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Λ ε γ ε τ α ι οτι ή λέξις Τίγρις, εις την Αρμενικην
διάλεκτον, σημαίνει β έ λ ο ς , και οτι το ζώον επωνομασ5·η οότω πρός υποοη/,ωσιν της ταχ-τητος, με τήν
οποίαν πηδά ή έφορμά κατεπανω εις το S-ηραμά του.
Το μήκος της τίγριοος άπό το άνω μέρος τοο μετώπου
εως την άρχήν της ουράς είναι περίπου τεσσάρων πη
χών, τό δέ ΰψος ώς δίο πηχών, και τοσον είναι προσε.ι
το της ούράς μήκος. Τό επικρατούν χρώμα είναι βα3υ
κιτρινωπόν’ τό πρόσωπον, ό λ.αρυγς, και το κάτω μέρος
της γαστρός, είναι σχεδόν λευκά’ πολυάριθμοι δέ μακραί μαύραι λωρίδες διαπερνούν όλον τ· σώμα.
Ή τίγρις, γέννημα τής Ά σίας, εύρίσκεται άπό τήν
Κίναν και Κινικήν Ταρταρίαν εως εις την Αρμενίαν,
κυριώτερον δέ συχνάζει τά 5ερμά κλίματα τής Ινοίας
καί τών ’Ινδικών νήσων, καί μάλιστα τους λοφώδεις
καί πολυδένδρους τόπους, ε’νεδρεύουσα είς οάση και εις
τό μέσον υψηλών καί πυκνών χόρτων, ό3·εν έξερχομενη
λεηλατεί τά πέριξ, προσβαλλουσα είς τά ποίμνια xat
τάς άγέλας, άτρόμητος άπό τήν S-ίαν ή άντιστασιν του
ανθρώπου, καί συμπλεκόμενη άκόμη καί με τον λέοντά.
' είς πάλας τόσον άγριας, ώστε oj συναγωνιζόμενοι πολλάκις πίπτουσιν όμού.
Οποταν οεν ευρη εναντιωσίν,
έμπήγει τήν κεφαλήν είς τό σώμα του σφαγίου, και
ροφα αίμα πάμπολυ, εξαντλούσα γενικώς τας πηγάς

αυτού πρίν ή δίψα της σβεσ$ή. Έ χ ε ι δέ καί ίσχύν
μυώδη τόσον έξαίσιον, ώστε δύναται νά σηκωση νεκρόν
βούβαλον διπλάσιον σχεδόν κοινού βοός κατά τό βάρος.
Ε ίς τάς άγριας ε’ρήμους τής γεννήσεως της, ύποκρυπτομένη, πηδά κατεπανω είς τό κυνήγιον μέ φρικωδεστατον βρυχημα’ άλλ’ εάν άποτυ'χη, αποσυ'ρεται ώςό λιων,
χωρίς νά μεταδοκιμάση. Σπανίως μέν ε’φορμά είς το
φανερόν κατά ζώου, τό όποιον γνωρίζει ώς ικανόν ν
άντισταύή’ φαίνεται όμως νά προκρίνη άν5ρωπους,
όταν ε’μπορή νά προμηθευτή αυτούς ε’κ συναρπαγης,
ϋπέρ π ίν ά'λλο θήραμα. Ε ίς τινα μέρη τής ’Ινδίας
αί τίγρεις είναι όλε^ριώταται είς ξυλοκόπους και τους
περί τά δαση ε’ργαζομέν.υς’ ενίοτε^ δέ και κολυμβούν
είς άραγμένα πλοιάρια, ολίγον άπέχοντα τής οχ_5ης,
καί άφέλκουν ε’ξ αυτών τούς άν3·ρωπους. Εις τήν Ιαυαν, ε’πειδή συνεχώς άρπάζουν οδοιπόρους, οταν σημαν
τικός τις ύπάγη είς τήν ε’ξοχήν, συνοδεύεται μέ άν5ρωπους, οϊτινες φυσούν άδιακόπως είοος τι Γαλλικών κε
ρατίων, ό οξύς τών οποίων ήχος κάμνει αυτάς νάφ ευγωσι πεφοβισμέναι. ’Απίστευτος σχεδόν είναι ό άρι9μός τών κατ’ έτος φονευομέν$ον άπό τίγρεις εις την
Σουμάτραν’ καύ-ότι ε’κεϊ κώμαι ολόκληροι ενίοτε^ ήρημώτησαν, ένω δεισιδαιμονικαί περί μετεμψύχωσε ως
ι ίδίαι κάμνουν τούς εντοπίους όκνηροτάτους εις ε’ξολ*-
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Βρευσιν αύτών. Το βρύχημα της τίγριδος, τήν νύχτα
συμβαΓνον ώς έπιτοπλεΓστον, και καταρχάς μεν ον
βαΒύ, βράδι), καί μελαγχολικόν, έπειτα δε γινόμενον
όξύτερον, καί τελειόνον με μίαν σφοδράν κραυγήν, εμ
πνέει τρόμον απερίγραπτο?, καί μαλιστα όταν άντηχήται ύπδ των ορίων. Ή Βήλεια κυριεύεται άπό
λύσσαν απεριόριστον, όταν άτεκνωΒή' παντα δε κίν
δυνον καταφρονούσα, διώκει τον άρπαγα Ιως εις το
παράλιον, ή καί εις τάς πύλας των πόλεων' άφοΰ δ’
άπελπισΒη νά άναλαβη το νεογνόν της, φανερόνει την
λύπην καί άγανάκτησιν αυτής μέ τους πλίον φοβερούς
όλολυγμούς.
Βεβαιόνεται ότι αύδ’ εύμένεια ούδέ χαλίνωσις έπέτυχεν εως τώρα νά ήμερώση την ηύξημένην τίγριν, ητις,
μόλις αισθανόμενη τάς περιποιήσεις του φυλακος αυ
τής, σχίζει εξίσου την τρέφουσαν, ώς καί την ύβρίζουσαν ή παιδευουσαν αύτήν, χεΓρα.
ΤΟ ΚΑΙΟΜ ΕΝΟΝ ΠΛΟΙΟΝ.
Τ ο 18— -, προς τά τέλη του φθινοπώρου, άνεχώρησα διά την Μασσαλίαν ε’κ της Καρολουπόλεως των
Ηνωμένων Πολιτειών της ’Αμερικής- το πλοΓον ήτο
φορτωμένον άπό βαμβάκιον, δ δέ πλοίαρχος ώναμάζετο
Σ . . . , καί ητο προσέτι ό Ιδιόκτητης του φορτίου.
Άφοΰ χωρίς τίποτε άξιοσημείωτον διεπλεύσαμεν
ΰπέρ τά δυο τρίτα ταΰ ώκεανοΰ, μάς άπηντησε καράβιον ε’ρχόμεναν ε’κ Μασσαλίας' άλλάξαντες δέ τάς
νεωτέρας Άμερικανάς ε’φημερίδας διά τάς νεωτερας
Γαλλικάς, έξηκολουΒήσαμεν τον δρόμον μας. "Οτε
ήνοίχΒησαν αί Γαλλικαί ¿φημερίδες, άνίγνωσεν ό
πλοίαρχος μ» ανέκφραστου άγαλλίασιν, ότι τόσον μικρά
ποσότης βαμβακιού εΰρίσκετο είς την Μασσαλίαν,
καί τόσον κατεπείγουσα ήτον ή ζήτησις αύτοΰ, ώστε
όποιον καράβιον έφθανε πρώτον έκεΓ φορτωμένου άπό
βαμβάκιον ήΒελε κάμειν την τύχην του. Ό άνεμος,
πρό τινων ήμερων πνέων ολίγον τι προς νότον, ¿γύριζε
τώρα προς άνατολάς, καί ϋπέσχετο νά μάς ε’μβάση
μετ’ ολίγον εις την Μεσόγειον. Τοΰτο ηυξησεν ε’πιπλέον την ενθουσιαστικήν του πλοιάρχου χαράν, όστις,
πρό χρόνων άγωνιζόμενος είς άπόκτησιν πλούτου, δεν
είχεν άκόμη έπιτύχειν τό ποΒούμενον. Τ ά πανία όλα
ήνοίχΒησαν, καί ή πρόοδός μας έγινε ταχυτάτη.
Ενωρίς την ε’παυριον, Γδαμεν φως είς τό μέσον τοΰ
πέλαγους' καταρχάς μέν έφάνη προς τό μέρος όπου
έδιευΒυνόμεΒα, άλλ’ όσον έπροχωραύσαμεν, έμενεν αυτό
πρός μεσημβρίαν’ διεκρίναμεν δέ ότι ήτο πλοΓον καιόμενον. Τό φως ηυξανε κατά στιγμήν, καί τά κανόνια
ε’πρόσβαλαν είς την άκοήν μας μέ ταχύτητα όδυνηράν.
Ό πλοίαρχος την ώραν ταύτην έβημάτιζεν ε’πί τοΰ
καταστρώματος, καΒώς είχε-πράξειν σχεδόν άδιακόπως
άφοΰ έλαβε.τήν χαροποιάν είδησιν'-—ή ε’κ τής έλπίδος
ταραχή μόλις άφινεν · αυτόν στιγμήν νά ήσυχάση.
Ε ίχε δέ τους όφΒαλμούς πρόςβορράν ε’πιμόνως ¿στραμ

