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Ε ις τήν ήπειρον τής Άσίας, πρδς τήν τριαχοστήν 
μοίραν τοϋ βορείου πλάτους μεταξύ τής Βρετανικής 
’Ινδίας καί τής Περσίας, υπάρχα τόπος ολίγον εγνω
σμένος, άν καί μ'γας, πλούσιος, καί υπδ φιλοπονου 
πολεμικοί, καί πολυάνθρωπου λαοϋ κατοι. ούμενος. Κα 
τά τδ σχήμα ή χώρα αίτη όμοιάζα Δέλτα, διά τής ένω- 
σεως τών ποταμών Ίνδοϋ καί Συτλέδγου άποτελούμενον 
συνορεύει δέ πρδς άρκτον μέ τά ΊμαλαΓα όρη, καί κα 
λείται βασίλειον τής Λαχωρίας, Lahore.

Προ τ^σσαρά.οντα ενιαυτών ή Λαχωρία δέν ύπήρ- 
χεν ώς βασίλειον. Μικροί τινες ηγεμόνας, άπδ αρπα
γήν καί λεηλασίαν ζώντες, άλλήλων δέ ανεξάρτητοι 
είχαν διαμοιρασμίνας μεταξύ των τάς επαρχίας τήτ 
ώρα ας ταύτης χώρας. Άδιακόπως ε’νησχο ούντο είς 
πόλεμον άμοιβαίον ταχέως δέ νικώντες καί νικώμενοι 
δέν άφιναν τάς τέχνας τής ειρήνης νά ε’μψυχωθώαι 
μεταξύ των. Ή  πλουσία λοιπόν αίτη χώρα, τόσον 
θαυμασίως τοποθετημένη άναμέσον δέο μεγάλων αυτο
κρατοριών, είς τδ κέντρον παμμεγ'θους ήπαρου, μέ πο
λυαρίθμους πλωτούς ποταμούς, καί μέ σύνορα φυσικά 
χατεσχίζετο άπδ έσωτερικάς διχονο ας, καί δέν ίσχυε 
νά λάβη πολιτικήν τινα άξιο’’ογότητα. δι’ έλλαψιν δε
σμοί τινδς, ό δποίος νά συνενώση τά διαφωνοϋντα στοι- 
χείά της· δι’ έλλειψιν ήγεμόνος, ό όπο'ος νά κατάχτη
ση τήν χώραν ολόκληρον, καί κατακτηθασαν νά τήν 
κυβέρνα.

Τήν σήμερον ό τόπος ουτος έχει άρχοντα, όστις 
συνήνωσεν είς εν βασίλειον όλας τάς μαχομένας πο ι 
τείας, δσαι πρότερον συνεκρότουν αυτόν. Είναι τωρα 
βασίλειον μέ εί; οσι περίπου εκατομμύρια κατοίκων 

στρατόν ικανόν καί καλώς γεγυμνασμίνον, πολυ
άριθμα τηλεβόλων χωνευτήρια καί όπλοθηκας, τακτι
κήν ίιοέκησιν, καί εισοδήματα είς άνθηράν κατάστασιν.

Ί δ βασίλειον το'το χρεωστεί ώς ε’πιτοπλείστον τήν 
άρχήν καί τήν παρούσαν αυτού ευδαιμον αν καί ίσχέν 
είς δύο άνδρας παραδόξους, έξ ¿κείνων οίτινες άπδ και 
ρδν είς καιοδν φαίνονται είς τδ θ ’ατρον τών άνθρωπ - 
νων πραγμάτων, καί τόσον ουσιωδώς επενεργούν εις το. 
ανθρωπίνου γ ’νους τήν κατάστασιν. Είς το των είναι 
ο ’Ρυνιεέτιος Σιγγης, βασιλεύς Λ απορίας καί Κασμι 
|ίας, » νικητής δλ.ων τών κυριάρχων ηγεμονίσκων.
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ο'τινες πρότερον ήνώχλουν άπασαν τήν χώραν μεταξύ 
τού Ίνδοϋ καί τοϋ Συτλέδγου- ό δε άλλος είναι Γάλ
λος, Άλλάρδ τίνομα, είς τών άξιωματικών τοϋ παλαιού 
αυτοκρατορι. οϋ στρατεύματος τοϋ Ναπολίοντος, νϋν δε 
αρχιστράτηγος τών δυνάμεων τοϋ’Ρυνιεετίου Σίγγου.

Προ δύο περίπου ενιαυτών ό στρατηγός Άλλάρδ 
ε’π-σκέφθη τήν πατρίδα του, μετά συζύγου καί τέκνων, 
επί σκοπώ νά βάλη ταύτα υπδ αρμοδίους παιδαγωγούς, 
ώστε νά διδα/θώσι τήν πάτριον θρησκείαν, καί τά 
έθιμα τής π-πολιτισμένης Ευρώπης. Είς Παρισίους 
διατριβών, συνδιελέχθη ό στρατηγός μέ τδν ε’κδότην 
τής Εφημερίδος τών Αμφισβητήσεων, καί έκοινοποί- 
ησεν είς αυτόν τά επόμενα-—

Ό  στρατηγός Άλλάρδ είναι πεντηκοντούτης, μεσαίου 
αναστήματος, εύμορφος- ή έκφρασις τοϋ προσώπου του 
είναι ιλαρά μέν, άλλ’ άξιοπρεπής- τό λεκτικόν του σύν
τομον καί άκριβές, ή φωνή του μελωδική, ή ομιλία του 
•σεμνή. “Εχει μακράν λευκήν γενειάδα καί μύστακας. 
Αί τρίχες του είναι πο1 ιαί, άλλ’ άπαν τδ ε’ξωτερικόν 
αυτού φαινόμενον δεικνύει ρωμαλίαν ώριμον ηλικίαν οί 
οφθαλμοί του είναι φαιδροί καί διαπεραστικοί- είναι 
άφωσιωμ’νος είς τό στρατιωτικόν ε’πάγγελμα, καί φαί
νεται διά στρατηγίαν πεπλ.ασμένος.

Ό στρατηγός Άλλάρδ παρη’τησε τά Γαλλικά στρα
τεύματα είς τήν πτώσιν τοϋ Ναπολ'οντος, μέ σκοπόν 
νά υπιγη είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής, 
καί είχεν ήδη πληρώσειν τόν ναύλον διά τδ ταξείδιον, 
δτε τδν έτυχεν άξιωματικός ’Ιταλός, καί παρεκίνησεν 
αυτόν νά ύπάγωσιν όμοϋ είς .Αίγυπτον. Άλλ’ έπειδή 
έλαβε ψυχράν υποδοχήν παρά τοϋ Ιΐασσά, καί θέσιν 
ουδεμίαν, έπροχώρησεν ¿κείθεν είς τήν πρωτεύουσαν 
τής Περσίας Ίσπαχάν, όπου έγκαρδίως τόν υπεδέχθη 
> Άββάς Μίρζας. όστις διύρισεν αυτόν χιλίαρχον, καί 
τόν π.ριεποι "το ώς τοιοϋτον ύπεσχέθη δέ καί τσγμ* 
τι νά θέση υπ’ αϊτόν, άλ.λά δέν εξεπλ,ήρωσε τήν ύπό- 
σχεσι; ταύτην. Κατ’ευτυχίαν τοϋ Άλλάρδ εϋρίσκετ· 
ίς τήν Περσικήν αυλήν γ'ρων βασιλεύς τής Καβούλ, 

τοϋ ίπο'ου ό άδελφός, τόν θρόνον αρπάσας, είχε τύφλω
σαν αυτόν- ό βασιλευ'ς ούτος, πρεσβύτης έμπειρος, εί- 
πεν είς τόν Άλλάρδ, ότι είς Καβούλ ήθελεν έξάπαν- 
τος λάβειν υποδοχήν ευμυενή καί ωφέλιμον υπούργημα. 
Ή  Καβούλ κείται μιεταξύ Περσίας καί Κασμιρίας. 
Ό  Άλλάρδ υπώγεν ¿κεί, καί άληθώς ευρήκε βασιλεΆ 
ικανόν νά ¿χτιμα τάς έκδουλεύσεις Ευρωπαίου άξιωμ».
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τικοΰ. Άλλ’ εις την χώραν τακτήν μόλις συστηΒείς, 
ΙμαΒεν ότι διακοσίας λεύγας μακρότερον έκατουκει έμ
πειρος καί τόλμηρος άρχηγός, όστις μετεχ.ιρίζετο οληυ 
την δραστηριότητα καί όλους τους πόρους αυτοΰ εις το 
νά Βεμελιώση βασίλειον. Ί οιούτου είδους βασιλέα 
έπεΒύμει να υπηρέτη ό Άλλάρδ- υπήγε λοιπόν εις 
Ααχωρίαν, καί ευρήκε τον 'Ρυνιεέτιον Σίγγην, δστις 
τότε ητον άπλοΰς ήγεμών, καί πα.ά του όποιου έλαβεν 
υποδοχήν καλήν καί υπούργημα, ταχέως την εύνοιαν 
Λύτου Ιλκύσας- ολίγοι τινές, βαλΒέντες υπό την επι
στασίαν αυτοΰ, καί γυμνασΒέντες κατά τό στρατιωτικόν 
σύστημα της Γαλλίας, έγιναν τό κέντρον της μελλούσης 
τοΰ Σίγγου στρατιάς. 'Επομένως έγύμνασεν ό Άλλάρδ 
μίαν εκατοστήν άνδρών, διοάςας αυτούς καί τα χρέη 
αξιωματικών. Μετέπειτα ώργάνισε τάγμα, ύστερον δ-ο, 
τρία τάγματα, καί ούτω καΒεξής, έπαυξάνων την υπό- 
ληψιν άναλόγως μέ τον άριΒμόν των στρατιωτών, και 
την εμπιστοσύνην τοΰ ήγεμόνος έφελκύων καΒοσον ηυ- 
ξανεν ό στρατός. Μετ ολίγον ο στρατός ουτος εν.πνεε 
τρόμον εις τούς γειτνιάζοντας ηγεμόνας, οΤτινες διεφι- 
λονείκουν με τον ’Ρυνιεέτιον Σίγγην περί της κυριαρχί
ας· όλοι έκ διάδοχης έπολιορκήΒησαν εις τα φρούριά 
των, προσεβλήΒησαν εις τά καταγώγια, ήττήΒησαν εις 
τάς πεδιάδας, η κατετροπώΒησαν εις τά στενά καί τά 
οχυρώματα των όρεων των. 1 έλος, ουδεις αντεστ.χιτο- 
καί μετ’ ολίγα Ιτη ό 'Ρυνιεέτιος Σίγγης ητον ό μονος 
βασιλεύς της χώρας ταύτης. Ή  άσκησις ¿Βριάμβευσε 
κατά της αγροίκου των βαρβαρών πολεμικής, και ο 
Άλλάρδ κατεφορτίσΒη τιμάς καί πλοίτη· τον έδόΒη 
παλάτιον είς το Λαχώριον, πλήΒος Βεραπόντων καί 
δούλων, καί τάγμα ολόκληρον προς συνοδίαν του. Ε- 
νυμφεύΒη μίαν πριγκίπισσαν, συγγενή τοΰ βασιλ.ως, 
καί τέλος ώνομάσΒη άρχιστράτηγος τοΰ βασιλείου· μετά 
τον 'Ρυνιεέτιον Σίγγην Ιγινεν αυτός τδ σημαντικώτερον, 
δυνατώτερον, καί αυτεξουσιώτιρον υποκείμενον είς την 
έκτεταμένην ταύτην χωράν. Ί οιαυτη έχρηματισιν ή 
τύχη τοΰ στρατηγοΰ Άλλάρδ.

Μετά δεκαεξαετή άπουσίαν ¿πεΒύμησεν ό Άλλάρδ 
νά έπισκεφΒη την πατρίδα του. Ή  σύζυγος αυτοΰ 
δεν τον συνώδευσε μέχρι Παρισιοιν· έμεινεν εις Sain! j 
Tropez, πόλιν της Γαλλίας παραΒαλάσσιον ε’πι της ! 
Μεσογείου. Τά ηΒη καί οί τρόποι των Γάλλων διή- 
γειραν φρίκην είς την κυρίαν ταύτην τό ένομιζεν άπαί- 
σιον ν’ άφίνωσιν ακάλυπτα τά πρόσωπά, των αί Γαλλι- 
3ες, καί υπερεπόΒει νά ε’πανέλΒη είς την πατρίδα της.

