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Οί μεγαλύτεροι λέοντες έχουν ώς τεσσάρων πηχών ; 
μήκος άπό τό ρύγχος εως είς την άρχήν τής ουράς, | 
ήτις είναι καί αυτή σχεδόν δυο πηχεις μακρά. Ιο 
ΰψος τών μεγαλητίρων είναι δυο πηχών και επεκεινα. , 
'Η λέαινα, ουσα κα3’ όλα περίπου εν τέταρτον μικρό
τερα τοΰ λέοντος, στερείται και απο χαίτην. ^

Τό σχήμα καί βάδισμά τοΰ άξιολόγου τετραπόδου 
τούτου είναι τολμηρά καί μεγαλοπρεπή. Εχει μεγά- 
λην κεφαλήν, ώτία στρογγυλά, όφρυς άφ3όνους, ^και ί 
όφ3αλρ.ούς πυρώδεις, ιδιαιτέρως πως λάμποντας, οταν 
όπωσοΰν έρε3ισ3η. Τό στή3ος είναι δασυ, τριχωδης 
πρός τό άκρον ή ουρά, χαίτη δέ υποκίτρινη μελσγχροι- 
νος κρέμεται είς τά πλαγια τής κεφαλής και τοΰ τρα.- 
χήλου του. Τό κυριεΰον αυτοΰ χρώμα είναι χλωμοκι- 
τρινον, έπί των πλευρών όμως καί τής γαστρος άνοικτο- 
τερον, κλίνον είς τό λευκόν. Ή  σωματική αύτοΰ συ- 
στασις καί τά εκπληκτικά κινήματα δεικνύουν ότι έχει 
οστά, νεΰρα, καί μυώνας ιδιαιτέρως πως συνηρμολογη- 
μένα, παρέχοντα είς αυτόν δύναμιν 3αυμαστην να 
όιώκη καί νά χαλα τά πρός τροφήν του ζώα. Μ ολον 
αύτοΰ τό μέγεθος καί πάχος, τόσον άπέχει τοΰ νά φαι- 
νεται δυσκίνητος ή χονδροειδής, ωστε δικαίως εμπορει 
νά 3-εωρήται ώς τύπος ισχύος καί δραστηριότητος.

"Οταν παροργισ3η, ύψόνει τήν χαίτην, ακοντίζει πΰρ 
άπό τούς όφ3αλμούς του, ρυτιδονει φρικωόώς τας παρειας 
καί τό μίτωπον, δεικνύει τους φοβερούς αύτου οοοντας, 
καί παριστάνει άγριόν τι και μεγαλόπρεπες 3εαμα, 
αδύνατον νά περιγραφ3η. Ο ι  διαπεραστικοί του οφθαλ
μοί έχουν μεμβρσ.ναν, τήν οποίαν δύναται κατ’ άρέσκει- 
αν ν’ απλόνη ε’πονω3εν αυτών, και ήτις πι3ανον να 
έγέννησε τήν κοινήν δοςαν, οτι πάντοτε κοιμάται με 
τούς οφθαλμούς ανοικτούς. - Οί ¿δόντες, διατεταγμέ
νοι ώς οί τοΰ κατου, είναι σκληρότατοι’ αι σιαγόνες 
μεγαλαι καί δυναταί- καί τά κέντρα τής γλωσσης 
τόσον όξέα, ώστε σχίζουν τό δέρμα τών πλειοτερων 
ζώων. ’Επειδή βρυχωμενος βάλλει τό στόμα καταγής, 
ό ήχος άπλόνει εξίσου μακράν κατά πάσαν διευ5υνσιν, 
ώστε είναι άδύνατον να άνακαλυψη τις το κα3αυτο 
μέρος, ό3εν προέρχεται. Τοΰτο αυξανει ε’πιπλεον τον 
είς τά ζώα έμπνεόμενον τρόμον, τά όποια φοβισμένα 

1 φεύγουν έν3εν κάκεΓ3εν, καί πολλάκις είς τά σκοτεινά 
τρέχουν είς αύτόν έκείνον τόν τόπον, ό3εν προέρχεται ό
3-όρυβος. ’

Γεννάται δέ ό λέων είς τάς 3ερμοτερας χωράς της 
’Ασίας- άλλά πλεονάζει μάλλον είς τά ένδότερα τής Α- 

¡1 φ ρ ι κ ή ς ,  βασιλεύων επανωτών άδυνατωτερων τετράποδων.
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Συνή3·ως κατοικεί το πυκνότερον μέρος τον δάσους' 
βλεπεται δέ σπανίως τήν ημέραν, επειδή τον Ενοχλεί 
το πολυ φας' άλλ’ όπόταν ή νύξ πλησιαζη, άφίνει το 
σπηλαιον του, και περιφέρεται ζήταν άγραν, βρυχώμε- 
νος τρομερά, καί φοβίζων τά πλεεότερα τών ζώων όσα 
τον ακούουν, ΕΓς μόνος κτύπος του ποδός του συντρί
βει τράχηλον ίππου' με την ουράν του καταβαλλει 
άνδρα δυνατόν' σηκόνει δ’ ευκόλως βουν μετρίου μεγέ. 
3-ους, η και βούβαλον, Ελαφρωμένον άπό τά Εντόσ3·ια 
του. Εις το φανερόν δεν προσβάλλει καά’ όποιουδή- 
ποτε ζωου, εκτός άν παροργισώη, η άν στενο/ωρήται 
άπό πεΓναν άλλ’ εις τοιαύτην περίστασιν, λέγεται ότι 
ουδέ κίνδυνον φοβείται, ουδέ άντίστασις τον άποκρούει. 
Συλλαμβάνει δέ τό Αήρευμα πήδων κατεπάνω του άπό 
μέρος άπόκρυφον' άν δμως άποτύχη, σπανίως Επιχειρεί 
καί δεύτερον πήδημα κατά του αυτοϋ άντικειμ'νου, άλλ’ 
Επανέρχεται ήσύχως εις τό δάσος δπαυ έκειτο Ενεδρεύων. 
Όταν πιαση ζωον, τό τινάσσει κατω, σπανίως δέ δαγ
κάνει αυτό πρίν δώση την 5-ανατηφόρον πληγήν, τον 
οποίαν γενικώς συνοδεύει μέ τρομερόν βρυχημα. Φαί. 
νεται νά προτιμά" τό κρέας Όττεντότου άπό τό κρέας 
Ευρωπαίου, ίσως διότι ό πρώτος δέν είναι καταφορτω
μένος άπό Ενδύματα. Δεύτερον του Όττεντότου Εχει

\  \  -ι '  \  V /  \τον ίππον VQστc<α '̂Jcταt οε πολυ χαι τον ελεφαντα και 
την κάμηλον. Τά δέ πρόβατα, ίσως διά τό μαλλωτόν 
αυτών δέρμα, σπανίως τά ενοχλεί. Μέ τους ισχυρούς 
οδόντας του συντρίβει όστά εύκολώτατα' πολ,λακις δέ 
καταπίνει τά κλασματα των μετά της σαρκός. ’Ερε
θισμένος, ή πεινασμένος ών, στήνει τήν χαίτην, καί 
κτυπά την ουράν επάνω εις τά νώτα καί τάς πλευράς' 
είς τοιαέτην δέ περίστασιν ριψοκινδυνεύει παραπολύ 
όποιος τον πλησιάση' άλλ’όταν ήσυχαζη ή χαίτη καί 
η ουρά, καί τό ζωον εΰρίσκεται είς δια5εσιν ειρηνικήν, 
οδοιπόροι ε’μποροΰν γενικώς νά περάσωσι πολλά πλησί
ον αυτοϋ μ’ Εντελή άσφαλειαν.

Ή  3·ήλεια, μολονότι φυσικώς άδυνατωτέρα, καί ώς 
ΕπιτοπλεΓστον δειλοτέρα του άρρενος, είναι όμως άγριω- 
τέρα εκείνου είς ύπερασπισιν των νεογνών της, κάανου- 
σα μέ τόλμην μεγαλητίραν τάς ε’πιδρομάς αυτής, σκο- 
τόνουσα όποιανδήποτε ζωον άπαντηση, καί φέρουσά το 
αΐματοσταγές είς τά τέκνα της. "Οταν προσβλη3·η 
ενώπιον αυτών, φαίνεται νά μην αίσ3·ανεται τάς ίδίας 
της πληγάς' μέ την κεφαλήν πρός την γην, καί τους 
οφθαλμούς προσηλωμένους είς τούς ΕχΑρούς της, η σώ
ζει τά νεογνά, ή Β-υσιαζεται ύπέρ αυτών.

Ό περιηγήσεις την ’Αφρικήν κύριος ΒνίΓοΗεΙΙ Ιστορεί 
άξιόλογόν τι μέ τόν λέοντα συναπαντημα, τό ακόλου
θον'—

4 Δι’ Εν ή δυο μίλια ώδοιπορούσαμεν Επί των όχαών 
τοϋ ποταμού, αΤτινες κατά τό μέρος τοϋτο. άφ,άονοϋσαν 
άπό ύψηλους σνοίνους. Οι σκύλοι ευχαριστούντο πολύ 
περιφερόμενοι νά ε’ςετάζωσι πάντα δαούν τόπον' τέλος 
δέ, άπήντησαν κάτι. μεταξύ των σχοίνων, τό οποίον 
Ικαμεν αυτούς ν’ άρχέσωσι σφοδρότατου γαύγισμα.

* Ύπωπτεύ,άημεν άμίσως, καί παρατηρήσαντες ε’βε- 
βαιωάημεν, ότι λέοντες ησαν Εκεί. ΈΛαρρύναμεν 
λοιπον τους σκύλους νά Εκβάλωσιν αυτούς, καί μετ’ 
ολίγον ίδαμεν λέοντα καί λέαιναν. Αυτη μέν ε’ξέφυγεν 
υπό σκέπην των σχοίνων' ό δέ λέων Εξήλ3·εν άταραχως, 
καί σταάείς μάς Εκύτταζε. Την στιγμήν ταύτην 
η’σ3·αν.9·ημεν οτι δέν ητον ακίνδυνος ή 3-έσις μας, 
επειδή τό ζωον ε’φαίνετο ετοιμαζόμενου νά πηδηση 
κατεπανω μας, καί ημείς Εστέκαμεν επί της ίχαης, 
ολίγους μονον πήχεις μακράν, οί πλειότεροι άπό ημάς 
πεζοί καί άοπλοι, χωρίς τρόπον νά σω5ωμεν. Και 
αυτός ε’γω εύρέΑην τότε πεζός, ητο δέ άνωφέλητον νά 
ζητήσω νά φύγω. "Ελαβα λοιπόν τά μέτρα μου όσον 
ήδυνάμην καλά, μέ τά πιστόλια μου είς την χείρα, 
έτοιμος νά πυροβολήσω' όσοι δέ είχαν τουφέκια, 
Εστεκαν ταυτοτρόπως ήτοιμασμένοι. ’Αλλά τώρα 
ώρμησαν οί τολμηροί σκύλοι άναμέσον ημών καί τοϋ 
λέοντος, καί, περικυκλώσαντες αυτόν, ε’γαύγιζαν σφο
δρότατα. ’Αξιοθαύμαστος ητον ή γενναιότης των 
πιστών τούτων ζωων ε’προχωρησαν εως είς τό πλάγιον 
τοϋ εύμεγέσ-ους κτήνους, καί Εστεκαν μεγαλοφώνως 
κράζοντα κατά πρόσωπον αύτοϋ, χωρίς νά δείχνωσι 
τόν Ελάχιστου φόβον. Ό  λέων, συναισθανόμενος την 
ίσχύν του, Εμενεν άκίνητος άπό τάς Αορυβώδεις αύτών 
επιχειρήσεις, πρός ημάς Εχων Εστραμμένην την κεφαλήν. 
Μίαν στιγμήν οί σκύλοι, ίδόντες ουτω ενησχοληαέναυς 
τους όφάαλμούς του, είχαν προχωρήσειν πολλά πλησίον 
είς τους πόδας του, Εφαίνοντο δέ ώς νά ήθελαν τωόντι 
νά τόν πιάσωσιν' άλλ’ Ελαβαν οί άθλιοι τά επίχειρα, 
τής αφροσύνης των διότι, χωρίς νά ταράξη τό μεγα
λόπρεπες αύτοϋ στάσιμου, μόνον Εσαλευσε τόν πόδα του, 
καί παρευαύς Επεσαν δύο νεκροί. Μέ τόσον δ’ ολίγον 
κόπον Εκαμε τοϋτο, ώστε μόλις ητον ε’παισάητόν τίνι. 
τροπω Εφονευ3ησαν. Έ κ τοϋ καιροϋ, τόν οποίον Εκερ. 
δήσαμεν διά τής μεσολαβήσεως των σκύλων, δέν Εχά*. 
σαμεν ούτε λεπτόν Εσύραμεν κατ’ αύτοϋ· μία παλλα. 
διεπερασε την πλευράν του, καί τό αίμα ήρχισε πάραυ- 
τα νά ρέη, άλλ’ Εστεκεν άκόμη είς την αυτήν Αέσιν. 
Δέν είχαμεν πλέον ούδεμίαν άμφιβολίαν ότι Εμελλε νά. 
πηδήση κατεπανω μας' παν τουφέκιον ΕγεμίσΑη ευ3"ύς· 
άλλά κατ’ ευτυχίαν εϋρ'Βημεν λανθασμένοι, καί μετά 
χαράς ίδαμεν αυτόν ήσύχως άναχωροϋντα, άν καί είχα. 
ε’λπίσειν νά δυνηέάώ μετ’ όλίγας στιγμάς νά πιάσω τόν 
ποδα του άκινδύνως. Ό  λέων ουτος ΕκρίΑη άπό την 
συνοδίαν μας ενας των μεγαλητέρων, καί μ’ Εφάνη, 
ώς τόν Εμέτρησα συγκρίνων αυτόν μέ τούς σκύλους, 
ίσομεγεΑης μέ βοϋν, άν καί όλιγώτερον ογκώδης. 
"Ητο βέβαια επίσης μακρύς, μολονότι κατώτερος τό 
άνάστημα' καί ή δαψιλής χαίτη Εκαμνεν αύτόν νά 
φαίνεται τρομερώτατος. ’Ανήκε δέ είς τό είδος των 
λεγομένων άπό τούς Όττεντόταυς μ α ύ ρ ω ν  λ ε ό ν 
τ ω ν ,  διά τό μαυρότερον τής χαίτης χρώμα- ούτοτ 
νομιζονται μεγαλητεροι καί κινδυνωδέστεροι άπό τοώς, 
χ λ ω μ ο ύ  ς καλούμενους λέοντας,’
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"Αλλος περιηγητής κατά Νοτιον Αφρικήν
Ιστορεί τά επόμενα'— ‘ Τά «μσξιά μας, ύποχρεω&ντα 
νά κσμωσι μεγσλον γϋρον, Εφτασαν τΩος πόντων 
Εστήσαμεν δέ την σκηνήν, και,^αφου ετακτοποιησαμεν 
τά ποντα, Επλαγιασαμεν, άλλά μετ’ ολίγον μας εςυ- 
πνισεν ή ταραχή' διότι περί τό μεσονύκτιον τ̂α βο
σκήματα καί άλογα, τά όποία Εστεκαν εις το μ,σον 
τών άμαξίων, άρχισαν νά πηδωσι και να τρ,χωσι, και 
είς των άγωγιατών νά φωνσζη, ώστε καθείς ωρμησεν 
Εξω μέ τό τουφέκιόν του. Τρισκοντα περίπου ^βήματα 
άπέχων τής σκηνής Εστεκε λέων, όστις, ίδων ημάς, 
Επροπστησεν άλλα τόσα βήματα μακρότερον, οπισαεν 
μιάς άκουρης, φέρων κάτι με5’ έαυτοϋ, τό όποιον εγω 
Ενόμισα βώδιον' Ερρίψαμεν υπέρ τάς εξήκοντα βολας 
είς τήν άκαν3αν, καί κατετρυπήσαμεν αυτήν' δεν 
Εφτνη όμως κίνημά τι. Ό νοτιά νατολικός άνεμος 
Εφυσα δυνατά, ό ουρανός ητον αιΒριος, καί ή σεληνη 
Ελαμπε κα3·αρώτατα, ώστε ήμπορούσαμεν ευκόλως να 
διακρίνωμεν τά τοσοϋτον άπεχοντα.

‘ Άφοϋ καθησύχασαν παλιν τά ζώα, και άρχισα να 
βλέπω εάν ημε5α ¿ατά πσντα είς ευταξίαν, παρετή- 
ρησα ότι Ελειπεν ό φύλαξ άπ’ Εμπροσθεν τής σκηνής. 
Έφωνοξαμεν μ  δλην μας τήν δύναμιν, άλλ’̂ είς μστην' 
ουδείς άπεκρί3·η' δ3·εν Εσυμπέρανα οτι ό λέων είχε τον 
Επσρειν. Τρεις τέσσαρες Επροχώρησαν μετά πολλής 
προσοχής είς τήν άκαν5αν, διά νά ίδωσιν άν ήμπο- 
ρουν νά άνακαλύψωσιν ίχνος τι του άνΒρωπου, άλλ 
ϋπέστρεψαν κατατρομασμένοι, διότι ό λέων, σηκω3·εις  ̂
άρχισε νά βρυχάται. Εύρηκαν δέ τό τουφέκιον του 
φύλακος, καί τόν σκοϋφον καί τά σσνδαλά. του. Εσυ- 
ραμεν παλιν περί τάς εκατόν βολάς εις την άκαν^ταν, 
πλήν λέοντα δέν Εβλέπαμεν' ο«·εν Εσυμπεράναμεν οτι 
Εσκοτώ^η η Εφυγε. Διά νά βεβαιω3·ώμεν, επ,μψαμεν 
Iva, δώσαντες είς αύτόν αναμμένου δαυλόν. Αλλ ως 
Επλησίασεν είς τήν άκαν3·αν, ό λέων Εβρυξε τρομερά, 
καί Επήδησε κατεπάνω του' Ερριψεν εκείνος τοτε^τον 
δαυλόν, οι δέ λοιποί Εσυραν περι τας οεκα βολας, ωστε 
ό λέων ώπισ^οορόμησεν είς τόν προτερον αυτοϋ τοπον.

