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Τά κοράλια, έκ των οποίων κατασκευά
ζονται διάφορα κοσμήματα, γεννώνται καί 
αύξάνουσιν έντός τής θαλάσσης. Τά σχήμα
τα τά όποια λαμβάνουσιν είναι πολλά καί 
ποικίλα. Ά λλοτε όμοιάζουσιν ως γιγάντια  
φυτά έ/οντα άνθη καί φύλλα· συχνά γίνον
ται ως δένδρα μεγάλα με κλάδους άνευ φύλ
λ ω ν  άλλοτε ό κορμός πλατύνεται πρός τά 
άνω καί λαμβάνει σχήμα ρεπιδίου· πλήν, οί- 
ονδήποτε σχήμα καί αν λαμβάνωσιν αυξα
νόμενα, παρατηρεΐται έν αϋτοΐς τάξις τις 
Οαυμασιωτάτη δι’ ής διατηρείται ή ισορρο
πία των. ΆντιΟέτως έκαστου κλάδου φύεται 
άλλος διά νά τον άντιζυγίζη, έκαστος δέ 
κορμός αυξάνει καΟέτως του επιπέδου του.

Τά κοράλια τά όποια βλέπομεν είναι ό- 
στα ή όστρακα ζωυφίων. 'Όταν κλάδος τις 
κοραλίου έξαχθή κατά πρώτον έκ της θα
λάσσης έ-/ει την επιφάνειαν άνώμαλον καί 
άκανόνιστον, είναι κεκαλυμμένος υπό κολ
λώδους τινός ύλης, καί έμπεριέχει μόρια 
κατά τό φαινόμενον κόκκινης πηκτής. Τά 
μόρια ταΰτα είναι τά ζωύφια. Έξεταζομένου 
μετά προσοχής τοΰκλάδου, ότεούτοςαυξάνει 
εντός της θαλάσσης, τά έπ’ αύτοΰ ζωύφια φαί
νονται κατά χιλιάδας, έκαστον δέ αυτών έχει 
καί τό ίδιόν του δωμάτιον τό όποιον ουδέπο
τε εγκαταλείπει. Ή κεφαλή πολλών ειδών 
έκ τών ζωυφίων τούτων φέρει είδος τι κα
λύμματος όμοιου κατά τό σχήμα μέ άλεξή- 
λιον. Οί πλόκαμοί των, οΐτινες είναι οπλι
σμένοι δι’ οκτώ δαγκανών, είναι μακροί ά- 
ναλόγως τοΰ σώματος καί σχεδόν πάντοτε 
είναι έξηπλωμένοι πρός σύλληψιν τροφής, ώς 
κοινώς πιστεύεται.

Κοινώς λέγεται ότι τά ζωύφια τών κορα- 
λίων είναι εργατικά, ότι κτίζουσι καί ότι διά 
της έργασίας αύτών,ητις άρχεται εις τον βυ
θόν της θαλάσσης,έπί τέλους ολόκληροι νή
σοι αποτελούνται* τό άληΟές όμως είναι ότι 
τά ζωύφια ζώσι καί πολλαπλασιάζονται έν- 
τος της θαλάσσης, διά δέ τοΰ πολλαπλασι
ασμού των, μέ τον καιρόν, φθάνουσι μέχρι 
της έπιφανείας τών ρυχών ύδάτων, ουδέπο
τε όμως ύπερβαίνουσιν αυτήν καθότι μόνον 
έντός θερμού άλμυροϋ Οδατος δύνώνται νά

ζώσιν. Ό παρατηρών τά σχήματα τών κορα- 
λίων νομίζει ότι τά ζωύφια συνεννοΰνται. 
μακρόθεν μεταξύ των άν καί δέν δύνανται 
νά έγκαταλείπωσΐ τά όστρακά των. Είναι 
δέ θαυμαστόν καί μυστηριώδες συνάμα ότι' 
κατασκευάζουσι τά κοράλια βασιζόμενα έπί 
αρχών μαθηματικών. ΙΙλήν τις διδάσκει τά  
μικρά έκεΐνα ζωύφια,όταν κατασκευάζωσι τό 
κοράλιον εις σχήμα δένδρου,νά μή έκτείνωσι 
τον ένα κλάδον περισσότερον τοΰ πρός τήν 
έναντίαν διεύθυνσιν έκτεινομένου ; "Οταν δέ 
εις τον βυθόν τοΰ ώκεανοΰ φυλή τις ζωΰφίων 
άρχίση τήν κατασκευήν κοραλίου, τις οδη
γεί αύτά νά έκτείνωσι τό κοράλιον πρός δύο 
διευθύνσεις έπί κύκλου τελείου έωσοΰ τά δύο 
άκρα άπαντώμενα νά άποτελώσι δακτύλιον 
έξ ήμίσεως μέχρι δέκα μιλιών διαμέτρου ; 
Τίς δέ λέγει εις τά έντομα έκεΐνα, τάέργαζό- 
μενα κατά διευθύνσεις άντιθέτους, καί άτι- 
να καθόσον γεννώνται απομακρύνονται έκ 
τών πρώτων, οτι ό κύκλος των θά ή ναι μέ- 
γας ή μικρός ;

Τά κοράλιαάλιεύονται εις τά παράλια τής 
’Αφρικής διά πλοιαρίων κατά τον εξής τρό
πον. Δύο δυνατά καί περίπου τριών όργυιών 
ξύλα είναι προσηλωμένα τό εν έπί τοΰ άλ
λου εις σχήμα σταυροΰ. Πρός τό κάτω μέ
ρος τών ξύλων εύρίσκεται δίκτυον κατε- 
σκευασμένον έκ σχοινιού λεπτοΰ καί προσ- 
ηρμοσμένον εις τάς τέσσαρας άκραςτών ξύ
λων. Αίθος τις βαρύς, διά νά καταβυθίζων- 
ται τά ξύλα,είναι προσδεδεμένος όπου ταΰτα 
διασταυροΰνται καί σχοινίον δυνατόν είναι 
δεδεμένον έπί τής διασταυρώσεως. Διά τοΰ 
έν λόγω σχοινιού τό έργαλεΐον τοΰτο άφινε- 
ται έντός τής θαλάσσης εις μέρη όπου υπο
τίθεται ότι εύρίσκονται κοράλια. Ά ν  τό δι- 
κτυον πέση επάνω κοραλίου τινός, αί θηλαι 
αύτοΰ έμπλέκονται εις τούς κλάδους τοΰ κο
ραλίου, ότε δέ τό δίκτυον άνασύρεται τ ι-  
νές τών κλάδων άποσπώμενοι άναβιέά- 
ζονται μετ’ αύτοΰ. "Οταν τό δίκτυον καί τά 
ξύλα έμπερδευθώσι πρός μεγάλους κλάδους 
κοραλίων τότε απαιτείται καί πολλή δύναμις 
όπως άναβιβασθώσιν έν τή περιπτώσει ταυ- 
τη ή άκρα τοΰ σγοινίου προσαρμόζεται εις



εργάτην (μάγκανον) δστις ς-ρεφόμενος ανα
βιβάζει τδ δίκτυον έκ τοΰ βυθοΰ. Ά ν  άνα- 
βιβασθή μέ^α τι τεμάχιον κοραλίου μόνον 
μερη τινά αύτοΰ εχουσιν αξίαν. Ενίοτε τδ 
οικτυον έμπλέκεται τόσον πολύ είς τδν βυ
θόν ώστε καταξεσχίζεται άνασυρόμενον. 
Συμβαίνει πολλάκις τδ σχοινίον δι’ ου άνα- 
σύρεται νά κόπτηται, άν καί ήναι πολύ ί- 
σχυρότερον του δικτύου, καί τότε τδ έργα- 
λεΐον χάνεται· άλλοτε πάλιν τδ δίκτυον πί- 
πτον έπί της έπιφανείας τοΰ κοραλίου ουδό
λως μετ’ αύτοΰ έμπλέκεται.

