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Γ Ε ΡΜ Λ Ν 0Σ τις, δ Δόκτωρ Κ άρλ Αύγουστος Μεϋερ, 
έξέδωχεν εις τό ’Ολδεμβούργον δύο τόκους άξιολό- 
γων επιστολών περί τή ς Ν εαπόλεω ς καί των κατοί
κων αυτής· όλίγα  δέ τινα άποσπασμάτια έκ τού δευ
τέρου τόμου φρονούμεν δτι θέλουν εισθαι ώ φέλιμα  
εις τους άναγνώστας.

Περί των ιερέων καί μοναχώ ν τής Ν εαπόλεω ς ιστο
ρεί δ συγγραφεύς π ολλά  παράδοξα- αλλα  τρεφει προς 
αύτούς, καίτοι ένόχους πολλώ ν μικρών αμαρτημά
των, εύνοϊκώτατον αίσθημα. « 0  Λατίνος τής Ισπα
νίας,»  λ έγει δ κύριος Μ έύερ, « είναι θρησκομανής, 
ά λ λ ’ ούχί καί δ τής ’Ιταλίας. Α ναθεματίζει μέν 
τον Λουθηροκαλβινισμόν έξ ολης ψυχής, άλλα^ τδ αύ- 
τδ πράττει καί εις τον ’Ισλαμισμόν και τον Ιουδαϊ
σμόν, καί τόσον όλίγην πραγματικήν γνώσιν εχει 
του πρώτου, όσην τώ ν δυο δευτέρων. Προς έκαστον 
όμως Διαμαρτυρόμενον άτομικώς όεν αίσθανεται δυσ
μένειαν- ά λ λ ’ έξ εναντίας, φέρεται πρός αύτόν φιλο- 
φρόνως, καί περιποιείται αύτδν μετ άόκνου έπ ιμ ε-  
λ εία ς. ’Ενταύθα, ως καί εις πάσαν άλλην σχέσιν, 
δεικνύεται ή εύνοϊκή καί σχεδόν παιδική όιάθεσις 
του Ιταλού, καί ούδετερόνει τήν μισαλλοδοξίαν, ήτις  
μ ετά  τοσαύτης σπουΰής ένσταλάζεται είς τό πνεΰ-

Ρ “  τθυ->> .  Λ,
Τινές τών έπαιτών καλογήρων, ή τών καθ ¿δον

ιεροκηρύκων τής Ν εαπόλεω ς, έχουσι θαυμαστήν επιβ- 
¿οήν έπί τών Λαζαρόνων. Ενός αυτών, Ρόκκου δνο- 
μαζομένου, Δομινικανού, σώ ζεται η φημη και με ι.α 
θάνατον, καί μάλιστα διατηρούνται πάμπολλαι^ ρή
σεις αύτού εύφυέσταται. Ενίοτε οί λογοι του ησαν 
πικρότατοι, καί είς άλλον μικροτέραν ύπόληψιν εχον- 
τα  μεταξύ τού λαού ήθελον επισύρει τήν έκδίκησιν 
τής δημοσίου άρχής- ά λ λ ά  τόν Ρόκκον έτρεμε καί 
αυτή ή άστυνομία. Μίαν τών ήμερών έκήρυττεν 
είς τό  πλήθος έν τή  δημοσίω άγορα* « Σήμερον,»  
εϊπεν, « έχω  κατά νοΰν νά βεβαιωθώ άν δντως μ ετα -  
νοήτε από τάς άμαρτίας σ α ς .» Τούτο δ είπων, ηρ- 
χισ ε  μετανοητικόν λόγον, οστις έκαμε τό πεπωρω- 
μένον πλήθος νά άνατριχιάση- ένψ δ απαντες ησαν
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γονυπετεΐς, βρύ^οντες τούς όδόντας, καί τύπτοντες 
τά στήθη, καί δεικνύοντες παν εξωτερικόν σημείον 
συντριβής, αίφνιδίως έξεφώνησεν, « Οσοι αληθώς με
τανοείτε από τάς άμαρτίας σας, υψώσατε τάς χεί- 
ρας.» Δεν έμεινε κάνεις τών παρευρεθέντων, δστις 
δέν άνέτεινε παρευθύς άμφοτέρους τούς βραχίονας.
« Αγιε Α ρχάγγελε Μ ιχαήλ,» έξεφώνησε τότε δ Ρο'κ- 
κος, « δστις με τήν άδαμαντίνην σου ρομφαίαν ϊστα- 
σαι πλησίον τού δικαστικού βήματος τού θεού, κα- 
τάκοψόν μου πάσαν χείρα, ήτις ύποκριτικώς άνηγέρ- 
θ η .» Αμέσως πάσα χειρ κατεβιβάσθη, καί νέος χε ί
μαρρος έπιπλήξεων κατέσκηψεν είς τό αμαρτωλόν 
άκροατήριον διά τήν άμετανοησίαν καί διαστροφήν 
των.

0  Ρόκκος, λ ο γο μ α χ ώ ν  ποτέ προς τινα ίσπανόν, 
κατεσίγασεν αύτόν δμόσας δτι δέν εδρίσκεται ί σ π α  - 
νό  ς άγιος έν τω παραδείσιο. Ε ίς τό άκουσμα τούτο 
δ άντιφερόμενος έμεινεν έκθαμβος, ά λ λ ’ δ Ρόκκος 
άπέδειξε τήν αλήθειαν αύτού, ούτω πως-

« Κατ’ άρχάς,» είπεν, « ολίγοι τινές Ισπανοί έλα- 
βον τήν είσοδον είς τόν παράδεισον άλλά τοσοΰτον 
έκάπνιζον, ώστε ή Παναγία καί αί λοιπαί άγιαι παρ
θένοι έπασχον κάκιστα- όθεν δ Αγιος Πέτρος μετά 
πολλήν σκέψιν έπενόησε τόν έφεξής τρόπον τού ν’ 
άπαλλαχθή τοιούτων δυσαρέστων ξένων, έστειλε 
κήρυκα είς πάν μέρος τού παραδείσου νά διακηρύξη 
δτι ταυρομαχία έμελλε νά συγκροτηθή έξω τής πύ
λης. Οΐ Ισπανοί άγιοι, τούτο άκούσαντες, έξήλθον 
απαντες άνευ ούδεμιάς έξαιρέσεως, νά ϊδωσι τόν είς 
αύτούς πολυπόθητον αγώνα- εύθύς δ’ άφοΰ όλοι έκ- 
βήκαν, δ άγιος Πέτρος έκλεισε τήν πύλην, καί έφρόν- 
τισε νά μή μεταεμβή πλέον Ισπανός.»

0  Ρόκκος έζησεν είς βαθύ γήρας. Ολίγον τι πρέ 
τής έν Νεαπόλει έπαναστάσεως άναφέρει αύτόν άλλος 
Γερμανός περιηγητής. 0  Ρόκκος, τόν καιρόν έκεϊ- 
νον, ήτον όγδοηκοντούτης, καί έπασχε δεινώς άπό 
τήν ποδάγραν· άλλ’ ή εύφυία του έμενεν άκαταδά
μαστος, καί έλεγεν δτι ειχεν άπόφασιν νά καταπο- 
λεμή τόν διάβολον μέχρι έσχάτης πνοής. 0  Φερ- 
δινάνδος Α., δστις ήγάπα πάν δ,τι συνείχετο μέ τά 
δημοτικά ήθη τής πρωτευούσης του, έρείκνυε μεγά»
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λην εύνοιαν εις τόν Ρόκκον, και ώμΓλει προς αύτόν 
έκ των παραθύρων του παλατιού του.

Μίαν εκατοστήν σελίδων άφιερόνει ό Μεύερ είς 
τούς ιερείς, τά ¡μοναστήρια, καί τάς ποαπάς καί λι
τανείας' εχει οε και πολλούς λόγους καταγεγραμ- 
,αένους έπίσης ψυχωφελείς, ώς ό του Ρόκκου. Αλλ’ 
ένω διηγείται τάς θρησκευτικάς μωρίας των Νεαπο- 
λιτών, ομολογεί είλικρινώς Οτι καί είς πολλάς των 
εν Γερμανία Λατινικών πόλεων δύναται ό ξένος νά 
εύρη περισσήν ύλην πρός χλευασμόν. Καθώς είς 
τήν έν Νεαπόλει εκκλησίαν "τής αγίας Κιάρας σώ
ζεται μετα των άλλων λειψάνων καί γνήσιόν τι δείγ
μα τού γάλακτος τής Παναγίας, όμοίως καί είς τό 
Ακυίσγρανον τής Γερμανίας παρίσταται θαύμα έξι— 
σούμενον μέ τούτο- διότι μέχρι τής σήμερον ό χι- 
των τής Παναγίας, και μάλιστα στυμμα τι γάλα
κτος έπ’ αύτοΰ, δεικνύεται μετ’ εύλαβείας είς τούς 
θαυμάζοντας πιστούς!

Από τάς εκκλησίας μεταβαίνει ό συγγραφεύς είς 
τα θέατρα' και ή μεταξύ των όύο διαφορά, κατά τήν 
φράσιν του, συνίσταται μόνον^ίς τό είδος των παρι- 
στανομένων δραμάτων. Καί όμως ό κύριος Μευερ 
δέν είναι κατ’ ούδένα τρόπον έμπαίκτης.

Η θρησκεία, λεγει, τον Ν εχπολιτου είναι θρησκεία της φαν
τασίας και της ποιησεως. Ο  αόρατός αιώνιος 01ος α πέχε ι ix.sc- 
χράν α -  αυτου. Ο  ¿σταυρωμένος Χ ρίστος φοβίζει αυτόν, κα ί- 
τοι συνεχώς βλεποντχ τήν εικόνα του ό χ ι μόνον εις τήν εκκλησίαν 
καί τό παρεχκλήσιον, άλλα κα ι είς τήν γω νίαν έχάστης όδοΰ, xcct 
είς τήν μ όνα ζαν αύτήν του δάσους. Ί Ιέ ρ α σ μ ία  ΛΙαδόννα, ή αει
πάρθενος μητηρ , η  συνενονσα εν τώ  προσωπω αότης παν ο,τ ι  ή ! 
γυνή εχει ώραϊον καί άξιαγόπη-ον- χαί οί α γ ιώ , ποτέ μέν άνθρω- I 
ποι ως αύτός, νυν οέ τόσον δεδοξασμε'νοι, τόσον μακάριοι' ούτοι 
χωροΰσι μάλλον εις τήν κεφαλήν του, καί εφελχόουσι τήν ά γά - 
πην του ενώ μειδιώσιν επ ’ χύτου από τά  θυσιαστήρια χα ί τά  ει- 
χονοστάσιά των. Τ ά  ξεβα μμένα  ξύλινα είδωλα, χαίτο ι άγροίχως 
γεγλυμμε'να καί π α χυ λ ώ ; χεχρω ματισμε'να , δέν φαίνονται άμοιρα 
κάλλους είς τους οφθαλμούς του απαίδευτου χωρικού. Ε να τεν ίζε ι 
είς αύτά μέ είδος έχστάσεως, προσεύχεται είς χύτά μετά ζήλου, 
κ α ι μετά σχεδόν παιδικής τίνος ταπεινοφροσύνης εκχέει ενώπιον 
αυτών πασαν λύπην, ή τις χαταβαρύνει τό πνεύμα του. Κ αί αύ- ( 
τος δ ληστης εν τη  μοναξια των ορέων του γυρινόνει τήν κεφαλήν j 
Ινώ  διαβαίνει ά π ’ έμπροσθεν της Μαδόννας· χά μ νε ι τον σταυρόν | 
του, μορμυρίζει τό ΙΙάτερ  ή μ ώ ν , και δέν λησμονεί νά ύπαχούση | 
τήν εντολήν τήν Ιγγεγραμμένη ν υπό τό είδω λον—

Ο perregrin che passi per la via,
Non ti  scordar di sakilar Moria-

Κ πεται συνέχεια .

ΚΑΙΝΟΦΑΝΗΣ ΕΚΛΙΚΡΣΙΣ. 
ΠΑΡΑΔΟΞ0Ν τι φρόνημα τρέφσυσιν αί φυλαί τής 
Ινδίας περί έκδικήσεως. Πιστεύουν δτι τιμωρουσι' 
πολύ μάλλον τόν βλάψαντα αύτούς έάν καταστρέ- 
■ψωσι τάς μετά Θάνατον ελπίδας του, παρ’ έάν όπωσ- 
οήποτε κακοποιήσωσιν αύτόν έν τώ παρόντι κόσμω. 
Πρός διασάφησιν τούτου καταχωρούμεν τά επόμενα.

0  ταγματάρχης Τόμλινσωνήτο στρατιωτικός με
γίστης ύπολήψεως, καί προσέτι ένήργει ώς πολιτι-

| κός διοικητής τού νομού των Ινδιών όπου ¿στάθμευε- 
διωρίσθη δέ καί φορολόγος περί τά έκατόν μίλια 
έκ της Πούνας. Είς τήν θέσιν ταύτην προεβιβάσθη 
διά τήν δραστηριότητα καί τόν ζήλόν του,— διά τήν 
βεβαιότητα οτι ήθελεν έκτελεί πάραυτα τάς διατα- 
γάς της κυβερνήσεως· άλλ’ επειδή αί διαταγαί αύ- 
ται διελάμβανον νά προσπαθήση κατά πάντα τρόπον 
νά συνάξη τούς καθυστερούντας φόρους, ή νέα θέσις 
ήτο προδήλως ακανθώδης.

Περιοδεύων είς τόν νομόν του, ήρεύνα προσωπι- 
κώς περί έκάστου χρεωφειλέτου· πρός δέ τοίς άλλοις, 
διέταξε καί τινα τών εντοπίων, όνόματι Ιεσσεοίαν 
Σύνδ, νά πληρώση πάραυτα τό είς τήν κυβέρνησιν 
χρέος του. Ó Ιεσσερίας άπήντησεν οτι, πάμπτωχος 
ών, δέν ήδύνατο κατ’ ούδένα τρόπον νά έζοφλήση αυ
τό, καί έπεκαλεϊτο τήν συμπάθειαν καί.τό ελεος τού 
φορολόγου. Πρωτόπειρός τις ήθελεν άπατηθήν ύπό 
τής φαινομένης άπελπισίας τού ικέτου. Αλλ’ ά 
Ί'όμλινσων ήτον αρχαίος στρατιώτης, καί όχι τόσον· 
εύαπάτητος· ώστε διέταξε τόν άνθρωπον ή νά παοα- 
όοθή ώς αιχμάλωτος, ή νά πληρώση τό άργύριον. 
Ο πανούργος Ινδός είδεν οτι ό Ευρωπαίος δέν ήδύ

νατο ν απατηθή· δθεν, πλήρης άγανακτήσεως καί 
κακίας διά τήν άποτυχούσαν ύπόκρισιν, έμέτρησε πα
ρευθύς τόν άριθμόν τών άπαττουμένων ρουπείων, καί 
μετά πολλών ταπεινότατων προσκυνήσεων ήκολού- 
θη,σε τόν απερχόμενον φορολόγον είς το άκρον της 
κώμης· έπειτα ό εξέχεε κατ αύτού, μόλις άποαα- 
κρυνθέντος, τοις πλέον φρικώδεις άράς.

Τό προσεχές έτος, ό ταγματάρχης Τόμλινσων· 
προσεκαλεσε τούς έντοπίους νά. παρευρεθώσιν εις τινα. 
συνέλευσιν, συγκροτηθεϊσαν είτε πρός κοινοποίησιν 
διατάγματός τίνος τής κυβερνήσεως, είτε πρός άπαί- 
τησιν αφειλομένων χρημάτων—διότι δέν ένθυυ,ού- 
μαι ακριβώς—άλλά τό πράγμα είναι άδίάτορον ab
ita ότι πρασεκλήθησαν, καί τωόντι παρευρέθησαν..

Ενώ δ έκάθητο ο φορολόγος έν έπισήμιμ στολή, 
παρόντος καί τού γραμματέως του καί τινων άλλων 
οικιακών, έφανη έν τώ μέσω τού συρρέοντας πλήθους 
και ο Ιεσσερίας Σύνό, κρατών νήπιον τέκνον είς τάς 
άγκάλας. V) ταγματάρχης είχε διόλου λησμονή
σει τόν άνθρωπον, καί τόν τρόπον καθ’ ον ήνάγκασέ 
ποτε αυτόν νά πληρώση τά καθυστερήματά του- καί 
ισως δεν ήθελε ποσώς τόν άναγνωρίσειν, έάν εκείνος 
δέν προέβαινε τολμηρώς είς τούς προποδας τής πέ
τρινου κλίμακος, ήτις ήγεν εις τήν Ιδραν τού αξιω
ματικού.

" Μ ενθυμείσαι, έξοχώτατε.;·· ήρώτησεν d εντόπιος, κό- 

πτων μέχρι εδάφους- « ό μέγας Αγγλος ενθυμείται άρα 
γετόν  πτωχόν Ινδόν, όστις ήναγκάσθη πέρυσι νά πληρώση 
τα προ πολλοΰ χρεωστουμενα;»
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·« Βέβαια,” άπεκριθη ό Τόμλινσων.
« Εγώ είμαι, άριστε φορολόγε, εγώ είμαι, όστις εμέτρη- 

σα καί τό τελευταίον λεπτόν μου, ένω τό βρέφος τούτο, το 
έν ταΐς άγκαλαις μου, καί ό γηραλέος πατήρ του σχεδόν 
¿λιμοκτονούντο. Εγώ είμαι, όστις κατ’ εκείνην τήν στιγ
μήν εύχη'θην είς τους θεούς τών πατέρων μου νά ζη'σω νά 
εκδικηθώ κατά του έξολοθρευτού της τύχης καί τής ευ
δαιμονίας μου, καί, τώρα ιδού εκπληρώ τόν όρκον.»

Ο φορολόγος άνεπήδησε, φαντασθεις οτι ο άν
θρωπος έμελλε νά τόν προσβάλη. Εκείνος, έξ έναν- 
τίας, συρθείς άταράχως £ν βήμα εις τά όπίσω, έσή- 
κωσεν αίφνης τό τέκνον υψηλά υπέρ κεφαλής του, 
καί, πιάσας αυτό άπό τήν πτέρναν, έτίναξε τήν κε
φαλήν του επί τής κλίμακος, καί έξέχυσε τους μυε
λούς του. Στραφείς έπειτα είς τον πεφρικότα άξιω- 
αατικόν, ήσύχως έπρόσθεσεν, « ίδού, ή έκδίκησίς 
«.ου! Τό τέκνον, τό νεκρόν κείμενον έμπροσθέν σου, 
ήτο τό μονογενές μου, τό φίλτατόν μου ! Τό ήφά- 
νισα—τό έθυσίασα είς τόν θεόν τής έκδικήσεως, και 
τό πολύτιμον αίμά του εστω έπι κεφαλής σου ! Συ 
είσαι δ φονεύς του" τό έφόνευσα έν δνόματί υου. ήδη 
περιπατεί έν τή κοιλάδι τού θανάτου, έπικαλουμε- 
νον έκδικησιν κατά σοΰ, όστις είσαι ο άληθης δολο
φόνος του. Αν είχον άλλο τι άγαπητότερον, τό έθυ- 
σίαζον ασμένως, ώστε νά έξασφαλίσω τήν ποινήν σου 
είς τόν μέλλοντα κόσμον. ΐξεδικήθην, κατά την 
επιθυμίαν τής ψυχής μου.»

