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Οί ΪΙΟΙ ΤΟΓ ΙΪΛΛΚ.
Ά φοϋ παρελθόν είκοσιν έτη άπό τοϋ γάμου τοϋ Ι 

σαάκ, ή Ρεβέκκα ¿γέννησε διδύμους υιούς, τόν Ήσαϋ 
πρώτον καί τό ν ’Ιακώβ δεύτερον. Καί καθώς οί δύο υιοί 
τοΰ Άδάμ, ΚάΙν καί "Αβελ, οΰτω καί ουτοι δέν ώμοία- 
ζον ούτε κατά τούς χαρακτήρας ούτε κατά τά αισθήμα
τα. Ό  πρωτότοκος Ή σαϋ ήτον άνθρωπος τραχύς, δα
σύς, καί κυνηγός άριστος, καί διημέρευε-; εις τούς αγρούς, 
μακράν τών γονέων του, καί έλαβε γυναίκας άπό τάς θυ
γατέρας τών άπιστων, διά τοϋτο καί εδυσηρέστησε τόν 
θεόν· ό δέ νεώτερος ’ Ιακώβ ήτο λείος καί πράος, καί ευ
χαριστείτο νά διατριβή μετά τών γονέων του, καί έστάθη 
πάντοτε πιστός εις τόν Κύριον. Διά τοϋτο Οά ίδήτε κατό
πιν πώς άντημείφθη άπό τόν Θεόν. Καί τοϋτον μέν ήγά- 
πα ή μήτηρ περισσότερον, εκείνον δέ, τόν Ή σαϋ, ήγάπα 
ό πατήρ, διότι τοϋ έφερε κυνήγι ον. Κατά τόν καιρόν δέ 
τοϋτον ό πατριάρχης 'Αβραάμ άπέθανεν εις ηλικίαν εκα
τόν έβδομήκοντα πέντε ετών, καί ενώ έφθασεν εις γήρας, 
εις τό όποιον τήν σήμερον οί άνθρωποι εινα: άδύνατον νά 
φθάσωσιν, παρατηρείτε όμως, ότι έζησε πολλά όλιγώτερον 
παρ’ όσον έζησαν ό Ά δάμ καί ό Νώε. ΆποΟνήσκων δέ δ 
Αβραάμ άφήκε κληρονομιάν εις τόν υιόν του ’Ισαάκ τάς 
σκηνάς του, τούς ύπηρέτας του, τά ς καμήλους του καί 
τά πολυάριθμα του ποίμνια. Ά λ λ ’ έπειδή βέβαια δέν γνω
ρίζετε τ ί είναι κληρονομιά, Οά προσπαθήσω νά σάς δώσω 
μίαν ιδέαν τή ς λέξεως ταύτης.

“Οταν ό άνθρωπος άποθάνη, δέν έχει πλέον άνάγκην κα- 
νενός πράγματος επί τής γης. Τά δέ τέκνα του, άν έχη 
τοιαΰτα, ή οί πλησιέστεροι συγγενείς του διαμοιράζονται 
μεταξύ των τά άγαθά, τά όποια αυτός άπέκτησε κατά τό

διάστημα τής ζωής του- αυτά λοιπόν τά πλούτη ονομά
ζονται κληρονομία. Έκάστου δέ τόπου οί νόμοι κανονί- 
ζουσι συνήθως πώς πρέπει νά γ ίνω ντα ι αί διανομαί αυται 
τής κληρονομιάς· άλλ ’ ούτε εις όλους τούς τόπους, ούτε 
εις όλας τάς έποχάς γίνεται κατά τόν ίδιον τρόπον ό δια- 
μοίρασμός τής κληρονομιάς· κατά τόν καιρόν τών πατριαρ- 
χών, παραδ. χάριν, ό πρωτότοκος τών άδελφών εΐχεδ ι- 
πλοΰν μερίδιον έκ τής κληρονομιάς τής σίκογενείας.Έθεω
ρείτο ώ ς άρχηγός, καί ώ ς κύριος τών άδελφών του· έπεϊ- 
χ ετή ν θέσιν τοΰ πατρός του καί έλάμβανεν ευλογίαν ιδιαι
τέρα;,τήν οποίαν ό Κύριος έπεκύρωνε,καί ένεκα τή ς οποίας 
ό πρωτότοκος εύτύχει καθ’ όλην του τήν ζωήν. Τά προνό
μια ταϋτα ώνομάζοντο τότε «πρωτοτόκια» καί τοιαϋταά- 
νήκον εις τόνΉσαϋ τόν πρωτότοκον μέ ζημίαν τοΰ ’Ιακώβ.

Μίαν τών ημερών 5 Ή σαϋ έπιστρέψας κουρασμένος άπό- 
τό κυνήγιον, εις τό όποιονείχεν ύπερβολικήν κλίσιν, ευρε 
τόν άδελφόν του ’Ιακώβ μαγειρεύοντα φακήν, καί είπεν εις 
αυτόν· «Δός μοι άδελφέ τό μαγείρευμα τοϋτο τής φακής 
διά νά φάγω , διότι άποθνήσκω άπό τήν πείναν καί τήν κού-
ρασιν__ Τό έμαγείρευσα,είπεν ό ’Ιακώβ,διά τόν εαυτόν μου,
άλλα σοϋ τό δίδω ευχαρίστως μέ τήν συμφωνίαν νά μοϋ 
παραχωρήσης καί σύ τά πρωτοτόκιά σου, δηλαδή νά μή 
Οεωρήσαι πλέον ό πρωτότοκος τής οικογένειας.— Καί τ ί 
μέ ώφελοΰσι τά πρωτοτόκια έπανέλαβεν ό Ή σαϋ, άφοϋ εγώ  
χάνομαι άπό τήν πείναν ; ’Όμοσαί μου λοιπόν, είπεν ό ’Ια
κώβ, καί τοιουτρόπως ώμοσεν ό Ήσαϋ καί έπώλησεν εις 
τόν άδελφόν του τό δικαίωμα τής πρωτοτόκιας δι’ εν π ι- 
νάκιον φακής.

