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πρός καΟοοηγίαν τού A.o;txoO χαί 
άναζήνησιν τή- άλήΟεία; έν 

ταϊς έπιστήμαις.

Ύπό 

ΚΑΡΤΕΣΙΟΥ.

Έ'. δε τοΰ Γαλλικοί υπό Δ. Γ. Μ.

Έπειδή δέν δύνχτχι ίσως διά μια; ν’ άνα- 
γνωσθφ ό εκτενή; ουτος Λόγος, διαιροΰμεν χυ
τόν εΐς ές μ!ΡΊ· Έν μέν τώ -ζώτιο εόρηνται 
διάροροι βκεψεις περί τών έπιστκμών*  έν "ε 
τώ δευτέρω, οί κυριώτατοι κανόνες τί; μεθό
δου ήν ό συγγραρεΰς άνεζήτκσς' έν δέ τω τρί- 
τω τινες τών κανόνων τί; ηθικής ην έπορί 
-θη έκ τής μεθόδου ταύτης' ί - δε τώ τετάρ- 
τω, οί λόγοι δι' ·ΰ καταδ·:ίκνυσι τήν υπαρ- 
ξιν τοΰ Θεού καί τής ανθρώπινη; φυχής, ά- 
ποτελοΰντε; τήν βάσιν τής μεταφυσική; αύ 
τοΟ έν δε τώ πέμπτφ, ή τχ’ις τών ουσικών 
ζητη μίτων ά άνηρεύνησε, ίδια δ ή έξήγησις 
τή; κίνόσεως -ή; κχεδιας καί τρων άλλων 
δυσχερείων τη; Ιατρική;, άμα 3 s καί η της 
ήμετερχ; ψυχής άπό της τών ζώων διαφορά*  
έν δε τά έκτ<ρ καί τελευ αίω, όποια τινα 
προςόντα φρονεί αναγκαία Τα άνερεονηθγ, ή 

φύσις βαθότιρον ή όσον αυτός αυτήν άνηρεό- 
νησ- καί όποια τ.να αίτια ήνάγκασχν αύτόν 
νά γράψη.

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ.

Τίς όρθοφροσύνης οι πάντες μετέχομεν, 
διότι τόσον νομίζομεν ότι αΰτη; εΰμοιροΰμεν, 
ώςτε καί αύτοί εκείνοι, οί; οίόν δή τι πράγμα 
δυσχερέστατα ευαρεστεί, συνήθως δεν ποθοΰσι 
πλείονα η; κεκτηνται όρθοφροσΰνην. Έφών 
δέν είναι πιθανόν οτι άπαντες άπατώμεθα, 
τουναντίον δ' έκ τούτου δηλ.ϋται ότι, ή μεν 
δυναμι; τοΰ κρίνειν όρθώ; καί διακρίνειν τ-ΰ 
ψ·υδο5; τό άλοθέ;, τοΰθ' όπερ κυρίως καλεί
ται όρθοοροσύνη ή λογικόν, ίση έκ φυσεως 
τοίς πάσιν υπάρχει' ή ίε διχογνωμία προ
κύπτει, δ/ι διότι οι μέν τών δε λογικώτε- 
ροί έσμεν, άλλά μόνον διότι τάς σκέψεις ή
μών ίθόνομεν διά διαφόρων δρόμων, μή πα- 
ρατηροΰντε; τά αύτά πράγματα. Διότι δεν 
αρκεί μόνο; δ καλός νους' τό πρώτιστον έ
στιν ή καλή αύτοΰ έφαρμογή. Οί μ-γαλοψυ- 
γώτατνΐ άνδρες δΰνανται νά πράςωσι τά αί- 
σχιστά τών κακών, άμα δέ καί τά; ευγενε*  
στάτχς άρετάς, «Λ δέ βραδύτατα βα ϊνοντε 
δννανται, άκολουθοΰντες άει τή ευθεία, νά 
προ/ωρήσωσι πολλώ πλοϊον τών τρεχοντω; 
μέν, άπεκκλίνόνηων δε αύτής-

Γό γ έπ’ έμοΐ, ουδέποτε διελογίσθην ότι 
ό ίμός νοΰς έστιν έντελέστερο; τοΰ τών κοι
νών χνθρωπων, απ’ εναντίας μάλιστα συχνά 
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επιθύμησα τόσον ταχεία7 τήν διά οιάν μου, 
ή τοσον καθαρόν κχί ευκρινή τήν Φαντασίαν 
μοο, ή τόσον ιύρεΐχν κ/ι ίσγυράν την μνή
μην μου, όσον ή άλλων τινών. Έκτυώ δέ 
μονά τα τον νούν τελειοποιοΰντ*  προςόντα, 
ίιότι ώς πρός τδ λογικόν, όπιρ καί μόνον κα- 
θίστησιν ήμάς ανθρώπους καί διακρίνει άπδ 
τών κτηνών, φρονώ ότι ολόκληρον ένί έκά- 
στω διδοται καί έπομαι κατά τοΰτο τή κοι
νή τών φιλοσόφων γνώμφ, καθ' ήν δέν ϋπάρ 
χει ούτε πλέον, ούτε ήττον — έκτος έν τοΐς 
τυχαίοι ς—έν τοΐς τ ύ π ο ι ς η ταΐς φύσε- 
«ι τών ά τ ό μ ω ν ένσς καί τοϋ αύτοΰ ε ί δ ο υς.

Αλλ όμως δέν διστάζω νά ιίπω ότι φρο
νώ ότι ίτυχον καλής συν κυρίας, βαόίσας έκ 
νίοτητός μου δρόμους τινά; άγβγόντας μι ιί; 
μελέτα; καί άξιώμστα, έξ ών κατήστισα μέ
θοδον, δι η; ϋποτίθημι ότι δύναμαι βαθμηδόν 
ν’ αυξήσει τά; γνώσεις μου καί κατά μικρόν 
νά υψώσω αύτάς εϊς τδν κολοφώνα, όν, ή μι- 
τριότης τοΰ έμοΰ πνεύματος καί ό βραχύς μου 
βιος, θέλουσιν έπιτρέψιι αΰτοΐς νά φθάσωσι. 
Διότι έκ ταύτης τής μ:θάδ·.υ έδρεψα ήδη τοιού
του,· καρπούς, ώςτι, εϊ και κρίνων έμαυτδν, 
προςπαθώ πάντοτί νά δυςπιττώ μάλλον, ή 
νά έπαίρωμαι, καί, παρατηρών δ·.ά φιλοσοφι
κού βλέμματος τάς διαφόρους πράξεις καί έ- 
πιχειρησεις πάντων τών ανθρώπων, σχεδόν 
απασας υπολαμβάνω ματαίας και ανωφελείς, 
°-*Ζ  ηττον άδιαλείπτω; καί κιθ' υπερβολήν 

ι έπί τή προόδω, ήν νομίζω ότι 
μην, άναζητών τήν αλήθειαν, τοι 

αυτας δέ περί τοΰ μέλλοντος διατρέφω ελπί
δας, ώςτε, άν, έν ταΐ, άσχολίαις τών άνθρώ- 
”ων, τών κυρίως ανθρώπων, ΰπάργη τι; στα- 
θερώς αγαθή και σπουδαία, θχρρούντως πέ- 
ποιθα ότι αύτήν δή ταύτην κάγώ έςελεξάμην.

Έν τοσούτω δυνατόν ν' άπστώμαι, ίσως 
δι όλίγον τινά χαλκόν και ύελον ε-λαμβά- 
νω ώς χρυσόν καί άδάμαντα. Γινώσκω μεν 
κατά πόσον ΰποκείμεθα εις άπατας έν παντί 
τώ είς ήμάς άφορώντι, άμα δέ καί κατά πό- 
σον τάς τών φίλων ήυών κρίσεις δέον νά ΰπο- 
πτευώμεθα, οσάκις άν πρός χάριν ήμών έκ- 
φίρωνται. Άλλ' όμως μετά χαρά; έν τούτω 
τώ λογω θέλω υποδείξει ήν ήκολούθησα οδόν

ευαρεστουμα 
ήδη (ποίησα

και ώς έν είκονι θέλω παραστήσει τδν έμδν 
βίο-, ί·α πάς τις έκ τούτου κρίνη καί ίνα αυ
τός έγώ, εκ τής κοινής φημης πληροφορούμε
νος τά; περί τοϋ λόγου τούτου γνώμας, απο
κτήσω νέον τρόπον πρός έμήν διδασκαλίαν, 
Ον θέλω προςθή εϊς εκείνους, ών συνήθως χρή- 
σΐν ποιούμαι.

Ώςτε ενταύθα δεν προτίθεμαι νά διδάξω 
τίνα μέθοδον πάς τις οφείλει άκολουθιιν πρός 
καθοδηγίαν τοΰ έαυτοΰ λοτικοΰ, άλλά νά δεί
ξω μόνον τίνι τρόπω προςεπάθησα νά οδηγή
σω τδ έμόν. Οί έπιχειροΰντες νά δίδωσι δι 
δασκαλίας, δέον νά γινώσκωσςν έαυτοΰς, δε- 
ξιωτέοου; έκιίνων, οίς δίδουσιν αύτάς’ άν δέ 
κατά τι ύπολΗπωνται, είσίν αξιόμεμπτοι. 
Άλλ έγώ, παρουσιάζων τό συγγραμμάτιον 
τοΰτο ώ; ιστορίαν, η μάλλον ώς μύθον, έν ω, 
μεταξύ τινων έξιομιμήτων παραδειγμάτων, 
ίσως ιΰρ θώσι καί πλι’στα άλλα πράγματι 
αποβλητέα, ευελπιστώ ότι θέλει ε’ναί τισι 
μεν ωφέλιμον, βλαβερόν δέ ούδενί καί οτι ί- 
παντες θέλουσι μοί ευχαριστήσει έπί τή ει
λικρίνεια μου.

Ιίαιδιόθιν ίτράφην διά τών γραμμάτων' 
επειδή δέ μέ ίπε.θον ότι δι’ αύτών και μόνον 
δυνάμεθα ν' άποκτήσωμεν σϊφϊΐ; καί βεβαίας 
γνώσεις παντός ό,τι έν τώ βίο» χρήσιμον, καθ’ 
υπερβολήν έπόθουν νά μάθω τά γράμματα. 
Άλλ’ άμα τερματίσας έκείνην τών μαθημά
των τήν σειράν, υιθ’ ήν συνήθως κατατάσ
σονται είς τούς πεπαιδευμένους, ήλλαξα καθ’ 
όλα γνώμην, διότι περιέστην ιϊς τοιαύτην α
μηχανίαν πλ ·-.νώ- καί αμφιβολιών, ωςτι έφαί- 
<ετό μοι οτι, προςπαθών νά έκδιδαχθώ, ούδέν 
άλλο όφελος ειχον ή ότι έτι μάλλον τήν ά
γνοιαν μου άνεκάλυψα. Καί όμως εφοίτων είς 
£ν τών διασημοτέρων τής Εύρώπης Σχολείων, 
έν ω έφρονουν ότι ΰπήρχον σοφοί ά δρες. ιί 
δή τοιοΰτο. ύπήρχόν που τ$ς γής. Έν τή Σχο
λή έκείνή είχον μάθει παν ό,τι καί οί άλλοι 
έμάνθανον, μαλιστα δέ, μή άρκοΰμενος ιΐς τάς 
διδασκόμενα; ήμϊν έπιστήμας, είχον διελθιι 
πάντα τά βιβλία, τά πραγματευόμενα περί 
έκεινων τών έπιστηών, αίτινες νομίζονται 
περιεργόταται καί σπανιώταται ών ήδυνήθην 
νά γνωρίσω. Τούτων ούτως έχοντων, έγίνω- 

σκον και τάς περί έμοΰ τών άλλων κρίσεις’ | 
δέν έβλεπαν δέ ότ. έ'Όμιζόμήν κατώτερο; τών ΐ 
συμμαθητών μου, εί καί ήδη τινές τούτων 
προωρίζοντο διάδοχοι τών ήμετέρων δίδασκά; 
λων. Τέλος ό αιών ημών έφχίνε.’ό μοι τοσοΰ- 
τον άκμαΐ,ς καί τοσοΰτον γόνιμο; εί; άγχ- 
θυυ; νόας, οσον οϋδείς τών προηγηθέν το>ν. 
Τοΰτο παρείχε μοι τήν ελευθερίαν νά κρίνω 
δι’ έμοΰ πάντα; τους λοιπούς καί νά φρονώ 
ότι ούδιαία διδασκαλία υπήρχε τοιαύτη ό
ποιαν προτερον ήλπιζον ακούω» τών άλλων 
τάς γνώμας.

Έν τοσουτω ούδόλω; ίπχυον έκτιμών τά 
μαθήματα, περί ά εν τοΐς σχολείοις ένδ ατρί- 
βουσι. Έγινωσκον ότι αί αυτόθι εκμανθχνό- 
μεναι γλώσσαι χρήσιμοί είσ·. προς κατάληψιν 
τών παλαιών βιβλίων’ ότι ή /άρις τών μύθων 
έξεγείρει τό πνεύμα’ οτι αί άξ ομνημόνευτοι 
πράξεις τής ιστορίας άνυψοΰσιν αύτό καί, κα
τά μέτρον άναγινωσκόμεναι, β ,ηθοΰσιν εί; τήν 
τή; κρίσιω; δικμόρφωσιν ότι ή πάντων τών 
καλών βιβλίων άνάγνωσίς έστιν αναστροφή 
μετά τών εύγενεστάτων άνδρών τοΰ παρελ
θόντος, τών συγγραψαντων αύτά, καί μάλι
στα α ναστροφή μεμελετημέ-η, καθ'ήν ουτοι 
άποκαλύπτουσιν ήμϊν μόνους τού; άρίστους 
αύτών διαλογισμούς’ ότι ή ευγλωττία κέ- 
κτηται άπχραμίλλους δυνάμεις καί καλλονάς’ 
ότι ή ποίηεις εχει θελξινουστάτα; χάριτας 
καί τέρψεις’ ότι τά μαθηματικά έχουσι λε- 
πτοτάτα; επινοήσεις, πλεΐστον δυναμέ'ας καί 
τοΐς πϊριέργοις εϋ'ρεστεΐν καί πάσα; τάς τέ- 
■χνας διευκολύνειν καί τοϋ; μόχθου; τών αν
θρώπων έλαττοϋν ότι τά περί τών ηθών πραγ
ματευόμενα βιβλία πεοιέχουσι πλείστας διδα
σκαλία; κχί πλείστας πρΰς τήν αρετήν ώφ» 
λιμωτάτα; προτροπάς" ότι ή θεολογία διδά
σκει τδ κϊρδαΐνειν τόν ουρανόν' ότι ή φιλοσο
φία παρέχει τόν τρόπον τού πιθανολογεϊν περί 
πάντων καί Οχυμάζεσθαι παρά τών ήκιστα 
σοφών ότι ή νομομάθεια, ή ιατρική καί αί 
λοιπαί έπιστήμαι προ;πορίζο»σι τιμάς και 
πλούτο τοΐς καλλιεργοΰσιν αύτάς καί τέλος 
ότι καλόν έστι τδ έξετάζειν πάσας ταύτας, 
έτι δε καί τάς δεισιδαιμονεστάτας και ψιυ- 
δϊστάτας, ’να γινώσκωμεν τήν αληθή αύτών

αξίαν καί προςέχωμεν μή έζαπατηθώμιν.
Άλλ' ένόμιζον ότι ικανόν χρόνον ειχον α

φιερώσει εις τάς γλώσσας, άμα δέ καί είς τήν 
άνάγνωσιν τών παλαιών βιβλίων, καί είς τάς 
ίςορίας αυτών καί εϊς τούς μύθου; αύτών. Διό
τι σχεδόν ταύτόν τού περιηγεΐσθαί έστι τό ά- 
ναστςέφεσθαι μετά τών ανθρώπων τών προη
γουμένων αιώνων. Χρήσιμό; έστιν ή γνώσις 
τών ηθών τών διαφόρων λκών, ίνά περί τών 
ήμετέρων δγιεστέρω; κρίνωμεν καί ίνα μό ύ- 
πολαμβάνωμεν ότι πάν τό αντικείμενου τοΐς 
καθ’ ήμα; έθίμοις, γελοϊόν έστι καί παράλο
γον, ώ; συνήθως φρονοΰσιν οί ούδέν ουδέποτε 
ίδόντες. Άλλ’ όμως, όταν πολύ χρονοτριβώ- 
μεν περιηγούμενοι, καθιστάμεθα τέλος άλλό- 
τριοι τής ήμετέρας πχτρίδος' όταν δέ πολυ- 
πραγμονώμεν περί τών κχτά του; οϊχομένους 
αίώνκ; γινομένων, μένομιν συνήθως αμαθέστα
τοι τών κατά τόν παρόντα συμβχινόντων. 
Έκτο; δέ οτι ώ; έ». τών μύθων φχνταζόμιθχ 
πλεΐστα αδύνατα ώ; δυνατά καί ότι καί αύ- 
ται αί πιστοταται ίστορίχι, εί καί μή μιτα- 
βάλλουσι μηδέ έσαυξάνουσι τήν τών πραγ
μάτων αξίαν, ίνα μάλλον αξιανάγνωστα αυ
τά καταστήσωσι, τούλάχιστον παραλειπουσι 
τάς ιύτελεστερας κχί άκλεεστίρας περιπτώ
σεις, διατί τά λοιπά δέν φαίνονται όποΐά τι- 
νά είσι καί διατί, οί τά ήθη αυτών ρυθμιζον- 
τες καθ’ ά <κ τή; Ιστορίας πορίζονται πα
ραδείγματα, κινδυνεύουσι νά περιπέσωσιν εί; 
τάς ύπ=ρβολάς τών μυθιστορικών ήμών ιππο
τών καί νά έπιχειρήσωσιν έργα ΰπερτερα τών 
δυνάαεων αυτών;

Σφόδρχ τήν ευγλωττίαν έξετίμων καί ή- 
γάπων τήν ποίησιν’ άλλ’ έφρόνουν οτι καί ή 
μέν καί ήδέ ήσ«ν μάλλον τοϋ πνεύματος δώ
ρα, ή καρποί τής μελέτης. Οί δ’ ίχσντες ί- 
σχυρότατον τό λογ’-κόν κχί κχλλιστα χω- 
νεύοντε; τού; εαυτών λογισμούς, σαφείς καί 
εύληπτους αύτοΰ; καθιστάντες, δύνανται β:- 
β ίω; νχ πειθωσι τοΰ; άλλου; πιρι ων προ- 
βχλλουσι κχί εί έτι λαλοϋσι τήν κάτω βρετ- 
τανικήν, μηδέποτε τήν ρητορικήν διδαχθέντε; 
οί δέ τχ χαριέστχτα έπινοήσαντες καί δυ- 

■ νάμενοι νχ έκφράζωσιν αύτά ήδυεπώς καί κα
ί τά κόσμον, άριστοι ποιηταί τυγχάνουσιν ον-
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τις καίέΐ ετι αγνοοΰσι τήν ποιητικήν τέχνην.
Π ρώτιστα δε καί μάλιστα ήρεσχόν μοι τα 

μαθηματικά, διά τήν βεβαιότητα καί τό ά- 
ρίδηλον τών έπιχειρημάτων αύτών' άλλ’ όαω; 
είσίτι δεν ίβλεπον τήν αληθή αύτών χρήσιν, 
καί, άναλογιζόμενος ότι έχρησίμευον μόναις 
ταϊς μηχανικαϊς τέχναις, έξιστάμην διότι ού
δέν υψηλόν ήν ώκοδομημένον έπί βάσεων το- 
σοΰτο στερεών καί αμετακίνητων. Εξ Αλλου 
τά τών παλαιών εθνικών βιβλία, τά περί ή- 
θών πραγματευόμενα,παρέβαλλαν πρός μεγα
λοπρεπέστατα και πολυτελέστατα μέγαρα, 
έκτισμένα έπί άμμου καί πηλού' τά βιβλίχ 
έκεϊνα έξαίρουει λίαν τά; άρετάς καί καθ-.- 
στάσιν αυτά; αγαπητότερα; πάντων τών έν 
τώ κόσμω’ άλλά δέν διδάσκουσιν αρκούντως 
πώς αυται διαγινάσκόνται, πολλάκις δ’ εκεί
νο, δπ:ρ όνομάζουσι δι’ ονόματος τόσον ω
ραίου, έστιν Αναισθησία απλό, ή αλαζονεία, ή 
άπελπισμος, ή ανοσιούργημα.

Έσεβόμην δέ καί τήν ήμετεραν θεολογίαν 
καί είπερτι; καί άλλο; ήξίουν νά κερδήσω τόν 
ουρανόν' μαθών όμω; ώ; βεβαιότατου ότι ή 
είς αύτόν άγουσα, τοϊ; τε Αμαθέστατοι; καί 
σοφωτάτοι; εξ ίσου έστιν ήνεωγμένη καί ότι 
αί πρό; αύτόν όδηγοΰσαι αποκεκαλυμμέναι 
άληθειαι ύπερβαινουσι τήν ίμετέραν κατάλη- 
ψ·.ν, δέν άπετόλμηοα νά καθυποβάλω αΰτάς 
τή τών έμών κρίσεων άσθ.νεία καί άνιλογί- 
οθην ότι, ίνα κατορθώσω τήν άνερεύνησιν αύ
τών, Ανάγκην ειχον έκτακτου ουρανίας άντι- 
λήψεως, υπεράνθρωπος τις σύναμα γινόμενος. \

Περί δε τή; φιλοσοφίας ούδέν λέγω, είμή 
ότι, κατανοών ότι είχε καλλιεργηθώ ύπό τών 
άπό πολλών ήδη αιώνων Ακμασάντων έξοχων 
άνδρών καί ότι ούχ ηττον είσέτι ούδέν έν 
αύτή τό μή διαφιλονεικούμενον, έπομένως δέ 
τό μή Αμφίβολον, δέν ημην τόσον απερίσκε
πτος ώςτε νά ελπίσω ότι βέλτιΟν τών άλλων 
ήθελον έν αύτή επιτύχει καί ότι, παρατηρών 
ότι δΰνανται νά ύπάρχωσι πολλαί διάφοροι 
γνώμαι περί ένός καί τοϋ αύτοΰ θέματος, ϋ- 
ποστηριζομιναι υπό σοφών άνδρών, χωρίς ποτέ 
νά ύπάρχωσι πλείονες τής μιας αληθείς, ύ- 
πελαμβανον σχεδόν ώς ψευδές πάν τό πι- . 
θανόν.

Ώ; πρό; δέ τάς λοιπάς έπιστήμκς, έρει- 
δομέ α; επί Αρχών τή; φιλοσοφία;, έκοίνον 
ότι έπί τοιοΰτων βάσεων ήκιστχ στερεών δέ< 
δύναται νά ύπάρχη τι σταθερώς επ<ρ<οδομη- 
μένον’ ούτε δέη τιμή, ουτ< το όφελος, ό προς- 
ππορίζουσιν ηοκεσαν -ά μ.έ πε σωσι νά στου- 
δάσω αυτά;' διότι, χάοιπ θεία, δέν ειχον α
νάγκη» νά μετέλθω τήν επιστήμην προς ά- 
νακούφισιν τής καταστάσεώς μου’ καίτοι δέ 
δέν έδείκνυον κυνικήν περιφρόνησιν τή; δόξης, 
ούχ ήττον ήκιστα έμερίμνων περί έκείνης, ήν 
μόνον δι’ απάτη; καί άναξίω; ηλπιζον ότι 
ήδυνάμην νά περιποιήσω έμαυτώ. Τέλος, ώς 
προ; τά; κακά; διδασκαλία;, έφρονουν ήδη ότι 
ίκσνώ; έγίνωσκον τήν αξίαν αύτών, δςτε 
πλέον δεν ήπατώμην, ούτε ύπό τών υποσχέ
σεων άλχημίστοΰ, ούτε ύπό τών προρρήσεων 
αστρολόγου, ούτε ύπό τών γοητειών μάγου, 
ούτε ύπό τών μαγγανειών καί τή; κομπολο- 
για; πάντων τών λεγόντων ότι γινώσκουσι 
πλειονα ων άληθώ; γινώσκουσι.

Διά ταΰτα, εύθύς ότε ώ; έκ τή; ηλικίας έ
παυσα πλέον ύποκ ίμενος τοΐς έμοϊς διδα- 
σκάλοις, παντελώς έγκατέλειψα τήν σπουδήν 
τών γραμμάτων' άποφασίσας δέ νά μή ζητώ 
πλέον άλλην έπιστή υην, ή τήν δυναμένην να 
εύρεθή έν έμαυτώ, ή μάλλον έν τή μεγάλη 
τοΰ ·ύμπαντός «<6λω, διήλθον τήν λοιπήν 
νεότητά μου περιηγούμενο;, αύλάς καί στρα
τιά; επισκεπτόμενο;, άνδρα; διαφόρων δια
θέσεων και επαγγελμάτων άναστρεφόμενο;, 
διαφόρους γνώσεις συ «άγων, έμαυτον δοκιμά- 
ζων έν τή, φορά τών πραγμάτων καί παντα- 
χού ουτω σκεπτόμενος περί τών εμφανιζόμε
νων μοι, ώςτε νά όύνωμχι νά πορισθώ έξ αύ
τών τινα ώφελειαν. Διότι ένόμιζον ότι έκ τών 
σκέψεων ας έκαστο; ποιείται περί τών εν
διαφερόντων αύτώ καί ών ή έκβαΰις, εί κα
κώς εκρινε, μετ ού πολύ θελει τιμωρήσει αύ
τόν, πολλώ πλείονα άλήθειαν ήθελον πορισθή, 
η ές εκείνων τών σκέψεων άς, έν τώ έαυτοΰ 
σπουδαστηρίω, σοφός άνήρ ποιείται περί μα- 
ταίων θεωριών, ών τ’ αποτέλεσμά έστιν ί
σως ότι, ό ποιούμενος αΰτάς άνήρ, τόσω πλείο
να κενοσπουδίαν έξ αύτών θέλει πορισθή, ό
σον απομακρύνονται τοΰ κοινού νοΰ, διότι έξ

Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΕΙ 
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Απαντος θέλει καταβάλει άνάλογον νοημοσυ- I 
νην καί τέχνην ΐνχ πιθανά; αύτάς κιταστή- 
β·ρ. Διό άείπ·*τε  ύπερεπόθουν ·«*  μάθω νά όια 
κρίνω τοΰ ψευδού; τό αληθές, ίνα φωτίζω- 
μαι έν ταΐ; εμαυτοΰ πράξισι καί Ασφαλώς 
βαίνω έν τούτω τώ βίω.

Άλλ'όμολογητέον ότι, παρατηρών τών άλ
λων ανθρώπων τά ηθη, ούδέν εΰρισκον έν αϋ- 
τοϊ; πρός β-βαιωοίν μου, άλλ άνεκαλυπτον 
σχεδό*  τοσαύτην διαφοράν, όσην πρότερον έ 
ταϊ; γνώμαις τών φιλοσόφων. Ώςτε το με 
γιστον όφελος, δ έξ αύτών έποριζό·<ην,ην τόδε" 
ότι δηλ. βλέπων πλιΐστα πράγματα, παρ 
ήμών μέν νουιζόμενα γελοιωδέστατα καί ά- 
τοπώτατα, κοινή δε δεχτά γινόμενα καί έπι- 
δοκιμαζομενα ύπ' Αλλων μεγάλων λαών, ε- 
μάνθανον νά μή πιστεύω σταθερώς εί; ούδέ» | 
μή καταπεΐσάν με διά τοΰ παραδείγματος 
και τής συνήθειας" ούτω κατά μικρόν πολλών 
πλανών απηλλασσόμην, δυναμένων νά έπι- 
σκοτίζωσι τό φυσικόν ήμών φώ; κχι να κα- 
θιστώσιν ήμας άπειθεστέρους πρό; τόν ορθόν 
λόγον. Άλλ’ όμως κατατρίψας ετη τι-ά ού- 
τωσί σπουδάζων έν τή βϊβλω τοΰ παντός καί 
προςπαθών ν' αποκτήσω τινά πείραν, άπεφά- 
σίσα ποτέ νά σπουδάσω καί έμαυτόν καί νά 
μετέλθω πάσα; τοΰ νοΰ μου τά; δυνάμει; προς 
εκλογήν τή; ήν εδει ν' Ακολουθήσω δόοΰ. 
Τοΰτο δέ, μοί φαίνεται, άπέβη μοι πολλώ 
καλλιον, ή ή άπό τής πατρίδα; μου καί τών 
βιβλίων μου άπομάκρυνσις. (έπεται.)

«Οί πρόγονοι ήμών πρώτοι άπεφήναντο το 
μέγα καί άληθέστατον Αξίωμα' ’λ ρ γ ία μ έ
τη ρ κακίας Ή πείρα, ό χρονος, ή ιστό 
ρία κατέδε ξαν οτι τό καταστρεπτικώτατον 
διά τά άτομα, διά τά; κοινωνία;, δ ά τά ε- 
θ-η είναι η άργίπ. Ό μέγα; τών Αθηναίων 
νομοθέτης Σόλων εκρινεν εύλογον νά νομο
θέτηση οτι οί παΐδε;, ού; οί πατέρες αύτών 
δεν έφρόντισαν νά δ δαςωσι τέχνην τινά, εί
ναι απαλλαγμένοι τοΰ νά γη οκομήσωσιν 
αύτοΰς.

»Άπέ·/οντες τοΰ νάένδιατρίψωμεν έπί τοΰ 
Αντικειμένου τούτον, λέγομεν απλώς δτι ου
δέ- λυσιτελέστερον ύπαρχε·, διά τήν κοινω
νίαν, ή ή προσπάθιία τοΰ νά καταστραφώσιν 
όσον ένεσ-.ιν αί πηγαί τή; Αργία;, καί μία έκ 
τών πηγών τούτων, καί ή μεγαλειτερα ίσως, 
είναι ή έλλειψις μέσων δια τήν έργασίαν. 
ΠΆλάκις άποντήσ.-μεν καθ'οδόν νέο·.; σφρι
γώντας, δυναμένου; νά έργ·σθώσιν επωφελώς 
καί δΓ έαυτοΰ; καί διά τήν κοινωνίαν’ καί έν 
τούτοις, οί νέοι ουτοι, πρός αίσχος τής κοι
νωνίας, ετεινον τήν χεΐρα όπως έπαιτησωβι 
τόν άρτον’ ό πλούσιος διαοαίνων καί βλεπων 
αυτούς μίαν μόνην λέξιν προφέρει, λέζιν δι
καίων μέν κατ’επιφάνειαν, σκληοα· όμως κα
τά βάθος, Έ ρ γ ά σ θ η τ ι’ καί τά θύματα τοϋ 
έ ρ γ ά σ θ η τ ι λιμοκτονοΟσι, κλ .νιζόμεν· πι- 
πτουσιν ϋπό βουλιμίας εί; το έδαφος, έπι 
σπώντα τόν γέλωτα τών διαβαινΟντων, ΰπο- 
λαμβανόντων αύτοΰς ώ; μεθύσου;.

ιι’Απαντες έκτοξεύομεν ώς βέλος κατά τοΰ 
δυστυχούς έπαίτου τή- σκ'ηράν λέξιν έργά- 
σθητι’ άλλά τί έπραξαμεν όπως διευκολό- 
νωμεν αύτώ τά μέσα τής έργασίας: Δι=θεσα- 
μεν ύπέρ του σκοπού τούτου μίχν ρανίδα τοΰ 
ώκεανοΰ τού πλούτου ήμών; Έσκέφθημίν πο
τέ νά παράσχωμεν αύτώ εργασίαν; Ούδέν 
τούτων ή αδυσώπητος όμως λέζις ε ρ γ ά- 
σθητι άντκχ-1 αιωνίως είς τά ώ-.α τοΰ δυ
στυχούς, ώς λέξις βάδιζε εί; τά του ΙΙε 
ριπλανωμένου Ιουδαίου.

“Χάρις τή εύγενε'. πρωτοβουλία Κυρίων τι- 
νών εσυστήθη προ ίνο; έτους μολι; ή Φ ι λ ερ 
γ ο; Έ τ α ιρ ία, ή; ό σκοπό; καί ή ίεροτη; 

I αύτοΰ αρκούντως έκ τών Ανωτέρω καταφαί-

’Ασμένως συμπληροΰμεν όσα έν τώ Α'. 
τευχει άνε»έρβμ ν περί τής έν Κωνσταντινου- 
πόλει Φίλεργου'Εταιρία; διά τοΰ έξή; άρθρου 
τοΰ «Νεολόγου». καί τή; εκθέσεω; τοΰ τότε 
γενικού αύτή; γραμματέως, έξ ών κατάδηλον 
γίνεται ποσον έκαστος χρεωστεΐ νά ερχηται 
εί; βοήθ ΐιιν τών πασχόντων, καί ποιοι ήσαν 
οι αξιότιμοι Κύριοι οί τό πρώτον έργαοθεντε; 
υπέρ τήςέν λογω 'Εταιρίας, ίνα μή τά τοιαΰ- 
τα εξίτηλα γένωνναι.
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νονται. 'Ρίπτων τις tv βλέμμα cl; τάς ίργα- 
•ίας αύτής, ίσω: Οά μειδιάβη περιφρονητικά/; 
πρός τήν σμικρότητα αύτών καί άπαισιοδο- 
ζών θά προφητεύση τήν καταστροφήν αύτής. 
Άλλ ό τοιοΰτος ούδεμίαν έχει ιδέαν τού τί 
δύναται νά πράξη δ είς ίν πολλών ανθρώπων 
συνασπισμός, ούδ' έσχεφθη ότι τό σμιχρον τού 
το είναι σμικρόν, δι’.τι αύτός χαί οί ομοιοι 
αύτώ, οί οΰτω σκεπτόμενοι, δέν έβρόντισαν 
νά συνεισενέγκωσιν εΐς τήν έπεχτασιν χαί αυ- 
ξησιν αυτού, 'ϊπάρχουσι πολλοί, οϊτινες, δέν 
5νωρίζομεν κα·.ά ποιαν τοΰ νοός ιδιοτροπίαν, 

έν θέλουσι νά βυνεισενέγχωσιν εΐς αγαθόν τι 
καί κοινωφελές ίργον, πριν ή, ώ; λέγουσιν, 
ίδωσι τά; προοδους αύτοΰ' άλλ’ ά-, έρωτώ- 
μεν, άπαντες έσκίπτοντο ούτως, ήτο ποτέ 
δυνατόν ούχι νά προοδεύση, άλλά νά συστη 
θή κάν τό έλά, ιστόν κοινωφελές ίργον; Άπο· 
κρι-ασθωσαν οί οΰτω σκεπτόμενοι-

ί’Ανεγνωμενίέσ/άτως τόν κατάλογον τών 
μελών τής Έα-.ρία; καί ματην έζητήσαμεν έ< 
αύτώ τά όνοματα πολλών πλουσίων, Ομογε
νών τε χαί άλλογίνών, γνωστών διά τά φι
λανθρωπικά αύτών αισθήματα. Τά τρία - έ- 
ταρτσ τών μελών ανηκουσιν είς τήν μεσαιαν 
τάξιν, σπανίως δ" απαντάται τό Ονομα αν
θρώπων τή; πρώτης τάξεως. Εσχεφθημεν ποια 
άρά γε ή αιτία τούτου, χαί ούδεμίαν άλλην 
εΰρομεν ή τήν ανωτέρω έχτεθείσαν. Καί όμω;, 
ειμεθα βέβαιοι, οί Κύριοι ουτοι δέν παΰουσίν 
επαναλαμβάνοντας τήν λίζιν έργ.άσθητι, 
έν ω ονδεμίαν παρεχουσιν αρωγήν είς τήν ε
ταιρίαν εκείνην, ήτις προσπαθεί νά πραγμα
τοποίησε, τήν σχληράν αύτήν λές ιν των.

» Μ ία» τελευταίαν ,λίξιν. ΊΙ Φ ι λ';ε ρ γ ό ς 
'Εταιρία είναι ή προσωποποίησες τή; με
γάλης συνειδήσεως τοΰ πλούτου’ καί όπότα» 
το στόμα τών πλουσίων άνακραζτ; τήν λεξιν 
έργάσθητι, ή μεγάλη αΰτη «υν»ίδησις 
θ' άνακράξη είς αύτοΰ; Δ ι ευκόλυνον τήν 
εργασίαν. Πιστεύομεν ότι ή συνείδησις 
αΰτη Οά πείση πολλούς όπως εκπληρώσωσι τό 
μέγα τοΰτο καθήκον, όπερ επιβάλλει αύτοΐς 
ό θεός καί ή κοινωνία. » (Νεολόγος).

ΕΚΘΕΣΙΣ
τών έργασιών τή; έ< Κωνσταντ νυοτόλει 

«ΦΙΛΕΡΓΟΓ ΕΤΑΙΡΙΑΣ » 
άπό τής συστά«ως αύτή; (1 η ’Απριλίου 

1 866) μέχρι τή; 31 Μαρτίου 1 867 
άνζγνωσθεΐσα ύπό τοΰ γενικού αυ

τής γραμματέω; Κ. Κωνσταν
τίνου Άνθοπούλου.

Κύριοι,

Έτος συχπληροΰται σήμερον άπό τή; συ- 
στάσεω; τή; Φιλεργοΰ’Εταιρία;, τά δέ α
ξιότιμα μέλη τά άκολουθήσχντα τάς τακτι
κά; καί εκτάκτου; αύτής συνεδριάσεις γινώ- 
σκουσιν ηδη, έκ τών μηνιαί-ν τοΰ Π οεδρείου 
εκθέσεων, τήν οδόν ήν αΰτη μέχρι τοΰδε 
διήνυσε.

Μολονότι ή έναρξις τών έργασιών τοΰ 
Προεδρείου χρονολογείται κυρίως, ώ; θέλομεν 
ίόει εφεξής, από πέντε μόνον μηνών, ήτοι άπό 
τής καταρτίσεως καί συμπληροισεως τοΰ προ 
σωπικοϋ τής διευθύνσεως, ούχ’ ηττον θεωρώ 
άναγκαϊον ν’ άνακεφαλαιώσω, ίστορικώς πως, 
έν τή παρούση εκθέσει, τά τή; εποχής ταύ
της προηγηθεντα, καθότι ή τών γεηονότων 
τούτων μετά τών έφ^ξής αλληλουχία, αποτε
λούσα τό πρώτον τής εφιλ'ργοΰ Εταιρίας» 
έτος, θέλει διαφωτίσει τά αξιότιμα μέλη, ό
πως έκτιμησωσι προσήκοντος τήν θέσιν, εΐς 
ήν οΰτη εύρίσκεται σήμερον.