Ο άθλιος πάραυτα συνελήφθη, καί έόικάσθη μετ 
ολίγον. ’Αντί δέ νά ζητήση νά μετριάση τό έγκλη
μά του, έσεμνύνετο εις αυτό' άντί νά λαλή περι τού 
πραχθέντος ώς γενομένου άπερισκέπτως έν στιγμή 
προσωρινής μανίας, έδικαιολόγει αύτό σοβαρωτατα' 
προσθέτων δτι, άν άπέφευγε τόν επικείμενον όλεθρον, 
ήθελε θυσιάσει καί άλλους, διά νά έπιβαρύνη τήν 
κόλασιν τού εχθρού του. Οθεν καταδικασθεις, εθα- 
νατώθη.

Μετ’ όλίγας ήμέρας ύπήγέ τις είς τό γραφείον τού 
φορολόγου νά ζητήση τόν συνήθη μισθόν δια την εκ- 
τελεσιν τής πρώην κεφαλικής ποινής. Λαβών οέ το 
άργύριον, καί ήδη άναχωρών, ήρωτήθη χάριν άπλής 
περιεργείας παρά τού ταγματάρχου πώς ώνομάζετο- 
« Σύνδ, λ άπεκρίθη' — τό όνομα τού θανατωθέντος κα
κούργου.— 'Η σύμπτωσις έφάνη παράξενος εις τόν 
Αγγλον.

»έχει; συγγένειαν με τόν άποθανόντα 
» 0  πατήρ του είμαε, αύθέντα.”
“ Καί τόν υιόν σου έκρεμασας
« Τί νά κάμω, αύθέντα; Ητο γραπτόν είς τόν υιόν μου. 

Αν εγώ δέν έξεπλη'ρουν τά τελευταία χρέη προς αυτόν, 
άλλος τις ήθελε τά εκπληρώσει- καί επειδή ήμεθα ηόη

αρκετά πτωχοί, ήθελεν είσθαι άμαρτία νά ώφεληθή άλλος 
τις άπό τήν δυστυχίαν μας.»

« Καί δέν ήσθάνθη; συντριβήν, λύπην διά τό γεγονός 
«Αύθέντα, γραπτόν ήτον είς τόν υιόν μου- έγεννηθη, 

ώστε ν άποθάνη τοιουτοτρόπως. Τοιαυτη ήτον ή μοίρά 
του- καί διά τι νά λυπηται ό πατήρ του;·>

Μέ ταπεινόν δέ αποχαιρετισμόν, καί μέ πολλάς 
ευχαριστίας διά τόν μισθόν του, άπηλθεν 6 δήμιος 
τού ιδίου αύτού υιού άπ’ έμπροσθεν τού έκπεπληγ- 
μένου φορολόγου.

Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν  Γ Λ Α Υ Κ Ω Ν .

ΤΗΣ γλαυκός ύπάρχουσι πολυάριθμα είδη- οκα δε πρεπει 
νά θεωρώνται ώς νυκτερινοί λησται, οϊτινες, άνίκανοι νά 
θηρεύωσι τήν ημέραν, άρπάζουσιν είς τάς σιωπηλάς ώρα; 
του ύπνου καί τής γενικής άναπαυσεως.

0  οφθαλμός τού νυκτινόμου τούτου άρπαγο; παρεμφέ- 
ρει πολύ κατά τόν σχηματισμόν με τον τής τιγρι^ος καί 
τού αίλουρου, καί έχει τήν ιδιότητα τού να δεχηται τάς 
ακτίνας τού φωτός μέ τόσην αφθονίαν, ώστε βλέπει και 
είς τόπους σχεδόν σκοτεινούς- αλλα μολονοτι η λαμψι; 
τής ήμέρας θαμβόνει τήν όρασιν τών γλαυκών, δεν δύ- 
νανται όμως νά διακρινωσι το θήραμα των εις τό βαθυ 
σκότος τής νυκτός. Τό φέγγος τής σελήνής είναι το κα- 
ταλληλότερον, καί διά τής βοήθειας αύτοΰ κατορθοΰσι τά 
μέγιστα- όπόταν δέ τούτο λείπη, άρχίζουσι τας λεηλασίας 
μετά τήν δύσιν τού ήλιου, τελειονουσαι αυτας πριν εξ ολο
κλήρου νυκτώση· καί, άν δέν έχωσιν ικανήν τροφήν μέχρι 
τής εφεξής εσπέρας, άνανεόνουσι τας έπιδρομας των περί 
τά χαράγματα.

Ολα τά τών γλαυκών είδη έμποροΰν νά διαιρεθώσιν είς 
δύο κλάσεις, τήν κερασφόρον, καί τήν άκέρατον. Τά κέρατα 
αύτών δέν είναι είμή ¿λίγα τινά πτερά τεθειμένα άνωθεν 
τών ώτων, καί ίστάμενα όρθια εκατέρωθεν τής κεφαλής, 
είς τρόπον ώστε φαίνονται όμοια δυο κέρατων. Τής κλα- 
σεως ταυτης υπερέχει ό Βυας, φαινομενος, κατά πρωτην 
δψιν, ισομεγέθης μέ άετάν, άλλα κάτ αλήθειαν πολυ μικρό
τερος- τά σκέλη, τό σώμα, αί πτέρυγες, και ή ουρά του 
είναι βραχύτερα- άλλ ή κεφαλή του ποΛυ μεγαλητερα, 
πλατυτέρα, καί παχύτερα- τά κέρατα σύγκεινται απο πτερά 
σχεδόν τριών δακτύλων τό μήκος, ατινα δύναται να ΰψόνη 
καί νά ταπεινόνη κατ αρέσκειαν· οί οφθαλμοί του είναι με
γάλοι και διαφανείς, περικυκλωμένοι άπό ϊριν χρυσοειδή- τά 
ώτά του είναι μεγάλα και βαθύτατα- τά πτερά του κοκ
κινωπά μελάγ/ροινα, σημειωμένα έπι τών νωτων μέ μαυ- 
ρας καί κιτρίνας κηλίδας- άλλ έπι τής γαστρός επικρατεί 
τό δεύτερον ^ρώμα- απο άκρου εις ακρον, το μήκος τών 
πτερύγων είναι πέντε ποόών. γ

Μετά τόν Βύαν έπεται κατά τό μέγεθος ό Ωτας, ούτι- 
νος αί πτέρυγες, εκτεταμένα·, ούσαι, εχουσι μόνον τριών πο- 

1 δών μήκος. Τά κέρατα τού πτηνού τούτου σύγκεινται
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Ό Bu«f,
¿κο ίξ πτερά, περί τον ?να δάκτυλον μακρά. Υπάρχει 
δέ καί μιχρότερον είδος κερατοφόρου γλαυκός, ό Σκώψ, ολί
γον τι ριεγαλητερος του χοσσύφου· τα κέρατα τούτου συνί- 
βτανται έξ ένός μόνον πτερού υψωμένου εκατέρωθεν τις 
κεφαλής.

Ή  Σ  τ  ρ ί  γ  ξ .

Των άκερατων γλαυκών υπάρχουν ωσαύτως διάφορα 
εϊδιπ' τα άρχαϊα ονόματα Νυκτικόραξ, Ασκάλαφος, Αί- 
γωλιός, καί Στρίγξ πιθανόν ότι δτ,λοΰσι γλαύκας τις πλά
σεως ταύτνις' εις ποϊόν όμως είδος έφτ,ρμόζετο έκαστον 
όνομα, άγνοουμεν επ’ ακριβές. Πάμπολλαι γνωρίζονται 
σήμερον άγνωστοι εις τούς αρχαίους· εξ ών άναφέρομεν 
μόνον την μεγάλην γλαδκα του Τδσονείου Κόλπου, ητις 
είναι ή μεγίστη όλων των νυκτινόμων τούτων άρπάγων, 
καί τόσον λευκή, όσον ή πέριξ αυτής χιονοσκεπής χώρα.

όλ* τά ζώα τής φυλής ταυτης, καίτοι διάφορα το μέ
γεθος καί τό πτέρωμα, ομοιάζουν εις τό ότι θηρευουσι διά 
νυκτός· συλλαμβάνουσι δέ πτηνά, μυς, καί σαύρας, άτινα 
κατατρώγουσιν άδηφάγως· διότι μία γλαύξ νομίζεται ιση

μέ έξ αίλουρους εις τό έζολοθρευειν τούς μυς, ο'ίτινες τοσά
κις άφανίζουσι τον σίτον.

έπειδή τά πτηνά ταΰτα δεν δύνανται νά υποφέρω«· 
την λάμψιν του ήλιου, άγαπώσι νά κρύπτονται εις σκο
τεινά καταγιόγια- γενικώς εις σπήλαια βράχων, ερείπια 
πύργων, κωδωνοστάσια εκκλησιών, ή κοίλα δένδοων. Εν
τεύθεν έκπεμπουσι την ΰπόκωφον θρηνώδη φωνήν, ή τις κά- 
μνει τοιαύτην ριελαγχολικήν έντύπωσιν έπί τού νοός- την 
κραυγήν μάλιστα τής στριγγδς ϋπέλαβαν πάντοτε οί δει- 
σιδαίμονες ώς προάγγελον δυστυχίας καί πρόδρομον συμ
φοράς.

Αλλ’ ενόσω ή γλαύξ ένασχολεΐται είς ζήτησιν τροφής, 
δέν κάμνει τον παραμικρόν ήχον, θέλουσα διά τής σιωπής 
νά έπιπέσ·/) αίφνης κατά των μικρών ανύποπτων ζώων. 
Καί άν μεν επιτυχή, επιστρέφει ταχέως εις τό μοναχι
κόν της καταγώγιον· εάν δ’ άποτύχη, εξακολουθεί πολλά- 
κις την καταδίωξιν μέχρι τής προσεγγίσεως τής ή μέρας, 
ήτις ενίοτε προφθάνει αύτήν άργοποροΰσαν, καί θαμβόνεε 
καί συγχέει αύτήν έπί τοσουτον, ώστε, αδυνατούσα πλέον 
νά έπανέλθη είς τό ζοφώδες καταγωγών, προστρέχει είς 
το τυχόν δένδρον, όπου, εί δυνατόν, νά κρυφθή άπό παρα- 
τήρησιν. Αλλ’ ανακαλύπτεται πολλάκις* καί οί μικροί 
εχθροί της, συναισθανόμενοι ότι ή λαμπρότης τού ήλιου, 
καθιστάνει αύτήν άνίσχυρον, τήν προσβάλλουσι παμπλη- 
θεί, έπιχαιρεκακοΰντες είς τήν θλίψιν της· όκόττυφος,ή 
κίχλα, ό κολοιός, καί ή πυραλίς τήν ύβρίζουσι παντοιο- 
τρόπως, ό μεν κράζων μεγαλοφώνως, ό δέ τύπτων αύτήν 
μέ τό ράμφος ή τήν πτέρυγα, καί εξακολουθούσε πολλά- 
κις ατιμωρητί, εωσού κλίνας ό ήλιος προμηνύση τήν πλη- 
σίασιν τής νυκτός· τότε, εάν παραπολύ διατρίψαντες εΰρε- 
θώσιν έτι πλησίον τού ύβρισθέντος πτηνού, λαμβάνουσι τα 
επίχειρα τής αύθαδείας των διότι τό σκότος άνανεόνεο 
όλας τάς δυνάμεις της γλαυκός, καί τά μικρά πτηνά γί
νονται δίκαια θύματα τής οργής της.

0  Βύας γέννα συνήθως έν τω σπηλαίω βράχου, τώ κοι- 
λώριατι δένδρου, ή έν τώ ύψει πεπαλαιωμένου τινός πύργου- 
ή φωλεά είναι σχεδόν τρέΐς πόδας τήν διάμετρον, συντε
θειμένη άπό ξυλάρια συνδεδεμένα διά ινωδών ριζών, κε- 
καλυμμένη δ’ έσωθεν άπό φύλλα. Τά ώά σπανίως ύπερ- 
βαίνουσι τά τρία, είναι δέ ολίγον τι μεγαλητερα των τής 
όρνιθος· οί νεοσσοί, ευθύς μετά τήν έκκόλαψιν, άδηφαγούσι, 
καί οί γονείς προσπαθούσιν άόκνως είς προμηθευσιν τής 
άπαιτουμένης τροφής.

0  Ωτος δέν λαμβάνει τον κόπον νά κατασκευαση ίδιαν 
του φωλεάν, άλλά σφετερίζεται μίαν τινά ύπ άλλου πτη
νού κατασκευασθεϊσαν, όπου εναποθέτει τέσσαρα ή πέντε 
ώά, έξ ών έν καιρώ προκύπτουσι καταλευκυι νεοσσοί, οίτι- 
νες, μετά δύο εβδομάδας, χρωματίζονται μέ κιτρινωπόν 
τι μελάγχροινον. Παν είδος τού ζώου τούτου ήμεροΰται 
μετά δυσκολίας- εάν δέ, μετά τινα ήλικίαν, κλεισθώσιν 
είς πτηνοτροφείον, αποποιούνται πάσαν τροφήν, καί άθλίως 
λιμοκτονούνται.
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Η Α Λ Ω Σ  12 T O T  Α Λ Γ Ε Ρ Ι Ο Υ .
Ξυνέ/·εια τέλος. *1δε 2 ελ . 81-83.

ΤΗΝ 5ην Ιουλίου, είς τάς 10 ώρας προ τής μεσημ
βρίας, έμβήκαν οί Γάλλοι είς τήν πόλιν, κατά τήν 
συνθήκην, των κανονιών καί σημαιών προηγουμένων, 
και μετ’ συ πολύ εύχαριστήθησαν ίδόντες τήν έλευθέ- 
ρωσιν πλήθους Χριστιανών, οίτινες ελυθησαν άπό τα 
σιδηρά των έκ διαταγής τοϋ Δέη καθ’ ήν στιγμήν 
τό φρούριον του αύτοκράτορος ήλώθη υπό των Γάλ
λων. 0* Δέης, ολίγον πρό τής διωρισμένης ώρας, 
ήρχισε νά μεταφέρη την οικογένειαν, τούς πολυτί
μους λίθους καί τον θησαυρόν του είς τινα οικόν του 
έν τή κατώτερα πόλει, καί μετ’ ού πολύ οί Γάλλοι 
είσήλθον είς τήν Κάσβαν, ήτοι Ακρόπολιν.

Τοιουτοτρόπως έπεσε τό ’Αλγέριον, άφού τρεις 
έκατονταετηρίδας υπήρξε τό κέντρον πειρατείας, ήτις 
¿νέπνεε τρόμον είς τούς Χριστιανούς ναύτας. Η πρώ
τη ©ροντίς τού στρατηγού, αφού είσήλθεν είς τό 
παλάτιον, ήτο νά έξασφαλίση τόν άπειρον θησαυρόν 
τόν κεκρυμμένον εις πέντε ή έξ ίσχυρώς κεκλεισμένα 
δωμάτια. 'θ θησαυρός ούτος περιείχε νομίσματα 
παντός έθνους, καί συνίστατο άπό τήν είς τριακόσια 
έτη γενομένην έπισώρευσιν τού είς τόν Δέην άνή- 
κοντος μεριδίου άφ’ όλα τά πλοία τά συλλητθέντα 
ύπό των πειρατών. Επιτροπή αξιωματικών όιωρι- 
σθη νά καταγράψη τόν θησαυρόν, καί νά φροντίση 
περί τής μετακομίσεώς του είς τήν Γαλλίαν. Ως 
δέ προς τό κεφάλαιον αυτού, έρρέθησαν τά πλέον αν
τιφατικά. Κατά τόν μέν, ό θησαυρός ήτο 400,000- 
000 φράγκων, κατά τόν δέ 2 70 ,000 ,000 ,— ένω κα
τά τήν επίσημον έκθεσιν ή ποσότης ήτο πολύ μικρό
τερα- — προσέτι, οί μέν λέγουσιν ότι ό νικηφόρος 
στρατηγός εύσυνειδήτως έπεμψεν είς τήν πατρίοα 
δλον τόν θησαυρόν, οί δέ διίσχυρίζονται ότι ή πλη- 
ρωθεϊσα είς τό κράτος ποσότης ήτο θαυμασιως πως 
μικροτέρα τής πραγματικώς ληφθείσης ύπό των νι
κητών. Περί των λεγομένων τούτων είναι άδύνα- 
τον είς ήμας νά δώσωμεν οίανδήποτε γνώμην άλλ 
ή επίσημος έκθεσις διαλαμβάνει τά εφεξής. Τό κε- 
φάλαιον τού χρυσού, τού αργύρου, καί των πολυτί
μων λίθων, των είς τήν Κάσβαν εύρεθέντων, άνέβη 
είς 48 ,000 ,000  φράγκων ή αξία ίματίων καί δια
φόρων άλλων πραγμάτων συνεποσούτο είς 3 ,000 ,-  
000, καί ή των όρε t-χαλκ ίνων καν ον ίων εις 4 ,000 ,- 
000· όλα όμού 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ’ ολόκληρος δέ ή δα
πάνη τής εκστρατείας άνέβη είς 49,000,000" ωστε 
δ θησαυρός ύπερέβαινεν δλην τήν δαπάνην. Προς δέ 
τούτοις, έπεσεν είς τάς χείρσες των Γάλλων δημόσιός 
ιδιοκτησία άλλου είδους, ήτις ύπελογίσθη ώς 50,- 
000,000 φράγκων.

Τού Αλγεριού άλωθέντος, ή παρουσία τού πρώην 
Δέη καί των Τούρκων ήτβν όχληρά είς τούς Γάλλους. 
Προσέτι, ή ζωή τού Δέη δέν ήτο ποσώς ασφαλής- 
διότι οί Τούρκοι, έξ ών άλλοι μέν άπέδιδον τάς δυσ
τυχίας είς τό πεΐσμά του, άλλοι δέ είς τήν άδυναμίαν 
του, ήσαν αρκετά διατεθειμένοι νά θανατώσωσιν αυ
τόν προς έκδίκησιν. 0  Γάλλος στρατηγός έδωκε 
μέν είς τον Δέην έπιλέκτους τινάς στρατιώτας νά τόν 
φυλάττωσιν, άλλά καί τόν ¿νουθέτησε νά άναχω- 
ρήση έκ τής πόλεως. Είς Μωαμεθανικόν όμως τό
πον δέν είχε κλίσιν νά καταφύγη· όθεν ό Αγγλος 
πρόξενος προσέφερεν είς αυτόν τήν Μελίτην, καί ό 
Γάλλος προέτεινε τήν Λιβόρνον- άλλ’ έκεινος έπί τέ
λους προετίμησε τήν Νεάπολιν, όπου καί άλλοτε 
είχεν υπάγει. Κατά συνέπειαν, τήν ΙΟην Ιουλίου 
φρεγάτα έτέθη ύπό τάς διαταγάς του, έφ’ ής έπέβη 
μετά τής οίκογενείας, των συγγενών, τού χαρεμιού, 
καί των οπαδών του,— εκατόν περίπου όλων όμού, 
— καί μεθ’ όλης τής προσωπικής ιδιοκτησίας του, 
συμποσουμένης είς πέντε εκατομμύρια φράγκων. Τήν 
3ην Αύγούστου άπέβη είς Νεάπολιν, όπου καί κατ- 
ωκησεν ώς ιδιώτης. Τοιούτο τέλος ελαβεν ή ήγε- 
μονία τού Χουσσεήν Πασσά, τέλος άριστον δΓ αύτόν, 
άν ¿γνώριζε τί τωόντι αγαθόν, όλίγιστοι έκ των 
ανθρώπων διακρίνουσι πότε είναι είς θέσιν εύδαιμο- 
νεστέραν- άλλ’ άν ό Χουσσεήν Πασσας ήτον είς έκ 
των τοιούτων, πρέπει νά έννόησεν ότι τό νά διάγη 
έλευθέραν ζωήν έν Νεαπόλει ήτο παρά πολύ μικρό- 
τερον δυστύχημα παρά νά ήναι κεκλεισμένος είς τήν 
Ακρόπολιν ολόκληρον δεκαετίαν (ώς πραγματικώς 
ήτον) εκ φόβου των ίδιων αυτού στρατιωτών.

