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’Αβραάμ, ό πατριάρχης, 76.
Ά γαθοποιΐα, τρόπος αΰτής, 126.
Ά γαθότης, σημείον αΰτης, 180.
’Αγγλία, προ Ιβδομήκοντα πέντε χρόνων, 70, 85.
Ά γριοι, εις την Γαλλίαν, 35.
Ά γριόπαιδες, 115.
Αίγες, ως παραριάνναι, 89.
Αίγυπτος, 39, 60.
Άκαιρία, 89.
Ά λ α ς, 56.
’Αλέκτωρ, φυσική ιστορία αΰτοΰ, 161. Φασιανός,
και ορνις ’Ινδικός, 61.
’Αλήθεια, 44.
Άλκή, φυσική ιστορία αυτής, 129.
Άριερική, άνακάλυψις αυτής, 97.
’Ανατροφή, 56, 117.
Άνεμοζάλαι, είς ε’ρημίας, 88.
Ά νθρω πος, 32, 160. Ύ ψος καί βάρος αΰτου, 52.
Κοινωνικότης αΰτοΰ, 55.
/Α νοιξις, 125.
[ Άποκάλυψις, καί φΰσις, 4.
Άπόκρισις, εύστοχος, 52.
Ά ραβες, οί τής ε’ρήμου, 26.
Αρβειος, Γυλιέλμος, 163.
’Αριθμητικός, ό τεράστιος, 44.
Άρκτος, πολική, φυσική ιστορία αυτής, 29.
Άστειότης, 167.
’Αταραξία, τό (ωστικόν αυτής, 14.
’Ατμόσφαιρα, 7.
Βάκων, 4. Ά π ά νθ . ε’ξ αΰτοΰ, 20.
Βάριβας, άπανθ. εξ αΰτοΰ, S, 20, 55, 106, 122.
ΒεδουΓνοι, 26.
Βερολίνον, ή πόλις, ήθη καί τρόπος τοΰ ζην είς
αΰτήν, 53.
Βίας, ό, 71.
Βιβλία, καί περιοδικά, είς τήν ’Αγγλίαν, 48. Κατάβρωσις αΰτών, 96.
Βιέννα, ή πόλις, εφημερίδες εις αυτήν, 160.
Βίος, τό πολυμέριμνον αΰτοΰ, 11. Κατ αΰτοΰ, και
υπέρ αΰτοΰ, 44.
Βρετανία, Μεγάλη, πλοΰτος καί κράτος αυτής, 2.
Χειροτεχνήματα αΰτής, 56.
Βρεφοκτονία, 168.
Γίφυραι, κρεμασταί, των Ίμαλαίων, 186.
Γεώργιος Γ -, ανέκδοτον περι αυτου, 125.
Γεωργός, ό αδιάφθορος, 103.
Γίγαντες, 16.
Γλωσσά, ή καθομιλουμένη, 94. ’Αγγλική καί Γερμανική, 128.
Γονείς, καί ψευδολογία, 8. ’Επιρροή αΰτών, 160.
Γραμματείς, 'Ολλανδοί, 14,
¿

Γραφή, ή Α γ ία , 24.
Γυναίκες, είς τήν Κίναν, 32. ’Ανατροφή αΰτών, 56.
Ευσέβεια αΰτών, 80. Κόσμημα αΰτών, 192.
Δαπάνη, συμβουλή περί αΰτής, 92.
Δάση, πυρκαϊαί είς αΰτά, 123.
Δεινοπάθειαι, είς τό πέλαγος, 20.
Δεισιδαιμονίαι, ίατρικαί, 11. Δημώδεις, 147, 169.
Δελεπαίος, ό Ά β β ά ς, 141.
Δερβίσης, ό, καί ή κάμηλος, 105.
Διάλογος, ό των γυπών, 126.
Διασκέδασις, 59.
Διδασκαλία, πατρική, 131.
Δόγματα, ολέθρια, οί διαδίδοντες αΰτά, 192.
Δορικτήτορες, καί ήρωες, 111.
Δουλοπάροικος, ό τής 'Ρωσσίας, 94.
’Εκστρατεία, ε’πιστημονική, 16.
Έλαφος, φυσική ιστορία αΰτής, 68.
’Ελευθερία, άληθής, 69. Πολιτική καί θρησκευ. 12έ.
’Ελευθεροτυπία, 100, 13S.
Έλεφαντίασις, 58.
Έλέφας, ό πρό τοΰ κατακλυσμοΰ, 95.
'Ελλάς, ή, 120. 'Ρώμη καί Παλαιστίνη, 175.
Έμπόριον, των Ηνωμένων Πολιτειών, 176. Τοΰ Ιν 
δικοί ’Αρχιπελάγους, 79.
"Ερ,πορος, ύψηλόφρων, 19.
’Ενάρετοι, οί άληθώς, 91.
"Εντομα, εΰκινησία καί δυναμις αΰτών, 192.
Έορταί, περί αΰτών, 64.
"Επιμονή, 183.
Έσκουίμοί, τροφή καί κατοικία αΰτών, 183.
Ε σ τία , ή, 80.
Εΰαγγέλιον, θρίαμβος αΰτοΰ, 19.
Εΰλογίαι, ή νόσος, 124.
Εΰρωπη, κατά τον μεσαιώνα, 14S.
Εύτυχής, ό «θρήσκος, 183.
Εΰχαρίστησις,ή έκ τοΰμανθάνειν. 4. Αληθινη, 102.
Έφημερίς, διά τους τυφλοΰς, 192.
Ζύγια, καί μέτρα, τής Ευρώπης, 24.
Ζωοκομ.α, 171.
Ήδοναί, αί τοΰ κόσμου, 32.
Ή μιμάθεια, 126.
"Ηπειρος, νέα, 64.
Θεός, 84. Περί τοΰ θελήματος αΰτοΰ, 14. ’Αγαθότης αΰτοΰ, 36. Αίωνιότης αΰτοΰ, IOS.
Θησαυροί, τής θαλάσσης, 125.
Θλίψις, 54, 132.
^
Θρησκεία, αληθινή, 158.
Θΰγγοι, είς Μαδρά£ 16.
Θυμοσοφία, τοΰ βοός, 5ί^. Γων ζωων, 122.

I ’Ιατρός, Γάλλος, ηρωισμός αΰτοΰ, 77. Ό Μακιαβε
λικός, 177.
Ίλ ιά ς, τοΰ 'Ομήρου, 51.
’Ινδοί, ’Αμερικανοί, φιλοξενία αΰτών, 192.
Ίσλανδοί, οί, 82, 101.
'Ιστορία, Ά γ γ λ . 62. Τής νόσου των εύλογιών, 124.
’Ιωάννης, ό Βαπτιστής, 15.
Κακοΰργοι, βράσιμον αΰτών, 16.
Καλκοΰττα, ή πόλις, 17.
Κανάδαι, αί, 48.
Κανών, χρυσοΰς, 160.
Καπνόχορτον, τό, 62, 72.
Καράκκα, σεισμός είς αΰτήν, 87.
Κάρολος, Ε '., άνέκδοτον περί αΰτοΰ, 43.
Κατακλυσμός, 173.
Κίνα, Χριστιανισμός είς αΰτήν, 64.
Κινναμωμέα, 143.
Κοιμητήρια, υπόγεια, τών Παρισίων, 134.
Κόκος, Καρυοφόρος, 16.
Κοραής, άπανθ. ε’ξ αΰτοΰ, 38, 44, 64, 91, 94, 126,
154, 167, 188. Διαθήκη αΰτοΰ, 1. "Ονειρον αύτοΰ, 133.
Κόρη, ή Αΰρηλιανή, 117.
Κόρναρος, Λοδοβίκος, 150.
Κοΰγουαρ, ή Λέων ’Αμερικανός, φυσική ιστορία αύτοΰ, 81.
Κοΰρίοι, οί, 181,
Κρανίον, τής βασιλίσσης Ματίλδας, 96.
Κροίσος, Ά τυ ς, καί "Αδραστος, 137.
Κυνήγιον, τοΰ Φραγκίσκου Α'., 160.
Κωφάλαλοι, 141.
Λαβύρινθος, ό τής Κρήτης, 90.
Λέων, φυσική ιστορία αΰτοΰ, 33. ’Αμερικανός, ή
Κοΰγουαρ, φυσική ιστορία αΰτοΰ, 81.
Λησταί, οί τρείς, 104.
Λΰκος, φιλοστοργία τινός, 100.
Μαθηματικός, ό αΰτοδίδακτος, 132.
Μάθησις, περί αΰτής, 4, 20.
Μακροβιότης, των φυσικών καί αστρονόμων, 144.
Ε ίς την ’Α γγλίαν, 192.
Μανία, 96.
Ματαιοπονία, 109.
Μεθη, καί οινοποσία, ρητά περί αύτοών, 31.
Μεθοοος, τοΰ άναγινώσκειν, 106.
Μεξικόν, τό κράτοε, 32.
Μεσσίας, τό ποίημα, άποσπ. ε’ξ αΰτοΰ, 112, 175.
Μηνιάτης, άπανθ. εξ αΰτοΰ, 19, 46.
Μηνολόγιον, τό παλαιόν καί νέον, 52.
Μικρόνοια, 74.
Μονομανία, 87.
Μοραυίάνός, ό τίμιος, 43.

Μΰρμηξ, ό λευκός, 104,
Μυστικόν, τό τής αταραξίας, 14.
Μυώνες, ανθρώπινοι, 160.
Νευτων, άπάνθ. έξ αΰτοΰ, 44.
Νήσος, ήφαίστειος, 184.
Νηστεία, 38.
Νόμος, καί δικαιοσύνη, 132.
Νος, 'Ροβέρτος, αιχμαλωσία αΰτοΰ, 5, 21.
Νοΰς, περί αΰτοΰ, 168.
Ξύρισμα, 178.
’Οβελίσκος, ό ε’ν Παρισίοις, 64.
ΌβερλΓνος, ’Ιωάννης Φριδερίκος, 9.
Οικονόμος, άπανθ. ε’ξ αΰτοΰ, 74, 183.
"Οναγρος, ραβδωτός, φυσική ιστορία αΰτοΰ, 13.
"Ορασις, νόημα τινός, 46.
Παιδαγωγία, καί άνατροφή, 117.
ΠαΓ δες, άγωγή αΰτών, 69.
Π αις, ό άλαλος, 65.
Παραίνεσις, φιλοσόφου, 154.
Παροιμίαι, Άραβικαί, 47.
Παροξυσμός, θεραπεία αΰτοΰ, 61.
Περιηγητής, ό απρόβλεπτος, 190.
Περιοδικά, καί βιβλία, είς τήν ’Αγγλίαν, 48.
Πετροΰπολις, ή, 135.
Π ίθηξ, φυσική ιστορία αΰτοΰ, 172.
Πλατίνα, είς τήν 'Ρωσσίαν, 16.
Πλεονεκτήματα, τών νεωτέρων, 84.
Πληθυσμός, τής Προυσσίας, 64, 144. Τής 'Ρωσσίας, 64. Τής Σβεκίας, 160. Τής Γαλλίας, 192.
ΠλοΓον, τό καιόμενον, 50.
Πλουτισμός, 23.
Πλοΰτος, 171.
Πνεΰμα, φωτισμός αΰτοΰ, 127.
Πνεύμονες, άνθρώπινοι, 43.
Ποίησις, τής Νέας Ελλάδος, 20.
Ποιητής, ό αληθής, 122.
Πόλεμος, τά ε’ξ αΰτοΰ δεινά, 74.
Πομπηίόυπολις, ή, 151.
Πραγματευτής, δεισιδαίμων, 160.
Προβατοφάγος, ’Ινδός, δ, 157.
Προκΰμαιον, γιγάντων, 120.
Πρωίμότης, νοητική, 18.
Πτηνά, ταχΰτης αΰτών, 112.
Πυραμίδες, Αίγυπτου, 158.
Πυρίτις, 13S.
Πυρκαϊά, αΰτόματος, 27.
’Ρυνιεέτιος, Σ ίγγης, ό, 145, 165.
Σαμψών, ό, 139.
Σελήνη, αί φάσεις αΰτής, 71.
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ΦΒόνος, 160.
Φιλία, 160.
Φιλοδώρημα, ε’ξήγησις τινδς, 138.
Φιλοπαιγμοσύνη, 47.
Φονικοπόταμον, τδ, 37.
Φραγκλίνος, πρώτη είσοδος αΰτοΰ «ίς τήν Φιλαδέλ
φειαν, 46.
Φύλλα, τά πίπτοντα, 56.

Σίναι, οι κατοικοΰντες εις πλοιάρια, 32.
Σκότος, τό, 128.
Σοφία, επιρροή αυτής, 125.
Σουηδία, οδοιπορικού εις αΰτήν, 57,
Συλλογισμός, 92.
Συνδιάλεξις, νέου καί γέροντος, 121.
Συνείδησις, 8. Δυναμις αΰτής, 92.
Συνομιλία, και άμφισβήτησις, 122.
Σύστημα, ηλιακόν, 44.
Σφυγμός, 174.
Σχολαστικός, ό, 188.
Σωκράτης, ρητορική αΰτοΰ, 154.

Α

Τέκνα, διά Βυσίαν, 16.
Τέκνον, Βαυμάσιον, 1S7.
Τίγρις, φυσική ιστορία αυτής, 49. Ανέκδοτα περί
αυτής, 99.
Τιμή, 7.
Τυφώνες, εις τάς Δυτικάς ’Ινδίας, 180.
“Ύδωρ, καλδν, σημεία αΰτοΰ, 80.
Ύπόληψις, 144.

Ψευδολογία, 8, 190.
Ψ’ιττακός, φυσική ιστορία αΰτοΰ, 159.

Φάλαινα, μέγεΒος αυτής, 96.
Φαλακροκόραξ, φυσική ιστορία αΰτοΰ, 191.
Φερδινάνδος, άναρινήσεις αΰτοΰ, 152.

Ώ ά , εις τήν Γαλλίαν, 58.
'Ωρακίτης, διάφοροι γνώμαι περί αύτής, 47.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Όναγρος 'Ραβδωτός
.
.
.
.
Άποκεφάλισις Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ
Ή πόλις Καλκουττα .
.
.
.
Οί Βεδουίνοι
,
"Αρκτος Πολική .
.
.
.
.
Κυνήγιον τής Πολικής Άρκτου
Θέα είς τήν Κίναν
.
.
.
.
Ό Λέων .
.
.
.
.
.
Κυνήγιον τοΰ Λέοντος
ν
ΑΰτόχΒονες ’Ινδοί τής Βορείου ’Αμερικής .
’Ινδών συμβουλίου
.
.
.
.
Σταΰρωσις τοΰ Χριστοΰ
Τ ίγρις
.
.
.
.
.
.
Ή πόλις Βερολίνου
.
.
.
.
Μεταλλείου είς τήν Σβεκίαν .
Δίνη προς τά παράλια τής Νορβεγίας
Έλαφος .
.
.
· ^ ·
Ό ’Αβραάμ προσφέρουν τον ’Ισαάκ
Λέων ’Αμερικανός, ή Κοΰγουαρ
Σεισμού αποτελέσματα

Χαβιάριον, 46.
Χαρτοπαίκτης, ε’πίπληξις τίνος, 52.
Χ ημικός, ο αρχάριος, 77, 93, 156.
Χήν, Καναδία, φυσική ιστορία αυτής, 108.
Χριστιανοί, πρώτοι, άγάπη αυτών, 47.
Χρίστος, τά πάΒη αΰτοΰ, 41. Άνάστασις αΰτοΰ,
110. ΉΒικόν σύστημα αΰτοΰ, 149.
Χρυσογύψ, φυσική ιστορία αΰτοΰ, 113.
Χρυσός, εις τάς Ήνωμ. Πολιτείας, 16. Ε ις τήν
'Ρωσσίαν, 16.

13
15
17
26
29
31
32
33
35
37
38
41
49
53
57
5S
6S
76
81
87
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’Ανεμοζάλη είς τήν έρημον
'Ισπανών άπόβασις είς τήν Αμερικήν
Αί Βερμαί πηγαί τής ’Ισλανδίας
Πάγου κατακρήμνισις .
.
.
Χήν Καναδία
,
Άνάστασις τοΰ Χριστοΰ
Χρυσογύψ .
.
Μήτηρ παιδαγωγοΰσα .
.
Γιγάντων προκΰμαιον .
.
*
.
,
Φιγγάλειον σπήλαιον
,
.
Ά λκή
.
Ό Σαμψών καί ή Δαλιδά
Αί πυραμίδες τής Αίγυπτου .
Ψιττακός .
.
.
.
’Αλέκτωρ .
Ό Νώε ε’ξερχόμενος τής κιβ ωτοΰ
Ό Νώε προσφέρων όλοκαΰτω υ.α
Ήφαίστειος νήσος
.
Κρεμασταί γέφυραι
•
Φαλακροκόραξ
•

8S
97
101
101
108
110
113
117
120
120
129
140
158
159
161
173
174
184
186
191
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25.

χωριστά, ή κλεισμένα είς χάρτινα κουτία, με επιγρα
φήν, χ α ρ τ ί α δ ι ά κ α ύ σ ι μ ο ν , Βέλω νά καυΒώσιν όλα.
ΕΰΒύς μετά τήν τελευτήν μου ό είρημένος κύριος
Φραγκίσκος Θυρότος Βέλει εμπόδισειν τήν τίπωσιν τών
συγγραμμάτων μου, με άδειαν νά συνεχισΒη μετέπειτα.
Δίδω καί χαρίζω είς τήν κυρίαν "Ανναν, χήραν
Douber, ήτις με υπηρετεί, τά όΒόνια, ενδύματα, φορέ
ματα, καΒέκλας, τραπέζια, λογιστήρια, καί μαγειρικά
σκευή μου, καί φραγκα εκατόν μίαν φοράν πληρωμένα'
καί περί πλέον Βέλω νά τής δοΒη χάρισμα ανάλογου
όσων κόπων προξενήση είς αΰτήν ή τελευταία μου άρρωστία, τοΰ όποιου τήν ποσότητα άφίνω είς τήν κρίσιν
τοΰ φίλου μου, κυρίου Φραγκίσκου Θυρότου.
Δίδω καί χαρίζω ο,τι έχω τωρα καί δ,τι εύρεΒώ νά
έχω είς τήν ημέραν τοΰ Βανάτου μου, είς κινητά καί
άκίνητα κτήματα, περιεχομένης είς αΰτά δηλαδή τής
βιβλιοΒήκης μου, καί όλων μου τών συγγραμμάτων,
είς τούς κυρίους Ίωάννην Βλαστόν καί ’Ιάκωβον 'Ρω
τάν, πραγματευτάς κατοικοΰντας είς Τεργέστην, καί
τόν κύριον ’Αλέξανδρον Κουτόσταυλον, πραγματευτήν
κατοικοΰντα είς Λόνδραν τούς οποίους καταστένω
κληρονόμους μου καΒολικους καί ίδιοκτήτορας των υπαρ
χόντων μου, νά τά άπολαόσωσι μετά τήν ημέραν τοΰ
Βανάτου μου, πληρόνοντες μόνον τό άνω είρημένον δώ
ρου, καί τά λοιπά μικρά'μου χρίη. Έ αν άπό τούς καΒολικούς τούτους κληρονόμους μου προαποΒάνη τίς, Βέλω
ότι τό μέρος του νά άνήκη είς τούς λοιπούς.
Διορίζω τής παρουσης διαΒήκης μου ε’κτελεστήν τόν
είρημένον κύριον Φραγκίσκον Θυρότον, καί δίδω είς
αΰτόν τήν εξουσίαν νά έγχειρισ,Βη όλα μου τά υπάρ
χοντα.
Πάσα άλλη διαΒήκη μου γραμμένη πρό τής παρου
σης μου μένει άκυρος.
Ή παροΰσα ε’γράφη διπλή είς Γαλλικήν καί Γραικικήν γλώσσαν, έν Παρισίοις, είς τήν κατοικίαν μου,
Rue de Madame, Ν. 15, μηνός Μαίου τρίτη, έτους
χιλίου όκτακοσίου εικοστού πέμπτου.

