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Το ’Αμερικανόν τοϋτο θηρίον κοινώς μέν λέγεται 
Κούγουαρ καί Πάνθηρ, κάποτε δε Λέων ’Αμερικανός, 
εκ τής όμοιότητος αύτοϋ κατά τό μέγεθος καί τό χρώμα 
πρός τόν λέοντα τής ’Ανατολικής ηπείρου.  ̂ ΕΓναι μέν 
ολίγον τι μικρότερον, άλλ’ όχι και υποδεέστερον κατά 
τήν μεγαλοψυχίαν, τήν επιείκειαν, καί τήν' γενναιότη
τα, αίτινες τόσον πλουσιοπαρόχως, πλήν καί ψευδώς, 
άπεδόθησαν εις τόν βασιλέα τών θηρίων. Ό  Κού- 
γουαρ είναι ώς εν τρίτον μικρότερος τοϋ λίοντος, στερεί
ται δέ άπό χαίτην, ώς καί άπό θύσανον είς τήν άκραν 
τής ουράς, ήτις έχει τό ήμισυ περίπου μήκος τοϋ σώμα
τος καί τής κεφαλής. _ ι /

Άρχήτερα, τό θηρίον τοϋτο ύπήρχεν άρκετά πολυά
ριθμον είς ολας τάς εύκρατους καί θερμας χωράς της 
’Αμερικής· άκόμη δέ καί τήν σήμερον, εύρίσκεται, άν 
καί ουδόλως πολυπληθές, είς τά νότια, τά μέσα, καί 
τά βορειοδυτικά μέρη ίων ΓΙνωμενων Πολιτειών, κα- 
ταντών δμως βαθμηδόν σπανιωτερον, καυυσον αύςανει 
ό πληθυσμός, καί εκτείνεται η καλλιέργεια. Είναι 
μέν άγριον καί θηριώδες ζώον, πλην Οειλον και προσ
εκτικόν. Κατά τήν αγριότητα έξισοϋται με τά περισ
σότερα τών όμοΞίδών του, καί φονεύει παμπολλα μικρά 
ζώα, διά νά πίνη τό αΓμά των όταν δε ή πείνα το 
βιάση, ¿φόρμα καί κατά μεγάλων τετραπόδων, άν καί 
δέν ε’πιτυχαίνη πάντοτε. ^

"Οταν ό ’Αμερικανός λέων πιάση πρόβατον ή μόσχον, 
σφίγγει αύτό άπό τόν λαιμόν, καί, ρίπτων είς τά νώτα 
τό θϋμά του, τρέχει μέ πολλήν ευκολίαν καί ταχύτητα, 
ώστε νά τό καταφάγη μέ ήσυχίαν. Δορκάδας, χοίρους, 
πρόβατα, καί μόσχους διαφθείρει ώς έπιτοπλείστον ό 
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Κούγουαρ· καί κάποτε εν ή δύο άπό τά θηρία ταϋτα 
ε’προξένησαν μεγίστην θραϋσιν είς ποίμνια καί είς 
άγέλας. Άναβαίνουν, ή, μάλλον, πηδοϋν ε’πάνω είς 
μεγάλα δένδρα, μέ θαυμαστήν ευκολίαν καί ταχύτητα· 
άπεκεί δέ πίπτοντα κατεπάνω είς δορκάδας καί άλλα 
τετράποδα, αρπάζουν ουτω οσα ουοεποτε ήθελαν εμπο- 
ρέσειν νά προφθάσωσι.

Κατά μέν τήν ήμέραν σπανίως βλέπεται ό Κουγουαρ· 
άλλα τήν νύκτα φρίττει πολλάκις ό όδβιπορος ακουων 
τήν είς αύτόν ίδιάζουσαν κραυγήν, ή ξυσπάταε αισθα
νόμενος τά προσεκτικά βήματα τοϋ ζωου λαθραιως 
πλησιάζοντος, μέ σκοπον να πηόηση κατα τίνος απρο- 
φυλάκτου ή κοιμωμένου, τόν οποίον τίποτε άλλο οεν 
ε’μπορεί νά σώση είμή ταχεία φυγή. "Οτι ό Κούγουαρ 
εφορμα κατα ζωων μεγάλων και ισχυρών, είναι πασί
γνωστου είς τούς διατρίψαντας όπου εύρίσκεται το θη
ρίου τοϋτο' καί βεβαιοϋται ύπό τοϋ εφεξής άνεκδότου-—  

Πραγματευτής οδοιπόρος, άοπλος ων, και κρατών 
ικανά χρήματα, έλαβεν υποψίαν ότι έμελλε νά ληστευ- 
θή, καί άπεφάσισε μεθ’ ένός άλλου συνοοοιπορου, και 
αύτοϋ άοπλου, νά διανυκτερεύσωσιν είς τα Οαση χωρίς 
πϋρ· όθεν, άφήσαντες τούς ίππους αυτών λυτους, επλα- 
γιασαυ επί τών φύλλων καθείς με το έπάπλωμά του. 
Τήν νύκτα ε’ξύπνησαν άκούσαντες τους ίππους να ρογ- 
χάζωσι- μετ’ ολίγον ήκουσαν αυτούς πηδώντας, ώς να 
ε’ζήτει κανείς να τους πιαση· αφου δ επερασε μερική 
ώρα, ήκουσαν πάλιν καί οί ούο θόρυβον, τόν οποίον 
ύπέλαβαν ώς προερχόμενον ε’ξ άνθρωπου, συρόμενου προς 
αυτούς επί τών χειρών και ποδων του" καθότι ήκουαν, 
πρώτον, μίαν χεϊροι προσεκτικώς εκτεινομένην καί πιε-
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ζομένην ελαφρότατα ε’πί των φύλλων, οιά νά μή γένη 
πολλή ταραχή, έπειτα τήν άλλην, καί, τελευταίου, τά 
λοιπά μέλη, όμοιοτρόπως, καί με ϊσην φροντίδα. "Οτε 
δε τούς ¿φάνη οτι ό πονηρός ούτος ληστής δεν άπείχεν 
είαή τέσσαρας ή πέντε πήχεις, ήγγιξαν ό εΓς τον άλλον, 
άνεπήδησαν συγχρόνως, καί έδραμαν άρκετά μακράν 
είς άλλο μέρος τον αυτοΰ δάσους, οπου έμειναν χωρίς 
πλέον νά ένοχλ.η3ώσι. Μετ’ ολίγον, ήκουσαν τους 
ίππους μανιωδώς ρογχάζοντας καί πηδώντας' πλήν 
δεν ¿τόλμησαν νά σηκω3ώσιν, έωσοΰ έφεγξε καλώς, 
κα3ότι ήγνόουν είσίτι τον χαρακτήρα τοΰ ε’χ3ροΰ των.

"Οτε πλέον ε’ξημέρωσεν, άναβάντες εις δένδρου τι, 
άνεκάλυψαν τούς ίππους μακράν εις τήν πεδιάδα. 
Άφοΰ δε τούς ε’πλησίασαν, ¿γνώρισαν εύ3ύς οτι ό τα
ραχοποιός άλλος δεν ήτον είμή Κούγουαρ. Πηδήσας 
κατεπάνω των ίππων, κατέσχισεν οΰτω τά δυστυχή 
ζώα ui τούς όδόντας καί τούς δνυχάς του, ώστε δυσκο- 
λώτατα ήριπόρουν νά τά ¿λαύνωσι. Καί άλλοι διάφο
ροι περιηγηταί ήνωχλ.ή3ησαν είς τό αυτό μέρος, καί, 
ως πιστεύεται, ύπό τοΰ αύτοΰ 3ηρίου.

Είς τά μεμακρυσμενα καί ολιγάνθρωπα μέρη τής 
Πενσυλβανίας, μιάς των Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής, υπάρχει έτι ό Κούγουαρ· ή δ’ επομένη διή- 
γησις τοΰ τρόπου, κατά τον οποίον εφονεύ3ησαν ¿κεί 
δύο των ζώων τούτων, είναι αξιοπερίεργος, διά τά συν- 
ακολβυ3ήσαντα ιδιαίτερα περιστατικά.

Τήν όγδόην Δεκεμβρίου 1825, κυνηγός τις έπλή- 
γωσε ζορκάδιον είς τήν πλάτην άλλ’ επειδή δεν ήτο 
θανατηφόρος ή πληγή, κ-αί τό ζώον έφυγεν, ό κυνηγός 
έδραμεν ικανήν ώραν κατόπιν αύτοΰ, έωσοΰ τό ϊδε, 
τίλος πάντων, ώς ττεντήκοντα πήχεις μακράν, κείμενον 
μ.ε τούς πόοας άνω, τον δε λαιμόν αυτοΰ κρατούμενου 
ύπό τίνος Κούγουαρ· εύ3ύς πυροβολήσας, τον έκτύπη- 
σεν είς τήν καρδίαν, τό δε 3ηρίον άφήκε τό ζορκάδιον, 
έπροχώρησεν ολίγα βήματα, καί κατέπεσε νεκρόν. Ά 
φοΰ πάλιν ¿γέμισε τό τουφέκιον, στοχαζόμενος οτι ό 
πάν3ηρ ήτο σκοτωμένος, ε’στράφη πρός τό πληγωμένου 
ζορκάδιον· πλήν ¿3αύμασεν ίδών άλλον πάνθηρα, 
έτοιμον νά τοΰ άποσπάση τήν κεφαλήν διότι, ώς ε’φάνη 
τώοα, καί οί δύο πάνθηρες ε’κράτουν άπό τόν λαιμόν τό 
ζοοκάδιον, τήν στιγμήν δτε ό πρώτος ¿φονεύ3η. Το 
σώμα τοΰ ζορκαδιου ήτο μεταξύ τοΰ κυνηγοΰ καί τοΰ 
δευτέρου πάν3ηρος, ε’κ τοΰ όπούου άλλο τι δεν ε’φαύνετο 
παρά ή κεφαλή. Είς ταύτην ώμματίασεν ό άν3ρωπος 
με τό τουφίκιόν του, καί τό βόλιον ε’μβήκεν είς τήν 
γωνίαν τοΰ όφ3αλμοΰ. Τό 3-ηρίον έμεινεν ήσυχου 
ολίγα /.επτά, έπειτα δε, κατά πρώτην φοράν, άφήκε 
τό ζορκάδιςν, καί. ¿προπάτησεν άνω3εν αύτοΰ πρός τόν 
κυνηγόν, οστις έπυροβόλησευ ε’κ δευτέρου, καί τό διε- 
πύρασε πλησίον τής καρδίας. Τήν στιγμήν ταύτην 
ε’σηκώ3η το ζορκάδιον, έπρόσκοψεν είς τό πτώμα τοΰ 
πάν3ηρος, τ λος άπηλλάχ3η, καί έφυγε. Τρίτη πυρο- 
βόλησις έπλήγωσεν ¿κ νε'ου τόν πάν3ηρα- μ’ ολον τοΰτο 
είσέτι έμενεν δρ3ιος, άλλ’ άφοΰ μετεγεμίσ3η τό τουφέ-

κιον, καί τέταρτον βόλιον διεπερασε τό δπισ3εν μέρος 
τής κάτω σιαγόνος του, πεσών έςέπνευσε.

Δύο κυνηγοί έξήλ3ον μετά δύο σκύλων είς 3 ήρας 
ζήτησιν. Είς τούς πρόποδας μεγάλου τενός λόφου 
ε’συμφωνησαν νά περιύλ3ωσιν αυτόν κατά εναντίας 
οιευ3ύνσεις· οτε δε ό είς ε’πυροβόλει, νά τρέχη ό άλλος 
πρός βοή3ειάν του. Μετ’ολίγον άφοΰ έχωρισαν, ήκου- 
σε κρότον τουφεκίου είς έξ αυτών, οστις, σπεύσας πρός 
τό μέρος τής πυροβολήσεως, μετά τινα ζήτησιν, εύρηκε 
τόν σκύλου τοΰ άλλου, φοβερώς πως κατεσπαραγμένον, 
καί νεκρόν. Ένω δέ, έντρομος διά τόν σύντροφον αύ
τοΰ, έκύτταζεν άνησύχως ολόγυρα, έφριξεν άπό τό τρα
χύ βρύχημ.α ενός πάν3ηρος, τόν όποιον ιδεν ε’πί μεγά
λου τινός δένδρου, ε’ςηπλωμίνον είς τό σώμα τοΰ φίλου 
του, καί κατά τό φαινόμενου μελετώντα προσβολήν 
κα3’ έαυτοΰ. Πάραυτα διευ3υνε κατά τοΰ 3ηρίου τό 
τουφεκιον, ε’στά3η δέ τόσον ευτυχής, ώστε νά τό πλη- 
γωση 3ανασίμως, καί νά τό ίδη πίπτον καταγής με τό 
σώμα τοΰ φονευμένου συντρόφου του. Ό σκύλος του 
¿υρμ,ησε τότε κατά τοΰ πληγωμένου Κούγουαρ, οστις μ’ 
ενα κτύπον τοΰ ποδός άφήκε τό ά3λιον ζώον νεκρόν είς 
τό πλάγιόν του. Άυεχωρησε τότε ό διασω3είς κυνη
γός, ε’πιστρεψας δέ ταχέως μετά διαφόρων άλλων εύρή- 
καν τόν νεκρόν πάν3ηρα εκτεταμένου πλησίον είς τά 
νεκρά σώματα τοΰ κυνηγοΰ καί των πιστών σκύλων.

ΟΙ ΙΣΛΑΝΔΟΙ.

Ε ις  τόν πρώτον άρι3μόν τής Άπο3ήκης, κατεχωρί- 
σαμεν όλίγα τινά περί τής φιλομα3είας τών Ίσλανδών· 
νυν δ’ ε’μβαίνομεν είς περιγραφήν σύντομον τοΰ άξιολό- 
γου αύτοΰ λαοΰ, δστις, με παν σχεδόν φυσικόν υστέρη
μα, ε’πολιτίσ3η άρχη'τ ρα παντός άλλου ε3νους τής 
νεωτέρας Ευρώπης.

"Εν βλέμμα είς τόν γεωγραφικόν πίνακα άρκεΓ νά 
μάς δείξη τήν βορειοτάτην, επομένως δέ καί ψυχροτά- 
την, 3ίσιν τής Ισλανδίας. Περί τό 860, κα3όσον 
γνωρίζομεν βασίμως άπό τήν ιστορίαν, άνεκάλυψαν 
πρώτον τήν νήσον ταύτην Νορβεγοί τινες καί Σβέκοι 
ε’πιχειρηματίαι 3αλασσινοί. Τόν καιρόν εκείνον ή 
Νορβεγία ήτο πολιτεία χωριστή, άνεξαρτήτως "βασι- 
λευομένη, κατοικουμένη δέ ύπό κλάδου τής μεγάλης 
Τευτονικής πάτριάς. ’Αλλά, περί τά δεκατέσσαρα 
έτη μετά τήν άνακάλυψιν τής ’Ισλανδίας, κατεπάτησε 
τήν ε’λευ3ερίαν τών υπηκόων αύτοΰ ό Νορβεγός κυρίαρ
χος, καί πολλοί, τοΰτο μή δυνάμενοι νά ύποφ'ρωσιν, 
ε’πρόκριναν μάλλον νά μετοικήσωσιν είς τήν έρημον καί 
άκαρπου νήσον. Ή  πρώτη άποικία κατέλαβε μέρος 
τοΰ παραλίου τής ’Ισλανδίας περί τό 875. Μετ’ ολί
γον δέ, τό αύτό φιλελεύ3ερον αίσ3ημα έσπρωξεν άλλους 
Νορβεγούς είς τάς αυτάς πολυταράχους οχ3ας, και είς 
διάστημα ολίγων ετών ¿πηυξή.3η έτι μάλλον ή δύναμις 
τοΰ νηπιακοΰ καταστήματος άπό πλείστας οικογένειας 
Δάνων καί Σβέκων, καί άπ’ ολίγους Σκωτους καί Ι ρ 
λανδούς μετοίκους,
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Πιστεύουν πολλοί, καί με τινα. βάσιν, οτι τό κλίμα I 
τής ’Ισλανδίας κατ’ ε’κείνην τήν εποχήν ήτον όπωσοΰν 
όλιγώτερον δύσκρατον παρά τήν σήμερον, άλλ’ άμφι- 
βάλλεται άν ε’γίνοντο έκείποτέ δημητριακά είδη. Πολ
λά όμως μέρη τής νήσου, δτε δέν ήσαν χιονοσκέπαστα, 
ε’χρησίμευαν είς κτηνοτροφίαν ή δέ περικύκλω 3άλασσα 
έβρυεν άπό παντοειδή ¿ψάρια, τά όποια καί τροφήν 
παρείχαν είς τούς νέους οίκιστάς, καί έλαιον πρός φω
τισμόν τοΰ μακροΰ καί σκοτέινοΰ χειμώνος. Καταρ- 
χάς οί Ίσλανδοί ήσαν μόνον ποιμένες καί άλιείς. Είς 
τήν κατάστασιν ταύτην, καί πολύν κα-ρόν πριν συν- 
δράμωσι πολυάρι.3μα περιστατικά, ώστε να έπιφερωσι 
τοιοΰτο σύστημα είς κάνέν άλλο μέρος τής Εύρώπης, 
ε’σχημάτισαν οί Ίσλανδοί κοινοβουλευτικόν πολίτευμα. 
ΙΙάς ιδιοκτήτης είχε τό δικαίωμα τής ψηφηφορίας- διά 
δέ τής μα3ήσεως καί άμεμπτου ή3ικής διαγωγής έφ3α- 
νε πάς ¿λεύ3ερος είς πολιτικήν δύναμιν καί αξίαν 
άλλά βα3μηδόν πολλαί τών πρώτων 3έσεων έγιναν 
κληρονομικαί είς άρχαίας ή όνομαστάς οικογένειας, 
ώστε ή διοίκησις κατήντησε πλιον άριστοκρατικη. "Ολα 
δμως τά λοιπά δικαιώματα παντός ε’λευ3ίρου Ίσλανδοΰ 
έμειναν δλως άνεπηρέαστα. Ί Ι  ε’3νική συνέλευσις συν- 
ήρχετο κατ’ έτος ε’πί τών οχ3ών λίμνης τινός, καί 
εκεί, είς τό "παι3ρον, ε’σκέπτοντο περί τών μέτρων, δσα 
έπρεπε νά λάβωσιν ύπέρ τοΰ κοινού συμφέροντος. Ό 
πρόεδρος, είς τόν όποιον ήτον επιτετραμμένη ή ε’κτελε- 
στική δύναμις, ε’κλέγετο καί κα.3ηρείτο κατ’ αρέσκειαν 
τής συνελεύσεως.

