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Τ ίγ ρ ις  οπ ισθοδρομούσα  εις ·βο δάσος.

Π α ς ι γ ν ω ς τ ο ν  είναι δτι άγρια 3-ηρία βαρέως ένο- 
χλοϋσιν Ιτ ι τά πλεΐστα μέρη τών ’Ινδιών. Ε ίς  πάσαν 
τοποθεσίαν, ε’κτός είς τάς πλέον κατωκημένας, ό λεων, 
ή τίγρις, ή ό βούβαλος, κα3ιστώσιν επικίνδυνον τήν 
διάβασιν τών δασών. ’Α παιτείτα ι λοιπόν δια την 
ασφάλειαν τών κατοίκων νά κα3υποτάσσωνται οί κρα- 
ταιοί ουτοι πολέμιοι· κατορ3οϋσι δε τοϋτο ε’πιχειρημα- 
τιαι καί ατρόμητοι άνδρες, τήν ιδίαν αυτών ζωήν ριψο- 
κινδυνεύοντες.

Ε ίς  τήν καταδίωξιν τής φοβεράς τίγριδος ό ε’λεφας 
είναι χρησιμώτατος βοη3ός, δεικνύει δέ είς τό εργον 
τοϋτο τήν μεγίστην 3υμοσοφίαν καί ανδρείαν. Τόσην 
φροντίδα έχει υπέρ τοϋ αναβάτου, ώστε, όπόταν δια- 
βαίνη δάσος τι, ε’άν κρέμεται κλάδος ό όποίος φαίνεται 
οτι 3ελει έμποδίσειν τήν επί τών νώτων αύτοϋ στημε- 
νην Ιδραν, μολονότι αύτός ό ε’λέφας ήδύνατο εν άσφα- 
λεια νά περάση 0ποκάτω3εν, γνωρίζων όμως δτι ή3ελε 
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βλάψειν τόν κύριόν του, άρπάζει τόν κλάδον μέ τήν προ
βοσκίδα, καί τόν αποσχίζει, ώστε νά μή φέρη ε’νό- 
χλησίν τινα είς τόν άναβάτην. Ωσαύτως χρησιμεύει 
τά  μέγιστα, γνωστοποιών τήν εγγύτητα τίγριδος· διό
τι, όπόταν ό έλέφας όσφραν3ή τίγριν, (καί τήν οσφραί
νεται μακρό3εν), εκβάλλει όξείαν κραυγήν. ’Αλλά 
προ πάντων δεικνύεται ή τών δυνάμεων αύτοϋ ωφελεια 
ε’ν καιρώ ε’φόδου· διότι τότε άνυψοΐ κατά κάθετον τήν 
προβοσκίδα, ώστε, όπόταν ή τίγρις ε’φορμήση, νά εύρε
σή" έτοιμος ν’ άποκρούση τήν προσβολήν· κάμνει δέ 
τοϋτο καί διά νά μή προκαταληφΒη, κα3ότι, άν μόνον 
πιάση τήν προβοσκίδα του ή τίγρις, αυτός αφόπλιζε- 
ται. Τ ά  άλματα, ή πηδήματα τής τίγριδος ε’ν καιρω 
ε’φόδου είναι τωόντι Εκπληκτικά’ ό καλώς όμως γεγυ- 
μνασμένος έλέφας επιτυγχάνει γενικώς εις το αποκρου- 
ειν τάς πλέον μανιώδεις προσβολάς, καταγής^ ρίπτων 
τήν τίγριν διά τής προβοσκιδος τον αν δε ή πτώσις
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ζαλίση  η κολοβώση τόν έχΒρόν του, η άν πληγώση 
αύτόν ό άναβάτης, ό στιβαρός πούς του κραταιού έλε- 
φαντος πραγματικούς καταΒραύεχ το πεπτωκός Βύμα, 
και διαμιάς τελειόνει τον όλεθρόν του. Ά λλά  συμ- 
βαίνει κάποτε ν’ άποστραφη του άγώνος ό έλέφας, καί 
τότε κινδυνεύει τα μέγιστα ή ζωή του αναβάτου, διότι 
ευκόλως ή ΐίγρ ις άναβαίνει ε’πί του έλέφαντος έκ των 
όπισθεν, και πιάνει τον εις τήν έδραν, πριν αύτός δυ- 
νηΒη νά στρέψη προς ΰπεράσπισιν. Τοιαύτης ζωγρή- 
σεως παράδειγμα ήκολούΒησε προ ολίγων ε’των. Ή σ α ν 
δέ τά περιστατικά ως επομένως.

Συνοδία τις Ευρωπαίων, συγκροτημένη άπό καλλιερ- 
γητάς του ινδικού και αξιωματικούς ε’ντοπίου τάγμα
τος, τδ οποίον εις τά πέριξ έστάΒμευεν, υπήγαν εις τά 
δάση προς καταδίωξιν τίγρεων. ’Ολίγον δέ τι προχω- 
ρησαντες, έσήκωσαν παμμεγέΒη τίγριν, ητις άτρομή- 
τως άντεστάΒη εις δλην την σειράν των ελεφάντων. 
Την στιγμήν ταύτην Βήλυς έλέφας, προ μικρού άγορα- 
σΒεις, καί είσέτι αδοκίμαστος, τρομάξας είς τον πλη- 
σιάζοντα εχθρόν, αίφνιδίως άπ-'στρεψε νά φύγη. Ε ίς 
μάτην δέ κατέβαλεν ό ε’λεφανταγωγός πάσαν αύτού την 
έπιτηδειότητα, ώστε νά τον κάμη ν’ άντικρύση τον 
έχΒρόν. Ή  γενναία λοιπόν τίγρις άνεπήδησεν είς τά 
νώτα του έλέφαντος, καί πιάσασα τον είς την έδραν 
καΒήμενον άπό του μηροΰ, έσυρεν αυτόν καταγής· 
έπειτα ρίψασα αυτόν, πάντη ζαλισμένον άπό την πτώ- 
σιν, επί των ώμων της, απαράλλακτα ως ή άλώπηξ 
σηκόνει την χήνα, ¿ξεκίνησε προς τά ενδότερα του δά
σους. Παν τηλεβόλον διευΒύνΒη κατά τής τίγριδος· 
άλλ’ ούδείς έτόλμα νά πυροβόληση εξ α ιτίας τής Βεσεως 
είς την οποίαν ίκειτο  ό αιχμάλωτος ε’πί των νώτων της. 
Διεπέρνα δε τα χόρτα του δάσους πολύ ταχύτερα των 
ελεφάντων, ώστε μετ’ ολίγον έγινεν άφαντος άπό τούς 
διώκοντας- ετι όμως οδηγούμενοι άπο τάς σταγόνας 
του αίματος, ήκολούΒουν κατόπιν αύτής, μέ την ελπίδα, 
όχι νά σώσουν τον φίλον, άλλά τουλάχιστον ίσως τά 
λείψανά του άπό τούς όδόντας του αγρίου Βηρός. "Οσον 
προέβαινον, ε’γίνοντο άμυδρότερα τά ίχνη , έωσού, πε- 
πλανημένοι είς την καρδίαν τού δάσους, έ μέλλον ήδη 
νά παραιτήσωσιν άπηλπισμένοι την έρευναν άλλ’ α ί
φνης παρέστη ε’νώπιον αύτών τό ζητούμενου. Μέ άπε- 
ρίγραπτον έκστασιν είδον τήν τίγριν ε’ξηπλωμένην νε- 
κράν ε’πι των μακρών χόρτων τού δάσους, σφιγκτά ίτ ι 
κρατούσαν τον άτυχή αύτών σύντροφον είς τάς τρόμε- 
ράς σιαγόνας τη ς- εκείνος δέ η’σΒάνετο μέν, άλλά δέν 
ήδύνατο ν’ άποκριΒτί είς τά ς ε’ρωτήσεις των. Διά νά 
εκβάλωσι του μηρόν αυτού άπό τό στόμα  τής τίγριδος, 
ήναγκάσΒησαν νά κόψωσι την κεφαλήν της· έπειτα 
δέ, τάς σιαγόνας αύτής διαχωρίσαντες, άπέσπασαν τούς 
όδοντας άπό τάς πληγάς- καί έπειδή ενας τής συντρο
φιάς έτυχε κατά Βείαν πρόνοιαν νά ήναι χειρούργος, ό 
πάσχων εκυττάχΒη με τήν άνηκουσαν ε’πιμέλειαν· ώστε 
•οί κυνηγοί έλαβον τήν μεγάλην εύχαρίστησιν νά έ’πι- 
■στρέψωσι μετά τού φίλου αύτων άπαλλαχΒέντος τής

πλέον επικινδύνου Βίσεως, καί μ ’ έλπίδας άναρρώσεως. 
ΜεταφερΒείς είς τό πλησιέστερον οίκημα, καί άναπαυ- 
Βείς ολίγον, ε’ξιστόρησεν έπειτα είς τούς φίλους αύτού 
τίνι τρόπω διεσώΒη.

Φαίνεται ότι διά μερικήν ώραν, άφού έπίασεν αύτόν 
ή τίγρις, ε’ξηκολούΒει άναίσΒητος, ζαλισμένος ών άπό 
τήν πτώσιν, καί λειποΒυμημένος άπο τό ε’κρέον αίμα, 
ώς καί άπό τήν όποιαν οί όδόντες αύτής ε’νεποίουν δρι- 
μυτάτην άλγη δόνα. ’Αφού δέ συνήλΒεν είς εαυτόν, 
παρετήρησεν οτι έκειτο ε’πί των νώτων τής τίγριδος, 
ητις ε’κάλπαζε μέ τα χύ  βήμα διά μέσου τού δάσους, 
ενώ" κάποτε τό πρόσωπον καί αί χείρες αύτού βιαιότατα 
ήμύσσοντο άπό τάς άκάνΒας καί τάς βάτους δι’ ών 
ε’σύρετο. ’Επειδή κάμμία ούδ’ ή πλέον άμυδρά ε’λπί- 
δος άκτις δέν έμενεν, άπεφάσισε νά κείται ήσυχος ε’πί 
των νώτων αύτής, εως νά φΒάση τό τέλος·— άλλά τού 
ήλΒεν είς τον νούν οτι είχε δύο πιστόλια είς τήν ζώ
νην, μέ τά όποία ίσως ήμπόρει νά φονεύση τό Βηρίον. 
Μετά διαφόρους άποπείρας, αίτινες ε’κ τής αδυναμίας 
αύτού τίποτε δέν κατώρΒωσαν, ε’πέτυχε, τελευταίον, 
νά σύρη εν αύτών άπό τήν ζώνην του, τό οποίον άμέ- 
σως διεύΒυνε κατά τής κεφαλής τού Βηρίου. Έπυρο- 
βόλησεν, άλλά τό μόνον φανερόν άποτέλεσμα ήτον ο τι 
παροξυνΒεΐσα ή τίγρις έδωκεν είς αύτόν σφοδρόν τί- 
ναγμα, δι’ ού βαΒύτερον είς τήν σάρκα του οί όδόντες 
αύτής ε’νεπήχΒησαν, έπειτα δ’ ε’τάχυνε τό βήμά της. 
Ά πό  τήν έκ τούτου άγωνίαν πάλιν ε’λειποΒύμησε, καί 
διά τινα λεπτά έμενε πάντη άναίσΒητος. ΣυνελΒών 
ομως ολίγον, άπεφάσισε νά δοκιμάση καί δεύτερον πι- 
στόλισμα είς άλλο μέρος. "ΟΒεν σύρας τό πιστολιού 
ε’κ τής ζώνης του, καί σκσπεύσας κατά τής καρδίας, 
ε’πυροβόλησεν έκ νέου- ε’ν άκαρεί ή τίγρις έπεσε νεκρά, 
και ούδ’ ώλόλυξεν ούδ’ έσάλευσε μετά τήν πτώσιν.

Ά λ λ ’ ακόμη δέν ήτον έξω κινδύνου. Δέν ήδύνατο 
νά φωνάξη, καί κατά συνέπειαν, μολονότι ήκουε τούς 
φίλους αύτού πλησιάζοντας, έφοβεϊτο μή παρέλΒωσιν 
αύτόν χωρίς νά παρατηρήσωσι πού έκειτο. Κ ατ’ εύ- 
τυχίαν συνέβη άλλέως, καί ούτως ή ζωή του διεσώΒη. 
Ύ πο χειρουργικήν επιμέλειαν άνέλαβεν άπό τάς πλη- 
γας του, καί μολονότι σφοδρώς κατασπαραχΒείς έμεινε 
χωλός διά βίου, είχεν ομως περισσούς λόγους νά εύ- 
γνωμονη διά τήν Βαυμαστήν ταύτην κατά Βείαν πρό
νοιαν γενομένην διαφύλαξιν.

Ο Ε Κ  Μ ΙΚ ΡΟ Υ  Μ Ε Γ Α Σ .

Τ α  επόμενα διηγείται περί τής άρχής τού βίου του 
ό ’Ιάκωβος Φεργυσών, ^βιηβε Γει^υκοιι^ άνήρ επίση
μος είς τά μαΒηματικά, τήν μηχανικήν, καί τήν άστρο- 
νομ ίαν— ΈγεννήΒην εν έτει 1710, πλησίον τής μι- 
κράς κωμοπόλεως ΚείΒ, είς τό βορεινόν μέρος τής Σκω
τίας· ε’μπορώ δέ μ’ εύχαρίστησιν νά είπω ότι οί γονείς 
μου, καίτοι πτωχοί, ήσαν Βρήσκοι καί τίμιοι- έζησαν 
ευυπόληπτοι, καί άπέΒανον μέ καλόν χαρακτήρα.
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Μολονότι δέ ό πατήρ μου τίποτε δέν είχε προς διατή- 
ρησιν τής μεγάλης  αύτού οικογένειας παρά τό ήμερο- 
κάματον, καί τό εισόδημα ολίγων στρεμμάτων γής τά 
όποία ένοικίαζε, μ’ όλον τούτο δέν παρημέλει τά τέκνα 
του, διότι, οσάκις εύκαιρούσε, τά έδίδασκε τήν άνά- 
γνωσιν καί τήν γραφήν. ’Εγώ δ’ έμαΒον νά άναγι- 
νώσκω, ε’νω ό μεγαλητερός μου άδελφός έδιδάσκετο τήν 
άνάγνωσιν τής κατηχήσεως- διότι, έντρεπόμενος νά 
παρακαλέσω τόν πατέρα μου νά μέ διδάξη, εΓχον συν 
ήΒειαν, ότε ήμην μόνος, νά σπουδάζω τό είς τόν άδελ- 
φόν μου παραδοΒέν μάΒημα· οσάκις δ’ ε’δυσκολευόμην, 
ύπήγαινον είς γραίάν τινα γειτόνισσαν, ή όποία μ’ 
έβοήΒει τοσούτον ώστε μίαν τών ημερών εύχαρίστως 
έξεπλάγη ό πατήρ μου, εΰρών με άναγινώσκοντα πριν 
κάν συλλογισΒή οτε είναι καιρός νά μέ διδάξη· όΒεν 
ήρχισε καί αύτός νά μέ παραδίδη, καί μ’ έδίδαξε νά 
γράφω· παρά ταύτην δέ καί τριών μηνών διδασκαλίαν, 
τήν όποιαν έλαβον είς τό έν ΚείΒ σχολείον, άλλης δέν 
ήξιώΒην.

Ή  πρός τά μηχανικά κλίσις μου έλαβεν άρχήν άπό 
άλλόκοτόν τι συμβεβηκός. "Οτε ήμην επταετής ή 
οκταετής, μέρος τής στέγης τού οίκου μας έπαλαιώΒη, 
καί ό πατήρ μου, έπισκευάζων αύτήν, έφήρμοσεν ύπο- 
μόχλιον καί μοχλόν είς δρΒιόν τινα δοκίδα, ώστε νά 
σηκώση τήν στέγην είς τήν προτέραν Βέσιν της· μετά 
μεγάλης δ’ ε’κπλήξεως, είδον αύτόν, χωρίς νά στοχα- 
σΒώ τήν αιτίαν, άνυψούντα τήν βαρυτάτην στέγην, ώς 
νά ήτο μικρόν τι βάρος. Κ ατά πρώτον άπέδωκα τούτο 
είς βαΒμόν δυνάμεως, ό οποίος μ’ έκαμε καί νά φοβη- 
Βώ καί νά Βαυμάσω· άλλά, συλλογισΒείς περισσότερον, 
ε’νΒυμήΒην οτι είχεν έφαρμόσειν τήν δύναμιν αύτού είς 
το άκρον εκείνο τού μοχλοί, τό μάλλον άπέχον τού ύπο- 
μοχλίου- έρευνήσας δέ καί μαΒών οτι έκ τούτου προήλ- 
Βε τό φαινόμενον Βαύμα, ήρχισα νά κάμνω μοχλούς, 
και μετεχειρίσΒην αύτούς είς διάφορα πειράματα, ώς 
και τροχούς, τούς όποιους έκαμα μέ τόν τόρνον τού 
πατρός μου καί μικράν τινα μάχαιραν.

Αλλ’ έπειδή ό πατήρ μου δέν είχε τόν τρόπον νά μέ 
οιατηρη είς τά τοιαύτα καταγινόμενον, καί έπειδή 
ημην άκομη πολύ νέος καί άδύνατος διά κοπιαστικήν 
εργασίαν, μ’ έβαλεν είς ενα τών γειτόνων νά βόσκω 
πρόβατα, καί τότε ήρχισα νά Βεωρώ τούς άστέρας τήν 
νύκτα, τον τόπον έκάστου σημειόνων μέ δεσμόν έπί 
τίνος κομβοσχοινίου, έπειτα δέ καταστρώνων αύτούς 
έπι χάρτου. ΑκολούΒως έμβήκα είς τήν δούλευσιν 
σημαντικού τίνος γεωργού, ό όποιος βλέπων οτι μετά 
τό ήμεροκάματον έξηρχόμην είς το χωράφιον, ¡λ έπ ί-  
πλωμα τριγύρω μου, καί πλαγιάζων έπί τών νώτων μου 
παρετηρουν jo v ç  άστέρας, κατά πρώτον μέν ήρχισε νά 
με περιγελά-· άλλ αφού έξηγήΒην είς αύτόν, μ’ ένεΒάρ- 
ρυνε να εξακολουΒησω· και μάλιστα, διά νά άντιγράφω 
εις το καΒαρον την ημέραν όσα έκαμνον τήν νύκτα, 
πολλακις ειργαζετο αντι έμού, δίδων είς τήν χείρά μου 
ιόν διαβήτην καί τόν κάλαμον, καί λαμβάνων αύτός

τήν δίκελλαν ή τό δρέπανον. Πάντοτε Βέλω σέβεσΒαι 
τήν μνήμην έκείνου τού άνδρός.

