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Η ΑΛΚΗ.
ωμούς υπερβαίνει καί τόν ίππον αύτόν. Ή  κεφαλή 
του είναι μεγάλη καί μαυιρυλή, τό άνω χείλος πρ-οέχον 
καί πολύ εύκαμπτον, χρησιμεΰον διά νά σύρη προς τά 
κάτω ή νά διευΑύνη είς τό στόμα τούς βλαστούς^καί 
τά κλωνία τών δένδρων, άπό τα οποία ζώοτροφείτατ 
τά ιυτα μεγάλα καί ανοικτά· τά όμματα μικρά και 
άψυχα' ή μύτη πλατεία· οί μυκτήρες μεγάλοι· ό τρά
χηλος βραχύς καί δυνατός, μέ χαίτην δρΑιον· τό οέρ 
μα σκληρότατον, μόλις διαρρηκτόν- τό 31 σώμα Ισχυ
ρόν, είς σκέλη του πλέον άσυμμέτρου μήκους έπιστηρι- 
ζόμενον. Τά κέρατα φΑάνςυν είς τό έντελές σχήμά τ«»

Η  Α Λ Κ Η  γεννάται είς τάς δασώδεις έρημους τής 
Πολονίας, Σβεκίας, καί Σκανδιναυίας, ως και εις τας 
βορεινάς χώρας τής ’Αμερικής. Είσέτι μένει άδηλον, 
έάν ή Σχανδιναυίκή καί ή Άμερικανη Αλκη αληΑως 
¿μοιάζωσι κατά πάντα, μολονότι γενικώς τοΰτο ύποΑέ- 
τουν οί φυσικοίστορικοι- πλην ουοολως είναι απιΑανον, 
νά ύπάρχη διαφορά τις μεταξύ των, τουλάχιστον τοιαύ- 
τη, οποία γενικώς διακρίνει τα τής Αμερικής ιΑαγενή 
ζώα άπό τούς Ευρωπαίους άντιπροσώπους των.

Τό ζώον τοΰτο είναι τό άκομψότερον καί τό μεγάλη- 
τ*ρον ένταυτω έκ τοΰ γένους τών έλαφων- κατα τους
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μετά τήν πέμπτην άλλαγήν η το Ικτον έτος· είναι δε 
μεγαλώτατα, τινά ζυγίζσντα ύπέρ τάς είκοσι όκάδας- 
έντεύΒεν ή δύναμις καί βραχύτης του τράχηλου, πρός 
ύποστήριξιν τοσούτου βάρους. Ή  ούρα είναι πολλά 
κοντή“ αί τρίχες μακραί, χονδραί, καί άδρα'ι, μαύραι 
είς τάς κορυφάς, ψαραί εις τδ μέσον, καί λευκαί εις 
τάς ρίζας.

Ή  Άλκή έχει μεν άδέξιον καί άχαρι βάδισμα, δύ- 
ναται όμως ν’ άντέχη εις πολυχρόνιον κυνηγεσίαν δεν 
πηδά ώς ή δορκάς, ούδέ τροχάζει ώς ό ίππος, άλλα 
βηματίζει, τρανόν κρότον μέ τάς όπλάς είς παν βήμα 
προξενούσα- διότι αί όπλαί αύτής, ώς αί του Ταράνδου, 
είναι πλατείαι καί είς ικανόν ύψος διεσχισμέναι, ώστε 
νά ε’κκλίνωσι πατούσαι την γην· όπόταν δε, μέ το 
αίφνίδιον τών ποδών σήκωμα, προσεγγισωσι τά δυο 
μέρη βιαίως τό εν είς τό άλλο, συγκρουόμενα, κάμνουν 
ιδιαίτερόν τινα κρότον, μακράν άκουόμενον. Σπευδου- 
σα ή Άλκη, φέρει τόσον έμπροσΒεν τούς οπισθίους 
πόδας, ε’ξ αιτίας του μεγάλου τών σκελών μήκους καί 
της βραχύτητος τού σώματος, ώστε, διά νά μη κατα- 
πατή τάς ε’μπροσΒίους πτέρνας, ύποχρεούται νά ε’κτείνη 
πλαγίως προς τά έξω τούς οπισθίους πόδας, καί μ’ όλον 
τούτο πίπτει κάποτε. Πήδημα είναι προς αύτήν πάντη 
αδύνατον αλλά διασκελίζει δένδρα χαμαί κείμενα καί 
άλλα έμπόδια τοιαύτα, χωρίς την ε’λαχίστην δυσκολίαν.

Τόπους κατάφυτους διαβαίνουσα ή Άλκη, κρατεί 
συνήθως την κεφαλήν αύτής όριζόντειον, η μάλλον ύψό- 
νει την ρίνα, ώστε τά κέρατα νά πίπτωσιν όπισω εκα
τέρωθεν του τράχηλου, διά νά μη περιπλέκωνται είς 
τούς κλάδους τών δένδρων.

Αί περί του ζώου τούτου πληροφορίαι μας πηγάζουν 
ώς έπιτοπλείστον ε’κ του Αμερικανού είδους, καΒό γνω
στότερου είς αύτό, λοιπόν, ε’φαρμόζονται κυρίως αί ακό
λουθοι παρατηρήσεις.

Ή  Άλκή είναι είς άκρον φίλυδρος καί άρίστη κολυμ
βήτρια· τωόντι, κατά τό διάστημα τού καλοκαιριού, 
μένει πολλάκις ημέραν καί νύκτα βεβυΒισμένη είς τά 
Ιλη, διά ν’ άποφεύγη τούς βασανιστικούς κώνωπας, 
ευχαριστούμενη με όσα δύναται άκόπως νά φΒάνη χόρ
τα. Ή  φυσική τροφή της συνίσταται άπό κλωνία και 
φύλλα7 ουδέποτε, πλήν χρείας τυχούσης, δέν ε’πιχειρεί 
νά βόσκεται χαμαί ώς άλλα κτήνη, διότι τό μήκος τών 
σκελών καί ή βραχύτης τού τραχήλου καΒιστάνουν 
έργον έπίπονον τον προσεγγισμόν τού στόματος είς την 
γήν· τρέφεται λοιπόν τό μεν Βέρος άπό τάς κορυφας 
μεγάλων φυτών καί τά φύλλα δένδρων, τον δε χειμώνα 
άπό τά κλαδία τής ιτέας καί στεμύδας- όΒεν κατά τον 
καιρόν αυτόν δέν εύρίσκεται ποτέ τό ζώον έκτος όπου 
υπάρχει μέ δαψίλειαν ή τοιαύτη τροφή. Τό κρέας καί 
ή γλώσσα τής Αλκής τιμώνται τά μέγιστα Οπό τών 
αυτοχθόνων φυλών είς τάς βορείους χώρας τής Αμερι
κής· χρησιμεύει δέ καί τό δέρμα παραπολύ· όΒεν είναι 
πόλλού λόγου άξιον τό κυνήγιόν της, άλλ’ ε’νταυτώ ε’πί- 
πονον καί κινδυνώδες.

‘ Ή  Άλκη,’ λέγει ό 'Ρικαρδσών, είς την ΰπ’ αυτού 
ε’κδοΒείσαν Ζωολογίαν τών αρκτικών μερών τής Βρετα
νικής Αμερικής, “ έχει τήν αίσΒησιν τής άκοής ε’ντε- 
λεστάτην, καί συνιστά τό δειλότερον καί προφυλακτι- 
κώτερον είδος τών δορκάδων δια τούτο δε η τέχνη τής 
τών Αλκών κυνηγεσίας Βεωρείται ώς τό μεγαλητερον 
άπό τά τού ’Ινδού προτερήματα. Δοκιμάζεται οε μά
λιστα ή ε’πιδεξιότης τού των Αλκών κυνηγού εις το 
πρώιμον μέρος τού χειμωνος’ διότι το καλοκαιριον ή 
Άλκη, ώς καί άλλα ζώα, τόσον βασανίζεται ύπό τών 
κωνώπων, ώστε άδιαφορεί είς τού άνΒρωπου την πλησια- 
σιν. Τον χειμώνα ιχνηλατεί ό κυνηγός τήν Αλκήν 
διά τών ε’πί τής χιόνος πατημάτων· ανάγκη δέ να εύ- 
ρίσκεται πάντοτε ύπ’ άνεμον τού Βηράματος, καί νά 
προσέρχεται μετά μεγίστης προφυλαξεως- Οιοτι το τρι- 
ξιμον ενός μαραμμένου φύλλου ή το σπασιμον ενος σα- 
πημένου βλαστού άρκεί νά διεγείρη τό άγρυπνον κτήνος. 
Αυξάνει δέ τήν δυσκολίαν τού προσεγγισμού ή συνή
θεια τήν οποίαν ή Αλκή έχει νά κάμνη καΒημέραν 
στροφήν όξείαν είς τον δρόμον της, καί νά ε’κλέγη άνα- 
παυτήριον τόσον σιμά μέρους τινός τής οιατρεχΒεισης 
όδού, ώστε δύναται ν’ άκούη πάντα Βόρυβον γινόμενον 
ύπό τού ζητούντος νά ίχνηλατήση αύτήν. Πρός άπο- 
φυγήν τούτου, ό φρόνιμος κυνηγός, άντι να βαδιζη εις 
τά ίχνη τού ζώου, κρίνει ε’κ τών φαινομένων περί τής 
όποιας πιΒανόν νά έλαβε διευΒύνσεως, καί κάμνει ενα 
γύρον ύπ’ άνεμον, ώστε νά μεταευρη τα ίχνη’ επανα
λαμβάνει δέ τό τέχνημα τούτο, έωσού, τέλος, άπο την 
μαλακότητα τής χιόνος επί τών ίχνών και απ άλλα 
σημεία ανακαλύπτει ότι εύρίσκεται πλησιεστατα του 
κυνηγίου. Τότε αποβάλλει παν τό δυνάμενον νά ε’νο- 
χλήση τά κινήματά του, καί πλησιάζει οσον εμπορεί 
προσεκτικώτερα. Έαν προσελΒη απαρατήρητος εις 
τήν κοίτην τού ζωου, συντρίβει μικρόν τινα κλαδον- η 
δέ Άλκή, τρομάζουσα, πηδα ε’πανω· άλλα μη γνωρι- 
ζουσα εντελώς τον κίνδυνον αύτής, άργοπορεί ώς μία» 
στιγμήν,— στιγμήν πολύτιμον είς τον κυνηγόν, οστις 
σπανίως συμβαίνει άτυχώς νά πυροβόληση.

Τήν άνοιξιν, όποτε η χιων είναι βαΒιυτατη, κατα
τρέχουν πολλάκις οί κυνηγοί τήν Αλκήν ε’πί χιονοϋπο- 
όημάτων. Διηγείται ό πλοίαρχος Φραγκλίνος, οτι 
τρείς κυνηγοί εδίωκαν Άλκην τινα τεσσαρας ημέρας 
κατά συνέχειαν, έωσού τά ίχνη τού κυνηγίου έσημειώ- 
Βησαν μέ "αίμα, άν καί είσέτι δέν είχαν ίδεϊν αυτο'. 
Κατά τήν εποχήν ταύτην τής οιωξεως έλαβε το δυστύ
χημα ό πρώτιστος κυνηγός νά στραγγουλίση τον ποδα 
του, οί δ’ άλλοι δύο άπέκαμαν άλλ’ είς ε’ξ αυτών, άνα- 
παυΒείς δώδεκα ώρας, ε’ξεκίνησε πάλιν, καί μετά διή
μερον ά-κόμη διωγμόν επέτυχε νά φονεύση το ζώον. 
Άλλα, μολονότι ε’πί τής χιόνος κυνηγουμένη, δύναται 
τόσον πολύν χρόνον ν’ άντέχη ή Άλκή, είναι ομως καί 
άπαλόπους-καί βραχύπνοος, καί, άν εύρίσκετο είς χώ
ραν ε’λευΒέρκ,ν άπό χαμόκλαδα καί στεγνήν ύποκατω, 
ήΒελεν ευκόλως γι'νεσΒαι λεία ιππέων καί κυνών..
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Ά ν  καί ή Άλκή συνήθως ήναι άτολμος καί δειλή, 
ο άρρην όμως είς τινας καιρούς γίνεται τολμηρός καί 
μανιώδης, κτύπων μετα κέρατων και οπλών, και ορμη- 
τικώς προσβάλλων παν τό συναπαντώμενον ζώον· τό 
έργον τού κυνηγού είναι τότε κινδυνωδέστατον· διότι, 
εάν ή βολή του άποτυχη, κινδυνεύει τα μέγιστα, εκτο  ̂
άν παρευρίσκεται δένόρον, όπισΒεν τού οποίου να σκε
παστή- έτυχε δέ κάποτε, ώστε τό παρωργισμενον ζώον 
ν’ άποφλοιώση όλότελα τον κορμόν μεγάλου δένδρου, 
κτυπών αυτόν με τους ποδας του.

Κάνέν άλλο ζώον τού γένους τών δορκάδων δέν ήμε- 
ρόνεται τούτου εύκολώτερα, νέου πιασΒεντος. Εις φυ
σικήν κατάστασιν φαίνεται νά διαγη μονηρη βίον, όχι 
συνερχόμενον ως αλλαι οορκαοες, αλλ έκαστον ζων 
καί ενεργούν ανεξαρτήτως τών όμοιων του.̂  I ο μέγε
θος, είς τό οποίον φΒάνουν οί άρρενες, είναι αληΒώς 
εκπληκτικόν λέγεται ότι κάποτε ζυγίζουν περι τάς 
τετρακοσίας όκάδας.

ΠΑΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.
Ο  Φ ι λ ό τ ε κ ν ο ς  δέν είχε παρά ενα υίον, τον όποίον 

άνέΒρεψεν ό ίδιος. ’Ενώ δέ μίαν τών ημερών συν̂ εκά- 
Βηντο είς τον κήπον, τού τέκνου όντος οεκαετούς, ό 
πατήρ ώμίλησεν ούτως-— Τίέ μου, μολονότι τώρα κρί
νεις σεαυτόν άξιομακάριστον, διότι κρατείς την χειρ* 
μου, εύρίσκεσαι ομως είς τάς χείρας, και ύπο την ε̂υ
νοϊκήν επιμέλειαν ΙΙατρός καί Φίλου πολύ μεγαλητέρου 
παρ’όσον έ’γώ είμαι, όστις τρέφει άγάπην πρός σέ άνω- 
τέραν τής ίδικής μου, καί παρα τού όπο:ου λ.αμβάνεις 
άγαΒά όσα Βνητός αδύνατον είναι νά σε χορηγηση. 
*0 Θεός αυτός, τόν όποίον μέ βλέπεις καΒημέραν νά 
λατρεύω- τόν όποίον καΒημέραν επικαλούμαι  ̂να ευλο- 
γήση καί σέ καί εμέ, καί πάσαν τήν άνΒρωπότητα- τά 
Βαυμάσια τού όποιου έργα ιστορούνται είς τάς  ̂ίεράς 
Γραφάς- ό Θεός αύτός, ό δημιουργήσας τόν ουρανόν 
καί τήν γήν* ό Θεος Αβρααμ, Ισαακ, και Ιακώβ 
ό Θεός, τόν όποίον ευλόγησε καί ηνεσεν ό Ίώβ είς τας 
αεγαλητέρας Βλίψεις του- οστις ελυτρωσε^τους Ισραη- 
λίτας άπό τάς χείρας τών Αιγυπτίων οστις ηιον  ̂ ο 
•υπερασπιστής τού ’Ιωσήφ, Μωϋσεως, και Δανιήλ 
όστις έπεμψε τόσους προφήτας είς τόν κόσμον* όστις 
διώρισε τόν Υιόν αύτού ’Ιησούν Χρίστον να εςαγοραση 
τό άνΒρώπινον γένος- ό Θεός ούτος, ό ποιησας^ολα τά 
μεγαλεία ταύτα, ό δημιουργήσας τόσας μυριαδας μυ
ριάδων άνΒρώπων, μετά τού όποιου Βέλουν συγκατοικεΐν 
καί άγάλλεσΒαι διά παντός τών άγαΒών τά πνευματα;
 ό μέγας ούτος Θεός, ό πλάσας κόσμους, αγγέλους,
καί άνΒρωπους, είναι ο Πατήρ και ο Φίλος σου.

Αύτός εγώ δέν έχω ούτε τήν ήμίσειαν ηλικίαν τής 
σκιεράς ταύτης δρυός, ύπό τήν οποίαν καΒήμεΒα- ^πολ
λοί τών προπατόρων μας εκαΒισαν ύπο τους κλαοους 
της- άπαντες κατά σειράν ώνομάσαμεν αυτήν ίδικήν 
μας, μολονότι αυτή στέκει και άποβαλλει τους κυρίους, 
ώς ρίπτει τά φύλλα της.

Βλέπεις, υιέ μου, τό ύπέρ κεφαλής μας ευρύχωρου 
τούτο καί μέγα στερέωμα, όπου ό ήλιος και η σεληνη, 
καί πάντες οί αστέρες, μεγαλοπρεπούς λαμπουν. Εαν 
μετεφέρετο είς κάνέν τών σωμα'ΐων αυτών, τα οποία 
τόσον άπείρως απέχουν άπό ημάς, ήΒελες ανακαλυψειν 
καί άλλα τόσον ύπέρ κεφαλής σου, όσον οί αστέρες τους 
όποιους εδώ βλέπεις είναι ύπεράνω τής γης. Εαν 
ύπήγαινες άνω ή κάτω, πρός άνατολας η προς ουσμας, 
πρός άρκτον ή πρός νότον, ήΒελες εύρείν το αύτο υψος 
χωρίς κορυφήν, καί τό αυτό βάΒος χωρίς πυΒμένα.

Πλήν, τόσον μέγας είναι ό Θεός, ώστε τά σώματα 
όλα ταύτα συνενωμένα είναι μόνον ως κοκχος άμμου 
ενώπιον του" καί όμως τόσην έχει φροντιοα ύπερ σου 
ό μέγας ούτος Θεός καί Ιίατηρ ολων τών κόσμων και 
όλων τών πνευμάτων, ους νά μήν είχεν άλλον υίον παρ 
εσέ, ή ώς νά μήν ύπήρχε πλάσμα, τό όποίον ν’ άγαπα 
καί νά ύπερασπίζεται, ε’κτός σού μονού. Αύτος αριΒ- 
μεί τάς τρίχας τής κεφαλής σου, σ επαγρυπνει κοιμω- 
μενον καί ε’ξυπνούντα καί σε διεφυλαξεν απο χιλιους 
κινδύνους, αγνώστους καί είς σέ καί είς εμε.

Φοβού, λοιπόν, υιέ μου, καί λάτρευε, καί άγάπα τόν 
Θεόν. Οί όφΒαλμοί σου τωόντι δέν ¿μπορούν άκόμη 
νά τόν ϊδωσιν, άλλά παντα, όσα βλεπεις, είναι τοσα 
σημεία τής δυνάμεως καί παρουσίας του, και αΰτος 
είναι πλησιέστερον είς σέ ύπέρ πάν ο,τι δυνασαι νά
ίδης.  ̂ , , .