Μετ’ όλίγας ήμέρας αφού άνεχώρησεν ό Δέης, άνε- 
χωρησαν καί οί μή κολοβωθέντες Τούρκοι, ώς χίλιοι 
πεντακόσιοι τόν αριθμόν έκαστος έλαβε μικράν πο
σότητα αργυρίου, καί μετεκομίσθησαν, κατ’ ιδίαν 
αυτών αϊτησιν, είς τά παράλια της Μικράς Ασίας. 
Οί μείναντες άφωπλίσθησαν, χωρίς όμως νά υπο- 
βληθώσιν είς άλλον τινα περιορισμόν- καί τό Αλγέ
ριον ήρχισε νά φαίνηται ήσυχώτερον.

Πρό τής άναχωρήσεώς του, ό Δέης έλαβε συνέν- 
τευξιν μετά τού στρατηγού Βουρμόντ, καί, αφού τόν 
ευχαρίστησε διά τήν έπιείκειάν του, έοωκεν είς αύ
τόν καί τινας συμβουλάς περί των σχέσεών του προς 
τούς κατοίκους. ’« Φρόντισε,)' είπε, « ν απαλλαχθής 
ό·Όν τάχιστα των Τούρκων ίανιτσαρων συνειθισμε- 
νοι ν’ άρχωσιν ώς δεσπόται, ούδεποτε θελουσι στερ- 
ξει νά υποτάσσωνται ώς υπήκοοι. Οί Βαρβαρέσοι 
είναι δειλοί- θέλεις τούς διοικεΐν ευκόλως- άλλά μή 
έαπιστεύου είς όσα υπόσχονται. Οί ίουδαϊοι, οί κα- 
τοικουντες έν τη επικράτεια ταυτη, ειγαι ετι πανουρ- 
γότεροι καί μάλλον διεφθαρμένοι των έν Κωνσταν-
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τινουπολει. Μεταχειρίζου αύτούς, διότι είναι ευφυείς 
εις τα του εμπορίου, άλλα ποτέ μή τούς άφίνης ελεύ
θερον το σχοινίον πάντοτε κράτει τήν σπάθην κρε- 
μαμένην υπέρ κεφαλής των. Οσον περί των Αρά
βων, δέν είναι άξιοι φόβου" ή περιποίησις θέλει κα- 
ταστήσειν αύτούς ευπειθείς καί πιστούς- άν κατα- 
διωχθώσι, τους χάνεις ευθύς' θέλουν αναχωρήσει με
τά τής ιδιοκτησίας των, καί μεταφέρει τήν βιομη
χανίαν αυτών εις τα δρη, ή καί περάσειν εις τήν 
Τουνιν. "Οσον διά τούς αγρίους Βερβέρους, αύτοί 
ποτέ δέν ήγάπησαν τούς ξένους, καί τούς βδελύττον- 
ναι. Απόφευγε γενικόν πόλεμον προς τον άνδρεϊον 
και πολυάριθμον τούτον λαόν ούδέν όφελος ήθελε 
πηγάσειν έξ αυτού- άλλ’ άκολούθει τό προς αύτούς 
σύστημα των ήγεμόνων τού Αλγεριού- τουτέστι, σπεί
ρε μεταξύ των διχόνοιαν, καί ώφελοΰ άπό τάς ερι- 
οάς των.» Οί Γάλλοι εύρηκαν έπειτα μεγάλην πο
λιτικήν σύνεσιν εις τάς παρατηρήσεις ταύτας.

0  στρατηγός Βουρμοντ διωργάνισεν επομένως τήν 
έσωτερικήν διοίκησιν τής πολεως, διορίσας κυβερνη
τικήν επιτροπήν, συγκειμένην από τινων Γάλλων αξι
ωματικών, και δημοτικού συμβουλίου, συνισταμένου 
εκ Βαρβαρεσων και Ιουδαίων. Τίποτε δέν παρημε- 
ληθη έκ τών οσα έφαίνοντο αρμόδια νά συνενώσωσι 
τας διαφόρους κλάσεις τών κατοίκων, καί οί νόμοι 
ήσαν οί αυτοί δΓ άπαντας. Αλλά πολλά εμπόδια 
άπηντηθησαν αί υπέρ τών αρχαίων εθίμων προλή
ψεις ήσαν ισχυρόταται, καί αί μεταβολαί, καίτοι επί 
τό κρείττον, δυσηρέστουν έν γένει τούς Μωαμεθανούς.

Εξω ιού σκοπού μας ήθελεν εισθαι νά ίστορήσω- 
μεν λεπτομερώς τάς εχτοτε πράξεις τών Γάλλων έν 
τή Αλγερία.  ̂ ό  στρατός άπήντησε μεγάλας δυσκο
λίας- όχι μόνον αί εγχώριοι φυλαί ήσαν δυσμενώς 

αυτούς διατεθειμέναι, άλλά καί ή κυβέρνησις 
αυτή ήτον εις άμηχανίαν άν έπρεπε νά κρατήση το 
Αλγεριον^η οΰ. Αί ξεναι δυνάμεις ήναντιοΟντο εις 
τήν καθίδρυσιν Γαλλικής άποικίας έπί τού αεσημ- 
βρινου παραλίου τής Μεσογείου- καί ή δαπάνη τού 
όιατηρειν πολυάριθμον στρατόν ήτο μεγίστη. Απε- 
φασίσθη ομως, τελευταίον, νά διατηρηθή τό Αλγέ- 
ριον ώς άποικία.

Εις τούς μετα ταυτα χρόνους ό στρατός ήλωσε 
και κατέλαβε τάς κυριωτέρας πόλεις- καί πολλοί 
μετωκησαν έκ τής Γαλλίας, ώστε νά εΐσάξιοσιν έκεί 
Ευρωπαϊκά έθιμα καί τέχνας. Πολλαχού έγειναν 
αποπειραι εις καλλιέργειαν βαμβακιού, ζαχάρεως, 
καί άλλων ειδών, έξ ών ήλπίζετο οτι έπί τέλους.ήθε
λε πληρωθήν ή μητρόπολις διά τήν δαπάνην αυτής 
εις τήν καθίδρυσιν καί διατήρησιν τής αποικίας- άλλά 
μέχρι τής σήμερον ή Γαλλία εξακολουθεί δαπανώσα 
έτησίως πολλά εκατομμύρια φράγκων, καί ό καιρός

τής άνταμοιβής φαίνεται άκόμη πολύ άπομεμακρυ- 
σμένος.

Ευχής αξιον ηθελεν εισθαι νά παύση έξ ολοκλή
ρου ό πόλεμος εις τήν Αλγερίαν, καί τότε άναμφι- 
βολως υπο την ευνομίαν καί διά τών επιστημονικών 
γνώσεων τών Γάλλων ό πολιτισμός ήθελε προοδεύ- 
σειν εις την μέχρι τούδε βάρβαρον ταύτην χώραν.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ.
Ó ÉK του πλούτου κίνδυνος εις την αρετήν καί τήν ευ- 
σεβειαν είναι μέγιστος. «Πώς δυσκόλως οί τά-χρήματα 
έχοντες εις την βασιλείαν του Θεού είσελεύσονται;» ειπεν 
ό Σωτήρ ήμών- και πάλιν, «Εύκοπώτεράν έστι κάμηλον δ'.ά 
τ?,ς τρυμαλιάς της ραφιδος διελθεϊν, ή πλούσιον εις τήν 
βασιλείαν του Θεού είσελθείν;»

Αποκαλυπτων ο Κύριος ήμών τα του μέλλοντος κό- 
σμου, μάς παριστάνει άνθρωπον τινα όδυνώμενον εις τάς 
φλόγας του αόου, και μάς λεγει ό'τι ήτο πλούσιος, όστις έν 
τη ζωή « ένεδιδύσκετο πορφύραν καί βύσσον, εϋφραινόαενος 
καθ’ημέραν λαμπρώς.» Τούτο τί δηλοί; Αρα δέν άπε- 
καλύφθη διά νά εντύπωση έπί του νοός μας τον κίνδυνον 
του πλούτου;

Αλλά δέν πρέπει νά συμπεράνωμεν, οτι άπαντες οί 
πλούσιοι μέλλουν νά καταντη'σωσιν όπου ό περί ου λέγεται 
ότι έζήτει σταγόνα υδατος « ίνα καταψύξη τήν γλώσσαν 
αυτου·» τοιουτον συμπέρασμα προδήλως ήθελεν εισθαι άτο- 
πον και αόικον. Ó σκοπος τού Κυρίου ήμών δέν ήτο νά 
κατακρινη τήν έντιμον άπόκτησιν των χρημάτων, άλλά 
τήν ύπέρμετρον αγάπην αυτών καί τήν εις αυτά πεποί- 
θησιν. έξη γη σε δέ τό νόημά του, λέγων, « Τέκνα, πώς 
δυσκολον έστι τους πεποιθοτας επι τοίς χρημασιν εις τήν 
βασιλείαν τού Θεού είσελθεΐν ;» Οχι άπλώς τό άργύριον, 
άλλά τήν φιλαργυρίαν κηρύττει ό απόστολος Παύλος ρίζαν' 
πάντων τών κακών. Πολλοί πλούσιοι έζησαν ευσεβέστα
τα εις την Παλαιαν Διαθήκην, ό Αβραάμ καί ό ίώβ και 
ό Δαβίΐ, οίτινες μάς παριστάνονται ώς τύποι αρχαίας εύ- 
σεοειας, ήσαν πλούσιοι* εις όε την· Νέαν, ό ΙΜατθαίος καί 
ό Ζακχαίος καί ίωσήφ ό άπό Αριμαθαίας, όστις έδάνεισε 
το μνήμα του εις τον Κύριον ήμων, εν όσω έκειτο ριετά 
τών νεκρών, άναφέρονται άπαντες ώς πλούσιοι, καί όμως 
είσηλθον εις τήν βασιλείαν τού Θεού.

Διά τί λοιπόν άκούομεν τοσαύτας νουθεσίας πεβί τού 
κινδύνου τών χρημάτων ; Τό αίτιον είναι πρόδηλον είναι 
δε άπλώς τούτο- δηλ. ότι ή άπόκτησις αυτών έχει φυσι
κήν και ίσχυράν επιρρέπειαν εις τό γεννάν καί περιθάλπειν 
τήν φιλαργυρίαν. Εις τάς Γραφάς εΰρίσκονται μέν ολίγα 
παραδείγματα πλουσίων καί συγχρόνως ευσεβών ανθρώ
πων- άλλά ταΰτα είναι σπάνια. Οί πλούσιοι γενικών, 
εις πάσαν χώραν καί εις πάντα αιώνα, έδειξαν αγάπην 
και πεποιθησιν εις τον πλούτον αυτών, καί όχι εις τον 
ζώντα Θεόν. Δέν έπεμελήθησαν « πλουτεΐν έν έργοις κα
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λοΐς, ευμετάδοτοι είναι, κοινωνικοί, άποθησαυρίζοντες έαυ- 
τοίς θεμέλιον καλόν εις τό μ-έλλον, ίνα έπιλάβωνται τής 
αιωνίου ζωής.»

Ο Απόστολος Ιάκωβος λέγει προς τούς πλουσίους,
« Κλαύσατε όλολύζοντες έπί ταΐς ταλαιπωρίαις υμών ταίς 
έπερχομέναις !» Καί ποιαε ταλαιπωρίαι είναι αύται,και 
πόθεν έρχονται; » 0  πλούτος ήμών,» λέγει, «σεσηπε, και 
τά ίμάτια ύμών σητόβρωτα γέγονεν- ό χρυσός υμων και ο 
άργυρος κατίωται- έθησαυρίσατε έν έσχάταις ήμέραις- ιδού 
ό μισθός τών έργατών, ό άπεστερημένος άφ’ ύμών, κράζει- 
καί αΐ βοαί τών θερισάντων εις τά ώτα Κυρίου Σαβαώθ 
είσεληλύθασιν- έτρυφήσατεέπί τής γης, καί έσπαταλήσατε.» 
Αλλ’ ή παρουσία τού Κυρίου, ή ημέρα τής κρίσεως ήγγιζε, 
καί τότε αί ταλαιπωρίαι των ήθελον έπέλθει. Τότε τά 
σεσηπόταπλούτη, τά σητόβρωτα ίμάτια,ό κατιωμένος χρυ
σός καί άργυρος, καί οί άνόμως άποκτηθέντες θησαυροί, και 
ό μισθός ό αδίκως άποστερηθείς άπό τούς· θεριστας τών 
αγρών των, ήθελον έξέλθειν ώς ταχείς μάρτυρες κατ’ αυ
τών ! Πόσον φοβερόν θέαμα ! 0  προφήτης Αμβακούμ μάς 
λέγει, « Λίθος έκ τοίχου βοήσεται, καί κάνθαρος έκ ξύλου 
φθέγξεται αύτά.* ή  πέτρα θέλει είπεΤ, « Δί άδικων μέ
σων επρομηθεύθην, καί έπελεκήθην καί έτετραγωνίσθην καί 
έφέρθην εις τον τόπον μου ύπ' άνθρώπων άγγαρευθέντων 
ύπό τού άνηλεοΰς καταδυνάστου, καί ένταΰθα είδον έγκλή- 
ματα άτινα φεύγουσι τό φώς"“ καί τό ξύλον θέλει προσθέ
σει, « Τά αύτά άληθεύουσι περί εμού.» 0  λίθος θέλει κρά- 
ξειν, « Εκδίκησιν, Κύριε, κατά τού ασεβούς ιδιοκτήτου!» καί 
τό ξύλον θέλει άπαντήσειν, * Ούαί εις αύτόν, ότι έν ανο
μία ώκοδόμησε !»

Πόσον λυπηρά θέλει εισθαι ή άνάμνησις τού πλούτου, 
όστις άποταμιευθείς έφυλάσσετο έπί· βλάβη τών ιδιοκτη
τών ! 0  προδότης ίούδας, ότε ή συνείδησις περιεκέντησεν 
αύτόν μέ τά χίλια κέντρα της, έπέστρεψε τά αδίκως άπο- 
κτηθέντα τριάκοντα αργύρια, καί έρριψεν αύτά εις τον ναόν, 
καί ασμένως ήθελε δώσει τό πάν διά νά κατασιγάση τάς 
κραυγάς τού συνειδότος.

0  καιρός βεβαίως μέλλει νά ελθη, καθ’ όν πάμπολλοι 
θέλουσι καταράσθαι τά πλούτη των τόσον πικρώς, όσον ό 
Ιώβ τήν ημέραν τής γεννήσεώς του, καί θέλουσι τόσον έγ- 
καρδίως έπιθυμήσει νά μήν είχον ποτέ πλουτήσειν, όσον 
έκεΐνος ¿πεθύμησε νά μήν είχε ποτέ γεννηθή. Τά κτή
ματά μας, όποιαδήποτε καί άν ήναι, μεγάλα ή μικρά, έδα- 
νείσθησαν μόνον εις ή μάς ύπό τού Δεσπότου ούρανού τε καί 
γής- έτέθησαν εις τάς χειρας ήμών ώς τάλαντα, νά τά με- 
ταχειριζώμεθα έως νά έλθη ό Κύριος ήμών, καί νά λογα- 
ριασθη μέ ημάς.

Αλλά πολλοί θέλουσιν είπεΐν, Εγώ δέν είμαι πλούσιος, 
καί διά τούτο όλίγην αιτίαν έχω νά φοβώμαι. Αλλ’ άς 
μή λησμονώμεν ότι θέλει απαιτήσει λογαριασμόν τού ενός 
ταλάντου έπίσης ώς καί τών δέκα, καί άς ένθυμώμεθα ότι 
κατεδικάσθη ώ; πονηρός δούλος όχι ό τά δέκα τάλαντα,

I ή ό τά πέντε λαβών, άλλ’ ό μόνον τό έν. Επίσης ευκο- 
λον είναι νά ύπεραγαπήση τις καί νά καταχρασθή τό ολίγον, 
ώς καί τό πολύ, καί ό εν μόνον τάλαντον λαβών θέλει 
κριθήν, έξίσου ώς καί ό χίλια.