Περί τόν καιρόν τούτον, εύγενής τι·ς, Θωμάς Γράντ- 
ονομαζόμενος, τυχών νά ίδη έν άπό τά σχέδιά μου, μέ 
προσεκάλεσε νά ύπάγω είς τόν οίκόν του, οπου μ’ έβε- 
βαίωσεν οτι ό οικονόμος αύτού ήΒελε μέ διδάξειν πολλά 
πράγματα. Πριν μέν έκπνεύση ή προΒεσμία, δέν 
ήΒέλησα ν’ άφήσω τόν καλόν μου αύΒέντην· άλλ’ έπο- 
μένως ύπήγα είς τού κυρίου Γράντ, οπου μετ’ ολίγον 
έφιλιώΒην μέ τόν οίκονόμον του, φιλίαν ητις διήρκεσε 
μέχρι Βανάτου. "Ητο παράδοξος άνήρ, κάτοχος τής 
άριΒμητικής, καλός μαΒηματικός, έμπειρος τής μουσι
κής, γνωρίζων τήν Λατινικήν, Γαλλικήν, καί Ε λλ η νι
κήν, καί ικανός προσέτι νά διατάξη ώς ιατρός, χρείας 
τυχούσης.

ΈπανελΒών οίκαδε, άλλά μή Βέλων νά έπιβαρύνω- 
τόν πατέρα μου, ύπήγα είς τίνος μυλωνά, μέ τήν έλπίδα 
ότι ήΒελε μού μένειν πολύς καιρός διά σπουδήν· τόσον 
όμως ήγάπα  τό καπηλείαν ό κύριος, ώστε άφέΒη έπάνω 
μου όλη τού μύλου ή έπιστασία, καί τόσην πείναν ύπέ- 
φερον, ώστε πολύ εύχαριστούμην οσάκις μ’ έδίδετο νά 
φάγω ολίγον άλευρον τής βρόμης μέ υδωρ άναμεμιγμέ- 
νον. Άφού δ’ έτελείωσεν ή μετά τού άνΒρωπου τουτου 
έτήσιος συμφωνία μου, ύπήγα είς γεωργού δστις έκαμνε 
τόν ιατρόν, καί δστις ύπεσχέΒη νά μέ διδάξη τήν ια 
τρικήν του- άλλ’οΰτείτά β ιβλ ία  του μ’ έδειξέ ποτε· ά π ’ 
έναντίας, τόσον βαρέως μέ ήνάγκαζε νά κοπιάζω, ώστε 
ήρρώστησα, καί ότε ή άσΒένεια μέ ήνάγκασε νά τόν 
άφήσω, δέν ήΒελε νά μέ πληρώση τόν μισΒόν μου διά 
τούς τρείς μήνας, έπί λόγω ότι δέν είχον τελειωσειν 
τήν έξαμηνιαίαν υπηρεσίαν. Έ νω έπασχον, κατεσκεύ- 
ασα δύο ώρολόγια, τό μέν τό κόλπου, τό δέ τού τοίχου,, 
καί άλλα πράγματα, τά όποία, μετά τήν άνάρρωσίν 
μου, ύπήγα καί προσέφερον είς εύγενή τινά,, περί ού 
ήκουσα ότι έχε ι καλλίστην διάΒεσιν- μέ ύπεδέχΒη 
φιλοφρονέστατα, καί διά μέσου αύτού ήμπόρεσα επομέ
νως νά ύπάγω είς τό Έδιμβούργον, καί νά έξακολου- 
Βήσω τά προσφιλή μου μαΒήματα- έλάμβανον δέ καί 
τήν εύχαρίστησιν νά άναπληρώ κάποτε τάς χρείας τού 
πτωχού πατρός μου.

Ό  ’Ιάκωβος Φεργυσών, τά περί τής πρώτης ζωής 
τού οποίου κατεχωρήσαμεν έδώ έκ τής ιδίας του περι
γραφής, έγινε μέλος τής Βασιλικής Ε τα ιρείας τού 
Λονδίνου, περίφημος διδάσκαλος τής Αστρονομίας καί 
τής Φυσικής, καί ό συγγραφεύς διαφόρων έπιστημονι- 
κών πονημάτων. Έ κ  τών άκροατών αύτού ήτο καί ό 
τότε πρίγκιψ τής Ούαλλίας, ό μετέπειτα Γεώργιος Τρί
τος, όστις τόν προσδιώρισεν ετήσιον σύνταξιν πεντη- 
κονταλιτρών στερλινών. ."Η τον άπλοϋς καί ταπεινός 
τά ήΒη, καί λιτός είς τάς εξεις του· ότε δ’ άπέΒανεν 
τό 1776, είχεν Ιξ  χιλ ιάδας λιτρών στερλινών.

*   >

Τ Ι  δυ σ χολώ τα τον  ;— Τ ό  να  γν ω ρ ίζη  τ ις  έ αυτόν.
Τ ί  δ ’ ευκολώ τατον ; —  Τ ό  νά  συμ βουλενη  άλλους.
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Ε Ξ Η Γ Η Σ Ι Σ  Τ Ω Ν  Τ ΙΤ Λ Ω Ν  Τ Η Σ  Ε Υ Γ Ε Ν Ε ΙΑ Σ .

Ε ι ς  τήν Ελληνικήν π α λ ιά ν  γλώσσαν εύγενεις 
ώνομάζοντο οί καταγόμενοι άπό Βεούς, ήμιΒέους, ήρωας 
ή άνδρας κατορΒώσαντας λαμπρόν τι κοινωφελές έργον. 
Καί άπό τούς απογόνους των εύγενών τούτων ε’κείνοι 
ε’μνημονεύοντο ώς εύγενεις, όσοι έπρασσαν έργα όμοια 
ή άνάλογα των προγονικών κατορθωμάτων. Εύγενής 
ε’νομίζετο κ’ ε’λέγετο ό άπό άγενεΓς καταγόμενος Κόδρος, 
τελευταίος βασιλεύς των ΆΒηνών, δχι διότι ήτο β α 
σιλεύς, άλλα διότι ε’Βυσίασε καί βασιλείαν καί ζωήν, 
διά να σώση τάς Ά Β ήνας άπό τήν άδικον έφοδον τών 
Λακεδαιμονίων οΒεν καί ώνόμαζαν παροιμιακώς “  Εύ- 
γενέστερον Κόδρου” δτινα ύπίΒεταν πράξαντα, ή ικανόν 
να πράξη λαμπρότερα όσων είχε πράξειν ό Κόδρος. Οί 
Ή ρακλεΐδαι ε’λέγοντο εύγενεις, όχι διά τον πρόγονον 
αύτών Διογένη καί ήρωα Ήρακλέα, άλλά διότι ε’κατόρ- 
Βωσαν έργα άξια τού προγόνου των, άνακτήσαντες, 
μετά πολλούς ε’πιμόνους άγωνας, τήν προγονικήν αύτών 
κληρονομιάν, τήν Πελοπόννησον. Οί κυριεύσαντες τήν 
Γαλλίαν δορικτήτορες Φράγκοι δεν ώμοίαζαν τούς Ή - 
ρακλείδας, άλλ’ ήσαν λησταί, ίσοι καί ομότιμοι συναλ
λήλους, στρατηγούμενοι άπό Ινα ε’κλεγμένον με κοινήν 
ψήφον λήσταρχον, τόν οποίον πάλιν με κοινήν ψήφον 
ήλασσαν, ή καί ε’φόνευαν, οσάκις δεν τους ήρεσκεν ή 
στρατηγία του. Οί λησταί ούτοι έμοιράσΒησαν τα 
δορίληπτα κτήματα των ληστευΒίντων άναλόγως τής 
καΒενός συνεργίας είς τήν ληστείαν, καί με συνΒήκην, 
να συνέρχωνται καί νά συμμάχωνται πάλιν, οσάκις ή 
χρεία τούς καλέση νά τά φυλάξωσιν άπό έφοδον άλλων 
ληστών, ή καί νά τ ’ αύξήσωσι με νέας ληστείας. Μετά 
καιρόν όμως οί απόγονοί των αίσΒανόμενοι δτι ή φυλακή 
των πολλών κτημάτων τούτων ε’χρειάζετο καί είδός τι 
πολιτικής τάξεως καί καταστάσεως, έψήφισαν, κατά 
μίμησιν των Φωμαιογάλλων πρώτων νομίμων κτητόρων, 
άρχοντας τινάς όνομαζομένους Δούκας, Κόμητας, Μαρ- 
κίωνας, Βαοόνους, καί άλλα διάφορα δχι ψιλά ονόματα, 
άλλα σημαίνοντα αυτό τό χρεωστούμενον μερικώς άπό 
καΒένα των έργον. Δούκες (Duces, 'Ηγεμόνες,) ώνο- 
μ.άζοντο οί στρατηγούντες είς πόλεμον· Κόμητες (Comi
tés, Συνοπαδοί,) οί συνοδεύοντες τόν ηγεμόνα, ή άλλον 
αξιωματικόν κατώτερον, ή καί άνώτερον, ώς ήσαν οί 
Κόμητες (comptes) των 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων Μ α ρ- 
χ  ίω ν ο ι , Marchiones ή Marchisi (Marquis), Ό ρ ο φ ύ 
λ α κ ε ς ,  οί ταγμένοι εις τά όρια τής ε’πικρατείας διά 
νά τά φυλάσσωσιν άπό των έχΒρών τάς ε’φόδους, άπό 
τό M ark, Γερμανικήν λέξιν σημαίνουσαν "Ορον τό δε 
Β α ρ ό ν ο ς ,  άπό τό Baro, τό όποιον, ώς κρίνουν τι. 
νές, είς μεν τούς παλαιούς 'Ρωμαίους έσήμαινε τόν 
ΉλίΒιον, είς δε τόν παρακμάζοντα Λατινισμόν τόν 
Ά  ρ ή ϊ ο  ν ή Δ ή Γ ο ν , (Vaillant, Belliqueux), πιΒανόν 
δτι ε’δόΒη ώς τιμητικόν ε’πίΒετον είς τούς άριστέας 
κάΒενός λόχου ή τάγματος στρατιωτικού.

Οί τίτλοι λοιπόν ούτοι ήσαν (ώς είπα) ονόματα ση
μαντικά ε’παγγελμάτων ή πράξεων. Ά λλά μέ τού

καιρού τήν πρόοδον οί μοίρασΒέντες τά λάφυρα δορικτή- 
τορες, ώς ε’μετάβαλαν τά κληρουχικά των κτήματα είς 
άνεξαρτήτους άπό τό κοινόν ήγεμονίας, παρόμοια έφύ- 
λαξε καΒένας ε’ξ αυτών καί τόν άρχαίόν του τίτλον, δτε 
ήτο μέλος τής κοινότητος· καί τελευταίον τόν διέδω- 
καν κατά διαδοχήν καί είς τούς άπογόνους των, οί 
όποΓοι τόν ε’κράτησαν, καί άφού έπαυσαν αύτά τά πράγ
ματα, συγκολλήσαντες μ ’ αύτόν καί τόν τίτλον Ε ύγε
νής (π ο Μ θ ), ώς συνώνυμον. ΚαΒεΓς ε’κ τούτων ώνομά- 
ζετο ιδίως Δούξ, Κόμης,-Μαρκίων, Βαρόνος, διότι ε’κα- 
τάγετο άπό άληΒινόν Στρατηγόν, Συνοπαδόν, 'Οροφύ
λακα ή Ά ριστέα, καί κοινώς, Εύγενής, διότι άνέφερε 
τήν άρχήν τής γενέσεώς του είς ληστάς. Καί ε’κταύ· 
της τής ε’ποχής ήρχισεν ή φρικτή Τιμαριωτική (ίευ ι^- 
Μέ) λεγομένη κατάστασις.

Ή  Γραικορωμαϊκή δεσποτία είχε Δούκας, Κόμητας, 
καί Εύγενεις πολλούς· ε’νόμιζε δέ Εύγενεστάτους, όνο- 
μάζουσά τους έτι καί βαρβάρως Ν ω β ι λ ι σ ί μ ο υ ς ,  
(άπό τό Nobolissimus 'Ρωμ.) πρώτον τούς υιούς τών 
αύτοκρατόρων, έπειτα καί άλλους τινάς, Ιωσού ε’κατάν- 
τησε νά ε’φεύρη καί τούς Π ρ ω τ ο ν ω β ι λ ι σ ί  μ ο υ ς ,  
καί τούς Γ Ι ρ ω τ ο ν ω β ι λ ι σ ι μ ο ϋ π ε ρ τ ά τ ο υ ς ,  ώς 
έπενόησε καί Π  ρ ω τ οσ ε β  ά σ τ ο υ ς, Ι Ι α ν υ π ε ρ -  
σ ε β ά  σ τ ο υ ς ,  Π α ν υ π ε ρ π ρ  ω τ ο σ ε β ά σ τ ο υ ς ,  
καί τελευταίον, τούς πολυσυλλάβους Π α ν υ  π ε ρ π ρ ω -  
τ ο σ ε β α σ τ ο ύ π ε ρ τ ά τ ο υ ς ,  παραπολύ γελοιότε
ρους παρά τούς παλαιά κωμωδηΒέντας Ό  φ ρ υ α ν α- 
σ π α σ ί δ α ς καί Λ ο π α δ α ρ π α γ ί δ α ς  — Κ θ Ρ .

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Μ Ε Ί Ά Φ Ρ Α Σ Ε Ω Σ  Τ Ω Ν  Γ Ρ Α Φ Ω Ν .

Ο ς τ ι ς  καταδικάζει τήν είς τήν γλώσσάν μας μετά- 
φρασιν τών ιερών Γραφών, δεν καταλαμβάνει, φαίνε
τα ι, οτι καταδικάζει δλους τούς ιερούς πατέρας τής 
’Εκκλησίας ημών, οιτινες παραγγέλλουν τήν άνάγνωσιν 
καί μελέτην αύτών καί είς άνδρας καί είς γυναίκας, 
καί είς νέους και είς γέροντας· άντιλέγει είς τόν Κύ
ριον ήμών Ίησούν Χριστόν, δστις ε’ντέλλεται τήν άνά- 
γνωσιν καί έρευναν τών Γραφών “  ’Ερευνάτε τας Γρα- 
φάς·” δστις ε’ξαπέστειλε τούς ιερούς μαΒητάς του νά 
κηρύττωσι πανταχού τήν Βείαν του διδασκαλίαν 1 Πο- 
ρευΒέντες μαΒητεύσατε πάντα τά έΒνη.” Ή  κοσμο
σωτήριος διδασκαλία τού Κυρίου ήμών καί τών ’Απο
στόλων αύτού, αί προρρήσεις τών προφητειών, αί Βείαι 
έντολαί, είς τά β ιβλ ία  ταύτα εμπεριέχονται, τήν πα- 
λαιάν καί νέαν ΔιαΒήκην· ή δέ μετάφρασις αύτών είς 
τάς λαλουμένας γλώσσας, τί άλλο είναι παρά κήρυγμα, 
μαΒήτευσις καί διδασκαλία τών λαών διά τούς οποίους 
καί έγράφΒησαν δσα γάρ προεγράφη, είς τήν ήμετέ- 
ραν διδασκαλίαν προεγράφη (Π ρός'Ρωμ. ιέ. 4). ’Α ντι
βαίνει καί είς τό Πνεύμα τό άγιον, τό όποιον είς τήν 
ήμέραν τής πεντηκοστής ένέπλησε τούς ιερούς ’Απο
στόλους άπό τήν χάριν του, καί ε’λαλούσαν μέ ξένας 
γλώσσας τά μεγαλεία τού Θεού είς ΠάρΒους, Μήδους, 
’Ελαμίτας, Ά ρ α β α ς, 'Ρωμαίους, Έ λλη να ς.— Β α μ -  

Β Α Σ .
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Η Ε Π Τ Α Ν Ν Η Σ Ο Σ .
ΆριΒ. 6.

Λ ΕΥ Κ Α Σ Κ Α Ι  Κ Υ Θ Η Ρ Α .

Π ρ ο ς  άρκτον τής Κεφαλληνίας καί ΊΒ άκης κεΓται 
ή τήν σήμερον Α γ ία  Μαύρα, τοπάλαι δέ Αευκάς καί 
Λευκαδία, μήκος έχουσα περίπου τριάκοντα μιλίων, 
πλάτος δέ περίπου δώδεκα. Ή  νήσος αύτη ήτο ποτέ 
χερσόνησος, ή, κατά τόν Όμηρον, Ά κ τή  τής ’Ακαρνα
νίας. Ά λλ’ οί KopivBiot, ώς λέγει ό Στράβων, “  πεμ- 
φΒέντες υπό Κυψέλου καί Γαργάσου, ταύτην τε κατέ- 
σχον τήν ακτήν, καί τής χερσονήσου διορύξαντες τόν 
ίσΒμόν ε’ποίησαν νήσον τήν Λευκάδα.” Τδνομα Αευ
κάς ε’δόΒη άπό πέτραν λευκήν ε’ν ύψηλώ τόπω, ε’κνεύ- 
ουσαν είς τό πέλαγος κατά τήν Κεφαλληνίαν. ’Ε π ί 
τής πέτρας ταύτης ήτο καί ναός τού Αευκάτα Α πόλ
λωνος, καί προσέτι τό περιβόητον Ά λ μ α  τής Σαπφούς, 
τό μέρος δηλαδή οΒεν αυτή καί άλλοι έπήδησαν είς 
τήν Βάλασσαν πρός παύσιν τού έρωτος. Τήν σήμερον 
τό άκρωτήριον τούτο ονομάζεται Δουκάτου, κεΓται δέ 
κατά τήν μεσημβρινοδυτικήν κόγχην τής νήσου, δν 
ή εσχατιά τιτανωδών όρέων, τά όποΓα τήν νήσον ολό
κληρον διαπερώσι. Τ ινά μέρη τής βουνώδους ταύτης 
σειράς φΒάνουν είς 3000 ποδών ύψος.

