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Είς τών νυκτερινών φυλάκων της πόλεως τών Παρι- 
σίων, κάμνων τόν γύρον αύτοϋ μιαν χειμερινήν εσπέραν, 
εύρήκε τέκνον μέ τά πλέον ρακωοη ενδύματα στεκον 
είς μίαν κόγχην της όδοΰ, καί προφέρον σιγανούς τινας 
μυγμούς, ε’νώ τά δάκρυα έτρεχαν άπό τούς οφθαλμούς 
του, καί τό άσκεπές σώμά του έτρεμεν άπό της νυκτός 
τό δριμύ ψύχος. Ήρώτησεν αύτό, ‘ Που είναι ή μητηρ
σου που είναι ή κατοικία σου ε’πρότεινε πολλοκις
την ιδίαν ε’ρώτησιν, άλλά μόνην άπόκρισιν έλσμβανε 
τούς αυτούς άνάρθρους ήχους. Επιασε, τέλος, το 
παιδίον, καί ήρχισε νά τό τιναζη ολίγον δυνατά, στο- 
χαζόμενος την σιωπήν αύτοϋ θυμού η πείσματος άπο- 
τέλεσμα. Είς τό μεταξύ τοϋτο, γηραλέος, πλησιάσας, 
ηκρο^σθη τάς ε’πανειλημμένας τοϋ φύΐαχος ερωτήσεις. 
Τό παιδίον έξηκολούθει έτι άφωνον, καί ό φύλαξ έμελλε 
πλέον νά τό έπάρη είς την φυλακήν' τότε ό γέρων,
‘ Στάσου ολίγον,’ είπε' ‘ δός με τόν λύχνον.’ Λαβών 
αύτον, ¿ρριψεν δλον το εττανω εις το TüpotJWTrov τον
τέκνου, καί μέ ιλαρόν τόνον έπανέλαβε τάς ήδη γενο- 
μένας ερωτήσεις. Μετά δέ προσεκτικήν παρατηρησιν, 
στραφείς πρός τόν φύλακα, ‘ ίο  τεκνον, ειπεν, ‘ είναι 
κωφόν καί άλαλον.’

Ό  τοϋτο δηλοποιήσας, ό καί άξιώτατος ε’κ πολυχρο
νίου σπουδής καί πείρας να προφερη τοιαυτην αποφασιν, 
άλλος δέν ητο παρ’ ό Άββάς Δελ'επαίος, (Abbé de Γ 
Epee), άνηρ ε’ξίσου διά πνεύμα καί φιλανθρωπίαν ε’πί- 

ιερωμένος οϋτος, νέος ων ακόμη την ηλικι- 
ορηθη ότι οι κωφοί καί άλαλοι ε’πιδέχονται 

c εως είς ενα βαθμόν— πράγμα παντη άδύ-
ν α ϋ Η Ρ Ρ ε ρ α  λογιζόμενον'— δθεν καί κατέβαλε πά
σαν αύτοϋ δύναμιν είς κατόρθωσιν τοϋ σκοπού τουτου' 
επέτυχε δ’ άριστα, καί τδνομά του κατεταχθη μεταξύ 
τών ευεργετών της άνθρωπότητος. Μεγάλη τωόντι 
καλοτυχία τοϋ πτωχού τέκνου, ότι ό Άββάς έπερασεν 
έκείθ^ν την στιγμήν της κρατήσειός του κατά την προ- 
είρημένην εσπέραν. Ό  φύλαξ ευκόλως παρέδωκε τόν 
παίδα είς τάς χείρας τοϋ Αββά, οστις εζητησεν αύτον, 
ΰποσχεθείς νά καμη την άνηκουσαν. έρευναν διά τους 
γονείς του, καί νά παραδωση τον δυστυχή, εάν ποτε 
ήθελαν φανην νά τόν ζητησωσι.

Μετ’ ολίγον όμως άφοϋ ό Δελεπαίος έπηρε τό τέκνον 
είς την οικίαν·, ε’βεβαιωθη ότι κάνεις δεν ήθελε ποτε
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τοϋ τό ζητήσειν. Δεν ήρ /̂ησε νά καταλάβη, οτι τά 
φυσικά τοϋ παιδός έλαττιΰματα Γΐ'/αν καμείν Λυτόν δο- 
λου καί προδοσίας θύμα. Πολλαί περιστάσεις έφεραν 
τόν Άββάν είς τό συμπέρασμα τοϋτο. Παρετηρόϋσε 
τόν άθλιον, πριν τοϋ ε’κβαλωσι τά ράκη, ότι έβλεπεν 
αύτά μέ έκπληξιν καί άηδίαν' ε’φαίνετο δέ πο.λυ ευχά
ριστος καί ευγνώμων, ότε τοϋ ε’βάλθησαν κα.λητερα 
φορέματα. Περιπλέον, τό δέρμα τοϋ νέου Άρμάν*δου 
(ούτως ώνόμασε τό τέκνον ό καινός αύτοϋ προστάτης) 
ητο λευκόν ώς χιών, άφοϋ έξεπλύθησαν αί άκαθαρσίαι, 
μέ τάς οποίας έφαίνετο επίτηδες ήλειμμίνον. Τό βλέμ
μα καί ό τρόπος του ήσαν έξυπνα καί εύγενή, ώστε 
άκόμη περισσότερον έπεβεβαίοναν την ιδέαν τοϋ Άββά, 
ότι χαμερπής τις ιδιοτέλεια είχε προξένησειν την έκθε- 
σιν τοϋ παιδός. Στρώσας δέ καί ποικίλα φαγητά έμ
προσθεν αύτοϋ, άνεκάλυψε παρευθύς, ότι ό Άρμανδος 
ήτο συνειθισμένος μόνον είς την τροφήν, ήτις δίδεται 
είς τών ύψηλοτέρων καί πλουσιωτέρων οικογενειών τά 
τέκνα.

Μ’ όλας τάς έρευνας τοϋ καλού Δελεπαίου, καί μ’ 
όλας τάς άγγελίας, όσας κατεχώρισεν είς τάς δημοσίους 
εφημερίδας, τό παραμικρόν δέν ευτύχησε νά μάθη περί 
τής τοϋ Άρμάνδου ιστορίας. ’Εν τώ μεταξύ, ό παίς 
έφείλκυε καθημέραν την άγάπην τοϋ ευεργέτου του. Ό  
οίκος τοϋ Ά ββά πρό πολλοϋ έχρησίμευεν συς σχολείον, 
ή άσυλον, διά τούς ομοιοπαθείς τοϋ Άρμάνδου' άλλ’ 
ούδείς κωφός καί άλαλος είχε ποτέ προοδεύσειν τόσον 
ταχέως, όσον αύτός, ώς πρός την μαθησιν τών άντί 
ομιλίας καί άκοής σημείων εκείνων, τά όποία ή μεγα- 
λοφυΐα τοϋ διδασκάλου είχεν έφεύρειν. Μετ’ ¿λίγα 
έτη ό Άρμανδος ήμπόρει οΰτω εύκόλως νά συνεννοήται 
μέ τόν Άββάν, ώς καί άν δέν τοϋ έλειπε τό χάρισμα 
τής ομιλίας. Άφοϋ τό μέγα τοϋτο κατωρθώθη, άσμέ- 
νως ε’προίκιζεν ό Ά ββάς τό ε’ξανοιγόμενον τοϋ μειράκιου 
πνεύμα μ’ όλα τά πλούτη τής παιδείας καί τών γνώ
σεων. "Οσον δ’ άνεπτύσσετο ή διάνοιά του, τόσον 
προσεκτικώτερα ε’ζητει ό Άββάς κάμμίαν άμυδράν τής 
βρεφικής ηλικίας άνάμνησιν, ήτις νά φέρη αυτόν ε ίς ' 
έξήγησιν τοϋ τής έκθέσεως μυστηρίου. Έρωτώμενος 
ό νεανίσκος, άλλο δέν ενθυμείτο, είμή ότ» ¿πέρασε πο
λύ ν δρόμον, πριν έμβη είς τούς Παρισίους. Ά λλ’ 
ενθυμήσεις νηπιακαί υπήρχαν είς τό πνεύμα του, 
μολονότι κεκοιμισμέναι, άπητουν δέ μόνον φιλικάς πε
ριστάσεις διά νά ίξεγερθώσι, Είς ένα τών πολλών
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περιπάτων, τους οποίους έκαμνεν ό Άββάς μετά του 
αλαλου μαθητοΰ, ετυχε νά περασωσιν άπδ τά δικαστή- 
ρια, ένω εις τών δικαστών έξήρχετο της άμαξης του. 
Ό  Άρμανδος άνεπήδησεν εύθύς άπο την έκπληξιν, 
καί ειδοποίησε τον διδάσκαλον, ότι άνήρ τις, ικτίδα 
(κακουίλΟ καί πορφύραν ένδεδυμένος ώς ό κριτής, έσυν- 
ει-ιζε προ πολλοί νά κράτη αυτδν εις τάς άγκάλας 
του, και να καταβρεχη τδ προσωπον του αέ Φίλτόοατα 
και με οοκρυα. Ισχυράν έντύτίωσιν έκαμεν εις τον 
Άββάν ή άνάμνησις αυτή. Είκασεν δτι δ Άρμανδος 
πρεπει να ητον υιος οικασ^ου τίνος, καί δτι δ δικαστής 
άπο την ένουμασιαν το ο πρέπει νά ε’κατοίκει εις πόλιν 
πρωτεύουσαν, οπου. συνεκροτοΰντο άνώτερα δικαστήρια. 
Απο οε τα οσ.κρυα, ώς καί τά φιλήματα, έσυμπέρανεν 
οτι η μητηβ του παίδός ήτο προαποθαμμίνη.

Κ*1 ζιλλαι περιστάσεις συνέτρεξαν άκολούθως είς 
ενίσχυσην τής του Ά ββά ελστόδος, δτι κάνενα καιρόν 
ϊΡΑ'Λεν έμπορίσειν νά λαβή τδ δίκαιόν του δ νεανίσκος' 
επειδή, δτι δ άθλιος είχεν άδικηθήν, δ καλδς ίερεύς 
ητον ϋπερβεβαιος. Τάς οδούς ποτέ διαβαίνων δ *Άρ- 
μανδος, έμεινε τά μέγιστα τεταραγμένος είς την θία,ν 
ε’πικηδείου τινδς πομπής' ¿γνωστοποίησε δε είς τον 
Άββάν, δτι καί αύτδς συνώδευσε ποτέ δμοίαν πολυ
πληθή πομπήν, μαύρα ένδεδυμένος, καί δτι έκτοτε δεν 
Γόε ποτέ πλέον τδν άνθρωπον μέ τά πορφυρά ενδύματα.
• Τα)αίπώρον !’ έσυλλογίσθη δ Άββάς, ‘είσαι λοιπδν 
ορφανόν, καί χαμερπής τις συγγενής, άπδ τά φυσικά 
σου ε’λαττώματα ωφελούμενος, ήρπασε τήν κλη ονοαίαν 
σου!’ ΙΙεριδιαβάτων άλλοτε μ.έ τδν διδάσκαλον αυτοΰ 
είς τήν νότιον πλευράν των ΙΙαρισιων, έσταθη έξαφνα, 
καί προσεκτικές έκύτταζε τήν πύλην. Είπε δέ είς 
τδν Άββάν, δτι άπδ τήν πύλην τα.ύτην είσήλθε πρώ, 
τον είς τους ΙΙαρισ.αυς, καί δτι ένθυμείτο νά έστιιθη 
αύτοΰ μέσα είς μίαν άμαξαν, έωσοΰ έξετασθησαν τά 
πριγματα των. Του ήλθε πεειπλέον είς τήν μνήμην, 
δτι μ.έ τήν άμαξαν ταυτην είχεν οδοιπορήσει« ήμέρας 
τινάς μετά δυο άλλων υποκειμένων,

Ταΰτα παντα διαλογιζόμενος ό Άββάς, η’σθάνετο 
πεπεισμένος, δτι άφέθη ορφανός δ άλαλος παΓς είς πό
λιν τινά τής μεσημβρινής Γαλλίας' νομίμων δέ χρίος 
του νά φροντ ση κατά παντα τρόπον ϋπέρ τής του νέου 
άπολαταστάσ.ως, άπεφ?σισε νά περιέλθ-η μετ’ αϋτοΰ 
τά ΰποπεα εκείνα μέρη, ευελπις δτι ή θέ* του τόπου 
τής γενέσεώς του ήθελεν έξεγείρειν τήν ύπνώτταυσαν 
αυτοϋ μνήμ'ην, Ή  ε’πιχείρησις αυτη ήτο μέν πολύ
μοχθος, άν όχι διά τδν Άρμανδον. νεανίσκον δεκαο- 
κταετή, βέβαί* δμως διά τδν γηραλέον Ά ββάν' άλλ’ 
ό πόθος νά ώφελήση τδν άγαπητδν αϋτοΰ μαθητήν 
ητον άκαταμαχητος. Έπεμ,ινε σταθερός είς τήν 
άπόφα^ΐν, καί μετ’ ολίγον ηρχισε τήν οδοιπορίαν.

Ψυχή βλιγώτιρον γενναία παρά τήν του Ά β β ά  
Δελεπαιου ταχέως ήθελε βαρυνθήν τους κόπους τής 
οδοιπορίας, επειδή μάλιστα οί μόχθοι οϋτοι διά πολύν 
καιρόν έφαίνοντο άκαρποι, Έ κ κώμης είς κώμην, καί

εκ πολεως είς πολιν, ε’περνοΰσαν οί περιηγηταί, χωρίς 
την ε’λαχίστην άναγνώρισιν έκ μέρους τοΰ Άομάνδου 
Άλλ’ ήλλ αξε διολου τδ πράγμα, δτε μ.ετά τρίμηνον 
περιοδείαν ε’μβήκαν είς τάς πυλας τής 'Γολώσης. Κα- 
ταρχάς μ.έν δ Άρμανδος έφαίνετο νά βλέπη καί τήν 
πόλιν ταυτην άδιαφόρως' άλλ’ ε’νω έπερνοΰσαν άπδ 
μίαν εκκλησίαν, έσταθη έξαφνα, προσάλωσεν είς αυτήν 
τους οφθαλμούς του, καί μέ τρεμοϋσας χείρας έκαμε 
σημεία είς τδν Άββάν δτι ενθυμείτο αύτδν τδν τόπον 
— δτι είς τήν εκκλησίαν ταυτην έσυνώδευσε τδ προ- 
λεχθέν λείψανον τοΰ δικαστοΰ. Δύσκολον ήθελεν εί- 
σθαι νά περιγραψη τις τά μεμιγμένα χαράς καί άνη- 
συχίας αισθήματα, δσα έγέννησεν ή άνακάλυψις αυτη 
είς τήν ψυχήν τοΰ γηραλέου Άββά. Ένω έπροχώρουν 
είς τάς δδους, πάν σημαντικόν άντικείμενον άνεγνωρί- 
ζετο ύπό τοΰ Άρμάνδου, καί δέν έμεινε πλέον άμφιβο- 
λία είς τδν Άββάν δτι εΰρήκε τδ ποθούμενον, Άλλα, 
καί άν ϋπήρχεν άμφιβολία τις, διεσκεδάσθη μετ’ ολί
γον. Άφοΰ ε’μβήκαν είς εΰρϋχωρον τινά πλατείαν, αί 
άναμνήσεις τοΰ Άρμ.άνδου έγιναν ζωηρότερα:' τέλος 
δέ, φθσσας έμπροσθεν άρχαέον τινδς καί μεγαλοπρε- 
ποΰς οίκου, ¿κραύγασε τρανοφώνως, καί έπεσεν όπίσω 
είς τάς άγκαλας τοΰ συνοδοιπόρου καί φίλου του.

Άφοΰ οέ μετά ικανήν ώραν άνέλαβεν άπδ τήν λει- 
ποθυμίαν, ειδοποίησε τδν Άββάν, δτι δ οίκος ουτος 
ήτον δ τόπος τής γενέσεώς του—-δτι αύτοΰ τδν έχαι- 
δευεν ό κριτής——καί δτι αυτοΰ ¿κατοικεί, μετα τήν 
κηδείαν, όμοΰ μέ τέκνον ομήλικον, τδ οποίον ύπερηγά- 
πα, καί ζωηρότατα είσέτι ενθυμείτο. Μετά δυσκολίας 
ήμπορεσεν ό ηλικιωμένος ίερεύς νά σύρη τδ μειράκιου 
άπ’ έμπροσθεν τοΰ οίκου'— πράγμα, τδ οποίον πολύ 
¿πεθύμα νά κόμη διά νά μή λαβωσι πρόωρον είδησιν 
οί ε'νοικοΰντες, Άλλ’ ό Άρμανδος ήτον ευπειθής, καί 
μετ’ ολίγον ¿προχώρησαν είς ξενοδοχείου, όπου ¿κάθι
σαν πρδς καιρόν. Ευκόλως δύναταί τις νά φαντασθή" 
ποσον περιχαρείς καί εύγνώμονες ήσαν είς τδν Θεόν 
διά τάς πρδ οφθαλμών αύτων χρηστάς έλπίοας.

Ή πρώτη φροντίς τοΰ Άββά, μετά ταΰτα, ήτο νά 
μαθη τίυ χαρακτήρα καί τήν ιστορίαν τοΰ κα^^οντος 
τδν οίκςν, δστις τόσον ¿κίνησε τδν Άρμανδα^^^Β^ύ 
δέ όποία ήτον ή έκβασις τής έρευνης του. 
θη, δτι ό οίκος ήτο ποτέ κτήμα τοΰ κόμητο^|^^ΒΚρ- 
τίου, άνδρός περιπλούτου κ«ί δικαστοΰ είς την πόλιν 
Τόλωσαν καί δτι πρδ πολλών ¿των ό κόμης άπέθα- 
νεν, άφήσας ενα, υίδν, τδν οποίον ¿γέννησε πρδ ολίγων 
¿των ή σύζυγός του, μέ θυσίαν τής ίόίας της ζωής. 
Τδ παιόίον ¿κ.ίνο, Θεόδωρος Άραγκούρτιος, ήτο κ ω 
φόν κ α ί ά λ α λ ο ν ,  άφέθη δ’¿πίτροπος αύτοΰ ό κύ
ριος Άρλεμόντης, θείος πρδς μητρός. Δια τινα καιρόν 
δ Θεόδωρος έμεναν είς τήν πατριόν του οικίαν είς 
Τολωσαν, συνανατρεφόμενος μέ τέκνον σχεδόν ομήλι
κον, μονογενή θυγατέρα τοΰ κυρίου Άρλεμόντου. Άλλ’ 
έχων ϋπόθεσιν τινά είς Ηαρισίους ά κύριος Άρλεμόν- 
τΌς, έπήρε μεθ’ έ*&τοΰ τδν νέον Θεόδωρον, συνωδευμέ-
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νον μ’ ενα μόνον θεράποντα' κατά δυστυχίαν δμως ό 
παίς άπέθανεν είς τήν μητρόπολιν, ώς άπέδειξαν τά 
παρά των ιατρών βεβαιωτικά, τά όποία ό κύριος Άρ- 
λεικόντης έφερεν δπισω είς την Τ ολωσαν. Ο κύριος 
αύτδς ¿κληρονόμησε τότε τήν περιουσίαν τοΰ Θεοδώρου, 
κατά τήν διαθήκην τοΰ μακαρίτου κόμητος, καί τήν 
έχαιρεν έκτοτε άνενοχλήτως.

