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Ο ΚΊΜΠΑΝΖΗΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΛΓΓΟΥ- 
ΤΑ ΓΓΙΟ Σ.

'Ο  Κ ι μ η α ν ζ η ί ,  η ΠίίηΧΟ!  Ί>ωγλοίν->,·.

Ε κ τών ζώων, όσα κοινώς καλούνται τετράποδα, 
υπάρχει έν γένος, υπέρ τά εκατόν διάφορα είδη περι- 
λαμβάνον, είς τό οποίον, άκριβεστερον εξετα ,̂οντες, εύ- 
ρίσκομεν άνάρμοστον ταύτην την επωνυμίαν. Ια  εμ
πρόσθια τών πιθήκων άκρα έχουν, ώςγνωρίζομεν άπαν- 
τες, δακτύλους καί άντίχειρα, όστις έμπορεί ν’ αντιτάσ
σεται είς τους δακτύλους τούτους· το δε συνολον ομοιά
ζει παραπολύ μέ τήν άνθρωπίνην χείρα. ’Αλλά και 
τά όπίσθιά των άκρα θεωροΰντες μετά προσοχής, άντι 
μεγάλου δακτύλου παραλλήλου με τους λοιπούς, βλεπο- 
μεν άληθινόν άντίχειρα, τουτέστι μέρος ι̂κανόν ν’ άντι- 
κρύζη πρός τούς τέσσαρας δακτύλους. Οθενταμερη, 
τά με τούς οπισθίους πόδας άλλων ζώων άνταποκρινο-

μενα, είναι κυρίως χείρες· άπασαν οε την γενεάν των 
ζώων, τών ύπό τής κατασκευής ταύτης διακρινομενών, 
ώνόμασαν τ ε τ ρ ά χ ε ι ρ α  οί φυσικοιστορικοι.

Έξ όλης τής φυλής τών τετράχειρων ζώων ό Κιμ- 
πανζής ή Πόγγος (Πίθηκος 1 ρωγλοδυτης) πλησιάζει 
μάλιστα είς τόν άνθρωπον, μολονοτι ο Βαρονος Κουβιερ 
διεφιλονείκησεν ότι ό Όραγγουταγγιος (Πίθηκος Σα- 
τυρος) έχει τό δικαίωμα νά κατέχη τήν άνωτάτην θέ- 
σιν. Ή  άπό τόν Κουβιερ προτίμησις του δευτέρου εί- 
δους προέρχεται άπλώς ε’κ τής νομιζομενης μεγαλητιρας 
άναπτύξεως τοΰ εγκεφάλου, και πλειοτερας υψωσεω, τοΰ 
μετώπου- άλλά τούς χαρακτήρας τουτους παριστανουσι 
μόνον τά συνήθως φερόμενα είς τήν Εύρωπην νεα την 
ηλικίαν άτομα, ένω τοιαΰτα σημεία εντελεστερων νοητι- 
κών δυνάμεων λείπουν όλοτελα εις το ακρ.αίον ζωο'ψ 
καθ’ όλα' δέ τά λοιπά καί ή οργανική κατασκευή καί 
ή νοητική δύναμις τοΰ Κιμπανζή φαίνονται ανωτεραι 
άπό τάς τοΰ Όραγγουταγγίου.

Κατά τό πρόσωπον καί τό στόμα ό Όραγγουταγγιος 
προσεγγίζει σχεδόν είς τά κατώτερα ζώα· τό πρόσωπον 
τοΰ Κιμπανζή, έξ εναντίας, ουχί μόνον δέν είναι ¡χ λ - 
κρότερον, κατ’ άναλογίαν προς το κρανιον, παρα το̂  τοΰ 
ανθρώπου, άλλά καί γενικώς συμφωνεί μάλλον μέ τό 
ήμέτερον· τό δέ στόμα δέν έχει τούς μεγάλους κυνό
δοντας, οΐτινες χαρακτηρίζουν τόν  ̂ Όραγγουτάγγιον. 
Είναι δέ τοΰτο πλατύ, τά ώτα μεγάλα, ή μύτη σιμη, 
καί οί βραχίονες καί τά σκέλη κατά τήν αυτήν περίπου 
άναλογίαν ώς είς τόν άνθρωπον’ όπόταν τό ζώον στέκη 
δρθιον, οί ε’μπρόσθιοι δάκτυλοι μόλις εγγιζουν εις τά 
γόνατα. Τοΰ δέ Όραγγουταγγίου σχεδόν έγγίζουν 
τήν γήν είς όμοίας περιστάσεις, καί τά ώτά του είναι 
άξιοσημείωτα διά τήν μικρότητα και ασχήμιαν των. 
Τό σώμα τοΰ Κιμπανζή είναι έσκεπασμένονγχέ μακρας, , 
•χονδράς, μαύρας τρίχοις, πυκνοτάτάς έπι^τής^κεφαλής, 
τών ώμων, καί τών νώτων, άλλ’άραιάς έπί τοΰ στήθους 
καί τήςγαστρός- τό προσωπον είναι βαθυ μελαγχροινον, 
γυμνόν δέ, ώς καί τά ώτία' αί παρειαί όμως έχουν μα- 
κράς μελαίνας παραγενειάδας. _ , »

Μάς βεβαιόνουν οί τήν ’Αφρικήν περιελθοντες, οτι 
ό τέλειος Κιμπανζής φθάνει είς τό σύνηθες τοΰ άνθρω
πον ανάστημα, καί ότι έχει νόησιν πολύ άνωτέραν της 
τών άλλων τετράχειρων. Κατοικεί δέ απο της Σιερρας 
Αεώνε μέχρι τών νοτίων συνόρων τής Άγγόλας, ίσως 
δέ καί άπό τοΰ Γαμβία μέχρι τόΰ Άκρου Νέγρου.
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Άναμφιβολως οί νάννοι, κυνοκέφαλοι, καί οί λοιποί άλλό- 
χοτοι καί δύσμορφοι λαοί, περί ών διηγούντο οί αρχαίοι 
2τι κατωκουν είς διάφορα μέρη τη; ’Αφρικής, δέν ησαν 
είμή τοιαΰτα πίθηκων είδη· άλλ.’ ή λέξις Τρωγλοδύ- 
της, την οποίαν συγγραφείς τινές υπέθεσαν δτι άνεφί- 
ρετο είς τό περί ου έ λόγος ζώον, ε’δήλου κατ’ άλήθειαν 
γένος βαρβάρων, ώς κάλλιστα γνωρίζουν οί της αρχαίας 
γεωγραφίας ειδήμονες.

Άπαντες οί περιηγηταί συμφώνως μάς βεβαιόνουν, 
ότι είς την φυσικήν αυτών κατάστασιν οί ΙΙίθηκοι 
Τρωγλοδυται ζώσι κοινωνικώς είς τα δάση, όπου, των 
δένδρων τά φύλλα καί τους κλάδους συμπλέκοντες, κατα- 
σκευάζουσι καλύβας διά νά σκεπάζωνται άπό τον ήλιον 
καί τάς τροπικάς βροχάς· ότι περιπατούν όρθιοι, οπλί
ζονται μ} ρόπαλα, συνενούμενοι δε άποκρουουσι των 
άγριων θηρίων τάς έφόδους, καί τον ελέφαντα αυτόν 
άναγκάζοντες νά φευγη ¿κ των χωρών είς τάς οποίας 
διατρίβουν. Άχόμιη όέ καί άνθρωποι κινδυνεύουν, όπό- 
ταν έμβαίνωσιν είς τά δάση ταΰτα ¿λίγοι τον αριθμόν 
ή άοπλοι· λέγεται μάλιστα δτι τά ζώα ταΰτα πολ/ά,κις 
άρπάζουσι γυναΓκας, καί Ιστορείται περί τίνος ’Αφρι
κανής δτι Ιζησε τρία έτη μεταξύ των, είς τό διάστημα 
των όποιων περιεποιούντο μέν αυτήν πάντοτε φιλοφρό- 
νως, άλλα τήν εμπόδιζαν όσάκις έπεχειροΰσε νά φύγη. 
‘Οταν οί Μαΰροι άφτσωτι πυρκαίάν είς τά δάση, λέ
γεται ότι συνάγονται πέριξ αυτής καί θερμαίνονται ο! 
Πίθηκοι Τρωγλοδυται, άλλά δέν έχουν άρκετόν νοΰν, 
ώστε νά τήν διατηρωσι ρίπτοντες ν'α επ’ αύτής ξυλά. |

Οί Πίθηκοι Τρωγλοδυται, δσοι γενικώς έφέρθησαν 
είς τήν Ευρώπην, καί των οποίων τά ηθη παρετήρησαν 
οί φυσικοίστορικοί, ήσαν απαντες άωρου ηλικίας. Είς 
τοιοΰτος, δειχθείς πρό τινων έτών είς τήν ’Αγγλίαν 
μετά νέου Όραγγουταγγίου τής αυτής περίπου ηλικίας, 
¿χορήγησεν όίρίστην ευκαιρίαν διά νά συγκρίνη τις τήν 
μορφήν καί τάς έξεις των δυο τούτων ζώων. *0 Κιμ- 
πανζής, καίτοι σωριατικος πάσχων, καί διά τοΰτο εύε-| 
ρέθιστος καί οργίλος, ¿δείκνυε πολύ περισσοτέραν νόη- 
σιν· ήτο δραστήριος, ταχύς, καί προσεκτικός είς όλα 
όσα έγίνοντο πέριξ αύτοΰ· ουδείς έμβαινεν είς τό δωμά- 
τιον δπου εΰρίσκετο, ούδ’ έξήρχετο κάνεις, χωρίς νά έλ- 
κυση τήν προσοχήν του. Ό  Όραγγουτάγγιος, ε’κ του | 
έναντίου, ¿δείκνυε μελαγχολίαν καί άδιαφορίαν προς 1 
τά τρέχοντα, ήτις σχεδόν κατήντα είς άπάθ.ιαν' μο
λονότι δ! ή υγεία αύτοΰ έπασχεν όλιγώτερον, ήτο προ- 
δήλως κατώτερος του συντρόφου του ώς προς ζωηρότητα 
καί παρατήρησιν. Είς μίαν περίστασιν, καθ’ ήν τά . 
ζωα ταΰτα ¿γευμάτιζον άπό γεώμηλα καί βραστήν όρ
νιθα, περικυκλωμένα κατά τό σύνηθες υπό πλήθους 
ξένων, ό Όραγγουτάγγιος άφήκε νά έπαρθη τό πινά- 
κιόν του, χωρίς κατά τό φαινόμενου νά πειραχθή- ολου 
δέ τό ¿ναντίον ό Κιμπανζής· ώφελ.ηθέντες άπό τό αρ
μόδιον τής ευκαιρίας, ένω είχε τήν κεφαλήν αύτοΰ άπ- 
εστραμμένην προς θεωρίαν τινός έμβαίνοντος είς τό δω- 

, μάτιον, ¿κρυψαμεν καί αύτοΰ τό πινάκιον δι’ όλίγας

στιγμάς ε’κυτταζεν ολόγυρα νά Γόη τί άπίγινε τό πινα
κίου του, άλλά μή ευρών αυτό άρχισε νά κρεμάζη τά 
χείλη καί νά μάς άγριοβλέπη, άπαράλλακτα ώς θυμω- 
μένον τέκνον, έωσοΰ, ίδών νεάνιδα, ήτις έτυχε νά στέκη 
πλησίον του γελ.ώσα, ή αυτήν ίσως υποπτευόμενος πρω
ταίτιον, ώρμησε κατεπάνω της μέ τήν μεγίστην λ.ύσσαν, 
καί πιθανόν ότι ήθελε τή,ν δαγκάσειν, αν δέν ε’πρόφθανε 
ν’ άπομακρυνθή. Ό τε δε τον ε’πανεστράφη τό πινά- 
κιον, ¿φρόντισε νά εμποδίση του παιγνιδιού τήν ε’πανά. 
ληψιν, σταθερως κρατών αυτό μέ τήν μίαν χείρα, ¿ν ' 
έτρωγε μετά τής άλλης.

Ο ’Ο ^αγ'/οντάγγ«»^, * Π ι^ τ χ ο ί  Σα-τνρο*.

Ό  Όραγγουτάγγιος, (Πίθηκος Σάτυρος), ό πλέον 
διαβόητος όλων των πιθήκων, είναι γέννημα τοΰν πλέον 
άπομεμακρυσμένων καί άσυχνάστων δασών είς τό ένδό- 
τερον τής Βορνέου, Ίαυας, καί Σουμάτρας, ίσως δέ καί 
των μεσημβρινών επαρχιών τής Κίνας καί τής Μαλαλ
κής χερσονήσου. Ώ ς ήδη προελέχθη, νεώτατος ών, 
έχει στρογγυλότητα κρανίου καί υψος μετώπου, σχεδόν 
ώς ό άνθρωπος· άφοΰ όμως ήλ.ικιωθη, άλλοιόνονται οί 
χαρακτήρες ουτοι κατά τρόπον παράδοξον, καί ή μέν 
κεφαλή λαμβάνει τό είς μεγάλα σαρκοφάγα ζώα ί'διαέ
τερον σχήμα, τό δέ μέτωπον καταντά όμαλώτατον 
προς δέ τουτοις, αί έξέχουσαι αύτοΰ γνάθοι, τό υπερβο
λικόν μέγεθος των κυνοδόντων, των βραχιόνων τό άσύμ-
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μετρον μήκος, ό μικρός, παχύς τράχηλος, ύπό δυο με- 
γάλων μεμβρανωδών σάκκων ήσχηρ-ΐσμενος, οιτινες δί
δουν όξυν τινα βαθύν τόνον είς τήν φωνήν τοΰ ζώου, 
καί άλλα τινά τοΰ γενικοΰ όργανισμοΰ του, έξευτελίζουσι 
τόν Όραγγουτάγγιον, υποδεέστερον του Κιμπανζη αυ
τόν καθιστάνοντες. Τό μέγα μήκος τών βραχιόνων 
είναι βέβαια ή σημαντικωτέρα περί τό ζώον τοΰτο ίδιό- 
της, παραβαλλόμενου μάλιστα μέ τήν βραχύτητα τοΰ 
σώαατος καί τών σκελών όταν στ-κη εντελώς ορθιον,
•ί δάκτυλοι έμποροΰν σχεδόν νά φθάσωσιν είς τήν γήν· 
κατά συνέπειαν δέ τούτον ό Όραγγουτάγγιος δυσκολω- 
τερον λαμβάνει τήν δίπουν στασιν παρά ο Κιμπανζής' 
Ιθεν καί σπανίως έπιχειρεϊ νά βαδίζη με μ^ον  τούς 
οπισθίους πόδας· όσάκις οέ πράττει τούτο, μεταχειρί
ζεται πάντοτε τάς χεΐρας προς στερεωσιν τής κλ.ονου- 
μένηί ισορροπίας του, ελαφρώς τό έδαφος ¿γγίζων εκα
τέρωθεν ένω προβαίνει, καί άναλ.αμβάνων οΰτω την 
χανομένην τοΰ σώματος ίσοσταθμιαν. Ο Οραγγου- 
ταγγιος, ώς ό Κιμπανζής, στερείται άπό τυλώσεις- τό 
ρόγχος είναι αρκετά μεμακρυσμένον. τό στόμα μεγάλου 
aal δυσμορφον, τά χείλη λεπτά καί προέχοντα, ή σιαγών 
σχεδόν έλλείπουσα, τά ώτία μικρότατα, καί ή μύτη 
•όσον σιμή, ώστε άναγνωρίζεται μονον οια τών μυκτη- 
ρων. Το πρόσωπον, τά ώτα, καί αί χείρ^ς είναι γυ
μνά, ¿yovat δέ τό κοκκινωπόν τής πλίνθου χρώμα· ̂ τά 
έμπροσθεν μέρη τοΰ σώματος είναι άραιώς τετριχωμένα, 
άλλά. τήν κεοαλήν, τους ώμους, τα νωτα, και τα άκρα 
σκεπάζουσι πυκνότατα μακραί τρίχες βαθεος οινώδους 
¿ρυθροΰ χρώματος. Οί όνυχες των οπισθίων άντιχει- 
ρων λείπουν’ένίοτε είς τινα νέα τήν ηλικίαν άτομα, 
ούχί όμως πάντοτε καί εις όλα, ώς συγγραφείς τινες 
ήθ'ίλησαν νά μάς καταπείσωσι.

