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ΒΟΤΣ ΙΝΔΙΚΟΣ.

Ο  Ι ν δ ι κ ό ς  Β ο ϊ Σ εύρίσκεται κατά τό μάλλον χαΐ 
ήττον είς δλην την Μεσημβρινήν Άσιαν, τας νήσους 
του Ίνδικοΰ ’Αρχιπελάγους, και το άνατολικόν παρά
λιον της ’Αφρικής, ε’κ της Άβυσσινίας μέχρι του ’Ακρω
τηρίου της Καλής Έλπίδος. Είς δλας τας χωράς ταυ- 
τας χρησιμεύει άντ'ι του κοινού βοος* διότι και ως κτή
νος αχθοφόρον μεταχειρίζονται αυτόν, καί προς τροφήν 

γεωργίαν. Ε ίς τινα μέρη τής ’Ινδίας ε’κπληροϊκαι
προσέτι του ίππου τα καθήκοντα, είτε σαμαρονομενος 
καί όχούμενος, είτε ζευγνυόμενος είς άμαξαν, καί τε- 
λειόνων ουτω ίκανοΰ μήκους οδοιπορίας με αρκετήν τα
χύτητα. Κατά τινας των άρχαιοτέρων συγγραφέων 
πεντήκοντα ή εξήκοντα μίλια είναι συνήθως ό κα3’ 
ήμέραν δρόμος του· άλλα των ε’σχάτων συγγραφέων ό 
μετριώτερος λογαριασμός δίδει μόνον άπό είκοσι Ιως 
τριάκοντα. , Τό κρέας αύτοΰ ποσώς δεν λογίζεται κα- 
ταφρονήσεως Τάξιον, μολονότι διόλου δεν έξισοϋται μέ 
τό του Ευρωπαϊκόν βοός. *0 ΰβος, ε’κ πάχους τό πλέον 
συνιστάμενος, 3εωρεΓται ώς τό τρυφερώτατον μέρος. 
Κατά τόν χρωματισμόν, ύπόκειται είς όσην οί Εύρω- 

1 δ'.

παϊκοί βόες ποικιλίαν. Ή  κοινοτέρα δψις αύτοΰ είναι 
σταχτερά λευχόψαρος, μεταβαίνουσα είς την του άν3ο- 
γάλαχτος ή την του γάλακτος· άλλ’ ούχί σπανίως επι
κρατούν διάφοροι έρυ3ρόχροοι ή μελάγχροινοι σκιαι, 
ενίοτε δέ καί χρώμα κατάμαυρον. Είς τινας ό υβος 
ύπερυψοΰται, καί φυλάττει μεν συνήθως 3έσιν 8ρ3ιον, 
άλλά κάποτε κλίνει άρκετά προς τό εν μέρος. Συμβαί
νει δέ καί σχεδόν είκοσι όκάδας νά ζυγίζη. Είς Σου- 
ράτ λέγεται ότι εύρίσχονται τινά των ζώων τούτων μ* 
δύο υβους.

Είς τούς Ζωολογικούς Κήπους τοΰ Λονδίνου φυλάσ
σονται δύο βόες ’Ινδικοί, παραπολύ άλληλων διαφερον- 
τες· ό μέν μόλις πρόβατον ύπερβαίνων κατά τό μέγε- 
3ος, ήμερος, 3υμόσοφος, δραστήριος, καί ώραίαν /χων 
συμμετρίαν· ό δέ, τοΰ ήμετέρου βοός άνώτερος κατά τό 
υψος, καί ούχ ηττον έπίσημος διά την γενναίαν φαν
τασίαν παρά διά την ήσυχον καί ύποκλινή αύτου δια- 
3εσιν. <

Πασίγνωστου είναι οτι καί τοΰτον καί παντος άλλου 
είδους βόας περιποιούνται μετά δεισιδαίμονος εύλαβείας



ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

οι Ινοοι, άμαρτημα τήν σφαγήν αύτών κρίνοντες, 
και βδελυσσομενοι τούς τρώγοντας το βοϊδινόν κρέας.

ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΤΗ Σ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑ

ΚΑΛΥΨΕΩΝ.

Μ έ ρ ο ς  α ' .— Ε ι σ α γ ω γ ή . Ε μ π ο ρ ι ο ν  τ ω ν  α ρ χ α ί 
ω ν  π ό λ ε ω ν . Τ α  t o t  γ ι ο λ ι τ ι ς μ ο τ  ε ι ς  τ ο

Ε Μ Π Ο Ρ ΙΟ Ν  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α . Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α . Ε Ν Ε Ρ 
Γ Η Τ ΙΚ Ο Ν  Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Ν  Ε Μ Π Ο Ρ ΙΟ Ν .

Ε ι ς  τον άγνοούντα την ναυτικήν άγριον, ό ωκεανός 
πρέπει να φαίνεται άνυπέρβλητον έμπόδιον της συγκοι
νωνίας των έΒνών. Ένω στέκει ε’πιβλέπων το αχανές 
πέλαγος, ποτέ μεν ήσύχως κοιμώμενον ύπό τάς ακτίνας 
του πρωινού ήλιου, ποτέ δέ μανιωδώς ύπο του άνέριου 
τεταραγμένον, έάν πότε εισέρχεται εις τον νούν αυτού 
ή έπιΒυμία νά γνωρίση τίνες κατοικούν έκ τού άλλου 
μέρους των εύρυχώρων ύοάτων, Βεωρεί την έπιΒυμίαν 
αυτήν ώς έξ εκείνων, όσας δέν άρκούν αί άνΒρώπιναι 
δυνάμεις νά ε’κπληρώσωσιν. ’Ολίγον ε’π’ άληΒείας 
φαντάζεται, ενώ μέ το έλαφρόν αυτού μονόξυλου δια
πέρνα τον ποταμόν ή παραπλέει τού λιμνίου τάς όχ- 
Βας, δτι τά πέραν άγρια κύματα συγκροτούν μέρος τού 
σταοιου, δπου ή μεγαλοφυΐα τού άνΒρώπου τά δραστη- 
ριώτατα ε’νήργησε, καί ή έμπειρία κατώρΒωσε τούς ευ
κλεέστατους Βριάμβους. ’Ολίγον φαντάζεται ότι αύτδ 
εκείνο τδ πέλαγος, τδ Βεωρούμενον ύπ’ αυτού ώς έμφραγ
μα φοβερδν καί άνυπέρβλητον, εύκόλυνε διά τής ευφυΐας 
καί τέχνης τού άνΒρώπου την οποίαν ε’φαίνετο διωρι- 
σριένον νά έμποδίζη συγκοινωνίαν, καί κατέστη σήμε- 
ρον Βέατρον έμπορικών εργασιών πολύ σπουδαιοτέρων 
όλων των γενομένων ποτέ άρχητερα. Καί όμως άλη- 
Βειουσι ταύτα πάντα. Τδ άρχαίον ε’μπόριον, καί ή συγ
κοινωνία μεταξύ των την ναυτικήν άγνοούντων έΒνών, 
σχεδδν έξουΒενούνται, παραβαλλόμενα με τά έργα καί 
άποτελέσματα τού τήν σήμερον ένεργουμένου εμπορίου. 
ΆληΒεύει μεν, ότι ό παλαιδς τρόπος τού διά συνοδιων 
έμπορεύεσΒαι έχει πολύ τδ λαμπρδν καί καταπληκτι
κόν. Ή  μακρά σειρά των τά πλούτη τής ’Ανατολής 
φορτωμένων καμηλών, ή τής πολυποίκιλου τρυφής μεγα
λοπρεπής έπίδειξις, ή διά νυκτδς στρατοπέδευσις μετά 
των παρακολουΒούντων α’σράτων καί άνατολικών διη
γήσεων,— ταύτα πάντα κάμνουν άληΒώς δυσεξάλειπτον 
ε’ντυπωσιν εις τδ πνεύμα.

Καί τωόντι, ένω ή φαντασία οδεύει ¿πίσω διά τού 
μακρού παρεληλυΒότος χρόνου, καί διατρίβει σύννους 
περί τά ερείπια τής· ύπερηφάνου Ηλιουπόλεως, ή τής 
ωραίας Παλμύρας, καί άναπολούμεν ότι τδ κλέος καί 
τά πλούτη αυτών ε’χρεωστουν αί μεγαλοπρεπείς αύται 
πρωτευουσαι εις τδ περί ου ό λόγος είδος εμπορίου, μάς 
έρχεται νά ε’ρωτήσωμεν αν τδ σημερινδν ε’μπόριον, μέ 
δλην τήν πολυΒρύλλητον αυτού έκτασιν καί βελτίωσιν, 
δύναται νά παραστήση σχέδιον γενναιότερον, ή ε’κτέ-

λεσιν εύρυχωροτέραν καί μεγαλοπρεπεστέραν. Άλλα 
κατ άλήΒειαν, τδ διά συνοδιων έμπόριον ήτο πτωνόν 
και μικροπρεπές ως προς εκείνο, του οποίου ο ωκεανός 
είναι Βέατρον, καί Βεράπαινα ή ναυτιλία. "Εν μόνον 
πλοίον, άταράχως καί άφανως τδ πέλαγος διαβαίνον, 
¿μπορεί νά φέρη γόμον άνώτερον κατά τήν άξίαν άπ’ 
ολόκληρον κιρβάνιον· καί αύταί δ’ αί πόλεις, όπου ήνΒει 
το άρχαίον τούτο ε’μπόριον, μ’ όλην τήν τότε αυτών 
λαμπρότητα, δέν δύνανται ποσώς νά συγκρίΒώσι κατά 
τήν έκτασιν τής έξωτερικής συγκοινωνίας ή τδ μέγεΒος 
τών εσωτερικών εργασιών, μέ τάς ύπερηφάνους μητρο- 
πόλεις, αίτινες είναι διαμιάς αί καΒέδραι καί τά μνη
μεία τής εμπορικής συγκοινωνίας τών νεωτέρων.

Τά έΒνη δέν άρχίζουν νά λαμβάνωσιν άξιόλογόν τι 
μέρος εις τήν εμπορικήν συγκοινωνίαν, ή νά τρέφωσιν 
όρΒάς τινας ιδέας περί τών έξ αύτής ωφελειών, πλήν 
άφού ίκανώς προοδεύσωσιν εις τδν πολιτισμδν, καί άπο- 
κτησωσι πολλάς τών εξεων, αίτινες χαρακτηρίζουν την 
βελτιωμένην κατάστασιν τού άνΒρώπου. Τών άγρίων 
ε’Βνών αί περί εμπορίου καί ιδιοκτησίας ΐδέαι είναι ώς 
έπιτοπλείστον συγκεχυμέναι καί σφαλεραί. Δήλον ότι 
αί ίδεαι αυται, ούσαι άπλώς σχετικαί, πηγάζουν άπδ 
τήν μεταξύ τών άνΒρώπων συγκοινωνίαν, καί χωρίς 
τής συγκοινωνίας αύτής ουδέποτε ήΒελαν γεννηΒήν. 
Πολλά τών άγριων έΒνών φαίνονται πάντη άμοιρα τοι- 
ουτων ιδεών. ΈπιΒυμίας άλλας δέν έχουν εΐμή τάς 
άναφερομένας είς τάς παρούσας χρείας. "Οτε πρώτον 
ήρχισαν οί Ευρωπαίοι νά έπισκέπτωνται τήν Αμερικήν, 
εύρήκαν πολλάς φυλάς, είς τδ πνεύμα τών όποιων δέν 
είχε κάμμίαν επιρροήν ή ιδιοκτησία. Έάν είς άτομον 
τών φυλών τούτων έλεγε τις, * Δούλευσε δ ί ε’μέ, καί σέ 
πληρόνω καλά,’ άπεκρίνετο, * Δέν πεινώ.’ Έάν τδν 
ε’πρόσφερε χρήσιμόν τι σκεύος, άπεκρίνετο, * Δέν με 
χρειάζεται.’ Καί άλλο έάν τδν έπρόσφερεν, έλεγεν, 
‘Έ χω  ήδη άρκετά.’ ΕΓς τών πρώτων εν Αμερική 
τυχοδιωκτών, ήγανακτημένος διά τήν τοιαύτην ήλιΒιό- 
τητα, έλεγεν, 1 ’Απορεί τις οποία παρακινητικά νά 
Βέση προ όφΒαλμών των.’

"Οπου ή κοινωνία οότωςέχει, μόλις δύναται νά ύπάρ- 
χη τδ έμπόριον άκόμη δέ καί μεταξύ τών είδημονε- 
στέρων άγρίων ε’Βνών, περιορίζεται είς τήν άνταλλαγήν 
τών ολιγωτάτων καί μικρού άξιων ειδών, όσ’ άπαιτεί 
ό άπλούς τρόπος τής ζωής των. ’Αλλά καΒόσον έκτεί- 
νονται τού άγριου αί γνώσεις, έγείρεται άπδ τδν βυΒδν 
τής ληΒαργίας, ήτις έχαρακτήριζεν αύτδν πρότερον, 
ένόσω δέν κατεγίνετο είς τδν πόλεμον ή τδ κυνήγιον, 
καί άρχιζει νά παρατηρή τά μέσα, δι’ ών ¿μπορεί τδ 
είναι αυτού νά βελτιώση. ΒαΒμηδδν γίνονται σαφείς 
καί ώρισμέναι α! περί κτημάτων ίδέαι ταυ- ^Εχει τώρα 
νέα έπιμελείας αίτια. Δέν ζητεί πλεονι μόνον νά 
άναπληροί τάς καΒημερινάς χρείας, άλλά καί ν’ αύξάνη 
τήν ποσότητα τών μονίμων αυτού κτημάτων. Ό,τιδή- 
ποτε ή ευφυΐα ή έπιμέλειά του δύναται νά παράξη υπέρ 
τά χρειώδη πρδς ιδίαν τροφήν ή εύχαρίστησιν, άνταλ-
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λάσσεται διά τά μή παραγόμενα ΰπδ τής άβοηΒήτου 
έργασίας του. Τοιαύτην εύλόγως δυνάμεΒα νά συμ- 
περάνωμεν τήν άρχήν τής έμπορικής συγκοινωνίας. 
Τέλος, καΒόσον εκτείνεται αυτη ή συγκοινωνία, γίνε
ται μάλλον έπαισΒητή ή άνάγκη γενικού τινδς κυκλο
φορικού μέσου, καί τοιούτον μέσον ή ευφυΐα ταχέως 
πρόμηΒεύει. Είναι δέ τούτο, μεταξύ τινων ε’Βνών, 
όστρακα ή άλλαι φΒαρταί ούσίαΐ, άλλά γενικώς χρη
σιμεύουν τά μέταλλα. Κατά τδν Ηρόδοτον, οί Λυδοί 
πρώτοι έκοψαν νόμισμα- 1 Λυδοί δέ, πρώτοι άνΒρωπων, 
τών ημείς ΐδμεν, νόμισμα χρυσού καί άργυρού κοψάμε- 
νοι έχρήσαντο-’ τά Πάρια όμως Χρονικά αποδίδουν είς 
τούς Αίγινήτας τήν άρχήν τού κεκομμένου νομίσματος, 
έπί Φείδωνος, βασιλέως τού Άργους, 895 πρδ Χριστού- 
τούτο έπιβεβαιόνει δ Αίλιανδς είς τήν Ποικίλην Ιστο
ρίαν του· καί οί καλητεροι δέ νομισματολόγοι συμφώ- 
νως Βεωρούν τά τής Αίγίνης νομίσματα, έκ τού άρχαϊ- 
κού αύτών σχήματος καί φαινομένου, ώς τά παλαιότατα 
τών έγνωσμένων.

Αί κατά τήν νηπιότητα τού εμπορίου περί τής άξίας 
τού νομίσματος τρεφόμενο« ίδέαι πολύ πολλάκις άπε- 
χουσι τού νά ήναι ¿ρΒαί. ΆνΒρωποι, τών οποίων αί 
έμπορικαί πράξεις περιορίζονται ώς έπιτοπλείστον είς 
άνταλλαγήν, Βεωρούν αύτδ έν γένει ώς άπόλυτον έχον 
καί όμοειδή άξίαν. Δι’ ¿λίγης όμως σκέψεως καΒί- 
σταται δήλον, δτι τού νομίσματος ή άξια κρέμεται άπδ 
τήν ποσότητα τών οποίων δύναται ν’ άγοράση άναγ- 
καίων ή χρησίμων τής ζωής, καί δτι κατά συνέπειαν 
είναι, ώς ή τών λοιπών δλων, σχετική καί μεταβλητή. 
Ό  είς τήν έρημον περιπλανώμενος, ότε, λιμοκτονημένος 
σχεδδν, εύρήκε σάκκον περιέχοντα μαργαρίτας άντί 
τών οποίων αύτδς ήλπιζε φοινίκων, είχε δίκαιον νά έκ- 
φωνήση, ‘ Φεύ, μαργαρίται μόνον είναι!’ Είς έκείνον 
οί μαργαρίται δέν ήξιζαν τίποτε, καΒότι δέν ήμπόρεινά 
τούς μεταχειρισΒη αύτδς, ούτε ήμπόρει νάτούςάλλάξη 
άντί τροφής, δ ί έλλειψιν τής οποίας έχάνετο. Έάν 
ό χρυσδς καί ό άργυρος δέν ήμπόρουν ν’ άλλαχΒώσι 
διά πράγματα πολύ αύτών άναγκαιότερα πρδς διατή- 
ρησιν καί άνάπαυσιν τής ζωής, τά μέταλλα αύτά, τά 
νύν τόσον πολύτιμα, ήΒελαν έχειν ¿λιγωτάτην άξίαν. 
Ό  μικρός όγκος, καί ή άφΒαρτος σχεδδν φύσις τών 
πολυτίμων μετάλλων, κατέστησαν αύτά σχεδδν παντα- 
χού τδ μέσον τής άνταλλαγής- έκ δέ τής κατά συνέ. 
πειαν τούτου δυνάμεως αύτών νά προμηΒεύωσιν πάν 
άλλο είδος προέρχεται τδ πλείστον μέρος τής άξίας των.