‘ Ό ριφ$είς επί τόν λέοντα δαυλός ειγε πεσειν εις το 
μέσον τής άκσν3ης, καί, βοη3·ο,μένος απο τον Ουνατον 
άνεμον, άρχισε νά άναδίδη μεγαλην φλόγα, ωστε ηδυ- 
νάμε~α νά βλέπωμεν κα3·αρωτατα δια μέσον αύτής. 
Έξηκολουαήσαμεν τήν πυροβόλησιν' ή νυξ παρή/3ε, 
καί άρχισαν τά χαράγματα' πας ενας τωρα ενεψυχω- 
S-η, κα3·ότι, Επειδή ή άκαν3·α εύρίσκετο εις τους προ- 
ποδας αποτόμου λόφου, ό λέων δέν ήμπορει να φυγη 
Εκείάεν χωρίς νά ΕκτεΑη όλότελα. 'Επτα, λαβοντες 
3-έσιν είς τά μακρυνώτερα άμάξια, Εφύλατταν αυτόν, 
ώστε νά σκοπεύσωσιν Εναντίον του Εάν η^ελεν ε’κβήν. 
Τέλος, πρίν καλοφέγξη, Επροπάτησεν άνω τοϋ λοφου με 
τόν άνθρωπον είς τό στόμα του" ερρίψαμεν δε τεσσα
ράκοντα βολάς, χωρίς κάμμία νά τόν ε'ρη, άν καί τινες 
υπήγαν σιμώτατα. 'Οσάκις τοϋτο συνέβαινεν, Εστρε- 
φεν ό λέων πρός τήν σκηνήν, καί άρχετο βρυχωμενος

πρός ήμας’ είμαι δε γνώμης, οτι, αν τον εκτυπ^ουσί 
κάμμία παλλα, ηΛελεν όρμήσειν κατά τών ανθρώπων
καί τής σκηνής.  ̂  ̂ (

* Άφοϋ τέλεια Εξημέρωσε, ηνές φρονοϋντες οτι ό λεων 
πρέπει νά Επληγώαη, καί μάλιστα νά Εψόφησε διά την 
πληγήν, ή5έλησαν νά ύπαγωσιν είς ζήτησιν αύτοϋ, 
ώστε τουλ.άχιστον να ευρωσι και να 3·σψωσι το πτώμα 
τοϋ συντρόφου των, τόν όποιον υπέθεταν οτι ό λέων διά 
τήν άδιοκοπον πυροβόλησιν δέν είχε λσβειν καιρόν να 
καταφογη είς τό διάστημά τής νυκτός. Τούς Εδω;α 
τήν άδειαν, μέ συμφωνίαν να λσβωσι πολλούς ενοπ/ο.ς 
Όττεντότους, καί νά μή ριψοκινδυνεύσωσιν. Έπτα 
λοιπόν Εκ τών άν-άρώπων μου, βοηθούμενοι άπό τεσσα
ράκοντα τρείς Όττεντότους, ήκολού3ησαν τά ίχνη τοϋ 
,δηρίου, καί ηύραν αυτο ως ημισειαν λεύγαν μακραν, 
κείμενον δπισ3·εν μικρού Β^μνον, Οι Οττεντοτοι 
Εφώναξαν, καί αυτός, πηδήσας Επάνω, Ετρεξε νά φύγη, 
εκείνοι δέ ολοι τόν ήκολού3·ησαν. Ό  λέων τέλος Εγυ- 
ρισε, χαι, τροιχερωτατα, Cj.pp.iQO's p.£<7ct εΐζ
το πλη5ος. Οί άνθρωποί μου, άποσταμενοι καί συγ- 
κεχυμένοι άπό τό τρέξιμον, επυροβόλησαν μέν, πλήν 
άπίτυχαν' Εκείνος τοτε, λαβών ακόμη Ααρρος πλείοτε- 
ρον, Επεσε κατεπανω των. Ό  οπλαρχηγός τώρα Εκαμε 
πράξιν γενναίαν είς βοήθειαν δύο άν3ρώπων του' τό 
τουφέκιον τοϋ ενός δέν είχεν Επάρειν φωτίαν, ό δέ άλλος 
άπίτυχεν' ό λέων ήτον άδη σιμά των, καί ό άρχηγός 
Όττεντότος, βλεπων τον κινουνον, εμβηκεν εις την 
μέσην τών άνΒ-ρώπων καί τοϋ λέοντος, τόσον όμως 
πλησίον, ώστε οι όνυχες τοϋ Βηριου ηγγιξαν το ε -̂ανω- 
φόριόν του. Μέ θαυμαστήν Επιτηδειότητα καί ταχύ- 
κινησίαν άπέρριψε τό φόρεμα, και εμαχαιρωσεν αυτο. 
Πάραυτα, δραμόντες οί άλλοι Οττεντοτοι, το εμαχαι- 
ρωσαν καί αυτοί. Μ’ δλον τοϋτο, ό λέων δέν Επαυσεν 
άπό τό νά βρυχάται καί νά πηδά, καί μαλιστα ε’σύν- 
τοιψε μερικά των όπλων των. εωσου μια παλλα, εΰρόυσα 
τον εις τό όμμα, Εκαμεν αυτόν νά γυρίση άνω κατω, 
καί τότε πλέον τουφεκισέάείς ύπό τών λοιπών ΕσκοτώΑη. 
"Ητο δέ S-ηρίον μεγαλώτατον, καί προ ολίγον καιροϋ 
είχεν άρπάσειν καί καταφάγειν Iva Όττεντότον.’

Α Γ Ρ Ι Ο Ι  Ε Ι Σ  Τ Ι # Ν  Γ Α Λ Λ Ι Α Ν .

Ε ις τό νοτιανατολικόν άκρον τής Γαλλίας, πλησίον 
είς τά ‘Ιταλικά σύνορα, εΰρίσκονται άνθρωποι τινίς
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είς άγρίαν σχεδόν κατάστασιν. Μόνον αύτών έργον, 
εκτός ¿λιγωτατης αίγοτροφίας καί γεωργίας, εΓναι ή 
άνθρακοποιία. Αί καλύβαι αύτών εΓναι άγροικότατα 
κτισμίναι άπό λάσπην η πέτρας, ενα μόνον έχουσαι 
θαλαμον, όστις όμως φαίνεται όπωσούν διηρημένος' τό 
πάτωμα χωρίζεται είς τρία μέρη, έκ των οποίων το μέν 
έμπορεΓ να όνομασθη σαλα η άριστη'τήριον, τό δέ κοι
τών, καί τό άλλο κτηνοστάσιον. Εις τό άριστητήριον 
έχουν δυο πίτρας, αίτινες χρησιμεύουν ώς πυρεστία' 
τρεΓς τέσσαρες μεγαλητεραι πέτραι η κορμοί ξύλου συν- 
ιστούν τας καρέκλας των. Καπνοδόχη δεν υπάρχει, 
άλλα μόνον τρύπα είς την στέγην διά νά εξέρχεται ό 
καπνός. Είς την μέσην του πατώματος εΓναι ο κοι
τών, ¿στρωμένος άπό άχυρα ή ξηρά φύλλα, τά όποΓα 
άλλάσσονται σπανιώτατα' ε’πί της κλίνης δε ταότης 
πλαγιάζουν άναμεμιγμένοι όλοι, πατήρ, μήτηρ, καί 
τέκνα. Ή  στέγη όμως δεν τους χρειάζεται παρά τό* 
χειμώνα" διότι τό καλοκαίριον κοιμώνται όλοι υπαί
θριοι' εΓναι μαλιστα πολλότατοι, είς τους όπο’ους ουδέ
ποτε χρησιμεύει ό κοιτών, έπειδή κοιμώνται πάντοτε 
είς τό ύπαιθρον, όσον καί άν ηναι τό ψύχος η ή δυσκρα
σία του καιρού. Ή  τρίτη διαίρεσις άπονέμεται είς 
τους όνους, οί όποΓοι τοσον καλώς εΓναι γυμνασμένοι, 
ώστε σπανίως υπερπηδούν την γραμμήν, ητις χωρίζει 
τό οίκημά των άπό τό οίκημα του κυρίου των.

Οί άνθρωποι οΰτοι άγνοούν την καθαοιότητα, όχι 
7 , * / * « \ ' ολιγωτερον παρα την τρυφήν* αι χατοικιαι, ως και τα

πρόσωπά των, άηδιαζουν τόν θεατήν- τά μαλλία κρέ
μονται συμπεφυρμένα είς τους ώμους, καί τά γένεια 
δεν ε’γγίζονται ποτέ, έωσού νά ύπερμακρύνωσι- τότε 
δέ άφαιρούν αυτά μέ μάχαιραν ή άλλο κοπτερόν όργα- 
νον. Ή  ενδυμασία των γίνεται άπό χονδρόν ύφασμα, 
κομμένον χωρίς τινα τέχνην. 1 Μίαν των ημερών,’ 
λέγει ό Γάλλος συγγραφεύς, ε’κ του όποιου έρανιζόμεθα 
ταύτα, * ίδα ενα τών ανθρώπων τούτων, οστις, άφού 
ηγόρασε κομμάτιον πανίου, έκβαλε μάχαιραν άπό την 
ζώνην του, κ’ έκαμε δυο τρύπας είς αυτό, διά τών 
οποίων ε’πέρασε τους βραχίονας του, έπειτα δέ μέ δίο 
μεγαλα ξύλινα καρφοβέλονα έστερέωσεν ε’πάνω του τό 
άλλόκοτον τούτο ε’πανωφόρεμα.’

Είς τό διάστημά του καλοκαιριού οί άνθρωποι ουτοι 
γενικώς κοιμώνται την ημέραν κάποτε βλέπονται είς 
την κορυφήν βράχου, είς μεγαλην βακτηρίαν έπιστη- 
ριγμένοι, σκεπασμένοι άπό δέρματα, καί διόλου άκί- 
νητοι. Τάς νύκτας διάγουν είς τά δάση μεταξύ τών 
βράχων, τάς αΓγας φυλκσσοντες άπό τάς προσβολάς 
τών λύκων, οΤτινες ΰπερπερισσευουν είς τά δάση ταΰτα. 
Αί οξεΓαι δέ καί άγριαι κραυγαί των φοβίζουσι τούς 
κατά τύχην ε’κεΓ όδοιπορούντας.

Φαίνονται σχεδόν άμοιροι άπό ίδέας. "Οταν όμι- 
λάσε πρός αυτούς ξένοι, είτε είς πανηγύρεις, είτε είς 
άλλα μιρη όπου η ανάγκη τούς βοαζει νά προστρέξωσιν, 
αποκρίνονται μονον ναι, η δχι, ή συχνότερον καμνουν 
σχήμά τι άνυπομονησίας, ή καί χάσκουν ώς μωροί. 
Μεταξύ των σπανίως συνομιλούν πληκτική τις σιωπή

κυριεύει είς τά οικήματα καί τά δάση αύτών, την όποιαν 
δεν διακόπτουν είμή όξεΓαι κραυγαί καί άγριοι όλο-
χυγμοί;

Μ’ όλα ταΰτα, δέν κατηγοροΰνται ώς σκληροί, ούδ’ 
ενοχλούν κατα τινα τρόπον τούς πολιτισμένους αύτών 
γείτονας, ή τούς ξένους, όσοι κατά τύχην ε’μβώσιν είς 
τά όρια των" εΓναι άπλώς άμαάεΓς, καί τούτο κατά 
φυσικόν λόγον διότι σχολεία, ή άλλοι τρόποι διδασκα
λίας, δέν υπάρχουν μεταξύ των, καί προσέτι στερούνται, 
διά την τοποθεσίαν αυτών, πάσης σχέσεως μέ πλέον 
καλλιεργημένους λαούς'— ούτε άπό παράγγελμα, ούτε 
άπό παραδειγμα ώφελέ,θησαν ποτέ. Αί μόναι ίδέαι, 
τας όπο:ας έχουν ε’κτός τών άναφερομένων είς τάς άμέ- 
σους χρείας των, είναι ή πιστις άξιογελάστων τινών 
οιωνών, παλαι ποτέ γενικώς παραδεδεγμένων είς την 
Ευρώπην.

’Εσχάτως εγινε μικρά τις ηθική βελτίωσις τών 
ημιάγριων τούτων, χρεωστουμένη είς τούς φιλάνθρωπε- 
κους άγωνας των ιερ-ων τής περιχωρου" παρεκκλήσια 
τινά ώκοδομήθησαν ε’πί τών μεθορίων, καί ολίγοι τινές 
άκροτζονται τά ε’κεΓ παραδιδόμενα ηθικής καί θρησκεί- 
ας μαθήματα. Με τοιαυτα μίσα, πλέον όμως εκτε
ταμένα, και μα/.ιστα βοηθουμενα ύπό της κατασκευής 
ορομων οια τής χωράς αύτών, ενδεχεται γρήγορα νά 
πολιτισθώσι, καί ουτω ν’ άποβάλη ή Γαλλία τό όνειδος 
ότι έχει κατοίκους τόσον πολύ μάλλον τών λοιπών Ευ
ρωπαίων εξευτελισμένους.

Η  Α Γ Α Θ Ο Τ Η Σ  T O T  © E O T .

Με ποια λόγια δυνάμεθα ν’ άποδείξωμεν πάσαν 
την αγαθότητα τού Θεού ; Οί «ύρανοί, ή γή, ή θαλασ- 
σα, και μα/.ιστα πασα η κτισις, μεγαΛοφωνως άναγγέλ- 
λουν την άγαθότητα του. Είς πάντας εΓναι καλός ό 
Θεός, καί οί οίκτιρμοί του εΓναι ε’πάνω είς όλα τών 
χειρών του τα εργα. Ποτε όμως δέν φαίνεται ή άγα- 
θότης αυτού καθαρώτερον παρ’ όταν είσακούη τού λαού 
του τας προσευχας. Δεν ακούει μονον τάς προσευχάς 
των, άλλά καί τούς άνταμείβει διότι έρχονται καί ζη- 
τούσιν άπ’ αυτόν.

Πράττουν οί άνθρωποι τοιουτοτρόπως ; Έπεριποιήθη 
ποτέ κάνεΓς ουτω πτωχόν ζητούντα ελεημοσύνην ; Έλα- 
βεν αυτός ποτέ όχι μόνον ελεημοσύνην καθ’ όλην τήν 
εκτασιν τής επιθυμίας του, άλλά καί μεγαλον βραβεΓον 
διά τάς ενοχλήσεις του ;

Τούτο όμως πράττει ή άγαθότης τού Θεού είς τούς 
παρακαλούντας αυτόν. Τούς άνταποδίδει είς τό φανε
ρόν, και τους χαρίζει ασυγκριτως περισσότερα άπ’ όσα 
ζητούσιν ή καταλαμβάνουσι.

Ό  Σολομών ε’ζήτησεν άπό τόν Θεόν σοφίαν καί σύνε- 
σιν διά νά κυβέρνα τόν λαόν του, καίό Θεός τόν έδωκε 
ταυ τας, καί προσέτι όσα δέν ε’ζήτησε, πλούτον δηλαδή 
καί δόξαν, ώστε δέν ήτο βασιλεύς κάνεΓς πλούσιος 
καί έντιμος ώς ε’κεΓνος, ούτε πρίν αυτού, ούτε μετ’ αυτόν, 
επάνω είς τόν θρόνον τού ’Ισραήλ.
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ΤΟ ΦΟΝΙΚΟΠΟΤΑΜΟΝ.