Περί τά τέλη τού μαρτίου μηνός τοΰ πα
ρελθόντος έτους, κύριοι τινές, φίλοι τοΰ δη
μοσίου καλοΰ, σχόντες τήν άξιέπαινον πρω
τοβουλίαν τοΰ συστήσαι Εταιρίαν τινά, προω- 
ρισμένην ίνα συντελέση πρό; άνακούφισιν τή; 
δεινοπαθουση; τών έιγατών τάξεως τή; καθ’ 
ήμά; κοινωνίας, ήνέωξαν κατάλογον μελών, 
θέντες οΰτω τόν θεμέλιον λίθον τοΰ ήδη υφι
στάμενου και αίσιον τό μέλλον πιοοιωνιζο- 
μέ*ου  άγαθοεργ ΰ τούτου ιδρύματος.

Κατά ό'έ τήν πρώτην άπριλίου τοΰ αύτοΰ 
έτους, τεσσαράκοντα έκ τών μελών συνήλθαν 
έν τή αιθούση τή; Soci0ta Operaja Ita- 

lianna εί; πρώτην προκαταρκτικήν συνε
δρίασή, καθ' ήν παρακλήσεις ό Κ. Γ. Σοφο
κλής έδέ/θη τήν προεδρείαν, ό δέ Κ. I Βρε· 
τός ίξελέγη προσωρινό. Γραμματεΰ; καί Τί
μιας τή; 'Εταιρίας. Μετά σύντομον δέ λογι- 
δριον τοΰ Κ· Γ. Σοφοκλέους, πΈι τοΰ σκο
πού Τής Εταιρία; πραγματευόμενου, ώμίλο- 
σαν έν έκτάσει περί τών έκ τής εργασίας πη- 
γαζόντων ωφελημάτων οί Κ· Κ. Γ. Κ. Μωϋ- 
•ιάδη; καί Άλ. Ίσμνρίδης. Ειτα γινόμενη; 
Ονσκέψεως περί καταλλήλου προσωνυμία; τής 
'Εταιρία; ένεκριθη ίν*  επικληθή αΰτη εΦ ι 
λεργός'Εταιρία,ή'Ομόνοια» Συγ
χρόνως δ' έξελέγη πενταμελή; έπιτροπή, 
συγχειμίνο έκ τών Κ. Κ. Κ Γ. Σοφοκλέους 
Γ. Μωΰσιάδου, Άλ. Ίσμυρίδου Ν· Άογυριά- 
δου, καί I. Βρετοΰ, όπως συντάξασα Κανονι
σμόν καθυποβάλλη αυτόν τή 'Εταιρία μέχρι 
τής 24 άπριλίου.

ΤΙ Έπιτροπή αΰτη, κατιδοΰσι ακολούθως 
τό ανεπαρκές τής προθεσμίας ταύτη; πρός 
κατάρτισιν τοΰ όπερ άνελαβν έργου, συνεκά- 
λεσε τή 17 τοΰ αύτοΰ μη-·δ; τά μέλη τής 
'Εταιρίας είς συν,δρίασιν, καθ' ήν ή'Εταιρία 
ίχορήγησεν αύτή προθεσμίαν 4νός μηνός. Έν 
τή αύτή συνεδριάσει ίν τών μελών τή; Ε
πιτροπή;, ό Κ. Ν. Άργυριάδης, δοΰ; τήν πα- 
ραιτησιν αύτοΰ, αντικατέστη διά τοΰ Κ X. 
Καλζ'ίσάκη, άφγ,ρέθη δέ άπό τής προσωνυ
μίας τής 'Εταιρία; ή λεξις 'Ομόνοια, τή 
αιτήσει τοΰ Κ. I. Βρετοΰ·

Συνταχθείς δέ κατόπιν ό Κανονισμό; κα- 
θυπεβλήθη έν σχεδίφ τή Έταφίφ καί συνε- 
ζητήθ'-. έπί τρεϊς αλλεπαλλήλου; συνεδριά
σεις, ών ή τελευταία έγένετο τή 29 μαϊου, 
καί Χαθ άς τροποποιηθίίς κατά τινα άρθρα 
ένεκριθη χ«ί έπεκυρώθη οιος υπάρχει σή
μερον

Τήν 19 {ouviou, τά μέλη τής 'Εταιρία; 
συνήλθον εΐς 6ην προκαταρκτικήν συν δρίασίν 
πρός εκλογήν τών μελών τοΰ Ιίροεδρειου, 
έξελέγησαν δέ δι’ απολύτου πλειοψ/.φίας 
Ιϊρόεδρος μεν δ Κ. Σ. Μαυρογενης, αντιπρόε
δροι δέ οί ΚΚ. Η. Βασιάδης καί Μ. Βυλα- 
νάκη;’ Γενικός Γραμματεΰς, ό Κ. Κ. Ανθό- 
πουλος’ Ειδικός Γραμμάτιό; ό Κ. Δ. Βάφει- 

ρίου' έπί τών αιτήσεων ο Κ. Λ. Ε. Εύστα*  
θιάδη;’ έπί τών δοσοληψιών, δ Κ. θ. Κυρια- 
χιδκς και Λογιστή; δ Κ. Στ·.φ. Σκυλίτσης. 
τής έχλογή; τοΰ Ταμίου καί τών όκτω Συμ
βούλων άναβληθείση; είς τήν έπομένην συνε
δρίασή.

Ένταΰθα, Κύριοι, 'ενεχα λόγων όλω; α
νεξαρτήτων τής θελήσεω; τού Προεδρείου, 
παρε σέφρησε χάσμα τι χρονικόν ούχί βρ»χύ, 
είς τρόπον ώ;τε ή πρώτη τακτική συνεδρία- 
σις, άναδληθεϊσα έπί 4 περίπου μήνας, δέν 
έγένετο ή τήν 23 Οκτωβρίου, ύπο τήν προε
δρεία·/ τοΰ Κ. Σ. Μαφογένου;, καί καθ ήν έ· 
ςελεγησαν Ταμίαι μεν, ό Κ. Χριστ. Παλλα- 
κη;, Σύμβουλοι δέ οί ΚΚ Στε’φ. Σκουλούδης, 
Γ. Κ. Μωΰσιάδης, Ααρίφ Έφέντη;, A. de Ca- 
stro, Σ. Άζναβοίιρ, Alfred Caporal, Άν- 
δρεα; Σπαθάρης χαί Άντ. Νικολαίδης. ’Εν
τεύθεν δ' άρχονται, Κύριοι, αί τοΰ Προεδρείου 
έργασίυι, τάς όποια; σπεύδω νά σάς εκθέσω.

Συμπληρωθέντος οΰτω τοΰ προσωπικού, 
τό Προεδρεΐον έθεώρησεν άναγκαϊον νά ύπάρ- 
χφ μέρος τι ώρισμένον διά τάς συνεδριάσει; 
τή; 'Εταιρία;, και κατά συνέπειαν ένοικίχσεν, 
άπό τής I ης νοεμβρίου >866, αίθουσαν έν τ^ 
οικία τοΰ Κ. Γρήν διά τάς ενικά;, καί δω- 
μάτι.ν ίδιαίτε ον διά τά; εβδομαδιαία; αύ
τοΰ συνεδριάσει;, αντί λιρών έθ. 50 τό έτος, 
συμπεριλαμβανομενη; καί τή; δαπάνη; φω
τός, θερμανσεως καί ύπηρεσίας.

Άπό τή; εποχή; δέ ταύτης, Κύριοι, καί 
καθ’ δλον τό διάστημά τή; π-ιριόδου αύτή;, 
αί έργασίαι τοΰ Προεδρείου περιεστράφησαν 
ιδία περί τήν αΰξησιν τοΰ αριθμού τών με
λών τής έταιρ'α;, είσπραξιν τών συνδρομών, 
μετάφρασιν καί έκτύπωσιν τοΰ κανονισμού εΐς 
διαφόρου; γλώσσας, ώ; έπίση; καί περί τήν 
έκτύπωσιν καί διανομήν έγκυκλίων μεταπε- 
φτασμένων εις οσας καί ό Κανονισμό, γλώσ
σα;. Συγχ:ό'ω; δέ τδ Προεδρεΐον έπέστησε 
τήν προσοχήν αυτού καί εί; το νά σύναψή 
σχέσεις μετά των αρχηγών τών έν τή πόιει 
ήμών διάφορων συντεχνιών, άπω; έν άνάγκ·ρ 
άποτείνηται πρό; αύτά;·

Έν τώ μ ταξύ δέ τούτω τό προσωπικόν 
τοΰ Προεδρείου ύπεστη τά; άαολούθους τρο-
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ποποιήσει;" ό μεν έτερο; τών αντιπροέδρων Κ. 
Η. Βασιάδη; ά-τικατεστάθ’η, ώ; άπελθών εί; 
λλοδαπόν, διά τοΰ Συμβούλου Κ. Στ. Σκου 

λούδη, είς τήν θέσιν τοϋ οποίου έξελέγη ό Κ. 
Κλ. Σκαλιέιης’ ό δέ Κ. Δ. Ζαφειρου κωλυό
μενος ίνα εξακολούθηση χρέη ειδικού Γραμ- 
μστέω;, άνεπληρώθη ύ-ό τοΰ Κ. Δ. Μαλιά- 
δου, τόν δποΐ ν όμ,ω; ακολούθως παοαιτηθέν- 
τα άντικατέστησεν ό Κ. Α. Ε. Εύσταθιάδης, 
ευαρεστηθείς νά έκπληρή συγχρόνω; καί χρέη 
γραμματέω; έπι τών αιτήσεων. Γόν Κ. Θ. Κυ- 
ριακίίην, άδυνατοϋντα ένεκα τών ιδιαιτέρων 
αύτού ασχολιών νά έκπλτ,οοΐ τά καθήκοντα, 
άπεο άνέλαβεν, διεδέχθη ό Κ- Δ Μολλιώτης, 
ουτιν»;, παραιτήθέντο; έπειτα, όέν έθεωρήθη 
κατεπίίγο-σα ή αντικατάστασής, ενεκ*  της 
μή εΐσέτι άναπτύξεω; τών εργασιών τοΰ κλά
δου τούτου. Τέλος ό λογιστής Κ. Στ. Σκυ
λίτσας, αντικατέστη διά τοΰ Κ. Κ. ψαχα 
ροπούλου. "Απασαι δέ αυται αί άντικαταστα 
σεις έγένοντο εν τακτικαΐ; συνεδριάσετε και 
συμφωνώ; προ; τόν Κανονισμόν

Τδ Προεοριΐον μετά λύπη; εΐδεν ότι έκ 
τών 220 μελών, τά όποια άνεφέροντο έν τώ 
Καταλέγω, όστις ^ένεγειρίσθη αΰτω κατά τήν 
ίναρξιν τών εργασιών του, μόνον περί τά 
100 πρόσωπα ήδύνατό τις νά θεώρηση ώ; 
τακτικά τής εταιρία; μέλη, καθότι τών λοι 
πών τινά μέν παοητήθησαν, άλλα δε δεν ήθέ- 
λησαν νά άναγνωρισθώσιν ώ; τοιαΰτα.

Το ληφθέν ομω; μέτρον, Κύριοι, περί δια
νομής εγκυκλίων π.ος τα; διι φόρου; κοινό :η· 
τα; τής πόλεως ήμών, δέν έβράδυνε νά πα- 
ραγαγη άντισταθμισιν τινα,οΰτω; εΐτεΐν,πρό; 
τήν ώ; ανωτέρω έλαττωσιν τοΰ αρχικού 
άριθμοΰ τών μελών’ δΰναται δέ να θεωεζ,θή 
απο τούδε ώ; στεφθησόμενον προσεχώς δ> έν 
τελοΰς επιτυχίας, καθ’ όσον διά τών μέχρι 
τοΐδε διανεμηθεισών εγκυκλίων ή εταιρία α- 
πέκτησεν 142 νέα μέλη, ώστε σήμερον ό ά
λικο; άριθνό; τών μελών άναβαίνει εί; 242, 
ώ; έκ τοϋ Μητρώου καταδεικννται.................

Κ ύ ρ ι ο ι ’

Λαυδάνων τι; ΰπ’όψιν άφ’ ίνό; μέν τάς 
δυσχερείας, τά; όποια; άπαντά εΐσέτι έν τώ 

τάπω ήμών ή έξάπλωσις τοΰ πνεύματος τοΰ 
συνεταιρισμού, καί τά προσκόμματα τά « 
ποια άρτισύστκτον καί όλω; πρωτοφανές έν 
τή καθ’ ήμάς κοινωνία, σωματείου οίον ή 
Φ ι λ ε ρ γ δ ; Εταιρία, ώφειό» να υπερ
πήδηση, άφ ετέρου δέ τήν ένεστώσαν κατά- 
στασιν τή; Εταιρία;, ήτις, εντός πενταμή
νου μόνον χρονικού διαστήματος, ούχί μόνον 
κατώρθωσε νά ύπάρ/η, άλλά καί έπισπάσασα 
έαυτή τά; συμπαθεί»; τοΰ πενί ήμάς κοινού, 
άπκέτ^σεν ήδη 242 τακτικά μέλη, ήτοι έπί 
τού παρόντος ετήσιον εισόδημα έκ 8(),000 
περίπου γροσίων όπερ μετά τή; τοΰ Κ. Γ. 
Ζαρείφη έκ >ιρ. ό'>. 100 γενναία; συνδρομή;, 
άναδαίνει εί; 40,000, εκτός δέ τούτου, ί· 
γουσα καθαρόν κεφαλαιον έκ 5.000 περίπου 
γροσίων καί προπληρωμένου τό ένοίκιον 
αιθούσης αύτή; δι’ 7 μήνας, ήρξατο ήδη νά 
ίκανοποιή, κατά τό μέτρον τών δυνάμεων 
αύτή;, τάς προς αύτήν απευθυνόμενα; αιτή
σεις, ταΰτα δέ πάντα, Κύριοι, έπιτευχθέντα 
εντός βραχυτάτου διαστήματος χρόνου, θέλει, 
πεποιθα άδιστακτως, ομολογήσει οτι ή Ε
ταιρία έπραξιν ήδη αρκετά καί ίσως όσα ού
δέν άλλο αγαθοεργόν σωματείου έν τή πόλει 
ημών έντος τού αυτού χρονικεΰ διαστήματα; 
κεΐ έν εύνοϊκοτίραις περιστάσεων, ώστε ή'Ε
ταιρία, Κύριοι, παγιωθεϊσα ηδη, ούχί μόνον 
δυνατα.μετά θάρρους νά βαδίση πρό; τήν τ*  
λείαν ίκπλήρωσιν τής αποστολή; αύτής, άλ 
λά και ή σημερινή αύτή; ευάρεστος καταστα- 
σι; δΰναται να θεωρηθή ώς ασφαλές εχέγγυον 
ότι ή προαγωγή καί άνάπτυξ·.; αύτή; γιγαν- 
τιαίοι; βημασι έςακολευθήσει, πρός τιμήν 
τών ευγενιών καί φιλάνθρωπων καρδιών καί 
προ; ανακούφισήν τή; ελλείψει μέσων έιγα- 
σιας δεινοπαθούσης καί ταλαιπωρούμενη; ερ
γατικής τάςεω; τή; καθ’ ημάς κοινωνία;.

θάρρος ουν Κύρ-.οι, καί έχωμεν πάντοτε 
ω; σύμβολον τών πρό; ετίτευξιν τοΰ σκοπού 
ημών προσπαθειών το σοφόν εκείνο Ίΐσιο- 
δϊίον ί

Ει γάρ κεν καί σμικρόν έπί σμικρώ κα 
[ταθεϊο,

Και θαμά τοΰθ’ ερδοις, τάχα κεν μένα 
[καί τό γέ'οιτο. ·

Η ΓΥΝΗ
χρεωστΠ νά εκπαιδεύεται καί να έργάζηται

ύπό

ΔΙδΑΚ’ΓΟΡΟΣ ζιφφου.
w I*-·-!  *

Μετάφρσις Δ, Γ. Μ.

-«βαββ*
Τω Κορίω Β.

Σίβαστέ καί φίλτατέ μοι διδάσκαλε,
Προ πολλοΰ ήδη έγραψα; οτι ή γυνή έστι 

μυστήριον’ καί όντως μυστήριον ή γυνή, έ 
νόσω διατελεΐ όπως έχιι. Άλλ’ ομω; άν γίνη 
τοιαύτη όποια πρέπει, παύει πλέον ουσα μυ
στήριον. Ή γυνή έστιν ίση τω άνδρί’ ουτος 
μέν έχει τό ένεργεΐν, έκείνη δε τήν αγάπην 
καί άφοσίωσιν, άμφότεροι Ισοδυναμοΰντες. 
Ώςτε μή καταδικάσης τήν γυναίκα, άλλά 
τάς γυναίκας.

Όλο; Σδ;

διδακτωρ ζιφφος

Φίλε άναγνώστα.

Ίσως έχει; γυναίκα, αδελφήν ή καί φίλην, 
τήν όποιαν άναμφιβόλω; προσπαθεί; καί θέ
λει; νά βλέπη; δλονέν βελτιουμένην. Πρό; 
τον σκοπόν τούτον χρήζει; τ«ο; μεταρρυθμί- 
σεως. Πεποιθώ; δ’ ότι άναγκαιότατόν έστι 
νά συντρέχη έκαστο; τό κατ’ αύτόν ύπέρτή; 
άνσμορφώσεω; ταύτης,γράφω τάολίγα ταΰτα.

Γινώσκω μέν ότι άπλώ; λέξιν εκφέρω προ- 
κειμένου περί πολλών καί μεγάλων, ότι λίθον 
μόνον κομίζω εί; άνεγειρόμενον μνημεΐον’ 
αλλ’ όσω καν ή ευτελή; ή προςφορά μου, ο- 
σω κάν φανή άναξία λόγου, προςφέρω όμως 
αύτήν συναισθανόμενο; ότι έ'.πληρώ καθήκον. 
Έντοσοΰτω σϋ, φίλε άναγνώστα, κατανόησον 
τήν απλήν ταύτην λέξιν, διατήρησον τον λί

Η ΓΥΝΗ

θον τούτον, διότι έξ έκείνη; μ»ν όρμώμϊνο; 
δύνασαι νά καταρτίστε δλόκληρον τόμον, 
έκ τούτου δ έ νά οίκοδομήσγς δλόκληρον οίκον,

ΔΙΔΛΚΤΩΡ ΖΙΦΦΟΣ.

Ποόςτάς Γυναίκας.

Άνάγνωτε καί κατανοήσατε τά; υπέρ υ
μών γραφείσας ταύτας γραμμάς. Ό κάλαμός 
μου έστιν ειλικρινή; καθώ; καί ή καρδία μου. 
Οίκτιίρω ύμά; χαίπερ πανίσχυρους. Προς- 
βλέψατε τοϋ; περί ύμας άνδρας, εξιχνιάσατε 
τούς λογισμούς αύτών καί φρίξατε. Κολα- 
κεύουσιν υμάς καί έξαπατώσι, οπού δέ φρο
νείτε ότι ηόρατε θύμα, έκεϊ έστιν ό τάφος 
υμών. Σκέψασθε βαθέως περί τών λόγ-ων μου 
καί θέλετε καταπεισθή ότι έν τή τελευταία 
πράξει τοΰ δράματες τή; μοιχείας, ή γυνή 
εμφανίζεται μεμονωμένη, άπι ρριμμένη, ύπο 
τίνος; ύπ’ έκείνου δςτις έν τή πρώτη πραζει 
έγονυπέτει πρό αύτή;. Γυναίκες, αρχίσατε νά 
σκεπτησθε !

Πρέπει νά έκθέσωμεν τήν μοιχαλίδα;
Πρέπει νά φονεύσωμεν αύτην;
Πρέπει νά τή συγχωοήσωμεν;
Πριν ή άποκοιθώμεν πρό; τά; σοδαρωτάτας 

ταΰτα; ερωτήσεις, προβάλωμεν γενικά; τινας 
περί γυναικός ιδέας. Ή γυνή λέγεται τοΰ 
άνδρός όποδεεστέρα Ή ανατομία, καταδει- 
κνύουβα ότι τής γυναικός ό έγκέφαλός έστιν 
ήττον όγκώδη; τοϋ τοΰ άνδρός, διδάσκει ύμά; 
οτι ή γυνή δέν είναι δεκτική τής αύτής τώ 
άνδρί διανοητικής άναπτύξεω;’ διότι ούτε ή 
τυπογραφία, ούτε δ ηλεκτρισμός, ούτε ή ^α
πτική μηχανή, ούτε ούδεμία άλλη μεγάλη 
άνακάλυψι; οφείλεται τή γυναικί (1).

(Ι)Άπεδεΐχθηήδη ότι δ όγκος τοΰ εγκεφά
λου μεγάλως επιδρά έπί τή; διανοητικής ά- 
ναπτύξεως καί ότι ή άσκησι; τοΰ οργάνου 
τούτου αυξάνει τό βάρος αύτοΰ. Ό Παικόκ 
ζαί ό Γκάιστ απέδειξαν ότι δ τής γυναικός 
εγκέφαλό; έστι κατά έξ ούγγία; έλαφρότερο; 
τοΰ τοΰ άνδρός.

8
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’Αλλ' έστιν άληθες ότι οΐ μΰς τών αθλη
τών είσί πάλλω μάλλον ανεπτυγμένοι, ή οί 
μϋ; τών ζώντων ζωήν καθεστηκοΐαν' είδ' ά 
ληθεύει οτι ό έγκεφαλος τών τοΰ 19ου αιώνας 
Παρισινών έστι μάλλον ανεπτυγμένος τοΰ τών 
τοΰ 12ου (κατά Βρόκαν), διατί νά μη άπο- 
δώμεν την μεταξύ τοΰ έγκεφάλου τοΰ άνδρός 
καί τοΰ τής γυναικός διαφοράν εις τήν αδρά
νειαν είς ήν ζατεδικάσαμεν άπό τοσούτων ή
δη αιώνων το δύστηνον τοΰτο όν, και νά μή 
θεωρήσωμεν τήν παρούσαν τής γυναίκας κα- 
τάστασιν ώς έργον τοΰ άνδρός.; Εΐ πράγματι 
δ εγωιστής άνήρ έστιν ανώτερος τής γυναι- 
κδς, διατί δέν έποδηγέτησεν αυτήν προς τήν 
αγάπην καί τήν αλήθειαν; διατί ένέκλεισεν 
αύτήν έντος ζοφωδών θαλάμων, ένθα ανα
πνέει μόνην τήν έκπνοήν τοΰ άνδρός; Διατί 
τέλος δεν έμοχθησε σηουδάζων έπισταμένως 
το δύστηνον τούτο πλάσμα, όπερ αείποτε έ
χει άδικον μόνον διότι καλείται γυνή; Άνα- 
τομικώς και φυσιολογικώς άνερευνώντες τήν 
γυναίκα εύρίσκομεν ότι απειοάκις ό εγκέφα
λος δουλοΰται τοΐς όργάνοις αύτής (1). Εΰρί- 
σκομεν οτι το νευρικόν αύτής σύστημά έστι 
τόσον εύαίσθητον και ή θέλησις αύτής τόσον 
ασθενής, ώςτε δυνάμεθα είπεΐν ότι ύπάρχουσι 
γυναίκες άνευ θελήσεως. «Ό δούλος δέν έ
χει θέλησ.ν, λέγει ό’Αριστοτέλης, τα παιδίον 
έχει θέλησιν, ατελή όμως' ή γυνή έχει, άλλ' 
ασθενή-» (Πολιτικά). Διά μόνης τής ανα
τροφής ή γυνή άποκτφ τήν θέλησιν, διά μό
νης τής άνατροφής γεννάται έν αύτή ή αιδη
μοσύνη καί τό αίσθημα. Τά πάντα διά τή; 
ανατροφής· Δεν άρνοϋμαι μέν ότι ύπάρχουσι 
κατ' έξαίρεσιν και γυναίκες φύσει μοχθηρά!, 
iy γένει όμως δια τής ανατροφής φθάνομεν 
είς τήν τάξιν ηθικών όντων. Ό·ω πλέον τδ 
ζώόν έστι κοινωνικόν καί ό εγκέφαλος αύτοΰ 
ανεπτυγμένος, τοσούτω μάλλον ή ανατροφή 
αύτοΰ έστιν επιμεμελημένη- δσω δέ πλέον

(1) Νοσήματα τ'.να τής μήτρα; και τών 
ωοθηκών τόσον ένεργοΰσιν επί τοΰ νευρικού 
συστήματος, ώςτε δυνάμεθα είπεΐν ότι αύτό 
πολλάκις ύπόκειται ταϊς ίδιοτροπίαις μητρι
κών τινών νευρωδών νημάτων.

έσ-’ιν ηθικόν και κατανοεί τήν σπουδαίαν έ- 
κείνην λέξιν, τδ καθήκον δηλ., τυσούτω 
μάλλον είς αύτήν ΰπείκει. Ό Κάντιο; λέγει 
«Τό καθήκον! Πρό τή; Οαυμασίας ταύτης ι
δέας άπασαι αΐ έπιθυμίαι σιγώσιν, οσω καν 
ώσιν ένδομύχως ατάσθαλοι’» Ό άγριος δέν 
έχει ούτε δίκαιον, ούτε καθήκον.

Άλλ’ έντοσοότω τίς δύναται νά ίσχυρισθή 
ότι έδοθη ή ότι, καί κατ’ αυτόν τόν αιώνα 
τή; προόδου, δίδοται τή γυναικί ή ηθική, 
διανοητική καί σωματική ανατροφή; τίς δύ
ναται νά Ισγυρισθί) ότι ή γυνή έστιν όποια 

εον να ή;
Ή γυνή αμαρτάνει.
1) Όταν εχη κακήν ανατροφήν"
2) Όταν ή φύσει κακή"
8) Όταν ύπό τοΰ συζύγου αύτής διαφθεί- 

ρηται ή έγκαταλείπηται εις τήν έσχάτην α
νάγκην.

4) Όταν ασθενή.
Όταν μέν ασθενή ή γυνή, ή έχη κακήν 

φύσιν, ούτε αύτή πταίει, ούτε ό σύζυγος αύ
τής· όταν δέ έχρ κακήν ανατροφήν ή ύπό 
τοΰ συζύγου αύτής διαεθείρηται, τότε τίμω- 
ρητέον τόν άνδρα μάλλον ή τήν γυναίκα (1).

Καί τίς έστιν ή τή γυναικί διδομένη ανα
τροφή, είμή ή τής υποκρισίας τοΰ ψεύδους καί 
τής προςποιήσεως; Τίς δέ ό διευθύνω·/ τήν 
ανατροφήν ταύτην, είμή ό άνήρ; Μεταβώμεν 
εις τόν νέον κόσμον, τόν κόσμον τοΰ Κολόμ- 
;·ου, τόν διδάσκαλον τοΰ παλαιού, 8» κα- 
λοΰμεν Ευρώπην. Είςελθωμεν είς τά εργο
στάσιά τής Αοουελλκς και τής Μασσα/ουσέ- 
της, έν οίς έργάζονται, πόορωθεν έλθοΰσαι, 
πλείονες τών 9,000 εργατριών. Αΐ νεάνιδες 
διατρίβουσαι μόναι έν Αοουέλλη ύπό τήν προς- 
τασίαν τής κοινής ειλικρίνειας κ«ΐ ηθικής, 
η τις αγρυπνεί επ' αύτών μετ' άκρα; αύστη- 
ρότητος. Μέχρι δέ τής σήμερον ούδέ μία καί 
μονή άνομος γέννησις παοετηρήθη έν ταϊς 
τάζεσι τή; έν ελευθερία βιούσης πολυαρίθμου 
έκείνης νεολαία?. Φωτίσατε τήν γυναίκα δι’ 
υγιών άργών, έμπνεύσατε αύτη τήν ιδέαν 

οτι τιμάται φιλοπονοΰσα καί τότε δέν θέλου- 
σιν υπάρχει τοσαϋται μοιχαλίδες. Άλλ όμως 
έφ’ όσον ό άνήρ δέν καταύαίνει όπως άναδή ή 
γυνή, ή γυνή αύτη θέλει διατελεΐ ότέ μέν 
τύραννος, ότε δέ θύμα ήμών. Ενόσω δέ οί 
νόμοι δέν γίνονται πως αυστηρότεροι πρός τόν 
άνδ'ρα, ό εγωιστής ουτος αείποτε άδίκο,ς θέ
λει υπερτερεί (ί).

Τίς ταράττει τήν ειρήνην τή; έν τω τρέ- 
μο-τι φωτί τής λυχνία; καί μετά βεβαρη
μένων έκ τοΰ ύπνου οφθαλμών έργαζομένης 
πτωχής, πρό; ζωαρκειαν αύτή; τε καί τοΰ 
παραλύτου αύτής πατρό;; Τίς ταράττει τήν 
ειρήνην τής εστίας έκείνης, έξ ης πρώην έπη · 
γαζεν έρως και αΰταπαρνησία; Τίς βλέπων 
τήν γυναίκα αΰτοϋ μοιχαλίδα «La guards 
e passas, ώς λέγει δ Ιταλός ποιητής, Πα- 
ρατηροΰ<τες μόνον τήν αίμόφυρτον πληγήν 
ήν διά τοϋ ξίφους άνοίγομεν, ούδέν ωφελού
με*.  Ανάγκη θεραπείας, ής τά φάρμακα ζη- 
τητεα ούχί παρά τή γυναικί, άλλά παρά τώ 
άνδρί. Ή αμάθεια, πενία καί πολυτέλειά εί
σιν αί τρεΐ; αστείρευτοι πηγαί, έξ ών ή δια 
φθορά τής γυναικός πηγάζει. Φωτίσατε τήν 
γυναίκα ούχ! διά μυθιστοριών καί θεάτρου, 
άλλά δ ιά τής διδασκαλίας σπβυδαιοτάτων 
καί αύστηρας ηθικής άνδρών.

(1) Ή τιμωρία τής γυναίκας ού μόνον αύ
τήν άλλά καί τάς άλλα; γυναίκας ήθικοποιεΐ.

« Ή ηθική, λέγει ό κ. Ααόέλεϋ, διδακτέα 
υπο κοσμικοΰ διδασκάλου, όν τρόπον έν 
Νεερλάνδη καί ταϊς Ήνωμέναις Πολιτεία;;. 
Δεν ώφελεΐ ή έκστήθισις τύπων ή κατηχή- 
σεως ηθικής. Χρήσιμοί είσιν αί περί θεού, κα
θήκοντος, άγαπης, φιλαδ&λφίας, ανθρώπων, 
φιλανθρωπία; καί ανθρώπινη; άξια; μεγάλα*

(ί) Ποινικός Κώδιξ, άρθρον 339. «Ό ί- 
χων έν τώ οίκω παλλακίδα καί, εναγόμενος 
ύπο τής συζύγου αύτοΰ, άναγκάζετ’-ΐ νά ο
μολογήσω) τό πράγμα, τιμωρείται διά προς- 
τιμου εκατόν έως διςχιλίων φράγκων.» Μα
κάριοι οί π' ωχοί τω πνεύματι καί οί πλού
σιοι, οι τά προςτιμα άποτίνοντες. Διςχίλια 
φραγκα, ποσόν ευτελέστατου).... Ιδού ή 
υπο τοΰ νόμ,ου οριζόμενη ύπέρ τή; γυναικός, 
τή; δυστήνου συμβίας, ίκανοποίησις! 

έκεϊναι ΐδέαι, αϊτινες άπό τής καρδία; τοϋ δι
δασκάλου μεταβαίνουσιν εις τήν τών μαθη
τών διά τής όλης διδασκαλ’ας, ήτοι τών διη
γημάτων, τών παραδειγμάτων καί πάντων 
τών ύπό τοΰ ώτός άκουομένων λόγων. Ταΰτα 
άποτελοΰσι τό δυςχερέστατον μέρος τής δι
δασκαλίας, καθ’ δ πρό πάντων δέον νά έκ ·> 
γυμνάζωνται ο1, έκ τών διδασκαλείων διδά
σκαλοι.» Μή πεποίθατε έπί τούς ύποκριτάς 
έκείνους ψευδοχριστιανούς, τούς καταπνίγον
τας τά εΰγενίστατα τών αίσθημά ιων καί 
ταπεινούντας τόν πρό; άνόψωσιν γεννηθέντα 
άνθρωπον. Μή ποιείτε τάς γυναίκας στρατη
γού; καί καθηγητάς, άλλ άγαθάς μητέρας.

Et les fernmes-docteurs ne
sont point de mon gout, 
Jc, consons qu’une femme 
ait des clartis de tout.
Ή αγαθή μήτηρ Ισοδύναμε! πρός τόν α

γαθόν καθηγητήν. Τδ παιδίον μέχρι; έτών 
επτά κατά πάντα ύπό τής μητρό; διαμορ- 
φοΰται. Αύτη ή ηλικία παρασκευάζ ι τό έγ
κλημα, έπειδή δ·-ή πρώτη άνατροφή, ή ίνα- 
τιοφή τής παιδική; ηλικίας, τά μάλιστα έ- 
πιδρί έπί τής ζωή; τ Χ ατόμου, ΐσχυριζόμεθα 
ότι ή γυνή πλάττει τήν κοινωνίαν καί ότι έ
χει δικαιώματα έπ’ αύτός.

01 νεότεροι νομοθέται πολλώ τών αρχαίων 
σοφώτεροι, σπουδασαντες καλώς τον άνθρω
πον ύπέρ ού τίθενται οί νόμοι, άποφαίνονται 
ότι σκοπός τή; ποινή; έστιν ή τοΰ ένοχου 
ήθικοποίησις, τούς δέ εγκληματίας νομίζουσι 
δυςτυχεΐς, οΰς,εί δυνατόν, δέον νά βελτιώμεν. 
Ώςτε ή γυνή, εί θέλει καί δύναται, έμπορεϊ 
νά έλαττώστρ τών κακουργημάτων τόν αριθ
μόν, καλώς τά τέκνα αύτής άνατρέφουσα «01 
μέν άνδρες νομοθετοΰσιν, αΐ δε γυναίκες ή- 
θοποιοΰσι» λέ^τει ό Κομίεροΰσσος. Ούτε διά 
τής ειρκτής, ούτε διά τής καρατομήσεως μει- 
οΰται τών κακουργημάτων τό πλήθος, άλλά 
διά μόνης τή; εργασία; καί τής άνατροοής. 
« Η μεν xoivoma παρασκεύαζε’, το έγκλημα, 
ό δε κακούργος έστιν άπλοΰν πρός έκτέλεσιν 
οργάνου» λέγει δ Κετελέτσς. Ή καλώ; άνα- 
τεθραμμένη κοινωνία έχει βλιγώτερα εγκλή
ματα.
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Ανατροφή, λέξις μεγάλη! Ταύτην την 
λεξιν γράψωμεν έπί τής θύρας πασών τών 
οικιών, πασών τών σχολών, κασών τών φυ
λακών. Δι’ αυτής ή καρδία. ήμών γίνεται πη
γή εύγενεστάτων αισθημάτων, δι’ αύτής .-αί 
μόνης ήδυνήθη δ άνθρωπος ν’ απομακρυνθώ) 
τών Ιαντοϋ προγόνων. Άναγινώσκοντες τάς 
ευάριθμους σελίδας τής περί τών ανθρώπων 
ιστορίας, καθορώμεν 'ότι ό άνήρ, οίος ηδη υ
πάρχει σωματικώς τε και διανοητικών, προϊόν 
τής φΰσεω; έστι καί οτι τάς ιδιότητας, τά 
πρεσόντα καί τά; δυνάμεις αυτού δεν ίλαβεν 
άνωθεν δωρ "άν, άλλ’ επιμόγθως αύτά απέ
κτησε» έκ τών εντυπώσεων, τής πείρας, τής 
βαθμιαίας άναπτύξεως καί τών ατομικών έκ 
τής κληρονομιάς καί ανατροφής προςκτημά- 
των. Άλλ’έκ τοΰ μεγάλου τούτου κεφα
λαίου τών άνθρωπίνων γνώσεων, μετέχει άρά 
γε ή γυνή-, Ούχί’ Αείποτε ούσα αμαθής καί 
καταδεδικασμένη νά εχη οφθαλμούς ϊνα μή 
βλέπη καί ώτα ίνα μή άκούη, άδιαλείπτως 
μεριμνμ είτε περί τοΰ ίδιου αυτής σώματος, 
είτε περί τοΰ του παιδόςτης.α'Η ή γυνή,λέγει 
ό Κουζΐνος, δεν έπλάσθη σύντροφος τοΰ άν- 
δρδς, ή παράλογός ίςι καί παράνομος άντίφασι; 
ν’άπαγορεύωμεν αύτή τάς γνώσεις δι’ ών δύ- 
ναταΐ νάκοινωνήση πνευματικώς πρόςέκεΐνον, 
ου μέλλει νά μετάσχη τής τύχης, ή καν νά 
κατανόηση τούς μόχθους και νά συναισθανθή 
τούς άγώναςκαί τά παθήματα, ίναάνακουφίζη 
αυτα» Άρα ή γυνή προώριστσι νά άρέσκη,νά 
υπακούν) χαί νά γεννά(<)·, Άλλ’ όμως καί ν’ 
άπατά, έάν μή καλώς άνατρέοηται, διότι 
κληρονομικήν μέν έχει τήν πανουργίαν, 
τέλος δέ,

Son sang cst notre sang, 
nous sommes ce qu’elle est,

(1). e'H γυνή, λέγει ό'Ρουσσώ, κυρίως 
έπλάσθη ίνα άρ^σκη τώ άνδρί. Άν πρέπει ό 
άνήρ ν' άρέσκη αύτή, έστίν ηττον επείγουσα 
ανάγκη- δ άνήρ άρέσκει μόνον καί μόνον διό
τι έστιν ισχυρός.» Οί λ.ογοι οότοι άναμφι- 
βόλως εΐσίν εξαμβλώματα τοΰ έγκεβάλου τοΰ 
'Ρουσσώ, δυστυχώς δέ πολλά τοιαΰτα δ ά
νήρ ουτος έγέννησε.

Enfants, nous recevons son
saDg avec sou lait.
Είπωμεν τήν αλήθειαν’ Νομίζομεν μέν έ- 

ταίοαν τήν γυναίκα, παραγνωρίζομεν δέ τον 
εν τή κοινωνία προορισμόν αύτής. Πρέπει ή 
γυνή νά μάθρ νά σκέπτηται καί νά ΐργά- 
ζηται, διότι αύδείς σκέπτεται πριν ή μαθη, 
ουδέ σκέπτεται πολλάς λαλών γλώσσας. Εί 
οί πολύγλωσσοι έσκέπτοντ», οί ξεναγοί τών 
πόλεων ήθελον είναι συνετώτατοι πάντων (1 ).

