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Ο ΠΡΩΤΟΣ Χιθος της Χρηματιστικής Τραπόζης 
του Λονδίνου, ¿*ρνα τί5ς ¿πορας β)μπ£[ *
του ο αναγνώστη ¿τ|5 ητό 1732- άλλά τότε άνηγέρ-

^ 7 0  ®ί»»οριης. Μεταξύ
.ου 1770 και_17& προσετεθησαν δύο πτέρυγες- τό δ’
ε πίλοι πον του κτίου * /-Λ τλ 1788  7Ί ετίλ£ιωσε τρίτος αρχιτεκτων με-
; ,  ® \  ?  7 ατος ου™? άνέκτισε πρό ολίγων
ετών τα υπόπτων $ πρώτων άρχιτεχτόνων *
» « τ*  ρ ψ ,  ι4 , Γ ί "
«  τ »  σ χ , ΐ Μ , , „ ά  ρ
Α.χε ,  , «  σ .γχ ™„ &,;>ης τΕν ^  ^
τήν οποίαν παριστανε,δ τσ7 1825

. ,Τ \ 5λ0ν τοϊ έχν τ* ^  τούτου κτίσματος καλύπτει 
ανώμαλον περιοχήν ω§ 0 ,000  τετραγωνικών πηχών. 
Ο κατα το προσωπον·ω„ ριχ4ς τοΓ . . . /
νοτίου πλευράς, έχει 3  πο3ών . ,χ  £

σ.κης πλευράς 440 ποδ, ό έκ τής βορείου, 410 πο- 
ιυ  ο .

3ων καί 0 έκ τής άνατολικής, 245 ποδών. Εννέα 
παιθριους ανλας έμπερικλείει ό μέγας ούτος περίβολος 

ευρυχωρον κυκλοειδή αίθουσαν (Rotunda), & L Í ’ 
μεγαλα δημοσία γραφεία, δωμάτια τών επιτροπών »*.

κΓπ^κλΓ^* * *  **  %«-ντων,
__ Ί  δ πλειστόν μέρος t jj? έκτεταμένης ταύτης οίκοδο- 

μ!ΐς; είναι πέτρινου, καί διά νά μήν ύποκειτα. ει'ς 
κανένα εκ πυρκαιας κίνδυνον, όλα τά νεώτερα κτίρια 
κατεσκευασθησαν έκ μή καυσίμων υλών. Αί κααά- 
ραι προσέτι, ο που άποτίθενται τά τίμια μέταλλα,7 ά 
νομίσματα, τα της τραπέζης γ'ραμμάτια, κλπ., ουδόλως 
φοβούνται απο ? p.^ Έ χ ε ι δέΤ α ί άλλο τ ι πλεονέ 
κτήμα η οικοδομή αυτη,—σπάνιον είς τό Λονδίνου —  . 
οτι στεκει παντη μεμονωμένη· γειτονευ'ει, μ ’ ίλον τού
το, παραπολυ μέ τό Βασιλικόν Χρηματιστήριου έκ τής 
νοτίου πλευράς, καί μέ ίδιωτών οίκους έκ τών άλλων.
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Συνεστήθη δέ ή Γραπεζα τής Αγγλίας  ̂ ημε^ι- 
στη τράπεζα τού κόσμου— το 1694. Άφου υπο δια
φόρων ύπεβλήθησαν διάφορα σχέδια τραπεζιτικού συ
στήματος, ε’νηργήθη, τέλος, ή πρότασις Σκώτου τίνος, 
όνο Λαζομενου Patterson. 'Γης κυβερνήσεως του Γυ- 
λιέλμου Γ '. εις μεγίστην ένδειαν χρημάτων ευρισκόμε
νης, άπεφασίσθη νά δανείσωσιν εις αυτήν 1,200,ΟΟΟλ., 
νά ’λάβωσι δε προς ανταμοιβήν οί δανεισταί χάρτην 
συσσωματωσεως ως τραπεζιτική εταιρ.α.  ̂ Ο χάρτης 
ουτος ένεπιστεύετο τήν διαχείρισιν τής Τραπεζης εις 
Ι'να κυβερνήτην, ενα τοποτηρητήν κυβερνήτης και 
είκοσιτέσσαρας διευθυντάς. Κατά πρώτον ο χάρτης 
περιωρίζετο εις ένδεκα έτη· άλλ’ άνεκαινισθη κατα 
διαφόρους έποχάς ενκτοτε· ή τελευταία άνανίωσις ίγι- 
νε τδ 1833, καθ’ ο έτος έξετάθη μέχρι του 1855, με 
πρόβλεψιν ομως νά ε’μπορη ν’ άφαιρεθη τό 1845, άν 
τούτο έγκριση υπό των Βουλών, και άν ηναι άποπλη- 
ρωμένα τά εις τήν Τράπεζαν χρέη τής Κυβερνήσεως. 
ΤΗσαν δέ τά χρέη ταύτα τό μέν 1533, 14,686,804λ.,
τό δέ 1837, 11,015,ΙΟΟλ. , , , ,

Ί ό  1832 ένησχολούντο εις τήν Τραπεζαν b~0 
γοαμματικοί καί βαστάζοι, καί 38 τυπογράφοι και 
γλυπται· ήσαν δέ περιπλ'ον 193 ύπέργηροι γραμματείς, 
λααβάνοντες εις συντάξεις έτησίους 31,243λ., κατα 
μέσον δρον 161λ. έκαστος. Κατά τό αύτό εντος οί μ ι
σθοί καί αί συντάξεις συνεποσούντο εις 2ΐ8,003λ., η 
οικιακή δαπάνη είς 39 ,ΐ87λ„ τά σιτηρέσια των 
διευθυντών ήσαν 8000λ· τό δ’ ε’νοίκιον της οικοδομής 
ε’λογαριάσθη ύς άξίζον 35,ΟΟΟλ., και 50001. αί κατ 
ετος άπαιτουμεναι διορθώσεις, ε’πισκευαι, κλπ.  ̂ ^

Ή  Τράπεζα είναι άνοικτή άπό τάς ε’ννέαςο πρωι 
μέχρι των πέντε μετά τήν μεσημβρίαν, καθ ολας ταί 
εργασίμους ημέρας. Εισέρχεται δέλτας τις ε’λευ. φωί 
είς τά κυριωτερα των δωματίων αυτής. Ε ις την προ 
ειόηιιένην κυκλοειδή αίθουσαν (Rotunda) συνέχον
ται πάμπολλοι έκ πάσης τάξεως καί παντός »νους, 
διά ν’ άγοράσωσιν ή νά πωλήσωσιν ε’θνικας ομολογί
ας. Ε ις τήν αίθουσαν των πληρωμών εκπλήσσεται 
τις βλέπων τήν ποσότητα του κατά στιγμή εκδιδο- 
μένου χρυσού. Τήν 14ην τού Μαίου 1832, επληρω- 
θησαν είς χρυσίον 307,000λ. Τραπεζίται και αλ/.οι, 
άδράς ποσότητας χρυσίου λαμβανοντες, εχονταςαυ^ 
τάς μέ τό ζύγιον, είς σακκία. Οντω δε εμπορει να 
πληρωθη είς μίαν ημέραν όποιαδήποτε ποσοτης.

’Ενίοτε συμβαίνει κ α τ α δ ρ ο μ ά  τη ς !ρ α π .ζ η ς  
τουτέστιν, ή δημόσιος είς «ύτόν ε’μπιστοσυνη κλονει- 
ται, καί οί τά γραμμάτιά της κρατούντες συρρέουν 
παμπληθεί πρός έξαργυρωσιν αυτών Μια των ση; 
μαντικωτέρων Ιγινε τό 1745, κ«θ ην περιστασιν η 
Τράπεζα ε’πλήρονεν άργύριον άντι χρυσίου, ωστε να 
κερδάίνη καιρόν. Ά λλη έτι σπουδαιότερα συνέβη το 
1797. Τότε ό φόβος μή» είσβάλωσιν οι Γάλλοι εκυ- 
ρίευε τό δημόσιον, ή κυβ/ρνησις άπη'τει χρήματα και 
ή δημόσιος εμπιστοσύνη ήτο κεκλονημενη. Ί  ην 2οην

Φεβρουάριου, 1797, ήμέραν Σαββάτου, έμενεν είς τάς 
θήκας τής Τραπεζης ή ποσότης μόνον 1,270,ΟΟΟλ. 
είς νομίσματα καί μέταλλα. Την Δευτέραν οιατα/μα 
βασιλικόν ε’μοιράσθη είς τό πλήθος τό συνηγμένον 
περί τήν Τράπεζαν είς άπαίτησιν χρυσού, ύποδηλουν 
ότι ή κυβέρνησις είχεν άπαλλαξειν την 1 ραπ^ζαν 
άπό πληρωμάς είς μετρητά. Τότε δε κατά συνέπει
αν τής χρηματικής ταύτης στενοχώριας έλαβεν άδειαν 
ή Τράπεζα νά έκδώση γραμμάτια καί μιίς^ Λίτρας 
Στηρλίνης, τά όποΓα ομως μετά την παυσιν τού μακρού 
καί δαπανηρού Ευρωπαϊκού πολέμου αύστηρώς άπηγο- 
ρευθησαν.

ΤΙ ε’σχάτη άξιοσημειωτος καταδρομή συνέβη^ το 
1825 Τον ’Απρίλιον ή Μάίον τού έτους αυτού είχεν 
ή Τράπεζα περί τά 10,003,ϋ00λ. είς πολύτιμα μέ
ταλλα, τον δέ Νοέμβριον είχε καταντήσεις είς 1,300, 
ΟΟΟλ. Έ π ί τής καταδρομής ό χ ρ υ σ ό ς  ¿νεχειριζετο 
ευθύς δτ’ ε’ζητείτο, είς σακκία εξ είκοσιπέντε φλωριων. 
Άλλ’ είς τήν κρίσιμον εκείνην εποχήν,φλέγει εις των 
τής Τραπέζης Δι-'υθυντών, 1 μέταλλον είσήρχετο,^ και 
τό Νομισματοκοΐεΐον έκοπτεν ημέραν καί νύκτα ειργα- 
ζοντο· άδιακόίως ε’λαμβάνομεν χρυσόν έςωθεν, και 
νόμισμα ε’κ τυ ύ  Νομισματοκοπείου.’ Βίς μιαν ημέραν 
έξώφλησεν ό Τράπεζα 4200 γραμμάτια. \  ην 8ην 
Δεκέμβριό, 1825, αί είς τήν
ή σ α ν  7 ¿00,ΟΟΟλ. τήν 15ην ήσαν 11,500,000λ. την 
22αν 14,500,ΟΟΟλ. καί τήν 29ην ήσαν 15,000,ΟΟΟλ.

Η ΠΟΛΙΣ ΓΕΝΟΒΑ.

Αί πόλεις και αί αύτοκρατορίαι όπωσούνομοιαζουσι 
μέ τό ανθρώπινον σύστημα· αδύνατοι και απειναι την 
άρχήν, ε’νισχυ'ονται καί κραταιούνται έωβυ και υπε- 
ρηφάνως νά βλεπωσι τάς εαυτών άσθενε^ρας· βαθ- 
μηδόν έπειτα παρακμάζουσι κατα τηνδυναμιν, και 
μετά πλειότερον ή όλιγώτερον χρονου διστημα, συμμι- 
γνύονται μέ τό χώμα. τίποτε μή διασω^σαι της προ- 
τ-'ρας αυτών ε’νδόξου καταστάσεως ,ίμ ^ α  μαρμαρα και 
τούςλίθους των. Τούτο έπαθεν ήΒαβυλων και αι

% · ν  ' ~ την™ ρα3·μον υπο-θήναι και ή Σπάρτη,— και το,το, ) ρ Γ ,
δεέστερον, πάσχουσι πολλαί τής Ιτιλ*« πόλεις διότι,
άν καί ή 'Ρώμη, ή Βενετία, καί ή «*·?«. ηναι ακόμη
πόλεις πολλού λόγου άξιαι, ίκανώ μ ολον τούτο εξε-
πεσον άφ’ δ.τι ήσαν είς π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς .  ^

Καί περί μέν τής 'Ρώμης, τ ρ ίτ ια  οσα επεφεραν 
τήν μεταβολήν είς τήν κατάσταβ αυτής, είναι πλει-

”  “ Γ,ατε να αινιχθωμεν μο-στα και πολυπλοκωτα.α, ωστ= κ  γ  γ

μ  λ »  '« * » ' ■ " , * « . « ’ ΓΓ°·
8«. ««1 Β.ν..ί«ν «Ε μ -Λ ?·»

. „ . λ ί ς , - τ ί  4ρώμ«τα. »
, · ρ-,ώι ν τ ί  _/νωριζει απο δισχιλιω νχρυσόν, τα  μεταςωτα, χτλ .,-ί γ » , ^

. ~ ' > ' -  λ ΐ \ ’ιηΛΐΜ*λλα δεν είναι ειμη τρειςέτών καί επεκεινα η Κ,υρωπγμ r  γ
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ήμισυ εκατονταετηρίδες, άφού ε’γνωρίσθη ό διά τού 
Ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος δρόμος είς τάς ’Ινδίας. 

Προ τής άνακαλύψεως τού πόρου τούτου, φυσικά ε’χρειά- 
ζοντο άλλοι τροποι τού μετακομίζειν τά τής Ινδ ίας 
προίοντα- ήσαν δέ διο οί κυριώτεροι· είς μέν, νά διίρ- 
χωνται τήν ’Ινδίαν, Περσίαν, ’Αραβίαν, Συρίαν, Αί 
γυπτον, κλπ. κατά συνοδοιπορίας έκατοστάς εμπόρων 
περιεχούσας, μέ τάς καμήλους αυτών φορτωμενας άπό 
πραγματείας, καί νά προβαίνωσιν ούτως είς λιμένα τινά 
κατα τό ανατολικόν μέρος τής Μεσογείου Θαλάσσης· 
άλλος δέ, να έπιβιβάζωσιν είς πλοία τάς πραγματείας 
είς τινα των λιμένων τής ’Ινδίας, Περσίας, καί ’Αρα
βίας, καί άναπλέοντες τήν Έρυθράν Θάλασσαν ν’ άπο- 
βιβάζωσιν αύτάς ε’πί τού Ισθμού Σουές· τέλος δέ, νά 
τας φορτονωσιν έπ’ άλλου πλοίου είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, 
ή άλλον τινά τών τής Αίγυπτου Ιιμένων.

Αί πραγματεΓαι αυται άπεβιβάζοντο είς Ευρωπαϊ
κόν τινα λιμένα- ή δέ Γένοβα καί ή Βενετία χρεωστού- 
σι μεγα μέρος τής προ πεντακοσίων ε’τών δυναμεως αυ
τών είς τό δτι αύταί ήσαν οί κυριώτεροι λιμένες, είς τους 
όποιους ε’νιφγεΐτο ή μεταξύ τής ’Ανατολής καί Δύσεως 
εμπορία. Αλλ’ δτε οί Πορτογάλλοι άνεκάλυψαν τον 
είς τάς Ινδιαχ δρόμον διά τού ’Ακρωτηρίου τής Καλής 
Έλπιδος, οι δυο Ιταλικοί λιμένες Ιλαβον πληγήν, ήτις, 
άπό περιστάσεις χολιτικάς βοηθουμένη, κατεβίβασεν 
αυτας εκ της υψηλής εκείνης θέσεως, τήν οποίαν ποτέ 
πλέον εττοτε δεν άνέκτησαν.

Ή  Γίιοβα, ή Γένουα , κεΐται έπί τού δυτικού άκρου τής 
Ιταλίας εν τω μ =σω ημισεληνοειδούς κόλπου, εκτεινό

μενου άτυ την Γαλλίαν είς τήν βόρειον Τοσκάναν' 
περικλείεσαι δε εις λιμένα, τόν όποιον σχηματίζουσι 
δυο προκυριΓαι είς τήν θάλασσαν ε’ξέχουσαι καί το- 
σούτον πρσεγγίζουσαι, ώστε ν’ άφίνεται μεταξύ των 
ήμίσεως μΐίου άπόστασις. Αί όδοί καί αί οίκίαι 
ε’κτεινονταιιν ήμισυ μίλι ον περί τάς δχθας τού λιμέ- 
νος, ύψούντα δε ϋπερανω αλληλων είς τόν όπισθεν γή
λοφον, οστις^χει έπί κορυφής κανονοστάσια καί οχυ
ρώματα· ολονχό εξωτερικόν σύνορον τής πόλεως άπό 
τό μέρος τής φας είναι σχεδόν οκτώ μιλίων.

Η πόλις φίνεται υπερβολή λαμπρά είς τόν ε’κ τής 
θαλάσσης πλριάζοντα, διά τά πολυτελή μαρμάρινα 
παλάτια τα ποταχού διατεταγμένα ε’πί τών πλευρών 
τού ΰπερανω λ«υ· έχρησίμευον δ’ αί μεγαλοπρεπείς 
αυται οικοδομαίως των ειγενών κατοικίαι, οπότε ή 
δημοκρατία ητονίς τόν κολοφώνα τής δόξης της. Αί 
όδοί ομως είναι >τα τό πλείστον μ.έρος στεναί· τρεις 
μόνον έμπορουν νήνομασθώσι πλατείαι καί ώραίαι.

Διαφόρους εύμΘυς εκκλησίας περιέχει ή Γένοβα. 
Είς, τήν λεγομένηϋί Θ α^ηβηο προσέρχεται τις άπό 
γέφυραν τρικαμαρί κατεσκευασμένην άνωθεν, ούχί 
ποταμού, άλλά βαθις κοιλάδος, ή όποία τώρα κατε- 
χεται ως όδος· θαιήζει ό διαβάτης, δταν έκ της I 
γέφυρας θεωρών βλε μ.αΧράν υποκάτω του τά δώματα 
διάφορων εξαστεγων ν^ν. Ή  εκκλησία είναι τετρά

γωνος οικοδομή, κεκοσμημένη μέ Κορινθιακούς παρα- 
στάτας (pilastres.) Αί τέσσαρες πλευραί έχουν ομοια 
καλλωπίσματα, ε’κ δέ τού κέντρου άνυψούται θόλος. Τό 
ενδότερον έχει Ελληνικού σταυρού σχήμα. ’Εκ τής 
κορυφής η θεα είναι λαμπροτάτη, συμπεριλαμβάνουσα 
το πλείστον μέρος της πόλεως, τόν λιμένα, τάς προκυ
μαίας, και τους περικείμενους λοφους. Σημειωτέου δ’ 
ε’νταύθα ώς δείγμα σημαντικώτατον τού άμέτρου πλού
του τών παλαιών εύγενών τής πόλεως ταύτης, δτι τήν 
μεγαλοπρεπή ταύτην εκκλησίαν έκτισεν ιδία δαπάνη 
πατρίκιος τις Σαυλης ονομαζομενος, καί δτι τήν άγου
σαν είς αυτήν γέφυραν κατεσκεύασευ ό υιός του διά νά 
εύκολύνη τόν είς τήν εκκλησίαν δρόμον.

