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Τ ο ν  πρώτον βαθμόν μεταξύ τών ορνέων κατέχει ό II διώξας κατέλαβεν.  ̂ Ο γυψ, έχ *οϋ έναντι«», Ιχει ίκο- 
άετύς, δνι ώς δυνατώτερος τοΰ γυπός ή μεγαλητερος, σμον αδηφαγίαν, καί σπανίως διώκει τα ζωντανά, δταν 
έλλ’ ώς γενναιότερος καί τολμηρότερος. Ό  άετός δεν εύρίσχη ψοφημένα. Ό  μίν άετος άπαντα καί αντιστί- 
ανγχαταβαίνει ποτέ είς θνησιμαΓα, πλήν δταν ή πεΓνα χεται μόνος είς τον ¿χθρον του· ο δί γνψ, δταν κερι- 
τδ» βιάση, καί ουδέποτε κατατρωγει πλήν ίσα αύτος μένη άντίστασιν, έπιχαλεϊται τήν βοήθειαν των δμο*
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3ών αυτού, καί διά της άνανδρου συμμαχίας αίσχρώς 
το θήραμα κατατροπόνει. Σήψις καί δυσωδία ελκύ
ουν, άντί ν’ άποδιώκωσι τον γύπα· μεταξύ των όρνέων 
εΓναι αύτός ο,τι μεταξύ των τετραπόδων ό θώς καί ή 
ύαινα, οίτινες ευωχούνται άπό τα θνησιμαία, εως καί 
τούς νεκρούς ε’κχώνοντες. »

Τούς γύπας διακρίνει άπο παν είδος άετών ή γυμνό- 
της των άπτέρων κεφαλών καί τράχηλων, δπου δεν φύε
ται παρά μικρός τις χνούς, η όλίγαι τινές άραιαι τρί
χες. Οί οφθαλμοί ε’ξέχουν περισσότερον οί όνυχες 
εΓναι βραχύτεροι, καί όλιγώτερον άγκιστρωτοί· τό έν
δοθεν της πτέρυγος εΓναι μέ παχύ τι πτίλον ε’σκεπα- 
σμένον ή στάσις αύτών δεν εΓναι τόσον όρθιος, ώς ή 
τού άετοΰ· ή δέ πτησις δυσκολωτέρα καί βαρύτερα.

Των γυπών υπάρχουν διάφορα είδη, ό χρυσούς, ό 
στακτόχροος, καί ό ρλάγχροινος, εις τήν Εύρώπην ό 
κηλιδωτός, καί ό μέλας, είς την Αίγυπτον καί ό πω- 
γωνίας, ό Βραζιλιανός, καί ό βασιλεύς των γυπων, είς 
την Νότιον Αμερικήν. "Ολοι δ’ έχουν την αύτήν φύ- 
σιν, δντες εξίσου οκνηροί, άρπακτικοί, καί ακάθαρτοι.

Πρώτιστος άπάντων φαίνεται ό Χρυσογύψ, δστις 
κατά πολλά ομοιάζει τον χρυσάετον, εΓναι δμως μεγα- 
λη'τερος. ’Από την άκραν τού ράμφους έως την άκραν 
της ούράς έχει δύο πηχών μήκος· τό κάτω μέρος τού 
τραχήλου, στήθους, καί γαστρός εΓναι κοκκίνου χρώ
ματος, άμυδροτέρου γινομένου ε’πί τής ούράς, βαθυτέρου 
δέ σιμά τής κεφαλής. Ί  α πτερά εΓναι μαύρα ε’πί των 
νώτων επί δέ των πτερύγων καί τής ούράς κιτρινωπού 
μελαγχροίνου. Άλλων ειδών γύπες διαφέρουν μέν άπό 
τούτον κατά τό χρώμα καί τό μέγεθος- άλλ’ άπαντες 
χαρακτηρίζονται δυνατά ύπό των γυμνών κεφαλών, και 
τού ράμφους, εύθίος μέν είς τήν άρχήν, άγκιστρωτού δέ 
είς τήν άκραν. Έ τ ι  μάλλον διακρίνονται άπό τάς φυσι- 
κάς αυτών διαθέσεις, αίτινες, ώς προείπαμεν, εΓναι ή 
σκληρότης, ή άκαθαρσία, καί ή οκνηρία.

Ό  ορνις ούτος εΓναι μέν κοινός πολλαχού τής Εύρω- 
πης, κοινότερος δέ είς τήν ’Αμερικήν. Κατά τήν Α ί
γυπτον, ’Αραβίαν, καί άλλα πολλά βασίλεια τής ’Α
φρικής καί Άσίας, οί γύπες εΰρίσκονται πολυπληθέστα
τοι. Ε ίς τήν Αίγυπτον μάλιστα χρησιμεύουν παρα- 
πολύ,κατατρώγοντες θνησιμαία καί δυσωδίας, τά άποΓα 
ήδύναντο άλλέως νά μολύνωσι καί νά φθείρωσι τόν άέρα. 
Συνήθως βλέπονται μετά τών άγριοσκύλων τού τοπου, 
άταράχως άπό πτώμά τι συνευωχούμενοι. Μάχας δέν 
προξενεί ή άλλόκοτος αύτη συντροφιά- οί δρνεις καί τά 
τετράποδα συγκατοικούν φιλικώς, καί μεγάλη άρμονια 
υπάρχει μεταξύ των. Φαίνεται δέ τόσον μεγαλητερον 
τό θαύμα τούτο, καθόσον καί τό φιλάρπαγον άμφοτέ- 
ρων είναι υπερβολικόν, καί άκρα ή ίσχνότης αύτών, 
προερχομένη άπό τήν έλλειψιν ίσως καί τής άθλιας 
τροφής μέ τήν όποιαν ζώσι.

Ε ίς τήν ’Αμερικήν διάγουν σχεδόν τόν αύτόν βίον. 
"Οπου ίδωσιν υπάγοντας τούς κυνηγούς, οίτινες ε’κεΓ 
θηρεύουν τά κτήνη μόνον διά τά δέρματα, άκολουθούν 
εξοπίσω οί άρνείς ούτοι- περιίπτανται ολίγον άπέχον-

τες, καί, όταν ίδωσιν ε’κδαρμένον καί παραιτημένον τό 
ζώον, άνακράζουν είς άλλήλους, χύνονται κατά τού 
πτώματος, καί ε’ν άκαρεΓ γυμνόνουν τά κόκκαλα, καθα- 
ρίζοντες αύτά, ώς νά είχαν ξεσθήν μέ μάχαιραν.

Ε ίς τό Άκρωτήριον τής Καλής Έλπίδος, δεικνύουν 
έτι μεγαλητέραν ε’πιδεξιότητα είς τάς άνατομικάς με
θόδους των. 1 Πολλάκις ίδα ,’ λέγει ό Κόλβεν, 1 τίνι 
τρόπω άνατίμνουν τό νεκρόν σώμα- λέγω άνατέμνουν 
καθότι ουδείς τεχνίτης ήμπορούσε νά κάμη αύτό 
άρμοδιώτερα. "Εχουν μίαν θαυμαστήν μέθοδον τού 
νά διαχωρίζωσιν άπό τά κόκκαλα τήν σάρκα, καί μ’ 
δλον τούτο ν’ άφίνωσιν άκέραιον τό δέρμα. "Οταν πλη- 
σιάση τις τό πτώμα, δέν στοχάζεται αύτό στερημένου 
άπό τήν ε’σωτερικήν ουσίαν του- άλλ’ άφού τό έξεταση 
προσεκτικώτερα, δέν ευρίσκει είμή δέρμα καί κόκκαλον.
'Ο τρόπος, κατά τόν όποιον ε’κτελούν τούτο, είναι ό εξής· 
πρώτον κάμνουν άνοιγμα είς τήν γαστέρα τού ζωου, 
δθεν εξάγουν καί άδηφάγως χάπτουν τά ε’ντόσθια· 
έπειτα, εισερχόμενοι είς τό γενόμενον κοίλον, διαχωρί
ζουν άπό τά οστά τήν σάρκα, χωρίς καν νά ε’γγίξωσι 
τό δέρμα. Συμβαίνει πολλάκις, βούς ε’πιστρέφων μό
νος άπό τό άροτρον είς τό κτηνοστάσιον, νά πλαγιάση 
καθ’ όδόν τότε, άν οί γύπες τόν παρατηρήσωσι, π ί
πτουν μανιωδώς κατεπάνω αύτού, καί κατατρωγουν 
άναποφεύκτως τό δύστηνον ζώον. Κάποτε ε’πιχειρούν 
κατ’ αύτών ενώ βόσκονται είς τούς άγρούς, εκατόν ή 
καί πλειότεροι διαμιάς καί συνάμα ε’φορμώντες.’

* Τά θνησιμαία,’ γράφει άλλος περιηγητής, 1 έλκα- 
ουσι τούς γύπας, μακρότατα ευρισκομένους. Τερπνόν 
είναι νά θεωρη τις αύτούς, όταν τρώγωσι, μαχόμενοι 
κάποτε συναλλήλως. Πολλάκις άετός καθίζει πρώτον 
είς τήν τράπεζαν ταύτην, καί άναγκάζει τούς γύπας νά 
στέκωσιν άπομεμακρυσμένοι εως νά τελείωση· τότε δε 
πίπτουν είς τό άπολειφθέν μέ θαυμαστήν όρεξιν. Τό
σον όξείαν ϊσφρησιν έχουν οί δρνεις ούτοι, ώστε, καθώς 
πέση πτώμα, καί άν ούδείς εφαίνετο άρχητερα, βλέπον
ται πολλοί πανταχόθεν όρμώντες κατ’ αύτού. Αλλοι 
δμως φρονούν ότι οδηγείται είς τό θνησιμαΓον ό γύψ 
δχι άπό τήν δσφρησιν, άλλ’ άπό τήν οξυδέρκειαν· και 
πρός άπόδειξιν άναφέρουν ότι ψοφίμιον περικλεισμενον 
είς καλάθιον, δθεν ε’λευθέρως ήμπόρουν νά ε’ξέρχωνται 
τά μιάσματα, δέν ε’φείλκυσε κανένα, μή βλεπόμενον 
άφού δμως ε’ξεσκεπάσθη, πάμπολλοι εύθυς ωρμησαν 
πρός αύτό.

Υποθέτουν· τινές, δτι δέν τρώγουν τίποτε ζωντανόν 
άλλά τούτο συμβαίνει μόνον δταν δέν έμπορώσι· διότι, 
άν εύρωσιν άρνία, δέν δείχνουν είς αύτά τό παραμικρόν 
έλεος· πολλάκις δέ άρπάζουν καί δφεις. Ό  τροπος τών 
ορνέων τούτων είναι νά καθίζωσι, διάφορα όμού, εις 
τάε παλαιάς πεύκας καί κυπαρίσσους, δπου εξακολου
θούν ώρας τινάς, μέ τάς πτέρυγας άνεωγμένας. Κοινώς 
δέν έχουν δειλίαν, ούτε φοβούνται κίνδυνον, άλλ άφί- 
νουν ανθρώπους νά πλησιαζωσι, και μαλιστα όταν 
τρωγωσι.

Ή  οκνηρία, ρυπαρότης, καί άδηφαγία τών πτηνών
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τούτων καταντούν σχεδόν άπίστευτα. Ε ίς την Βραζι-> 
λίαν, δπου εΰρίσκονται πολυπληθή, δταν καθίσωσιν ε’πί 
τίνος πτώματος, τό όποιον δύνανται άνενοχλήτως νά 
κατασπαράξωσι, τόσον ύπεργεμίζουν τόν στόμαχον, 
ώστε δέν ε’μπορούν νά πεταξωσιν, άλλά τρ-χουν πήδων-! 
τα δταν διώκωνται. Πάντοτε πετούν βραδέως, καί 
σηκόνονται άπό τήν γήν μέ δυσκολίαν άλλ’ δταν ύπερ- 
φάγωσιν, είναι παντάπασιν άβοήθητα· δέν άργουν 
δμως ν’ άποβάλωσι τό φορτίον των, καθότι έχουν μέθο
δον τινά τού ε’ξεμεΐν δσα κατέφαγαν, καί τότε πετούν
πλέον εύκόλως. _

Ηδονικόν είναι πάντοτε νά βλέπη τις εχθροπραξίας 
μεταξύ μισητών ή βλαβερών ζωων. Απ όλα δε τά 
ζώα δέν υπάρχουν ε’χθρικώτερα είς άλληλα παρα τον 
γύπα τής Βραζιλίας καί τόν κροκόδειλον, οστις έκεΓ 
αύξάνει εως δώδεκα πήχεις. Ή  θήλεια τού φοβερού 
τούτου πλάσματος γέννα τά ώά της εκατόν εως διακό
σια τόν άριθμόν είς τάς άμμους, ε’πί όχθης ποταμού, 
δπου εκκολάπτονται διά τής θερμότητος τού^ήλίου. 
Λαμβάνει δέ πάσαν προφύλαξιν νά κρύπτη άφ’ όλα τά 
λοιπά ζώα τόν τόπον, είς τόν οποίον ^εναποθέτει τό 
βάρος της. Πολλάκις δμως άρκετοί γυπες καθηνται 
σιωπηλοί καί άόρατοι ε’πί τών κλάδων γειτονικού τίνος 
δάσους, βλέποντες τάς εργασίας τής κροκοδείλου, μέ 
τήν εύάρεστον ε’λπίδα μελλούσης άρπαγής. Περιμένουν 
ύπομονητικώς εως νά γεννήση ή κροκόδειλος δλον τον 
άριθμόν τών ώών, Ιως νά σκεπάση αύτά μέ τήν άμμον, 
καί ν’ άτ.οσυρθη ε’ξ αύτών. Τότε, ολοι ομού, ε’νθαρ- 
ρύνοντες είς τόν άλλον δια κραυγών, χύνονται κατεπά
νω τής φωλεάς, άφαιρούν είς μιαν στιγμήν την άμμον, 
καί κατατρώγουν άνηλεώς άπασαν τήν γενεάν.

Ά ν  καί ήναι τρισάθλια ή των ζωων τούτων σάρς, 
έτυχεν δμως νά τήν άπογευθώσιν άνθρωποι, άπό τήν 
πείναν βιασμένοι. ’Αδύνατον νά εΰρεθη τι ισχνοτε- 
ρον, ίνωδέστερον, ναυτιωοεστερον, και ανοστοτερον. 
Ματαίως τού άπεκοπησαν τα οπίσθια, αφού εφονευθη 
ματαίως έπλύθη τό σώμα, και αρώματα συνεμιχθησαν 
διά νά ύπερβώσι τήν ε’πικρατούσαν οσμήν οιαφυλαττει 
άκόμη τήν δυσωδίαν καί γεύσιν τών θνησιμαίων, απο 
τά δποία έτρέφετο, καί ε’ξαποστέλλει βρώμον άνυποφορον.

Τά πτηνά ταύτα, τούλάχιστον τα Εύρωπαίκα, γεν
νούν άπαξ τού ε’νιαυτού, καί τότε δυο μονον η τρια ωα. 
Τάς φωλεάς αυτών κατασκευάζουν είς ουσβατους κρη
μνούς, καί είς τόπους τόσον άπομεμακρυσμενους, ωστε 
δυσκόλως εΰρίσκονται. 'Ως ε’πιτοπλείστον διατριβουν 
είς τά όρη δπου γεννώνται, καί σπανιως καταβαινουν 
είς τάς πεδιάδας, εκτός άφού ή δριμυτης τού ψυχους 
έξορίση πάν άλλο ζώον άπό τά φυσικά των καταγώγια· 
τότε κατερχόμενοι απο τα υψη των, εκθετονται εις τους 
κινδύνους δσους άναγκαιως απαντωσιν εις πλέον καλ- 
λιεργημένας χώρας. ’Επειδή δέ κατά τόν καιρόν αυ
τόν τής χιόνος καί τού πάγου δεν εΰρίσκονται αρκετα 
πτώματα, άρπάζουν λαγωους, οφεις, και πάν ο,τι άλλο 
μικρό» κννήγιον προφθάσωσιν ή νικήσωσι.

ΟΙ Α Γ Ρ ΙΟ Π Α ΙΔ Ε Σ .

Κ Α Τ Α  καιρούς καί κατά τόπους εύρέθησαν είς μο
ναξιάν παίδες, διάγοντες βίον κτηνώδη, μή δυνάμενοι 
νά κοινοποιωσι διά γλωσσης τάς ιδέας των, καί παντα- 
πασιν άγνοούντες τά κοινωνικά έθιμα τής άνθρωπότη- 
τος. Χρησιμεύουν δέ μεγάλως τά περί αύτών ώς δει- 
κνύοντα, πόσον εξευτελισμένη καί άθλια είναι ή κατά- 
στασις άνθρώπου, τού οποίου ό νούς δέν έμορφωθη δια 
τού παραδείγματος άλλων, ούδ’ έλαβεν ηθικήν τινα ή 
πνευματικήν καλλιέργειαν. Δύο τοιαύτα υποκείμενα, 
τά γνωστότερα, ε’χρημάτισαν Πέτρος ό Άγριόπαις, καί 
ό ε’ξ Αύειρώνος ’Αγριάνθρωπος, οίτινες πιθανόν μέν νά 
ήσαν έκ γενετής φρενόληπτοι, ηυξησεν δμως καί ή θ η 
ριώδης ζωή τά νοητικά των ελαττώματα.

