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[ΙΐΣΤΕΎΕΤΑί κοινώς είς πολλά μέρη τής Ασιας, 
διά τινων γοητειών ή έπωδών οί όφεις ¿μπορούν να 

•ρωΒώσιν, ή τουλάχιστον νά γένωσιν άβλαβε ις. 
ν δοξασίαν ταύτην αίνίττονται καί τινα μερη^τής 
χς Γραφής· τά κυριώτερα ε’κ τών εδάφιων τούτων 
αι τό του 5δ Ψαλμού, όπου οί άσεβεΓς παραβάλλου

με τήν κωφήν άσπίδα, * ή όποία φράττει τα ωτια 
;, ή όποία δέν Βέλει νά άκοΰση τήν φ ω ν ή ν  τών γοη- 
ν, οΐτινες γοητεύουν τόσον έπιδεξίως·’ καί το του 
δόου κεφαλαίου τών προφητειών του Ίερεμιου, * Θελω 
;οστείλειν είς τό μέσον σας δφεις, βασιλίσκους, οι 
οΓοι δέν Βέλουν γοητεύεσΒαι.’ ΚαΒ ολα τα μερη 
ς Βαρβαρίας, όσα περιήλΒον, λέγει τις, ε’πεκρατουσεν 

η

 ̂ΙΑ Ο ~ Τ ·*

ή ιδέα ότι οί φαρμακεροί όφεις ¿μπορούν νά καταστα- 
Βώσιν άβλαβεϊς διά τινων ασμάτων ή ψιΒυριζομενων 
λέξεων, ή διά ¡τοάσεων ή άριΒμών γραφομένων επι ελιγ- 
ματος χαρτίου. Είς τάς Ινδίας τήν σήμερον, οι των 
όφεων επωδοί είναι μία πασίγνωστος συμμορία εκ του 
πολυπληΒούς τάγματος τών άπανταχού ευρισκόμενων 
γοήτων. Δελεάζουσι δέ τούς όφεις διά τών Βελγητρων 
τής μουσικής, καί κάμνουν αυτούς νά ε’ξέρχωνται απο 
τάς φωλεάς των. Μολονότι·! δέ τούτο έκρίΒη απίστευ
του υπό τινων Ευρωπαίων, ή εφεξής όμως διηγησις 
Άγγλου φιλαληΒεστάτου καί υψηλήν πολιτικήν Βεσιν 
κατέχοντος είς Μαδράς διασκεδάζει πάσαν περι τούτον 
άμφιβολίαν—
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‘ Πρωίαν τινά,’ λέγει, · ένώ έκαΒήμην εις T¿ np¿. 
γεύμα, ήκουσα τρανόν Βόρυβον καί άλαλαγμούς μεταξύ 
των παλαγκηνοφόρων μου*· έρωτήσας έμαΒον ότι ε’ζή- 
τουν να φονεύσωσι μεγάλον !φιν, όμοιον της Αίγυπτέ 
**>,ς *σπι^°ί> λεγόμενον Cobra Capello. ΙΙάραυτα 
ε’ξελΒών, ίδα τον δφιν άναβαίνοντα υψηλόν τι χλοερόν 
αναχωμα, όΒεν έξέφυγεν εις τρύπαν εντός είς παλαιόν 
τοίχον άρχα'ου τίνος οχυρώματος· οί άνθρωποι ήσαν 
«οπλισμένοι^ μέ τάς ράβδους, τάς όπο.'ας πάντοτε φέρουν 
εις τας χείρας των, και είχαν είς μάτην προσπαΒήσειν 
να φονεύσωσι  ̂το Ιρπετόν, το όποΓον διασωΒέν είς την 
οπην αύτου ε’κείτετο άσψαλώς συνεστραμμένου- άλλ’ 
ημείς ε’βλεπαμεν ετι τούς λάμποντας οφθαλμούς του. 
IIολλαοτις είχα ε’πιΒυμήσειν να εξακριβώσω την άλή- 

αν του κοινώς λεγομένου ώς προς την ενέργειαν της 
μουσικής επί των όφεων όΒεν έζήτησα επωδόν. Με 
είπαν οτι δέν υπήρχεν ούδείς τοιούτος είς την κώμην· 
αλλα μετ όλίγην έρευναν ήκουσα δτι εύρίσκετο ενας 
είς χωρίον άπέχον τρία μίλια. Τον έμήνυσα ευΒύς νά 
ελΒη;  φυλάττων μετά προσοχής τδν οφιν, δστις ποσώς 
δεν εζητησε νά φύγη, ενόσω ημείς, οί εχθροί του, εμέ- 
ναμεν προ οφθαλμών. Μετά περίπου μίαν ώραν έπέ- 
στρεψεν μηνυτής, φίρων όμοϋ καί τον ζητηΒέντα γόη- 
τα. Ο άνθρωπος ουτος δεν ε’φόρει κάλυμμα ε’πί κεφα
λής, ούδε κάνέν είς το συύμά του, ε’κτος μικρού τινός 
κομματιού υφάσματος περί την όσφύν του’ είς την χεΓρα 
έκράτει δυο καλάθια, το μέν περιέχον ήμερους δφεις, 
τ° οε *ενον’ ταύτα καί ό μουσικός αυλός του ήσαν τα 
μόνα πράγματα τά οποία έκρατούσε. Τον έκαμα δέ 
ν άφήση καταγής τά δυο καλάΒια, καί νά άναβή μό- 
νον,μετα του αυλού. νΗρχισε νά παίζη- την μουσικήν 
ο ακουων, έξήρχετο βαθμηδόν καί βραδέως άπό την 
τρύπαν αυτού ό οφις, Ιωσού έφΒασε πλησιέστατα- τότε 

7 ° '^  αύτόν ε’πιδεξίως άπό την ουράν, καί
τον έκρατούσεν όσον ήδύνατο μακράν άπδ το σώμά’του· 
ό δέ δφις, μαινόμενος, ήκόντιζε κατά πάσαν διευ'Βυν- 
σιν την κεφαλήν άλλ’ είς μάτην οότω κρεμάμενος, 
δεν δύναται νά στρογγυλευΒη, ώστε νά πιάση τον ε’χ ’ 
Βρον του. ^Αφού δ άπέκαμε ματαίως άγωνιζόμενος, 
κατεβη ό γόης άπδ τδ άνάχωμα, έρριψεν αύτόν είς το 
κενόν καλάΒιον, καί έπέΒηκε το κάλυμμα· ήρχισε τότε 
νά παίζη τον αυλόν, καί μετ’ ολίγον έσήκωσε το κά
λυμμα· άλλ’ ό δφις άγρίως ε’φώρμησε, ζητών νά έκφύγη- 
ταχέως πάλιν έπεβλήΒη τδ σκέπασμα, ενώ είσέτι έξη. 
κολούΒει π αίθουσα ή μουσική. Τούτο ε’πάνελήφΒη δίς 
η τρίς· μετά βραχύ δέ καιρού διάστημα, σηκωΒέντος 
τού σκεπάσματος, ο οφις εκαΒητο ε’πί τής ούράς του, 
ναι ε’χόρευε τόσον ήσύχως, οσον οί είς τδ άλλο καλά
Βιον ήμεροι ^δφεις· ούδ’ έστησε πλέον νά έκφυγη. 
Τούτο ίδιον όφΒαλμοφανώς, δύναμαι νά τδ βεβαιώσω 
ώς άληΒέστατον.’
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, Μεγίστην ε’πιδεξιότητα δεικνύουν οί γόητες είς τδν 
> πρώτον κλάδου τής τέχνης αύτών, είς τδ πιάνειν δηλα- 

δη τους δφεις. Τήν τρύπαν τού ερπετού άνευοίσκουσι 
μετ’ ευκολίας καί βεβαιότητος· ε’ξορύσσοντες δέ,'πιάνουν 
το ζώον άπδ την ουράν μέ την άριστεράν χεΓρα, καί 
συρουντό σώμα διά τής άλλης χειρδς μέ άκραν ταχύ
τητα, Ιωσου ό άντίχειρ καί ό λιχανδς νά φΒάσωσιν είς 
την κεφαλήν τότε ό’ άφαιρούσι τούς φαρμακερούς οδόν- 
τας. Καί μετά τήν άφαίρεσιν όμως τούτων, δέν εΓναι 
οί δφεις παντη ^άκινουνοι. ’Ενώπιον πολυπληΒούς συνο- 
δίας έπεδείκνυέ τις δφιν χορεύοντα· μειράκιου δεκα- 
εςαετες ήνωχλει τδ £ώον διά νά κάμη αύτδ νά τδν 
δαγκάση· πραγματικώς δέ τδν έδάγκασε, καί είς τρό
πον μαλιστα, ωστε μετά μίαν ώραν άπίΒανεν. Ό  
πατήρ του μειράκιου, δλως έκπεπληγμένος, διεμαρτύρετο 
οτι ό̂  Βανατος δεν προήλΒεν άπδ τδ δήγμα, διότι ό 
οφις δ̂εν είχε φαρμακερούς όδόντας· καί δτι καί αύτδς 
καί ό παΓς εΓχαν όαγκασΒήν πρότερον ύπδ τού δφεως 
χωρίς τινο; ένεργείας. Έξετάσαντες δμως τδν δφιν, 
ευρήκαν νέους όδόντας είς τούς τόπους τών άφαιρεΒέν' 
των, μικρούς μέν έτι, πλήν άρκετά μεγάλους ώστε νά 
δαγκασΒη τδ μειράκιου.  ̂ Ό  γέρων είπεν- οτι ποτέ δέν 
ειχεν ούτε ίδεΓν ούτε άκούσειν τοιούτό τι.

Η Π Ο Λ ΙΣ ΛΙΒΟΡΝΟΣ.
Η Λ ι β ο ρ ν ο ς  εΓναι πόλις παραΒαλάσσιος τής ’Ιτα 

λίας είς τδ Μέγα Δουκάτου τής Τοσκάνας, δεκατίσ- 
σαρα μιλιά μακραν απο τας Πισας. καί τεσσαράκοντα 
πέντε άπδ τήν Φλωρεντίαν. ΚεΓται δέ είς τδ μέσον 
τής χαμηλής πεδιάδος, ήτις εκτείνεται άπδ τάς μεσηχ- 
βρινάς οχΒας τού Αρνου εως είς τούς λόφους τού Μον- 
τενερου. Τών λόφων τούτων τήν κατωφέρειαν καλύ- 
πτουσι τά Βερινά οικήματα καί οί κήποι τών εμπόρων 
τής Αιβορνου, ωραιαν εχοντα καί εκτεταμένης Βεωρίαν 
τής Βαλάσσης.

Η πόλις είναι ώς δύο μιλιών τήν περιφέρειαν έχει 
όμως καί δύο προάστεια, τδ μέν επέκεινα τής βορείου 
πύλης, το οε, καλούμενου προάστειον τών Καππουκίνων, 
προς νότον τά δύο ταύτα προάστεια ηύξησαν πολύ 
κατά τδ μέγεΒος ε’υτδς ολίγων ε’τών. Ό  λιμήν, άν 
και οπωσουν εύρυχωρος, δέν έχει άρκετδν βάΒος διά 
μεγαλα πλοία' όΒεν αράξουν είς τδν όρμον ή ε’ξωτερικδν 
λιμένα, όπου τδ άγκυροβόλιον είναι άσφαλές καί καλόν 
τα οε μικρότερα πλοία εμπορουν να προσορμίξωνται είς 
τον ενδότερόν λιμ.να. Τήν δυτικήν περιοχήν τής πό- 
λεως, ήτις καλείται La Nova Venezia, διατέμνουσι 
διώρυγες άντί όόών, χρήσιμοι πρδς μεταφοράν τών 
πραγματειών άπδ τά πλοία είς τάς άποΒήκας τών έμ
πορων. Τδν ε’ξωτερικδν λιμένα σχηματίζει προκυμαία 
τΚ (μόλος) εξακόσια βήματα τδ μήκος, ή όποία συν
τρίβει τήν ορμήν τών κυμάτων, μέχρι δέ τίνος καί τήν 
τών άνεμων. Αυτη, καλοστρωμένη ουσα καί τερπνήν 
ίχουσα Βέαν, άπακχΒίσταται ό άριστος είς περιδιάβα- 
σΐν τόπος.
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Ή  Λιβόρνος είναι καλοκτισμένη πόλις, όδούς έχουσα 
ε'πιμελώς μέν έστρωμένας, σκοτεινάς όμως διά τδ μέγα 
ζψος τών οίκων. Ε ίς αύτήν δέν εύρίσκονται μεγαλο
πρεπή παλάτια, ούδέ τά Βέλγητρα εκείνα,^όσα ή τέχνη 
καί ό έξευγενισμδς ε’χορήγησαυ είς τας άλλας πολει^ 
τής ’Ιταλίας. Ή  μόνη πλατεία όδδς είναι η Strada 
Ferdinandea, πρδς βορραν και νοτον εκτεινόμενη, φορού
σα δέ άπδ τάς Πίσας είς τδν λιμένα, και **τ* το μέ
σον τής πόλεως διαπερνώσα τήν λεγομενην Piazza d 
armi. Τής Λιβόρνου αί δημόσιαι οίκοοομαι είναι πο- 
λυάριΒμοι καί ευρύχωροι, άλλ’ όχι λαμπραι. Ιο πα- 
λάτ'ιον τού Άρχιδο-κδς, ή πρωτεύουσα εκκλησία, και 
έπτά άλλαι έκκλησίαι, έκτος τών άνηκβυοτών ει̂ ς τα μο
ναστήρια, καί τά πολυάριΒμα νοσοκομείο^, είναι ολα 
άπλα κτίρια, ούχί ιδιαιτέρως πως άςια τής^ προσοχής 
τού περιηγητού. Υπάρχει δέ καί Έλληνικη, Αρμένι
κή, ’Αγγλική, και ΛουΒηρανική εκκλησία, ώς και ρ·ε7*- 
λοπρεπής συναγωγή, καί Τουρκικόν κοιμητηρίου. 4 α 
τρία λοιμοκαΒαρτήρια, έξω τής πόλεως ε’πί τού αίγιαλού 
τοποΒετημένα, φημίζονται διά τδν άριστον αυτών κα
ταμερισμόν καί τήν εντελή άσφάλειαν, ύγρας τάφρους 
κύκλω έχοντα, καί άπδ ε’κτεταμενας άποΒήκας πραγ
ματειών καί άρμόδια καταλύματα προμηΒευμενα. Εις 
τδν Δαρσενάν, ήτοι εσωτερικόν λιμένα η ναυσταΒμον, 
εύρίσκεται κολοσσαίον άγαλμα τού μεγάλου  ̂ Δουκος 
Φερδινάνδου τού Πρώτου, ε’πί εύμορφου στυλοβάτου, είς 
τάς τέσσαρας κόγχας τού οποίου είναι όρειχάλκινα 
σχήματα δούλων μέ τάς χείρας αύτών όπισΒάγκωνα 
δεδεμένας. Ή  δημόσιος βιβλιοΒήκη είναι άσήμαντος· 
υπάρχει όμως μία περιβόητος ιδιαιτέρα. Νηπιακα 
καί άλλα στοιχειώδη σχολεία εσυστη-σησαν εντός ολί
γων ε’τών είς τήν Λιβόρνον, και οι Ιουοαίοι, τών οποίων 
ό άριΒμός άναβαίνει είς 15,000, συνερίζονται μέ τούς 
Χριστιανούς είς τδν προβιβασμόν τής δημοσίου ε’κπαι- 
δεύσεως. Ό  πληΒυσμός τής Λιβόρνου λογίζεται τώρα
75,000, έξ ών είναι άτομα παντός έΒνους Εύρωπαικου, 
καί περιπλέον Τούρκοι, Μαυρουσιοι, Αρμένιοι, και 
’Ιουδαίοι ε’κ τής ’Αφρικής καί Άσίας.

Ή  πόλις αύτη πάσχει άπδ τούς Βαλασσίους άνέμους, 
οιτινες, σφοδρότατα πολλάκις πνέοντες, ϋψόνουν τήν 
Βάλασσαν κατά τήν παραλίαν, ωστε να καμνωσι τάς 
διώρυγας νά έκχειλίζωσι. Γενικώς φέρουν όμού άπδ 
τδ πέλαγος παχείαν ομίχλην, ητις βλάπτει μεγαλως τα 
μάριιαρα καί τάς ζωγραφιάς. Οι αύτοι άνεμοι ωΒούν 
είς τδ ενδότερον τά νέφη όρμητικωτατα, ωστε αι πρώται 
βροχαί πίπτουν είς τούς λόφους τών Πισών εκ τουτου, 
άν καί τών Πισών ή έκ τής Λιβόρνου άπόστασις ήναι 
μικροτάτη, είς ταύτην όμως πίπτει πολύ όλιγωτέρα 
βροχή παρά είς εκείνην. Τδ κλίμα είναι υγιές· ή πέριξ 
πεδιάς φαίνεται ώς συνεχής κήπος· είς δέ το διάστη
μα τής Βερμότητος τού καλοκαιριού δεν πασχουν οί 
κάτοικοι έκτιΒέμενοι είς τδν νυκτερινόν άερα. Ιο χώ
μα παράγει γεννήματα, κηπουρικά, και δαψιλείς οπώ
ρας, αίτινες λ,ογίζονται αί καλητεραι της Γοσκανας.