Ποταμόν λόγου άξιον δέν έχει κανένα ή νήσος αύτη, 
αί βρύσεις δμως καί τά φρέατα είναι καί πολλά καί 
καλά- ή δέ πόλις δαψιλώς άναπληρούται άπό ύδωρ, 
φερόμενον διά τίνος υδραγωγείου ε’κ βρύσεως μίαν ώραν 
άπεχούσης. Λίμνη στάσιμου ύδατος σχηματίζεται 
κατ έτος εις κοιλαοα περι τας δυο ωρας πρός μεσημ
βρίαν^ τής πόλεως, ε’ν τωμέσω βουνών. Ή  λίμνη αύτη 
έχει ώς μιας λεύγης περιφέρειαν άρχίζει δέ νά φαίνε
ται περί τά τέλη ’Οκτωβρίου, άλλά τά ύδατα ξηραί 
νονται ολως διο/.ου προς τα τελη τού Μαίου, άφίνοντα 
γονιμωτάτην πεδιάδα ε’πικλύστου γής. Υ πάρχει δέ 
καί ώσεί λίμνη άλμυρού ύδατος, έχουσα ε’ξ ενός μέρους 
τον ισΒμον τον όποιον είπομεν ήδη δτι τοπάλαι διώ
ρυγαν οι ΕορινΒιοι. Η διωρυξ αύτη, μολονότι συνε- 
χωρει ποτέ τήν διάβασιν πλοίων, πρό πολλού ομως 
σχεδόν ολοτελα επληρωΒη μέ ίλύν καί τιτανώδη τρίμ
ματα, γεννηΒεντα εκ τής ε’νεργειας τού άνέμου επί 
τάς βραχώδεις βάσεις τών όρέων. Τό βάΒος τού ύδα-
Γ 5 λίμνην είναι τριών ποδών
έως ες^δακτύλων, ή δέ τής έπιφανείας έκτασις έξ πε
ρίπου η οκτω τετραγωνικών μιλίων. Ε ίς  τά κράσπεδα 
της λίμνης υπαρχουν διάφοροι άβαΒεΓς τόποι, καταλ- 
ληλως τοποΒετημενοι πρός κατασκευήν άλατος διά τής 
υπο του ήλιου ε’ςατμίσεως. Πεντακόσιοι η έξακόσιοι 
ανΒρωποι ενασχολούνται είς τό έργον τούτο

Ή  νήσος ύπόκειται τά μέγιστα είς σεισμούς. Τό 
1820 μεταξύ τής 12ης Φεβρουάριου καί τής 31ης Μαρ- 
τι ου συνεβησαν εςηκοντα τρεις αυστηροί σεισαοί, οίτι- 
νες εκρημνισαν έβδομήκοντα περίπου τών έν 'τή  πόλει 
κατοικιών, άφήκασι δέ κλονουμένας τάς πλειοτέρας τών 

έ. 9*

επίλοιπων. Καφα τό διάστημα τούτο έγιναν προσέτι 
οκτακοσιοι περίπου ε’λαφροί κλονισμοί' κάποτε δέ ή γή 
εξηκολουΒει τρέμουσα δώδεκα ή δεκατέσσαρας ώρας 
κατα συνέχειαν, χωρίς τίνος έπαισΒητής παύσεως. 
Εύρίσκοντο δ’ οί πολΓται καΒ’ δλον τόν καιρόν τούτον 
είς ε’λεεινήν κατάστασιν, υπόχρεοι όντες νά ζητώσι 
σκέπην είς άΒλίας καλύβας πρός ώραν κατεσκευασμέ- 
νας, καί υπέρ τούς δύο μήνας μή τολμώντες νά κοιμη- 
Βώσιν είς τούς οίκους των, ε’κ φόβου μήν ήΒελεν αύξή- 
σειν ή σφοδρότης τών κλονισμών τά δέ πνεύμ.ατα τών 
δεισιδαιμόνων έπασχον άπό άδιάλειπτον φόβον καί 
ταραχήν κατά συνέπειαν τής διαδόσεως προφητειών, 
οτι ή πόλις έμελλεν ε’ξ ολοκλήρου νά καταστραφήλ 

Οί δρόμοι ε’ξ ενός είς άλλο μέρος τής νήσου βαΒμη- 
δον βελτιόνονται υπό τήν ε’πιμέλειαν τής Βρετανικής 
άρχής. Ή  συγκοινωνία μεταξύ τής πόλεως καί τού 
φρουρίου ε’νεργείται διά λέμβων, καί προσέτι κατά τρό
πον άξιοπερίεργον διά τών λειψάνων παλαιού υδραγω
γείου. Ό  άγωγός, δι’ού έρρεε τό ύδωρ, είναι μέ λείας 
πέτρας ε’σκεπασμένος, έχε ι δέ τριών ποδών πλάτος, 
ώστε ενός μόνου άνΒρώπου συγχωρεΓ τήν διάβασιν. 
ΆνηγέρΒη δέ υπό τού αύτοκράτορος τών Τούρκων Βαί- 
αζέτου. ’Εκτείνεται υπέρ τό ήμισυ μίλιον κατά τό 
μήκος, καί στέκει ε’πί 360 καμαρών. Ώ ς  ύδραγωγείον 
δέν χρησιμεύει πλέον τήν σήμερον.

Οί κάτοικοι τής Λευκάδος συμποσούνται είς δεκαέξ 
περίπου χιλ ιάδας, διατρίβοντες είς τήν πόλιν Ά μαξί- 
κι, καί είς τριάκοντα δύο άσημάντους κώμας, διεσκορ- 
πισμένας ε’φ’ δλης τής νήσου. Τό Ά μαξίκι υπερβαί
νει εν μίλιον κατά τήν περιφέρειαν, περιέχει δέ χιλ ί- 
ους τετρακοσίους οικους, καί πληΒυσμόν έξ χιλιάδων. 
Είναι πενιχρά πόλις, ώς ε’πιτοπλείστον άπό ξύλον ω’κο- 
δομημένη. Μ ία μόνον όπωσούν καλή οδός διαπέρνα 
ολον αύτής τό μήκος, δεκαπέντε ποδών έχουσα πλά
τος κατά τό πλέον ανοικτόν μέρος- αί δέ λοιπαί όόοί 
είναι ευτελείς, στεναί, άτακτοι, καί ρυπαραί. Νέου 
ίχΒυοπωλείον κατεσκευάσΒη εσχάτως ε’πί τού αίγιαλού, 
οπου δύναταί τις ε’ν άφΒονία νά προμηΒεύεται ίχΒύς 
άρίστης ποιότητος. Άλιεύουσι δέ είς τό προειρημένου 
λιμνίον κατά τρόπου ιδιαίτερον. ’Επειδή τό ύδωρ 
σπανίως υπερβαίνει δύο ήμισυ πόδας κατά τό βάΒος, 
οί ίχΒύες περικλείονται είς ευρύχωρα διαστήματα δ ι’ 
ευκινήτων καλαμωτών, αΐτινες προσηλούνται δρΒιαι είς 
τόν μαλακόν πυΒμένα τής λίμνης. Α ί διαστάσεις δ’ 
αύται συστέλλονται κατ; άρέσκειαν, καί οί τοιουτοτρό
πως διατηρούμενοι ίχΒύες άλίσκονται βαΒμηδόν. Οί 
άλιείς μεταχειρίζονται ε’πί τής λίμνης μονόξυλον, Ιλκον 
ολίγων δακτύλων ύδωρ. ’Ενίοτε παγόνουσα ή λίμνη 
κατά τήν ε’πιφάνειαν ^προξενεί τόν Βάνατον ολων τών 
ε’ν αύτη ίχΒύων. Τ ά  κυριώτερα δέ τών ίχ.Βύων είδη 
είναι κέφαλοι, γλώσσαι, χέλια, καρίδες, καρκίνοι, καί 
κοχλίαι. *

Ό πισΒεν τής πόλεως τού Άμαξικίου υπάρχει ώραία 
πεδιάς, δύο μιλίων τό μήκος, σχεδόν κεκαλυμμένη άπό
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μεγαλοπρεπή ελαιώνα, τον όποΓον διατέμνουσι δύο ή 
τρεΓς εύ3είς καί καλοί δρόμοι.

Κ ύ 3  η ρ α .
Ή  μεσημβρινωτάτη των Έ π τά  Νήσων εΓναι τά Κύ

θηρα, κείμενη προς νότον της Πελοπόννησου, είς την 
είσοδον του Αακωνικοΰ κόλπου, 13 μίλια κατά μεσημ- 
βρινοδυτικην διεύ3υνσιν ε’κ του ακρωτηρίου Μαλέα, 
25 δέ μίλια προς άνατολάς του Ταινάρου. Τό νότιον 
αύτής άκρον άπέχει περί τά 45 μίλια ε’κ της Καραβού- 
σης, του εγγυτάτου μέρους της Κρήτης. Έ χ ε ι  δ' ή 
νήσος Κύθηρα ωοειδές μέν άνώμαλον δε σχήμα, καί 
μήκος μεν 20 περίπου μιλίων, μέγιστον δε πλάτος 10. 
ΕΓναι βουνώδης καί βραχώδης· άλλ’ ύπάρχουσι μικραί 
τινες κοιλάδες, όπου τδ χώμα εΓναι γόνιμον καί καλ
λιεργημένου. Παράγει δ’ έξαίρετον σταφυλήν (έξ ής 
γίνεται καλός οίνος), έλαιον, πορτογάλλια, λεμόνια, 
καί άλλας όπωρας, γεννήματα, καί βαμβάκιον. Τ ά  
Κύ3ηρα εύποροΰν άπό ζώα μάλλον οίασδήποτε των άλ
λων Ίονίων νήσων· διότι έχουσι περί τους 3000 βόας,
16,000 πρόβατα καί 4000 αΓγας, ε’κτός 1000 δνων 
καί περίπου 150 ίππων. Οί κάτοικοι, κατά την έπί- 
σημον άπαρί3μησιν του 1833, ήσαν 8759, διαμοιρα
σμένοι είς δυο κωμοπόλεις καί είκοσιεννέα χωρία. Ή  
περιοχή της νήσου εΓναι 116 ’Α γγλικά τετραγωνικά 
μίλια, συμπεριλαμβανομένου του νησιδίου Α ίγιλίας 
(Κεριγωτου), το όποΓον κείται άνααεσον Κυ3ήρων καί 
Κρητης.

Ή  κυριωτέρα πόλις, ή μάλλον κωμόπολις, εΓναι τό 
Καψάλι, ε’πι της νοτίου παραλίας. ’Ε πί δε της ανα
τολικής παραλίας εΓναι τό χωρίον του Ά γ . Νικολάου, 
με το κάλλιστον ε’ν τη νησω άγκυροβόλιον. Ε ίς  τά 
πέριξ εΰρίσκονται άρχαίοί τινες λελατομημένοι τάφοι' 
καί ού μακράν αυτών λ.είψανά τινα τειχών, υπογείων 
οικοδομών, καί συντετριμμένων στυλών, τά όποια νομί- 
ζονται λείψανα της αρχαίας πόλεως τών Κυ3ήρων, καί 
του διαβόητου αύτής ναοΰ του είς την Άφροδίτην αφιε
ρωμένου. Τό μέρος τοΰτο λέγεται την σήμερον Πα- 
λαιόκαστρον. ’Ε π ί του δυτικοΰ παραλίου τής νήσου 
εΓναι τό Δελφίνιον, ευρύχωρος άλλά κινδυνώδης λιμην.

ΠΕΡΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

Η ΑΠΟΤΤΧΙΑ των ζητούντων είς τάς Γραφάς λε- 
πτομερή περιγραφήν γεωλογικών φαινομένων προέρχεται 
εκ τής ά3εμελιωτου ε’λπίδος, δτι είς αϋτάς 3έλουν εΰρεΓν 
ίστορικάς ειδήσεις περι δλων των έργων του Δημιουρ
γού, είς χρόνους καί τόπους με3’ ών ούδεμίαν έχει σχέ- 
σιν το ανθρώπινον γένος. ’Επίσης όρ3όν ή3ελεν είσ3αι 
ν' άντιλεξωσιν είς τήν Μωσαϊκήν ιστορίαν δτι εΓναι 
άτελής, επειδή δεν άναφέρει τούς δορυφόρους του πλα
νήτου Διός, ή τούς δακτυλίους του Κρόνου, καί νά αί- 
σ3άνωνται αποτυχίαν διότι δεν ευρίσκουν είς αύτάς 
τήν ιστορίαν των γεωλογικών φαινομένων, τά περί ών 
άρμόζουσι μεν είς επιστημονικήν εγκυκλοπαίδειαν, άλλ’

εΓναι πάντη άλλότρια τών σκοπών τόμου, δστις συνε- 
γράφη μόνον ώς οδηγός 3-ρησκευτικής πίστεως καί η β ι
κής διαγωγής.

Δικαίως ε’μπορεΓ τις νά ε’ρωτήση τούς νομίζοντας 
τήν φυσικήν ε’πιστήμην 3έμα κατάλληλον είς άποκά- 
λυψιν, ποΰ ήδύνατο ή άποκάλυψις νά στα3η, χωρίς 
άτελείας παραλείψεως, μικροτέρας κατά τον βαθμόν, 
άλλ’ όμοίας τό είδος, με τήν άποδιδομένην είς τό ύπάρ- 
χον Μωσαίκόν δ ιήγημ α ; Άποκάλυψις τοσαύτης μό- 
νον άστρονομίας δση έγνωρίζετο είς τον Κοπέρνικον 
ή3ελε φαίνεσ3αι άτελής μετά τάς άνακαλύψεις τού 
Νεύτωνος· άποκάλυψις δέ τής Νευτωνικής ε’πιστήμης 
ή3ελε φανήν ε’λλιπής είς τον L a Place· άποκάλυψις 
δλων τών χημικών γνώσεων τής δεκάτης όγδοης έκα- 
τονταετηρίδος ή3ελεν είσ3αι τόσον έλλιπής, παραβαλ
λόμενη μέ τάς σημερινάς ειδήσεις, δσον 5·έλουν φαίνε- 
σ3αι τά τήν σήμερον περί τής ε’πιστήμης ταύτης ε’γνω- 
σμένα πρό τής λήξεως ενός άλλου αίωνος. Ε ίς  δλον 
τόν κύκλον τών ε’πιστημών δεν υπάρχει ούδεμία, είς 
τήν οποίαν δεν ε’μπορεΓ νά ε’φαρμοσ3ή τό επιχείρημα 
τοΰτο, έωσοΰ ν’ άπαιτήσωμεν άπό τήν άποκάλυψιν πλή
ρη άνάπτυξιν δλων τών μυστηριωδών ε’νεργειών, αίτινες 
ύποστηρίζουσι τόν μηχανισμόν του ΰλικοΰ κοσμου. Τοι- 
αύτη άποκάλυψις ήδύνατο Γσως ν’ άρμόζη είς άλλα οντα 
υψηλότερα τών άν3ρ'ώπων καί ή άπόκτησις τοιαύτης 
γνώσεως των έργων του Θεοΰ πιθανόν οτι 3έλει συνι- 
σταν μέρος τής ευδαιμονίας ήμών είς μέλλουσαν κατά- 
στασιν- άλλ’ ε’κτός άν ή άν3ρωπίνη φύσις είχε πλα- 
σ3ήν άλλη παρ’ όποία εΓναι, ή άνω ύποτι.3εμένη π α γ 
γνωσίας κοινοποίησις ή3ελε μεταδο.3ήν είς πλάσματα, 
πάντη άνίκανα νά τήν δεχ3ώσιν, έφ’ οίασδήποτε κα- 
ταστάσεως του άν3ρωπίνου γένους παρελ3ούσης ή πα- 
ρούσης, ή3ικής ή φυσικής· καί ή3ελε προσέτι άντιφέ- 
ρεσ3αι είς τόν σκοπόν δλων των άλλων ΰπό Θεοΰ γενο- 
μένων άποκαλύψεων έαυτοΰ, τό τέλος των οποίων πάν
τοτε ΰπήρξεν ή μετάδοσις δχι νοητικων άλλ’ ή3ικών 
γνώσεων.

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ .

Τ ο  περί τής άναστάσεως τών νεκρών ζήτημα εΓναι 
ΰπό3εσις σπουδαιοτάτη. "Οτι μέν ή ψυχή εΓναι ά3ά- 
νατος, ε’πίστευσαν πολλοί κατά πάντα αιώνα· καί τω
όντι ό άν3ρωπινος νοΰς ε’κ φυσικής τινός όρμής άπω.3εί 
τήν ιδέαν τής παντελούς ε’ξουδενώσεως, ή τής άτελευ- 
τήτου άναισ3ησίας. Ά λ λ ’ άράγε οί νεκροί άναστή- 
σονται; Τοΰτο ό Σωτήρ τοΰ κόσμου ώς βεβαιότατου 
μάς παρίδωκεν “  Έ ρ χετα ι ώρα,” εΓπεν, “ ε’υ η πάν- 
τες οί έν τοΓς μνημείοις άκούσονται τής φωνής τοΰ Υίοΰ 
τοΰ Θεοΰ, καί έκπορεύσονται οί τά άγα3ά ποιήσαντες 
είς άνάστασιν ζωής· οί δέ τά φαΰλα πράξαντες, είς 
άνάστασιν κρίσεως.” ΕΓπε προσέτι, “  ’Εγώ είμι ή 
άνάστασις καί ή ζωή.”

Τό δόγμα τοΰτο καί πριν Χριστοΰ ε’γνώριζον οί ’Ιου
δαίοι, μολονότι ο! μέν ΣαδδουκαΓοι ήρνοΰντο τήν υπαρ-
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ξιν είτε άγγέλου είτε πνεύματος, καί κατά συνέπειαν 
τήν ε’λπίδα τής άναστάσεως, οί δέ Φαρισαίοι περιώρι- 
ζον αυτήν είς μόνους τούς δικαίους. Ά λ λ ’ ό Ίησοΰς 
Χριστός ¿ φ ώ τ ι σ ε  ζωήν καί αφθαρσίαν' περιέχυσε 
λαμπρόν φώς είς τό δόγμα τής άναστάσεως, καί κατέ- 
στησεν αυτό παγκόσμιον, ε’νω άρχητερα άμυδρώς πως 
καί άσαφώς έβλέπετο, καί ύφ’ ενός μόνου έ3νους, τοΰ 
Ε βραϊκοί.

Οΰχί μόνον δέ διεκήρυξε τήν παραμυθητικήν ταύτην 
άλή3ειαν ό Χριστός, άλλά καί πραγματικώς αυτήν 
άπέδειξε, τόν Λάζαρον τετραήμερον άναστήσας, καί 
αυτός ό ίδιος άναστάς, άπαρχή τών κεκοιμημένων. 
“  "Ωσπερ γαρ έν τω Α δαμ πάντες άπο3νήσκουσιν, 
ουτω καί ε’ν τω Χριστώ πάντες ζωοποιη.3ήσονται.” 
“  Τοΰτο, ’ λέγει, “ έστι τό 3έλημα τοΰ πέμψαντός με, 
"να, παν ο δέδωκέ μοι, μή άπολέσω έξ αύτοΰ, άλλά άνα- 
στήσω αυτό ε’ν τη ε’σχάτη ήμερα.” Ποίον άλλο δόγμα, 
τοσον άρμοδιον να παρηγορη τόν άν3ρωπον, ενώ δια
βαίνει τήν κοιλάδα ταύτην τοΰ κλαυ3μώνος ! Τ ίς δεν 
έχασε φίλους καί συγγενείς ; Πόσοι τών ποτέ φιλτάτων, 
ποσοι τών οποίων έτι φιλοστόργως περι3άλπομεν τήν 
μνημην, έπαταχ,άησαν ΰπό τοΰ 3ανάτου, καί είπαν είς 
την οιαφ3οραν, Συ είσαι ό πατήρ μου, καί είς τόν σκώ- 
ληκα, Συ είσαι ή άδελφή καί ή μήτηρ μου ! Ώ ς  άν3ος 
εμαραν3ησαν, και ως νέφος έξηφανίσ3ησαν, καί παν 
ο,τι εξ αυτών μενει είναι τωρα κεχωμένον ΰπό τούς 
βώλους τής κοιλαδος, ή είς τά βά3η τοΰ ώκεανοΰ! 
Ά λλ’ άρα ε’χά3ησαν ε’ξ ολοκλήρου; Έ σβέσ3η  δ ια
παντός η υπαρξις των, καί παρεδό3ησαν είς άτελεύτη- 
τον λη3ην ; ”Οχι· ό παντοδύναμος Σωτήρ 3ελει άνε- 
γείρειν αυτούς τήν τελευταίαν ήμέραν ! Έμπορεί μέν 
ό 3-άνατος νά κράτη αυτούς άλυσιδέτους πρός καιρόν, 
αλλ οχι δια παντα. Ο φωτισας ζωήν καί άφ3αρσίαν 
κατηργησε τόν 3άνατον. Ό  πατήρ έδωκεν είς αυτόν 
πάσαν δυναμιν έν ούρανω καί έπί γής· έ3ηκεν είς τάς 
χείρας του τας κλείς τοΰ αδου καί τοΰ 3ανάτου· αυτός 
κλείει και ούδεις άνοίγει,καί άνοίγει καί ούδείς κλείει. 
Κα3ηται έπί τοΰ 3ρόνου του, καί 3έλει βασιλεύειν 
έωσοΰ^νά γένωσιν ΰποπόδιον αύτοΰ οί έχ3ροί του. Ί ’ε- 
λευταιον έχ3ρόν έχει νά καταστρέψη τόν 3άνατον, καί 
3ελει βέβαια τόν καταστρέψειν.