Τδ έμπόριον είναι πηγή πλούτου, διότι λαμβάνον 
τά προϊόντα τής φύσεως - αί τής τέχνης άπδ τάς χώρας, 
όπου διά τήν πληΒύν έλαττούται ή άξία των, μετακο
μίζει αύτά είς^χώρας, δπου αυξάνει διά τήν ¿λιγότητα. 
Διαιρούν δέ τδ ε’μπόριον οί περί πολιτικής οικονομίας 
συγγράψαντες είς ένεργητικδν καί παΒητικόν. Οί 
"Αγγλοι, οΐτινες στέλλουν τάς πραγματείας ή τδ άργύ- 
ριον αύτών είς τήν Τουρκίαν διά νά λαμβάνωσι τά 
προϊόντα μας, λέγεται ότι κάμνουν μέ τήν Τουρκίαν

έμπόριον ενεργητικόν. Άλλ’ οί Τούρκοι, οιτινες δέν 
στέλλουν τά προϊόντα των, άλλά περιμένουν εως νά έλ - 
Βωσιν οί "Αγγλοι νά έπάρωσιν αύτά, κάμνουν μέ τήν 
’Αγγλίαν έμπόριον παΒητικόν. Είναι δέ τδ ενεργη
τικόν έμπόριον πολύ έπωφελέστερον τού παΒητικού, κα
Βότι καί είς πλειοτέρους δίδει ένασχόλησιν, καί προσέ
τι άφίνει τούς είς αύτδ καταγινομένους έλευΒέρους νά 
έκλέγωσιν όποιανδήποτε Βέλουν άγοράν. "ΟΒεν όλα 
τά πεφωτισμένα έΒνη δίδονται κατά τδ μάλλον καί 
ήττον είς ένεργητικδν έμπόριον.

Ή  εκτεταμένη συναλλαγή τών είς διάφορα έΒνη 
πραγματειών, καί ή κατά συνέπειαν τούτου σχεδδν 
παγκόσμιος διάδοσις τών οπουδήποτε τής γης πολυτί
μων προϊόντων, είναι άξιολογώταται ώφέλειαι τής έξα- 
πλώσεως καί βελτιώσεως τής ναυτιλίας. Άλλά δέν 
είναι αύταί μόναι. Ή  τέχνη αυτη συνήργησε πολύ 
είς τδ νά έκτείνη τάς γνώσεις, καί νά διεγείρη πνεύμα 
έπιχειρήσεως. Ή  ναυτική έστάΒη τής άνακαλύψεως 
ούχ’ ήττον παρά τού εμπορίου ή Βεράπαινα. Είς τήν 
τέχνην ταύτην χρεωστούμεν τδ δτι ούδέν μέρος τής 
σφαίρας μένει άνεξέταστον. Μόλις δύναται νά εύρεΒη 
μέρος τού Ατλαντικού ή Ειρηνικού ’Ωκεανού, τδ όποιον 
ό ¿φΒαλμδς τού ναύτου δέν ε’Βεώρησε- μόλις αίγιαλδς 
όποιασδήποτε ηπείρου, τδν όποιον δεν κατεμέτρησε.

ΟΙ ΣΚ ΤΛ Ο Ι TO T  M O N Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο ΐ T O T  Α Γ ΙΟ Τ  
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Το μοναστήριον τού άγίου Βερνάρδου κείται έπί τής 
κορυφής σχεδδν τού ύψηλού όρους τών Άλπεων, είς τήν 
έπαρχίαν Wallis τής Ελβετίας. Ε κεί δπου τά έρυΒρά 
άνΒη τού ροδοδένδρου άναπτύσσονται μέ σπανίαν ώραιό- 
τητα, ό οδοιπόρος ύποφέρει τά μέγιστα τδν χειμώνα 
άπδ δεινάς Βυέλλας, αί όποίαι συμβαίνουσιν αίφνιδίως. 
Οί δρόμοι τότε γίνονται άβατοι διά τής συσσωρευομέ- 
νης χιόνος, τής οποίας ύπερμεγέΒεις όγκοι καταφέρον- 
ται άπδ τά υψη τών ¿ρέων είς τάς κοιλάδας. Οί φι
λόξενοι μοναχοί, άν καί έχωσιν ¿λίγας προσόδους, δέ
χονται τούς ριγούντας καί άπηυδηκότας οδοιπόρους είς 
τδ μοναστήριον, καί προΒύμως μεταδίδουσιν είς αυτούς 
άπδ τήν ιδίαν αύτών τροφήν. Ή  φιλανΒρωπική όμως 
προσοχή αύτών δέν περιορίζεται είς τούς δεομένους 
τής φιλοξένου ταύτης περιΒάλψεως, άλλ’ άνεδέχΒησαν 
τδ έπικίνδυνον έργον νά άνιχνεύωσι καί τούς δυστυ
χείς, οί όποιοι, έκτεΒειμένοι είς τήν Βύελλαν, άνευ τής 
φπλανΒρωπικής αύτών βοηΒείας ήΒελον άποΒάνειν. 
ΒοηΒούνται δέ είς τούτο πολύ άπδ έν είδος μεγαλωτά- 
των σκύλων έπίτηδες γυμναζομένων, τών όποιων ή όξεία 
όσφρησις σώζει πολλούς ήμιΒανείς οδοιπόρους. ’Ριγών 
άπδ ψύχραν καί άποπλανήμένος τού ¿ρΒού δρόμου, ό 
ταλαίπωρος οδοιπόρος καταλαμβάνεται άπδ ύπνον, καί 
σκεπασμένος άπδ χιόνα ενίοτε έως δέκα πόδας καί 
έπέκεινα, άνιχνεύεται ΰπδ μόνων τών προσεκτικών σκύ
λων. Άνασκάπτουσι δέ ουτοι p i τούς πόδας τήν
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χιονα, χχι ολολυζοντες προσκαλούίι τούς μονάχους είς 
βοήθειαν. Διά νά άναλαμβάνωσι ταχέως οί δυστυ
χείς οδοιπόροι, περιβάλλουν οί μοναχοί είς τον λαι
μόν του σβόλου άγγείον γεμάτον μέ δυνατόν ρακί1 ό 
σύντροφός του Ζχει Ιν ζεστόν επανωφόρεμα. *Αν δεν 
τους ευρωσι πλέον ζωντανούς, τους άνιχνεύουσι τουλά
χιστον νεκρούς, ωστε να άναγνωρίζωνται άπο τούς συγ
γενείς των . Εις Των σκύλων τούτων ¿φόρει άριστεΓον, 
διότι ίσωσεν 22 ανθρώπους. Πολλοί οδοιπόροι είδον 
τον γενναΓον τούτον σκύλον κατά το 1814 έτος, και 
Ακόυσαν το έσπέρας παρά των ριοναχών τήν βιογραφίαν 
του· άπεθανε δε το 1816 έτος συνοδεύων πτωχόν οδοι
πόρον. Ουτος ητον 6 ταχυδρόμος του Πεδεμοντίου 
(ΡίεπιοηΙ), ό όποΓος, έπιθυμών νά ε’πιστρέψη άνευ άνα- 
βολής είς την οικογένειαν του, άν και οι μοναχοί τον 
απετρεπαν τής νυκτερινής οδοιπορίας, μόλις άνεχώρησεν 
¿πο το μοναστηριον, καί ε’σκεπάσθη αυτές, καί οί δύο 
του σύντροφοι, καί ό τόσον ωφέλιμος διά την άνθρωπό- 
τητα σκύλος, ύπο των βιαιως καταφερομενων μεγίστων 
όγκων τής χιόνος, οί όποΓοι /θαψαν συγχρόνως καί 
την οικογένειαν του δυστυχούς ταχυδρόμου ε’ξελθούσαν 
προς άπάντησιν αυτού, ώστε δεν ε’σώθη κάνεΓς.

ΕΓς των ωφέλιμων τούτων σκύλων άνίχνευσεν είς την 
χιόνα μητέρα άποθανούσαν με το ζών /τι αυτής παι- 
διον, το όποιον παρεκίνησε νά άναβή είς τον νώτόν του, 
ωστε τοιουτοτρόπως το Ζφερεν είς το μοναστηριον.

Το μοναστηριον κείται είς βράχον ύπερέχοντα 7348 
ποδας άπο την τής πεδιάδος ε’πιφάνειαν, καί φιλοξενί- 
ζει κατ’ Ζτος 8 εως 9000 οδοιπόρους, ως ¿πί το πλεΓ- 
στον δωρεάν.— Α ν θ ο λ ,  Κ ο ι ν . Γ ν ω ς ε ω ν .

Ι Ο Τ Δ Α Ι Κ Ο Σ  Μ ϊ < $ θ Σ .

Ρ Α Β Β Ι Ν Ο Σ  τις, Ακιβας ονομαζομενος, αναγκα
στείς ύπο βίαιου διωγμού ν’ άφήση την εαυτού πατρίδα, 
περιεπλανάτο είς άκάρπους, άμμωδεις ε’ρημίας. Μόνα 
σκεύη /φερε μεθ’ εαυτού λύχνον, τον οποίον άναπτε 
την νύκτα διά νά μελετά τον Νόμον· άλεκτρύονα, 
όστις ¿χρησίμευεν είς αύτέν άντί ¿..ρολογιού, τακτικώς 
την αυγήν άναγγέλλων· καί όνον, ε’φ’ού ώχεϊτο.

Ό  ήλιος Ζδυε βαθμηδέν ύπο τον ορίζοντα, ή νύξ 
προσήγγιζε ταχέως, καί ό πτωχές οδοιπόρος ήγνόει 
πού νά σκεπάση την κεφαλήν, ή νά άναπαύση τά 
κοπιασμένα μέλη του. Άπηυδημένος, καί σχεδόν 
ίτοιμος νά λειποθυμήση, έφτασε, τέλος, πλησίον τίνος 
χωρίου. Έχάρη δέ ότι εΰρήκεν αύτέ κατωκημένον, 
στοχαστείς ότι, όπου άνθρωποι διέτριβαν, εκεί υπήρχε 
καί φιλανθρωπία καί συμπάθ-εια· άλλά πόσον ε’λανθά- 
νετο ! Έζήτησε κατάλυμα διά τήν νύκτα,— δεν τον 
¿δοθη. Ούδείς των μισρξένων κατοίκων ήθελε νά 
ύποδεχθη αυτόν. Ό θεν ¿ξ άνάγκης προσέδραμεν είς 
γειτονεύόν τι δάσος, ί Σκληρόν, σκληρότατου,’ είπε,

* Εΐ{ »6 ψνκρ“'  χ \ιμ α  ΤονΤο γ Του πχρρί ότθ}»ω-
ρνζιΤΛΐ χαί ηαςίλίνυι» ίνο ί<ώ».

* νά μήν εύρίσκω στέγην φιλόξενου νά μέ σκεπάση άπέ 
την δυσκρασίαν τού καιρού· ά λ λ ά  δ ί κ α ι ο ς  ό Θε.  
ο ί , ^ κ α ι  π α ν  ε μ π ο δ ι ο ν  δ ι ά  το κ ά λ λ ι ο ν . ’ 
Εκαθισεν ύπο δενδρον, αναψε τον λύχνον, καί ήρχισε 
νά άναγινώσκη τον Νόμον. Μόλις δέ εΓχεν άναγνω- 
σμενον εν κεφαλαιον, καί σφοδρές άνεμος Ζσβυσε το φως.
* Τι ! ε’ςεφώνησε, * νά μήν άφεθώ κάν νά εξακολουθώ 
τάς προσφιλείς μελέτας μου ! Ά λ λ ά  δ ί κ α ι ο ς ά 
Θ ε ο ς ,  κ α ι  π α ν  ε μ π ο δ ι ο ν  δ ι ά  τέ  κ ά λ - 
λ ι ο ν.’
ν Έξηιτλώθη επί τής γυμνής γής, νά λάβη, εί δυνα

τόν, ολίγων ώρό3ν ύπνον. Μόλις δ’ /κλείσε τούς 
οφθαλμούς, και λύκος άγριος έρμήσας έφόνευσε τέυ 
άλεκτρύονα. 1 Ί ι νεον δυστύχημα τούτο !’ / κράζε ν ό 
εκπεπληγμενος Ακιβας. 1 Ύ πάγε ι ό άγρυπνός μου 
σύντροφος! ποΓος λοιπέν θέλει μ’ ε’ξυπνίζειν είς το 
μέλλον νά σπουδάζω τέν Νόμον ; Ά  λ λ ά δ ί κ α ι ο ς 
ό Θ ε ο ς , κ α ι  α υ τ έ ς  γ ι ν ώ σ κ ε ι  κ α λ η ' τ ε ρ α  
το ε ί ς  τ ο ύ ς  τ α λ α ί π ω ρ ο υ ς  ή μ α ς θ ν η .  
τ ο υ ς  ε’ π ω φ ε λ έ ς . ’ Μόλις ε’τελείωσε τά λόγια 
ταύτα, και φοβερές λέων /λθών κατέφαγε τέν όνον.

Ι ί  μελλει γενέσθαι τώρα;’ ε’ξεφώνησεν ό/ρημοςέδοι- 
πορος- * ΰπαγει ό λύχνος καί ό άλεκτρύων μου, υπάγει 
καί ό δυστυχής όνος μου· υπάγουν όλα! Ά λ λ ά  
δ ο ς α  σ ο ι ,  ό Θε ο ς ·  α υ τ έ ς  π ρ ά τ τ ε ι  τ ο  
κ α λ η τ ε ρ ο ν . ’ Έπέρασεν άγρυπνον νύκτα- ενωρίς 
δέ τέ πρωί ύπήγεν είς τέ χωρίον νά προμηθευθή, εί 
δυνατέν, ίππον τινά ή κάνέν άλλο κτήνος άχθοφόρον. 
μέ τή βοήθειαν τού οποίου νά εξακολούθηση τέν δρόμον 
του. Άλλά πόσον ήπόρησε, μή ευρών άνθρωπον ζων
τανόν !

Φαίνεται ότι συμμορία ληστών, είσελθούσα είς το 
χωριον κατά τέ διάστημα τής νυκτές, ε’φόνευσε τούς 
κατοίκους, καί διήρπασε τούς οίκους των. Ευθύς δέ 
ότε ό Άκίβας συνήλθεν ίκανώς άπέ τέ θάμβος, τέ 
προξενηθέν ΰπέ τού θαυμασίου τούτου συμβεβηκότος, 
άνύψωσε τήν φωνήν, καί είπεν, ,ΤΩ ριεγάλε Θεέ, Θεέ τού 
Αβρααμ, Ισαακ, καί ’Ιακώβ, τώρα γνωρίζω ε’κ πείρας 
οτι οί ταλαίπωροι θνητοί άμβλυωπούν καί τυφλώττουν, 
πολλακις ως οεινα θεωρουντες τα πρές σωτηρίαν αυ
τών αποβλεποντα. Σύ δέ μόνος είσαι ευμενής, δίκαι
ος, καί ε’λεήμων. *Αν οί σκληροκάρδιοι χωρικοί δέν μ' 
άπεδίωκαν διά τής μισοξενίας αυτών, εξάπαντος ήθελα 
γένειν τής δυστυχίας αυτών συμμέτοχος- άν ό άνεμος 
δέν μου Ζσβυνε τέν λύχνον, οί λησταί ήθελαν ¿φελκυ- 
σθήν είς τέ δάσος, καί μέ φονεύσειν. Νοώ δέ καί ότι 
το Ζλεος σου μ’ ¿στέρησε τών δύο συντρόφων μου, ώστε 
νά μή γνωρίσωσιν οί αρπαγές διά τού θορύβου αύτών 
πού εύρισκόμην. Ευλογητόν είη το όνομά σου είς τούς 
αιώνας τών αιώνων !’

Κ α ι  οί πιστεύοντες καί οί άπιστούντες χωρίς λόγου 
είναι καταφρονήσεως επίσης άξιοι. Υποπίπτουν δέ 
είς τήν πλάνην ταύτην τόσον συνεχώς οί δεύτεροι, όσον 
οί ποώτοι.
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ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ.— ΕΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΒΙΟΥ.

Ε Ν Ω Ρ Ι Σ  τέ πρωί έξήλθε τού πανδοχείου Όβιδάς, 
ό υίές τού Άβενσίνα, καί ήρχισεν οδοιπορίαν είς τάς 
πεδιάδας τής Ίνδοστάν. ’Ενδυναμωμένος ύπο τού 
ύπνου, θαρρυνόμενος ύπέ τής έλπίδος, καί ύπο τού πό
θου κεντούμενος, ταχέως διέβαινε τάς κοιλάδας, Ζβλεπε 
δέ τούς λόφους βαθμηδόν ύψουμένους ενώπιον αύτού.

Ένώ ¿πέρνα, τού Ζθελγαν τήν άκοήν τά εωθινά τών 
παραδεισείων πτηνών ασματα, ε’ρριπίζετο άπέ τάς 
τελευταίας πνοάς τής πιπτούσης αύρας, ¿ρραντίζετο δέ 
μέ δρόσον έξ άρωμα τοφόρων δασών ποτέ μέν ε’θεώρει 
τήν ουρανομήκη δρύν, άλλοτε δ’ ένέπνεε τού ρόδου τήν 
γλυκυτάτην ευωδίαν- έτέρπετο πάσα αίσθησις αύτού, 
καί πάσα φροντίς έξωρίσθη άπέ τήν καρδίαν του.

Προέβαινε τοιουτοτρόπως, έωσού σχεδόν εφθασεν έ 
ήλιος κατά τέ μέσον τού ουρανού, καί τού ¿μάρανε τήν 
δύναμιν ή αύξηθείσα θερμότης· περιέστρεψε τότε τούς 
οφθαλμούς είς ζήτησιν οδού εύκολωτέρας. Έ κ δεξιών, 
ίδεν άλσος τι, φαινόμενον τάς σκιάς αύτού νά σαλεύη 
ώς σημεΓον προσκλήσεως· ε’μβάς, κατεγοητεύθη άπέ 
το ευθαλές καί δροσερόν τού τόπου. Διόλου όμως δέν 
¿λησμόνησε πού ώδοιπόρει, άλλ’ εύρήκε μονοπάτιον, άν- 
θέων πρασιάς Ζχον Ζνθεν κάκεΐθεν, καί, ώς ¿νόμιζε, 
παράλληλον με τέν κυριωτερον δρόμον ύπερεχάρη δέ 
ότι το εύτυχές τούτο πείραμα ίκανοποίησεν αύτέν νά 
ένώση τήν ηδονήν μετά τού Ζργου, καί ν’ άπολαύση τάς 
άμοιβάς τής έπιμελείας χωρίς νά ύποφέρη τάς κακοπα- 
θείας αυτής.

Έξηκολούθει λοιπέν Ζτι νά προοδεύη, χωρίς τήν 
παραμικρών τού ζήλου αύτού χαύνωσιν, πλήν ότι κάποτε 
ύστατο δελεαζόμενος ύπέ τής μουσικής τών είς τήν 
σκιάν συνηθροισμένων πτηνών, καί άλλοτε διεσκέδαζε 
συλλέγων τά επί τών πλευρών τής οδού άνθη, ή τούς 
¿πί τών κλάδων κρεμαμένους καρπούς. Τέλος, τέ πρά
σινον μονοπάτιον ήρχισε νά έκκλίνη άπέ τήν πρώτην 
αύτού ροπήν, καί νά περιστρέφεται άναμέσον λόφων καί 
δασών, όπου πηγαί τέν άέρα έδρόσιζαν, καί ρύακες 
κρημνιζόμενοι Ζλυαν τήν σιωπήν.