Α ΰ τ η ε Γ ν α ι ή δ ι α Β ή κ η μου.
Έ γώ ό υπογεγραμμένος ’Αδαμάντιος Κοραής, άφοΰ
άνέγνωσα μετά προσοχής τήν όποιαν είχα γράψειν
διαΒηκην κατά τήν πρωτην Απριλίου 1816, έγραψα
τήν παροΰσάν μου διαΒήκην, ώς άκολουΒεΐ'—
Αναγκαίου κρίνω να γνωστοποιήσω, δτι τα εις ίδιαν
μου χρήσιν σκεύη τοΰ οίκου είναι μετρίας άξιας" οτι
ή βιβλιοΒήκη μου καί όσα συγγράμματα έξέδωκα διά
τόπου, ώς έκδοτης καί μεταφραστής, είναι τά κυριώτερά
μου κτήματα.
Φροντίζω πάντοτε νά πληρο'νω ακριβώς μετρητά τά
καΒημερινά μου έξοδα, καί ελπίζω νά κάμνω εις τό
εξής μέχρι τελευτής μου τό αΰτό, παρεκτός εάν άσΒένεια μακρά δεν μοΰ ταράξη τους λογισμούς. ΠιΒανον,
ότι εις τήν τελευτήν μου δεν μένει να πληρωΒη πλήν
τό τρέχον ένοίκιον τής κατοικίας μου, ό μηνιαίος μισΒος
τής Βεραπαίνης, καί άλλα μικρά τινα έξοδα.
Μένουν νά κανονισΒώσι λογαριασμοί τινες με τόν
κύριον Έβεράρτον, τυπογράφον, όστις τυπόνει τήν ώραν
ταύτην δι’ ¿με, τους κυρίους Φιρμΐνον Διδότον, πατέρα
καί υιούς, τυπωτάς καί πωλητάς ιδιαίτερους όλων μου
των συγγραμμάτων, καί τόν κύριον Allais, βιβλιοπώ
λην, όστις πωλεί καί αυτός δι ¿με μέρος τι τών ρηΒεντων συγγραμμάτων περί τών λογαριασμών τούτων
εΰρίσκονται αί άναγκαίαι σημειώσεις είς τό καταστιχον
μου, σκεπασμένου με δέρμα, κόκκινου.
Παρακαλώ τόν φίλον μου, κύριον Φραγκίσκον Θυροτον, προφέσσοραείςτό βασιλικόν σχολείου τής Γαλλίας,
νά άποδώση μετά τήν τελευτήν μου είς τήν βασιλικήν
βιβλιοΒήκην όσα βιβλία εΰρεΒώσιν είς εμέ άνήκοντα
είς αΰτήν, τών οποίων Βέλει εΰρείν σημείωσιν χωριστήν
μετά τόν κατάλογον τής ίδιας μου βιβλιοΒήκης' έτι
Ύ πογ. Α δ α μ ά ν τ ι ο ς Κ ο ρ α η ς .
νά ζητηση καί νά λάβη άπό τήν κυβέρνησιν δ,τι μενει
Αυτη είναι ή διαΒήκη, ή εΰρεΒείσα μετά τόν Βάναακόμη νά ε’κδοΒη άπό τό μέγα σύνταγμα τής περιγρα
τον
τοΰ μακαρίτου Κοραή είς τήν κατοικίαν τοΰ προαφής τής Αίγυπτου, τής όποιας εν σώμα μ’ έχάρισεν ό
"ποΒανόντος
κυρίου Φραγκίσκου Θυρότου.
βασιλεύς, διότι συνήργησα είς τήν μετάφρασιν τοΰ
Ε
ίς
δέ
τούς
κυρίους Βλαστόν, 'Ρώταν, και ΚοντόΣτράβωνος.
σταυλον
διέταξε
τά επόμενα"—
“Ό σ α χ α ρ τ ία εΰρεΒώσιν είς δέσμας ή τυ λ ίγμ α τα
1 ν '-
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Ίαν.
1839.