^Οποταν φ3άση ή μεγάλη ήμερα τής άναστάσεως, 
και εγερ3ώσιν έκ νεκρών τά κοιμώμενα εκατομμύρια 
του ήμετερου γένους, ό τρομερός βασιλεύς, ό οποίος ε’3α . 
νατωσεν αυτούς άπαντας, 5έλει άκούσειν τούς 3ριααβευ. 
τικ^ους τουτους λόγους, Ποΰ σου τό κέντρον, 3άνατε ! 
ΙΙως έπεσες, φοβερώτατε βασιλεΰ, δστις έκαμνες τόν 
κοσμον ως έρημίαν, έξαφανίζων τούς κατοίκους αύτοΰ, 
και μή ανοιγων τόν οΓκον τών αιχμαλώτων σου ! Ό  
παρα. σ0υ δλε3ρος διαπαντός έτελείωσε! Κατεπό3ης 
είς νικος ! Ούτε Γχνος τής βασιλείας καί τυραννίας 
σου 3ελει αφε3ην οπισ3εν, κα3ότι, ’Ιδού, λέγει ό Ά λφ α  
και ό Ωμέγα, κτίζω τά πάντα καινά.

Άλλά λέγουσί τινες, Πώς 3έλουν έγερσήν οί νεκροί ;

αρα με τα αύτα σώματα ; Άφοΰ τό σώμα διαλυ3η είς 
τα εξ ων συνετε3η, καί μεταβη είς άλλα σώματα άν- 
3-ρωπων η ζωων, καί γενη συστατικόν μέρος αυτών, πώς 
είναι δυνατόν, άφοΰ άναστη ό άνθρωπος, νά ήναι πάλιν 
το αυτο προσωπον ; Πρός τους τοιούτους άρμόζει ή 
έπίπληξις τοΰ Κυρίου ήμών, “  Πλανάσ3ε, μή είδότες 
τάς Γραφάς, μηδέ τήν δ ύ ν α μ ι ν  τοΰ Θεοΰ.” Τό 
σώμα τοΰ άν,άρώπου καί είς τήν παροΰσαν άκόμη ζωήν 
λαμβάνει άδιάκοπον μεταμόρφωσή, καί δμως ή ταύτό- 
της τοΰ προσώπου δεν άλλοιοΰται. Ή  φυσιολογία μάς 
οιοασκει δτι μετα είκοσι χρόνους άφοΰ τό άν3ρώπινον 
σώμα γεννη3η δεν περιέχει κάνέν μόριον τής ύλης, ή 
όποια έσχημάτιζεν αυτό δτ’ έξήλ3εν ε’κ κοιλίας μητρός 
αύτοΰ. Εξηκονταετής ό άν3ριοπος δέν έχει τό αύτό 
σώμα, οποίον είχεν εικοσαετής ών ή τριακονταετής· 
άλλ’ ύπάρχει τις τόσον ήλιΆιος, ώστε νά φαντασ3η 
δτι δεν είναι τήν σήμερον τό αύτό πρόσωπον, οποίον 
ήτο πρό είκοσι ή τεσσαράκοντα χρόνων ; ”Ο χι βέβαια. 
Εκ τούτων δε τι συμπεραίνομεν ; "Οτι καί μυρίας με- 
ταβολάς άν ΰποφέρη τό σώμα, εωςνά ε’γερ3η έκ νεκρών, 
διατηρείται μ’ δλον τοΰτο ή ταύτότης τοΰ προσώπου.

Ά λλά  μάταιον είναι νά ταραττώμε3α μέ άνωφελή 
ζητήματα περί τής άναστάσεως. Ό  Κύριος ήμών 3ε- 
τικώς βέβα ιο ί δτι οί νεκροί άναστήσονται, καί τοΰτο 
μάς έξαρκεί. Οί δίκαιοι 3έλουν λάμψειν ώς ό ήλιος 
εις την βασιλείαν τοΰ Πατρόςτων, οί δέ κακοί, οίτινες 
έζησαν καί άπέ3ανον ε’ν αμαρτία καί άμετανοησία, 
3ελουν ριφ3ήν είς τόν αδην. Ά ναγνώστα, άγαπά’ς 
τον Κύριον Ιησοΰν Χριστόν; Εύλόγως λοιπόν έμπο- 
ρείς νά χαίρης προσδοκών τήν άνάστασιν τοΰ σώμα
τός σου.

Α Ν Α Κ Α Λ Χ Ή Σ  Π Ε Ρ Ι  Ε Τ Λ Ο ϊ .

Μ ε γ ά λ η  καί 3αυμαστή άνακάλυψις έγινε πρό μι- 
κροΰ. Τό ξύλον, άπ’ δλας τάς οικοδομήσιμους υλας 
ίσως ή πλέον χρήσιμος, καί δμως ή πλέον μεταβλητή, 
μεταμορφοΰται ΰπό τής έπιστήμης είς άφ3αρτον καί 
αναλλοιωτον ούσίαν, τήν όποιαν ουτε ΰγρασία βλάπτει 
ούτε ξηρότης, κα3ίσταται δέ άφ3αρτον ΰπό ζωυφίων 
ως καί άκαυστον, καί μ ’ δλα ΐαΰτα διατηρεί τήν έλα- 
στικοτητά του. Δ ιά τής 3αυμασίου ταύτης έργασίας, 
τα κοινότερα ξύλα γίνονται δεκτικά στιλβώσεως, εύω- 
διας, καί χρωματίσεως οίασδήποτε, καί ούτως άνυψοΰν- 
ται είς τόν βα3μόν τών βαρυτιμοτέρων ξύλων, τών εύ- 
χρήστων είς τάς ωφελίμους ή τάς κοσμητικάς τέχνας· 
τά ποικίλα δέ καί ωραία ταΰτα άποτελέσματα παρά- 
γονται δι’ άπλουστάτης καί εύ3ηνοτάτης με3όδου, 
κα3ότι αί συντείνουσαι είς αύτά ούσίαι είναι μικροτά- 
της τιμής, καί άλλη ^ύναμις δέν άπαιτείται παρ’ ή 
τής φύσεως. »

Ο  Μ Η  ά π ο κ τώ ν  νέους φΟ,ους ίσ ον  προοδεύει ε ίς τδ  στάδιρν τ ή ;  
ζω ή ς , τ α χ έ ω ς  μ έν ε ι ξένος κ α ί έρημος. Π ρ έ π ε ι ,  έλεγεν εΤς τω ν  
σοφω τέρω ν Ά γ γ λ ω ν ,  τ υ ν ε χ ω ς  νά  ε π ι σ κ ε υ ά ζ ω  μ ε ν  τήν 
λ ία ν  μ α ς . 4
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1ΙΡΟΣ Γ Ο Ν Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Δ Ι Λ Α Σ Κ Α Λ Ο ϊ Σ .

Κ α ι  γονεΓς καί διδάσκαλοι χάνουσι πολλάκις την 
προθυμίαν, ως μή βλέποντες όφελος τι άπό τούς άγώ- 
νας αύτών ύπέρ των ιδίων τέκνων καί μαθητών. Το 
αύτό μάθημα, καίτοι πολλάκις παραδοθέν, φαίνεται 
ως μόλις νά έκαμε μικράν έντύπωσιν είς το πνεύμα τον 
διδασκόμενου, καί άζυμος ό παραδίδων είναι σχεδόν 
Ιτοιμος νά εκφώνηση, Ματαίως ε’κοπίασα ! Ά λ λ ’ αυτη 
είναι ιδέα ε’σφαλμένη, την οποίαν ούδέ στιγμήν πρέπει 
τ ις  νά περιθάλπη.

Το δένδρον άπαιτεί καιρόν διά ν’ αύξηση. Ό  άν
θρωπος προχωρεί εκ της νηπιακής είς την άνδρικήν 
ηλικίαν βραδέως καί βαθμηδόν. Τούτο αληθεύει περί 
τού νοός επίσης ώς καί περί του σώματος. *0 ηθικός 
χαρακτήρ τού ανθρώπου μορφούται ταύτοτρόπως, καί 
πολλάκις άνεπαισθήτως. Ό  ουράνιος ημών Πατήρ, 
ό μέγας Διδάσκαλος του κόσμου, άνατρέφει τά τέκνα 
του δίδων εις αύτά διδασκαλίαν ε’πί διδασκαλίας, σ τ ί
χον ε’πί στίχου, ολίγον εδώ, ολίγον έχε?. Ή σ. κή. 10. 
Σταθερώς διδάσκει, περιμένων τό τέλος. Τόν σκοπόν, 
είς τόν όποΓον πάσα διδασκαλία χρεωστεΐ ν’ άποβλέ- 
πη, δεν ε’πιτυγχάνει τις διαμιάς· ουτε είναι εύκολου ή 
κάν δυνατόν νά γνωρίση τις, κα θ’ όποιανδήποτε σ τιγ
μήν είς τό διάστημα τής έκπαιδεύσεως, πόσον ήδη 
κατωρθώθη, μικρόν ή μέγα.

Πολλάκις, όταν ζυγίζωνται πράγματα, προστίθεται 
κόκκος κατόπιν κόκκου, χωρίς φαινομένην τινά επιρροήν, 
χωρίς νά προξενήται ούδεμία κίνησις, έωσού, τελευταΓον, 
ενός άλλου κόκκου προστεθίντος, ή κάτω πλάστιγξ άνα- 
βαίνει, καί ή άνω καταβαίνει. Αύτό τούτο γίνεται 
καί είς τήν ηβικήν έκπαίδευσιν. 'Ο γονεύς ή ό διδά
σκαλος, ωφελίμους άληθείας ζητών νά ε’ναποταμίευση 
είς τό πνεύμα τού τέκνου ή τού μαθητού, φαίνεται διά 
πολύν χρόνον οτι ματαιοπονεί. Μολονότι διδάσκει, 
νουθετεί, ε’πιπλήττει, προτρέπει, δέεται, τίποτε μ’ δλα 
ταύτα είς τό φαινόμενου δεν κατορθόνει. ’Ε π ί τέλους, 
είς καλήν τινα ώραν, βλέπει μέ θαυμασμόν ότι παραί- 
νεσις ή συμβουλή τις ε’πέφερε τό ποθούμενον αποτέλε
σμα. Ά λλ ' άς μή φαντασθη δτι είς τόν έσχατον 
τούτον άγώνα χρεωστεΐ άπασαν τήν επ ιτυ χ ία ν  δλα τά 
προηγηθέντα διδάγματα εξίσου συνέτειναν είς αυτήν.

Σκεπτόμενός τις κα θ’ εαυτόν, πο'αν ε’κ δύο προκει- 
μενων οδών νά έκλέξη, ΐσταται ώραν τινα, καί μολονότι 
πολλοί λόγοι τόν υπαγορεύονται ύπέρ τής μιας ή τής 
άλλης, δεν άρκούν νά τον κινήσωσιν, έωσού καινός τις 
λογος στρέφει αύτόν πρός τό εν ή τό άλλο μέρος. Μο
λονότι δέ ό ύστερος ουτος λόγος δεν είχευ ίσως τόσην 
βαρύτητα, δσην τινές ε’κ των προηγηθέντων, δμως 
έχρειάζετο διά νά φίρη τόν άνθρωπον είς τήν τελευταί- 
«ν του άπόφααιν.

Ό  αμαρτωλός ίσταται πολλάκις, διστάζων ποίαν 
όδόν νά έκλέξη τήν είς αθανασίαν, ή τήν είς απώλειαν 
άγουσαν. Στοχάζεται καί ά-.απολείτά ύπερ τής μιας

καί τής άλλης επιχειρήματα· και πρός καιρόν ή έκβα- 
σις φαίνεται άμφίβολος. Έ π ί τέλους, σπουδαίος τις 
συλλογισμός, αιφνίδια τις ένθύμησις, εμβαίνει είς τόν 
νούν του, καί πείθει αύτόν διαμιάς νά βαδίση τήν όδόν 
τής εύσεβείας.

Πολλούς κτύπους ε’πιφέρει ενίοτε ό πέλεκυς τού ξυλο
κόπου πριν τό δένδρον νά σαλεύση· άλλά τελευταΓον 
εΓς ή δύο κτύποι, δχι των άλλων δυνατωτεροι, διασεί- 
ουσι τήν δρύν τού όρους άπό τής κορυφής μέχρι τής ρί- 
ζης, καί καταβάλλουσιν αύτήν ε’πί τού ε’δάφους.

Πεποιθότες λοιπόν είς Θεόν, εξακολουθείτε τό άγα- 
θόν έργον σας, γονεΓς καί διδάσκαλοι, μετ’ ε’πιμονής 
καί ε’λπίδος. "Εν άλλο μάθημα ε’μπορεΓ, συν Θεού, νά 
έπιφέρη τό ποθούμενον αποτέλεσμα.

Η Κ Ω Μ Ο ΙΙΟ Λ ΙΣ  Β Η Θ Λ ΕΕΜ .

Ε κ  τής 'Ιερουσαλήμ, όπου ό Κύριος ημών έκρίθη 
καί ε’σταυρώθη, διευθύνεται ό προσκυνητής είς έπίσκε- 
ψιν τής Βηθλεέμ, τής κώμης όπου ε’γεννήθη. ’Αφού 
περάση τήν πύλην τής Ίό π π η ς, στρέφει πρός τάριστερά, 
καί άφού καταβη είς τήν κοιλάδα, πέρνα τήν κολυμ- 
βήθραν τού ’Εζεκίου έκ δεξιών. Έ π ε ιτ α  είς βραχώ
δες τι έπίπεδον άναβάς, προχωρεί κατά νοτιοδυτικήν 
διεύθυνσιν ε’πί πετρώδους καί άκάρπου χώματος, όπου 
ολίγα τινά μόνον τήδε κάκεΐσε διεσκορπισμένα τεμά
χ ια  γής εύφραίνουσι τό όμμα μέ βλαστήματα σίτου, 
χόρτου, καί άγριων άνθέων. Ό  οδηγός δεικνύει είς 
τόν οδοιπόρον τόν πεπαλαιωμένον πύργον τού Συμεών, 
τό Γραικικόν μ,οναστήριον τού προφήτου Ή λία , καί τόν 
τάφον τής 'Ραχήλ. Ή  πρώτη θεωρία τής Βηθλεέμ 
περιγράφεται ώς ε’κπληκτική. Ή  πόλις καλύπτει τήν 
ράχιν λόφου τίνος, κατά τήν μεσημβρινήν πλευράν βα- 
θείας καί εύρυχωρου κοιλάδος, εκτείνεται δέ άπ’ άνα- 
τολών είς δυσμάς. Τό κυριωτερον οικοδόμημα είναι 
τό μοναστήριον, τό ε’πί τού Σπηλαίου τής Γεννήσεως 
άνηγερμένον τά τείχη δέ καί αί ε’πάλξεις αύτού τό 
κάμνουν νά φαίνεται ώς μέγα τι φρούριον. Ή  Νεκρά 
Θάλασσα βλέπεται υποκάτω, ε’ξ αριστερών, καί φαίνε
ται πλησίον άλλ’ ό περιηγητής ευρίσκει αύτήν π ο λ ύ  
άπέχουσαν, διότι δεν έμπορεΐ τις κατ’ εύθεΓαν νά κα 
ταβή" τά υψηλά εκείνα κατωφερή βουνά. Ό  δρόμος 
στρέφεται περί τό άνω μέρος κοιλάδος τιν'ος, ή όποία 
λέγεται ότι ε’χρημάτισεν ή σκηνή τής οπτασίας τών 
αγγέλων, οιτινες εύηγγελίσαντο είς τούς ποιμένας τήν 
γέννησιν τού Σωτήρος- άλλά τό ιδιαίτερον μέρος δεν 
γνωρίζεται βεβαίως.

*Η Βηθλεέμ, τήν οποίαν ώχύρωσεν ό 'Ροβοάμ τό 
973 II. X., άπέχει τής Ιερουσαλήμ περί τά εξ μίλια. 
"Ελαβε δε τόνομα αυτής, τό όποιον σημαίνει ό ο ί κ ο ς  
τ ο ύ  ά ρ τ ο υ ,  άπό τόν ’Αβραάμ. Καλείται προσέτι 
είς τήν Παλαιάν Διαθήκην Βηθλεέμ Έ φραθά, είς δέ 
τήν Καινήν Διαθήκην Βηθλεέμ τής Ίουδαίας, πρός 
διάκρισιν άπό τήν Βηθλεέμ Ζαβουλών. Ό  Δαβίδ
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έγεννήθη είς τήν Βηθλεέμ τής Ίουδαίας, όπου καί 
διήγαγε τούς πρώτους χρόνους τής ζωής του είς τήν 
ειρηνικήν τού ποιμένος ε’νασχόλησιν, έωσού ή μετά τού 
Φιλισταίου γίγαντος μονομαχία ήνοιξεν είς αύτόν 
στάδιον ε’νδοξότερον. Ε ντα ύ θα  προσέτι έγεννήθησαν 
πολλοί τών ε’ν ταΐς ΓραφαΓς φημιζομένων ώς ό Ά β ιά , 
Έ λιμέλεχ, Ώ β ή δ , Ίεσσαί, Βοόζ, καί Μ ατθίας ό ’Α 
πόστολος· ε’νταύθα δέ υποτίθεται καί δτι ΰπήρξεν ή 
σκηνή τού ώραίου ποιήματος τής 'Ρούθ.