’Εδώ σταθείς ολίγον, ήρχισε νά σκέπτεται, μήπως 
πλέον δέν ήτον άσφαλές ν’ άποπλανάται τής έγνωσμέ- 
νης λεωφόρου· άλλ’ ένθυμηθείς ότι τώρα ή θερμότης 
ητον είς τήν άκμήν αύτής, καί ότι τέ πεδίον ήτο κονι- 
ορτώδες καί άνώμαλον, άπεφάσισε νά έξακολουθή τήν 
καινήν όδον, τήν οποίαν ¿στοχάζετο ότι μόνον εκαμνεν 
όλιγας τινας καμπάς διά τού τόπου τέ άνισον, Ζπειτα 
δ’ ¿τελείονεν είς τέν κοινόν δρόμον.

Άποδιωξα^, οΰτω τήν μέριμναν, άνεκαίνισε τέ βήμα, 
αν και μετά τίνος ύποψίας ότι δέν προώδευεν. Ή  τού 
πνεύματος δέ άνησυχία παρεκίνει αύτέν νά προσηλούται 
εις παν νίον άντικείμενον, καί νά παραχωρη είς πάσαν 
αίσθησιν, ικανήν νά τέρψη ή νά διασκεδάση αύτόν. 
Ηκροαζετο πάσαν ήχώ, άνέβαινε πάντα λόφον, ε’ξέ- 

1* δ'".

κλινεν είς πάν ρυάκιον, καί ήδύνετο άνιχνεύων τέν δρό
μον ενός σιγαλέου ποταμού, όστις μεταξύ τών δένδρων 
περιεκυλίετο, καί μεγίστην ¿πότιζε χώραν δι άναριθ- 
μήτων περιστροφών.

Είς τά τερπνά ταύτα αί ωραι παρήρχοντο άμέτρητοι" 
αί παρεκτροπαί είχαν ήδη συγκεχυμένην τήν μνήμην 
αύτού, καί ήγνόει πρές τί μέρος νά όδευση. Έστεκε 
σύννους καί τεθορυβημένος, φοβούμενος μέν νά προβή, 
διά νά μήν άποπλανηθη Ζτι μάλλον, καί μ’όλον τούτο 
συναισθανόμενος ότι παρήλθε πλέον ό καιρός τού παί- 
ζειν καί βραδύνειν. Ένω δέ τοιουτοτρόπως ε’βασάνιζεν 
αύτέν ή άδηλότης, νέφη ¿κάλυψαν τέν ουρανόν, ή ημέρα 
ε’χάθη άπ’ Ζμπροσθέν του, καί άνεμοζάλη αιφνίδιος 
συνήχθη περί τήν κεφαλήν αύτού.

Ό  κίνδυνος τωρα διήγειρεν αύτέν είς ταχεΐαν καί 
λυπηράν τής μωρίας του άνάμνησιν ίδε πώς ή εύδαι- 
μονία χάνεται όταν ή άνάπαυσις ζητήται' έλεεινολό- 
γησε τήν γυναικωδη άνυπομονησίαν, ήτις παρεκίνησεν 
αύτέν νά ζητήση σκίπην είς τέ δάσος, καί κατεφρόνησε 
τήν μικροπρεπή περιέργειαν, ήτις ώδήγησεν αύτέν ¿κ 
μιάς είς άλλην ούτιδανότητα. Ένω δέ τοιουτοτρόπως 
έσκέπτετο, Ζγινε μαυρότερος ό άήρ, καί κρότος βροντής 
διέκοψε τήν μελέτην του.

Μόνη σωτηρίας έλπίς Ζμεινε τώρα νά όπισθοδρομή- 
ση, καί νά ζητήση άνοιγμά τι τού δάσους, όθεν νά 
έξέλθη είς τήν πεδιάδα. Έπεσε πρηνής καταγής, καί 
παρέδωκε τήν ζωήν αύτού είς τέν Κύριον τής φύσεως. 
Σηκωθείς δέ πεποιθώς καί άτάραχος, Ζσπευδεν έμπρο
σθεν τήν ρομφαίαν Ζχων είς τήν χεΐρα' διότι τά θηρία 
τής ερήμου ήσαν συγκεκινημένα, καί πανταχόθεν ήκού- 
οντο οί μεμιγμένοι όλολυγμοί τής λύσσης, καί τού φόβου, 
καί τού ολέθρου, καί τής ψυχορραγίας- όλα τά φρικτά 
τού σκότους καί τής μοναξίας περιεστοίχουν αύτόν" οί 
άνεμοι ¿βρυχώντο είς τά δάση, καί οί χείμαρροι άπέ 
τούς λόφους κατεκρημνίζοντο.

Ουτω, άμηχανών καί τεθλιμμένος, περιεπλανάτο είς 
τήν Ζρημον, χωρίς νά γνωρίζη πού ύπήγαινεν, ή άν 
κατά πάσαν στιγμήν προσήγγιζε μάλλον είς τήν σω
τηρίαν ή τήν άπώλειαν. Τέλος, όχι ό φόβος, άλλ’ ό 
κόπος, ήρχισε νά τέν κυριεύη· δυσπνοών καί τρέμων, 
Ζμελλεν ήδη νά πλαγιάση τήν τελευταίαν ίσως φοράν, 
ότε τέν Ζφθασαν διά τών βάτων αχτίνες άμαυρού τινές 
λύχνου. Προεχώρησεν είς τέ φώς, καί βεβαιωθείς 
ότι προήρχετο άπέ τήν καλύβην ¿ρημίτου, Ζκρουσε τα- 
πεινώς τήν θύραν, καί λαβών άδειαν είσήλθεν. Ό  
γέρων παρέθηκεν είς τέν ξένον τάς δι’ εαυτόν συνηγ- 
μένας ζωοτροφίας, ε’κ τών οποίων ό Όβιδάς μετά προ
θυμίας καί εύγνωμοσύνης μετέλαβε.

Τού δείπνου τελειώσαντος, * Διηγήσου με,’ ειπεν ό 
άσκητής, * τίνι τρόπω κα,τήντησες ε’δώ’ πρέ είκοσι 
ε’τών κατοικώ τήν έρημον ταύτην, καί όμως ποτέ πρότε- 
ρον άνθρωπον δέν ίόα.’ Ό  Όβιδάς τότε διηγήθη τά 
τής οδοιπορίας αύτού, χωρίς νά κρύψη ή νά δικαιολογή- 
ση τίποτε.



ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. Ίαν.

‘ Γιε, ειπεν ό ερημίτης, ‘ τάς σημερινάς πλάνας καί 
μωρίας κίνδυνους καί άποφυγάς, άφες νά διαπεράσωσιν 
« ς  τα βαθη τής κβρδίας σου. Ένθυμού ότι ό άν- 
θρωπινος βιος είναι μιάς ήρρας οδοιπορία. Την 
πρωίαν της νεότητος σηκονόμεθα εύρωστοι καί εύέλπι- 
οες· κινουρν πρόθυμοι, μετά χαράς καί έπιμελείας, 
και οδευομεν ολίγον εις τήν εύθείαν έδάν της αρετής, 
προς τας ριονάς της άναπαύσεως. Μετά βραχύ και
ρού διαστηρ ό ζήλος ήμών ψυχραίνεται, καί ζητούμεν 
ελαφρωσιν του χρέους μας, καί μέσα τινά εύκολώτερα, 
ύι ων να φθάσωμεν εις το αυτό τέλος.

■ Αποφασίζουν  ακολούθως νά μή μάς τρομάζωσι 
πλε̂ ον μεμακρυσμένα τά εγκλήματα, άλλ’ είς την ιδίαν 
ημων σταθερότητα πεποιθότες νά πλησιάζωμεν αυτά 
χωρίς όμως νά τα έγγίζωμεν. Έριβαίνορν' ουτω είς 
τους λειμώνας της τρυφής, καί άναπαυόμεθα είς τάς 
σκιάς της ασφαλείας. Ενταύθα ή καρόία μαλακύνε- 
ται,^και ή άγρυπνία παύει· τότε μάς φαίνεται άκίνδυ- 
νον έν άλλο βήμα, καί πειθόρθα ευκόλως νά στρεψωρν 
τουλάχιστον ̂ τούς όφθαλμούς είς τούς κήπους της ήδο- 
νης. Πλησιάζομεν αυτούς μετ’ άπορίας καί δισταγμού’ 
είσερχόμεθα, άλλ’ είσερχόμεθα δειλοί καί τρέμοντες- 
πάντοτε δ ελπίζομεν νά διίλθωμεν αυτούς χωρίς νά 
χάσωμεν την οδόν της άρετης, την οποίαν, δι’ ‘ολίγον 
τινά καιρόν, φυλάττομεν ύπ’ όψιν, καί είς την όποιαν 
προτιθεμεθα να έπανέλθωμεν.

Αλλα πειρασμός διαδέχεται πειρασμόν, καί άμάρ- 
τημα προετοιμάζει δι’ άμάρτημα- τού χρόνου προϊόντος, 
χανομεν την ευδαιμονίαν της άθωότητος, καί παραμυ- 
θούμεν την άνησυχίαν ήμών μέ σαρκικάς άπολαύσεις. 
Βαθμηδόν λησμονούμεν τον πρώτον μας σκοπόν, καί 
έγκαταλειπομεν την μόνην τού ήμετέρου βαθμού άνά- 
λογον επιθυμίαν. Περιπλεκόμεθα είς υποθέσεις, κα- 
ταβυθιζομεθα είς τρυφάς, καί πλανώμεθα είς τούς 
λαβυρίνθους της άστασιας, Ιωσού τό σκότος τού γηρα- 
τείου νά μας περικαλύψη, καί άσθένεια καί μέριανα 
να έμφράξωσι την οδόν μας. Στρέφομεν τότε είς'τόν 
παρελθόντα βίον τούς οφθαλμούς μετά φρίκης, μετά 
λύπης, καί μετανοίας· καί ποθούμεν, πλην ώς επί τό 
πολυ ποθούμεν είς μάτην, νά μην είχαμεν έγκαταλεί- 
ψειν τάς οδούς της άρετης.

* Εΰδαίμονες, υιέ μου, όσοι μάθωσιν άπό τό παρά
δειγμά σου^νά μην άπελπίζωνται, άλλ’ ένθυμώνται ότι, 
άν και παρήλθεν ή ήμερα, καί ή δύναμίς των κατεφθά- 
ρη,^μενει,^μ ολον τούτο, εΓς άκόμη άγων· ότι πάντοτε  ̂
υπάρχει οιορθώσεως ε’λπίς, καί ουδέποτε μενουν άβοή- 
θητοι αί ειλικρινείς προσπαθήσεις· ότι ό πλανώμενος 
έμπορε?,̂  τέλος, νά έπιστρέψη μεθ’ όλας αυτού τάς πλά
νας· και οτι ενώπιον τού ε’πικαλουμένου ε’νίσχυσιν καί 
γενναιότητα ες υψους φεύγουν οί κίνδυνοι καί πάσα 
ουσκολια. 1 παγε τώρα, υιέ μου, είς άνάπαυσιν πα- 
ραδώσου είς την φροντίδα της Παντοδυναμίας· καί 
οταν σε καλεση παλιν είς τον κάματον ό όρθρος, ε’κ 
νέου άρχισε την οδοιπορίαν καί την ζωήν σου.’

Η ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝΕΙΑ, π ρ ω τ ε τ ο τ ς α  τ ω ν
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Ε ι ς  τάς 'Ηνωμένας ή  Όμοσπόνδους Πολιτείας άνή- 
κει ολον το^μεσον μέρος της Βορείου ’Αμερικής άπό τού 
Ατλαντικού εις τον Ειρηνικόν ’Ωκεανόν. Δεν κατοι- 

κειται όμως είσέτι ολόκληρος ή εκτεταμένη αυτη χώρα’ 
το δυτικόν μέρος είναι ακαλλιέργητος ε’ρημία, όπου πε- 
ριπλανωνται όλίγαι μόνον μυριάδες αυτοχθόνων ’Ινδών 
το δε ανατολικόν, τό κατωκημένον καί πεπολιτισμένον, 
διαιρείται εις επαρχίας η μάλλον πολιτείας τον άριθ- 
μον ^κοσιες.^ Έκάστη των Πολιτειών έχει μ |ν διοί- 
κησιν^ιδιαιτέραν καί άνεςάρτητον, μέ κυβερνήτην έπί 
κεφαλής· απασαι όμως εϋρίσκονται συνενωμέναι υπό 
κεντρικήν η όμόσπονδον άρχήν, της όποιας καθέδρα 
είναι ή πόλις Ούασιγκτώνεια, κειμένη είς την περιοχήν 
της Κολομβίας.  ̂ Διαφέρουσι δέ κατά τό μέγεθος “αί 
ΠολιτεΓαι, αί μεν ούσαι όκταπλάσιαι της Πελοπόννη
σου, αί δέ ολίγον αύτήν ύπερβαίνουσαι.

Η περιοχή της Κολομβίας, την οποίαν ήδη άνεφέ- 
ραμεν, είναι άξιοσημείωτος καί διά την γένεσιν καί διά 
τον σκοπόν αύτής. Συνίσταται άπό μερίδιόν τι χώρας 
ε’κ δυο τών μεγαλύτερων ε’παρχιών η πολιτειών, άπε- 
σπασμενον έξ αυτών, άποκεχωρισμένον ε’κ της δικαιο
δοσίας των,  ̂καί διόλου υπό την διεύθυνσιν της ’Εθνι
κής Συνελευσεως, ήτοι τών γερουσιαστών καί τών άν- 
τι προσώπων τού λαού. -Εγινε δέ τούτο, μέ σκοπόν νά 
ε’ςασφαλισθώσι^τά μέλη της Συνελευσεως,— οί ύπάλλη- 
λοι της̂  όμοσπόνδου κυβερνησεως,— άπό την τοπικήν 
δικαιοδοσίαν όποιασδήποτε άπλης πολιτείας, καί άπό 
πάσαν μέ τάς άρχάς αύτης σύγκρουσιν. Προς τούτο, 
διέταξαν οί πρώτοι νομοθέται της ’Αμερικής, νά ύπάρχη 
χικρα τις περιοχή έξω της δυνάμεως όποιασδηποτε τών 
πολιτειών- οί κάτοικοι της περιοχής ταύτης νά μη 
στελλωσιν άντιπροσώπους είς την ’Εθνικήν Συνέλευσιν 
να κυβερνώνται άμεσως ύπό τής Συνελευσεως- καί είς 
τήν περιοχήν ταύτην νά κτισθη τό Κοινοβουλευτήριον, 
ήτοι^ό οίκος, είς τον οποίον νά συνεδριά.ζη ή Εθνική 
Συνελευσις. I αυτα δε παντα καί έγιναν.

Η περιοχή τής Κολομβίας είναι τετράγωνος, δέκα 
μιλίων έκτασιν έχουσα πανταχόθεν. Ό  ποταμός 
Ποτομακιος οιαρρεει αύτην κατα τό μέσον συνίσταται 
δέ ή περιοχή ε’κ μεριδίου ε’παρθέντος άπό τήν Μαρι- 
λανδίαν πρός άρκτον τού ποταμού, καί άλλου μεριδίου 
ε’παρθέντος άπό τήν Βιργινίαν πρός νότον. 'Ολόκληρος 
ή περιοχή περιλαμβάνει τεσσαράκοντα περίπου χιλιά
δας κατο.κων, τρεις δε πόλεις, τήν ’Αλεξάνδρειαν, τήν 
Γεωργιούπολιν, καί τήν Ούασιγκτώνειαν, όνομασθείσαν 
ουτω άπο τού μεγάλου άρχιστρατήγου καί. προέδρου τής 
Αμερικής, Μ αείιίη^οη. Είς τήν έσχάτην ταύτην πό- 

λιν είναι ωκοδομημένον τό μεγαλοπρεπές τής ’Αμερικής 
Κοινοβουλευτήριον.

Τό Κοινοβουλευτήριον τούτο, ή, ώς κοινότερον λέγε
ται, το Καπιτωλιον, είναι οικοδομή μεγαλοπρεπέστατη.
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ΚαΛίπόλιο*
Εύρίσκεται τοποθετημένου ε’πί τίνος υψώματος, περί 
τούς όγδοήκοντα πόδας υπέρ τά υδατα τού Ποτομακίου. 
Παριστάνει δέ πρόσωπον έξακοσίων είκοσιδύο ποδών 
μήκους, μετά περιστύλου διακοσίων έξήκοντα ποδών, 
καί μετά δεκαέξ Κορινθιακών στύλων τριάκοντα ενός 
καί ήμίσεως ποδών υψους. Ό  θόλος άνυψούται εκατόν 
πεντήκοντα πόδας, τό τής βάσεως στέγασμα είκοσι, τό
* /λ * > λ Λ / γγι \ /υπερστυλιον επτα, και το τειχιον ες ηριισυ. Ιο κεν- 
τρον τής οικοδομής, έκ τής άνατολικής είς τήν δυτικήν 
σιοάν, έχει περίπου διακοσίων τεσσαράκοντα ποδών 
μήκος. Ή  στέγωσις είναι καμαρωτή· ολον δέ τό οι
κοδόμημα στερεώτατα ε’κτισμένον άπό πελεκητήν πέ
τραν. Ή  βορεινή πτέρυξ, περιλαμβάνουσα τον τής 
Γερουσίας θάλαμον, έχει τό σχήμα τομής κύκλου, μέ 
θόλον διπλοκαμαρωμένον, καί μέ στύλους ’Ιωνικούς. 
Ή  δέ νότιος πτέρυξ, περιλαμβάνουσα τόν Οίκον τών 
’Αντιπρόσωπων, καί δωμάτια πρός συνεδρίασιν τών 
’Επιτροπών, είναι σχήματος κυκλοειδοϋς, κεκοσμημένη 
δέ μέ είκοσιτέσσαρας Κορινθιακούς στύλους, όπισθεν 
τών όποιων εϋρίσκονται στοαί διά τούς τάς αμφισβη
τήσεις άκροωμένους. Τό ένδον τής οικοδομής ήτον 
άπ’ αρχής ξύλινον, πέτρα δέ άντικατεστάθη μετέπειτα. 
Δι’ ολόκληρον τό κτίριον ε’δαπανήθησαν τρία εκατομ
μύρια διστήλων.

Π ρ ο ιίρ ίϊο »  'Λ μ τξ ιχ τ ς .

Οχι μακράν τού Καπιτωλίου εύρίσκεται ό οίκος τού 
Προέδρου τών Ηνωμένων Πολιτειών οικοδόμημα μεγα
λόπρεπες, εκατόν έβδομηκοντα ποδών μήκους, όγδοή
κοντα πέντε δέ πλάτους.