Κύριοι ’Ιωάννη Βλαστέ, ’Ιάκωβε 'Ρώτα, καί ’Αλέ του’ χωρίς άλλην άναζητησιν ή άνάκρουσιν όποιανδήποτε έκ ριέρους του άδελφοΰ μου.
ξανδρε Κοντόσταυλε,
Εύ3·ύς άποΰ λάβετε την είδησιν της τελευτής
3. Τό αύτό Γυρινάσιον νά δίδη μετά τήν τελευτήν
μου, παρακαλώ να έλ.3η εΓς άπό σας, η να πεμψετε τοΰ άδελφοΰ μου είς τήν γυναΓκά του καί νύμφην μου
άνθρωπον τινά 'πιστόν, να παραλαβή άπό τον κύριον φράγκα κατ’ έτος πεντακόσια (500) μέχρι τής τελευ
François T hurot, professeur au college royal de τής αυτής*.
Ίσ ον του παρόντος μετά τόν 3-άνατόν μου παρακα
F rance, κςιτά την είςχείρας αύτοΰ εύρισκομένην Γραικογαλλιστί γραμμίνην διαάήκην μον, δλ.α μου τα υπάρ λώ νά στείλετε εις τόν άδελφόν μου, παρά τόν όποιον
συγγενή γνήσιον άλλον κανένα δεν έχω.
χοντα.
Πολλά τά έτη σας !
Αυτά περιέχονται εις την βιβλιοθήκην μου, είς τάς
’Εν Παρισίοις, 3 Μαίου, 1825.
διαφόρων συγγραμμάτων εκδόσεις μου, εις φύλλα, η
Ύπογ. δαμ
άντιος οραης
ραμμένων, ευρισκομένων είς κατοικίαν μου, εις βιβλιοπώλας, καί τα πλειότερα είς μαγαζίον χωριστόν, καί
μέρος τί έξω των Παρισίων, καί είς δ,τι άλλο μου κτήρια
εύρεση την ημέραν του θανάτου μου.
Οί δι’ έμε πωλοϋντες βιβλιοπώλαι εΓναι οί κύριοι
F in n in D idot père et fils, καί ό κύριος Allais.
δύνατοννά πλησιάσης όποιουδήποτε μέρους
Του μαγαζιού τό κλειδιού εύρίσκεται είς χεΓρας του είς τήν νήσον τής Μεγάλης Βρετανίας, χωρίς άπό μ α 
κυρίου Φιλίππου Φαυρναράκη, άπό τον όποΓον 3-έλετε κράν νά κατανόησης, ότι προσέρχεσαι είς χωράν ριεγαπαραλαβειν οσα εύρίσκονται είς αυτό σώματα βιβλίων λέμπορον. ’Εάν έριβής είς τόν ’Ιρλανδικόν πορ3μόν,
της έκδόσεως μου είς φύλλα, κατά την εύρισκομένην ευρίσκεις αύτόν σκεπασμένου άπό καράβια παραπλοί'κά,
είς την κατοικίαν μου ιδιόχειρον του είρημένου Φ ιλίπ ατμοκίνητα, έμπορικά υπερήφανα, καί ταχύπλοα λαμ
που Φουρναρακη σημείωσιν. ’Εξαιρούνται άπό αυτά πρά. ’Εάν διευθύνεσαι πρός τόν λιμένα τοϋ Πλυμούδσα σώμ.ατα εύρε3·ώσι φέροντα είς τήν κεφαλήν τυπω 3ου, βλέπεις ωσαύτως τό πέλαγος κατάλευκον άπό ευμένου το όνομα των άδελφών Ζωσιμάδων, τα οποία δαιμον καί πολυάσχολον έμπορων, τόν δέ λιμένα βαστάπρέπει να παραδο&ώσιυ είς αυτούς, καί οί Χαρακτήρες ζοντα έπί του κόλπου αύτοΰ πολλά τοϋ βασιλικού ναυτιτου Θεοφράστου Ελληνιστί καί Γαλλιστί, οί όποιοι κοϋ γενναία πλ.οΓα. *Η προχωρείς κατά τόν ’Αγγλικόν
πρέπει να παραδοδ-ώσιυ είς τον κύριον Θωριάν Σ π α  Πορ3μόν ; τά ΰδατα βρύουν πανταχοΰ άπό έμπορικάς
νιολάκην.
έπιχειρήσεις, τάς μεγαλητέρας καί πλουσιωτέρας. Έ μΑί εξω των Παρισίων σκορπισριέναι εκδόσεις μου βαίνεις, τέλος, είς τόν Ί'αμεσιν, καί άναβιβάζεσαι ύπό
εύρίσκονται είς χεΓρας των εξής'
τής πλημμύρας ίτρός τό ριέγα έμπορεΓον του κόσμον
Ε ίς τόν ε’ν Αόνδρα κύριον ’Αλέξανδρον Κοντόσταυ- εκπλήττεσαι τότε βλέπων όποΓοι στόλοι καραβιών φθά
λον, είς τούς έν Βιέννη Αυστρίας κυρίους Αδελφούς νουν καί άναχωροΰν' έτι δε μάλλον, δταν διά πολλά
‘Ραλλη, είς τόν έν Μασσαλία κύριον Θεόδωρον Πρα- μίλια κάτω τοΰ Λονδίνου εύρίσκεσαι ήναγκασριένος νά
σακάκην, είς τόν έν Τεργέστη κύριον Παντολίοντα Μαυ- διαπερνάς άναμίσον εις πυκνά δάση καταρτίων. Χίρογορδάτον, είς τόν έν Βυζαντίω κύριον Στέφανον 'Ραλ- λιαι τοιαΰται άποδείξεις τοϋ πλούτου καί κράτους τής
λ.ην, είς τόν έν Ίασίω κύριον Πασχάλιον Βασιλείου. Μεγάλης Βρετανίας διεγείρουν τόν 3αυμασμόν σου, καί
’Από τούς οποίους ριεταφέρονται άπό της σήμερον πριν άκόριη πατήσης έπανω είς τούς αίγιαλούς της’
είς έσάς τούς τρεΓς, διά νά φροντίζετε τήν πώλησιν ένώ δε περιέρχεσαι τήν νήσον, είναι των άδυνάτων νά
αΰτων καί συναγωγήν των χρηριάτων, διά λογαριασμόν μήν αίσ3αν3ης, ότι αύτή είναι ή πλουσιωτάτη έπί γη ς
του έν Χίω Γυρλνασίου, καί νά τά παραδώσετ-ε ριετά χώρα.
τον 3-άνατόν μου, καί αύτά καί όλα μου τά έδώ ευρι
Ά ς ϋποάίσωμεν λοιπόν, ότι κατευοδοϋσαι είς Λισερ-,
σκόμενα λοιπά κτήμα τα είς τό είρηριένον Γυρινάσιον, παλον. Φυσικά λαμβάνεις τήν πρώτην ευκαιρίαν νά
είς τό όποιον άφέ3ησαν άπό τής πρώτης ’Απριλίου ίδης πάν δ,τι περιέχει άξιο.3έατον ή ευδαίμων αυτη
1816, καί άφίνονται πάλαν τήν σήμερον 3 Μαΐου 1825, πόλις. Κυττάζεις τάς δημοσίους οικοδομάς,— τάς
κληρονομιά με τάς εξής συν3ήκας'
αακράς σειράς υψηλών άπο3ηκών,— τούς παμμεγέάεις
1. Τό Γυρινάσιον νά πλήρωσή είς έσάς τούς τρεΓς σωρούς βαμβακίων καί άλλων πραγματειών, τήν στιγκαί τούς λοιπούς, όσοι έσυμφωνήσετε άπό τής πρώτης αήν εκείνην έκφορτω.3έντων' καί, προ πάντων, τούς
Ίανουαρίου του παρόντος 1825 έτους νά με στίλλετε τεχνητούς ναυστάθμους, σχεδόν αρκετά εύρυχώρους διά
έτήσιον συνεισφοράν, δσα εως τής τελευτής μου εΰρε- πολυπληθές ναυτικόν, γέμοντας δέ άπό έμπορικά καί
3-ήτε στείλαντες είς εμέ.
2. Τό αύτό Γυρινάσιον νά δίδη μετά τήν τελευτήν
* 2ruficoï£O F oft, η ννμ,^η τ ο ν Koparj
αλλά &εν \ο.μ.8ο,να
μφυ είς τόν έν Σμύρνη άδελφόν μου, Άνδρέαν Κοραήν, o u tf ·5 0 0 λ * ;ίτ ά ! T ô ta o y χα,ν τ η ς δια θη χη ς οεν εΰ τά χ θ η rtork τ(ρ·ς
φράγκα κατ' έτος χίλια (1000), μέχρι τής τελευτής Την β ίβα ομ ία ν ΤανΤην ο ν γ γ ε ν η Τον μα,χα^ Τ ον ! Τ ι$ rtf c u f t \
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ταχύπλοα, ως νά ήτο συγκεντρωμένου έκεΓ δλον τό έμπόριον τοΰ βασιλείου. Ό λ α ταΰτα 3εωρήσας με βλέμμα
ταχύ, τολμώ νά εΓπω δτι 3έλεις λάβειν ύψηλοτίραν
ιδέαν τής πλουσιότητος τοΰ τόπου, καί τής έκτάσεως
τοΰ έμπορίου του, παρα την οποίαν σ έοωκε ποτε οποια
δήποτε περιγραφή. Προς δε τουτοις, αί κα3ημεραν
φ3άνουσαι ποσότητες πραγματειών διά τοΰ άπό Λισερπάλου είς Μαγκεστρίαν σιδηροΰ δρόμου, νά έπιβιβασ3ώσι διά τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί άλλας ξένας
αγοράς, 3έλουν είσ3αι άσυγκρίτως πολυαρι3μότεραι
παρ’ δσον ποτέ άρχητερα έστοχάσ3ης.
Στέκεις επομένως είς τήν Μαγκεστρίαν ; Ίδ έ πόσαι
χιλιάδες πάλαι βαμβακιού μετακομίζονται κα3’ εκάστην είς τήν μεγάλην αύτήν άγοράν, άναλισκόμεναι
σχεδόν εύ3ύς δταν φ3άσωσιν είς τούς μύλους' διαπέ
ρασε τινά τών μεγαλητέρων έργοστασίων,— κύτταξε τας
πολυστέγους άπο3ήκας, σταδιαίους σχεδόν τό μήκος,—
στοχάσου πόσα φορτία στοιβάζονται καί άποστέλλονταί
χ α 3 ’ εβδομάδα, καί πόσα στηρλινών εκατομμύρια άξίζουν τά κτίρια καί αί παντοειδείς μηχαναί' μετάβα
έπειτα είς Λήδς, άπό Λήδς είς Σεφφείλδαν, έκεί3εν
είς Ειρμιγγαμίαν, καί ουτω καθεξής άπό μίαν είς άλλην
χειροτεχνικήν πόλιν, έπιμελώς έρευνών καί παρατηρών,
καί 3-έλει τωόντι είσ3αι παράδοξον, έάν δέν ειπης,
* Τό ήμισυ δέν μέ έλέχ3η !’
Ά λλ’ έάν έάέλης σωστά νά έκτιμήσης τόν ύπέρογκον
πλοΰτον καί τους πόρους τής ’Αγγλίας, μή λείψης νά
περιεργασ3ής πόσον παμπληθή τά γινόμενα έπί τών
πολυαρίθμων διωρύγων και μεγάλων δρόμων τοΰ βασι
λείου. Πρέπει δέ και νά 3-εωρήσης τά γεννήματα καί
τάς βοσκάς, τά ποίμνια καί τάς άγέλας, όπόσα ο κό
σμος δέν δύναται πούποτε νά παραστήση έπ’ ίσης έκτασεως γής. Άφοΰ δέ κόμης δλα ταΰτα, καί ρίψης έν
βλέμμα είς τά υπερήφανα παλάτια καί τά έκτεταμένα
υποστατικά των εύγενων, και στοχασ3ης τας απο3·ηκας, καί όπλοάήκας, καί τά νεώρια τοΰ βασιλείου,
κατσλαβε, άν έμπορης, πόσον πρέπει νά ήναι τό σύνολον τοΰ πλούτου καί τό σύνολον τής δυνάμεως τοιούτου
τόπου.
’Αλλά δέν ¿.μίλησα είσέτι περί τής μητροπόλεως,
τής καρδίας τοΰ βασιλείου, τής όποιας ο παλμός πλη
ροί πάσαν μεγαλην άρτηρίαν, καί αποστέλλει ζωην και
υγείαν είς δλα τά άκρα τοϋ πολιτικοΰ σώματος. Πρεπει
νά ίδης τό Λονδίνον, εί δέ μή, δλαι σου αι ιΰεαι περι
τοΰ πλούτου καί μεγέθους τής Βρετανικής αυτοκρατο
ρίας 3-έλουν είσάαι ύποδεέσταται. Τό Λονδίνον ! τα
παλάτια, τάς έκκλησίας του, τό ταχυδρομείου, το τελωνιον, τό χρηματιστήριου, τήν Τράπεζαν τής ’Αγγλίας,
τό χάος τών πολυτελών καί μεγαλοπρεπών οικοδομών,
δημοσίων τε καί μερικών τάς γεφύρας, τας άπο3η·
κας, τούς ναυστάθμους, τό έμπόριον, τας πραγματείας,
τάς στολάς, τούς εύγενείς, τούς τραπεζιτας, τας χιλιά
δάς των μεγαλοφρόνων καί βαθύπλουτων έμπορων !
άλλ’ άρκεί. Τπήρξαν είς τόν κόσμον πόλεις πολυαν-
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3-ρωπότεραι τοΰ Λονδίνου' άλλ’ αύτή είναι άσυγκρίτως
πλουσιωτερα όποιασδήποτε άλλης, είτε άρχαίας, είτε
νεωτέρας. Μόλις ήάελεν εΐσάαι υπερβολή νά είπη τις,
δτι έχει τά μέσα ν’ άγοράση δέκα τών μεγαλητέρων
μητροπόλεων τής Εύρωπης, είς δικαίαν τιμήν. Ποίος
έχει ν’ άρνη5·ή, δτι τό Λονδίνον είναι τήν στιγμήν
ταύτην τό μέγα χρηματιστικόν κατο στημα τοϋ κόσμου,
καί δύναται καιρίως νά βλάψη πάν νομισματικόν σύστη
μα παντός ΰπ’ ουρανόν έάνους, σχεδόν κατ’ άρεσκειαν ;
Τ ί άλλο παρά Βρετανικός χρυσός ένίσχυσε τήν
Ισπανίαν καί Γερμανίαν, καί άλλας Εύρωπαίκάς δυνά
μεις, ν’ άν3έξωσιν είς τήν ορμήν τής Γαλλικής έπαναστάσεως, νά διατηρώσι τά πολυπληθή έκείνα στρα
τεύματα, καί νά βαστάσωσι τόν άγώνα μέ τόν μέγιστον
δορικτήτορα τών νεωτέρων χρόνων διά σχεδόν είκοσι
έτη, Ιωσοΰ έ τής τελευταίας μάχης άνεμοστρόβιλος
άφήρπασεν αϊτόν, και σκόπελος τοΰ εύρυχωρου ώκεανοΰ
τόν ύπεδίχ3·η πρός φύλαξιν άσφαλή ; Ποίον άλλο
έ3νος ήμπόρεσε ποτέ νά ναυπηγήση καί νά διατηρή
είς υπηρεσίαν χίλια πλοία πολεμικά, ως έκείνα τά
οποία 3-ριαμβευτικώς πανταχοΰ ε’3·αλασσοκράτουν, καί,
τρόπον τινά, έπολιόρκουν δλην τήν Ευρωπαϊκήν ήπειρον
διά δέκα έτη ;
Φαίνεται άπό αύ3·εντικάς πηγάς, δτι κατά τόν πό
λεμον τής Γαλλικής έπανο:στάσεως, δστις ε’ξέσπασε τό
1793, καί διήρκεσε μ.έχρι τοΰ 1802, ή Μεγάλη Βρε
τανία έδαπανησε 464 εκατομμύρια λιτρών στηρλινών.
Ό κατά τοΰ Βοναπάρτου πόλεμ,ος ήρχισε τό 1803,
έτελείωσε δέ τό 1815. Κατά τό διάστημα τών δώδε
κα έκείνων άσωτείας καί σφαγής χρόνων, έξώδευσε τήν
άπειρον ποσότητα 1159 εκατομμυρίων!!— έκ τών
όποιων 771 εκατομμύρια έπορίσ5ησαν έκ φόρων. Ναι,
επτακόσια έβδομήκοντα έν εκατομμύρια λιτρών στηρλινών, ήγουν περίπου 3759 εκατομμύρια διστήλων, έπληρώ5ησαν είς τό ταμείον ύπό τοΰ λαοΰ είς δώδεκα έτη !
— τουτέστι περίπου 312,000,000 διστήλων κατ’ έτος,
ή υπέρ τάς 800,000 διστήλων κα3·’ ημέραν ! ! "03εν ή
δαπάνη τής Μεγάλης Βρετανίας έπί τών πολέμων τού
των είς διάστημά 20 έτών άνέβη είς 1623 εκατομμύρια
/ιτρών στηρλινών, ή 8000 εκατομμύρια διστήλων.
Έστάδτη ποτέ κάνέν άλλο έ3νος άπό κτίσεως κόσμου,
τό όποίον ήδύνατο νά συνεισφέρη έν τριτημόριον τής
ποσότητος ταύτης χωρίς παντελή χρεωκοπίαν καί δλε3ρον ; Πρέπει δέ νά σημειωάη, και δτι έννέα δεκατημόρια τής άκατανοήτου ταύτης ποσότητος έχά.3ησαν
ουτω πρός τό έ3νος, ώς καί νά είχαν ριφ3ήν είς τόν
’Ατλαντικόν καί όμως είναι άναρίάμητοι οί μένοντες
3-ησαυροί του. Άλη,ί-εύει μέν δτι τό ε’5νικόν χρέος τής
’Αγγλίας είναι ύπέρογκον, άπό ο κ τ α κ ό σ ι α ΐ ω ς
έ ν ν ε α κ ό σ ι α Ι κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α στηρλινών, ύπό
τό βάρος τοΰ όποιου πολλοί πολλάκις έπρόλεξαν, δτι
κάνένα καιρόν πρέπει έξ άνάγκης νά καταβυθιστή είς
άπώλειαν. Ά λλ’ είς ποίον χρεωστεί τό χρέος τοΰτο ;
εις τήν Γαλλίαν ; είς τήν 'Ρωσσίαν ; είς τάς Ήνω-
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μένας Πολιτείας ;— ■
’’Ο χι' άλλ’ είς τον εαυτόν της' ούτος είναι ίδιος της νεολαίας' δθεν καί μάς εμπνέει
τουτέστιν, είς τον ίδιον αυτής λαόν. Ούδέν δίστηλον ε’λπίδας χρηστάς περί της άνδρικης αύτων ηλικίας.
Προβλέπομεν τουλάχιστον ό ί αυτούς βίου ενάρετου
χρεωστείται είς ξένον έθνος.
καί
καθαράς άπολαύσεως, καί τρέφομεν άσμένως .τήν
Τοσαύτα πλούτη έπεσώρευσεν έθνος ποτέ πτωχόν
ελπίδα
ότι θέλουν ποτέ άναδειχθήν όχι ολίγον ώφέλιδιά της γεωργίας, των χειροτεχνημάτων, καί του εμπο
λ
ο
ι
καί
περίβλεπτοι.
ρίου του.
Δεύτερον, αί γνώσεις φέρουν όχι μόνον είς ευδαιμο
Π Ε Ρ Ι Τ Η 2 ΕΚ ΤΟ Τ Μ Α Ν Θ Α Ν Ε ΙΝ
νία ν, άλλά καί είς τιμήν.
Περί της σοφίας λέγει έ
ΕΤ Χ Α Ρ1Σ Τ Η Σ Κ Ω Σ.
Σολομών, * Μακρότης ήμερων είναι είς την δεξιάν
Τ ο μανθάνειν είναι μέν είς πάσαν περίοδον της αυτής, είς δέ την άριστεράν αύτής πλούτος καί δόξα!’
ζωής εν άπό τά πλέον ευάρεστά ¿νασχολήματα του αν Έ ντιμον είναι νά ύπερέχη τις άκόμη καί είς τάς πλέον
θρωπίνου πνεύματος- άλλ’ έξαιρέτως κατά την νεαράν ούτιδανάς γνώσεις, καί είς ε’κείνας, αίτινες δεν χρησι
Έντιμότεηλικίαν. Τότε τά πάντα έχουν τό θέλγητρου της μεύουν πλήν είς προσωρινήν διασκέδασιν.
πρωτοφανείας' ή περιέργεια καί η φαντασία στεκουν ρον νά ύπερέχη είς τούς διαφόρους τής επιστήμης
έξυπνοι- καί ή καρδία ευφραίνεται με τάς ε’λπίδας κλάδους, τούς συνδεδεμένους μέ τά ελευθέρια τού βίου
δόξης καί ώφελείας είς τό μέλλον. Άκόμ.η καί οί επαγγέλματα, καί τούς τόσον συντείνοντας είς την
Ή
της παιδείας κατώτεροι κλάδοι, οί προς καλλωπισμόν άξιοπρέπειαν καί εύζωίαν τής άνθρωπότητος.
συντείνοντες, ήδύνουν πάντοτε τούς νέους.
Αυτοί σοφία καθιστανει καί τον άφανεστατον ευυπόληπτον
πρέπουν είς πάντα καλώς άνατεθραμμένον' κοσμούν, καί περιφανή' άνοίγει είς την δικαίαν των νέων φιλο
άν καί δεν σεμνύνωσι, την άνθρωπότητα' καί, τό κυ- τιμίαν τινάς των επισημότερων θέσεων' καί ύψωθέντας
ριώτερον, κομψώς ε’νασχολούντες της άδείας καί άνέ- εκεί τούς ευφραίνει έτι μάλλον ή σκίψις, ότι, σύν Θεω,
σεως την ώραν, ικανοποιούν ημάς νά συνεισφέρωμεν είς μόνην την επιμέλειαν αύτων είναι ύπόχρεοι. Άλλά
είς την άθωότητα καί καθαρότητα τού οικιακού βίου. νά ύπερέχη τις είς τάς ύψηλοτερας γνώσεις,— να δια
Ά λλ’ είς τάς μελετάς των ύψηλοτίρων μαθημάτων, πρεπή είς τά μαθήματα, όσα έστησαν την προσοχήν,
βίς τάς ώρας όπόταν οί νέοι βαθμηδόν άρχίζωσι καί έξήντλησαν τάς δυνάμεις των σοφών είς πάντα
την σπουδήν των νόμων της φύσεως, καί των δυνάμεων πρότερον αιώνα,— είναι, ίσως, άπ’ όλας τάς άξιότητας
τού άνΑρωπίνου νοός, η των μεγαλοπρεπών αποκαλύ τού άνθρωπίνου πνεύματος ή πλέον έντιμος καί ευχά
ψεων τού Ευαγγελίου, υπάρχει άνωτέρα τις ηδονή. ριστος.
"Οταν κυττάζωμεν είς τά όπισθεν επί τούς μεγά
Τό νέφος, τό οποίον κατά τούς νηπιακούς αύτών χρό
νους ¿κάλυπτε την φύσιν, άρχίζει βαθμηδόν νά διαλύ λους άνδρας, οΐτινες προηγήθησαν ημών είς πάν μέρος
εται' ό κόσμος με δλα τά θαυμάσια του άνοίγεται είς εύκλειας, αίσθανόμεθα τόν οφθαλμόν μας ν’ άποφεύγη
τούς οφθαλμούς τω ν αί της προσοχής καί παρατηρή- τό στάδιον τού πολέμου καί τής φιλοδοξίας, καί άκουσεως δυνάμεις αύτων ε’κτείνονται άναλόγως τού προκει- σίως πως νά προσηλόνεται είς τούς όσοι ε’φανέρωσαν
μένου θεάματος' καί βλεποντες, κατά πρώτον, τού τάς μεγάλας άληθείας τής θρησκείας, ήρεύνησαν τούς
σύμπαντος την άπειρίαν, καί σημειούντες την μεγαλο νόμους τής κοινωνικής εύζωΐας, ή έξέτειναν τήν σφαί
Αυται είναι τιμαί,
πρεπή απλότητα των νόμ.ων, διά των οποίων λαμβά ραν των άνθρωπίνων γνώσεων.
τάς
όποιας
γνωρίζομεν
ότι
ε
’κέρδησαν
χωρίς έγκλημα,
νουν τίλος αί ένέργειαί του, αισθάνονται ώς νά ήγέρθησαν είς άνώτερον ύπάρξεως είδος, καί νά έγιναν, ε’χάρησαν δέ χωρίς ¿λεγχον συνειδότος. Είναι τιμαί
τρόπον τινά, οίκειότεροι τού Αυτουργού της Φυσεως. άθανατοι,— κλέος περιχύνουσαι είς τήν ταπεινοτατην
"Οθεν ή περίοδος αύτη, μάλλον παρ’ όλας τάς λοι- κεφαλήν,— τιμαί, αίτινες καθ’ όλους τούς ε’περχομένους
πάς, ποοσδιορίζει τάς ε’λπίδας η τούς φόβους ημών αιώνας θέλουν είσθαι τά εύγενέστερα κέντρα είς τούς
περί της μελλούσης τύχης των νέων. Διόλου νά μην νέους άπαντας, όσοι ε’μβαίνουν είς τό στάδιον τής
ευφραίνεται τις είς τοιαύτας ένασχολήσεις' άπροσε- ενάρετου φήμης.
κτως ν’ ακροάζεται την φωνήν, ήτις μεταδίδει τοιαύτην
Αί τής φύσεως καί τής άποκαλύψεως βίβλοι επίσης
μεγαλοπρεπή διδασκαλίαν' νά βλέπη σηκονόμενον
τον πέπλον, οστις έκρυπτε τάς βουλάς της Θεότητος, ύψόνουν τάς ιδέας ημών, καί διεγείρουν τήν εύσέβειάν
καί νά μη δείχνη αίσθησιν κάμμίαν διά τοιαύτην μας' άμοιβαίως διασαφηνίζουν άλλήλας' επίσης είναι
άνακάλυψιν, είναι συμπτώματα πνεύματος άσθενούς άξιαι τής προσοχής μας, καθότι άμφότεραι ε’γράφησαν
καί ναρκωμένου,— πνεύματος άναξίου των πλεονεκτη άπό τόν δάκτυλον ενός, αιωνίου, άκατανοήτου Θεού.
μάτων δσα χαίρεται, καί καλού μόνον διά την ταπει
νότητα σαρκικών καί άγενων εύχαριστήσεων. Περί
Ο Β α ΚΩΝ ένόμιζεν ότι έγεννήθη προς χρήσιν τών
¿κείνων, ¿ξ εναντίας, όσους ή φιλομαθεια διακρίνει,— άνθρωπων' είς μίαν δέ τών επιστολών αύτού πρός τόν
όσοι μετά ζήλου διατρέχουν τό είς αυτούς άνεωγμένον πατέρα Φυλγέντιον καλεί εαυτόν ‘ ύπηρέτην τών μετα
στάδιον, προμηνύομεν τά εντιμότατα. Ό χαρακτηρ γενεστέρων.’
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χηγούς τής ε’παναστάσεως, διά να όπλοφορησωσι κατα
τού γέροντος βασιλέως, τόν όποιον όμως καί χωρίς τόσα
δώρα ήσαν άρκετά πρόθυμόι να πολεμώσιν.
Αλλ
Σ ν ν ί χ ε ι α ΰ/ϊό Σ ε λ .
1 ο 4 , Τ ο ^ ί. Β .
ιδού!
τήν
κρίσιμου
ταύτην
στιγμήν
ό
νέος
πρίγκιψ
Α φ ο τ παρήλθαν τέσσαρα ¿τη αιχμαλωσίας, άνεφάνησαν ελπίδες δυναταί περί τής ¿λευθερωσεως του καί ή θεία του έξέφυγαν άπό τούς άντάρτας ! 1 τούτο
'Ροβέρτου.
Ά γγλος κυβερνήτης ευρηκε^ τρόπον νά δέ τόσον κατέπληξε κ’ έφόβισεν αύτούς,’ λέγει ό Νόξ,
πέμψη
πρός τόν βασιλ-α τής Κάνδης, ύπερ ώστε τό άργύριον και τα φορέματα, οσα οιεμοιραζαν
τών αιχμαλώτων' συγχρόνως δέ καί πρέσβυς^Ολλαν- είς ημάς καί είς άλλους ξένους, τα ¿σκόρπισαν εδώ κ
δός άπό" τήν Κόλομβον ε’μεσίτευσεν ύπέρ αύτών. ^ Ό ε’κεί μέσα είς τήν αύλήν, κ’ έφυγαν όλοι.’ Τώρα δέ
Νόξ καί οί συναιχμαλωτοι έλαβαν διαταγάς νά άνα- τίποτε άλλο δέν έβλεπε τις παρά νά σφάζωσιν ό είς
βώσιν είς τήν μητροπολιν, (επρωτευε οε^τοτε ή •^άλ^- τόν άλλον διά νά φανώσι πιστοί τάχα υπήκοοι, και να
Οι
λεμβία), όπου καί πρώτην φοράν ένταμώθησαν μέ^τό έπανοοθωσωσι το προτερον αυτών πταίσμα.
Ά
γγλο
ι
έπεσαν
μετά
τών
λοιπών
εις
το
περιεστρωπλήρωμα τού προειρημένου ναυαγήσαντος πλοίου. ^ Ο
λοι άμού ήσαν είκοσιεπτά Ά γγλο ι.
Μετ’ όλίγας μένον άργύριον, τού όποιου είχαν μεγίστην άνάγκην
δ’ ημέρας έπροσκαλέσθησαν είς τήν αυλήν,^καί είδο- άφού δ’ ¿σύναξαν όσον ήμπόρεσαν, άνεχωρησαν άπό
ποιήθησαν άπό τινας εύγενείς, οτι ή αυτού μεγαλει- τόν θόρυβον είς τά ίδιά των καταλύματα, μέ τόν φρόότης ήθελε νά τούς χαρίση τήν ελευθερίαν των, καί νιαον σκοπόν 1μήτε νά άνακατωθωσι, μητε νά κλινωσιν
καΛσαντες με ησυχινά τούς άφήση νά άναχωρήσωσιν είς τά ίδια. Φ αί είσ τόνέν ή τό/ άλλο μέρος, αλλα,
\ » — * ν
\ ?·
αν,
να
συμφαγωσιν
ολοι
το
οποίον
ο ιπίεος τους ειχεν
νεται όμως ότι ποτέ δεν ήσαν ειλικρινείς αί βεβαιώσεις
αυται. ‘ Διότι άκολούθως,’ λεγει ό Ροβέρτος, ^μάς ετοιμάσειν Χριστουγεννητικόν γεύμα.’
Ό τύραννος, άποκατασταθείς, έλαβε τυράννου έκδίείπαν, έκ διαταγής τού βασιλέως, οτι οσοι επροτιμων
κησιν
κατά τών υπηκόων αύτού" ή ρομφαία κατετρωνά σταθώσι καί νά ύπηρετωσι την αύτου μεγαλειότη
γε
πανταχόθεν’
πλην, αν και δεινως ετρομαςαν, δεν
τα, ήθελαν άπολαύσειν μεγίστας άνταμοιβάς, ώς πό
ήγγιξεν όμως ούτε τρίχα τών Αγγλων, θελησας να
λεις, άργύρια, δουλους, και αξιώματα.
Μετ’ ολίγον έπειτα έξετάσθησαν οί Ά γγλ ο ι κα πιστεύση ότι δυναστικώς ήνώθησαν μέ τούς άντάρτας,
θείς ιδιαιτέρως, ε’άν εύχαριστούντο νά μείνωσι, και καί ότι ήρπασαν μόνον άπό ένδειαν, ¿πειόη οεν ητον
ποιας τέχνας ¿γνώριζαν. Προ πάντων εχρειαζετο ό εκεί νά τούς δίδη ορυζιον. Μ ολα ταυτα, τους αφηβασιλεύς σαλπιγκτάς καί χειροτεχνας. Κάνεις ομως κε δύο μήνας χωρίς τροφήν, καί καθ’ όλον τό διάστη
Επειτα ε’ςαδεν ε’δέχθη τάς προσφερθείσας τιμάς, προκρίνοντες μα τούτο έψωμοζήτουν είς τάς όδους.
πεστάλησαν
όπίσω
είς
διάφορα
μέρη
τής
νήσου,
ώς άρόλοι νά ε’πιστρέψωσιν είς τήν πατρίδα· ‘ μέ τούτο δέ,’
χη'τερα'
λόγος
πλέον
δέν
ήκούσθη
περί
¿λευθερωσεως'
λέγει ό 'Ροβέρτος, ‘ μόνον ε’κερδήσαμεν τού βασιλέως
άλλ’ οί Ταπροβαναίοι, μεταξύ τών οποίων έμελλαν
τήν δυσαρέσκειαν.
/
Τ ί τέλος ήθελε λάβειν ή ύπόθεσις αυτη, ^ μενει νά παροικώσιν, έπροστάχθησαν νά τούς χορηγώσι
άδηλον' καθότι, ένώ οί Αγγλοι επεριμεναν εις την ζωοτροφίας δωρεάν, καί νά τούς μεταχειρίζωνται φιπρωτεύουσαν, έξέσπασεν ε’πανάστασις αιφνίδιος κατα λοφρόνως.
Τό μέρος, όπου ε’βάλθη ό 'Ροβέρτος, ήτο πολυ σιτού τυράννου ε’κ μέρους τινών 1 απροβαναιων, οιπνες
μώτερα
τής θαλάσσης παρά τήν προτέραν αύτού διαύπερισχύσαντες ήναγκασαν αυτόν νά καταφυγή είς τά
τοιβήν
τούτο δ’ ε’νίσχυσε τήν οποίαν έτρεφε πάντα
ορη. Κατά πρώτον ¿στοχάσθησαν οί άνταρται να
έλπίδα,
νά έκφύγη ποτε άπό την νήσον. Διά να περ
φονεύσωσι τούς'Ά γγλους, άπό φόβον μή, συμμαχήνά"
όμως
ευχαρίστως εν τω μεταςυ, εκτισεν άλλον οικον
σαντες μέ τόν βασιλέα, τούς γένωσι φοβεροί' άλ)ύ
1
¿πάνω
είς
τό χείλος ποταμού, καί περιέσκαψε λάκκον,
έπεκράτησε, τέλος, γνώμη φιλαν-σριυποτερα, και άΤού
- ,
, - -Νλ
/
V ____
καί
¿φύτευσε
φράκτην άφού δε καθησυχασεν, ηρχισε
ό τύραννος έφυγεν, έλαβαν άδειαν οί ναύται νά λαφυραγωγήσωσι τούς οίκους τών μετ αύτού άναχωρησαν- νά πλίκη, καί νά περιφέρεται εμπορευόμενος.’ ,’Επειδη
τω ν— άδειαν, ε’κ τής όποιας ωφεληθησαν χωρίς έλεγ κάνεις τών Ά γγλω ν αιχμαλώτων δέν είχε φύγειν, τους
χον συνειδότος' * ηυραν οε πολλά και αςιολο/α λά ηύξάνετο βαθμηδόν ή ελευθερία. Τό κεφάλαιον, με
τό όποιον ήρχισεν ό 'Ροβέρτος τήν δευτέραν φοράν νά
φυρά.’
ν
/
Οί άντάρται έξεστράτευσαν έπειτα εις την Κανοην, χειροτέχνη σκούφους, ήτο μόνον δέκα ή δώδεκα δραχόπου ό υιός τού βασιλέως, παίς δεκαπένταετής, τόν μαί' άλλ’ άπό τήν μικράν ταύτην άρχήν, με φιλοποόποιον ¿μελετών νά άναγορεύσωσιν είς τοπον τού πα- νίαν καί οικονομίαν, έγινεν ευκατάστατος εις το τέλος
τρός του, διέτριβε τόν καιρόν ¿κείνον. Οί ^ Αγγλοι δύο χρόνων,— τούλάχιστον δι’ ¿κείνον τόν τόπον.
ναύται υπήγαν μετ αύτών ως φίλοι και σύμμαχοι. Βλεποντες δέ οί ¿ντόπιοι τήν εύτυχίαν καί εύταξιαν
Τ ά Χριστούγεννα, ‘ άπ’ όλας τάς ημέρας του ένιαυ- του, τόν ¿παρακινούν να λάβη συζυγον απο μεταξύ
τού !’ εκφωνεί ό 'Ροβέρτος, ε’καλέσθησαν είς τό παλά- τω ν *Θέλει σέ μεταπιάνειν,’ τόν έλεγαν, ' και θελει
τιον, έλαβαν δέ άργύριον και φορέματα άπο τους άρ- έλαφρύνειν τούς κόπους σου, γνωριζουτες οτι εμαγειΗ
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ρευεν ό ίδιος το φαγητόν του, επειδή, είς την μητρόπολιν ευρισκόμενος, άπεδίωξε τον μαύρον δούλόν του"
• και δεν αρμόζει Ινας νέος καθώς εσύ νά κάθηται
ολομόναχος.’
Ά λλ’ ό 'Ροβέρτος άντεστέκετο είς
όλους τούς πειρασμούς τούτους, αισθανόμενος ότι μία
τοιαύτη συγγένεια ημπόρει ν’ άποσπάση τούς διαλογι
σμούς αύτού άπό την ’Αγγλίαν, καί νά τούς προσή
λωσή είς την Ταπροβάνην.
Ε ίς τό τέλος δύο χρόνων, ε’νδοτέρω είσχωρησαντες
οί 'Ολλανδοί, ώκοδόμησαν φρούριόν δχι μακράν άπο
την κατοικίαν του 'Ροβέρτου. Ό βασιλεύς, μαθών
τούτο, διέταζε νά μετατοπισθη πάραυτα· τόσον δ’
αιφνίδια καί αυθαίρετος ητον ή μετοίκισις αυτη, ώστε
ύπεχρεώθη ν’ άφηση όλα τά πλούτη του, καί μόλις τά
φορέματα του ημπόρεσε νά διάσωση.
Μετεφέρθη δε είς φοβέραν τινα κωμόπολιν, Ααγγενδέννην τόνομα, τόπον εξορίας διά τους ΰποπίπτοντας είς του βασιλέως την δυσαρέσκειαν, κείμενον ε’πί
της κορυφής υψηλού βουνού. Έ δώ ¿στέλλοντο πολλακις πταίσταί πολίτικο) διά κρύφιον δολοφονίαν. Ή
μεταβολή αύτη έκ της υποκάτω γλυκείας καί τερπνής
χώρας ητον άληθώς δεινή" ευφραινεν όμως την μονα
ξιάν του ή συναναστροφή τού άγαπητοϋ φίλου, καί συναιχμαλώτου, καί συναγάμου του, κυρίου Ίωάννου, ε’πιστάτου των πραγματειών είς τδ πλοίον τού π^τρος του,
μετά τού οποίου συνέζη φιλικώτατα είξ'τόν αύτον ο,ίκον.
Οί δύο ούτοι ησα,ν πλέον σχεδόν οί μόνοι άγαμοι
μεταξύ των νΑγγλων αιχμάλωτων' καθότι οί περισ
σότεροι, την ε’λευ3·ερίαν των άπελπισθέντες, · είχαν
κτίσειν οίκους, καί λάβειν γυναίκας, ε’κ των όποιων
¿γέννησαν πολλά τέκνα.’ Των άνδρών τούτων η δια
γωγή, στερημένων καί άπο την παιδείαν καί άπο τό
θρησκευτικόν αίσθημα τού 'Ροβέρτου, απείχε πολυ
τού νά ηναι άξιομίμητος' έδόθησαν είς την πνευματοποσίαν" εκλεπταν άγελάδας διά τό κρέας των' κατεκυρίευαν, καί πολλάκις έδερναν τους πτωχούς χωρι
κούς, μεταξύ των όποιων ¿κατοικούν, πράους, άπειράκτους ανθρώπους. Οί απειρόκαλοι ούτοι θαλασσινοί,
αν ε’ξαιρέσωμεν την δυναστικήν αύτών κρατησιν, βέβαια
δεν ε’πέρνων ζωην τυραννημένην δι’ όρύζιον καί άλλας
τινάς τραφάς δεν ε’πληροναν τίποτε" ήμπόρουν νά καλλιεργωσι την γην, καί νά πλέκωσι σκούφους, χωρίς εμ
πόδιου ή φόρο.ν όποιονδηποτε" καί τώρα, ε’άν μόνον δεν
¿πλησίαζαν είς την παραλίαν, είχαν τό ελεύθερον νά
περιφέρωνται καθ’ όλην την νήσον, ώς μεταπράται.
Μετά καιρόν, έκαμε τρόπον ό 'Ροβέρτος νά καταβη ε’κ της ορεινής Ααγγενδίννης είς την προτέραν τερ
πνήν αυτού κατοικίαν, πλησίον τού ποταμού" ε’κεί δέ
συναξας τινά των παλαιών αυτού δανείων, ήρχισε πά
λιν τρίτην φοράν τόν κόσμον, κα'ι τρίτην φοράν ευτύ
χησε. Πλρυτησας, ¿πεθύμησε ν’ άγοράση ώραίόν. τι
χωράφιον"· συμβουλευτείς δέ αξιωματικόν τινα Ταπροβαναίον περί της νομιμότητος τοιαύτης αγοράς, καί
|/,ή ευρών ε’μπόδιόν τι, ήγόρα,σε τόν είρημένον άγρόν,