μένους' και μολονότι τώρα τό φως έλαμπεν αναπόφευ
κτου, καί οί συχνοί κανονοβολισμοί δέν ήμπόρουν ν*
παρέλΒωσιν ανήκουστοι, καί ή συγκίνησις καί αί κραυ.
γαί των ε’πιβατών δέν ήμπόρουν νά μίνωσιν άπαρατήρητοί, τό βλέμμα του όμως δέν Ιπεσεν οΰτε άπαξ είς τό
άντικείμενον, όπου ήσαν προσηλωμένα τά βλέμματα
όλων των άλλων.
Ή σιωπή αυτη τοΰ πλοιάρχου έβαλεν είς απορίαν
απερίγραπτου τους έπιβατας καί ναυτας, έωσοΰ ήρώτησεν αυτόν ό πηδαλιοΰχος άν δέν πρέπη νά στραφνή
πρός τό καιόμενον πλοΓον" άλλ’άγροίκως έδιωρίσΒη νά
κυτταζη τάς ύποΒέσεις του. Μετ’ ολίγον, κατ’ αίτησιν
όλων των ε’πί τοΰ καραβιού, υπήγα είς τον πλοίαρχον,
καί τον ειδοποίησα ότι μάς ε’φαίνετο αναγκαιότατου
νά δώση βοήΒειαν είς τους καιομένους. ’Εκείνος
άπεκρίΒη τεταραγμένος, ότι τό πλοΓον δέν ήδυνατο νά
σωΒή, καί ότι μόνον ήΒελε χάσειν τον άνεμον' άμέσως
δέ καταβάς είς τον Βάλαμον, ε’κλείδωσε τήν Βύραν.
Φύσει ήτον άνΒρωπος άγαΒής καρδίας, καί είς κοινάς
περιστάσεις ήγάπα νά ευεργετη. Ά λλ’ ή φιλαργυρία
ε’νίκησε τήν αρετήν ή έλπίς μεγάλου κέρδους κατέφαγε πάν «ίσΒημα φιλανΒρωπίας, καί άπελίΒωσε τήν
καρδίαν του. Καί ή μήτηρ αύτοΰ άν έκραύγα.ζεν άπο
τάς φλόγας, φοβοΰμαι ότι δυσκόλως ήΒελε στραφήν
άπό τον. δρόμον του.
Τό πλήρωμα, είς ταύτην των πραγμάτων τήν κατάστασιν, δέν είχαν άλλο τι νά κάμωσιν,είμή νά έλεεινο«.
λογώσι τήν ωμότητα τοΰ κυρίου των. Μέ τούς όφΒαλ
μούς προσηλωμένους είς τήν πυρκαιάν, πόσον ώδυνάτα
ή ψυχή αύτων, ε’νω ε’γνώριζαν ίτι ε’πυρπολοΰντο. πολυάριΒμοι συνάδελφοί των ! 'Ωρας τινάς έκαμεν ό πλοίαρ
χος νά φανη επί τοΰ καταστρώματος' άπό δέ τήν πρόσοψιν αύτοΰ τότε ε’συμπέρανα, ότι κατά τό διάστημα
τής μοναξίας του είχεν ύποφέρειν όδυνηράν αγωνίαν..
Πλησίον μου έστάΒη ότε άνέβη' τό πρόσωπόν, τον
ε’φαίνετο αυστηρόν μέν, πλήν ανήσυχου' έστρεψε τά
νώτα πρός τό μέρος δΒεν ήρχόμεΒα, καί είς τήν Βέσι-ναυτήν μ’ ε’διεύΒυνεν άταράχως αδιάφορους τινας παρα^
τηρήσεις. Έ νώ δ’ έγίνετο ή συνομιλία, έρριπτε βλέμματα συνεχή καί κατεσπευσμένα πρός μεσημβρίαν καί.
άνατολάς, έωσοΰ διέτρεξαν όλον τον ορίζοντα οί οφΒαλμοί του, καί ηύχαριστήΒη ότι τό καραβιον έγινεν άφαν
του' έστράφη τότε, καί μ’ εύΒυμίαν προσπεποιημένην,
άνησυχίαν δέ πραγματικήν, ήτις ε’φαίνετο άπό τάς
άπλως καί ώς έτυχε παρατηρήσεις ταυ, έκβαλε τό
τηλεσκόπιου, καί, διά πολυχρονίου καί προσεκτικής
ε’ξετάσεως καΒησυχάσας τούς φόβους του, συνήλΒε
τέλος είς εαυτόν.
Μετά τό είς Μασσαλίαν εύόδιόν μας, ευρών πλοΓον
έτοιμον νά ε’κπλεύση διά Λιβόρνον, οπού μ’ ε’κάλουν
ΰποΒέσεις άναγκαΓαι, άνεχωρησα εύΒύς. Μετά οκτώ
δέ μήνας, άφοΰ σχεδόν ¿λησμόνησα τό συμβεβηκός,
ε’νώ έκαΒήμην είς τον Ιδιαίτερον Βάλαμον ξενοδοχείου
τινός είς ΛονδΓνον, μ’ ε’νεχειρίσΒη γράμμα τοΰ πλοιάρ-
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Πεπεισμένος ότι, άν ΰπίκλινα είς τοιούτους βασανι2
Διελάμβανεν ότι ό συγγραφεύς, είς την ποστάς, γρήγορα ήΒελα παραφρονήσειν άπό τήν ταλαι
)ιν ευρισκόμενος, καί άκοίσας τό φΒασιμόν μου, υπέρπωρίαν, άπεφασισα ν’ άντιστέκωμαί είς τούς πνευματι
«πεΒυμει νά τόν ¿πισκεφΒώ μίαν ώραν άρχητερα' η
κούς ¿λέγχους, καί νά σκληρύνω τήν καρδίαν μου κατά
«ντάμωσίς μας ήΒελεν ώφελήσειν τά μέγιστα και εαυτής συνειδήσεως. Έξυπνος μέν εύτύχουν πάντοτε ν*
τόν καί άλλους' ό «οΰλός του, έσημείονεν είς το τέλος,
κυριεύω τά αίσΒήματά μου, άλλα κάμμία δυναμις επί
ήΒελε προσμείνειν νά μέ δείξη τόν δρόμον.
Αμέσως
γειος δέν ίσχυε νά μέ Λροφυλάττη άπό τάς τοΰ ύπνου
λοιπόν ¿ξεκίνησα.
( (
, , βασανους. ΦαντασΒείξ, τέλος, οτι το επί τής κλίνης
Έ μ βά ς είς τόν Βάλαμον, έφρίξα δια την εις το
πλαγίασμα ενδεχόμενον νά ηύξανε τήν ζωηρότητα τών
πρόσωπον αύτοΰ μεταβολήν.' ΤΗτον ισχνός, ώχρος,
ονείρων μου, άπεφασισα νά κοιμηΒώ ίρΒιος εις μιαν
*αί άγριος" οΐ περιπλανώμεννι όψΒαλμοί του σχεδόν
χαΒέχλαν, μέ τόν δοΰλόν μου πλησίον διά νά μέ φυλάτ¿δείκνυαν σαλευμένας τάς φρένας του. Τπερεχαρη
τη. Ά λλά μόλις μ’ έπαιρνεν ό ύπνος, μόλις η κεφαλή
δτε μέ Γδε, καί, παρακαλέσας με νά καΒίσω, ήρχισεν
μου έπιπτεν έπανω είς τό στήΒος, χαι παρευΒυς άν α
ύς άκολουΒως'
,
πτέ πάλιν τό πΰρ είς τόν δυστυχή μου εγκέφαλον' τ<*
‘Έ λ α β α , κύριε, τήν τόλμην να σε προσκαλεσω την
βοώντα κανόνια παλιν ¿πρόσβαλλαν εις το εσωτερικόν
ώραν ταύτην, διότι άλλος μέσα είς τό ΛονδΓνον δέν
μου ώτίον. Έξεδιδόμην είς πάσαν διασκέδασιν' ¿πε«ύρίσκεται, είς τόν όποΓον δύναμαι νάέξαγορευΒω'
ριπλανώμην καΒ’ όλην τήν Εύρωπην, ωστε, ^βλεπων
μέλλω δέ νά σέ παραγγείλω τί, τοΰ οποίου είμαι πεπει
καί άκούων πάντοτε νέα, ν’ άπαλλαχΒώ άπο την κύριο*
σμένος ότι εύχαρίστως Βέλεις άναδεχΒήν τήν έκτέλετητα τής φοβεράς ιδέας' άλλ’ είς μάτην. ΚαΒημεραν
σιν. ΈνΒυμεΓσαι τό είς Μασσαλίαν ταξείδιόν μας.
ΰπεδούλονεν ε’πί μάλλον καί μάλλον τήν φαντασίαν
Τό φορτίου μου έπωλήΒη μέ τήν μεγαλητίραν ωφέλειαν,
μου ή τρομερά είκών, έωσοΰ, τέλος, άκόμη καί έξυπνος,
ώστε διαμιάς έπλούτησα. Ό πλούτος ήτον είς εμέ
ε’νώ είχα τούς όφΒαλμούς προσηλωμένους είς τόν κενόν
νέος, καί παρά τήν ε’ξ αύτοΰ συνήΒη εύχαρίστησιν
αίΒίρα, έβλεπα πλοΓον καιόμενον, καί με ία ώτια μου
είχε πρός εμέ καί τό Βελγητρον τής καινοφανειας.
έξυπνα' ήκουα τόν κρότον των άτελευτήτων κανονιών,
Ε ίς τούς Παρισίους έξώδευσα πολλάς εβδομάδας τάς
Ή φρίκη άπερρόφησε τήν ύπαρξίν μου. Κυκλος^πυρώπλέον ήδονικάς, έωσοΰ, έμβάς είς καφενεΓον, ¿πήρα
δης μέ διαχωρίζει άπό τόν κόσμον' ήδη ^αναπνέω τόν
εφημερίδα, καί οί όφΒαλμοί μου έπεσαν είς περιγραφήν
πνιγηρόν άέ'ρα τοΰ αδου. Άκόμη καί τώρα, δεν βλί*
τής φοβεράς πυρπολήσεως πολεμικοΰ Βρετάνικου πλοίου.
πω τί παρά τήν εύρύχωρον Βάλασσαν και την επ αύτης
Ώ ς κεραυνός ¿ξ ούρανοΰ μέ κατέπληξεν ή άγγελία. Ή
άδιάλειπτον φλόγα' εως καί τήν στιγμήν ταύτην άκούω
καρδία μου έπαλλε, τό δέ σύστημά μου έτρεμεν ολοκλή
μ’ αγωνίαν άπερίγραπτον β ο υ μ ! β ο υ μ ! ^ ^
ρου, πλήν άνέγνωσα πάσαν λεξιν.
Ιο καραβιον, το
, Έπαυσεν ό ταλαίπωρος ολίγον τι, και ούδεποτε είς
όποΓον έπεράσαμεν τήν προτεραίαν, ίδόν τό φως απο
άνΒρώπινον πρόσωπον ίδα τοσαύτην στενοχώριαν. Μετ
μακρόΒεν, ε’πόδισεν άμέσως πρός βοήΒειαν, άλλ έφΒα- ι
,
σεν εξώρας, ώστε δύο μόνον έσωσεν. Αύτοί άνέφεραν όλίγας στιγμάς άνέλαβε τον λογον.
* Τό τέλος μου πλησιάζει. Γνωρίζω οτι δεν έχω
ότι πλοΓον ¿πέρασε πρός βορράν αυτών ε’ντος ήμιπολλάς ώρας νά ζήσω. ΆποΒνήσκω έκ πυρετού, άλλά
σείας ώρας πλευσίματος, άλλά δεν έοωκεν άκροασιν
δέν έπιΒυμώ άνάρρωσιν. Ό σκοπός, διά τόν όποΓον
είς τά χανόνιά των' άπό τόν αρχηγόν άρα τοΰ πλοίου
σ’ ε’κάλεσα, είναι συντόμως ούτος'— όλον το άργυριον,
εκείνου, ¿συμπέραινε τό άρΒρον, πρεπει να κρεμεται ο
όσον ε’κέρδησα άπό τό φορτίον τοΰ πλοίου μου, ευρισκε*
χαμός διακοσίων άνΒρωπων !
^ ^
ται είς τήν Τράπεζαν τής Α γγλία ς. Ε ίς την δια* Ή νοητική μου άταραξία ¿χάΒη πάραυτα και όια
Βήκην μου Βέλω διατάξειν νά σέ παραδοΒη ολόκληρον.
πάντα. Ή εύφυια μου δέν ήδύνατο νά έφεύρη σόφι
Θέλω δέ νά εΰρης τάς οικογένειας τών οσοι ¿χάΒησαν
σμά τι πρός παραμυΒιαν. Οπου και αν ύπηγαινα
είς τό καέν πλοΓον' ε’μπορεΓς νά μάΒης τά όνόματά
τήν ήμέραν ¿κείνην, έλεγχος συνειδησεως με^ κατεδίωτων είς τό ΝαυαρχεΓον. Διαμοίρασε εις αύτάς παν
κεν. Έπ/.αγίασα, διά να λησμονήσω κοιμωμενος τας
λεπτόν τού ¡αργυρίου τούτου. Δέν πιστεύω να αποβάβασάνους τής ημέρας' άλλά φρικώδες ονειρον μοΰ παρ=στησεν είς τό πνεΰμα όλον τό Βίαμα τοΰ ε’μπρησμου, λης τήν τελευταίαν αίτησιν Βνήσκοντος άνΒρωπου με
υπόσχεσαι ότι πιστώς Βελεις εκπληρωσειν την επιΒυμέ τοΰ κανουοβολισμοΰ τόν κρότον.
Εξυπνησα έντρο
,
μος. Τρις κατά τήν αύτήν νύκτα εύτυχησα ν άπο- μίαν μου ;’
Τόν Ιδωκα τήν ποΒουμένην ύπόσχεσιν, και άνίχωκοιμηΒώ, καί τρίς ¿ξύπνησα έκ τής ε’παναληψεως τοΰ
7
..
,
¿νείρατος. Δεά πολλάς ώρας τήν έπαύριον ή άΒυμια ρησα.
Τήν νύκτα ¿κείνην ό πλοίαρχος Σ-— μετεβη ιι,ζ
μου ήτο φοβερά, άλλ’ ή εύΒυμος συναναστροφή βαΒμη«
δόν διεσκίδασε τήν μελαγχολίαν μου, και προς το τήν άλλη? ζωήν.
εσπέρας ήμην άρκετά ήσυχος.
Αλλ ή νυξ πάλιν με
Η Ι Λ Ι Λ Σ τοΰ Όμήροϋ μετεφράσΒη εις την Σανσκρι
κατεφόβισεν' ή αύτή όπτασία, είς τό πνεΰμά μου^έφορτικήν διάλεκτον.
μώσα, μέ κατεσπάραττεν, όπότε καί άν άπεκοιμώμην.
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Τ ο κατά ¿¿ίσον όρον νψος τών Ευρωπαίων είς τήν
γέννησιν είναι ώς ε’πιτοπλειστόν 19 δάκτυλοι' ' τά 5ήλεα τέκνα είναι μικρότερα των άρρένων κατ’ αναλογίαν
τοΰ 483 προς 498. Ε ις έκαστον των μ¡τα την γίννησιν δώδεκα έτών, το άναστημα προσαποκτχ ε’τησίως
ίν δωδεκατημόριο-;. Μεταξύ των ηλικιών 12 καί 20,
ή τον σώματος αυξησις προχωρεί πολύ βραδυτερον'
μεταξύ δέ των ηλικιών 20 καί 25, οπότε συνή5ως τό
υψος του σώματος φ5άνει είς την άκμήν του, ολιγοστεύει
¿τι μάλλον. Κατά την ε’ποχήν ταυτην, το άναστημ.α
του άν5ρωπου εύρίσκεται περί τάς 3¿ φοράς μεγαλη'τερον παρ’ εις τον καιρόν της γεννήσεως. Ε ίς τά γηρα
τειά, το ύψος το; σώματος ε’λαττόνεται κατά μέσον
όρον τρεϊς περίπου δακτύλους. Έ ν γίνει, το υψος
διαφέρει όλιγωτερον είς τάς γυναίκας διαφόρων τόπων
παρ’ είς τους άνδρας.
Τό β ά ρ ο ς των δυο φυλών διαφέρει καί είς τόν
καιρόν της γεννησεως καί κατά τό διάστημά της νηπιότητος. Τό κατά ριίσον όρον βάρος άρσενικοΰ τέκνου
εΓναι περίπου 7 λίτραι, 5ηλυκοΰ δέ τέκνου μόνον περί
που 6 | λίτραι. Τό βάρος νεογέννητου βρέφους ολιγο
στεύει τάς πρώτας τρεϊς η τίσσαρας ημέρας μετά την
γίννησιν, αυξανει δέ έπαισ5ητώς άφοΰ τό νηπιον γένη
μιας εβδομάδας. Πρός τά τέλη του πρώτου χρόνου τό
τέκνον είναι σχεδόν τρις τόσον βαρύ, όσον ητο κατά
την γέννησιν. Ε ίς ηλικίαν επτά χρόνων είναι δίς
τόσον βαρυ, ίσον είς τό τέλος του πρώτου χρόνου, δε
κατεσσάρων δέ έχει τετραπλάσιον τό βάρος. Τό κατά
μέσον όρον βάρος έκαστου φυλου είναι σχεδόν τό αυτό
είς ηλικίαν δώδεκα χρόνων, άλλά μετά τόν καιρόν αυ
τόν, χ ί 5ηλειαι ζυγίζουν όλιγώτερον παρά τους άρρενας.
‘Οπόταν τό βάρος του σώματος φ5άση εις τό» υψιστον
ανιτοΰ βαθμόν, είναι γενικώς περίπου δεκαεννέα φοράς
βαρυτερον παρά είς την έποχήν της γεννησεως. Τό
κατά μέσον όρον βάρος άνδρωυ είναι περίπου 130 λίτραι,
γυναικών δέ περίπου 112· ακμαίων δέ, χωρίς διάκρισιν
γένους, περίπου 120 λίτρων. Ώ ς πρός άτομα καί των
δυο φυλών κάτω 4 ποδων κμί 4 δακτύλων υψους, αί
γυναίκες είναι όπωσοΰν βαρυτεραι των άνορΓν άλλ’
αν όπερβα/νωσι τό υψος τοΰτο, άνδρες ζυγίζουν μάλλον
παρά γυναίκας. Οΐ άνδρες άποκτοΰν τό μέγιστον αυ
τών βσρος περίπου τεσσαρακονταετείς, αί δέ γυναίκες
περίπου πεντηκονταετείς. Ε ίς ηλικίαν έξήκοντα χρό
νων άμφότεροι αρχίζουν συνή5ως νά ε’κπίπτωσι κατά
τό βάρος, τό δέ κατά μέσον όρον βάρος γερόντων καί
γραιών είναι σχεδόν τό αυτό ώς είς τό δέκατον έυνατον έτος της ηλικίας,
Π Α Λ Α ΙΟ Ν

ΚΑΙ

NEON

Μ Η ΝΟΛΟ ΓΙΟ Ν .

Τ ο ‘Ρωμαϊκόν μηνολόγιον υπήρχε κατασυγκεχυμένον εως ’Ιουλίου Καίσαρος, όστις, διά νά 5εραπευση
*ήν ανωμαλίαν, καί νά μετα5έση την άρχην του ενι-

1839.

αυτοΰ είς τό χειμερινόν ήλιοστάσιον, έκαμεν. ένα *»ιαυτόν ε’κ 445 ημερών, όσης ώνομάσ5η σ υ γ χ ύ σ ε ω ς
ε’ ν ι α υ τ ό ς ' έ πειτα άπέοωκεν είς ,τόν ε’πιδιορ5ω5έντα.
ενιαυτόν 365 ημέρας, διαιρέσας αυτόν είς μήνας 12,
και προσ5εσας άνά πάντα τέταρτον ε’νεαυτόν μίαν ε’πακτην ημέραν, κατά τόν Φεβρουάριον μήνα. Ουτο<;
λοιπόν είναι ό λεγόμενος Ί ο υ λ ι α ν ό ς ’Ε ν ι α υ τ ό ς "
άλλ’ ε’πειδη αυτός συγκειται ε’ξ ήμερων 3 6 5 |, εύρίσκβται μακρότερος του άλη5οΰς ε’νιαυτοΰ (όστις περιέ
χει 365 ημέρας, 5 ώρας, 48 λεπτά, καί 48 δεύτερα)
11 πρώτα, καί 12 δευΤερα λεπτά, τά οποία ε’ντός 128
ενιαυτών άποπληροΰσιν ημέραν μίαν. Την δεκάτην
εκτην εκατονταετηρίδα, ε’πειδή εύρέ5η-, ότι προέβαινεν
ό ηλιακός ε’νιαυτός 10 ημέρας πρό του ήλιου, διά τούτο
Π άπας Γρηγόριος ό ΙΓ λ άφη’ρεσε 10 ήμέρας άφ’ ενός
ε’νιαυτβΰ, καί ε’5έσπισεν, ότι είς τό έξής μόνον ό τελευ
ταίος ενιαυτός εκαστης τέταρτης έκατονταετηρίδος νά
ήναι δίσεκτος' οί δέ τελευταίοι ε’νιαυτοί των λ.οιπών
εκατονταετηρίδων, οίτινες έως τότε ε’ξελαμβάνοντο ¿υς
δίσεκτοι, νά λογίζωνται κοινοί. Αυτη λοιπόν είναι,
ή μεταξύ του Ίουλιανοΰ καί Γρηγοριανοΰ, ήτοι, τοΰ
Παλαιοΰ καί Νέου Μηναλογίου, διαφορά, ήτις την δεκάτην έβδόμην εκατονταετηρίδα υπήρχε 10 ήμέραι,
την δέ δεκατην όγδόην εκατονταετηρίδα 11 ήμέραι,
καί κατά την παρούσαν δεκατην ε’ννατην εκατονταετη
ρίδα υπάρχει 12 ήμέραι. Λοιπόν τό 1800 έτος, κατά
μεν τό παλαιόν μηνολόγιον ήτον ό ενιαυτός έκεϊνος δίσ
εκτος' κατά δέ τό νέο», κ·ινός. Ε π ειδ ή δέ κατά
τό νίον μηνολ.όγιον ό του 1600 ε’νιαυτός ήτο δίσεκτος,
μέλλει άρα κατ’αυτό καί ό του 2000 ε’νιαυτός νά ήναι
παλ.ιν δίσεκτος, καί οότως ε’φεξής 5έλει είσ5αι δίσε
κτος ό τελευταίος ενιαυτός έκάστης τέταρτης έκατονταε
τηρίδος, γινομένης τής άρχής άπό τής δεκάτης έκτης,
*11« χαι Α χ ο θ . Τ ό μ . Α . 3« λ. 12 — 13.