Είς την Λαχωρίαν των γυναικών ή κατάστσσις είναι 
σχεδόν ή αυτή ως είς τάς πλειοτέρας ΜωαμεΒανικάς 
χώρας. Σχεδόν κάνενός είδους ωφέλιρ.αι γνώσεις δεν 
μεταδίδονται είς αυτάς- αί πλειότεραι δεν γνωρίζουν 
ούτε την ραπτικήν. Ζωσι μεμονωμένα;, και ο.δήποτε 
βλέπουν τον ουρανόν, εκτός άπό τάς δμαλάς στέγας 
των οίκων, ή άπό τάς ανοικτάς κορυφάς των πανταχο- ; 
Βεν κεκλεισμενων Ιδρών μέσα είς τάς όποιας περιφέρον- ; 
ται, ώστε, καΒώς λέγει ό στρατηγός Άλλάρδ, ουδέποτε ! 
βλέπουν τόν ορίζοντα. Το πλείστον τοΰ καιρού οια- [

γουν είς τόν καΒρέπτην, τάς μαύρας τρίχας των δια»  ̂
τάττουσατ, καί καλλωπιζόμεναΐ" τάς χείρας καί τούς 
πόδας αυτών χρίουν με κοκκίνην βαφήν. Είς τόν οίκοΟ 
δεν φοροΰν κάνέν σκέπασμα τών ποδών αι συρται κρη
πίδες των είναι μεταξωταί, χρυσοκέντητοι- ταύτας άφί- 
νουν είς την Βύραν τοΰ Βαλάμου, δστις είναι κεκαλυμ- 
μένος άπό τούς πλουσιωτέρους τοΰ κοσμου ταπητας.

Ί α  τέκνα δεν λαμβάνουν νοεράν τινα διδασκαλίαν- 
δεν μανΒάνουν ούτε τό άναγινώσκειν, ούτε τό γράφ.ιν.
Ή τοΰ καλοΰ καί κακοΰ γνώσις άφίνεται είς τό φυσικόν 
αυτών ενστιγμα. Τό σύστημα δε τοΰτο Εξηγεί διατί 
πλεονάζουν λησταί καί κακούργοι είς τήν Λαχωρίαν. 
'Οκταετείς οί παίδες διδάσκονται νά ίππεύωσι, νά δδη- 
γώσι τόν Ελέφαντα, καί νά πυροβολώσι- μετ’ ολίγα δ 
ακόμη Ιτη γίνονται νεοσύλλεκτοι αριστοι δια τον στρα
τηγόν Άλλάρδ.

Ό  'Ρυνιεέτιος Σίγγης δεν είναι πολυμαΒύστερος τών 
υπηκόων αυτοΰ- ούτ’ ε!πιΒυμεί, ουτε ζητεί ν άποκτηση 
αυτός ό ίδιος γνώσεις, άλλ’ έχει τόσην αίσ.Βησιν καί 
διάκρισιν, ώστε νά έκτιμα καί νά ε’φχρμόζη προς ίδιον 
αυτοΰ όφελος τάς τών άλλων. Είναι άνηρ πεντηκον
τούτης, άσχημότατος, μ,ονόφΒαλμος, εύρωστος, οραστή* 
ριος, άσωτος, πολεμικός, άνδρε^ας οεοοκιμ.ασμ.νης, καί 
Βαυμαστής καρτερίας. *Οτε δ στρατηγός Αλλαρ3 
ήΒίλησε νά έπισκεφΒη την Γαλλίαν, ό βασιλεύς όυση- 
ρεστηΒη δλως διόλου- πολύν καιρόν έναντιοΰτο είς τον 
ευνοούμενου. * Ά ς κρατήσω τουλάχιστον τά παιδί»- 
σου,’ είπε τύλος είς τόν στρατηγόν, ‘ καί τότε Βέλι» 
είσΒαι βέβαιος περί της επιστροφής σου.’ ‘ Τά παιδίκ. 
μου !’ έξεφώνησεν ό Άλλάρδ- ‘ και δι αυτά επιΒυμί 
νά υπάγω είς τήν Γαλλίαν- διότι εκεί μόνον ε’μποροΰ* 
νά διδαχΒώσι Βεωρητικώς καί πρακτικώς τήν Βρησκεί» 
αν μου.’ Άκούσας ταΰτα, δεν αντέλεγε πλ'ον ό βασι
λεύς. ‘ ’Επειδή με άναφέρεις τήν Βρησκείαν σου,’ είπ»,
* δεν δύναμαι πλ'ον νά άντιστεκω είς τό Βίλημα σου* 
αυτό είναι πράγμα τής συναδήσεως, καί καΒείς χρεώ
σ ε ι  ν’ άκολουΒη τήν όπο'αν εγκρίνει πίστιν,καί είναι 
υπόχρεους νά υπακούη τάς έντολάς της. Εχεις άδαα* 
νά άναχωρήσης.’ Ένω έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας, 
ήτο πολυ συγκεκινημ'νος. Αρκετήν ώραν έμεινεν είς. 
βαΒύτατον διαλογισμόν, ώς νά ¿δίσταζε περί τοΰ νέ 
δώση τόν τελευταίου άσπασμόν- έπειτα είς τάς άγκά- 
λας "τοΰ στρατηγοΰ πεσών, καί σφαδρώς κλαίων, άπ<» 
λυσεν αυτόν, λίγων, ‘Έ χ ε  υγείαν, 'παγε εν ειρήνη.’

Ό  'Ρυνιεέτιος Σίγγης δεν είναι λοιπόν δλως διολο» 
βάρβαρος. Διηγείται ό στρατηγός Άλλάρδ ότι πολ- 
λάκις ϊδε τούς υπουργούς αυτοΰ, τινες των όπο ων άνη
χούν είς τήν πίστιν τοΰ n ωάμεΒ, νά σηκόνωνται είς 
τό μέσον τών διαβουλεύσεων, νά διακόπτει τόν κύριο* 
αυτών, καί ν’ άποσύρωνται είς τήν άκραν τής αίΒού- 
σης. διά νά τελίσωσιν ιεροπραξίαν τινά προσοιωρισμι- 
νην. Ό  βασιλεύς ουδέποτε λέγει τί. άλλ’ άνςιμίν» 
μετά Βαυμαστης υπομονής, !ως νά τελειώσωσιν αί. τοι- 
αΰται δεήσεις.

'Eattat ή αννίαι»*.
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Ο λ ί γ ο ι  μέν ήΒελαν όμολογήσειν αύτοί εαυτούς δει- 
ατόαίμονας- άλλ’ Ιτι όλιγωτερος είναι δ άριΒμός τών 
ίσοι δεν ύπόκεινται, κατά τό μάλλον καί ήττον, είς 
-τήν ε’πιρίοήν δεισιδαιμονικών τρόμων- σχεδόν παντα- 
χοΰ επικρατεί φόβος τις περί πραγμάτων υπερφυσικών. 
Καί αυτοί οί τρανώτερον γελώντες είς στοιχεία καί 
.βοσβόλακας ταχύνουν κάποτε τό βήμα, εάν, κοιμητή- 
μιον διαβαίνοντες κατά τήν ζοφεράν τοΰ μεσονυκτίου 
ώραν, άκούσωσιν ήχον τινά έκ τών άσυνήΒων- καί αυτός 
δε δ γαλήνιος καί διανοητικός φιλόσοφος, τοΰ όποίου 
τό λογικόν περιφρονεί πάν δεινόν φαντασιώδες, ενδέχε
ται κάποτε νά αίσχυνΒη εαυτόν, βλέπων δτι ε’Βριάμ- 
βευσε κατά τής κρίσεως ή φαντασία. Τής γενικής 
έπικρατήσεως τών αίσΒημάτων τούτων αίτιον κυρίωτε- 
ρον είναι αί λαμβανόμεναι είς τήν παιδικήν ηλικίαν 
Εντυπώσεις. Ί ά άκουόμενα τότε παραμύΒια διεγείρουν 
πίστιν, ή δπο'α φαίνεται μέν μωρά ει’ς τήν άνδρικήν 
ήλικ:αν, άλλά μ’ δλον τοΰτο έπενεργ.ί, κατά τό μάλ/ ου 
καί ήττον, διά παντός τοΰ βίου. Παίδες οντες, λαμβά- 
νοαεν γενικώς εντυπώσεις, τάς όποιας μέλλοντες ε’νιαυ 
τοί άδυνατοΰν νά έξαλείψωσιν είναι δε λυπηρόν ότι 
μόλις υπάρχει έν άτομον, τό δποίον δεν δοκιμάζει κά
ποτε στιγμιαίαν βάσανον άπ’ αίσΒήματα πλειότερον ή 
ολιγώτερον μέ δεισιδαιμονίαν βεβαμμένα- υπάρχουν 
δε καί πάμπολλοι, άδίστακτον εχοντες πεποίΒησιν δτι 
στοιχεία καί βορβόλακες άληΒώς μεσολαβούν είς τά 
άνΒρώπινα.

Οί μή συνειΒισμένοι νά διαλογίζωνται διατηρούν 
π-ολλάκις άμείωτον μέχρι Βανάτου τήν είς σημεία 
καί τέρατα πίστιν. Οί τοιοΰτοι δεν άμφιβάλύουν περί 
τής άληΒείας τών ιδεών, όαας κατά τήν νηπιότητα 
γονείς αυτών συχνά μετεχειρίζοντο διά νά κυβερ 
νώσιν αυτούς. ΙΙοσάκις φοβερίζεται τό τέκνον, ότι 
¿αν δεν ήσυχάση, εχει νά κλεισΒή- είς σκοτεινόν τα- 
μείον, δπου βορβόλακες Βέλουν ε’λΒεϊν νά τό αρπάσωσιν. 
'Οποίαν δέ άνεξάλειπτον ε’ντύπωσιν πρέπει νά κσμνη 
τοιαύτη άπειλή ε’πί τόν εύκαμπτον νοΰν ! Είς τους 
άπερισκέπτους λοιπόν ή δεισιδαιμονία είναι ισχυρά, 
¿πειδή δεν ίχουν τά πνεύματά των ίκανώς καλλιεργημέ- 
»α, ώστε ν’ άπορρίψωσι τό είς αυτά ε’πιτεΒέν φορτ.ον. 
Οί είδημονύστεροι, όσοι Ιχουν συνήΒειαν νά έξετάζωοι 
τά ίδιά των αίσΒήματα, καί νά ε’ρευνώσι τάς βάσεις 
τής πίστεως αυτών, άπαλλάσσονται μέν άπό τούς ψευ
δείς τούτους φόβους, άλλ’ έν γένει δια βίου υποκεινται 
μέχρι τινός είς τήν έξουσίαν τών ισχυρών προλήψεων, 
ίσας πρώιμα έποτίσΒησαν. Ή  πίστις είς υπερφυσικά 
φαινόμενα, μολ ον ότι ολιγώτερον γενική τωρα παρ’ δσον 
ητον άρχη’τερα, είναι μ’ όλον τοΓτο υπόΒεσις, περί τής 
όπο ας άπαιτοΰν φωτισμόν πολλών άνΒρώπων τά πνεύ
ματα.

Ά ς στο/ασΒώμεν πρώτον τινά τών φαινομ'νων, τά 
όποία είναι μέν άσυνήΒη, καί άπό τούς άμαΒείς κρί-

νονται υπερφυσικά, έπιδέχονταί δμως έξήγησιν διά τών 
τής φυσικής άρχών. Είς ελώδεις τόπους βλέπονται 
κάποτε πύριναι σφαίραι, σκιρτώσαι τήδε κάκείσε, μέ- 
γαν δέ φόβον, καί πολλάκις καίρίαν έπιφέοουσαι βλά
βην. Ί οΰτο δέν είναι άπάτη, δέν είναι όφΒαλμοπλα- 
νία. Πραγματικώς βλέπει τις φώς, δπου άνΒρωπος 
δέν ΰπσρχει, δστις νά κράτη αυτό* άγνοών δέ τάς χη- 
μικάς άρχάς τών ευφ).ογίστων άέρων καί τής αυτομάτου 
έμπρήσεως, συμπεραίνει δτι πρέπει νά ήναι φάντασμα. 
Μετ’ όλίγας ήμ'ρας ε’νδέχεται νά πάΒη αυτός τί, ή 
κάνείς γ.ίτων ν’ άποΒάνη, καί δ δεισιδαίμων πληροφο
ρείται πάραυτα ότι Ιλαβε τούτου υπερφυσικήν προδή- 
λωσιν. Ό  τής φυσικής Ιμπειρος, έκ τοΰ Εναντίου, δέν 
ηΒελε στοχασΒήν ποσώς φοβερόν τό τοιοΰτο φαινόμενον, 
άλλά μάλλον ώς έν άπό τά τής φύσεως περίεργα. Ευ
φλόγιστος άήρ, έκ τής γής έξερχόμενος, άνάπτει αυτο
μάτως- δ τούς άέρας δέ γνωρίζων ήδύνατο, υπάγων είς 
τό έλος, νά γεμίση άγγ,ίον άπό τόν ά'ρα τούτον, μετά 
τοΰ ίποίου νά ε’πανέλΒη είς τόν οίκ.ον, καί νά καύση 
αυτόν. Άλλά τίνι τρόπω άνάπτει δ άήρ έπί τοΰ έλους, 
όπου τά πάντα είναι υγρά ; Γνωστόν είναι, ότι πολλά
κις καίονται άχυρώνες υπό χόρτου, βαλλομένου είς αυ
τούς πριν άρκετά ξηρανΒή. Ό  χόρτος άναφλίγεται 
άφ’ εαυτού. Ό;. οιοτρόπως, δ άήρ οότος, δ τόσον ευφλό
γιστος, έμπορεί νά άνάψη, καί τής άδυνάτου αυτου 
φ/ογός τά άΒώα σκιρτήματα νά διεγείρωσι τρόμον είς 
άμαΒ-ίς καί δεισιόαίμονας χωρικούς.

