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Α φ ο ρ ις μ ο ς  A '.

Ο Ι π π ο κ ρ ά τ η ς  ε ίπ εν , ότι ό ιατρός πρέπει νά  ήναι 
όχι μόνον λόγω, άλλα καί έργω ιατρός- εγώ δέ φρονώ, 
ότι άρκεΓ νά ήναι λόγω μόνον ιατρός.

Μολονότι άπαιτεί ό Ιπποκράτης* παρά τού άλη- 
Βούς ιατρού φυσικήν πρός τήν ιατρικήν ροπήν, καί 
σπουδήν, καί ευφυΐαν, καί παιδομάΒειαν, καί φιλο- 
πονίαν, καί χρόνον, ή καΒημερινή πείρα μάς διδάσκει 
ότι ό ιατρός, καί κάνέν ε’κ τούτων τών προτερημάτων 
μή έχων, έχων όμως τό Δίπλωμα τού Δόκτορος ή καί 
τό όνομα μόνον’Ιατρός, δύναται νά προχωρήση καί νά 
απόκτηση όσην ύπόληψιν ε’πιΒυμεί. Δέν είναι χρεία 
ούτε καρδίαν φίλάνΒρωπον καί ή3η χρηστά νά έχη, 
ούτε ήδονάς καί κόπους καί αυτήν τήν ιδίαν τιμήν νά 
Βυσιάζη υπέρ τής σωτηρίας των άσΒενών, ούτε τόν 
υψηλόν καί Βείον σκοπόν τού ε’παγγέλματός του νά 
συναισΒάνηται, καί κατ’ αυτόν νά πράττη, ούτε πνεύμα 
παρατηρητικόν, ούτε προπαίδειαν, ούτε φιλόσοφον νούν 
νά έχη, διά νά ήναι ίσος μέ τους Βεούςψ, ούτε τάς 
περιστάσεις νά εφευρίσκη, καΒώς ήΒελεν ό Γαληνός. 
Δέν είναι χρεία νά γνωρίζη τάς ε’πιστήμας καί τάς 
ανακαλύψεις τών παλαιών, ή νά έξετάζη τάς αιτίας 
καί τά συμπτώματα τών άσΒενειών καί τήν πρός άλλη- 
λα αυτών σχέσιν, διά νά ε’ξάγη τάς πρός τήν Βερα- 
πευτικήν μίΒοδον ενδείξεις, ή νά άκολουΒη τήν πρό
οδον τής επιστήμης άναγινώσκων καί σπουδάζων καΒ’ 
ήμέραν, ή κατ’ αυτήν, τέλος, τήν ιατρικήν πράξιν νά 
σκέπτηται πολλάκις περί τού μέλλοντος, ένω άγνοεί τό 
παρόν. "Ολαι αυται αί γνώσεις είναι περιτται. 
Δέν ήτον ό Θέσσαλος, δστις ώνόμαζεν αυτός εαυτόν 
ίατρονίκην, όστις ε’συκοφάντει τους παλαιούς ιατρούς
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ότι δέν ωφέλησαν διόλου τήν ιατρικήν ε’πιστήμην, 
όστις έκαυχάτο ότι ΰπερέβαινεν όλους τους ιατρούς κα
τά τάς γνώσεις καί τήν παιδείαν, όστις, τέλος, δέν 
η’σχύνετο νά γράφη πρός τόν Νέρωνα ότι ήδύνατο νά 
διδάξη όλην τήν ιατρικήν ε’ντός εξ μηνών*; Καί 
μ’ όλον τούτο, πόσους ζηλωτάς, καί πόσας τιμάς δέν 
έλαβεν ! Άφες λοιπόν καί σύ κατά μέρος πάσαν αιδώ, 
καί γενόμενος όλος Βρασύτης, Βεώρει καί λάτρευε ώς 
ε’πίγειον Βεόν μόνον τό χρυσίον. Άντίγραφε τάς άνα- 
γραφάς τών άλλων, ή άκολούΒει τό παράδειγμα τού 
médecin malgré lui, μή κάμνων άλλο τί ειμή

Clysterium donnare,
Postea seignare,
Ensuita purgare.

καί καταφρονεί τόν Γαληνόν, όστις ώνόμαζεν άριστον 
καί ε’ντελή ιατρόν τόν πράττοντα μέν κατά τόν όρΒόν 
λόγον, άπηρτισμένον δέ κατά τήν Βεωρίαν καί πρά- 
íivt. Μή φοβηΒης μήπως δι’ έλλειψιν νού καί ξένων 
γνώσεων διαρραγής, καΒώς διαρρήγνυται ό βάτραχος 
είς τήν πνευματικήν άντλίαν δι’ έλλειψιν άέρος. Ό  
παράδοξος άνήρ Παράκελσος είχεν όλην τήν ιατρικήν 
είς τήν κεφαλήν του, καί δέν άφησε μετά Βάνατον είμή
μόνον............... εξ βιβλία ! Μή σε μέλη άν ε’πι-
τυγχάνων κάμνης τήν ιατρικήν νά όπισΒοδρομη, άφαι- 
ρών τό Βάρρος τού μετά ζήλου σπουδάζειν άπ’ε’κείνους, 
οίτινες βλέπουσιν δτι άνΒρωποι, χωρίς νά κοπιάσωσι 
διόλου, άποκτώσι φήμην καί ύπόληψιν άπειράκις περισ- 
σοτέραν παρ’ αυτούς. ’Εν όσω τό άνΒρώπινον γένος 
Βέλει ύπόκεισΒαι είς τόν Βάνατον, καί ε’ν όσω οί 
άνΒρωποι Βέλουσιν έχειν τήν ε’πιΒυμίαν νά ζώσι, συ 
πάντοτε Βέλεις τιμάσΒαι. Καυχώ είς τά φώτά σου 
καί είς τήν έπιτηδειότητά σου νά Βεραπεύης πάσαν 
νόσον, καί περίπαιζε τόν Βοεράβιον, όστις, καί εβδο
μηκοντούτης γενόμενος, παρεπονείτο διά τάς άπειρους 
δυσκολίας τής ιατρικής! Καί διά νά ε’νΒαρρυνΒης 
περισσότερον, στρέψον μόνον τά βλέμματά σο υ  τριγύρω. 
Δέν βλέπεις ότι τήν σήμερον γίνονται ιατροί αίσχίστης 
διαγωγής καί πάσης τάξεως άνΒρωποι ; ότι και 
γναφεϊς, καί χωρικοί, καί σκυτοτόμοι, καί άρτοπώλαι, 
καί χαλκείς, καί κουρείς, καί άποΒηκάριοι, και οί 
τούτων ύπηρέται, καί οί πρώην ε’φαρμοσταί τών βδελλών,
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χαί οί τών νοσοκομείων Δεράποντες, καί οί ίππικτροί, 
καί αί βυζάστριαι, καί αί μάμμαι . . . ότι όλοι Δέλουσι 
να ήναι η καί γίνονται ιατροί καί ϊάτραιναι ; Δεν 
βλέπεις ότι οί τοιούτοι μάλιστα χαίρονται την σήμερον 
την μεγίστην ΰπόληψιν, οί δέ άξιοι καί γνήσιοι 
Διασώται τού Ασκληπιού παραγκωνίζονται καί έπι- 
χλευάζονται ; Τούτους λοιπόν άκολούΔει καί σύ, 
πιστεύων ένς ¿ρΔον δ,τι είπεν ό Πλίνιος, ‘ οτι έκαστος 
μιαρός, φΔάνει να είπη oTt εΓναι ιατρός, καί Δέλει 
πιστευΔήν,’ διότι τοιουτοτρόπως Δέλεις φΔάσειν εις τα 
άνωτάτω αξιώματα.

Α φ ο ρ ι ς μ ο ς  Β ' .

Διά να άποκτήσης όνομα καί ΰπόληψιν, εσο μεγα- 
λορρήμων καί πολυπράγμων καί αναίσχυντος, καί ζητεί 
να προξενήσης δι’ όποιουδήποτε τρόπου Δαυμασμόν καί 
προσοχήν.

Δεν υπάρχει πράγμα είς τον κόσμον τόσον δύσκολον, 
όσον το νά άποκτήση τις μ ίγα όνομα- άφ’ένός μέρους, 
ή σπανιότης του άληΔούς προτερήματος, άπ’ άλλου, η 
φυσική ροπή των άνΔρωπων να Δεωρόλπ μάλλον εαυτούς 
καί τά πράγματά των παρά τούς άλλους, γίνονται ώς 
έπί τδ πλείστον πρόξενοι νά φΔάνη τις είς το τέρμα 
του βίου του τόσον άγνωστος διαμένων, καΔώς ητο κοι- 
μώμενος είς την κοιλίαν της μητρός του. Μίαν φοράν 
¿συνείΔιζον οί ιατροί νά φορώσι τετραγωνικούς πίλους 
¿πί της κεφαλής, καί νά έχωσι καί στολήν ιδιαιτέραν*- 
άλλ’ επειδή τοιούτον μέσον δεν συγχωρεΓ πλέον ό ση
μερινός πολιτισμός, πρέπει νά καταφεύγης είς τά έφεξής·

Περιπάτει σοβαρός καί σύννους καί κάτω εχων 
¿στραμμένα τά βλέμματα, καί κάμνε τάς επισκέψεις 
σου, εαν δυνασαι, δι’ άμάξης, όσον μικρά καί άν ήναι 
τά αποστήματα, προσέχων πάντοτε, όταν μέλλης νά 
φράσης είς την οικίαν του άσΔενούς, νά λέγης τόν 
άμαςηλάτην νά ελαύνη τούς ίππους ταχύτερβν, διά νά 
κάμνωσι κρότον. Διηγού ότι ό τρόπος σου του Δερα- 
βεύειν μερικάς άσΔενείας διαφέρει ολως διόλου άπό 
του των λοιπών ιατρών, καί ότι οί άρρωστοί σου σηκό- 
νονται δυο τρίτα του καιρού ταχύτερα εκ τής κλίνης. 
Ύπόσχου πολλά, καί όμίλει σταΔερώς καί βεβαίως- 
δψονε τούς ώμους σου, στρύφονε τά συγκόμματα τού 
προσώπου σου, καί λάλει περί ιατρικής όπως σού ΙλΔη 
είς τόν νούν, όταν μάλιστα εΰρίσκεσαι μεταξύ μωρών 
κεφαλών. Λάλει κατά τόν αύτόν τρόπον καί περί 
•παντός άλλου πράγματος. Ε πειδή  καί τά πλείστα 
δεν Δέλουσι τά έννοείν, Δέλουσι σέ άκούειν χάσκοντες- 
άν δε μεταξύ πολλών Ιννοήσωσί τι, τότε Δέλουσι σέ 
Δαυμάζειν ¿τι περισσότερον

Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire*
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Έ ν γένει όμως λάλει είς τρόπον, ώστε νά μή σε 
ε’ννοη κάνείς, λέγων πολλάκις τάς λέξεις, ó ό ρ - 
γ α ν ι σ ρ .  ό ς ,  I v a s i  p r e c o r d i a l  i, τ ό  ν ε υ ρ ι 
κ ό ν  σ ύ σ τ η μ α ,  l e  a d e s i o n i  d e l  c e r v e l l o  
c o l l  i n t e s t i n o  r e t t o ,  καί άλλα παρόμοια. 
ΠροσπάΔει νά μανΔάνης παρά τών ΰπηρετίδων πράγ
ματα ιδιαίτερα τάς δέσποινας άφορώντα, καί μ* 
εύμορφον τρόπον μεταχειρίζου αύτά, διά νά φαίνεσαι, 
τρόπον τινά, ότι τά ¿μαντέυσες. Τότε Δέλει είπεΓν 
ή άσΔενής σου, ότι ό ιατρός μου ¿γνώρισε καλά την 
κράσίν μου, ¿Τχνιάσας, ώς άλλος Άργος, όλα ρου τά 
φυσικά. Κάμνε ε’νίοτε μερικά πειράματα τής φυσικής, 
χύνων ¿λίγους σταλαγμούς Spirit. Salís ammon. είς 
οίνον, διά νά άλλάσση χρο'μα, καί εσο βέβαιος ότι δ 
κοσμος ε’κ τής περί ταύτα εμπειρίας σου Δέλει συμπε
ραίνει-.» καί περί^ής κατά την ιατρικήν. Έ χ ε  καί 
φέρε μαζη σου υπάλληλόν τινα είς τάς ε’πισκέψεις, 
και προσποιού ότι τόν δίδεις πρακτικάς συμβουλάς 
ε’νωπιον όλης τής οικογένειας μέ σχήμα σοβαρόν, πλήν 
πρόσεχε όσον τό δυνατόν νά ήναι άυαΔής, διότι αλ
λέως κινδυνεύεις, ¿άν γνωρίζη την τέχνην του, νά χά- 
σης ε’ξ αιτίας του πολλάς οικίας. Κατηγορεί τούς 
ιατρούς ώς άμαΔείς, καί λέγε μιμούμενος τόν 11αρά- 
κελσον περί των κορυφαιοτάτων, ότι δέν είναι άξιοι νά 
λύσωσιν ουδέ τόν ιμάντα τών υποδημάτων σου. Δίδε 
ίατρικα, τα όποία λέγε ότι είναι ¿δική σου σύνΔεσις-, 
διά την οποίαν ήναγκάσΔης νά κάμης άπειρα πειρά
ματα ε’πί ζυΰων, διά νά βεβαιωΔης περί τής ε’πί τού 
άνΔρώπου ε’νεργείας. Καί φεύγων είπε ότι υπάγεις 
μίαν στιγμήν νά άναπαυΔης, διότι ήναγκάσΔης ¿κείνην 
τήν νύκτα νά σηκωΔης Ιξάκις ! Κήρυττε τά ιατρικά 
σου διά τών ¿φημερίδων, ¿νομάζων αύτά διά λέξεων 
ανήκουστων, καί ε’παινών αύτός σεαυτόν, μηδένα έντρε- 
πομενος. ΠροσπάΔησον νά διασπείρης φήμην ασφαλή 
ότι ιατρεύεις άνεπιστρόφως ιδιαιτέραν τινα άσΔένειαν, 
ότι δηλαδή κόπτεις δεξιώς τούς κάλους, ή ότι εκβάλ
λεις τας κηλίδας τού προσώπου- τότε εκαμες τήν τύχην 
σου ! ό κοσμος Δέλει σέ κράζειν διά πάσαν άσΔένειαν, 
Προσποιού, τέλος, ότι έξετάζεις έπιμελώς έκαστον 
σύμπτωμα τής άσΔενείας, καί φαίνου ότι συλλογίζεσαι 
πολυ περί τούτου. Πρός τούτο κάμνε σχήματα τού 
προσώπου, Δέτε τόν δάκτυλον είς τό μεσόφρυδόν σου, 
καί βλέπε τόν άσΔενή άτενώς δι’ ¿λίγα λεπτά χωρίς 
νά τόν όμιλης. Ζήτησον έπειτα χάρτην, καί άφού 
γράψης τήν άναγραφήν, φώναξε κινών τόν δάκτυλον, 
Ά ς  προσΔέσωμεν κάτι τί καί διά τήν κεφαλαλγίαν καί 
διά τούς πόνους τών ποδών ! Ύ ηιίαι ή βνκχηβ..

Π Ε Ρ Ι Ξ Υ ΡΙΣ Μ Α Τ Ο Σ .

Π ο Τ Ε Ρ Ο Ν  άρμόζει μάλλον, τό πωγωνοφορείν ή το 
ξυρίζεσΔαι ; Ιδού πρόβλημα ούχί τόσον εύλυτον, ίσον 
κατά πρώτην όψιν ήΔελέ τις φαντασΔήν.

Υπέρ μέν τής γενειάδος έρρέΔη, ότι ή φύσις πρέπει
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νά εόωκε τοιούτο προσάρτημα διά νά φορήται- καί ότι, 
ώς διίσχυρίζετο ό Τερτυλλιανος, υβρίζει τό πρόσωπον 
ό άποβάλλων αυτήν ίλως διόλου. Είναι δέ καί βέ
βαιον, ότι γενειάς καλώς κυτταζομένη δεικνύει τόν 
άνΔρωπον ήγεμονικώτερον, τά λοιπά μέρη τού προσώπου 
εύειδίστερα, καί τούς ¿φΔαλμους μάλιστα πολυ ζωηρό 
τίρους. Άγενείους μέ γενειάτιδας εικόνας παραβάλ- 
λοντες, δίδομεν πάντοτ^ είς ταύτας τήν υπεροχήν. 
ΠοΓος δέν αίσΔάνεται ότι ό πωγωνοφόρος ΌΔωμανός 
φαίνεται πολύ άξιοπρεπίστερος τού άγενείου Ευρω
παίου ; ‘Έ πειτα, πρέπει νά λάβωμεν είς τόν λογαρια
σμόν καί τό βάσανον τού ξυρίζεσΔαι, τό οποίον εκαμε 
Γερμανόν τινα συγγραφέα νά σημειώση είς τό ημερο
λόγιου του, ‘ Σήμερον άπέρριψα έξω τού παραΔύρου τά 
πρός τό κονίζεσΔαι ¿ργαλείά μου- πότε νά ελΔη ή μα- 
καρία ήμερα, ν’ άποστείλω κατόπιν #ύτών καί τά πρός 
τό ξυρίζεσΔαι !’

Έ κ  τού άλλου μέρους ¿μπορεί τις νά διϊσχυρισΔη, 
άτι, ε’πειδή πάντοτε ¿ξύρισαν *οί άνΔρωποι τά γένεια 
δσάκις έφΔασαν είς υψηλόν βαΔμόν πολιτισμού, τό 
Τρέφειν αύτά πρέπει νά εύρέΔη άσυμβίβαστον μέ τήν 
κοσμιότητα καί τόν ε’ξευγενισμόν τοιαύτης καταστά- 
σεως, καί ήΔελεν είσΔαι ¿χληρότατον είς πολλάς τρυ- 
φεράς πράξεις. ‘Επειτα, είναι άμφισβητήσιμον, εαν 
ή φροντίς ή άπαιτουμένη διά νά φυλάσσωνται όπωσούν 
εύκοσμα τά γένεια, καί νά μή καταντωσι δοχείου κο- 
νιορτού καί άλλων άκαΔαρσιών, δεν έξισοϋται μ’ όποι- 
ανδήποτε άπό τό ξύρισμα προερχομίνην. 'Ως δέ πρός 
ΐό φαινόμενου άπλώς, δύναταί τις νά είπη, ότι, όσον 
χάνουν οί ¿φΔαλμοί ε’κ τής ¿λλείψεως τού γενείου, άλλο 
τόσον κερδαίνει τό στόμα, πάντοτε δν χαριεστερον 
είς τούς άγενείους, ε’κτός έν καιρώ γήρατος. Ημείς, 
Δεωρούντες τά υπέρ καί κατά τού προκειμίνου ζητή
ματος, καί κρίνοντες άμα ε’κ τής πείρας τών Ευρωπαίων, 
ίσοι άφήκαν τήν γενειάδα είς άλλας χώρας, συμπε- 
ραίνομεν ότι καΔείς πρέπει νά ήναι ίδιος αυτού νομο- 
Δέτης περί τούτου, νά ξυρίζεται ή νά μή ξυρίζεται, ώς 
ήΔελε τον όδηγήσειν ή ηλικία, τό έπάγγελμα, ή κλίσις 
άύτού, καί άλλα περιστατικά.

