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ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗ Σ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
Η μ έ ρ α ν  Παρασκευήν, τρίτην Αύγουστου, το χιλιο

στόν τετρακοσιοστόν έννενηκοστόν δεύτερον έτος, έξέ- 
πλευσεν ό Κολόμβος άπό τήν Πάλον τής 'Ισπανίας, 
ολίγον προ τής άνατολής του ήλιου, ενώπιον μεγίστου 
πλήθους θεατών, οιτινες ηυχοντο μέν είς τό ταξείδιον 
καλά τέλη, άλλά δέν έπροσδόκων είμή άποτυχίαν.

Ό  στολίσκος συνίστατο άπό τρία μόνον μικρά πλοία, 
— Santa Maria, Pinta, καί Nigna,— περιέχοντα ε’ν- 
νενήκοντα ψυχάς, ώς ε’πιτοπλείστον ναύτας, μέ τινας 
τυχοδιωκτας, καί ολίγους κυρίους τής Ισπανικής αυ
λής, τούς οποίους ή βασίλισσα διώρισε νά συνοδεύσωσι 
τόν Κολόμβον.

Πρώτον διευθύνθη είς τάς Καναρίας Νήσους, οθεν, 
άφού ε’πεσκεύασε τά πλοία του, καί ε’φωδιάσθη άπό 
νωπάς ζωοτροφίας, άνεχώρησε τήν εκτην Σεπτεμβρίου. 
’Εδώ ήρχισε κυρίως τό τής άνακαλύψεως ταξείδιον 
καθότι ό Κολόμβος, πλέων κατευθείαν πρός δυσμάς, 
άφήκε τόν συνήθη τής ναυτιλίας δρόμον, καί έξετάθη 
είς άπέραστα καί άγνωστα πέλαγη.

Τήν πρωτην ημέραν, έξ αιτίας τής γαλήνης, προώ- 
δευσαν ολίγον· άλλά τήν δευτίραν, έχάθησαν αί Κα- 
νάριαι· καί πολλοί τών ναυτών, άθυμούντες ήδη καί 
καταπεπληγμένοι άπό τήν τόλμην τής ε’πιχειρήσεως, 
ήρχισαν νά κτυπώσι τά στήθη καί νά δακρύωσιν, ώς 
νά μήν έμελλαν ποτέ πλέον νά ίδωσι ξηράν. Ό  δέ 
Κολόμβος ε’παρηγόρει αυτούς, υποσχόμενος καλά τέλη 
καί μεγάλα πλούτη είς τάς εύδαίμονας χώρας, οπού 
τους ωδηγούσε.
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’Από τήν πρώιμον ταύτην φανέρωσιν τής διαθέσεως 
τών οπαδών του έδιδάχθη ό Κολόμβος, οτι πρέπει νά 
έτοιμάσθή όχι μόνον διά τάς άναποφεύκτους δυσκολίας 
τού ταξειδίου, άλλά καί δι’ οσας ήτο πιθανόν νά τον 
προξενήση ή άγνοια καί ή δειλία τού πληρώματος· κα
τέλαβε δέ, ότι πρός κατόρθωσιν του σκοπουμένου άπαι- 
τείτο όχι όλιγώτερον ή τέχνη τού κυβερνάν τά πνεύμα
τα τών άνθρώπων παρ’ ή ναυτική εμπειρία καί ή δρα
στήριος γενναιότης.

Κατ’ ευτυχίαν ομως καί εαυτού καί τού κράτους τό 
οποίον υπηρετεί, σιμά τής θερμής καρδίας καί τού 
γεννητικού πνεύματος είχε καί άλλου είδους άρετάς, 
— γνώσιν τών άνθρώπων άκριβή, τρόπους ελκυστικούς, 
σταθεράν ε’πιμονήν είς ε’κπλήρωσιν όποιουδήποτε σχε
δίου, τήν εντελή κυβέρνησιν τών ιδίων του παθών, καί 
τό προτέρημα τού διευθύνειν τά τών άλλων. ’Εκτός 
τούτων, τά οποία καθίσταναν αυτόν άρχικώτατον, είχε 
καί τάς άνωτέρας έκείνας τού ε’παγγέλματός του γνώ
σεις, αίτινες γεννούν θάρρος είς καιρούς δυσκολίας 
καί κινδύνου. Είς τούς άπειρους 'Ισπανούς ναύτας, 
συνειθισμενους μόνον είς τά παραπλοί’κά ταξείδια τής 
Μεσογείου, ή θαλάσσιος έπιστήμη τού Κολόμβου, ό 
καρπός τριακονταετούς πείρας, ε’φαίνετο θαύμα τωόντι. 
Τά πάντα ε’κανόνιζεν άφ’ εαυτού· ε’πεστάτει τήν έκτέ- 
λεσχν πάσης διαταγής, καί όλίγας ώρας μόνον κοιμώ- 
μενος, ήτον ε’πί τού καταστρώματος καθ’ δλον τόν ε’πί- 
λοιπον χρόνον. Διαβαίνων πελάγη πρότερον άνεπί- 
σκεπτα, ε’κράτει πάντοτε είς τάς χείρας τήν βολίδα 
και άλλα παρατηρήσεως όργανα. Παρετήρει τήν κί- 
νησιν τών παλιρροιών καί ρευμάτων, ε’θεώρει προσεκτι
κούς τά πτηνά, τούς ίχθύας, τά φύκια, καί παν τό είς 
τα κύματα ε’πιπλέον, καί άκριβώς κατέγραφεν είς ημε
ρολόγιου παν ο,τι συνέβαινε.

Τήν δεκάτην τετάρτην Σεπτεμβρίου, ό στόλος ήτον 
υπέρ τάς διακοσίας λεύγας πρός δυσμάς τών Καναρίων. 
μακρότερον άπό ξηράν παρ’ οσον είχεν εως τότε ύπά- 
γειν οποιοσδήποτε Ισπανός. ’Ενταύθα ε’ξέπληξε τούς 
Ισπανούς νέον τι καί παράδοξον φαινόμενου. Παρε- 
τήρησαν οτι ή μαγνητική βελόνη τής πυξίόος δέν έδεί-- 
κνυε καθαυτό είς τόν πολικόν άστέρα, άλλ’ έκλινεν 
ολίγον πρός δυσμάς. Τούτο, πραγμα τήν σήμερον είς 
δλους γνωστόν, κατεφόβισε τούς συντρόφους τού Κολόμ
βου. Εϋρίσκοντο είς ωκεανόν άπεριόριστον καί άγνω
στον, ή φύσις αύτή ε’φαίνετο ήλλοιωμένη, καί ό μόνος
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οδηγός των έμελ.λεν ήδη καί αύτός νά έκλειψη. Ό 
Κολόμβος με οξύνοιαν επίσης καί ευφυΐαν άπεδωκε 
λόγον τοϋ φαινομένου τούτου, ό όποΓος, άν καί δεν ευχα- 
ρίστησεν αυτόν τον ίδιον, διεσκέδασεν δμως τους φόβους 
εκείνων, καί κατεσίγασε τους γογγυσμούς των.

Την πρώτην ’Οκτωβρίου, ήσαν περί τάς επτακόσιας 
έβδου-ήκοντα λεύγας προς δυσμάς των Καναρίων. Τπέρ 
τάς τρεις εβδομάδας είχαν ήδη πλεύσειν άπό την δι- 
εύθυνσιν των πτηνών, καί απ’ άλλας περιστάσεις, είχαν 
γεννηθήν ε’λπίδες άνακαλύψεως, πλήν έμεναν εΐσίτι 
απλήρωτοι, καί άγαθή τις έκβασις έφαίνετο τόσον άπο- 
μεμακρυσμένη τώρα, οσον καταρχάς. Τό πνεύμα της 
δυσαρέσκειας καί του στασιασμοϋ άρχισε νά άνα,φαίνε- 
ται μεταξύ των ναυτών, καί βαθμηδόν έξηπλ,ωθη 
άπό πλοίου είς πλοΓον.

"Ολοι όμοφώνως έλεγαν, ότι πρέπει νά βιάσωσι τόν 
Κολόμβον νά έπιστρέψη, ενόσω τά παραλελυμένα πλοία 
των εύρίσκοντο άκόμη εις κατάστασιν να θαλ,ασσομα- 
χώσι· τινές μάλιστα έπρότειναν νά τόν ρίψωσιν εις 
την 3-άλασσαν, ώστε καί άπό τάς έπιπλήξεις-αυτοϋ ν’ 
άπαλλ.αχθώσι, καί νά έπανέλθωσιν εγκαίρως είς την 
πατρίδα των. Τό μέγεθος του κινδύνου δεν ε’λάνθανε 
τόν Κολόμβον. Κατενόησεν ευθύς τό ανωφελές τοϋ 
νά προσδράμ.η είς τά πρότερά του μέσα, δια να μετεμ
ψύχωση τάς ελπίδας των συντρόφων του, καί τό άδυ- 
νατον τοϋ νά μετανάψη ψηλόν τινα διά την καλήν έκ- 
βασί'Χ της έπιχειρήσεως μεταξύ άνθρώπων, είς των 
οποίων τά στήθη ό φόβος είχε σβέσειν παν αίσθημα 
γενναίου. Ήυαγκάσθη νά γαληνίση πάθη, τά όποΓα 
πλέον δεν ήδόνατο νά κράτη, καί νά δωση τοπον είς 
χείμαρρον άκαθίκτου όρμης. Ύπεσχέθη λοιπόν είς 
τούς ανθρώπους του, ότι ήθελεν ε’κπληρώσειν τά ζήτη
μά'των, ε’άν τόν συνώδευαν καί τόν ύπήκουαν τρεις 
ήμέρα.ς άκόμη· άν δέ, κατά τό διάστημα τοϋ καιροϋ 
αύτοϋ, ξηρά δεν άνεκαλύπτετο, τότε ήθελε παραιτήσειν 
την έπιχείρησιν, καί διευθύνειν προς τήν 'Ισπανίαν 
τόν δρόμον του.

Μολονότι δέ οί ναϋται ησαν πολύ παρωργισμίνοι, 
καί ανυπόμονοι νά έποινέλθωσιν είς την πατρίδα των, 
ή πρότασις όμως αυτη δέν τούς έφάνη παράλογος- και 
αύτός δέ ό Κολόμβος ολίγον ε’ρριψοκινδύνευσεν, είς τό
σον μικρόν χρόνου διάστημα περιοριστείς- καθότι το- 
σαϋτα καί τοιαϋτα είχαν γένειν τά προμηνύματα τοϋ 
ότι έπλησίαζαγ εις ξηράν, ώστε τά ένόμιζεν ύπερβέ- 
βαια. Διά τινας ημέρας τό σχοινίον της βολίδος είχε 
φθάσειν είς τόν πάτον της θαλάσσης- τό δέ χώμα, τό 
οποίον έφερεν ε’πάνω, έδειχνεν ότι δέν άπείχεν ή ξηρά 
πολύ. Τά πτηνά άδιακόπως ηυξαναν, καί συνίσταντο 
ούχι μόνον άπό θαλασσινά, άλλά καί άπό χερσαία. 
Οί ναϋται της Πίντας παρετήρησαν κάλαμον ε’πιπλέ 
οντα, δστις έφαίνετο νεοκαμμένος, ώς καί κομμάτιον 
ξύλου, γεγλυμμένον. Τό πλήρωμα της Νίγνας έπίασαν 
κλάδου δένδρου, μ* ερυθρούς κόκκους, διόλου νωπούς 
Τά περί τόν δέοντα ήλιον νέφη ¿φαίνοντο, πάντη δια

φόρως- ό άηρ ήτο γλυκύτερος καί θερμότερος- καί τήν 
νύκτα ό άνεμος ε’γίνετο άνωμαλος και άστατος.

"Ολα τά σημεία ταϋτα τόσον έπειθαν τόν Κολόμβον 
ότι εύρίσκετο πλησίον στερεάς, ώστε, την εσπέραν της: 
ένδεκάτης ’Οκτωβρίου, μετά την συνήθη παράκλησιν, 
ε’πρόσταξε νά μαζευθώσι τά πανία, καί νά προσέχωσι 
μη τό πλοίον πίση την νύκτα είς την ξηράν. Κατά 
τό διάστημα τοϋ μετεωρισμού καί τής ε’λπίδος, ουδείς 
εκλεισε τούς οφθαλμούς- ολοι έμεναν επι τοϋ κατα
στρώματος, προσηλωμένα έχοντες τά βλέμματα είς τό 
μέρος, όπου ήλπιζαν νά άνακαλύψωσι τήν περιπόθητου 
στερεάν.

Δύο περίπου ώρας προ τοϋ μεσονυκτίου, ίστάμενος ό 
Κολόμβος έπί τής πρώρας, Γδε φώς άπομεμακρυσμένον, 
τό όποιον έδειξε κρυφίως είς δύο τών άνθρώπων του. 
Καί οί τρεις ¿θεώρησαν αυτό κινουμενον, ως να μετε- 
φέρετο άπό τόπου είς τόπον. Ολίγον μετα το μεσονύ
κτιον ήκούσθη άπό τήν Πίνταν ή χαροποια φωνή 
Ηη ρ ά !  Η η ρ ά ! Άλλά τοσάκις ά πατητέ ντες άπό 
σφαλερά φαινόμενα, είχαν τώρα καταντησειν βραδυπι- 
στοι, καί μ’ ολον τόν πόνον τής άόηλότητος καί άνυ- 
πομονησίας περιέμεναν τής ημέρας τήν επιστροφήν.

"Αμα ε’χάραξε, διεσκεδάσθησαν αί άμφιβολίαι καί 
οί φόβοι των. Ίδαν νήσον περί τάς δύο λεύγας προς. 
άρκτον, τής οποίας οί ομαλοί καί καταπράσινοι άγροι?,. 
άπό δένδρα ε’σκιασμένοι, καί μέ πλήθος ρυακίων ποτι» 
ζόμενοι, παρίσταναν τερπνότατον είς αύτους θέαμα». 
Τό πλήρωμα τής Πίντας ήρχισεν αμέσως "μνον εύχα- 
ριστίας πρός τόν Θεόν, μ’ αυτούς δέ ήνώ3ησαν οί τών· 
άλλων πλοίων, δακρυρροοϋντες άπό χαράν, καί εκστα
τικοί άπό τό μεγαλείον τής άνακαλύψεως.

Πληρώσαντες είς τόν Παντοκράτορα τό χρέος τής 
ύγνωμοσύνης, έπραξαν τό δίκαιον καί είς τόν άρχηγόν 

αυτών. "Επεσαν είς τούς πόδας τοϋ Κολομβου, μ α ι
σθήματα κατακρίσεως μέν πρός εαυτούς, σεβασμού δέ 
πρός εκείνον. Παρεκάλεσαν νά>τούς συγχωρήση την 
άγνοιαν, δυσπιστίαν, και αυθαδειαν, ητις ειχε προςε- 
νήσειν είς αυτόν τόσην περιττήν άνησυχίαν, καί τοσά
κις έμποδίσειν τήν έκτέλ,εσιν τοϋ άρίστου σχεδίου τον 
είς δέ τήν έξαψιν τοϋ θαυμασμόν των, απ άκρου εις 
άκρον μεταβάντες, ¿κήρυξαν τον προ ολίγου ονειοιζο- 
Αενον καί άπειλούμενον, ως ύπο Θεοϋ προικισθεντα μ* 
ύ πέραν θρωπίνην άγχίνοιαν και καρτερίαν, δια να κα- 
τορθωση πράγμα άνώτερον πασης ιδέας και παντός 
στοχασμού τών προτίρων όλων αίωνων.

Ηερί άνατολάς ήλιου, έπληρώθησαν καί ώπλίσθησαν 
αί λέμβοι. Έκωπηλάτησαν δέ πρός τήν νήσον με τας 
σημαίας των ίπταμένας, μέ μουσικήν πολέμου, και μ 
άλλην στρατιωτικήν παράταξιν- προσελθοντες εις τήν 
παραλίαν, ίδαν αύτήν καλυμμένην άπο πλήθος λαοϋ, 
είς τό καινόν καί άπροσδόκητον θέαμα συρρευσαντος, 
καί μέ τάς χειρονομίας καί τά σχήματα δεικνύοντος 
θαυμασμόν καί ίκπληξιν διά τα προ οφθαλμών αυτοί 
παράξενα αντικείμενα.
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Ό Κολόμβος ήτον ό πρώτος Ευρωπαίος, όστίς ε’πά- 
τησεν είς τόν ύπ’ αυτοϋ άναχαλυφθίντα νέον κόσμον. 
Άπέβη πολυτελώς ενδεδυμένος, καί μέ γυμνήν ρομφαίαν 
είς τήν χείρα. Οί άνθρωποί του η’κολούθησαν, καί 
γονατίσαντες κατεφίλησαν τήν πολυπόθητΟν γήν. Ε 
πομένως άνυψωσαν σταυρόν, καί, πεσόντες πρηνείς έμ
προσθεν αυτοϋ, άπέδωκαν είς τόν Θεόν ευχαριστίας, 
ότι κατά τήν επιθυμίαν των ευώδωσεν αυτούς. Σεμνο
πρεπές ¿κυρίευσαν έπειτα τόν τόπον διά τό στέμμα 
τής Καστελλης καί Αεγιώνος, μεθ’ όλων τών είς τοι- 
αυ'τας περιστάσεις συνειθιζομένων διατυπώσεων.

Ένω δ’ ησαν οί Ισπανοί ούτως ε’νησχολημένο'ι, 
περιεκυκλοϋντο ύπό πλήθους εντοπίων, οίτινες, σιωπη- 
λώς θαυμάζοντες, ¿θεωρουν πράξεις, τάς οποίας δέν 
κατελάμβαναν, καί τών όποίων δέν ε’πρόβλεπαν τάς 
συνεπείας. Ή ενδυμασία των 'Ισπανών, ή /¿υκότης 
τοϋ δέρματος, αί γενειάδες, τά όπλα των, ¿φαίνοντο 
αλλόκοτα καί έξαίσια. Αί παμμεγέθεις μηχαναί, μέ 
τάς οποίας είχαν διαπεράσειν τόν ωκεανόν, αίτινες 
¿φαίνοντο μέ πτέρυγας κινούμεναι επί τών ύδάτων, αί
τινες ε’πρόφεραν ήχον τρομερόν, βροντής όμοιου, μέ 
αστραπήν καί καπνόν συνωδευμένης, τόσον κατίπληξαν 
αυτούς, καί τοσαύτην φρίκην τούς ¿προξένησαν, ώστε 
ήρχισαν νά σεβάψωνται τούς νεοφερμένους ώς άνωτίρας 
τάξεως όντα, καί τέλος ε’συμπ.'ραναν ότι ησαν τέκνα 
τοϋ ήλίου, καταβάντα πρός έπίσκεψιν τής γης.