Το άπό ξύλα σεσηπότα πολλάκις προερχόμενον φώς 
παράγεται υπό ουσίας φωσφόρου καλουμένης, ουσίας 
ώφελιμωτάτης όταν άρμοδίως σκευασΒή- πρός χρήσιν 
υπό τών χημικών. Ίό  φώς, τό δποίον έξαποστέλλει, 
είναι τόσον ωχρόν, ώστε δέν έμπορεί τις νά ίδη αυτό 
κατά τήν ημέραν, άλλ" ευκόλως διακρίνεται τήν νύκτα. 
Με κομμάτιον φωσφόρου έγραψε τις έπάνω είς τόν τοί
χον τοΰ κοιτώνος φίλου τινός, * Ταύτην τήν νύκτα έχεις 
ν’ άποΒάνης.’ Ίό  φώς τοΰ λύχνου έμπόδιζεν αυτόν 
τοΰ νά παρατηρήση τό τοΰ φωσφόρου άποτ'λεσμα- άλλ’ 
ευΒύς ότε δ λύχνος έσβίσΒη, περιΐπτατο έπί τοΰ τοίχου 
τό τοΰ φωσφόρου φώς. Έτυχεν δμως νά γνωρίζη δ άν
Βρωπος τήν φύσιν τοΰ φωσφόρου, καί, γελάσαςάπό καρ
διάς διά τήν έπιχειρισΒείσαν άπάτην, ήσύχως άπεκοι- 
μήΒη. ΤΗτον δμως κινδυνώδες καί κακόν τό πείραμα' 
διότι άνήρ ευαίσΒητος καί άμαΒής ήδύνατο καιριωτατα 
νά βλαφΒη.

Ό περιβόητος Άγγί.ος ποιητής καί μυΒιστοριογρά- 
φος, Sir Walter Scott, διηγείται τό επόμενον παρά
δειγμα τής εφαρμογής φιλοσοφικών άρχών είς παραγω
γήν άπάτης διαφόρου .ίσους. ‘ Ό  άρχων παύαιοΰ τινός 
πύργου, έπί τών μεΒορίων τής Ουγγαρίας, άπ.φάσισε 
ποτέ νά κάμη συμπόσιον, άίιον τοΰ ίδίου του βαΒμαΙ 
καί τής μεγαλοπρεπείας τοΰ’άρχαου οί. ου, είς τόν 
πο'ον διέτριβεν. Οί π οσκεκλημένοι φυσικά ησαν 

πολυάριΒμοι- μεταξύ δ’ αυτών ήτο και πα)αιίς τις 
άξιωματικός τοΰ ιππικού, Επίσημος διά τήν άνδρείαν
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του. *Οτε άρχισαν νά γίνωνται αί διά την νύκτα έτοι- 
μασίαι, ειδοποίηση ό άξιωματικός ούτος, ότι ήθελεν 
εισθαι δύσκολον νά εύρεση τόπος εις τον πύργον δι 
ίλην την συντροφιάν, έκτος άν άπεφάσιζέ τις νά πλα- 
γιάση είς κοιτώνα., όπου ένομίζετο ότι έσύχναζαν φαν
τάσματα· έπειδή δε πάντες έγνωριζαν ότι αυτός ήτον 
ύπεράνω τοιούτων προλήψεων, έπρότ.ιναν νά λάβη το 
οίκημα, ώς όλιγωτ.ρον παντός άλλου κινδυνεύων νά μη 
καλοκοιμηθή είς τοιούτον ύποπτον σάλαμον. Ό  άαω 
ματικός ευγνωμόνως έδίχθη την προτ.μησιν· άφοϋ δ 
έμίθεξε τών ηδονών της έσπ'ρας, έπλα/ύασε μετά το 
μεσονύκτιον, ε’κδίκησιν άπ^λών κα,σ’ όποιουδήποτε, 
όστις ήθελε ζητήσειν νά του ενόχληση την άνάπαυσιν. 
Άφήκε δε άναμμίνον τον λύχνον, κ’ έθηκε τά δύο πι
στόλια γεμάτα είς τό πλάγιον της κλίνης του.

* Μόλις είχε κοίμησην μίαν ίραν, κ’ έξύπνισεν αυ
τόν σεμνοπρεπής ωδή. Κυττάξας, ίδεν είς τό άκρον 
του θαλάμου τρείς κυρίας τανταστικώς πράσινα ένδ_- 
δυμένας, καί ψαλλοίσας· ηκουε δ’ευχαρίστως ώραν τι- 
νά-. άλλά, τέλος, έβαρύνθη. “  Κυρίαι.” είπε, “ τό ασμα 
είναι καλόν, άλλά μονότονον παοα; αλώ, άλλάξετε τον 
ήχον.” Αί κυρίαι έξηκολούθουν ψάλλουσαι. Έπίπλη- 
ξεν αύτάς, άλλ’ ή μουσική δεν δΐ-κόπτ.το. Ό  άξιωμα- 
τικός άρχισε νά συμόνη. “ Κυρίαι,” είπε, “ τό κίνημά 
σας τοϋτο με φαίνεται παιγνίδιον, σκοπον έχον να με 
φοβίση· τό κρίνω δέ οχληρόν, καί θέλω σάς καταπαύ- 
σειν μέ βίαν.” Ταϋτα είπών, ηρχισε νά χειρομαλάσ- 
ση τά πιστόλιά του. Αί κυρίαι άκόμη έψαλλαν. Ώρ- 
γίσση τότε με τά σωστά του. “ Ιΐίντε λεπτά μόνον 
σίλω περιμείνειν, έπειτα δε σκοπεύω νά πυροβολήσω 
άδιστάκτως.” Τό ασμα έτι έξηκολούθει- τά πεντε 
λεπτά έξέπνευσαν. “ Σάς δίδω άκόυη καιρόν,” είπεν, 
“ ένόσω άριθμώ είκοσι.” ΤοΓτο ένήργητεν ουχί μάλλον 
των προτίρων άπειλών. Ήρίσμησε λοιπόν έν,—δ.ο,— 
τρία, κτλ· άλλά φθάσας είς τό τ λ ο; του είρημίνου 
άριθμοϋ, καί την άπόφασιν αυτοϋ νά πυροβόληση έπα- 
ναλαβών, ε’πρόφερε τούς τελευτα'ους άριθμους, δεκα
επτά,—δεκαοκτώ,—δεκαεννία μέ ίκανάς παυσεις έν τω 
μεταξύ, καί με βεβαίωσιν ότι τά πιστόλια ήσαν σηκω
μένα. Αί κυρίαι είσέτι έψαλλαν. Μόλις έπροφερε 
την λίξιν είκοσι, καί ε’πυροβόλησεν άμφότερα τα πιστό
λια κατά τών μουσικών νεανίδων,— άλλ’ είς μάτην, ή 
ψαλμωδ α έξηκολούθει. Τρόμος ε’πίπ.σε νυν είς τόν 
αξιωματικόν, κατά συν'πειαν τού όπο ου ήτον άσσενης 
ύπέρ τάς τρείς εβδομάδας.

1 Τό τέχνασμα, διά τοϋ όπο'ου αυτόν ήπάτησαν, ήτο 
συντόμως τό επόμενον αί ψ λτριαι ευρίσκοντο είς πλη- 
σιάζοντα σάλαμον" ε’πυροβέλησε δε μόνον είς την άν 
τανάκλασιν αυτών, ήτις έρρίπτετο είς τόν κοιτώνα, όπου 
εκοιμάτο, υπό κο.Οου κατόπτρου.’

Είς τήν ποοκειμ’νην περίστασιν τό φαινόμενον ολό
κληρον έξηγεΐται διά των απλών καί πασίγνωστων νο
μών. τής τού φωτός άντανακλάσεως. Άλλ’ ε’άν ή άπάτη 
δεν εξηγείτο, μ’ όπο,ους λόγους ήδ ένατο ποτέ ό άνθρω

πος νά πληροφόρησή-, ότι ό σάλαμος δεν είχε τωόντι 
στοιχεία; Βίβαια ήσελεν είσσαι εν άπό τά πλίον 
συμπερασματικά περί βορβολάκων ιστορήματα. Ά » 
ε’σηκόνετο άπό την κλίνην νά ε’ξετάση, αί κυρ'αι ήθελα» 
ιπλως συρσήν άπ’ έμ.προσθεν τοΰ κατόπτρου, καί τό 
φάντασμα ήσελε χασήν άφοϋ έπλαγαζεν, ήσελα» 
πάλιν άναλάβ.ιν τήν θίσιν αυτών, καί ή όπτασ'α ήσελε 
πάλιν φανήν ένώπιόν του. Ί<.*;ται ή σν«'*?».-

Η  Ε ϊΡΩ ΙΙΗ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΓ ΜΕΣΑΙ- 
Ω Ν Ο Σ .— Μόλις παρήλθε μία εκατοντα-τηρίς άφοϋ τά 
βάρβαρα έθνη τής Άρκτου κατοίκησαν είς τήν νότιε;·« 
τέραν Ευρώπην, καί ήφανίσσησαν σχεδόν όλα τάποτε- 
λίσματα των 'Ρωμαϊκών γνώσεων καί τοϋ 'Ρωμαϊκοί 
πολιτισμοί. "Οχι μόνον αί κομψαί τίχναι, αί τήν 
τρυφήν υπηρετοϋααι, και υπ’αυτής διατηρούμενοι, άλλά 
✓ αί πολλαί τών ωφελίμων τεχνών, χωρίς τάς όποιας 
μόλις δύναται νά υπάρξη ζωή άν^τική, παρημελήθησα» 
ή εβ,άθησαν. Ή φιλο' ογία, αί ε’πιστήμαι, καί ή φιλο- 
καλ.α ήσαν λέξεις όλ γον ευ /ρηστοι κατ’ ε’κεινους τούς 
αιώνας· καί άν τ»Λαίνωσι δε κάποτε, υπεροχή ώς πρός 
αυτάς άποδίδεται ^ίς υποκείμενα καί συγγράμματα- 
τόσον ευκαταφρόνητα, ώστε φαίν.ται ολίγον νά ένοείτ* 
ή άλησής α τών σημασία. Άνδρες τοϋ υψίστου βαθ- 
μοϋ, καί είς τάς πλίου έξοχους θέσεις, δεν ήδύναν» 
νά άναγινώσκωσιν ή νά γράφωσι. ΙΤολλ,οί ίκ τοϋ κλή
ρου δεν κατελάμβαναν τό ώρολόγιον, τό όποΓον καθη* 
μόραν ήσαν υπόχρεοι νά άπαγγίλλωσι- τινές αυτών 
μόλις ήδυναντο νά τό άναγινώσκωσιν. Ή  μνήμη τ3* 
παρεληλυσότων κατά μ γα μύρος ήτο χαμένη, ή διετή» 
ρεΓτο είς χρονικά πλήρη ουτιδανών συμβάντων καί μύ-· 
σων συναξαριακών.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ έπλάσση μέ διάνοιαν προς άπόκτησφ  
γνώσεων- ευδαίμων δέ ό είς ζήτησιν αυτών καταγινό- 
μενος. Ή  ά γ ,ο ια  είναι φίσει άνωφέλητος· άλλα παν« 
τ ο ς .ίδ ο υ ς  γνώσεις έμποροϋν νά χρήσιμεύσωσιν. Ή  
έπ ιμέλα α  γ.νικώ ς άνταμειβεται μέ τοϋ ζητουμίνου τήν 
άνακάλυψιν, κάποτε δέ καί άλλων πολυτιμοτ'ρων.