Ενταύθα φαίνεται αρμόδιον νά καταχωρίσωμεν ολί
γα τινα περι τού πολιτεύματος τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών, τό όποιον ίσως δέν γνωρίζουν ε’ντελώς πολλοί 
τών άναγνωστών μας. Κατά τετραετίαν ε’κλέγεται 
ύπό τού λαού πρόεδρος καί άντιπρόεδρος τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, οίτινες διατρίβουν μέν είς τήν Ούασιγκτώνει- 
αν, καθ’όσον χρόνον συνεδριάζει ή ’Εθνική Συνελευσις, 
άλλοτε δέ όπου άγαπώσιν. Ό  οίκος τού προέδρου άνή- 
κει είς τό έθνος, καί κατέχεται ύπό τών προέδρων ε’κ 
διαδοχής· άλλά διά τόν άντιπρόεδρον δέν προβλέπεται 
ύπό τού έθνους κατάλυμα. 'Ο αύτός πρόεδρος καί άν- 
τιπρόεδρος έμπορούν καί δεύτερον νά ε’κλεχθώσιν, ούχί 
όμως καί τρίτον. Ό  πρόεδρος λαμβάνει σιτηρέσιον 
είκοσιπέντε χιλιάδας δίστηλα κατ’ έτος, ό δέ αντιπρό
εδρος πεντε χιλιάδάς. Ό  πρόεδρος είναι άρχιστράτη- 
γος καί άρχιναύαρχος. Έ χ ε ι εξουσίαν ν’ άπαιτήση, 
όπόταν κρίνη εύλογον, τάς εγγράφους γνώμας τών δια
φόρων τής κυβερνήσεως ύπουργών, περί όποιασδήποτε 
δημοσίου ύποθέσεως. Μετά τής γερουσίας δύναται 
νά κάμνη συνθήκας, νά διορίζη πρέσβεις, προξένους, 
δικαστάς, άξιωματικούς τού στρατεύματος καί τού ναυ
τικού, καί άλλους ύπουργούς μή διοριζομένους ύπό θε
τών νόμων διά νά έχη δέ κύρος οποιοσδήποτε τών διο
ρισμών τούτων, άπαιτεΓται νά κλίνωσιν είς αύτόν δύο 
τριτημόρια τής γερουσίας. Είς ε’κτάκτους περιστάσεις, 
συγχωρείται νά καθαιρη ύπαλλήλους άπό τάς θέσεις 
αύτων, χωρίς νά συμβουλευθη τήν γερουσίαν ύπόκει- 
ται δέ καί αύτός νά καθαιρεθη έκ τού άξιώματός του, 
ε’άν άποδειχθη ένοχος άδικήματός τίνος, λογιζομένου 
ίσου μ’ έγκλημα καθοσιώσεως.

Ή  ’Εθνική Συνέλευσις συνίσταται άπό δύο μέρη, τήν 
γερουσίαν, καί τό συνέδριον τών άντιπροσώπων. Ό  
άριθμός τών άντιπροσώπων συμποσούται είς περίπου 
διακοσίους, εκλέγονται δέ κατά διετίαν. Τά μέλη 
ταύτα οφείλουν νά ήναι είκοσιπενταετή, πολΐται τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, καί κάτοικοι τής έκλεγούσης 
αύτά πολιτείας. Ή  δέ γερουσία συνίσταται άπό δύο 
γερουσιαστάς ε’ξ Ικάστης πολιτείας, έκλεγομένους δι’ 
έξ έτη ύπό τού νομοθετικού τής πολιτείας σώματος. 
’Εκλέγονται δέ ούχί ταύτοχρόνως, άλλ’ ή εκλογή είναι 
διατεταγμένη κατά τρόπον, ώστε πάσαν διετίαν ε’κλέγε- 
ται εν τριτημόριον. Ό  γερουσιαστής οφείλει νά ήναι 
τριακονταετής, ε’ννέα χρόνους πολίτης τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, καί κάτοικος τής έκλεγούσης αύτόν πολι
τείας. Καί οί γερουσιασταί καί οί άντιπρόσωποι λαμ
βάνουν έξ δίστηλα καθ’ήμέραν, ένόσω ή ’Εθνική Συν- 
έλευσις συνεδριάζει, έκτος τών οδοιπορικών έξόδων, 
τά όποία προσδιορίζονται ώς μιάς ημέρας πληρωμή διά 
κάθε είκοσι μίλια.

Αί είς τήν Συνέλευσιν θεωρούμεναι δημόσιαι ύποθί- 
σεις σχεδόν πάντοτε προετοιμάζονται ύπό μονίμων έπι- 
τροπών, διοριζομένων κατ,μρχάς έκάστης συνεδριάσεως 
ύπό τού προεδρεύοντος ρήτορος. Όπόταν δέ ύποβληθη 
νέον τι μέτρον είς τήν Συνέλευσιν, πέμπεται, κατά πρώ
τον, είς μίαν τών είρημένων έπιτροπών καί ή άνοιφορά, 
τήν όποιαν ή έπιτροπή κάμη, έγκρίνεται ώς έπιτοπλεΓ-
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στον χωρίς περαιτέρω συζήτησιν. Έάν δμως δεν στερ- 
~/Ρβ διαμιάς, καί άκολουΒήση άμφισβήτησις, ό πρός 
τοοτο διωρισμένος καιρός είναι άπό τάς δώδεκα εως 
τας τρεις ¡¿¡τα. την μεσημβρίαν, έκτος άν γένη άπόφα- 
σις ιοιαιτερα να εςακολουΒηση μακροτερον χρόνου διά
στημα^ ή άμφισβητησις, το όποΓον συμβαίνει πολλάκις 
περι τα τέλη της συνεοριασεως. Έαν πολλοί ρήτορες 
επιΒυμώσι να εκΒεσωσι τάς σκέψεις αύτών, άναβάλλε- 
ται ή ύπόΒεσις έξ ήμέρας εις ημέραν, καί τδ αύτό δη- 
μοσιοηζητημα ε’μπορεΓ νά διακροτηται κατά πολλάς 
έβοομαδας.  ̂Πλην τάλλα δημόσια πράγματα δεν αμε
λούνται ε’ν τω μεταξύ· διότι αί ε’πιτροπαί συνέρχονται 
το πρωι και το εσπερας, καί διατάττουν καί προάγουν 
τα μη άμφισβητήσιμα προβουλεύματα. Σχεδόν δλα 
τά μέλη ένασχολούνται δλην την ημέραν, κατά τό διά
στημα της συνεδριασεως, ειτε εις έπιτροπάς παρευρι- 
σκόμενοι, είτε είς τάς άμφισβητήσεις της όλομελείας.

Φυσικά δύναταί τις νά ύποΒέση δτΓ ή πόλις, δπου 
συγκροτούνται αι του εΒνους νομοΒετικαί συνελεύσεις, 
πρεπει και δια τούτο μονον, χωρίς άλλης τινός περι- 
στασεως, να καθίσταται αξιολογος" διότι οί γερουσία- 
σται και οι αντιπρόσωποι παντα^ό3·εν των Ήνωριενων 
Πολιτειών οιατριβουν εχει χατα ττ̂ ν οιάρχειαν της 
συνεδριάσεως, ητις άρχεται πρώιμα τον Δεκέμβριον, 
και κρατεί γενικώς σχεοον εξ μήνας. Τωόντι, μέγα 
μέρος του άξιολόγου αυτής λαμβάνει εκ τούτου ή Ουα- 
σιγκτωνεια, προσέτι δέ καί άπό τό άριστον σχέδιον, καΒ’
° εξ άρχής ώκοόομήΒη. Αί όδοί είναι με τρόπον πα
ράξενου ̂ διατεταγμέναι· αί περισσότ;ραι διευΒύνονται 
άπό βορρά είς νότον, η άπ’ άνατολών είς δυσμάς, όρ- 
Βογωνίως άλλήλας διασταυρόνουσαι. Ίου κανόνοε 
του'του εξαιρούνται δεκαπέντε, δεικνύουσαι κατ’ευθείαν 
/ραμμην προς τας οεκαπεντε κυριωτέρας πολιτείας του 
κράτους το Ιναπιτωλιον σε και τό ΓΙροεδρεΓον είναι τά 
σημεία, οΒεν απέρχονται προς πάν μέρος της πόλεως. 
Ουδεμια των οΰων είναι στενωτέρα έννενήκοντα ποδών 
μία δ’ εξ αυτών, ή της Πενσυλβανίας, εχει εκατόν εξή
κοντα ̂ ποαών πλάτος, ενος σε μιλίου μήκος, εκτεινόμενη 
άπό τό Καπιτώλιον είς τό Προεδρείου.

ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.
Ολα  τα εΒνη απο κτίσεως κοσμου μέχρι της σήμε

ρον επιστευσαν κατα το μάλλον καί ηττον την αθανα
σίαν της ψυχής. Αλλά μολονότι καί οί της Βείαε 
άποκαλυψεως έρημοι λαοι έδίχΒησαν γενικώς τό άρ- 
Βρον τούτο, ηπορουν ομως τινι τροπω ν’ άποδείξωσι την 
άληΒειαν αυτού, Ο Ιησούς Χριστός έφώτισε ζωήν 
καί άφΒαρσίαν διά του Ευαγγελίου, θύσεις, τό Ευαγ
γελίου πιστεύων, δυ'ναταί στιγμήν ν’ άμφιβάλη, ε’άν η 
ψυχή μόλλη νά ζη διαπαντός. Ό  Κύριος ημών ε’δηλο- 
ποιησεν στι έρχεται ωρα, ε’ν ή πάντες οί ε’ν τοίς μνη- 
μειοις άκουσονται της φωνής αυτού, καί ε’κπορεύσονται 
οί τά άγαΒά ποιήσαντες είς άνάστασιν ζωής,“ οί δέ τά 
φαύλα πράξαντες είς άνάστασιν κρίσεως.

Ο Βανατος προς καιρόν μονον διαλύει την συνένωσιν

της ψυχής και τού σώματος, τούτο μέν είς τον τάφον 
καταχώνων, εκείνην δ’ άποστέλλων είς τον αόρατον, 
αιώνιον κόσμον.  ̂ Αίωνιότης! Πόσον άσΒενείς πάσαΐ 
αι περι αύτής ισεαι μας ! Ο νούς είς μάτην άγωνί-
^ετ“1 πλ^ ργΐ αύτ^ζ *ννοιαν νά συλλάβη. Την έκτασιν 
αυτής δεν χωρεί ούτε άρχαγγελικός νούς, καί μόνος ό 
Θεος  ̂ ό κατοικών την αιωνιότητα, δύναται νά έννοήση 
ιο μήκος,, πλάτος, και βαΒος, καί υψος αύτης.

; «ρωτώ, άναγνώστα, Τί ε’στιν αίωνιότης; Συγ- 
χ^εσαι, και δεν έμπορείς ν’ απόκρισης. Περί ήμερων, 
και μηνών, καί ενιαυτών, καί εκατονταετηρίδων, δυ'να- 
σαι καί πού άρχονται καί πού τελευτώσι νά μέ είπης. 
Αλλά πού ή άρχη, καί πού τό τέλος τής αίωνιότητος ; 
Δια ποιων αριΒμων έχεις νά σημειώσης τό κεφάλαιον 
τών άτελευτήτων αύτης αιώνων ; Δοκίμασε.
 ̂ Σύναψε οσα λεπτά έζησεν έκαστον άτομον τού αν

θρωπίνου^ γένους άφ’ ής ώρας ό Άδάμ έδημιουργήΒη 
μέχρι τού νύν, έπειτα δέ λάβε έκαστον λεπτόν τού 
εκπληκτικού τουτου κεφαλαίου άντί χιλίων ετών καί 
όμως ταύτα πάντα ήθελαν είσΒαι άπείρως όλιγώτερα 
τών ενιαυτών της αίωνιότητος! ΎπόΒες δτι καΒ’ 
έκαστον έκατομμύριον ε’τόύν ε’ξηραίνετο μία μόνη ρανίς 
του αχανούς ωκεανού, καί είπέ με είς πόσα έκατομμύ- 
ρια αιώνων ηΒελε ξηρανΒήν κατά τον βρασυν τρόπου 
τούτον ό μύγας εκείνος κόσμος τών ύδάτων άλλά καί 
οί̂  αιώνες ούτοι ήθελαν είσΒαι άπείρως όλιγώτεροι τών 
της αιωνιοτητος ! I  ποΒες Οτι καΒ’ έκαστον εκατομ
μυρίου ετών άνεμός τις μετέφερεν ε’κ τού ήμετερου πλα
νήτου εν μόριον άμμου είς τον απώτατου αστέρα, καί 
πόσος χρόνος ήΒελε παρέλΒειν πριν μεταφερΒη ολόκλη
ρος ή σφαίρα αύτη, ε’άν άπασα ε’γίνετο άμμος; Ό 
άριΒμός τών ετών είναι μέν είς ήμάς άκατανόητος· άλ
λα μ’ δλον τούτο είναι άπείρως μικρότερος τών ε’τών τής 
αίωνιότητος !

1 πωσες οτι ο ήλιος, ο πλέον παρ’ έκατομμυριάκις 
μεγάλητερος τής γής, και απαντες οί πλανήται καί 
οί άστ'ρες, οί τούς^ούρανούς κοσμούντες, μετεφέροντο είς 
μακρυνην τινα χωράν τού απεριορίστου διαστήματος 
πρός έν μόριον είς εκατόν εκατομμύρια ετών τίς δύ- 
ναται νά λογαριάση ή νά συλλάβη πόσα έτη Βέλουν 
φύγειν, πριν γένη άφανές τό τελευταίου μόριον ; Άλλ’ 
ή μακρά, μακροτάτη αυτη περίοδος, τής οποίας ή 
οιαρκεια τοσον καταπλήττει το ημέτερον περιωρισμένον 
λογικόν, ήΒελεν είσΒαι άπείρως τής αίωνιότητος 
μικροτέρα- ήΒελεν είσΒαι μία μόνον στιγμή χρόνου είς 
τόν άτελεύτητον κύκλον καί ωκεανόν τής αίωνιότητος!

Αυτός εγω ταχα δια την αιωνιότητα εγεννήΒηυ ; 
Εις αύτην σπευοω οια τού προσωρινού τούτου κόσμου ; 
Έ χω  ψυχήν, διωρισμένην υπό τού Πλάστου αύτής να 
περάση τούς άκατανοήτους καί άτελευτήτους αίώναε 
τής αιωνιοτητος, άδιαλείπτως είς άγιωσύνην καί 
μακαριότητα ύψουμίνη, ή βυΒιζομένη κατά στιγμήν 
επί μάλλον καί μάλλον είς τήν άμαρτίαν καί άΒλιότητα ; 
Ναι, τής αίωνιότητος είμαι κληρονόμος, καί μετ’ ολίγον 
Βελω ει’σέλΒειν είς τήν κληρονομιάν μου ταύτην.
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Διατί λοιπόν περί μέν τού ευτελούς όλιγοβίου σώ- 
υ,ατος νά μεριμνώ τοσον, περι δε τής αΒανατου ταυτης 
πολυτίμου ψυχής νά ήμαι τοσον άφροντις και αμελής;
Ό  Υιός τού Θεού, ό δημιουργήσας τούς κόσμους άπαν- 
τας, ό πλάσας τήν ψυχήν^ μου καί μέ τό ίδιόν^του 
αίμα λυτρώσας αύτήν, γινώσκει τί άξίζεω Αύτος 
γινώσκει τί έστιν αίωνιότης, κάτοικος ων αύτης. Αυτός 
μέ έρωτα τήν σπουδαιοτάτην ταύτην έρωτησιν, Τ ί 
Βέλω δώσειν άντάλλαγμα τής ψυχής μου, καί τί Βέλει 
μέ ωφελήσειν ε’άν τόν κόσμον δλον κερδήσω, τήν δέ 
ψυχήν μου ζημιωΒώ ;

Ή  ψυχή άρα ε’μπορεί τωόντι νά χαΒη ; *Αν οχι, 
διατί λοιπόν ε’πρόβαλε τοιαύτην έρώτησιν ό Χριστός ; 
Ναι, ε’μπορεί νά χαΒή, καί κινδυνεύει νά χαΒη. Ό 
Υιός τού Θεού ήλΒεν' ε’ξ ούρανού νά σώση αύτήν, μά
λιστα νά σώση αύτήν είς αιώνας τούς απαντας ! Ά- 
ναγνώστα, ή ψυχή σου βαδίζει την εις σωτηρίαν οδον ; 
Μετενόησας, και έλαβες αφεσιν των αμαρτιών σου δια 
τού αίματος τού ’Αμνού τού Θεου, οστις αίρει την 
άμαρτίαν τού κόσμου ; *Ω μελέτα τήν άΒανασίαν σου. 
Συλλογ'ζου περί τής αίωνιότητος, είς τήν όποιαν μετ’ 
ολίγον έχεις νά είσέλΒης. Θέλεις νά έμβής ε’κεϊ, καί 
νά περάσης τούς άναριΒμήτους ενιαυτούς καί τούς 
άτελευτήτους αιώνας της, ώς άμετανοητος ασυγχώρητος 
αμαρτωλός ! ΈνΒυμοϋ πόσον είναι πολύτιμος ή άΒά- 
;ατος ψυχή, καί πόσον πολύτιμος ό Σωτήρ αύτή,ς!

Ο ΜΑΚΙΑΒΕΛΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ.
Λ 2 ΐ ’ν£κεία Χεκ. 1 7 8  . γ  .

Α φ ο ρ ι ς μ ο ς  Γ ' .

ΣιιΟΤΔΑΖΕ δσον τό δυνατόν νά  άποκτήσης τήν εύ
νοιαν τών γυναικών, καί μάλιστα τών πλουσίων και 
προβεβηκυιών, ή εκείνων α ίτινες έχουσιν επιρροήν είς 
τόν κοινωνικόν βίον.

Είς τάς γυναίκας Βέλεις άρέσκειν ένδυόμενος καΒα- 
ρά'", καί άλείφων τήν κεφαλήν σου διά μύρων, και ε’ν 
γ ίν ε ι  φαινόμενο; κομψός καί υποχωρητικός πρός αύτας. 
Κράτει άνΒη διά νά ταίς τά προσφίρης, καί ζαχαρωτά 
διά τά παιδία, καί λέγε, οταν ήναι εύμορφα, δτι έχου- 
σιν δλως διόλου τό πρόσωπον τής μητρός. ’Επισκέπτου 
αύτάς είς τάς λ.έσχας τού Βεάτρου, έκτίλει ολας των 
τάς έπιΒυμίας, καί άκουε τας μέ υπομονήν, δίδων πάν
τοτε δίκαιον, δταν έχωσι τό ελάττωμα νά φλυαρώσι. 
Θεράπευε καί αύτάς τάς Βεραπαίνας, έάν έξευρης δτι 
διά εύλογον ή διά υποχρεωτικήν τινα αιτίαν χαιρουσι 
τήν εύνοιαν καί πίστιν τής δεσποίνης των. ’Αλλα 
προ πάντων πρέπει νά Βυσιάζης καί χαρακτήρα και τό

* 'Γην x u N v a v  xa.’ fo  ά λπ μ μ α  τιτζ
x a .  ‘ i í t r t o x p a V r j ο  Γαλ^ί·ό$* ( i l f p J  Ιη τρ ο υ  (??λ. 6 .  ‘Ύ Λ ο μ ν η μ .  