Κατά τό διάστημα τών ταραχών αίτινες ήκολούθη- 
σαν τήν πτώσιν τής 'Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, άπεσύρ- 
θη  ό Ά γ ιο ς  Ιερώνυμος είς τόν τόπον τούτον, καί δ ιή 
γαγε τό πλεΐστον μέρος τής ζωής αύτού είς τήν μονα
ξιάν ειρηνικού τινός σπηλαίου, όπου συνέγραψε τά είς 
τάς Γραφάς υπομνήματα, καί έδειξε πολλούς τόπους 
είς τήν Βηθλεέμ καί τήν περίχωρον, οιτινες προ πέντε 
εκατονταετηρίδων εϊχον τιμηθήν διά συμβεβηκότων, 
συνεχομένων μέ τήν γέννησιν καί τήν ζωήν τού Σω
τήρος ημών· Καί είναι μέν πάντοτε δύσκολοι αί άπό- 
πειραι, α ί τήν έξακρίβωσιν τόπων τοιούτων άφορώσαι, 
καί άμφίβολος ή αύτών έκβασις· άλλ’ ό “Ά γιος Ιερώ 
νυμος έξακολουθεί μέχρι τής σήμερον κύρος μ.έγα παρά 
τοΓς Λατίνοις έχων ώς πρός τά τοιαύτα. Π . χάριν, 
σπηλαιόν τι λελατομημένον δεικνύεται ώς τό κτηνοστά- 
σιον, δπου ό Κύριος ημών ε’γεννήθη, καί ε’ξ ενός μέρους 
είς είδος τι ένδομύχου, ολίγον κάτω τής έπιφανείας 
τού εδάφους, υπάρχει λευκόν μάρμαρον, κεκοιλωμένον 
έν εϊδει φατνης, τό όποΓον λέγεται ότι δεικνύει τό μέ
ρος, έν ώ έτέθη ε’πί άχύρων τό νήπιον ’Ιησούς. Ά λ λ ’ 
¿κ τής διηγήσεως τού Ευαγγελίου φαίνεται ότι ή παρ
θένος δέν κατέφυγεν είς σπήλαιον ή άντρον, άλλ’ είς 
φάτνην άνήκουσαν είς ξενοδοχεΓον ή χ ά ν ι ·  καί ε’πει- 
δη τά δωμάτια τούτου ήσαν πλήρη ξένων, κατέλυσεν ή 
κεχαριτωμένη μετά τού μνήστορος είς τήν αύλήν δπου 
καί τά άχθοφόρα κτήνη.

Ανω τού σπηλαίου τούτου κατεσκευάσθη ε’κκλησία 
εν ειόει σταυρού. Ιο  μέσον είναι κεκαλλωπισμένον 
με τεσσαρας σειράς Κορινθιακών κιόνων1 Ικαστος δέ 
κίων είναι δεκαοκτώ πόδας υψηλός, καί δύο πόδας καί 
ώξ  ̂δακτύλους την διάμετρον. ’Επειδή  δέ λείπει ή 
στέγη τού μέσου μέρους, οί κίονες ύποβαστάζουσι μόνον 
ζωοφορον τινα ξυλινον, ό όποιος άναπληροΓ τόν τόπον τού 
επιστυλίου. Έφίσταται δέ καί είς τούς τοίχους ξύλι- 
νον τι κατασκεύασμα άνυψούμενον ε’ν εϊδει θόλου, πρός 
ύποστήριξιν στέγης, ήτις πλέον δέν υπάρχει, ή ούδε- 
ποτε Γσως ε’τελειώθη. Βλέπονται δέ καί τά λείψανα 
ζωγραφιών τινών επι ξυλου, ώς καί τινων ψηφωτών. Τό 
καθολικόν, το οποίον κατέχουσιν οί Αρμένιοι, χωρίζεται 
απο τους τρΤς άλλους κλάδους τού σταυρού διά τίνος 
τοίχου, ο όποιος ουτω χαλα τήν ενότητα τής οικοδομής. 
Το άνω μέρος τον σταυρόν κατέχεται ύπό τών Γραικών. 
Δεικνύεται δ ενταύθα θυσιαστήριον αφιερωμένου “ τοΓτ 
έξ Ανατολών Μαγοις, εις τους ποδας τού όποιου ύπάρ- 
' / / ι  άστηρ, εσκαλισμενος είς μαρμαρον, άνταποκρινόμε-

νον, ώς λέγουν οί μοναχοί, μέ τό μέρος τών ουρανών, 
όπου ε’στάθη τό θαυματώδες μετέωρον, καί κατευθείαν 
έπάνωθεν τού μέρους, όπου ό Σωτήρ ε’γεννήθη είς τήν 
υποκάτω υπόγειον έκκλ.ησίαν. Δεκαπέντε βαθμίδες 
καί στενή τ ις  δίοδος άγουσιν είς τήν ίεράν κρύπτην 
τής γεννήσεως, ήτις είναι τριάκοντα επτά ήμισυ πόδας 
μακρά, ενδεκα πόδας πλατεία, καί ε’ννέα πόδας υψηλή. 
Καί είς τά πλευρά καί είς τό έδαφος είναι μέ ώραΐον 
μάρμαρον κεκαλυμμένη, έχει δέ πέντε προσευκτήρια, 
άνταποκρινόμενα, ώς λέγει ó Chateaubriand, μέ τάς 
δέκα φάτνας τάς περιεχομένας είς τό κτηνοστάσιον 
όπου ό Σωτήρ ημών ε’γεννήθη.

Ή  κώμη τής Βηθλεέμ περιέχει ώς τριακοσίους κα 
τοίχους, ε’ξ ων οί πλειότεροι πορίζονται τά πρός ζωήν 
άπό τήν κατασκευήν κομβολογίων, σταυρών, κλπ., τά 
όποία προθύμως άγοράζουσιν οί προσκυνηταί. Οί μο
ναχοί τού τόπου τούτου χαίρονται καί τό προνόμιον 
τού νά σημειόνωσι τά μέλη τών ευσεβών μέ σταυρούς καί 
άλλα ε’πινοήματα διά τής πυρίτιδος.

Δεικνύεται προσέτι είς τήν Βηθλεέμ βαθεία  καί 
μεγάλη τις δεξαμενή, είς τήν όποιαν λέγεται ότι έρρί- 
φθησαν τά σώματα τών εκ διαταγής τού Ήρώδου φο· 
νευθέντων νηπίων.

Πρός τό βορειανατολικόν πλευρόν τής πόλεως εύρί- 
σκεται βαθεία  κοιλάς, όπου λέγεται κατά παράδοσιν 
ότι οί άγγελοι ε’φάνησαν είς τούς ποιμένας. ’Ενταύθα 
υπάρχει καί πηγή, λεγομένη ότι είναι εκείνη τήν όποιαν 
ό Δ αβ ίδ  τόσον σφοδρώς ¿πόθησε, κατατεθλιμμένος ών 
ύπο τού καύσωνος τής ημέρας καί τού άγώνος αύτού 
κατά τών Φιλισταίων. Ε ίςτό  βιβλίου Β'. Βασιλειών 
κ γ . 15, 18, έμπορεΐ νά εύρη ό αναγνώστης τά περί τού 
άξιολόγου τούτου συμβεβηκότος. Ό  περιηγητής Κλάρ- 
χιος έστάθη καί έπιεν ε’κ τού ήδέος νερού τής πηγής 
ταυτης· φρονεί δέ, άπό τήν άνταπόκρισιν αύτής μέ τάς 
περιγραφάς τού ιερού ιστορικού καί τού Ίωσήππου, ώς 
καί άπό τόν μόνιμον χαρακτήρα τών φυσικών πηγών, 
ότι δέν δύναται νά ύπάρχη αμφιβολία περί τής ταυ
τότητάς της.

Δύο περίπου μίλια μακράν τής πόλεως είναι ό τάφος 
τής 'Ρ αχήλ, ήτις ε’τάφη ε’δώ ύπό τού ’Ιακώβ κατά τό 
διάστημα τής παροικίας του, ώς άναγινώσκομεν είς 
Γενέσεωςλέ. 19, 20. Τόν τάφον αύτής καλύπτει τώρα 
μικρόν τετραγωνικόν Μωαμεθανικόν κτίριον, μέ θόλον 
ύπεράνω, όμοιάζοντα τούς τάφους Μωαμεθανών άγίων 
καί άρχόντων.

Τήν σήμερον ή Βηθλεέμ ονομάζεται Β ε ίτ-ελ -χά μ . 
Ί σ τ α τ α ι δ’ έπί γυψώδους χώματος, καί ό άήρ αύτής 
είναι ύγιεινός. Οί συγγραφείς δέν συμφωνούσιν ώς 
πρός τήν καρποφορίαν τής γής. Ό  Chateaubriand 
γράφει ώς επομένως, “  Πούποτε δέν παρετήρησα τήν 
γονιμότητα, ήτις άπεδόθη είς τήν κοιλάδα τής Βηθλε
έμ· αληθεύει μ’ όλα ταύτα ότι ύπό κακήν διοίκησιν 
καί ή γονιμωτάτη χώρα έρημούται είς ολίγα έτη.” Ά γ 
γλος δέ τις περιηγητής σημειόνει τά επόμενα, “ Αί
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πλευραι τοΰ όρους έφ’ ών είναι τοποθετημένη ή κωριό- 
πόλις, ώς καί ή κορυφή, έχουσιν άρκετάς άμπίλους, αι· 
τινες παράγουν έξαίρετον σταφυλην, μεγάλην καί ευώδη. 
Προς τουτοις εϊδομεν σύκα, ροίδια, καί πλήθος, ελαίων, 
άπο τους οποίους καρπούς ζωοτροφοΰνται ώς έπιτοπλεί- 
στον οί κάτοικοι. Ε ίς  τάς κοιλάδας παράγεται ολί
γος σίτος" ό δ’έξ αύτοΰ άρτος εΓναι άρίστης ποιότητος. 
Ή  ε’ν αφθονία πίπτουσα δρόσος μεγάλως βοηθεί άπα- 
σαν ε’ν γενει την βλάστησιν.”

© Λ Τ Μ Α Σ Τ Ο Γ  Μ Ν Η Μ Ο Ν ΙΚ Ο Τ  Π Α Ρ Α 

Δ Ε ΙΓ Μ Α Τ Α .

Λ Ε Γ Ε Τ Α Ι  οτι ο Σενεκας ηδύνατο ν’ άπαγγείλη δισ· 
χιλίους στίχους διαμιάς καθ’ όλην αυτών την τάξιν, 
έπειτα δέ εκ του εσχάτου άρχίζων καί ¿πισθοδρομών 
νά έπαναλάβη αυτούς με τόσην ακρίβειαν, ώστε νά μη 
σφάλη είς μίαν καν λέξιν η συλλαβήν. Ό  Κΰρος είχε 
τόσον κραταιάν μνημην, ώστε ηδύνατο νά καλέση όνο- 
μαστί έκαστον στρατιώτην είς το πολυπληθές αΰτοΰ 
στράτευμά. Ο Μ ιθριδάτης, ό οποίος έξουσίαζεν είκο- 
σιτρία έθνη, διαφόρους γλώσσας λαλοΰντα, ηδυνατο νά 
συνομιλη μ εθ’ όλων αυτών είς την ιδίαν έκαστου διά
λεκτον. Κορσικανός τις παίς ηδυνατο ν’ άπαγγείλη 
τεσσαράκοντα χιλ ιάδας λέξεων, είτε είχον νόημα είτε 
οΰ, ένω τον ύπηγορεύοντο" έπειτα δέ ν’ άρχίση άπο 
την τελευταίαν λέξιν, καί νά τάς ε’παναλάβη ¿πισθο- 
δρομών χωρίς κάνέν σφάλμα. "Αγγλος τις (£>r Wallis) 
έξηγαγε την κυβικήν ρίζαν τοΰ αριθμόν τ ρ ί α  εως είς 
τριάκοντα τόπους δεκαδικών, μόνον διά της μνημης 
του. Ό  ’Ιταλός Μ αγλιαβέκης, όστις άνέγνωσε τά 
πλεΓστα τών επί ζωης αΰτοΰ συγγραφέντων βιβλίων, 
ηδυνατο νά είπη περί ποίας ΰποθίσεως έπραγματευετο 
έκαστος συγγραφεύς, νά φέρη είς μαρτυρίαν τά κεφά
λαια, τάς τομάς, καί τάς σελίδας, είς τάς οποίας πε- 
ριείχετο ιδιαιτέρα τις ύπόθεσις· έκτος δέ τούτου, ήμ- 
πόρει νά ε’παναλάβη καί τάς λέξεις αύτάς τοΰ συγγρα- 
φεως. Κύριός τις τον ε’δάνεισε χειρόγραφόν τι νά, ε’ξε- 
ταση,επομένως δ’ έπροσποιηθη ότι είχεν άπολέσειν αύτό- 
άλλά πόσον ε’ξεπλάγη δτε ό Μ αγλιαβέκης το έγραψε 
λέξιν προς λέξιν, διά μόνης της δυνάμεως τοΰ μνημο- 
νικον τον, μολονότι δεν είχεν άναγνώσειν αυτό είμη 
άπαξ. Ό  Euler έχασε τό φώς του έν έτει 1783, καί 
μ ’ όλον τοΰτο έξηκολούθει τούς περιπεπλεγμένους καί 
δυσκολ.ους μαθηματικούς ύπολογισμούς περί της άνω- 
μαλίας τών πλανητικών κινήσεων, καί συνέθηκε πραγ
ματείαν περί Ά λγέβρης, μόνον διά της εκπληκτικής 
αΰτοΰ μνημης. Ήδύνατο, προσέτι, ν’ άπαγγείλη ολην 
την Αίνειάδα τοΰ Βιργιλίου έξ άρχης μέχρι τέλους, καί 
να είπη τον πρώτον καί τελευταίον στίχον Ικάστης σε- 
λιΰος είς την έκδοσιν την όποιαν είχεν άναγνώσειν πριν 
τυφλωθη. Ό  Ά γ γλ ο ς  W hitfield ηξευρεν ολην την 
Παλαιάν καί Νέαν Διαθηκην έκ στήθους. Ά γγλα - 
μερικανός τις ιατρός, προ ¿λίγων ¿τών άποβιώσας, ήδύ-

νατο ν άπαγγείλη είς τό γηρατεΐόν του τον ’Απολωλότα 
Παράδεισον τοΰ Μιλτωνος, μολονότι δεν είχεν άναγνώ- 
σειν αύτόν διά είκοσι έτη. ^

Μ Ε Γ Α Λ Α  Τ Ε Λ Η  Ε Κ  Μ ΙΚ Ρ Ω Ν  Α Ρ Χ Ω Ν .

Η  Α Π Ο  μακρυνούς τόπους μεταφορά ενός σπόρου, 
ενός φυτοΰ, μιας άληθείας, η μιας νεωστί γενομένης 
άνακαλύψεως, τά μέγιστα πολλάκις χρησιμεύει.

’Ολίγοι σπόροι της συκαμινέας καί ολίγα τινά ώα 
της μεταξοποιοΰ κάμπης, τά οποία έφέρθησαν έκ της 
Κίνας καί έδωρηθησαν είς τον αύτοκράτορα της Κων· 
σταντινουπόλεως ’Ιουστινιανόν, κατέστησαν την καλ
λιέργειαν τοΰ μεταξιού ενα τών ώφελιμωτέρων κλάδων 
της άγροτικης βιομηχανίας είς την Δυτικήν Ά σίαν 
καί Μεσημβρινήν Ευρώπην.

Σακκίον τι όρυζίου, τό οποίον έλαβεν ό κυβερνήτης 
της Νοτίου Καρολίνας (είς την Βόρειον ’Αμερικήν) άπό 
τον μάγειρον πλοίου τινός έκ της Μαδαγάσκαρ, κατά 
την παραλίαν εκείνην ναυαγησαντος, καί δεΓγμά τι 
βαμβακιού, τό οποίον έλαβεν Άγγλαμερικανός τις 
κτηματίας περί τά μέσα της παρελθούσης έκατονταε- 
τηρίδος, έκαμαν τά είδη αυτά δύο τών κυριωτέρων 
προϊόντων της ’Αμερικής.

Ά π ό  κέρασον, (κερασίαν), τον οποίον ό Λούκουλλος 
είς την 'Ρώμην έπιστρέφων έκ τοΰ Μιθριδατικοΰ πολέ
μου έφερε μ εθ ’ έαυτοΰ άπό τό νότιον παράλιον τοΰ Εύ- 
ξείνου Πόντου, έξετάθη ό ήδύς αυτός καρπός είς ολην 
την Ευρώπην καί ’Αμερικήν.

’Ολίγοι τινές καταδεδιωγμένοι Διαμαρτυρόμενοι της 
Γαλλίας καί 'Ολλανδίας, είς την Α γγλ ία ν  μεταβάντες, 
έγιναν αίτία νά συστηθώσιν είς αύτό τό βασίλειον τά 
μάλλινα καί μεταξωτά του εργοστάσια.

Ω ς είναι πρόδηλον ότι τό σώμα έγινε διά νά ένι- 
σχύεται, ωσαύτως είναι φανερόν ότι ό νοΰς έγινεν ώστε 
να βελτιοΰται διά τών γνώσεων· δθεν ό μανθάνων, άν 
μανθάνη καλώς, όχι μόνον εΰρίσκει την μάθησιν εύκο- 
λωτεραν, όσον προχωρεί, άλλά καί έννοεί καλη’τερα δσα 
μανθάνει. Ή  έπιστημη δέν είναι αυθαίρετος, ουδέ 
συνισταται άπό μέρη άπεσπασμένα καί μεμονωμένα· 
είναι άληθειών σειρά άλληλενδέτων, κέντρον έχουσα 
την Θεότητα, καί συμπεριλαμβάνουσα τά μέγιστα καί 
τά έλάχιστα, τά εγγύτατα καί τά απώτατα, μέρη τοΰ 
σύμπαντος. “Ό θεν ό μη μανθάνων, η παύων τοΰ μαν- 
θάνειν, δέν έκπληροί τον σκοπόν της ύπάρξεώς του, 
όστις είναι νά γνωρίση, όσον τό δυνατόν, άπασαν την 
αλήθειαν. Οΰτε τον Δημιουργόν ούτε εαυτόν δύναται 
ό τοιοΰτος νά γνωρίση, μολονότι ή μεγίστη ευδαιμονία 
του έξαρτάται άπό την γνώσιν ταύτην.

Ο Ι πλειότεροι τω ν ανθρώπων όαπανώ σι τους πρώ τους χρόνον; 
τη ς ζωης εις τρόπον, ώστε χαθιστάνουιπ δυστυχείς τοΰ ; τελευ- 
τ  α ίους.

I
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Τ Ο  Ο Ν Ε ΙΡ Ο Ν  Μ Ο Τ Σ Ο ϊΛ Μ Α Ν Ο Τ  Τ ΙΝ Ο Σ  Ε ΙΣ  

Τ Ο  Κ Α ΙΡ Ο Ν , Κ Α Ι  Η  Ε Κ Γ 1 Λ Η Ρ Ω Σ ΙΣ  

Α Τ Τ Ο Τ .