(1) βΠικρώ; παραπονοΰνται, λέγει ό Κομ- 
βεροΰσσος, διότι αί έν τοΐ; διαφόροις έργο- 
στασίοις έργαζόμεναι γυναίκες μιοθβΰνται 
πολλώ όλιγώτερον τών άνδρών, 'Εν Παρι- 
σιοις δ μέν άνήρ κατά μέσον όρον λαμβάνει 
4, 51, ή δέ γυνή 2, 41. Καί διατί; Διότι ή 
γυνή άμοιρεΐ ειδικής μορφώσεως.» ’Αλλ'ούδείς 
πλήν τοΰ Κ. Οΰικκιρκάμ κάλλιον απέδειξε 
τό πλεονέκτημα τής δημοσίας πκιδεόσεως. 
α'Η διδασκαλία γονιμωτέραν τήν έργασίαν 
καθίστησι. Εί άπας δ σήμερον έν ταΐς Ή 
νωμέναις ΙΙολιτείαις συγκομιζόμενος σίτος ή- 
λωνίζετο καί ήλέθετο διά τών έν τοΐ; προ
γενέστεροι; χρόνοι; ίθίζομένων τρόπων, μόλις 
ηθϊλεπρός τοΰτο έπαρκεϊ άπας ό λαός. Άλ
λά χάρις ταΐς μηχαναϊς, εύαριθμαι μ.όνον έρ- 
γάται έκτελοΰσι ταΰτα τά έργα" όταν δέ τήν 
έργασίαν διευθύνη ή διάνοια, τότε κατασκευά
ζονται οί οίκοι, αί γέφυρας οί σιδηρόδρομοι, 
τά πλοία, τά ώρολόγια, τά κύμβαλα, τά 
πιεστήρια, ένί δέ λόγω δημιουργείται αύτός 
ο πολιτισμός. Ή ανατροφή άναδεικνύει τόν 
έργάτην. Όταν δ' αύτός ίκπαιδευθή καί κα
λώ; άνατραφή, ώς αί τών μή χειρονακτών 
τάξεις, τότε θέλει απολαύει τής αύτής ύπο- 
ληψεως. Ούτε ό άροτρςών Κιγκιννάτος, ούτε 
ό στοιχειοθετών Φραγκλΐνος, ούτε δ λατο- 
μών Ούγος Μύλλερος, ήσαν τών άλλων υπο
δεέστεροι, κιθώ; τουλάχιστον δύνανται νά 
κρίνωσιν οί ευ φρονοΰντες.

e'H παίδευσις δέν εμπνέει τήν πρός τήν 
έργασίαν απέχθειαν, άλλά παρορμά. τόν «ν. 
θρωπον είς τό έκτελεΐν διά τής μηχανή; εκεί
νο τό μέρο< τής εργασίας, όπερ δεΐται uovsv 
δυνάμεω;.»

"Οποία έστι, λέγει δ Φουρ·.ήο0ς, ή τών γυ
ναικών όπαρξις; Αί γυναϊζ.ε; ζώσι στερούμε
νοι, εν τι τή βιομηχαν^ ή; τά πάντα κατέ
χει δ άνήο, καί έν ται; λεπτομερείαις τοΰ 
^άπτειν καί γράφειν, ένώ ΰπάρχουσι γυναίκες 
σκιαμαχοϋσαι έν τοΐς έπιμόχθοις έργοις τή; 
γεωργικής, Δέν είναι σκανδαλώδες νά βλέ- 
πωμ'εν τριακοντούτεις άθλητάς,κεκυρτωμένους 
έπί τραπέζης καί περιφέροντας διά τών λα- 
σίων αύτών β ρ α χ ιό ν ω ν τήν τοΰ καφέ κί- 
κεραν, ώ; εί έλ-ιπον γυναίκες καί παΐδες 
πρός εκτέλεσιν τών ευτελών έργων τών τρα 
πεζών καί τής οικίας;,.. Τινα λοιπόν τά 
πρός συντήρησιν τών έν απορία γυναικών; 
Ή ήλακάτη, μάλλον δέ τά θέλγητρα, εΐ 
τοιουτων εύμοιροΰσι. Ναί, ή πορνεία, μάλλον 
ή ηττον συγκεκαλυμμενη, ή πορνεία έστιν ή 
μόνη αύτών καταφυγή, ήν είσέτι οί φιλόσοφ ι 
άπαρνοΰνται αύταΐς. λύτη έστίν ή χσμερπής 
τύχη εΐς ήν καταδικάζει αύτά; ό πολιτισμός 
και ή συζυγική δουλεία, ήν αί γυναίκες ουδέ

Ένιοι τών ανθρώπων άντιτάττουσι λέγον- 
τες. «Άλλ' άν οί πάντες έκπαιδευθώσι, τίς 
θέλει έργασθή;» Άπλουστάτη ή άπόκρισις· 
οί πάντες. Γά πλεΐστα μόνον τών εργωυ θέ- 
λουσιν έκτελεΰθαι διά τών φυσικών δυνά
μεω», ύπό τής ανθρώπινης διανοίας ίθυνομέ- 
νων, οΰχίδέ διά τών μυωνικών τοΰ ανθρώπου 
δυνάμεων.

Ή έκπαίδευσις άγει είς τήν ευζωίαν, διότι 
Ισχυρά μεν ή επιστήμη, τόν δέ πλούτον γεννά 
ή ισχύς.

'll έκπαίδευσις αύξει τάς απολαύσεις ή
μών καί τήν ευδαιμονίαν. Ό αμαθής γινώ· 
σκιι μόνον τά; κτηνώδεις βωματικάς απο
λαύσεις, τάς στιγμιαίας ήδονάς, άςπερ έκπλη 
ροΐ ή ανάγκη, ήτις έστίν άλγηδών. Ό πεφω
τισμένος απολαύει τοΰ κάλλους τή; φύσεως, 
τών τεχνών, της ποιήσεως, τή; μουσικής, τήε 
διανοητικής πρός τόν πλησίον αύτοΰ κοινω 
νιας, τής ανταλλαγής τών εύγενών αίσθημά 
των, αίπέρ είσι διαρκέστατα; ήδοναί και τόσω 
μάλλον ζωηραί, καθ' όσον άνακοινοΰνται, τό- 
σφ μάλλον άνεπίμοχθοι, καθ όσον εΐσίν άγναί 
Χαί άντάξιαι αθανάτου ψυχής. 

διενοήθησαν ετι ν’ άποσείσωσι.. . Τί; ειδέ 
ποτέ ίχνος καν δικαιοσύνης έν τή τύχη τών 
γυναικών-, Ή νεάνις δέν πρόκειται ώ; έμπο- 
ρευμκ πρός πώλγσιν παντί τώ βουλομενω -·ά 
διαπραφματευθή τήν μόνη' αύτής άκοκτησιν; 
Δέν είναι χλεύη ή είς τόν συζυγικόν κλοιόν 
συγκατάθεσις αύτής, έ-β οσθείσα υπό τής τυ
ραννίας τών νηπιόθεν μαστιζουσών αύτήν 
προλήψεων; Ή δημοσία σήμερον γνώμη περί 
τών δικαιωμάτων τών γυναικών, έστίν αρα 
γε καλλίτερα τής κ·τά τούς παρελθ’ντα; 
βαρβάρου; έκείνου; αιώνας, καθ' ούς Βανδα
λική τις έν Μ αχόνη σύνοδος συνίσκέπτετο εΐ 
αί γυν»ΐκε; εχουσι ψυχήν;

Κρίνομεν περιττόν νά έ-διατριψωμε' |τι 
μάλλον ίσχυριζόμενοι οτι ανάγκη καλώς ν 
άνατρέφηται ή γυνή. Οί πολυσέλιδοι τόμοι 
δε-καταπείθοισι. Δύο λέξεις ενίοτε, δύο καί 
μόνα: λέξεις μετατρέπουσι τήν γνώμην καί 
τών τά μάλι^α επιμόνων καίίσχυρο", νωμονων.

Ίδωμεν νΰν έν έλίγο.ς, πώ; οί αιώνες έ- 
θεώρησαν τήν μοιχαλίδα. Ό άνήρ προ; μέ' 
τήν μοιχαλίδα άιί σύστηρός προςηνέχθη, 
πρός δέ τού; συνενόχους αύτοΰ επιεικέστατο;. 
Ό μέν Αθηναϊκός νομ'ς έτιμώρει δι’ άποστε 
ρήσεως τώ- πολιτικών δικαιωμάτων τόν *ρύ-  
πτόντα τήν μοιχείαν τής γυναικός αύτοΰ, 
4 δέ κασαλαμβάνων αύτήν έπ’ αύτοφώρω 
ήούνατο ού μόνον παραχρήμα νά τιμωρήση 
αύτήν, άλλά καί έκ προμελέτη; νά συναγα- 
γη μάρτυρας, παρόντων τών όποιων νά θα
νάτωση αύτήν. Έν δε 'Ρώμη, ή ύποπτο; γυ
νή ήγετο πρό δικαστηρίου, ύπό των οικείων 
συγκροτούμενοι καί εφονευετο υπ αυτών τών 
γονέων. «Cognati uecanto citi volent,» 
διαγο.εόει ό τρομερός τών Δώδεκα πινάκων 
νόμος. «Οί γονείς φοιευέτωσαν ώςπερ βού
λονται. » Τή δ· έπαύριον ούδείς ήγγελλε τώ 
λαώ,'ήν έν σκότει διαδραματισθεΐσαν τραγω
δίαν, εΐμή ή απουσία τή; μή άναφαινομένη; 
πλέον γυναικός.

Παρά δέ Κέλταις, ότε ό σύζυγος ένόμιζεν 
ότι τό έκ τής γυναικός αύτοΰ τέκνον δέν i- 
vri-ΛΖν έν αύτώ, έξετϊθει τό άρτιγέννητον έπί 
άσπίδος καί έξεσφενδόνει αύτήν εΐ; τόν 'Ρή
νον. Εΐ μέν τό παιδίον κατεβυθίζετο, ή γυνή 
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έθανατοΰτο, εΐ δέ ή κοιτ'ις έπέπλεε, ή μή- 
τηρ άνέμενε καί ό Τίνος άπεφάσιζε.

Ό πρώτο; φαντασθεί; οτι κατ’ εικόνα θεού 
έ-τλάσθτ.,δυσιδή; έςιν ώ; άθεο;, εί ό Θεός εχει 
τήν ήμ-τέραν εικόνα. «Ο Θάνατο:! αυτή ήν ή 
κραυγή, λέγει ό ακαδημαϊκό; Λεγουβέ. ήν 
άπαντε; οί υομοθέται έξεσφενδόνιζον κατά 
τής δυστήνου ενόχου, εκδιωκόμενη; παρά τισι 
μέν λαοί; διά τής μάστιγα; άπό τού συζυγι
κού οί<ου καί όλο'; ύμνου άνά τήν πόλιν κα- 
ταδίωκομένη;, έκτιΟεμένης δέ παρ’ άλλοι; εφ’ 
υψηλή; πέτρα;, έν μέσνιτή πλατεία, καί έπ’ 
όνου πιριαγομένη; άνά πάσαν τήν πόλιν καί 
πανταχόθεν ά'-ουοόσή; αναθέματα καί μιαι- 
φόνους λόγου;, δι'αμάρτημα όπερ ό νόμο; 
μόλι; άπηγόρευε τώ άνδρί Είναι λυπηρόν 
διότι οί κώδικες δέν έχουσι νόμου; νά κρί- 
νωμεν αύιού;· Άλλ’άνάγνωμεν τόν νόμον 
τούτου τοΰ αΐώνο; τή; προόδου, άνάγνωμεν 
τό άρθρον 324 τοϋ ποινικού κωδικό;.

«"Οταν ό σύζυγο; φονεύση τήν σύζυγον 
συν τω μοιχώ αύτής, συλλαβών αύτούς επ’ 
αύτοφώρω έν τφ κοινή οικία, συγχωρεϊται.» 
Προδώμεν εΐ; τό άρθρον 337.

< Ή όμολογήσασα τήν μοιχείαν τιμω
ρείται διά τρίμηνου έω; διετού; έγ/.αθείρ- 
ξειβ;. >

Ώς ηδη είπομεν, δέν ήθικοποιούσι τόν άν
θρωπον οί νόμ,ι, άλλ' ή έκτραίδευσι; καί ή 
εργασία. Ό δολοφόνος δολοφονεί καί κλβπτει 
ό κλέπτη;, καίπερ γινώσκοντε; οτι ό νόμο; 
απαγορεύει αύτά. Ώςτε, τό άρ θρον 324 τοΰ 
ποινικού κωδικός βαρίαρω; έπΐιρίπει τόν 
φονον, διότι ό μή σκοπών νά φονεύση τήν 
έαυτοΰ γυναίκα, φονεύει αύτήν προκαλούμε- 
νο; ύπό τοΰ νόμου. Τό άρθρον τούτο συν άλ- . 
λοις πολλοί; δέν περιποιούσι τιμήν τοϊ; νο- j 
μοθέταις.

Άλλ’ άφώμεν τόν ποινικόν καί λάοωμεν ’ 
τόν λογικόν κώδικα. Τί πρέπει νά π.ώττφ ό 
εξαπατώμενος, ή μάλλον ό έπ' αύτοφώρω τήν 
γυναίκα αϊτού καταλαμβάνων;

Πρό; "αύτα οΰόέν εχομεν ν άντιτάξωμεν 
περί τής συμπεριφορά; τοϋ άτυχ-ύ; τούτου 
ανθρώπου- αυτή έξήρτηται έ'. τή; ανατροφής ί καί γαλήνης.

τοϋ συζύγου (1), έκ τοΰ πε-ί μοιχαλίδο; 
φρονήματος αύτού (2) καί έκ τή; ατμοσφαι
ρικής πιέσεως. (3)

Διά τού; λόγου; τούτου; ό μέν φονεύει τήν 
γυναίκα αυτού, ό δέ ήσύχως άγει αύτήν είς 
τόν οίκον τώ' γο-έω·' αύτή-, ό δέ έκτίθησιν 
αύτήν έπί κίονα; δεδεμέ-ην, ώς έπραξέ τι; έν 
Σμύρνη. Τέλος εύάρ'θμοι σύζυγοι, μιμούμε
νοι τού; Καδοαβίκου;, gliai’dauo β passa- 
ΠΟ, βλέπουν καί διαβαίνουν. Οί 
τοιοΰτοι βιβαίω; εΐσί τεθωρακισμένοι διά με
γάλη; δόσεω; ζωώδους φιλοσοφία;·

Καθ’ ήμάς δέ ιδού τί το δικαιότατου καί 
άνθρωπινωτατον έν τή κρίσιμο» ταύτη περι- 
π^ώσει. Εί μέν ίχει τέκνα ό άνήρ, δι’ αγά
πην τών δυστήνων τούτων πλασμάτων, ούδέν 
οφείλει ούτε νά ειπη, ούτε νά πράξη, αλλά 
έν τή προδούση αύτόν γυναικί νά έμβλέπη 
τήν μητέρα η; τ’ αμαρτήματα αντανακλών
ται έπί τών εαυτού τέκνων, μή θεω:ών πλέον 
αύτήν σύζυγόν του. Ή γυνή έκείνη δέον νά 
μείνη άλλοτρία μέν αύτοΰ, μήτηρ δέ τών τέ
κνων του’ όταν δέ μή διορθώται, δέ.ν νά δια- 
ζευχβή αύτήν ό άνήρ.

(1) Αί πράξεις ήμών πηγάζουσιν έκ τών 
έπί τού εγκεφάλου εντυπώσεων. Έ'-εργοΰμεν 
αυτομάτως, ή μάλλον ούχί ημείς, άλλ’ ό εγ
κέφαλος έπιτάττει- Μετά δέ τήν έπιταγήν 
τ-.ϋ εγκεφάλου, έπέρχεπαι (αεί έξ αυτού) έ· 
τέρα τήν πρώτην τροποποιούσα. Ιδού διατί 
πολλάκις άντιφασκομεν προ; ήμάς αύτούς.

(2) Έ νιοι τών ανθρώπων ένεχάραξαν έν 
τω έγκεφάλω αύτών τούτους τού; λόγου; τοϋ 
’Ιησού Χριστού’ «καί έρωτώντων αύτόν ή- 
γέρθη καί ειπεν αύτοΐ;, ό αναμάρτητος υμών 
πρώτος τόν λίθον έπ' αύτής βαλέτω» (’Ιωάν, 
κεφ. Η', έδαφ. 7) οί τοιοΰτοι ουδέποτε σχε
δόν θέλονσι φονεΰσει τήν μοιχαλίδα αύτών 
γυναίκα.

(3) "Απαντίς γινωσκομεν ότι εν καιρώ 
βροχή; ή θυέλλη; τό πνεύμα ήμών εστι βε- 
βαρυμένον, ήτοι, κατά τό λεγόμενον, έσμέν 
άδ άθετοι. Κατά τοιούτους καιρού; δίν κρί· 
νομεν ούίέ σκεπτόμεθα ώ; έν καιρώ αίθριας

Εί δέ μή έχει τέκνα ό άπατ,θείς, οφείλει 
ν' άγάγσϊ τήν γυναίκα ο ότού εί; τον οίκον 
τών γονέων αύτής, εί τοιοΰτοι ύπάρχουσι, ει 
δέ μή, άφέτω αύτήν νά πορεύηται όπου θέ
λει. Έν οΰδεμιά όμως περιπτώσει καί δι ού- 
δένα λόγον οφείλει ό άνήρ νά φονευ-ρ τήν ι
δίαν γυναίκα" άφέτω αυτήν νά ζή τήν πολυ
στένακτου έκείνην καί πολυβασάνιστον καί 
πλήρη τύψεων ζωήν. Αυτή έστιν ή μεγίστη 
αύτή; καταδίκη (1).

Όταν μέν άποστερώμεν τή; ζωή; τήν 
μοιχαλίδα, σπουδαίο»; έξυπηρετοΰμεν αύτην" 
άλλ’ όταν ζή, τότε θνήσκει καθ’ έκάστην. Διά 
ταΰτα κατ’ ούδέν συνάδομεν τώ υίω Δουμά, 
ό; έν τω έαυτοΰ βιβλία» Homme-femme 
λέγει τάδε'

« Άν λοιπόν, μετά τά; προφυλάξεις καί 
πληροφορίας σου, μετά τήν περί άνθρώπων τε 
καί πραγμάτων πείράν σο», ήπατηθης έκ τοΰ 
έξωτερικού καί τής διπροςωπίας*  άν.δι’όλου 
τού βίου συνέζησας μετ' αναξίου σού όντος" 
άν, ματαίω; προσπάθησα; νά καταστήση; αυ
τήν σύζυγον ώ; πρέπει, μή ήδυνήθη; νά σώ- 
gvj; αύτήν διά τής μητρότητας, τής έπιγείου 
τακτή; άφέσεως τοΰ φύλου αύτή;- άν, μή 
θέλουσα νά σού άκούση μήτε ώς πατρός, μή
τε ώ; συζύγου, μήτε ώ; φίλου, μήτε ώ; κυ
ρίου, ού μόνον έγκαταλιμπάνει τά σά τέκνα, 
άλλά καί σύ» τώ πρώτω τυχόντι άγει εί; τόν 
βίον άλλα, άπερ θέλουσι διαδώσει, έν τούτω 
τώ κόσμω. τήν επάρατον αύτή; γενεάν" αν 
ούδέν κωλύει αύτήν τού έκποονεύειν μετά τοΰ 
σώματος αύτή; καί τό σόγ όνομα" άν σέ πε
ριορίζει έν τή άνθρωπίντ) σου ένεργεία καί σέ

(1) "Οταν καταδικάζη ήμάς ή συνείδνωις» 
οσιρ κάν ή σιωπηλή ή τοιαύτη καταδίκη, 
ούχ ήττάν έστι τρομερωτάτη, διότι τοΰ συ- 
νειδότος τό δικαστηρίου καί άκό-.των ήμών 
επαναλαμβάνει άνά πάσαν στιγμήν την άπό- 
φασιν αύτοΰ.

There is no future pang", Can deal 
justice on the self condemned.

He deals on his own soul.
(Byron Manfred, πράξις Β'. σκηνή 1). 

αναχαιτίζει κατά τήν θείαν σου δραστηριότητα" 
άν ό νόμος, έχων τό δικαίωμα τού συνδέειν, 
μή έχει τό τού λύειν καί κηρύσσεται ανί
σχυρος, τότε δή τότε σΰ άτομικώς διακη- 
ούχθητι, έν όνόματι τοΰ σού διδασκάλου και 
γενού κριτής καί δήμιος τού όντος εκείνου. 
Δέν πρόκειται πλέον περί τήςγυναικός, ουδέ 
γυναικός κατά τήν θείαν έννοιαν, άλλά κατά 
περί τήν καθάρώ; ζωικήν*  πρόκειται περί τοΰ 
πιθήκου τού Βορρά καί τού θήλεο; τού Καιν" 
φόνευσον αύτήν]ο

Τίνι δικαιώματι δίδωσι τήν συμβουλήν 
ταύτην ό κ. Δουμά; υιός; Ούδε'ις δικαιούται 
ν' αφελή τήν ζωήν άλλου, καί αυτό; δέ ό 
είς θάνατον καταδικάζων νόμος πράττει κα
κούργημα" ή γυνή τότε πράττει όσα λέγει ό 
υιός τού κ. Δουμά, όπόταν γεννηθώ μοιχαλίς, 
έν το’αύττι δε περ πτώσει φρονώ ότι ό υιός 
τού μεγάλου μυθκτοριογράφου δφείλει πολ> 
λώ μάλλον ν' άποταθή πρό; τού; νομοθέτας 
ή πρός τό ικρίωμα καί τήν μάχαιραν. Άλλ’ 
ίσως μοί άντιτάξωσι. «Ζητεί; επανορθωτικά; 
οικία; καί εί; ούδέν λογίζεσαι τήν ατομικήν 
ελευθερίαν;» Πρός θεού] ή μεγάλη αδτη λέ- 
ξι; ελευθερία, ή κολακεύουσα του; μέν 
καί έμπαίζουσα τού; δέ, έστιν όμοια τώ χα- 
μαιλ-εοντι καί ώ; τό έρπετόν τούτο μετα
βάλλει τοσαύτα χρώματα.

Συ μπέ ρ α σ μ α;

Φωτίσατε τήν γυναίκα καί θέλετε έγκαι- 
νίσει τήν ήίο νέα; έποχής.

ΔΙΑΦΟΡΑ
(έξ αναγνώσεων.)

Ο ΑΝΟΗΤΟΣ ΣΥΖΓΓΟΣ.

Υπήρχε V (άνόητάς τι; σύζυγο;) Κανδαύ- 
ΐ λ.ης ονομαζόμενο; Μυρσίλο;, τύραννος τών 

Σάρδεων, καί απόγονος Αλκαίου τού Ήρα-
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κλέους, (καθά διηγείται ήμΐν Ηρόδοτος δ 
Αλικαρνασσεύς). Ουτος λοιπόν δ Κανδαόλης 

ήράσθη τής έαυτοΰ γυναικός, έρασθείς δέ έ 
νόμ,ιζεν ότι ή σύζυγό; του ήτο κασών τών 
γυναικών ή ωραιότερα. Είχε δέ πλησίον του 
ένα τών αϊχμοφόρων,Γύγην όνομαζόμενον, τόν 
όποιον πολύ ήγάπα, καί τά σπουδαιότερα 
πράγματα τώ ένεπιστεύετο, ύπερεπηνεσε δέ 
είς αύτόν καί τήν ωραιότητα τή; γυναικός του.

Μετ’ ού πολύν δέ καιρόν είπε πρό; τόν 
Γΰγην δ Κανδαόλης, Γύγη, αδύνατον μοί 
φαίνεται νά πιστεΰσης είς έμέ λέγοντά σοι 
περί τής ώραιότητος τή; γυναικός μου, διότι 
τά ωτα εις τοΰ; άνθρώπου; άπιετότερα τών 
οφθαλμών τυγχανουσΓ προσπάθησον νά τήν 
ϊδη; γυμνήν.

Ό δέ Γΰγης μ-γάλως έκ-λαγεΐς είπε, 
Δέσποτα, ποιον άνόητον λόγον μοί λέγεις, 
διατάττων με νά ίδω τήν δέσποιναν μου γυ
μνήν; "Αμα ή γυνή έκδυθή τόν χιτώνα, συ- 
νεκδΰεται καί τήν αιδώ. Άλλά τά καλά πρό 
πολλοϋ οί άνθρωποι έςεΰρον, καί έκ τούτων 
πρέπει νά μανθάνωμιν’ μεταξύ τών καλών 
είναι έν καί τοΰτο, νά μή ζητή τις είμή τά 
ίδικά του. Έγώ δέ πιστεύω ότιέκείνη είναι ή 
ωραιότερα όλων τών γυναικών, καί σέ καθι
κετεύω, μ ή ζνιτν,ς παράνομα πράγματα.

Ουτος μέν τοιαΰτα λέγων προσεπάθει ν’ 
απαλλαγή, φοβούμενος μήπως πάθη κακόν τι 
έκ τούτου' δ δέ Κανδαόλης άπεκρίθη είς αυ
τόν, θάρσε·, Γύγη, καί μή φοβυΰ μήτε έμέ, 
ότι θέλω δήθεν νά σέ δοκιμάσω καί σοί λέ
γω ταΰτα, μήτε τήν γυναϊκάμου, μήπως πά 
θης κανέν κακόν έκ μέρους της*  διότι έγω με 
τοιοΰτον τρόπον 0’ αρχίσω νά διαθέσω τά 
πράγματα, ώ;τε μήτε νά μαθη έκείνηότι τήν 
είδες· διότι έγώ θά σέ στήσω είς τό οίκημα, 
έντός τοϋ όποιου κοιμώμεθα, όπισθεν τής ά- 
νοιγομένης θύρας- άφοΰ δέ εγώ είσέλθω, θά 
έλθη καί ή σύζυγό; μου νά κοιμηθή. Κεΐται 
δέ πλησίον τή; εισόδου θρόνος’ έπί τούτον δέ 
θα θέση εκδύνουσα έν έκαστον τών ένδυμά 
των της' καίμε μεγάλη*  ήσυχίαν θά σέ κά- 
μη νά τήν ΐδης. Όταν δέ από τοΰ θρόνου 
βαδίση πρός τήν κλίνην καί σοί στρέψη τά 
νώτα της, φρόντισον πλέον νά μή σέ ίδή έ- 

ξερχόμενον διά τή; θύρας.
’Επειδή δέ ό Γΰγης δέν ήδύνατο νά δια

φυγή, παρεδέχθη νά πράξη ταΰτα· ό δέ Καν- 
δαύλης, έπιλθοόσης τής ώ-α; τοϋ ύπνου, ώ- 
δήγησε τόν Γύγ/ν εις τό οίκημα, καί μετά 
ταΰτα αμέσως έφθασεν ή γυνή' είσελθοϋσαν δέ 
καί έκδυομενην έβλεπεν αυτήν δ Γΰγης' άφοϋ 
δέ ή γυνή έστρεψε πρός αύτόν τά νώτα βα- 
δίζουσα πρός τήν κλίνην, ό Γΰγης ΰπεκδύς 
έξήρχετο.

Ή γονή βλέπει αύτόν έζερχόμενον, καί 
μαθοΰσα τό ποιηθέν έκ τ·ΰ άνδρός (άλλη ά- 
νοηεία τοΰ προκομμένου συζύγου) ούτε άνε- 
βόησεν αίσχυνθεΐσα, ούτε έφάνη ότι ένόησεν, 
εχουσα κατά νοΰν νά έκδικηθή τόν Κανδαύ- 
λεα- διότι παρά τοΐς Λυδοΐς καί τοΐς ίλλοις 
βαρβάροις, καί ό άνήρ νά φανή γυμνός εις 
μεγάλην αισχύνην φέρει.

Τότε μέν ούτως ούδέν δηλώσασα ήσυχίαν 
είχεν άμα δέ τμίρα τάχιστα έγένετο, ϊτοι- 
μάσασα τούς θεράποντα; τη; όσου; έβλεπε τά 
μάλιστα εις αύτήν πιστού;, προσεκάλεσε τόν 
Γύγην.

Ουτος δέ νομίζων, ότι αύτή ούδέν έκ τών 
π=πραγμένων έγνώριζεν, ήλθε προσκαλούμε
νος· διότι συνείθιζε καί προηγουμένως νά έρ- 
χηται οσάκις προσεκάλει αύτόν ή βασίλισσα.

“Αμα δέ παρουσιασθέντος τοΰ Γύγη, ρίπε 
πρός αύτόν ή γυνή, Δύο οδοί σοί παρουσιά
ζονται, Γύγη, καί σέ άφίνω νά έκλέξης ποιαν 
θέλει; νά τραπής" ή άφοΰ φονεύσης τόν Καν- 
δαύλην έχε καί έμέ καί τήν βασιλείαν τών 
Λυδών, ή σύδ ίδιος αμέσως πρέπει ν’ άπθ- 
θάνης, διά νά μή ύπακούης κατά πάντα είς 
τόν Κανδαύλην τοΰ λοιπού καί βλέπης ό,τι 
διόλου δέν σοί πρέπει νά ίδης. Ή εκείνος λοι
πόν, όςτις συνέλαβε τήν ιδέαν ταύτην, πρέπει 
νά καταστραφή, ή σύ όςτις μέ είδε; γυμνήν 
καί παράνομα πράγματα έπραξας.

Ό Γύγη; ίστατο εμβρόντητο; άκοΰων τά 
λεγόμενα, επ ιτα δε ικέτευε νά μή φέρη αύ
τόν είς τήν ανάγκην νά πράξη τοιαύτην εκ
λογήν. Μή πείθων δέ αύτήν έβλεπεν ότι 
πραγματικά; ήτο ανάγκη ή τόν δεσπότην νά 
φο,εύση ή αύτό; ό ίδιο; ύπ’ άλλων νά φο- 
νευθή. Προύτίμησε λοιπόν τήν ζωήν, καί ή-

ρώτησεν ώς επεταΓ επειδή μέ αναγκάζεις 
καί άκουσίως νά φονεύσω τόν κύριόν μου, ά; 
άκούσωμεν τίνι τρόπω θά έπιχειρήσωμεν ε
ναντίον του; Ή δέ ύπολαβούσα είπε*.  Ή δρ- 
μή θά γίνη έχ τοΰ ίδιου μέρους, έκ τοΰ όποιο· 
καί εκείνο; γυμνήν μέ έπεδείξατο, ή δε έπι- 
χείρησι; θά γίνη, όταν κοιμάται.

Άφοΰ δέ κατήρτυσαν τήν επιβουλήν, άμα 
νυκτό; έπελθούσης (ό Γύγη; δέν άφίνετο και 
ούδιμία απαλλαγή δι’ αύτόν όπήρχεν, άλλ’ 
έπρεπεν ή αύτός δ ίδιος ν' «ποθάνη ή δ Καν 
δαύλη;) ή/.ολούθηε τήν γυναίκα είς τόν θά
λαμον- αυτή δέ έγχειρίδιον αύτώ δοΰσα κα 
τακρυπτει ύπό τήν αύτήν θόραν.

Μετά ταΰτα δέ, καθ' ήν στιγμήν άνεπαύε 
το ό Κανδαόλης, ύπεισδύ; τε καί άποκτείνας 
αύτόν, εσ/ε καί τήν γυναίκα καί τήν βασι
λείαν δ Γΰγης.

ΔΗΜΟΙΙΙ’ΑΣΙΧ ΓΥΝΜΚΩ.Υ

Υπήρχε παρά τοΐς αρχαίοι; Βαβυλώνιοι; 
ώ; καί παρά τ ·ΐ: Ιλλυριών Ένετοΐς, νόμο; 
καθ δ, άπαξ έκαστου έτους έν έκάστη κώμη 
αμα αι παρθένοι γάμων ώραΐαι γενομεναι, συ- 
νήγοντο πάσαι εϊ; ίν χωρίο*'  περί αύτάς δέ 
ίστατο όμιλος άνδρών. ’Ανιστά; δέ κατά μίαν 
ίκαστην κήρυξ έπώλει, πρώτα μέν τήν εύει- 
δεστάτην έξ όλων, μετά δέ, άφοΰ αυτή εό_ 
ροϋσα πολύ χρυσίο*  ήγοοάζετο, ά'ληνάνεκή- 
ρυσσεν, ήτις μετ' έκείνη*  εΰειδεστάτη. Έ 
πωλοΰντυ δε ϊνα ώσι σύζυγοι.

"Οσοι μέν λοιπόν τώύ Βαβυλωνίων ησαν 
εΰδαίμονε; έπίγαυοι, ύπερβάλλοντες άλλη· 
λου; ήγοραζσν τά; καλλιστευοόσας’ όσοι δέ 
τού δήμου ήσαν’έπίγαμοι, ούδεμίαν ανάγκην 
τοΰ χρηστού είδους είχον, άλλά καί χρήματα 
καί αίσχίονα; παρθένους ελάμβανον' διότι 
άφοΰ δ κήρυξ διεξήρχιτο πωλών τάς εϋειδε- 
οτατας τών παρθένων, άνιστη τήν 'άμορφε- 
στάτην ή τήν μεταξύ αύτών άναπηρον, καί 
ταύτην άνεκήρυσσεν, όςτις ήθελε τόέλάχιστον 
χρ σίον λαβών νά συνοίκηση μετ’ αύτής ώς 
σύζυγο;’ καί ούτως έδίδετο είςγτόν τό έλαχι- 
στον χρυσίου δεχόμενον.

'Γοΰτο δέ τό χρυσίο*  προήρχετο έκ τής πω- 
λήσεως τών εύειδών παρθένων εις τιόπον 
ώςτε αί εύμορφοι τά; άμορφους καί αναπή
ρου; έπροίκιζον ,-αί ύπάνδρευον Δέν έπετρέ- 
πετο δέ νά έκδώση τις τήν θυγατέρα του εί; 
δποιονδήποτεήθελεν έκαστος,μηδέ ό άγοράζων 
νά λάβη τήν παρθένον άνευ έγγυητοϋ' άλλ' 
έχρεώστει νά δώση έγγυητάς, ότι εξάπαντος 
θά ουνώκει μετ’ αυτής, και οϋτω νά τήν λά
βη εις τήν οικίαν του’ εί δέ μή, ώφειλε νά έ- 
πιστρέψη τό χρυσίον.

Είς δέ τήν Σινικήν μέχρι τή; σήμερον όλαι 
αί γυναίκες ανεξαιρέτως εμπορίου αντικείμενου 
γίνονται. Ό σύμβιος έχει το δικαίωμα, όταν 
ή νόμιμος αυτού συζυγο; ύποπεση εις τι τών 
παρά τού νόμου προβλεπομένων έγκλημάτων, 
νά πωλήση αύτήν, εκτός μόνον άν ή οικογέ
νεια αύτής θέληση νά συναγάγη αύτήν καί ν' 
άποδώση τήν προίκα, ήν έλαβε κατά τήν ε
ποχήν τού συνοικεσίου.

Έ*  ούδεμιά έτέρα χώρα αί γυναίκες ζώσι 
μετά μείζονος ταπεινώσιω; καί έλάσσονος 
ύπολήψεως' όταν μέν έχωσι συζύγους έκ 
τών τή; πρώτη; κλάσεως, πάντοτε κεκλει- 
σμέναι διάγουσι*'  αί δέ τών τή; τελευταίας 
τ'/ξεως σύζυγοι συμμ=τέχουσι μετά τών άν
δρών τών έπιπονωτάτων καί χονδροειδεστά- 
των εργασιών. Έάν ωσι μητέρες, έχουσιν έν 
φορτίον περιπλέον έπειδή φέρουσιν εργαζό
μενα·. τά έαυτών τέκνα προσκεκολλημένα 
έπί τή; ράχεως, μέχρι; ού φθάσωσιν εί; κα- 
ταστασιν καθ’ ήν δύνανται να περιπατήσωσιν.

"Οσον αυστηρά καί άν ή τού γυναικείου 
φύλου ή τύχη, τά ασθενή ταΰτα πλάσματα 
ύποφέρουσιν αυτήν έν υπομονή καί ύποταγή, 
ά; μόνη ή συνήθεια δύναται νά δώση καί νά 
δ δάξη.

Φαίνεται δέ ότι εί; τόν άγιον Φραγκί
σκον πωλούσιν άκόμη τάς γυναίκα; είς δη- 
μοπ ασίαν. Είς τήν κατά τό 1875 αγοράν ή 
άνωτέρα τιμή ή· 18 δολάρια, ή δέ κατώτερα 
65 εκατοστά. Τό δυςτυχές πλάσμα, τό ουτω 
δημοπραττούμενον αντί τής εύτελού; ταύτης 
τιμής, είχε τήν ρίνα σιμήν, ένώ ή τών 1 8 δο
λαρίων τιμηθεΐσα νεάνις ήτον έντελοΰς κινεζι
κής ώραιότητος.
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ΓΟ ΟΝΕΙΡΩΝ ΤΟΥ Κ( ΡΑΠ.

έπισταλεν πρός τόν Σμύρνης πρω- 

τοψάλ-.η/ Δημήτριον Λ-ώτον.

Πολλαζις, αδελφέ μου, εί; τάς ανιαρός μου 
αγρυπνίας (και αύταί αί άγρυπνίαι μέ συμ· 
βαίνουσι π λλάκις, μάλιστα τον χειμώνα, ό
ταν αί νύκτες ήναι μακραί) αναλίσκω τον 
καιρόν, συλλογιζόμεο; τά πάθη μου, αφού τά 
απαριθμήσω όλα έν' πρός έν, άρ/όμενος ά ό 
τά ιής παιδικής μου ήλικίας, όποια ησαν αί 
πιτρικαί παιδεύσεις διά τά; έν οίκω αταξίας, 
μου, και οι ραβδισμοι τοΰ φροντιστηρίου διά 
τα γραμματικά, καί διαβαίνω» έπειτα εΐ; τά 
πλέον ανιαρά, τήν μετά τοΰ Ευσταθίου συν
τροφιάν, τήν εΐ; ’Ολλανδίαν αποδημίαν, τά; 
περιηγήσεις έν Γερμάνιο: καί Ιταλία, τήν ά 
πωλειαν τών υπαρχόντων, τήν δευτέραν επι
δημίαν μου είς Γαλλίαν, άφοΰ, λέγω,τά απα
ριθμήσω όλα. ή καν όσα ενθυμούμαι, μοί φαί
νεται νά ακ·-ΰω μίαν φωνήν άοράτως «Ά χ ά- 
ριστε, άν ή Πρόνοια σέ έπαίδευσε π··λυ*ι-  
δώ;^ και πολυτρόπως, σε έκαμεν δμω; καί 
μεγαλας ευεργεσία;» καί τότε έρχομαι έκ 
του έναντίου νά αριθμώ τά τής Πρόνοια; δω- 
ρήματα, καί σέ βεβαιόνω, φίλε μου, ότι είς 
αύτον τόν υπολογισμόν εύρηκα πάντοτε τόν 
αριθμόν τών καλών άνώτερ ν άπό τά κακά, 
οΰτω παρηγορούμενος μέ τοιούτου; λογισμού; 
άπεκοιμήθην μίαν νύ-.τα πρός τό «ξημέρωμα’ 
και ειδον καθ' ύπνον θέαμα περίεργον καί ά- 
ξιον νά παρηγόρηση όχι μόνον έμέ, άλλά καί 
παντα; τοΰ; κακώς πάσχοντας.