Αάβε αύτόν ώς Κύριον, καί Πατέρα, καί Φιλόν 
σου- άνάβλεπε είς αυτόν ώς τήν πηγήν καί τόν αίτιον 
παντός άγαΒού, τό όποίον έλαβες παρ έμου,και σεβου 
εμέ μόνον ώς όργανον τής πρός σέ Βείκής ευεργεσίας? 
Ό  εύλογήσας τόν Πατέρα μου πριν γεννηΒώ μελλει νά 
εύλογήση καί σέ άφού άποΒανω.

ΚαΒώς είς όλας τάς πράξεις σου άπεβλεπες προς 
ε’μέ, καί έφοβείσο νά καμης τι άβουλα μου- ουτω ας 
ήναι τώρα κανών τής ζωής σου ν’ άποβλέπης προς τον 
Θεόν είς όλα τα έργα σου, να καμνης τα παντα εν 
φόβω αύτού, καί ν’ άπέχης άπό κάΒε τι ¿σύμφωνον μέ 
τό Βέλημά του.

Άγάπα δέ τόν πλησίον μέ τρυφερότητα καί φιλο
στοργίαν. Στοχαζου πώς ο Θεος αγαπά ολους τους 
άνΒρώπους, πόσον ελεεί, ποσον έπιμελώς οιαφυλαττει 
αυτούς, έπειτα δε προσπαΒει και συ ν αγαπάς τον 
κόσμον ώς ό Θεός τόν άγαπα. *

Κάμνε καλόν, υιέ μου, πρώτον μεν εις τους αξιωτι- 
ρους, άλλ’ ένΒυμού νά κάμνης καλόν πρός όλους.̂  Οι 
μεγαλη'τεροι άμαρτωλοί λαμβάνουν καΒημέραν οειγμα- 
τα τής πρός αυτούς Βεϊκής άγαΒότητος- ό Θεός τρέφει 
καί διατηρεί αυτούς, ωστε να μετανοησωσι και να στρα- 
φώσιν είς αύτόν- μιμού άρα τον Θεον, και μη στοχά
ζεσαι όποιονδήποτε ανάξιον εύνοιας και βοηΒειας, οταν 
βλέπης ότι χρειάζεται αύτήν.

Τα ένδύματά σου άς ήναι καΒάρια καί σεμνά' σκο- · 
πόν έχοντα όχι νά έπιδεικνύωσι την ωραιοττττα τού 
σώματος, άλλα τήν σωφροσύνην τού νοός- ώστε τό έξ»
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τερικόν σου φόρε/λ» να όμοιαζη την εσωτερικήν απλό
τητα τής χαροία; σου, καθότι πρεπωδέστατον είναι 
να συνιστώ"; ένα αόνον άνθρωπον, καί να ησαι έξωτε- 
ριχώς όποΓος καί έσωτεριχώς.

Εις τό τρώγειν καί πίνειν, φύλαττε τους κανόνας 
της Χριστιανικής εγκράτειας καί σωφροσύνης" στοχά- 
ζου το σώμά σου μόνον ώς υπηρέτην της ψυχής σου. 
καί τόσον μόνον τρέφε αύτό, ώστε κάλλιον να έκπληροί 
τα ίδιά του καθήκοντα.

’Α γά π α  την ταπεινοφροσύνην κ α θ ’ όλας τά ς μορφάς" 
Ενεργεί αύτήν κ α θ ’ όλα τα  μέρη της" διότι δεν υπάρ
χ ε ι  εΰγενεστέρα κατάστασις ψυχής- αύτη στρεφει την 
καοδίαν προς τον Θεόν, καί σέ πληροί άπό πάσαν τρυ- 
φεράν καί φιλόστοργου προς τους ανθρώπους διάθεσιν.

Π άσα  λοιπόν ήμερα άς ήναι ήμερα ταπεινοφροσύνης" 
συγκατάβαινε είς δλην την ασθένειαν των όμοίων σου" 
τάς αδυναμίας κάλυπτε, τά ς  ύπεροχάς των άγάπα" 
ένθάρρυνε τάς άρετάς, άναπλήρονε τάς ελλείψεις των" 
χαίρε είς την ευδαιμονίαν των, συλυπου εις την ουστυ- 
χ ία ν  των" δέχου την φιλίαν, παράβλεπε την έχθραν" 
συγχώρει την κακίαν" ίσο δοΰλος οουλων" και συγκα- 
τάβαινε νά πράττης τα ευτελέστατα οια τους ευτελέ
στατους.

Με φαίνεται ως χ θ ε ς  ακόμη νά έλαβα  παρά του 
φιλτάτου πατρός μου τά ς  οποίας τώρα μεταδίδω  είς_σέ 
διδασκαλίας. Ό  Θεός δέ, όστις έοωκεν είς εμέ ώτα 
υ’ άκούσω, καί καρδιαν να δεχθώ , οσα ο πατήρ μου 
μέ παρήγγειλεν, έλπιζω  να οωση και εις σε χαριν ν 
α γα π ά ς καί νά ε’κπληροϊς τά ς  αύτάς διδασκαλίας.

Ο Α Ϊ Τ Ο  ΔΙΔΑΚΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ.

Ο τ ι δι’ έπιμονής καί μεγαλοφυίας δύναται ό α π α ί
δευτος ν’ άποκτήση άφ’ έαυτοΰ ακριβείς γνώσεις έπι^ 
στημών καί διαλέκτων, άποδεικνύεται τρανώς ε’κ τοΖ 
παραδείγματος διαβόητου τινός μαθηματικού Ά γ γλ ο υ , 
το-; E d m u n d  S tone . Ό  πατήρ αυτοΰ ήτο κηπουρός 
του Δουκός Ά ργύλης, Ό  νέος S to n e  έγινεν οχταετής, 
καί ήγνόει άκόμη τήν άνάγνωσιν. Τ ά  γράμματα^ δέ 
του ’Αλφαβήτου κατά τύχην δ ιδ α χθ ε ίς  παρά τίνος δού
λου, τίποτε άλλο δέν ¿χρειάσθη πρός έκτασιν καί πλου
τισμόν του νοός του. Έ ό ό θ η  είς τήν σπουδήν, καί 
μόλις δεκαοκταετής, είχεν. άποκτήσειν χωρίς τίνος δι- 
δασκάλου γνωσιν ε’ντελή τής γεωμετρίας.

Ο. Δούξ Ά ργύλης, δστις μέ στρατιωτικά προτερή
ματα  ήνονε γενικήν είδησιν των επιστήμων, περιοια- 
βάζων μίαν των ήμερων είς τόν κήπον αυτου, ίόε Λ α
τινικόν αντίτυπου του περιβοήτου πονήματος του Νεύ- 
τωνος, τάς Ά ρ χ ά ς ,  κείμενον ε’πί του χόρτου. Έ -  
κάλεσε. δ’ ενα των υπηρετών νά πιάση καί νά φ'ρη αύτό 
είς τήν βιβλιοθήκην, έκ τής οποίας ε’νόμισεν ότι είχεν 
έπαρθήν. Ό  νέος όμως κηπουρός είπεν είς αυτόν, ότι 
τό βιβλίου ήτον ίδικόν του. ‘ Ίδ ικ ό ν  σου!’ άπεκρίθη 
ό. 4οάς" ‘ τί γνωρίζεις σύ άπό γεωμετρίαν, Λ ατινικά,

Ν ε ύ τ ω ν α * Γνωρίζω κ ά τ ι,’ είπεν ό νέος, μέ άπλοό- 
στατον βλέμμα, προερχόμενου άπό ε’ντελή άγνοιαν των 
ιδίων αυτου προτερηριάτων καί γνωσεων. Ό  Δουξ 
έμεινεν έκπεπληγμένος, καί ήρχισεν ομιλίαν μετα του 
νέου μαθηματικού . Προτείνας διάφορα ερωτήματα, 
¿θαύμασε τήν δυναμιν, τήν ακρίβειαν, καί τήν ε ιλ ι
κρίνειαν των αποκρίσεων. 1 Ά λ λ α  πώ ς,’ ήρωτησεν ·  
Δούξ, ‘ ίμ α θ ε ς  σύ τόσα πράγματα ;’ Ό  S to n e  άπεκρι- 
θ η , * Ε ίς  των υπηρετών σας μ ’ ¿δίδαξε νά άναγινωσκω 
πρό δέκα περίπου χρόνων. Τ ί  δέ άλλο χρειάζετα ι τ ις  
παρά τήν άνάγνωσιν, δια να μαθη δ ,τι και αν θελη ;

Του Δουκός ή περιέργεια διηγέρθη έτ ι μάλλον" πα- 
ρεκάλεσε δ’ αύτόν νά δ ιη γη θη  τίν ι τρόπω έγ ινε τοσον 
πολυμαθής. * Πρώτον έμ α θ α  νά άναγινώσκω,’ είπεν ό 
νέος. .* Οι κτίστα ι ε’δοέλευαν τότε είς τόν οίκόν σας. 
Μ ίαν τών ήμερών πλησιάσας, ϊδ α  τόν αρχιτέκτονα 
μεταχειριζόμενον άρίδα καί διαβητας, και καμνοντα 
λογαοιασμους. Ή ρωτησα τι τα χ α  εσημαιναν, και εις 
τ ί  ¿χρησίμευαν ταΰτα· μέ είπαν δέ ότι υπάρχει επ ι
στήμη καλούμενη ’Α ριθμητική. Ή γόρασα βιβλίου 
Α ρ ιθμ η τικ ής , καί τήν έμ α θα . Ή κουσα ότι είναι 
καί άλλη ε’πιστήμη, καλούμενη Γεωμετρία. Ή γ  ρασα 
τά  στοιχειώδη β ιβ λ ία , καί έμ α θ α  την γεωμετρίαν. 
Ά ναγινώσκων έμ α θα  ότι εΰρίσκονται καλα β ιβ λ ία  
περί τών επιστημών τούτων είς τό Λατινικόν. Ηγο- 
ρασα λεξικόν, καί έμ α θ α  Λ ατινικά. Ε ίδοποιηθηυ 
πρός τούτοις, ότι ήσαν άριστα όμοιοεοδή β ιβ λ ία  είς τ» 
Γαλλικόν, καί άγοράσας λεξικόν έμ α θ α  Γαλλικά. 
Τ αυτα , κύριέ μου, είναι οσα έκαμα. Με φαίνεται οτι 
πάν ό,τι θέλει ε’μπορεϊ τ ις  νά μάθη άφοΰ άπαξ γνωρίση 
τό ’Αλφάβητου. Ύ περευχαριστήθη ό Δούξ μέ όσα 
ήκουσε· τόν έδωκε δέ άλλο υπούργημα, τό όποιον άφι- 
νεν είς αύτόν αρκετήν σχολή; όι* να καλλιεργη τα ς  
μούσας" καθότι άνεκάλυψε τήν αυτήν επιτηοειοτητα  
καί κλίσιν είς τήν μουσικήν, ζωγραφικήν, άρχιτεκτονω 
κήν, καί όλας τά ς  ε’πιστήμας, τά ς ε’ξαρτωμένας άπο 
λογισμούς καί αναλογίας. ’Α γνοείται ε’ξίσου και ό
τόπος καί ό χρίνος τής γεννήσεώς του" άπέθανε δέ τ» 
176S.

Θ λ ι ί ί ς  πνεύματος ώθησεν είς αυτοχειρίαν χ ιλ ιά 
δάς" θλ ιψ ις δέ σώματος, κανένα. Τοΰτο άποδεικνυει. 
ότι πνευματική υγεία συμβολλιΐ πολυ μάλλον εις την 
ευδαιμονίαν μας παρά υ γ .ία  σωματική" μολονότι άμ- 
φότεραι είναι άξιαι πολύ περισσότερα; προσοχής παρ 
όσην είτε ή μια είτε η άλλη ες a-.TuV λαμβανει.

Ο  Ε Π Α Ι Ν Ο Σ  τών φθονερών είναι πολυ ολιγωτερον 
έντιυ.ος παρ’ ό ψόγος των" διότι έπαινοΰν μονον οσα, 
δίνανται νά υπερβώσιν, άλλ οσα οεν δυνανται να 
ύπερβώσιν, αυτά μέμφονται.

Τ ο ν  νόμον καί τήν δικαιοσύνην συνεζευςε μεν ό 
Θεός, έ//ιρφ ΐε ^  ° άνθρωπος.

1839.
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TO ΟΝΕ1ΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ.

"Ε* 'A « . v 9 c ^ a r o í  A . Κ οραή, « » « ί
Ί .  ' Ρ Δ τ α ,  ί η ο , ν Ο , ζ ο μ * *  τ ό  a 0 r „ o T a r o v  χ α ι  ί ι δ α -

, π χ - τ α τ ο ν  « » ρ ο , ,  ¿ « ι ο τ α λ β »  « p ¿ 5  Τ ™  Ζ μ ν ρ ν ν  Π ρ ^ τ ο ^ τ ^ ,  

Αημ τ̂ριον Aùfov.
Π ο λ λ α κ ι ς , άδελφέ μου, είς τάς άνιαράς μου άγρυ- 

^ ν ία ς , (καί αύταί α ί άγρυπνίαι μέ συμβαινουσι πολ- 
λάκις, μάλιστα τόν χειμώ να , όταν αί νύκτες ηναι μα- 
κραί) αναλίσκω τόν καιρόν, συλλογιζομενος τα  παθη  
μου ’ Άφοΰ τά  άπαοιθμήσω όλα ε'ν πρός ε'ν, άρχομε- 
νος άπό ε’κείνα τή ς π α ιδ ικής ήλικίας, όποια ήσαν αι 
πατρικαί παιδεύσεις διά  τά ς  έν oίκω  άταξιας μου, και 
οί ραβδισμοί του φροντιστηρίου διά τα  γραμματικά, 
καί διαβαίνων έπε ιτα  είς τά  πλέον άνιαρα,^ την μετα 
τοΰ Εύσταθίου συντροφιάν, τήν είς 'Ολλανδίαν αποοη- 
μ ίαν, τά ς  περιηγήσεις έν Γερμανία και Ιτα λ ία , την 
απώλειαν τών ύπαρχόντων, τήν δευτεραν έκοημιαν μου 
είς Γ αλλίαν, άφοΰ, λέγω, τά  άπαριθμησω ολα, η καν 
όσα ε’νθυμοΰμαι, μέ φαίνεται νά άκουω μιαν φωνήν 
«οράτως, " ’Α χάριστε, άν ή Πρόνοια σε έπαιοευσε πο- 
λυειδώς καί πολυτρόπως, σε έκαμεν ομως και μεγαλας 
εύεργεσίας.’ Κ αί τότε άρχομαι έκ τοΰ έναντιου να 
απαριθμώ  τά  τής Προνοίας δωρήματα, και σε βέβαιο- 
νω, φίλε μου, ότι είς αύτόν τόν υπολογισμόν εύρηκα 
πάντοτε τόν αριθμόν τών καλών άνωτερον απο τα  κακα. 
Ο 'τω  παρηγορούμενος μέ τοιούτους λογισμούς^απεκοι- 
μήθην μίαν νύκτα πρός τό ¿ξημέρωμα" και ειοον κ α θ  
ίπνους θέαμα περίεργον, καί άξιον να παρηγόρηση 
0 ν ι μόνον ε’μέ, άλλα πάντας τούς κακώς πασχοντας.

'Α γγελος, ε’ξ ούρανοΰ καταβαίνων, παρεσταθη εις I 
τήν κλίνην μου, κολοσσαίος τό μέγεθος" ε’κράτει τρυ- 
τάνην είς χμίράς του, ώς ¿κείνην, με την οποίαν ζυγι- 
ζουσι κάμμίαν φοράν τά  ξύλα έμπροσθεν εις το Κου- 
μέρκιον " ΠαοαπονεΓσαι,’ μέ λεγει, " ως ηδικημενος 
νπό τής Προνοίας. Ά λ λ ’ ιδού τής δικαιοσύνης η τρυ- 
τάνη ! Βάλε είς τό έν μέρος όσα κακα εδοκιμασας εν 
τώ  βίω , καί πρόσεχε μή λησμονήσης τίποτε Ε γω , | 
τρίμων άπό τό έν μέρος ώς βλάσφημος, και^επιθυμων 
άπό τό άλλο νά δικαιολογηθώ, άρχισα  με μεγαλην 
προθυμίαν νά έπιφορτίζω τήν μ ίαν πλά σ τιγγα  της τρυ- 
τάνης μέ όσα κακά έδυνήθην νά συλλογισθω, και, φο- I 
βούμενος μή νικηθώ  υπό τοΰ άγγέλου, συνεφορουν ακό
μη καί πολλά άλλα εύτελή καί άναξια λογου· οποία, 
παοαδείγματος χάριν , ήσαν, νά ύπάγω  κάμμιαν_φοραν 
είς τόν Κουκλουτζάν περίπατων, να  κρημνισθω^μιαν 
ημέραν άπό τήν κλίμακα τοΰ οίκου, τρεις μονον η τεσ- 
σαοας βαθμούς (άν ένθυμώμαι καλα), χω ρίς άλλην] 
βλάβην παρά τήν συντριβήν ενός ποτηριού, το οποίον 
έκράτουν είς χείρας. Ε ίς  ¿λίγα λόγια , εφορτισα την 
π λά σ τιγγα , όσον ήτο δυνατόν, και απο τα^οντα  και 
άπό τά  δοκοΰντα κακά. Τ ί  θαυμαστόν ητον οτι_ ο 
άγγελος δέν έλεγε τίποτε πρός αύτά" άλλ’ έπροσποιειτο 
νά μή καταλαμβάνη τήν απάτην ! Αφου ¿τελείωσα

* Λ* '