Ο τι, κατά την πίστιν τών Μουσουλμάνων, τά όνειρα 
πολλάκις αληθώς προδηλοΰσι τό μέλλον, είναι γνωστόν 
είς πολλούς τών ημετέρων άναγνωστών. Διασαφηνί
ζεται δέ ή πίστίς αυτη, την οποίαν καί ό προφητης 
έπικυροί, έκ τοΰ επομένου ανεκδότου, τό οποίον (λέγει 
ό συγγραφεύς έξ ου έρανιζόμεθα) μέ διηγηθη είς τό 
Κάϊρον, μετά την τρομεράν πανώλη τοΰ 1835, είς τών 
έπισημοτέρων έντοπίων, άφοΰ έλαβε τον κόπον έπιμε- 
λώς νά έρευνηση, και νά έξακριβώση την άληθειαν.

Ε ίς  τό διάστημα τοΰ προειρημένου λοιμοΰ, ώνειρεύθη 
χειροτέχνης τις, ε’ν Καΐρω διατριβών, δτι έσηκωσαν 
άπό τον οίκόν του ενδεκα νεκρούς, θύματα της πανώ- 
λους. Έξύπνησε δέ τεταοαγμένος καί έντρομος, δια- 
λογιζόμενος ότι ένδεκα ητον ό αριθμός όλων τών έν 
τη οικία, καί αΰτοΰ συμπεριλαμβανομένου· καί ότι 
έδύνατο μέν νά προσθέση έν η δύο άλλα μέλη είς την 
οίκογένειάν του μέ την έλπίδα νά ΰπεκφύγη αύτός τοΰ 
πεπρωμένου, άλλ’ ότι καί τοΰτο ήθελεν είσθαι μάταιον 
διότι ποίος δύναται ν’ άντισταθη είς την άπόφασιν τοΰ 
I  ψίστου ; Συγκαλέσας λοιπόν τούς γείτονας, έκοινο- 
ποίησεν είς αυτούς τό όνειρον έκείνοι δέ τόν έσυμβού- 
λευσαν νά ύποκλίνη είς τό σαφώς προδηλωθέν, καί νά 
εύγνωμονη μάλιστα πρός τόν Θεόν διά την έγκαιρον 
ταύτην εϊδησιν. Την έπαύριον άπέθανεν είς τών παί- 
δων αΰτοΰ· μετά μίαν ή δύο ημέρας ή σύζυγός του- 
Ιπομένως άλλο τέκνον, καί ουτω είς κατόπιν τοΰ άλλου, 
εωσοΰ έμεινεν αύτός μόνος είς τόν οίκόν του. Τότε δέ 
μη δυνάμενος πλέον την έλαχίστην αμφιβολίαν νάτρέ- 
φη περι της τελείας έκπληρώσεως τοΰ ονείρου, ύπηγε 
πρός τινα φίλον είς γειτονικόν έργαστηριον, καί καλέ- 
σας προς εαυτόν διαφόρους άλλους έκ τών έγγύς έργα- 
στηριων, τους ένθύμισε τό όνειρον, έγνωστοποίησε την 
σχεδόν τελείαν αΰτοΰ έκπληρωσιν, καί συγχρόνως την 
πληροφορίαν του ότι καί αύτός έμελλε ν’ άποθάνη έντός 
ολίγου. “  Ισως,” είπεν, “  άποθάνω την έρχομένην 
ταυτην νύκτα. Σάς παρακαλώ, λοιπόν, δι άγάπην 
τοΰ Θεοΰ, να έλθετε είς τόν οίκόν μου ένωρίς αΰριον 
το πρωι, και μεθα;ριον τό πρωί, καί την έφεξης, άν 
ηναι χρεία, καί νά ϊδητε άν ζώ- αν δέ ημαι νεκρός, 
νά με θάψετε καθώς πρέπει- διότι κανένα δέν έχω  
μετ εμον νά με πλάνη καί νά μέ σαβανώση. Την 
χάριν ταύτην νά μέ κάμετε, καί ό Παντοκράτωρ θέλει 
σάς ανταμειψειν πλουσιοπαρόχως έν ούρανοίς. "Ήδη 
έχω τα σαβανα μου ήγορασμένα- θέλετε τά εΰρείν είς 
γωνίαν τινά τοΰθαλαμου είς τόν οποίον κοιμώμαι. Ά ν  
ε% τε  την θύραν κλειστήν, καί δέν άποκριθώ είς τό 
κροΰσμά σας, συντρίψατέ την.”

Περι λύχνων άφας επλαγίασεν είς την έρημον κλίνην 
του, μολονότι χωρίς έλπίδα νά κλείση τούς οφθαλμούς· 
οιότι ό νοΰς αΰτοΰ κατεγινετο είς άναθεώρησιν της πα-

ρελθούσης ζωης του, καί είς σκέψεις περί της μεταβά- 
σεως είς άλλον κόσμον. Άφοΰ δέ τελειότερον ένύκτω- 
σεν, ηρχισε νά φαντάζεται τό μέν καί τό δέ άμυδρόν 
άντικείμενον τοΰ ζοφεροΰ κοιτώνός του ώς σχεδόν τό 
άγριον πρόσωπον τοΰ Αγγέλου τοΰ Θανάτου* τέλος 
δέ, πραγματικώς κατενόησε μορφήν τινα  παρεισδύουσαν 
είς την θύραν, καί πλησιάζουσαν είς την κλίνην του. 
Μετά φρίκης άναπηδησας, “  Ποίος ε ί σ α ι έ ξ ε φ ώ ν η -  
σ εν αυστηρά δέ τις καί σοβαρά φωνη, “  Σιωπή !” άπε- 
κρίθη· “  είμαι Ά ζραηλ, ό Ά γγελο ς τοΰ Θανάτου !”—  
“  Φεΰ !” έκραξεν ό άνθρωποςκαταπεφοβισμένος’ “ μαρ
τυρώ ότι είς μόνος Θεός ΰπάρχει, καί μαρτυρώ ότι ό 
Μωάμεθ είναι ό απόστολος τοΰ Θεοΰ ! Δέν ΰπάρχει 
ισχύς η δύναμις είμη ε’ν Θεω, τώ Ύψίστω, τω Μεγί- 
στω ! Ε ίς  τόν Θεόν άνηκομεν, καί είς αύτόν πρέπει 
νά έπανέλθωμεν !” Έ σκεπάσθη τότε μέ τό έπάπλωμα, 
ώς διά προφύλαξιν, καί έκειτο μέ πάλλουσαν καρδίαν, 
περιμένων πάσαν στιγμήν νά τοΰ άφαιρέση την ψυχήν 
ό αδυσώπητος Ά γγελος. Ά λλ ά  στιγμαί καί ώραι 
παρηλθον, χωρίς όμως νά δοκιμάση την παραμικρών 
έλπίδα σωτηρίας· διότι έφαντάζετο ότι ό ’Ά γγελος 
περιέμενεν εως νά παραδωση αύτός εαυτόν, η ότι πρός 
καιρόν τόν είχεν άφησειν, ώστε νά παραλάβη πρώτον 
τάς ψυχάς τών πολλών εκατοντάδων οΐτινες έφθανον 
είς το προωρισμένον τέρμα των αύτην έκείνην την νύκτα 
καί είς αύτήν έκείνην την πόλιν, καί τάς ψυχάς τών 
χιλιάδων, οίτινες άλλαχοΰ τότε άπέθνησκον. Έ χ ά -  
ραξε πριν τά πάθη του λάβωσι τέλος· οί δέ γείτονες, 
έλθόντες κατά την ΰπόσχεσιν, έμβηκαν είς τον θά λ α 
μον, καί τόν εύρηκαν έτι κοιτόμενον άλλά παρατηρη- 
σαντες ότι ητον έσκεπασμένος, καί ακίνητος ώς πτώ
μα, έμβηκαν είς αμφιβολίαν έάν έτι ε’ζοΰσε, καί τόν 
έκάλεσαν. Ά πεκρίθη δέ μέ άσθενη φωνήν, “  Ακόμη 
δέν απ ίθανον άλλ’ ό “Αγγελος τοΰ Θανάτου ηλθε πρός 
ε’μέ περί τάς άρχάς της νυκτός, καί κατά στιγμήν πε
ριμένω την έπιστροφήν αύτοΰ ν’άφαιρέση την ζωην μον  
παρακαλώ λοιπόν, μη μ’ ένοχλείτε- άλλά κυττάξετε νά. 
μέ πλύνετε καί νά μέ θάψετε.”— “ Ά λλά διατί,” ήρώ- 
τησαν οί φίλοι του, “  άφηκες ανοικτήν την θύραν τοΰ 
δρόμου “  ’Εγώ την έκλεισα,” άπεκρίθη· “ άλλ’ ίσως 
ό Ά γγελ ο ς  τοΰ Θανάτου ηνοιξεν αύτην.”— “ Ποίος δέ,” 
ηρώτησαν, “  είναι ά άνθρωπος είς την αύλην “ Δέν 
ηξευρα,” άπεκρίθη, “  ότι άνθρωπος είναι είς την αυλήν 
ίσως ό “Αγγελος ό περιμένων την ψυχήν μου έφανερώ- 
θη  είς σάς, καί κατά λάθος έξελάβετε αύτόν, είς τό 
λυκαυγές, άντί ανθρώπου.”— “ Κλέπτης είναι,” είπαν, 
“  όστις έσύναξεν όσα πράγματα τοΰ οίκου σου έδύνατο 
νά σηκώση· ένώ δέ κατεγίνετο είς τό πονηρόν τοΰτο 
έργον, έπίασεν αύτόν ή πανώλης, καί τώρα κείται νε
κρός είς την αύλην, σψιγκτά κρατών είς την μίαν χείρά 
του άργυροΰν τινά λυχνοστάτην.” Άκούσας τοΰτο ό οι
κοδεσπότης, διελογίσθη μίαν στιγμήν, έπέιτα δέ, τό 
έπάπλωμα άπορρίψας, “ Δόξα τω Θεώ,” έξεφώνησεν 
“  αύτός είναι ό ένδέκατος, έγώ δέ είμαι ασφαλής.
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Αναμφιβολως αύτός ό πανούργος ήλθε προς ¿μέ, καί 
ειπεν οτι είναι ό Ά γ γ ε λ ο ζ  τον Θανάτου. Δ ό |α  τώ 
Θεω ! Δό£α τω Θεω !”

Ο άνθρωπος ούτος διεσώθη άπό την πανώλη, καί 
ευχαρίστως διηγείτο τά άνωτέρω. Δέν υπάρχει 3ε τ ί
ποτε πολυ παράδοξον ούτε εις το ονείρου, ούτε εις την 
έκπληρωσιν αύτού, ουτε εις τά του κλέπτου, ό όποιος 
άναμφιβολως ητον εΓς άπό τούς άκούσαντας την προς 
τους γείτονας ομιλίαν, καί ήθελησε νά ώφεληθη άπό 
τον φοβον του δυστυχούς· ά λοιριός τού 1835 ήρήμωσε 
πολλούς οΓκους, καί ητον εις τούς νέους μάλιστα θα να 
τηφόρος· όλα δέ τά μέλη της περί ής ό λόγος οικογέ
νειας ήσαν νέοι, έκτος τού οικοδεσπότου.

Ε Π Ι Ρ Ρ Ο Η  Τ Ο ϊ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Ύ  

Ω Σ  Π Ρ Ο Σ  Τ Α Σ  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Α Σ .

Τ α  παλάτια καί θέατρα τά ύπό των άνθρωπίνων 
γνώσεων άνεγερθέυτα έγιναν τόσον παμμεγέθη καί 
μεγαλοπρεπή, ώστε εφ’ ήμερων μας μάλλον πα ρ* 
ποτε προτερον υπαρχουσι πειρασμοί νά κατοικώμεν εις 
αύτά ευχαρίστως, άντί νά έξερχώμεθα πρός οικοδομήν 
καί πληθυσμόν τού οίκου τού Θεού. Προ πολλού τό 
συμπαν αδιακοπως εκτείνεται ενώπιον των προόδων τής 
επιστήμης, και οί άνθρωποι κλίνουν εις τό νά φαντά- 
ζωνται οτι ύπερεβη τον Θεόν, έπειδή ΰπερέβη τάς περί 
Αυτού ίδεας των. Ό πότε άνεκάλυπτου νέαν τινά ε’παρ- 
χιαν τής αυτοκρατορίας του, τόπον μή έχοντες δι’αύτήν 
σεσημειωμενον εις το κατ αυτούς σύστημα των πραγ- 
ματων, ενομιζον οτι πρέπει ν’ άνήκη εις άγνωστον 
Θ εόν επομενως δε προέβλεψαν, άλλοι μ.’ ασυλλόγιστου 
αδιαφορίαν, άλλοι μέ φόβου ολιγόπιστου, ότι ό άγνω
στος ουτος Θεός πρέπει νά έκθρονίση τόν μέχρι τούδε 
προσκυνουμενον υπ αυτών Θεόν. Μετά θαυμασμού 
περιπλανώμενοι εις τό άπειρον τής περιφερείας, ε’λη- 
σμονησαμεν πολλάκις ότι πρέπει νά Ιχ η  κέντρου· καί 
ή Κτισις εκρυπτεν έτι τόν Κτίστην, τοσούτον μάλλον 
κα θ  οσον ο άνθρωπος ένόμιζεν οτι έβλεπεν εις αυτήν 
εικόνα εαυτού, τό έργον των ίδιων αυτού χειοών, τήν 
άντανακλασιν τού ίδιου αυτού νοός, καί δεν ένθυμεΓτο 
ποΓον νούν είκονίζει ό ίδικός του, δεν κατελάμβανε 
πώς αυτό τούτο τό θέαμα, τό όποΓον τόσον έθάαβονε 
και εύφραινεν αύτόν, ε’μαρτύρει ότι δεν είναι είμή θέαμα. 
Μ δλον τούτο, βεβαιότατου είναι ότι ή πρός τόν λοιπόν 
κόσμον υπεροχή τής νεωτέρας Ευρώπης κατά τάς ε’πι- 
στημας, ώς καί κατ' άλλα πολλά, προέρχεται ολως 
διόλου ε'κ τής επιρροής τού Χριστιανισμού. Τωόντι 
αι φυσικαι ε’πιστήμαι, ώς δικαίως παρετηρήθη, σχεδόν 
περιορίζονται εις τά Χριστιανικά έθνη. Τούτου ΰπάρ- 
χουσιν άποχρώυτες λόγοι. Ό  Χριστιανισμός έδωκεν 
εις τόν άνθρωπον βεβαιότητα περί τής ένότητος καί 
τού ειοημονος σκοπού, δστις έπικρατεί εις πάσας τής 
Φυσεως τάς εργασίας, βεβαιότητα ήτις συνοδεύει αύτόν 
ώς αόρατος φίλη καί οδηγός εις δ ίας τάς θεωρίας του.

Απαλλάσσει αύτόν άπό τήν δουλείαν τής φυσεως, άπό 
τον ζυγόν καί των αισθήσεων καί τής φαντασίας, καί 
τοιουτοτροπως ύψονει αύτόν ΰπεράνω τού υλισμού, εις 
δν ταχέως ήθελε κρημνισθήν, άν έχανε τήν ΰποστηρί- 
ζουσαν αύτού δύναμιν. Ε ν ισ χύει αύτόν προσέτι νά 
αισθάνεται είδος αδελφικής συμπάθειας καί κοινωνίας 
μετά τής Φύσεως, σεβασμόν διά τό έργον τού πανσό
φου καί παναγάθου Αύτουργού τής ίδιας του ύπάρξεως, 
σεβασμόν ε’πίσης άπομεμακρυσμένον τής ήδυπαθούς 
είδωλολατρείας καί τού δεισιδαίμονος φόβου. Γνωρί- 
ζομεν ότι όλα τά χαρίσματα τού φυσικού κόσμου είναι 
χαρίσματα τού Θεού, οτι τό κάλλος τού φυσικού κόσαου 
είναι ή ορατή έκφρασις τής Αύτού σοφίας καί άγαθό- 
τητος, ότι οί νόμοι τού φυσικού κόσμου είναι νόμοι Αύ
τού, καί, ώς έξ αύτού προερχόμενοι, παγκόσμιοι καί 
άμετάβλητοι, έωσού αύτός βουληθη νά τούς μεταβάλη. 
"Εχομεν δέ καί αίσθημα ότι ό φυσικός κόσμος μετέχει 
όπωσούν τής ήμετέρας πτώσεως, καί ότι περιμένει τόν 
καιρόν, κα θ’ δν μετά τού κυρίου αυτού θέλει άπαλ- 
λαχθήν άπό τήν δουλείαν τής διαφθοράς. Ε ις  τήν 
έπιρροήν, τήν μυστικήν ίσως ε’πιρροήν, των διαλογι
σμών τούτων καί αισθημάτων, χρεωστούμεν τόν β α θ ύ 
τερου ¿κείνον καί πνευματικώτερον έρωτα τής φύσεως, 
όσης διακρίνει τήν Χριστιανικήν ποίησιν καί τέχνην. 
Ώ ς  πρός τάς έπιστήμας ώσαύτως ή άλήθεια μάς ήλευ- 
θέρωσεν αί δέ ώφέλειαι τής ελευθερίας ταύτης ¿ξετά- 
θησαν μέχρι τινός καί πρός εκείνους, οίηνες άποβάλ- 
λουσι τήν άλήθειαν δΓ ής άπεκτήθη. Διότι, καθώς 
όλα τά λοιπά δώρα, παρομοίως καί τούτο δέν μετεχει- 
ρίσθησαν πάντοτε όρθώς καί δέν άνεγνώρισαν καταλ
λήλως οί άνθρωποι. ’Αλλά μολονότι ή Χριστιανική 
σοφία ¿γέννησε κατά μέγα μέρος τήν Χριστιανικήν 
επιστήμην, δέν Ιπεται κατ’ ούδένα τρόπον ότι όλοι οί 
επιστήμονες πρέπει νά ήσαν Χριστιανοί. ’Ενταύθα 
πάλιν ε’φάνη ή άδυναμία τής πίστεως τού ανθρώπου, 
ή πρός τήν είδωλολατρείαν επιρρέπειά του. Πάντοτε 
άφιερόνει τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν αυτού εις ¿κείνο, 
εις τό όποιον ό νούς αύτού καταγίνεται. Προσπίπτει 
και προσκυνεί τους νόμους, τούς όποιους αύτός ό ίδιος 
ε’ξεύρηκε. Μ ’ όλον τούτο, καθώς διά τής ένεργείας 
τού Χριστιανισμού ήδυνήθησαν άκόμη καί οί αύτόν 
άποβάλλοντες νά φθάσωσιν εις όσονδήποτε έπιστημο- 
νικόν υψος άνέβησαν, τοιουτοτρόπως διά τής αοράτου, 
άνεπαισθήτου ¿πιρροής τού Χριστιανισμού διατηρούν
ται άπό τόν Ολισμόν. Τωόντι πολυειδή συμπτώματα 
έφάνησαν κατά τό διάστημα τής παρελθούσης εκατον
ταετηρίδας, εις τά νοημονέστερα τών Ευρωπαϊκών 
ε’θνών, προμηνύοντα πόσον εύκόλως καί άναποφεύκτως, 
άν ε’γκατελείπομεν τήν εις Χριστόν πίστιν, ήθέλοαεν 
άπολέσειν πάν ό,τι έχει αγαθόν καί σωτήριον καί πο
λύτιμον ή παρούσα κοινωνία, καί πίσειν εις τήν ολέ
θριου πάνθειον αθεΐαν.