Τον ’Ιούλιον, 1724, ό Ju rgen  M eyer, κάτοικος τής 
Χάμελν, κωμοπόλεως είς τήν Άνοβέραν, ευρηκεν είς 
τόν άγρόν του γυμνόν τινα μελάγχροινον, μελανότριχα 
παίδα, τό φαινόμενον δωδεκαετή, καί διόλου άφωνον. 
Ά πό τινα μήλα, τά όποια τόν ε’δείχθησαν, δελεασθείς, 
ήκολούθησε τόν άνθρωπον εως μέσα είς τήν πόλιν 
ε’βάλθη δέ, ασφαλείας χάριν, είς νοσοκομείόν τι, έκ δια
ταγής τού πολιτάρχου. Ό  Πέτρος (επειδή ουτω τά 
παιδία ώνόμασαν αύτόν δτε πρώτον έφάνη είς τάς οδούς, 
καί τού άπέμεινε μέχρι θανάτου τό όνομα) ε’φέρετο κα
τά πρώτον κτηνωδώς πως, ζητών νά εξέλθη άπό θύρας 
καί παράθυρα, ε’πιστηριζόμενος είς τά γόνατα καί τούς 
άγκώνάς του, καί κυλιόμενος άπό πλευράς είς πλευράν 
έωσού άπεκοιμάτο. Ψωμίον δέν τόν ήρεσκεν, άλλά 
προθύμως ε’ξεφλούδιζε χλωρά ξύλα, καί κατεμάσσει τό 
φλούδιον διά τόν χυμόν έκαμνε δέ τό αύτό καί είς 
λαχανικά, χόρτα, καί είς τά ε’ξώφλοια τών φασηλων. 
Μετ’ ολίγον έμαθε νά διάγη κοσμιώτερα, κ’ έλαβεν 
άδειαν νά περιφέρεται είς τήν πόλιν. Όπότε τόν έδι
δαν τίποτε φαγητόν, ώσφραίνετο πρώτον αύτό, έπειτα 
δέ τό έβαλλεν είς τό στόμα, ή τό άπέρριπφε σείων τήν 
κεφαλήν του. Ταύτοτρόπως ώσφραίνετο τάς χεϊρας 
τών άνθρώπων, έπειτα δέ έκτύπα τό στήθος του, άν 
εύηρεστείτο- εί δέ μή, έσειε τήν κεφαλήν. "Οτε τόν 
ήρεσκέ τι έξαιρέτως πως, ώς φάσηλοι, πίσα, συκάμινα, 
όπώραι, καί μάλιστα κρομμύδια καί κάρυα, έδείκνυε 
τήν εύχαρίστησιν, κτυπών κατ’ έπανάληψιν τό στήθος.

"Οτε πρώτον έδόθησαν είς αύτόν πέδιλα, έδυσκολεύ- 
ετο νά περιπατή· άσμένως δ’ έκβάλλων αύτά, περι- 
έτρεχεν έξυπόλυτος. ’Επίσης δυσηρεστείτο νά καλύ- 
πτη τήν κεφαλήν· έχαιρε δέ πολύ ρίπτων είς τόν πο
ταμόν ο,τι καπέλλον τόν έχαρίζετο, καί βλέπων αύτό 
φερόμενον είς τά κάτω ύπό τού ρεύματος· άλλά μετ’ 
ολίγον ε’συνείθισε τά ενδύματα. Ή  άκοή καί ή όσ 
φρησις αύτού ήσαν όξύταται.

Τόν ’Οκτώβριον, 1725, μετεφέρθη έκ διαταγής τού 
βασιλέως Γεωργίου Α'. είς τήν πόλιν Άνοβέραν, δθεν 
έπέμφθη μετά βασιλικού υπηρέτου είς ΛονοΓνον καταρ 
χάς τού προσεχούς έτους, καί παρ-δόθη εις τήν φρ»\>
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τίδα τού ιατρού Α Η μΩ μοΓ Ό τε πρώτον εύρηκαν 
αυτόν, είχε μικρόν τι κλάσμα χιτώνος περί τον τράχη
λον ή δέ λευκότης των μηρών, παραβαλλόμενη μέ τάς 
μελαγχροίνους κνήμας του, άπεδείκνυεν ότι πρέπει νά 
¿φορούσε βρακία, άλλ’ όχι κάλτας. Ή  γλώσσα του 
ητο μεγάλη καί δυσκίνητος· ό3εν χειρουργός τις ¿στο
χαστή ν’ άπολύση αυτήν, κόπτων τον γλωσσοδέτην 
αλλά δεν ¿ξετέλεσε την εργασίαν. Προς δέ τούτοις, 
πορ3μεΓς τινές, καταβαίνοντες τον εκεί ποταμόν Ούε- 
σέραν, είχαν ίδεϊν εις διάφορα μέρη έπί τών όχ3ών 
αυτού πτωχόν τινα γυμνόν παίδα, εις τον όποΓον και 
είχαν δώσειν φαγητόν καί τέλος, έξηκριβώ5η ότι χη- 
ρευμένος τις είχε  βωβόν τέκνον, τό όποΓον, χα3έν είς τά 
δάση τό 1723, έπέστρεψε πάλιν, άλλα μετά τον δεύ
τερον γάμον του πατρός του άπεδιώχ3η ε’κ νέου ύπό 
της μητρυιάς. Άφού ¿μείνε χρόνον τινά ύπό την 
ε’πιστασίαν του ιατρού, ¿πληροφορή3ησαν ότι δεν ήδύ- 
νατο νά βελτίωση, ότι πραγματικώς ητο φρενοβλαβής· 
έβάλ3η έπειτα σιμά είς γεωργόν τινα, με τον όποΓον 
συνεκατοίκησε μέχρι θανάτου, συμβάντος τό 1785.

Ό  Πέτρος ητο μεσαίου άναστηματος, τό φαινόμενου 
εύρωστος καί ισχυρός, καί μέ καλήν γενειάδα.  ̂ Έ τρω
γε τάς συνήθεις τροφάς, φυλάττων όμως ΐσχυράν κλίσιν 
εις τά κρομμύδια. Ύπερηγάπα την 3-ερμότητα, καί 
ύπερενοστιμεύετο Ιν ή δυο ποτήρια πνευμάτων. Ποτε 
δεν έμα3ε νά όμιλη. Ήγάλλετο μέ τήν μουσικήν, καί 
πολλάκις ¿ψιθύριζε σκοπούς τινας, τούς όποιους συνε
χώς ήκουεν. 'Οσάκις έπαιζαν μουσικά ε’ργαλεΓα, ε’πη- 
δούσεν άπό τήν χαράν, Ιωσού διόλου άπέκαμνε. Ποτε 
δέν ϊδε τις αυτόν νά γελά.

Ό  Πέτρος ήτον εύάγωγος καί άβλαβης· είργάζετο 
δέ ώφελίμως καί κατ’ οικον καί είς τούς άγρούς, ενόσω 
επεστατεΐτο. ’Αφελείς ποτέ μόνος νά ρίψη φορτίου 
κόπρου είς άμαξαν, εύ3·ύς άπού ¿τελείωσε, πηδήσας 
¿πάνω, ήρχισε μέ όσην ¿πιμέλειαν νά τήν ριπτη όλην 
έξω πάλιν. ’Αποπλανήσεις ποτέ ε’κ τής κατοικίας 
του ¿ν καιρώ πολιτικών ταραχών, συνεληφ3η ως ύπο
πτον ύποκείμενον, καί μή άποκρινόμενος είς τας ¿ρω
τήσεις εΐρηνοδίκου τινός, ¿φυλακω3η. Την νύκτα εξε- 
σπασε πυρκαϊά είς τήν φυλακήν εύρηκαν δ’ αυτόν κα- 
$ήμενον άταράχως είς μίαν γωνίαν, ευφραινόμενου μέ 
τό φώς καί τήν 3-ερμότητα, καί ουδόλως πεφοβισμένον. 
Και ταΰτα μέν περί του Πέτρου. Περί δέ του εξ Αύ- 
ειρώνος ’Αγριάνθρωπου, ιστορούνται τά επόμενα.

Τέκνον ένδεκαετές ή δωδεκαετές, προ χρόνων φανέν 
ολόγυμνου είς ίν  άπό τά δάση του νομού τής Αύειρώ- 
νος, είς τήν νότιον Γαλλίαν, άπηντή3η πλησίον τού 
αυτού μέρους, τό 1801, άπό τρεΓς κυνηγούς, οίτινες 
έπίασαν αυτό κα3’ ήν στιγμήν άνέβαινε δένδρου τι διά 
ν’ άποφύγη τούς διώκτας του. Έπάρ3η δέ είς κώμην 
γειτονεύουσαν, άλλ’ έξέφυγε μετά μίαν εβδομάδα είς 
τά όρη, όπου περιεπλανατο κατά τό διάστημα δριμυτά- 
του χειμώνος, άλλο σκέπασμα μή έχων παρ’ ¿σχισμέ
νου χιτώνα, καί τήν μέν νύκτα καταφεύγων είς μονή
ρεις τόπους, τήν δέ ημέραν πλησιάζων είς τά γειτονεύ-

οντα χωρία. Τήν άγρίαν ταύτην ζωήν έξηκολού3ει 
νά διάγη, Ιωσού μίαν τών ημερών ¿μβήκεν είς άν3·ρω- 
πίνην κατοικίαν· πιασ3είς δέ πάλιν, ¿πηγρυπνεΐτο, 
καί ¿φυλάσσετο μερικάς ημέρας- έντεύ3εν μετεκομίσ5η 
πρώτον είς τό νοσοκομεΓον τής κωμοπολεως Ά γ . ’Αφρι
κής, ακολούθως δέ είς τήν 'Ροδές, πρωτεύουσαν τού νο
μού, όπου έκά3ισε μήνας τινάς. ’Ενώ διέτριβεν είς 
τά μέρη ταύτα, ητο πάντοτε έξίσου άγριος, ανυπόμονος, 
καί άνήσυχος, άδιακόπως προσπα3ών να δραπέτευση. 
Πρός τά τέλη τού 1802, ¿στάλ3·η ε’κ διαταγής τής κυ- 
βερνήσεως είς τούς Παρισίους. Ά λλ’ ή μεγίστη τών 
Παρισινών περιέργεια ε’ψυχράν3η παραπολύ, ότε ϊδαν 
τόν νέον αγριάνθρωπον άηδές ρυπαρωτατον τέκνον, πα- 
σχον άπό σπασμούς, άδιαλείπτως έμπροσ3εν καί όπι
σθεν ταλαντευόμενου, κα3ώς ζώα τινά είς τά 3ηριο- 
τροφεϊα, δαγκάνον καί άμύσσον (τσουγγρανιζον) παντα 
όστις αύτό έβλαπτεν, ούδεμίαν δέ φιλοστοργίαν δει- 
κνύον πρός τούς όσοι φιλοφρόνως αύτό περιεποιούντο· 
άδιάφορον είς άπαντα, καί τό φαινόμενον άνίκανον νά 
προσήλωσή είς τίποτε τήν προσοχήν του.

Κατά τόν ιατρόν Πίνελ, όστις έκαμε λεπτομερή ανα
φοράν περί τής καταστάσεως τού άγριου, τοσον έλλειπής 
ήτον ή άφή του, ώστε δέν ήδύνατο να διακρινη ύψωμε- 
νην έπιφάνειαν άπό ζωγραφιάν- αναισ3ητουσεν εξίσου 
είς πάντα ήχον, είτε τρανόν, είτε σιγανόν ήδύνατο 
μόνον νά κάμνη σόρυβον τινα δια τού λαρυγγος· έφαι- 
νετο έπίσης άδιάφορος είς τας τερπνοτερας εύωδιας και 
τάς δυσωδεστέρας άποφοράς- και δεν ηδυνατο προς 
άλλο τι νά μεταχειρισ3η τάς χεϊράς του είμή διά νά 
πιάνη. Ό  νούς αυτού δέν ήτον είς καλητέραν κατά- 
στασιν. Άποκεχωρισμένος πάσης μέ τους όμοιους 
αύτού συγκοινωνίας, ¿στερείτο μνήμης, κρίσεως, καί 
πάσης μιμητικής όυνάμεως· αί χειρονομίαι καί τά κ ι
νήματα αύτού ήσαν διόλου μηχανικά· μετέβαινε δέ 
χωρίς τινα φαινομένην αίτιαν απο ηλι3ιου μελαγχολίας 
είς ύπερβολικού γέλωτος κατάστασιν· δέν έγνώριζεν 
αγάπην, δέν είχεν ή3ικήν τινα αίσ3ησιν, καί ήδύνετο 
μόνον τά τής γεύσεως όργανα 3-εραπεύων. Ε ίς βρα
χυλογίαν, ή ΰπαρξις αύτού ήτον άπλώς ζωική, καί τω
όντι πολλά ζώα ύπερέβαιναν αύτόν κατά τήν νόησιν. 
Ό  ιατρός Πίνελ ητο γνώμης, ότι ό παϊς ήτον άνιάτως 
φρενοβλαβής· άλλ’ ό Ίτάρδ, ιατρός τού ¿ν Παρισίοις 
καταστήματος τών Κωφαλάλων, όστις είχε τον άγριάν- 
3ρωπον ύπό τήν ¿πιστασίαν του, έτρεφεν ¿τι ¿λπιδας,

: στοχαζόμενος ότι ό φυσικός καί ή3ικός έξευτελισμός 
τού ατόμου τούτου προήρχετο πι3ανώς άπό τήν έλλειψιν 
πάσης άνατροφής, καί τόν παντελή αύτού χωρισμόν 
άπό ανθρώπους.

Μέ τά συνετά δέ μέσα, τά όποΓα ό ιατρός ουτος με- 
τεχειρίσ3η, εύτύχησε καί φυσικώς καί νοερώς να βελ
τίωση τήν κατάστασιν τού δυστυχούς άγριου. Μετά 
έννέα μήνας ρλίγον διέφερε κατά τό φαινόμενου και τήν 
διαγωγή'» άπό κοινά κωφάλαλα παιδια· ωστε ?ι παρα- 
τηρήσαντες αύτόν είς τήν άγρίαν κατάστασιν μόλις ¿πεί
σου το ότι βλέπουν τό αύτό ύποκείμενον.
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Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Α  Κ Α Ι  Α Ν Α Τ Ρ Ο Φ Η .

Τ ό  Σ ^ ο λ .ίίο ΐ' τ ή ί  Η θ ι χ ή ΐ .

Η Μ Ε Λ Λ Ο Τ Σ Α  τών παιδίων τύχη, έλεγεν ό Ναπο
λέων, ύπάρχει πάντοτε τής μητρός έργον. Ό  μίγας 
ουτος άνήρ άνεγνώριζε τήν μητέρα αυτού ώς πρωταίτιον 
όλης τής όόξης, είς τήν όπο.'αν ευτύχησε νά ύψωσή. 
Ά λλ’ ή ιστορία δίδει καί άλλα έκτος τούτου παραδείγ
ματα. Ό  Ερρίκος τέταρτος, ό Τίτος τών Γάλλων, 
’έμορφύθ-η όποΓος ήτον άπό τήν μητέρα του" εις δέ τόν 
Λοδοβίκον ΙΣ Τ '. βλέπομεν ε’ξεναντίας τά πά3η Ί σ π α 
νής γυναικός, φιληδονίαν μέχρι ακολασίας, φοβον και 
τρόμον δεισιδαίμονος καί άγεννούς ψυχής, υπερηφάνειαν 
δεσπότου άπαιτούντος έμπροσ3εν τού 3ρόνου τό σέβας, 
τό όποΓον χρεωστούμεν είς μόνον τού Θεού τό 3υσιαστή- 
ριου Οί δύο Γράκχοι ήσαν καί αϊτοί πλάσματα τής 
Κορνηλίας· ενώ τού Βολταίρου ή μήτηρ, κακοή3ης, άγ- 
χίνους, σκωπτική, κενόδοξος, μετέδωκεν όλα τά προ
τερήματα καί τάς κακίας είς τόν διαβόητον αύτής υιόν, 
όστις ¿τίμησε τόσον τό άν3ρώπινον πνεύμα, όσον διέ- 
στρεψε τά ή3η, καί ε’φαρμάκευσε τήν πηγήν όλων τών 
¿ναρέτων αισθημάτων είς τήν καρδίαν τών νέων. Άλλά 
πρός πίστωσιν τών λεγομένων δυνάμε3α νά άναφέρωριεν 
¿νταύ5α καί δύο ενδόξους ποιητάς τής εποχής, όπου 
ζώμεν, τόν Βύρωνα καί ΛαμαρτΓνον. Ό  πρώτος, δυσ- 
τυχήσας νά έχη άνόητον, φαντασιώδη, αλαζόνα, και 
ααταιόφρονα μητέρα, ήτις άλληλοδιαδόχως τόν περι^- 
παιζεν ώς χωλόν, παρώξυνε, περιεποιατο, κατεφρόνει. 
καί κατηρατο τό ίδιον αύτής τέκνον, έκυριευΆη ¿νωρίς 
άπό τόν 3υμόν, τήν έπαρσιν, τήν ύπεροψίαν, τό μίσος, 
καί όλα τά βίαια πάση, τά όποΓα έβρασαν καί έχύ- 
3ησαν έπειτα ώς χείμαρρος ήφαιστείου πυρός είς τας 
άσανάτους αυτού ποιήσεις. Ό  δεύτερος, γεννημένος 
άπό μητέρα τρυφεράν, εύσεβή, εύμορφον, καί πεπαιδευ- 
μένην, ε’νέπνευσεν είς αυτόν όλας τάς άρετάς ε’ξ άπαλών
ονύχων. _ ,

Μεταρρύσμισον ήδη, άν δύνασαι, μέ τήν ή3ικην 
τού γυμνασίου καί τήν φιλοσοφίαν τού διδασκάλου τήν 
¿πιρροήν τής μητρικής παιδαγωγίας· δοκιμάσου νά με- 
ταπλάσης τόν Βύρωνα καί ΛαμαρτΓνον· σέλεις κοπιά- 
σειν ματαίως· τό άγγεΓον ¿ποτίσση, τό φόρεμα έλαβε 

8* β'.

i τήν πτυχήν, καί τά πά3η τών δύο μητέρων κατήντησαν 
δευτέρα φύσις.

Ιδού ή μεγάλη δύναμις, ή όποία ε’νεργεΓ άκαταπαύ- 
στως είς τόν άνσρωπον, καί άπο την οπο.αν αρχικώς 
προέρχεται ή μίλλουσα τούτου ευτυχία ή δυστυχία είς 
τόν κοινωνικόν βίον. Καί όμως μονη αυτή έμεινε·» 
άδιεύσυντος σχεδόν άπ’ αρχής τού κοσμου μέχρι τουδε, 
ε’πειδή μόλις περί τούς εσχάτους χρόνους έστρεψαν τήν 
προσοχήν οί άνθρωποι είς τήν παιδείαν τών γυναικών. 
Πόσην άρα ευγνωμοσύνην χρεωστούμεν είς τους ξένους 
εκείνους, οί όποΓοι πρώτοι έπεχείρησαν νά ήμερώσωσι 
τά άγρια ή3η τών 'Ελληνικών κορασίων είς διαφόρους 
πόλεις, καί νά δώσωσιν άξιομίμητον παιδαγωγίας τύπον 
είς τούς δήμους όλης τής έλευ3έρας καί άνεξισρήσκου 
Ελλάδος ;

Τό παιδίον μαν3άνει άπό τόν διδάσκαλον, άλλά 
μορφούται άπό τήν μητέρα- άπό τας χεΓρας καλών οι- 
δασκάλων λαμβάνομεν καλούς μα3ητάς, άπό δέ τάς 
μητέρας καλούς àvS-ρώπους καί ωφέλιμους πολιτας. Ε ίς 
αυτάς άρα κυρίως άνήκει ή παιδαγωγία, είς δέ τούς 
διδασκάλους ή παιδομά3εια, δύο πράγματα, τά όποΓα 
έπρεπε ποτέ νά μή συγχέωνται.