Τών Ευρωπαίων αί μετά τής ’Ινδίας σχεσεις άπο 
τοΰ τέλους τής δεκάτης πέμπτης έχατονταετηρίδος συ- 
χνάκις ¿χορήγησαν ευκαιρίας προς παρατηρητήν -ου 
ζώου τούτου, καί πολλά νέα τήν ηλικίαν άτομα είσή- 
χθη-σαν κατά διάφορους καιρούς εις τήν Αγγλ.ιαν, Ολ- 
λΑνδίαν, Γαλλίαν, καί ΙΙορτογαλλίαν. Είς την νεό
τητα είναι μάλιστα άξιοσημείωτον τό πραον καί φιλό
στοργου τής διαθέσεώς του· άλλ.’ ή ψυχρότης καί υγρα
σία τών βορεινών τόπων τής Ευρώπης έμποδίζουσι τήν 
τών δυνάμεων αύτοΰ άνάπτυξιν, και εις ολιγωτατους 
αήνας τοΰ τελειόνουσι τήν ζωήν. Τά έπομενα περι 
τών Ιξεων καί τρόπων ενός, τό οποίον ό Dr. Clarke Abel 
παοετήρησεν είς τήν Ίαύαν, δεικνυουσι τό ζωον εις 
αίσιωτέρας, καθό φ-υσικωτέρας, περιστάσεις. ' Είς την 
Ίαύαν,’ λέγει ό κύριος Άβελ, * χατέλυεν ό Όραγγου- 
τάγγιος είς μέγαν ταμάρινδον πλησίον τής κατοικίας 
μ<*, ¿σχημάτισε δέ κοίτην συμπλέξας τούς μικρούς 
κλάδους καί μέ φύλλα σκεπάσας αυτούς. Τήν ημέραν 
τίχ* τήν κεφαλήν προκύπτουσαν έξω τής φωλεάς, παρα- 
τηρών τούς ύποκάτωθεν διαβαίνοντας, οποτε ο έβλεπε 
κάνένα μέ οπώρας, κατέβαινε καί τοΰ ίζητοΰσε. Παν- 
w «  ¿πλαγίαζε διά τήν νύκτα περί τήν δ’υσιν τοΰ ήλίου,

ή ταχύτερα ε’άν ήτο χορτασμένος- ¿σηκόνετο δέ μετά 
τοΰ ήλίου, καί ε’πεσκέπτετο ¿κείνους, παρ’ ών συνήθως 
έλάμβανε τροφήν. Έ πί τοΰ πλοίου έκοιμάτο γενικώς 
σιμά τοΰ καταρτιού, είς πανίον περιτυλισσόμενος. Ε 
νίοτε προκατελάμβανα τήν κοίτην αύτοΰ, καί τον ¿παί
δευα μή θέλων νά τήν παραχωρήσω. Εις ταύτας δέ 
τάς περιστάσεις, ¿προσπαθεί νά σύρη τό πανίον ύπο- 
κάτωθέν μου, ή νά μέ άναγκάση νά τό παραιτήσω, καί 
δέν ησύχαζε πριν έγώ ¿ξέλθω. *Αν όλα τά πανία 
έτύχαιναν βαλμένα, περιήρχετο ζητών άλλο τι σκέπα
σμα, καί ή έκλεπτε φόρεμά τι τών ναυτών, η έπαιρνε 
τά ¿παπλώματα κάμμιάς κλίνης. Εις την Ιαυαν 
προσφιλεστέραν διασκέδασιν είχε τό νά κινήται άπο 
τούς κλάδους τών δένδρων, ή νά άναβαίνη είς τάς στέ- 
γοις ιών οικιών έπι οε ιοΰ πλο.ου, να χρεμαζεται απο 
τά σχοινία, ή νά παίζη με τους παίδας τοΰ καραβιού, 
Είς τοΰτο έδιδε πρώτος άφορμήν κτυπών αυτούς μέ τήν 
χείρά του ενώ ¿περνούσαν, έπειτα δέ δια πηδήματος 
απομακρυνόμενος, άλλ’ άφινων νά τόν προφθάνωσι και 
νά συμπλέκωνται είς ψευδή μάχην. Μικρούς τινας 
πίθηκας είς τό πλ.οιον ευρισκομένους ολίγον μέν περι- 
ειργάζετο, ε’νόσω παρετήρουν αυτόν οί άνθρωποι τοΰ κα
ραβιού. Μίαν φοράν τωόντι αναφανδόν ¿ζήτησε νά 
ρίψη κλωβίον είς τήν θάλασσαν περιίχον τρεις ¿ξ αυ
τών άλλά μ’ ¿φαίνετο όλιγώτερον άδιαφορος εις την 
συναναστροφήν των, οσάκις δεν παρετηρεΐτο απο ημάς. 
Έστοχάσθην αυτόν ποτέ, ύπτιον κείμενον, μέ πανίον 
δέ κατά μέρος ¿σκεπασμένου, θεωροΰντα με πολλην σο
βαρότητα τά παιγνίδια νεου τίνος πίθηκου, οστις έπη- 
δοΰσεν άνωθέν του· τέλος δέ, τόν ε’πίασεν άπό τήν ουράν, 
κ’ ¿ζήτησε νά τόν περιτυλίξη έντός είς τό σκέπασμά 
του. Ό  πίθηκος, μή νοστιμευθείς τόν περιορισμόν, τοΰ 
¿ξέφυγεν, άλλ’ ήρχισε καί πάλιν τά παιγνίδιά του- μο- 
λ.ονότι δέ συνεχώς ε’πιάνετο, πάντοτε ¿ξέκοπτεν. Ή  
συναναστροφή όμως δέν ήτον ίσου προς ίσον, διότι 
ποτέ δέν συγκατέβαινεν ό Όραγγουτάγγιος να παιζη 
μέ τούς πίθηκας, ώς μέ τους ναυτας. Οι πιθηκες, 
μ’ δλ.ον τοΰτο, ήγάπων τήν συναναστροφήν του, διότι, 
μόλις άφινόμενοι λυτοί, είς ¿κείνου το αναπαυτήριου 
διευθυνοντο.

• ’Αλλά, μολονότι τοσαύτην ¿δείκνυε πραότητα όσά
κις δέν ήτον ισχυρά παρωργισμένος, ήμποροΰσεν  ̂όμως 
είς σφοδράν λύσσαν νά διερεθισθη, καί είς μίαν ή 
«ύο περιστάσεις έκαμε πράξιν, ήτις, ύπό λογικοΰ όντος 
άν έγίνετο, ήθελεν όνομασθήν άπειλη αυτοχειρίας. 
Όπότε, ζητών παρά τίνος πορτογάλλιον, άπετύγχανε 
νά τό λάβη, ¿κραύγαζε τρανώτατα, καί μανιωδώς ¿κι
νείτο είς τά σχοινία, έπειτα δέ στρεφόμενος ¿ζήτει 
*ύτό καί πάλιν· ε’άν δέ καί τήν φοράν ταυ'την άπετύγ- 
χανεν, ¿κυλίετο μερικήν ώραν ώς ώργισμένον τέκνον 
έπί τοΰ καταστρώματος, έκβάλλων τάς πλέον διαπερα
στικά; κραυγάς, έπειτα δέ, άναπηδών ¿ξαίφνης, ώρμοΰ- 
σε μανιωδώς κατά την πλευράν του καραβιού, lieu 
έγίνετο άφαντος. Τήν πρώτην φοράν, καθ’ ήν εϊδομεν



100 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. ’Toy λ.

την πράξιν ταύτην, ¿στοχάσθημεν ότι είχε πέσειν εις 
την θάλασσαν άλλ’¿ρευνήσαντες εύρήκαμεν αύτόν κε- 
κρυμμένον ύπό τάς αλυσίδας.’

Ό  τέλειος την ηλικίαν Όραγγουτάγγιος σπανίως 
ύπέπεσεν εις την παρατήρησιν τών Ευρωπαίων. Παρά 
του αύτοϋ σοφού άνδρός (Dr. Clarke Abel) έχομεν πε
ριγραφήν άτόμου τινός, έπτά ποδών το άνάστηρια, την 
όποιαν ευχαρίστως καταχωρούμεν. Το ζώον τούτο 
άνεκαλυψεν ή συνοδία έμπορικοϋ πλοίου είς τόπον κα - 
λούμενον 'Ραμβούν, κατά το βορειοδυτικόν παράλιον 
τής Σουματρας, ε’πί βέρους όπου ήσαν ολίγα μόνον 
δένδρα καί μικρά εκτασις καλλιεργημένης γης. Άναμ- 
φιβολως δε είχεν ¿λθείν άπό μακράν, διότι αί κνήμα: 
του ησαν καταλασπωμέναι μέχρι των γονάτων, κα! οί 
¿ντοπιοι δεν ¿γνώριζαν αυτό. Σιμώσαντος του τής 
λέμβου πληρώματος, κατεβη ό Όραγγουτάγγιος άπό τό 
δένδρον, ε’φ’ ου ε’κάθητο, καί διευθύνθη είς δάσος τι 
ολίγον άπεχον, παριστάνων, ενώ ¿κινείτο, τό φαινόμενου 
■υψηλής άνθρωποειδοϋς μορφής, μέ στιλπνάς μελαγχρο'- 
νους τρίχας ¿σκεπασμένης, όρθιος περίπατων μέ κλονου- 
μενον βάδισμα, κάποτε δέ ταχύνων μέ τάς χείρας την 
κινησιν, και άλλοτε ωθούμενος είς τα έμπροσθεν διά 
τής βοήθειας κλάδου τίνος. Άλ.λ’ ήτο πασίδηλον ότι 
ό ¿πί τής άδένδρου γης περίπατος ολίγον είς αυτόν ήρ- 
μοζε, διότι, άκόμη καί δτε διά των χειρών ή διά βα
κτηρίας εβοηθείτο, προωοευε βραδέως και παρεφέρετο' 
μεταξύ των δένδρων ήτο χρεία νά ίδη τις αυτόν διά νά 
λογαριάση τήν ευστροφίαν καί ίσχύν του. ‘ Διωχθείς 
είς μικρόν τι δάσος,’ λέγει ό κύριος Άβελ, 1 ε’πίασε δι’ I 
ένός πηδήματος ύψηλότατον κλάδον, καί ¿πήδα ¿ξ ενός 
εις αλλο δενδρον μέ τήν ταχύτητα κοινού πιθήκου, 
φεύγων ίσα μέ ταχυδρόμον ίππον. Άφοϋ δ’ Ιλαβε 
πεντε σφαίρας, παρελυθησαν αί δυνάμεις του, καί στη- 
ριχθεις άπηυδημενος εις κλ.άδον τινα, ¿ξέρασε ποσότητα 
αίματος. Οί κυνηγοί, μή έχοντες πλέον άλλην πυρίτι
δα, ήναγκάσθησαν νά κόψωσι τό δένδρον διά νά' τόν 
άποκτησωσιν άλλα ποσον ¿ςεπλάγησαν ίδόντες αυτόν, 
¿νω τό δένδρον έπιπτε, καταφευ'γοντα είς άλλο, μέ ίσχύν 
άμείωτον κατά τό φαινόμενου ! Τωόντι πολλά δένδρα 
ήναγκάσθησαν νά κόψωσιν, ώστε'νά καταβιβάσωσιν 
αυτόν ¿πί τής γής· ακόμη δέ καί άφου ένικήθη άπό 
το πλήθος των έχθρων, καί σχεδόν έθνησκε, πιάσας 
λόγχην καμωμένην άπό εύκαμπτον ξυ'λον, ήτις ήμπόρει 
ν’ άνθέξη είς τήν δύναμιν τού πλέον εύρωστου άνδρός, 
την κατασυνέτριψεν ώς κάλαμον. Οί βοηθήσαντες είς 
τον θανατον αύτοϋ εΓπον, ότι ή άνθρωπίνη έκφρασις 
του προσώπου του, ώς καί ό ε’λεεινός ’ τρόπος, καθ’ ον 
έβαλλε τάς χείρας ¿πί των πληγών, τόσον θλιβερά 
αισθήματα τούς έπροξένησεν, ώστε σχεδόν ήρχισαν ν’ 
αμφιβάλλωσι περί τής φυ'σεως τού πραττομένου. ΤΙΙτο 
δ έπτά πόδας υψηλός, μέ πλατύ άνοικτόν στήθος, καί 
στενήν όσφύν. Ή  σιαγών αύτοϋ εΓχεν ουλον γένειον 
εκατερωθεν, σχηματικόν κοσμητικόν μάλλον παοά φο
βερόν παραρτημα είς τό πρόσωπόν του. Οί βραχίονες, 
άχομη καί άναλόγως του υψους του, ήσαν αακοοί άλλά

τα σκέλη του ήσαν πολύ μικρότερα. Σύνολον τό θηρί- 
ον,’ προσθέτει ό βιογράφος του, * διήγ.ιρε θαυμασμόν, 
καί πολύ μάλλον Ικπληξιν παρά φόβον. Αί τρίχες 
αύτοϋ ήσαν λεΓαι καί ύαλιστεραί· είχε δέ πάν σημείον 
ότι εΰρίσκετο είς τήν άκμήν τής νεότητος καί ρώμης του.’

Σ  x i 7 . t r  ο ν  τ ο ί  ' Α ι θ ρ ΰ π ο ν .  Σ χ ί λ ε τ υ ρ  τ ο ν  Κ ι μ τ ί α ν ζ ^ .

Ώ ς είπομεν ήδη, καί ώς φαίνεται άπό τάς ε’νταϋθα 
εικονογραφίας, ό Κιμπανζής είναι τό άνθρωποειδέστε- 
ρον άπό τά ζώα- τωόντι, όχι μικρόν μέρος τοϋ οργανι
σμού του συμφωνεί πολύ μέ τόν άνθρώπινον δθεν καί 
τινες διίσχυρίσθησαν ότι ό άνθρωπος καί ό Κιμπανζής 
είναι τής αυτής ζωολογικής οικογένειας μέλη. Άλλ’ 
αί των νεωτέρων άνατόμων άκριβείς έρευναι άναντιρρή- 
τως άποδεικνύουν, ότι μ’ δλην ταύτην τήν όμοιοτητα 
ΰπαρχουσι καί ίκανώταται διαφοραί. Παρατρέχοντες 
δ δλας τάς λοιπάς, υπέρ τάς είκοσι τόν άριθμόν, ση- 
μειονομεν τήν είς τό ό σ τ ο ϋ ν  τ ή ς  π τ έ ρ ν η ς ,  τό 
οποίον είς τόν άνθρωπον δέν ¿ξέχει άναλόγως τοσοϋτον 
είς τα ¿πίσω, όσον είς τόν Κιμπανζήν ή δέ πτέρνα είναι 
μαλιστα τό χαρακτηριστικόν τοϋ άνθρώπου, ώστε καί κα-
 ί _______ ___ _ _ \ » / V Λ
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Σ ω μ α σ κ ί α ν  όνομάζομεν τήν κίνησιν τοϋ σώματος, 
όση κρίνεται άναγκαία  καί ωφέλιμος εις τοϋ άνθρωπον 
τήν υγείαν.

Ό  π ε ρ ί π α τ ο ς  είναι βέβαια ή καλητέρα γυμνά
σιά, καθότι κινεί τήν διαπνοήν, και, αν δεν^παραταθρ 
υπέρ τό δέον, ένισχύει τό σώμα,. Καθώς δέ τό άπλού- 
στατον καί ύγιεινότατον ένταυτω όλων των ποτών, το 
όδωρ, εΰρίσκεται πρόχειρον είς όλους τους άνθρωπους, 
ομοίως καί ή περιπατητική κίνησις είναι κατά θείαν 
πρόνοιαν εύκολος είς πάντα άνθρωπον, όστις δύναται 
νά μεταχειρισθη τούς πόδας του.

Άλλ’ άπό τους περιπάτους ό γινόμενος είς ανωφερή 
μέρη θεωρείται μάλιστα ώς των άλλων ολων ωφελιμό
τατος. Διά τούτο οί ορεινοί άνθρωποι είναι ώς ¿πί τό 
πλείστον υγιέστατοι καί μακρόβιοι. Αποδίδεται δε 
τό καλόν τούτο κοινώς είς τήν καθαρότητα τοϋ άέρος· 
άλλ’ ή άνάβασις είς πετρώδεις καί ανωμάλους  ̂ τόπους 
δέν φαίνεται άδιάφορον πράγμα. Ολίγοι τωόντι οεν 
παρετήρησαν, πόσον ό τοιοϋτος περίπατος αύξανει την 
όρεξιν, ώς αυξάνων τήν άδηλον διαπνοήν, μέ τήν^όποίαν 
ή κατάστασις τοϋ στομάχου έχει μεγαλην συμπάθειαν.

Ό  δ ρ ό μ ο ς  είναι κίνησις πολλά βιαία, καί δεν 
δύναται είς πολυν καιρόν να την ακολουθηση ο άνθρω
πος. Οί δρομείς είναι παντού βραχύβιοι, και ολίγοι 
διαφευγουσι τήν φθίσιν πριν φθάσωσι τόν 35 τής ζωής 
χρόνον.

Ό χ ο ρ ό ς  είναι μία άπό τάς άξιολογωτατας σωμα
σκίας· όθεν όχι μόνον διά τήν χάριν καί ευκινησίαν 
τών μελών, άλλά καί διά τόν λόγον τής υγείας και τής 
εύρώστου κράσεως, πρέπει νά συμβουλεύωμεν τήν γυ- 
μνασιν ταύτην είς τάς άπαλας νεανιοας απο μικράς 
έτι ηλικίας, τόσω δέ μάλλον, δσω κλινουσιν αι πλειο- 
τεραι είς τήν ϋγρόλευκον (λυμφαντικήν) λεγομένην κρά- 
σιν. Άλλά μεταξύ τών χορών καλόν είναι να εκλεγω- 
μεν’ τούς ομαλούς, καθώς ό αντιμέτωπος (contre dance), 
καί άλλοι τοιοϋτοι ¿θνικοί καί ξένοι.  ̂ Δέν νομίζομεν 
δέ πολύ άναγκαίον νά σημειωσωμεν, ποσον ο βαλλισμός 
(βάλς) ταράττει τόν έγκέφαλον καί τήν κυκλοφορίαν 
τοϋ αίματος, ώστε ενεργεί βιαίως είς τήν καρδίαν καί
είς τάς αρτηρίας.  ̂  ̂ ,

Ή  ξ ι φ ο μ α χ ί α  συντελεί πολύ είς την ευστροφίαν 
τοϋ σώματος καί τήν δυναμιν τών μυωνων. Οθεν ο. 
παλαιοί ήσαν φαίνεται πολύ ισχυρότεροι δια τα ¡αθλη
τικά καί πολεμικά των γυμνάσματα, ένω ό ταβακος, 
ή κατάχρησις τοϋ αλκοολικού ποτού, ό καφές, το τει, 
κτλ., ήδυνάτισαν τήν φύσιν τών νεωτέρων κατοίκων τής 
Ευρώπης, άφ’ ότου μάλιστα έφευρέθη ή πυρόκονις, ώστε 
ή σωματική ρώμη, ήτις άλλοτε απεφασιζε την  ̂νίκην 
είς τάς άγχεμαχίας, ολίγον πλέον χρησιμεύει σήμερον, 
καί ¿πειδή ό πόλεμος κατεστάθη μηχανικός, οί άνθρω
ποι έπαυσαν νά έξασχώνται.

’Ολίγοι άμφιβάλλουσι βέβαια περί τής ώφελείας τών 
δ'. 7*

α γ ώ ν ω ν ,  τούς οποίους συνείθιζον καί ε’τίμων τόσον 
οί άρχαίοι ημών πρόγονοι, μεταξύ δε τούτων μαλιστα 
οί Σπαρτιάται.

Άλλά καί ή ο μ ι λ ί α  αυτή καί ή α ν ά γ ν ω σ έ ς  
καί ό γ έ λ ω ς  καί ή μ ε λ ω δ ί α  έπιταχύνουσι  ̂τήν 
διά τών πνευμόνων κυκλοφορίαν τοϋ αίματος, και ε’νδυ- 
ναμοϋσι τά τόσον άναγκαία ταϋτα όργανα, όταν δέν 
γίνωνταιμέ υπερβολήν.