Τήν γενειάδα φαίνεται ότι κατά πρώτον ¿ξύρισαν οί 
άνΔρωποι, ώς παρέχουσαν λαβήν άρίστην είς τούς 
¿χΔρούς ¿ν καιρώ μάχης. Έ κ  τοιαύτης αιτίας προ- 
ηλΔε τό ΙΔιμον τούτο μεταξύ τών Ελλήνων περί τούς 
χρόνους τού ’Αλεξάνδρου- καί τωόντι είς τάς πλειοτερας 
χώρας εύρίσκομεν ότι τήν συνήΔειαν ταύτην παραδέ
χονται πρώτον οί στρατιωτικοί, οί δέ σπουδαίων καί 
ειρηνικών επαγγελμάτων άνδρες διαμένουσι πωγωνοφό- 
ροι πολύ μακρότερον χρόνου διάστημα. Οί "Ελληνες 
ΙξηκολούΔουν νά κείρωνται μέχρι τού ’Ιουστινιανού, 
¿πί τής βασιλείας τού οποίου τά γένεια κατήντησαν 
πάλιν τού συρμού, έμειναν δέ είς χρήσιν, Ιωσούήλωσαν 
οί Τούρκοι τήν Κωνσταντινούπολιν. Οί 'Ρωμαίοι φαί- 
*εται ότι Ιλαβαν τήν συνήΔειαν τού ξυρίζεσΔαι παρά 
τών Ελλήνων τής Σικελίας- καΔότι κουρείς τινές

έστάλΔησαν ε’ντεύΔεν είς τήν 'Ρώμην τό 296 Π . X .  
ο δ’ ¿ξευγενισμός τού καΔημέραν ξυρίζεσΔαι λέγεται 
ότι πρώτον είσήχΔη υπό άνδρός σημαντικωτάτου, Σχι- 
πίωνος τού ’Αφρικανού. Κατά τήν παύσιν τής δημο
κρατίας, τά γένεια ήσαυ σπανιωτατα- οί δέ ίστοπκοί 
άναφέρουν πόσον τρόμον είχαν τινές αύτοκράτορες μή 
τούς λαιμοτομήσωσιν οί κουρείς των. Διά νά κρύψη 
τας ουλας τού προσώπου, άφήκε τά γένεια ό αυτο- 
κράτωρ Άδριανός- τούτο δέ φυσικά ε’πανέφερεν αύτά 
είς χρήσιν άλλά μετ’ αυτόν διήρκεσεν ¿λίγον ή συνή- 
Δεια, άν καί οί δύο άμεσοι αυτού διάδοχοι, φιλοσόφου 
χαρακτήρα έχοντες, ήσαν καί πωγωνοφόροι. Μεταξύ 
των 'Ρωμαίων, τό ξύρισμα δέν ήρχιζεν άμα αί τρίχες 
άνεφύοντο- τό μειράκιον άφίνετο πρώτον ν’ άποκτήση. 
μικρόν τι γένειον, ή δέ πρώτη ξύρησις συνωδεύετο μ* 
διαφόρους τελετάς. Ε ίς τούς υιούς τών εύγενών έγίνετο 
ή έργασία ύπ’ άνδρών εύγενεστέρων- ή δέ πράξις αυτή 
καΔίστανε τους τοιούτους, Δετούς πατέρας τών τέκνων. 
Ή  ημέρα έωρτάζετο- ε’πισκίψεις φιλοφρονητικαί καί 
φιλοδωρήματα έγίνοντο πρός τόν νεανίσκον- και τό 
πρώτον τού γενείου φύτρωμα καΔιεροϋτο είς τινα Δεό- 
τητα, συνήΔως τούς πατρώους Δεούς.

Τά παλαιά Γερμανικά ¿Δνη ¿ξύριζαν τήν γενειάδα, 
άλλ’ ούχί καί τόν μύστακα- τό δέ ρητώς λεγόμενον περί 
μιας φυλής καί περί τών λοιπών ίσως ήλήΔευεν, ότι 
κάνέν μειράκιον δέν ¿συγχωρούν νά ξυρίση ή νά κόψη 
τάς τρίχας αυτού, πριν Δανατώση ενα ε’χΔρόν είς 
μάχην. Οί άρχαίοι ΓότΔοι, Φράγκοι, Γαλάται, κο« 
Βρετανοί, ετρεφαν ώσαύτως μόνον τούς μύστακας, τών 
όποιων τάς τρίχας άφιναν νά ύπερμακρύνωνται. Οί 
Σάξονες ήσαν πωγωνοφόροι, άλλά κατά τήν εισαγωγήν 
τού Χριστιανισμού ήρχισαν βαΔμηδόν οί λαϊκοί νά 
μιμώνται τόν κλήρον, όστις έξυρίζετο- ε’φύλατταν όμως 
ετι τόν μύστακα. Οί Δάνοι φαίνεται ότι ¿πωγωνοφο- 
ρουν. Οί Νορμανδοί ¿ξύριζαν τά γένεια όλως διόλου, 
καί μέ τόσην δυσαρέσκειαν ε’Δεώρουν τό προσάρτημα 
τούτο, ώστε, όπου καί άν ΰπήγαιναν, ¿κήρυτταν μετά 
Δερμού ζήλου τό ξύρισμα. "ΟΔεν καί είς τήν ’Αγγλίαν, 
ότε κατέκτησαν αύτήν, ¿ζήτουν νά πείσωσιν ή καί νά 
άναγκάσωσι τούς κατοίκους νά άφαιρέσωσι τούς μυ- 
στακας. Οί πλείστοι ε’ξ άνάγκης έκλιναν, άλλά πολλοί 
ε’πρόκριναν νά ξενιτευΔώσι μάλλον παρά νά στερηΔώσι 
τών μυστάκων. Μ’ όλον τούτο, τά γένεια πάλιν 
ήκμασαν. Τήν δεκάτην τετάρτην εκατονταετηρίδα 
έγιναν ¿κ νέου τού συρμού, καί διήρκεσαν μέχρι 
τών άρχών τής δεκάτης έβδομης. Κατά τήν ¿ποχήν 
ταύτην ήσαν πολύ συνεσταλμένα, μετ’ ολίγον δέ παρπ- 
τήΔησαν, τών μυστάκων μόνον διαφυλαχΔέντων- περί δ* 
τάς άρχάς τής παρελΔούσης έκατονταετηρίδος είχε κα- 
ταντήσειν πάγκοινος είς τήν Ευρώπην ή ξύρησις όλου 
τού προσώπου. Ε ίς τάς ύστερινάς ταύτας μεταβολάς 
έδιδε τό παράδειγμα ή Γαλλία. Τής χώρας αύτής 
έσχατος πωγωνοφόρος κυρίαρχος ήτον ό Ερρίκος Δ-., 
είχε δέ άρκετά ώραίον τόν πώγωνα. Αύτόν διεδεχΔη
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ανήλικος καί αγένειος ηγετών, είς τον όποιον χαριζό- 
Iχενοι εξυρισαν δλα τα γένειά των οί αύλικοί, πλήν των 
μυστάκων. Ή  διάδοχη άλλου άνηλίκου ε’στερέωσε το 
Ι5·ιμον, τέλος δ’ έγιναν άφαντοι καί οί μύστακες. 
Οί 'Ισπανοί, πολύ βραδύτερον άκολουΒούντες το Γαλ
λικόν παράδειγμα, ε’φύλασσαν τά γένεια, Ιωσού οί 
Γάλλοι καί οί ’Α γγλο ι ήρχιζαν καί τούς μύστακας 
να παραιτώσιν. "Ισως δέ καί μέχρι της σήμερον 
ηΒελαν οιατηρησειν το προσφιλές προσάρτημα, ε’άν 
Γάλλος ήγεμών (ο Φίλιππος Ε'.) δεν ανέβαινε τον 
’Ισπανικόν Βρόνον μέ ξυρισμένου τον πώγωνα. Οί 
αύλικοί μέ βαρείαν καρδίαν ε’μιμήΒησαν τον ηγεμόνα, 
καί ό λαός μέ καρδίας έτι βαρυτέρας έμιμήΒη τούς 
αύλικους. Ί  ό περί τούτου δμως δημοτικόν αίσθημα 
μένει πεφυλαγμένον εις την παροιμίαν, ‘ Άφού εχά- 
σαμεν τά γένειά μας, ε’χάσαμεν καί τάς ψυχάς μας.’

Ως δε προς τας γενειάδας των ’Εκκλησιαστικών, 
έπειδή πάντοτε αύτών ή κατά τούτο συνήθεια διέφερεν 
όπωσούν άπό την των λαϊκών, πρέπει καί χωριστά περί 
αύτών να πραγματευΒώμεν. ’Ενίοτε ό της Δυτικής 
Εκκλησίας κλήρος ε’πετάσσετο να πωγωνοφορή, έκ της 
ίδεας δτι τό ξύρισμα εΓναι θηλυπρεπές, καί ότι άριστα 
ο πωγων άρμοζει εις την σεμνότητα του ε’κκλησιαστι
κού χαρακτήρος* άλλοτε δέ πάλιν ε’νετέλλετο εις αυτούς 
να ξυριζωνται, επι λογω δτι έμφιλοχωρεί υπό τον 
σεβάσμιον πωγωνα ή κενοδοξία. ΤστορεΓται περί του 
Guillaume Duprat, επισκόπου του Κλαρεμοντίου, 
συμβοηΒου δε εις την έν Τριδίντω σύνοδον, καί κτί- 
τορος τού εν Παρισιοις Γυμνασίου των Ιησουιτών, δτι 
αύτός είχε τον ωραιότατου όλων των πωγώνων. Μίτο 

-παραπολυ ωραίος δι επίσκοπον* οί κανονικοί δέ της 
αυτου μητροπολεως, συνηΒροισμίνοι εν πληρει συνεδρι
άσει, έκαμαν την βαρβαρικην αποφασιν νά ξυρίσωσιν 
αυτόν. "ΟΒεν, δτε άκολούΒως ήλΒεν εις τό δωμάτιου 
tojV ψαλτών, ό άρχιμανδρίτης, ό πρωτοσύγγελος, καί 

πρωτοψάλτης ¿πλησίασαν μετά ψαλιδιού καί ξυρα- 
φίου, σαπονίου, λεκάνης, καί ζεστού νερού. Ό  ταλαί- 
πωρος, ιδων ταυτα, έκοψε δρόμον δσον ήδύνατο, καί 
κατεφυγεν εις πύργον δ.ο μιλιά ε’κ του Κλαρεμοντίου, 
οπου ήσΒενησεν άπό την άγανάκτησιν, καί άπέΒανε.

Απο τους νομούς τινων μοναστηρίων φαίνεται, δτι 
οι μεν λαϊκοί μονάχοι εχρεωστουν ν άφίνωσι τά γένεια, 
οί^δέ ^ιερομόναχοι νά ξυριζωνται. Αί γενειάδες όλων 
των εις μοναστήρια εισερχόμενων εύλογουντομέ πολλάς 
ιεροπραξίας, ακόμη δέ σώζονται αί προσευχαί, διά των 
οποίων καΒιέρουν είς τον Θεόν την γενειάδα, δτε ό 
εκκλησιαστικός ¿ξυριζετο. Οί της ’Ανατολικής ’Εκ
κλησίας ιερωμένοι ήσαν ένΒερμοι ζηλωταί των πωγώ
νων, και οτε συνετελέσΒ-η τό μεταξύ αύτης καί της 
Ρωμαϊκής^ Εκκλησίας ρήγμα, έδραμεν ή δευτέρα πολύ 
πλέον παρά πρότερον είς τό εναντίον άκρον. Μ’ ολα 
ταυτα, οί περιττού κείρε σΒαι κανονισμοί δέν έπεβάλ- 
λοντο αυστήρώς^ είς τούς άνωτέρους άξιωματικούς της 
εκκλησίας, καΒότι συνεχώς εΰρίσκομεν καί καρδιναλίους

χαι επισκόπους πωγωνο^ρορουντας. ^υπωγωνορόρουν 
δε καί οί πρώτοι ε’πίσκοποι καί πατέρες της των 
Διαμαρτυρομένων ’Εκκλησίας* άλλ’ ό Μαρτίνος Λούθη
ρος, ό καί ιερομόναχος της Δυτικής ’Εκκλησίας χρη- 
ματισας, παριστάνεται πάντοτε άνευ τοιούτου προσ
αρτήματος.

Αςιοσημειωτον είναι δτι, δπου άφίνονται τά γένεια, 
ξυρίζεται η κεφαλή. Συμβαίνει δέ τούτο μάλιστα είς 
τους Μωαμεθανούς, οιτινες βοστρύχιον μόνον άφίυουσι 
κατακορυφα, ως λαβήν οΒεν να τους άνυψωση ό Ποο- 
φητης είς τον ουρανόν.

Τ ϊ Φ Ω Ν Ε Σ  Ε Ι Σ  Τ Α Σ  Δ Τ Τ Ι Κ Α Σ  Ι Ν Δ Ι Α Σ .

Οι τυφώνες των μεταξύ Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής 
Δυτικό— Ινδικών Νήσων είναι είς τό άκρον φοβεροί 
και ολε3*ριοι. Γενικώς προ του τυφώνος σιωπώσι τά 
στοιχεία* ό άήρ συμπυκνούται καί βαρύνει* ό ήλιος 
έρυΒρια* οί δ’ άστέρες την νύκτα φαίνονται ύπέρ τό 
συνηΒες μεγάλοι. Συνεχείς μεταβολαί γίνονται είς 
το 3-ερμόμετρον, τό οποίον άναβαίνει κάποτε άπό 
όγδοήκοντα είς ε’ννενήκοντα βαθμούς. Σκοτία ε’ξα- 
πλούται επι τής γης, καί αστραπτοβολοίσι τά μετέωρα.

Εις την Βαλασσαν παρατηρείται κατά πρώτον ή 
επικείμενη άνεμοζάλη· δρη άφρίζοντα αίφνιδίως άνα- 
βαινουν απο την καΒαραν και ακίνητον αύτής ε’πιφά- 
νειαν. Ο άνεμος πνεει μέ άκάΒεκτον ορμήν* μακρυ- 
νήν βροντήν ομοιάζει ό Βόρυβόςτου. Ή  βροχή κατα- 
βαίνει κρουνηδόν* Βάμνους καί δένδρα υψηλά συγκα- 
ταφέρουν οί ορεινοί ρύακες* οί ποταμοί εκχειλίζουν, 
καί πληαμυρούσιν αί πεδιάδες.

Εκπληξις καί φόβος καταλαμβάνει παν έμψυχον* 
τά χερσαία πτηνά διώκονται είς τόν ωκεανόν, καί τά 
Βαλασσια προσφεύγουν είς τά δάση. Του άγρού τά 
επτοημενα κτηνη συναγελάζονται, ή ματαίως περιπλα- 
νώνται εις ζητησιν σκεπαστηριού. Τόν σεισμόν τοίτον 
τής γής οεν προςενεί ό συναγωνισμός δύο άνεμων 
εναντίων, η τό βρύχημ.α του ωκεανού* δλα τά στοιχεία 
εύρισκονται συγκεχυμένα καί συντεταραγμένα* ή ισορ
ροπία τής άτμοσφαίρας φαίνεται ώς νά ε’χαλάσΒη* 'ή 
φυσις σπεύδει, τρόπον τινά, είς τό παλαιόν αυτής
χάος*

Ιίολλακις επί τών νήσων τούτων ευρίσκει δεινήν 
πανωλεθρίαν ό άνατέλλων ήλιος, δένδρα ε’ξερριζωμένα, 
κλάδους ε’κ τών κορμών άπεσπασμένους, καί τά ερείπια 
οικων εστρωμενα ε’πί τής γής. Ό  γεωργός δυσκολεύεται 
κάποτε να γνωριση το μέρος, δπου ήνΒουν τά πρώην 
αύτου κτήματα. Κοιλαοες καρποφόροι μεταβάλλονται 
εντός ολίγων ωρών είς άβάτους ε’ρημίας, με τά πτώματα 
τών οικιακών ζώων καί τών πετεινών του ο εράνου 
κεκαλυμμένας.

Ι Ϊ Ο Λ ϊ  περισσοτεραν αγαθότητα ψυχής δεικνύει ά 
χαιρων εις την ευδαιμονίαν, παρ’ ό λυπούμενος είς την 
κακοδαιμονίαν του πλησίον.

1889. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 181

ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ.

Οι Κούρδοι, τόπον έχοντες ορεινόν, είς οίκους δέ 
καί είς σκηνάς άμοιβαδον ε’νοικούντες, διαφέρουν άπό 
τούς Βεδουΐνους ’’Αραβας καά’ όλα τά συνήΒως διακρί- 
νόντα όρεινόμον άπό πεδινόν λαόν* δίδονται δμως όχι 
όλιγώτερον, ίσως δέ καί περισσότερον ε’κείνων, είς παν
τός είδους άρπαγήν. Ε ίς τό κλέπτειν έχουν τόσην 
ε’πιτηδειότητα, όσην είς τό ληστεύειν τολμηρίαν. Προ
σωπικούς, είναι πολύ τών ’Αράβων γενναιότεροι* κατά 
συνέπειαν δέ τής μεγαλητέρας αύτών ανδρείας προσ
βάλλουν καί πλέον άτρομήτως είς οδοιπόρους καί είς 
συνοδίας ε’μπορικάς. Προσέτι, αύτοί άνέχονται όλιγώ- 
τερον άπό τούς Βεδουΐνους. Ούχί πάντη άμοιροι ή3*ών 
αξιέπαινων, έχουν δμως άγρια καί ισχυρά πάΒη* εύ- 
κα'ιρίας δέ του άρπάζειν ολιγωτέρας παρά τάς τών ’Α
ράβων εύρίσκοντες, προ3υμοΰνται πολύ μάλλον νά ώφε- 
λώνται άπ’ αύτάς, οσάκις τύχωσιν. "ΟΒεν προσβολή 
άπό Κούρδους έμπνεει τρομον πολυ περισσότερον παρά 
τών ’Αράβων όποίαδήποτε. Οί τήν χώραν τού Εύφρά- 
του καί Τίγρητος κατοικούντες, οΓτινες καλώς γνωρί
ζουν τρία τουλάχιστον άπό τά έΒνη τά είς τήν άκό- 
λουΒον σύγκρισιν περιλαμβανόμενα, έχουν παροιμίαν 
ίσχυρώς δεικνύουσαν τήν γνώμην αύτών περί τού προ- 
κειμένου λαού*— 1 Οί Κούρδοι είναι χειρότεροι τών ’Α
ράβων οί “Άραβες χειρότεροι τών Ύεζιδέων* καί οί 
Ύ εζιδεΐς χειρότεροι τού διαβόλου.’