Αν*6χθονις  ’ΐ»δοί ϊή {  Boptiov 'Α μ ιρ ιχη ς-

Π ρο μιας έκατονταετηρίδος καί επέκεινα έκατοικου- 
σεν είς τά ενδότερα τής επαρχίας τού Νεοβορακου, επι 
τών οχθών ρύακος, Φονικοποτάμου σήμερον λεγομένου, 
μικρά τις φυλή ’Αμερικανών ’Ινδών. Λευκός τις, ηγουν 
Άγγλααερικανός, λεγόμενος Στάκιος, μέ τινας τεχνας 
τάς όποίας ¿γνώριζε χρησιμεύων είς τους άγριους, έλαβε 
σιωπηλώς τήν άδειαν νά κατοικη εντός είς τα οριατων' 
υπήρχε δέ μάλιστα φιλία μεταξύ αύτού και γηραλέου 
τινός ’Ινδού, Ναωμάν τόνομα, όστις ¿σύχναζε και πολ- 
λάκις ¿φιλοξενείτο είς τόν οΓκόν του. > Οί αύτοχθονες 
’Αμερικανοί ουδέποτε μέν συγχωρούν άδικίας, άλλ ουτε 
λησμονούν ευεργεσίας. Ή  οικογένεια συνίστατο απο 
τόν Στάκιον, τήν σύζυγον αύτού, και δυο τέκνα, εν 
αρσενικόν καί ε'ν θηλυκόν, τό μέν πενταετες, το δε

τΡιετ^· - , . ' ι 'ηΜίαν τών ημερών ΰπήγεν ό Ναωμαν εις την καλυβην
του Στακίου, άναψε τήν σύριγγά του, καί ε’καθισεν. 
’Εφαίνετο σοβαρώτατος' κάποτε άνεστέναζεν ¿κ βάθους 
ψυχής, άλλά γρύ δέν τού έφευγεν. Ή  σύζυγος του
Στακίου, ε’πειδή ¿κεΐνος έλειπε,— τόν ήρωτησε τι
τρέχει,— μήπως ήτον άρρωστος. Ό  γέρων ¿κίνησε 
τήν κεφαλήν, άνεστέναξεν, άλλά δεν ώμιλησε, και μετ 
ολίγον ε’ξήλθε. Τήν ε’παύριον, ε’πιστρέψας, ε’φερθη 
ταυτοτρόπως. Ή  γυνή λοιπόν, άποροϋσα, έδιηγήθη 
τά πάντα είς τόν σύζυγόν της, ό όποΓος έσυμβούλευσεν 
αυτήν νά βιάση τόν γέροντα να εξηγηθη. Οθεν την 
τρίτην ημέραν; ότε πάλιν έκαμε τήν έπίσκεψιν, τ̂όν 
¿βάρυνε πολύ πλέον παρά τό συνηθες. Τέλος, ό γέρων 
'Ινδός εΓπεν, * Έγώ εΓμαι κόκκινος, τά δέ χλωμά πρό
σωπα εΓναι οί έχθ-ροί μας- διατί νά ομιλήσω ·, — * Αλλ 
ό άνήρ μου καί έγώ είμεθα φίλοι σου' χιλιακις εφαγες 
αλάτι μαζη μας, καί χιλιάκις τά τέκνα μου ¿κάθισαν 
¿πάνω είς τά γόνατά σου. *Αν έξευρης τίποτε, ειπε
τ0 ’__1 ’Αλλά θέλω χάσειν τήν ζωήν μου, άν μαθητευ-
θη ' καί αί λευκόχροοι γυναΓκες δέν εΓναι καλαι να , 
φύλάττωσι μυστικά,’ άπεκρίθη ό Ναωμάν.— “ Δοκίμα
σε με, καί ίδέω»—1 ’Ομνύεις, μά τό Μέγα σας Πνεύ
μα, ότι δέν θέλεις τό είπεΓν είς κάνένα έκτος είς τον 
άνδρα σου — * Είς ποιον άλλον έχω νά τό είπω / —  
‘ Άλλ’ ομνύεις;’— ' ’Ομνύω, μά τό Μέγα μ α ς  Πνεύμα,

ότι είς κάνένα δέν θέλω τό είπεΓν έκτος είς τον άνδρα
*__< Ούτε άν σέ φονεύση ή φυλή μου διά την αθε-

λησίαν σου νά τό είπης “ Ούτε αν μέ φονεύση ή 
φυλή σου διά τήν άθελησίαν μου νά τό είπω.’ ^

Ό  Ναωμάν τότε τήν ¿γνωστοποίησε**, ότι δια τινας 
άδικίας τών ομογενών της, οί ομόφυλοι του ήσαν^πα- 
ρωργισμένοι, καί εΓχαν άπόφασιν ¿κείνην την νύκτα 
νά σφάξωσιν όσους έπρόφθαναν λευκούς οίκιστας' οτι 
πρέπει νά είδοποιήση τόν άνδρα της, καί όσον το δυ
νατόν κρυφά καί γρήγορα νά ε’μβώσιν είς το μονο^υλον 
των, καί νά καταφύγωσι πέραν τού ποταμού είς ασφα
λές τι μέρος. * Κάμε γρήγορα, καί πρόσεχε  ̂μη βαλιτς 
κάνένα είς υποψίαν,’ εΓπεν ό Ναωμάν, ε’νω άνεχωρού- 
σεν. Ή  καλή γυνή ύπήγεν είς ε’ντάμωσιν τού ανορος 
της, ό όποΓος ώψάρευεν είς τόν ποταμόν, τόν ε’διηγηθη 
τά τρέχοντα, καί, χωρίς διόλου νά χάσωσι καιρόν, επρο- 
νώρησαν είς τό πλ^ιάριον αύτών, τό όποΓον κατα δυσ
τυχίαν ήτο γεμάτον άπό ύδωρ. Έπερασεν ολίγη 
ώρα εως νά τό άδειάσωσιν' είς δέ τό αναμεταξύ, ο 
Στάκιος ένθυμήθη τό τουφέκιόν του, καί υπήγεν εις 
τόν οΓκον νά τό έπάρη. Είς όλα ταύτα ¿πέρασε καιρός, 
πολύτιμος διά τήν άθλίαν ταύτην οικογένειαν.  ̂ Του 
Ναωμάν αί καθημέραν ε’πισκέψεις, καί ή ύπερ το συν
ηθες σοβαρότης του, εΓχαν βάλειν είς υποψίαν μερι
κούς άγριους, οΤτινες διά τούτο πα,ρετήρουν προσεκτι- 
κώς τού Στακίου τά κινήματα. Νέος τις Ινδός,^βαλ
μένος ¿ξεπίτηδες νά φυλάττη, βλέπων όλην την οικογέ
νειαν έτοιμαζομένην νά ε’μβη είς το μονόξυλον, έτρε- 
ξεν είς τό ’Ινδικόν χωρίον, άπέχον ώς έν μιλιον, και 
έδωκε τήν είδησιν. Πέντε Ινδοί συνηθροίσθησαν, 
εδραμαν πρός τόν ποταμόν, οπού ήσαν δεμενα τα μονό
ξυλά των, ¿πήδησαν μέσα, καί ήλαυναν έκαστος^το 
κωπίον αύτού ¿ξοπίσω τού Στακίου, όστις είχεν ήδη 
προχωρήσει* άρκετά. Τόσον δέ ταχέως ¿πλησίαζα*, 
ώστε, δίς άφήσας τό κωπίον, έπίασε^ τό τουφεκιον. 
Άλλ’ ή γυνή του έμπόδισεν αύτόν νά πυροβόληση, 
είπούσα ότι, αν ¿πυροβολεί, καί ^ύστερον _ε’πιάνοντο, 
ήθελαν ΰποφέρειν τά πάνδεινα. Έπολεμουσε λοιπον 
ο άθλιος είς τό κωπίον, έωσού ίδρώτος ρανίδες μεγαλαι 
έτρεχαν άπό τό μέτωπόν του. Τίποτε ομως δεν ωφε- 
λησεν' οί ’Ινδοί τούς ε’πρόφθασαν, ολίγον απέχοντας 
τής ξηράς, κα'1 το’-|ζ ¿γύρισαν ¿πίσω, με άγριους άλα-
λαγμούς θριάμβου. _ „

Άποβάντες, έκαυσαν τόν οΓκον του Στακίου ,̂ και 
έσυραν αύτόν, τήν γυναίκα καί τά τέκνα του εις το 
χωρίον. ’Εδώ συνηθροίσθησαν οί προύχοντες των 
γερόντων, καί μεταξύ αύτών ό Ναωμαν, δια^να σκε- 
φθώσι περί τού προκειμενου. Ο πρόεδρός τού συμβου 

ί λίου εΓπεν ότι κάποιος άνθρωπος ίδικός των, άναμφι- 
βόλως, εΓχε πράξειν έγκλημα καθοσιωσεως, ειοοποιη- 
σας τόν λευκόν Στάκιον περί1 τών σκοπών τής φυλής,—  

I καί έπρότεινε νά έξετάσωσι τούς αιχμαλώτους, δια να 
I μάθωσι ποΓος έδωκε τήν είδησιν.  ̂Οί. γ ’ροντες εττη»- 
1 ξαν είς τούτο, καί ό Ναωμάν μ ε τ α ξ ύ  τών άλλων. Πρω-
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Ιΐ'δών Σνμβονλιον.

τον ήρωτήθη ό Στάκιος άπό ένα τών γερόντων, όστις 
ώμίλει ’Αγγλικά, και διηρμήνευεν εις τούς λοιπούς. 
Ό Στάκιος δεν ήθέλησε νά προδώση τον φίλον του. 
Ήρωτήθη έπειτα ή γυνή του, ενώ συγχρόνως δύο άγριοι 
έστεκαν άπειλούντες νά θανατώσωσι τά τέκνα, εάν 
δεν το ώμολόγει. Έζήτησε νά σκεπάση την άλήθειαν, 
μέ λόγια ότι Γδεν όνειρον την προτεραίαν νύκτα, τό 
οποίον την ¿τρόμαξε, καί διά τοϋτο κατέπεισε τον άν- 
δρα της νά φύγωσι. * Τό Με'γα Πνεύμα ποτέ δεν κατα- 
δέχεται νά όμιλήση δΓ ονείρου εις πρόσωπον λευκόν,’ 
είπεν ό γέρων ’Ινδός· * Γύναι, εΓσαι δίγλωσσος καί 
διπρόσωπος· είπε την άλήθειαν- εΐ δέ μη, τά τέκνα 
σου εξάπαντος θανατόνονται.’ Ό υιός καί ή κόρη της 
έφέρθησαν τότε πλησίον αύτής, καί οί δύο άγριοι έστε
καν έπάνωθίν των, έτοιμοι νά ε’κτελέσωσιν αιματώδεις 
διαταγάς.

* ’Ονοματίζεις,’ εΓπεν ό γ'ρων Ινδός, * τον κοκκινό- 
χροον, όστις ε’πρόδωκε την φυλήν του ; ΤρεΓς φοράς 
θέλω σ’ ε’ρωτησειν.’ Ή  μήτηρ δεν άπεκρίθη. * ’Ονο
ματίζεις τον προδότην ; Αυτη είναι ή δευτέρα φορά.’ 
Ή  άθλία μητηρ έκύτταξε τόν άνδρα της, έπειτα δέ τά 
τέκνα της, καί ώμματίασε τόν Ναωμάν, όστις ε’κάθητο 
καπνίζων μέ άτάραχον σοβαρότητα. Έσφιγξε τάς 
χεΓράς της, ¿δάκρυσε, άλλά δέν ηνοιξε στόμα. 1 ‘Ονο
ματίζεις τον προδότην ; Αυτη είναι ή τρίτη καί τελευ
ταία φορά. Η στενοχώρια της μητρός ΰπερηύξησε, 
πάλιν έρριψε βλέμμα εις τόν Ναωμάν, άλλ’ ήτο ψυχρόν 
και ακίνητον το ομμα του. Παύσις στιγμιαία ήκολού- 
θησε, και τα όργανα του .σανατου ησαν υψωμένα υπέρ 
κεφαλής των τέκνων, τά όποΓα παρεκάλουν την μητέρα 
των νά μην άφηση νά τά σκοτώσωσι.

* Στάσουβ ε’φώναξεν ό Ναωμάν. Παν όμμα εστρά- 
φη πρός αύτόν. 1 Στάσου,’ ε’πανέλαβε μέ τόνον εξου
σίας. Λευκή γυναι, ¿φύλαξες τον λογον σου μέχρι 
τελευταίας στιγμής. ’Εγώ είμαι ό προδότης. Έφαγα 
άπό ™ άλας, ε’θερμάνθην εις τό πύρ, ¿μέθεξα τής φι- 
λοφροσύνης των Χριστιανών τούτων λευκών άνθρώπων, 
καί ¿γώ τούς ¿φανέρωσα τόν κίνδυνον. Είμαι μαραα- 
μένος, άφυλλος, άκλωνος κορμός· κατακόψετέ με, άν 
θελετε είμαι έτοιμος. Ολολυγμός άγανακτήσεως 
ήχησε πανταχόθεν. Ό  Ναωμάν κατέβη άπό τό λοφί-

διον όπου ε’κάθητο, περιετύλιξε τό πρόσωπον αυτού μέ 
τόν δερμάτινον μανδύαν του, καί ϋπέκυψεν είς τό πε
πρωμένου. Έπεσε νεκρός είς τούς πόδας τής γυναι- 
κός, μ ένα κτύπον του πελέκεως.

Αλλ’ ή θυσία του γέροντος ’Ινδού, καί τό άμετά- 
τρεπτον τής Χριστιανής, δέν ήρκεσαν είς σωτηρίαν 
των έπιλοίπων. Έχάθησαν— πώς, είναι περιττόν νά 
είπωμεν ή δέ μνήμη τής συμφοράς αύτών διατηρείται 
είς τ’ όνομα του τερπνού ρύακος, ε’πί τών ¿χθών τού 
οποίου έζησαν καί άπέθαναν,— διότι μέχρι τής σήμερον 
Φονικοπόταμον αύτόν καλούσι.

Π ΕΡΙ Ν Η ΣΤΕΙΑ Σ.

Δεν είναι αμφιβολία οτι οι Αποστολοι ¿νήστευαν 
είς τινάς περιστάσεις, Ινόνοντες την προσευχήν μέ την 
νηστείαν, άλλ’ όχι πολλάς ημέρας άλλεπαλλήλους, ουδέ 
περιοδικώς είς ώρας τινάς τού έτους ώρισμένας. Οί 
μετ’ αυτούς, κατά μέν την πρώτην καί' δευτέραν άπό 
Χριστού εκατονταετηρίδα, έπρασσαν τό αύτό, άφίνοντες 
όμως είς καδένα την άδειαν νά νηστεύη όσον ήθελε, 
καί ότε ήθελε, καί ή νηστεία των ήτο παντελής αποχή 
τροφής. Μόνην περιοδικήν νηστείαν είχαν, είς μνήαην 
τής σταυρώσεως τού Χριστού, τήν πρό τού Πάσχα εβδο
μάδα, τήν έπονομασθείσαν μεγάλην. Τινές θέλουν, 
οτι ¿φύλασσαν καί τήν νηστείαν τής Τετράδος καί τής 
Παρασκευής. Τήν τρίτην άπό Χριστού εκατονταετηρίδα 
ενομισάησαν απο πολλούς αι περιοδικαι νηστειαι άναγ- 
καιοτεραι (εις τας οποίας οι Δυτικοί Χριστιανοί ¿πρόσ
δεσαν καί τήν νηστείαν τού Σαββάτου)' ή νηστεία 
όμως δέν ήτο (τουλάχιστον είς πολλούς) παντελής άπο- 
χή τροφής, άλλά διάκρισις βρωμάτων, ζώων χερσαίων 
η θαλασσίων, ή και ξηροφαγία. Γήν τεταρτην άπό 
Χριστού εκατονταετηρίδα, πρώτη ή συγκροτηθείσα κα*· 
τά τό 341 έτος ¿ν Γάγγρα σύνοδος ¿κύρωσε τάς νηστεί
ας» λεγουσα, Ει τις των ασκούμενων χωρίς σωματικής 
ανάγκης^ ύπερηφανεύοιτο, καί τάς παραδεδομένας νη
στείας είς τό κοινόν, καί φυλασσομένας υπό τής ε’κκλη- 
σία,ς παραλύοι, άνάθεμα έστω.’ Περί τούς αυτούς 
χρόνους έλεγε καί ό Κύριλλος Ιεροσολύμων, * Νηστεύο- 
μεν οίνου τε καί κρεών άπεχόμενοι, ούχ ώς βδελύγ- 
ματα μισούντες, άλλά τόν μισθόν προσδοκώντες, κτλ.’ 
Πρός τα τέλη ομως τής αυτής έκατονταετηρίδος’άλλος 
πατήρ ¿κκλησιαστικός, ό Αυγουστίνος, έλεγε, * Ποίας 
ημέρας ^χρεωσταύμεν, και ποιας όχι, νά νηστεύωμεν, 
περι τουτου οεν ευρίσκω τι ωρισμενον άπ’ ε’ντολής τού 
Χριστού ή τών Αποστόλων.’