'Λαβών ό καλδς ίερεύς τάς ειδήσεις ταύτας παρά 
τοΰ ξενοδόχου, έφρόντισεν έπειτα να βεβαιωθη ποίος 
ήτον ό ίκανώτερος καί τιμιωτερος δικηγόρος τής Τολω- 
σης, ώστε διά τής βοήθειας αυτοΰ ν’ άποκαταστήση 
τδν Θεόδωρον (ώς δυνάμεθα πλέον νά καλώμεν τδν 
νεανίσκον) είς τά πατρικα του οικαιωματα. Ο προ
τιμηθείς έτυχε νά ήναι πεφωτισμένος άνήρ, γνωρίζων 
εκ φήμης καί τά μέγιστα θαυμσζων τδν φιλάνθρωπον 
Δελεπαίον. "Οτε λοιπόν ούτος, άμχίσας τήν περί τοΰ 
κωφοΰ καί άλαλου διήγησίν, άνεφερε και το ιοιον του 
ονομα, δ δικηγόρος έφανερωσεν άκραν εύχαριστησιν, 
δτι ήξιώθη νά γνωρίση προσωπικως άνορα, τοΰ οποίου 
τόσον ε’τίμα τάς σπανίους άρετάς" ε’ξηκολουθησεν ό 
Άββάς τήν διήγησίν' άφοΰ δ’ έναργώς παρέστησε τά 
πάντα, καί διήγειρεν είς τον υψιστον βαθμόν τήν εκ- 
πληξιν καί άγανάκτησιν τοΰ οικηγορου, επροσκαλεσθη 
καί αυτός καί ό κωφός νεος νά συγκατοικησωσι μέ τον 
κύριον Beauvoir (ούτως εκαλείτο ο οικηγορος) εως νά 
λάβη τέλος ή ·ύπόθεσις.

Ά ς μεταβώμεν τώρα άπδ τδν Άββάν και τον νεον 
αύτοΰ σύντροφον είς τδν οίκον τοΰ κυρίου Αρλεμοντου, 
 άς ίδωμεν ¿άν μετά τοΰ άδικως άποκτηθεντος πλού
του συγκατοική ειρήνη καί ευδαιμονία. Βλεπομεν τω
όντι σπουδαστήριον μεγαλοπρεπές, παρεσκευασμενον με 
πάν δ,τι ή τρυφή ¿δυνατό νά ¿φευρη προς αν*παυσιν 
τοΰ ιδιοκτήτου" άλλ’ ό ιδιοκτήτης τίποτε οεν ουναται 
νά χαρη ' άφ’ ής ώρας ε’κίνησεν αυτδν ή δίψα τοΰ πλού
του νά ¿κθέση τδν ορφανόν ανεψιόν του εις τας οοους 
των Παρισίων, δεν Γδε στιγμήν άναπαύσεως ή πνευ
ματικής ειρήνης. Ακόμη και τής θυγατρος αύτοΰ 
Παυλίνης, ε’ρασμίας κόρης δεκαοκταετοΰς, αί φιλόστορ- 
γοίΛΜΜ.τίδες δέν ισχύουν να ¿λαφρυνωσι τας βαρείας 
τίΛ Β ειδήσεω ς τύψεις. Πολλακις ένθυμείται καί 
·,wffiwuç άναφέρει τδν άθλιον ¿ςαοελφον της, τον πα- 
ύΛίδν σύντροφον τής παιδικής της ηλικίας, αγνοοΰσα 
δτι μέ τοΰτο έγγίζει κατάκαρδα τον πατέρα της. 1οι- 
αύτη πρδ πολλοΰ ΰπήρχεν ή κατζστασις τοΰ κυρίου 
Άρλεμόντου, καί τοιαύτη διέμενεν είσέτι, δτε τα επό
μενα τδν συνέβησαν.

Ένω έκο:θητο είς τδ σπουδαστήριον, άνήγγειλεν ό 
νπηρέτης τά ονόματα τοΰ Αββά Δελεπαιου και τοΰ 
δικηγόρου Beauvoir. Ο Αρλεμοντης, οστις εγνώριζεν 
¿χ φήμης τήν μεγάλην ϋποληψιν τοΰ Δελεπαιου ως δι
δασκάλου τών κωφων και αλάλων, ακουσας την απροσ- 
δόκητον αύτοΰ ε’πίσκεψιν, ε’μβήκεν άμέσως είς υποψίαν, 
δτι δ Θεόδωρος έμελλε νά φανερωθη,— πράγμα το 
•ποίον ήλπιζεν όμοΰ καί ¿φοβείτο ό ΰπο τής συνειδησεως

βασανιζόμενος θείος. Άπδ τήν ταραχήν ώχοίασε, 
καί μόλις είχε θάρρος νά ύποδεχθη τούς ξένους. "Οτε 
είσήλθαν, ¿ζήτησε νά κάλυψη τήν σύγχυσιν αύτοΰ μέ 
άλαζονείας πρόσχημα. Ήρώτησε τδ αίτιον τής έπι- 
σκέψεως. Σηκωθείς ό σεβάσμιος Δελεπαίος, ¿πλησία
σε, καί μέ τήν είς αύτδν έμφυτον γαληνίαν άπλότητα 
έζήτησεν άπόδοσιν τών κτημάτων, δσα σκληρώς καί 
πονηρώς άφήρπασεν ό κύριος Αρλεμοντης άπο τον κλη
ρονόμον τοΰ κόμητος Άραγκουρτίου. ’Εκείνος, ίδων ολα 
τά όποία ¿φοβείτο, ήμπόρεσε μόνον να ψελλιση, δτι ό 
Θεόδωρος πλέον δέν ζη. * Καί μάλιστα ζή,’ε’ξεφώνησεν 
ό Άββάς, * καί ύπέστρεψε, σύν Θεώ, νά ζητήση τδ 
ίδικόν του.’ Έδιηγήθη τότε δλα τά περιστατικά, και 
τδν ¿νουθέτησε νά παραδώση τά κτήματα έκουσιως, 
διά νά μή καταντήσωσιν είς κριτήρια, καί παραδειγ- 
ματισθη πολύ μάλλον. Ό  Αρλεμοντης, άναλαβων 
όπωσοΰν άπδ τήν ταραχήν, ήρνήθη πάλιν την υπαρξιν 
τοΰ άνεψιοΰ του, μολονότι ε’ντδς αύτοΰ σφοδρώς ήγωνι- 
ζετο διά τήν υπεροχήν ή καλητέρα του κλισις. Εμελ)^ 
δε καί νά διώξη τούς κυρίους, δτε ή θύρα τοΰ θαλάμου 
αίφνιδίως ήνοίχθη, καί δοΰλός τις οικιακός, με ώχρά 
καί τεταραγμένα βλέμματα, ώρμησεν έμπροσθεν τοΰ 
Άρλεμόντου καί τών όπισκεπτομένων αύτον. <ΤΗλθεν ! 
ήλθεν !’ ¿ξεφώνησεν ό δοΰλος, διευθυνομενος προς τον 
κύριον Άρλεμοντην' 1 ήλθεν άπο τδν τάφον να μάς παί
δευση διά τήν σκληρότητα μας. Ίδου,’ έξηκολουθει, 
έκβαλλων χαρτία τινά έκ τοΰ φορέματος του, * ιδου ή 
χαμερπής τιμή, διά τήν όποιαν ¿πώλησα τήν ψυχήν 
μου ! Τδν ίδα— είναι είς τήν θύραν— περιμενει να 
μάς τιμωρήση.’ Ταΰτα είπών, έπεσε κατω ¿πι τού πα
τώματος μέ δυνατούς σπασμούς.

Ό  Άββάς έσπευσε πρδς βοήθειαν τοΰ δυστυχοΰς, 
λίγων ένταυτω είς τδν δικηγόρον, * Ουτος είναι ό συγ- 
κοινωνός τής κακουργίας' τδν φίλον μας Γόε περιμενον- 
τα έξω τής θύρας' φέρε τον μεσα. Ο κύριος Αρλε- 
μόντης μόλις ήκουσε τούς λογους τουτους. Εκαθητο 
είς τήν καθέκλαν του, βωβός απο τήν ανησυχίαν και 
τήν φρίκην. Μετ’ ολίγον είσήλθεν ό Θεόδωρος. Κα
θώς τδν ίδεν ό θείος, ‘ Αύτδς είναι! αύτδς είναι!' 
έξεφώνησε, ¿κάλυψε δέ τδ προσωπον του με τας χείρας, 
ώς διά ,νά κρύψη άπδ τους οφθαλμούς το θΰμα τής 
άδικίας του. Άλλα μετ’ δλίγας στιγμάς, κινούμενος 
άπδ μίαν άκράτητον φυσικήν ορμήν, έσηκωθη, και 
έπρόσπεσεν είς τους ποοας του μειράκιου, ΰψωμενας 
έχων ένταυτω τάς χείρας, ως να εζητοΰσε συγχωρησιν 
Ό  εύγενής νεανίσκος, μολονοτι έφριςε καταρχας εις 
τήν θέαν Ινδς. ό οποίος τοσον ειχε βλαψειν αυτόν, οεν 
ήργησεν δμως να δειξη οτι κατελσμβανε τα νεωστι 
διεγερθέντα αισθήματα τοΰ συγγενούς του, και επροσ- 
παθησε νά τδν σηκωση, παρακαλεσας ένταυτω δια ση- 
αείων τδν Άββάν νά φανερώση είς τδν Άρλεμοντην 
τών παρελθόντων δλων τήν συγχώρησιν. Καί είς τδν 
δοΰλον ώσαύτως, ό οποίος, ήδη συνελθών, ήτο γονυπε
τής έμπροσθεν τοΰ Θεοοωρου, ελαλησεν ο Αββας
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συγγνωμονικούς λόγους, κατ’ αίτησιν του μεγαλόψυχου 
μειράκιου.

Άφοΰ έμετρίασεν όπωσοΰν ή κατά πρώτον ανυπόφο
ρος αισχύνη, ώμολόγησε τά πάντα 5 κύριος Άρλεμόν- 
της, και συγκατένευσε ν’ άποδώση τά κτήματα, όσα 
δολερώς εΓχε σφετεριστήν, και νά έξέλΒη του οίκου, ό 
όποΓος δεν ητον ίδικός του. ’Από παραδειγματισμόν 
αισχρότερου έσωσεν αυτόν ή γενναιότης του Θεοδώρου, 
όστις παρεκάλεσε νά μή διασαλπισΒη τό πράγμα. Ή  
πράξις αύτη του νεανίσκου ητον όλως αυτόματος, τό δε 
μεγαλόψυχου αύτής άντημειψε τόν ΔελεπαΓον δι’ όλους 
τους άγώνάς του. Καί άλλα όμως αίτια, εκτός των 
επιπόλαιων καί προδήλων, παρεκίνησαν τόν νίον Άρα- 
γκουρτιον εις τήυ διαγωγήν ταύτην. Ζωηρώς ενθυ
μούμενος την συμπαίκτριαν τής παιδικής ήλικίας του 
— την καλήν καί ώραίαν έξαδέλφην—¿φρόντιζε μή λύ
πηση αυτήν ή καί καταισχύνη τόνομά της. Των ¿-α
δελφών ή ε’ντάμωσις ητον άδολος χαρά. Ή  Παυλίνα, 
μασούσα ότι ό Θεόδωρος ζη άκόμη, χωρίς όμως ν’ 
άκούση καί τό έγκλημα του πατρός της, ΰπήγεν εις 
τοΰ δικηγόρου πρός έπίσκεψιν του έξαδέλφου της’ εύΒύς

¿γνώρισαν ό εΓς τόν άλλον' έδειξαν δέ τήν άμοιβαίαν 
αγαλλιασιν διά τών πλέον φιλόστοργων ασπασμών.

Σχεδόν ετελειωσεν ή ιστορία μας. Τόσον ειλικρι
νής ητον ή μετάνοια του Άρλεμόντοΰ, ώστε συγκατέ- 
νευσεν ό Αββάς νά κράτη αυτός εΐσέτι τά κτήματα 
του άνεψιοΰ του, ύπό τήν ε’πιστασίαν όμως του δικηγό
ρου, οστις έδιωρισΒη ό καΒαυτό ε’πίτροπος του νέου 
Αραγκουρτιου. Ισως δέ καί ή δυνατή άγάπη, τήν 
όποιαν ίδεν ό Άββάς ότι έτρεφαν πρός άλλήλους ή 
3-υγατηρ του Αρλεμοντου καί ό Θεόδωρος, ήτον άλλο 
αίτιον τής συγκαταΒέσεως ταύτης. Καί τωόντι δεν 
ηπατηΒη' πάσα έλπις αύτου υπέρ του κωφοΰ καί άλα
λου παιδός έλαβε τήν ποΒουμένην έκπλήρωσιν. 'Ο 
μετανοήσας Άρλεμόντης ε’πέζησεν ολίγον, άλλ’ έξηκο- 
λου^ει μέχρι τέλους πιστός, χωρίς νά ε’κκλίνη άπό τήυ 
καλητέραν όδόν, είς τήν όποιαν είχεν έπανέλΒειν. 
Μετ’ ολίγα δ’ έτη άφοΰ ύπέστρεψεν ει’ς Παρισίους ό 
Άββάς, καί είσήλΒεν εις τό αύτό φιλανθρωπικόν καί 
ένδοξον στάδιον, ένυμφεύΒη ό Θεόδωρος τήν Παυλίναν, 
άπό τής όποιας τήν μνήμην έξήλειφαν τά σωματικά 
¿λαττώματα αί ψυχικαί τοΰ έξαδέλφου της άρεταί.

II ΕΔΑΦΟΣ.

Γ η ς  Ελαφου τό σώμα είναι στρογγυλού 
καί ώραίον, τά σκέλη της μακρά καί λεπτά, 
η οε κεφα/,η εστεμμενη απο ζεύγος κέρατων, 
τα όποια χρησιμεύουν πρός καλλωπισμόν 
εξίσου και ύπερασπισιν. Οφθαλμούς έχει 
λαμπρότατους, καί οξυτάτην όσφρησιν. Γενι
κώς είναι τρεις ήμισυ ποδας υψηλή, τέσσαρας 
δε εως εξ μακρά. Τό χρώμά της είναι κοκ
κινωπού, καί κάποτε μελάγχροινον ή κίτρινου.

Η ελαφος εύρισκεται καΒ’ όλην τήν Ευ
ρώπην και Ασιαυ, όπου τό κλίμα είναι συγ- 
κερασμενον. Ευφραίνεται δέ εις παχείας 
βοσκάς, καί κοινώς περιφέρεται άγεληδόν, 
έκτος οι ολίγον καιροΰ διάστημα πρός τά 
τελη τής ανοιξεως η τας άρχάς τοΰ Βέρους, 
οποτε αλλαζει τα κέρατα, καί, ώς νά συνη- 
σΒανετο την πρόσκαιρου αυτής άδυναμίαν, 
κρύπτεται εως να σκληρυνΒώσι τά νέα. Ή  
Βήλεια στερείται άπό κέρατα. Ή  έλαφος 
είναι μεν ζωον δειλόν, πλήν τρέχει ταχύτα
τα. Κάποτε ζη εως τό τεσσαρακοστόν έτος 
τής ήλικίας' ήμερόνεται δέ, όταν πιασΒη 
νεα. Κρέας έχουσα ε’ξαίρετον, κυνηγείται 
πολυ'’ καί, όταν ζωγρηΒη, λέγεται ότι χύνει 
δάκρυα ώς παιδίον.

νΕλαφοι τινές γίνονται πολύ μεγάλαι. 
Μάς βεβαιόνει συγγραφεύς τις, ότι ¿γνώρισε 
μίαν, ητις έζύγιζεν 114 όκάδας, εκτός τών 
«υτοσΒιωυ, τής κεφαλής, και. τοΰ δέρματος.
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Π Ε Ρ Ι  Π Α Ι Δ Ω Ν  Α Γ Ω Γ Η Σ .

Ε ΙΧ Ε  δίκαιον ό Κράτης λέγων, ότι ηΒελεν άναβήν 
είς τήν ύψηλοτάτην τής πόλεως περιωπήν διά νά φω- 
νάξη, Τί ποιείτε, δυστυχείς ; ¿Vασχολείστε άκατα- 
παυστως μόνον νά θησαυρίζετε, περί δέ τών τέκνων 
σας μόλις λαμβάνετε τινα φροντίδα.— Π Λ Ο Υ Τ Α Ρ Χ Ο Σ .

’Αντικείμενου τής καλής, παιδαγωγίας υπάρχει ή 
δυναμις τοΰ σώματος, καί ή ¿νδεχομένη τής ψυχής
τελειότης. ( ;

Όσω καλητέρου είδους τύχη τό φυτόν, καί καλητε- 
ρας γενεάς το ζώον, τόσον ¿ξευτελίζεται, όταν ή γή, 
ή τεχνική καλλιέργεια, ό άρμόδιος καιρός, ή υγιεινή 
τροφή, καί ή σύντονος έπιμέλεια, λείπωσιν. Ώ ς οργα
νικόν υποκείμενον ούτε ό άνΒρωπος άρα οεν πρεπει να 
έξαιρεΒη. *Αν άμελήσωμεν νά ρίψωμεν τά σπέρματα 
τής άρετής, ώστε νά ριζωΒώσιν εγκαίρως, Βέλομεν ίδείν 
τόν νίον ώς χερσωμένον άγρόν κατάσκεπον άπό άκάν- 
Βας καί τριβόλους. Ποΰ εύρίσκομεν πλειότερα κακουρ
γήματα παρά είς τάς γενναίας καί ήρωϊκάς φύσεις, αί 
όποίαι δεν έλαβαν τήν πρέπουσαν διευΒυνσιν;—
Π λατών .