τήν συγκομιδήν όλων μου των κακών, ' Εχεις άλλο τι 
περισσότερον ;’ μέ λέγει ό άγγελος. " Οχι, άιίεκριθηυ 
έντρομος. " Σύ μέν,’ λέγει, " ¿πεφόρτίσας τήν πλάστιγ
γα μέ όσα ήθελες, καί δέν σέ έκώλυσα κατ’ ούδέν 
έγώ δέ θέλω βάλειν είς τήν έτέραν πλάστιγγα τάς δω
ρεάς τοΰ Θεοΰ, άλλά μέ τήν συγκατάθεσίν σου^σέ δί
δω άδειαν νά μέ έναντιωθης είς ο,τι κρίνεις η β61**· 
πολλά βαρύ, ή άνοίκειον νά συγκαταριθμηθη μετα τών 
καλών.’ Ήρχισ.ε λοιπόν, άδελφε μου, νά στοιβαζη 
καί αυτός τά παρά τοΰ Θεοΰ δωρήματα. Καί ποί» 
δωρήματα ; όποια ποτέ δέν συλλογιζόμεθα" τόσον έτυ- 
φλώθημεν άπό τήν φιλαυτίαν ! Έρριψεν είς τήν πλά
στιγγα τήν ζωήν καί τήν ΰπαρξιν, καί το νά μήν^απο- 
θάνω μέχρι τοΰ νυν, μολονοτι πολλά νοσησας, ως Οωρη- 
μα τοΰ Θεοΰ. Είς αύτό βλέπων με άποροΰντα,  ̂ ‘̂ Δεν 
άνέγνωσες ποτέ,’ μέ λέγει, ' τήν Γραφήν ;’ · Ναι,’ τον 
άπεκρίθην, " έπειδή μετέφρασα  ̂ μίαν Κατηχησιν, εις 
τήν οποίαν συνήθροισα τα ωραιότερα ρητα τής Γραφής.^
" Μεταξύ αύτών,’ μυέ λέγει, " πρέπε̂ ι νά εύρηκας και ιό 
’Εν αύτω γάρ ζώμεν, καί κινούμεθα, και έσμέν. 
Άλλά τί κακόν μου καιρόν ήθελα, πρωτοψάλτη, να 
τόν ενθυμίσω τήν κατήχησιν ; Αρπάζει έν άντιτυπίν 
(δέν ¿ξεύρω ποΰ τό ηυρεν εύθύς),^καί τό ρίπτει είς 
τήν πλάστιγγα, ώς δώρημα Θεοΰ και αύτο. Εζητησ* 
νά έναντιωθώ, προφασιζόμενος τους μοχθους τής μετα- 
φράσεως, καί σπουδάζων νά δείξω άληθώς οτι εινα* 
πόνημα ίδικόν μου, καί όχι δώρημα άλλου" και αυτός 
μέ άπεστόμωσε μέ τό " Χωρίς αυτοΰ δυνάμεθα ποιεΤν 
ουδέν’ καί μέ τό " Πάν δώρημα τέλειον άνωθεν ¿ση 
καταβαίνον·’ καί μέ τό " Τό θέλειν καί τό ένεργεΤν 

ί ε’κ τοΰ Θεοΰ έστίν’ καί μέ άλλους μυριους τοπους τής
I Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης. Έθαύμασα, φί>-ε μβυ, 
πόσον ήτο δυνατός ¿ν ταΐς ΓραφαΓς ό άγγελος, και 
ποΰ άνέγνωσε τήν Γραφήν, μη οντων (καθώς έξευρεις)
¿ν ούρανοΓς μήτε βιβλίων, μήτε τυπογράφων. Άνεβα- 
σεν έπειτα είς τήν πλάστιγγα τούς μακαρίτας γονείς 
μου, μέ πάσαν αύτών τήν προθυμίαν να με ^προξενή-

ι σωσιν όλα τά μέσα τής σπουδής" ανέβασε τούς^καλούς 
μου συγγενείς καί τούς εύεργέτας μου, ώς τοσαυτα τοΰ

II θεοΰ δωρήματα- ή πλάστιγξ ήρχισε νά κινηταί" ¿γω 
έτρεμον όλος, ¿νθυμούμενος τό · Ού δικαιωθήσεται ¿νω-

| πιόν σου πάς ζών·’ άναβιβάζει, τέλος, τόν Δόμιν^ν 
Κβηη. Είς αύτά όλα δέν είχόν τι ν*. ¿ναντιωθδ' 
έπειτα βλέπω τήν λογιότητά σου πλησίον τοΰ αγγέλου, 
έτοιμον νά άναβή είς τήν πλάστιγγα. Τότε αληθινά 
ήρχισα νά φοβώμαι, ότι έχω νά μείνω άναπολογητος, 
μάλιστα βλέπων ότι διά τό ψύχος (έπειδή ήτο χειμων)

] ήσουν ένόεδυμένος, ή μάλλον ιίπεϊν κατππεφορτισμένος 
μέ δύο βαρυτάτας γούνας, καί ε ίχες  ¿πί κεφαλής σου 
καλουπάκιον, όχι ώς τά  σημερινά τών Χ ίω ν ,ά λ λ  ως 
¿κείνα τά παλαιά, ώς ¿φόρει ό μακαρίτης Θεόδωρός ο 
Λακάνας, ό Χατζή Παντελής, καί άλλοι πρό^ τούτων. 

|Ι ΟΟαί, έλεγον είς ¿μέ! Ά ν άναβή δ προίτο-ψάλτης |α" 
1 τοιαύτην σκευήν, ή πλάστιγξ έχ ε ι νά κλίνη ¿ςαπαντΟ^·



ΑΠΟΘΗΚΗ TÖN ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. Σεπ.

Μήν έχων τ ί ποιήσω, είπον τον άγγελον ότι δεν στέργω 
νά σε άναβάση ούτως έχοντα  έπί της πλάστιγγος· καί 
αύτός, αύθέντά μου, χω ρίς νά χάση  καιρόν, ηρχισε νά 
σέ έκδύνη εν προς ?ν των ένδυμάτων σου, άρχόμενος 
άπδ τοΰ μπινισίου, καί καταντών είς τον χ ιτώ να , εις 
τρόπον ώστε σέ άφηκε χυμνόν, παντάγυμνον, ως έξηλ- 
5-ες ¿χ χοιλίας μητρός σου, και ως άπελεύση είς ττ,ν 
κοινήν ημών μητέρα την γην. Μέ όλην την άπορίαν 
είς  την όποιαν εύρισκόμην, μέ ητον άδύνατον νά κρα
τήσω τον γέλωτα όχι μόνον διά την γυμνότητα είς την 
όποιαν σέ έβλεπον, άλλά προσέτι καί δ ιά  την άγανά- 
κτησιν τήν όποιαν ε ίχ ες , καί τάς άράς τά ς όποιας 
έξέχεες κατ’ ¿μου έξ α ίτ ια ς  του ψύχους. Τέλος πάντων, 
σέ άνεβ ίβασε, τ ζ ιπ  τζ ιμ πλάκην, είς την πλά σ τιγγα  
κατά  την θέλησίν μου· άλλά τ ί τό όφελος; μ ’ όλον 
τοΰτο, ή τρυτάνη ¿κλίνε προς τό ¿δαφος. Κ αί ό ά γγε 
λος, θέλων νά μέ καταισχύνη περισσότερον, “ Α ύτά ,’ με 
λέγει, * όσα συνεφόρησα είς την πλά σ τιγγα , δεν είναι 
ούτε τό έκατοστημόριον ¿κ πάντων, όσα σέ εύεργέτησεν 
ή Πρόνοια, και όμως ύπερβαίνουσιν όσα κακά έδοκίμα- 
σας. Γενοΰ λοιπόν εύ^νωμονέστερος, καί ένθυμοΰ πάν
τοτε τό 1 Τ ί  ανταποδώσω τω Κυρίω περί πάντων ων 
έαωκέ μ ο ι Κ α ί  τοΰτα τά  λόγια  ησαν του ε’νυπνίου τό 
επιμύθιον. Έ π ε ιτ α  άνέπτη πάλιν είς τούς ονρανους 
μέ τοσαύτην τα χύ τη τα , ώστε, άν δεν σέ ηρπαζον άπό 
τόν πόδα, διά  νά σέ έκβάλω άπό την π λά σ τιγγα , ήθελε 
βέβ α ια  σέ συναναβιβάσειν μαζη του, καί Κύριος οίδεν, 
άν ¿κατέβαινες πλέον. Αυτό τό έκαμα ό χ ι φθονησας 
την είς ουρανούς άνοδόν σου, ή όποία ήθελε βέβα ια  σε 
άξιώσειν μέ τόν Έ ν ώ χ  καί τόν Ή λ ία ν , μέ προσθήκην 
νέας έορτης είς τό μηνολόγιον άλλ’ άπορων τ ί  έμελλα 
νά γενώ χω ρίς της λογιότητός σου. Ζ η θ ι λοιπον ευ- 
δαιμόνως, καί μένε άκόμη επί της γ η ς  καί διά την οί- 
κογένειάν σου, καί διά τόν φίλον σου.

Τ Α  Γ Π Ο Γ Ε Ι Α  Κ Ο ΙΜ Η Τ Η Ρ ΙΑ  Τ Ω Ν  
Π Α Ρ Ι Σ Ι Ω Ν .

Η  ΠΟΛΙΣ των Παρισίων κατά  μέγα μέρος είναι 
νπεσκαμμένη· ότε πρώτον έκτίζετο, έλαμβανοντο αί 
πέτραι έξ υπογείων λιθοτομιών είς τά  περίχωρα· κ αθό
σον δέ ηύξανεν, ω’κοδομοΰυτο τα προαστεια άνωθεν των 
λιθοτομιών αυτών, ώστε παν τό επέκεινα τών άρχαίων 
όρίων στερείται, τρόπον τ ινά , άπό S-εμέλια. Στηλαι 
άνηγύρθησαν είς πλείστα μέρη δια να ΰποβασταζωσι 
τό βάρος των οίκων.1 Ή  κυριωτέρα είσοδος είναι πλη
σίον B a rriè re  S t. J a c q u e s , δθεν καταβαίνει τ ις  διά 
βαθμιδώ ν 160 π η χε ις  κατά  κάθετον. Εισερχόμενος 
ευρίσκει την όδόν στενήν είς άρκετόν διάστημα· άλλά 
μ ετίπειτά 'έμ β α ίνε ι είς πλατυτέρας, εύρυχώρους άγυιάς 
μέ ονόματα σημειωμένα,,, ώς είς την ύπεράνω πόλιν 
Χαί μ ’ άγγελίας καί γραμμάτια τοίχο; ολλημένα, ύστ= 
φαίνεται, τρόπον τινά, ώςμεγαλόπολις καταπομένη ένδον 
της γης. Έ ν γένει τό της οροφής ύψος είναι ως δέκα

ποδώ ν άλλ’ ε ίς  τινα  μέρη ό χ ι όλιγώτερον παρά τριά
κοντα καί τεσσαράκοντα. Ύ π ό  τους οίκους και πολ- 
λάς τών όδών φαίνεται ή στέγη άρκετά ήσφαλισμένη 
διά μεγίστων πετρών μέ λάσπην ¿κτισμένω ν είς άλλα 
δέ μέρη, όπου εϋρίσκονται άνωθεν άγροί μόνον η κήποι, 
είναι όλως άνυποστηρικτος δ ι’ άρκετόν διάστημα. Μ ε
τά  περίπατον δύο μιλίων, έφθανεν ό τα υπόγεια ταυτα 
έπισκεπτόμενος είς αίθουσαν λελατομημένην ε’κ πέτρας, 
καί τοποθετημένην, ώς ε’λέγετο, καθαυτό υπό την εκ
κλησίαν του Ά γ .  ’Ιακώβου· ε’φωτίζετο δέ κατά καιρούς, 
καί περιελάμβανε παραστάσεις οχυρωμάτων, μέ κανόνια 
έτοιμα νά συρθώσι, κτλ. Ή  διά τών υπογείων όμως 
πορεία είνα ι όχληροτάτη, καί πολλάκις ό υγρός και 
ψυχρός άηρ έπιφίρει άποτελέσματα νοσώδη. Η  θερ
μοκρασία ώς ¿πιτοπλεΓστον είναι ψυχροτέρα παρ’ εια  
της έπιφανείαε της γης, ¿κτός είς δυνατούς πάγους, 
όπότε λέγεται ότι τό πράγμα έχ ε ι άλλέως. Ε ίς  τινας 
τών χαμηλοτέρων διόδων καί σπηλαίων, και ε ις  την 
κατάβασιν, υποφέρει τ ις  δύσπνοιαν. ΓΙρό πολλοΰ οεν 
υπάρχουν είμη δύο είσοδοι είς τάς λιθοτομίας ταυτας, 
καθότι ε’κρίθη άναγκαίον νά κλεισθώσιν α ί λοιπαί, 
¿πειδη συμμορία ληστών, κατοικούσα πρότερον εντός 
αυτών, παρηνώχλει τούς Παρισίους. Κ αί α ι δυο ομως 
αύται έκλείσθησαν έσχάτω ς πρός τό δημόσιον, ε’ιά  
λόγω κινδύνου, καί δυσκόλως συγχωρεϊταί τ ις  νά είσέλ- 
θη . Οί πλεϊστοι λοιπόν ε’κ τών περιηγητών ανάγκη 
πάσα νά εύχαριστώνται μέ ψιλήν περιγραφήν τών δια
βόητων τούτων σπηλαίων, καί νά παρηγορώνται σ τοχα 
σ μ ένο ι ότι άποφεύγουν παντοίους ρευματισμούς καί 
β η χ α ς , τούς οποίους βέβ α ια  ήθελαν φέρειν μ εθ ’ εαυτών 
άπό τά ς  τοΰ γύψου σκοτεινας κοίτας.

Τ ά  υπόγεια ταΰτα περιέχουν όλα της άνθρωπότητος 
τά ορατά λείψανα, δσα κατά χιλίους σχεδόν χρόνους 
έπληροναν τά τών Παρισίων νεκροταφεία. Ί ο  1788 
μετεφέρθησαν ¿κ τών κοιμητηρίων ¿σκόπευε δε ό ε’φο- 
ρεύων αστυνόμος νά τεθώσι τά  κόκκαλα ταΰτα είς κανο- 
νικάς άράδας, μ’ ε’πιγραφάς αρμοδίους, α ίτινες νά χρη- 
σιμεύωσιν ώς μ α θή μ α τα  είς τούς ζώντας. 1 α κρανία, 
ε’κ των οποίων υπάρχουν ύπέρ τά  δύο εκατομμύρια, είναι 
διατεταγμένα όμοΰ μέ τά  όστά τών βραχιόνων καί μ η 
ρών είς τρόπον άλλόκοτον ενταυτω και φρικωδη. Π ολ
λά τούτων άνηκουν είς τά  θύματα  της πολίτικης μετα
βολής· οί νεκροί της 10ης Α ιγοίστου, καί οί της 2ας 
καί 3ης Σεπτεμβρίου, 1792, είναι άυτοΰ αποτεθειμένο» 
είς χωριστάς διαιρέσεις. Ί α  διάφορά μερη τών υπο
γείων είναι ώνομασμίνα μέ άλλόκοτόν τ ινα  άσυμφωνίαν, 
κατά  τό νόημα της έκεί τεθειμένης έπιγραφης, η ¿κ 
τοΰ ονόματος τοΰ αυτήν συγγράψαντος. Ό  Ειργ.λιος, 
’Ο βίδιος, καί ’Ανακρέων, έχουν έκαστος τά ς  κρύπτας 
αυτών, ώς καί οί προφηται 'Ιερεμίας και Ιεζεκιήλ’ ο 
θρησκευτικός Ά γ γ ίο ς  ποιητής Έ ρβειος , ό Λατίνος 
Ό ράτιος, ό Μ αλίρβης. καί ό ’Ρουσσως, εΰρισκονται 
συμπεφυρμενοι. Μεταξύ τών κοσμημάτων είναι πη γή , 
εις την οποίαν τίσσαρες ιχ θ ύ ες  χρυσοί ησαν και είναι.,
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ίσως άκόμη φυλακισμένοι. Ί ό  1810 εβελτιώθησαν 
πολύ τά υπόγεια  ταΰτα Οπό την φροντίδα^τοΰ κυρίου 
d e  T h u r y ,  όστις έφραξε την είσοδον τοΰ ύδατος, του 
στραγγίζοντας  δ ιά  της στέγης,— έκαμε στοάς Sia  των 
χοκκάλων, τά  όποία ε ίς  τινα  μέρη ησαν ύπέρ τους τεσ
σαράκοντα π η χε ις  χονδρά,— έπρόβλεψε κυκ/.οφοριαν 
τοΰ άέρος διά  τών λαιμών βωκαλίων,— άπηγαγε το 
ίδωρ μέ διώρυγας,— κατεσκεύασε β α θ μ ίδ α ς  έκ του^κα
τωτέρου είς τό άνώτερον ε’ξόρυγμα,— ω’κοδόμησε στηλας 
®ίς ύποστηριξιν τών έπικινδύνων της στέγης μερών,—  
καί, είς βραχυλογίαν, ητον ό μέγας καινουργητης τοΰ 
τόπου, όστις έκτοτε όλίγην έλαβεν έπιμέλειαν.

Μ εταξύ τών πολλών έπιγραφών, τών ¿κ τη ς Γραφής 
ή ε’κ ποιημάτων ¿παρμένων, υπάρχει μ ία  αξιοσημείωτος 
άνωθεν της πηγης, η τις  άνεκαλύφθη πρώτον υπο των 
¿ργατών, πρός χρησιν τών οποίων ή δεξαμενή κατε- 
σκευάσθη. Έ κ λ η θ η  δέ χα ταρχάς Π η γή  τη ς Λ ηθης, 
καί έπεγράφησαν είς αυτήν τρεις σ τίχο ι τοΰ Βιργιλιου. 
Ά λ λ ’ ή επιγραφή αύτη μετηλλάχθη  έκτοτε δ ι’ εν των 
προσφυεστέρων άπό τά  είς την Γραφήν ^ρητα —  ας 
ό πίνων έκ τοΰ υδατος τούτου διψησει_πάλΐν· ος δ αν 
πίη  ¿κ τοΰ ύδατος, ου έγώ δώσω αύτώ, ού_μη διψηση 
είς τόν αιώνα· άλλά τό ύδωρ, 0 δώσω αύτω, γενησεται 
h  αύτώ πηγη  ύδατος, άλλομένου είς ζωήν αιώνιον.  ̂ | 

Δύναταί τ ις  νά εϊπη  ότι όλα τά  έθ νη , άκομη και 
τά  πλέον άγρια , δεικνύουν ισχυρόν καί τρυφερόν α ίσ θ η 
μα  πρός τά  λείψανα τών νεκρών. Έ πισκεπτομενος 
τ ις  τά  ηδη περιγραφέντα υπόγεια κοιμητήρια των 11α- 
ρισίων, είνα ι τών άδυνάτων νά μη θαυμάση^την ευλα- 
βειαν, ή όποία ¿σύστησε τοιοΰτον έκτεταμενον τοπον 
ταφής, καί διετηρησεν αυτόν άπαραβίαστον και άγιον 
άναμέσον τοσούτων πολιτικών ταραχών, μ’ όλον τούτης 
ίβρεως πρός τά  ιερά καί περιφρονησεως ¿κείνο πνεύμα, ι 
τό όποιον θέλει μείνειν όνειδος άτελευτητον της 
Γ αλλικής μεταβολής, καί τών μετ’ αύτήν χρόνων. Ι  α 
¿π ιτάφ ια καί α ί ε’πιγραφαί είς τά  κοιμητήρια της 1 αλ- 
λ ίας δεικνύουν μέν πολλάκις κουφόνοιαν ώς προς τα του 
θανάτου· άλλά δέν δύναταί τ ις  εύλόγως νά κατηγορη- 
ση τούς Γάλλους ώς έλλειπείς άπό σέβας η άγαπην 
βίς τα  θνη τά  λείψανα τών μεγάλων άνδρων, των φίλων,
ή  συγγενών των. ,

Κ αί άλλη σκέψις, έτ ι μάλλον αξιολογος, αναγκαιως 
χυριεύει τό πνεΰμα τοΰ περνώντος άπό τούς κρανιοτοι-
ν ο υ ς  τ η ς  υπογείου ταύτης τών Παρισίων νεκροπολεως.
Τ ά  φοβερά καί άγρια τοΰ θανάτου πρόσωπα δεν εμπο- 
•οΰν νά μη μας ένθυμίσωσιν όποιον στιγμιαιον διάστη
μά είναι ή ζωη τοΰ ανθρώπου μεταξύ της αίωνιοτητος 
τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος. Π οια τα χ α  είναι 
τώρα ή μονή τών πνευμάτων, όσα ένεψύχοναν^ ποτε τα 
κρανία ταΰτα καί σκελετά, η ποιος μέλλει να ηναι ο 
ήμέτεροι: διορισμός μετά θάνατον, ¿μποροΰμεν να,μαν- 
τεύωμεν όσον θέλομεν, καί νά μαντεύωμεν^ είς ^ η ν ,  
καθότι ή γνώσις αύτη είναι κεχρυμμένη ά ώ  τον ανθρω- 
π#ν. Πρό χιλιετηρίδων συζητόΰν οί φιλοσοφοι αν η

ψυχη ζη η ό χ ι μετά τό σώμα· ή δ’ έκβασ ις είναι, οτι 
η φιλοσοφία δέν δύναταί νά μάς δωση βέβα ια  τ ινα  
περί τη ς ΰποθέσ ως ταύτης φώτα. Ή  θρησκεία μάς 
παριστάνει τά ς  ίσχυροτάτας ¿λπίδας,^ότι ό τάφος δεν 
είναι ή τελευταία μας κατοικία , και οτι ε ίμ εθ α  ^προω- 
ρισμένοι είς ύψηλοτέραν σφαίραν παρ’^έπιγειους^η υπο
γείους τάφους. ’Ε άν λοιπον είς το οιαστημα της ζωης 
έχωμεν μεγάλην άνάγκην ¿λπίδος νά μάς ύποστηρίζη 
καί εύφραίνη ώς πρός τα  κοσμικά, (και ποιος ^οεν 
η’σ θά νθη  τοιαύτην άνάγκην ;) πόσον πρεπει να ηναι 
πολυτιμότεραι α ί περί μελλούσης ζωης ̂ παραμυθητικοί 
ελπίδες, τάς οποίας ή θρησκεία μόνη δύναταί να μάς 
χορηγηση ;

Η  Π Ε Τ Ρ Ο Τ Π Ο Λ ΙΣ .