Νέαι μητέρες, καί νέαι συζυγοι ! ΣεΓς εισ3ε προω- 
ρισμέναι νά φέρετε ειρήνην είς τόν κοσμον, ταξιν είς 
τάς οικίας, τιμήν είς τά τέκνα σας, ευτυχίαν είς τήν 
άνσρωπότητα. Άναδειχ3ήτε άρα άξιαι τού ουρανίου 
τούτου προορισμού καί των έλπιδων της πατριδος ! Μη 
μιμη3ήτε τάς ξένας είς τήν ματαιότητα τού καλλωπι
σμού, καί είς τήν περΓργειαν τής ενδυμασίας· άλλά 
φυλάξετε κα3αρόν καί ακέραιον τόν Ελληνικόν χαρα
κτήρα. διά νά τον μεταδώσετε ώς πολύτιμον κληρονο
μιάν είς τά τέκνα σας.— Αν θ ο λ . ΚοίΝ. ΓΝΩΣΕΩΝ.

Η ΑΥΡΗΛΙΑΝΗ ΚΟΡΗ.
Η Ιω α ν ν α  Δ α ρκ , Jeanne d’ Arc, κοινότερον 

καλουμένη Αύρηλιανή Κόρη, διά τήν ηρωικήν ¿λευ3έ- 
ρωσιν τής πόλεως Αιρηλίας, ε’γεννήση τό 1410 ή 1411 
α ς  τό χωρίον Δομρεμί, τότε μέν επί τών δυτικών συνό
ρων τής Λοσαριγγίας κείμενον, τώρα δέ περιλαμβανό- 
μενον είς τόν νομόν Meuse, κατά τήν βοραανατολικήν 
άκρου τής Γαλλίας. Ό  πατήρ αυτής ήίο πίνης 
χωρικός, ονομαζόμενος Ιάκωβος Δάρκ· εΓχε δέ τρεΓς 
υιούς καί δύο συγατίρας, οίτινες όλοι ε’δόσησαν είς 
ταπεινά ή δουλικά έπιτηδεύματα, σύμφωνα μέ τής οι
κογένειας τήν κατάστασιν. Ή  Ιωάννα, ήτις δέν 
έμα3ε καν νά γράφη τό Γδιόν της όνομα,, εΓχε κατά 
πρώτον ώς έργον αυτής τό ραπτειν και κλω3ειν· αλλα 
μετ’ ολίγον ¿μβήκεν ώς 3εράπαινα είς ξενοδοχείου τι, 
είς τήν γειτονικήν πόλιν Neufchateaii. Ένταϋ3α 
έμεινε πέντε χρόνους. Παιδιό3εν ήτο κόρη 3ερμού 
πνεύματος καί ζωηράς φαντασία*;. Μολονότι δέ εΓχε 
πολύ κάλλος, καί ήδύνατο μέ τό ελκυστικόν του προσώ
που καί τήν πραότητα τού ή3ους νά ευφραίνη όλους, 
μέ τούς όποίους συνανεστρέφετο, ¿δείκνυε, μ’ δλον τΟίΓτ«,
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όλιγωτάτην κλίσιν εις τάς διασκεδάσεις των συνηλι- 
κιωτίδων αύτής, και ήτο πάντη αδιάφορος είς τα εγκό
σμια. Ή  3ρησκεία ¿κυρίευσε πρώτον, καί δια πολλούς 
χρόνους κατεΓχεν Ιξ ολοκλήρου, τον νοίν και την καρ- 
δίαν της. Πριν έμβη 3εράπαινα, ¿δαπάνα δλον τον 
καιρόν, κα3’ όσον έσχόλαζεν, είς τά βά}η γειτονικοί 
τίνος δάσους. ’Εδώ συνωμίλει όχι μόνον με τό Γδιόν 
της πνεύμα, άλλα κατά φαντασίαν καί με τούς αγίους 
καί με τούς άγγέλους, έωσοί την ε’φαίνοντο άλη3ή τα 
όνειρα της πεπυρωμένης φαντασίας. Έπίστευεν οτι 
ήκουε με τά ίδιά της ώτία φωνάς ε’ξ ουρανοί· ό αρχάγ
γελος Μιχαήλ, ό άγγελος Γαβριηλ, η άγια Αικατερι- 
να, καί η άγια Μαργαρίτα, όλοι εφαινοντο κατα δια
φόρους καιρούς ότι ωμίλουν προς αύτην ακουστώς. 
Τ αίτα  δεν είναι ποσώς δυσεξήγητα η καί άσυνή3η. 
Ε ίς πάντα αιώνα κατάστασις πνευματική, ώς ή περι- 
γραφείσα, προήλ3ε πολλάκις άπό ευλαβή ενθουσιασμόν.

Μετά καιρόν, κατέλαβε τό πνείμά της καί άλλο 
ίσχυρόν αίσ3ημα,— τό τοί πατριωτισμοί. Η Γαλλία, 
με την οποίαν κατ’ ¿κείνην την ¿ποχήν ή Λο3αριγγία 
συνείχετο σφιγκτά, μολονοτι δεν ητο συνενωμένη, ευρι- 
σκετο είς έλεεινοτάτην καιάστασιν. Ηένη δυναμις, 
ή ’Αγγλία, ¿ζητεί ώς κληρονομικόν αύτής δικαίωμα 
την κυριαρχίαν του βασιλείου, κατείχε πραγματικως 
τό πλείστον αύτοί μέρος, καί είχε φρουράς συστημενας 
είς σχεδόν όλας τας αξιολογους πόλεις. Ο Δουξ 
Βεδφορδίας, είς τών 3είων τοί βασιλεως της ’Αγγλίας, 
'Ερρίκου Σ Τ '., διέτριβεν είς ΙΙαρισίους, κυβερνών την 
¿πικράτειαν ώς άντιβασιλεύς εν όνόματι τοί άνηλίκου 
ανεψιοί του. Ό  Δούξ Βουργουνδίας, ό τοί Γαλλικού 
στέμματος δυνατωτερος τιμαριώτης, συνεμαχει και ύπε- 
στήριζε τούς ξένους κρατούντας. Ο δε Κάρολος Ζ ., 
ό τοΰ 3ρόνου νόμιμος κληρονόμος, καί τό υποκείμενον 
της ε’3νικής άγάπης, ητο φυγάς, είς στενήν άκραν τοί 
βασιλείου περιωρισμένος, καί κα3’ έκάστην βλέπων 
¿λαττουμενους τούς πόρους του. Βα3εΓαν ¿ντυπωσιν
έκαμαν ταίτα είς την ’Ιωάνναν. Τό χωρίον Δομρεμι 
ητο σχεδόν διόλου άφωσιωμενον είς τόν άγώνα τοί Κα
ρόλου. Είς αύτην μάλιστα ε’φαίνετο άγων τοί Θεοί, 
ώς καί της Γαλλίας. Πολεμικά αισθήματα ηρχισαν 
νά μιγνύωνται με τόν θρησκευτικόν εν3ουσιασμον της,
 μίγμα κοινόν καί φυσικόν τούς καιρούς ¿κείνους, οσον
καί άν φαίνεται ασυμβίβαστον την σήμερον. I ο 3ήλυ 
γένος, ώς άποκλεΓον τοί έπαγγ'λματος τών όπλων, 
έφαίνετο είς αύτην σχεδόν άτιμαστικός ζυγός, τόν 
όποιον ηρμοζε νά παράβλεψη και ν αποτίναξη. Εδο- 
3η λοιπόν είς άρρενικά γυμνάσματα, τά όποια δια
μιάς ¿νίσχυαν τό σώμα, κ’ ένεψυχοναν τα κάλλη της. 
Προωδευσεν έξαιρέτως είς την ιππηλασίαν και λεγεται 
{τι ¿διοικούσε τόν Ιππον της με την εμπειρίαν και 

’ τόλμην τοί ίκανωτίρου ίπποτου.
Την 24ην Φεβρουάριου, 1429, παρεστά3η πρώτον 

ή ’Ιωάννα ένώπιον τοί βασιλεως Κάρολου εις την κωμο- 
αολιν ΟΜιΐοη. Ή τον ανδρικά ¿νδεδυμίνη καί ώπλι-

σμένη άπό κεφαλής μέχρι ποδών· ΰπό τούτο δε το κά
λυμμά, μετ’ ολίγων συνωδευμενη, ειχεν οδοιπορησειν 
εκατόν πεντήκοντα λεύγας διά χώρας έχ3ρικής. Ει- 
πεν είς την αυτοί μεγαλειότητα, οτι ηλ3ε με παραγ
γελίαν ¿ξ ουρανοί ν’ άποκαταστήση αυτόν είς τόν 3ρό- 
νον τών προπατόρων του. *0 Κάρολος επε3υμει μεν, 
πλήν ¿φοβείτο, νά δεχ3η την προσφερομ'νην βοή3ειαν, 
γνωρίζων ότι άμίσως οί ¿χ3ροι αυτοί η3ελαν διακηρυ- 
ξειν, ότι έβαλε τά 3 άρρη του είς την μαγ.ίαν, καί ότι 
συνεμάχησε με τούς καταχ3ονίους δαίμονας. Εντεί- 
3εν άπήντησε πάν είδος δυσπιστίας ή ’Ιωάννα- κάν 
νά παρρησιάζεται είς την αυτοί μεγαλειότητα δεν είχε 
τό ¿λεύ3ερον· άπητησαν παρ' αυτής νά γνωρίση τόν 
βασιλέα άναμεσον όλης τής αυλής τον ευτυχησε δε 
νά κάμη τοίτο, ώς καί νά έλκύση την εύνοιαν τοί νέου 
μονάρχου διά τής άπλότητος τών ή3ών της. Μ όλα 
ταίτα, πάσαν προφύλαξιν έλαβεν ό Κάρολος πριν φανε- 
ρώς την ¿μπιστευ3η. Πρώτον οιωρισεν εκκλησιαστι
κήν ε’πιτροπήν, νά την έξετάση· ¿πειτα έστειλεν αύτην 
είς τό Πικταύί'ον, Poitiers, όπου υπήρχε μεγάλη νομι
κή σχολή, διά ν’ άποφασίση τό συνέδριου τών νομοδι
δασκάλων, ε’άν ή τής Ιωάννης αποστολή ητον εκ Θεοί 
ή ε’κ τοί διαβόλου· κα3οτι ουδείς έπίστευεν ότι ήτον 
άπλώς άν3ρωπίνη. Ως μεγαλητερα κατα τής μαγείας 
ε’γγύησις ε’3εωρεϊτο ή άγνεία τής νεάνιδος· ε’πειδή 
ήτον άξίωμα ότι ό διάβολος ούτε ή3ελεν ούτε ^ήμπόρει 
νά συμμαχήση με παρ3ένον μετεχειρισ3ησαν δε παντα 
τρόπον, ώστε νά ε’ξακριβωσωσι τον άλη3ή χαρακτήρα 
της ώς πρός τοίτο. Ε ίς βραχυλογίαν, ή έσχατη άπι- 
στία δεν ήμπορει να κοπιαση περισσότερόν Οια να ευρη 
την πλάνην, παρ ooov εχοTuacfiv η τηζ ε^ο^ηζ εχεινηζ 
ευκολοπιστία διά νά στερεωση πιστεως 3εμ^λια. 
ΙΙολλάκις ¿ζητούν παρ αύτής να καμη 3α.*μα.α, αλλα 
μόνην άπόκρισιν έδιδε, ‘ Φέρετε με εις τήν Αυρηλιαν, 
καί 3ελετε ίδείν. Ή  πολιορκία 3'λει σηκω3ήν, καί 
ό Δελφίνος 3έλει στεφ3ήν βασιλεύς είς τούς Ρ.μους.

Ή  Αύρηλία ητο κατ’ ¿κείνον τόν καιρόν ό ισχυρότε
ρος τόπος ε’κ μύρους τοί Καρόλου· στενά ^οε πολιορκου- 
μενος ΰπό τών Ά γγλων, εκινδυνευε τα μέγιστα ν άλω- 
3η, καί νά κραταίωση αυτούς διά παντός είς τήν Γαλ- 
λίαν. Βλέπων λοιπον ό πρίγκιψ τήν έπισφαλή τών 
πραγμάτων αυτοί 3έσιν, απεφασισε, τ.λος, να ωφ;λη3η 
καί άπό τόν ε’ν3ουσιασμόν τής Κόρης· ο3εν, χαρισας τά 
ζήτημά της, προεβίβασεν αυτήν είς β * % ^  στρατη
γοί. ' Τήν 29ην ’Απριλίου, πανοπλίαν ένδεδυμένη, 
ε’φ’ ίππου λευκοί, καί με σημαίαν φερομένην εμπροσ3εν 
αυτής, ώρμησεν είς τά έμπροσ3εν, έπί κεφαλής συνο- 
δίας μετά ζωοτροφιών μ ολην δε τοί εχ3ροί την άντι- 
στασιν, ε’μβήκεν είς τήν πολιορκουμένην πόλιν. Ο 
9-ρίαμβος ούτος ήτον ή άρχή μιάς σειράς λαμπρών κα- 
ταρ3ωμάτων, τά όποία, ταχέως άλληλα διαοεχομενα, 
ε’φαίνοντο 3αύματα. Ε ίς όλιγας ε’ςοδους εοιωςε τους. 
πολιορκητάς άπό πάσαν 3έσιν. Ίίποτε^ οεν ήμπορει 
ν’ άντιστα3η τήν γενναιότητα τής Κόρης, χαι τον
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¿ν3ουσιασμόν ¿κείνων, οίτινες, τήν σημαίάν αύτής άκο- 
λου3οίντες, ¿πίστευαν ότι ώόήγει αυτους ή άκαταμα- 
χητος τοί Θεοί δύναμις. Τήν 8ην Μαίου, ό ¿χ3ρός, 
οστις είχεν άποκλεισμένον τόν τόπον άπό τής 12ης 
’Οκτωβρίου, ¿σήκωσε τήν πολιορκίαν, καί ώπισ3οδρό- 
μησε με φόβον καί άταξιαν. Απο τής εποχής ταυτης 
ή τών Ά γγλων κυριότης είς τήν Γαλλίαν έμαράν3η 
ώς ε’ξερριζωμένον δένδρου. Μετ’ όλίγας ημέρας ήκο- 
λού3ησεν ή ε’ν Παταίω μάχη; όπου αί Γαλλικαί δυνά
μεις ΰπό τήν στρατηγίαν τής Κόρης εκεροησαν μεγα- 
λην νίκην κατά τών Ά γγλων, ε’κ τών όποιων δύο χ ι 
λιάδες πεντακόσιοι άφε3ησαν νεκροί είς τό πεδίον τής 
μάχης, καί χίλιοι διακόσιοι ε’ζωγρή3ησαν,^ περιλαμ
βανόμενου καί'αυτοί τοί στρατηγοί. Καί άλλαι πό
λεις ηνοιξαν τώρα ή μία κατόπιν τής άλλης τάς πύλας 
αΰτών είς τούς νικητάς, ένω αί ’Αγγλικοί φρουραι άνε- 
χώρουν γενικώς χωρίς άντίστασιν. Τήν 16ην ’Ιουλίου 
παρεδό3ησαν οί 'Ρέμοι, καί τήν ε’παύριον κα3ιερω3η 
πανδήμως, καί ε’στέφ3η ό Κάρολος είς τήν ¿κεϊ πρωτεύ
ουσαν εκκλησίαν. Δικαίως ήμπόρει καί άλλος αίων, 
πλέον φωτισμένος τοί δεκάτου πέμπτου, νά πιστεύση 
ίτ ι τά ίργα τής ’Ιωάννης ¿φανέροναν ΰπεραν3ρωπίνην
μεσολάβησιν.  ̂ , , ,

Διηγούνται ιστορικοί τινες, ότι εύ3υς μετα την στε- 
ψιν ή Αυρηλιανή Κόρη, λαβοίσα έπι3υμίαν ν’ άποσυρ3η 
είς τήν οικογένειαν αύτής είς Δομρεμι, ¿μποδίσ3η άπο 
τόν βασιλέα- άλλ’ αί άποδείξεις τοιαύτης άποφάσεως 
¿κ μέρους της είναι πολλά όλιγαι.