'Αξιόν μεγάλης προσοχής μάλιστα είς τήν άπαλήν 
τών παιδίων ήλικίαν υπάρχει η καλη δίαιτα, η τακτι
κή καί είς ώρας διωρισμένας τροφή, ή άποχή όλων τών 
έρεΒιστικών, όσα κινοΰσι ψευδή καί άκόρεστον όρεξιν.
— Φενελω ν .

Ά ν Βέλωριεν νά μορφώσωμεν τήν ψυχήν καί τό σώ
μα, πρέπει να φροντιζωμεν ωστε αι ασκήσεις να αναλο- 
γώσι πάντοτε μέ τάς δυνάμεις.— Βακων .

Κατά τούς νόμους τοΰ Μίνω, ή ζωή τών παιδίων 
ήτον αυστηρά καί νηφάλιος. Τά έσυνείΒιζαν ν’ άρ- 
κώνται είς τό ολίγον, να ύποφερωσι το ψύχος και Βάλ- 
πος, νά περιπατώσιν είς τραχείς και πετρωθείς τοπους.
 Γ Ο Κ Ο Τ Ε Τ ΙΟ Σ .

Ή  τροφή τών παιδίων πρέπει νά έκλέγεται άπλή, 
καί όσω δυνατόν άκατάσκευος^ Κατά τήν γνώμην 
μου μάλιστα δεν συμφέρει νά τρωγωσι ποτε κρέας, πριν 
ΙλΒωσιν είς τό τρίτον έτος τής ηλικίας. Κατ αύτον 
τόν τοόπον συντηρείται ανεπηρέαστος η ύγεια, και η 
χρ3$ίρς|^ίυεται δυνατωτέρα δι ολου τοΰ βιου. ^

Ζη#Γ τό παιδίον νά φάγη μεταξύ τών συνειΒισμε- 
νων ώρων τής τραπέζης ; μή δ ιδ η ς  άλλο τι παρα ξηρόν 
άρτον. *Αν πεινά, Βέλει εύχαριστηΒήν με αύτον' αν 
δέ κινήται άπό τήν γαστριμαργίαν, οεν Βελει φάγειν.

Πρέπει νά συνειΒίζωμεν τά παιδία νά έγείρωνται 
πρωί' ε’πειδή τίποτε δεν τα ωφελεί τοσον αλλα, δια 
νά κατορΒωΒη τοΰτο, πρεπει να κοιμώνται όμοιως 
¿νωρίς.

Ή  πολλή, τών μητέρων μάλιστα, φιλοστοργία βλά
πτει καί φυσικώς καί ήΒικώς τοσον τα παιδια, οσον 
δυσκόλως δυνάμεΒα νά παραστήσωμεν.— Λ ω κ ι ο ς .

Μόλις βλέπει τό φώς τής ημέρας τό βρέφος, μόλις έχει 
ΑενΒέραν τών μελών αύτοΰ τήν κίνησιν, καί τό δεσμεύου- 
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σιν ώς κατάδικον μέ σειράς αλλεπαλλήλους σπαργανών, 
καΒώς οι άρχαίοι Αιγύπτιοι τούς νεκρούς, τό κατακλι- 
νουσιν ¿κτείνοντες αύτοΰ τά γόνατα, καί κρατοΰντες 
σφιγκτά κολλημένους είς τά πλάγια τούς βραχίονας. 
Ευτυχές, άν δεν σφιγχΒά τόσον, ώστε νά κινδυνεύη καί 
αυτή ή αναπνοή' έπειδή οί πονοι, τους οποίους υπο
φέρει τό άΒλιον, δεν έφεραν είς οίκτον είσέτι κάμμίαν 
μητέρα.*

ΕίΒε νά ¿γνώριζαν αί άνόητοι μητέρες, ποσον η άκι- 
νησία αΰτη καί σύνΒλιψις τών οργάνων ¿μποδίζει την 
φυσικήν αύξησιν τοΰ σώματος, καί ¿λιγοστεύει τας δυ
νάμεις !— Β τ φ φ ω ν .

Πρέπει νά ε’κλέγωμεν τροφούς όχι μονον υγιείς, 
άλλά καί ¿ναρέτους καί ¿κφραζομένας ευκόλως. Επει
δή αυτήν πρώτην τό παιδίον βλεπει, αυτήν σχεδόν 
ακούει κατά συνέχειαν, αύτής τάς πράξεις φιλοτιμείται 
νά μιμηΒη, αύτής τούς λόγους σπουδάζει να ψελλιση, 
όσον δύναται, καί όσα τότε μανΒάνει το παιΟιον με- 
νουσι διά παντός άνεξάλειπτα.— Κ τ Ν Τ Ι Λ Ι Α Ν Ο Σ .

Διά νά ύγιαίνωμεν, ανάγκη νά ύπαρχωμεν πάντοτε 
καΒάριοι, νά άναπνέωμεν καΒαρόν άέρα, νά τρεφωμεΒα 
μέ άπλά κρέατα. "Ο,τι οιδει ουναμιν, βοηΒείκαι την 
υγείαν* δύναμιν όμως δεν δίδει η πολυφαγία, αλλ η 
μετρία τροφή, ή σωμασκία, καί ή άνάπαυσις.  ̂

Νομίζομεν ότι τά προτερήματα τοΰ σώματος,ή ίσχυς, 
ή δεξιότης, καί ή εύμορφία, ύπάρχουσι τής φύσεως μόνον 
δώρα. Έλησμονήσαμεν δέ τόσον ότι άποκτώνται, 
ώστε, άν δεν ήτο βέβαιον ότι οί άρχαίοι ¿γνώριζαν τήν 
τέχνην ταύτην, δεν ήΒελαμεν ουτε πιστευειν το πράγ
μα* ώς ε’νδεχόμενον τήν γυμναστικήν δέ τέχνην ταύτην 
¿σπούδασαν μάλιστα οί Έλληνες.— Φλετριος. ^

Τό σώμα μορφοΰται διά τής διαίτης καί τής άσκή- 
σεως. Άπό τά άπλά φαγητά γεννάται ή υγεία, άπό 
δέ τάς μεγάλας κινήσεις είς τό υπαιΒρον ή εύρωστία, 
ή δύναμις, καί ή χάρις. Οί άνΒρωποι γίνοντα,ι άδύ- 
νατοι, ¿πειδή άνατρεφονται με μαλΒακιαν. Δια τοΰτο 
πρέπει νά συνειΒίζωμεν το σώμα εις ολους τους καιρούς̂ , 
νά κάμπτωμεν τους μυώνας εις ολας τας γυμνασιας, να 
προσοικειώριεν τόν στόμαχόν μέ ολα τα φαγητα. 
Τοΰτο ενισχύει τά παιδία, άλλά τοΰτο μάλιστα άμε- 
λοΰσιν οί ποιτέρες, αί δέ μητέρες ουτε κάν τό έννοοΰσι. 
Ή  σπουδή καταδικάζει τόν νέον είς άκινησίαν, τήν 
οποίαν πρέπει έκ διαλειμμάτων νά διακόπτωμεν, έπειδή 
ουτε τό σώμα δύναται νά ύπάρχη χωρίς κίνησιν, ουτε 
τό πνεΰμα χιορις ίδέας.— ΔίΛΕΡΟΤΟΣ.

Η ΑΑΗθΗΣ έλευΒερία συνίσταται είς τό να χαιρω- 
μεΒα τά ήμέτερα προνομία, ούχί δε εις τό να χατα- 
στρέφώμεν τά ξένα.

* Αφ" οϊον Ο Βνψφών χα* <5 *Ρ0ι1ββΛ( ίγρ«4«' Λαίίων ¿σ®·* 
γή ί, αυνίβη μιγά^η  ϊα τα  τοΐ-ϊβ μιιαβολη ίίζ  ϊά'ρ-ιΛ^
Τά άβώα ίοΐτο Λ%Λβμα-ία ίίν ί ιβ μ η ο υ ϊα ι  «Ιλιον ι'Λίίήί βξίφίχήί 
ανΐων νλιχΜίί, χαι αί μ η χίρ ΐί β*ϊδάν ολαι *δβ«κ>ν*<Μ νά ί ά  γάλΟ-· 
*τοτρο̂ ν>3ίν ίι{ τά ίίια ον-ιΔν
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Η ΑΓΓΛΙΑ, Ω Σ Π Ε Ρ Ι  Ε Γ Ρ  Α Φ Η  ΙΙΡ Ο  Ε Β Δ Ο -  

Μ Η Κ Ο Ν Τ Α  Π Ε Ν Τ Ε  Χ Ρ Ο Ν Ω Ν  Τ ΙΙΟ  ΙΙΕ -  

Ρ Ι Η Γ Η Τ Ο Τ  Ι Ν Δ Ο Τ .

Προ δεκατεσσάρων ¿των μετεφράσθη βιβλίον τι έκ 
της Περσικής εις την ’Αγγλικήν διάλεκτον, ε’πιγραφό- 
μενον Ειδήσεις ’Εξαίρετοι περί Ευρώπης, ήτοι Περιή- 
γησις κατά την Μεγάλην Βρετανίαν καί Γαλλίαν τοΰ 
Μίρζα ΊτΙσα Μοδήν. Ό  πεπαιδευμένος ουτος Μωα
μεθανός έμβήκεν ε’κ νεαράς ηλικίας εις την δούλευσιν 
των εις τάς ’Ινδίας 'Αγγλων, καί διίμεινεν είς διάφο
ρα υπουργήματα ικανούς χρόνους. Τέλος δε, δτε είς 
μίαν περίστασιν αξιωματικός του Βρετανικού στρατού 
¿διωρίσθη νά υπάγη προς τον βασιλέα της ’Αγγλίας 
μ’ έπιστολήν καί δώρα άπό τον μέγαν Μογγόλον, έκρί- 
5η άναγκαΓον νά συνοδευθη μέ τον Ίτέσαν Μοδην, 
ύς Περσην γραμματέα, η μεταφραστήν. Ό  Άγγλος 
λοιπόν αξιωματικός καί ό Μίρζας άνεχωρησαν όμού 
διά την ’Αγγλίαν.

Αί του Μίρζα παρατηρήσεις περί των πραγμάτων, 
οσα ίδεν είς τό διάστημα του ταξειδίου, είναι κάποτε 
περιεργόταται καί χαρακτήρισα καί' άλλά παρατρέχο- 
μεν αυτάς, ώστε ν’ άφήσωμεν πλειότερον τόπον διά τό 
μέρος του συγγράμματος, τό περί ’Αγγλίας πραγμα
τευόμενου. Αί πρώται του Λονδίνου ¿ντυπώσεις ησαν 
ευχάριστοι"— ‘ Τό ΛονδΓνον,’ λέγει, ‘ με ΰπερήρεσε, καί 
οι Άγγλοι ωσαύτως υπερευχαριστούντο βλέποντές με. 
Μολονότι ούδ’ έπιστήμας ¿γνώριζα, ουδέ ικανότητα 
κάμμίαν είχα, μ’ δλον τούτο μ’ ¿περιποιούντο φιλοφρό- 
νως. Τωόντι δέν ¿μπορώ άρκετά νά έπαινέσω την 
άξίαν καί τάς όίρετάς των Ευρωπαίων, διότι βλέπουν 
τούς περιηγητάς, δ τούς κατοίκους ξένων τόπων, ώς 
τιμιωτερους κοιί παρά την {δίαν αυτών ζωήν, καί μεγά- 
λως προσπαθούν νά έλκύωσι την ε’μπιστοσύνην τών 
αλλοεθνών" ¿γώ έλαβα παρ’ αυτών ¿ξαίρετον προστα
σίαν.’

“Εν αίτιον τής διά τόν Μίρζαν μεγάλης περιεργείας 
καί προσπάθειας τών κατοίκων του Λονδίνου προήρχε- 
το άπό τήν ¿νδυμασίαν καί τό φαινόμενου αυτού. Οί 
“Αγγλοι, ώς λέγει, καί πιθανόν νά τό λέγη όρθώς, δεν 
είχαν ποτό πρότερον ίδεΐν κανένα σημαντικόν ’Ινδόν, 
άλλά μόνον ναύτας.

‘ 'Οσάκις έκβαινα είς τάς οδούς, πλήθος λαού με 
ήκο)_ούθει" τά παράθυρα ¿γεμαν άπό άνθρωπους, οίτι- 
νες μ’ έθεώρουν ¿κπεπληγμένοι" μικροί δέ καί μεγάλοι, 
νομίζοντές με παράδοξόν τι γέννημα, ¿τρεχαν άπό τά 
κάτω πατώματα των οίκων είς τό δεύτερον καί τρίτον, 
καί άνοήτως ¿ξεφωνούν, * Κύτταξε, Ινα μαύρον, ένα 
μαύρον!’ άλλοι δέ, σωρηδόν καί δρομαίως καταβαίνον- 
τες άπό τάς άνωτέρω στέγας, ήρχοντο είς τάς θύρας, 
καί χάσκοντές με έξίσταντο. Άφού όμως ¿πέρασαν 
οότω δύο τρεις μήνες, πας Ινας έφιλιώθη μετ’ ¿μού, 
καί ί  φόβος, τό» όποιον καταρχάς ¿νέπνεα είς τόν κοι
νόν λαόν, ¿πανσέ.’

“ Τί νά είπω περί τού Λονδίνου ; είς δλον τό προσώ
που τής γής δεν υπάρχει πόλις τόσον μεγάλη καί ώραία. 
Ή  γλώσσα μου δεν δύναται άρμοδίως νά περιγράψη 
τήν υπεροχήν αυτής τής πόλεως.’ Περί τής εκκλησίας 
τού 'Αγίου Παύλου λέγει, * ’Αληθώς ήτον οικοδομή, 
ήτις ήνοιγε τήν καρδίαν τού ανθρώπου, καί ¿νέπνεεν 
ηδονήν. Είς Ίνδοστάν δεν υπάρχουν πέτριναι οίκο- 
δομαί ίσης δυνάμεως, υψους, ή μεγέθους, ε’κτός ολίγων 
τινών είς Βείαπωρ.’ Είς τούτο ε’πισυνάπτει ό μεταφρα
στής τήν ακόλουθον σημείωσιν"— 1 Τό Μαυσωλείου 
τού Σουλτάν Μαχμούτ Σάχ σκεπάζεται άπό θόλον 
παμμέγιστον, ίσον κατά τό υψος με τήν ¿κκλησίαν τού 
Άγιου Παύλου" είς αυτό υπάρχει προσέτι, ¿ξαίρετος 
ψιθυριστική στοά.’

Ό Μίρζας δεν ¿θαύμασε πολύ, καί είχε δίκαιον, 
τό βασιλικόν παλάτιον (τό τού Άγιου ’Ιακώβου), περι
γράφει δ’ αυτό ώς όμοιαζον οίκον εμπόρου. Τό παλά
τιον όμως τής βασιλίσσης τόν ¿φάνη ώραιότατον. Πλήν 
ίσως ούτε τού Ινός ουτε τού άλλου δεν ίδε τό ενδότερον. 
Περί τής πόλεως ¿ν γένει εΰρίσκομεν τά Ιπόμενα"—

1 Αί όδοί τής πόλεως είναι πολλά ευρύχωροι" ¿ξ άμ- 
φοτέρων τών μερών υπάρχουν οίκοι, τρίστεγοι καί πεν- 
τάστεγοι κατά τό υψος, όμοειδείς. Δεν είναι λοξοί, 
ουδ’ ¿κκλίνουν άπό τήν εύθεΓαν γραμμήν" όθεν οι ξένοι, 
καί οί μή γνωρίζοντες, ευκόλως υποπίπτουν είς λάθος. 
Πρός άποφυγήν δε τούτου, ό οίκοκύριος χαράττει τόνομά 
του ε’πί πέταλου χάλκινου, καί προσηλόνει αύτό κατά 
τό άνω μέρος τής Ιξω θύρας του. ΤεχνΓται καί έρ- 
γαστηριακοί ζωγραφούν τό σημείου τού ε’πιτηδεύματός 
των ε’πί σανιδιού, τό οποίον θέτουν άνωθεν τής θύρας" 
ώς, παραδείγματος χάριν, άν ήναί τις υποδηματοποιός, 
βάλλει τό σχήμα υποδήματος" άν ήναι άρτοποιός, τ· 
σχήμα άρτου" άν ήναι οπωροπώλης, διάφορα είδη 
οπωρών.’

Μόλις πλέον άλη3εύει τήν σήμερον τό ένταύθα λεγό
μενον περί τού τρόπου τής τών οίκων καί ε’ργαστηρίων 
διακρίσεως. ’Εργαστηριακά σημεία Ιγιναν σχεδόν 
άφαντα, καί ίδιαίτεραι κατοικίαι σπανίως διακρίνονται 
άλλως πως είμή διά τού άρι3μού,— ¿κτός μεταξύ τών 
όσοι ¿χουν επάγγελμά τι, είς τούς οποίους συμφέρει 
ευκόλως νά εύρίσκεται άπό ξένους ή κατοικία [των. 
Προχωρών ό Μίρζας λέγει"—

* Αί όδοί είναι λι3όστρωτοι, καί τόσον πλατείαι, 
ώστε τρείς άμαξαι δύνανται νά περάσωσιν ή μία τήν 
άλλην" υπάρχει δέ καί διά τούς πεζούς διαβάτας ώς 
τρίπηχυ διάστημα άφ’ έκάστην πλευράν τής όδού. 
Ιππείς καί τετράποδα δεν συγχο-ρούνται νά περιπα- 
τώσιν είς τό μέρος, τό διά τούς πεζούς διαβάτας κιά 
τάς κυρίας προσδιωρισμένον. ’Αμφοτέρωθεν τής όδού 
είναι άνηγερμένοι λυχνοστάται πλησίον είς τούς 
τοίχους τών οίκων? ¿φ’ Ικάστου δέ λυχνοστάτου κρέμε
ται σκεύος ύάλινον άπό σιδηρούν κρίκον" άν3ρωπ·ι 
περιφέρονται κατά τό διάστημα τής ημέρας καθαρί- 
ζοντες τά φανάρια ταύτα, καί βαλλοντες είς αίτά
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ίλαιον και 3ρυαλλίδα" άλλοι δέ παλιν γυρίζουν τήν 
νύκτα μέ λαμπαδα είς την χειρ», *αί άναπτουν τους 
λύχνους γρηγορωτατα, ώστε διαμιάς φωτίζονται και 
λάμπουν όλαι τής πόλεως αί όδοί. Ό  κόσμος λοιπόν 
περιπατεΐ εως τήν δευτέραν φυλακήν τής νυκτός, χωρίς 
άναγκην άπό λαμπαδας ή φανορια. Πογκοινον πράγ
μα είναι είς τήν Ευρώπην νά βλέπη τις ευγενείς καί 
ηγεμόνας νά περιέρχωνται πεζοί χωρίς ιπποκόμους, 
θεραποντας, ή λαμπαδοφορους.’