Τό καλοκαιριού, οί εύρωστοι ούτοι άνδρες έβοσκαν 
τά ποίμνιά των, ε’καλλι.'ργουν τηδε κάκείσε μέρη τινά 
τής όλιγοκάρπου χώρας των, καί ήλίευαν είς τόν πολ.υ- 
τάοακτον ώκεανόν τόν δέ χειμώνα, είς νύκτα βεβυ3ι- 
σμένοι, ησύχαζαν εξ ανάγκης. Πρός ¿λάφρωσιν δέ 
τής ε’κ τοΰ ¿χληροΰ αυτοΰ καιροΰ προξενουμένης ανίας, 
άπήγγελλαν είς τάς οικογένειας αύτών, συνη3ροισμένας 
τριγύρω τοΰ πυρός καί τοΰ λύχνου, τήν καταγωγήν καί 
τά γενναία κατορ3ώματα τών ιδίων προγόνων, καί πε- 
ρι'γραφαν ε’μμέτρως τάς χώρας, ό3εν είχαν ε’λ3είν είς 
τήν Ισλανδίαν πρός ζήτησιν τής ε’λευ3ερίας.

Τήν αγάπην ταύτην τής γενεαλογίας καί ποιήσεως, 
ήτις άλη3ώς ε’χαρακτήριζεν εξίσου τούς Νορβεγούς, 
Δάνους, και δλας τάς Τευτονικάς φυλάς, τήν είχαν φέ- 
ρ?ιν με3’εαυτών άλλ’άφοΰ κατοίκησαν είς νήσον, δπου 
κα3’5λον τό διάστημα τοΰ άνηλίου χειμώνος δεν είχαν 
άλλην τινά διασκέδασιν, ε’κυριεύ3ησαν ΰπ’ αύτής πολύ 
μάλλον παρ’ οτε διήγαν ύπό κλίμα ίλαρωτερον. Έν- 
τεΰ3εν ε’βελτιώ3ησαν ή ποίησις καί τά χρονικά των. 
Προϊόντος δέ τοΰ χρόνου, διεφημίσ3η ή βελτίωσις αύτη 
είς τά έξω. καί οί ποιηταί τής Ισλανδίας προσεκα- 
λοΰντο είς ξένας αυλάς. Οί άρχοντες τής ’Αγγλίας, 
’Ιρλανδίας, Σβεκίας, Δανίας, και Νορβεγίας, εντιμό
τατα υποδεχόμενοι αύτούς καί περιποιούμενοι, τούς 
εξαπέστελλαν με πλούτη. Τά γράμματα έγιναν ουτω 
είς τούς Ίσλ.ανδούς είδος εμπορίου, καί οί καρποί τοΰ

νούς ήλλάσσοντο διά ξένας τρυφάς ή άναπαύσεις, τάς 
οποίας φυσικώς ε’στερείτο ή νήσός των. Ώ ς άλιείς οί 
Ίσλανδοί ήσαν τολμηροί ναΰται· 3αλασσινοί ε’χρειά- 
ζοντο νά μεταφέρωσι τούς ποιητάς είς τούς ξένους 
ήγεμόνας, καί είς τήν υπηρεσίαν ταύτην ηύξανεν ή 
ναυτική των εμπειρία. Μετ’ ολίγον, έμποροι συνηκο- 
λού3ουν τούς ποιητάς, καί ούτως ε’προχωρει τό ξενικόν 
ε’μπόριον τής νήσου.

Τό 1000 έτος, ε’πεστράφησαν είς τόν Χριστιανισμόν 
οί αξιοπερίεργοι ούτοι άν3ρωποι. Μετά πεντήκοντα 
περίπου έτη, ό πρώτος αύτών επίσκοπος ε’3εμελίωσε 
τήν πρωτην σχολήν ή γυμνάσιου, και τοτε άντικατε- 
στά3η τό 'Ρωμαϊκόν ’Αλφάβητου είς τόπον τών ε’λ- 
λειπων καί αγροίκων 'Ρυνικών χαρακτήρων. Τρεις 
άλλαι σχολαί μετ’ ολίγον ε’συστή3ησαν, καί τά μονα
στήρια, τά νΰν πρώτον άνεγερ3έντα, ε’χρησίμευαν καί 
αυτά ώς διδακτήρια. Κατά τό τελευταΓον ήμισυ τής, 
ένδεκάτης καί τό δλον τής δωδεκάτης έκατονταετηρίδος 
οί Λατίνοι συγγραφείς παρεδίδοντο ε’πιμελώς είς τά 
γυμνάσια ταΰτα, τινές δέ τών πτωχών τούτων άπομε* 
μακρυσμένων Ίσλανδών ¿σπούδαζαν καί τήν Ελληνι
κήν. Αί μηχανικαί τέχναι, τά μα3ηματικά, καί ή 
άστρονομία, τών όποίων η’σ3άνοντο τήν άνάγκην, κα3ο- 
σον ε’ξέτειναν τάς 3αλασσίους αύτών ε’πιχειρήσεις, 
¿καλλιεργούντο προσέτι ε’πιμόνως.

Περί τά μέσα τής δεκάτης τρίτης έκατονταετηρίδος, 
πλείσται ζηλοτυπίαι καί διχόνοιαι ¿ξέσπασαν μεταξύ 
τών πρώτων άριστοκρατικών ο3εν ε’κ συμφώνου μετε- 
φέρ3η ή νήσος είς τούς Νορβεγούς βασιλείς. Τό 1380 
καί αύτή ή Νορβεγία έπαυσε νά ήναι βασιλείου ανεξ
άρτητον, ¿πισυναφ3είσα είς τήν Δανίαν ή δέ ’Ισλαν
δία ε’δό3η υ.ετ’ αύτής. Καί αί δύο αύται μεταφοράί 
φαίνεται νά έγιναν χωρίς βίαιόν τινα κλονισμόν, καί 
νά ¿προξένησαν ολίγας καί άσημάντους μεταβολάς είς 
τήν κυβέρνησιν τοΰ τόπου. Τά δ’ αϊτια, διά τά οποία 
έχασεν ή Ισλανδία τήν φιλολογικήν αύτής υπεροχήν, 
ήσαν πάντη άλλ.ότρια τών πολιτικών τούτων μεταβολών. 
Τό κα3’ ο/.ην τήν άρκτωαν Ευρώπην φιλολογικόν αύτής 
μονοπωλείον έχασεν ή ’Ισλανδία, ¿πειδή άλλαι χώρα; 
ήγέρ3ησαν άπό τόν ύπνον τής βαρβαροτητος, καί άρχι
σαν νά καλλιεργώσι τήν φιλ,ολογίαν καί τάς έπιστήμας.

Τό 1402, φοβερός τις λοιμός άφήρπασε δύο τρίτα 
τών κατοίκων τής ’ I σλανδίας' τήν συμφοράν ταύτην 
ήκολού3ησε χειμών τό^ον δριμύς. ώστε δέν ¿ξεχείμασε 
τό δεκατημοριον καν των βοσκημάτων, την δε ζημίαν 
ταύτην διεδέχ3ησαν αί λεηλασίαι βαρβάρων τινών 
"Αγγλων πειρατών. Κατά συνέπειαν τούτων απάντων 
¿ξέπεσαν καί ή3ικώς καί φυσικώς οί δυστυχείς νησιώ- 
ται, άλλ’ ούδ’ είς εκείνην τήν ¿ποχήν ουδ’ είς κάμμίαν 
άλλην δέν παρεκτράπησαν είς οκνηρίαν καί άγνοιαν. 
Άνδρείως άντεπολέμουν τά περΐ£σ*τώτα δεινά, επιμένον- 
τες είς πεφωτισμένου σύστημα ε’σωτερικής πολιτικής, 
είς ¿λευ3ερίους με3όδους άνατροφής, καί είς ήσυχου, 
στα3ερόν δρόμον άμεμπτου διαγωγής.
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Το 1530 έλαβαν οί Ίσλανδοί τδ πρώτον τυπογρα
φικόν πιεστήριον, καί 3ρησκευτική άναμόρφωσις ταχέως 
ήκολού3ησε τήν εισαγωγήν αυτού. Οί τύποι των έγι
ναν κατά πρώτον ξύλινοι, καί ατελέστατοι. Το 1574 
εΓς των επισκόπων μεγάλως ε’βελτίωσε τό τυπογραφείου 
των, προβλέψας νέα πιεστήρια καί τύπους, τινάς των 
όποιων κατεσκεύασεν ίδιοχείρως. Προ του τέλους ττίς 
δέκατης έκτης έκατονταετηρίδος, ήσαν έκδομένα πολλά 
βιβλία αξιόλογα, καλοτυπωριένα, ε’πωλούντο δέ κα3’ 
όλην την νήσον.

ΙΙειραταί έξηκολού3ουν Ιτι νά ένοχλώσι τούς τραχείς 
καί πανέρημους αίγιαλούς της ’Ισλανδίας. ’Ακόμη 
καί τό 1616 οι πένητες ούτοι καί άβλαβείς νησιώται 
ύπέφεραν όχι ¿λίγα δεινά άπό τινας 'Αγγλους και 
Γάλλους, οΐτινες άλη3ώς πρέπει νά ήσαν τέρατα κακί
ας. Συμφορά ετι δεινοτέρα τούς κατέλαβε τό 1627, 
όπότε ΆλγερΓνοι τινές ε’προχώρησαν εως είς την άπο- 
μεμακρυσμένην ταύτην νήσον, καί άποβάντες έπι του 
νοτίου αίγιαλού, έπραξαν τά πάνδεινα. Αύτη είναι 
μία των 3λιβερωτέρων σελίδων είς την ιστορίαν των 
απλών, άλλά πεφωτισμένων Ίσλανδων. Τεσσαράκοντα 
η πεντηκοντα ε’ξ αυτών έσφάγησαν, καί σχεδόν τετρα
κόσιοι άνδρες καί γυναίκες έφέρ3ησαν είς την Μεσό
γειόν, κ’ ε’πωλή3ησαν ως ανδράποδα. Μετα έννεα 
έτη, οπότε έξηγόρασεν αυτούς ό βασιλεύς της Δανίας, 
μόνον τριάκοντα έπτά ε’κ των τετρακοσίων εύρέ3ησαν 
ζωντανοί, άπό δέ τούς τριάκοντα έπτά, μόνον δεκατρείς 
έφ3ασαν είς την πατρίδα των.

Καταρχάς της δεκάτης όγδοης έκατονταετηρίδος 
έκαυ.αν είς τήν ’Ισλανδίαν 3ραύσιν τρομεράν αί εύλο- 
γίαι,μετά δέ πεντηκοντα έτη, υπέρ τάς δέκα χιλιάδάς 
θανάτων προήλθαν άπό λιμόν. Τό 1783, εκρήξεις 
ήφαίστειοι, δεινότεραι όποιωνδηποτε προγεν ομενων, 
¿ξέσπασαν πανταχού. Βα3είς ποταμοί ¿γέμισαν απο 
λάβαν τά βοσκήματα καί αί βοσκαί διεφ3άοησαν 
παντού, καί υπέρ τό εν Ιτος πυκνόν νέφος καπνού και 
ηφαιστείου στάκτης ε’κάλυπτεν όλην την νήσον. ’Ακό
μη καί ή 3άλασσα έμολυν3η* τά ίχ3υοτροφεία έξηφα- 
νίσ3ησαν, ουδ’ άνέλαβαν είσέτι άπό την φοβέραν εκεί
νην καταστροφήν. Ό  λιμός δέ και αί εϋλογιαι, ελ3ον- 
τα κατόπιν των έρημώσεων τούτων, έφθειραν εν τέταρ
τον του πληθυσμοί. Μόλις δέ ή νήσος ηρχισε νά 
άνασαίνη άπό τάς συμφοράς ταυτας, και, ως κτήμα 
της Δανίας περιπλεχ3είσα είς τά δεινά του μεγάλου 
Ευρωπαϊκού πολέμου, ϊδε τό έμπόριόν της, ήδη μεν

υπαοξιν
ύυρωπαικου πολέμου, Ιόε το εμποριον 

πολύ περιωρισμένον, άλλ’ άναγκαιότατον προς ι 
Των κατοίκων της, νά διακοπή όλότελα ύπο της 3αλασ- 
σοκράτορος Βρετανίας.

’Ολίγοι τόποι ¿δοκίμασαν τοιαύτην αλλεπάλληλον 
σειράν δυστυχημάτων καί μ’ δλον τούτο, μεταξύ τού 
1650 καί 181*0, ε’γέννησεν ή ’Ισλανδία άπό διακοσίους 
Ιως τριακοσίους αξιότιμους συγγραφείς.

Είίιται ό αννίχΜί.

ΘΕΟΣ.

ΟΛΟΝ τό νόημα της λέξεως ταύτης, ούτε άνβρωπίνη 
ούτε αγγελική γλώσσα δέν δύναται ποτε νά τό παρα- 
στηση, ούτε νούς νά τό συλλάβη- διότι είναι ως βιβλίον 
μέ αναρίθμητα φύλλα, άπό τά όποϊα κα3έν έχει άπει
ρόν τινα σημασίαν. Δύνανται καί οί άγγελοι καί οί 
άγιοι νά τό άναγινωσκωσιν είς αιώνας αίωνων, πλήν 
ποτέ δέν 3-έλουν άναγνώσειν τό τελευταίου φύλλον, 
ούτε 3έλουν καταλάβειν ε’ντελώς την σημασίαν μιας 
καν σελίδος. Φαντάσου τον καιρόν, όπότε ό Θεος 
υπήρχε μόνος, όπότε δέν υπήρχαν ούτε οί ούρανοί, ουτε 
η γη, ούτε οί άγγελοι, ούτε οί άν3ρωποι. Δυστυχείς 
τωόντι καί τρισάθλιοι ή3έλαμεν είσ3αι καί ημείς καί 
παν άλλο π'/.άσμα είς τοιαύτην κατάστασιν ! Άλλ’ ό 
Θεός ήτο καί τότε τόσον μακάριος, όσον δέν δύναται 
τις νά φαντασ3ή’, καί τόσον μακάριος μάλιστα, ώστε 
δέν ε’πεοέχετο κάμμίαν αύξησιν ή μακαρίτης του* 
διότι αυτός είναι πηγή ύπερχειλίζουσα, ανεξάντλητος 
καί άχανής ωκεανός ύπάρξεως, τελειότητος, καί ευδαι
μονίας, καί οταν ύπερχειλίζη ό άπειρος ούτος ωκεανός, 
καί ήλιοι, καί κόσμος καί άγγελοι, καί άνθρωποι λαμ
βάνουν τήν ΰπαρξίν των.

Παρατήρησε ολίγον, σέ παρακαλώ, τον αξιοθαύμα
στου τούτον Θεόν. Πλήν πού νά στα3ώμευ διά νά 
παρατηρήσωμεν αύτόν ; Τον ωκεανόν 3έλοντες νά πα- 
ρατηρήσωμεν, στεκόμε3α είς τάς δχ3ας τον άλλ’ ό 
άπειρος ούτος τής ύπάρξεως καί τής τελειότητος ωκε
ανός δέν έχει όχ3ας, καί διά τούτο δέν υπάρχει τόπος, 
ό3εν νά τον 3εωρήσωμεν, κα3ότι αύτός εύρίσκεται καί 
εσω,λεν καί έμπροσθεν καί όπισ3εν καί άνω3εν καί 
κάτω3εν.

Κατ’ άλλο τι όμως νόημα δέν υπάρχει τόπος, όπου νά 
μή βλέπωμεν αύτόν* διότι, 1 Πού πορευ3ώ άπό τού 
πνεύματός σου, καί άπό τού προσώπου σου πού φυγω; 
’Εάν άναβώ είς τόν ουρανόν, σύ ε’κεί εί· ε’άν καταβώ 
είς τόν άδην, πάρει. ’Εάν λάβω τάς πτέρυγάς μου 
κατ’ δρ3ρον,καί κατασκηνώσω είς τά έσχατα τής 3α- 
λάσσης, καί γάρ ε’κεί ή χειρ σου οδηγήσει με, καί κα- 
3εξει με ή δεξιά σου*’ ε’πειδή αύτός εύρίσκεται παντού, 
καί όσα βλ.έπομεν έλαβαν άπ’ αύτόν τήν ΰπαρξίν των* 
1 Έν αύτώ γάρ ζώμεν, καί κινούμε3α, καί ε’σμεν, καί 
αύτός έστι τά πάντα ε’ν πάσι, καί ε’πί πάντων, καί διά 
πάντων* αύτός Θεός εύλογητός είς τούς αιώνας.’ Πλήν, 
καί ό ίδιος άν μας έλεγε τί είναι, ό νούς μου δέν ήδύ 
νατα νά τό συλλάβη* «3ι 
Έ  γ ώ ε ί μ ι ό Ή  ν !

oj-εν τούτο μονον μας λέγει, 
ε’ γ ώ ε ί μ ι ό Θε ό ς !

Α χά ρ ισ το ς , οσ π $  εν ηο,Βύν αμνημονει.

Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α  τ ω ν  Ν ε ω τ ε ρ ω ν .— Μολονό 
τι τό πάλαι ύπήρχαν πολλοί γίγαντες κατά τήν φυσι
κήν καί τήν φιλοσοφίαν, μ’ δλον τούτο λέγω ότι νάνος 
ίστάμενος έπί τών ώμων γίγαντος, ¿μπορεί νά ί δη μα 
κρότερον παρά καί αύτόν τόν γίγαντα.

Καλό» 8έ ^ α α ν ρ ια μ α , χ η μ ίν η  κ<*ρΐ{.
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Η ΑΓΓΛΙΑ, ΩΣ 11ΕΡΙΕΓΡΑΨΗ ΠΡΟ ΕΒΛΟ- 
ΜΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΩΝ ΪΠΟ ΠΕ- 

ΡΙΗΓΗΤΟϊ ΙΝΔΌΤ,

Ι,νϊ’ίχ ΐΜ  *ο·ί τ ίλοί  ά«ό Σ ίλ .  7 1 ,

1 Οι Ά γγλοι,’ λέγει έ Μίρζας Ίτέσας Μοδήν, * δέν 
έχουν συνή3ειαν νά ε’παινώσιν αύτοί εαυτούς, μάλιστα 
δέ τούς φαίνεται άτιμου νά όμιλη τις περί τών ιδίων 
αυτού κατορ3ωματων. Αν ερώτησης περι καμμιτς 
μάχης αξιωματικόν, όστις διά τής εμπειρίας και άν- 
δρείας του συνετέλεσεν είς τήν καλήν αύτής έκβασιν, 
σ’ έξιστορεί τά γεγονότα άπλώς κα3ως συνεβησαν. 
’Εάν δ’ άλλος τις έγκωμιάζη τήν διαγωγήν καί τήν 
γενναιότητα τού αξιωματικού αυτόν (ενώπιον του), στρέ
φει πάραυτα ¿κείνος π ός τήν γήν τούς όφ3αλμους, και 
μένει σιωπηλός, άπό δέ τήν ύπερβολικήν αίόώ στάζ ι 
ό ίδρώς ε’κ τού προσώπου του. ’Εν γένει λοιπον οί 
Άγγλοι δέν νοστιμεύονται ποσώς νά ε’παινη τις αυτους 
κατά πρόσωπον, ή, μάλλον είπείν, λαμβάνουν ε’νόχλησιν 
καί δυσαρέσκειαν. Οί περιαυτολογούντες νομίζονται 
δειλοί, οί δέ παράσιτοι καί κόλακες ψεύσται. 03εν 
είς τάς συναναστροφάς δέν συνει3ίζεται ή κολακεία. 
* * * Τωόντι, ύπάρχει τι μωρότερον τής κολακείας; και 
μ’ όλον τούτο, πολλοί αξιωματικοί τής Ίνόοσταν νομί
ζουν ότι ή κολακεία καί ή περιαυτολο/ία κα3ιστάνουν 
αυτούς πολύ σημαντικωτέρους* ως, παραδείγματος χά- 
ριν, ε’άν τις μέ χιλίους πολυμόχ3ους αγώνας τύχη να
φονεύση μίαν άλώπεκα, περιφέρεται πανταχου τρανό- 
φώνως διακηρύττων, ότι ¿φόνευσε τ'γριν, καί μέ τρόπον 
γενναιότατου στρύφει τούς μύστακας. καί φουσκονει 
τόσον άπό τήν ύπερηφάνειαν, ώστε μόλις χωρούν αυτόν 
τά φορέματά του.’