Τ ούς δ’ Ευρωπαίους μόλις εξέπληττεν όλιγώτερον ή 
προκειμένη θέα. Πάσα βοτάνη, καί θάμνος, καί 
δενδρον, ήτο διάφορον άπό τά είς τήν Ευρώπην άκμά- 
ψοντα. Ή  γή έφαίνετο μέν καρποφόρος, ά?.λ’ ολίγον 
καλλιεργημένη. Τό κλίμα ήτο θερμόν, πλήν τερπνό
τατον. Οί κάτοικοι ήσαν ολόγυμνοι- αί μαϊραι τοίχες 
των, μακραί καί ευθείαι, ή έκυμαίνοντο είς τούς ώμους, 
ή ήσαν πλεγμέναι καί δεμέναι περί τάς κεφαλάς των- 
γενειάδα ε’στεροϋντο- χρώμα είχαν βαθύ χαλκοειδές- 
οί χαρακτήρες τοϋ προσώπου ήσαν παράξενοι μάλλον 
παρά δυσάρεστοι- ή πρόσοψίς των πραεία καί δειλή. 
Ύψηλοι μέν δέν ήσαν, πλήν εύμορφοι καί δραστήριοι. 
Τα πρόσωπα καί άλλα μέρη τοϋ σώματος ήσαν φαντα- 
στικώς βαμμένα μέ χρώματα επιδεικτικά. Κατά 
πρώτον, ε’φοβοϋντο νά δείξωσι θάρρος είς τούς 'Ισπα
νούς, άλλα μετ’ ολίγον οίκειωθησαν, καί μέ χαράν 
υπερβολικήν έλαβαν παρ’ αυτών κωδώνια, ύάλινα σφαί- 
ρια, καί άλλα πράγματα ε’ξίσου ποταπά, άντί τών όποί
ων έδωκαν ζωοτροφίας, καί ολίγον νήμα, τό μόνον 
όπωσοϋν άξιότιμον τής νήσου προϊόν.

Πρός τό εσπέρας ό Κολόμβος ύπίστρεψεν είς τά 
πλοίά του, συνωδευμένος μέ πολλούς τών νησιωτών έν- 
τός είς τά ίδιά των μονόξυλα, τά όποια, άν καί άτέ- 
χνως ¿σχηματισμένα άπό τόν κορμόν ενός μόνου δέν
δρου, τά έκωπηλάτουν μέ θαυμαστήν ε’πιδεξιότητα.

Ουτω, τήν πρώτην φοράν, ότε συνανεστράφησαν οί 
κάτοικοι τοϋ Παλαιοϋ μέ τούς κατοίκους τοϋ Νέου Κό· 
«αου, τά πάντα έγιναν είρηνικώς, καί μ’εύχαρίστησιν

άμοιβαίαν. Οί πρώτοι, πεφωτισμένοι καί φιλόδοξοι, 
ενοησαν ηδη ποσον μεγαλας ώφελείας ήδύναντό νά λά- 
βωσιν άπό τάς νέας ε’κείνας χώρας. Οί δεύτεροι, 
απλ.οι και ακακοι, δεν επροβλεψαν τας συμφοράς καί τόν 
όλεθρόν, οσα τωρα προσήγγιψαν είς τήν πατρίδα των.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗ Σ ΤΙΓΡΙΔ Ο Σ.
Είς τά προειρημένα περί τής τίγριδος (ΐδε σελ. 49) 

προσθέτομεν τά ε’φεξής.
Ενω συντροφιά τις άνδρων καί γυναικών διεσκέδαψευ 

ύπο ΐην σκιάν οενδρου, ε’πί τών οχθών ποταμοϋ τής 
’Ινδίας, ίδαν έξαφνα τίγριν έτοιμον νά πηδήση κατε
πάνω των. "Ολοι φυσικά έμειναν έντρομοι καί κατα- 
πεπληγμενοι άπό φρίκην- άλ.λά τήν στιγμήν, ότε τό 
θηρ’ΐο,δες κτήνος έμελλε να κάμη τό θανατηφόρου πή- 
οημα, μια τών Άγγλίδων μέ θαυμαστήν άταραξία) 
πνεύματος ήρπασε σκιάδιον, (όμπρέλλαν), καί ήπλωσε > 
αιτο κατα προσωπον το./ ψωου. Ή  πράξις αυτη έσωσε 
τουλάχιστον ενα άπό φρικωδη θάνατον καθότι ή τί- 
7ΡΚ» τρομαξασα άπό τήν αιφνίδιου καί άπροσδόκητον 
τοϋ σκιαοιου παρουσίασιν, ¿στράφη καί άνεχώρησε.

Τέσσαρες Άγγλοι ε’ξήί,θαν τοϋ πλοίου των, διά νά 
κυνηγήσωσι ψορκάδια, είς παράλιον τής ’Ινδίας. ’Ολί
γον προχωρησαντες, ίοαν ίχνη τίγρεων- άλλά στοχα- 
ψόμενοι ότι ουδόλως ¿κινδύνευαν, ένω είχαν είς τάς 
χείρας γεμισμένα τά πυροβόλα των, ε’ξηκολούθουν κυ- 
νηγοϋντες έως τάς τρεις μετά τό μεσημέρι ον. Άπο- 
σταμενοι τΛος, καί θέλοντες ν’ άναπαυθώσι, πρώτον 
μέν ¿πυροβόλησαν, έπειτα δέ άναψαν μεγάλην πυρ» 
καί’άν, διά νά ε’κφοβίσωσι τάς τίγρεις, ¿άν τινες παρευ- 
ρισκοντο. Έκάθισαν επομένως νά γευματίσωσιν άλλά 
μόλις ηρχισαν, και είς των δούλων ήλθε νά τούς είπη, 
οτι ώραια τις δορκάς εύρίσκετο πλησιέστατα. ’Αμέσως 
έλαβαν τά πυροβόλα, διά νά τουφεκίσωσι τήν δορκάδα' 
πλήν τήν στιγμήν ¿κείνην μουγγρισμός φρίκώδης ήκου- 
σθη σιμωτατα, καί, πριν ίδωσι πόθεν ήρχετο, ¿πήδησε 
τρομερά τιγρις, καί, άρπάσασα ενα τών τεσσάρων, έφυ
γε μετ αύτοϋ είς τά δάση. Τοϋτο έγινε τόσον ταχέως, 
ωστε οεν έλαβαν καιρόν νά σύρωσι κατ’ αύτής, πλήν 
αφου εδραμεν ολίγον διάστημα μετά τοϋ Άγγλου είς 
το στόμα. Καί άφοϋ δμως ¿πυροβόλησαν, έξηκολουθει 
άκομη νά τρέχη τό θηρίου μέ τό λάφυρου αύτοϋ, ώστε 
πλ.ον ¿νόμιζαν τόν φίλον κατεσπαραγμένον καί φονευ- 
μενον. Αλλα μετ’ ολίγου ¿χαροποίησε τήν συντροφιάν 
έπιστρίψας ζωντανός, μολονότι καταιματωμ-ένος καί φο- 
βερωτατα ¿σχισμένος. Τά βόλια, δσα είχαν ρίψειν, 
¿πλήγωσαν τήν τίγριν1 έπειδή δέ ή αίμόρροια φυσικά 
ήδυνάτισεν αύτήν, καταβαλών ¿κείνος πάσαν δύναμιν, 
ε’ξέφυγε τέλος, πλήν τόσον καταπληγωμένος περί τήν 
κεφαλήν καί τόν τράχηλον, ώστε άπ'θανεν είς είκοσι- 
τέσσαρας ώρας. Ή  τίγρις αυτη ήτο δύο πήχεις ύψηλή, 
τ'σσαρας δέ μακρά, καί τό βρυχημά της, δτε ώρμησε 
κατά τοϋ άνθρωπου, ήτον άπεριγράπτως φρικώδες.
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Το 1790, μετεχομίσΒη άπό τήν Κίναν είς τήν ’Α γ
γλίαν νέα τίγρις ώραιοτάτη. Ίοσον ευμενής καί νοε
ρός ήτον ή τίγρις αΰτη, ώστε δεν έβλ.απτε ποσώς, και 
μάλιστα έπαιζεν ώς κατάκιον. Πολλάκις συνεχοιμχτο 
με τον; ναότας· ε’νω δ’έκοίτετο την ημέραν επί τοϋ κα
ταστρώματος, θερμαινόμενη εις τον ήλιον, άφινε δυο η 
τρεις να πλαγιάζωσιν ε’πί τι^ν νωτων αύτής, ως επι 
προσκεφαλαιου. Πολλχκις ομως έχλ,επτε τσς ζωοτρο
φίας τών ναυτών, καί κρυπτόμενη έτρωγεν αύ:ας με την 
ησυχίαν της. Μιαν των ήμερων, επιασε τις α-την 
κλέπτουσαν το κρέας του· μολονοτι δε, ούχι μονον της 
το ε’πηρεν, άλλα καί την έδειρεν αυστηρά, εκείνη 
όμως διόλου δεν παρωξύνΒη, Συχνά άνέβαινεν είς^τά 
κατάρτια, η ¿πήδα άπο σχοινιού εις σχοινίον, μ’ εξαί
σιου ευκινησίαν. Συν έπαιζε δέ καί με σκυλον, οστες 
ήτον ε’πί του πλοίου, είς τρόπον τόσον διασκεδαστικδν, 
ώστε υπερευχαριστεί τους ναυτας. Οτε πρώτον επαρΒη 
εις τό πλοΤον, ητον ενός περίπου μηνός. "Οτε δ’έγινεν 
ένος χρόνου, ¿σταλΒη οωρον εις τον βασιλέα της Αγ
γλίας" καί περιωρίσΒη είς εν άπο τά Βηριοτροφεία του 
Λονδίνου. ΈνταΰΒα ε’ξηκολοίΒει τοσον ευοια^-ετος, 
ωστε μέ τον καιρόν ό φόλα.; ¿τόλμησε νά βάλη σκυλίον 
είς τό σπηλαίου αύτής- τοϋτο ούχί μονον ποσώς δεν το 
Ιβλαψεν, άλλά μετ’ ολίγον καί ηγάπησεν αυτο, και 
μάλιστα ανησυχεί, ότε ό φόλα; έπαιρνεν αυτό διά να 
τό ταγίση. Μίαν η δυο φοράς, άφεΒεις ο σκύλος κατα 
λάΒος είς τό σπηλαίου, ε’νω ετρωγεν η τιγρις, ο,πετολ- 
μησε νά φάγη και αυτός εκ των ιοικων της εκείνη 
δυσηρεστηΒη μεν, όχι ομως ωστε και νά βλαψη -ον 
σύντροφον. ΣυνηΒως άφινε τό σκυλίον νά παιζη μαζη 
της  ̂χωρίς νά δείχνη σημεΐον τι Βυμοϋ. Ένιοτε έγαυ
γίζω πρός αυτήν, καί ε’δάγκανε τό στόμα ή τόν^πόόα 
της. ’Εκείνη όμως, πάντη άδιάφορος, μόνον ε’σηκονεν 
ύψηλά τον πάόα της, ωστε νά μη φΒάνη αυτόν τό μι
κρόν ζώον.

Μετά δυο χρόνους άφοϋ ή τιγρις αυτη ε’μβήκεν^ εις 
τό ΒηριοτροφεΓον, υπήγε νά την ιδη ό ναύτης, ό αειρας 
αυτήν διά την κλοπήν του κρέατος. ’Εκείνη εγνώρισεν 
αυτόν άμεσως, καί, τριβομενη επί τοϋ κλωβίου, ε’φαινετο 
υπερευχαριστημένη διά τήν Βεωρίαν του παλαιού της 
φίλου. Ό  ναύτης ¿ζήτησε καί νά είσέλΒη είς τό κλω- 
βίον της’ μολονότι δε ό φυλα; ¿δυσκολευΒη καταρχας 
νά τον άφήση εκ φοβου μη κατασπαραχΒη, εστερς^ν 
ομως τέλος πάντων. Ε ίς τήν περίστασιν τούτην εδείξε 
τό Βηρίον παν σημείου χαράς- ε’τρίβετο επάνω του, ως 
κάτα, έγλειφε τάς χεΓράς του, καί τόν ¿χαΐδευε με τον 
πλέον ήγαπημένον τρόπον. Ό  άνΒρωπος έμεινε μετ 
αύτοϋ δυο ή τρεις, ώρας· τόσην δ’ αγάπην ε’δείκνυεν η 
τίγρις, ωστε ό άνΒρωπος ήρχισε νά φοβήται μή κρατη,- 
οη αύτόν έκεϊ παρά γνώμην του· όΒεν επενόησεν ό φυ- 
λά,ξ τρόπον του ίά  μεταβη είς άλλο κλωβίον ή τίγρις, 
καί ουτω ¿ξέφυγεν ό ναύτης.

Έπρόσταξε ποτέ ό βασιλεύς τής Σιάμης νά γένη 
ι^άλη μεταξύ μιας τίγριδος του μεγαλ.ητέρου είδους, καί

τριών ε’/εφάντων. ΙΙρός τοϋτο περιεκλεισε μέ ϋψηλον 
φραγμόν έκτασιν ικανήν, είς τήν όποιαν νά τεΒώσι τά 
ζώα, καί έξω τής όποιας στεκόμενον τό πλήΒος νά βλε- 
πη τήν μάχην άκινδόνως. ΈφερΒησαν δε εις το πε
ρίφραγμα, πρώτον οί ε’λεφαντες, οιτινες και άφ-Βησαν 
λυτοί, έπειτα δέ ή τίγρις" πλήν αΰτη ήδικήΒη, καΒοτι 
¿κρατείτο δεμένη, έωσοϋ είς των ε’λεφαντων την έδωκε 
τρεις ή τέσσαρας κτόπους μέ τήν προβοσκίδα του τοσον 
δυνατούς, ώστε καταπεσοϋσα ε’κοίτετο μερικήν ωραν 
ώς νεκρά. Ή  σκληρά όμως αυτη καί άδικος μεταχεί- 
ρισις δέν ήφάνισε τήν γενναιότητα τής τίγριδος· διότι 
μόλις άφεΒη λυτή, καί ώρμησε μέ τρανόν βρόχημα και 
αέ τήν ε’σχάτην λύσσαν κατά τοϋ έλεφαντος, ό όποιος 
είχε κτυπήσειν αυτήν. Έζήτησε δε νά πιαση την 
προβοσκίδα του, άλλ’ ό πανούργος ουτος έσυρεν αυτήν 
όπίσω, ώστε νά κτυπηση ¿πί τούς χαυλιόδοντας αΰτοϋ 
ή τίγρις, τήν οποίαν καί είς μίαν στιγμήν άνέρριψεν 
είς τόν άίρα. Τοϋτο έπλήγωσεν αύτήν, ώστε ήλαττωΒη 
ή τόλμη της, καί ύπήγεν είς τόν φραγμόν ζητοϋσα να 
πιάση τούς έξωΒεν ίσταμένους. ΈστάλΒησαν τότε 
συγχρόνως κατά τής δυστυχούς καί οί τρεις ελέφαντες, 
οιτινες ταχέως ήΒελαν Βανατώσειν αύτήν, άν ό βασι
λεύς δέν διώριζε νά ε’ΛαρΒώσι.

Μ Ε Γ ΙΣ Τ Α  καλα γέννα ή ¿λευΒεροτυπια. Και αυτός 
ό άκόλαστος τόπος είναι δεινόν πολύ μικρότερου τόπου 
δεδουλωμένον ¿πειόή κατ’ ¿κείνον καί τά δυο μέρη 
¿μπορούν ν’ άκουσΒωσιν, αλλα κατά τούτον, οχι. 
Τόπος άκόλαστος ενδεχεται να βλ-αψη, αλλα τυπο, 
δεδουλωμένος βλάπτει ε’ξάπαντος· ό δεδουλωμένος τύπος 
¿μπορεί νά κάμη τήν πλάνην ευϋποληπτοτεραν τής 
άληΒείας, καί τό άδικον πολύ δυνατώτερον τοϋ δικαίου - 
τόπος όμως άκόλαστος δέν δύναται νά πράξη τοϋτο’ 
διότι, άν δώση τό φάρμακου, δίδει ομως καί τό αντι
φάρμακου. Τύπος δεδουλωμένος είναι κατά δυο τρόπους 
όλέΒριος· όχι μόνον άφαιρεί τό άληΒινόν φώς, άλλα 
καί στήνει φώς ψευδες, το οποίον μας αποπλανά και 
μάς αφανίζει-

Α τ κ ο τ  Φ ι λ ο σ τ ο ρ γ ί α . — Κυρία τις είχεν ήμερον 
λύκον, δστις έτρεφε πρός αυτήν Βερμήν αγάπην. Μίαν 
φοράν έτυχε νά λείψη όλίγας εβδομάδας ή γυνή άπο 
τόν οίκον κα.Β’ δλον δέ τό διάστημα τής απουσίας της 
ό λόκος ¿φαίνετο είς τό άκρον περίλυπος, καί καταρχας 
δέν ήΒελεν ούτε νά φάγη. Τέλος, ΰπέστρεψεν ή δέ
σποινα· ό λόκος άκουει τά πατήματά της· όρμα είς τόν 
Βάλαμον μ’ έκστασιν χαράς- πηδα ¿πάνω της, Βέτει 
τούς πόδας ε’πί τών ώμων αύτής, έπειτα, πιπτει-όπισω, 
καί πάραυτα έκπνέει !