όστις όχι μόνον άφθονούσεν. άπο υδα.τα, άλλά καί
περιείχεν όκτώ κόκους καρυοφόραυς, καί άλλων είδών
κάρπιμα δένδρα.
Ή τιμη του ητο πέντε δίστηλα,
1μεγάλη ποσότης αργυρίου,’ λέγει ό 'Ροβέρτος, ‘ διά
τά μέρη ¿κείνα.’
Ο τοπος ωνομάζετα Έλλεδάτη, έκειτο δέ ώς δέκα.
μίλια πρός νότον της πόλεως Κάνδης.
’Αμέσως ηρχισε κτίριον ό 'Ροβέρτος, βοηθούμενος άπο τρείς νΑ γ
γλους, οίτινες ¿κατοικούν είς την γειτονίαν, καί οίτινες·
η ούδεποτε είχαν νύμφευσην, η, τό πιθα.νώτερον, είχαν
παραιτησειν τάς εντοπίους γυναίκας των, άγαμοι τόν
καιρόν ¿κείνον ευρισκόμενοι.
Κτίσας τόν νέον οίκον,
και καλλιέργησες τά χωράφια, ε’πρότεινεν είς τούς;
τρείς νΑγγλους νά συγκατοικησωσι μέ αύτόν, καί νά
συμμετέχωσιν άπο τά προϊόντα τού υποστατικού του,
πλην μέ συμφωνίαν ποτέ νά μη νυμφευθώσι.
Την
συνθήκην ταύτην, ‘ ητις,’ λέγει ό 'Ροβέρτος, *μ’ ε’φάνη
αναγκαία δια ν’ άποκλεισθώσιν αί των γυναικών φιλονευκίαι καί διχόνοιαι,’ έστερξαν οί συμπατριώταί
του" καί διά δύο χρόνους συνεκατοίκουν φιλικώς, χωρίς
ποτε να έλθωσιν είς λόγια.
Πρός τά τέλη όμως τού
δευτερου έτους, δύο ε’ξ αύτών, βαρυνθέντες την μονα
χικήν κατάστασιν, ελαβαν γυναίκας, όθεν καί άπεκλ,εισθησαν της κοινοτητος.
Ό ‘Ροβέρτος έμεινε
τωρα είς Έλλεδατην μέ μόνον ενα σύντροφον, Στέφα
νον τόνομα, όστις ουδέποτε τόν άφηκεν. * Έζούσαμεν,*
λεγει, ‘ μονοί καί ευχαριστημένοι, έχοντες ενα καλόν
οικον ίδικον μου. Τωρα δ’ ε’βαλθημεν νά τρέφωμεν
αίγας" ήρχίσαμεν άπό δύο, άλλά μέ την ευλογίαν τού
Θεού ταχέως έπληθυναν" ή δέ σάρξ των μάς έχρησίμευεν άντί άλλου κρέατος.
Έτρέφαμεν προσέτι όρνι
θας καί χοίρους" καί μη βλέποντες ε’λπίδα τινά τα
χείας ελευθερωσεως, ε’προσπαθούσαμεν νά κάμωμεν τά
πάντα πέριξ ημών εύμορφα καί αρμόδια. Μέ τόν και
ρόν, ό Ροβέρτος καί ό Στέφανος τόσον ε’καλητέρευσαν
τον οικον και τον άγρόν, ώστε ολίγων εύγενών υποστα
τικά επί της νήσου ησαν καλη'τερα.
Ιοων ο φύσει έμπορικό’ς 'Ροβέρτος, ότι δέν ήδύνατα
πλέον να κερδαίνη πολύ άπό τό πλέξιμον, καθότι τό
πλήθος των εργατών είχε παραγεμίσειν την άγοράν
απο σκούφους, καί διά την έλλειψιν γυναικών (τάς
οποίας αυτός άπεκλεισεν άπό την μικράν του δημο-.
κρατίαν) μη δυνάμενος νά έκτείνη τάς γεωργικάς
πράξεις του, άπεφάσισε νά πιάση άλλο ε’μπόριον, συνειθιζομενον άπό τούς Ταπροβαναίους. ‘ Τό νέον ¿μ-,
ποριον,’— μεταχειρίζομαι την ιδίαν τού 'Ροβέρτου,
περιγραφήν,— ‘ ητο νά δανείζω σίτον ώφελούμην δέ
πεντηκοντα είς τά εκατόν, ε’τησίως.
Αύτη μ’ ¿φάνη
ή εύκολωτέρα καί ή έπικερδεστέρα πραγματεία" όθεν
και άποφασίσας νά την έπιχειρισθώ, έκαμα όλα μου
τά χρήματα όρύζιον καί σιτάριον. Ε ίς όλους δέ τούς
ζητούντας έδιδα, μέ συμφωνίαν νά λάβω. είς τόν ε’ρχόμενον θερισμόν όσον είχα δανεισμένον, καί τό ημισυ
αύτού περιπλέον. ’Αλλά καθώς τό κέρδος είναι πολύ,.
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ώσαύτως είναι καί ό κόπος. Διότι ό μετερχόμενος τό
ε’μπόριον τούτο άνάγκη πάσα νά κυττάζη πότε είναι
ώριμος ό σίτος τού χρεώστου, καί ν’ άπαιτη τό δικαί
ωμά του ¿ν καιρω" εί δέ μη, άλλοι δανεισταί προφθάνοντες άρπάζουν τό πάν διά ίδιον αύτων λογαριασμόν,
καί δέν άφίνουν τίποτε είς τούς κατόπιν ερχομένους.’
Περιέργως πως διασαφηνίζει τούτο την δυσκολίαν τού
γεωργείν είς χώραν όλιγοχρηματον, όπου οί έργάται
διά την πτωχείαν αύτων δέν ¿μπορούν νά περιμίνωσιν
άπό τον σπορητόν είς τόν θερισμόν.
Κ αθ’ ολον τόν καιρόν τούτον ε’λάμβανεν άπό τούς
πτωχούς Ταπροβαναίους ό 'Ροβέρτος τό όρύζιον καί
τάς άλλας καθημερινός ζωοτροφίας" άλλά, τέλος, δέν
ήθελαν πλέον νά τόν δίδωσιν, έπί λόγω ότι αυτός ητο
πλουσιώτερος εκείνων. Ό Νόξ, όστις φαίνεται ότι
είχε καταντησειν φιλάργυρος, ομολογεί την άληθειαν
τούτου" λέγει όμως, ότι βέβαια δέν ητον ορθόν νά χαση
τό νόμιμον αύτού ταγηνιον" καί είς τούτο ηθελ.εν έχειν
δίκαιον, άν ή δαπάνη έγίνετο ύπό τού βασιλέως" άλλ’
επειδή έως τώρα όλον τό βάρος είχε πέσειν ε’ηάνω είς
τούς καταδυναστευμένους καί πτωχούς χωρικούς, ό
’Ροβέρτος ε’χρεώστει προ πολλού νά παραίτηση δικαί
ωμα τόσον έπαχθές.
Αυτός, μ’ όλον τούτο, άκόμ.η
έπιμόνως ¿ζητεί τό ταγηνιον, καί διά νά τό λαβή
επρόσδραμεν είς την αυλήν. Τό δικαίωμά του ώμολογηθη πάραυτα" άλλ’ ό μεγιστάν, ό ε’πί των τοιούτων, λαβών ύπ’ όψιν την πενίαν τού λαού, μεταξύ τών
όποιων ό 'Ροβέρτος ¿κατοικεί, τόν ε’διωρισεν, ύπαγαίνων κατά μηνα, νά λαμβανη τό μερίδιόν του άπό τάς
βασιλικάς άποθηκας.
’Ολίγον δ’ έλειψε νά πσθη
τά πανδεινα διά την άπληστίαν του" συχνά φαινόμενος είς την αυλήν, εΐλκυσε την προσοχήν των μεγι
στάνων, οίτινες άπεφάσισαν νά τόν ε’παρωσιν είς την
δούλευσιν τού βασιλέως.— δούλευσιν, ητις, άπό την
σκληρότητα τού τυράννου, ητο σχεδόν βέβαιον ότι
έμελλε νά τελείωση είς θο.νατον φοβερόν, καί ητις
ήθελε καταστησειν άδύνατον την φυγήν, είς την οποί
αν ό 'Ροβέρτος καί ό φίλος αυτού Στέφανος έτι άπίβλεπαν. Μετά μεγίστης έπιτηδειότητος καί δυσκο
λίας άπίφυγε τόν αυλικόν τούτον προβιβασμόν, ύπέστρεψε δέ είς τόν οίκον αύτού, άκραν έχων εύχαρίστησιν ποτέ πλέον νά μη λ,οβη ταγηνιον.
Ή ρχισε δέ πολιν τωρα τό μεταπρατικον ¿πιτηδευμ.α, πλ.ην κατά σχέδιον πολύ μάλλο/ ε’κτεταμένον, καί
ώς πρός τά είδη όσα ε’πραγματεύετο, καί ώς πρός την
έκτασιν της χώρας την όποιαν περιηρχετο. Ήγόρασε
μίαν ποσότητα πιπέρι, καπνόν, σκόρδα, κτένια, καί
παντοειδή σιόηρικά, μέ τά όποία φορτωθίντες άμφότεροι, καί αύτός καί ό φίλ">ς του Στέφανος, και πωλούντές τα είς τόν δρόμ,ον, επρύχωρησαν μακράν είς τά
βορεινά μέρη της νήσου. Ό δέ σκοπός αυτών άλλος
δέν ητον είμη νά έκβωσιν είς την π ι'α λ ία ν διά της
δυσκολωτάτης ταύτης χωράς, όπου ησαν όλιγωταται
όδοί, δάση περιπλεγμένα, χάσματα τρομερά, κιΓί Τα-
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προβαναΐοι στρατιώται προσεκτικώτατοι είς πάν πέ-'
ρασμα εισοδου η εξοδου.
Έπρόκριναν δέ τό αρκτικόν
μέρος ώς εύκολώτερον παντός άλλου.
Ή χαμηλη χώρα, είς την όποιαν δίεύθυναν τά
βήματά των, ύπέκειτο είς άνυδρίαν, καί είς άσθενείας
τού χειροτέρου είδους, άπό νερά στάσιμα προερχομένας.
ΤΗσαν δέ ύπόχρεοι νά πίνωσι βρωμερόν ίίδωρ, τόσον
πυκνόν και λασπώδες, ώστε ό ρύπος ε’κρεμάζετο είς
την γενειάδα τω ν άπό χρόνον δέ είς χρόνον ύπέστρεφαν ¿κείθεν είς Έλλεδατην μέ σφοδρούς παροξυσμούς"
‘ τόσον,’ λέγει ό 'Ροβέρτος, ‘ ώστε οί συμπατριώταί
και οί γείτονες ημών ηρώτων, ε’άν ύπηγαίναμιεν έκεϊ
¿ξεπίτηδες διά νά θανατωθώμεν" ¿κείνοι μέν ηγνόουν,
ημείς δε ποσώς δέν ε’τολμούσαμεν νά φανερώσωμεν είς
αύτους τόν άληθη σκοπόν μας.’
E rtft'at r

Π Κ ΡΙ
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.