Τά εφεξής άλη3εύουν μέν ώς πρός τόν καιρόν ¿κεί
νον, άλλά τήν σήμερον δέν υπάρχουν πλέον οί ¿νταύ3α 
περιγραφόμενοι κακούργοι*

* Ή  ’Αγγλία έχει εφίππους ληστάς, οΰτινες αρπά
ζουν έπί τής λεωφόρου. Ί ινές τών άνδρών τούτων είναι 
άπό περιπλούτους οικογένειας* άλλ’ άσωτεύοντες τήν 
πατρικήν αυτών περιουσίαν είς τά παικτηρια και τα 
χαμαιτυπεία, καταντούν είς ένδειαν, καί τ.τε, άλλον 
ζωής πόρον μή έχοντες, δίδονται είς τήν ληστείαν. 
’Ενεδρεύουν είς τάς πεδιάδας, είς τά δάση, καί είς τό
πους άπομ-μακρυσμένους τών άν3ρωπίνων κατοικιών 
Καλ ό; δέ φανη άμαξα προσερ /ομίνη, τρέχουν μέ πιστ - 
λαν είς τήν χείρα, τήν οποίαν παρουσιάζοντες κατά 
κεφαλής τού όχουμ'νου, διατάσσουν αυτόν νά παραόωση 
πίν ό,τι έχει, αν 3έλη νά σωάήτ ό άλλιος, έντρομος, 
δίδει όλην τήν μ=3’ έαυτού περιουσίαν.’

Πολλάκις τό στάδιον τών παλληκαρίων τούτων παρί 
στανεν ιδιότητας, 3αυμαζομ'νας κοινώς ύπό τών άν 
3ρώπων, καί είς δρόμον ζωής εύτακτον άλη3ώς άξιο- 
3αυμάστους. Καί ή ε’ναντιότης αυτή τών ιδιωμάτων 
τού χαρακτήρός των ε’φείλκυε τά μέγιστα τήν συμπά- 
3ειαν τού δχλου.

6*γ

δέν ύπήρχεν αμφιβολία* άλλ’ είς τήν άκμήν τής άγριό- 
τητος αυτών ήσαν πολλάκις εύγενικοί—καλοτι περιε- 
ποιούντομέ τινα ψευδοπολιτικήν καί μέ τι σέβας αυτούς 
¿κείνους, τούς όποιους ¿φόβιζεν ή παρουσία των, καί 
κατεγύμνοναν αί άρπαγαί των" έν μ. σω δε τών χαμερ- 
πύν καί άπόνων ληστειών ήσαν καί γενναίοι— διότι 
άπείχαν ένίοτε άπό πράγμά τι, τό οποίον ίδιαιτε>ως 
πως ε’τίμα ό ιδιοκτήτης, καί ίρριπταν κάποτε ¿πίσω 
μικρόν τι κλάσμα τών λαφύρων, διά τάς άμεσους χρείας 
τού ληστευ3έντος. Ήσαν γενναίοι ώις ό Άραψ, όστις, 
άφού ε’πάρη όλην τήν ιδιοκτησίαν σου, ακόμη και τα 
ε’νδύματα όσα φορείς, στρέφει πρός σέ εύμενέστατα, 
καί σέ δίδει, * έν όνόματι Κυρίου,’ ε’πανωφόριον άπό 
ούς ώμους του, διά νά σκεπάση τήν γυμυότητά σου.

Τό κατ’¿κείνην τήν έποχήν εκπαιδευτικόν σύστημα 
τής ’Αγγλίας ύπερήρεσεν είς τόν Μίρζαν, μολονότι πρός 
τό σημερινόν παραβαλλόμενου είχε δυσαρίστους τινάς 
ε’λλείψεις. ’Ιδού τί λέγει* —

* Είς τήν Αγγλίαν αι άνώτεραι τής κοινωνίας τάξεις 
ανατρέφουν τά τέκνα των μέ τρόπον πάντη διάφορον 
τού ήμετέρου* ήμείς έχομεν τόν διδάσκαλον είς τήν 
οικίαν ώς ύπηρέτην, καί δέν άποστ'λλομεν τούς υιούς 
μας, διά νά μή τυχη καί πιάση αυτους τό κακόν δμμα* 
οί δέ Άγγλοι πέμπουν είς μακρυνά παιόευτήρια καί 
υιούς καί 3υγατέρας.

‘ Διδάσκονται δέ πρώτον πάντων τά γράμματα τού 
’Αλφαβήτου, τά όποία γράφονται έπί σανιδιού* έπειτα 
τούς δίδεται εύκολόν τι μά3ημα* μετά ταύτα διδάσκον
ται νά άναγινώσκωσι τερπνούς μύ3ους καί ίστορίδια, 
κατάλληλα είς τέκνων ψυχαγωγίαν. Τά παιδαγωγικά 
βιβλία κατεστάλησαν τόσον εύκολα, ώστε ό μαλητής 
προκόπτει χωρίς τίνος μεγάλου κόπου. Μετά τήν 
έφευρεσιν τής τυπογραφικής τέχνης, ό άρι3μός τών βι
βλίων ηύξησε τοσούτον, ώστε καί μίαν εκατοντάδα σιγ
μάτων τού αυτού συγγράμματος άν 3έλη τις, δύναται 
ν’ άγοράση αυτά είς εν μόνον ε’ργαστήριον. Βιβλία, 
είς τήν χώραν ταύτην (τήν Βεγγαλίαν) άξίζοντα εκα
τόν πεντηκοντα ρούπια*, προμη3.ύονται είς τήν Ευρώ
πην μή δέκα ή δώδεκα.

' Οί ευκατάστατοι Άγγλοι, άρχίζοντες άπό τον τέ
ταρτον χρόνον τής ηλικίας, έχουν τούς υιούς αύτών 
καί τάς 3υγατέρας ε’νησχολημίνους είς τό γραφειν, 
άναγινώσκειν, καί μαν3άνειν* ουδέποτε συγχωρούν 
ίς αυτούς νά μίνωσιν άργοί. ’Εάν άνήρ ή γυνή τις 

άγνοη τήν μουσικήν, καί δέν δύναται νά ίππευση, *ή 
νά χορεύση, λογίζεται ύπό τών ευκαταστάτωυ ώς άν
θρωπος ε’κ ποταπού γένους, καί δέν τού λείπει ε’ξου.3έ- 
νησις καί όναδος. Είς τοιαύτας περιστάσεις λέγουν. 
Τού δείνος οί γονείς, πτωχοί δντες, δέν ήμπόρουν νά 
χορηγήσωσι τήν δαπάνην τής ανατροφής του* ό3εν τά 
τέκνα των είναι άμα3έστατα. Αί κυρίαι μάλιστα, 
όσαι δέν έξευρουν ουτε νά χορεύωσιν ούτε νά τραγωδιίσι,

*  Τό ΡουΛιο», νίμιΛμα Κ ίοοίά» , ¿»ί
Οτι μέν ήσαν τολμηροί καί άνδρείοι, | γρό«».
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αέν χαίρουν μεγάλην ϋπόληψιν ποτέ δεν καλοϋπαν- 
δρεύονται. Έ ν συντομία, ό τρόπος της των Ά γ 
γλων άνατροφής καί έκπαιδεύσεως διαφέρει άπό τον 
Ινδικόν όλως διόλου· καθότι εύγενεΓς τινές καί μεγι
στάνες εις την πατρίδα μας στέλλουν τους υιούς αυτών 
να διδάσχωνται άμισθί- άποκτοϋν δέ εις τό σχολείον 
χιλίας πονηράς έξεις, ένώ ό κόσμος φαντάζεται οτι 
μανθάνουν γράμματα. Άλλα ταϋτα πάντα παραβλέ- 
πονται υπό των εύγενών μας, χα'ι ή δωρεάν εκπαίδευ
σες δεν λογίζεται άτιμος. Ε ίς την ’Αγγλίαν όμως 
δαπανώνται χρήματα προς άπόχτησιν της σοφίας.’

Ό  Μίρζας ενταύθα, ώς ’Ασιανός, κυττάζει μάλλον 
τα σωματικά παρά τά νοητικά πλεονεκτήματα, ¿ξαιρέ- 
τως είς τάς γυναίκας- η ενδέχεται, κατά τό εκπαιδευ
τικόν σύστημα του καιρού ε’κείνου, νά ε’τίμων οί Ά γγλοι 
μάλλον τά πρώτα παρά τά δεύτερα. Έχτοτε βέβαια 
ήλλαξαν τά πράγματα· άλλα δεν έμποροϋμεν νά είπω- 
ριεν ότι τούτο δεν αληθεύει άκόμη ώς πρός τάς γυναΓ
κας. ’Ή  ούτως όμως ή άλλέως, ή ύπόθεσις αυτη δεν 
είναι του παρόντος καιρού. Ά ς  ίδωμεν τί λέγει περί 
της έκπαιδεύσεως τών πενήτων.

1 Οί πτωχοί της ’Αγγλίας,’ παρατηρεί, 1 γραμματί- 
ζουσι τά τέκνα των είς τά δημοτικά σχολεία, πληρό- 
νοντες εν ρούπιον την εβδομάδα. Διά τά κοράσια 
υπάρχουν σχολεία ιδιαίτερα. Η δα τους παίδας κατά 
σειράν έπί τίνος καθίσματος, καταγινομένους είς μελέ
την. Ό  διδάσκαλος, μέ δερμάτινον λωρίον είς τήν 
χείρα, ήκουεν αυτούς απαγγέλλοντας τό μάδημα, άρχί- 
ζων άπό τό εν άκρον, καί προβαίνων καθ’ όλην την 
σειράν. Πάντα δέ, όστις έσφαλλε, τον έκτυπα είς τά 
νώτα τόσον αλύπητα, ώστε πολλάχις έπλήγονε τά τρυ
φερά μέλη των άργυροειδών αύτών κορμιών. Τοϋτο 
φαίνεται μέν άπάνθρωπον, πλήν άληθεύει καί ό λόγος 
ουτος, “ Ή  τυραννία του διδασκάλου είναι καλητέρα 
παρά την άγάπην του πατρός.”

■ Οί των κατωτέρων τάξεων, μάλιστα δέ είς την Σκω
τίαν, δύνανται όλοι νά άναγινώσκωσι καί νά γράφωσιν, 
έκτός μερικών, όσων οί γονείς δέν εύχολυνονται νά 
στίλλωσιν αυτούς είς τά σχολεία, καί ολίγων όσοι, 
άδύνατον έχοντες πνεύμα, δέν έμποροϋν νά μάθωσι. 
Άφοϋ τά πτωχά παιδία γραμματισθώσιν ίκανώς, βάλ
λονται είς διαφόρους τέχνας- ό ριέν γίνεται χρυσοχόος, 
ό 3έ σιδηρουργός, ό δέ υποδηματοποιός, ό δέ ράπτης. 
Οί Ευρωπαίοι δυνανται νά μάθωσιν όποιαν τέχνην 
θέλουν. Η μείς δέ, οί Ινδοί, αίσχυνόμεθα νά μάθω- 
αεν διαφόρους τέχνας. Ε ίς την ’Αγγλίαν, ε’άν ό πα
τήρ τίνος μετήρχετο ευτελές τι ε’πάγγελμα, ό υιός δέν 
ακολουθεί τά βήματα του πατρός του, άλλά λέγει, 
* θέλω γενειν στρατιώτης.’ ’ Οί Ινδοί πράττουν πάντη 
διάφόρώς'· όλοι μετέρχονται τό αύτό έπάγγελμα ή έπι- 
τηδεύμα’, οποίον καί οί προπάτορές των.’

Μολονότι ό αγαθός Μίρζας ε’γκρίνει ανεξαιρέτως τό 
κατ’ έκείνην τήν έποχήν παιδαγωγικόν σύστημα της 
’Αγγλίας, ήμείς, μ’ όλον τοϋτο, βλέπομεν είς αύτό τινά

δυσάρεστα- χαίρομεν δέ προ πάντων διά δυο έκτοτε 
γενομένας μεταβολάς- ή μέν είναι, ότι παρήλθεν ή 
σκληρά εκείνη δεσποτεία, καί ότι τά τέκνα ήρχισαν 
νά θεωρώνται ώς προικισμένα μέ αισθήματα καί νοητι- 
κάς δυνάμεις, διά των όποιων δραστηριωτερον έμπορούν 
νά κυβερνώνται, παρά διά σωματικών ποινών. Ή  
βασιλεία της ράβδου καί του δερμάτινου λωρίου παρέρ
χεται προ πολλοϋ, καί ήδη σχεδόν παρήλιε. Ή  δέ 
άλλη της εύχαριστησεως αίτια είναι, ότι μόλις πλέον 
όποιαδήποτε τέκνα άποκλείονται άναγχαίως της ε’κ τών 
γραμμάτων ώφελείας διά την τών γονέων άνικανότητα 
νά πληρόνωσι τά δίδακτρα.

ΙΊολλ.ά παρατρέχοντες διά τό στενόν του τόπου, τά 
όποία σκοπόν είχαμεν νά είσάξωμεν, άρκούμεθα είς τό 
έξης μόνον άπόσπασμα, τό όποιον συγκροτεί μέρος τής 
μεταξύ του ’Αγγλικού καί ’Ινδικού βίου διεξοδικής 
συγκρίσεως. Σημειωτέου όμως, ότι ώς πρός τούς Ά γ 
γλους ό ευνοϊκός’Ινδός περιγράφει μάλλον όσα έπρεπε 
νά ΰπάρχωσι, παρ’ όσα κατ’ άλήθειαν υπήρχαν.

1 Οί Ά γγλοι καταγίνονται είς υποθέσεις μέχρι τού 
τριακοστοϋ έτους τής ηλικίας των. Περιοδεύουν καί 
βλέπουν τά περίεργα καί τά θαυμάσια τού κόσμου- 
άφού δ’ άποκτήσωσιν άργύρια, τότε νυμφεύονται, καί 
διαμένουν είςτά  ίδια, παραιτούντες τάς περιπλανήσεις, 
καί ήσύχως διάγοντες μέ τάς συζύγους αυτών.* * * 
Άφού οί Ά γγλοι κάμωσιν άρκετά χρήματα, ώστε νά 
διατηρώνται μέ άνεσιν, τότε νύκτα καί ημέραν καθ’ 
όλον τό έπίλοιπον τού βίου, άκόμη καί άν έκταθη είς 
έβδομήκοντα ή όγδοήκοντα χρόνους, καταγίνονται είς 
τό νά προσαποκτώσι γνώσεις, καί ούδέ στιγμήν άπρα- 
κτούσι.

■ Οί Ά γγλοι είναι φύσει οικονόμοι καλοί- ουδέποτε 
άσωτεύουν τάργύριά των, τούς φαίνεται δέ μεγάλη άτι- 
μία νά ήναί τις χρεωμένος. Αί μέσαι τής κοινωνίας 
τάξεις 3-έτουν τό άργύριον αυτών είς τάς χείρας τραπε
ζίτου, καί λαμβάνουν τον τόκον αυτού κατά μήνα, 
άνέγγικτον άφίνοντες τό κεφάλαιον. Τοσον λογαριά
ζουν οί άνθρωποι ούτοι τά έξοδα των, ωστε πολλακις 
συμβαίνει νά μην έχη πλούσιός τις παρά ?να μόνον 
θεράποντα, όστις νά ξυ’ρίζη καί νά ένδύνη αυτόν- έκτος 
δέ τούτου έχει μίαν μαγείρισσαν καί μίαν θαλαμηπό
λον, καί διά τούς ίππους ένα μόνον ιπποκόμον. Ό  
οικοδεσπότης περνά την ώραν του είς περιπάτους, Ιπ
πηλασίας, καί είς κυνήγιον- ή δέ συμβία του φροντίζει 
δι’ όλους τούς λογαριασμούς, έπιστατεί τά οικιακά 
έξοδα, καί γενικώς οίκονομεί τά πάντα.

* Πολλοί οίκογενειάρχαι πλούσιοι δέν έχουν άμαξας - 
Εύγενείς, άκόμη καί πρίγκιπες, δέν νομίζουν ότι ¿ξευ
τελίζονται, πεζοί τάς αγοράς καί τάς οδούς περιερχό- 
μενοι, είτε ημέραν, είτε νύκτα- βακτηρίαν λαμβάνοντες 
είς τήν χείρα, έξέρχονται μέ άπλα φορέματα. Δέν 
ομοιάζουν κατά τούτο τούς άρχοντας καί πλουσίους τής 
Τνδοστάν, οίτινες συνοδεύονται, οσάκις ¿ξελθωσι, μ# 
πλήθος έφιππων καί πεζών. Τήν ήμετέραν φαντασίαν
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καί ποαπήν ταύτην θεωρούν οί Ά γγλοι ώς ατοπον και 
άνωφελή δαπάνην, καί γελούν τούς κατοίκους τής χωράς 
ταύτης ώς μωρούς καί ηλιθίους. Λέγουν ότι, έάν^είς 
τήν ’Αγγλίαν έφαίνετό τις περιφερόμενος είς τάς όδους 
μετά πομπώδους θεραπείας, τά παιδία τής πόλεως και 
αγοράς ήθελαν ρίψειν χώματα είς τούς οπαδούς του, 
καί χλευαστικώς ήθελαν κροτήσειν τάς χείρας, και
λιθοβολήσειν αυτόν.’ ( _ ,

Δέν μένει πλήν νά προσθέσωμεν, ότι μετα διετή και 
εννεάμηνον απουσίαν ό Μίρζας Ίτέσας Μοδην ϋπ^στρε- 
ψεν είς τήν πατρίδα του, άφοϋ πολλοί ματαιως επροσ- 
πάθησαν νά καταπείσωσιν αυτόν ώστε νά μακρυνη 
τήν έν ’Αγγλία διατριβήν του.