Μ’ δλα ταύτα, ούδέποτε φονεύουν τούς μή άνΒιστα- 
μένους* καί, ώς οί "Αραβες, φυλάττουν μέ ακρίβειαν τά 
καΒήκοντα τής φιλοξενίας. Ουδείς ε’νοχλεί ξένον, μετά 
τ6ύ οποίου συνέφαγεν, ουδέ συγχωρεί νά ύποφέρη βλά
βην τινά προσωπικήν ή κτηματικήν υπό τήν σκεπήν 
τής οροφής του. Ε ίς τάς καλύβας αύτών συνεκοιμή- 
Βημεν ημείς οί ίδιοι μετά πέντε ή εξ τών πλέον άγρι- 
ωπών άνΒρώπων άφ’ όσους ποτέ ίδαμεν, ε’νώ τά σκεύη 
μας έκειντο τηδε κάκείσε είς τόν αύτόν Βάλαμον, καί 
οί λαιμοί μας ήσαν όλως διόλου είς τό έλεος τών ξιφών, 
τά όποία καΒείς Κούρδος έφορούσεν είς τήν ζώνην αυ
τού* μ’ όλ,ον τούτο, έξυπνήσαμεν σώοι, καί άφέΒημεν 
είρηνικώς νά άναχωρήσωμεν. Τούτο συνέβη είς τήν 
κυρίως Κουρδιστάν* άλλά καί αύτή ή Αρμενία κατοι- 
κείται είς μεγίστην έκτασιν υπό τού αύτού λαού* ε’νώ 
•έ ήτοιμαζόμεΒά ποτέ νά κινήσωμεν ¿κ τής Περσικής 
μητροπολεως, μέ σκοπόν νά περάσωμεν διά τής Αρμε
νίας είς τόν Ευξεινον Πόντον, ε’ψυχράνΒησαν πολύ αί 
περί κατευοδίου ε’λπίδες μας άπό κακήν φήμην περί 
τίνος ισχυρού Κούρδου ληστού, παρακαΒημένου πλησίον 
είς τό στενόν ορεινόν πέρασμα τής Δαχάρ, τέσσαρας 
περίπου σταΒμούς άπό τήν Έρζερούμ. ΕίδοποιήΒη- 
μεν ότι κατείχε τοιαύτην Βέσιν, ώστε δυσκόλως ήΒέ- 
λαμεν άποφύγειν τήν παρατήρησιν αύτού, καί δτι άκόμη 
καί ό είς τήν Περσικήν αύλήν Βρετανός ’Απεσταλμένος 
ήτον ύπόχρεως νά πέμπη ε’τησίως χαρίσματα πρός αύ
τόν, διά νά μήν έγγίζωνται οί ε’κ τής ’Αγγλίας φάκελ- 
λοί του.

12* γ .'

Ή  είδησις αυτη πολλάκις μάς ε’πέφερεν άνησυχίαν, 
ε’νώ, διαβαίνοντες τά μεταξύ Τεχεράν καί Δαχάρ 600 
μίλια, προσηγγίζαμεν είς τό κατοικητήριον τού ληστού. 
Τέλος, ό οδηγός, τόν οποίον είχαμεν μισΒώσειν είς 
τόν εμπροσΒεν σταΒμόν, νά μάς όδηγήση διά τών 
άπατήτων χιόνων, καί όστις, μέ χιονοϋποδήματα καί 
περιεζωσμένας κνήμας, είχεν όδεύσειν είκοσιπίντε μί- 
λ,ια χωρίς ποσώς νά φανή άπηυδημένος, εφερεν ημάς 
είς τήν όφρύν βουνού τινός, όΒεν ε’κυττάξαμεν κάτω είς 
3αΒείαν καί στενήν φάραγγα. Ό  οδηγός διεύΒυνε 
τήν προσοχήν μας είς συνάΒροισμα κηλίδων μαύρων 
ε’πί τής χιόνος, καί μάς είπεν ότι αύτό ήτον ή κώμη 
Δαχάρ, κατοικουμένη υπό τού άρχιληστού καί τών οπα
δών του. 'Ημείς μέν ε’πεΒυμούσαμεν καί ¿σκοπεύαμεν 
νά ταχύνωμεν, διά τής κοιλάδος καί τού ε’πέκεινα πε
ράσματος, είς τό άκόλουΒον χωρίον* άλλ’ ό οδηγός 
εδηλοποίησεν δτι δέν ήδύνατο νά ύπάγη παρέκει, καί 
οί άγωγιάται έκαμαν τήν αυτήν δηλοποίησιν ώς πρός 
τά κοπιασμένα ζώά των. Μετά ώριμωτέραν λοιπόν 
σκέψιν, εύχαρίστως έστέρξαμεν είς τούτο, στοχασΒέν- 
τες ότι ήΒελεν είσΒαι άδύνατον νά καταβώμεν τό όρος, 
καί νά διέλΒωμεν τήν κώμην άπαρατήρητοι* μάς ε’φάνη 
δέ καί άσφαλέστερον νά δείξωμεν εμπιστοσύνην ζητούν- 
τες τήν φιλοξενίαν τού άρχιληστού, παρά τάς υποψίας 
ημών νά φανερωσωμεν ε’πιχειρούντες νά προβώμεν.

Ό  οδηγός προέδραμε κάτω τού δρους, ώστε νά φανέ
ρωση τήν πλησίασίν μας είς τόν αρχηγόν* καταβάντας 
δε είς τήν κοιλάδα, ύπέστρ-ψε καί ώδήγησεν ημάς είς 
τό σπήλαιον αύτό τού Κούρδου λέοντος. Περί τήν είσο
δον έστεκαν διάφοροι άνδρες, ε’νδεδυμένοι καλητερα παρ’ 
δσον συνήΒως ε’νδύονται οί κάτοικοι τοιούτων μικρών 
χωρίων. Ώ ς  δ ’ ε’πλησιάσαμεν, άνήρ εύρωστος, καί 
πολύ εύλογιοκομμένος, προέβη καί μάς ε’βοήΒησε νά 
πεζεύσωμεν. Έφορούσε γ ο ύ ν α ν  πορφυρόχροον, καί 
σ α ρ ί κ ι  μεταξωτόν. Ε ίχε δέ πρόσοψιν ήμερον καί 
όπωσούν ευμενή, ε’κτός δτι περί τάς όφρύς αύτού εφαί- 
νετο μικρά τις άπειλητική κατήφεια. Ούτος ήτον ό 
ίδιος ό αρχηγός. Μάς Ιμβασεν είς Βάλαμον, άποκε- 
χωρισμένον τού ζωοστασίου διά τοίχου περί τούς τρείς 
πόδας ύψηλάύ. Ό  Βάλαμος ούτος ήτο μακρύς καί 
στενός, καί τό μήκος αύτού διηρημένον είς τρία ίσα 
μέρη, εκ τών οποίων τό μέσον ήτον άνοικτόν μονοπά- 
τιον, φέρον άπό τήν είσοδον είς τήν Ιστίαν* μεταξύ δέ 
τού μονοπατιού καί τού ΙκατέρωΒεν τοίχου, τό πάτωμα 
ήτον ε’σκεπασμένον μ ι ψάΒας, ρούχα, καί τάπητας, 
ε’πί τών οποίων διάφοροι γέροντες ήσαν πλαγιασμένοι, 
καπνίζοντες. Μικρά τις μετασάλευσις έγινε μεταξύ 
των, οπότε είσή'λΒαμεν, καί ολίγον τι διάστημα ε’κα- 
ΒαρίσΒη έκ τού ενός μέρους τής εστίας διά ημάς* έκεί 
δέ άπλώσαντες τούς ίδιους μας τάπητας, έκαΒίσαμεν. 
’Αλλέως πως οίκονομούμεΒα ώς έπιτοπλείστον* διότι, 
άν είς τόν Βάλαμον τόν πρός χρήσίν μας διωρισμένον 
εΰρίσκαμεν άνΒρωπους παραπολλούς ή παραπολύ οχλη
ρούς, τούς έλέγαμεν ν’ άποσυρΒώσιν. Άλλά τοιούτό 
τι δέν ¿συγχώρει ή παρούσα Βέσις μας. Μετά δέκα
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περίπου λεπτά, εισήλττεν ο αρχηγός, καί ε’κά3ισεν έχ 
τοϋ άλλου ρέρους τής εστίας· Ιπορένως δε καί οί άλλοι 
άνθρωποι, τους όποιους προηγουρίνως είχαρεν ΐδεΓν 
είς την 3ύραν, έρβήκαν ενας ενας, Ιωσοϋ ό 3άλαρος 
σχεδόν έγέρισεν άπό καλοενδυρένους Κουρδους, ρέ ξι- 
φήρεις ζώνας, οιτινες, ένω ¿κάπνιζαν τάς σύριγγάς 
των, προσήλοναν ε’φ’ ήράς καί τάς πράξεις ήρών τους 
¿φ3αλρούς των ρετά πολλής προσοχής. Μο'νος ό ά?- 
χηγος εκαπνιζε ν α ρ γ  ι λ λ ε · ενω δ’ ¿κά3ητο ήσύχως 
ρ  αΰτον Οιασκεοαζων, και χαιοευων ωραιόν τι τέκνου, 
τον νεώτατον απο τους υιους του, ράς ε’φαίνετο ότι πολ
λούς άλλους ε’βλέπαρεν έρπροσ3έν ρας, έκαστον άπό 
τους οποίους, ¿αν αφινορε3α εις τας ιδίας ήρών εντυ
πώσεις, η3ελαρεν ρ.αντευσειν ότι ητον ό διαβόητος 
ληστης, περι του οποίου τοσαϋτα είχαρεν άκούσειν. 
Εκ των διαφόρων ρ,ας παρατηρήσεων ρία εις τό άκρον 

διασκεοαστικη ητο νά στοχαζωρε3α την ταπεινοφρο
σύνην, ύπορονήν, καί καλοσύνην, αιτινες διεδέχ3-ησαν 
τον συνήθως βαρύν καί άλαζόνα τρόπον του Πέρσου ρ,ας 
θεράποντος  ̂ Αλη, ενω περιεφέρετο είς τον 3άλαρον 
έτοιράζων τό γεϋρα είς τό πυρ. Τό δεΓπνον των Κου'ρ- 
δων̂  ήτοιρασ3η προ του ήρετέρου γεύρατος· συνίστατο 
δε άπό ρεγίστην ποσότητα σίτου*, βρασρένου ρέ τινα 
κορρατια προβατειου κρέατος, καί περιχυρίνου άπό 
βουτυρον.  ̂ Άρέσως πάρπολλαι δεξιαί χεϊρες ε’βυ3ί- 
σ3ησαν είς τό πινάκιον, ζητοϋσαι τά του κρι'ατος περι- 
πλανώρενα κορράτια, καί συρπιέζουσαι τόν σίτον είς 
σφαίρας άρροοίας διά τό στόρα, έωσοϋ, ρετ’ ολίγον, 
ήρχισε νά φαίνεται ό πάτος της εύρυχώρου ξυλίνης λε
κάνης. Ό  άρχηγός δεν συνέφαγεν. ’ "Οτε ήλ3εν είς 
το ρεσον το πιλαβιον, ράς προσεκάλεσε νά συγγευ3ώ- 
ρεν άλλ ^επειδή εραγειρευετο όρνις διά ήρας, παρητη- 
3ηρεν, ρη^ στοχασ3έντες την στιγρην εκείνην ποσον 
ωφελιρος ητον εις ήράς ή τοιαύτη πρότασις, κα3ότι οί 
Κουρδορ ώς οί ’Άραβες, σπανίως ενοχλούν εκείνους, 
ρετά των οποίων συνέφαγαν. Είπεν άκολου'3ως ότι 
και αυτός η3ελε περιρεινειν να ρε3έξη της ίδικης ρας 
τροφής, και οιωρισε να βαλ3η παράρερα Ιν πινάκιον 
του πιλαβίου προς χρησίν ρας. "Οτε λοιπόν ε’φερ3η 
το ίδικόν ρας γεϋρα, ε’κά3ισε καί αυτός· άποβαλών 
δε ρε τινα περιφρόνησιν τό ραχαίριον καί τό περόνιον, 
ε’λευ3ερως ¿πίανε ρέ τούς δακτύλους ό,τι καί αν ή3ελε, 
διδων καί ποτε εϋρορφόν τι κορράτιον είς τόν υιόν του· 
ωστε διά της βοήθειας αΰτοϋ πολλά γρήγορα ε’κα3αρί- 
σαρεν τά πινάκια, ρε προφανή δυσαρέσκειαν του δούλου 
ρας, όστις ειχε δικαίωρα αποκλειστικόν είς τά λείψανα 
της ήρετέρας τραπέζης.

Οτ έφ3ασεν ή συνει3ισρένη ώρα της κοίτης παρε- 
καλεσαρεν ν’ άποσυρ3ώσιν οί άνθρωποι. Ό  άρχηγός 
ειπεν ολίγα λόγια, καί άρέσως άνεχώρησαν, αΰτοϋ ρό-
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νου άπορείναντος, καί ενός γ'ροντος πολιοτρίχου. Ουτοι 
εκα3ισαν εως τυ ρεσονύκτιον τότε δ’έφέρ3η ρέσα κα
φές, εκ του όποιου ό άρχηγός ε’νεχείρισε κουπάκιον είς 
τον συγγράφοντα, καί είς ολίγον έξήλ3ε ρετά του γη- 
ραλ-ου. Μάς ε’φανη ότι ερεινε τόσον άργά, διά νά ρη 
ράς κατακλεψωσιν οί άνθρωποί του. ΓΙάλιν δέ είσήλ- 
3ε περί^τάς τέσσαρας τό πρωί', καί ε’κά3ισε καπνικών 
εως περι τας οκτω, οτε, των πραγράτων ρας όντων ε’στοι- 
βασρ=νων, εκβηκε να επιστατηση τας πρός άναχώρησιν 
ήρών έτοιρασίας. Μετά τινα σκέψιν ε’κρίναρεν όρ3όν 
και ^δίκαιον νά φιλοδωρησωρεν αυτόν εν φλωρίον 'Ολ
λανδικόν. Ή  ποσότης αυτη, αν καί όχι τόση, ωστε 
να 5ειζϊ] τους φοβους ρ.ας, ητον όρως διπλάσιά έκείνητ, 
την οποίαν συνη3ως ε’πληρόναρεν. "03εν ε’πέρψαρΐν 
τόν Άλην πρός αυτόν ρετά του χρυσίου· άλλ’ ύπέστρε- 
ψεν εύ3ΰς, λίγων ότι ό Κοϋρδος δεν η3ελε νά τό λάβη 
άπο την χεΓρα του. Ε;ελ3οντες νά ίππευσωρεν, τόν 
επροσφέραρεν ηρεΓς οί ίδιοι τό νόρισρα· ελαβε δ’ αυτό 
χωρίς οισταγρον και ρετα ευχαριστίας, άν καί ή υπε
ρηφάνεια οεν εσυγχωρησε να τό λάβη άπό τάς χεΐρας 
Περσου καί δουλου. Μας συνωδευσε πε^ός εως την 
άκραν τοΰ χωρίου- και οειςας όπο.ον δρόρ.ον έχρεωστοϋ- 
ρεν να̂  επαρωρεν, ράς εύχη3η κατευοδίου, άπεχαιρέτη- 
σε, καί ΰπέστρεψε.

Είς τόν οΓκον του άρχιληστοϋ εΰρισκόρενοι, εφοβου'- 
ρε3α ρονον τας ρικρας κ/.οπας, όσας ητο δυνατόν νά 
καρωσι χωρίς την συναινεσιν αυτοΰ οί οπαδοί τόυ. 
Αλλ άφοϋ άνεχωρησαρεν, ράς έκυρίευσεν άνησυχία ρη- 

πως, ειτε εκουτος ειτε άκοντος αυτου, ρ.ας καταδιώςωσι 
καί ράς γυρνώσωσι τινέςτων άν3ρώπων, ρέ τους οποίους 
οεν ειχαρεν συρφαγειν. 1 ιποτε όρως τοιοϋτο δέ ν συν- 
εβη, αν και οεν επαυσεν ες ολοκλήρου ή άνησυχία 
ρας, πλην αφου ερακρυν3ηρεν ΰπερ τα τεσσαράκοντα 
ρίλια ε’κ της Δαχάρ.

 ̂ Μ’ όλην την αγρυπνίαν του άρχηγοϋ ε’νω ράς ¿φιλο
ξενεί, οι αν3ρωποι του εύρηκαν διαφόρους τρόπους ν’ 
άποδείςωσιν, ότι δέν ησαν άδικοι αί ύποψίαι ρα ί. 
Ιδου εν παράδειγρα. Ό  συγγραφεύς, ε’ςυπνησας τό 

π?ωι, ε^ητησε το ραντιλιον του, άλλ’ είς ράτην ρετέ- 
πειτα. εςεπλαγη, ίδών αυτό περιτυλίσσον την κεφαλήν 
αν3ρωπου, όστις Ιτριγυ'ρι^εν ε’κεΓ είς 3εραπείαν των 
άλογων. Τόσον άλλόκοτος ρ’ ε’φάνη ή άναίσχυντος 
αυτη παραταςις του κλεψιραιου, ωστε, άν δέν είχε τό 
ραντίλιόν ρου ίδιότροπόν τι σχέδιον, η3ελα διστάσειν 
ώς πρός την ταυτότητα. Αλλά, βέβαιοι όντες, άνε- 
φ^ραρεν την ύπο3εσιν εις τον αρχηγόν, όστις ώρίλησε 
πρός τόν κλέπτην· ¿κείνος δέ είπεν ότι ε’γώ του τό ¿χά- 
ρισοι. Αρνη3=ντος εροϋ τοϋτο, ό άρχηγός διέτα^εν 
αυτόν νά τό ε’πιστρέψη. Τότε ¿ςετυ'λιζεν αΰτό άπό 
την κεφαλήν του, καί τό ερριψε κάτω ρέ ώργισρένον 
και  ̂υβριστικόν άερα. 'Τπάρχει καί άλλο τι άνέκδοτον 
περι του αΰτοϋ ραντιλίου, άξιοσηρείωτον ε’νταϋ3α, ρο- 
λονοτι δεν ¿χει αρεσον σχεσιν ρέ την προκειρένην 
ύπο3εσιν. Ί  ρεΓς ηρερας άφοϋ άνεχωρησαρεν άπό Δα-
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χάρ, κατελΰσαρεν είς τόν οίκον Τοίρκου τινός είς Ά λ- 
βάρ, την δ’ έπαΰριον κατευωδώ3ηρεν είς Έρζεροΰρ. 
Μετ’ ολίγον άφοϋ έφ3άσαρεν, τό περί ού ό λόγος ραν- 
τΟ.ιον, λησρονη3έν άπό ήράς είς Άλβάρ, ε’φέρ3η παρά 
τίνος, τόν όποΓον ό ξενοδόχος Τούρκος είχε στειλειν κα
τόπιν ρας εξ ώρών δρόρον. Ό  άν3ρωπος, βεβαιω3είς 
ότι ¿φερεν αΰτό όπου άνηκεν, άνεχώρησε, χωρίς νά 
ζ’ητηση η νά περιρείνη νά λάβη άντιρισ3ίαν τινά διά 
τόν κόπον του.