Ό  Μίρζας είχε μέν δίκαιον νά θαυμάζη τά νυκτε
ρινά φώτα τής πόλεως τού Λονδίνου, ήτις κατά τούτο 
ύπερέβαινε πάσαν άλλην Ευρωπαϊκήν πόλιν άκόμη 
καί πρό έβδομηκονταπέντε χρόνων" άλλ’ ό τότε φωτι
σμός, μέ τόν σημερινόν παραβαλλόμενος, φαίνεται σκό
τος. Τώρα λάμπει άλη3ώς τήν νύκτα τό Λονδϊνον.

Περί τών οίκων λέγει ό Μίρζας τά επόμενα"— ‘ Ai 
κατοικίαι τού Λονδίνου ώς ¿πιτοπλεΐστον είναι τρίστε- 
γοι καί πεντάστεγοι. Είς τήν χώραν ταύτην (τήν 
Βεγγαλίαν) κάμνομεν τούς 3αλαμους υψηλούς διά τόν 
άέρα ¿ν καιρω θερμότητος" άλλ’ είς τήν ’Αγγλίαν τούς 
κάμνουν χαμηλούς διά τό ψύχος καί τόν παγετόν. Τά 
πατώματα είναι ξύλινα, αί στέγαι βάφονται λευκαί, 
οί δέ τοίχοι σκεπάζονται μέ χρωματισμένα χαρτία. 
Όταν πνέη ό άνεμος δυνατά, σειόνται οί τοίχοι τών 
οίκων, οί δέ ξένοι καί άσυνεί5ιστοι φοβούνται μή πέ- 
σωσιν" άλλά δέν υπάρχει αιτία φόβου, μολονότι καί 
εγώ ¿τρόμαξα. . . . Οί εύγενείς καί άλλοι πλούσιοι 
κατοικούν τά μέσα πατώματα τής οικίας" τό υψηλότα
του άφίνεται είς τούς δούλους, τό δέ χαμηλότατου ¿νοι
κιάζεται ώς ¿ργαστήριον. Είς τά ¿ργαστήρια ¿χουν 
3ήκας ύαλίνας,· όπου βάλλονται τά διάφορά είδη.’ 

Μετά τρίμηνον διατριβήν είς τό ΛονδΓνον, άνεχώ- 
ρησε διά τήν Όξονίαν, τήν κα3έδραν τού περιβοήτου 
πανεπιστημίου, όπου ¿περιποιή3ησαν αύτόν μέ πολλήν 
φιλοφροσύνην τινές τών έκεϊ σοφών, μάλιστα δέ οί τών 
ανατολικών γλωσσών ειδήμονες. Τόν ¿δειξαν τά είς 
τάς βιβλιο3ήκας τού Πανεπιστημίου Περσικά καί 
’Αραβικά χειρόγραφα" λέγει δέ ότι, διά νά έξετάσωσι 
καί νά δοκιμασωσι τήν αυτού ικανότητα, τόν ένεχεί- 
ρισανΆιαφορα βιβλία, τών οποίων έξήγησε τό νόημα 
0σΜ|^Ρελώς ήδύνατο" ΰποδηλοί μάλιστα, ότι ¿κείνοι 
δέν εννοούσαν αυτά καλώς" τωόντι, πρός τά τέλη τού 
βιβλίου παρατηρεί, ότι δέν ΰπήρχεν άν3ρωπος είς τήν 
Αγγλίαν, άξιος νά άναγινωσκη ή νά γράφη Περσικά" 
άλλ’ ήσα» πολλοί, οιτινες έπε3ύμουν νά μά3ωσι" τέλος 
δέ, καί αυτός ε’βιάζετο νά στα3ή είς τήν ’Αγγλίαν 
ώς διδάσκαλος τής γλώσσης αυτής, βεβαιούμενος ότι 
ή3ελαν τού ε’μβαίνειν πάμπολλα χρήματα. Άλλ’ 
άπέρριψεν άδιστάκτως τήν πρότασιν, λέγων, ‘ Πενία 
είς τήν πατρίδα μου είναι πολύ καλητέρα παρά πλούτος 
είς τήν ξενιτείαν.’

η αντέχει*.

%<Un> igti tá γ* ή ν·#«»«.
5** γ*.

Π Ε Ρ Ι  Β Ι Α Ν Τ Ο Γ .*

Βια ς  ό φιλόσοφος ένομίζετο ό πλέον εύγλωττος ρήτωρ 
τής ¿ποχής του, καί ένησχολεΓτο μέ πολύν ζήλον, 
υπερασπιζόμενος τούς πένητας καί τε5λιμμένους, πε- 
ποι3ώς δτι υπηρετούσε τήν πατρίδα του. Δεν άνεδέ- 
χετο παρά έκείνας μόνον τάς ύπο3έσεις, περί τών όποιων 
είχε πεποί3ησιν ενδόμυχον, ότι είναι δικαιόταται" διά 
τούτο κατήντησε παροιμία πανταχού, καί, οσάκις ή3ελε 
νά είπη τις, ότι ή δείνα ΰπό3εσις ήτον εύλογος καί 
δικαία, ¿λεγεν, ότι καί ό Βίας αύτός ή3ελε τήν άνα- 
δεχ3ήν. Τοιουτοτρόπως πάντοτε ¿πιτυγχάνων είς τάς 
ϋπο3έσεις του, Ιδωκεν άφορμήν ώστε, οσάκις ήθελαν 
νά ε’παινέσωσι κάνένα ρήτορα διά έπιτυχίαν, Ιλεγαν, 
’Επέτυχε καλητέρα καί άπό τόν Βίαντα.

Τό νά υπερασπίζεται τις όποιονδήποτε άδικούμενον, 
ε’3εωρή3η πάντοτε Ιργον εύγενές καί έντιμον" τό νά 
υπερασπίζεται ομως μέ άφιλοκέρδειαν τούς δυστυχεΓς 
καί τε3λιμμενους, είναι ίδιον ψυχής γενναίας, έξοχου 
καί σπανίας, είναι τωόντι ή ώφελιμωτίρα καί καλητέ
ρα δούλευσις πρός τήν πατρίδα" ¿πειδή ή καθημερινή 
υπερασπισις, τήν οποίαν παρέχει τό δικαστικόν τάγ
μα είς τόν πτωχόν πολίτην κατά τού πλουσίου, είς τόν 
άδύνατον κατά τού δυνατού, τόν τε3λιμμένον κατα τού 
αυθαιρέτου, υπέρ τής ζωής, τιμής, καί ιδιοκτησίας, τί 
άλλο είναι παρά ϋπεράσπισις τής πατρίδος; Ό  αύ- 
τοκράτωρ ’Αναστάσιος έξέδωκε νόμον, διά τού οποίου 
ε’σύγκρινε τά Ιργα τών δικηγόρων μέ τούς στρατιωτι
κούς άγώνας" άλλ’ όμως, καθώς τό δίκαιον τού στρα
τιωτικού άγώνος λαμπρύνει άληθώς τόν στρατιώτην, 
τοιουτοτρόπως ή υπερασπισις τών δικαίων δικών άπα- 
θανατίζει τό όνομα τού δικηγόρου, ώς τό τού Βίαντος. 
— Ε φ . Ν ο μ ι κ ή .

Α Ι Φ Α Σ Ε ΙΣ  Τ Η Σ  Σ Ε Λ Η Ν Η Σ .

Ο Λ Ο Σ  ό περιοδικός τής σελήνης χρόνος διαιρείται 
είς τέσσαρα μέρη, κατά τας τέσσαρας φ ά σ ε ι ς ,  η 
μορφάς αυτής. Κατά τήν ν ε ο μ η ν ί α ν ,  ήτις καί 
σ υ ζ υ γ ί α  λέγεται, ή σελήνη ισταται μεταξύ γής 
καί ήλίου, καί επομένως άνατέλλει καί δύει μετα τού 
ήλίου, γινομένη άφανής, καί ένθαπτομένη είς τάς άκτί- 
νας αυτού. Μετά ταύτα φαίνεται πρώτον τό έσπερας, 
κατά τά δυτικά μέρη τού ουρανού, είς σχήμα δρεπάνου 
διότι τότε βλέπομεν μόνον κατά τό δυτικόν αυτής άκρον 
μικρόν τι μέρος τού φωτιζομένου ημισφαιρίου της. 
Όσον δέ απομακρύνεται άνατολικώτερον τού ήλίου, 
καί άνατέλλει βραδύτερον, τοσούτον βλέπομεν έκτεινό- 
μενον τό φώς κατά τήν έπιφάνειαν αυτής, Ιωσού παρι- 
στάνεται πρός ημάς τό ήμισυ ¡,μέρος τού δίσκου της 
πεφωτισμένου, μετά 90= άπόστασιν άπό τού ήλίου" τοτε 
είναι ό π ρ ώ τ ο ς  τ ε τ ρ α γ ω ν ι σ μ ό ς ,  ή τ ό π ρ ώ-
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το ν  τ έ τ α ρ τ ο ν  αυτής, καί ουομσζεται δ ι χ ό τ ο -  
μ ο ς ,  άνατέλλουσα την μεσημβρίαν, καί δύουσα τό 
μεσονύκτιον. Προχωρούσα εις την περί την γην τρο
χιάν αυτής, απομακρύνεται μάλλον του ήλιου, καί κα
ταντά εις το άπέναντι μ'ρος τής γης' το δε φώς εκτεί
νεται μάλλον καί μάλλον έπ αυτής, έωσοϋ μετα οκτώ 
ημέρας άπό του πρώτου τετραγωνισμόν της καταντώ εις 
τήν 180 τής τροχιάς αυτής' τότε δε εύρίσκεται κατά 
τό έπεσκιασμίνον τής γης μ'ρος, φαίνεται όλος ό δίσκος 
αυτής φωτεινός, καί τό μέν εσπέρας άνατίλλει, τό δε 
μεσονύκτιον δι'ρχεται τον ισημερινόν, καί την αυγήν 
δύει, καί λέγεται π α ν σ έ λ η ν ο ς ,  ή ε’ν ά ν τ ι θ έ -  
, σει '  διότι ϊσταται κατ’ εύθεΓαν άντικρύ του ήλίου. 
Μετά τούτο αρχίζει παλιν νά πλησισζη είς τον ήλιον, 
άνατέλλουσα καί δίουσα πάντοτε βραδύτερου' ό δέ δί
σκος αυτής αρχίζει νά σκοτίζεται κατά τό δυτικόν 
άκρον. ’Αφού δέ παλιν διέλθη 90 τής τροχιάς αυτής, 
τότε φαίνεται μόνον τό άνατολικόν ήμισυ τον δίσκον 
αυτής φωτεινόν, καί άνατέλλει τό μεσονύκτιον, καί δυει 
ιήν μεσημβρίαν, εύρισκομένη ε ι ς  το ν  τ ε λ ε υ τ α ί 
ο ν τ η ς  τ ε τ ρ α γ ω ν ι σ μ ό ν .  Μετά ταϋτα, όσον 
μάλλον πλησιάζει πρός τον ήλιον, τοσοϋτον έλαττόνεται 
κατά μικρόν τό πεφωτισμένου μέρος, έωσοϋ άποκα- 
θίσταται πάλιν δρεπανοειδές, όμως κατά την ανατο
λικήν αυτής άκραν. Τελευταίον, άνατέλλει καί δυει 
μετά του ήλίου, γίνεται αόρατος εντός των άκτίνων αυ
τού, καί τότε παλιν είναι ν ε ο μ η ν ί α , ή  ν έ α  συ
ζ υ γ ί α ,  και ούτως άναπληροι πάσαν τήν περίγειου 
αυτής περίοδον.

ΤΟ ΚΑΠΝΟΧΟΡΤΟΝ.— Α ι ι ο τ ε λ ε ς μ α τ α  
Α ύ τ ο τ .

Σ ν ρ ίχ ιια  χαί τϊλο$ αηό Σίλ. ί> 1 .

ΒΛΑΠΤΕΙ πολύ τό καπνόχορτον, καί όταν έπιβληθη 
είς ειαισθήτους έπιφανείας ικανής έκτασεως. Τό 
αφέψημά του έθανστωσεν ίππον πσσχοντα, όστις βι- 
αίως έποτίσθη αυτό μ’ έλπίδα θεραπείας. Τό ίδιον, 
μεταχειρισθέν ώς κλύσμα διά νά έξολοθρεύση ζωύφια 
οικιακών ζώων, ¿σκότωσε μετα των ζωυφίων καί τά 
ζώα. Γεωργός τις μ’ έβεβαίωσεν, ότι κατά τοιούτον 
τρόπον διέφθειρε πρό μικρόν εν μοσχάριον.

Γυνή τις έβαλεν είς τάς κεφαλάς τριών τέκνων 
αλοιφήν έσκευασμένην άπό ταβακκον καί βο^τυρον, 
πρός ίασιν τής κασίδας' μετ’ ολίγον έπίασαν αυτά 
ζαλαι, βίαιος εμετός, καί λειποθυμίαι, συνωδευμέναι 
μέ άφθονον ιδρώτα.

Ό  περίφημος Γάλλδς ποιητής, βαηΐβιιίΐ, απίθανε 
με σπασμούς καί φρικώδεις πόνους, λαβών ποτήριον 
οίνου μεμιγμένου με ταβάκκον.

"Ανθρωποι έτυχε πολλάκις ν’ άποθάνωσι, μόνον 
διότι, πρός άνακούφισιν σπασμών, έπιαν αφέψημα 20 
ή 30 κόκκων καπνοχόρτου. Το ίδιον άφέψημα, έπι- 
βληθέν είς ψωραλέα μέρη, Ιπέφερεν Ιμετόν καί σπα

ραγμούς. Ό ταν δέ τεθή είς τό ε’πιστόμιον ταυ στο
μάχου, προξενεί λειποθυμίαν, έμετόν, καί ψυχρόν 
ιδρώτα.

Διηγείται ό ταγματάρχης Γ ., ότι είς περίστασιν 
τινά, κατά τό διάστημά τού μεταξύ ’Αγγλίας καί Α με
ρικής πολέμου, οί στρατιώται καθίσταναν αυτοί εαυτούς 
άνικανους είς έκτέλεσιν του χρέους των, βαλλοντβς 
φύλλα καπνού ύπό τήν μασχάλην. Έπέφερε με γαλήν 
αδυναμίαν' έμετός δ’ έπιανε πολλούς έξαφνα καί σφο- 
δρώς ευθύς μετά τό φαγητόν.

Άνέγνωσα περί τίνος πατρός, όστις, άλείψας Εξάν
θημα επί τής κεφαλής τού υιού του μέ καπνοχόρτου 
σίελον, έθανατωσε τό παιδίον.

Μία γυνή έστοχασθη νά ίατρεύση λειχήνα, τόν 
όποιον είχεν ή θυγστηρ αυτής πλησίον τής ρινός, μέ 
ρύπον τής καπνοσυ’ριγγος. Μόλις έπέθηκεν αυτόν, 
καί τό κορασιον μέ τούς οφθαλμούς ανεστραμμένους 
ώρμησεν είς τά όπίσω, καί πίπτον έπισσθη παρά 
τής έντρομου μητρός. Έπλύθη μεν παραντα με ψυ
χρόν ίδωρ τό ήλειμμένον μέρος διά νά καθαρισθη άπό 
τό δηλητήριον, άλλ’ είς μα την' αί σιαγόνες ήσαν ακί
νητοι καί κλεισμέναι' ή πάσχουσα, ήδη αναίσθητος, 
έξέπνει κατά τό φαινόμενον. Ό  ιατρός, κληθείς, ηυρε 
τάς άκρας τού σώματος ψυχράς, τόν σφυγμόν ανεπαί
σθητου, καί τό πρόσωπον νεκρώδες. Μόλις δ’ ήμπό- 
ρεσε μετα μίαν ή μίαν καί ήμίσειαν ώραν νά κάμη 
αυτήν νά συνέλθη.

Σαφώς άποδεικνύουν τά προειρημένα, ότι τό καπνό
χορτον είναι άπό τά πλέον δραστικά καί ολέθρια φυτι
κά δηλητήρια' ενεργεί αμέσως εις τό νευρικόν σύστημα, 
έξασθενίζον, συγχέον, ή καί άποσβύνον τάς ζωτικάς 
κινήσεις. Δύναται άρα ή καθ’Ιξιν μεταχείρισις ένός 
τοιούτου χόρτου, τοιαύτας φαρμακεράς έχοντος ιδιότη
τας, νά συμβαλη ποτέ είς υγείαν, ή μάλλον είναι δυ
νατόν νά μην έχη βλαβεράν επιρροήν; Τωόντι, είς 
τόν έπιπόλαιον παρατηρητήν ένδίχεται νά μή φαίνων- 
ται διόλου τά τής βλάβης σημεία, μικρά όντα καταρ- 
χας' άλλ’ ε’ντεϋθεν ποσώς δέν Ιπεται ότι βλάβη δέν 
προξενείται. Είς τό μέγα τούτο σφαλμα υποπίπτουν 
π~μπολλοι, φανταζόμενοι ότι πάν άπαίσιον αποτέλε
σμα βρώματος, ποτού, ή τρυφής, πρέπει νά φανημάμί
σως. Συχνακις βλέπουν οί ιατροί τά παρόμοια είς 
τούς άσθενεΓς των.