Μάθησις έ'ωτερική μάς προ τοιμάζει διά τήν πε(ή 
τά Θεϊκά σοφίαν ένω δέ μελετωρεεν τά τής φύσεως έρ
γα, ό Θεός τής φυσοως φανεροϋται είς ήμάς· καάότι' 
είς νοϋν καλώς πεπαιδευμίνον, * Οί ο ρανοί διηγοϋντα* 
δόξαν Θεοϋ, ποίησιν δέ χειρών αυτοϋ άναγγίλλει τδ 
στέριωμα.’

ΟΡΘΟΤΑΤΟΣ λόγος είναι ότι ουδέν άπόλλυται. ’!§ 
χυνυμίνη τοϋ υδατος ρανίς, τό καιόμενον τοϋ χαρ'ΐον 
κλάσμα, τό καταγής σηπόμενον φυτόν, πάν ό,τι ,αν»- 
ται καί λησμον.Γται ζητ.Γ εξίσου τήν άτμοτφαϊραν, 
καί τό πϊν εκεί ¿ιατηρεϊται, κασημίραν έκεϊσεν είς 
χρήσιν έπαναστρίφον.

Ο ΑΓΝΟΩΝ τά δι’ εαυτόν χρήσιμα καί άναγκοιβ* 
είναι άμ ασή ς, ό,τιδήποτε άλλο καί άν γνωρίζη.
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ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Ε ις έστίν ό Θεός· αυτός μόνος έστίν· ήμεΐς δέ γι- 
»όμεσα καί άπογινόμεσα, καί καταχρηστικάς καλου'με- 
5α όντα. ΕΓς έστίν ό ών, έξ οϋ κατέρχεται είς τό 
μέγα συμπαν άένναος ροϋς γινομένων καί άπογινομένων 
πλασμάτων αυτός έστί τό φως, έξ ου ώς άμυδρά τις 
άντίλαμψις έπιχέεται είς ήμάς τό φως τής ήμέρας· αυ
τός νοϋς έστί, νους ήλιος, όσεν έκπέμπονται, ώς άκτί- 
*ες πόρρωσεν έρχόμεναι, οί τής άνσρωπότητος μεγάλοι 
νόες, οί φαίνοντες ώς φως έν τη σκοτία τοϋ κόσμου.

Οί ουρανοί διηγούνται τήν δόξαν αύτοϋ. Μ δε, καί 
έσαλεόση ή γη- ποτίζει τά όρη έκ των υπερώων αύτοϋ’ 
καταφέρει χιόνα ώς εριον, καί τήν ομίχλην πάσσει ώς 
σποδόν περικλείει τά υδατα των ωκεανών είς τό κοί
λωμα τής χειρός, μέτρα διά σπι3-αμής τήν έκτασιν τοϋ 
παντός, καί ζυγίζει τά βουνά είς στατήρα καί τάς νά- 
πας είς στά5μην· έπιτιμα τούς ουρανούς, καί οί ουρα
νοί τρίμοντες ίστανται- διατάττει τήν καταστροφήν 
τής κτίσεως, καί ή κτίσις γίνεται άφανής, ώς σκηνή 
σήμερον πηγνυομένη καί αυριον καταλυομένη.

’Ερωτώ σε, ύλιστά φιλόσοφε ! Σύ έ5εσας τόν άκρο- 
γωνιαίον λί5ον τής γής, καί διά σπαρτίου έμέτρησας 
τά όριά τη ς; Σε, ότε κατά πρώτον οί άστίρες συνή- 
χ5ησαν είς τούς ουρανούς, σέ ύμνησαν φωνή μεγάλη ; 
Σύ έκλεισας τήν 5άλασσαν διά πυλών, ότε τό πρώτον 
βιαίως έξέρρευσεν ώς έκ κοιλίας μητρός ; Σύ συνέταξας 
τό πρωινόν φέγγος; Οί δάκτυλοί σου έπλεξαν τόν δε
σμόν τών Πλειάδων ; Εισδύεις είς τόν πυΑμένα τών 
ωκεανών ; Έ πί τοϋ κατακλυσμοϋ κά.άησαι; ’Επί τής 
αβύσσου περιπατείς; ’Ανοίγονται είς σέ περίφοβοι αί 
πύλαι τοϋ 3-ανάτου, καί οί 3-υρωροί τοϋ αδου βλέποντίς 
σε φρίττουσι; Φιλόσοφε ! γνωρίζεις τό εύρος τοϋ ούρα- 
νοϋ; Έπίστασαι ποϋ τό φώς αυλίζεται, ή ποϋ διασκε
δάζεται ; Φιλόσοφε ! ή τυφλή σου ειμαρμένη κατ’ έτος 
καί κατά τάξιν άποστέλλει πνεϋμα, καί άνακαινίζει τήν 
φύσιν; καλεΐ τάς άστραπάς, καί αυταί έξερχόμεναι 
λεγουσιν, ‘ Ιδού ημείς!’ ή νεύει προς τούς άίρας, καί 
αυτοί έρχονται ; ή αποπέμπει τούς κεραυνούς, καί 
αύτοί πορεύονται ; ή έπιβλέπει έπί τήν γήν, καί ή γή 
πυρεσσει ; ή άπτεται των όρίων, καί τά όρη καπνί
ζονται ;

ΕΓς έστί λοιπόν ό Θεός· ιδού ή πρώτη άρχή τής δι
δασκαλίας τοϋ Ίησοϋ. Ό  άνθρωπος υπάρχει άνω.9·εν 
γεγεννημένος έκ πνεύματος, έχει έν έαυτώ ψυχήν 
ά5άνατον, καί ή ψυχή αύτοϋ έστίν άκτίςμία τοϋ ήλιου 
τής Θεότητος· ιδού ή δευτέρα άρχή.

Ούσών άλη5ών τών δύο τούτων άρχών, πρέπει νά 
όπάρχη συγκοινωνία μεταξύ τοϋ "Οντος καί τοϋ γινο
μένου, μεταξύ τοϋ Πλάστου καί τοϋ πλάσματος, μεταξύ 
τοϋ κέντρου καί τής άκτΓνος· διότι τότε μόνον ό άν
θρωπος διατηρεί τόν υψιστον κρίκον είς τήν άλυσιν 
*ών όντων, καί διαφυλάττει τήν οσμήν, νά είπω οϋτω, 
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τών δακτύλων τού Θεοϋ, έξ ών έδημιουργή5η. Άλλά 
τρία τινά ύπάρχουσι τά μέσα, δι’ ών ό άνθρωπος 
συγκοινωνεί μετά τοϋ Θεοϋ- ή αγάπη αύτοϋ προς τον 
Θεόν, ή άγάπη αύτοϋ πρός τόν πλησίον, καί ή λατρεία 
αύτοϋ πρός έκείνην τήν ύψίστην αρετήν καί τελειότητα, 
ήτις, καάιστώσα τόν άνθρωπον πνεϋμα άγνόν καί πα- 
ναγα.άον, τόν προσεγγίζει είς τόν Θεόν.

Προβώμεν είς άνάλυσιν λεπτομερεστίραν.
‘ Αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου έξ ολης τής καρ- 

δίας σου, καί έξ όλης τής ψυχής σου, καί έξ όλης τής 
ισχύος σου, καί έξ όλης τής διανοίας σου.’ Πρώτον 
άξίωμα τής συγκοινωνίας τοϋ άν3·ρώπου μετά τοϋ Θεοϋ· 
διά ταύτης τής άρχής ό άνθρωπος άνυψοϋται είς τήν 
3-cav τοϋ ύπερτάτου δικαίου, τοϋ ύπερτάτου εντελούς, 
τής ύπερτάτης σοφίας, καί γινόμενος έκ τών άνω καί 
ούχι έκ τών κάτω, βλέπει μετ’ οίκτου τήν άτελή τελει
ότητα τοϋ κοσμου τούτου, τήν άσοφον σοφίαν του, τήν 
άόικον δικαιοσύνην του, τούς ανόμους νόμους του.

* Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν· επομέ
νως ό σύ μισείς έτέρω μή ποιήσης, καί όσα 5έλετε 
ινα ποιωσιν είς υμάς οί άνθρωποι, ποιείτε είς αύτούς·’ 
ίδου τό δεύτερον άξίωμα. Διά ταύτης τής άρχής ό 
άνθρωπος μακρύνεται άπό πάσαν κακίαν· διότι, αγα
πών τόν άλλον ως εαυτόν, δέν τόν βλάπτει ούτε διά 
λογου ούτε δι’ έργου, άλλά μάλιστα τόν εύεργετεί, καί 
πρός αυτόν ποιεί όσα άγαθά εύχεται δι’ εαυτόν. Είς 
ταύτην τήν άρχήν ένυπάρχουσιν όλαι συλλήβδην αί 
άρεταί, τάς όποιας έγνώριζον οί παλαιοί. Άλλ’ ά ’Ιη
σούς Χριστύς έφερεν έπί γής άλλην άπόρροιαν Θεό» 
τητος, την προ αυτοϋ άγνωστον ύψίστην άρετήν, καί 
έκ τής καρδίας του τήν έξέχυσεν είς τόν κόσμον. Διά 
τούτο ώς τρίτον μέσον συγκοινωνίας τοϋ ανθρώπου με
τά τοϋ Θεοϋ έκήρυξεν είς τήν οικουμένην

4 Είς όποιον σάς ραπίση έπί τήν δεξιάν σιαγόνα, 
στρίψατε καί τήν άριστεράν, καί είς τόν είσάγοντα 
δίκην διά τόν χιτώνα άφετε καί τό ίμάτιον άγαπάτε 
τους έχθρους υμών· εύλογείτε τούς καταρωμένους υμάς· 
άγαάοποιείτε τούς μισοϋντας ύμάς, καί προσεύχεσθ» 
ύπέρ τών διωκόντων ύμάς, γινόμενοι ούτως υιοί τοϋ 
Θεοϋ, όστις τόν ήλιον αύτοϋ ανατέλλει έπί πονηρούς 
καί άγαθούς, καί βλέπ;ι έπί δικαίους καί άδίκους- 
καταστήτε δέ τέλειοι, καάώς ό πατήρ υμών ό έν τοίς 
ούρανοίς έστί τέλειος.’

Διά τούτων τών ρήσεων ό άνθρωπος άποδυόμενος τό 
φιλέκδικον, τήν μνησικακίαν, καί μεταβάλλουν τήν 
καρδιαν αυτοϋ είς κηρόν άγαδ-ότητος τηλόμενον καί 
ρίοντα, λαμβάνει τό βάπτισμα τής θείας τελειότητος, 
γίνεται τύπος Θεότητος φίρων σάρκα, διαμένει έν μέ
σω τού Ολικού τούτου κόσμου πνεϋμα, ώς ό Θεός, καί 
έν μέσω τοϋ σκότους υιός φωτός, καί έν μέσω τών 
άνθρωπων ίσάγγελος.