Ή  άρχιεπισκοπική εκκλησία τού Αγίου Λαυρέντιου 
άνηγέρθη τήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα, παριστά
νει δέ πολλά τής άρχαιότητος αυτής σημεία. ’Αρχι
τεκτονικήν έχει τής Γοτθικής τάξεως, καί περικλείεται 
είς μέλαν καί λευκόν μάρμαοον. Έ π ί τού προσώπου 
εΰρίσκεται είκονισμένον τό μαρτύρων τού Αγίου Λαυ
ρέντιου, άνάγλυπτου. Ή  είσοδος σύγκειται άπό τρεις 
μεγαλοπρεπείς θύρας, μέ ύψηλάς οξείας καμάρας, καί 
μέ κυκλοειδή παράθυρα ύπεράνω.

Η Γένοβα δέν στερείται άπό καταστήματα ε’λεη- 
μονητικά πρός περίθαλψιν τών πενήτωυ καί ήρρωστη- 
μενων. Δύο νοσοκομεία ύπάρχουσι, θαυμαστά διά 
τό μέγεθος, τήν εσωτερικήν ευπρέπειαν, καί τάς ε’ξαι- 
ρέτους άναπαύσεις. Οίκογένειά τις έξ ευπατριδών, 
λέγει ό περιηγητής Eustace, έδαπάυα καθ’ έκάστην 
περί τά εκατόν πεντήκοντα δίστηλα είς τροφάς διά 
τους ενδεείς Αλλος τις εύγενής, ό όποιος δέν είχε 
κληρονόμους, άφιέρωσεν δλην αυτού τήν περιουσίαν, 
ζών άκόμη, είς τήν θεμελίωσιν άσυλου τινός δι’ όρφα- 
νάς κόρας, αΐτινες, πεντακόσιαι τόν άριθμόν, άνετρά- 
φησαν, καί αί μέν προκρίνουσαι νά νυμφευθώσιν έπροι- 
κισθησαν, αι οε τον αγαμον βιον ε’κλέξασαι άλλως 
πως άποκατεστάθησαν. Ό  κύριος Eustace κάμνει 
συνετάς τινας παρατηρήσεις περί τής συνεχούς Ινώ- 
σεως τού εμπορίου καί τής ε’λεημοσύνης, καί φέρει τό 
Αονοίνον και την 1 ίνοβαν ως έντιμα τούτου παρα
δείγματα·—

Τ ό  πνεύμα  της εμπορίας και τό πνεύμα τής ελεημοσύνης 

,βαδίζουσιν δμού, και ενεργούσιν εκ συμφώνου εις τάς μητροπο- 

λεις ταυτας. Τ ά  υπό της μ ιας συναγόμενα πλούτη διανέμονται 
υπο της άλλης* ωστε, αν η εμπορία πληροί τάς άποθήκας αυτής, 
ή ελεημοσύνη κρατεί τάς κλείς. Έ ν ω  ή μ ία  καταθετει προκυ
μαίας τινός θεμέλιον, ή άλλη ανεγείρει εκκλησίαν ένω ή πρώ τη 

οικοδομεΐ παλατιον, ή δεύτερα προικίζει νοσοκομεΐον ενώ ευω
χ ε ίτα ι ή εμπορία εις τήν μεγαλοπρεπή αίθουσαν, ή ελεημοσύνη 
καθηται εις την πύλην, και διανεμει οροφήν εις τους πεινώντας.

Τόσην στενότητα έχουσι τινές άπό τάς όδούς τής 
πόλεως ταύτης, ώστε γείτονες ε’μπορούν νά δώσωσιν 
είς άλλήλους τήν δεξιάν ε’κ τών παραθύρων. Μίαν 
άδόν κρατούσιν άποκλειστικώς οί χρυσοχόοι, καθότι
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αί μέσαι καί αί κατώτεραι τάξεις άγαπώσι προσωπικά 
κοσμήματα έτι μάλλον καί των άνωτέρων θηλυκω
τήρια, δακτυλίδια, ένώτια, αλυσίδες, κτένια, μαργα
ριτάρια, κοράλια, κτλ., κατασκευάζονται επίτηδες διά 
τούς πτωχότερους, κατωτέρας φυσικά ποιότητος.

Έκτος των πρβαναφερ3έντων οικοδομημάτων, εύρί- 
σκονται είς την Γένοβαν 3έατρον, πανεπιστήμιον, βα
σιλικόν γυμνάσιον, Ιξ εμπορικά σχολεΓα, και βουλευτή- 
ρια καί δικαστήρια.

Αί του πολιτεύματος μεταβολαί είς την Γένοβαν 
εχρημάτισαν συντόμως αυται. Ή  Γένοβα άνήκεν είς 
τούς 'Ρωμαίους μέχρι τής πτώσεως τής αυτοκρατορίας, 
κα3’ δν χρόνον ε’πέρασεν είς τήν εξουσίαν των Λογγο
βάρδων. Έ κ  τούτων ήρπασεν αυτήν ό αύτοκράτωρ 
Κάρολος ό Μέγας, καί κατέστησε συμβούλιον προς δι- 
οίκησιν αυτής· Άλλ’ δτε περί το 1100 άνεφύησαν 
ίιχόνοιαι καί πάλαι περί του στέμματος τής ’Ιταλίας, 
οί Γενουήνσιοι, οίτινες είχον ήδη πλουτήσειν άπό το 
έμπόριον, άπεφάσισαν νά μην άφε3ώσι πλέον είς την 
διάκρισιν άντιμαχομένων μοναρχών, καί κατά συνέπει
αν διώρισαν ύπατον νά τούς διοική- Ό  τρόπος ούτος 
τής κυβερνήσεως διήρκεσε περί τήν μίαν εκατονταετη
ρίδα· διεδέχ3η δ’ αύτόν ή ε’τήσιος εκλογή άρχοντος, 
ύπό τόνοαα Podesta, έκ γειτονικής τινός πολιτείας, 
προς αποφυγήν των δεινών όσα έπέφερεν ή μεταξύ των 
εντοπίων ευπατριδών άντιζηλία. Άπο του 127Ö μέ
χρι του 1340 άκατάπαυστος διχόνοια tβασίλευε, προ- 
ερχομένη άπο τάς τών εύγενών επιχειρήσεις νά λάβω- 
σι πάσαν τήν δύναμιν είς τάς εαυτών χείρας, καί τήν 
ε'πιμονήν τών δημοτικών είς το νά ε’μποδίζωσιν αύτους. 
Έ π ί τέλους, διά νά παύσωσιν αί διχόνοιαι αύται, άπε- 
φασίσ3η νά διορίσωσιν ηγεμόνα έπί ζωής, ύπο τόνομα 
Doge· μετά τον 3άνατον του οποίου νά μεταβαίνη 
ή άρχή καί ό τίτλος είς άλλον, άπο τούς πολίτας έκλε- 
γόμενον.

Τδ τελευταΓον τούτο πολίτευμα διήρκεσε σχεδόν 
διακόσια έτη' άλλά κα3’ δλον αυτό του χρονου το διά
στημά δεν έλειψαν άκαταστασίαι καί ταραχαί. Έ 
καστον κόμμα έπρότεινεν ώς Δούκα (Doge) τον ίδιον 
αύτοΰ φίλον, καί πολλοί Δούκες βιαίως ε’3ανατόνοντο' 
πολλάκις δέ καί διωρίζοντο συγχρόνως διάφοροι Δού
κες. Έ πί τέλους, τό 1528, έπέτυχεν ό Άνδρίας Διο
ρίας νά μεταρρύθμιση το πολίτευμα, περιορισας είς δυο 
έτη τον χρόνον τής διοικήσεως έκαστου Δουκός, μετα 
συμβουλίου νά τον βοη3η καί χαλινόνη. Ή  κυβερ- 
νησις ήτον άριστοκρατική, τουτέστι τα ονοματα ολων 
τών ευπατριδών ήσαν είς βιβλίον καταγεγραμμενα, 
καί έξ αυτών καί αύτών μόνου ήμπόρει νά έκλέγεται 
ό Δούξ, καί οί λοιποί τής κυβερνήσεως υπάλληλοι.

Το σύστημα τούτο διήρκεσεν υπέρ τάς δύο ήμισυ 
έκατονταετηρίδας μέχρι τού Ναπολέοντος Βοναπαρτου, 
όστις μετά τής λοιπής Ευρώπης ε’τάραξε καί τήν Γέ
νοβαν. Οί Γάλλοι πρώτον μέν έβοή3ησαν τούς δημό- 
τας νά ύπερισχύσωσι κατά τών άριστοκρατών, έπειτα 
δ’ ίλαβον είς χεΓρας αυτών τήν κυβέρνησιν. Μετά

πολλάς μεταβολάς ή Γένοβα συνεσωματώ3η μέ τήν 
Γαλλίαν το 1805, καί οΰτω πως έξηκολού3ει εως τά 
τέλη τού πολέμου· είς δέ τήν έν Βιέννη Συνέλευσιν, 
μεταξύ τών πολλών κανονισμών διά τήν άποκατάστα- 
σιν τής Ευρώπης, έψηφίσ3η νά ένω3ή μέ το βασίλειον 
τής Σαρδινίας ή Γένοβα, καί νά συγκροτη μέρος αυτού. 
Οΰτω δ’ έγινε, καί οΰτω μέχρι τής σήμερον έξακο- 
λου3εί.

Είς το διάστημα τών προειρημένων πολιτικών μετα
βολών πολλάκις ή Γένοβα έπολέμησε μέ ξένα έ3νη' 
άλλά δέν είναι τού σκοπού μας νά έξιστορήσωμεν τούς 
πολέμους τούτους· άνήκει μάλλον είς ημάς νά είπωμεν 
δτι αί έμπορικαί αυτής πράξεις έφτασαν είς υπέρτατου 
βαθμόν περί τήν δεκάτην πέμπτην εκατονταετηρίδα, 
προς δέ τά τέλη τής παρελ3ούσης έκατονταετηρίδος 
κατήντησαν είς δεινήν 3έσιν, πλήν έκτοτε πάλιν άνε- 
ζωογονή,3ησαν. Ή  Γένοβα ή εμπορική πόλις έπρεπε 
νά γένη, ή ούδέν άξιοσημείωτον, κα3ότι ούτε κοφπο
φόρος είναι ή γή αυτής, ούτε πολύτιμα μέταλλα περι
έχει. Ταύτα πάντα νοήσαντες οί φρόνιμοι Γενουην- 
σιοι, διευ'3-υναν είς το έμπόριον το κυριώιερον τής 
προσοχής των.

Ή Γένοβα τιμάται μέ γενικόν διοικητήν, φρουράν, 
καί γερουσίαν ή άνώτατον δικαστήριο»· Ωι κώδηκες 
τών νόμων, καί πολιτικοί καί εμπορικοί, οί παρα τών 
Γάλλων είσαχ3έντες, διετηρή3ησαν. Οί Γενουην- 
σιοι χειροτεχνούσι μεταξωτά, μάλλινα, και βαμβακε
ρά υφάσματα, ώς καί χαρτίον ε’ξαγουσι οε, ίρος του- 
τοις, όρύζιον, κάνναβιν, καί έλαιον ολα τα ςαγομε- 
να συμποσούνται κατ’ έτος είς δεκα περιπο- εκατομ
μύρια διστήλων τά δέ είσαγόμενα είς δεκα'εντε, φε- 
ρόμενα έξ δλων τών τής Μεσογείου άνατολιών μερών.

Οί Γενουήνσιοι είναι άριστοι ναύται, καταξειδευ- 
ουν ούχί μόνον είς τήν Μεσόγειον καί τ*> Εΰξεινον 
Πόντον, άλλά καί είς τον .’Ατλαντικόν *ί είς τον 
Ειρηνικόν ’Ωκεανόν. Γενικώς είναι οξυν/ς, δραστή
ριοι, φειδωλοί, καί φιλόπονοι. Ό  πλη3υ/·'5ς όλου τού 
Δουκάτου είναι περί τάς 208,000, έξ ω’94,000 κα
τοικούν ε’ντός είς τά τείχη τής πόλεω και 22,000 
είς τά προάστεια. Ή  πόλις φαίνεται * κυβερνάται 
πραότατα ύπο τού σημερινόν κυριαρχουτου βασιλ=ως 
τής Σαρδινίας.

Τ ρ ί χ ε ς  κ α ι  ο ν τ χ ε ς  τ ω ν  ν ε κ ^ ν · — Συμβαί
νει κάποτε νά αύξάνωσιν αί τρίχες > οί όνυχες τών 
νεκρών, καί μετά τήν τού σώματος δι-νοιν. Το Η
μερολόγιου τών Σοφών άναφέρει γυνα*. τής οποίας αί 
τρίχες εύρέ3ησαν τεσσαράκοντα τρείΧρόνους μετα τήν 
ταφήν τού σώματος τόσον αυξημένοψ·στε και νά έξελ- 
3ωσιν άπό τάς χαραμάδας τής νεκρ^ης.  ̂ Αί τρίχες 
αυται έ3ρυβάλισαν ε’γγιχ3είσαι. Εις το διάστημά 
τού μεσαιώνος, τοιαύτα φαινόμενα *μναν τους νεκρούς 
νά λογίζωνται μάγοι. Έξωρυσ^το όε τα σώματα 
των, καί άφού έκαίουτο, διεσκορτ£το εις τους άν?μους 
ή στάχτη-
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ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΜΗΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΑ ΤΤΗ Σ ΘΥΓΑΤΕΡΑ.

Φ ί Λ Τ Α Τ Η  M O T  © Τ Γ Α Τ Η Ρ ,

Ολη μου σχεδόν ή ζωή ύπήρξεν άδιάκοπος σειρά 
δυστυχιών· ό 3άνατος έφερε τό τέλος αύτών· μ’ εύχα- 
ριστησιν (αν εσυγχωρεΓτο άπό τόν Δοτήρα τής ζωής) 
η3ελον ύποφερειν την σειράν τών δυστυχημάτων, Ιως 
νά φ3ασης συ εις ηλικίαν, κα3’ ήν τό λ,ογικόν σου 
η3ελε λαβειν τόν τόπον τής μητρός σου, τής ποώτης, 
τής μοναοικής είς τόν κόσμον φίλης σου. Άλλ’ ή 
βουλή τού Ύψίστου ήτο νά μεταβώ είς τελειότερου κό
σμον, και να σε αφησω είς ήλικίαν, κα3’ ήν ή προστα
σία μου σε τητον αναγκαία, διά νά σέ όδηγήση νά διέλ- 
3ης λογικως το λαβυριν3ωδες του έπιπόνου τούτου βίου 
στάδιον, καί νά προπαρασκευασ3ης είς τήν άίοιότητα.

Μή γογγύσης έναυτίον τού Δημιουργού, διότι σού 
άφη'ρεσεν αύτήν τήν προστασίαν, μή τό νομίσης έγκα- 
τάλειψιν· ποτέ ή Θεία Πρόνοια δέν 3έλει σ’ ε’γκατα- 
λείψειν" ή δυστυχία αΰτη 3έλει γένειν ευτυχία σου- ή 
έλλειψις τής μητρος σου 3έλει σέ όδηγήσειν, έάν μόνον 
συ 3ελησης νά ώφελη3ή’ς άπ’ αύτήν.

Πρώτον χρέος σου, άγαπητόν μου τέκνον, είναι νά 
μά3ης νά ύποφέρης, καί νά έπιμελήσαι είς τά άνάλογα 
τής ηλικίας σου έργα, καί πρώτον καί κύριον έργον σου 
είναι η τελειοποιησις τών ψυχικών σου δυνάμεων.

Εις δυ» τινα έμπερικλείονται τά δικαιώματα καί τά 
χρεη σου' εις την συντήρησιν τής σωματικής σου ύπάρ- 
ξεως, εις την τελειοποιησιν τών ψυχικών σου δυνάμεων. 
Συντηρείς την σωματικήν σου ΰπαρξιν, έάν τρώγης 
όταν ήν’ ά·άγκη, όσον είν’ άνάγκη, καί όσον είναι 
χρήσιμον εί; τήν ύγείαν σου· έάν γυμνάζεσαι είς κό
πους άναλόγυς τής ήλικίας σου· έάν ένδύεσαι είς τρό
πον, ωστε νο ησαι ικανή είς ύπηρεσίας άπαιτουμένας 
άπό τόν μέλλντα βίον σου, άπό τά χρέη σου. Τελειο
ποιείς τάς ψυ»ικάς σου δυνάμεις, έάν παιδευ3ης, άλλά 
παιδείαν συμφώνου με τήν λογικότητα τού άν3ρώπου.

Δέν έγεννή3ς, φίλον τέκνον, μέ μορφήν άηδή, ουτε 
χωρίς πνεύμα, 5τε πτωχοτάτη- Ό  Θεός σ’ έχάρισε 
προτερήματα τιά' άλλά πόσον είσαι ύπεύ3υνος, άν τά 
καταχρασ3ης. Κατάχρησις τής μορφής σου είναι ό 
ύπερ τό δεον καλτοπισμός, καί ή διά τόν καλλ.ωπισμόν 
παράλογος προσπ&εια- άλη3ής ώραιότης είναι ή τής 
ψυχής, ήτις, δσον^ηράσκει, τόσον αύξάνει· αύτήν τήν 
ωραιότητα προσπάησον ν’ αύξήσης· βλέπουσα είς τόν 
κα3ρέπτην τού προύπου σου, μήν άδιαφορης διά τόν 
κα3ρέπτην τής ψυχς σου, όστις είναι ή κα3’ εσπέραν 
μελέτη τών ήμερινώττου πράξεων. 'Ωράί'σον όσον δύ- 
νασαι τήν ψυχήν σο\ τής οποίας ή καλλονή είναι καί 
άλη3ής καί άίδιος.