« Μ Ε  τ ή ν  υπομ ονήν ,»  λ έγε ι ’Α ρ α β ικ ή  τ ις  π α ρ ο ιμ ία , « τό  <ρΰλ- 
λον τ η ς  σ υ κ α μ ιν ιά ς  γ ίν ιτ α ι  μ ιτά ζ ιο ν .»
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θ ε ω ρ ία  τ ή ς  Π ό λεω ς Ά φ ιό ν  Κ α ρ ά  Χ ισσάρ-

Η  Π Ο Λ Ι Σ  τής Ανατολής Άφιόν Καρά Χισσάρ άπέ- 
χε ι τής Κωνσταντινουπόλεως περί τά 180 μίλια κατ’ 
εύθείαν γραμμ.ην τής Σμύρνης καί τού Αιγαίου Π έ
λαγους περι τα 200 μιλιά· τού δέ λιμένος τής ’Α ττά
λειας^ 130 μ ιλιά- κατα συνέπειαν, είναι τοποθετημένη 
εις το κεντρον της χερσονήσου, ήτις γνωρίζεται κοινώς 
νπο τονομα Ελασσων ή Μικρά Ά σία . Ό  μέγας δρό
μος, ό άπο Σμύρνης άγων εις τήν ’Αρμενίαν, Γεωργί
αν, Περσίαν, καί τας με τόν Εύφράτην συνορευούσας 
χωράς, διαβαίνει την πολιν ταύτην· συχνάζουν δέ εις 
αύτην^και αί άπό Κωνσταντινουπόλεως συνοδοιπορίαι. 
Εντεύθεν ολα σχεδόν τά Εύρωπαϊκά χειροτεχνήματα 
και τα αποικιακά προίοντα, όσα διανέμονται πρός 
άνατολάς καί νότον, περνώσι διά τής Καρά Χισσάρ. 
I ουτο καθιστανει αύτην τοπον αρκετά σημαντικόν, καί 

μεγάλως συντείνει πρός αύςησιν τής βιομηχανίας τών 
κατοίκω ν επειδή αι διερχομεναι αύτην πολυάριθμοι 
σ υνοοοιποριαι φερουσι προίοντα και πραγματείας άπό 
μακρυνάς χώρας, και τα εργαστήρια επομένως κατά

τροπον άριστον άναπληρούνται. Ό  περιηγητής Nie 
buhr λέγει ότι εις αύτήν ΰπάρχουσι πλειότεραι λ ιθόκτι
στοι οΐκιαι παρ’εις οίανδήποτε άλλην πόλιν κατ’ ¿κείνο 
τό μέρος τής ’Ανατολής· τήν βελτίωσιν δέ ταύτην άπο 
δίδει εις τήν άνωτέραν βιομηχανίαν των κατοίκων. Τά 
εφιππεια, οι χαλινοί, καί αί πατήτριαι, τά εις Καρά 
Χισσάρ τότε κατασκευαζόμενα f l 766 -7 ), ¿ζητούντο 
απανταχού τής Τουρκικής αύτοκρατορίας. ”Ηκμαζε 
δε καί ή κατασκευή τών πυροβόλων καί σπαθίων, καί 
προσέτι ε’γίνετο αρκετόν ε’μπόριον εις κόκκινου δέρμα, 
μολονότι δέν έξισοϋτο μέ τό εις Διαρβεκίρ καί εις Και- 
σάρειαν κατασκευαζόμενον. Οί τάπητες χειροτεχνούν 
ται ώς έπιτοπλείστον ε’δώθεν τής Καρά Χισσάρ· άλλά 
και αύτη δίδει μάλλινα καλλιτεχνήματα καί περιστρώ- 
ματα ώς σταθερά προϊόντα τής βιομηχανίας της. Έ κ  
τής καλλιεργούμενης εις τήν περίχωρον μεγάλης ποσό- 
τητος οπίου καλείται γενικώς ’Αφιόν Καρά’ Χισσά;. 
"Οτε ό Niebuhr τήν έπεσκέφθη, έςηκρίβωσεν οτι ΙόΟ 
φορτία ήμιόνων έςήγοντο κατ’ έτος· μεγίστη ποσότης,
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όπόταν στοχασθώμεν ότι τό είδος αυτό άναλίσχεται 
χατα λεπτότατα μερίδια.

Η  τοποθεσία της πολεως είναι περίεργος. Μεγά- 
>οι^ αι 7υΡ 01 βράχοι άνυψοΰνται ε’κ τοΰ ενός μέρους, 
ε’κ  δε τον άλλου σειρά υψηλών, εύκάρπων, άμπελοφύτων 
λόφων. Ή  περίφερεια της πόλεως εΓναι σχεδόν τρία 
μιλιά· περιέχει δέκα τζαμία, ό δε πληθυσμός λέγεται 
ότι υπερβαίνει 50,000. Τό φρου'ριον εΓναι τοποθετη- 
μενον εις την χορυφήν άποτόμου βράχου, του οποίου τό 
χατά κάθετον υψος εΓναι σχεδόν 250 πηχών. 'Ο 

Ρ^τά ουσχολιας άνέβη είς την χορυφήν, δπου 
ί Ρ Τ  3ε^ ,ος / ' ε στΡ°γγάλους πύργους ώχυρωμένον, 
εντός τών οποίων ήσαν παλαιά τινα σιδηρά κανόνια 
χαι αρχαία οπλα. Ύπάρχουσι δέ καί ΰδατος δ ε ό 
μενοι, μέρος μεν λιθόκτιστοι, μέρος δέ λελατομημέναι 
εχ της πέτρας, καί βαθύ τι φρέαρ. Ά ν  εΓχεν υδωρ 
και ζωοτροφίας, ήθελε ν εΓσθαι άκαταμάχητος ή φύσει 
οχυρά άκροπολις αυτη. Φαίνεται δέ ότι ε’χτίσθη, ώστε 
να χρησιμεύη κάποτε μόνον ε’ν χαίρω άνάγχης. Τ ά  
ουτιχα μερη της ’Α σίας  πολλάχις υπήρξαν τό στάδιον 
της^μάχης είς άνταγωνιζομένας δυνάμεις· τόπος δέ, 
οποίος τό φρουριον τοΰτο, πιθανόν ότι άνηγέρθη ώς Τό 
τελευταίου καταφυ'γιον τών ήττωμένων. Βάρβαροι πρώ
τον ¿λεηλάτησαν την Μικράν Ά σίαν, έπειτα δέ είς 
οιαστημα διακοσίων ε’τών ήρχον οί Πέρσαι. Οί διά
δοχοι του Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, συστήσαντες Ε λ λ η 
νικά βασίλεια, εδωχαν βαθμόν τινα ειρήνης είς την 
χωράν ταυτην τά δέ ονόματα τών άρχαίων επαρχιών 
της, (οιον Φρυγία, Γαλατία , Καππαδοκία, Κιλικία 
Λυκια;  Λυδία, Μυσία, Βιθυνία, Καρία, χαί Παμφυ- 
Αία), είναι οίχειότερα είς ημάς παρ’ αί μετέπειτα γενό- 
μεναι διαιρέσεις.^ Τ π ό  τήν 'Ρώμην, ή Μικρά Ά σ ία  
εχαιρετο την άνάπαυσιν, τήν οποίαν ή σιδηρά χειρ τής 
αύτοχρατορικής δυνάμεως ε’πεβαλεν είς όλας τάς ε’παρ- 
χ ια ς της· άλλά τό ε’μπόριον καί αί βιωτικαί τέχναι 
ηκμαζον μαλιστα είς τοΰτο τοΰ χρόνου τό διάστηαα. 
Επομένως κατά τήν παρακμήν τής 'Ρωμαϊκής μεγα- 
λειοτητος ^ήκολούθησεν ή επιδρομή τών άνατολικών 

νων, και τέλος οί Τοΰρκοι έγιναν οί κρατούντες. Ό  
πληθυσμός τής Μικράς Ά σ ία ς σύγκειται άπό διάφοοα

γ ίν Χ ^ 1\ ίκτΧ σΐς τ0'7 π χΡΛλ’̂  ™ 1 * «ροσίγγισις είς 
την Ελλαδα έκαμαν αυτήν νά έχλεχθή  ώς ή τοποθε-
σ!α ; ™ ν“ ων άποικιών, αίτινες μεγάλως ήκμασαν,
και αφηκασι την επιρροήν των κ α θ ’ δλην τήν παοα-
τταλασσιαν τοΰ Αιγαίου. Ε ίς  τάς πόλεις εύρίσχονται
1 ουρκοι, Ελληνες, Αρμένιοι, καί Ε βραίοι. Οί λοιποί
των κατοίκων ¿μπορούν νά θεωρηθώσιν ώς τό κυριώτε-
ρον εις νομαδικήν κατάστασιν, καίτοι διάφοροι τόν να-
ραχτηρα και τάς έξεις. Ό  φυσικός χαρακτήρ τής Μι-
κρας Ασιας εςηγει μέχρ ι  τινός τήν υπαρξιν ετερογενούς
πληθυσμοΰ. Α ί διάφοροι άποικίαι, καί οί κατά και-
ρ « ς  οιαβαντες αυτήν ή μονίμως ε’πί τών χωμάτων αύ-
νης συστηθεντες δορικτήτορες, πολύ συνεισέφεραν είς
την ποικιλίαν ταύτην ε’υώ. ε’ξ άλλου μέρους, οί ε’πί

τών ορεων οχυροί τόποι έδωκαν σκέπην καί προστασίαν 
εις^τινας των κατοίκων, οί οποίοι κατά συνέπειαν ε’φύ- 
λαξαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Α Ν Α Γ Κ Η  T O T  Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ν  Τ Α Σ  ‘Ι > Τ Σ Ι -  

Κ Α Σ  Δ Τ Ν Α Μ Ε Ι Σ .

Ο τι αι δυνάμεις τοΰ άνθρώπου καταλλήλως μέν 
ε^ασχουμεναι βελτιοΰνται, άδρανείς δ’ άφινόμεναι σ χε
δόν άπονεκροΰνται καί καταντώσιν άνωφέλητοι, γίνεται 
δήλον εκ πολλών παραδειγμάτων. Ό  ευρισκόμενος είς 
θεσιν, οπου οιαοηποτε ουναμις αύτοΰ δραστηρίως ένα- 
σχολείται,^ παρατηρεί μετ ολίγον ότι ε’κτείνεται ε’πί 
μάλλον καί μάλλον, καί ότι άπα ιτε ί μεγαλητέραν ευρυ. 
χωριαν εντός τής όποιας να περιστρέφεται, παρ’ ε’νώ 
ήτον αγύμναστος καί άπαίδευτος. Οί κωφάλαλοι πα- 
σίγνωστον ότι γενικώς παρατηροΰσι μέ ταχύτητα καί 
ακρίβειαν ό τυφλός έχειμεγάλην όξυηκοίαν, καί άφήν 
διακριτικωτάτην, καθό ήναγκασμένος ών συχνότερου· 
νά ε’ξασκη τά τής άκοής καί τής άφής αισθητήρια. 
Αί σωματικαί δυνάμεις επιδέχονται βελτίωσιν ε’ξίσου 
ως αί νοητικαί. Ιοΰτο δε μεγάλους συντείνει είς καλη- 
τερευσιν και τελειοποίησιν τών ωφελίμων τεχνών· καί 
“ ναι η άρχη, εξ ης πηγάζουν αί ώφέλειαι τοΰ καταμε
ρισμοί τής εργασίας, οστις παράγει πλσΰτον διά τήε 
άποφυγής περιττοί κόπου— περιττοΰ, επειδή όταν είς 
μόνος καταγίνεται είς πάν δ,τι άπαιτείται πρός τελεί- 
ωσιν τεχνουργήματος τίνος, προχωρεί πολύ βραδύτε- 
ρον παρ οπόταν ε’κ πολλών συνηυωμένων χειροτέχνη 
έκαστος μοναδικόν τι μέρος, καί ούτως άποκτα έμπει
ρ ο ν , ητις εύκολυνει και ταχύνει τάς εργασίας του. 
Ή  διά τής καλλιέργειας έκτασις τών νοητικών δυνά- 
μεων παραλληλίζεται μέ τήν είς πολλά βιομηχανικά 
ε’πιτηδευματα γεννωμένην αΰξησιν τοΰ σωματικοί συ
στήματος.^ Μυώδεις βραχίονες διακρίνουσι τόν κωπη
λάτην,^ ε’νω^ διά τήν άγυμνασίαν αί κνήμαι αυτοί δέν 
εΓναι άναλόγως άνεπτυγμέναι. 'Ως πρός δύο τών δυ- 
νάμεων, την^ ορασιν καί τήν άκοήν, ε’μπορεί τις νά 
στοχάζεται ότι ό άνθρωπος ούτε μάλλον ούτε ήττον δυ'· 
ναται νά πράττη παρά νά βλέπη καί ν’ άκου'η, καί ότι 
αί δυνάμεις αύται, άκουσίως γυμναζόμενα.’., δεν επιδέ
χονται βελτίωσιν. Ά λλά πόσον κατώτερα ή άπόλαυ- 
σις των όκνηρώς θεωρούντων άντικείμενα τά πλέον πε
ρισπούδαστα χωρίς νά λαμβάνωσιν έκ τής θεωρίας: 
νοητικήν τινα τέρψιν, παραβαλλομένη μέ τήν πληθύν’ 
τών διαλογισμών, οσους τα αυτά αντικείμενα γεννώσιν 
είς τό καλλιεργημένου πνεΰμα ! Ό  μέν λαμβάνει ε’κ 
τοΰ συνουασμοΰ και τής ποικιλίας τών ήχων τήν μ εγα
λητέραν ηδονήν, ό δέ μόλις αισθάνεται τήν άρμονίαν 
και το κάλλος των. Η  άμέλεια οίασδήποτε δυνάμεως. 
επιφερε ι̂ τήν ίδιαν της ποινήν καί τωόντι δυσκόλως 
ε’μπορεί τις νά παιδευθη βαρυ'τερον. Ούχί μόνον ξέ- 
νας διαλέκτους, άλλά καί τήν ίδίαν αΰτοΰ μητρικήν 
γλώσσαν συμβαίνει νά λησμονήση τις, άν πολλούς χρό- 

| νους τήν παραμελήση· τούτου δέ παράδειγμα μεταξύ.
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πολλών άλλων είναι και το επόμενόν, τό οποίον μετά- 
φράζομεν άπό τήν διά τό 1838 ’Επετηρίδα τής έν Ά - 
ουστραλία Όβαρτουπόλεως.
( Ό  Γυλιέλμος Β _  ε’γεννήθη είς τήν ’Αγγλίαν περί 

τό 1780, καί διήγαγε τό πρώτον μέρος τής ζωής αΰτοΰ 
είς τό στράτευμα· έπειτα δέ, ώς κλεπταποδόχος ε’ξε- 
·̂ε7Χ·^ει?ι κατεόικασθη να μεταφερθη είς τήν Άου- 

στραλίαν, οπου νά μείνη διά βίου. Τό 1802 έφθασε 
μ ετ ’̂ άλλων πολλών συγκαταδίκων είς τό αποικιακόν 
κατάστημα τό λεγόμενον Αιμήν Φιλίππου, καί διωρίσθη 
να εργάζεται ως κτίστης είς οίκο δομήν τινα τής κυβερ- 
νησεως. Ολίγον ομως καιρόν πριν ε’γκαταλειφθη τό 
ειρημενον κατάστημα, ¿δραπέτευσε μετά δυ'ο άλλων, 
και τίποτε δέν ήκουσθη ποτέ περί αυτοί μέχρι τής 
νεωστί γενομένης νέχς κατοικίσεως είς τόν Φιλίππου 
Λιμένα.  ̂ Οί ^τρείς δραπέται μεγάλως ΰπέφερον κατά 
πρώτον άπο ένδειαν τών αναγκαίων, κοχλίας μόνον 
και μύδια τρώγοντες, τά οποία ευρισκον ε’πί τοΰ αίγια- 
λου· ¿ζήτουν δέ νά φθάσωσιν είς τήν πόλιν τής Άου- 
στραλίας^ Σιδνειαν, άλλ’ ήγνόουν τόν δρόμον. Τόσον 
άμαθης ήτον εΓς ε’ξ αυτών, ώστε μέ τήν ιδέαν ότι άν 
¿πορευετο πρός δυσμάς ήθελε φθάσειν είς τήν Κίναν, 
διεχωρίσθη άπό τούς λοιπούς δυ'ο. Καί ό άλλος συν’ 
οδοιπόρος άφήκε τόν Β —  μετά  τινας ήμέρας, άποφασί- 
σας να έπιστρέψη εις τό κατάστημα. Πιθανόν δέ ότι 
αμφοτεροι οΰτοι ε’φονευ'θησαν ύπό τών εντοπίων ή ε’χά-
.Λ σαν, ? π’ πεΓναν· ' °  Β— . άφοΰ περιεπλανήθη 
εροομαοας τινας ¿ν μεγίστη ταλαιπωρία, ¿πεθύμησε 
να παραδοθη, άλλά τό άποικιακόν κατάστημα εΓνε 
διαλυθήν μετά δώδεκα δέ περίπου μήνας ήνώθη τε- 
λευταίον μέ φιλικούς τινας αύτόχθονας, μ εθ ’ ών καί

^ alV? o o -0U ? . νέ5ησ£ν, ?κτοτε ^ έΧΡ4 12ίΐί Ίου- 
•λιου 183ο, καθ ην ήμεραν έπανήλθεν είς τούς όαονε- 
νεις του. Γ ί

Κ α θ ’ όλον τό διάστημα τής άπουσίας του,— διά
στημα τριάκοντα τριών ετών,— ποτέ δέν είδε λευκόν 
άνθρωπον, έκτος άπαξ πρό τριών χρόνων, όπότε λέγει 
οτι πλοιαριον τι ε’μβήκεν είς τόν λιμένα’ ότι τινές τών 
ναυτών έκβήκαν είς τήν ξηράν, καί έθαψαν ?να τών 
συντρόφων των^ ότι υπήγε πρός αυτούς ε’νώ άπώθουν 
πο πλοιαριον, με σκοπόν νά τούς συνοδευ'ση·’ άλλά δέν 
τον περ,ειργάσθησαν. Υ ποθέτει ότι τόν ε’ξέλαβον 
ως εντόπιόν, επειδή ήτον ε’νδεδυμένος μέ δέρματα ε’κρά-

TptXYjV  o c j t o u  γ λ θ ο σ σ α ν .  *

ΓτΛυ συ"ντΡ0?οι ¿φρόντισαν νά τόν νυμφεύσω- 
σιν «λλ η συζυγος παρη'τησεν αυτόν, καί ύ π ί /ε  μετ’ 
άλλου δια την απιστίαν όμως ταύτην έχασε τήν ζωήν
*αι αυτη και ο ¿ραστης. Ό  Β _  λέγει ότι δέν έχει 
τέκνα, νόμιμα η ανομα. Έ κτοτε όμως έδειξε νεάνι- 
δα οχι τοσον μελαιναν όσον « ί λοιπαί, τήν όποιαν 
ονομάζει θυγατέρα του.