Γενικώς τά τοιαϋτα γυμνάσιά συμφερει να συναλ- 
λάσσωνται καί νά μεταβαλλωνται κατα την ηλικίαν, 
τό φύλον, τήν κράσιν, τό κλίμα, και την ωραν τοϋ έτους.
Οί νέοι, π. χ ., έχουσιν όλιγωτέραν ανάγκην σωμασκίας 
παρά τούς γέροντας, καί αί γυναίκες παρά τούς άνδρας. 
"Οθεν είς ε’κ τών ε’νδοξοτάτων άνδρών, οίτινες έγραψαν 
περί παιδαγωγίας, ό 'Ρουσσως, συμβουλεύει εις  ̂τας 
γυναίκας μόνον έκείνας τάς μηχανικάς τέχνας, αίόποί- 
αι δέν ζητοϋσι κίνησιν αλλα και ο φλεγματικός άν
θρωπος χρειάζεται πλειοτέραν άσκησιν παρά τόν χολε
ρικόν τέλος, είς τούς θερμούς τόπους καί καιρούς κρι- 
νεται πολύ όλιγώτερον άναγκαία ή γύμνασις παρ’ δσον 
είς τούς ψυχρούς. Καθώς δέ ή θεία πρόνοια, δίδουσα 
τόσον άφθονους τούς καρπούς τής γής είς τους κατοί
κους τών θερμών κλιμάτων, φαίνεται ότι ήθελησε^νά 
τούς άπαλλάξη άπό τούς πολλούς κόπους, τούς όποιους 
άναδέχονται ευκόλως οί κάτοικοι τών  ̂ψυχρών, ομοίως 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, οτι και έλιγωτερα σωμα
σκία είναι είς αυτούς άναγκαία. Ίωοντι η θερμοτης 
των τοιούτων τόπων άρκεί νά διατηρήση εις καλήν κα- 
τάστασιν τήν άδηλον διαπνοήν. Οθεν εκεί μαλιστα 
εύρίσκονται οί μακροβιώτατοι άνθρωποι- εξ ^έναντιας 
3ε, ή ψυχρότης τών βορείων κλιμάτων βιάζει τον άνθρω
πον είς πάν είδος άσκήσεως, τής οποίας πολλακις ουτος 
υπερβάλλει τά δρια μέ βλάβην τής υγείας καί αυτής
τής ζωής του.

’Εκτός δέ τής ε’νεργητικής ταύτης σωμασκίας είναι 
καί άλλη λεγομένη παθητική, επωφελής μάλιστα είς 
τούς άπό αρρώστιας αναλαμβάνοντας.

Ή  ζωή τών θαλασσοπόρων ύπόκειται είς τόσους κιν
δύνους, ώστε προς άντισήκωσιν τοϋ κακού τούτου ό Θεός 
ευδόκησε νά πάσχωσιν όλιγώτερον κατά τήν υγείαν. 
Ή  ν α υ τ ι λ ί α  δέ είναι γύμνασις άκατάπαυστος, 
έπειδή όλοι οί μυώνες ένεργοϋσι διά. νά μή̂  πεσωμεν, 
άν καί διά τήν συνήθειαν δέν συναισθανώμεθα τήν 
ε’νέργειαν ταύτην άλλά τό αίμα φέρεται εύκολωτερον 
είς τά μικρά άγγεία, καί ή αύξανομένη διαπνοή άμα 
γεννηθη έξατμίζεται διά τήν -συνεχή μεταβολής τής 
ατμόσφαιρας είς τό κινούμενον πλοίον ό^άήρ δέ τής 
θαλάσσης ούτος δέν διαφέρει παρά τόν οποίον άναπνέο- 
μεν ¿πάνω τής γής, ει’μή καθότι είναι ¿λεύθερος άπό 
τάς δηλητηρίους ζωίκάς καί φυτικάς αναθυμιάσεις.  ̂

Διά τούτο τήν ναυτιλίαν συμβουλεύουσιν οί δοχιμώ- 
τατοι ιατροί εις τούς πάσχοντας μαρασμόν καί μάλιστα 
αίμοπτυσίαν ανθρώπους. Ό  Κ. Λούδ παρατηρεί, ότι 
άπό 5741 ναύτας, τούς όποιους έθεράπευσεν, 360 μόνον
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ήσαν φθισικοί- και εκ τούτων δε πάλιν τδ εν έβδομον 
έπ α θ ον τδ κακόν, διότι έπεσον, ή κατ’ άλλον τρόπον 
έκτυπήθησαν. Ά λ λ ’ εις άλλους άρρωστους οί φθισικοί 
ήθελον είσ θ α ι Ιξάκις π λιότεροι. -Τόσον ή ε’λαφρά και 
ανεπαίσθητος της ναυτιλίας κίνησις ένισχύει τούς πνεύ
μονας κ α θ ’ δλων των εξωτερικών έπηρειών, καί φέρει τα 
υγρά άπδ τδ κέντρον είς την περιφέρειαν.

Ή  δ ι φ ρ η λ α σ ί α ,  ή κίνησις δηλ. εις κλειστόν 
όχημα, ολίγον ωφελεί, επειδή δεν άναπνεομεν καθαρόν, 
δροσερόν, και νέον πάντοτε άέρα· διά τούτο είς ε’κείνους 
μόνον τούς άνθρωπους πρέπει νά την συμβουλεύωμεν, 
όσοι δεν δύνανται νά περιπατησωσιν η νά ίππεύσωσιν.

Είναι δε λυπηρόν δτι είς τάς μεγάλας πόλεις της 
Ευρώπης εκείνοι μάλιστα φέρονται διφρήλατοι, δσοι 
έχουσι μεγαλητέραν ανάγκην ένεργητικής κινησεως καί 
σωμασκίας, οί τρυφηλοί δηλ. καί άβροδίαιτοι άρχοντες, 
οί πλούσιοι, οί μεγαλέμποροι, οί τραπεζίται, καί οί το- 
κισταί.

Εννοείται δ’ ευκόλως, δτι η κίνησις είς άνοικτήν 
άμαξαν ωφελεί, καθώς σχεδόν καί η ιπποδρομία.

Ά λλ’ αύτη αξίζει πάντοτε νά προκρίνεται. Είναι 
δέ διάφορα είδη ιππηλασίας, δηλ. τδ περιπάτημα, τδ 
βάδισμα, τδ τρόχασμα, τδ κάλπασμα, κτλ., τά όποία 
έχουσι διάφορον καθέυ ε’νέργειαν είς τδν άνθρωπον. 
"Ολαι γενικώς αί άρρωστίαι, δσαι πειράζουσι τά νεύρα, 
καθώς ή ύστερίτις, ή υποχονδρία, κτλ., η έχουσι χαρα
κτηριστικά συμπτώματα την άδυναμίαν του στομάχου 
καί των ε’ντέρων, την δυσπεψίαν, τούς άνεμους, κτλ., 
ωφελούνται άπδ την ιππασίαν.

’Αλλά χρεωστούμεν νά την έμποδίζωμεν, η τουλά
χιστον μόλις νά την συγχωρώμεν, είς άνθρωπους πά- 
σχοντας φθίσιν. Τότε πρέπει τουλάχιστον νά γίνεται 
μετρία κατά την βίαν καί τδν χρόνον. Καί άν μέν 
θέλωμεν νά προφυλάξωμευ την υγείαν, αρκεί οκτώ η 
δέκα μιλίων καθ’ ημέραν δρόμος· άν δέ πρόκειται νά 
ε’νισχύσωμεν την υγείαν, ολίγον θέλομεν ώφεληθην άπδ 
τόσην γύμνασιν.

Συμφέρει δέ, δχι μόνον τδ σώ^ια, άλλά καί τδ πνεύμα 
αύτδ νά κινήται- τούτο δέ γίνεται, δταν άλλάσσωμεν 
τόπον καί βλέπωμεν πάντοτε νέας θέσεις, δηλ. αλληλο
διαδόχους όρη καί φάραγγας, καί κοιλάδας καί δάση, 
καί πεδιάδας καί ποταμούς, κτλ. Διά τούτο συμφέρει 
μάλλον νά ε’πιχειρώμεν μικράς τινας οδοιπορίας καί 
περιηγήσεις, παρά τδ νά ίππευωμεν είς τδν αύτδν σχε- 
δδν τόπον πάντοτε.

’Ιδιαιτέρως δέ. πρέπει νά στέλλωμεν είς ψυχρά κλί
ματα τούς νευρικώς πάσχοντας, τούς επιληπτικούς, 
τούς υστερικούς, κτλ. ε’ς εναντίας δέ, οί υποχονδριακοί 
καί φθισικοί άς διευθύνωνται είς τούς θερμούς τόπους.

Άλλά κατ’ έξοχήν πρέπει νά κινώνται καί νά σω- 
μασκώσιν οί σπουδαστικοί άνθρωποι, εκείνοι δηλαδή 
δσοι. κατατρίβουσι τήν όλίγην ζωήν των είς τά βιβλία 
καί είς την μελέτην ε’πει δη ή ακινησία σκουριάζει, 
τρόπον τινά, τά άρθρα, άδυνατίζει.τόν στόμαχον, καί

βάφει τδ πρόσωπον μέ της ώχράτητος τδ νεκρικόν χρώ
μα. Δέν είναι λοιπόν διόλου άτοπον είς τούς τοιουτους 
ούτε νά ορχώνται, ούτε νά κολυμβώσιν, ούτε νά ίππευ- 
ωσ ιν.

Άλλά κάνενδς είδους άσκησις δέν ωφελεί τδν μονήρη 
άνθρωπον, καί είναι δύσκολον να είπη τις άν η έρημία 
βλάπτη τδ σώμα η τδ πνεύμα πλειοτερον. Πράγμα 
παράδοξον ! δτι πολλή ανθρώπων συνδρομή γέννα παν
τού άσθενείας, καί υπερβολική πάλιν μοναξία βλάπτει 
ομοίως καίρια την υγείαν. Διά τούτο ευχής έργον νά 
εΰρισκώμεθα μεταξύ τών γυναικών καί τών παιδίων 
μας- η, άν δέν εύτυχήσαμεν νά εχωμεν γυναίκας καί 
παιδία, άς ζητώμεν νά άναπληρωσωμεν τουλάχιστον 
την ελλειψιν ταύτην μέ ειλικρινείς φίλους.

Ποτέ, εί δυνατόν, άς μη κινώμεθα την νύκτα, καί μά
λιστα μετά τδ άριστον καί τδ δείπνον. Θέλουσι δέ 
είπείν ίσως τινές, οτι βλέπομεν συχνάκις τούς γεωργούς 
καί βάναυσους τεχνίτας ε’πανερχομένους είς τδ ίργον 
χωρίς ε’παισθητην βλάβην. Τδ ε’πιχείρημα δμως τού
το άναλογεί μέ την γνώμην εκείνου, δστις ήθελε συμ- 
βουλεύσειν ώς ωφέλιμον τήν χρήσιν τών ώμών κρεάτων, 
ε’πειδη εύρίσκονται τωόντι άνθρωποι δυνατοί, οίτινες 
χωνεύουσι τά ώμά κρέατα, καί άλλοι ομοίως δυνατοί, 
οί οποίοι δέν βλάπτονται εργαζόμενοι μετά τδ δείπνον 
άλλά πόσον ολίγοι είναι οί πρώτοι ! μέ πόσην δέ δυσα
ρέσκειαν άναλαμβάνουσι τάς συνήθεις ε’ργασίας των οί 
δεύτεροι!

Διά τούτο συμφέρει νά δειπνώμεν κυρίως τδ Ισπέρας- 
έπειδή κατ’ αύτδν τδν τρόπον θέλομεν έχε ευ δλην την 
ημέραν ε'ργάσιμ.ον, ώστε ή γεωργία, τδ ε’μπόριον, καί αί 
τέχναι θέλουσι κερδήσ.ειν ομοίως, καθώς ή υγεία, άπδ 
την τοιαύτην σωτήριον συνήθειαν.— Α ν © Ο Λ .  Κ ο ι ν ω φ .  

Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν .

Η Ρ Ω Σ Σ ΙΚ Η  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ —  
ΕΜ ΠΟΡΙΟΝ.

Σ νί'έχεια  χαί Τέλος άτίο Σ?λ. 8 8 .

Ο Τ α ν α ι ς ,  ό Βορυσθένης (Νίπρος), καί ό Τύρας 
(Νίστρος), τρείς τών κυριωτέρων ποταμών της 'Ρωσσίας, 
πρδς νότον διευθυνόμενοι, χύνονται είς τδν Εύξεινον 
Πόντον καί τήν Μαιώτιδα Λίμνην. Κατά διαφόρους 
ευθυβολίας είς τδ ενδότερον τής 'Ρωσσίας διαπερνών- 
τες, πεντακόσια δ’ εως χίλια μίλια κατά τδ μήκος 
ε’κτεινόμενοι, χρησιμεύουν ώς άγωγοί, δ ί  ων μετακομί
ζονται είς τδ παράλιον τά προϊόντα τής διαρρεομένης 
ΰπ’ αυτών μεγίστης χώρας· είς τάς ε’κβαλάς δέ τών 
ποταμών τούτων, ή κατά τήν περίχωρον, ήτο φυσικόν 
νά γεννηθώσιν αί μεγάλαι έμπορικαί πόλεις τής νοτίου 
'Ρωσσίας. Τδ είς τήν Μαιώτιδα. Λίμνην Ταγαρρόγον 
είναι ό φυσικός λιμήν τού Τανάϊδος, καί αυτού διενοήθη 
ποτέ ό Μέγας Πέτρος νά συστήση τήν καθέδραν τής 
αυτοκρατορίας του. Ή  ’Οδησσός, είς μικρόν κόλπον 
τοποθετημένη μεταξύ τών εκβολών τού Νίπρου καί τού
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Νίστρου, ούχί μόνον χρησιμεύει ώς άποθήκη τών φνσι- ¡
κών προϊόντων τής παμμεγέθους χώρας, μεθ’ ής  ̂οί δύο ·
ουτοι ποταμοί ανοίγουν συγκοινωνίαν, άλλα κατα συνε- :
πειαν τών προνομίων δσα χαίρεται, είναι προσέτι ο κυ- 
ριώτερος λ,ιμήν ολων τών ποταμών τής Ρωσσίας, οσοι 
ρέουν είς τάς δύο θαλάσσας τάς άποτελούσας τδ νότιον 
αύτής σύνορον. Πρδ μόλις μιας πεντηκονταετηρίδος ή 
’Οδησσός ήτο μικρά κώμη άλιέων, ύπδ Ταρτάρων μόνον 
κατοικουμένη· άλλ’ αύτοκρατορικά ψηφίσματα και άρι- 
στη θέσις ε’πετάχυναν τήν πρόοδον αυτής, άφού πρώτον 
εΙλκυσε τήν προσοχήν τής αύτοκρατορίσσης Αικατερί
νης. Τδ 1817 ό αϋτοκράτωρ Αλέξανδρος έξέδωκε δόγ
μα κηρύττον άτελή τδν λιμένα τής Οδησσού, και ota 
τριάκοντα έτη άπαλλάττον άπδ φορολογίαν τούς κατοί
κους. Ή  πόλις καί τά προάστεια περιέχουσι τώρα 
60,(100 κατοίκων- εάν δέ τά τής άτελείας προνόμια 
ποτέ δέν παρεβιάζοντο, πιθανόν οτι ήθελεν ε’φελκύσειν 
μεγάλητερον έτι πληθυσμόν. (

Τα έκ τής ’Οδησσού εξαγόμενα είδη συνίστανται ώς 
έπιτοπλείστον άπδ γεννήματα, άλειμμα, δέρματα, και 
μαλλίον, ώς καί σίδηρον καί χαλκόν έκ τών μεταλλείων 
τής Σιβηρίας, είς τδ Ταγαρρόγον πρώτον φερομένου̂ ς 
διά τού Τανάϊδος. Άλλά τδ πρώτιστον εμπορικόν εί
δος είς τδν Εύξεινον Πόντον είναι ό σίτος- ολων τών 
χωρών τής Μεσογείου πρώτιστη σιτοθήκη είναι ή 0-
δησσός. , ,

Ά πδ τού Νίστρου μέχρι τού Τανάϊδος, at ακται και 
τού Ευξείνου Πόντου καί τής Μαιωτιδος Λίμνης συνο
ρεύουν μέ άκαλλιεργήτους πεδιάδας, πλάτος εκατόν μι- 
λίων κατα μέσον δρον έχουσας, οπου βοσκονται και τρέ
φονται ικανοί βόες καί πρόβατα. Ο απο τού Ευςεινου 
Πόντου εξαγόμενος σίτος παραγεται εις τας επαρχίας 
τάς κειμενας επέκεινα τής περί τους αιγιαλους ποιμε. 
νικής ταύτης χώρας. Ί  δ δε πλείστον μέρος αύτού 
μετακομίζεται είς τήν ’Οδησσόν διά ξηράς άπδ τόπους 
Ικατδν εως τετρακόσια μίλια άπέχοντας. Αι μικραι 
σιτοφόροι άμαξαι άρχίζουν νά φθάνωσιν εις τήν Οδησ
σόν τδν Μάϊον, άλλ’ αί περισσότεραι δέν έμβαίνουν είς 
τδν τόπον αύτδν πρδ τού Iovvtou η Ιουλ.ιου. Κατα 
τινας ημέρας, είς τους τελ.ευταιους ουο μήνας, βλεπει 
τις πεντακόσια ή εξακόσια, κάποτε δε και χίλια τοι- 
αύτα φορεία είς τήν πόλιν εισερχόμενα.^ Ε ίς εν μόνον 
έτος, τδ 1817, δτε τδ σιτεμπόριον μάλιστα ήκμαζε, 
πρέπει νά είσήλθον είς τήν Οδησσόν περι τάς 160,000 
των φορείων τούτων άπδ τδν Μάίον εως τον Οκτώβριον. 
"Εκαστον δέ φορείον σύρεται ϋπδ δύο βοών.

’Επειδή δ Εύξεινος Πόντος δέχεται τά γλυκέα ύδα- 
τα τών μεγίστων ποταμών τής Ευρώπης καί Άσίας,^ ή 
ε’πιφάνειά του ταχέως παγόνει παρά τούς αίγιαλούς, 
ή δέ θαλασσοπλοΐα είς τήν ’Οδησσόν διαρκεί μόνον 
άπδ τά μέσα Μαΐου Ιως τα τελ.η Οκτωβρίου. ^

Ό  λιμήν τής ’Οδησσού λογίζεται άσφαλέστατος. 
Ή  πόλις έκ τής θαλάσσης φαίνεται κάλλιστα, ώραίας 
οικοδομάς έχουσα παρά τούς υψηλούς και άποτομους

βράχους, έφ’ ών είναι τοποθετημένη. Σχέδιον έχει 
τετραγωνικόν- οίκους δέ καλοκτίστους μεν, πλην άπο- 
κεχωρισμένους, ώστε δέν φαίνονται ώραίαι και όμοει- 
δείς αί άγυιαί· άστρωτοι δέ ουσαι, γίνονται τοσον 
λασπώδεις μετά τήν βροχήν, ώστε μόλις έμπορεί τις 
νά διαβή- πεζός. Ή  καύσιμος ύλη καί τδ ύδωρ είναι 
σπάνια καί άκριβά. Τδ κλίμα, καίτοι άστατον, δέν 
είναι νοσώδες.