Α Τ Μ Ο Σ Φ Α ΙΡ Α Σ .
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Ο λ α ς τάς ιδιότητας της άτμοσφαίρας, όσας μέχρι
τούδε παρετηρτσαμεν, ήμπόρει νά τάς έ χ η καί ξηρός
άηρ.
Αλλ’ έκτός τών είρημένων ιδιοτήτων άπαιτούνται και ά.λλαι πρός άναπληρωσιν τών της δημιουργίας
χρειών. Το υδωρ τρέχει πάντοτε είς τό χαμηλότατον
ε’πίπεδον" άλλ’ ε’πειδη όί.α καί ζώα καί φυτά θέλουν
ύγρασίαν άδιακόπως, ητον άνάγκη νά εύρεθώσι τινά
μεσα, Οια τών όποιων τό υδωρ, τό τρέχον πάντοτε κά
τω είς τόν ωκεανόν, νά έξαντληται παλιν είς τά άνω,
Ή
καί, τό κυρκντερον, νά έξανΉηται γ λ υ κ ύ .
περιξ ημών άόρατος άτμοσφαίρα χρησιμεύει ώς μηχανη,
οια της όποιας κατορθούται τό μέγα τούτο της φύσεως
έργον. Ε ίς αυτήν, παρά τόν ξηρόν άέρα,— συγκεί
μενον, ως ίδαμεν, άπό διάφορα μέρη,— ύπάρχει καί
ποσοτης ά τ μ ο ύ , άοράτου, ε’κτός είς ιδιαιτέρας τινάς
περιστάσεις.
Καί είς τόν ξηρότατον άκόμ,η καιρόν
δυναταί τις, ψυχραίνων σώμά τι παραπολύ, νά t δη
δροσον καθίζουσαν ¿π’ αυτού, ητις φυσεκά προέρχεται
άπο την σύμπηξιν άτμοσφαιρικού άτρ,ού.
Ό ατμός
ουτος άναβαίνει άδιακόπως άπό την θάλασσαν, καί
απο την επιφάνειαν της γης" το δέ πολ.ύ άξιοσημείωτον είναι, ότι τό άλας τού θαλασσίου ίόατος άφίνεται
ο π ι σ ω είς την έξοτρ.ισιν. Ό άτρ.ός ουτος σχημα
τίζει νέφη, συγκερνών την ύπερβολικην θερμότητα καί
τό θαμβωτικόν φώς τών ηλιακών άκτίνων.
Έ κ της
αύτης πηγης χορηγείται υλη διά βροχήν, χάλαζαν,
χιόνα, ομίχλην, δρόσον.
Ουτω πανταχού παρευρίσκεται ύγρασία, έτοίμη νά άναπληρόνη τάς άόιαλ.είπτους χρείας φυτών καί ζώων.
’Αξιοπαρατήρητος ή σοφία, ή εύρισκομένη καί είς
τό μέρος τούτο τών ίργων τού Ποιητού. *Αν μας ¿λέγετο, ότι τό υδωρ έμελλε ύά περιφέρεται πανταχού καί
πάντοτε διά μέσου τού άέρος, ήθέλαμεν ίσως περιμένειν
νά ίδωμεν άτμοσφαίραν άπό πυκνήν ομίχλην, την
όποιαν μόλις νά διαπέρνα τό ηλιακόν φώς. Πρέπει
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Ίαν.

δέ μάλλον νά θαυμάζωμεν καί νά εύγνωμονώμεν, ότι
Γ Ο Ν Ε ΙΣ Κ Α Ι Ψ Ε Τ ΔΟ Λ Ο Γ ΙΑ .
αί άπό δαψίλειαν υδατος προερχόμεναι ώφέλειαι ε’νεργούνται δλαι χωρίς κάμμίαν βλάβην των άλλων ιδιο
Φ Ο Β Ο Υ Μ Α Ι ότι πολλοί γονείς διδάσκουν την ψευ
τήτων της άτμοσφαίρας, χωρίς συνήθως νά εμποδίζε δολογίαν είς τά τέκνα των. Πιθανόν δέ οτι κάμνουν
ται ή διαφάνειά της, χωρίς ποτέ νά ε’γγίζεται ή άνη- τούτο χωρίς νά τό καταλαμβάνωσιν. Ή μητηρ, πα
κουσα εις αύτην δόναμις τον διατηρείν άναπνοην, τον ραδείγματος χάριν, μέλλει νά ύπάγη είς κάμμιάς φίλης
διακομίζειν ήχους, η τού άντανακλαν φως.
νά περάση την ημέραν, καί τό παιδίον κλαίει θέλον
να
ύπάγη μαζη της. Διά νά τό ήμερώση, του λέγει
' Α λ ,ο ι 1 ί λ ί ί / ι α ί α
τΌ ι) *Α « ρ ο { .
ότι θελει ε’πιστρέψειν μετ’ ολίγον. Έ κβαίνει λοιπόν
Ό άηρ ίχ ε ι, προς τοντοις, μεγάλην μηχανικήν
αύτη, το δε παιδίον, λυπημένον διά την άπουσίαν
δόναμιν. Ένω ηρεμεί, βαστάζει εντός εαυτού πλήθος
της, περιμένει άνυπομόνως.
Πάσα ώρα φαίνεται
άναρίθμητον ε’ντόριων καί πτηνών. Όπόταν δέ κιχρονος- καί όταν, τέλος πάντων, ή μητηρ ε’πιστρέψη,
νηται, γίνεται δργανον άξιολόγων καί άγαθοποιών άποτο παιδίον κάμνει τά δίκαιά του παράπονα, ε’κείνη
τελεσματων. Ό άνεμος φέρει άδιακόπως νέον άέρα
δέ, διά να σκεπάση τό πρώτον ψεύδος, άναγκάζεται
εις τους τόπους, όσοι αύτόν χρειάζονται. Άέρος
να εφευρη άλλα πολλά. Ό παίς, όσον καί αν ηναι
ρεύματα περνούν άδιαλείπτως ε’πανωθεν του ωκεανού,
άπλούς, είναι άδύνατον νά μη γνωρίση, ε’πί τέλους, ότι
ύπάγοντα ε’κείθεν είς εκτάσεις ξηράς, όπου άντικαθιοί γονείς του ψευδόμενοι άπατώσιν αυτόν- άμα δέ καστάνουν την πυρωριένην ατμόσφαιραν των πεδιάδων,
ταλάβη τούτο, φυσικά δέν βάλλει πλέον κάμμίαν πίκαί τούς νοσερούς άτμούς τούς ε’κ πόλεων πολυάνθρω
στιν είς τά λόγιά των- καί, τό χειρότερον, άκολουθών
πων ύψουριένους. Έ ν τω μεταξύ, αί ΰγιειναί αυται
τό μητρικόν παράδειγμα, μανθάνει καί αύτός νά ψεύ
και δροσοφοροι αύραι μάς ικανοποιούν νά διαπλέωριεν
δεται. Τά παιδία κλίνουν πολύ μάλλον είς τό κακόν
τον ωκεανόν κατά διαφόρους διευθύνσεις- ε’πειδη των
παρα είς τό καλόν, πλέον είς τό ψεύδος παρά είς την
μεν εύμεταβλητων άνέριων αί άλλαγαί είναι τοιαϋται,
άληθειαν- όταν δέ τών γονέων τό παράδειγμα ε’νθαρόποίαι συγχωρούν είς τον ναύτην νά ε’ξακολουθη οπου
ρύνη την πονηράν ταύτην κλίσιν, τί άλλο δύναταί τις
δήποτε το τάξει διον του" αλλαχού δέ της γης, πνέουν
νά προσμένη παρά τά πλέον ολέθρια άποτελέσματα ;
τακτικώς οί άνεμοι κατά την αύτην σχεδόν διεύθυνσιν
Πώς ε’μπορεί νά λέγη την άληθειαν ό άνηρ, όστις
διά μήνας, καί ουτω γίνονται βέβαιον μετακομιδής
καθ’
όλην την παιδικήν αύτού ηλικίαν ε’διδάσκετο νά
μέσον.
λέγη τό ψεύδος ;
Καί είς την ε’πιφάνειαν της ξ η ρ ά ς , ό άνεμος
*Αν έπιθυμώμεν νά γένωσι τά τέκνα μας τίμιοι
εργάζεται άδιακόπως. Μόλις ε’μπορούμεν νά. κατακαί φιλαλήθεις άνδρες, άς διδάσκωμεν αύτά την άληλάβωριεν πόσος κόπος κερδαίνεται διά της κοινής ριέν,
θειαν με τό ίδιόν μας παράδειγμα- διά νά ε’μπνεύώραωτάτης δ’ εκείνης μηχανης, του άνεμομόλον. Πό
σωμεν είς εκείνα έρωτα της άληθείας, είναι άπαραιτησον καλώς πράττει το έργον του! Πόσον τακτικά
τως άναγκαίον ν’ άποφεύγωμεν Η Μ Ε Ι Σ πάντα λόγον
τελειόνει αυτό διά μέσων το φαινόριενον τόσον άτάάπάτης.
κτων ! Ε ίς διάφορα του κόσμον ριέρη, δχι ριόνον σί
Ά λλ’ ενδέχεται νά είπωσι τινές, Ε ίς μικρά πράγ
τος άλεθε τα ι, άλλά καί ξύλα πριονίζονται, ελη ξηραί
ματα δέν βλάπτει, αν ά π α τά τις τό τέκνον ψευδόμενονται, ύδωρ άνυψούται άπο μεγάλα, βάθη, καί άλλα
νος. Σφάλμα μέγιστον. Δέν λέγει ό Χριστός καί
διάφορα έργα ε’κτελοΰνται, διά του άοράτου, καί τό
οι Αποστολοι, ότι μικρά ζύμη όλον τό φύραμα ζυμοί,
φαινόριενον άσθενούς καί άστατου, άνεμον. Τά ρεύ
και ότι ό ε’ν ε’λαχίστω άδικος, καί ε’ν πολλώ άδικός
ματα λοιπόν του άέρος είναι μεν τόσον δυνατά, ώστε
ε’στιν ; ’Αφού μίαν φοράν συνειθίση τις νά λέγη τά
να μάς άγαθοποιώσι τά μ έγισ τα ' σπανίως δέ τόσον
μικρά ψεύδη, δέν άργεί νά είπη καί τά μεγάλα.
βίαια, ώστε νά μάς βλάπτωσι πολύ.
Αναπολοϋντες όλας ταύτας τού άέρος τάς ίδιότηΠ ΕΡΙ Σ Τ Ν Ε ΙΔΗ Σ Ε Ω Σ .
τας, και παρατηρουντες ποσον αναγκαιαι είναι τινες
Π ε ρ ί της άνεξαρτησίας τών θρησκευτικών δοξών
αύτών καί είς την ίδιαν μας υπαρξιν, καί πόσον ε’ξαρή
περί
της συνειδησεως, ε’πειδη αί δόξαι αύται καί τά
τάται ή εύζωία ριας άπ’ ολας αυτάς, καί όμως ότι
συντροφεύοντα
αύτάς αισθήματα είναι τό ίερώτερον
ολα τα διάφορά τέλη ε’πιτυχαίνονται ώς νά ητον έκα
πράγμα
άπ’
όσα
ε’μπορεί νά έχη ό άνθρωπος, ε’πειδή
στον αύτών ό ριονος σκοπός, είναι των αδυνάτων νά
είς
αύτά
ευρίσκει
την παρηγοριάν τών πολυειδών θ λ ί
μην αίσθανωριεθα εύγνωριοσύνην προς τον μέγαν Δη
ψεων
της
παρούσης
ζωης, καί είς αύτά ε’πιστηρίζει
μιουργόν, του οποίου ή σοφία καί ή άγαθότης τόσον
τάς
έλπίδας
της
μετά
ταύτην αιωνίου ευδαιμονίας του,
καθαρώς βλέπονται είς όλα τά έργα του.
είναι ε’ναργές ότ». κάμμία άνθρωπίνη εξουσία δέν έχει
Τ ιμ η .-— Αξιος τιμής ό θέλων τό καλόν παντός δικαίωμα βθ.-ς επάνω είς την συνείδησιν, ε’κτός της
ανθρώπου- άναξιώτατος δέ αύτης, ό ζητών την ίδιαν δια λογου καί διδασκαλίας πειθούς. Έμπορούν αί
αύτού ωφέλειαν, καί καταδυναστεύων άλλους.
δόξιϊ,ι τινός νά ηναι έσφαλμέναι, καί τά αισθήματα

9

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

1839.

αύτού άλογα- άλλ’ ε’νόσω δοξάζει καί αισθάνεται ου
τω, εχει βέβαια πεποίθησιν ότι φρονεί ορθά, καί δέν
είναι δυνατόν νά μεταβάλη τά φρονήματα^ του παρα
όταν πεισθη τό πνεύμα του διά λόγων άποδεικτικών,
ή διά θείας τινός δυνάμεως, ώς ό απόστολος Παύλος,
ότι αί πρότεραι δόξαι αύτού είναι ¿σφαλμένοι, αί δέ
άντιπροβαλλόμεναι όρθαί. Χωρίς τά μέσα ταύτα,
ποια δόναμις ε’μπορεί νά έχη τό δικαίωμα νά τον
βιάση νά πιστεύση εκείνο τό όποιον δέν πιστεύει, η
νά μη πιστεύη εκείνο τό οποίον πιστεύει ; Ποια δυναμις ε’μπορεί νά ε’γγυηθη είς αύτόν, η νά τον άποζημιώση είς τά κακά τά όποία φοβείται ;
Ωστε ή
συνεί'δησις είς πάν είδος φρονημάτων, μάλιστα δέ είς
τάς θρησκευτικάς δόξας, είναι φύσει άπαραβιαστος
καί ηθελεν είσθαι φανερά τυραννία, άθέτησις^τού
πλέον ιερού τών άτομικών δικαιωμάτων, συ ν ε ι Ο η σ ις νά β ι ά ζ ε τ α ι
άπο σ υ ν ε ι δ η σ ι ν ήθελεν είσθαι καί διά τούς λαούς, και οια τους βασι
λείς, καί διά την θρησκείαν αύτην, μέγας κίνδυνος,
είς όποιονδηποτε κράτος, τό νά συγχωρηθη εις^τους
υπουργούς της θρησκείας να λαβωσιν οποίανδηποτε
κοσμικήν εξουσίαν επάνω είς τας συνειοησεις τών πο
λιτών. Τά εκ τοιαύτης εξουσίας πηγάσαντα κατά
καιρούς φρικώδη άνομηματα βεβαιονουν την άναντιρρντον ταύτην άληθειαν.— Β α μ β α ς .
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Φ Ρ ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ Ο ΒΕΡΛΙΝΟΣ,
Η

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Ν

Π Α ΡΑ ΔΕ ΙΓΜ Α
TOT

ΔΙΑ

ΤΟΤΣ

ΕΚ

ΚΛΗΡΟΧ.

Π Λ Η Σ Ι Ο Ν είς τά μεθόρια τών Γαλλικών ε’παρχιών
’Αλσατίας καί Λοθαριγγίας, εύρίσκεται, χωρισμένη
διά βαθείας κοιλάδος άπο την σειράν τών όρεων τών
καλούμενων Βοσγών, άλλη τις βουνώδης σειρά, την
ήφαίστεων της οποίας άρχην δεικνύει εν άπο τα όνοματά της, Cham p de F eu, ητοι Πεδίον Πυρός. ’Επί
της σειράς ταύτης κείται ή Βανδελαρώχη (Ban de la
Roche), χώρα ύψηλη, κατεψυγμένη, καί άκαρπος, άλ
λα πλείστου λόγου άξία, καθότι αύτού διετρεξε το
στάδιον τού βίου είς τών άποστολικωτέρων άνορών,
όσοι έκόσμησαν ποτέ την Χριστού ε’κκλησίαν, ό Ιω
άννης Φριδερίκος Όβερλΐνος.
Ό Εύαγγελικός ουτος ποιμην έγεννηθη απο γονείς
Διαμαρτυρομένους, είς Στρασβούργον, τό 1740. Περι
της νεανικής αύτού φιλανθρωπίας ιστορούνται πολλά
περίεργα, τά όποία όμως παρατρέχοντες, λέγομεν δια
μιάς, ότι τό 1767, είς τό εικοστόν έβδομον έτος της
ηλικίας του, άνεδέχθη την πνευματικήν επιστασίαν
μιάς τών δύο ε’νοριών της Βανδελαρωχης, και οτι εις
τον έρημον τόπον τούτον διέτριψεν όλοκληρον πεντηκονταετηρίδα, καί διά λόγου καί δι’ έργου προτρεπων
είς πάν έργον άγαθόν, καί λαμπρόν ε’πιδεικνυων παρά
δειγμα ποιμαντορικης άξιότητος, ε’πιμονης, καί αφοσιύσεως.