Τ ρ ο φ ή  κ α ι  κ α τ ο ι κ ί α  τ ω ν  ε ς κ ο τ ι μ ω ν  π λ η 

σ ί ο ν  Τ Η Σ  Ι Ι Α Γ Ε Τ Ω Δ Ο Τ Σ  Α Κ Ρ Α Σ .— Των άν3ρώπων 
τούτων αί σκηναί, λέγει περιηγητης Ά γγλος, συνίσταν- 
ται άπ’ ολίγα τινά ξΰλα έρπηγρένα είς την γην, πρός 
ττόν κορυφήν δέ συνενοΰρενα, ώστε, άφοϋ σκεπασ3η ρέ 
δέρρατα ή κατοικία, νά λαρβάνη κωνικόν σχηρα. "Ο
ταν τό ψύχος ηναι πολύ, φοραίνονται πρός τούτοις ε’σω- 
τερικως ρέ ταράνδου δέρρατα. ’Ολίγα στελέχη συνι- 
στώσι τό πάτωρα, έπί τοϋ οποίου έξαπλοϋνται τά στρω- 
σειδιά των. Την τροφήν ραγειρευουν είς τό υπαι3ρον 
είς χωράτινα σκεύη, όπου βάλλουν όροϋ τό αίρα, τά 
έντερα, τό πάχος, καί τό κρέας. Κυριωτέρα τροφή των 
είναι ό 3αλάσσιος Τππος, ή φώκη, ό τάρανδος, καί ¿ψά
ρια· ¿πειδή δέ τό καλοκαίριον προρη3εύονται πλειότερα 
των όσα τότε άναλίσκουν, χώνουν τά λοιπά είς την άρ- 
ρον διά τόν χειρωνα. Μέ πολλην φιλοφροσύνην άνέ- 
σκαψαν φωκην, ητις κατά τό φαινόρενον ητο προ Εκα- 
νοϋ χρόνου άποτε3ειρένη, καί είς αΰτων, γερίσας άπό 
τά έντόσ3ια την χεΐρα, ¿πρόσφερεν αΰτά είς ήράς διά 
νά φάγωρεν άλλά ρόνον ή 3έα ράς ¿χόρτασε. Τό 
κρέας τοϋ ταράνδου τρώγεται ύπ’ αΰτων ώρόν.

Ε π ί μ ο ν η . — Ε ίς τόν χαρακτήρα τοϋ διαβόητου ’Α
σιανού δορικτήτορος Τιρούρ, κοινότερον λεγορένου Τα- 
ρερλάνου, κάνέν ίδίωρα δέν υπήρχε πλέον άξιοσηρεί- 
ωτονρής παραδόξου ¿πιρονής του. "Οσον ρεγάλας δυσ
κολίας καί άν ύπήντα, ποτέ δέν ώπισ3οδρόρει άφ’ ότι 
άπαξ ε’πεχειροϋσε· πολλάκις δ’ έπέρενεν είς τους αγώ
νας αΰτοϋ ύπό περιστάσεις, αιτινες έκαρναν τούς περί 
αύτόν όλους ν’ άπελπίζωνται. Ε ίς τοιούτους καιρούς 
διηγείτο τά έφεξής-— * Μίαν φοράν,’ έλεγεν, * ήναγκά- 
σ3ην, φεύγων άπό τούς έχ3ρούς ρου, νά προσδράρω είς 
χαλασρένον οι’κοδόρηρα, όπου ε’κά3ισα ρόνος πολλάς 
ώρας. Τούς λυπηρούς ρου διαλογισρούς ζητών νά 
διασκεδάσω, προσήλωσα τούς οφ3αλρούς ε’πί ρύρρηκα, 
όστις, φέρων κόκκον σιταριού ρεγαλη'τερον έαυτοϋ, άνέ- 
βαινεν ύψηΧ^ί τινα τοίχον. Ήρί3ρησα τούς άγώνας, 
όσους εκαρε διά νά κατορ3ώση τόν σκοπόν του. Ό  
κόκκος επεσεν είς την γήν εξήκοντα έννέα φοράς- άλλά 
τό ίντορον ¿πέρενε, καί την έβδορηκοστήν φοράν έφ3α- 
σεν είς την κορυφήν. Τό 3έαρα τοϋτο καί τότε ρ’ ένε- 
3άρρυνε, καί άπό τότε ώς ρά3ηρα ρ’ ¿χρησίρευσε.’

ή>αι;λωί» γράφ*.

Ο Α Θ ΡΗ ΣΚ Ο Σ ΕΥ ΤΥ Χ Η Σ.

Σ ω ρ ε τ ε  χρυσίον καί άργύριον- σύναγε σπανίους καί 
πολυτιροτάτους 3ησαυρούς· γέρισον την πόλιν άπό 
χρεωφειλετων, καί πολλάς σου κιβωτούς άπό βαρυτίρων 
κειρηλίων καί κοσρηράτων καί στολών- κτίζε ρεγάλας 
οικίας άπό χρυσοϋ καί ήλέκτρου καί ε’λέφαντος κατα- 
στραπτορένας, καί στενόχωρουρένας ύπό πλή3ους άν- 
δραπόδων καί κολάκων βοσκορένων είς τάς συβαριτικάς 
τραπέζας σου- πλάτυνον τάς γαίας καί τούς κήπους 
σου είς διάστηρα πολλών ήρερών άνάβα, τέλος, 3ρι- 
αρβεύων ρετά δόξης καί είς τούς ύπερτάτους βα3ρούς 
τών άν3ρωπίνων άξιωράτων- άν δέν έχης 3ησαυρισρέ- 
νην ε’ν τη ψυχη σου την γαλήνην την ε’κ τής άρετής, 
έκδιώξας την ταραχήν τών άλογων πα3ών καί τής 
άπληστίας, όσον ζωρότερον πίνεις τόν κρατήρα τής ευ
τυχίας, τόσον πλειοτέρας καί πικροτέρας έχεις ¿δύνας· 
οίνον ισχυρόν ποτίζεις τόν πυρέσσοντα, ρέλι ταγίζεις 
τόν χολερικόν, ή βούτυρον καί πάχη τόν δυσεντερικόν, 
φλόγα 3έλεις νά ραράνης ε’πιχέων έλαιον. Ταύτην δέ 
την τόσον είς τάς εύτυχίας άναγκαίαν γαλήνην τής 
ψυχής καί άταραξίαν τίς άλλος, άδελφοί, δύναται άλη- 
3ώς νά την προξενήση, καί παροϋσαν νά την διατηρή- 
ση, καί φυγοϋσαν δέ πολλάκις νά την άνακαλέση, είρή 
ή πιστή τοϋ Θεοϋ λατρεία καί προσευχή ;

Ό  δέ τής 3είας λατρείας έρηρος εύτυχής άλλο τί 
δύναται νά ήναι παρά τρισά3λιον άνδράποδον τής ιδίας 
του εύτυχίας; ’Επειδή πώποτε δέν άνυψόνει τόν νοϋν 
πρός τό ρόνον άναλλοίωτον καί αιώνιον *Ον, τόν Θεόν, 
άποβαίνει δοϋλος τής ραταιότητος καί παίγνιον τής 
άστασίας τοϋ κόσρου, συρόρενος, ώς στέλεχος, ή σώρα 
νεκρόν, ύπό τής όρρής τών άλογων αύτοϋ πα3ών, ύπό 
τών άπατηλών καί ψευδών ύπολήψεων τών άν3ρώπων, 
ύπ’ αύτοϋ τοϋ ροϋ καί τής φοράς τών εΰροούντων αύτοϋ 
πραγράτων, είς τήν οποίαν καί έ νοϋς αύτοϋ καί ή ψυχή 
φέρεται ύποβρύχιος. ’Επειδή πώποτε δέν έπικαλε£ται 
οΰδε ρελετα τήν άπειρον άγα3ότητα τοϋ Θεοϋ, άποβαί- 
νει σκληροκάρδιος πρός τούς πλησίον, καί ώρός,'καί 
άγευστος τών γλυκερών τής εΰεργεσίας 3ελγήτρων, πε
ριορίζουν όλας αύτοϋ τάς ένεργείας είς εΰχαρίστησιν τών 
άκορέστων αύτοϋ έπι3υριών. "Ο,τι καλόν άν έχη, όσον 
άν ήναι ρέγα καί πολύ καί άφ3ονον, τό 3έλει ρόνον δι’ 
εαυτόν κάν ποτε ρεταδώση καί είς άλλον κάρρίαν ρα
νίδα, τήν πωλεί βαρυτιρότατα. ’Ολίγον άργύριον, 
ολίγους λόγους ήρέρους καί παρηγορητικούς, καί έν 
πολλάκις βλέρρα ιλαρόν, ρόλις τά χαρίζει, όταν άντι- 
λάβη παχείς καί ρακρούς τής ιδίας άλαζονείας έπαί- 
νους παρά τών, όσοι κατά δυστυχίαν λάβωσι τήν χρείαν 
του, ταπεινούρενοι καί δακρύοντες καί προσκυνοϋντες 
έρπροσ3εν αύτοϋ. Αύτός δε κά3ηται ύπέροφρυς καί 
σόλοικος, ή βαδίζει σοβαρός καί περιβλέπων, πόσοι 
τόν ζηλεύουσιν άπο3αυράζοντες καί ρακρό3εν.

Καί φαίνεται ρέν έξω3εν ρακάριος καί ζηλωτός, άλλ’ 
όταν άνοιξης τάς 3ύρας τής αΰτοϋ καρδίας, τόν βλέπεις
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τρισάθλιον, διότι έχει σύνοικον εν τοΓς ¿γκάτοις καί 
συνδειπνον καί σύγκοιτον την άφρονα κακίαν, ήτις παν- 
ταχού τον συντροφεύει, σύντροφος πικρός καί οδυνηρός, 
καί την νύκτα καί την ημέραν. Σκυ3ρωπαί πλεονεξίας 
η αλαζονείας φροντίδες όργόνουσι βα3έως τδ ρυτιδωμέ- 
νον αύτού μέτωπον* άγριαι πάσης ακολασίας ε’πι3υμίαι 
συνεχώς ¿ξανθούσιν, ώς άκαν3αι, είς την άναιδη καί 
άδικον αυτού ψυχήν μυρμηκιώσιν εις τά σπλάγχνα 
του σκευωριαι και δολοι και ύποψιαι* κατατρωγει την 
καρδιαν του η σκωρία του φ3ονου καί της μνησικακίας* 
δργαί καί όξυ3υμίαι τινάσσουσι τδ σώμά του πολλάκις 
της ηριερας· και οια νυκτος εξοιστρουσι την φαντασίαν
TOD XOCL TOCp&ddODdl TOV D7TVOV TOD TpOpLSpc^V OV îpCüV ά λ -

λο'κοτα φαντάσματα. Οΰτω δε τδ πλεΐστον διάγων, 
άποβαίνει βαρύς μεν καί πικρδς πρδς τούς οικείους 
καί συγγενής, άπιστος δέ πρδς τούς φίλους, αχάριστος 
δε πρδς τούς εύεργέτας, άχρηστος δε πρδς δλον αύτού 
το γ^νος, και άφιλος και άστοργος πρδς πάντας τούς 
άλλους, πλήν μόνον, ώς νομίζει, πρδς εαυτόν μάλλον 
δε, πρδς τδ άθλιον άργύριον, ή άλλο τι της χύτου κτη
νώδους όρέξεως ύποκείριενον, τδ όποιον περί;πει δουλικώ- 
τατα και λατρεύει, καί δια τδ όποιον τιμωρεί καί βα
σανίζει και αύτος εαυτόν. Κάν ποτε ϋποριειδιάση γλυ
κεία τις ελπίς και τερψις εις την καρδιάν του, πάραυτα 
καί ταύτην ε’ξηφάνισε φροντίς τις καί ζάλη λογισμών 
εύετυς εκραγεΓσα, κα3ως ταράσσει την εύδίαν άνεμου 
καταιγίς ε’ξαίφνης άπδ σπηλάδος ε’πιπεσούσα. Καί 
δταν άνενδότως τρυφα, γαστριζόμενος καί κοιταζόμενος 
καί με3ύων εις τάς σωματικάς ήδονάς, ε’ξοπνα πολλά- 
κις, ώς οί με3υοντες άπδ οίνου, κραιπαλών καί όξυρεγ- 
μών καί μελαγχολικός, καί, τίλος, ε’παηδιάζει πρδς 
τδν S-ολερδν κυκεώνα καί την βδελυράν τράπεζαν τών 
ήδη συνει3ισμένων άπολαύσεων* ώστε δεν τον μένει 
πλέον άλλο, είμή νά κατατρώγη καί αύτην την εαυτού 
υπαρξιν. "Ομοιος άρρωστου, του οποίου την γεύσιν δεν 
κεντώσι πλέον τα φαγητά, ριεταλλάσσει καί αύτδς παν
τός είδους τρυφάς, άλλα πρδς όλας ταχέως προσοχθί- 
ζει και σικχαινεται και αγανακτεί* ο τ α ν  δ ο κ η  
ή δ η  π ε π λ η ρ ώ σ 3 α ι ,  3 λ ι β ή σ ε τ α ι .  Θλί
βεται 3εωρων τα έτη του σωρευοριενα περί τδ σεσα3ρω- 
μενον αϋτου σώμα, κα3ώς πίπτουσι περί την παρακαά- 
ζουσαν συκήν ξηρά τά φύλλα τδ φθινόπωρου- καί πάλιν 
βαρυνεται πολλακις τον βιον, και καταραται την ημέ
ραν καί την ώραν τής γεννήσεως αύτού. Καί ή ζωή 
τον ενοχλεί, και ο τάφος τον τρομάζει, τδν τρομάζει 
καί αυτή ή άπλή έννοια του Θεού, άπδ του όποιου 3έ- 
λων χωρίζεται ό ταλαίπωρος. Ά π ό σ τ α ,  κράζει ριετά 
λυσσης καί άπελπισίας, Ά π ό σ τ α  ά π ’ ε μ ο ύ ,  
ο δ ο ύ ς  σου ε ί δ έ ν α ι  ού β ο ύ λ ο μ α ι ·  φύγε μ*, 
κράν άπ* έμού, αιώνιον Ό ν, δεν 3έλω νά σε γνωρίζω* 
οί λογοι σου με φοβίζουσιν, αί ε’ντολαί σου μ* ένοχλού- 
σιν, ή παρουσία σου ταράττει μου τή» συνείδηϊιν* άπο- 
στρέφομαι τήν συνομιλίαν καί τήν λατρείαν σου. Ά ς  
άπο3ανω, κα3ως έζησα, μακράν άπδ σου, είς τάς άνο-

δίας τής άνομίας* Ά π ό σ τ α  ά π’ ε μ ο ύ ,  ο δ ο ύ ς  
σου ε ί δ έ ν α ι  ού β ο ύ λ ο μ α  ι.— O lK O N C h M O S

Η Φ Α ΙΣ Γ Ε ΙΟ Σ  Ν Η ΣΟ Σ Π ΡΟ Σ ΤΑ 
Μ ΕΣΗΜ ΒΡΙΝ Α  ΠΑΡΑ Α ΙΑ  Τ Η Σ  

Σ ΙΚ Ε Λ ΙΑ Σ .

ΕΝΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ίσως πολλοί άπδ τούς ήμετέρους 
άναγνω στας, δτι τδν ’Ιούλιον, 1 8 3 1 , συνέβη πρδς τά  
μεσημβρινά παράλια τής Σ ικελίας εκρηξt-ς ήφαίστειος 
κατά τδ μέσον του πελάγους, καί δτι έσ χη μ α τίσ 3 η  
νήσος ικανού μ εγ!3ους, τήν όπο'αν, άφού διήρκεσεν 
ολίγους μήνας, ε’ξήλειψαν, τέλος, καί κατερρόφησαν τά  
κύματα, ε’ξ ων καί άνεφάνη.

Ά γγλος έμπορος, ό κύριος Wright, διατριβών είς 
την Σικελίαν τδν καιρόν τής ύπο3αλασσίου ταύτης 
ε’κρήξεως (τήν 12-24ην ’Ιουλίου, 1831) καί άπδ περι
έργειαν φερόμενος ε’παινετήν, άπεφάσισε νά ύπάγη πρδς 
έπίσκεψιν του νεωστί άνακύψαντος νησίου. Πρδς τού
το ¿ναύλωσε πλοΐον τήν 24ην Αϋγούστου (τεσσαράκοντα 
τρεις ημέρας μετά τήν πρώτην έμφάνισιν τής νήσου) 
είς τήν Σιάκκαν, Sciacca, ¿πί τού μεσημβρινού παρα
λίου τής Σικελίας, καί μετά ίχνογράφου, ιατρού, και 
τινων άλλων Σικελιωτών, ϋπήγεν είς ζήτησιν του άντι- 
κειμένου, τδ όποΓον τότε διήγειρε τοσαύτην έκπληξή 
καί τοσούτον φόβον.

Έξέπλευσαν δέ άπδ τήν Σιάκκαν είς τάς ε’ννέα τδ 
εσπέρας. Ή  σελήνη τερπνώς ε’φεγγοβόλει επί τών 
ύδάτων, καί άπόγειος αυρα ταχέως προήγεν αυτούς. 
Μετά τινας ώρας ό Ά γγλος καί οί άλλοι ε’πιβάται 
άπεκοιμή3ησαν ολίγον δέ πριν ό ήλιος άνατείλη, , «?ύ- 
πνισαν αυτούς αί του ηφαιστείου ε’κρήξεις, καί σηκω3έν- 
τες ίδαν, μικρόν άπέχοντας, δύο λόφους μέ καπνού στή
λην άνω3εν αύτών. Ή  περίεργος νήσος τής Ιΐαντελ- 
λαρίας, ήτις κατά τδ φαινόμενον όμοιοτρόπως ε’γεννή3η 
οι ΰπο3αλασσιου εκρηξεως, μολονοτι τωρα κατοικεΐται 
καί μερικώς καλλιεργείται, ε’βλέπετο μακράν πρδς 8υ- 
σμάς. Έλογαρίαζαν δτι είχαν πλεύσειν περί τά τριά
κοντα έξ μίλια, καί δτι ή νέα νήσος άπεΐχεν ίσα σ χ ε 
δόν άπδ τήν Σιάκκαν καί τήν Παντελλαρίαν. Ε ίχε 
δ’ ¿ξέλ3ειν άπδ σύρτιν άμμώδη, ήτις πρότερον έκαλύ- 
πτετο (4ν καί όχι μέ βα3ύ νερδν) ύπδ τής 3αλάσσης, 
καί ήτο πασίγνωστος εις τούς ναύτας ύπδ τδ όνομα 
Νεριτα. Καί αυτή δέ ή συρτις, ικανήν έχουσα έκτα-
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σιν, είναι πι9**νώς γέννημα προτέρου τινδς ηφαιστείου 
σπαραγμού.