Ι δ ι ώ τ η ς , υπερήφανος διά τά πλουτη του, ήρώτησε
ποτέ καταφρονητικώς πεπαιδευμένο» τινά, διά τί οί
μέν σοφοί συχνάζουν εις την 5υραν του πλουσίου, οί δέ
πλούσιοι σχεδόν ποτέ δεν πλησιάζουν είς τήν τοΰ
σοφοΰ. Ή ε’ξήγησις είναι άπλουστάτη, άπεκρί5η ό
πεπαιδευμένος' οί σοφοί γνωρίζουν τήν άξίαν των χρημ.άτων, ε’νω οί πλούσιοι άγνοοϋν τήν άςίαν τής σοφίας.
Ν ε ο ς τις, κα5ήμενος πλησίον τοΰ πατρός του, ε’νω
ουτος έχανεν όλον του τό άργόριον είς τό παιγνίδιον,
ήρχισε τά κλαυματα. Έρωτη5είς δέ άπό τόν πατέρα
του τό αίτιον, ‘ Άνέγνωσα,’ άπεκρί5η, ‘ ότι ό ’Αλέξαν
δρος, όπόταν ε’μάν5»νε νίκην τινά τοΰ πατρός του
Φιλίππου, έκλαιε πικρώς, συλλογιζόμενος ότι ό πατήρ
του δεν ή5ελε τόν άφήσειν τίποτε νά κερδήση' ε’γώ δέ,
ε’ξ εναντίας, 5οηνολογώ φοβούμενος ότι δέυ 5έλετε μ*
άφήσειν τίποτε νά χάσω.’
Πολ,ιά
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άκοαψος διαγωγή των της μισης τιξεως πολιτ^.ν, ο-τινες, αν καί ολίγον τι άδιοφοροι πρός τήν παιδείαν,
είναι μ’ όλον τούτο υπερβολή οραστηρίοι και ικανωτατοι. Αί ε’ργατικαί τοξας είναι άπλαί καί ευπροσή
γοροι, ή δέ συναναστροφή των ευάρεστος, όσον όποιαδηποτε είς τό Βερολϊνον. Αί διασκεδάσεις τών άνωτέρων
τάξεων συνίστανται είς έσπερινάς σύναναστροφας, εες
τό 5έατρον, είς μουσικας συμφωνίας, μουσεία, σΐοας
ζωγραφιών, κτλ., ώς καί είς ε’κορομάς είς την εςοχηυ
πανοικί γινοαένας, καί είς τό κυνηγιον, Κατα την περιχωρον τοΰ Βερολίνου υπάρχουν μέρη άξιόλογα δια κυνηγιον' άλλ’ οί συχναζοντες αυτά κυνηγοί άνήκουν μάλλον
είς τάς μ ίσ α ς παρά είς τας άνωτερας τοξεις. Οι ταπΞίνοτεροι τ¿Ζν πολιτών εΟ^α-ριττο^νται τν;ν
είς τά σφαιριστήρια, (εκ των οποίων π ίν καφενεΓον
έχει εν), όπου, εύρίσκοντες τούς συντρόφους των, κα5ίζουν π'ριξ μεγάλης τινός τραπέζης οπισ5εν υψηλών
λευκών
ποτηρίων ζυ5ου, και περνούν την ωραν με τρα
Τ ο Βερολ.ΐνον, ή βασιλεύουσα της Προυσσιας, είναι
νούς
γέλωτας
καί άγροίκους άστεϊσμους.
Η συνομιλία
πόλις νεόκτιστος, ούδεμίαν άκομη εχουσα συγκρισιν
των
φυσικά
δέν
είναι
πρώτης
ποιοτητος.
Και ειοημέ τάς λ.οιπας πρωτεύουσας τής Εύρωπης, ,ας οι αρ
μονέστατοι
όμως
ν
’οι
συχνσζουν
τα
καφενεία
ταυτα,
χαιότητα σεβασμίας,— τήν Μόσχαν, τήν^ Βιίνναν,
τών
όποιων
ή
συνορ.ιλία
περιστρέφεται
εις
τους
5εατριτους Παρισίους, τό Λονδίνον. Ά ρχητερα ητο κώμη,
άπό άλιείς μόνον κατοικουμένη, τοπο5ετημένη 3’ επί κούς νεωτερισμούς, τούς ύποκριτάς, τόν τελευταίον ν-ον
μικροΰ ποταμίου είς τό μέσον ε’ρημου, ήτις κα5υπεβλη- α’οιδόν τοΰ 5εατρου, τας μουσικας συμφωνίας, και άλλας
5η είς καλλιέργειαν διά τής φιλοπονίας των κατοίκων. διασκεδάσεις. Ε ίς τό Βερολϊνον υπάρχουν δυ'ο 5έατρα.
Συχνάζουν δέ πολύ τά καφενεία καί οί μα5ηταί, οίτινες
Έμπόριον ε’νεργοΰσα ούχί πολλά εκτεταμένου, έχει
μίαν μόνην κυριωτέραν όδόν, καλουμίνην Οδον του συζητοΰν καί κρίνουν τήν ικανότητα τών κα5ηγητών
Βασιλίως’ άλλ’ έκ τοΰ άλλου μέρους, έχει πολυαρι5μους τοΰ πανεπιστημίου καί τάς παραδόσεις αυτών, φιλονεμωραίας δημοσίους πλατείας, κομψάς οικοδομάς, τερ κοΰν περί τοΰ Ε ί ν α ι και Μ η ε ί ν α ι , περι 1 ποπνούς καί καταγραφους κήπους, και όδους ευ5ειας, κειαίνων καί ’Αντικειμένων, τελειόνοντες γενικώς τας
όπου δυσκολωτατα χανεται και ο άπλο;στατος άκομη συζητήσεις μ’ άπόφασιν νά καταφυγωσι·| είς οΐνοπωξένος. ’Αλλογενείς κατοικοΰν σπανίως εις τό Βερολϊ- λείον, όπου έν βωκαλιον Βορδιγαλικοΰ οίνου πωλείται
νόν ό5εν οί κάτοικοι, είς εαυτούς περιωρισμένοι, δια δυο δραχμάς, Ούγγρικοΰ δέ περί τά 35 λεπτά. *Αν
φέρουν των κατοίκων πασης άλλης Ευρωπαϊκής μητρο- εδώ έρε5ισ5ώσιν όλίγον, έμβαίνουν κάποτε είς συζη
πόλεως τοσοΰτον, ωστε ουο αυτών, μετα πολυετή απου- τήσεις πολιτικας' άλλά πρέπει νά ήναι βεβαιότατοι
σίαν είς ξένον τόπον συναπαντώμενοι, άναγνωρίζουν ό ότι δέν υπάρχει κατάσκοπος είς τήν συντροφιάν αυτών'
είς τόν άλλον άπό τήν πρώτην λέξιν. Σεμνυνονται κα5ότι ενας λόγος άπροφυλακτος άρκεί νά τούς κα5υδέ διά τήν κα5αρότητα, μέ τήν οποίαν λαλοΰν τήν ποβσλη δια χρόνους είς έπαγρυπνησιν, άκόμη δε και
μητρικήν αυτών οισλεκτον' πλην τθ;,ο κα5ισ,ανει νά τούς πέμψη είς τήν φυλακήν. Μ’ όλον τοΰτο, δεν
επιτηδευμένην τήν όμιλιαν των" επικρατεί οε μαλιστα υπάρχει πόλις Ευρωπαϊκή, όπου συζητοΰνται 5ερμοτεή σύνή5εια αυτη είς τούς άξιωματικούς τών βασιλικών ρον τά πολιτικά, όπου ό βασιλεύς ε’παινείταμ ή ψέγε
ται πλέον ε’λευ5ερα, ή όπου άμφισβητοΰσι περί συντάγ
σωματοφυλάκων.
Αί άνώτεραι τάξεις λαμβάνουν εκπαιδευσιν κλασι ματος πληρέστερον, παρά είς τό Βερολϊνον' πλην ταΰτά
κήν, ήτις όμως περιορίζεται ύπερ το Οεον εις Λατινικα γίνονται πάντοτε ιδιαιτέρως.
Οί ε’ργαται άπέχουν πολύ μακραν ευοαιμονος κατακαί ιστορίαν, τών ε’πιστημών και των ωφέλιμων τεχνών
στασεως.
Οί έργοδόται, όλίγον κερδαίνοντες, δέν έμδιόλου παραλειπομένων- τρίβουν δε καί τινα χρόνον
ποροΰν
νά
πληρόνωσι
μεγάλους μισ5ους εις τους εαυτών
είς μα5ήματα ουτιδανά. Αί νεανιδες λαμβάνουν ευ
άν5ρώπους,
τών
οποίων
όμως προβλέπουν τας τροφας
γενικήν μέν, πλήν περιωρισμένην καί μοναστικήν όπω
καί
τό
κατσλυμα.
σοΰν άνατροφήν' άπαιτοΰν δέ άπό τους άνδρας όλας
’Από τάς κατωτέρας τοΰ λαοΰ τάξεις, τριών ειδών
τάς δυνατάς περιποιήσεις καί φιλοφροσυνας, καί μάλι
άν5ρωποι
πρέπει να σημειω5ωσιν, ως αποκτησαντες
στα πειράζονται σπουδαίως μέ τήν έλαχίστην παράφήμην
είς
τό
Βερολϊνον καί τήν Προυσσίαν, τουτεστιν,
βασιν τών συνή5ως άπονεμομένων είς αυτάς τιμών.
αί
ίχ5υοπώλαιναι,
οί γωνιοστοται, καί οί ΒοϊγτλανΕ ίς τών άνωτέρων τάξεων τούς τεχνητούς τρόπους άντιδοί.
Αί
ίχ5υοπώλαιναι
φημίζονται όχι όλιγωτερον
παραβάλλεται ή στα5ερά μέν καί άπλοϊκή, μάλλον δέ
4* γ'.
ΗΘΗ Κ Α Ι Τ Ρ Ο Π Ο Σ T O T Ζ Η Ν Ε Ϊ Σ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ.
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ενταύθα παρ’ άλλαχού διά τη ν εύστροφίαν της γλώσ-

σης των χαί την ταχύτητα της προφοράς των. Νέοι,
κλίσιν έχοντες νά γελασωσιυ, υπάγουν συχνά είς τό
Ιχ θ ύ οπωλείον, xa't ζητούν νά πειραξωσι κάμμίαν άπ’
αυτας" ε’ρεΒισΒείσα εκείνη, πήδα ευΒύς επάνω, βάλ
λει τάς χεΓρας ε’πί των ισχίων, χαί ε’ξεμεί βωμολοχίας
καί ύβρεις κάποτε δι’έν τεταρτημόριου της ώρας άδιακόπως. Οΐ γ ω ν ι ο σ τ ά τ α ι εΓναι πτωχοί, δυστυ
χείς άνθρωποι, οίτινες περιαίνουν είς τάς γωνίας των
όδών, ζητούντες εργον ώς βασταζοι με πληρωμήν μετριωτατην. ΕΓναι δ’ επίσημοι διά την πολυποσίαν
αύτών, καί διά την γνωρισιν όλων των του Βερολίνου
αστεϊσμών" καθότι πάσα μεγαλόπολις έχει τους ίδιους
αυτής άστεϊσριούς, το δέ Βερολίνου είναι διαβόητου
κατά τοΰτο. Οί Βοίγτλανδοί είναι οί πλίον αγροίκοι,
άκαλλιίργητοι, ε’ξευτελισμένοι κάτοικοι διαφόρων γειτο
νιών είς τό άρκτικόν αέρας του Βερολίνου" χρήσιμοι δε
άνΒρωποι σπανίους περνούν άπό τάς συνοικίας των, ε’κ
φόβου μη συναπαντηΒώσι με το άθλιον καί δυστυχές
τοΰτο γένος.
Τόποι άνέσεως είς τά περίχωρα του Βερολίνου εΰρίσκονται πολυπληΒίστατοι, όλοι δε γίαουν είς τό άκρον
τάς Κυριακάς" ε’ξ αυτών είναι καί ό περίφημος καί ωραιό
τατος Ζωολογικός Κήπος (όστις όμως δεν περιέχει ζώα)
με το. των πολυαρίθμων καφενείων του. Παραπονείται
δέ ό Προΰσσος ότι δεν εχει άδειαν νά καπνίζη είς τδν
εύρύχωρον τοΰτον κήπον, οπού βαδίζει τις έν τεταρτη
μόριου της ώρας χωρίς νά ίδη κατοικίαν, ή κάποτε καί
ν’ άπαντήση ψυχήν. Είναι δέ άπηγορευμίνον τό κά
πνισμά καί είς τάς οδούς όλων των πόλεων καί κωμο
πόλεων' δΒεν καί φαίνεται ό χαρακτηρ του αστυνομικού
συστήματος της Προυσσίας,— αυθαίρετος άκόμη καί
είς τά παραμικρά.
Οί πολιτικοί άρχοντες καί υπάλληλοι της Προυσσίας
είς τινας μέν κλάδους είναι υπόχρεοι νά έργαζωνται
κοπιαστικώτατα, ώς, παραδείγματος χάριν,είς τό ταχυ
δρομείου' είς άλλους δέ πράττουν πολλά ολίγον" όλοι
πληρόνονταε μέτρια.
Οί στρατιωτικοί ένοχλοΰνται
άδιακόπως μέ μικράς υπηρεσίας καί γυμνάσεις. Ί ον
χειμώνα, κατά τό διάστημά των δριμυτέρων πάγων,
ε’ξασκούυταί είς ευρύχωρα γυμναστήρια, ω’κοδομημένα
είς τά περιπολία του Βερολίνου, περικλείοντα δέ μεταξύ
τεσσάρων τοίχων ικανήν έκτασιν μέ καμαρωτήν στέ
γην, Κατά τής Προυσσικής στρατολογίας τους κανο
νισμούς, πας ένας χωρίς ε'ξαίρεσιν είναι ύπόχρεως
νά υπηρέτη- είς τό στράτευμά" πλήν μέ την διάκρισιν
ταύτην, ότι όποιος δύναται νά ΰποφέρη τήν άπαιτουμένην έξέτασιν, καί νά παρασκευαστή άφ’ εαυτού, δουλεύει
Ιν μόνον έτος, οί δέ μη δυνάμενοι νά πράξωσι ταύτα
οφείλουν νά δουλεύσωσι τρία' μετέπειτα όμως δέν ΰπόκεινται πλέον είς ενεργόν υπηρεσίαν, εκτός κατά τό
διάστημά του πολέμου. Υποκατάστατοι, κοΒώς είς
την Γαλλίαν, δέν συγχωρούνται’ άνικανότης μόνον
¿ςαιρεί άπό δούλευσιν,

Άπριλ.

Ε ίς τό Βερολίνου υπάρχει πανεπιστήμιου, καί διά
φορα γυμνάσιά" είς όλα όμως ταΰτα, δίδονται παραπολυ είς κλασικά μαθήματα, άμελούντες τάς ε’πιστήμας'
άλλως έχει τό πράγμα είς τήν ε’ξαίρετον Πολυτεχνικήν
Σχολήν, την άνοιγομίνην τάς Κυριακάς διά τεχνίτας.
Είς τό πανεπιστήμιου αί ίατρικαί μαλιστα ε’πιστήμαι
παραδίδονται καλώς' αυτού δέ, ώς καί είς άλλα πανε
πιστήμια τής Γερμανίας, γεννωνται ιατροί τόσον έξοχοι,
όσον όποιοιδήποτε είς τόν κόσμον. Οί νοημονίστεροι
τών κατοίκων τού Βερολίνου, ώς καί οί των πλειοτίρων
Γερμανικών πόλεων, ΰπεραγαπούν μεταφυσικάς ε’ρεύνας, περί τάς οποίας στρέφονται οί διαλογισμοί καί ή
συνομιλία τοσούτον, όσον είς επικράτειας ε’λευΒερωτίρας
περί τά πολίτικα" τούτο δέ καλώς γνωρίζουσα ή Προυσσική κυβέρνησις ε’νΒαρρύνει πολύ τήν σπουδήν τ ής
ηβικής φιλοσοφίας.
Ή μαγειρική τέχνη είς τό Βερολίνου δεν είναι παρά
δια το πολυποίκιλου αυτής αξιοσημείωτος" ό μάγειρος
τον Βερολίνου άναγκη πάσα νά δύναται νά κάμνη δώ
δεκα διάφορα προσφάγια έκ γεωμήλων, καί νά μαγειρεύη κομματιού κρέατος κατά οκτώ διαφόρους τρόπους.
ΊχΒ ύες, όρνιθες, και κυνήγιον, τρώγονται πολύ. Τού
γεύματος ή γενική ώρα είναι τάς δώδεκα ή τήν μίαν.
Πάσα οικογένεια πίνει καφέν τό πρωί καί μετά τό
γεύμα. Ό τρόπος τής μαγειρικής των υπερεπαινείται
άπό τους ε’υτοπίους" άλλά τα θερμά των ροφήματα,
(σοΰπαι) βλάπτουν ε'ξίσου τους όδόντας καί τόν στό-

^ χ « ν·
Τό 1620 τού Βερολίνου οί κάτοικοι ήσαν μόνον
10,000, τό δέ 16S8 δέν ύπερίβαιναν 18,000" τό 1721
ε’συμποσούντο είς 53,355, καί τό 1775 είχαν αύξήσειν
είς 135,580. Τήν παρούσαν εκατονταετηρίδα ε’στσΒη
πολύ ταχυτέρα ή αύξησις' άπό 157,696 κατά τό 1811
άνέβησαν είς 178,811 τό 1817" τό δέ 1828 είς 236,850, καί τό 1831 είς 246,475. Πρός τά τέλη τού
1834 ε’λογαριο ζοντο ώς 252,000, μεταξύ τών οποίων
ήσαν 4,700 Λατίνοι, καί 4,500 ’Ιουδαίοι, οί δέ λοιποί
Διαμαρτυρόμεναι.
Η

ΕΚ

«Λ Ι+Ε Ω Ν

Ω Φ Ε Λ ΕΙΑ .

Τ ο άκόλουΒον είναι άπόσπασμα ε’ξ ε’πιστολής, τήν
οποίαν επεμψεν ό Όβερλίνος πρός γυναίκα, ήτις είχε
δοκιμάσειν πολλάς αλλεπαλλήλους Βλίψεις" δείχνει δέ
καί τήν ζωηράν αυτού πίστιν καί θερμήν εύλάβειαν,
καί τόν άπλούν τρόπον, με τόν οποίον ε*ξέφραζε τής
καρδίας αυτού τά αισθήματα"—
Έ χ ω έμπροσθεν μου δύο πέτρας, κατά μίμησιν πο
λυτίμων λίΒων, αίτινες ομοιάζουν εντελώς κατά τό
χρώμα, τό νερόν, καί τήν καΒαρότητα" άλλ’ ώς πρός
την λάμψιν διαφέρουν πολύ. Ή μέν 3-αμβόνει άπό
τήν λαμπρότητα, τής δέ ή λάμψις είναι άσΒενής, ώστε
δ οφΒαλμός δέν λαμβάνει εΰχαρίστησιν άπό τήν Βίαν.
ΠόΒεν ή διαφορά α 'τ η ; Τό αίτιον είναι τούτο. Ή
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ζώμεν μέ άνΒρώπους, ε’λαττόνεται δέ, όταν ζο.μεν^μεμία εχει μόνον οκτώ κοψίματα" ή δ’ άλλη όγδοηκοντα.
μονωμένοι. ΈντεύΒεν είς τήν μόνωσιν^ ήμών, όταν
Τ ά κοψίματα ταύτα γίνονται μέ εργασίαν βιαιοτο.την
τύχη, παραλαμβο νομεν διά συντροφιάν ζι· α κατωτέρου
χρειάζεται νά κόψη τις, νά όμαλύνη, και νά υαλιση.
είδους, ή συνοίκειούμεΒα μέ άψυχα πράγματα, ζητουν’Εάν ήσαν έμψυχοί αί πίτραι αύται, καί ήμπορουν να
τες οότω νά άναπληρώσωμεν τό κενόν, το όποιον αίσπααίσθανθω σι τί ύπέφεραν, ή λαβούσα όγδοηκοντα κοφίνόμεΒα είς τήν ψυχήν μας.
ματα ήθελε νομίσειν τόν εαυτόν της ουστυχεστατην,
Διά τής γινομένης πρός τους άλλους άνακοινωσ^ως
καί φΒονήσειν τήν καλοτυχίαν τής άλλης, ή οποία,
αίσΒανόμεΒα ότι αί μέν ήδοναί ήμών αυξάνουν, αι δε
όκτώ μόνον λαβούσα, είχεν ϋποφέρειν τό ^δεκατημοριον
λύπαι ε’λαττόνονται. Έ χομεν χρείαν συλλυπησεως
τών παθημάτων εκείνης. Πλήν ή μεν εργασία., αφου
είε τά λυπηρά, καί ή εύχαριστησίς ήμών εις τας ευτυ
μίαν φοράν γένη, τελειόνει" ή δέ μεταξύ των ουο πε
χία ς δέν είναι τελεία, ε’άν οεν ηναι οιηρημενη.
^
τρών διαφορά μένει διά παντα" ή ολίγον παρούσα
‘Ολαι αί κοινωνικά! παΒήσεις, άγαπη, ευγνωμοσύ
άμαυρόνεται διόλου ύπό τής παυτο-σης τά πο'λλα.^ ^
νη, κτλ., μάς προξενούν ήδονήν" έξ εναντίας δε ολαΐ
Δέν έμποοεί τούτο νά ε’ξηγήση όπωσουν το ρητόν
αί άντικοινωνικαί, μίσος, θυμός, ε’κδικησις, κτλ.,
τού Κυρίου μας. τού όποιου οί λόγοι πάντοτε άναφερον^
^ ,
ται κατά τό μάλλον ή ήττον είς τήν αιωνιότητα; συνεπιφέρουν λύπην.
Μάς ήδύνει ή ύπόληψις, διότι συνάπτει
l06‘
* Μακσριοι οί πενΒούντες, ότι αύτοί παρακληΒησονται
κάς μας δυνάμεις τάς τών άλλων" μάς λυπεί ή κατα
μακάριοι, είτε χωριστά Βεωρούμενοι, είτε παρα
φρόνησες, διότι χωρίζει τάς δυνάμεις τών άλλων άπο
βαλλόμενοι μέ τούς όσοι δέν ύπέφεραν τοσας Β/αψεις.
*Ώ ! άς ήδυναμεΒα πάντοτε νά πίπτωμεν είς τα ς α γκ ό  τάς ίδικας μας.
Ό άνΒρωπος, έχων πλειοτερας ιοεας παρα τα ζωα,
λας του ώς παιδία, νά πλησιτζωμεν είς αυτόν ώς άρνια
γνωρίζει καλητερα τούς περικυκλούντας αυτόν ^κινουάβοήΒητα, καί πάντοτε νά τού ζητώμεν υπομονήν,
νους, δΒεν επεταε νά ήναι καί πλέον δειλός.
Η μεύπόκλισιν, όλοτελή άφοσίωσιν είς τό Βέλημά του, πιγαλητέρα λοιπόν κρίσις αυτού καί ό μεγαλητερος φόβος
στιν, καί εγκάρδιον ύπακοήν είς τάς έντολάς, τας οποίας
πρέπει νά τόν κάμνωσι νά εκτίμα την ωφελειαν, την
δίδει είς τούς όσοι Βελουν νά ήναι μαΒηταί του. * Κύ
όποιαν δύναται νά λαμβανη άπό τους όμοιους του, διά
ριος ό Θεός Βέλει ε’ξαλείψειν τά δακρυα άπ ολα τα
τής άντιλήψεως αύτών είς τάς χρείας του, καί διά τής
ποόσωπα,’ λέγει ό ΤΙσαΐας. Παρατηρεί οε και ό άγιος
συνδρομής τής Βελήσεως καί τών δυνάμεων αύτών με
Παύλος, ‘ Τό γάρ παραυτικα ε’λαφρόν της ετλίγεως
τήν ίδικήν του. ΈντεύΒεν πανταχού εύρέΒη γλώσσα
ήμών καΒ’ υπερβολήν _είς ύπερβολήν αιώνιον βάρος
έναρΒρος μάλλον ή ήττον τελειοποιημένη, ήτις, εύκολυδόξης κατεργάζεται ημίν.
νουσα τήν άμοιβαίαν άνακοίνωσιν τών χρειών, ευκολύ
Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΤΗ Σ TOT Α Ν Θ ΡΟ Π Ο Ϊ.