Π α ε ι ο τ Ε Ρ Ο ϊ ς  ήφάνισεν ή φιλαργυρία παρ’ ή άσω- 
τία- η τυφλοτέρα είς τό δαπανάν άπερισκεψία δέν 
έφΒειρε τόσας καταστάσεις, όσας ή  άπληστος τοϋ έπι-. 
σώρευε ιν όρεξις-
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Η Ι σ λ α ν δ ί α  ολόκληρος είναι ήφαιστίων σειρά, 
άλλων μέν έσβεσμένων, άλλων δ’ ε’νεργοόντων κατά τό 
μάλλ ον καί ηττον τό χώμά της, σχεδόν παντού, ¿σχη- 
ματίσΒη άπο την φΒοράν τεφρών, μίδρων, καί σκωριών. 
Θερμαί πηγαί πολυάριθμοι άναπέμπουσιν ύψηλά είς 
τον αέρα παχείας στήλας βραστοϋ ΰδατος, συνωδευμένου 
μ έ  πέτρας ευμεγέΒεις, ώς αϊ άπό τόν κρατήρα ήφαιστ'ου 
έξερευγόμεναι φλόγ-ς. Τινά τών πολλών ορ'ων, τών 
κατά πάσαν ίιεόΒυνσιν ίιαπερνώντων τήν νήσον, είναι 
πάντοτε μ έ χιόνα καί μέ πάγον ¿σκεπασμένα- αί δέ 
μεταξύ τών βουνών το'των κοιόάδες είναι ώς έπιτοπλεί- 
στον ¿στρωμ'ναι. άπό σκληράς. μ α ’ρας γυαν~; ήφαι

στείους ίόας. l¿0A/á ις Λα:α..ρημνΐ-θ/ται ^ω.ο. πά
γου ; αί χιίνος, κάποτε δέ καί τών ορ’ων α.τών απο
σπάσματα κατακυλίονται είς τήν πεδιάδα, χωνοντα 
τάς υπο,.άτω ;αλίβας ή άγροές. Οί σ.ισμοί, πρός 
τοίτΰις, είναι πάγ;οι·.οι. ; αί κατά καιροός, (̂ ώς έτυχε 
τό 1755), τόσον σφοδροί, ώστε άνατρ’πονται οίκίαι 
ολοκλήρου περιοχής, καί λόφοι διαρ ηγνυονται. Ίυ- 
φώνες τρομεροί, ίντες έτι πλ'ον συχνοί, επιφέρουν όχι 
μικρότερου άπό το 'ς σεισμούς όλεΒρον.

1 ϊς  τινα μ ’ρη γίνονται μικραί τινες σημίδαι. άρ- 
κευΒοι, καί άλλοι Βάμνοι. άλλά καΒ’ ολην τήν ε’πιφά 
νειαν τάς νήσου δεν υπάρχουν άξια λόγου δ ’νδρα. "Ο
που δΐιλίΒη αρκετά ή ήτα’στ ιος "λη. ή επ.καλίφΒη 
μέ φυτίαήν γήν, τόσον επί τών π.διίδων οσον καί ¿πί 
τών όρ’ων, χρησίΆεόει πρός κτη-οτ-οφίαν καί ο"τω 
διατηρο'νται μεγάλα ποίμνια προβάτων, άπό τά όπο'α 
ώς καί άπό τήν αλιείαν, κρέμεται κυρίως, ή δένατα 
τις νά είπη καί όλοτελώς, ή "πάρεις τ~ν κάτο κων.
Αγρια ζώα κατ’ευτυχίαν δέν υπάρξουν επί τής νήσου, 
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εκτός μυών καί άλωπίκων άλλ.’ ύπόκεινται είς τάς επι- 
σκέψ.ις μεγάλων πολικών άρκτων, αίτινες φέρονται είς 
τους αι’γιαλο’ς των ¿πάνω είς άπεσπασμένα κομμάτια 
πάγου. Έ άν τά ζώα ταύτα κατορΒωσωσιν άπόβασιν, 
προξενούν γενικώς μίγαν όλεΒρον είς τά 7τρόβατα. Πρός 
εμποδισμόν τοέτου είναι άγρυπνότατοι οί Ίσλανόοί. 
Όπόταν ήναι ¿λιγοστά τά πυροβόλα ¿ξέρχονται είς τό 
π λαγός μέ τά μικρά των αλιευτικά πλοιάρια, καί κτυ- 
πούν τά ¿πε-ρχόμενα Βηρία μέ λόγχας καί καμάκια. 
Εάν δέ φονευΒώοι καί πιασΒϋσιν, αί άρκτοι αϋται 
δέν είναι ολίγου άξιαι, οι τι ταριχεύουν καί τρώγουν 
τό κρ’ας των, καί κάμνουν σκεπάσματα εξαίρετα ¿κ τοϋ 
δέρματος αυτών. Τά κόματα τοϋ ωκεανού, ρίπτοντα 
.ίς τό παράλιον αυτών ποσότητας ξόλων ¿ξ ’Αμερικής 
καί άλλαχόΒεν, ε’παυξάνουν τοός πόρους τών πενήτωυ 
λσ/ανδών. Τά μεταχειρίζονται διά καύσιμον, καί 
πολλάκις αί μικραί κατοικύαι των οίκοδομούνται άπό 
τά πλ.ωτά ξύλα ταϋτχ. Γενικώς ομως κτίζουν τους 
οίκους των άπό μεγάλα κομμάτια ί.άβσ ς τά μεταξύ 
τών όποιων διαστήματα γ.μίζουν ¿πιμελώς άπό βρίον, 
διά νά μήν είσ’ρχεται τό ψύχος. Αί ο'τ’γαι των ε ί
ναι άπό είδός τι βώλων, τά δέ παράΒυρα, είς τόπου 
υαλίου, έχουν τάς λεπτάς μεμβράνας προβάτων ή άρ- 
νίων.. Ε ίς μικρό ός περιφραγμένους τόπους πλησίου 
των άρχα ων το των κατοι. ι~ν καλλιεργούν λάχανα, 
Πυτροσέλινον, σπανά, ια, γογγύλια, μέ τινας άλλ ας ρί
ζας καί φυτά, καί κάμνουν λινόν καί κσνναβιν πρός ¿ν- 
δυμασιαν. Δ ’νδρον όπωροφόι ο; δέν γνωρίζεται κάνέν.

’Εντός, είναι ίλαρωτ’ρα ή σκηνή· διότι ένω ή μικρ* 
καλ υ >η εύρίσκεται σχεδόν χωμένη είς τήν χιόνα τσϋ 
.-¿ιμώνος καί σκστος καί ¿ρήμωσις καλύπτουν τήν γήν, 
τό φώς ενός λύχνου άκτινο ολεί ¿πί τήν σελίδα, ¿κ τής 
λποίας άναγινώσκει ό πατήρ είς τήν οί. ογ’νιιαν αυτού 
μαΒήματα γνώσυως, Βρησκείας, καί άρετής. Ε ίς 
τάς έσπ.ρινάς τα ’τας τακτικάς άναγνώσ ις ό οικοδε
σπότης αρχίζει πάντοτε, έκαστος δέ τών λοιπών άκο- 
λουΒεϊ κατά σ.ιράν. ’Ακόμη καί είς τό διάστημα τοϋ 
εντός τής οικίας ήμερο: αμάτου, ¿νω τινές ; αταγ νοντα* 
είς τό νά κάμνωτι σ οινία άπό μαλλιού ή ίππ^ιους τρί
χας, άλλοι είς τό νά ; ατασκευάζωσι προξό'ας δι’ ¿νδό- 
ματα, ή είς τό κλώΒειν, πλέκιιν, ή υφα νειν, είς /ξ 
αυτών γενικώς άναγινώσκει δυνατά πρός διασκύδασιν 
καί διδασκαλίαν όλων. Αί πλ,εΓτεραι άγ οτι αί κα- 
τοικίαι έγουν μι .ράν τινα βιβλίοΒήκην. συναλ.λάττουσι 
δέ μ.ταξυ των τά ( ιβλια. Έ π  ιδη δέ τά οώ.ήματα 
ταύτα είναι διεσ; ορπισμύνα ¿πί ¿ρήμου τόπου, καί μα
κράν άπ’ άλλήλων, δέν ευκολύνο ται νά κάμνωσι τάς 
ίλλ.αγάς ταύτας, ε’κτός όταν συν'ρχωνται είς τόν ¿x- 
κλησίαν είς δέ τήν ε’κκλησ:αν παρ.υρίσ: ονται πάντοτε 
τινές, όσον καί άν ήναι ούσκρατας ό : αιρός. Ε ίς πολ- 
λάς ¿νουίας ύπ 'ρχει μικρά τις συνάΒροισις βιβλίων, 
κτήμα τής εκκλησίας. Ή  βιβλίοΒήκη αΰτη ε’πιστα- 
τ=ίται υπό τοϋ εφημερίου, όστις δανείζα τά β ι’·λ·α είς 
ίποιανδήποτε τής περιοχής οί. ογένειαν, ήτις έπιΒυμε*
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ν’ αύξήση τά πρός διδασκαλίαν χαί βιασχίδχσιν μέσα 
5ης. Ό  ε’φημέριος, συνεργών κάποτε μέ τούς γονείς, 
^Tvat χαί ό διδάσκαλος της ενορίας, καί κρατεί κατα- 
q-.i/o'j της νοητιχής καί ηθικής βελ.τιώσεως της νεο
λαίας του ποιμνίου του. Αυτός ό ίδιος ύπόκειται εις 
■ϊλα σχεδόν τά ε’πίπονά των ε’νασχολήματα, δεν άπο 
-λαμβάνει ει’μή ¿λίγα περιηλίου προνόμια ή αναπαύσεις, 
xal βαστάζει την θίσιν αυτου είς χοινωνιαν, ο που ολοι 
προσπαθούν νά διδαχθώσι, μόνον διά της υπέροχης 
■ιών νοερών αύτοϋ αποχτημάτων. Είς τδν έχκλησιαστι- 
χόν αυτών χώδηχα υπάρχει νόμος τις, παράξενος μεν, 
ίριστον όμως έχων σκοπόν, χατά τον όπο'ον έχει ό 
κλήρος το διχαίωμα νά έμποδίζη όποιονδηποτε γάμον, 
ίταν ή μελλόνυμφος δεν δύναται νά άναγινώσχη· οΤτω 
δε μέ την διέασχαλίαν της μητρός, άπο την οποίαν 
χρέμεται τόσον πολύ., προβλέπει ό νομος ουτος cia την 
¿χπαίδευσιν τών τέκνων της. Παρετηρησαν δύο "Αγ
γλοι περιηγηταί, ότι, ε’χτδς είς τά μεγάλα αλιευτικά 
καταστήματα, ήτα σπανιυ.τατον να εΰρη τις Ισλανοον 
δποιονδηποτε, δστις δεν ήδύνατο χαί νά άναγινώσχη 

. χαί νά γράγη. Άλλ’ ή μάθησις αυτών οεν περιορίζε
ται είς τούτο. Τά Λατινιχά συγκροτούν μ'ρος τών 
μ.αγημάτων τού λ.χοϋ, ως χαι του χληρου— οι Ισλανοοι 
ίτι γράτουν αυτά χαι ποιητικά χαι πεζικά- συμβαίνει 
δε πολλάχις, ένώ δΓρχεται την χώραν αυτών ό ξένος, 
ν’ άχούση τον χωρικόν οδηγόν του όμιλοΓντα προς αυτόν 
Λατινιστί, καί τον ξενοδόχου του το εσπέρας, ε’πιστρε· 
-ψαντα ίσως άπο το ταπ.ινόν ήμερο; άματον του σιδ 

íT!j«rinti>vírai αετ’ αετού sic τήν νλώσσι

στάτη, η μάλλον βάρβαρος Και ή ζωγραφική δε χαί 
ή γλυπτική δεν έκαμαν περισσοτίρας προόδους. Πλην 
δίκαιον είναι νά σημειωθή' ε’νταϋθα, ότι ό περιβόητος 
νεωτερος άγχλματοποιδς, ΤΉοΓνίίΜειοη, όστις διέτριψ* 
τόσον πολύν χρόνον είς την 'Ρώμην, όπου ητο μόνον 
τοϋ μεγάλου Κανόβα δεύτερος, έγεννήθη άπο Ίσλανδόν.

Έχθεσαντεί; την φιλαναγνωσιαν, περιεγράψαμεν ήδη 
την χυριωτ'ραν διασχέδασιν τών ανθρώπων τούτων. 
Άλλην διατριβήν έχουν, συνερχόμενοι όπόταν ευχαι- 
οωσι, νά διηγώνται προς άλληλους την ιστορίαν τών 
παρεληλυθοτων, ώστε, μέχρι της σήμερον, δεν ευρίσχεις 
Ίσλανδόν, όστις δεν γνωρίζει χαλά την ιστορίαν της 
πατρίδος του. ’Απαγγέλλουν δέ χαί στίχους είς τάς 
πανηγύρεις των, όπου γενιχώς όέν πίνουν είμη σχε-α* 
σμά τι άπο υδωρ χαί γάλα. Γνωρίζουν μεν δι~φορβ 
ευφυή χαρτοπαίγνια, άλλά ποτέ δεν παίζουν δι άργυ-
οιον.

χαί την Ελληνικήν γλώσσαν χαί φιλολογαν. Άπο 
τάς νεωτέρας διαλεχτούς ¿χαλλι'ργησαν την Δανικήν, 
την Γερμανικήν, χαί την Αγγλικήν. Ίο Η ΙΟ είχαν 
μεταφράσεις άπό τινας των άριστων Αγγλων συγγρα-

Ή  χοινή τροφή τών πολιτισμένων τούτων χωρικών 
είναι άθλι-στάτη. Άρτον πολλάχις δεν άπογεύοντα» 
διά μήνας, χαί ό τον όποΓον δέ τρώγουν συνίσταται 
άπο όξυνα παξιμάδια, χαί άπο σχληρόν βρίζινον ψωμιον, 
έκ τής Κοπενάγης είσαγόμενα. Ιχθύες είναι το χυ- 
ριώτερον τών άπ’ αυτούς αναλισκόμενων ειδών, τρώγουν 
δέ χαί το χρ ας θαλασσίων λυχων χαι φαλαινών. Εις 
μεγάλους χινόύνους ύπόχεινται, ένω άλιευουν είς τα 
θουυβώδη πελάγη των· μολονότι δε απαντούν αυτους 
μέ γενναιότητα, δεν τούς)ανθανει ομως ποσώς ή υπαρ- 
ξίς των. Όπόταν σηχόνωνται άπό τον αίγιαλόν, ε’χ- 
βάλλουν ευλαβώς τό χάλυμμα τής χεφαλής των, ψάλλουν 
¿χ συμφώνου ΰμνον τινα σύντομον, χα-ι με προσευ/ήν 
παραδίδουν εαυτούς είς τήν ε’λεήμονα τοϋ Παντοχράτο- 
ρος ϋπεράσπισιν.

Προσωπιχώς, οι Ίσλ-ανδοί δεν είναι ούτε ουνατοι 
ώρα~οι· χατά τήν διάθεσιν αύτών λέγονται πράοι, 
τιχοί, χαί σοβαροί* δέν έχουν ευθυμίαν θορυβώδη.

φ-ων.
Αΐ μεταξύ τοϋ λαοϋ τούτου διαδεδομεναι γνώσεις 

είναι τόσον μάλλον έχπληχτικαί, χαθοβον, δια την ε’κ 
, τόπου είς τόπον άπόστατιν, διά τάς προερχομ νας άπο 
τήν γιόνα χαί τήν δυσκρασίαν τοϋ καιρού συχνάς δια- 
χσπάς τής συγκοινωνίας, διά τήν άνάγχην είς την 
όποίαν όλοι εύρίσ. ονται νά έργάζωνται σχεδόν άδια- 
χόπως πρός διατήρησιν εαυτών, ? αι οι άλλ.ας περιστά
σεις, οί Ίσλανδοί δέν δύνανται ν’ άκο ουθήσωσιν ε’χτε- 

,ταα'νονοτι σύστημα δηυοσίου έχπαιδεύσεως, άλλά δια 
τήν άπόκτησιν χαί διάοοσιν τών γνώσεων εταρτωνται 
ίλως διόλου άπό τούς ιδιωτικούς αυτών πόρονς χαι οίχι- 
αχάς έξεις. Ίο  1; 10 υπήρχε μία μόνον δημόσιος 
σ/ολή ; α σ’ όλ.ην τήν νήσον.

Αΐ ώραίαι τέχναι δέν ε’καλλιεργήθησαν είς τήν ’Ισ
λανδίαν μέ τήν αυτήν έκβασιν ώς ή φιλο' ογία. Μολ.ον- 
ότι άπό τούς άρχα ους νόμους τοϋ τόπου ή μουσική, 
ώς ;.αί ή ποίησις, έγινε κλάδος τής κοινής έχπαιδευ- 
σεως, ή μούσι..ή των όμως δι'μεινε στάσιμος χαί «πλου-

ουτε 
σκεπτικοί

άπό τάς πολλάς άρετάς των. Δέν υπάρχει λαός είς 
τόν κόσμον περισσότερον προσχολ-λημ,νος είς την πατρί
δα τον, τήν όπο'αν, ψυχράν, θυελλώδη, καί έρημον, 
τήν προτιμούν πάσης άλλης χωράς. 1 ής Ισ/ανοίας 
ό σημερινός πληθυσμός λογαριάζεται ώς πεντήχοντα 
χιλιάδες.
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£ΤΙΣ, όλαγα έχων, χρειάζεται άχόμη όλιγωτερα, 
πλονσιώτ ρος τού πολλά μεν έχοντος, έτι δέ πλαο-

Ος
είναι πλονσιώτ ρος τού πολλά μεν ίχοντος 
τερα χρειαζομένου. Κρέμεται ή άληθινή ενχαρέστησις 
8 /ι άφ’ όσα έχομεν, άλλ’ άφ’όσα ε’πιθυμούμεν αρκετά 
ευρύχωρος ητον ό πίθος διά τόν Διογένην, άλλ’ ά κόσμος 
δέν εχώρει τόν Άλ-ξανορον.
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Ο ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ.

Κ α τ λ  τό διάστημα τού ύπέρ ανεξαρτησίας πολ.Ιμου, 
*ίς τήν Βόρ:ιον ’Αμερικήν, γεωργός τις, όνομαζομενος 
Στέδμαν, ε’κατοέχει πρός τό δυτικόν μέρος τής επαρχί
ας Μασσακουσέττης. ΤΗτον άνθρωπος ευκατάστατος, 
καταγόμενος άπό χρησιμωτατην Αγγλικήν ot. ογ,νειαν, 
καλώς άνατεθραμμένος, σταθερωτάτου ε’ν γίνα χαρα- 
χτήρος, καί τής πλ ον άκαμπτου άδιαφθορίας, και άκλι- 
νοϋς είς τ ό ν  βασιλέα του ύπακοής. Ίοσαύτην υπολη 
ψιν έχαιρεν, ώστε καί όπότε ή πλέον σφοδρά χατα το., 
βασιλέως άντιπά.θεια έχυρίευε τό δημόσιον, άκομη και 
τότε ώμολ.ογητο παρα πάντων, ότι ό γεωργκς Στ-Ομαν, 
μολονότι βασιλικός, ήτον όμως ειλικρινής ως προς τάς 
δοξασίας του, διόλου πεπεισμένος ότι ήσαν όρθαι.