Α Π Ο Δ Ε ΙΞ Ε ΙΣ  ΤΟΥ Χ ΡΙΣΤ ΙΑ Ν ΙΣΜ Ο Υ .
Ά ριθ. 7.

Τ Ε Ρ Α Τ Α  Κ Α Ι  Σ Η Μ Ε Ι Α .

Σ α ΦΕΣ έγινεν έκ τών προειρημένων, οτι οί ’Απόστο
λοι θαυματουργούντες διήγειρον τήν προσοχήν, καί είλ- 
κυον τήν άκρόασιν των ανθρωπων. Ιαυτα δε τα θαυ- 
ματουργήματα, ώς καί όσα διηγούνται οτι έπραξεν ό 
’Ιησούς, ή αναμφισβήτητα πρέπει νά ήσαν, ή ουδέποτε 
ήθελον πιστευθήν καθότι χρεία νά ένθυμώμεθα δτι 
ε’νηργούντο μεταξύ έχθρών, κυριευμένων άπδ τάς πλέον 
δυνατάς προλήψεις εναντίον τών Αποστόλων. Έ αν, 
παραδείγματος χάριν, διεδίδετο λόγος δτι οί Απόστο
λοι έκ θαύματος έθεράπευσαν ασθενείς, άλλ’είς τρόπον 
ώστε νά μένη άμφιβολία είτε αν αληθώς έγινεν η θ ε
ραπεία, είτε άν έγινε κατά υπερφυσικόν τρόπον,— οία- 
δήποτε τοιαύτη άμφιβολ,ια ήρκει να κλειση κατ αυτών 
τά ώτία τών άνθρωπων.

’Εκτός δέ τούτου, τά θαύματα έπρεπε νά ήναι καί 
τόσου πολυάριθμα καί τοσον πολ.υ ποίκιλα, ωστε να 
ύπερβαίνωσι τάς κοινώς άποδιδομενας εις τους μάγους 
δυνάμεις. Καθότι έφρόνουυ, ώς φαίνεται, οι πλειοτεροι, 
οτι οί μάγοι ήδύναντο να ένεργώσι θαύματα τινα, ουχι 
δ’ άλλα διαφορετικού είδους. ’Όντως δέ μάς ιστορεί
ται, δτι ό ’Ιησούς δχι μόνον έθεράπευε χωλούς, καί 
τυφλούς, καί ασθενείς, τινάς παρόντας καί τινας άπόν- 
τας, άνδρας, γυναίκας καί παιδία, άλλά καί νεκρούς 
άνέστησεν, έθρεψε πλήθη με ολίγους άρτους, καθησύ
χασε τούς ανέμους καί τα κύματα με την προσταγήν 
αυτού, έξήρανε δένδρου μέ τον λογον του, μετεβαλε το 
ύδωρ είς οίνον, κτλ. Ταύτα δέ πάντα έγιναν ώς^συγ- 
κατάβασις άναγκαία είς τήν τότε άσθένειαν τού αν
θρωπίνου νοός. Δέν έσυμπέραινον διαμιάς, δτι Αύτδς 
πρέπει νά ήναι άληθής προφήτης έξ έ νδ ς μόνον θαυ- 
ματουργήματος· άλλ’ έλεγον, ' Ο Χωριστός οταν έλθη, 
μήτι πλείονα σημεία τούτων ποιήσει, ων ουτος εποιησεν ; 
(Ίωάν. ζ'. 31.) Ωσαύτως είπε καί ό Νικόδημος, δχι 
• Ούδείς σ η μ ε ί α  δύναται ποιείν’ άλλ’ ‘ Ηύδείς τ a  ύ- 

ι τ a  τ à σημεία δύναται ποιείν, ά συ ποιείς, εαν μη η
ό Θεός μετ’ αύτού.’ (Ίωάν. γ . 2.) Και οί μαθηται, 
οίτινες είχον ίδείν τοσας εκ θαύματος ιατρειας, εξε- 
πλάγησαν ίδόντες δτι καί τήί» τρικυμίαν εξουσίαζεν ό 

. ’Ιησούς- ‘ Ποταπός έστιν ούτος, δτι καί οί άνεμοι και
; ή θάλασσα ΰπακούουσιν αύτώ ! (Ματθ. ί). 27.) ^
■ Τήν αυτήν δέ ποικιλίαν εύρίσκομεν και είς τά τών
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’Αποστόλων και άλλων Χριστιανών τον καιρόν ¿κείνον 
3αυματουργικά χαρίσματα· (ως ¿μπορείς νά ίδης εις 
Α'. Κορ. ιβ '., καί άλλαχού.) Χρεία δε και νά παρα
τήρησές ότι δεν ή3·ελεν εΰχαριστήσειν τά πνεύματα 
των άνθ-ρώπων ψιλώς νά ίδωσι παράδοξόν τι σνριβάν, 
έκτος άν ¿ γ ί ν ε τ ο  ύπό τών Αποστόλων ώς σ η μ ε  ί 
ο ν , μαρτυρούν την ε’κ Θεού αποστολήν αύτών. Άδύ- 
νατον η3·ελεν είσ3αι, εις το μέσον έχ3ρών ενρισκόμενοι, 
νά ώφελη3ώσιν άπδ σπάνιόν τι συμβεβηκδς, τό όποΓον 
νά καλέσωσι 3-αύμα, καί νά έξηγήσωσι κατά τρόπον 
εις τάς ιδίας αυτών προσποιήσεις χαριζόμενον.

Τούτο μεν πολλάκις έγινε προς ύποστήριξιν θρησκεί
ας η δόγματός τίνος, ήδη παραδεδεγμένου, ή σνριφώνον 
με τάς κλίσεις τον λαού. Οί Έ5νικο'ι προΒυμως άπέ- 
διδον ό,τιδήποτε 3-αυμάσιον εις την υπερφυσικήν μεσο- 
λάβησιν τον, Διός ή άλλον τινδς 3-εού ή 3εάς. Ουτω 
δε καί ό ΜωάμεΒ- ευκόλως κατέπει3ε τούς οπαδούς αυ
τού, οτι τινες άπδ τάς νίκας τον έγιναν ε’κ Βαυματος, 
καί ότι ό Θεδς έστελλεν άγγελονς νά μάχωνται υπέρ 
αυτού. ΤΗτο μέγας πολεμιστές· πλήρεις δ’ ενΒουοιχ- 
σμού, καί πρόΔυμοι διά κατάκτησιν, δόξαν, καί άρπα- 
γήν όντες οί οπαδοί αντον, πολλάκις κατετρόπονον 
πολύ άνωτέραν δύναμιν, νίκας κερδαίνοντες, αίτινες 
δικαίως ¿μπορούν νά όνομασ3ώσι 3αυμάσιαι, καίτοι 
ούχί 3αυμασιώτεραι τινών, τάς οποίας άλλοι ε’κέρδησαν. 
Δεν είναι λοιπόν παράδοξον άν ό Μωάμε3 ενκόλως κατέ- 
πειΒεν αυτούς, ότι ε’γίνοντο διά Βαυματος αί νίκαι των, 
καί ήσαν άπόδειξις ότι ό Θεδς ¿μάχετο ε’κ μέρους των.

Πάντοτε, άλη3ώς, ενρίσκονται άνθρωποι όνομάζον- 
τες Βαΰμα όποιονδήποτε παράδοξον σνριβεβηκδς, καί 
ριάλιστα έξηγούν αυτό κατά τάς ιδίας καί τάς προλή
ψεις των. ’Εάν τις σω3η άπδ ναυάγιον ή άλλον κίν- 
δννον μέ τρόπον άξιοσηριείωτον, πολλοί λέγουν ότι κατά 
Βαΰμα ε’σώ3·η. ‘Η ε’άν τις κατά παράξενον τρόπον 
άπολέση την ζωήν αντον, ή άν σννωριοσία τις άνακα- 
λυφ3η διά τίνος περίεργον μεΒόδου, ή, εν βραχυλογία, 
άν συμβή τι παράδοξον, ενρίσκονται πολλοί, οίτινες 
διαμιάς λέγουν αύτδ Β α ΰ μ α ,  ή μεσολάβησιν νπερ
φνσικήν, καί σημείον τής 3είας εννοίας ή δνσαρεσκείας 
προς τινα των ενεχόμενων μερών.

Άλλά 3ρασύτατον είναι νά ε’κφραζώμε3α οντω πως' 
ριάλιστα δε καί παραβιάζομεν τδν νόμον τής Χριστια
νικής αγάπης, οσάκις λέγομεν οτι ό αιφνίδιος 3-άνατος 
ή ή μεγάλη S-λίψις τινδς συνέβη ε’κ Βαυματος πρδς παι
δείαν αντον. Τοντο έπραξαν οί κάτοικοι τής Μελίτης 
ώς πρδς τδν 'Άγιον Παύλον, ότε είδον τήν έχιδναν 
κρεμαμένην εις τήν χείρά τον, καί ε’σνμπέραναν ότι 
πρέπει νά ήναι φονενς καταδιωκόμενος υπό τής 3είας 
έκδικήσεως. (Πράξ. κή. 3, 4.) Τήν άνελεήμονα ταύ- 
την S-ρασύτητα μέμφεται ό Κύριος ήμων είς Λονκά ιγ'. 
2, 3. Οί κάτοικοι τής Μελίτης ήσαν χμχΒεΐς είδω- 
λολάτραι· άλλ’ ήριεΐς, οί περισσοτέρας -/νοσείς έχοντες, 
έφείλοριεν καί ορθότερα νά κρίνωμεν. Ενκόλως ¿μπο
ρείς νά κατανοήσης, δι’ ολίγης σκέψεως, ότι άπλονν τι

3 - α ν μ ά σ ι ο ν  σ ν μ β ε β η κ δ ς  άφ’ εαυτού ονδέν 
ά π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι ·  άλλ’ όπόταν τις π ρ ά ξ η  τί ύπερ- 
βαΐ,ιον τήν άνΒ-ρωπίνην δύναμιν, ή π ρ ο ε ί π η τί νπερ- 
βαίνον τήν άν3ρωπίνην πρόβλεψιν, καί κάμη τοντο 
μαρτύριον τής εκ Θεον έλενσεώς τον, τότε καί τότε μόνον 
κνρίως λέγεται ότι προσφέρει νπερφνσικήν ή διά θαύ
ματος άπόδειξιν. "03-εν καί τά νπό τον ’Ιησού καί 
τών ’Αποστόλων γενόμενα καλούνται εις τάς Γραφάς, 
(ώς άλη3ώς ήσαν), ούχί μόνον τ έ ρ α τ α ,  άλλά καί 
σ η μ ε ί α ·  τοντέστιν, ά π ο δ ε ί ξ ε ι ς  κατά Βαΰμα. 
(Μάρκ. ιφ'. 20).

Παραδείγματος χάριν τδ νά παύση έξαφνα σφοδρά 
τρικνμία καί ν’ άκολου3ήση εντελής γαλήνη, είναι μεν 
παράδοξον, άλλ’ άφ’ έαντον ονδέν άποδεικννει. Ά λλ’ 
δτε οί μαάηταί ήκονσαν τδν Ίησούν προστάσσοντα 
καί ε’πιτιμώντα τδν άνεμον καί τά κύματα, τά οποία 
καί πάραντα ε’γαλήνισαν, όρ3-ώς ε’στοχάσΒ-ησαν τοντο 
ώς σ η μ ε ί  ο ν οτι ό Θεδς ήτο μετ’ αντον. (Ματ3·. ή. 
26.) Παρομοίως δέ νά ζωογονη3ή αίφνιδίως καί νά 
άναστη3"ή ό τδ φαινόμενον νεκρός είναι τωόντι Βαυμα- 
στόν άλλ’ άφ’ Ιαντον είναι άπλώς 3  αν μα. Ά λλ’ δτε 
ό ’Ιησούς είπεν είς τδ τέκνον τον Ίαείρον, (Λονκ. ή. 54), 
καί είς τδν νίδν τής ε’κ Νάίν χήρας, νά άναστη3ώσι, 
καί έκαστος αντών άλη3ώς άνέστη κατά τδν λόγον τον, 
ταύτα έγιναν δείγματα τής 3είας αντον άποστολής. 
Ταύτα ήσαν ε’κ των έργων, τά όποία, ώς είπεν, ¿μαρ
τυρούν περί Αντον. Πάλιν, ε’άν τις ε’ναντιούμενος είς 
ιδιαιτέραν τινά 3ρησκευτικήν αίρεσιν ή σύστημα, χάση 
αίφνιδίως τήν δρασιν αντον, ή3ελεν εΐσΒχι 3ρασύτατον 
νά κηρύξωμεν εύ3ύς ότι ε’τυφλώ3η πρδς παιδείαν. Ά λλ’ 
ότε ό Ά γιος Παύλος ε’πέπληξε τδν Έλύμαν, καί ε’δηλο- 
ποίησεν δτι ή χειρ τον Κνρίον ήτον επ’ αντον, καί ?τι 
έμελλε νά τυφλω3ή, άμέσως δέ σκότος έπέπεσεν είς αυ
τόν, (Πράξ. ιγ'. 10, 11), ό 'Ρωμαίος ανθύπατος ¿θεώ
ρησε τοντο ώς σ η μ ε ί ο ν  καί κατά σννέπειαν ε’πί- 
στενσεν είς τά νπό του Παύλου διδασκόμενα.

Ό,τιδήποτε Βαυμαστόν, είς βραχυλογίαν, είναι τότε 
(καί τότε μόνον) υπερφυσικόν σ η μ ε ί ο ν  , όποταν έ κ- 
τ ε λ ή  ή π ρ ο λ έ γ η  τις αντδ κατά τρόπον ύπερβαί- 
νοντα τήν άν3·ρωπίνην δύναμιν, καί κάμνη αντδ μ α ρ  - 
τ ύ ρ ι ο ν  τής άλη3είας των όσα λέγει. Τοντο δέ δι. 
καίως ¿μπορεί ν’ άπαιτη3ή παρ’ όποιονδήποτε έπαγγελ- 
λομένου δτι είναι Απόστολος ε’ξ ουρανού. Διότι, ¿αν 
ξένος τις ήρχετο πρδς σέ, ¿παγγελλόμενος ότι φέρει 
αγγελίαν παρά τίνος φίλου σου, φυσικά ή3ελες περιμέ- 
νειν νά σέ δείξη τδ χειρόγραφον τού φίλου ¿κείνου, ή 
άλλο τεκμήριου τοιούτον, πρδς άπόδειξιν δτι άλη3ώς 
έστάλ3·η. 'Ωσαύτως δέ, καί όπόταν ίλ3η τις είς τήν 
ήμετέραν βασιλεύουσαν ώς πρέσβυς άπ’ άλλην τινά χω
ράν, άπαιτείται πρώτον νά παρονσιάση τα π ι σ τ ω τ ι 
κ ά  τ ο υ ,  ώς λέγονται- τοντέστιν, έγγραφα άποδει- 
κνύοντα δτι δέν είναι πλάνος, άλλά τωόντι ώς πρέσβυς 
έπιτετραμμένος. ’Επίσης δέ όρ3δν είναι ν’ άπαιτώμεν 
παρά τών έπαγγελλομένων ότι φέρουν αγγελίαν άμέσως
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εξ ουρανού, ώστε νά μάς δεικννωσι τα π ι σ τ ω τ ι κ ά  
τ ω ν ·  τουτέστι, τοιαύτας ΰπερφνσικάς δυνάμεις, όποιας 
ό θεδς μόνος ήδύνατο νά παρέξη, ώς σημείον ή τεκμή- 
ριον αποδεικτικόν τού άλη3ούς τής 3είας αυτών έπι-
τροπής. / /

Άλλά τδν κανόνα τούτον πολλάκις παραβλέπουν οι 
ευκολόπιστοι καί δεισιδαιμονες, και προ3νμούνται να 
έξηγώσιν ώς υπερφυσικόν σημείον πάν σπάνιον συμβε- 
βηκδς, κα3ώς νίκην, ή λιμόν, ή τρικυμίαν, ή αίφνίοιον 
άνάρρωσιν, ή τά όμοια, όπόταν ε’ξηγώνται είς τρόπον 
ώστε νά συμφωνώσι μέ τάς προλήψεις αυτών, και την 
θρησκευτικήν πίστιν, είς τήν όποιαν ήδη κλίνουν. I οι- 
αύτας όμως υπέρ εαυτών προλήψεις δεν εΰρήκαν οι Α
πόστολοι. Ουδέποτε ή3ελε τούς συγχώρησήν νά έξη- 
γήσωσι κατά τδν ίδιον αύτων τροπον παραξενον τι συμ- 
βεβηκός. Έ ξ έναντίας, πάσα ή δεισιδαιμονική εύκο- 
λοπιστία τού λαού ήναντιούτο εις αύτονς. Αντι ο̂ε 
προ3·νμως νά κράζωσιν οί άν3ρωποι 3 α ύ μ α !  ^όποτε 
συνέβαινε παράδοξόν τι, καί να εξηγώσιν αύτο προς 
χάριν τού Χριστιανισμού, οί Απόστολοι εύρήκαν τονς 
πλέον εύκολοπίστους διατεθειμένους μάλλον ν αποδιδω- 
σι τά Χριστιανικά 3αύματα είς τήν μαγείαν.

Διά νά κάμωσι λοιπόν προσήλυτους, η και μονον να 
λάβωσιν άκρόασιν, ήτο χρεία νά δειξωσιν (ως τα βιβλία 
μας λέγουν ότι έδειξαν) πολλά δυνατά έργα, προδήλως 
γενόμενα ύπ’ αύτών, ώς τά Σημεία Αποστολου.

Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α  Τ Η Σ  Α Ρ Ι Θ Μ Η Τ Ι Κ Η Σ .