’Ολίγα τινά Βέλομεν τώρα σημειώσειν ως προς τήν 
ιστορίαν τής Λιβόρνου. Τήν ένδεκάτην εκατονταετη
ρίδα ήτον ενορία ψιλώς ή κώμη παρά τδν Πισανον Λ ι
μένα- άφού δ έλεηλατήΒη επί τών μεταξύ Πισών και 
Γ ε υ ο ύ α ς  πολέμων, ε’πωλήΒη είς τούς Γενουηνσίους διά 
26,000 χρυσά δουκάτα. Ά π ’ αυτούς τήν ηγόρασαν 
έπειτα οί Φλωρεντινοί τδ 1421 δι’ 100,000 χρυσά 
φλ.ωρίνια. Ουτοι έσύστησαν αυτού ναυπήγιον πρδς 
κατασκευήν πλοίων, καί περιετειχισαν τον τοπον μ=- 
ρος δ’ ε’κ τούτου, καί μέρος έκ τού ότι βαΒμηόόν έγε- 
μιζεν άπδ λάσπην ό Πισανδς Λιμήν, ή Λιβόρνος έλαμ- 
βανε τά πρωτεία, Ιωσού κατέστη έπί τέλους ό μονος 
λιμήν τών Πισών.

Ή  οικογένεια τών Μεδίκων, κατά τήν δεκάτην εκτην 
εκατονταετηρίδα, συνήργησε πολυ προς βελτιωσιν τής 
Λιβόρνου. Κατασκευάσαντες προκυμαίαν και φανόν, 
έκαμαν αύτήν σταΒμδν τών κάτεργων τού στρατιωτικού 
τάγματος τού ’Αγίου Στεφάνου, τών οποίων ενασχολη- 
μα κύριον ήτον, ώς τών Ιπποτών τού Αγίου Ίωάννου 
τής 'Ιερουσαλήμ, νά καταπολεμώσι τούς ΜωαμεΒανους· 
είς όλους τούς νέους έν Λιβόρνω οίκιστάς έχάριζαν 
προνόμια καί άτέλειαν, καί άσφαλειαν ως προς τα χρεη 
είς όσα άλλού είχαν έμβήν, καί τάς ποινάς είς όσας 
άλλ.ού είχαν ύποπέσειν·— περιετειχισαν τακτικώς την 
πόλιν, κατεσκεύασαν πλώί'μον διώρυγα άπδ την Βαλασ- 
σαν είς τδν "Άρνον, έκτισαν αποΒηκας πραγματειών, 
φρούριον, καί λοιμοκαΒαρτήριον· τελευταίου δε, προσεκα- 
λεσαν ξένους έμπορους, "Ελληνας, Αρμένιους, 4 ο^ρκους, 
’Ιουδαίους, Μαυρουσίους, νά κατοικήσωσιν έκεί χωρίς 
φόβον ένοχλήσεως διά τήν Βρησκειαν των. Ο τροπος 
ουτος τής διαγωγής εΐλκυσε πλειστους εις την Λιβορ- 
νον, δι’ ών ή πόλις κατέστη πολύ άξιολογωτέρα.

Ή  Λιβόρνος έξηκολούΒει νά συνιστα μέρος τού Φλω
ρεντινού κράτους, τής έκτοτε ονομασΒεισης Τοσκανας, 
καί ν’ άκμάζη ύπδ τήν συνετήν ηγεμονίαν τών Μεγά
λων Δουκών. Έ π ί τών πολέμων τής Γαλλικής έπα- 
ναστάσεως, έμενε δια πολλά έτη σχεδόν ανενόχλητος 
άλλ’ οτε τδ 1808 έκυρίευσε τήν Τοσκάναν ό Βοναπάρ- 
της, ύπέφερε τά πάνδεινα- τα καταστήματα των έμπο
ρων έκλείσΒησαν, καί πλοία σπανίως είσηρχοντο είς 
τδν λιμένα· ότε όμως τδ 1S14 καΒησύχασεν ή Εύρω- 
πη, έπανήλΒε καί ή Λιβορνος εις την προτεραν κατά
σταση», καί άνέκτησε βαΒμηδδν τά πλούτη και την 
έπιρροήν αύτής. ’Εσχάτως σιδηρούς δρόμος ήρχ_ισε 
νά τασκευάζεται μεταξύ Λιβόρνου καί Φλωρεντίας, 
όστις Βέλει είσΒαι πεντήκοντα μίλια τδ μήκος, και 
δι’ δν ύπεγράφησαν 30 περίπου εκατομμύρια 1 οσκανι. 
κών Λιρών.

Ό  λιμήν τής Λιβόρνου είναι άτελής, Porto franco- 
καί τά είσαγόμενα είδη εινα'Ι ειτε προς αναλωσιν ειτε 
πρδς διαμετακομιδήν. ’Αναπληροί οε απο ξενας πραγ
ματείας τήν Τοσκάναν, τήν Λούκκαν, μέρος τών 'Ρω
μαϊκών Πολιτειών, καί προσέτι κατά μέρος τήν Μοδέ- 
ναν καί Πάρμαν. Τήν παρελΒούσαν εκατονταετηρίδα
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ή Λιβόρνος είχε πολύ περισσότερον διαμετακομιδής 
εμποριον. Τα ’Αγγλικά, 'Ολλανδικά, ’Αμερικανικά, 
καί άλλα πλοΓα εκ τον ’Ατλαντικόν, έφεραν εις αυτήν 
χειροτεχνήματα καί άποικιακά είδη, καί άντήλλασσαν 
αυτά πρός βαμβάκια, μετάξια, καί άλλα της ’Ανατο
λής προϊόντα, φερόμενα εις την Λιβόρνον υπό Ελληνι
κών καί ’Ιταλικών πλοίων. Τά πράγματα όμως ήλλα- 
ξαν την σήμερον. Το ε’μπόριον ε’νεργεϊται πλέον άμέ- 
σως· τά ’Αγγλικά, ’Αμερικανικά, καί άλλα πλοΓα ε’κ 
της δύσεως έρχονται κατευΒεϊαν είς τούς λιμένας της 
Ανατολής καί τον Ενξείνου Πόντου, καί άνταλλάσσονν 
τα φορτία των- κατά συνέπειαν δε τούτου ήλαττώΒη 
το της διαμετακομιδής έμπόριον ούχί μόνον εις την 
Λιβόρνον, άλλά καί εις την Μελίτην, Λισσαβωνα, καί 
άλλους όμοιους τόπους.

Τά κυριωτερα τοπικά προϊόντα, τά ε’κ της Λιβόρνου 
εξαγόμενα, εΓναι μετάξι ον, κατειργασμένον καί άκατέρ- 
γαστον, τριών περίπου εκατομμυρίων φράγκων ε’τησίως' 
έλαιον, δυο εκατομμυρίων ψά.Βινα σκιάδια, τριών η 
τεσσάρων εκατομμυρίων σίδηρος άπό την Έ λβαν, χαρ- 
τιον, ποτασσα, άλάβαστρος, χονδρά μάλλινα υφάσματα 
οια την Τουρκίαν, κοράλια συνηγμενα παρά τους αίγια- 
λους της Βαρβαρίας καί Σαρδινίας, δουλευμένα δέ εις 
την Λιβορνον- καί σάρδαι, άλιευόμ.εναι έξω της νήσου 
Γοργωνος, άντικρύ της Λιβόρνου. Τά κυριωτερα έκ 
των είσαγομένων ειδών εΓναι γεννήματα έκ τού Ευξεί- 
νου Ποντου, Γαλλικά μάλλινα υφάσματα, ’Αγγλικά 
βαμβακερά, σιδηρουργηματα, παστά ¿ψάρια, καί άποι- 
κιακα είδη. Το 1832 τά μέν της εισαγωγής εϊδη 
άνεβησαν εις εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια φράγκων, τά 
δε της εξαγωγής είς περίπου πεντηκοντα εκατομμύρια. 
Κατά το αυτό έτοςείσήλΒον είς τον λιμένα της Λιβόρνον 
199 ’Αγγλικά πλοΓα, 126 Αυστριακά, 75 'Ρωσσικά, 
61 Ελληνικά, 61 ’Αμερικανικά, 30 Σβεκικά, 9 Δανι
κά, καί 4 'Ολλανδικά- πρός δέ τοίτοις, υπέρ τά 2000 
παραπλοϊκά πλοΓα ε’κ των αίγιαλών της ’Ιταλίας, Γαλ
λίας, καί 'Ισπανίας,

Τ Ο  Ε Κ  Τ Η Σ  Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ  Ο Φ Ε Λ Ο Σ .

Ο Τ Η Σ  γεωγραφίας άπαίδευτος άγνοεϊ ότι υπάρχει 
κοσμος επέκεινα της αυτού όράσεως- δεν φρονεΓ ότι έμ- 
πορονν νά γένωσιν άλλαι κατοικίαι, η νά έπικρατώσιν 
άλλοι τρόποι του ένδύεσΒαι, η άλλα εΓδη τροφής, παρ’ 
όσα αυτός βλέπει. Δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν καί 
άλλα έΒιμα, καί άλλα φρονήματα, παρ’ όσα αυτός πρε
σβεύει. Μόλις πιστεύει ότι άλλαχού καί τό ψύχος 
γίνεται δριμύτερον, καί ή Βερμότης ισχυρότερα, παρ’ 
όσον αύτός έδοκίμ.ασε ποτέ. 'Ο τόπος αυτού καί όλα 
τά περί αυτόν είναι τά κάλλιστα, τά μόνα καλά έπί γης- 
παν δέ ο,τι διαφέρει, είτε είς τά ήΒη, ειτε είς τά ενδύ
ματα, είτε είς τάς τέχνας, ειτε είς τάς έπιστήμας, 
εϊτί είς τάς δοξασίας, εΓτε είς την πίστιν, ΒεωρεΓται 
ϋπ’ αντον ώς πολύ κατώτερον. "Ο,τι φαίνεται άλλου

χαρακτηρος, όσον καί αν ύπερβαίνη άληΒώς παν ό,τι 
αύτός ήδη γνωρίζει, έπισύρει μόνον την περιφρόνησιν, 
την άηδίαν, η την πρόληψιν αύτον. Τούτο πάσχουν 
οι ΣΓναι. Νά λευκοφορέση τις διά κάμμ.ίαν άλλην 
αιτίαν έκτος διά πένθος, νά χαιρετηση Ειρωπαϊστί, 
η νά φάγη μέ περόνιον, δείχνει, κατ’ αυτούς, μ.ικρόν 
πνεύμα. Αί τέχναι ημών καί έπιστημαι είναι άνάξιαι 
της προσοχής των, αί δοξασίαι καί ή πίστις μας όλως 
καταφρονητέαι’ παντός Ευρωπαϊκόν έΒνους αί άξιώσεις 
άπορρίπτονται είς την Ουράνιον Αυτοκρατορίαν, ώς ό 
άγροϊκος χωρικός έκ της εύγενονς συναναστροφής. 
Β α ρ β α ρ ο ς  πας ό έκτος των Κινικών ορίων.

Ποσον έκ του άλλου μέρους άνώτερος έκεϊνος, τον 
όποίου τό πνεύμα έξέτειναν αί περιοδεϊαι! Ό  κοσμογυ- 
ρισμένος περιηγητής, όστις

Πολλώι- ¿δ*»’ άατεα χαί ΐ'όον

έπαυσεν ε’κ πολλού ηδη νά Βεωρη τό χρώμα τών ενδυ
μάτων, η τον τρόπον τον ασπασμού, ώς δεΓγιχά τι συνε
τού η άξιοτίμου χαρακτηρος. ΈμαΒεν ότι εΰρίσκονται 
καί άλλα κλίματα, καί άλλαι χωραι, καί άλλαι τροφαί, 
ούχ ηττον τερπνά παρά τά Γδιά του- έμαΒεν ότι ό νούς, 
καί τά έ.Βη, καί τά φρονήματα τών άνΒρώπων, έχουν, 
ώς τά έργα της φύσεως, άπειρόν τινα ποικιλίαν, καί 
μ’ όλον τούτο ούδεμίαν έξ άνάγκης ατέλειαν. ΈδιδάχΒη 
νά έκπλήσσεται χωρίς νά κατακρίνη, καί νά μειδιά είς 
τά καινοφανή άνευ περιφρονήσεως. Είναι ηδη προδια
τεθειμένος να δέχεται, καί μάλιστα νά ζητη, νέα εϊδη 
άναπαύσεως ή χρήσεως, άκόμη καί άπό τους αγρίους, 
καί νά έπαυξάνη τάς γνώσεις τον καί άπό τούς πλέον 
άμαΒεϊς. Έν συντομία, άπεσπάσΒη έν ουσιώδες υπο
στήριγμα της ϋπερηφανίας του, άφηρ-Βη έν μέγα έμπό- 
διον της φιλανθρωπίας τον, καί προετοιμάζεται νά κα- 
ταταχΒη ώς κοσμοπολίτης, άντί άπλού πολίτου μιας 
μόνης έπικρατείας. Τά είς άλλας χώρας συμβαίνοντα 
γίνονται βαθμηδόν καί είς αυτόν περισπούδαστα, καί, 
άν έχη πνεύμά τι φιλανθρωπίας, οδηγείται άνεπαι- 
σΒήτως νά 'ποΒη, καί μάλιστα νά ζητη , την ευδαιμο
νίαν τών πλέον άπομεμακρυσμένων ε’Β-νών.

Οι Ίάπονες έχουν άλλοκότους τινάς Β-ρησκευτικάς 
δοξασίας. Ποτέ είς καιρόν Βλίψεως η δυστυχίας δέν 
ίκετεύουσι τους Βεούς" διϊσχυριζόμενοι ότι, έπειδη 
χαίρονται άδιάκοπον ευδαιμονίαν οί Βεοί, τοιαύται ίκε- 
σίαι ηΒελαν τούς εϊσΒαι πειρακτικαί. Άφιερόνουσιν 
όΒεν τάς εορτάς των είς συμπόσια, γάμονς, καί άλλας 
δημοσίους καί μερικάς χαράς.

Τ η ν  πρώτην Ιουλίου 1839 έξεδίδοντο είς τάς Ηνω
μένας Πολιτείας της ’Αμερικής 1,555 έφημερίδες καί 
περιοδικά- ήγουν, 116 καΒ’ ημέραν, 14 τρις της εβδο
μάδας, 39 δίς της έβδομάδος, καί 991 άπαξ της έβδα- 
μάδος- τά δέ λοιπά, δίς τού μηνός, κατά μηνα, καί 
κατά τρίμηνον.

1840. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

Η ΙΟΓΚΑ ΤΩΝ ΣΙΝΩΝ.

Κ ι ήχον  Πλοίο>>, το Χ^/άμινον ’ioyxa .

Ε κ  των πολλών ποικιλόμορφων πλοίων, έφ ων οί άν- 
Βοωποι ριψοκινδυνεύουν την ζωήν αυτών καί την^περι- ' 
ουσίαν είς τήν πολυτάραχον Βάλασσαν, τά τής Κίνας, 
τά λεγάμενα Ίόγκαι, είναι τά πλέον περίεργα, ως και 
τά πλέον Βρανστά. Ινάμνουν μ’ όλον τούτο αί Ίόγκαι 
μακρυνά ταξείόια, πλέουσαι ούχί μόνον είς τάς Ψιλιπ- 
πινάς, Μολούκκας, καί άλλας νήσους τού ’Ινδικού Αρ
χιπελάγους, άλλά καί είς τήν Ίαναν, τήν Μαλαϊκην 
χερσόνησον, καί τά παραλία τής Σιαμης και τής Κο- 
κ'ίν Κίνας. Πάντοτε δέ είς τήν διάπλευσιν τού Κινι- 
κού πέλαγους ωφελούνται άπό τους ετήσιας, καΒοτι 
ογκώδεις ούσαι καί άβαΒεϊς προβαίνουσι δυσκολως μεν 
κατά τού άνεμου, τάχιστα δέ μετ’ αυτού. Καί μολονοτι 
φαίνονται όλως άνάρμοστοι ν’ άντέχωσιν εις βαρείας 
Βαλάσσας, οί κατά τήν παραλίαν όμως πλεονάζοντες 
άλιεϊς, οΤτινες μόνην κατοικίαν έχουσι τά πλοιάριά των, 
έκουσίως έπιρρίπτονται εις κάκιστους καιρούς, το̂  επι
τήδευμά των μετερχόμενοι— και μ ολον τούτο, δια την 
έλαφρίαν πιΒανώς αυτών σπανιως συμβαίνει ωστε Ιογκα
τ ι; νά καταπονησΒη.