Τόν Σεπτέμβριον τοί αυτοί χρόνου, τήν εύρισκομεν 
κατέχουσαν στρατηγικήν 3ίσιν είς το βασιλικόν στρά
τευμά, τό κυρίευσαν τήν πόλιν Ά γιον Διονύσιον, St· 
Denis, όπου ¿κρέμασε τά ίδιά της όπλα είς την πρω
τεύουσαν εκκλησίαν. Μετ’ ολίγον, ήνάγκασαν αυτήν 
οί Γάλλοι στρατηγοί νά ένω3η μετ’ αύτών είς προσβο
λήν κατά τών ΙΙαρισίων, είς τήν οποίαν μετά μεγάλης 
ζημίας άπεκρούσ3ησαν, καί αύτή ή ’Ιωάννα διετρυπή- 
3η μέ βέλος κατά τόν μηρόν. Τήν φοράν ταυτην 
πρώτον ήττή3η στράτευμα, είς τό όποιον και αυτη 
¿διοικούσε. Περί τόν καιρόν τοίτον έξεδό3η βασιλικόν 
ψήφισμα, δίδον τίτλους ευγενείας καί είς αυτήν καί είς 
πάν μέλος τής οικογένειας της, καί συγχρόνως κα3ι- 
στάνον άσυντελές τό χωρίον Δομρεμι. Ιο πρόσεχες 
ίαρ οί Ά γγλοι καί οί Βουργούνδιοι ¿πολιόρκησαν την 
Com pitgne' ή 3έ ’Ιωάννα είσήλ3εν είς τήν πόλιν, 
ώστε νά διαφυλάξη αύτήν άπό τάς ε’φόδους των, ως προ- 
τερον τήν Αύρηλίαν. Ά λλ’ είς Ιξοδον, τήν οποίαν 
ίκαμεν όλίγας ώρας μόνον άφοί ε’μβήκεν, ε’πιάσ3η άπο 
τινας άξιωματικούς, οιτινες παρεδωκαν αυτήν εις .ον 
Βουργούνδιον στρατηγόν, Ίωάννην Λουξεμβούργου, την 
23ην Μαίου, 1430. Ουτος ε’πώλησεν αυτήν είς τους 
Άγγλους διά δέκα χιλιάδάς λιτρας. Εφερ3ηεπειτα 
είς 'Ρωτόμαγον, όπου ε’κρί3η, ώς μάγισσα κατηγορου
μένη. Τά δε μηχανήματα, όσα μετεχειρίσ3ησαν διά 
ν’ άποδείξωσιν αυτήν Ινοχον, παριστάνουν σειράν πρά-

ξεων τόσον σκληρών καί άτιμων, όσον όποιαιδηποτε 
είς τά χρονικά τής δικαστικής άνομίας καταγεγραμ- 
λέναι* πρός τά τέλη Μαιου, 1431, κατεοικασ3η να 
καή, έκτος άν ύπετάσσετο είς τήν εκκλησίαν, τουτέστι, 
άν ώμολόγει ότι ήσαν ψευοεις αι οπτασιαι της, αν 
άπηρνειτο τά άνδρικα ίματια και οπλα, και γενικώς 
άν ¿γνώριζε τό σφάλμα της. Ιΐαντοιοτρόπως ¿ζήτουν 
νά καταπείσωσιν αυτήν είς τοίτο, άλλα ματαιως. Ί  ί- 
λος, φερ3εϊσα είς τήν δημόσιον άγοράν τής Ρωτομαγου, 
εμελλε νά καη, καί ήρχισεν ήδη έπίσκοπός τις^νά άνα- 
γινώσκη τήν άπόφασιν τής καταδίκης. Ένω άνεγι- 
νώσκετο, προίτρεπαν τήν Ίωανναν εις μετάνοιαν κατα 
πάντα τρόπον, Ιωσου εξελιπεν η γενναιοτης αυτής, κ 
εστερξε νά ύποταχ3ή, ώστε νά σω3η απο τας φλόγας. 
Πάραυτα έφεραν είς μέσον έγγραφον έξομολόγησιν, τήν 
όποιαν τής άνέγνωσαν ή δε ’Ιωάννα, μή έξεύρουσα νά 
γράφη, έκαμε τό σημεΓον τοί σταυροί. Εμετριασ3^η 
λοιπόν ή ποινή της, μεταβλη3είσα εις διηνεκή φυλά
κισή, 1 είς άρτον οδύνης, καί υδωρ 3λίψεως.’

Φερ3εΓσα πάλιν είς τήν φυλακήν, ¿φόρεσε γυναικεία 
ενδύματα, καί συνεμορφώ3η κατά πάντα με τάς απαι
τήσεις τών έχ3ρών της· άλλά μετά παρέλευσιν δύο 
ημερών, άφοί είς τήν μοναξίαν τής φυλακής άνεκάλεσεν 
ή ηρωίνη τήν ύστέραν ταύτην δειλήν, άνανδρου πράξιν, 
τήν τόσον ¿ναυτίαν με τής ζωής αύτής τά^ένοοξα κατορ- 
3ώματα, έκυριεύ3η άπό καταισχύνην και συνειδησεως 
έλεγχον, καί ά 3ρησκευτικός ε’ν3ουσιασμός ε’πανήλ3ε 
με όλην τήν προτέραν ΐοχύν του. Φωναι ουράνιοι τήν 
Ιπέπλητταν ΰπό δέ τήν ώ3ησιν αύτών ¿φόρεσε τά άρ
ρενικά ενδύματα, κακονόως πλησίον αύτής άφε3έντα, 
καί διεκήρυξεν ότι μετεμελή3η, ότι ουδέποτε πλέον ή3ε- 
λεν άρνη3ήν τάς δυνατάς όρμάς ή εμπνεύσεις^ αιτινες 
είχαν κινήσειν αύτήν νά πράξη ως έπραξε, και οτι ¿προ
τιμά ν’ άπο3άνη διαμιάς μάλλον παρά νά ύποφέρη όσα
Ιπασχεν είς τήν φυλακήν. (

Ή  μετακύλισις αυτη έφάνη έγκλημα δεινοτατον εις 
τούς δικαστάς τής ’Ιωάννης, καί άπεφασισ3η πάραυτα 
νά έκβάλωσι τήν δυστυχή άπό τό μέσον^ Σωρός ξύλων 
ήτοιμάσ3η είς τήν παλαιάν άγοράν τής ’Ρωτομαγου, 
καί σανιδώματα ε’βάλ3ησαν πέριξ αύτοί διά τους κριτας 
καί τούς εκκλησιαστικούς. Γήν τελευταιαν ήμ.ραν 
τοί Μαίου, 1431, έσυραν αύτήν είς καταδίκην* έκλαιεν 
έλεεινώς, καί έδειξε τήν αυτήν άδυναμίβιν, ώς και ότ» 
πρώτον ε’3εώρησε τήν πυράν. Άλλά τώρα Ουδεν έλεος 
υπήρχε. Τής έ3εσαν ¿πί κεφαλής τό κάλυμμα τών 
3υμάτων τοί Ιεροί Δικαστηρίου, καί ταχέως έγινε πυ- 
ρός άνάλωμα ή ταλαίπωρος ’Ιωάννα. Άφου κατεκαη, 
συναχ3είσα ή στάκτη, έρρίφ3η είς τον Σηκουαναν.

Δύσκολου είναι νά εϊπη τις είς ποίόυς άνήκει περισ- 
σοτέρα καταισχύνη διά τόν βάρβαρον τοίτον φονον 
είς τούς Βουργουνδίους, τούς πωλήσαντας τήν Αυρηλε*-
νήν Κόρην· ε ί ς  τούς Ά γ γ λ ο υ ς ,  τούς συγχωρήσαντας τήν
5ανάτωσιν αυτής· είς τούς Γάλλους τής Αγγλικής 
φατρίας, τούς προετοιμάσαντας καί ¿κτελεσαντας αυτόν



120 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

η είς τούς Γάλλους το" εναντίου κόμματος, οίτινε; τό
σον ολίγον Επροσπάθησαν νά λυτρώσωσι τήν γυναίκα 
εις την οποίαν Εχρεώστβυν την Ελευθέρωσιν καί την 
Εθνικήν αύτών υπαρξιν. Σύμπαντας, φίλου; καί Εχ
θρούς, ατιμάζει τα μέγιστα το φρικώδες τέλος της Αυ- 
ρηλιανής κόρης* ή ιστορία της σχηματίζει εν τών πε- 
ριεργοτέρων αινιγμάτων, καί μίαν των μεγαλητέρων 
κηλίδων, είς τα χρονικά της άνθρωπότητος.

Γ Ι Γ Α Ν Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Κ Ϊ Μ Α Ι Ο Ν .

Ε ις  την Ιρ λα νδ ία ν , ε’π ί του βορειανατολικού αυτής 
αίγιαλού. παρατείνεται βασαλτικώ ν στόλων ευμεγέθης  
σειρά, εις εν μέρος της οποίας δίδεται τόνομα Γιγάντω ν  
Προκύμαιον. Σ υνίσταται άπό την πλέον άταχτον συσ- 
σώρευσιν πολλών μυριάδων στυλών ειαπλευρων, το μεν 
π ά χος ένός έως πίντε ποδών, τό δέ ύψος 2 0  έως 2 50 .

Ί ού βασάλτου η βασανίτου λίθου ή άρχη φαίνεται 
άναντιρρητως ηφαίστειο;- τό δε συνήψες αυτού πρισμα
τικόν σχήμα δεικνύει ότι ένα καιρόν ητο διαλελυμένος. 
Των στόλων τοότων είναι αξιοπαρατήρητος ή σόνθεσις- 
καθότι δεν συνίστανται ε’κ μιας στερεά; πέτρας, άλλ 
ε’χ διαφόρων, περιέργως πως άλληλενδέτων, ουχί μέ ομα
λά; ε’πιφανείας, άλλ’ ως σφαίρα καί ύποβασιον, η ως 
οι σπόνδυλοι είς τά ραχοκόκκαλα των ιχθύων, τού 
άκρου της μιας δντος κικοιλωμενου, ωστε να δεχεται 
τό της άλλης, της δ* βαθότητος του κοιλώματος ουσης 
Εν γένει περί τους τρείς η τέσσαρας δακτύλους. Μολο
νότι τό κοινότερον σχήμα των στάλων τoJτωv είναι, ως 
προείπαμεν, έξάπλευρον, πολλοί δμως ευρισκονται καί 
με πέντε καί μέ επτά καί μ* οκτώ και τινες με τ.σσα- 
ρας πλευράς- άλλα μ’ δλην την άνωμαλίαν ταότην καί 
ταυ σχήματος καί του μεγέθους, καί μολονότι άνωθεν 
έως κάτω φαίνονται διολου χωριστοί, τοσον ομως σφιγ- 
κτά συνενωμένη πανταχού είναι όλεκληρος ή σειρά, 
ωστε δυσκόλως ε’μπορεί τις νά ε’μβαση μεταξύ των την 
λεπτοτάτην ουσίαν, είτε είς τας πλευράς, είτε εις τας 
γωνίας, Συμπας ό σωρός συγκροτεί προκυμαίου ήτοι 
μόλου είδος, άπό τήν βάσιν αποτόμου άκρωτηρίου εκα
τοντάδας ποδων είς την θάλασσαν ε’ξέχοντος.

Καί είς άλλα πολ.λά μέρη του κόσμου εύρίσκεται 
δ βασάλτης ούτω πως διατεταγμένος. · Ί  ό Φιγγάλ: ιον 
Σπηλαίου είς μίαν τών Δυτικών νήσων της Σκωτίας, 
τήν Στάφφαν-, συνίσταται άπό γιγαντιαίας στηλας τοί 
λίθου τοό του, αΐτινες σχεδόν έχουν της πελεκητής πέ

τρας την όμαλότητα. Τό μήκος αύτοΰ είναι 164 πη
χών, τό δέ υψος κατά την είσοδον 52 πηχών. Ή  
θάλασσα, της οποίας τά κύματα, μέ όρμήυ εισερχόμενα, 
προξενούν 3-όρυβον,υπό τού θόλου ήδονικώς άντηχοόμε- 
νον, καλύπτει ε’ξ ολοκλ,ηρου τον πυθμ~να. Εκ του αύτον 
άνοίγμαιος διαπερνων το φως εις παν μέρος τού σπη
λαίου, παριστάνει λαμπρότατα την μεγαλοπρεπή και 
ώραίαι άρχιτεκτονικην της φύσεως.

Τό χρώμα τού βασάλτου είναι βαθύ γαλανωπόν 
λευκόφαιον, κάποτε δέ μελάγχροινον η ερυθρόν. Οί 
παλαιοί μετεχεερίζοντο αιτον εις οικοδομάς, αγαλματα, 
βάσεις, καί άλλ-α τοιαύτα- το οε λεπτοτατον ειοος αυ
τού είς βάσανου τού χρυσίου, δθεν καί βασανίτην λίθον 
ώνόμαζαν αυτόν. ’Εντεύθεν κρίνουσι τινές τών νεωτέ- 
ρων δτι τό όνομα βασαλτης έγενεν εκ παραφθορας του 
βασανίτης- άλλοι ομως θελ.ουν οτι βασαλτ είναι λcξις 
Αίθιοπική, σημαίνουσα σιΟηρουχον λίθον, οποίος καί 
πραγματικώς είναι ό βασαλτης.

Ε ις  την μικράν ταότην γωνίαν τής γης, την καλήν 
Ελλάδα, καθώς είπε τις τών νεωτέρων λογιώτατος 
χνήρ, (S e g u r ) , εΰρίσκονται συνηθροισμένα δλα τά μ ε
γάλα, όλα τά μικρά, όλη ή σοφία, δλη ή μωρία τού άν- 
θρώπου, οί σκληρότεροι τόραννοι, οί χρηστότεροι βασι
λείς, οί περιφημότεροι δορικτήτορες, οί ενοοεότεροι σο
φοί, οί καλη’τεροι νόμοι, οι ελευθερωτεροι λαοι, οι ύπο- 
κλινέστεροι δούλοι, αρεται οιαλαμπουσαι, κακιαι θεο- 
πεποιημέναι, πρωτότυπα παντός είδους ευφυΐας, τέχνης, 
άκρασίας καί αυστηρότητος, παν είδος πολιτείας καί 
αναρχίας.

Ε λ ε Ε ΙΝ Ο Τ Α Τ Ο Ν  ήθελεν είσθαι, εάν τά τού 
παρόντος κόσμου άγαθά ήσαν είτε πολυτιμότερα, είτε 
διαρκέστερα- διότι, άν καί ήδη πολύ ευκαταφρόνητα, 
πάμπολλοι ομως προθυμούνται ν’ άγοράζωσιν αυτα, 
δίδοντες είς αντάλλαγμα την ψυχήν των.

Με τοσαότηυ δραστηριότητα πρέπει νά ένεργώμεν. 
ώς νά ε’περιμέναμεν τά πάντα άφ’ ημών αυτών μέ το- 
σαίτην δέ προθυμίαν νά προσευχώμεθα, ώς νά έπεριμέ- 
ναμεν τά πάντα εκ Θεού.

Ο τ δ ΕΙΣ ά γαπ α  τόσον τά μυστικά, οσον οι μη αύτα 
φυλάσσοντες· οί τοιούτοι Επιθυμούν τά κρυφά, ώς οί 
άσωτοι τό άργόριον, με σκοπαν κυκλ-οφοριας.
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Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ .

Ο ϊΤ Ω Σ  όμιλ-ούντες, ε’τρεπόμεθα είς άργολ-ογίαν- άλλ’ 
Ιταν γέρων καί νέος συνδιαλέγωνται, γέρων, όστις ήδη 
κροόει τας θόρας τού άλλου κόσμου, καί ν'ος είσέτι 
άγνοών διά τίνος πόλης πρέπει νά ε’μβη είς τούτον τόν 
κόσμον, ή άργολογία, μόλις προκόπτουσα. αφανίζεται, 
έπικρατοόσης πάντοτε σπουδαία^ καί εμβριθούς ομιλίας. 
Τ ί στηρίζεις, μέ ήρώτησε, τούς οφθαλμούς είς εκείνην 
την καλόβην; (την καλόβην τού άσκητού ε’πί τών κιό
νων τού Εν Ά θηναις Όλυμπείου). Ό  κατοίκησα; 
Εκεί ταλαίπωρος άνθρωπος, Εξηκολοόθησε λέγω> ό γέρων, 
δέν ¿γνώριζαν ότι Εφέρετο ε’ναντίον τού σκοπού του, ε’κ- 
τρεπόμενος άπό την όδόν τής φυσεως, καί άντιφερόμενος 
ιίς  τά σχέδια τής θείας Προνοέας. Ή  φόσις άποδο- 
κιμάζει τούς ανωφελείς άγώνας, άποστρέφεται τήν άγο 
νον φθοράν ή δέ θρησκεία, ή μετά λόγου λατρεόουσα 
τόν άγιον καί δίκαιον καί φιλάνθρωπον Θεόν, αποποι
είται ομοίως τάς πράξεις τού άνθρώπου, όσαι δεν ωφε- 
λούσι τόν άνθρωπον, καί ονομάζει άρετάς Εκείνα; μόνον 
τάς διαθέσεις, όθεν γεννάταί τι προς τόν πλησίον έργον 
Επωφελές. Έ κ τής συναφείας των ιδεών πολλάκις ό 
άνθρωπος άπαταται- άλ.λ’ είναι συχνοτέρα ή απάτη 
καθ’ ήν Εκλαμβάνεται τό μέσον άντί τού σκοπού, καί 
τιμαται τό όργανον άντί τού έργου. ’Εκ τακτής τής 
απάτης έγενυήθησαν πολλαί περί άπαθείας ίδέαι ψευ
δείς καί ε’πικίνδυνοι. Ή  άρνησις απλώς τής ανθρώ
πινης φόσεως Ενομίσθη πράξις άρετής, καί όχι ό σκοπός 
τόν όποιον πρέπ.ι ν’ άποβλέπη. Άλλ’ή κοινωνία έχει 
χρείαν Ήρακλέων καί Θησέων, ανθρώπων άγωνιζομένων 
νά τήν άπαλλάξωσιν άπό τά κακά, καί νά συστήσωσι 
τά κοινά συμφέροντα- ή δέ θρησκεία έχει χρείαν Πέ- 
τρων καί Παόλων καί τοιοίτων άνδρών, δαπανωντων 
τάς ιδίας αυτών δυνάμεις είς διδασκαλίαν τής αλήθει
ας, είς θεραπείαν τού πάσχοντος, είς άντίληψιν τού 
ασθενούς, είς άνεσιν τού θλιβομίνου. Είς τοιοότους 
ανθρώπους άνεγείρονται άξ'ως άνδριάντες, καί άπονί- 
μονται δίκαιαι τιααί. Ό  δέ καθ Ιαυτοο αγωνιζομενος 
καί άντιφερόμενος καί πρός αυτά; τάς άθωοτάτας αυτού 
ορέξεις, διά λόγον ουδένα σχετικόν, άλλά μόνον διά νά 
καταστρέψη τήν ζωήν του, οποίαν πρ’πει νά εύρη χάριν 
Ενώπιον τών άνθρώπων καί τού ζωοδοτου Θεού;

Παράδοξον, είπα πρός τόν γ ’ροντα- Εάν τις, καθ 
ύπόθεσιν, καταβη είς τόν Πειραιά, καί ρίψη είς τήν 
θάλασσαν ολας τάς δραχμάς του, όλην τήν χρηματι 
κήν του δόναμιν, δέν τιμαται ώς Ελευθέριος, άλ.λα κα- 
ταφρονείται ώς μωρός- Εάν δέ τις, έκουσίως σκληραγω- 
γοίμενος, στερηθή άφ’ εαυτού πάσης θεραπείας δι’ ου- 
δέν άλλο, είμή διά νά φθείρη τήν υγείαν του, καί νά 
καταλόση τάς ζωτικά; αυτού δυνάμεις, ό τοιο.τος ευλο- 
γείται άπό τοός πολλούς καί μακαρίζεται! Ί  ο.το συμ
βαίνει, μέ είπ.ν ό γ'ρων, Εξ εκείνης τής άπατης, περί 
τής όποιας πρό ¿λίγου ώμιλήσαμεν. Παντός έργου

εκτελεσις, ωφελούντο; τόν πλ.,σίον, πάσα πρακτική άρε- 
τή Εμβάλλει τούς Εργαζομένους αυτήν είς δόσκολον τινά 
αγώνα- ή ελεημοσύνη, παραδείγματος χάριν, σέ άφαι- 
ρεί χρήματα, ή άνδρία γνωρίζεται είς κινδόνους, ή δι
καιοσύνη απαιτεί άπάθ-ΐαν, τό φιλόπατρι σέ αναγκάζει 
Τς αμίσθους κόπους, καί δέν φυλάττει λογαριασμούς 
αποζημιώσεων είς βραχυλογίαν, πασα μία τών άρετών 
δτά μέσου δυσκολίας κατορθούται. καί κατά τήν δυσ
κολίαν της τιμαται καί θαυμάζΛαι. Διά νά τιμηθη 
τις άρα ώς ενάρετος, δέν πρέπ.ι άπλώς νά ύπορέρη 
στερήσεις αγαθών, άλλά καί νά προξενήση τ’ άγαθα 
είς τήν πατρίδα, πρός τόν πλησίον του. Οί δέ απλου- 
στεροι δέν πράττουσιν ούτως, άλλά προχωρούσιν είς τό 
ήμισυ τής πράξεως, καί μένουσιν εκεί, ήγουν τιμώσι τό 
μέσον άντί τού τέλους. Παραδείγματος χάριν, νηστεύ- 
ουσιν, όμως όχι διά νά φάγη ό πτωχός, ό άποθνήσκιον 
τής πείνας, άλλ’ άπλώς διά νά νηστευωσι, καί νηστευ- 
οντες τιμώνται άπό τούς ομοίως συλλογιζομένους. Άνα- 
βαίνουσιν Επί τού κίονος, τρωγλοδυτούσιν, όχι όμως 
διά νά είσάγωσιν υπό τήν στέγην τόν ξένου ή τόν άρ- 
οωστον, άλλ’ απλώς διά να ταλαίπωρηθώσιν αυτοί, 
καί ταλαιπωρούμενοι μακαρίζονται άπό τούς ομοίως
συλλογιζομένους...................