Βίζ *1ΛΛοχρ. Ε πίδ. s* · σ ίλ· 1 3 8 ) . Οταν (jTípfcócjTjj 'Γ?7Ι/
iBt ^.r-ytv σο. xa t va fvórfGCU φορέματα xat

να? νά ,διαχρινίσαν arfo δ ιότι
t7t"Tvpfiv rtípc "-yorf^ov την Λροσο^ην τον χόαμον.

ποιο διά νά άποκτήσης τά ιλαρά βλέμματα μιάς πλού
σιας γυναικός. *Αν έπιτύχης είς τούτο, έσο βέβαιος 
δτι Βέλεις είσαχΒήν είς πολλάς οικίας, καί Βελεις Βεω- 
ρείσΒαι παρά πάντων ώς πάνσοφος. Έ χ ε  κανόνα νά 
μήν έναντιόνεσαι ποτέ είς τάς γεροντίσσας, δσον και 
άν παραλαλώσι περί τής άσΒενείας. Καί δταν τάς 
άπαντά"; είς τόν δρόμον, σφίγγε τήν χείρά των, καί 
έρώτα περί τής υγείας των. Διότι έκ τών έπαίνων καί 
συστάσεων αύτών παρακινουμένη καί ή σύζυγος, κολα
κεύει τού άνδρός τήν σιαγόνα, καί τόν λέγει, * Αύτόν 
τόν ιατρόν νά μού έπάρης.’ Πολλάκις ή οικογένεια τού 
άσΒενούς σου λέγει, ‘ Ά ς έρωτήσωμεν καί τήν κυρίαν 
Πέπαν, ητις είναι παλαιός ιατρός· ίσως μάς δώση 
κάμμίαν καλήν συμβουλήν.’ Διά νά μήν άκούσης παρ’ 
αύτής δτι ό Κ. Δόκτωρ είναι υπερήφανος, καί δέν υπο
φέρει νά τόν όμιλήση κάνείς λέξιν, δταν σέ είπη, ‘ Sign. 
D., νά τόν δώσωμεν εν κλυστήρι άπό l a t tu g a συ άπο- 
κρίσου, ‘ Μάλιστα! δέν έμπορεί παρά νά ώφελήση· 
πλήν έγώ ήΒελα προσΒέσειν καί ολίγον δξος διά νά 
δροσισΒη τό αίμα καί τό σηκότι.’ Παρομοίως φέρου 
καί πρός τάς ύπόληψιν χαιρούσας μάμμας. "Οταν 
πολλάκις σέ ζητώσιν ιατρικά τής άρεσκείας των, σύ, 
δταν αί άσΒένειαι ήναι χρονικαί, συγκατάνευε είς δ,τι 
έπιΒυμούσι- διότι άλλέως κράζουσιν άλλον ιατρόν είτε 
φανερά είτε κρυφά σου, δστις, διά νά είσέλΒη είς τήν 
νέαν οικίαν, έκτελεί καΒ’ δλα τήν έπιΒυμίαν των. Τοι
ουτοτρόπως καί ό πολύκροτος Θέσσαλος έσυγχώρει είς 
τούς έν 'Ρώμη προύχοντας δ,τι ε’πεΒύμουν*.

Α φ ο ρ ι ς μ ο ς  Δ'.
"Οταν εΰρίσκεσαι παρά τήν κλίνην τού άσΒενούς, 

έξευρε νά διηγήσαι πολλά καί νά φλύαρης.
Ό  Ιπποκράτης συνεβούλευεψ νά μή λαλη πολλά ό 

ιατρός μετά τού άσΒενούς, άλλά μόνον τά άναγκαία. 
Άλλά τήν σήμερον πρέπει νά κάμνης δλον τόν έναντίον. 
Καί έάν μέν Βεραπεύης άνΒρώπους πεπαιδευμένους καί 
τής πρώτης τάξεως, όμίλει περί πολιτικής, περι μινι- 
στερίων, καί ε’ν γίνει περι δσων άρέσκουσιν είς καλλιερ
γημένου νούν. Έάν δέ άνΒρώπους χυδαίους ή τρίτης 
τάξεως, διηγού καί είς τούτους νέα, διότι τό νομίζουσι 
μεγάλην των τιμήν. Είς δέ τάς γυναίκας όμίλει περί 
πραγμάτων οίκειακών, περί συνοικεσίων, περί μοδών, 
τί συνέβη είς τήν δείνα ή δείνα, κατάκρινε μερικών τήν 
φήαην, έκείνων μάλιστα μέ τάς οποίας έξεύρεις δτι δέν 
εχουσι φιλίαν, άνάφερε περί μυΒιστοριών, καί μάλιστα 
τών νεωτάτων, έρώτα τήν περί τούτων γνώμην των, άν 
μάλιστα παρατηρήσης δτι έπαγγέλλονται τάς σοφάς, 
ή διηγού τό περιεχόμενον αύτών, άν δέν έτυχε νά τάς 
άναγνωσωσι, καί τελείονε λίγων, ‘ Ά ν  άγαπάτε, κυρία
______________  4

* Γαλήν. Θ^αΛεντ. Bt3. A . Κίφ. A .
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eloquentia, sed remediis, curare· xai. ó Μένανδρος, ’ΐατ̂ ό$
άδόλ£Τ̂ ;θ̂  νο^ονιΤι Λαλιν νόσο^.
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μου, εγώ μετά πάσης χαράς σάς την προμηθεύω.’ Τοι- 
αϋτα πραττων, 3ελεις άκουειν πάντοτε νά σέ όνομάζω- 
σιν έςαιρετον ιατρόν, και 3-ελεις άποκτήσειν μεγάλην 
φήμην.  ̂ Άφοϋ φλυαρήσης ικανήν ώραν, έγέρ3ητι, και 
συρας το ωρολογιον ειπε, έκθαμβος, ‘ Έλησμόνησα την 
ώραν μου απο την καλήν συναναστροφήν, μολονότι έχω 
τοσας ενασχολήσεις, ωστε ακόμη δέν ¿προγευμάτισα!'

Α φ ο ρ ι ς μ ο ς  Ε ' .

Σπουδαίε να βλάψης τους ομοτέχνους σου παντοιο- 
τρόπως.

Τοϋτο δυνασαι πολλαπλώς νά το έκτελέσης. "Οταν 
άπο3ανη τις, οστις ειχεν άλλον ιατρόν, άν αί γυναίκες 
της οικίας εκείνης, μη ουσαι εύχαριστημέναι διά την 
θεραπείαν, σε έρωτήσωσι, ‘ Sign. D., ε’άν τον έφλεβοτο- 
μοϋσε, τί στοχάζεστε, δεν τον έγλυτονεν ;’ άποκρίσου 
συ σοβαρως, Δεν είναι αμφιβολία- τοτε ¿τελείωσε! 
κάνεις δεν τας μεταπείθει ότι δεν έσφαλεν ό ιατρός. 
Η ερωτησον, ΠοΓος ιατρός ε3·εραπευε την μακαρίτριαν;’ 

xat οταν σε ειπωσι τδ δνομά του, άναστέναξον βα3έως, 
και €ιττε̂  1 ΙΙοσους χοονους ήδυνατο νά ζήση άκόμη ή 
ά3λια, εαν . . . ενταύ3α άπόκοψον την ομιλίαν, καί 
ο κοσμος εννοεί. "Οταν άκου'ης δτι έπαινείται ιατρός 
τις διότι ε’3εράπευσεν άσ3ενή'άπό μεγάλην νόσον, λέγε 
οτι αι τοιαϋται ασ3ενειαι δεν άποβαίνουσι ποτέ 3ανα- 
.ηφοροι, και οτι μονη η φυσις εΓναι ικανή νά τάς 
ιατρευση. Οταν κραχ3ης νά έπισκεφθης άσ3ενή 
3εραπευόμενον πρότερον ύπδ άλλου ίατροϋ” ζητεί νά 
ιδης τάς άναγραφάς του, καί όταν σε τάς φέρωσι, μει- 
διάσας καί κινησας ολίγον την κεφαλήν, είπε, ‘ Τ ί πλή- 
3ος ιατρικών! Βέβαια, εάν δεν ώφελήση τδ ε"ν, νά 
ώφελήση τδ άλλο !’ η ε’μπορείς νά εΓπης, ‘ Τδ ίατρικδν 
οεν είναι κακόν, πλην δεν εΓναι διά την άσ3ίνειάν 
σου.’ "Οταν εύρε3ης μετ’ άλλου ιατρού εις συμβοόλι- 
ον, ε’παίνεσον μερικά έξ όσων έδωκεν ιατρικών. '£ .  
πειτα, στραφείς πρδς την άσ3ενή, είπε την, ‘ Πλήν τδ 
ποτόν,^τό οποίον ε’πήρετε χ3ές, πρέπει νά σάς ε’πεί- 
ραςεν άρκετα τα νεϋρα. ’Εκ τούτου καταλαμβάνει πά- 
ραυτα ή πάσχουσα άσ3ενής, ότι έσφαλεν ό άλλος ιατρός, 
και οτι ό εις συμβουλιον κραχ3είς ζητεί νά τδν σκεπά- 
ση  ̂οταν απάντησης δε κανένα άλλον της συγγενή, 
ειπε τω, τροπον τινα μυστικά, ότι ό ιατρός έκαμε μέγα 
σφαλμα, και οτι είναι ευτυχία πώς δεν έπέφερε όλε- 
3ριωτερα αποτελέσματα. ’Εάν έξεύρης ότι ό άλλος 
κραχ3εις ιατρός δεν γνωρίζει την Λατινικήν γλώσσαν, 
συ όμίλει τον Λατινιστί, καί επειδή δεν 3έλει δυνη3ήν 
να σέ άποκρι3η, ό άσ3ενης καί οί περί αύτόν 3έλουσι 
τδν καταδικάσειν ώς άμα3ή*. Έάν ήσαι γέρων ιατρός,

Κ.5 ϊ ο ν τ ,ν  S h  Svvaucu „ix άΛο<τι«Λψ ,«  T 6
«¡.síijí αυμβα„, τό Srioiov r , f ¿χχάβη, άνίχίοι-οκ.
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κατηγορεί τους νέους ώς μη έχοντας πράξιν, καί λέγε 
εναντίον μάλιστα εκείνου, όστις άρχίζει τδ στάδιόν του. 
Ναι, μεν, είναι καλός νέος, καί ¿σπούδασε, καί ¿μπορεί 
νά έξεύρη 3εωρίας πολλάς καί πολλά βιβλία, πλην δεν 
γνωρίζει άκόμη τδ κλίμα, καί βΌ ο έ Η ίτΓαιηιιιαΜαι. 
θά αΙίΓΟ Η ρτηΐΐοη.  ̂ Ό  δέ κόσμος, επειδή δεν έρωτα

έχει πνεύμα και οαιμονιον ;— άλλ’ έχει λεύκάς τρί- 
ί και επειοη φρονεί ότι, διότι δ γέρων Γδε περισ

σότερόν παρα τον νεον ιατρόν, πρέπει επομένως νά ε’συλ- 
λογισ3η και περισσότερόν- καί ε’πειδη δεν συλλογίζε
ται οτι παμπολλοι εκ τών γερόντων ιατρών έλαβαν, 
κατα την φρασιν του ά3ανάτου Ζιμερμάνου, άκόμη εις 
την μήτραν όντες, λεύκάς τρίχας- καί επειδή δεν βάλ
λει ποτε εις τον νουν του οτι ενας νέος δύναται καί εις 
ολίγα έτη νά ζήση πολύν καιρόν, καί νά παρατηρήση 
πολλά,— 3-έλει σέ πιστευσειν έτι καλη'τερα. Έν γένει, 
προσπαθεί νά ύποσκάπτης τών άλλων την ΰπόληψιν διά 
να εισελ3ης εσυ εις την οίκιαν του άσ3ενοϋς, υποσχό
μενος μεν περισσότερα αφ όσα δυνανται εκείνοι νά 
ΰποσχε3ώσι, γνωρίζοντες τά όρια της τέχνης, ε’μ- 
πνέων δέ εις τους συγγενείς φόβους καί υποψίας, ε’άν
έπιμένωσιν είς τδ ν’ άκολου3ώσι την μ.έ3οδόν του- 1 Μ*
τοσας βδελλας δεν 3έλει σ’ άφησειν διόλου αίμα!’ η 
λεγε, 1 Αυτη ή ψευδοπλευρίτις διά νά ίατρευ3η, πρέπει 
νά κυττάξωμεν τά νεϋρα, καί όχι ττΐν χολήν !’ Ό λα 
οε ταϋτα πράττε τα με μεγάλην άναίδειαν καί άναι- 
σχυντίαν και τέχνην, δια νά μην άνακαλυφ3η ή πα
νούργος άχρειότης σου.

Α φ ο ρ ι ς μ ο ς  ς ' .

Οταν κινδυνευη η απο3άνη ό άσ3ενης σου, ζητεί 
όπως δυ'νασαι νά σκεπάσης τδ πράγμα, καί νά άπο- 
δ;ιχ3ης ά3ώος.

Έν γένει, λέγε πάντοτε ότι ό άρι3μδς τών εφέτος 
απο3νησκοντων είναι πολύς, πλην όχι είς τδν άσ3ενη, 
άλλ’ είς τους συγγενείς, είς τρόπον ώστε, ε’άν μέν άπο- 
3ανη, συ δεν 3ελεις πταιειν, ε’άν δέ ύγιασ3η, τότε ή 
άξια σου^3έλει φαίνεσ3αι έτι μεγαλητέρα. Έάν προ- 
βλέττης ότι ό άσ3ενης σου μέλλει νά'άπο3άνη, πρόφ3α- 
σον ολίγον τι καλητερευσαντα νά τδν στείλης είς τά 
λουτρά.  ̂ Αλλ’ ε’άν τέλος άπο3άνη. τότε άποδος τδ 
σφαλμα ή είς όσα ιατρικά μετεχειρίσ3η πριν σε κράξη, 
η διότι σ εκρα^εν άργα, ή διότι ή ό άσ3ενης ή οί πε- 
ριεστώτες δεν ε’φυλαξαν την δίαιταν καί τάς προσταγάς 
σου, η ζητεί νά ρίψης τδ σφάλμα είς τά ιατρικά τοϋ 
άπο3ηκαρίου, η όταν, τέλος, δέν δυ'νασαι νά ευρης αιτίαν 
.ου 3ανατου ευλογοφανη, αποοος την είς αυτόν τδν 
3άνατον, διηγούμενος πόσον βαρεία ητον ή άσ3ένεια, 
και δεικνυων με πομπώδη τών συμπτωμάτων περιγρα
φήν ότι εΓναι 3αύμα άν ποτε δυνη3η τις νά μή γείνη 
3 υμά τ η ς . _________________ ΈΛ,τα. ή α^ίχ,ια.

Αν εΓχαμεν τοσοϋτον πό5ον νά φωτισ3ώμεν όσον 
νά πλουτήσωμεν, ή Άμά3εια ή3ελεν ε’ξορισ3ήν του 
κοσμου πολυ πρότερον τής Πενίας.
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ΒΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ.
Τ α επόμενα τεμάχια έκ τής βίβλου τοϋ Ιωβ άνε- 

γνων πάντοτε μετ’ άκρας άγαλλιάσεως. Περιγράφουσι 
την πολιτείαν .τον άγιου εχεινου εις τας ημέρας της 
ευδαιμονίας του· εΓναι δ εικων ελεημονος και καλοκα- 
γά3ου άνδρδς ωραιότερα όποιασδήποτε είς άλλο βιβλίον 
εύρισκομένης.

‘*Ω νά ήμην ώς τους παρελ3όντας μήνας, ώς τάς 
ημέρας ότε ό Θεός μέ Ιφυ'λαττεν- ότε ό λυ'χνος του έφεγ- 
γεν επάνω τής κεφαλής μου, και με το φώς του επερι- 
πατοϋσα είς τδ σκότος- ότε ο Παντοδύναμος ητον ακό
μη μετ’ έμοϋ, καί τά παιδία μου τριγυ'ρω είς έμέ'^ότε 
έπλυνα τά βήματά μου μέ βου'τυρον, καί ό βράχος 
έχυνε δι’ εμέ ποταμούς ε’λαίου.

‘Ό τε τδ ώτίον μέ ήκουεν, εϋ3ύς καί μέ έμακάριζε- 
καί ότε ό όφ3αλμδς μέ έβλεπεν, έμαρτυροϋσεν ύπέρ 
έμοϋ- διότι έλευ3έρονα τδν πτωχόν, ό οποίος ε’φώόαζε, 
καί τδν ορφανόν, οστις δεν ειχ^ βοη3ον. ΡΙ ευλογιά I 
έκείνου, όστιξ ητον είς άκμήν νά χα3η, ήλ3εν ¿πάνω 
μου, καί έκαμνα την καρδίαν τής χήρας νά ψαλλη άπο 
χαράν. ’Εγώ ήμην όφ3αλμός είς τον τυφλόν, και ποϋς 
είς'τδν χωλόν- ήμην πατήρ είς τούς πτωχούς, καί την 
κρίσιν την όποιαν δέν ¿γνώριζα εξίχνιαζα.