V · ' ’ α ι . . ι ί .  β / ι ι   *Τ-'  * - ■ -Γ I >· Τ Λ \ )  λ ^ Ά μ Ι μ α ι ι  - » » Λ

τι άσχημον σώμα, όμοιάζουσαι με τα προ ουο εκατον- 
ταετηοίδων Ευρωπαικα πλοία, υψη/.ας πρυμνα^ και 
πρώρας έχουσαι, καί τό σχήμα τού καταστρώματος 
ήμισεληναϊον. Πολλακις είναι 300 και 400 τόνων, 
ενίοτε δέ έως S00- σκευήν έχουν άπλουστάτην, συγκει- 
μένην άπό δύο ή τρια μεγαλα καταρτια μονοξυλα, πολυ 
παχύτερα κατ’άναλογίαν άπο τα Εύρωπαίκα καταρτια, 
ε’πί'τών όποιων βάλλονται μεγάλα τετράγωνα πανία, 
μεγαλυνόμενα κατα το μεγεΒος τού πλοίου, αλλα κα.α

I τον άριΒμόν μηδέποτε ύπερβαίνοντα τρία. Τά ίστια 
¡ ή πανία ταύτα είναι ψάΒινα, χονδρούς έχοντα βαμβο- 
! καλάμους, όριζοντείως εκτεινόμενους, άπεχοντας δ άπ

άλλήλων δύο έως δύο ήμισυ πόδας- είς έκαστον ακρον 
τών βαμβοκαλάμων τούτων δένονται σχοινία, δ ϊ  ών τα 
πανία νά έφαρμόζωνται είς τον άνεμον" όποταν οε 
χρειασΒη νά σμικρυνΒώσι τα1 πανία, συστρέφονται απο 
τήν κάτω άκραν όσα βαμβοκαλαμια ηΒελε κριΒην ανα- 
γκαϊον. Αί άγκυραι είναι άγροικότατα κατεσκευασμε- 

jj ναι, πάντοτε ξύλιναι, με πέτρας μεγιστας προσοεοεμε- 
|| νας, χωρίς κάν σταυροειοες στελεχος, οι ον ασφαλώς
II . < -  * ' Λ
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Εκατέρωθεν της πρώρας συνειθίζουν να ζωγραφώσιν 
οφθαλμόν, άποκρινόμενοι όταν ε’ρωτηθώσι περί της αι
τίας τούτου, 1 ΙΙως ¿μπορεί νά βλέπη το καράβιον χωρίς 
όμμάτια; Τούτο γίνεται καί εις την Μάλταν καί αλ
λαχού, αν καί ούχί διά τούς αύτούς λόγους. Μεγάλαι 
Ίογκαι φέρουν γενικώς δυο μακρά κωπία ε’ξέχοντα εις 
τά έμπροσθεν, όμοια είς το φαινόμενον με τάς κεραίας 
των ε’ντόμων· χρησιμεύουν δέ είς τό νά εύκολύνωσι την 
του πλοίου περιστροφήν. Τό κύτος τού πλοίου (αμπάρι) 
διαιρούσιν είς κατατομάς διά χονδρών σανίδων, φράσ- 
σοντες τάς χαραμάδας με άλοιφήν ε’ξ άσβεστου καί 
ελαίου, ήτις γίνεται σκληροτάτη όπόταν ξηρανθη- ό 
τρόπος δέ ούτος ωφελεί όπωσούν είς τά τόσον θραυστά 
πλοία, ούχί μόνον συντείνων είς την διατήρησιν των 
πραγματειών, άλλά καί είς την τού δλου άσφάλειαν, 
καθότι πάσα κατατομή γίνεται τοιουτοτρόπως χωριστόν 
πλοίον, δυνάμενον καί άπό ύδωρ νά γεμίση άνευ βλά
βης τού λοιπού φορτίου. Τό πηδάλιον εξέχει άπό την 
πρύμνην, καί είναι γενικώς κατατρυπημένον στρέφεται 
δέ διά σχοινιών περνώντων άφ’ έκαστον πλευρόν τής' 
πρύμνης. Ή  ναυτική πυξίς κλείεται είς μικράν λεκά
νην μέ όλίγην άμμον είς τον πυθμένα, ε’φ’ ής ¿μπήγον
ται εύώδη κηράκια, όπόταν μέλλη νά γένη προσφορά 
είς τόν 1 θεόν τής θαλάσσης.’ Είς τον θεόν τούτον 
άνεγείρεται προσέτι πολυστόλιστος βωμός κατά τήν 
άκραν τού κοιτώνος, οστις είναι μικρότατος, καί πέριξ 
τού οποίου ευρίσκονται αί στεναί κοΐται τών ναυτών, 
ψάθαν καί σκληρόν προσκεφάλαιον έχουσα έκάστη. 
Γενικώς ε’πιβαίνουν πολυάριθμοι είς έκαστον πλοίον, 
άπαντες δέ σπουδάζουν καί φροντίζουν ε’πίσης διά τήν 
ναυτιλίαν, μή λαμβάνοντες ώρισμένον τινά μισ3-ον, 
άλλά μερίδιον άπό τά εκ τού τάξει ο ίου κέρδη.

Ο  ΕΡΗ Μ ΙΤΗ Σ.— Α ρ α β ι κ ό ς  Μ τ θ ο ς .

Α ρ χ α ι Ο Ν  τινα ερημίτην, δστις πολλά έτη είχε 
διατρίψειν ε’ν μοναξία, σκληραγωγούμενος καί τά τής 
εύσεβείας πράττων, έπείρασε ποτέ δεινώς τό πνεύμα 
τής βλασφημίας, ώς άδικα παριστάνον είς αύτόν τά τού 
Θεού άκατανόητα κρίματα. Τόσον δ’ ε’βασανίζετο 
ΰπό τοιούτων άμφιβολιών, τόσον έφθείρετο άπό τήν μέ
ριμναν, καί τόσον ε’στενοχωρείτο ύπο τών πειρασμών, 
ώστε ουδέ νύκτα ουδέ ημέραν ποσώς άνεπαύετο, καθότι 
άδιαλείπτως ε’πολέμει κατά τών μωρών συλλογισμών, 
οϊτινες άκουσίως είς τόν νούν αύτού ήρχοντο. Άλλ’ 
δ Θεός ουδέποτε λησμονεί τάς θλίψεις τών υπηρετών 
αυτού- καί μολονότι ούδείς εξαιρείται είς τήν ζωήν 
ταύτην άπό τάς ε’πιβουλάς τού εχθρού, ό Κύριος όμως 
δέν συγχωρεί αυτόν νά μάς βλάψη καθ’ δλην τήν έκ- 
τασίν τών πονηρών σκοπών του.

Μίαν τών ημερών, ε’νω έκάθητο είς τό κελλίον ό 
ε’ρημίτης υπέρ τό συνηθες μελαγχολικός, κα3ό καί 
■ισχυρότερα προσβληθείς τότε υπό τού πειρασμού, τόν 
εφάνη άγγελος, όμοιάζων νεανίσκον έρασμίας προσό- 
ψεως, δστις είπε πρός αύτόν, * Άκολούθει με, άν θέ-

| λης νά στοχαστής καί νά καταλάβης τά κεκρυμμένα 
I τού Θεού κρίματα, τά οποία τόσον ε’πιθυμείς νά γνω- 
ρίσης.’ Τήν πρότασήν ταύτην ε’δέχθη περιχαρής ό 
σκεπτικός ε’ρημίτης, πόθον έχων ισχυρόν ν’ άποδιώξη 
τάς άμφιβολίας, καί νά καθησυχάση τό πνεύμά του. 
Ώδοιπόρησαν δέ μακράν τήν ημέραν εκείνην, καί πρός 
τό εσπέρας έφτασαν είς τόν οίκον άγαθού μέν καί με
ταδοτικού, άλλά πένητος άνθρώπου, δστις εύμενώς υπε- 
δέχθη αύτούς, καί παρέθηκε τάς εΰρισκομένας τροφάς’ 
έβαλε δέ είς τήν τράπεζαν τού δείπνου καί άργυρούν 
ποτήριον περικαλλώς είργασμένον, τό οποίον ύπερετίμα, 
καί ή θεωρία τού όποιου τόν ΰπερεόφραινεν. Ό  άγγε
λος δμως κατώρθωσε νά κλέψη αύτό τήν νύκτα άπα- 
ρατήρητος, καί νά τό ε’πάρη μαζή” του. Τήν δ’ ε’παύ- 
ριον, άφού άπεχαιρίτησαν τόν ξενοδόχου, έδειξεν ό 
άγγελος τό κλεφθέν ποτήριον είς τόν ε’ρημίτην, οστις 
τά μέγιστα ε’σκανδαλίσθη καί ε’ξεπλάγη· * Πόσον χα- 
μερπές,’ είπε, 1 νά κλέψης άπό τόν πτωχόν άνθρωπον, 
οστις μέ τόσην ε’λευθεριότητα μάς ΰπεδέχθη, τό πολυ
τιμότερου αύτού κτήμα!’

Όλίγην δμως άκρόασιν έδωκεν ό άγγελος είς τάς 
ε’πιπλήξεις καί τά παράπονα τού συντρόφου του· τόν 
δρόμον δ’ ε’ξακολουθούντες, έφθασαν τήν νύκτα είς τόν 
οίκον άνδρός βαθύπλουτου μέν, τόσον δέ στρυφνού καί 
δυσκόλου τήν διάθεσιν, καί τόσον άπειροκάλου τά ήθη, 
ώστε ύπεδέχθη αύτούς μέ βαρυτάτην καρδίαν καί με 
άξιόμεμπτον φειδωλήν. Μ’ δλον τούτο, όπότε το πρωί 
άνεχώρησαν, έφιλοδώρησεν είς αύτόν ό άγγελος τό άπό 
τού προτέρου ξενοδόχου κλεφθέν ποτήριον ! Ή  πράξις 
αΰτη άνεκαίνισε τήν λύπην τού άσκητού, δστις δέν 
ήδύνατο νά ΰποφέρη βλέπων τόν θησαυρόν τού φιλόφρο- 
νος καί φιλοκάγάθου πένητος είς τάς χείρας τού άγροί- 
κου καί μισάνθρωπου πλουσίου.

Πονηρά ε’νταυτώ καί παράξενα ε’φαίνοντο τα έργα 
τού άγγέλου, δστις καί, τό χειρότερον, μέ άδιαφορίαν 
ήκουε τούς όνειδισμούς καί τάς θρηνολογίας τού ε’ρη- 
μίτου· προέβαινον δέ, έωσού έφτασαν είς κατοικίαν, 
τής όποιας ό ιδιοκτήτης ήτον ευμενής καί εύπροσήγο- 
ρος, καί δστις ε’γκαρδίως τούς ύπεδέχθη. 'Ως ε’ξημέ- 
ρωσεν, άπεχαιρέτησαν αύτόν ενώ δ’ε’πέρνων άπο γεφυ- 
ράν τινα, ε’φ’ής έστεκεν ό αγαπητός θεράπων τού ξενο
δόχου των, ε’κρήμνισεν αυτόν ό άγγελος είς τόν ποταμού, 
δπου πάραυτα επνιγη.

Έκθαμβος είς τοιαύτην σκληρότητα ό ε’ρημίτης, 
έπανέλαβε πικροτέρους τούς όνειδισμούς- άλλ’ ούτε ή 
έκπληξις ούτε ή άγανάκτησις αύτού ποσώς ε’κίνει τόν 
άγγελον, ό οποίος προεχώρει, έωσού τήν τετάρτην νύκτα 
έφθασαν είς ε’ντίμου τινός καί άγα9ού άνθρωπον, δστις 
ύπεδέχθη αύτούς μi τάς πλ-ον φιλικάς περιποιήσεις. 
Ουτος είχε μικρόν τι παιδίον, τού όποιου τας κραυγας 
ήκουσεν ό άγγελος· σηκωθείς δέ τήν νύκτα, έπνιξε τό 
βρέφος είς τήν κοιτίδα του.

"Ολος άπό φρίκην κυριευμένος ό ε’ρημίτης διά τοιαυ- 
τας παραδόξους καί απάνθρωπους πράξεις, άπεφασισε
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νά μή συνοδοιπορή πλέον μετά τού άγγέλου. Έξελθών 
δέ άπό τόν οίκον τού φιλοκάγάθου άνδρός, δστις ελεει
νολογεί τόν θάνατον τού φιλτάτου υιού, είς τον οποίον 
είχε θέσειν τάς γλυκυτάτας αυτού ε’λπιδας, ησπασθη 
τόν σταυρόν, καί ε’ξώρκισε τόν άγγελον, τόν οποίον τώρα 
πλέον ώις δαίμονα ε’στοχάζετο, ωστε νά άναχωρηση, 
καί νά μή τόν συνοΟευση ποτε πλ ον. Αλλ ο άγγελο., 
τόν άπεκρίθη, “ Δέν είμαι ρνηρόν πνεύμα, ώς φαντά
ζεσαι- άλλ’ άγγελος Κυρίου, σταλθεις να σε οειξω τά 
κουπτά τής αιωνίου Προνοιας κρίματα, τα όποια τοσον 
επιθυμείς νά γυωρίσης. Εξευρε λοιπον οτι άφηρεσα 
μέν τό άργυρούν ποτήριον άπό τόν ιδιοκτήτην αυτού, 
ε’πειδή μέ τόσην άγαλλίασιν τό εθεώρει, ωστε ημελησε 
τάς δεήσεις, τάς οποίας πριν άποκτήση αυτό συνείθιζε 
νά προσφέρη. Έδωκα δέ τό αύτό τούτο ποτήριον εις 
τόν πλούσιον καί άνελεήμονα, ώστε είς τήν παρούσαν 
ζωήν νά λάβη τήν άνταμοιβήν παντός αγαθού έργου, 
τό όποίον ίσως επραξε, διότι ο Θεός είναι άμετασα- 
λεότως δίκαιος, καί ούτε κακόν έργον άφίνει άτιμώρη- 
τον, ούτε καλόν αβράβευτου. Κατεκρήμνισα είς τόν 
ποταμόν τόν θεράποντα τού τρίτου ημών ξενοδοχου, 
δστις τόσον εύμενώς μάς ΰπεδέχθη, επειαη ειχε καμειν 
άπόφασιν νά φονεύση τόν κύριον αύτού τήν προσεχή 
νύκτα· ώστε διά τής καταποντίσεως τού απίστου εκεί
νου δούλου άπηλλάχθη άπό βίαιου θάνατον τόσον 
φιλανθρώπως ήμάς περιποιηθείς. ’Επνιξα δέ είς την 
κοιτίδα τόν νήπιον υίόν τού τελευταίου άγαθού ξενοδό
χου μας, ε’πειδή, γενναιότατος ων ποτε προς τους πε- 
νητας, ήρχισε μετά τήν γέννησιν τού τέκνου τούτου νά 
έλαττόνη καθ’ ημέραν τάς πρότερον συνήθεις ε’λεημοσύ- 
νας τουί ώστε νά συσσώρευση πλούτη διά τόν υίόν του. 
Άφη’ρεσα λοιπόν τήν ζωήν τού βρέφους εις την άθώαν 
ηλικίαν του, ώστε νά μήν άποτρέπεται πλέον ό πατήρ 
άπό τήν ε’κτέλεσιυ τών ε’λεημονητικών πράξεων, τάς 
οποίας ήρχιζεν ήδη νά άμελη. Ταύτα είναι τά σοφώ- 
τατα καί δικαιότατα κρίματα τού Θεού, τά όποία φαί
νονται είς τούς μή ε’ννοούντας αύτά παράξενα και άδικα.

Μετά τήν ομιλίαν ταύτην ό άγγελος εύθυς έγινεν 
άταντοτ, τόν ε’ρημίτην άφήσας ε’λεύθερον μέν άπο τους 
οχληρούς διαλογισμούς, παρηγορημένον δέ είς δλας τάς 
θλίψεις του.   __

Ο ΟΤΑΣΙΓΚΤΩΝ ΚΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ.

Τ Α επόμενα περί τού Άγγλαμερικανού Ονασιγκτώ- 
νος θέλουν δείξειν πόσον μεγάλην επιρροήν έχουν 
αί μητέρες είς τά παιδία των, καί άκολονθως ποσον 
κρέμεται άπ’ αύτάς ή μέλλουσα εύτυχία ή δυστυχία 
των. Τού άληθώς μεγάλου τούτου άνδρός ή μητηρ 
ήτον άξιοσέβαστος καί ευλαβής γυνή· ε’πειδή δε άπε- 
θανεν ό άνήρ της ε’νώ τά παιδία των ήσαν μικρά, έλα
βε μόνη τήν φροντίδα τής ανατροφής των.

Λέγεται ότι ε’ρωτηθείσα ποτέ κατά ποίον τρόπον 
άνέθρεψε τόν υίόν της, ώστε νά καταστήση αύτόν άν- 
δρα τόσον περικλεή, άπεκρίθη, ' Μονον άπαιτούσα

ΤΠΑΚΟΗΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΝ, καί ΑΛΗΘΕΙΑΝ.’ Οί άπλοι 
δέ ούτοι κανόνες, πιστώς ε’ξακολουθουμενοι, επεφεραν 
θαυμάσια άποτελέσματα. Έ κ νεαράς ηλικίας τον 
ε’συνείθισε νά λίγη μέ άκρίβειαν ολα οσα εδιηγείτο, 
καί νά όμιλή” περί τών σφαλμάτων καί τών ε’λλ.ειψεων 
αυτού καθαρά, χωρίς κάμμίαν τέχνην διά νά άπατηση 
ή νά κρυψη. ’Από τούτο δ’ ε’πήγασεν ή μεγάλη τής 
ψυχής του ειλικρίνεια, καί τό πρός τήν άπάτην άσπον
δον μίσός του, διά τά όποία πάντοτε ητον επίσημος.

’Εκ νεανικής άπροσεξίας έκαμε ποτέ μεγάλην τινά 
ζημίαν, καί τοιαύτην, όποια άμεσως εμποοιζε τα σχέ
δια τής μητρός του. Εύθυς υπήγε, και την ωμολογη- 
σεν έλευθέρως τό σφάλμα- εκείνη δε, ένω της αγαπης 
τό δάκρυον ύγραινε τό όμμάτιόν της, άπεκρίθη, ‘Έ χω  
πολύ καλητερα ότι έγινεν ή ζημία παρα νά ελεγεν ό 
υιός μου ψεύμα.’

ΤΗτο προσεκτική να μή τόν έκνευριζη με τρυφήν, 
μήτε άσθενώς νά χαρίζεται είς τάς επιθυμίας του. 
Τόν έσυνείθιζε νά σηκόνεται άπό τήν κλίνην ενωρίς, 
καί ποτέ δέν τόν άφινεν άργον. Ενίοτε ο Ουασιγκτων 
κατεγίνετο είς κόπους, τούς όποιους ήθελαν νομίσειν 
αύστηρούς τών σημερινών μας πλουσίων τα παιοία,—  
καί τοιουτοτρόπως απέκτησε δύναμιν σώματος, και ε’γυ- 
μνάσθη νά καταφρονη τήν σκληραγωγίαν. Ή  συστη
ματική δέ είς ωφέλιμόν τι χρήσις τού καιρού, τήν όποι
αν παιδιόθεν έδιοάχθη, τού ε’χρησιμευσεν οχι ολίγον, 
όταν έπεφορτίσθη όλου τού Άγγλαμερικανού έθνους τήν 
φροντίδα.