Μετά ταύτα, ό γέρων επρόσθεσεν- Ό σ τις  Εκλαμ
βάνει ώς ματαέας όλας τάς Ελπίδας τού πιστεύοντας 
είς Θεόν, πώς θεωρεί Εκείνην τήν παγκόσμιον συμφω
νίαν όλων τών πασχόντων. Εκείνα; τάς κατ’ Επανάλη- 
ψιν δεήσεις τού πόνου καί τής θλιψεως; νομίζει άρα, 
ότι αποτείνονται ματαέως πανταχόθεν τής γής είς 
χάλκινον ουρανόν, διά νά μή λάβωσιν άπόκρισιν ,· Πά
σας έχομεν αιτίας θλίψεων είς τούτον τόν βίον ! Τό 
ψεύδος μας συκοφαντεί, ό δόλος μάς Επιβουλεύεται, ^ 
πλαστή φιλέα μάς προδίδει- οί δεσμοί τής κοινωνίας, 
άντί νά συνάπτωσι, πληγόνουσι τά μέλη της- ή Εξουσία 
πολλαχού, όσον δραστηρίως φορολογεί, τόσον άμελώς 
παραβλέπει καταλυομίνας τάς πολιτικά; εγγυήσ ις- ή 
άκαμπτος φόσις μας Επηρεάζει πολλαχώς-· ή σκοτ.ινό 
καί ψυχρά ηλικία, καθ- ήν άποσόρονται άπό τόν άν
θρωπον καί αφανίζονται όλα τά τερπνά, τό γήρας, βε- 
βα ως Επ'ρχεται, καθώς επήλθε καί πρός Εμέ τα», 
σήμερον πρεσβύτην, καί χθές άνδρα, καί προχθές μει-
ρά-ιον.

Είς τόσα ψυχρά πράγματα, πανταχόθεν ζητούμεν 
παραμυθίαν, άλλ’ Εκ μόνης τής θρησκείας τήν άπολαμ- 
βάνοαεν. Μάς καταδιώκουσιν οΐ άνθρωποι; δημιουρ- 
γούμεν καταφυγήν πέραν γής καί άνθρώπων. Μας 
άποστρέφεται ή Εξουσ α ώς φίλους τής-δικαιοσύνης, τής 
Ελευθερίας, τής πατρ.δος ; παρηγοροόμεθα Εκ τής ιδέας 
ισχυρού τινός Εξουσιαστού, πα.τρος τού μέλλοντος οιίώνος, 
υστις, πάντοτε μεθ’ ήμών ευρισκόμενος, θέλει μας βρα- 
βεόσειν άξίως. διότι Εμείναμεν πιΛοί είς τήν δικαιοσύ
νην, τήν Ελευθερίαν, τήν πατρίδα. Μάς θ λ ίβ .ι πρόω
ρος φιλτάτων στίρησις; δέν είναι αδύνατον τό ζεύγμ«, 
τής αβύσσου- ρίπτομεν γέφυραν Επ’ αυτής θρησκευτώ
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χήν, νοε'ράν, χχι απολαμβανομεν τα φιλτατα. Τελ.ος, II 
όταν καταντήσωμεν εις την εσπέραν της παρουσης ζωής, 
περιμένομεν ευέλπιδες την άνατολήν της μελλουσης. ¡1 
Ο  Γ έ ρ ω ν  Λ ι μ π ε ρ ι ς .

Θ ϊ Μ Ο Σ Ο Φ Ι Α  Ζ Ω Ω Ν .

ΕςτΝ ΕΙΘΊζε τις νά μεταβαίνη διά. του ποταμού 
άπό την πόλιν της ’Αγγλίας όπου διέτριβεν εις άλλην 
τ ι ν ά  γειτονικήν, μέ τον σκύλον του συνωδευμενος. Ε- 
τυχε δε μίαν τών ήμερών νά χαση ό σκύλος τον αυθεν- 
*ην του εις την ξένην πόλιν, και συμπεράνας ότι Επέ- ! 
ρασε τον ποταμόν, Εδραμεν είς γνωρίμου τινός βιβλίο- , 
πώλου, καί ΰπεδήλωσε την συμφοράν του. 4 Τ ί !’ Εξε- 
φώνησεν ό βιβλιοπώλης, 4 τον αυθέντην σου Εχασες! 
’Ιδού, εν σολδίον, νά πέρασης τον ποταμόν.’ 'Ο σκύ- 
λος ηρπασε τό νόμισμα, Ετρεξεν είς την όχθην, Ερριψεν 
αυτό είς την χεΓρα του πορθμέως, κ’ Επέρασε μετά των
άλλων Επιβατών.  ̂ ( (

Ά μαξα, είς τάς όδούς των Παρισίων τρέχουσα, 
¿πλάκωσε καί συνέτριψε σκύλου κνήμην. Χειρουργός I 
τις, περνών κατ’ ευτυχίαν, Ελυπήθη τό ζώον, επήρε δ’ 
αυτό είς τον οίκον, του Εβαλε την κνημην, καί, άφού 
τελεία Εθεραπεύθη, τό άφήκε, πεπεισμένος ότι ήθελεν 
Επιστρέψειν είς του παλαιού του αυθέντου. 'Οσάκις 
μετά ταύτα άπήντα τον χειρουργόν ό σκύλος, άνεγνω- 
ριζεν αυτόν πάντοτε, την ουράν σειων, και άλλεοτροπως 
παοιστάνων την χαράν αύτού. Μίαν των “ήμερων, 
ήκούσθη τρανόν γαίγισμα είς την θύραν του χειροάρ- ] 
γου· ητο δε ό ίατρευθείς σκύλος, προσπαθών νά είσάξη 

' άλλον σκύλον, του οποίου ωσαύτως είχε σπάσειν ή κνήμη. 
Ίπ π ο ς  τις, πεταλωθείς καί είς τούς τέσσαρας πόδας, 

Ελαβε κατά δυστυχίαν βλάβην είς την πετάλωσιν του 
' ί  ός. Μετά τινας ημέρας, πόνον αισθανόμενος ^καί 

χωλός ήδη, υπήγε περί τά χαράγματα είς την πυ'λην 
του άγρού, όπου Εβόσκεν, Εσήκωσεν αυτήν με τό στόμα, 
Εξήλθε, κ’ Επροχώρησε κατευθείαν είς του ίδιου πετα- 
λωτού τό εργαστηρίου, εν ήμισυ μίλιον μακράν. Μόλις 
-ήνοιξεν ό πεταλωτής, καί ό ίππος, πλησιάσάς, Εσήκωσε 
τόν πονεαένόν πόδα. Ό  σιδηρουργός ά,αέσως ηρχισε 
νά Εξετάζη τό ονυχιον, άνεκάλυψε την βλάβην, Εκβάλε 
τό πίταλον, κάί μετίβαλεν αυτό προσεκτίκώτερα· μετά 
τούτο, στραφείς ό ίππος, Εξεκίνησε μ’ ευχάριστου βήμα 
προς την καλώς Εγνώσμέυην βοσκήν του,

Ό  Α Λ Η Θ Η Σ  Π Ο Μ Τ Η Σ .

Ο  Α Λ Η Θ Η Σ  ποιητής λαλεί, σκέπτεται, εικονιζεί, 
"Επινοεί διαφόρως των άλλων ανθρώπων, εςισταται άπο 
τήν ηρεμον καί ησυχον κατάστασιν, ύψούται, Εξάπτεται 
συγκλονείται Εξω της συνήθειας, καί φαίνεται.^ τέλος 
πάντων, ότι δεν Ενεργεί άφ’εαυτού, άλλ οτί άρπαζεται 
καί εκφίρεται Εξω εαυτού υπό τίνος άνωτερας δυναμεως 
καί φοοας. Τωόντι, όλοι θέλουν συνομολογήσει ότι 
ταύτα είναι ψυχής ενθουσίώσης, ήτις Εξίστατα,ι και 
•Ιρεται Εξω της συνήθους σφαίρας. Βλέπει με τούς 
Εσωτερικούς οφθαλμούς οράσεις, θεάματα, καί σκηνάς-

ε’νεργεί μέ δύναμιν, καί όρμην, καί Εκρηξιν βιαιαν, και 
είς στιγμάς παρερχομένας, ώς άστραπαι. Γα άντικει- 
μενα αυτής είναι νέα, καί παρα τό συνηθες Εχοντα 
μέγεθος καί κάλλος. Δεν βλέπει ενώπιον της παρά 
θαύματα, τεράστια, κάλλη, ηρωισμούς, άρετας, και άν- 
δρας ενδόξους ή θεούς, τούς όποιους αγαπά, με τους 
οποίους συνομιλεί, συναγάλλεται, καί ε’ντεύθεν διεγει- 
ρονται είς αυτήν πάθη, δάκρυα, τα οποία μεταοιοει εις 
άλλους, Εφελκουσα, συγκινούσα, καί ήλεκτριζουσα τον 

[ άναγινώσκοντα η άκοίοντα. Δια τούτο με φαίνεται 
* ότι δεν δυναταί τις κατ’ άλλον τρόπον νά όρίση η νά 
περιγράψη τον Ενθουσιασμόν παρά λέγων, ότι είναι ΰψω- 
σις της ψυχής είς τό βλέπ.ιν μέ οξύτητα άηθη καί 
θαυμαστά πράγματα, Εμμανης ουσα αυτη, και εις 
άλλους μετφιδίδουσα τό πάθος της.— Φ ί Λ Ο Σ .  B a m b a .

Π Ε Ρ Ι  Α Μ Φ Ι Σ Β Η Τ Η Σ Ε Ω Σ  Κ Α Ι  Σ Τ Ν Ο Μ Ι Λ Ι Α Σ .  

Σ τ γ γ ρ α φ ο ν τ ε ς , άς άποφεύγωμεν Επιχειρήματα 
άμφισβητησιμα- τά επιχειρήματα ομοιάζουν στρατιω- 
τας· κάλλιον νά Εχωμεν ολίγους, ικανούς, ως οί εν 
Θερμοπυλαις Σπαρτιάται, να βασταςωσι μιαν θεσιν, 
παρά πολλούς, ώς αί μετά τού Ξ'ρξου μυριάδες Εκείναι 
των Περσών, αίτινες μόνον Εχρησίμευσαν νά λαμπρυ- 
νωσι τον θρίαμβον, καί ν αυξησωσι το κλέος τού νικη- 
τού. Καί δι’ άλλην αιτίαν συμφέρει νά προτιμώμεν 
Εκλεκτά μόνον Επιχειρήματα, μάλλον παρά ν αυξανω- 
μεν τό πλήθος αυτών μέ την προσθήκην των ασθενών· 
ό άντίδικός μας θέλει άποκριθην είς τα άουνατα, και 
νικησας αυτά θέλει ζητήσειυ την τιμήν, καί πολλάκις 

¡μάλιστα θέλει την λάβειν, ότι Ενίκησε καί τά ισχυρά. 
Συνομιλούντες προσέτι, όχι όλιγωτερον παρα συγγρα- 
φοντες, χρεία ν’άκολουθωμεν τον προειρημενον κανόνα, 
Εάν θελωμεν νά μην άκούσωμεν και ημείς ο,τι ελεχθη 
ποτέ είς ενα, τού οποίου ή γλώσσα, ως ο ταχυδρόμος 
ίππος, Ετρεχε τόσον ταχύτερα, όσον μικροτερον Εσηκονε 
φορτίον δηλαδη, ότι Εδειχνεν εις μεν τους αμαθείς την 
πολυμάθειαν, είς δέ τούς πολυμαθείς την άμάθειαν 
αυτού. Τωόντι, άν οί άνθρωποι π·ριωρι£οντο τις μο- 
νον δσα Εγνώριζαν, συχνότατα ήθελε συμβαινειν επι  ̂
γης Εκείνο, τό οποίον ό άγιος ’Ιωάννης μάς ειδοποιεί 
οτι συνέβη άπαξ είς τόν ουρανόν, ‘ σ ι γ η  ως ι μ ι ω -  
ρ ι ο ν .’ Ό  μέγας μαθηματικός "Αλλειος (Hailey) 
Εφλυάρει ούκ ολίγον υπέρ άπιστίας· μίαν δέ^φοράν, 
αφού ε’λευθερως ώμίλησε περί αύτης Ενώπιον τού φίλου 
τ'ου Νεύτωνος, Sir Isaac Newton, τόν διέκοψεν ουτος 

I άποτόμως μέ την εφεξής παρατηρησιν ‘ Πάντοτε, φί- 
λε, σέ άκούω μέ τό μεγαλη'τερον σέβας, όταν όμιλης 
περί άστρονομίάς η τών μαθηματικών’ διότι αυται 
είναι ύποθέσεις, τάς όποιας ήρεύνησες Επιμελώς, και 
τάς οποίας κάλώς Εννοείς’ άλλ’ όταν λαλης περι θρη
σκείας, σέ άκούω πάντοτε μέ πόνον“ καθότι την  ̂υπό- 
θεσιν τάύτην ποτέ δέν έξίτάσεξ σπουδαιως, και δέν 
την καταλαμβάνεις- την καταφρονείς, διότι δέν τή* 
«σπούδασες, καί δέν θέλεις νά την δπΟυδάσης, Επειδή 

I την καταφρονείς·.’
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Π Τ Ρ Κ Α Ι Α Ι  Ε Ι Σ  Δ Α Σ Η .