Α ρ ι θ μ ο ί  τινες έχουν άξιοπεριεργους ιδιότητας· η 
γνώσις δέ τινών άπδ τάς ιδιότητας ταύτας συντέμνει 
πολλάκις τάς άρι3μητικάς πράξεις. Παραδείγματος 
χάριν, πασίγνωστον είναι ότι πολνπλασιαζοντες με 10 
χρειάζεται μόνον νά προσ3έσωμεν μηδενικόν είς τδ τέ
λος τής πολυπλασιαστέας ποσότητος· μέ 100, δυο μη
δενικά, κτλ. Ά ν  3έλης νά πολυπλασιάσης μέ 5, 
πρόσΒες μηδενικόν, καί διαίρεσε το κεφαλαιον με 2, 
επειδή πεντάκις λαμβανομένη οίαδήποτε ποσοτης είναι 
τδ ήμισν τής αυτής ποσότητος δεκάκις λαμβανομένης· 
— οντω,
2)2,689,530

1,344,765
Παράγει τδ αύτδ γινόμε

νον ώς

Γ 268,953

Άρι3μοί τινες, ώς ό 9 καί ό 3, έχουν πολλά περιέρ- 
γους ιδιότητας. ’Εάν τις χαρακτήρ, μηδενικά έχων 
κατόπιν αυτού, διαιρε3ή μέ 9, τδ πηλίκον 3-έλει συνί- 
στασίται άπδ Ινα μόνον χαρακτήρα, δηλαδή, τον πρώ
τον χαρακτήρα τού διαιρετέου, ώς—

9)600,000 9)40,000

66,666-6 44,444-4
Έ άν μία ποσότης ε’μπορη νά διαιρετή μέ 9, (  9)549

καί τδ κεφάλαιον τών χαρακτήρων αυτής, όταν < -------
συναφ3ώσιν, ¿μπορεί ώσαύτως νά διαιρε3η μέ (  61
9·— οντω, 5, 4, 9, συναπτόμενοι, κάμνουν 18, ό οποίος 
άρι3μδς είναι διαιρετός μέ 9. ’Εάν ή ποσότης 549 
πολυπλασιασ3η μέ οίονδήποτε χαρακτήρα, και τδ γινό
μενόν ¿μπορεί ώσαύτως νά διαιρε3η μέ 9, ώς

ϊ  Γ  3
2

549 9
6 I Καί τδ κεφάλαιον τών χαρακτήρων / 4

<
[  1,344,765

Διά νά πολυπλασιάσης μέ 25, προσ3ες δυο μηδε
νικά, κα3ώς διά νά πολυπλασιάσης μέ 100, καί διαί
ρεσε με 4, έπειδή 25 είναι τδ τεταρτημόριον τών 100· 
— οντω,

4)36,849,200

9 ,2 1 2 ,3 0 0

Παράγει τδ αύτδ γινόμε
ν ο ν  με όλιγωτέρους χαρα

κτήρας, ώς ¿άν ¿πολυ- 
πλασιάζομεν 368,492 

μέ 25·— οντω,

368,492
25

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

9)3294

9,212,300

3 6 6

Καί τδ κεφάλαιον τών χαρακτήρων^ 
τού γινομένου ¿μπορεί προσέτι να δι
αιρετή μέ 9·— ουτω, 9)18

Διά νά πολυπλασιάσης μέ 9, πρόσ3ες μηδενικόν, 
καί άφαίρεσε τήν πολυπλασιαστέαν ποσότητα-— οντω, 
43,260 "1 Γ 4,32643,260 "1 

4,326 L Παράγει τδ αύτδ γινόμενον ώς

38,934 38,934

Ταντοτρόπως, διά νά πολυπλασιάσης μέ 99, προσ3ες 
δύο μηδενικά· μέ 999, τρία μηδενικά, κτλ. Αί ιδιό
τητες ανται τού χαρακτήρος 9 ¿νισχνονν τδν νέον άρι3- 
μητικδν νά έκτελέση διασκεδαστικόν τι παίγνιον, άρ- 
κετδν νά διεγείρω τδν Βαυμχσμον τών άμυήτων.

Άφού έκλέξης σειράς τινας άρι3μών, αί όποίαι δυ- 
νανται νά διαιρε3ώσι μ* 9, ώις 365,472, 821,754, 
κτλ., άπαίτησε παρά τίνος νά πολυπλασιαση κρυφίως 
οίανδήποτε τών σειρών τούτων μέ όποιον χαρακτήρα 
3-έλει, νά ¿ξαλείψη ενα αριΒμόν τού γινομένου, και να 
σέ γνωστοποιήση τούς ε’πιλοίπους χαρακτήρας, 
κα3’ όποιανδήποτε τάξιν άγαπα· σύ δε τοτε, 
βοη3ούμενος άπδ τήν γνώσιν τών άνωτέρων ιδιο
τήτων τού 9, ευκόλως Βέλιις δηλοποιησειν τον 
ε’ξαλειφ3έντα άρι3μόν. Οΰτμ, Οπό3ες ότι 365,

472 είναι οί ¿κλεχ3έντες άρι3μοί, ό 
365,472 ") δέ πολυπλασιαστής ιίναι 6· έάν λοι- 

6 ^ πδν έξαλειφ3ή ό 8, 3έλουν δο3ήν εις 
2192832 1 σ* οί άρι3μοί ουτοι·

Τδ κεφάλαιον τών άρι3μώγ τούτων είναι 19·^
19, διαιρούμενον μέ 9, άφίνει υπόλοιπον 1· χρειάζεσαι 
λοιπόν 8 νά συντέλεσης καί άλλον 9· ό3εν 8 είναι
ό εξαλειφτείς άρι3μός. _

Διά τής χρήσεως τού 9 έμπορούμεν ν’ άποδειξωμεν

2 
1 
9  
2 
3  

2

19
8

άλλά
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τήν ορθότητα όποιασδήποτε πράξεως είς τον πολυπλα- 
σιασμόν.

® Ύπόθες ότι 5623 πολυπλασιάζεται μέ 5623 
6 327· διά νά βεβαιωθης περί τής όρθό ■ 327
^ τητος τον πολυπλασιασμού, πράξε ώς 3936.1 
'3 άκολούθως·— Σύναψε πρώτον 5, 6, 2,3, 11246 

9)16 και ευρε ποσάκις έ 9 περιέχεται εις το 16869
1—7 κεφάλαιον, σημείωσε δε το υπόλοιπον 1838721 

g τούτο θέλει είσθαι 7· πρόσθες έπομέ- 
2  νως 3, 2, 7, κα'ι κάμε το αυτό- το ύπό- 
Π λοιπον ενταύθα θέλει είσθαι 3· πολυ- 

πλασίασε όμού τούς δυο τούτους χαρα-
κτηρας, διαίρεσε με 9, καί σημείωσε το

1—3 υπόλοιπον- πρόσθες έπειτα τούς άριθ-^ 
7  μούς του γινομένου, καί διαίρεσε μέ 9.
3  Ά ν  ή πραξις ήτον ορθή, το υπόλοιπον

nu,. 1 3-έλει είσθαι το αυτό, ώς το τελευταΓον,
 δηλ. 3"— ουτω,
2-3

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Α Μ Ε Λ Ε Ι Α Σ  T O T  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ .

Ε ιπε  με, δεν συγκείμενα άπο δύο ουσίας, ψυχήν 
λέγω καί σώμα. ; Διατί λοιπον δεν φροντίζομεν εξίσου 
καί περί των δύο ; άλλά το μεν σώμα κατά πάντα τρό
πον προσπαθούμε ν να θεραπεύωμεν, καί είς τούς ιατρούς 
διδοντες χρήματα, καί ημείς αυτοί πολλην φροντίδα 
λαμβάνοντες περί αύτού, καί με πολυτελή φορέματα 
Ενδόνοντές το, καί τροφήν παρέχοντες εις αύτό υπέρ το 
πρέπον, καί θέλομεν να εΰρίσκεται πάντοτε εις άνεσιν, 
καί άπο κάνέν άρρώστημα διόλου νά μην Ενοχλήται- 
άλλά καί το παραμικρόν ε’άν το ε’νοχλη, κινούμεν πάντα 
λίθον, ώστε νά διορθωθη το της λύπης πρόξενον. Καί 
ταύτα μέν κάμνομεν διά το σώμα, το οποίον εΓναι την 
ουσίαν κατώτερον διότι τί υπερτερεί, είπε με, ή ψυχή 
ή το σώμα; "Αν θέλης νά ίδης την διαφοράν, στοχά- 
σου οτι το σώμα τίποτε δεν αξίζει άφοϋ ή ψυχή άνα- 
χωρήση. Σύ λοιπον, δστις προβλέπεις τόσον διά το 
σωμα, διατί τάχα καταφρονείς την ψυχήν, καί ουτε 
την άρμόδιον τροφήν θέλεις νά της μεταδίδης, την άπο 
τάς θείας Γραφάς λέγω παραίνεσιν, ουτε νά βάλης τά 
Επιτήδεια ιατρικά είς τάς πληγάς αύτής καί τά ελκη, 
τά όποια της άφανίζουν την δύναμιν, καί της κόπτουν 
την παρρησίαν, άλλά καί υποφέρεις νά την παραβλέ- 
πης λιμοκτονουμένην, καί διαφθειρομένην άπο τά ελκη, 
καί κειμένην είς τό μέσον, νά είπω ουτω, ώς είς σκύ
λους, είς τούς πονηρούς καί άτοπους διαλογισμούς, ώστε 
νά την διασπωσι, καί νά της χαλώσι τον τόνον ολον ; 
Διατί, καθώς προνοούμεθα διά τό ορατόν σώμα, δεν 
προβλέπομεν κατά τόν αυτόν τρόπον καί διά την ψυχήν 
την άσώματον καί άόρατον, ¿πότε καί ή περί ταύτης 
επιμέλεια όχι μόνον είναι εύκολος καί ελαφρά, άλλα 
καί ανέξοδος καί άκοπος; Καί προς μεν του σώματος 
την Επιμέλειαν, καί είς του σώματος τάς άρρωστίας, 
ανάγκη νά γένη χρημάτων δαπάνη πολλή, καί τινα μέν

άπ’ αύτά νά Εξοδεύωμεν είς τούς ιατρούς, τινά δέ είς 
τά λοιπά όλα χρειώδη, πρός τροφήν λέγω καί ενδύματα, 
χωρίς νά είπω ότι δαπανούν ταυτα οι περισσότεροι υπέρ 
τήν χρείαν, μεταχειριζόμενοι άμετρίαν πολλην. Είς 
δέ την ψυχήν κάνέν άπό τά τοιαύτα δεν χρειάζεται· 
άλλ’ άν θελήσης, ώς καθημέραν ε’ξοδεύων τά χρήματα 
χορηγείς εις το σωμα την τροφήν, ουτω νά μη παρα- 
βλέπης καί την ψυχήν άπό πείναν φθειρομένην, καί 
νά τής δίδης άνέξοδα τήν κατάλληλου τροφήν, τήν άπό 
τής άναγνώσεως τών θείων Γραφών καί τής πνευματικής 
νουθεσίας παραίνεσιν— διότι λέγει, 4 Ούκ ε’π’ άρτω 
μόνον ζήσεται άνθρωπος, άλλ’ ε’πί παντί ρήματι ε’κπο- 
ρευομένω διά στόματος Θεού·’—-άν ουτω, λέγω, θελή
σης νά πράξης, 3-έλεις πράξειν φρονιμώτατα, καί ώς
αρμόζει εις τής φόσεως ημών τό κυριώτερον μέρος__
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ .

ΑΙ ΚΙΝΙΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ.
Χ ν ν ί χ ι ι α  x a  ' V h . o c  a r t ο Σ ίλ .  8 4 .

Ω ς πρός τά κυριώτερα, τό ΠεκΓνον μένει σχεδόν 
είς τήν επί του Μάρκου Πόλου κατάστασιν, τήν οποίαν 
ήδη περιεγράψαμεν είς τόν τελευταΓον άρι3μόν. Με- 
τηλλάχ3η όμως τό σχήμά του άπό ε’ντελές είς ε’πίμηκες 
τετράγωνον, ή δέ κυρίως πόλις κατέχει δώδεκα μόνου 
τετραγωνικών μιλίων έκτασή. Αί πάλαι αύτης δεν 
είναι πλέον δώδεκα, άλλ’ εννέα. Τά προάστειά της, 
τά τόσον ευμεγέθη επί του ε’κ Βενετίας περιηγητοΰ, 
φαίνεται ότι βαθμηδόν παρήκμασαν είς τό διάστημα 
τών παρελθουσών δυο εκατονταετηρίδων. Οί τής 'Ρώ
μης πρώτοι άπόστολοι εΰρήκαν αύτά μεγαλωτατα- τό 
δέ 1720 ό ’Ιωάννης Bell περιγράφει αύτά ώς πολύ Εκ
τεταμένα · άλλά κατά τόν Staunton είς δεκαπέντε μό
νον λεπτά διεπέρασεν ή ’Αγγλική πρεσβεία, καίτοι 
βραδύτατα προβαίνουσα, τό προάστειον, δι’ου ε’μβήκεν 
είς τό ΠεκΓνον, είς είκοσι δ’ ε’κεΓνο, δι’ ου άνεχώρησεν.

Ή  καθαυτό πόλις διαιρείται είς δύο, τήν Κινικήν 
καί τήν Ταρταρικήν. Έξωθεν τίποτε άλλο Ελκυστικόν 
δέν παριστάνει είμή τά μακρά τείχη*, υψος μέν έχοντα 
ώς τριάκοντα ποδών, πάχος δέ ώς είκοσι, τούς είς τάς 
πλευράς τών τειχών τούτων πολυαρίθμους πύργους, καί 
τούς υψηλούς πυλώνας. ’Εντός τής πόλεως δέν υπάρχουν 
ουτε πύργοι, ουτε κωδωνοστάσια, ουτε θόλοι, ουτε οβε
λίσκοι, ουτε μεγάλα τινά δημόσια κτίρια ΰψουμενα ύπερ- 
άνω τών επίλοιπων— ουτε καν μία καπνοδόχη ε’ξέχει 
άπό τά τών οίκων δώματα· άλλ’ε’πειδή ουτοι μέν είναι 
σχεδόν ίσούψεΓς, αί δέ ρυμαι κατ’ εΰθεΓαν γραμμήν 
άπασαι, ή πόλις φαίνεται ώς εύρύχωρόν τι στρατοπεδον, 
ή συνάθροισμα σκηνών άπό κάνναβιν, διαφέρουσα μόνον 
καθ’ οτι αί στέγαι είναι βεβαμμέναι ούχί μέ λευκόν, 
άλλά μέ κόκκινον, γαλανόν, καί άλλα χρώματα. ’Α
κόμη καί είς τήν πρωτεύουσαν όλιγώτατοι εκ τών οίκων

*  Τ ά  τΑ χ η  ΐαΑ ΐα  » ν α ι  φχοδομημίνα ¿$ ήλιοχ αν 0-f ον Λ λ ι ν  

χαι xoxxu-rijí rtÍTpaj.
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έχουσιν υπέρ τήν μίαν στέγην. ΚεΓται δέ ή πόλις ε̂ ς 
πεδιάδα, συνορεόουσαν πρός τά άκρα μέ τά βουνά τής 
Ταρταρίας, ή μακρυνή τών οποίων θέα πλήττει εύαρε-
στως τούς οφθαλμούς. _ /

Πριν ε’μβώμεν είς τά τείχη, χρεία νά παρατηρησω- 
μεν οτι ό είς τό ΠεκΓνον άγων δρόμος είναι καλλιστα 
ε’στρωμένος άπό κοκκωτους λίθους, εξ εως δεκαεξ ποδών 
τό μήκος, καί άναλόγως πλατείς, καί οτι αί μέγισται 
αυται πλάκες πρέπει δλαι νά’μετεκομίσθησαν τουλάχι
στον εξήκοντα μίλια, καθότι τά πλησιέστατα όρη,̂  όπου 
εΰρίσκονται κοκκωτής πέτρας λιθοτομιαι, είναι τά την 
Κίναν άπό τήν Ταρταριαν διαιρούντα*. —

Άφοϋ δέ τις είσέλθη ε’ντός τών πυλών, αΐτινες είναι 
διπλαί, καινόν καί παράδοξον θέαμα παρισταται εις 
τούς οφθαλμούς του. Δυο εύθόταται άγυιαί, τέσσαρα 
μίλια μακραί, καί 120 πόδας πλατεΓαι, εκτείνονται 
παράλληλοι άπό δύο πύλας κατά τό νότιον τείχος εως 
δύο πυλών είς τό βόρειον τείχος- ταότας δέ διασταυρό- 
νουν όρθογωνίως δύο άλλαι άγυιαί του αύτοΰ μεγαλο
πρεπούς πλάτους. Είς μίαν τών κυριωτέρων τούτων 
¿δών προβαίνων ό περιηγητής, βλέπει Ενώπιον αυτού 
διπλήν σειράν εργαστηρίων, έξωθεν τών όποιων, ως προ- 
ελέχθη, κρέμανται πρός ε’πίδειξιν αί πραγματείαι, και 
ΐστανται λαμπροί σημειοφόροι στύλοι, ούχί μόνον κατε- 
στολισμένοι άπό τάς βεβαμμένας καί χρυσωμένας επι- 
γραφάς, αΐτινες εκθέτουν τήν φυ'σιν τών πραγματειών 
καί τήν σπάνιον τού πραγματευόμενου τιμιότητα, αλλα 
καί γενικώς περιτετυλιγμένοι με μεταξωτας ταινίας, 
παντός δέ χρώματος καί παντος ειοους σημαίας κρέμα 
μένας έχοντες άπό κορυφής μέχρι εδάφους, καθ’ δμοιον 
άλλά καί ζωηρότερου έτι τρόπον παρά τά κατάρτια πο
λεμικής νηός είς μεγάλην έορτάσιμον ήμέραν.  ̂Αί πλευ- 
ραί τών οίκων είναι μόλις ολιγωτερον λαμπραι, βεβαμ
μέναι γενικώς ούσαι απο λεπτόν τι χρώμα, μετα χρυσών 
κοσμημάτων. Πάντη άντιθέτως πρός τάς ήμετέρας 
ιδέας καί συνήθειας τά πλέον Επιδεικτικά τών είς πω- 
λησιν Εκτεθειμένων ειδών είναι at νεκροθηκαι. Εις 
τάς οδούς ταύτας βλέπει τις συνεχές πλήθος καθ’ολην 
τήν ημέραν, μόλις οιακοπτομενον. Ρεει δε κατα δυο 
πλάγια, καί καθ’ εν κεντρικόν ρεύμα.  ̂Είς τό μέσον 
ρεύμα είναι οί Μανδαρίνοι και μεγιστάνες της αυλής, 
έφιπποι ή Επί σηκωτών άμαξών, παρακολουθουμενοι 
άπό τούς πολυαρίθμους αυτών θεραποντας, οιτινες βα
στάζουν σκιάδια, σημαίας, βεβαμμενους φανούς, και 
άλλα τής εύγενείας παράσημα'— I. αρταροι στρατιώται 
προβαίνοντες έφιπποι, ή άνοίγοντες τόν δρομον οια τής 
τών μαστίγων Εφαρμογής είς τά νώτα τού πλήθους·—  
μακραί σειραί καμηλών, άνθρακας φέρουσαι άπό τήν 
Ταρταριαν, καί άμάξια λαχανοφόρα ε’κ πάσης κόγχης 
προκύπτοντα·— κυρίαι φερόμεναι Εντός είς πολυτελείς 
έδρας, αιτινες τά μέγιστα συνειθίζονται·— γαμήλιοι

* A fyfi ο Λόρδος Macartney,  o ft χ α ίά  tr¡v Irtapxiav, órtov χ ι ι-  
ται το Π ιχΑ ον, èfr  ί-ύρηχΕ»· o i f s  το λι^άριοκ.