Τοιοϋτον υπάρχει τό άπλοϋν καί μέγα φιλοσοφικόν 
σύστημα τοϋ Ίησοϋ. Ό  μεν άνθρωπος, παραδεχά 
μένος τάς τρεις ταύτας άρχάς μερικώς, τελειοποιείτο*
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κ α θ ’ έκάστην, καί βαθμηδόν έξαγιοΰται· ή δέ κοινωνία 
θεμελιοΰται εις στύλους ισότητας, δικαιοσύνης, ελευ
θερίας, καί φιλότητος· ουδέ κυβέρνησις, ουδέ δικαστή
ρια, ουδέ στρατοί νομίζονται αναγκαίοι- ο! πόλεμοι τών 
έθνών, α ί ίρ ιδες  καί α ί σφαγαί τών ιδιωτών, ή άνισος 
δια  ομή τής γ η ς  είς τά ς  χε ίρας ολίγων, ή πενία των 
πολλών, α ί κοινωνικαί δυστυχίαι παίουσι, καί ή άν- 
θρωπότης κ α θ ίσ τα τα ι μ ία  μόνη οικογένεια έκ μελών 
διαγόντωυ ε’ν αρμονία, ειρήνη, καί ευδαιμονία, καί τδ 
πολίτευμα τοΰτο, το όποιον έχ ε ι τρία μόνον άρθρα,

1. ’Α γαπήσεις τον Θεόν σου ε’ξ δλης της καρδίας σου-
2. ’Α γαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν·
3. Ά π ο δ υ θ ε ίς  την σάρκα καί τα  πάθη  της, ίση  

πνεύμα άγνόν καί π α ν ά γα θ ο ν
Το πολίτευμα τοΰτο δεν είναι ειδικόν δΐ’ εν έθνος, 

άλλα παγκόσμιον ούδέ προσωρινόν, άλλ' α ιώ νιόν καί 
αιώνιον, διότι δεν υπάρχει, ώς το του Σόλωνος, γεγλυμ- 
μένον εις στήλας, ώς τό τοΰ. Λυκούργου, κεχαραγμένον 
εις χαλκούς π ίνακας, καί ώς τό τοΰ Ουασιγκτώνος, 
γεγραμμίνον ε’ν χάρτη, άλλα δ ιατελεΐ ε’ντετυπωμενόν 
ε ίςόλα ς τάς καρδιάς, καί κάθιερούμενον διά θρησκείας, 
περικλείει άμοιβάς μεν διά τόν πιστώς καί κατά 
γράμμα φυλάττοντα αυτό, ποινάς δε διά τόν άθετόΰν- 
τα  καί μή φυλάττοντα αύτό.— Π . ΣοτΤΣΟΣ.

Ο Λ Ο Δ Ο Β ΙΚ Ο Σ  Κ Ο Ρ Ν Α Ρ Ο Σ .

T o r  Λοδοβίκόυ Κορνάρου ή ίστόρίά παρέχει εν άπό 
τά πλέον άξιομνημόνευτα παραδείγματα  των άπότελε- 
σμάτων της εγκράτειας κάί σωφροσύνης ώς πρός την 
μακροβιότητα. Ό  άνηρ ούτος έγεννήθη εξ ευπατριδών 
είς Βενετίαν τό 1467· ε’πί νεότητος αύτοΰ φαίνεται ότι 
έπεσεν είς καταχρήσεις, α ίτινες τόν ¿προξένησαν πολ- 
λάς καί βαρείας νόσους, καί κατέστησαν επισφαλή καί 
άθλ ίαν  την ύπαρξιν αυτοΰ άπό τοΰ τριακοστοΰ πέμπτου 
μέχρι τοΰ τεσσαρακοστού έτους της ήλικίάς του. Κ α τ’ 
αύτήν δέ την ε’ποχήν είδοποιήθη άπό τόυς ιατρούς, ότι 
δεν ύπήρχε παρά μ ία  μόνη όδός ει’ς άνάρρωσιν, τουτέστι, 
τακτική  καί μετρία δ ία ιτα . Ό  Κόρναρος πάραυτα 
ήλλαξε ζω ή ν  άλλά, κατά πρώτον, εύρών αυτήν δυσά- 
ρεστον, δεν ε’πίμεινε μετά σταθερότητος. Ή  τών 
άσθενειών όμως επιστροφή ένουθέτησεν αυτόν, ότι δεν 
ήδύνατο νά παραβαίνη άτιμωρητί τούς περί δ ια ίτης 
νόμους- καί, τέλος, ε’στερεω,9η άκλινώς εις όδόν ε’γκρα- 
τείας, την οποίαν βαδίζω ν άπηλλάχ3η  τών νόσων χ ύ 
του, καί έφθασεν είς ηλικίαν ε’ννενηκονταοκτώ χρόνων, 
υγιής τό σώμα, γαλήνιος δέ καί ιλαρός τό πνεΰμα.

Δ ιά  νά λάβη ό άναγνωστης ιδέαν τής μικράς ποσό- 
τητος τοΰ φαγητού, τό οποίον ό Κόρναρος έξώδευεν, ¿μ- 
ποροΰμεν νά άναφέρωμεν όσα περί έαυτοΰ ιστορεί, ότι, ών 
έβδομηκονταοκτώ χρόνων ηλικίας, παρεκινήθη άπό τάς 
συμβουλάς τών ίατρών καί τήν καθημερινήν ε’νόχλησιν 
τών φίλων, νά πρόσθεση μικρόν τ ι είς τό σύνηθες φει- 
¿ωλότατον μέτρο» τής τροφής του. Πολύ» καιρόν άντε-

στέκετο, λίγων τήν ’Ιταλικήν παροιμίαν, 1Ό 3-έλων νά 
φάγη πολλά, άς τρώγη ολίγον επειδή μέ τήν ολιγοφα
γίαν μακρύνεται ή ζωή.’ Μ ’ όλον τοΰτο, λέγει, ' Δια. 
ν ’ άποφύγω τό πείσμα, καί νά ευχαριστήσω τούς φίλους 
μου, ύπέκλινα τέλος, καί άφήκα ν’ αυξηθη ή πο'σότης 
τοΰ φαγητοΰ μου, πλήν δίο ¡χάνον ο . γ γ . χ ς .  Δ ιότι, 
ε’νω άρχητερα τό μέτρόν τής κ α θ ’ ήμέραν τροφής μου, 
δηλαδή, τοΰ άρτου, τών αυγών, τοΰ κρέατος, καί τοΰ 
ζωμοΰ, ήτο δώδεκα ουγγίαι σωστά ζυγισ μ ίνα ι, ηύξη- 
σα τήν ποσότητα δίο ουγγίας- καί τό μέτρον τοΰ ποτοΰ 
μου, τό οποίον άρχητερα ήτο δεκατίσσαρ;ς ούγγίαι, τό 
έκαμα δεκαέξ. Ή  προσθήκη αΰτη,’ έξακολουθεί λί
γων, * ε’πενήργησεν είς εμέ τοσοΰτον, ώστε άντι εύθύμο» 
καί ιλαρού άνδρός έγ ινα  μελάγχολικός καί χολερικός, 
καί τά  πάντα μέ ήνώχλουν ουτε ήςευρά τ ί έπραττα  ή 
τί έλεγα . Τ ήν δωδεκάτην ήμέραν, μ ’ ε’πίασε πόνος 
είς τό πλευρόν, όστίς μ ’ έκράτει είκοσιδύο ώρας. Κ α τ
όπιν αύτοΰ ήλθε φοβερός πυρετός, όστίς διήρκεσε τριά
κοντα πέντε ημερονύκτια, μολονότι μετά τήν δεκάτη» 
πέμπτην ήμέραν ήλαττόΰτο όλονέν ε’κτός τοίτων, δέ» 
ήμπόρουν νά κάμω μαι ουτε δ ι’ εν τεταρτημόριον τής 
ώρας· όθεν καί μέ άπεφάσισαν οί ιατροί. Μ ’ όλο» 
τοΰτο, εγώ, χά ρ ιτι θε ία , ίάτρευσα αυτός έμαυτόν, ε’πα- 
νελθών είς τήν προτίραν μου δ ία ιταν , άν καί τώρα 
ήμην έβδόμήκοντα οκτώ χρόνων, καί τό σώμά μο» 
ύπερβολικά ισχνόν, καί ή ώρα τοΰ ένιαυτοΰ χειμώ ν, 
καί ό άπρ ψυχρότατος· είμαι δέ πεπεισμένος, ότι, μετα 
Θεόν, τίποτε άλλο δέν μ ’ ¿βοήθησε παρά ό άκριβής 
κανών, τόν οποίον τόσον καιρόν ε ίχ α  πιστώς άκολου- 
θήσειν .’

Δ ιά  νά δείξη πόσον ωφελεί ό ε’γκρατής βίος είς κτυ
πήματα καί πληγάς, δ ιη γείτα ι συμφοράν, ή όποια το» 
έτυχεν ε’πί τής γεροντικής ήλικ ίας του. Μ ίαν τώ» 
ήμερών ή αμαξά του άνετράπη, ώστε ικανόν δρομΟ» 
ε’συρετο κατά  γή ς ύπό τών ίππω ν. Ή  κεφαλή, οί βρα
χίονες, όλον τό σώμά. του, έτραυματίσθησαν πολύ, καί 
μ ία  τών πτερνών έξηρθρώθη. Άφοΰ μετεφέρ3η είς 
τόν οίκον, ι’δόντες αυτόν οί ιατροί πολύ βεβλαμμίνΟν, 
τό έστοχάσθησαν άδένατον νά ζήση τρείς ημέρας· άλλ 
άφοΰ ε’πήρεν α ίμ α , καί μετεχειρ ίσθη  ολίγα καθαρσια, 
άνέλαβε ταχέω ς τήν υγείαν καί δύναμιν αύτόΰ.

Άξιοπαρατήρητον είναι ότι ή άκρα τοΰ Κορνάρου 
άποχή  δέν συνέβαλε ποσώς νά καταστήση αύτόν δύσ- 
κολον ή μελαγχόλικόν. Έ κ  τόΰ ε’ναντίου, μεγάλως 
ε’χαίρετο τοΰ βίου τά ς άθώας ήδονάς. Λ έγει περί 
έαυτοΰ, * Π άντοτε είμαι ιλαρός, εύθυμος, καί ευχαρι
στημένος, ελεύθερος πάσης ταραχής καί παντός θορυ- 
βώδους διαλογισμού, άντί τών οποίων χαρά καί ειρήνη 
κατοικούν είς τήν καρδίαν μου. Δέν βαρόνομαι τή» 
ζωήν, άλλά μάλιστα διάγω αύτήν μετ’ άκρας άγαλ- 
λιάσεως. Συνομιλώ μέ προκομμένους άνδρας, υπέροχους 
τό πνεύμα, τήν μάθησιν, τήν διαγω γήν, καί άλλας 
άρετάς. "Όταν μέ λείπη αυτών ή συναναστροφή, δίδο
μα ι είς την άνάγνωσιν σοφού τινός βιβλίου, έπειτα  δό
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είς τό γράφειν, προσπαΰών κατά  πάντα  νά γίνωμαι 
ωφέλιμος κ α 3 ’ όλην τήν έκτασιν των δυνάμεών μου. 
Έσεμνύνετο πολύ ότι έμενεν είς αύτόν τόση ζωηρότης 
τοΰ πνεύματος, ώστε είς ήλικίαν όγδοήκοντα τριών ε’τών 
συνέγραψε κωμωδίαν, * πλήρη ευ3υμίας καί άστειότητος.' 
’Αναφέρει τά ς όποιας έκαμνε περιηγήσεις διά  νά βλέπη 
τούς φίλους του, καί νά συνδιαλέγεται μέ τούς εμπείρους 
πάσης τέχνης καί επιστήμης — άρχιτέκτονας, ζωγρά
φους, άγαλματοποιούς, μουσικούς, άκόμη δέ καί γεωρ
γούς. Ό μ ιλ ε ΐ μέ πολλήν ευαρέσκειαν περί τών ε’πι- 
σκέψεων είς τά ς διαφόρους κατοικίας του, καί τής φιλο
καλίας καί εμπειρίας αύτοΰ είς τό νά τά ς  βελτιόνη. 
Περί μ ιας έςαιρίτως τών κατοικιών τούτων λέγει, ‘ Ά λ 
λοτε καταφεύγω είς οίκόν μου, τοποθετημένου είς τήν 
κοιλάδα, όστις είναι άληθώς ωραιότατος, ε’πειδή πολλοί 
δρόμοι αυτοΰ είναι ουτω διατεταγμένοι, ώστε, συνερχό
μενοι απαντες τελειόνουν είς τερπνόν τι μέρος γής, κα
τά  τό μέσον τοΰ όποιου εύρίσκεται αρμόδιός τ ις  εκκλη
σία. Ό  τόπος ούτος βρέχεται ύπό τοΰ ποταμού Βρέν- 
τα , αμφοτέρωθεν τοΰ οποίου ύπάρχουν μεγάύοι καί καρ
ποφόροι άγροί, καλώς κοπρισμένοι, καί καλλωπισμένοι 
μέ πολλάς κατοικίας. Ά ρχη τερα  τό πράγμα είχε 
πάντη άλλέως, καθότι ό τόπος ήτον ελώδης καί νοσώ- 
Ιη ς, προσφυέστερος είς κτήνη παρ’ είς άνθρωπους· άλλ’ 
¿ξήρανα τήν γήν, κ’ έκαμα καλόν τόν άέρα· τούτου δέ 
γενομένου, συνερρευσαν εκεί άνθρωποι, και ωκοδομησαν 
¿πιτυχώς. Τοιουτοτρόπως έφθασεν ό τόπος είς τήν 
έποίαν τώρα βλέπομεν αύτόν εντέλειαν ώστε άληθώς 
δύναμαι νά ειπω  ότι καί ναόν έδωκα είς τόν Θεόν, 
καί άνθρώπους νά τόν λατρεύωσιν ε’ντός αύτοΰ- ή μνήμη 
τοΰ οποίου μέ είναι τερπνοτάτη.’ ’Αλλαχού δε λέγει 
περί έαυτοΰ, 1 Δ ιά  νά μή λείψη τοΰ γήρατος μου κάμμία 
εύχσρίστησις, άγάλλομαι κ α θ ’ ήμέραν άναπολών τήν 
αθανασ ίαν, τήν οποίαν στοχάζομαι ότι βλέπω είς τήν 
δ ιαδοχήν τών άπογόνων μου. Δ ιότι, όσακις ε’πιστρεψω 
είς τόν οίκον, εύρίσκω ενδεκα ε’γγόνους, όλους τέκνα 
ένός πατρός καί μ ια ς  μητρός· όλους είς καλήν ύ γ ε ία ν  
όλους, καθόσον δύναμαι νά διακρίνω, εύμαθεΐς καί 
χρηστοήθεις. Πολλάκις μέ διασκεδάζει ή ψαλμωδία 
ϊω ν· μάλιστα δέ καί ψάλλω μετ’ αύτών, έπειδή έχω  
φωνήν τρανωτίραν καί καθαρωτέραν παρ’ δσον ήτο ποτέ 
άρχη'τερα επί ζωής μου. Τ αΰτα  είναι α ί άγαλλιάσεις 
κα ί παραμυθίαι τοΰ γήρατος μου- όθεν φαίνεται, τολμώ 
είπείν , ότι δέν διάγω νεκρόν, δύσκολου, καί μελαγχο· 
λικόν βίου, άλλά ζώντα, δραστήριου καί τερπνόν, τόν 
όποιον δέν ήθελα ποτέ άνταλλάξειν μέ τόν πλέον εύρω
στου άπό τούς νέους ε’κείνους, αίτινες ευφραίνονται ήδυ- 
παθοΰντες· ε’πειδή γνωρίζω ότι ύπόκεινται είς χ ιλ ία ς  
νόσους καί χιλίων ειδών θανάτους.’