Σ Ε ΙΣ Μ Ο Σ  Ε ΙΣ  Κ Α Ρ Α Κ Κ Α Ν -

Τ η ν  26ην Μαρτίου, 1812, Μεγάλην Πέμπτην, 
ώραν τετάρτην μετά μεσημβρίαν, ένω αι οδοι τής Κα- 
ράκκας (πόλεως είς τήν Νότιον ’Αμερικήν) έγεμαν απο 
λιτανείας, αί δ’ έκκλησίαι άπό  ̂ιερείς και λαϊκούς, και 
ένώ ¿τελούντο αί τής μαστιγωσεως και  ̂σταυροφορίας 
ίεροπραξίαι, συνέβη όλε3-ριώτατος σεισμός. Ιο ραγι- 
σμα τών οίκων, καί ή πτώσις τών κεράμων, ησαν τα 
πρώτα σημεία τής ι’περχομένης καταστροφής. Οι σει
σμοί διεδέχοντο άλλήλους μέ άπίστευτον ταχύτητα, 
καί ήσαν τόσον δυνατοί, ώστε άνθρωποι ίστάμενοι και 
περιπατοϋντες έκλονίζοντο, καί μάλιστα έπιπταν κατα
γής. Κατά πάσαν. διεύθυνσιν ε’χρημνίζοντο οίκοι και 
έκκλησίαι, καί παντοειδείς άλλαι οίκοδομαι. Νεφη 
κονιορτοϋ περιετύλισσαν τά πάντα- κτίρια δε^πεπτωκο- 
τα, μέ τούς νεκρούς καί πληγωμένους κατοίκους των, 
παρίσταναν φοβερά πανταχοϋ 3-εάματα. Οι δυστυχείς 
οσοι έπέζησαν περιεπλανώντο καθ’ όλην τήν νύκτα- 
τήν δ’ έπαύριον διετάχθησαν υπό τών άρχών ν’ άποσυρ- 
θώσιν ¿κ τών έρειπίων τής πόλεως, και να κατασκη- 
νώσωσιν έπί τής γειτονευούσης πεδιαδος.

Π Ε Ρ Ι ΜΟΝΟΜΑΝΙΑΣ.

Ε τγλ ω τΤ Ο Σ  τ ις  είσαγγελεύς είς τήν Γαλλίαν δα- 
σχυρίσθη ποτέ, ότι ή μ ο ν ο μ α ν ί α  δέν είναι παρα 
μ ία  χίμαιρα, έν φάντασμα, τό οποίον ε’πικαλοϋνται ποτε 
μέν διά ν’ άποσπάσωσι τούς ενόχους άπό τήν αυστη
ρότητα τής δικαιοσύνης, ποτέ δέ διά νά  στερήσωσιν 
αύθκιρέτωςτόν πολίτην τής προσωπικής του έλευθερίας.

Ά λλ’ ή γνώμη αυτη ενός ρήτορος δέν δύναται να 
άνατρέψη τάς παρατηρήσεις άνόρών, οίτινες, άφιερωσαν- 
τες ολόκληρον τήν ζωήν είς τήν σπουδήν τού πάθους 
τούτου, βεβαιοϋν τήν πραγματικήν αυτού υπαρξιν διά 
διαφόρων παραδειγμάτων, ε’κ τών οποίων άναφέροντες 
ένταϋθα τινά, θέλομεν προσθέσειν καί έν άρκετά πε- 
ιίεργον, τό οποίον μάς ¿παρουσίασε οικη τις συζητη- 
3-εΐσα κατά τό παρελθόν έτος ενώπιον τών έν Ναυπλίω
Κακουργιοδικών.

’Ενίοτε οί μονομανιακοί ένεργοϋν με πεποίθησιν 
εσωτερικήν, άλλά παραφρονούσαν-  ̂ ή̂  φαντασία των 
άποπλανάται" οί συλλογισμοί των υπάρχουν ε’σφαλμέ- 
νοι· αί δέ πράξεις των έχουν μίαν αιτίαν, καί ώς ¿πί 
τό πολύ είναι προμελετημέναι.

Έκπεπληγμένος χωρικός τις άπο τήν κατανυκτικην 
διδαχήν ένός ίεροκήρυκος, σφάζει τά τέκνα του, διά 
νά σώση αυτα απο τας ποινας της άλλης ζωής.^  ̂

Άλλοι βλέπουν παντού ένώπιόν των εχθρούς^ καί 
αντιπάλους, καταδιωγμούς καί κινδύνους, καί άλλοι 
θέλουν νά έκδικηθώσιν ύβρεις, τάς όποιας ποτέ δέν 
έλαβαν.

’Ενίοτε δέ οί μονομανιακοί δέν παρουσιάζουν ουδε- 
μίαν αταξίαν τών διανοητικών των δυνάμεων, καί μ’ 
όλον τοϋτο παρασύρονται άπό μίαν όρμην άκαταμαχη- 
τον, άπό έν ένστιγμα τυφλόν πρός τήν δείνα ή δείνα 
πράξιν, τήν όποιαν αύτοί οί ίδιοι άποδοκιμάζουν. Κα- 
τακυριευμένοι άπό τάς ίδεας τής κλοπής, τού εμπρη
σμού, τού φόνου, ή τής αυτοχειρίας, ιδέας τάς ^όποιας 
ματαιως άγωνίζονται ν’ άποβάλωσι, συναισθάνονται 
όλην τήν φρίκην τών τοιουτων επιθυμιών, αλλ η θ;λη- 
σίς των νικάται, καί άνευ τινός αιτίας, άνευ συμφέρον
τος ή πάθους τινός, κλέπτουν, βάλλουν πϋρ, φονεύουν,
αύτοχειριάζονται. /

Ύπηρέτριά τις ¿ρρίφθη είς τούς πόδας τής κυρίας 
της, ίκετεύουσα νά τήν έπιτραπη ή έκ τής οικίας άπο- 
μάκρυνσις- διότι, είπεν, οσάκις έκδυε τό τέκνον, τό 
όποιον άν έτρεφε, καί τό οποίον ως άλλη μητηρ ηγαπα, 
ήσθάνετο επιθυμίαν σφοδράν νά τού τρυπήση τήν κοι- 
λίαν.

Άνήρ, έγνωσμένος διά τήν γλυκύτητα τού ήθους του, 
έβασανίζετο άπό φονικας έπιθυμιας, ίκετευε δε καθη- 
μέραν είς τούς ναούς τήν άπειρον τού Ύψίστου αγαθό
τητα νά τον άπαλλαξη απο τας φονικας επιθυμίας .ου, 
τών όποιων δέν έγνώριζεν οϋοεμιαν αιτίαν. ^

Χωρική τις, ένώ ήγάπα τρυφερώς τό νεογέννητον 
αυτής τέκνον, αίσθανεται αίφνης και άνευ λογου την 
έπιθυμίαν νά τό σφάξη, έτοιμάζεται δέ να έκτελέση τήν 
πράξιν, άλλά, φρίττουσα, έξερχεται τής οικίας, ωστε να 
διασκεδάση τήν τρομεράν έπιθυμίαν της- έπιστρέφει 
διά νά τό γαλακτοτροφήση, άλλ’ ή επιθυμία επανέρχε- 
ται, καί πάλιν άπομακρύνεται.-ι

Ά λλη δυστυχεστέρα μήτηρ συναισθάνεται τήν επι
θυμίαν νά πνίξη είς τον ποταμον τά τρια τέκνα της, 
τά όποία ¿λάτρευε, καί άμέσως τά τέκνα της βυθίζονται
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το έν κατόπιν τον άλλον άπό τάς μητρικά; χειρ«,; εις 
τα βάθη τον ποταμού.

Όμοιον σχεδόν παράδειγμα μονομανίας μάς ¿πα
ρουσίασε καί ή κατά τον ’Ιούνιον τον 1838 ένώπιον 
των εν Νανπλίω Κακουργιοδικών συζητη θείσα δίκη.

Νέος τις βουκόλος δεκαεξαετής, ε’κ του χωρίου Τριμ- 
πούνι της Μεγαλοπόλεως, ευειδής, υπόξανθος, μέ οφ
θαλμούς ζωηρούς καί με παρειάς ροδοκοκκίνους, ’Ιωάν
νης Δήμου Ζάγουρας καλούμενος, ύποκύψας άνευ τινός 
γνωστής αίτιας εις μελαγχολίαν, παραιτεΓτην άγίλην 
του, καί άποσύρεται εις την οικίαν του, ε’ντος της οποί
ας μελαγχολων διήγεν ικανούς μήνας· άλλ’ αίφνης 
έξαγριούμενος άνευ ουδενός λόγου, αρπάζει παρακείμε
νόν τινα π'λεκυν, καί όρμα νά φονεύση την μητέρα 
του, ήτις κραυγάζουσα έςέρχεται δρομαίως τής οικίας· 
άλλ’ εις τάς κραυγάς της μητρός του, προσέρχονται 
εις την οικίαν ή θεία του, την όποιαν ώς άλλην μητέρα 
ήγάπ«, καί ή έξχδέλφη του, νεάνις εννεαετής, άμφότε- 
ραι δε πίπτουσιν ε’ν άκαρεί νεκραί ύπό τον πελεκυν 
του Ζάγουρα, όστις μετα τον διπλοΰν τούτον φόνον 
καταφεύγει είς παρακείμενον δάσος, όπου μετ’ ολίγον 
σνλλαμβάνεται. Φυλακισθείς, δεν ήθελησε ποτέ ν’ 
άπαντήση ούτε λέξιν εις τάς όποιας παρά των ’Ανακρι
τών υπεβλήθη επχνειλημμένα.ς εξετάσεις, καί είς τάς 
όποιας ό. συνεχώς ε’πισκεφθείς αυτόν είς την φυλακήν 
ιατρός τον άπεύθυνεν ¿ρωτήσεις., ’Αλλά μετά παρε- 
λευσιν μηνών καί μετά ίκανάς φλεβοτομίας λύσα.ς τήν 
σιωπήν, εδιηγήθη, ότι εν φάντασμα τον είχ-, διαταξειν 
τήν σιωπήν, καί ήδη τήν λύσιν αυτής- μή έχων δέ 
άνάμνησίν, τινα τοΰ οποίου έξετέλεσε φόνου, έλυπείτο 
καί έχλαιεν, όταν έμαθε τούτον άπό τούς φυλακωμένους- 
Οΐ ΚΚ. 'Ενορκοι, άναγνωρίσαντες αυτόν» αυτουργόν 
των δυο φόνων, ¿κήρυξαν ότι ίπραςεν αυτούς, πάσχων 
άπό παραφροσύνην, οί δέ Σύνεδροι, δυνάμει τοΰ Άρθρ. 
86. ίς. 1- τοΰ Ποιν. Νόμου, ¿κήρυξαν αυτόν άθώον.

Κατά συνέπειαν τών άνω ¿χτεθέντων παραδειγμά
των έκαστος βλέπει, ότι πολλά όρθώς ό νομοθίτης 
μας, μακράν τοΰ νά θεωρήση τήν μονομανίαν ώς μίαν 
χίμαιραν, παρεδέχθη αυτήν υπό τήν έχφρασιυ μ ε ρ ι 
κ ή ν  π α,ρ αφ ροσύν η ν , ώς λόγον ¿ξαλείφοντα ή 
έλαττόνουτα τον καταλογισμόν.

‘Οσάκις λοιπόν, έκτελείται φόνος τις, ¿μπρησμός, ή 
όποιαδήποτε άλλη άξιόποινος πράξις, ή δέ άνακρισις 
δεν δύναται ν’άνακαλέψη ή νά είκαση ούδεμίαν αίτιαν 
τοΰ αδικήματος τούτου, είτε εκδ^κησιν, είτε έρωτος είτε 
ζηλοτυπίαν, είτε μίσος, είτε συμφέρον χρηματικόν, ή 
μονο ιανία δύναται νά πιθανολογηθη.

Άλλ’ αί δικαστικοί άρχαί, βοηΰ-ούμεναι άπό τά 
φώτα τών ιατρών, χρ-ωστοΰν μετ’ επιστασίας νά άνε- 
ρευνώσιν όλα τά περιστατικά,, τά όποια δύναντχι νά 
βεβαιώσωσι τήν υπαρςιν τής μονομανίας· ή δέ προσο
χή των πρέπει νά ήναι τοσούτον μεγαλητέρα, καθόσον 
•εά παραδείγματα τής μονομανίας είναι σπανιωτατα.· 
επομένως αί άρχαί αύται,, ¿ξεταζουσαι τον αυτουργόν

τής πράςεως, τας ¿πιστολάς καί τά έγγραφα, τά όποία 
προγενεστέρως έγραψεν, ή ύπό όποιανδήποτε πρόφασιν 
ήθελαν τόν πείσειν νά γράψη, παρατηρούσαι αυτόν 
χωρίς αυτός νά ε’ςεύρη ότι παρατηρείται, καί συλλέγου- 
σαι τας μαρτυρίας τών όσοι τόν ¿γνώρισαν προηγουμί- 
νως, χρεωστοΰν νά πληροφορούνται κυρίως·—

Έαν αυτός ήναι κρσσεως νευρικής καί ευερέθιστος. 
Εάν συνήθως είχεν άλλοκότους ίδέας καί χαρακτή

ρα ιοιοτροπον η βιαιον, ή πνεύμα αδύνατον καί περιω- 
ρισμένον.

Εαν ητο πάντοτε σοβαρός καί μελαγχολικός, ή εάν 
φύσει αγαθός καί γλυκύς, καί ¿νίοτε είς άκρον ευλα
βής, ¿οοκιμαζε μεταβολάς είς τάς ορέξεις του, είς τάς 
εξεις του, είς τά αισθήματα του.

Ολαι αυταί αί περιστάσεις θέλουν πιθανολογήσει 
την υπαρξιν τής μονομανίας, μολονότι αυτή δύναται 
αίφνης ν άναφανή άνευ ουδενός προγενεστέρου συμ
πτώματος, ώστε δύναται νά υπήρξε μονομανία, αν καί 
ουδεμια τών- περιστάσεων τούτων άνεφάνη.

Α ί άνακριτικαί άρχαί χρεωστοΰν προσέτι νά ε’ξετά- 
ζωσιν, άν ό υπόδικος ή οί συγγενείς αυτού ύπέπεσαν, 
άλλοφε είς παραφροσύνην ή έπιληψίαν, καί έπί τέλους 
¿άν τό θύ^α ήτο συνήθως το αντικείμενου τής αγά
πης του.

’Εξ όλων τούτων θέλουν φωτίζειν οί Ένορκοι τήν 
συνείδησιν των διά νά μή φονεύωσιν ή δεσμεύωσιν 
άγρια ζώα, άντί νά καταδικάζωσιν ¿νόχους.;—Έφ.
Ν ο μ ι κ ή .

ΑΝΕΜΟΖΑΛΑΙ ΕΙΣ ΕΡΗΜΙΑΣ..

Αί κυρίως έρημίαι είναι πεδιάδες, κάποτε τερατωδώς 
¿κτεταμέ-ναι, πάντη στείραι καί άκαρποι, όπου ούτε 
φυτά βλαστάνουν, ούτε ζώα καί άνθρωποι, δύνανται νά 
ζήσωσι. Τάς καταξηραίνει. ή φλόξ τού ήλιου- καί νό
τος φλογώδης, κάποτε κυματίζων τήν άμμον, ήτις είναι 
άπειρος, πνίγει τούς δυστυχείς οδοιπόρους.. Μεταξύ 
το -των των αμμωδών θαλασσών εύρίσκονται ώς νήσοι 
χωρία τινά ένυδρα καί καρποφόρα, καί κατοικούμενα 
άπό άνθρωπον;· ονομάζονται δέ τά χωρία ταύτα Αύά- 
σεις η Οάσεις. ‘Η ’Αφρική καί ή Άσία έχουν τάς 
•μεγίστας τ-ής γής ε’ρημίας. Ή  Σαχάρα τής ’Αφρικής 
ϊίναι ε’κ χιλιοετηρίδων διαβόητος, καί ή πασών με
γίστη' καθ’ όλον τό προσώπου τής γής δέν. υπάρχει
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τόπος φοβερώτερος. Πολλάκις ύψούται ή άμμος τόσον I 
πυκνή καί άφθονος, ώστε καταπλακόνει και περιηγη
τών ολοκλήρους συνοδίας. ‘ Κρίνων ¿κ τών οσα αυτός 
ε’γώ ¿δοκίμασα,’ λέγει ό Δενχαμ, 1 η ανεμοζάλη είναι 
τρομερόν πράγμα είς τάς φοβέρας ταοτας έρημίας. U 
άνεαος ΰψωσε τήν λεπτήν κόνιν, ήτις κατακαλνπτ^ι την 
παμμεγίθη ταίτην χωράν, εις τροπον, ώστε ή άτμο- 
σφαΤια ¿γέμισε, καί τό έμπροσθεν ημών άπειρον διχ- 
στηυ.α κατεστάθη σχεδόν άδιαχωρητον. Ο ήλιος και 
τά νέφη διόλου ήμαυρώθησαν, καί βάρος τι πνιγηρόν 
μάς κατεπίεζεν, ένώ κατά πάν βήμα διεπερνούσαμεν 
σωρούς άμμου. Κάποτε μόλις ¿βλέπαμεν τάς χαμη
λούς, άν καί ολίγους μόνον πήχεις προηγούμενα;.^ Οί | 
ίπποι, μέ τάς γλωσσάς έξω τού στόματός χρεμχμενας, 
άπίστρεφαν τό πρόσωπον εκ των τής άμμου νεφών. 
Δίψα τις ξηρότατη μάς κατέφλεγε, τήν οποίαν ουδέν 
ήμπόρει νά μετριαση.