Ε ις όλους τούς τόπους καί είς όλους τούς καιρούς

ίύρέΒη κοινωνία άνΒρωπίνη, όπου ευρέΒησαν ίχνη τινα
άνΒρωπίνου γένους.
, , ,
,
‘Αν ήδύνατο εν άτομον άνΒρωπου να υπορχη τωόντι
καΒ’ εαυτό, ήΒελεν είσΒαι αδύνατον να πολυπλασιασΒή. Ή χρεία τού γένναν, έμφυτος ούσα εις την
άνΒρωπίνην φύσιν, πλησιάζει τό άρρεν πρός το Βηλυ,
καί ή εντεύθεν τεκνογονία αναπτύσσει το αίσΒημα
τής, ^υγγενείας. ‘Αν είς τά μαστοφόρα ζώα εν γενει
τέρΚ νον ε’μπορή" νά χωρισΒή άπό τους γονείς ^αφου
μόλις παύση είς αύτό ή χρεία τού Βη/.ασμου εις το
άνΒοώπινον όμως είδος τό τέκνον δια την αδυναμίαν
του βιάζεται νά μένη άχώριστον άπό τους γονείς τονλανιστον εως δώδεκα έτη. Ε ίς τούτο το μεταξύ γεννώνται άλλα τέκνα, καί συγχρόνως αυξανει το φιλτρον
μεταξύ αύτών καί τών γονέων.
Τό φιλτρον τούτο,
άναπτυχΒέν άμοιβαίως είς τά τέκνα ε’κ των βοηΒειων
τάς οποίας λαμβάνουν παρά τών γονέων, προετοιμάζει
βοηΒείας είς τό γήρας τούτων, καί είναι νεον αίτιον
ένώσεως.
,
-,
Ε ίς τάς αύτάς περιστάσεις, και μη υποτεΒεισης
χρείας μονώσεως, ή εύυπαρξία ήμών αυξάνει, οταν συ-

νει καί τήν ενέργειαν τών πρός ε’κπλήρωσιν μέσων^
Ή κοινωνία δέν είναι, δέν εστσ.Βη, καί δεν Βέλει
είσΒαι ποτέ άλλο παρά γενική αγορά, όπου έκαστος
πωλεί τά ΐδικά του πράγματα, ή τάς υπηρεσίας του,
διά νά λααβάνη άντί τούτων τά πράγματα η^τας ΰ^πηρεσίας τών άλλων. Ε ίς τήν συναλλαγήν τούτων έκα
στος δίδει εκείνο, τό όποίον ε’κτιμα κατά τήν χρείαν
όλιγώτερον, δι’ εκείνο τό όποίον εκτίμα περισσότερον,
καί ουτω ή κοινωνία γίνεται εις ολους ωφέλιμος.
^
’Ακόμη καί όταν οί άνΒρωποι καμνωσιν^ υπηρεσίας
κατά τό φαινόμενου δωρεάν, εμπορεΐ τις να είπη οτι
καί τότε καμνουν συναλλαγήν" δίδουν μέρος της καταστάσεώς των, ή τού χρόνου, διά νά άπολαύσωσι την
ζωηροτάτην, τήν πλέον άξιίπαινον ήδονην, την τής
ευεργεσίας, ή διά νά ε’λευΒερωΒωσιν άπο τό βαρυτατον
άλγος, τό όποίον είναι νά βλέπη τις άλλον πασχοντα.
’Η εργασία πολλών άνΒρώπων ενωμένων δίδει μεγαλη’τερον γινόμενον παρα η ατομική έκαστου.
' Ό τα ν πολλοί ε’ργαζωνται ύπέρ άλλήλων, έκαστος
εμπορεΐ νά δο.Βη- είς έν τι έργον, πρός τό όποίον έχει
μεγαλητέραν κλίσιν, καί εντεύθεν γίνεται τελειότερου,
Αί νοητικαί δυνάμεις αναπτύσσονται και έκτεινονται είς τήν κοινωνίαν πολυ πλέον παρα εις την ακοι
νώνητου χαταστασιν" διότι πρώτον μέν κάνεις διν
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έμπορεί νά βλίπη τά πάντα άφ’ εαυτού' έπειτα, είναι
πλίον ευκολον να μαν3·ανη τις παρά νά ε’φευρίσκη'
23·=ν, πολλών άν3·ρωπων συγκοινωνούντων όμοΰ, το παρατηρη3·έν άπό τινας ευ3ύς γίνεται γνωστόν εις τους
άλλους' καί φ3·ο:νει νά εύρε3ή" εις τινά ε’ξ αυτών σπιν3-ήρ μεγαλοφυΐας, διά νά ε’κλχμψη φως, καί νά γίνωσι
πολύτιμοι ανακαλύψεις κτήρια πάντων, καί κληρονοαία
των μεταγενεστέρων.— Φ ι λ ο σ ο φ ί α B a m b a .

’Απριλ.

φύλλα, οσα πίπτουν άπό δένδρα καί φυτά, χρησιμεύουν*
σήπουται, καί κοπρίζουν την γην. Ή χιών καί ή
βροχή διαχωρίζουν έξ αυτών τά άλατώόη μόρια, καί
μεταφέρουν αυτά είς τάς ρίζας των δένδρων όπόταν
δε τα φύλλα ηναι ουτω ε’στρωμίνα ε’πί της γης, προφυλαττουν τάς ρίζας νέων φυτών, σκεπάζουν τους σπόρους,
και διατηρούν πίριξ αυτών την άναγκαίαν 3ερμότητα
και υγρασίαν. Τούτο παρατηρείται κατ’ έξαίρετον είς
φ ύ λ λ α δρυος* γ ί ν ο ν τ α ι κ ο π ρ ο ς α ξ ιό λ ο γ ο ς δ χ ι μ ό ν ο ν ε ίς

τό δένδρου αυτό, άλλά καί είς τά τρυφερά βλαστάρια*
μαλιστα δέ χρησιμεύουν είς νομάς, βοη3οΰντα την
Ο Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ των άποκτώντων τά προς ζωήν εις την αύξησιν τοΰ ύπ’ αυτών καλυπτομίνου χόρτου. Τόσον
Μεγαλην Βρετανίαν άπό Ινα μόνον κλο δον των χειρο δε είναι άξιόλογοι αί ωφελείαι αύται, ώστε φύλλα πετεχνημάτων αυτής,— την εργασίαν του βαμβακιού,— πτωκότα ουδέποτε συνάγονται διά ν’ άπορόιφ3ώσιν,
λογαριάζεται άπο 1,200,000 έως 1,400,000, περιλαμ έκτος άν ηναι τόσον άφθονα, ώστε νά πνίγεται μάλλον
βανόμενων καί των όσοι καταγίνονται εις την κατα παρα νά τρεφεται ύπ’ αυτών ό χόρτος.
σκευήν και διόρ3ωσιν των μηχανών καί οίκοίοαών.
Α ν α τ ρ ο φ ή Γ τ ν α ι κ ε ι α . — Πεπαιδευμένη καί κα
Το 1764 ή ποσότης του είσαχ3·έντος βαμβακιού
δεν εφ3ανεν εις 4,000,000 λίτρας' το 1785 ητον λώς άνατε3·ραμμενη γυνή, με γνώσεις καί με τρόπους,
17,992,882' το δέ 1835, μετά πεντήκοντα μόνον έτη, είναι άγα3όν άνεκτίμητον, πλσσμα τό οποίον δεν έχει
άνίβη εις 363,702,963 λίτρας. Το 1790 ή όλικχ συγκρισιν τό πρόσωπον αυτής είναι άγγελικόν, ή συνο
άξία των έξαχ3·έντων βαμβακερών ϋφασμοτων ητον μιλία της ε’πουρανιος' όλη μαλακότης καί γλυκύτης,
1,662,369 στηρλίναι' το δε 1835 ή ολική άξια ύπερέ- ειρήνη, αγάπη, ευφυία, καί άγαλλ.ίασις. Κατά παντα
βαινεν 22,000,000 στηρ λινών. Ή όλικη άξί* των ευχαριστεί τάς πλίον ύψηλάς ε’πιλυμίας' ό δέ άνήρ,
χειροτεχνουμένων ύφασμοτων καί διά τό ήνωμένον βα- οστις έλαβε μίαν τοιαύτην διά μερίδιόν του, άς χαίρεται
σίλειον τής Μεγάλης Βρετανίας καί ’Ιρλανδίας καί διά μόνον αυτήν, καί άς ευγνωμονή. ’Εκ το~ άλλου μίρους,
ύπό3εσε τήν αυτήν γυναίκα χωρίς άνατροφήν, καί
ξίνας αγοράς λογαριάζεται ώς £ 34,000,000.
Το 1813 υπήρχαν είς την ’Αγγλίαν μόνον 2,400 ίδου τί επεται'— *Αν έχη άγα.3ήν ε’κ φυσεως δια3εσιν,
διά χειρος ίστουργεία' το, 1820 είχαν αυξήσειν εις ή άπαιδευσία τήν κα3ιστανει εύαπατητον καί άστατον"
14,150' το 1829 είς 55 500" καί το 1835 είς 116,801. ή ευφυΐα, διά τήν άμά3·ειαν, κάμνει αυτήν όχληράν
Ό άρι.3μος των παντο:ιδών υφαντικών ε’ργοστασίων, καί λάλον ή δέ ακρισία καί ή άπειρία κα3ιστανουν
οπου μεταχειρίζονται τάς άτμοκινήτους μηχανάς, ητον, αυτήν φαντασιώδη καί αυτογνώμονα. Ά ν ή δισ3·εσις
είς το 1834, 3,236' οί δε είς αυτά ε’νασχολούμενοι αυτής ηναι πονηρά, ή άπαιδευσία τήν κσμνει χειροτέέργοται ανέβαιναν είς 355,373. Έ κ του άκολού3ου ραν' γίνεται δέ υπεροπτική καί ύβρίστρια. Ά ν κλίνη
ε’πισημου πίνακος φαίνεται ή έκτασις καί άξιολογότης πρός τον 3υμόν, αγύμναστος οΰσα νά χαλιναγωγώ τά
έκοστου κλάδου των μεγάλων υφαντών χειροτεχνη πα3η, καταντά ε’ριστική καί 3ορυβώδης. Ά ν δέ πρός
τήν ύπερηφανίαν, ή ε’κ τής κακής άνατροφής άδιακρισία
μάτων'—
καμνει αυτήν άλαζόνα καί άξιογέλαστον.
Χ Ε ΙΡΟ Τ Ε Χ Ν Η Μ Α Τ Α

ΤΗ Σ

Μ ΕΓΑΛΗΣ

Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ Σ .

Εμγοστ’άιηα Βοαιβαχι-οΐ’, 1304 vAt»0. £vanχολον/jlbvoi 220,134
„
Μαλλιά
1322
„
„
71,274
,,
Μίταξυον
263
,,
,,
30,682
,,
Λι-νοιι
347
,,
,,
33,283

Το οικοδόμημα, οπου κατασκευάζονται τά βαμβα
κερά ύφσσματα,— τό ε’ργοστοσιον, μετά των είς αυτό
περιεχομένων μηχανών,— άξίζει περί τάς 100,000 λί
τρας στηρλίνας. Συνη3ως είναι έπταστεγον' άλλ’ ό
κόπος του άναβαίνειν είς τά ανώτερα μέρη τόσον ύψηλοΰ κτιρίου αποφεύγεται διά τίνος μηχανής, ητις ανα
βιβάζει καί τάς πραγματείας καί τους έργατας.
Τ α π ιπ τ ο ν τ α Φ ϊ ΛΛΑ.— Δεν πρέπει νά φανταζώμε^α ότι τά πίπτοντα φύλλα χάνονται όλως διόλου,
πλίον μη χρησιρευοντα' καί ό όρ3ός λόγος καί ή πείρα
μας διδάσκουν τό εναντίον. Τίποτε δεν χάνεται, τ ί
ποτε δεν είναι άχρηστον είς τον κόσμον- ο3εν καί τά