Περι δε τής προ̂  τού Πασχα λεγομένης μεγάλης 
Τεσσαρακοστής, πρώτη ή κατά τό 366 έτος. συγκροτη
θείσα εις την Λαοδικειαν σύνοδος τοπική λέγει, ' Δει 
πάσαν την τεσσαρακοστήν νηστεύεινί ξηροφαγούντας.’ 
Ό  κανών άποβλέπει μόνην τήν Λαοδίκειαν καί τάς 
περί αυτήν χώρας, ε’πειδή άλλοι είς άλλους τόπους ο5τ’ 
είς τον άριδμον τών ημερών ουτ’ είς τό είδος τής τροφής
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¿συμφωνούσαν. Ή  ξηροφαγία η ωμοφαγια εφυλασσετο 
άπό τινάς, άλλά μόνην τήν μεγαλην εβδομάδά, ηγουν 
τάς η  ψ ίρχζ  τάς πρό τής Άναστάσεως, ως μαρτυρεί 
έ Έπιφανιος, τής αυτής καί οίτος έκατονταετηρίδος II 
πατήρ' * Τάς δέ εξ ημέρας προ του Πασχα εν ξηρο
φαγία διατελούσι πάντες οί λαοί, φημι^δη αρτω και | 
άλί καί υδατι τότε χρώμενοι προς εσπεραν^ σιωπων 
περί τής νηστείας τών πρό της έξαημερου ταυτης λοι
πών ήμερων τής τεσσαρακοστής. Άναπληρονει ^ ν  
σιωπήν ταύτην ό Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγοουνου, 
άκμάσας περί τά τέλη τής δευτέρας απο Χρίστου εκα- 
τονταετηρίδος, ότε ή τεσσαρακοστή οεν ειχεν ακόμη 
ε’μβήν είς τήν εκκλησίαν, ή κάν δεν ητον ακόμη κοινή I 
είς δλας τάς κατά μέρος εκκλησίας. Ιώου τι λεγει 
γράφων πρός τόν Πάπαν Βίκτορα’ * Ουοε γαρ μονον 
περί τής ημέρας ¿στίν ή άμφισβήτησι^ αλλα και περι,, 
τού είδους αύτού τής νηστείας. Οί μεν γαρ οιονται 
μίαν ήμέραν δείν αυτούς νηστεύειν, οί δε, δυο' οι Οε, 
καί πλείονας' οί δέ τεσσαράκοντα ώρας τε^ημερινας | 
καί νυκτερινάς συμμετρούσι τήν ήμέραν αυτών Και 
τοιαύτη ποικιλία τών ε’πιτηρούντων ού _νυν έφ ημων 
γεγονυία, άλλά καί πολύ πρότερον έπί των προ ημων 
καί ούδέν έλαττον πάντες ούτοι είρήνευσαν τε, και ει
ρηνεύουν πρός άλλήλους· καί ή διαφωνία τής νηστείας 
τήν ομόνοιαν τής πίστεως συνίστησι.’ Εοω βλεπεις 
τέσσαρας διαφοράς τών νηστευόντων* οί μεν ¿νήστευαν 
μίαν μόνην ήμέραν, τό μέγα Σάββατον δε, δυο, 
ήγουν τούτο καί τήν πρό τούτου Παρασκευήν άλλοι 
πλειοτέρας, δηλονότι τήν έξαήμερον όλην της μεγάλης 
έβδομάδος· καί τινές τελευταίου, τεσσαράκοντα μονας 
ώρας άδιακόπους, άρχίζοντες άπό τήν μεγαλην Παρα
σκευήν, καί λογαριάζοντες αύτάς ώς μίαν ημέραν. 
Τούτο λύει τήν άπορίαν τού ιστορικού Σωκρατους,^δια 
τί, διαφέροντες τόσον οί νηστευταί, ώνόμαζαν ομως 
όλοι συυ.φώνως τήν νηστείαν ‘Τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ ή ν .  
Είς τήν 'Ρώμην (λέγει) ¿νήστευαν τρείς εβδομάδάς | 
ακολούθους’ 1 Τρείς πρό τού Πάσχα έβδομάδας, πλην 
Σαββάτου καί Κυριακής, συνημμένας νηστευουσιν εις 
τήν Ελλάδα όλην, τήν ’Ιλλυρίαν καί την Άλεξανορει- 
αν, εξ· ‘ Πρό εβδομάδων εξ τήν πρό τσύ Πασχα νη
στείαν νηστεύουσι, τεσσαρακοστήν αυτήν ¿νομάζοντες· 
άλλού δέ άρχιζαν τήν νηστείαν πρό επτά έβδομάδων, 
άλλ’ είς τρόπον, ώστε νά νηστεύωσι τρείς μονας πεν
ταημέρους καί άνακολούδους νηστείας" * Αλλοι προ 
έπτά τής εορτής ,έβδομάδων τής νηστείας άρχομενοι, 
καί τρείς μόνας πενθημέρους έκ διαλειμμάτων νηστευ- 
οντες, ούδέν ήττον καί αυτοί τεσσαρακοστήν τον χρο- 
νον τούτον καλούσι. Καί δαυμάσαι μοι έπεισι^ πώς 
ουτοι, περί τόν αριθμόν τών ήμερων διαφωνούντες, 
τεσσαρακοστάΛιύτήν όνομάζουσι.’ Παύει τον θαυ
μασμόν, καί λΜ τήν άπορίαν, ό ευαγγελιστής ̂  Ματ
θαίος, λέγων περί τού Χριστού, πειραζομένου είς την 
έρημον άπό τόν διάβολον, * Καί νηστεύσας Η Μ Ε Ρ Α Σ  

Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο Ν Τ Α  Κ Α Ι  Ν ϊ Κ Τ Α Σ  Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Β Ο Ν Τ ,Α ,

ύστερον ¿πείνασε.’ Τήν τεσσαρακονταήμερον -αυτήν 
τελείαν άποχήν άπό βρώματα ήδέλησαν όπωσουν να 
είκονίσωσιν οί παλαιοί Χριστιανοί, άπέχοντες ολοτελα 
άπό βρώματα Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο Ν Τ Α  Ω Ρ Α Σ  Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α Σ  

Κ Α Ι  Ν ϊ Κ Τ Ε Ρ Ι Ν Α Σ  κατά τήν άνωτέρω μαρτυρίαν του 
Ειρηναίου. Καί κρίνω πιθανόν ή μάλλον βέβαιον, 
ότι άπό τήν τεσσαράκοντα ωρών ταυτήν άποχην ήρχ^- 
σεν ή πρό τού Πάσχα νηστεία, τής όποίας^έπειτα ην- 
ξησαν κατά μικρόν τόν άριθμόν τών ημερών, εως να 
τήν καταφέρωσιν είς άληθινήν τεσσαράκοντα ήμερων
νηστείαν. , , ν

Καί ταύτα μέν περί τής διαφωνίας εις τον αριθμόν
I τών ήμερών τής νηστείας’ άλλά δέν ήσαν συμφωνοτεροι 

ούδ’ είς τό ειοος τών άπαγορευμένων βρωμάτων .̂ Ιοα-
II μεν ότι είς τούς χρόνους τού 'Ιεροσολύμων Κυρίλλου 

(τεταρ. έκατονταετηρ.) άπείχαν, ώς άπεχομεν και 
σήμερον, άπό κρέατα (άγουν χερσαίων ζωων σαρκας/ 
δέν μάς λέγει ο>ως ό Κύριλλος, άν ή τοιαυτη αποχή 
ήτο κοινή είς όλην τήν εκκλησίαν, ή άν ε’γινετο μονον

ί είς τήν Παλαιστίνην καί τούς πλησιόχωρους τοπους. 
Πιθανόν ότι δέν ήτο κοινή, άλλ’ ε’πεκρατει ακόμη 
(είς τινάς κάν μερικάς έκκλησίας) ή άρχαιοτερα οια- 
φορά, κατά τήν οποίαν οί μέν άπείχαν όλοτελα απο 
έμψυχα, οί δέ ¿γεύοντο μόνα ¿ψάρια, και άλλοι μετα 
τών όψαρίων καί όρνεα, διίσχυριζόμενοι^ οτι και τα 
πτηνά άπό τά ίδατα ε’γεννήθησαν ώςτά ¿ψάρια (κατα 
τό · έξαγαγίτω τά ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών και 
πετεινά πετόμενα,’ κτλ.) άλλοι άπείχαν άπο αυγα, και 
άπό καρπούς δένδρων άλλοι έτρωγαν ξηρόν μονον άρ
τον, καί άλλοι άλλως, ώς λέγει’ * Οί μέν γαρ παντη 

" εμψύχων άπέχονται' οί δέ τών εμψύχων ίχθυς μονούς 
μεταλαμβάνουσι- τινές δέ συν τοίς ίχθύσι και των 
πτηνών άπογεύονται, έξ ύδατος καί αύτα, κατα τον 
Μωϋσέα, γεγενήσθαι λέγοντες· οί δέ και^ ακροόρυων 
καί ώών άπέχονται' τινές δέ καί ξηρού άρτου μονού 
μεταλαμβάνουσιν άλλοι δέ ουδέ τούτου. Ετεροι δε, 

ί άχρις ε’ννάτης ώρας νηστεύοντες, διάφορον έχουσι την 
έστίασιν.’— Κ Ο Ρ Α Η Σ .

Π ΕΡΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

Η Α ι γ τ π τ ο ς  είναι χώρα, την οποίαν καί̂  ή Ελλάς 
καί ή 'Ρώμη έβλεπαν μέ θαυμασμόν αυτου εγεννη^η 
ό Μωϋσής, ό μέγας νομοθέτης καί ε’λευθερωτης του 

ί  ’Ισραήλ, καί αύτού, βρέφος ών, μετεκομισθη_ ο, Σωτηρ 
τού κόσμου διά ν’ άποφύγη τήν ρομφαίαν του Ηρωδου 
είναι χωρα, περισπούδαστος είς τόν άρχαιολογον, τον 
φιλόσοφον, τόν φυσικόν, καί, πρό πάντων, εις τον ευσεβή 
τής Γραφής αναγνώστην είναι τωόντι χωρα, ητις 
ένήργησε τά μέγιστα έπά^ω είς τους Ελληνας και 
•Ρωμαίους, καί δι’αύτών ¿πάνω είς ολα τα πολιτισμέ
να έθνη. , .

’Από τόν καιρόν τού Ηροδότου, του αρχαιότατου ως
καί αύθεντικωτάτου τών όσοι περί «ύτης έπραγματευ-
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Βησαν ιστορικήν, υπήρξαν άπαραλλάκτως δροια τά 
ο'ριά της. Έ κ  της Μεσογείου εως είς τούς καταρρά- 
κτας της Συήνης και την Έλεφαντίνην νήσον, το ρή- 
κος αυτής, είτε επί Μωϋσέως, Ηροδότου, των Πτολε- 
ραίων, η και ε’φ’ ήρερών ρας, είναι σωστά 600 ράλια. 
Τοσούτον είναι άκριβώς καί το ρήκος της Μεγάλης 
Βρετανίας άπό την προς ρεσηρβρίαν νήσον Ούηκτιν 
εως εις το βορεινότατου της Σκωτίας άκρον. Το κατά 
ρέσον ορον πλάτος της Αίγυπτου είναι δέκα ρίλια' 
διότι, αν και εις τινας τόπους φΒάνη είς 50, εις άλλους 
είναι ρόνον δύο. Την υπερβολικήν ταύτην στενότητα 
ΰποδηλούντες οί άρχαίοι, έλεγαν δτι δύο άνΒρωποι 
στεκόριενοι ε’πί των άκρων αύτης ήρπόρουν ν’ άκούσωσιν 
ό είς τον άλλον.

Το κατά ριεσον όρον πλάτος της Μεγάλης Βρετανίας 
είναι 100 ριίλια, δΒεν καί περιέχει δεκάκις τόσα τε
τραγωνικά ριίλια, όσα η Αίγυπτος' άλλ’ είς την ριικράν 
ταύτης περιοχήν έζων επί Πτολεριαίων περί τά 20,000,-; 
000 κατοίκων, καί πιΒανόν δτι αρχαιότερα ητον ετι 
πολυανΒρωποτέρα' ένω καΒ’ ολην την Μεγάλην Βρε-' 
τανίαν, περικλειοριένης καί της ’Ιρλανδίας, υπάρχουν 
ριόνον 25 έκατορρύρια. ψυχών, καί, ρι’ ολον τούτο, δεν 
λείπουν παράπονα δτι ό τόπος ύπερπληΒει.

Σηριειωτέον δτι, άν καί υπήρχε τοσαύτη πολυαν- 
Βρωπία είς την Αίγυπτον, δεν φαίνεται δριως νά έγί- 
νοντο ριετοικεσίαι είς άλλ ας χώρας. Κάριριίαν ε’ντύ- 
πωσιν δεν έκαρεν είς τά γειτονικά της ’Αφρικής ρέρη,· 
ητις τότε, ώς καί σήρερον, ητον ¿ν γίνει όλιγάνΒρωπος.

Ε ίς τί ν’ άποδωσωριεν την πολυανΒρωπίαν ταύτην 
της Αίγύπτου ; τίνι τρόπω τοσούτον ¿ξεπέρασε της ρε- 
γάλης εκείνης ηπείρου δλα τά λοιπά ριέρη ; της Αιγυ
πτιακής ριεγαλειότητος άληΒινη πηγή έστάΒη ό πο- 
ταρός Νείλος,— ποταρός ό πλέον αξιόλογος των δσοι 
ρέουν επάνω είς το πρόσωπον της γης. Ουτος φηρί- 
ζεται εξίσου είς τάς ίεράς Γραφάς καί είς τούς ε’ξωτε- 
ρικούς συγγραφείς. Ό  Νείλος διαφέρει άπο τούς 
πλειοτέρους των άλλων ποταρών κατά τον άριΒρόν των 
στοριάτων του. Ό  Όρηρος καλεί αύτον έ π τ ά σ τ ο -
ρ ο ν . ’Επειδή δε οί αρχαίοι ε’σεβάζοντο ριεγάλως 
τον άριΒρόν έ π τ ά ,  τούτο ηυξανε την προς τον Νεί
λον ύπόληψιν.

Άλλο τί ίδίωρια έχει ό Νείλος, δτι συνίσταται άπο 
ενα ριόνον ρύακα, ούδέν λαριβάνων παραποτάριιον διά 
1200 ριίλια ε’κ των εκβολών αυτού. Κατά τούτο είναι 
άνόριοιος παντός άλλου ποταρού. Ε ίς τον Ηρόδοτον 
ε’φάνη τόσον μεγαλοπρεπής,ώστε καλεί αυτόν ριονάρχην 
των ποταριων.

Ά λλο τού Νείλου ίδίωρια είναι’τό ε’πικαλύπτον την 
πηγήν αύτού σκότος. Χιλιάκις έπροβληΒη, ΠόΒεν 
πηγάζει; άλλά ριέχρι της παρούσης στιγρής ριένει 
άγνωστον. Κκρβύσης, ό ρονάρχης των Περσών, ό 
κυριεύσας την Αίγυπτον, άπέστειλε δύο εκστρατείας 
διά νά ε’ξακριβώσωσι τούτο, τήν ρέν διά της Λιβυκης 
¿ρήρου, την δε άπο τον δρόριον αύτόν τού ποταριού. Ή

πρώτη δεν ύπέστρεψε ποτέ, χαΒείσα άναριφιβόλως είς 
τάς καυστηράς άρρους της ε’ρηριίας- ή δέ ε’διωχΒη 
¿πίσω υπό των εντοπίων, χωρίς νά κατορΒώση τό σκο- 
πούρενον.

Καί ό Μέγας ’Αλέξανδρος έστειλεν, ώς ό Καρβύ- 
σης, δύο ε’κστρατείας, την ριέν διά της ε’ρήρου, την δε 
δια τού ποταρού. Ή  δευτέρα συνοδία έχάΒη' της δ! 
πρώτης έστησε τήν πρόοδον ή Βερρότης, αί της άρρου 
άνεροταραχαί, καί ό χαρός των ζωοτροφιών των, ώστε 
ύπέστρεψαν άπρακτοι.

Πολλάς άλλας επιχειρήσεις έκαραν έκτοτε, τάς ριέν 
οί άπόστολοι της 'Ρωρης κατά τον ρεσαιώνα, τάς δέ 
ρ.όναρχοι τινές Ευρωπαίοι είς ε’ποχάς όψιρωτέρας. Ό  
περιβόητος Μύγγος Πάρκ έκαρε δύο ε’κστρατείας, ε’φο- 
νεύΒη δέ ύπό των ε’ντοπίων. ’Εντός της τελευταίας 
πεντηκονταετηρίδος διάφοροι άλλοι περιηγηταί Ά γγλ ο ι 
ε’ζήτησαν νά ευρωσι την πηγην τού Βαυρασίου τούτου 
ποταρού, άλλ’έτι υπεκφεύγει πάσαν έρευναν, καί ρέχρι 
της σήρερον δέν ε’σηκώΒη ό καλύπτων αυτήν πέπλος. 
Ό  διάσηρος περιηγητής Bruce ένόρισεν δτι είχε κά- 
ρειν την άνακάλυψιν, άλλ’ έκτοτε άπεδείχΒη λανΒα- 
σρένος.