Ή άλιεία τών κοραλίων ένεργεΐται άπδ 
του ρ.αίου μηνδς εως τοΰ αύγούστου καί πα
ρέχει αρκετά κέρδη είς τούς εις αύτήν ένα- 
σχολουμένους. Ή τιμή των έξαρταται έκ 
τοΰ χρώματος τής ποιότητος καί τής έν τή 
άγορδ ποσότητός των. Μεγάλη αγορά τών 
κατωτέρων ποιοτήτων είναι ή Αφρική, δπου 
τδ είδος τοΰτο αποτελεί κύριον κλάδον εμ
πορίου, πεμπόμενον εις τδ εσωτερικόν, δ
πως χρησιμεύση είς τούς ιθαγενείς διά κο
σμήματα.

ΧΡΪΣΟΚΟΝΙΣ.
Κόνις χρυσή διά χρύσωμα δύναται νά έ- 

πιτευχθή εάν θέσωμεν φύλλα τινά χρυσοΰ 
εντός ίγδίου γηίνου (έκ πορσολάνης), προσ- 
θέσωμεν ολίγον μέλι ή κόμι αραβικόν μεΟ’ 
ΰδατος καί τρίψωμεν τδ μίγμα καλώς έ- 
ωσοΰ ό χρυσός διαιρεθή είς μικρότατα.μέρη. 
Μετά τοΰτο ολίγον θερμόν ΰδωρ άρκεΐ δπως 
έκπλύνη τό μέλι ή τό κόμι καί άφίση τόν 
χρυσόν είς σχήμα καΟαρας κόνεως. Ά λλο ς  
τρόπος είναι νά διαλυΟή χρυσός καθαρός ή 
φύλλα έντός νιτραλυκοΰ δξέως (eau regale, 
ή acide nilromurialique) καί έπειτα νά κα- 
τακαΟισΟή δι’ ενός τεμαχίου χαλκοΰ ή διά 
διαλύσεως θεΐικοΰ άλατος τοΰ σιδήρου (κα
ρά μπογιά.) Τδ καταπεσόν, (άν τοΰτο γίνη 
διά χαλκοΰ) πρέπει νά τεθή ή βρασθή είς 
διϋλισμένον ό'ξος καί ακολούθως νά πλυΟή 
δι’ έπανειλημμένης έπιχύσεως υδατος έπ’ αύ
τοΰ καί νά στεγνωθή. Τό διά τοΰ τρόπου 
τούτου έπιτευχθέν θέλει είσθαι λεπτοτάτη 
χρυσόκονις καταλληλοτάτη δι’ έργασίαν.

ΜΟΥΣΙΚΑ. ΟΡΓΑΝΑ.
Ι1ΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧ.ΑΙΟΙΣ.

Ή μουσική έξ άρχαιοτάτων χρόνων έθε- 
ωρειτο ώς δραστήριόν τι μέσον πρός μόρ-

©ωσιν τών ηθών καί ήτο σχεδόν αχώριστος 
άπό τής ποιήσεως. Τί πρώτη της καλλιέρ
γεια χρεωστεΐται βεβαίως είς τήν όποιαν 
προξενεί ηδονήν, Οέλγουσα τά ώτα, ύψοΰσα 
τό φρόνημα, καί γοητεύουσα τήν καρδίαν, 
έξ ών καί παρετηρήθη ή έπί τών ηθών έπιρ- 
ροή της· ή άνάπτυξις αύτής όμως, ώς τέ
χνης, υπήρξε βαθμιαία, δι’ δ καί τά όργανα 
αύτής παρά τοΐς μάλλον πεπολιτισμένοις 
τών έθνών άπαντώσι τελειότερα. Τοΰτο τρα- 
νώς άπαδεικνύει ή κάτωθεν περισπούδαστος 
πραγματεία, ήτις γραφεΐσα αγγλιστί ύπό 
Ίωάννου τοΰ Σάχση μετεγλωττίσθη κατ’ έπι- 
τομήν ύπό τοΰ τήν μουσικήν καλλιεργοΰν- 
τος Α. Μόζερ καί προσφέρεται τοΐς άνα- 
γνώσταις τοΰ Μέλητος.

Τά μουσικά όργανα παρά τοΐς άρχαίοις, 
δπως καί σήμερον, διηροΰντο είς τρεΐς τά
ξεις· είς κ ρ ο υ σ τ ά, είς π ν ε υ σ τ ά  καί είς 
I γ  χ ο ρ δ α.

Α ’ . Ο Ρ Γ Α Ν Α  Κ Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α .

Τδ άπλούστατον τών κρουστών οργάνων 
είναι τό τύμπανον, τό όποιον παρά τοΐς άρ- 
χαίοις συνίστατο άπό πλατύ τι στεφάνι- 
ον έπί τοΰ οποίου ήτο προσκεκολλημένον 
δέρμα, πέριξ δέ αύτοΰ ήσαν κομμάτια με
τάλλου. Τό όργανον τοΰτο καί μέχρι τής 
σήμερον είναι έν χρήσει είς τά μέρη μας ύ
πό τό δνομα τ έ φ ι.

Οί αρχαίοι Εβραίοι, ώς άπανταται έν τή 
Γραφή, όνόμαζον αύτά Τοφ· οί δέ έβδομή- 
κοντα μετέφραοαν «τύμπανον». Μετά τήν 
διάβασιν τής Έρυθρας θαλάσσης /λέγεται 
δτι άπό τήν χαράν της «Μαριάμ ή αδελφή 
τοΰΜωϋσέωςέλαβε τό τ ύ μ π α ν ο ν  έντήχει- 
ρί αύτής, καί έξήλθον πδσαι αί γυναίκες ό- 
πίσω αύτής μετά τ υ μ π ά ν ω ν  καί χορών (Έ
ξοδος ιέ. 20)» καί έν εποχή δέ άρχαιοτέρα, 
ό Λάβαν φαίνεται ελέγχων τδν Ιακώβ ώς 
μή φανερώσαντα είς αύτόν τήν άναχώρησίν 
του δπως έξαποστείλη αύτόν «μετ’ εύφρο- 
σύνης, καί μετά μο« σικών καί τ υ μ π ά ν ω ν ,  
καί κιθάρας (Γένεσις λά. 27). Είς τό βιβλίον 
τών Κριτών (ιά. 34) άναγινώσκομεν δτι δτε ό 
Ίεφθάε έπέστρεφε νικητής είς τήν πατρίδα 
του, ή Ουγάτηρ αύτοΰ «έξεπορεύετο είς ά- 
πάντησιν αύτοΰ, έν τ υ μ π ά ν ο ι ς  καί χοροΐς 
(Κριταί ια. 34) ·*.