καί επικήδειοι πομπαί, τών φερέτρων είς τήν μίαν πε- 
ρίστασιν καί τών οχημάτων είς την άλλην οντων κεχρυ- 
σωμένων καί εσκεπασμένων άπό μεταξωτούς χειροποίη
τους ουρανούς, τών δ’ Επικήδειων πομπών ούσών τών 
πλέον λαμπρών μερίδων τής κινητής ταύτης είκόνος.

Τά δέ πλάγια ρεύματα συμπληρούσιν οί άγοράζον- 
τες, πωλούντες, καί άνταλλάσσοντες· ή Επικρατούσα 
ευθυμία, τύρβη, καί σύγχυσις, είναι μεγαλητεραι παρ’ 
όσον' ήδυνατό τις νά Ελπίση ε’κ τού γενικού χαρακτήρος 
τών Σινών ό πωλητής άνακηρύττει τάς πραγματείας 
του, ό άγοραστής παραπονείται καί άναβοα , ό κουρευς 
περισείει καί συγκρουει τό τριχολάβιον αυτού εις τον 
άέρα, κωμωδοί καί ίατροκάπηλοι, άγύρται καί μουσικοί, 
μεταπράται καί τα δέματα αυτών, θαυματοποιοί, μοι- 
ρολόγοι, καί Εξορκισταί, δέν αφινουσιν ουτε σπιθαμήν 
κενήν Επί τών τής οδού πλευρών. Ο θόρυβός δε ουτος, 
καί ή τύρβη, καί ή πληθύς, δέν περιορίζονται είς με
ρικήν τινα τού ενιαυτού ώραν η περιστασιν, αλλ Επι- 
κρατούσι καθ’ έκάστην τού χρόνου. 4 Μόλις ποτε διεβην 
άπό τάς πύλας,— τούτο δέ συνέβαινε δίς τής εβδομάδας 
η καί συχνότερα,’— λέγει ό Barrow, < χωρίς νά περιμείνω 
άρκετήν ώραν έωσού τό πέρασμα νά άδειάση, Εξαιρέτως 
τό πρωί, άν καί δύο ή τρείς στρατιώται Επροσπάθουν 
μέ τάς μάστιγας αυτών νά καθαρίσωσι τόν δρόμον.’ 
Ό  άριθμός τών είς τήν πληθύν ταύτην γυναικών δέν 
είναι ποσώς άνάλογος μέ τόν άριθμον τών άνορών. Εις 
τήν πρωτεύουσαν, οί Σιναι περιοριζουσι τας γυναίκας 
αυτών μάλλον παρ αλλαχού· μολονοτι δε εις τας ήσυ
χους ρυμας ή τάς στενάς οδούς φαίνονται κάποτε νέαι 
κόραι (πάντοτε άποσυρόμεναι δταν πλησιάζωσιν άνδρες) 
τάς σύριγγας αυτών καπνίζουσαι είς τάς θύρας τών 
οίκων, γυναίκες ομως βλέπονται ολιγαι, πλην Ίαρτα- 
ρίδων, είτε είς τό μέσον τού πλ.ηθους ειτε εις τας στε
νωπούς. Άλλ’ αί τών Ταρτάρων γυναίκες περιφέρονται 
πανταχού καί πεζαί καί έφιπποι, κατ’ άνδρας όχούμε- 
ναι. Βλέπονται είς τό πυκνότατον τού πλήθους, μακρα 
μεταξωτά ίμάτια φορούσαι, φθάνοντα μέχρι ποδο'ν, οίτι- 
νες τοσούτον φαίνονται υπέρ τό πρέπον μεγάλοι, όσον οι 
τών Σινίδων υπέρ τό πρέπον μικροί.

Όπόταν όρθογωνίως διασταυρονωσιν αλληλας αι κυ- 
ριώτεραι οδοί, άνεγείρονται είς τα τεσσαρα σημεία τής 
διατομής τέσσαρες κοσμητικαι άψιδες η καμαραι προς 
μνημόσυνον τών δσοι έφθασαν εις σεβάσμιον γήρας, η 
εχρημάτισαν εύεργέται τής κοινότητος. Συνιστανται 
δέ άπό τρείς πυλώνας, εξ ών ό κεντρικός είναι τολμηρός 
και υψηλός, άνωθεν έχουσαι στενάς όροφάς, ώς αί των 
οίκων, κυρτάς, βεβαμμένας, κεχρυσωμένας, καί βερενι- 
κωμένας.

Ή  ευρυχωρία καί τό συνεχές πλήθος περιορίζονται 
είς τάς τέσσαρας μεγάλας, κυριωτερας οδούς· πασαι 
δ’ αί λοιπαί οδοί είναι άπλαί σρενωποί, κλάδοι τών με
γάλων άγυιών (κατ’ όρθας γωνίας και αυται), στενω- 
ταται δέ, μονήρεις, καί σιωπηλαι. Εις τας στενωπούς 
ομως ταύτας είναι τοποθετημέναι τών υπάλληλων τής
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κυβερνήσεως αί κατοικίαι, καί τού πλείστου μέρους των 
πλουσίων καί μεγιστάνων. 'Ο Άγγλος πρέσβυς Λόρ
δος Macartney καί οί περί αύτόν κατέλυσαν είς τοιούτου 
είδους οίκον είς στενωπόν παρά τα τείχη της πόλεως, 
προ μικροί οίκοδομηθέντα μέ δαπάνην, ως ε’λέγετο, 
σχεδόν £100,000. Το μονότονον καί πληκτικόν των 
οδών τούτων αυξάνει ή έλλειψις παραθύρων η ανοιγμά
των (εκτός μικρας τινός εύτελούς θύρας, γενικώς κεκλει- 
σμενης) είς τα πρόσωπα των οίκων. Τα τοιαύτα εύρί- 
σκονται μόνον είς τά μεγάλα εργαστήρια καί άποθήκας, 
άπαντα τοποθετημένα επί των τεσσάρων κυριωτέρων 
όδων. Πολλοί ομως άπό τούς οίκους των πλουσίων 
έχουν είδός τι δώματος, μέ έξώστεγον διά κιγκλίδων 
περιφραγμένον, κεκαλλωπισμένον δέ μέ μικρά δένδρα, 
θάμνους, καί άνθη είς γλάστρας γινόμενα.

Οΰτε αι πλατεϊαι ουτε αΐ στεναί όδοί έχουσί τινα 
λιθοστρωσίαν, άλλ’ άμφότεραι καθαρίζονται καθ’ Ικά- 
στην πρωίαν, καί τινες μάλιστα βρέχονται τακτικώς 
διά νά καθίζη ό κονιορτός, ό πολλάκις ών άνυπόφορος.

Πας ό λαβών είσοδον είς την περίεργον ταύτην πόλιν 
ύπερεπαινεΓ τό άστυνομικόν αύτής σύστημα. Είς τά 
δυο άκρα Ικάστης όδοί υπάρχει ξύλινος πύλη η περί
φραγμα, κλειόμενη την νύκτα, καί έμποδίζουσα τούς 
κατοίκους της όδοί αύτης άπό συγκοινωνίαν μέ τό λοι
πόν μέρος της πόλεως· οί έχει δέ φύλακες είς κάνένα 
δέν συγχωρούν είσοδον η έξοδον, δστις δέν κρατεί φα- 
νάριον είς την χείρα, καί δέν έχει κατεπείγουσαν χρεί
αν νά προτείνη. Περιέρχονται δέ καί νυκτερινοί φύλα
κες άπό πύλης είς πύλην, οίτινες κτυπούσι καταγής μέ 
βραχύ τι ρόπαλον ε’κ βαμβοκαλάμου, τό οποίον κάμνει 
μελαγχολικόν τινα, βαθύν, καί τρανόν ήχον. Διά νά 
δεικνύωσι την αγρυπνίαν αύτών, μεταχειρίζονται τό 
δργανον τούτο κατά δύο η τρία λεπτά ε’νώ περιφέρονται. 
'Ο Λόρδος Macartney, οστις είχε δύο η τρείς άπό τούς 
θορυβώδεις τούτους φύλακας της ειρήνης καί ησυχίας 
πάντοτε πλησίον τής οικίας του, δέν ήμπόρεσε νά κλείση 
τούς οφθαλμούς τάς πρώτας τρείς ή τέσσαρας νύκτας- 
άλλά βαθμηδόν τοσούτον έσυνείθισε τον 3-όρυβον, ώστε 
πλέον δέν ε’τάρασσε τον ύπνον του. Σιμά δέ των μέ
τρων τούτων, τά οποία, μολονότι θαυμασίως εξασφαλί
ζουν την ησυχίαν των πολιτών, άρχήν πιθανώς έλαβον 
άπό την ζηλοτυπίαν καί τον φόβον τής δεσποτικής αύ
τών κυβερνήσεως, ό κτήτωρ ή κάτοικος πάσης δεκάτης 
οικίας άναδέχεται άμοιβαδον την διατήρησιν τής ευτα
ξίας, καί είναι υπεύθυνος διά τήν καλήν διαγωγήν τών 
εννέα γειτόνων του. Ά ν  συμβή ακαταστασία τις, 
οφείλει νά είδοποιη πάραυτα τό πλησιέστατον φυλακείον. 
Οί κανονισμοί δέ ουτοι ύπάρχουσι καί είς τάς επίλοι
πους Κινικάς πόλεις.

Τό Πεκίνον, ώς είπομεν, διαιρείται είς δύο. Οί 
Τάρταροι κατοικούσι τό βόρειον, οί δέ Σίναι τό νότιον 
μέρος. Ή  Αότοκρατορική λεγομένη Πόλις, όπου εΰρί- 
σκονται τοποθετημένα τό παλάτιον και οί κήποι τού αύ- 
τοκράτορος, όλα τά δικαστήρια καί δημόσια γραφεία, τά

καταλύματα τών υπουργών, τών ευνούχων, τών ε’μπόρων, 
καί τών τεχνιτών τής αύλής, κατέχει παραλληλόγραμ
μον, εν μίλιον περίπου μακρόν, τρία δέ τεταρτημόρια 
τού μιλίου πλατύ, καί περικυκλούται υπό τείχους είκοσι 
ποδας υψηλού, κατεσκευασμένου άπό μεγάλας έρυθράς 
στιλπνας πλίνθους, κεκαλυμμένου δέ άπό κυρτήν οροφήν 
ε’κ κεραμιδιών, κίτρινων καί βερενικωμένων. Τό περί
φραγμα παριστάνει τερπνήν ε’πιφανείας ανισότητα καί 
ποικιλίαν, παραχθεϊσαν ούχι ε’κ φύσεως, άλλά διά τής 
τού ανθρώπου φιλοπονίας· ποτάμιον δέ δι’ αύτού έλικο- 
ειδώς ρέον ούχί μόνον παρέχει άφθονίαν ύδατος, άλλ’ 
ε’παυξάνει καί τήν ¿..ραιότητα τού τόπου, είς διώρυγας 
και δεξαμενάς καί λίμνας ε’σχηματισμένον, αίτινες 
μετά τών τεχνητών άναχωμάτων, καί βράχων, καί δα
σών παριστανουσι τήν άρίστην τής φύσεως μίμησιν.

Όλιγας άκόμη παρατηρήσεις θέλομεν #άμειν περί 
τής μητροπόλεως τού Κινικού κράτους. Καί κατά τούς 
Λατίνους ιεραποστόλους καί κατά τούς ΐδίους Σίνας ό 
πληθυσμός αύτής άνέβαινεν είς 3,000,000 ψυχών ! 
είς δέ τόν υπολογισμόν τούτον δέν υπάρχει αίτία νά 
ύποπτευθώμεν υπερβολήν. Ό  κύριος Barrow, οστις 
είχε τά πλέον ευρύχωρα μέσα πρός ε’ξακρίβωσιν τής 
άληθειας, καί δστις πάντοτε μετριάζει άντί ν’ αύξάνη 
τά πράγματα, μετά πεποιθήσεως ονομάζει τό Πεκίνον 
τήν μεγίστην πόλιν είς τήν ε’πιφάνειαν τής γής. Είς 
τούς Εύρωπαίους τωόντι παριστάνει εικόνα,ήτις περιέχει 
πολλούς μεγαλοπρεπείς, ε’κπληκτικούς, καί τινας ωραί
ους χαρακτήρας· άλλά λείπουν ε’ξ ολοκλήρου τά μεταξύ 
μας πρώτα στοιχεία τής άνέσεως καί εύζωΐας. Δέν 
έχει λι3·οστρωσίας, ούτε άμάραν ή οχετούς, ουτε δαψί- 
λειαν υγιεινού υδατος· επομένως, τόν χειμώνα είναι 
λασπώδης, καί κονιορτώδης τό 3-έρος. Εύπορεί άπό 
τάς πλέον δυσώδεις άποφοράς, προερχομένας άπό κόπρον 
καί παντός είδους άκαθαρσίαν, τάς οποίας οί πλούσιοι 
προσπαθούν νά ούδετερόνωσιν είς τούς οίκους αύτών, 
μεταχειριζόμενοι διάφορα δυνατά μύρα ή θυμιάματα, 
καί ξύλα καίοντες ευωδέστατα· οί δέ κάτοικοι αύτής 
υπάρχουν ήναγκασμένοι νά ε’ξαντλώσι τό άπαραίτητον 
ρευστόν άπό φρέατα είς τήν πόλιν έξωρυγμένα, τών οποίων 
είναι κάκιστον τό υδωρ. Καί δεκαπλασία εάν ήτον ή 
τού Πεκίνου μεγαλοπρέπεια, ήδύνατο νά θυσίασθη πρός 
άναπλήρωσιν τών χρειών τούτων. Ό  ϋψόροφος πυλών 
καί τό κεχρυσωμένον παλάτιον, ό βασιλικός κήπος καί 
ή κοσμητική λίμνη, δέν ¿μπορούν νά παραβληθώσι μέ 
τά πρός άνεσιν καί υγείαν μυριάδων συντείνοντα. Τής 
αρχαίας 'Ρώμης τό μέγιστον έργον ήσαν οί οχετοί αύ
τής,— τών δέ νεωτέρων Παρισίων το μέγιστον ελάττωμα 
είναι δτι δέν άναπληρούνται άπό ΰδωρ ώς τό Λονδίνον.

Τ α μή άπλα, άλλ’ έπίβουλα ήθη, χρεωστούμεν νά 
φυλαττώμεθα μάλλον παρά τούς έχεις.

Δ ια  τού βδελυγμού τής κακίας, κραταιούμεθα είς 
τήν αγάπην τής αρετής.
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Ο ΠΕΡΡΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΛΥΚΕΤΤΑ.
Ι Ι ε ρ ρ ι ν ο ς , τό εράσμιον υποκείμενον τής διηγήσεως 

ταύτης, έχασε καί τούς δύο του γονείς είς καιρόν, δτε 
ουδέ τά όνόματά των νά προφέρη δέν ήμπόρεΓ ήτο δ’ 
ύπόχρεως είς ελεημοσύνης σχολείον διά τήν εκπαιδευσίν 
του. Δεκαπενταετής έμισθώθη άπό τινα γεωργόν νά 
τού βόσκη βόας κατά τό μέρος, δπου ή Λυκέττα ε’φύλαττε 
τά πρόβατα τού πατρόςτης. Πολλάκις συναπηντώντο, 
καί ύπερηγάπων νά συναναστρέφωνται. Μετά πέντε δέ 
χρόνους, καθ’ ούς είχαν πολλάς εύκαιρίας νά γνωρισθώ- 
σι πρός άλλήλους, ε’πρόβαλεν ό Περρίνος είς τήν Λυκέτ- 
ταν νά ζητήση τήν συγκατάνευσιν τού πατρος της είς 
τόν γάμον των· ¿κείνη ε’ξεκοκκίνισε μέν, άλλά δέν ήναν- 
τιώθη είς τήν πρότασιν.

Τήν επαύριον είχεν ή Λυκέττα άπαγγελίαν τινά νά 
κάμη είς τήν πόλιν, καί ό Περρίνος έκλεξε τόν καιρόν 
τούτον διά νά ε’ρωτήση τόν πατέρα της. 1 Θελεις να 
νυμφευθή’ς τήν 3-υγατέρα μου,’ είπεν ό γέρων ‘ έχεις 
οίκον νά τήν σκεπάσης, ή χρήματα νά τήν ζωοτροφής; 
Τής Λυκέττας τά προικία δέν άρκούν καί διά τούς διο. 
Δεν ¿μπορεί νά γένη, Περρϊνε- δέν ¿μπορεί.’ 1 Άλλα,’ 
ΰπίλαβεν ό Περρίνος, 4 έχω χείρας νά ε’ργάζωμαι· έχω 
φυλαγμένα είκοσι δίστηλα άπό τόν μισθόν μου, τα 
οποία είναι αρκετά διά τά έξοδα τού γάμου· 3ελω ¿ρ- 
γάζεσθαι πλέον έπιμελώς, καί κερδαίνειν περισσότερα.’
* Νέος είσαι άκόμη,’ είπεν ό γέρων, 4 καί ¿μπορείς νά 
ποοσμείνης ολίγον- γενού πλούσιος, καί ή κόρη μου είν’ 
έτοίμη δι’ ε’σέ.’ Ό  Περρίνος ¿πρόσμενε τήν Λυκέτταν 
νά ε’πιστρέψη τό εσπέρας.

4 Δέν ήθέλησεν ό πατήρ μ.ου;’ ε’φώναξεν ή Λυκέττα. 
4Ά , κακομοίρα Λυκέττα,’ άπεκρίθη ό Περρίνος, 4 πο- 
σον μέ λυπεί δτι δέν έχω χρήματα ! Πλήν δεν έχασα 
ολας μου τάς έλπιόας· αί περιστάσεις μου ε’νδέχεται 
ν’ άλλάξωσι πρός τό καλη’τερον.’ ’Επειδή δε ποτε δεν 
¿βαρύνοντο νά συνομιλώσιν, ήτο σκοτεινά πλέον οταν 
¿σηκώθησαν νά φύγωσιν. Ό  Ιίερρίνος, σκονδαψας, 
έπεσε χαμαί. Ηυρε δέ σάκκον τινά, ό οποίος ¿φαινετο 
βαρύς. Πλησιάσας είς φώς τής γειτονίας, ίδεν δτι 
έγεμ.εν άπό χρυσόν. 4 Ά ς έχη δόξαν ό Θεός!’ έφώνα- 
ξεν ό Περρίνος, 4 διότι θέλει νά μάς κάμη καθώς έπι- 
θυμούμεν. Ό  πατήρ σου δέν ¿μπορεί πλέον να είπη 
δτι είμαι πτωχός· τώρα 3-έλομεν είσ3αι εύτυχείς. 
Έν:·7 δμως ΰπήγαιναν είς τού πατρός της, κάτι ήλ3εν 
είς τόν νούν τού Περρίνου. 4 Τό άργύριον τούτο δεν 
είναι ίδικόν μας· ανήκει είς κάνένα ξένον, ό όποιος 
ίσως κά3ηται καί τό κλαίει τήν ώραν ταύτην άς ύπα- 
γωμεν είς τόν ιερέα νά τόν συμβουλευ3ώμεν πάντοτε 
μέ περιποιείται φιλικώς.’