Μετά παρέλευσιν πολλών έτών ό ’Ισαάκ φθάσας εις γ ή 
ρας βαθύ, μιαν τώ ν ήμερών έκάλεσε τόν Ή σαϋ καί τοϋ



είπε· υιέ [λου, ιδού έγώ  έγήρασα καί δέν βλέπω πλέον, λά
βε τά όπλα σου καί πορεύου εις τόν αγρόν καί φέρε μσι* 
κυνήγιον διά νά ©άγω καί σέ ευλογήσω πριν άποθάνω.'Ο 
Ή σαΰ έτρεξε παρευθύς διά νά εκπλήρωσή τήν παραγγε
λίαν του πατρός του. Ή  δέ ’Ρεβέκκα ήκουσε τούς λόγους 
τούτους το υ ’ Ισαάκ, καί κράξασα τόν αγαπητόν της υίόν 
Ιακώ β , λέγει εις αυτόν πρό ολίγου ήκουσα τόν πατέρα 
σου, ότι εΐπεν εις τόν αδελφόν σου Ήσαΰ διά νά του φέ. 
ρη κυνήγιον, νά τό μαγειρεύση καί άφοΰ φάγη έξ αύτοΰ 
νά τόν εύλογήση. Τώρα λοιπόν, υίέ μου, άκουσόν με καί 
κάμε ώς σέ παραγγείλω· ύπαγε εις τό ποίμνιον, εκλε- 
ξον δύο τρυφερά καί καλά ερίφια καί φέρεμέ τα  έοώ διά 
νά τά μαγειρεύσω, καθώς ό πατήρ σου ευχαριστείται, διά 
νά τοΰ τά προσφέρης καί εύλογήση σέ αντί τοΰ άδελφοΰ 
σου. Είπε δέ 6 ’Ιακώβ, δέν τολμώ νά πράξω τοιοΰτον πράγ
μα, μήτερ, διότι ό άδελφός μου είναι δασύς, έγώ δέ εί
μαι λείος· φοβούμαι λοιπόν μήπως μέ έννοήση καί δυσα- 
ρεστηθείς μοΰ δώση κατάραν άντί ευλογίας. *Ας πέση επά
νω  μου ή κατάρα σου, υίέ μου, μόνον άκουσον καί κάμε δ,τι 
σοΰ λέγω .

Ό  ’Ιακώβ πορευθύς εις τό ποίμνιον έλαβε καί έφερε δύο 
έρίφια εις τήν μητέρα του, ή όποία τά έμαγείρευσεν εξαίρε
τα· έπειτα λαβοΰσα τήν καλλιτέραν ενδυμασίαν τοΰ'Ή σαΰ 
από τό κιβώτιον,ένέδυσε τόν ’Ιακώβ,τάς δέ χε?ράς του έτύ* 
λ ιξε μέ τά δέρματα των έριφίων, καί έδωκεν εις αύτόν τό 
φαγητόν, καί άπέστειλε πρός τόν πατέρα του· έφερε δέ ό 
’Ιακώβ τό μαγείρευμα εις τόν γέροντα καί είπε· σήκω, πά- 
τερ, διά νά φάγης άπό τό κυνήγιον, τό όποΐον σοΰ ήτοί- 
μασα, καί νά μέ εύλογήσης. Καί ποιος είσαι σύ, εΐπεν ό ’Ι
σαάκ, και πώς ήδυνήθης τόσον γρήγορα νά εύρης κυνήγιον;

Έ γώ  είμαι ό πρωτότοκός σου υιός 'Ήσαΰ, καί ό Θεός ήθέ- 
λησε διά νά εΰρω τοΰτο ταχέως. Πάλιν ήρώτησεν ό ’Ισαάκ, 
εΐσαι σύ ό υιός μου Ή σαΰ ό πρωτότοκος ;  έλα  πλησιέστε- 
ρον νά σέ ψηλαφήσω. Έπλησίασεν ό ’Ιακώβ, καί ό πατήρ 
του έψηλάφησεν αύτόν, καί ώσφράνθη τά φορέματα του καί 
εΐπεν αί μέν χεΤρες, εΐναι χεΐρες τοΰ Ή σα ΰ, ή δέ φωνή, 
είναι φωνή τοΰ ’Ιακώβ, καί ούτως έφαγεν άπό τό φαγητόν 
έκεΐνο, καί ευλόγησε τόν’Ιακώβ, καί κατέστησεν αύτόν κύ
ριον τοΰ άόελφοΰ του.

Μόλις έλαβεν ό ’ Ιακώβ τήν ευλογίαν, καί άνεχώρησεν 
άπ’ έμπροσθεν τοΰ ’Ισαάκ, έπέστρεψε καί ό Ήσαΰ άπό τόν 
αγρόν,καί έτοιμάσας τό κυνήγιον εφερεν εις τόν πατέρα του 
αύτό ειπών. ’Ιδού, έγώ  πάτερ, σοΰ έφερα τό άγαπητο'ν σου 
κυνήγιον, σήκω λοιπόν καί φάγε καί εύλόγησόν με. Τις 
είσαι σύ ;  εΐπεν ό ’Ισαάκ· έγώ  ό Ή σαΰ ό υίός σου.—Έ - 
Οαύμασε δέ ό ’Ισαάκ καθ’ υπερβολήν καί είπε, καί τ ίς ε ί
ναι έκεΐνος δ ςις  πρό ολίγου μοΰ'έφερε καί έφαγα καί ευλό
γησα αύτόν; Ά κούσας τοΰτο ό Ή σαΰ ένόησεν δτι τόν 
ήπάτησεν ό άδελφός του, καί ήρχισε νά Ορηνη καί νά βοα 
λ έ γ ω ν  μέ ήπάτησε τήν πρώτην φοράν καί μοΰ έπήοε τά 
πρωτοτόκιά μου, τώρα δ’ έλαβε καί τήν ευλογίαν, εΟλο- 
γησον τουλάχιστον καί εμέ, πάπερ. Εύσπλαχνίσθη αύτόν 
ό ’Ισαάκ, καί είπε· Μέ τήν μάχαιράν σου θέλεις ζή,τέκνον, 
και θά ήσαι ύπό τήν εξουσίαν τοΰ άδελφοΰ σου. Έκτοτε 
δέ ό Ή σαΰ έμίσει τόν ’Ιακώβ καί τόν έφοβέοιζε νά τόν Οα- 
νατώση.’ Αλλά μή νομίσητε, ώ φίλτατοι παϊδες, δτι ό Ή 
σαΰ έφόνευσε καθώς ό Κάϊν τόν άδελφόν του "Αβελ. £0  
Θεός έσωσε τόν ’Ιακώβ άπό τάς χεϊρας τοΰ άδελφοΰ του, 
χαθώς θέλετε ίδεϊ κατόπιν, καί δ,τι έγεινεν, έγεινε κατά 
Οε ίαν παραχώρησιν διότι ενώ ήτο ακόμη εις τήν κοιλίαν
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τή ς μητρός tou προεΐπεν εις α υ τ ή ν  ό  θ ε έ ς  τ ή ν  υπεροχήν 
του ’Ιακώβ κατά του αδελφού του Ή οαυ.