Αγγελος, εξ ουρανού καταβαίνων, παρε- 
σταθτ, είς τήν κλίν/ν μου, κολοσσαΐος τό μέ
γεθος’ εκράτει τρυτάνην είς χεΐράς του, ώ; 
εκείνην, μέ τήν όποιαν ζυγΐζουσι κάμμίαν 
φοράν τά ξύλα έμπροσθεν είς τό Κουμερκιον. 
« Π ι ρ α π ο ν εΐ σ α ι, μέ λέγει, ώς ήδικημέ- 
νος ύπό τή; Προνοίας’ άλλ’ ιδού τής δικαιο
σύνης ή τρυτάνη! Βάλε εί; τό έν μέρος, όσα 
κακά έδοκίμασες έν τώ βίω, καί πρόσεχε μή 
λησμονήση,ς τίποτε » Έγώ, τρεμων άπό τό έν 
μέρος ώς βλάσφημος, καί έπιθυμβν άπό τό

άλλο νά δικαιολογηθώ, ηρχισα μέ μεγάλην 
προθυμίαν νά επιφορτίζω τήν μίαν πλάστιγ
γα τής τρυτάνη; μέ όσα κακά έδυνήθην νά 
συλλογισθώ, καί φοβ,ύμενος μή νικηθώ ύπό 
τοΰ ’Αγγέλου, συνεφόρουν ακόμη και πολλά 
αλλα ευτελή καί άναςια λόγου’ όποια, πα
ραδείγματα; χάριν, ησαν, νά υπάγω’κάμ
μίαν φ-ραν εί; τόν Κουκλουτζάν περίπατων, 
να κρημνισθώ μίαν ή μέραν άπό τήν κλίμακα 
τοΰ οίκου, τρεις μόνον ή τέσσαρα; βαθμού; (άν 
ενθυμούμαι καλά) χωρίς άλλην ίβλάβον παρά 
τήν συντριβήν ένό; ποτηριού, τό όποιον έκια- 
τουν εί; χεΐρας. Είς ολίγα λόγια, έφόρτωσα 
τήν πλάστιγγα όσον ήτον δυ ατόν, καί άπό 
τά όντα^και άπό τά δοκοΰντα κακά, τό θαυ
μαστόν ητο οτι ό Άγγελος δέν έλεγεν τί
ποτε προ; αυτα, άλλ'έπροσποιεΐτο να μή κα- 
ταλαμβάνη τήν απάτην! αφού έτελείωσα τήν 
συγκομιδήν όλων μου τών κακών «έχει; άλλο 
τι περισσότερόν, μοί λέγει ό Ά.γελο;,» 
«Όχι» άπεκρίθην έντρομος.»Σύ μέν. λέγει, 
επεφορτισα; τήν πλάστιγγα μέ όσα ήθελες, 
και δέν σέ εκωλυσα κατ ούδέν, έγώ δέ θέ
λω βάλει εί; τήν άλλην πλάστιγγα τά; δω
ρεά; τού Θοΰ, άλλά μέ τήν συγκατάθεσίν 
οου,^σεδ'δω τήν άδε αν νά μέ έναντιωθή; 
εΐ; ό,τι κρίνεις ή κατά πολλά βαρύ, ή ανοί
κειον νά συγ/,αταριθμηθή μετά καλών. Ήρ· 
χισε λοιπόν, αδελφέ μου, νά στοιβαζη καί 
αύτός τά παρά τοΰ Θευϋ δωρήματα; όποια 
ποτέ ό=ν ουλλογιζόμεθα’ τόσον έτυφλώθημεν 
άπο τήν φιλαυτία·! ' Ερριψεν είς τήν πλά- 
σ'ι' γα τήν ζωήν, καί τήν ΰπνρξιν καί τό νά 
μή άποθάνω μέχρι τοΰ νΰν, μολονότι πολ- 
λάκις νόσησα;, ώ; δώρημα τού θεού’ εί; αύτό 
βλέπων με άποροΰντα. «Λέν άνέγνωσε; ποτέ 
μέ λέγει τήν Γραφήν;» «Ναι, τώ άπεκρίθην, 
επειδή μετέφρασα μίαν Κατήχησιν, εί; τήν 
οποίαν συνήθροισα τά ώραιότερα ρητά τή; 
Γραφής.«Μεταξύ αύτώ», μέ λέγει,«πρέπει νά 
εύρηκα; και τό Έν αύτώ γάρ ζώμεν καί κι- 
νούμεθα καί έσμεν,» Άλλά τί κακόν μου 
καιρόν ήθελα, Πρωτοψάλτα, νά τόν ενθυμίσω 
τήν Κατήχησιν; άρπαζε·. έν άντίτυπον (δεν 
ήςενρω πού τό ηυρεν ευθύς) καί τό ρίπτει είς 
τήν πλάστιγγα, ώ; δώρημα καί αύτό, Έζή.

καί μέ τό «τό θέλειν 
ίκ τοΰ Θεοΰ έστι» και με 

τόπου; τής Παλαιά; και 
Έθαύμασα, φίλε μου, ποσον

τησα νά έναντιωθώ, προφατιζομενο; τους μόχ
θους τή; μ'.ταφράσεως καί σπουδάζων νά δεί
ξω άληθώ. οί ει αι πόνημα ίδικόν μου καί 
όχι δώρημα άλλου’ άλλ’ α το; μέ άπεστό- 
μ.ωσε μέ τό «-χωρίς αύτοΰ οΰ δυνάμεθα ποιεί*  
ούδέν» καί μέ το «πάν δώρημα τέλειον άνω
θεν έστι καταβαΐνδν» καί μέ τό «τό θέλειν 
καί τό έ··ερνεΐν 
άλλο»; μορίου;
Νέα; Διαθήκης. ------ , . , , . ,
ήτον δυνατός έν ταΐς γραφα-ς, ό άγγελος, και 
πού άνέγνωσε τήν Γραφήν, μη όντων (καθώ; 
ήξεόρεις) iv οΰρανώ μήτε βιβλίων μήτε τυ
πογράφων’ άνέβασεν έπειτα εις τήν πλά
στιγγα τού; μακαρίτας γονείς μου μέ πάσαν 
αύτών τήν προθυμία» νά μέ προμηθευσωσι· 
δλα τά μέσα τή; σπουδή;' ανέβασε τού; κα
λού; μου συγγενείς και τού; εύεργετα; μου, 
ώ; τοσαΰτα τοΰ Θεοΰ δωρήματα ή πλαςιγζ 
άρχισε νά κινήται’ έγω ετρεμον ολος, ενθυ
μούμενο; τό «ού δΐ'-αιωθησεται ένώπιόν σου 
πάς ζών» αναβιβάζει τέλος τόνΔόμινον Krun. 
Είς αύτά όλα δέν ε'ίχόν τι να έναντιωθώ. Έ 
πειτα βλέπω τήν λογιότητά σου πλησίον 
τού 'Αγγέλου, έτοιμον νά άναβή ει; την πλά

μών μητέρα τήν γί.ν μέ όλην τήν απορίαν 
είς τήν οποίαν εύρισκόμην με ητον άδυνατον 
νά κρατήσω τόν γέλωτα όχι μόνον διά τήν 
γυμνότητα, εί; τήν όποιαν σέ έβλεπον, άλλά 
προσέτι καί διά τήν άγανάκτησιν τήν οποίαν 
είχες, καί τά; άρά; τά; οποία; έξέχεες κατ 
έμοϋ έξ αιτία; τοΰ ψύχους.

Τέλος πάντων σέ ανεβίβασε, τζιπ—τζιμ- 
πλάκην, εΐ; τήν πλάστιγγα κατά τήν θέλη- 
σίν μου, άλλά τί όφελος; μ’ όλο» τοΰτο ή 
τρυτάνη έκλινε πρός τό έδαφος. Και ό”Αγ
γελος, θέλων νά μέ καταισχύνη περισσότε
ρόν, «Αύτά, μέ λέγει, οσα συνεφορησα εΐς 
την πλάστιγγα, δέν είναι ούτε τό εκατοστη
μόριου έκ πάντων όσα σέ είεογέτησεν ή Πρό
νοια, καί δμω; ύπερβαίνουσιν όσα κακά έ- 
δοκίμασας. Γενοΰ λοιπόν εύγνωμονέστερος, 
καί ένθυμοΰ πάντοτε «τί ανταποδώσω τώ 
Κυρίω περί πάντων, ών εδωκέ μοι’, καί ταΰ
τα τά λόγια ησαν τοΰ ενυπνίου τό έπιμυ- 
θιον , , , ,

Έπειτα άνέπτη πάλιν εί; του; ουρανούς 
μέ τοσαότην ταχύτητα, ώςτε άν δε» σέ ήρπα- 
ζον άπό τόν πόδα. διά νά σέ εκβάλω άπό 
τήν πλάστνγγα, ήθελε β βαίως σέ συναναβι- 
βάσίί μαζή του, καί Κύριο; οιδεν,^ άν έκατε- 
βαιν'ες πλέον. Αύτό τό έκαμα όχι φθονήσα; 
τήν εί; ουρανού; άνοδόν σου, η οποία ήθελε 
β.βαίω; σέ αξιώσει με τόν Ένώχ καί τόν 
Ή λίαν, μέ προσθήκην νέα; έορτϊις είς το μη- 
νολόγιον, άλλ’ απορών τι εμε λα να γενω 
χωρίς τή; λογιότητο; σου.

Ζήθι λοιπον ευδαιμονώ ς καί μενε άκομη 
έπί τή; γή; καί διά τήνοίκογένειαν σου καί διά 
τόν φίλον σου.

στιγγα.
Τότε αληθινά ήρχισα »ά φοβώμαι, οτι εχω 

νά μείνω αναπολόγητος μαλιστα βλέπων οτι 
διά τό ',ψΰχο; (επειδή ήτο χειμών) ήσουν έν- 
δεδυμέ-ο:, ή μάλλον είπεΐν καταπεφορτισμε- 
νο; μέ δυο βαρύτατα; γούνας, καί ε'-χε; έπί 
κεφαλής καλπάκιον, όχι ώ; τά. σημερινά τών 
Χιών, άλλ*  ώ; εκείνα τά παλαιά, ώς φορεΐ ό 
Μακαρίτης Θεόδωρος ό Λακάνας, ό ’χατζή 
Παντελής καί άλλοι προ τούτων. (ίΟυαί, ε- 
λεγον, είς έμέ! ά» άναβή ό Πρωτοψάλτης 
μέ τοιαΰτην σκευήν, ή πλάστιγξ έχει νά κλί- 
» νη έξάπαντος.» Μή εχων τί ποιήσω, ειπον 
τόν Άγγελον ότι δέν στέργω νά σέ άναβάση 
ούτως έχοντα έπί τή; πλάστιγγος’ καί αύτό; 
αύθέντα μου, χωρί; νά χάση καιρόν, ήρχισε 
νά σέ έκίύη έν πρός έν τών ενδυμάτων σου, 
άρχόμίνος άπό τοΰ Μπινιοίου καί καταντιών 
εΐ; τόν χιτώνα, εΐ; τρόπον ώςτε σέ άφήκε γυ
μνόν παντάγυμνον ώ; έζήλθε; έκ κοιλίας με
τράς σου καί ώ; άπελεόσ-ρ εΐ; τήν κοινήν ή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΔΧΕΜ ΠΑΣΣΑ.

Ή «Έφημερίς τών Ξένων» είχε δημο
σιεύσει βιογραφίαν τοΰ Μ. βεζίρου, καθ' ον 
κνίρυν ουτος ήν ετι πρεσβευτής εν Βερολίνω, 
καί ήν άνεδημ'σίευσεν εσχάτως, άμα τϊ, ει- 
δήσει τή; άναορήσεως αύ roO εί; τό νέον αςιω- 
μα τοΰ Μ. βεζίρου. Ιδού αΰτη:
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ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΕΛ ΙΑ ΠΟΝΙΑι 69
Ό Έδχέμ πσσσά; έγεννήθη έν τή έλληνι- 

κή νήσω Χίω, παρά κιρκασιών γονέων (1), 
ζώντων διά τήςέργασία; αύτών. 'Επειδή δϊ 
ουτοι πολύ ολίγον ήδύναντο νά φροντίσωσι 
περί τής ανατροφή; τοϋ υιού αύτών, τον άπέ- 
στειλαν ώ; υπηρέτην <ΐ; τον οικον τού περι- 
©ήμου πολιτικού Χοσσρέφ πασσά ε ς Κ[λιν, 
όπου έπί πολλούς μήνας έξετέλε» τά; ταπει
νότερα; δουλικά; εργασίας. Άν τότε προφή
της τις προέλεγεν εις τον νεαρόν δούλον ότι 
θέλει γίνει ποτέ πρεσβευτής παρά τή αύτοκρ. 
γερμανική αύλή, ίσως ήθελε θεωρήσει τοΰτο 
ειρωνείαν καί άνταμείψη τόν προφήτην τής 
εϋχαρίστου ταύτης είδήσεως διά ραπισμάτων. 
Ό κύριος τοϋ Έδχέμ παρετήρησεν όμως έν 
τός μικροΰ ότι ό δούλος αύτοΰ ην πεπροικι- 
σμένο; διά μεγάλων ηθικών προςόντων καί 
διά σιδηρά; θελήσεως, έφ’ω καί άπεφάσισε 
ν' άπομακρύνη αυτόν τής υπηρεσία; τού οί 
κου του καί άποστείλη εΐ; μεγάλην τινα δυ
τικήν πόλιν όπως σπουδάση. Πράγματι δέ 
τώ 1832 έπεμψεν αυτόν έν συνοδεία τεσσά
ρων έτι κιρκασιών μειρακείων καί ύπό τήν έ- 
πιτήοησιν τοϋ γάλλου Ζουβερτ είς Παρισιού;, 
όπως είςαχθή εις τό άξιόλογον λύκειον Βαρβέ 
καί απόκτηση τά; Ευρωπαϊκά; γνώσεις και 
τά γαλλικά ήθη. Τώ I 835 έγκατέλιπεν ό 
Έδχέμ τό λύκειον τοΰτο καί ήρξατο, τή πα
ρακινήσει τοΰ αύτοΰ προστάτου, νά σπουδάζγ 
μεταλλουργίαν. Τήν ίκμάθησιν τή; επιστή
μη; ταύτης έξηκολοΰθηοεν έπί τέσσαρα όλα 
ετη, έπιχειρήσας έν τώ διαστήματι τούτω 
περιοδείας εΐ; Γαλλίαν, ’Ελβετίαν καί Γερ
μανίαν, όπως εΐ; τά; χώρα; ταύτα; έκμάθη 
ετι μάλλον τήν επιστήμην του. Τω 1839 
επανεκαμψεν εΐ; Κ[πολιν, όπου ό ύψηλό; 
προστάτη; του τώ παρέσχε τήν θέσιν λοχα- 
γοΰ τοΰ γενικοϋ έπιτελείου' ή κυριωτέρα αύ
τού ένασχίλησι; ην ή κατάστρωσι; τοπογρα- 
Ϊικών εργασιών έν αί; ανέπτυξε τοσαύτην 

ραστηριότητα, ώστε έντό; μικρού άλληλο- | 
διαδόχω; προεβιβάσθη εί; διοικητήν τάγμα-

τος, ύποσυνταγματάρχην,άντισυνταγματάρχην 
καί συνταγματάρχην. Καί ότε ή τουρκική κυ 
βέρνησι; διώρισε μεταλλουργικήν επιτροπήν 
δι’ όλον τό κράτος, μέλος αύτή; ην καί ό 
Έδχέμ πασσάς. Τώ 1849 ό Σουλτάν Ά6- 
δοΰλ ιΜετζίτ διώρισεν αύτον υπασπιστήν του 
καί εκτοτε πλέον δέν τόν έγκατέλιπεν ό ά- 
στήρ τή; τύχης του. Μετ οϋ πολύ προεβι- 
βάσθη εΐ; στρατηγόν υπομοιραρχίας καί είτα 
μοιραρχίας, έπί τέλους δέ αρχηγό; τοϋ στρα. 
τιωτικοΰ οίκου -.....1 — -

(1) Κατ' άλλα; πληροφορία; ή Α. Υψ. 
κατάγεται έξ Ελληνική; οικογένειας, ίχων 
ώντα; μάλιστα συγγενείς "Ελληνας.

καί συνώδευσε 
περιοδείαν τον.
ό Σουλτάν ΛΙεδζίτ .................. .. ....
δώσρ τώ πρίγκηπι 'Λλεξάνδοω Ιίαραγεώργε 
βιτ; τό Χάτ; Σερίφ, δι’ ου ό Σουλτάνο; έ 
πισήμω; έπεκύρου τά; ελευθερίας καί τά δί
καια τή; Σερβίας. Γώ1856 όμωςενεκααύ- 
λικών ραδιουργιών άπεχώρησε τή; υπηρεσίας 
τών ανακτόρων ποός ανταμοιβήν του όμως 
διώρισεν αύτόν ό Σουλτάνος μέλος τοΰ συμ
βουλίου τού κράτους, όπου καί διέμεινεν έπί 
μικρόν χρόνον. Μετά τήν έκ τοΰ υπουργείου 
τών έζωτερικών παΰσιν τοϋ Ααλή πατσά, 
άνέλαβεν ό Έδχέμ τό χαρτοφυλάκων αύτοΰ 
καί έλαβε τον βαθμόν μουσίρου, άφοΰ πρό 
πολλών ήδη ετών είχε λάβει τόν τοΰ παστά. 
’Εκτοτε δέ πλέον δέν παράτησε τό διπλωμα
τικόν στάδιον, όπου, καθά λέγουσιν οί συμ- 
πολϊται του, επέτυχε θαυμασίως. Μετά τήν 
παΰσιν αύτού άπό τού ύπουργείου τών έξω- 

ί τερικών έλαβε διαφόρου; θέσεις πρεσβαών 
I μέχρι; ου ό Σουλτάν Άζίζ διώρισεν αύτόν τό 
, παρελθόν θέρο; πρεσβευτήν αύτοΰ έν Βερολίνω. 
Έκείθεν άνεκλήθη αμέσως πρό τής ένάρξεω;

I ----- -.1------ - —

. λ. ι · ;
τού ήγεμόνο; του, τον οποίον 
κατά τήν εΐ; Μικράν Ασίαν 
Τώ 1854 άπέστειλεν αύτόν 

εί; Σερβίαν, όπως έπι-

..........Γ-—-, ·»ι» «ναρςεω; 
τή; Συνδιασκεψεως 0πω; συμμεθέζρ τών συ
νεδριάσεων ώ; δεύτερο; πληρεξούσιος τή; Πύ
λη;, δθεν προ-εκλήθη εί; τό άνώτατον αξίωμα 
τής Μεγάλης Βεζιρείας.

Έν διπλωματικό δειπνώ δοθέντι εσχά
τως ύπό τοϋ πρίγκηπο; Βίσμαρκ, ό άρχικαγ- 
γελάριο; τής Γερμανικής Αύτοκρατορίας τόν 
νύν βεζίρην Εδχέμ πασσάν ί χαρακτήρισαν ώ; 
σπουδαΐον άνδρα, ακεραίου χαρακτήρο; καί 
λίαν καλλιεργημένον έχοντα τό πνεύμα.

(Κατάμετάφρασιν τή; «Θράκη;.»)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΩΝ]ΠΟΛΕΩΣ.

Ή Κωνσταντινούτολι; καί τά πέριξ αΰ 
τή; περιλαμβ ινουσιν έν συνόλω 163,836 κτί
ρια καί κτήματα δυνάμενα <ά διαιρεθώσιν εις 
τρεις κατηγορία;

I) Είς κτήματα προσοδοφόρα πληρόνοντα 
ίγγιιον φόρον (έ μ λ ά κ ι μ ο υ σ μ ι ρ ε) 2) 
Κτΐμααα τοϋ Κράτου; ή τοϋ στέμματος 
(έ μ λ ά κ ι σ ι α χι ν έ καί μιριέ) καί (3 
είς κτήματα άφορολό γητα (έ μ λ ά κ ι γ α ί ρ ι 
μο υ σ μ ι ρ έ).

'Ιδού ή ονοματολογία τών κτημάτων τριών 
κατηγοριών.

Πρώτη κατηγορία- 64.414 οίκίαι 
καί παράλια μέγαρα (γιαλ·)' 34,196 εργα
στήρια' 3 >4 χάνια' 1 75 λουτρώνες' 367 φοϋρ- 
νο'.· 7,202 δωμάτια αγάμων (μπεκιάο) καί 
σταϋλοι' 4,591 άμπελοι, κήποι όπωροφόροι 
καί μή' 3 305 λειμώνες καί νομαί' 38 έ· 
παύλεις' 31 άποθήκαι πάγου' 79 λατομεία 
καί τιτανόλιθων' 1 68 β ρσοδεψεϊα, σφαγεία, 
άλιιμματοποιεΐα, φωσφοροξνλοποιεϊακαι πλιν
θοποιεία' 338 καικχανέδε;' 76 ιχθυοτρο
φεία' 22.811 ανοικτά γήπεδα' 12 άτμόμυ- 
λοι, καί 75 υδρόμυλοι καί ανεμόμυλοι.

Δ ε υ τ έρα κα τηγορί α' 49 ανάκτορα 
καί αύτοκρατορικά περίπτερα' 278 δημόσια 
διοικητικά κτίρια, 89 κήποι καί έπαύλει;' 
198 στρατώνες καί αστυνομικοί σταθμοί" 1 6 
κονάκια καί 18 εργαστήρια' 44 δωμάτια 
(όδαδε;) καί σταΰλοι' 44 γήπεδα άνηκοντα 
εί; τό κράτος ή εί; τό στέμμα' 1 μουσαφίρ 
χανέ; (ξενών)' 3 πύργοι πρό; αγγελίαν τών 
πυρκα'ίών' 2 μεγάλαι γέφυρας και 10 μικραί.

Τρίτη κατηγορία' 19 πρεοβεϊαι' 8 
σιδηροδρομικοί σταθμοί' 674 τεμένη' 519 
δημόσια σχολεΐα'1 4 >μεδρισεδε;'65 δημόσια'. 
βιβλιοθήκαΓ 213 τεκέδες' 1 6 ίμαρέτια (πτω 
χοτροφεΐα)' 15 μουβακετχανέδε;' 116 ναμάζ 
γκιαλί καί γήπεδα άνήκοντα εί; τοΰ; μεδρε- 
σέδες, τά σχολεία καί τά τεμένη, εί; τού; 
τεκέδες καί εί; το ίμαρέτιον' 1 μετεωροσκο
πείου 1779 δεξαμεναί, κρήναι φρεατα καί 
αγιάσματα' 212 μαυσωλεία' 514 νεκροτα
φεία' 1 69 έκκλησίαι, πατριαρχεία καίσυνα- 

γωγαί’ 2.525 αποβάθρα» καί πλατείας (μεΐ- 
δάν), καί 1 υπόγειός σιδηρόδρομος.

Ώστε τί πλ··ρόνοντα φόρον κτήυατα α
νέρχονται ιί; 139.803' τά ά·ήκοντα εί; τό 
κράτος ή εί; τό στέαιΛα εί; 797, καί τά μή 
πληρόνοντα εγγειον φόρον εί; 28,286' έν 3 
λοις 163,836. Καί τά μέν φορολογούμενα 
άποφέρουσι κατ’έτος 135,041,233 γρόσ α' 
έν συνόλω δέ τά άκίνητα κτήματα τών 
τριών κατηγοριών υπολογίζονται εί; 2,847, 
7'23,118 γρόσια.

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ
ΤΟϊ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ».

Έκ τών συμβαινόντων π5ό έτών εν ‘Ασία, 
ή μεγάλη εκείνη ήπειρο; καί ή μάλιστα τών 
λοιπών πολυάνθρωπο; φαίνεται τείνουσα ηδη 
ράγδην πρό; τον εύρωπαϊκόν πολιτισμόν, έ- 
πηιεαζομένη παρ' αύτοΰ καί έλκομένη ώς 
έπί κεντρον πλανητικού συστήματος. Ή ‘Ασία 
έστιν ή κοιτί; τών έθ ώ-,ή πρώτη, κατά τά; 
παραδόσεις, οίκισθεϊσα γή,,ένρ έγεννήθη ό 
Άδάμ καί ένεσαοκώθη ό Υίό; τοΰ θ-ου' εϊ 
ναι ή χώρα η; αί ίνδογερμανικαί φυλαί ώ; α
πόκληρα τέκνα φυγαόευθεΐσαι μ-τέβησαν εί; 
τήν γείτονα μικράν ήπειρον τήν Ευρώπην, καί 
έγκατεστάθησαν έκεϊ καί έμεγαλύνθοσαν, 
μετά -χρόνον δ επανήλθαν εί; τήν γενέθλιον 
χώραν καί κατέκτησαν αύτήν ώ; ξένοι λαοί, 
,ΐ “Ελληνες καί οί Ρωμαίοι Άλλά τή; αρ
χαία; έκείνη; επιδρομή; καί έγκαταστάσεως 
πάν οανερόν ίχνος έζέλ'.πε μετά τόν τέταρ
τον άπό Χριστού αιώνα καί οί τή; μεγάλη; 
ηπείρου ιθαγενείς λαοί κατεκάλυύαν, έπιορεύ- 
σαντε; ώ; εΰρεϊ; ποταμοί, τήν έν Εύοωπη 
ρωμαϊκήν κοσμοκοατορίαν, μέχρι; ου καταμε- 
λίσαντ»; αύτήν, σ>νεχωνεόθησαν μετά τών 
εύρωπαϊκών λαών καί υ.ετ’ αύτών άπετέλεσαν 
τήν νέαν κοινωνίαν καί τόν νέον πολιτισμόν 
τοϋ χριστιανισμού. Ό δε παλαιό; τή; 'Ασία; 
κόσμο; άπέμεινεν ώ; ή'άπ’ «?χή; στάσιμο; 
ύπο τήν άρχαίαν θεοκρατικήν πατριαρχίαν 
Ύπέρ τά 700 εκατομμύρια άνθρώπων έν τή 
μεγάλ·/) ή,πΐίρω καί ταΐ; νήσοι; τού Ωκεανού
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αύτής ζώσιν έν τώ σκότει th; άμαθείας, βε
ράντες τόν ζυγόν ,τών προλήψεων, τή; δεισι
δαιμονίας καί τών δεσποτικών κυβερνήσεων.

*Αλλ’ ή έμπορική επιμιξία τάς Εΰ:ώπη;, 
άρξαμένη άπό τοΰ παρελθόντος αίώνος. έπι- 
τείνετα·- ήδη καί αναπτύσσεται δραστηριώ- 
τερον καί ταχύτερων χάρις είς τά νΐώτερα 
τής συγκοινωνίας μέσα. Άλλως τε ή Αγγλία 
ή κυβερνώσα 170,000,000 ’Ινδών, καί ή 
’Ρωσσία ή κατέχουσα τό βόρειον, δηλονότι 
τό τρίτον τής Ασίας, καί τείνουσ» νΰν πρός 
τό κέντρον έπιδρώσιν άπαύστω; έπί τών φρο
νημάτων καί τών ήθων τών ασιανών λαών 
διά τή; βαθμιαίας διαδόσεως τών φρονημά
των καί τών ηθών τής Ευρώπης. καίτοι ή έ- 
πίδοασις αΰτη λειτουργεί βραδέως, διότι 
λειτουργεί ούχί έν τώ μεγάλω -ή; άνθρωπό- 
τκτος συμφέροντι, άλλ έν τώ συμοέροντι μάλ
λον τής Αγγλίας και τής Ρωσσία:. Ή έπι- 
στήμη όμως καί τά δώρα τοΰ πολιτισμού ιΐ- 
σι κτήματα κοινά' καί οϋδεμία πλέον επι
κράτεια ή κυβέρνησε; δύνανται νά έμποδίσω- 
σι τήν διάδοσιν καί τήν λειτουργίαν αυτών 
έφ’ όλου τοϋ κόσμου' τό φώς τοϋ ήλίου καί 
τό φώς τής παιδεία; φέγγουσι δι’ όλους τους 

ανθρώπους· Ή ευρωπαϊκή έκπαιδευσις εισχω
ρεί ήδη εϊ; τά; ασιατικά; ,αύλάς, οί πολιτι
κοί θεσμοί οΐτινες έν Ε,ρώπή έκπηγάζουσι τό 
πλεΐστον άπό τών δογμάτων τής θρησκείας, 
τή; ίσότητος, τής αγάπης καί τής ειρήνη; 
τών άνθρώπων, ήρχισαν νά έννοώνται καί νά 
έπιδρώσιν έπί τών ήθών τών απαίδευτων κα
τοίκων' ή σιδκρά αύλαξ χαράσσει τάς απά
τητους μεγαλας έρημους τής γής, καί ή σν- 
ρίκτρα τοΰ μηχανικού είναι ή σάλπιγξ ή ά- 
φυπνίζουσα τού; πληθυσμούς άπό τοΰ δια 
νοητικοΰ λήθαργου' από ετών ολίγων ή Ευ
ρώπη ήργισε ξενίζουσα καί έκπαιδεύουσα ώ, 
πολιτίμου; φίλου; μονάρχα; καί ήγεμονόπαι- 
δα; ασιανούς, καί ό Χεδίβ δέ τή; Αίγυπτου 
ούδόλω; διαφέρει ευρωπαϊκού ήγ-μόνος. Τών 
ώ'.:βνείων δέ -χωρών οί απόλυτο·. αΰτοκράτο 
ρε; έρχονται νά διδαχθώσιν έν τή ήπεώω 
τών φώτων καί τή; ελευθερίας' αί άλλοτε έπί 
ξενηλασία καί απομονώσει διαβόητοι Σιναι 
καί Ιάπωνες άνοίγευσιν ήδη τούς λιμένα; καί

τάς πύλα; τών πόλεων αυτών εις τούς άπο 
στόλους τών μεγάλων συμφερόντων και τού 
μεγάλου μέλλοντος.

Περίεργον είναι ότι ή τάσις αΰτη πρό; τήν 
προοδον ήρ-χισε καταφαινομένη άπό τών έσχα- 
τιών τής 'Ασίας, άπό τοΰΓμεγάλου άρχιπεί 
λαγούς τών τετρακισχιλίων περίπου νήσων 
ων κάτοικοι, καταγωγή; σινικής ή μάλ
λον μογγολικής, έδείκνυντο ούχί πρό πολ
λών ετών άγριώτεροι καί τοΰ λοιπού κό. 
σμου κεχωρ.σμένοι μάλλον ή οί κάτοικοι τής 
Σινικής. Πε-ί τή; αίφνηδίας καί ραγδαίας 
«ναμορφώσεως τών'Ιαπώνων ό «Γάλλος Οι
κονομολόγο;» αναφέρει περίπου τά εξής·

Πρό είκοσιν ετών τό μονον έμποριον τής 
’Ιαπωνία; μετά τή; Δ'ύσεω; ήν τό μονοπωλίου 
έμπορικού τινο; ολλανδικού πρακτωρειου ύ- 
π-βεβλη ένου είς όρου; ταπεινωτικού; καί 
περικεκλεισμένου επί νησιδίου ώ; έν ειρκτή. 
Νΰν δέ έξ λιμένες ιαπωνικοί είσιν ήνεωγμένοι 
είς τούς ξένους έμπορους καί τά πλοΐά των. 
Άλλοτε τοΐς χριστιανοί; δίπλωμάταις ούδό
λω; έπετρέπετο νά όιαμένωσιν έν τή χώρα 
έκεί-γ, άλλά νΰν δώδεκα τοιοΰτοί είσιν έγ 
κατεστημένοι έν τή πρωτευούση τής ιαπωνι
κής αυτοκρατορίας. Άλλοτε ή όδό; τής'Γε- 
δώ (τή; πρωτευούσης) έχρζσίμευεν άντί κοι
μητηρίου εί; τού; β αρβάρους δυτικού;, 
νΰν δέ οί χριςιανοί διατρέχουσι ταύτην έν πλή- 
ρει ασφαλεία, ένω ή συρικτρα τή; άτμαμά- 
ξη; αφυπνίζει τάς ήχους τών παραλίων εκεί
νων, τό ηλεκτρικόν σύρμα συνδέει τούς εξ ε
λευθέρου; λιμένα;, ή δέ ύποβρΰχιο; κάλως 
έλαττοΐ τήν μεταξύ 'Ιαπωνία; καί Ευρώπης 
άπόστασιν είς πεντήκοντα ώρας. Οΰτω δέ έν 
τώ διαστήματι μιάς μόλιςγενεας οί 'Ιάπωνες 
έλαβον έν τώ π^πολιτισμένω κόσμια θέσιν ήν 
τά μάλλον προκεχωρηκότα έθνει μετά μα- 
κρού; μόλις αιώνας έκτήσαντο.

ΊΙ αΐφνήδιο; τή; Ιαπωνία; μεταμόρφωσις 
έςέρχεται τών κοινών κανόνων μεταδίδουσα 
εί; τό πνιΰμα έντύπωσινζωηράν καί έκτακτον. 
Ίδου λαό; δστις, τό πριν μάλλον τώ*  Σινών 
απομονωθεί; άπό πάθη; επαφή; τοΰ δυτικού 
π,λιτισμοΰ, φαίνεται σήμερον καλών τού; Ευ
ρωπαίου; όπως μορφώσωσι τούς στρατιωτα; 

αΰτοϋ καί τούς ναύτας κατά τό εύρωπαϊκόν 
σύβτημα, όπως είσαγάγωσι παο αΰ_ώ τό 
σχολαστικόν σύιτημα και τά; παιδαγωγικά; 
μεθόδους, όπως άναμορφώσωσι τήν άστυκήν 
αύτοΰ νομοθεσίαν καί έντυπώσωσιν είς τάοί 
κοναμικά αύτοΰ πορείαν ομαλήν, είς δέ τούς 
προϋπολογισμούς μορφήν κανονικήν, ']δ -ύ λαός 
όστι; τό πριν ένήσκησε κατα τοΰ χριστιανι
σμού διωγμού; αγρίους, καί οστις σήμερον 
άνακηρύσσ ι τήν ελευθερίαν τή; συνειδ οσεως, 
λαός ου ή κυβέρνησες παρίστη τέως αλλόκο- 
τον μίγμα φ^ουδαλ κής αναρχίας καί δεσπο- 
τισμοΰ, καί όστι; νΰν στρέφεται δ·ά μιας πρός 
τό συνταγματικόν σύστημα καί τήν ελευθε
ρίαν τοΰ τόπου. Ί’οιούτο θέαμα είναι β βκίω; 
πρω-ότυπον και άξιον νά διεγείρη τήν πε
ριέργειαν καί τό ένδιαφέρον τή; γηραά; Ευ
ρώπης·

Υπολογίζονται εί; 8,<S50 αι νήσοι, τά 
νησίδια καί οί βράχοι ΰφ’ ών σύγκειται τό 
ιαπωνικόν αρχιπέλαγος έχον έπιφά ειαν 371, 
2'27 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ό πληθυ
σμό; αΰτοϋ ανέρχεται κατά τήν άπογραφήν 
τοΰ 1371 εί; 34,785,321. κατοίκους.

Ό αρχ αίο; κοινωνικό; οργανισμός τοΰ λαού 
τουτου, έχων ομοιότητά τι-α πρός τόν τής 
Ευρώπη; του μεσαίωνος, παρίστα τήν εικόνα 
ιεραρχία; ή; αί ανώτατα' βαθαΐδε; κατείχον- 
το υπό τών μεγάλων γα ακρατών καί φυ
λάρχων. Εκαλούντο Λαιμιοι καί οί μεταξύ 
αύτών ισχυρότεροι ένήσκουν έζουσιαν άπεριο- 
ριστον καί κατεΐχον πλουτη τεράστια ώς 
φερ είπεΐν ό αρχηγός τού οίκου Σ-χινανζιόο 
εί'/εν ετήσιον εισόδημα 12,212,000 φράγκων. 
Γό δε τοΰ φυλάρχου Μαϋέόδα άνήοχετο εΐ; 
19.360.000 φρ. Μετά τού; Δαϊμίους έτάσ 
σοντο οι ένοπλοι αυτών υποτελείς δηλ. οί 
Σαμουραϊ, εΐ’α οί γεωργοί, οί τεχνϊται καί 
οί έμποροι, οΐτινες άπετέλουν ώςαυτω; τάξεις 
προνομιούχου;, άλλά πολύ κατώτερα; τής 
τών φεουδαλικών μαχητών. 'Εντεύθεν απαι
τείται χρόνος τις όπως οί μέν Σαμουράι έθι- 
σθώσιν είς τήν παραίτησιν προνομίων αύτών, 
οί δέ γεωργοί καί λοιποί εί; την χειραφέτη- 
βιν άπό τής ύποτελεια;·

Τά άφθονώτερα τών άγροτικώ*  προϊόντων
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τή; 'Ιαπωνίας είσί τό τέϊον, όπερ οί Σϊναι εί- 
σήγαγον έκεΐπερί τά 73'2 μ. X. ώ; πιστεύε
ται, άλλ' ή χρήσ ; έγ=νικευθηΛάπό τοϋ 1 1 90' 
ό καπνός ού ή έμφά.ισις χρονολογείται κατά 
τινα τοπικήν βεβαίωσιν άπο τοΰ ι 605, καί 
όστι; άπό τής Ναγασάκης, δ εδόθη ταχέως 
έφ' όλη; τή; χώρα;’ ή όρυζα, ή κάνναβι; καί 
ή μέταξα*  οί Ιαπω-ε; άπό χρόνων πολλών 
άναπτΰσσουσι κατ’ εύρείας διαστάσεις τήν 
σκωληκοτροφίαν, τελειοποιήσαντε; αύτήν εις 
μέγαν βαθμόν.