ΤΗΝ άχόλουθον ζωηράν περιγραφήν λαμβάνομεν Εκ 
τών περιηγήσεων "Αγγλου τίνος κατά την Σβεκίαν, 
Νορβεγίαν, καί Φιννίαν, μέχρι ΐ ί ς  Βορείου Ακρας 

• Έπεράσαμεν άπό τινα δάση Εκτεταμένα, καταναλω- 
θέντα υπό τού πυρός, καί παριστάνοντα οίκτρ̂ όν θέαμα 
¿ρημώσεως. Τό ώραίον καταπράσινον της γης σκέπα
σμα, οπου μέ τόσην τέρψιν Επανεπαύετο πρότερον ό 
οφθαλμός, είχε τώρα γένειν άφαντον πέριξ δ Εκειντο 
πανταχού διεσκορπισμένοι κορμοί καταμαυροι των μα- 
ραμμενων πίτυων, άνθρακας όμοιά£οντες. Απο δια
φόρους αιτίας προέρχονται αί βορ?ιναί αυται πυρπολή
σεις· όθεν καί δέν είναι παράδοξον ότι συμβαίνουν 
τόσον συχνά. Γενικώς, όταν χωρικός τις θελη νά 
καθαρίση μέρος δάσους προς καλλιέργειαν, καίει τα 
δένδρα. ’ Τούτο δέ ουχί μόνον άπαλλάττει αύτόν^τού 
μεγάλου κόπου της άφαιρέσεως των πυκνών χαμοκλαδών, 
καί προσέτι ευκολύνει την πρόοδον της άξίνης, άλλά 
καί την γην ουφελει τα μέγιστα, καθότι αί τεφραι χρη
σιμεύουν ώς κόπρος γονιμωτάτη. Πολλάκις ομως^εϊτε 
διότι δέν μεταχειρίζονται τάς άναγκαίας προφυλάξεις, 
είτε διότι άρχίζουν την πυρπόλησιν όπόταν ό καιρός 
ηναι υπέρ τό δέον ξηρός, συμβαίνει νά Εκτείνεται το 
πύρ πολύ μάλλον παρ’ όσον ¿σκόπευαν, φθοράν και 
όλεθρον πανταχού συνεπιφέρον. Κάποτε προέρχονται 
άπό κακίαν η Εκδίκησιν αί πυρκαϊαι αυται’ μ’̂ Εδιηγη- 
θησαν περί τίνος χωρικού, όστις, ζητησας μέρος δά
σους διά νά καθαρίση καί νά καλλιεργηση αυτο̂  (τά 
δέ τοιαύτα αιτήματα γενικώς είσακο.ονται), και μη 
Επιτυχών, παρωργίσθη τοσούτον, ώστ Εβαλεν είς αυτο 
πύρ. ’Πολλών μιλιών Εκτασις περιετυλίχθη είς φλό
γας, καί ικανός χρόνος Επέρασε πριν στησωσι την προ- 
οδον αυτών. Πολλάκις ή άστραπη φέρει τάς Εκτετα- 
μένας ταύτας Ερημώσεις, κατασκηπτουσα είς τους ξη
ρούς κλάδους γηραιάς τινός πίτυος, καί ούχί μόνον αυ
τήν πυρπολούσα, άλλά δι’ αυτής καί τό υποκάτω ςηρον 
βρύον, όθεν τό πύρ πανταχού μεταδίδεται Χωρικός 
τιε, άφού καπνίση, εκτινάσσει την τ-φραν τής  ̂καπνοσυ- 
ριγγος’ διά τινας ώρας μένει πεπνιγμενη και άφαντος 
κατ’ ολίγον δέ αυξάνουσα η αύρα, ζωογονεί και άνα- 
φλέγ:ι αυτήν, καί ό όλεθρος ήδη άρχεται.  ̂ Αί^φλογες, 
ώς όσκαν τό ξηρόν καί καύσιμον βρ.ον διατρεχουσαι, 
άπαντώσι κάμμίαν πεύκην, τήν όποέαν ευθυς^άναβαί- 
νουν μέ άστραπής ταχύτητα, βοηθούμεναι άπό τους 
ρητινώδεις χυμούς της. Οΰτω δ εςαπλουνται ταχέως 
καθ’ όλον τό δάσος, μέ καπνόν καί κρότους συνωδευμ;- 
ναι, φοβερόν δέ καί καταπληκτικόν θ 'αμα  παριστα- 
νουσαι. Ό  άπομεμακρυσμένος οδοιπόρος, τό αίτιον 
άγνοών, βλέπει μέ άπορίαν τό παράδοξον ερυθρόν «φαι
νόμενου τού όρίζοντος· αν δ ες ατυχίας μ<=λλη να διαβη 
τό καιόμενον δάσος, πολλά δυσκολως θελει αποφυγ.ιν 
τήν μανίαν τού πυρός. Πανταχόθεν άπό πίπτοντα 
δένδρα περικυκλωμένος, τήν όδόν αυτού μή βλίπων άπό

τόν καπνόν καί τάς φλόγας, στέκει Εκθαμβος, άπορων 
Λχε  νά προχωρήση, είτε νά οπισθοδρόμηση. *Αν ση- 
κωθη άνεμος, ευθύς άνάπτει όλον τό δάσος· χίλιοι 
δυνατοί κρότοι προσβάλλουν πανταχόθεν εις τα ωτια 
άν δέ πέση Ελαφρά τις βροχή, άκούεται δυνατόν σύριγ- 
μα, καπνός παχύτατος ερπει καταγής, και πνίγονται 
μέν στιγμιαίως αί φλόγες, άλλα μετ ολίγον εκρηγνυον- 
ται όρμητικώτεραι. Τά θηρία τού όασους, διωκόμενα 
υπό Εχθρού άκαταμαχήτου, φευγουν απο άγρια σπήλαια 
μέχρι τούδε άνενόχλητα’ άρκτοι δε και λύκοι καμνουν 
Εφόδους άπηλπισμένας είς τά βοσκήματα τών χωρικών. 
’Ολίγα θεάματα Εμπορεί τις νά συλλάβη φοβερώτερα 
μεγαλοπρεπέστερα τής τοιαυτης πυρπολησεως εις τα 
τής άρκτου άκατοίκητα μερη, και μαλιστα οποταν τις 
Εκ τής κορυφής όρους βλέπη τήν πρόοδον τών φλογών, 
καί τήν ύπ’αυτών ταχέως γινομενην αλλοιωσιν επι του 
γελαστού τής φύσεως προσώπου.

Ε ίς εν άπό τά δάση ταύτα ολίγον Ελειψε νά χαθη 
ό μέγας φυσικοϊστορικός τής Σβεκίας, ό Λινναιος’ τ4 
πύρ είχε προέλθειν άπό άστραπήν συνέβη δε είς και
ρόν άξιοσημειωτου άνομβριας. ' Διεπ^ρασα, λ«γει, οά- 
σος τεσσάρων ή πέντε μιλιών ’Αγγλικών, όλως διόλου 
κεκαυμένον· ώστε ή γή, άντί νά φορη τόν άνοικτόν καί 
καταπράσινον αύτής πέπλον, ήτο πενθίμως ενδεδυμένη· 
μ’ Εκαμε δέ πολύ περισσοτέραν δυσαρέσκειαν καί λύπην 
τό θέαμα τούτο, παρ οσην μ επροςενησε ποτε η κατα- 
λ,ευκος χειμερινή στολή της’ καθότι^ αυτη, μολονότι 
άφανίζει τά χόρτα, άφινει ομως τας ρίζας αβλαβείς. 
Τό πύρ Εφαίνετο σχεδόν Εσβεσμένον είς τά πλειότερα 
τών μερών όσα Επεσκέφθημεν, Εκτος εις μυρμηκιας καί 
ξηρούς κορμούς δένδρων. ’Αφού διωδεύσαμεν όλίγΟν 
διάστημα είς τό μέσον τής ερημωσεως ταυτης, ηρχισεν 
ό άνεμος νά πνέη δυνατωτερα, καί θόρυβός αιφνιδιως. 
ήκούσθη είς τό ήμικαυμένον δάσος, τοιούτας οποίον δύ
ναμαι μόνον νά παραβαλω με τον οιεγειρομενον είς 
στράτευμα προσβαλλόμενου υπό εχθρού. Ήγνοούσαμεν 
πού νά στρέψωμεν τά διαβήματά μας· ό καπνός δέν 
εσυγχώρει νά μένωμεν Εκεί όπου ήμεθ», ουδ Ετολμού 
σααεν νά στραφώμεν ¿πίσω. Μάς εφανη προτιμοτερον 
νά σπεύσωμεν είς τά Εμπροσθεν, Ελπιζοντες ταχέως να 
φθάσωμεν είς τά π'ρατα τού δάσους, άλλ είς  ̂ τούτο 
άπετύχαμεν. Έτρέξαμεν οσον Εγρηγορα ηδυναμεθα, 
διά νά μή κατασυντριβώμεν άπό τά πίπτοντα δένδρα, 
τινά τών όποιων μάς ήπείλουν πάσαν στιγμήν. Συνέ- 
βαινε κάποτε νά πέση έξαφνα μ^γας τις κορμος ημείς 
δ’ Εστέκαμεν οί άθλιοι χάσκοντες, άγνοούντες πού νά 
στρέψωμεν πρός άποφυγην τού ολέθρου, και αφινομενοι, 
διόλου είς τήν ύπεράσπισιν τής Προνο'ας. Μέγα τι 
δένδρου Επεσε καθαυτό μεταξύ Εμού καί  ̂τού όδηγο5 
μου, όστις προηγείτο μόλις υπέρ την μίαν όργυιάν άλ- 
λά, χάριτι θεία ! διεσώθημεν άμφότεροι. Ύπερεχά- 
ρημεν δέ, όταν 'έτελείωσεν ή κινδυνώδης αυτη επιχεί- 
ρησις, καθότι όλην τήν ώραν η’σθανόμεθα ώσάν δύο·_, 
κακούργοι-, τρέμοντες μη συλληφθωσι.
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ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΩΝ.

Τ ο όνομα. Ευλογία καί Ευλογίαι δίδεται κατ’ ευφη
μισμόν εις τά λοφώδη των τεχνών έξανΒήματα, ώς ο' 
Τούρκοι ονομάζουν την πανώλη Μ ο υ μ π α ρ έ κ ,  Ευ- 
λ.ογημίνην, καί ώς ο! αρχαίοι έκάλουν ίεράν νόσον την 
Επιληψίαν. Οί "Ελληνες χα! οί 'Ρωμαίοι αγνοούσαν την 
άσΒίνειαν τα ίτην  οί Σίναι όμως χαΐ οί Ινδοί έκπαλαι 
συναριΒμούν την Ευλογίαν μετά των κοινοτ'ρων νόσων, 
καί εϊς τινα των αρχαιότατων περί 3-ρησκείας χαί φιλο
σοφίας βιβλίων των ευρίΒηοαν περιγραφαί αυτής.

Ή  Κίνα λοιπόν η ή Ίνδοστάν πρέπα νά Βεωρήται 
ώς ή πατρίς των Ευλογιών. Άλλα δεν ε’ξηκριβώΒη 
ούτε εις ποίαν έκ τών δύο τούτων πρώτον έφάνησαν, 
ούτε τίνι τρόπω έγ-ννήΒησαν, ε’χτός δτι έκ μεμακρυ- 
σμίνων αιώνων βρυουν άπό κατοίκους αί χωραι αυται, 
καί δτι κατά καιρούς υπόκεινται εις φοβέραν πείναν-—  
περιστάσεις άφ’ εαυτών γεννητικαί λοιμικών νόσων.

Ε ις την Δυτικήν Άσίαν ε’φάνησαν κατά πρώτον αί 
Ευλογίαι περί τά μέσα της έκτης Ιχατονταετηρίδος, 
εις δε την Ευρώπην έτι πλέον εσχάτως. Ίό  569, 
στράτευμα Χριστιανών έκ της Άβυσσινιάς ε’πολ.ιόρκησε 
την Αραβικήν πόλιν Μέκκαν, μ’ ελπίδα να καταστρίψη 
τον εντός αυτής ναόν τών ΈΒνικών, Καάβαν- τους πο 
λιορκητάς τούτους κατέφΒειρίν η Ευλογία, καί λέγεται 
πρός τούτοις δτι ή Κοκκίνα ε’φάνη έκεί περί τον αυτόν 
χρόνον.

Άπό την πολιορκίαν της Μέκκας, Σ. Ε .  569, εως 
την πολιορκίαν της Αλεξάνδρειάς, 639, ή πρόοδος τ ις  
Ευλ.ογίας δεν άναφέρεται εις κάνέν των σωζομένων 
Αραβικών υπομνημάτων. ’Αμφιβολία όμως δεν υπάρ
χει, δτι καΒ’όλον-τό χρονικόν τοώτο διάστημα ή νοσος 
¿ξηπλόνετο κατά διαφόρους διευΒύνσεις, ¿ξοπίσω τών 
νικητών Αράβων, οΐτινες συνηγμένοι ώδηγούντο εις 
πολ'μ,ους ύπό την σημαίαν του προφήτου των. Ό  πό
λεμός ¿χρημάτισε πάντοτε του λοιμού διασπορευς· επει
δή δε ή Περσ α καί ή Συρία υπετάχΒησαν μετ’ ολίγον 
είς τους διαδόχους του ΜωάμεΒ, δυναμεΒα εύλογως 
νά συμπεράνωμεν δτι μετά τών νικητών τούτων είση- 
χΒη καί ή νόσος εις τάς χώρας ταύτας, εάν δεν εΓχε 
τάς φΒάσΛν καί άρχη’τερα.

’Εκ του άλλου μέρους, ό Άμρού, τοποτηοητής του Κα 
λιφά Όμ.άρ, χατ'δραμε την Αίγυπτον τό 638. Είς 
δυο έτη ήλωσε την Αλεξάνδρειαν. Εικάζεται δε δτι 
κατά τό διάστημά της πολιορκίας μετεδόΒησαν ύπό 
του Μωαμεθανικού στρατού είς τούς κατοίκους της πο· 
λεως αί Ευλογίαι. ‘Ο Άρών, συγγραφεύς είς Αλεξάν
δρειαν τότε διατριβών, έξεδιοκε πραγματείαν περί των 
Ευλογιών, την όποιαν αίνίττεται ό περιβόητος Άραψ 
ίάτρός 'Ραζής. Κατά δυστυχίαν τό πόνημα τού Άρών 
ίχά3-η έκτοτε.

Ή  κατά ξηράν καί κατά Βάλασσαν ταχεία κίαί μα
κροχρόνιος ευδοκίμησις τών Σαρακηνικών όπλων ί,νοιξε 
τώρα νιας διώρυγας πρός διάδοσιν τών Ευλόγιών. Οί

δορικτητορες, βαθμηδόν ύποτάξαντες τά επί της Μεσο
γείου Άφρικανά παράλια, μετίβησαν τό 712 είς την Ι 
σπανίαν. Άιρού δ’ ¿νίκησαν τόν 'Ροδερικον, έσχατον 
βασιλέα τών Γότθων, ¿πήραν τό Τώλητον, καί μετά και
ρόν κατίδραμαν την χωράν ολόκληρον. Περι το 732 
διίβησαν οί Σαρακηνοί τά Πυρηναία. "ΟΒεν σύγχρο
νον της ε’πιδρομης ταύτης εμπορούμεν νά λογιζωμεΒα 
των Ευλογιών την είς τό βασίλειον αυτό εισαγωγήν.

Ε ίς την Βρετανίαν έφΒασεν ή νόσος περί τάς άρχάς 
της ¿ννάτης έκατονταετηρίδος- άλ.λ’ οί τού καιρού ¿κεί
νου συγγραφείς δεν παρέχουν καΒαράν τινα ειδησιν 
της παραδόξου ταύτης έπισκίψεως. Ε ίς την άγνο'ιαν 
τού μεσαιώνος βεβυΒισμένοι, άφήκαν άπερίγραπτον την 
χειροτ'ραν μάστιγα της άνΒρωπότητος- η, εάν ποσώς 
μνημονεύωσιν αυτήν είς τά ισχνά χρονικά των, καλούν 
αυτήν μόνον * λοιμόν,’ ή 1 πύρ καταναλίσκον,’— έπίΒετα 
εφαρμοζόμενα τότε είς δλας ε’πίσης τάς έξανΒηματικάς 
νόσους.

Όπόταν ¿μβώσιν αί Ευλογίαι είς μέρος δπου δεν 
ύπήγαν ποτέ άρχη'τερα, τά πρώτά των άποτελ.σματα 
είναι σχεδόν πάντοτε πολύ μάλλον όλίΒρια. παρ’ όποια- 
δηποτε των ¿φέξης. Τό 1517 έμολύνΒη ό "Αγιος Δο- 
μίνικος, είς τάς Δυτικάς ’Ινδίας. Ή  νήσος περι.ίχε 
τότε εν εκατομμύριον ’Ινδών άλλ’ οί δυστυχείς ούτοι 
έξωλοΒρεύΒησαν διόλ ου άπό τάς Ευλογίας καί τά φονι
κά όπλα τών Ισπανών. Περί τό 1520 ηρχισαν αί 
Ευλογίαι είς την Κούβαν. ΈκείΒεν ¿πίρασαν είς τό 
Μεξικόν. Ε ίς βραχύ δε καιρού διάστημα έφΒειραν 
κατά τούς γενομίνους υπολογισμούς είς μόνον τό βασί- 
λειον τού Μεξικού τρία ηαισυ εκατομμύρια των κατοί
κων. Είς άκολούΒους χρόνους διάφορα μίρη της Άμε- 
ρικανής ηπείρου ε’βλάφΒησαν δεινότατα. 'Ολόκληρα 
?Βνη πολεμικών Ινδών σχεδόν ε’ξεκληρίσΒησαν· καί 
σωροί κοκκάλ.ων, εύρεΒίντες ύπό τά δάση τού ε’νδοτ'ρου 
της Αμερικής, υπολαμβάνονται ώς μαρτύρια της τών 
Ευλογιών φΒοράς.

Ουδεμίαν έλάττωσιν έπιφέρει τό κλίμα είς την δύνα- 
μιν της νόσου ταίτης. Ή  Ισλανδία, οπου είσεχωρησε 
τό 1707, ύπ'φερεν όχι ολιγώτερον άπό μεσημβρινωτέρας 
χώρας. Δεκαέξ χιλιάδας άνΒρώπων ηφάνισεν, ήτοι 
ύπερ τό εν τέταρτον τού λογιζομενου της νήσου πληΒυ- 
σμού. Ή  Γροελλανδία ευτύχησε μεν νά την άποφύγη 
εως τό 1733- τότε δε φανείσα ε’κεί, άφηρπασε σχεδόν 
δλους τούς κατοίκους.

Πανταχού της οικουμένης είναι την σήμερον πασί
γνωστος ή Ευλογία- άλλά δεν διατρέχει πλ'ον την 
γην ώς δαίμων εξολοΒρευτικός, άπό χιλιάδας καί μυ- 
οιάδας τόν δρόμον αυτού στρώνων. Ή  ευεργετική 
Πρόνοιά, ητις διά την ε’κπλήρωσιν τών ιδίων αυτής 
μυστηριωδών σκοπών άνέχεται τήν γίννησιν καί έκτα- 
σιν πολυαρίΒμων νόσων, ε’νισχύεί τόν άνΒρώπινον νούν 
νά έφευρίσκη πολυάριΒμα ιατρικά, προσφυή νά ε’λαφρυ- 
νωσιν η καί διόλου νά προλαμβάνωσι τα κινδυνώδη αυ
τών αποτελέσματα. Χωρίς την βοηΒείαν τού ένοφΒαλ-
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μισμού, λ.ογαριάζεται ότι τουλάχιστον ίν  τεσσαρεσκαι- 
δέκατον πάσης γενεάς άνΒρωπων ήΒελε χανεσΒαι άπο 
τό Βανατηφόρον μόλυσμα των Ευλογιών’ αλλ οτι, αν 
ό ¿νοφΒαλμισμός ε’νηργείτο γενικώς, ή Βνησις δεν ηΒελε 
συμποσούσΒαι είς ?να πρός έβδομήκοντα τών ¿νοφΒαλ- 
μιζομένων· ύπό δε την ε’πιρροην τού διά της δαμαλιδος 
¿νοφΒαλμισμού, μόλις άποΒνησκει Ινας εις πολλας εκα
τοντάδας τών ουτω Βεραπευομενων.

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν  Π Ε Ρ Ι  Ι Έ Ω Ρ Γ Ι Ο Τ  γ '.