Παραδείγματος χάριν— Δυσπεπτικός τις συμβου
λεύεται τόν ιατρόν του, λίγων ότι πάσχει έκ πόνου ή 
άνέμου είς τόν στόμαχον με κεφαλαλγίαν ή ζάλην, μέ 
περιοδικούς τών μελών πόνους, μέ νάρκην ή με τρόμους 
τών χειρών καί τών ποδών, ένίοτε δέ καί μέ κόπωση 
πνοήν, τεταραγμίνον ΰπνον, ξηρόν βήχα, καί στεγνήν 
καί βραγχώδη φωνήν καθ’ έκαστην πρωίαν. Ό  ιατρός 
τόν δίδει γνώμην νά παραιτήση δι’ ολίγον καιρόν τήν 
κρεωφαγίαν, άλλ’ ό πάσχων άνθίσταται, διϊσχυριζο- 
μενος ότι ποτέ δέν αίσθανεται τόσον καλά, όσον άφοϋ 
χάψη εν καλόν γεύμα. Τότε νουθετεί αύτόν ό Ιατρός ν
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άποφεύγη τά πνεύματα, τόν οίνον, τόν ζύθον, κτλ. ‘ Ε ί
ναι τών άδυνάτων,’ άποκρίνεται, 1 να με βλαπτωσιν 
αυτά, διότι δέν πίνω πολύ' άλλ’ εξ εναντίας καί μέ 
ωφελούν' οσάκις πίνω, αίσθανομαι καλη'τερα' όσον δα 
περί τούτου, δέν έχω άναγκην συμβουλής.’ ’Ερωτάται 
¿ν συνειθίζη τόν καπνόν. ‘ Ναι, καπνίζω ολίγον, καί 
ταβακκίζομαι ολίγον.’ Καλητερον νά τ’ άφήσης όλως 
διόλου, κύριε. ‘ Νά τ’ άφήσω; Σέ β έβ α ιή  έξοχώτα- 
τε, ότι παραπολύ λανθάνεσαι. *Αν έπαραιτούσα τόν κα
πνόν, ήθελα έξεμείν ύπέρ τό ήμισυ τού γεύματός μου.’ 
Αύτό, κύριε, ίσως δέν ήθελε σέ βλαψειν. ' Βλ^πω οτι 
δέν καταλαμβανεις τό πάθος μου, έξοχώτατε. Πρό 
χρόνων μεταχειριζόμενος τά άγαθά ταύτα, έχαιρα κα
λήν υγείαν, καί ουδέποτε μ έβλαψαν. Πώς είναι 
δυνατόν νά μέ βλάπτωσι, καί έγώ νά μή τό καταλαμ-^ 
βάνω ; Νομίζεις ότι άκόμη δέν έμαθα t í  μέ ωφελεί 
καί τί μέ βλάπτει, άφοϋ μα λίστα έζησα τόσους χρόνους 
είς τόν κόσμον ;’ Τό νομίζω, κύριε' και μαλιστα φο
βούμαι μήν άποθάνης, πριν άπο κτήσης τήν άξιόλογον
ταύτην γνώσιν.  ̂ < χ

Ό  άθλιος ούτο; άναχωρεΐ μ’ άγωνίαν, έκ τού ενος 
μέρους έλεγχόμενος ύπό τής άληθείας, έκ δέ τού^άλλου 
καταπιεζόμενος ύπό δυνατής έξεως. Υποστήριγμα 
έχων τήν καλήν αύτοϋ κράσιν, και εις τάς ΰποθ^σ-ΐς 
του περιπλεγμένος, δεν ωνειρευετο καν, οτι ήθελε βλα- 
φθήν άπό τήν κατ’ αυτόν μετριαν χρήσιν τών ερεθι
στικών, δηλαδή, πνευμάτων, οίνων, καπνού, ταβσκκου, 
κτλ., έωσοϋ έφθειρε τήν ύγείαν του. Αυτό το,το πα
σχουν μύριοι. ( >

Ή  τού άν3ρωπίνου σώματος ζωτική αρχή δυναται 
τοσοϋτον ν’ άντιστέκη τήν έπιρροήν δηλητηρίων  ̂βαθ
μηδόν είς αυτό είσαγομένων, ώστε τά ε’ξ αυτών άποτε- 
λ'σματα νά μένωσι διά πολύν καιρόν άπαρατήρητα, 
έωσοϋ, τέλος, υπό τήν ένέργειαν έρε3ιστικής τινός αιτί
ας νά’έκσποση ή αυξημένη δύναμίς των είς φοβεράν ή 
ανίατον ασθένειαν. Τό είς εκτεταμένα Ιλη καί όχ3ας 
λιμνών άπό φυτικάς διαλύσεις προερχόμενον φαρμακον, 
έμβαΓνον είς τό σώμα, άφίνει κάποτε αυτό άβλαβές, τό 
φαινόμενου, εν έτος ολόκληρον, πριν άνο.ψη τον περιοδι
κόν 4φριον πυρετόν.  ̂ , ,

Τοιαϋτα καί άλλα παρομοια δεικνύουν, οτι βλσβη 
δυναται νά προξενη3η είς τά μυστηριώδη τής ζωής 
έλατήρια, χωρίς ήμεΓς ποσώς νά την αίσ3αν3ώμεν. 
Τούτο δέ συμβαίνει καί είς τήν χαθ’ εςιν μεταχειρισιν 
τού καπνοχόρτου καί άλλων ναρκωτικών, προσέτι δε^και 
τών ερεθιστικών, όσα. καθώς έκεΐνα, κάμνουν έντύπω- 
®ιν είς ολον τό νευρικόν σύστημα, χωρίς νά χορηγώσιν 
άναπληρώσεως ή τροφής ύλην.

Τό καπνόχορτον πρέπει νά ήναι μάλιστα έπιβλαβες 
είς τήν νεαράν ηλικίαν, ότε άπαιτείται όλόκληρος^ή 
νευρική ενέργεια διά τήν πλήρη καί έντελή άναπτυξιν 
τών διαφόρων σωματικών οργάνων. Εγνώρισα παιδιον 
οχταετές, τό όποΓον πρό τεσσάρων ήδη ^χρόνων είχε 
συνει3ίσειν νά μασσά τό καπνόχορτον' ήτο δέ ώχρον,

ισχνόν, καί φιλάσ3ενον, πολλάκις έξεμοϋν τό γεϋμά τον. 
Είς άν3ρώπους καθιστικού βίου, καί κατ’ έξοχήν είς 
τούς σπουδάζοντας, ό καπνός είναι μαλιστα έπιβλα- 
βής· έπειδή αί τάξεις τών άνθρωπων τούτων υστερούν
ται, μέχρι τινός, τήν κατά τό μάλλον καί ήττον άντι- 
νεργητικήν επιρροήν τού καθαρού άερος και τής γυμνά- 
σεως.

Ή  γνώμη ότι ό καπνός φερει εύπεψιαν έπικρατεί 
μεν, πλήν είναι διόλου έσφαλμένη. Και αν άληθευη 
ότι καταπραίνει τήν μετα τό φαγητόν άνησυχι,αν τών 
νεύρων τού στομάχου, αυτη όμως προέρχεται άπο πα
ρεκτροπήν ώς πρός τά τής διαίτης, καί δύναται άλλε·- 
τρόπως νά διορθωθη. Έαν αληθώς ευκολυνη την πι- 
ψιν, διατί ταχα οί περισσότεροι, άφοϋ άπορρίψωσι τήν 
συνήθειαν ταύτην, νά αίσθανωνται αύξησιν όρέξεως, 
νά πέπτωσι ταχύτερα τήν τροφήν αύτών, και ν απ·- 
κτώσιν ευσαρκίαν ;

Λέγεται κάποτε, ότι έκ τών καταχρωμένων τήν βο- 
τάνην ταύτην τινές ζοϋν είς έσχατον γήρας'  ̂ τούτο 
είναι μεν άληθές' πλήν και οι καταχρωμενοι τα πνεύ
ματα μήπως δεν μακροημερεύουν ένίοτε ; ΤΑρα επεται 
έκ τούτου ότι τα τοιαυτα ποτα είναι αβλαβή, και μα- 
κροβιότητος προξενα; Ουδ εκ τού πρώτου, ουδ εκ του 
δευτέρου, άλλο συμπέρασμα νά συναξωμεν δέν έμποροϋ- 
μεν, είμή ότι κράσεις τινές άνθίστανται μακρότερον ή 
δραστηριωτερον άλλων εις την δηλητηριον επιρροήν. 
Ό στις δύναται νά ζήση πολύν καιρόν μεταχειριζόμενος 
τήν νικοτιανήν βοτανην καί τήν ρακήν, δύναται χωρίς 
τούτων νά ζήση περισσότερόν.

Έπεκράτησεν είς τινας κοινότητας μία ιδέα, ότι ή 
χρήσις τού καπνόχορτου ένεργει εις προφυλαςιν κολλη
τικών καί έπιδημικων νόσων. Αυτη πρ.π.ι να ηναι 
λανθασμένη. Πάν δ,τι συντείνει πρός έξασθένισιν ή 
χΑΖΑκίεσιν tĉ v Suvcípiswv toj νευρ.χοιι gv(JTYiI¿azoq, τ· 
προδιαθέτει είς τάς ασθένειας ταύτας. ’Εάν ό καπνός 
προ-φύλαττεν άληθώς άπό έπιδημίας, διατί νά μήν 
έξασφαλίζη άπό τάς τής χολέρας προσβολσς^; Εις κάμ- 
μέαν ίσως κοινότητα δέν έκαμε τόσον φρικωδη φθοράν 
ή νόσος αυτη, όσον όπου όλαι των ανθρωπων αι τάξεις 
κυριεύονται άπό τήν άκόρεστον αυτού χρήσιν. Εις τήν 
Αυαναν, τής όπο-ας ο πληθυσμός κατα το 1833 ανι- 
βαινεν είς περίπου 120,000, άφήρπασεν ή χολέρα έν- 
τός ολίγων εβδομάδων 16,000' είς δέ τήν πόλιν Μα- 
τανζας, περι'χουσαν 12,000 κατοίκων, λέγεται ότι διε- 
φθορησαν 1,500' τουτέστιν, εν όγδοον τού πληθυσμού 
καί είς τούς δύο τόπους. Ό τ ι δέ ή χρήσις ή μάλλον 
καταχρησις του καπνού είναι μεγίστη εις την Αυάναν 
Ιπεται έκ τού ότι, κατά τό 1828, έλογαριαζετο κοινώς 
ότι καθημέραν άνηλίσκοντο δεκα χιλιάδων δίστηλων 
σιγτρα. Είς τήν πόλιν τού Μεξικού Καμπεάκην, 
Ιχουσαν 20,000 κατοίκων, άπέ^αναν 4,300, μολονότι 
όλοι χωρίς έξαίρεσιν δίδονται κατακόρως είς τό κάπνι
σμά' άκόμη καί διετή τέκνα είναι παγκοινον νά βλέπη 
τις έκεί καπνίζοντα.
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Ή  γνώμη ότι ή χρησις του καπνό' διατηρεί τούς 
όδόντας δεν υποστηρίζεται οίίτε άπό την φυσιολογίαν, 
ούτε άπδ την παρατηρησιν. Έξ ε’ναντίας, αδυνατίζει 
τά ούλα καί την σκεπαζουσαν τούς λαιμούς καί τάς ρί
ζα; τών όδόντων μεμβράναν, καί ουτω πρέπει μάλλον 
να έπιταχύνη παρά νά βραδύνη την φθοράν των. "Οθεν 
καί δεν εύρίσκομεν καλητέρους τούς όδόντας των όσοι 
καπνίζουν παρά τούς των λοιπών- κατά μέσον όρον 
μάλιστα αύτων τά όργανα ταΰτα είναι είς άτελεστέραν 
διατηρησεως κατάστασιν. Οί ναΰται κάμνουν μεν 
κατάχρησιν της νικοτιανης, καί μασσωντες καί καπνί- 
ζοντες αυτήν" άλλ’ έχουν καί άχρείους όδόντας.

Το κάπνισμά είναι ρυπαρά καί άπειρόκαλος συνή
θεια- ρυπαρά διά την δυσωδίαν, διά τούς καταλασπω
μένους μύστακας καί μυκτηρας, διά τά μαυροπισσα- 
λειμμενα χείλη, καί διά τό οποίον φέρει ε’ρίθισμα του 
συχνοπτύειν. Εις μίαν λοιπόν τόσον βλαπτικήν καί 
άκαθαρτον συνήθειαν άξίζει νά θυσιάζη τις τόσα χρή
ματα ;

Τινές, όμολογοΰντες τό ανωφελές η καί τό βλαβερόν 
τοΰ καπνίζειν, διϊσχυρίζονται μ’ όλα ταΰτα ότι ή πα- 
ραίτησις αυτοΰ ήθελε τούς βλάψειν ετι μάλλον. Άλλά 
πόσα δεν έχομεν παραδείγματα διόλου άναιροΰντα τούς 
φόβους τούτους! Εις πολλάς φυλακάς των εξευγενι
σμένων ε’θνών, κάπνισμα δεν συγχωρείται εις τούςε’κεί 
Ιιαιτωμένους, άν καί όλοι σχεδόν, πριν ε’μβώσι, δίδων- 
ται κατακόρως είς αυτό. Μαρτυροΰσι δέ των κατα
στημάτων τούτων οί επίτροποι, ότι ούδείς των φυλακω
μένων ε’βλαφθη ποτέ διά της ύστερησεως τοΰ ναρκωτι
κού τούτου- άλλ’ότι μετ’ όλίγας ημέρας, σπανίως υπέρ 
τάς είκοσι, ή άνησυχία καί ταραχή αυτών ε’λαττοΰν- 
ται, ή όρεξις αυξάνει, καί ή όψις προδηλως καλητερεύει. 
Εξοχός τις ιατρός μ’ έβεβαίωσεν, ότι ποτε δεν ε’γνώρι- 
σεν άνθρωπον νά ύποφίρη την παραμικράν διαμίνουσαν 
βλάβην άπό τόν τοΰ καπνοΰ παραίτησιν- άλλ’έξ ε’ναν
τίας μάλιστα, πας τοιοΰτος ώφεληθη πραγματικως. 
Ή  ίδικη μου παρατηρησις συμφωνεί καθ’ όλα με τοΰ 
ρηθέντος ίατροΰ την γνώμην- ε’γνωρισα τοιούτους πολ
λούς, καί δύναμαι νά είπω ότι ποτε δεν ώμίλησα με 
άνθρωπον, πρό ενός έτους έλευθερωθέντα της εξεως 
ταύτης, όστις νά μην ώμολόγησεν ότι κατά τό μάλλον 
καί ηττον Γδεν όφελος άπό την άρνησαυτίαν του.

Π Ε Ρ Ι  Μ Ι Κ Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ .

ΠΟΛΛΟΙ, οίτινες διέτριψαν πάντοτε είς τό χωρίον, 
τόν πόλιν, ή την νήσον της γενίσεώς των, έξίστανται 
είς πάν ν.'ον θέαμα, παρουσιαζόμενον είς αύτούς όταν 
άπομακρυνθώσιν ε’κείθεν όλίγα τινά μίλια. *0 χωρι
κός χάσκει ε’κπεπληγμενος τά ε’ργαστηρια, τό έμπό- 
ριον, τα πληθη τοΰ λαοΰ, τά μεγαλοπρεπή κτίρια, την 
πομπήν, τά πλούτη, καί την θεραπείαν της αύλης καί 
μητροπολεως- ήθελε δε μόλις πιστεύσειν την υπαρξιν 
ΤΜούτων πραγμάτων, εάν δεν έβλεπεν αύτά όφθαλμο-

φανώς. Έ κ τοΰ άλλου μέρους, ό νεοφερμένος είς τόν 
ε’ξοχην πολίτης ¿«πλήττεται είς πράξεις πολλάς των 
τετραπόδων καί πτερωτών ζώων, καί είς πολλά κοινά 
άγροτικά ε’πιτηδεύματα.

Έάν είς τον ενα η τόν άλλον τούτων ηθελέ τις διη- 
γηθην τά έθιμα ξίνων τόπων, τά άποβάλλουν διαμιάς 
ώς άπαίσια καί γελοιώδη- τόσον είναι μικρά τά πνεύ
ματά των, καί τόσον περιωρισμένοι οί διαλογισμοί των, 
ώστε τίποτε δεν τούς φαίνεται φρόνιμον καί ορθόν, τό 
οποίον αυτοί δεν ε’συνείθισαν νά πράττωσι.

Την μικρόνοιαν ταύτην πρέπει νά θεραπεύωμεν 
άκούοντες καί άναγινώσκοντες τάς περιγραφάς διαφό
ρων της οικουμένης τόπων, καί τάς ιστορίας παρελθόν
των αίωνων, καί ε’θνών, καί χωρών άπομεμακρυσμενων 
της πατρίδος μας, μάλιστα δε των πλέον πολιτισμένων 
της άνθρωπότητος μερίδων. Άλλά κατά τοΰτο τίποτε 
τοσοΰτον δεν συντείνει είς τό νά μεγαλύνη τό πνεΰμα, 
όσον αί περιοδεΓαι, τουτέστιν, αί είς άλλας κώμας, 
πόλεις, ή χωράς ε’πισκέψεις- όπόταν δε ή χρηματική 
μας κατάστασις δεν συγχωρη τοΰτο, πρέπει νά άνα- 
πληρόνωμεν την έλλειψιν διά βιβλίων.

ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΕΙΝΑ.