Ά πη νθ ίσ α μ εν  τά  άνωτέρω ε’κ τών περί εγκρατούς 
ζω ής διαφόρων λόγων τοΰ Κορνάρου- τόν τελευταίου,—  
διαλαμβάνοντα ζωηράν περιγραφήν τής ύγείας, εύρω- 
στίας, κ’ εντελούς χρήσεως τών αισθητηρίων αυτοΰ είς 
Ισ χα το ν  γήρας,— έγραψεν ¿ννενήκοντα ένός χρόνου

ήλικίας. Ό  ¿νάρετος καί ευδαίμων γέρων ¿'έπνευσε 
χωρίς πόνον, βαθμηδόν παρακμάσας, ’Απριλίου 26ην, 
1566, είς τό ε’ννενηκοστόν όγδοον έτος τής έγκρατοΰς 
ζωής του.

Η  Π Ο Μ Π Η ΙΟ Υ Π Ο Λ ΙΣ .

Η  Π ο μ π η ιο τ π Ο Λ Ι Σ  κατεστράφη δ ι’ έκρήξεως τοΰ 
Βεσουβίου τό 79  άπό Χριστού έτος. Ε ίνα ι δέ τωόντι 
θαυμάσιον, ότι τόσους αιώνας έμενε κεκαλυμμένη, καί 
ότι τόσον πολύν χρόνον καί τόσον σημαντικώς έσφαλ
λαν ώς προς τήν θέσιν χύτης  οι αρχαιολόγοι καί οί 
σοφοί. Π ολλαχοΰ ε’ρειπίων σωροί, καί μέρη τών κεχω- 
μένων θεάτρων, ναών, καί οίκων, ήσαν μόλις δύο πόδας 
υπό τής γή ς  τήν ε’πιφάνειαν- άδιακόπως έξώρυτταν οί 
χωρικοί κομμάτια είργασμένου μαρμάρου, καί άλλας αρ
χα ιότητας· τηδε κάκείσε ε ίχα ν  ε’κσκεπάσειν καί τά  
τής πόλεως εξώτερα τείχη· άλλά μ ’ όλον τοΰτο, δέν 
¿μάντευαν τί ¿κάλυπτε» ό έμπροσθεν αύτών παράξενος, 
μεμονωμένος σωρός στάκτης, χώματος, καί κισσήρεως. 
Υ π ά ρ χε ι δέ κα ί τ ι άλλο, τό οποίον άκόμη περισσότερον 
μάς κάμνει νά θαυμάζωμεν ότι τόσους χρόνους έμενε 
κεκρυμμένη ή Πομπηίούπολις. Ά ρχίζουσ α  έκ τοΰ πο
ταμού Σάρνου, διαπέρνα τήν πόλιν διώρυξ ύπόγειος, 
τής όποιας τά ίδ α τα  βλέπονται σκοτεινώς πως καί 
σιωπηλώς ρ 'οντα ύπό τόν ναόν τής Η σιδος. Λ έγεται 
δε ότι έξωρύχθη πρός τά  μέσα τής δεκάτης πέμπτης 
Ικατονταετηρίδος, διά νά φέρη γλυκύ νερόν είς τήν γει- 
τνιάζουσαν πόλιν T o r r e  dell ’ A n n u n zia ta - π ιθανόν 
νά έτρεχε καί τό πάλαι είς τήν αυτήν διεύθυνσιν. 
Ά λ λ ’ ε’ξορύττοντες, ή καθαρίζοντες τήν διώρυγα ταύτην, 
άνάγκη πάσα νά διέβαιναν οί έργάται ύποκάτω τής 
ΓΙομπηίουπόλεως έκ τής μιάς είς τήν άλλην άκραν.

Π ά ς ό τά  τε ίχη  τής πόλεως περιερχόμενος, καί βλέ
πουν τόν επ ’ αυτής σωρόν ήφαιστείου ύλης, πιστεύει 
σχεδόν ότι χειρ άνθρωπίνη επ ίτηδες τήν παρέχωσε, 
μετακομίσασα καί έπιρρίψασα τά ς ήφαιστείους υλας. 
Α ί ύλαι αύται δέν εύρίσκονται κατ’ ούδεμίαν διεύθυν- 
σιν επέκεινα τής πόλεως έξηπλωμίναι ε’πί τής ωραίας 
πεδιάδος, ή τις  βαθμηδόν κλίνει πρός τόν κόλπον τής 
Νεαπόλεως. Τόσον περιωρισμένη ήτον ή ήφαίστειος 
έκρηξις κατά  τόν δρόμον ή τήν πτώσιν αύτής, ώστε 
τήν Πομπηι'ούπολιν μόνον έχωσε- διότι ή καταβάσα 
είς τά πίριξ βροχή στάκτης καί κισσήρεως όλίγην βέ
β α ια  έκαμε διαφοράν ώς πρός τό ύψωμα τής πεδιάδος.

Ε ίς  πόλεις, τεθαμμένας ε’ντός είς λάβαν, καθώς ή 
'Ηράκλεια, ευκόλως παρατηρεί τ ις  καί τήν άρχήν καί 
τήν πρόοδον τής καταστροφής. Δύναται ν’ άκολουθή- 
ση τήν μέλαιναν, πεπωρωμίνην λάβαν άπό τόν κώνον 
τοΰ όρους εως είς τήν θάλασσαν, τής όπο;ας καί μετα
τοπίζει πολλάκις τά  ύόατα είς πολλών σταδίων έκτα- 
σιν· όσοι δέ ποτε ίόαν τήν λάβαν είς τήν ύγράν αύτής 
κατάστασιυ, όπόταν ρέη ώς ποταμός διαλελυμενου σι-· 
δήρου, ¿μπορούν δ ιαμ ιάς νά ένυοήσωσι πώς ήθελε χώ- 
σειν πάν τό *ίς τόν δρόμον αυτής, ΣυγκΓχυμ’νας
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ίδέας έχουν πολλάκις οί μή έπισκεφ3εντες τούς άξιολό- 
γους τόπους τούτους ώς προς τήν ίλην την καλύπτουσαν 
την Πομπηϊούπολιν καί Ήράκλειαν φαντάζονται ότι 
¿¡κρότεραι έσκεπάσ3ησαν ύπό λάβας. Ή  μέν 'Ηρά
κλεια κατ’ άλή3ειαν έπα3ε τοϋτο, καί ή εργασία του 
έξορύττειν έκεί ώμοίαζε σκάψιμον εις λι3οτομίαν σκλη- 
ροτάτης πέτρας. Ή κατάβασις είς τούς κα3αρισ3ίν- 
τας τόπους είναι ώς ή κατάβασις είς λατόμιον η μεταλ
λείου · εύρίσκεσαι δε πάντοτε υπό γην, άπό λαμπάδας 
φωτιζόμενος. Τήν δε Πομπηϊούπολιν ε’πεκάλυψεν άραιά 
λάσπη, κίσσηρις, καί στάκτη, ε’πί των οποίων, προϊόν
τος του χρόνου, συνήχ3η φυτική γή. Τ  πό το άβα3ον
τοϋτο χώμα, τό παν είναι εί/3ρυπτον, καί το σκάψιμον 
ευκολον. Ή  άνασκαπτομένη υλη μεταφίρεται ε’πί αμα
ξών, καί ρίπτεται έξω τής πόλεως· όπόταν δ’ε’ξακολου- 
3η δραστηρίως ή εργασία, ένω άμαξαι ή μία κατόπιν 
τής άλλης απομακρύνονται πλήρεις χωμάτων, βλέπει 
τις να προβάλλωσιν οίκοι άκέραιοι, τών στεγών έξαιρου- 
μένων, αίτινες σχεδόν πάντοτε είναι μέσα κρημνισμέ- 
ναι, ώστε βα3μηδόν άνοίγεται όδός ολόκληρος είς τάς 
άκτίνας τοϋ ήλίου ή τάς ρανίδας τής βροχής, άπαράλ- 
λακτα κα3ώς αί οδοί όποιασδήποτε κατοικουμένης πό
λεως. Είναι δέ περίεργον να παρατηρή" τις, κα3όσον 
απομακρύνεται ή ήφαίστειος ίλη, ότι αί οίκίαι ώς ε’πι- 
τοπλείστον είναι κτισμέναι άπό λάβαν, τό άρχάιότερον 
προϊόν τοϋ αύτοϋ Βεσουβίου, αί ύστερώτεραι τού οποίου 
έκρήξεις παρέχωσαν καί διά τόσους αιώνας είχαν κε- 
κρυμμένην την Πομπηϊούπολιν.

Τό φ3ινόπωρον τοϋ 1822, ίδα την Πομπηϊούπολιν 
μετ’ όλίγας μόνον ημέρας άφοϋ συνέβη μία τών πλέον 
μεγαλοπρεπών έκρήξεων τοϋ Βεσουβίου. 'Ιόν πρός αυ
τήν δρόμον μας ¿κάλυπτε κίσσηρις, καί τις λεπτή στα- 
κτόχροος κόνις, άπορριφ3είσα εκ τοϋ δρους, περί τήν 
βάσιν τοϋ οποίου ε’στρεφόμε3α. Είς πολλά μέρη τό 
κάλυμμα τούτο είχε πλέον παρ’ ενός ποδός βά3ος, άλλ’ 
ήτο γενικώς ίσα έξηπλωμένον, μή ον συσσωρευμένον είς 
κανένα τόπον ιδιαίτερον. Ένω έζευγηλατούσαμεν είς 
τήν Πομπηϊούπολιν, οί τής άμάξης τροχοί έ3ραυαν τήν 
δλην ταύτην ήτο δέ καθισμένη είς τάς άκρας τών τοί
χων, καί είς τάς όλίγας όροφάς, δσας ή Νεαπολιτική 
διοίκησις είχεν ¿κ νέου οίκοδομήσειν· έκειτο δακτύλους 
παχεία είς τάς κορυφάς παντός στύλου τών αρχαίων 
ναών· ε’κάλυπτεν όλα τά πατώματα τών άστεγων οίκων, 
καί άπέκρυπτε τάς ψηφίδας. Είς τό άμφι3ίατρον, όπου 
¿κα3ίσαμεν διά νά γευ5ώμεν, ήναγκάσ3ημεν νά βά- 
λωμεν τούς οδηγούς νά κα3αρίσωσι τό μέρος με πτυά- 
ρια, διότι παντού ήτον ό κονιορτός. Θεωροϋντες έκ 
τών άνωτίρων τοίχων τοϋ άμφι3εάτρου, ίδαμεν τήν χώ
ραν ολόκληρον έσκεπασμένην μέ αύτήν δένδρα καί όλα 
τά λοιπά ήσαν κεκαλυμμένα με τό ώχρολευκόφαιον κο
νίαμα, τό οποίον καί δεν έγινεν άφαντον ¿κτός μετά 
πολλούς μήνας.