Ο  Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  της ’Α γγλ ία ς , Γεώργιος Γ '., διώρισε 
ποτε νά οίκοδομησωσι τάφον εαυτού καί τής οικογένει
ας του· Ιφερε λοιπόν τό σχεδιον ό άρχιτέκτων, καί 
συνωμίλησαν περί αυτού ικανήν ώραν τέλος δε, ό άρ- 
χιτέκτων εύχαρίστησεν είς τόν μονάρχην διά τήν συγ- 
κατάβασιν καί συγχρόνως είπεν, * ’Ετόλμησα νά πο
λυλογήσω καί νά φανώ τόσον οχληρός είς τήν ύμετέραν 
Μεγαλειότητα, ώστε νά μήν εύρεΒώ ήναγκασμένος καί 
πάλιν νά άναφέρω τήν λυπηράν ταύτην ύπόΒεσιν. 4 Κύ
ριε,’ άπεκρίΒη ό βασιλεύς, 4 σε παρακαλώ νά με άνα- 
φέρης τήν ύπόΒεσιν ταύτην όσακις Βελεις· οι εμε η 
κτίσις τάφου διά τό νεκρόν μου σώμα είναι πράγμα οχι 
ολιγώτερον εύχάριστον παρ’ ό καλλωπισμός παλατιού 
διά τήν άγαλλΐασιν καί τέρψιν μου ένω ζώ. Αν ο 
Θεός εύδοκήση νά γένωσιν αί ήμέραι τής ζωής μου 
ε’ννενήκοντα ή καί εκατόν χρονοι, ευχαριστούμαι- αλ.λ 
άν εύδοκήση ν’ άποΒάνω καί άποψε, προΒυμως ύποκλι- 
νω είς τό Βέλ.ημά του.’

Η  Α Ν Ο Ι Ε Ι Σ .

12 Ζ Ω Ο Γ Ο Ν Ε  χ α ρ ί ί ί ίά τ « ;  « ρ α ,
Ν ιό τ η ί t o v  έ ν ια ν το ν , τη ς  φνοεως όΛωρα !

Ο» « v * p a t i{  sot) ζ ίφ ιιρ ο ι,  ù j  f x X t x T o i  ζ ω γ ρ ά φ ο ι,

Π ο λ ν ίΐίώ ρ  ¿« ο ίχ ιλ α ν  To ip o stp c w  χωράφι.
Μ οοχ οβ ολη  ή δνοσμ οί, β α ο ιλ ιχ ό ί μ ν ρ ίζ ι ι ,

τόν ά ίρ α  (p fp íT o u , *α£ Το» ά ρ ω μ α τίζ ιι .
'Ο  ovpavôs ίγ ίλ α α ιν , ή ^άλαβ*α ¿χάρη ,

® Ε ΐ 'α  φ α ι δ ρ ό τ η ί  Λ ρ ό δ * - λ ο ;  f i s  ο λ α  ivianápr.
Ο» » α ίτ α ι t£{ τ ά  rl\oiá τω ν  τη ν  άγχνρα ν inr¡ραν,

Κ ' ιν τ ν χ ω ς  ά ρ μ ίν ίζ ο ν τ ί ( , άσμίνω ς η α ίζο νν  λνραν.

Ο μ ο τ βαδίζουν ή πολιτική καί ή Βρησκευτική ¿λευ- 
Βερία· όπου ή μία ύπάρχει, έχει τών αδυνάτων καί ή 
άλλη νά μή γεννηΒη. Κάνέν είδος δεσποτισμού δεν 
είναι τόσον ε’ντελ,ες, δσον τό ¿πιβάλλον εκκλησιαστι
κούς ώς καί πολιτικούς περιορισμούς.

A no τήν μοναξίαν τού σπουδαστηρίου ¿ξαπέστειλάν 
τινες άκτίνας νοερού φωτός, αΐτινες ¿τάραξαν αύλάς, 
καί βασίλεια ε’πανεστάϊησαν· ώς ή σελήνη, ητις, μο
λονότι μακράν άπέχουσα τού ωκεανού, καί λάμπουσα 
¿π’ αυτού με γαλήνιον καί ήρεμον φως, είναι όμως ή 
πρωταίτιος όλων εκείνων τών άμπωείδων καί πλημμυ
ρών, αίτινες άδιακόπως ταράττουν τόν άνήσυχον κόσμον 
τών ύδάτων.

01 ΘΗΣΑΥΡΟΙ Τ Η Σ  Θ Α Λ Α ΣΣΗ Σ.

Ο τ α ν  στοχασΒώμεν πόσων ειδών πράγματα περί
εργα έΒησαύρισεν ό ωκεανός είς τό διάστημα παντός 
ναυτικού πολέμου ¿κ τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
τής σήμερον, αυξάνει μεγάλως ή ιδέα μας περί τού 
πλήΒους τών άφινομένων ύπό τού άνΒρωπου διαρκών 
τής ¿ργασίας αύτού ύπομνημάτων. ’Επί τού έσχάτου 
Ευρωπαϊκού πολέμου, τριάκοντα δύο Βρετανικά πλοϊα 
τής γραμμής κατεποντίσΒησαν είς τό διάστημα εΐκο- 
σιδύο χρόνων, έκτος επτά  πλοίων τών πεντήκοντα κα
νονιών, όγδοήκοντα εξ φρεγατών, καί πλήΒους μικροτέ- 
ρων καραβιών. Κατά τό αύτό τού χρόνου διάστημα 
ήφανίσΒησαν σχεδόν ε’ξ ολοκλήρου οί στόλοι τών άλλων 
Ευρωπαϊκών δυνάμεων, τής Γαλλίας, 'Ολλανδίας, Ι 
σπανίας, καί Δανίας, ώστε τό σύνολον τής ζημίας αυ
τών πρέπει πολλάς φοράς νά ύπερέβη τήν ζημίαν τής 
Μεγάλης Βρετανίας. Ε ίς έκαστον άπό τά πλοία ταύ- 
τα ύπήρχαν σειραί κανονιών, κατεσκευασμένων άπό 
σίδηρον καί χαλκόν, είς πολλά δέ ήτο σημειωμένος ό 
καιρός καί τόπος τής κατασκευής των, μέ γράμματα 
μεταλλόχυτα. Ε ίς έκαστον ήσαν νομίσματα χάλκινα, 
αργυρά, πολλάκις δέ καί πάμπολλα χρυσά, άρμόδια νά 
χρησιμεύσωσιν ώς άξιόλογα ιστορικά υπομνήματα- είς 
έκαστον ήσαν άπειροειδή ¿ργαλεία τών τεχνών τού πο
λέμου καί τής ειρήνης, πολλά ύάλινα καί κεράμεια, 
δυνατά ώστε νά διαρκέσωσιν άπροσδιορίστους αιώνας, 
όταν άπαξ άφαιρεΒώσιν άπό τήν μηχανικήν ενέργειαν 
τών κυμάτων, καί χωΒώσιν ύπό σωρόν υλης άποκλειού- 
σης τήν καταβιβρώσκουσαν τού υδατος ενέργειαν. Ά λ 
λά δεν πρέπει διόλου νά φανταζώμεΒα, ότι τού πολέμου 
ή λύσσα συντελεί μάλλον παρά τού έμπορίου τό ειρηνι
κόν πνεύμα είς καταποντισμούς καί είς ναυάγια.

Άπό ε’ξέτασιν τών καταλόγων τού Lloyd, έκ του 
1793 μέχρι τής άρχής τού 1829, έφάνη ότι ό άριΒμος 
τών Βρετανικών μόνον πλοίων, όσαε’χάΒησαν είς αύτήν 
τού χρόνου τήν περίοδον, έσυμποσούτο, κατά μέσον όρον, 
είς εν ήμισυ τήν ήμέραν. Άπό τά πεντακόσια πεν
τήκοντα εν πλοία τού βασιλικού ναυτικού, όσα Ιχασεν 
ή Α γγλία  κατά τήν προειρημένην περίοδον, μόνον εκα
τόν εξήκοντα ήλώΒησαν ή ¿φΒάρησαν ύπό τού έχΒρού, 
τά δέ λοιπά έπεσαν είς τήν ξηράν, ή κατεποντίσΒησαν, 
ή έκάησαν κατά συμβεβηκός-— δείγμα τούτο άξιοση- 
μείωτον, ότι τούς κινδύνους τού ναυτικού πολέμου, όσον 
καί άν ήναι μεγάλο», τούς ύπερβαίνουν οί έκ τής τρι
κυμίας, τής Βυέλλης, τών ρηχών, καί άλλων δεινών 
τής Βαλασσοπλοίας. ’Εκατομμύριά διστάλων και 
άλλων νομισμάτων κμτεβυΒίσΒησαν ενίοτε μεΒ’ ενός 
μόνου πλοίου· έπί δέ τούτων, δτ«ν τύχωσι περιτυλιγμέ- 
νμ είς μήτραν ικανήν νά προφύλαξη ®υτά άπό χημικάς 
μεταβολάς, Βέλουν μένειν έγγεγραμμέναι πολλαί ειδή
σεις ίστορικώς άξιόλογοι, καί διαρκέσειν αιώνας απροσ
διορίστους. Ε ίς παν μέγα πλοίον, πρός τούτοις, υπάρ
χουν τίμιαί τινες πετραι δεμέναι είς σφραγίδας, είς
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δακτυλίδια, και εις άλλα χρήσιμα η κοσμητικά σκευή,
¿κ των σκληρότερων ουσιών της φυσεως συνισταμενα^ 
επί των πετρών αυτών είναι γεγλυμμενα γραμματα και 
διάφοροι εικόνες· τάς δε γλυφας ταυτας εμπορούν  ̂ να 
όιατηρήσωσιν, δταν ήναι κεκρυμμεναι εις όποβρυχια 
στρώματα, δσον καιρόν ό κρύσταλλος οιατηρεί το φυσι
κόν του σχήμα. (

Τωόντι, λάφυρα ε’κ παντός αίώνος και παντος Ι3νους, 
πολλά καί πολυτελή, Ιχει κεκρυμμένα εις τά βά3η του 
ό ωκεανός, μαρτυρία ει’ς μέλλοντας άπομεμακρυσμενους 
αιώνας τών επί γης προϋπαρξάντων.

Η Μ Ι Μ Α Ο Ε Ι Α .

Μ α θ η μ έ ν ο ι  είς τά 3υμιάματα καί τάς προσκυνή
σεις της άπαιδευσίας ολίγοι τινες κακώς γραμματισμέ
νοι άλαζόνες, σπουδάζουν νά διωξωσι την φιλοσοφίαν, 
μόνην ικανήν νά δείξη την όρ3ήν μέθοδον της παιοειας, 
ποτέ μέν αυτήν κατήγορουντες ώς εναντίαν τής 3ρη- 
σκείας, ποτέ δέ τούς έπαινετας αυτής κηρυττοντες ως 
ά3ρήσκους. Δέν ήάελαν είσ3αι ευτυχέστεροι καί τι- 
μιώτεροι άνδρες, εάν όμού μέ την άπαιδευσιαν είχαν 
καί τά ή3η τού Βολισσινού ίερέως, δστις Ιδειξεν δτι 
όλιγώτερον κακόν είναι ή άμάάεια παρά την οποίαν αυ
τοί έδιδάχ3ησαν κακήν καί άμέάοδον παιδείαν ;

Είναι, φίλε, βέβαιον, δτι μεταξύ τών άπαιδεύτων 
εύκολώτερον ευρίσκει τις άνθρωπον χρηστόν,^ παρά^τών 
όσοι χωρίς μέθοδον όρ3ήν Ιπαιδεύ3ησαν. Ί3  αίτιον 
είναι ότι ό παντάπασιν απαίδευτος ομοιάζει τον παν- 
τάπασι τυφλόν καί, άν ή φύσις δεν τον Ικτισεν όλοτελα 
ηλίθιον, φοβούμενος τήν πτώσιν, ησυχάζει είς το ^σκό
τος. Έξεναντίας, ό κακής και αμε3οόου παιοειας 
μέτοχος, φανταζόμενος δτι βλέπει πλέον τών άλλων, 
τολμά νά περιπατη καί είς αυτήν τήν σκοτίαν. ’Εάν 
κατά δυστυχίαν κράτη είς τάς χεΓροος και βακτηρίαν, 
συντρίβει δ,τι τον άπαντήση, νομίζων ότι είναι περι
κυκλωμένος άπό παντος ειοους και πασης μορφής δαί
μονας, χωρίς κάν νά υποπτεύεται, οτι άρρωστεΓ ή κε
φαλή του, καί οί δαίμονες δέν είναι περίγυρα, άλλά κα
τοικούν είς αύτήν του τήν ψυχήν.— Κ ο ρ α η ς .

Τ α  πλούτη μάς ενισχύουν ν ’ άγα3οπ οιώ μεν άλλα, 
διά νά  πράττωμεν τό άγαμον με κοσμιότητα και χαριν, 
χρειάζεται τι, τό οποίον ό πλούτος δεν παρεχεί' ακόμη 
καί τά  πλέον ουτιδανά πράγματα ¿μπορούν νά  χαρί- 
ζω νται είς τρόπον, ώστε νά μή φαίνωνται ουτιδανά. 
Οί Μ εγαρείς ¿πολιτογράφησαν τον ’Α λέξανδρον το ι̂αύ- 
τη προσφορά Ικαμε τον κοσμοκράτορα νά μειδιαση· 
άλλ’ ε’δ έχ3 η  ευγνωμόνως τό τεκμήριον τούτο τού σε
βασμού των, άφού Ιμ α 3εν  ότι ούδενα ποτε ε ίχ α ν  τιμη- 
σειν ούτως είμή τον Ή ρακλέα καί αυτόν.

Υπάρχουν τινές, τών οποίων καί οί έχ5ροι είναι αξιολύπητοι, καί οί φίλοι πολύ μάλλον.

ΔΙΑ ΛΟ ΓΟ Σ ΤΩΝ ΓΥΓΙΩΝ.

ΚΑ Τ Α  τήν γνώμην πολλών, τά ζώα εμπορούν να 
φανερόνωσιν είς άλληλα τούς διαλογισμούς των.  ̂ Οτι 
μέν εκφράζουν γενικά αισθήματα, είναι βεβαιοτατον 
πάν ζώον, ήχους προφέρον, Ιχει άλλην φωνήν διά τήν 
εύχαρίστησιν, καί άλλην διά τόν πονον. Οί λαγωνι- 
κοί ειδοποιούνται συναλληλως οταν οσφραν3ωσι κυνη- 
γιον ή όρνις καλεί τούς νεοσσούς κλώζουσα, και προ- 
φυλάττει αυτούς άπό κίνδυνον άνακραζουσα. ^

1Ταρετηρή3η ότι μεταξύ των άλογων ζωων τα πτηνά 
Ιχουν τήν ποικιλωτίραν φωνήν τωόντι, οια να κοινο- 
ποιωσι τάς όλίγας χρείας τού ε’νστιγματικού βίου των 
σχεδόν ¿ξαρκεΓ τών ήχων αυτών ή ποικιλία. Ε ιςτα ς 
κραυγάς τών πτηνών ή περι ργεια η μάλλον η οεισι- 
δαιμονία έστάάη πάντοτε προσεκτική· πολλοί ¿σπού
δασαν τήν διάλεκτον τού πτερωτού φυλου, και τινες 
μάλιστα ¿καυχή-άησαν ότι ενοουν αυτήν.

Οί ¿μπειρότεροι ή 3αρραλεωτεροι διερμηνευταί τής 
τών ορνίθων συνομιλίας εύρε^τησαν κοινώς μεταςυ τών 
φιλοσόφων τής ’Ανατολής, είς χωράν, οπου ή γαληνη 
τού άέρος καί ή γλυκύτης τού κλίματος έλκύουσι πολλά- 
κις είς άγρούς καί είς δάση τούς άν3ρώπους.  ̂ ’Αλλα 
τό γινόμενον εις τινας τόπους άπό ιδιαιτέραν ευκαιρίαν 
¿μπορεί νά γένη άλλαχού άπο ιοιαιτεραν επιμέλειαν.

Βοσκός τής' Βοεμίας, μακρόν χρόνον είς τα δάση 
διατρίψας, εμα,αε τήν γλώσσαν τών πτηνών· τουλάχι
στον, μετά πλείστης πεποι.3ήσεως διηγείτο πολλάκις 
τά ¿φεξής, τών οποίων δμως άφίνομεν την αξιοπιστίαν 
είς τήν κρίσιν τών πεπαιδευμένων. ‘ Ένω, λεγει, 1 ε’κα- 
3ήμην εντός κοίλης πέτρας, βλέπων τά εις τήν κοιλάδα 
βόσκοντα πρόβατά μου, ήκουσα δύο γύπας άμοιβαδόν 
κράζοντας ε’πί τής κορυφής βράχου. Άμφοτέρων αι 
κραυγαί ήσαν πρόθυμοι καί σπουδαίας Περιεργεια 
μ’ ¿κυρίευσεν αμέσως, καί παραιτήσας δι’ όλίγην ώραν 
τήν φροντίδα τού ποιμνίου μου, άνεβην βραοεως καί 
σιωπηλώς άπό κρημνού είς κρημνόν, μεταξύ τών 3άμνων 
κεκρυμμένος, έωσού εΰρήκα κοιλότητα, οπου ήδυναμην 
κα.ύήμενος ν’ άκούω χωρίς μήτε νά ε’νοχλώμαι, μητε να
ενοχλώ. (

‘ Μετ’ ολίγον ε’βεβαιώ3ην ότι έμελλα νά πληρωθώ 
καλά διά τόν κόπον μον διότι μία γύψ, μέ ηλικίαν 
καί φρόνησιν, κααημένη ε’πί τίνος γυμνής^ άκρας, ¿δί
δασκε τούς περιεστώτας νεοσσούς τίνι τρόπω νά πορί- 
ζωνται τά άναγκαία, μέ τό τελευταίον τούτο μα3ημα 
προετοιμάζουσα τούς φιλτάτους υιούς καί θυγατέρας 
της νά έξέλ3ωσιν έλεύ3εροι καί αυτεξούσιοι είς τά όρη
καί τούς ουρανούς.