Α λ α ς .— Μολονότι τό άλας δέν είναι τροφήςΆδος,
χωρίς όμως αυτό ή τροφή ή3ελε χρησιμεύειν όλιγωτ&τ($ν*
απαιτείται πρός υγείαν, καί ίσως πρός ζωήν. Ε ίς
τήν 'Ολλανδίαν κατεδικαζοντο ποτέ οί κακούργοι είς
άποχήν άλατος, καί κατά συνέπειαν ε’νωχλοΰντο φοβερώς άπό σκώληκας. ’Ιατρός τις μας ειδοποιεί ότι είς
τήν νήσον Μαυρίτιον οί τών πολιτών άγοραστοί δούλοι
σπανίως λαμβάνουν άλας, καί ύπόκεινται είς σκώληκας
μέ υπερβολήν' οί δέ τής κυβερνήσεως δούλοι καί οί
κατά.δικοί λαμβάνουν άλας μετά τής τροφής των, καί
σπανίως πασχουν άπό τήν νόσον αυτήν.— Έ κ τοΰ
εναντίου, παραπολύ άλας, κα3·’ όποιανδήποτε μορφήν
καί άν λαμβάνεται, είναι πάντοτε βλαβερόν.
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σιδηροΰχον ορυκτόν, τό οποίον έπειτα συντριβοντες και
καιοντες μέ άν3ρακας άναλύουσι δίς καί τρις, έωσοΰ
ΣΟΤΗΔΙ ΑΝ.
σχηματίσωσι τά μεγαλα εκείνα στενά καί μακρα ελαΜ ι α ν ημέραν μακράν τής Στοκολμης εύρισκεται ή σματα, τά είς όλους γνωστά.
Κ ατ’ αυτήν τήν περίστασιν ε’3αύμασα έςαιρετως
Ουψαλία, μητρόπολις άλλοτε τοΰ βασιλείου, κείμενη εις
τήν
πρόνοιαν τοΰ Δημιουργού, έπειοη εγεμισε τον μεταλ
εύφορον πεδιάδά, διαιρούμενη δε άπο ποτάμιον εις το
λικόν
τοΰτον τόπον άπό διεξοδικα δάση, τών οποίων
μίσον, καί έχουσα όρ3ογωνίως κομμενας ολας τάς
τά
ξύλα
είναι τόσον άναγκαία είς την μεταλλουργίαν.
δδούς, είς δέ τό κέντρον μεγαλην πλατείαν.
UXiyxi.
Τό
πλεονέκτημα
τοΰτο εύρισκεται και εις την Κορτινές οίκίαι φαίνονται λιθόκτιστοι, αί οε λοιπαι ^ολαι
σικαν’
άλλ’
ή
’Αγγλία
έχει πολυ ευκολωτ=ραν άλλην
κατασκευάζονται άπό ξύλα μονον, και βαφονται εςωτεύλην,
τούς
γαιάνθρακας.
ρικώς μέ κόκκινον χρώμα.
^
Πλησίον τής πολεως Φαλουμ ειδον άλλα μεταλλεία
Ε ίς τήν μεγαλην πλατείαν εύρισκεται ή πρώτη εκ
κλησία, Γοτ3ική οικοδομή, εργον Γάλλου άρχιτεκτονος, χαλκού' άλλ’ ε’κεί ό άν3·ρωπος καταβαίνει πεζός' ε’πειδή
όστις εδωκεν είς αυτήν τό σχήμα τοΰ εις ΙΙαρισίους ή φύσις τοΰ τόπου έσυγχώρησε νά κόψωσιν είς του βρά
ναοΰ τής Παναγίας (N otre Dame).
Εκεί εις μικρόν χον βαάμίδας άλλεπαλλήλους, ώς κλίμακος, άπό τήν
παρεκκλήσιον άπό μαρμαρον με τεσσαρας πυραμίδας κορυφήν εως τό βα3ος.
Ό χρυσός, ό άργυρος, ό χαλκός, καί ό σίδηρος, κατηνείς τάς γωνίας φαίνεται και ο τάφος του I ουσταβου
Βαζα, τον οποίον σέβονται κατ’ ε’ςοχήν οί Σουηδοί' τησαν πολύτιμα καί άναπόφευκτα μέταλλα είς την πα
έπειδή γεννη3είς άπλοΰς καί δυστυχής πολίτης ήλευ- ρούσαν κοινωνίαν' άλλά δεν δύναται άν3ρωπος νά ίδη
3-ίρωσε τούς συμπατριώτας του άπό τον ζυγόν της ξενο ούτε νά ε’ν3υμη3·η χωρίς φρίκην τούς κινδύνους, τους
κρατίας, καί έστερίωσε τήν διαδοχικήν μοναρχίαν, όπο'ους ύποφίρουσιν οί μεταλλευταί, 3αμμίνοι ζωντανοί
τής όποιας ή ευγνωμοσύνη τοΰ λαοΰ κατεστησεν αυτόν είς τούς μεγάλους εκείνους τάφους, εργαζόμενοι ημίγυ
μνοι, καί τόσον ώχροί καί άκα3·άρτοι, ωστε μόλις διααρχηγόν.
,
Τό πανεπιστήμιου τής Ούψαλίας είναι η πρώτη οο- κρίνονται.
Άνα/ωροΰντες έκεί3εν είς τήν Χριστιανίαν, κα3εξα καί τό καύχημα τής πόλεως ταοτης, επειοη ε’κεί3=ν
δραν
τής Νορβεγίας, ύπεφέραμευ τόσην ψύχραν, ώστε
προήλ3ον διασημότατοι κατά τήν σοφίαν άνδρες, με
ή
πνοή
ήμών μετεβάλλετο είς κρύσταλλον. Έπεράσαταξύ δέ τούτων μαλιστα ό Λινναίος, οστις, πτωχός τομεν
πολλάς
λίμνας, αί όποίαι δλαι ήσαν περικυκλωμεσον κατ’ άρ/άς, ώστε ε’δανείζετο πρός χρήσήν τά παναι
άπό
καταπυκνα
δαση, τών όποιων τα δένδρα ελαμλαιά τών συμμαθητών αυτοΰ ύποοηματα, κατηντησ=
πον
τήν
νύκτα
ώς
άδάμαντες
διά τήν πάχνην, ή όποία
διά τής έπιμελείας καί ε’πιμονής να οιορισ3η και δι
τά
έσκέπαζεν'
ώδηγούμε3α
δέ
είς τον δρόμον άπό τό
δάσκαλος τής βοτανικής είς τό πανεπιστήμιου αυτο,
βόρειον
σέλας,
λαμπρότατων
φώς
είς τόν όρίζονςα, του
καί διευ3υντής τοΰ βοτανικοΰ κήπου.
όποίου αί ποικιΐόχροοι ακτίνες σκορπιζόμεναι άπετελουν τό μεγαλοπρεπέστατου τής φυσεως 3·=αμα.
Ή Χριστιανία είναι ώραία πόλις, έχει ευ3·είας και
πλατείας όδούς, καλοκτίστους δέ οικίας. Οί χωρικοί
τής Νορβεγίας είναι ευτυχέστεροι παρά τούς Σουηδους
καί τούς Δάνους, ώς έχοντες πολλά έλευ3ερίας. προνό
μια, δυνάμει τοΰ κώδηκος τών νομών, τον οποίον ε3εσπισεν ό βασιλεύς Χριστιανός πέμπτος.
Τρέφονται δέ μέ μεγαλα όψαρια και σπανίως με
αλμυρόν κρέας. Δια την έλλειψιν η σπανιοτητα του
Πλησίον τής Ούψαλίας εύρίσκονται περίφημα τινά χόρτου, εως καί τά βοσκήματα τρέφονται εκεί με ταρι
σιδηρά μεταλλεία, ο3εν εκφερεται ο προς κατασκευήν χευτά όψαρια. Μή έχοντες άρκετόν σίτον, μεταφίρουχάλυβος άναγκαίος σίδηρος είς τήν ’Αγγλίαν, Γαλλιαν, σιν αυτόν μακρο3εν διοοντες εις ανταλλαγμα σίδηρον,
καί άλλοΰ. Ε ίς τά βα.3ύτατα ταΰτα υπόγεια κατα- χαλκόν, καί οικοδομικήν ή ναυπηγήσιμου ξυλείαν, με
βαίνουσιν οί άν3ρωποι κρεμασμένοι είς μικρόν, καδοον τήν οποίαν κατασκευαζουσι καί αυτους τους δρομους.
τρείς τεσσαρες όμοΰ. Πολλάκις έτρόμαξα, οτε τό φο Έκτος τών είρημένων εδωδίμων οι χωρικοί ζητοΰσι
ρείου τοΰτο έκτυπα άπό τό έν καί τό άλλο μέρος είς μέ μεγάλους κινδύνους τά πτηνά καί τά ώά των είς
τήν κατάβασιν* αλλ ο φοβος μου κατηντησε μαλιστα αυτάς τάς φωλεάς, πηγμένας ε’πανω άποκρήμνων καί
ανυπέρβλητος, οτε ε’ξαίφνης έσάλευσε σχεδόν δλον τό υπερυψήλων βράχων, ό3εν πίΛτουσι πολλακις νεκροί.
Ε ίς τήν οδοιπορίαν ταύτην έ3αύμασα βλέπων ώς
σκοτεινόν ε’κείνο σπήλαιον άπό τον κρότον καί τήν βιαν
πραγμα
παράδοξον λευκους λαγωους' αλλ έμαάον έπει
τής πυροκόνεως, τήν όποιαν αναπτοντες σχιζουσι τους
τα
ότι
αί
άρκτοι, αί άλώπεκες, καί αί πέρδικες αύταί
βράχους καί 3-ραύουσι τάς πέτρας, διά νά ευρωσι τό
Α 1ΙΟ ΣΙΙΑ ΣΜ Α
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τούτο το χρώ μα /α μ β ά ν ο υ σ ι τον χ ειμ ώ να , ώστε o tà την
ομοιοτητα της χ ιονος άποφεύγουσι τήν καταδίω ξιν τών
έχθ ρ ώ ν.— A n w o a . Κ ο ι ν . Γ ν ώ σ ε ω ν .

11

Άπριλ.

αναλίοσις πρεπει να Λογαριασ-η ως οιπ/.ασια ταντης
δι’ έκαστον άτοριον, ε’πειδή είς πολλά μέρη προσφσγιον
άπό αυγά καί γαλα κατεσκευασμίνον είναι τροφή συνηθεστατη. Τ ά εις όλου τό βασίλειον άναλισκόμενα
ανγά, περικλειόμενης καί της πρωτευούσης, άναβαίνουν
είς 7,231,160,000* πρόσθες είς τον άριθμόν τούτον
τά ε’ςαχθέντα καί τά διά μεταγίννησιν άπαιτούμενα,
καί ακολουθεί ότι 7,380,925,000 ανγά ε’γεννήθησαν
είς Γαλλίαν κατά τό 1835.
Ε Λ Ε Φ Α Ν Τ ΙΑ Σ 1 Σ ,

■ - f w w g i i ü i ^ B W w i l l iW i i i i i W i a i M U l t 'l

Ί ά παράλια της Νορβεγίας φημίζονται διά δίνην,
η θαλασσοστρόβιλον τρομερώτατον, όστις σύρει ε’ντός
εαυτόν πλοία, εως οε και κητη, μίλια είσίτι άπεχοντα.
ΘτΜΟΣΟΦΙΑ TOT Β οΟ Σ . — Ε ις την νότιον Αφρι
κήν ο βους θριαμβεύει τΤ.εια.
II νοησις αυτού φαί
νεται άνωτίρα της τον ίππου, μόλις δε κατώτερα της
τον κυνός. Οι Οττεντοτοι έχουν τούς βόας ιίκιακούς,
και συντρόφους πκσης ηδονής καί παντός κόπου των*
εις οε τονς Κάφφρας χρησιμεύουν ώς ύπ.-ρασπισταί
και δούλοι, βοηθουντες αντους νά ε’πιμελώνται τά ποί
μνιά των, καί να τά προφνλάττωσιν άπό ε’χθρούς. ’Ενώ
τά πρόβατα βόσκουν, ό πιστός βονς στέκει πλησίον

Αλλ οι βοες ο.τοι διδάσκονται νά πολεμώσιν όχι μονον τονς τα πο ρινιά / ατνραγωγονντας, άλλά καί τους
εχθρούς τον ίχνους.
Παν στροτευμα Όττεντότων
προμηθεύεται *·πο αγιλην βοών, οίτινες, ε’ξαπολυόμενοι
κατά του εχθρού, άνατρίπουν δ,τι καί αν ήθελε τους

νίκην
*ις
/.ον διά τονς κυρίους των, πριν ¿κείνοι άρχίσωσι κάν
τήν μάχην.
(ι_ Η α Ε Ι Σ 1 Λ Α Λ Ι Α Ν . — Ό άριθμός τών αυγών, όσα
εξήχθησαν άπό τήν Γαλλίαν τό 1813, ήτον ] ,754,140.
Μεταςυ του 1816 καί 1822 ά άριθμ.ός άνίβη άπό
8, /33,000 εις 55,717,500* τό δε 1834 ό άριθμός
είχεν αυξήσειν είς 90,441,600. Τό 1835, 76,190,120
άπεστσλθησαν είς τήν ’Αγγλίαν, «0,800 n e τό Βέλγιον, 49.696 είς τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας τής Ά ρ ε ρικης, 42,960 είς τήν Ελβετίαν, 34,800 είς τήν
Ισπανίαν, και 306,304 είς άλλα μίρη τον κόσμου.
I ων εςαχ,σ-εντων κατά τό έτος αντό ή τιριή ολόκληρος
έσυμποσοΰτο εις 3,829,284 φράγκα. ΤΙ ε’ν Παοισίοις
άναλωσις λογαριάζεται ώς 115$ αυγά τόν άνθυωπον,
ήτοι 101,152,400. ΤΙ δε είς άλλα μέρη τής Γαλλίας