Τ η ν  σημερινήν μητρόπολιν της Ρωσσικης αυτοκρα
τορίας, νΰν περιέχουσαν ύπέρ τά ς  350 ,000  κατοίκων, 
ε’θεμελίωσεν ό Μ έγας Πέτρος τό 1703, αυτός άνεγειρας 
ίδιοχείρως τήν πρώτην καλύβην, η τ ις  άκόμη φυλάσσε
τα ι είς θεωρίαν τών περιέργων. Ή  πρώτη πλ ίνθινη  
κατοικία έκτίσθη τό 1710· τό δέ 1712 μετωκησεν ό 
αύτοκράτωρ άπό την Μ όσχαν είς την νέαν πολιν, κλη- 
θείσαν Ά γ .  Πετρούπολιν άπό τόνομα τοΰ τόν αύτοχρα- 
τορα προστατεύοντος Ά γ .  ΙΙετρου.  ̂  ̂ ^

Ε ίς  την βασιλεύουσαν ταύτην προσέρχεται τ ις  δι 
έρημου καί άγρίας χωράς. Ε ίς  τά  π^ριξ δεν εύρισκον 
τα ι ούδ’ έπαύλεις ούδέ κήποι προμηνύοντες τον εις με- 
γαλόπολιν προσεγγισμόν, καί τά  κωδωνοστάσιά,δέν 
είναι άρκετά υψηλά, ώστε νά βλέπωνται μαΛροθεν.

| Έ μ β α ίν ε ι δέ τ ις  άπό ξύλινον περίφραγμα, και δι #ν 
I μίλιον διατρέχει όδόν μικρών ξύλινων οίκων. Στρεψας 

γωνίαν τινά , εύρίσκεται άμέσως ε’πι γέφυρας άνωθεν 
τοΰ κυανοχρόου Νεύα, έχων έμπροσθεν αύτοΰ το Ναυ- 
αρχείον, τό χειμερινόν πα/-άτιον τοΰ Αύτοκράτορος, το 
Έρημιτηριον, τό Μαρμάρινον Π αλάτιον,. και σειράν 
τινα μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων έπι της λίθινου 
προκυμαίας (μόλου). Τό πρόσωπον τοΰτο, το απέναν
τ ι φρούριον, α ί πλωταί γέφυραι, καί οί θερινοί κήποι, 
σιδηράς κ ιγκλίδας έχοντες έμπροσθεν με άστραπτουσας 
κορυφάς, συγκροτούν τό πλέον άξιοπαρατηρητον θέαμα. 
Δέν βλέπει τ ις  πούποτε ρυιιαράς στενωπούς, ουδ ευτε
λείς καλύβας. Ε π ε ιδ ή  όλος ό τόπος είνα ι τοΰ αυτό- 
κράτορός ή τών εύγενών, τά  πτωχότερα κτίρια, τα  είς 
άλλας Εύρωπαϊκάς πόλεις παρατηρούμενα, φαίνονται 
σπανίως· ¿πικρατεί δέ, καθώς καί άλλαχοΰ της Ευρώ
πης, ή συνήθεια τοΰ ένοικιάζειν είς τους πενεστέρους 
τά  υπόγεια τών μ ε γ ά λ ω ν . κατοικιών. (

Ο ί πλειότεροι τών πρωτοκτίστων οίκων έγ ιναν χρσνου 
ή πυρός παρανάλωμα, καί είς ούδεμίαν τών^ σημαντι
κών όδών συγχωρεϊταί τ ις  τύ^ρα να κτιζη  απο ξυλον. 
'Η  συνηθης ύλη είναι πλίνθος, καλώς. κεκονιαμένη· 
έπειδή δέ ύποχρεοΰνται οί ίδιοκτηται να άνανεονωσι 
κατ’έτος τό έξωθεν κονίαμα, φαίνονται τα  κτίρια παν-
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to ts  νέα. Οί νεώτεροι τών οίκων είναι κτισμένοι ε’πί 
πασσάλων διά τό ελώδες της γη ς, ώς είς την Βενετίαν 
κ α ί 'Ο λλανδίαν. Ε ίν α ι δε υψηλοί, καί γ ε ν ικ ές  εύμορ
φοι, μέ σ τ ίγα ς  σχεδόν ε’π ιπίδους, έσκεπασμένας με 
σίδηρον, κόκκινον ή πράσινον βεβαμμένον. Ά π α ν τ ε ς  
είναι ήριθμημενοι, καί τδνομα του ιδιοκτήτου υπάρχει 
¿πί έκάστης θύρας. Τ ά  κα τα γή ς πατώ ματα χρ η σ ι
μεύουν εν γ ίν ε ι ώς εργαστήρια, οίκογένειαι δε κατοι 
κοΰν τδ πρώτον καί δεύτερον πάτωμα. Οι ΰαλοι των 
παραθύρων είναι πολλάκις έξ πόδας μακροί καί τέσσα- 
ρας πλατείς, ώστε κ α θε ίς  φαίνεται ώς χωριστόν παρά- 
θυρον. Α ί όδοί είνα ι ευθεία ι, πλατεία ι, καί μακραί, 
διακόπτουσαι άλλήλας όρθογωνίως, α ί δέ μεγαλητεραι 
έχουν περιχείλια διά  πεζούς δ ια βά τα ς— βελτίωσις 
ε ίσ α χθ ε ίσ α  μετά την είς Α γ γ λ ία ν  ε’πίσκεψιν του ’Α λε
ξάνδρου. Ε ίς  την γωνίαν έκάστης όδοΰ κάθη τα ι είς 
αστυνόμος. Τρείς μεγάλαι, καί διάφοροι μικρότεραι 
διώρυγες, πλουτισμεναι άπδ γέφυρας ε’κ σίδηρου καί 
κοκκωτοΰ λίθου, ευκολύνουν την μεταξύ των διαφόρων 
μερών της πόλεως συγκοινωνίαν, της όποιας ή περιφέ
ρεια, έπ’ άμφοτέρων τών οχθώ ν του Νεύα, είναι σχεδόν 
είκοσι μιλίων, άν καί μόλις εν τέταρτον του εμβαδόν 
τούτου ήναι σκεπασμένον άπδ κτίρια.

Τ ά  υδατα του Νευα είναι όλως κυανά καί διαφανή, 
άντανακλώσι δέ την μακράν σειράν των επί τών οχθών 
Ελληνικώ ν κιόνων. Ε ίς  τδ άνοικτότερον μέρος, έχε ι 
τριών τετάρτων του μιλίου πλάτος, άρκετδν δέ βάθος 
διά  μεγάλα πλοία- ύφαλός τ ις  δμως κατά τδ στό- 
μιον ¿μποδίζει πλοία ίλκοντα υπέρ τούς έπτά πόδας 
νά άναβώσιν υψηλότερα. Έ κ  του ένδς μέρους είναι 
ή  άπδ λίθου κοκκωτοΰ προκυμαία, δέκα πόδας υπέρ 
την επιφάνειαν τών ΰδάτων, καί δυο ημισυ μίλια μακρά. 
Πλησίον της Γέφυρας του ’Ισαάκ , είς τδ κέντρον της 
πόλεως, εύρίσκεται ό περίφημος όρειχάλκινος έφιππος 
άνδριάς του Μεγάλου Πέτρου, ζυγίζουν δεκαέξ τόνους, 
έπιστηριζόμενος δέ είς κομμάτιον κοκκωτης πέτρας 
σχεδόν 1500 τόνων, δν ό μέγιστος μονόλιθος άφ’ όσους 
¿κίνησε ποτε ή τέχνη . A t τρείς κυριώτεραι όδοί εξέρ
χοντα ι άπδ την πλατείαν του Ναυαρχείου, ώς άπδ κοι
νόν κέντρον, ομοίως μέ τάς ράβδους ριπιδίου. Ή  ώραι- 
οτέρα έχ ε ι 180 ποδών πλάτος, πλέον δέ παρά δυο ’Α γ 
γλικών μιλίων μήκος. Α ί κατοικίαι είναι άπδ πλίνθον 
κεκονιΛμένην, καί τά  έργαστήρια καλά. Ε ίς  τδ κέντρον 
της όδοΰ ταύτης ίσ τα τα ι εκκλησία μεγαλοπρεπής, η τις 
ωχοδομείτο δέκα χρόνους, ομοιάζει δέ την του άγίου 
Πέτρου ώς πρδς τδ σχέδιον του ενδοτέρου. Π εριέχει 
τά μνημεία του Μορώ καί Κουτουσόφ.

Τ ά  άνακτόρια είναι τόσον πολυάριθμα, ώστε δ ικαί
ως ¿μπορεί τ ις  νά όνομάση την Πετρούπολιν ‘ πόλιν πα- 
λατίων.’ Τδ Μαρμάρινου Π αλάτιον, τδ Έρημιτηριον, 
καί τδ Χειμερινόν Π αλάτιον, εύρίσκονται επί της προ
κυμαίας του Νευα, είς την αύτήν γραμμήν μέ τδ προ
σώπου του Ναυαρχείου* τδ του Μεγάλου Δουκδς Μ ι
χ α ή λ  εύρίσκεται είς τδ ενδότερον τής πόλεως· άλλα δέ

διάφορα έξω αυτής. Τδ Έρημιτηριον ήτον ή κατοικία  
τής Αυτοκρατορίσσης Αικατερίνης, καί περιέχει πολυ
τίμων ζωγραφιών συνάθροισμα. Τ δ Χειμερινόν Π α 
λάτιον ήτο, πριν καη, τδ μεγαλήτερον άνακτόριον είς 
την Ευρώπην, κρατούν περιοχήν 4 5 ,0 0 0  τετραγωνικών 
υαρδών, καί χωρητικόν ώς χιλίων κατοίκων. Ή  εις 
τδ παλάτιον τοΰτο μεγάλη αίθουσα τοΰ 'Α γ . Γεωργίου 
ήτον 140 πόδας μακρά, 60  δέ πλατεία , περικυκλωμένη 
υπό τεσσαράκοντα μαρμάρινων κιόνων είς δ ιπλάς 
άράδας.

Ί ο  Νομισματοκοπείον είναι άριστα διωργανισμένον, 
έχον Ά γ γ λ ικ ά ς  μ η χα νά ς καί "Αγγλους ε’π ιστάτας. 
Τ δ κοινόν νόμισμα είνα ι τδ ρούβλιον, διαιρούμενον είς 
100 χά λκ ινα  κοπέκια- υπάρχουν δύο ειδών ρούβλια, τδ 
χάρτινον καί τδ άργυροΰν- άρχικώς τδ έν παρίστανε τδ 
άλλο, έσχάτω ς όμως ώλιγοστεύθη ή τιμή τοΰ χάρτινου, 
ώστε τδ άργυροΰν έχ ε ι τετραπλασίαν σχεδόν άξίαν. 
Ν όμισμα άπδ πλατίναν ε’κόπη προσέτι είς τδ νομισμα- 
τοκοπείον τοΰτο. Μεταξύ τών άλλων άξιολόγων δη
μοσίων οικοδομημάτων είναι τδ Π ανεπιστήμιον, τδ 
Μουσείον τής ’Α καδημίας τών ’Ε πισ τημώ ν, ή φυλακή, 
τδ καταφύγιου τών ενδεών, τδ έργοστάσιον τών β α μ 
βακερών χειροτεχνημάτων, ένασχολοΰν 2000  άνδρας 
καί γυναίκας καί 800  εύρημένα τέκνα, καί τά  ¿ργοστά- 
σια τών φαρφουρίων, τοΰ ύάλου, καί τοΰ σιδήρου.

Α ί κατοικίαι τοΰ έργατικοΰ πλήθους είναι ώς έπιτο- 
πλείστον άπδ ξύλον, μέ προεχούσας όροφάς, μικρά π α 
ράθυρα, καί στενά έξώστεγα. Τ δ κυριώτερον σκεΰος 
είς δλας είναι ή θερμάστρα- τδν χειμώνα πας οίκος 
έχ ε ι διπλά ή καί τριπλά ύαλοπαράθυρα, πρός άποκλει- 
σμδν τοΰ έξωτεριχοΰ άέρος, ώστε, όση καί άν ήναι ή δρι- 
μύτης τοΰ καιροΰ, είς τδν οίκον υπάρχει περισσή θερ- 
μότης.

Ή  νήσος Κρόνσταδτ, ό ναύσταθμος τών 'Ρωσσικών 
πλοίων τοΰ πολέμου, κείται είς τδ στόμιον τοΰ Νευα, 
είκοσι μ ίλια  έκ τής Πετρουπόλεως. Περί τά ς  15 ,000  
ναυτών διατηρεί ένταΰθα ή κυβέρνησις, γυμναζόμενους 
νά ένεργώσιν ώς σώμα θαλάσσιον κατά  τοΰ έχθροΰ. 
Ναυπηγούνται δέ όλα τά μεγάλα πλοία είς τήν Πετρού- 
πολιν, ε’κ τής οποίας μεταφέρονται είς τήν Κρόνσταδτ 
μέσα είς κοίλας θή κα ς ξύλου, λεγομένας καμήλους, 
α ίτινες είναι κατεσκευασμίναι είς τρόπον, ώστε νά ση- 
κόνωσι τδ σκάφος τοΰ πλοίου, καί νά περνώσιν αύτδ 
άνωθεν τών προειρημένων ρηχών.

Ή  Πετρούπολις ά πέχει 465  μ ίλια  άπδ τήν Μ όσχαν" 
ή δέ πορεία μέ τήν ταχυδρομικήν άμαξαν ά π α ιτε ί τέσ- 
σαρα ημερονύκτια. Δ ιϊσχυρίσθησαν τινές, ότι έσφαλεν 
ό Μ έγας Πέτρος ε’κλέξας τήν 3-έσιν ταύτην τής νέας 
μητροπόλεως, έξ α ίτ ια ς  τής χα μ η λή ς καί Ιλώδους γή ς, 
καί τοΰ πλήθους τών περικειμένων νήσων, εις τάς όποιας 
δ ια ιρεί τήν χώραν ό ποταμός. Ά λ λ ’ ό Μ έγας Πέτρος,, 
πληροφορημένος τά  σημαντικά πολιτικά καί έμπορικά 
πλεονεκτήματα τής τοποθεσίας, έκρινε πάν τοιοΰτον 
έλάττωμα ως δευτερεΰον, καί έπεστηρίζετο είς τήν άν*
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θρωπίνην ε’π ιτηδειότητα καί φιλοπονίαν διά νά ύπερβή 
ίποιασδήποτε τοπικάς δυσκολίας τοΰ είοους αυτοΰ. 
Κ ατά  τοΰτο ήκολούθησε τδ παράδειγμα τών θεμελιωτών 
τής Β ενετίας, καί ήξευρεν ότι όμοία έστάθη ή άρχή 
τών τής 'Ολλανδίας μεγαλοπόλεων.

Β έβαια ή Πετρούπολις κάμνει ¿ντύπωσιν είς τδν πε
ρ ιηγητήν ώς μ ία  τών μεγαλοπρεπέστερων πόλεων τής 
Ευρώπης- διότι, άν καί ούτε ή φύσις ήναι ώραία, ούτε 
ή θέσ ις πεποικιλμένη, ώς είς Κ ωνσταντινούπολή καί 
Νεάπολιν, ούτε α ί όδοί ή τά  εργαστήρια όμοια τών ε’ν 
Λονδίνω και Π αρισίοις, μ ’ όλον τοΰτο ύπερβαινει άλλας 
πόλεις ώς πρδς τδν άριθμόν καί το μεγεθος τών οημο- 
σίων οίκοδομών, τδ άπανταχοΰ τολμηρον υφος τής α ρ χ ι
τεκτονικής, καί τήν παντελή έλλειψιν τών άθλιων εκεί
νων αύλών καί στενωπών, α ίτινες είς άλλας πόλεις ε ί
να ι τά  σκοτεινά καί νοσώδη κατοικητήρια τών πτωχο- 
τέρων κλάσεων. Γ ίχ ε  δίκαιον νεοφερμενος τ ις  Γάλλος 
περιηγητής νά έρωτηση που εκατοικει ο λαος ; καθότι 
«υδεμία μητρόπολις περιεχει κτίρια τοσον εκπληκτικά, 
ούτε τόσους ίδιωτων οίκους, άμιλλωμενους και μ  αύτα 
τή ς  'Ρώμης τά  παλάτια .

Κ Ρ Ο ΙΣ Ο Σ , Α Τ Υ Σ , Κ Α Ι Α Δ Ρ Α Σ Τ Ο Σ .