ΙΤρό πάντων, μάς εκπλήττει ή μεγάλη αύτού φροντίς νά πολιτίση τον λαόν, καί νά βελτιώση την πρόσ
καιρου αύτών κατάστασιν.
Ή Βανδελαρώχη, ουσα
στερημένη δρόμων, μόλις είχε κατά τό πλείστον μέρος
τού ενιαυτού συγκοινωνίαν τινά με τό ε’πίλοιπον τού
κόσμον. 'Ό.θεν είς τών πρώτων άγωνων τού Όβερλίνου ητο νά καταπείση τόν λαόν νά κατασκευάσωσι
νέον δρόμον είς Στρασβούργον- ε’πειδη όμως, κατά την
συνήθειαν τών άμαθών καί μισοκάλων, έναντιόνοντο
τινές είς τά κοινωφελή σχέδιά του, μετεχειρίσθη ό
αγαθός ποιμ-ην την ίσχύν τού παραδείγματος, λαβών
πρώτος πέλεκυν είς την χείρα, καί προηγηθείς τών
όσοι ήθελαν νά ε’ργασθώσιν είς την οδοποιίαν. Διά
τών παρακινήσεων καί ΰπό την οδηγίαν αύτού ωκοδομηθη καί γέφυρα ε’πά.νωθεν χειμάρρου, καλεσθείσα
έπειτα η Γέφυρα της ’Ελεημοσύνης.
’Αφού τοιουτο
τρόπως ηνοίχθη συγκοινωνία μέ τά πέριξ, ε’φρόντισεν
έπειτα νά βελτιώση την κηπουρικήν καί γεωργικήν
της ενορίας του.
Παρίστανεν οπώρας νέας είς τόν
ίδιον αύτού κήπον, ώς καί νέους τρόπους τού έγκεντρίζειν καί μεταχειρίζεσθαι τά δένδρα. Έδίδαξε τόν
λαόν αύτού πώς ν’ άροτρεύωσι καί νά σπειρωσιν έπωφελέστερον, καί πώς ν’ αύξάνωσι την κόπρον- είσηγαγε δέ μεταξύ των λίνον, τριφύλλων, καί νέον είδος
γεωμήλου. Διωργάνισεν εταιρείαν γεωργικήν μέ βρα
βεία διά τούς καλητέρους γεωργούς, έκαμεν άποθηκην
ε’ργαλείων, συστησας ένταυτω δανειστικήν τινα τράπε
ζαν, ώστε νά δύνανται καί οί πτωχότεροι ν άγοραζωσι τά νέα καί βελτιωμένα της γεωργίας σύνεργα.
νΑλλο μέσον προόδου έπενόησε τό νά πέμψη εύφυη τινα
παιδία είς τάς γειτονευούσας πόλεις, δια να μαθωσι
τάς τέχνας ξυλουργού, κτίστου, ύαλουργού, άμαξοποιού,
καί σιδηρουργού. Έ πεθύμει δέ τά μέγιστα να εισαξη
μεγαλητέραν καθαριότητα καί τάξιν είς τους οίκους
τών αύτού ένοριτών, καί, κατά τό σύνηθες, έγινεν ό
ίδιος παράδειγμά των- είς την κατοικίαν αύτού δεν
έβλεπε τις παρά κοσμιότητα καί σεμνά καλλωπίσματα,
μέ τούς τοίχους στολισμένους άπό βιβλία, ζωγραφιάς,
καί ρητά της Γραφής.
Καθώς δέ τό υποκείμενον
αύτού έλαμπεν άπό καθαριότητα, ουτω ε’παινει πάντο
τε τά τέκνα, όσα έβλεπε καθάρια καί κοσμιως ενδεδυμένα. Καί άλλα δείγματα πολλά ηδύνατο τις νά
φέρη της προθυμίας τού Όβερλίνου να βελτίωση την
ε’ξωτερικην τού ποιμνίου του κατάστασιν- άλλα τούτο
μόνον προσθέτομεν, ότι μεταξύ τινών ε’ρωτησεων, τας
οποίας έπρόβαλε ποτέ είς αύτούς, κατά τόν πλέον σε
μνοπρεπή τρόπον, μέ σκοπόν πνευματικής ωφελειας,
ύπάρχουν καί αί άκόλουθοι-— 4 Συνεισφερετε τακτικως
τό άνάλογόν σας μερίδων προς ε’πισκευην δρόμων ; Έ φυτεύσετε ^δένδρα, καί τά έφυτεύσετε πρεποντως ; Ε 
χετε άρμοδίους οχετούς διά& ν’ άποφερωσιν υδατα περιττά ;’
,
>
Πάντοτε έφρόντιζεν ό Όβερλίνος νά βλεπη τονς
ένορίτας αύτού φίλεργους καί οικονομικούς. 1 Αποφευ-
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γετε τα χρειπ, τους επαράγγελλεν, * ώς πνεύματα πο
™υ> τβ'^ ¿λέγχους ή τούς επαίνους του, ώς ή χρεία τό
νηρά.’ ‘Αν ύπήγαινε προς αυτόν κάνείς ψωμοζήτης,
έκαλει' κύριον όμως σκοπόν εΓχε πάντοτε τήν ψυχικήν
‘ Έ χ ω οουλείαν,’ τόν έλεγε, « *αί δι’ ε’σε. ’Ιδού,—
αυτών ωφέλειαν.
ΤρεΓς εκκλησίας επιστατών, ¿λει
σήκωσε αυτά τα σανίδια,— σπάσε ε’κείνας τάς πέτρας,
τουργεί με την άράδαν είς μίαν πάσαν Κυριακήν τάς
γεμισε^ αύτον τον κάδον άπο νερδν,— έπειτα σέ
δε Παρασκευάς, χοριν τών όσοι κατελαμβαναν Γερμα
πληρονω δια τον κόπον σου.’
νικά, ¿κήρυττεν είς αυτήν τήν γλώσσαν. Ε ίς τοιαύτας
^ Κατ ευτυχίαν, πρίν χειροτόνηση ό ΌβερλΓνος,
περιστι σεις ήτο συνήθεια νά στόλλη ένας τών κατοίκων
_χρψ ατί^ειν παιδαγωγός εις' τόν οίκον ενός
ίππον διά νά μετακόμιση αυτόν είς τό χωρίον, όπου
ιατρού, ε’κεΓ δέ άπέκτησεν εμπειρίαν Ικανήν εις την
έμελλε νάκηρύξη' μακαριό ς δ’ ¿λογί^το όποιος άπειατρικήν και χειρουργικήν.
Αί γνώσεις αύται τον
λαμβανε το προνόμιον νά καμη τήν υπηρεσίαν ταύτην
«χρησιμέυσαν εις τήν Βανδελαρωχην, ίκανοποιούσαι
είς τον άγαπητόν ποιμένα, καί νά ύποδεχθή αύτον μέ
αυτόν νά θεραπευη τάς σωματικάς ώς καί τάς ψυχικάς
άπλήν φιλοςενιαν εις τον οίκον του,
άσθενειας του λαού του.
Ή κυριωτίρα φροντίς του,
^ Ιωόντι,^τερπνότατου είναι νά παρατηρωμεν πόσον
μ ’όλα ταύτα, ήτο διά τήν πνευματικήν αυτών βελτίωσιν,
ειλκυσεν ό ΟβερλΓνος τήν άγαπην τού λαού του. "Οτε
και, με τον σκοπον τούτον, ¿προσπαθεί νά συστήση
πρώτον έφθασεν είς Ουαλδβαχην, ε’ναντιόνοντο είς
σχολεία καθ^ολην την ε’νορίαν του διά πάσης ηλικίας
αυτόν τινες, και μάλιστα τόν ύβρισαν προσωπικώς.
άνθρώπους, ε’ξαιρέτως δέ διά τήν νεολαίαν.
Διά συν
Αλλ ή μέ πραότητα συγκερασμένη σταθερότης αύτού
δρομής των φίλων του και δια προσωπικής δαπάνης, ε’κ
ταχέως ε’ξωμαλυνε πάσαν δυσκολίαν, έζησε δέ ν’ άποτού ύστερήματος, (καθότι ό μίσχος αυτού ήτον ουτιδαλαυση, κατά τον υψιστον βαθμόν, τήν άγάπην καί τό
νωτατος), έκτισε κεντρικόν τι σχολεΓον. Ή ενορία του
σέβας τού ποιμνίου του. Καί μικροί καί μεγάλοι ε’κάομως ητο πολυ μακράν διεσκορπισμένη, καί τά διάφορα
λουν αυτόν, ‘ α κ ρ ι β έ π ά . π π α . ’ Είς άπόδειξιν τής
μέρη χωρισμένα άπο βαρείας κοιλάδάς καί όρη δύσβα
μεγάλης επιρροής του δυνάμεθα νά ειπωμεν, ότι έλαβε
τα. ^ Περιελαμβανε πέντε χωρία, ε’κ των όποιων το
την ευχαρίστησιν νά δώση τέλος είς κρισολογίαν, ήτις
κυριωτερον ήτον ή Οιαλδβαχη, δπου ό ΌβερλΓνος
είχε διαρκέσειν ύπέρ τα όγδοήκοντα έτη μεταξύ τών
ε’κατοίκει.
Ε ίς έκαστον λοιπόν των χωρίων τούτων
χωρικών και τών κτητόρων τής γής, περί δικαιώματος
¿σύστησε παιδαγωγεία υπό διόασκαλίσσας, ή ό δ η είς έν τι δάσος' ό δέ κσλαμος, μέ τον όποΓον ύπεγράφη
γ η τ ρ ί α ς, ώς τάς ώνόμα£ε, (οοιιιΙιΗποεβ), τάς οποίή συνθηκη, ε’δόθη μετά πολλής διατυπώσεως είς τόν
ας αύτος ό Γδιος είχε προετοιμάσειν διά τό έργον των
ΟβερλΓνον, καί ε’κρεμάσθη είς τό σπουδαστήριον αύ
πάντοτε όμως ε’φύλαττε δι’ εαυτόν τήν θρησκευτικήν
τού, ώς τρόπαιον ειρήνης. ’Ακόμη καί κατά τό διά
οιοασκαλιαν. ^ Με σκοπόν νά μόρφωση τάς άρχάς των
στημα τής πολιτικής μεταβολής τών Γάλλων, ότε αί
παιδιών ε’κ ^πρώτης αυγής τού λογικού, συνήθροι£εν αυ
Νριστιανικαι ίεροπραςιαι ήσαν άπηγορευμέναι άλλατά προς διδασκαλίαν εις τούς πλέον τρυφερούς χρόνους
χού, ^και ό κλήρος τής Αλσατίας έφυλακώθη, ε’συγτων, καί αληθώς ε’μπορούμεν νά εΓπωμεν οτι αυτός ήτον
χωρεΓτο ό ΟβερλΓνος νά ε’ξακολουθη ανενόχλητος τό
ό πρώτος θεμελιωτής των κοινωφελέστατων νηπιακών
τής άγαθοποιιας και οιδασκαλίας έργον' έγινε δέ ό
σχολείων. Πρώτη μέν αυτού φροντίς ήτον ή ήθικη
οικος αύτού καταγώγιου πολλών θρησκευτικών υποκεί
*®ιιι·^Ργ'σ5£ευτΐ5<γ5 εκπαίδευσις των' άλλά, πρός τούτοις, μενων άλλης πίστεως παρά τήν ίδικήν του. Μετά τήν
εοίδασκεν αυτα, οχι μόνον άνάγνωσιν, γραψιμον, καί
ειρηνην ελαβεν άπο την Γεωργικήν Εταιρείαν τής
αριθμητικήν, ¿μου μέ τά εργόχειρα πλέξιμον καί ραψιΓαλλίας^μετσλλειαν χρυσήν, άπό δέ τόν Λοδοβίκον
μον, αλλα κα.^τα στοιχεΓα τής γεωγραφίας, άστρονομίοεκατον εκτον μετάλλειαν τού τής Τιμής Λεγεώνος, ώς
ας, και Ιστορίας. ΕΓχε μαλιστα μεγίστην επιθυμίαν
φορον εις τας αρετάς του.
Αφου δέ, τέλος, μ.ετά υπη
να τα καμη νά γνωρίσωσι τάς χρήσεις των φυτών, καί
ρεσίαν πεντηκονταετή, είς τό ογδοηκοστόν έβδομον έτος
ι,ωοντι δια βοτανικάς οιοασκαλίας παρεΓχε σταδιον
τής ήλικιας του,μετεβη είς τήν ουράνιον μακαριότητα, τό
τερπνόν ή βουνώδης ενορία του.
Προσέτι, δεν ε’συγτε πληρέστατα εφανερωθη τό αίσθημα τών ε’νοριτών του.
χωρει τούς μαθητάς αύτού νά λαλώσι τήν διεφθαρμένην
"Ολοι ησθανθησαν ότι έχασαν τόν πατέρα των' είς δέ
τοπικήν όιαλεκτον, αλλα τούς ε’δίδασκε καθαρά Γαλ
τήν κηδείαν τόσον ήτο πολυάριθμος ή τών πενθούντων
λικά.
συνορομη, ωστε οί πρώτοι είχαν φθάσειν είς τήν εκ
Αί ποιμενικαί όμως φροντίδες τού Όβερλίνου δεν έπεκλησίαν πρίν οί έσχατοι κινήσωσιν ε’κ τού οίκου, μολονριωρίζοντο εως εδώ. ^ Τό έστοχάζετο χρέος του πρόσωότι^το οιαστημα ητο ουομίλια ! Γραμμα τι, το όποΓον
πικώς να γνώριμη τούς ε’νορίτας αύτού' καί λέγεται ότι
άφήκεν όπισθεν αύτού, πρός τους άγαπητούς ένορίτας
ποτέ δέν άπήντα κάνίνα, μαλιστα παιδία, χωρίς νά
διευθυνομενον, δεικνύει οτι ή αγάπη ήτον άμοιβαία.
τον πλησιά£η μέ οικειότητα καί εύνοιαν. Είς τούς
Καθώς
ποτε ίσως, άφού ήτον ε’πί γής ό Άρχιποίμην,
οϊκους όλων ύπήγαινε συχνάκις, ώστε συναναστρεφόμε
οεν εβοσκηθη ποιμνίου μέ πλειοτέραν ε’πιμέλειαν καί
νος αυτούς, καί γνωρίμων τάς ε'ξεις, τάς διαδώσεις, καί
άφοσίωσιν, ουτω ποτέ δέν έφανερώθησαν τά αισθήματα
■πας κλίσεις των, εφάρμοζε τάς νουθεσίας ή πρβτροπας
ευγνώμονος καί φιλοστόργβυ ποιμνίου θερμότερου, παρά
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ΰπό τών άπλών κατοίκων τή ς Β ανδελαρώ χης πρός τόν
ποιμένα ’ΟβερλΓνον.

Ό ΌβερλΓνος ένυμφευθη γυναίκα αξιέραστου, ήτις
τού άπέθανε τό 1784, άφησασα τρεΓς υιούς καί τέσσαρας θυγατέρας. Δυο έκ τών υιών άπέθαναν προ αύτού'
τάς δέ σκέψεις του είς τήν θλιβεράν ¿κείνην περίστασιν
ήθέλαμεν άσμένως καταχωρίσειν, αν ¿συγχωρούν τά
όριά μας, διά τό είς αύτάς λάμπον αίσθημα ευσεβούς
ύποκλίσεως, ή, μάλλον, περιχαρούς έλπίδος καί πεποιθήσεως είς τόν Κύριον.
Άλλ’ είς τήν οικογένειαν τού Όβερλίνου ήτο καί
άλλη γυνή άξιοσημείωτος. Μετά τόν θάνατον τής
συζύγου του έμεινεν οικοδέσποινα ή Λουΐσα Σχέλπερ'
αυτη άφωσιωθη όλως είς τήν δουλευσίν του, επιστατού
σα τά τού οίκου, καί άνατρέφουσα τά τέκνα, άλλά μη
δέποτε θέλουσα νά λάβη όποιονδήποτε μισθόν, καί
άλλο μή ζητούσα παρά τήν ευχαρίστησιν τού νά υπη
ρέτη τον ακριβόν Παππαν. "Οσον διεδίδετο ή φήμη
τού Οβερλίνου, ¿γνωστοποιείτο καί ή Ιστορία τής Λουίσης· έλαβε δέ ή καλοκάγαθος γυνή άπό εταιρείαν τινά
τών Παρισίων τήν σημαντικήν ποσότητα πέντε χιλιά 
δων φράγκων, ούσαν έν άπό τά Βραβεία τής ’Αρετής
(P rix de Vertu), τά όποία φιλάνθρωπος τις άφήκε, νά
δοθώσιν ως άνταμοιβαί είς πράξεις ε’ναρέτους. Άλλά
τόσην άφιλοκερδειαν ένέπνεεν ό ΌβερλΓνος είς άπαντας
τους περι αύτόν, ώστε ολόκληρος ή πασότης αυτη έξωοευθη άπό τήν καλήν Λουΐσαν ¿πάνω είς τούς πτωχούς
τής Βανδελαρώχης ! αύτή ε’προτίμα νά έξαρτάται άπό
τα τέκνα τού άγαπητού κυρίου της.
Ιελειονομεν τό άρθρον τούτο μ’ ε’πιστολήν-, τήν
όποιαν έγραψεν ή Αουΐσα πρός τόν ’ΟβερλΓνον, τήν Ιην
Ίανουαρίου, 1793'—
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Ε ις όλα τά έθνη, λέγει ό Λόρδος Βάκων, αί μά.
γισσαι καί οί γόητες χαίρουν ίσην μέ τούς ιατρούς;
υποληψιν σιμά είς τούς αμαθείς' καί ό Γαληνός παραπονείται, ότι οί άσθενείς ύπήκουαν τούς χρησμούς
ιού Ασκληπιείου, η τά όνειρα των, περισσότερον παρά
τά ίδικά του παραγγέλματα.
Τό ίδιον αίνίττονται
και οί^ παλαιοί ποιηταί, οιτινες μυθολογούν ότι ό ’Ασ
κληπιός και ή Κίρκη (μητηρ τής μαγείας) ήσαν τέκνα
τού ^Απόλλωνος.
Ό άνθρώπινος νούς είναι φύσει
επιρρεπής νά πιστεύη τό άπίθανον καί υπερφυσικόν
άλλ’ είς κάμμίαν άλλην περίστασιν δέν είναι ίσως
αυτη ή αλήθεια τόσον πρόδηλος, όσον περί ιατρικής'
οιοτι και η φυσις τών ασθενειών, καί ή τέχνη τού θεραπεύειν είναι σκοτειναί, καί, περιπλέον, ή άσθ'νεια
άναγκαίως διεγείρει φόβον' όταν δέ ό φόβος έχη σύν
τροφον τήν άμαθειαν, ό^καρπός των είναι ή δείσιδαιμονιά.
Οθεν οποιασοηποτε νοσου αί άρχικαί αίτίαι
δέν είναι προφανείς καί έπαισθηταί, άποδίδονται άπό
τους άμαθείς εις Θεϊκήν οργήν, είς τόν θυμόν αοράτου
τίνος Οαιμονος, η εις κακήν τινα τών άστέρων σύμπτωσιν και εκ τουτου εισηχθησα.ν πλήθος ιατρικών
οεισιοαιμονών, εκ τών οποίων ϋπεθέτοντο τά περισ
σότερα, οττ συντείνουν είς τό νά καταπραΰνωσι τήνπαρωργισμένην Θεότητα μάλλον, παρά είς τό νά καταπονησωσι την νοσον με την φυσικήν αυτών ε’νέργειαν.
Η δεισιοαιμονια τών Αράβων είσήγαγεν είς τήν.
χ^ρήσιν τής ’Ιατρικής "Γλης τούς πολυτίμους λίθους,
οιτινες δια την ωραιότητα, λαμπρότητα, καί αξίαν
των ένομί£οντο καλών πνευμάτων οίκητήρια. Κατ’
Φίλτατε Πάππα,
άρχας τους εμεταχειριώοντο μονο.ν ώς φυλακτήρια ή
Δοτε με, παρακαλώ, τήν άδειαν νά σάς ζητήσω ε’γκόλπια έναντίον των κακών πνευμάτων, άλλά μέ
σήμερον, την πρωτην ημέραν τού νέου έτους, χάριν τινά, τον καιρόν έκαμναν αυτούς κόνιν, καί τούς ε’πρόσφεραν
την όποιαν προ πολλού ε’πιθυμώ. ’Επειδή τώρα είμαι εις οιαφορους ασθένειας.
Πολλόταται υλαι, τών.
τωόντι άνεξάρτητος, δηλαδή, δέν έχω νά φροντίζω ούτε όποιων ήτον άγνωστος ή κατασκευή ή ε’ξαγωγή, ¿χρη
σια τον πατέρα μου ούτε διά τά χρέη του, σάς παρα σιμέυσαν κατα καιρούς ως ιατρικα. Δεν είναι πολύε
καλώ να με κάμετε θυγατέρα σας. Νά ζήτε, μή με χρόνος, άφ’ ότου έτυχε νά πέση είς τό βόρειον μέρος
διοετε πλέον μισθόν' διότι, ε’πειδή κ « θ ’άλ^τά λλα μ’ τής I ι,αλιας μια απ εκεινας τας βροχας, αί άποίαε
εχετε ως παιοιον σας, θέλω πολλά νά μ’ εχετε καί ώς (ώς είναι γνωστόν είς τούς φυσικούς) δέν είναι άλλο.
προς τούτο, Ό λίγα μέ χρειά£ον ται διά τό σώμά μ.ου. ειμη κοπρος τινών εντομών, τά όποία π,ετούν κάποτε
■^“ τι ψ<·ε είναι άναγκαίον διά τά πέδιλα (παπούτσια),( σωρηδόν είς τόν άίρα' οί κάτοικοι τήν ϋπέλαβαν ώς
τας κάλτας μου, καί άλλα φορέματα* άλλ’ όταν χρειά- θεοσδοτον Μάννα, ή υπερφυσικήν- τινα πανάκειαν,
ζωμαι, σάς £ητώ, καθώς τά παιδία ζ’ητούν άπό τούς καί τήν ¿κατάπιναν μέ τόσην λαιμαργίαν, ώστε μόλις
γονείς των,
εκαταπεισθη εις απ αυτους με πληρωμήν καί υποσχέ
^ Ω, σάς παρακαλώ, φίλτατε Π άππα, κάμετέ με τήν σεις τρανός νά παραχώρηση έν μέρος διά χημικήν)(αριν ταυτην, και συγκαταβήτε νά μέ στοχά^εσθε ώς άναλυσιν, ήτις άπέδειξε το λάθος των.
βυγατέρα, ήτις σάς ύπεραγαποί.
’Ενίοτε συνειθισμένα καί φυσικά αποτελέσματα
Λ ο ϊχ ςα Σ χ ε λ π ε ρ , ιατρικών αποδίδονται είς παραδόξους καί ύ-περφυσικάς
αίτιας.
Ό Σωράνος, παραδείγματος χάριν, σύγ-,
^ Ε ρ γ ο » γ Ε) λ ν / t i j y c x f v y r î f · ή ί ’ ή μ ίρ α .
χρονος τού Γαληνού, καί συγγράψας τόν βίον,του Ί π -,
A«» Ts
το φρονίίζιιν φίζηΛ
ποκράτους, μάς λέγει οτι τό-μέλι θεραπεδίι τάς άφ.θ^ς^,