Η ΒΑ Α Χ Ο Β Ο  Γ Δ Λ Ν Ι Α .  ’Αρ. 3.
ή  ΒΑΑΧί Α κεΐται εις τό βορειοανατολικόν μέρος τής 
Ευρωπαϊκής Τουρκίας, καί συνορεύει προς δυσμάς, 
προς νότον, καί πρός άνατολάς μέ τόν ποταμόν ϊστρον 
ή Δανούβιον, πρός δέ βορραν έν μέρει μέ τήν Μολ- 
όαυ'ίαν, άλλ’ ώς έπιτοπλεΐστον μέ τά Καρπάθια Ορη, 
άτινα χωρίζουσιν αύτήν άπό τήν Τρανσυλβανίαν. Ο- 
λον τό μήκος αυτής έξ άνατολών εις δυσμάς είναι 
υπέρ τά 300 μίλια,τό δέ μέσον πλάτος περί τά 150. 
Τό ήμισυ του διαστήματος αύτου, τό κατ’ άνατολάς 
έκτεινόμενον, παρουσιάζει άλληλοδιαδόχους πεδιά
δας, ποτιζομένας υπό πλείστων ρυάκων τό δέ άλλο 
ήμισυ, τό κατά βορραν, άνυψούται βαθμηδόν πρός τά 
Καρπάθια όρη- τό τελευταίον τούτο, εΰύδρον καί τά 
μέγιστα χλοηφόρον, είναι καί τό τερπνότερον τής 
ήγεμονίας. Τήν Βλαχίαν δέν διαρρέει μέγας τις 
πλώϊμος ποταμός. Τό κλίμα είναι συγκερασμένον 
ό χειμών, ή τουλάχιστον τό δριμύ μέρος αυτού, δι- 
αρκεϊ δύο μόνον μήνας. Αί πεδιάδες όπόκεινται κατά 
δυστυχίαν εις φοβεράς πλημμύρας, τό εαρ μάλιστα 
έπικρατούσας" καί άν οί μεσημβρινοανατολικοί άνε
μοι, οί φέροντες τούς άτμούς τού Ευξείνου Πόντου, 
έξακολουθήσωσι μέχρι τού ’Ιουνίου, αί βροχαί, πολ- 
λάκις περιοδικούς πίπτουσαι, τόσον έξ ολοκλήρου κα- 
τακλύζουσι τάς πεδιάδας, ώστε καθιστώσιν αύτάς 
άδιαβάτους. Εις τά πεδινά μέρη έππιολάζουσιν εν
δημικοί πυρετοί, άλλά σπανίως καταντώσι θανατη
φόροι- εΐς τινας δέ τών ορεινών περιοχών άσχημί- 
ζουσι τούς κατοίκους αί άηδέσταται χοιράδες. Η 
γενική πρόσοψις τού τόπου ένθυμίζει εις τόν περιο- 
δεύοντα τόν άθλιον χαρακτήρα τής ιστορίας του- διό
τι, ενώ ολίγα μέρη τής σφαίρας ύπάρχουσι πλουσι- 
ώτερον προικισμένα έκ φύσε ως, έτι όλιγώτερα εύρί- 
σκονται (τούλάχιστον έκ τών όπωσούν πεπολιτισμέ- 
νων) όπου ό φυσικός πλούτος τόσον ολίγον έχρησί- 
μευσεν ή παρελθούσα δυσνομία, καί αί συχναί στρα- 
τιωτικαί κατοχαί, κατέστησαν σχεδόν έρημον τήν 
ήγεμονίαν. Περί τής θέας τού τόπου λαλών Αγγλος 
περιηγητής, λέγΐ,ι οτι ή όνάκανθα έπί τών οχθών του 
Δανουβίου « ΰπερηφάνως αίρει τήν κεφαλήν εις έπτά 
ποδών ύψος- ή δέ μυριάς τών φαιδρωπών άνθέων της 
ου μόνον θέλγουσι τόν όφθαλμόν, άλλά καί πληρούσι 
τόν άέρα μέ τήν βαλσαμώδη ευωδίαν των.»

Η Βλαχία περιέχει 22 πόλεις, 15 κωμοπόλεις, 
καί 3560 χωρία. Ο άριθμός τών οίκων έν έτει 1837 
ήτο 339,322" ό δέ τών κατοίκων, 1 ,751,182. 0
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πληθυσμός συγκειται από τρεις κλάσεις, τούς Βογι- 
αριοας ήτοι εύγενείς, τους κοινούς Βλάχους, και τούς 
Τσιγγάνους ή Γύφτους. Οί Βογιάριδες'ειναι οί ιδιό
κτητα ι τής γης και οι αποκλειστικοί διευθυνταί των 
δημοσίων πραγμάτων ένταυτω δέ είναι καί άσυν- 
τελείς. Κατά τον Κ. Δεμιδόφ, ή προνομιούχος αυ
τή κλάσις χαρακτηρίζεται υπό τίνος όλεθρίου απρο
νοησίας, ή'τις πηγάζει έκ των Ασιατικών έ'ξεων αυ
τών καί τής προ τού νυν ακαταστασίας τού τόπου. 
Διδόμενοι εις τρυφάς καί εις δαπανηράν τινα πολυ
τελείαν, φθείρουσι βαθμηδόν τάς καταστάσεις των. 
Εν τώ μέσω δέ δ'λης αυτής τής πολυτελείας έκπλήτ- 
τουσι τον ξένον οί ελεεινόν θέαμα παριστώντες οκνη
ροί θεράποντες, αί πολυάριθμοι άλλα κακώς παρε- 
σκευασμέναι άμαξαι, καί οί εύμεγέθεις μέν εις φθο
ράν οε ρεποντες οίκοι. Εν έπισκέψει προς τινα έξ 
αυτών, τα χρηστά ήθη τού κυρίου, ή χάρις καί τά 
προτερήματα τών γυναικών, αί Εύρωπαικαί διάλεκτοι 
αί μέ εύροιαν καί καθαρότητα λαλουμεναι, τό φιλό
καλου, τό άγχίνουν, καί τό κοΰφον αυτό τής συνομι
λίας των, όιόουσι παρευθύς τήν ιδέαν κοινωνίας έξι- 
σουμενης με τάς έπισημοτέρας τών εν Ευρώπη· άλλ’ 
όπισθεν τής θύρας τής αιθούσης, ό σωρός τών ρυπα
ρών καί οκνηρών θαλαμηπόλων, οί'τινες στρώνονται 
εις τό προαύλιον καί κοιμώνται επί τών κλιμάκων, 
δεικνύουσι Οιαμιας ότι εύρίσκεσαι εις τήν Βλαχίαν. 
Πιρι τού λαού, τών εύρωστων Βλάχων, δυνάμεθα νά 
ειπωμεν οτι ο στις υπάγει μεταξύ των λαμβάνει προς 
αϋτους συμπαθητικήν τινα κλίσιν, μολονότι τά ήθη 
και οί τρόποι των είναι όεκτικώτατα βελτιώσεως. 
Πάμπολλα ήδύναντο νά παράγωσιν, άν δεν έκυοιεύ- 
οντο άπό τάς εξεις τής οκνηρίας καί άκρατείας, καί 
τήν ύπέρμετρον αγάπην τών εορτών έχουσι δέ καί 
άριστην δοον εςαγωγής· « Οίστρος,» λέγει ό κύριος 
Δεμιοόφ, « περιμένει τά γεννήματα τών τής Βλαχίας 
πεδιαοων, ώστε νά ύπάγη νά πληρώση τάς σιταπο- 
θήκας τού Εύςεινου Ποντου.» Η έκρίζωσις τών ολέ
θριων τούτων εξεων πρέπει ν’ άποτελέση τό κυριώ- 
τερον εργον τής νυν πεφωτισμένης κυβερνήσεως.

Η τρίτη κλασις τού πληθυσμού είναι ή τών Τσιγ
γάνων ή Γύφτων. Ουτοι εύρίσκονται εις τήν Βλα- 
χίαν πολυπληθείς, και μ ολην τήν ρυπαρότητα καί 
την κτηνώδη εύήθειαν, ή'τις συχνάκις χαρακτηρίζει 
αύτους, τά εύγενή καί γλυκέα πρόσωπά των ύποστη- 
ρίζουσιν ίσχυρώς τήν ιδέαν, οτι κατ’ άρχάς ήλθον άπό 
τά ώραία κλίματα τής Ασίας. Η ραθυμία δέ τών 
Βλάχων ενθαρρύνει πολύ τούς Τσιγγάνους, οιτινες, 
μετερχόμενοι τά επιτηδεύματα όσα εκείνοι άποβάλ- 
λουν ή περιφρονούσι, λαμβάνουσι μέχρι τινός τήν 
προστασίαν τών νόμων. Η φυλή δυνάμεθα νά ειπω- 
μεν ότι διαιρείται εις τρεις χωριστάς κλάσεις. Τής

πρώτης ίόιαίτερον ίργον είναι νά πλύνωσι τήν χρυ- 
σϊτιν άμμον. Η δευτέρα συνίσταται έν μέρει άπό 
κτίστας, πεταλωτάς, μαγείρους, κλειδοποιούς, κλπ., 
ξι ότι οί Βλάχοι εξουθενούσι ταύτα πάντα τά έπιτη- 
Οευματα· αλλα το πλείστον μέρος τής κλάσεως ταύ- 
της είναι καταδεδικασμένοι εις τήν δουλείαν, καί γε- 
μίζουσι τούς οίκους τών Βογιάριδων άπό πληθύν άχρή- 
στων θεραπόντων, ή  τρίτη κλάσις είναι έπαϊται 
και άλήται. Μόλις ενοεθυμένοι, καί υποκείμενοι εις 
την δυσκρασίαν τών καιρών, κατασκηνούσιν εις τό 
ύπαιθρον άνδρες τε καί γυναίκες μετ’ αγέλης ρυπα
ρών νηπίων άλλά, παράδοξον είπείν, οί νέοι καί αί 
νεάνιδες έχουσιν ίδιαν τινά χάριν, λεπτοί οντες κατά 
τό σώμα, καί εύγενείς τό βάδισμα καί τήν θεωρίαν. 
Πρός κατάπαυσιν δέ τής άλητείας ταύτης, κτίζονται 
οίκοι διά: τούς Τσιγγάνους, όπου οφείλουν νά μένωσι 
καταγινόμενοι εις τό έντιμότερον ένασχόλημα τής 
γεωργικής. Ως φύλακας τών ποιμνίων των τρέφουν 
οί Βλάχοι μεγαλοπρεπείς τινας καί ειδήμονας σκύ
λους. Κατα συνέπειαν όμως τού άπεριορίστου πλη
θυσμού των, καταντώσι πολλαχού οχληρότατοι. Ε
κτος τών θρηνωδών ώρυγμών των εις τήν προσέγ- 
γισιν τής νυκτός, είναι καί τις κίνδυνος ν’ άπαντήση 
τις άγέλην τών ζώων τούτων όπόταν δεν κρατή δυ
νατήν ράβόον. Η Βλαχία ύπόκειται εις πληγήν βα- 
ρυτάτην, ήγουν εις νέφη άκρίδων, αίτινες κατερημό- 
νουν εις βλίγας ώρας τάς πλουσιωτάτας πεδιάδας, 
καί προξενούσι μεγίστην ζημίαν. Βραβεΐόν τι είναι 
προσδιωρισμένον διά τήν καταστροφήν τών βλαβε
ρών τούτων ζωυφίων οθεν, εις μίαν μόνην περιοχήν 
τής Βλαχίας, συνηθροίσθησαν τό 1 8 3 7  2 8 3 0  κοιλά.

ή ηγεμονία διαιρείται εις δεκαεπτά περιοχάς ή 
νομούς, έξ ών έκαστος διοικείται ύπό δύο αξιωματι
κών, εκλεγόμενων εκ τών Βογιάριδων, καί γνωστών 
ύπό τό όνομα ίσπραβνίκαί' δικαστής καί έφορος τών 
προσόδων βοηθούσι καί περιορίζουσι τούς ίσπραβνί- 
κας. Οί νομοί υποδιαιρούνται εις επαρχίας, καί έκα
στη τούτων είναι ή έ'δρα φορολόγου. Αί κυριώτεραι 
κωμοπόλεις έκάστου νομού διοικούνται ύπό δηαοτι- 
κού συμβουλίου, ύπό τήν διεύθυνσιν προέδρου ή δη
μάρχου, βοηθουμένου ύπό τριών παρέδρων. Η δι
καιοσύνη καθ’ ολην τήν Βλαχίαν διανέμεται έν ον‘0- 
ματι τού ήγεμόνος, καί διά τών κανονισμών τού έκ- 
δοθέντος έν ετει 1818 Βλαχικού κώδηκος. Ö κώ- 
δηξ αυτός, βάσιν εχων τον Ρωμαϊκόν νόμον καί τόν 
κοινόν έγχώριον νόμον, διετήρησεν'είς πολλά δεσπο- 
τικόν χαρακτήρα, άλλ’ εσχάτως ελαβεν άξιολόγους 
τινάς βελτιώσεις. Εμπορικός κώδηξ καί εγκλημα
τικός κώδηξ, κατά μίμησιν τών Γαλλικών, μέ τάς 
άπαιτουμένας τροποποιήσεις, ύπεβλήθησαν εις τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τό 1837.
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Δύο δημόσια γυμνάσια εύρίσκονται εις την Βλα
χίαν, τό τού λγ· Σάββα εις τό Βουκορέστιον, καί εν 
είς τήν Κραϊόβαν, περιέχοντα συνάμα, τό 1 8 3 7 ,  
1 1 8 3  μαθητάς· αί άλλαι οημόσιαι σχολαί τής ήγε- 
μονίας  περιείχον 2 5  9 9  μαθητάς· οθεν άπαντες οί εκ
παιδευόμενοι ήσαν 3 7 8 2 ,  καί οί πλεϊστοι αυτών οα- 
πάνη τού κράτους, έκτος τής άνωτέρας ταύτης δι
δασκαλίας, τό γράφειν καί άναγινώσκειν παραδιοον- 
ται εις τά τέκνα τών χωρικών έν έκάστη κώμη.

Τά εισοδήματα τού κράτους τό 1 8 3 7  άνέβησαν 
εις 1 4 , 8 2 4 , 1 9 5  γρόσια, πληρωθένταύπό 2 9 6 , 2 8 6  
οικογενειών. Αί κυριώτεραι πηγαι τού εισοοημα- 
τος είναι ό κεφαλικός φόρος, έπιβαλλόμενος εις τους 
έργάτας, εις κατώτερόν τι εύγενών τάγμα, καί εις 
τούς Τσιγγάνους, συμποσωθεις το προειρημενον ετος 
εις 8 , 4 8 0 , 1 7 5  γρόσια’ ό τελωνιακός δασμός, κλπ., 
συμποσωθεις εις 3 , 8 3 4 , 0 2 0 ,  καί ή έκμίσθωσις τών 
αλυκών εις 2 , 5 0 0 , 0 0 0  γρόσια. Ο εις τούς χωρι
κούς έπιβαλλόμενος φόρος είναι τριάκοντα γρόσια εις 
Ικαστον διά τήν γενικήν κυβέρνησιν, καί τρία διά 
τήν μερικήν δαπάνην τού χωρίου όπου κατοικεί. Τα 
Ιξοδα τού κράτους κατά τό αύτό ετος ησαν ως έπο- 
μένως· φόρος εις τήν Πόρταν, 1 , 4 0 0 , 0 0 0  γρόσια· 
διά τήν γενικήν ύπηρεσίαν, 13,233 ,118  γρόσια' συμ- 
ποσούμενα εις 1 4 , 6 3 3 , 1 1 8  γρόσια. Τό γρόσιον τής 
Βλάχικης κυβερνήσεως άξίζει πολύ μάλλον τού έν 
Κωνσταντινουπόλει- δέκα ήμισυ γρόσια ίσοδυναμούν 
εκεί μέ έν άργυροΰν ρούβλιον τής Ρωσσίας, ή μέτρία 
σιλλίνια καί έν δηνάριον τής Αγγλίας-— 1 5  ή 16  
γρόσια κάμνουσιν έν Διστηλον. Τά είσαγόμενα εις 
τήν Βλαχίαν συνίστανται κυρίως άπό ξένα χειροτε
χνήματα, καί ιδιαιτέρως άπό ελαιον, σαπώνιον, και 
καφέν έκ τής Τουρκίας. Τά έξαγόμενα συμπεριλαμ- 
βάνουσι τά κυριώτερά προϊόντα τού τόπου, γεννήμα
τα, κάνναβιν, δέρματα, βόας, πρόβατα, ξύλα, μέλι, 
κηρόν, ολίγον οίνον, άλας, μαλλίον, καί μικράν πο
σότητα μεταξιού. Τά είσαχθέντα κατά μέσον όρον 
εις τά 1 8 3 1  μέχρι τού 183-5 ήσαν της αξίας 3 1 , -  
8 4 8 , 0 7 0  γροσίων τά δέ έξαχθέντα, 4 9 , 1 - 5 9 , 5 8 5 .  
Τό μόνον ορυκτόν τό μέ όφελος μεταλλευόμενον εί
ναι το άλας- μολονότι ή χώρα πλουτεί άπό θησαυ
ρόν τοιούτου είδους, χρυσόν, χαλκόν, ύδράργυρ ον, κλπ.

Η Δ Ο Υ Λ Ε ΙΑ  K A I II Σ Ω Μ Α Τ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΑ . Ά ρ . I .
Η Α Ε Ε Ι Σ -δουλεία σημαίνει κυρίοις τήν κατάστασιν άνθριόπου, 
δστις δεν είναι κύριος τώ ν ιδίων αυτού πράξεων, καί ο στις μ ά λ ι
στα iTvat ιδιοκτησία άλλου ή  άλλων. Τ ο ια ύτη  ήτβν ή κατάστα- 
σίς τών παρά τοίς Έ λ λ η σ ι  κα ί 'Ρ ω μ α ίο ις  δούλων, τών λεγομέ
νων καί άνδραπόδω ν τοιαύτη είναι τήν σήμερον ή τώ ν δούλων 
εις τάς Ά σ ια τικάς χώ ρας, κα ί τοιαύτη ή τών Μαύρων δούλων εις 
πολλά με'ρη τ ή ς ’.Αφρικής καί Α μερικής. Μετριωτερον είδος τής 
καταστάσεως ταύτης υπάρχει ώς προς τούς εν Ρω σσια και Πο-

λονία δουλοπαροίκους, καί παρόμοιόν τινα κλάσιν εις τήν Ινοιαν 
καί άλλα τινα  μέρη τής Ά σ ίας. Ό  'Ρώ σσος καί Πολονός δου
λοπάροικος είναι τρόπον τινά  προσηλωμένος εις το έδαφος η  υπο
στατικόν εφ’ ο5 γεννηθή· δύναται μέν νά πωληΟή μ ετ αύτοϋ, 
άλλ’ οχ ι ποτέ ν’ άπομακρυνθή έξ αύτοϋ άνευ τής συγκαταθέσεώς 
του· ύποχρεοϋται νά έργάζηται τρεις ή τέσσαρας ημέρας τήν εβδο
μάδα διά τόν κύριόν του, τάς δέ λοιπάς καλλιεργεί αγρόν τινα  του 
κυρίου του διά ίδιον αυτού λογαριασμόν. Έ μ π ο ρ ε ΐ νά νυμφευθη, 
καί ή σύζυγος καί τά  τέκνα του είναι υπό τήν εξουσίαν του εως 
νά φθάσωσιν εις ήλικίαν. Ά ποθνήσκω ν έμπορεΐ νά κληροδοτή τά  
έπ ιπλα  καί -χρήματά του, άν διεφύλαξέ τινα . Ο  νομος πρ ο 
στατεύει τήν ζωήν του. Ό  άληθής δούλος, επ ί Ε λ λ ή ν ω ν  καί 'Ρ ω 
μαίω ν, δεν είχε  κάνέν άπό τά  πλεονεκτήματα καί τάς ασφαλείας 
ταύτας, ώς ούδ’ δ Μαύρος δούλος τήν σή μ ερον ήγοράζετο καί 
επω λεΐτο, καί μετεφέρετο κ α τ’ αρέσκειαν τού ιδιοκτήτου’ αυτός 
δεν ήμπόρει νά έχη  ιδ ιοκτη σ ία ν παν ο ,τι ε ίχ ιν  ήτο τού κυρίου 
του- όλα τά  προϊόντα τών κόπων του άνήκον ε’ις τόν δεσπότην 
αύτοϋ, όστις ήδύνατο νά τον παίδευση και [ίασανιση π α ντα  -ρο- 
πον, ώς λέγει ο κιομικώ τατος ’Αριστοφάνης-

Ξ Α Ν Θ . Βασάνιζε γάρ τόν πα ιδα  τουτονί λαβιόν.
Α ΙΑ Κ . Κ αί πώ ς βασανίσω ; Ε Α Ν Θ . Π ά ντα  τρόπον, έν κλίμακι 
Δήσας, κρεμάσας, ύστριχίδι μαστιγώ ν, δέρων,
Στρεβλώ ν, επ ί τε τάς βίνας όςος έγχεω ν,
Πλίνθους επ ιτιθείς, πάντα  τά λλα , πλήν πράσω  
Μ ή τύ πτε  τούτον, μ ήτε γηθύω νέω. 