Ό ίαπων τεχ-ιτης εΐ/αι πεπροικισμένος 
δι’ όξυνοία; καί δεξιότητάς φυσικής' πρό τής 
έυφκ-ίσεως είς τάς ιαπωνικά; οχθας τών εΰ 
ρωπαΐκών ή άμερικα>ικών άτμεπλοίων οί ι
θαγενείς μηχανικοί οδηγούμενοι έξάτλοΰ ιχ
νογραφήματος ολλανδικού έστησαν έπί βαρέως 
(jonque) μηχανήν άτμήρη σωληνοειδή ούχί 
κακώς λειτουργούσαν. Τώ 1867 οί ’Ιάπωνες 
παρεσχον άπόδειξιν άναντίρρητον τής τάσεως 

“ιο-αύτώ*  κ»ί τής έπιτηδειότητος προ; τήνβι 
μηχανίαν' άπέστειλαν εΐ; τήν έν Παρισίοις 
παγκόσμιον έκθεσιν π ντακοσιους τό ους τών 
καλλίστων έκ τών προϊόντων αυτών, μέταςαν 
σηρικά υφάσματα, «.ουιοοητινην, πορσελάνην, 
ορείχαλκον έγκολάμματα έν έλέφαντι, και ά- 
ληθέ; τειεψείον μετά τών ύπκρετών καί 
τών υπηρετριών αύτοΰ' όπλα, ξίφη, λογχας, 
τόςα, βέ/.η, δλόκληρο' τήν πανοπ'ίαν έπιθε- 
τικήν καί αμυντικήν τ ΰ μεσαίωνος. Ό τότε 
Σιονυύν (αύτοκράτωρ) μετέσχε π-λΰτώνά- 
ποστολών εκείνων ώ; καί ό μέγα; Λ ·ιμιος 
τή; Σατσούμας. όςτις προςετι έπέτρεψε τοΐς 
δύο νεωτέροις οδελφοί; νά πορευθώσιν εί; Πα
ρισιού;.

Μετά πέντε έτη προκειμενου περί τή; έν 
Βιέννρ παγκοσμίου έκθέσεως, οί 'Ιάπωνες έ- 
γνωσαν αθροΐσαι έν τή ιδία χώ.α τά δείγμ-ος- 
τα τών διάφορων εθνικών αύτών τεχνουργη
μάτων. Η έπυημος αύτη καί ενδιαφέρουσα 
πανηγύρι; έγένετο έν Κιόττω τή αρχαία τής 
αύτοκριτορίας πρωτευοόση, ένθα κοΐ ξένοι 
έκαλέσθησαν σύχί ως έπισκέπται, άλλά καί 
ώς έκθέται. Ί ό μέγαρον τή; έκθέσεως διη ει- 
το εί, τρία μέρη, ητ.ι είς τρία μεγάλα τε
μένη κεχωρισμενα άπ’ άλλήλων καί διγρημέ.
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να έσωτεοικώς έκαστον εις τμήματα. ΚαΙτο 
μ.έν πρώτον τέμενος περιελάμβανε τα ξένα 
είδη, κυρ-ω; τά τιμαλφή, ωρολόγια, βαρόμε
τρα, μουσικά όργανα, όπλα" άλλως τε είς τό 
τμήμα έκεΐ. ο ούδέν υπήρχε λίαν άξιοπαρα- 
τηρητον πλήν ωρολογίου τινός χρυσού άρχ >ίου 
ου ή ττυ'ΐς ην άδάμασι ζεκοσμημένη. Έκ τώ' 
εγχωρίων προϊόντων διεκρίνοντο σηρικά ποι
κίλα τήν χροιάν καί πλουσιότατα κεντημένα, 
δέρματα δορκάδων, λύκων φωκών, ώς καί 
συλλογαί όπλων, έκ δέρματος, μετάλλου ή 
φλοιού κεκοσμημένων πολλαχοΰ διά χρυσού 
καί άργυρου, καί ων μια λέγεται κτήμα ή- 
ρωιδο; τινός Ίαπωνιδος. Τό δεύτερον τέμενος 
περιεϊχεν όρειχάλκινα σκεύη, κομμιορητίνην, 
μετ’ εγκολλήσεων καί δείγματα τείου έκ 
διαφόρων επαρχιών ’καλλιτεχνικής διατεθει
μένα έν πυξίσι καί κιβωτιοίς. Τό τρίτον τέ
μενος περιεΐχεν ειδικότερου -.ά γεωργικά 
προϊόντα οίον τά δημητριακά καί τόν καπνόν, 
ώς καί τά πολυάριθμα δείγματα τοΰ όρυκτο- 
λογικοΰ τής χώρας πλούτου, χρυσού, αργύ
ρου, χαλκού καί μολυβδίτιδος.
, Τό διεθνές έμπόρι·ν τής ‘Ιαπωνίας τώ 
1872 ά'ήρχετο έν όλω είς 50,500,000 
δολλάρια (274.650,000 φράγκων) ένώ τώ ■ 
1871 ήτο μόνον 37,000,000 δολλάρια 
(196,100,1100 φρά κων).

Ή ιαπωνική κυβέρνησες μόλις έξελθοΰσα 
τής πάλη; ένθα διεκυβεύετο ή ΰπαρξις αύτής 
έπεμελήθη εκθύμως πε.ι τής άνοργανώσεω; 
τών μεγάλων δημοσίων υπηρεσιών. Ησχ λη- 
θζ. έν πρώτοις περί τής δημοσίας έκπαιδευ- 
σεως καί καθ δρυσεν έπί τών ευρωπαϊκών με
θόδων τήν διδασκαλίαν τών δύο μεγάλων ; 
σχολών τοΰ κράτους, τής γενικής έκπαιδεύ- 
σεως (Monboo NaiiCOd) καί τής ιατρική; 
(MonpOO TOOCOO) άνωρ,άνωσε τά ταχυ
δρομεία καί κατέστησε·' ήμερησίαν καί εΰθη- 
νοτέραν τήν ανταλλαγήν επιστολών μεταξύ 
’Γοκοχάμας ή Τεδώ καί Ναγασάκης, ένώ 
πριν ή ανταλλαγή ητον εβδομαδιαία καί τά 
ταχυδρομικά βαρύτερα. Ή διά τών σιδη
ροδρόμων ένωσις τοΰ λιμινο; τής π ωτευού- 
σης μετ άλλων έξήλειύε τά; πολυαρίθμους 
ληστείας καί δολοφονία; τας τήν χώραν λυ-

μαινομένας. Άπο τή; 7 ΐαν·υα:ί"·υ 1870 σύρ
μα ηλεκτρικόν συνεδεε τά; ανωτέρω παρα
λίας πόλεις. Άλλ ίκτοτε τό σύρμα διεκλα- 
δώθη έν τώ έσωιερικώ έπί πολλας εκατον
τάδας μιλιών, καί έπειδή τά τελευταία ταΰ
τα συνάπτονται μετά τών υποβρυχίων κάλων 
τών ένουσών τήν Τζάγγ-Χάϊού, δύναται τις 
είπεΐν κατά λέζιν οτι ή ίαπωνι-ή πρωτεύουσα 
καί ή αγγλική μητρόπολι; διατελούσιν έν 
διηνεκεΐ συνεννοήσει.

Τά άναμο-φωτικά ταΰτα έργα άπήτησαν 
μεγάλην δαπάνην καί ό υπουργός τών οικο
νομικών Σχιβουράουα; απαισιόδοξων καί προ- 
βλέπων τήν χρήσιν τοΰ 1873 φοβερόν έλ 
λειμμα έν τώ πρ-.ΰπολογισμώ παρητήθη, άλλ’ 
ό διάδοχος αύτοΰ έδημοσιευσεν έκθεσιν καθ’ 
ήν διά τό 1873 τά μέν έσοδα άνήρχοντο 
είς 48,000,000 ύέν (δολλάριον) τά δέ έ
ξοδα εις 46,000,000 ήτοι μένει περίσσευμα 
περί τά 10,680,000 φράγκων. Ή δέ χρήσις 
τοΰ 1874 συνδυαζομένη μετά τής προηγού
μενη;, άφήκε περίσσευμα έσόδων 26,743,174 
δολλάρια" τό όλων τών δύο χρήσεων ήν έ
σοδα 88,877,636 δολ. τά δέ έξοδα 62, 
134,462- Έκ τού περισσεύματος δέ τούτου 
τά μέν 5.000,000 έμελλαν νά χρησιμεΰσωσι 
πρό; άρσιν άπό τή; κυκλοφορίας ισαξίου χαρ
τονομίσματος, τσ δέ υπόλοιπον ηθ λε μετε- 
νεχθή είς την χοήσιν τοΰ 1875.

Έπί τούτοις ρητέον οτι (οί ’Ιάπωνες άπό 
χρόνων άμνημονεύτων κατεχουσι κανό ικόν 
τραπεζιτικόν σύστημα, καί, πράγμα παρά
δοξον, ή πάλαι κυβερνησις ήτι; διερρύθμιζεν 
αυστηρότατα τό έμπόριον άφιν» τάς τραπέ,α; 
νά έκδίδωσι κατά τό δοκού' χαρτονόμισμα" 
άλλ’ ή απεριόριστο; αΰτη ελευθερία περιεςά- 
λη εσχάτως, καί τό άιχαΐον χαρτονόμισμα 
άποσύρεται βαθμηδόν τής κυκλοφορίας. Ή κυ- 
βέρνησις έκτο; τών άλλων αναμορφώσεων κα
θιέρωσε δια τήν χρονολογίαν τό γρηγοριανόν 
ημερολόγιου αντί τοΰ ιαπωνικού, αί μβτερ- 
ρύθμισε ^ιζικώς τό νομισματικόν σύστημα. 
Καί εξακολουθούσε μέν τά έτη άριθμούμενα 
άπο τής ε ί; τον θρόνον άναβάσεω; τοΰ πρώ
του Μικάδου τής Ιαπωνίας, άλλα νΰν ή πρώ
τη ίανουαρίού 1873 σωτηρίου ήμών έτους

ω πρό τινων έτών πάν όργανον δημόσιότητος 
ήν πράγμα άγνωστον έν τή χω ρα έκείνν).

’Εν τω περιοΣίχω συγγράμματι La 
Nature έκδιδομένω έν ΙΙαρισίοις, έν τ« 
ip-.O 195, Φεβρ. 24, 1877 άναγινώ- 
σχομεν τά επόμενα-

ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ. Ή κυ- 
βέρνησις τή; Ιαπωνίας ενώπιον ούδεμιάς προ
σπάθειας καί ούδεμιάς δαπάνης οπισθοχωρεί 
ίνα κτήσηται ναυτικήν σημαντικήν δύναμιν. 
Κατά τήν ’Ηχώ τής Ί α π ω ν ί α ς, τά 
τρία πολεμικά ’Ιαπωνικά πλοϊα Rioudjo, 
Nessin καί Tsucoula εΐσίν εντελώς ώπλι- 
σμένα, καί μέλλουσι προσεχέστατα ν’ άπο- 
πλεόσωσιν είς Αγγλίαν. Θά ύπάγουσιν είς 
Λονδίνου νά ϊδωσι τήν κατάστασιν τής προό
δου τών τριών πολεμικών σκαφών, άτινα κα
τασκευάζονται έκεΐ διά τήν ’Ιαπωνικήν κυ- 
βέρνκσιν. Τά τρία πρώτα πλοϊα θά ταξειδεύ- 
σωσινόπό τά; διαταγής αξιωματικών ’Ιαπώ
νων, καίούδ/ις ξένο; θά εύρίσκηται έν αύτ οΐς.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

α Ένταϊς πρός νότον τής Άκροπόλεως ά- 
νασκαφαις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρία; εύ· 
σέθη πρό ολίγων μόλις ημερών αφιέρωμα 
τώ Άσκληπιώ μαρμάρινου, μικρόν μέ., άλλά 
κάλλιστον καί περιεργότατον διά τό είδος 
τί.ς τεχνουργία; του, διά δέ τήν έζαίρετον 
διατήρησίν του ίσως καί μοναδικόν. Είναι προ
σώπου γυναικείου τό άνω ήμισυ μέρος, έχον 
τούς οφθαλμού; (υπέρ ίάσεως τών οποίων έγέ
νετο) εντεθειμένους έκ διαφόρων ποικιλοχρόων 
υλών τεχνικώτατα, καί είς τοΰτο συνίσταται 
ή μεγάλη αξία του. ΊΙ ύπ’ αύτώ επιγραφή 
ουσα τών καλ.ών ελληνικών χρόνων λέγει*  
«Υπέρ τή; γυναικός εύξάμενος Προξίας Λ 
σκληπιώ». Άπετέθη τό πρόσωπον έν τώ 
μουσείω τής εταιρίας τώ έν τώ Βαρβαζείφ.

άντιστοιχεΐ ακριβώς πρός τήν πρώτην ίανουα 
Γ ρί'.υ τοΰ ιαπωνικού έτους 233’2- Τό άρχαΐον 
( νομισματικό·' σύστημα ήτο πολύπλοκο·' καί 

λίαν συγκεχυμένου, είχε δέ πλέον τών δώ
δεκα τόπων είς χρυσόν άργυρον καί χαλκόν 
διαφορωτάτων τό σχήμα, τάς διαστάσεις καί 
τό κράμα. "Η βάσις τοΰ νέου συστήματος 
είναι τό ύέν ισάξιον σχεδόν τοΰ αμερικανι
κοί δολλαρίου (αναλογούν διά μεν τό αργυ
ρού*  ώς 1.008 πρός 1, διά δέ τό χρυσούν εί; 
0,995 πρό; 1). Καί τό μέν άργυροΰν υπο
διαιρείται εί; 50. 20, 10 καί 50, τό δέ 
χρυσούν είς τέσσαρα είδη στοιχίζοντα σχε- 

| τικώ; 1,2,5,20 ύέν. Άλλα νέα θεσπίσμα
τα άφορώσιν είς τήν δημοσίαν ηθικήν περί 
στέλλοντα τήν ευχέρειαν τών διαζυγίων καί 
καταργοΰντα το’υς νόμ.ευς, οΐπερ τό πριν έπέ- 
τρεπον τό αίσχιστόν έπί τών νεανίδων έμ- 

i πόριον. Ή μεταρρύθμισες ‘έχώρησε καί μέχρι 
τής αποκοπής τής λοφιά; ή ούρα; τριχών ήν 
οί ’Ιάπωνες έφερυν εί; τήν κορυφήν τή; κε
φαλής.

Τό έδαφος τών ’Ιαπωνικών νήσων πλουτιϊ 
μεταλλίων χρυσού, αργύρου, χαλκού σιδήρου, 
άλλά μέχρι τοΰδε οί κάτοικοι έστεροΰντο 
τών επιστημονικών γνώσεων τής έξορύξεω; 
καί τής καμινεύβεως. Νΰν όμως καί τάς γνώ
σεις ταύτα; ήρξαντο είςάγοντες καί γαιαν- 
Ορακωρυχεΐα άνεκάλυψαν κατέχοντα χώρον 
οσον σχεδόν καί τό βρετανικόν βασιλείου.

Ό τύπος άνεπτύχθη ταχέως άπό τινωυ έ
τών χάρις είς τού; νέου; προστατεύοντας αύ- 
την φιλελευθέρου; νομούς. Κατά otva ταχυ
δρομικήν στατιστικήν τά αντίτυπα τώ' ιθα
γενών φύλλων τών άπυσταλεντων εί; τά; ε
παρχία; τώ 1874 άνήλθ'.ν εί; 2,564,000. 
Το επίσημον ίργανον Nichi-Nicbi Claim— 
boun άπέστειλε·' 1,000,000 αντιτύπων, ή
τοι 3,500 καθ’ημέραν πλήν τών έορτών. Τό 
Hochi Chimboun φύλλου τή; αντιπολι
τεύσεις άπέστειλε περ· τά; 800,000 αντι
τύπων· Τό δέ σύλλον ήκιστα διαδεδομένου 
είναι τό Cozi ChilllllO, όργανον κληρικόν ό 
περ διά τοΰ ταχυδρομείου άπέστειλεν έκ 
τή; πρωτευούσης 1 9 μόνον αντίτυπα. Έν Ια
πωνία δημοσιεύονται νΰν 34 εφημερίδες, έν

10
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
ΊΌΪΑΔΑΜ

(Συνέχεια και τέλος.)

ΣΕΛΙΜΗ. Φ=ΰ, πάτερ 'μου, χάριν τών 
καλλίστων σου υιών, χάριν τοϋ Άβελ, χάριν 
τοΰ Σήθ, χάριν τοΰ Έμάν, (περιπτΰσσεται 
τά γόνατα αύτοΰ), "χάριν τών ανηλίκων, άπερ 
σήμερον κατά πρώτον θέλεις εύλογήσει, μή 
άποθάνης, φεΰ, μή άποθάνγ.ς!

ΑΔΑΜ. Φιλτάτη Οόγατερ, μή θρήνε1!— 
Έγέρθητι. Έρχονται.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΚΑΙΝ, ΣΗΘ καί οί ανωτέρω.

ΚΑΙΝ- Σΰ είσαι ό Άδάμ; Άλλοτε δέν 
ώχρία; πρό τής θέας εκείνων, ού; δυστυχεί; 
έποίησα;!

ΑΔΑΜ. Τουλάχιστον φΤσαι τής θρηνού
σες ταύτης άθωότητος!

ΚΑΙΝ. Καί ύπήρξεν άθωότη; έπι τή; γής, 
άφ’ότου έγεννήθησαν τέκνα τω Άδάμ;

ΑΔΑΜ. (πρός τήν Σελ-'μην). Άφε: ήμάς, 
κόρη μου Σελίμτ,. Ό Σήθ θέλει καί ουθις σέ 
προσκαλέσει πρός με.

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ.

ΑΔΑΜ, ΚΑΙΝ, ΣΗΘ.

ΑΔΑΜ. Κάιν, διατί παρέβης τήν προ
σταγήν μου καί ήλθε; είς τήν ειρηνικήν μου 
σκηνήν;

ΚΑΙΝ. Άποκρίθητι σΰ πρότερον είς μίαν 
έρώτησίν μου, καί οΰτω κάγώ θέλω σοί άπο- 
κριθή. Τις έστιν ό άνήρ ό όδογήσα; με 
πρό; οέ;

ΑΔΑΜ. Ό δεύτερός μου υιό: Σήθ.
ΚαΙΝ. Δέν έπιθυμώ τήν εύσπλαγχνίαν 

σου. Είναι δ τρίτος σου υιός! Ήδη θέλω καί 

έγώ σοί άποκριθή. Άδάμ, ήλθαν νά σ’ εκδι
κηθώ I

ΣΗΘ. θέλεις καί τδν πατέρα μου νά ά- 
ποσράξτ,ς;

ΚΑΙΝ. Πριν ή γεννηθής σΰ, ίλος δυστυ
χή; ήμην ήδη έγώ! Άφε; έμέ καί τόν Άδάμ 
μόνους ίνα συνδιαλεχθώμεν. Δέν θέλω φο- 
νευσει τόν πατέρα σου!

ΑΔΑΜ. Καιν, διατί θέλεις νά μ’έκδι- 
κηθής;

ΚΑΙΝ. Διότι μοί έδωκας τήν ζωήν!
ΑΔΑΜ. Διά τοΰτο, υιέ μου πρωτότοκε;
ΚΑ1Ν. Ναί, διά τούτο, διότι άπέσφαξα 

τόν αδελφόν μου 'Αβελ! διότι τό αίμα αύτοΰ 
βοα προς τόν Κύριον! διότι δ κακοδαιμονέ*  
•τατος μεταξύ πάντων σου τών τέκνων είμί 
έγώ, τών τέκνων, τών ήδη γεννηθέντων σοι 
καί τών μελλόντων νά σοί γε-.νηθώσι! διότι 
κατάφορτος ύπό τής ταλαιπωρίας ταύτης, πε
ριφέρομαι έπί τή; γής καί ούδεμίαν ευρίσκω 
άνάπαυσίν! καί έν αύτώ δέ τώ ούρανώ ούδε- 
μίαν θέλω εΰρει! Διά ταΰτα θέλω νά σ’ εκδι
κηθώ !

ΑΔΑΜ- Πριν ή σέ προστάζω, ότι δέν ώ- 
φιιλες πλέον νάΐδης τό πρόσωπον μου, συχνά 
ήδη είς ταΰτα σοί άπεκρίθην. ΙΙλήν οΰτω 
πώποτε δέν μοί είπες ταΰτα, καί πώποτε εί- 
σετι τόσον δέν ήσθάνθην αυτά,όσον κατά ταύ
την τήν φοβερωτάτην τών ημερών μου!

ΚΑΙΝ. Ούδεποτε αρκούντως είς ταΰτα 
μοί άπεκρίθη;. Άν δέ σήμερον ήσθάνθης, πό
σον είσίν ισχυρά καί πόσον αληθή, ούχ ήττον 
όμως αύτά δέν άποτελοΰσι τήν έκδίκησίν 
μου! ’Επί έτη ήδη, έπί μακρά έτη σέ προε
τοιμάζω, ώ έκδίκησις θερμή, δίκαια καί α
μοιβαία! σήμερον θέλω νά σέ εκπληρώσω.

ΣΗΘ. Άν ' δ πρ ο τή; μανίας σου άναισθη- 
τών Οφθαλμός σου 'βλέπη εΐσέτι, ϊδέ, ίδε, ώ 
Καιν, τάς πολιάς τρίχας του!

ΚΑΙΝ. ΙΙνλ ίάς ή άπομαδτμένα;! είμί δ 
κακοδαιμονέστατος πάντων τών τέκνων του! 
θέλω νά εκδικηθώ αύτόν! Νά εκδικηθώ θέλω, 
διότι μοί εδωκε τήν ζωήν!

ΑΔΑΜ. (προ; τόν Σήθ) Ό κριτής του 
καί κριτής μου έπεμψεν αύτόν! — Καί ποία, 
Κάιν, είναι ή έκδίκησις σου;

είπε αύτώ' οτι τήν χεΐρά του δέν έπέδκλεν 
έπ’ έμοΰ, καί συγχωρώ αΰτω. Μή ενθυμίση,; 
αύτώ ότι σήμερον αποθνήσκω.

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

ΑΔΑΜ (μόνος).

Τί συμβαίνει έν έμοί; 'Ησυχάζω, οπότε ή 
άθλιότη; υου είς τόν ΰψιστον αύτή; άνήλθεν 
βαθμόν; Ή δύνασαι έτι υψηλότερου νά έλθ·ρ; 
ώ άθλιότη; του Ονήσκοντος; "Αν δύνασαι, ή 
φοβερά αΰτη ησυχία ά; κατακυρίευα·/) τήν 
ψυχήν μου, όπως παρασκευάσω τήν έαυτής 
Ουσίαν καί μή παρουσιάση αύτήν αστεφάνω
του πρό; τόν βωμό'! Ή ψυχρέ, σιωπηλέ τά
φε, δέχθητι πάραυτα είς τδν κόλπον σου τόν 
κεκμηκότα οδοιπόρον! Καί σΰ, ψυχή τοΰ υίοΰ 
μου Άβελ, σΰ ωραία ψυχή— διότι ήδη βε
βαίως αίωρεΐσαι περί τού πατρός σου τόν τά
φον—άν ήκουσας τήν είς τόν φοβερόν άγγε
λον δοθεϊσαν προσταγήν, ίνα μοί δηλώση τόν 
θάνατον, άν ήσαι ενταύθα, κάλλιστε υιέ μου, 
προΰπάντησον τήν ψυχήν μου, όπόταν άνα- 
πετάξη άπδ τών σβεννυμένων οφθαλμών ή 
άπδ τών ψυχρών χειλέων· Φεΰ. συ δέν απί
θανες, ώ; έγώ αποθνήσκω’ τρίς μόνον έστένα- 
ξα;, ότε έκυλίεσο έν τώ αϊματί σου καί ειτα 
άπεκοιμήθςς!

ΣΚΗΝΗ ΟΓΑΟΗ.

ΑΔΑΜ, ΣΗΘ.

ΣΗΘ. Ευρον τόν Κάιν. Ήτο χαμαί έζη- 
πλωμένο;' ίδών με άνεκάθησε καί μοι προσε- 
φώνησε- φεΰ, δός μοι, Σήθ, ΰδωρ έκ τή; πη
γής ταύτης, δός μοι ΰδωρ ίνα μή άποθάνω! 
Ήντλησα καί έδωκα αύτώ καί έπιεν. Ειπον 
αύτώ πάν ό,τι προσέταξάς μοι. Άνεκάθησε δ’ 
έτι μάλλον καί μέ προσέβλεψεν. Έφάνη ότι 
ήθελε νά κλαυση' άλλά νά κλαόση δέν ήδό- 
νατο. Τέλος μοί ειπεν. Είναι πατήρ μου! Ό 
θεό; συγχωρήσαι αύτώ ώς καί έμέ συνεχώ- 
ρησεν!

ΑΔΑΜ. ’Αρκεί τούτο!

ΚΑΙΝ. Νά σέ καταρασθώ!
ΑΔΑΜ- Πολύ είναι τοΰτο, υιέ μου Κάιν! 

Μή καταοασθής τόν πατέρα σου! χάριν τής 
, * Ύ Ρ» > « · \ ·σωτηρία;, ης όυνασαι ε’.σεπ τύχη., F7* 

καταρασθής τόν Άδάμ!
ΚΑΙΝ- θέλω νά σε καταρασθώ!
ΑΔΑΜ. Έλθέ λοιπόν, θέλω σοί δείξει 

τον τόπον ένθα πρέπει νά μέ καταρασθής! 
Έλθέ, Ίδοΰ ό τάφος τοϋ πατρός σου! σήμε 
ρον θέλω άποθά-ει! *Αγγ  λος θανάτου μοίέ- 
δήλωσεν αύτό!

ΚΑΙΝ. Καί δ βωμός ουτος;
ΣΗΘ. Κακοδαιμονέστατε τών ανθρώπων, 

διότι είσαι καί ό μοχθηρό"ατο; αύτών! Εί
ναι τοΰ Άβελ δ βωμό; ουτος! καί τοΰτο,παρά 
τήν πέτραν ταύτην, τδ αιμά του!

ΚΑΙΝ. Ή λύσσα τοΰ βαράθρου ανέρχεται 
πρός με! Ό βωμό:, δ φοβερό; βωμό;, ώς 
βράχο; έπ’ έμοΰ κείται! Ποΰ είμαι;—Πού εί
ναι ό Άδάμ;—Άκουσόν μου, Άδάμ! Ή κα- 
τάρα μου άρχεται. Κατά τήν ήμέραν, καθ’ ήν 
θέλεις άποθάνει, Άδάμ— κατά τήν τελευ- 
ταίαν τών ημερών σου—είθε νά σέ καταλα- 
6η έπτακισχιλίων θνησκόντων ή επιθανάτιος 
αγωνία! Είθε ή είκών τής φθοράς....

ΑΛΑ Μ. Eivat πολύ! είναι πολύ, υιέ μου 
πρωτότοκε!—Ήδη εντελώς σέ εννοώ, ώ θα
νάτου κρίσις, ήτις έκεϊ κατ’ έμοΰ έξηνίχθης, , 
εντελώς σέ εννοώ!—Άπελθε απ’έμοΰ, υιέ μου ί 
πρωτότοκε!

ΚΑΙΝ. Φεΰ!—Φεΰ!—Τοΰ πατρός μου τό 
αιμα έχυσα; ποΰ είμαι; Τίς θέλει μέ έζαγά- 
γει έκ τού φοβερεΰ τούτου σκότους, τίς θελει 
μέ έξαγάγει, όπως εΰρω τήν νύκτα τού βα- | 
ράθρου;—Άλλ' ενταύθα είναι δ πατήρ μου] 
—Είναι αύτός ό ίδιος; ή μοί φαίνεται; Από- 
στρεψον απ’ έμοΰ τό πρόσωπον σου, όπως δυ- 
νηθώ νά φύγω. (φεύγει)

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ.

ΑΔΑΜ ΣΗΘ.

ΑΔΑΜ. Όλην μου έτάραςε τήν ψυχήν! 
’Ακολούθησαν αύτώ, Σήθ. Είναι υιός μου! Ά- 
κολούθησον αύτώ καί άναζήτησον αΰτδν καί
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ΣΗΘ. 'Ησύχασα; λοιπόν, πάτερ μου! 
αΔΑΜ. Nat, ησύχασα!
ΣΗΘ. ’Αγνοώ τί συμβαίνει έν έμοί. Μήπως 

είναι άποκάρωσις; Μήπως είναι άνωτέρα τι; 
δΰναμις ένισχύουσά με; Καί έγώ αυτές διά 
μιας καθησύχασα.

ΑΔαΜ. Ίδωμεν άν ή ήσυγία ήμών υπάρ- 
χγ, έν τή ήμετέρα καρδία ή αν μόνον ελα
φρώς ύπέρ αύτήν αΐωρεΐται. Είδες τόν ήλιον 
έπανεργ όμενος;

ΣΗΘ- Έκαλΰπτετο ύπό νεφών, άλλ’ ό
μως δέν ήτο δλοτελώς γνοφώδης. “Αν δέν μ’ 
άπατά τό όμμα—είχε πολύ κατέλθει!

ΑΔΑΜ. Είχε πολύ κατέλθει — Παρατη- 
Μ _ « -- * ·· ·“ρήσον, υίέ μου, άν παρήλθον τά νέφη και άν I 

ή μήτηρ σου ήλθεν. Αγωνία, αγωνία θανάτου 
και αύθις μέ περιεκόκλωσεν!Όδυρμός, άν αυ- I 
θις ίδω αύτήν! Και άν δέν ϊδω αύθις αυτήν, 
δδυρμός!—Νά προσκαλέσω άραγε αυτήν, ή 
νά κλείσω προς αυτήν τήν σκηνήν μου όρμη- 
τικώς;

ΣηΘ. Τά νέφη δέν παρήλθον, και ή Ευα 
δέν έρχεται.

ΑΔαΜ. Τί μέλλει ήδη γενέσθαι;—Άς 
φροντίση ό διαχαράξας τώ ήλίω τόν δρόμον 
αύτοΰ καί τώ άγγέλω τοΰ θανάτου τήν κρί 
σιν. Γενηθήτω τό θέλημα αύτοΰ! — Υιέ μου 
Σήθ, υίέμου πρωτότοκε—διότι ό μέν Καιν 
μέ κατηράσθη, ό δέ Άβελ δέν υπάρχει πλέον 
—όταν καί σύ γηράσ·η; καί γίνη; πολιός 
καί τών τέκνων σου τά τέκνα, έκγονα τών 
έκγόνων μου, άθροισθώσι περί σέ χαί περί έ- 
μοΰ σ’ έρωτήσωσι παριστάμενά σοι καί λέ
γονται Είδες θνήσκοντα τόν πατέρα ήμών 
Άδάμ, τί έλεγε θνήσκων ό πατήρ ήμών Ά- 
δάμ; άποκρίθητι αύτοΐς’—ή καρδία μου σπα- 
ράισεται- όφείλεις όμως να είπης αύτοΐς ταΰ
τα—άποκρίθητι αύτοΐς·. Καθ’ ήν εσπέραν ά- 
πέθνησκεν, έστράφη πρός με κα'ι είπε: Φεΰ, 
τέκνα μου, ή έπ’ έμοϋ έπισκήψασα κατάρα 
έπέσκηψε καί έφ’ υμών! Έγώ έπί τάς κεφα- 
λάςύμώναύτήνέπίσπασαίΌπλάσαςμεάθάνατον, 
ζωήν και θάνατον μοι προέδαλεν. Έγώ όμως 
έπεθύμησά τι περισσότερον ή τήν αθανασίαν 
καί έξελεξάμην τόν θάνατον!—Τίς όλολυγή 
έκ τών όρέων αντηχεί! Όποια υπόκωφος α

γωνία είς τάς κοιλάδας κατέρχεται! Έθαψεν 
ό πατήρ τήν θυγατέρα του, ή μήτηρ τόν 
υιόν της, τά τέκνα τήν μητέρα των τήν χή
ραν, αί άδελ.φαί τόν αδελφόν, ό φ.λος τόν φί
λον, ό νυμφίος τήν νύμφην! Μή άποστρέψετε 
τό βλέμμα υμών άπό τοΰ τάφου μου, βλέ- 
ποντε; αύτόν, καί μή καταρασθήτε τά οστά 
μου! ΟΙκτείρατέ με, τέκνα μου, βλέποντα 
τόν τάφον μου, ή έμέ άναλογιζόμενα! Ο’-κτεί- 
ρατε με τέκνα μον, καί μή καταρασθήτε τόν 
νεκρόν! Θέλουσι μέ οίκτείρει! Διότι ό θεός δ 
μέλλων ένανθροιπήσαι, ή έλπίς, ή άγαλ'ίασις 
ό Σωτήρ τοΰ Ανθρωπίνου γένους, μέ ωκτειρι! 
είπε αύτοΐς; ’Ανευ τοΰ προσδοκωμένου, ήθε
λον δλοτελώς ύποκύψει είς τάς φρίζας τοΰ 
θανάτου, ήθελον άφανισθή άπό τοΰ προσώπου 
τοΰ θεού!

(Καθίζεται παρά τόν τάφον του έπί τίνος 

μικράς κατωφερείας τοΰ βωμοΰ)·

ΣΗΘ. Ή κεφαλή του .εναρκωμενη κατέ- 
πεσεν. Φεΰ! αποθνήσκει; Άδάμ! πάτερ μου! 
ζής, πάτερ μου;

ΑΔΑΜ. Άφε; με! Αυτή ή παραμυθία τής 
επιθανάτιου αγωνίας μου. Ό τελευταίο; ύπνος 
τόν όποιον υπνώττω.

ΣΗΘ Πόσον τα/έω; άπεκοιμήθη! Πόσον 
ήδεω; υπνώττει! “Ας καλόψω τήν ίεράν κε
φαλήν του.—Φεΰ, κάλλιστι πάτερ. δέν θέλω 
καταρασθή τά όστά σου! — Φεΰ, πόσον έχα- 
μ-ήλωσεν δ ήλιος! —Τίς έκεΐ μακρεθεν έρχε
ται; ’Αλλ’ ή μήτηρ ήμών ουδέποτε άλλοτε 
έρχεται μόνη, πάντοτε μετά τών τέκνων αύ
τής.— Καί όμως είναι αύτή, αυτή ή ιδία ! 
Ώ καρδία μου, καρδία μου βεβαρυμίνη, τί 
μέλλεις καί νΰν έτι νά αίσθανθή;! Πλήν θέλω 
αποχωρήσει καί κρυβή, όπως κυριεύσω έμ.αυ- 
τού, όπως φανώ άνήρ καί κρατηθώ εί; τήν 
έσχάτην ταύτην αγωνίαν.

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

ΕΥΑ άφ*  ένος και ΣΕΛΙΜΗ άφ*  ετέρου άκρου.

ΣΕΛΙΜΗ. ΦεΟ, ιδού έρχεται ή δύστηνος 
μήτηρ μου! Ούχί, δέν δύναμαι νά κρατηθώ 
είς τήν θέαν αύτής!

ΕΥΑ. Τό πάν ένταΰθα έρημον! Πού είναι 
ό Άδάμ; Που δ Σήθ; Πού ή Σελίμη; Ώ, 
πού είναι, ν’αφηγηθώ αύτοΐς πάσαν τήν χα
ράν μου, καί τήν ευτυχίαν όλην τή; παρούσες 
ήμέρας; Ώ, ευδαίμων έγώ! Εύδαιμονεστάτη 
άπασύν τών μητέρων!

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΣΗΘ ΕΥΑ.

ΣΗΘ. (μή βλεπόμενος υπό τής Εύα;). 
Παΰσον, ώ λύπη σπαρακτική, παΰσον! Βοη- 
θήσατέ μοι, ώ Άγγελοι, νά ύπο έρω τήν 
θέαν αύτής!

ΕΥΑ. Ιδού · υιός μου Σήθ έρχεται! υιέ 
μου Σήθ, ευδαιμονεστάτη έγώ μεταξύ τών 
μητέρων! Ποΰ είναι ό Άδάμ; Ώ, είμί ή εύ- 
δαιμονεστάτη πασών τών μητέρων!

ΣΗΘ. Μήτέρ μου, δ Άδάμ καθεύδει.
ΕΥΑ. Ποΰ είναι; ποΰ καθεύόει;—ίνα ίξε- 

γείρω αύτόν καί είπω αύτώ πάσαν τήν χα
ράν μου;

ΣΙ1Θ. Μόλις ήδη άπεκοιμήθη. Άφε; ίτε 
αύτό*,  μήτέρ μου!

ΕΥΑ. Υίέμου, άφε; με νά είσέλθω. 11ρέ· 
πει νά εξεγείρει αύτόν! Ώ, ιϋδαίμων έγώ!

ΣΗΘ. Όχι, μήτέρ μου, μή πράξης τοΰτο 
είσέτι. Σέ παρακαλεΐ εκείνος, νά μή έξεγεί- 
ρης αύτόν. ’Εκείνος μοί είπε ταΰτα.

ΕΥΑ. Δέν θέλει δυνηθή περισσότερον νά 
ύπνωση τοσαύτης χαράς προσεγγιζουσης. Μό
νο; θέλει εξεγερθή. 'Ω, υιέ μου Σήθ, επανεΰ- 
pov τόν παΐδα, τόν νεώτατόν σου άίελφόν, 
έπανεΰρον τόν Σουνίμ! Πορευόμενο; είς τάς 
τών αδελφών του σκηνάς, άπεπλανήθη κατά 
τόν μικρόν τούτον θλιβερόν χρόνον έν τινι έ- 

ρημία καί θαυμασίως διεφυλάχθη, θαυμασίως 
έσώθη! Πλήν ταΰτα πάντα πρό; τόν πατέρα 
του αύτον, αύτό; θέλει άφηγηθή- Ώ, πόσον 
βεβαίως πάλλει ή καοδια τοΰ δυστυχούς 
Σουνίμ, διότι είσέτι δε- εΰρίσκεται παρά τω 
πατρί αυτού! Άλλ' εγώ έκράτησα "ύτόνόπί- 
σω. Έρχεται μετά τών τριών μητέρων. Ή- 
θέλησα πρώτον νά αναφέρω ταΰτα προς τόν 
Άδάμ, ίνα μή πολύ αύτον ή χαρά συγκίνηση, 
όταν αϊφνη; πρό αύτοΰ ίδη τόν παΐδα! Έρ
χεται μετά τώ*  μητέρων. Αυται άφ’ έαυτών 
άγουσι τρεις Οαλερωτάτους παΐδα;. Έπί πά- 
σαις δέ ταΐ; χαραΐ; ταύταις προστίθεται καί 
αΰτη, ότι σήμερον τόν Έμάν μου μετά τή; 
Σελίμης μου θέλω άγάγει είς τήν νυμφικήν 
καλύβην. Δέν άναλογίζεσθε, τέκνα μου, τοΰτο, 
οτι ο Σουνίμ θέλει κρατήσει ύμΐν τήν γαμή- 
λιον λαμπάδα!