Όπόταν δέ συμβη άνεμοστρόβιλος είς τήν άπειρον 
ταύτην ¿ρημίαν, ή άμμος υψουμένη σχηματίζει στηλας, 
ζωηράν τών όποιων περιγραφήν μάς άφήκεν ό περιηγη
τής Bruce- ‘ Κατά τήν μίαν ώραν,’ λέγει, ‘ ένω άνε- 
παυόμεθα άναμέσον είς τινας άκακιας, μάς εξ-.στη- 
σε καί κατεφόβισε θέαμα ¿κ των μεγαλοπρεπέστατων. 
Είς τήν άπειρον έκτασιν τής ¿ρήμου ιδαμεν τερατώδεις 
τινάς άμμου στήλας, κατά τό μάλλον και ηττον άπεχο-ι- 
σας, καί ποτέ μέν ταχύτατα κινούμενα;, ποτέ δέ προ- 
βαινούσας μέ βραδύτητα μεγαλοπρεπή. Εκ διαλειμ
μάτων ένομίζαμεν, ότι ¿ντός όλίγων στιγμών ήθελαν 
μάς καταπλακώσειν, καί μικραί άμμου ποσότητες μάς 
ίφθασαν πραγματικούς κατ’ έπαναληψιν παλιν οε 
ώπισθοδρόμουν, ώστε σχεδόν νά γίνωνται άφαντοι, ένω 
αί κορυφαί των έφθαναν εις αυτα τα νέφη- έπειτα 
πολλάκις ¿χωρίζοντο αί κορυφαί άπό τά σώματα, και 
διασκορπιζόμεναι είς τόν άέρα, δέν συνήρχοντο πλέον· 
¿νίοτε έχόπτοντο είς *ό μέσον, ώς να εκτυπούντο με 
κανονιού μεγάλην σφαίραν. 1 ο μεσημεριού επροχωρη- 
σαν καθ’ ήμων μέ ικανήν ταχύτητα, βόρειόν εχουσαι 
τόν άνεμον. Ένδεκα οιεταχθησαν εκ πλάγιου μας, 
άπίχουσαι περί τά τρία μίλια" ή οιαμετρος τής μεγα- 
λητέρας μ’ έφάνη ώς δέκα ποδών ήλλαξε οε κατ ευτυ
χίαν ό άνεμος, ώστε άπεσύρθησαν απο ήμάς, άφτπσασαι 
είς τόν νοΰν μου ¿ντύπωσιν, τήν όπσαν αγνοώ πώς να 
ονομάσω, μολονότι εν συστατικόν αυτής βέβαια ητον 
ό φόβος, μέ ικανόν βαθμόν θαυμασμού και έκπληςεως. 
Μάταιου ήθελεν είσθαι νά ζητήση τις νάφνγη-  ̂ ό τα
χύτατος ίππος δέν ήθελε χρήσιμευσειν ποσώς νά μάς 
¿κβαλη άπό τόν κίνδυνον τούτο δέ πληροφορημενος, 
¿προσηλώθην είς τό μέρος οπου έστεκα.

Ό περιηγητής ’Αδανσών, διαπτρνών τόν ποταμόν 
Γαμβίαν ¿κ τής Μεγάλης ’Ερήμου, παρετήρησε μίαν 
τών ε’ξ άμμου στηλών τούτων διαπερνώσαν τόν ποταμόν 
αυτόν. Έπέροισεν ¿ντός δεκαοκτώ η είκοσι οργυιών 
άπό τήν πρύμνην τού πλοίου, έφαινετο οε να έχη περι
φέρειαν δέκα ή δώδεκα ποδών, και διακοσιων πεντή-

κοντα ποδών ύψος. Ή  θερμότης αυτής ήτον έπαισθη- 
τή εκατόν πόδας μακράν, άφήκε δέ κατόπιν δυνατήν 
θειώδη οσμήν.

Ι Ι Ε Ρ Ι  Α Κ Α Ι Ρ Ι Α Σ .

Α κ α ιρ ι α  είναι τό παρά καιρόν λέγειν, και πραττειν, 
καί τούς άλλους ένοχλεΐν. Ό  δέ άκαιρος τοιούτος, 
ώστε, καθ’ ήν στιγμήν άσχολείταί τις είς τάς άναγ- 
καίας υποθέσεις του, έρχεται πρός αύτόν, και ζητεί 
νά τόν συμβουλευθη. Καί όταν ή γυνή του πάσχη 
άπό πυρετόν, άπίρχεται πρός αύτήν διά νυκτός μέ μου
σικά όργανα δια να ενθύμηση. Και στρος ζημιωθεντα 
δι’ έγγύησιν, τήν όποιαν έδωκε πρότερον, έρχεται καί 
ζητεί νά τόν έγγυηθη. Καί είς πράξιν άποφασισθεί- 
σαν άπό τό δικαστήριον παρουσιάζεται νά δώση αύτός 

I μαρτυρίαν. Καί ένώ είναι προσκεκλημένος είς γάμον, 
κατηγορεί τό γυναικείου γένος. Καί τούς προ ολίγου 
άπό μακράν όδόν ε’λθόντας προσκαλεί διά νά έξέλθω- 
σιν είς περίπατον. Είναι καλός νά φέρη και αγορα
στήν πλειοδοτούντα, είς πωλήσαντα πλέον τήν πραγ
ματείαν του. Καί είς άκούσαντας καί πληροφορηθίν- 
τας περί τού πράγματος σηκόνεται νά διηγηθη έξ άρ- 
χ ή ς  χήν ΰπόθεσιν. Είναι άξιος να έπιμεληθη και 
πράγματα δι’ άλλον, τά όποΓα δέν θέλει ¿κείνος νά 
γίνωσι. Καί είς θυσίαν τετελεσμένην καί διαμερι- 
σθείσαν έρχεται, καί ζητεί μερίδα. Καί ένω ραβδίζει 
τις τόν δούλόν του, ό άκαιρος διηγείται, ότι καί αύτσύ 
ό δούλος ποτέ ραβδισθείς έχρεμάσθη. Καί είς αίρε- 
τοκρισίαν παρευρισκόμενος, έρεθίζει τούς διαφερομένους, 
ένώαυτοί θέλουν νά συμβιβασθώσι. Καί θέλων νά yo~ 

I ρεύση, προσκαλεί εκείνον, όστις δέν έχει πρός τούτο διά- 
θεσιν.— Θ ε ο φ ρ α ς τ ο ς ,  μετάφ. Μ. Ρ ο τ κ ο τ ν α κ η .

Α ι γ ε ς  ω ς Π α ρ α Μ Α Ν Ν Α Ι .—-Πάγκοινου είναι είς 
τό μέρος όπου κατοικώ,—λέγει ό Μουταίγνης,— νά βλέ- 
πη τις τάς χωρικά;, όταν δεν έχωσιν αυται γαλα, να 
φέρωσι.ν αίγας πρός βοήθειαν. Έ χω  δέ τήν στιγμήν 
ταύτην δύο θεράποντα;, οίτινες ποτέ δέν ¿θήλασαν 
γυναίκα, πλέον παρά οκτώ ημέρας άφοϋ έγεννηθησαν.. 
Αί αίγες αύται διδάσκονται άμέσως νά έρχωνται νά 
βυζάνωσΐ; τά βρέφη-, καλώς γνωρίζομαι τάς φωνάς των 
όταν κλαίωσιν έρχονται.δέ τρεχουσαι προς αυτα' και, 
τό περίεργον, άν παρονσιασθη άλλο, παρα το οποίον 
γνωρίζουν, δέν τό βυζάνονν, καί τό τέκνον παρομοίους 
κάμνει τό αυτό πρός πάσαν άλλην αίγα-, Ί δ α  προ ολί
γων ήμερων εν, άποστερηθέν τής αΐγός, ήτις τό έτρε- 
φεν (επειδή ό πατήρ είχε μόνον δανεισθήν αυτήν παρά 
τίνος γείτονος) τό όποιον οεν ήθελε να έγγιξ^ οποιαν- 
δήποτε άλλην, καί φοβούμαι 5τ|, το άθλιον άπέθανε. 
τής πείνας·

Γέρων γίρον-έι γλωσσοιν η&ίβτην
ίΙαϊ^ Λαίδίί κα* γνναι** Λρόσφορον γυν#..
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Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ Τ Η Σ  Κ ΡΗ Τ Η Σ .

Ε ις  τήν νήσον Κρήτην, ¿πί τής πλευράς βουνού, 
σχηματίζοντος μίαν τών ριζών τής Ί δ η ς , τέσσαρα δε 
ράλι« μακράν άπό την πόλιν Γόρτυνα, υπάρχει άνοιγμά 
τι, στόματος όπωσοϋν έχον όριοιότητα, άνδρδς δε υψος, 
και δλως άδιάκριτον πολλών άλλων χασριάτων τής 
περιχώρου. Ά λλ’ ή πάγκοινος τδ φαινόμενον είσοδος 
«υτη φέρει τον άνθρωπον εις εύμορφα περάσματα, δια 
λίθων κεκομμένα, τά όποια περιστρέφονται, έκκλίνουν 
άπ’ άλλήλων, καί διακόπτουν άλληλα μέ τοσαύτας 
περιπλοκάς, ώστε χωρίς μεγάλην προφύλαξιν φαίνεται 
αδύνατον, άφοϋ τις περιπλεχθη άπαξ είς αυτά, να 
έξέλθη πλ'ον. Σχεδόν δλον τό βουνόν είναι πανταχού 
διωρυγμένον με τοιαϋτα υπόγεια, ¿στερημένα πασης 
τάξεως, ώστε νά όμοιάζωσι τύχης μάλλον αποτέλεσμα 
παρ'ανθρώπου προμελετημένον έργον. "Οτε ό Γάλλος 
περιηγητής Τουρνεφόρτιος ε’πεσκέφθη τό μέρος τοϋτο, 
πας ό μετ’ αυτού ε’κράτει λαμπάδα- είς πάσαν δύσκο- 
λον στροφήν έμπηγαν, ε’κ δεξιών, κομμάτια χαρτίου με 
όίριθμούς σημειωμένα- εΓς των οδηγών άναπτεν είς 
τακτικάς αποστάσεις δεμάτια ε’κ κλάδων πίτυος, και 
άλλος διεσκόρπιζεν ¿πί τής γής άχυρα καθ’ δλον τό 
διάστημα του περιπάτου. Πλήν, μ’ όλα; τάς προφυ
λάξεις ταύτας, φαίνεται ότι μικρόν μόνον μέρος του 
λαβυρίνθου ήμπόρεσε νά έξετάση ό Τουρνεφόρτιος. 
Νεώτερόςτις περιηγητής (F. S. North Douglas) ¿πε- 
χείρησε τήν κατόρθωσιν του άθλου τουτου μετα πλει- 
στων όδηγων, άπό λαμπάδας καί φανάρια, καί 1700 
πήχεις σχοινιδίου, ε’φωδιασμένος- άλλα καί αυτός ήναγ- 
κάσθη ν’ άφήση πολλάς των περιστροφο'ν άνεξετάστους, 
καί νά μην ε’μβη ποσώς είς ύψηλάς τινας καί πλατείας 
διόδους, αίτινες ε’φαίνοντο άρμόδιαι να δελεασωσιν, 
έπειτα δε ν’ άποπλανήσωσιν αυτόν.

’Αμέσως άφοϋ τις ε’μβή είς τα σπήλαια ταϋτα, ευ
ρίσκει ύς μικρόν τινα θάλαμον, προς τό δεξιόν μέρος 
του οποίου εκτείνεται πέρασμα 3300 πόδας μακρόν, καί 
κατά μέσον όρον 12 μέν ποδας πλατύ, 10 δε ποδας 
υψηλόν, μολονότι ό Τουρνεφορτιος λεγει οτι εις τινα 
μέρη ήτον ύπόχρεως νά κύπτη ολίγον τι, και ότι, περι 
τήν μέσην του δρόμου, εύρηκαν τό πέρασμα τοσον χ α 
μηλόν καί στενόν, ώστε ήναγκάσθησαν νά συρθώσιν 
επί των χειρών καί γονάτων, ένας ένας. Τό πέρασμα 
τοϋτο ούδ’άναβαίνεε ουδέ καταβαίνει πολύ- τό έδαφος 
είναι λείον καί ομαλόν άπό πλευράς εις πλευράν- οι 
τοίχοι ή τά πλευρά είναι διολου κατα κάθετον, συνι- 
στανται δ’ ε’κ τοΰ στερεού βράχου, παρεκτός τηδε κά- 
κείσε, όπου έχουν αυτούς άριστα ¿κτισμένους. Ε ίς πά
σαν δεκάδα ή δωδεκάδα βημάτων παρουσιάζονται νέα 
όμοιοειδή περάσματα- αύτά δέ πάλιν ή άποτόμως 
στρέφουν είς άλλα, ή επανέρχονται είς τό πρώτον, δθεν 
έξέκλιναν. Άφοϋ ό προειρημένος Ά γγλος περιηγητής 
Δούγλας ¿προχώρησε κατά τό φαινόμενου μίαν σχεδόν 
ώραν είς τα υπόγεια ταϋτα, στοχαζόμενος ότι ήδη

έφθασεν είς τήν καρδίαν τοϋ βουνού, είιρίθη έξαφνα 
είς τήν άρχήν τοϋ σχοινιδίου του, κατ’ αυτό ¿κείνο το 
μέρος, όθεν ¿ξεκίνησε. Παρετήρησε δέ ό άνήρ ουτος
ίδιωμά τι παράδοξον, ότι, αντί νά ευρωσι πνιγηρόν η 
νοσώδη άέρα είς τά στενά ταϋτα ε’νδόμυχα, άνέπνεαν 
¿ξίσου ¿λεύθερα ότε απείχαν σχεδόν εν μιλιον απο το 
στόμα, καθώς καί ότε πρώτον έμβήκαν είς τόν λαβύ
ρινθον. Έσημείωσε δέ, καί οτι άπασαι αί γωνίαι είς 
τήν αλλόκοτου ταύτην άναοκαφήν ήσαν οίτως όξείαι, ως 
νά είχαν πελεκηθήν τήν στιγμήν ¿κείνην. Ε ίς έν 
τών περασμάτων μετά πλείστης δυσκολίας άνεκαλυψε 
διά τίνος στενού ανοίγματος μικρόν όκτωγωνιον θάλα
μον, κομψοτάτου σχήματος. Ό  Ί  ουρνεφόρτιος ανα
φέρει δύο δωμάτια, σχεδόν στρογγυλά, είς τόν βράχον 
ε’ξωρυγμένα, είς μέρος τό οποίον αϊτός ¿νόμιζε τό μα- 
κρυνώτερον ή ένδοτερον τοϋ λαβυρίνθου. Ε ίς τους 
τοίχους δέ τών δωματίων τούτων ευρηκε διάφο, α ονόμα
τα, μέ άνθρακα γραφέντα, ¿πί Βενετών, άπό τούς ¿κεϊ 
είσχωρήσαντας. ’Αντέγραψε δέ δ-ο η τρια ε ·. τουτων- 
παραδείγματος χάριν-— 4 Q,ui fu el strenuo Signor 
Zan de Como, Cap™ delà F anteria , 15 . —4 R. 
Francesco M aria Pesaro, Capucino F ra ie r Tad- 
deus Nicolaus, lè3 9 .’ Ε ίς τά δωμάτια τα τα, καί 
είς τάς διόδους τάς είς αυτά φερουσας, ησαν και άλλαι 
διάφοροι χρονολογίαι, γεγραμμεναι η γεγλυμ.;. ναι μ* 
τήν σμίλην, άπό τοϋ 1495 μέχρι τοϋ 1579, ο δε I ουρ- 
νεφόρτιος ¿πρόσθεσε 1700, το έτος τής αιτο- επισκε- 
ψεως. Κατά τόν άκριβή τούτον περιηγητήν, τό πλέον 
έλικοειδές καί δύσκολον μέρος τοϋ λαβυρίνθου είναι τό 
¿κπέμπον κλάδους πρός τάριστερα, τριάκοντα περίπου 
βήματα ε’κ τής εισόδου, όπου περασματα πολυπληθή, 
τά μέν διασταυρόνουτα εν τό άλλο, τά δε άοι-ξοδα,. 
συγχύζουν έντελώς καί φύρνουσι τον νουν. Μάς διη
γείται ό περιηγητής Σάνδυς, ό έπισκεφθεις την Κρη- 
την πρό δύο εκατονταετηρίδων, άλλα μη έμβας εις τόν 
λαβύρινθον, ότι ήκουσε παρ’ "Αγγλου έμπορου, ιδοντος 
αυτόν, οτι τόσον ήτο περιπλεγμένος και παμμεγεθης, 
ώστε οδηγός, συνειθισμένος να οειχνη αυτόν εις άλλους 
είκοσι χρόνους κατά συνέχειαν, έχαθη εκεί, καί ουοε- 
ποτε πλέον ήκούσθη. Ούτε ρανίς υδατος δεν στάζει 
διά τών βράχων, άπολιθώσεις δέν υπάρχουν όποιαιόή- 
ποτε, αλλά παντοϋ είναι ξηρός ό λαβύρινθος, ο δε αηρ 
ίσης καί τερπνής θερμοκρασίας.

Κατά τό άρχαίον μέρος τής Ελληνικής ιστορίας, 
όπου μϋθοι ευρίσκονται συμπεφυρμένοι μέ τήν αλήθειαν, 
ή σχεδόν τά πάντα πρέπει νά έκλαμβάνωνται άλληγο- 
ρικώς, ό λαβύρινθος έγινε, κατά μίμησιν τοϋ έν Αιγύ
πτιο όμοιου οικοδομήματος, υπό Δαιδάλου τοϋ Α θ η 
ναίου, διά τόν δεύτερον Μινωα, βασιλέα τής Κρητης, 
δστις ήκμασε δεκατρείς περίπου εκατονταετηρίδας πρό 
τής Χριστιανικής ε’ποχής. Τά περί τοϋ τερατώδους 
Μινωταύρου, δστις διήρχετο τά ένδομυχα ταϋτα, καί 
τοϋ Θησέως, δστις ένεκλείσθη είς αύτα διά να κατα- 
φαγωθη, καί τής ωραίας ’Αριάδνης, ητις άπηλλαξε τον
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έραστήν αυτής, μίτου κουβάριον είς αυτόν έγχειρισασα, 
ανήκουν είς τό πλέον φανταστικόν τής μυθολογίας μέ
ρος, καί διόλου σχεδόν δέν μάς βοηθούν νά είκάσωμεν 
είς’τί άπέβλεπεν ό τόπος ουτος. Ύπό τινων ένομίσθη 
κοιμητήριον- άλλά ποτέ δέν ευρέθησαν έντός αυτοϋ ή 
περί αυτόν λείψανά τινα, έμφανίζοντα ότι έχρησίμευσεν 
είς τοιοϋτό τι. * Ό  Λαβύρινθος,’ λέγει ό κύριος Δού
γλας, 1 είναι άδύνατον νά κατεσκευάσθη διά νεκροτα
φείου, έπειδή δέν ευρίσκομεν 'είς τούς τοίχους κάνέν 
άπό τά ένδόμυχα, τά όποία ¿χρησίμευαν ώς τάφοι είς 
τά υπόγεια κοιμητήρια τής ’Ιταλίας καί Μελέτης, ουδέ 
άλλον τινά τόπον αρμόδιον είς υποδοχήν νεκροϋ.’ Ό  
Βελώνιος καί άλλοι περιηγηταί έφαντάσθησαν αύτον 
άπλοϋν λιθοτομείον. Ό  Σάνδυς λέγει, ' Κατά τήν 
γνώμην τών πλειοτέρων δέν ήτον είμή λιθοτομία, δθεν 
εξωρύχθη ή πέτρα, μέ τήν οποίαν ε’κτίσθησαν ή Κνωσ
σός καί ή Γόρτυς- καί οί μέν τοίχοι άφίθησαν διά τήν 
ύποστήριξιν τής οροφής, άκολουθοϋντες δέ τάς φλέβας, 
έκαααν αϊτόν τοσον ελικοειοή. ^

Τήν αύτήν γνώμην δέχεται καί άλλος περιηγητης 
νεώτερος ό Γάλλος Σοννίνης, οστις όμως, καθώς 
Σάνδυς, δέν έπεσκέφθη ποτέ τόν λαβύρινθον. Ο δέ 
Δούγλας, ό κατά μίμησιν τοϋ Θησέως μέ κουβάριον 
μίτου διερευνήσας τάς διοδους το 1812, ¿ναντιοϋται 
είς τοιοϋτον συμπέρασμα, λέγων- ‘ Είναι τάχα διόλου 
πιθανόν, οτι ήθελεν ύπάρχειν σχέδιον τόσον κανονικόν, 
θάλαμοι καί είσοδοι τόσον ωραίοι, καί πρό πάντων 
περιπλοκή τόσον έντεχνος, είς τό ̂ αποπλανάν φανερώς 
άποβλέπουσα, έάν ό σκοπός δέν ήτον είμή λιθοτομίοι; 
Τά είς τούς χωρικούς πατροπαράδοτα, μεταξύ τών 
όποιων άκόμη σώζεται τόνομα Λαβύρινθος, έπιβεβαιοϋν 
τήν αρχαιότητά του- άλλ’ ό καθαυτό σκοπός, μολονότι 
φανερόν δτι γενικώς άπεβλεπεν εις το κρυπτεσθαι, 
πρέπει νά μένη άκόμη αμφίβολος.’