Άμα3είς τινές είς τήν Νεάπολιν διϊσχυρίζοντο ότι 
ή λεπτή αυτη στάκτη, ή κόνις, περιείχε χρυσόν ! Ήρ-

χισαν λοιπόν οί Νεαπολίται νά τήν συνάγωσι- χρυσόν 
μέν δεν επέτυχαν, άλλά τήν εΰρήκαν εξαίρετου διά τό* 
κα3αρισμόν καί τήν στίλβωσιν τοϋ άργύρου.

Ή  κονις αυτη έξηκολσύ3ει νά έκπέμπεται τοϋ όρους 
πολλάς ημέρας μετα τήν παϋσιν τής έκρήξεως. Μία* 
φοράν κατεστόλισε κ’ ε’μέ τον ίδιον. ’Ενώ ίππευα ε’πι 
τοϋ είς Ποσίλιππον δρόμου, ήρχισε νά βρέχη· ή δέ 
βροχή κατεβίβασε καί συνέπηξε τον κονιορτόν, όστις, 
κα3ισας επι των μαύρων μου φορεμάτων, μ’ έκααε νά 
φαίνωμαι ώς νά είχα κυλισ3ήν μέσα είς γύψον. Έμα- 
3α δέ καί παρά τίνος φίλου μου, άξιωματικοϋ είς τό 
ναυτικόν, ότι είχε πέσειν μετά βροχής ε’πί τοϋ κατα. 
στρώματος τοϋ πλοίου του, τριακόσια έως τετρακόσια 
μίλια μακράν ευρισκομένου τής Νεαπόλεως καί τοϋ 
όρους Βεσουβίου.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ TOT ΒΑΣΙΛΕΩΣ Τ Η Σ  Ν Ε Α -  

ΠΟΛΕΩΣ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΤ.
Ο ΠΡΩΗΝ βασιλεύς τής Νεαπόλεως Φερδινάνδος, 

τόσον εγνωσμένος είς άπαντας ώς μονάρχης Λαζαρόνος, 
καί ώς ένας τών πλέον άγραμμάτων, οκνηρών, καί άπε. 
ρισκέπτων άν3ρώπων τής Ευρώπης, ήτο κα3’ όλην αύτοϋ 
τήν ζωήν τόσον άφιερωμένος είς τάς ήδονάς τοϋ κυνη. 
γίου, ώστε μόλις δύναταί τις νά εϊπη ότι διελογίζετ· 
ποτέ περί τίνος άλλου πράγματος. 'Οπότε τά Γαλλικά 
στρατεύματα δευτέραν φοράν ¿πλησίαζαν είς τά σύνορά 
του, μέ σκοπόν ¿κ δευτέρου νά τον διώξωσιν άπό τή* 
ώραίαν αύτοϋ ε’πικράτειαν, συνεκροτή3η μέγα συμβού- 
λιον είς τό Πορτίκι (Portici), διά νά γένη σκέψις καί 
άποφασις περι τοϋ πρακτέου είς μίαν τόσον δεινήν κρί- 
σιν. Ή  βασίλισσα, Καρολίνα ή ε’κ τής Άουστρίας, 
ή τοσον δραστηρία όσον ό σύζυγος αύτής ήτον άδρανής, 
προεδρευε πάντοτε είς τό βουλευτήριον. Τήν ημέρα* 
ταυτην, τόσον μεγάλου κινδύνου έπαπειλοϋντος, αί δια- 
βουλευσεις φυσικά ήσαν καί σπουδαΐαι καί μακροχρό. 
νιοι. Ό  βασιλεύς έχασε τήν υπομονήν· άφοϋ δέ, κατ' 
έπαναληψιν κυττάξας Ιξω τοϋ παρα3ύρου, έπληροφορή3η 
ότι ό καιρός ήτον άρμόδιος διά κυνήγιον, σηκω3είς. 
ώμίλησεν ουτω· ‘ Καρολίνα, τί λέγεις νά κάμωμεν } 
Έάν πρίπη νά φύγωμεν, άς φεύγωμεν· άλλ’ άν πρέπη 
να στα3ώμεν, είπέ με το, διά νά υπάγω είς τό κυνή.

I»γιον !
Μετά τινας χρόνους, οπότε δεν είχε πλέον σύζυγον 

νά τελειόνη τάς ύπο3έσεις του, άφινε τό βουλευτήριον, 
όσον καί αν ήτο σπουδαΓον καί κατεπείγον τό συζητού- 
μενον, άμα ήκουε τό ώρολόγιον νά κτυπά δώδεκα, ώρα* 
συνή3η τοϋ γεύματος, λέγων κοινώς είς τούς υπουργούς 
του, ε’νώ έσηκόνετο, ‘ Κύριοι, τά μακαρόνια 3έλουν κρυ
ώσει ν !’

Ό  βασιλεύς Φερδινάνδος,—γράφει Άγγλος τις,—  
μέ ήξίωσεν άκροάσεως είς έν άπό τά μεγαλοπρεπή αύ
τοϋ παλάτια, όλίγας εβδομάδας πριν άπο3άνη. Σκοπός 
μου ητο να παρουσιάσω είς αύτόν έγγραφά τινα, δια» 
λαμβανοντα έκ3εσιν άξιόλογον περί τοϋ τής Μεσσήνης
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¿μπορίου· έπειδή δέ ήτο πασίγνωστου ότι ποτέ δέν 
άνεγίνωσκε τά είς αύτόν ¿γχειριζόμενα, συνεβουλεύ3ην 
νά τον γνωστοποιήσω διά ζώσης φωνής τήν έννοιαν 
τών είρημένων ¿γγράφων. Μέ ύπεδέχ3η πολύ συγκα- 
ιαβατικώς, σχεδόν ¿μπορώ νά ειπω εύμενώς, καί δύο 
ή τρεις στιγμάς έδιδε προσοχήν τινα είς τούς λόγους 
μου. Άλλ’ αΐφνιδίως, τόνομά μου, τό οποίον ε’νεχείρι- 
σεν είς αύτόν έγγραφον ό ε’πί τοϋ κοιτώνος, ό τήν είσοδόν 
μου προμη3εύσας, είλκυσε τούς διαλογισμούς του, καί 
διακόπτων τήν ομιλίαν μου περί τοϋ άτελοϋς λιμένος 
τής Μεσσήνης καί τών είς ξένους έμπορους βεβαιωμένων 
δικαιωμάτων, μέ ήρώτησεν άν ήμην συγγενής τοϋ στρα
τηγού------ ,όστις είχεν ύπάγειν μετά τοϋ στρατεύματος
μας είς τήν Σικελίαν, ένω οί Γάλλοι κατείχαν τήν 
Νεάπολιν. Άποκρι3έντος ε’μοϋ ότι δέν είχα τήν τιμήν 
τοιαύτης συγγενείας, είπεν ή αύτοϋ μεγαλειότης, ‘Ά  ! 
ήτον άξιόλογος άν3ρωπος! Τ ί κυνηγός! τί κυνηγός!’ 
άφοϋ δ’ άπαξ έμβήκεν είς τήν προσφιλή αύτοϋ ύπό3ε- 
σιν, έφανταζόμην ότι τόν έβλεπα νά συλλογίζεται μάλ
λον περί αυτής παρά περί τών όσα ε’γώ τόν ιστορούσα. 
Μέ ήκουσεν όμως μέχρι τέλους, καί πιστεύω ότι ή3ελε 
πράξειν κατά τό ζήτημά μου, έάν δέν άπέ3νησκε μετά 
τόσον βραχύ χρόνου διάστημα. Τήν ώραν ¿κείνην 
έμελλε νά έξέλ3η είς τά δάση διά κυνήγιον. Έμβαί- 
νοντα είς τόν 3άλαμον, έλειψεν ολίγον νά μέ άνατρέ- 
ψωσι δύο εύμεγέ3εις Ισπανοί κύνες άπό τούς λεγομέ
νους δ ε ί κ τ α ς , οίτινες έδραμαν είς τό μέσον τών 
σκελών μου· καί κατά τό διάστημα δέ τής συνομιλίας, 
•ί ευνοούμενοι ουτοι σύντροφοι μέ ήνώχλουν έτι μάλλον, 
σκιρτώντες έμπροσ3ίν μου· είς δ’ αύτών έπήδησεν είς 
τόν κράββατον τής αυτοϋ μεγαλειότητος, ευρισκόμενον 
είς ,ένδότερον τινά 3άλαμον, καί φαινόμενου ποταπώτα- 
τον. Ό  μεγαλοπρεπής 3άλαμος, είς τόν οποίον μέ ύπε- 
δέχ3η, δέν είχεν έπιπλα νά καυχη3η. Τά έπιφανέ- 
στερα είς αύτόν άντικείμενα ήσαν ζεύγος υποδημάτων 
τής λάσπης, τά όποία μετεχειρίζετο είς τήν κυνηγεσίαν 
τών σκολοπάκων, δύο τουφέκια είς μίαν γωνίαν, μία 
πυριτο3ήκη, σκεπάρνιόν τι ε’πί μεταξωτής κα3έκλας, 
καί άλλα τινά όμοιοειδή. Ή  αύτοϋ μεγαλειότης ¿φο
ρούσε λευκόφαιου ίμάτιον, λευκόφαιου έσωκάρδιον, καί 
λευκόφαια βρακία, έπί τών οποίων είχε συρμένου, εως 
είς τά γόνατα, ζευγάριον χονδρών μελαγχροίνων μάλ
λινων καλτών, τοιαύτας οποίας γενικώς φοραίνουν τό 
καλοκαιριού οί όρνι3ο3ήραι τής Νεαπόλεως. Έστεκε 
δέ μεταξύ δύο παρα3ύρων, έχων τήν μίαν αύτοϋ χείρα 
¿πεστηριγμένην είς μαρμαρίνην τράπεζαν. Παρετήρη- 
σα ότι αί χείρες αυτοϋ ήσαν χονδροειδείς, σκληραί, καί 
τυλώδεις, ώς αί τών άποχειροβιώτων. Άναμφιβόλως 
δέ, κα3όσον άπέβλεπε τό κυνήγιον καί τήν άλιείαν, ή 
αύτοϋ μεγαλειότης είχε δουλ-ύσειν καλά έπί ζωής του. 
Μολονότι προβεβηκώς τήν ηλικίαν, ήτον εύρωστος, εύ3ύς, 
καί δραστήριος. Σχεδόν πριν έξέλ3ω τής πύλης τοϋ 
άνακτορίου, τόν ίδα κυλιόμενον κατόπιν μου ε’φ’ άμάςης 
άσχήμου, σπεύδοντα είς τό κυνήγιον. Ό τε τόν μεταίδα, 
έκόίτετο νεκρός!

Ό  Φερδινάνδος είχεν ύποφέρειν τά άνω καί κάτω 
τοϋ βασιλικού σταδίου (ήσαν δέ ικανά ώστε νά 3ανα- 
τώσωσι πλέον υπερήφανου ή πλέον εύαίσ3ητον βασιλέα) 
με 3αυμαστήν άταραξίαν. Ούδέποτε τοϋ ήνώχλησα* 
τόν ύπνον, τήν όρεξιν, τά προσφιλέστατα κυνήγια, καί 
τούς τρανούς γέλωτας. Τόν ήκουσα πολλάκις, άκόμη 
καί ότε δέν ήοαν τά πράγματά του,— ή μάλλον τά τοϋ 
βασιλείου του,— είς τήν πλέον γαλήνιου κατάστασιν, 
νά γελα τόσον τρανώς καί τόσον πολυχρονίους, όσον οποι
οσδήποτε Λαζαρόνος τής Νεαπόλεως. Πρέπει δέ καί 
σχεδόν ν’ άπέ3ανε πλήρη τήν κεφαλήν έχων άπό άγριο- 
χοίρους καί άγριονήσσας, σκύλους, καί τουφέκια, καί 
καλούς κυνηγούς. Διότι, τόν ’Ιανουάριον 1824, άφοϋ 
έμεινε κλινήρης όλίγας ημέρας άπό κρυολόγημα. η’σ3άν- 
3η καλητέρευσιν μίαν έσπίραν, καί προητοιμάσ3η νά 
κάμη τήν ε’παύριον κυνηγετικήν έκστρατείαν. Έπλα- 
γιασε δέ εύ3υμότατος καί ¿νωρίς, κατά τήν συνή3ειαν* 
άλλά τό πρωί δέν ¿κάλεσε τόν 3εράποντα αύτοϋ ¿νω
ρίς, ώς είχε καί τοϋτο συνή3ειαν. Τά πάντα ήσαν 
έτοιμα διά τήν άναχώρησιν τών κυνηγών* ό κύριος
Δ , και ό κύριος Γ  , καί άλλοι τών ύπ’ αύτοϋ
εύνοουμένων ε’περίμεναν. Τέλος, ήνοιξαν τήν 3ύραν 
τοϋ βασιλικού 3αλάμου, καί ή αύτοϋ μεγαλειότης εύρε- 
3η νεκρός! Μία τών χειρών αύτοϋ ήτον έρριμμένη ολί
γον τι κατά τό πλάγιον τής χαμηλής στρατοπεδευτικής 
κλίνης του, ώς νά έπροσπά3ει νά σηκω3η· σημεία κα- 
κοπα3είας δεν υπήρχαν έπί τοϋ προσώπου του. Ή  
άποπληξία τόν είχεν άφαρπάσειν μέ τον ταχύτερου καί 
ήσυχώτερον τρόπον. Ή γγιζε δέ είς τό 80ον έτος.