Καταχρησις τού Ιευματός σου είναι έάν, άντί νά 
διε»3ύνης τάς έρεύναςίαί τήν περιέργειάν σου είς ωφέ
λιμους γνώσεις, ενασχ^σαι είς ματαίας παρατηρήσεις·

ή, τό όποιον όσον είν’ αίσχιστον, τόσον είναι καί άδι- 
κωτατον, ενασχολησαι εις την αισχραν περιέργειαν νά 
μαν3άνης τάς άδυναμίας τών άλλων, είς τάς οποίας 
κάνεις δέν σε κατέστησεν ε’ταστήν καί κριτήν.

Καταχρησις, τελευταΓον, τής καταστάσεώς σου είναι, 
έάν δέν ησαι αύτάρκης καί άπλή είς τά περί τό σώμα] 
καί έάν έξοδεύης χρήματα διά ν’ αύξήσης τήν καλλονήν 
τής μορφής σου, ήτις 3έλει σέ άφήσέιν μ’ όλας τάς 
προσπα3είας σου, άφού φ3άσης είς τής ζωής τό φ3ι- 
ν ο πώρον.

Σπουδάζουσα νά αύξήσης τάς γνώσεις σου, μή λη- 
σμονησης ότι είναι χρέος σου νά κάμνης συγχρόνως καί 
την εφαρμογήν τών γνώσεών σου είς τάς πράξεις σου 
άναλόγως τού κύκλου τής ένεργείας σου. Ή  γνώσις 
τών σχεσεων σου 3έλει σέ πληροφορήσειν ότι διά τής 
προσευχής, ^διά τής έξομολογήσεως, κοινωνεΓς μέ τό 
Υπέρτατου "Όν. Διά τής προσευχής ζητείς τήν άπαι- 
τουμένην δυναμιν είς τό νά ύποφέρης γενναίως όλα όσα 
απαιτούν τα χρεη  σου και ό προσδιορισμός σου. Διά 
τής έξομολογήσεως μελετάς τάς πράξεις σου, καί τάς 
μέν καλάς κάμνεις καλητέρας, τάς δέ μή τοιαύτας άπο- 
φεύγεις ώς εναντίας τού ά3ανάτου σου Ε Γ Ω .  Έξομο- 
λογού, λοιπόν, προσεύχου κα3’ έκάστην προς τό 'Υπέρ- 
τατον Ον. Εσο κα3αρα καί κατά τάς έννοιας, καί 
κατά τούς λόγους, καί κατά τάς πράξεις. Διά τής 
κα3αροτητος ολων τούτων μιμείσαι τό μόνον πρωτότυπον 
πάντων τών μη ψευδομένων τό όνομα λογικών κτισμάτων.

Μικρά μου φίλη ! μετά Θεόν εύεργέται σου είναι οι 
γονείς σου· ή μήτηρ σου, φίλον τέκνον, άπήλ3ε· δέν 
την βλεπεις, δεν την ακούεις- άλλά κάμνουσα νά μα
καρίζεται διά τάς πράξεις σου, έκπληροίς τό χρέος, τό 
όποιον ή3ελεν άπαιτήσειν άπό σέ, έάν έζη- Ό  γη
ραιός πατήρ σου ένδέχεται ν’ άκολου3ήση τήν μητέρα 
σου· άλλ’ ενδέχεται καί νά μακροβιώση' μήν άμελήσης 
τά προς αύτον χρέη σου, άγάπα τόν φίλον τής νηπιό- 
τητος σου, τον μετα Θεόν προστάτην σου- ϋποτάσσου 
εις αύτον έν όσω είναι σύμφωνος μέ τόν πρώτον, μέ τόν 
ούράνιον Πατέρα σου· άλλ’ ύπόφερε γενναίως όλας τάς 
παρεκτροπας του, αιτινες δέν είναι άποτέλεσμα τής 
μικράς προς σε συμπα3ειας του, άλλά τής άγνοιας καί 
τής ήλικιας του. Εάν τό χρέος σου σέ προσκαλη νά 
έκτελεσης τι, καί τόν εύρίσκης εναντίον, προσπά3ησον 
να τόν καταπείσης μέ τάς παρακλήσεις σου· άλλ’ έάν 
δέν συγκατανεύη, έξακολού3ει καί νά έκτελης τά χρέη 
σου, καί νά ύποφέρης τήν άδυυαμίαν τού πατρός σου· 
μή λησμονήσης, είς τάς σχέσεις τάς οποίας 3έλεις λά
βει ν όταν ή ήλικία σου άκμάση, ότι είσαι 3υγάτηρ, 
ότι ή γηραιά^ αυτη κεφαλή ύπέφερε πολλά διά νά σέ 
άνα3ρέψη. Έάν έκπληροίς τά ττρός αύτον χρέη σου, 
3ελεις εισ3αι σεβασμια προς ολας σου τας σχέσεις 
έάν δέ τ’ άμελης, κάνένας δέν έμπορεί νά έλπίση τι » 
άπό σέ,— καί δικαίως.

Έφ3ασες τ,δ-η είς ήλικίαν, κα3’ ήν οί άν3ρωποι ρί- 
πτουσιν είς σέ παρατηρήσεως βλέμματα, κα3’ ήν αί
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σχεσεις σου εκτείνονται, καί ιδού κάμψεις τδ πρώτον 
εις τον κόσμον βήμα. Έάν θέλης νά χαίρης την έμ- 
πιστοσυνην τών άλλων, κράτει την γλώσσάν σου, φύλαττε 
τας υποσχέσεις σου, άλλα μήν υπόσχεσαι νά πράξης 
παρα το σύμφωνον μέ τά χρέη σου. Κράτει την γλώσ
σαν σου- ένας μόνος γελοίος λόγος ¿μπορεί νά φέρη 
μεγαλα άποτελέσματα· ε’μπορεί νά διάσχιση τούς ίερω- 
τερους δεσμούς. Μη προδίδης τό έμπιστευθέν σοι μυ
στήριον είναι ιερά παρακαταθήκη καρδίας τεθλιμμέ
νης, την οποίαν πρέπει νά παρηγόρησης καί νά συνδρά- 
μης, αν σε ηναι δυνατόν. Μικρόν μέρος του σώματός 
μας είναι ή γλωσσά’ άλλά θλιβερά δοκιμή μάς πλη
ροφορεί οτι, ε’αν δεν την περιορίσωμεν, γίνεται τό ήφαί- 
στιον της κοινωνίας δρος, καί πολλάκις αί έκρήξεις της 
γίνονται φθοροποιώτεραι των ήφαιστίων. Ποίαι τύψεις 
συνειδότος, έάν φθάσης εις τόσην κακοήθειαν, ώστε 
νά προξενήσης την άνησυχίαν όποιουδηποτε άνθρώπου ! 
Έαν ή φύσις σ’ έχάρισεν ευγλωττίαν, έάν εύαρεστή- 
σαι να όμιλης, έχεις στάδιον των λόγων σου' παρηγό- 
ρει τούς δυστυχείς, συμβούλευε τάς νεωτέρας, έπαίνει 
τα έπαίνου άξια· άποτέλεσμα μεγίστης διαφθοράς είναι 
ή αθυροστομία.

Διάφορα είναι τά έλαττώματα, τά οποία πρέπει καί 
να πολεμήσης καί νά νικήσης' ή δυσκολία είναι μικρά, 
έαν άρχίσης άπό την τρυφεράν ηλικίαν σου, έάν προσ- 
έχης εις σεαυτήν άλλά καί μεγάλη έάν ητον, έπρεπε 
νά ένεργηθή-. 1 Των γάρ οντων άγαμων καί καλών ού- 
δέν άνευ πόνου καί έπιμελείας θεοί διδόασιν άνθρώποις.’ 
Ή  μετά την νίκην έσωτερικη εύχαρίστησις, ό έπαινος 
της συνειδήσεώς σου, ή συναίσθησις της άίδίου ευδαι
μονίας σου, καί ή τιμή των φρονίμων, άνταμείβουσιν 
δλους τούς κόπους, δλ,ας τάς δυσκολίας. Τά καλά, 
μικρά μου φίλη, εις την άρχήν έχουν κόπον οταν γέ* 
νωσιν εξις, τόσον προσοικειούνται με τον άνθρωπον, 
ώστε ό ένεργών λογικώς άπορεί πώς εύρίσκονται άνθρω
ποι, οίτινες έχουν οδηγόν την άλογίαν.

Ή  καρδία σου έχει πολλάς κρύπτρας' άκριβής πα- 
ρατήρησις πρέπει νά γίνεται είς δλας σου τάς πράξεις· 
όλα τά έλαττώματα ¿μπορεί ό άνθρωπος νά όνομάση 
προτερήματα. Ό  φιλάργυρος λέγει δτι είναι οικονόμος· 
ό υπερήφανος, φιλότιμος· ό άσωτος, έλευθέριος· ό πολυ- 
πράγμων, περίεργος· ό άσεμνος, έλεύθερος είς την συν
αναστροφήν, κτλ. Ζήτησον είς όλα την μετριότητα· 
όδήγησον τά πάθη σου διά του λογικοί σου, φιλοτιμού 
νά ζης συμφώνως με τά χρέη σου, νά ησαι άγγελος 
ευεργετικός είς δλας σου τάς σχέσεις, καί μην ύπερη- 
φανευθης διά κάνέν σου προτέρημα. Ευχαριστεί τό 
θείον, διότι σ’ έδωκε δεξιάς περιστάσεις, καί μη λη- 
σμονης δτι έχεις χρέος νά μεταδώσης είς τάς όμοιας 
σου ό,τιδήποτε καλόν έτυχε νά μάθης. * Παν δώρον 
τέλειον άνωθέν έστι·’ τί ήδύνασο νά δώσης είς σεαυτήν ; 
Έξόδευε οταν πρέπη καί δσον πρέπει άναλόγως τών 
εισοδημάτων σου. Εύσπλαγχνίζου τούς δυστυχείς, 
ποτέ μη καταφρόνησης τινά έξ αύτών. Τίς οίδεν άν

ποτέ δυστυχήσης; ή μητηρ σου έγεννήθη μεταξύ της 
άφθονίας καί του πλούτου, έφθασεν όμως είς σημαντι- 
κάς δυστυχίας.

Πολυπραγμονεί τον έαυτόν σου, τον ουρανόν, την 
γην, την ιστορίαν τού άνθρώπου, άλλ’ άφες τον ζώντα 
άνθρωπον- μη ζητήσης νά διαβης τά τείχη τών οικιών, 
— είναι τά άσυλα τών έντός οΐκούντων. Έάν έμπορης 
νά φέρης ωφέλειαν, θέλεις πρόσκλησην, καί τότε κάμε 
δ,τι σέ λέγει ό λόγος καί τό χρέος σου. Έάν όχι, 
διατί νά βιάσης τούς άλλους ; διατί νά γένης ιερόσυλος;

Άγανάκτει, άλλά κατά των άμαρτημάτων, ούχί κατά 
τών άμαρτανόντων· τούτο νομίζουν αυτοί συμφέρον 
διόρθωσον τά έλαττώματά των, έάν δύνασαι- έάν όχι, 
άπομακρύνθητι άπ’ αυτούς. ‘ Κακαί συναναστροφαί 
φθείρουσιν ήθη χρηστά.’

Έπλάστης ένεργός' έσο φιλόπονος, έργάζου, φιλτάτη 
θυγάτηρ- η άργία είν’ έχθρός έπικινδυνώτατος· άλλά 
δέν άρκεί νά ησαι φιλόπονος, πρέπει νά ησαι φ ι λ ε ύ -  
π ο ν ο ς , δηλ. ν’ άγαπάς νά έργάζεσαι έργα επωφελή 
είς σεαυτην, είς τάς σχέσεις σου" έργα, δσα καλλιερ
γούν καρδίαν καί νούν, καί δσα ρυθμίζουν τάς πράξεις. 
Άναλόγως της ώφελείας των πρέπει νά καταγίνεσαι 
είς έκαστον έξ αύτών' σπουδαιότερα είναι δσα σέ συν
οδεύουν είς την άίδιότητα.

Μη χάσης ποτέ την στιγμήν μία μόνη στιγμή έχει 
την άξίαν δλης μας της ζωής· ό φρόνιμος ωφελείται 
άπ’ αυτήν- μη χάνης την άκμην τών καιρών έαν έπι- 
τύχης νά μάθης τι καί τό άφήσης, S-έλεις μίτανοήσειν 
πολλάκις, άλλ’ άνωφελώς.

Τίμα την λευκότριχα ηλικίαν είς όποιον&ίποτε άτο- 
μον, είς όποιονδήποτε βα3μόν. ’Αγενούς )*ρακτήρος, 
θηριώδους ψυχής άνθρωπος δέν σέβεται ·άς γηραιάς 
κεφαλάς. Άπόφευγε την κατηγορίαν, κα' προσπάθει 
δσον τό δυνατόν νά σμικρύνης των άλλων ά έλαττώμα- 
τα. Τίς οίδεν άν ηναι άληθινά; ποίος/νωρίζει τάς 
άληθείς αύτών αιτίας ; Είς τοιαύτας πε^στάσεις λέγε 
πάντοτε τό, Δέν έξεύρω, καί λέγεις την άηθειαν, διότι 
τωόντι δέν έξεύρεις την αιτίαν.

Είς τον κόσμον 3-έλεις άπαντήσειν ανθρώπους με 
φυσικάς έλλείψεις η του νοός η του σώμΐος· μή λάβης 
την άσπλαγχνίαν νά ε’μπαίξης τινά έξ υτών ποταπής 
ψυχής είναι δστις δέν αίσ3άνεται τάς δυστυχίας τών 
άλλων 3ηριώδους δστις δχι μόνον £ν συλλυπείται, 
δέν συμπονεί τούς πάσχοντας, άλλά αι τους περιπαί
ζει· πρόσεξον' ούδείς εύτυχης προ τ' 3ανατου.

Γνώμονα, τελευταίον, τών στοχομών, τών λόγων, 
τών πράξεών σου έχε τό * ‘Ο σύ μιιίς, έτερω μη ποίη
σης·’ λάμβανε την 3έσιν όλων, έϊαζε την καρδίαν 
σου τί ήθελες έπιθυμήσειν, άν ‘τα τύχην έπιπτες 
είς μίαν έξ αύτών τών περιστάσεων**·· τοτε δος άδειαν 
της γλώσσης σου νά όμιληση.

Άπόφευγε την έπίδειξιν έά^**· άξία της τιμής 
τών φρονίμων, ή τιμη 3έλει τρ£ιν κατόπιν σου, καί 
έάν την άποφεύγης, 3έλει σέ άάΌυ3είν.
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Έσο άνδρεία- άλλ’ δχι διά νά νικάς τούς άλλους, 
άλλα δια νά μάχεσαι έναντίον τών ιδίων σου άδυνα- 
μιών, εως νά τάς καθυποτάξης. Έσο άνδρεία διά νά 
ύποφέρης δλας τάς έναντίας προσβολάς. Σημείωσον 
πώς δ,τι καί άν πράξης 3-έλεις κατηγορηθήν, 3έλεις 
φθονηθήν. Ευτυχία σου, έάν κατηγορήσαι άπό άν- 
3ρωπομορφους. Ευδαιμονία σου, έάν τά προσωπικά 
σου προτερήματα, ή άξιότης σου, ή άρετή σου, διεγεί- 
ρωσι τον φ3όνον κατά σου. Μη καταδεχθης ν’άπαν- 
τήσης ποτέ τά τοιαΰτα· μή ζητήσης νά βλάψης τούς 
κατηγόρους καί τούς φθονούντάς σε- μή έξομοιωθης μ’ 
αύτούς· * "Αριστος τρόπος του άμύνεσ3αι, τό μή έξο- 
μοιοΰσ3αι.’ Αρκετή βλάβη είναι διά τούς τοιούτους 
ή ή3ική δυστυχία των- άν συμπέση μάλιστα περίστα- 
σις, μήν άμελήσης τό χρέος σου, βοή3ησέ τους- ίδιον 
μεγάλης ψυχής είναι ή προς τούς έχ3ρούς εύεργεσία. 
Μή λησμονης τον μέγαν τής Σπάρτης νομο3έτην, δστις 
εύεργέτησε τον δστις τον έξετύφλωσεν.

Οί τρόποι τής κοινωνικής συναναστροφής σου πρέπει 
νά ηναι σεμνοί, άπλοί, ιλαροί, περιποιητικοί, χαρίεντες· 
άλλά ποτέ δέν 3έλουν λάβειν τήν άπαιτουμένην χάριν, 
άν ή ψυχή σου δέν ηναι τοιαύτη. Αί πράξεις μας είναι 
άντανάκλασις του εσωτερικού μας κα3ρέπτου. Κάμνε 
πάντοτε διάκρισιν άτόμων. Συναναστρεφομένη με άν- 
δρας, πρεπει νά ησαι σοβαρά κατά τι- πρόσεξον μή σού 
διαφύγη λόγος άπλούς μεν διά σέ, άλλ’ ικανός νά σού 
άφαιρέση τό σέβας παρευρε3έντος είς τήν συναναστρο
φήν κακούργου, καί τόσον μάλλον, δσον είναι ικανός νά 
κρύψη τήν κακουργίαν του ύπό εύαρέστους λόγους, τών 
όποίουν τό βάρος δέν γνωρίζει ή είς τον κόσμον άπειρία 
σου. Έδώ, φιλτάτη, πρέπει νά παρατηρήσης καλώς’ 
έχά3ης διά πάντα, έάν έν μόνον μικρόν άτοπον συγ
χώρησης είς τήν μετά τών άνδρών συναναστροφήν· ποτέ 
τίς έξ αύτών άς μή λάβη αιτίαν νά κατευ3ύνη είς σέ 
λόγους κολακευτικούς· άν σέ άγαπα είλικρινώς, σέ σέ
βεται, δέν σ’ έξευτελίζει, ούδ’ έξευτελίζεται με λόγους 
ερωτικούς. Ά ν  νομίζη εύτυχίαν του τήν μετά σού συμ- 
βίωσιν, άν σέ τό προτείνη, μήν έκτα3ής είς τοιαύτην 
συνδιάλεξιν είναι κινδυνώδες· είπέ τον νά διευ3υν3ή’ 
είς τον πατέρα σου, είς τούς άδελφούς σου. Έάν ηναι 
άξιος σύζυγος, δός τήν συγκατά3εσίν σου· φύλαττε 
όμως τον ίδιον χαρακτήρα καί μετά τόν άρραβώνα μέχρι 
τής καθιέρωσε ως τού γάμου- προφυλάττου μάλιστα πολύ 
περισσότερον τωρα, δτε έλαβε διά τού άρραβώνος δι
καιώματα τινά είς σέ. Μετά ταύτα έσο γυνή του, 
φίλη του- προσπάθησον δλαις δυνάμεσι νά τόν καταστή- 
σης εύτυχή· ποτέ μή δώσης αιτίαν νά καταρασθή" τήν 
ωραν, καθ’ ήν σ’ έγνώρισεν.