Ά λλο ίδίωρα τού Νείλου είναι ή περιοδική αύτού 
πληρρύρα. Ώ ς πρός τάς πληρρύρας άλλων ρεγίστ,ων 
ποταρών, καΒώς τού Όρονόκου,είς την Νότιον Άρερι- 
κήν, τού Μισσισσίππου καί Μισσουρίου είς τάς Ήνω- 
ρένας Πολιτείας, τού Γάγγου είς την Ίνδοστάν, καί 
άλλων άλλαχού, τό αίτιον είναι πρόδηλον. Πάντοτε 
προηγούνται αύτών βροχαί άφΒονοι, η χιόνος διαλύ
σεις. Ά λλ’ επί των οχΒών τού Νείλου βλέπει ό πε
ριηγητης τον ποταρόν άρχίζοντα νά άναβαίνη, είς 
καιρόν δτε ουδέ βροχή έπεσεν, ούδ’ άνεροι τινές ιδιαί
τεροι έπνευσαν, ούδέ νέφος καν έφάνη είς τούς ουρα
νούς. Τά υδατα άρχίζουν νά άναβαίνωσι περί την 
9— 21ην ’Ιουνίου, κοίι έξοικολουΒούν έωσού γίνεται 
πέλαγος ή Αίγυπτος δλη* τότε δέ, είς προσδιωρισρένην 
χρόνου περίοδον, πίπτουν βαΒρηδόν, καί, ε’πανερχόρενα 
είς την κοίτην τού ποταρού, ρέουν ώς άρχητερα ρέχρι 
της επιστροφής τού αύτού καιρού τό προσεχές^έτος. Ξ ή
ρανε τον Νείλον, καί ή Αίγυπτος ήΒελε κατάντησε» 
ε’ρηρία' τωόντι, ώς έλεγαν οί άρχαίοι, ή Αίγυπτος 
δώρόν έστι τού Νείλου. Αί πληρρύραι αύτού νορίζεται 
γενικώς δτι προέρχονται άπο τάς βροχάς, αίτινες π ί
πτουν είς τά δρη της Άβυσσινίας, καί τό πράγρα πι- 
Βανώς έχει ουτω.*

Ά ς  ρίψωρεν διά ρίαν στιγρην εν βλέρρα καί είς 
τον ίσΒρόν Σουές, ώς πρός την ρετά της ΈρυΒρας 
Θαλάσσης συνέχειαν αύτού. ’Επάνω τού ίσΒρού τού
του έπέρασαν οί Ίσραηλίται, οτε άνεχωρησαν έκ της 
Αίγύπτου. Ή  ΈρυΒρά Βάλασσα κείμαι είς διεύΒυν- 
σιν σχεδόν παράλληλον ρέ τόν Ν εΛ ^ί Ό  ίσΒρός 
έχει περίπου 60 ριλίων πλάτος, σύγκειται δέ άπο

* “Iw ’a,.« . t ¿,*. 1. S i-  177.
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σκληρόν πηλόν συρπεπηγρένον ρε αρρον και χαλικα 
Φυσικά δύναταί τις νά προβάλη την ερωτησιν, Διατι να 
ρή σκαφΒτΤ διώρυξ είς τόν ίσΒρον τούτον, και ν; «νοι- 
χΒη ούτω "πέρασρα Ικ τ η ς  Ευρώπης εις την Ινδίαν δια 
της ΈρυΒρας Θαλάσσης; Τοιαυτην διώρυγα κατα
σκεύασαν οί παλαιοί, ό ρέν Φαραώ Νεκως,^ βασιλεύς 
τής Αίγύπτου, άρχίσας, ό δέ Πτολεραιος ο δεύτερος
τελείώσίς αύτήν. ’Επειδή 3έ οί ( ^ “ ^ ο Τ ό δ α ς  
δτι τά υδατα της ΈρυΒράς Θαλασσής ησαν 30 ποδας 
υψηλότερα παρά τά της Μεσογείου, δια τούτο ηρχισαν 
τήν διώρυγα 120 ρίλια άπό τό στορα του Νείλου, οπού 
έ ποταρός είναι 30 πόδας υψηλότερος παρα εις τας
εκβολάς του. ,. ,

'Ιχ ν η  έναργή τής δτώρυγος ταυτης ανεκαλυψαν ο(

Γάλλοι σοφοί, οί συνοδεύσαντες τόν  ̂ Βοναπαρτην εις 
τήν κατά τής Αίγύπτου εκστρατείαν, ως και άλλοι 
πλέον έσχάτως, διά τριάκοντα ριλίων διάστηρα. Φ αί
νεται δέ νά ήτον 100 πόδας πλατεία, και 30 βαΒεια. 
Ό  Ηρόδοτος ράς ειδοποιεί δτι είχεν αρκετόν πλάτος, 
ώστε δύο τριήρεις νά κωπηλατώσι κατά ρετωπον. Επ 
αύτής ή Κλεοπάτρα ρέ τήν πολυτελώς κατεστολισρενην 
τριήρη της ε’πέρασεν ε’κ τού Νείλου είς την^ ΕρυΒραν 
Θάλασσαν. Ήρπορούσε δέ εύκολωτατα να ρετανοι- 
νΒη"· καί ή αυτη, η σιδηρά όδος, Βελει αναρφιβολως 
ρετά βραχύ καιρού διάστηρα άνοίξειν έλευΒερον πε- 
ρασρα διά’τού ίσΒρού αύτού ε’κ τούΝειλουεις τήν Ερυ- 
Βράν Θάλασσαν, καί ουτω ε’κ τής Εύρωπης εις την 
’Ινδίαν. ΈίΙίίαι ή βυνίχιΐΛ·

νας τής πολυποΒούς ζωής'ρέ Βάνατον έτι· πολυπαΒέ- 
στερον. ΈφΒασεν ή ώρα, είς τήν οποίαν αί αραρτιαι 
τού άνΒρωπίνου γένους Βέλουν εξαλειφΒήν διά των πα- 
Βών του· Βέλουν έκπληρωΒήν αί προφητείαι, τα σνρ-

Τ Α  ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ.— Υ πο Κ. Κ ρ ε α τ ϊ Ο ϊ Λ Η .
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Τ ο ΐΣ  λόγους τούτους έξεφώνησεν ό Σωτηρ 
ήρών είς σπουδαιοτάτην περίστασιν.^ Η 
έορτή τού Πάσχα ¿πλησίαζε, καί ό Υιός του 
θεού δέν ήγνόει, δτι ήτοιρσζοντο βασανιστή
ρια εναντίον του. Ηξευρεν, οτι κατ αύτην 
τήν νύκτα έρελλε νά παραδοΒη είς τούς 
ε’χΒρούς του. Έγνώριζεν, δτι ό σταυρός,^¿πά
νω είς τόν οποίον έρελλε νά καρφωΒη, ¿Βεω- 
ρεΐτο άπ’ δλα τά βασανιστήρια ώς τό πλέον 
άτιρον. Δέν τόν ελάνΒανεν, δτι οί άνΒρωποι, 
οί πολίται, καί αύτοί οί πλέον ένοχοι, δεν 
έκαταδικαζοντο διόλου είς τόν σταυρικόν Βα- 
νατον. Οί 'Ρωραίοι τόν ερεταχειρίζοντο σπα- 
νιώτατα διά τούς ουτιδανούς δούλους των, 
πράττοντας κάνέν ρέγα έγκληρα. Οί ’Ιου
δαίοι έΒεώρουν τόν εσταορωρένον ώς κατηραρέ- 
νον άπό τόν Θεόν, διότι ήτο γεγραρρένον είς 
τήν νοροΒεσίαν των, Κεκατηραρένος ύπό Θεου 
πάς κρεράρενος ε’πί ξύλου. Ό  ’Ιησούς, ρολον- 
ότι έπρόβλεπεν δλα ταύτα τα οεινα, και τας 
προετοιραζορένας άτίρους βασανους, συνωρι- 
Χει, ρ’ δλον τούτο, τάς τελευταίας ωρας τής 
ήρέρας ρέ τούς ραΒητάς του, ώς σεβάσριος 
πατήρ οίκογενείας, Ιτοιρος ν’ άποΒάνη είς το 
ρέσον τών τέκνων του' άρχισε νά τους παρη- 
γορή καί νά τούς διδάσκη. Έκπληρώσας δέ 
δλα τά παραγγέλρατα τού ούρανίου του Πα- 
τρος, άναχωρεϊ ρέ τούς ραΒητάς του είς τό δρος 
τών Έλαιών, καί παραδίδεται, χωρίς άντι- 
στασιν,· είς ταύε έρχορένους νά τόν συλλα- 
βωσι. ΘεωρΛΛέ δλα, όσα έρελλε νά πάΒη,
Πάτερ, έλήλυΒεν ή ώρα.

Ήγουν, έφΒασεν ή ώρα, είς  τήν όποίάν, ό Υ ιός τού 
Θεού, γενόρεύος άνΒρωπος, Βέλει τελειωσειν τους άγώ-

¿φώναξε,
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βολα, τά οποία τδν ανήγγειλαν απαρχής εως σήμερον" 
ή tupa, εις την οποίαν ό παλαιός νόμος τελειώνεις δίδει 
τοπον είς τον νέον" ό δέ ’Ιησούς Χρίστος, θριαμβεύ- 
σας είς τον χίίσμον, είς τον θάνατον,καί εις τον αδην, 
θέλει θεμελιώσειν τδ βασίλειον της δόξης, είς το όποί- 
ον οι εκλεκτοί θέλουν απολαύσειν αιώνιον ευτυχίαν.

Είς την υστέραν ταύτην ώραν τά πάθη τού Χρίστον 
¿λάμπρυναν την δόξαν του πανταχόθεν. Ή ζωή του 
ολη ητο πληρης μεγαλειοτητος. Ή  Θεότης του έφάνη 
παντού, ε’ξαιρέτως δε την ώραν'τής προδοσίας, του έμ- 
παιγμού, και του θανάτου. Οί δήμιοι, ό σταυρός, αί 
μάστιγες, τά καρφία, ή λόγχη τον έκαμαν νά φωνάξη,
* Πάτερ, έληλυθεν ή ώρα" δόξασόν σου τον Υιόν, Γνα 
και ó 1 ίος σου δοξάση σε-’ διά τούτο έπεσφράγισε με το 
αΓμα του την. οιδασκαλιαν, την οποίαν ήλθε νά έξηγή- 
ση· οι ε’χθροί του δεν εύρηκαν είς αύτόν παρά την 
μαρτυρίαν τής άληθείας, την οποίαν ήλθε νά μαρτυρή- 
ση είς τον κόσμον, καί νά μάθη ό κόσμος, ότι άπέθα- 
νεν υπέρ αυτής.

Όποίον υψος φαίνεται είς τούς λόγους του καί είς 
τάς πράξεις του. Είς την αυλήν του Ήρώδου, είς τό 
κριτήριου του Πιλάτου, έμπροσθεν του δολίου Άρχιερέ- 
ως, είς το όρος του Κρανίου, είς τδ πραιτωριον έμπρο
σθεν είς δλην την σπείραν, ότε ε’δέρνετο με τδ φρα- 
γελλιον πα>ντού έδειξε ν όλαςτάς άρετάς Θεού, γενομε
νου άνθρώπου. Έξήλθε πηγαίνων είς την καταδίκην, 
και ή φωνη του ήκούετο θρηνούσα την άχάριστον πα- 
τριοα του. Η ιλαροτης του, ή υπομονή του, ή άγαθό- 
της του έφανησαν είς τάς ύστερινάς στιγμάς τής ζωής 
του. Είς όλας τας μακρυνάς καί λυπηράς προσεγγί
σεις του θανοτου, του σκληρότατου, κάρμία μέμψις, 
κάνεν παράπονου δεν έξήλθεν άπδ τδ στόμα του. 
Έπροδόθη, έπωλήθη" κάνεν κίνημα άδυναμίας, κάμ- 
μίαν ανυπομονησίαν δεν ¿δείξε. Τδ αίσθημα τής 
φιλοστοργίας πρδς την πανάχραντον μητέρα του ήτο 
μίγα είς την ψυχήν του' όθεν, ότε την ίδεν ίσταμίνην 
πλησίον είς τδν σταυρδν, τήν ένεπιστεύθη είς τδν 
ήγαπημένον του μαθητήν, νά τήν θεωρώ ώς ιδίαν του 
μητέρα. Κακούργος τις μετανοεί πλησίον του, καί του 
σβγχωρεί" τάς ύστερινάς στιγμάς τής ζωής του μετε- 
χειρίσθη να παρακαλέση διά τούς δημίους του, καί νά 
ζητήση τήν συγχώρησίν των.

Σημεία εις τδν ούρανδν καί είς τήν γήν ¿σημείωσαν 
τήν ώραν ταύτην. Ή  φυσις όλη τήν ήσθάνθη. Οί 
νεκροί ίνονονται μέ τους ζώντας διά νά μαρτυρήσωσι 
την εύχαρίστησίν των τδ καταπέτασμα του ναού ε’σχί- 
σθη’ ή γή ¿σείσθη" σκότος ψηλαφητόν ¿κάλυψε τήν 
Ίουδαίαν' τά μνήματα ήνοίγησαν πολλοί των κεκοι- 
μημένων ήγερθησαν καί ¿νεψανίσθησαν είς τήν άγίαν 
πολιν, Ό  κριτής, όστις ¿μελλε νά καταδικάση τδν 
θεάνθρωπον, διά νά εύχαριστήση τδν κόσμον, μαρτυρεί, 
οτι είναι αθώος" ό 'Ρωμαίος εκατόνταρχος, όστις 
προέδρευεν είς τήν πραξιν, δοξάζει τδν Θεδν, καί ομο
λογεί, ότι, όστις πάσχει, είναι ύπερ άνθρωπον. ’Αφού

οε ιδε το γεγονός, είπε, Βε'βαια ό άνθρωπος ουτος 
ητο δίκαιος" ' Αληθώς ό άνθρωπος ουτος υίδς ήν 
Θεού. Οι αδιάφοροι καί περίεργοι θεαταί, οίτινες τδν 
ηκο/.ουθουν, τύπτοντες εαυτών τά στήθη, ύπεστρεφαν.

Γην ωραν ταύτην ό ’Ιησούς Χριστδς θυσιασθείς 
υπερ των αμαρτιών τού κόσμου είργάσατο τήν σωτηρίαν 
μας" ο σταυρδς ¿γινε τδ ¿ξιλεωτικδν θυσιαστήριον, 
επάνω εις το οποίον τδ αίμα τού Υιού τού Θεού χυθέν 
έπλυνε τάς αμαρτίας όλων τών εθνών τής γής. ’Ιδού 
ποσον είναι ολέθρια τα αποτελέσματα τής άμαρτίας, 
επειδή εχρειασθη τδ αίμα τού Θεού, διά νά πληρώση 
τήν Θείαν δικαιοσύνην.

Την ωραν ταύτην, όλαι αί προφητείαι ¿τελείωσαν. 
Οί προφήται καί ό παλαιδς νόμος ε’γίνοντο μόνον διά 
να άναγγέλλωσι τδν σταυρόν. Ό  Μωϋσής, ό Άαρών 
με την κιβωτδν τής Διαθήκης ε’προμήνυαν τδν σταυρόν. 
Οί χρησμοί τού Ήλία καί τού Δαβίδ ήσαν μαρτυρίαι, 
προμηνυουσαι τδν σταυρδν είς τδν κόσμον. Τδ Ευαγ
γελίου μάς δεικνύει τάς εύρισκομένας σχέσεις μεταξύ 
τού θανάτου τού ’Ιησού Χριστού, καί τών συμβεβηκότων 
τών πλέον άξιοπαρατηρήτων, καί τών υποκειμένων τών 
πλέον λαμπρών τής παίαιάς Διαθήκης. Ό  ’Ισαάκ 
δεθείς είς τδ θυσιαστήριον, διά νά γείνη θυσία" ό 
χαλκούς όφις ύψωθείς είς τήν ¿ρημον έμπροσθεν τού 
Ισραηλιτικού λαού" ή πέτρα κτυπηθείσα άπδ τδν 

Μωυσήν, καί ε’κχεουσα υδατα ζωής είς τδ μίσον τής 
ε’ρημου, είναι τά εμβλήματα τού Χριστού καί τά αινίγ
ματα τού θανάτου του. Τήν ώραν, είς τήν οποίαν ό 
Γ ίος τού Θεού άπέθανε, πάσα προφητεία έπληρώθη, 
καί όλα τά σύμβολα ε’ξηγήθησαν.

Ί ην ωραν ταύτην τδ Εύαγγέλιον διεδέχθη νίαν 
λατρείαν, καί νίαν διδασκαλίαν, άντί τού παλαιού νό
μου. Η ιστορία τού κόσμου δεν έχει νά δείξη ε’ποχήν 
μεγαλοπρεπεστέραν. Έ νας άπδ τούς Εύαγγελιστάς 
αναφερει, οτι ό ’Ιησούς Χριστδς πάσχων επί τού σταυ* 
ρού ¿φώναξε, Διψώ ! Εύρίσκετο δέ ¿κεί άγγείον γεμά
του όξείδιον" οί στρατιώται ¿βύθισαν σπογγοριον είς 
τδ όξείδιον, τδ έμπηξαν είς τήν άκραν καλαμιού, τδ 
¿πλησίασαν είς τδ στόμα του, καί οΰτω τδν ¿πότιζαν. 
Αφού δε ε’γευθη τδ ποτδν τούτο, γνωρίζων, δτε όλα 
ήσαν πλέον τελειωμένα, διά νά λάβη τέλος ή Γραφή, 
¿φώναξε, 'Γετέλεσται!

Ή  λέξις αυτη, προφερθείσα άπδ τδ στόμα τού ’Ιησού 
Χριστού, πάραυτα μετέβαλε τά συμφέροντα, τήν ε’λπίδα, 
τήν θρησκείαν τού παντός. Ό  παλαιδς νόμος ¿τελείω
σε, καί ίρχισε τδ Εύαγγέλιον" ό νόμος, αί θυσίαι, αί 
τελεταί τού ’Ισραήλ παύουν, καί τδ Εύαγγέλιον προ
χωρεί ήσυχα, άναπτύσσον τάς άπλάς καί άληθείς αυ
τού διδασκαλίας" τδ καταπέτασμα τού ναού σχισθέν 
Αναγγέλλει, ότι ή λάμψιςτών Χερουβίμ, τά όποία ¿σκέ
παζαν μέ τάς πτέρυγάς των τήν κιβΛΒν τής Διαθή
κης, θέλει σκοτισθήν άπδ τήν λάμψιν τού Θεού γενο- 
μένου άνθρώπου. Ό  άκρος Άρχιερεύς αποβάλλει τά 
παράσημα τής μεγαλειότητός του. Ό  Χριστδς μόνος
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έγινεν άκρος Άρχιερεύς τής παρούσης καί ί ^ ' σ η ς  
νενεάς Ή  W *  τού σταυρου υπερβαίνει ολας τ ς 

α ' θνητάς θυσίας καί όλα τα ολοκαυτώματα" Χρι
στός’παραγενόμενος Άρχιερεύς τών μελλόντων αγαθών 
ϊβ ή κ ε  μίαν φοοάν είς τά άγια των άγιων, οχι με αίμα 
« Ι ω ν  καί μόσχων, άλλά μέ τδ ίδιον του αιμα, δια 
νά μ.ας προνοήση αίωνίαν λύτρωσιν. Η ωρα^αυτη 

ή ενωσις καί ή κοινωνία όλων τών λατρευτών του 
Ιλη W  Θεού" τδ άπειρον διάστημα, το οποίον έχω- 
X  I  λαίν τού Θεού άπδ τούς Εθνικούς Ιπαυσεν.
Ή  σκιά τού σταυρού σκεπάζει όλας τας οικογένειας,
£  Ζ ς  τούς λαούς τής γής. Ή  γνώσις του αληθ, 
νού Θεού 3έν είναι προνόμιον ενός μονού λαού" ουδε η 
λατρεία του περιορίζεται είς ?να μονον ναον Η γη 
είναι πλήρης λατρευτών τσύ ουρανίου Πατρος,.λατρευον- 
των αυτόν ε’ν πνεύματι καί άληθεια.