Τύιιπανα Αιγυπτιακά άπεικονίσματος άναγομένου 
είς τήν εποχήν τοΰ Μ ωϋσέως.

Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι μετεχειρίζοντο τδ 
τύμπανον συχνά είς τάς κηδείας των, ώς πα
ραδείγματα εχομεν πολλά έκ τών έν Οήβαις 
γενομένων άνασκαφών δπου άπηντήθησαν 
πολλά ανάγλυφα παριστώντα κηδείας.

Τύμπανα όμοιάζοντα μέ τά σημερινά μας 
μετεχειρίζοντο καί οί αρχαίοι Τωμαΐοι. Καί 
έκείνων τά τύμπανα ήσαν κατεσκευασμένα 
άπό στεφάνι ξύ7ανον κεκαλυμένον άπό τό 
έν μέρος μέ δέρμα ζώου, ώς κόσκινον, καί 
περιτριγυρισμένον άπό μικρούς κωδωνίσκους. 
Τά σχήματα τών 'Ρωμαϊκών τυμπάνων άνε- 
καλύφθησαν έπί λίθων καί μωσαϊκών μετα
ξύ τών έρηπίων τής Πομπηίας.

Οί άρχαΐοι Αιγύπτιοι 
μετεχειρίζοντο ωσαύτως 
τύμπανα, κατεσκευασμέ
να έκ περγαμινής τεν- 
τομένης έπί τής μιας ά
κρας κιλύνδρου πήλινου 
ώς είναι τά σημερινά μας 
«τουμπελέκια» έκοούοντοk k
δέ ή μέ δύο ξυλάρια ή μέ 
τάς χεΐρ,a-ς. Είδός τι αύ-
των ησαν απαρ άλλ‘,ακτα

Αιγυπτιακόν
τουμπελέκιον.

ώς τό Τομ Τομ τών Ίν- 
' δών. Τύμπανον τοιοΰτον 
άνεκαλύφθη γεγλυμμένο ν 
καί έπί τών Άσσυριακών 

μαρμάρων, τά όποΐα σήρ,ερον. εύρίσκονται 
είς τό Βρεττανικόν μουσεΐον. Τό τύμπανον 
τοΰτο ομοιάζει, πολύ μέ Αφρικανικόν τι όρ
γανον τό όποιον ό Κύριος Σχοίλχερος ευ- 
ρεν είς Χελσέαν τής ’Αφρικής. Οί 'Ραβίνοι 
λέγουσιν δτι τύμπανον τι τοιοΰτον ήτο έν 
χρήσει κατά τούς αρχαίους χρόνους είς τόν 

'ίεροσολύμοις ναόν δπως προσκαλώνται

οί ίεροΐς είς προσευχήν, οί λευίται είς ψαλ
μωδίαν καί οί λεπροί πρός καθαρισμόν* 
τολμώσι μάλιστα νά προσθέτωσιν δτι ή- 
κούετο μέχρι τής Τεριχοϋς !

Μετά τό τύμπανον έρχεται τό κύμβαλον 
τό όποιον έπίσης ήτο κρουστόν έκ μετάλλου 
μουσικόν όργανον, ή χρήσις τοΰ οποίου εί
ναι άρχαιοτάτη. Έκ τοΰ ρν'. ψαλμοΰ (στ. 5) 
«Αινείτε αύτόν έν κυμβάλ'οις εύήχοις, αινεί
τε αύτόν έν κυμβάλοις άλαλαγμοΰ» φαίνε 
ται δτι παρ’ Έβραίοις υπήρχον δύο ειδών 
κύμβαλα. Έν τή Αιγυπτιακή καί Ελληνική 
συ?νλο·γή τοΰ Βρεττανικοΰ μουσείου εύρί- 
σκονται δύο ειδών κύμβαλα, τά μέν όμοιά
ζοντα τοΐς σημερινοΐς, άλλά μικρότερα, τά 
δέ είς είδος κυπέλλων. Τά τελευταία ταΰτα 
φαίνεται δτι ήσαν τά εύηχ α· τά δέ πλατέα 
τά ά λ α λ ά ζ ο ν τ α  κύμβαλα τοΰ. Ψαλμω- 
δοΰ. Τά κυπελλοειδή κύμβαλα άπαντώνται.

Κυπελλοειδή 'Ρ ω μ αϊκά  Β λατέα  Αιγυπτιακά 
κύμβαλα. κύμβαλα.

συχνότερον είς τά Ελληνικά άνάγλυφα. Τά 
όργανα ταΰτα ήσαν άφιερωμένα είς τήν- μη
τέρα τών θεών Κυβέλην, ώς εχοντα τό 
σχήμα τοΰ ουρανίου ήμισφαιρίου. Ό Ίώση- 
πος λέγει δτι τά κύμβαλα τών άρχαίων 
Εβραίων ήσαν «πλατέα καί μεγάλα καί 
χάλκεα» (Άρχ. //. ιβ’. 3). Είς άλλο δέ μέ
ρος τής ιστορίας του άναφέρει δτι αί γυναί
κες έξελθοΰσαι είς προυπάντησιν τοΰ νικη
φόρου στρατοΰ μετά τυμπάνων καί κυ μ β ά
λ ω  ν διήγειραν τδν φθόνον το0 Σαούλ. Έκ 
πολλών τής Α γ ία ς  Γραφής μερών καταφαί
νεται δτι ή χρήσις τών κυμβάλων ήτο με
γάλη. Ότε μετέφερον τήν κιβωτόν μετεχει- 
ρίζοντσ καί κύμβαλα· ό Άσάφ άναφέρεται 
ώς ών έπί τών κυμβάλων (Α'. Παραλ. ις·'. 
5). Κατά τούς νεωτέρους δμως χρόνους δέν 
ήτο είς οίαν ΰπόληψιν ειχον αύτό οί παλαι
οί, δι· δ καί ό Απόστολος ΙΙαΰλος παρομοι
άζει τούς μή έχοντας άγάπην μέ κύμβα/,  α 
άλαλάζοντα.

Τρίτον κρουστόν όργανον έχομον τό σεΐ- 
στρον τοΰ όποιου ή χρήσις ήτο μεγάλη παρ’



Αίγυπτίοις. Οί Εβραίοι κατά πασαν πιθα
νότητα μετά τήν εξοδον μετεχειρίσθησαν τό 
όργανον τοΰτο. Ό Δόκτωρ Κίττος παρατη
ρεί δτι ή λέξις μ ε ν α γ α ν ε γ ί μ ,  ήτις ά
παξ μόνον έν τη δευτέρα τών Βασιλειών (ς-\ 
5.] άπαντα, και τήν οποίαν οί θ', μεταφρά- 
ζουσι κύμ  βαλα,  ένώ δι’ αύτά υπάρχει άλ
λη λέξις καθιερωμένη, σημαίνει σ ε ί σ τ ρ α .  
Τά σείστρα παρά τοΐς Αίγυπτίοις ήσαν κα
θιερωμένα εϊς τελετάς Ορησκευτικάς, ό δέ 
κωδωνίςων ήχός των έπιστεύετο δτι άπεδίω- 
κε τόν Τυφώνα ήτοι Διάβολον. Έντός τοΰ 
ναοΰ μόνον είς βασίλισσας και ίερείας έπε- 
τοέπετο νά τά βαστάζωσι, τό δέ τοιοΰτον 
έθεωρεΐτο τιμή μεγίστη. Μυστικώς ή κίνη- 
σις των έσήμαινε τήν τοΰ παντός κίνησιν.