Αί, θυγάτηρ μου, έπροχώρησες ήδη είς τήν ηλικίαν, 
καί άν ή καρδία σου ηναι κοινωνική, θέλει έχειν κενόν, 
το όποιον μόνον όμοία σου νεάνις έμπορε? νά πληρώση· 
άλλα πόσον είναι δύσκολον νά εΰρεθή τό πολυτιμότατον 
τούτο άγαθόν, ή άληθής φίλη ! Κατά τήν άπλήν, άθώ- 
αν καρδίαν σου, θέλεις νομίσειν δτι εύρες τήν φίλην είς

εύάρεστον μορφήν, είς γλυκείς λόγους. Άλλ’ αύτά, 
άγαπητόν τέκνον, δέν είναι τά συστατικά τής φιλίας. 
Νούς καί καρδία προάγουσι καί διατηρούσι τήν φιλίαν· 
νούς, διά νά γνωρίση τά χρέη τής κοινωνίας· καρδία 
άγαθή, διά νά δέχεται τούς τύπους φιλικών αισθημά
των. "Οταν άποφασίσης νά έκλέξης φίλην, ρίψον τά 
βλέμματά σου είς τάς περί σέ νεάνιδας, καί δός τό 
ιερόν τούτο όνομα είς έκείνην, ήτις σέβεται τό Θειον, 
τιμα τούς γονείς, άγαπα τούς άδελφούς. Άναξία, όχι 
τής φιλίας, άλλά τού άνθρωπίνου ονόματος, είναι έκείνη, 
ήτις δέν έκπληροί τά χρέη της προς αύτάς τάς τρεις 
σχέσεις. Τί δύναταί τις νά έλπίση άπό άγνωμονούσαν 
είς τόν πρώτον εύεργέτην Θεόν, είς τούς μετά Θεόν 
εύεργέτας γεννήτοράς της ; Πώς θέλει άγαπήσειν σέ 
είλικρινώς, έάν δέν άγαπα τούς έκ φύσεως φίλους της, 
τούς άδελφούς της ;· Μήν άκούσης τάς προφάσεις της· 
είναι άλώπηξ· δλοι ¿μπορούν νά ήν’ έναντίοι της, άλλ’ 
αύτή πρέπει νά έκτελή" τά χρέη της, άν έχη καρδίαν 
άξίαν νά δεχθη τύπους τοιούτου εύγενούς αισθήματος. 
Λάβε σχέσεις μέ τάς τιμιωτέρας έκ τών γνωστών, μή 
δώσης δμως τήν καρδίαν σου, έάν δέν έπιτύχης άτομον 
μέ καρδίαν καί μέ νούν. Ή  έπιτυχία του είναι δώρον 
τού ούρανού- προσπαθεί τότε δλαις δυνάμεσι τήν δια- 
τήρησιν τής φιλίας· σημείωσον δτι τό άτομον τούτο θέ
λει έχειν καί άδυναμίας' ένθυμού τήν συμβουλήν τού 
μεγάλου Πυθαγόρου,

Μ ηδ’ έχθαιρε φίλον σόν άμαρτάδος εϊνεκα μικρής· 

έχεις καί σύ άδυναμίας· έκπληρούτε χρέος τής δικαιο
σύνης, ΰποφέρουσαι καί διορθόνουσαι άμοιβαίως τάς 
άδυναμίας σας.

’Ιδού, φίλον τέκνον, έφθασεν ή σημαντικωτέρα τής 
ζωής σου έποχή. Ή  ηλικία σου, ώριμος ήδη, άπαιτει 
έκλογήν συζύγου· δηλ. φίλου άχωρίστου, φίλου δστις 
μέλλει νά όνομασθή πατήρ τών τέκνων σου. Ώ  ! πό
σον είναι καί ιερά καί φοβερά ή στιγμή αυτη. Ύπό- 
ληψιν, εύτυχίαν, ησυχίαν, δλα, δλα έχεις κοινά μ’ 
αύτόν ποια χρέη! ποια δικαιώματα ! πόση προσοχή 
είς τήν έκλογήν ! άλλά ποία άγνοια σέ τριγυρίζει '· 
πόσον σ’ άπατα ή ιδία σου καρδία ! Έδώ, φίλον θυ- 
γάτριον, σ’ έχρειάζετο ή μήτηρ, ή άληθής, ή έχουσα 
πείραν τού κόσμου φίλη σου· άλλ’ αύτή δέν υπάρχει 
είς τήν γήν, στρέψον τά όμματά σου είς τούς ούρανούς, 
ζήτησον άπό τόν πατέρα καί προστάτην τών ορφανών 
τύχην άγαθήν, κ’ έσο βεβαία δτι δέν θέλει σ’ ε’γκατα- 
λείψειν φθάνει μόνον νά.λάβης οδηγόν τόν λόγον. 
"Οσα άπαιτούνται είς τήν έκλογήν τού άληθούς φίλου, 
τά αύτά ζητούνται καί είς τήν τού χρηστού συζύγου. 
Έάν θέλης νά έπιτύχης, έκλεξον χαρακτήρα τίμιον, 
ψυχήν ένάρετον.

Ό  μέγας Περικλής έκλόγων γαμβρόν, έπροτίμησε τόν 
ένάρετον πεπαιδευμένον άπό τόν άμαθή πλούσιον έρω- 
τηθείς τήν αιτίαν, * Θέλω,’ είπε, * γαμβρόν νά «χη 
άνάγκην χρημάτων, καί όχι χρήματα νά έχωσιν άνάγ- 
κην γαμβρού.’ Σύζυγος πλούσιος καί άμαθής είναι
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κομπαστής, αυθάδης, υβριστής- ό,τι κάμνη, το κάμνει 
με̂  σκοπον να λαβη το δικαίωμα να ειπη· < 'Ολα έκαμα 
οια σε, έσο δούλη μου- διά των άδαμάντων, διά τών 
στολισμών, οι'οσων ε’κ της περιουσίας μου κατηνάλωσα 
ηγορασα τον νούν σου, ¿δέσμευσα την γλώσσαν σου· 
οεν είσαι θυγατηρ, δεν είσαι άδελφή, δεν είσαι άν3ρω- 
πος- δεν^έχεις το δικαίωμα συζύγου, φίλης, συντρόφου· 
είσαι ανοραποδου μου, καί τόσον μάλλον, δσον δεν εί
ναι εις την  ̂ έξουσίαν σου νά μ’ αποφυγής. Ό  λόγος 
μου . . . τίλέγω ; εν μόνον βλέμμα μου είναι νόμος 
σου' γνωρίσου ότι, ε’άν μόνον έπέλ3η ει’ς τάν νούν μου, 
εμπορω να σε κάμω υπηρέτριαν της υπηρέτριας μου καί 
χρεώστεις όχι μόνον νά τό ύποφέρης, άλλά καί νά εύαρε- 
στησαι, και να την τιμάς, καί νά την περιποιήσαι.’ 
—  Αλλα δ ι α τ ι ‘ νΩ ! διατί; . . . ^ότι 
αί, ουτω 3έλω . . . μήπως πρέπει νά σ* ¿ρωτήσω;
• · · χρειάζομαι ίσως την άδειάν σου είς δ,τι 3έλω 
να κάμω;’
. ’Αλλοίμονον, 3υγάτηρ μου, ποία τύχη σέ περιμένει, 
αν Πτήσής τον μέλλοντα σύζυγόν σου είς πλούτη, είς 
βα3μους, είς γένος, είς ωραιότητα, είς κομψότητα, κτλ. 
μετ ολίγον 3έλεις μετανοήσειν, άλλ’ άνωφελώς.

, Έκλέγουσα σύζυγον πιστόν, ικανόν νά σέ καταστήση 
ευτυχή, μή λησμονήσης ότι πρέπει νά ήσαι άξια της 
τύχης τήν όποιαν ζητείς· έχεις δικαιώματα, άλλ’ έχεις 
και χρεη. Θυγάτηρ μου, σέ συμβουλεύω καί είς τούτο 
ο,τι νομίζω ικανόν νά σέ δικαίωση είς την συνείδησίν 
σου. _ Ύπο3έτω ότι επέτυχες είς τον σύζυγόν σου πάν 
ο,τι επι3υμει^ γυνή φρόνιμη νά επιτυχή· άλλά, φίλον 
τεκνον οσον ή επιτυχία είναι μεγάλη, τόσον τά χρέη 
σου αύξανουν.

Οτε ειδοποίησαν το μοναδικόν πρωτότυπον όλων των 
άγα3ών, τον αύτοκράτορα Μάρκον Αύρήλιον, ότι υίο3ε- 
τψ~η> άπο τόν Άντωνίνον, έμεινε περίλυπος, ενώ όλοι 
τον ετριγυριζον^ με της χαράς τάς κραυγάς. ’Ερωτή
σεις άπο τον διδάσκαλόν του ’Απολλωνίαν, τον Στωίκόν 
φιλόσοφον, την αιτίαν της λύπης, ‘ Υπάγω,’ είπε, · νά 
βασιλευσω' οηλ. μέλλω νά άναδεχ3ώ χρέη, είς τά 
οποία πρέπει νά 3υσιάσω την άνάπαυσιν, την ησυχίαν, 
τας ήδονας,  ̂την ζωήν αυτήν του Μάρκου, άν 3-έλω νόΐ 
έχω τόν Μάρκον.’
. 'Γπάγεις καί συ, 3υγάτηρ μου, νά βασιλευσης· ναι, 
υπάγεις νά βασιλευσης είς την καρόίαν του συζύγου 
σου, είς τήν καρδίαν των τέκνων σου, των υπηρετών, 
των υπηρετριών σου- άλλά τότε μόνον 3-έλεις βασιλεύ- 
σειν, όταν έκτελέσης τά πρός έκαστον εξ αυτών χρέη  σου.

Ο γάμος, φίλον τέκνου, είναι ό ίερώτερος, ό ωραιό
τερος, ό αγαπητότερος δεσμός, ε’άν άμφότερα τά μέρη 
εκπληρώσιν άμοιβαίως τά χρέη των. Είς μίαν κεφα
λήν, είς μιαν καρδίαν συγχωνεύονται τά δυο πρόσωπα.
Ο λογος διευ3υνει όλους των τούς λόγους, όλας των 

τας πράξεις. Ό  νόμιμος έρως των, προχωρούντος του 
χρονου, //.εταβαλλεται είς την είλικρινεστεραν φιλίαν. 
Γηρασκουν, κ επειδή αί άρεταί των αυξάνουν είς τό

γήρας των, αύξανει καί ή άμοιβαία κλίσις των. Ό χ ι, 
■3υγάτηρ μου, όχι· ό ήλιος δέν δύναται νά ίδη ωραιό
τερου θέαμα άπο την ένωσιν δύο ενάρετων άτόμων. 
Ποτε τέκνα δεν είναι ευτυχέστερα άπό τά έχοντα τοι- 
ουτους γεννήτορας. Όσον όμως καί άν ε’πιτυχη3τ7 ό 
συζυγος, είναι άδύνατον νά μήν έχη καί άδυναμίας· 
αλλ αν έχωμεν χρέος νά ύποφέρωμεν ’τάς κακίας τών 
άλλων, πολύ μάλλον πρέπει νά μή δίδωμεν προσοχήν 
εις αδυναμίας αγαθού συζύγου, μέ τόν όποιον συζώσαι, 
ενόεχεται νά έλ3η περίστασις νά ύστερη3ώμεν όλα, 
έκτος τής καρδίας του, ήτις διά γυναίκα εύαίσ3ητον 
είναι τό πολυτιμότατον τών έπιγείων άγα3ών.

Εγινες σύζυγος, οικοδέσποινα- ίδού πλησιάζεις νά 
όνομασ3ής μήτηρ, ή ώνομάσθης ήδη. Ποίαι άναπτύ- 
ε̂ι̂ ς τών αισθημάτων σου ! πόσον σέ κινεί τό νεογνόν 

τούτο πλάσμα\ πόσον σέ σχετίζει μέ τόν κόσμον, μέ 
την ζωήν ! πόσον γλυκύτεροι του υμεναίου οί δεσμοί ! 
ποσον αί δι αύτο φροντίδες σου αυξάνουν τήν δραστη- 
ριοτητά σου ! πόσον σέ κέντα ή κλαυ3μηρίζουσα φωνή 
του ! Νέον στάδιον ζωής άνοίγεται διά σέ, νέα χρέη 
επιφορτίζεσαι, πόσον είναι μεγάλα! Πριν άκόμη ίδη 
το ειΧε? ΧΡεγ> πΡηζ αύτό, άλλά μετά τήν γέννησίν 
του πολλαπλασιάζονται άναλόγως του πολλαπλασιασμού 
των ήμερων, των ¿των του. Χρεωστείς νά συντηρής 
τας σωματικας του δυνάμεις· ούτε νά έκθετης τήν τρυ
φερότητα του εις μεγαλην σκληρότητα, ουτε νά τό κατα- 
στησης μαλθακόν, ανίκανον να ύποφέρη τάς άναποφεύ- 
κτους περιστάσεις του άν3ρωπίνου βίου· νά τελειοποιή- 
σης τας ψυχικας του δυνάμεις, καί ν’ άρχίσης εύ3ύς 
άπο την κοιτίδα του. Έ κ νηπιότητος πρέπει νά μάθη 
το ναι και το οχι· ναι, άπ αυτήν άκόμη τήν ηλικίαν 
πρεπει να μα3η να υποτάσσεται, αλλ’ είς μόνον τό δί
καιον, είς μόνον τόν όρ3όν λόγον. Μή συγχώρησης 
ιΐνα να το παροςυνη χωρίς αι^αν. Προχωρούσης τής 
ηλικίας, 3ελει συνει3ισ3ην να υποτάσσεται χωρίς πεί
σμα·  ̂ πρέπει ν’ άκούη πάντοτε τήν άλή3ειαν, καί τό 
εκ της αλη3ειας ωφέλιμον αναλογως τής ηλικίας του. 
Άκουσον, 3υγάτηρ μου· άμα τό τέκνον σου ίδη τό φώς, 
συ δέν ζης πλέον διά σεαυτήν 3έλεις άπολογη3ήν είς 
τον Υπέρτατου Δημιουργόν, όστις σ’ ε’νεπιστεύ3η τήν 
φροντίδα τής ανατροφής του· 3έλεις άπολογη3ήν είς 
την κοινωνίαν οπου ζης, είς τό έ3νος σου, είς τήν άν- 
3ρωποτητα, είς όλα τά λογικά όντα.
; φραξης ία ωτα σου είς τήν φωνήν τής φύσεως, 
ως ματαιαι τινες γυναίκες, αι όποίαι παραιτούν τά τέ
κνα των είς ξένας χεΤρας, διότι, λέγουν, τό καλεί ή 
μεγαλοπρεπεια, το άπαιτεί ή πολιτική, έπροσκαλίσ3η- 
μεν εις χορον, εις συμπόσιον, είς εσπερινήν συνανα
στροφήν κωφαι εις την φωνήν τής φύσεως, άφίνουν είς 
ξενας χείρας την ιεραν παρακατα3ήκην του Ύψίστου 
χωρίς να κατασπαραττωνται από τάς τύψεις τής συν- 
ειδησεως- έπειτα ζητούν υποταγήν άπό τά τέκνα των ! 
Οχ*. 3υγατηρ μου· τοτε μονον άποκτας μητρικήν έξου- 
σιαν επάνω των, όταν ήσαι άλη3ής μήτηρ* τότε έχεις
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φίλους τών γηρατειών σου, όταν φανης φίλη άλη3ής 
τής νηπιότητός των, όταν άποφασίσης νά ύποφέρης όλα 
διά νά τά καταστήσης ευτυχή, πρώτον ή3ικώς, έπειτα 
σωματικώς· δέν λέγω νά ήσαι άσχετος, άλλά προτι
μητέα τά χρέη σου άπό τάς ήδονάς καί τάς διασκεδά
σεις.

Έ χε ις  σύζυγον, έχεις τέκνα, πατέρα, αδελφούς, 
συγγενείς, άλλά δέν έχίις κάνένα, επειδή ό 3άνατος 
ενδέχεται νά σ’ άφαιρέση Ινα τινά ε’ξ αύτών, ή καί 
όλους· (πόσα τοιαύτα παραδείγματα!) θέλεις λυπη3ήν, 
άλλά μή  παραφρονήσης ώστε νά γογγύσης εναντίον τού 
Ύψίστου. Κύριος ζωής καί 3ανάτου, κύριος όλων τών 
ύπ’ αύτοϋ δημιουργη3έντων, πρέπει νά δέχεται τήν εύ- 
γνωμοσύνην μας, όχι τήν άχαριστίαν μας. Ένέργησον 
τά δυνατά όταν άσ3ενώσιν, άλλ’ή ζωή των ¿τελείωσε ; 
περιττά τά δάκρυά σου, περιττοί οί λόγοι σου. Ευχα
ριστήσου τό Θείον τίς οίδεν ; ίσως αύριον τούς άπαν- 
τήσης είς άλλον κόσμον. Είσαι βεβαία διά τής ζωής 
σου τήν διάρκειαν ;

Σ ’ ¿συμβουλέυσα, φίλον τέκνον, όσον ήδυνή3ην άνα- 
γίνωσκε συνεχώς διαφόρων σοφών σοφά συγγράμματα· 
αύτά 3έλουν σέ διδάξειν δ,τι σύμφωνον μέ τήν τέχνην 
του βίου- άπάνθιζε ί,ς μέλισσα τά εύώδη καί ε’πωφελή 
άν3η· οί άγα3οί ούτοι σύμβουλοι σέ διορ3όνουν χωρίς 
νά σέ έπιπλήττωσι.