Τδ πλοιάριον ταχέως προσήγγιζεν είς τήν νήσον- 
δτε δ’ άπεΐχεν ολίγα, μόνον κωπία, άνετειλεν ό ήλιος 
όπισθεν του μαύρου κρατήρος, άποκμλύπτων τδ σχήμά 
του, καί μεγαλοπρεπέστατα διά του καπνού λάμπων. 
Τήν έξέτασιν ήρχισαν κατά τδ βορειοδυτικόν μέρος, 
δπου τδ ήφαίστειον παρεστάνετο ώς στρογγύλος λόφος, 
περί τούς 120 πόδας ύψούμενος υπέρ τήν επιφάνειαν 
τής 3αλάσσης* άλλ’ εμπόδισε τήν εκεί άπόβασιν πυ
κνόν τι νέφος λευκού καπνού, άπδ τήν πλευράν του λο- 
φου ε’ξερχόμενον, είς τδ αύτδ επίπεδον με τήν θάλασ
σαν. "03εν ¿κωπηλάτησαν τδ πλοιάριον κύκλω τής 
νήσου, περί τούς είκοσι πόδας έξ αυτής άπεχοντες, 
έωσοΰ έφ3ασαν είς τήν βορειανατολικήν άκραν, τήν 
όποίαν εύρηκαν πόδας τινάς ύψηλοτέραν παρά το 
ήδη ε’ξετασ3έν μέρος, καί προσέτι άνεκάλυψαν επίπεδον 
άμμώδη άκτήν, ήτις ε’φαίνετο καλός τόπος δι’ άπο- 
βασιν. Άλλ’ οί ΣικελιώτΛι δέν ε’τόλμων νά πατή- 
σωσιν είς τδ νίον τούτο τής φύσεως προϊόν, εκ φόβου 
μήν ή3ελε τούς καταπίειν ή άπαλή άκόμη νεογέννητος, 
στερεά. Τέλος όμως είς τών ναυτών, 3αρρυνόμεν«ίς 
ύπδ τού "Α γγλου εμπόρου, ε’πήδησεν εις τήν ξηράν, 
κχ\ ηϋρεν άρκετά σταθερόν πάτημα. Ό  "Α γγλος  ήκο- 
λού3ησεν άμέσως. Ό  ναύτης, ό φανείς τολμηρότερος 
τών συντρόφων αύτού, ¿δειλία μ’ δλον τούτο ν’ άπομα- 
χαονθη εκ τού πλοιαρίου, ή νά άναβη τήν τού ήφαι- 
στείου πλευράν. Ό  έμπορος λοιπόν προέβη μόνος ολίγα 
βήμ.ατα, καί ίδών στιλπνούς τινας κίτρινους λί3ους 
πολύ παρεμφέροντας με χρυσόν, συνήγαγε μερικούς, 
καί ε’ξεφώνησε, 4 Τρίξετε ! τρέξετε ! φίλοι μου! ίδου 
χρυσίον ! ιδού χρυσίον ! ’ Ό  πειρασμός οϋτος ήτον 
ακαταμάχητος* πας ενας άφήκε τδ πλοιάριον, ή, 
νά μεταχειρισ3ώ τάς λέξεις ένδς τών Σικελιωτών τής 
συντροφιάς, 4 δλοι ¿πήδησαν είς τήν ξηράν, ώς τοσοι 
διάβολοι άφρόντιδες τής ζωής, από τήν ε’πι3υμίαν ν’ 
άποκτήσωσι μέρος τού 3ησαυρού.’ (’Εδώ ¿μπορούμεν 
νά ε’ν3υμίσωμεν τούς άναγνωστας δτι οί Σικελιώται 
καί Νεαπολΐται κοινώς πιστεύουν, δτι ε’νίοτε ¿κπέμπεται 
χρυσός άπδ τά ηφαίστεια. Ηδε Σελ. 152 τού παροντος 
τόμου τής Άπο3ήκης.) Ταχέως όμως ¿νόησαν τήν 
άπάτην άλλ’ εύρόντες δτι πούποτε δέν ε’βυ3ίζοντο 
ύπέρ τάς πτέρνας είς τήν άμμώδη γήν, άφόβως ήκο- 
λσύ3ησαν τδ παράδειγμα τού Ά γγλου, καί άνέβησαν 
τδν. λόφον κατά τδ μέρος δπου ήτο χαμηλότερος. Φ3ά- 
σαυτες δ’ άνω μέ τινα δυσκολίαν, έστεκαν ε’πί τών 
χειλέων κρατήρος, έκατέρω3εν έχοντος κώνον ή κορυ
φήν ύψηλοτέραν. Τδ σχήμα του κρατήρος ήτο πολυ 
άτακτον ε’ντδς αύτού, καί τεσσαράκοντα πέντε ποδας 
κάτω τού χείλους ή τής άκρας δπου εστεκαν, καί σχεδόν 
είς τδ αύτδ ε’πίπεδον με τήν ¿πιφάνειαν τής 3αλάσσης, 
Ιδαν δύο λιμνία παφλάζοντος ΰδατος. *Εν τών λιμνίων 
τούτων ήτο περίπου εκατόν πεντήκοντα ποδών τήν 
περιφέρειαν, τδ δε άλλο ούχί πλέον τών τριάκοντα.

Ε ίς τδ πρώτον τού υδατος τδ χρώμα ήτον άνοικτόν 
κίτρινον, είς τδ δεύτερον κοκκινωπόν κίτρινον* έβραζαν 
δέ τήδε κάκεΐσε, καί άνέπεμπαν άτμόν.

*0 πλοίαρχος (Μελιταΐος) τολμηρώς άνέβη είς τήν 
κορυφήν τού ύψηλοτέρου κώνου— κατόρθωμα οχι άκιν- 
δύνως γενόμενον, καθότι πρδς τδ μέρος ¿κείνο ή νήσος 
κατέβαινε σχεδόν κατά κά3ετον είς τήν 3άλασσαν, 
τής οποίας τά κύματα είχαν ήδη άρχίσειν νά τήν 
άφανίζωσι, καί κάποτε άφήρπαζαν μεγάλους όγκους 
διαμιάς.

Ό  "Α γγλος  καί οί μετ’ αύτού ύπέστρεψαν είς τήν 
λωρίδα τού αίγιαλού, δπου τδ πλοιάριον ήτον ήσφαλισμέ- 
νον, καί διεσκέδαζαν, έξετάζοντες καί συλλέγοντες τά 
ε’κεΐ άποτε3ειμένα περίεργα, ο:ον, στάκτην, λιθάρια, 
μύδρους, κτλ ., εωσού κροτοθόρυβος καί καπνός, μετά  
δριμυτάτης 3ειώδους οσμής, προήλ3ον ε’κ τού κρατήρος, 
καί ήνάγκασαν αυτούς νά ε’πιβιβασ3ώσι. ΙΙεριεκω- 
πηλάτησαν δέ είς τήν νοτιανατολικήν άκραν τής νήσον, 
δπου εύρηκαν άλλην άκτήν ε’πίπεδον, κείμενον δ’ ε’π 
αυτής, ήμι3ανή καί ναρκωμένου, μέγιστον ξιφίαν, ώς 
είκοσιπέντε όκάδας ζυγίζοντα. Έ πεσε δέ είς τήν 
συμφοράν ταύτην ό ίχ3ύς, κα3δ ύπερπλησιασας εί τδ 
ζεστόν καί μολυσμένον ύδωρ, τδ όποιον πανταχό3ϊν 
κατά τδ μάλλον καί ήττον τήν νήσον περιεκύκλου. Τω
όντι, κινήσαντες ε’ντεύ3εν πρδς έξακολού3ησιν τού περί- 
πλου, ήναγκάσ3ησαν νά ¿κβώσιν ώς εν μίλιον είς το 
πέλαγος, διά ν’ άποφύγωσι νέον ύπο3αλάσσιον κρατήρα, 
έκεΐ σχηματιζόμενον, αί τού οποίου εκρήξεις είχαν 
ριεταβάλειν τδ χρώμα τών κυμάτων άπδ γαλανόν είς 
βα3ύ κίτρινον, καί είς διάστημα ήμίσεως μιλίου 
εκαμναν αύτά ν’ άφρίζωσι καί νά βρόχωνται φοβερω- 
τατα. Άκόμη δέ καί δ3εν τδ πλοιάριον αυτών διέβη, 
τόσον πεπληρωμένος 3είου ήτον ό άήρ, ώστε σχεδόν 
Ιπνιγεν αύτούς. Ένω δέ περιέπλεαν ταύτην, τήν 
νοτιοδυτικήν άκραν, εβλεπαν άπειρα καπνού νεφη, ποτ* 
μεν λευκά, ποτέ δέ μαύρα, άπδ σχισμήν, τροπον τινα, 
τού πελάγους ¿ξερχόμενα, άναβαίνοντα δέ είς 200t) 
ποδών ύψος.

Περιελ3όντες τήν νήσον ολόκληρον, έξηκρίβωσαν δτι 
ε ί χ ε  σχήμα σφαιρικόν, ήτο δε τήν περιφέρειαν ως δύο 
μιλίων, πλήν ήλαττούτο κα3ημέραν. Φαίνεται δε οτι 
όχι μόνον αυτούς ε’κίνησεν είς περιέργειαν τδ καινόν 
ήφαίστειον, άλλά καί τρυγόν* τινά ειλκυσε" κα3οτι, 
άποβάντας νά ¿ξετάσωσι μέρος τι, εχαιρέτησεν αύτους 
άπδ τήν κορυφήν τής νήσου πτηνόν τού ήμερου ¿κείνου 
είδους μέ τήν μελαγχολικήν αύτού φωνήν, έπειτα δ 
άμέσως έγινεν άφαντον.

Τήν 27ην ’Οκτωβρίου, 1831, τδ άτμόπλουν, Φραγ
κίσκος Πρώτος, άνεχώρησεί έκ τής Νεαπόλεως ¿ξεπί
τηδες διά νά ίπισκεφ3η τρ ήφαίστειον, κλη3έν ύπδ τών 
Νεαπολιτών Νήσος Φερδινάνίειος. Ε ίς τδ διάστημα 
δέ τών δύο μηνών, οίτινες είχαν παρέλ3ειν άπδ τής 
έπισκέψεως τού κυρίου Wright, ή νήσος είχε καταντή- 
σειν είς εν έβδομον τής κατ’ ¿κείνην τήν ¿πίσκεψιν ί.
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περιφέρειας της. Κορυφαί καί υψώματα είχαν κατα- 
ποντισΒήν —  δεν έμενε παρα εν, πολύ χαμηλωμένον, 
και μηδόλως πλέον παρομοιαζον κρατήρα ήφαίστειον. 
Τούτο άνυψούτοείς το κεντρον της νήσον ήτο δε κατά 
τδ σχήμα κώνος άτακτος, καί συνίστατο άπδ λεπτήν, 
βαρεΓαν, μελαιναν άμμον, καί σκωρίας πολύ εύΒρύπτους. 
'Όλον το ε’πίλοιπον της νήσον ητον ε’πίπεδον, μόλις άνώ- 
τερον της Βαλασσίου ε’πιφανείας. Με τον παραμικρόν 
άνεμον τα κύματα κατέκλυζαν ολον τδ χααηλόν τούτο 
μέρος, το οποίον, ως ο λοψος, σννιστατο άπδ μελαιναν 
άμμον και σκωρίας, μεμιγμένας τηδε κάκεΓσε με κλά
σματα λάβας, πολύν σίδηρον περιεχοντα- Καπνδς 
τοτε οεν εςηρχετο απο κάνεν μέρος της νήσον, άλλ’ 
οπου καί άν έσκαπταν ολίγον είς τδ πεδίον, έξέφευγεν 
‘σΧυΡα $ spy-y μετα καπνού. Εμενε, μ ’ δλα ταύτα, εΐσ- 
ετι λιμνιον τι, τα υδατα τού όποιου ε’φαίνοντο, ε’κ τού 
ατμού οστις επανεπαυετο είς τήν έπιφάνειάν των, άκό- 
μη να βράζωσι. Τά νερά ταύτα είχαν μεταβάλειν τδ 
χρώμα εκ κίτρινου είς μελάγχροινον μαύρον. Έξηκρι- 
βωΒη δε οτι ησαν Βαλασσια, συμμεμιγμένα με ΒεΓον 
και άλλας ηφαιστειους υλας, έκ των όποιων ευκόλως 
απελυοντο. Κατέναντι του λιμνιου τούτου, ολίγους δε 
ποδας μακραν τού αιγιαλού της νήσου ώς υπήρχε τότε, 
ή  ̂ Βαλασσα δια μερικόν διάστημά ητον ¿σκεπασμένη 
με στιλπνόν τι γαλανόν ελαιώδες ρευστόν, ε’πιφέρον 
άκρφώς τδ ίδιον γαληνίζον άποτίλεσμα, όποΓον τδ ίλαι- 
ον όταν ριφΒη επί των κυμάτων. ΠιΒανόν δε νά ητο 
π ε τ ρ ε λ α ί ο υ  το ρευστόν τούτο, ομοιον ¿κείνου, τδ 
όποΓον εύρίσκεται πλέον εις την επιφάνειαν τού Κόλπου 
της Νεαπολεως, παρα τας ρίζας τού όρους Βεσουβίου, 
και εις την γειτονιάν των περισσοτέρων ηφαιστείων.

Η ουτικη πλευρά του κεντρικού γήλοφου ητον ¿σκε
πασμένη άπδ τέφραν ήφαίστειον καί άλατώδη έξάνΒη- 
σιν, το λευκόν της οποίας χρώμα περιέργως πως άντι- 
παρεβάλλετο μέ̂  την ζοφεράν μελαιναν όψιν όλου τού 
λοιπού κώνου. Ενω δέ οί ε’κ τού άτμοπλόου άνέβαιναν 
τδ όρος, εύρηκαν δύο σανίδια βαΒέως είς την άμμον 
έμπεπηγμενα.^ Επί τού πρώτου ήσαυ καταγεγραμμένα 
τα ονοματα δυο μελών της Γαλλικής Ακαδημίας· ε’πί 
δε τού δεύτερον τδ όνομα Αυστριακού βρικίου καί τδ 
όνομα τού πλοιάρχου του, οίτινες είχαν όλοι έπισκε- 
φΒην το νησίον μετά την εκστρατείαν τού κυρίου Wright. 
Ητο δε πασιδηλον ότι τδ ε’πίπεδον μέρος της νήσου 
ταχέως ηφανίζετο, ' τι ^  ε>|άλειψιν
εκτεΒειμενος καί ό λόφος είς των κυμάτων την άμεσον 
ορμήν, δεν  ̂ ήούνατο, άπδ την έλαφρότης» καί τδ ευ- 
Βρυπτον^ της άποτελούσης αύτδν Ιλης, ν’ άντισταΒη 
πολυ χρονου διάστημα είς την προσβολήν των. Έσυμπε- 
ραναν λοιπον, οτι είς ¿λίγους μήνας ή νησοε δεν ηΒελε 
πλέον υπάρχει ν· καί τωόντι, μετά όλιγωτάτους μήνας, 
οτε ο κύριος W nght ¿πλευσεν άπδ τδ μέρος τούτο της 
Μεσογείου, το μεταξύ της Σιάκκας καί Παντελλαρίας 
πέλαγος ητο διολου καΒαρδν, καί δεν ¿μενεν ούτε τδ 
ελαχιστον^ης. νήσου Γχνος. Δεν έλαβεν όμως εύκαι-

ρίαν νά έξετάση μ έ χ ρ ι  πόσου ή τού ηφαιστείου ε’κτριβη 
εβ λαψε την υποκάτω σύρτιν.

Οπουοηποτε και άν στρέψη τούς όφΒαλμούς ό περι
ηγητής ε’πί των παραλίων τη ς ' Σικελίας, ευρίσκει δείγ
ματα μελαγχολικά των της ηφαιστείου ενεργεί ας τρο
μερών αποτελεσμάτων. Καί αυτή ή πόλις Σιάκκα, 
δΒ-εν ¿ξεκίνησεν ό κύριος Wright νά έπισκεφΒη τδ και
νόν ηφαιστειον, περικυκλουται ΰπδ Βερμων πηγών, λάκ
κων άσφαλτου, και σπηλαίων Βειου έτι καπνίζοντος· 
προ π^ντε οε περίπου εκατονταετηρίδων κατεστράφη 
ολοτελα ΰπο εκρηςεως, και μολονότι άνεκαινίσΒη, ποτέ 
δεν άνέλαβε την προτέραν ευδαιμονίαν της. Ό  πλη- 
Βυσμός αύτης, 60,000 την καιρόν της φοβερίς κατα
στροφής, μόλις συμποσούται τώρα είς 18,000.

κ ρ ε λ ι α ς τ α ι  γ ε φ τ ρ α ι  τ ω ν  ι μ α λ α ι ω ν .

Ε ι ς  άρμοδιον τι μέρος, όπου είναι στενώτερος ό πο
ταμός, καί όπου βράχοι κρέμανται άμφοτέρωΒεν ύπέρ 
τού ρύακος, προσηλόνεται άριζοντείως ισχυρά τις δοκός 
επάνω η όπισΒεν δύο κρατερών πασσάλων, οίτινες ¿μ
πήγονται είς άμφότερα τά χείλη τού ποταμού’ περί τάς 
οοκους οε τα^τας βαλλ.ονται σχοινιά, φΒάνοντα ε’κ της 
μιας είς την άλλην όχΒην, σφιγγόμενα δέ καί τανυό- 
μενα απο ειοος τι εργάτου. Ιο σχοινιον, τδ πρδς κα
τασκευήν της γέφυρας χρησιμεύον, είναι γενικώς άπδ 
δυο εως τρεις οακτυλ.ους την περιφέρειαν, συστρέφεται 
δε τούλαχιστον εννεάκις η δεκάκις άσφαλείας χάριν. 
1 α συνηγμένα ταύτα σχοινιά διαπέρνα κορμός ξύλου, 
κοίλωμα εχων είς τδ μέσον ήμικυκλοειδές καί άρκετά 
μεγάλον, ώστε νά γλίστρα μετ’ ευκολίας· πέριξ δέ τού 
κορμού τούτου κρεμάζονται σχοινιά, ε’πί των οποίων κα- 
Βιζουν οί διαβάται, μέ τάς χεΓρας αύτών τδ άνω μέρο; 
περιλαμβάνοντες, ώστε νά μη κινώνται· άλλ.ο σχοινίον, 
προσηλωμένου είς έκαστον άκρον τού ξυλίνου κορμού, 
καί είς έκάστην όχΒην ε’κτεινόμενον, χρησιμεύει διά 
νά σύρωσιν αυτόν καί τούς είς αύτδν πρΛΡρτημένους 
διαβάτας ε’κ της μιας είς την άλλην ‘τού ποταμού 
πλευράν.