12

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

αί όποίαι γίνονται είς τά στόματα των νηπίων όμως,
άντι ν άποδωση αύτδ εις την ιαματικήν τού μέλιτος
ιδιότητα, προσθέτει σοβαρά ώς αιτίαν, τδ “ ότι προήρχετο απο μελισσώνα επάνω εις τον τάφον του Ίπ ποκράτους.’
Η ε’πιρροη των άστίρων επάνω είς τά φυτά και εις
τδ άνΒρωπινον σώμα ένομίζετο άκόμη εως την παρελ3"ούσαν εκατονταετηρίδα τόσον άξία προσοχής, ώστε
ή συναξις των ιατρικών βοτάνων ε’γίνετο υποκάτω είς
την κυριότητα τούτου η εκείνου του άστέρος διά νά
συντείνη είς την Βεραπείαν της δεΓνα η δείνα νόσου.
Δεν είναι, πιστεύω, κάνεις, άπδ τους άναγνώστας μου,
ό όποΓος νά μην ηκουσε γραίδια η άγύρτας τινάς νά
τδν συμβουλεύωσι την άνοιξιν η τδ φΒινόπωρον νά
καΒαρισΒη, καί νά φλεβοτομηση άπδ τούτο η ε’κεΓνο
τδ μέρος του σώματος. "Ολα ταυτα δεν πρέπει νά
Βεωρώνται άλλως πως παρά ώς λείψανα πεπαλαιωμέ
νων δεισιδαιμονιών, αί όποίαι ύπέΒεταν ότι κάποιαι
άρμονίαι η άντιζυγίαι των πλανητών ήδύναντο νά
τροπολογησωσι την κρασιν του ανθρωπίνου σώματος.
Είναι παράξενον, ότι μερικοί άπδ τους πλέον βαΒύνοας άνδρας κατά διαφόρους καιρούς όχι μόνον έπίστευσαν αύτοί&άλλ’ έξηπλωσαν πρδς τοίτοις είς τάς
ψυχάς πολλών άλλο« τάς τοιαύτας δεισιδαιμονίας- ό
σοφδς Κικέρων, καί™ όχι όλιγώτερον φιλόσοφος αύτοκράτωρ τών 'Ρωμαίων Αύρηλιος, είναι ε’κ τών τοιουτων. Ό Λβρδος Βάκων, μέ όλην του την φιλοσοφίαν,
ε’πίστευεν είς τάς μυστηριώδεις ε’νεργείας γοητειών καί
φυλακτηρίων καί ό Βουλής συμβουλεύει σοβαρά, ώς
άλάνΒαστον ίατρικδν διά την δυσεντερίαν, το ίσχίον
(οστούν) ενός καταδίκου, όστις έκρεμάσΒη.
Μεταξύ
άλλων ιατρικών του 'Ιππέως Θεοδώρου Μαϋέρνου, ια
τρού τριών αλλεπαλλήλων βασιλέων της 'Αγγλίας, είναι
καί τα έξης"— Τδ κατάποδον πρωτοτόκου παιδίου, τά
έντερα του τυφλοποντικου ωμά, ταριχευμένος πνεύμων
φονευμένου ανθρώπου, καί άλλα ε’ξίσου άλλόκοτα καί
άηδη ιατρικά.
Τδ κοράλιον εως της σήμερον ύποΒέτεται ότι φυλάττει τά νήπια άπδ κακδν όμμάτιον, καί
διώκει τούς διαβόλους, καί τά πονηρά πνεύματα. Ό
Πλίνιος καί ό Διοσκουρίδης άνέκαΒεν έκΒειάζουν τάς
ίαματικάςτου ιδιότητας" ό Παράκελσος ρητώς παραγγέλλει, ότι πρέπει νά τδ κρεμώμεν είς τδν λαιμόν τών
νηπίων διά νά διατηρώνται άπδ σπασμούς, σκορβούτου
(στομακάκην), γοητείας, καί, τέλος πάντων, άπδ φάρμακον.
Οι Μαύροι είς τάς Δυτικάς ’Ινδίας διι'σχυρίζονται, ότι τδ κοράλιον γίνεται κατά τδ μάλλον η
ηττον ώχρον, όταν ό φέρων αυτό πάσχη ολίγον η πολύ.
Ε ίς όλα σχεδδν τά μέρη της Τουρκίας ε’μπορεί τις νά
ίδη λείψανα τών τοιούτων δεισιδαιμονιών.
Τδ σκό
ροδον, φέρ’ είπείν, ύποΒέτεται δαιμόνων καί κακού ομματος άλεξητηριον" οΒεν πολλάκις τδ βλέπομεν κρεμάμενον είς τάς κεφαλάς τών νηπίων καί είς τά πλέον
περίβλεπτα μέρη τών οικιών.
Πολλά ολίγοι καί άπδ
τούς ηλικιωμένους ι’Βαγενείς τολμούν νά περιπατησωσι

Ίαν.

τούς δρόμους χωρίς φυλακτηριον είς τδν λαιμόν των, ή
εγκολπιον.
Ολοι αποστρέφονται μέ φρίκην τδν ΰποπτευΒέντα ότι έχει κακδν, η βάσκανον όμμα· άν έμβλεψη με εύχαρίστησιν η Βαυμασμδν είς κάνέν άξιέραστον αντικειμενον, υποχρεούται να τδ πτύση τρις, μή
τυχη και το μαράνη, η ε’μποδίση την αυξησίν του.
Συνεπειαι τών τοιουτων δεισιδαιμονιών είναι καί τά.
μεταξύ γυναικών πολυζήτητα φίλτρα διά νά έλκύωσι
τον έρωτα τών άνορών, καΒώς καί τά κατά τδν γάμον
εμ π ο ο ι α ονομαζομενα, δυνάμει τών οποίων οί
αντερασται υποΒετουν οτι ψυχραίνεται δ μεταξύ τών
νυμφίων ποΒος, και αποκαΒίσταται άκαρπου τδ συνοικέσιον. Ή γοητεία αυτη συνίσταται είς τδ νά δέση
τις κατα τον καιρόν της γαμήλιου τελετής ένα κόμβον
με μανδυλιον, σχοινίον, η σπάρτον, ε’πιφωνών είς τον
αύτον καιρόν καί τινας ε’πωδάς κατά τών νυμφίων, καί
ενόσω ο κομβος μένει άλυτος, τδ συνοικεσίου άναγκαίως
εξακολουθεί ατελεσφορητον. Τδ παράξενον είναι ότι,
άν οί νυμφευΒέντες έξακολουΒησωσιν εως ένα καιρόν
άτεκνοι, τδ οποίον πολλάκις συμβαίνει, άποδίδοντες
την δυστυχίαν των είς ε’χΒρικάς μαγείας, δεν διστά
ζουν νά καταφύγωσιν είς εκκλησιαστικά επιτίμια, κάμνοντες και την αμωμητον του Χρίστου ’Εκκλησίαν
συμμετοχον, τροπον τινα, τών δεισιδαιμονιών των.
Αλλ ή δεισιδαιμονία είς τινας περιστάσεις καί ωφέ
λησε την ιατρικήν, ως φαίνεται άπδ τά εξης παραδείγ
ματα"— Την δεκάτην έβδόμην εκατονταετηρίδα εύγενής κάτοικος του Μοντπελλιέρ εφεύρε την λεγομένην
σ υ μ π α Β η τ ι κ η ν κόνιν" μ’ αύτην ¿σκέπαζε τδ
μέρος του όπλου, με τδ οποίον έτυχε νά πληγωΒη τις,
ύστερον επεΒετεν αλοιφήν καί ε’πιδέσματα, τά όποία
έπρεπε νά άλλάσσωνται τρις της ημέρας" είς τδν αύτδν
καιρόν (τδ οποίον ε’σύντεινε κυρίως είς την 3-εραπείαν)
¿συνάρμοζε τά χείλη της πληγης, ε’πέΒετε καΒαρά λινα
πανια, καί την έδενε προσεκτικά μέ παραγγελίαν αύστηράν να μη τά ε’γγίξη χάνεις διά επτά ημέρας, είς
το τέλος τών όποιων τά έλυεν ό ίδιος, καί ή πληγη
εύρισκετο ενωμενη. Ό ε’φευρετης της μεΒόδου ταύτης
άπέδιδε την Βεραπείαν είς την μέ τδ όπλον σ υ μ π άΒ ε ι α ν του πληγωμένου μέρους, είς τδ οποίον ε’πέΒετε
την κον«*ι·του" άλλ’ οί μεταγενέστεροι χειρουργοί,__
οίτινες άμεριμνούν διά τδ όπλον,— φΒάνει μόνον νά
μην έμεινε κάνέν άπόσπασμά του είς την πληγην, καί
τότε είναι χρεία νά τδ ε’κβάλωσιν,— ε’διδάχΒησαν άπδ
εκείνον νά ε’ξακολουΒώσι παρομοίαν μέΒοδον καί μέ τά
ίδια άποτελέσματα. Ή σκωρία της λόγχης του Τηλέφου, την οποίαν ό "Ομηρος άναφέρει ώς ιατρικόν δι’
όσας πληγάς αύτη έκαμνεν, ητον ίσως ιός χαλκοί,
εσυντεινε δε εις την ανακάλυψιν της χρησιμότητος
ταυτης της υλης είς την χειρουργίαν. Οί κάτοικοι
τών Ανατολικών Ινδιών, λέγει ό κύριος Δυβοισης,
αποστολος είς ε’κείνα τά μέρη, ύπέΒεταν ότι ή ε υ λ ο γ ί α
ητο πονηρά Βεά, την οποίαν δέν ήΒελαν νά παροργίσωσι καταφεύγοντες *ίς τδν άπδ της δαμαλίδος
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(vaccina) προσφερομίνην προφύλαξιν, έωσού ε’μεταχειρίσΒη μίαν δεισιδαίμονα ιδέαν ε’ξίσου ίσχυράν πρδς
βοηΒειαν της νέας μεΒόδου, ότι δηλαδη η πονηρά
Βεά, την όποιαν ώνόμαζαν Μαχρνούμμα, ε’διαλεξε
τδ νέον"τούτο καί ίλαρώτερον πρόσχημα νά παρουσιάζε
ται είς τούς λατρευτός της, καί ότι ημπορούσαν νά την
προσκυνώσι μέ τδ ίδιον σέβας είς αύτην την μορφήν.
Πολλάκις ιατρικά, τά όποία μέ την άηδίαν διεγεί
ρουν είς τδν νούν ίσχυράν καί Βλιβεράν έντύπωσιν, ¿μ
πορούν νά προξενησωσι παράξενα καί άπροσδόκητα
αποτελέσματα" ποτέ δέν έλειψαν καί ιατροί, οίτινες
καταφεύγουν είς τά τοιαύτα μέσα, άλλ’ άποδίδουν γε
νικώς την ενέργειάν των είς μυστηριώδη τινά συμπάΒειαν. ‘ Ή ναυτία καί ό ε’μετδς,’ λέγει ό ίατρδς
Χάρτμανος, ‘ τά όποία προέρχονται άπδ μίαν δόσιν
ούρον άνδρδς είς την κυοφορούσαν γυναίκά του, ευκολύ
νουν παραδόξως την γέννησιν του βρέφους ! καί,’ προσΒέτει ό ίδιος, * ή κόπρος του άλογου, διαλυΒείσα είς
οίνον, καί καταποΒείσα, συνεργεί πολύ είς την αποβο
λήν του καταπόίου !’ 'Ο Κέλσος έκΒειάζει τδ Βερμδν
αίμα προσφάτως σφαγέντος όίΒλητοϋ διά την έπιληψί-
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αν, η εν μέρος κρέατος άνΒρωπίνου, η ίππείου! Οί
παλαιοί ήξευραν καλά πόσην επιρροήν έχει ή πίστις
καί ελπίς είς την προφύλαξιν καί Βεραπείαν τών νόσων.
Οί 'Ρωμαίοι είς καιρόν πανώλους έκλεγαν ενα Δικτά
τορα μέ μεγάλην πομπήν, μόνον καί μόνον διά νά βάλη
εν καρφίον είς τδν τοίχον του ναού του Διδς— τδ άποτέλεσμα αύτης της τελετής ητον άμεσον καί σωτηριώδες
— διότι ό λαός ε’νόμιζαν ότι έξιλέοναν τδν Θεδν, ενώ
δέν έκαμναν άλλο παρά νά καταπραΰνωσι τδν ίδιον
των φόβον, καί κατά συνέπειαν την ε’πιδεκτικότητα
τών σωμάτων των είς την νόσον. Είς την περίφημον
πολιορκίαν της Βρέδας, κατά τδ 1625, η φρουρά ΰπέφερε πολύ άπδ σκορβούτου, καί ό Πρίγκιψ της Άραυσίας, μη δυνάμενος νά τούς συνδράμη μέ όπλα, έστει
λε κρυφίως είς τδ φρούριον έν ιατρικόν, τδ οποίον τούς
ε’διωριζε νά άνακατεύωσι μέ μίαν μεγάλην ποσότητα
υδατος, καί νά τδ πίνωσιν ώς βέβαιον ιατρικόν της
¿πιδημεκης νόσου των" τδ ε’μεταχειρίσΒησαν, καί ή
άσΒένεια τωόντι έπαυσεν" άλλ’ ό ίδιος Πρίγκιψ μετά
ταύτα ώμολόγησεν, ότι τδ ίατρικδν εκείνο ητον άπλώς
χρωματιστικη υλη (βογιά).

ΡΑΒΔΩΤΟΣ.

ΟΝΑΓΡΟΣ.
I ποίος έλυσε τούς δεσμούς αυτού; τού οποίον οικίαν
Ε ις τάς έρημους της Ταρταρίας καί άλλα της ’Ασί έκαμα την έρημον, καί τούς άλμυρούς τόπους κατοικίαν
ας κεντρικά μέρη υπάρχει έτι άνεξάρτητος ό άγριος του. Καταγέλα τδν Βόρυβον της πόλεως, ουδέ άκούει
όνος,— ‘ άναπνέων τδν άέρα κατά την ε’πιΒυμίαν της I την κραυγήν τού έργοδιωκτου. Τά ε’κλεκτά τών ορίων
¡ι είναι ή βοσκη του,' καί υπάγει ζητών κατόπιν παντός
καρδίας του.’
‘ Ποίος έξαπέστειλεν έλεύΒερον τδν άγριον όνον ; η jj Jí ooyí '/)ΛΤιζ. Ιωβ λΒ . 5— 8.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Ο Β Α Π Τ ΙΣ Τ Η Σ .
Ό Ηενοφών είς τήν Κυ'ρου Άνάβασιν άναφίρει τον
του αν3ρωπου· έγιναν μεν τινες επιχειρήσεις πρός
άγριον όνον, λίγων ότι είρηκαν πολλούς είς την έρημον
καταοομασιν αυτού, άλλ’ όλιγώταται μόνον επιτύχαν
λαΐ οτι’ *επε* τι^ όιώκοι, προδραμόντες άν είστηκεσαν (πολύ γάρ τούίππου 3-αττον έτρε- κ·αι αυταί πολλά ολίγον. Άγριος, ισχυρός, ταχύπουσ.
χον ) χα,ι πάλιν, ε’πεί πλησιάζοι ό ίππος, ταύτά ε’ποι και ωραίος, ελκύει πάντοτε τόν θαυμασμόν μας· περιτ
ούν ^ωστε ουκ ην λαβείν, εΐ μή διαστάντεε οί ίππείε τόν ήθελεν είσ3αι νά τόν περιγροψωμεν δυνάμε3α
3ηρωεν διαδεχόμενοι τοΓς ίπποις. Τά δε κρία των" ομως να είπωμεν ότι αί λωρίδες, αί μ’ ε’ξαίσιον διατε
αλισκομένων ήν παραπλήσια τοΓς ε’λαφείοις, άπαλωτε- ταγμένα^ συμμετρίαν, είναι είς μεν τόν άρρενα ύποκίτρινοι και μαύραι, είς δέ τήν 3ήλειαν λευκαί καί μαύρα δε.’
ραι. Ευρίσκεται οε εις ολας τάς όρεινάς χώρας τής
Ό άγριος ούτος όνος, Κουλάν λεγόμενος ύπό των
ΓΙερσών, υπερβαίνει τον ήμερον κατά το ίψος, έχων Αφρικής, όπου πολλσκις γίνεται 5ήραμα τού λ'οντος,
πολλά κι ς δε καί των αγρίων εντοπίων, οίτινες παραπομακρότερα ώς καί λεπτότερα τά μηρί«, *αί το’ σο'μα
λυ νοστιμεύονται τήν σσρκα του.
γενικώς χαριίστερον καί πλέον σύμμετρον. Ή χαίτη
συνίσταται ^άπό κοντάς όρ3ίους τρίχας, ύπομαίρους,
ΤΟ Μ Τ Σ Τ ΙΚ Ο Ν Τ Η Σ Α Τ Δ Ρ Α 3 Ι Α Σ .
και, μαλλοει δεις. Το χρο'μα τού σώματος είναι άργυρουν λευκοφαιον, με πλατείαν μίλαιναν σειοάν, κατά , Ε π ί σ κ ο π ο ς Ιταλός, μεγάλα βάσανα περόσαε
τήν^ ράχιν ε’κτεινομόνην, άπό της χαίτης μίχρ, τήε αγογγυστως, καί δοκιμάσας οχληρά πολλά χωρίς τήν’
ουράς, καί διακοπτομίνην επί του ώμου ύπο πλαγίας ελαχιστην άνυπομονησίαν, ήρωτήλη μίαν των ήμερων
λωριδος, κοι3ώς εις τούς ημ/ρους. Κατοικούν δε οί υπο τίνος στενού φίλου, άν ήμπόρει νά κοινοποιήση τό
όναγροι την Κεντρικήν Άσίαν άπο την 48^ βορείου μυστικόν τής^άταραξίας του. 1Ναι,’ άπεκρίλη ό γήραπλάτους μέχρι των αρκτικών συνόρων τής ’Ινδίας' καί λ-ος, * εμπορω να σε διδάξω τό μυστικόν μου, καί μο.λιμεταναστεύουν, κατά τόν καιρόν, άπό βορρά είς νότον. σ τα^έλω τό κάμειν εύχαρίστως. Άλλο δέν είναι
Το μεν 3-ερος εΰρίσκονται κοινώς περί την λίμνην Άράλ, παρα τούτο, καλομεταχειρίζομαι τά όμμάτιά μου.’ Ό
το δε φ3ινόπωρον, άγε'λας παμπληθείς συγκροτούντες’ φίλος παρεκε λεσεν αυτόν νά ε’ξηγη3η. ‘ Μετά χαράς,’
προβαίνουν υπό την όδηγ αν τακτιιού άρχοντος εις τά ειπεν^ο επίσκοπος. * Είς όποιανδήποτε κατάστασιν
νότια με'ρη, όπου φ3ονοντες ’Οκτώβριον ή Νο'ρβριον, και άν εύρίσκωμαι, πρώτον άναβλίπω είς τούς ούραδιαμένουν όλον τον χειμώνα, επανέρχονται δε πρός νους, καί στοχάζομαι ότι τό κυριώτερον έργον μου είναι
να ύπογω εκεί’ έπειτα βλίπω κάτω είς τήν γήν, καί
βορράν περι τα μέσα τής άνοίξεως.
Οι Περσαι καί οί Τορταροι μεγολως υπολήπτονται υπενθυμίζομαι πόσον μικρόν αυτής διοστημα 3έλω
το κρέας τού ονάγρου, διυλουν δ’ αϊτόν ύπερ πάν ά/./ο κατίχειν μετ’ ολίγον τελευταίον, στρ/φω τούς οφθαλ
κυνήγιον. Ό Όλίοριος μάς βεβαιόνα, ότι ίδε τριά μούς ^ολόγυρα μου είς τόν κόσμον, καί βλίπω πλή3οσ
κοντα ο ι ο^άγρίους όνους νά φονευ3ώσιν είς μίαν ημέ άν3ρωπων, οίτινες.είναι, κατά πάντα, δυστυχίστεροι
ραν ^υπό του Περσου βασιλ'ως καί τής αυλής του, των απο ε’με. Ο'τω, μαν3ονω πού εύρίσκεται ή άλη3ής ευ
οποίων τα σώματα έστι λΣησαν είς τά βασιλικά μαγει δαιμονία, που ο/αι μας αί φροντίδες άνογκη νά τελειώρεία τής Ίσ π α χ ά ν μαν3: νομεν δε καί άπό τον Μαρ- σωσι, καί πόσον όλίγην αιτίαν έχω νά γογγύζω ή νά
τι^λην, ότι οί^ κοιλιόδουλοι τής 'Ρώμης ε’τίμων τό κρ.'ας στενοχωρώμαι.’
"ού ονάγρου, ώς ημείς τό ε’λι φειον.
Ολ λ α ν δ ο ί
Γ ρ α μ μ α τ ε ί ς . — ’Ακόμη [καί Ά γ 
’Από τον Πλίνιον ; αί άπό τόν Λιόντα ’Αφρικανόν
γλος
έμπορος
ή3ελεν
ε’κπλαγήν, άν Ιβλεπε τάς θαυ
φαίνεται,^ οτι τοπάλαι εύρίσκετο καί είς την ’Αφρικήν
μάσιους άρι5μητικάς γνώσεις αρχαρίων γραμματίων
ό άγριος ονος, ο5εν μετεκομιζοντο τά παχία πωλάρια
είς την 'Ρωμαϊκήν άγοράν. Άλλ’ εκτοτε οι δεις περιη είς 'Ολλανδικά λογιστήρια, καί τήν ποσότητα περι
γητής άπηντησεν αύτούς εκεί, καί, καθόσον τήν σήμε πλεγμένων ύπο3έσεων, τάς οποίας ε’ξεμπεριδίνουν είς
ρον έξεύρομεν, τό είδος τούτο περιορίζεται είς τήν το διάστημα μιάς ήμερας,^τήν ταξιν τών κατάστιχων
Ασιαν. Μάλιστα δε καί άπεσύρ5η εκ τής Συρίας των. τήν ταχύτητα καί ορθότητα είς τό )ογαριά£ειν
κατα τάς ε’μπορικάς συνη3είας καί συναλλάγματα
και Μικράς Ασιας, οπου πρότερον εύρίσκετο.
οιαφορων ε’3νών, καί τήν ποικιλίαν τών άπ’ αύτούς
Αλλα μολονοτι στερείται άπό τον όναγρον τούτον ή όμιλουμενων γλωσσών· είς τά όποια δυνάμε3α νά προσ’Αφρική, έχει όμως άλλα είδη, τόν Ζίβραν καί Κουάγ3εσωμεν τό τακτικόν καί μακροχρόνιον τής εκεί διαγαν,^έκ των οποίων ό πρώτος διατρίβει επί των όρίων, μονής των, και την ευκοσμον καί φρόνιμον αύτών δια
ό δεύτερος γεννάται καί τρέφεται είς τάς νοτίους πε γωγήν.
διάδας.
Ό Ζίβρας, ή Όναγρος 'Ραβδωτός, τού όποιου βλέ
Π ως γίνεται το 3-ελημα τού Θεού είς τόν ουρανόν ;
πει την εικόνα όμπροσ5εν ό άναγνώστης, μολονότι δεν Γίνεται ίλαρώς, ύπομονητικώς, προάύμως, ε’ντελώς.’
είναι ίσως πάνττ) άνεπίδεκτος ήμερώσεως, δεν ύπετά- Αν εγινετο ταυτοτρόπως καί ε’πί τής γ η ς, ά κόσμος
Χ^η, Ρ °^ον τ°ύτο, ούδ’ αύτός άκόμη είς τήν δύναμιν ολος η3ελεν εισ3αι πλήρης ευδαιμονίας.