Τ110
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Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ των άθλιων εκείνων, όσοι πάσχουν
άπο τήν τρομεράν ταύτην νόσον, γνωστήν είς τάς νή
σους τον Αιγαίου Πέλαγους υπό τό όνομα Λ ω β a ,
κινεί πάντα ευαίσθητου είς οίκτον. Διότι οί τοεοντοι
όχι μόνον ύπόκεινται είς δριμείς πόνους, ένω τό σώρια
βασανίζεται καί αποθνήσκει βαθμηδόν, άλλά κατα
δικάζονται προσέτι μέ άθυμίαν ψυχής νά άποβάλωσι
πάσαν ε’λπίδα θεραπείας ε’κ μέρους τών ιατρών, καί νά
στερηθώσιν ε’νταυτω τήν περίθαλψιν καί σχέσιν των
φιλτατων συγγενών των. Ό θ ε ν πρός τους φιλάνθρω
πους άναγνώστας δεν χρειάζομαι απολογίαν είς τήν
παρσΰσαν σύντομον ε’ξέτασιν τής τοιαύτης νόσου, καί
τών μέσων τά όποία μέχρι τοΰδε ε’φανησαν χρήσιμα
είς τήν θεραπείαν, ή τουλάχιστον ε’λά.φρωσίν της.
Μερικοί άπό τους αρχαίους ιατρούς τήν ώνόριασαν
Λ ε ο ν τ ί a σ ι ν διά τήν ύποθετομενην ομοιότητα ραά
τόν λίοντα είς τό ε’ξηγριωμίνον βλέμμα, ρυτιδωμένου
πρόσωπον, συνηρεφή ¿φρύδια, καί στρογγυλούς οφθαλ
μούς οΰ λωβοΰ. Ά πό τούς Εύρωπα ονς ώνομασθη
Έ λ ε ρ α ν τ ί α σ ι ς τ ώ ν Γ ρ α ι κ ώ ν διά τήν τραχύτη :α του δέρματος έξομοιουμένου μέ τό του έλεφαντος, καί πρός διακρισιν όμοίας τινός νόσου μεταξύ τών
Ά ρ άβων. Ή δε άκρωτηρίασις καί διαφθορά τών
δακτύλων καί τής ρινός, άποτελίσματα θλιβερά τής
ιδίας νόσου, δικαιόνουν τήν ε’πωνυμίαν A ω β a .
Ή νόσος αυτή χαρακτηρίζεται άπό τά ακόλουθα
συμπτώματα. Κ ατ’ άρχάς διάφορα μέρη του σώματος
ε’ςογκόνονται συγχρόνως, ή άλ/.ηλοόιαόόχως,ν^^^πό
φλόγωσιν ε’ρυσιπελατώδη. Τό φύσκωρ.α μετ ολίγον
μέτριο·ζ ετχ ι κατά τό μάλλον ή ήττον, άλλ’ άντ’ αύτοΰ
μίνουν ε’ντός του δέρματος φύματα είς είδος ρόζων, τά
όποία είναι ομαλά (πλακωτά), καί αυςανουν βαθμηδόν
κατά τό μεγε3ος άπό ήμισυν ε’ρίβιν3·ον εως τό ήμεσυ
ενός καρυδίου. Με τόν καιρόν τό άνω3·εν ώς καί τό
πίρι^ αύτών δέρμα μεταβάλλει τό φυσικόν του χρώμα
είς βα3·ύ κόκκινον, ή στιλπνόν ύπόχαλκον, γίνεται
τραχύ καί ρυτιδωμενον ε’δώ καί ε’κεί, καί ναρκόνεται ή
χάνει τήν συνή5·η αύτοΰ αίσύ-αντικότητα, ώστε είς
αυτήν τήν κατάστασιν ό πάσχων δεν δοκιμάζει πόνον,
I ύστερον όμως μερικά άπό τά. φύματα καταντούν είς
çoyw v "λκη, τά όποία θεραπευόμενα άφίνουν κακο-
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κετά πεπεισμένος, ότι είς τήν πατρίδα του ^Σάμον,
μόρφους ουλάς, άλλα 0έ διαλύονται χωρίς νά έλκω^ωσι.
όπου τό πάθος δεν είναι σπάνιον, ή αρχική αιτία του
Τά μεταςύ τοών φυμάτων διαστήματα, καί ε’ςαιρετως
προέρχεται άπό τήν άμετρον χρήσιν τοΰ ελαίου είς τήν
τών όσα άναφίουται είς τό μέτωπον, διακρινονται απο
δίαιταν τών κατοίκων, οιοτι είναι παρατηρημενον ο.ι
τό ε’κεΐσε.βα3ύως ρυτιδωμενον δερμα.^ Ε ίς τας πατά θύματά της είναι πολυπληθέστερα είς έκείνας τάς
ρειάς καί χείλη τά φύματα είναι μικρότερα και πυκνό
κωμοπόλεις, όπου αντό είναι το οαψιλ=στερον προιον,
τερα, καϊτώς καί είς τούς μυκτήρας, οίτινες τζ/.χ τυνονκαί ε’ξετασας ε’βεβαιώθη ότι καί είς Μιτυλήνην, όπου
ται, συστρέφονται, καί γίνονται σκληροί ε’ς αίτιας των.
καί ή νόσος καί τό ελαίου είναι άφθονα, συμπίπτουν
Φύματα τοΰ αυτοΰ είδους, άλλ’ ακόμη μικρότερα, υπάρ
αί Γδιαι περιστάσεις. Αί μεσόγειοι πόλεις, και γ.-νιχουν συνήθως ε’ντός τοΰ στόματος ε’πανω είς τον ουρα
κώς όσαι άπίχουν τής θαλασσής, ύπόκεινται σπανιώνίσκον, σταφυλήν, καί φαρυγγα* αυτά έλκόνονται^συ
τερον είς,τήν νόσον ταύτην. Έ χομεν άρκετά οιοόμενα
χνά, άλλ’ ή ελκωσις καί ό ε’ξ αυτής πόνος είναι τοσον
ότι αύτη άκολουθεΓ κατά κληρονομικήν διαδοχήν μάλ
¿λατρά, ώστε ό νοσούν δεν αι’σ3ανεται τήν υπαρςίν των.
λον παο’ ότι μεταδίδεται άπο εν προσώπου εις αλλο
Ενίοτε ή ελκωσις συμβαίνει είς τόν μυςώδη υμένα τής
διότι είναι παμπολλα παραδείγματα άνδρών είς την
ρινός, καί τότε, ε’κτός τής πυώδους ύλης, ό νοσών έκπλ'ον στενήν κοινωνίαν μέ συμβίας πασχούσας, γονέων
πνεει ε’νταυτω άνυπόφορον δυσωδίαν, και χάνει ^την
Ιμέ τέκνα, κτλ., οίτινες εμειυαν ύγιεΓς μέχρι τέλους* ώς
αίσΒ-ησιν τής όσφρήσεως. Με τήν δυσώδη υλην εκπί
ε’πιτοπλείστον όμως οί συναναστρεφομενοι τους ποσχ_ονπτουν καί τά τρυφερά καί λεπτά κοκκαλα τήψ-ρινος, η
τας ύπόκεινται είς τήν ίδιαν νοσου, οιοτι είναι ταυ.οόποία ¿-ομαλίζεται χάνουσα τό κύρτωμά της, και ένιοτε
γ ρ ό 'ρ ω ξ εκτεθειμένοι ¿ίς τάς αύτάς αιτίας τοΰ κακού.
σήπεται ‘όλοσχερώς άπό τήν ιδίαν Ιλκωσιν. ^ · '
Τά θεραπευτικά μέσα, οια το.ν όποιων το άυθρωΤΙ άλλοίωσις τής φωνής τοΰ πάσχοντος είναι προτζινον σώμα άπαλλασσεται άπ αυτήν την νοσου, ^η
φανετ σημείον δτι καί ό λάρυγξ ύπόκειται είς παρόμοιας
τουλάχιστον καταστέλλεται ή προοοος της, είναι ως
ε’πιδρομάς τής νόσου. Ό συνημμένος χιτών (οοιψπιε’φεξής* Ή δίαιτα τοΰ πασχοντο; πρέπει νά περιοριοϋν!α) τοΰ όφθαλμοΰ πρός τούτοις συμπάσχει ενίοτε,
σθη είς γαλακτηρά καί άλλα ε’ξισου εύχυμα και άπλά
καί ή ορασις σκοτίζεται κατά τό μάλλον ή ήττον.
φαγητά, καί είς ποτά χυλώδη ή γλοιωοη, ώς τά καταΦύματα όμοιιδή άναπτύσσονται συγχρόνως εις τας
σκευαζόμενα άπό άφίψημα κριθής, άλθαιας, τραγαχείια ς καί πόδας, οίτινες είναι πάντοτε ε’ςωγκωρνοι,
κανθης, ρίζης όρχεως. λειχήνος ’Ισλανδικού, η σπέρ
άλλ’ εύρίσκονται συνήθως τοποθετημένα μόνον είς την
ματος κυδωνίων. Ή χρήσις των θερμών λ.ουτρων προς
εξωτερικήν επιφάνειαν τοΰ βραχιονος κα. της /* ι?° - τούτοιε. και μικραί δόσεις οπίου ε’σωτερικώς, συντείνουν
κα3·ώς καί τών ποδών. Κατά πρώτον αύςανουν βρα
πολύ είς τό νά καταπραύνωσι τον γενικόν ερεθισμόν,
δέως, Ιπειτα φλογόνονται καί διαλ'ονται, η καταντούν
τόν άπό τά έλκωμένα φύματα πρόξενόύμενον.^ Πολλάείς ελκη. Οί καοποί τών χειρών -αί πολλάκις οι λοι
κις τό σύνθετον άφίψημα τής σαρσαπαρίλλης καί
ποί άρμοί τών δακτύλων καί ποδών σκληρύνονται, και
ίεροξύλου, συγχρόνως μέ μικράς δόσεις ύδραργ-ρου
έκ τούτου γίνονται δυσκίνητοι. Ότχ" έλκω3·ωσ»ν αυτα
καί άντιμονίου, ωφέλησε τά μέγιστα.
Οί ιατροί
τά μερη, τά ελκη βαθμηδόν προχωρούν είς β.ι5ος, και τών ’Ανατολικών ’Ινδιών εκθειάζουν τό άπό αρσενικόν
αί φαλαγγες τών δακτύλων π.ιτουσι μια μετα την καί πέπερι σύνθετον καταποτιον προς ^·εραπ=ιαν τής
άλλην, άφίνουσαι ούτω τόν νιοοΰντχ κολοΊωμενον να νόσου. Ό ιατρός ’Ραϋέρος καί άλλοι μετεχειρίσθησαν
ζήση άκόαη όλιγα ίτη κακά κακώς.
^
(
μέ αίσια άποτελέσματα το άλειμμα τής αμμωνίας
Τό στελεχος, ή κορμός τοΰ σώματος, συνήθως μενει καί τοΰ ιωδίου, καί βαμμα τών κανθαρίδων εξωτερικώς,
ακέραιον* ή κυκλοφορία τοΰ αίματος ^ιν^.χι με π-^ισ
διά νά ε’ρεθίσωσι τό ναρκωμενον οερμα εις υγιή φλοσοφύοα^όοαδύτητα, πλήν τακτικά* ή ανα.τνοη, πεψις,
γωσιν, ή όποία, άν τυχόν καταντηση υπερβολική, με
* ^ Ε © · « ς διαπνοή εξακολουθούν είς τήν υγιή των τριάζεται μέ θερμά λουτρά, διοουν οε εις τον αύτον
κ Ι Ι Ρ Ι ι σ ι ν πολλούς χρόνους, καβ γενικώς ό^ όργανικαιρόν καί ε’σωνερικώς βάμμα τοΰ ιωδίου.^ ^
^ (
συ,ός τών σπλάγχνων είναι φυσικός. Αί τρίχες π ί
Είναι πρόδηλον ώσαυτως, οτι ο νοσών οεν εμπορεΓ να
πτουν άπό όλα σχεδόν τά μίρη τοΰ σώματος, ε’κτος του ε’λπίση τελείαν θεραπείαν ε’νοσω εςακολουθεϊ επάγγελ
περικρανίου.
Αί νοητικαί δυνάμεις^ τών ^ νοσουντων
μά βλαβερόν είς τήν υγείαν, ή κατοικεί είς τοποθε
είναι'συνήθως ναρκωμεναι καί ϋπνηλαι, και το σωμα σίαν, ήτις συντείνει είς τήν άνάπτυξίν και αυςησιν
των φαίνεται βεβαρυμενον ώς άπό ενδόμυχον οκνηρίαν.
τής νόσου, καί διαιταται κακώς.
’Ωσαύτως πάσχουν άπό μελαγχολίαν και αθυμιαν γυ
νής, φυσικά παρεπόμενα τής τόσον τρόμερας νοσου. ^
Δ ί Α Σ Ι ί Ε Α Λ Σ Ι Σ . — Κάμνε τήν ηδονήν δούλην του
Αί αίτίαι τής νόσου ταύτης δεν ε’ξηκριβω^-ησαν αρ
έργου σου, διά νά μή γένης σύ δούλος της ήδονης.
κετά είσετι. Άπλυσία, άκαθαρσίη, καί κ α κ ή δίαιτα
’Οσάκις άναβαίνεις είς τό όρος, άφινε τήν δούλην ταυύποθετονται ότι συντείνουν είς τήν άνάπτυξίν της
την είς τήν κοιλάδα* οσάκις δέ υπάγεις είς την πολιν,
καί ε’ξαιρετως ή άμετρος χρήσις ταριχευμενων κριών η
άφινε αύτήν είς τά προάστεια.
ίχθύων. Ό συντάκτης τοΰ παρόντος άρθρου είναι αρ-
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Ι ο κλιρα της Αίγυπτού υπό μέν τών Ευρωπαίων
γενικώς νομιζεται Βερμοτατον, άλλ’είς τους κατοίκους
της Ιν δ ία ς ήΒελε φανην ψυχρόν. Κ ατ’ άλήΒειαν όμως
δεν είναι ούτε το εν ούτε τδ άλλο, γλυκύ δέ καί συγκερασμένον, προσφυίστατον εις την πλήρη άνάπτυξιν δλων
των άνΒρωπίνων δυνάμεων, καί σωματικών καί νοητικών.
Ε ίς την Αίγυπτον οί άνεμοι δεν είναι τόσον ευμετά
βλητοι, όσον είς τά πλειότερα μέρη του κόσμου. Δυο
μόνον έπικρατούν, ό βόρειος, δέκα περίπου μήνας είς
το διάστημά του χρόνου, καί ό νότιος, τούς λοιπούς
δυο. 'Ο πρώτος, καλούμενος ύπό των άρχαίων εΤησίας, είναι υγιέστατος, καί χρήσιμος είς τά της ναυ
τιλίας. Όρμωμενος άπό την Μακεδονίαν καί Θράκην,
περνων επινωΒεν του όρους Ταύρου καί της έν Κρήτη
χιονοσκεπ: στου Ηδης, καί διαβαίνων την Μεσόγειον,
ψΒανει δροσερωτατος είς τούς Αιγυπτίους, υγείαν καί
ρώμην βαστι ζων επί των πτερύγων αύτού. Χρησιμεύει
δέ τά μέγιστα καί είς την ναυτιλίαν του Νείλου. Χω
ρίς τύν εξ αυτοϋ βοήθειαν ό γενναίος ουτος ποταμός
δεν ηΒελεν είσΒαι πλωίμος, κατα μίαν διεύΒυνσιν, διά
το ισχυρόν αυτούρεύμα- άλλά μέ τού βορ'ους την δυνα
τήν πνοήν τά πλοιτρια νικούν το εμπόδιου τούτο, καί
μαλιστα προβαίνουν ταχύτατα.
Έ π ί τού Νείλου
λοιπόν ¿μπορείς νά ίδης πράγμα, τό οποίον άλλο-ύ δεν
φαίνεται, πλοία ιστιοφόρα άναβαίνοντα καί καταβαίνοντα συγχρόνως τον ποταμόν, άμφότερα δέ προχωρούντα μέ ίσην ευκολίαν καί γρηγορότητα.
Ο άλλος άνεμος, ό ε’κ της μεσημβρίας πνίων, καλεί
ται υπό τιίν εντοπίων Χαμσην, επικρατεί δέ τόν ’Απρί
λιον καί Μ ιί’ον. ’Εκνευρίζει τό σύστημα είς τρόπον
πάροδο ον, ¿πιφίρων τοιούτον αίσΒημα χαυνώσεως,
ωστε ο-νατα; τις εύκολα να καταλοβη παροιμίαν κοι
νήν μετατυ τυ.ν ίνδων, ηγουν, ότι 1καλη’τερον είναι νά
κοΒηταί τις παρά νά στέκη, καλϊ/τερον νά κβίτεται
παρά νά κοΒηται, καλλιστον δέ πόντων νά κοιμάται.’
1 ου μεσημβρινού άνίμοιί αί ποιότητες αύται προίρ-χονται άπό την διτβασιν αυτού ε’πανωΒεν τών πρός νότον
της Αίγύπτου καί Νουβίας έρημων. Ε ίς τάς έρημους
αυτας ό άνεμος ουτος είναι ςοβερωτατος. Κάποτε
προφΒο νει εμπορικήν συνοοιαν* όταν δέ τούτο τύχη-,
τά πρώτα συμπτώματα της πλησι: σεώς του είναι Βερμότης αίφνιδία καί πνιγηρά, μέ σκοτεινήν σειράν κοκ
κινωπού φωτός είς τον ορίζοντα. Πλησιοζοντος τοί
άνίμου, τά ζώα χώνουν τούς μυκτηρας αυτών είς την
άμμον- ό άήρ μετ’ ολίγον γεμίζει άπό λεπτήν κόνιν,
καί σκοτος παχύτατου καί φρικωδίστατον περικυκλόνιι
τον οδοιπόρον. 1 οιαύτη άνεμοζαλη είς την έρημον
είναι πολύ τρομερωτίρα των πλίου σφοδρών Βαλασοοταραχών.
Άναμφιβόλως αί πρός άνακαλυψιν των
πηγών τού Νείλου εκστρατεία! τού Καμβύσου καί Άλε-
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ξάνδρου ε’χάΒησαν είς μίαν των άνεμοταραχών τούτων
της έρημου.
Ά λλο τί, χαρακτηρίζον την φυσικήν της Αίγυπτου
κατάστασιν, είναι ή παντελής άνομβρία. Ε ίς μέν
την Κάτω Αίγυπτον βρέχει κάποτε ¿λίγου τ ι- άλλ’ είς
την Ά νω , τήν Θηβαίδα των Ελλήνων, Μ ιζραίμ δέ
των Γραφών, ή βροχή πανταπασιν άγνοείται. Ό
Μωϋσης, οστις είχε κατοικησειν πολλούς χρόνους είς
την Αίγυπτον, ειδοποίησε τούς Ίσραηλίτας, υπάγον
τας είς την γην της επαγγελίας, δτι αυτή δέν ητον
ώς ή γη της Αίγύπτου, δπου ¿πότιζαν τά σπαρτά ώς
κήπον λα χάνων' * άλλ.’ ή γη, είς την οποίαν έμβαίνετε
διά νά κληρονομήσετε αυτήν, γη λ.όφων καί κοιλάδων,
πίνει νερόν άπό την βροχήν τού ουρανού.’ ΜανΒανομεν
δέ καί άπό τόν Ηρόδοτον, δτι έπί Ψαμμητίχου ή πτώσις ¿λίγων σταλαγμών ΰδατος ¿τρόμαξε τούς κατοίκους
τόσον, ώστε ό μέν λαός ε’νεδύΒη σσκκον, οί δέ ιερείς
ε’διπλασίασαν τάς προσφοράς αυτών.
Ά λλά μολονότι βροχή έξ ουρανού δέν δροσίζει τήν
Αίγυπτον, ή τού Νείλου δμως ε’τήσιος πλημμύρα καΒιστανει αύτήν γονιμωτέραν πσσης σχεδόν άλλης χώρας
ύπό τόν ήλιον. Ε ίς τόσον ύψος άναβαίνουν τά νδατα,
ώστε άκάτια περνούν έπανωΒεν τών άγρών καί μεταξύ
τών δένδρων κατά πάσαν διεύΒυνσιν. Ά π ό κώιιην
είς κώμην ύπαρχουν κατεσκευασμέναι ύψωμέναι όδοί.
Ίον καιρόν τούτου τού ε’νιαυτού ή Αίγυπτος άναπαύεται, καί ή διψασμένη γη πληρούται άπό υδωρ.
Ώ ς τά υδατα άρχίσουν νά πίπτωσιν, οί γεωργοί,
χωρίς ν’ άροτρεύσωσι, σπείρουν τόν σπόρον έπί τής ίλύος
ή λάσπης. ’Επειδή δέ τά νερά άποσύρονται καί ξη
ραίνονται βαΒμηδόν, επεται δτι τά σπαρτά ωριμάζουν
είς τά πέρατα τής Αίγύπτου κατά τόν αυτόν καιρόν,
όποταν σπείρεται ό σπόρος ε’πανω είς τό χείλος τού
ποταμού. Τωόντι, είς τήν χωράν ταύτηυ ¿μπορείς νά
ίδης συγχρόνως τόν σπορέα διασκορπίζοντα τόν σπό
ρον αυτού, τόν άγρόν σκεπασμένου άπό χλωρά γεννή
ματα, καί τόν Βεριστήν συναγοντα τούς μεστωμένους
σταχεις- ή, μ’ άλλας λέξεις, ¿μπορείς νά ίδης τό εαρ,
τό Βέρος, καί τ» φΒινόπωρον, όλα ταυτοχρόνως μειδιώντα ε’νωπιόν σου.
Ό Βερισμός τού σίτου γίνεται τρείς ή τ ίσ σ α ρ ^ ^ ^ Β ς
μετά τήν σποράν. Έ π π δ ή δέ ό Νεΐλ.ος έξακ8λούρ*ί
ένν'α μήνας είς τήν κοίτην αύτού,, χρειάζεται νά ποτίζωνται άκολούΒως οί άγροί, ώστε νά παράξωσι νέα
προί’οντα- τούτο κατορΒοϋται διά τροχών, οιτινες, άναβιβσζοντες τό υδωρ ε’κ τού ποταμού, κενόνουν αύτό είς
σκαφας, δΒεν διοχετεύεται άπό διώρυγας είς τούς
άγρούς. Βλέπομεν λοιπόν τήν άλ,ήΒειαν τών λόγων
τού Μωϋσίως, δτι ή γή τής Αίγύπτου ε’ποτίζετο ώς
κήπος λαχανων. ’Εκτός δέ τού σίτου, παράγει ¿ρύζιον, βαμβάκιον,; λίνον, ινδικόν, καί άλ.λα.
Δύο άξιόλογα. Βηρία ευρίσκονται είς τήν Αίγυπτον,
ό Ίπποποταμος, καί ό Κροκόδειλ.ος. Ό Ιπποπόταμος
ήτο ποτέ κοινότατος είς τήν χώραν ταύτην, άλ.λά τώρα

χιύουσι καί τούς Βάπτουσιν είς ιερούς τάφους. Οί δέ
κατοικούντες τήν Έλεφαντίνην πόλιν καί τούς τρωγουσι" διότι δέν τούς νομίζουσιν ιερούς. Λέγονται δε
όχι κροκόδειλοι, άλλά χαμψαΓ κροκοδείλους δέ οί νΙωνες ώνόμασαν αυτούς παρομοιάζοντες τό σχήμα των με
τό τών κροκοδείλων, τών γινομένων είς τόν τόπον των
μέσα είς τούς φρσκτας.
‘ Τούς πιανουσι δέ μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους,
έγώ.όμως γράφω ¿κείνον, ό οποίος μέ φαίνεται άξιώτατος
διηγήσεως. Άφού βαλη δόλωμα είς άγκιστρον πλάτην
χοίρου, τό ρίπτει είς τό μέσον τού ποταμού, αυτός οε,
ίχων ενα άλλον μικρόν χοίρον είς τό χείλος τού ποτα
1 —
3 . /
Τόν κροκόδειλον μάς περιγράφει ό ’Ηρόδοτος ουτω- μού, τόν κτυπα- άκούσας λοιπόν τήν φωνήν ό κροκόδει
1Ί ών κροκοδείλων ή φύσις είναι τοιαύτη. Τέσσα- λος, τρέχει πρός αυτήν, έπειτα, άπαντήσαςτήν ραχιν,
τήν καταπίνει, έξωΒεν δέ τόν ελκουσιν. Ό τα ν δε
ρ α ς μήνας είς τήν καρδίαν τού χειμώνος δέν τρώγα
τίποτε- δν δέ ζώον τετράποδου, είναι χερσαίου καί λι ε’ξελκυσΒρ είς τήν γήν, πρώτον μέν ό Βηρευτής χρίει
μναίου- διότι γεννά τά αυγά του καί τά έκλ.επίζει είς τούς ¿φΒαλμούς αύτού μέ λάσπην- καί ε’άν μέν κάμη
τήν γήν, καί τό περισσότερον μέρος τής ήμέρας διατρι- αυτό, πολλά εύκολα επατα τόν υποτάσσει- ε’άν όμως
βει είς τήν ξηράν, τήν δέ νύκτα δλην είς τόν ποταμόν- δέν τό κάμη, μέ κόπον.’
Φαίνεται άληΒώς παρίδοξον, οτι ¿Βνος πολιτισμέ
διότι τό νερόν είναι Βερμότερον άπό τήν αίΒρίαν καί
νο
ν,
ώςοί Αιγύπτιοι, ¿λοτρευαν τό ζώον τούτο ως Βεον.
τήν δρόσον. Ά π ’ όλα δέ τά Βνητά, όσα ήμείς γνωρίΆ
λλ
’ ό απόστολος Παύλος λύει τήν άπορίαν με τά
ζομεν, αυτό άπό μικρότατου κατά τό μέγεΒος γίνεται
ε
’φεξής
λόγια- 1 Διότι, γνόντες τόν Θεόν,ουχ ώς Θεόν
μεγαλώτατον- διότι τά αυγά, τά όποια γεννά, δεν
¿δόξασαν,
ή εύχαρίστησαν- άλλ’ ε’ματαιωΒησαν εν τοίς
είναι πολύ μεγαλ.η'τερα άπό τά τών χηνών, καί ό νεοσ
διαλογισμούς
αυτών, καί ε’σκοτίσΒη ή ασύνετος αύτών
σός του γίνεται άναλογος μέ τό αυγον- αυξανόμενος οε
καρδίαφασκοντες
είναι σοφοί ε’μωράνΒησαν- και ήλγίνεται καί εως δεκαέξ πήχεις, καί ετι μεγαλητερος·.
λαξαν
τήν
δόξαν
τού
άφΒαρτου Θεού ε’ν όμοιωματι είκοΈ χ ι ι δέ ¿μματια μέν χο.ρου, ¿οοντια οε μεγτ.λα και
νος
φΒαρτού
άνΒρώπου,
καί πετεινών, καί τετράποδων,
χαυλνΐόδοντας άναλόγους με το μιγεΒος του. Μονον
καί
ερπετών.’
Ή
άνΒρωπίνη
φιλοσοφία μόνη δέν άρχει
δέ τούτο τό Βηρίον δεν Ιχ ει γλώσσαν εκ φνσεως, ουτε
ν’
άπαλλαξη
τόν
άνΒρωπον
άπό
τήν πλέον παχυλήν
κινεί τό κατωσάγωνον, άλλά, διαφέρον και κατα τούτο,
είδωλολατρείαν,
καί
τά
πλέον
αίσχρα
ε’γκλήματα.
είναι τό μόνον Βηρίον, τό οποίον προσπελάζει την άνω