* Ή  σχοίνινος γέφυρα είς τδ 'Ραμπώριον,’ λέγει πε
ριηγητής^ Αγγλος, * ητον ολίγον τρομακτική, καΒότι ό 
ποταμός ρεει με φοβερωτάτην όρμήν· τά σχοινιά, μολον- 
οτι περι το κεντρον κλίνουν είς τδ υδωρ, είναι άπδ τρι
άκοντα εως τεσσαράκοντα πόοας^ϋπεράνω αυτού ύψω-
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μένα- τδ διάστημα είναι άπδ ε’ννενήκοντα εως εκατόν 
υαρδών. ΤΗτο δέ νόστιμον νά βλέπη τις διαφόρους τών 
εκ τού πεδίου Βεραπόντων μας όπλιζομίνους μέ άνδρεί- 
αν, ώστε ν’ άποτολμήσωσιν είς τον καινόν τούτον τού 
διακομίζεσΒα,ι τρόπον πρέπει δέ νά ομολογήσω ότι, 
άν καί πρόδηλον ότι δεν ετρεχέ τις μέγαν κίνδυνον, μ’ 
όλ.ον τούτο μ’ ¿κυρίευσαν αίσΒήματα όχι πολλά ευάρε
στα-, ότε πρώτον έκάΒισα είς την μηχανήν νά διαπε
ράσω τδν Συτλίϊον. ΈμάΒαμεν όμως ότι συμβαίνουν 
κάποτε δυστυχήματα’ μόλ.ις πρδ δώδεκα μηνών Βραχ- 
μάν τις, φορτώσας τά σχοινιά μέ παραπολύ βάρος, καί 
συνοδεύσας ό ίδιος τάς πραγματείας, Ιπεσεν είς τον 
ρύακα, άφηρπάσΒη, καί κατεκομματιάσΒη.’

ΤΕΚΝΟΝ ΘΑΥΜ ΑΣΙΩΝ.

Ρ Ι Κ Α Ρ Λ Ο Σ  Ι Ω Α Ν Ν Ο Τ  Ε Γ Ε Λ ϊ Ν Ο Τ .

Α γ γ λ ο ς  σοφές τής δεκάτης έβδομης εκατονταετη
ρίδάς, ό ’Ιωάννης Εύελύνος, είχεν υιόν, πενταετή άπο- 
Βανόντα, τού όποιου ήσαν σχεδόν τεράστιοι αί νοητικαί 
δυνάμεις. Έ κ  τών ’Απομνημονευμάτων καί τής ’Αλ
ληλογραφίας τού πατρδς λαμβάνομεν τά έξής περί τού 
Βαυμασίου τέκνου'—

1652. Αύγουστου 24. Τδ πρώτον μου τέκνον, υίδς, 
έγεννήΒη καΒαυτό είς την μίαν ώραν. Σεπτεμβρίου 2, 
¿βαπτίσΒη καί ώνομάσΒη 'Ριχάρδος.

1658. Ίαν. 27. ΆπέΒανεν ό φίλτατος υιός μου 'Ρ ι
χάρδος, μέ Βλίψιν ήμών άνέκφραστον ητο μόνον πέντε 
χρόνων,πέντε μηνών,καί τριών ημερών άλλ’ είς τήν απα
λήν ταύτην ήλικίαν είχε τεράστιον εύφυΐαν καί νοητικήν 
δυναμιν, γνώσεις άπιστεύτους, καί άγγελικήν ωραιότη
τα. Είχεν άποστηΒίσειν όλην τήν κατήχησιν· τριετής, 
άνεγίνωσκεν ε’λευΒέρως τά ’Αγγλικά, Γαλλικά, Λατι
νικά, καί ΓοτΒικά γράμματα, μέ άκρίβειαν προφέρων 
τάς τρεις πρώτας γλώσσας. Πριν τού πέμπτου έτους, 
ή κατά τδ ετος αύτό, όχι μόνον άνεγίνωσκε τά περισ
σότερα χειρόγραφα, άλλά καί ήδύνατο νά κλίνη όλα 
τά ονόματα τής Λατινικής γραμματικής, καί προσέτι 
όλα τά ομαλά ρήματα, καί τά πλειότερα έκ τών άνω- 
μάλων’ είχε μάΒειν εκ στήΒους όλον σχεδόν τδ γλωσ
σάριου τών Λατινικών καί Γαλλικών πρωτοτύπων λέξε
ων, έκαμνε σύνταξιν όρΒώς, μετίφραζεν ’Αγγλικά είς 
Λατινικά, καί τδ άνάπαλιν- ε’νόει τήν ε’ξάρτησιν καί 
χρήσιν τών άναφορικών, τών ρημάτων, ούσιαστικών, 
¿λλείψεων, καί πολλών σχημάτων και τρόπων ήρχιζεν 
ήδη νά γράφη, καί είχε κλίσιν ίσχυράν πρδς τήν Ε λ 
ληνικήν γλώσσαν. Θαύμα ητον ¿πόσους στίχους ήδύ
νατο ν’ άποστηΒίση, καί πόσα μέρη δραμάτων ένΒυ- 
μεΓτα, τά όποΓα και ΰπεκρίνετο αύτδς δ ίδιος· ότε δέ 
μίαν τών ήμερών, κρατών τις βιβλίον Λατινικόν, είπε 
πρδς αύτδν έρωτήσαντα, ότι ητο κωμωδία, πολύ δυσκο- 
λωτέρα παρά νά τήν έννοήση, εκλαυσεν άπδ τήν λύπην 
του» ’Εκπληκτική άληΒώς ητον ή παρ’ αύτού κατάλ
ληλος έφαρμογή μύΒων καί έπιμυΒίων,— καΒότι είχεν

άναγνώσειν τδν Αίσωπον ητο δέ καί Βαυμασίως πως 
διατεΒειμένος είς τά μαΒηματικά, διάφορα τού Εύκλεί- 
δου προβλήματα γνωρίμων ε’κ στήΒους, τά όποια παι- 
διάς χάριν είς αυτόν άνεγνώσΒησαν εκαμνε δέ γραμ- 
μάς, καί άπεδείκνυεν αύτά.

'Ως πρδς εύσέβειαν, Βάμβος διτ,γειρχ,ν αί τής Γρα
φής ε’φαρμογαί του, και ή πρώιμος αύτού κατάληψις τού 
ιστορικού μέρους τής Παλαιας καί Νέας ΔιαΒήκης, 
καί τού πώς ό Χριστός ήλΒε νά έξαγοράση τήν άνΒρω- 
πότητα. Ούτοι καί οί τοιούτοι φωτισμοί, παραπολύ 
τήν ήλικίαν καί τήν πείραν αύτού ύπερβαίνοντες, πρδς 
τουτοις δέ καί τδ χαρίεν τού τρόπου καί τής διαγωγής 
του, δεν ήμπόρουν νά μή κάμωσιν άνεξάλειπτον ε’ντύ- 
πωσιν είς τδ πνεύμά μου.

Άκούσας ποτέ ότι Κουάκερός τις ε’νήστευσε πολλάς 
ήμέρας, 4 Δεν είναι παράξενον,’ είπε· 4 διότι ό Χριστός 
λέγει, Ούκ ε’π’ άρτω μόνω ζήσεται άνΒρωπος, άλλ’ ε’πί 
παντί ρήματι Θεού.’ Αύτδς ό ίδιος εξέλεγε τούς πλέον 
κατανυκτικούς ψαλμούς καί κεφάλαια έκ τού ’Ιώβ, καί 
άνεγίνωσκεν αύτά είς τήν Βεράπαιναν τδν καιρόν τής 
άσΒενείας του, λίγων πρδς αύτήν, περίλυπον ούσαν, 
ότι όλα τά τέκνα τού Θεού πρέπει νά ύποφέρωσι Βλίψιν. 
Τάς ματαιότητας τού κόσμου κατέκρινεν αύστηρώς, 
πριν γνωρίση εξ αύτών όποιαν δήποτε.

Πολλάκις παρεκάλει τούς είς ε’πίσκεψιν ερχομένους 
νά προσευχηΒώσι πλησίον του- εν δ’ ετος πριν άρρω- 
στήση, τούς επαιρνεν είς γωνίαν τινά τού οίκου, ώστε 
νά προσευχηΒώσι μετ’ αύτού μόνου. Πόσον εύγνωμό- 
νως ε’λάμβανε νουΒεσίαν, πόσον ταχέως ε’φιλιόνετο! 
πόσον αδιάφορος, πλήν πάντοτε ιλαρός! Σοβαρώς συν- 
εβούλευε τδν άδελφόν του Ίωάννην, ύπέφερε τάς ε’νο- 
χλησεις του, και ελεγεν ότι παιδίον ητον άκόμη.

*Αν ήκουε περί τίνος νέου πράγματος, ή εβλεπεν 
αύτδ, δέν ήσύχαξεν εως νά μάΒη πώς εγινεν όσα 
δύσκολα τδν έτύχαιναν είς βιβλία, τά Ιφερε πρδς ήμας 
δι’ ε’ξήγησιν. Ε ίχε μάΒειν εκ στήΒους διαφόρους Έ λ- 
ληνικάς καί Λατινικάς ρήσεις, τάς οποίας Βαυμασίως 
έφήρμοξεν. Ή τον όλος ζωή, όλος ώραιότης, ούδόλως 
δύσκολος, κατηφής, ή παιδαριώδης είς ό,τι έλεγεν ή 
έπραττε. Τήν υστέραν φοράν ότε ΰπήγεν είς τήν έκ- 
κλησίαν, τδν ήρώτησα, κατά τδ σύνηΒες, τί ε’νΒυμεΓτο 
άπδ τήν διδαχήν· 1 Δύο καλά, πάτερ,’ άπεκρίΒη· 4 τδ 
καλόν τής προσευχής, καί τδ καλόν τής δόξης,’ με ¿ρ- 
Βήν περίληψιν τών όσα ¿ .ίεροκήρυξ είπε.

Τήν προτεραίαν τβύ Βανάτου ’μ’ έκάλεσε, καί μ* 
τρόπον παρά. τδν συνήΒη σ'πσυδαιότερον μέ είπεν ότι, 
άν καί τόσον ακριβώς ήγάπων αύτδν, άνάγκη πάσα, 
μ’ όλον τούτο, νά δώσω τδν οίκον, τάς γαίας, καί όλα 
τά καλά μου, είς τδν άδελφόν του ’Ιάκωβον αύτδς τ ί
ποτε δέν ήΒελ* λάβειν τήν δέ πρωίαν τής έπαύριον, 
κακώς εχων, καί πεισΒείς άπ’ εμέ νά κράτη ύπδ το 
¿πάπλωμα τάς χεΐράς του, ήρώτησεν άν ε’συγχώρεΓτο 
νά προσευχηΒη μή τάς χεΓρας άσυνδέτους· καί μετ’ 
ολίγον, πολύ στενοχωρημένος, άν δέν έπρόσκρουεν είς
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τόν Θεόν, τόσον συχνά μεταχειριζόμενος το άγιον αύ
τοΰ όνομα, ενώ έπεκαλείτο την βοήΒειάν του;

Τ ί νά είπω περ'ι των συχνών αύτοΰ κατανυκτικών 
εκφωνήσεων ; 1 Ίησοΰ γλυκύτατε, ίλάσΒητί [/.οι, ρΰσαί 
με, άφες τάς αμαρτίας μου ! οί άγγελοί σου άς με δε- 
χΒώσι- μνήσΒητί μου !’ Τόσον μικρός, καί τόση γνώ- 
σις· τόση ευσέβεια, καί τόση άγάπη ! Ά λλ’ ουτω προ- 
ετοιμάσας αυτόν ό Θεός διά την ε’πουράνιον βασιλείαν, 
δέν ήΒελε πλέον νά τόν άφήση μέ ήμας, τους άναξίους 
τών καρπών, όσους ύπέσχοντο τοιαΰτα σπανιώτατα 
,ανΒη. Τοιοΰτο τέκνον ποτέ δεν Γδα· διά τοιοΰτο τε- 
κνον ευλογώ τόν Θεόν, εις του οποίου τόν κόλπον τώρα 
εύρίσκεται. ΕιΒε ε’γώ καί οι μ ετ’ εμοΰ νά γένωμεν 
ώς τό παιδίον τοΰτο, τό όποΓον τώρα άκολουΒεί τό τέ
κνον Ίησοΰν, τόν Ά μ νόν του Θεοΰ, με λευκόν ίμάτιον 
δ,που καί αν ύπάγη. Ναι, Κύριε Ίησοΰ, γενηΒήτω 
τό Βέλημά σου! Συ μάς τόν Εδωκες, σύ μάς τόν Επή- 
ρες. Ευλογηριένον άς ηναι τό όνομα τοΰ Κυρίου. Αμήν.

Ο ΣΧ Ο Λ Α ΣΤΙΚ Ο Σ.

Σ χ ο λ α σ τ ι κ ό ς  κυρίως Εσήμαινε τόν διατρίβοντα 
εις τά σχολεΓα χάριν παιδείας, και ήτο συνώνυμον τοΰ 
παλαιοτέρου Σχολαστής, η ΜαΒητής, τοΰ ονομάζομε- 
νου, κατά φθοράν της Ελληνικής λέξεως, από τους 
Ίταλοός Scolare, άπό τούς Γάλλους Ecolier, άπό τούς 
'Αγγλους Scholar, καί άπό τούς Γερμανούς Schiller.

Καί Επειδή οί παιδευόμενοι εις τά σχολεΓα ύποΒέ- 
τανται φίλοι των λόγων, καί γίνονται τοιοΰτοι, ε’κατάν- 
τησε τό Σχολαστικός νά σημαίνη τό Λόγιος, ή Σπου
δαίος, η κοινότερον Γραμματισμένος. Ε ις ταύτην την 
σημασίαν ΕμεταχειρίσΒησαν ό Ιερώνυμος, καί άλλοι 
σύγχρονοί του συγγραφείς, εις τόν παρακμάζοντα Λατι
νισμόν, τό Scholasticus.

Ά λλ’ οί λόγιοι, ώς τό φανερόνει καί τόνομα, ώνο- 
μάσΒησαν ούτως καί δι’ αύτόν άκόμη τόν προφορικόν 
λόγον, ήγουν διότι παρά τούς άλλους εύκολώτερον αυτοί 
καί εύφραδέστερον εκφράζουν της ψυχής των τά νοήμα
τα- Έ κ  τούτου τό Σχολαστικός έγινε συνώνυμον τοΰ 
'Ρήτωρ. Εύρίσκονται καί ταύτης της σημασίας τοΰ 
Scholasticus παραδείγματα εις τόν παρακμάζοντα Λα
τινισμόν.

Ά λλ’ Επειδή η ρητορική δύναμις τοΰ λόγου χρησι
μεύει πολύ εις τά κρισόλογήματα, έφτασε τό Σχολα
στικός νά σημαίνη *καί τόν Δικολόγον ή Συνήγορον. 
Ό ταν ή ε’ν Σαρδικη ,«ύνοδος εις τόν δέκατον αυτής 
κανόνα λέγη, Σχολαστικός άπό τής άγοράς, νοεΓ τούς 
δικολόγους, ώς όρΒώς τό Εξηγεί ό Σουϊκήρος, καί όχι 
άπλώς τους περί λόγους σχολάζοντας, ώς ε’νόμισεν ό 
Ζωναράς. Ό  είς τοΰ ’Ιουστινιανού τούς χρόνους άκμά- 
σας ιστορικός Ά γαΒίας Επονομάζεται Σχολαστικός· 
καί τοΰτο σημαίνει ότι ήτον-είς τά κριτήρια δικολόγος.

Ά πό τούς δικολόγους ¿πέρασε τονομα καί είς αυτούς 
του£ κριτάς, ήγουν Εγινε συνώνυμον τοΰ Δικαστής.

Ε ίς ταύτην τήν σημασίαν νομίζει ό Σουϊκήρος ότι πρέ
πει νά νοήται ό Σχολαστικός Δομιτιανός, προς τόν 
όποΓον γράφονται αί δύο τελευταΓαι τοΰ Συνεσίου ε’πι- 
στολαί. ΠείΒομαι χωρίς δυσκολίαν ότι ώνομάζοντο 
καί οί δικασταί Σχολαστικοί· ότι όμως συνάγεται άπό 
τοΰ Συνεσίου τάς ¿πιστολάς, περί τούτου δεν είμαι πλη- 
ροφορημένος άκόμη.

Ε ίς τήν πρώτην σημασίαν ίδαμεν τόν διατρίβοντα 
είς τά σχολεΓα διά παιδείαν, όνομαζόμενον Σχολα
στικόν. Ά λλ’ ή παιδεία Ενδέχεται νά ηναι κακή, δι’ 
αυτήν αυτής τήν φύσιν, ώς Επρεπε νά ηναι ή παραδτ- 
δομένη είς τών Νεοπλατωνικών τά σχολεΓα, ή νά κα- 
τασταΒή" τοιαύτη, διά τήν άμίΒοδον καί κακήν παρά- 
δοσιν, ή διότι παραδίδεται είς φυσικά άχρείαν ψυχήν 
καί τότε προξενεί τό Εναντίον τοΰ σκοποΰ, διά τόν όποΓον 
παιδεύονται οί άνΒρωποι. Τίς είναι τής παιδείας ό 
σκοπός ; Διαγωγή βίου ήμερος καί χρηστή. Γραμ- 
ματική, Ποιητική, 'Ρητορική, Διαλεκτική, ’Επιστη
μών παντοίων παράδοσις καί γνώσις, άπλώς όσα κτυ- 
ποΰν είς τόν σκοπόν τοΰτον, δεν είναι πλήν όργανα ή 
μέσα τοΰ σκοποΰ.

ΎπόΒεσε τώρα νεοκενωμίνον είς τόν κόσμον άπό τά 
σχολεΓα λόγιον, όστις, λησμονών τόν σκοπόν, διά τόν 
όποΓον τά ¿σύχναζε, τρίβει τόν καιρόν καί τόν βίον 
είς τό νά παίζη μέ τά όργανά του, ώς Επαιζεν είς τό 
σχολεΓον διότι ή γινόμενη είς τά σχολεΓα άπαραίτη- 
τος άσκησις, όποΓα ήσαν τά γραμματικά, ποιητικά, 
ρητορικά, διαλεκτικά γυμνάσματα, καί αύτά τών Επι
στημών τά πειράματα, δεν είναι παρά παιγνίδια, πα
ραβαλλόμενα πρός τοΰ βίου τάς καΒημερινάς πράξεις, 
καί τά πρός άλλήλους τών άνΒρώπων καθήκοντα, διά 
τών όπούων τήν είσέπειτα σπουδήν καί κατόρΒωσιν 
Επαίζοντο τότε άναγκαίως Εκείνα.