Ό  ’Αγγλικός στρατός ήρχισε, τέλ.ος, νά καταβαίνη 
άπό τόν βορραν. Καί οί φίλοι και οι εχθροί τής επα- 
ναστάσεως ευρίσχοντο ει’ς άνησυχίαν υπερβολικήν, και 
καθείς ε’προσπάθει τά μέγιστα υπέρ τών συμφερόντων 
τής ίδιας του φατρίας, οι μ.έν είς τας οημοκρατικας 
σημα’ας, οί δέ είς τάς τής Μεγάλ.ης Βρετανίας σπεύ- 
δοντες. Μεταξύ τών δευτ’ρων ήτο χαι ό Στ.δμαν. 
Μόλις άπεφάσισεν ότι χρεωστ-Γ νά πολ,εμηση, και άπε- 
χαιρέτησεν ειμενώς τήν ώραιοτάτην αύτοϋ συζυγον, 
ί’νηγκαλίσθη τρυφερώς τά δίδυμα τέκνα του, υίον χαι 
θυγατέρα, χαί, άναβάς είς τόν ίππον, άνεχωρησε. Συν- 
ώδευσε δέ τήν δυστυχή έχστρατείαν τοϋ Βωμόν, χαι 
η’χμαλωτίσθη μετά πολ-λων άλλων, υπό τοϋ νικηφόρου 
Στάρχ. Ποσώς δέν ε’ζήτησε νά χρύψη τό όνομα ή τόν 
χαρακτήρα του* άμφότερα ταχέως ε’γνωρισθησαν, και 
χατά συνέπειαν ε’φυλαχώθη ώς προδότης. Ή φυλακή 
όμως ήτο σχεδόν χαλασμένη, καί μίαν νύχτα έξύπνι- 
σαν αυτόν τινές τών ουναι/μαλώτων, λέγοντες, ‘ Σηχω, 
ε’λευθερώσου* χαλάστραν ε’χάμαμεν. διά τής όποέας ε’μ- 
πορείς χαί σύ νά ε’χφύγης.’ Άλλά ποσον ε’ςεπλαγη- 
σαν, ότε, άντί νά τούς ευχαρίστηση, τούς εΐπεν ότι δεν 
στ’ργει ποσώς νά ε’έέλθη τής φυλακής! Είς ματην 
ίπροσπά^ουν νά τόν καταπείσωσιν* είς ματην παρι- 
σταναν είς αυτόν ότι ή ζωή του κινδυνε-ει. Μόνην 
άπόχρισιν τούς έδιδεν ότι ήτον άνθρωπος αλ.ηθινος, 
χαί υπήκοος τοϋ βασιλ’ως Γεωργίου* χαι οτι ε’προτίυα 
νά χρεμασθή παρά νά συρ.θη έξω άπό μέαν τρύπαν ίια 
νυκτός. χαί νά δραπετεύση άπό τους άνταρτας. Ιδον- 
τες. ε’πί τέλους, τό αμετάθετου τής γνώμης του, άφήκαν 
αυτόν, μέ πολλήν άπορίαν χαί τινα μάλιστα δυσαρ.- 
σχειαν.

Έφθασε, τέλος, ό καιρός νά διχασθη ό αιχμάλω
τος. Ή  πόλις, όπου τό κριτήριου ε’συ.νεδρ'αζεν, άπεΐχε 
περί τά εξήκοντα μίλια. Είπε δέ ό Στ_δμαν εις τον 
υπάλληλον, όστις ήλθε νά τόν συνοδεύση, ότι ήθελεν 
είσθαι καί οί. ονομιχώτερον χαί ευχολώτερον νά. τόν 
άφήση νά υπάγη μόνος, χαί πεζός. ‘ ’Αλλ.α, χ-ριε, ει- 
πεν ό υπτλληλος, * άν προκρίνης τήν άσφάλειαν άπό την 
τιμήν σου, χαί μέ άφήσης νά σέ ζητώ είς τό Βρετανι-

!

χόν στρατόπεδον 1 Ένόριζα,’ άπεχρίθη ό γρργός,- . 
ε’ρυθριών άπό άγανάχτησιν, ‘ ότι ε’λσ/ουν πρός άνθρω-, 
πον, όστις μ’ ε’γνώριζε !’ * Τωόντι σέ γνωρίζω,’ είπε τό
τε ό υπάλληλος* * άστεϊζόμενος ε’λάλ.ησα* χάμεώςάγα-. 
πκς. Ά παγε, χαί μετά τρεις τ.μ'ρας θέλω σέ περι-.
μένειν είς τήν πόλιν Σ— Ό  γεωργός άνεχωρησε,
καί τόν διωρισμένον καιρόν παρεδόθη είς τάς χείρα$. 
τοϋ υπαλλήλου.

Ενώπιον τοϋ δικαστηρίου ό αγαθός Στέδμαν ε’πιμε-, 
νεν είς τό νά όιηγηθη χατα πλ,άτος χαί απαραχαλυ-, 
πτως τήν υπόθεσιν· ότε δέ ό συνήγορος αυτού ήθέλησε 
νά ώφεληθ-η άπό τινας τεχνικούς όρους, τόν ε’πέπληξεν 
άποτόμως, λέγων ότι είχε μισθώσειυ αυτόν οχι διά νά 
ψευσθή, άλλά διά νά τόν βοηθήση ώστε νά είπη όλην 
τήν άλήθααν. * Ποτέ,’ λέγει ό συνήγορος, ‘ δέν είχα 
ίδείν τοιαύτην άπλουστάτην άδιαφθορίαν. Η φιλ,αλη- 
θοΐα ε’βασίλευεν είς τήν ψυχήν του ώς αίσθημα άνώ- 
τερον καί αυτής τής φιλοζωίας. Είς τούς οφθαλμού« 
τών δικαστών ίοα πολλάχις νά άναβρύσωσι δάκρυα- 
Ποτέ ου δ’ άρχητερα. ουδ έκτοτε, δέν έλαβα τόσην 
προσπάθειαν είς πελάτην. Συνηγόρευα υπέρ αυτού,

I <ύκς ήθελα συναγορεύσειν ύπέρ τής ίδιας μου ζωής. Έ - 
κίνησα μέν είς δάκρυα, άλλά δέν ίσχυσα νά μετατρέψ*» 
τήν κρίσιν άνδρών, οίτινες ώδηγοϋντο μάλλ.ον άπό τό 
αίσθημα τοϋ καθήκοντος, παρ’ άπό τής φιλανθρωπία«, 
τάς συμπαθητικάς όρμάς. Ό  Στέδμαν κατεδικάσθη, 
Ί όν είπα ότι, άν εζητούσε συγχώρησιν, ήτον ε’νδεχό- 

I μενον νά τήν λάβη. Έγραψα μάλιστα μίαν ίχεττ,ριον 
| αναφοράν, κα τόν παρεκίνησα νά τήν υπογράψη* άλλά 
| δέν ήθελε. “ Δέν έκαμα τίποτε άλάο,” είπε, “ παρ’' 
ό,τι έκρινα χρ'ος μου. Έμπορώ νά ζητήσω συγχώρη- 
σιν άπό τόν Θεόν μου καί από τον βχσιλ.α μου" αλλ- 
ήθελεν είσθαι υποκρισία νά ζητήσω συγχώρησιν άπό. 
τούτους τούς άνθρώπους διά πράξιυ, τήν, οποίαν ήθελα, 
ε’ξανακάμειν, άν εύρισκόμην πάλαν εί’ς όμο.'ας περιστά
σεις. Ό χ ι, ο χ ι! μή με λέγης νά υπογράψω τήν ίκε- 
τηρίαν αυτήν. ’Εάν ό χατα σε άγων τής- Αμερι ανής 
ελευθερίας άπαιτη τό αίμα τιμίου άνδρός, διότι ευσυν
είδητους ¿ξεπλήρωσε τό νομιζόμενον χρέος του, άς άπο- 
,3-άνω,— άς γίνω θύμα τοϋ άγώνός σας. Ά παγε είς 
τούς κριτάς μου, καί είπε τους ότι ούτε αύτο.υς φοβού
μαι, ούτε είς αυτούς ελπ ζω.’ Είς μάτην τόν παρεβία- 
ζα· καί τέλος άνεχώρησα άπηλπισμένος.

* Έπιστρίφων είς τόν οίκόν μου, επεσκέφθην κατά 
τύχην ν'ον «ιφυέστατον είς τήν ζωγραφικήν, όστις πολ- 

ί λ.ά; ις περιώδευε, διά νά σχεδιάζη αντικείμενα καί θέα« 
άξιολόγους. Άπό μ·'αν τών περιηγήσεων το.έτω; ε’πο- 
στρέψας τότε, ε’κάθητο ζωγραφέαν τινά ε’πεξεργαζόμε- 
νος. Μέ τέρώτησε περί αυτής.. “ Ώρα'α. είναι,” τό» 
άπεκρίθην “ αυτά τά τρία πρόσωπα είναι τάχα ¿χ 
φαντασίας, ή αληθινα ; “ Αληθινά, ειπε, “ και,
παρεκτός ίσως ολίγου καλλωπίσματος, μέ φαίνονται 
εικόνες ζωηρόταται τής συζύγου καί τών τέκνων τοϋ 
δυστυχούς πελάτου σου Στέδμαν.. Εις τό διά<ετημ<|
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τής περιηγήσέώς μου. ίτνχχ  νά ύπχγω είς τόνοικον 
του. Ilorá δεν ίόα ώραιοτίραν οίκο/.νααν. ^λσαν 
την μητέρα δεν ευρίσκεις μ αν εις τάς^ χίλια.;· τα ^δέ 
τέκνα είναι ζεύγος χερουβίμ.’ “ Είπε με, έφωνα.α, 
βάλλων επί της ζωγραφ ας τάς χεΐράς ρ η , “ είπε με, 
είναι τάχα άληθιναί καί πισταί εικόνες τής συζ-γου 
καί τών τέκνων το7 Στέδμαν Ή  πολλή μου πρόθυμ α 
Ικαχε τον φίλον μου νά χάσκη. Μ’ ¿βεβαίωσε δε, 
ότι." καθόσον έσυγχωρ.Ττο νά κρίνη περιττών ιδίων του 
ίογων, ήσαν παραστάσ ις όρ3όταται. Αλλας έρωτη 
σας δεν έπρόβαλα' ήρπασα την ζωγραφιάν, και μετ 
αυτής ε’τάχυνα εις την φυλακήν, όπου ό πελάτης μου 
ήτο περιορισμένος. Ί  ον ηύρα κατήμενον, με τάς χεΐ 
ρας επί το7 προσώπου, και δανώς εκ λύπης πασχον-α. 
Έ βαλα την ζωγραφίαν εις τοιαύτην 3έσιν, ώστε δεν 
ήμπόρα νά μη την Γδη. Άφήκα^ την άναφοράν επί 
τής Ιμπροσ3εν α το7 τραπέζης, και ε;ήλ3α·

1 Μετά ήμίσ. ιαν ώραν υπ'στρεψα. Ο γεωργός εσφιγ- 
ξε την χείρά μου, ένω τα δακρυα κατεκ-λιχν εις -ας 
παρειάς τον ερριψε S' ε*ν βλέμμα εις τήν ζωγραφ1 αν, 
καί άλλο εις τήν άναφοράν. Λόγον δεν έπροφερεν,^άλ- 
λά μ’ ένεχείρισε ταίτην. Λαβοόν αυτήν, έκβήκα' είχεν 
ϋπο/ράψ ιν τδνομά του. Μάς Ιγινεν ή ζητούμενη χά
ρις, καί έ Στέδμαν άπελυ3η.

Ο Ι  Τ Ρ Ε Ι Σ  Λ Η Σ Τ Α Ι  Τ Η Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ ·

Τ ων άδυνάτων ή3ελεν είσ3αι νά ύπαρξη πολύν χρό
νον κοινωνία, συνισταμίνη δλως διολου άπο κακο,ς 
τοιαίτη κοινωνία π ;ρι':χ α  εντός έαυτης τα σπ ρματα 
το7 ιόίου της όλί3ρου, καί, χωρίς κατακλυσμόν υδατων, 
ή3ελ,εν έξαλ ιφ3ήν άπό τό πρόσωπον τής γής σια τής 
πληαμόοας τών ιδίων της άνομιών. Πάσης κοινωνίας 
ή3ική κόλλα, τρόπον τι-ά, είναι ή αρετή- αυτή «νονα 
καί συντηρ-Γ, ενώ ή κακία διαχωρίζει και καταστρέφει. 
Δικαίως οί άγαάοι ε’μπορρδν νά όνομασ.ά. σι το αλας 
τής γής. Διότι, όπου δεν υπάρχει άο*αφ3ορ'α, έκει 
τών άδυνάτων νά ϋπάρχη εμπιστοσύνη' καί όπρυ̂  δεν 
υπάρχει εμπιστοσύνη, έκεί λείπει ομόνοια. Εδω άρ- 
μόζει^τό ίστοροίμενον π ρί τών τριών ληστήν τής I ερ 
μανίας. Άποκτήσαντες διά παντοίων κακουργημάτων 
ικανά λάφυρα, άπεφάσισαν νά μοιρ*σ3ώσιν α.τα, κα. 
νά παραιτήσωσι την τόσον επικίνδυνηι τέχνην. Οτ: 
ήλ3εν ή έπιτούτω πρρσδιο;ισ3;Γσα ήμ.'ρα, άπεσταλ3η 
ενας εκ τών τριών εις γειτονικήν πόλιν ν’ άγοράση ζωο 
τροφίας διά τό τελευτα'ον σαγοπότιο». 01 άλλοι 3 ο 
¿συμφώνησαν μυστικώς. νά 3α.ατώσωσιν αυτόν εις τ ιν 
επιστροφήν του, ώστε νά τούς πίση τό_ ήμισυ τών λαφ-- 
ρων, αντί τοώ τρίτου’ καί τωόντι ΙπραΈν ουτω. Άλλ 
ά φονευτείς ήτον ακόμη καί τών δολοφόνων του παυουρ- 
γότερος, διότι είχε πρβφαρμα*εύσ.ιν μ'ρςς άπό τας 
ζωοτροφίας, ώστε νά ο’κιιοποίηση Χ-τός δ λα  τα λ.α- 
®υρα. Ή  αξιόλογος λοιπόν α!τη τριανδρία ευρί3η^νε- 
*ρά συνάμα,— παράδειγμα έπίσημον, ότι ο-δέν είναι

τόσον τυφλόν καί όλέ3ριον είς έαυτό, οσον η περιφιλ,αυ- 
τ.α τής κακίας.

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ M TPM HS.
Ε ις  τήν ’Αφρικήν υπάρχει λευκός τις μύρμηξ, το ϊ  

ιποιου τά Ιργα τόσον υπ ρβα νουν τά τών κοινών μυρ- 
μήκων, τών μελισσών, σφηκών, καί καστόρων, όσον αί 
οικοδομά! τών Ευρωπαίων υπ;ρίχουν τάς τών ’Αφρικα
νών καί άλλων ε’3νών άπολ,ιτιστων.

Τά κτίρια το7 λευκο7 μίρμηκος Ιχουν τεσσάρων ή 
πίντε πηχών ίίψος· διαιρούνται δέ είς κατατομάς, ¿κ 
τών όποιων σημαντικωτεραι είναι οι βασιλικοί 3αλ.αμοι, 
γχ τρορε Λ, a t  χτιοΒύϊλ&ι , αι λαχαραι λαι οτοαι, a t  
λνάρι^Λοι οδοι λαι ciooi/-ot, a t  γυρται χλΐ|/.αχ€ζ, xat 
Ttvc; γ'φυραι, λατεσχευασριίναι ίστ5 νά συντ'/χνωσι 
την |λ£ταςύ tĴ v διαφόρων οίκηαάτων άπόστασιν. Εις  
τινα μίρη τής Σεν,γαλίας ό άρι^μός, τό μίγε^ος, καί 
ή τινχνότηζ των οίλοοοχων τούτων xxxvojv αιτχζ να 
φαίνωνται μακρόΒ-εν ώς χωρ α τ ,̂ν εντοπίων· καί μ 
όλ.ον τοώτο.’οί είς τήν υπηρεσίαν ταίτην ενασχολΛ-με- 
·,οι ε’ργάται δεν είναι υπερ τό ε"ν τίταρτον το7 δακτίλσ;
κατά τό μήκος.

Υπάρχουν δέ μετα;υ των τρεις διάφοροι βα3μο., ή 
τά'ίΐς, ώς άκολοίλως· πρώτον, οί ε’ργάται· δεότερον, 
οί στρατιώται, οίτινες δεν πράττουν τίποτε οί ίδιοι; 
άλλα μόνον Ιχουν τήν επιστασίαν τών εργατών, άπό 
τους όπο ους καί είναι μεγαλητεροι, ε’αοο-μενοι κατά 
τόν όγκον μέ πεντήκοντα περίπου εξ αυτών καί τελ,εν- 
ταώον, οί πτερωτοί, τους όπο ους δίναταί τις νά όνομάση 
τους ευγεν^Γς τής επικράτειας, καθότι ούτε μάχονται, 
οότε ε’πιστατοών, οότε εργάζονται, ανίκανοι ̂ δντες να 
υπερασπισ3ώσιν έαυτο'ς. Είναι, μ δλον το-το, ικανοί 
νά ε’κλ.'γωνται βασιλείς καί βασιλισσαί’ καί̂  ή^φόσις 
δι'ταξεν ουτω, ώστε άποδημοών μετ’ ολίγον άφου προ- 
'Τ'-ασ^ώσιν είς τήν 3ίσιν ταίτην, καί ή 3εμελιόνουν 
ν'ά βασίλεια, ή χάνονται εις διάστημα ολίγων ημερών, 
3ηοευόμενοι ύπ’ αναρίθμητων πτηνών, ίχ3.ων,^και ερ
πετών. Το πρώτον τάγμα ήτοι οί ε’ργάται, είναι τι/.ν 
λοιπών όλων πό\υαρι3μότ:ροι τόν αυτόν λόγον Ιχοντες 
ποός τοός στρατίότας όπο ον έκατυν πρυς εν. ^

Ευ3ύς άφο7 οί ε’ργάται ε’κλ.ξωσι βασιλ α και  ̂βασί
λισσαν, υπερασπίζουν αυτους άπό τους εχ3ροίς των, 
π ρικλείοντες άμφοτ'ρους είς πήλ.ινον δωμά.τιον, όπου ή 
βασιλικό α άρχίζ.ι μ τ’ όλ:-γον νά ώοτοεη, καί κάποτε 
μέ τοκαυ'υην πο'υπλή3.ιαν, ώστε είς διάστημα ενός 
ημερονυκτίου ό άριάμός τ_ν ω^ν άναβα v-ι εις όγσοη- 
• ον:α χιλιάδας, Τά ώά ταώτα, άμίσως λαμβανόμενα 
υπό τών οπαδών της, ε’κ τών όπο ων ικανοί πάντοτε 
π α ρ ε υ ρ ίσ κ ο μ α ι είς τόν βασιλακόν 3άλαμον καί α’ς τας 
ιτα ακ ιμ'νας στοάς, μεταφ'ρονται ει’ςτά^τροφεία, άπ·- 

οντα ε’ν οτε υπ'ρ το ς δ'ο πήχεις. Εδ-, άμα εκκικ- 
λαφάώσι, 3εραπ:'ουται μέ τήν μεγίστην επιμ'λειαν τά 
ν-ογνά ίντο/α, καί π-οβλίπονται άφ’ δλα τά χρειώδη*
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ίωσο7 δυναμω3ώσιν ώστε νά φροντίζωσι δι έαυτά, και
νά συμμετίχωσι τών ύπέρ το- κοιυο- συμφ-ροντος 
, /* γ ^ ν ω ν .