Τελειόνω τάς παραγγελίας μου ταύτας μέ τήν έλπί- 
δα ότι δέν θέλεις παραβλέψειν συμβουλάς ειλικρινούς 
φίλης· τά ολίγα ταύτα 3έλουν σέ δώσειν άφορμήν είς 
πολλά, καί 3έλεις κάμειν νά μακαρίζεται

Έ ν έτει 1839. ή Μήτηρ σου,
* * *

ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΑΠ ΟΚ ΡΙΣΕΙΣ.
Α ν ¿ζητούσε τις νοί ε’πινοήση μέ3οδον, δι’ ής νά 

κοινοποιή” άφηρημένας ιδέας είς τούς ε’κ γενετής ή νη- 
πιό3εν κωφούς, κατά συνέπειαν δέ καί αλάλους, ταχέως 
ή3ελεν αίσ3αν3ήν όποίαι δυσκολίαι περιτριγυρίζουν 
τοιαύτην ε’πιχείρησιν καί άν δέν προεγνώριζεν ότι τούτο 
πραγματικώς κατωρ3ω3η, ίσως ή3ελε στοχασ3ήν αυτό 
ακατόρθωτου. ’Αλλά μεταξύ τών πολλών αγαθών όσα 
ό πολιτισμός έπέφερεν, είναι καί ότι άκόμη καί οί τυφλοί 
¿μπορούν νά άναγινώσκωσι, καί οί κωφάλαλοι ν’ άπο- 
κτώσι καί νά φανερόνωσι τάς πλέον άφηρημένας καί 
περιπεπλεγμένας ιδέας. Τόν τρόπον μέν, δώ ου τούτο 
κατορ3ούται, δέν είναι τού παρόντος σκοπού μας λεπτο
μερώς νά διηγη3ώμεν άλλά τινά τών άποτελεσμάτων 
τής πραγματικώς ένεργουμένης μεθόδου θέλομεν ευχα
ρίστως κοινοποιήσειν.

Είς έν άπό τά έν ’Αγγλία καταστήματα τών κωφα
λάλων ε’ρωτώσιν οί διδάσκαλοι τούς μαθητάς τάς ση
μασίας τών λέξεων- καταγράφονται δ’ αί αποκρίσεις 
έπί άβακίων ή πλακών, αίτινες άφίνονται κρεμασμέναι 
είς τό σχολείου κα3’ δλην τήν επαύριον, είς τό διά
στημα τής οποίας Ιχουσι τήν άδειαν οί μα3ηταί καί

τας ιδίας αύτών καί τάς τών άλλων σπουδαστών άπβ- 
κρίσεις νά μεταγράφωσιν. Έ κ τοιούτου άντιγραφέξς 
τετραδίου λαμβάνομεν τά ¿φεξής αποσπάσματα.

Τι είναι ή Έκδίκησις;— Ή  έκδίκησις είναι φόνος 
ε’ν τη καρδία· είναι σκληρά χωρίς άνάγκην.— Έκδί- 
κησις λέγεται όπόταν τίς δέν 3 έλη. νά μέ δώση όπωρικά, 
έγώ δέ, προσηλώσας τούτο είς τόν νούν, δέν τόν δώσω 
παρομοίως όταν μού ζητήση. Ό  Θεός μισεί τήν έκδί- 
κησιν.— Ή  έκδίκησις έχει πονηράν καρδίαν.— Ή  ε’κ- 
δίκησις είναι μίσος μετά σκληρότητος· άν ό διδάσκα
λος δυσαρεστηθη κατ’ εμοΰ, ε’γώ δέ φυλάξω τούτο είς 
τήν μνήμην, καί βλάψω τόν σκύλου του, τούτο λέγεται 
έκδίκησις.

Τί είναι ή ’Οργή;— Ή  οργή είναι μεγάλη δυσαρέ
σκεια. Οί ανθένται οργίζονται κατά τών απρόσεκτων 
δούλων, επειδή συντρίβουν εύμορφα ποτήρια καί πινά
κια.— Ή  οργή έχει τεταραγμένους διαλογισμούς.—  
Ή  οργή έχει έρυ3ρόν πρόσωπον καί άγριους οφθαλμούς. 
— Ή  οργή είναι πονηρόν αίσθημα τής καρδίας.— Ή  
οργή έχει βιαίους διαλογισμούς· ή οργή δέν σκέπτεται’ 
ή οργή είναι ταχεία καί άνυπόμονος· ή οργή είναι 
λύσσα· μάγειρός τις ¿χάλασε τό γεύμα του κυρίου του, 
όστις 3υμω3είς διά τούτο έδίωξεν αυτόν άπό τό μαγει
ρείου του.

Τί είναι ή ’Απελπισία;— ’Απελπισία λέγεται ή 
προσδοκία βεβαίου τινός κακού· οί ναύται απελπίζον
ται όταν συντριβή τό πλοίον, καί καταπλακώσωσιν αυ
τούς τά μεγάλα κύματα.— Ή  άπελπισία ελπίδα δέν 
έχει. Ή  άπελπισία έχει ωχρόν πρόσωπον ό φονεύς 
απελπίζεται όταν είπη ό δικαστής ότι πρέπει νά κρε- 
μααθή.— Ή  άπελπισία είναι φόβος χωρίς έλπίδα.— 
Ή  άπελπισία είναι σκότος είς τόν νουν.— Ή  άπελπισία 
δέν άγαπα τά παιγνίδια.— Ή  άπελπισία είναι οκνηρά. 
— Ή  άπελπισία είναι τού νοός έκστασις Ή  άπελ
πισία δέν έχει τερπνόν οίκημα.

Τί είναι ή ’Ελπίς ;— Ή  ε’λπίς είναι πό3ος μέ πίστιν
ηνωμένος Ή  ε’λπίς είναι νοητική βλέψις πρός εύοαί-
μονα κατάστασιν μετ’ έπιθυμίας νά έπιτύχωμεν αύτήν. 
— Ή  ε’λπίς είναι τό φώς τής ψυχής, τό ύποστήριγμα 
καί ή παρηγορία της ε’ν μόχθοις καί κακοπα3είαις.—  
Ή  έλπίς είναι ή βακτηρία τής ζωής· μάς ευφραίνει 
ε’ν καιρώ 3λίψεων, καί μάς ύποστηρίζει είς τήν διά τού 
βίου οδοιπορίαν. *Αυ μάς εύρωσιν άποτυχίαι, παρη- 
γορούμεθα μέ τήν ιδέαν καλητέρου μέλλοντος· άν δ’ ήμε- 
3α πτωχοί καί άποροι, ή 'ελπίς μάς λέγει νά έξακολου- 
θωμεν τήν φιλοπονίαν καί τήν βελτίωσιν, καί ικανά 
3έλομεν άποκτήσειν πρός διατήρησιν τού σώματος είς 
τόν κόσμον τούτον.

Τί είναι ή Ψυχή ;—'Ψυχή λέγεται τό ε’ντός μου συν· 
ειδός, τό οποίον διευ3ύνει ΐάς πράξεις μου, και μέ χα-
λινόνει καί παρορμά είς δ,τι καί άν πράττω Ψυχή
λέγεται ή εντός μου ένεργός άρχή, ήτις έν3υμε*ΐται,
διακρίνει, καί σκέπτεται Ή  ψυχή είναι ή ζωή τού
σώματός μου· όταν ή ψυχή άφήση τό σώμά μου, τό σώ·
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μα μου θέλει άποθάνειν. Ουτε πιάνεται, ούτε βλέπε
ται. 'Ο Θεές ¿μπορεί νά την βλέπη, καί ό Θεές λαλεί 
προς την ψυχήν μου- δεν είναι κωφή, δεν είναι άλαλος· 
άκουει τον Θεέν, καί 3-έλει ψάλλειν ει’ς τέν Θεέν, όταν 
ύπάγω είς τούς ούρανούς.

1 ί εΓναι ή Αίωνιότης;— Ή  αίωνιότης εΓναι διάρ- 
κεια χωρίς άρχην καί χωρίς τέλος.

Ποία ή διαφορά μεταξύ ’Αθανασίας καί Αίωνιότη- 
το ς; -Ή μεν άθανασία εκτείνεται είς την μέλλουσαν 
μονον άτελεύτητον ζωήν, ή δ’ αίωνιότης περιλαμβάνει 
διάρκειαν άναρχον καί άτελεύτητον.

Ποία ητον ή κατάστασίς σου πριν δ ιδαχθής;__
Ημην αμα9·ης, και δεν διεκρινα το καλέν άπέ το κα

κόν.  ̂Δεν έγνώριζα γλώσσαν, ούδέ κάνέν άλλο έπωφε- 
λες μαθημα. Δεν εΓχα κάμμίαν ιδίαν περί του ύπερ- 
τάτου Οντος η περι μελλούσης καταστάσεως -Τώρα 
δε είμαι είς κατάστασιν λογικού οντος' γνωρίζω τα 
προς τον Θεέν καί τον άνθρωπον καθήκοντά μου· γνω
ρίζω την ανταμοιβήν της άρετης καί την ποινήν της 
κακίας. Η προτέρα μου κατάστασίς ήτο δυστυχής, 
μονηρης, και άθλια· δεν ήμπόρουν νά σκέπτωμαι- τ ί
ποτε δεν ηςευρα περί 3ρησκείας.

ΤΓ εΓναι η ’Επιστήμη ; Ή  ε’πιστήμη εΓναι γνώσεις 
άποκτωμεναι δια των οσα γίνονται ορατά είς τον νούν. 
— Ή  ε’πιστημη εΓναι γνώσεις θεμελιωμέναι είς άπό- 
δειξιν η βεβαιότητα.

Τί^εΓναι ή Τέχνη Τέχνη λεγεται πάν δ,τι κα- 
τορθούται η παραγεται διά της εμπειρίας του ανθρώ
που,— ουχί δέ άπέ φυσικάς αιτίας Ή  τέχνη παρά-
γεται δια της του άν3ρώπου ε’φευρέσεως· εΓναι ή ευ
φυΐα του νοές καί ή δυναμις τού σώματος.

Ποία ητον ή κατάστασίς τού νοός σου πριν παιδευ. 
^ζ> ·— Ό  νο~ς υ.ου, προ της ε’κπαιδεύσεως, ητον ως 
σκοτεινός θαλαμος πληρης πολλών άγαθών καί ωραίων 
πραγμάτων άλλά οι έλλειψιν φωτός ησαν κεκρυμμέ- 
να.—  Η καταστασις τού νοός μου ητον ως ή γη χωρίς 
τον ήλιον.

Ποια η διάφορά μεταςυ Λογικού καί Κρίσεως;__
/  ° ε?ναι λαμπάς τού νοος, ή δέ κρίσις ό
οδηγός του.

Τ ί εΓναι ή Οικονομία ;— Οικονομία λέγεται το νά 
κυττάζω το άργύριόν μον δηλ. νά μη το έξοδεύω είς 
ουτιδανά η άχρηστα πράγματα' προσέτι, νά κυττάζω 
τά φορέματα μου, καί νά προσπαθώ νά περνώ πολύν
καιρόν με όσον άργύριον μού εΰρίσκεται Οικονομία
λέγεται το νά φυλάττω τά χρήματά μου, καί ποτέ νά 
μήν άγοράζω κάνέν ώραΓον μέν, άχρηστον δέ πράγμα. 
Αν δεν Ιχω  τα ε’νδυματά μου καθάρια, δέν εΓμαι οι

κονομικός.
1 1 είναι η Αρετή ;—  II άρετή εΓναι καθαροί σκοποί 

και καθαραι πραςεις· είναι καλή διότι προέρχεται έκ 
θεού Ή  άρετη εΓναι ώς άγγελος.

1 1 είναι ό Θεος ;— Ό  θεές ζωογονεί καί συντηρεΓ 
τά πάντα. Ό  ήλιος ανατέλλει καί δύει καί μας δίδει

φως καί θερμότητα, έπειδή ό Θεές εΓναι είς τέν ήλιον, 
και  ̂προστάζει αύτον. Ό  άνεμος έρχεται, καί αυτές 
εΰρίσκεται εις τέν άνεμον ή βροχή έρχεται, καί αντέε 
είναι εις την βροχήν. Ό  Θεές εΓναι ό κριτής τού κό
σμου’ αυτές 3-έλει παιδευσειν τούς κακούς· άλλά θέλει
δώσειν ζωήν καί ευδαιμονίαν είς τούς άγαθούς Ό
Θεος εΓναι ό Παντοδύναμος πατήρ μας· αυτές έκαμε 
τέν εύρύχωρον τούτον κόσμον, καί τά δένδρα, τά κτήνη, 
και τους ανθρώπους. Ημείς τέν λατρεύομεν, διότι 
εμπορεΓ νά μάς δίδη όλα τά άγαθά· καί τέν άγαπώμεν. 
—  Ο Θεές εΓναι το άκατανόητον *Ον, τέ ύπεράνω καί 
π.ριξ ημών, καί τέ έποΓον πάντοτε μάς βλέπει. ΕΓναι 
άπταιστος, άφθαρτος. Μάς στέλλει υγείαν καί τροφήν 
και σκεπασματα τού σωμ,ατος· μ.ας στέλλει φρόνησή 
καί χαράν διά τάς ψυχάς ημών. Βλέπω ότι ό Θεές 
εΓναι πανάγαθος καί πανεύσπλαγχνος. Ό  Θεές εΓναι 
πανάγιος καί παντοκράτωρ. Βλέπει τέ παρελθέν, τέ 
παρόν, και το μέλλον. Δεν λανθάνεται- δέν άμφιβάλλει.

Ι ι  λεγεται Ιδέα ;— Ή  ιδέα εΓναι είκών ε’ντές τού 
πνεύματος.—  Η ιδεα εΓναι είκών ύπέ τού νοές βλεπο- 
μένη.

Ι ι  είναι ή Φ ιλία ;— Ή  φιλία εΓναι άγάπη νωρίς 
άστασίαν, καί χωρίς δυσπιστίαν. Αποβλέπει είς τάς 
καλας ιδιότητας τού πνεύματος καί τής καρδίας, καί
δεν εξαρτάται άπέ κοινάς ή ε’ξωτέρας περιστάσεις.__
Η φιλία εΓναι προοδευτική κλίσις τής καρδίας μεταξύ 

καλοκάγάθων υποκειμένων.
Ί ι είναι ή Αύταρκεια ;— Ή  αύτάρκ ια εΓναι άπό- 

λαυσις χωρίς ανησυχίαν, καί εΰχαρίστηοις χωρίε ε’πι- 
3-υμιαν. Δέν βλέπει με φθόνον τήν υπεροχήν άλλου 
τίνος, ούδέ ζητεί νά μεγαλύνη τά κτήματά της διά 
φιλοδοξίας ή χαμέρπειας.

Λ ο δ ο β ι κ ο ς  ι α . — 'Ο βασιλεύς οντος εΓχε μιαν άλ- 
λόκοτον κλίσιν πρές κύνας καί ίππους· έστελλε δ’ είς 
διαφόρους τόπους νά τού άγοράζωσι τά διάφορα είδη, 
καί πολλάκις μάλιστα έπλήρονεν ϋπέρ όσον τού ε’ζητού- 
σαν. ’Επίτηδες έστειλεν άνθρωπον είς τήν Σικελίαν 
νά τού άγοράση τήν ήμίονον άξιωματικού τινές, έπλή- 
ρωσε δέ διπλήν τήν άξίαν. Ε ίς τήν Νεάπολιν τού 
ήγορασαν όλους τους ίππους, καί όλα τά ε’κεΓ ευρισκό
μενα παράξενα ζώα· ε’κ τής Βαρβαρίας έπρομηθευθη 
λέοντά τινα, ούχί μεγαλη'τερον τής άλώπεκος. Ε ίς 
τήν Σβεκίαν καί Δανίαν έστειλε ζητών τήν ’Αλκήν 
καί τέν Τάρανδον, ε’πλήρωσε δέ δι’ έκαστον 4500 ’Ολ
λανδικά φλωρίνια. Μ’ ολα ταύτα, άφού ε’φέροντο είς 
αύτέν τά διάφορα ταύτα είδη, ποσώς δέν τά ¿τιμούσε, 
πολλάκις δε ούτε κάν ήθελε νά ίδη τούς όσοι εΓχον 
φέρειν αύτά είς τήν αύλήν του.

Πολλοί γάρ πλουτοΰσι χαχοΐ, αγαθοί δέ πένονται·
Ά λ λ ’ ήμ εϊς αύτοίς ού διαμ ίιψ όμεθα  

Τ η ς άδετης τον πλούτον επεί το μέν Γμπεδόν εστι,
Χ ρήμα τα  δ’ άνθρωπο« άλλοτε άλλως εχει.
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ΤΟ Μ ΕΓΑ  Τ Ε ΙΧ Ο Σ  Τ Η Σ  Κ ΙΝ ΑΣ.

Α π α ν ί έ ς  σχεδέν καί ήκούσαμεν καί άνέγνωμεν 
περί τού μεγάλου Κινικού τείχους, τού κατασκευασθέν- 
τος είς προφύλαξιν τής αυτοκρατορίας άπέ τάς τών Ταρ- 
τάρων έπιδρομάς. Σοβαρά δέ τις καί προσεκτική ε’ξέ- 
τασις θέλει μέν ε’λαττώσειν όπωσούν τέ μεγαλείου καί 
τέ τεράστιον αύτού, άλλ»ά μ’ όλον τούτο θέλει μ.άς δεί- 
ξειν έργον καταπληκτικέν, καί μάς δώσειν υψηλήν τινα 
ιδέαν περί τής φιλοπονίας καί τής επιμονής τών Σινών.