ΎπόΒεσέ τον, είς ο,τι είδος Επιστημών ή τεχνών 
Επαγγέλλεται, τόσον σφοδρά προσκολλημένον, ώστε ya 
καταφρονή άλαζονικώς δλα τάλλα, και είς τάς μετά 
τών γνωρίμων συναναστροφάς, πλήν τής τέχνης, ή τής 
Επιστήμης του, μήτε νά Βέλη μήτε νά δύναται νά λα- 
λήση περί τινός άλλου. Ποιητής" παρά τήν ποίησιν 
άνώτερον άλλο τι δεν νομίζει. 'Ρήτωρ" μόνην τήν ρη
τορικήν Βαυμάζει. Διαλεκτικός’ όλίγην ύπόληψιν 
Εχει περί τών όσοι δεν λαλοΰν διά συλλογισμών, καί 
άπό τό στόμα του παρά τό, Άλλά μήν καί τό Ά ρα, 
σχεδόν άλλο δεν άκούεις. Γραμματτικός· τά κατ’ 
αύτόν καλά γραμματικά κρίνει ή κεφαλή του μόνα άναγ- 
καΓα, καί καταφρονεί ήλιΒίως τήν φιλοσοφίαν. Φιλό
σοφος’ μόνον ότι δεν πτύει είς τό πρόσωπον τούς γραμ
ματικούς. Ιατρός’ μόνην τήν ιατρικήν Εγκωμιάζει, 
καί περί μόνης αύτής λαλεί, καί είς τήν κλίνην το» 
άρρωστου, καί είς τήν τράπεζαν συμποσιάζων με τούς 
φίλους τον άν άπό τούς συμπότας τις τόν ερώτηση 
κατά τύχην περί τής φύσεως τινός φαγητοΰ, δεν άρκεί· 
ται νά τόν άποκριΒη είς δύο λόγια- άλλά φέρει μάρτυρα 
τόν Γαληνόν, ονομάζει τόν Δίφιλον, τόν Ίκέσιον, τόν
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ΜνησίΒεον, καί όλους, όσοι Εγραψαν Περι 1 λης η Δυ-
νάριεως Τροφών.

ΎπόΒεσε ενα τών τοιούτων, ότι, συναναστρεφομενος 
μέ άλλους, άντί συνομιλίας πρεπούσης είς τόν καιρόν, 
είς τόν τόπον, είς τούς άκο.όντας, βασανίζει την^ κε
φαλήν του νά καταφέρη τόν λόγον είς περίστασιν, όπου 
είναι τρόπος νά προσάρμόση (καλά ή κακά ολίγον τόν 
μέλει) κάμμίαν ποιητοΰ ή συγγραφέως ρησιν,^καμμιαν 
παροιμίαν, διά νά δείξη οτι είναι λογιώτερος τών άλλων· 
καί άν άπό τούς συνομιλοΰντας τίς τόν ΕναντιωΒη, άντι 
νά συζητήση μ  αύτόν ήσύχως τήν άλήΒειαν, διά να 
τόν ελευΒερωση, ή νά ΕλευΒερωΒη αύτός, άπό τήν πλά
νην, Βυμόνει," οργίζεται, μαίνεται, ώς μανίζουσι τα 
νήπια, όταν Γδωσιν άρπαζόμενα, ή συντριβόμενα, τα 
παίγνιά των.

ΎπόΒεσέ τον, ότι είς τά μικρά καί εύτελή μεταχει
ρίζεται πολλήν άκρίβειαν, καί είς τά άξιόλογα δεν 
δίδει κάμμίαν προσοχήν προσαρμόζει, λαλών, ή  ̂γρα
φών, παραδείγματα μεγάλα καί ρήσεις ΰψηλάς εις τα 
ταπεινά, καί λαλεί περί τών υψηλών μέ υφος βωμολο. 
χ ΐκόν άφοΰ πολλήν ώραν, μέ πολλήν αηδίαν τών άκου- 
όντων, φλυαρήση περί πραγμάτων είς μόνον αύτόν άγνω
στων, συμπεραίνει τόν λόγον μέ κ ά μ μ ί α ν  τοΰ Σοφοκλε- 
ους, ή τοΰ Εύριπίδου, τραγικήν ρήσιν. Ά ς  ΕλΒωμεν
είς τά πλέον χρειώδη.  ̂ ,

ΎπόΒεσέ τον, ότι Εχει χρείαν νά μηνυση τι προς 
φίλον άπόντα, καί, άντί νά γράψη επιστολήν Εχουσαν 
κάί τό πραγματικόν καί τό λεκτικόν άρμόδια είς την 
χρείαν, διά τήν οποίαν,, γράφει, αυτός τρεχει £(·?>τα 
παίγνιά του, λ α μ β ά - ^ π ό  τοΰ( Κορυδαλέως τ̂ό επι- 
στολάριον τούς κοινούς τοπους, Ερανίζεται και απο καν
ένα ποιητήν ή συγγραφέα λέξεις καί φράσεις,_ καί ^συρ
ράπτει Εξ αυτών κέντρωνα, τερατωδίστερον άπ’αυτο του 
Αρλεκίνου τό φόρεμα, τόν όποΓον ονομάζει και^ νομίζει 
επιστολήν, καί πέμπει ώς τοιαύτην πρός τόν φίλον δια 
νά φανερώση τήν χρείαν του. Τοΰτο είναι άρκετα γε- 
λοίον. ΎπόΒεσε δέ, ότι καί χωρίς χρείας γράφει προς 
αύτόν, καί μόνον διότι νομίζει, ότι Εχων και χαρτών 
καί μελάνιον, Εχει όσα χρειάζονται είς επιστολής σύν
ταξιν τοΰτο βέβαια είναι γίλοιότερον.^ Ά λλ υποΒεσε, 
ότι, αηδ’ Εχων πρός τίνανά γράψη, γράφει προς πλαστα 
πρόσωπα, όποίαι είναι πολλαί τοιαυται σωζομεναι ε.-ι- 
στολαί. Τοΰτο πλέον ονόμασε το, φίλε, σύ, ως Βελεις- 
εγώ άπορώ τί ΕπίΒετον πρέπει νά δωσω είς^ τοιαυτην, 
Ελέου πλέον παρά γέλωτος αξίαν, ματαιοπονιαν.

'1‘πόΒεσε τον, εάν ή χρεία τό καλίση να δημηγορη- 
ση, είς κοΛήν συνέλευσιν, καί νά συμβουλευση τους 
συμπολίτας τό κοινόν συμφέρον, άντί νά Εξέταση την 
φύσιν αυτήν τοΰ πράγματος, περί τοΰ όποιου Εγινεν η 
συνέλευσις, καί νά συνάξη άπ’ αύτήν τά άναγκαια επι
χειρήματα, Εκ τών όποίων μόνων είναι Ελπίς να πειση 
τούς άκούοντας, αύτός ΕνΒυμούμενος τοΰ ΆφΒονιου τα 
προγυμνάσματα, τοΰ ΈρμογΙνους, ^τοΰ Κορυδαλεως, η 
τοΰ Σκούφου, τήν ρητορικήν, άπλώς του σχολείου τα

παιγνίδια, συρράπτει Εξ αυτών λόγον γελοίον, τόν όποΓον 
ονομάζει δημηγορίαν.

Ά λλ’ ΰπόΒεσε, ότι καί χωρίς άνάγκην κοινής^συνε- 
λεύσεως, μηδ’εχων άφορμήν άληΒινών ρητορικών λόγων 
κάμμίαν, γράφει, καΒημενος ήσυχος εις τον οικον, με- 
λέτας λόγων πλαστάς. Ό ,τ ι  όνομα δωσης εις τον 
γράφοντα πλαστάς ¿πιστολάς, τό αύτό, φίλε, πρέπει 
νά προσάρμόσης καί είς τοΰτον. ^

Ό σ τις  παίζει όσα κατηρίΒμησα παίγνια, ή  ̂μέρος 
αύτών, είς τοΰτον ΕδόΒη τό όνομα, Σχολαστικός- επειοη 
τρίβει τόν βίον όλον, ώς νά ήτον όλον του τόν βιον είς 
τό σχολεΓον, ώς νά ήτο καταδικασμένος ολην αύτοΰ την 
ζωήν νά μανΒάνη, χωρίς ποτε να πράξη τ̂ι εις ιοίαν 
ή κοινήν ωφέλειαν. Ί  οιαυτη κεφαλής και ψυχής κα- 
τάστασις ύποΒέτει μωρίαν, και συνοδεύεται με τύφον, 
καί τοΰ τύφου τό άναγκαίον άκολουΒημα, πείσμα. Ί οι- 
οΰτος άνΒρωπος στοχάζεται τήν σοφίαν ως Επάγγελμά 
χωριστόν, καί είς αύτόν καί τούς κατ αύτον ίδιον και 
οργίζεται, όταν βλέπη άλλους νά μεταχειρίζωνται φρο- 
νίμως, ώς όργανα βίου καί πολιτικής κοινωνίας,^ τα 
όποία’είς αύτοΰ τάς χείρας κατεδικάσΒησαν νά ηναι 
πάντοτε παίγνια. Τοιοΰτος άνΒρωπος, άν ηναι γραμ
ματικός, βλέπων, φερειπείν, πραγματευτήν φιλολόγον 
καί φιλόμουσον, άντί νά συγχαίρη τήν ^πατρίδα καί τό 
-γένος του, ότι ή παιδεία Εξαπλοΰται είς όλας τάς τά
ξεις καί τά Επαγγέλματα τοΰ βίου, ταρασσεται, τον 
ονομάζει παραβάτην τοΰ Επαγγέλματος του, τόν πολεμει. 
— 'Ως σφετεριστήν τάχα τής σοφίας του ;— Καλε ποιας 
σοφίας! Τ ί κοινόν αύτός Εχει μέ τήν σοφίαν! Τόν 
πολεμεί, ώς σοφώς καί φρονίμως μεταβάλλοντα τα παι- 
γνιά του είς όργανα πολιτικής ευδαιμονίας-τόν πολεμεί,
διότι φοβείται μή γ-;νη είς όλους φανερα άπό τήν εκείνου 
φρόνιμον τών οργάνων μεταχείρισιν ή ιδία του ο ν τ ιο α -  

νότης, καί άκούση, τέλος πάντων, καί άπό τούς όσοι 
ήλιΒίως εως τότε τόν ΕΒαυμαζαν, το φρικτον,

Έ χαξίϋ'Γ ίξ’ ί,αα& ίί, ω νί,ντ,ξε, γράμματα.'
, Α '/τΙΐτζοφίν ίου τ  ον /3ι'ον τά  β ιβ λ ία '
ΠεφιΧοίΓόφηχοίΕ: γ γ  τ ι  κοπανώ λαλΰν,
Ο ί- ο ϋ ό ε ν  Ι ί τ ι ν ¿ΟΓίμεΧεζ τφν ΰάν Χ ό γ ω ν .

Τοιοΰτος άνΒρωπος ήΒελε κατηγορήσει» τον Θουκυ- 
δίδην καί τόν Βενοφώντα, ότι, στρατιωτικοί οντες, δέν 
ήρκέσΒησαν είτ τά Τακτικά, άλλ’ Ετόλμησαν να συγ- 
γράψωσι καί ιστορίαν αύτόν τόν Μάρκον Αύρηλιον, οτι 
δέν ήρκέσΒη είς τήν κ^υβέρνησιν τής βασιλείας του, 
άλλ’ Εγραφε καί ήΒικά παραγγέλματα· αύτον τον 1«- 
ληνόν, ότι δέν ΕπεριωρίσΒη είς τήν ’Ιατρικήν, αλλ εσυ.ν- 
ταττε καί φιλοσοφικά καί φιλολογικά συγγράμματα" 
αύτόν τόν Πατριάρχην Φώτιον, ότι δέν ήσχοληΒη είς 
μόνην τήν λειτουργίαν τοΰ ίεροΰ, άλλ’ άπεκοτησε να γε^η 
καί κατικός· αύτόν τόν άρχιερέα τής Θεσσαλονίκης 
ΕύστάΒιον, ότι.δέν εύχαριστήΒη νά χειροτονη ιερείς 
καί διακόνους, άλλ’ ήΒέλησε νά μάς ¿ςνγνστ, και τόν 
Όμηρον- Τ ί, φίλε, τά πολλά; Τοιοΰτος είναι ο Σχβ 
λαστικός· όχι άληΒώς λόγιος, ώς ονομάζεται απο τον
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όχλον, άλλ’ εις απ' ¿κείνους,
Ου? ¡δίδαξαν άξιΛ-τεςά β ά μ μ α τ α  Μοΰο'αι.

ΙναΙ τοΰτο δεν αποβλέπει ¡χάνους τους γραμματικούς. 
Καί φιλόσοφος, καί τεχνίτης, καί άπλώς πάσης τάξεως 
καί παντός επαγγέλματος άνθρωπος γίνεται σχολαστι
κός (ροιίυηΐ:), ¿σάκις προσκολλάται εις τό επάγγελμά 
του, όχι με τον πολλών έπαίνων άξιου σκοπόν νά τό 
τελειοποίηση, άλλ’ <ώς εις ίδιον παίγνιον, με τό όποιον 
συνειθισμένος νά παίζη, φοβείται μη του άρπασθή άπό 
τάς χεΓρας, καί μεταβληθή εις σπουδαίου δργανον.

Τοιαύτην μακράν περιγραφήν τοΰ Σχολαστικού 
ήναγκάσθην, φίλε μου, νά κάμω, καί διότι είναι δύσ- 
κολον νά έξηγήση τις μέ σύντομον ορισμόν τό πολύμορ
φον καί καταγέλαστον τοΰτο ζώον, καί διότι όσα είπα, 
γνωστά καί εις αυτά της φωτισμένης Ευρώπης τά μα- 
3-ητάρια, εις πολλούς άπό ημάς είναι κατά δυστυχίαν 
άκόμη νε'α. Καί δμως είναι αναγκαία νά τά μάθωμεν 
όλοι, διά νά παύση της παλαιάς ζύμης ή μωρά φλυαρία, 
μηδε νά στοχαζιόμεθα πλέον την παιδείαν ώς πατρο
γονικόν κτήμα, η μονοπωλιον, ολίγων τινών κακώς άνα- 
θραμμένων άνθρώπων, οι οποίοι, μην όντες άλλο παρά 
καταγέλαστοι σχολαστικοί, άποκλείουσιν ύπερηφάνως 
τοΰ χοροΰ των σοφών δσους αίσθάνωνται καλούς 4<ά 
μεταβάλωσι τά παίγνιά των είς άληθινά τοΰ φωτισμοΰ καί της δόξης τοΰ Ελληνικοί γένους όργανα.— ΚΟΡΑΗΣ.*

Ο ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ.
Π ε ρ ι η γ η τ η ς , κ αταρχάς μεν εχω ν νά  διέλθη ωραία 

πράσινα χωράφια, έπ ειτα  δε τόπους δυσβάτους, πλήρεις 
άκανθών καί τριβόλων, ήτοιμάσθη μόνον διά τό πρώτον 
μέρος τής όδοΰ.

Ένεδύθη ελαφρά καί ποικιλόχροα φορέματα, έθεσε 
ρόδα εις τόν κόλπον αύτοΰ, καί μέ ράβδον έλαφράν είς 
τήν χείρα, ήρχισε περιχαρής νά διατρέχη την έγνω- 
σμένην οδόν ή θάλλουσα φύσις εχαιρε πέριξ αύτοΰ, ό 
ήλιος έλαμπεν ύπέρ κεφαλής του λαμπρότατα’ όθεν 
έξηκολούθει μέ χαρά» καί άγαλλίασιν τόν δρόμον.

Προχωρών όμως, έφθασεν είς τά δύσβατα, καί ότε 
¿πλησίασεν ή νύξ, εύρέθη είς ελεεινήν κατάστασιν 
διότι αί τροφαί του ήσαν ήδη τελειωμέναι, τά φορέματα 
άπό τήν βροχήν ύγρά, καί άπό τάς άκάνθας ¿σχισμένα, 
Τα ρόδα μαραμμένα, καί κοπιασμένον ήδη παραπολύ, 
ολίγον έβοηθοΰσεν αύτόν ή πρός έπίδέιξιν μικρά του 
ράβδος’ ήτο δέ καί ποταμός έμπροσθεν, καί τριγύρω 
σκότος.

* Αλλοιμονον !’ είπε καθ’ εαυτόν, τύπτων καί τό 
στήθος, * είμαι πεινασμένος, καί δέν Ιχω  φαγητόν· 
είμαι βρεγμένος, καί δέν έχω φορέματα διά νά άλ/άξω- 
κοπιασμένος, καί δέν έχω βακτηρίαν, εις τήν όποιαν 
νά στηρίζωμαι’ ποταμόν έχω νά περάσω, καί δέν ευρί
σκω πλοιάριον’ ¿πλανήθην, καί τώρα δέν Ιχω οδηγόν 
ένυκτώθην, καί δέν ¿χω φανόν ! Άλλοίμονον ! πόσον 
είμαι ανόητος ! Δ ιατί δέν ε’πρόβλεψα καί διά τό τέλος 
τής οδοιπορίας μου, όσον καί διά τήν άρχήν

Άναγνωστα ! ό χρόνος φεύγει ταχύτατα,— ύδοιπά= 
ρος είσαι καί σύ ! ’Αρχή τής οδοιπορίας σου είναι ή 
ζωή, καί τέλος ό θάνατος. Ά ν  εύρίσκεσαι δι άμφό- 
τερα προητοιμασμένος, είσαι άξιομακάριστος- ειδεμή, 
ομοιάζεις τόν απρόβλεπτον περιηγητήν !

Π Ε Ρ Ι ΨΕΥΔΟΥΣ.
Κ α τ ’ άλήθ.ιαν τίποτε δέν γνωρίζω κακοηθέστερου, 

χαμερπέστερον, καί γελοιωδέστερου τοΰ ψεύδους. 
Είναι γέννημα κακεντρεχείας, δειλίας, ή κενοδοξίας· 
γενικώς δέ καθ’ ολα ταΰτα άποτυγχάνει τοΰ σκοποΰ 
του· διότι πάντοτε τά ψεύδη φανερόνονται ταχύτερου 
ή βραδύτερου. Ά ν  είπω ψεΰδος κακεντρεχές, μέ 
σκοπόν νά έγγίξω τήν ύπόληψιν τίνος, ένδέχεται μέν 
νά βλάψω αύτόν προς καιρόν άλλά τό πλείστον κακόν 
ε’πί τέλους θέλει έπανέλθειν είς ε’μέ αύτόν διότι, 
εύθύς όταν φανερωθώ, (εξάπαντος δέ μέλλω νά φανε
ρωθώ), καταισχύνομαι καί συγχέομαι διά τό άτιμου 
τής ε’πιχειρήσεως· ό,τι δ’ άν λεχθή μετέπειτα πρός 
βλάβην ¿κείνου τοΰ υποκειμένου, όσον καί άν άληθεύη, 
πέρνα ώς συκοφαντία.