IIολλά περίεργα καί θαυμαστά διηγοώνται οί φυσι- 
κοίστο'ΐκοί περί τής άπό τά Ιντομα ταυτα προ.ρχομ νης 
¿ρημώσεως· εις τους γ.ωργους προς^νο-ν μεγ.στην^ζη- 
μίαν διά τών όπο ων κατασκευάζουν σκεπαστών όδών, 
κατά πάσαν διευΈυνσιν ε’κτεΐνομίνων άπό τήν φωλ-εάν 
είς πάν αρπαγής αντικείμενού Πλήν, ττσον άςι-.λ.ογα 
οίκονομεΐ τά πραγματα ή φυσις, ώστε ίκανως άντισταά- 
μίζει τήν βλάβην ή έξ αυτών ώφόλ.ια. ΙΙόσα δεν 
υπάρχουν, τά όπο α κατα μεν πρωτην προσβολήν 
νονται ώς μεγάλα δείνα η ως παντη άχρηστα, μετα οε 
σκέψιν ώριμωτ'ραν, εύρίσ;ονται διόλου σίμφιυνα μέ γ,ν 
σοφίαν καί άγα3ότητα το- ελεημονος Οντος, το όπο.ον 
Ισχεδίασε τήν ώραίαν ταίτην οίκουμ'νην.

Τωόντι, οί μίρμηκες οΓτοι πολλά, ις είναι εις τον 
άνθρωπον όλεθριώτατοι- άλλ’ είναι καί χρησιμώτατοι 
μάλιστα δέ καί άναγκαίοι, άφανίζοντες δ.'νδρα ξηρα 
καί 'λας ε’φ3αρμίνας. αίτινες, άν άφίνουτο επί το7̂  προ- 
σωπου τής γής, ?ίζ "Λ 3ερμα εκείνα κλίματα, η3ολα- 
είς ολίγον καιρό- διάστημα μολ-'νειν τον ά'ρα. Τόσον 
οέ προ3υμο-ντα· είς τό Ιργον τοΓτο ωστε εις ολιγας 
Ιβδομάδας αφανίζουν καί μεταφ'ρουν τοός κορμούς με
γάλων δίνδρων, μόριον μή αφινοντες κατόπιν- και ο.τω 
καθαρίζεται ό τόπος δι ωφ.λιμον βλαστησιν, ήτις τα
χέως γεμίζει πάν κενόν. ’Ακόμη καί είς μ ρη, οπού 
προ δ ίο ή τριών ¿τών ήκμαζε πόλις ευδαμων καί πολυ
άνθρωπος. (μ’άν οί κάτοικοι παρητησαν αυτήν διά κάμ- 
μίαν αίτ αν, ώς πολ,λ.ακις συμβαίνει), *κφυ-ι πυκνόν 
δάσος, και πάν ίχνος κατοικίας ε’υαλ.ειφ.ταΓ κα3έτι 
ό λευκός μίρμηξ «έν άφίνει κο ιματιον πασσαλ.ου η οο- 
κοϋ, νά βαρίνη τής γής τήν ε’πιφάν.ιαν. ^

Ί οσα-την δ-ναρ/ιν Ιχουν αί οικοδορκαι, τας οπο ας 
ανεγείρουν τά μικρά ταΰτα εντο/α, ωστε, άφο- σηκω- 
5ε~σιν ολίγον υπέρ τό ήμισυ το- χψους των, συνοικίζουν 
οί άγριίταυροι νά στέκωσιν επ αιτ-,ν ως φ-λ.ακες, ενω 
υποκάτω βόσκει τής άγ'λης τό επίλοιπου. 
λάβωσι τό πλ.τρες αυτών ιψος, τ-σοαρας δη/αοη η 
πίντε πήχεις ύπέρ τήν ¿πιφάν.ιαν τής γης, χρησιμεύουν 
είς τοός ε’ντοπίο-ς, άκόμη δέ καί είς τους Ευρωπαίους^ 
ώς α; οπιαί, διά νά 3εωρώσιν υπέρ τάς :ορυφάςτο·7 
μακροά χόρτου τό όποιον ¿Οω αναρ'.λαστανει άπο π.ντ- 
Ιως εξ πήχεις, ώστε καί να έμποοιζη την 3 .αν μα-
κρυνών άντικειμίνων.

Τών ζωυφίων τοίτων ή διαγωγή, όταν ενόχληση τις 
τάς οικοδομάς των, είναι πολύ ά Τ ο π α  ατήρητος.  ̂ Μό
λις δίδεται ό πρώτος κτίπος μέ λισγάριον ή^άξίνην, 
καί ιδού εκ βαίνει στρατιώτης, όστις περιπατεΓ κ.̂ κλω 
τής χαλάστρας, καταλεπτ- ς εςοτα3ων τό μ ρος, ο3=ν 
Ιγινεν ή προσβολή. Μ τ’ ολίγον ά;ολου3οΰν α τόν 
δ ίο ή τρεις άλλοι, προσεκτικ.ως τ -ν 3ρα.σιν ε,εταΓο^τ·ς 
μέ το’τους δέν άργοΓν νά συνενω3·οθΐν ετι περισσότεροι 
τέλος δέ, ε’Γορμο7ν άπαντες όσον ταχ.ως ή χαλ.οστρα

τοός συγχωρεΐ, πλη3υνόμενοι ενόσω εξακ:ολου3ει τις να 
τοός προ-βάλ,η. ΚαΥ όλου τό διάοτημα τοϊτο ε’πι- 
κρατεί βιαι τατος 3ορυβος κα·. ταραχή· τινες μαλιστ*·.
; αταγ-νο-ται είς τό νά κτυπώσι τό κτίριον μέ τήν λα
βίδα των, κάμνοντες κρότον, υπέρ τόν ενα πήχυν μα
κράν άκουόμεν ον.

Άφοϋ πλ'ον άφ·3ώσιν ανενόχλητοι, οί μέν στρατιώ- 
ται απομακρύνονται, διαδέχονται δ αυτους οί εργαται, 
ο'τιν ς σπεύδουν πανταχό3εν πρός τήν χαλάστραν, 
έκαστος φ'ρων είς τό στόμα του φορτ ον ε’κ λάσπης, 
τρμοόιως συγκ:ρασμένης. Μολ.ονότι δε συμποσο-ντα^ 
ίς μυριάδας μυριάδων, τοσον καλώς ομως είναι οιατ*· 

ταγμίνοι, ώστε ποτέ δεν ¿μπεριδένονται συναλλήλως- 
ίς τά Ιργα των, καί μετ’ ολίγοι, άνυψοάται τ-ΐχος δια 

τής επιμέλειας τών 3αυρ·ασίων τοίτων εντόμων, έντελΟι 
πλ.ηροάν τό γ.νόμενον χάσμα.

Ιίάς στρατιώτης συνοδέ-, ι εξακοσίους η χιλιους ¿ρ- 
γάτας, δι υ3ύνων καί επιστατών αυτους, άλλ ουδ.ποτί 
εγγίζων ό ίδιος τήν λσσπην. ’Απέναντι μάλιστα το5 
διορδονομ νου τείχους λ,αμβαν.ι 3-σιν ενας στρατιώ
της, καί πολλάκις κάμνει τόν προειρημ.νον 3ί.ρυβονΛ 
είς τόν όπο~ον άνταπο-.ρ.νονται με τρανυν σ-ριγμα οί 
¿ργάται διπλατιά,οντ.ς συγχρόνως τοός άγ'νάς των. 
h-ivai δ’ άκιοπαρατήρητον ότι μέ τσσον ακριβείς νομούς 
διοικοάνται τά ζωύφια τα-τα, ωστε ουδεμία άντγκη, 
όσον καί άν ή3ελεν είσ3αι καιεπείγουσα, δεν  ̂παρα
κινεί ποτέ τοός μαχίμους, ή το:ς. στρατίωτας, νά ε’ργα, 
σ3ώσιν, ή το-ς ε’ργάτας να γ νωσιν υπ;ρασπισται ^ 
ε’πιστάται. Τόσον μέγα είναι τό π.Γσμα,τών στρατιω
τών, ώστε μάχονται μέχρι έσχατης πνοής, σιί έκαστον 
γής δάκτυλον φι ον.ι. οΓντες, και πολλάκις αποσι-ικον- 
τ-ς μέν τοός έξυπολύτους Αί3;οπας. καταιαοτόνοντες
δ» τών Ευρωπα ων το ός κεκαλυμμίνους πλδας Ια-τ*,
μάς ¿Ιστόρησαν ευφυείς περιηγηταί και φυσι, οι περί 
τών εξεων καί τής οικονομίας το7 Αφρικανο7 Λευκοί 
Α] ύρμηκος.

Ο  Δ Ε Ρ Β Ι Σ Η Σ  Κ Α Ι  Η  Κ Α Μ Η Λ Ο Σ . .

Δ ε ρ β ί σ η ς  τις, μόνος όδεύων είς τήν έρημον, απήν~ 
τησεν έξαφνα δ'ο έμπορους- ‘ Κάμηλον ¿χάσετε ; είπ* 
πρός αυτούς" * Μάό ιστα,’ άπεκρί.3ησαν έκ-Γνοι. ‘ Δεν 
είχε τυφλόν τό δεξιόν σμμα, : αί χωλόν τόν άριστερόν 
πόσα;’ είπεν ό Δερβ'σης· * Ναι.’ άπ:κρί3ησαν ο' Ιμ, 
πο 0 [— · Δέν. τής Ιλείπε τό εν άπν τα έμπροσ3ιχ της 
ίδόντια ;’ ' Τωόντι,’ άπ.κρί3ησαν.— ‘ Δέν ήτο φορτω
μένη σίτον έξ ενός μέρους, μ. λ ι δ ¿κ το7 άλλου ; Βε
βαιότατα ’ ά7τεκρι3ησ αν αι Ιμπα or ‘ / οι τ-ν σε παρα- 
;.αίο7μ=ν, επ ιδή πρό ¿λίγου τήν ίο.ς, και τήν παρετη- 
:ησες τόσον άκριβώς. νά μάς όδηγήσης πρός α.τήν.*
• Φίλοι μο;,’ είπ-ν ό Δ ρβίσης, * πο,:έ δέν Γδα την κά-. 
•χηλόν σας. α-τε ποτέ ή-.ουσα π»ρί α. τής, πλάν άπό λό
γου ca :.’ * Μή πα;αμ-3ια,’ ¿φ-ναξαν οί ΙμποροΓ ‘^κ

αλέ τοός πολύτιμο.ς λί3ους, ο'τινες εσυγ-ρότο-υν μ'ρος 
το7 φορτ ου της.’ ‘ Ο-τε τήν κάμηλόν σας Ιδα, ο-τ*
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τούς πολυτίμου; λίγους σας,’ έπανέλαβεν ό Δερβίσης. 
Τότε, πιάσαντες αυτόν, βιχίως τόν έφεραν έμπροσθεν 
τοΰ Καδή, όπου, μετά τήν άχριβεστάτην έρευναν, δέν 
εύρεση ε’πάνω του τίποτε, ούτε ήμπόρει ν’ άπβδειχΒή 
όπωσδήποτε είτε ψεύδους, είτε κλοπή; ένοχος. Ε 
μελλαν λοιπόν νά μεταχειρισΒώσιν αυτόν ως μάγον άλλ’ 
δ Δερβίση; με αταραξίαν είπεν εί; του; κοιτάς- 1 Ή  
άπορία σα; με κάμνει νά γελώ, πλήν έχει καί τινα βά- 
σιν· αρκετόν χρόνον, κύριοι, έζησα μόνο; είς τόν κόσμον, 
καί έμαΒα νά παρατηρώ μετά προσοχή; άκόμη καί εί; 
την έρημον. Έγνώρισα ότι έπ'ρνων άπό τά ίχνη κα
μηλού, άποπλανηΒείσης ε’κ τοΰ κυρίου τη;, διότι δεν 
Ιδα κάνεν σημεΐον άνΒρωπίνου ποοός ε’πι του αυτο. . 
δρόμον έγνώρισα ότι τό ζώον ητο μονόφΒαλμον, έπ ιδή 
είχε δαγκάσειν τά χόρτα μόνον έξ ενός μΙρου; τη; όδοΰ- 
καί κατέλαβα ότι ε’χώλαινε τόν ενα πόδα, άπό τήν 
άμυοράν έντυπωσιν την όπο αν ο πο.; εκείνο; ειχε κα- 
μειν επί τη; άμμον έσυμπερανα ότι έλειπε τη; καμη
λού τό εν όδόντιον, έπειδή, όπου καί άν είχε βοσκήσειν, 
μικρόν τι μέρος τοΰ χόρτου είχε μείνειν άβλαβε;, εί; 
τό κίντρον τοΰ δαγκάματος. Ώ ;  δε πρός το τορτ.ο ·■ 
τοΰ κτήνους, οί έπιμελεις μυρμηκε; μέ ειδοποίησαν ότι 
άπό τό έν μ.'ρο; ητο σίτο;, τά δε κοπάδια τών μυιών 
ότι άπό τάλλο ητο μίλι.’

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝ.
Ο σ ο ν  ή  όρΒή χρήσις τών βιβλίων συμβάλλει εί; τό 

νά φωτίζη τό πνεΰμα, εί; τό νά όξύνη τήν κρίσιν αυτοΰ, 
καί νά τό πλουτίζη μέ καθαρά; άληΒείας, τόσον έ; 
έναντία; ή  άτακτο; καί ε’πιτροχάδην γινομένη άνάγνω- 
σι; φΒείοει την κρίσιν, καί παρεκτρέπει αυτο εις την 
άπάτην. ' '05εν, διά νά ώφελώμεΒα έκ της άναγνώσε- 
ως, πρώτον πρέπει νά έκλέγωμεν εις όποιανδηποτε ΰπο- 
Βεσιν του; καλ ;τέρους συγγραφείς. Δεύτερον, νά άνα- 
γινώσκωμεν αυτους με ακρίβειαν. 1 ριτον, παν το 
ευρισκόμενον είς αυτους ωφέλιμον και ορΒον, να εναπο- 
ταμι ευωμεν αυτό εί; την μνήμην.

Α'. Όσον περί της εκλογής τών βιβλίων, δεν πρ.πει 
νά άναγινώσκωμεν ο,τι η^ελε π σειν εις τας χείρας 
μας. Ίοιαίτη άτακτος σπουδή δέν γ^ννα παρά σύγ- 
χυσιν καί αβεβαιότητα εί; τάς ιδίας. Διά νά φευγω- 
μεν τό άτοπον τοΰτο, πρέπει νά προσδιορίζωμεν είς 
πο’αν επιστήμην Βέλομεν νά έν α σ χ  ολη λ-ώμε ν, Εκ 
τών έπιστημών αί μέν είναι άναγκαΓαι, αί δέ άπλώς 
ωφέλιμοι, αί δέ συμβάλλουν είς μόνον στολισμόν τοΰ 
πνεύματος. Ό  λόγος δέ ό όρΒός απαιτεί τό άναγκαίον 
νά προτιμαται άπό το απλώς ωφ.λιμον, και το ωφέλιμον 
άπό τό άπλώς χρήσιμον πρό; στολισμόν· δΒεν ή σπουοη 
αας η πρώτιστη πρέπει νά περιστο'φεται είςταςάναγ- 
καία; είς ήμας έπιστημας, καί είς άλλα;, δσαι είναι 
αυτών άναγκαΓαι άρχαί, όποίαι, παραδείγματος χάριν, 
είναι πρό; τη ν  Φυσικήν ή ΆριΒμητική τουλάχιστον : 
καί Γεωμετρία, νά δαπανάται δέ όλιγώτερος καιρός 
εί; τά άπλώςάφ'λιμα, καί έτι όλιγώτερος είς τά κοσμη- ]

τικά τοΰ πνεύματος. Διά νά μή προ'ρχεται δέ σύγ ’ 
χυσι; έκ τής ποικίλης άναγνώσεως, δέν πρ.πει συγχρό
νως νά άναγινώσκωμεν πο,.λα βιβλία- η, εαν δια ποι
κιλίαν Βέλωμεν νά άναγινώσκωμεν δ.ο, παραδείγματος 
χάριν, συγγραφείς διαφόρου πραγματείας, πρέπ.ι να 
έκλέγωμεν αυτους τοιοέτους, ώστε νά γυμναζωσι τήν 
κρίσιν τοΰ πνεύματος, καί νά δίδωσιν είς αυτο αγχί
νοιαν- διότι ή ποικιλία, αρμοδίως προσφερομ-νη είς τό 
πνεΰμα, ήδυνυι, ένδυναμόνει, καί έκτείν=ι αυτο.