σπανίως εύρίσκεται έδώΒεν τών καταρρακτών τού Νεί’λβυ. Τό παχύτατου αύτού δέρμα ίχ ε ι τιμήν μ^εγίστην.
Λογίζεται αρμοοιωτατον προς κατασκευήν τών άσπιδων, τάς όποιας κοινώς μεταχειρίζονται οί Αραβες.
Τά μικρότερα κομμάτια χρησιμεύουν ί ι ’ άσκούς, αί δέ
μίνουσαι λωρίδες οιά μαστιγας. Οι ¿δοντες α^.ού,
προσέτι, τιμώνται μεγαλως, καΒότι νεωστί άνεκαλύφΒη
ότι ¿ξ αυτών κατασκευάζονται ¿δόντις άριστοί κατά
μίμησιν τών άνΒρωπίνων. ΌΒεν καί μεγαλη ποσότης
τών όδόντων τού Ί πποποτάμου στέλ,λ.εται κατ έτος είς
Λονδίνου καί Παρισίους. ( Ιδε ΑποΒ. 1 ομ. Β . —ελ.

σιαγόνα είς τήν κατω. Έ χ ε ι δέ καί ¿νύχια δυνατά
καί δέρμα λεπιδωτόν, τό όποίον έπανω είς την ία χιν
είναι άρρηκτου. Μέσα είς τό νερόν είναι τυφλόν, καί
ίξω είς τό υπαιΒρον οξυδερκέστατου. Έ π ;ιδ ή δέ ζη
είς τό νερόν, ίχ ε ι εσωΒεν τό στόμα γεμάτου άπό βδέλλας- τά άλλα λοιπόν όλα πτηνά καί Βηρία τόν άποφεύγουσιν ό δέ τροχίλος, ώφελών αύτόν, ίχ ε ι είρηνην
μ,αζη του- διότι, όταν ό κροκόδειλος άπό τό νερόν ε’κβη
ήν καί χασκη, (συνειΒιζει δε να κάμνη τούτο
πλείστον πρός τόν ζέφυρον άνεμον), τοτε ο
ε’μβαίνων είς τό στόμα αύτού, καταπίνει τάς
ό δέ κροκόδειλος ευαρεστείται ωφελούμενος,
καί δέν βλάπτει καΒόλου τόν τροχίλον.
1 Ε ις τινας μέν Αιγυπτίους οί κροκόδειλοι είναι
ιεροί, είς τινας δέ όχι, άλλά τούς μεταχειρίζονται ώς
πολεμίους. Οί δέ κατοικούντες περί τάς Θήβας και
οί περί τήν λίμνην τού Μοίριος τούς Ιχουσι πολλά
ιερούς, καί τρεφουσιν έκάτεροι άπό ενα κροκοδείλου
μαΒημένον νά ήναι χειροήΒης- βάλλοντες δε είς τα
αύτία των ¿νώτια χρυσά καί λίΒινα χυτά, είς δε τους
ε’μπροσΒίους πόδας περιδέματα, καί δίδοντές τους
τροφήν άπότακτον καί Βυματα, περιποιούνται αύτους
πολλά καλά ενόσω ζώσιν, όταν δέ ψοφήσωσι, τούς ταρι-

Ο ρ ν ι ς ’Ινδικός, άλέκτωρ, καί φασιανός, συνεκατοικουν. Μετά καιρόν, έστσλΒη αλλαχού ό ’Ινδικός
όρνις- ό δέ άλέκτωρ καί φασιανός εμαλωσαν" ό άλεκτωρ
ε’νίκησεν, καί ό φασιανός ίγινεν άφαντος. Ά λλα μετ
άλίγας ήμέρας ϋπέστρεψε, συνωδευμένος μέ τόν Ινδικόν
όρνιν- οί δύο σύμμαχοι έπεσαν κατά τού δυστυχούς
άλέκτορος, καί τόν ¿σκότωσαν.
—

■
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ΠΕΓΙ Θ Ε Ρ Α Π Ε ΙΑ Σ TOT ΠΑΡΟΕΤΣΜΟΤ.

Π ο Λ Λ Α Κ ί Σ Βεραπεύεται ό παροξυσμός μεταξύ τών
κατωτέρων τής κοινωνίας κλάσεων δι’ άποκρυφων ιατρι
κών. Μ’ ετυχε ποτέ γραμματεύς τις περίφημος διά
τήν Βεραπείαν τού παροξυσμού- άλλα μολονοτι ίσχυρως
τόν παρεκάλεσα, δέν ήΒέλησε νά μέ φανέρωση τό μυ
στικόν.
Έπιτυχαίνουν δέ οί τοιούτοι, μόνον διότι
εμπνέουν Βάρρος καί πεποίΒησιν. Ε ίς τόν βίον τού
Λόρδου Άρχιδικαστού Χόλτ ιστορείται τό εξής περί
εργον.
Κατά τήν νεαράν αυτού ηλικίαν είχεν ό κύριος Χολτ
υπέρμετρου ζωηρότητα, ώστε δυσκόλως ήμπόρει νά χαλινωΒη- έτυχε δέ είς μίαν περίστασιν νά σταΒη μέ
τινας συντρόφους του είς ξενοίοχείόν τι, όπου έμβήκαν

‘W i
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*ίς τόσ·ν χρέος, όσον δεν ήμπόρβυν νά πληρώσωσιν.
Ε ίς τοιούτο δίλημμα έπρόσδραμκν είς τον Χολτ, παρα-χαλοϋντες μέ χάνίνα τρόπον νά έχβάλη αυτούς άπό τά
•στενά. Ό Χολτ παρετηρησε τήν θυγατέρα τοϋ ξενο
δόχου ότι εφαίνετο πολύ άσ5ενής, έρωτήσας δέ, έμα3εν
άπό τόν πατέρα της ότι είχε παροξυσμόν. Έσύναξε
λοιπόν διάφορα φυτά, καί άνεκάτωσεν αύτά με πολλάς
■διατυπώσεις, έπειτα δε τά έτύλιξεν είς χομμάτιον μεμ
βράνης, επί του όποιου είχε χαράξειν γραμματα τινά
καί σημεΓα. Ή πάλλα, την οποίαν ούτως ήτοίμασεν,
¿κρεμάσ5η περί τόν τράχηλον της νεάνιδος, χαί ό π α 
ροξυσμός δεν ¿πανήλ3ε. Μετά ταϋτα ό χαλός σου
ιατρός ¿ζήτησε νά πληρώση, άλλ’ ό ευγνώμων ξενοδό
χος άπέβαλε πάσαν όποιανδήποτε άνταμοιβήν, ό δε
Χολτ χαί οί σύντροφοί του άνεχώρησαν.
Μετά πολλούς χρόνους, άφοϋ έγινε Λόρδος ’Α ρχιδι
καστής, ε’φέρ3·η έμπροσθεν αύτοϋ γυ,νή τις κατηγορου
μένη ώς μάγισσα. Μόνην απολογίαν Ιχαμεν ή δυστυχής, ότι της εύρίσχετο μία πάλλα, ητις πάντοτε ¿3εραπευε τόν παροξυσμόν. Ό κριτής επίασε την πάλλαν,
έλυσεν αύτήν, χαί την εΰρηχεν αύτήν ε’χείνην, την οποί
αν είχε χαμειν είς τάς νεανιχάς του ήμέρας διά νά
-ίατρεύση τόν παροξυσμόν της νέας, χαί νά πληρώση
τό χρέος του.
Ό Βαρόνος β ίπ ΐδ ί^ ΐβ άναφ'ρει γέροντα σκυτοτόμον,
όστις έφημίζετο ώς ιατρός άριστος του παροξυσμού.
'Ο Βαρόνος ηρωτησεν αύτόν τίνι τρόπω ε’πετύχαινεν, η
ποιον ιατρικόν μετεχειρίζετο. ‘"Ω !’ είπεν ό σκυτοτό
μος, ' ακούσε' ιατρεύω προσποιούμενος ότι ¿μπορώ νά
ιατρεύω. Ό χοσμος λέγει ότι δύναμαι νά ιατρεύω τόν
παροξυσμόν όταν δ’ Ιρχωνται πρός ¿με, λέγω ότι ¿μ
πορώ νά τούς ιατρεύσω, έπειτα υπάγω είς τόν χηπόν
μου, χαί τούς δι ορίζω νά περιμείνωσιν εως νά έπιστρέψω' κόπτω χλωναριόν τι άπό κάνέν δένδρο*, χάμνω είς
αυτό εννέα χαράγματα, καί τό χώνω Ιπείτα είς τόν
-κήπον, λεγω δε είς τ·* άσ3ενή ότι μετ’ αύτοϋ χώνω
τό* παροξυσμόν. ’Επειδή ό κόσμος με στοχάζεται
ότι έχω τοιαύτη* δύναμιν, λαμβάνω καί ε’γώ 3αρρος'
μ* ταϋτα δε καί άλλα τοιαϋτα γενικώς ε’πιτυχαίνω,
•ώστε ό παροξυσμός δεν έπανέρχεται,’

Σάξονος· βλεπομεν τό μεγα σώμα τοϋ πλη3υσμ·ϋ είς
κατάστασιν προσωπικής δουλείας' βλίπομεν δεισιδαι
μονίαν τήν σκληρότερα* καί χαμερπεστ-ραν δεσπόζουσα*
άπεριορίστως τούς πλέον υψηλούς χαί φιλανθρωπικούς
νοας' βλεπομεν τό πλήθος είς κτηνώδη άγνοιαν βεβυ3ισμενον, τους δ’ ολίγους σπουδαίους ¿νασχολούμενους
είς την άπόκτησιν γνώσεων τών πλέον ουτιδανών. Ε ίς
τό διάστημα επτά εκατονταετηρίδων τό ά3λιον χαί
ηχρειωμενον τοϋτο γένος κατεστά3η ό μεγαλητερος χαί
πλέον πολιτισμένος λαος, των όσους ό κόσμος ποτι
ίδεν,— εξηπλωσαν τό κράτος αυτών είς παν μέρος της
οικουμένης,-—διεσκορπισαν αυτοκρατοριών σπέρματα
¿πάνω είς εύμεγέ3εις ηπείρους, τών όποιων οΐ Στράβωνες και οί ΠτολεμαΓοι δεν είχαν ούτε άμυδράν ίδε'αν,
— ¿δημιούργησαν θαλασσινήν δύναμιν, ή όποία είς εν
τεταρτημόριον της ώρας ή3ελε καταστρέψειν τά ναυτικά
της 'Γύρου, τών Ά3ηνων, της Καρχηδόνος, Βενετίας,
και Γένουας, συνενωμένα,— έφεραν την ιατρικήν ε’πιστήμην, τά της μετατοπίσεως καί άνταποκρίσεως μέσα,
πάσα* τέχνην μηχανικήν, παν χειροτέχνημα, πάν ό,τι
συντείνει πρός ευζωίαν τοϋ άν3ρώπου, είς τελειότητα
την όποιαν οί πρόγονοι αύτών ή3ελαν νομίσειν μ α γι
κήν,— ¿γέννησαν φιλολογίαν άφ3ονοϋσαν άπό συγγράμ
ματα ούχί κατώτερα τών εύγενεστάτων άφ’ όσα ή Ε λλάς
μάς ε’κληροδότησεν,— ¿ξεσκέπασαν τούς νόμους της
τών ¿πουρανίων σωμάτων κινησεως,— ¿φιλοσόφησαν μ»
βα3ύνοιαν ¿ξαίσιον περί τών ενεργειών -τοϋ ήμετέρο*
νοός,— έστά3ησαν όμολογουμένως οί άρχηγοί τοϋ άν3ρωπίνου γένους είς τό σταδιον της πολίτικης βελτιώσεως. Ή ιστορία της ’Αγγλίας είναι ιστορία της
μεγάλης ταύτης μεταβολής είς την ή3ικήν, νοητικην,
καί φυσικήν κατάστασιν τών κατοίκων της Μεγάλης
Βρετανίας.
ΤΟ ΚΑΠ ΝΟΧΟΡΤΟΝ .—

ισ τ ο ρ ία
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Τ ο χαπνόχορτον, η καπνός, ώς κοινότερον καλείται,
νομίζεται γενίκώς προϊόν της ’Αμερικής. Τό Ευρω
παϊκόν αύτοϋ όνομα τ α β ά κ κ ο ς κατά τινας μεν
παράγεται άπό την είς Μεξικό* ε’παρχίαν Ταβ
ο3ε* πρώτον ε’ξαπεστάλη είς την Ισ πα νία ν- i
£λ*ν0ίρι*
νΛαχο^
»νγ^νβι*·*
δ*
λους δέ άπ’ όργανόν τι καλούμενον Τ α β ά κ ο ν,Ι______
¿ λ ι ν ^ ρ ι α ν ί* » α ι δ ο ν λ ίΐα .
σιμεϋον είς την Ίσπανιόλαν διά νά κ α π ν ίζω σ ΐ^ ω τό
Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α τ η ς ’Αγγλίας είναι ε’μφατικώς ί σ τ ο - τό φυτόν.
μ ι α π ρ ο ο δ ο υ ' ιστορία μιας αδιάλειπτου κινήσεως
Ό Κόρτες, κατά τό 1619, οτε άπεστάλη ε’κ μέρους
τοϋ άν3ρωπίνου νοός, ητις ¿πίφερε μεταβολήν άδιάλει- της Ισπανικής αύλης νά κατακτήση τό Μεξικόν,
πτον είς τά κα3εστώτα μεγάλης κοινωνίας. Την κοι έπεμψε πρός τόν βασιλέα της Ισ π α νία ς δείγμα καπνσϋ'
νωνίαν αύτην βλέπομεν καταρχάς της δωδεκάτης έκα- 3έλουν δε ότι ό ιππότης "Αγγλος Sir F rancis D rake
τονταετηρίδος είς κατάστασιν ά3λιέστεραν καί παρ’ περί τό 1560 είσηγαγεν αύτόν είς την ’Α γγλία ν μετ’
¿κείνην, είς την οποίαν εύρίσκονται τώρα τά πλέον ολίγα δ’ έτη, ό ’Ιωάννης Νικότιος, 23εν καί ώνομάσ3η
¿ςευτελισμίνα της ’Ανατολής έ3νη. Βλεπομεν αύτην βοτάνη Νικοτιανή, ¿φερεν αύτό τό χόρτον είς την
ύποκειμίνην είς την τυραννίαν ολίγων ξένων οπλοφόρων' Γαλλίαν' ή δε ’Ιταλία χρεωστεί την είς τά μέρη αύτής
βλίπομεν ίσχυράν διάκρισιν μεταξύ τών δύο ¿3νών, πρώτην ε’μφάνισιν τοϋ καπνοχόρτου είς τόν Καρδινά
«όν Κορμανόν νικητήν άποχεχωρισμένον τοϋ ήττημένου λιον S anta Croce.