Τ Ο  ΠΛΡΛΜΤΘΙ TOT ΠΕΓΕΙΚΟΤ ΚΑΙ Τ Ι ΙΣ  ΑΛΩΠΕΚΟΣ.

’Επί τίνος βουνού άπαντήσασα ή ’Αλώπηξ τον Πετεινόν, φιλοφρο- 
ν έσ τα τα ή  εύγενλς τόν αλαζόνα έχαιρέτησεν είπούοα. 'Ω ! καλημέ- 
ρα, έξοχώτατε Κύριε Πετεινέ.— 'Ο δε Πετεινός ίδών άνελπίστως απέ
να ντ ι του εχθρόν φοβερόν, τα  έχασε' κατέβασε την ουράν του, έτα- 
πείνωσε τόν άγέρωχον τράχηλόν του, καί έμάζεισε τάς πτέρυγάς 
του. Παρά τό σύνηθες δμως φιλοφρονέστερον ίδών τόν αιώνιον εχ 
θρόν του, άνέλαβεν ολίγον θάρρος, κα ί μόλις συναρθρώσας τόν λόγον, 
έξεφώνησε ταύτα ' c Σκαλίζων κα ί τσ ιμ πώ ν , γενναιόφρον Αλώπηξ, 
χωρίς να  τό καλοστοχασθώ, ε’κ τής πόλεως κινήσας, έφθασα εδώ.— 
Δέν βλάπτει τ ίπ ο τε , φ ίλε Πετεινέ. Μη φοβοΟ ! Θα περάσωμεν, ώς 
ξένοι εις τ ά  ξένα, αδελφικώς. °Ε ! καί τόρα έδώ θά μείνης ;— Κατ’ 
ολίγον ένθαρρυνόμενος, άπήντησεν ό Πετεινός. ’ Οχι, θά έπανέλθω·είς 
τή ν  πολιν.— Το’σον τό καλλίτερον, φ ίλτα τέ  μοι ! Καί εγώ  εκεί ¿πή
γα ινα . Θά έχω  λοιπόν κα ί συνοδοιπόρον. 'Ορίστε' άς κινήσωμεν.

Μ’ δλην τή ν ευγένειαν τώ ν τρόπων καί τη ν είκειότητα τής συνο
δοιπόρου, ό δυστυχής Πετεινός έβλασφήμησε τή ν  ώραν τής συναν- 
τήσεως. Μυριάκις προτιμότερον τώ  ήτον, ολομόναχος, ώς ήλθε, καί 
να  έπιστρέψη, ή να έχη τοιοΟτον συνοδοιπόρον. ’Αλλ’ εις τή ν ανάγ
κην ούδέ θεοί μάχοντα ι- ελεγον οί παλα ιο ί "Ελληνες.— ’ Εχω μεγά- 
λην εύχαρίστησιν διά τή ν συντροφιάν σου" ειπεν ό ύψηλόφρων Πετει
νός, καί ούτως ¿ξεκίνησαν καί οί δύο. Τόσον δέ έφαίνετο ή ’Αλώ- 
πη ξ , οτι ηύχαριστεΐτο έκ τής συντροφιάς τού ΠετεινοΟ, ώστε, άν τή  
ητον δυνατόν, νά περιπατή, ώς εκείνος, διποδιτί, θά τώ  έδιδε βεβαίως 
τόν βραχίονα. ’ΑφοΟ δέ προέβησαν ολίγον, αποτείνετα ι πάλιν προς 
τόν Πετεινόν ή ’Αλώπηξ λέγουσα. Διά να διασκεδάζηται, φ ίλε μου, 
τοΟ δρόμου ή  οχληρά μονοτονία, έλα  νά βάλωμεν τρία στοιχήματα. 
— Τί σ το ιχή μ ατα : έλεγε καθ’ έαυτόν ό Ιίετεινός. Τί έσκαρφίοθη ή
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εαμπόνηρος;  ( ’Α λλά καί ήδύνατο νά  είπη ό χ ι ;)  *Ας γε ίνη  δ ,τ ι σας 
ίρέσκη.— "Ας προσπαθήσωμεν ν’ άνακαλύψωμεν εγώ έπ ί σου κα ί σύ 
πά έμοΟ τρία ψεγάδια .— Γεννηθήτω τό θέλημά σου.—  ’Αλλά καί ό 

| νικήτας θά τρώγη τόν ήττηθέντα  TÓ έσχατον μέρος τοΟ στοιχή
ματος έχαρόκοψε τόν Πετεινόν, μολονότι έκ τής άρχής προεϊδε τό 

¡ τέλος. ’Α λλ’ ή  ελπ ίς ούδέ ποτε άπόλλυτα ι. Διό, άς γείνη  κ α ί τοΟτο, 
τραύλισε ν ό τάλας. ’ ίσως τή ν γλυτώσω , άν προσέξω εις τό νά 

μη σφάλω εις τίποτε. ’Αλλά καί τ ί  Οά ωφεληθώ, άν κερδήσω τό 
I στοίχημα τούτο ;  Ούτε δύναμαι, ουτε συνηθίζω νά  γεύω μαι κρέατος. 