Ό  πατήρ Γερβιλλών, είς τών Λατίνων ιεραποστόλων, 
οστις ώδευσε κατά τέ κυριώτερον αύτού μέρος, καί διέ- 
βη τάς πλείστας τών σημαντικωτέρων πυλών του, καί 
ίοεν αύτέ μάλλον παντές άλλου Ευρωπαίου, λέγει τά 
εξής· * Τέ Κινικέν τείχος εΓναι τωόντι εν άπέ τά ε’κ- 
πληκτικώτερα καί παραδοξότερα είς τέν κόσμον έργα4 
μ’ όλον τούτο, ουδείς ε’μπορεΓ ν’ άρνηθη ότι πολλοί έκ 
τών περιηγητών ύπερεμεγάλυναν αύτέ, φαντασθέντες, 
άναμφιβόλως, ότι καθ’ όλην αύτού τήν έκτασιν εΓναι 
τέ αυτέ ώς τέ ϊδαν είς τά σιμωτατα τού Πεκίνου μέρη, 
ή είς τινα τών άξιολογωτέρων περασμάτων, όπου είναι 
τωόντι όχυρωτατον καί καλόκτιστον, ώς καί ύψηλότατον 
καί παχύτατον.’ Κατά τέν άξιόπιστον τούτον συγγρα
φέα, έκ τού Ανατολικού ’Ωκεανού μέχρι τών συνόρων 
της επαρχίας Τσαν-σί, ή είς 200 λευγών διάστημα, 
είναι γενικώς έκτισμένον άπέ πέτραν καί πλίνθον, μέ 
δυνατούς τετραγωνικούς πύργους άρκετά πλησιάζοντας 
δι’ άμοιβαίαν ύπεράσπισιν, καί προσέτι μέ όχυρέν καί 
καλόκτιστον φρούριον είς πάν λόγου άξιον πέρασμα. 
Πολλαχού τής γραμμής ταύτης καί ε’κτάσεως τέ τείγος 
είναι όιπλούν καί ποτε τριπλούν. Ά λλ’ άπέ τήν είσο
δον τής επαρχίας Τσαν-σί μέχρι τών δυτικών περάτων 
τέ τείχος δέν είναι είμή ανάχωμά τι, τόσον κατηφα- 
νισμένον πολλαχού, ώστε ό ιεραπόστολος ήδυνήθη έφιπ
πος νά περάση καί νά μεταπεράση αύτό. Κατά τέ 
μέρος τούτο τού τείχους ύπάρχουσι πολυάριθμοι πύργοι, 
άλλα και αύτοι ως έπιτοπλείστον ε’κ χώματος έκτισμένοι.

Πολλαχού τέ τείχος είναι άναβιβασμένον είς τάς 
κορυφάς τών ύψίστων καί τραχυτάτων βράχων. Ό  
ιεραπόστολος, Π . Γερβιλλών, λέγει ότι παντελώς δέν 
έμπορεί νά ε’ννοήση τίνι τρόπω λίθοι καί πλίνθοι άνυ- 
ψώθησαν είς τοιούτους τόπους, ή πώς οί Σίναι ήδυνή- 
θησαν νά κατασκευάσωσιν ευμεγέθη φρούρια ε’πί μερών, 
όπου οί τολμηρότατοι τών Ευρωπαίων αρχιτεκτόνων δέν 
ήθελον ε’πιχειρήσειν τέ έλάχιστον κτίριον νά άνεγεί- 
ρωσι. Τέ μέγα τείχος, τέ οποίον τώρα καί είς τέ κα- 
λητερον αύτού μέρος έχει πάμπολλα ρήγματα, συνίστα- 
ται άπέ δύο τοίχους, πολλούς έν γίνει πόδας άπ’ άλλή- 
λων άπέχοντας, ε’κ πλίνθου δέ καί πέτρας κατεσκευα- 
σμένους, καί περί τέν ενα ήμισυν πόδα κατά τέ πάχος· 
επειδή δέ τέ μεταξύ τών δύο τοίχων διάστημα είναι 
πλήρες άπέ χώμα, φαίνονται ώς είς πλινθόκτιστος καί 
λιθόκτιστος- Ιως έξ ή έπτά πόδας έκ τής βάσεως οί 
ϊ«ίχοι ουτοι εΓναι άπέ μεγάλας τετραγωνικάς πέτρας

κατεσκευασμένοι, τέ δέ λοιπέν είναι πλίνθινον. Ή  
λάσπη, έξ ής ω’κοδομήθησαν, είναι άρίστης ποιότητος. 
Έ χ ε ι δέ τέ τείχος κατά μέσον όρον ώς είκοσι ποδών 
υψος, άλλ’ οί κατ’ αύτέ διανεμημένοι πύργοι σπανίως 
είναι τών τεσσαράκοντα ποδών χαμηλότεροι. Πρές 
τά θεμέλια οί πύργοι ουτοι εΓναι ώς δεκαπέντε τετρα
γωνικών ποδών, άλλά σμικρύνονται βαθμηδέν όσον 
άναβαίνουσι. Καί τά τείχη καί οί πύργοι έχουν επάλ
ξεις. Τέ πλάτος τού τείχους είναι τοσούτον, ώστε Ιξ 
Ιππείς ιππεύουν έπ’ αύτού κατά μέτωπον ύπάρχουσι 
δέ κλίμακες πλίνθιναι καί πέτριναι, ώς καί κεκλιμένα 
επίπεδα, δ ι’ ών άναβαίνουν εις τήν έπί τού τείχους 
όμαλότητα. Σημειωτίον όμως ότι ή περιγραφή αυτη 
αρμόζει είς το κάλλιστον μόνον αύτού μέρος.

Πλησίον έκάστης τών πυλών τού τείχους, όσας ό 
ιεραπόστολος όιέβη, εύρήκε πολιν ή μεγάλην κωμόπο- 
λιν. Παρά μίαν τών κυριωτέρων πυλών, ήτις άνοίγει 
έπί τού πρές τήν ’Ινδίαν δρόμου, εΰρίσκεται τοποθετη
μένη ή Σινιγγφού, πόλις παμμεγίστη καί πολυανθρω- 
ποτάτη, τήν οποίαν κατ’έπανάληψιν έπεσκέφθησαν οί 
ιεραπόστολοι. Οί Ίησουίται πατέρες, ό ’Αλβέρτος 
Δορβίλλης καί ό Γρούβερος, έστάθησαν ένταύθα τριά
κοντα ημέρας, έλαβον δέ περισσήν εύκαιρίαν νά έξετά- 
σωσι τέ μέγα τείχος κατά τέ μέρος τούτο τής χώρας. 
Περιέγραψαν δ’ αύτέ ώς τοσούτου πλάτους, * ώστε εξ 
ιππείς κατά μέτωπον τεταγμένοι ήμπόρουν νά δράμωσιν 
ιπποδρομίαν έπ’ αύτού χωρίς δυσκολίαν πρές άλλήλους· 
καί έντεύθεν,’ έξακολουθούν, * τέ έπί τής κορυφής τού 
τείχους ίσάδιον συχνάζεται παραπολύ άπέ τούς πολί- 
τας τής Σινιγγφού, καί διά τήν τού άέρος άπόλαυσιν, 
όστις πνέει ύγιεινότατος καί τερπνότατος άπέ τάς πα- 
ρακειμένας έρήμους, καί διά τήν έκτέλεσιν διαφόρων 
παιγνίων καί γυμνασμάτων πρές άνεσιν καί αναψυχήν 
τού νοός; καθότι τοσούτον υψος έχουσι τά τείχη, ώστε 
ασμένως καταφεύγουν είς αύτά οί κάτοικοι νά χαρώσι 
τήν τών έξοχών θέαν, ήτις πανταχόθεν είναι καθαρω- 
τάτη καί έκτεταμένη, καί ύπερβολη εύάρεστος· προσέτι 
δέ, και αί είς τά τείχη φέρουσαι κλίμακες είναι πλατείαι 
καί άρμόδιαι.’ ’Επί τών τειχών τούτων, μάς βεβαιόνουν 
οί αύτοί ουτοι άνδρες, δύναταί τις δεκαοκτώ ημέρας νά 
έξακολουθη έδοιπορών, όρμώμενος άπέ τήν πλησίον τής 
Σινιγγφού πύλην, καί ε’φιστάμενος είς άλλην πύλην 
παρά τήν πόλιν Σ ουκιίν  πολλοί δέ περιηγηταί, έξ 
άπλής περιεργείας. τήν άδειαν λαβόντες τού διοικητού 
τής Σινιγγφού, καί προμηθευθέντες άπέ ζωοτροφίας, 
έξετέλεσαν τήν ε’πί τών τειχών οδοιπορίαν ταυτην. 
Περιγράφουσι δέ τήν έσω τού τείχους χώραν ώς τά μέ
γιστα πολλαχού διαφέρουσαν άπέ τήν έξω· έκ τών 
πύργων καί τών έπάλξεων, τά οποία συνεχώς έκά- 
λυπτον τούς ύψηλοτάτους ίβράχους, βλέποντες είς τά 
κάτω οί περιηγηταί ουτοι, έθεώρουν έξ ένές μέρους καλ- 
λιεργημένην καί πολυάνθρωπου έκτασιν, έξ άλλ'ου δέ 
πάσαν τήν αγριότητα τής έρημου, ήτις έφαίνετο ότι 
ούδέποτε είχε πατηθήν ύπέ ανθρωπίνου ποδές, άλλ’
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έπλεόναζεν άπό παντός είδους άγρια Βηρία. Καί του I 
τείχους^ αυτου ή θεωρία πρέπει νά κάμνη εξίσου ίσχυ- 
ραν έντυπωσιν, ένω βλέπει τις αύτό διαπερνάν πεδιάδα 
κατόπιν πεδιάδος, καί ύπερβαΓνον υψηλότατα όρη _  
των πολυαρίθμων πύργων άλλου μέν όντων άκεραίων, 
άλλου δε κρημνιζομένων, καί των πλευρών του τείχους 
που μεν ελευθέρων καί γυρίνων, που δ’ έσκιασμένων άπό 
ερποντα φυτά, η ε’στεμμένων με δένδρα, εύρωστα, βλα- 
στανοντα έκ των είς το κτίριον διαστημάτων η έκ της  
βασεως- του όλου κατά τό φαινόμενου εκτεινόμενου ώς 
να ήΒελε περιζωσειν την σφαίραν, η ώς να μήν είχε 
τέλος. ^ Άρχαιότης 2000 ετών πρέπει ν’ αύξάνη τό 
με/αλείον και το σοβαρόν της ε’ντυπώσεως.

, Ή  ταΧ ^ ί .  νν έξετελέσΒη τό έργον τούτο, είναι 
ουχ ηττον του τείχους αύτού εκπληκτική. Ε ίς μίαν 
μονήν πενταετίαν λέγετα ι ότι έκτισαν τό δλον πολλά 
εργατών εκατομμύρια, τριών άνδρών έξ έκάστης δεκάδος 
αγγαρευΒ-εντων ύπό του αύτοκράτορος διά την ε’κτέλεσίν 
του. ΕτελειωΒη δέ 205 έτη προ Χρίστου γενέσεως.

Α Π Ο Δ Ε ΙΞ Ε ΙΣ  TOT Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΣ Μ Ο Γ .
ΆριΒ. 10. Μέρος Β\

ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΗ  Ε Ν Α Ρ ΓΕ ΙΑ .

Ε μ π ΟΡΕΙΣ δε καί νά παρατήρησης ότι τά  ύπό του 
Ιησού και ^τών ’Αποστόλων αυτού διδασκόμενα ήΒικά 

χρεη δεν ησαν τοιαύτα, όποία νά έφελκύσωσι τούς 
ακροατας. Οί ’Ιουδαίοι, σεμνυνόμενοι ώς ό τού Τ'ψίστου 
άγιος καί^ περιούσιος λαός, έβλεπον ώς άκαΒάρτους καί 
απερριμμενους τούς ΈΒνικούς, έμίσουν δέ ριάλιστα καί 
περιεφρονουν τούς Σαμαρείτας. -Οχι όλιγώτερον ύψη- 
λοφρονουν οί 'Ρωμαίοι διά την πολεμικήν δόξαν καί την 
πολιτικήν αυτών δόναμιν οί δ’Έλληνες διά την σοφίαν 
και τον εξευγένισαν των. Πάντες δέ ησαν ζηλότυποι 
δια την δοςαν, και τό μέγεΒος, καί τήν υπεροχήν, ε'κα- 
στος της εαυτού πατρίδος. Είς ούδένα τούτων ήρεσκεν 
η διδασκαλία ν’ άγαπώσι τούς έχΒρούς των, ν’ άποδί- 
δωσι  ̂καλόν άντί κακού, νά ταπεινοφρονώσι καί νά συγ- 
χωρωσι· να υπομένωσι διωγμούς· νά ηναι πρα"οι καί 
προς ολους ευμενείς- καί τελευτά Τον, νά Βεωρώσι παντός 
γένους και πάσης τάξεως άνΒρώπους ισοτίμους ενώπιον 
του Ευαγγελίου, ■ δ που ούκ ένι Έλλην καί ’Ιουδαίος- 
βάρβαρος, ΣκύΒης- δούλος, ϊλεύΒερος.’ (Κολοσ. γ  11 j 
Προσέτι, έπειδή πνεύμα φατριαστικόν ¿κυρίευε'τούς 
Ιουδαίους, έπρεπε κατά φυσικόν λόγον, αν μεν ήτον 

ενΒουσιαστής ό Χριστός, νά προσκόλλησή είς αίαν τών 
δυο μεγάλων αιρέσεων, είς τούς Φαρισαίους ή τούς Σαδ. 
δουκαίους· άν δέ ητο πανούργος λαοπλάνος, νά £ητηση 
αμφοτερων την εύνοιαν, κολακεύωυ ποτέ μέν τούτους 
ποτε δ εκείνους, καί Βεραπεύων έκαστον κόμμα διά 
της στηλιτευσεως τών τού άλλου ε’λαττωαάτων Ά λλ’ 
εκ τού έναντίου, ό ’Ιησούς είς τάς πρός έκαστον κόααα 
ομιλίας του εκΒετει τα ίδια εαυτών ελαττώματα, (Αουχ. 
ια. 42, κτλ. κ'. 27.) αύτό δέ τούτο πράττει καί’ώς πρός

τους Ιουοαίουςκαί Σαμαρείτας, (Αουκ. ί. 33- δ'. 22.) 
Ταύτα πάντα είναι μέν άξια διδασκάλου ΒεόΒεν άπε- 
σταλμένου, πάντη δέ διάφορα άφ’ δ η δυνατό τις νά έλ- 
πιση από ψιλούς άνΒρωπίνους διδασκάλους.

Πάλιν^ε’άν στοχασΒης τήν φράσιν τών ιστορικών 
βιβλίων της Καινής ΔιαΒήκης, ("τών τεσσάρων Εύαν- 
γελαυν^και των Πράξεων;, Βίλεις παρατηρησειν ότι ούτε 
τα Βαυματα ούτε τά πάΒη τού Χριστού καί τών ’Απο
στολών έκΒέτονται κομπαστικώς, ή, εύγλώττως περιγρά- 
φονται,  ̂ ως φυσικά ηΒελον πράξειν οί έπιΒυμούντες σφο- 
ορως να συγκινησωσι τόν άναγνώστην. Κάμμία προσ- 
παΒεια^δεν γίνεται πρός διέγερσιν απορίας, η Βαυμα- 
σμού, ή συλλυπησεως, η άγανακτησεως. Τίποτε είς 
βραχυλογίαν, δέν υπάρχει, οποίον ήΒέλομεν άπαντησειν 
εις συγγράφεις, Λ ιν ές  κατεγίνοντο νά συγκροτησωσι 
τεράστιον τι διήγημα διά νά κινήσωσι τά αίσΒήματα 
και την φαντασίαν τών άνΒρώπων. Τά Βαυματουργή- 
ματα  και ή του Χρίστου ήρωί'κή καρτερία ιστορούνται 
ολα συντομως, γαληνίως, καί ξηρώς, σχεδόν δέ μ ’άδιά- 
φορον «ερα, ώς νά ησαν ε’κ τών καΒ’ημέραν γινομένων, 
και πασίδηλα είς τούς άναγνώστας. Τούτο δέ άληΒώς 
είναι εν ισχυρόν δείγμα ότι οί άναγνώσται, πρός ούς 
απετεινοντο τά Ευαγγέλια,— οί πρώτοι Χριστιανοί — 
η σ α ν  τωόντι (ώς τά βιβλία αύτά μ ίς  δίδουν νά’ε’ν- 
νοησωμεν)' προσοικειωμένοι με τά πράγματα ταύτα- έν 
βραχυλογία, ότι οί διωγμοί καί τα  σημεία  τών ’Απο
στολών ησαν, κατ’ ε’κείνους τούς χρόνους καί τόπους 
κοινά και πασίγνωστα.

Πρεπει δέ καί νά παρατήρησης μετά πόσης είλικρι- 
νους απλοτητος περιγράφουν οί της Νέας ΔιαΒηκης 
συγγραφείς τάς αδυναμίας καί τά ε’λαττώματα τών μα- 
Βητών,^χωρις έξαίρεσιν ούδέ τών έπισημοτέρων Άποστό- 
λων. Η της καρδίας αύτών βραδύτης (τουτέστι, νω- 
Βροτης οιανοητική; η είς τόν Κύριον αυτών όλιγοπιστία 
των, ή κοσμική φιλοδοξία, καί η μεταξύ εαυτών ζηλο
τυπία, μνημονεύονται άσυστόλως, καί τόσον ε’λευΒέρωε 
οσον τα ελαττώματα  τών ε’χΒρών των.

1 ουτο, ως καί τινα ε’κ τών άλλων τά όποία άνεφέ- 
ραμεν, ηΒελεν είσΒαι πολύ αξιοσημείωτου, άν εύρίσκετο 
εις ΕΝ όποιονδηποτε βιβλίον άλλά γίνεται πολύ μάλ- 
λον τοιοντον,^όπόταν στοχασΒώμεν οτι ό αύτός χ α- 
ρακτηρ διατρέχει άπαντα τά ε ί κ ο σ ι ε π τ ά  βιβλία 
της Νεας ΔιαΒηκης,— βιβλία διάφορα τό είδος, διά
φορων̂  εποχών^ καί οκτώ διαφόρων συγγραφέων. ’Α
σφαλώς■ ¿μπορείς νά ζητησης παρ’όποιουδήποτε άπιστο* 
να σε δειξη τον αύτόν η τόν ημισυν αριθμόν συγγρα- 
φεων υπερ κόμματος, φατρίας, ή συστήματος τίνος, 
ολων, ανευ ουδεμιίς έξαιρέσεως, συγγραψάντων μέ την 
αυτήν σεμνήν άπλότητα, καί χωρίς τίνος ε’πιχειρησεως
να δικαιολογησωσιν, ή νά ύψώσωσι, καί νά έπιδείξωσιν 
εαυτονς.