Παρετηρείτο άπό τούς πάντοτε περί αύτόν, δτι 
π ο τ έ  δέν  ήτ ο  β ι α σ τ ι κ ό ς ,  αλλ ευρισκεν ωραν 
διά τήν έκτέλεσιν τών μικροτέρων πραγμάτων είς τό μέ
σον των μεγαλητέρων καί τών διαφερομενων μαλιστα 
χρεών του. Τόσου ώφέλησεν αύτόν ή άκρόασις τών 
μητρικών συμβουλών ! Ή  είς τά προστάγματα αύτής 
ύπακοή του, ενόσω ευρισκετο εις την παιδικήν ηλικίαν, 
ήτον ιλαρά καί άκριβής" δτε δ’ ε’πλησίασε τήν ανδρικήν, 
τών μικροτέρων της ε’πιθυμιών ή φανέρωσις τού ήτο νόμος.

Τής μητρός ταύτης ή τόσον μεγάλη έπιρροή εχρεω- 
στείτο κατά μέρος είς τήν άξιοπρέπειαν, με την οποίαν 
ή άληθής εύσέβεια τήν ε’στόλιζε- διότι αυτη υψονε τα 
αίσθήματά της, καί τής ε’προξένει γαληνην είς το πνεύ
μα. Κατ’ έποχάς τινας τού πολέμου, ότε οί φοβοι 
τού λαού ήσαν υπερβολικοί, πολλαί φήμαι ψευδείς διε- 
δίδοντο, αί όποίαι έθλιβαν τάς καρδίας τών όσοι είχαν 
φίλους είς έπικινδύνους θέσεις. Τήν έλεγαν κάποτε,
* Κυρία, έφθασεν είδησις ότι ένικήθη τό στράτευμά 
μας, καί δτι ό υιός σας ηχραλωτίσθη.’ * Ό  υιός μου,’ 
άπεκρίνετο, 1 είναι μαθημένος είς δεινάς περιστάσεις, 
καί εύρίσκεται είς τάς χείρας τού Θεού.’ Αλλοτε 
πάλιν τήν άνήγγελλον οτι, 1 Διά μέσου τού Ούασιγκτώ- 
νος μεγάλη νίκη ε’κερδήθη.* ’Εκείνη 3 άπεκρίνετο, 
“ Δότε δόξαν είς τόν Θεόν τών μαχών.’ ΤΗτο δέ φανε
ρόν, ότι ή γαλήνη αυτη τού πνεύματος δέν προήρχετο 
ούτε άπό μητρικής στοργής έλλειψιν, ούτε άπό άδιαφο-
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ρίαν είς τού πολέμου τάς τύχας, άλλ’ άπό την θάρρος 
έμπνίουσαν Χριστιανικήν πίστιν.

Τοιουτοτρόπως βλίπομεν οτι ό φ ι λ ό σ τ ο ρ γ ο ς  καί 
υ π ή κ ο ο ς  ουτος υιός έγινεν αρχηγός νικηφόρων στρα
τευμάτων, νικητής δυνατόν Ονους, και ό θαυμασμός 
του κόσμου. Βλίπομεν οτι πολλάί άπό τάς άρετάς 
αυτού προήλθον ε’κ της ιλαράς ¿κείνης υποταγής, την 
οποίαν, καί παίς ακόμη ών, ε’δείκνυεν είς τα ριητρικά 
παραγγέλματα. Ή  γυνή, την οποίαν ¿τίμησε με τοι- 
ούτον υίί’κόν σέβας, είπεν οτι ό υίός της ‘ είχε μάθειν 
νά κυβέρνα άλλους, μαθων πρώτον νά ύπακούη ό ίδιος.’

Ένθυμούμεθα προσέτι ότι ε’λέχθη δι’ Ινα πολύ με- 
γαλη'τερον παρά τόν Οιασιγκτωνα, οτι * ύπετάσσετο 
είς την μητέρα του.’ "Οσοι λοιπόν είς την άρχήν του 
βίου φιλοτιμούνται νά ε’πιτύχωσι μέλλουσαν δόξαν, άς 
βάλωσι θεμέλιον την υίί’κήν άρετήν· καί άς μη προσμέ- 
νωστ νά ηναι μήτε καλότυχοι, μήτε εύδαίμονες, ε’νώ 
αμελούν την παραγγελίαν, ‘ Υιέ μου, φύλαττε τάς έντο- 
λάς του πατρός σου, καί μην άμελης τον νόμον της μη- 
τρός σου.’

Α Ν Α Γ Κ Η ,  Ω Φ Ε Λ Ε Ι Α ,  Κ Α Ι  Σ Κ Ο Π Ο Σ  Τ Η Σ  

Δ Ι Α Ν Ε Μ Η Τ Ι Κ Η Σ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Σ * .

Ε αν τις άναδράμη είς την πολιτικήν των εθνών 
ιστορίαν, είς όλα, όσων μάς ε’σώθησαν ιστορικά τινα 
λείψανα, καί είς τά πλ'ον βάρβαρα, θέλει εύρεΓν την 
άνάγκην της Διανεμητικής Δικαιοσύνης ε’παισθητήν 
ούσαν κατά τό μάλλον καί ηττον, καί άναπληρουμενην 
ύπό παντοίους τόπους καί κατά διαφόρους τρόπους, άνα- 
λόγως με τόν βαθμόν του ε’ξευγενισμού Ικάστου αυτών. 
Αλλά τί λέγω έθνη ; καί είς αυτά άκόμη τά προοικι 
στικά μόρια των ε’θνών, τά όποΓα κατήντησαν με την 
πρόοδον του χρόνου νά συναπαρτίσωσιν έθνος, παντα- 
yο~, ε’ν ενί λόγου, όπου άπαντάται συνοικιστίκόν τι σώμα 
ανθρώπων, όσον μικρόν καί άν ηναι, καί μίαν μόνην 
οικογένειαν ¿άν άποτελη, άνευρίσκονται ε’νταυτω καί 
ίχνη διανεμόμενης είς αυτό δικαιοσύνης.

’Αλλαχού μεν άπονέμεται πατριαρχικούς ή δικαιοσύ
νη άπό τόν άρχηγόν της φυλής, η άπό τινας άνδρας 
αύτής θεωρούμενους ώς τούς σοφωτέρους, καθώς ε’γίνετο 
έπί των πρώτων χρόνων των Εβραίων, των Χαλδαιων, 
των Αιγυπτίων, καί καθώς παοατηρείται είς όλα ε’ν 
γίνει τά σχηματισμένα έθνη τά όποια τότε ομοιάζουν 
κατά πάντα με οίκογίνειαν μάλλον παρά με έθνος· καί 
τούτο άποτελεί τόν πρώτον καί άπλουστερον τρόπον της 
δικαιοδοσίας. ’Αλλαχού δέ ή δυναμις αυτη άπαντάται 
άπολυτως άφ-.ιμένη είς τάς χείρας τού Βασιλέως η άλ

* Λ ι α ν ε μ η τ ι χ ή ν  Α ι χ α ι ο σ ν ν η ν ,  έρ α ιι-
σ^είς  τη ν  λέξιν  «λ ο  ro»' Άριστοτίλ»?»·, ro  Λαρά το ις  Γάλλοιj *ρμη~ 
νενόμενον avvr^ως δ ια  μ ια ς  μόνον λέξεω ς justice, χ ε ρ ιε χ τ ιχ η ς  
Χ α ρεχτο ς  τω ν τίολλων άλλων ση μα ίιω ν  τη ς , χα ι τη ς  ο η μ α ιια ς  τ 'αν- 
1 η ς , i ‘Η διχα ιοσννη  έχ ε ίνη , η τ ις  δ ια ν έμ ετα ι είς τ α  μ έλ η  τη ς  χοινωνιας  
χ α τ ά  τον χανονισμίνον àrtà το νς  νόμονς α ν τη ς  ipo jtov  χα ί Λ α ζα  τη ς  
χίρος τ ο ί τ ο  δ ιω ξινμενης νόμ ιμόν

λων ενεργούν των είς δνον,α αυτόν χαΐ ύπδ την άριεσον 
θέλησιν η επιρροήν του· καί ουτος είναι ό δεύτερος καί 
άτελέστερος τρόπος της δικαιοδοσίας. ’Αλλαχού τελευ- 
ταΓον είναι διαπιστευμένη είς χωριστόν σώμ,α άνδρών, 
οίτινες την ε’νεργούν πάντη άνεξαρτήτως άπό τόν Βασι
λέα η άλλον άρχηγόν της εκτελεστικής δυνάμεως· και 
ουτος είναι ό τρίτος καί ό εντελέστερος την σήμερον τρό
πος της δικαιοδοσίας.

Ή  τοιαυτη άνάγκη της Διανεμητικής Δικαιοσύνης, 
την οποίαν ό λύχνος της ιστορίας μάς δεικνύει παντα- 
χού καί πάντοτε ε’νυπάρχουσαν τρόπον τινά ε’μφύτως είς 
τόν κοινωνικόν άνθρωπον, δεν πρέπει παντελώς νά μάς 
παραξενίση. Τοιούτον γενικόν καί σταθερόν φαινόμ.ε- 
νον δεν δύναται είμη νά ηναι νόμος της φίσεως, είμή 
ν’ άπαιτήται καί νά παράγεται άπό την φυσιν αύτήν 
τών πραγμάτων.

Καί τωόντι ό άνθρωπος γεννάται με πάθη ε’πιδεκτι- 
κά καί άγαθο'ργίας καί κακουργίας’ καί καθώς όλαι 
αί έξοχοι δυνάμεις της φύσεως ισχύουν νά παράξωσι 
καί μέγιστα καλά καί μέγιστα κακά, κατά την χρησιν 
ητις γίνεται αύτών, καί φέρουν μάλιστα τόσον ε’ντονώ- 
τερα τά τοιαϋτα άποτελέσματά των, δσον ή ενέργεια αύ
τών είναι δραστικωτ’ρα, ωσαύτως καί τά πάθη είς τόν 
κοινωνικόν μάλιστα άνθρωπον γίνονται πρόξενα μεγί 
στης καί ουφελείας καί βλάβης, άναλόγως τού τρόπου 
κατά τόν όποιον τά μεταχειρίζεται. Πο'α είναι ή άρ- 
χη της δυσμ.ενούς αυτών δυνάμεως, άν πηγάζη ε’κ της 
άνατροφής η ε’ξ άλλης τινός αιτίας, τούτο δεν άνηκει 
είς ε’μέ νά ε’ξετάσω, ουδέ συμβάλλει ήδη είς τόν σκοπόν 
μας. Τά άποτελέσματα μόνον παρατηρώ, την πείραν 
μόνην άκολουθώ, καί αυτη μάς διδάσκει, οτι δεν υπάρ
χει σχεδόν άνθρωπος, είς τόν όποιον νά μην ε’μφωλεύω- 
σι καί δυσμενείτ κατά τό μάλλον καί ηττον διαθέσεις, 
είς τόν όπο'ον ή ιδιοτέλεια καί ή περιφιλαυτία νά μτ,ν 
ε’ξασκώσι μεγαλητίραν ή μικροτεραν επιρροήν, είς τόν 
όπο'ον, ε’ν ένί λόγω, νά μη γίνεται καί κακή χρησις 
των παθών.

Ή κατάχρησις λοιπον αυτη τών άνθρωπίνων παθών, 
την οποίαν δέν δειλιώ διά τούτο νά ονομάσω γενικήν, 
ε’ξερά τό πικρόν φάρμακόν της είς τάς καθημερινός τών 
άνθρώπων σχέσεις, καί γεννά μεταξύ αύτών άπειρους 
διαφοράς, αί όποίαι είναι τόσον πολυπληθέστεραι καί 
ποικιλώτεραι. δσον αί σχέσεις αύται ΰπερπέρισσεύουν 
καί πολυποικίλλονται, δσον αί χρεΓαι τού άνθρωπον πλη- 
θυνόμεναι καί ε’κτεινομεναι ε’ρεθίζουν ισχυρότερου τά 
πάθη του, δσον επομένως ό πολιτισμός της κοινωνίας 
ΰψούται είς άνώτερον βαθμόν.

Πώς δθεν νά καταπαύωνται, >5 τουλάχιστον νά 
ε’ξομαλίζωνται αί ίριδες αύται, καί πώς νά άναχαιτι- 
ζεται ή όρμη των άνθρωπίνων παθών ; Τό κακόν υπάρ
χει- είναι μέγα, παρόν, άφευκτον τίς ή θεραπεία τον; 
έπρεπε νά άφεθη τυφλώς είς την τύχην, νά τρέχη κα
τηφορικούς τόν ρούν του ; έπρεπε νά εμπιστεύεται ή λύσις 
τών διαφορών άτομικώς είς καθέν’ άπό τούς διαφερο-
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μένους, καί νά μένωσιν ούτοι κύριοι νά τάς τελειόνωσιν 
οπωσδήποτε ; Τ ούτο ήθελεν εισθαι ισως καλόν εις την 
φυσικήν τού άνθρωπον κατάστασιν, καί είναι μαλιστα 
τό μόνον δυνατόν μέσον άλλ’ είς την κοινωνικήν, αυτο 
τό νομιζόμενον ιατρικόν ήθελεν άποβήν φάρμακου δη
λητήριου, καί ε’πιφέρειν βίαιου τής κοινωνίας θάνατον 
¿χν είς αυτήν ήδύνατο έκαστος να οιαλυη κατα θε/,η- 
σιν τάς μετά τών όμοιων του' οιενεξεις, εαν ενεθρονίζε- 
το αύτός μόνος κριτής καί εκτιμητής τών δικαίων του, 
ε’άν τέλος πάντων δεν τον έμενεν άλλος τροπος λυσεως 
παρ’ ό τής βίας καί τής δυνάμεως, ούαί τότε είς τήν 
κοινωνίαν ! δέν ήθελε πλέον δεσποζειν εις αύτην αλλο 
τταρά το δικαίωρ.Λ τοί> ισχνροτεροϋ, χοχ απο χοινεονιας 
λογικών δντων ήθελε μετατραπήν είς φωλεάν άγριων 
θηρίων, τρωγομένων αναμέσον των, και κατασπαραττο- 
μένων άνηλεώς, εως δτου ή δλα νά έξολοθρευθώσι το 
έν άπό τό άλλο, ή φεύγοντα τόν παντοτεινόν αυτόν πό
λεμόν, νά διασπαρωσιν ένθεν κακείθεν, και να μετεμ- 
βώσιν είς τήν θηριώδη αύτών κατάστασιν, ητις είναι 
ή άληθής τού άνθρώπου κατάστασις, όταν μονωθη άπο 
τών όμοιων του.

’Ανάγκη λοιπόν ήτον αί διαφοραί αύται να διαλυων- 
ται με λ ο γ ι κ ό ν  τρόπον ώς προκύπτουσαι μεταξύ λο
γ ι κ ώ ν  καί όχι άλογων ζωων άναγκη νά καθυπο- 
βάλλωνται είς τήν κρίσιν ε’ξόχων καί άμεροληπτων άυ- 
δοών, έκλελεγμίνων δι’ αύτόν τούτον τόν σκοπόν, ωπλι- 
σαένων μ’ δλα τά δυνατά μέσα, καί περιστοιχισμένων 
μ’ όλους τούς άναγκαίους συμβοηθούς, διά νά φθανω- 
σιν, δσον ισχύει άνθρώπινος δυναμις, είς άλανθαστον 
ε’ξίσασιν αύτών τών διαφορών, καί ν’ άποδιδωσιν άλη- 
θώς είς έκαστον τό δίκαιόν του.

Τοιαυτη είναι ή άρχή καί ή άνάγκη τής Διανεμη
τικής Δικαιοσύνης κ;αί δλων των συστατικών αυτής 
Βλεσμοθεσιων. ’Ιδού διατί τήν εκθειάζουν τόσον ολοι, 
καί τής άρχαιότητος καί των νεωτέρων ε’θνών οί περι
βόητοι νομικοφιλόσοφοι. Ίδου οιατι ο περινουστατος 
’Αριστοτέλης τήν επονομάζει Δ ι α ν ε μ η τ ι κ ή ν ,  και 
εκφωνεί τό θειον ¿κείνο ρητόν, 1 "Ωσπερ γαρ τελειωθεν 
βέλτιστου τών ζωων άνθρωπος ¿στιν, ουτω και χωρι- 
σθέν ν όμου  καί δ ί κ η ς  χείριστον πάντων ;’ ’Ιδού 
διά τί καί ό μέγας Βένθαμ τήν χαρακτηρίζει ώς θυγα
τέρα τής άνάγκης καί μητέρα τής ειρηνης.

Ναι, ή δικαιοσύνη αυτη είναι άληθώς Δ ι α ν ε μ η 
τ ι κ ή ,  διότι διανέμει είς έκαστον τό δίκαιον του, διότι, 
στέκουσα άκλόνητος ε’ν τώ μέσω τής άλλεπαλληλου αυτής 
συγκινήσεως καί συγκρούσεως των ε’πιπλεοντων εις την 
κοινωνίαν παθών, και κρατούσα τήν πλάστιγγα εις τας 
χ-Γρας, ισοσταθμίζει τά δικαιώματα δλων, τά φ ρει 
είς τελείαν ισότητα, και διευθετεί ουτω το κοινωνικού 
σώμα, τό όπο'ον χωρίς αυτήν δέν ήθελεν έχειν καμμιαν 
ισορροπίαν. Ναι, ή Διανεμητική Δικαιοσύνη εγεννη- 
θη τωόντι άπό τήν άνάγκην, και γεννά και αυτη την 
ειρήνην. Καθώς ή δικαιοσύνη, απολύτως θεωρούμενη, 
συμπεριλαμβάνει δλας τάς άρετάς, καί είναι άπαραί-

τητος είς έκαστον διά τήν άτομικήν αυτού ευδαιμονίαν, 
καθώς διά τούτο καί ή θρησκεία ήμών με θαυμασιον 
παραβολήν ονομάζει Μακαρίους τους π ε ι ν ώ ν τ α ς  
καί δ ι ψ ώ ν τ α ς  τήν δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ν ,  παρομοίως 
καί ή κοινωνία πρέπει νά πεινά καί νά διψά τήν δικαιο
σύνην, ε’άν θέλη, δέν λέγω μόνον, νά εύδαιμονη, άλλά 
καί νά ύπάρχη". Χωρίς αύτήν είναι άδύνατον κοινωνία 
νά διαρκέση πολύν χρόνον, ε’πειδή τά πάθη αχώριστα 
άπό τόν άνθρωπον, πολύ πλέον άχώριστα άπό τό κοι
νωνικόν σώμα, θέλουν τό φθείρειν εντός ολίγου, εαν δέν 
άντιθέτεται είς αυτά καί δέν τά χαλινονη η Διανεμη
τική Δικαιοσύνη. Δι’ αύτήν κυρίως ό άνθρωπος άπο- 
φασίζει νά ε’μβη είς κοινωνίαν με τούς όμοιους του, καί 
νά θυσιάση ουτω μέγα μέρος τής ελευθερίας αυτού, ητις 
είναι τό πολυτιμότερου δι’ αύτόν άγαθον. Η Δικαιο
σύνη λοιπόν ούσα ή πρώτη άνάγκη τού κοινωνικού άν
θρώπου άποκαθίσταται συγχρόνως καί τό πρώτον αύτού 
δικαίωμα, τό όπο'ον άπαιτεί άπό τό σώμα οπου κατε- 
τάχθη. Διά τούτο τό πρώτιστον τής κοινωνίας χρέος 
είς πάντα πολίτην είναι, νά τού ευχάριστη τόν κυριώ- 
τερον σκοπόν, διά τόν όπο'ον ε’μβήκεν εις αύτην με 
-όσας θυσίας, ήγουν νά τού άπονέμη δικαιοσύνην.