Σ11Θ. ΤΩ αγαπητή μήτερ!
ΕΥΑ Διατί τόσον σοβαρώς μέ προσβλέπεις 

υίέ μου; Δέν συνευφραίνεσαι μετά τής μητρός 
σου;

ΣΗΘ. 'Γοσαϋται ταύτόχρονοι εύοροσΰναι 
καθιστώσι με σοβαρόν!

ΕΥΑ. Βλέπω τάς μητέρα; πόρροθεν έρχο- 
μένας! Πορεύομαι ,νά εξεγείρω τόν Άδάμ.

ΣΗΘ. (καθ'έαυτύν, συγκρούων τά; χεΐρας 
καί άναβλέπων εί; ουρανόν). Ω δύστηνος 
μήτηρ! (πρό; τήν Ευαν). Δέν είναι δ Αδάμ. 
έκεΐ, όπου τόν ζητείς.

ΕΥΑ. Καί πού λοιπόν είναι, υίέ μου, άφοΰ 
κοιμάται;

ΣΗΘ. Παρά τόν βωμόν.
ΕΥα. Παρά τόν βωμόν κοιμάται δ Ασάμ; 
ΣΗΘ. Αύτοΰ παρεσκευάσατο κοίτην. Αύ

τοΰ πλέον πάντοτε θέλει^κοιμάσθαι!

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.

ΕΥΑ, ΑΔΑΜ, ΣΗΘ.

ΕΥΛ. (σίρουσα τόν πρό τοΰ βωμοΰ τάπητα) 
Φεΰ, ή έπί τώ Άβελ αθυμία κατέλαβεν αύ
τόν. Διατί υίέ μου, έκάλυψε τό πρόσωπον αύ
τοΰ; Τί άνεσκάψατε έκεΐ; Μή δ Άδάμ έζή- 
τησε τά όστά τοΰ υιού του; φ;ΰ, ή έπί τώ
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Άβελ θλίψις θέλει καί τον ’λδάμ θανατώ
σει! Δεν μοί Αποκρίνεσαι-,

ΣΗΘ. Είναι τάφο;, μήτέρ μου!
ΕΥΑ. Κρύψατε μοι τα οστά! Μή μοί δει

κνύετε τά οστά τοΰ υίοΰ μου. “Αν ίδω αυτά 
ή καρδία μου θέλει ραγή!

ΣΗΘ. Δεν Βχομεν αύτοΰ όσ-.-ά.
ΕΓΛ. Λοιπόν κ»ί αύτά τέφρα εγένοντο;— 

Σήθ, υιέ μου Σηθ, ό πατάρ σου υπνώττει λίαν 
ίναγωνίως. Καί αί γείρε; αύται! Ώ ούρανέ, 
αίώχραί αύται γείρε;!

ΣΗΘ. (έκ τοΰ ετέρου άκρου επανερχόμενο; 
ζαθ έαυτόν) Πόσον έπλησίασεν εϊ; τό δάσος! 
(πρός τήν Εύαν.) Μήτέρ μου, φιλτάτη μου 
μήτερ! Ούχ'ι, δεν δύναμαι πλέον νά σιωπώ. 
(Κρύπτει τό πρόσωπον). Τοΰ’λδάμ είναι αύ
τός ό τάφο; —Ό 'λδάμ θέλει άποθάνει. πριν 
ή ό ήλιος κατέλθ·») τό δάσος τών κέδρων — 
’Οπτασία τις έφάνη αύτώ. Καί εγώ δέ ήκου- 
σα τόν τοΰ θανάτου άγγελον.— Ό τοΰ θανά
του άγγελος έπανέρχετει· Μετ’ ολίγον ερχε- 
ται. Έπειτα θέλει καταπέσει ό παρά τήν 
σκηνήν βράχος, και έπειτα’

(Ή Ευα καταοαίνει τήν έτέραν πλευράν 
τοΰ βωμού)

ΛΔΑΜ. (άνεγειρομενος καί άποκαλυπτό- 
μένος). Ό ύπνος μου ύπήρξεν έναγώνιο;! Σύ, 
ό έν τώ άναπαυτηρίω τούτω θέλει; εΐσθαι ή 
δότερο;!—Μοί έφερες τήν Σελίμην, Σήθ-, Μή 
τόσον θλίβεσαι. Σελίμη! ήμήτζρ σου, ή άγα- 
πητή μήτηρ σου ζή είσέτι!

ΗΤΑ. Δέν είμαι—φεΰ, άν τήν διακεκομμέ- 
νην ταύτην φωνήν γνωρίζεις, ώ Άδάμ, είσέτι, 
—δέν είμαι ή Σελίμη!

ΑΔΑΜ. Ώθάνατος, τόν όποιον αποθνήσκω!
ΣΗΘ. (περιπτυσσόμενος τά γόνατα τοΰ 

•Λδάμ.) θνήσκεις, πάτερ μου;
ΑΔΑΜ. Ό βράχος καταρρέει;
ΕΥΑ. Όδήγησόν με πρό; αύτόν, υιέ μου! 

— Μέ γνωρίζει; ήδη, 'λδάμ;
ΛΔΑΜ. Δεν ήθελον δλοτελώ; σέ γνωρίσει, 

άν τήν φωνήν σου δέν ήκουον.
EVA- Καί δ τοΰ θανάτου άγγελος δέν άνέ- 

φερε τό όνομά μου μετά τοΰ όνόματό; σου; 

Φεΰ, δέν θέλω αρά Ύε μετά σοΰ άποθάνει-, 
Αυτή πάντοτε ύπϋρξεν ή έν ταΐς στυγναΐς 
μου ώραις καταφυγή μου, ή μόνη σιωπηλή 
μου παραμυθία ητο, ότι μετά σοΰ ίμελλον 
ν’ άποθάνω!

Συνεπλάσθην μετά τοΰ ’λδάμ! Πλήν θέλω 
μεί'ει έγκαταλελειμμένη καί έρημος! Δεν θέ
λω μετά σοΰ άποθάνει;

ΑΔΑΜ Ω ύπέρ τού; αγαπητούςμοι πάν
τα; αγαπητή! ίτι οιλτέρα, έτι αγαπητότερα 
κατά τήν ζοφεράν καί δεινήν ταύτην ημέραν! 
Ευα ή συμπλασθείσα μετ’ έμοΰ! Ευα, Ευα 
μου, (δέν δύναται υεν, νά βλέπνΐ πλέον δ 
οφθαλμός μου, δύναται όμως νά κλαίη!) Ά- 
πελθε άπ' έμοΰ! Ό θάνατος γίνεται θάνατο; 
διπλού ; όταν ακούω τήν φωνήν σου!

ΣΗΘ. (καθ’ έαυτόν), Ώ ουρανέ, έρχονται 
καί αί μητέρες!

ΛΔΑΜ. Ποια βήματα ακούω;
ΣΗΘ. At τρεις μητέρες έρχονται καί ό 

Έμάν.

ΣΚΗΝΗ ΈΤΛΡΤΗ

(Άπό μέν τοΰ ένό; άκρου αί τρεις μητέρες 
μετά τών υιών των καί ό Σουνίμ, άπό δέ 

τοΰ ετέρου ή Σελίμη καί δ Έμάν)

ΣΕΛ. Ήδη κάγώ θέλω νά συμπορευθώ. 
Ήδη κάγώ θέλω νά είσέλθω!

ΕΜΑΝ. Σελίμη μου, θέλω κάγώ νά συμ
πορευθώ! Φεΰ, Σελίμη μου! Ούχί δέν δύ
ναμαι είσέτι νά πιστεύσω αύτο!

Μία μ ή τ η ρ. Έλθέ, Σουνίμ!
Έ τ έ ρ α. Τί βλέπω;
Ή τρίτη. Ουτος «ιναι ό πατήρ ήμών-, 
ΑΑΑΜ. Υίέ μου Σήθ, πορεύθητι πρός 

αΰτάς.
ΣΗΘ. Μή μέ προσβλέπετε, είδε μή μένω 

άναυδος ένώπιον^υμών!

(Ή πρώτη περικαλύπτεται’ ή δευτέρα 
άποστρέφει άλλαχοΰ τά ομματα" ή 
τρίτη κλίνει ύπεράνω τοΰ υί.ΰ της.)

Πρό πολλοΰ ήδη αισθάνομαι τήν έπιθανά

■ τιον ταύτην αγωνίαν τήν όποιαν οφείλω νά 
| ιίπω πρό; υμάς. Πριν ή ό ήλιο; κατέλθρ, 
τά; κέδρους, θνήσκει—δ Άδάμ! Είδεν άγγε
λον θανάτου. Ουτος δέ κ. αί αυθις έπανίρχε-

, ται. *
i ρεύση,
'λδάμ! Ιδού 
τά ομματα

ί αύτοΰ!
ΑΔΑΜ.

φωνών τών θρηνούντων, τήν οποίαν δέν ενθυ
μούμαι άκριβώ;; Δέν είναι έκ τών φωνών τών 
μητέρων! Ούδε τής Σελίμη;, ή τοΰ Έμάν

1 είναι ή φωνή.
ΣΗΘ Πάτερ μου, εύφράνθζ,τι λοιπόν καί 

αυθις άπαξ έν τή ζωή σου! Ή φωνή είναι τοΰ 
Σουνίμ Αύται έπανιΰρον τόν υιόν σου Σουνίμ.

ΑΔΑΜ. Θέλει λοιπόν ό υιός μου Σήθ νά
' μέ άπατήση, θνήτκοντα, αύτός, δ οποίος ούδέ- 

ποτε ζώντα μέ ήπάτησε, διά νά εΰφρα.θώ ά- 
παξ ετι; Μάθε, υίέ μου, ότι ούδεμία χαρά

; ένταΰθα υπάρχει πλέον δι’ εμέ;
ΣΗΘ. Πάτερ μου!
ΑΔαΜ. Άλλά — διατί δέν όμιλεΐ ό Σου

νίμ όπως ακούσω τήν φ.,νήν του;
Σΐΐθ. Ένεκα τής λύπη; εμεινεν άναυδος 

ί ό παίς.
ΑΔ. Φέρε λοιπόν αύτόν πρός με, ίναϊπρο; 

ψαύσω τούς αβρού; βοστρύχους καί τά; πα
ρειάς τοΰ παιδός.

ΣΗβ. Ιδού αύτός-
ΑΔ. (πρός τον Σουνίμ, περιπτυσσόνενον τά 

γόνατα αύτοΰ). Σύ είσαι! Σύ είσαι, σύ είσαι ό 
υιός μου Σουνίμ!

ΣΟΥΝΙΜ- Είμαι ό Σουνίμ!
ΑΔ. Υίέ μου, πορεύθητι πρός τήν μητέ

ρα σου!

"Οταν ό παρά τήν σκηνήν βράχο; κατα- 
I, τότε αύτό; φθάνει. Τότε θνήσκει ό 

ό τάφο; αύτοΰ!—Ώ, στρέψατε 
καί μή προςδλέπετε τόν τάφον

Ποία φωνή είναι μεταξύ τών

(’Ο Σουνίμ πορεύεται πρό; τήν Εύαν.) 

ΕΥΑ. ΙΙορεύθζ,τι πρό; τόν αδελφόν σου 
Σήθ! φ ΰ, δέν έχεις πλέον μητέρα!

(‘Ο Σουνίμ διευθύνεται πρό; τόν Σήθ).

ΣΗΘ. Ώ θανάτου κρίοις, ήτις κατ’ αύτών

έξζνέγθη!—Έγέρθητι, Σουνίμ' ’Αφίς εμέ! 
Πάραυτα επιστρέφω πρό; σέ. (Έπιστρέφων) 
Πάτερ μου,—δώτι δέν είναι σήμερον ήμερα 
έπιεικείας, δέν είναι ημέρα σιωπή;—ό ήλιος 
κατέρχεται! αί κέδροι άρχονται καλύπτουσαι 
αύτόν. Δο; ήμΐν τήν εύλογίαν σόυ, πάτερ μου!

ΑΔ. Κατέρχεται;—Έλθέ, έλθέ, ώ θάνατε, 
θάνατε, έλθέ λοιπόν! — Δέν δύναμαι, τέκνα 
μου, νά ευλογήσω υμάς. Ό πλάσας υμάς, 
είθε νά εύλογήση υμάς! Δεν δύναμαι να εύλο- 
γήσω ύμάς’ ή κατάρα κάθηται επ' έμοΰ!

"Α πάντες. Αός ήμΐν τήν εύλογίαν σου! 
Δος ήμΐν τήν εύλογίαν σου!

ΑΔ. Δεν έχω εύλογίαν! —(καθ’έαυτόν). 
Είσέτι δέν παρηλθεν ή έμή αγωνία! Είσέτι 
κατέρχεται! Μετά τών νέων τούτων αισθη
μάτων κατέρχεται! Ή ζωή μου, ή ζωή τών 
πρωτω-μου ημερών όλη διά μιά; έπανίστα- 
ται έν έμοί’ Ή πρώτη μου αθανασία, εκείνη, 
άναταρασσεται έν τοΐ; όστέοις μου! — Ποΰ 
ίπάγομαι; — Καί ή σκοτοδινίασι; αύτή πί
πτει ά»ό τών θυμάτων μου! Πλήν, φεΰ! πί
πτει ϊνα ίδω ταΰτα τά πλήρη θανάτου πε
δία!—Στρέψατε άπ’ έμοΰ τά ομματα ύμών, 
ώ ναρκώδει; οφθαλμοί! Βοάς, ώ αίμα, αίμα 
τοΰ κατνσφαγίντο;! Βοάς, ώ θολερόν, μελα
νόν, φρικαλέου αίμα! Στρέψον τόν ρσΰν σου 
καί φύγε! Ή ά; σέ καλύψωσι τά όρη έκείνα! 
—Φεΰ! καί ή μήτηρ αΰτη ή τάς χεΐρας έ- 
χουσα συμπεπλεγμένας καί βοώσα πρός τόν 
ουρανόν! Καί αύτός δέ δ νεκρός νεανίας δ τά 
χείλη εχων άναυδα! ΊΙτον δ μονογενή; αύ
τής υίόζ! Ό άποσπασθεί; έκ.ΐνος βραχίων!— 
Τό καπνίζον τοΰτο κρανίου!—Φύγετε, φύγετε! 
Οίκτείρατέ με, τέκνα μου, τά μένοντ*  έρημα, 
καί άπαγάγετέ με άπό τών πεδίων τούτων!

ΣΗΘ. ('Ατενίζ ων τόν ουρανόν.) Έάν αύται 
αί συμπεπλεγμέναι χείρες, έάν αύτή ή καρδία, 
ήτις ρήγνυται μετά τή; καρδία; του .. .

Λ Δ Είναι τόσον πλησίον μου δ Σήθ, ό 
υίος μου Σηθ; Ή ουσα τήν φωνήν σου, Σηθ, 
Ώ, έκοιμήθην τόσον ήδέω;!

ΣΗΘ. Ω άγγελοι, μειδιά!—Έλθετε, έλ
θετε! Έλθέ, Ευ-! Ελθέ, Έμάν καί Σελίμη! 
καί σύ, Σουνίμ! Έλθετε, μητέρες! Ίδωμεν 
τό ύστατον μειδίαμά του! 'Ιδού ημείς ίπαν-
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τες ενταύθα. Εύλόγησον υμάς, πάτερ μου !

ΑΔ. Προσέλθετε, τεκ α μου! Ποΰ είσαι. 
Σήθ; ίνα έ«ί σβΰ θέσω τήν δεξιάν μου, χαί 
έπι σού, Έμάν, τήν άριστ-ράν μου. Ή Σελί- 
μν; άς προσχλίνν) πρός τόν Έμάν, καί προς 
τόν Σήθ ό Σουνίμ. Έλθετε, μητέρες, καί 
προσαγάγετί μοι τους υιούς υμών. Ή Ευα άς 
εόλογήση μετ' έμοΰ τα τέκνα της!

σατε διότι έπλβσθητε! ‘Αλλ’ όμως χαί τότε 
ούχ ήττον γή έστέ καί εϊ; -ήν άπελεύσεσβε!

('Γές τελε υταίας ταύτας λέξεις λέγοντας 
αύτοΰ, άκούεται πόρρωθεν υπόκωφος 

θόρυβος.)

ΣΙΙΘ. (άναπηδών τεθορυβημένος) ’Ακούετε 
τού; βράχους τρέμοντας;

Εϊ Ε. δάμ!
ΣΗθ,Όλονέν πλησιέστερον σειόνται!
ΑΔ. Κριτά τοΰ κόσμου’ Έρχομαι’ (Κα- 

ταρρέοντος τού βράχου παταγωδώς) Ώ θά
νατε! — Σύ είσαι! αποθνήσκω!

(Γονυπετοΰσι περί αύτόν).

ΕΓΑ. (γονυπετοΰσα τελευταία.) Καί έμέ 
πρέπει, Άδάμ, νά εϋλογήσ-ρς’

ΑΔ. Νά ευλογήσω καί τήν Ευα»; Έ/ί 
λοιπόν τήν ευλογίαν μου ταύτην Σπεΰσον α- 
κολούθησόν μοι’ £2 μή-ερ τών ά.θρώπων, 
μικρόν μετ’έμέ έπλάσθης! Πρέπει καί νά ά- 
ποθάνρ,ς μετ’ έμέ! ’Ιδού ενταύθα ό τάφος «ου!

ΕΓΑ. Λόγοι άγγέλσυ, οΰ; είπας, ώ *Αδάμ!
ΑΔ. Ί έκνα μου, αΰτη έστιν ή ευλογία μου, 

ή ευλογία δι’ ης τους έκγόνους τών έκγόνων 
υμών, δι ης τό όλον ανθρώπινον γένος βΰλο- 
γώ* — Ο τοϋ πατρός υμών θεός, ό τόν χοΰν 
είς άνθρωπον άναστήσας καί ψυχήν αθάνατον 
έμφυσησας αύτώ, ου τήν έμφάνισιν είδον, ό 
εύλογησας καί κρίνα; με — ουτος, ό μεγά
λων ικεσιών άξιος, δώη ύμεν — πολλά; θλί
ψεις- και πολλά; ευφρόσυνα;! καί ούτως έν 
θυμίζοι όμίν συνεχώς ότι θέλετε άποθάνει ό
πως καί αυθις αθάνατοι γένησθε’ “Ο,τι μό
νον ή γή παράγει καί ό θάνατο; αποδέχεται 
τούτο λαμβάνετε, ώ; ό οδοιπόρος, ό μή παρά 
τήν πηγήν καθεζόμενος, άλλά σπεύδων. Έςέ 
συνετοί, όπως ή καρδία υμών έξευγενίζη-.αι! 
’Eu-τέ τοσοΰτον εύγενάς, ώστε τήν μεγάλην 
αξίαν τών τού κόσμου τούτου θλίψεων νά 
μάθητε εντελώς νά έννοήτε' ’Αγαπάτε άλλή- 
λσις! αδελφοί έστέ! Ή φιλανθρωπία έστω τό 
άγαλλίαμα υμών’ Μέγιστο; πάντων υμών έ
στω, ό πάντων υμών ψιλανθρωπότατος! Είθε 
μή λείψωσιν αφ’ υμών οί Σήθ, ο'- ένθυμίζοντες 
ύμΐν τον Θεόν! Καί, όταν ό Θεός τού πατρός 
υμών καί θεός υμών, πέμψει μΐν τόν μέγαν 
εκείνον έπαγγελθέντα, 'πρός όν ήδη πορεύο
μαι, υψώσατε τή. κ φακήν ύμών, καί ίδετε 
τόν ουρανόν και ικετεύσατε και ευχάριστή- , χωρίς νά προσκρούωσιν εϊς τάς έντολάς τοϋ
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Ύπά χουσιν άνθρωποι, ώς γνωρίζετε, αγα
πητοί μου άναγνώσται, οί όποιοι «γαπώσι 
μέχρι παραφροσύνης τούς γαλανούς οφθαλ
μούς, καί έτεροι τούς μέλανα;' πολλοί άγα- 
πώσι τάς ξανθός καί άλλοι τά; μελαγχροινάς, 
οί τάς ξανθά; όμως άγαπώντες δεν μισοΰσι 
τάς μελαγχροινάς μ/.δέ αηδίαν πρός αύτάς 
αισθάνονται, διότι είναι μελαγχροιναί, μηδέ 
οι ταύτα; άγαπώντες μισοΰσι τάς ξανθά;, ώ; 
ζανθας. Οί μέν νομίζουσιν ότι οί γαλανοί οφ
θαλμοί είναι ωραιότεροι καί τούς πρ’·τιμώσιν, 
οί δέ φρονοΰσιν ότι οί μέλανες εί αι «υει έ
σπεροι καί αύτούς r·ροκρίνουσιν. Ή εκλογή δε 
άφίνεται είς τόν βαθμόν τής καλαισθησίας έ
καστου, προκειμένου περί τόσον εότελών καί 
νεανικών πραγμάτων.

Διά τί άρά γε; Πάντως θά υπάρχει ό λό
γο; τή; διαφορά; τών ορέξεων ταύτης, διότι 
ούδέν βεβαίως άσκοπον έν τή ζωή δύναται νά 
ή»αι' άλλα δέν προτίθεμαι νά έξετάσω περί 
τουτου' άλλως τε ού’έν έπιβλαβές ευρίσκω 
έν τή ποικιλία τής σ.μπαθίας. "Α; αγαπά 
έκαστος τών άνδρών όποιανδήποτε γυναίκα 
θελφ, »ιί έκάστη γυνή όποιονδήποτε ίνδρα 
θελη’άρκεϊ.άάγαπώσιν είλικρινώς καί πιστώς,

Κυρίου' εμοί δε ούδόλω; ή μεοική αυτή άγά- I 
' πη άρέσκει.—Πιρί όρέςεως ουδείς > όγ·ς, λέ- 

γει ή παροιμία—δεν ευρίσκω ορθήν τήν πα
ροιμίαν ταύτην είμή κατά τοΰτο, ότι δύναται 
τις νά όρέγηται κατά βούλησιν ιδίαν έλευ- 
θέρως, χωρίς νά έπιβάλληται αύτώ έτερα τι; 
εξωτερική θέλησις' ό λόγος όμως υπάρχει-

Έγώ προτιμώ ν’ αγαπώ ώς ό Κύριο; ήμών 
Ιησούς Χριστός έντίλλεται ήμϊν λέγων «'Α
γαπάτε άλλήλους-»

Πώς-, «ώς σεαυτόν» Ποϊον; «Τόν πλη
σίον σου.» Δηλαδή όλον τόν κόσμον, τά έθνη 
πάντα και όλα τά φύλα' άδιάφορον άν φναι 
ξανθά ή μελαγγροινά, χαλκόχροα ή σιτόχροα 
λευκά ή μελανα. Έγώ θέλω καί άγανω ο- 
λον τόν κόσμον, τόν έμψυχον καί αύτά τά 
ζώα συμπεριλαμόάνοντα. Ώς άνήρ μέν μηδ’ 
είς τά; γαλανούς τούς οφθαλμούς έχουσας προ- 
•ηλοΰμαι μηδ’ εϊς τάς μέλανας κόρας, ώ; άν
θρωπο; δε μηδέ τού; φθονερούς και άγύρτας 
μισώ, μηδέ τούς ψευδοπεπαιδευμένους εχ
θρεύομαι, μηδέ τού; οιηματίας κατακρίνω 
μηδέ τούς δολίους άποστρέφομαι' καί αυτούς 
δή τούς άνοήτους κακούργου; άγαπώ' άλλα 
καθώς έγώ μηδέ σκέπτομαι ποτέ ν' άπατήσω 
ή νά κακοποιήσω τινά, οΰτω μηδ' ένα τών 
προμνησθέντων άνοήτων άφίνω νά μέ άπα 
τήση. ΙΙέποιθα δέ έπί τήν 0ε(«ν Πρόνοιαν, 
ής δ κραταιός βραγιών ουδέποτε επιτρέψει να 
μέ κακοποιήσωσιν. Έάν ό "Υψιστο; μέ ά«α- 
καλέσφ είμί έτοιμο; εί; τάς διαταγάς Αύτοΰ. 
Καυχώμαι ώ; ό τών εθνών Άποστολος, και- 
τοι μηδέ τόν ιμάντα τών υποδημάτων αύτοΰ 
νά λύσω ικανόν εμα .τόν αισθανόμενος·

Μηδέ τον θάνατον άρα φοβούμαι, μηδέ 
τήν ζωήν αηδιάζω, καί μηδέ διά τήν ξανθήν 
ταύτην ή τήν μελαγχροινήν έκείνην, μηδέ διά 
τήν αποτυχίαν ταύτην ή τήν ζημίαν έκείνην, 
πετώ τόν εγκέφαλόν μου είς τόν άέρα δια 
πυροβόλου, κατακαίω τά σπλάγχνα μου διά 
δηλητηρίου, ή σφάζω τόν λαιμόν μου διά 
μα;αιρας. Τό πολύ πολύ, ξυλίζω ένίοτί τα 
παιδία διά να τά σωφρονίσω, όταν πρεπτ.·

Ι ό κυριώτατον τών καθηκόντων μου είναι, 
ώ; άδιστάκτως πιστεύω, νά έργάζωμαι διά 
νά προοδεύω. Προσπαθώ λοιπόν παντί σθένει

νά έργάζωμαι διά νά προάγωμαι ηθικώς μάλ
λον ή ΰλικώς’ έάν μέν καί τούτου έπιτύχω, 
τόσον τό καλλίτερου, θά δύναμαι νά ήμαι χρή
σιμος και εις του; άλλους, άντί να τους επι
βαρύνω, έάν δέ άποτυγχάνο» καί ζημιώ, ου
δόλως θλίβομαι, άλλ’ έξ έναντία; ενεργητι
κής πάντοτε χαίρω καί προσπαθώ' διολου δέν 
φοβούμαι ού μόνον τήν αποτυχίαν άλλά μηδε 
τόν θάνατον' δι’ ούδέν απελπίζομαι.

Ό θάνατος ούδένα φόβον δύναται νά έμ- 
πνεύση εις τόν δίκαιον’ διότι ό δίκαιος πι
στεύει είς τό μέλλον καί προσδοκά ζωήν διά 
τοΰ θανάτου καλλίω καί ύπερτέραν τής πα- 
ρούσης. Έπειδή δέ αγαπά όλον τόν κόσμον 
χωρίς κανένα νά μισή ή νά δολιεύητπι, έχει 
τήν πεποίθησιν ότι έν τή άυλω ζωή ούδέν 
πρόσωπον θά συναντήσει φοβούμενος τό βλέμ
μα του. Έπί τής γής ταύτη; πολλάκις τά 
φαινόμενα καί τόν άγαθώτατον τών ανθρώ
πων ύποπτον άποδίδουσιν, 'η δε δυσφημια 
καί ή διαβολή τών άφωτίστων εγκεφάλων 
καταστρέφουβι τήν ύπόληψιν τοΰ άξιοτιμο- 
τατου καί δικαιοτάτου τών θνητών παρά τοΐς 
ί-1 μάλλον άφωτίστοις, οίτινες ώτα μικρού 
δεΐν τοΐς τών όνων τή διαβολή άνοίγουσιν. 
Ό δίκαιος όμως καί δ πράγματι άγαθό; άν
θρωπος ούδόλως πτοεΐταΓ άλλ έχω*  τήν συ- 
νειδηοιν αύτοΰ ησυχον πέποιθεν οτι έλεύσβ- 
ται στιγμή, καθ’ ήν ούδέν έν τω κρύπτω 
διατελέσει. ’Αγωνίζεται άρα αγογγύστως 
ύπέρ τοΰ καλού καί τής προόδου, μοχθεί καί 
άπέναντι οΰδενός προσκόμματος οπισθοχωρεί. 
Ουδέποτε κάμπτεται ύπο τής ίντιπνόου τών 
πραγμάτων φοράς, ουδέποτε ίκαταβάλλεται 
ύπό τής δυστυχίας καί τής άθκιότητος. Δέν 
υπάρχει δι' αύτον δυστυχία, δεν υπάρχει 
θλίψις, δέν υπάρξει θάνατος. Άλλα τά παντα 
ζωή δι’ αύτόν είναι.

Ό σαρκικός άνθρωπος είς τήν σωματικήν 
ζωήν μάλλον παραδεδομένος ή εί; τήν πνευ
ματικήν, λέγει ήθικολόγος τις συγγραφεύς, ε- 
χει έπί τή; γής πόνους καί απολαύσεις υλι- 
κάς' η δέ ευτυχία α^τοϋ συνισταται εις την 
δραπέτιδα ίκανοποίησιν πασών τών επιθυ
μιών αύτοΰ. Η ψυχήι αύτοΰ, άδιαλειπτως 
προαπησχολημένη καί συγκεκινημένη υπό των
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περιπετειών τής ζωής, έν διηνεκεϊ αγωνία και 
βασανω εΰρίσκεται. Ό θάνατος πτοείαύτον, 
έπειίη άμφιβάλλει περί τοϋ μέλλοντος αύτοΰ 
και επειδή εγκαταλείπει έπί τή; γής άλας 
τάς εαυτού αφοσιώσεις και πάσας τάς έλπί- 
°ας. Ό δέ ηθικός άνθρωπος, 4 άνυψούμενος 
υπερανω τών πεπλασμένων αναγκών, τών ύπό 
τών παθών δεδημιουργημένων, έχει έντεϋθεν 
απόλαυσές άγνωστους τώ ύλικώ' άνθρώπω. 
Ή μετριύτη; τών έπιθυμιών αύτοΰ δίδωσι τω 
πνευματι αυτού τήν άνάπαυβιν καί τήν γα
λήνη. Διατελεί ευτυχής διά το καλόν δπερ 
πράττει, και ούδόλως δι αύτον άπάται ύ- 
πάρχουσιν. Τά St προσκόμματα δλισθαίνου 
«ιν έπί τής ψυχής αύτοΰ μηδέν ίχνος θλίψεως 
άφιεντα.

Καθώς, δέ όπάρχουσίν άνθρωποι φοβούμε
νοι τόν θάνατον διά μόνην τήν άγνοιαν και 
τήν αμάθειαν, ούτως αναρίθμητο! είσιν οι άη 
δίαν πρός τήν ζωήν αισθανόμενοι. Πόθεν άοά 
γε τούτο προέρχεται; Έκ τοΰ μηδέν πράττειν 
** τής αεργίας, έκ τής άδρανείας, έκ τής 
ελλείψεως πίστεως, έκ τής άγνοιας βεβαίως, 
ητις μέχρι τής αυτοκτονίας οδηγεί. Διά τόν 
γινώσκοντα όμως να έξασκή τάς εαυτού δυ
νάμεις έν σκοπώ ώφελίμω καί κατά τό μέ- 
Jpov τής Ικανότητος αύτοΰ, ούδέν ή εργασία 
ίχει ,τό άγονον άρζεϊ νά μή θέλ-ρ και καλά 
νά γίνη πατριάρχης χωρίς νά ηναι άξιος, μηδέ 
βασιλεύς , χωρίς νά γνωριζη νά διευθύνη’ δη
λαδή πρέπει νά γινώσκη τις καλώς τάς δυ
νάμεις *του,  και ούτω νά έπιχειρή έργαζόμε- 
νος τό έργον του, χωρίς νά παραβλάπτγ, η νά 
θελη νά ύποσκελίση τόν πλησίον του Ιιά τής 
ραδιουργίας η τής δυσφημίας’ διότι ενίοτε, ό
χι μόνον αποτυγχάνει, άλλά καί γελοίος κα
θίσταται, πολλάκις δέ καί ξυλίζεται. Διάτόν 
ϊ'-ωρίζοντα, ώ; "?έπει >«θ’ όλους τούς όρους, 
να έργαζηται ή ζωή ρ*ει  τάχιον, ούδεμίαν 
αηδίαν προς αύτήν αισθάνεται’ υπομένει τάς 
περιπέτειας αυτής μετά τοσαύτης μάλλον υ
πομονής καί υποταγής, καθ’ οσον μάλλον βέ
βαιός έστιν ότι ενεργεί ύπέρ εύτυχίας σταθε- 
ρωτέρας, καί διαρκεστέρας, ήτις αύτον προσ
μένει’ αρκεί νά άθλή νομ.’μως, εί δέ μή, ού 
μόνον τήν ζωήν αηδιάζει, άλλά καί παρα-

φρονών αύτοκτονεΐ ο ταλαίπωρος.
’Ο μέν παράφρων αύτοκτονών, ούκ οιδε 

τί ποιεί, δ δέ έκ τής αηδίας τής ζωής έκου· 
σίως προκαλών τόν θάνατον καί βιαίως φο- 
νευόμενος ΐδίαις χερσί παραβάτης έστι τοΰ 
νομού τοΰ δημιουργήσαντος αύτόν.

Ο έξ αηδίας τή; ζωή; αύτόχειρ γινόμε
νος είναι αμαθής καί ανόητος’ ήδύνατο νά 
έργάζηται κάλλιον, καί ουδέποτε ή ύπαρξις 
θά ητον είς αύτόν βάρος.

Πολλοί αύτοκτονοΰσιν ,έπί τώ σκοπώ ν’ ά- 
ποφύγωσι τάς άπατας, τάς αθλιότητας το ΰ 
κόσμου τούτου, τινες μέν δι’ ερωτικήν άπ·- 
τυχίαν καί τβπείνωσιν, τινέ; δέ διά χρηματι ■ 
κάς ζημίας καί τινες διά πολλά; έτέρα; πα
ρομοίους ανοησίας’ άλλά πάντες ουτοι έχουσιν, 
άνευ ούδεμιάς αμφιβολία;, ασθενές καί λίαν 
περιωρισμε’νον τό πνεύμα’ στερούνται τής 
γενναιότητος τοΰ ύπομένειν τάς νομιζομένας 
αθλιότητα; τής ύπάρξεως.

Ό "Γψιστος όμως έρχεται είς βοήθειαν τών 
πασχοντων άλλά μή άπελπιζομένων καί ούχί 
τών μηδέ δύναμιν μηδέ θάρρος έχόντων. Οί 
πειρασμοί τής ζωής είσί δοκιμασίαι ή εξι
λασμοί’μακάριοι οι ύπομένοντε; αύτοΰς αγόγ
γυστε»;! Άλλοίμονον δέ είςέζείνους οίτινε; π·- 
ριμένουσι τήν έαυτών σωτηρίαν έκ τή; τύχης 
ή τή; μοίρα;, ώ; έν τή άσεβεία αύτών λε- 
γουσιν. Αλλοίμονον είς έκείνου; όσοι προσ ■ 
δοκώσι τήν ευτυχίαν αύτών έκ τής άπολαύ- 
σεω; τοΰ αντικειμένου τοΰέρωτο; αυτών Ούαί 
πρό πάντων τοϊ; παίκταις! οίτινεςτή προφανεϊ 
τών άλλων ζημία τόν άρτον κερδίζουσι, καί οΐ- 
τινες,όταν ζ-ημιοΰνται,τόν εαυτόν βίον άθλίως 
και άγενώ; καταστρέφουσιν.Ούδέ οί τούς δυ- 
£<*Χ»ΐί  *!; τήν ποάξιν ταύτην τού άπελπισμοϋ 
περιαγαγόντες άπαλλαγήσΟνται τών συνεπει
ών επειδή ώς περί φόνου άποκριθήσονται.

Ώς αύτοκτονών δύναται νά θεωρηθή καί ό 
άνοητος έκεϊνος, όςτις εί; ανάγκην περιελθών 
αφίνεται ν’άποθάνφ τής πείνης· άλλ’ ή επιεί
κεια περιμένει αύτόν οί δέ αίτιοι ή οί δυνά- 
μενοι να εμποδίσω οι τβν έκ τής πείνης θάνα
τον ενοχώτεροι τούτου τυγχάνουσιν. Έν τού
τοι; μηδεί; νομισάτω ότι όλοσχερώ; απο
λύεται, έάν στερήται εΰσταθεία; καί καρτε-

βία; βορβόρου έξέλθη. Ούαί πρό πάν
των αύτώ, έάν ό άπελπισμό; αύτοΰ έκ τής 
ΐιπερηφανία; γεννβται, έάν, δηλαδή, ηναι έκ 
τών ανθρώπων έχείνων, τών όποιων ή υπερη- 
βανία παραλύει τούς πόρου; τή; δίαν,ία;, 
καί οΐτινες θά έρυθρ'.ων όφειλοντε; την υπαρ- 
ξιν εί; τήν εργασίαν τών ίδιων αυτών χειρών, 
είτινεζ προτιμώσι ν’ άποθάνωσι τή; πείνης 
μάλλον ή νά έκπέσωσιν έκ τή; κοινωνικής 
αυτή; λεγομένης αύτών θέσεως! Δεν είναι μύ
ρια κι; γε'-ναιότερον καί αξιοπρεπέστερου ν’ ά- 
γωνίζηταί τις κατά τή; έναντιότητος τή; φο
ράς τών πραγμάτων, ν’ άψηφδ τήν κατά- 
κοισιν κόσμου ματαίου καί έγωϊστοΰ, Οςτις 
πρό; τού; μηδενός μέν στερουμένους έπιδεί· 
κνυται πάσαν καλήν δήθεν θέλησιν, καί τρέ
ψει τά νώτα πρός τούς ανάγκην αύτοΰ έ
χοντας; Τό νά θυσίάσγ τις τήν ζωήν του 
είς τήν δπόληώιν τοιούτου κόσμου είναι αύ- 
τόχρημα εύήθεια, έπειδή ό κόσμο; πρό; ού- 
δέν'λογίζεται τοΰτο’ ό δέ τήν ύπαρξιν χαρι
σάμενο; Κύριο; ζητήσει λόγον αυστηρόν παρά 
τού ανθρώπου έκείνου όςτις καίτοι δυνάμε- 
νος νά σώση καταστρέφει πράγμα δπερ ουδό
λως αύτώ ανήκει.