Έν τή έπισυναπτομένη εικονογραφία τό 
σχήμα τοΰ σείστρου έλήφΟη έξ οργάνου 
φυλαττομένου έν τώ Βρεττανικώ μουσείω. 
Τά σύρματά του, τά όποΐα δταν τό όργανον 
σείηται, κινοΰνται καί πρός τά εμπρός και 
πρός τά όπίσω, άπολήγουσιν εις κεφαλάς 
οφεων έπί τοΰ οργάνου εύρίσκονται δύο γα- 
λαί, αί όποΐαι είναι τό σύμβολον τής Τσι- 
δος· κοσμείται δέ προσέτι τό όργανον και 
ύπό μιας άνθρωπίνης μορφής καί ύπό τέρα- 
τό; τίνος Ιχοντος κεφαλάς δύο. Οί 'Ρωμαΐ 
οι .ολίγον πρό τής έμφανίσεως τοΰ Χριστια
νισμού έμαθον τήν χρήσιν τούτου τοΰ ορ
γάνου. Σήμερον δέ μεταχειρίζονται αύτό οί 
Άβυσσινοί κατά τάς Ορησκευτικάς τελετάς 
των, όμολογοΰντες δτι παρέλαβον τό όργα
νον έκ τών Αιγυπτίων. Ό Βρούκιος λέγει 
ότι οί Άβυσσινοί μεταχειρίζονται τό όργα

νον τοΰτο είς όμαλά καί γηθόσυνα μέτρα, 
ψάλλοντες ψαλμούς ή προσα,έροντες εύχα- 
ριστιας. Έκαστος τών ιερέων εχων τό σεΐ- 
στρόν του σείει αύτό τόσον βιαίως πρός τόν 
γείτονά του καί ήχεΐ τόσον έξαφνα ώστε ό- 
μοιάζουσι μάλλον πρός τούς ιερείς τών είδω- 
Λολατρών, έξ ών καί παρέλαβον τό όργανον 
τοΰτο, ή πρός Χριστιανούς.

ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΤΟΤ ΟΦΕΩΣ ATNAMIi’.

Εύρωπαΐός τις έπισκεφθείς τήν Αύστρα- 
λίαν διηγείται δτι ένώ έκυνήγει ήμέραν τινά 
τά ώραΐα πτηνά τά ύπό τών άποίκων «όρει- 
νάς νήσας» καλούμενα αίφνης έστράφη ή 
προσοχή του πρός μικρόν τι πτηνόν τό ό
ποιον έκτύπα τάς πτέρυγάς του είς δεκαπέν
τε ή είκοσι ποδών ύψος άπό τοΰ εδάφους καί 
έξέπεμπε φωνάς καθ’ υπερβολήν γοεράς· έ
φαίνετο δτι προσεπάθη νά πετάξη καί νά φυ
γή, άλλ’ ότι καί δέν ήδύνατο· αργά άλλά 
βαθμηδόν τό δυστυχές πλάσμα έπλησίαζε 
πρός τήν γήν, κινοΰν άδιακόπως μετά ταχύ- 
τητος τάς πτέρυγάς του, άλλά κατά τό φαι- 
νόμενον ούχί καί μέ δύναμιν αρκετήν όπως 
δυνηθή νά ύψωθή, έωσοΰ τέλος εφΟασε μετ’ 
όλίγον πολλά πλησίον είς τήν γήν, ή δέ 
θλιβερά φωνή του κατέστη άδυνατοτέρα. Ό 
τε έπλησίασεν, άρκετά είς τήν γήν αίφνης 
καί ή αιτία τοΰ τρόμου του είς τά όμματα 
τοΰ παρατηρητοΰ του έφανερώΟη- ύπεράνω 
τής χλόης έφαίνετο ή κεφαλή καί τό ήμισυ 
σώμα μαύρου τινός όφεως· τό στόμα του ή
το ανοικτόν, ή ώς περόνη γλώσσά του εύρί- 
σκετο είς άδιάκοπον κίνησιν, οί δέ οφθαλμοί 
του μετά φοβέρας δυνάμεως ήσαν προσηλω
μένοι έπί τοΰ θύματος τό όποιον περιέμενε 
νά κατέλθη. Ό παρατηρητής έπλησίασεν είς 
τον οφιν άρκετά άλλά τό έρπετόν έφαίνετο 
πολύ προσηλωμένον είς τό εργον του καί ε
πομένως δέν ήσθάνετο τήν παρουσίαν τοΰ 
ανθρώπου, δστις, ύψώσας ήσύχως τό- πυρο
βόλον του, έπυροβόλησε κατά τοΰ όφεως τήν 
στιγμήν καθ’ ήν καί τό πτηνόν έπιπτεν έπί 
τής γής εν ή δύο βήματα μακράν τοΰ φο- 
νευομένου έχΟροΰ του. Ό άνθρωπος παρευ- 
Οείς ελαβε τό πτηνόν τό όποιον ουδόλως εί
χε πάΟει έκ τοΰ πυροβολισμού, άλλ’ ήτο 
σχεδόν νενεκρωμένον μετ’ όλίγον δμως ά- 
ναλαβόν καί πετάξαν έφυγεν.Ό διηγούμενος 
ταΰτα προσθέτει δτι μετενόησε πυροβολήσας 
τόσον ταχέως καθότι δέν είξεύρει άν ή τε-

“λ ε υ τ α ία  τού πτηνού πτώσις πρέπη νά άπο- 
δοθή είς τόν πυροβολισμόν ή είς τήν δύνα- 
μιν τοΰ όφεως, δστις καί εύρίσκετο παρά τήν 
φωλεάν καί τά ώά τοΰ πτηνού.

Είς άλλην περίστασιν φίλος τις τοΰ προ- 
μνημονευθέντος τρέχων έφιππος άπήντησεν 
οφιν έξηπλωμένον έπι τού έδάφους* Οαυμά- 
σας δέ δτι τό έρπετόν ουδόλως διεταράχθη 
Οπό τοΰ κρότου άφίππευσε καί ραβδίσας αύ
τό δίς ή τρις τό έφόνευσε, τότε και αύτός 
αίφνης είδε μικρόν τι πτηνόν τύπτον τάς 
πτέρυγας έπι τής χλόης όλίγον μακράν τής 
κεφαλής τοΰ ερπετού. Άφοΰ τό πτηνόν προσ- 
επάθησε πολλάκις έπί τέλος ήδυνήθη νά φύ- 
γη άλλ’ ήτο πολύ άδύνατον.