Καί μήπως μικρόν ήνα ι τό κέρδος, νά  χάση τ ις  τήν ζωήν του, άς 

τ,ναι κα ί πετεινοΟ ζ ω ή ;
’Εξεκίνησαν πάλιν , καί έτ ι φιλοφρονέστερον προσεφέρετο πρός αυ

τόν ή ’Αλώπηξ, ή  τις πρός στιγμήν έκοντοστάθη, ίνα  προηγηθή μ ι
κρόν ό πετεινός. Δεν ήγνόει μέν, οτι μυριάκις προτιμότερον θά ε ι-  
χεν ουτος, έάν ώδοιπόρει άνευ εκείνης, καί ε’σώζετο διαφυγών, ά λλ ’ έ- 

, γίνωσκεν ώσαύτως έκ  μακράς πείρας τώ ν ποδών της τή ν  α ρ ετή ν .—  
’Ε ! κά τ ι βιάζεσαι, φ ίλε ! έχομεν άκόμη ώραν. —  Με συμπάθειον, 
Κυρία μου ! Φυσικόν τό έχω  νά προπατώ γρήγορα.—  ΤοΟτο λ ίγω ν , 
έχλώμιασε, φοβηθείς, μήπως περάση τούτο εις τά  τρία ψεγάδια . II 
δέ προσελθοΟσκ, έξηκολούθει συμβαδίζουσα. Προσεκτικώτατος δ’ ή- 
τον ό πετεινός καί εις τό περιπάτημα καί εις τά  πάντα , νά  μ ή  δώ- 
σιρ άφορμήν εις τόν δόλιον συνοδίτην του.

ΤοσοΟτον δ’ είχον προβή, ώστε εγγύς ητο τό τέρμα τή ς όδοι- 
, πορίας των. ’Αλλ’ ιδού πάλιν βήματά τ ινα  μείνασα ¿πίσω ή Ά λώ - 
! πης, φωνάζει πρός τόν Πετεινόν, άφιλοφρονέστερόν πως τοΟ συνήθους. 
| Στάσου δά ! κακόν είνα ι αύτό σου τό φυσικόν. —  Τόσον έτρόμαξεν 

ό δυστυχής, έννοήσας έγγύς τά τέλος, ώστε έμεινεν άφωνος.—  Δεν 
| μοι λέγεις σύ, τ ί  σοΰ χρειάζονται αύτά  τά  κότσια εις τά  πόδιά σου; 

χαρά σοί το ! ώσάν νά ήτο σχοινοβάτης ! ώσάν νά ήναι, . .  . δέν 
ήξεύρω τ ι . Αύτό είνα ι τό πρώτον ψεγάδι σου.— Έφρικίασεν ό άθλιος. 

| — Δέν μοι λέγεις, έξηκολούθησεν ή κακοήθης, τίνος άδεια σύ αδια
κρίτως περιφερόμενος κατασκάπτεις μ ε τά  ¿νύχια  καί τή ν μύτην
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σου τούς βασιλικούς δρόμους; χαρά σοί το ! Τί εγεινας ; όρυκτολσ- 
λος ; οδοποιός ; ή  αρχαιολόγος;— 'Ο Πετεινός εμενεν αναπολόγητος· 
ή δέ πονηρά έλογαρίαζε καί τοΟτο ε ;ς τά  ψεγάδια .— Δεν τόν άφήκε 
νά προβή, αλλά κατακόκκινη τάχα  έξ άγανακτήσεως, καί τήν φω
νήν της έπιτεινουσα, προσέθηκε. Δεν μοι λέγεις , τ ί άλαζονία είναι 
αυτή ή ίδική σου ; Τί σου χρειάζονται αύτά  τά  κόκκινα, τά  υψηλά, 
α ί κορώναι επί τής κεφαλής ; Τι μοΟ εγεινας ; Σουλτάνος; Πασσας; 
ή τ ί ;—  Ο πετεινός όχι μόνον δεν ώ μ ιλει, άλλά  καί δεν ήκουε, διότι 
ήτο τό τρίτον ψεγάδι.—  ’Αλλά καί τοϋτο ακόμη. Δεν μοι λέγε ι;, 
τ ί  κακοήθεια ε ίνα ι αύτή ή έδική σου ; Νύκτα, μεσάνυχτα, όταν όλος 
ο κόσμος, καί εγώ άκόμη, ήσυχάζωσι, νά φωνάζης σύ, καί πάλιν 
νά  φωνάζης αδιακρίτως, καί κανένα νά μή άφίνης νά ήσυχάση; Πο- 
σάκις μ ’ έκαμες ν ’ αγρυπνήσω, αδιάκριτε ! Ακούει; εκεί άφοβίαν ! 
Δεν είναι λοιπόν καί τοΟτο τέταρτον ψεγάδι σου ; ’Α λλ’ εγώ δέν εί
μα ι, ώς σύ, αχρεία. Χάρισμά σοι τό τέταρτον αύτό ψεγάδι. 'Επειδή 
όμως καί μέ τά  τρία έκέρδησα, έλα  πέσε κάτω  νά σε φάγω, κατά 
τήν συμφωνίαν.— λειποψυχήσνς κατέπεσεν ό τρισάθλιος, γενόμενος 
βρώμα καί Οϋμα τοϋ άλλοτρίου.

Ο δέ μύθος τ ί  δηλοϊ, ό καθείς τό εννοεί.

’Εν Κύθνω τήν 2'J Μαρτίου 1 8G2 Β.

——ϊ®°ϊ „ . , .~

Ο ΕΞ ΑΓΟΡΑ ΣΘΕΙΣ ΔΟΤΛΟΣ.