Ό  Τουρνεφόρτιος είχεν ήδη άποβάλειν ώς ατοπον 
τήν περί λιθοτομίας ιδέαν. Ή  πέτρα, λέγει, δέν έχει 
κάνέν ιδιαίτερον συστατικόν— ή αύτή εϋρίσκεται εις 
τόν λόφον τόν αμέσως έπάνωθεν τής Γόρτυνος καί 
Κνωσσοϋ. Νά πιστεύσωμεν λοιπόν, ότι οί άνθρωποι 
ήθελαν ζητείν μακράν, πέραν βουνών καί κοιλάδων, 
πράγμα ε’γγύς αυτών ύπάρχον; 'Ηθελαν άράγε προ- 
κρίνειν παντός είδους δυσκολίας μάλλον παρα νά λιθο- 
τομήσωσιν όπου έμελλαν καί να κτίσωσι; 1 στερον άπ 
αλϋ.α πολλά τοιαϋτα, έσυμπέρανεν ό Τουρνεφόρτιος, ότι 
έξαρχής ό λαβύρινθος ήτο φύσεως έργον ή π α ι γ  ν ι - 
ο ν , άλλ’ δτι ό άνθρωπος, τοϋ οποίου ή χειρ φαίνεται 
ε ίς ’πάν αύτοϋ μέρος, είτε 3ι’ ευχαρίστησιν,  ̂είτε δι’ 
όφελος, τόν ¿μεγάλυνεν όπου ήτο στενός, κ ¿τακτο
ποίησε τάς πλευράς, τήν οροφήν αύτοϋ, κτλ. 1 Οί αρ
χαίοι Κρήτες,’ λέγει, * πολιτισμένοι δντες καί φιλόκα
λοι, είχαν καί τήν κλίσιν καί τήν δύναμιν νά τελειω- 
σωσι τό σχεδιασθέν μόνον ύπό τής φύσεως.  ̂ Άναμ- 
φιβόλως βοσκοί τινες, άνακαλύψαντες τά υπόγεια ταϋ- 
τα, παρεχώρησαν είς μεγαλητέρους άνδρας νά κατα-

σκευάσωσιν άπ’αύτά τόν θαυμαστόν λαβύρινθον, δστις 
ήδύνατο νά χρησιμεύη ώς άσυλον διά πολλάς οικογέ
νειας, ¿ν καιρω πολέμου η ¿πι τής βασιλείας τυράννων, 
μολονότι τώρα δέν χρησιμεύει πλήν ώς καταγώγιον 
τών νυχτερίδων.’ Ηδύνατο νά πρόσθεση, οτι εις αιώ
νας, όπότε ή ληστεία καί ή αρπαγή ένομιζοντο ήρωων 
άρεταί, καί όπότε τής Κρήτης ε’ξαιρέτως αί θάλασσαι 
έβρυαν άπό πειρατάς, οί κάτοικοι, φεύγοντες ένιοτε απο 
τά παράλια, ήθελαν άσμένως καταφεύγειν είς κρυπτή- 
ριον τόσον έξαίρετον καί δ ί εαυτούς καί δια την περι
ουσίαν των.

Εικάζει δέ ότι οί άρχαίοι Κρήτες δέν ήγγιξαν το 
μέρος τοϋ περάσματος, όπου ανάγκη πάσα να ?ρπη τις 
ε’πί χειρών καί γονάτων, διότι έπεθυμουν να γνωρί- 
σωσιν οί μεταγενέστεροι, βλέποντες αύτο, πώς μεν έγ ι
νε τό λοιπόν όλον άρχικώς ύπό τής φυσεως, ποσον δ 
έβελτιώθη διά τής τέχνης καί τής^ ε’ργασίας. ’Επέ
κεινα τοϋ περάσματος τούτου ό λαβύρινθος είναι τοσον 
τακτικός καί ώραίος, όσον καί προ αύτοϋ. Είς ΰπο- 
στήριξιν τής ύποθέσεως τοϋ Τουρνεφορτιου πρεπει να 
άναφέρωμεν, ότι πολλά φυσικά άντρα και μακρα σπή
λαια υπάρχουν είς τήν ήφαίστιον ταυτην νήσον, και δτι 
τό πλησιάζον όρος Ί δ α  είναι πολλαχοϋ έξ αίτιας αυτών 
κηρήθρας όμοιον.

Εικασίας ήμετέρας δέν προσθέτομεν, είς τους άνα- 
γνώστας άφίνοντες τό τερπνόν αύτο σταδιον. Αν 
ε’γνωρίζαμεν, λέγει ό κύριος Δούγλας, την αρχικήν ^ση
μασίαν τής λεξεως Λαβύρινθος, ήτις κατ αυτόν είναι 
Φοινικική, εύκολώτερον ήδυνάμεθα να εικασωμεν τι 
περί τής ιστορίας καί τών χρήσεων αύτοϋ.

ΟΙ ΑΛΗΘΩΣ ΕΝΑΡΕΤΟΙ.

Οι αληθείς φιλόσοφοι άγαπώσι τήν αρετήν διά μό
νην αύτήν τοιοϋτοι όμως είναι πολλά ολίγοι. Αύτοι 
είναι οί αληθείς έρασταί τής φιλοσοφίας, τής αρετής, 
καί τής θρησκείας. Αυτοί είναι ¿κείνοι, διά τούς 
οποίους έλεγεν ό ’Αρίστιππος, ότι δύνανται νά ζώσι 
καί χωρίς νόμους- ¿ρωτηθείς ποτε, τί πλέον έχουσιν 
οί φιλόσοφοι, έφη, * ’Εάν πάντες οί νόμοι άναιρεθώσιν, 
ομοίως βιωσομεν. Ε ις αυτους η αρετή είναι έξις, 
καί γίνεται τρόπον τινά χρει* φυσική- και ως τους 
είναι άδύνατον νά μη τρώγωσι μηδέ νά πίνωσιν, ουτω 
δέν έμποροϋν νά ζήσωσι χωρίς τήν καθημερινήν σπου
δήν καί μελέτην τής ευδαιμονίας καί δόξης τοϋ έθνους 
των. Ή  άναισθησία, ή άχαριστία, καί αύτή τών-κα- 
χ£ν άντ* άττοδοοΊζ, αντι νΛ ρ.ιο·7}ττ)ν
είς αύτούς τήν άρετήν, τούς πληροφορούν ·έξ ¿νχντίας 
δτι είναι αναγκαία είς τήν σωτηρίαν τών άνθρώπων. 
Αύτοί σέ διδάσκουν, σέ φωτίζουν, σέ εύεργετοϋν, όχι 
διά τήν έλπίδα τής πρός αύτούς Αγνωμοσύνης, ή ιτ«ν 
πρός αύτούς έπαίνων σον, άλλά διότι νομίζουν χρέος 
άπαραίτητον νά σέ εύεργετώσι. Είς ολίγα λόγια, αυ
τοί είναι άλλοι θεοί έπι τής γής, άνατέλλοντες τόν
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ήλιον τής διδαχές, **' βρεχοντες τά ζωογόνα υδατα 
τής μα3ήσεως είς δλας τάς ψυχάς των ιδίων συμπολι
τών, διά τοΰτο μόνον, ότι επιθυμούν την κοινήν άπαν- 
των ευδαιμονίαν. Τοιοΰτοι άνθρωποι ¿χρημάτισαν 
μεταξύ των Ελλήνων ό Σωκράτης καί άλλοι πολλά 
ολίγοι τινές* τοιοΰτοι ¿φάνησαν, κατά καιρούς, καί 
μεταξύ των άλλων ε’3νών, άλλά καί εις αυτά πολλά 
ολίγοι.— Κ ο ρ α η ς .

Δ ϊ Ν Α Μ Ι Σ  Τ Η Σ  Χ Τ Ν Ε ΙΔ Η Σ Ε Ω Σ .

Η Σ Τ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ι Σ  κατίχει ώς τόπον Θεοΰ εις την 
ψυχήν τού άνθρωπον και μολονότι οί πονηροί δύνανται 
νά την άμβλύνωσι καί νά την καυτηριάσωσι, ποτε όμως 
δεν ισχύουν Ελως διόλου νά κατασιγάσωσιν η καί νά 
έξαλείψωσιν αυτήν. Ή  δυσάρεστος αΰτη σύμβουλος 
¿γ. ιρομίνη επιφ'ρ,ι πολλάκις τρόμον είς την ψυχήν 
του αμαρτωλού διά των ¿λίγχων καί άπειλων της. Κα
τά μεν την ημέραν περικυκλούμενος άπό μωρούς καί 
άσυνέτους φίλους, η όλως διόλου ενασχολούμενος εις τά 
κοσμικά, ευρίσκει διαφόρους τρόπους νά πνίγη την φω
νήν της συνειδησεως, η τουλάχιστον νά μή προσεχή 
είς αυτήν* την νύκτα όμως, όταν κεϊται είς την κλίνην 
του, όταν γαληνιωσι τά πάντα περί αυτόν, όταν τό 
σκότος καί ή μοναξΐα τον βιάζωσε νά παραδο3η είς 
¿δίας του σκέψεις, τό πράγμα τότε άλλάσσει παραπολυ, 
τότε άκσύεται ή άνεγειρομίνη συνείδησις. Πάραυτα 
σύρει αυτή τον αμαρτωλόν ενώπιον του βήματός της. 
καί ώς κριτής τόν εξετάζει, τόν κρίνει, τον καταδικάζει, 
καί τόν έπαπειλεΐ με την άνηκουσαν είς τάς αμαρτίας 
του παιδείαν. Είς μάτην προσπα3εΓ τότε ό α3λιος 
ν’ άποφύγη την βασανιστικήν αυτής μάοτιγα, η νά 
εύρη καταφύγιον είς τόν ύπνον. Ό  ύπνος πετα άπό 
τά όμμάτιά του, καί αί άμαρτίαι του παρουσιάζονται 
είς αυτόν ή μία μετά την άλλην, καί τό φορτίον τών 
εγκλημάτων γίνεται είς αυτόν βαούτερον, έωσοΰ, τελευ
ταίου, πάσχει ό,τι καί ό ασεβής Βαλτάσαρ είς την 
Βαβυλώνα, δτε ίδε την μυστικήν χειρα γράφουσαν επί 
του τοίχου του παλατιού του,— διαλύονται οί σύνδεσμοι 
της όσφύος του, καί συγκρούονται τά γόνατά του.

Καταλαμβάνει δέ ότι έξάπαντος πρ'πει νά κάμη τι, 
καί, γνωριζων ότι ή προσευχή είναι χρέος, άρχίζει εύ- 
3ύς νά προσεύχεται. Προφέρει λοιπόν όλίγας τινάς 
λέξεις, ζητών Ιλεος, καί κάμν.ι όλ γας αποφάσεις, καί 
υπόσχεται νά βελτιω3;7* άφοΰ δέ τοιουτοτρόπως κα.3η- 
συγάση όπωσοΰν τούς ελέγχους τής συνειδησεως, τέλος 
παραδίδεται είς τόν ύπνον. Ί ό πρωί έξυπνα, χα'ρων 
ότι βλέπει άκέμη τό λαμπρόν φώς τής ημέρας. Άλλά 
που αί άποφάσεις καί υποσχέσεις τής νυκτός; Φευ! 
Λησμονοϋνται πλέον, καί πάλιν αυτός καταναλίσκει 
την ημέραν είς τάς μωρίας καί τάς άμαρτίας του, ώς 
πρότερον, καί την νύκτα σύρεται είς την κλίνην, νά 
μαστίγωση πάλιν άπό τήν συνείδησιν διότι παρέβη τάς 
-υποσχέσεις του, πάλιν νά κα3ησυχάση τούς ελέγχους

αυτής με ύποκριτικάς δεήσεις καί αποφάσεις, καί πάλιν 
νά τάς καταπατήση όλας, όταν έπιστρίψη τό φώς.

Τ ί πρέπει λοιπόν νά κάμνη ό αμαρτωλός, όταν αι
σθάνεται τής συνειδησεως τούς ελέγχους; Πρέπει νά 
προστρέχη ευ3ύς είς τόν Χριστόν, διότι αυτός 1 σωζειν 
είς τό παντελ,ές όύναται τούς προσερχομονους δι’ αυτού 
τω Θεω, πάντοτε ζών είς τό ¿ντυγχάνειν υπέρ αυτών.' 
Τ ί τό όφελος νά κα3ησυχάση τις τήν συνείδησίν του 
διά όλίγας μόνον στιγμάς μέ ύποκριτικάς άποφάσεις 
καί υποσχέσεις, ένω δεν έχει τήν κατά Θεόν λύπην, 
ήτες προξενεί μετάνοιαν είς σωτηρίαν ; * Ή  δέ του κό
σμου λύπη 3άνατον κατεργάζεται,’ λέγει, ό Απόστολος 
Παύλος. Είς μάτην ταράσσεται ό αμαρτωλός άπό 
τήν μαστιγόνουσαν αυτόν συνείδησιν, αν δεν προστρέ
χη είς τόν μόνον Σωτήρα ημών Χριστόν. ‘ Έάν τις 
αμάρτη, παράκλητον έχομεν πρός τόν-Πατέρα, Ίησοΰν 
Χριστόν, δίκαιον. Καί αυτός ίλασμός ε’στι περί τών 
ήμαρτιών ημών* ου περί τών ήμετέρων δέ μόνον, άλλά 
καί περί όλου του κόσμου. Ίο  αίμα Ιησού Χρίστου 
καθαρίζει ημάς άπό πάσης άμαρτίας.’ Ή  συνείδησις 
πρέπει νά ήναι ό παιδαγωγός διά νά μάς όδηγήση 
είς τόν Χριστόν, ώστε νά δικαιω3ώμεν διά τής πίστεως.

ΛοΡΔΟΤ Τ Ι Ν Ο Σ  ΣγΜΡΟϊΛΗ Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Γ ΐ Ο Ν  

γοτ ιιερι Δ α π α ν η ς .— Ώ ς πρός τήν οικονομίαν, 
άς ήναι μετρία ή φιλοξενία σου* άναλόγως τής ;.ατα- 
στάσεώς σου, άφθονος μάλλον παρα φειδωλή, ουχι ομως 
καί πολυδάπανος. Ποτέ δέν ¿γνώρισα κάνένα, δστις 
έπτώχυνεν άπό τράπεζαν εύτακτον. Τινές ομως φθεί
ρονται μέ κρυπτά ελαττώματα, έπειτα δέ κατηγορείται 
ή φιλοξενία των. Άλλ’ εξόρισε τήν βδελυράν μί3ην 
άπό τόν οίκόν σου, καθότι αυτή βλάπτει μεν τήν υγεί
αν, δαπανά- δέ πάμπολλα, καί δέν κάμνει ουδεμίαν 
επίδ.ιξιν. Πρόσεχε μήν ε’ξοδεύης υπέρ τά τρία τέταρτα 
τοΰ εισοδήματος σου, μήτε υπέρ τό έν τρίτον αυτών είς 
τόν οίκόν σου* καθότι τάλλα δύο μόλις 3έλουν έξαρκείν 
διά τά εκτακτά οου, τά όπο'α S-έλουν πάντοτε παρα- 
πολύ ύπερβα νειν τά τακτικά* άλλ,ως, 3 =λ;ις ζησειν 
ώς πτωχός επαίτης, ενδεής πάντοτε.

Ο ρ θ ό τ α τ α  λέγει κοινή τις παροιμία, Τοσον άξιζει 
ό άν3ρωπος, όσον συλλογίζεται. Κατά τόν σοφόν δι- 
δάσκα/ον Πεσταλόζην, Ίό  συλλογίζεσ3αι φέρει τόν 
άν3ρωπον είς τό γινώσκειν. Πάμπολλα ¿μπορεί τις 
νά βλέπη καί ν’άκούη, καί νά άναγινώσκη καί νά μαν- 
3άνη* άλλ’ ου δέν ε’ξ αυτών 3έλει ποτέ γνωρίσ-tv, ε’κτός 
¿κείνων οσα διελογίσ3η,— δσα διαλογιζόμενος I; αμεν 
ιδιοκτησίαν του νοός του. Υπερβαίνω λοιπόν τά όρια, 
ε’άν εϊπω, ότι μόνον διά τοΰ συλλογίζεσ3αι γίνεται ό 
άν3ρωπος άλη3ώς αν3ρωπος ; Αφαιρεσε τον διαλογι
σμόν άπό τήν άν3ρωπίνην ζωήν, καί τί μένει ;

Ο ν *  i x tu tr e u  άνβξώ«<Η { v r li fn jfa v la ,  ο ν ί*  ¿Ηγό $ νμον  
yvvaixwy.
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Τ α ρευστά ε’κτείνονται διά τής 3ερμοτητος πολυ 
μάλλον άπό τά στερεά. Πρός άπόδειξιν, ιδού χύνω 
νερόν είς τήν μικράν ταύτην φιάλην, έωσοΰ δέν λείπει 
παοά εν τέταρτον τοΰ δακτύλου ώστε νά γεμίση* τυλίσ- 
σω' δέ περί τόν τράχηλον αυτής κομμάτιον σύρματος, 
03εν νά τήν βαστάζω έμπροσ3εν τοΰ πυρός* ε’άν τώρα 
παρατηρήσης, 3έλεις ίδεΓν ότι, όσον 3ερμαίνεται ή 
φιάλη, τόσον άναβαίνει τό υδωρ είς τόν λαιμόν αυτής, 
καί, τέλος, 3έλει γεμίσειν διόλου τήν φιάλην, καί μά
λιστα 3έλει έκχειλίσειν, ε’άν άφήσωμεν αυτήν πολλήν 
ώραν έμπροσ3εν τοΰ πυρός. Πλήν άς μή κάμωμεν 
τοΰτο* άλλ’ άφοΰ τό νερόν φ3άση εως τά^χείλη, άς 
άπομακρύνωμεν τήν φιάλην, καί άς τήν άφησωμεν νά 
ψυχραν3η* μετά δέ μίαν ή δύο ώρας 3έλομεν εύρειν 
τό νερόν είς αυτό έκεΐνο τό μέρος τοΰ λαιμοΰ, όπου ήτο 
xocl πρότερον. τον απλόν λοιπον τοντον πειρα|Αα-
τος Ιπεται νά σν/λπεράνωριεν, οτι τά ρευστά εκτείνονται 
μεν διά τής 3ερμότητος, συστέλλονται δέ διά τοΰ ψύχους.