Ο ΚΡΟΙΣΟΣ ίδεν είς τδν ύπνον του δνειρον, το οποίον 
τδν έφανίρονε τήν άλήθειαν τών κακών, οσα έμελλαν 
ν ’ άκολουθήσωσιν είς τδν υιόν του. Ε ίχ εν  ο Κροίσος 
ίύο υιούς, έκ των όποιων ό εις ητο βλαμμένος· καθότι 
ήτο βουβός· ό δέ άλλος ήτο κ α θ ’ όλα πρώτιστος άπδ 
τούς συνηλικιώτας του· τδ όνομα του οε ητον Ατυς. 
Αυτόν τδν Ά τ υ ν , φανερόνει τδ ϊνειρον είς τον Κροίσον, 
ότι θέλει τδν χά σειν , πτυπηθέντα  άπδ α ιχμ ή ν  σ ιδη
ράν. Άφοΰ έσηκώθη καί έσκέφθη κ α θ ’ εαυτόν ό Κροί
σος, φοβηθείς τδ δνειρον, νυμφεύει τδν υιόν του. ’Ενώ 
«έ ό νέος έσυνείθιζε νά ύπαγαίνη είς τούς πολέμους, 
δέν τδν έστελλε πλέον πουποτε εις παρομοιον πράγμα. 
’Ακόντια δέ καί δοράτια, καί τά  τοιαΰτα όλα, όσα με
ταχειρ ίζοντα ι οί άνθρωποι εις τον πόλεμόν, τα  έκβαλεν 
άπδ τούς άνδρώνας, καί τά  έμαζευσεν εις θαλαμους, 
μήπως κάνέν άπεκεί, όπου έκρεμετο, π-ση έπανω εις 
τδν υιόν του.

’Ενώ  δέ κατεγίνετο είς τδν γάμον τοΰ υιοΰ του, έρχε
τα ι είς τάς Σάρδεις άνθρωπος, ό οποίος ε ιχε  περιπεσειν 
είς συμφοράν, καί δέν ήτο καθαρός κατά τά ς  χείρας, 
Φρύξ κατά τδ γένος, καί άπδ τήν βασιλικήν οικογένει
αν. Έ μ β ά ς  δέ είς τά βασίλεια  τοΰ Κροίσου, τδν πα- 
ρεκάλει νά τδν καθαρίση κατά  τούς τοπικούς νομούς· 
καί ό Κροίσος τδν έκαθάρισεν. Άφοΰ ό Κροίσος έκαμε 
τά  νομικά τής καθάρσεως, ήρώτα αυτόν ποθεν ητο, 
λέγων ο'τως· * Ά νθ ρ ω π ε, τ ίς  ών, καί άπδ ποίον μέρος 
τής Φρυγίας έλθών, κατέφυγες είς τήν οικίαν μ ο υ ; 
Ποίον άνδρα ή γυναίκα εφονευσ^ς; Εκείνος δε άπε- 
κρίθη· 4’Ε γώ  είμα ι, βασιλεΰ, υιός τοΰ Γορδίου τοΰ 
Μίδου, ονομάζομαι δέ Άδραστος* φονεύσας δέ άδελφόν

μου τινά  άκουσίως, ή λθα  έδώ διωγμένος άπδ τδν πατέρα 
μου, καί στερημένος όλα.’ Ό  δέ Κροίσος άπεκρίθη πρό< 
αυτόν τά  εξής· 4 Ε ίσ α ι άπόγονος άνδρών φίλων, καί 
ήλθες ε ίς  φίλους· μένων λοιπόν είς τήν οικίαν μου, 
δέν μέλλεις νά στερηθης τίποτε. Ύποφ'ρων δέ τήν 
συμφοράν ταύτην γενναιως, θέλεις ωφεληθήν τα  μ έ γ ι
σ τα .’ Ό  Ά δρα σ τος λοιπόν διέτριβεν είς τοΰ Κροίσου.

Κ ατά  τδν ίδιον δέ τοΰτον καιρόν, είς τδν “Ό λυμπον 
τής Μ υσίας έκβαίνει μεγαλώτατος άγριόχοιρος, ό όποίος, 
καταβαίνων άπδ τδ βουνδν τοΰτο, διέφθειρε τα  έργα 
τών Μυσών. Μολονότι δέ πολλάκις οί Μυσοί έκβήκαν 
νά τδν κυνηγήσωσι, δέν τδν έκαμναν κάνέν κακόν, 
μάλιστα δέ ε’πάθα ιναν  ά π ’ αυτόν· τέλος δέ πάντων, 
ε’λθόντες είς τδν Κροίσον άνθρωποι άπδ τούς Μυσούς, 
έλεγαν τά εξής· 4 Βασιλεΰ, άνεφάνη είς τήν χώραν 
μ α ς μεγαλώτατος άγριόχοιρος, ό όποίος διαφθειρει τα  
έργα μας· ε’κάμαμεν πάντα τρόπον νά τδν φονεύσωμεν, 
πλήν δέν ήμπορέσαμεν. Τωρα λοιπόν σέ παρακαλοΰ- 
μεν νά στείλης μαζη μ α ς τδν υιόν σου καί διαλεκτούς 
τινάς νεανίας καί σκύλους, διά νά τδν έξολοθρεύσωσιν 
άπδ τήν χώραν μ ας.’ Οί Λυδοί αυτά έζήτουν. Ό  δέ 
Κροίσος, ένθυμούμενος τούς λόγους τοΰ ονείρου, έλεγεν 
είς αυτούς τά  εξής· 4 Δ ιά  τδν υιόν μου μή μ ’ άναφέρετε 
πλέον- άδύνατον είναι νά τδν στείλω μ α ζ ί  σας· διότι 
είναι νεόγαμος, καί τώρα κυττάζει τά  τοΰ γάμου του- 
νεανίας όμως έκ τών Αυδών, καί τό κυνηγ'σιον όλου 
θέλω πέμψειν μαζη  σας, καί τούς παραγγείλειν νά 
προθυμηθώσιν όμοΰ μέ σάς νά έκβάλωσι τδ θηρίου 
άπδ τήν χώραν.’ 'Γαΰτα άπεκρίθη.

Έ ν ω  δέ εύχαρίστουν δ ι’ αυτά οί Μυσοί, εμβαινει 
μέσα ό υίδς τοΰ Κροίσου, ό όποίος ε ίχεν  ακουσειν τ ί  
έζήτουν οί Μυσοί· καί έπειδή ό Κροίσος είπεν ότι δέν 
θέλει στείλειν μαζη  τδν υιόν του, λέγει ό ν.ος πρδς 
αυτόν τά  έξης* 4 Πάτερ μου, α ί λαμπρότεραι καί ευγε- 
νέστεραι πράξεις ήσαν είς ημάς πρότεραν, τδ νά συχνά- 
ζωμεν είς τούς πολέμους καί ε ίς  τά  κυνήγια, καί να 
ευδοκιμώμεν· τώρα δέ μ ’ έχ ε ις  μέσα κλεισμενον, και 
μ ’ ¿μποδίζεις άπδ τά  δύο ταΰτα, ένω δέν είδες είς ¿μέ 
κάμμίαν δειλίαν, ούτ’ έλλειψιν προθυμίας. Ίώ ρα  μέ 
ποία όμματα πρέπει νά  μέ βλέπη ό κόσμος, όταν ύπα- 
γαίνω  ή έρχωμαι άπδ τήν άγοράν ; Π οίός τ ις  θέλω 
φανήν είς τούς πολίτας ότι ε ίμ α ι ; Π οίος είς την νεό- 
γαμον γυναίκά μου ; Ποίον άνδρα θέλει στοχασθήν 
¿κείνη ότι έ χ ε ι ; *Η άφεςμε νά ύ π ά γω ε ίς  τδ κυνήγιον, 
ή άνάπεισέ με μέ λόγον, ότι αύτδ, τδ  οποίον κάμνεις, 
είναι συμφερώτερον.’

Τδν άποκρίνεται ό Κροίσος τά  εξής* 4 Υ ιέ μου, ούτ* 
δειλίαν ούτε άλλο τ ι δυσάρεστου παρατηρήσας είς σέ, 
κάμνω αυτά* άλλ’ δνειρον, τδ οποίον είδα  είς τδν ύπνον 
μου, μέ είπεν ότι θέλεις ε ίσ θα ι ολιγοχρόνιος, καθότι 
θέλεις θανατω θήν άπδ α ιχ μ ή ν “ σιδηράν. Δ ιά  τοΰτο 
λοιπόν τδ δνειρον εβ ιάσθην νά σέ νυμφεύσω, καί δέν 
σέ άφίνω νά ύπάγης είς τδ έπιχειρούμενον κυνήγιον, 
προσεχών ίσως ¿μπορέσω νά σε διακλίψω άπδ τδν
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Μίτον, ενόσω ζώ. Διότι Ινα μόνον υιόν σ’ έχω· τον II τον ¿φανέρωσε τήν μάχην καί τον θάνατον τού υίοϋ του.
άλλον, βλαμμένον κατά την άκοήν, ούτε λογαριάζω ότι 
τήν έχω.’

'Ο δέ ΚροΓσος, συγκεχυμένος άπό τον θάνατον τοϋ 
υίοϋ του, περισσότερον έπαραπονείτο ότι τον ε’φόνευσεν

χρεωστω ομως
θάνει, καί δεν ¿νόησες καλά. Τό όνειρον, λέγεις, είπεν II ξένον· ε’φούναξε τον ’Εφέστιον καί Έταιρεΐον, ονομάζω·/
ότι μέλλω ν’ άποθάνω άπό αιχμήν σιδηράν. Ό  δέ τον Γδιον θεόν. Έφώναξε δέ τον μέν ’Εφέστιον, διότι,
αγριόχοιρος έχει χείρας; Ποια εΓναι ή σιδηρά αιχμή ε’νω έδέχθη τον ξένον εις την οικίαν του, δεν ήξευριν 
ίου, την οποίαν συ φοβείσαι; ’Εάν σ’ έλεγεν οτι μέλ- ότι Ιτρεφε φονέα τοϋ υίοϋ του’ τον δέ ΈταιρεΓον, διότι,
λω ν’ άποθάνω άπό ¿δόντια, ή άλλο τι παρόμοιον, έπρε- ε’νω τον έστειλε μαζη ώς φύλακα, τον ηυρε μεγαλΔ-
πε νά κάμνης όσα κάμνεις· τωρα όμως σε εΐπεν, άπο τατον εχθρόν.
_ » ?ν«ιΐίΜ νιλγ οι Ύ ] / τ ί . \ ι / 'Τινυαιχμήν. ’Επειδή λοιπόν δεν έχομεν να πολεμήσωμεν 
μ’ ανθρώπους, άφες ριε νά υπάγω.’

Εφτασαν δέ μετά τοϋτο οί Λυδοί φέροντες τον νεκρόν 
κατόπιν δέ ήκολούθει ό φονεύς. Σταθείς δέ προ τοϋ

’Αποκρίνεται πρός.ταϋτα ό ΚροΓσος· * Ή  ε’ξήγησις, νεκροϋ, παρέδιδε τον εαυτόν του εις τον ΚροΓσον, καί, 
νίέ μου, τοϋ ένυπνίου την οποίαν κάμνεις, έχει λόγον προτείνουν τάς χεΓρας, τον παρεκάλει νά τον σφάξη 
καί, ώς νικημένος άπό σέ, άλλάσσω γνώμην, καί σέ ¿πάνω τοϋ νεκροϋ, άναφέρων τήν προτέραν του συμφοράν, 
δίδω την άδειαν νά ύπάγης εις τό κυνήγιον.’ καί ότι κοντά είς αύτήν ήφάνισε καί ¿κείνον ό όποΓος

Είπών ταϋτα ό ΚροΓσος, στέλλει καί φέρει τον Φρυ'- τον ¿καθάρισε, καί επομένως ότι δέν έπρεπε πλέον νά 
γα Άδραστον ¿λιόντα δέ λέγει προς αυτόν τά έξης· ζη. Ό  δέ ΚροΓσος, άκούσας αυτά, μέ όλα τά δεινά, 
‘ Άδραστε, περιπεσόντα είς συμφοράν άνόσιον, διά την είς τά όποΓα εύρίσκετο, έλαβε συμπάθειαν είς τον Ά -  
άποίαν μη στοχαστής ότι σέ ονειδίζω, ε’γώ σ’ έκαθά- δραστον, καί λέγει προς αυτόν· ‘Έ λαβ’ άπό σέ, ώ ξένε, 
ρισα, σ’ έδέχθην,κάί σ’έχω είς την οικίαν μου, δίδων πάσαν έκδίκησιν· διότι μόνος σου καταδικάζεις τον 
σε όλα σου τά έξοδα· τώρα λοιπόν (χρεωστείς δέ νά εαυτόν σου είς θάνατον. Δέν μέ πταίεις συ είς τοϋτ* 
μ ’ άνταμείψης καί σύ μέ καλοσύνην, καθότι πρότερον τό κακόν, είμή καθ’ όσον ώς άνθρωπος, ό όποΓος έφό- 
έγώ σ’έκαμα καλοσύνην), θέλω άπό σέ νά γίνης φύλαξ νευσες άκουσίως. Θεός τις βέβαια είναι αίτιος αύτοϋ. 
τοϋ υίοϋ μου, ό όποΓος ύπαγαίνει είς κυνηγιον, μήπως ό όποΓος καί πρό πολλοϋ μ’ ¿φανέρωσε τό μέλλον νά 
φανώσι καθ’ όδόν κακοποιοί τινες κλέπται, καί τον γένη.’ Ό  ΚροΓσος λοιπόν έθαψε, καθώς έπρεπε, τον 
πειράξωσι. ΙΙρός του'τοις, είναι πρέπον νά ΰπάγης καί υιόν του. Ό  δέ Άδραστος, υιός τοϋ Γορδίου τοϋ Μί- 
σύ είς τό κυνηγιον τοϋτο διά νά άπολαμπρυνθης μέ τάς δου, αυτός ό όποΓος εστάλη φονευς τοϋ αδελφού το», 
πράξεις σου· καθότι καί διά τό γένος σου σέ αρμόζει, καί φονευς ¿κείνου, ό όποΓος τόν ¿καθάρισεν, άφοϋ άπε- 

  ------II μακρύνθησαν όλοι, καί έγινε μοναξία είς τό μνήμα.καί δυναμιν σώματος έχεις.
’Αποκρίνεται είς αυτά ό Άδραστος· ‘ Αλλέως, ώ I συναισθανόμενος τόν εαυτόν του δυστυχέστατον άπ’ 

βασιλεϋ, δέν ήθελα ΰπάγειν είς παρόμοιον αγώνα κα- όλους όσους ¿γνώριζε, σφάζεται μόνος του ¿πάνω είς 
θότι ούτε ριέ πρέπει νά ε’μβαίνω μεταξύ συνηληκιωτών τόν τάφον τοϋ νεκροϋ. Ό  δέ ΚροΓσος διά την στέρησιν 
εύτυχούντων, άφοϋ περιέπεσα είς τοιαύτην συμφοράν,' τοϋ υίοϋ του δυο χρόνους είχε πένθος μέγα.— Η ρ ο δ ο -  
οϋτε ή θέλησίς είναι· καί κατά πάντα τρόπον ήθελα ||τθ Σ , μετάφρ. Α. Ρ α δ ι ν ο τ  
πασχίσειν νά τ’ άποφύγω· τωρα όμως, επειδή συ με πα
ρακινείς, καί πρέπει νά σ’ευχαριστήσω (διότι χρεώστου II η  φ ι λ ο π α ι γ μ ο ς τ ν η ,  τουτέστι των τυχηρών παι- 
νά σ’ ανταμείψω μέ καλοσύνην) είμαι έτοιμος να καμω γνιόίων ή άγάπη, είναι θυγάτηρ μέν της φιλαργυρίας, 
αύτό, καί έλπιζε ότι ό υιός σου, τοϋ οποίου με διορίζεις |ί ^ητηρ δέ της άσωτείας.
φύλακα, θέλει έπιστρέψειν τό κατ’ ¿μέ άβλαβης.’  ̂ ■——-----------

Άφοϋ τοιουτοτρόπως ό Άδραστος άπεκρίθη είς τόν Π α ν τ α  βλέπε τόν άνθρωπον, πρός τόν οποίον όμι- 
ΚροΓσον, ¿κίνησαν μετά ταϋτα συντροφευμένοι άπό έκλε- λεΓς· αλλά ποτέ μη βλέπης ¿κείνον, περί τοϋ όποιου 
κτούς νεανίας καί σκύλους· φθάσανίες δέ είς τόν νΟ-1 *«»!«-· 
λυμπόν τό δρΟς, ¿ζητουν τό θηριον' και αφοϋ το ηυραν, 
περικυκλώσαντές τό, ήκόντιζαν όλοι είς την μεσην, ο που 
ητο τό θηρίον. Τότε ό ξένος, αυτός τόν οποίον έκαθά- 
ρισεν ό ΚροΓσος άπό τόν φονον, και ωνομαζετο Αδρα
στος, άκόντίζων τόν αγριόχοιρον, άπ’ αυτόν μεν απο
τυχαίνει, ευρίσκει δέ τόν υιόν τοϋ Κροίσου. Και αύτος 
μέν, κτυπηθείς άπό αιχμήν, ¿ξεπλήρωσε τόν λόγον τοϋ 
ονείρου. Έ νας δέ έτρεξεν άμέσως νά ειδοποίηση τόν 
Κροίσον διά τό γεγονός, καί φθάσας είς τας Σαρδεις

ίμιλείς.

Κ α ©ΩΣ νύξ δέν .γίνετα ι πριν ό ήλιος δύση, παρό
μοια δεσποτισμός δέν στερεοϋται, πριν ή έλευθεροτυπία 
καταστραφη.

Οτ α ν  μυριάδες σ’ έπικροτώσιν, ¿ρώτα σεαυτόν, τ ί  
κακόν έπραξα- όταν δέ σέ μέμφωνται, τ ί καλόν !

Η π ϊΡ ΙΤ ΙΣ  κατασκευάζεται άπό 75 μέρη νίτρου, 
10 θείου, καί 15 άνθρακος.
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ΣΑΜΨΩΝ.