Έ ξ δλων τούτων συνάγεται, άν δέν λανθανωμαι, ή 
μεγάλη άνάγκη καί ώφέλεια τή, Διανεμητικής Δίκαιο 
σύνης, καί επομένως δλων των συστατικών και συντελε- 
στικών αύτής μερών. Ή  φύσις έπλασε τόν άνθρωπον 
με πάθη ε’νεργά καί τού καλού και τού κακού' η πείρα 
άποδεικνύει, διι δλοι σχεδόν οι άνθρωποι τα καταχρων- 
ται κατά τό μάλλον καί ηττον ή κατάχρησις αυτη 
συνεπιφέρει άκαταπαύστους διαφοράς είς την κοινωνίαν 
τό μόνον ικανόν μέσον προς κατάπαυσιν αύτών είναι 
ή διανομή τής δικαιοσύνης. Λοιπόν ή Διανεμητική 
Δικαιοσύνη είναι ε’πίσης άναγκαία είς τό κοινωνικόν 
σώμ.α, επίσης αχώριστος απ αυτο, οσον και τα παθη 
είναι άχώριστα άπό τήν άνθρώπινου καρδίαν άν ηναι 
δυνατόν ή δυσμενής αύτών ε’νέργεια να ε ,ωσθη απ αυ
τήν, είναι εξίσου δυνατόν καί ή Διανεμητική Δικαιο
σύνη νά καταντήση περιττή είς τήν κοινωνίαν.

Δύναααι λοιπόν, τελειόνων τό άρθρον τούτο, να εκ
φωνήσω,' δτι ή Διανεμητική Δικαιοσύνη είναι ή ψυχή 
τής άν.θρωπίνου κοινωνίας· αύτη άποτελεί τον αληθή 
πολιτισμόν της- επ’ αύτής στηρίζονται δλαι αί πηγαί 
τής ευδαιμονίας της- αύτή είναι εν ένί λόγω ό θρίαμ
βος τού δικαίου κατά τής κτηνώδους βίας, ώς τήν έχα- 
ρακτήρισεν εύστόχως περιώνυμός τις βουλευτής και 
νομικός τής Γαλλίας.— Κ. Π . Π λ α τ ύ ς .

Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Α  Τ Ο Υ  Π Ι Γ Α Λ Λ Ο Υ ,

I I ΐ Γ Α Λ Λ Η Σ ,  ό περιβόητος τεχνίτης, ήτον άνήρ φι· 
λανθρωπότατος. Μελετών |τοτέ νά όδοιπορήση άπό 
τό Λούγδουνον είς τούς Παρισίους, έβαλε παράμερα δώ
δεκα λοδοβίκους χρυσούς διά τού δρόμου τά έξοδα. 
’Ολίγον δμως πριν κινήση, παρετήρησεν άνθρωπον τινά 
περιπατούντα, είς τού οποίου τό πρόσωπον και το ηθος
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έφαίνοντο ισχυρά σημεία εγκαρδίου λύπης. Ό  Πι- 
γάλλης, κινούμενος άπό φιλάνθρωπα αισθήματα, τον 
¿πλησίασε με πολλήν εύμένειαν, καί ήρώτησεν αν ήμ- 
πόρει νά κάμη τίποτε πρός όλιγόστευσιν της λύπης του. 
Ό  ξένος, λαβιυν θάρρος άπο τον φιλικόν τρόπον του 
τεχνίτου, έφανέρωσεν εύθύς την στενοχώριαν, εις την 
όποιαν εύρίσκετο.

* Δι’έλλειψιν δέκα χρυσών λοδοβίκων,’είπε, * πρέπει 
νά συρθώ την εσπέραν ταύτην εις την φυλακήν, καί νά 
χωρισθώ άπο την άκριβήν μου γυναίκα καί τά φίλτατά 
μου παιδία.’ * Τόσους μόνον χρειάζεσαι;’ έφώναξεν ό 
φιλάνθρωπος τεχνίτης. 1 Έ λ α  μαζη μου· έχω δώδεκα 
χρυσούς λοδοβίκους είς τό κιβωτιόν μου, καί ευπορείς 
νά τούς ε’πάρης όλους.’

Την ε’παύριον φίλος τις τού Πιγάλλου τον άπηντησε, 
καί ηρώτησεν άν ητον άληθινόν, ότι είχε, καθώς έλέ- 
γετο, πολλά εγκαίρως έλευθερώσειν πτωχόν τινα άνθρω
πον καί την οίκογίνειάν του άπο την μεγαλητέραν στε
νοχώριαν. ‘ΤΑ, φίλε μου !’ άπεκρίθη ό Πιγάλλης, ' τί 
γλυκύ δείπνον έκαμα χθες το εσπέρας άπο άρτον καί 
τυρίον μέ άνθρώπους, των όποιων τά δάκρυα ε’όείκνυαν 
της καρδίας αυτών την ευγνωμοσύνην, καί οιτινες με 
εύλόγουν όσην ώραν έτρωγαν !’

Η Ρ Ω Σ Σ ΙΚ Η  Α Υ ΤΟ Κ ΡΑ ΤΟ ΡΙΑ — Γ Ε Ω Ρ 
Γ ΙΑ  ΚΑΙ Χ ΕΙΡΟ ΤΕ Χ Ν Η Μ Α ΤΑ .

Σ υνεχε ία  άπίΰ Σ ελ . 6 £ .

Θ ε ω ρ ο τ ν τ ε ς  την φύσιν τ£ν ειδόΓν, οσα ¿κ της 
'Ρωσσίας εξάγονται, εύρίσκομεν αύτά ώς ε’πιτοπλεΓστον 
άκατεργάστους υλας, εξ ών αί κυριώτεραι είναι άλειμμα, 
γεννήματα, κάνναβις, λίνον, χοιρότριχες, δέρματα, χαλ
κός, καί σίδηρος. Τά δε είσαγόμενα είδη συνίστανται 
κυρίως άπο βαμβακερά, μάλλινα, καί μεταξωτά χειρο
τεχνήματα, άπο οίνον, πνεύματα, καφέν, καί ζάχαριν- 
έγινε δ’εντός ολίγων ε’τών καί μεγάλη αύξησις των διά 
κατεργασίαν είσαγομένων υλών καί συγχρόνως έλαβε 
περισσοτεραν επιμέλειαν ή εντόπιος τών ύλών αυτών 
παραγωγή.

Οί χωρικοί της 'Ρωσσίας τό 1836 έσυμποσούντο εις 
περίπου 45,000,000, ε’ξ ών τό ημισυ σχεδόν άνηκεν 
εις τό στέμμα, οί δέ λοιποί είς τούς εύγενείς. Τά 
υποστατικά εκτιμώνται άναλογως τού άριθμού τών ψυ
χών, τουτέστι των ά ρ ρ έ ν ω ν χωρικών πάσης ηλικίας, 
όσοι έφ’ έκάστου εύρίσκονται. Ε ίς τό υποστατικόν τού 
κόμητος Χερεμετιέφ, τού μεγίστου 'Ρώσσου γαιοκτητο- 
ρος, ό άριθμός τών ψυχών συμποσούται είς 110,000. 
Συνήθως 200 ψυχαί χορηγούν 80 ε’ργάτας, γυναίκας 
καί άνδρας. Ουτοι εργάζονται τρείς ημέρας καθ’ εβδο
μάδα διά τον κύριον αυτών, δστις πρός άνταμοιβήν 
τούς παραχωρεί τό ημισυ της γης του. Ενός άνδρός 
ήμεροκάματον συμπεριλαμβάνει καί τό της γυναικός 
«ύτού ώς καί τό τού ίππου, όταν χρειάζεται· ό δε χω 
ρικός άνευ της άδειας τού κυρίου του δεν ¿μπορεί ούτε 
υ’ άλλάξη τό ¿νασχόλημά του, ούτε νά μετοικήση.

Κατά τό διάστημα τού πολυχρονίου 'Ρωσσικού χει- 
μώνος παύει σχεδόν όλότελα ή γεωργία- ίθεν οί γαιο- 
κτητορες ¿νασχολούσι τούς δουλοπαροίκους αύτών είς 
τά ε’ργοστάσια, έως ότου νά έπανέλθη ό καιρός τών 
άγροτικών μόχθων. Ά παντες δε σχεδόν οί κτήτορες 
ούτοι έχουν έκαστος ίδιον αυτού εργοστάσιου, καί μά
λιστα ¿μπορεί τις νά είπη ότι οί 'Ρώσσοι ειγενείς είναι 
σχεδόν οί μόνοι ίδιοκτηται τών εργοστασίων παντός 
είδους, καθότι αύτοί μόνοι άνευ δυσκολίας καί είς έπω- 
φελείς τιμάς ευρίσκουν τούς χρειώδεις ε’ργάτας. Ό  μη εύ- 
γενης ε’ργοστασιάρχης, έπειδή δουλοπαροίκους μεν αυτός 
κατά τον νόμον δεν ¿μπορεί νά έχη, ή δε τών έλευθέρων 
ε’ργασία είναι δυσεύρετος, πρός βλάβην του μόνον ¿μπο
ρεί νά συνερισθη με άντίζηλον, ύπηρέτας εχοντα, παρά 
των οποίων δύναται ό,τι έργον καί άν θέλη ν’ άπαιτή- 
ση. Δεικνύει δε ό 'Ρώσσος χωρικός παράδοξον ε’πιτη- 
δειότητα είς τά οποία ε’νασχολείται πολυποίκιλα έργα. 
Σήμερον άροτρεύει, αυριον υφαίνει, καί μεθαύριον κτίζει. 
Πολλοί περιηγηταί συμφώνως ε’παινούν την ε’πιτηδειό- 
τητα καί εύφυίαν τών 'Ρώσσων χωρικών.

Υπάρχει δε καί άλλο αίτιον είς τήν 'Ρωσσίαν, συν- 
τείνον πρός αύξησιν τών χειροτεχνημάτων, ήγουν τό 
όλιγότιμον τών προϊόντων της γεωργικής. * Δύο η τρία 
κατά διαδοχήν εύφορα έτη,’ λέγει ό κύριος Σαβουρόφ,
“ μάς παραφορτόνουν είς τον "ψιστον βαθμόν κάμμία 
δύναμις άνθρωπίυη δεν ¿μπορεί νά διάθεση τά προϊόν- 
τα -’ καί μ’ όλον τούτο, παρατηρεί, * όσον καί άν γέμω- 
σιν άπό παντός είδους γεννήματα αί άποθήκαί μας, 
σαφές ότι δεν ε’μπορούμεν νά καταπαύσωμεν τήν παρα
γωγήν. Δεν είναι είς τήν ¿ξουσίαν ρας ν’άπολύσωμεν 
τούς ε’ργάτας, όταν δεν τούς χρειαζιόμεθα, καθώς άν 
ήσαν μισθωτοί· μ’ όλην δε τήν άνά χείρας πλησμονήν, 
πρεπει νά ε’ξακολουθώσι νά παράγωσιν, άν όχι δι’ άλλο, 
τουλάχιστον διά νά μή κάθηνται άργοί.’

Ε ίς τό πλείστον μέρος τής 'Ρωσσίας ή γεωργική μέ
νει άκόμη άτελεστάτη. 1 Κάμμία χώρα,’ εγραφέ τις 
προ ήμισείας έκατονταετηρίδος, * δεν υπάρχει είς τήν 
Ευρώπην, όπου νά ε’νεργήται με τόσην αμέλειαν ή γεωρ
γία , ένταυτω δέ καί νά χορηγώνται τόσον άφθονα καί 
τόσον άξιόλογα προϊόντα· άλλ’ είς ολίγους τόπους ε’φάνη 
τόσον μεγαλόδωρος ή φύσις, όσον είς τας πλειοτερας 
τών ¿παρχιών τής Μέσης καί Νοτίου 'Ρωσσίας. Εκτός 
είς τά χωρία τών εύγενών ¿κείνων, όσοι άγαπούν την 
γεωργίαν, καί τά έργαλεία καί ό τροπος τού γεωργείν 
είναι τήν σήμερον οποία κατά τό μέσον τής παρελθαύ- 
σης έκατονταετηρίδος. ’Από τούς χωρικούς φυσικά 
δεν ¿μπορούν νά λάβωσιν άρχήν αί βελτιώσεις.

Δύο λοιπόν αίτια συντρέχουν νά καταστήσωσι χει- 
ροτέχνας τούς 'Ρώσσους, ό μάκρος χειμων, καθ δν οί 
δουλοπάροικοι δεν ¿μπορούν νά δουλευωσι τας γαιας, 
καί ή μικρά τιμή τών τής γεωργικής προϊόντων. Πε- 
ριπλέον δέ, καί τινες εύγενείς παρητησαν τήν γεωργίαν 
ε’ξ ολοκλήρου, καί μεταχειρίζονται είς χειροτεχνήματα 
τήν έργασίαν τών δουλοπαροίκων αύτών. Έ ν  ¿ργοστά-
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σιον αναφέρει ό περιηγητής Venables, είς τό οποίον 
ένασχολούνται άδιακόπως 3000 υποκείμενα. Περί δέ 
τής καταστάσεως τών είς έργοστάσια δουλοπάροικων 
λέγει ό αύτός περιηγητής τά επόμενα' ‘ Οπόταν συ- 
στηθη μίγα τι έργοστάσιον, όπου υπάρχει παντοτεινη 
εργασία, οί χωρικοί θεωρούνται πλέον ως μισθωτοί 
άντί δέ νά λαμβάνωσι μερίδων γης, άπό τήν γεωργίαν 
τού οποίου νά’τρέφωνται, πλήρόνονται διά τό Ιργον αυ
τών, καί άφίνονται νά προβλέπωσι τά πρός ζωήν ανα
γκαία. ’Αληθεύει μέν ότι ό κύριος αύτών έχειj o  δι
καίωμα νά τούς άναγκάση νά δουλεύωσιν είς το εργο- 
στάσιόν του, καί νά τούς'δίδη μάλιστα foov ήμερομί- 
σθιον θέλει' πλήν τούτο κανονίζεται ύπό τής συνήθει
ας, καί ε’πειδή τό αύτό πληρόνονται οί δουλοπάροικοι 
ώς καί οί μετ’ αυτών ελεύθεροι ε’ργάται, δέν έχουν κοι
νώς δίκαιόν τι νά παραπονεθώσι.’

Έ τ ί ι τ α ι  ή  ev v fjjtia .

Α Π Ο Δ Ε ΙΞ Ε ΙΣ  ΤΟΥ Χ ΡΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΣ Μ Ο Υ . 
Ά ριθ . 5.

© A T M Α Τ Α .  Μ Ε Ρ Ο Σ  β '.