* Δέν έκλαυσα ε’γώ διά ¿κείνον, ό οποίος εύρίσκετο είς 
σκληράς ημέρας; δεν ελυπη3η η ψ^χγ1 μ0·* 
πτωχόν ; Ά ς μέ ζυγίση είς τά ζυ'για τής δικαιοσύ
νης, καί άς γνωρίση ό Θεές την άκεραιότητά μου. *Αν 
κατεφρόνησα τήν κρισιν του δουλου μου η της δούλης 
μου, όταν αυτοί έκρινοντο με ¿με, τι λοιπον να καμω, 
όταν σηκόνεται ό Θεός; καί όταν επισκέπτεται, τι 
3έλω άποκρι3ήν είς αύτόν ; Εκείνος, οστις έκαμεν 
εμέ, δέν έκαμε καί εκείνον ;

‘Ά ν  ήρνή3ην είς τούς πτωχούς τήν ε’πι3υμίαν των, 
ή έφ3ειρα τούς όφ3αλμούς τής χήρας, ή έφαγα μόνος ] 
τδ ψωμίον μου, καί ό ορφανός δεν έφαγεν απο αυτο- 
άν ίδα τινά νά χάνεται δι’έλλειψιν φορεμάτων, ή πτω
χόν χωρίς σκέπασμα- άν οί νεφροί του δεν με ευλόγη
σαν, καί δέν ε’3;ρμάν3η μέ τδ μαλλίον τών προβάτων 
μου- άν ε’σήκουα τήν χείρά μου ε’ναντίον τοϋ ορφανοϋ, 
όταν ιδα ότι ύπερισχυα εις την πύλην- να πεση ο βρα- J 
χίων μου άπδ τδν ωμόν μου, καί η χειρ μου να συντρι- 
φ3ή άπδ τδν άγκώνα !

‘Ά ν εύφράν3ην είς τδν άφανισμδν ¿κείνου, οστις με 
¿μισοϋσεν, ή Ιπεχάρην ότε τδν εύρήκε κακόν" (ε’γω καν 
δέν ύπίφερα τδ στόμα μου νά άμαρτήση, εύχομενος ι 
κατάραν είς τήν ψυχήν του-) άν οί άν3ρωποι τής σκη
νής μου δέν είπαν, Τίς νά μάς δείξη άν3ρωπον, οστις 
δέν ¿χόρτασεν άπδ τά σφακτά του, (ό ξένος δεν ε’ξενυ- 
κτοϋσεν έξω- ήνοιγα τήν 3ύραν μου είς τδν οιαβατην) 
άν ό άγρός μου φωνάζη έναντιον μου, και κλαιωσιν 
όμοϋ τά αύλάκιά του- άν έφαγα τον καρπόν του χωρίς 
μισ3όν, ή έκαμα νά έκβή" ή ψυχή των γεωργών αύτοϋ- 
άς φυτρώσωσι τρίβολοι αντί σίτου, καί ζιζάνιά αντι 
κρι3αρίου.’

ΩΦΕΛΕΙΑΙ ΤΗ Σ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΣ.

'Α ϊμότϊλοια Ε7ϊί ίου Μΐϋϋίΰΰ^Λτίον.

Η ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗ άναντιρρήτως εΓναι 
μία τών σημαντικωτάτων ¿φευρεσεων, οχι μονον δια 
τήν γιγαντικήν αυτής δυναμιν, αλλα και δια την πο
λύμορφον χρήσιν κα3οτι σχεδόν εις πασαν τέχνην, 
ήτις άπαιτεί μηχανών άπλών ή συμπεπλεγμενων κινη- 
σιν, ή κίνησις αυτη δίδεται ύπδ τής άτμοκινητου μη
χανής κατά τρόπον πολυ έντελεστερον και δραστηριω- 
τερον παρά διά μέσου όποιασοηποτε άλλης δυναμεως. 
Άλλ’ ε’κ τών πολυειδών ε’φαρμογών τής άξιολόγου ταυ- 
της μηχανής ούδεμία έστά3η πρδς τήν άν3ρωποτητα 
ώφελιμωτέρα τής γενομένης είς τήν ναυτιλίαν. Πό
σον 3αυμασίως εύκόλυνε τδ ε’μπόριον και την επιμιξίαν 
τοϋ πολιτισμένου κόσμου ! 1 Έ ξ άρχαιοτατων χρόνων, 
λέγει συγγραφεύς νεωτερος, * εχλευασε τους αν3ρωπους 
ή τών ανέμων καί κυμάτων άκαταστασία- ύπδ τούτων 

I άντετάσσετο έμφραγμα είς την προοδον της ναυτιλίας, 
τδ οποίον ουδέποτε ίσχυσαν νά ύπερβώσιν αί τών νεω- 
τέρων πολυ3ρύλλητοι βελτιώσεις- κατα συνέπειαν όε, 
ή τών ταξειδίων παροιμιακη αδηλοτης έξηκολου3ει να 
τάσσεται μεταξύ των τής ζωης αδιορ3ωτων βασανων. 
Έντεϋ3εν, επειδή ταξείδιον ολίγων ωρών ηδυνατο εις 

ί ήμέρας νά μακρυν3η, οί μεγάλοι ¿κείνοι ποταμοί, καί 
οί κόλποι καί μυχάι τής 3αλασσης, οί μακραν εις τά 
τής ξηράς ένδότερα διαπερνοιντες, αντι τα μέγιστα το 
ε’μπόριον νά ώφελωσιν, ¿μπόδιζαν μάλλον, εις πολλας 

I περιστάσεις, τήν εσωτερικήν τών άν3ρωπων συγκοινω
νίαν- ώς δέ πρδς τούς ποταμούς, πολύπονος καί ανω
φελής ητον ό ανάπλους αυτών,— ό κατά τοϋ ρεύματος 
γινόμενος. Κάμμίαν δυ'ναμιν δέν εΓχαμεν ικανήν νά 
κατορ3ώση τοϋτο. Ή  ωφέλεια τών ποταμών, ώς οργά
νων έσωτερικής συγκοινωνίας, ήτο κατά συνέπειαν πολυ 
περιωρισμένη- καί ποτέ πλοία δέν εύρίσκοντο τάξειδευ- 
οντα ε’πί τίνος τών μεγάλων ποταμών, ε’πειδή κατά 
μίαν μόνον διευ3υνσιν ήδυ'ναντο νά προοδευωσι, τουτε- 
στι καταπλέοντα. ΤΗσαν άχρηστοι, ε’κτδς διά τοϋτο 
μόνον- είς πάσαν δέ χώραν ή διά τών ποταμών και 
τής 3αλάσσης συγκοινωνία ήτ,ρ κεκολοβωμίνη καί 
άτελής.’

Πρδς διασάφησιν τών παρατηρήσεων τούτων, κατα- 
χωρίζομεν έκ τοϋ 'Ηροδότου τά εφεξής-— ' Τών ’Ασσυ
ριών τά πλοία, όσα υπάγουν διά τοϋ Εύφράτου είς την 

} Βαβυλώνα, όντα στρογγυλά, όλα εΓναι δερυάτινα.
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Αφοΰ κόψωσιν ιτέας εις τά ’Αρμενία βουνά, τά όποΓα 
είναι καθυπερθεν τής Ασσυρίας, καί κατασκευάσωσιν 
απ αυτα στραβόξυλα, έπειτα τεντονουσι περί αυτά έξω
θεν τομάρια καί τά περιστεγάζουσι, καθώς το έδαφος 
της οικίας, χωρίς να ξεχωρίσωσι πρύρινην, μήτε νά 
στενε^σωσι πρώραν, αλλα καμνοντές τα στρογγυλά ώς 
ασπίδας· μετα ταΰτα δέ γεμίσαντες δλον τοΰτο το 
πλοιον καλάριια, τδ ρίπτουσιν εις τον ποταριδν νά πλέη, 
βαλλοντες και φορτία. Ως επιτοπλεΓστον δέ καταβι- 
βάζουσι λαγήνια μέ κρασίον φοινικείον. Διευθύνονται 
οε τα πλοΓα αύτα άπό δυο πλήκτρα, καί δυο άνθρώπους 
στεκομενους ορθούς· και ο εις ελκει έσω το πλήκτρον, 
ό δε άλλος το ωθεί έξω. Γίνονται δέ τά πλοΓα αυτά 
και πολλά μεγαλα καί μικρότερα· τά δέ ριεγαλώτατα 
έξ αύτών χωρουσι γόμον καί πέντε χιλιάδων ταλάντων. 
Μέσα δέ εις κάθε πλοίον έχουσι καί ενα γάδαρον ζων
τανόν, και εις τα ριεγαλώτατα περισσοτέρους. ’Αφοΰ 
λοιπδν φθάσωσι πλέοντες εις την Βαβυλώνα, καί δια- 
θέσωσι το φορτίον, πωλουσι τά στραβόξυλα του πλοίου 
και τα καλαμια ολα, τα οε τομαρια φορτωσαντες είς 
τούς γαδάρους, έπιστρέφουσιν εις την ’Αρμενίαν διότι 
κατ ούδενα τροπον δέν είναι δυνατόν νά πλευσωσι προς 
τα άνω του ποταμού διά την όρμήν αύτοΰ’ καί δι’ αυ
τόν τον λόγον κά αν ου σι καί τά πλοΓά των όχι άπό ξύ- 
λα, άλλ άπο τομαρια. Οταν δέ ε’λαύνοντες τούς γα
δάρους των φθάσωσιν όπίσω είς την ’Αρμενίαν, κατα- 
σκευάζουσιν άλλα πλοΓα κατά τον ίδιον τρόπον. Τά 
πλοία των λοιπόν τοιαΰτα είναι.*’

Σχεδόν^παρόμοιόν τι ε’γίνετο καί επί του ριεγάλου 
ποταμοΰ της Αμερικής, του Μισσισσίππου, δστις ρέει 
προς ,,εντε η ες μιλιά την ωραν. Πλοίαρχοί τινες, 
οι όποΓοι έργον είχαν νά ριεταφέρωσιν είς την Νέαν 
Αύρηλίαν (New Orleans; τά προϊόντα του ενδοτέρου, 
φθάνοντες είς την ε’σχάτην ταύτην πόλιν, διέλυαν τά 
πλοία των, έπώλουν την ξυλικήν, καί ύπέστρεφαν όπίσω 
οια ξηρας· καθότι άναπλευσις του ποταριοϋ, ε’κ τής 
Ν=ας Αύρηλιας εις τό Πιττσβοϋργον (περί τά 2,000 
μίλια), μόλις ημπόρει νά τελείωση, ριέ όποιονδή’ποτε 
κοπον, εις ολιγωτερον παρά τέσσαρας ριήνας.

'Ο χι δέ ριόνον είς τον Εύφράτην'τής Μεγάλης Άσίας 
καί τον Μισσισσίππην τής Βορείου Άριερικής, άλλά
καΐ ft*’ τΧ πε^α7γ) εύρισκβριεν άξιοσημείωτον
παραοειγμα τής προςενουριενης υπό των ρευμάτων είς 
την ναυτιλίαν βραδύτητος. Τίς άγνοεί δτι διά τό 
ρεΰμα του Ελλήσποντου τα κοινά πλοία ε’νίοτε άπαιτοΰν 
τοσαύτας^ ήριέρας νά ύπάγωσιν άπό Σμύρνης είς Κων
σταντινούπολή, οσας τά άτριόπλοια δέν χρειάζονται 
ωρας; Εκτος δε των ρευριάτων, πόσον ε’ριπόδιον καί 
πόσην οχληράν βραδύτητα δέν έπιφέρουν είς του Αί
γα ου Πέλαγους την αναπλευσιν οι κατ’ αύτό πνίοντεε 
έτησίαι ;

1 αϋτα οριως παντα εξουθενοΰσα ή άτμοπλοία, μα-

* Κ?.£ΐώ, 194. ΜίΤα'φ. ’α. 'Ραδινοί.

ταιονει επίσης και των ανεριων και των ρευριάτων την 
ορμήν. I ό δια θαλασσής άπό Μασσαλίας είς Κων- 
σταντινουπολιν ταξειοιον γίνεται την σήριερον ριέ περισ- 
σοτεραν ευκολίαν και βεβαιότητα, παρά ρΓ όσην άρχη’- 
τερα το διά ξηρας άπό Κωνσταντινουπόλεως είς Βιέν
νην. 1 α ριονηρη ποτε ριεγαλοποταρια στενοχωροΰνται 
σήμερον απο πλοία· αι είς τας οχθας αύτων κώμαι 
άνυψώθησαν είς έμπορικωτάτας πόλεις· ή των ύδάτων 
άντίστασις δεν ισχύει πλέον νά έριποδίση των άτριο- 
πλοίων ̂ τήν διάβασιν. Ε ίς τάς Ήνωριένας Πολιτείας 
τακτικως οιαπλεουσι σχεδόν παντα ποταριόν προ πολ
λοί ύπαρχουν επί του Γάγγου, καί άλλων μεγαλοποτά- 
μων τής Ινδίας. Οί ποταριοί, αί λίριναι, οί κόλποι, 
και τα στενά πέλαγη τής Ευρώπης άδιακόπως συχνά- 
ζονται ύπο του πανταχοΰ παρόντος άτριοκινήτου. ’Ε 
σχάτως δέ καί αύτάς ό άχανής ’Ατλαντικός κατέστη του 
άτριοπλοίου υπηρέτης.

Ε ις τον προσεχή αριθμόν θέλομεν ίστορήσειν την 
αρχήν και προοδον τής ατριοπλοίας, έποριένως δέ περι- 
γράψειν τήν άτριοκίνητον ριηχανήν.

ΤΟ ΣΠΗΑΑΙΟΝ ΤΗ Σ ΑΝΤΙΙΙΑΡΟΤ.

Γο σπηλαιον τής ’Αντιπάρου είναι περίεργον τής 
φυ'σεως άξιολογώτατον. Φαίνεται δέ ότι ¿γνώριζαν 
αύτο και οι αρχαίοι· άλλα πρώτος ε’κ των νεωτέρων 
επεσκεφθη αυτο ο Ιταλός Μαγνης, τήν δεκάτην εβδό- 
χην εκατονταετηριδα" επομενως οε και ό Τουρνεφόρτιος, 
καί άλλοι, οίτινες άκριβώς αύτό περιέγραψαν. ' Τό 
άνοιγρια, οθεν είσερχεταί τις, εύρισκόριενον παρά τήν 
κορυφήν βουνοϋ, είναι καμάρα χαμηλή, υπό τραχέων 
αποτομών βράχων ¿σχηματισμένη, περί τά τριάκοντα 
ύηματα πλατεία, διχοτομημένη δέ υπό φυσικών τινων 
στυλών.^ ’Εξακολουθεί τό πίρασρυ.α τοΰτο ύπέρ τούς 
εικοσιπεντε πηχεις, τελειονον είς κρημνόν, ό οποίος 
καταφαίνεται με την βοήθειαν σχοινίων, δεμένων περί 
τους σταλακτιτας· αφοΰ δε προβή" τις ολίγον ε’πέκεινα 
ύπο σειράν τραχέων λίθων, εύρίσκει πάλιν κατάβασιν, 
άλλ ούχι ουτω άποκρημνον, ώς τήν προτέραν. Άλλο 
πέρασμα, τεσσαρας πήχεις ύψηλόν, τρείς δέ πλατύ, αί 
πλευραι και ή καμαρωτή στέγη τοΰ όποιου, συνιστάμε- 
ναι ες ερυθροΰ τε και λευκοΰ στίλβοντος μαρμάρου, έχουν 
τοσαυτην λειοτητα, ώς νά ήσαν τεχνουργημέναι, άγει 
εις τρίτον κρημνόν, τά πλάγια τοΰ όποιου φαίνονται ώς 
κατεσκεπασμένα ύπό πετρών πολυτίμων, των άμεθύ- 
στων λεγομένων. Έ π ετα ι ακολούθως πέρασμα κατω
φερές ως Οιακοσιων έβδομήκοντα πηχών, εκατέρωθεν 
τοΰ ^όποιου αι άπολιθωσεις λαρχβάνουν τό φαινόρχενον 
ρακώδους παραπετάσρχατος κατά ρχέρος έξηπλωμένου, 
κάποτε οε οφεων σπειρηδόν τετυλιγρχένων τοΰτο άγει 
εις την τεταρτην καί τελευταίαν κατάβασιν. Είς τον 
πυ3ρχενα εύρισκει τις τό ρχεγαλοπρεπές σπηλαιον, 160 
πήχεις ρχακρόν, 150 πλατύ, 27 δέ ύψηλόν· είναι κα- 
μαρα ευρχεγεθης άπο λευκοΰ ρχαρρχάρου, ρχεγάλους στα-
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λακτίτας έχουσα κρερχαρ-ένους έκ τής οροφής, το^ρχεν 
μήκος δέκα ποδών, τό δέ πλάτος όσον ή όσφυς ανορος, 
ιχετά στεφάνών καί φύλλων πολυαρίθμων ε’κ τής  ̂αυτής 
ίλης* τό ¿δαφος είναι τραχύ καί ανώμαλον, με οιαφορα 
ποικιλόχροα κρύσταλλα καί σταλαγμίτας άνυψουμενους· 
κατά δέ τό μέσον ύπάρχει ενας, είκοσι πόδας την διά
μετρον, καί είκοσιτέσσαρας υψηλός, καλούρχενος αγια 
τράπεζα ή θυσιαστήριον έκ τοΰ άκολου3·ου άξιομνημο- 
νεύτου περιστατικού. Ό  Μαρκέσιος Νοίηίεΐ, πρέ- 
σβυς τής Γαλλίας ε’πί Λοδοβίκου Δεκάτου Τετάρτου 
προς τον Σουλτάνου τής Τουρκίας, τυχών νά διαβαίνη 
τό ’Αρχιπέλαγος περί τ ’,ν καιρόν των Χριστουγέννων, 
1673, άπεφάσισε νά έορτάση έντός τοΰ σπηλαίου. Ε- 
φώτισε λοιπόν αύτό μ’ εκατόν μεγάλας λαρχπάδας, και 
τετρακισχιλίους λ.ύχνους, τό φώς τών οποίων αντανα
κλώμενου "άπό τών λευκών κρυστάλλων,^πρέπει^ σχεδόν 
νά ύπερέβαινε κατά τήν λαμπρότητα παν δ,τι ό όφ3·αλ- 1 
μός ποτέ Γόε. Πλέον παρά πεντακόσιοι παρευρέ3·ησαν 
είς τήν μεσονύκτιον λειτουργίαν ταυτην" σώζεται οε 
αυτής ή μνήμη δ ί ε’πιγράμματος ίτ ι  βλεπομενου επι
γειτονευοντος βράχου.

Ό  περιηγητής Μάγνης, ό πρώτος το σπηλαιον τοΰτο ! 
περιγράψας, ζωηρώς είκονιζει τα εκ τής 3ωας αυτοΰ 
προξενη^έντα α’σ3ηματα.