Ο  Σ α μ + Ω Ν  ήτον υιός Μανωέ, του εκ τής φυλής 
Δάν. Ή  μήτηρ αυτοϋ πολύν χρόνον ήτο στείρας τέλος 
δέ, άγγελος Κυρίου, φανείς, είδοποίησεν αυτήν, ότι 
έμελλε νά γέννηση υιόν, όστις ήθελεν άρχίσειν νά έλευ- 
θερόνη τόν ’Ισραήλ άπό τάς χειρας τών τυραννούντων 
Φυλισταίων. Την διέταξε νά μή πίη οίνον η σίκερα 
κατά τό διάστημα τής κυοφορίας, μήτε νά φαγη άκα- 
θαρτόν τι· άλλ’ έκ τής γαστρός ν’ αφιέρωσή τό τεκνον 
είς τόν Θεόν, ποτέ σίδηρος νά μήν άναβη έπι την κε
φαλήν αύτοϋ, καί καθ’ όλα νά τό άναθρεψη ώς Ναζη- 
ραΓον. Ή  γυνή παρευθύς ¿κοινοποίησε τήν οπτασίαν 
βίς τόν άνδρα της, λέγουσα, · Άνθρωπος τοϋ Θεού ήλθε 
ποός με, καί ή όρασις αύτοϋ ώς δρασις αγγέλου του 
θεοϋ· ¿πιφανής σφόδρα· καί ήρώτων αυτόν πόθεν έστι, 
καί τό όνομα αύτοϋ ούκ απήγγειλε μοι.’ Άκουσας^ ο 
Μανωέ τοϋτο, παρεκάλεσε τόν Κύριον νά μεταφανη ο 
άνθρωπος τοϋ Θεοϋ, καί νά φωτίση αύτούς έτι μάλλον 
περί τής άνατροφής τοϋ τέκνου. Έφάνη λοιπόν έκ νέου 
είς τήν γυναίκα, ήτις, ταχύνασα, ειδοποίησε τόν άνδρα 
της· ουτος δέ, μετ’ αυτής έπιστρέψας, ήκουσεν άπο  ̂ το 
ίδιον τοϋ αγγέλου στόμα τάς προτέρας παραγγελίας· 
έπειτα παρεκάλεσεν αυτόν νά προσμείνη,^ωστε να τοϋ 
έτοιμάσωσιν έριφον αιγών άλλά τούς άπεκρίθη,^οτι 
δέν ήθελε μεθεξειν τής τραπέζης αύτών, καί αν  ̂ήτον 
έτοιμη’ διώρισε δέ νά προσφίρωσιν ολοκαύτωμα εις τον 
Κύριον. ‘ Καί έλαβε Μανωέ τόν έριφον τών αίγών, 
καί άνήνεγκεν ¿πί τήν πέτραν τω Κϋρίω τω θαυμαστα 
ποιοϋντι. Καί Μανωέ καί ή γυνή αυτοϋ ¿θεωρούν και 
¿γένετο εν τού άναβήναι τήν φλόγα ¿πάνωθεν τοϋ θυσι
αστηρίου είς'τόν ουρανόν, καί άνέβη ό άγγελος Κυρίου 
έν τη φλογί· καί Μανωέ καί ή γυνή αυτοϋ ¿θεωρουν, 
καί ίπεσον ¿πί πρόσωπον αυτών έπι την γην. Αφου. 
¿γνώρισαν ότι ό φανείς ήτον άγγελος Κυρίου, ο μεν 
Μανωέ έσυμπέρανεν ότι έξάπαντος έμελλαν ν άποθα- 
νωσι διά τήν όρασιν ταύτην ή δέ^γυνή του, ορθοτερον 
κοίνασα, παοετήρησεν ότι, άν ό Κύριος ¿μελετά να θα- 
νατώση αυτούς, δέν ήθελε προσδεχθήν ολοκαύτωμα εκ 
τής χειρός των, ούτε είδοποιησειν αυτους περι τοϋ τέ
κνου των. ,

Τό επόμενον έτος έγεννήθη ό Σαμψών ευλόγησε 
δέ αύτόν ό Κύριος, τό μέν πνεϋμά του μέ άσυνηθη γεν
ναιότητα, τό δέ σώμά του μέ υπερφυσικήν δυναμιν 
προικίσας, καί ο'τω προετοιμάσας αυτόν οια σημαντι
κός έπιχειρήσεις. Άφοϋ ηυξήθη, έτυχε μίαν τών 
ήμερων να καταβη είς Θαμναθά, όπου Γ0ε^θυγατ=ρα 
τών αλλοφύλων, ήτις ήρεσεν είς αυτόν τοσοϋτον, ώστε 
άπεφάσισε νά τήν νυμφευθη- τό άνέφερε δε είς^τους 
γονείς του· είς άπόκρισιν τόν είπαν ¿κείνοι, ‘ Μη ουκ 
έστιν άπό τών θυγατ'ρων τών άδελφων σου και ¿V παν- 
τί τώ λαώ μου γυνή, ότι. σύ πορεύη λαβ=Γν γυναίκα 
άπό τών θυγατ'ρων τών άλέοφύλων τοίν άπ,ριτμητων ;̂  
Άλλ’ ό νέος ε’π'μενε, καθότι, άναμφιβόλως ό Θεός το-

διήγείρε τήν έπιθυμίαν ταύτην, σκοπεύων δι’ αύτοϋ νά 
τιμωρήση τούς καταδυνάστας τοϋ ’Ισραήλ· τέλος δέ, 
ό πατήρ'καί ή μήτηρ έστερξαν νά ύπάγωσι μετ’ αυτοϋ 
είς Θαμναθά, πρός κατορθωσιν του ποθουμενου. Καθ 
όδόν έξέκλινεν ό Σαμψών είς αμπελώνα, καί ιδού σκύ
μνος λέοντος ωρυόμενος είς απαντησιν αυτοϋ. Μολον
ότι δέ ούτε απλήν βακτηρίαν ε’κράτει, έπίασεν^ όμως 
τόν μανιώδη λέοντα, καί κατεσπάραξεν αυτόν ώς νά 
ήτον έριφος. Έτάχυνεν έπειτα ¿ξοπίσω τών γονέων 
του, άλλά δέν τούς ¿φανέρωσε τό γεγονός. Μετ’ ολίγον 
καιροϋ διάστημα, ένω υπήγαιναν παλιν εις Θαμναθά 
νά έορτάσωσι τούς γαμους, έξέκλινεν ό Σαμψών νά ιδη 
τό πτώμα τοϋ λέοντος· ¿θαύμασε δέ παραπολύ, ευρών 
μελίσσιον έντός αυτου. Μέρος τοϋ μελιτος εφαγεν  ̂ ο 
ίδιος, καί μέρος έφερεν είς τούς γονείς του* άλλ’ είσέτι 
έφύλαττε κρυφόν τόν κατά τού λέοντος άγώνα·.

Ό τε ό γάμος έωρτάσθη είς Θαμναθά, τριάκοντα 
νέοι ¿ντόπιοι συνευφραίνοντο μετά τοϋ Σαμψών. Ε 
πειδή δέ πρός διασκέδασιν έπρότειναν είς άλλήλους αι
νίγματα, τούς ¿πρόβαλε καί ό Σαμψών εν, μέ συμφιΔ· 
νίαν, ¿άν μέν έλυαν αύτό είς τό διάστημα τών έπτά 
ημερών τοϋ πότου, νά τούς δώση τριάκοντα σινδόνας 
καί τριάκοντα στολάς ίματίων εί οε μη, εκείνοι νά 
δώσωσιν είς αύτόν τόσα. Άφοϋ συγκατένευσαν, τούφ 
είπε τό αίνιγμά του, τό οποίον ήτον, Έ κ  τοϋ  έ- 
σ θ ο ν τ ο ς  έ ξ ή λ θ ε  β ρ ώ σ ι ς ,  κ α ι  έξ ι σ χ υ -  
ρ ο ϋ έ ξ ή λ θ  ε γ λ υ κ ύ . Διά τρείς ημέρας ματαίως 
έπροσπάθουν νά μαντεύσωσι τό νόημα· έπειτα δ’ έπρόσ- 
δραμαν είς τήν γυναίκά του, τήν οποίαν ¿φοβέρισαν νά 
καύσωσι πανοικί, ε’άν δέν ήθελεν έκβάλειν τό κρυφόν 
άπό τόν άνδρα της, καί τό κοινοποιησειν είς αυτους. 
Μέ τάς άδιακόπους παρακαλέσεις καί τά ενοχλητικά 
της κλαύματα ¿βίασε τόν Σαμψών νά έξηγήση τό πρό- 
βλγ)|ΑΛ* χαι πάραυτα ειοοποιτησε τους συντοιτιτας ττ?^ 
Τήν έβδόμην λοιπόν ημέραν, πρό τής δύσεως τοϋ ήλίου, 
ήρώτησαν τόν Σαμψών, * Ι ι  γλυκύτερου μ=λιτος, και 
τί ισχυρότερου λέοντος; Ο Σαμψών απ^κρίθη, Εί 
μή κατεδαμάσατέ μου την δαμαλιν, ουκ αν ευρετε^το 
πρόβλημά μου.’ Κινηθείς δέ άπό Πνεύμα Κυρίου, 
κατεβη είς Άσκάλωνα, καί, φονευσας ε’κεί τριάκοντα. 
Φυλισταίους, έδωκε τά φορέματα των είς τους τριάκοντα 
εταίρους, τούς τό αίνιγμα εξηγησαντας. Με την γυ
ναίκά του δυσηρεστήθη διά τό άπιστον αύτής κίνημα· 
παραιτήσας δέ αυτήν, υπήγεν είς τών γονέων του.  ̂ Ο 
πατήρ τής νύμφης, εκ του άλλου μέρους, νομισας οτι ο 
Σαμψών είχε παραιτήσειν αυτήν δια παντα, την υπαν- 
δρευσε μ’ενα τών τριάκοντα εταίρων τ·.·.ν παρ.υρεθαντων 
είς τούς γάμους. Άλλ’ ό Σαμψών ύπέστρεψ:ν,^άφοΰ' 
τοϋ παρ’ήλθέν ή οργή, μετά έρίφου είς τήν γυναίκα του. 
Έπ.ιδή όμως είχε δοθήν είς άλλον, ό πα.τήρ δέν άφη- 
κεν αυτόν νά είσέλθη είς τόν κβιτώνά της, άλλά τόν 
παοεκάλεσε νά νυμφευθη την νεωτ.ραν αδελφήν της,
¡πο α καί ήτον ώραιοτ'ρα. Ό  Σαμψών, άποφασισμί-, 
νος νά λάβη έκδίκησιν, έπίασε τριακοσέας άλώπεκας,^
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υαΐ έδεσεν αύτάς ούράν π'ρός ουράν, μέ δαυλόν 
«ναμέσον τών δυο ουρών έπειτα δέ τάς έξαπί- 
στειλεν εις τους άγρούς των Φυλισταίων, εις 
τα σιτάρια, τους αμπελώνας, χαί τάς έλαίας 
των, εκ των οποίων πολλά έχάησαν. Γνωρί- 
ζοντες δέ οί ΦυλισταΓοι όη αιτία της διαγω
γής ταύτης ήτον η παρά του πενθεροΰ του 
ζβρις, έχαυσαν την άπιστον αυτοΰ σύζυγον 
χαί τον πατέρα της. Τους έβεβαίωσε δέ ό 
Σαμψών οτι έμελλεν ετι μάλλον νά έκδιχηθή, 
πριν παύση. Άφοΰ έθανάτωσε πλήθος αύτών, 
οξπεσύρθη εις το σπηλαιον της πίτρας Ίτάμ, 
περ'ι τά οχτώ μίλια νοτιοδυτικούς άπδ την Ι ε 
ρουσαλήμ. Μαάόντες οί Φ .λισταίοι το χατα- 
γώγιον αύτοΰ, εισέβαλαν είς την περιοχήν του 
’Ιούδα, χαί άπη'τησαν νά τους παραδοχή Σαμ
ψών ό έξολοθρευτής των. Τρισχίλιοι ’Ιουδαίοι 
άνέβησαν εις τήν κορυφήν του βράχου, χαί 
τον είπαν οτι ήλθαν νά δίσωσι χαί νά παρα- 
δώσωσιν αύτδν εις τάς χεΓρας των Φυλισταίων.
‘Αφοϋ ώρκώθησαν ότι δεν ήθελαν τον φονεύ- 
σειν οί ίδιοι, τους άφήχε νά τον δίσωσιν. 
"Τπερεχάρησαν δέ οί ΦυλισταΓοι, ότε τον έλα
βαν δεμίνον άλλ’ αΐφνιδίως έσπασε τά σχοι- 
ν.ία, χαί λαβών σιαγόνα τινά όνου, έφόνευσε 
.μέ αύτήν 1000 Φυλισταίους.

Μετά καιρόν, ό Σαμψών λαβών σχέσεις 
¿μαρτωλούς μέ τινα πόρνην είς Γάζαν, χατί- 
λυσεν είς τον οΓχον αυτής. Μαθοντες τοΰτο 
οί ΦυλισταΓοι, έστησαν φύλακας είς την πύλην, 
διά νά τον φονεύσωσιν έξερχόμενον τό πρωΐ. 
Ειδοποιηθείς έκεΓνος τους σκοπούς των, έση- 
χώθη περί τδ μεσονύκτιον, χαί ε’πηρε μεθ’ έαυτοΰ τους 
σταθμούς χαί τάς θύρας της πύλης είς την χορυφην 
του άντιχρύ της Χεβρών λόφου. Δέν έπερασε πολύς 
καιρός, χαί ήγάπησεν άλλην γυναϊχα εκ του χειμάρρου 
Σωρηχ, χαλουμένην Δαλιδά- άλλ’ ε’αν εΓχεν αυτήν ως 
σύζυγον, η μόνον ώς πόρνην, μένει άδηλον. Οί πέντε 
άρχοντες των Φυλισταίων ύπεσχεθησαν είς αύτην με
γάλα πλούτη, έάν ήθελεν ε’μπορέσειν νά ευρη είς τί , 
συνίστατο ή μεγάλη αύτοΰ ισχύς. Έκεινη έπραττε 
παν τό κατά δύναμιν, διά νά λάβη τά χρήματα- έ 
Σαμψών όμως, υποπτευόμενος προδοσίαν, την ηπάτησε 
τρεΓς φοράς·. Τέλος δέ, μέ τάς πολλάς κολακείας καί 
παρενοχλήσεις έκαμεν αύτόν άνοήτως νά φανέρωση τό 
μυστικόν, λέγων ότι, ΝαζηραΓος ών έκ κοιλίας μητρός 
αύτοΰ, δέν έπρειτε νά ξυρισθη ποτέ- οθεν, αν έξυρίζετο, 
ήθελεν άπομείνεΐν ασθενής, ώς άλλοι άνθρωποι. Ί  ον 
άπεκοίμίσε τότε έπί των γονάτων αύτής, χαί άπέχοψε 
τούς επτά βοστρύχους της κεφαλής του. "Οτε δέ τον 
έξύπνισε, φωνάξασα, ώς άρχητερα, Αλλόφυλοι έπί σε, 
Σαμψών! έστοχάσθη νά ε’ξέλθη, καί ν’ άποτιναχθη, καί 
νά κάμ>] τά συνήθη- άλλά δέν Αδύνατο, καθότι ό Κύ

ριος είχε μακρυνθήν άπ’ αύτοΰ. Οί ΦυλισταΓοι, οίτινες 
ε’περίμεναν είς τον οίκον, ωρμησαν κατ’αύτοΰ, τον συν- 
έλαβαν, καί τοΰ έξώρυξαν τούς οφθαλμούς- έπειτα δε 
τον υπήγαν είς Γάζαν, τον έφυλάχωσαν, καί τον έκα
μαν ν’ άλέθη είς τον μύλον, ώς έξουθενημένον άνδρά- 
ποδον.

Άφοΰ δ’ έκάθισεν έδώ περί τον ενα χρόνον, καί ε’παν- 
ήλθεν ή δύναμίς του μέ τάς αύξηθείσας τρίχας του, 
έτυχε νά φυλάττωσιν εορτήν ευχαριστήριον οί ΦυλισταΓ- 
οι, διά τήν είς χεΓρας αυτών παράδοσιν τοΰ Σαμψών 
έφεραν δέ καί αυτόν είς τήν πανήγυριν, διά νά τόν 
έμπαίξωσιν. Ό  ναός ήτον ευρύχωρος, άλλά πλήρης 

I ανθρώπων, καί πολλοί έθεώρουν έκ τοΰ δώματος. Είπε 
δέ ό Σαμψών είς τόν παΓδα, δστις έκράτει αυτόν, νά 
τόν όδηγήση είς τούς στύλους, έπί των όποιων ό οίκος 
έπεστηρίζετο. Άφοΰ τούς ένηγκαλίσθη, θεόθεν έμ- 
πνευσμένος ών νά καταθέση τήν ζωήν αύτοΰ διά τήν 
υπηρεσίαν τοΰ έθνους του χαί τόν όλεθρον τοΰ έχθροΰ, 
μετά σύντομον προσευχήν κατεκρήμνισε τούς στύλους 
καί τόν έπ’ αυτών ναόν, θανατώσας ουτω πλειοτέρους 
παρ’ όσους έθανάτωσεν έπί ζωής του*
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Τοιουτοτρόπως έπεσεν ό Σαμψών, κρίνας μεν τον 
Ισραήλ είκοσι έτη, ζήσας δέ τριάκοντα όχτώ. Οί 
αδελφοί χαί συγγενείς αύτοΰ χαταβάντες, έλαβαν τό 
λείψανον, χαί έθαψαν αυτό είς τόν τάφον τοΰ πατρός 
τον. Κριτ. ιγ '-ις '.

Ο ΑΒΒΑΣ ΔΕΑΕΠΑΙΟΣ, ΚΑΙ 01 
ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ.

Ο τ ι γνώσεις έμπορουν να μεταοιοω νται εις τα  πνεύ
μ α τα  των κωφαλάλων ήρχισε να βεβαιοΰται την δεκα- 
την Ικτην εκατονταετηρίδα- Ό άπό Γρονιγγης Ρ ο
δόλφος Ά γρ ικόλας άνέφερεν ότι αυτός ό ίδ ιος ε ίχε  γνω- 
ρίσειν άνθρωπον κωφόν έκ γενετής, καί κατά συνέπειαν 
άλαλον, όστις ένόει τα  γεγραμμενα, και ηδυνατο νά 
καταγράφη τούς διαλογισμούς του, ώς και αν ε ιχ ε  το 
τής ομιλίας χάρισμα. Ά λ λ ’ α ί θεωρητικά'^ άρχαί, 
ε ίς τας οποίας" ή τέχνη  έπ ιστηρίζετα ι, άνεκαλύφθησαν 
χ α ί διεδόθησαν ύπό τοΰ σοφοΰ Ιερώνυμου Καροάν, εχ 
τοΰ Π ανεπιστημίου τής πατριόος αύτοΰ Π αυιας. ^Ε- 
γεννήθη τό 1501, χα ί άπεθανε το 15*6. Ο Καροάν 
εκφράζεται ουτω πω ς-— ‘ Τό γραφειν συνέχεται με το 
λέγειν, καί τό λέγειν μέ τό δ ια λο γ ιζεσ θα ι- άλλ έγγρα
φοι χαρακτήρες καί ίδόαι έμπορουν νά συν=χωνται ν ω 
ρίς τήν μεσολάβησιν όποιασοηποτε φωνής, ως εις 
ιερογλυφικά.’

Ό  ΙΙέτρος de P o n ce , μοναχός Βενεδίκτειος τής ' Ι 
σπανίας, άποάανών τό 1584, λέγεται ότι έχρημάτισεν 
ό πρώτος, ή τουλάχιστον ό έπισημότερος, των όσοι κα- 
τα ρχά ς μετήλθον τήν τέχνην τοΰ διδάσκειν τους κωφα- 
ύάλους. Τεσσαράκοντα περίπου έτη μετά τόν θάνατον 
τοΰ P o n ce , ό Ιω ά ννη ς Παΰλος Βονέτιος, άλλος Ι σ π α 
νός, έξίδωκε βιβλίον περί τής υποθέσεως ταύτης, τό 
όποΓον μετέπειτα έχρησίμευσεν είς τόν ΔελεπαΓον. 
Έ π ί  Βονετίου προώδευεν όπωσοΰν ή τέχνη  καί είς την 
’Ιταλίαν. Π ολλαί στοιχειώδεις ανακαλύψεις πιάανόν 
ότι έ γ ιν α ν  καί διάφοροι αυτών έπηγασαν η προεβιβα- 
σθησαν άπό φιλολόγους, ραλίστα οε τους καταγινομε- 
νους είς έφεύρεσιν παγκοσμίου γλωσσης. Ε ις  την 
Α γ γ λ ία ν  τό πρώτον περί τοΰ προκειμένου σύγγραμμα 
εκαλείτο Φιλόχωφος, καί περιείχε πολλάς ύγιεΐς καί 
πρακτικάς γνωμας.