Β'. Άφοΰ προσδιορίσωμεν είς πο'αν έπιστήμην Βέλο- 
αεν νά δοΒώμεν, τότε πρέπει νά έκλέγωμεν συγγραφείς, 
αέέτινες πραγματεύονται περί αυτής ές αυτών τών 3-με- 
λίων τη;, καί τήν άκολουΒοΰν μέ άδιακοπον σειράν των 
έμπ.ριλαμβανομένων είς αυτήν γνώσεων. Πρέπει λοι
πόν νά άναγινώσκοιμεν τους με ταξιν φυσικήν οιαιροΰν- 
τας είς τά μέρη της τήν προκειμένην έπιστήμην- διότι 
αί έπιστήμαι συνίστανται έκ πολλών μερών, εκ τών 
όποίων άλλα άλλων έχουν χρείαν διά την εςηγησιν 
καί κατάληψίν των.

Γ'. Άλλ’ οστις δέν έσποέδασε ποτέ έπιστήμην τινά„ 
πώς έμπορεί νά έκλέξη τους καλητ ρους συγγραφείς αυ
τής ; Δυναται νά κάμη τοίτο, πρώτον, έαν συμβουλεύε
ται άνδρας σοφούς, και υγιαινοντας εις την κρισιν, οετι- 
νες ένησχολήΒησαν έπιμελως εις την επιστήμην ταυ- 
την. Δεύτερον, έάν δέν παρευρίσκεται τοιοΰτος σύμ
βουλος καί οδηγός τής σπουδής, έμποροί μεν νά συμ- 
βουλευώμεΒα τους νεωτ’ρους έςαιρετως συγγραφείς, οι- 
τινες συνέγραψαν περί τής αυτής επιστήμης, η απα- 
ριΒμοΰν τούς συγγράψαντας περι αυτής, και δίδουν την 
περί αυτών κρίσιν των ή άκόμη έμποροίμεν νά κτμνω- 
μεν τήν έκλογήν ταίτην ήμείς άναγινωσκοντες μετά 
προσοχής τά προλεγόμενα τοΰ βιβλίου, οπου κοινώς 
συνετίζεται νά έκτίΒεται τοΰ συγγραφ'ω; ό σκοπός 
καί ή μίΒοδος- ή, τέλος πάντων, άναγινώσκοντες σελί
δας τινάς τοΰ βιβλίου, ή διατρέχοντες δλον αυτό.  ̂ Γε- 
νομένης δέ τής εκλογής τοΰ συγγραφέως, πρ.πει να φυ- 
λάττωνται είς τήν άνάγνωσιν οι ακολουΒοι κανόνες.

ά. Άναγινώσκομεν τό βιβλ'ον μέ σ; οπόν νά έννοή- 
σωμεν αυτό, καί νά λαβωμεν ωφ.λεια^ τινα εκ τής 
άναγνωσεως αυτο-. Δεν πρ.πει λοιπήν ο ·τε επιτροχα- 
δην νά τό άναγινώσκωμεν, ο>τε άπο παΒος τι προς; 
τόν συγγραφέα προκατειλημμένοι- διότι οι μη άναγι- 
νώσκοντες. άλλα μάλλον αοηφαγως χαπ οντ·.ς. να ειπω 
ουτω. τά βιβλία ο'τοι δέν λαμβάνουν κάμμίαν τοοφήν 
¿ίς τό πνεΰμά των, δεν αποκτούν κα^αρας γνώσεις. 
Είς οσους δέ απαρέσκει ό κόπος τής σπουδής, ο!̂  τοι- 
οίτοι άναγινωσκουν ουτω αμελως, ωστε τκ πνεύμα των 
φεύγει είς πΰσαν στιγμήν άπό τά έμπροσθεν τών οφ
θαλμών προκείμενα, καί περιπλαναται είς διάφορα άλ
λα- έκ ταέτης δέ τής άποπλανήσεως επεται νά μην 
έννοΐ καλώς, μηδέ βεβαίως νά κρατρ είς τήν μνήαην 
τά χωρίς προσο /ήν άναγινωσκόμενα. Όσοι δε παλιν 
ευρίσκονται προκατειλημμένοι άπο παλος τι προ; τον 
συγγραφέα, οότοι συχνότατα προσάπτουν εις αυτόν
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τον; ίδικοέ; των στοχασμούς, καί κρίνουν κατά τό 
πά5«ς των, άλλ’ όχι κατά τήν νόμιμον έννοιαν τοΰ 
λόγου.

βώ Διά νά καταλαμβάνωμεν τήν έννοιαν τοΰ συγ- 
γραφέως, πρέπει έκ τών προλεγομενων, ή έκ τοΰ προοι
μίου, νά γνωρΐσωμεν τήν ΰλην τοΰ βιβλίου, τήν μέΒοδον, 
τό ύφος, τον σκοπόν, εί; τόν οποίον απευθύνεται. Πρέ
πει άκριβώς νά καταλαμβάνωμεν, καί είς τήν μνήμην 
νά φυλάττωμεν όλου; τού; ορισμούς, τούς όπόέους δίδει 
ό συγγραφεύς, διά νά έννοώμεν τούς όρους κατά ΐήν 
αυτήν μέ έκείνον έννοιαν. Πρέπει έςίσου άκριβώς νά 
έξετάζωμεν καί νά έν5υμώμε5α τήν στάσιν τοΰ ζητή
ματος, περί τό οποίον κυρίως στρέφεται ό λόγος τοΰ 
συγγράμματος, ή τοΰ κεφαλαίου, κτλ. ’Εάν δε είς τόν 
δρομον τής άναγνώσεως άπαντώμεν τι σκοτεινόν, ή άμ- 
φίβολον, πρέπει νά σαφηνίζωμεν τοΰτο διά τοΰ σαφοΰς 
καί καδ-αιοΰ, τό όποίον ήάέλαμεν ευρείν άλλο5ι είς τόν 
αυτόν συγγραφ'α.

γ’ Είς τήν άρχήν μάλιστα τής μελέτης, είς πασαν 
σχεδόν περίοδον, άφοΰ άναγνώσωμεν αυτήν, πρέπ.ι 
ολίγον νά στεκώμε5α, καί αυτοί εαυτούς νά έρωτώμεν 
τρόπον τινά, Ε ί ς τή ν  ή δ η  ά ν α γ ν ω σ 5 ε ΐ σ α ν  
τ α ύ τ η ν  π ε ρ ί ο δ ο ν  π ε ρ ί  τ ί ν ο ς  π ρ ό κ ε ι τ α ι ;  
Τ ί  λ έ γ ε ι  ό σ υ γ γ ρ α φ έ υ ς ;  μέ π ο ί ο ν  λόγ ον  
ή έ π ι χ ε ί ρ η μ α  ά π ο δ ε ι κ ν υ ε ι  τ ο ΰ τ ο ;  Έ 
πειτα πρέπ.ι νά σταάμίζωμεν όλην τήν ίσχύν καί δύ- 
ναμιν τοΰ έπιχειρήματος, τό όπο'ον μεταχειρίζεται. 
Έάν κατά ταέτην τήν μί3οδον έ α- οέ'.ουώήσωμεν τήν 
άνάγνωσιν αυτοΰ μήνας τινάς, Βώλομεν ίδείν έκ πείρας 
μέ ακραν ευχαρίστησιν, ότι διακρίνομεν μέ έξαίοιου 
ταχύτητα καί ευκολίαν, καί σαφώς έννοοΰμεν τί περιέ
χει έκάστη περ οδος. ποία είναι τά έπιχαρήματα τοΰ 
συγγραφ’ω;, τί; ή δυναμις αυτών- καί Βίλομεν αίσΒαν- 
3ήν είς τόν εαυτόν μας τήν δύναμιν τοΰ έννοάν μεγά· 
λως έπηυξημένην.

δ’. Όποιονδήποτε κεφάλαιον ή άρΒρον τοΰ συγγράμ
ματος πρέπ ι νά το καταστήσωμεν οίκείον είς τόν 
εαυτόν μας, πριν μεταβώμεν είς άλλο- έπ.ιτα πολ
λά, καί μετά ταΰτα όλα, άναΒεωροΰντες καί συμπαρα- 
βάλόοντες αύτά, διά νά γείνη είς ήμίς σαφέστατος καί 
συν ή λης ό δεσμός καί ή τά’έις όλων των μερών αυτοΰ. 
Πρός μεγαλητέραν δέ βεβαίωσιν ότι προβαίνομεν άκρι 
βώς, είναι κάλλιστον τά είς έκαστον κεφάλαιον, τό 
οποίον ήδη σαφώς έννοήσαμεν, π ριεχόμενα έπιχειρή- 
ματα νά συνάγωαεν μέ βραχυλογίαν, καί ιδία νά κα- 
ταγράφωμεν. Είς τάς πυώτας άρχάς τής σπουδής 
πρ’πει νά μ;ταχειριζωμε.9·α τόν ώφεϊιμώτατον τοΰτον 
τρόπον άφοί όμως διά τής γυμνά σε ως άποκτηση το 
πν.ΰμα μεγαλητέραν δύναμιν καί ευκολίαν, έμποφοΰμεν 
ολόκληρα κεφάλαια νά άναγινώσκωμεν ευΒύς, καί νά 
κ:-μνωμεν έπ ιτα περίληψιν αυτών, καί τελευτα'ον, 
άφοΰ πολυπ)α:ιάσωμεν τάς γνώσεις ημών, κα' αυξήσω- 
μεν τάς δυνάμ.ις τοΰ πνεύματος, τότε έμπο οΰμεν να 
τολμήσωμεν είς τούς στοχασμούς τοΰ συγγραφέως νά

προσΒώσωμεν τούς ίδικούς μάςν *Ή μΙΒοδος αυτη είναι 
καλλίστη διά τήν οξύτητά τήν όπδίαν δίδει είς τό πνεΰ
μα, καί ώφελιμωτάτη διά τάς άλλα; συνέπειας της. 
Πρώτον, συχνότατα άκολουΒεΓ νά νομίζωμεν ότί έννό- 
οΰμεν εντελώς πράγματα, τά όποΓα έάν Βελήσωμεν νά 
έκΒέσωμεν εγγράφω;, Βέλβμεν εΰρεΐν οτι δέν έχομετ) 
τούτων παρά ιδέας συγκεχυμένα; καί άτελεις. Δεύτε
ρον, οταν τό πνεΰμα έκΒέίη έγγραφως τούς στοχασμούς 
τών άλλων καλώς έννοουμένους καί ως ί δικούς του κα- 
ταστάάέντας, διΑτίΒεται είς τό νά ^εννιώ άλλους άφ” 
Ιαυτοΰ, καί τό ΰφβς τοΰ λέγειν καί γράφείν ίελείοποιεΓ- 
ται, ένω καί τοΰ πνεύματος ή άγχίνβια αόξεται πάντοτε 
έπί τό μάλλον. Έάν όμως δέν έχωμεν καίρόν νά έξε- 
τάσωμεν τά πράγματα μέ τόσην άκρίβειαν, τότε πρέτίει 
νά Βεωρώμεν αυτά ίστόρικώς, καί χωρίς νά τολμώμεν 
κάμμίαν κρίσιν, διά νά μή πίσωμεν είς άπάτην.

έ, Ό  καλός συγγραφεύς δέν πρέπει νά λείπη άπί 
τάς χειρ»; ημών, εως νά στερεώσωμεν Αυτόν είς τήν 
μνήμην μας- διότι μεγαλητέραν ωφέλειαν Βέλομεν )ά 
βείν άπό τήν άκριβή άνάγνωσιν καί έπανάληψιν ένό1;  
καλόυ συγγραφέως παρ’ άπό τήν έπιπόλαιον χιλιωυ 
άλλων- ’11 συχνή αυτη γύμνασίς όχι μόνον τήν δύνα- 
μιν τοΰ έννο.Γν όξυνει, τό όποΓον είναι μέγα ήδη κατόρ- 
Βωμα, άλλά καί τήν μνήμην αυτήν πλουΐέζ ΐ καί ένδΰ- 
ναμόνει. Είς πλουτισμόν δέ καί ένδυνάμωσίν τής 
μνήμης κάνέν άλλο μέσον δέν είναι τόσον ωφέλιμον, 
όσον ή τάξις καί κα9·αρότης. ΈντεΰΒεν, όταν ήναι 
χρεία νά έμπίστευΒώμεν είς τήν μνήμην έκτεταμένηυ 
τινά σειράν έννδιών, βλέπομεν ότι τοΰτο κατορΒόνετα! 
ταχύτερα καί ευκολώΐερα, έάν έκαστον πράγμα βάλλε
ται μέ τάξιν πρ’πουσαν κατόπιν άλ) ου, παρά έαν πα- 
σχίζωμεν διαμιάς καί άτάκτως νά έπισωρευσωμεν αύτά 
είς ίήν μνήμην.

σ’. Άπό τούς διδομένΟυς είς τήν άνάγνωσιν τών β ι
βλίων άλλοι μέν οντες καΒ’ υπερβολήν απλοϊκοί καί 
εύπιστοι, ύποδουλόνΟνταί οΰΐω είς τάς δόξας τών άνά 
χεΓρας συγγραφέων, ώστε πάν δ,τι άναγινωσκουν, δέ
νονται αυτό καί έναγκαλίζονται ώς άληΒές καί άοιά- 
σειστον- άλ/οι δέ έξ έναντίας λάμνουν τοιαυτην σπου
δήν είς τά βιβλία, ώστε πάν 2,τι άναγινώσκοντες ευρί
σκουν έναντέον είς τά ; δόξας των. πολεμοΰν αυτό καί 
τό απορρίπτουν. Καί τά δύο ταΰτα ¿ϊδη τών άνΒρω- 
πων είναι άποδοκιμαστέα, διότι οί μέν πρώτοι άνοίγουν 
δρόμον είς πάσαν άπάτην, οί δέ δεύτεροι βλάπτουν τήν 
παράστασιν τής άληΒείας. ΌΒεν πρέπει μέσον τινά 
όρον μεταξύ αυτών νά κρατώμεν, ουτω δηλαδή νά άνα- 
γινώσκωμεν τά βιβλία, ώστε μήτε πάραυτα νά" συγκα- 
τατιΒέμεΒα είς όποιανδήποτε δόξαν, μήτε ίσχυρογνω- 
μόνως νά τήν πολεμώμεν ώς ψευδή, άλλά μετά προσο
χής νά σημειόνωμεν καί νά διακρίνωμεν τά ύποΒετικά 
; αί άμφ βολα άπό τά άποδεδειγμένα καί β βαια. τά 
ώφέύιμα άπό τά β)απτικά, τά π.ριττά άπό τά άνχχ* 
, αΓα. τά σαφή άπό τά σκοτεινά. Είς τήν άνάγνωσιν 
λοιπόν τών βιβλίων όχι μόνον πρέπει, ώς ιΓπαμεν, νά
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ήμεθα ¿λεύθεροι άπό.πάν προληπτικόν πάθος πρός τόν  ̂
σνγγραφα, άλλα. καί μέ ψυχήν ήσυχον, καί με έπιμ.- 
λείαν άκόμη μεγαλητίραν νά φείγωμεν πάντα θόρυβον 
παθών· διότι ταριττ.ι την προ. οχήν, καί διαφθειρ.-ι 
τήν κρίσιν. Τά μέτρια μόνον καί τίμια πάθη συγχω- 
ροϋνται, τά διεγείροντα εις έρευναν της άληθείας, καί 
άνακουφίζοντα τόν κόπον της σπουδής. Μέγα συμ
βάλλει εις την προσοχήν ή ησυχία τής μοναξίας, ¿ςαι- 
ροϋσα ημάς άπό πάσαν ζωηράν ¿ντίπωσιν. Κυρίως 
όμως κάνέν γενικόν βοήθημα τής προσοχής δεν ε’μπορεΓ 
νά προσδιορισθή, διότι κρίμαται ώς ¿πιτοπλείοτο.» άπό 
την εξιν τής σπουδής. ΕΓναι πολλοί, τών όπο'ων ή 
προσοχή δεν ταράττεται άπό την αίσθησιν των εξωτε
ρικών άντικειμένων- αί ¿αραιότητες τής ε’ οχής διεγείρουν 
μάλιστα την προσοχήν καί τήν οξύτητα τής ευφυΐας. 
Αλλ’ όπως καί άν έχη, ε’π.ιδή ή προσοχή είναι άναγ- 
καία διά νά γίνεται ή σπουδή μέ καρποφορίαν, πρ'π^ι 
νά πα χίζωμεν με ολην μας τήν καρδ.αν νά τήν συνει- 
θίσωμεν, συλλογιζόμενοι τήν εξ αυτής ωφέλειαν.

ζ'. Πολ,λά άπό τά είρημ'να περί τής άναγνώσεως 
¿μποοϋν νά ι’φαρμόζωνται καί ,·ίς τάς όμιλίας, δια να 
λαμβάνωμεν ) αί ¿κ τοί.ωυ ώφίλ,ιάν τινα. Ό θεν δεν 
είναι χρεία ίδιαιτ’ρων κανόνων εις τα-τας· άρκεΐτούτο 
μόνον νά προσθέσωμεν. ’Εάν 3-έλ.ωμεν νά άρ'σκωμεν 
ίίς τάς συνδιαλέξεις, καί νά συνάγωμ ν τι ωφέλιμον ε
αυτών, πρέπει νά ένόνωμεν τήν είλικρίνααν με τήν 
ποιπκότητα, καί νά διδωμεν εις άλλους τόπον περί 
¿κείνων των πραγμάτων, περί τών όπο’ων ¿ξέρουν να 
όμιλωσι καλη'τερα, νά υποδεχωμ=θα τους λόγους των 
<*υνοίκώς και με προσοχήν, καί νά τους άνακρίνωμεν

, εΰμενώς, ε’άν μάς συγχωρώσι τήν άνάκρισιν α ί περιστά
σεις του τόπου, το," χρόνου, καί των προσώπων. Έ ά »  
δε μή, νά άναβάλλω μεν τήν ε’ξέτασιν εις  άλλον καιρόν  
¿ν τοσο’τω δε, νά μήν άπο ασίζω μεν, άν ή ά /.ήθεια  
δεν ά π ο δ ε ιχ θ ή  καθαρά.— ΒΑΜΒΑΣ.

ΑΙΩΝΙΟΓΗΣ TOT ΘΕΟΤ.

Φ α ν τ α ς Ο Τ , άν δίνασαι, *Ον άναρχου, τό οποίον 
καί μετά τήν παρίλευσιν άνα ιθμήτων αίωνων μένα 
πά'ιν τό αυτό, καί δεν παλαιοϋται. Τό άπειρον τούτο 
‘Ον είναι ί Θεός. Φαντάοου μυριάδας μυριάδων αίω- 
νων πρό τής σημιουργ.ας του κοσμου, και τότε ΰπήρχεν 
ό Θεός· μολονότι δε τοϋτο ¿μπορεί νά φ αν η παράδοξον, 
καί τότε τής ύπάρξεώς του ή διάρκεια ήτον ή αυτή, κα
θώς καί τήν σήμερον.