* Μα3·ών,— λέγει,— άπό τους Παριους, οτι εις το 
νησίον τής ’Αντιπάρου εύρίσκετο γιγαντιαίος άνδριάς 
κατά τήν είσοδον άντρου τινός, άπεφασισα να ύπχγω ι 
είς 3-εωρίαν αύτοΰ. Άποβάντες λοιπόν είς τήν νήσον, 
καί όδεύσαντες τέσσαρα περίπου μιλιά δι ωραίων πεδιά
δων καί καταφύτων γαιών, έφ3·ασαμεν τέλος εις μικρόν 
τινα λόφον, επί τής πλευράς τοΰ όποιου Ιχαινε φρικωοε- 
στατον άντρον. Κατά πρώτον έφοβισεν ημάς το σκο- 
τος αύτοΰ, καί κατέστειλε τήν περιίργειάν μας' συνελ- 
3όντες όμως άπό τήν πρώτην Ικπληξιν, ε’μβήκαμεν τολ- 
μηρώς’ μόλις δέ προεχωρήσαμεν είκοσι βήματα, και πα- 
ρέστη ενώπιον μας ό τοΰ γίγαντος νομιζομενος άνοριάς. | 
Ταχέως ένοήσαμεν, ότι ό γίγας καλούμενος ύπο τών 
άμαάών εγχωρίων δέν ήτον άλλο είμή κρυσταλλωοης 
σύμπηξις, γεννη3·είσα ύπό τοΰ υδατος, σταλαζοντος εκ | 
τής οροφής τοΰ σπηλαίου, καί βαθμηδόν σκληρυνθεντος | 
είς σχήμα, τό οποίον φαντασία ε’πτοημένη είχε μετα-! 
μορφώσειν είς τέρας. Κεντηθέντες ύπό τοΰ παραοοξου 
φαινομένου τούτου, προεβημεν Ιτι περαιτέρω, είς ζητη- 
σιν καινών θεαμάτων είς τό ύπόγειον τοΰτο κατοικητη- 
ριον. 'Οσον δέ προεχωρούσαμεν, νέα θαύματα παρι- 
στάνοντο είς τούς οφθαλμούς μας- τά λεψκά και πρά
σινα κρύσταλλα, είς δένδρα καί θάμνους ε’σχηματισμε- 
να, παρίσταναν είδος άπολιθωμένου άλσους. Ηϋξανε 
δέ τόσον μάλλον τό θάμβος μας, καθ’ όσον ε’γνωρίζα- 
μεν ότι ήσαν άπλώς τής φύσεως προϊόντα, ήτις, μονή
ρης μέχρι τοΰδε, είχε παιδιάς χάριν παρασκευάσειν 
τήν ριεγαλοπρεπή σκηνήν πρός ίδίαν αυτής τερψιν. 
Άλλ’ είσέτι ολίγα μόνον έκ τών θαυμάτων τοΰ σπηλαίου 
είχαμεν ι’δείν, καί είς μόνην τήν στοάν τοΰ καταπλη

κτικού τούτου ναοΰ ήμεθα έμβιβασμενοι. Εις μιαν 
κόγχην τοΰ ήμιπεφωτισμένου τούτου μυχοΰ, έφαίνετο 
άνοιγμα ώς τρείς πόδας πλατύ, άγον είς τοπον όλοσκο- 
τεινον, όστις, κατά τήν διαβεβαίωσιν ένός τών εγχω
ρίων, περιείχε μόνον δεξαμενήν υδατος. Πρός δ̂ οκι- 
μασίαν, έρρίψαμεν όλίγας πέτρας, αίτινες, ικανήν ώραν 
κατακυλίσασαι, ε’κτύπησαν τέλος είς κοίτην υδατος. 
Πλήν, διά νά βεβαιωθώμεν έτι μάλλον, κατεπείσαμεν 
ναύτην Έλληνα διά τής ύποσχέσεως γενναίου δώρου ν̂  
άποτολμήση έντός είς τό στενόν τοΰτο άνοιγμα. Άφοΰ 
δέ περίπου εν τεταρτημόριου τής ώρας διίμεινεν είς 
αύτό, έπέστρεψε, κρατών είς τήν χείρα ώραίά τινα τε
μάχια λευκοΰ μαρμάρου, ανώτερα πασης τέχνης.

Τοΰτο φυσικά Ιτι μάλλον διήγειρε τήν περιέργειαν 
I τοΰ άνδρός. Μεθ’ όλης αύτοΰ τής συνοδίας ε’μβήκεν 

είς τό άνοιγμα' πάντες δέ, λαμπάδας Ιχοντες, ήκο- 
λούθησαν άλλήλους είς τον μέγαν θάλαμον. Ένταΰθα 
έφείλκυσε διαμιάς δλην τήν προσοχήν αύτων λαμπρό
τατου θέαμα. Ή  ύψηλή καί μεγαλοπρεπής στέγη, 
κρεμάμενα Ιχουσα ε’ξ αύτής κρύσταλλα ώς ύαλος δια
φανή, στερεά δέ ώς μαρμαρον,— αί πλευραι ύπο παν.

I τοιθ|Αορφων άττολι3·ω<τεων κα.τεσ’χετΐαο’ΐΛεναι, οι οττα- 
λακτίται μέ τά πολυειδή αύτών σχήματα, στύλων, θρό̂ - 
νων, βωμών, κτλ., συνεκρότουν όλα όμοΰ θέαμα, το 
όποίον δικαίως έκαμε βαθυτάτην έντύπωσιν είς τό 
πνεΰμα τοΰ περιηγητοΰ.

’Αλλά μολονότι τό σπήλαιον είναι τόσον ώραίον και 
άξιοθαύιχαστον, φαίνεται όμως ότι πολύν κόπον δοκι
μάζει τις εως νά είσέλθη. Ιίαρατρέχοντες όσας δυσκο
λίας ιστορεί ό Τουρνεφόρτιος, καταχωροΰμεν άπόσπασμα 
έξ άλλου περιηγητοΰ, όστις, άφοΰ διεπίρασε τό ήμισυ 
τών βασάνων, ιδού τίνι τρόπω φανερόνει τήν θλίψιν του.

* Καί πρότερον άπό καρδίας μετανοημένος διά τήν 
έκστρατείαν μου, τώρα πλέον έπεσα είς ψυχρόν ιδρώτα, 
καί διόλου άπελπίσθην- έξ όλης ψυχής κατηρώμην τούς 
όσοι ε’πισκεφθέντες τό άντρον τοΰτο περιέγραψαν αύτό 
είς τρόπον, ώστε νά παρακινώσιν άλλους νά έρχωνται, 
άλλ’ έσιώπησαν περί τών τής όδοΰ βασάνων. Εις τα 
μέσον τών σκέψεων τούτων, καί είς τό πληκτικωτατον 
τοΰ σπηλαίου μέρος, έξαίφνης έχάσαμεν τέσσαρας άπό 
τούς έξ οδηγούς μας. Πόση φρίκη μέ κατέλαβεν είς 
τήν περίστασιν ταύτην ! Ό  τοπος έγινε χιλιακις μαυ-,

| ρότερος καί φρικωδέστερος δι έλλειψιν τών λαμπάδων 
αύτών· καί τίποτε άλλο κατά πάσαν στιγμήν δέν έπε- 
ρίμενα πλήν νά τούς άκολουθήσω είς κάμμίαν τών λι
μνών, όπου άδιστάκτως έπίστευα οτι είχαν πέσειν. Οί 
δύο άπομείναντες οδηγοί έλεγαν μέν πάν ο.τι ήδυναντα 
πρός παρηγορίαν, και ύπ’σχοντο ότι μετ ολίγον ηθελα- 
μεν ίδεΐν πάλιν τούς άλλους τέσσαρας, και οτι έπλη- 
σιάζαμεν είς τό τέλος. * Ίσως δέ οί λόγοι ουτοι ¿χρη
σιμέυσαν είς τούς συντρόφους μου· άλλ εγω τίποτε δεν 
έπίστευα είμή μόνον τό τελευταίου, τουτέστιν ότι μάς 
έλειπεν ολίγον νά βυθισθώμεν είς κάνέν λιμνίον,ή νά 
κατακυλισθώμεν άπό τίνος κρημνοΰ. Είχε δέ τώρα
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χαταντησειν η δίοδος σ τεα τ ίτη , καί ήμεθα υπόχρεοι ι 
να ερπωμεν τετραποδητί επί βράχων άποτόμων ίτε 
μας συνέβη το χ ειριστον «πάντων ε’ξαίφνης, καί εις ri 
μέσον της λυπηρας αμηχανίας μου, ήκουσα ^  „  
ψ Μυριστικόν θόρυβον, καί εύρέθην είς παντελή κοΪ 
α ^ γρ α π το ν  σκοτος.^ Οί όδηγοί ¿φώναξαν ^  ,
ημας μεθ ιλαρας φωνής, καί εΓπαν ο"τι κατά δυστυχίαν 
είχαν πεσειν αι λαμπάδες των είς λάκκον υδατος· άλλ’ 
η  μετ ολίγον ήθελαμεν φθάσειν τούς λοιπούς, άφ’ 

ων παλιν να τας άναψωσι' διαβεβαιοϋντες συγχρόνως 
οτι κίνδυνος δεν υπήρχε, καί ότι ε’χρεωστοϋμενμονοί 
να Ιρπωμεν είς τα έμπροσθεν. τΓκατ* &  άϊεφά- 
σισα να πλαγιασω καί ν’ άποθάνω ε’κεΓ δπου ήμην.

ις των οδηγών μ ας παρατηράσας δτι δέν προώδευα 
, ^ « σ£>.*αι.σφιγ£ας τάς χεΓρας αύτοϋ άνωθεν των 1 
οφθαλμών μου, μ έσυρεν έμπρός ¿λίγα βήματα.'
_  ̂Ό  εύγενης^ουτος περιηγητή δέν είχεν, ώς φαίνεται 1 
την απαιτουμενην ανδρείαν προς κατόρθωσιν του σκο- ι 
πουμενου· Μεν τυφλώσας δ ¿δηγές τούς οφθαλμούς του 
έσυρεν αυτόν εις το σπήλαιον ε’κεΓ δ’ έξετύφλωσεναύ- 
τον και η λαμπροτης του σπηλαίου, αίφνης παραστα-
¿η ' °φΗζ “ Γ *  ^αμβώσασα, του ε’ξήλειψεν
απο την μνημην τους κοπους της καταβάσεως

Αλλα τις ή άρχή τοιούτου κρυσταλλώδους άντρου : I 
^  το ζητημα τοϋτο ολίγον διάστημα θέλομεν άφιερώ-
« » .  _ Α »  « « Η « * * ,  ί „  r i  , 4 λ α , . »  αΟ ,ί , L
μια των φυσικών εκείνων κοιλοτήτων, «Γ^νες τόσον 
«φθονως υπαρχουν είς πάν μέρος της οικουμένης, τό

r Ä , i ! Τ Γ  ä p m “ ω  ™  ^. .  ' } °  ια των σΖισμ^ν τοϋ βράχου έξερ-
χομενον υδωρ φερει μεθ έαυτοϋ είς διαλελυμένην κατά- 
στασιν μόρια πολυάριθμα τιτανώδους ύλης- καί ¿πίταν 
μεν η υγρασία ηναι όλιγωτάτη, τοϋ υδατος σχηματι- 
f « ί  ρα,,'ί« , «  t5 ( τ£  ¿ X  ;  I

τ/ λθς ε?ατμι*ομενου, ή μένουσα τιτανώδης ύλη 
συμπηγνυται. Ό  οότω δέ σχηματιστείς πυρ* λαμ 
βανει αδιακοπως προσθήκας ε’κ νέας υγρασίας κατερ- 
χομενης ως^ροτερον. 'Ομοίως μέ κρύσταλλα κρεμά- 
μενα εκ βράχων υπό χειμάρρου κλυζομένων, οί σ τ Χ  
Χτιται μεγαλυνονται ε’πι μάλλον καί μάλλον, έτι δια- 
φυλασσοντες το κωνικόν σχήμα, τό γεννηθέν ύπό του 
αρχικού τροπου της αυτών σχηματίσεως. Άλλ’ εάν 

ραγγιζη άνωθεν το ύδωρ άφθονώτερον, αί -ρανίδες 
μ ,  λαμβανουσαι καιρόν να ε’ξατμισθώσιν είς τήν «Οτων 
οιο5ον, πιπτουσι δια τούτο είς τον πυθμένα τοϋ σπη
λαίου, και παραγουν ε’κεΓ τιτανώδεις συμπήξεις, άνω 
-τεινομενας, καλσόν αί άπό της στίγης^τείνουν πρίς
‘ Χα1ω' ωστε’ "Ρ*'°ντος τοϋ χρόνου, «ί άκραι αυτών 
συνενουνται. Γοιουτοτρόπως σχηματίζεται στήλη,
ατελής μεν κατα πρώτον, άλλα βαθμηδόν μεγαλυνομέ- 
νη κ των αυτών αίτιων, αίτινες πρώτον αύτήν παρί- 
γαγον. 1 οιαυτην εξηγησιν κάμνει δ Choisèul 
γεννησεως των στύλων καί τών άλλων φανταστικώ 
Σχηματισμένων όγκων, ώς καί τών άπύ της οροφής

χαρτωμένων κρυστάλλων, είς τύ της ’Αντιπάρου πολύ- 
' λλητον και οικαιως 3αυμαί:όμενον Σπηλαιον.

Α Π Ο Δ ΕΙΞ ΕΙΣ ΤΟΤ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΥ. 
’Αρι3. 1.

1 Ι Ω Σ  Ε Γ Ι Ν Α Ν  Ο Ι  Π Ρ Ο Π Α Τ Ο Ρ Ε Σ  Η Μ Ω Ν  

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι  ;

, Ε α ν  χάνεΓς σέ ηρώτα τίνι τρίπω Γγινες Χριστιανός 
οποίαν αποκρισιν^3ελες δώσειν ; ' Ίσως, δτι Χριστια- 
°ς^ειμαι, διοτι^εγεννη3ην καί άνετράφην είς Χριστια-

καΓ αΆ δ 'δ’ Γ  ° '°τΐ θί ^  ΐσαν ΧΡιστιανοίχαι μ εδιδα^αν να πιστεύω τ*  Χριστιανικήν 3ρη-

Γ « * 5  ε’ " >Τ  8/ ς τ0"ς γ°ν£Γζ σ°υ άπ« ^ ε τ ο  η «υτη ερωτησις, ενδεχόμενόν τήν αύτ*  νά Γδιδαν
αποκρισιν.^ Ημπορουν καί ε’κεΓνοι νά είπωσιν ότι οί 

Ζ ϊ ε ξ τ Γ ^  άνε5ρίψαν ώζ Χριστιανούς· καί ούτω

ο Ζ τ Ι ^ ν ^ ^ ί  ’°τ1 πάντ0Τ£ πΡ*7μ* εΓχεν ουτω. Γνωρίζεις οτι ενα καιρόν ή Χριστιανική 5ρη-
σκεια δεν υπηρχεν είς τόν κόσμον. Γνωρίζεις ότι ε’πί 

I της ακμής «υτων οι προπάτορες ήμών "Ελληνες ε’λά- 
τρευαν πολυάριθμους 3εούς καί 3εάς, καί ότι μετέπειτα 
ο:_μα3ηται και οπαδοί τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ ε’πέστρεψαν 
αυτόνς εις την 3ρησκείαν του. '

I Έαν δε τούς προγόνους ημών, τούς λατρεύοντας τ¿v 
Κρονον και τόν Δία, τ*  "Ηραν καί τ *  Άφροδίτην 
και τους άλλους ψευδεΓς 3εούς, η'ρωτοϋσέ τις περί τών’ 
βάσεων της πιστεως αυτών, ^δύναντο ε’?ίσου ν’άποκρι-

5 , α ^ η  ητον ή θρησκεία τοϋ τόπου των, καί 
ταυτην είχαν μαθειν παρά τών ιδίων γεννητόρων. Αύ- 
το τούτο εμπορουν νά εΓπωσι καί οί σημερινοί είδωλο, 
λατραι ως καινοί μεθ’ήμών συνοικοϋντες Μωαμεθανοί 

Αλλα συ αρα τοσοϋτον άλόγως παραδέχεσαι την 
αληθ=ιαν της θρησκείας σου, όσον ό ’Εθνικός την 
αλήθειαν της ιδικης του; Νομίζεις δτι δέν υπάρχουν 
χαλητεραι βάσεις της Χριστιανικής πιστεως; Κ«ί άν 
φρονης οτι υπαρχουν, άγνοης δέ «ύτάς, δέν σε φαίνεται 
αναγκαιον να γνω?ίσης όποΓαι είναι, καί νά γένης ίκα- 
ος να αποοιοης λογον ίσχυρότερον ; Οί ’Εθνικοί πι

στεύουν οσα είπαν εις αυτούς οί γονεΓς των, μόνον διά 
τον λογον αυτόν, και παραδέχονται την καθεστώσαν 
θρησκείαν^ καθο θρησκείαν της πατρίδος, καί καθό 
μαρτυρουμενην υπο τών σοφωτάτων ομοεθνών. Ά ν 3* 
χαι^συ εύχαριστησαι ούτω νά πράττης, τότε, άν καί 
μεγίστη οιαφορα ενδεχεται νά ΰπάρχη μεταξύ της ίδι- 
χης σου και της εκείνων θρησκείας, ή ε’λαχίστη όμως 
οιαφορα 3ε_ν υπάρχει ως πρός τάς β ά σ ε ι ς 'της ίδικης 
σου και της εκείνων ^πίστεως. Έάν, παραδείγματος 
χαριν, δεκα τινες ακουσωσι διάφοροτρόπως ίστορουμένην 
την αυτήν πραξιν, καί άν έκαστος πιστεύση ό,τι παρά 
του πλησίον αύτοϋ Γτυχε ν’ άκούση, τότε,' άν ε’κ τών 
δεκα διηγήσεων «ί ε’ννέα ύπάρχωσι ψευδεΓς, ή δέ μί« 
μονη αληθης, ο τυχών ν’ άχούση τ *  άληθη φρονεί
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όρθώς μόνόν κάτα τυγνί'ϊ, χαι δεν πιστεύει με καλητε- 
ραν Ράσιν παρ’οί λοιποί. Ταύτοτρόπως, ε’άν διάφοροί 
τινες πρεσβεύωσιν έκαστος την θρησκείαν τών προπα
τόρων αύτοϋ, καί δέν ίχωσιν άλλον τινά λόγον, μητε 
¿■ητώσιν άλλον τινά λόγον, τότε, άν και είς αύτών ε’ν- 
δέχεται νά πιστεύη άληθινην θρησκείαν, οί δε λοιποί 
ψευδεΓς, σαφές δτι δέν επιστηριζεται η πιστις αύτοϋ 
είς βάσεις καλητέρας παρ’ ή εκείνων. Τδ μέν ύπ’ αϋ. 
τοϋ πιστευόμενον ε’μπορεΓ καθ’ εαυτό νά ηναι ορθόν 
άλλά δέν δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ϊγε ι περισσότερον 
δίκαιον νά τό πιστεύη παρ’ όσον έχουν οί άλλοι.