Βρετανός τις έμπορος έταξείδευέ ποτε έν τή Ανατολή,εντός μιχροβ 
Τουρκικού πλοίου. Κατά τό διάστημα δέ τού ταςειδίου του ¿γνώ
ρισε μαϋρόν τ ινα  δούλον τοϋ πλοιάρχου αργυρώνητον, όσης ήτο 
πολύ έξυπνος, γε· ναϊος, καί σπανίων προτερημάτων άνήρ. -Ίδών δέ 
ο εύγενής, ότι αύτό; έφαίνετο πολύ σκεπτικός καί τεθλιμμένος έζή- 
τ ε ι  πληροφορίας περί του βίου του4 καί άνεκάλυψεν, ότι έγεννήθη 
ελεύθερος καί ότι είχεν α ίχμαλωτισθή εις τ ινα  πόλεμον. Γνωρίζων 
δε τ ί  είναι ελευθερία, ό δυστυχής ούτος άνήρ, ήσθάνετο όλην τήν 
αθλιότητα τοΟ νά ήναί τις δούλος, καί έτ ι μάλλον,καθόσον ήδύνατο
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νά ήναι πάντοτε εις τήν κατάστασιν ταύτην4 αϋτη  ήτο ή α ιτ ία  τής 
θλίψεώς του.

Λεν έ χ ω  δικα ίωμα έλευθερία ; ώ ;  καί ού ;

'Ο ταξε ιδ ιώ τη ; έλαβε μεγάλην συμπάθειαν, καί ύπερεπεθύμησε 
ν ’ άπαλλάξη αύτόν άπό τήν ελεεινήν εκείνην κατάστασιν- έπί τ έ 
λους ήρχισε νά  συλλογίζηται πώς νά έξαγοράση τήν ελευθερίαν 
του, καί ύπελόγισεν, ότι ήθελε πληρώσει πολλά περισσότερα παρ 
όσα έκέρδισεν εις τό ταξείδιόν του. ’Εν τούτοι; δέν ύπέφερε βλέπων 
τόν δυστυχή δοΰλον ζώντα  εις τοιαύτην άθλιότητα, καί άπεφάσισε 
νά πληρώση εις τόν πλοίαρχον τήν ζητουμένην παρ’ αυτού ποσότη
τα . 'Ενώ αύτοί συνελάλουν, ό δούλος έτυχε νά διαβή πλησίον αυ
τών, καί άκούσας μόνον περί τίνος έλεγον, ένόμισεν ότι ό έμπορος 
έμελλε ν’ άγοράση αύτόν προς ιδίαν του χρήσιν. Συλλαβών τήν ίδεαν 
ταύτην άναπ',δά έμπροσθεν του, οί οφθαλμοί του σπινΟηροβολοΟσιν 
άπό παραφοράν καί άνακράζει, « ’Αποκαλείς σ ι α υ τ ί ι -  ελεύθερον 
Βρετανόν καί εχθρόν τής αιχμαλωσίας, καί θέλεις ν ’ άγοράσης /μέ



δια  νά με έχης δοδλον ! Λεν έχω επίσης δικα ίωμα ελευθερίας ύς 

και σύ ; s
Ταϋτα είπών έκινήθη να  προχωρήση, ά λλ ’ ό έμπορος στραφείς 

και παρατηρήσας αύτόν φιλανθρώπως, τ ύ  είπε, Σ Ι  ή γ ό ρ ζ σ α  i i á  r a  
<ri άφ ήσω  ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ.

Πόσον μετεβλήθη αμέσως ό πτωχός εκείνος άνθρωπος ! 'Εβυθίσθη 
εις δάκρυα καί πεσών εις τούς πόδας τοΰ κολοκάγάθου έμπορου, α νέ
κραξε, 'Η χμ αΛ ώ τω αζ  τ ΐ/r ¡ c a p i l a r  μ ο υ  ! Ε 'μ α ι i o ü J oc σου όιά 

.·τα>τός'· Γ· Δ· Σ·

Α Ν Α Κ Α Α Τ Ψ ΙΣ  Α Δ Α Μ Α Ν ΤΩ Ν .

”θ ,τ ι  μάλλον διακρίνει τήν Γολκόνδαν άπό τ ά  λοιπά μέρη τής 
Ασίας είνα ι τ α  αδαμαντωρυχεία της. 'II δέ άνακάλυψις αυτώ ν απο
δίδεται εις τή ν τύχην, καί ιδού πώς άνεκαλύφθησαν. Κάποιος ποιμην 
οδηγών τδ ποίμνιόν του έν μ ια  τώ ν ημερών είς τ ι  μέρος τοΟ τοπου 
έρημον, παρετήρησε κατά  γης μίαν πέτραν, ή όποια έλαμπε παρά 
πολύ- έλαβε λοιπόν τόν λίθον τούτον καί τόν έπώλησε δ ι’ ολίγον 
όρύζιον εις τινα  άλλον άνθρωπον, έ  όποιος δεν έγνώριζε περισσότε
ρόν τοΟ ποιμένος τ ί  ήζιζεν. ’Επερασε δέ άπό πολλάς χείρας, έως ου 
τέλος πάντων ήγόρασε τόν λίθον τούτον έμπορός τ ις , οστις γνωριζων 
τήν άξιαν του έπώλησεν αύτόν καί έκέρδησεν ικανά χρήματα. Η 
άνακάλυψις αΰεη ταχέως διεδόθη πανταχον, καί πας τ ις  έτρεχε νά 
σκάπτη, όπου εΰρέθη δ άδάμας. Καί τωόντι άνεκάλυψαν αδαμαντω- 
ρ χ ε ία  μ ετ ’ ολίγον είς τό μέρος εκείνο, τό οποίον είναι τό άφορώτε- 
ρον τοΟ βασιλείου. Εις τάς φλέβας λοιπόν τώ ν βράχων ήρχισαν ο1 
άνθρωποι νά  ζητώσιν άδάμαντας, καί τώρα εργάζονται εκεί πλειο- 
τεροι τών τριάκοντα χιλιάδων άνδρών είς τό έργον τούτο.