Τήν ώραν ταύτην ό Υιός τού Θεού ¿θεμελίωσε την 
πνευματικήν του βασιλείαν, ή όποια ποτεΖεν θ.λει 
τ-ληωσειν Οί ¿χθροί του νομίζουν, ότι διεσκορπισαν 
κατά πάντα τδν ολίγον άριθμόν τών μαθητών του, και 
κρίνουν, ότι ήφάνισαν τήν δόξαν του και την μνημην 
τού ονόματος του. Αγνοούν, ότι ό καλαμος, τον οποί
ον Τ0ύ έδωκαν είς τήν δεξιάν, θελει μεταβληθην εις 
ράβδον μέν σιδηράν κατά τής κεφαλής των αοικων 
σκήπτοον δέ δικαιοσύνης, μέ τδ όποί^θελει κυβερνάν 
τδ πάν. Ό  σταυρδς, ό θεωρούμε· ως οργανον ατι
μίας, θέλει ύψωθήν ύπεράνω πάσης δοςης, και υπερανω 
πάντων τών θρόνων.

O  Τ Ι Μ Ι Ο Σ  Μ Ο Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Σ .

Ειιι τίνος πολέμου είς τήν Γερμανίαν, λοχαγός τις 
τού ιππικού, προνομεύων, ίοε καλυβην είς το ί*-σον 
μονήρους κοιλάδας, καί, πλησιάσας, έ'κρουσε την θυραν. 
Είς τών Μοραυϊανών, ή Ηνωμένων Αδελφών, εςηλθε 
μέ πολιότριχον γενειάδα. · Πατερ,’ είπεν ό ά,ιωματι- 
κδς * δείξέ με άγρδν, όπου νά βαλω τους λοχιτας μου 
νά προνομεύσωσιν* « Ευθύς,’ άπεκρίθη δ Μοραυιανος" 
καί, προπορευόμενος, ¿ξήγαγεν αύτους άπο την κοι
λάδα. _ ,  Γ

Άφού ¿περιπάτησαν ώς ε"ν τέταρτον τηςωρας, ηυραν 
χωράφιον μ’ άξιόλογον κριθήν. ‘ Τούτο δά είν’ εκείνο το 
οποίον θέλομεν,’ είπεν ό λοχαγός. ‘ Λάβε άκομη ολι- 
γην υπομονήν,’ άπεκρίθη ό οδηγος του υπόσχομαι 
νά σ’ ευχαριστήσω.’ Έξηκολούθησαν τον δρόμον, και 
μετά τινα ώραν έφθασαν είς άλλον άγρον κριθής. Ο 
λόχος ε’πέζευσε πάραυτα, έκοψε τδ κριθάριον,^εδεμα- 
τίασεν αύτδ, καί πάλιν άνέβη. Ό  άξιωματικος τοτε 
είπεν είς τδν οδηγόν του, ‘ Πάτερ, καί τον εαυτόν σου 
καί ημάς έβαλες είς περιττόν κόπον" τδ πρώτον *Ρι^ α- 
ριον ήτο πολύ καλητερον άπδ τούτο. ‘ Ναί,’^άπεκριθη 
ό καλός γέρων^ άλλά δ έ ν  ή τ ο ν  t δ ι κ ό ν  μου .

.Κ ά ρ ο λ ο ς  ό πέμπτος, Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας, 
παραιτηθείς άπδ τδν θρβνον, άπεσύρθη είς ™

μοναστήριον τού άγίου Ίούστου, διεσκεδαζε^καταγινό- 
μενος είς τάς μηχανικάς τέχνας, μαλιστα δέ την ωρο- 
λογοποιητικήν. Μίαν τών ήμερων ¿ξεφωνησε, * Πόσην 
μωρίαν είχα νά δαπανώ τ ό σ ο υ ς  θησαυρούς και να χυνω 
τόσον αίμα, ζητών νά κάμω τούς ανθρώπους όλους να 
όμοφρονώσιν, ένω ούτε ολίγα ωρολόγια δέν ¿μπορώ να 
κάμω ομοίως νά δείχνωσι τας ωροις !

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Τ Η  Κ Α Ι  Χ Ρ Η Σ Ι Σ  Τ Ω Ν  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ω Ν  

Π Ν Ε Τ Μ Ο Ν Ω Ν .

Οι πνεύμονες τού άνθρωπον, ως οί τών κατωτ=ρων 
ζώων, είναι μαλακαί σπογγώδεις ούσιαι, αιτινες, ύγιαι- 
νουσαι, έπιπλέουν είς τδ ύδωρ. Χρησιμεύουν δε είς το 
νά καθαρίζωσι τδ αίμα. Πολλών ζώων τά άναπνευ- 
στικά όργανα φαίνονται διόλου άνομοια τών άνθρωπινων 
πνευμόνων. Ό ,τ ι κάμνουν αυτοί είς ημάς, γίνεται είς 
τούς ίχθύας άπδ τά βράγχια. Είς 3έ τά έντομα, 
¿πειδή άήρ δέν ¿μβαίνει διά τού στόματος, αερίζεται 
τί αίμα διά μέσου μικρών τρυπών, τεταγμένων είς τας
πλευράς των. , , , ,

'Οπωσδήποτε καί άν εισέρχεται ό άηρ, η ενεργεια 
του ¿πάνω είς τδ αίμα ¿ξίσου άπαιτείται πρδς ζωήν" 
διότι, άν καί τδ έντομον ¿μπορη νά ζήσιι πολύ περισ
σότερον χωρίς άέρα παρ’ όσον άνθρωπος ήδυνήθη^ποτε^ 
μετά καιρόν όμως έξάπαντος χάνεται καί αύτο, αν του
άφαιρεθη δλότελα. /

Βαστάζοντες τήν άναπνοήν μας, αισθανόμενα^πνι- 
γώδη τινά στενοχώριαν. Τούτο είναι ψιλώς αίσθημα 
νευρικόν, προερχόμενου άπδ τδ αίμα περνων ακαθαρτον 
διά τών πνευμόνων είς τδ άριστερόν μέρος τής καροιας. 
Διά νά πνίγη έντομον, άρκεί ν’άλείψωμεν αυτό με παχυ 
έλαιον. Τδ έλαιον πληροί τούς είς τα πλευρά του ανα
πνευστικούς πόρους" αυτη δε η έμφρα,ις τού αναπν.υ 
στικού μέσου, άν ¿ξακολουθήση, έπί τέλους_ θανατονει 
τδ ζώον. Κοινόν υδωρ περιέχει πάντοτε άτμοσφαιρι- 
κδν άέρα" ¿ψάρια δέ πνίγονται, άν περιορισθώσιν είς 
νερδν, άποστερηθέν τού άέρος του διά της πνευματικής
άντλίας. „ , _

Όποίαν μεταβολήν πάσχει το αιμα, περνων δια των
πνευμόνων, φαίνεται άπδ τδ χ ρ ω μ ά  του.  ̂Εμβαίνον
είς τούς πνεύμονας, έχει ΰπόμαυρον ή βαθυ πορφυρουν 
χρώμα, λέγεται δέ είς τοιαύτην καταστασιν φ λ ε β ώ 
δ ε ς  αΓαα" ε’κβαίνον, είναι στιλπνού κοκκινου, και 
καλείται τότε ά ρ τ η ρ ι α κ δ ν  αίμα.  ̂Ή  μεταβο/.η 
αυτη προέρχεται άπδ τδν έμπνεόμενον άερα.  ̂ ^

’Ενδέχεται νά έρωτήση τις— * Πώς δυναται το εις 
άγγεία πεοιεχόμενον ρευστόν νά πάθη τί άπο τον εμ- 
πνεόμενον ‘άέρα, όστις δέν εισέρχεται είς τα αγγεία 
αύτά;’ Οί πνεύμονες, έξαιρουμένων των αεροσωληνων, 
(κλάδων τού λάρυγγος, οΤτινες πανταχού διατρυπούν 
αύτούς), δέν είναι παρά μία ^υσσώρευσις αίματηφορων 
άνγείων, πλέγμα δικτυωτόν όμοιαζουσα. 1 α αιματη- 
φόρα ταύτα άγγεία, πλησιάζοντα είς τήν επιφάνειαν
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των πνευμόνων, διαιρούνται εις άπειρίαν κλαδίσκων, 
αί ε’πιδερμίδες των οποίων είναι τόσον υπερβολή λεπταί, 
ώστε ό εμπνεόμενος άηρ ευκόλως ενεργεί δι’ Λυτών, ¿πί
φερων τάς άπαιτουμένας μεταβολάς.

Ή  του αίματος κυκλοφορία, άφοϋ έκβη άπό τούς 
πνεύμονας έωσοϋ να ε’πανέλθη εις αυτούς, είναι άπλβν- 
στάτη. Πρώτου στάδιον c 1 εοτ oiyz ¿, rccpvájv άπδ τους 
πνεύμονας εις την άριστεράν κοιλότητα της καρδίας. 
Ή  της καρδίας αριστερά κοιλότης συστελλόμενη έπειτα 
ώθεί αυτό εις τάς αρτηρίας, αίτινες τό φέρουν εις παν 
μέρος του σώματος, δπου απαιτείται προς τροφήν καί 
ζιυογόνησιν. Άφοϋ πληρωθώσιν δλαι τοϋ συστήματος 
αί χρείαι, ¿πανέρχεται τό αίμα διατών φ λ ε β ώ ν  
είς την δεξιάν κοιλότητα της καρδίας, άπ’ ε’κεί δέ εις 
τούς πνεύμονας διά νά καθαρισθη. Καθαρισθεν εις 
τούς πνεύμονας, διατρέχει ε’κ νέου τό αύτό στάδιον.

Έ κ της προηγουμένης περιγραφής βλέπομεν ότι, ενώ 
τό αίμα διαβαίνει τούς πνεύμονας, μεταβάλλεται τό 
χρώμα του άπό βαθύ πορφυροϋν εις λαμπρόν κόκκινου. 
Είς τάς αρτηρίας είναι πάντοτε ζωντανού κοκκίνου, 
εις δέ τάς φλέβας πάντοτε ύπομαύρου η βαθεος πορφυ
ρού. Άνθρωποι, άγνοοϋντες τοϋτο, τρομάζουν κάποτε 
¿νώ φλεβοτομοϋνται είς τον βραχίονα, βλέποντες μαυ- 
ρείδηρόν τό αίμα. Οί τοιοϋτοι δεν έμαθαν ποτέ ότι 
τσϋ φλεβώδους αίματος ή φυσική όψις είναι μελάγχροι- 
νος. Τό κοινόν δέ τοϋτο σφάλμα περιθάλπουν καί οί 
άγύρται, διά νά καταπείθωσι τούς άμα3-είς ότι έχουν 
κάκιστα, ένω κατ’ αλήθειαν δέν πάσχουν είμη άπό 
μικροτάτην άδιαθεσίαν.

’Ιατροί εξ επαγγέλματος ποτέ δέν έκβάλλουν αίμα 
άπό άρτηρίαν· διότι άρτηρία όπωσοϋν μεγάλη, άπαξ 
κοπείσα, δυσκόλως παύει άπό τό νά τρέχη, έκτος άν 
δεθη μέ κλωστήν είς τό ε’γκοπέν μέρος. ’Εξαιρείται 
άπό τον κανόνα τοϋτον μικρά τις άρτηρία, την οποίαν 
έμπορεί τις νά αίσθανθη, καί είς πολλούς νά ίδη, 
πάλλουσαν ε’πί τοϋ κροτάφου. Τό άγγείον τοϋτο άνοί- 
γεται κάποτε είς άποπληξίας, καί είς άλλας της κεφα
λής επικινδύνους νόσους.

Ο,ΤΙ μάλιστα χρεωστοϋν οί γονείς είς την άνατρο- 
φην τών τέκνων είναι τό μίσος τοϋ ψεύδους. Ή  άλη- 
θεια, (έλεγεν ό νομοθέτης Χαρών δας), είναι τό άναγ- 
καιότατον μάθημα είς τά παιδία, διότι άπό την άγά- 
πην αύτης, ώς άπό σπόρον γονιμώτατον, γεννώνται 
όλαι αί λοιπαί άρεταί.— Κ ο ρ α η ς .

Τ ο ώραίον σύστημα τοϋ ήλίου, τών πλανητών, καί 
κομητών, δέν ήμπόρει νά γεννηθη άλλεοτρόπως εί μη 
διά της βουλήσεως καί προσταγής πανσόφου καί παν
τοδυνάμου Όντος. Αύτός κυβέρνα τά πάντα, όχι ώς 
•ή ψνχη τοϋ κόσμου, άλλ’ ώς ό κύριος τοϋ σύμπαντος. 
Αύτός δέν είναι μόνον Θεός, άλλά Κύριος η Κυβερνή
της, άξιοθαύμαστος διά τάς τελειότητας, άξιολάτρευ- 
τος διά την κυβέρνησιν αύτοϋ.— Ν ε τ τ & Ν .

Κ Α Τ Α  ΤΟ Γ ΒΙΟ Τ .

Ποίην τίς βιότοιο τάμοι TfíSov ; iiV άγοξνί μεν,
Νει'χεα xa! χαΧινται ντξήξιες· iv δι δόμοις, 

φροντίάις' ¿ν δ’ άγξοΤς, χαμάτυν  δ \ ι ; ·  £* ¿I àaXà®5*»j,.
Τάξξος· i t í  ξείνης δ \  ψ  μεν εχτ,ζ  τ ι, 0£ορ  

Η ν ό’ άκοξγ,ς, άνιη^όν. ” Εχει<; γάμον ; oùx άμίξιμνος 
"ΕΊεαι· où γαμέεις  ; ξρς ¿τ' έξημότιτον 

Τ έχνα , c»*oi· τ τ ιξω<ίιςτ άνταις βίος. A i »εότητε?,.
Ά φ νονίς· αΐ ιτολιαί δ’ ίμναλιν , ¿Οξανέες.

Ην cífct τοΓν ¿s ávoiv êvog αίβιβις, ή τό γινέαάαι 
Μ ηδέτοτ’,  ^ τό θανεΓν αΰτικα τιχτόμενον.

Τ Π Ε Ρ  T O T Β ΙΟ Γ.

Π α ντοίην βιότοιο τάμοις τξί€ον είν άγοξτ·.: μεν,
Ιίηδεα καί τ ινυταί οτξήξιες· εν δε δόμοις,

Ά μ -τ α υ μ ’- έν ό’ άγξοΐς, φίιβιος χάξις· iv ¿I θ α λ ώ JVyr,, 
Κίξδος· έτί ξείνης, ψ  μεν ε χ τς  τι, xXsos*

"Ην δ’ àeoçÿg, μόνος οίδας. "Εχεις γάμον ; οιχος α.ξιΐτος 
"E Tirar  où γαμέεις ; έ τ ’ ίλαφ^ότείον·

Τ έχνα, αόόος' άφξοντις, άπαις βίος. Α ί νεότητες, 
'P u jm k è a r  οτολιαί δ’ ίμ τα λ ιν , ευβεξέες.

Oùx άξα. των διίβΰν 'ένας α'ίξεΛις, ή τό γενΐβδαι 
Μ ηδετοτ’, j¡ τό θανεΓν· τά ν τα  γ ά |  έαάλά βίου.

Ο  Τ Ε Ρ Α Σ Τ Ι Ο Σ  Α Ρ Ι Θ Μ Η Τ Ι Κ Ο Σ .

Το δημοσιευθέν είς τον τελευταίον άριθμόν της 
Άπαθηκης περί φητικης Πρωί'μότητος άρθρον ίσως 
κατεκρίθη άπό τινας ώς πάντη άπομεμακρυσμενον της 
άληθείας" προσκαλούνται οί τοιοϋτοι νά άναγνώσωσι 
τά επόμενα, περί τών όποιων δέν υπάρχει ουτε ή ελά
χιστη άμφιβολίας σκιά, διά νά πληροφορηθώσιν ότι 
τό παραδοξότατον δέν είναι πάντοτε καί ψευδές.

Είς χωρίον της Βερμοντίας, μιας τών Ηνωμένων 
Πολιτειών της ’Αμερικής, ¿γεννηθη την Ιην Σεπτεμ
βρίου, 1804, ό Ζαρέ Κολβύρνιος (Zerah Colburn) 
άπό γονείς πτωχούς. Είς τό διάστημα τών πρώτων 
εξ χρόνων της ζωης του δέν είχεν ύπάγειν παρά μόνον 
εξ εβδομάδας είς τό σχολείου, καί ^α θ’ δλον τόν και
ρόν αυτόν δέν είχε δείξειν ευφυΐαν τινά, άλλά μάλι
στα τό εναντίον.

Προς τά τέλη όμως τοϋ Ικτου χρόνου, περί τάς άρχάς 
Αύγούστου, ένω ό πατήρ του, δστις ητο ξυλουργός, κα- 
τεγίνετο είς τό έργον του, ό δέ Ζαρέ, καθημενος επί 
τοϋ πατώματος, έπαιζε μέ τά πελεκούδια, ηρχισεν έξα
φνα νά λέγη καθ’ εαυτόν, 5 φοραίς 7 είναι 35— 6 φο- 
ραίς 8 είναι 48, κτλ. Άκούσας ταϋτα ό πατήρ, φυσι
κά ¿θαύμασε, καί, παραιτησας τό έργον του, ηρχισε 
νά τόν έξετάζη' άφοϋ τόν ηυρε τέλειον είς όλον τόν 
πίνακα τοϋ πολυπλασιασμοϋ, τόν η ρώτησε' 13 φοραίς 
97 πόσα γίνονται ; τό παιδίον άπεκρίθη πάραυτα 
1261. Έσυμπέρανε τότε ό ε’κπεπληγμένος ξυλουργός 
ότι θαϋμά τι είχε συμβην' καί τωόντι.πολλάκις είπεν 
δτι έμεινε τόσον εκστατικός, ώς νά είχεν άναστηθην 
νεκρός άπό τό μνήμα.