Ά λ λ ά  τόν ύπ'ρτατον βαθμόν μεταςύ των φιλοκω- 
φων κιαί χωφοδιδασκάλων κατέχει άναντιρρητως ο Αβ- 
βάς ΔελεπαΓος. Πριν αυτου, και επ αυτου, οι οιοα- 
σκοντες τούς άπό τήν συμφοράν ταυτην πασχοντας 
άπέβλεπαν είς τό ίδιον αυτών όφελος μάλλον παρ εις 
μετρίασιν τοΰ φυσικοΰ δεινοΰ. "Α παντες σχεοον εφυ- 
λατταν μυστικήν τήν τέχνη ν- άλλ’ ό Ά β β ά ς  ΔελεπαΓος 
ε’πεχειρ ίσθη  τό έργον τοΰτο μέ αφιλοκερδή άγα θοτη τα , 
άδολον ειλικρίνειαν, καί ύπομονητικήν προσκαρτερησιν, 
α ίτινες ανύψωσαν τήν τέχνην είς επάγγελμα, τιμιον 
καά’ εαυτό, άρμόδιον νά διεγείρη των άν3ρωπων την 
συμπάθειαν, καί νά έκτείνη τήν θέλησιν καί τήν δύ-

ναμιν τοΰ λυτρόνειν άπό ληθαργίαν νοεράν τούς άπ». 
στερημένους τά συνήθη μέσα τής μετά των όμοιων αυ
τών συγκοινωνίας.

Ό  Κάρολος Μ ιχα ή λ  ΔελεπαΓος (de  1’ E p ee ) έγεό- 
νήθη είς Ούερσαλλίαν τό 1712. Ό  πατήρ αυτοΰ, τό 
επάγγελμα άρχιτέκτων τοΰ βασιλεως, ητον άξιος χα ί 
αγαθός άνήρ, καί άνέθρεψε τήν οικογένειαν αυτοΰ, ώς 
θέλει χα ί οφείλει πας ενάρετος- δθεν ό νέος ΔελεπαΓος 
έλαβε τήν προσήκουσαν αγωγήν. Τ ήν έκ πονηρών 
εξεων προερχομένην οικιακήν αθλιότητα  δεν ίόαν ποτε 
οί οφθαλμοί του— οί γονείς αυτοΰ τόν έδίδαξαν τήν 
θεωρίαν καί τόν έδειξαν τήν πράξιν τής θεοφοβίας καί 
τής πρός τόν πλησίον άγάπης. Θρήσκος ων, έσπου- 
δασε διά τήν έκκλησίαν. Ά λ λ ά  δισταγμοί συνειδ^ί- 
σεως εμπόδιζαν αυτόν νά χειροτονηθη, καθότι, ών 
Ία νσ εν ισ τή ς , καί μή θέλων νά υπογράψη άρθρα τινά. 
πίστεως κατά  τήν καθεστώσαν πράξιν τής έπ α ρ χ ία ς 
των Παρισίων, δέν ήδύνατο νά προβιβασθη είς τό αξίω
μα διακόνου. "Εστρεψε λοιπόν τήν προσοχήν αύτοΰ 
είς τά  νομικά- άλλά τό έπάγγελμα τοΰτο δέν ήρμοζεν 
είς τήν κλίσιν καί τό πνεΰμά του. Ή  μόνη του έπι- 
θυμ ία  ήτο νά γένη υπηρέτης τοΰ Ευαγγελίου τής ειρή
νης, καί τέλος έπέτυχεν. Α νεψιός τ ις  τοΰ περιβοήτΟυ 
Βοσσουέτ, δστις, καθώς ό θείός του, ήτον εύσεβής καί 
ελευθερόφρων, ών τότε έπίσκοπος Τρηκών (T ro y e s ) , 
έχειροτόνησε τόν ΔελεπαΓον, καί τόν έδωκε θ ίσ ιν  είς 
τήν μητροπολιτικήν έκκλησίαν του

Τοΰ Ά β β ά  Δελεπαίου τήν προσοχήν διεύθυνεν είς 
τήν έκπαίδευσιν τών κωφαλάλων τυχηρά τ ις  περίστασις. 
Υ ποθέσ εις  έκάλεσαν αυτόν μίαν τών ήμερων είς οικόν 
τινα, όπου ευρηκε δύο μόνον νεάνιδας, έπιριελώς είς τδ 
ράπτειν καταγινομένας. Τ ά ς  ώμίλησε κατ’ έπανάλη- 
ψιν, άλλά δέν έλαβεν άπόκρισιν. Φ θάσασα  τέλος ή 
μήτηρ, εξήγησε τό αίτιον τής σιωπής των— αί δύο άδελ- 
φαί ήσαν κωφάλαλοι! Φ ιλάνθρωπος τ ις  έκκλησιαστι
κός ε ίχ ε  πασχίσειν  νά τάς έκπαιδεύση διά μ'σου είκί* 
νων- άλλά μετά τόν θάνατον α ’.τοΰ ήμελήθησαν. ‘ Π ι- 
στεύων,’ λέγει ό ΔελεπαΓος, ‘ ότι αί δύο αΰ'ται κόραι 
ήθελαν ζήσειν καί άποθάνειν έν άγνο'α τής θρησκείας, 
άν δέν έπεχείρουν κατά τινα  τρόπον νά διδάξω αυτάς, 
έλαβα συμπάθειαν, καί είπα  είς τήν μητέρα των νά 
τά ς στέλλη καθημίραν είς τήν οικίαν μου, υποσχεθείς 
νά κάμω ύπέρ αυτών το κατά  δύναμιν.’

Έ νθυαείτο  ό κύριος ΔελεπαΓος ότι δεκαεξαετής ών. 
ήκουσεν άπό τόν παιδαγω γόν αυτοΰ τήν παρατήρησιν 
ταύτην, οτι δέν.. υπάρχει πλειοτ 'ρα  φυσική συνέχεια,.
μεταξύ ιδεών καί τών ήχων, διά τών όπο.ων φανερό- 
νονται είς τό ώτίον, παρά μεταξύ τών αυτών τούτων 
ιδεών καί τών εγγράφων χαρακτήρων, διά τών οποίων 
φανερόνονται ς,ίς τόν οφθαλμού. Ουτω, λαβε οποίαν-, 
δήποτε λέξιν, ώς ΰ δ ω ρ, ή π ΰ ρ ’—-ό Έ λ λ η ν , ό άκοίων 
τάς λέξεις τα ίτα ς  προφερομένας, ή βλέπων αυτάς γ*-. _ 
γραμμένας ή τυπωμίνας. συνδέει άμέσως τά ς  λέξεις μ^-: 
αυτά. τ ά  πράγματα, άλλ’ είς ξένον άγνοοΰντα. τ ή ν ,
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γλώσσαν ¿/.ας δέν μεταδίδουν νόημα όποιονδήποτε. ’Εάν 
λοιπόν ίδέαι μεταδίδω νται εις τό πνεύμα χωρ'ις την 
μεσολάβησιν της όράσεως η της φωνής, επετα ι ότι ο! 
τυφλοί ¿μπορούν να δ ιδαχθώ σ ι την άνάγνωσιν διά των 
δακτύλων, οί δε κωφάλαλοι το μεν όμιλεΓν διά  των χει- 
ρών, το δέ άκούειν διά το'ν οφθαλμών Έ π ί  της βά- 
σεως ταύτης ήρχισεν ό ΔελεπαΓος, καί άφιερώθη εις τδ 
έπίπονον έργον τον διδάσκειν τους κωφαλάλους. Οί 
μεν  ε’κάλουν αυτδν άνόητον διά την τόσην φιλανθρω
πίαν καί προσπάθειαν, καί περιέπαιζαν τους άγώνάς 
το ν  οί δε τον συνελυπούντο, φρονούντες οτι ε’ξεμώρανεν 
δ φιλάνθρωπος ενθουσιαστής, ματαίω ς προσπαθών, ώς 
¿φαντάζοντο, να προσέλθη εις πνεύματα πεφυλακισμέ- 
να. Ά λ λ ’ ουτε χλευασμοί, ούτε οΐκτιρμοί, έστηναν 
τούς κόπους του άγαθού Ά β β ά . Τέλος, ηρχισε ν’ άλ- 
λάζη ή δημόσιος γνώμη· κληρικός τ ις  είπε πρός αυτόν 
μ ίαν των ήμερων, ‘ Ά ρχη'τερα σ’ ε’λυπούμην, τώρα πλέον 
δεν σέ λυπούμαι- σύ ε’παναφέρεις εις την κοινωνίαν 
καί εις την S-ρησκείαν όντα, τα  όποια πρότερον ήσαν 
άμφοτέρων άπεξενωμένα.’

‘ Μ ίαν των ήμερων,’ λέγει ό ΔελεπαΓος, 1 ξένος τ ις  
ήλθεν εις την δημόσιόν μας παράδοσιν, καί προσφέρων 
εις ε’μέ Ισ π α ν ικ ό ν  τι βιβλίον, είπεν ότι ήθελα κάμειν 
μεγάλην χάριν εις τόν ιδιοκτήτην, άν τό ήγόραζα. 
Έ γ ώ  άπεκρίθην, ότι, ε’πειδή δεν κατελάμβανα τήν Ι 
σπανικήν γλώσσαν, ήθελε με ε ίσ θ α ι πάντη άχρηστον 
άλλ’ άνοίξας αύτό κατά  τύχην, ίδού ε’νώπιόν μου τό διά 
χειρος Ισ π α ν ικ ό ν  άλφάβητον, εύμορφα χαλκόγραφημέ- 
νον. Δέν μ ’ έχρειάζετο άλλη παρακίνησις· ε’πλήρωσα 
τόν άνθρωπον, καί ¿κράτησα τό βιβλίον. Έ γ ιν α  
έπ ε ιτα  ανυπόμονος νά τελείωση τό μάθημα· πόσον δ’ 
¿ξεπλάγην ευρών τήν επιγραφήν ταύτην, “  A rte  p a ra  
e n s e n a r  â h a b la r  los M udos·” ’Ολίγον ε’δυσκολεύθην 
νά μ.αντεύσω ότι τούτο ε’σήμαινεν, “ Ή  τέχνη  τού δι- 
δάσκειν τούς βωβούς νά όμιλώσι-” καί πάραυτα άπε- 
φασισα να μάθω  τήν 'Ισπανικήν γλώσσαν προς όφελος 
των μαθητών μου.’ Ή  βίβλος αύτη ήτον ή προειρη
μένη του Βονετίου.

Μ ετ’ ολίγον ε’στράφη του Δελεπαίου ή προσοχή εις 
άλλο βιβλίον, γεγραμμένον Λ ατινιστί ϋπό τίνος Ε λ β ε 
τού ιατρού, όστις, τό 1690, ε’πεχείρησε τήν δ ιδασκα
λίαν κόρης τινός, κωφαλάλου ε’κ γενετής. Τ ά  δυο 
ταυτα πονήμ.ατα ένίσχυσαν αυτόν νά σχημ,ατίση ίδιον 
αυτού συ'στημα, τό όποΓον, άν καί ελλιπές ώς πρός τάς 
έκτοτε γενομένας βελτιώσεις, ε’πέτυχεν όμως ίκανώτατα.

Αλλ ό ΔελεπαΓος δεν άφΓρονε τόν καιρόν μόνον καί 
τον κοπον αυτού ει’ς τήν ε’κπαίδευσιν τών κωφαλάλων. 
Το εισόδημά του ήτο περίπου 400  λίτραι στήρλιναι, 
υπέρ τάς 4 0 ,000  γρόσια κατ’ έτος. Έ κ  τούτου, ε’ξώ- 
δευεν 100 μονον Λίτρας πρός ιδίαν αύτού νρήσιν, τό δέ 
υπολοιπον ¿θεωρεί ώς κληρονομιάν των θετών αυτού 
τέκνων, τών ένδεων κωφαλάλων, εις όφελος τών όποιων 
πιστώς αύτό μετεχειρίζετο. 4 Οί πλούσιοι,’ έλεγεν, 
‘ έρχοντα ι ε ίς  τόν οΐκόν μου μόνον κοιτά, χάριν· δέν

άφιερόνομαι είς αυτούς, άλλ’ εις τούς πίνητας· άν δέν 
ήσαν ούτοι, ποτέ δέν ήθελα έπ ιχειρ ισ θήν τών κωφα
λάλων τήν ε’κπαίδευσιν.’ Π αντός είδους υστερήσεις 
υπέφερεν αυτός, είς τούς μα θη τά ς χαριζόμενος. Δ ιά  
να άναπληροΓ τά ς  χρείας εκείνων, περιώριζε τάς ίδικάς 
του. Ί  ον δριμύν χειμώ να τού 1788, πάσχων ήδη 
άπό πρεσβυτικήν ασθένειαν, δέν μετεχειρίζετο  ξύλα, 
διά νά μήν άναβωσιν υπέρ τό διωρισμένον τά έξοδά 
του. "Ολα τα  περί τούτου λόγια τών φίλων αυτού ήσαν 
μάτα ια . Ό  οίκοτύλα; παρατηρήσας τόν αυστηρόν πε
ριορισμόν τής δαπάνης, καί άποδίδων αύτόν άναμφι- 
βόλως είς τό άληθές α ίτιον, ώδήγησεν είς τό οίκημα 
ού Ά β β α  τούς τεσσαράκοντα μα θη τά ς, οιτινες θερ- 

μώς παρεκάλεσαν νά λυπηθη εαυτόν χάριν εκείνων. 
Μέ δυσκολίαν ύπέκλινεν είς τάς δεήσεις των, άλλά 
μετέπειτα  ε’πέπληττεν εαυτόν διά τήν υποχώρησιν ταύ. 
την. Δώδεκα λίτρας στηρλίνας δαπανήσας υπέρ τό 
σύνηθες, έξεφωνει έπειτα , είς τό μέσον των μαθητώ ν 
αυτού, ‘Ά θ λ ια  τέκνα μου, άπό εκατόν στεφάνους σάς 
ήδίκησα !’

Ε ίς  τά  γηρατεΓα, καί ότε τών αγώνων αύτού τάποτε- 
λέσματα ήσαν πολ.ύ προφανέστερα παρά νά σκώπτων- 
τα ι, έλαβεν ό Ά β β ά ς  καί έπαινον καί κολακείαν. Ό  
πρέσβυς τής των Φωσσιών Αικατερίνης ε’πρόσφερεν είς 
αυτόν δώρα πολύτιμα. 1 Κύριέ μου,’ εΓπεν ό Ά β β ά ς ,
1 ε’γώ ουδέποτε λαμβάνω χρυσίον· είπέ είο τήν Αυτής 
Μ εγαλειότητα δτι, άν έκρινε τούς άγώνάς μου αξιότι
μους, τίποτε άλλο δέν ζητώ , παρά νά στείλη κωφάλα- 
λαλόν τινα  ή σχολάρχτν, νά παραδοθή τήν δ ιδα κ τι
κήν ταύτην τέχνη ν .’ Ό πότε ό τή ς Άουστρίας αύτο- 
κράτωρ ’Ιωσήφ ε’πεσκέφθη τό κατάστημα τού Δελε- 
παιου, έμεινεν ε’κπεπληγμένος ότι τόσον άξιος άνθρω
πος δέν είχε λάβειν τουλάχιστον κάνέν μοναστήριον, 
τού οποίου τα  εισοδήματα ν’ άφιερόνη είς τά ς χρείας 
τών κωφαλάλων. Έ πρότεινε δέ νά ζητήση αύτός εν 
άντί ¿κείνον, ή καί νά τόν δώση κάνέν είς τά  ίδ ιά  του 
κράτη· * Έ γή ρα σ α  πλέον,’ είπεν ό Ά β β ά ς ·  * άν ή 
Ύμετέρα Μ εγαλειότης ε’π ιθυ μ ή  τό καλόν τών κωφαλά
λων, ή ευεργεσία χρεωστεΓ νά πέση όχι ε’πί τής κεφα
λής μου, κλινούσης ήδη πρός τόν τάφον, άλλ’ έπί τού 
έργου αύτού.’

Ή  επ ιτυ χ ία  τού Ά β β ά  Δελεπαίου ήτο μεν ατελής, 
άλλ’ ήκολούθει τάς μεθόδους αυτού με πόθον καί ε ιλ ι
κρίνειαν, καί μόνον είς τό ηθικόν καί νοητικόν όφελος 
των κωφαλάλων άποβλέπων. Ό  ε’ν Λειψία Η βϊηεοΐίο , 
καί ό ε’ν Παρισίοις ΡέΓβίτβ πρέπει νά θεωρώνται ώς 
άντίζηλοί του· δέν έδέχθησαν όμως τήν οποίαν τούς 
έκαμε πρόσκλησιν νά συζητήσωσι τά  πλεονεκτήματα 
τών διαφόρων συστημάτων. ’Ενώ ό»άγαθός Ά β β ά ς  
μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν ειλικρίνειαν έζήτει τήν 
περί τών μεθόδων αύτού έξέτασιν καί κρίσιν τών π επ α ι
δευμένων, οί αντίζηλοί του περιεκάλυπταν τάς πράςεις 
αύτών μέ μυστηριώδη πέπλον. Ό  Ά β β ά ς  αφιέρωσε 
τόν βίον καί δλην αύτού τήν περιουσίαν, εκτός τών ολι-
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γων όσα ε’χρειάζετο άπαραιτήτως, είς την ύπηρεσιαν 
τής κλάσεως τήν οποίαν ε ίχε  λάβειν ύπό τήν προστα
σίαν αύτού. Ό  δέ P . r e ir e  δέν έστεργε νά άνακαλύψη 
τά ς  μεθόδους του εκτός ο ι’ άφθονον ά ντα μ ο ιβ ή ν  καί 
ό H e in e c k e , εκτός τού οτι επληρονετο απο τους πλου
σίους, έλάμβανε παρ >· τού μεγάλου Δουκός τής Σαξο
ν ίας ετήσιον σιτηρέσιον 400  στέφανων. Αμφοτεροι 
ούτοι έκαμαν τήν τέχνην ίδιοτελή κερδοσκοπίαν ό δε 
Ά β β ά ς  ΔελεπαΓος μόνον άνείχετο τούς πλουσίους· έσε- 
μνύνετο νά διδάσκη τούς πτωχούς. Ό  διάδοχος αύτού, 
ό Ά β β ά ς  Σ ικάρδ, προήγαγε τάς άρχάς τού Δελεπαίου- 
¿δίδασκε τούς μ α θ η τά ς  τά  στοιχεΓα τού συγγράφειν· 
καί είς τόν κλάδον τούτο··, νιον σχεδόν ως προς τους 
χωταλάλους, έφάνη πολυ ανώτερος του διοασκαλου του. 
Ό  Σικάρδ παρέδιδε πρώτον είς σχολήν τινα  κωφαλάλων 
έν Β'.ρδιγάλη· άποθανοντος οε τού Α β β ά  Δελεπαίου, 
προσεκλήθη νά λάβη τόν τόπον του είς Π αρισίους.