'Πολλοί φυσικοί θέλοντες νά έξηγήσωσι 
τό φαινόμενον τοΰτο ύποστηρίζουσιν δτι ό 
«φις έξασκεΐ είδος τι ζωικού μαγνητισμού έ
πί τού πτηνού καί, καθιστών αύτό ούτως α
νίκανον να πετα, επι τεΛους το κατα.ρωγει 
πλήν άλλοι άποδίδουσι τούτο είς τόν τρόμον 
ύφ’ ου τό πτηνόν καταλαμβάνεται ώς έκ τής 
οψεως τού όφεως· ή μεγάλη δμως προσήλω-

to’j  ερπετού xcctcc r /]*, cc-
γωνίας τού πτηνού είναι μάλ7^ον σημεΐον 
τοΰ πρώτου, καθότι μάλιστα ού μόνον πτη
νά άλλά καί άλλα ζώα καί άνθρωποι είσέτι 
πάσχουσιν δταν όφις εύρισκηται πλησίον αυ
τών." Κύριός τις Γ. Β. διηγείται δτι περι- 
πατών ποτε είς τήν έξοχήν, παρά τόν κόλ
πον τής Μορετόνης μετά δύο άλλων άνθρώ- 
πων διά τινα έργασίαν του, εφθασαν είς μέ
ρος δασώδες· ένώ δέ περιπατοΰντες συνωμί- 
λουν περί τής ύποθέσεώς του, αίφνης ό εϊς 
έκ τών δύο έστάθη καί ενευσε καί είς τούς 
άλλους νά πράξωσι τό αύτό.

«Τί τρέχει;» τόν ήρώτησαν.
«Κάπου έδώ πλησίον εύρίσκεται όφις», 

άπήντησε.
ΦοβηΟέντες όλίγον ήρεύνησαν παντού με

τά προσοχής, άλλ’ ούδέν έκεί πλησίον ήδυ- 
νήθησαν νά άνακα7νύψωσι.

«Καί τ ί σέ κάμει νά νομίζης ότι έδώ π\τΓ 
σίον εύρίσκεται όφις ; » ήρώτησεν αύτόν ό 
διηγηθείς άκο7^ούθως τό συμβάν τοΰτο.

« Γ ι ν ώ σ κ ω  δτι έδώ υπάρχει· τόν α ι 
σ θ ά ν ο μ α ι , »  άπεκρίθη ό άνθρωπος, βαοί- 
ζων βήματά τινα ένθεν κάκεΐθεν αδιακρίτως· 
τό πρόσωπόν του είχεν ήδη ά7^λοιωθή, ή δέ 
κεφαλή καί τό σώμά του Ικυπτον είς τά έμ- 
πρός. Παρατηρήσας τοΰτο ό Γ. Β., δστις κά

που ειχεν άναγνώσει δτι τινές έκ τών μαύ
ρων ειχον τήν δύναμιν νά όσφραινωνται 
τήν παρουσίαν τών οφεων, ήρώτησεν αύτον 
άν <?* ά τής όσφρήσεως έγίνωσκεν δτι υπάρ
χει όφις.

«Ό/ΐ'>, άπεκρίθη ό άνθρωπος, δστις άφοΰ 
έκινήθη κατά διαφόρους διευθύνσεις, ήρχισε 
νά χινήται πρός ώρισμένον τι μέρος αργά 
καί προσεκτικώς, «δέν δύναμαι νά σας είπω 
τό πώς, άλλά δταν ήμαι -πλησίον όφεώς 
τίνος τό αισθάνομαι. Εύρίσκεται πρός τοΰτο 
τό μέρος· είμαι βέβαιος· ποτέ δέν ήπατή- 
θην·» έξηκολούθησε, καί βαδίσας έν τώ μέ
σω τών οενορων περι τα είκοσι ^ηματα έ
στάθη πά7αν.

«Είναι ακριβώς εις έκεΐνο τό δένδρον Οά 
πάθω άν προχωρήσω ακόμη· ήδη αισθάνο
μαι πολύ άδύνατος». Καί πραγματικώς είχε 
γίνει ωχρότατος. Κρατούντες ράβδους είς 
τάς χεΐρας ό Κ. Β. καί ό άλλος άνθρωπος 
προεχώρησαν πρός τό δεικνυόμενον δένδρον 
καί περιε7^0όντες παρά τόν κορμόν του ευρον 
τεμάχια φ7.οιοΰ, τά όποια κοπέντα άφέθη- 
σαν έκεΐ δπως ξηρανΟώσιν. «Είναι ύπό τούς 
φλοιούς», έφώνησεν ό άνθρωπος, δστις πα- 
ραμερήσας έβλεπε τήν θέσιν, «καί ή είς μέ- 
γας είναι ή δύο τρεΐς όμού». Παραμερισθέν- 
των τών φλοιών πραγματικώς εύρέθησαν 
ύπ’ αύτούς δύο οφεις οίτινες καί έφονεύθη- 
σαν. Έκπλαγείς ό κύριος Β. έζήτησε παρά 
τοΰ άνθρώπου νά τώ έξηγήση διά τίνος ου- 
νάμεως ήσθάνετο τών οφεων τήν παρουσίαν, 
άλλ’ έκεΐνος δέν ήδυνήθη νά τώ ειπη τι πε- 
ριπ7 έ̂ον άφ’ ό,τι τώ είχεν είπεΐ. Η αίσθησις 
τής παρουσίας τών οφεων, είπε, δεν τώ προσ- 
εγίνετο διά τών έξωτερικών αισθήσεων, ού
τε διά τής όσφρήσεως, άλ7ν δτε έπλησια.ι.εν 
είς μέρος όπου έρπετόν τοιοΰτον εύρίσκετο 
ήσθάνετο «καθ’ ο7νον του το σώμα» άπε- 
ρίγραπτόν τινα αίσθησιν, ήτις καθ δσον μεν 
έπ7\.ησίαζε προς τον οφιν ηυξανε καθ δσον 
δέ άπεμακούνετο άπ’ αύτοΰ ήλαττούτο.

Καί πόθεν μέν ό όφις άρύεται τήν γοη
τευτικήν αυτού δύναμιν ταύτην, και όποια 
τις είναι αύτη άγνοοΰμεν, τήν αναλογίαν δ
μως αύτής πρός τήν τής κακίας δέν δυνάμε
θα νά μή σημειώσωμεν, καθότι δπως το πτη- 
νόν, ένώ ίπταται έ7νευθέρως έν τή φαίδρα 
άτμοσφαίρα,αίφνης αισθάνεται εαυτό έ7̂ κυό- 
μενον πρός τά κάτω ύπό τής τοΰ όφεως ου- 
νάμεως ά κα τ αμ αχ ή τω  ς, ούτω και π»;



άνθρωπος άμα προσέγγιση τήν κακίαν άκα- 
ταμαχητως ύπ’ αύτής έλκυόμενος φέρεται 
μετά πολλής της ταχύτητος πρός το στόμα 
τοΰ ηθικοΰ τούτου οφεως εωσοΰ πάσα αίσθη- 
σις τον έγκαταλειψει. 3Ιάλιστα οί τρυφεράς 
ηλικίας νεοι είναι οί μάλλον υποκείμενοι είς 
τήν φοβέραν καί ίσως άνεπανόρΟωτον ταύ- 
την πτώσιν. Ποσα εκ τών πλασμάτων έκεί
νων τά όποΐα όνομάζομεν χ ρ η σ τ ά ς  της  
Πάτρι ο  ο ς ε λ π ί δ α ς ,  δέν πίπτουσι καθε- 
καστην θύματα δφεων ούχί ερπετών άλλά 
δίποδων, γεννημάτων έχιδνών, καί δέν πί
πτουσι οια τής αύτής μεΟοδου δι’ ής καί τά 
πτηνά εις τών ερπετών τά στόματα ; . . .

ΑΟΜΜΑΤΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ.

Πολλοί άνθρωποι αόμματοι απέκτησαν 
μεγάλην φημην ως έξοχοι ποιηταί καί μου
σικοί διακεκριμμένοι· καί τοΰτο ίσως δέν εί
ναι τόσον θαυμαστόν καθότι ουτοι οντες έ- 
στερημένοι τής δυνάμεώς τοΰ βλέπειν καί 
άπεξενωμένοι, ούτως είπεΐν, άπό τάς περι- 
κυκλούσας αύτούς φυσικάς σκηνάς, ήσθάνον- 
.ο τους γλυκείς ήχους, τους άποτελοΰντας 
τΐ?ν “Ρ Ρ νίαν> πλήττοντας δι’ ιδιαιτέρας τ ί
νος δυνάμεως τά ώτά των. Έκτός τούτου 
όντες βεβιασμένοι νά προσφεύγωσιν ώς έπί 
το πλεΐστον εις τήν διάνοιαν αύτών μόνον 
ένίσχυον ούτω τήν ιδίαν αύτών δύναμιν τοΰ 
φαν .α^εσθαι και (ος εκ τουτου απέκτησαν 
μεγάλην Λ  χολ ί αν εις τάς ποιητικάς αύτών 
συνθεσεις. Δέ') είναι λοιπόν λίαν θαυμαστόν 
αν τόσοι πολλοί άόμματοι άνεδείχθησαν 
οιά τών όύο τούτων κλάδων τής άνθρωπίνου 
έπιστημης, αν ώραιοτάτη ποίησις καί μου
σική ποικιλωτατη συνετάχθησαν καί έγρά- 
φησαν ύπ’ ανθρώπων έστερημένων τοΰ δώ
ρου τής όρασεως. Τό θαυμαστόν είναι δτι 
άνθρωποι μή δυνάμενοι νά βλέπωσιν εφθα- 
σαν εις πολύ υψος ούχί μουσικής καί ποιή- 
σεως άλλά τών φυσικομαθηματικών επι
στημών.

Πλήν όποιον θέλγητρον, Γσως τις έρωτή- 
σει, ουνανται νά έχωσι τά φυσικομαθηματι
κά έπι τοΰ τυφλοΰ ; Όποιας έννοιας δύναται 
ουτος νά σχηματίση περί τοΰ χώρου ή τής 
άποστάσεως · Όποία τις δύναται νά ήναι ή 
άντίληψίς του περί τών μεγάλων τροχιών 
τών ουράνιων σοψάτων ; Tt γνώσήν δύνατά& 
ΐ'χ τυερl των cltzoστάσεων τών αστέρων

άπό τής γής ή άπό τοΰ ήλίου ; Δύναται νά· 
έννοήση πόσον διαφόρως θά φαίνωνται τά: 
σώματα θεωρούμενα εκ διαφόρων θέσεων, ή 
δτι τό τετράγωνον θά φαίνηται ώς παραλ
ληλόγραμμον, καί δτι δ κύκλος, θεωρούμε
νος έκ τοΰ πλαγίου, φαίνεται· μηκυνόμενος 
εις ελλειψιν ;· Λ ν πρόκειται νά έκτελέση 
πολυπλοκους καί δυσκόλοος υπολογισμούς 
πώς δύναται νά προχωρή άπό συλλογισμοί· 
εις συλλογισμόν βασιζόμενος έπί μόνης τής 
μνήμης του άνευ τής βοηίείας· χάρτου καί. 
γραφίδος; Ή, άν πάντα ταΰτα Οεωρηθώσι. 
ουνατά καί ηδονικά εϊς αύτόν, ώς γυμνασί- 
αι τής διανοίας, Γσως έτι έρωτησει.τις* Δύ- 
ναται έκεΐνος δστις ούδέποτε είδε τό φώς 
νά έννοήση τάς θαυμασίας ιδιότητάς του· 
τούς θαυμαστούς νόμους- του,, τήν άντανά- 
κλασιν καί θλάσιν τών άκτίνων του ‘ Δύνα- 
ται ό ούοέποτε ΐοών χρώματα^ ό αδυνατών 
νά οιακρίνη αύτά, δύναται λέγομεν νά κα- 
ταλαμβανη πώς τό φώς, τό κατά τό φαινό- 
μενον ομογενές, δταν άναλυθή διά τοΰ πρίσ
ματος άποδεικνύεται δτι είναι, σύνθετον έξ 
έπτά χρωμάτων τοσον διαφόρων καί δμως 
τόσον άρμονικώς μιγνυομένων ; Καί δύνα- 
ται τυφλός τοιοΰτος έρευνητής νά απόκτη
ση τοσον καθαρας έννοιας τών νόμων τής 
οπτικής επιστήμης καί τών κατ* αύτήν ώ
στε νά έμπορή εύκρινώς καί άκριβώς νά έ -  
ξηγή αύτούς εις άλλους, καί νά όμιλή περί 
ούρανίου τόξου, πρίσματος, σκοτεινού θαλά
μου, τηλεσκοπίου, μικροσκοπίου καί νά κα- 
ταθελγη τούς άκροατάς του ; *ίσως λοιπόν 
φανή άπιστευτον δτι είναι ποτέ δυνατόν τυ
φλοί νά φθάσωσιν είς τοιαύτην έκτακτον 
θεσιν· και δμως ύπάρχουσι πολλά καί αύθεν- 
τικοτατα παραδείγματα άτινα άποδεικνύου- 
σιν αύτό. Ό Δόκτωρ Τεϊδ έν τή «Έρεύνη έ- 
πί τή ς άνθρωπίνου διανοίας» παρατηρεί δτι 
«ή δ ρ α σ ι ς  ο ύ δ έ ν  σ χ ε δ ό ν  ά ν α κ α λ ύ -  
π τ ε ι το ο π ο ί ο ν  ο τ υ φ λ ό ς  δέν ·δ υ- 
ν α τ α ι  νά κ α τ α λ ά β η .  Ό ούδέποτε ΐ- 
δών φώς ουνατον νά διδαχθή καί νά γινώ- 
σκη πάσαν έπιστήμην, καί αύτήν τήν οπτι
κήν και δύναται νά ποίηση ανακαλύψεις είς 
παντα κλαδον φιλοσοείας· δύναται νά έννον;» 
ως πας άλλος, ού μόνον τήν τάξιν, τάς ά- 
ποστασεις και τάς κινήσεις τών ουρανίων 
σωμάτων, άλλά καί τήν φύσιν τοΰ φωτός 
και τούς νόμους τής άντανακλάσεως καί 
θλάσεως τών άκτίνων το«. »