Μετ’ ολίγον ¿γνωστοποιήθηκαν τά παράδοξα ταϋτα
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hÍc τό νωρίον, καί μολονότι δυσκόλως ¿πίστευε παύεις 
τά σ’δόμενα, ευκόλως όμως ¿πληροφορείτο δια προσω
πικές ε’ξετασεως. Ταχέως δε άπο την μικραν κώμην 
διεδόθη τό καινόν όχι μόνον είς όλας τας^ Ηνωμένας 
Πολιτε α ;, άλλά καί είς xr,v Ε υ ρ ώ π η ν '  και φιλολογι
κ ά  ε’φημερίόες της Α γγλίας καί Γαλλίας ¿διηγούντο
με θαυμασμόν τό παραοοςον προτ,ρημα. , ,

Ό  πατήρ άπεφασισεν έπειτα να περιελθη με τον 
υιόν του τάς κυριωτέρας πόλεις τοϋ κράτους. _Πρώτον 
ύπί;..εν είζ Μοντπελιέρ, όπου συνεδρίαζε κατ εκείνην 
την' εποχήν τό νομοθετικόν συμβούλιου της πολιτείας 
¿Κεπλάγη δέ καθείς μέ τοϋ τέκνου τάς λογιστικας  ̂δυ
νάμεις. Έ πειτα  έπίρασεν είς την Βοστωνα, και^ οι 
έπιστημονες της μητροπόλεως ταύτης ¿θαύμασαν οχι 
όλιγώτερον παρά οί άπλοί χωρικοί της Βερμοντίας. 
Τοϋτο συνέβη τό φθινόπωρου του 1810' ιδου δε τινα 
τών προβλημάτων, τά όποία έκεί έλυσε'—  _

Έρωτηθείς, πόσα δεύτερα περιεχονται εις 2,000
νρόνους, απεκριθη

730,000 ημέραι.
17,520,000 ώραι.

1,051,200,000 λεπτά.
63,072,000,000 δεύτερα.

Ά ν  ϋποθέσωμεν ότι τό ώρολόγιον κτυπα 1ο6 φοράς 
είς 1 ημέραν, πόσας φοράς θέλει κ^πτ,σειν είς ά,ΟΟΟ 
νρόνους ; 1 1 3 ,8 8 0 ,0 0 0  φοράς. Οίαρισμος 12,225 
πολυπλασιαζόμενοςεπί 1,223 τί παράγει; U ’951’l ‘0 · 

Ευρε τόν τετράγωνον άριθμόν του 1,449' 2,099,601. 
Ε ίς άλλην πόλιν τών Ηνωμένων Πολιτειών, το 

Πόρτσμουθον, έλυσε τά έξης προβλήματα τόν ’Ιούνιον,
181Γ—  , „

Έ άν ή Βοστών άπέχη άπό την πολιν Κονκορο 6ο 
μίλια, πόσα βήματα πρέπει νά καμω δια να περασω 
αύτό τό διάστημα, πρός τρείς πόδας τό^βημα; Η 
άπόκρισις, 114,400, έδόθη είς δέκα δεύτερα λεπτά.

Πόσαι ήμέραι καί ώραι είς 1811 χρόνους; *Απε- 
κρίθη είς είκοσι δεύτερα 661,015 ημεραι.

15,864,360 ώραι.
Πόσα δεύτερα είς ένδεκα χρόνους ; Απόκρισις είς 

τέσσαοα δεύτερα, 346,896,000.  ̂ y
Ποίος άριθμός πολυπλασιαζόμενος μέ̂  εαυτόν παρά

γει 998,001 ; Ε ίς όλιγώτερον παρά τέσσαρα δεύτε-
ρα, 999. _ , , /

Πόσαι ώραι είς 38 χρόνους, 2 μήνας, και 7 ημέρας; 
Είς έξ δεύτερα, 334,488.

Άφοϋ ό κύριος Κολβύρνιος έδειξε τον υιον του εις 
τάς περισσοτέρας πόλεις τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
καί συνηθροισεν άρκετά χρήματα, ύπέστρεψεν εις  ̂ το 
χωρίον του. Έ θελεν ίσως πραξειν φρονίμου άνδρος 
έργον, άν, μείνας ένταϋθα, άφιέρονε την προσοχήν αυ
τού είς την κατάλληλον ε’κπαίδευσιν τοϋ τεράστιου 
τέκνου του' φ’ίλαργυρία όμως και φιλοδοςια παρεκινη- 
σαν αυτόν νά έκπλεύση διά την Αγγλίαν τόν Α πρί
λιον, 1812. Είς τό Λονδίνου έπεσκέφθησαν παμπλη-

θεί τόν Ζαρέ οί εύγενεΐς καί οί αύλικοί. διαβόη
τος καί πολυθρήνητος Πριγκίπισσα Καρλόττα* ετιμη- 
σεν αυτόν μέ την ε’πίσκεψίν της' καί ό οχι όλιγώτερον 
διαβόητος μαθηματικός Βοννυκάστλιος ητο θαυμαστής 
ιδιαίτερος της παραδόξου του δυνάμεως. ^

Τά επόμενα είναι τινά τών είς Λονδίνου κατορθω
μάτων του, καθώς εύρίσκομεν αυτά περιγραμμενα εις 
üLtocv tou Λονδίνου τιροχτιρυώΐν.  ̂  ̂ ^

Μεταξύ άλλων ερωτήσεων, επρόβαλε και ^τα^την ο 
Δούξ Έβοράκου, Πόσα δεύτερα λεπτά άπό^Χρίστου 
γεννησεως, δηλαδη, είς 1813 χρόνους, 7 μήνας και 
27 ημέρας ; Ή  άπόκρισις έδόθη όρθως, 57,234,384,- 
000. Ε ίς συνέλευσιν τών φίλων του έπεχειρησε και 
επέτυχε νά άναβιβο ση τόν άριθμόν 8 είς την δεκατην 
έκτην δύναμιν, καί έδωκεν όρθώς την άπόκρισιν, 281,-
474,976,710,656. f .

Τόν ¿δοκίμασαν έπειτα ως προς άλλους αριθμούς, ε, 
ένός χαοακτηρος συγκειμένους, τούς όποιους ανεβιβα- 
σεν όλους έως την δεκατην δύναμιν μέ τόσην ευκολίαν 
καί ταχύτητα, ώστε ό διωρισμένος νά καταγραφή τα 
γινόμενα ύπεχρεώθη νά παρακαλέση αυτόν να μη τρε- 
/Π ‘τόσον πολύ. Τοϋ ε’ζητησαν τ^ν^ τετραγωνικήν 
όίζαν τοϋ 106,929, καί, πριν φθασουν νά καταγραψωσι 
τόν άριθμόν, άπεκρίθη 327. Παρεκαλεσθη επειτα 
νά όνοματίση την κυβικήν ρίζαν τοϋ 268,336,125 και 
μέ ίσην ευκολίαν καί ταχύτητα άπεκρίθη, 645. ον 
έπρόβαλέ τις νά ευρη τούς δύο άριθμούς, οίτινες παρά
γουν 247,483' άν έφερε δέ ώς̂  τοιούτους τον ̂  941 και 
263 οίτινες τωόντι είναι οί μόνοι δύο άριθμοι οί παρά
γοντες αυτόν.' Άλλος τις έπρότεινε 171,395' ώνομα- 
τισε δέ τούς έξης παράγοντας ώς τούς μόνους, τουτ,στι,
5 X 34279, 7 X 24485, 59 X 2905, 83 X 2065, 35 X 
4897, 295 X 581, 413 X 415. Παρεκαλεσαν αυτόν 
έπειτα νά εϊρη τούς παράγοντας τόν 36,083, αλλ απ=- 
κρίθη πάραυτα ότι δέν έχει' καί τωόντι δέν υπάρχουν 
δύο άριθμοι, οίτινες, πολυπλασιαζόμενοι ό είς ε’πι τον 
άλλον, νά παράγωσιν αυτόν. ( ^

Διίσχυρίζοντο ποτέ οί Γάλλοι μαθηματικοί οτι οεν 
εύρίσκονται δύο άριθμοι, οίτινες, πολυπλασιαζόμενοι ό 
είς ε’πί τόν άλλον, παράγουν 4294967297' άλλ’ό περι
βόητος E uler διώρθωσε τό σφαλμα, άνακαλυψας οτι 
ε’ξισοϋται μέ 641X6,700,417. Τόν αυτόν άριθμόν 
ε’πρόβαλαν είς τό τέκνον τοϋτο, καί μέ μονήν την εργα
σίαν τοϋ νοός του είρηκε τους παράγοντας. ^

Τόν παρεκάλεσαν ποτέ είς Αονδίνον να τετραγωνιση 
888,888. ' Έδωκεν όρθώς την άπόκρισιν, 790,121,- 
876’544' επειτα δέ, πολυπλασιάσας τό γινόμενον 
τοϋτο μέ 49, παρηγαγε 38,715,971,950,656, άριθμόν
τετράγωνον τοϋ 6,222,216. ^

Ό  Ζαρέ μετέβη άπό τό Αονδίνον είς τους Παρισιους,

*  ‘Η  Π ρ lyxU veao. Κ ο ρ λ ό ττα , μ ο νίγννη ! >νΎά τη ρ  Γ ιω ργίον  Δ  . ,

τ ο ί  B ix y iw , άΛίθανε «ρό«ρα , ί ίς  τ η ν  γ ν ν ν η ^ ν  το ν  Λρ-τ<«,· « -  

xvov tr^ .
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καί πάλιν άπό τούς Παρισίους εις το Λονδίνον. 
Μετά πολυειδή συμβάντα, τά όποΓα δεν εΓναι του σκο
ποί μας νά ίστορήσωμεν, ε’ξίπλευσε διά την πατρίδα 
του τον Μοίον, 1823, όπου την σήμερον άκόμη ζη, οχι 
μέγας μαθηματικός, άλλ’ άπλούς ίεροκήρυξ. Ό  πα
τήρ του άπέθανεν εΐς Λονδίνον.

Χ Α Κ ΙΑ Ρ ΙΟ Ν .

Το χαβιάριον κατασκευάζεται είς την 'Ρωσσίαν 
άπο τά ώά μεγάλων τινών ιχθύων, μαλιστα δε άπο τά 
του όξυρρύγχου, κοινότερον λεγομένου Ηυρύχι και Μερ- 
σίνι. Το πλεΓστον μέρος γίνεται παρά τάς ε’κβολάς 
του Βόλγα, καί προσίτι είς τάς ε’κβολάς του Δανου- 
βίου, Βορυσθένους ή Νίπρου, καί του Τανοϊδος. Ί  ον 
Μάρτιον φθάνει ό όξύρρυγχος παμπληθεί είς τά μέρη 
ταύτα διά νά γέννηση. Αί ώοθήκαι των μεγίστων 
έψαρίων του είδους τούτου λογαριοζεται ότι περιέχουν
3,000,000 ώα' πιάνονται δέ καί μέ δίκτυα καί μέ 
άγκιστρα.

Ό τρόπος της κατασκευής του χαβιαριού είναι ούτος' 
Πρώτον άφατρούν άπο τά ώά τάς μεμβρο:νας' δεύτερον 
τά πλύνουν είς όξείδιον η λευκόν οίνον, καί τά ε’ξα- 
πλόνουν ε’πί σανιδιού είς τον άίρα διά νά στεγνωσωσι' 
μετέπειτα έντελώς αλατίζουν αυτά, με την χεΓρα τρί- 
βοντες όμού το άλας καί τά ώα- άκολουθως βολλεται 
τό ταρίχευμα τούτο είς σάκκον, καί σφίγγεται διά νά 
στράγγιση τό υγρόν' τύλος δέ, στοιβάζεται είς βαρέ
λια, καί είναι ήδη έτοιμον διά πωλησιν.

Το χαβιο-ριον, τό γινόμενον επί των όχθών τήςΚα- 
σπίας, στίλλεται ώς ε’πιτοπλείστον διά του Βόλγα είς 
την Μόσχαν' τό δ’ έξαγόμενον άπο τούς λιμένας του 
Ειξείνου Πόντου καί της Μαιωτιδος Λίμ,νης άγοροζε- 
ται είς Άστραχάν ύπό Ελλήνων καί ’Αρμενίων' τό 
1833 ε’ξήχθησαν ε’κ των λιμένων τούτων 45,852 πούδια, 
όκοδες 600,000 περίπου' είναι δέ τούτο κατώτερον 
τού γινομένου ε’πί της Κασπίας. Τό περισσότερον 
αναλίσκεται είς την 'Ρωσσίαν, Τουρκίαν, καί Έλλσόα' 
στίλλεται όμως καί είς την ’Ιταλίαν, είς δέ την ’Αγ
γλίαν όλιγώτατον.

Η Θ ΙΚ Ο Ν  Ν Ο Η Μ Α  Μ ΙΑ Σ  Ο Ρ Α Σ Ε Ω Σ .

Ε ι δ ε ν  είς μίαν όρασιν ό μέγας ’Αντώνιος, ότι ό 
κόσμος όλος ητο σκεπασμένος άπο παγίδας' παγίδας 
είς τούς κάμπους καί είς τά περιβόλια' παγίδας είς 
τάς όδούς καί είς τάς πλατείας' παγίδας είς τά παλα- 
τια των άρχόντων, καί είς τάς οικίας των πτωχών' 
παγίδας μέσα είς τάς εκκλησίας, καί είς τά θυσιαστή
ρια, παγίδας είς κάθε τόπον. Καί τί τάχα δηλοϊ ή 
όρασις αυτή; παγίδες είναι τού κόσμου αί πλάναι 
καί αί άπσται, αί φροντίδες καί μέριμνα ι' παγίδες, 
αΐτινες πιανουσιν άπο τάς χείρας καί τούς πόδας, άπο 
τον λαιμόν, άπο τά όμμά.τια, άπο τον νούν, άπο την

καρδίαν παγίδες, αΐτινες κρατούν άνδρας, γυναίκας, 
καί παιδία, νέους καί γέροντας. ’Εκείνος θέλει νά 
κόμη προσευχήν, θέλει να Οπογη είς την εκκλησίαν, 
θΛει να ε’ξομολογηθη, θέλει να μεταλοβη, θέλει, τέλος 
πόντων, να διορθωθη' άλλ’ είναι πιασμένος άπο την 
παγίδα τού κόσμου. Νά κάμη προσευχήν ; άλλ’ έχει 
είς τον νούν χιλίας φροντίδας οίκιακας. Νά ϋπογη 
εις την ε’κκλησίαν ; άλλ’ εχει νά υπογη είς τό παλά- 
τιον, νά τελειώση εκείνην την ύπόθεσιν έχει νά ύπά- 
γη είς την άγοράν, νά ίδη εκείνην την πραγματείαν. 
Νά ε’ξομολογηθη, καί νά μεταλοβη ; δέν ευρίσκει ούτε 
την η.μέραν, ούτε την ώραν, ούτε την στιγμήν. Ουτω 
πέρνα ή ημέρα χωρίς προσευχήν, πέρνα ή εορτή χωρίς 
λειτουργίαν, πέρνα ό χρόνος χωρίς μετάνοιαν, πέρνα 
όλος ό  δρόμος της ζωής μέ τάς φροντίδας τού κόσμου, 
χωρίς κάμμίαν έννοιαν τού Θεού. Κα' πώς νά ήναι 
έννοια Θεού ε’κεί, όπου είναι αί φροντίδες τού κόσμου; 
Λέγει ό μέγας Κύριλλος, * Έν θορυβουμένω καί άγωνίας 
έχοντι νω^ούτε έννοια τις των καλών, ούτε Θεού χάρις 
ε’γγίγνεται.’ Νερδν τεταραγμένον, όπου δέν φαίνεται ή 
οψις ! Ω ποσον μεγα έμπόδιον είναι προς την σωτη
ρίαν τού άνθρωπον ό κόσμος !— Μ η ν ι α τ η ς .

Φ Ρ Α Γ Κ Λ ΙΝ Ο Τ  Π Ρ Ω Τ Η  Ε ΙΣ Ο Δ Ο Σ  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  
Φ1Λ Α Δ Κ Λ Φ ΕΙ ΑΝ.

Ε κ τού επομενου βλίπομεν πόσον άσήμαντος ητο 
κατ άρχας ό ε’πισημότατος τών ’Αμερικανών φιλοσό
φων Βενιαμίν Φραγκλίνος.

Οτε— λέγει— πρώτον έφθασα είς Φιλαδέλφειαν, 
ημην ε’νδυμίνος πενιχρότατα, σκεπασμένος άπο κονιορ- 
τόν καί άκαθαρσίαν, πλήρεις δέ άπο κολτας καί υπο
κάμισά έχων τας ε’πί των φορεμοτων θήκας μου. Ψυ
χήν μη γνωρίζων είς όλην την πόλιν, δέν ήξευρα πού 
νά ζητήσω καταλυμα. Κοπιασμένος άπο περίπατον, 
κωπηλατημα, καί άγρυπνίαν, ε’πεινούσα καί υπερβο
λικά" όλον δέ τό άργύριόν μου συνίστατο είς έν 'Ολλαν
δικόν ταλλαρον, καί ενός σιλλινίου χαλκινα νομίσματα, 
τά όποια έδωκα είς τον περαματάρην διά ναύλον. 
’Επειδή όμως είχα βοηθήσειν είς την κωπηλασίαν, 
τά άπέβαλε κατά πρώτον, άλλά τον ε’βίασα νά τά λά- 
βη. Ό  άνθρωπος είναι κάποτε γενναιότερος όταν 
έχη ολίγον, παρ’ όταν έχη πολύ' ίσως διότι είς την 
πρωτην περίστασιν ε’πιθυμεί νά κρύψη την πτωχείαν του.