Ή αυτοκτονία ή σκοπούσα τήν αποφυγήν 
αίσχους κακής τίνος, ποάξεως τόσον επίμεμ
πτος έστιν, όσον καί ή έξ άπελπισμοϋ' ούδό
λως έξαλείφει τό σφάλμα, άλλ εξ εναντία; 
γίνονται δύο αντί ενός. "Οταν έχη τις την 
τόλμην νά διαπράξη τό κακόν, οφείλει νά 
εχη καί τό θάρρος νά ύποστή τά; προς ε- 
πανόρθωσιν συνιπίας. Ό Θεός κρίνει, καί 
κατά τά; αίτίνς δύναται ενίοτε νά έλαττοΐ 
τής ποινή; τήν αύστηρότητα.

Ό άναιρών τήν ζωήν αύτοΰ πρός άποφυ- 
γήν κακής τινο; πραξεως, άποδεικνυει ότι 
ποοτιμα τό σέβας τών ανθρώπων μάλλον ή 
τήν ύπόλήψιν τού Θεού’ διότι επανέρχεται 
πρός αυτόν βρίθων ταϊς αύτοΰ άδικίαις, καί 
αύτός έαυτόν άποστεροϊ τών μέσων τοΰ έπα- 
νορθώσαι αύτάς έν τώ βιω. Ό Θεός πολλάκις 
είναι ήττον αδυσώπητος τών ανθρώπων’ συγ- 
χωρεϊ τή ακραιφνή μετανοία’ ή δέ αυτοκτο
νία ούδέν έπανορθοΐ, καί δι’οΰδένα απολύτως 
λόγον συγ-χωρεϊται ατιμώρητος.

Ή θυσία όμως τής ζωής, ήτις σκοπεί τήν 
σωτηρίαν ή τήν ωφέλειαν τών όμοιων, έν και- 
ρώ τώ δέοντι γινομένη, είναι πράςι; υψηλη 
καί ύπερτάτω; άξιόμισθο; ενώπιον τοΰ Κυ
ρίου’ δέν είναι αυτοκτονία, άλλ' έκτέλεσι; 
τοϋ νόμου τή; φιλανθρωπίας, ήν έδίδαξεν η- 
μάς ό δι’ ήμάς σταυρωθείς.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ

1ΙΙΡΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ.

ύπό

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ.

Τακτικού καθηγητοΰ τής Βοτανική; έν τώ 
Έθνικώ Πανεπιστήμιο» καί Εφόρου τοΰ 

βοτανικού κήπου καί τοΰ δημοσίου 
δενδροκομείου.

Είναι γνωστόν είς πάν-.ας ότι ή γή είναι 
σφαιροειδής στρεφόμενη περί τόν ήλιον εϊ; εν 
έτος, ήτοι είς 365 ημέρας, 5 ώρας, 48 πρώ
τα λεπτά καί 47 δεύτερα. Επίσης γνωςόν 
είναι ότι στρέφεται περί τόν άξονά τη; εντός 
24 ωρών τά δέ ακίνητα άκρα της καλούν
ται π ό λ οι.

Καθ' ά διδάσκει ή φυσική γεωγραφία, ή 
γή διαιρείται εις μέρη πέντε, τάδποϊα κα
λούνται ζώναι. 'ϊκ τών ζωνών δέ τούτων 
δύω κείμεναι πλησίον τών πόλων καλούντο: ι 
κ α τ ε ψ υ γ υ. έ ν α ι, αί αλλαι δύω αι μετ*  
τά; κατεψύγμένις καλούνται εύκρατοι’ 
καί ήέν μέσω τών δύω εύκρατων ευρισκόμενη 
λέγεται διακεκαυμένη. 'Από τού μέσου 
τής διακεκαυμένη; ταύτη; ζώνης διέρχεται 
εις κύκλος ένομαζόμενο; ισημερινός, δι«- 
χωοίζων τήν σφαίραν είς δύω ίσα μέρη τα 
όποϊα λέγονται ημισφαίρια, καί τ· μέν 
εν ήμισφαίριον, τό πρό; βορράν, Ονομάζεται
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β,όρβ ιον, ήμισφαίρι,ν, τό δέ έτερον 
το προ; νοτον καλείται ν ό τ ε ι ο ν ή μ ίσ
ο α ί ρ ι ο ν. Εχατερον λοιπόν ήμισφχίριον τής 
γί; περιλαμβάνει τό ίαισυ χίι'. Sn^x-u-i- 
νης ζώνης, αίαν ευκρατον ζώνην, καί μίαν 
Χατεψυγμένην.

Αυτά τα τρία είδη τών ζωνών, τά όποια 
χεΐνταιδιαδοχιχώςτόενμετά τό άλλο, πολύ 
διαφέρουσι μεταξύ των χχτά τήν θερμοκρα
σίαν’ διά τοΰτο δέ χαί St’ άλλα αίτια', πολύ 
διαφέρουσι μεταξύ των χαί τά έν αυτοί; ά. 
παντώμενχ ζώα χαί φυτά.

"Οσο·, τόποι ευείσκονται εί; τάς δύω κατε- 
ώυγμίνα; ζώνας είναι πάντοτε ψυχρότατοι' 
Οιότι έχει ό χειμών ε'ναι διηνεκής, ό η*ιο;δέ·»  
θερμαίνει πολύ, τό έτος ολόκληρον συνίστατχι 
άπο μίαν μόνην ήμέραν διαρχούσαν έξ ολο
κλήρους μήνας χαί άπο μίαν μόνην νύχτα συ
νεχή, επίσης έξάμηνον. Έχει οί πάγοι δέ» 
διαλύονται ποτέ' έχ μέν -.ών ζώων άπαντών- 
ται μόνον είδη τινά φωχών, είδη τινα πτη
νών χαί ή λευκή άρκτος, Έχ δέ τών φυτών 
ολίγα είδη βρύων καί λειχήνων, σπανιώτερον 
δέ ίλλα τινά φυτά μικρά, ασθενή καί έιπον 
τα. Πάς καρπός είναι άγνωστοί, διότι χάνε» 
είδος δένδρου δέν βλαστάνει εΐ; τοΰ; τόπου; 
τούτους όπου βασιλεύει ή σιωπή χαί ή έρή- 
μωσις' πλανώντας δ' έπί βουνών πάγου, ώ; 
άλλοι κατηραμένοι Κάΐν, τρέμουσαι, όαάδες 
τινέ; κακόμορφων ανθρώπων έκ τής αυλή; τών 
Έ σ κ ι μ ώ.

, Όσοι δέ τόποι κεΐνται εΐς τάς εύκρατους 
ζώνα; έχουσιν τέσσαρα; ώρα; τοΰ έτους δια
κεκριμένες, έαρ, θέρος, οθινόπωοον χαϊ χει
μώνα' τό ήμερονύκτιον εΐ; αυτού; σύγ’χειτχι 
έξ 24 ωρών' ή δέ ήμερα και ή νϋξ είναι άνι- 
σος πλην 2 μονον ημερονυκτίων τ»ϋ έτους 
τοΰ τής 9η; Μαοτίου χαί τοΰ τής 1 Γη; 7βρ. 
κατά τά όποια ή ήμερα καί ή νύξ είναι άκρι
βώ; ίση. Εί; αύτού; τοΰ; τόπου;, έάν κατά 
τον χειμώνα συμβώσι πάγοι, διαλύονται κατά 
το εαρ. Γό θέρο; τών τόπων τούτων είναι 
ευχάριστο*  καί οπού είναι θερμότερο» συγκερ 
νάται διά τήςθαλασσία; αύρα; καί τών ζέφυ
ρων.^ Τού; τόπους τούτους κατοικοΰσι τά νοη- 
μονέστερα καί ισχυρότερα καί πίπολιτισμέ-

να έθνη τή; καυκασία; φυλής. 'Γά όρη εΐς 
«υτου; τοΰ; τ,χ-,υ;;. οτζν δέν ΰπερβαίνωσι τό 
ΰψο; SOOO π δών άνω τή; θαλάσσης, καλύ
πτοντας ύπο δασών πυκνών συγκειμένων έκ 
δένδρων χρησι»ωτάτων. Εί; τά; κοιλάδας 
και τά πεδία βλαστανουσι πά»πολλά είδη 
καρποφόρων δένδρων καί καλλιεργούνται ά- 
φθόνως οί δημητριακοί καρποί καί άλλα ωφέ
λιμα φυτά χρήσιμα εί; τήν βιομηχανίαν, τά; 
τέχνα; καί το έμπόριον Έκ τών ζώων ά- 
παντώνται πολλά και ποικίλα γένη και είδη 
ώφελιμώτατα είς τόν κοινωνικόν άνθρωπον 
καί τρέφονται είς τεχνητά ή φυσικέ λειβά- 
υια απειρα ποίμνια προβάτων καί άγέλαι 
βοών καί ίππων, αί δε θάλασσαι βρύθουσιν 
ίχθύωα

Γελευταϊον, όσοι τόποι εύρίσκονται μεταξύ 
τών δύω εύκρατων ζωνών άμφοτερων τών η
μισφαιρίων, τουτέστι είς τήν διακεκαυμένων 
ζώνην, είναι θερμότατοι, καί, διά τήν υπερβο
λήν τής θερμότατος ενίοτε ακατοίκητοι καί 
έρημοι. Ιΰίς αύτοΰ; σπάνίω; βρέχει, ή μόνον 
καθ ώρισμενην τινά άλλ’όλιγοχρόνιον έπο/ήν 
επέρχονται αί βροχαί' άλλ' εΐ; αύτοΰ; ή βλά · 
στησι; τών φυσώ» είναι πλ-ωσιωτάτη' τά 
διάφορα είδη τών φοινίκων, οί άρτόκαρποι 
αί συκαί, αί βανανιαι. τά δένδρα καί τά φυ
τά οσα χορηγοΰειν άρώματα καί πολύτιμα 
φαρμακα, βλαστανουειν έκεΐ αύτοφυή. Τάς 
πεδιάδά; καλόπτουσι τά σακχαροκάλαμα, ό 
καφρέ;, οί καπνοί, ή βανίλλη, τό ινδικόν, καί 
κοσμοϋσι τά δάση αί δενδροειδείς πτερίδες 
και η αριστοκρατία τοΰ φυτικού βασιλείου έν 
μεσω της όποιας έκθαμδεϊται ό νους τοΰ αν
θρώπου διά τά ποικιλόχροα άνθη, τσ μεγα
λοπρεπή και παράδοξα φυλλώματα καί τό 
καταπληκτικόν μεγαλεΐον τή; φύσεως, τό μετά 
σιωπηλή; είγλωττια; μαρτυρούν τήν παντο
δυναμίαν τοΰ θεοΰ. Αλλά φύλακες τών φυ
τικών τούτων θησαυρών είναι άφ’ ένό; μέν οί 
λεοντες, αί τίγρεις, πληθΰ; δηλητηριωδεστά- 
των οφεων καί άλλων ιοβόλων ερπετών, οί 
κολοσσιαίοι ελέφαντες καί ή αστεία στρατιά 
τών εύστροφων πιθήκων, άφ ετέρου δέ τά α
ριστουργήματα τή; φύσεως, ήτοι τά χρυσό- 
πτερά και χαριέστατα παραδείσια πτηνά,

οί σμαραγδόπτεοοι τροχίλοι καί τά χρυσό- 
οτίλβοντα κολίβρια, θηρεΰοντα διά τού λεπτού 
αυτών ράμφους έντό; ηδύοσμων άνθε · ν τά 
χαριέστερα τών εντόμων, έν ένί λόγω πάν 
5,τι, κατά τήν παράίοσιν, έταξείδευ-ιε» έπί 
τή; κιβωτού τού Νώε αξιοθαύμαστων ή φο- 
βερόν. , . r. - -

Άλλ’ είς τάς τρεις αυτα; ζωνα; τη; γη; 
τήν κατεψυγμένην, τήν εύκρατο*  καί τήνδια- 
κεκαυμένην, τά; οποία; δυνάμεθα νά όνομα- 
σωμεν τά τρία γενικά καί με γ_ά λα 
κλίματα, ΰπάρχουσι μέρη, τά όποια, η 
διότι κιΤνται σχετικό»; ΰψηλοτερον προ; τά 
γειτνιάζοντα είναι ψυχρότερα, ή διότι κεΐνται 
χαμηλότερου είναι θερμότερα. Καί άλλα τά 
όποια, διότι εύρίσκονται πλησίον λιμνών, ελών, 
ποταμών, θαλασσώ», καί ΰπόκεινται εις βρυ- 
χα;, είναι ΰγρότερα, άλλα δέ πάλιν, διότι 
κεΐνται εί; πλευρά; δρέω», ή πεδιάδα; μαςι- 
ζουένα; ύπό τοΰ ήλιου άπο τή; ανατολή; μέ
χρι τής δύσεως αύτοΰ καί σπανίως δροσι- 
ζενται, είναι ξηρότερα. Τόποι λοιπόν μιλ; 
καί τή; αυτής ζώνη; εχουσι πολύ διάφορο» το 
μερικόν αύτών κλίμα διά τή» γειτνιασιν αυ
τών κατά τό μάλλον και ηττον εί; το συνό
ρου τής άλλη; ζώνης, καί διά πολλά άλλα 
φυσικά αίτια. .

'Επειδή δέ τά φυτά ζώσιν ύπό τήν επιρ
ροήν όλων τών στοιχείων τή; φύσιως, καθώ; 
θέλομεν αποδείξει άλλοτε, έπεται ότι πάσα 
έεγασία γεωπονική πρέπει νά προστατευηται 
υπό τών ιδιοτήτων καί τοΰ χαρα-τήρος τού 
κλίματος, εντός τού όποιου πρόκειται ν*  
έκτελεσθγ. . ,

Άλλ’ούχ: μόνον εί; τάς, γεωγραφία»; ζω- 
να; τής γήινου σφαίρα; καί τά διάφορα μέρη 
τών ζωνών ΰπάρχουσι μερικώτερα κλίματα, 
άλλά καί έφ’έκαστου μεγάλου όρους άπαν 
τώνται έπικείμενχ κλίματα άνάλογα πρός τά 
κλίματα έ»ό; ήμισφ«ριου. Εί; τόν Ολυμπον 
τή; Θεσσαλία;,’λόγου χάριν, όστι; είνχ’τόυ- 
ψσλότερον όρος τών μερώ» μα;, έχον υψο; περί 
τοΰ; 9,600 πόδα; ά»ω τ·ή; θαλάσση;, τήν 
ΙΟη*  Ιουλίου 1 8:>7 1 ώραν μετά τήν με
σημβρίαν έ» τώ μέσω τού πεδίου μεταξύ Α ί

σε ρίνηςκαί άγιου Θεόδωρου,

ήθιρμοκρασία ήτο» ει; τι*α;  θεσεις,Ιδίως παρα 
τά τέλματα άνωτέρα τώ» 10 βαθμών τοΰ 
έκατοβάθμου θερμομέτρου (32 τοΰ Γεωμόρου) 
εί; δέ τό Λ ι τ ό χ ω ρ ο ν κείμενον περί τοΰ; 
500 πόδα; ΰψηλότερον, καί εί; τήν πλησίον 
αυτού Σκάλαν, ή θερμοκρασία ήλαττοΰτο 
εί; 28 βαθμούς' εί; τή» Μονήν τοΰ ά γ ί ο υ 
Διονυσίου, κείμενη» 2500 πόδα; υψη
λότερου, κατέβαινε» εί; 15 βαθμού;’εί; το» 
μαύρο» λόγγο» (έςω τού δάσου;) .χα
μηλότερα με» (5000 πόδα; ; ύψους) είς 12, 
ύψηλότερα’δέ (6000 έω; 7000) εΐς 9 βαθ
μού;’ κ’ί τέλος εΐ; τήν κορυφήν, όπου κειται 
τό ξηιότοιχον τού άγιου Ήλια τευενος, μο
νον εί: 5 βαθμού;. Έν άλλοι; λόγοι;, τά μέν 
θερμότερα μέρη τού πεδίου, ιδίως μάλιστα 
τά υγρά καί ελώδη παρά τήν γέφυρα» τοΰ 
ίε ρ έως (Παπά; Κιουπρισί) ησαν ά»αλογα 
τή; διακεκαυμένης ζών».;, ή μονή εού άγιου 
Διονυσίου καί ό μαύρο; λόγγος, ,άντεπροσω- 
πευο» τή» εύκρατο», καί ό κορυφή "οΰ ορούς 
τήν κατεψυγμένην. Διά τούτο καί ό σοφό; 
Χουμβόλδσο; σνντόμω;. άλλά λίαν είκονικώς, 
εί-ε» ότι ε» ΰ'ψηλο» όρο; δύναται νά θεωρηθή 
ώ; εν ήμισφαίριον τή; γής, ή δε γη ώ; δυο 
όρη κολλημένα άπΰ τά; βάσει; των. Διά τούτο 
ά»αβαίνοντες άπό τό» πιδιάδα πρό; τήν κο
ρυφή» παντό; όρου; υψηλού, άπαντώμεν κα>. 
διαφορετικά φυτά Π»ρά μέν τοΰ; προποδας 
λ. χ. τά; συκέα;, τά; ελαία;, τάς άμπελους 
τάς’πλατάνου; κ.τ.λ. παρά τή» ζώ'Τ,ν τοΰ,ο
ρού; τάς δρυς, τά; κασσανέα;, §τάς,μελιάς 
κ.τ.λ. ΰψηλότερον δε τάς άρκεόθους, τάς έλα
τα;, ά»ω δέ 4ών ελατών κορυφάς γυμνά; α- 
νευ δένδρων καί θάμνων, μόνον δέ ποώδη καί 
νάνα φυτά, περιβεβλημένα τά χειμερινά αυ
τών ενδύματα, διότι καί οί βλαστοί και , τα 
φύλλα των καί αύτά των τά άνθη πολλακις 
καλύπτονται άπό τρίχα; καί χνούν’ ει; δε 
τήν κορυφήν ολίγα είδη_ ποών έρπουσών, μι
κρών και ασθενών μεταξύ τών βράχων.

' Άλλ’ ούχί μόνον ε;·; έν ημισφαίριο», ή ει; 
έν δοο; έπονται διαδοφικώ; τα κλίματα άπό 
τ»·ΰ‘θερμομέτρου πρό τό ψυχρότερου καί τ ά- 
νάπαλιν, άλλά καί έπί πάση; έκτάσεως γής, 
έπί παντός κτήματος κειμένου εντός ένο;



86 ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ 87
τούτων τών κλιμάτων ύπάρχουσι θβσβις θε»· 
μότεραι και ψυχρότερα;, ΰγρότεραι ή ξηρότε
ροι. Παν κτήμα, δηλονότι, διαιρείται μερι- 
κώτερον εί; τέσσαρα μέρη άπό τών σημείων 
τοΰ όοίζο-το;, εί; ανατολικόν, δυτικόν, βό
ρειον και νότειον. Έκ τούτου επεται ότι πάν 
φυτόν, ή δένδρον, δέν πρέπει νά φυτεΰηται 
τυφλώ; καί αδιακρίτως εί; έν όποιονδήποτε 
μέρος τοΰ κτήματος, άλλ' έάν άπαιτή περισ
σοτέρων θερμότητα (ώ; παραδείγματος χάριν 
αί λεμονέκι, πορτοκαλλέαι χ·1 τά συγγενή 
αύτών) όφείλομεν νά τά φυτεΰσωυ-εν παρά την 
βάσιν τοίχου, ή λόφου προφυλάττο»το; αύτό 
άπό τή; πνοή; τού παγετώδους βορρά καί 
έκίέττοντος αύτό άπό τής ανατολή; μέχρι 
τής δύσεως τοϋ ήλιου εϊς τάς ευεργετικός αύ- 
τοΰ ακτίνας. Έάν δέ τουναντίον τέρπηται «ί; 
τον ψυχρόν άέρα (ώ; αί άπιοι, αί μηλέαι, 
αί κέρασοι κτλ.) καί ή συνεχής προσβολή τών 
ηλιακών άκτίνων τό βλάπτει, τότε πρέπει νά 
φ>τ=ύωμεν αυτό πρό; μεσημβρίαν καί άντικρΰ 
τοΰ βορέω;. Πράττομεν δέ καί δι’ άλλα φυτά 
παρομοίως, βάλλοντες αύτά είς σχέσιν πρός 
τά άλλα σημεία τοΰ όρίζοντος. Διά τούτο εί; 
τήν Ιστορίαν παντό; καρποφόρου δένδρου ή 
φυτού, τήν όποιαν προτιθέμεθα νά κάμωμεν, 
πάντοτε θέλομεν αναφέρει τήν θέσιν είς τήν 
όποιαν έκαστον ευδοκιμεί κατά προτίμησιν.

Σοί εδωκα, άναγνώστα μου, σήμερον γενι
κήν τινα ιδέαν περί τοΰ κλίματος- άλλά διά 
νά γνώρισες ώς γεωπόνος καλητερα τί 
έστι κλίμα πρέπει πολλά άλλα λίαν ουσιώ
δη νά σοί εξηγήσω- δηλαδή, τήν έπιρροήν καί 
τήν καταστασιν τής ατμόσφαιρας, τον βαθμόν 
τή; υγρασίας καί ξηρασίας, τήν ποσότητα 
τής θερμότητος καί τοΰ ηλεκτρισμού, διότι 
πάντα ταΰτα συνδυαζόμενα άποτελούσιν όμοΰ 
ό,τι όνομάζουσιν οί γεωπόνοι κλίμα ένό; 
τόπου.
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ΜΓΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΙΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΙΏΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΙΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΘΑ
ΝΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΊΊΧΙ1Σ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΕΛΛΟΤΣΗΣ Π1ΑΡΞΕΩΣ.

Περί τοΰ Ύπερτάτου Όντος, τής δημιουργίας 
τοΰ σύμπαντο;, τών αγγέλων, τών δαι

μόνων καί τοϋ ανθρώπου.

Κείμενα έκ τών ΒΕΔΑ, ΑΓΚΡΟΤ- 
ΣΙΑΔΑ ΠΑΡΙΚΧΑΙ καί ΜαΝΟΓ.

«Κύριος έκ τοϋ Ούρανοϋ διίκυψεν έπι 
τούς υιούς τών ανθρώπων, τοϋ ιδειν 
εί έστι συνιών, ή έκζητών τδν Θεόν.»

Ψαλ. ιγ'.

« Εύφρανθήτω χαρδια ζητούντων τόν 
Κύριον. Ζητήσατε τον Κύριον, καί 
κραταιώθητε' ζητήσατε -.ό πρόσωπον 

Αύτοΰ διαπαντός. Μνήοθητε τών 
θαυμάσιων Αύτοΰ, ωι έποίησεν.

ψαλ. ρδ'.

α Αγαπητοί, νΰν τέκνα θεού έσμέν, καί 
ουπω έφανερώθη τί έσόμεθα’ οιδαμιν 

δέ ότι, έάν φανερωθή, όμοιοι αύτώ 
έσομεθα, ότι όψομεθχ αύτόν 

καθώς έστι.» 
’Ιωάν. Καθολ. Α'. κεφ. γ'. § S.

«Βλέπομεν γάο άρτι δι’ έσόπτρου έν αί- 
νίγματι, τότε δέ πρόσωπον πρ·ς πρό

σωπον· άρτι γινώσκω έκ μέρους, 
τότε δέ έπιγνώσομαι καθώς 

καί έπεγνώσθην.»

« Νυνί δέ μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, 
τά τρία ταΰτα- μείζων δέ τούτων 

ή αγάπη.»
Παϋλ. πρός Κορινθ. Α'. κεφ. ιγ'. §13. 

α Διώκετε τήν αγάπην- ζηλοΰτε δέ τά 
πνευματικά, μάλλον δείνα προφητεύατε.»

Αύτόθι Κεφ. ιδ'. § 1. 
«Δύνασθε γάρ καθ’ένα πάντε; προφη- 

τεύειν, ίνα πάντις μανθάνωσι, καί 
πάντε; παρακαλώνται.»

Αυτόθι Κεφ. ιδ'. § 3*.

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ.

Τάς βιωτικά; μέριμνας, 
θνητέ, άφε; έπ’ ολίγον"

Μέλημα παοίσταταί σοι 
τούτων μάλλον κατεπεΐγυν.

Όν Αιώνιον τό σόμπαν 
πανταχόθεν επιβλέπει,

καί άναλλοιώτοί; vou.ot; 
κραταιώς αύτό διέπει.

Κατά τούτους έγεννήθη;, 
τή ’Εκείνου ευδοκία,

καί πρ'.στέόεισαι έν ταύτη, 
τή προσκαίρω παροικία.

Πρόδηλον βεβαίως ότι 
επ'- τοΰδε τοΰ πλανήτου

άφικόμενο;, έν τάχει 
φεύγει; δίκην παροδίτου.

’Αραγε έκ τοϋ μή όντος 
ήλθες καί είς τό μή είναι 

καταλήγει;, ή καί άλλαι 
σέ προσμενουσιν όδύναι ;

Φωνή τις έξ ενδομύχων 
λέγει Ιτι καί έτέρα 

μετά θάνατον υπάρχει 
ζωή ταύτης ΰπεοτέρα.

Έάν δέ τήνύπαρξίν σου 
έν τώ μέλλοντι καλλίω 

θέλρς, σπεύδε άπό τοΰδε 
ίνα φθάσγς τώ Τελείω·

Σαυτόν γνώθι, καί έκζήτει 
πίσαν γνώσιν επομένως, 

καί προόδευε και έσο 
πάντοτε ήτοιμασμένος-

Ίνα, όταν ή ήμέρα 
τής εντεύθεν σωτηρίας, 

«πιστή, τόν Πλάστην εδγ,ς 
μετά πάσης εύχεοείας.

’Αρετήν πρό; τοΰτο άσκει, 
καί καθάριζε τό πνεύμα 

τασσου ύπό τή; άγαπης 
τοΰ Δημιουργού τό νεύμα.

Ώς τή; αρετής άπάση; 
ή ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ άρχει, 

εκτός ταύτης σωτηρίας 
ούδαμοΰ ελπίς υπάρχει.

A. Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α'.

ΟΙ ΒΡΑΧΜΑΝΕΣ
*

* ♦
«Ένθυμοϋ, υιέ μου, έλεγον οί Βραχμάνε5 

Ινδοί τώ νεοφωτίστω, ότι εί; μόνος θεό; υ 
πάρχει, υπέρτατο; κύριο; καί αρχή πάντων 
τών πραγμάτων, καί ότι πάί Βραχμάν κρυ
φά όφείλ ι αύτώ λατρεύει». ’Αλλά γίνωσκε 
επίσης, ότι τούτό έστι μυστήριον, όπερ ουδέ
ποτε tv- άποκαλυφθή τώ ήλιθίω όχλω πρέπει 
Εί τοΰτο έπραττες, έπηκολούθουν άν σοι μέ
γιστα δυστυχήματα.»
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1ΤΑΑ.ΟΓΗ 8»
‘Η αύτή άπαγόρευσις άπαντά έν έκάστω 

χωρίω τοΰ Μανοΰ.
*

« Η αρχική Αγία Συ/.λαβή, συντεθειμένη 
έκ τριών γραμμάτων Α-Γ Μ, έν η συμπερι- 
λαμοανεται ή Βεθική Γριάς, απόρρητο; οφεί
λει τηρεΐσθαι...»

(Μανοΰ;, βιβ. ΙΑ', παράγρ.265 )
Γα τρία ταΰτα γράμματα ήσαν τά σύμ

βολα των μυστηρίων πάντων τής μυήσεω; 
εις τάς άποκρόφου; έπιστήμας.

Ο Ονοοερ, ή -ό πρωτόγονον σπέρμα, 
οπερ τό Ζενδαβέστα όρίζει ώδε, «ά Αγνός, ό 
άγιος, ό* * πρόθυμος Όνοβέρ, σαφώς λέγω σοι 
τοΰτο, ω σοφέ Ζωροάστρα! υπήρχε πριν τοϋ 
ούρανοΰ, πριν τού υδατος, πριν τής γής, πριν 
τών ποιμνίων, πριν τών δένδρων, πριν τοΰ 
Αοιδίμου υιού τοΰ Όρμοϋζ, πριν τοΰ άγνοΰ 
ανθρώπου, πριν τών θεών, πριν τοΰ 
συμπαντο; κόσμου, πριν πάντων τών αγαθών 
υπήρχε» ...» οΰδεν1. επίσης έπετρέπετο ίνα 
έν τή ουσία αύτοΰ έξηγηθή είμή ^όνοις τοϊ; 
Μάγοι;. Ό όχλος δέ μηδ’ίνα γνωρίζη μάλι 
στα ηδυνχτο τήν ύπαρξιν τού σεβαστού τού
του ονόματος, έπί ποινί) θανάτου ή παρα
φροσύνης.

οΐήγεμό.ε;. Οί τού τρίτου Βίζαιάποκαλουμε- 
νοι είσί γεωργοί καί έμποροι. Ώ; εύγενεί; δέ
θεωρούμενοι οί άπαρτιζο-τες τά τρία ταΰτα 
γένη διδάσκονται καί τά ιερά βιβλία κατά 
τινα; ορούς. Οί δέ τοΰ τετάρτου γένου; λέ
γονται Σοΰδραι, μετερχόμενοι πασα; τά; βά
ναυσου; τεχνα;. Εκτός δε τούτων υπάρχει 
και νόθον τι γένος παρά τοΐς Ί.δοΐ;, οί 11α- 
ρ’.χΐ ώ; βιβηλοι καί μιαροί παρα πάντων θεω
ρούμενοι, καί ώ; τά καθάρματα τών άλλων 
γένών φαίνόμενοι.

Μανούς ό νομοθέτης, καταγόμενο; 
ναών τή; Ίνόικής, θείαν κατα ,'ω· 
ό'ωσι τοΐς Βραχμάσιν.

*
« Διά τήν διάδοσι» τοΰ άνθ. 

εκ τοϋ στόματος αύτοΰ, 
χ ί ο ν ο ς αύτοΰ, έκ τ.' 
τοΰ ποδός αύτοΰ, ό Υπέρτατο; 
γαγε τόν Βραχμάνα 
σιλεα,—τόν Βίζαν 
είλωτα (I).»

έκ τών 
>γήν άποό'ί-

ΐρωπίνου γένους, 
έκ τοΰ β ρ α- 

>ΰ μηρού αύτοΰ, έκ 
•ερτατος Κύριο; παρή- 

ζ6?=“,—τόν Ξατρίαν βα- 
έμπορον, — τόν Σοΰδραν

*
* *

(1)_ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Οί ι’θχγενεΐς Ινδοί 
διαιρούνται εξ αρχαιότατων αιώνων εϊ; τέ;- 
σαρα κύρια γένη. Οί τοΰ πρώτου λέγονται 
Βραχμάνες,οίτινε; σοφοί όντε; γίνονται ίερεΐ., 
δικασταί καί υπάλληλοι μέχρι τών ημερών 
ήμών. Οί τοΰ δευτέοου Ξατρίαι λεγόμενοι, 
είσί πολεμισταί' έκ τούτων δέ ήσαν πάντοτε

" Ώ; έκ τής καταγωγή; αυτού, ήν έχε1 
παρα τού ε γενεστάτου μέλους, επειδή έγεν- 
νηθη πρώτο:, επειδή κάτοχό; έστι τής 'Αγίας 
I ?α?ό:, ό Βραχμάν δικαιώματι πάση; τής 
δημιουργία; αρχών τυγχάνει.»

* ♦
Πάν ο,τι δ κόσμος εμπεριέχει κτήμά έστι 

τοΰ Βραχμάνο;· ώς έκ τή; πρωτοτόκια; δ’ 
αυτού και τή; έςόχου γεννήσεω;, έχει δι
καίωμα πρό; παν ό,τι υπάρχει.»

« Ό Βραχμάν ούδέν τρώγει είμή ό,τι αύ
τώ ανήκει, ούδέν ώ; ένδυμα αύτοΰ δέχεται 
είμή ό,τι έστιν ήδη αύτώ' ποιώ» δέ ελεη
μοσύνην διά ξένον πράγματος ούδέν δίδωσιν 
είμή ο,τι αύτώ ανήκει. Οι δε άλλοι άνθοω- 
ποι άπολσύουσι τών αγαθών τοΰ κόσμου 
τουτουδιά τή; γ νναιοτηνο; τών Βραχμάνων.» 

Μανοΰ;, βιβλ. Α'.
Έκ τούτου έγεννήθη τό θειον δίκαιον. Έπί 

πολλά; δέ χιλιάδα; ετών, οί Βραχυ,άνε; ίε
ρεΐ; άδϊαφιλονεικήτω; τήν Ινδικήν εκυβέρ- 
νων Οί βασιλείς, ή κάλλιαν είπεΐν οί αρ
χηγοί, ούδέν ετερον ήσαν είμή έντολοδόχοι 
αυτών, τά πληθη τοΰ λαού ποίμνια π=ιθή - 
νια, ωνπΐρ τά προϊόντα συνετήρουν τήν πο
λυτελείαν καί τήν μαλθακότατα τών ύύηλών 
ταςεων. Εν τΟΐς ναοΐς, άποθήκαις κεράτικαΐς 
άπεράντοις πλούτου, ον περ έπεσώρευεν ή έρ- 
γασ·.α τών αποκλήρων, οί ίε;εϊς έφαίνοντο εί; 
τους οφθαλμού; τοΰ έκπεπληγμέ'ου πλήθου; 
λαμπρότατα έ-δύματα φέροντες, έγονυπέτων 
ενώπιον τών έκ ξύλου, γρανίτου καί όρειχάλ - 
κου ειοωλων, άπερ έπενόησαν, παρέχοντε; αΰ-

τοί ουτοι, διά κρυφίου γέλωτος, τό παρά
δειγμα τή; υποταγής ταϊς τά μαλιστα γε- 
λοίαις προλήψεσιν. 'Γών θυσιών τούτων έκτε- 
λουμένων έν συμφέροντι [κοσμικής έξουσ.ιας, οί 
Βίζα1· καί οί Σοΰδραι έπέστρεφον είς τού; α
γρούς, οί άρχηγοί είς τάς ήδονάς αύτών' οί δέ 
ιερείς εί°ήρχοντο έν ταϊς μυστηριώδεσιν αύ
τών ένδιαιτήμασςν, Ινθα πσρεδίδοντο είς τήν 
σπουδήν τών επιστημών καί τών ύψίστων φι
λοσοφικών καί θρησκευτικών θεωριών.

Έπήλθε δ’ ή ώρα έν ή οί Ξατρίαι ή βα
σιλείς έποιήσαντο χρήσιν τοΰ λαοΰ ίνα απο- 
σείσωσι τόν θεοκρατικόν ζυΎον, άλλ' αμα 
νικήσαντες τό ίερατεΐον Σλάβον τόν τίτλον 
Κυρίων τής γής, έγκατέλιπον τούς τής 
προτεραίας αυτών συμμάχους καί ε’ιπον τοΐς 
Βραχμάσι, «Διδάξατε τού; λαούς ότι έσμέ» I 
οί εκλεκτοί τοΰ θεού καί καταπληρωσβμεν 
ύμίς πλούτων καί προνομίων.» Ή συμμαχια 
έγένετο έπί ταύτνι τή βάσει. .. καί άπό εί
κοσι χιλιάδων ετών καί έπέκεινα, οί Σοΰδραι, 
δούλοι υπεξούσιοι,)όλαός, οΰπω^ήδυ- 
νήθησαν αύτήν συντρίψαι.

Περισταλένγες έν τοΐς καθαρώ; θρησκευτι
κοί;, οί Βραχμανες έποιήσαντο χρήσιν άπάσης 
αύτών τής δυνάμεως ίνα συγκρατώσι τά πλη
θη έν τή άμαθεία καί τώ σεβασμώ, καί φο
βούμενοι μάλιστα έκ τής φιλοδοξίας, ήτις ή
δύνατο τάχιβν ή βράδιον ώθήσαί τινα τών 
τής ιδίας αύτών τάξεως ινσ έξεγείρη ύπέρ έ
αυτοΰ τάς δουλικά; τάξεις, ίθεντο τό μυςή- 
ρίον τών εαυτών πεποιθήσεων, τών άρχών 
καί τών έπιστημών ύπό τήν φρούρησιν τής 
μ υ ή σ ε ως, μή παραδεχόμενοι είςτάς ύψηλας 
αποκαλύψεις, είμή τού; δυναμίνους ινα έπί 
τεσσαράκοντα έτη ύπηρετήσωσιν ώς δ ό κ ι- 
μ ο ι έν υποταγή τελεία.

Ή μύησις τρεις βαθμούς έπεδέχετο. Εν τώ 
πρώτω έσχηματίζοντο, όλοι οί Βραχμανες τής 
χυδαίας, λατρείας, καί οί έφημερεύοντες είς 
τάς Παγόδας, καί έπεφορτίζοντο ϊνα έκμεταλ- 
λεύωνται τήν εΰπιστίαν τοΰ πλήθους. Έόι- 
δάσκοντο ίνα σχολιάζωσι τάτρία πρώτα βι
βλία τών Βίδα, διευθύνωσι τάς τελετάς και 
έκτελώσι τάς^θυσίας' εύρίσκοντο δε έν σταθερά 
κοινωνία μετά τοΰ λαοΰ, ησαν οί άμεσοι αύ-

τοΰ διευθυνταί, οί Γκουροΰ αύτοΰ, (δ ιδ άσκαυλοι).
Ό δεύτερος βαθμός περιλάμβανε τούςέ- 

ξορκιστάς, τούς μάντεις, τους 
προφητας, τούςέπικαλουμένους 
τάπ νεύματα, οίτινε; κατά τινας στιγ - 
μάς δυβκόλους, έπεφορτίζοντο ίνα έπενεργώ- 
σιν έπί τής φαντασίας τοΰ πλήθου; δι ύπερ
φυσικών φαινομένων, άν'.γίνωσκον δέ και έ- 
σχολίαζον το Άθαρβά Βίδα, συλλογή» μαΥι" 
κών έπωδών. _

Έν δέ τώ τρίτφ βαθμώ, οί Βραχμανες ου- 
κετι σχέσεις άπ’ ευθείας μετά τοΰ πλήθους 
είχον' άλλ’ ή σπουδή πασών τών φυσικών τε 
καί υπερφυσικών δυνάμεων τοΰ σύμπαντος 
ήν ή μόνη αύτων ασχολία, και ότε ένεφανί- 
ζοντο εις τά έξω, τούτο έγένετο πάντοτε διά 

I φαινομένων έκπληκτικών καί μακρόθεν. Κατά 
τήν διάσημο» σανσκρητικήν ρήτραν, και οί 
θεοί αύτοΐς ΰπετάσσοντο καί τά πνεΰματσ. 
«Δεβαδινάμ δζαγγάτ σαρβάμ μαντραδινάμ 
τά δεβατά τά μαντοάμ βραχμαναδινάμ βραχ- 
μάνα μάμα δεβατά.» Παν τό ύπαρχον έν τή 
εξουσία έστι τών θεών, οί θεοί εν τ^ τών 
επωδών, αί έπωδαΐ έν τή τών Βραχμάνων, 
άρα οί θεοί είσιν έν τή έξουσία τών Βραχ
ιόνων. ,

Ούδείς ήδύνατο φθάσαι είς τόν ανώτατο» 
βαθιών, είμή διά τών δύο πρώτων, έν οίς είρ- 
γάζετο ίνα έξαγνισθ^ κατά τήν άξίαν αΰτοϋ 
καί κατά τή» ευφυΐαν.