Ό δέ Κικέρων αναφέρει δτι διοασκαλός 
'τις τής φιλοσοφίας, Διόδοτος καλούμενος, 
αφοΰ έτυφλώθη κατεγινετο μετα πολύ πε- 
οισσοτέρας φιλοπονίας η πριν, και δτι έοίοα- 
σκε γεωμετρίαν μετα τοσαυτης ακρίβειας ώ
στε οί μαθηταί του ούδεμίαν έδοκιμα^ον ου- 
σ κ ο λ ία ν  είς τό γράφειν τά μάλλον πολύ
πλοκα διαγράμματα οδηγούμενοι άπό τάς 
διδασκαλίας του. Αλλος τις Ρωμαίος, Αυ- 
φίδιος Βάσσος καλούμενος, δστις κατά τήν 
εφηβικήν του ήλικίαν έτυφλώθη, άνεδείχΟη 
φιλόσοφος καί μαθηματικός άριστος. Διου- 
μος ό Άλεξανδρεύς, δστις ήκμαζε κατά τήν 
τετάρτην εκατονταετηρίδα, άπό πενταετούς 
είχε τυφλωθή. Ό 'Ιερώνυμος, δστις έχρημά- 
τισε μαθητής του, μάς πληροφορεί δτι ό 
Δίδυμος ήτο δεινός καί είς τάς έπτά έπιςή- 
μας (αϊτινες κατ’ έκείνην τήν εποχήν έθεω- 
οοΰντο ώς αποτελούσα! τόν κύκλον τών αν
θρωπίνων γνώσεων), άλλά προ πάντων εις 
τήν γεωμετρίαν καί αστρονομίαν, έπιστη- 
μας τάς όποία; (παρατηρεί ό πληροφορών) 
μόλις είναι καταληπτόν δτι δύναται τις 
ν’ άποκτήση άνευ τής όρασεως του. Αλ
λος τις μαθητής του, ό Παλλαοιος λέ
γει δτι ή τύφλωσις, τό τόσον δεινόν τοΰ-r 
το πάθος είς άλλους, υπήρξε μέγα διά τόν 
Δίδυμον εύεργέτημα καθότι, άποχωρισθέν- 
τος αύτοΰ άπό τών εξωτερικών άντικειμε- 
νων, αί δυνάμεις του έγένοντο καταλληλό- 
■τεραι διά τήν σπουδήν τής έπιστήμης. Έν 
τούτοις άναφέρεται συμβάν τι έξ ού φαίνε
ται δτι δ Δίδυμος δέν ήτο τής αύτής μέ τόν 
Παλλάόιον γνώμης. Λέγεται ότι ό μεγας 
’Αντώνιος, ό καθηγητής τής έρημου, επι- 
σκευφθείς ποτε τόν φιλόσοφον ήρώτησεν αύ
τόν άν λυπήται δι’ δτι ητο τυφλός ; ό οε 
Δίδυμος άπήντησεν δτι «πολύ έλυπεΐτο. » 
Τοΰτο άπήρεσεν είς τόν ’Αντώνιον, δστις ώ- 
μολόγησεν δτι θαυμάζει οι’ δτι άνήρ τοσον 
σο'^ός θλίβεται διά τήν απώλειαν δυνάμεως 
τήν όποιαν εχομεν κοινήν μετά τών κονώ- 
πων καί μυρμήκων.

Κατά τούς νεωτερους χρόνους άριστον 
μαθηματικόν καί φιλόσοφον άόμματον άπαν- 
τώμεν έν πρώτοις τον Νικόλαόν Σωνοερσο- 
να, άγγλον τό γένος, δστις έγεννηθη τό 
1682  είς Θυρλστόνην τής Ύορξάϊρ. Ουτος 
δτε ητο παΐς ετι προσβληθείς ύπό εύφλογί- 
ας έστερήθη ττς όρασεως. Και τοι οε τυ
φλόν παιδίον ό Νικόλαος εφοιτα εις το

σχολεΐον δπου διά τής έπιμελείας του έξε- 
j.αθε τήν Λατινικήν καί Ελληνικήν, γλώσ
σας αϊτινες ακολούθως πολύ τώ έχρησίμευ- 
σαν, καί μάλιστα ή Ελληνική, πρός την 
ν,ατάληψιν τών συγγραμμάτων τοΰ Εύκλει- 
δου, Άρ·/ημίδου καί Διοφάντους, δτε ελλη
νιστί τώ άνεγινώσκοντο. Μετά τήν έκμαθη- 
σιν τών αρχαίων γλωσσών ό πατήρ του ηρ- 
γισζ νά τώ διδάσκη μαθήματα πρακτικά, και 
χάλιστα τήν αριθμητικήν, δπότε καί παρε- 
τήρησεν δτι ό υιός του ήδύνατο νά έκτελή 
πολυπλοκους προσθέσεις έν τώ νώ αύτοΰ πο
λύ εύκολώτερον καί ταχύτερον άλλων, οϊ- 
τινες εγραφον αύτάς. Έν ήλικια οεκαοκτώ 
έτών ήρ/ισε τήν σπουδήν τής γεωμετρίας 
καί άλγέβρης, ακολούθως οέ έσχετισθη με
τά τοΰ δόκτωοος Νετλετόνος δστις τόν έφω- 
οίασε μέ βιβλία, τά όποΐα συχνά τώ ανεγί- 
νωσκε καί άνέπτυσσεν. Ό Νικόλαος ταχέως 
ύπερέβη τούς διδάσκοντας αύτόν έπειόή οέ 
οί γονείς του οεν είχον τα μεσα οπως οια- 
τηρώσιν αύτόν σπουδάζοντα, ό αόμματος νέ
ος άπεφάσισε, κατά προτροπήν φίλων, νά 
μεταβή είς Κανταβριγίαν καί έκεΐ διδάσκων 
τά μαθηματικά νά προσπορίζηται καί σπου- 
δάζη συγ/ρόνως. Έλθών είς τήν πόλιν έ
κείνην τό 1707 έδειξε τόσην ικανότητα ώστε 
αύτος ό μέγας Νεύτων τόν έσύστησεν ώς 
καθηγητήν τών μαθηματικών άν δέ καί δέν 
είχε τό κατά τόν τύπον άπαιτούμενον δί
πλωμα, καθότι είς ούδέν πανεπιστήμιον ει- 
χε σπουδάσει, δέν παρεγνωρίσθη ή ίκανότης 
του. Ό έναρκτήριος λόγος του, είς καθαράν 
λατινικήν, έποίησε μεγάλην έντύπωσιν, οι 
δέ πολυπληθείς μαθηταί του ευρον έν αύτώ 
διδάσκα7.ον προσφιλή καί μοναδικόν.

Τό 1723 ό βασιλεύς Γεώργιος IV. έπισκε- 
φθείς τό πανεπιστήμιον έξέφρασε τήν έπι- 
■θυμίαν νά ίδη τόν τυφλόν καθηγητήν, δστις 
παρουσιασθείς ένώπιον τοΰ βασι7νέως άνηγο- 
ρεύθη κατά διαταγήν του διδάκτωρ τής νο
μικής. Τό 1736 ό Νικόλαος Σώνδερσον έ- 
γένετο μέλος τής Βασιλικής Επιστημονικής 
εταιρίας, τό δέ 1739 άποθανών έτάφη κατά 
τήν έπιθυμίαν του έντός τής έκκλησίας τής 
Βοξουόρθης.