Ιω ά ν ν η ς
ο
Β α π τ ι σ τ ή ς , πρόδρομος
’Ιησού Χριστού, υιός δε Ζαχαρίου καί ’Ελι
σάβετ, έγεννή3η εξ μήνας προ τού Σωτήρος
ήμών. Τήν γίννησιν, τόνομα, καί τό ύπούργημα αύτού ε’γνωστοποίησεν άγγελος Κυρίου
είς τόν πατέρα του, ίερατεύοντα είς τόν ναόν
κατά τήν ώραν τής προσευχής. ’Οκτώ ημέ
ρας άφού εγεννήώη, τόν περιετεμαν ε’κάλουν
δ’ αύτόν, με τό όνομα τού πατρός του, Ζ αχα
ρίαν άλλ’ ή ’Ελισάβετ^ είδοποίησεν αύτούς
ότι πρίπει νά όνομασ3η ’Ιωάννης, τό όποιον
καί ό πατήρ του ε’πεβεβαίωσε.
Τό παιδίον τούτο ηυξανε καί ε’νεδυναμούτο
κατά τό πνεύμα. "Ολα τα πρώτα τής ζωής
του ίτη ε’ξώδευσεν είς τήν ίρημον τής Ίουδαίας, τρώγων ακρίδας καί μέλι άγριον, φορών
δε τρίχας καμήλου και ζώνην οερματινην.
Τριακονταετής περίπου τήν ηλικίαν, έκινή3η
άπό τό Πνεύμα νά ε’πισκεφ3η τήν περίχωρον
τού Ίορδάνου, κηρύττων βάπτισμα μετανοίας
είς άφεσιν άμαρτιών. "Οπου καί αν ύπηγαινεν, Ικραζε μεγαλοφώνως, *Ετοιμάσατε την
όδόν Κυρίου, εύ3είας ποιείτε τάς τρίβους
αύτού. Μετανοείτε’ ήγγικε γάρ ή βασιλεία
τών ουρανών.’ Πάμπολλοι δε, άπο τους λογους αύτού κατανυσσόμενοι, ε’ξωμολογούντο
τάς αμαρτίας των, καί ε’βαπτίζοντο. Ένάερμως ε’πρότρεπεν δλους νά πιστευσωσιν εις τον
Ίησούν Χριστόν, τόν κατόπιν αύτού ε’ρχομενον' εύ3ύς δ’ δτε, βαπτίσας τόν Χριστόν, Γδε
τό Πνεύμα καταβαίνον επάνω του ε’ν είδει
περιστεράς,- καί ήκουσε φωνήν ε’ξ ουρανού,
“ Ουτός ε’στιν ό υιός μου ό άγαπητός, έν ω
εύδόκησα-’ δείξας αύτόν, είπεν, ‘"Ιδε ό άμνος τού Θεού,
ό αίρων τήν αμαρτίαν τού κόσμου. Εγω μεν υδατι
βαπτίζω υμάς' αύτός ύμάς βαπτίσει ε’ν Πνευματι
άγίω καί πυρί.’
’Αφού ήρχισεν ό Χριστός να βαπτιζη, είπαν ειςτον
Ίωάννην οί μαηηταί αύτού, ‘“Ος ην μετα σού πέραν
τού Ίορδάνου, ώ σύ μεμαρτύρηκας, ίδε, ούτος βαπτιζει,
καί πάντες έρχονται πρός αύτόν.’ Έψοβούντο μήπως
ή λάμψις τής δόξης τού Χριστού άμαυρωση την ύποληψιν τού διδασκάλου των. Άλλ’ ό ’Ιωάννης απεκρι3η,
* Ού δυναται άνθρωπος λαμβάνειν ούδέν, ε’άν μη ή
δεδομίνον αύτω ε’κ τού ούρανού" ε’κείνον δει αύξάνειν,
ε’μέ δέ ε’λαττούσ3αι- ό άνω3εν ε’ρχόμενος, επάνω πάν
των ίστίν.’
Μετά ταύτα, ό ’Ιωάννης ήλεγξε τόν Ήρωδην Αντιπαν, επειδή είχε νυμφευ3ήν τήν Ήρωδιάδα, γυναίκα
Φιλίππου τού άδελφού αύτού’ ό δέ Ήρωδης, παροργι
στείς ε’ναντίον του, ε’φυλάκωσεν αύτόν είς φρουριον τι,
όπρυ καί διέμεινεν αρκετόν χρόνον- διότι ό Ήρωδης

ΙΙΐίΐ'ΙΙίΜΙί
είχε μέν ε’πι3υμίαν νά τόν 3ανατώση, δμως δεν ε’τόλμα,
γνωρίζων τήν πρός αύτόν ρεεγάλην ύπόληψιν τού λαού.
Άλλ’ οτε εωρτάζοντο τά γενέθλιά, του, * ώρχήσατο ή
3υγάτηρ τής Ήρωδιά.δος έν τω μεσω, και ήρεσε τω
Ηρώδη’ δ3εν με3·’ δρκου ώμολόγησεν αύτη δούναι δ εάν
αίτήσηται· ή δέ, προβιβασ3είσα ύπό τής μητρός αύτής, Δός μοι, φησίν, ώδε ε’πί πίνακι τήν κεφαλήν
Ίωάννου τού Βαπτιστού- καί ε’λυπή3η ό βασιλεύς" διά
δέ τούς ορκους καί τούς συνανακειμένους έκελευσε οο3ήναι' καί πέμψας άπεκεφάλισε τόν Ίωανντϊν εν τη" φυλα
κή-· καί ήνεχ3η ή κεφαλή αύτού ε’πί πίνακι, καί έδό3η
τώ κορασίω’ καί ήνεγκε τη μητρί αύτής’ και προσελ3-όντες οί μα3ηταί αύτού ήραν το σώμα, και Ι3αψαν
αύτό.’ Ούτω έτελεύτησεν ό άγα3ός άνήρ, περι τού
όποίου έμαρτύρησεν ό Κύριος ημών, οτι μεγάλητερος το»
δέν έφάνη μεταξύ τών άπό γυναίκας γεννη3εντων !
Τό Εύαγγελιον δέν μάς λέγει πού έτάφη τό άκίφαλον
σώμα τού Ίωάννου’ ουτε μάς είναι τοιαύτη γνώσις
αναγκαία’ τό σώμά του γνωρίζομεν οτι 3ελει άνεγερ.

XU
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Βην είς την άνάστασιν των δικαίων, την τελευταίαν
ημέραν" καί τότε, ό ’Ιωάννης, ό Ηρώδης, ή Ήρωδιάς,
καί ή Βυγάτηρ αύτης, Βέλουν σταΒην όλοι ε’ντάμα
ε’νωπιον τον δικαστικού βήματος τού Χριστού, διά ν’
άπολογηΒωσι. Ποσον ένδοξος Βέλει τότε φανην ά
άγιος άποκεφαλισΒείς Πρόδρομος, πόσον δέ φοβερά
μελλει νά ηναι ή καταδίκη τού μοιχού φονέως, καί της
διεστραμμένης γνναικός του καί Βυγατρός ! Ό Θεός
Βελει φερειν είς κρίσιν παν έργον, καί άκόμη παν κρυ
πτόν πράγμα, είτε άγαΒόν, είτε πονηρόν.

ΓΝΩΣΕΩΝ.

Ί α ν. 1839.

δια τουτέστι 48 πούδια πλέον παρά τδ 1836.
πουδιον ίσοδυναμεί μέ 40 περίπου λίτρας.

Το

ΑπΟ τά Βραχώδη Όρη της Άρκτωας ’Αμερικής
μετεφερΒη σκελετόν άνΒρώπινον είς την πόλιν τών Η νω
μένων Πολιτειών Βαλτιμοραν, ε’ντελές, καί ώς τεσσάρων
πηχών υψους ! ‘ Οί δέ γίγαντες ησαν ε’πί της γης ε’ν
ταίς ήμέραις ε’κείναις.’ Γεν. ς'. 4. Νομίζουν άρχαιολόγοι τινες, οτι άνΒρωποι γιγαντιαίοι έκατοίκουν την
Αμερικήν πρδ τού γένους τών σήμερον λεγομένων αύτοχΒονων" υποστηρίζει δέ την ύπόΒεσιν ταύτην ή πρδς
Τ α
έξης λαμβάνομεν άπδ ’Αγγλικήν εφημερίδα τα δυτικά μερη ευρεσις κολοσσαίων σκελετών καί άντού ’Ιουλίου"— Ή κυβέρνησις τών Γάλλων μέλλει νά Βρωπινων κοκκαλων. Βέβαιον είναι τουλάχιστον, ότι
πέμψη επιστημονικήν εκστρατείαν είς την Σκανδι- τα άρχαία ζώα της Βορείου ’Αμερικής ησαν παμμεγίναυϊκην χερσόνησον καί την Σπιτζβέργαν, ύπδ την Βη, ο Μαστοδων, λογου χαριν, τού οποίου είναι πάγ
οδηγίαν τού φυσικού κυρίου Γαιμάρδου, όστις ε’σχάτως κοινα τά οστά" μεταξύ δέ τών ’Ινδικών ητοι τών αύτοδιεύΒυνεν όμοίαν εκστρατείαν είς την ’Ισλανδίαν. χΒονων φυλών υπάρχουν λόγοι πατροπαράδοτοι περί
Λέγεται ότι ό Λοδοβίκος Φίλιππος, όστις περιηλΒε τού μεγάλου Βηρίου, τδ οποίον βαδίζον κατεσύντριβε
τήν Σβεκίαν καί Νορβεγίαν, Λαπονίαν καί Φιννίαν τας πίτυας, ετρεφετο δε άπδ τούς υψηλούς τών δασών
τδ 1795, δείχνει προσπαΒειαν ιδιαιτέραν είς την ε’κ- κλάδους, καί κατέτρωγεν άνΒρώπους καί βοσκήματα.

στρατείαν ταύτην, καί μάλιστα έσημείωσεν ό ίδιος
τά άξιώτερα προσοχής άντικείμενα.
Είς τδν ε’πιχείρησιν ταύτην βοηΒεί ε’γκαρδίως καί ή κυβέρνησις ή
Σβεκικη" σώμα δέ τι Νορβεγών καί Σβέκων φυσικών
καί μηχανικών έχει νά ένωΒη μέ τούς σοφούς της
Γαλλίας. Έ κ της συνοδίας τινές μέλλουν νά δια-,
χειμάσωσιν είς Άμμερφέστην, πλησίον της Βορείου
"Ακρας. Το πλοίον τδ διά την Σπιτζβέργαν προσδιωρισμένον χρεωστεί νά πλεύση άρκτικά, εί δυνατδν
μέχρι τού Βορείου Πόλου. Γνωστδν είναι ότι ό κύριος
(Γ Urville, όστις ε’ξέπλευσε πέρυσιν ώς άρχηγδς τών
πλοίων Zelee καί Astrolabe, έλαβε διαταγάς νά
πλησιάση όσον τδ δυνατδν είς τδν νότιον πόλον" όΒεν
η κυβέρνησις ή Γαλλική Βέλει έχειν νά καυχάται, ότι
αί ύπερ ε’πιστημης προσπαΒησεις αύτης έξετείνοντο
συγχρόνως ε’κ πόλου είς πόλον !

Ε ι ς τάς Ηνωμένας Πολιτείας της ’Αμερικής υπάρ
χουν χρυσά τινά μεταλλεία, τά όποία πρώτον άνεκαλύφΒησαν είς την Βόρειον Καρολίναν τδ 1824. Έκτοτε
ηύξανεν ή παραγωγή μέχρι τού 1834 ότε ή ε’ξαχΒείσα
ποσότης χρυσού ητον ή μεγίστη, τουτέστιν 898,000
.δίστηλα. Τδ 1835 ηρχισε νά έλαττούται, ώστε τδ
1837 ητο μόνον $ 282,000. Ε ίς τδ διάστημα τών 13
χρόνων ε’ξωρύχΒη χρυσδς, άξίας 5,126,500 δίστηλων.

Ε σ χ α τ ο ς , λέγει περιοδικόν τού Λονδίνου, έφΒασεν
είς Μαδράς Θύγγος ε’πίσημος" τδ δέ παραδοξότερον,
είς την αύτην πόλιν εύρίσκονται διακόσιοι ομότεχνοί
του, έργον έχοντες τό'πνίγειν ! (Η δε ΆποΒ. ΆριΒ.
15, 10, 17).
Τδ αύτδ περιοδικόν λέγει, ότι οί άγριοι Κόνδοι της
Γουμσούρ ανατρέφουν τέκνα ε’ξεπίτηδες διά Βυσίαν"
ύπέρ τά εκατόν ηλευΒέρωσεν ε’σχάτως είς μίαν εκστρα
Η Ε μ π ο ρ ι κ ή Έφημερίς της Πετρουπόλεως περι τείαν ό συνταγματάρχης Κάμπβελλ.
έχει καταγραφήν λεπτομερή τού χρυσού καί της πλατίνης, όσα παρηχΒησαν άπδ τά μεταλλεία τών ΟύραλίΜ ε τ α ξ τ
τών καταρών, τάς οποίας πολλάκις προ
ων κατά τδ 1837. Ή άπδ τά μεταλλεία της κυβερ- φέρουν οί χυδαίοι καί κακώς άνατεΒραμμένοι, είναι καί
νησεως ποσότης χρυσού ητο 131 πούδια" ή δέ άπδ τά τδ Ν ά σ έ β ρ ά σ ω ! Τ ωόντι όμως κακούργοι ε’βράείς ίδιώτας άνηκοντα, 178 πούδια .23 λίτραι.
Ή ζοντο ποτέ μέχρι Βανάτου. Ε ίς την ’Αγγλίαν επί
πλατίνα, ή ε’κ τών της κυβερνησεως μεταλλείων, ητο Ερρίκου Η’. ε’βράσΒησαν δύο, είς μάγειρος, τδ 1532,
μόνον 16 λίτραι, ή δ’ ε’κ τών είς ίδιωτας άνηκόντων φαρμακεύσας δεκαέξ άνΒρώπους, καί μία δούλη, τδ
118 πούδια 12 λίτραι. "ΟΒεν ολόκληρος ή ποσότης 1543, φαρμακεύσασα τρείς οικογένειας.
χρυσού άπδ τά Ούράλια μεταλλεία ητο 309 πούδια
Ε ι ς τάς Νικοβαρίδας νήσους οί ε’ντόπιοι ναυπηγούν
23 λίτραι" της δέ πλατίνης, 118 πούδια 28 λίτραι.
Λέγει πρδς τούτοις ή αύτη έφημερίς, ότι τά χρυσά πλοία, κάμνουν τά πανία και σχοινία των, ε’φοδιάζουν
μεταλλεία της Σιβηρίας έδωκαν 130 πούδια, καί ότι αύτά άπδ τροφάς καί όλα τάναγκαία, καί προβλέπουν
άλλα 30 πούδια χρυσού ε’ξηχΒησαν άπδ άργυρά τινά φορτίον ρακίου, οξειδίου, ε’λαίου, παχυλού τινδς ζα χά 
μεταλλεία" ταύτα δέ, προσΒετόμενα είς τδ προίον τών ρου, καρύων, σχοινιών, μελαίνης βαφης, καί διαφόρων
Ούραλίων, κάμνουν ολόκληρον την ποσότητα τού χρυ κατωτέρων ειδών, όλως διόλου άπδ έν δένδρον, την
σού, όσην άπέκτησεν ή 'Ρωσσία τδ 1837, 470 πού- Κόκον Καρυοφόρον !