Αυτό τοΰτο ή3ελε πά3ειν τό οινόπνευμα, τό ελαιον, 
τό τ;ομιν3έλαιον, ή άλλα ρευστά όποιαδήποτε* άλλ’ 
επειδή τών ευφλέκτων τούτων πραγμάτων ή μεταχείρι- 
σις δέν είναι τόσον άσφαλής, διά τοΰτο μέ μικρότερα; 
ποσότητας πρέπει νά σε δείξω τάς εκτάσεις καί τάς 
συστολάς αύτών.

’Ιδού ε’νταΰ3α τέσσαρες μακρόστενοι φιάλαι, τών 
δύο ουγγιών* είς τό αυτό υψος ε’φ’ έκάστης κάμνω ση- 
μάδιόν τΓ πάσα δέ μία. πρέπει νά γεμισ3η άπό διάφο
ρον ύγρόν μέχρι τοΰ σημαδιού* είς τήν πρώτην βάλλω 
υδωρ, είς τήν δευτέραν Ιλαιον, είς τήν τρίτην τερμιν- 
3έλαιον, καί οινόπνευμα είς τήν τετάρτην. Ίδου τώ
ρα, έχω ό μ ο ι ο υ ς  δ γ κ ο υ ς  ή μ έ τ ρ α  δ ι ά φ ο 
ρων ρ ε υ σ τ ώ ν  - άς ίδωμεν τί 3-έλει συμβήν, όταν 
όλα π υ ρ ω 3 ώ σ ι ν  ο μ ο ί ω ς .

Στήνω λοιπόν όρ3ίους τάς φιάλας είς τήν λεκάνην 
ταύτην, ήτις περιέχει ολίγον τι ψυχρόν ύδωρ, έπειτα 
δέ χύνω μέσα βραστόν νερόν βα3μηδόν, ώστε νά έλατ- 
τω3η όσον τό δυνατόν ό κίνδυνος τοΰ νά συντριβώσιν 
αί φιάλαι* δι αυτήν οε την αιτίαν έβαλα κατα πρώ
τον τό ψυχρόν ύδωρ είς τήν λεκάνην, ώστε νά μετριάση 
όπωσοΰν τήν καΰσιν τοΰ βραστοΰ υδατος..

Αί φιάλαι έστά3ησαν ήδη πέντε λεπτά είς το 3ερ- 
μόν υδωρ- τάς έκβάλλω μέ βίαν, καί τάς στήνω έπί 
τής ομαλής τραπέζης* κυτταξε τωρα ποΰ στεκει κα3εν 
άπό τά ρευστά* είς τό αύτό μέρος όπου καί προτερον ; 
νΟχι* τό υδωρ άνέβη ολίγον τι ύπέρ τό σημεΓον, τό 
ελαιον περισσότερον, τό τερμιν3έλαιον πολυ μάλλον, 
καί τό οινόπνευμα παραπολύ περισσότερον.. Τι να 
συμπεράνωμεν ε’κ τούτου ; "Οτι, άν καί όμοιως 3ερμαν- 
3ώσιν, εκτείνονται όιαφόρως ή άνίσως* ότι τό έλαιον 
καί τό τερμιν3έλαιον είναι δεκτικώτερα ε'κτάσεως παρά 
τό νερόν, καί ότι τό οινόπνευμα τά υπερβαίνει, όλα-, ώς 
πρός ταύτην τήν ιδιότητα.

Ά ς ψυχραν3ώσιν αί φιάλαι καί τά περιεχόμενά 
των, καί δλα τά ρευστά 3ίλουν έπανέλ3ειν είς τους 
προτέρους αυτών όγκους.

Άλλ’ ίσως έρωτήση κάνεις, Ταΰτα καί άλλα ρευστά 
κατά πάσαν οι;ύ3υνσιν ε’κτείνονται, ως τα στερεά ; και 
διατί λοιπόν δέν συντρίβουν τάς φιάλας ; ’Εκτείνονται 
μεν κατά πάσαν διεύ3υνσιν* άλλ’ έπειδή τα μόριά των 
είναι κινητά, καί κατά συνέπειαν ανόμοια τών στερεών, 
ευκόλως συμμορφόνονται μέ τό σχήμα τής φιάλης ή το.; 
αγγείου, είς τό όποιον βαλ3ώσι* δέν σποΰν τήν φιάλην, 
κα3ότι υπάρχει τόπος δι’ έκτασιν, είς τόν όποιον άνα- 
βαίνουν* ό3εν καί φαίνονται κατά μίαν μονον όιευ3υν- 
σιν έκτεινόμενα* άλλ’ ε’άν δέν άφήσωμεν τον τοπον 
τοΰτον, ε’νεργοΰν ισχυρότατα.

’Εδώ βλέπεις ύαλίνην φιάλην* τήν ¿γέμισα δλην 
άπό υδωρ, τήν έφραξα, ¿στερέωσα δέ τόν φελλόν με 
βουλλοκήριον καί μέ λινόδεσμον (σπίλον). ’Εάν 3εσω 
τήν φιάλην ταύτην είς λεκάνην 3ερμοΰ υδατος, τα πε
ριεχόμενά της 3έλουν άρχίσειν νά ¿κτείνων,ται* άλλ 
¿πειδή τόπος δέν υπάρχει διά τήν έκτασιν, ¿νδεχεται 
ή φιάλη νά άνοίξη.

’Επειδή τά ρευστά ε’κτεινονται μεν διά τής 3ερμο- 
τητος, συστέλλονται δέ διά τοΰ ψύχους, Ιπεται οτι 
πρέπει ν’ άλλοι.όνεται ή ε ι δ ι κ ή  αύτών β α.ρ υ τ η ς * 
λέγεται δέ βαρύτης ειδική τό σχετι.κόν βάρος σωμάτων 
ί σο υ  δ γ κ ο, υ .

Έάν ζυγίσω τήν φιάλην ταύτην, ή, κα.τα τήν κοι
νήν, φράσιν, ¿πάρω τήν τά ρ  αν της, έπειτα δε, γεμι- 
σα.ς αυτήν άπό. υδωρ, την μεταζυγισω, εύρισκω οτι πε
ριέχει χιλίους κόκκους υδατος* ¿άν δέ τωρα βα.σταςω 
αυτήν είς τήν χείρά μου όλίγην ώραν, κα.ι την. 3ερμανω, 
ή 3ερμότης κάμνει τό νερόν νά εκτα3ή’, καί ολίγον τι 
κατά συνέπειαν 3ΐλει ¿κχυ3ήν είς τόν λαιμόν ωστε, 
άν τώρα. σφογγίσω τ.ό έξω.3εν τής φιάλης, καί την μετα
ζυγίσω, ε.ύρίσκω. οτι δέν ζυγίζει όσον άρχητ.ερα* η; 
φιάλη όμως είναι ακόμη πλήρης, τουτεστιν, έχω. σωστά 
τόν αυτόν, όγκον υδατος, άλλά, 3ερμαν3έν, ζυγίζει ολι- 
γώτερον* ή ε ι δ ι κ ή  αυτοΰ β α ρ ύ τ η ς  ήλαττώ3η.

Έστω λοιπόν* τό ψυχρόν υδωρ είναι βαρ-ύτερον τοΰ 
3ερμοΰ, ώς καί άλλεοτρόπως δύναμαι νά σε τό αποδείξω.

’Ιδού μέγα ποτήριον σχεδόν πλήρες ψυχροΰ υδατος* 
ιδού καί κουπάκιον γεμον άπό 3ερμόν υδωρ, ολίγον τι 
κοκκινισμένον, ώστε νά διακρίνεται άπό το. ψυχρόν* 
λαμβάνω τήν μικράν ταύτην σύριγγα., καί γεμίζω αυτήν 
άπό τό ζεστόν ύδωρ* έπειτα 3ίτων τήν άκραν αυτής 
εντός τοΰ ποτηριού, καί σχεδόν εγγίζων το ψυχρόν 
υδωρ, εκ3λίβω τό 3ερμόν ελαφρότατα, Κυτταξε, δεν 
μιγνύεται μέ τό ψυχρόν, άλλά πλέει ε’π’ αύτοΰ.

Ά ς δοκιμάσωμεν τώρα, έάν τό. ψυχρόν υδωρ β υ 3  ι -. 
ζ ε τ α ι  διά τοΰ 3ερμοΰ* οΰτω  ̂δέ πρέπει να συμβη, 
άν άλη3ώς τό ψυχρόν ήναι βαρύτερον. Ίδου ποτηριον 
σχεδόν πλήρες άπό 3ερμόν ΰδωρ* άφαιρώ τό έμβολο^ 
τής σύριγγος* βάλλω δέ τόν δάκτυλόν μου έπί τοΰ ένος 
άκρου, τοΰ μικρότερου, καί γεμίζω αυτήν άπό ψυχρόν,
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ύδωρ κοκκινωπόν- τούτου γενομενου, επιβάλλω τον άν- 
τίχειρά μου είς το μεγάλον άκρον, ώστε νά το φράξω, 
καί άφαιρώ τον δάκτυλον άπδ τδ μικρόν- νερόν δεν τρέ
χει- τώρα δε, άφού Βέσω το μικρόν άκρον ολίγον τι 
υπό την ¿πιφάνειαν του Βερμού ΰδατος, ελαφρά ε’λαφρά 
σηκόνω τον άντίχειρά μου πολλά ολίγον, καί τδ ψυχρδν 
ΰδωρ άρχίζει νά ρέη λεπτοτατον ίδέ, πίπτει διά του 
Βερμού ϋδατος, καί διά μερικήν ώραν δεν μιγνύεται μ’ 
αυτό.

Καί άλλα πολλά εχω νά είπω περί της άξιολόγου 
ταύτης ύποΒίσεως, άλλ’ ε’δώ άνάγκη νά τελειώσω πρδς 
τδ παρόν.

Ο  Δ Ο Υ Λ Ο Π Α Ρ Ο Ι Κ Ο Σ  Τ Η Σ  Ρ Ω Σ Σ Ι Α Σ .

Ο Ρ ω ς ς ο ς  δουλοπάροικος χρεωστεΓ πρδςτδν δεσπό
την αυτού ύπακοήν, υπηρεσίαν, καί φόρον- την υπηρε
σίαν προσδιωρισεν ό νόραος τρεις ήμίρας την εβδομάδα 
οι’ έκαστον άνδρόγυνον. Αί δημόσιαι άρχαί οφείλουν 
πάντοτε νά βοηΒώσι τδν δεσπότην. Ά ν  αί διαταγαί 
του κυρίου άντιβαίνωσιν είς τους νόμους, ό δούλος δεν 
είναι υπόχρεως νά τάς ε’κτελη. Δεν ¿μπορεί νά νυμ- 
φευΒη χωρίς την συγκατάΒεσιν του κυρίου του, ούτε 
βιάζεται ομως νά νυμφευΒη παρά γνώμην εαυτού. ’Εάν 
είς υποστατικόν τι υπάρχη ελλειψις ε’πιγάμων γυναι
κών, η άν οί χωρικοί άπαντες συγγενευωσιν, άλλος δε 
πλησιάζων ιδιόκτητης εχη τοιαύτας γυναίκας, είς τοι- 
αίτην περίστασιν αί γυναίκες ¿μπορούν ν’ άγορασΒώσιν- 
οπότε δέ ήΒελε τύχειυ, καί ό δεσπότης καί οί χωρικοί 
του νά στερώνται τά διά την αγοράν ταύτην αναγκαία 
χρήματα, τότε ό άγοραστης συμφωνεί νά ε’γχειρίση είς 
τδν πωλητήν ρίαν γυναίκα άνεπίγαρον διά πάσαν ε’πί- 
γαρον, την οποίαν εκείνος ήΒελε τδν παραδωσειν. 
Καί ό δεσπότης καί οί χωρικοί του είναι ύπεύΒυνοι 
είς την κυβίρνησιν δ ί ολους τους δηροσίους φόρους, οί 
δε χωρικοί είναι προσωπικώς ύπευΒυνοι διά τδν κεφα- 
λικδν φόρον, δ ί ολα τά είς την γην ¿πιτιΒέμενα βάρη, 
καί διά την χορηγίαν τών στρατευσίρων. 'Ο δεσπότης 
χοεωστεί νά φροντίζη διά την ζωοτροφίαν τών χωρικών 
αυτού, καί δεν συγχωρείται ν’ απαίτηση παρ’ αυτών 
πλειοτεοαν δουλευσιν άπδ τρία ήμ,εροκάματα την εβδο- 
ράδα. ΙΙαίδες, προχωρημ-ένοι την ηλικίαν, δεν ΰπό- 
κεινται νορίρως είς τδ νά δουλευωσιν, ε’νόσω μένουν 
άγαμοι- άλλ’ ό κανόνισρδς ουτος γενικώς δεν φυλάσ
σεται. Χρείας τυχοίσης, ό δεσπότης ε’ρπορεί νά βιά
ση τούς χωρικούς νά κατοικώσιν ύπδ την ιδίαν του 
στέγην, ή ε’πί του ίδιου του άγρού, καί νά μεταχειρισΒη 
ολ.ην την οικογένειαν είς τδ νά εργάζεται πρδς διατή- 
οησιν εαυτού. Ό  χωρικδς δεν ε’ρπορεί νά ε’γκαλίση 
τδν ίοιόν του κύριον- μ.άλιστα δε, ολαι του αί πράξεις 
άκυρούνται, ε’άν ό δεσπότης φανη ή εχη συνήγορον είς 
τδ κριτήριου- άλλά συγχωρείται να καταρηνύση τδν 
αιΒέντην δι’ έγκλημα καΒοσιώσεως, καί διά κρυψιμον 
τού άριΒμού τών δουλοπαροίκων του. Μολονότι δεν 
υπάρχει νόμος παρέχων είς τδν δεσπότην τδ δικαίωμα

τού διαΒίτειν τά τών δουλ,οπαροίκων αυτού κτήματα, 
ε’πειδη δρως δεν εισακούεται ό άΒλιος ε’νώπιον δημοσίου 
κριτηρίου, καί προσέτι διά τούς αρχαίους περί δουλείας 
νομούς, είναι τών αδυνάτων νά λάβη ό χωρικδς τά 
δίκαια του. 'Ο διοικητής έκάστης ε’παρχίας όφείλ.ει 
νά ε’μποδίζη η νά παιδεύη πράξεις τυραννικάς ε’κ μέρους 
τού δεσπότου. Ό  χωρικδς δεν συγχωρείται ν’ άλλάξη τδν 
τοπον της διατριβής του- δραπίται χρεία νά παραδί- 
δωνται είς τούς κυρίους των 6 δεσπότης έχει δυναριν 
νά κολάζη τδν χωρικδν, άλλ.’ ούτε με λιμοκτονίαν, ούτε 
με κολόβωσιν, ούτε με Βάνατον- ε’ρπορεί νά τδν κάρη 
νεοσύλλεκτον, νά τδν στείλη είς τδ λεγόμενον διορΒω- 
τηριου, καί νά τδν βιάση ώστε νά κατοίκηση ε’πί τού 
άγρού του, δπου καί άν αυτδς Βέλη, άν δεν ηναι ίκανδς 
πρδς δουλευσιν. Ό  δεσπότης λαμβάνει δικαιωματι
κάς άποζημίωσιν διά πάντα χωρικδν, οστις ήΒελε φο- 
νευΒήν ε’κ προμελέτης η καί κατά συμβεβηκός. Έμ- 
πορεϊ δε νά ¿λευΒερωση τδν χωρικόν του, καί προσέτι 
νά πωλ.ήση αύτδν με γην η χωρίς γην άλλ.ά δεν ¿μπο
ρεί νά τδν διαχωρίση άπδ την οίκογένειάν του, ούτε νά 
τδν πωλ.ηση δημοσίως είς τδν πλειοδοτούντα. Πολλούς 
ορ.ως τών καταΒλιπτικών τούτων κανονισμών ε’μετρίασε 
βαΒμηδδυ ή συνήΒεια- λαμβάνει δε την τραχυτέραν 
μεταχείρισιν ό χωρικδς είς τά υποστατικά τών μικρών
γαιοκτητόρων Έ κ Πραγματείας περί τών γενικών
Νόμων τού 'Ρωσσικού Κράτους- ¿ν Πετρουπόλει, 1833.

ΠΕΡΙ ΤΗ Σ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΣ 
ΓΑΩΣΣΗΣ.

Ε ί ν α ι  βέβαιον, δτι ή κοινή σημερινή γλώσσα σώ
ζει, άν καί άλλοιωμενον είς πολλά, ρίγα μ'ρος τής λ.ε- 
ξικής ίλης τής παλαιάς 'Ελληνικής γλώσσης- καί πολ- 
λαί λέξεις, τδ φαινόμενον χυδαίαι, χρησιμεύουν είς 
πληρεστεραν κατάληψιν τών όρΒά γραμμένων, καί διόρ- 
Βωσιν τών ¿σφαλμένων παλαιών λέξεων, καί μάλιστα 
τών ευρισκόμενων είς αρχαία Λεξικά ή Γλωσσάρια, ως 
είναι ό Ησύχιος, ό Σουΐδας, καί άλλοι. Άπδ τάς 
συνήΒεις σημερινάς λέξεις, οσαι δεν είναι προφανώς 
ξέναι δεν ε’πλ,άσΒησαν άπδ ημάς χΒες ή προχΒές, άλ,λ.’ 
άνάγονται ε’ξάπαντος είς κάμμιαν διάλεκτον τής παλαι- 
άς. Πολλάς τοιαύτας άνεκάλυψε, καί πλειοτίρας εχει 
νά άνακαλύψη, ή κριτική ¿τυμολογία, άν οί ε’πιστήμονες 
τής προγονικής γλ.ώσσης σπουδάζωσιν ¿ντάμα καί -τήν 
μητρικήν αύτών κοινήν γλ.ώσσαν, Άπδ τά σημερινά 
πολιτισμένα τής Ευρώπης εΒνη κάνεν ίσως δεν ¿φύλαξε 
τόσην ύλην τής τ ρογονικής του γλώσσης, δσην ε’κληρο- 
νομήσαμεν κατ’ ευτυχίαν ημείς άπδ τούς παλαιούς οί 
νέοι "Ελληνες.