' Ό  Ά β β ά ς  ΔελεπαΓος α π ίθ α ν ε  τήν 23ην Δεκεμ
βρίου, 1789. Τ ιμ α ί διάφοροι άπεδόθησαν είς τήν 
μνήμην του· ό ίεροκήρυξ τού βα σ ιλ  ως έξεφώνησε τόν 
έπικήδειον αύτού λόγον· είς δέ τών κωφαλάλων μ α θ η 
τών συνέγραψε δίστιχον να τεση ύπο το αγαλμ α  τού 
διδασκάλου του —
Il rév è le  à  la  fois s e c re ts  m e rv e ille u x ,
D e p a r le r  p a r  le s  m a in s , d ’ e n te n d re  p a r  le s  y e u x

Μ υστήρ ια  ^ ανμάαια  ονγκρό»·«« η χ
Τ ά  o u  u  ex t a  v  ά χ ο ν ω σ * * )  a t  χ ι ι , ρ / ζ  v a  X a V C d i.

Ό  άριθμός τών κωφαλάλων είς διάφορα μέρη τής 
Εύρώπης, τών δι’ αύτούς καταστημάτων, κτλ., φαίνεται 
άπό  τόν άχόλουθον π ίνα κα-

*Αρι0. ’Αρ*0. Μ αθηΥ . *Apt0.

nxi^vtytóf- Κωφαλά-' Κα- Διδα- Κ»3«ρ*<Υ».
λωι\ » 0 9 . σχόμ. χα» !τ·ι·

Ιίορτογαλλία
Ισ π α ν ία

3 ,8 1 5 ,0 0 0 2 ,4 0 7 1 2 0
1 1 ,5 0 0 ,0 0 0 7 ,2 5 5 1 3Q

Γ  αλλία 3 2 ,0 0 0 ,0 0 0 2 0 ,1 8 9 2 8 7 9 8 1 5 9

Ι τ α λ ία 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 2 ,6 1 8 5 1 4 7 2 9

Ε λ β ε τ ία 2 ,0 0 0 ,0 0 0 3 ,9 7 6 5 8 0 1 6
Αυστρία
Προυσσία

2 6 ,4 4 4 ,0 0 0 1 6 ,6 8 4 6 1 9 7 3 9
1 2 ,7 2 6 ,8 2 3 8 ,2 2 3 1 8 3 1 4 6 2

Γερμανικαί
2 8*7 ΠολιτεΓαι 9 ,9 0 5 ,4 7 5 8 ,2 8 3 4 1 0 81

Ά νοβέρα 1 ,5 0 0 ,0 0 0 9 4 6 1 10 2
’Ο λλανδία  καί

Βέλγιον 6 ,1 6 6 ,5 8 4 2 ,1 6 6 5 2 9 4 5 0
Δ ανία 1 ,8 0 0 ,0 0 0 1 ,2 6 0 2 1 9 0 3 8
Σ βεκία  καί

Νορβεγία 3 ,8 0 0 ,0 0 0 2 ,3 9 7 1 4 0 8
Τ ω σσ ία 4 4 ,1 1 8 ,0 0 0 2 7 ,8 3 4 2 1 1 1 2 2
Βρετανία καί

’Ιρλανδία 2 3 ,3 6 5 ,8 0 7 1 4 ,3 2 8 1 2 7 4 5 1 9 4

Ε ν δ ε ή ς , κάμνων δείπνα πολυέξορ», πληρόνει διά 
νά περιγελάται.

Η Κ ΙΝ Ν Α Μ Ω Μ Ε Α  Κ Α Ι Τ Α  Π Ρ Ο 
ΪΟ Ν Τ Α  Τ Η Σ .

Τ ο  δένδρον Κινναμωμέα γεννάται είς τά ς  νήσους 
Ταπροβάνην, Σουμάτραν, Βόρνεον, τό Α ρ χιπ έλα γο ς 
Σουλού, τά ς  Νικοβορικάς καί Φ ιλ ιπ π ινά ς  Νήσους, τήν 
Κοκίν Κ ίναν, τό Μ αλαβαρικόν παράλιον τής Ίνδοσ τα ν , 
κτλ. ε’καλλιεργήθη δέ καί είς τά ς  Βραζιλίας, τήν Γουι- 
άναν, τά ς  νήσους Βουρβονίαν καί Μαυρίτιον, τάς Δυ
τικό—'Ίνδ ικά ς νήσους, τήν Α ίγυπτον, κτλ.

Τό δένδρον αυξάνει είς είκοσιπέντε ή τριάκοντα «ο
δών ίψος, ό δέ κορμός είς διάμετρον δώδεκα εως δεκα
πέντε δακτύλων. Τ ά  νέα φύλλα είναι πορφυρά βυσσι- 
νοβαφή' ό φλοιός τών κλωναρίων έχ ε ι πολλάκις ωραίας 
κηλίδας, β α θεία ς πρασινωπάς, καί άνοικτάς χρυσοχρο- 
ους. Τ ά  είς εντέλειαν φθασμένα φύλλα έχουν εξ εως 
ε’ννέα δακτύλων μήκος, καί δύο εως τριών πλάτος. Τ α  
μέν άνθη  γίνονται τόν ’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον, 
οί δέ σπόροι ώριμάζουν τόν ’Ιούνιον, ’Ιούλιον, και Α ύ
γουστον. Ή  οσμή τών άνθέων ομοιάζει τήν άπο πριο- 
μενα κόκκαλα ε’ξερχομένην δυσωδίαν. Έ κ το ς  δε κατα  
τόν καιρόν τής άνθίσεως, τό δένδρον δέν άποστελλει 
οσμήν όποιανδήποτε.

Βούβαλοι, άγελάδες, α ίγες , ζορκάδια και i’ftíTOt, 
τρώγουν τά  φύλλα, φάσσαι δέ καί κόρακες καταπίνουν 
μέ πολλήν όρεξιν τούς κόκκονς. Έ π ό  ιών ορνέων τού
των διασπείρεται τό δένδρον είς μεγάλην έκτασ ιν , και 
είς τά  πλέον α δ ιά β α τα  δάση· κα θότι δέν φθείρουν σι 
στόμαχοι αύτών τά ς βλασ τητικάς ποιότητας τώ»> 
σπόρων.

'Ισ ω ς  δέν υπάρχει, μέρος το,ύ κόσμου, δπου βλαστά- 
νει τόσογ δαψιλώς τό δένδρον κινναμωμέα όσον είς τήν 
Ταπροβάνην· άλλά καί είς τήν νήσον ταύτην γ ίνετα ι, 
κυρίως μόνον ε’π ί τής νοτιοδυτικής πλευράς. Ε ίς  τα  
λοιπά μέρη καί τό δένδρον είναι σπανιώτερον, και 6 
φλοιός έλλειπής κατά  τήν άρωματικήν εΰωδίαν. Ε ίς- 
τά βόρεια, καί βορειανατολικά τής νήσον μέρη δεν έγινε 
ποφέ.. Α κ μ ά ζε ι δέ κ α λη τερ α είς  π α χύ , ε’λαφρόν, και 
ξηρόν χώ μα , καί ωφελείται άπό τινα  βαθμόν σκεπής 
ε’κ τών. τού ήλιον θερμών. άκτίνων,

Ε ίς  τά  περίχωρα, τής ε’ν Τα,προβάνη Κολόμβου υπάρ
χουν τέσσαρες φυταλιαί', συνιστάμεναι δλαι όμού άτ»ό 
όκτώ εως- δέκα χ ιλ ιά δ α ς  ’Α γγλικών στρεμμάτων, και 
παρέχονσαι μέγος μέρος τοφ ε’ξαγομένου άπό τήν, νήσο* 
κινναμώμου’ άλλ’ ικανή ποσότης: προμηθεύεται, και 
άπό τά  φυσικά δάση, τόσον τά  ε’πί τής παραλίας, όσο» 
καί τά  είς τό ενδότερον. Τά,κυριώτερα τής κινναμβ- 
μέας προιρντα είναι-·— ■

1. Ο ί  Κ ά λ υ κ ε ς  τ ή ς -  Κ α σ σ ί α ς .  Ό  λεγόμ*- 
νος κάλυξ ήτοι βαβούλιον τής κασσίας είναι, ό άωρσς- 
καρπός καί τό σαρκώδες δοχεΓον τού τής κινναμωμέας 
σπέρματος. Οί ¿σκευασμένοι κάλυκες φαίνονται ώς · 
καρφία μέ στρογγύλας κεφαλάς. Έχουν δέ τά ς  αύτας 
ιδ ιότητας ώς τό κιννάμωμον, πλήν πολυ κατώτερα^.
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Ώ ς  ίπιτοπλεΓστον γίνονται είς το ’Ανατολικόν ’Α ρχι
πέλαγος. ’Από την Ταπροβάνην δεν ίξήχΰ-ησαν μέ
χρ ι της σήμερον, μολονότι εδύνατο έχεΓ νά συνάγεται
μεγίστη  ποσότης. ^

2 Τ δ  κ ι ν  ν ά μ ω μ ο ν  . Τδ ευυπόληπτον τούτο 
άρωμα εΓναι ό ¿σκευασμένος φλοιος της χινναμωμ>·.ας.
Ή  σύναξις του χινναμώμου είς την Ταπροβάνην αρχί
ζει πρώϊμα τδν μήνα τού Μαίου, ¿ξακολου$ει δ’ εως 
τά  τέλη του ’Οκτωβρίου. Βλαστοί, ήμιδαχτύλου εως 
τριών δάχτυλων διάμετρον ίχο ν τες , παρέχουν καλητερον 
οαννάμωμον άπδ μεγαλητέρους βλαστούς η κλάδους. 
Άποφλοιούσι δε τούς βλαστούς, έγχόπτοντες χ α τ ά μ η -  
χος τδν φλοιδν χα ί άπδ τά  δ^ο μ.ρη, ^ π -(ίιτα  Ει'σ* ' 
γοντες μάχαιραν υπδ τδν φλοιδν, χα ί ουτω αποχωρι-
ζοντες αυτόν του ξυλου.  ̂ , »

Ό  πράσινος η έξωτερικός φλοιδς άποςυεται του ενοο- 
^ρου όστις, άφού ¿πιμελώς ξηραν3η, γίνετα ι τδ χιν- 
νάαωίΛον του εμπορίου. Τδ της Ταπροβάνης χιννα- 
μωμον σ χη μ α τ ίζετα ι χοινώς είς κονδύλια η σωληνάριά 
«ερί τούς τεσσαράκοντα πόδας μακρά. ’Α πα ιτείτα ι 
μεγάλη φροντίς νά μην αναμιγνύεται τδ εξαγόμενον 
χιννάαωμον με άοσμον χα ί άνοστον φλοιόν. Ε ίς  την 
ποιότητα του χινναμώμου ύπάρχει μεγάλη οιαφορα, 
προΓρχοαένη άπδ την ποικιλίαν τού κλίματος, του χω- 
ματος," τη ς 5 ίσεω ς, της ηλικίας χα ί υ γ ε ία ς ™  φυτου, 
καί της διδόμενης είς την σχευασίαν αυτου φροντιοος
•χαί ίπ ιδεξιότητος. ,

Ά π δ  τοΰ καιρού δτε οί 'Α γ γ λ ο ι εχυριευσαν την Γα- 
προ3άνην εως τού 1823, ή Συντροφιά των ’Ανατολικών 
Ινδ ιώ ν  ίχα ιρ ε  τδ μονοπώλιον τού είς την νήσον αυτήν 
παοαγον-ένου κιννα ώμου. Δ ιά  νά έπιστατώσι οε το 
δ ιάλεγμα χαί στοίβασμα τού^ χινναμώμου, ε ιχεν η 
Συντροφιά ενα επιθεωρητήν και ο-ο  ̂ βοη-ους εις την 
Κόλομβον. Τ δ κιννάμωμον διεχωρίζετο άπο τους οια-
λεκτάς είς τρία είδη , πρώτον καί δεύτερον, καί τρίτον ή 
άπορρίψιμον είδος. Τδ συμβόλαιον της Συντροφιάς 
περιελάμβανε τά  δύο πρώτα είδη , το δε τρίτον η απορ- 
δίψιαον είδος ίμενεν είς χεϊρας της 1 απροβαναικης 
κυβερνήσεως. Μέρος τής συμφωνίας ήτο να μην εισα- 
γετα ι είς την Ευρώπην τδ τρίτον είδος·^χαι τωόντι, 
Ινώ δ στρατηγδς Μ αίτλανδος ήτο_κυβερνήτης της Ια -  
ποοβάνης, μεγάλη ποσότης αύτού ε’κάη, οια να κενω- 
5ώσιν αί άπο^ήκαι. Ά λ λ ’ έπομίνως ε’στελλετο οι 
άλλογύρου είς τήν Α γ γ λ ία ν , δ που είσήγετο υπο « νο μ α  
ί χ ι  χινναμώμου, άλλά κ α σ σ ί α  ς . Το χινναμωμον, 
τδ είσαγό'μενον άπδ τήν χερσόνησον της Ί ν ο ια ς , ^ου- 
μάτρας, Ία ύ α ς , κτλ-, ως καί τδ παχυλόν είδος, το εκ 
τή ς  Ταπροβάνης, ονομάζεται κασσία. Κινναμωμον, 
είς τδ ’Ανατολικόν αρχιπέλαγος ¿σκευασμένου, συνι- 
σ τα τα ι κοινώς άπδ κονδύλι* δεκαοκτώ περίπου ή είκοσι 
δακτύλους μακρά. Ε ίς  τήν άγοράν τού Λονδίνου τιμά- 
π α ι τδ κιννάμωμον άπδ πέντε έως δέχα σ ιλλινια  την 
λίτραν, κατά τήν ποιότητα.

3, Τ  δ ο υ σ ι ώ δ ε ς  Έ λ α ;  ον  τ ο ν  Κ ι ν ν α μ ω ·

μ ο υ .  Τδ ίλαιον τούτο χυρίως κατασκευάζεται είς 
τήν Ταπροβάνην, χα ί γενικώς άπδ τά  κομμάτια, τά  ¿κ 
τών χονδυλίων χωριζόμενα είς τδ διάστημα τής ¿πι- 
3-εωρήσεως καί ε’χλογής. Τ ά  κλάσματα τού χινναμω- 
μου κοπανίζονται χονδρά, ίπ ε ιτα  δε βυθίζοντα ι διά 
περίπου τεσσαράκοντα οκτώ ώρας είς θαλάσσιον υοωρ. 
Γ ίνετα ι άκολούάως ή διαστάλαξις, όποτε ίλαιον τι 
άναβαίνει, χωριζόμενον είς δύο ε ίδη , βαρύτερου και ίλα- 
φρότερον τδ ε’λαφρδν ίλαιον χω ρίζετα ι άπδ τδ νερον 
είς όλίγας ώρας. άλλά τδ βαρύ ¿-ακολουθεί νά κρημνί
ζετα ι δ ιά  δέκα ή δώδεκα ήμίρας. Ό γδοήκοντα λίτρα; 
χινναμώμου παρέχουν ως δύο ήμισυ ουγγίας ίλαιον, 
επιπλέοντος είς τδ υδωρ, καί πέντε ήμισυ ουγγιας β α 
ρέος ίλαίου. Τδ κινναμωμέλαιον πωλείται είς τήν 
’Α γγλίαν  ώς πέντε δίστηλα ή ουγγία.

Ό λ α ι αί εν Ταπροβάνη κινναμωμέαι άνήκουν είς τήν 
κυβίρνησιν· καί οποίος άνακαλυφ3η ίκριζονων τοιαύτα 
δένδρα ύπόκειται είς αυστηράς ποινάς.

Ε κ  τών λογίων οί Φυσικοί ε’στά3·ησαν κ α θ ’ όλους 
τούς αιώνας οί μακροβιωτεροι, οί οε Ιίο ιη τα ι οι ολιγο- 
βιώτεροι, καί άπδ τούς Φυσικους παλιν οι Αστρο νομοί 
φαίνεται ότι υπερβαίνουν τούς λοιπούς κατα  την διάρ
κειαν τής ζωής.

Βλέπομεν είς κατάλογον περιέχοντα όλους τους Α σ
τρονόμους άπδ τδν καιρδν τούΘ άλητος μέχρι τής τελευ
τα ίας έκατονταετηρίδος, ότι ίξ  όγδοήκοντα πεντε μονον 
είκοσιπέντε ε ίχα ν  απο3άνειν είς ηλικίαν 60 , πεντε ε ί
χα ν  ζήσειν εως μεταξύ 90 και 100 ' οεκαοκτω μεταςυ 
80 καί 90· είκοσιπέντε μεταξύ 70 καί 80· δεκαεπτα 
μεταξύ 60 καί 70· δέκα μεταξύ 50 καί 60· πέντε με
ταξύ 40 καί 50 ' καί τίσσαρες μεταξύ 30 και 40. Ί  ω- 
όντι, κάμμία επιστήμη άλλη δεν άνυψονει τοσον το 
πνεύμα υπέρ τά ς ουτιδανας ενοχλήσεις και τας μικρας 
ά3λιότητας τού βίου, αίτινες συγκροτούν τδ μέγα σύνο- 
λον τής άν.5·ρωπίνου δυστυχίας.

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ τής ΙΙρουσσίας τδ 1831 ήτο 12,- 
726 ,825 . Ό λ ο ς  δ άρι^μδς τών μή δεκατετραετών 
τέκνων ήτο 4 ,767 ,072- ε’κ τών οποίων, 2 ,0 4 3 ,0 3 0  ήσαν 
τής άπαιτουμένης δια τδ σχολειον ηλικίας, τόυτεστιν, 
άπδ 7 εως 14 ε’τών. Ό  άρι3μδς τών τέκνων, όσα 
πραγματικώς ίφόιτων εις τα  προκαταρκτικά σχολεία, 
ήτο 2 ,021 ,421- ή μόνον 21 ,609  όλιγώτερον τού άρι5- 
μού, τδν όποιον ό νόμος άπαιτούσε.

Τ α  δύο πολυτιμότερα πράγματα είς τδν κόσμον τού
τον είναι ή ύπόληψις καί ή ζωή μας. Αλλά ποσον 
άξιο&ρήνητον, ότι τήν μέν δύναται νά μάς άφαιρέση ·  
πλέον ευκαταφρόνητος ψιθυρισμός, τήν δέ το άσ^ενέ- 
στερον όπλον. Κ α τα γίνετα ι λοιπόν ό φρόνιμός μάλλον 
είς τδ νά γένη άξιος καλού ονόματος παρ είς το ν από
κτηση αυτό- τοιουτοτρόπως δέ μανθάνει νά διαγη τήν 
ζωήν είς τρόπον, ώστε νά μή φοβήται τον Β-ανατον.