Κατά τούτο, καί κατ’ άλλα πολλά, καί ή Χριστια
νική Βρησκεια καί αί Χριστιανικοί Γραφαί είναι πάντη 
ανομοιαι μ ο,τι ήΒελον είσΒαι, άν είχον προέλΒειν ε’ξ
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άπλού άνΒρωπου. Πλάνοι μεν ητον άδύνατον νά γρά- 
ψωσι μέ τόσην άπλότητα, ειλικρίνειαν, καί άτεχνίαν 
ε’νΒουσιασταί δέ ητον άδύνατον νά δείξωσι τόσην γα 
λήνην, σωφροσύνην, καί σοφίαν. Καί όμως, άν ό Χρι
στιανισμός ητον άνΒρώπων ε’πινόημα, οί άνΒρωποι ούτοι 
πρέπει νά ησαν οί εντελέστατοι καί πονηρότατοι πλά
νοι, ή οί παραλ.ογώτατοι καί μανιωδέστατοι ε’νΒουσια- 
σταί. ι

ΜΟΝΟΜΑΝΙΑ ΙΠΠΩΝ.
Τ ο  1806, αξιωματικός τις  εκ Πεδεμοντίου είχεν 

ώραίαν καί χρησιμωτάτην φοράδα, άλλ’ ενίοτε είς τό 
άκρον ¿κικίνδυνον κατά συνέπειαν μιας άλλοκότου ίδιό- 
τητος. Άπεστρέφετο ίσχυρώς τό χαρτίον, τό οποίον 
πάραυτα ε’γνώριζε καΒ’ήν στιγμή ν  ίβλεπεν  αυτό, ακό
μη δε καί είς τό σκότος, άν ε’τρίβοντο πρός άλληλα 
δύο η τρία φύλλα. Τόσον ταχύ καί τόσον σφοδρόν 
άποτέλεσμα έπροξένει ή όψις η ό ήχος αυτού, ώστε 
πολλάκις έρριπτε κάτω τόν άναβάτην- άπαξ δέ, τού 
ποδός του περιπλεχΒέντος είς την πατητριαν, έσυρεν 
αύτόν ικανήν ώραν ε’πί πετρώδους δρόμου. Είναι δ’ 
άξιοσημείω.τον, οτι ή φοράς αυτη ποσώς δέν έφοβείτο 
κάνέν ε’κ τών αντικειμένων, όσα κοινώς φοβίζουσι τούς 
ίππους. Πάντη άδιαφόρει πρός την μουσικήν τού τάγ
ματος, τό σφύρισμα τών παλλών, τόν βρυχηΒμόν τού 
κανονιού, τό πύρ τών στρατοπέδων, ή την λάμψιν τών 
όπλων. Κάμμίαν ε’ντύπωσιν δέν εκαμνεν εις αύτην ή 
σύγχυσις καί ό Βόρυβος της συμπλοκής- κάνενός άλλου 
?.ευκού αντικειμένου ή Βέα δέν την ε’τάραττε- κανένα 
ηχον άλλον δέν περιειργάζετο- τού χαρτίου μόνου ή Βέα 
η τό τρίξιμον ε’κίνει αύτην εις μανίαν. ΓΙάν δυ-νατόν 
μέσον μετεχειρίσΒησαν διά νά την ίατρεύσωσιν άπό 
την παράδοξον ταίτην καί κινδυνώδη άποπλάνησιν, 
άλλ.ά χωρίς ε’πιτυχίαν ό δέ κύριος αύτης ηναγκάσΒη 
τέλος νά την πωλ.ηση, καΒότι ή ζωή αυτού εύρίσκετο 
είς συνεχή κίνδυνον.

Φοράς τις άνηκεν είς τό τά γμ α  των Βασιλικών Σω
ματοφυλάκων της ’Αγγλίας άπό τού 1816 μέχρι τού 
1821. ΤΗτο δέ καΒ’ ολα ευάγωγος, καί ουδ’ ίχνος 
άντιπαΒείας έδείκνυεν ούτε πρός άνΒρώπους, ούτε πρός 
άλλα ζωα, ούτε πρός ίππους, ε’κτός μόνον οπότε ησαν 
άυοικτού ψαρού χρώματος- άλλά καΒ’ην στιγμήν έβλε
πε ψαρόν ίππον, ό.ρμούσε κατ’αύτού, καί τόν προσέβαλε 
μέ την μεγίστην λύσσαν. Συνέβαινε δέ τό αύτό παν- 
ταχού καί πάντοτε. Ε ίς την παράταξιν, είς τόν δρό
μον, είς την συμπλοκήν, καί είς τό ίπποστάσιον ητον 
άνελ,λιπής ή φοράς αυτη" άλλά τοσούτον μίσος έτρεφε 
πρός ψαρούς ή λευκούς ίππους, ώστε ητον ε’πικίνδυνον 
νά εύρεΒώσιν είς τό αυτό ίπποστάσιον, όσον καί άν 
ήΒελον είσΒαι άπομεμακρυσμένοι. *Αν μόνον μίαν 
φοράν έπιπτε τό βλέμμα της είτε είς ίππον είτε είς 
φοράδα, δέν ησύχαζε  πριν άπορρίψη τόν άναβάτην, ή 
συντρίψη τό σχοινίον της, τότε δ’ ώρμούσε κατ’ αύτού 
μέ την μεγίστην λύσσαν, καί πολλαχού τόν κατεδάγ-

κανε. Γενικώς όμως έπιανε τό ζ ώον άπό την κεφαλή ν 
ή άπό τόν λάρυγγα, καί τό έκράτει τόσον σφιγκτά, ώστ» 
βεβαίως έπνιγεν αυτό, άν δέν έπρόφΒανέ τις πρός απαλ
λαγήν.

Άφοΰ έγήρασε, (διότι τό 1821 ήτο δεκαοκταετής), 
ή μανία δέν κατέπαυσε μεν ε’ξ ολοκλήρου, άλλ’ ε’ξησΒέ- 
νησεν όπωσούν. Κάνέν άλλο σώμα λευκόχροον δέν 
ε’φαίνετο νά κάμνη ¿π’ αύτης τήν ε’λαχίστην έντύπωσιν.

Ά λλη τις φοράς έφοβείτο, έκ τού έναντίου, όλα τά 
λευκά άψυχα αντικείμενα' ώς λευκά ενδύματα, λευκά 
πτερά, καί τά όμοια. "Οτε άπροσδοκήτως έβλεπε 
κάνέν τών λευκών τούτων σωμάτων, μάλιστα  δέ κινού- 
μενον, άν μέν ήτο μέγα, καί ή κίνησις αύτού τα χεία , 
¿τρόμαζε παραπολύ, καί ήγωνί^ετο νά φύγη* άν δ’ ήτο 
μέτριου μεγέθους, καί ή κινησις έλαφρά, ώρμούσε κατ’ 
αυτού μανιωδώς, τό ε’κτύπα μέ τούς έμπροσΒίους πόδας, 
καί εζήτει νά τό διαρρήξη μέ τούς όδόντας. Κάνεν 
άλλο χρώμα δέν έπροξενούσεν εις αύτήν τό ελάχιστου 
άποτέλεσμα, ούτε τήν έκίνει ποσώς ή έμφάνισις λευκών 
ίππων ή κυνών όμοιοχρωμάτων, όσον καί άν ητον α ι
φνίδιος· άλ.λ’ άν έκυματίζετο  λευκόν πτερόν, ή άν έπέτα 
λευκόν φύλλον χαρτίου, άκάΒεκτος φόβος ή μανία  τήν 
έκυρίευεν.

Ε ίς τά τρία ταύτα μοναδικής καί ιδιαιτέρας άπο- 
στροφής παραδείγματα  φαίνονται πάντες οί χαρακτήρες 
τής άληΒούς μονομανίας.

Ι ΙΕ Ρ Ι ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ.

Τ ο  έμπόριον αποτελεί σήμερον μίαν τών πρωτίστων 
πηγών τής εύτυχίας τών έΒνών καί τών ιδιωτών, καί 
τάσσεται δικαίως μεταξύ τών σημαντικωτέρων κλάδων 
τής Βιομηχανίας, ήτις, ώς είναι γνωστόν, διαιρείται 
έν γένει εις Γεωργικήν, είς Χειροτεχνικήν, καί είς 
’Εμπορικήν.

Καί ή εμπορία τωόντι είναι έπίσης παρακτική ώφε- 
λείας καί πλούτου, ώςκαί ή γεωργία καί ή χειροτεχνία.

Οί παλαιοί οικονομολόγοι δέν άνεγνωριζον τοιαύτην 
αξιόλογου ιδ ιότητα είς τό έμπόριον- δέν ήδύναντο νά 
καταλάβωσι, τί ισχύει αύτό νά παράξη, τι διαφέρει, καΒ’ 
ύπόΒεσιν, πραγματεία τις μεταβιβασΒείσα άπλώς άπό 
τόπον είς τόπον διά νά πωληΒο - καί ¿νόμιζαν διά τούτο, 
(άλλ’ έσφαλμένως), οτι τό έμπόριον συνίσταται μόνον 
εις τήν ανταλλαγήν άξιων παραδεχΒεισών ήδη, καί δέν 
παράγει τίποτε πλέον άφ’ εαυτού, δέν πρι&Βέτει όλοτε- 
λώς νέαυ άξίαν είς τάς πραγματείας.

Τό λάΒος αύτών προήρχετο κυρίως άπό έλλειψιν εύ- 
κρινούς ιδέας περί τής φύσεως τής παραγωγής. ’Ε ν 
νοούσαν, ώς φαίνεται, οί,αυτής γέννησιν όντος έκ τού 
μή όντος, δημιουργίαν, καί δέν έβλεπον ότι ό άνΒρω- 
πος, ώς παρατηρεί κάλλ.ιστα ό Σέϋος, δέν πλάττει πω- 
ποτε ούδέ έν άτομον όλης· ή φύσις πλάττει, καί αύτός 
μόνον τελειοποιεί, μετασχηματίζει τά όντα, τά μετα
τρέπει ε’κ τής φυσικής αύτών καταστάσεως είς άλλην
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καλητεραν, καί ούτω καθιστάνων αύτά χρησιμότερα, 
εις τον άνθρωπον, παράγει άπλως ωφέλειαν μή ύπάρ 
χουσαν πρότερον.

Είς τούτο συνίσταται άληθως ή παραγωγή. Όσά- 
κις ο άνθρωπος φέρει εΓς τι ον όποιονδήποτε μεταβολήν 
επι το κρειττον, λέγεται οτι έκαμε παραγωγήν, του- 
τεστιν οτι παρήξεν ωφέλειαν Si αύτής της βελτιώσεως 
Και τοιοΰτον πραγματικές έχει σκοπόν ή βιομηχανία 
να βαλη είς ενέργειαν δλας τάς ανθρωπίνους δυνάμεις 
δια να καταστήση τά φυσικά όντα εύχρηστα >5 εύνρηΐ 
στοτερα είς τόν άνθρωπον. Oüxco, παραδείγματος χά 
ριν, είς τήν ^γεωργίαν, ό γεωργός δεν πλάττει τόν σΓ- 
τον, τον οποίον θερίζει- άλλα παράγει άπλως ωφέλειαν 
μεταποιών διά τινων βοηθημάτων τον σπόρον είς πλού’ 
σιον θέρος, το όποΓον άναντιρρήτως είναι πολύ τιαιώ- 
τερον του σπορου. 'Ωσαύτως είς την χειροτεχνίαν ό 
χειροτέχνης δεν πλάττει τον άρτον, τον όποιον κατα 
σκευάζει- άλλα παράγει άπλως ωφέλειαν, μετατρέπων 
τον σίτον είς ακόμη άρμοδιωτέραν κατάστασιν', καί 
μεταποιών αύτον είς άρτον, δστις είναι άπειράκις χρη. 
σιμωτερος είς τόν άνθρωπον. Τό αυτό συμβαίνει καί 
εις το έμποριον- όταν ό έμπορος μετακόμιση την πραγ
ματείαν άπο τοπον είς τόπον, δεν πλάττει βέβαια'ούτ’ 
αυτός τίποτε, άλλα παράγει ωφέλειαν ώς καί οί άλλοι, 
μετατρεπων την θίσιν της πραγματείας διά νά την 
βαλη τρόπον τινά είς τάς χείρας τού άναλωτοϋ, καί ούτω 
δίδει είςαύτην καλητεραν τιμήν άπαραλλάκτωςκαθώς 
και ό γεωργός ε'δωκε μεγαλητέραν άξίαν είς τον σπόρον 
του, μεταβάλλων αύτον είς δαψιλή ποσότητα σίτου, καί 
ό χειροτέχνης είς τόν σΓτόν του, μεταπλάττων αυτόν είς 
άρτον.

Είναι λοιπόν άληθές, ότι καί τό ε’μπόριον παοάγει 
ως καί ή γεωργία καί ή χειροτεχνία- καί ή παραγωγέ 
του συνίσταται είς τό νά βάλλη τά πράγματα διά της 
μεταφοράς και οι άλλων μέσων είς την οιάθεσιν των 
έξοδευτών, καί ούτω νά προσθέτη είς αυτά πλειοτίραν 
άξίαν.

Και μη νομίσατε, Κύριοι, δτι τοιαύτη παραγωγή του 
εμπορίου καταντά ευκαταφρόνητος, ώς φαίνεται κατά 
πρωτην προσβολήν. "Απειρα είναι τά άποτελίσματά 
της, ακατανόητος ή^δύναμίς της, άμετρος ή επιρροή 
της εις την ευδαιμονίαν της κοινωνίας.
, Τ ° F vv εσωτερικόν ε’μπόριον, δηλαδή τό γινόμενον 

εις τα εντός έκάστης επικράτειας μεταξύ των διαφόρων 
αυτής μερών, συνενόνει αύτά, μεταφέρει είς τό εν'τά 
προίόντα του άλλου, καί ουτω βάλλει καθέν είς κατά- 
στασιν νά ώφελήται άπό τήν βιομηχανίαν τών λοιπών, 
λαμβάνον οι’ αύτης τά άναγκαίά “του, καί εύρίσκον 
εςοδευσιν των περιττοί, *αί άνάπτυίιν τη£ ιδίας zo'j 
βιομηχανίας. Όπόταν έξεναντίας αύτό τό ε’μπόριον 
λείπη, όλα τά μέρη της επικράτειας μένουν ακοινώνητα 
και αναγκασμένα νά περιορίζεται ίκαστόν είς τάς με’ 
ρικάς αύτοΰ δυνάμεις, καί ουτω νά δυστυχή· άπαιαλ- 
λακτως καθώς οί κάτοικοι του αύτοΰ μέρους, άνευ των

ανταλλαγών, μένουν ξένοι ό είς πρός τόν άλλον, καί κυ- 
λιονται όλοι^είς την έσχάτην αμάθειαν καί χθλιότητα.

 ̂Δια του εσωτερικού εμπορίου, των μέν πεδινών τόπων 
της επικράτειας οί κάτοικοι εμβαίνουν εις κατάστασιν 
να προσκολλώνται αποκλειστικές εις την καλλΓργειαν 
των γεννημάτων, καί ουτω νά ε’ξάγωσιν εκ της γης των 
ολην την δυνατήν ωφέλειαν- ένώ, χωρίς τοΰ εμπορίου, 
μην εχοντες μέσον νά πορίζωνται άπό τά άλλα μέρη 
τα λοιπά άναγκαίά των, μήτε νά ε’ξοδεύωσι τά περισ- 
σευοντα αύτών γεννήματα, ήθελον είσθαι αναγκασμέ- 
νοι, δια να εύχαριστώσιν άφ’εαυτών όλας των τάς χρείας, 
να γεωργωσι καί άλλα είδη γεωργίας, είς τά 'οποία ή 
γη των δεν είναι πρόσφορος, καί νά κατατρίβωνται 
πολλακις καί είς ματαίους κόπους. Καί τοιουτοτρόπως 
ουτε ό τόπος αύτών ήθελε φέρειν όλα τά πλούτη όσων 
είναι ε’πιδεκτικός, ούτε ό πληθυσμός των ήθελεν είσθαι 
αναλογος, ουτε ευζωίαν ήθελον άπολαύειν σχεδόν κάα- 
μιαν. Γ

Παρομοίως οί κάτοικοι των ορεινών μερών άποκαθί- 
στανται και αυτοί ικανοί διά τοΰ εμπορίου νά ε’ξάγωσιν 
άπο τά όρη καί άπό τά δάση των όσα καλά έπεδαψί- 
λευσεν είς αυτά η φύσις, είτε μέταλλα, είτε ξυλικήν- 
και 0’-τω συνεργοΰν καί αυτοί είς την αυξησιν της βιο
μηχανίας τών άλλων, ε’νω συγχρόνως αυξάνει καί ή 
ιοικη των.