Έάν προσδράμω είς ψευδείς ή καί άμφιβόλους 
φράσεις, ώστε νά δικαιολογηθώ διά τι τό όποιον είπα 
ή έπραξα, καί ν’ άποφύγω τόν έξ αύτοΰ κίνδυνον ή τήν 
ε \  αύτοΰ αισχύνην, κηρύττω διαμιάς τόν φόβον, ώς καί 
τό ψεΰδός μου· καί, άντί ν’ άποφύγω, αυξάνω τόν κίν
δυνον καί τήν αισχύνην· δεικνύω ε’μαυτόν τόν έσχατου 
καί χαμερπέστατον τής άνθρωπότητος, μέλλω δ’ ¿ξά
παντος τοιαύτην πάυττ'ν νά λαμβάνω μεταχείρισιν.
ί/-ν /η  » \ » » ΧΚ. /  \ / ^Ο φοβος, αντι ν αποκ^ 'ξ ξ* ..σύρει τον κίνδυνον 
καθότι οι ύποκεκρυμμένοι δειλοί άγαποΰν νά ϋβρί- 
ζωσι τούς ε’γνωσμένους. ’Εάν τις έλαβε τήν κακο- 
τυχίαν νά σφάλη, γενναίου ίδιον είναι έλευθέρως νά 
όμολογήση τό σφάλμα του- δέν υπάρχει άλλος τρόπος 
τοΰ νά έξιλεωση δι’ αύτό, ούδ’ άλλος τρόπος ν£ 
συγχωρηθή.

Ό  ψευδόμενος, δολιευόμενος, ή τούς λόγους αύ^σ» 
συγχέων καί περιπλίκων, διά ν’ άπομακρύνη τίποτε 
κινδυνώδες ή δυσάρεστου, δεικνύει τοσαύτην χαμέρπειαν 
καί τοσοΰτον φόβον, ώστε πάντοτε τον πρέπει νά κατα- 
πτύεται, καί πολλάκις θέλει τωόντι καταπτύεσθαι.

’Υπάρχουν καί άλλου είδους ψεύδη, άβλαβή μέν 
καθ’ έαυτά, πλήν γελοιωδέστατα- ε’ννοώ όσα ή ¿σφαλ
μένη κενοδοξία υπαγορεύει, τά όποία ε’νεργοΰν κατ’ 
αύτοΰ ¿κείνου τοΰ σκοποΰ ύπέρ τοΰ οποίου λέγονται, 
καί τελειόνουν εις τήν ταπείνωσιν καί σύγχυσιν τσΰ 
γεννήτορος αύτών, όστις ¿ξάπαντος μέλλει νά φανερωθή. 
Ταΰτα είναι ώς ε’πιτοπλείστονδιηγηματικά καί ίστοοικά 
ψεύδη, όλα σκοπόν έχοντα νά ύπερτιμήσωσι τόν αύτά 
γεννώντα.

Αύτός είναι πάντοτε ό ήρως τών ιδίων αύτοΰ μυθι
στοριών· ε’στάθη είς κινδύνους, ε’κ τών όποιων ούδεις 
ποτέ διεσωθη πλήν αύτοΰ- ίδεν όφθαλμοφανώς όσα 
ήκουσαν ή άνέγνωσαν άλλοι* καί Γππευσε μάλλον είς
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μίαν ημέραν παρ’ όσον ταχυδρόμος διετρεξε ποτε εις δ-ο. 
Ταχέως δέ άνακαλύπτεται, καί γίνεται πάραυτα 
τό αντικείμενου παγκοσμίου περιφρονήσεως καί χλευ
ασμού. , , „

Ένθυμοΰ λοιπόν, όσον ζης, ότι ούδεν άλλο παρ η̂ 
ακριβής αλήθεια ¿μπορεί νά σέ διαβιβά.ση άπό τόν

κόσμον μέ άβλαβή τήν συνείδησιν η τήν τιμήν σου. 
Δέν είναι μόνον χρέος, άλλά καί συμφέρον σου' πρός 
άπόδειξιν δέ τούτου ¿μπορείς νά παρατηρήσης, ότι οI 
άνοητότεροι είναι καί οι φιλοψευδέστεροι. Γο κατ 
¿μέ, άπό τόν βαθμόν τής φιλαλήθειας έκάστου, κρίνω 
καί τήν ποσότητα τοΰ νοός αύτοΰ.

Ο ΦΑΛΑΚΡΟΚΟΡΑΕ είναι περίπου ισομεγέθης με 
Μοσκοβικήν μεγάλην νήσσαν τούς τέσσαρας δακτυ- ' 
λους έχει διά μεμβροηών συνενωμένους, τόν δέ μέσον 
οδοντωτόν ώς πριόνιον, διά νά κράτη μετα πλειοτερας 
ευκολίας τούς άλιευομένους ίχθΰς. Η κεφαλή κβα ό 
τράχηλος τοΰ πτηνοΰ τούτου είναι καταμαυρα- το σώμα 
παχύ καί βαρύ, παρεμφερές μάλλον με το τής  ̂ χηνος 
πάψά μέ τό τοΰ λάρον τό δε ράμφος εύθυ, έκτος προς 
τήν άκραν, όπου γίνεται άγκιστροειδες.

Άλλά μ’ όλην τήν φαινομένην βαρύτητα και δυσκι- 
νημίαν αύτοΰ, ολίγα πτηνά εύρίσκονται άρπακτικωτερα. | 
Εύθύς όπόταν ό χειμών πλησιάση, βλέπονται οί φαλα- ; 
κρσκόρακες διασκορπιζόμενοι κατά τήν παραλίαν, και 
περί τάς έκβολάς τών ποταμών, φέροντες όλεθρον εις 
άπαν τό λεπιδωτόν γένος. Έχουν άδηφαγιαν παρά
δοξον, καί πέψιν αίφνιδιωτάτην. Ή  όρεξις αύτών 
πάντοτε ζητεί, καί ουδέποτε χορταίνει. Τοΰτο δε 
ιΐιθανόν ότι προέρχεται καί άπό την πληθυν τών εις 
τά έντερά των σκωληκίων, γεννωμένων καί αύτών ε’κ 
τής άκαταπαύστου λαιμαργίας των. Είναι προσέτι ρυπαροί καί δυσωδέστατοι.

Πολυμόρφους ιδιότητας εχει ο φαλακροκόραξ· βλέ- 
! πεται είς τήν ξηράν, ώς καί είς τήν θάλασσαν· άλι-
1 εύει είς γλυκείας λίμνας, ώς καί είς τά βάθη τοΰ ωκε

ανού- κτίζει ε’πί βράχων άποκρήμνων, ώς καί έπί δέν
δρων’ καί θηρεύει όχι μόνον τήν ημέραν, άλλά καί τήν 
νύκτα.

Διά τό άκάματον αύτοΰ καί τήν μεγάλην είς τ» 
άλιεύειν ε’πιτηδειότητα παρεκινήθησαν λαοί τινες νά 
ήμερόνωσι τό πτηνόν τοΰτο- είς την Κίναν, οπου ύπαρ
χουν πολλαί λίμναι καί διώρυγες, μεταχειρίζονται είς 
τήν αλιείαν καί τήν σήμερον άκόμη τόν φαλακροκόρακα,
‘ Πρός τοΰτο άνατρέφονται,’ λέγει ό Le Compte, ‘ ως 
άλλαχοΰ άνατρέφουσι τούς κυνηγετικούς ή τούς ίέρα- 
κας· είς δέ άνθρωπος ευκόλως ¿μπορεί εκατόν νά διοι- 
κή". Ό  άλιεύς φέρει αυτούς έξω είς τήν λίμνην, άτα- 

; ραχως ε’πί τοΰ πλοιαρίου καθημένους, καί μεθ’ ύπομο- 
! νής τάς διαταγάς περιρ,ένοντας. Φθάσαντες είς τόν 

αρμόδιον τόπον, άμα τό πρώτον σημείου δοθη, πετώσιν 
έκαστος είς διάφορον μέρος, πρός έκπλήρωσιν τοΰ διο
ρισμένου καθήκοντος, Είναι δέ τερπνότατου νά βλέπη 
τις πόσον είδημόνως μοιράζονται την λίμνην η την

Ο ΦΑΛΑΚΡΟΚΟΡΑΈ.



192 ΑΠΟΘΗΚΗ ΊΩ Ν  ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. Δεκίρ. 1839.

διώρυγα, όπου έχουν νά όψαρεύσωσι. Διώκουν τήδε 
κακεισε, βυ.σι£ονται, αναβαίνουν είς την επιφάνειαν 
εκατοντακις, εωσου, τέλος, να ευρωσι τδ λήραρά των. 
Τότε πιάνουν αυτό άπδ την ρέσην ρε τδ ράρφος, χαί 
τδ φέρουν εις τδν δεσπότην. Όπόταν ήναι ό ίχλύς 
παραπολύ ρεγάλο ς, βοηλοΰνται άροιβαίως- εΓς'τδν 
πιάνει άπδ την κεφαλήν, άλλος άπδ την ούράν, χαί 
τοιουτοτρόπως ρετακορίζδυν αυτδν εις τδ πλοιάριον. 
Έ χε ι δ πλοίαρχος εκτείνει Ιν των ρακρών αύτοΰ κω- 
πίων, οπου χ ά ρ ο ν τε ς , ε’λευλεροΰνται άπδ τδ βάρος 
των, επειτα δε πετώσιν ε’κ νέου είς £ήτησιν άγρας. 
Οταν φανωσι κοπιασρενοι, τους άφίνει ολίγον νά άνα- 

παυλωσιν άλλα ποτέ δεν τρέφονται πριν τελειώσωσι 
τδ Ιργον. Πάντα, ενόσω άλιεύουν, έχουν δακτύλιον 
περί τδν λάρυγγα, ώστε νά ρή καταπίνωσι τδ λήραρά 
των· επειδή άλλέως ήθελαν χορταίνειν διαμιάς, χαί 
παύειν άπδ την άγραν άρια έγερναν την χοιλίαν.’ 

Ά φ’ όλους τους όρνεις χαλητερος άλιεύς είναι δ φαλα- 
κροχόραξ· μολονότι δε παχύς καί βαρύς άπδ τδ πάρ- 
πολυ φαγητον, ως έπιτοπλειστον όρως περιίπταται. 
Δεν υπάρχει λέαρα πλέον διασκεδαστικδν, παο’ ίστά- 
ρενός τις ε’π'ι βράχου της παραλίας νά βλέπη αύτδν 
καταβαινοντα ες υψους, χαί δύοντα κατόπιν τοΰ ληρευ- 
ορένου ίχλύος. Διά νά επιτυχή όριως, πρίπει νά ρήν 
εύρίσκεται τδ όψάριον βαθύτερα παρ’ όσον ή δρρή της 
χαταβά^εως ικανοποιεί- τδν φαλακροκόρακα νά δύση· 
χαλοτι το πτη^^τούτο δεν έρ,πορεΓ νά ,κινήται τόσον 
ταχέως ύπδ τδ ύδωρ, όσον δ ίχλύς δύναται νά κολυρ- 
βα. Σπανιως, ρ  ολα ταΰτα, κάρνει άτυχη δύσιν 
πολλάκις δε βλέπεται βαρίως ύψούρενος, ρετά ίχλύος 
ρεγαλητερου παρ’ όσον ευκόλως ε’ρπορεί νά καταφάγη. 
Συρβαίνει δε καί ποτε νά πιάση τδν ίχλύν δ φαλά- 
κροκόραξ άπδ την ούράν καί τότε τά πτερύγια έρποδί- 
ζδυν ευκόλως νά τδν καταρροφήση. Ε ις τοιαύτην πε- 
ρίστασιν, βλίπεται δ όρνις τινάσσων τδ λήραρα ύπέρ 
κεφαλής αύτοΰ, καί πολλά έπιδεξίως πιάνων αύτδ, ένω 
καταβαίνει, άπδ την άρροδίαν άκραν, καί ,οότω ρετ’ 
ευκολίας χαταπίνων τδν ίχ^ ίν .

Τ ω ν  ε’ντόρων ή ευκινησία καί δύναρις είναι πασί
γνωστοι. Οί ρύρρηκες δυνίνται νά σηκώσωσι'φορτία 
τεσσαρακοντάκις ή πεντηκοντάκις βαρύτερα εαυτών. 
Κατά τούς ύπολογισρούς τοΰ Λινναίου, ή ρηλολόνλη, 
σχετικως πρδς τδ ρέγελος αύτής, είν’ ϊξ£*ις τοΰ ίππου 
δυνατωτερα' και αν δ ε’λίφας εΓχε κατ^αναλογίαν τόσην 
ι’σχύν, όσην δ ε’λάφειος κάνθαρος, ήδύνατο πρόρριζα νά 
«νασπα τα ρεγαλητερα δένδρα, καί, ώς οί γίγαντες 
της ρυλολογίας, νά ρίπτη βράχους εύρεγέλεις κατά 
των ε’χλρών αύτοΰ.

πρδς τδν τ,ρικοιρισρύνον αύτης κύριον, όστις ποτε ισως 
άρχητερα δεν ιδεν αύτδν, ‘Ή λ λ α ! ’ δ άλλος σοβαρως 
άποκρινεται, * Κάθισε ! και τροφή καί κατάλυρα προσ- 
φερονται άρέσως. ,.

Μ α κ ρ ο β ι ο τ η ς  ε ι ς  τ η ν  Α γ γ λ ί α ν  Ε ύγενή ς
Αγγλος Ικαρε πρδ ρικροΰ συρπόσίόν είς όλους τούς 

γ.ροντας, οσοι εχατοιχουν ε’ντδς πίντε ριλίων άπδ την 
κωρ.ην, οπου αυτός οι^τριβε. Ί  δν άριλρδν ησαν είκοσι, 
οί δε χρόνοι αυτών ε’συρποσοΰντο είς 1,667. Ό  νεώ- 
τερος ητον έβδορηκοντα δύο, δ δε πρεσβύτερος ε’ννενή- 
κοντα επτα. Μεταςυ των σεβασρίων πατριάρχων ητον 
είς, ό οποίος ε’σΜ9·η ε^. την πολιορκίαν της Γιβραλ- 
τάρ, 1779· άλλος τίς είχεν άξιωλήν νά ίδη επτά τρισ- 
εγγονα- και άλλος, του οποίου ο πατήρ, ζων ε’πι Κρο- 
ρουελλιου, ε’νυρφε^-η καί δεύτερον 86 ε’των ηλικίας, τδ 
1743· δ ρίός του ’Ιάκωβος ε’γεννήλη Μάρτιον, 1744· 
ρετα την γίννησιν αύτοΰ δ γ ’ρων εζτησεν ενδεχα χρό
νους· δ υίος του (ο παρευρισκόρενος πρεσβύτης) ητον 
95 τδν τελευταίου Μάοτιον.

Ν ε ω ς τ ι  έξεδόλη είς την Πάνορρον της Σικελίας 
εφηρερις δια τους τυφλούς. Τδ χαρτίον τυπόνεται ρό- 
νον ε’κ τσΰ ενός ρέρους, είς τρόπον ωστε τά γράρρατα 
εςεχουυ έκ τοΰ άλλου- άναγινωσκουσι δε οί τυφλοί, περ- 
νωντες τούς δακτύλους άνωλεν των στίχων. Ή  ε’φη- 
ρερίς αυτη ε’πιγράφεται, II Consolatore dei Ciechi.

   ι
Μ ε τ Α ξ τ  τοΰ 1815 καί τοΰ 1835 ηυξησεν δ πλη- 

3-υσρδς της Γαλλίας άπδ 29,500,000 είς 33,500,000. 
Άναλόγως ηυξησε καί ή ποσότης των γεννηράτων. Τδ 
ρεν 1815 έσυρποσοΰντο είς 30,460,000 έχατόλλιτρα· 
τδ δε 1835 είς 41,684,971, ε’τησίως.

Οι ΑΐΤΟΧΘΟΝΕΣ Ινδοί της Νοτίου Άρεριχης εΓναι 
εις το ακρον φιλόξενοι- προ3υροτατα δίδουν τροφήν καί 
ττοτον εις τον ξένον οδοιπορον. ’Ινδός γυρνδς καί διά 
τδ κυνήγιον ώπλισρένος, έρβαίνων είς καλύβην, λεγει

ΤΕΛΟΣ ΤΟ Γ Τ Ρ Π Ό Γ  ΤΟΜΟΥ.

Α π ο φ ε τ γ ε  τούς όόγρατα ,όλ.ε5ρια ξ·ητοΰντας νά 
ε’νσταλδίςωσιν είς τάς καρδίας των άν3·ρώπων, ρέ πρό- 
φασιν ότι τάχα ε’ξηγοΰν τά τής φύσεως. Άνατρεπον- 
τες, καταστρεφοντες, καταπατοΰντες παν ό,τι χρεωστεί- 
δ άνΒ-ρωπος νά σεβάςεται, στεροΰν τούς τε3λιρρένους 
τής παρηγοριάς αύτων ε’ν καιρω δυστυχιών· άφαιροΰν 
άπδ τούς πλ.ουσίους καί δυνατούς τδν ρόνον χαλινόν 
είς τά πάλη των· ε’κρις'όνουν άπδ τα ε’νδόρυχα τής καο- 
δίας τδν φόβον τής κακίας, την ελπίδα τής άρετής· 
επειτα δε σερνύνονται ώς εύεργεται τής άνλρωπότητος !
Ή  άλήλεια, τολροΰν νά λεγωσιν, ουδέποτε είναι βλα
βερά. Κατά τοΰτο είραι σύρφωνος" αύτδ δε τοΰτο, 
κατ’ ε’ρήν γνώρην, άποδεικνύει ότι όσα αυτοί διακη
ρύττουν δεν είναι άλήλεια.

Τ η ς  γυναικδς τδ χαριέστατον κόσρηρα περιγράφε- 
ται όπου αί καλαί τοΰ συρροΰ ποτε δεν ήλελαν όνειρευ- 
λήν,— είς τδ τέταρτον ε’δάφιον τοΰ τρίτου κεφαλαίου 
τής πρώτης’Επιστολής τοΰ ’Αποστόλου Πέτρου-— π ρ α ϊ  
καί η ς τ χ ι ο ν  Π Ν Ε ϊΜ Α , ό έστιν ε’νώπιον τοΰ Θεοΰ πο
λυτελές.
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