‘ Τέκνα μου,’ είπεν ή γύψ, ‘ αί παραγγελίας μ·υ 
τόσον δέν σάς χρειάζονται, έπειδή καλώς γνωρίζετε 
τάς πράξεις μου· μέ ιδετε ν’ άρπάζος τήν όρνιθα εκ 
τής αυλής τού γεωργού, μέ ιδετε νά πιάνω τόν λαγωόν 
είς τούς θάμνους, καί τό έριφιον εις την βοσκην γνω
ρίζετε πως νά ¿μπήγετε τους όνυχας, καί να ίσ·στα3-
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μίζεσ3ε όπόταν σηκόνετε φορτίον. Ά λλ’ έγεύ3ητε 
καί νοστιμωτέραν τροφήν πολλάκις ευφρανα την οίκο- 
γένειάν μου μέ κρέας άν3ρωπινον. 1 Είπε μας, είπαν 
οί μικροί γύπες, 1 πού εύρίσκεται ό άνθρωπος, καί πό- 
3εν γνωρίζεται' ή σάρξ αυτού βέβαια είναι τών γυπών 
ή φυσική τροφή. Διατί ποτέ δέν μάς Ιφερες ολόκληρον 
άνθρωπον είς τήν φωλεάν ;’ * Είναι πολλά ογκώδης,’ 
είπεν ή μήτηρ' * όταν ευρωμεν άνθρωπον, δυνάμε3α μο- 
νον ν’ άποσπάσωμεν τήν σάρκα του, άφίνομεν δε τα 
κόκκαλα έπί γής.’ * Ά λλ’ άν ό άνθρωπος ήναι τοσον 
μεγάλος, πώς τόν φονεύετε; Σείς φοβείστε τόν λύκον 
καί τήν άρκτον μέ ποίαν δύναμιν κα3ιστάνονται οί 
γύπες άνώτεροι τού ανθρώπου ; Ά ρα  είναι ο άνθρωπος 
πλέον άβοή3τητος άπό τό πρόβατον ; 1 Η μείς,’ άπε-
κρί3η ή μήτηρ, 1 ποσώς δέν Ιχομεν τήν ίσχύν τού άν
θρωπον, καί άμφιβάλλω άν Ιχωμεν καί τήν πανουργίαν 
του· σπανίως δέ οί γύπες ήθελαν άπογεύεσ3αι τό κρέας 
αύτού, άν ή φύσις, ήτις τόν Ικαμε πρός χρήσίν μας, 
δέν είχεν ε’γκεχυμένην είς αύτόν μίαν άλλόκοτον άγριο- 
τητα, τήν οποίαν ουδέποτε παρετήρησα είς άλλο τι ον, 
τρεφόμενον ε’πί γής. Πολλάκις δυο αγελαι αν3ρωπων 
συναπαντούμε ναι σείουν τήν γήν άπό τόν κροτον, και 
γεμίζουν άπό πύρ τόν άέρα. Όπόταν άκουης 3ορυβον, 
καί βλέπης πύρ άστράπτον ε’πί τής γής, πέτα δσον τά
χιστα είς τό μέρος ¿κείνο, διότι βέβαια οι άνθρωποι 
άφανίζουν άλλήλους· έχει 3-έλεις ευρείν την γήν άχνι- 
ζουσαν άπό αίμα, καί σκεπασμένην άπό πτώματα, ¿κ 
τών όποιων πολλά είναι διαμελισμένα καί κατεσπαραγ- 
μένα, πρός ευκολίαν τών γυπών. ' Αλλ αφού οι άν3ρω- 
,ποι 3ανατώσωσι τό 3-ήραμά των,’ είπεν ό μα3ητης,
• οιατί τάχα δέν τό τρώγουν ; Ό  λύκος, δταν 3ανατω- 
ση πρόβατον, δέν άφίνει τόν γύπα να τό εγγιξη, πριν 
αύτός χορτάση. Δέν είναι ό άνθρωπος άλλου είδους 
λύκος ;’ 1 Ό  άνθρωπος,’ είπεν ή μήτηρ, 1 είναι τό μόνον 
ζώον, τό οποίον φονεύει μέν, άλλα δεν κατατρωγει το 
φονευ3έν καί τούτο δά λάμνει αύτον εύεργετην τής 
φυλής μας.’ “ Ά ν  οι άνθρωποι σκοτονωσι το ιδικον 
αας 3ήραυ.α, καί προετοιμάζωσιν αυτο, ειπεν ο νεοσ
σός, 1 τίς ή χρεία νά κοπιάζωμεν ημείς διά τόν εαυτόν 
μ α ς ;’ “ Μάλιστα καί είναι χρεία,’ άπεκρΆη ή καλη 
μήτηρ, * ε’πειδή πολλάκις ό άνθρωπος μένει πολυν και
ρόν ήσυχος είς τό σπήλαιόν του. Οί γηραλέοι γυπες 
γνωρίζουν τόν καιρόν τής σφαγής. 'Όταν ίδης νά κι- 
νήται πλήθος άν3ρωπων συμπυκνωμενον ως κοπαοιον 
πελαργών, ¿μπορείς νά συμπεράνης δτι κυνηγούν, και 
δτι μετ’ολίγον 3-έλεις χορτάσειν άπό άν3ρωπινον αιμα.
• Ά λλ’ε’πε3ύμουν πολύ νά μά3ω,’ είπεν ό νεοσσός, 1 το 
αίτιον τής αμοιβαίας ταύτης σφαγής· ε’γώ ποτε δεν 
ήμπόρουν νά φονεύσω, δ,τι δεν ήμπόρουν να φαγω.
• Τέκνον μου,’ είπεν ή μήτηρ. * είς τήν ε’ρώτησιν ταύτην 
δέν δύναμαι ούτ’ έγώ ν’ άποκρι3ώ, αν και λογιζωμαι 
τό άγχινούστερον άπό τά όρνεα τού βουνού μας. Οτε 
ήμην νέα, ε’πεσκεπτόμην συχνά γέροντα τινα γυπα, 
δστις ¿κατοικεί έπί τών Καρπα3ιων βράχων είχε κα-

αειν πολλάς παρατηρήσεις· ήξευρεν δλα τά κατατόπια, 
ε’ξ άνατολής μέχρι δύσεως τού ήλίου, δσα παρείχαν 
3ήραμά τ ι- Ιτος δέν ¿πέρνα χωρίς νά εύφραν3η άπό 
άν3ρώπινα έντόσ3ια. Αύτός ήτο γνώμης δτι ε’φαίνον- 
το μόνον ζωήν Ιχοντες οί άν3ρωποι, ένω κατ’ άλή3ειαν 
ήσαν φυτά μέ δύναμιν κινήσεως· καί οτι, κα3ώς οί 
κλάδοι τής δρυός συγκρούονται υπό τής άνεμο ζάλης, 
διά νά παχύνωνται οί χοίροι άπό τάς πιπτούσας β α 
λάνους, ουτω διά τίνος άκατανοήτου δυνάμεως ώ3οϋνται 
οί άν3ρωποι ό είς κατά τού άλλου, έωσού χάνουν πάσαν 
δύναμιν, ώστε νά τρέφωνται οί γύπες. Άλλοι φρονούν 
οτι παρετήρησαν ε’πινόησίν τινα καί πολιτικήν μεταξύ 
τών κακοποιών τούτων πλασμάτων οί δέ πλησιέστερον 
αυτών περιίπτάμενοι 5έλουν οτι είς πάσαν άγέλην 
υπάρχει ένας διευ3ύνων τούς λοιπούς, καί κατεξαίρετον 
άπό τήν σφαγήν ευφραινόμενος. Διατί όμως άξιούται 
τοιαύτης υπεροχής, άγνοούμεν· σπανίως είναι είτε · 
μέγιστος, είτε ό τάχιστος, άλλά δεικνύει διά τής προ- 
3υμίας καί τής έπιμελείας αυτού δτι είναι, στρό πάντων, 
φ ί λ ο ς  τ ώ ν  γ υ π ώ ν . ’

Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Σ  T O T  Π Ν Ε Τ Μ Α Τ Ο Σ .

Π α ς  ό άκούων τήν διδασκαλίαν τού Ευαγγελίου 
αίσ3άνεται κάποτε άσύνη3ές τι. Τόν φαίνεται οτι 
κάτι, ώς φώς, λάμπει είς τόν νούν αύτού, καί τόν 
ένδυναμόνει νά άνακαλύπτη δσα ποτέ ούτε ίδεν, ούτε 
παρετήρησεν, "Οταν τό φώς τούτο άδιακόπως έξακο- 
λου3ή νά λάμπη, ό άν3ρωπος λαμβάνει πλήρη καί 
άναμφίβολον πεποί3ησιν περί τής άλη3είας τού Ευαγ
γελίου, καί περί τής άνάγκης τής Χριστιανικής 3ρη- 
σκειας, πεποί3ησιν, λέγω, τήν οποίαν ποτέ άρχητερα 
δέν η’σ3άν3η.

Τότε 3εωρεί κατά τό μάλλον καί ήττον δτι είναι 
τωόντι άμαρτωλός, καί δτι ώς τοιούτος ΰποκειται εις 
τήν οργήν τού Θεού, άπό τήν όποιαν ¿άν δέν εΰρε3ώσιν 
ισχυρά τινα μέσα διά,νά  τόν σύρωσι, χάνεται έξ ολο
κλήρου. Καί βέβαια φροντίζει πολλά ótá νά ευρη τά 
μέσα ταύτα· άναγινώσκει συχνότερον τάς Γραφάς, 
άκούει τό Εύαγγέλιον μέ προσοχήν μεγαλητέραν παρά 
τό σύνη3ες, γίνεται έπιμελέστερος ώς πρός τήν σωτη
ρίαν του, καί ίσως προσεύχεται είς τό κρυπτόν διά τήν 
συγχώρησιν τών άμαρτ'ών του.

Είς τάς περιστάσεις ταύτας ό Χριστός τωόντι στεκει 
είς τήν 3ύραν τής καρδίας του, και κρούει οια να εμβή, 
καί δέν είναι κάμμία άμφιβολία δτι συνευρίσκεται με 
τόν τοιούτον πραγματικώς, άλλ αορατως, κα3ως και 
συνευρίσκετο ποτέ μέ τους Ιουδαίους, οτε ειπεν.
<Έ τ ι  μικρόν χρόνον τό φως εν ΰμίν εστι- περιπατειτε, 
εως τό φώς εχετε, ΐνα μή σκοτία υμάς καταλάβη· εως 
τό φώς Ιχετε, πιστεύετε είς τό φώς· ΐνα υιοί φωτός

/ r\ »γενησ^ε.

Τ ω ό ν τ ι  πολλοί καταφρονούν τά πλουτη καί τάς 
τιμάς· όχι όμως τά ίδικά των, άλλά τά ξένα.
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ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ.

Ω ΣΚΟΤΟΣ, πρώτιστε γονεϋ και ρίζα. των απαντων, 
ΤΩ  ύπερμέγιστος άρχή καί μ ^ ρ *  **> χ6¥  2λου·

Το παν πη γά ζε ι άπδ σου προ χρόνων απέραντων 
Σύ περιέζωσας τό παν έν είδει περιβόλου.

Την θαυμαστήν σου γέννησιν ό χρόνος δεν γνωρίζει- 
Ή  γέννησιν δεν έλαβες, ως η αιώνιοτης ^

Το φως σέ είν’ εφάμιλλου, τολμά να σέ λαχτιζη·^
'Γην δπαρξίν του πλήν τό φως σέ χρεωστεί εν πρωτοις

Ει’ς τί μονάς διέτριβες μεμακρυσμένου τόπου ;
Ε ις των βροτών απρόσιτον τα έλαφρα κρανία, 

Άυλον, άσχημάτιστον, ϊπτασο ε’κεΓ όπου ^
Ουτε ποτέ σέ έφ3ανεν η του θνητού σοφία.

Κ· Ιμπνέομεν χ* Ικπνέομεν ε’ντός του σου στοιχείου- 
Σύ άλφα και ωμέγα μας, άρχη και τελευτή μας 

Μονάρχης ύπερμέγιστος της μήτρας, του μνημείου, 
Κρατείς τδ σώμα, καί άλλου άν φυγη ή ψυχη ρ«ς

Έ κ  φόβου καταπλήσσεται ή σιγαλέα σφαίρα, ^
"Οταν άρχίσ’ ή πτέρυξ σου σκιάς να παραταττη 

Τότε άρπάζει ή σιγή τούς πόντους, τον αερα, ^
Τότε ή χ3ών σέ σέβεται, καί σαββατον φυλαττει

•Σ τάς γαληνίους σου σκιάς τά πνεύματά
Τον πέπλον σου τδν άγαποϋν,τήν νύκτα σου δο,αζουν 

Ε ίς μνήματα, είς σπήλαια το β ά δ ι σ μ ά  των φέρουν 
Τδ λυκαυγές τά ένοχλεί- το φως αηδιάζουν.

Τά στερεά τά σώματα το φως το αποκλείουν- ^
Δέν δέχονται άκτίνος του τδ πλέον στιλπνόν κεντρον 

Πλην σέ νά άποκρούσωσι τί πράγματα ισΧυο̂ ν ’
•Ανάσσεις είς τά βάραθρα-

Κυττάζω την πολύτιμον σπιν3ηροβόλον πέτραν-
Είς σέ άφεύχτως χρεώστε ίτή ν  λαμψιν της, ω σκοτος 

Αυτή καί όταν εύρε3η~ ’ς τήν τής νυκτδς φαρέτραν,
ΑΙ φ“  .*.> Α  . »  Λ  στίλβουν » « * « « .

Ή  σεβασμία κάρα σου όπόταν έκπροβάλλη,
Γνησίας νυκτδς δέματα ε’νω την ^πρεπιζουν,

"Ω πώς τά Αί3ιοπικά με τέρπουν τα σα κάλλη.
Τ ί κάλλη ! έβενόστιλπνα, αυτοσκοτα φωτίζουν.

Σκορπίζεις άμερόληπτον τά ίχειδαάμ«τά
Σύ παντελώς διαφοράν έδω χαμαί δεν^βλεπεις 

Τδ φως ζητεί διαφοράς, πλήν( ς τα βασίλεια σου 
Την γενικήν ισότητα, μοναρχα, έπιτρεπεις.

Ό  μονάχος ’ς τδ ζοφερδν κελλί του γαληνίζει_, 
Κα5ώς είς τδν παράδεισον σί μαχαρες έκεινοι 

Τδ πνεϋμά του άπδ χαράν ουράνιον γεμίζει
Καί χύνεις τέρψεις ίλαρας, οσας το φ ς X

Εις σκοτισμένα σπήλαια άνέπτυσσε τοπάλαι 
Ό λα  του τά μυστήρια παν ίερον μαντειον

’Σ τήν τής 3ρησκείας άπαρχήν του σκότους αί φιάλαι 
Χυ3είσαι, έχρισαν τδ ΟΝ καί φοβερδν καί 3είον.

Όπόταν επί του Χωρήβ ιστατ’ ό παντοχράτωρ,
Τήν παναγίαν ταύτην γήν έφρούρουν αι σκιαι σου.

Καί έν δυμένος σκοτεινά σύννεφα ο απατωρ,
Ή3έλησε καί έγιναν σχηναί του αί σχηναί σου.

Όπόταν μέ τδ κράτος του εφανη ωπλισμενος,
Κρύψας τδ φώς, άόρατος ε’κείνος, ¿3-εώρει-

Καί, νομοδότης φοβερός ό πλάστης, κεκλεισμένος 
Ε ίς τούς στροβίλους μεταξύ, σέ μόνον, σέ έφόρει.

Πριν τά 3εμέλια τής γής εισετι να βλη3ώσι,^
Πριν τδ λαμπρόν στερέωμα νά γεννη3η άκόμη,

Πριν όλη, τόπος, καί καιρός ί τ ι  νά γνωρισ3ώσι, ^
’Σ  τά κράτη ταϋτα ίσχυον οί σοί, μονάρχα, νόμοι

Πλήν τώρα ή γαλήνιος, ξενόφωτος σεληνη ^
Ε ίς τήν μικράν νυκτερινήν μερίδα σ έπεμβαινει-

Όλοτελώς άπεί3αρχα τά τών αστέρων σμήνη!
Ά πδ άντάρτας δούλους σου τδ κράτος σου χωλαίνει.

ΙΑ  ! μή σε μέλη- του φωτός ό 3ρόνος 3ά  κρημνίση- 
’Σ τδν όλεθρον του σύμπαντος τδν σδν 3ά στήσης

3ρόνον.
Ή  δύναμις τής φύσεως 3ά σέ ύποχωρήση,

Καί 3-έλεις άρχειν σύ είς τούς αιώνας τών αίωνων.
Μιϊάφ· 1. Ι· Σ.

ΚΑΙ πολυαρι3μότεροι καί καρτερικώτεροι εστά3ησαν  
I οί μάρτυρες τής κακίας παρά τούς μάρτυρας τής άρετής.
I Τόσον τετυφλωμένους έχουσιν ήμας τα π α 3 η , ώστε 
I πλειότερα πάσχομ εν διά νά  κολασ3ώμεν, παρα δια να 

σω3ώμεν.

ΚΑΤΑ τδ πρώτον τρίμηνον του 18 3 9  έδημοσιεύ3ησαν 
είς τήν Ευρώπην καί είς τήν Α μερικήν περί τα  1 ,1 0 0  
πονήματα, ε’κ τών οποίων 4 0 0  Γ α λλικ α , 2 0 0  Ιταλικα  
17 2  ’Α γγλ ικ ά , 1 1 8  Γ ερμανικά, 4 8  Ί σ π α ν ικ α ,  ̂κα 
1 5 0  είς  διαφόρους άλλας γλώ σσας άρ χα ία ς και νεωτερας

I Ο  Ε Π Ι  τής δημοσίου ε’κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς  ε ί ς  τήν Γ α λ λ ί α ν

διέταξεν έσχάτω ς, ότι πάς σπουδαστής εις  τα  β α σ ιλ ι
κά γυμνάσια τής Γ α λλία ς  άνάγκη πασα να  μ αν3α νη  
μίαν ζώσαν ξένην Ευρωπαϊκήν διάλεκτον^ οι ¿ν Παρι- 
σίοις μα3ητευόμενοι ε ίχα ν  να  έκλεξωσιν η την Α γγ λ ι-  
Χήν ή τήν Γερμανικήν- φαίνεται δε οτι 4 0 6  έπροτιμη- 

I σαν τήν Α γ γ λ ικ ή ν , καί 165  τήν Γερμανικήν.

Τ α  συγγράμματα του Α γ ίο υ  Βασιλείου, Ε λλ η νισ τ ί  
I κάι Λ ατινιστί, έξεδό3ησαν νεωστί είς Παρισιους, ομοιο- 

μορφα μέ τά  του Χρυσοστόμου.

Ο ΒΛΣΙΛΕΪΣ τής Βαυαρίας ήγορασεν εις Ρώμην 
1 8 0 0  σκεύη Τυρρηνικά, τά όποια μετεφερ3ησαν εις 

I τήν έν Μονάχω Πινακοθήκην.