ΠΕΡΪ ΨΕΥΔΟΥΣ.

Π ο ι ο ς  δέν βδελύσσεται τόν ψευ'στην ; Καί πόθεν 
προέρχεται οότος ό βδελυγμός; Ή  αιτία εΓναι πρό- 
οηλος. ^ Ο ψευστης εΓναι γνήσιον τέκνον τοΰ διαβόλου 
ΚΤ  I ου οπ°ίου τ ° Εύαγγέλιον διαβεβαιόνει ότι άπαρ- 
χη ς ητο ψευστης καί δέν έμενεν είς τήν αλήθειαν 
Ε ίναι δε ουχι μονον ψευστης, άλλά καί ό πατήρ τοΰ 
ψευδους. ^Απο τας άναριθμήτους μυριάδας τών ψευ
δολογιών,^ οσαι είς τόν κόσμον τοίτον ε’λέχθησαν, τήν 
πρωτην εΓπεν ό διάβολος είς τήν Ευαν είς τόν κήπον 
της Εδεμ. Πόσα εκατομμύρια τών κατοίκων τοΰ κό
σμου τουτου έμαθον τήν χαμερπή καί διαβολικήν τέ
χνην του ψευδεσθαι άπό τόν πατέρα τοΰ ψευ'δους!
, Ο προφήτης Ή σαίας παρεπονείτο ότι ε’ν καιρώ αύτοΰ 
η αλήθεια είχε  πέσειν είς τάς όδου'ς. Δέν έπεσε καί 

τ«ς ήμετερας όδούς καί άγοράς καί σχολεία, καί 
εις τας οίκογενείας ήμών προσέτι; Διδάσκουν οί γονείς 
τα τέκνα των να λαλώσι πάντοτε τήν αλήθειαν είς τά 
μικρά ως καί είς τά μεγάλα ; Δέν άληθεύει ότι γο- 
νεις τινες, πρό πολλοΰ διδαγμένοι αυτοί ύπό τοΰ πα- 
τρος^τοΰ ψευ'δους, διδάσκουσι μέ τήν δυ'ναμιν τοΰ πα- 
ραδειγματος καί τά ίδιά  των τέκνα νά ψευόολογώσιν ; 
Αλλα τι φριχτότερου παρά ν’ άκου'η τις ψευ'δη άπό τά 

χείλη ανθρώπου, ε’παγγελλομένου 'ότι εΓναι μαθητής 
Εκείνου οστις εΓναι ή ’Αλήθεια ;

 ̂Λέγεται ότι ε’πρότεινάν ποτε είς τόν βασιλέα Θεο- 
δωριχον οί αύλικοί του νά έξευτελίση τό νόμισμα τής 
βασιλείας του. Ά λλά γενναίως τούς άπεκρίθη, Τ ί
ποτε φερον τήν εικόνα μου δέν θέλει ποτέ ψευσθήν 
Γο νόμισμα, ήτον ε’ντετυπωμένον μέ τήν εικόνα τοΰ βα- 
σιλεως, και δεν ήθελε νά συγχωρήση νά κύκλοφορή ή 
εικων αυτοΰ είτε μεταξύ τών ιδίων του υπηκόων είτε 
μεταξύ ξένων, ψευδομένη ενώ μετέβαινεν άπό νείρα 
εις χείρα. Λ Γ

Ο ̂ άνθρωπος ε’πλάσθη ε’ν άρχή· κατ’ εικόνα Θεοί.
, 57 [«ζ Θεός ε’νετυ'πωσε τήν εικόνα εαυτοί

επι του ανθρώπου. Καί θέλει τάχα  συγχωρήσειν νά 
ψεύδεται ^ατιμωρητί ή είκών αότη ; Πόσον ευδαίμων 
ηθελεν εισθαι ά κόσμος ούτος, άν ή είκών αότη'τοΰ 
«εου, του παγκοσμίου βασιλέως, ποτέ δέν ε’ψευ'δετο !

Η  αλήθεια εΓναι πάντοτε καλητέρα τής ψευδολογί- 
α,ς·ν Το ψεΰοος είς ούδέν ε’πί τέλους χρησιμεύει. * Α · ν  

οι άνθρωποι έλάλουν πάντοτε τήν άλήθειαν καί ούδέν 
ειμη την άληθειαν, πόσον ευκόλως ήμπόρουν νά ενερ- 
γωνται ολαι αί βιωτικαί υποθέσεις ; πόσος καιρό·:, μα- 
ταιως τωρα χανόμενος είς τάς συναλλαγάς, ήθελε’ κεο- 
δαινεσθαι και πόσα δεινά, ό καρπός καί ή άνταμοιβή 
της ψευδολογίας, ήθελον άποφεύγεσθαι!

Ή  οργή καί ή κατάρα τοΰ Θεοΰ έπεσον άαέσως επί 
του πρώτου ψευστου είς τήν Έ δέμ. Ό  Ά να νία ς καί 
ή Σαπφείρα ε’θανατώθησαν ε’ν άκαρεί διά τήν ψευδο
λογίαν των, καί τό Εύαγγέλιον μάς βεβαιόνει ότι πάν- 
τες οί ψεΰσται, καί άν δέν τιμωρηθώσιν είσ τόν κόσαον
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τοϋτον, θέλουν έχειν το μερίδιόν των εις την λίμνην ή 
όποία κοιίεται μέ πυρ καί θειάφιον. ΕΓναι τά τέκνα 
τον διαβόλου, καί θέλουν εχειν το μέρος των μετ’ αύτοϋ.

Ο Ρ Ε Ξ Ι Σ  Τ Ω Ν  Ζ Ω Ω Ν  Δ Ι Α  Τ Ο  Α Λ Α Σ .

Ε ις την ’Αμερικήν συνειθίζουν οι γεωργοί νά διδω- 
σεν άλας εις τούς βόας, τά πρόβατα, καί άλλα ζώα 
οικιακά ’Ακόμη καί εις τά μακρυνά καί νεοκατοίκη- 
τα  μέρη των ’Ηνωμένων Πολιτειών, πας ό εχων μιαν 
η δυο αγελάδας καί ολίγα πρόβατα, άν όπωσοϋν λαμ- 
βάνη φροντίδα του ίδίου αύτοϋ συμφέροντος, έχει τακτι
κήν συνήθειαν νά δίδη άλας είς αΰτά, μολονότι εις 
τινας τόπους του ε’νδοτέρου της ’Αμερικής τδ είδος τοϋτο 
είναι σπάνιον, καί κατά συνέπειαν ακριβόν, καί δυσκό- 
λως προμηθεύεται άπό τούς πτωχότερους των κατοίκων 
εσχάτως όμως, ε’πειδή μεγάλως ηύξησεν ή μέ τό ε’νδό- 
τερον συγκοινωνία διά της κατασκευής σιδηροδρόμων, 
διωρύγων, κλπ., έγινε πολύ εύθηνοτέρα καί ή του άνεκ- 
τίαήτου αύτοϋ είδους προμήθεια- ώστε καί εις τά απώ
τατα χωρία επικρατεί σχεδόν γενικώς ή συνήθεια τοϋ 
δίδειν άλας εις τά ζώα. Είναι δέ τωόντι αξιοθαύμα
στος ή αδηφαγία, μεθ’ ?5ς κατατρώγουν αύτό βόες καί 
ποόβατα, καί ίπ π ο ι- καί όχι όλιγώτερον ε’κπληκτική ή 
κατά συνέπειαν της προθυμίας ταύτης αποκτώμενη ε’π’ 
αύτών επιρροή. Κοπάδιον προβάτων η άγέλη βοών 
δύναται πάραυτα νά συναθροισθη, ώς διά μαγικής, 
άπό πάσαν γωνίαν εύρυχώρου νομής, άν μόνον άκουσωσι 
την φωνήν η ίδωσι τό πρόσωπον τοϋ τό άλας βαστάζον- 
τος- διότι μόλις λαμβάνωσι την ιδέαν δτι άλας έχει 
νά διανεμηθη, καί τρέχουσι σκιρτώντα όσον δύνανται 
ταχύτερον. Μολονότι δέ κοινώς ε’ναποτίθεται είς μι- 
κράς ποτίστρας, η ε’πί σανίδων η ομαλών πετρών, τό
σην ομως όρεξιν τοϋ άλατος έχουσι τά ζοϋα ταϋτα, 
ώστε καί τά δειλότερα πλησιάζοντα λαμβάνουν αύτό 
άπό την χεΐρα τοϋ δίδοντος. Τερπνότατον είναι νά 
βλέπη τις διακόσια η τριακόσια πρόβατα ερχόμενα είς 
την φωνήν τοϋ ποιμένος, βελάζοντα καί σκιρτώντα, καί 
πανταχόθεν αύτόν στενοχωροϋντα. 'Ω ς δέ πρός τούς 
βόας, κάποτε μόλις είναι ασφαλές νά έκβη τις είς την 
νομήν μ.έ άλας είς τάς χείράς τον  διότι τόσον προθυ- 
μοϋνται νά λάβωσιν αύτό, ώστε δεν άφίνουσι τον άν- 
θοωπον νά τό άποθέση όπου σκοπεύει, η καί καταγής, 
άν ούδέν άλλο ηναι πρόχειρον. Π αμμεγέθεις βόες, 
μέ μακρά φοβερά κέρατα, είναι τραχείς σύντροφοι όταν 
στενώς τινά περικυκλώσωσι- συμβαίνει δέ κάποτε να 
δοκιμάση τις μεγίστην δυσκολίαν εως νά ευχαρίστηση 
τούς τρομερούς φίλους του. Ε ίς  την αύτην επιρροήν 
ύπόκεινται καί ο! ίπποι, μολονοτι σπανιως δεικνυουσι 
τοσαύτην κλίσιν. 'Ωραίόν τι καί γενναίον άλογον, τό 
οποίον πρό χρόνων ηγόρασα, ητο καταρχάς δειλόν καί 
δυσάγωγον. Τό θέρος άφίνετο νά βόσκη ό ίππος ού- 
τος είς τάς νομάς ελευθέριος μετά δύο η τριών άλλων- 
μολονότι δέ οι σύντροφοι αύτοϋ ησαν ήμερώτατοι, αύτός 
δυσκολώτατα έκαπιστρόνετο ενώ οντω περιέτρεχε λυτός.

Ε ίς  μάτην τον προσεφέρετο βρόμη, αραβόσιτος, καί άλλα 
ελκυστικά- άλλ’ άφοϋ άπαξ έγεύθη τό άλας, εύθύς ΰπε- 
δουλώθη είς τό πάθος του- η μαγική αύτοϋ δύναμις 
ητο θαυμαστή, διότι άπ’ ε’κείνην την ημέραν οποιοσ
δήποτε οικιακός ημπόρει εύκόλως νά τον δούλαγωγηση, 
προσφέρων είς αύτόν ήμίσειαν ούγγίαν άλατος. Τωόν
τι δέν ητο χρεία νά τόν κολακεύση τις, ώστε νά στέρξη 
νά π ια σ θη - έξ ε’ναντίας, αύτός έκουσίως -ηρχετο είς 
τόν δουλαγωγόν του, καί έπροσπάθει, κολακεύων αύτόν, 
νά τοϋ άφαιρέση τό άλας.

Συνειθιζουσι περιπλίον οί ’Αμερικανοί γεωργοί νά 
ραντίζωσιν άλας επί τοϋ ξηροχόρτου ε’ν ω καιρω 
άποταμιεύουν αύτό. Ό πόταν μέν ηναι ξηρόν τό χόρ- 
τον, στοχάζονται δτt τό άλας κάμνει αύτό ϋγρότερον- 
άπ’ εναντίας δέ, όπόταν ηναι άτελώς έξηραμμένον, π ι
στεύουν ότι ό ραντισμός τοϋ άλατος συντείνει είς τό νά 
ε’μποόίζη την μοϋχλαν, πάντοτε όμως καθιστά  αύτό 
νοστιμώτερον είς τά ζώα- καί άν τό άλας ηναι τωόντι 
ωφέλιμον είς πρόβατα και βόας (καί είς τό ε’νδοτερον 
της ’Αμερικής άναμφιβόλως είναι τοιοϋτον) καλόν Tt 
βέβαια προξενείται. ’Ενίοτε, όπόταν ύπάρχη έλλει- 
ψις χόρτου, παρακινοϋσι τά ζώά των οί γεωργοί νά τρω- 
γωσι παντός είδους άχυρα, μέ άλμυρόν ύδωρ αύτά ραν- 
τίζοντες.

Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ  Κ Α Ι  Τ Ρ Ο Φ Η .

Δ Υ Ν Α Τ Α Ι τ ις  νά  ε ιπ η  δ τ ι α ί χ ώ ρ α ι ε ίνα ι π ο λ υ ά νθ ρ ω π ο ι (άν 

ά λ λ α ι π ερ ισ τά σ ε ις  δ π ά ρ χ ω σ ιν  α ί α ύ τα ί) κ α τά  τη ν  π ο σ ο τη τα  τ η ς  
ανθρω πίνου  τροφ ής τή ν  δπο ίαν  π α ρ ά γο υ ν , η  τ ή ν  δπ ο ία ν  δυ να ντα ι 
ν ’ ά π ο κ τη σ ω σ ι· κ α ι εϋδα ίμ ονες κ α τά  τή ν  ελευ θερ ιότη τα  μ έ  τη ν  

δπ ο ία ν  ή τροφ ή α ΰ τη  δ ια ιρ ε ίτα ι, η  τ ή ν  π ο σ ό τη τα  τή ν  δπο ίαν  α γο 
ράζει έν ή μ ερ ο κ ά μ α το ν . Ο ί σ ιτοφόροι τό π ο ι ε ίνα ι π ο λ υ α ν θ ρ ω - 
π ότερο ι τω ν  κ τη νοτροφ ουντω ν, κ α ι οί δρυζοφόροι π ο λ υ α ν θ ρ ω π ό τ ε -  

ροι τω ν  σ ιτοφόρω ν. Ά λ λ ’ ή  ε υ δα ιμ ο ν ία  τω ν  δέν ε ξ α ρ τα τα ι α π ό  
τή ν  δλ ιγ α νθ ρ ω π ία ν  ή τή ν  π ο λ υ α νθ ρ ω π ία ν , τή ν  π εν ία ν  η  τ ά  π λ ο υ τη  
τω ν , τή ν  νεό τη τα  ή  τδ  γη ρ ά ς τ ω ν - άλλ’ ά π δ  τ ή ν  α να λο γ ία ν , η τ ις  
υ π ά ρ χ ε ι μ ετα ξύ  τοϋ π λη θυσ μ ο ύ  κ α ί τη ς  τροφής- Έ ν  γενε ι δέ 
κ ά λ λ ισ τα  έ χε ι α υτη  ή  α ναλογία  είς νε'ας α π ο ικ ία ς , δπου α ί γνώ σ εις  
κ α ί ή  β ιο μ η χ α ν ία  τοϋ π α λ α ιο ΰ  κ ράτους επενεργοΰσ ιν  είς τή ν  κ α ρ 
ποφόρου ανεξά ντλητου  γη ν  τοϋ νέου . Ε ίς  ά λλα ς π ερ ισ τά σ ε ις , ή  
νεότης η τδ  γή ρ α ς  ε π ικ ρ ά τε ια ς  τ ιν δ ς  δέν σ η μ α ίν ε ι πολυ  κ α τά  τ ο ύ 
το . Π ιθα νδν  δτ ι ή  τροφή τ ή ς  Μ εγ ά λ η ς  Β ρ ετα νία ς δ ια ιρ ε ίτα ι κ α 
τ ά  ελευθεριω τόρας μ ερ ίδα ς τη ν  σήμερον είς τους κατο ίκους αυτής 
π α ρ ά  π ρ δ  δ ισ χ ιλ ίω ν , τ ρ ισ χ ιλ ίω ν , ή  τε τρ α κ ισ χ ιλ ίω ν  ετώ ν . Φ α ί 

ν ετα ι δέ κ α ί  δ τ ι οί π τ ω χ ο ί  κ α ί ο λ ιγά νθ ρω π ο ι ορεινοί τό π ο ι τ η ς  

Σ κ ω τ ία ς  π ά σ χ ο υ σ ι μ άλλον  α π ό  περ ίσ σ ε ια ν  π λ η θ υ σ μ ο ΰ  π α ρ ά  τά  

π ο λ υ α νθ ρ ω π ό τα τα  μ έρ η  τή ς  Ε υ ρ ώ π η ς .

Φ Ρ Ε Ν Ο Α Η Ψ Ι Α .— Τ ό ν  ακόλουθον δπ ο λ ο γ ισ μ ό ν  κ ά μ ν ε ι δ 
B r i é r e  d e  B o is e m o n t  είς τή ν  « Δ ια τρ ιβ ή ν  αυτοΰ π ε ρ ί τω ν  α π ο 
τε λ εσ μ ά τω ν  τοϋ Π ο λ ιτ ισ μ ο ϋ  ώ ς π ρ ό ς  τή ν  Φ ρ ενο λ η ψ ία ν -»— Ε ίς  

τδ  Α ονδϊνον υ π ά ρ χ ε ι  ι  φ ρενόλη πτος εις κάθε 200 α τ ο μ α - είς τους 
Π α ρ ισ ίο υς , I ε ίς 222· είς τή ν  Π ετρ ο υ π ο λ ιν , I εις 3Ι33- είς τή ν  

Ν εά π ο λ ιν , I είς 729· ε ίς  τή ν  ’Ρ ώ μ η ν ,  I ε ίς 4Ι8- είς τά  Μ εδιολα να , 
I ε ίς 242* είς τδ  Τ ο υ ρ ΐνο ν , ι  ε ίς 434· είς τή ν  Φ λ ω ρ ε ν τ ία ν , I ε ις 3S*· 
είς τδ  Μ ά δρ ιτον , I είς S350- ε ίς τή ν  Δ ρέσδην, I ε ίς 46C- εες δέ τ δ  

Κ ά ϊρον , ι  είς *0,714.