"Οσοι άδάμαντες εύρίσκονται έκεί έχοντες βάρος δέκα καρατίων, 
δηλαδή τεσσαράκοντα κόκκων σίτου, διότι έκαστον καράτιον ϊσοδυ- 
ναμ εϊ με τέσσαρας κόκκους, άνήκουσιν είς τόν βασιλέα τοϋ τοπου 
πολλάκις δμως οί έργάται κλέπτουσι τούς άδάμαντας καταπίνον- 
τες αύτούς, καί μ ετά ταύτα  τούς πωλοΟσιν είς τούς Ευρωπαίους· ττ,ν
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πανουργίαν όμως ταύτην πληρώνουσι συχνάκις μέ τήν ζωήν των.
'Ο ωραιότερος άδάμας, οστις ε ίνα ι γνωστός είς τόν κόσμον, είναι 

ό άνήκων είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας, τόν όποιον ό άντιβασιλεύς 
Δούζ τής Αύρηλίας ήγόρασε διά τό βασιλικόν στέμμα- καί τ ιμ ά τα ι 
μέν 4,000,000 φράγκα, ά λλ ' ήγοράσθη διά τά ήμισυ μόνον κατά 
πρώτον δε ήγόρασεν αύτόν είς ΊΜογγόλ ό θείος τοϋ επισήμου ’ Αγγλου 
Πίτ άπό τ ινα  εργάτην, καί ε ίνα ι προτιμότερος άπό τόν περίφημου 
μαργαρίτην τοϋ βασιλέως τής ’Ισπανίας, καί άπό τό έκ σμαράγδου 
κατεσκευασμίνον πινάκιον τοΟ Δουκός τής Γενούης. ’Εχει δέ βάρος 
έ άδάμας οΰτος 106 καρατίων, καί ονομάζεται άλλοτε μ ένάντιβ α- 
σιλεύς, άλλοτε δε Πίτ, πρός ένθύμησιν τών προσώπων μεταξύ τώ ν 
όποιων έγεινεν ή πώλησις καί ή άγορά. Κατά τήν Γαλλικήν έπανά- 
στασιν, ότε τό έθνος έπαθε πολλάς συμφοράς, έτέθη ό πολύτιμος 
οδτος άδάμας είς ένεχυρον άπό τήν Γαλλικήν κυβέρνησιν είς ένα 
’Ιουδαίον τοΟ Βερολίνου διά 2,400,000 φράγκα, έξηγοράσθη δέ άπό 
τήν κυβέρνησιν τοΟ Ναπολέοντος ά ντ ί 4,000,000 φράγκων. 'θ  άδά
μας τόν όποίον έχει ό Μέγας Δούξ τής Τοσκάνης, ζυγίζε ι 139 κα
ράτια, και τ ιμ ά τα ι περίπου 2,750,000 φράγκα.

Ό  τοϋ Μεγάλου Μογγόλ έχει βάρος 280 καρατίων καί ή άξια 
του υπερβαίνει τά 1 0,000,000 φράγκα. ‘Η περίφημος Αικατερίνη, 
ή αύτοκράτειρα τής 'Ρωσσίας, έπλήρωσε τρία εκατομμύρια διά τόν 
ίδικόν της άδάμαντα. Λέγεται δε, ότι ό άδάμας ουτος έχρησίμευεν 
ύς είς τών οφθαλμών τοϋ ειδώλου Σχεριγχάμ, είς τόν ναόν τοΟ Βράχ
μα· είς δέ Γάλλος επίλεκτος, έρασθείς σφόδρα τούς ωραίους οφθαλ
μούς τοϋ αγάλματος, είσεχώρησεν είς τό ιερόν, καί κατώρθωσε νά 
χλε'ψν) τών ένα έξ αύτών, οστις έπερασεν άπό πολλάς χεϊρας πριν 
φθάση είς τήν αύτοκράτειραν. Λέγεται πρός τούτοις, ότι ή πρώτη 
γυνή, ή όποια έκόσμησε τήν ώραίαν κόμην τής κεφαλής της μέ άδά
μαντα, ονομάζεται Αγνή Σορέλου.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΛΑ1ΊΙ1Σ (συνέχεια).

— Είται ανόητος, πτωχέ μου Ιάκωβε· μου ελεγεν ή μή-



τηρ μου, τ ίθ ά γ ίνη  Ιν πτωχόν παιδίον ώς σύ, ε!ς εκείνην 
τήν μεγάλην πόλιν ;

α Δέν είξεύρω τί τής είπον διά νά τήν καταπείθω, ότι 
τά  Παρίσια Οά ήναι δε* εμέ παράδεισος· μοι έφαίνετο ότι 
πνεύμα άο'ρατον μοι ένεφύσα τούς λόγους, ενώ τή ώμί- 
λουν. Συνεφωνήσαμεν νά μέ παραδώση τήν επαύριον εις 
πλοιάρχους, οίτινες κατέβαινον διά τού Σηκουάνα, άπό τό 
Λόδουνον εις Παρίσια, καί καθ’ έκάστην εβδομάδα, νά μοι 
στέλλη δε* αυτών ένα μεγάλον άρτον διά νά ζωοτρέοωμαι.

«Ά λ λ α , πτωχέ μου ’Ιάκωβε, δέν έδείπνησας απόψε. 
Στάσου ιδού καρύδια καί μία κουλούρα, τήν όποιαν έκαμα 
δι’ εσέ. Φάγε· έπειτα κοιμήσου ύπ’ αύτότό ύπο'στεγον,άφού 
είσαι έδώ καλά, καί αύριον τήν πρωίαν Οά έλθω νά σέ επά
ρατη μοί ειπεν ή καλή μου μήτηρ, καί άνεχώρησεν.

« ’ Αφού έφαγα, έκοεμήθην επί άχύοων, τά όποια είχον 
εκεί διά τάς αγελάδας, καί είδον ένα Οαυμάσιον ονειρον. 
Μοί έφάνη ότι ήμην εις τό βασιλικόν παλάτιον τήςΓαλ- 
7.ίας μέ ώραια ενδύματα. Είχον οικειότητα μέ τά παιδία 
τού βασιλέως ή μάλλον μέ μετεχειρίζοντο μέ σέβας, καί 
μέ έκάλουν διδάσκαλόν των. Τί Οά ειπή τούτο δέν ήξεύρω- 
α λ λ ’ είδον πολύ ώραία πράγματα εις τόν ύπνον μου· παν
τός είδους μνημεία, παλάτια, εκκλησίας, τά σχολεία, ό
ποια είμαι βέβαιος, ότι Οά εϋρω εις τούς ΙΙαρισίους.’ΊΙκουα 
■ιόσας φωνας πολυαρίθμους νά μέ φωνάζωσιν, ώςε σήμερον 
περί τά χαράγματα, χωρίς νά ήξεύρω τ ί έκαμνα λησμο- 
νήσας και τήν μητέρα μου, τήν όποιαν έμελλον νά ύπεο- 
λυπήσω, ήρχισα νά τρέχω τόν δρόμον άπό τό χωρίον μου 
εις τά Παρίσια. Φοβούμενος μή κανέν δυςύχημα μέ έμπο- 
δίση άπό τού νά εκπληρώσω τόν σκοπόν μου καί ίδω τήν 
πρωτεύουσαν, εις τήν κακήν μου χθεσινήν πράξιν έπρόαΟε-

σα ακόμη καί άλλην χειροτέραν· άφήκα δηλαδή τήν μη
τέρα μου χωρίς νά τήν άποχαιρετήσω.