Νομίζεις άρά γε οτι καθεΓς οφείλει νά πιστεύη τ̂ην 
πατροπαράδοτον θρησκείαν, χωρίς νά έρευνα ε’άν άλη- 
θεύη, άλλ’ άρκούμενος ψιλώς είς τό Αυτός ?φα, είς τας 
διαβεβαιώσεις τών προ αύτοϋ ; "Αν ούτως εχιι, κακώς 
έπραξαν οί πρόγονοί μας, άπαρνηθέντες τον Έλληνι- 
σμόν, καί τον Χριστιανισμόν άσπασάμενοΐ. Οτε οι 
’Απόστολοι καί μαθηταί τοϋ Ίησοϋ περιηρχοντο την 
Μικράν Άσίαν, Μακεδονίαν, καί Ελλάδα, εύαγγελι- 
ζόμενοι, καθεστώσα θρησκεία είς όλους αυτούς τούς 
τόπους ητον ή είδωλολατρεία· ταύτην οί κάτοικοι^είχαν 
διδαχθην ύπό τών ιδίων προπατόρων, πολλοί μάλιστα 
εχ τών οποίων ησαν μεγαλονοημονες πολιτικοί, εύγλωτ
τοι ρήτορες, καί άριστοι συγγραφεΓς· εάν λοιπον το πα
τροπαράδοτον άπλώς ητον ικανός λόγος πρός διατηρη- 
σιν τών θρησκευτικών καθεστώτων χωρίς τίνος ερευνης, 
έπρεπε κατά χρί°ί ν' άποβαλωσι το Ευαγγ=λιον, και 
νά διαμενωσιν ’Εθνικοί. Τοϋτο δέ γνωριζομεν οτι 
πολλοί τωόντι έπραξαν, μηδεμίαν δόντες άκρόασιν είς 
τούς ’Αποστόλους καί είς άλλους, οιτινες παρισταναν 
αποδείξεις, οτι 1 ού σεσοφισμενοις μυθοις εςακολουθη- 
σαντες ¿γνώρισαν αύτοΓς την τοϋ Κυρίου Ιησοϋ Χριστοϋ 
δύναμιν καί παρουσίαν.’ Β . Πετ. α. 16.

Άλλ’ οί ’Εθνικοί ούτοι δέν ε’φέρθησαν φρονιμώτερα 
τών άλλων ε’κείνων, όσοι, ε’ρευνησαντες ε’πιμελώς, τον 
Χριστιανισμόν ενηγκαλίσθησαν. Ισχυρους λογους 
πρέπει νά είχαν οί δεύτεροι ούτοι δια να πραξωσιν ως 
Ιπραξαν. Τό φιλομετάβολον άπλώς, η ανοητος τις 
φαντασία, δέν έπεστρεψεν αύτους- επειδή) γνωρι^ομεν 
ότι πολλοί είχαν να ύπομενωσι τον χλευασμόν και 
τον ψόγον, ενίοτε δέ καί διωγμόν, απο τους φιλ.ους αύ
τών καί συμπατριώτας. Τό δ’ έτι σημαντικώτερον, 
Χριστιανοί γινόμενοι, είχαν να μ,εταβαλωσι τον τροπον 
τοϋ ζην, καί ν’ άπαρνηθώσι πολλάς εξεις πονηρας, τας 
όποιας άνείχοντο αί τών ’Εθνικών θρησκεΓαι. Οι 
’Απόστολοι, καί μάλιστα ό Παϋλος, συχνάκις άναφε- 
ρουν τάς βδελυράς κακίας, είς τάς οποίας οί έκ τών 
’Εθνών ησαν έκδοτοι. Έφεσ. β’. 1. ‘ Καί ύμάς όντας 
νεκρούς τοΓς παραπτώμασι καί ταΓς άμαρτίαις, ίν αις 
ποτέ περιεπατησατε κατά τον αιώνα τοϋ κόσμου τουτου, 
ποιοϋντες τά θελήματα της σαρκός καί τών διανοιών, 
συνεζωοποίησεν.’ Ό  Πέτρος λέγει Χριστιανούς, 
πρός τούς οποίους γράφει (Ά . Πετ. δ’. 3.), 1 ’Αρκετός 
ό παρεληλυθώς χρόνος τοϋ βίου τό θέλημα τών ’Εθνών

κατεργάσασθαι·’ τουτέστιν, ό καιρός, καθ’ ον έζων ώς 
οί ’Εθνικοί, άκολουθοϋντες τάς άμαρτωλούς αύτών κλί
σεις- ‘ ένω,’ λέγει, * ξενίζονται, μη συντρεχόντων ύμών' 
είς την αύτην της άσωτίας άνάχυσιν.’ Και είς άλλα 
δέ πολλά μέρη της Καινής Διαθηκης γίνεται μνήμη 
της παοά τών Χριστιανών άπαιτουμένης βίου μεταβολής.

Δηλον δέ ότι δυσκολώτατον πράγμα είναι ν’ άπορρί
ψη τις τάς παιδιόθεν αύτοϋ εξεις, καί τήν τών ε’γχω- 
ίων θεών εύλάβειαν, τών όποιων την λατρείαν ες άπα- 

λών ονύχων ε’διδάχθη, καί τόν σεβασμόν πρός τούς 
σοφούς, καί περικλεείς, καί δυνατούς έκ τών αύτοϋ ομο
γενών, καί πάν φιλότιμον, καί πρός τούτοις την ύπερ 
τής ιδίας αύτοϋ ειρήνης καί άσφαλειας φροντίδα. Γαϋ- 
τα πάντα, μ’ όλον τοϋτο, πρέπει νά έκαμαν πολλοί τών 
ήμετέρων προγόνων, καί άλλων Εθνικών κατα πρώτον 
τήν Χριστιανικήν θρησκείαν άσπασαμενων. Πρεπει, 
λοιπόν, νά ησαν ισχυρά πληροφορημένοι τήν άλήθειαν 
τής θρησκείας· όχι διότι άνετράφησαν είς αυτήν, ώς 
ήμεΓς· μάλιστα πάν τουναντίον ήλήθευεν ώς προς έκει- 
νους- άλλά δ ί άλλον τινά λόγον. Πρέπει νά είχαν 
εναργείς άποδείξεις τοϋ άληθοϋς αύτης" ει οε μη, πως 
ήθελαν ποτέ στέρξειν νά τήν δεχθώσι;

Φαίνεται δέ ότι έδίδασκαν τούς νεοφώτιστους οί 
’Απόστολοι όχι μονον να ε χ ω σ ι  λογον, αλλα και να 
έμπορώσι νά δ ί δ ω σ ι λογον εις άλλους, περι της πι- 
στεως αύτών. ‘"Ετοιμοι δε άει (λεγει ο Πέτρος) προς 
άπολογίαν παντί τω αίτουντι ύμάς λογον περι της εν 
ύμΓν έλπίδος.’ Τωόντι δέ μέγα δίκαιον είχαν οί γεί
τονες αύτών νά τούς έρωτώσι, καί αύτοί έχρεώστουν ν 
άποκρίνωνται τήν έρωτησιν, * Διατι απαρνείσθε τους 
εγχωρίους θεούς, καί άσπάζεσθε τήν θρησκείαν τοϋ 
Ίησοϋ τούτου, καί μας προσκαλείτε νά πράξωμεν όμοιο- 
τρόπως ;’ Τοιοϋτον έρώτημα, λέγω, ήτο δικαιότατον ν’ 
άποτείνεται πρός τους εν μεσω Εθνικών ζώντας, και 
ώς τοιούτους άνατεθραμμίνους.

Άλλά καί άπό σέ άκόμη, άναγνώστα, δστις έγεννή- 
θης καί άνετράφης Χριστιανός, εχει δίκαιον ν αΐΐαι- 
τάση λόγον περί της εν σοι ελπιοος ο Μωαμεθανός, η 
καί τις άμοεθνής, άμφιβαλλων η μη πιστευων την αλή
θειαν τοϋ Χριστιανισμού- θέλει δέ ύπερδυναμωθήν ή 
άμφιβολία ή άπιστία τοϋ τοιούτου, ε’άν ευρη οτι είσαι 
Χριστιανός καθώς ό Τοϋρκος είναι Μωαμεθανός, καί 
καθώς ό άρχαιος Ελλην και Ρωμαίος ητο Διολατρης 
δηλαδή, μόνον διότι έγεννήθης τοιοϋτος. Φυσικά θέλει 
συλλογισθήν οΰτω πως, 1 Αί θρησκεΓαι αύται δεν ¿μπο
ρούν όλαι ν’ άληθεύωσιν· άλλ’ένδέχεται μάλλον να ηναι 
όλαι ίσα ψευδεΓς· πιθανόν νά ηναι μόνον τόσα διάφορα 
δεισιδαιμονίας είδη, είς τά όποΓα οί διαφόρων χωρών 
άνθρωποι άνετράφησαν, καί είς τα όποΓα ολοι πιστεύ
ουν, έκαστος διότι ουτοαις ανετραφη, χ ωριί  να ζητή άλ
λον τινά λόγον.’

Ή  παραγγελία λοιπόν τοϋ Αποστόλου εφαρμόζεται 
είς άπαντας παντός αίώνος καί πάσης χώρας Χριστια
νούς. "Ολοι οφείλουν νά ίκανοποιώνται ώστε νά δίδω-
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σι λόγου  ̂τής έν αύτοίς έλπίδος. Μεταξύ δε πολλών 
άλλων λόγων, έχεις καί τον οποίον ήδη σου έ3ηκα προ 

. οφ3αλρών· οτι οι πρώτον την Χριστιανικήν θρησκείαν 
ασπασαρενοι, οι και χαριν αυτής άπαρνη3έντες τάς 
παιδιο3εν προλήψεις καί πονηράς εξεις, πολλάκις 3έ 
και τους φίλους, και την ανεσιν καί ασφάλειαν αύτών, 
πρέπει να είχαν ισχυραν τινα αποδειξιν πληροφορούσαν 
,αύτους οτι ηλη3ευεν. Ούχί δέ ριόνον παρά τών Χρι
στιανών συγγραφέων της Κ'αινής Διαθήκης ραν5άνο- 
ρεν πόσα είχαν νά ύποφέρωσι και νά πράττωσιν οί τδ 
Ευαγγελιον άσπαζορενοι. Καί άπ’ αύτήν την φύσιν 
του πραγρατος βεβαιουρε3α, πόσον ρεγάλαι πρέπει νά 
ησαν αί δυσκολιαι των. "03-εν κάρρίαν άρφιβολίαν 
δεν ήρπορούσαρεν νά αίσ3ανώρε3α, ότι, Χριστιανοί 
γενόρενοι, παρεκινή3ησαν ύπό τινων ισχυρών λόγων, 

χαι αν Υ3γνοο̂ σ·α|χεν οτγοιοι ^σαν οι λόγοι αΰτοί.
Δυνατόν ορως είναι καί νά ε’ρευνήσωρεν καί νά ρά- 

3ωρεν τινες λογοι επληροφορησαν αυτούς την άλή3ειαν 
της Χριστιανικής θρησκείας. Δια τούτο δέ όφείλορεν 
απαντες, κα3 οσον έχορεν ευκαιρίαν, ραλίστα ε’ν ταΓς 
εσχαταις ταυταις ήρέραις, όπότε καί ρεταξύ ρας άνε- 
φάνησαν  ̂ ε’ν ε’ρπαιγρονη έρπαΓκται, νά ρά3ωρεν ε’πί 
τινων βάσεων ή θρησκεία στηρίζεται, διά νά ηρε3α 
παντα καιρόν ετοιροι προς άπολ'.γίαν παντί τώ αίτοϋντι 
λόγον περί της εν ήρίν ε’λπίδος. Δήλον δέ ότι οί Ά- 
ποστολοι οχι ρονον απητουν παρα τών νεοφώτιστων νά 
ήναι Ιτοιροι νά διδωσι λόγον, άλλά καί οί ίδιοι ε’χο- 
ρηγουν εις αυτούς λόγους· κα3ότι πώς ηδυναντο νά 
ε’πιστρεψωσιν αυτούς, χωρίς νά παραστησωσιν ίκανάς 
ε’ναργείας ότι ή θρησκεία ητον άλη3ινή ;

1 οΰτο δε διακρίνει την Χριστιανικήν θρησκείαν άπο 
τας των Ε3νικων* εκ των οποίων φαίνεται ότι κάρρία 
δεν επεκαλεσ3η άποοειξεις προς στήριξιν έαυτής, ούδ’ 
εζίητησε να πιστεύεται δι άλλο τι, είρή ύς ή έκπαλαι 
κα3εστωσα 3ρησκεια του τοπου. Η Χριστιανική 
όρως θρησκεία είσήχ3η εναντίον άπασών τούτων, διά 
ρεσου των διδορενων λόγων,— διά της άποδείξεως, ητις 
¿πληροφόρησε τους πρώτους Χριστιανούς, ότι άλη3ώς 
προηλ3εν εκ θεοΰ. ’Οφείλει άρα ό Χριστιανός νά 
ρο3η οποία είναι ή άποδειξις αυτή.

Π Ε Ρ Ι  Χ Α Ρ Τ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ .

,, Δεν  ύπάρχει πά3ος είς τόσας φέρον ύπερβολάς, η 
ριπτον τους αν3ρωπους εις τοιαυτην πολύπλοκου σειράν 
εγκληρατων και κακιών, κα-. τοσον έντελώς άφανίζον 
ολοκλήρους οικογένειας, οσον ή του χαρτοπαιγνίου όλε- 
3ριωτατη λύσσα. Αύτο γέννα καί περιθάλπει παντος 
ειοους άτιρον αισ3ηρα· τρεφει την φιλαργυρίαν, τον 
φ3ονον, την οργήν, την κακευτρέχειαν, την ύπόκρισιν, 
το ψευδός, καί την ρωράν πεποι'3ησιν είς την άόρρατον 
τύχην- πολλακις άγει είς δολον, ίριδας, φόνον, κιβδη- 
λίαν, χαρέρπειαν, καί απελπισίαν καί ρ ίς  ληστεύει 
κατα τον πλέον άσυγχώρητον τρόπον άπό τον ρέγιστον

3ησαυρον— το ν  χ ρ ό ν ο ν .  Οί ρέν πλούσιοι πράτ
τουν άνοητα κινδυνεύοντες το άργύριον αυτών είς άδη
λους κερδοσκοπίας· οί δέ ολίγον ίχοντες νά κινδυνεύ- 
σωσίν ανάγκη πάσα ρετά δειλίας νά παίζωσι, καί δέν 
ε’ρποροϋν πολύν χρόνον νά έξακολου3ώσι παίζοντες. 
κα3ό υπόχρεοι όντες είς την πρώτην βαρεΓαν πληγήν 
να παραιτη3ωσιν* η, εαν τα παντα ριψοκινδυνεύσωσιν, 
ωστε νά βιάσωσι την άόρρατον 5εάν νά ρειδιάση ¿πί 
τέλους και εις αυτούς, ρανιωδώς ερβαίνουν είς κίνδυνον 
νά καταντήσωσι διαριίς ε’παίται. Σπανίως άπο3νή- 
σκει πλούσιος ό χαρτοφόρος· όσοι δ’ίλαβαν την καλήν 
τύχην ν άποκτησωσι χρηρατα τινα κατά τον ά3λιον 
τροπον τούτον, καί άκόρη ε’ςακολου3οϋν παίζοντες, είναι 
διπλής ρωριας ίνοχοι. Κάνένα τοιοΰτον άν3ρωπον 
ρην ερπιστευεσαι, όποιουδήποτε βα3ροΰ ή χαρακτήρος 
καί άν ήναι.

Ε Π Ι Τ Α Φ Ι Ο Ν  Τ Ο ϊ  Φ Ι Λ Α Ρ Γ ϊ Ρ Ο Τ .

Ε ν τ α ύ θ α  κείται είς, τον όποΓον ούτε ζωντα ήγά- 
πα κάνεις, ουτε άπο3ανόντα ε’3ρήνησεν· άνήρ δστις 
οεν επετρεπε οαψιλειαν εις εαυτόν, βοή3ειαν είς τούς 
φίλους, ή άνακούφισιν είς τούς πένητας· δστις ε’λιρο- 
κτονει την οικογένειαν, κατεδυνάστευε τούς γείτονας, 
εβασανιζε δ εαυτόν διά ν’ άπο κτήση όσα δέν ή3ελε 
να χαρη· επι τέλους, ό Θάνατος, έλεηρονέστερος είς 
τον φιλάργυρου παρ οσον ό ίδιος ήτο προς έαυτον, 
άπελυσεν εκείνον ρέν άπο τάς φροντίδας, την δέ οικο
γένειαν αύτοΰ άπο την ένδειαν κείται δ’ ε’νταΰ3α 
Ρ£τα του κοπροσκωληκος τον οποίον ¿ριρείτο, καί ρετά 
τού χωρατος το οποίον ήγάπα, τρέρων την άνάστασιν, 
και οιοτι φοβείται ρηπως ευρη το άργύριον αύτοΰ δα- 
πανηρενον ϋπο των κληρονορων, καί διότι δέν έ3ησαύ- 
ρισεν όπου ουτε σής ούτε βρώσις αφανίζει, καί όπου 
κλεπται ού διορύσσουσιν, ούδέ κλέπτουσι.

Κ α τ α  το έτος 18 3 7  κατηγορή3ησαν ενώπιον τών 
Κακουργιοδικείων τής Γαλλίας 8 0 9 4 ’ εξ αύτών 5 1 1 7  
κατεδικασ3ησαν ως εφεξής, 33  είς κεφαλικήν ποινήν, 
ε’κτελεσ3είσαν κατά ρόνον 25· 177  είς διά βίου δεσρά- 
7 8 2  είς πρόσκαιρα δεσρά· 85 6  είς ειρκτήν 3 2 3 0  είς 
ε’πανορ3ωτικάς ποινάς, καί 3 9  είς άπλήν φυλάκισιν 
ε’ντος σωφρονιστικού καταστήρατος. Ενώπιον δέ τών 
Πληρρελειοδικείων κατηγορή3ησαν 1 9 3 ,0 6 5 · ήτοι 
άνδρες 1 5 4 ,8 0 S , καί γυναίκες 3 8 ,2 5 7 ·  ε’ξ αύτών 2 8 ,5 4 1  
η3ωω3ησαν, καί 1 6 4 ,5 2 4  κατεδικάσ3ησαν είς πρόσ- 
τιρα καί φυλάκισιν, καί λοιπά.

Π οΛΛΟ Ι γενναίως συνεισφέρουν χρηρατα διά νά 
στολισωσι ρε τα φώτα τής παιδείας τά τέκνα των όλι- 
γωτατοι όρως προσπα3οΰν οί ίδιοι όπωσοΰν νά φωτι- 
σ3ώσι, διά νά ρήν άφίνωσιν είς άλλους άπασαν τήν 
διεύ3υνσιν τής τών φιλτάτων ε’κπαιδεύσεως.