ήδύνατο νά χω ρισθή άπό τήν γυναίκα κα ί τά  τέκνα του οίανδή- 
ποτε σ τ ιγμ ή ν, καί ή γυνή καί τά  πα ιδ ία  νά π ω λ η θ ώ σ ιν  έν συν
τομ ία , ήτον εις τήν αύτήν κατάστασιν ώς τά  οικιακά κτηνη . ^ Η  
διαφορά λοιπόν μεταξύ τού δούλου κα ί του δουλοπαροίκου είναι 
ούσιώδης. Ή  δουλεία παντός είδους είναι τήν σήμερον κ α τη ρ - 
γημένη  εις τά  πλεΐστα μέρη τής Ε ύρώ πης. Έ ν  τώ  παροντι αρ- 
θριρ πραγματευόμ.εθα μόνον περί του άληθους δουλου, αρχαίου τε 

κα ι νεωτέρου.
Δούλοι τών Εβραίων.

Ή  κυρίως καλουμένη δουλεία φαίνεται δτι έκ τών πρώ τω ν αι
ώνων τού κόσμου ύπήρξεν ή κατάστασις μεγάλου μέρους τώ ν άν- 
θοώπων εις σχεδόν πασαν χώ ρα ν, Ιωσοϋ ό χ ι προ πολλοϋ χρόνου 
κατηργήθη βαθμηδόν υφ’ 3λων τώ ν Χ ριστιανικών πολιτειώ ν, τού- 
λάχιστον έν Ε υρώ πη. 'Η  έπικράτησις τής οικιακής δουλείας συνι- 
στα μ ίαν μεγάλην διαφοράν μεταξύ τώ ν αρχαίω ν καί νεωτερων 
κοινωνιών. Ή  δουλεία υπήρχε παρά τοϊς Ίουδαίοις- υπήρχε προ 
τού Μ ωϋσέως, επ ί τώ ν ΙΙατριαρχώ ν- καί υπήρχε, κα ί είσέτι εξ
ακολουθεί νά υ π ά ρ χη , καθ’ ολην τήν Ά σ ία ν . Ο ί δοΐλοι οί Ιν 
τα ΐς Γραφαΐς άναφερόμενοι ήσαν ώς έπιτοπλεΐστον άνδράποδα- 
ήσαν άλλοδαποί, είτε δορυάλωτοι, είτε άργυρώνητοι έκ τώ ν π λ η 
σίον εθνών. Αύτοί καί τά  τέκνα των ήσαν ή ιδιοκτησία των κυ- 
ρίιυν τω ν , οίτινες ήδύναντο νά τούς πω λω σι, καί νά τούς βασανι- 
ζωσι σω ματικώ ς, καί μάλιστα είς τινας περιστάσεις νά τους θα- 
νατόνωσιν. Ο ί τριακόσιοι δεκαοκτώ οίκογενεις δούλοι τού Α βραάμ 
(Γεν. ιδ/ . ι<) ήσαν τοιούτου χαρακτήρος. Ά λ λ ’ οί Εβραίοι είχον 
κ α ί δμοεθνεΐς δούλουξ. Ο ύτοι ήσαν ή άνθρωποι οίτινες είχον π ω - 
λήσειν Ιαυτούς διά τήν πενίαν τω ν , ή χρεω φειλέται πτω χεύσ αντες, 
ή κλέπτα ι μή εχοντες τά  μέσα νά κάμω σ ι τήν παρά τού νόμου 
άπαιτουμένην άπόδοσιν ή πληρω μήν, ήτις ήτο διπλάσιον τό κλα - 
π έν , καί είς τινας περιστάσεις πολύ μάλλον. (Ε ξόδου  κβ '.) Ε ίχ ε  
δέ τό δικα ίω αα % δανειστής νά οίκειοποιηθή ού μόνον τό άτομον

* Ο ί κοινοί θεράποντες, οί τήν σήμερον καταχρηστικώ ς καλον- 
αενοι δούλοι, ώνομάζοντο Θήτες καί Π ελάτα ι ύπό τών ’Α θηναίων.



106 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. Ίουλ.

του χρεωφειλετου, άλλα καί την σύζυγον και τα  τέκνα του. Ό  
Μ ωϋσης έκανόνισε τά  περί της δουλείας. Έ κ α μ ε  δέ μεγάλην 
οιαφοραν μεχαξυ του αλλοδαπού καί τον εγχωρίου δούλου. Ο6τος 
δεν ήδύνατο νά ήναι παντοτεινδς δούλος, άλλ’ ήμπο'ρει νά λυτρωθη- 
καί άν δέν ελυτροΰτο, ήλευθεροϋτο εις τδ τέλος του έβδομου έτους 
της δουλείας του. « Έ ά ν  κτηση παϊδα Ε β ρ α ίο ν , εξ ετη δουλεύσει 
σοι' τώ  δέ Ιβδο'μω έτει άπελεύσεται ελεύθερος δω ρεάν έάν αύτδς 
μόνος είσέλδη, καί μο'νος εςελεύσεται· έάν δέ γυνή συνεισέλθη μ ε τ ’ 
αυτοϋ, έξελεύσεται καί ή γυνή αΰτοΰ· καί έάν δέ δ κύριος δω αυτώ 
γυνα ίκα, καί τέκη αύτω υιούς ή θυγατέρας, ή γυνή καί τά  πα ιδ ία  
ίσ τα ι τω  κυρίω αύτοϋ, αύτδς δέ μο'νος έξελεύσεται.» Προσέτι, έκα
στον πεντηκοστόν ετος ή τον έτος άφε'σεως, καθ’ δ ήλευθερούντο 
άπαντες ανεξαιρέτως οί Ιγχώ ρ ιο ι δοϋλοι. Κ αθ’ ολην τήν διάρ
κειαν τής δουλείας των ώφειλον οί κύριοι νά περ ιπο ιω ντα ι αυτούς 
εύμενως· «βτι έμοί οί υιοί ’Ισραήλ οίκέται είσί,» λέγει Κύριος.
» Κ αί πα ϊς καί πα ιδίσκη , ό'σοι άν γένω νταί σοι άπδ των εθνών, 
ίσοι κύκλω σου είσιν, ά π ’ αυτών κτήσεσθε δοϋλον καί δούλην, καί 
άπδ τω ν υιών τών παροίκων τών δντων έν υμ ίν, άπδ τούτων κτή- 
σεσθε καί άπδ τώ ν συγγενών αύτών, ίσοι άν γένω νται έν τή  γή 
υμών· εστωσαν ΰμϊν εις κατάσχεσιν. Κ αί καταμεριεΐτε αυτούς 
τοίς τεκνοις υμω ν μεθ ύμας, καί έσονται ύμίν κ ατοχιμο ι εις τον 
αίωνα· τώ ν δέ αδελφών υμώ ν τών υιών ’Ισραήλ, έκαστος τον αδελ
φόν αύτοϋ ού κατατενεΐ αύτδν έν τοίς μόχθοις. Έ ά ν  δέ άπορη- 
θείς δ άδελφός σου πραθή τω  προσήλυτοι ή τω  παροικώ τώ  παρά 
σοΙ, ή έκ γενετής προσηλύτω, μετά  τδ  πραθήναι αύτω, λύτρω- 
σις εσται αυτου* εις των άδελφών αύτοϋ λυτρώσεται αύτδν. .
Έ ά ν  δέ μή  λυτρώ ται κατά ταϋτα , έξελεύσεται έν τώ  έτει τής άίρέ- 
σεως αύτδς καί τά  πα ιδ ία  αύτοϋ μ ετ’ αύτοϋ.» (Λ ευίτ. κέ. 44- 54.)

Α ί π η γα ί, δθεν οί δοϋλοι προήρχοντο, ήσαν αί αύταί δποΐαι 
καί τήν σήμερον. Τ οπά λα ι άπαντες οί α ιχμ ά λω τοι ύπεδουλόνον- 
το, ειτε διανεμόμενοι εις τούς νικήτας, άξιω ματικούς τε καί στρα- 
τ ιώ ςας, είτε πωλούμενοι έπ ί δημοπρασίας διά λογαριασμδν τοϋ 
στρατού. Ε ις άρχαιοτάτους χρόνους, ό'τε αί πρώ τα ι ά π ο ικ ία ιτώ ν  
Αίολεων καί Ίώ νω ν κατοίκησαν εις τάς νήσους τοϋ Αιγαίου Π ε- 
λάγους, ή έπ ί τοϋ παραλίου τής Μικρας Ά σ ία ς , εΤχον γενικήν συν
ήθειαν νά φονεύοισι μέν όλους τούς αύτόχθονας άνδρας, νά φυλάτ- 
τω σι δέ τάς γυνα ίκας καί τά τέκνα τοιν. Κ αθ’ όσον όμως ή σω
ματεμπορία  έγίνετο έπικερδής, οί ήττώ μενοι, αντί νά φονεύωντα/, 
έπωλοϋντο. Ά λ λ η  πη γή  τώ ν δούλων ήτον ή συνήθεια τοϋ άνδρα- 
ποδίζειν ήτοι κλέπτειν  άνδρας καί γυναίκας, καί μ ά λ ισ τα  νέους, 
οίτινες συνελαμβάνοντο έπ ί τής παραλίας, ή άπατυίμενοι ε’φ ειλ - 
κόοντο εις τά πειρατικά  πλοία- καί τά  περισσότερα τών πλοίων 
ήσαν πειρατικά  εις τούς άρχαιοτάτους αιώνας. Ο ί Φ οίνικες καί 
οί Τυρβηνοί εδίδοντο μάλιστα  εις τδ άνδραποδίζειν, προσέτι δέ 
οί Κ ρήτε;, οί Κ ίλικες, οί 'Ρ όδιο ι, οί θ ε ττα λ ο ί, κα ί άλλα έθνη π α 
ραθαλάσσια. Ά λ λ η  πη γή  ήτον ή πώ λησις άνθρόίπων είτε ύφ’ 
εαυτών διά τήν πενίαν καί ένδειαν, είτε ύπδ τών συγγενών καί 
άνοιτέρων τω ν, ως γ ίνεται καί σήμερον ύπδ τών μικρών ’Α φρι
κανών ήγεμόνων, οίτινες πωλοϋν εις τούς σωματέμπορους ο / ι  μόνον 
τούς αιχμαλώ τους τω ν , άλλά πολλάκις καί τούς ίδιους αύτών δ π η - 
κόςυς, |ω ς  δέ καί τά  τέκνα τω ν. 'Η  πώ λησις τοϋ ’Ιωσήφ παρά 
των άδελφών του εις τούς Μ αδιανίτας ή Ά ρ α β α ς  εμπόρους, οίτινες 
μετεπώλησαν αύτδν εις τήν Α ίγυπτον, άποδεικνύει τήν άρχαιότητα 
τής συνήθειας ταύτης.

Φ α ίνετα ι δ ’ έκ τών μετέπειτα  συμβάντων εις τδν ’Ιωσήφ ότι 
έν Α ιγυπτω , διαφόρως π α ρ ’ έν τα ΐς πλείστα ις χώ ρα ις τής αρχα ι- 
ότητος, ή ζωή τοϋ δούλου έπροστατεύετο ύπδ τών νόμων· διότι δ 
κύριος του Ιωσήφ, δποφε ειχε  λογους νά πιστεύη αύτδν ένοχον

δεινού έγκλήματος, δέν τδν έθανάτωσεν, άλλά τδν επεμψεν εις τήν 
φυλακήν, εκεί νά περιμείνη τήν δίκην του· κα ί τδ συμπέρασμα 
τούτο βεβαιοΰται ύπδ τοϋ Αιοδώρου, όστις, λαλών περί τών νόμων 
τής Α ίγυπτου, λέγει ότι, όστις έφόνευεν άνθρωπον, είτε δοϋλον είτε 
ελεύθερον, έτιμω ρεΐτο μέ θάνατον.

Δούλοι τών Ελλήνων.
Ο ί 'Έ λληνες είχον δούλους άπδ τής εποχής αύτής τών ήρωϊκών 

χρόνω ν, κα ί δ 'Ο μ η ρος αναφέρει πολλάκις τήν ώνήν αύτών καί 
μεταχειρ ισ ιν. Ο  οίκος τοϋ Οδυσσέως ύπηρετεϊτο υπό δούλων, 
οίτινες καί ώς προς τήν ζωήν αύτήν ύπέκειντο εις τδ θέλημά του! 
Κ ατα τους άρχαιους όμως εκείνους αιώνας οί τοιοϋτοι θεράποντες 
περιωρίζοντο εις τούς οίκους τών μεγάλω ν, οίτινες καί μόνοι εΤχον 
άργύριον ν ’ άγοράζωσιν αύτούς. "Οσον δέ δ πόλεμος καί ή π'ει- 
ρατεία έγίνοντο συνεχέστερα, δοϋλοι αγοραστοί ή δορυάλωτοι έ γ ί. 
νοντο αφθονώτεροι καί εύωνότεροι, καί ε’νησχολοϋντο ώς έπιτοπλεί- 
στον εις βαναυσα και ο ίχιαχα εργα. Τ ά  τής γεωπονίας ένηργοΰν- 
το μέν εΐς τινα  μέρη ύπδ μισθωτών ελευθέρω ν ά λλ’ εις τούς π ε 
ρισσοτέρους τόπους, καί μάλιστα εις τάς Δωρικάς πολιτείας, ύπδ 
κλασεως τίνος δουλών, απογονων τω ν άρχαιοτέρων κατοίκων του 
τοπου, δμοιαζόντων τούς δουλοπαροίκους τοϋ μεσαιώνος, οίτινες 
κατωκουν καί έκαλλιέργουν τάς γα ία ς τάς σφετερισθείσας ύπδ τών 
κρατούντω ν έπλήρονον δ’ ένοίκιον εις τούς ίδιοκτήτας, μ εθ’ ών 
καί έξεστράτευον έν καιρω πολέμου. Ούτοι δέν ήμπόρουν νά θα- 
νατωθώσιν άκριτοι, ούτε νά πωληθώσιν έξω τοϋ τόπου, ουτε ν’ 
άποχωρισθώσι τώ ν οικογενειών αύτών· ήμπόρουν ν’ άποκτήσωσιν 
ιδιοκτησίαν, κα ί ήσαν πολλάκις πλουσιώτεροι τών κυρίων των. 
Τοιοϋτοι ήσαν οί Κ λαρώ ται τή ς Κ ρήτης, οί Π ενέσται τής Θ εσ
σαλίας, οί Ε ίλω τες τής Σ π ά ρτη ς , καί άλλοι άλλων. Ε ις τάς αποι
κίας τώ ν Δωριέων τάς έξω τής Ε λλ ά δο ς, ή κατάστασις τών ήτ- 
τηθέντων έγχωρίω ν ήτο πολλάκις ατιμότερα καί δεινότερα παρ’ ή 
τώ ν δούλων εις τάς μητροπόλεις, έπειδή έκεΐνοι μή όντες "Ε λληνες, 
άλλά βάρβαροι, έλογίζοντο τέλεια ανδράποδα. Τούτο έπαθον οί 
Κ αλλιριοι ή Καλλικυριοι των Συρακουσών, κα ί οί έντόπιοι Βιθυ- 
νοί εις τδ Βυζάντιον. Ε ις τήν έν Πόντω Τ ίράκλειαν οί Μ αριαν- 
δυνοί δπετάχθησαν εις τούς Έ λ λ η ν α ς  έπ ί συμφωνία νά μή πω - 
λω νται επεκεινα τώ ν δρίων, καί νά πληρόνωσι προσδιωρισμένον 
τινά φόρον εις τούς κρατούντας.

Α ί Δ ω ρικαί πολ ιτε ϊα ι τής Ε λλ ά δο ς είχον ολίγους αγοραστούς 
δουλους, αλλ αί Α θηναι, ή  Κόρινθος, καί άλλαι πόλεις έμπορικαί 
είχον πλείστους, οίτινες, κατά  τήν Ε λλ η ν ικ ή ν  φράσιν, ήσαν ώς 
επιτοπλείστον βάρβαροι. 'Ο  άριθμδς τώ ν δούλων εις τήν ’Α ττ ι
κήν ύπελογίσθη άλλως παρ’ άλλων, καί φυσικώ τώ  λόγω διέβε- 
ρεν αρκετά εις διαφόρους περιόδους, άλλά βέβαιον είναι ότι εις τάς 
Α θήνας, τούλάχιστον έπ ί τής άκμής τω ν, ήσαν πολύ πλειότεροι 

τών έλευθέρων. Έ κ  τίνος κλάσματος τοϋ 'Υ περίδου, δ ια τη ο η - 
θέντος ύπδ τοϋ Σουίδα , φαίνεται ότι ενα καιρόν ιοο,οοο δούλων 
ενησχολοϋντο μόνον εις τούς αγρούς καί τά  μεταλλεία τής ’Α ττ ι
κής. Καί αύτοί οί πτω χότερο ι πολ ϊτα ι εΤχον δοϋλον διά τάς οί- 
κιακάς χρείας των. Α ί πλουσιώτεραι οίκογένειαι είχον πεντήκον. 
τα  δούλους έκάστη, κα ί τινες έτι περισσοτέρους. Ά ναγινώ σκο- 
μεν περί τινω ν φιλοσόφων, ότι διετήρουν δέκα δούλους. Ή σ α ν δέ 
και μερικοί δούλοι άνήκοντες εις οικογένειας, καί δημόσιοι δοϋλοι 
άνήκοντες εις τδ κοινόν ή τήν πολιτείαν . Ο ύτοι είργάζοντο έπ ί 
τοϋ στόλου, εις τά  ναυπηγεία  καί τδν ναύσταθμον, καί εις τήν 
κατασκευήν δημοσίων οικοδομών καί δρόμων. 'Ο  Παυσανίας λέγει 
ότι εις τήν έν Μ αραθώνι μ ά χη ν  έπολέμησαν κατά πρώ την φοράν 
οί δούλοι μ ετά  τώ ν κυρίων τω ν, ίσως έννοών ώς δπλ ϊτα ι, διότι
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ώς ψιλοί φαίνεται έκ τοϋ Η ροδότου ότι συνεπολέμουν καί π ρό- 
τερον. Ε ις τήν έν Ά ργινούσαις να υμ αχ ία ν ήσαν πολλοί δοϋλοι 
έπί τοϋ ’Αθηναϊκού στόλου, ήλευθερώθησαν δέ μετά  τήν μάχην. 
Ω σ α ύτω ς ήλευθέρωσαν οί ‘Α θηναίοι τούς δούλους τούς άγωνισθεν- 
τας εις τήν Χ αιρώνειαν.