Άό.'νατον νά πλησιάσης ποτέ είς τήν άρχήν τή< 
ύπάρξεώς του, δι'τι αυτός είναι άναρχος, καί είς πράγ
μα ανύπαρκτον δίναταί τις νά πλησιάση ; Καθώς δ< 
ή υπαρξίς του είναι χοορίc άρχήν, ουτω θ-λει εισθαι 
καί χωρίς τ'λος. Πρόσθ-ες αιώνας είς αιώνας, πολν- 
πλασιασε αυτο'ς με τά φύλ/α των ο.νορων, με τήν 
νμμον τής θαλάσσης, καί με τό χώμα τής γής. καί 
ουτε μετά τόν λογαριασμόν τούτον δεν θ.λεις πλησιασειν 
ουδαμώς εις τό τ'λος τής υπάρ-εώς του, άλλά θ-λ.ις 
μ.'νειν πάντοτε ¿πίσης μακράν άπ’ α.τκ, ως και πρετε- 
ρον. Αυτός δεν ίχε ι ολτε άρχήν ήμερων, οότε τέλος 
ζωής- άς ε’νθυμώμεθα δε, ότι τής ύπάρξεώς ¿κ.ίνου ή 
ίιάρκ.-ια είναι της ίδικής μας τό μονον μ τρον, διντι 
ώς ποός τό μέλλ.ον ιίμεθα ολοι αθανατοι, ως και αυτός 
ό Θεός.

ΧΗΝ ΚΑΝΑ Δ Α.

Η Α μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Η  αυτη Χήν, Άγρ.'α κοινώς καί1 ουμε- ! 
•γη είς τά ς  Ηνωμένας Πολ ιτέας, υπό δε τών συγγρα- j 

Καναδία, είναι ορνις άποδημητική, μετα' α.νουοα 
κατά  χήν ώραν τοϋ ενιαυτοί άπό τά θερμότ.ρα είς τα | 
ψυχρότατα μίρη τοϋ ν ου κόσμου. Κοπαόια παμμεγ.- j 
θ η , σχεδόν ώς οί γ'ρανοι διατεταγμένα, βλέπονται, 
•κατά τό ίαρ καί τό φθινόπωρου, ταχέως έέα,.ολ.ουθοϋντα

τόν πρός άρκτον ή μεσημβρίαν δρόμον των. Συνήθως 
πατούν υψηλότατα· παρετηρήθη δε ότι ίχουν διωρι- 
σμλα π.ράσματα ;α ί άναπαυττρια, είς τα όποΓα προσ- 
φ£υγουν ετησίως κατά τό διάστημα τών μετοικεσι_ν 
το.’των, είς άλλα μεν καί τό ίαρ καί τό φθινόπωρον, 
είς άλλα δε μόνον τό έαρ.

ΙΙερί τών έξ=ων καί τοϋ κυνηγίου τής χηνός τα.της, 
ίστο.οίνται πολλ.ά π,οΐυο-να.

ΙΒ39. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. ΙΟθ

Είς τάς παρά τόν Ύδσόνειον Κόλ.πον ερήμους σχε
δόν χώρας τής Βορείου Αμερικής, αιτινες μόνον προϊόν 
¿ταγώγιμον ίχουν τάς των ζωων μηλωτας, προτυμως 
άναμίνουν καί άσμίνως υποδέχονται το πτηνον τούτο 
οί τάς έλ,ωδεις καί δασώδεις περιοχάς κατοικοϋντες εν
τόπιοι, οίτινες άπ’ αυτό ώς έπιτοπλείστον ζωοτροφοΰν- 
ται είς τό διάστημα του καλοκαιριού. Κατα πρώτον 
φαίνονται κοπάδια ε’ξ είκοσι ή τριάκοντα χηνών, τα 
όποΓα ευκόλως δελεάζουν οί κυνηγοί, τήν κραυγήν αυτών 
μιμ.ουμενοι. Τόσον δε συχνά φονεύονται δυο, τρεις, η 
καί περισσότεραι διά μιάς βολής, ¿άστε ή μια συνήθως 
τιμαται όσον ή πυρίτις καί τά σφαιρια ένός κροτου. 
Τής διά τό εμπόριον τών μηλωτών ¿κείσε καταστημενης 
’Αγγλικής συντροφιάς λαμβάνει καθημ.ραν έκαστος 
δούλος πρός ζωοτροφίαν του μίαν χήνα, καθ’ ολον τό 
διάστημα του καλοκαιριού’ ζυγίζει οε αυτη, οταν ηναι 
παχεΐα, τέσσαρας όκάδας, καί κρίνεται ισότιμός τριών 
νησσών. Περί τάς τρεις εβδομάδας μετά την πρωτην 
αυτών έμφάνισιν, διασκορπίζονται ανα ζεύγη αι Κανα- 
διαι χήνες καθ’ δλην τήν περιοχήν, την μεταςυ τοϋ 
πεντηκοστού καί εξηκοστού εβδόμου παραλλ.ηλου, δια να 
γεννήσωσιν, ε’νταυτω άποσυρόμεναι απο τους αιγιαλους 
τοϋ Ύδσονείου Κόλπου. Σπανίως ή ουΰεποτε τυχαι- ι 
νουν ε’πί τών παραλίων τής ’Αρκτικής Θαλασσής. Ιον 
Ίοίλιον, άφοϋ οί νεοσσοί ε’κλεπισθώσιν, άλλάσσουν οί 
γονείς τά πτερά, καί,μή δυνάμενοι να πεταςωσι, φονεύ
ονται παμ.πληθεί ε’πί τών ποταμών καί λιμνών. Οταν 
διώκωνται υπό μονοξυλ,ου, ήναγκασμίναι συνεχώς νά 
δυωσιν, άποκάμνουν ταχέως, καί διευθύνονται προς την 
ξηράν, με σκοπόν νά κρυφθώσιν’ άλ.λα μη ουσαι ταχυ- 
ποδες, ευκόλως θηρείονται άπό τους διώκτας των. Ίο  
δε φθινόπωρου συναθροίζονται παλιν ανα κοπαδια επι 
τών αίγιαλών τοϋ Ύδσονείου Κόλπου διά τρείς ή τ-σ- 
σαρας εβδομάδας πρό τής μεσημβρινής αυτών άναχω- 
ρήσεως.

ΚυριωτΙραν τροφήν έχουν αί ορνεις αυται βοτανας, 
φϋκη άπαλά, καί σπάρτου τινός ρίζας. I ην άνοιιιν 
τρώγουν κόκκους φυτών, τους οποίους σκεπουσα ή χιών 
διαφυλάττει καθ’ όλ.ον τόν χειμώνα. Γεννώσι ο ε; η 
έπτά ώά, πρασινωποϋ λ-ευκοϋ χρώματος, εις φωλεας 
άτεχνως κατεσκευασμ’νας ως επιτοπλ.είστον καταγής 
τινες όμως εναποθέτουν τα ωα των επι δενορων εις τας 
παρητημίνας φωλεάς κοράκων ή άλιαετων. Εις μέρη 
πολ.υ μεταξύ των άπέχοντα εύρεθησαν γεννώντα τά 
πτηνά ταϋτα- πιθανόν ώς τριάκοντα μοίρας πλάτους 
νά ε’κτείνεται ό τόπος τής γεννησεώς των. I ον χειμώ
να εύρίσκονται ικανά πλησίον τής Φιλαδέλφειας τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών, τό δε φθινόπωρου κυνηγοϋνται 
είς τήν παραλίαν.

’Αξιοπαρατήρητου είναι ποσον ωφελαιϋν τον άνθρωπον 
αί χήνες αυται. Οί διατριβοντες περι το εμπορικόν 
κατάστημα τοϋ Ύδσονείου Κολπου, έκτος τών οσα, τρώ
γουν τό καλοκαιριού, φυλάττουν και τον χειμώνα, άπ 
αύτάς ώς ε’πιτοπλείστον δια ζωοτροφίαν εςαρτώμενοι- .

είς καλούς χρόνους λέγεται ότι φονεύονται 3000 ή 4000, 
καί διατηροϋνται είς πάγον μετά τών πτερών· τό κρέας 
των είναι χυμώδες καί θρεπτικόν. ’Αξίζουν δε καί 
τά πτερά των ώς ε’μπορικόν είδος. Εις την Ευρώπην 
υπάρχει προ πολλοϋ ήμερος η ορνις αυτη, εις την I αλ- 
λίαν καί Αγγλίαν κατεξαίρετον, όπου γέννα ε’λυ-υθερως, 
καί είναι μίγας στολισμός. Ό  Βυφφων λ.γει οτι συνε- 
γέννα με τους κυκνους είς τήν Ουερσαλλίαν' συγγενα 
δε καί μέ τήν κοινήν χήνα. Αί τοϋ δευτέρου μίγματος 
λέγεται οτι έχουν κρέας πολυ νοστιμώτερον παρά τό τής 
οικιακής χηνός άμικτον γένος.

Μ Α Τ Α Ι Ο Π Ο Ν Ι Α .

Ε ις  ολους τους αιώνας ¿πεκράτησε κατά τό μάλλον, 
καί ήττον ή άγάπη τοϋ κατορθόνειν πράγματα όυσκο- 
λώτατα μέν, πλήν καί άνωφελέστατα. ’Ολίγα τινά έκ 
τοέτων άναφερομεν πρός ψυχαγωγίαν τοϋ άναγνωστου..

Είς άριθ. 285 τών Φιλοσοφικών Πράξεων (Philoso
phical Transactions) ιστορεί ό Δοκτωρ Ολιβερ, οτι,
Γ δεν αυτός ό ίδιος πυρήνα κερασιού, τό 1687, έπι τοϋ 
όποιου ήσαν γεγλυμμεναι εκατόν είκοσιτέσσαρες κεφα- 
λαί τόσον καθαρά, ώστε ό γυμνός οφθαλμός ήμπόρει, 
νά διακρίνη τάς είς Πάπας, αυτοκρατορας, και βασι
λείς άνηκουσας, άπό τάς μίτρας καί τους στέφανους 
των. Ήγοράσθη είς τήν ΓΙρουσσίαν διά τριακοσίας 
λίτρας στηρλίνας, άπεκεί δέ ρτεκομίσθη είς τήν ’Αγ
γλίαν, όπου ε’λ.ογίζετο πράγμα τόσον πολύτιμον, ωστε 
οί κλ,ηρονόμοι κατήντησαν ποτέ είς τα δικαστήρια περί 
αυτοϋ.

Άναβαίνοντες είς αιώνας πολύ μάλλον άπομεμα-- 
κρυσμενους, εύρίσκομεν ότι ό Μερμεκιδης κατεσκευασεν 
άμαξαν ¿λεφαντίνην τόσον μικράν, ώστε μυία ήδυνατο 
pi τήν πτέρυγά της νά καλυπτη αυτήν καί προσέτι 
πλοίον, εκ τής αυτής ΰλης, δυνάμενον νά κρυφθή ύπό 
τήν πτέρυγα μελ.ίσσης. Ό  Πλινιος ιστορεί, οτι ή 
Ίλιάς τοϋ 'Ομήρου ε’γράφη είς διάστημα τόσον μικρόν, 
ώστε κάρυον τήν εχωροϋσεν ό δ’ Αίλιανός άνμφέρει τε-, 
χνίτην, γράψαντα δίστιχου μέ χρυσά γράμματα, και 
είς τό φλ.οέοι,ον ένός κόκκου σιταριού περικλεισαντα 
αυτό.

Είς τήν ’Αγγλίαν, ε’πί τής βασιλ.ίσσης Έλ.ισαβετ, 
ό Πέτρος Βάλης (Peter Bales) κατώρθωσε ν’ άντιγρά- 
ψη ολόκληρον τήν άγίαν Γραφήν είς τρόπον, ώστε περι-, 
είχετο είς εν μέγα κάρυον, ίσομεγεθες μέ αΰγόν όρνι- 
θος· ή μικρά Γραφή αυτη, ήτις ε’χωροϋσεν είς τό κά
ρυον, είχε τόσα φύλλα, όσα ή μεγάλη Γραφή· καί είς 
έκαστον άπό τά μικρά φύλ.λα άντέγραψεν οσον περιείχεν 
έκαστον άπό τά μεγάλα. Μάς. λέγεται ότι. χιλιάδες 
ίδαν τό θαυμάσιου τοϋτο. κατόρθωμα.

'Ιστορούνται..καί άλλα πολλά τοιαϋτα, τά οποία 
δεικνύουν ε’κ τοϋ ένός μέρους τί δύναται ή ε’πιμονή νά 
κατορθώση, μάς λυποϋν δ’ έκ τοϋ άλλου οτι τομι^φιλο;. 
πονία καί τόση δύναμις έξωδεύθησαν είς μάτην..
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Π ΕΡΙ ΤΗ Σ ANA ΣΤΑ ΣΕΩ Σ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Θ Ε Ι Ο Ν  Α Ρ Χ Ε Τ Τ Π Ο Ν .

11. Μαρία δέ είστήκει προς το μνημείον 
κλαίουσα ?ξω· ως ουν ¿κλαιε, παρέκυψεν εις 
Το μνημεΐον.

12. Καί θεωρεί δύο αγγέλους ε’ν λευκοίς 
καθεζομένους, ενα προς τη κεφαλή, καί ενα 
προς τοίς ποσί ν, ο που έχειτο το σωμα του 
Ίησοϋ.

13. Καί λέγουσιν αυτή ¿κείνοι- Γύναι, τί 
κλαίεις; Α ίγα  αυτοίς- Ό τ ι ήραν τον Κύριόν 
«,ου, καί ουκ οίοα ποϋ έθηκαν αυτόν.

14 Καί ταϋτα είποϋσα, έστράφη εις τα ¿πί
σω, καί θεωρεί τον Ίήτουν έστώτα- καί ουκ 
ηδει οτι ό Ίησοϋς εστι.

15. Λέγει αυτή ό Ίησοϋς· Γυναι, τί κλαί
εις ; τίνα ζητείς ; Εκείνη, δοκοϋσα ότι ό κη
πουρός ε’στι, λεγει αϋτω· Κύριε, ει συ εβα- 
στασας αυτόν, είπε μοι που αυτόν εθηκας· 
κάγώ αυτόν άρώ.

16. Λέγει αυτή ό Ίησοϋς· Μαρία· Στρα- 
φείσα εκείνη, λίγει αυτω' Ραββουνι· ο λεγε- 
ται, Διδάσκαλε.

17. Λέγει αυτή ό Ίησοϋς· Μη μου άπτου, 
οϋπω γαρ άναβέβηκα προς τον πατέρα μου· 
πορεέου δέ πρός τους αδελφούς μ.ου, και ειπε 
αύτοίς' Άναβαίνω πρός τον πατέρα ριου καί 
πατέρα υμών, καί Θεον ριου και Θεόν ύμών.

Π Α Λ Α Ι Α  Χ Τ Λ Α Ι Κ Η  Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ι Σ .

11. Καί ή Μαρία ε’στέκουνταν έξω 
εις τό ρινηρια, και εκλαιεν ώσαν 
εκλαιε λοιπόν, ε’παράσκυψεν εις το 
μνήμα.

12. Καί βλέπ-ι δύο αγγέλους όπου 
¿κάθουνταν ριέ άσπρα φορέματα, ένα 
εις την κεφαλήν, καί ενα είς τά πο
δάρια, ε’κεί όποϋ Ικείτουνταν τό κορ
μί του Ίησοϋ.

13. Καί λέγουν της ¿κείνοι1 ΤΩ 
γυναίκα, τί κλαίεις; Α γει τους· 
Ό τ ι  ¿σήκωσαν τόν Αύθέντην μου, 
καί δεν ίςεύρω ποϋ τόν έβαλαν.

14. Καί ωσάν είπεν ε’τοϋτα, ε’γύ- 
ρισεν ¿πίσω, καί βλέπει τον Ιησοϋν 
όπου έστεκε· καί δεν ϊςευρεν ότι εί- 
ναι ό Ίησοϋς.

15. Λέγει της ό Ίησοϋς· ΤΩ γυ
ναίκα, διατί χ ρ ίε ις ;  τίνα ζήτας;

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ι Σ  Ι Λ Α Ρ Ι Ω Ν Ο Σ .

11. Ή  δε Μαρία έστεκεν έξω άπό 
τό μνήμα, καί έκλαιε- καί ε’ν ω έ-

' κλαιεν, έκυψεν είς τό μνήμα.

12. Καί είδε δυο αγγέλους μέ λευ
κά (φορέματα), οί όποιοι ε’κάθηντο, 
ό είς είς την κεφαλήν, καί ό άλλος

i είς τά ποδάρια, οπου ήτο τεθειμένου 
: τό σώμα του Ίησοϋ.

13. Καί ε’κείνοι τη είπον Γυναι, 
διατί κλαίεις; Λέγει είς αύτούς· ¡ 
Διότι ¿πήραν τόν Κύριόν μου, καί 
δεν ήξεύρω ποϋ τόν έβαλον.

14. Άφοϋ είπεν αυτούς τούς λό- 
I γους, έγόρισεν ¿πίσω, καί είδε τόν

Ίησοϋν στεκόμενον, δεν ήξευρεν όμως 
j  δτι ήτον ό Ίησοϋς.

15. Καί ό Ίησοϋς τη είπε· Γυναι,
I διατί κλαίεις; ποίον ζητείς ; Έκεί-

Μ Ε Ι Ά Φ Ρ Α Σ 1 Σ  Β .Λ Μ Β α .

11. Ή  δέ Μαρία ε’στέκετο πλησί
ον τοϋ μνημείου κλαίουσα έςω· καί 
ε’νω έκλαιεν, έσκυψεν είς τό μνημείον.

12. Καί βλέπει δυο άγγέλους μέ 
λευκά ίμάτια καθημένους, ενα είς 
την κεφαλήν καί ενα είς τούς πόδας, 
ε’κεί δπου ε’κοίτετο τό σωμα τοϋ Ίησοϋ.

13. Καί λέγουν είς αυτήν ε’κείνοι, 
Γυναι, διατί κλαίεις ; Λέγει είς αύ- 
τους, Διότι ε’σήκωσαν τόν κύριόν μου, 
καί δεν έξεύρω ποϋ έθεσαν αυτόν.