Ουδέποτε μηχανή κοινωνικής απαγορευ - 
σιως κάλλιον συνεδυάσθη, τοΰτο διήγειρεν άν 
τήν ζηλοτυπία» τών νεωτέρων ήμών δογμα- 
τιστών τών τά μάλιστα άπηλλαγμενων πά- 
σης προλήψεως... (

Πάν τό λίαν ευφυές, άνευ'τοΰ εύκαμπτου τοΰ 
χαρακτήρος, διετέλει καταπνιγόμενο» έν τώ 

ι μέσφ τών φανατικών τοΰ πρώτου βαθμού, 
; ένθα οΰδεμία» προσβολήν φιλοδοξίας ,υπω- 

πτεύοντο. Ό υποδεέστερες ουτος κλήρος, εί 
εξεστιν ούτως είπεΐν, ούχί πολύ τών άλλων 
’Ινδών ΰπερεΐχεν, ων περ συνεμερίζετο τάς 
δεισιδαιμονίας, ους έν ειλικρίνεια ίσως έδι- 
δασκεν. Έπειδή δ’έπεστάθμευεν , έν τοΐς ·υ- 
νήθεσι πρακτικοΐς τής λατρείας, ούδόλως ,υ- 
πωπτεύοντο έξ αΰτοϋ τάς Ανεξαρτησίας έκει- 

12 



90 ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΣΤΑΛΟΓΗ 91

νας τής σκέύεως, αίτινες μετά τής έπιστήμης 
συνήθως επέρχονται. Καί μόνον μετά εϊκοσιν 
ετη ήδύνατό τις, διά τής εκλογής, έξελθείν 
έκ τής τάξεως ταύτης ίνα προβιβασθφ εϊ; την 
Δευτέραν, ένθα ό πέπλο; τών απόκρυφων επι
στημών ηρχετο άνεγειρόμενος' το αύτό δέ 
χρονικόν διάστημα άπζτεΐτο, ίνα διασκαλίσή 
τις τους μυστηριώδεις φραγμούς τής τρίτης. 
Οί μΰσται τοΰ βαθμού τούτου έσπούδαζον το 
’λγκρουσαδά Παρικχαί ήτοι τό Βιβλίον τών 
Πνευμάτων.

Ύπεράνω δε του τελευταίου τούτου βαθ
μού τής μ υ ή σ ε ω ς εύρίσκετο προσέτι ύπέρ- 
τατόν τι συμβούλων, προεδρευόμενον υπο τοΰ 
Βραχματμά, άνωτάτου πάντων τών μυιγών 
άργοντος.

Ή άρχιερωσύνη αΰτη έξησκεΐτο ύπό τίνος 
Βραχμάνος ύπεράνω τών έννενηκοντα ετών. 
Ήν δέ δ μόνος φύλαξ τοΰ υψηλού τύπου, 
περιλήψεως πάσης επιστήμης, εμπεριεχόμενου 
έν τοΐς τρισί μυστηριώδεσι γράμμασιν,

Α 
Υ Μ

άπερ έσήμ»ινον δημιουργίαν, συντή- 
ρησιν, μεταποίησίν. Μόνος έσχολία" 
ζεν αύτόν ενώπιον τών μυστών.

Κεκλεισμένος έντός απέραντου μεγάρου πε- 
ρικεκυκλωμένου ύπό περιβόλων είκοσι και ε
νός, ό Βραχματμάς άπαξ κατ’ έτος τφ λαώ 
έπεφαινετο μετά τοσαυτης πομπής καί πα- 
ραταξεως, ώστε .(όσοι κατώρθουν ίνα ίδωσιν 
αύ:όν, επέστρεφον καταπεπληγμένοι τήν 
φαντασίαν, ώσείπερ ενώπιον θεού ευρίσκοντο.

Ό όχλος ένόμιζεν αυτόν αθάνατον. Καί 
πράγματι όπως διασώζηται ή πεποίθησις αΰ 
τη έν τω πνεύματι τού πλήθους, μηδέ τόν 
θανατον τοΰ Βραχματμά, μηδέ τήν έκλογήν 
τοΰ νέου έγνώριζέν ποτέ δ λαός. Τά πάντα 
εγένοντο έν τή σιγή τών ναών, μόνοι τοΰ 
τρίτου βαθμού οί μΰσται συνηγωνίζοντο περί 
τοΰ ορισμού τούτου, καί δ εκλεκτός έλαμ- 
βάνετο παρά τών μελών του άνωτά ου συμ
βουλίου.

+* ♦
« Όστιςδήποτε τών μυστών τού τρίτου 

βαθμού άπεκάλυπτε βεβήλω τινι μίαν μόνην 

τών αληθειών, εν μόνον τών διαπεπιστευμέ- 
νων αΰτω απορρήτων, τήν ποινήν τού θανά
του ύφίστατο. Τήν αύτήν τύχην δ«τρεχε καί 
ό πρός ον έγίνετο ή άποκάλυψις.

Έπί τέλους δέ ώς έπικωρωνίς τοΰ επαξίου 
τούτου συστήματος υπήρχε λέξις τις ανώτε
ρα τής μυστηριώδους μονοσυλλάβου—ΑΥΒ— 
ήτις άποκαθίστη τόν κάτοχον τής κλειδός αύ
τής ίσον σχεδόν τώ Βράχμα. Είχε δέ αύτήν 
μόνος ό Βραχματμάς, καί μετεδίδου αύτήν 
τώ διαδόχω έντός κιβωτίου έσφοαγισμένου.

Ή άγνωστος αυτή λεξις, ή; περ τήν άπο- 
κάλυψιν ούδεμία ανθρώπινη δύναμις κατώρ- 
θ·σε μέχρι τής σήμερον, ότε ή βραχμανική 
εξουσία επεσεν έπί τών μογγολικών καί ευ
ρωπαϊκών εισβολών, ότε έκάστη Παγόδα έχει 
τδν έαυτής Βραχματμάν, ήν κεχαραγμένη 
έντος τρίγωνου χρυσού καί διετηρεΐτο έν τινι 
άδότω τού ναοΰ Άσγαρθά,ούτινος δ Βραχματ
μάς είχε μόνος τάς κλείδας. Οΰτω δ ϊφερεν 
έπί τής τιάρας αύτοΰ δύο κλείδας διεσταυ- 
ρωμένας ύπερειδομένας ύπό δύο Βραχμάνων 
γονυπετών, σημεΧον τής τιμαλφούς παρακα
ταθήκης ής περ είχε τήν έπιτήρησιν.

Ή λέξις αΰτη καί τδ τρίγωνον ήσαν κεγ α
ραγμένα έπί τής πυελίδο; τοΰ δακτυλιδιού, 
οπιρ έφερεν δ θρησκευτικός αρχηγός ώς εν τών 
σημάτων τού εαυτού αξιώματος’ ήν δέ επίσης 
έμβείλημένη έντός ήλιου χρυσού έπί τοΰ βω
μού, ένθα καθ' έκάστην πρωίαν £ ανώτατος 
άρχιερεύς προσέφερε τήν θυσίαν τοΰ Σαρβα- 
μεδά ήτοι θυσίαν πάσαίς ταΐς τής φύσεως 
δυνάμεσιν.»

Εν τ? τελευτή του Βραχματμά, τδ σώμα 
αύτοΰ έκαίετο έπί τρίποδος χρυσοΰ, καί ή 
κόνις αυτού έρρίπτετο κρυφίως εϊς τόν Γάγγην. 
Έάν δέ εναντίον πασών τών προφυλάξεων ή 
φήμη έπιστοποιεΐτο τοΐς εξω, οί ιερείς έπιτη- 
δείως διεκήρυττον ότι & ανώτατος άρχιεοεύς 
άνέβη διά τινα καιρόν εις τβύς ούρανους έν 
τώ καπνώ τών θυσιών, άλλ’ ότε ούδόλως έ" 
χρόνιζεν άν ίνα έπί τής γής έπανελθη.

Έπί δέ τών πολυαρίθμων επαναστάσεων, 
αίτινες τόσον βαθέως κατετάραξαν τήν κοινω
νικήν καί θρησκευτικήν κατάστασιν τών ’Ιν
διών, δ βραχμισμδς ούκέτι αρχηγόν άνώτα-

τον εχει’ έκάστη Παγόδα έχει τους έαυτής 
| μύ σ τα ς τών τριών βαθμών, καί τόν ιδιαί

τερον αυτής Βραχματμάν" καί οί αρχηγοί τών 
) ναών τούτων διατελοΰσιν έν φανεραϊς εχθρο
ί πραξίαις κατ' άλλήλων" έν τούτοις όμως ή ά" 

ποσύνθεσις αΰτη ούδόλως εσβεσε τάςπεποι· 
■ θήσεις, καί μέλλομεν ΐδεΐν, σπουδάζοντες τούς 

διαφόρου; έν χρήοει ιρύπους τών τριών βαθ
μών τής μυήσεως, ότι οί ’Ινδοί βραχμάνες 
βιαμένουσι αναλλοίωτοι τηρηταί τών αρχαίων 
θρησκευτικών παραγγελιών.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β'.

‘Ο Βοαχμάν άπό τής γεννήσεως αύτοΰ 
μέχρι τής δοκιμασίας.

ΤΕΛΕΤΗ ΤΟφΖΑ'ΓΑ ΚΑΡΜΑ.

'Αμα βραχμανίς τις τέξηται, ό σύζυγος αύ
τή; έπιμελώς σημειοΐέπί τών πινακίδων αύ
τοΰ τήν ώραν, τήν ήμέραν, το έτος, τήν ε
ποχήν καί τό' αστέρα, ύφ' δν τό παιδίον έρ
χεται έν τώ κόσμφ. Φέρει τάς πληροφορίας 
αύτού τω άστρονόυω τής παγόδας, όστις 
ποιείται τό ωροσκόπων τού άρτιγεννητου. 
Μετά έννέα δέ ί,μέρας κατασκευάζουσιν εξέ
δραν τινά περικεκοσμημένην δι’ άνθέων καί 
φυλλωμάτων, έφ’η; έρχεται καθημένη ή μη- 
τηρ έν άγκάλαις τό τεκνον αυτής φέρουσα.

Βραχμάν τις Πουροχήτας— προϊστάμενος 
τής πρώτης κλάσεως τών μεμυημένων, έρχε
ται τότε ποιήσων τήν πουδζά, ήτοι θυσίαν 
τώ Βισχνοΰ. Χύνει ολίγον ύδωρ καθάρσιον 
έπί τής κεφαλής τού νηπίου, καί έν τώκοίλω 
τής χεΐρδς τού πατρός καί τής μητρός, καί 
ραντίζει διά τού αυτού ρευστού πάντα; τούς 
παρισταμένους.

Ό πατήρ φέρει τότε π.νάκιον πήλινον, 
χαλκοΰν ή άργυρεΰν, κατά τήν περιουσίαν αύ
τοΰ, έπί τοΰ οποίου εΰρηνται ολίγα βεταλα(ΐ)

καί δώρόν τι, όπερ προσφέρει τώ Πουροχήτα. 
Διά τή; τελετής ταύτης τδ βρέφος καθαρίζε
ται έξ όλων τών ακαθαρσιών άςτινας φερει έν 
τή γεννήσει αύτοΰ. Άπό τής στιγμής δέ ταύ
της, ή μήτηρ, ήτις άπό τοΰ τοκετού μένει 
έν τινι δωματίω κεχωρισμένω, οφείλει διελ- 
θεΐν δέκα ημέρας είοέτι έν άπομεμακρυσμενω 
τινι τόπω, και μ.ονον μ,ετά τδ τελο; τοΰ 
χρόνου τούτου επιτρέπεται αύτή έξελθεΐν και 
έλθεϊν έν τώ ναώ ίνα καθαρισθή καί αΰτη τών 
έαυτής ακαθαρσιών. 'Ανωφελές έστι τού ση- 
μειώσαι τήν συμφωνίαν τών εθών τούτων 
πρό; τά τοΰ ’Ιουδαϊσμού έν παρομοίω περι- 
στάσει.

ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΑΧμΑ ΚΑΡΜΑ.

Μετά δώδεκα ημέρα; ^λαμβάνει χώραν ή 
τελετή τής δόσεως τοΰ όνόματος ή ναχμά 
κάρμα. Στολίσαντες τήν 1 οικίαν, ώ; διά πα- 
νήγυριν, προσκαλοΰσι πάντα; τούς συγγενείς 
καί τους φίλους έκ τής βραχμικής μόνον φυ
λής. Ό πατήρ, ποιησάμενος προσκομιδήν τώ 
πυρί καί ταΐς έννέα κυριωτέραις θεότησιν ταΐς 
προϊσταμέναις τών πλανητών, αντιγράφει διά 
γραοίδος έπί πινακίδος ξύλινης τό ωροσκόπων 
τού τέκνου αύτοΰ, όπερ διετυπώθη έν τή Πα- 
γόδφ, μετά τοΰ ονόματος όπερ θέλει αύτώ 
δούναι. Τούτου δέ γενομένου, προφέρει ύψη- 
λοφώνως τό όνομα, όπερ έγραψεν’ έπειτα δε, 
άφοΰ πάντες οι παριστάμενοι έπαναλαβωσιν 
αύτό μετ’ αύτοΰ, καταλήγει διά τών επο
μένων λέξεων.

(1) Είδος φυτού τών Ίνδιώ··.

α Ευλογητόν είη τό όνομα τού Βράχμα, 
τούτό έστι τέκνον μου καί όνομασθησεται 
Ναραϊάνα (ή έτερον όνομα), ακούσατε κα
λώς ΐνα ένθυμήαθε τοϋ ονόματος αύτοΰ.»

’Εξέρχεται τότε τής οικίας καί ύπο πάσης 
τής συνοδίας ακολουθούμενος, φυτεύει εν τώ 
κήπω αύτού ή ενώπιον τής οικίας κοκκο
φοίνικα, ταμαρίδαζ(μυρίκην, δένδρον έκ τών 

ί κερατιοφόρων) ή φοίνικα, κατά τήν χωράν 
λέγων'

*

s Εϊς τό όνομα τού παντοδυνάμου καί δι
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καίου Βράχμα, πάντες υμείς οί παρόντες τη
ρήσατε τήν μνήμην τούτου. Τό δένδρον τοΰτο 
έφυτιύθη την ημέραν τοΰ Ναραιάνα, τό τρία· 
κοστόν πέμπτο*  έτος τοΰ πέμπτου σεληνια
κού αΐώνος τή; τρίτης θεία; έποχής» ί πά
σαν άλλην χρονολογίαν. Τούτο οϋκ έστιν εί- 
μή, ώς έννοεΐ ό άναγνώστης, απλούς τύπος.

Περατωθείσης τής τελετής, μέγα γεύμα 
παρατίθεται πάσι τοϊς συνηγμένοις, και πριν 
η άναχωρήσωσιν, δ πατήρ δωρειται έκάστω 
αύτών άνά έν ποτηριον έκ κέδρου ή έξ έρυ- 
θρ«ξύλου, έφ' ου έγκεχαραγμένον έστι τδ ώ· 
ροσκόπιον, ή έπί τό γενικώτερον ό αριθμός του 
παιδιού. Το δώρον τοΰτο έχει ώς σκοπόν τό 
«πικυρώσαι τήν κατάστασιν τοΰ τέκνου, έάν 
βράδιον αμφισβητήσεις άναφυώσιν έπι τής νο 
μιμότητος τής γεννήσεω; αύτοΰ. Προσκαλού
μενοι ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τής φυλής, οί 
μάρτυρες παρίστανται έν χερσίν έχοντες τό 
ποτηριον καί λέγοντες' «Εΐς τό όνομα τοΰ 
παντοδυνάμου καί δικαίου Βράχμα, ό,τι τό 
στόμα μου μέλλει είπεΐν σύμφωνόν έστι πρός 
τήν άλήθειαν- Τό ποτηριον τοΰτ· μοί έδοθη 
ύπό τοΰ Κοβίνδα τήν ήμέραν τοΰ Ναραίάνα, 
έν έτ«ι τριακοστώ πέμπτο» τοδ πέμπτου σε
ληνιακού αΐώνος τής τρίτης θείας ’^έποχής. Ό 
Ναραϊάνα βεβαίως έστιν υιός τοΰ Κοβίνδα.»

Ό προϊστάμενος τής τελετής βραχμάν 
πουροχήτας, προσφέρει τότε Ουσίαν τοίς Πι- 
τρίς, ήτοι πνεύμασι τών προγόνων, δεόμενος 
υπέρ τής προστασίας τοΰ άρτιγεννήτου. Ό 
πατήρ διανέμει έπειτα τοίς παρισταμένοίς 
βέταλα καί ποιείται δώρονζάνάλογον τής έ
αυτοΰ περιουσίας^τώ λειτουργοΰντι ίιριΐ.

ΤΕΛΕΤΗ TOT ΑΝΝΑ ΠΡΑΣΣΑΝΑ.

Όταν τό βρέφος φθάση εΐς τόν έβδομον 
αύτοΰ μήνα, διδουσιν αύτώ διά πρώτην φοράν 
όρύζιον ίνα φάγη- Ή πανήγυρις αΰτη ονομά
ζεται Άννα Ιίρασσιανά. Ώςπερ καί κατά τάς 
ύίλλας τελετάς, δ πατήρ προσκαλεϊ όλους τούς 
συγγενείς καί φίλους αύτοΰ, καί ίνα βραχμάνα 
λειτουργόν έκ τής Παγόδας. Μετά γενικόν 
δέ λουτρόν έν τή λίμνγι τών καθαρισμών, έφ' 
ϊς δ Πούρο χήτας έρράντισε σταγώνάς τινας 

ΰδατος καθαρσίου, πάντες οί συνδαιτυμόνες 
κάθηνται έπί τίνος κρηπίδο; έστολισμένης διά 
κλάδων δένδρων φερόντων τούς έαυτών καρ
πούς, καί δ ίερεύς προσφέρει θυσίαν τοίς σε- 
ληνιακοϊς πνεύμασι προστάταις τής οικογέ
νειας, καθ’ 8ν καιρόν αί γυναίκες ψάλλουσιν ά
σματα τή; περιστάσεως, καί ποιοΰσι διά 
πρώτην φοράν ύπεράνω τής κεφαλής τοΰ παι
διού τήν τελετήν τοΰ Άραττή, ήτις ίχει τήν 
ιδιότητα τοΰ άπομακρύνείν τά πονηρά πνεύ
ματα. Ό(ίερεύς ευλογεί τότε τήν βραχμα- 
νικήν ταινίαν, σημεϊον τής φυλής, ήν περ διά 
πρώτην φοράν προςδέουσι περί τά ισχία τοΰ 
παιδιού. Χννουσιν έπειτα έν τώ στόματι αύ
τοΰ ολίγον χυλόν όρυζίου, καί πάντες κάθήν- 
ται εΐς τδ γεύμα. Ή τελετή αΰτη λήγει ώς 
καί αί άλλαι διά τής διανομής βετάλων καί 
δώρου τώ λειτουργοΰντι ίερεϊ.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΣΑΟΥΑΑΣ.

*Αμα τό βρέφος φθάση, είς τό τρίτον αύ
τοΰ έτος, τελοΰσιν αύτώ τήν Τσαούλαν ήτοι 
τήν Κουραν. Ή πανήγυρις αΰτη έν πολλοϊς 
έπισημοτέρα έστι τών προήγηθεισών, διότι 
διά πρώτην φοράν δύναται τό παιδίον παρευ 
ρίσκεσθαι, ψελλίσαι τό όνομα τής Θεότητος 
καί τά τών προστατευτικών έφεστίων πνευ
μάτων. Λουσθέν δέ καί στολισθέν -έό παιδίον 
διά περιδέραιου καί ψελλίων έκ μαργαριτών, 
κοραλλιού καί έρυθροξύλου άναμίκτων, οδηγεί - 
ται ύπό τι Πάνδαλον, είδος ςεγάσματος κα
τασκευασμένου υπό δένδρων πρός τοΰτο κο- 
μισθέντων καί έξ άνθέων παντός είδους- οί 
συγγενείς καί οί προσκεκλημένοι περικυκλοΰ 
σιν αυτό, καί ό ίερεύς προσφέρει προσκομιδήν 
πάσι τοίς Πιτρΐς, ή ψυχαϊς τών προγόνων 
τής οικογένειας πατρικών τε καί μητρικών. 
Φέρουσι τό άγαλμα τοΰ Σίβα Λιγγάμη, εί- 
κόνος τής διηνεκούς γονιμότητος ήν καλΰ- 
πτουσι διά καρπών καί άνθέων. Τότε άρχε- 
ται ή υπηρεσία τοΰ κουρέως· υποκλινάμενος 
ένώπιον τοΰ Θεοΰ έν τώ μέσω τών ασμάτων 
τών γυναικών, άπερ συνοδεύουσιν οΐ μουσικ·ί 
τής Παγόδης, κουρεύει τήν κεφαλήν τοΰ παι
διού, άφιείς αύτώ πρός τά όπισθεν μικρόν τινα 

πλόκαμον τριχών, όστις ούδέποτε κόπτεται. 
’Επί τής έγχειρίσεως δέ ταύτης, συγγενείς 
τοΰ παιδιού ποιοΰσι τήν τελετήν τού Άραττή 
έπί τής κεφαλής τών πσρισταμένων, "να έζορ- 
κίσωσι τά πονηρά πνεύματα, καί θρησκευτι
κήν σιγήν τήροΰσι πάντες. Περατωθείση’ς τής 
διεηρεσίας αύτοΰ, ό κουρεύς άποσΰρεται φέρων 
τόν μισθόν αυτού συνιστάμενον έκ πο·οτητός 
τίνος όρυζίου, καί ό ίερεύς έξαγνίζει τό παι
δίον τής ακαθαρσίας ήν προΰξένησεν αύτώ ή 
ακάθαρτος έπαφή τοΰ κουρέως. Στολίζουσιν 
αυθις τό παιδίον, καί μετά νέον λουτρον έν 
τφ ιερά λίμνγι τών καθαρισμών, προωρισμένον 
ίνα καταστήση αύτώ ευμενή πάντα τά πνεύ
ματα καί τά δαιμόνια τών φυτών οις περ τήν 
ήμέραν εκείνην καθίεροΰται, γεύμα καί δώρα 
ώς πάντοτε, άποπερατοϋσι τήν τελετήν. Μέ
χρι δέ τοΰ έννάτου έτους τή; έαυτοΰ ήλικιας, 
ό νεαρός βραχμάν μένει έν ταΐς χερσί τών 
γυναικών, προσδοκών τήν στιγμήν ίνα άρ- 
ξηται τής δοκιμασίας αύτοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!) Γ.

Περί τοΰ βραχμάνος άπό τή·', δοκιμα

σίας αύτοΰ' μέχρι τής παραδοχής 
αύτοΰ είς τόν πρώτον βαθμόν 

τής μυήσεως.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΥΠΑΝΑΙΑΝΑ.

('Απόσπασμα έκ τοΰ Νίτια Κάρμα, μέρους 
πρώτου τοΰ Άγκρουσιεδά Παρικχαί, 

βιβλίου τών απόκρυφων έπιστημών 
τών Βραχμάνων.) 

Ή λέξις Ούπαναϊάνα σημαίνει εισαγωγήν 
ς τήν σπουδήν τών επιστημών. Αφίεμεν τώ

χωρίω τούτω τοΰ Άγκρουσιαδά τό έν έδαφίοιϊ 
σχήμα καθ' 8 γέγραπγαι.

* *
ε Ό ενάρετος πατήρ όςτις έχει υιόν έπί 

τής κεφαλής ούτινος συνεσωρεΰθησαν τρις τρία 
έτη, αριθμός τών προστατευτικών πνευμά
των, φροντισάτω τοΰ ποιήσαι πληρώσαι την 
τελετήν τής Ούπαναϊάνα.

*
* *

« Έφοδιασθήτω δι' αγγείων χρυσών, αρ
γυρών, όρειχαλκίνων ή πηλίνων κατα τήν πε
ριουσίαν αυτού, άπερ όφείλουοι διανεμ-ηθήναι 
τοϊς βραχμάσι μετά τόγεΰμα.

α Ποιησάτω άφθονον προμήθειαν όρυζίου, 
λεπτών γεννημάτων, καρπών, έλαιο», βουτύ
ρου, ζακχάρεως, οσπρίων καί γάλακτος, επει
δή οΰ μόνον τοίς συνδαιτυμόσιν αύτοΰ οφεί
λει φιλεΰσαι, άλλά και τήν καλλίστην με
ρίδα προσαγαγεΐν ώς προσκομιδήν τοΐ; πνευ- 
μασι, καί διά τούς πτωχούς καί τού; όρφα- 
νούς μέρος τι διαφυλάξαι.

*
* ♦

α Ότε δ πατήρ τής οικογένειας δίδωσ_ 
τοϊς πάσχουσι φιγεϊν, τοϊς έπιστρέψασι πε_ 
ριηγηταΐς, τοϊς όδοιπόροις, τοίς παιδίοις, άτι*  
να διαδαίνουσι παρατηρούντα περιέργως τή_ 
εορτήν δι οφθαλμών έπιθυμίας, ότε ρίπτει ε 
ξω, ώς ό σπειρών, δράκας λεπτών γεννημά
των διά τά μικρά πτηνά, τά πνεύματα καί αί 
ψυχαέ τών προγόνων ευχαριστούνται.

♦ ♦
α Ή εορτή διαρκεοάτω έπι τέσσαρας ημέ

ρας, και καθ' έκάστην ήμέραν ποιησάσθωσαν 
χρήσιν αγγείων νέων καί ζωοτροφιών νωπών 
καί καθαρών.

♦
♦ *

« Έτοιμασάτωσαν άμμιον, έρυθρόξυλον 
καί κρόκον εΐς κόνιν, ινα αί γυναίκες δύνων- 
ται σχεδιάσαι περί τήν οικίαν τούς μαγι
κού; κύκλους, οϊτινες άπομακρΰνουσι τά κακά 
πνεύματα καί έλκουσι τά αγαθά-

(Ακολουθεί.)
♦

♦ *
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ΠΟΙΗΣΙΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ

ΤΠΟ ΤΟΪ ΛΟΡΔΟϊ ΒΤΡΩΝΟϊ.

Παρνασσέ*  Σέ ατενίζω 
ούχί δι'άπλών όμμάτων 

οδοιπόρον αναίσθητου 
καί ρεμβάζοντος συνάμα, 

ούτε διά μυθικής Σέ βλέπω 
έν τοΐς έπεσιν άχλυβς.

’Εκ τοΰ σύνεγγυς θαυμάζω 
το γιγαντιον σου ύψος 

φερον έπί τοΰ μετώπου, 
ώς βασιλικήν πορφύραν, 

ώσεί πάλλευκον μανδύαν, 
τάς στιλβούσας σου χιόνας 

υπο τόν γλαυκόν αιθέρα 
τοΰ πατρώου ουρανού σου 

βλέπω ν’ άνυψοϊς, έν πάση 
τ| πυμπή σου τή άγρια, 

τους έπιπροσθοΰντας όγκους 
τών πολλών σου βραχιόνων 

τον άγέρωχον αυχένα 
τή; Μεγαλείο ζητός Σου.

θειον ό'ρος! σέ θαυμάζω 
καί διά εήςΒφαντασίας 

άνυψοΰμαι είς αρχαίους
καί κλασικωτέρου; χρόνους, 

ταπεινότερος καί ένθους
λάτρες καί προσκυνητής σου 

προσπαθώ να αφυπνίσω
τάς μελωδικά; ήχους σου, 

καίτοι ουδεμία Μούσα
εις τήν άνω Κορυφήν σου 

δεν ανοίγει, ώ; τό πάλαι, 
σήμερον τάς πτέρυγάς της ! .. .

Ώ! ποσάκις ών μακράν σου, 
σ’ άνεπόλησα ρεμβάζων! 

ναι! έκεΐνος δ είς λήθην 
παραπέμπων τ’ όνομά σου 

τό περικλεές, δέν είναι 
ή αναίσθητος καί ξένος 

πρό; πάν ό,τι έν τώ κόσμφ 
θειον κ υψηλόν υπάρχει- 

νΰν δέ σ' έχων έναντι μου 
ύπ’ αυτά τά όμματά μου, 

ώ! ερυθριώ να φέρω 
φόρον σεβασμού, λατρείας, 

διά πενιχράς βαρβίτου, 
δι' ασθενέστατων φθόγγων. 

Άλλ' όπόταν είς τήν μνήμην 
φέρω τήν πομπήν εκείνην, 

τήν δαφνοστεφή χορείαν 
τών αρχαίων ποιητών σου, 

τρέμω, δειλιώ, δέν έχω 
δύναμιν μεγαλητέραν, 

ή νά κάμψω πρηνές γόνυ 
πειθηνίως έμπροσθεν σου 

καί νά κλίνω τόν αυχένα 
μετά πλείστη; εΰλαβείας.

Πλήν αντί ν’ αποπειρώμαι 
ή αδύνατος φωνή μου 

νά ΰψοϋται ύπεράνω 
διά πτήσεως άκαίρου, 

προτιμώ νά σέ θαυμάζω 
έν τή σιγηλή χαρά μου, 

ύπό τήν λευκήν σημαίαν 
τών κυματωδών νεφών σου

Ευτυχέστερος, ή τόσοι 
ένδοξοι τού παρελθόντος 

ποιηταί, ους ειμαρμένη 
σκληρά, άδικος, οργίλη, 

δι’ άλύσεων έκράτει 
περιορισμού, θανάτου 

σ’ τάς ιδίας των πατρίδας, 
μακράν σοΰ, Μουσών έστία !

Δύναμαι έγώ νά ψάλλω 
μή ών συγκεκινημενος 

πρό τής ΐεράς σκιά; σου, 
πρό τή; φαεινούς σου θέας, 

ένω άλλ’ Ίεροφάνται 
ούδέ καν έκ τόΰ πλησίον 

ήξιώθησαν νά ίδουν, 
Παρνασσέ μου, τήν μορφήν σου;

Άλλ'έάν καί δ Απόλλων 
δέν περιπλανάται πλέον 

σ’ τών Μουσών τάς έδρας ταΰτας, 
αΐτινες δέν είναι άλλο 

ή συντρίμματ’ άναισθήτων 
λίθων και άψυχων τάφων, 

δέν γνωρίζω όμως ποιον 
γλυκύ πνεύμα μέχρι τοΰδε 

εξακολουθεί νά μένγ> 
καί νά βασιλεύ' είς τούτους 

τούς θεοβάδιστους τόπους, 
σ’ τάς επάλξεις τών ορίων, 

είς τήν αύραν περιλΰπως 
κλαυθμνρίζον, ένεδρεύον 

σ’ τήν σιγήν τών παναρχαίων 
καί ιστορικών πεδίων, 

όλισθαϊνον έπί τούτων 
τών μελωδικών κυμάτων 

τής όρχήσεως τόν πόδα 
ελαφρώς καί ευτραπέλως . . .

’Εν Κ[πόλει, τή 1 5 Ίανουαρ. 1 877.

(’Βλευθέρα μετάφρασις έκ τοΰ Γαλ. κειμένου.) 

Γ. Μ.

ΕΙΣ ΓΟ ΝΕΟΝ

Περιοδικόν Σύγγραμμα

Ο ΦΙΛΕΡΓΟΣ

έκδιδόμενον άμα τώ νίω έτει αωοζ'.

Γεννάσ’ έν άρχή νέου έτους κομψόν, 
γραφικόν καί ποικίλον,

Κ' έν μέσερ πολλών, διάπυρων εύχών, 
'σ τόν δίσκον σου έρανον δέχεσ’ έκ φίλων.

Γλυκέ? άτμοβφαΐρα έξ ύψους γελά
καί χαρίεις όρίζων,

Τό πάν φιλοφρόνως πρός ο» μειδιά
Τόϊαώ; εύ παρίστης» ήδίως ψελλίζον.

Προβαίνεις σ’ τό έαρ τής νέας ζωής, 
ώ; ψυχή άπό καμπής,

ώ; μίλισσ' αβρά εις τά άνθη βομβεΧς, 
κ’ ώς ίρις στιλπνή εί; τό φώ; διαλάμπεις.

’Εκείν’ είς λειμώνα; πετώσα τερπνού; 
τ' άκροθίνια φέρει 

τών πόνων αύτής,’είς τήν σίμβλην κ’ ό νοΰ; 
συλλόγων καρπού; έντρυφα τε καί χαίρει.

Καλόν σου τόσύμβολον τοΰτο, είκών 
θαυμαστής εργασίας, 

παρότρυνσις πόθων ευκταίων, αγνών 
είς έργα θεάρεστα δόξης εύκλειας.

Ύπό τόν αίπύν διαυγή ούρανόν 
τών εύσκίων σου κλώνων, 

έπεόχομαι πάς τις τών σών θαυμαστών 
νά δρέπτ; καρπούς προϊόντων άφθονων.

Ή όασις έσο τοΰ πνεύματος συ, 
ή τρυφή τής καρδίας, 

τής νέας ιδίας ή κρήν' ή χρυσή, 
ή ι&μα παιδεύσεως βλύζουσα θείας.

Κάγώ ευτυχή θεωρών έμαυτόν 
χαιρετών σε συγχαίρω- 

κ’ είς χεΐρας άτεχνους τήν λύραν κρατών 
πρωτόλιιον άσμ’—απαρχήν—σέ προσφέρω.

Γ. Μ.

Άπάνιηοι; τώ κ. Γ. Μ.

Ψυχή «όγενής τά χρηστά μελετσί 
καί όπόταν τά βλέπνι, 

εύθΰς τά γνωρίζει καί τά χαιρετφ, 
και άλλους πρός ταΰτα εύστόχως προτρέπει.
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Τώ Ιέ όπερ τούτων, τό έφ’ εαυτώ, 
πρεσπαθοΰντ' έν ειρήνη 

συγχαίρει σπουδίως και έν τω κρύπτω, 
καί λόγω και έργω αύτόν ένθαρρόνει.

Τοιοότων επαίνων μέν δ Φίλεργος 
Δέν αξίζει βεβαίως 

πρό; ώρας· άν 8μως δ Δημιουργός 
τοΰ σΰμπαντος θέλη, θ' άθλήση γενναίως.

θά φθάση δέ τότε, πιστεύει, ταχύς, 
καί δ «ρθόνος άν ερπη, 

τδν όρον τής σής ύπέρ τούτου ευχής' 
θά χαίρη, έάν εύφελή τε και τέρπη.

,1Λ|' Α„ A. Ν.

ΑΝΕΠ1ΓΡΑΦΟΝ.

Όταν ποτέ μ' ήγάπας, σκληρά φίλη, 
όταν μ’ ήγάπας μ*  έρωτα ι^υχης,

Ή τύχη τότε, φίλη μου, μ έφιλει, 
καί μ’ έλεγ ιδού έσω ευτυχή;.

Άλλά τών αποφάσεων τών άνω 
τίς δ γνωρίζων λόγους τους σοφούς;

πολλάκις τόν εις σύννεφα έπάνω 
βλέπεις είς ακανθώδεις άτραπούς.

Τό πάν φθαρτόν τής . ίλης μου ό έρως 
παρήλθεν ώς έκεΐνος ό καιρός .. .

όστις φιλεϊ τόν κόσμον παρακαίρως, 
φιλεϊται τήν επαύριον νεκρός.

Γ. Α.
ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ Ε... Μ...

Ή νύξ προβαίνει έν σιγή 
—μεσονυκτίων ώρα— 

καί σιωπά όλη ή γή 
ώσεί νεκρά τις χώρα 

καί μόνη οίμοι! μία σύ 
θρηνείς, 'Ελεονόρα!

Τά άστρα σβόνουν £< πρός εν 
κ’ έσίγησεν ή στοναχή τοΰ Βία

κ’ έχάθη τής Σελήνης ή άκτίς, το φώς σβεσθεν, 
ή τελευταία τοΰ ναυαγοΰ παρηγοριά.

Πέραν έκεϊ κυλίεται πικρόν, 
ωχρόν έπί τοΰ βράχου κύμα, 

καί συνοδεύει, ώς βαρδίτου τόνος, θλιβερόν 
παράπονον Δρυός είς κρΰον μνήμα !

Τί κλαίεις, κόρη! τοϋ τάφου μόνον τήν σι- 
, , [γ*  , 

δ ψυχοβόρος στεναγμός σου συνταρασσει 
χωρίς νά δώση είςαΰτόνζωήν 

και τόν ψυχρόν του λίθον νά μαλάσση!

Δεν έ^οιεν 'Λεονώρα, ώτα οί νεκροί, 
άλλ’ ούτε αίσθησιν και στήθη και καρ- 

[Ιίαν.
καί μένουν άφωνοι, κωφοί, πικροί | 

είς όρυγήν ψυχής μας τήν άγρίαν !

Φεΰ! ούτως -ΐμαρτο! ή γή 
νά τρέφηται με σάρκα; άνθρωπίνας, 

και όστις άπαξ μέ τό χώμά της μιγή 
ποτέ όλίου νά μήν ϊδη τάς ακτίνας. 

Γ. Α.

ΕΡΓΑΣΙΑ.

Όςτις έπι τά έργα του 
τρέπεται φιλησύχως 

διάγει ευτυχή ζωήν 
καί χαίρει φιλοψύχως.

Πέποιθεν εις τάς χείρα; του 
εργάζεται έντίμως 

καί άπολαύει τών καρπών 
τών έργων του εύθόμως-

Μετά τόν Πλάστην αγαπών 
θερμώς τήν έργασίαν 

έξ ίπαντος είς πρόοδον 
προάγεται αίσιαν;

Έν όκνηρία δ’όςτις ζή 
δε ινώς ταλαιπωρείται 

καί τοΰ επιούσιου του 
ενίοτε στερείται.