Ιο^αύτο προ:ενείται καί είς τούς κατοίκους τών άλ
λων της ε/.ικρατειας τόπων, είτε συς πρός την γεωρ
γίαν, είτε ως πρός την χειροτεχνίαν. Καθενός έξ 
αυτών τά πλεονεκτήματα, όσον ευτελή καί αν ηναι, 
εμβαίνουν είς ενέργειαν, καί παράγουν όλην αύτών τήν 
δυνατήν ωφέλειαν διά τοΰ ε’σωτερικοΰ εμπορίου. Καί 
αυτών τών αμμωδών καί κατασκέπων άπό πέτρας μερών 
το μ.όνον άγαμόν, τό οποίον έχαρίσθησαν άπό τήν φύ- 
σιν, ήγουν οί λίθοι και ή άμμος, κατασταίνεται χρή
σιμος διά τοΰ εμπορίου- επειδή δ ί αυτοΰ θψλόυν προ
μηθεύεσαι τά λοιπά μ'ρη μέ τό άναγκαίον έρυθρόδα- 
νον ίριζαρίςοιά τάς βαφάς των, καί με τούς αναγκαί
ους λίθους διά τάς οικοδομάς καί διά τούς χειρομύλους 
των. Κα'ςτοιουτοτρόπως θέλουν προαχθήν“είς κατοι- 
χΎιΌΐυ.ον στασιν χαι αύτα τα άγρια ¡χερτ].
/  ̂ είναι τά αποτελέσματα το7 εσωτερικού εμπο-

ριου- το δ εξωτερικόν ε’μπόριον τείνει καί αυτό κατ’ενο
χήν είς τον ίδιον σκοπόν, ώς τό ε’σωτερικόν- μολονότι 
ό Μοντεσκιως και άλλοι σύγχρονοι οικονομολόγοι, γοη
τευμένοι άπό τήν φανταστικήν δύναμιν τοΰ περιβόητου 
ε’ μ π ο ρ ο σ ς  α 3- μ ι κ ο ΰ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς ,  τό εκ
λαμβάνουν ώς μέσον μόνον διά νά έπισύρη είς τό έθνος 
ςενικά χρήματα. ’Αλλά τοΰτο δεν άποτελεί είμή δευ- 
τερεΰον καί ασήμαντου αποτέλεσμα του εξωτερικού έμ- 
πορ.ου ό δε κεφαλαιώδης καί άληθής αύτοΰ σκοπός 
είναι νά εύκολύνη επίσης τάς άνταλλαγάς μεταξύ τών 
έθνών,^καί νά χορηγη είς αύτά νέους πόρους ε’ξοδεύ- 
σεως τών προϊόντων έκάστου τόπου, καί προμήθειας τών 
άναγκαίων του.
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Τοιουτοτρόπως τό ε’ξωτερικόν έμπόριον συντρέχει όμοΰ 
με τό ε’σωτερικόν είς τό νά καθιστώσι πλέον γόνιμου 
τήν άνθρωπίνην εργασίαν, ήτις είναι ή πηγή παντός 
πλούτου- καί αυτά τά δύο όμοΰ ηνωμένα ζωογονούν 
καί αναπτύσσουν τήν βιομηχανίαν είς υπέρτατου βαθ
μόν, ή, διά νά είπω καλη'τερον, οί λοιποί κλάδοι αυτής, 
ήγουν ή γεωργία καί ή χειροτεχνία, μηδενίζονται καί 
ε’ίαλείψονται τρόπον τινά χωρίς τής συνδρομής τοΰ εμ
πορίου.

"Οχι μόνον ώς πρός τήν βιομηχανίαν καί ευπορίαν, 
άλλά καί ώς πρός τόν φωτισμόν καί ώς πρός τό ηθικόν 
τών ανθρώπων καί τών πολιτειών, έχει άμεσον ε’πιρροήν.

Διά τών σχέσεων, τάς όπούας τό εμπορίου συγκροτεί 
ε’ξ άνάγκης μεταξύ εθνών καί ιδιωτών, ευκολύνει τήν 
διάδοσιν των φώτων άπό τόπον είς τόπον καί άπό έθνος 
είς έθνος- καί ή διάδοσις αύτη επιφέρει παμπόλλους 
ε’φευρέσεις, πρός τάς οποίας έξαιρέτως τό έμπόριον διε
γείρει ίσχυράν κλίσιν, ε’πειδή, όταν έκαστος γνωρίζη 
οτι δι’ αυτοΰ θέλει προκυψειν έκ τής άνακαλύψεως του 
ολ.ον τό δυνατόν όφελος καί πρός εαυτόν καί πρός τούς 
άλλους, ένισχύεται τότε είς τό νά άνακαλύπτη καί νά 
τελ.ειοποιή’.

Παρομοίως τό ε’απόριον, οστις είναι ό μόνος άληθής 
δεσμός μεταξύ των άνθρωπων και τών έθνών, τείνει 
θαυμασίως, ώς παρατηρεί ό Μοντεσκιως, είς τό νά ήμε- 
ρονη τά ήθη των, καί νά άναπτύσση δραστικώτατα με
ταξύ αύτών ε’κείνα τά σπέρματα τής συμπάθειας καί 
ευδιαθεσίας, τά οποία ή φύσις ε’νέσπειρεν είς τήν καρ- 
δίαν έκάστου πρός τούς όμοιους του. Διά τοΰ εμπορίου 
ό άνθρωπος λαμβάνει άκαταπαύστους άφορμάς, καί αι
σθάνεται τήν άνάγκην τοΰ νά καλλιεργή καί περιθάλ- 
πη τήν φιλίαν τών άλλίυν, με τούς οποίους εύρίσκεται 
είς άδιάκοπα συναλλάγματα- δι’ αύτοΰ καί τά έθνη 
συσχετίζονται, συναισθάνονται τήν χρείαν τήν οποίαν 
έχουν τό έν τοΰ ά/Δου, καί ούτω φ-ρονται καί άκουσίως 
αύτών είς τό νά ζώσιν είρηνικώς μεταξύ των. Παρε- 
κτός δέ τούτου ή φιλεργία καί ή εύταξία συνιστοΰν τά 
κεφαλαιώδη τοΰ εμπόρου προσόντα- καί όστις συνοικειω- 
θη με τοιαυτας εξεις καί κλίσεις, δεν είναι δυνατόν νά 
μήν άποβαίνη ωφέλιμος εις τήν κοινωνίαν, καθώς καί 
ό λ.αός, δστις σύγκειται άπό τοιαΰτα μέλη, νά μήν εύ- 
νομήται καί εύδαιμονη.

Τό ε’μπόριον, έν ένί λόγω, πανταχοΰ διαχύυει αισθή
ματα εύμενή καί είρηνοποιά, καί είς το’.ς άνθρωπους 
καί είς τάς πολιτείας, καί είς τάς μεταξύ τών έθνών 
σχέσεις- καί καθώς τό κατακτητικόν πνεΰμα διεγείρει 
πολέμους καί ταραχάς, τό έμπόριον κατ’ εναντίον λογον 
φέρει είς τήν ειρήνην καί είς τά άκόλ.ουθα αύτής καλά- 
δσον τοΰτο αύξάνει, είς τόσον εκείνο ολιγοστεύει- καί 
θέλει φθάσειν ίσως ή εύτυχής έκείνη ώρα, καθ’ ήν τό 
ε’μπόριον, θριαμβεΰον έντελώς κατά τής μανίας τών κα- 
τακτήσεων, θέλει άντικαταστηθήν είς αύτάς, καί έξα- 
λείψειν τάς μάστιγας με τάς όποιας αυται κατέθλιψαν 
πάντοτε τήν δυστυχή άνθρωπότητα.

Τοιαύτη είναι, Κύριοι, ή φύσις τοΰ εμπορίου, τοιοΰτος 
ό σκοπός του, τοιαύτη ή ωφέλεια καί τά άποτελέσματά 
του. Πολλά καί άλλα ήδύνατό τις νά προσθέση περί 
τοΰ άντικειμένου τούτου, τοΰ οποίου ή ύλη είναι άνεξάν- 
τλητος- άλλ’ ουτε ό καιρός, ούτε αί άσθενείς δυνάμεις 
μου, ούτε τό μεγαλείου τοΰ υποκειμένου, μέ τό συγχω
ρούν. Πρός τι, μ’ δλα ταΰτα, ήθελον χρειασθήν τά πε
ραιτέρω, δταν Ιχωμεν ένουπιον ημών μυρία παραδείγ
ματα, ψηλαφητώς άποδεικνύοντα δ,τι είς μάτην ήθελε 
σπουδάσειν νά παραστήση άνθρωπινος γλώσσα; Δια 
νά μήν αναφέρω τάς αρχαίας έκείνας πόλεις, τήν Κό
ρινθόν, Τύρον, Καρχηδόνα, καί τάς λοιπάς οσαι έκ τοΰ 
μηδενός ύψώθησαν διά τοΰ εμπορίου είς άνώτατον βαθ
μόν πλούτου καί εύζωΐας- διά νά μήν άναφέρω τάς άλ- 
λας έκείνας, αί όποίαι ήκμασαν εμπορικές κατά τόν 
μεσαιώνα καί άκολούθως- άρκεί νά στρέψωμεν τους 
οφθαλμούς τριγύρω ημών είς σύγχρονα παραδείγματα, 
καί θέλομεν ίδείν είς μεν τό έν ήμισφαίριον τήν ’Αγ
γλίαν περιζώνουσαν τήν οικουμένην μέ τό έμπόριον της, 
καί φθάσασαν δι’ αύτοΰ είς τόν κολοφώνα τής δόξης 
καί εύτυχίας- εις δέ τό άλλο τήν Άγγλαμερικήν, προ- 
οδεύουσαν καί αύ'.ήν γιγαντιαίως διά τοΰ εμπορίου [και 
δι’ άλλων βέβαια μέσων τά όποία συνοδεύουν πάντοτε 
τό έμπόριον) είς τήν οδόν τοΰ πολιτισμού και τής ευ
δαιμονίας. ’Αλλά τίς ή χρεία· νά προσφεύγωμεν είς 
τά ξένα, δταν μάς παρίστανται έντός τής Έλλαδος αί 
προ ολίγου εύτυχέσταται διά μόνου καί μόνου τοΰ έμ- 
πορίου νήσοι, "Υδρα, Χίος, Σπέτσαι, καί λοιπαί- δταν, 
τέλος πάντων, κείται προ οφθαλμών μας ή έξαίσιος αύτη 
πόλις, ή δικαίως όνομασθείσα π ό λ ι ς  τοΰ Έ ρ μ ο υ ,  
είς τήν οποίαν έφιλοτιμήθη ό πολιούχος της ούτος νά 
άποδείξη δλην αύτοΰ τήν θείαν τωόντι δύναμιν, πόλις, 
ήτις άνεγερθείσα άπό τά έρείπια δυστυχών άλλων πό
λεων, θυμάτων τοΰ βαρβαρισμοΰ καί τής τυραννίας, 
ύψώθη ώς διά θαύματος έν ροπη οφθαλμού είς τόν άπί- 
στευτον βαθμόν τούτον τής ευτυχίας- πόλις, έν ένί λόγω, 
δπου δέν είναι υπερβολή νά έκφωνήση τις, δτι τό έμπό
ριον, παλαίον έναντίον μυρίων κινδύνων καί έμποδίων, 
ήδυνήθη νά μετατρέψη πέτρας καί βράχους είς χρυσόν 
καί άργυρον !— Κ. Π λ α τ τ ς .

Ο  Α Α ΙΛ Ε Τ Ο θ  Λ Ε Τ Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Ο Σ ,
Η  Φ Α Λ Α Κ Ρ Α Ε Τ Ο Σ .

Τ η ν  έπομένην ζωηράν περιγραφήν τοΰ Φαλακρού ή  
Λευκοκεφάλου Άετοΰ, καί τών ληστρικών αύτοΰ εξεων, 
άποσπώμεν έκ τοΰ τετάρτου τόμου τής Άμερικανής 
’Ορνιθολογίας τοΰ Ούίλσωνος.

Είς τόν περιβόητον καταρράκτην τοΰ Νιαγάρα* 
καταφεύγουσι πάμπολλα, τών άρπακτικών όρνέων, τό
σον διά τούς έκεί προμηθευομένους ίχθΰς, δσον διά τά 
πολυπληθή πτώματα σκιούρων, δορκάδων, άρκτων, καί 
διαφόρων άλλων ζώων, τά όποία, τόν ποταμόν ζητοΰν-

* Ί δ ε  ΆπβΟ. Τ ό μ . Β '. Σ ελ . 69.
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τα νά διαβώσιν άνω τοϋ καταρράκτου, έλκονται είς 
το ρεύμα, καί κατακρημνίζονται εις τον φοβερόν κόλ
πον, όπου, μεταξύ των βράχων οίτινες περιορίζουσι 
τα ορμητικά υδατα, παρέχουν άφΒονον ευωχίαν είς 
τον γύπα, τον κόρακα, κα'ι τον Φαλακράετον, το υπο
κείμενον της προκειμένης περιγραφής.

Τον όρυιν τούτον πρέ πολλοϋ γνωρίζουν οί φυσικοϊ- 
στορικοί, καΒό καί εις τάς δύο ηπείρους υπάρχοντα, 
συναντώμενον δε κατά το μάλλον καί ήττον άπό υψη
λότατου βόρειον πλάτος μέχρι των συνόρων της διακε
καυμένης ζώνης, άλλ’ ώς έπιτοπλεϊστον είς τά παρα- 
Βαλάσσια, καί παρά τάς δχΒας καί τούς βράχους 
των μεγάλων λιμνών καί ποταμών μας. Φύσει πέπλα- 
σμένος διά ν’ άντέχη είς τό δριμύτατον ψύχος- ζών 
Επίσης άπο της Βαλάσσης καί της ξηράς τά προϊόντα- 
καί τοϋ άνεμου αύτοϋ ταχυπετέστερος· μηδέν φοβού
μενος παρά τον άνΒρωπον- καί άπο τά αίΒέρια υψη 
όπου άναβαίνει συμπεριλαμβάνων είς Ιν βλέμμα άκατα- 
μέτρητον εκτασιν δασών, άγρών, λιμνών, καί ωκεανού · 
φαίνεται, κατά συνέπειαν, πάντη άδιάφορος είς τάς 
Εκ τών ωρών τοϋ ε’νιαυτοϋ μεταβολάς· καΒότι είς ολί
γα λεπτά ε’μπορεΐ νά μεταβη ε’κ Βέρους είς χειμώνα, 
ε’κ τών κατωτέρων είς τά άνώτερα της ατμόσφαιρας 
μέρη, το οίκητήριον άτελευτήτου ψύχους,— καί έκεΓΒεν 
πά>ιν νά καταβη, όπου άγαπα, είς τάς διακεκαυμένας 
η τάς κατεψυγμένας της γης χώρας. Εύρίσκεται 
λοιπόν καΒ’ όλας τάς ώρας τού Ενιαυτού είς όσους τό

πους εκλέγει προς κατοικίαν- ουτοι δε, ώς προείπαμεν, 
διά την προς τούς ίχΒϋς σφοδράν αύτοϋ κλίσιν, είναι 
γενικώς οί μέ Βαλάσσας, ποταμούς, καί λίμνας γειτο- 
νεύοντες.

ΠρομηΒευόμενος την άγαπητήν ταύτην τροφήν, δει
κνύει μέ τρόπον πολύ άξιοσημείωτον τό πνεύμα καί την 
δραστηριότητα τοϋ χαρακτηρός του, όστις είναι άγρι
ος, στοχαστικός, τολμηρός, καί τυραννικός- αί ιδιότη
τες αυνΒ. φαίνονται είς ιδιαιτέρας μόνον περιστάσεις· 
άλλ’ όσάλ.; βάλλει αύτάς είς Ενέργειαν, ύπερβαίνουσι 
πάσαν εν ’ΐότητα. Υψηλά καΒημενος ε’πάνω είς 
ξηρόν κλάδον γιγαντιαίου τίνος δένδρου, δΒεν τον πα
ρουσιάζεται Βεωρία εκτεταμένη της γειτονικής παρα
λίας καί τοϋ ωκεανού, βλέπει άταράχως τά κινήματα 
τών διαφόρων καί πολυαρίΒμων πτηνών, όσα υποκάτω 
ε’πιμελώς είς τό έργον αυτών ε’νασχολοϋνται,— τούς 
καταλεύκους λάρους, βραδέως τον άέρα διασχίζοντας,—  
νήσσας, την Επιφάνειαν άγεληδόν διαπλεούσας,— γε- 
ράνους σιωπηλούς καί άγρυπνους, είς τά έλη περιφε
ρόμενους,— κλαγγώδεις κόρακας, καί όλα τά πτερωτά 
πληΒη, όσα την τροφήν πορίζονται άπό την εύμεγέΒη 
ταύτην ύγράν άποΒήκην τής φύσεως. Υψηλά ύπερά- 
νω τούτων όλων ίπταται είς, τό σχήμα τοϋ όποιου 
εύΒύς στήνει την προσοχήν του. Άπό τό κυρτότατου 
αυτού πέτασμα, καί τον αιφνίδιου είς τον άέρα κρε- 
μασμόν, γνωρίζει ότι αύτός είναι ιέραξ άλιευτικός, 
προετοιμαζόμενος νά πέση κατά τίνος ίχΒύος ταλαί
πωρου. "Ολος Εμψύχωσις καί ζωηρότης, σταΒμίζε- 
ται επί τοϋ κλάδου μέ πτέρυγας ήμισανοιγμένας, πε- 
ριμένων τό τέλος. Προς τά κάτω, μέ ταχύτητα βέ
λους ε’ξ ουρανού, πίπτει τό μακρυνόν τής προσοχής του 
άντικείμενον, ό δέ βρυγμός τών πτερύγων αύτου φΒά- 
νει είς τά ώτα, Ενώ βυΒίζεται είς τό πέλαγος, κάμνων 
τά κύματα ν’ άφρίζωσιν ολόγυρά του ! Την στιγμήν 
ταύτην πυρόνει τοϋ άετοϋ τό ζωηρότατου βλέμμα- ίσά- 
ζων δέ τόν τράχηλον διά πέτασμα, βλέπει τον ίέρακα 
έκ τού υδατος άνακύπτοντα, μέ τό Βήραμά του άγω- 
νιζόμενον, καί άναβαίνοντα είς τά όψη μέ περιχα
ρείς καί Βριαμβευτικάς κλαγγάς. Αυται είναι τό 
σημεϊον διά τόν ήρωά μας, όστις, χυνόμενος είς τόν 
άέρα. διώκει πάραυτα, καί ταχέως προφΒάνει τόν αλι
ευτικόν ίέρακα- έκαστος προσπαΒεΐ μέ δλην αύτοϋ 
τήν δύναμιν νά ΰψωΒή ύπέρ τόν άλλον, έπιδεικνύοντες 
είς τάς άεροδρομίας ταύτας τά πλέον κομψά καί με
γαλοπρεπή κινήματα. Ταχέως προβαίνει ό άφορτος 
άετός, καί ήδη μέλλει νά φΒάση τόν άντίπαλον- τότε, 
μ’ αιφνίδιου κλαγγήν, άπελπισίας βέβαια, άγανα- 
κτήσεως καί άράς, άφίνει ουτος τό όψάριον ό άετός, 
ζυγιζόμενος μίαν στιγμήν, ώς διά νά όμματιάση Εντε
λέστερου, καταβαίνει ώς ί άνεμοστρόβιλος, άρπάζει 
αύτό μέ τούς όνυχας πριν Εγγίξη τό ΰδωρ, καί φεύ
γει σιωπηλώς είς τά δάση, όπου ευωχείται άπο τό 
άδίκως άποκτημένον λάφυρόν του.