14. Καί άφοϋ είπε ταϋτα, ε’στρά- 
φη είς τ ά ' ¿πίσω, καί θεωρεί τόν 
Ίησοϋν στεκόμενον, καί δεν ήξευρεν 
δτι είναι ό Ίησοϋς.

15. Λέγει είς αυτήν ό Ίησοϋς, 
Γυναι, διά τί κλαίεις; ποιον ζη-

Προς ενχΛρίαϊηηΐ-ν ιτ·ς τω»· Ο’ραγνω'ττ'ωι»
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’Εκείνη, λογαριάζωντας ότι είναι ό 
περιβολάρης, τοϋ λεγει" Αυθεντη, 
εάν εσύ τόν έπίασες, ειπε μου ποϋ 
τόν έβαλες- καί εγώ θέλω τόν ση
κώσει.

16. Λέγει της ό Ίησοϋς· Μαρία·
Εκείνη έγίρισε, και λεγει τον Ραβ- 
βουνί- τό όποιον θελει να ειπη, Δ ι
δάσκαλε.

17. Λέγει της ό Ίησοϋς· Μή με 
πιάνης· διότι ακόμη δεν ανέβηκα 
είς τόν πατέρα μου* αμμη συρε εις 
τούς άδελφους μου, και ειπε τ^ις^
Άναβαίνω είς τόν πατέρα μου καί^ 
πατέρα σας, και Θεον μου και Θίο^ 
σας.

Ας μάς συγχώρηση νά ¿πισυνάψωμεν εδώ ¿λίγα τι- 
-νά περί τής Άναστάσεως τοϋ Χριστοϋ, ήτις είναι ομο- 
λογουμένως ή άρχή καί βασις τής Χριστιανικής θρη
σκείας. , < *

Οί μαθηταί αύτοϋ διεκήρυξαν, δτι άνεστη, και οτι 
μετά τήν άνάστασιν διέτριψεν ε’πί γης τεσσαράκοντα 
ημέρας. Τοϋτο ή αληθές ήτον ή ψευδές.  ̂ Ά ν  ήτο j 
ψευδές, τί παρεκίνησε τούς ’Αποστόλους νά τό εϊπωσιν ; 
Ή  ελπίς τάχα κέρδους ή τιμής; Αλλ ε’κ τοϋ ενάντιου, 
διακηρύττοντες τήν Άνάστασιν, έσυραν καθ εαυτών 
τόν διωγμόν καί τήν πλέον άσπονδον έχθραν τών Ίου- 
οαίων καί 'Ρωμαίων, καί τέλος ε’ξ αιτίας τοϋ κηρύγμα
τος αύτοϋ έθανατώθησαν. Δυναται τις να πιστευση, 
δτι χάριν τοϋ ψεύδους ήθελαν ε’πιμείνειν καθ’ δλην τήν 
ζωήν αυτών είς κακοπαθειας και κίνδυνους, και μάλι
στα έπισφραγίσειν την πλάνην με το ίύιον αυτών αιμα ; 
Πολλοί μέν άπέθαναν υπέρ τής πίστεως αυτών,—-είς 
ΰπεράσπισιν δηλαδή τών δσα εφρονουν οτι αληθεύουν,
 ουδείς όμως υπέρ γνωστοϋ ψεύδους,— είς έπιβεβαίω-
σιν δηλαδή τών όσα ε’γνώριζεν ότι είναι ψευδή.

Ά λλ’ ίσως είπη τις, Ναι μέν, ¿πίστευαν οί ’Από
στολοι δτι ό Χριστός άνέστη, άλλ’ ήσαν ήπατημε^νοι. 
Πώς ητο δυνατό» » άπατηθώσι ;  ̂Τήν σήμερον  ̂είναι 
δυνατόν ν’ άπατηθώσι οωδεκα φρονιμοι άνδρες εις τοι- 
αύτην ύπόθεσιν ; Ό τε κατά πρώτον ε’φάνη είς τούς 
μαθητάς μετά τήν άνάστασιν, τινες αύτών άμφιβαλ- 
λαν ‘ Έδόκουν πνεϋμα θεωρείν,’ λεγει ο Ευαγγελιστής 
Λουκάς- άλλ’ ήμπόρουν πλέον ν’ άμφ»βαλλωσιν, άφοϋ 
τούς είπεν, ‘ Ίδετε  τάς χείράς μου και τους ποδας 
μου, δτι αύτός έγω είμΓ ψηλαφήσατε με και ιδετε, οτι 
πνεϋμα σάρκα καί ¿στέα ουκ έχει, καθώς εμε S-εωρείτε 
έχοντα ;’ Απάτη ούδολως εχωρουσε, κα3οτι οια πολλών 
σημείων άναντιρρήτων παρεστησεν εαυτόν ζώντα μετα 
τό πά3ος τον συνέτρωγε καί συνεπινε, και συμπεριε- 
πάτει καί συνδιελέγετο μετ’ αυτών ήμεραν και νυκτα^ 
καί ε’βλέπετο ύπ’ αυτών άπάντων όχι μίαν ήμεραν η 
μίαν εβδομάδα, άλλά τεσσαράκοντα ήμερας μετα την 
«ΰτοϋ άνάστασιν.

τεΐς ; ’Εκείνη, νομίζουσα ότι είναι ό ■ 
κηπουρός, λέγει είς αυτόν, Κύριε, ε’αν 

: σύ τόν ε’σήκωσες, είπε με ποϋ έδεσες 
| αυτόν, καί ε’γώ 3-έλω σηκώσει αύτόν.

16. Λέγει είς αύτήν ό Ίησοϋς, 
Μαρία- ’Εκείνη στραφείσα, λέγει

¡είς αυτόν, 'Ραββουνι, τό οποίον 3έ- 
)ιει νά είπη, Διδάσκαλε.

17. Λέγει είς αυτήν ό Ίησοϋς,
Μή μέ έγγίζης· διότι άκόμη δεν 
άνέβην πρός τόν Πατέρα μον άλλ 
ύπαγε είς τούς άδελφους μου, και εί
πε είς αυτούς· Άναβαίνω πρός τόν 
Πατέρα μου καί Πατέρα σας, και 
Θεόν μου καί Θεον σας.

’Εάν δέν άνέστη, τό νεκρόν σώμά του ή εΰρίσκετο, 
άκόμη είς τόν τάφον, ή τό είχαν κλεμμενον οί μα3ηται 
του. Ά ν  εΰρίσκετο άκόμη είς τον τάφον, τί ταχα 
εμπόδισε τούς ’Ιουδαίους νά τό ε’κβάλωσιν είς τό μέσον, 
νά'καταισχύνωσι τούς διακηρύττοντας δτι άνεστη, καί 
νά πνίξωσι τήν νέαν 3ρησκειαν εις τα σπαργανα, 
’Ά ν  ε’κ τοϋ άλλου μέρους είχαν αύτό κλεμμένον οί μα- 
3ηταί του, ή 3έα τοϋ νεκροϋ Κυρίου των δεν η3ελε σβέ- 

! σειν πάντα σπιν3ήρα έν3ουσιασμοϋ ; οεν η3<:λε κατα- 
| στρέψειν άλοτελώς τας ελπίδας και τα 3αρρη των, 

Ένω έκοίτετο είς τόν τάφον, σχεοον κατηντησαν είς.
1 άπελπισίαν, καί δειλία τους εκυριευσεν έσρηνουν 

καί έκλαιαν άλλά κα.3ώς άνέστη καί έφάνη είς αυτους, 
άνεμψυχώ3ησαν αί ε’λπίδες των. Ή  διαγωγή αύτών 
άπό τής ώρα; εκείνης έωσοϋ ¿μαρτύρησαν ως μα.3ηταί 
του, ήτο τοιαύτη, όποιαν ή3έλαμεν φυσικά περιμενειν 
άπό τούς γενομένους μάρτυρας αύτοπτας συμβάντος 
τόσον εκπληκτικού. Κατα την παραγγελίαν τοϋ Κυρίου 
των, περιήρχοντο τήν οικουμένην, όιαδίόοντες τήν 3ρη·. 
σκείαν σταυρω3έντος καί άναστάντος Σωτήρος. Διω
κόμενοι, άπειλούμενοι, δαιρόμενοι, φυλακιζόμενοι, παν- 
τοιοτρόπως κακοπαθοϋντες, ε’πεμεναν μ δλα ταϋτα δη- 

ί  λοποιοϋντες δτι ό Χριστός άνέστη, και κατεγινοντο, 
άόκνως είς τής θρησκείας του τήν ε’ξάπλωσιν, έωσοϋ 
ε’3ανατώ3ησαν ύπέρ αυτοϋ.— Δεν ητον άρα. ούτε πυρω
μένης φαντασίας ενθουσιασμός ή άπάτη, ούτε ψεύδος 
προμελετημένον, άλλά γνώσις άκριβεστάτη οτι ό Χρι
στός άνέστη, καί κατά συνέπειαν ότι άλη3ώς ήτον ο 
προσδοκώμενος Μεσσίας, ό Υιός τοϋ Θεου.

ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ καί ποϋ έγεννη'3-η, και ποϋ απε3ανεν ά 
τού άροτρου έφευρετής· μ’ δλον τοϋτο, αύτός συνεισέφερε 
μάλλον είς τήν εύδαιμονίαν τοϋ κόσμου, παρ’ δλον τό 
πλή3ος τών ηρώων καί δορικτητόρων, οίτινες κατεκλυσαν 
τήνγήν μέ δάκρυα, καί ¿κόπρισαν αύτήν ̂  με αίμα* 
καί τών οποίων ή γέννησις, συγγένεια, και ανατροφή 
μετεδόάησαν είς ήμάς μ’ άκρίβειαν καθαυτό ανάλογο» 
τής όποιας ¿προξένησαν β λ ά β η ς .

ί  νη, επειδή ένόμισεν ότι είναι ο κη
πουρός, τώ είπε- Κύριε, αν συ τον 
¿σήκωσας, είπε μοι, ποϋ τον εβαλες- 
καί ε’γώ θέλω τόν ε’παρη.

16. Καί ό Ίησοϋς τη είπε· Μα
ρία- ’Εκείνη ¿γύρισεν ¿πίσω, καί

! τώ είπε· 'Ραββουνι, δηλαδή, Διδά
σκαλε.

17. Καί ό Ίησοϋς τη είπε· Μή 
μέ πιάνης- διότι ε’γω οεν άνεβην 
άκόμη είς τόν πατ.ρα μου- ύπαγε 
δέ είς τούς άδελφους μου, καί είπέ 
είς αύτούς· ’Εγώ άναβαίνω είς τόν 
πατέρα μου και πατέρα σας, και Θε
όν μου και Θεον σας.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΣΤΑΤΡΩΣΙΝ TOT ΧΡΙΣΤΟΤ. Έ κ τοΰ
>εοφ*νοΰς ποιήματος Ο Μ ΕΣΣΙΑΣ, 

ΰπό Π. Σ ο τ τ ς ο τ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ.

Ε π α τ α ε α Ν οί τύραννοι τον ά γα 3όν  ποιμένα,
Καί μένουσι τά πρόβατα ιδού ¿σκορπισμένα.

"Ετειναν τόξον έφ’ ήμας, καί βέλος είς φαρέτραν 
Ήτοίμασαν· πλην έπεσεν αύτό επί την πέτραν.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ.

Φιλησας τον παρέδωκας, ώ μα3ητά προδότα !
Άλλ’ εΓπεν εις την σπείραν σου αυτός, Ίσκαριώτα!

* Αιμάτων άνδρες, ηλ3ετε ώς είς αίμ,άτων φίλον ;
Ώ ς είς ληστην ε’ξηλ3ετε μετά ξιφών χαί ξύλων

ΠΕΤΡΟΣ κλαίων.

ΤΩ μεταμέλεια πικρά ! είς τοΰ άρχιερέως
Τάς 3ύρας τον συνώδευσα μακρό3εν καί βραδέως.

Έ ν μέσω της αυλής πολλών είς πυρ συγκα3ημένων 
Έκά3ισα, τον θρήνον μ.ου βαστάΓων κεκρυμμένον. 

Ίοοΰσά με παιδίσκη τις με είπε, * Πώς ; λυπείσαι;
Μή μετά Ίησοΰ καί συ του Γαλιλαίου είσαι 

Καί τον ήρνη3ην τότε τρις, ώ αίωνία λίπη !
Κ’ε’νίκησαν την πίστιν μου δειλής καρδίας κτύποι.

Καί μεταξύ λαλοΰντός μου, φωνη άλεκτρυόνος
Ήκούσ3η· καί τών λόγων του έμνησ3ην τοτε μονος. 

Καί δτε προς ε’μέ αύτός ήτένισε τό βλέμμα,
Ήσ3άν3ην είς τάς φλέβας μου πηγνύμενον τό αίμα, 

Κ’ ε’ξηλ3ον, κ’ έκλαυσα πιχρώς.
ΘΩΜΑΣ.

Τον της οδύνης δρόμον 
Αιηλ3ε, φέρων τόν σταυρόν αΰτοΰ ε’πί τών ωμων,

Κ’ ε’βάδι^εν είς την σφαγήν, βαστάζων ούτω μονος 
Τό ξύλον της μελλοίσης του φριχωδους άλγηδονος.

Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ .

Ύπό τό βάρος τοΰ σταυροΰ άπηυδημένον δτε
Τόν είδαν οί 3εοστυγείς της 'Ρώμης στρατιώται, 

Εΰρόντες Σίμ.ωνα τινά, τό ί3νος Κυρηναίον,
Είς τοΰτον ε’πιβάλλουσιν (άγγάρευμα ώραίον !)

Τόν τίμιον αυτοΰ σταυρόν, κ’ ε’ν συρροή άν3ρώπων 
Πορεύονται είς Γολγουά, τόν τοΰ Κρανίου τόπον.

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ .

Τόν ηκολου3ουν κλαίουσαι, καί πληττουσαι τά στή3η 
Γυναίκες· είπε δέ αυτός λαλησας είς τά πλη3η· 

"'Γυναίκες Ιερουσαλήμ ! μη δι’ ε’μέ 3ρηνείτε·
Τά τέκνα σας, καί σας αύτάς, ελεεινολογείτε. 

Μακάριοι αί άνυμφοι, κ’ είσίτι 3υγατέρες,
Κ’ οί μη 3ηλάσαντες μαστοί, κ’ αί άγονοι γαστέρες. 

Ιδού άνέβης τά βουνά, καί τρέχεις, νέα κόρη !
Καί λέγεις, βουνά πέσετε, καλύψατε με όρη.

Το καρποφόρον στέλεχος ό σίδηρος αν δρέπη,
Τι τό ξηρόν καί άκαρπον νά περιμένη πρέπει

ΙΑΚΩΒΟΣ Ο TOT ΖΕΒΕΔΑΙΟΤ.

Της φοβέρας σταυρώσεως τούς πόνους ύποφέρων,
’Επί τοΰ ξύλου έβλεπε καί βλασφημοΰν καί χαίρον 

Τό πλη3ος τών δημίων του, κ’ είςκληρον πρό ποδών του 
Ό άγιος ε’τί3ετο καί άρραφος χιτών του.

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ ,

Παρίστατο είς τόν σταυρόν αύτοΰ δακρυρροοΰσα 
Ή  μητηρ του, τό αίμά του τό ρέον 3εωροΰσα·

’Εκείνην δέ κ’ εμέ ίδών, προς ταίτην είπε, ' Γυναι ! 
Αύτός υιός σου-’ κ’ί ί ς  εμέ, ‘ Πλησίον ταίτης μείνε.’

*' Μ α τ θ α ί ο ς .

Τό φοβερόν μυστήριον λαμπρώς καί παραδόξως 
Έτελειοΰτο· έκραξε, ‘ Διψώ-’ καί ιδού όξος.

Λαβών τό όξος, έκραξεν ό Ίησοΰς καί πάλιν,
‘ Τετέλεσται !’ κ’ έξέπνευσε, φωνήν άφείς μεγάλην.

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  μετ’ ε’νΒουσιασμοΰ.
* Τετέλεσται !’ της λέξεως τό υψος εννοείτε ;

Ό  Ίησοΰς ε’κ τοΰ σταυροΰ τά έ3νη ένΒυμείται,
Καί λέγει, Έξετέλεσα καί τόν προορισμόν μου,

Κ’ ε’κένωσα υπέρ υμών παν τό ποτηριον μου. 
Τετέλεσται ! πεπληρωται της γης ή άνομία,

Άλλ’ ε’νταυτώ τετέλεσται ή άν3ρωπο3υσία,
Ή  πλάνη, ό δεσποτισμός, ε’3νών ή βαρβαρότης,

Καί άρχεται άλτΒαα, φιλότης καί ίσότης. 
Τετέλεσται ! ούς μέΒυσος ή γη δίς, τρις ε’σείσΒη,

Καί τ’ όμ,μα τό ουράνιον ό ήλιος ε’σβυσΒη,
Καί οί νεκροί άνηρχοντο είς την αγίαν πόλιν.

Φεΰ ! τότε τήν συντέλειαν τοΰ κόσμου βλέπων δλην, 
Τετέλεσται, τετέλεσται! παράφρων κ’ ε’ν έκστάσ.τ 

Έφώναξα πλανώμενος είς τά πλησίον δαση.

Ί Ά χ τ τ η ς  Π τ η ν ώ ν .— Γερμανική τις ε’φημερίς, 
πραγματευόμενη περί της ταχυτητος διαφόρων πτηνών, 
λέγει, ‘ Ό  γύψ ε’μπορεί νά πετάξη πρός 150 μίλια την 
ώραν· άγριαι χήνες πρός 90· ή κορώνη πέτα 25 μίλια, 
αί δέ χελ ιδόνες 92 μίλια. Λέγεται δτι ιέραξ τις εύρέ- 
3η είς Μάλταν 24 ώρας μετά την ε’κ Φονταιν-βλώ 
άν 
όρνι
ώραν, χωρί 
στημα.’

ΑΣΦΑΛΕΣ είναι πάντοτε νά μαν3άνωμεν καί άπο 
τούς έχΒρούς μας- κινδυνώδες δμως νά διδάσκωμεν 
καί αυτούς μας τους φίλους.

Ο τ α ν  δέν έχης τί νά είπης, μη λεγης τίποτε- 
άσ3ενης απολογία ε’νδυναμόνει τόν ε’χ3ρον σου, η δε 
σιωπή βλάπτει όλιγώτερον της κακής άποκρίσεως.