Ε ι ΝΑΙ τάχα δυνατόν, ημείς οί τήν σήμερον ζώντες 
νά ευρωμεν ίκανάς άποδείξεις ότι τοπαλαι ενηργούντο 
θαύματα; Νά πιστεύσωμεν ότι άληθώς έγιναν θαυ- 
υ,ατουργίαι, τάς οποίας ποτέ δεν είοομεν, άλλα τας 
όποιας μόνον εύρίσκομεν ε’ξιστορουμενας οτι συνεβησαν 
πρό 1800 ε’τών ; Συμφωνεί τάχα μέ τον ορθόν λόγον 
νά πιστεύσωμεν ότι ήσαν ποτέ άνθρωποι, οιτινες δια 
τής άφής ή μ’ ένα λόγον ιάτρευαν τους τυφλους, και 
άνέσταιναν τούς νεκρούς, καί καθησύχαζαν τον κλυ- 
δωνα τής θαλάσσης, καί με ολίγους άρτους έτρεφαν
χιλ ιάδας; ^

Βέβαια ταύτα πάντα καθ’ έαυτα είναι δυσκολοπι- 
στευτα" καί άν είς άρχαίον τι βιβλιον ιστορούντο με- 
γάλαι θαυματουργίαι, μηδέν άποτελεσμα προςενησασαι 
μέχρι τής σήμερον ύπάρχον, καί μή έχουσαι κάμμιαν 
σχέσιν μέ τήν σημερινήν κατάστασιν τών πραγμάτων, 
τότε ήδυνάμεθα ίσως εύλόγως ν’ άμφιβάλλωμεν περί 
τής άληθείας αύτών. Ά λλ’ ως προς τά Χριστιανικά 
θαύματα τό πράγμα έχει πάντη άλλέως. Ταύτα σφιγ- 
κτώς συνέχονται μέ τι, τό οποίον τήν σήμερον βλέπομεν 
έαπροσθέν μας· ήγουν, με την υπαρξιν τής Χριστιανι
κής θρησκείας είς τόσον μέγα μέρος τού κοσμου. Παρ 
ούδενός τωόντι δέν εμπορούμεν ν’ άπαιτησωμεν, ωστε 
νά πιστεύση τί πολλά παράξενον καί άπιθανον, έκτος 
όπόταν ύπάρχη τί έτι μάλλον παράξενον καί άπίθανον 
έκ τού εναντίου μέρους. Καθαυτό δέ τούτο αληθεύει 
ώς πρός τά Χριστιανικά θαύματα· διότι, όσον και άν 
ήναι θαυμαστή ολόκληρος ή Ευαγγελική Ιστορία, jo  
θαυμαστότατον άπάντων είναι οτι χωρικός Ιουδαίος 
κατώρθωσε νά μεταβάλη τήν θρησκείαν τού κοσμου. 
Νά έπιτύχη μέν είς τούτο χωρίς την παραστασιν θαυ
μάτων όποιωνδήποτε, ήθελεν εισθαι πράγμα παραδο-

ξότερον όλων τών είς τά Ευαγγέλια θαυμάτων να έπι- 
τύχη δέ διά π λ α σ τ ώ ν  θαυμάτων, χωρίς κατ’ άλή- 
θειαν ούδέν νά ε’νεργηθη, ήθελεν εισθαι άφ όλα̂  το 
πλέον άπίστευτον. "Ωστε οί μή θέλοντες να πιστευωσι 
τίποτε παράδοξον δέν ¿μπορούν ουδέ τούτο ν’ άποφυγω- 
σιν, άπιστούντες είς τό Εύαγγέλιον, άλλα χρεία νά 
πιστεύσωσι κάτι άκόμη παραδοξότερον, άν άποβάλωσι
τό Εύαγγέλιον.

Συμβαίνει δέ τούτο ούχί μονον ώς προς τα τής θρη
σκείας, άλλά καί ώς πρός άλλα πολλά.^ Συχνακις 
άναγκαζόμεθα νά πιστεύσωμεν είς τι πολλά παράξενον, 
διά νά υ-ή πιστεύσωμεν εις άλλο ετι πλέον παραξενον. 
Παραδείγματος χάριν, γνωστόν είναι οτι εις οιαφορα 
μέρη τού κόσμου εύρίσκονται όστρακα πλησίον είς τας 
κορυφάς τών ορίων, χιλιάδας ενίοτε ποδών ύπερ την 
έπιφάνειαν τής θαλάσσης. Είναι δε βέβαια πολλά 
δυσκολοπίστευτον ότι ¿κάλυψε ποτε ή θαλασσα τοπους, 
οιτινες κείνται τήν σήμερον τόσον ύπεράνω αυτής. 
Καί όμως είμεθα ήναγκασμένοι νά πιστεύωμεν τούτο, 
επειδή δέν ε’μπορούμεν νά συλλογισθώμεν άλλον τινά 
τρόπον, όστις νά μήν ήναι πολύ πλέον άπίστευτος, δι 
ου άπετέθησαν έκεί τά όστρακα ταύτα.

Ωσαύτως καί ώς πρός τήν Ευαγγελικήν ιστορίαν. 
Είμεθα βέβαιοι ότι ό Χριστιανισμός ύπάρχει τωρα, 
καί ότι έπεκάλυψε τό πλείστον μέρος τού πολιτισμένου 
κόσμου· γνωρίζομεν δέ καί ότι κατά πρώτον ουτε είση- 
χθη  ουτε διεδόθη μέ τήν βίαν τών όπλων, ώς άλλαι τι- 
νές θρησκεΐαι. Νά πιστεύωμεν δέ ότι έλαβεν ύποδο- 
χήν καί προώδευσεν είς τον κόσμον χωρίς θαυματων, 
ήθελεν είσθαι τό αυτό και να πιστεύωμεν κατι θαυμα- 
στότερον όλων τών είς τάς Γραφάς άναφερομένων θαυ
μάτων.

Ά λλ’ ενδέχεται νά είπωσι τινές, ότι οί αρχαίοι 
’Ιουδαίοι καί ’Εθνικοί, οιτινες τόσον ¿πίστευαν είς μα
γικά ς τέχνας καί είς δαιμόνια, πρέπει νά ήσαν πολύ 
άδύνατοι καί ευκολόπιστοι· καί ότι κατά συνέπειαν εν
δεχόμενον νά έδιδαν πίστιν είς πλαστά θαύματα χωρίς 
επιμελή τινά έρευναν. Τωόντι, άμφιβολία δεν ύπαρχει 
ότι ήσαν άδύνατοι καί ευκολόπιστοι- άλλ ή άδυναμία 
καί ή εύκολοπιστία των αυτη ουδέποτε ήθελαν παρακι- 
νήσειν αυτούς να πιστεύσωσι τα μή σύμφωνα με τας 
παιδικάς αύτών προλήψεις, και ελπίδας, και επιθυμίας^ 
μάλιστα όλον τό ε’ναντίον. "Οσον μάλλον άδυνατος καί 
ευκολόπιστος είναι τις, τόσον δυσκολωτερον πείθετε  
είς τι έναντίον τών συνήθων αύτού δοξασιών καί κλίσεων. 
Δέχεται μέν προθύμως πάν ότι συμπίπτει με τας προ
λήψεις αυτού' άνθίσταται δε πεισματωδώς κατα πασης 
άποδείξεως, ήτις είς αύτάς ε’ναντιούται.

Άλλά τών ’Ιουδαίων καί τών ’Εθνικών πάσα προ- 
ληψις έναντιούτο είς τήν θρησκείαν, τήν ύπό τού Ίησου 
καί τών Αποστόλων διδασκομενην- οθεν και ητον επό
μενόν νά πράξωσιν οί πλέον ευκολόπιστοι εξ αυτών 
άκριβώς ¿κείνο, τό οποίον αί ίστορίαι μας λέγουν ότι 
έπραξαν ήγουν, άκρίτως ν’άπορριψωσι την θρησκείαν.
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εύχαριστουμενοι με άσθενη καί άτοπο-; μέθοδον τού 
¿ΐηγείν τά θαύματα. Άλλ’άν καί οί εχθροί τού Ή -  
σου ^σαν  ̂τόσον ευκολόπιστοι περί μαγικής, ουδέποτε 
ομως ήθελαν προσοραμειν είς τήν πρόφασιν αυτήν, άν 
ήμπόρουν ν’ άρνηθώσι την υπαρξιν των θαυμάτων δλως 
οιολβυΛ ' Μετά πλειοτέρας χαράς βέβαια ήθελαν διί- 
σχυρίζεσ,σαι, ίι ουνατόν, ότι θαύματα ποσώς δεν έγι
ναν, παρά^έξηγείν αυτά ώς διά μαγείας γενόριενα· κα
θότι ή πρόφασις α"τη μόνον ίσχυε ν’ άποδείξη οτι ό 
Ιησούς, μ’ όλα τά θαύματά του, ί σι ος  δεν προηλθεν 

εκ Θεοί- ε’νώ, άν ημ πόρου ν νά δείξωσιν οτι αυτός η οί 
Αποστολοι του εΓχαν έπιχειρησειν ν’ άπατησωσι τον 

λαόν διά πλαστών θαυμάτων, τούτο διαμιάς ηθελεν ε’κ- 
θ;σειν ^αυτους εις την του κοσμου περιφρόνησιν ιός γόη- 
τας καί πλάνους.

Εις τό εννατον κεφάλαιον του κατά Ίιοάννην Ευαγ
γελίου άναγινώσκομεν, οτι έπιμελώς έξέτασαν οί τυύν 
Ι ουδαίων ηγεμόνες την αλήθειαν θαύματός τίνος γενο- 

μένου ύπό του Ίησοϋ εις άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. 
Καθαυτό δε^τούτο ε’μπορουμεν νά ημεθα πεπεισμένοι 
οτι έγινε καί ώς^πρός άλλα θαύματα· άν δε οί εχθροί 
τού^’Ιησού ημπόρουν νά φωράσιοσι καί νά έξελέγξωσι 
ψευδός τι η δολιότητα, προθυμως ήθελαν τό κάρειν, 
επειδή τοιουτοτρόπως βέβαια ήθελαν ευθύς άνατρέψειν 
ολας τας άξιώσεις του.

Σαφές λοιπόν είναι οτι ή άδυναρία καί ή εύκολοπι- 
στια των αν^τρωπων εκείνου του καιρού κατ’ ούδίνα τρό
πον δεν ήθελαν προδιαθίσειν αυτούς είς τό νά πιστευ- 
σωσι θαύματα γινόρενα υπέρ θρησκείας, ητις ε’ναντιού- 
το εις τάς εαυτών προλήψεις· άλλ’ οτι, ές ε’ναντίας, οί 
τοιουτοι 7,.σ=λαν κλινειν, οι ρεν επιρονως ν αποορίπτωσι 
τόν θρησκείαν, οί δέ ρόνον βαθμηδόν κα: βραδέως νά 
την οεχθα,σιν, αφου, επιρελως ηρευνων τάς αρχαίας 
προφητείας, και ευρισκαν οτι επεβεβαίοναν αΰτην.
I ουτο δε καθαυτό οιηγούνται αί ίστορίαι ρας.

Φαίνεται άρα βέβαιον, οτι οι του καιρού ε’κείνου άπι- 
σ.ουντες Ιουδαίοι και Εθνικοί δεν ηρπόρουν ούτε 
σκιάν άρφιβολίας νά ριψωσιν είς τό οτι τά θαύματα 
άληθως έγιναν επειδή, ιός προείπαρεν, άν ηδυναντο, 
ασμένως ήθελαν τό κάρειν, καί ούτως ε’κθέσειν είς πε- 
ριφρόνησιν τον Ίησούν ιός γόητα καί πλάνου. Όμολο- 
/ησαντ^ς δε τα θαύματα, και εις ραγειαν άποδόντες 
αυτα,(ώς ρεχρι της σήμερον οί άπιστούντες ’Ιουδαίοι), 
¿μαρτύρησαν τρόπον τινά οτι ή υπέρ αυτών άπόδειξις, 
ρ^.α την ακριβεστατην έρευναν υπο των πικροτάτων 
έχθρων, ητο διόλου άναμφισβητητος, είς του χρόνον 
και εις τον τοπον, καθ ον ε’λεγετο ότι ε’νηργηθησαν.

ΤΟ Φ ΓΊΌ Ν  ΤΕΙ.
1 Ο τ=ί η τσαί εισηχθη κατα πρώτον είς την Ευρώ

πην ύπο της Ολλανοικης Συντροφιάς τών ’Ανατολικών 
’Ινδιών περι τάς^άρχάς της δεκάτης έβδομης έκατον- 
τα;τηριοος· εις οε την Αγγλίαν, όπου την σήμερον ή 
χρησις αυτού είναι τόσον εκτεταμένη, πρώτην φοράν με-
τ ϊν η ι ι ίΓ Γ ^ Κ ι  « ί ϊ ί ν ο ν  έ ν  - υ Ι λ  V  Ο  ϊ τ ν Ζ ί η  η τ η  1 β β β  '

Ιο_ „„ί γ^υνα.αι εις την Κίναν καί την Ίαπο» αν. 
Οι ΣΓναι μεταχειρίζονται αύτό ε’ξ άρνηρονευτων χρό
νων.  ̂Καλλιεργείται δέ ρόνον είς την άνάτολικήν πλευ- 
ραυ της Κινικης^αυτοκρατορίας μεταξύ της 30ης καί 

^ης μοίρας^ ¿ο~ βορείου πλάτους. Ί'ό άρκτικώτερον 
ρερο, της Κίνας ηθελεν είσθαι παραπολύ ψυχρόν τό 
οε^νοτιωτερον ύπέρ τό_ δέον θερμόν. Υπάρχουν ίμως 
και οΛίγαι τινες μικροί φυταλίαι πλησίον της Καντώνος.
, ^  τσαΐου γίνεται άπο σπόρους, οίτινες
αποτι3ενται κατά στίχους, τέσσαρας ή πέντε πόδας 
αποκεχωρισρένους’ τόσον δ’ άβέβαιος είναι ή βλάστη- 
σις αυτών, άκόμη καί είς τό ί3αγενές κλίμα των, ώστε 
εις πασαν τρυ'παν σπείρονται επτά ή όκτυό σπόροι. Ή  
γη, οπου βλαστάνουν, ε’πιρελώς καθαρίζεται άπό άγριό- 
χόρτα· καί  ̂ δεν άφίνονται ποτέ οί 3άρνοι νά ϋψω.3ώσι 
μάλλον παρ’όσον ευκόλως φ3άνει άν3ρώπου χείρ. Συν
άγονται δέ τά πρώτα φύλλα τό τρίτον έτος μετά την 
σποράν· άφου τα δένδρα γένωσιν επτά η οκτώ χρόνων 
το προίον καταντα υποδεέστερον, ώστε εκβάλλονται διά 
να σπαρ,άώσιν άλλα.

I ά άν3η^ είναι λευκόχροα, όπωσουν όροιά^οντα τό 
άγριον ^λευκόν ρόδον κατόπιν τών άν3;ων φαίνονται 
μαλακοί^ πράσινοι κόκκοι, έκαστος περιέχων άπό ένα 
εως τρεις λευκους σπόρους. Βλαστάνει 'δέ τό φυτόν 
και είς χαρηλας και είς ύψηλάς τοποθεσίας- αλλά 
πάντοτε άκράβει καλητερα καί γέννα φύλλα της άρίστης 
ποιττητος, όποταν παραγεται είς λεπτόν πετρώδες χώρα.

, 1 a Φυλλα συνάγονται άπό μίαν έως τέσσαρας φοράς 
τον χρόνον, κατά την ηλικίαν του δένδρου. Κοινότερου 
φυλλολογοΰσι τρις του ενιαυτού- πρώτον, περί τά μέσα 
τού ’Απριλίου- δεύτερον, περί τό μέσον τού 3έρους- 
έσχατον δέ κατά τον Αύγουστον καί Σεπτέμβριον. Τα 
πρωτοσυλλεκτα φύλλα έχουν τό λεπτότερου χρώμα καί 
την άρωματικωτέραν όσρην, ένταυτώ καί την έλαχίστην 
ποσότητα είτε ίνών είτε πικρότητος. Τά της δευτέρας 
συναγωγής φύλλα έχουν καί τό χρώμα όλιγώτερον ζωη 
ρον, καί^τας λοιπάς ποιότητας κατωτέρας· τά δέ της 
τρίτης είναι βα3έος πρασίνου χρώματος, καί όλιγωτέρας 
έτι άςιας. Κρέμεται δέ ή ποιότης άπό την ηλικίαν

| (  “Τ Λ Ί  ί : ' ΐ ί ι · . Λ Ί  <?«^* — 2, ^  /  \  » \
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τόν βα3μόν της ήλιάσεως· φύλλα έκ νέων δένδρων, καί 
μάλλον είς τόν ήλιον εκτεθειμένα, τιμωνται πάντοτε
περισσότερόν. , , »

Εύ3ύς δ’ άπού τά φύλλα συναχ3ώσι, βάλλονται εις 
πλατέα ρηχά καλάθια, καί άφίνονται είς τον αερα η 
τόν ήλιον μερικάς ώρας. Επομένως 3ετοντα.ι εις σι 
δηραν πλάκα, έπάνω3εν θερμάστρας δι’ άν3ρακων πυ- 
ρουμένης, δπου ταχέως άνακατόνονται με είδος τι σαρω- 
3-ρου, έπειτα δ’εξίσου ταχέως σαρόνονται έκ της^πλακος 
είς τά καλάϊια. Άνθρωποι ακολούθως συστρεφουν_τα 
φύλλα, τρίβοντες αυτά μεταξύ τών χειρών μετα ταυτα 
βάλλονται πάλιν, κατά μεγαλητέρας ποσότητας, εις 
την σιδηράν πλάκα, καί θερμαίνονται έκ νεου, αλλα 
την φοράν ταύτην όλιγώτερον παρά προτερον, οσον να 
ξηραν3ώσι δραστηοίως. 'Γούτου γενομενου, βαλλεται 
είς τράπεζαν τό τέί, κα' διαλέγεται προσεκτικως, εις 
τρόπον ώστε άφαιρείται πάν άσχημον και μη εντελώς
έξηοαμμένον φύλλον.

Τά κυριώτερα τού τσαίου είδη λαμβάνουν τονομα 
ε’κ τού τόπου, είς τόν όποιον ^έκαστον παραγεται, του 
καιρού της συναγωγής, τού τρόπου της παρασκευής, η 
άλλων εξωτερικών περιστάσεων.  ̂ ; _ ,

Οί ΣΓναι ουδέποτε μεταχειρίζονται το τει πριν γ^νη 
τουλάχιστον ενός χρόνου, παραπολυ ναρκωτικόν στοχα- 
ζόμενοι τό νεώτερον. Πίνουν ο αύτο εις ο .ας τας 
τραπέζας των, καί πολλάκις άλλοτε της ήμερας.  ̂ ο 
παρασκευάζουν μέυ κα3ώς -τ,μεΓς, άλλα δεν μιγνυουν 
μετ’ αυτού ούτε γάλα ο;τε ζαχαριν.