’Επειδή παρετηρή3ησαν ίχνη παλαιάς συνη3είας
τοϋ καπνίζειν ξηρά χόρτα, ¿νόμισαν τινές ότι ε’νδεχομενον νά μετεχειρίζοντο τό χαπνόχορτον είς την Ά σίαν
καί πρό της ρίνακαλύψεως της ’Αμερικής. Ά λ λ’ έπειδή
τό φυτόν τοϋτο ε’φύλαξεν ύπό τινας τροποποιήσεις τόνομα
τοϋ ταβοκκου είς πολλάς τών ’Ασιατικών, ώς καί τών
Εύρωπαϊκών διαλέκτων, καθίσταται σχεδόν βεβαία
ή κοινώς παραδεδεγμένη γνώμη, ότι προήλ3εν άπ’ αυτόν
τόν τόπον, καί ¿ξ αύτοϋ μόνου ε’προχωρησεν είς πάν
μέρος της γης, όπου την σήμερον γνωρίζεται.
Ε ίς την Μεγάλην Βρετανίαν ή πρόοδος της χρήσεως
τοϋ καπνοχόρτου δεν έμεινεν άνεμπόδιστος. Ή πολί
τικη καί ή έκκλησιαστική άρχή διεκηρύχ3ησαν ε’ναντίαι της. Π απικά άνα3έματα, καί βασιλικά διατάγ
ματα, ε’ξεδίδοντο με τάς αύστηροτερας ποενάς, μή ε’ξαιρουμενου καί αυτοϋ τοϋ 5ανάτου. ’Ε πί δε· της βασι
λείας της ’Ελισάβετ, τοϋ ’Ιακώβου, καί τοϋ διαδόχου
αύτοϋ Καρόλου, ή χρησις καί εισαγωγή τοϋ καπνοχόρ
του κατεστά3ησαν υποκείμενα νομοθεσίας. Παρά
τνίν βασιλικήν αύτοϋ ε’ξουσίαν, ό ¿νάρετος καί ζηλωτης
ούτος βασιλεύς ’Ιάκωβος ε’διεύ3υνεν όλην την βαρύτητα
της μα3ησεως καί λογικής αύτοϋ ¿ναντίον της συνη3είας ταύτης, είς την κατά τοϋ καπνοχόρτου περίφημου
διατριβήν του. ’Ονομάζει αύτην άμαρτωλόν καί αίσχράν ε’πι3υμίαν, κλάδον μέ3ης, διαφθοράν προσωπων
καί κτημάτων, άηδεστάτην είς τόν οφθαλμόν, μισητην
είς την ρίνα, βλαβεράν είς τόν ε’γκεφαλον, ε’πικίνδυνον
είς τούς πνεύμονας, καί τέλος δηλοποιεί, ότι ήμέλαινα
καί δυσώδης άνα3υμίασις αύτοϋ ομοιάζει ώς έγγιστα
τόν φρικώδη Στύγιον καπνόν της άπυ3μένου άβύσσου.
Ε ίς δε τάς Ά γγλιχά ς άποικίας της Βορείου ’Αμερι
κής, κατέφυγαν είς την νομοθεσίαν διά νά κανονίσωσι
την χρησιν τούτου τοϋ χόρτου, άφοϋ ¿γινε τόσον πολύ
τιμον, ώστε μ’ εκατόν είκοσι λίτρας ¿κλεκτοϋ καπνο
χόρτου ήδύνατο γεωργός της Βιργινίας ν’ άγοράση
ώραίαν καί άκμαίαν γυναίκα, νεωστί άπό την ’Α γγλί
αν είσαχ3είσαν. Ε ίς μίαν δέ τών ¿παρχιακών διοι
κήσεων της Νέας ’Α γγλίας* ¿ψηφίσ3η νομος άπαγορεύων την χρησιν τοϋ καπνοχόρτου είς άπαντας άνεξαιρέ·αΐβΜύς άπό .είκοσιενός ¿τους καί κάτω, ώς καί είς
ά δ ^ Η Β κ ό μ η άσυνει3ίστους,— ¿κτός ¿άν τις η3ελε
φ ^ Η β Η ρ έμπειρον ιατρόν άπόδειξιν έγγραφον, ότι τόν
ώφεΤ^τσε, καί πρός τούτοις ότι έλαβεν ε’π’ αύτω τούτω
άδειαν άπό τό νομοθετικόν σώμα.
Ά λλά τό καπνόχορτου ένίκησεν ολας τάς δυνάμεις,
όσαι άντιπαρετάχ3ησαν είς αύτό. Περιφρονοϋν τάς
διαταγάς πανεπιστημίων καί πόλεων, τούς νόμους
άποικιών, καί τάς άπειλάς βασιλέων καί Παπών,
περιεκύκλωσεν ηδη την γην, καί κατακρατεί ύπό
δουλείαν μεγαλη'τερον άρι3μόν άν3ρωπίνων νοών, παρά
κάνέν άλλο φυτόν όποιονδηποτε.
* Νεα ’Α γγλία ονομάζονται αϊ ε | βορίίνόΐερΰα ϊώ » 'Ην^ιμίνονν
Π ολιτειώ ν r ÿ f 'Α μ εριχηρ.

Ά Λοτ ιλ ιν /ια τ · .

Περί τόν Δεκέμβριον τοϋ 1833 βοη3ούμενος παρά
τινων, τούς οποίους ¿δίδασκα την ιατρικήν,— λέγει;
ιατρός Άγγλαμερικανός,— κ’ ε’νωπιον κάποτε άλλων
υποκειμένων, έκαμα πειράματα τινά είς κάτους καί είς
άλλα ζώα διά τοϋ άπεσταλαγμέναν έλαίαυ τοϋ καπνο
χόρτου.
Π ε ί ρ α μ α Α \ Μέ μικράν ρανίδα έλαίαυ έτριψα
την γλώσσαν γαλής' άμίσως ε’φωναξεν όδυνηρώς, καί
ηρχισε ν’ άφρίζη τό στόμα της. Ε ίς έν λεπτόν α ί
κόραι τών όφ3αλμών ε’πλατύν3ησαν, καί ή πνοη έγινεν·
άγωνιστικη. Ε ίς 2 ι λεπτά, εμετός καί κλονισμός'
είς 4 λεπτά, εκκενώσεις' κραυγαί άκολου3οϋν, ή δε
φωνη παρά φύσιν βραχνή" είς 5 λεπτά, άλλεπαλληλοι.
άγωνες πρός έυ-εσιν' είς 7 λεπτά, ή πνοή όπωσοΐν
ε’βελτιώάη.
Έτρίφάη έπειτα ή γλώσσα της με μεγάλην ρανίδα,
καί άμέσως εκλείσ3ησαν οί όφλαλμοί, έπαυσαν α ί
κραυγαί, καί ή πνοή έγινε σπασμώδης καί πνιγηρά,
Ε ίς εν λεπτόν τά ώτία έλαβαν ορμητικήν καί σπα
σμώδη κίνησιν' εύ3υς δ’ έπειτα σπασμοί βίαιοι καί
κλονήσεις ¿κυρίευσαν δλον τό σώμα καί τά μέλη, Ε ίς
3 | λεπτά τό ζώαν έπεσε πλαγίως άναίσ3ητον καί
άπνουν, οί δέ παλμοί τής καρδίας είχαν παύσειν.
Μικροί τιναγμοί τών ¿3-ελουσίων μυώνων, μάλιστα
δέ τών είς τά μέλη, διήρκουν κατά τό μάλλον ή ήττον
19 λεπτά μετά τόν 3-άνατο.ν τοϋ ζώου·. Οί τής δεξιάς
πλευράς μυώνες έτρεμαν σφοδρότερα* καί περισσότερα*·
ώραν παρ’ οί τής άριστεράς.
Ήμίσειαν ώραν μετά τήν τελευτήν άνετμήάη τα
σώμα τοϋ ζωαυ' ό στόμαχος καί τά έντόσ3ιαεύρέ5ησαν
συνεσταλμένα καί στερεά, ώς άπό βίαιαν καί διοιμένοντα σπασμόν τοϋ μυώδους χιτίξνος. Οί πνεύμονες ήσαν·
κενοί καί συμπεπτωκότες. Ή τής καρδίας άριστερά
πλευρά καί ή άορτη μέ ίούς μεγάλους αύτής κλάδους
ήσαν φορτωμέναι μαύρου αίματος. Ή δεξιά πλευρά,
τής καρδίας καί αί δύο αύτής κοιλότητες περιείχαν
ολίγον τι αίμα, άλλά δέν ήσαν διατεταμέναι. Ή
'πνευμονική άρτηρία περιείχε μικράν μόνο,ν αϊυατος
ποσότητα' παντοϋ δέ ήτο, ρευστόν τό αίμα.
Π ε ί ρ α μ α Β '; — Είς τό άκρο,ν τής ρινός μικροϋ πον
τικού έγινε κέντημα διά χειρουργικής βελόνης, άλειμμένης μέ ολίγον τι τού καπνοχόρτου έλαιον. Τό ζώον.
έταραχΒη σφοδρώς, καί μετά έξ λεπτά ¿ψόφησε.
Π ε ί ρ α μ α Γ '. Μέ δύο. ρανίδας τοϋ αύτοϋ έλαίουέτρίφ3η ή γλώσσα ¿ρυ3ρσ7 σκιούρου. Παρευ3ύς ε’ταραχάη βιαίως είς ολα τά μέλη καί είς τό σώμα, καί
μετά έν λεπτό* έπεσε νεκρόν καί άκίνητον.
Π ε ί ρ α μ α Δί. Ε ίς τήν γλώσσαν σκύλου, μετρί«ι.
μεγέ,άους, έβάλάησαν πέντε ρανίδες.ε’λαίου τοϋ καπνο
χόρτου. Ε ίς 45 δεύτερα έπεσε πλαγίως, έσηκώϋη,
Ιναυτίασε, καί πάλιν έπεσεν. Ε ίς έν λεπτόν έγινε
κοπώδης ή άναπνοή, αί δέ κόραι τών οφθαλμών ¿με-
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γαλυν3ησαν. Εις δίο λεπτά, ή πνοη κατηντησε βραδεία και ασ3·ενης. Ε ις τρία λεπτά, ε’σριικρυν5·ησαν
ρ,έν αί κόραι, άλλα ρετεβαλλοντο άδιακόπως. Μετά
έννία λεπτά, κενώσεις τροφής- τά συρπτώρατα ήλαττω3·ησαν, καί το ζώον ε’οοκίρασε νά περιπατηση.
Μετά 10 λεπτά ε’βάλ3ησαν έπί της γλώσσης του δίο
ρανίδες ε’λαίου. ’Αμέσως ή πνοη του εγινεν άγωννστικη,
αί γνά3οι ε’φοίσκωσαν, αΐ δέ κόραι των όφ3αλρών
ύπερε πλατύ ν3ησαν. Είς 12 λεπτά αί κόραι έγιναν
φυσικωτεραι- ολίγος άφρός εις τό στόρα- τό ζώον άκόρη έκειτο πλάγια- τώρα ε’βαλ3η ρανίς ε’λαίου είς Ικαστον ρυκτηρα του. 'Η άγωνία της πνοής ηυξησεν, αί
γν«3οι ε’κλείσ3ησαν. ’Εντός 22 λεπτών δεν Ιγινε
ρεταβολη ουδερία- ήνοίξαρεν τάς σιαγόνας του, καί
του ε’τρίψαρεν με πέντε ρανίδας ε’λαίου την γλώσσαν.
Ε ίς εν λεπτόν αί κόραι ε’πλατυν3ησαν υπερβολικά, ρέ
σφοδρούς σπασροίς- είς εν ηρισυ, δοκιρσσας νά περιπατηση, επεσεν. Ε ίς τρία λεπτά οί όφ3αλροί άνεστράφησαν, οί δέ σπασροί έςηκολοί3ουν. Ε ίς έπτά
λεπτά έφανη ε’πί του στόρατος ολίγος άφρός. Μετά
40 λεπτά α! ε’ρπνευσεις δεν ησαν τόσον βα3είαι, οί
σπασροί δεν είχαν ρετοιάσειν, ή δυναρις ηδη ε’ςίλειπεν.
’Από της στιγρης ταίτης κατέκειτο υπέρ την ήρίσειαν
ώραν είς την αυτήν σχεδόν κατάστασιν- ή δυναρις
βα3ρηδόν ηλαττοΰτο, καί, ε’πειδή δεν ητον ελπίς νά
άναλσβη, ε’3ανατωσαρεν αυτόν.
ΙΊι3ανόν,— ε’:ακολου3εί ό αυτός ιατρός,— νά ρέ
κατηγορησωσιν ώς άπαν3ρωπον διά πειραρατα, ε’πάνω
είς άβοη3ητα ραλίστα ζώα, γενόρενα ρέ δηλητηρίου
τόσον όδυνηρώς καί όλε3ρίως ε’νεργοϋν, ώς τό έλαιον
του καπνοχόρτου- και τωόντι όρολογώ τό δίκαιον της
κατηγορίας, ε’άν αυτά τά πείραρατα ε’γίνοντο χάριν
χεριεργείας άπλης, χωρίς σκοποί καί ευλόγου ε’λπίδος
νά καταστα3 ώσι χρησιρα είς την άν3ρωπότητα, καί
να παρακινησωσι τουλάχιστον ¿λίγους ν’ άπίχωσιν
άπ» την ρυπαράν ταυτην καί βλαπτικήν συνήθειαν.
’Ολίγοι βέβαια η3ελαν ίδείν έκουσίως υπέρ τό εν τοιουτου είδους πείραρα, ε’άν δεν ηλπιζαν όφελος τι.

Άπριλ. 1S39.

στερεύει και αυτόν καί δλ.ην την πολιτείαν άπό τά κίροη της εργασίας του, άλλα καί τόν παρακινεί είς πρά
ξεις καχάς, ρη δυνάρενον νά άσχοληται είς τά καλά,
1 α καπηλεία καί τά πορνοστάσια τάς έορτάς ράλιστα
γερίζονται.
Στερεύεται άκορη ό πολίτης τους καρπούς τών κό
πων του, όταν οί άρχοντες της πολιτείας συγχωρώσι
οηροσιως τά παικτηρια, τά ληκτηρια, καί όλα όσα ή
Πολίτικη, χωρισρίνη άπό την Ή 3ικην, ε’πενόησε, διά
νά αυξανη τους φορους, τών οποίων ή υπερβολή προοδεύει
πάντοτε, η συνοδεύει την φ3οράν τών η3ών.— Κ ο Ρ Α Η Σ .
Μ α ν θ α λ ο μ ε ν απο τό Πεκινον, όπου άπό τόν
καιρόν του Μεγάλου Πέτρου ΰπηρςαν ίεραπόστολ.οι της
Γραικορωσσικης εκκλησίας, ότι υπέρ τάς 300,000 Σινών ε’νηγκαλίσ3ησαν την Χριστιανικήν πίστιν- ε’φαίνετο οε οτι πας οιωγρός τών Χριστιανών έρελλε νά
παύση εντός ολίγου. Λέγεται ότι καί ό ίδιος αύτοκρατωρ, ε’ςετάσας τόν Χριστιανισρόν, υπολήπτεται
αυτόν, άν καί καταρχάς της βασιλείας του πολλάκις
εχυίετο αιρα Χριστιανικόν. Οί κατά Χριστιανών
αυστηροί νοροι υπάρχουν τώρα ρόνον ε’πί χαρτίου, ή δ’
εκτελ.εσις αυτών επιτρέπεται είς Μανδαρίνους εύνοίκους
πρός τόν Χριστιανισρόν. Ό νόρος του 1836, μολονότι
κατά τό γρίάρρα ε’φηρρόζετο είς όλους ε’ςίσου τους
Χριστιανούς, απεβλεπεν όρως τους "Αγγλους ρόνους,
των όποιων οί ΣΓναι ηρχισαν νά φοβώνται τήν πολιτι
κήν δυναριν.
Ε ι ς συνεδρίασιν της Παρισινής Άκαδηρίας τών
Ή3ικών καί Πολιτικών Έπιστηρών άνεγνώσ3η κοινοποίησις περί του πλη3υσροϋ της 'Ρωσσίας, ε’κ της
όποιας φαίνεται ότι όλοι οί κάτοικοι της Εόρωπαίκης
'Ρωσσίας άναβαίνουν είς 61,000,000, ε’κτός τών της
ξηρας καί 3αλάσσης στρατευράτων, καί τών Καυκά
σιων ε’παρχιών. Ό δέ πλη.3υσρός της 'Ρωσσικης
Πολονίας είναι 4,200,000.

Κ α τ α την τελευταίαν άπογραφην, την
πρός τά τέλη του 1837, όλος ό πλη3υσρός
σίας άνέβαινεν είς 14,098,125 ψυχάς. ’
ησαν Διαραρτίιρόρενοι 8,604,748, Λατίνοι
’Ιουδαίοι 183,578, οί δέ λοιποί, Γραικοί, ;

); σνρίχίΐα.
Π ΚΙ Ί ΑΟΡΤΩΝ.

Σ τ ϊΡ Ε τ Ε Τ Λ Ι άκόρη ό π ολίτης τους καρπούς των
ιδίων κόπων, όταν ά να γ κ ά ζετα ι νά έορταζη σ υ χνά .
Αί έορταί έγ ιν α ν είς άναπαυσιν τών κόπων, άνάπαυσιν
ά να γκ α ία ν είς τον κ οπ ιά ζοντα , διά νά ρην εξάντληση
τ ά ς σω ρατικάς του δυναρεις.
Ά λ λ ’ είνα ι ο χ ι μόνον
άδικον, άλλά καί γελοίου, νά τόν ά να γ κ ά ζη ς νά άναπ α υετα ι, οταν αυτός δεν αίσ^ ανεταε χρείαν άναπαυ-.
σεως.
’Ε ά ν τό, Ο ύ σ χ ο λ ή δ ο ύ λ ο ι ς , έγ ινε
παροιρία τών τυράννων, δεν είν’ όλιγώτερον τυραννικόν
νά β ιά ζε τ α ι ό πολίτης νά σ χ ο λ ά ζη , όταν είς αυτόν
συρφέρη νά ά σ χο λ η τα ι.
Τ ο ια ίΐη β ί α δχι μόνον δε-

Ν ε α ήπειρος άνεκαλυφ3η πρός νότον της Μεσηρ.
βρινης Σχετλανδίας άπό τά Γαλλικά πλοία τά διευ3υνόρενα παρά του κυρίου (1! Urville- ρ ’ ολον δέ τό έχ
του πάγου έρπόδιον ε’ξετάσ3ησαν καί τεσσαράκοντα
λεϋγαι αύτης.
Δ ι α τόν οβελίσκον, τόν οποίον είς τό 1833 ρετεκόρισεν ή Γαλλική κυβέρνησις άπό τά ε’ρείπια τών Αίγ πτιακών Θηβών είς τους Παρισίους, ε’δαπάνησεν
1,700,000 φράγκα.

σρευει άνόρως την ε’λευ3ερίαν του πολίτου, ό χ ι ρόνον
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