Ο ί δοϋλοι ήσαν εΤδος π ραγμ ατείας, καθώς δ ,τιδήποτε άλλο ιδιό
κτητόν· έδίδοντο ώς ενέχυρα- είργάζοντο διά λογαριασμόν η  του 
κυρίου των ή Ιαυτώ ν, πάντοτε  όμως εις τήν δευτέραν περιστασιν 
πληρόνοντες ποσόν τ ι  εις τδν κύριόν τ ω ν  ή έξεμισθόνοντο ώς θε
ράποντες ή ε ρ γ ά τ « , ή έπέμποντο νά ύπηρετώσιν εις το ναυτικόν 
τής πόλεω ς, τοϋ δεσπότου πληρονομένου διά τάς ύπηρεσιας τω ν. 
Π άμ πολλοι είργάζοντο καί εις τά  μεταλλεία , οί μέν άνήκοντες 
εις τδν μετάλλευσήν, οί δέ ήμερομίσθιον λαμβάνοντες, διδομενον 
εις τούς κυρίους τω ν . Έ φόρουν δέ αλυσίδα, καί πολλοί άπέθνη- 
σκον έκ τόϋ αποτελέσματος τής νοσιόδους άτμοσφαίρας. Ν ικίας 
δ πρεσβύτερος είχε  ιοοο δούλους εις τά  μεταλλεία τοϋ Λαυρίου- 
άλλοι είχον Ικατοστάς· έλάμβανον δέ δι’ έκαστον ατομον ένα οβο
λόν τήν ήμέραν. Ο ί μεταλλεύοντες δούλοι τής ’Α ττικής, έφόνευ- 
σάν ποτε τούς φύλακάς τω ν, κατέλαβον τά  οχυρώ ματα τοϋ Σ ο υ 
νίου, καί έλεηλάτησαν τήν περίχω ρον. Ο ί τριάκοντα δύο η τρ ι
άκοντα τρεις σιδηρουργοί ή  μαχαιροποιοί τοϋ Δημοσθένους παρή- 
γον κ α τ’ έτος καθαρόν κέρδος τριάκοντα μνώ ν, καίτοι άγορασθεν- 
τες μέ μόνον 190 μνας· οί δέ είκοσι διφροπηγοί του, οίτινες ήξι- 
ζον 40 μνας, έδιδον καθαρόν κέρδος 12 μνώ ν. (Δημοσθένης κατά 
Άφοβου, 1 .) Ο ί δερματουργοί τοϋ Τ ιμ ά ρχο υ  παρεΐχον έκαστος εισ
όδημα δύο δβολών καθ’ ήμέραν εις τδν κύριόν τω ν , κα ί δ έ π ι-  
στάτης αύτών τρεις. Τ Ι τ ιμ ή  τών δούλων εις τάς ’Αθήνας διέφε- 
ρεν άπδ ήμίσειαν μναν εις πέντε καί εις δέκα μνας· κοινός μ ε -  
ταλλευτής δούλος, επ ί Δημοσθένους, ήξιζεν άπδ 125 εις 150 οραχ- 
μάς. Τ ά  έκ τής εργασίας τώ ν δούλων κέρδη πρέπει νά ήσαν μ έ 
γ ιστα , καθότι δ ιδιοκτήτης ώφειλε καί τά  κεφάλαιά του ν’ ά ν τ ι-  
καταστήση, καί τδν συνήθη τόκον τοϋ άργυρίου του νά λαμβάνη, 
κα ί δ δοΰλος ήξιζε μόνον ενόσω είχεν ύγείαν κα ί ήδύνατο νά έρ- 
γάζητα ι. Ή το  δέ καί δ κίνδυνος τή ς  άποδράσεώς του, μάλιστα 
έν καιρω πολέμου. Ά ντ ιγένη ς  δ 'Ρόδιος πρώτος έπενόησεν ασφα
λιστικόν κατά στημ α διά τούς δούλους. Λ αμβάνων έτήσιον συν
εισφοράν Οι έκαστον δοϋλον ύπηρετοΰντα εις τδ στράτευμα άνε- 
όεχετο νά πληρώση τήν τ ιμ ή ν αύτοϋ εις τδν ιδιοκτήτην, έάν τυ 
χόν άπεδίδρασκε.

Ο ι παλαιοί ησαν τοσον συνειθισμένοι εις τήν θέαν τώ ν δού
λων, ωστε ουόεις των άρχαίω ν φιλοσόφων κατεδίκασέ ποτε αύτήν. 
Ο Π λατώ ν, εις τήν Π ολιτείαν του, επ ιθυμ εί μόνον νά μή γίνω ν- 

τα ι Έ λ λ η ν ες  οοϋλοι. Αί μόναι πολιτεϊα ι τής Ε λλ ά δ ο ς, όπου φαί
νετα ι οτι δεν είσήχθησαν δούλοι, ήσαν ή Λοκρίς κα ί ή Φ ω κ ίς, 
π ιθανώ ς διά την πενίαν τοϋ λαού καί τήν απλότητα  τών ήθών των.

Π Ε Ρ Ι  Γ Ι ΙΣ  Ν Ο Θ Ε Υ Σ Ε Ω Σ  Τ Ω Ν  
Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ Ω Ν .

Εις την παρούσαν κρισιμον εποχην τοϋ νομισματικού 
«οστήματος τής Τουρκίας, £εν άμφιβάλλομεν ότι θε'λουσιν 
αναγνωσθή μέ όφελος αί επο'μεναι παρατηρήσεις τοϋ σοφοϋ 
Γάλλου οικονομολόγου ββν.

0  ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α'. βασιλεύς της Γαλλίας έκιβδήλευσε 
τήν λίτραν τού Μεγάλου Καρόλου, ήτις περιείχε 12 
ούγγίας καθαρού αργύρου, συμμίξας εν τριτημόριον 
κατωτέρου μετάλλου, εις τρόπον ώστε άφήκεν αύτήν

μόνον 8 ούγγιών καθαρού αργύρου· έτι δ'μως έξηκο- 
λούθει νά δνομάζη αύτήν λίτραν, και κακώς έφρόνει 
οτι ήξιζεν όσον ή λίτρα τών προκατόχων του. Αλλά 
πραγματικώς ήξιζεν 3 όλιγώτερον τής λίτρας τού 
Μεγάλου Καρόλου. Μέ τήν νέαν λίτραν τών 8 ούγ
γιών ήδύνατό τις ν’ άγοράση μόνον I τών όσα ήγό- 
ραζε πρότερον. Οί δανεισταί τού μονάρχου καί οί 
τών ιδιωτών έπληριυΟησαν μέν τήν χρεωστουμένην 
ποσότητα τών λιτρών άλλά πραγματικώς δέν έλα- 
βον είμή I τού όφειλομένου εις αύτούς αργυρίου- ώσαύ- 
τως οί ίδιοκτήται οικων ή γαιών έλάμβανον άπό τούς 
ένοικάτοράς των μόνον I τού προτέρου εισοδήματος, 
έωσού ή άνανέωσις τών ένοικοχαρτίων διώρθωσεν όπω- 
σούν τό κακόν, έγεινε μέν περισσή νόμιμος άδικία" 
άλλά δήλον οτι αί 8 ούγγίαι δέν ήδύναντο κατ’ ού- 
δένα τρόπον νά έξισωθώσι μέ τάς 12.

£ν ετει 1113, ή λίτρα, ώς έτι έκαλεΐτο, δέν πε- 
ριεΐχεν υπέρ τάς 6 ούγγίας καθαρού άργύρου. Κατ’ 
άρχάς τής βασιλείας τού Λουδοβίκου Ζ '■ είχεν έλατ- 
τωθήν εις 4 ούγγίας. 0  Αγ. Λουδοβίκος ώνόμασε 
λίτραν ποσότητά τινα άργύρου, ήτις έζύγιζε μόνον 
2 ούγγίας, 6 δραχμάς, καί 6 κόκκους. Εις τήν επο
χήν τής πολιτικής μεταβολής τών Γάλλων ή λεγο- 
μένη λίτρα περιείχ_ε μόνον ί τής ούγγίας, δηλ. είχεν 
άφεθήν έν αύτή τό >5 τής έπί τού Μεγάλου Καρόλου 
πρώτης άξίας της.

Τοιουτοτρόπιυς λίτρα τής Γαλλικής κυβερνήσεως 
ώνομάζετο κατά διαφόρους έποχάς διάφορος άργύρου 
ποσότης. ένήργουν δέ τήν άλλοίωσιν, ποτέ μέν 
έλαττούντες τό μέγεθος καί βάρος τής λίτρας, ποτέ 
δέ έξαχρειοΰντες τον άργυρον, συμμιγνύοντες δηλον
ότι μεγαλητέραν ποσότητα κατωτέρου μετάλλου- καί 
άλλοτε, άνυψούντες τήν έπωνυμίαν ειδικού τινός νο
μίσματος- κάμνοντες, λόγου χάριν, τό δίφραγκον νά 
πέρνα ώς τρίφραγκον. όλα δέ τά διάφορα ταύτα 
μέσα έπέφερον εν καί τό αύτό άποτέλεσμα, διά τον 
φυσικόν τούτον λόγον, ότι ολα πραγματικώς έσμί- 
κρυνον τήν ποσότητα τού έν τή λίτρα περιεχομένου 
άργύρου.

Μολονότι, ώς προείπομεν, ή έν τή λίτρα ποσότης 
τού άργύρου, βαθμηδόν έλαττουμένη, κατήντησεν άπό 
12 ούγγιών εις π τής ούγγίας, σημειωτέον ό'μως ότι 
κατά διαφόρους έποχάς έν τώ μεταξύ πολλοί τών 
Γάλλων μοναρχών' έβάδισαν τήν εναντίαν όδον, καί 
έβελτίωσαν τήν ποιότητα ή ηύξησαν τήν ποσότητα 
τού άργύρου, έξαιρέτως άπό τής βασιλείας τού λε
γομένου Αγ. Λουδοβίκου. Τά αίτια, τά εις έξα^ρεί- 
ωσιν τού νομίσματος παρακινούντα, είναι πρόοηλα- 
— τωόντι μεγάλως εύκολύνει τον άνθρωπον νά πλη- 
ρόνη τά χρέη του μέ όλιγώτερον άργύριψν παρ’ όσον 

I έδανείσθη. Α λ λ ’ οί βασιλείς δέν είναι μόνον χρε-
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ώσται- πολλάκις είναι και πιστωταί. Ως πρός την 
φορολογίαν, κατέχουσι τήν αύτήν σχετικήν θέσιν πρός 
τον υπήκοον, οποίαν ό οίκοκύριος προς τον ένοικάτορα. 
Εάν οέ πας έκαστος συγχωρήται ύπο του νόμου να 
πληρόνη τά χρέη του καί νά έξσφλή τάς ομολογίας 
του μέ ποσότητα αργύρου μικροτέραν τής συμφωνη- 
θεισης, έπεται φυσικώ τψ λόγω ότι καί ό υπήκοος 
δύναται νά πληρώση τούς φόρους του καί ό ένοικά- 
τωρ το ένοίκιον του με μικροτέραν ποσότητα αύτοΰ 
τού μετάλλου. Μολονότι δέ ό βασιλεύς έλάμβα- 
νεν όλιγώτερον άργύριον, έξηκολούθει όμως νά δα
πανά όσον άρχήτερα· διότι ή ονομαστική τιμή των 
πραγματειών άνέβαινεν άναλόγως τής έλαττώσεως 
τού εν τω νομίσματι αργύρου, ό τε  τό πρότερον τρί- 
φραγκον απεφάνθη υπό τού νόμου ότι είναι τετρά- 
φραγκον, ή κυβέρνησις ήτον ύπόχρεως νά πληρόνη 
4 φράγκα όπου πρότερον έπλήρονε 3' ώστε κατέστη 
άναγκαΐον ή νά αύξηση τούς παλαιούς ή νά έπιβάλη 
νέους φορους* με άλλας λέξεις, ή κυβέρνησις, διά νά 
λαμβανη την αύτήν ποσότητα καθαρού αργύρου, ήτον 
ύποχρεως ν άπαιτή πλειοτέρας λίτρας παρά τού ύπη- 
κοου. Α λλά τούτο πάντοτε ήτον επαχθές, άκόυ,η

'  "  »  /  Λ  ,  1και οτε Οεν εκαμνε πραγματικήν τινα όιαφοραν εις 
την ποσοτητα των φόρων· πολλάκις δέ καί δυσκα- 
τόρθωτον. όθεν, προς έξοικονόμησιν,οί Γάλλοι βα
σιλείς άποκαθίστων ενίοτε τό νόμισμα εις τήν άνω- 
τεραν αςίαν του. Κάμνοντες τήν λίτραν ώστε νά 
περιεχη πλειοτερον καθαρόν άργυρον, έφορολόγουν 
παρά τού έθνους τήν αύτήν μέν ποσότητα των λ ί 
τρων, πραγματικώς δέ περισσότερον άργυρον.* Καί 
σημειωτέον ενταύθα, ότι εκ τούτου προκύπτει ώστε 
αι βελτιώσεις τού νομίσματος ν’ άρχίζωσι περί τήν 
αυτήν σχεδόν εποχήν, καθ’ ήν καί ή σύστασις τής 
μονίμου φορολογίας. Πρό τού νεωτερισμού αύτού, 
ο μονάρχης οέν έχει προσωπικόν τι συμφέρον εις τήν 
αυςησιν τής εσωτερικής αξίας τού έκδιδομένου νομί
σματος.

Μεγα σφαλμα ήθελεν εισθαι νά ύποθέση τις, ότι 
αί συχναι μεταβολαί περί τήν ποσότητα καί ποιό-

Ιοαν ή Π όρ τα , παραδείγματος χ ά ρ ιν, φορολογή σήμερον έκα- 
τον εκατομμύρια γροσιων, αυτά ΐσοόυναμοΰσι μέ μονον τέσσαρα  
Ικ α το μ μ υ ρ ια  Λ ισ τή λ ω ν·— του Δ ίστηλου ίσοδυναμοΰντος μέ 25 γρο- 
σια. Ε ά ν  ομως το Δ ιστηλβν ήθελεν εκπέσειν εις 20 γρόσια, τότε 
τ ά  ιοο,οοο,οοο των γροσίων θέλουν ισοουναμεϊ μέ 5,ο»ο,οοο Δ ίσ τ η 
λω ν· τουτεστι κ α τ’  όνομα μέν οι φόροι θέλουσι μένειν οί αύτοί, 
«λλά  π ρ αγ μ α τικώ ς θε'λουν αύξηθή κατά έ'ν π έμπτον. "Α παν του
ναντίον όμως π ά σ χ ει πρό πολλου ή Π όρτα ως εκ της εξα χρ ειώ - 
σεοις του νομίσμ ατος' διότι, Ιπ ειδ ή  ή τ ιμ ή  των γροσίων κ α τ ’ ετος 
εκ π ίπ τει, λαμβανει κ α ί ή κυβέρνησις παρά τω ν υπηκόων της μ ι-  
κροτεραν α π ό έτους εις ετος ποσότητα αργυρίου. Ή  ζη μ ία  δέν 
περιορίζεται εις τους ίδαότας, άλλ’ εκτείνεται καί εις τήν κυβέρ- 
νησιν αυτήν" οθεν έιμ τον διπλοϋν τούτον λόγον δόναταί τις  νά 
έλπίσν) από τήν συνεσιν των κρατουντών διόρθωσιν του κακού.

τητα τού εις τά νομίσματα άργύρου ένηργήθησαν κα
τά τοιούτον εναργή καί καταληπτόν τρόπον, όποιον 
ημείς ήκολουθήσαμεν πρός έξήγησιν αύτών. Ενίοτε 
ή άλλοίωσις, αντί νά όμολογήται αναφανδόν, έτυ- 
λαττετο μυστική όσονήτο ουνατόν πλειότερον χρό
νον. Α λλοτε εν ειοος νομίσματος ήλλοιούτο, τά 
δέ λοιπά άφίνοντο ανέπαφα· ώστε, ένα καιρόν, μία 
λίτρα, πληρονομένη είς έ’ν είδος νομίσματος, περι
είχε περισσότερον άργυρον παρ’ έάν έπληρόνετο είς 
άλλο. Τελευταΐον, διά νά περικαλύψωσι τήν ύπό- 
θεσιν μ ’ ετι παχύτερον σκότος, ήνάγκαζον συνήθως 
τούς υπηκόους νά κρατωσι τούς λογαριασμούς των 
ποτέ μέν είς λίτρας καί σολδία, ποτέ δέ είς σκούδα, 
καί νά πληρόνωσιν είς νόμισμα παριστάνον μήτε λί
τραν, μήτε σολδίον, μήτε σκούδον, ά λ λ ’ είτε κλά
σματα είτε πολυπλάσια των διαφόρων αύτών έπω- 
νυμιών. Ηγεμόνες, προστρέχοντες είς τοιαύτα σο
φιστικά μέσα, δέν δύνανται άλλως πως νά θεωρών- 
ται ειμή ώς κιβδηλοποιοί, (οπλισμένοι μέ δημόσιον 
έξουσίαν.

Το όλέθριον αποτέλεσμα των τοιούτων μέτρων 
έπί τής εμπορικής πίστεως καί άκεραιότητος, επί τής 
βιομηχανίας, καί όλων τών τής εύδαιμονίας πηγών, 
εύκόλως ούναται εις έκαστος νά έννοήση· τό δεινόν 
ήτο πραγματικώς τόσον μέγα, ώστε, κατά τινας πί- 
ριόοους τής Γαλλικής ιστορίας, αί νομισματικαί έρ- 
γασίαι τού κράτους κατέπαυσαν έξ ολοκλήρου παν
τός είδους έμπόριον. Φίλιππος ό Καλός άπεδίωξεν 
άπαντας τούς αλλοεθνείς έκ τών πανηγύρεων τής 
Γαλλίας, άναγκάσας αύτούς νά δέχωνται είς πλη
ρωμήν τό άνυπόληπτον νόμισμά του, καί άπαγορεύ- 
σας νά γίνωνται ανταλλάγματα είς νόμισμα εύυπο- 
ληπτότερον. Φίλιππος ό έκ τής Ούαλεσίας έκαμε 
τό αυτό ώς πρός τό χρυσούν νόμισμα, καί μέ τό αύ- 
τό άπαραλλάκτως αποτέλεσμα. Σύγχρονος ιστοριο
γράφος μάς ειδοποιεί, ότι σχεδόν άπαντες οί ξένοι 
έμποροι έπαυσαν τάς μετά τής Γαλλίας σχέσεις των 
ότι καί αύτοί οί Γάλλοι έμποροι, άφανισθέντες υπό 
τών συνεχών αλλοιώσεων τού νομίσματος, καί τής 
έκ τούτου άδηλότητος τών τιμών, άνεχώρησαν είς 
άλλους τόπους· καί οτι οί επίλοιποι τών υπηκόων 
τού βασιλέως, καί οί έξ εύγενών καί οί έκ του λαού, 
έπτώχαναν ίσα μέ τούς έμπορους· δΓ ο, προσθέτει 
άπλοϊκώτατα ό χρονογράφος, ό βασιλεύς δέν ήγα- 
πάτο διόλου.