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ Τ Η Σ  ΑΤΜΟ- 
ΠΑΟ ΙΑΣ. (,Ιδί Σιλ· π ·)

Π ρ ώ τ ο ς  ό άπό ’Ριμινιου Βαλτουριος, εις σύγγραμμα 
ε’κδο.3έν τό 1472, άναφέρει ότι πλοία έμπορούν να κι- 
νώνται διά πλήκτρων, προσηρτημένων είς την περιφέ
ρειαν τοο/ού. ’Εκ τών μηχανών, τάς όποιας περιγρά
φει, είναι καί λέμβος, όμαλη κάτωθεν, ητις ήμπορει^να 
ώ^άται διά πτερωτών ε’κ πισσωμένου καραβοπανιου, 
προσηρτημένων είς άξονας, καί περιστρεφόμενων απο 
ανθρώπους. Αί πτερωταί αυται, η τα πλήκτρα, εβυ- 
θίζοντο είς τό ύδωρ- ότε δ’ ¿κινούντο, ή άντενεργεια 
τού υδατος έσπρωχνε τ ϊ*  λέμβον κατα την εναντίαν 
διεύθυνσιν. Έχρησίμευαν ώς τά πτερύγια εις τους

ιχθύ ας, η ώς αί πτέρυγες είς τά πτηνά καί τά έντομα· 
λέγει δέ ό συγγραφεύς της προειρημένης πραγματείας, 
ότι είς τοιούτος πληκτροφόρος τροχός ίσοδυνάμει^με δώ
δεκα κωπία- άλλά πιθανόν ότι έχρειάζοντο και πεντε 
η εξ άνθρωποι διά νά κινώσι τόν τροχόν ώστε τίποτε
δέν έκερδαίνετο. t _ , ,

"Οτι δέ πλοία ¿μπορούν νά κινώνται κατα τού άνεμου 
διά της βίας τού άτμού, ε’προβληθη πρώτον ύπό τού 
Γάλλου Παπίνου, όστις καί λογίζεται παρά τών ίδιων 
αυτού ομογενών ώς ό ε’φευρετης τών άτμοκινητων μηχα
νών καί τωόντι αύτός ε’πενόησε μηχανην άτμοκίνητον. 
Ε ίς την ’Αγγλίαν διατριβών, παρετηρησε μετά θαυμα
σμού, ότι λέμβος ωθείτο διά πληκτροφόρων τροχών, οί
τινες συνείχοντο μέ είδός τι εργάτου, είς τό πλοίον προσ- 
ηλωρίένου, καί περιστρεφομένου ύφ’ ίππων. Έστοχα- 
σθη δέ ότι έξίσου ητο δυνατόν νά περιστρέφη τους πληκ- 
τροφόρους τροχούς ό σύρτης τού εμβόλου,^ύπο άτμού 
αναβιβαζόμενος καί καταβιβαζόμενος· και προς τούτο 
έπενόησεν άτελη τινά μέθοδον, δι’ ης μετεβαλε^την 
άνω καί κάτω άμοιβαδόν γινομένην κίνησιν τού συρτου 
τού εμβόλου είς αδιάλειπτου κυκλοειδη περιστροφήν 
ποτέ όμως δέν έβαλεν είς πληρη ¿νέργειαν τά σχέδιά του.

Τό 1730 ό”Αγγλος ’Ιωάννης"Αλλεν ε’ξεδωκε πόνημα 
τι, διαλαμβάνον περιγραφάς σχεδίων τινων, καθ α 
ήμπόρουν νά ώθώνται πλ.οία διά κωπιων η^πληκτρων^ 
έλαυνομένων ύπό έργάτον καί προσέτι νέον ίδιον αυτου 
σχέδιον, καθ’ δ ποσότης υδατος άντλείται είς τό πλοίον . 
κατά την πρώραν, έπειτα δέ όρμητικώς και χωρίς τίνος 
διακοπής προχέεται κατά την πρύμνην είς την S-αλασ- 
σαν ή αντενέργεια δ’ αύτού ωθεί τό πλοίον^είς τα έμ
προσθεν, άπαράλλακτα ώς τό φυσίγγιον ώθεϊται είς τα 
άνω διά της τού άέρος άντενεργείας κατά τού ρυακος 
τών πεπυρακτωμένων ουσιών, αίτινες έ:ορμο.σιν είς το 
κατώτερον άκρον του. Ό  Άλλεν κατεσκεύασε μεγαλην 
λέμβον τού είδους τούτου, είς τ r.v όποιαν^αί άντλιαι 
¿δουλεύοντο ύπ’ άνθρώπων άλλά παρατηρεί οτι  ̂ πλέον 
ώφελίμως ήμπόρει νά γίνεται τό α ύ τ ό  έργον ύπο ατμο
κίνητου μηχανης. Χρόνους τινάς πρίν^τουτου ατμο
σφαιρική άτμοκίνητος μηχανη είχε φθάσειν εις ικανόν 
βαθμόν ε’ντελείας, καί μετεχειρίζοντο αυτήν μάλιστα 
είς τό ξηραίνειν άνθρακωρυχεια.

Τό 1737 "Αγγλος τις, Ίωναθαν Hulls, εξεοωκε πο- 
νημάτιον μέ την ε’πιγραφην ταύτην, ‘ Περί Μηχανης 
νεωστί ¿φευρεθείσης, άρμοδίας νά έξάγη πλοία έ; οποιοσ
δήποτε λιμένος, κατά τού άνέμου ή τού ρεύματος, η και 
είς καιρόν γαληνης.’ Αυτη θεωρείται^ γενικώς ως η 
της άτμοπλοΐας πρώτη έπιχείρησις. Τό επόμενόν δε 
είναι άπόσπασμα έκ της πραγματείας του Hulls, και 
δεικνύει τ>ίν άρχην, καθ’ ΐν  ¿νηογει ή μηχανη του·—
‘ Ε ίς άραόδιόν τι μέρος τού ρυμουλκούντος πλο.ου τίθε
ται λέβης περί τά δύο τριτημορια πλάρης "δατος, έχων 
δέ την κορυφήν ε’ντελώς κεκλεισμένην το είς τον λέβητα 
τούτον περιεχόμενον υδωρ βράζον άραιουται εις ατμόν 
όστις, μετακομιζόμενος διά μεγάλου σωληνος είς κυλιν-
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δρικόν άγγείον, καί συμπυκνούμενος έχει, παράγει κενόν, 
το οποίον καμνει ωστε το βάρος της ατμόσφαιρας νά 
καταθλίβη ε’πί τον αγγείου, καί ούτω νά ώθή προς τά 
κάτω έμβολόν τι ε’νηρμοσμένον είς αυτό. Ά πεδείχθη 
οτι, οποταν εκβληθη ó αηρ άπό άγγεΓον τριάκοντα δα
κτύλων εχον διάμετρον, ή άτμοσφαίρα καταπιέζει ε’π’ 
αύτοϋ ρΐέ σχεδόν πέντε τόνων βάρος· πρέπει δε νά ώθή- 
πλοΓον μετα μεγίστης ορμής, όπόταν έφαρμοσθώσι τά 
προς τούτο χρειώδη ε’ργαλεΓα.’

Διά πολύν χρόνον δεν έγινεν άλλη τις άτμοπλοΐκή 
ε’πιχείρησις· εν δέ τω μεταξύ, έβελτιώθη, καί σχεδόν 
έφθασεν είς ε’ντέλειαν, ή της ξηράς στάσιμος άτμοκίνη- 
τος μηχανή, προς κατασκευήν παντός είδους τεχνουρ- 
γη/χάτων έφαρμοσθείσα.

Επομένως διεύθυνε την προσοχήν αύτοϋ είς την 
ύπόθεσιν ταύτην Γάλλος τις, τόνομα Perier, δστις, τό 
1775, ε’δοκίμασε μικράν λέμβον ε’πί του Σηκουάνα’ μο
λονότι δ’ ε’πέτυχεν, ήτον δμως ή κίνησις αυτής βραδυ- 
τάτη διά την μικράν δύναμιν της μηχανής, καί ή 
ε’πιχείρησις ε’ντός ολίγου παρητήθη.

Τ. ο 1781, ό Μαρκεσιος de Jouffray έκαμε διάφορα 
πειράματα ε’πί του Άραρος, Saône, είς τδ Αούγδουνον, 
με λέμβον 140 ποδών μήκος εχουσαν. τΗτο δε μικρά 
ή επιτυχία του, καί τέλος ή Γαλλική ε’πανάστασις τον 
ήνάγκασε νά φύγη ε’κ της πατρίδος, καί νά καταπαυση 
τάς ε’ρευνας του. Επομένως έδόθησαν είς την ύπόθε- 
σιν ταυτην σχεδόν περί τόν αυτόν χρόνον είς την ’Ιτα 
λίαν ό Σερράττης, είς την Σκωτίαν ό Μίλλερ, καί είς 
την ’Αμερικήν δυο αντίζηλοι, ό ε’κ της Βιργινίας ’Ιάκω
βος 'Ράμσειος, καί ό ε’κ της Φιλαδέλφειας ’Ιωάννης 
Φίτσ. Ό  Μίλλερ, ίδών άτμοκίνητον άμαξαν, ε’στοχά- 
σθη δτι καί της λέμβου οί πληκτροφόροι τροχοί ήδύναντο 
νά περιστρέφωνται κατά τον αυτόν τρόπον, ως οί τροχοί 
της άμάξης, καί διωρισε νά του κατασκευάσωσιν όμοίαν 
μηχανήν προς κίνησιν τής λέμβου. Άφοϋ δε τοϋτο 
ε’πέτυχεν άριστα ε’πί μικράς λέμβου, ε’δοκίμασε τό αυτό 
ε’πί μεγαλητέρας είς τινα διώρυγα· άλλ’ ή άπό τους 
τροχούς προξενουμένη ταραχή των ΰδάτων ε’χάλα τάς 
όχθας τής διώρυγος. Του 'Ραμσείου ή πρώτη ατμοκί
νητος λέμβος είχεν ώς πεντήκοντα ποδών μήκος, ε’κράτει 
δέ ή μηχανή όλιγώτατον διάστημα" μ’ ολον τοϋτο, ή 
λέμβος προώδευε τρία ή τέσσαρα μίλια καθ’ ώραν, μέ 
τριών τόνων φορτίον, καί μέ μηχανήν εν τριτημόριον 
τοϋ τόνου ζυγίζουσαν αυτη έδούλευε μεγάλην αντλίαν, 
δι’ ής άνεσυρετο μέν κατά τήν πρώραν τό ύδωρ, προε- 
χέετο δέ ορμητικόν είς τήν θάλασσαν κατά τήν πρύ- 
μνην, ώς είχε προτείνειν ό Άλλεν. Έζήτησεν άκο- 
λ.ούθως νά κινη τήν λέμβον καί διά μακρών ξύλων, 
ωθούμενων κατά τοϋ βάθους τοϋ ποταμοϋ άπό τής μη
χανής τήν δυναμιν— Τοϋ δέ Φίτσ ή λέμβος ωθείτο 
άπό πλήκτρα ώς τά τών σημερινών άτμοπλοίων ύπήρ- 
χεν όμως μεγάλη αντιζηλία μεταξύ τών ’Αμερικανών 
τούτων, καί τέλος ή έφεύρεσις τοϋ Φίτσ έστάθη όλεθρός 
του, καί παρη'τησε τήν ε’πιχείρησιν. Πάμπολλοι έπειτα

Αμερικανοί καί άλλοι ε’δοκίμασαν τρόπους παντο'ους· 
έντελώς όμως έπ'τυχε μόνος ό ’Ροβέρτος Φύλτων, όστις 
κοινώς θεωρείται ώς ό πατήρ τής άτμοπλοΐας.

Ο περιβόητος ούτος άνήρ έγεννήθη τό 1765 είς 
μικραν κώμην τής ΙΙενσυλβανίας, μιας τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών τής ’Αμερικής. Παιδιόθεν έδειξε μεγίστην 
κλισιν είς τά μηχανικά· άφοϋ δέ διέτριψεν ικανούς 
χρόνους είς ΛονδΓνον καί άλλας πόλεις ’Αγγλικάς, με- 
τεβη είς Παρισίους, όπου έκαμε πολλά ευτυχή πειρά
ματα εις τήν άτμοπλο’αν. ’Επρότεινε δέ είς τόν Βο- 
ναπάρτην νά έφοδιάση άπό άτμόπλοια τόν στολίσκον, 
μεθ’ ού ε’μελέτα νά πατήση τήν ’Α γγλίαν άλλ’ άπε- 
βλήθη. Τό 1795 έξ έδωκε πραγματείαν περί διωρύγων, 
Γέλος δέ άνεχωρησεν ε’κ τής Γαλλίας, ε’πειδή τό άπο- 
κλειστικόν τής άτμοπλοίας δικαίωμα καθ’ ολον τό κρά
τος αύτό είχε δοθήν είς άλλον. Έπέστρεψε λοιπόν 
είς τήν πατρίδα του, όπου τό 1807, μετά πολλάς δυσ
κολίας και εμπόδια, ε’τελείωσε τό πρώτον αύτοϋ άτμό- 
πλουν, έφωδιασμένον άπό μηχανήν είς τήν ’Αγγλίαν 
κατασκευασθείσαν, είκοσι δέ ίππων δυναμιν έχουσαν. 
Το πολυθρύλλητον τοϋτο πλοΓον έξέπλευσε μετ’ ολίγον 
διά τήν ’Αλβανίαν, 120 μίλια μακράν, όπου ευτυχώς 
κατευωδωθη. Ή το  δέ άνέκφραστος ό θαυμασμός καί 
τών πολιτών τοϋ Νεοβοράκου, δθεν έξέπλευσε, καί τών 
κατοικούντων παρά τάς όχθας τοϋ άναβαινομένου πο
ταμοϋ, οίτινες ούδέ περί μηχανής ατμοκίνητου είχαν 
άκουσειν ποτέ τι* πόσον όλιγώτερον περί άτμοπλοίου ! 
Τινες, οί όποΓοι άμυδρώς είχαν θεωρήσειν αυτό, ε’νω 
την νύκτα ε’περνοϋσε, τό περιέγραψαν ώς τ'ρας, ε’πί τών 
ϋδατων κινούμενου, καί άνεμους καί ρεύματα καταπα- 
τοϋν, έκπνέον δέ φλόγας καί καπνόν. Τά πρώτα είς 
τήν ’Αμερικήν άτμόπλοια, ώς καί τινα μέχρι τής σή- 
μερον, μετεχειρίζοντο διά καύσιμον ξηρά πεύκινα ξύλα, 
τα όποία εκπέμπουν στήλην φλογός πολλούς πόδας 
ύπεράνω τής καπνοδόχης· όταν δέ τό πϋρ άνακατωθη, 
εξέρχονται πάμπολλοι σπινθήρες, λαμπροί καί ώραΓοι 
φαινόμενά κατά τό διάστημα τού σκότους. Τό σπάνιον 
τούτο φώς είλκυε τήν προσοχήν τών είς άλλα πλοία 
ναυτών μολονοτι δε καί τό ρεύμα καί ό άνεμος ήσαν 
εναντία, μετ’ ε’κπλήξεως έβλεπαν αύτό ταχέως προσερ- 
χομενον ότε δέ τοσοϋτον ε’πλησίαζεν, ώστε ν’ άκούωσι 
τον θόρυβόν τής μηχανής καί τών πλήκτρων, τινές μέν 
έκρυπτοντο ύπο το κατάστρωμα, τό φρικτόν φεύγοντες 
θέαμα, άλλοι δ’ έξήρχοντο άπό τά πλοίά των είς τήν 
ξηράν καί άλλοι προσπίπτοντες παρεκάλουν τόν'Ύψιστον 
νά προφυλάξη αυτούς άπό τήν πλησίασιν τοϋ φρικτοϋ 
τέρατος, τό οποίον ώδευεν ε’πί τών κυμάτων, καί ε’φώτιζε 
τήν οδόν αύτοϋ διά τοϋ πυρός τό οποίον ε’ξερνοϋσε.

Εύθύς άφοϋ έγνωρίσθη ή τής έπιχειρήσεως ταυτης 
καλή έκβασις, ήρχισαν ταχέως νά κατασκευάζωνται 
άτμοπλοια καί είς τόν παλαιόν καί είς τόν νέον κόσμον. 
Έκτοτε έδοκιμάσθησαν παντοίων είδών μηχαναί. Ή  
άνάλωσις τών άνθράκων ήλαττώθη τά μέγιστα- ή 
ταχύτης τοϋ πρώτου άτμοπλοίου ε’τριπλασιάσθη· ή
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σφαίρα τής άτμοπλοΐας άπό τούς κόλπους καί ποταμούς 
ε’ξετάθη είς τό ανοικτόν πέλαγος καί είς τούς αχανέ
στερους ωκεανούς*.

’Από τόν καιρόν τοϋ Φύλτωνος μέχρι τής σήμερον 
λογαριάζεται ότι κατεσκευάσθησαν είς τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας 1,300 ατμόπλοια· ε’ξ ών περί τά 260 έχά- 
θησαν άπό εκρήξεις, τρικυμίας, συγκρούσεις, κτλ. 240 
ε’παλαιώθησαν, τά δ’ επίλοιπα 800 διαμένουν είς τα- 
κτικήν υπηρεσίαν.

Ε ίς τήν ’Αγγλίαν τό 1814 υπήρχαν 2 μόνον ατμό
πλοια· τό 1820, 43· τό 1830, 315· καί τό 1836, 600.