Ε λ θ ε τ ε  νά ΰπάγωμεν νοερώς είς τό θέατρον τών 
δεινών της πολυπαθοΰς ήμών πατρίδος. Έγώ κατά 
πάσαν άντγκην σάς οδηγώ διά τοΰ λόγου έκ το-αου τβΰ 
άγιου καί καΰαροΰ καί άμιάντου βήματος τοΰ Ευαγγε
λίου της είρηνης. Ίσως ε’κ της άπλης θεωρίας των 
σωματικών τοΰ πολέμου κακών άνάψη είς τάς ψυχάς 
σας ό κατά των παθών σας ιερός πόλεμος, καί υπερι- 
σχύση ή τοΰ πνεύματος μάχαιρα νά διακόψη τούς αισ
χρούς της φιλαυτίας δεσμούς. Άπέλθετε λοιπόν διά 
της δεανούας είς τάς φοβεράς της πατρίδος δραματουρ
γίας. ‘Έρχου καί ίδε.’ Τί βλέπομεν είς την πρώτην 
σκηνην ; Μάχην της ξηράς. Τπομείνατε νά την 
θεωρησωμεν συντόμως όσον τό δυνατόν. Ίδου τά δύω 
τών πολεμίων στρατεύματα βλέπουσι μακρόθεν προς 
άλληλα κατά πρώτον, παλλόμενα την καρδίαν. ’Ιδού 
συγκινοΰνται, καί προχωροΰσι κατ’ άλληλων ¿νθουσι- 
ώντα. Χιλιάδες άνθρώπων, ώς εΓς καί μόνος%νθρω- 
πος, βηματίζουσιν όμοθϋμαδόν πρός τό χάος τοΰΒανά- 
του. Σκαρδαμύττουσι τά βλέφαρα πρός τάς πρώτος 
άστραπάς της αψιμαχίας. ’Αποχαιρέτα τόν πλησίον 
συστρατιώτην ό στρατιώτης, καί είς όλους ευθύς φαίνε
ται ότι δύει ό ήλιος της ζωης. "Ολος ό αιών τούς 
φαίνεται συνεσταλμένος είς μίαν καί μόνην την της 
μάχης στιγμήν. Καί την γην καί τόν θάλασσαν 
καί τό πάν έκαστος αυτών άθρόον βλέπει συγκεντρω- 
μένον είς την όποιαν πατεί σπιθαμήν τοΰ ε’δαφους. 
’Ιδού ή σάλπιγξ βοα, συνηχοΰσι τά κελεύσματα, κυμα- 
τίζουσιν αί σημαίαι, καί άρχεται ή της μάχης όρμό. 
Κύματα καπνοΰ μαυρίζουσιν άναβαίνοντα καί λακτί- 
ζοντα τόν αιθέρα- κροτοΰσιν άδιακόπως τά στόματα
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ιών τηλεβόλων, έξερευγόμενα μυρίους θανάτους" αί 
πυρφόροι σφαίραι, διαπερώσαι δια τών πυκνών συστη
μάτων, άφίνουσιν ε’ν τούτοις κενα χάσματα αυλακιών, 
ώς είς τά χωραφια τό άροτρον τοΰ γεωργού, η καί είς 
τά ληϊα τοΰ θεριστοΰ τό δρέπανον. Σώματα καλά 
καί γενναία, ώς δένδρα ύψηλά, καταπίπτουσι βαρυ- 
στένακτα, καί άλλα συσσωρεύονται άλλεπαλληλα, ως 
άσταχύων δράγματα είς τάς άλωνας. Όρμώσιν οί 
μαχόμενοι διά τών πτωμάτων, εγκαρδιωμένοι υπό άπελ- 
πισίας- ώθοΰσιν, ώθοΰνται- πληγόνονται, πληγόνουσι- 
φονεύουσιν, άπο3νησκουσι. Νεκρός άντικρούει πρός νε
κρόν, πΰρ είς πΰρ, σίδηρος πρός σίδηρον. Έ πιχαί- 
ρουσιν ώμώς οί νικηταί, ριε3ύοντες ¿ξ αίματος. Μογ- 
γύζουσιν έλεέινώς οί τραυματισμένοι, καί ψυχορραγοΰ- 
σιν ΰπό τούς πόδας τών ίππων η τών πεζών φονευτών. 
Έδώ σπαρταροΰσι χεΓρες καί πόδες, έκεί άχνίζουσι 
καρδίαι καί σπλάγχνα, άλλοΰ κυλίονται σωμάτων, ως 
δένδρων, κορμοί, καί παρέκει σφενδονίζονται κεφαλαί, 
χάσκουσαι είσίτι φοβερώς κατά τοΰ φονέως. Κρουνοί 
κ’αί ρεΓ3ρα 3ερμών αιμάτων με3ύουσι την γην, καί 
καταβαφουσι τάς σορκας, και μολυνουσι ραντιζοντα 
καί ίππους καί όπλα καί φορέματα. ’Αδελφός βαρυ- 
στενάζων καταπατεί τό πτώμα τοΰ άδελφοΰ- εις το 
βά3ος της εαυτών καρδίας αισθάνονται τα 3ανασιμα 
τραύματα τών υιών οί πατερες" και τα τέκνα παρέρ
χονται δακρύοντα τούς πεσόντας γονείς, οίτινες, ε’κτεί- 
νοντες τούς νεκρουμένους αυτών βραχίονας μετα φωνής 
σβυνομένης καί δυόντων όμμάτων, τούς εύχονται, τό 
τελευταίον, υγείαν καί ζωην. Έδώ τρέχουσιν έξάγον- 
τες οί συγγενείς η φίλοι τόν συστρατιώτην ήμι3ανη, 
καί μόλις άνορ3οΰντα τόν κεφαλήν, νά καθιέρωση τό 
όσχατον βλέμμα καί πνεΰμα είς τόν Δημιουργόν  ̂του- 
ε’κ ε ΐ φ3ο.νει καί κατασφοζει τόν φεύγοντα ό διωκων- 
καί μένει, τέλος, τό πεδίον της μάχης μυριόνεκρου πο- 
λυάνδριον, όπου κείτονται σώματα Χριστιανών συμπε- 
φυρμένα πρός έρημα όπλα, καί κτηνών θνησιμαία, 
ε’πισκοπούμενα άνω3εν ΰπό σαρκοφάγων ορνέων, τά 
όποία μόνα διά της φρικώδους αυτών κλαγγής διακό- 
πτουσιν ε’νίοτε τόν κατέχουσαν κύκλω το πάν φοβέραν 
της νεκρώσεως ησυχίαν και πεν3ιμον σιωπήν του θα
νάτου. Πώς σάς φαίνεται τοΰτο τό 3έατρον, άδελφοι ,· 
είναι αράγε ικανόν να κίνηση φοβον και έλεον εις τας 
ψυχας σας πρός βοη3ειαν τών ύπερ πιστεως και πα
τρίδος 3υσιαζομένων ομογενών ; *Ω πόσαι οίκίαι ήρη- 
μώ3ησαν είς ταύτην την μάχην ! Ποσαι χηραι ηδη, 
καί πόσα ορφανά, καί πόσοι γέροντες γονείς περιμενου- 
σιν είς μάτην τούς πεσόντας αύτών συγγενείς! προ- 
κύπτουσι διά τών 3υρίδων, εξέρχονται εις τας οοους, 
ε’ρωτώσι τούς διαβάτας, περιστρέφουσι πανταχοΰ καί 
τά βλέμματα καί τάς διανοίας, πότε καί ποΰ νά ίδωσιν 
εκείνους, τούς όποιους δεν 3έλουσι ,ρλίον ίδείν είς την 
γην, 3ρηνοΰντες διά βίου τόν χωρισμόν των. Πόσαι, 
τέλος, χρησταί της πατρίδος έλπίδες, καί ποσοι βρα
χίονες αύτης σννετάφησαν μετά τών ¿ν τη μάχη

σόντων είς Ινα τάφον, τόν οποίον είς αύτούς προσφέρει 
τελευταίον ή ευσέβεια, δώρον όσιον καί 3λιβερον! 
Δεινόν, άδελφοί, τό 3ίαμα, καί τά παρεπόμενα δεινά 
καί ε’λεεινά. Άλλ’ άν ταΰτα δεν σάς μαλασσωσι την 
καρδίαν, μετάβητε είς άλλην σκηνην. Έλθετε είς 
την θαλασσαν, νά ίδωμεν τούς συμπατριωτας πώς ναν- 
υαχοΰσι, * ποιοΰντες ε’ργασίαν έν υδασι πολλοίς.’

‘ Έρχου καί ίδε.’ Βλέπετε τάς ύψηλάς καί βαρείας 
τών έχθρών τριηρεις, πώς άναβαίνουσιν ώς Ήφαίστια 
είς την θαλασσαν τόν Έλληνικην ; Βλέπετε άπ άλλου 
μέρους τά πλοία τών ομογενών ευκίνητα καί κοΰφα και 
ελαφρά, πώς περιΐπτανται, ώσάν κύκνοι, πέριξ είς τας 
3αρβαρικάς πυργοβσρεις,· ’Ιδού έκπυρσοκροτοΰσι κατ 
άλληλων. ’Ιδού άναπτει ό πόλεμος είς τό πέλαγος, 
όπου πάραυτα συντρέχουσι καί αυτά τα στοιχεία να 
πολλαπλάσιοζωσι τά τούτου δεινά. Ή  θαλασσα βοά,
καί άφρίζει, καί χάσκει συχνακις υποκάτω τών καρα
βιών, άνοίγουσα τάς άβύσσους, ώς παμφάγους φάρυγ- 
γας, νά τά καταπίη. Οί άνεμοι άνυψόνουσιν όρη κυ- 
χατων, καί διακόπτοντες τών πλοίων την όρμην, τα 
συνταράσσουσι, τά στρέφουσι, τά συγκρο^ουσι, και πα- 
ραδίδουσι πλάγιον πολλάκις τό προτρέχον να φυγη τον 
εχθρόν. Ξηρά καί ποΰ; μακροθεν στενάζει, και 
δεν δύναται νά δώση άσυλον είς τά φεύγοντα θύματα 
τοΰ θανατου. Κάν δέ τύχη πλησίον, επιταχύνει τόν 
τούτων όλεθρον πολλάκις διά την σκληρότητα τών 
αποτόμων αίγιαλών. 'Ρύακες πυρός προχέονται και- 
οντες έπί τών ύδάτων- καί προσβάλλοντες είς τας 
πλευράς τών πλοίων, τά σχίζουσιν ε’ξαίφνης, καί τα 
καταποντίζουσιν, η τ’ άνάπτουσιν, ώς ξύλων δρυμόν, 
άναμέσον είς τά κύματα. Βολίδες καί σφαίραι πυρφο- 
ροι σπινθηροβολοΰσιν έν μέσω της νυκτός τοΰ καπνοΰ, 
μαινόμεναι νά φάγωσι σάρκας. Έδώ συμπλωτηρες 
συντετριμμένοι η καιόμενοι τούς βραχίονας κατασπα- 
ζονται άλληλους τόν τελευταίον άσπασμον. Έκεΐ 
σύρουσιν είς τά κάτω τοΰ πλοίου καί συσσωρευουσι 
τούς πληγωμένους αίματοφύρτους καί θρηνοΰντας ε’λε- 
εινώς. Άλλοΰ πολέμιοι συμπεσόντες έπί της κωπαστης 
κατασχίζουσι, καί σφαζουσι, καί πνίγουσιν αλληλους 
είς τό πέλαγος. Κατοραι καί προσευχαί τών άπο- 
θνησκόντων άντηχοΰσιν είς τόν ά-ρα- πτώματα και 
ναυάγια ημίκαυστα έπιπλέουσιν επί της θαλάσσης. 
Πανταχόθεν συρρίουσιν αί εικόνες και τα όργανα τοΰ 
ολέθρου. Ό  δέ άνθρωπος μόνος, έρημος, φυλακισμέ
νος είς μίαν σανίδα, άντιμάχεται πρός πολλά θανατων 
είδη, τά όποία περί αυτόν άμιλλώνται, ποίον προτερον 
νά τόν άρπαση. Εχθρών μανία, και τέχνη πολέμου, 
καί λύσσα πυρός, καί βία κυμάτων, και ζαλη άνεμων 
συναγωνίζονται κατά τών ήμετερων συγγενών έπάνω 
είς Ινα τάφον άχανη !— Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Σ .

Ε ρ ω τ η θ ε ι ς  ό Ίώνσων, δ ι α  τί ή άλαζονεια χαρα
κτηρίζει τόν άμάθειαν, Διότι, άπεκρίθη, καί οί τυφλοί 
κρατοΰν τόν κεφαλόν υψηλότερα παρ οί οξυδερκείς.
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Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.

Ο Α Β Ρ Α Α Μ ,  καταρχάς Ά β ρ α μ , ό μέγας 
πρόγονος καί 3εμελιωτής του Ίουδαί'κοΰ 
έ3νους, καί ό πρώτος, είς τον όποιον έγιναν 
3ε~αι υποσχέσεις ύπέρ του εκλεκτού λαοΰ, 
ήτον ό μεγαλύτερος υιός τοΰ Θάρρα, την κατα
γωγήν ογδόου άπό τον του Νώε πρεσβύτερον 
υίον Σήμ' φαίνεται δέ νά έγεννή3η εις την 
πόλιν τής Χαλδαίας Οΰρ, περί τά 2000 έτη 
προ τής Χριστιανικής έποχής. Ή  ιστορία 
του κατέχει ώς εν τέταρτον του βιβλίου τής 
Γενέσεως— τουτέστιν, άπό τό Ιΐον μέχρι τέ
λους του 25ου κεφαλαίου. Νυμφευ3είς την 
Σάρραν (καταρχάς Σάραν), αδελφήν αΰτοΰ 
προς πατρός, ε’συνώδευσε τον πατέρα καί τον 
ανεψιόν του Λώτ εις Χαρράν, δπου άπέ3ανεν 
ό Θαρρα- έπειτα δέ, κατά 3εΓαν έπιταγήν, 
έχων άκόμη με3’ Ιαυτοΰ τήν ιδίαν του σύζυγον 
καί τον Λώτ, άνεχώρησεν άπό Χαρράν, καί 
προβαίνων είς νότον, έφτασε, τέλος, εις τήν 
έν Χαναάν πεδιάδα Μορέχ. Ή  εποχή κατά 
τήν όποιαν ήρχισεν ή οδοιπορία αΰτη, συμβά- 
σα περί τό εβδομηκοστόν πέμπτον έτος τής 
ηλικίας του, καλείται υπό των χρονολόγων ή 
Κλήσις τοΰ ’Αβραάμ.

Λιμός ήνάγκασε μετά ταΰτα τόν πατριάρ
χην νά όδοιπορήση εις τήν Αίγυπτον, έκ τής 
όποιας χώρας έπιστρίψας εις τόν έν Χαναάν 
τόπον τής διατριβής του, τό έκρινεν άναγκαΓ- 
ον, διά τήν αυξησιν των ίδιων του ποιμνίων 
καί των τοΰ άνεψιοΰ του, νά έκλέξωσι χωριστά 
οίκητήρια' δ3εν, μέ συγκατάνευσιν άμοιβαίαν, 
άπεσύρ3η ό Λώτ προς άνατολάς, καί κατεστά- 
3η μεταξύ των εις τήν πεδιάδα τοΰ Ίορδάνου 
πόλεων, ό δέ ’Αβραάμ μετωκησεν είς τήν έν 
πεδιάδα Μαμβρή.

"Οτε δέ ό μεν ’Αβραάμ είχεν ήδη φ3άσειν είς τό 
έννενηκοστόν έννατον έτος τής ηλικίας του, ή δέ σύζυ
γος αΰτοΰ, ή μέχρι τοΰδε στείρα, είς τό ογδοηκοστόν 
έννατον, έφάνη πρός αΰτόν ό Θεός, καί τόν έδηλοποιη- 
σεν ότι μέγα έ3νος έμελλε νά προέλ3η έξ αυτοΰ- τήν 
ύπόσχεσιν δέ ταύτην, ήτις έφαίνετο σχεδόν άπίστευτος 
είς τήν μητέρα, έπεβεβαίωσε τό άκόλου3ον έτος ή τοΰ 
’Ισαάκ γένεσις.

Πασίγνωστος είναι ή τόσον περικαλλώς έξιστορουμέ- 
νη είς τό εικοστόν δεύτερον κεφάλαιον τής Γενέσεως 
αυστηρά δοκιμασία τής πίστεως τοΰ ’Αβραάμ, δτε ό 
θεός έπρόσταξεν αύτόν ν€ά 3υσιάση τόν άγαπητόν υιόν 
του. Σημειωτέου δέ, δτι καί ολίγον προ ταυτης είχε 
δείςειν ίσχυρώς τήν είς τό 3έλημα τοΰ Θεοΰ εύπεί3ειαν 
του, καί τήν είς τάς 3·υίας υποσχέσεις άδίστακτον αΰ
τοΰ έπιστήριξιν, άποστείλας τόν έξ Άγαρ, τής Αιγύ
πτιας δούλης, υιόν του ’Ισμαήλ, μόνον διότι έπληροφό-

Ε Γ « ε  δ έ  ’ΐ β α ά * ,  Π α Τ Ε ρ ,  ¿δον τ ό  « ΐ ρ  x a i  τ ά  | ν λ α '  « ο ν  ιβ τ ι  τ »  
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t f c u  ε α ν τ ώ  ιίρόβαΧον είς υλοχάρΗ ωοιν, χίχνον. Γενίβ. χβ . 7 , S .

ρησεν αύτον ό επουράνιος πατήρ του, οτι καί απ' αύτου 
ή3ελε κάμειν έ3νος μέγα, έπειδή ήτο σπέρμα τοΰ πα- 
τριάρχου. Ά ν  καί ή τής Σάρρας άπόφασιφν’ άπο- 
βλη3τΤ τοΰ οίκου ή παιδίσκη μετά τοΰ τέκνου #δτής, 
έφάνη σκληρότατη ένώπιον τοΰ ’Αβραάμ έξ αιτίας τοΰ 
υίοΰ του, μ’ δλον τοΰτο, άμα έλαβε τήν προειρημένην 
έξ υψους ΰποδήλωσιν, ‘ άνέστη τό πρωί, καί έλαβεν 
άρτους καί άσκόν ΰδατβς, καί έδωκε τη "Άγαρ, καί 
έπέ3ηκεν έπί τόν ώμον αυτής τό παιδίον, καί άπέστει- 
λεν αυτήν.’

Μετά τόν 3άνατον τής Σάρρας, είς ηλικίαν 127 
χρόνων, ένυμφευ^η ό ’Αβραάμ τήν Χεττούραν, έκ τής 
οποίας έγέννησεν έξ υιούς. Άπέ3ανε δέ ό σεβάσμιος 
πατριάρχης 175 χρόνων ηλικίας, καί έτάφη ύπό Ίσαακ 
καί ’Ισμαήλ είς τόν αυτόν τάφον, δστις περιείχε τήν 
πρώτην αΰτοΰ γυναίκα, είς Μαμβρή.
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ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΑΛΛΟΥ.