Τά ανωτέρω παραδείγματα έλάβομεν έκ τού νο
μισματικού συστήματος τής Γαλλίας· άλλ’ όμοια 
τεχνάσματα ένηργήθησαν είς σχεδόν παν έθνος, είτε 
άρχαΐον είτε νεώτερον. Δημοκρατικαί κυβερνήσεις 
έστάθησαν έπίσης ένοχοι ώς αί δεσποτικαί. Οί 
'Ρωμαίοι, είς τάς ένδοξοτέρας έποχάς τής ιστορίας
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των, περιέπεσον είς εθνικήν χρεωκοπίαν καί δίς καί 
τρις* όλιγοστεύσαντες τήν έσωτερικήν άξίαν τού νο- 
αίσματός των. Επί τού πρώτου Λιβυκού πολέμου 
τό άσσάριον, τό καταρχάς περιέχον 12 ούγγίας χα λ
κού, ήλαττώθη είς 2 ούγγίας· καί είςτόν όεύτερον 
Λιβυκόν έξέπεσε πάλιν είς 1 ούγγίαν.

Τό 1722, ή έν Αμερική πολιτεία τής Πενσυλ- 
βανίας, ήτις ένήργει κατά τούτο ώς ανεξάρτητος κυ- 
βέρνησις καί πρό τού Αγγλαμερικανού πολέμου, ένο- 
μοθέτησεν ώστε ή μία Λίτρα Στερλίνα τής Αγγλίας 
νά περνά ώς μία Λίτρα Στερλίνα καί έν τέταρτον 
αί δέ Ηνωμέναι Πολιτεΐαι καί ή Γαλλία, άφού έκη- 
ρύχθησαν δημοκρατίαι, προέβησαν ετι περαιτέρω.

Αμεσος συνέπεια τής έξαχφειώσεως τού νομίσμα
τος είναι ή ανάλογος έλάττωσις όλων τών παντοει
δών χρεών τε καί ομολογιών, τών πληρωτέων είς 
νόμισμα. Οί έχοντες νά λαμβάνωσι διηνεκή ή άμε- 
τάβλητα ενοίκια"ή δικαιώματα γής στερούνται δια
παντός μέρους τού είσοδήματός των. Είναι νόμι
μος πτώχευσις, μερική χρεωκοπία, — παντός χρεω- 
φειλέτου πληρόνοντος είς τον δανειστήν αυτού ^πο
σότητα τοσοϋτον μικροτέραν τής δικαίως είς αύτόν 
άνηκούσης, καθ’όσον ήλαττώθη τό πολύτιμον μέ- 
ταλλον έν τω όφειλομενω νομίσματι.

Πάσα λοιπόν κυβέρνησις, προστρέχουσα είς τό μέ
σον τής κιβδηλεύσεως,οϋ μόνον ώφελεϊται αύτή πα- 
ρανόμως, αλλά βιάζει καί όλους τούς λοιπούς χρεώ- 
στας νά πράξωσιν ωσαύτως. ^

Οί βασιλείς όμως τής Γαλλίας δέν έσυγχώρουν 
πάντοτε είς τούς υπηκόους των ν’ άπολάβωσι τό αύ- 
τό κέρδος, οποίον ό μονάρχης είχε πρό όφθαλμών, 
αύξάνων ή σμικρύνων τήν ποσότητα τού μετάλλου, 
τήν περιεχομένην είς ίοιαίτερόν τι ειόος νομίσμα
τος. Είς πάσαν τοιαύτην περίστασιν δ προσωπικός 
σκοπός τών βασιλέων ήτον αύτοί μέν νά πληρώσω- 
σιν όλιγώτερον, ή νά λάβωσι περισσότερος άργυρον 
η χρυσόν, παρ’ όσον δικαίως έπρεπεν άλλ’  ̂ενίοτε 
ήνάγκαζον τούς ίδιώτας, νά πληρόνωσι καί να πλη- 
ρόνωνται είς τό παλαιόν νόμισμα, ή, έαν είς τό νέος, 
κατά τό τρέχον συνάλλαγμα μεταξύ τών δύο. Κατά 
τούτο δ’ έμιμήθησαν έπ’ ακριβές τούς παλαιούς Ρω
μαίους. ότε ή δημοκρατία τούτων, έπί τού δευ
τέρου Λιβυκού πολέμου, ήλάττωσε τό χαλκουν άσ
σάριον από δύο ούγγίας είς μίαν, έπλήρωσε τούς δα- 
νειστάς της έν άσσάριον άντί δύο, τουτεστι, 50 τοίς 
1 0 0 . Α λλ’ οί μερικοί λογαριασμοί έκρατούντο είς 
δηνάρια· καί το δηνάριον,τό έως τότε άντάξιον 10 
άσσαρίων, ένομοθετήθη νά περνά 16 άσσάρια· ώστε 
οί ιδιώται έπλήρωσαν μόνον 16 άσσάρια ή ούγγίας 
χαλκού δΓ έκαστον δηνάριον, άντί νά πληρώσωσιν 
20, ώς ώφειλον κατά τό δίκαιον διότι, λαβόντες το

δηνάριον πρός 10 άσσάρια τών 2 ούγγιών, έπρεπε 
νά άντιπληρώσωσιν αύτό πρός 20 ασσαρια τής μιας 
ούγγίας έκαστον. Αλλ’ ώς εγεινεν, ή μέν πολιτεία 
έπλήρωσε μέρισμα 50 τοίς 100 μόνον, οί δέ πο- 
λΐται ήναγκάσθησαν νά πληρώσωσιν 80 τοίς 100.

ότι μέν ή έξαχρείωσις τού νομίσματος είναι χρε
ωκοπία έν μέρει, δμολογείται ύπό πάντων άλλά 
τινες διισχυρίζονταε, οτι όλιγώτερον ζημιώδες είναι 
είς τον δημόσιον δανειστήν νά πληρωθή είς νοθευ- 
μένον νόμισμα, καί νά πλήρωσή παλιν αυτός το ίδιον 
πρός έξόφλησιν τών χρεών του, παρά νά έλαττωθή 
τό δικαίωμά του κ α τ ά ή  καθ’ οίανδήποτε άλλην 
άναλογίαν. Ας ίδωμεν πώς διαφέρουσιν «ί δύο μέ
θοδοι. _

όπιοσδήποτε καί άν γένη ή χρεωκοπία, ό δανει
στής ζημιούται ώς πρός όλα τά μετ’ αύτήν άγορα- 
ζόμενα. Είτε δέ τό εισόδημά του έλαττωθή κατά 
τό ήμισυ, είτε αύτός ύποχρεωθή να πληρόνη δια 
πάν ό,τι χρειάζεται διπλασίαν τήν προτέοαν τιμήν, 
είναι βεβαίως έν καί τό αύτό.

Ως δέ πρός όλα τά υπάρχοντα χρέη του, άναμφι- 
βόλως δύναται ν’ άπαλλαχθή αύτών καθ’ δν τρόπον 
τό δημόσιον ¿ξεπλήρωσε τα ιδια του· αλλ επι τίνι 
βάσει νά ύποθέτωμεν, ότι οί δημόσιοι δανεισταί καθ- 
υστερούσι πάντοτε είς τούς μερικούς λογαριασμούς 
των; Τό πιθανώτερον είναι ότι, ώς οί πλείστοι τών 
άνθρώπων, ομοίως καί οί δημόσιοι δανεισταί χρεω- 
στούσι τοσαυτα, όσα τούς χρεωστούνται· εν συντο
μία, οτι οί λογαριασμοί των ισοζυγίζουν, όθεν, ώφε- 
λούμενοι άφ’ όσα έχουν νά πληρωσωσιν είς τούς με
ρικούς πιστωτάς αύτών, ζημιούνται άφ’̂  όσα έχουν 
νά λάβωσιν άπό τούς χρεώστας των καί ή έν είδει 
έξαχρειώσεως τού νομίσματος χρεωκοπία είναι τόσον 
όλεθρία είς αύτούς, οσον ή έν όποιωδήποτε άλλω· 

Παρέπονται όμως καί άλλα σπουδαία όεινα, κα
ταστρεπτικά τής εθνικής εύημερίας. ^

Προξενείται βιαία τις ταραχή είς τας τιμής των 
εμπορευμάτων, ένεργούσαχμλιοτρόπως, κατά τάς ιδι
αιτέρας περιστάσεις έκάστου, καί ούτως άνατρεπουσ« 
τάς άριστα έσχεδιασμένας καί ώφελιμωτατας κερ
δοσκοπίας, καί καταστρέφουσα πάσαν πίστιν μεταξύ 
δανειστού καί δανειζόμενου. Ούόεις δανείζει έκου- 
σίως, όταν κινδυνεύη νά λάβη μικροτέραν ποσότητα 
όσης έμέτρησεν ούτε σπεύδει κανείς νή  δανεισθή, 
όταν κινδυνεύη νά πληρώση μάλλον παρ όσον ελα- 
βεν. Εκ τούτου τά χρηματικά κεφάλαια μένουσ: 
νεκρά, ή παραγωγή έλαττούται, καί ή πενία έπεται.

Είναι δέ «ύχ ήττον σπουδαίον το άΑοτέλεσμα και 
ώς πρός τήν ήθικήν αύτήν τού έθνους. Αί περι άςιας 
ίδέαι τών άνθρώπων μένουσιν έπί καιοόν τινα συγκε- 
χυμέναι, καθ’ όν ή πανουργία πλεονεκτεί τήν τι μίαν
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απλότητα, εις τήν διεξαγωγήν των χρηματικών υπο
θέσεων. Προσέτι, ή ληστεία και ή άρπαγή έπικυ- 
ρουνται διά του δημοσίου παραδείγματος· τό προσ
ωπικόν συμφέρον άντιβάλλεται εις τήν άκεραιότητα· 
κάί ή φωνή του νόμου εις τάς υπαγορεύσεις της συν- 
ειδήσεως.

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

0  ΠΛΑΝΗΤΗΣ ουτος απέχει του ήλίου 490 εκα
τομμύρια μιλίων, καί έκτελεϊ τήν ετήσιον περιστρο
φήν του εις δώδεκα σχεδόν των ήμετέρων ένιαυτών, 
κινούμενος πρός 29,000 μιλίων καθ’ ώραν. Είναι 
δε ό μέγιστος πλανήτης του ήλιακοΰ συστήματος· 
ων 89,000 μιλίων τήν διάμετρον, ή περίπου 1400 
φοράς μεγαλήτερος τής γης. Η περί τον άξονά του 
περιστροφή έκτελεΐται εις έννέα ώρας καί 56 λεπτά' 
καί κατά συνέπειαν, τά περί τον ισημερινόν μέρη τής 
έπιφανείας του κινούνται πρός 28,000 μιλίων τήν 
ώραν, τουτέστιν εικοσιεπτά φοράς ταχύτερου της ήμε- 
ρησίας περιφοράς τής γής. Κατά τό σχήμα ό Ζευς 
είναι σφαιροειδής, πεπιεσμένος εις τούς πόλους, καί 
υψωμένος εις τόν ισημερινόν· ή διάμετρος, ή τον 
ισημερινόν διερχομένη, υπερβαίνει τήν τούς πόλους 
διερχομένην κατά περίπου 6000 μιλίων. ή  Γή, 
ό Κρόνος, καί ό Αρης είναι προσέτι τοιαύτα σφαιρο
ειδή· πιθανώτατον δε ¿¡¡τι καί ό Ερμής, ή Αφροδίτη, 
καί ό Ουρανός, έχουν ομοιον σχήμα, μολονότι τούτο 
δεν έβεβαιώθη εΐσέτι έκ πραγματικής παρατηρή- 
σεως. όπόταν θεωρήται διά τηλεσκοπίου, ανακα
λύπτονται κηλίδες τινες έπί τής έπιφανείας του, έκ 
της κινήσεως των όποιων προσδιωρίσθη ή περιφο
ρά του.

Αλλά τό κύριον χαρακτηριστικόν τής έπιφανείας 
τού Λιός είναι άμαυραί τινες σειραί ή λωρίδες, έκ- 
τεινόμεναι καθ’ όλον τόν δίσκον παραλλήλως μέ τόν 
ισημερινόν αυτού, καί καλούμεναι γενικώς αί Ζώναί 
του. Τρεις των ζωνών τούτων, σχεδόν έξίσου άλ-

λήλων άπέχουσαι, παρατηρούνται συχνότερον άλλά 
δεν φαίνονται τακτικώς ή σταθερώς. Ποτέ μέν βλέ
πεται μόνον μία, ποτέ δέ πέντε, καί άλλοτε έφάνη- 
σαν διακεκριμένους επτά ή οκτώ. Τήν 28ην Μαίου, 
1780, ό Δόκτωρ Ερσχελ είδεν ολην τήν επιφάνειαν 
τού Διός κεκαλυμμένην άπό μικράς κυρτάς ζώνας, 
ή μάλλον γραμμάς, αί'τινες πλαγίως δέν συνεχ ιζον
το δι ’ ο/.ου τού δίσκου του. Μολονότι αί γραμμαέ 
αδται είναι γενικώς παράλληλοι πρός άλλήλας, δέν 
είναι δμως πάντοτε τοιαύται. Τό πλάτος αύτών 
είναι παρομοίως μεταβλητόν μία τις ζώνη παρε- 
τηρήθη στενουμένη, άλλη δ ’εγγύς αυτής πλατυνσ- 
μένη· ή πρώτη τρόπον τινά μεταβαίνουσα εις τήν 
δευτέραν. 0  χρόνος τής διαρκείας των είναι προσ
έτι άβέβαιος· ένίοτε μένουσιν αμετάβλητοι μήνάς 
τινας’ άλλοτε νέαι ζώναι σχηματίζονται εις μίαν ή 
δύο ώρας. Τί δέ είναι αί ζώναι αδται, δέν δύναταε 
ευκόλως νά έξακριβωθή. Οί μέν θεωρούσιν αΰτάς 
ώς στρώματα νεφών πλεόντων εις τήν ατμόσφαιραν 
του Διός· άλλοι δέ φαντάζονται ότι είναι τά σημεία 
μεγάλων φυσικών μεταβολών, αιτινες άδιακόπως 
ένεργούνται είς τήν επιφάνειαν αυτού τού πλανήτου. 
Η πρώτη γνώμη φαίνεται ή πιθανωτέρα. Αλλ.’ 

όποιαδήποτε καί άν ήναι ή φύσις τών ζωνών τού
των, αί αίφνίδιαι μεταβολαί, είς άς ένίοτε υπόκειν- 
ται, έμφαίνουσι τήν ύπαρξιν ΐσχυράς τίνος φυσικής 
ένεργείας· διότι τινες αύτών είναι ύπέρ τά πεντακισ- 
χίλια μίλια τό πλάτος· καί επειδή γνωστόν ότι 
γίνονται άφαντοι έν διαστήματι μιάς ή δύο ωρών. 
καί μάλιστα κατά τήν διάρκειαν τυχηράς παρατηρή- 
σεως, ένέργεια πολύ ίσχυροτέρα οίασδήποτε είς ήμάς 
έγνωσμένης πρέπει νά παράγη τόσον έκτεταμένον 
άποτέλεσμα.

0  Ζεύς έχει τέσσαρας δορυφόρους ή σελήνας, αί- 
τινες, βλεπόμεναι διά τηλεσκοπίου, παριστώσι θέαμα 
ώραιότατον. Η πρώτη σελήνη, ή ή έγγυτέρα είς 
τόν πλανήτην, απέχει τού κέντρου του 230,000 μι
λίων, καί στρέφεται περί αύτόν είς 42 ΐ ώρας· φαί
νεται δ’ έκ τής έπιφανείας του τετράκις μεγαλητέρα 
παρ’ όσον ή ήμετέρα σελήνη φαίνεται είς ήμάς. ή  
δευτέρα σελήνη, μάλλον άπέχουσα, φαίνεται ίση μέ 
τήν ήμετέραν ή τρίτη δλίγον τι μικροτέρα· ή δέ 
τετάρτη, ήτις απέχει τού Διός έν έκατομμύριον μι
λίων, καί περιστρέφεται είς αύτόν έν διαστήματι 
δεκαέξ ήμερων, φαίνεται μόνον ώς τό τριτημόριον 
τής ήμετέρας σελήνης. Αί σελήναι αδται ύπόκειν- 
ται εις συνεχείς έκλείψεις περνώσαι διά τής σκιάς 
τού Διός, κατά τόν αύτόν τρόπον ώς ή ήμετέρα σε
λήνη άμαυροΰται περνώσα διά τής σκιάς τής γής. 
Διά τών έκλείψεων τούτων έξηκριβώθη πόσον ταχέως 
κινείται τό φώς· χρησιμεύουσι δέ καί είς τόν προσ
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διορισμόν τού μήκους τών τόπων έπί τής έπιφανείας 
τής σφαίρας μας. 0  πλανήτης οδτος, βλεπόμενος 
έκ τής έγγυτέρας σελήνης του, παριστά έπιφάνειαν 
χιλίάκις τοσαύτην, όσην ή ήμετέρα σελήνη παριστά 
είς ήμάς, καί φαίνεται δρεπανοειδής, ημισεληνοει
δής, καί πανσεληνοειδής, τών φάσεων τούτων δια
δεχόμενων άλλήλας είς 42 ώρας. Επειδή ό άξων 
τού Διός είναι σχεδόν κατά κάθετον είς τήν τροχιάν 
του, δέν έχει έπαισθητάς ώρας τού ενιαυτού, οποίας 
ήμεϊς δοκιμάζομεν έπί τής γής. Αν έτιθέμεθα είς 
τήν έπιφάνειαν αύτού, μέ τήν σημερινήν μας περι- 
ωρισμένην δρασιν, ή γή καί ή σελήνη μας ήθελον 
γείνει διόλου άφαντοι, ώς έάν δέν ύπήρχον οί κά
τοικοι δέ τών χωρών τούτων πρεπει να εχωσιν οφ
θαλμούς πολύ καλητέρους τών ήμετέρων, έάν γνω- 
ρίζωσιν ότι υπάρχει έν τώπαντί τοιαύτη σφαίρα,οποία
ή γή- _________________

Π Ε Ρ Ι  Μ Ι Κ Ρ Ω Ν  Π Τ Α Ι Σ Μ Α Τ Ω Ν .

ΠΟΑΑΑ πταίσματα θεωρούσιν οί άνθρωποι ώς ελάχιστα, 
καί ώς μόλις άξια το ιού του άπαισίου ονόματος. Αλλ’ 
εσφαλμένως· διότι καί τό μικρότεραν πταίσμα είναι πα- 
οάβασις του Θείου νόμου, καί αί συνέπειαι τοιαύτης πα- 
ραβάσεως είναι πάντοτε δεινότατα’..

0  σπινθήρ του πυρος είναι μικρόν πράγμα· άλλ’ « ιδού, 
ολίγον πυρ ήλίκην ύλην άνάπτει.» 0  μικρός σπινθήρ πε
ριλαμβάνει έν έαυτώ τά στοιχεία της καταστροφής καί 
του όλε'θρου είς απεριόριστον έκτασιν.

ή γλώσσα είναι μικρότατον μέλος του ανθρωπίνου σώ
ματος· άλλά τις δύναται νά μέτρηση την προκύπτουσαν 
έξ αύτης βλάβην; « ή γλώσσα,» λέγει ό Απόστολος Ιά
κωβος, « πυρ, ό κόσμος της αδικίας- ούτως ή γλώσσα καθί
σταται έν τοΐς μέλεσιν ημών ή σπιλουσα ολαν τό σώμα, 
καί φλογίζουσα τόν τροχόν της γενέσεως, καί φλογιζομένη 
ύπό τής γεέννης.» Προσθέτει επομένως, « Η γλώσσα άκα- 
τασχετον κακόν, μεστή ίου θανατηφόρου.»