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

Κ α θ ’ όλην τήν 'Ολλανδίαν καί τό Βέλγιον, καί 
άλλαχοϋ τής Ευρώπης, τόσον ύπερβολικά θαυμάζουν 
οί κάτοικοι τό κελάδημα τοϋ σπίνου, ώστε ή άπόκτη- 
σις ενός τών μικρών τούτων άοιδών τιμάται ώς πλείστου 
άξία. Πολλάκις τωόντι ό θαυμασμός ούτος άναβαίνει 
είς τέλειον ενθουσιασμόν, καί διά ν’ άποκτήση τις 
σπίνον, δυνατήν έχοντα καί καθαράν φωνήν, κάμνει 
ενίοτε τάς μεγαλητέρας θυσίας. Παραδείγματος χά- 
ριν, ‘ Ε ίς τήν Θυριγγίαν,’ λέγει άνώνυμος συγγραφεύς,
* καταντά πάθος ό θαυμασμός τής τοϋ σπίνου ωδής. 
Μίλια οδοιπορεί ό τής χώρας αύτής κάτοικος, άν άκούση 
ότι έφθασεν άγριός τις ηδύφωνος, καί πωλεί μάλιστα 
τήν άγελάδα του ώστε νά τόν άποκτήση. Διά νά φα- 
νερόνη τούς α’δομένους ύπό τοϋ σπίνου οκτώ διάφορους 
ήχους, έπλασεν ιδιαιτέρας λέξεις, καί όταν έπιτύχη 
σπίνον, όστις κελαδεί ε’ντελώς τόν κάλλιστον ε’κ τούτων, 
μόλις πείθεται νά πωλήση αύτόν είς όποιανδήποτε τ ι
μήν. Διά νά προμηθευθη ό κοινός εργάτης ενα καλόν 
σπίνον, στερείται άφ’ όλα σχεδόν τά αναγκαία, έωσοϋ 
νά συνάξη τό άπαιτούμενον άργύριον.’

Κατά δυστυχίαν όμως ή ενθουσιώδης αυτη άγάπη 
φέρει τούς ανθρώπους τούτους είς τήν σκληροτάτην τών 
πράξεων. Μολονότι χρεωστοϋν τοσαύτην άγαλλιασιν 
είς τά περικαλλή καί άθώα ταϋτα πτηνά, μέ βαρβαρό
τητα όμως σχεδόν άπίστευτον καίουν τά όμμάτιά των 
διά πυρωμένου σιδήρου, ώστε νά παρατείνωσιν ύπερ 
τήν φυσικήν αύτής διάρκειαν τήν μελωδικήν δύναμιν, 
έξ ής ή άγαλλίασις πηγάζει. Ά γγλος τις κάμνει 
περί τής σκληράς ταύτης συνήθειας τάς έπομένας πα
ρατηρήσεις·— ‘"Αθλιοι σπίνοι, ταλαίπωροι άοιδοί, αδι
κημένα πτηνά ! τήν καρδίαν μου πονώ, όσακις, τας 
όδούς διαβαίνων, άκούω τό γοερόν σας κελάδημα. Άπό 
πρωίας μέχρι εσπέρας, άκούει τις τούς ατυχείς δέσμιους 
τούτους άδοντας (καθ' όσον έμποροϋμεν νά κρίνωμεν 
ημείς) έν αγαλλιάσει. Α γαπώ  νά έλπίζω ότι οί δέ
σμιοι ούτοι, οίτινες διά τά πάθη αύτών έπρεπε νά ήναι 
τόσον περίλυποι, τόσον κατατεθλιμμένοι, δέν ενθυμούν
ται ποσώς τάς ημέρας έκείνας, καθ’ άς, έλεύθεροι ώς
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ό άήρ, έκελάδουν είς τά δάση, οί εύδαιμ-ονέστατοι τών 
εύδαιμόνων. Ά ν  ένθυμοϋντο τήν ώραν, καθ’ ήν ή 
χειρ τοϋ ανθρώπου τόσον σκληρώς άφηρεσεν άπ αύτους 
καί τήν έλευθερίαν καί τήν όρασιν, έπρεπε νά τακώσιν 
άπό τήν οδύνην, καί νά γένωσι, τέλος, θύμα έλεεινον 
τής λύπης καί τής μελαγχολίας. Ε ίς τήν πόλιν 
Aix-la-Chapelle βλέπει τις δώδεκα ή δεκατέσσαρας 
τών τυφλών τούτων άοιδών είς κλωβία κρεμάμενα έξωθεν 
πανδοχείου τινός, όχι μακράν τής πρωτευούσης έκκλη- 
σίας. Κελαδοϋν άδιακόπως, μήνας άφοϋ παυσωσι το 
άσμά των οί έλεύθεροι· φαίνεται δέ δτι συνερίζονται 
μετ’ άλλήλων ποίος νά ψάλη τρανώτερα. ’Επειδή τό 
άσμα προέρχεται συνήθως άπό ευφρόσυνου καρδίαν, 
φανταζόμεθα, οσάκις άκούομεν αύτό, ότι βλίπομεν πα- 
ρευρισκομένας καί τήν ευθυμίαν καί τήν ηδονήν. Ε ίθε 
τωόντι νά ήσαν άμφότεραι αύται αί σταθεραί σύντροφοι 
τών πολύ άξιολυπήτων τούτων δεσμίων άοιδών. Ποσον 
μυστηριώδες τών πτηνών τό κελάδημα ! καί τό μυστή
ριον τοϋτο ουδέποτε ίσως θέλει έξηγηθήν. Τήν 'Ολ
λανδίαν περιερχόμενός τις κατά τόν άνθηρόν μήνα τοϋ 
Μαΐου, άκούει πολλάκις τόν σπίνον αδοντα, καί φαντά
ζεται ότι ψάλλει μόνον διά νά εύφραίνη τήν έπωάζουσαν 
θήλειαν. Ά λλ’ είς τήν πόλιν έπιστρέφων, βλέπει άλ
λον σπίνον, είς άθλίαν πολλάκις στενωπόν, δέσμιου 
καί τυφλόν, καί μ’ δλον τοϋτο αδοντα ώς νά ήθελεν 
έκραγήν ό μικρός αύτοϋ λάρυγξ. ’Εκχέει άράγε τήν 
μελωδίαν αύτοϋ ό τυφλός ούτος δέσμιος διά νά έλαφρύνη 
τάς θλίψεις του ; Έχάρισεν είς αυτόν ό Παντοδύναμος 
φωνητικάς δυνάμεις, αΐτινες ποτέ μέν νά χρησιμεύωσιν 
είς παρηγοριάν τής λύπης του, ποτέ δέ είς αϋξησιν τών 
κοινωνικών απολαύσεων ; Ποίαν άπόκρισιν να δωσωμεν ; 
Άγνοοϋμεν τί νά είπωμεν. Ά λλ’ όπως καί άν ήναι, 
έγώ δέν ήθελα έκβάλειν τούς οφθαλμούς τοϋ ταλαίπω
ρου σπίνου, καί άν ήμην βέβαιος ότι έμελλα να κατα
στήσω τήν μελωδίαν αύτοϋ δεκάκις γλυκυτέραν παρά 
καί αύτής τής γλυκυτάτης άηδόνος. *Ω, είθε ό άναξ, 
είς τοϋ οποίου τήν έπικράτειαν τό μικρόν τοϋτο πτηνον 
καταδικάζεται είς τοιαύτην σκληράν τύχην, νά άπηγό- 
ρευε τήν βάρβαρον ταύτην πράξιν ! Τότε ήθελα έκφω- 
νήσειν, ΤΩ βασιλεύ τών άνθρώπων ! τό έργον σου είναι 
βασιλικής καρδίας άξιον. Ό  πανάγαθος, όστις είναι 
φίλος τών άφιλων, θέλει σε άνταμείψειν διά τοϋτο.’

Η Δ Υ Ν Α Μ Ι Σ  μεθύει τάς καλητέρας καρδίας, ώς ό 
οίνος τάς ίσχυροτέρας κεφαλάς. Ούδείς είναι τόσον 
φρόνιμος, ούδέ τόσον άγαθός, ώστε νά τόν έμπιστευθη 
τις Απεριόριστον δύναμιν διότι, όσον καί άν φαίνεται 
άξιος νά λάβη τό έπικίνδυνον τοϋτο προνόμιον, άφοϋ 
δμως τό άποκτήση, άλλοι δέν έμποροϋν πλέον ν’αποκρι- 
νωνται δι’ αύτόν, έπειδή ούδ’ Αυτός έμπορεί πλέον ν 
αποκρίνεται δ ί  εαυτόν.

Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  αποκαλύπτει τά μυστικά τής καρδίας,
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Χ Α Ι Ρ Ε ,  ιλαρά παρθένε '  κ α ιρ έ , φ ιλί; Μ οναξια ,
Σ ύντροφε τώ ν μ ε ιλ ιχ ίω ν  χ α ί φρονίμων ερασμια !

Π οιο} φ εύγει τ ό  οόν β λ έ μ μ α , τό  οξύ χ α ί άγννσμένον ;
'Η  άγέλε; Των αφρόνων χ α ί Των εξαχρειωμένω ν.

Πόσον, πόσον με ευφραίνει νά π ε ρ ιπ α τώ  μ α ς γ  σου,
Τ ο ν ; φ ιόυρ ισμ ου; ν ’ άχούω τ ή ;  α ρ μ ο νιχή ; φω νή; σου,

Τ ή ;  φωνή; τον τ ή ;  α$ω α;, ή τ ι ;  αλφόεια ; βρυει.
Κ α ί τω ν χαρδιώ ν το ύ ; ρύπ ου; χ α ί πω ρω σει; δ ιαλύει.

Π α μ Π λ ι^ ε ΐ ;  μορφά; λ α μ β ά νε ι;, Πλήν ε ί ;  όλα; λαμΗ ρα εισαΓ 
*Ω; φιλόσοφο; μοναζω ν τω ρα μεν  διανοείσαι

Τ ώ ρα ρ ίπΤ εσ α ι με τά κ °5  “ rt° λόφου cil χο ιλα δα ,
Κ ’ άλλοτε π ερ ιπ λα νά σ α ι c if  τή ν  τ  ουρανού σχ ιά δα .

Ε ί ;  τόν χά μ η ον  μέ Η οιμένο; μορφήν έ π ε ιτ α  χ α β ι ζ α ΐ ’
Τ ο υ ; μελιρδιχού; οου ή χ ο υ ; δ ο χ ιμ ά ζ ε ι;  χ α ι λυ ρ ιζε ι;

’Εραστού ^α ρ ιτο β ρ ύ το υ  τύ π ο ν  άλλοτε Προσφέρει;,
Κ α ί το υ ; γ λ υ χ α σ μ ο υ ;  τού π ά ^ ο υ ; ε ί ;  τό  Ηρόσωπόν οου φέρει;,

Κ τήμα  οόν χ ’ ή  βαλσαμώδ»;; via  αύρα τ ή ;  Πρωία;,
Ό τ ε  χλ ίνε ι χα ^εν  ¿όδον ευ; τό  βάρο; ΐ ή ;  δροσιά;'

Κ τή μ α  οόν χ ’ ή cil τ ά  δάση  άφωνο; μ ιτ ά β α σ ί; f ia ; ,
Ό τ ε  από  ^ίρμηρ  άχραν θ λ ίβ ε τ α ι ή  ϋ π α ρ ξ ι; f ia ;.

’Α λλά χ τή μ α  οόν Πρό π ά ντω ν  ε ίνα ι ώρα ή  ε υ χ τεα ,
Ή τ ι ;  φέρει πρό ; μ ελέτη ν  ά ν τ ιχ ε ίμ ε ν α  σ πουδα ία ,  ̂ ^

Κα9 ήν φόίνουν τ ή ;  εσπέρα; α ί oxvjvaÎ, χ α ι μ ε τ  ολίγον 
Τ ώ ν αγρών τή ν  ^έαν σ,3ύνει Του φ ω τό ; ô π έπ λ ο ; λνγω ν.

Κ α ί ΟυνΤρόφου; έ χ ε ι ; '— Τ α ύ τ α ;  οί α ΐώ νέ; μ α ;  δοξάζουν'
Τ ώ ν  σοφών χ α ί ιώ ν  πο ιμένω ν ά ρ ε τα ; τ α ;  όνομαζουν'

’Ε π ε ιδ ή  ή ά θ ο ό τη ι  t i l  λ ευ χά  ε'νδεδυμένν;,
Ε ύ τολμ ο ; με λυτή ν  χόμην  εμΠροσβέν σου δ ια β α ίνε ι.

ΔάμΗ ουν όλοτρίγυρά σου αί ά χ τ ίν ε ;  Τι;; ^ » ¡σ χ ε ια ;,
Κ α ί μέ ^ε ιον  φώ ; φαιδρύνουν τ ά ;  σ π α ν ια ; σου σ χο τια ;.

‘Η  τερ π νή  ελευθερία Π α ίζε ι γυρω ;  τή ν  στρωμνήν σου,
Κ ’ ε χ^ α μ β ο ; ή Ο υρανία μ έλ π ε ι πάσαν χαλλονήν σου.

Ό ,  à ;  ελ£ω , ’Ώ ,  à ;  εμβω  ε ί ;  τό  μυσΤιχόν χελλ ι #ου !
"Ω , νά χ α ΐο ιχή σ ω  £έλω ’;  τ ά  ένδ ό τα τα  μ α ζή  σου.  ̂ _

Α γ α π ώ  τόν φροίδον χόσμον μέ τ ά ;  π λ ά να ; του ν άφασω, 
Κ α ί ΐή ν  π έτρ α ν  τ ή ;  φ υ γή ; μου Πλέον νά τόν ρ ίφ  όπισω.

Ό τ α ν  δέ α ί δ ιδ α χ α ί σου χα ^έν  π ά β ο ; μου μαράνουν,
'Ι σ ω ;  ελβω ε ί;  τόν λόφον όπου ά μ πελο ι βλαστανουν

Ό ^ ε ν  φ αίνοντα ι τού  χόσμον μ νξμ η χόσω μ οι  οι π α ιδ ε ; ' 
"Οβεν φ α ίνετα ι ή π ά λ ι; χ ’ οί ό ξε ι; Τφ; μ  ι ν a  ρ έ δ ε ;  .

Τ ό τ ’ εγώ , ώ ; σύννου; μύστ?;; τώ ν  σοφών σου δ ιδ α γ μ ά τω ν , 
* Ι# ω ; Πρό; έχε ινα  στρέφω Τ α ; ά χΤ ινα ; Των όμ μ α τω ν '

Ν α  σχεφ^ώ  τ ά  βάσανά τω ν , τ ά  ε 'γχλήμ ατα , τ ά  π α ^ ι  
Κ α ί έχ  νέου νά τξυπώ σω  ’;  τώ ν δρυμώνων σου τ ά  βα^η.

Μ ετά φ . Ί .  I .  Σ .

ΑΜΕΡIΚ AN IΚ ΑΙ Ε Π I KP AT E l A I. 
Δημοκρατίαι τής Βορείου ’Αμερικής.

Ήνωμέναι Πολιτεΐαι, 
Μεξικόν,
Κεντρική ’Αμερική, 
Άΰτη 
Τέξας

Π λε;^υσμό;. Πρωτινόν <5cil.
12,866,920 Ούασιγκτώνεια

7,687,000 Μεξικόν.
2,000,0001 "Αγιος Σωτήρ.

933.000 ι'Αϋταίον "Ακρον.
100.000 Οΰστώνεια.

Δημοκρατίαι τής Νοτίου ’Αμερικής.
’Αργεντινή Δημοκρατί» 
Περού
Νέα Γρενάδα 
Βολιβία 
Κίλη
Βενεζουέλα 
Ίσημερινή 
Παραγουάη 
Οΰραγουάη

Βραζιλία

ΙΙοσ όΤ τ; Χρυσού χ α ί ’Αργύρου π α ρ α χ^ ε ισ α  ε ί ;  4 0  
Ε ν ια υ τ ο ύ ; ά-βό 1 7 9 0  εω ; 1 8 3 0 .

Χ ρ υ σ ό ; .  Ά ρ γ υ ρ ο ; .

Μεξικόν . . . .  £6,436,453 £139,818,032
Κ ίλ η . 2,768,488 1,822,924
Βουένος "Αύρες . 4,024,895 27,182,673
’Ρωσσία . . . .  3,703,743 1,502,981

2,000,000 Βουένος "Αύρες.
1.700.000 Λίμα.
1.687.000 Βογοτά.
1.500.000 Κυκουϊσάκα.
1.500.000 Σαντίαγος.

900.000 Καράκας.
600.000 Κούϊτον.
300.000 ι’Ασσούντα.
150.000 ¡Μοντεβίδεον.

Αυτοκρατορία.
15,130,4181'Ρίον Ίανέί’ρον,

Ε ις  τά έπτά νομισματοκοπεία τού Μεξικού ε’κόπησαν 
τό 1829, 11,787,000 τάλλαρα· τό 1830, 11,295,000· 
τό 1831, 11,722,000· καί τό 1834, 12,040,000.

Εις δέ τα νομισματοκοπεία τής Περούς ε’κόπησαν 
είς χρυσόν καί εις άργυρον, τό 1830, 2,195,000 ταλ- 
λαρα· τό 1831, 2,476,000· τό 1832, 3,284,000’ τό 
1833, 3,140,000· καί τό 1834, 3,260,000. Τά 
χρυσά νομίσματα ήσαν ολίγα ώς πρός τά άργυρά- ήγουν, 
τό 1830, άνέβαινεν ή άξία των είς 180,000 ταλλάρων 
τό 1831, είς 92,000· τό 1832, είς 94,000· τό 1833, 
είς 150,000· τό δέ 1834, είς 110,000.

Π οσ ότ;;; Ζ α χά ρ εω ; φερ^είσ»;; χ α τ ά  τό  1 8 3 8  ε ί ;  
’A y o p à j τ ο ν  Κ όσμον.

£17,003,579 £170,326,610

Βρετανικαί Δυτικαί ’Ινδίας .
Μαυρίτιος, 35,000, καί Βρετανικαί ’Ανα- > 

τολικαί Ίνδίαι, 20,000. $
Ίαυ'α, .
Μανίλλα καί Σιάμη, .
Όλλανδικαί Δυτικαί Ίνδίαι,
"Αγιος Θωμάς καί "Αγιος Σταυρός, 
Μαρτινίκη καί Γουαδαλουπη 
Βουρβονία,
Κούβα.......................................
Βραζιλία, . · ·
Γαλλία καί Βέλγιον, άπό τά σευτλα 
Ήνωμεναι Πολιτεΐαι, .

Τ α ;

Ύ ονοι.

160,000

55.000

36.000
30.000
25.000 

7,000
80.000 
20,000

100,000
95.000
65.000 
65,00<Γ

Τό σύνολον, 738,000