Ό  Περρίνος έβαλε τόν σάκκον είς τού ίερεως την 
χείρα, λέγων, 4 δτι καταρχάς μέν τόν ¿3εώρησεν ως 
δώρον ε’κ Θεού, διά νά σηκώση τό μόνον ε’μποδιον είς 
τόν γάμον των άλλ’ οτι τώρα άμφίβαλλεν άν ήμπορει 
νά τόν κρατήση νομίμως.’ Ό  ίερεύς έκύτταξε τόν νεον

καί τήν νέαν μετά προσοχής" ¿θαύμασε τήν τιμιότητά 
των, ήτιςε’φαίνετο άνωτίρα καί τής άγάπηςτων. 4 Περ- 
ρίνε,’ είπε, 4 τρέφε τά αίσ3ήματα ταύτα· ό Θεός 3έλει 
σ’ εύλογήσειν. Ά ς προσπα3ήσωμεν νά ενρωμεν τόν 
κτήτορα τού σάκκον ¿κείνος 3έλει βραβεύσειν τήν τι
μιότητά σου· 3έλω δέ καί ε’γώ προσ3έσειν δ,τι δύναμαι. 
Άμερίμνα· ή Λυκέττα είναι ίδική σου.’

Ή  ευρεσι: τού σάκκου έδημοσιεύθη διά τών ε’φημερί- 
δων, καί διά τού κήρυκος είς τάς γειτνιαζούσας ένορίας. 
Άφού δέ καιρός τις παρήλ3ε, καί ό σάκκος δέν είχε 
ζητη3ήν, ό ίερεύς τόν έφερεν είς τόν Περρϊνον. 4 Αυται 
αί δώδεκα χιλιάδες λίτραι δέν χρησιμεύουσι κατά τό 
παρόν είς κάνένα- μέ φαίνεται δέ δικαιότατου νά λαμ- 
βάνης σύ τουλάχιστον τό διάφορον. Έξοδευσέ τας 
όπως 3έλεις, πλήν είς τρόπον, ώστε, άν ό κύριος αύτών 
φανη ποτέ, νά δύναται νά έπάρη τό κεφάλαιον.’ Χω- 
ράφίόν τι ήγοράσ3η, καί τής κόρης ό πατήρ συγκατέ- 
νευσεν είς τόν γάμον. 'Ο Περρίνος κατεγίνετο είς τήν 
γεωργίαν, ή δέ Λυκέττα είς οΐκιακάς ϋπο3έσεις. Έ - 
ζούσαν ε’γκαρδίως ήγαπημένοι· καί δύο τέκνα τούς 
συνέδεσαν έτι πλέον σφιγκτά.

Έπιστρέφων ό Περρίνος μίαν εσπέραν άπό τό ήμερο- 
κάματον, ίδεν άμάξιόν τι άνω κάτω γυρισμένου μέ δύο 
άυ3ρώπους έντός αύτού. Έτρεξεν είς βοήθειάν των. 
καί φιλοφρόνως τούς προσεκάλεσεν είς το πτωχικόν του.
4 Ούτος ό τόπος,’ είπεν είς άπό τούς κυρίους, 4 είναι 
πολλά κακότυχος είς ¿μέ. Προ δύο ε’τών έχασα εδώ 
δώδεκα χιλιάδας λίτρας ’ Ό  Περρίνος, άκούσας τούτο,
4 Τάς έγυρεύσετε καθόλου ;’ είπεν. ‘Ό χ ι ,’ άπεκρίθη,
4 δέν ήμπόρουν" διότι ύπήγαινα βιαστικός είς τόν Ανα
τολικόν Λιμένα, θέλων νά προφθάσω πλοίον, τό οποίον 
ήτον έτοιμον νά κάμη πανία διά τάς ’Ινδίας.’

Τήν έπαύριον τό πρωί, ό Περρίνος έοειξεν εις τους 
ένους τήν οικίαν, τόν κήπον, τά βωδια του, και άνε-

‘Ό λα ταύτα είναι
ξέν
φερε τά προ-’οντα των άγρών του. 
ίδικά σας,’ είπεν, αποτεινόμενος πρός τόν κύριον, ό οποίος 
είχε χάσειν τόν σάκκον 4 ό χρυσός επεσεν εις τας χεί- 
ράς μου, καί ήγόρασα μέ αύτόν τό χωράφιον τούτο- είναι 
λοιπόν ίδικόν σας. Ό  εφημέριος έχει εν^έγγραφον, 
τό οποίον σάς τό έξασφαλίζει, καί άν ε’γω άπεθνησκα 
χωρίς νά σάς ϊδω.’

'Ο ξένος άνέγνωσε τό γράμμα μέ έκπληξιν έκύτταξε 
Π »¿«π.#,,, ΧηνΙτταΜ καί τά τέκνα. 4 Που εί-τόν Περρϊνον, τήν Λυκετταν, και τα τέκνα, 

μαι,’ ¿φώναξε, 4 καί τί άκούω ! Όποία άρετή είς αν
θρώπους τόσον ταπεινούς ! 'Εχεις άλλην γήν παρά ταύ
την ;’ ‘Ό χ ι ,’ άπεκρίθη ό Ιίερρίνος- 4 άλλ’ ε’πειδή σάς

ιπεκρι
τύχησα, καί ¿λησμόνησα τήν ζημίαν μου. Σέ χαρίζω 
τό υποστατικόν ολον. Τίς ήμπορει να φερθη εύγενε- 
στερα παρ’ ο,τι συ έφερθης ; . . . . . .

Ό  Περρίνος καί ή Λυκέττα έχυσαν δάκρυα αγάπης 
καί χαράς. 4 Φίλτατά μου,’ είπεν ό Περρίνος, στρέφων



no
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ΊσΛ.

πρός τά τέκνα του, * φιλήσετε την χ«ρ« του ευεργετου 
Λυκέττα, τό χωράφιον άνηκει τωρα εις ψ *ς. 

καί Εαπορούμεν νά τό άπολαύωμεν χωρίς ανησυχίαν η 
Ελεγχον συνειδήσεως.’ Τοιουτοτρόπως ¿βράβευση η | 
τιμιότης. Όσοι ΕπιΒυμούν τό βραβείον, ας πραττωσι ι
τήν αρετήν. _____________

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ Χ ΡΙΣΤΙΑ Ν ΙΣΜ Ο Ι Ε ΙΣ  I 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ.

Χ ν ν ί χ ο Λ  χ α ι  Τ ί λ ο {  ά κ ό  Σ » λ .  9 3 .

3 Ό  τρίτος του Χριστιανισμού χαρακτήρ ίτ ο  νά  
ΰποστήση την αγάπ η ν άντί της δυναστείας εις ολας |

τάς κοινώνικάς σχίσεις. _ ,
Αί παλαιαί πολιτείαι ενεσπειρον πανταχου την δυσ

πιστίαν καί τό μίσος. Ό  άλλοδαπος και ο πολίτης,
4 δεσπότης καί ό δούλος, ό αριστοκράτης και ο οχλος,
4 πλούσιος καί ό πίνης, είναι τοσοι αοιαλλακτοι ¿ x V ‘- 
άντιπαραταττόριενοι καί διαμαχόμενοι πάντοτε. Μο- 
νον η βία ήδυνατο νά τούς διατηρη εν ειρηνη κατα το 
©αινόμενον- κάΒε κοινωνικόν πολίτευμα είναι το γινο- 
L v o v  αίματηράς τίνος μάχης* «λη ή πολίτικη ισορ?ο; ] 
πία στηρίζεται είς τον δεσποτισμον του νικητου, και 
τήν κατάΒλιψιν του νενικημένου. Εις το απεραντον 
τούτο πεδίον τής μάχης άνυψούται παραυτα ο Σταύρος 
U  σύμβολον συμφιλιώσεως και_ αγαπης. Ολοι εστε 
τέκνα του αύτού Πατρός· άγαπατε αλληλους, οπως και 
ό πατήρ υμών ό ουράνιος άγαπα υμας. I δου^το συνο- 
λον τής Χριστιανικής διδασκαλίας.  ̂ Ο Βειος ουτος 
λόγος συνενόνει καί συνδιαλλαττει τους λαούς, και τον 
J ,  ζυγόν του δεσπότου άποχαΒιστα Ελαφροτερον, την 
SS υποταγήν του δούλου άνεκτοτίραν και εθελούσιον 
κατ’ αύτόν δημοτικοί καί πατρίκιοι συνασπίζονται 
καί συνεξομοιούνται, ό δούλος δέν σκέπτεται πλέον περι 
Επαναστάσεων, καί ό πλούσιος απεκδύεται, τέλος παν-1 
των, τήν ε’κ τού μίσους προερχομένην δυσπιστίαν του 
Ενώπιον τού ιερού βήματος, δπου άπαξαπαντες συνε- ,- 
νούνται Άγνωστα είς τον παλαιόν κοσμον καταστη- 
ματα άνεγείρονται είς τε τάς πόλεις και τας πεδιάδάς 
πρός άνακούφισιν τής πασχούσης άνΒρωποτητος* απει- 
ράριΒμα κτίρια ανοικοδομούνται χάριν του περιηγητου 
Γοά τού νοσούντο; (ξενοδοχεία, νοσοκομεία), χαριν του | 
γέροντος καί τού αναπήρου (γεροντοκομεια), χαριν του 
ΕκτεΒειμένου βρέφους καί τού ορφανού (βρεφοτροφεια, 
ορφανοτροφεία). Ό λαι αί τάξεις τού λαού συσμιγονται 
καί συνενούνται είς τε τάς Βύρας των μοναστηριων και 
είς τούς νάρθηκας των εκκλησιών, οί μεν δια να κατα- 
βάλλωσι τό περισσεύον τού πλούτου των, οι δε δια να 
άπολαμβάνωσι συνεχή βοηθήματα. Ή  άγαπη, αγνό- 
ουμένη δλως διόλου ύπό των ΈΒνικών, είναι η κυριωτερα 
άρετή τού Χριστιανισμού. Ή  άνισότης τών καταστα- 

καί τού πλούτου, τόσον άγρία καί σκληρά εις τον 
όν κόσμον, καθίσταται τού λοιπού μυστήριον Ελεη- 
ης καί αγάπης. 1 Πρός τί άλλο,’ λέγει ό μεγας 
ειος, · ό μέν πύούσιος ευπορεί. δ δέ πενης υστε-

ρεΓται, ει’μή εκείνος μέν διά νά Βαυμαζηται και Επαι- 
νήται διά τήν καλήν καί πρέπουσαν χρήσιν του πλούτον 
του, ούτος δέ διά ν’ άπολαύση τόν στέφανον της υπο- 
ΙΛθνΥ]ζ | / \ »

Τό πνεύμα τής νέας θρησκείας διεχυσε τα πρώτα 
αυτού άγαΒοεργήματα είς τό Ενδότερον τής οικογένειας*

I ή κατάΒλιψις καί ό τρόμος Εμφωλεύουσιν εις τας οικο- 
! γενείαςτών ΈΒνικών κοινωνιών. Οί δεσμό, του αϊμα- 
¡τος ή φυσική φιλοστοργία, όλίγον ίσχύουσιν εις τας 

σχέσεις τού πατρός πρός τήν σύζυγον και τα τέκνα 
του* ή καταδυναστεί* κυριεύει, οπου ο Ερως μονον πρε- 
π=ι νά βασιλεύη. Τό δέ συμφέρον του αδυνατου θυ
σιάζεται πάντοτε είς τάς ιδιορρυθμίας του δ ν νατού, 

ί Ό  Χριστιανισμός, τό άνάπαλιν, ε’μπνεει εις τα αίσΒη- 
ματα τουφερότητα, καί είς τήν φιλοστοργίαν αφοσίωσή 

I άγνωστον πριν αυτού* πρός άπαντας αποτείνει τον λο- 
I νον, ή φωνή του όμως γίνεται πραότερα οσάκις απευ- 
' Βύνεται είς τήν πάσχουσαν άνΒρωποτητα* ολων μεν

' Fv~i.fi.st χλΙ ηεαι ττοΧλον ττοιειτΛΐ, τλτα συμφέροντα εχυΐ/*«*· γ .
δικαιώματα όμως τού αδυνάτου νομίζει έπικρατ.στερα
καί ίερωτερα. ,

[ *Η γ υ ν ή ,  τόσους αιώνας είς την καταφρονήσω
καί τήν κατάΒλιψιν Εκτεθειμένη, ή γυνή, Εως του Χρι
στιανισμού είς ούδέν λογιζομένη, γίνεται τό αντικεί
μενου ύπό τό κράτος τού Ευαγγελίου αποκαταστασεως 
τελειοτέρας καί λαμπροτέρας. *0 Χριστιανισμός Εσε- 
βάσ3·η καΒ·’ολοκληρίαν τα δικαιώματα της, και κ α -^  
ποτάσσων τό σώμα είς τό πνεύμα, την άλογον δυναμω 
εί- τόν νούν, άπέδωκε τήν αξίαν του εις το αδύνατον φυ- 
λον, καί άπέδειξεν δτι ή καΒαρότης τής καρδιας, η αφο- 
σίωσις καί ό Ερως, είναι πολύ ανώτερα της βιας και της
αύΒαδείας* καταπολεμών δέ τήν σαρκικήν ΕπιΒυμιαν 
άντικατέστησεν είς τάς σχέσεις των ανδρογύνων τό 
σέβας καί τήν ύπόληψιν των ψυχικών προτερημάτων 
άντί τών μοναδικών Βελγήτρων τών αισΒησεων. Καί 
τέλος πάντων, «παγορεύων τήν πολυγαμίαν και το δια- 

| ζύγιον, άγιάζων τόν γάμον καί καΒιστων αυτου μ*υσττ,- 
ριον Ενω πρότεοον δέν ήτον είμή πολιτικόν μονον_συν- 

| άλλαγαα, συνέσφιγξε τήν «λυσον ήτις προσαρτμ τον 
δούλου είς τόν κύριον δια τού εκουσίου  ̂δεσμού δυο

I ψυχών Εξίσου εύγενών, Εςισου αγαπητών εις τον θ-ο»,
,1 αΐτινες συσμίγονται καί συνενούνται οια να συμ,,οη- 

Βώνται άμοιβαίως. καί νά φΒάσωσιν ευκολωτερον είς
Ι| τήν όδόν τής ευτυχίας. , ,

Κατά τό παλαιόν 'Ρωμαϊκόν δίκαιον η γυνή. ¿«ο*- 
ασδήποτε ηλικίας, Εξομοιούται σχεδόν Εξ ολοκλτ^υ μέ 
τόν άνηβον* νεάνις, ύπείκει είς τον πατ.ρα ή του% 
αδελφούς της, ίπανδρος είς τόν συζυγον της, χηρ« ^  
τόν κληρονόμον τού συζύγου της* η πολιτική δουλοσννη 

ι τήν Επιβαρύνει Εξ άπαλών όνυχων Εως Βανατου* η ^  
όμως νομοΒεσία συντρίβει τόν άτιμον 
καταπραΰνει τήν πατρικήν εξουσίαν, κ_ α ί αποδίδει ιίς 

I τήν Βυγατέρα τά αύτά δικαιώματα του υίου. απαλλατ- 
τει τήν σύζυγον άπό τήν υπεξουσιότητα του συζυγον,
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*αι άντί δούλης δίδει είς αύτόν σύντροφον καί σύνοικον. 
Ή  γυνή διατηρεί μετά τόν γάμον τήν κυριότητα τών 
χτημάτων της* τό δέ συνοικεσίου καΒίσταται τοιουτο
τρόπως κοινωνία μεταξύ δύο ίσων μερών, και ό συζυγος 
οφείλει είς τήν σύζυγον ύπό τόν τίτλον τής προγαμιαίας 
δωρεάς όσην Ελαβε ποσότητα είς προίκα. Η μήτηρ 
καί τό τέκνον δέν λογίζονται τού λοιπού ςενοι προς 
άλλήλους, άλλά διαδέχεται ό εζς τού άλλου άμοιβαίως 
τήν κληρονομιάν. Ό  γάμος αναλαμβάνει ήμερα τη 
ημέρα χαρακτήρα διαρκέστερου καί πλέον δημόσιον* ό 
δέ νόμος, μή τολμών είσέτι νά καταργήση τήν μετά

η-, ......

αυτη άπελευΒέρωσις Εκπληρούται μόλις Επί τών άμεσων 
διαδόχων τού ’Ιουστινιανού.

’Επίσης μετεβλήΒη ή τύχη τού υπεξουσίου υιού* ό 
πατήρ ηναγκάσΒη νά μεταλλάξη είς ευνοϊκήν προστα
σίαν τόν τρομερόν δεσποτισμόν, μέ τόν οποίον τόν ώπλι- 
ζεν ό παλαιός νόμος* ό μέγας Κωνσταντίνος τού άφαιρεί 
διαπάντα τό ζωής καί Βανάτου δικαίωμα* ούδέ βαρείαν 
ποινήν δύναται νά τόν Επιβάλη άνευ τής μεσολαβή- 
σεως τού δικαστού* καί τά μέν νήπια δέν φοβούνται 
πλέον νά παραχωρηΒώσιν είς άποζημίωσιν, ή νά πω- 
ληΒώσιν Εν τη αλλοδαπή, ή δέ αιδώς καί σωφροσύνη 
τών Βυγατέρων προστατεύεται κατά τής φιλαργυρίας 
τών γεννητόρων των* ό υπεξούσιος υιός λογίζεται προσ
έτι διάφορον παρά τόν πατέρα πρόσωπον, καί δύναται 
νά Εχη ιδίαν ιδιοκτησίαν.

Τέλος δέ πάντων, ό πατήρ δέν δύναται ν’ άποκλη- 
ρωση τά τέκνα του Εξ ίδιορρυΒμίας, άλλ’ οφείλει, δια 
νά πράξη τούτο νομίμως, νά στηρίζεται είς σημαντικάς 
αιτίας καί προσηκόντως άποδεδειγμένας.