Η  ΠΛΝΩΛΗΣ έμάστιζε τρομερώς τήν Μασσαλίαν. 
Πας δεσμός άγάπης ήτον ήδη συντετριμμένος' ό πατήρ 
έστρεφεν άπό τοΰ τέκνου, τό δέ τέκνον άπό τοΰ πατρός' 
ή άχαριστία δέν διήγειρε πλέον άγανάκτησιν. Είς 
τήν άκμήν είναι ή ά3λιότης όταν έξαλείφη ουτω παν 
αϊσ3ημα γενναίου, δταν διαλύη τά δεσμά τής άν3ρω- 
πότητος! Ή  πόλες ήρημώ3η, χόρτος έβλάστανεν είς 
τάς οδούς, λείψανου άπηντάτο είς παν βήμα.

Άπεφάσισαν, τέλος, οί ιατροί συνελ3όντες νά συμ- 
βουλευ3ώσι περί τής λαοφ3όρου νόσου, διά τήν οποί
αν κάμμία 3εραπεία δέν είχεν έτι άνακαλυφ3ήν. Με
τά μακράν σκέψιν, άπεφασισαν όμογνωμόνως, δτι* ή 
νόσος είχεν ιδιαίτερον τινά καί μυστηριώδη χαρακτή
ρα, τόν όποιον μόνον ή νεκροΰ άνοιξις ήδΰνατο νά φανε- 
ρώση' άλλά τήν θανατηφόρου ταυτην έργασίαν ποίος 
ή3ελεν έπιχειρισ3ήν ;

Σιωπή, ώς ή τοΰ κοιμητηρίου, έπεκράτησεν όλίγας 
στιγμάς. Τέλος δέ, χειρουργός, τδνομα Γουϋών, είς 
τό άν3ος τής ηλικίας, καί περιβόητος είς τό έπάγγελ- 
μά του, σηκωθείς έξαφνα, είπε στα3ερώς, * Έστω ! 
εγώ θυσιάζομαι διά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος μου. 
Ένώπιον τής πολυπλη3οΰς ταυτης συνελεΰσεως ομνύω, 
είς τό δνομα τής άν3ρωπότητος καί τής3ρησκείας, δτι 
αΰριον, τά χαράγματα, 3έλω άνατέμειν νεκρόν, καί 
καταγράψειν δ,τι παρατηρήσω.’ Πάραυτα έξήλ3ε τής 
συνελεύσεως. "Ολοι τόν 3 αυμάζουν, ε’λεεινολογοΰν τήν 
μοίραν αΰτοΰ, άμφιβάλλουν δέ άν έπιμείνη είς τόν 
σκοπόν του.

Ό  ατρόμητος καί εΰσεβής Γουϋών, ύπό τής 3ρησκεί- 
ας ένισχυόμενος, έξεπλήρωσε τόν λόγου του. Ούδέποτε 
είχε νυμφευ3ήν' ήτο δέ πλούσιος, καί άμέσως έκαμε 
τήν δια3ήκην αΰτοΰ μετά πάσης δικαιοσύνης' έξωμο- 
λογή3η, καί περί τό μεσονύκτιον έκοινωνησε. Άν- 
3ρωπός τις είχεν άπο3άνειν άπό τήν πανώλη είς τόν 
οίκόν του έντός είκοσιτεσσάρων ωρών' ό Γουϋωυ, τα 
χαράγματα, έκλείσ3η είς τόν αΰτόν 3άλαμον έλαβε 
με3’ έαυτοΰ καλαμάριου, χαρτίον, καί μικρόν τινα 
σταυρό#

Πλήρης έν3ουσιασμοΰ, ήτον δλως 3άρρος καί άτα- 
ραξία' γονατίσας δ’ έμπροσ3εν τ·ΰ νεκροΰ, έσημείωσε 
ταΰτα' 1 Ψυχής ά3ανάτου φ3αρτόν λείψανου, όχι μό
νον δύναμαι χωρίς φρίκην νά σέ 3εωρώ, άλλά καί μέ 
χαράν καί εύγνωμοσύνην. Σΰ 3έλεις μοΰ άνοίξειν 
τάς πύλας ένδοξου, αιωνίου μακαριότητας. Σύ, δει- 
κνύον είς εμέ τήν μυστικήν αιτίαν τής λαοφ3όρου νόσου, 
3έλεις μ’ ένισχύσειν νά ευρω ιατρικόν τι σωτηριώδες, 
— 3έλεις καταστήσειν ωφέλιμον τήν 3υσίαν μου. ΤΩ 
θ ε έ ! σύ 3έλεις εύλογήσειν τήν πράξιν, τήν οποίαν ό 
ίδιος ένέπνευσες.’

Ήρχισεν,— έτελείωσε τήν φοβέραν έργασίαν, καί 
κατέγραψε λεπτομερώς τάς χειρουργικάς αΰτοΰ παρα
τηρήσεις. Έξήλ3εν έπειτα τοΰ 3αλάμου, έρριψε τά

χαρτία είς άγγείον δξους, καί ύπήγεν άμέσως είς τό 
λοιμοκομείον, δπου άπέ3ανεν είς δώδεκα ώρας— 3άνα- 
τον μυριάκις ένδοξότερον παρά τόν τοΰ πολεμιστού, 
δστις, διά νά σώση τήν πατρίδα του, όρμα κατά τών 
πρώτων τάξεων τοΰ έχ3ροΰ, κα3ότι αύτός υπάγει τού- 
λάχιστον με έλπίδα, στηριζόμενος καί 3αρρυνόμενος 
ύφ’ ολοκλήρου στρατοΰ.

Ο ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ. API0. 10.

Ε ις  τήν περίεργον καί άξιόλογον ύπό3εσιν τής 3ερ- 
μότητος ε’πι3υμώ τώρα νά διευ3ύνω τήν προσοχήν σου.

*Αν λαβω κομμάτιον μετάλλου, καί άκριβώς διαμε- 
τρήσω αύτό, έπειτα δέ τό πυρώσω, γίνεται μεγάλητερον 
παρ’ δσον ήτον' άλλ’ άφοΰ ψυχραν3η, έπανέρχεται είς 
τό πρότερον αΰτοΰ μέγε3ος.

Τοΰτο εύκόλως άποδεικνύεται' ιδού, κομμάτιον χάλ
κινου σύρματος, τοΰ όποιου ή άκρα έμβαίνει σωστά 
σωστά είς τήν τρύπαν τοΰ κλειδιού τούτου' είναι δέ 
καί τόσον μακρύ, ώστε άκριβώς πέρνα” μεταξύ τών δύο 
τούτων καρφίωυ, τών δυνατά έπί τοΰ σανιδίου έμπηγ- 
μένων. Πυρόνω τό σύρμα τοΰτο έςίσου είς δλα τά μέρη' 
καί τι επεται; ουδέ είς τήν τρύπαν τοΰ κλειδιού χωρεί 
πλέον, οΰδέ μεταξύ τών καρφίων άρκεί να διίλ3η. 
’Αλλά ρίπτω αύτό είς τό ψυχρόν νερόν, τό έκβάλλω, 
καί τό σφογγίζω καλά' δοκιμάζω έκ νεου, καί ιδού, 
εισέρχεται πάλιν είς τήν τρύπαν τοΰ κλειδιού, καί πά
λιν πέρνα μεταξύ τών δύο καρφίων.

Έ κ τοΰ άπλουστάτου πειράματος τουτου συμπεραί
νω, δτι τό μέταλλον έ κ τ ε ί ν ε τ α ι  μέν διά τής 3ερ- 
μότητος, σ υ σ τ έ λ λ ε τ α ι  δέ διά τοΰ ψύχους.

Τό αύτό πάσχουν δλα τά μέταλλα, καί δλα τά τών 
μετάλλων μίγματα. Ά ν  λάβης σύρμα σιδηροΰν, όρει- 
χάλκινον, χρυσοΰν, άργυροΰν, κασσιτέρινόν, ή μολύβδι- 
νον, τό αύτό αποτέλεσμα 3έλεις παρατηρήσειν. Ση
μειωτέου δμως, δτι μερικά έκτείνονται πολυ εΰκολώτερον 
καί πολύ περισσότερον άπ’ άλλα' παραδείγματος χάριν, 
ό χαλκός εκτείνεται μάλλον τοΰ σιδήρου, ό δέ ορείχαλ
κος μάλλον είτε τοΰ ενός, είτε τοΰ άλλου.

Τό γινόμενόν τοΰτο,— ήγουν ή δια 3ερμοτητος έκ- 
τασις τών μετάλλων,— είναι είς πολλάς τέχνας άξιολο- 
γωτατον. Κυτταςε, παραοειγματος χ^ριν, τον τροχο- 
ποιόν, δταν έχη νά έπιβάλη την σιδηράν στεφάνην 
είς τόν τροχόν άμάξης' ή στεφάνη γίνεται πολύ μικρό
τερα τής περιφερείας τοΰ τροχοΰ, ώστε, ψυχρά ούσα, 
δέν έμπορεΐ κατ’ οΰδένα τρόπον νά π^ριζωση αΰτόν. 
Τί λοιπόν κάμνει ό τροχοποιός ; ρίπτει αύτήν είς τό 
πΰρ, δπου τήν άφίνει νά κοκκινίση, καί κατά συνέπειαν 
νά έκτα3ή" πολ.ύ. Είς τήν ε’κτεταμέϋην ταυτην κατά- 
στασιν έμβαίνει εύκόλως έπί τής περιφερείας' άφοΰ δέ 
βαλ3η καί προσαρμοσ3ή, χύνεται έπ’ αύτής ψυχρόν 
ύδωρ' τό ψύχος κάμνει τόν σίδηρον νά σ υ σ τ α λ 3  η , 
ή νά ε’πιστρέψη είς τό πρότερον αΰτοΰ μέγε3ος' ουτω 
δέ συσφίγγει τό ξύλινον μέρος τοΰ τροχοΰ μέ ϊσην καί"
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μεγίστων ουνχμιν, καί ή στεφάνη διαμένει επί του 
:ροχοΰ μόνον έχ της ιδίας αυτής σ υ σ τ ο λ ή ς .

Καί άπδ τάς μεταβολάς άπλώς της του καιροΰ θερ
μοκρασίας προέρχεται ή εκτασις καί συστολή τών επι
γείων όλων πραγμάτων, έξαιρέτως δέ των μετάλλων' 
τοΰτο είναι τώρα πασίγνωστον εις τους μηχανι
κούς. Εις τδ διάστημα του ίσχυροϋ καυσωνος του 
καλοκαιριού, δύνασαι νά παρατηρήσης δτι πυλαι σιδη- 
ραΐ, μ’ ευκολίαν άλλοτε άνοίγουσαι, προσκολλωνται τό
σον σφιγκτά, ώστε χρεία νά συρη τις δυνατά διά νά 
τάς άνοίξη' τοΰτο προκύπτει μόνον ε’κ τής ηλιακής 
3-ερμότητος, τής τον σίδηρον ε’κτεινουσης.

Συμβαίνει πολλάκις εις πετρίνας καί πλιν3ίνους 
οικοδομάς νά βλέπωμεν ραγίσματα εις τδ άσβέστωμα 
των τοίχων- αίτιον αυτών συνεχώς άλλο δεν είναι εΐμή 
σίδηρους τις μοχλδς ή κλειδίον ε’μβεβλημενον είς τδ 
κτίριον, καί άσβεστωμένον ε’πανω3εν' ή 3ερμότης τοΰ 
ήλίου διαπερνώσα πυρονει τδν σίδηρον, δστις, κατα 
συνέπειαν εκτεινόμενος, πιέζει τδ άσβέστωμα, και κά- 
μνει αύτδ νά σχίζη' τήν νύκτα συστέλλεται μέν ό 
μοχλδς εις τδ σύνη3ες αύτοΰ μέγε3ος, άλλά τδ άσβέ
στωμα δεν άκολου3εί τον σίδηρον' τήν ε’παυριον, ίσως, 
ή 3ερμότης εκτείνει παλιν τδν μοχλδν, δστις καί παλιν 
ώ3εΓ τδ άσβέστωμα, τδ δέ ραγισμα μεγαλυνεται, καί 
ουτω κα3εξής, άμοιβαδδν ε’κτεινομένου καί συστελλο- 
μένου τοΰ σιδήρου, εως νά πέση τδ άσβέστωμα. Πολ
λοί πολλάκις άποροΰν, τίνι τρόπου τδ άσβέστωμα των 
οίκων αυτών γεμίζει τόσον ταχέως άπδ ραγίσματα' 
πλήν πολλάκις, ώς είπαμεν, αυτά προέρχονται μόνον 
άπδ τάς βραδείας μέν καί μικράς, δυνατάς δμως συ- 
στολάς και εκτάσεις σιδηροΰ τινδς μοχλού ή κλειδιού 
υποκάτω τοΰ άσβεστώματος.

Έσχάραι, άναμέσον εις πλίνθους όπτάς (τούβλα) 
στερεωμέναι, γίνονται μετ’ ολίγον άστατοι, ό δέ πέριξ 
αυτών πηλδς ραγίζει, καί με τον καιρδν πίπτει, ουχί 
δι’ άλλο εΐμή διότι ό σίδηρος ε’κτείνεται ϋπδ τής 3ερ- 
μότητος τοΰ πρώτον εις τήν ε’σχάραν άναπτομένου πυ- 
ρός' εκτεινόμενος δέ άπω3εί τάς πλίν3ους. Άφοΰ τδ 
πΰρ σβεσ3ή, ή μέν ε’σχάρα συστέλλεται είς τδ πρώτον 
αυτής μέγε3ος, αί δέ πλίν3οι μένουν δπου ε’σπρώχ3η- 
σαν, καί διά τοΰτο έμπορεϊς νά κρίνος όπόσην έκτασιν 
έλαβεν ή ε’σχσρα, κυτταζων τήν μεταξύ αυτής καί 
τών πλίν3ων χαραμίδα.

Πολλοί τεχνΓται, ωραίας καί λεπτάς μηχανάς κατα- 
σκευαζοντες, έχουν νά προφυλαττωσιν αυτάς άπδ τήν 
τών μετάλλων εκτασιν' ό ώρολογοποιδς κατεξαιρετον 
έχει νά πράττη τοΰτο.

Έξετάζοντες τήν κατασκευήν όποιουδήποτε κοινοΰ 
ωρολογίου, εύρίσκομεν δτι δλοι οί τροχοί έχουν βελόνας 
ήτοι άξονας χ α λ ύ β δ ι ν ο υ ς  , δουλεύοντας μέσα είς 
ό ρ ε ι χ α λ κ ι ν α ς  τ ρ ύ π α ς .  Διατί τοΰτο ; Διότι 
πρώτον μέν ό χάλυψ, ών πολύ δυνατώτερος τοΰ ορεί
χαλκου, γίνεται καί πολύ άρμοδιώτερος άξων' τωόντι, 
βελόνη όρειχαλκίνη ή3ελε λυγίσειν άπδ τήν μαλακό-

τητα' άλλ’ εκτός ταύτης υπάρχει καί δευτέρα αιτία.
Ό  χ ά λ υ ψ  δεν εκτείνεται ύπδ τής 3-ερμότητος, δσον 
ό ο ρ ε ί χ α λ κ ο ς '  δ3εν, όταν κρατώμεν ώρολόγιον 
ε’πάνω μας, ή τοΰ σώματος 3ερμότης κάμνει καί τά 
δύο μέταλλα νά έχτείνωντχι' άλλ’ ό χαλύβδινος άξων 
ε’κτείνεται όλιγωτερον τής όρειχαλκίνης τρύπας, καί διά 
τοΰτο ή τοΰ άξονος κίνησις πάντοτε μένει ε’λευ3ίρα.

Άλλ’ ε’άν, τουναντίον, αί μέν βελόναι ήσαν όρε ι- 
χ ά λ κ ι ν α  ι ,  αί δέ τρύπαι χ α λ ύ β δ ι ν α ι ,  τδ 
άποτέλεσμα όποιον ή3ελεν είσ3αι; Αί όρειχάλκιναι 
βελόναι, πολυ μάλλον τών χαλύβδινων τρυπών ε’κτει- 
νόμεναι, ή3ελαν στήνειν τά τοΰ ωρολογίου κινήματα.

Ή  διά 3ερμοτητος έκτασις ε’πενεργεΓ καί είς τδν 
ήχον τών κωδώνων. Παρατήρησε όποιον όξύν τόνο'/ 
καμνει τδ κωδώνιον τοΰτο' ιδού τδ πυρόνω, ώστε νά 
ε’κτα3ή”. Άκουσε τώρα' πόσον όλιγώτεοον οξύς είναι 
ό τόνος του.

Ά π ’ δλα τά είς τούς χημικούς εγνωσμένα στερεά 
σώματα, πλειοτέραν έκτασιν καί συστολήν ε’πιόέχονται 
τά μέταλλα' άλλά πάσα στερεά ούσία ε’κτείνεται μάλ
λον ή ήττον διά τής 3ερμότητος, μολονότι ό τής ε’κτά- 
σεως βα3μός δέν ε’μπορεί νά ε’ξακριβω3η μέ ίσην ευ
κολίαν.

Τά μέταλλα είναι οί εντελέστεροι 3 ε ρ μ α γ ω γ ο ί  
τών δσους γνωρίζομεν τδ δ’ αίτιον, διά τδ όποιον δέν 
ραγίζει τδ κασσιτέρινόν τοΰτο άγγεΓον, όταν αίφνιδίως 
γεμίζω αύτδ μέ βραστόν ύδωρ, είναι άπλώς έπειδή ή 
3ερμότης άγεται ταχέως είς πάν μέρος τοΰ κασσιτέρου, 
δστις κατά συνέπειαν ε’κτείνεται επίσης έντδς καί εκτός.

Πήλινα ή πέτρινα σώματα, είτε φυσικά είτε τεχνη
τά, είναι 3ερμαγωγοί κάκιστοι' παρόμοιος δέ είναι 
καί δ υελος. ’Εάν είς ύέλινον ποτήριον χυσω βραστόν 
Γδωρ, σχεδόν είναι βέβαιον δτι 3ίλει σπάσειν ή ραγί- 
σειν, ε’πειδή τδ εντός μέρος αίφνιδίως έκτείνεται, καί 
ή 3ερμάτης δέν άγεται αμέσως εις τδ εκτός' τδ ε’ντδς 
λοιπόν, μεγαλυνόμενον ε’πί μάλλον καί μάλλον, βιάζει, 
τέλος, τδν ΰελον νά ραγίση.