Ί'δ ευτύχημα τούτο συνεργεί νά μάς κάμη ευτυχέ
στερους καί είς τδν καλλ.ωπισμδν τής γλώσσης, ώστε 
νά κατασταΒή μία των σημερινών καλ,ών γλωσσών 
(ίσως ή καλλίστη), άν οί μορφωταί της διακρίνωσι με 
προσοχήν τά φυσικά της στολίσματα άπ’ δσα, άν κ’ 
ερανισμένα μέ σκοπδν καλλ.ωπισμού άπδ τήν παλ.αιάν,
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τήν άσχημίζουν μάλ.λ.ον, τδ δε χειρότερον καί τήν πτω- 
χίζουν. Ό  καλλωπιστής τής γλ.ώσσης του Γραικός 
ίχει τούτο κέρδος υπέρ τούς καλλωπίσαντας τάς ιδίας 
γλώσσας αλλογενείς (αξιέπαινους διά τά κατωρΒωμένα, 
άυ-έμπτους δι’ δσα δεν τούς ε’συγχωρείτο νά κατορΒω- 
σωσιν), ότι ή άπδ τούς προγόνους είς ημάς διαδοΒείσα 
λεξική ύλη, είναι δχι μόνον πλ.ουσιωτάτη, άλλά καί 
ευκολ.όπλαστος, διά τήν Βαυμαστήν παραγωγικήν άνα- 
λογίαν, τήν ¿λευΒερίαν είς τήν σύνΒεσιν τών λέξεων, 
καί άλλα πολλά της προτερήμ.ατα, τά όποία τδν συγ
χωρούν νά μ.ορφώση τούς γραμμένους καν του λ.ογους 
χωρίς ξενισμόν.

Τού ξενισμού τοίτου παραδείγματα άπαντώνται μά
λιστα είς ¿κείνο τδ άπό τινας άκόμη σπουδαζομενον 
ύφος τού λόγου, τδ ονομαζόμενου Μ ι ξ ο β ά ρ β α ρ ο ν , 
καί πολ.ύ δικαιότερου νά όνομασΒή, ώς καί άλλοτε τδ 
ίλεγα, Μ α κ α ρ ο ν ι κ ό ν -

ΓΙρ<Π9γ ό η ιο β ί ΐ ' δ ί  β ρ α χώ * , ρ ι Ά  δ ί  χ ίμ α ιρ α .

Τδ βάρβαρον είναι λ.ίξις σχετική, ουδέ δύναται 
πλέον νά ¿πιτεΒρ είς τήν σημερινήν γλώσσαν, άφοϋ 
ίπαυσε πρδ πολλού νά λαλήται ή παλαιά. Ή  σήμερον 
λαλ.ουμένη δεν είναι ούτε βάρβαρος, ούτ’ 'Ελληνική, 
άλλά νέα νέου ΙΒνους γλ.ώσσα, Βυγάτηρ καί κληρονόμος 
παλαιάς πλουσιωτάτης γλώσσης τής Ελληνικής. Συγ- 
χωρείται ό λ.αλ.ών, ή γράφων,νά κανονίζη καί νά καλ- 
λωπίζη είς τδ εύσχημότερον τάς συν.τΒισμινας λεξεις, 
άλλ,’ δχι νά βάλλη είς τόπον αύτών αλλ.ας παλ,αιας, 
διά τούτο μόνον οτι είναι άρχαιότεραι. Γραφομεν 
όχι διά τούς πρδ πολλών εκατονταετηρίδων άποΒανόν- 
τας προπάτορας, άλλά διά τούς σημερινούς ομογενείς 
καί συγχρόνους ημών "Ελληνας.

Πρώτον Ιργον τού κανονιστού τής γλώσσης είναι να 
τήν καΒαρίζη άπδ τά άληΒώς ξενικά ονοματα, οποία 
είναι τά Ίταλ.ικά, τά Τουρκικά, καί άλλα τοιαύτα- 
άλλά καί ταύτα πάλιν, όχι όλα χωρίς διάκρισιν, ε’πειδή 
ούδ’ οί παλαιοί ίσχυσαν νά λ.υτρώσωσι τήν ώραίαν αύ
τών γλώσσαν άπδ πολλάς Άραβικάς, Έβραίκάς, Περ- 
σικάς, άκόμ.η καί Ίνδικάς λέξεις. -

"Οστις ε’πιΒυμεί νά βάλ.η είς τόπον τών συνειΒισμε-’ 
νων νέας άλλας λέξεις, χρεωστεί πρώτον νά ε’ρευνα μή 
δεν σώζεται ήδη είς τήν γλώσσάυ του δ,τι ματαίως 
ζητΤ- καί άν δεν τδ εύρη, νά τδ δανείζεται άπδ τα 
ευρισκόμενα είς τδν παλαιδν καί είς τδν παρακμάζοντα 
’Ελληνισμόν πολλά συνώνυμα, διαλέγων άπδ ταύτα τδ 
εύκολ.ώτερον νά νοηΒή καί άπδ τδν άπαίόευτον τής πα- 
λ,αιάς γλ.ώσσης.

Δεύτερον εργον είναι νά κανονίση τά όντως ακανό
νιστα, όταν μάλιστα δ κανονισμός στέκη είς ένδς ή δ̂ ο 
στοιχείων άνεπαίσΒητον, καί άκολούΒως όχι. παράξενου 
μεταβολήν. Τοιαύτα είναι πολλ,ά ρήματα βαρβαροκα
τάληκτα, τών οποίων χωρίς βίαν ¿μπορεί να άνακαλεση 
τήν άρχαίαν γυησίαν κατάλ.ηξιν.

Τρίτον, νά προσεχή είς τήν χρήσιυ τών λεγομένων 
μορίων, ώς είναι τδ Ου δ έ ,  τδ Ο υ τ ε , τ ό  Μ η δ έ ,

τδ Μή τ ε ,  καί άλλα πολλά τοιαύτα, είς τά όποία 
κυριεύει άκόμη πολλή σύγχυσις, μολονότι ¿μποροϋμεν 
νά διακρίνωυ.εν τινά ε’ξ αυτών (άν όχι όλα), χωρίς ξε
νισμόν, όυς τά ε’διάκριναν ο! πρόγονοί μας. Ή  άρνησις 
είς τήν οριστικήν ίγκλισιν, δταν ήναι χρεία διπλ,ω έ
ως, πρέπει νά διπλόνεται μέ άρνησιν, καί ή άπαγορευ- 
σις είς τάς λ.οιπάς μέ άπαγόρευσιν, διά νά μή συγχέ- 
ωνται δσα αυτή τών λέξεων ή φύσις έδιάκρινε. Τοι- 
αύται συγχύσεις καί άνωμαλίαι άπαντώνται είς τ ο υ ς  
α υ τ ο σ χ ε δ ί ο υ ς  μου σ τ ο χ α σ μ ο ύ ς  τοσον συ. 
χναί, ώστε δέν εχει κάνείς νά μέ ύποπτευΒρ, δτι, συμ
βουλεύουν τήν άποφυγήν αυτών, σκοπεύω νά μεμφΒώ 
κάνένα.

Μόνον σκοπδν καί μόνην ε’πιΒυμίαν Ιχω νά καλλύ
νουμε ν τήν γλώσσαν, άρχίζοντες άπ’ ¿κείνα, δσων ό 
καλλωπισμός δέν ξενίζει ουδέ τών χυδαίων τήν άκοήν- 
είς δέ τά λοιπά νά προβαίνωμεν κατά μικρόν καί χου- 
ρίς βίαν, προσλαμβάνοντες ή άποβάλλοντες δσα συγ- 
χωρούνται άπδ τήν ιδέαν τού λόγου τού γραφοντος, xcti 
άπδ τήν κατάληψιν τού μέλλοντος νά άναγνωση τά 
γραφόμενα. Άλλη είναι ή ιδέα βιβλίου μαΒηματικού, 
μεταφυσικού, φυσικού, ίατοικού, καί άλλη ιστορικού, 
ήΒικού, ή Βρησκευτικού. Τά πρώτα γράφονται διά 
τούς γνωρίζοντας ή σπουδάζοντας νά γνωρίσωσι τάς 
ε’πιστήμας, καί πρέπει νά γράφωνται με δρους τεχνι
κούς, ήγουν λέξεις ιδίας καΒωσιωμένας είς καΒεμίαν 
ε’πιστήμην Τά δέ ιστορικά, ήΒικά, ή Βρησκευτικά 
συντάγματα, ε’πειδή γράφονται είς χρήσιυ δλ.ου χωρίς 
ε’ξαίρεσιν τού εΒνους, δέν συγχωρούν ούτε λίξεις ούτε 
συντάξεις άκατανοήίους είς τδν άναγνώστην, πλήν άν 
εύρίσκωνται καί είς αυτά τεχνικοί τινές δροι, ίδ ιott 
τής ύλ.ης λέξεις.

Άλλά καί ταυτας δύναται ό γραφών νά τας κάμη 
νοητάς, ή με ύποφημείωσιν τινά, ή, ώς ελ.εγ’ άλλοτε, 
τοπίζ&υν τήν λέξιν είς τοιούτον μέρος τής περιόδου, δπου 
δύναται νά τήν μαντεύση ό αναγνώστης, μονον οδη
γούμενος άπδ τάς περικύκλω ταύτης άλλας λέξεις.

Τέταρτον εργον τού κανονιστού τής γλώσσης είναι 
νά. άποφεύγη, δσον δύναται, τήν φυσικά προξενουμένην 
'αηδίαν άπδ τήν έπανάληψιν τών αύτών συνδέσμων, 
ε’πιρρημάτων, προΒέσεων, ή άλλ,ων μορίων, τών αυτών 
πτώσεων είς τά ονόματα, ή ε’γκλ.ίσεων είς τά ρήματα, 
είς βοαχυλ,ογίαν, τών αυτών φωνών τήν ήχησιν, η την 
ε’πισώρευσιν πολλών παρασίτων (ώς τάς ονομάζουν) λέξ*. 
ων. Τών τοιούτων ή προσΒήκη παραλύει τδ υφος, ως 
ε’ξεναντίας ή άφαίρεσις τδ κάμνει γοργοτερον, και άκο- 
λ.ούΒως πλέον ευάρεστου είς τήν άκοήν. Ό  λ.όγος πρέ
πει νά βαδίζη, ώς στρατιώτης Βαρραλέος, όχι νά σύ
ρεται ώς αίχμάλ.ωτος.— Κ ο ρ α η ς .  .

Ο. π ρ ο  τ ο τ  Κ α τ α κ λ υ σ μ ο ύ  Ε λ ε φ α ς .  Προ
τού κατακλ.υσμού ύπήρχεν ε’λέφας, πολυ μεγάλητερος 
τού νύν ε’γνωσμένου- τόσον δέ πολυάριΒμα λείψανα τού' 
Βηριου ¿κείνου σώζονται είς τήν άοκτωαν Ευρώπην,
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ώστε 
είς ζτ,

οί χωρικοί, άκόμη καί την σήμερον, καταγίνονται 
_ ητησιν τον κα3·’ όλην την ψύχραν χωράν της άρ

κτου διεσκορπισμένου ¿λεφαντόδοντος. Μολονοτι δε 
εΓναι τουλάχιστον χίλιοι χρόνοι άψοΰ ηρχισεν η ζητησις 
αότη, ή ευρισκόμενη ποσότης, ¡λ’ όλα ταΰτα, ποσώς 
δεν ώλιγόστευσε. 1 ουτο είναι αλη3ως εκπληκτικόν 
κα3·ότι άποδεικνύει δτι τα τέρατα ¿κείνα— τοσον μεγα- 
λα, ώστε ό νεώτερος ’Ασιατικός ε’λεφας ήέάελε φανην 
υ,ικρός είς τό πλάγιον αυτών— ησαν τόσον πολυπλη3·η, 
δσον οί βόνασοι της Αμερικής. Άναμφιβολως, άγελαι 
άπειροι συνωδοιπόρουν εις ζητησιν τροφής κα3 ολην 
την ήπειρον. Ε ις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας της Αμε-

ισκονται παν-ρικης τά οστά του ¿λέφαντος τούτου εύρί 
ταχοΰ ¿στρωμένα, ε’κ του ενδοτέρου των Καναδών εωσου 
ή γη ¿ξετάσ3η προς μεσημβρίαν καί δυσμάς. Του 
Άμερικανού η κατασκευή διέφερεν ούσιωδώς απο την 
του Ευρωπαίου, επειδή ¿κείνος μέν εΓχε τους χαυλιό
δοντας ολίγον τι κυρτούς, ουτος δε τούς είχεν εις είδος 
δρεπάνου. Πόσον φοβερά πρέπει νά ητον ή κα3’όλην 
την ε’πιφάνειαν της γης μ,εταβολη, ητις, κατά τό φαι
νόμενου, διαμιάς ε’ξωλό3ρευσεν άπασαν την γενεάν καί 
άπό τάς δύο ηπείρους!

μα, ότι τό κρανίον καί τά οστά της βασιλίσσης Ματιλ- 
δας (ητις άπε3ανε τό 1183) είχαν εύρεσην καλώς δια- 
τετηρημένα εις τον τάφον αυτής, είς τό ε’ν Καέν γυναι- 
κεΓον μοναστηριού.

Τ ο  1827, φάλαινά τις εΰρέ3η νεκρά είς τά παράλια 
του Βελγίου, την όποιαν ε’ςετάσαντες, ϋπέ3εσαν οτι 
εζησεν ¿ννεακόσια -η χ ίλ ια  ετη. Τό μηκος, πλάτος, 
καί βάρος του τερατώδους τούτου 3ηρίου ησαν ώςεπεται-

Ποδί*.

ΚΑΤΑΒΡΩΣΙΣ Β ι β λ ί ω ν  'Ιστορείται περί της πο-
λυμαύύοΰς Ι'αλλίδος M ad am e d e Stael Holstein, ότι, 
ποίν γένη δεκαπενταετης, είχε ποτε κ α τ α φ α γ ε ι ν
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vojv και έπτα ήμερο, ν της προ τοΰ 5ανάτου φυλακωσεως 
του, άνέγνωσεν ί 57 τόμους, η ενα την ημέραν. Έ άν 
δε ή τοιαύτη λαιμαργία ητο συγγνωστή είς τας περι
στάσεις τοΰ Λοδοβίκου, όχι ομως βέβαια καί είς τάς

κάανουν κατάνοησιν της φυσεως τ^σον οεινοτεραν των 
υπερ^ορτο^οντων το'->ζ 3α̂ το-·ν στοαανους, xoĉ gjov st! 
νοητικαί δυνάμειςυπερβα.νουν τάς ζωίκας ορμας. Παμ- 
πολλοι νέοι ¿(οδεύουν τον καιρόν είς οιηνεκη άναγνωσιν, 
ή μάλλον είς τό κατατρώγειν βιβλία. Καί είναι μεν 
ή τροφή αΰτη ¿λαφρά" πλην, ε’νασγ'ολουσα τάς νοητικας 
δυνάμεις είς άκάρπους αγώνας, αποκλείει τροφήν καλη- 
τ ’οας ποιότητος.

Μ Α Ν ΙΑ .— Άπεδείχ3·η ότι αί γυναίκες ύποκεινται 
είς παραφροσύνην πολύ μάλλον άπό τους άνδρας. Ε ις 
την Γαλλίαν, υπάρχουν 11,119 μανιακοί, καί 13,964 
μανιακαί. Ε ίς τά Μεδιολανα, βι μεν άνορες είναι 
2,609, αί δε γυναίκες 3,207· καί είς την Σκωτίαν, 
τό 1δ18, ησαν 2,311 άρρενες, καί 3,339 3ηλειαι. Οί 
έγγαμοι ύπόκεινται είς την νόσον ταύτην όλιγωτερον 
άπό τούς αγάμους· τοΰτο δε προέρχεται απο την οποαν 
γενικώς συνεπιφέρει ό γάμος ευταξίαν ζωης, και πα3·ών 
μετριότητα. "Οσον πλειοτέρας μέριμνας εχει ό άνθρω
πος, καί όσον πλέον Ικδοτος είναι είς τάς ήδονας, 
τόσον εύκολώτερα υποπίπτει είς τό πά3ος τοΰτο.  ̂ Εκ 
279 άσΤενών, οίτινες είσηλ3αν είς φρενοκομείου τι, 
96 άνηκαν είς τό στράτευμα, 63 ησαν ¿μποροι, 60 
κτηματίαι, 31γεωργοί η κηπουροί, 15 λόγιοι, 6 εκκλη
σιαστικοί, 6 ιατροί, καί 2 χημικοί. Εις άλλο τι 
φρενοκομείου ε’μβηκαν 129, ¿κ τών όποιων 1 ητο διοα- 
σκαλος, 5 ιατροί, 7 γεωργοί, 11 μα3ηται πανεπιστη
μίων, 11 νομικοί, 14 κτηματίαι, 14 κληρικοί, 29 ¿κ 
τοΰ στρατεύματος η του ναυτικόν, και 37 έμποροι. Κα
τά τούς υπολογισμούς άλλου τίνος, ησαν 50 έμποροι, 
στρατιωτικοί 33, σπουοασται 25, υπουργικοί 21, δικη
γόροι 11, καί τεχνίται 6.

Ί ) ¿η· $11«? τ ώ ν  τοενολητ

Κ Ρ Α Ν Ι Ο Ν  Τ Η Σ  Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Η Σ  Μ Α Τ Ι Λ Δ Λ Σ .  Ό
sic Στοκόλικην κύριος Βερςί,'ίος ¿στ;ι/.ε, το 1S20, προς 
τ.-',ν εν Παοισίοις Άκαδηρυαν τ. ν Επιστήμων το κρα
νίου τοΰ Καρτεσίόυ, άποΰανόντος £ΐ’ς Σβεκιαν τό 1650. 
Ό  Kußr'p, όστις πρώτος παρ'λα'3ε τό δώρον το~το τοΰ 
σοφοΰ Σβέλτου, παρετηρησε κατ’ ¿κείνην την περίστασιν, 
δVi κρανία καί άλλα οστά ¿μπορούν υά διαφυλαχέάώσιν 
είς μολύβδινα κιβώτια ύπερ τά 700 ετη. Προς ¿πι- 
Ρεβα ίωσιν της γνώμης ταύτης άνέφερεν ώς παράδειγ-

ίς την Σκωτίαν, ενας πρός 574. Ε ίς την Γαλλίαν, 
ενας πρός 1000· είς τάς παρά τον 'Ρήνον Προυσσικάς 
ε’παρχίας, ενας πρός 666· είς την Νορβεγιαν, ενας 
πρός 551· είς δέ την Άμερικανην Πολιτείαν Νεοβό- 
ρακον, ενας πρός 275 ! Α ι Ηνωμεναι Πολιτείαι πα
σχουν άπό τό δεινόν τούτο μά/.λον οποιουδηποτε άλλου 
μέρους της γνωστής οικουμένης·.