ίσως ήθελεν εϊπει τις ότι ή γλώσσα είναι μικρόν μέλος, 
καί δύναται μόνον νά προφέρη λέξεις, αιτινες, καθό άψυ
χοι, χάνονται μετ’ ού πολύ καί λησμονουνται. Αλλά τό 
πράγμα δέν έχει ούτω· διότι, ώς ό μικρός σπινθτ,ρ δύ- 
ναται νά πυρπόληση έκτεταμένην πόλιν ή απεριόριστον δά
σος, παρομοίως ή γλώσσα, φλογιζομένη ΰπό της γεέννης, 
δύναται νά προφέρη λέξεις, αιτινες φλογίζουσι τά δεινά 
πάθη του ανθρώπου, έως οΰ ολόκληρον έθνος κυριευόμενον 
ύπό του δαίμονος της οργής έξοπλίζετα», καί φθείρει καί 
κατερημόνει παμμεγέθεις χώρας. Οίκογένειαι, πόλεις, καί 
έθνη πάσχουσι τά μέγιστα έκ της γλώσσης. Δικαιότατα 
ονομάζει αύτήν ό Απόστολος ίάκωβος, Κόσμον τής αδι
κίας. Αλλ’ ό κόσμος αύτός είναι έμπεριτετυλιγμένος είς 
μικρότατον διάστημα. Διά της πείρας καί τής επιμο
νής του δύναται ό άνθρωπος νά δαμάση παν είδος πε-

τετνών τε καί θηρίων καί ερπετών άλλ ή γλώσσα είναι 
ακαταδάμαστος.

Τά είρημένα περί του σπινθήρος καί τής γλώσσης άρ- 
κουν νά βοηθη'σωσιν ήμάς είς τό νά έννοη'σωμεν πόσον έκ
τεταμένον καί όλέθριον ένδέχεται νά ήναι τό κακόν τό είς 
μίαν άμαρτίαν έμπεριεχ όμενον, καίτοι μικράν φαινομένην. 
Αί μικραί άμαρτίαι άγουσιν είς τάς μεγάλας· καί οί χει- 
mepot τών κακούργων έπρατταν κατ άρχάς μόνον τά 
κικρά ΰπ αυτών λογιζόμενα πταίσματα, καί οι αύτών 
είση'χθησαν είς τό στάδιον τής κακίας. Αν ή συνείδησις 
ήνώχλει αυτούς, γογγύζουσα, κατεσιγάζετο διά τής ύπαγο- 
ιεύσεως ότι ή αμαρτία ήτον ελάχιστη, Ούτω δ έξωμα- 
λύνετο ή οδός είς άλλην μεγαλητέραν, καί εξ αύτης πάλιν 
είς άλλην, έωσου καί τά δεινότερα τών εγκλημάτων έπράτ- 
τοντο μετά χαράς, καί άνευ ελέγχου συνειδη'σεως.

Λέγοντες ότι δεν ΰπάρχουσι μικραί άμαρτίαι, δέν έννο» 
ούμεν ότι άπασαι είναι ισομεγέθεις· άλλά μόνον ότι, καθώς 
κόσμος αδικίας περιέχεται είς τά μικρόν έκείνο μέλος την 
γλώσσαν, ώσαύτως υπάρχει κόσμος άδικίας είς την έλαχί- 
στην παράβασιν του άγιου νόμου του Θεού. 0  διδόμενος 
είς τά μικρά πταίσματα κινδυνεύει μεγάλως νά καταντη'στ 
είς τά πάνδεινα εγκλήματα. Ô δίγλωσσος μετ ού πολύ 
γίνεται αναιδής ψεύστης· οί άσελγεις διαλογισμοί καί τα 
ακόλαστα βλέμματα άγουσιν είς την μοιχείαν καί τήν πορ- 
νβαν καί ό σφετερισμός του έλαχίστου ξένου πράγματος 
ενδέχεται νά έπιφέρη τάς πλέον τολμηράς ληστείας. » Ο 
πιστός έν έλαχίστω, καί έν πολλώ πιστός έστι· και ό έν 
έλαχίστω άδικος, καί έν πολλώ άδικός έστιν,» είπεν ό μέγας 
Νομοθέτης του κόσμου.

Απαν τό κακόν τό άπ άρχής ύπάρζαν έν τώ κόσμω τού- 
τω περιείχετό ποτε είς μίαν αμαρτωλήν διάνοιαν του πρώ
του ήμών γεννήτορος· καί άπαν τό κακόν τό ύπαρχον ή 
μέλλον νά ύπάρξη έπί γής μέχρι συντέλειας του αιώνος 
είναι ό νόμιμος καρπός τής μιας εκείνης αμαρτίας ! Δύ- 
ναται νά ύπάρξη μικρότερα αμαρτία ένός όιαλογισμου ; 
Καί είναι ά άμαρτωλός διαλογισμός μικρόν άμάρτημα ;

Π Ε Ρ Ι  Γ Ο Υ  Π Ρ Ω Η Ν  Κ Ο Μ Η Τ Ο Υ .

Π Ε Ρ Ι  τού λαμπρού κομήτου, δστις επεσκέφθη εσχάτως την γ ε ι

τονίαν του ήμετέρου ηλιακού συστήματος, έμπνεύσας τρομον stç 

μυριάδας, καί θαυμασμόν είς άπαντας, γνωρίζομεν εΐσέτι ό λ ιγ ι- 

στα. ’ Εά ν αυτη ήτον ή πριότη φορά της έμφανίσεώς του, ή εαν 

Ιφάνη καί άλλοτε είς τούς κατοίκους τή ς γης, φ αίνεται 8τι δεν έςη - 

κρίβωσαν μ έ γ ρ ι τη ς ώρας οί αστρονόμοι- Π ερι τη ς κόμης αυτόν 

δυνάμεδα νά εϊπωμεν 8τι έςετείνετο ώς ιου,ουο,οοο μ ιλίω ν, η, με 

άλλας λέξεις, οτι το μήκος αυτής Ιξισοΰτο μέ τήν Ι χ  τή ς γής από

σ τα σ ή  τού ήλίου· περί δέ τή ς ταχύτητος τοΰ κομήτου αυτού, χαθ 

ήν Ιπ ο χ ή ν ήτον εγγύτερον εις τον ήλιον, Υπολογίζεται οτι διέτρεχε

18,000 μιλίω ν κατά λεπτόν Γ

Δ έν είνα ι παράδοξον οτι είς παρελθόντας αιώνας, δπότε ή  επ ι

σ τ ή μ η  τη ς αστρονομίας εύρίσκετο είς τήν νηπιότητά της, τοιαυτα  

σημεία, φαινόμενα είς τούς ουρανούς, εθεωρούν^ο μ ετά  φόβου καί 

τοόμ ςυ, ώσεί προμηνύοντα δεινάς χαταστροφάς. Μολ.ονότι δέ άγ>ο4
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οΰμεν είσέτι κα τά  μ έγα  μέρος τήν άληθενήν φύσιν και τάς Ιδ ιό τη 

τας των κομητώ ν, βέβαια δμως δέν εϊναι δποϊοι έξελαμβανοντο  

ποτε, εύμεγέθεις σφαΐραι στερεας δλης, πεπυρωμένης υπέρ δ,τιδη - 

ποτε Ιγνω σμένον εν τώ  κόσμιρ τούτω. Τ ιν έ ς  αυτών έπερασαν 

τόσον πλησίον της γης, ώστε έφάνησαν αστέρες διά του κε'ντρου 

τ ω ν  ββεν Ιπ ε τ α ι ότι δεν εϊναι στερεά σώ ματα. Τ ή ν  σήμερον, 

τωόντι, κρίνεται πιθανώ τατον οτι σόγκεινται εκ τίνος άερώδους ου

σίας, αραιότατης, τόσον Ιλαφρας x at λεπτής, ωστε, κα\ άν κ ο μ ή 

της ηρχετο εντός τη ς Γλζεως τη ς ήμετερας γης, ήθελε μόνον π ε -  

ρικυκλώσει και περιπλέειν έπ ί της επιφάνειας τη ς ατμόσφαιρας 

μας, χω ρ ίς ν’  άμαυρόνη τό φώς τοϋ ήλιου τήν ήμεραν, ουτε νά 

κρυπτή τους αστέρας τήν νύκτα.

Έ ν  έτει 1464 κομή της επέρασε μεταξύ της γη ς καί τη ς σελή

νής. Έ ά ν  τά  σημερινά τηλεσκόπια δπήρχον τότε, ήθελον ίσω ς  

γενει σ ημ αντικιόταται ανακαλύψεις εκ π ρ α γ μ α τικ ή ς π α ρ α τ η ρ η -  

σεως. Τ ού το ομως είναι βέβαιον, 8τι ουδέ τη ν γην ουδέ τήν σε

λήνην ετάραξε κ α τά  τό έλάχιστον ή Ιπ ίσ κ εψ ις αύτοϋ. Ά λ λ ’  εάν 

ήτο στερεόν σώ μα, είτε ή μ ία  είτε ή  άλλη, κ α ί πιθανώς ά μ φ ό -  

τεραι, έπρεπε νά αίσθανθώσι τήν ίλ ξιν  τοιούτου σώ ματος, έ π ί τ ο -  

σοϋτον πλησιάσαντος" διότι δ ωκεανός αόιακοπως αεσθανεται την  

εις τά υδατα αδτοϋ επιρδοήν τη ς έλξεως τη ς σελήνής.

Μ α τ α ίω ς τινές έφαντάσθησαν δτι κομήτης, προσεγγίσας π α ρ α - 

πολό εις τήν γην, επέφερε τον κατακλυσμόν τοϋ Ν ώ ε ’ τοιαυ την  

όπόθεσνν δέν όποστηρίζουσιν επ ιστη μ ονικά  τινα  επ ιχ ε ιρ ή μ α τα  νε- 

ώτεραι δέ άνακαλύψεις κατέστησαν αύτην δλως απιΟανον.  ̂ ^

Ό  προφήτης Ιε ρ ε μ ία ς , λαβών αφορμήν ίσω ς από τή ν έμ φ α-  

νισιν κομήτου, ενουθέτησε τους συγχρόνους του νά μ ή  π τοω νται 

εις τ ά  σημεία του ουρανού, ως τά  ε'Ονη. Κ α ί διά τ ί νά π τοω μ ε- 

9α ή με ις ,--δ ιά  τ ί νά φοβώμεθα τους κ ο μ ή τα ς; Κ α ίτ ο ι μέ τ α χ υ -  

τάτη ν κίνησιν περιπλανώ μενοι, κ α ί άγρίαν κ α ί πυρώδη καί^ φο- 

βεράν όψιν Ιχοντες, γνωρίζομεν μ ’  «λον τούτο « τι Ιδ η μ ιο υ ρ γ ή θ η -  

σαν κ α ί δδηγοϋνται υπό της αύτης παντοδυνάμου χειρός κ α ι ά π ε ι

ρου σοφίας, ή τ ις ίκ α μ ε  τόν ήλιον καί τήν σελήνην κ α ί τοός Αστέ

ρας, καί ή τις Ιθηκεν αύτά εν ούρανοΐς,καί διευβύνει βλας τάς κ ι

νήσεις των. Έ ρ χ ο ν τ α ι οέ κάποτε έξ άπω τάτω ν χωρών τού α π εί

ρου Π α ντό ς, καί φαινόμενοι εις τό ήμέτερον στερέωμα, διηγούνται 

τήν δόξαν τοϋ θ ε ο ύ , καί άναγγέλλουσι τήν ποίησιν των χειρών  

αΰτοϋ. Ό φ είλομεν άρα ασμένως νά δποδεχώμεθα αύτους ως ξέ

νους οίτινες π έμ π ο ντα ι πρός Ιπίσκεψ ιν ήμ ώ ν δπό τοϋ έν ούρανοϊς 

Π α τρ ό ςμ α ς, διά νά βοηΟώσι καί άνυψώσ. τ ά ; έννοιας ή μ ω ν περί 

-η ς  παμμεγέθους έπ ικρατείας του. Έ ά ν  κατά λεπτόν δδευωσι 

χιλιάδας α ιλίω ν, πόσον άκατανόητον έκτασιν πρέπει νά Ιχ ω σ ιν  

αί χώ ρα., τάς δποίας διατρέχουσιν εις τάς έκ πολλών έκατονταε- 

τηρίδων περιόδου; τ ω ν ! Κ α ί αύτή ή φαντασία άποκαμνε. καί 

ίλ ιγ γ ια  έάν ζητήση νά καταδιώ ξη αυτούς. Ά λ λ ’ άφου θεω ρη- 
,ω μ ε ν τ α ϋ τ α  καί δλα τά  λοιπ ά  θαυμαστά Ιρ γα  τοϋ 'Υ ψ ίσ το υ , πρέ

π ε ι νά εΐπω μεν μετά τοϋ εύσεβοϋς Π α τρ ιά ρ χ ο υ  Ίώ β, Ίδ ο ό  ταϋ τα  

¿ ν α ι  μέρη τ ιν ά  τών δρόμων του’ άλλά πόσον έλάχιστον π ρ δ γ μ α  

άκούομεν περί αυτού !  ___

Τ Α  Ν Ε Υ Ρ Α  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ .

Τ Α  έπόμενα λαμβάνομεν έξ ωφελίμου τινός βιβλίου, έπ ιγρ α- 

φομένου, Φ υ σ ικ ή  θ εο λο γία  της Νεολαίας.

(1 .  Μ ή τερ, μέ ώ μίλησες περί πολλών μυων του προσώπου* 

πρέπει δέ, στοχάζομαι, νά δπάρχω σι καί πολλά νεύρα μ ε τ ’ αύτών, 

8ιά νά τούς βοηθώσιν εις τάς ένεργείας των.

Υ π ά ρ χ ο υ ν  βέβαια, υιέ μου* καί ιδού εις τήν εικόνα τ ο ύ 

την έμπορείς νά ίδης πολλά έξ αυτών

Π .  Μ ή τερ, αύτη ή πλευρά τοϋ προσώπου είναι πλήρης νεύρω ν  

ϊν α ι τ ά χ α  τόσα κ α ί εις τήν άλλην πλευράν ς 

Μ . Ά λ λ α  τόσα ακριβώς, καί άπευθύνονται είς διάφορα σημεία  

ιπαραλλάκτω ς, καθώς κ α ί ταϋτα.

Π .  Έ χ ο υ ν  δλα τό αυτό Ιργον ;

Μ . " Ο χ ι, υιέ μου* τ ά  μέν άπευθύνονται είς τοός όφθαλμους, 

¡ιά νά β λ έπ ω μ ε ν  τ ά  δέ είς τά  ώ τα, διά ν ’  άκούωμεν* τ ά  δέ 

ιίς τήν βϊνα, διά νά όσφραινώμεθα* τ ά  δέ είς τήν γλώσσαν, διά 

,ά γευώμεθα* τά  δέ είς τό στόμα, τά  χ είλ η , καί τήν φάρυγγα, 

5ιά νά τρώ γω μεν, νά κα τα π ίνω μ εν, κ α ί νά δμιλώμεν* πολλά δέ 

απευθύνονται είς δλα τ ά  μέρη τοϋ προσώπου, διά νά αίσθανώ- 

μεθα, έάν μ α ς ένοχλή τ ι,  κ α ί νά τό άπομακρ ύνω μεν ϊ „  άν το 

πρόσωπον πληγω θή η βλαφθή, νά φροντίζωμεν περί θεραπείας 

του* τά  δέ προσέρχονται είς μϋς, κ α ί τόυς βοηθούν νά κινώ νται, 

καί δταν ή μ εϊς δέν'συλλογιζώ μεθα νά τοός βάλωμεν είς χ ίν η σ ιν  

τ ά  π λεϊσ τα  δέ τούτων, κ α ί άλλα τ ιν ά  προσέτι παραγγέλλουν είς 

τους μϋς νά χινηθώ σιν, δσάχις ήμ εις θέλομεν.

Κ α τ ά  τινα  υπολογισμόν, ή 'Ρ ω σ σ ία , Γ α λ λ ία , Α υστρία, Π ρουσ- 
σία, ή έπίλοιπος Γερ μ α νία , ή Κρακοβία Δ α νία  Σ ο εκ ία , Νορβε- 

ία Ισ π α ν ία , Π ορτογαλλία, Ί τ α λ ια , Ε λβετία , Βέλγιον, Ο λλα ν- 
ία ’  κ α ί Ε λ λ ά ς ,  περιέχουσι 2Π,οοο,υοο κατοίκων* είσαγουσι οέ χατ  
τος Β ρετανικά προϊόντα καί χειροτεχνή ματα της αξίας 21,000 οοο 
ά Σ  Ε κ  τοϋ άλλου μέρους, αί Β ρετανικαί ά ποικιαι τη ς Α γ ·  
Ελένη ς, τοϋ Εύέλπιδος ’Ακρωτηρίου, τοϋ Μ αυριτίου, της Αύστρα - 
άας τών Α υτικώ ν Ινδιώ ν, καί της Βρετανικής Βορείου Α μ ε ρ ι-  
ιής ’κ α ί αί άπηλευθεοωμέναι άποικιαι, περιλαμβάνουσαι τάς Ηνω - 
εένας Π ο λ ιτεία ς, τή'ν Ά ό τ η ν ,  Βραζιλίαν, Περουβίαν, Κ ίλ η ν , χσ ·  
ιάς-χώ ρας τοϋ Π λ ά τ α ,δ α ο ΰ  χαί τήν όνοματι μεν αποικίαν πραγ  
αατικώς δέ ανεξάρτητον Κούβαν, περιέχουσι πληθυσμόν υπερβαι- 

*οντα ¿λίγον τ α  3β,υθθ,οοο· χα ί δαως α υ τα ι λαμβανουσι 
Βρετανικά προϊόντα χα ί χειροτεχνή ματα, δσα αί προειρημεναι Ε υ 

ρωπαϊκοί Π ο λ ιτ ε ϊα ι, καιτοι έξαπλασίους εχουσαι κατοίκους. Ε 
καστον άτομον είς τάς άποικιακάς χώ ρας άναλ,σκει κα τά  μέσον 
δρον δώδεκα σιλλινίω ν Βρετανικά χειρ οτεχνή μ ατα, κ λ π . εις δ. 
τας Ε υ ρ ω π α ϊκ ά ί χώ ρας μόνον δύο σιλλινίω ν. _ Η  μεγίστη « ν α -  
Αωσις τών Βρετανικών χειροτεχνη μάτω ν, άναλογως των κατοίκων, 
γίνετα ι είς τήν Αύστραλίαν, δπου έκαστον ατομον αναλίσκει 
σιλλινίω ν. Τ ό  1831 ε’.σήχθησαν είς τήν Α υστρ αλίαν Β ρετανικά έμ  

πορεύματα ¿400,000, τό δέ 1840, ¿2,000,00«.