Ό  θεός μ’ έτιμώρησε, διότι άνευ ύμών,'καλέ μου, κύ
ριε,0’ άπέΟνησκα άπό τό ψύχος, καί Οά μ’ έτρωγον οί λύκοι* 

— Καλά ! κ α λά ! δέν είσαι μοσχομάγγα ώς σέ ¿νόμι
σα, είπεν ό εύγενής, όταν έτελείωσε τό παιδίον τήν διή- 
γησίν του· Οά περάσης δύο ή τρεις ημέρας εις τήν Αύρη- 
λίαν διά νά ουναμώσης, έπειτα Οά εξακολούθησης τόν δρό
μον σου έως εις τά Παρίσια, καί εγώ αύριον, όταν επι
στρέφω εις τό Αόδουνον, Οά ειδοποιήσω τήν μητέρα σου, 
ήτις Οά σέ νομίζη χαμένον.

Ό μικρός Ιάκωβος ευχαριστεί τόν ευεργέτην του καί 
κατεφίλει τάς χείράς του. Μετ’ ολίγον έφθασαν εις μίαν 
πεδιάδα όπου ή πρός τήν Αύρηλίαν όΕός ήτον όμαλω- 
τέρα καί ήοχισε πάλιν νά καλπάζη· τό παιδίον έπαυσεν 
άπό τού νά όμιλή καί δέν έκινήθη π λέο ν ό εύγενής ένό- 
μιζεν ότι εκοιμάτο, καί δέν τό έσυλλογίσθη πλέον* άλλά  
φθάσας εις τό ξενοδοχεϊον, όπου έμελλε νά καταλύση, 
ήγγισε τόν ’Ιάκωβον διά νά τόν έξυπνήση, καί είδεν ότι 
είχε χάσει τάς αισθήσεις του καί είχε πυρετόν. Τό δυνα- 
μωτικόν, τό όποιον είχε πίει τώ είχε δώσει πλαστήν δύ- 
ναμιν μιδς ώρας.

Τί νά κάμη ; ό εύγενής ¿γνώριζε τήν ευσπλαχνίαν τών 
καλών αδελφών τού πτωχοκομείου τής Αύρηλίας, καί ύπή- 
γεν έκεΐ ό ίδιος τόν ’Ιάκωβον. Τήν επαύριον ήλθε νά τόν 
ίδη πρό τής άναχωρήσεώς του· ό πυρετός είχε παυσει* 
άλλ’ ή το όλος κρατημένος ό Ιάκωβος, ώστε δέν ήδύνα- 
"ο νά κινηΟή εις τήν κλίνην του. Ό  καλός κύριος τόν Ινε- 
πιστεύθη εις τάς φροντίδας τών καλογραιών τώ έδωσε 
μιαν συστατικήν επιστολήν διά τά Παρίσια, καί άνεχώρη-
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σεν υποσχόμενος εκ νέου νά  καΟησυχάση τήν μητέρα του 
τό αυτό εσπέρας τής εις Αόδουνον άφιξεώς του.

Τρεις ημέρα', άναπαύσεως ίάτρευσαν εντελώς τόν Ι ά 
κωβον, όστις έπανέλαβε τόν δρόμον του διά τά ΙΙαρίσια, 
"Οταν έμελλε ν’ αναχώρηση άπό τό πτωχοτροφεΐον τω  έδω
σαν δώδεκα σολδία, καί τινας ζωοτροφ'ας, ώστε έταξεί- 
δευσεν ευχαρίστως. "Οταν έξήλΟεν άπό τό πτωχοκομειον 
τό τόσω όνομαστόν, τό όποιον δέν άρνεϊται είς κανένα τήν 
φιλοξενίαν, έκαμεν όρκον, όστις ένετυπώΟη ζωηρώς είς 
τήν καρδίαν του· ώρκίαΟη, εάν έγίνετό ποτε πλούσιος, νά 
κληροδοτήση αύτό τό πτωχοκομειον τής Αύοηλίας. "Ε- 
φΟασεν είς τά ΙΙαρίσια μίαν εΰδιον ημέραν καί ύπήγεν ευ
θύς νά θαυμάση τό βασιλικόν παλάτιον,τάς ωραίας εκκλη
σίας, καί όλα τά μνημεία άτινα έστόλιζον τά Παρίσια.

ΓΗ επιστολή τήν οποίαν τω έδωυ-ν ό εύγενής ήτο οι’ ένα 
διδάσκαλον των πολυάριθμων λυκείων των ΙΙαρισίων. Δέν 
έζήτει νάτόν δεχΟώσιν ώς μαθητήν εντός του λυκείου·τοϋτο 
ήτο πολύ νά τό έλπίζη ό μικρός ’Ιάκωβος ό φορών εν 
παλαιόν έπανοφώριον, υίός του παντοπώλου. Ευχαριστεί
το πρός τό παρόν νάτόν δεχΟώσιν ώ ς υπηρέτην τών μα
θητών καί τών καθηγητών, καί νά τόν λάβωσιν άργότερα 
ώ ς μαθητήν εντός του σχολείου, εάν έδείκνυε κλίσιν πρός 
τήν μάδησιν.

Ό  διδάσκαΟνος, είς τόν οποίον έδωσεν ό ’Ιάκωβος τήν 
συστατικήν επιστολήν, ήτο πολυάσχολος καί απότομος.