Τό μόνον σύγγραμμα τό όποιον ό Σών
δερσον ήτοίμαζεν δπως έκδοση οιά τοΰ τύ
που ήτο τά «Στοιχεία τής Άλγέβρης» του. 
Τοΰτο μετ’ άλλων χειρογράφων, τά όποΐα 
τώ εύρέθησαν, έδημοσιεύθη μετά τον θάνο*



τόν του. Ό αόμματος ουτος είχε άφήν λε- 
πτοτάτην, άν δέ καί δέν διέκρινε St’ αυτής 
τά χρώματα, ώς άλλοι, ή δυνατό δμως νά δι- 
ακρίνη καί τάς έλαχίστας ανωμαλίας έπί ε
πιφανειών. Ουτω διέκρινε διά τής αφής τά 
γνήσια από τά κίβδυλα μετάλλια ενώ ταΰτα 
ήσαν τόσον τεχνικώς κατεσκευασμένα ώστε 
νά άπατώνται καί άνδρες έμπειροι βοηθού- 
μενοι υπό τής όράσεως· έν κήπω δέ τινι, ό
που έγίνοντο παρατηρήσεις έπί του ήλίου, ή- 
σΟάνετο τήν παρουσίαν παντός νέφους, δια- 
κόπτοντος τάς παρατηρήσεις, τόσον ακρι
βώς όσον καί οί φίλοι του τό Ιβλεπον. Καί 
ή άκοη του δε ητο πολύ οξεία καθότι ήδύνα- 
το νά διακρίνη τό πέμπτον μέρος φθόγγου. 
Α λλά  τά Οαυμαστότερα όλων έξετέλει διά 
τοΰ λογιστικού του πίνακος ή τής α Αισθη
τής αριθμητικής» του, ήτις άπετελεΐτο έκ 
λεπτού και καλώς κατειργασμένου σανιδιού, 
τό̂  μεγεθος εχοντος ολίγον μεγαλείτερον 
ενός τετραγωνικού ποδός καί τεθημένου έν- 
τος στεφάνης. Εκαστος τετραγωνικός δά
κτυλος τοΰ σανιοιου εκείνου ήτο διηρημένος 
εις εκατόν μικρότερα τετράγωνα· όπου δέ 
αί όιακρινουσαι αυτά γραμμαί διεσταυροΰν- 
το υπήρχον λεπται όπαι πρός υποδομήν 
καρφίοων, διά τών οποίων παρίστα τούς α
ριθμούς του. Αί καρφίδες, τάς όποιας μετε- 
χειρίζετο, ήσαν δύο μεγεθών καί είχον τήν 
όξείαν άκραν κεκομμένην είχε δέ πολλάς 
τοιαύτας πλησίον του ότε κατεγίνετο εις υ
πολογισμούς. Αδύνατο νά θέτη καί νά με- 
τατοπίζη τάς καρφίδας μετά μεγίστης ευ
κολίας, ως ήδύνατο έπίσης νά διακόπτη τούς 
υπολογισμούς του και νά έπαναλαμβάνη 
αυτούς όποταν ήθελε, φέρων μόνον μετά 
χαριτος τα οακτυλα του έπί τοΰ σανιδιού.
II μέθοοος αυτη τής «Αισθητής αριθμη
τικής» είναι ού μόνον θαυμαστή αλλά καί 
άςια σημειώσεως, ενεκα τής πρακτικής ώ- 
φελείας ήν παρήξεν εις άλλους άομμάτους 
ανθρώπους, θελήσαντας νά σπουδάσωσι τά 
μαθηματικά,

ΕΙ1Η ΧΡΤΞΑ.

— Εις τόν γενναϊον άνθρωπον ή δυστυ/ία 
καί ή ευτυχία είναι ώς ή αριστερά καί ή δε
ξιά του χείρ. Ποιείται χρήσιν άμφοτέρων.

— Πράγματι άνήρ είναι έκεΐνος όστις προ
τιμά τό όρθόν μέ άπόφασιν άμετάτρεπτον

περιφρονών καί τούς σκληροτάτους πειρα
σμούς, εσωτερικούς τε καί έξωτερικούς, καί. 
ύποφέρων τά πάντα άγογγίστως. Ό πράγ
ματι άνθρωπος είναι ήσυχος ενώπιον τών 
τρικυμιών καί ενώπιον τών απειλών είναι 
άφοβος· ή δέ πεποίθησίς του εις τήν αλή
θειαν, εις τήν αρετήν καί εις τόν θεόν» είναι 
ακλόνητος.

— Πάσα σχέσις μετά παρέλευσιν καιρού 
χαλαρουμένη ψυχραίνεται· ή βασιζομέ- 
νη όμως έπί τής στερεας βάσεως- τής όμοι- 
ότητος τών κλίσεων καί διαθέσεων· καί σκο
πών ούδέποτε διαλύεται. Πολλά έκ τών γ ι
νομένων έν τώ κόσμω τούτω μάς καταθλί- 
βουσιν, ούδέν όμως έπιχέει τόσην έπί τής 
καρδίας μας πικρίαν όσην ή ψυχρότης έκεί- 
νων οΐτινες άλλοτε μας ήγάπων. Ή πραγ
ματική φιλία δεν είναι τι κοινόν μεταξύ τών 
ανθρώπων. Ό συχνά άπαγτώμενος ερως ού
δέν άλλο είναι εΐμή ήδονικοτέρα τις τροπο- 
ποίησις τής φιλαυτίας, όστις, άμα τό αντι
κείμενων του παύσει παρέχον εις αύτόν ευά
ρεστα αισθήματα, αμέσως γίνεται άφαντος. 
Ή φιλία όμως, ή αληθής φιλία, καί μετά 
τήν δυσμορφίαν καί μετά τήν ηλικίαν καί 
μετά ασθένειαν έπιζή.

— "Εκαστος έξ ημών έπιρρεάζει τούς άλ
λους, παρακινών είτε πρός τό καλόν εΐτε 
πρός τό κακόν, καί διά τών λόγων του καί 
διά τών έργων του καί διά τών σκέψεων καί 
τών αισθημάτων του· ήτοι έχάστου έξ ημών 
ή ηθική κατάστασις έπιρρεάζει τούς περί η
μάς ανθρώπους. Καθώς δέ τά άνθη διαδι- 
δουσι τήνόσμήν των διά τής άτμοσφαίρας καί 
.πας ό πλησιάζων,δι’ αύτής τήν άπορροφαοΰτίο 
καί οί περί ημάς άνθρωποι, άναπνέοντες τήν 
περί ημάς ατμόσφαιραν, άνεπαισθήτως πως 
άπορροφώσι καί τό έκ τοΰ χαρακτήρός μας 
λεπτόν άρωμα. ’Εν τή οίκογενεία ό καθ’ έ
καστη ν βίος έκάς·ου τών γονέων καί έκάς-ου 
τών τέκνων μυς·ηριωδώς πως έπενεργει μάλ
λον πάσης διδασκαλίας έπί τοΰ βίου παντός 
έν τή οικογένεια άτόμου. "Ο,τι δέ γίνεται έν 
μικρώ έντός τής οικίας τοΰτο συμβαίνει έν 
έκτάσει έντός τής κοινωνίας- ouδεις ζή καθ’ 
εαυτόν καί οΰδείς καθ’ εαυτόν άποθνήσκει. 
Ά λλο ι λοιπόν οΐκοδομοΰνται καί ένισχύον- 
ται διά τών πράξεων τών άλλων καί άλλοι 
παρεκτρέπονται καί έκπίπτουσιν ένεκα τής 
τών άλλων έπηρείας.