"Οσον παχύτερος ό υελος, τόσον βεβαιότερον τδ ρά- 
γισμα' ό3εν καί βλέπεις γενικώς τους χονδρούς πυ3- 
μένας τών κουπών νά χωρίζωσιν, δταν βαλ3ή" 5ίς αύ- 
τάς ζεστόν ύδωρ, ε’πειδή τότε ή 3ερμότης άγεται άά!ομη 
βραδύτερον διά τοΰ τόσον παχεος όγκου' άλλά λεπτό
τατος υελος ε’μπορεί να γεμισ3η αίφνιδίως άπδ βράζον 
νερδν, χωρίς νά ραγίση, κα3ώς, παραδείγματος χάριν, 
τινά είδη φιαλών είς τά τοιαΰτα ή 3ερμότης μετα
βαίνει ταχέως άπδ τδ ε’ντδς είς τδ εκτός μέρος, άμφότε- 
ρα εκτείνονται ε’ξίσου, καί ούδεμία σύντριψις άκολου3εΓ.

Άρκοΰν, προς το παρόν, αί όλίγαι αυται παρατη
ρήσεις περί τής διά 3ερμότητος ε’κτασεως τών στερεών 
είς τδν προσεχή άρι3μόν 3ίλω προσπα3ήσειν νά σε 
δείξω τήν τών υ γ ρ ών  έκτασιν διά τής αυτής κρα- 
ταιάς ε’νεργείας.
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Ε .Μ Π Ο Ρ Ι Ο Ν  T O T  Ι Ν Λ Ι Κ Ο Τ  Α Ρ Χ Ι Ι Ι Ε Λ Α Γ Ο Τ Σ .

Μ ε τ α ξ τ  τοΰ νοτιανατολικοΰ τής Ασια; άκρου και 
τοΰ άρκτώου παραλίου τής Άουστραλιας υπάρχει εκτε- 
τααένον ά3ροισμα νήσων, γνωστων ύπυ τονομα αι Νή
σοι τοΰ Ίνδικοΰ ’Αρχιπελάγους. Κυριώτεραι είναι ή 
Σουματρα, ή Ίαύα, ή Βόρνεος, αί Μολοΰκκαι, ή Κέλε- 
βες, καί πλή3ος άλλων ίκανοΰ μεγέ3ους. Έμπορικώς 
3εωροόμεναι, αί νήσοι αύται είναι πλείστου λογου 
άξιαι είς τδν πολιτισμένου κόσμον, κα3ότι εύπορουν

ρή3ησαν πάλιν είς τήν 'Ολλανδίαν τδ 1814, ο Αγγλος 
κυβερνήτης Θωμάς 'Ράφφλης ε’3εμελίωσε τήν αποικίαν 
τής Σιγγαπόρας, ώστε νά έχωσιν οί συμπατριώται 
αύτοΰ είς τάς 3αλάσσας εκείνας οχύρωμά τι καί ύπερ- 
άσπισιν τοΰ εμπορίου των άπδ τάς τών 'Ολλανδών έπι- 
δρομάς καί απαγορεύσεις. Ή  3έσις τοΰ καταστήματος 
έκλέχ3η άριστα. Ή  Σιγγαπόρα είναι νήσος, είκοσι- 
επτά μιλίων έχουσα μήκος, καί δεκαπεντε πλάτος, 
κειμένη κατά τδ άνατολικδν άκρου τοΰ πορ3μοΰ τής 
Μαλάκκας, ή τοΰ πορ3μοΰ δστις χωρίζει την Σουμά-

είς τάς χείρας διάφορων ε’ντοπιων φυλ 
γον μόνον ώφελοΰνται άπδ τα προίοντα της πατριδος 
των. Οί πρδ πολλοΰ είς τδ ’Αρχιπέλαγος τοΰτο κυρί

ων μονον 111 είναι Ευρωπαίοι, καί 96 ’Ινδοί Εύρω- 
παίκοΰ αίματος. Τδ δ’ επίλοιπου τοΰ πλη.3υσμ.οΰ πα-

τοΰ νά πραγματεύωνταί τι εκεί' 23εν οί ποpot τής Βαρ
νέου μένουν κατά μέγα μέρος κεκλεισμένοι, άν καί άφ3ο-

καί πωλοΰνται τά προϊόντα ξένων χωρων. Απυ τον 
Μάϊον 1835, εως τδν Mai ον 1836, τών μέν είσαχ3έν-

όπ.ίων ολίγοι μόνον είναι Ευρωπαίοι. Οί 'Ολλανδοί σαν, — Κάμφορα, άπδ τήν Μα).αίαν καφές, άπο την 
έχουν προσέτι καταστήματα ε’πί τών παραλίων τήςΚέ- Ία 'αν καί Σουμάτραν χρυσός, απο την Βορνεαν' πι- 
λεβες, καί διαφόρων άλλων νήσων τοΰ μεγάλου τούτου II πέρι, άπδ τήν Σουματραν' αχγον, γενομενο,ν εις τη» 

αίτινει- 3εωοοΰνται ώί άποικιακά κτήμα- Σενναπόραν' κασσίτερος και άλλα μέταλλα, άπο τηνά3ραίσματος, αίτινες 3εωροΰνται ώς άποικιακά κτήμα- ΙΓΣεγγαποραν' κασσίτερος και αλλα μ _  ̂ . ι j
τα τοΰ βασιλόως τής ’Ολλανδίας. Πρδ πολλοΰ άπολαμ- Μαλαίαν' ζάχαρου, άπδ τήν Σιάμην' όρυζιον, απο τήν 
βανουν οί'Ολλανδοί δια μέσου τών κτημάτων τούτων Μαλαίαν καί Σιάμην' άλας^άπδ την Σιαμην' τα, 

‘ς τδ μέρος τοΰτο τοΰ κόσμον, άπδ διαφόρους τόπους' όπιον, άπο την Ινδοσταν καιέμπορικδν μονοπωλείον είς 
διατηροΰντες αύτδ μέ τά χείριστα μέσα. Τα κυριωτε- 
ρα προϊόντα τής νήσου Ίαύας είναι ορυζιον, φυτικά 
έλαια, καπνόχορτου, ζάχαρου, καί καφές' προσέτι, ιν
δικόν, κοκοκάρυα, τέϊ, καί μετάξιον.

Ή  Σιγγαπόρα είναι τδ κέντρου όλου του εις το Ιν
δικόν ’Αρχιπέλαγος Βρετανικοΰ εμπορίου. "Οτε τα εν 
‘Ινδίαις 'Ολλανδικά χτήματα, τά έπί τοΰ ε’σχάτου πο
λέμου πεσάντα είς τάς χείρας τών Βρετανών, παρεχω-

προσέτι, σίδηρος, μεταξιού, κοκοκάρυα, κόγχη, μαργαρι
τοφόρος, άρώματα, κτλ.

Άπδ δέ τήν Βρετανίαν είσάγονται είς τήν Σιγγα- 
πόραν τά επόμενα' βαμβακερά υφάσματα κ«  νήματα' 
μαλλινα υφάσματα' Σβεκικος καί Αγγλικός σίδηρος 
καί χάλυψ' σιδηρουργήματα' πήλινα καί ϋάλινα σκεύη' 
οίνοι, πνεύματα, καί ζύ3οι' σχοινιά' πυροβόλα καί 
πυρίτις' βαφαι διάφορων, ειδών, ρητίνη, πίσσα» κτλ.
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Η  Κ Σ Τ ΙΑ .

Ψ ιλτά τη  Χ λόη  μου !  ένώ είς àîutftfov μωρίας 
Ε ίίε^ χοντα ι οι τλουσιοι, χαί τη£ xfw.i5oJÎ«i 

Οί àXaÇôvEf, οί τυφ λοί, χαί %ορυ£όυδεις άνόρωποι,
Ή μ£Ϊ£ à f  ύιιεχφύγωμεν, μηδέ άς έπεμξωμεν 

Ε ίς  Toùf τ£ελλου£ aùrûv χο£»0£, x ’ ά* χατηγιρηέώμεν 
Ώ {  'ιδιότροποι, χωφοί, t b j ô J e v o i ,  μιίάνβ^ωιτοι.

Σ υχνά  <!’ àoroσυιώμεόα έχ τοΰ εϋδύμου χόιΓμου
’Σ τον οίχον, τήν εστίαν μ α?, οιτου a iroutfru f, φώ£ μου, 

Ό  t»W£ ό ΐυζυγιχό? έναοχολόι" τα£ ώ»α£ μα£·
’ ΕντοΟία ¿ίν εισέρχεται γείσων uiôç âojùfwv,

Ή  ¡¡vog πολυπραγμονύν lis  τήν του ά λλου τρίίον,
Δ ιά  νά δλί?ουν τήν χαράν 'ς  ras έγχαρδίους X^PaS μας.

’Ε άν r ήν υντω£ ά λη ίή  τιμώμεν Ευτυχίαν,
Κ είται αΰτ·ή ύς ήησαυρός εΐ£ τήν ήμών χαρδίαν'

Μ  ο ) /  ο! £Ι£ δάλα(Γ<?αν χαι γήν  τά  ϊχ ν η  τη£ ήηρεόοντες·
Ό  χόιίμο.Ε μή  πιισέής οτοτέ ότι â à  μα£ χαρίση'

I lâ ffa  χ α £ α  ά α ί ¡¡μάς μόνους à f  àvaêfùffrj,
’Σ  τήν φίλταταν χαλό€ην μα£ τ ά  μ ε ϊα  άνιχνεύοντΕ£.

Τοΰ Γνώε ή περιστερά ej' j  τα ρ α χήν έμ€ήχε,
Όοτότε μ ’ ανυπόμονα πτερύγια  ά φ ίχε  

Τ ην χιΙωτόν, το αΤφαλε^ έχεΓνο χα ταγώ γιον.
Ε ι£ τήν μ α τ  αίαν εχόρομήν orixfÛ£ οίτοτυχοΰβ'α,

Ή  οβνις τότ’ ίοτέιίτ^Εψε, ’ ς τό άχανε£ ζητούσα  
Τήν hgàv χαί οτάλιν ναόν, γυμ νή , χωρίς ά γώ γ ιον.

"A φ=ί του£ τόν Υ μ ένα ιον  μωρώς περιγελώντας·
Του£ tûv χρυσίνων του ώρων τί> μ έλ ι εχτ^υγωντα£

Ί Ιμ α £  άς έρωτήσωσιν' Ώ  άηδων, χελάδηβΌν 
"Οτι οξβΰς νοούμενος ο γάμος επιφέρει 

E if  μιάν ψ υ χή ν  ευαίίΓάητον &εία£ τροφάς, χ ’ έν με^ει 
Ή λ ό ί ι α  επίγειο, επίγειον παξάδειβον.

Τ ά  βρέφη μας â à  μ ά ς γεννούν τερπνάς παραμυέίας'
"Αν οταιδευδνιΓι χ α τ ’ ευχήν, πηγα ί φιλοστοργίας 

Θέλουν φανήν εις τους γονείς, χαι βρίσεις τρυφερότατος'
Το πνεύμα, t u v  υορφόνομεν με άγρυπνον φροντίδα"

'Τ ά  ¿¡¿ομεν τήν άγαόήν, τήν έντιμον μερίδα,
Κ α ί τά  προετοιμάζομεν οδόν μαχαριότητο£.

■Κ’ Ενώ χαρπίμως &ά τελούν το φρ'.νημα της πείρας μας, 
■Νέους â à  μάς  χα^οτοιοΰν, ευαρεστούν τα γήρας μας, 

Κ « ι με στεφάνους σ χ  χοίμοΰν τα ί  πολιάς μας τρίχας.
ΕΪ£ άρετάς αύξάνοντα το έγ χ λ η μ α  â à  φύγωίμ  

Τήν τΰ ν  γονέων των (ίταργήν πληρόνοντα, â ’ άνοίγωίι 
Με ανταξίους άμοι§άς τάς τής  ψ υ χν ,ί μας π τ ύ χ α ς .

Ω  ά γα ύά  άόάνεκ1τα ! 5λα  β»ν’ ί&ιχά μας'
’Σ τό βύμπα.ν ζωντες άγνωστου μέ τά  τεχνίόιά μας,

"Η xa ί παρά τού βύμπαντος λησμονημένοι τέλεια.
Μ ονά^χαι, * A ! τα  πλούτη βας ¿ιόλου ¿εν φβονοΰμίν* 

Tous μεγιστάνας βλέποντες ήμεϊς τους βυμπαέοΰμεν,
Κ α ι μαχαρίζομεν ημάς— M axjàv  ή τολυτίλΕ ια  !

Τώ οντι ôcqsâovog iôü Stv είναι ή μερίς μας·
'’Ο λ ίγα  οτλήν χαϊ τα τ ίινά  ζητεΓ ή ϋτα » |ί£  μας, 

Κ α ^όψ -είν’ όλι^ώ ταται χ'·«! χρεΐαί μας τής φύσεως'
Ε ις τοϋτο, ναι, ίυνίίταΤαι ή τέχνη  του βιΰναι,

Α ί  χυ |ια ι ά νά χχα ι ίου νά ϊ '  ίξαρχωσι μόνοι'
Φρονίμους νά έ τ α ίχ ο λ ·^  τ ά  τή£ μιχράς ίου xTvjffiwfs

X « fi£  λοιπόν νά πίνωμεν πλεονεξίας χώνε ta,
Ε ις όσα μά ς έχάρισεν ή εΰεργέτις Πρόνοια,

Σ ιυ τ η λ ο ι, εΰγνώμονες, ευχάριστοι Γτά ζω μ εν  
Δ ιό τι, à* χαί ταπεινή  ή ¡¿ιοχτηϊία μ α ς ,

Ο λη ν α£ τήν χαιρώ μεθα , άφοΰ είναι iûia μα£·
n û £  τά£ f£vyoùffa£ ώνα£ μα£ εις μάτην νά σχορπωμεν ;

Κ ’ άν μα ς πλαχόνουν συμφοραί, χρεία  νά υποχλίνω μεν  
Κ ’ άν μά ς άρνούνται χάρισες, χρεία  νά ΰπομείνω μεν  

Κ '  άν μάς προσφέρουν χ ά ξ ιτα ς , εύίυ£ εϋ^νωμοιΤ.'νη.
Φ ιλτάτη  Χ λόη  μου ! αυτό φρονίμων είναι ίέιον,

Αυτό είναι ήυμ ίαμ α  χαρόιαχνν, άίόιον,
Κ α ί τοΰ οποίου ή όβμή του£ ουρανούς ήόύνει.

Δεν άπαιτοΰμεν  ξενισμόν ’ς τήν γήν πολυχρονίως,
Διότι σπάνια γ λ υ χ ύ ς  ό χιινώ&ης β ίος'

Ά λ λ ’ οταν ίχπίραιωόή τό γηίνον συμπόσιον,
Έ χ  τής τρ α π ίζη ς  ήσυχοι τότε άς ΐγερΟωμεν'

’ Σ τ ά  τέχν’ ας τήν άφή<ίωμ£ν· οϋτε δέ νά φίονώμεν 
’ Σ  του οίχου μας  τ ά  λ είψ α να  τό έσχατόν μας γρόσιον,

Μέ β ή μ α τα  προσεχτιχά, δεμένοι χέρι χέρι,
Ούτω περνωμεν τήν ζω ήν, όπου χαί άν μάς φέρη 

Ή  δίχρους τής ζω ής οδός· ( χαρά ς χαί λυ«·η£ χ ρ ώ μ α τα ) ' 
Κ αί τα£ μ α τ  αίας τη£ (Τχηνά£ φεΰγοντες άδαχρύτως, 

Α τ ά ρ α χ ο ι, αμέριμνοι, άφο€οι, άτρομήτως
Τό χ ώ μ ά  μ α ς  μιγνυομεν μέ των νεχρών τά  χ ώ μ α τ α .

Κ ' έν τοΰτοΐ£ ή Συνείδησις, π ισ τή  μ.ας φίληνάδα,
Θ ά ΐλ 6 ' εις συνοδίαν μα ς 'ς τήν ζοφεράν χοιλάδα,

Κ α ί è à  εύφράνη ¿υό ψ υ χα £  είτ μέρος όυσανά.ξατον'
Κ ’ άν δεν ήν’ ά λ λ η  xouaiffif έχτό? από έχείνην,

Ό .ς 'Α γ γ ε λ ο ς  εϋνοϊχ0£ à à  ψιόυji'ff’ ειρήνην
Θ ά μαλαχώ ση τόν σχληρόν έχεΐνον νεχροχράέτατον.

Μ ετάφ ρ . 1 . 1 . 2 .

Σ τ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Τ Σ  Άγγλος τελειόνει διατριβήν τινα 
πεοι της θρησκευτικής κλίσεως των γυναικών με τους 
ε’φε^ης λόγους·—Ά ν ό Χριστιανισμός ήνοιγκάζετο να 
φυγη άπό τά καλσ.τιχ των μεγιστάνων, τάς άκαδημίας 
των φιλοσόφων, τάς αυλάς των νομο.σετών, η τήν πλη- 
5·ύν των πολυάσχολων, τάς γυναίκας ή3·έλαμεν εύρεΓν 
έσχατον καί καάαρωτερον αυτοϋ καταγωγιον" ό τελευ
ταίος ναός του ή3·ελεν εισθαι ή γυναικεία καρδία’ το 
τελευταίόν του άκροατήριον, τέκνα συνηγμενα τίέριξ των 
γονάτων τής μητρός- το δέ τελευταΓον άφιερωμα, ή κρύ
φιος προσευχή, σιωπηλώς φευγουσα ε’κ των χειλεων αυ
τής, καί μόνον είς τον 3ρόνον τοΰ Ύψίστου άκουομενη.

Τ α  σημεία τοΰ καλοΰ υδατος είναι— ότι θερμαίνε
τα ι καί κρυόνει γρήγορα- ότι το μέν 5ερος είναι ψυχρόν, 
τόν δε χειμώ να ολίγον τ ι ζεστόν" ότι, ε’άν μ ία  ρανίς 
αϋτοΰ στεγνώση ε’πί λευκοΰ υφάσματος, δεν άφίνει τό 
παραμικρόν στυμμα" καί ότι δεν ί χ ε ι  οΰτε γεΰσιν, ουτε 
όσμ-ήν. Τά γλυφά νερά κάμνουν τό δέρμα τραχύ, τά 
δέ γλυκέα, λείον. Κρέας ή χόρτα βραζόμενα είς γλυ
φόν υδωρ δεν γίνονται τρυφερά, κα5ώς όταν βράσωσι 
μέσα είς γλυκυ.