4. Αί παλαιαί νομοΒεσίαι μικρόν φροντίζουσι περί τών 
¿τομικών δικαιωμάτων. Παν ιδιωτικόν συμφέρον αφα
νίζεται καί Εξαλείφεται Ενώπιον τών κανωνικών ωφε
λειών* τό συμφέρον τής πολιτείας νομιμοποιεί καί ε’πι- 
χυροΐ πάσαν αδικίαν καί παρανομίαν. Είς έκάστην 
οικίαν τό πάν άναφέρεται είς τόν πατέρα, ό πατήρ αύ-

πάΒη του, τόν άπέδωκε τήν ε’ξάσκησιν τών ΕλευΒεριών 
του καί τήν άπόλαυσιν τών δικαιωμάτων του· ήδυνήΒη 
νά προστατεύση τά ατομικά συμφέροντα Εναντίον τής 
γενικής καταδυναστείας, καί νά συνδιαλλάξη τήν Ελευ- 
Βέραν άνάπτυξιν τών ιδιαιτέρων προσωπικών συμφερόν
των μέ τήν διατήρησιν τής κοινωνικής τάξεως. Κατέ- 
στησεν ' άληΒώς φυσικήν τινα νομοΒεσίαν, Βεμελιουμέ- 
νην είς τήν νομιμότητα, είς τά άπαράγραπτα τής άν- 
Βρωπίνης συνειδήσεως δικαιώματα, καί δχι είς βδελυρά 
προνόμια ή είς αύΒαίρετα συναλλάγματα.

Έ ν τούτοις, όπότε ή Χριστιανική Βρησκεία άνέλαμ- 
ψεν Επί τήςγής, ό 'Ρωμαϊκός πολιτισμός άπεγήρασκεν, 
Εξέλειπον δέ άπ’ αύτόν καί ό καιρός καί αί δυνάμεις 
διά νά πραγματοποιήση είς τε τήν πολιτικήν καί άστυ- 
κήν σφαίραν τά άγαΒοεργήματα τής νέας τούτης πί- 
στεως. Ό ’Ιουστινιανός ΕδοξάσΒη, διότι ε’νόησε καί 
εύχόλυνε τήν άναγεννωμένην ταύτην τάσιν, διότι μετ’ 
Επιστασίας συνήΒροισε τόν σπόρον διά τό μέλλον* καί 
ουτος μέν Εξεπλήρωσε μέ καρτερίαν τό μέγα καί υψηλόν 
αύτού Εργον, Εμελλεν όμως νά μένη ατελές* οί δέ αδύ
νατοι διάδοχοί του δέν είχον ούτε την δύναμιν, ούτε 
τήν Βέλησιν νά τό άποτελειώσωσι. Στίφη βαρβάρων 
Επλημμύρισαν τήν Ευρώπην, χαί άντιχατέστησαν τάς 
παλ.αιάς γενεάς, ΕξασΒενισΒείσας ήδη. Ό τε  δέ ό 
άνανεωΒείς κόσμος ΕξήλΒεν άπό τόν νέον τούτον κατα
κλυσμόν, ΕχρειάσΒησαν αιώνες είς τόν πολιτισμόν διά 
νά λάβη τήν μακράν καί Επίπονον πορείαν του, καί νά 
ΕξακολουΒήση τάς παλαιάς του κατακτήσεις. Τήν 
σήμερον άχόμη είναι πολύ μακράν ούτος τού ν’ άπολαύη 
ολας τάς συνεπείας τής Χριστιανικής διδασκαλίας. 
Μόλις ήρχισε τό Εργον τούτο, μένει δέ τού λ.οιπού νά 
συλ,λέξωμεν τούς ωραιότερους καρπούς τού είς τόν τοπον 
τού Κρανίου άναβλ.αστήσαντος δένδρου.— Μετάφ. Εκ 
τού Περιοδ. Συγγράμ. Revue de la Legislation.

τού Πλάτωνος, * ούΒ’ υμάς υμών αυτών είναι τίΒημι, 
ούτε τήν ουσίαν ταύτην* ξύμπαντος δέ τού γένους υμών 
τού τε ΕμπροσΒεν καί τού Επειτα Εσομένου* καί Ετι 
μάλ.λ.ον τής πόλε ως είναι τό,τε γένος πάν καί τήν ουσί
αν.’ Είς τήν ’Ασίαν ή μέν ΕλευΒερία τού άνΒρωπ 
καταπιεζομένη είς δλην της τήν Ενέργειαν δι’ αύστηρο 
τάτων νόμων, κατεφρονήΒη καί κατεπατήΒη* ό δέ αν 
Βρωπος, ΰποκύπτων είς τόν σιδηρούν ζυγόν διά νά Εξη- 
μερωΒή καί χαταδαμασΒη, ως άλ.ογον Βηρίον ΕΒεωρή- 
Βη και μετεχειρίσΒη.

Ό  Χριστιανισμός ανύψωσε τό πεπτωκός τούτο δημι
ούργημα* διδάσκων τόν άνΒρωπον νά χαλιναγωγη τα

Κ ο ς μ ι κ ο ν  Α γ α θ ό ν . — Έ ξ όλων όσοι τήν περιφι- 
λαυτίαν Εζήτησαν πού είναι οστις ε’πέτυχεν; Όποιος 
Εκαμε τόν χρυσόν είδωλ.ον αυτού, εύχαριστηΒη ; Οποι
ος ϊδρωσεν είς τό στάδιον τής φιλοδοξίας, άντημειφΒη ; 
Όποιος ΕγεύΒη πάσαν ηδονήν τών αίσΒήσεων, ευδαι
μονεί ; Έμπορεί τις ν’ άποκριΒη καταφατικώς ; Ό χ ι, 
ουδείς. Όταν δ' Ερωτήση αυτόν ή συνείδησίς του, καί 
βέβαια Βελει τόν ερωτήσειν, * ΙΙού είναι οί πεινώντες, 
τούς οποίους ΕΒρεψες; Οί διψωντες, τους οποίους Επο- 
τισες ; Ό  ξένος, τόν οποίον ε’σκέπασες ; Ό  γυμνός, 
τόν οποίον Ενδυσες; Ό φυλακωμένος, τόν όποιον Επε- 
σκέφΒης ; Ό  άσΒενής, τόν οποίον υπηρέτησες; πώς 
Βέλει αίσΒανΒήν, όταν εξ άνάγκης άποκριΒη, ‘ Οΰδέν 
άπό ταύτα Επραξα— μόνον όι’Εμαυτόν Εσυλλογιζόμην !’

ΧΡΒβΣΤΕί χαΒείς νά γίνεται όσον τό δυνατόν ευά·^ 
ρέστο; πρός Εκείνους, τούς όποιους ή φύσις Εχαμεν, ή  
αυτός Εδιάλεξεν, ως συντρόφους τής ζωής του.
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Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α .

Ο Π Ο Ν Τ Ο Π Ο Ρ Ω Χ  μ, ί  ό μ μ α  β λ ε Λ ε ι  Ι χ ^ α μ β ο ν  τ ο  λ ε ι ο ι ,

Τ ο  χ ω ρ ί ς  ά ρ χ ή ν  * α ί τ έ λ ο ς  ώ χ ε ά ν ε ι ο ν  Λ ε δ ι ο ν '

Κί* τ ό  χ ίν τ ζ ο ν  μ ί ν α  χ νχ λ ο ν , ό σ η ς  φ α ίνετα ι ν * av |a*  r ,
K a t Λ ο τ ε  φίνγουσά» ra v  Λ ίριφίρ* ici* δέτ 
T a v  ν ο ό ς  ε χ ε ι  δ ε ν  ε χ ε ι  Λ έ ρ α ς  η  τ α χ ν Λ ο ρ ί α ,

Ο ν δ  ο ρ ί ζ ο ν τ α  ε μ Λ ρ ό ς  τ η ς  ά η α ν τ α  η  φ α ν τ α σ ί α .

'Η  -φνχη μας ¿λεν^ίρα  
Τ α ς  ε χ τ α σ ε ε ς  δ ι α τ ρ έ χ ε ι  μ ε  τ ο ν  ο ν ρ ι ο ν  άίρα.

Κ ν λ ΐί τ ά  χ ν μ α τά  σον , Θαλασσα Î . . μνριοι σ τόλοι 
E p * o » ra t , π ηγα ίνουν , τρ εχ ο νν  εις το ν  τρ ά χ η λόν  σον ολοι. 

Σ ειεσα ι, χαι τω ν  μελών σον τω ν  β α ρ ίω ν, τω ν  μ εγάλω ν ,
Κ α ί ο  ε ι ς  χ α ι  άλλο* π ό λ ο ς  σι>»,α*σ0ά*Όΐ'ται τ ο ν  σ ά λ ο ν .

Θαλασσα  ! ό άμετρος σον χαι ά χ ά μ α τος βραχιω ν  
Ε γχ ολΛ οντα ι τη ν  γη ν  ο7.ην, ως η μη τη ρ  τ ό  Λ α ιδ ιον ,

Κ αί άτι^ασσο*, ά γρ ια , 
σ α ι  μ ε  τ ο ν ς  τ υ φ ώ ν α ς ,  μ α χ ε σ α ι  μ ε  τ ά  σ τ ο ι χ ι ι α .

Τ η ν  γ η ν  ό λ η ν  ο β ρ α χ ί ω ν  τ ο ν  ά ν ^ ρ ώ π ο ν  άλλο ιό» f t*

ΙΙλ»;ν τ ο  χ ρα τος  τ ο ν  Λλησιον τω ν  ά χ τώ ν  σοι τ ε ’κ ειόνα .
°Ο τ ί η χ η σ ε ν  η  Λ ρ ώ τ η  τ η ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς  ώ ρ α ,

N ta  ερρενσες, x a i v ia  χα£ώ * τότ#  μ ία ς  τώ ρα .
Τ η ν  παλίρροιαν τη ς  τ ν χ η ς  χα ι τ ό  ά σ τα τό ν  τη ς  πνεύμα  
U a p t j r a  τό  ν π ’ άνεμον χ ν μ α τ ο ν μ α ό ν  σον ρενμ α ,

Κ αί εό ς σ ε  ή  το ν  άπειρον 
Ε χ τα σ ις  α ν τα ν α χ λ ά τα ι ώ ς  ε ι ς  χ α τ ο π τ ρ ο τ  ja r t^ tip o u .

__________________________  Α . Σ Ο Γ Τ Σ Ο Σ .

Τ Ι Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Σ θ Η Σ Ι Λ .

Ν εος τις, εις ρ.ιαν tc*jv εν ΙΤαρισίοις άχχοημί’Ζν f 
παρετηρήθη ως μή τρώγων τ ί π ο τ ε  πλήν ξηρόν άοτον 
χαι ζωμόν, καί πίνων καθαρόν νερόν μόνον. Ό  άρχι- 
δι δάσκαλος, άποδίδων την ιδιοτροπίαν ταύτην s i c  υπερ
βολικήν εύλάβειαν, έπέπληξε τον μαθητήν, καί μεγά- 
λως «προσπάθησε νά καταπείση αυτόν ν’ άλλάξη γνώ
μην. Ευρών δμως απράκτους τάς επιπλήξεις του, με- 
τεκάλεσεν αύτόν καί τον εΓπεν, ότι τοιαύτη διαγωγή 
εΓναι καθυπερβολήν άπρεπης, καί ότι χρεωστεί ν’άκο- 
λουθη τ·ούς κανόνας της άκαδημίας. "Ύστερον ε’ζήτη- 
σε νά μάθη την αιτίαν της διαγωγής ταύτης του μα
θητου- αλλ επειοη καί ό νέος δεν χατεΐϊείθετο νά φα- 
νερώση τό μυστικόν, ήπείλησε, τέλος πάντων, ό άρχιδι- 
οασκαλο*, να στείλε αυτόν δπισω εις του πατρός του 
τήν οικίαν.

Ή  άπειλη αυτη ε’πεφερεν άμεσον ε’ξηγησιν ‘ Κύ
ριε,’ εΓπεν ό νέος, ‘ εις του πατρός μου δεν τρώγω τίποτε 
πλήν μαίρον ψωμίον, καί άπ’ αυτό πολλά ολίγον εδώ 
έχω καλόν ζωμόν καί ε’ξαΓρετον λευκόν ψωμίον μολονότι 
δέ ήμπόρουν, άν ήθελα, νά ζώ τρυφηλά', δεν ‘δύναμαι 
όμως ν’ αποφασίσω νά τό κάμω, όταν στοχάζωμαι την 
S-satv, εις την οποίαν άφήκα τόν πατέρα καί την αη- 
τέρα μου.’

Ό  άρχιδιδάσκαλος τόσον κατενύχθη, ώστε δεν ήμ- 
πόρει νά κράτηση τά δάκρυα. ‘ Ό πατήρ σου,’ εΓπεν, 
‘ ήτο στρατιώτης· δεν λαμβάνει σιτηρέσιον ;’ ‘Ό χ ι,’ 
άπεκρίθη ό νέος· ‘ άπό πολύν καιρόν ήδη τό ζητεί- 
άλλά μή έχων χρήματα, ήναγχάσθη νά παοαιτήση 
πλέον, προτιμών νά ζη άθλίως είς την έξοχήν' μάλλον 
παρά νά χρεωθή- εις τήν μητρόπολιν.’ Μή σε αέλη,’

εΓπεν ό διδάσκαλος’ * άν τό πράγμα ίχη  καθώς συ με 
τό παρέστησες, υπόσχομαι νά προμηθεύσω του πατρός 
σου σιτηρέσιον πεντακοσίων λίτρων κατ’ έτος. ’Επειδή 
δέ καί οί γονείς σου είναι τόσ^ν δυστυχείς, λάβε τα 
τρία ταυτα Λουίγγια διά τά τυχηρά σου Ιξοδα. Έγώ 
δέ θέλου στείλει ν είς τόν πατέρα σου του ήμίσεως χρόνου 
τήν πληρωμήν εμπρός.’ ‘ Άλλ’ ω κύριε !’ ύπέλαβεν ό 
νέος, ‘ ε’πειδή καί έχετε σκοπόν νά στείλετε είς τόν πα
τέρα μου χρήματα, στείλετε, παρακαλώ, καί τά τρία 
ταίτα Λουίγγια. Έγώ έχω παν ο,τι επιθυμώ, καί δεν 
με χρειάζονται- άλλ’ήθελαν μεγάλως χρησιμέυσειν είς 
τόν πατέρα μου, διά νά ζωοτροφή τά ε’πίλοιπά του τέκνα.’

Ε Ι Λ Ι Κ Ρ Ι Ν Ε Ι Α  T O T  Μ Ι Τ Ρ Α Ν Ο Τ .

Χ Ο Σ Ρ Ο Η Σ ,  ό βασιλεύς τής Περσίας ("διηγείται ό ςι- 
λόσοφος Σαδής) είχεν υπουργόν τινα, καλου'μενον Μιτρά- 
νην, δστις τόν ε’πρόσφερε πίστας εκδουλεύσεις, καί τόν 
ήγάπα είλικρινώς. Μίαν δέ τών ημερών ό υπουργός 
ούτος, παρρησιασθείς πρός αύτόν, ε’ζήτησε τήν παραί- 
τησίν του. * Καί διατί,’ τόν ήρώτησε μέ θαυμασμόν ό 
Χοσρόης, ‘ θέλεις νά μέ άφήσης ; τώρα πλέον σέ ήλθεν 
ό στοχασμός νά φύγης άπό εμέ, οτε σέ ήνοιξα τά φύλλα 
τής καρδίας μου, σέ ε’χάρισα τόσα άγαθά, καί σέ ε’τί- 
μησα τοσον, ωστε ο ί  υπήκοοί μου νά μή κάμνωσι κάυ.- 
μίαν διαφοράν μεταξύ τών ίδικών μου καί τών ίδιχώυ 
σου προσταγών ;’ Άλλ’ ό Μιτράνης, * Τό γνωρίζω, βασι
λεύ,’ εΓπεν, ‘ ότι μέάντάμειψες μεγάλως διά τάς οποίας 
σ’ ε’πρόσφερα μικράς υπηρεσίας· πλήν ή φύσις σήμερον 
μ’ ε’πιβάλλει ιερά χρέη, καί άφες με νά τά εκπληρώσω· 
έχω υιόν, δστις εμέ μόνον έχει νά τόν διδάξω νά σ’ 
ε’κδουλεύση πιστώς, ώς καί έγώ σέ ε’δούλευσα.’— ‘ Σε άτί- 
νω τώρα ν’ άνχχωρήσης,’ εΓπεν ό Χοσρόης, * άλλά μέ 
τοιαύτην συμφωνίαν. ’Επειδή μεταξύ τών ε’ναρέτων, 
τους οποίους διά σου έγνώρισα, δεν δύναμαι νά ευρω 
άλλον άξιωτερόν σου, δστις νά φωτίση καί νά παίδευση 
τήν ψυχήν καί του ίδικοΰ μου υίοΰ, θέλω νά τελείωσες 
το σταδιόν σου μέ τήν μεγαλητέραν έκδούλευσιν, τήν 
οποίαν έμπορείς νά κάμης πρός τούς άλλους, ώστε διά 
σου ν’ άποκτήσωσι χρηστόν ηγεμόνα, διότι κατέλαβα 
πλ.'ον τήν διαφθοράν τής αύλής, τήν οποίαν δεν πρέπει 
νά ποτίζεται ό νέος ήγεμών. Ό θεν λάβε αύτόν, καί 
ύπαγε έν τω μέσω τής άθωότητος καί τής άρετής νά 
τόν διδάξης κατά μόνας μέ τόν ίδικόν σου.’ ΙΙαραλα- 
βων ό Μιτράνης τούς δύω παίδας, άνεχώρησε. Μετά 
πέντε δέ ή έξ έτη ε’πέστρεψε μ’ αυτούς είς τόν Χοσρόην, 
δστις έχάρη μέν διότι ε’ξαναίδε τόν υιόν του, πλήν, μή 
εύρων αύτόν ούτως άξιον. ώς τόν υιόν του υπουργοί του, 
ησθανθη με πικροτατην θλίψιν τήν διαφοράν ταύτην, 
καί παρεπονέθη μάλιστα προσωπικώς είς τόν Μιτρά- 
νην. Άλλ ό Μιτράνης, * Βασιλεύ,’ τόν εΓπεν, 1 ή διαφορά 
προέρχεται, διότι ό ίδικός μου υίός έκαμε καλητέραν 
απο τον ίδικον σου χρήσιν τών μαθημάτων, τά οποία 
κοινώς εις αμφοτερους έδιδα· επειδή ό μέν ίδικός μου 
ηξευρεν ότι έμελλε ποτε νά έχη τών άλλων τήν χρείαν, 
άπο τον ίδικον σου δμως δέν ήδυνήθην ποσώς νά κρύψω, 
δτι οί άλλοι ήθελον έχειν τήν χρείαν αυτοί.’