«"ΕκΟ ε̂ξε τήν Οέσιν σου είς τό Ουρωρεϊον, τω  είπεν, Οά 
οώσω διαταγήν νά σέ άφήσωσιν εκεί ήσυχον καί Οά προσ- 
παΟήσωμεν νά σοί εΰρωμεν υπηρεσίαν· έπειτα δι’ ενός νεύ
ματος τόν άπέπεμψεν.

’Α λλ’ ό ’Ιάκωβος ήτο ούσεως άποφασιστικής καί έπε-

μόνου, καί δέν άπεΟαρρύνετο ποσώς. Είς τούς τοίχους 
τών σχολείων, τών μοναστηρίων, τών εκκλησιών καί σχε
δόν όλων τών δημοσίων καταστημάτων εκείνης τή ς επο
χής, ήσαν πάντοτε προσκεκολλημέναι τινές μικραί οίκο- 
δομαί. Είς τό πρόσωπον του λυκείου όΟεν έξήλΟεν ό ’Ιά
κωβος, ήτο έν έργαστηράκι υποδηματοποιού, εν άλλο όπου 
έπώλουν εικόνας, κομβολόγια, καί τινα ε'κκλησιαστικά βι- 
βλία, έπειτα μία καλύβη όπου έκάθητο είς τυφλός μέ τόν 
σκυλον του. Ό  μικρός πλάνης ήμών είς τό μεταξύ τού
των, έξέλεξε μίαν Οέσιν, όπου ήτο μία Ούρα πάντοτε κλει
στή. Είς τό κοίλωμα αύτής καί έπάνω είς τό σκαλοπάτι 
έΟεσεν Ιν χονδρόν δεμάτιον καλαμιάς σταχύων, τό όποιον 
ήγόρασεν άντί δύο σολδίων, καί ούτως έπηξε τήν ©ωλεάν 
του είς αυτήν τήν Οέσιν. Τό εσπέρας έδείπνησε μέ τάς 
ζωοτροφίας, τά ς όποιας τώ  είχον δώσει αί καλαί του άδελ- 
φαί. Ή  νύξ ήτο ψυχρά, αλλά διέφυγε τήν δριμύτητα του 
ψύχους χωνόμενος εις τά άχυρα· όταν έξύπνησε τό πρωί 
ήρχισε νά τρέχη έπάνω κάτω διά νά ζεσταΟή· μετ’  ολίγον 
τόν είδεν ό έμβαλωματής καί ό είκονοπώλης, καί τόν έπε- 
φόρτισαν μικράς τινας παραγγελίας, τάς όποιας αφού έτε- 
λείωσε, τώ έδωσαν άπό τόν ζωμόν των (σούπαν), ώστε 
ήσΟάνΟη εαυτόν δυναμωμένον. Φ. I. Κ.

(ακολουθεί).
>««3ϊ·ίί5&3ββ<

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ1Σ 

Στρατιώτης έκ  το ν στρατού τοϋ περιφήμου άνδρός τή ς Αμερικής 
Οΰασιγκτώνος έσφαλε περί τή ν στρατιωτικήν πειθαρχίαν τόσον, ώ ςε  
κατεδικάσθη είς θάνατον. Έ νω δε έμελλε νά έκτελεσθή ή ποινή, ό 
Οΰασιγκτών εμαθεν, δ τι ό δυστυχής εκείνος στρατιώτης ήτο τό  μό
νον στήριγμα πολύ προβεβηκότων κατά  τήν ηλικ ίαν γονέων, τούς
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όποιου; έτρεφεν ΰποβάλλων εαυτόν είς σκληρά; στερήσεις. "θθεν· ό 
Ούασιγκτών τόν έσυγχώρησεν είπών. « II υίϊκή του στοργή έξηγόρασε 
τό αμάρτημά του, καί εάν έφονεύομεν αύτόν, έκινδυνεύομεν νά φο- 
νεύσωμεν τρεις άνθρώπους άνΟ’ ενός.»

Πριηγωστιχά ιχ τί/ο '!ριΛης.
"Π Ίρ ις  ή τό ουράνιον τόξον τής πρωίας (πρός δυσμάς) προμηνύει 

βροχήν.

'Η  Ίρ ις  τής εσπέρας (πρός άνατολάς) προμηνύει καλόν καιρόν.

’ ίρις ζωηρά καί διπλή προμηνύει βροχήν.
'I I  ’ ίρις πολλάκις τής ημέρας φαινομένη προμηνύει βροχάς άφθο

νους καί διαρκείς.

Ί ΐ  'ίρ ις  μ ετά μεγάλην ξηρασίαν φαινομένη είναι σημεϊον άφθο
νων βροχών.

Τά νέφη διατεθειμένα έν είδει στεφάνων, καί πολλάκις χρωμα
τισμένα ώς ή 'ίρ ις, περί τόν ήλιον καί τήν σελήνην, πρό πάντω ν 
κατά  τήν ανατολήν τού πρώτου τών άστρων τούτων, είναι σημεία 
άφθονων βροχών.

( Εκ -ή ς .φ υ ϊΐκ ή ς  Β ίλονάκτ,Ι.

Αί συνδρομαί πέμποντα ι διά Ταμιακού Γραμματίου είς τόν 
εκδότην ΑΙ. Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεω; τοΟ ίδιου έκδοτου.

Αί συνδρομαί έν Κωνσταντινουπόλει γίνοντα ι παρά τώ  Κυρίω Α. 
Δεπάστα βιβλιοπώλη.

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1. Οΐ υιοί τού ’Ισαάκ. —  2. Το παραμύθι τοϋ πετεινού καί τής 
άλώπεκος.— 3. ’Ανακάλυψις άδαμάντων.— Ε 'θ έξαγοραοθείς δού
λος μετά εικονογραφίας. —  5. 'Ο μικοός πλάνης (συνέχεια). —  6. 
'Ο 'Αμερικανός στρατιώτης.— 7. Προγνωστικά έκ τής Ίριδος
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ΤΤΠΟΙΣ ΦΪΛΟΜΟΤΣΟΤ ΛΕΣΧΗΣ.
(Ό δ ό ; Α θήνας άριΟ. 2 5 7 .)