Αποβάς, ε’περιπατουν κυτταζων προσεκτικούς ένθεν 
κάκείθεν, εωσού έφθασα είς την Όδόν της ’Αγοράς, 
όπου άπηντησα τέκνον τι μέ έν ψωμίον' πολλά.κις είχα 
γευματίσειν άπο ξηρόν άρτον' ήρώτησα δέ πόθεν τό 
ήγόρασε, καί υπήγα κατ’ ευθείαν είς τό άρτοπωλεΓον, 
τό οποίον μέ έδειξε. Έζήτησα παξιμάδια, ε’λπίζων 
νά εΰρω καθώς εκείνα τά όποια είχαμεν είς Βοστώνα' 
άλλά φαίνεται ότι δέν έκαμναν τοιαύτα είς την Φιλα
δέλφειαν. Έπειτα ε’ζήτησα ψωμίον τριών σολδίων, 
άλλά δέν είχαν τοσαύτης τιμής. Άγνοών τάς τιμάς,
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τοιαύτην καταστασιν  εμ β η κ α  απο την Οδον τη ς  Α,ο 
οάε ε ίς  την Τετάρτην Όδον, και επερασα εμπροσθ=
Γης οικίας τού μέλλοντος πενθερού μσυ. Ή  μελλονυμ- 
φος κόρη, στέκουσα είς τήν θύραν, με παρετηρησε, και 
¿στοχάσθη δικαίως άλλοκοτον και κωμικόν το φαινο-

^ ’ΑφΓέκαμα Σνα γύρον, τρώγων καΨ όλον τό διά
στημα τού περιπάτου, εύρ!3ην είς την όχ3ην του ποτα
μού, σιμά τού πλοιαρίου μέ τό όποιον ηλ^α.^ Εμβηκα 
είς αύτό διά νά πίω ολίγον νερον απο τον ποτααον. 
Έπειδη δέ ημην χορτασμένος μέ τον πρώτον άρτον, 
έδωκα τούς άλλους δύο είς τέκνον καί γυναίκα, ητις 
είχεν ε’λέάείν μαζη μας ε’πί τού πλοιαρίου, και ητις 
έπερίμενε νά έ?α«λου3ηση τό τα^είδιόν της.^ Ουτω 
δΡοσισ3είς, ε’πανέστρεψα είς την όδόν, ή όποια τωρα 
έγεμεν άπό καλοενδυμένους άν3ρώπους, υπάγοντας ολους 
κατά τό αύτό μέρος. Τούς έσυνώδευσα, και ^ωδηγη- 
3ην είς μεγάλην εκκλησίαν σιμά της αγοράς' ε’κα3ισα | 
δέ, καί, άφού ¿3εώρησα τριγύρω μου διά μερικήν ωραν, 
μην άκούων τίποτε, καί ών ύπερβολη νυσταγμένος άπο 
τον κόπον καί την άγρυπνίαν της νυκτός, έπεσα είς 
βα.3ύν ύπνον, όστις ε’κρατησεν έωσού διελύ3η^ή^συνε- 
λευσις' τότε δέ είς έλαβε την καλοσύνην  ̂νά μ’έςυπνι- 
ση. Αυτη λοιπόν ητον ή πρώτη οικία είς την όπο.αν 
εί'σηλθον, η είς την οποίαν έκοιμηΤην, είς την Φιλα
δέλφειαν.

Φ ΙΛ Ο Δ Ω Ρ Η Μ Α Τ Ο Σ  Ε ^ Η Γ Η Σ Ι Σ .

Π α ς ι γ ν ω ς τ ο ν  είναι οτι τα φιλοοωρηματα ησαν 
τό παλαι, ώς καί την σήμερον, συνη3η καί άναπόφευ- 
κτα είς την ’Ανατολήν. Κάποτε ο εγινοντο με σκο
πόν τινα ιδιαίτερον, ώς είς τό άκόλου3ον παράδειγμα'

"Οσον ό Δαρείος έπροχωρουσεν εις τα μ^ρη της 
Σκυ3ίας, τόσον ηύίανεν ή σιτοοεια τού στράτευμά.ος 
του. "Οτε δέ κατηντησεν είς έσχάτην άναγκην, ηλ.3·σ 
προς αυτόν μηνυτης άπο τινα Σκυ3ην ηγεμόνα, φ̂ ρων 
ώς φιλοδώρημα έν πουλίον, ένα ποντικον, ενα βάτρα
χον, καί πέντε τόξα. Ό  βασιλεύς έμβηκεν εις περι
έργειαν νά μά3η τό σημαινόμενον αυτού τού χαρίσμα
τος' άλλ’ ό άπεσταλμένος άπεκρί3η, ότι είχε λαβειν 
προσταγήν νά τό παραδώση, καί τίποτε περισσότερόν' 
καί ότι άνήκεν είς τον βασιλέα τής Περσίας να ζητη- 
ση καί νά ευρη τό νόημα. Κατ’ άρχας ό Δαρείος ε’νο- 
μισεν ότι οί Σκύ3αι έστεργαν νά τού παραδωσωσι την 
ξηράν καί τά ΰδατα, έξεικονιζόμενα είς τον ποντικόν 
καί τον βάτραχον' ώς καί τό ιππικόν αυτών, τού 
οποίου ή ταχύτης παριστάνετο άπό τό πουλιον' και

συγχρόνως εαυτούς μ.έ τά όπλα, σημαινομενα υπό των 
τόξων. Ό  Γωβρύας ομως εξήγησε τό αίνιγμα κατα 
τόν ά κ ό λ ο υ 3 ο ν  τρόπον' * Έςευρετε, ειπε προς το̂ υς Πσρ- 
σας, ‘ ότι, άν δέν πετάξετε ώςτά πουλία, άν^δεν κρυ- 
®3ήτε είς την γην ώς οί ποντικοί, καί άν δέν κολυμ- 
βήσετε ώς οί βατραχοι, δέν 3έλετε έμπορέσειν ν’ άπο- 
φύγετε τά τόξα των Σκυ3ων.

Π Α Ρ Ο ΙΜ ΙΑ Ι  Α Ρ Α Β 1 Κ Α Ι.

Ο ΜΩΡΟΣ γνωρίζεται άπό έ; χαρακτηριστικά 
οργίζεται άναιτίως' όμιλεϊ άνωφελώς· εμπιστεύεται 
είς τόν καζίνα' μεταλλάσσει ευκόλως' ζητεί ο,τι δεν 
τόν άνήκει" καί δέν ε’ξεύρει νά διακρίνη φίλον άπο
ε/3-ρόν. , , ,

Ή  ζωή συνίσταται είς την αυταρκειαν, ουχι οε εις
τό περίσσευμα. / , , \

Δέν λογίζεται τις άνθρωπος, ε’νοσω κυριεύεται απο
τήν οργήν. _ , ,

Δύο είναι τά πράγματα, δια μέσου των ο π ο ί ω ν  χά 
νονται οί άνθρωποι,— τά περισσά κτήματα, και τα
περισσά λόγια. , ,

Νέος χωρίς μετανόησιν είναι ώς οίκος χωρίς στέγην. 
Ευρίσκονται τρία τινά πραγματα, τα οπ̂ οια δεν 

άναγνωρίζονται παρά είς τρεις περιστάσεις'— δεν γνω- 
I ρίζεται'ό άνδρείος είμή είς τόν πόλεμον' ουδε ό φρόνιμός 
είμή είς καιρόν οργής' καί ό φίλος είς τήν δυστυχίαν.

Μία ήμέρα τού φρονίμου άξίζει περισσότερόν αφ 
όλην τήν ζωήν τού άφρονος.

ΠΟΣΟΝ διαφόρως φρονούν έθνη οιαφορα^περι »ής 
ώραιότητος τού άνθρωπίνου σχήματος καί προσώπου  ̂
'Ροδοκόκκινος όψις είναι άσχημοσύνη φριχτής ε’πί τού 
παραλίου τής Γουινέας' χείλη δέ παχέα καί μύτη σιμη 
λογίζονται ώραιότατα. Ε ίς τινα έθνη, μακρά ώτία, 
κρεμάμενα ε’πανω είς τους ώμους, ελκυουν θαυμασμόν, 
Είς τήν Κίναν, γυνή έχουσα πόδας άρκετά μεγάλους, 
ώστε νά περιπα.τη μ’ ευκολίαν, θεωρείται ώς άσχημο,- 
τατη. Τινά τών είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν άγριων, 
εθνών δένουν τίσσαρα σανίδια περί τάς κεφαλας τών 
τέκνων των, καί οότω, ένω τά κόκκαλα είναι άκόμη 
τρυφερά καί χονδρώδη, συνθλίβουν α.υτάς εις τετρά
γωνος σχεδόν μορφήν.

Η ΑΔΕΛΦΙΚΗ άγάπη ήτον άρετή έξοχος τών πρώ
των Χριστιανών. Τοσον μεγαλα οειγματα φιλανθρω
πίας έφαίνοντο κατ’ εκείνους τους αιώνας, ωστε οι Ε 
θνικοί, άν καί καθ’ όλα ¿θαύμαζαν, προ πάντων όμως 
έξεπλήσσοντο, βλέποντες τήν Χριστιανικήν φιλαδελ- 
φίαν. * Ίδέ πόσην κλίσιν έχουν μεταξύ των !’ κατήν- 
τησε παροιμιώδες. ’Ακόμη καί όπότε διεφέροντο  ̂περί. 
θρησκείας, είχαν υπομονήν ά/λοιβαίαν, διά νά μή πα- 
ραβώσι τόν περί άγαπης μέγαν νόμον τού Χριστιανέ 
σμού.
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Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ε Σ , Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α , Κ ΑΙ Β ΙΒ Λ ΙΑ  
Ε ΙΣ  Τ Η Ν ' ΑΓΓΛΙΑΝ'.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ιώ ν  έφημερίδων είς την Μεγάλην Βρε
τανίαν καί ’Ιρλανδίαν έσυμποσοντο τον Δεκέμβριον τον 
1837 εις 370' ε’κ τοντων 51 έδημοσιευοντο εις τδ Αον- 
δΓνον, καί 190 εις τάς Ά γγλικάς επαρχίας· 53 είς 
την Σκωτίαν, καί 76 εις την ’Ιρλανδίαν. Κατ’ έτος 
ε’ςεδίδοντο διά τάς εφημερίδας ταντας περί τά 45,000,- 
000 χαρτοσήμων.

Ό  δε άρι3·μδς των εβδομαίικών περιοδικών συγ
γραμμάτων (όχι εφημερίδων), όσα ε’δημοσιευοντο εις 
ΛονδΓνον κατά την αύτην εποχήν, ητον ώς 50. ’Οκτώ 
η δέκα ε’κ τοντων, τά άξιολογώτερα, ε’πωλονσαν κα9·’ 
έβδομοδα σχεδόν 200,000 άντίτυπα, η περίπου
10,000,000 κατ’ έτος.

Τα μηνιαία περιοδικά τον Λονδίνου ανέβαιναν εις 
236. Εκτος τοντων υπήρχαν καί 34 κατά τρίμηνον 
έκδιδομενα. Ό  άρι3μός των περιοδικών των πωλονμέ- 
νών την τελευταίαν ημέραν έκαστου μηνός άνέβαινεν 
εις 500,000 άντιτνπων' ή δέ ποσότης τον είς άγοοάν 
των 500,000 τοντων έςοδευομίνου άργυρίου έλογαοιάζε- 
το ως 25,000 λίτραι στηολίναι.

Από τό 1800 εως τό 1827 ε’δημοσιεν3·ησαν είς την 
Αγγλίαν 15,888 νεα συγγράμματα, (έκτος δηλαδη 

μετατυπώσεων καί φυλλαδων), ητοι 588 νέα βιβλία 
κατ έτος. Από δε τό 1828 εως το 1836 τά δηαοσι- 
ευΤ-ντα νέα συγγράμματα ησαυ ώς άκολον3·ως·

1821
1825
1830
1832

Ο ακολουΤος πιναί; δεικνύει πόσοι τόμοι έπέρασαν 
άπο την Γαλλίαν είς την Α γγλίαν, καί πόσοι άπό 
την ’Αγγλίαν είς την Γαλλίαν, κατά τέσσαρας διαφό
ρους έποχας'

Τ όα . ίχ  Γαλ. ί ϊ ί  ’Α γ . Τ οα . ίξ  'Α γ . ί ΐ ;  Γαλ.

. . 81,127 . . . 19,086

. . 178,366 . . . 19,036

. . 108,897 . . . 12,714

. . 84,954 . . . 19,682
Ή  μεγάλη διαφορά είς τόν άρι9μόν των βιβλίων, 

οσα υπάγουν άπό τόν ενα τόπον είς τόν άλλον, προέρ
χεται ε’κ των ε’φεςης'— Γερμανικά καί ’Ιταλικά βιβλία 
πίμπονται είς την Α γγλίαν ώς ε’πιτοπλείστον διά των 
Παρισίων' Γάλλοι βιβλιοπώλαι μετατυπόνονν πλη3·ος 
’Αγγλικών συγγραμμάτων, τά όποΓα πωλοννται είς την 
Ευρώπην πολύ ευ3·ηυότερον παρ’ ’Αγγλικά βιβλία τυ
πωμένα είς την ’Α γγλίαν καί, τέλος, μεταφράσεις 
’Αγγλικών βιβλίων είς την Γαλλίαν είναι πολύ συχνό- 
τεραι παρά μεταφράσεις Γαλλικών βιβλίων είς την 
’Αγγλίαν.

νΕτΌ$. Σνγγρ'χμμαΐα. Τόμοι,.
1828 . 842 . . . 1105
1829 . . . 1064 . . . 1413
1830 . . . 1142 . . . 1592
1831 . . . 1105 . . . 1619
1832 . . . 1152 . . . 1525
1833 . . . 1180 . . . 1567
1834 . . . 1220 . . . 1494
1835 . - . 1382 . . . 1713
1836 . . . 1332 . . 1573

Ελογαριίσ3·η ότι τά έκδιδόμενα είς
γ. ___ .. * ν ν

Μεγάλην Βρ
•S \

ι - - I I

γραμματα περιλαμβάνουν πλειοτ'ρας κόλλας χαρτίον, 
παρ ολα τα βιβλία, οσα ε’τυπω3·ησαν είς την Ευρώπην 
άπό τόν καιρόν της ε’φευρίσεως της τυπογραφικής τέ
χνης μέχρι τον 1500.

Π 8 Ί  Κ Α Ν Α Δ Ω V .

Τ α  είς την Βόρειον ’Αμερικήν Βρετανικά κτηαατα 
διαιρούνται είς πέντε επαρχίας, ”Ανω Κάναδαν, Κάτω 
Καναδαν, Νέον Βρυνσούϊκον, Νίαν Σκωτίαν, Πρίγκι- 
πος ’Εδουάρδου Νήσον, καί Νέαν Γην.

Έκαστη τών επαρχιών τοντων εχει κυβερνήτην, η 
άντικυβερνήτην, Νομοθετικόν Συμβούλιου, διοριζόμε
νου υπό της βασιλίσσης, καί Συνέδριου ’Αντιπροσώπων, 
εκλεγόμενου ύπό τών κατοίκων.

Ε ίς την Κατω Κάναδαν, τό μέν Νομοθετικόν Συμ
βουλίου συνίστατο άπό 34 μελη, ε’πί ζωής διοριζόμενα’ 
τό δέ Συνέδριον τών ’Αντιπροσώπων άπό 88 μέλη, εκλε
γόμενα άπό τούς πλέον εΰκαταστάτους τών κατοίκων. 
Την σήμερον εΰρίσκεται είς έπανάστασιν ή επαρχία 
αύτη.

Ε ίς τήν νΑνω Κάναδαν τό Νομοθετικόν Συμβούλιου 
σνγκειται άπό 17 μέλη, τό δέ Συνέδριου τών ’Αντιπρο
σώπων άπό 50.

Ε ίς την Κάτω Κάναδαν οί νόμοι είναι μέρος μέν 
’Αγγλικοί, μέρος δέ Γαλλικοί’ άλλ’ είς την ”Ανω Κά
ναδαν, ώς καί είς τάς άλλας επαρχίας, είναι ολως 
’Αγγλικοί.

’E rtappt«·
Π Χτβνβμί.
τό 1 8 3 4

Γίτραγωνίκό
Μ ίλια.

Εξαγωγαι,
1 8 5 4 .

Κτίιαημος

Κ-σαγωγαι,
1 8 3 4 .

ν.χτιμηηις.

Κατω Κ αιαδα  
Ανω Καναδα 

Ν ίον Βρννσοιά'χον 
Nf’a  Σκω τία  
IJptyx. Εδονάρδον N r το; 
N ía  Γη

‘Ολικό; Αξιθμΰς

5 4 9 ,0 0 , .  
3 3 6 ,4 «  1 
1 1 9 , 4 5 1 
1 4 2 ,5 4 «  

ΰ 2 ,2 9 2  
6 0 , 0 8 8

2 5 0 . 0 0 0  )
1 0 0 .0 0 0  \ 
2 7 , 7 0 4  
1 8 ,7 4 2  )

2 ,1 3 1  ] 
3 5 ,9 1 3

£ 6 1 3 ,5 9 8

2 2 0 , 4 1 8

8 8 ,0 1 4

1 8 1 ,5 6 6

£ 1 , 3 3 9 ,6 2 4

5 1 9 ,0 6 1

2 8 5 , 2 4 4

3 5 3 ,9 3 1
1 ,2 3 9 ,8 5 1