Τά ε’λαττώματα τοϋ Φερδινάνδου ε’χρεωστοϋντο ά* 
όχι έξ ολοκλήρου, ώς ε’πιτοπλείστον όμως βέβαια, είς 
τήν οποίαν είχε λάβειν κακήν ανατροφήν, καί είς τή» 
χωράν όπου ¿κατοικούσε. Τά φυσικά του προτερήματα 
ήσαν καλά, άλλ’ ουδέποτε είχαν καλλιεργη3ήν. Κά
ποτε, οσάκις κατώρ3ονε ν’ άπορρίψη τήν συνή3η αύτοϋ 
άδράνειαν καί άδιαφορίαν, ήμπόρει καί όρ3ώς νά συλλο
γίζεται, καί δραστηρίως νά ένεργη. Είχε δέ καί τινα 
ίδιάζουσαν εύφυίαν, καί έλεγεν άστείά τινα καί αλλό
κοτα. Μετά τήν τελευταίαν έκ τής Σικελίας έπιστρο- 
φην του, όποτε οί Άουστριακοί είχαν διώξειν έκ τοϋ 
βασιλείου τής Νεαπόλεως τόν ’Ιωακείμ Μουράτ, ό στρα
τηγός Νουγέντιος, υπουργός τοϋ πολέμου, έδειξε μία» 
τών ημερών είς τόν Φερδινάνδον 3ώρακας τινάς, λέγω» 
ότι με αύτους ¿σκόπευε νά όπλίση εν άπό τά τάγματα 
τοϋ τοτε όργανιζομίνου' νέου στρατοϋ τής Νεαπόλεως. 
Ό  βασιλεύς ένέκρινε μέν αυτούς, άλλ’ ήρώτησε τόν στρα
τηγόν, με μειδίαμα, τί μέρος άπό τά σώματα τών στρα
τιωτών έμελλαν νά καλύψωσιν ; Ό  στρατηγός άπεκρί3* 
φυσικά, Τό στή3ος. * Λοιπόν τίποτε δέν χρησιμεύουν είς 
τούς γενναίους μακαρονοςάγους,.μου !’ έκραξεν ό βασι- 
λεύς· * οί στρατιώταί μου δέν έκ3ίτουν τά έμπρόσ3ιά 
των— όχι, ό χ ι! Στρατηγέ, ανάστρεψε τους· ¿πίσω βά* 
λε τους, ¿πίσω!’ έξεκαρδίσ3η δ’ άπό τά γέλια διά τήν 
αύτοϋ αστειότητα καί τήν πασίγνωστον τών στρατε*- 
μάτων αύτοϋ δειλίαν.
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ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ Π Α ΡΑ ΙΝ ΕΣΙΣ.

Πρόσεχε άπό τήν φιλοποσίαν· καΒότι ουδείς οίνο- 
ποτης ήξιώΒη ποτέ ευδαιμονίας η τιμής· αυτή μετα- 
μορφονει τον άνθρωπον εις κτήνος, φΒείρει τήν υγείαν, 
φαρμακεύει την πνοήν, καταπαύει την φυσικήν θερμό
τητα, γέννα τεχνητήν Βερμότητα είς τον στόμαχον, 
άσχημίζει το πρόσωπον, σαπίζει τούς οσόντας, φέρει 
είς γήρας πρόωρον, καΒιστάνει τον άνθρωπον εςουκίνη
μα ολων των καλών και άγαΒών, μισητόν είς τούς δού
λους, τούς συντρόφους του, και είς τον ίδιον εαυτόν. 
Ούδεποτε ό μίΒυσος άποτινάζει την κτηνωδίαν του- 
διότι, όσον /.ιακρότερον τον κυριεύει, τόσον μάλλον τον 
ευφραίνει, καί δσον γηράσκει, τόσον μάλλον υποπίπτει 
είς αυτήν αυτή αμβλύνει τά πνεύματα, και αφανίζει 
το σώμα, ώς ό κισσός το γηραιόν δένδρον ή ως ό σκώ- 
ληξ ό γεννωμενος είς τον πυρήνα του καρύου.

Φυλαττου λοιπόν μη τοιαύτη άνίατος γάγγραινα σέ 
διαπεράση κατά την νεότητα, μη τοιούτο κτηνώδες 
μίασμα σέ κόλληση κατά το γήρας· ε’πειδή τότε ολό
κληρος ή ζωή σου Βίλει μόνον είσΒαι ώς ή ζωή κτήνους, 
καί μετά Βάνατον Βέλεις μόνον άφήσειν αίσχράν ατι
μίαν είς τούς Απογόνους σου, οιτινες Βόλουν προσπαΒείν 
να λησμονήσωσιν δτι ποτέ είχαν τοιούτον πατέρα. Ό 
Άνάχαρσις λέγει, δτι ή πρώτη πόσις χρησιμεύει διά 
ύγείαν, ή δευτέρα δι’ εύχαρίστησιν, ή τρίτη δι’ αισχύ
νην, ή τετάρτη διά μανίαν άλλ’ είς την νεότητα δέν 
συγχωρείται ούτε μ'α πόσις· καΒότι ε’πιβάλλει πυρ είς 
πύρ· δΒεν, άν έπιΒυμης νά μή ταχύνης τό τέλος σου, 
άκολοέΒει τούτον ώς γενικόν κανόνα, ποτέ νά μη προσ- 
Βέτης τεχνητήν Βερμότητα είς τό σώμά σου, δι’ οίνου 
ή άρώματος, πριν ίδηςδτι ό χρόνος έφΒειρε τήν φυσικήν 
σου Βερμοτητα· δσον δέ ταχύτερου άρχίσης νά βοηΒής 
τήν φύσιν, τόσον ταχύτερου Βόλεϊ σ’ ε’γκαταλείψειν, ώστε 
νά έςαρτάσαι μόνον άπό τήν τ ίχνην. * Είς ποίον είναι 
Ο '-α ί;’ λέγει ό Σολομών· * είς ποιόν στεναγμοί; είς ποΓον 
ίριδες; είς ποΓον ματαιολογίαι; είς ποΓον κτυπήματα 
χωρίς αιτίαν ; είς ποιον φλόγωσις όφΒαλμών ; Είς εκεί
νους, οιτινες ε’γχρονίζουν είς τόν οίνον, είς εκείνους, οΐ- 
τινες υπάγουν άνιχνεύοντες οινοποσίας.’ Λέγει δέ καί 
ό Πλύνιος, ‘ Ό  οίνος κάμ.νει τρέμουσαν τήν χείρα, υδα
τώδεις τους οφΒαλμούς, άνήσυχον τήν νύκτα, καί δυσώ
δη καΒ’ Ικάστην πρωίαν τήν πνοήν ε’πιφέοει δε καί 
λήΒην παντελή άπάντων.’

Τον φίλοινον ουδείς εμπιστεύεται, καΒότι ό τοιούτος 
δέν ¿μπορεί νά φυλά;η μυστικόν. Ό  οίνος κάμνει όχι 
μόνον κτηνώδη, άλλά καί μανιώδη τόν άνΒρωπον εάν 
δέ άγαπας αυτόν, ή σύζυγος, τά τέκνα, καί οί φίλοι 
σου, Βέλουν σέ καταφρονήσειν. Οί μίΒυσοι άγνοούν τί 
λέγουν, δέν τούς μέλει πόσον προσκρο έουν, λησμονούν 
τήν ευσχημοσύνην, πράττουν αταξίας, καί, μέ συντομί
αν, πειράζουν πάσαν ενάρετου καί τιμίαν συναναστρο
φήν, προ πάντων δέ τόν Θεόν, τόν οποίον καΒημέραν 
πμρακαλοΰμεν νά μάς χαρίση ύγείαν καί βιον άνώδυνον

καί δμως διά τής μεΒης καί λαιμαργίας (ήτις είναι ή 
μέΒη τού τρώγειν) έπιφ'ρομεν, λίγει ό Ησίοδος, ταχύ, 
πρόωρον, σκληρόν, καί άτιμον γήρας. Ό  δέ άγιος 
Αυγουστίνος οέ'τω περιγράφει τήν μέΒην— ‘ Ή  μέΒη 
είναι διάβολος κολακευτικός, ήδύ φάρμακον, τερπνόν 
άμαρτημα, τό οποίον δστις έχει, δέν Ιχει εαυτόν τό 
όποίον οστις πράττει, δέν πράττει αμαρτίαν, άλλ’είναι 
αυτός όλος αμαρτία.’

Ό Ίννοκέντιος λέγει,— ‘ Τί ρυπαρώτερον του μεΒύ- 
σου, δστις Ιχει βρωμερόν τό στόμα, τρ'μον δέ τό σώμα· 
δστις προφέρει λόγους μωρούς, καί Αποκαλύπτει τ >. κρύ
φια· τού οποίου ό νούς είναι άπεξενωμένος, καί τό πρό
σωπον μετεσχηματισμένον ; Κρυφιότης δέν υπάρχει 
δπου ή μέΒη κυριεύει· μάλ.ιστα δέ ποίαν άλλην βλάβην 
δέν σχεδιάζει; Πο'ον δέν κατέστησεν εϋγλωττον καί 
λάλον ή των ποτηρίων δαψίλ.ια;’

"Οτε ό Διογένης ιδε νά πωλήται οίκος, τού όποιου ό 
κύριος ήτον έκδοτος είς τό πίνειν, * Τό ¿νόμιζα,’ είπεν,
‘ δτι Ιμελλε, τέλος πάντων, νά ε’ξεμέση οίκον ολόκληρον !’

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ.
Ο Σωκράτης, άν καί δέν έπηγγέλλετο ρήτωρ, ώς 

ε’καυχωντο είς τήν ρητορείαν των οί σοφισταί, ήτον 
δμως άληΒώς καί ένομίζετο ρήτωρ. Ό  ’Αλκιβιάδης 
καί ό Κριτίας, δύο άπό τούς πλουσιωτίρους τών ΆΒη- 
ναίων νέους, βλ.έποντες πόσον ήσαν πειστικώτεροι των 
ρητορικών λόγων οί λόγοι τού Σωκράτους, άνΒρώπου 
πένητος, καί §ιά τούτο, κατά τήν ύπόληψιν αυτών, 
άνδρός πολλά ταπεινού, έτρεξαν είς αυτόν, δχι διά νά 
σωφρονισΒώσιν, άλλά διά να μάΒωσι τήν ρητορικήν, 
καί νά κατασταΒωσι δι’ αύτής δημαγωγοί καί δυνά- 
σται τής πατρίδος· ευΒύς άπού ε’φαντάσΒησαν ότι 
ήσαν ικανοί νά πλανώσι τόν άνόητον όχλ.ον μέ τής 
ρητορικής τήν δύναμιν, άπεχαιρέτησαν τόν Σωκράτην, 
ώς λέγει ό Ξενοφών, κ’ έγιναν ό μέν ’Αλκιβιάδης, 
ό πλυον άκόλαστος των δημοκρατικών, ό δέ Κριτίας, 
ό βιαιότερος πλεονέκτης των ολιγαρχικών, εως νά 
κατασταΒη καί τύραννος τής πατρίδος του, Ινας άπό 
τούς Τριάκοντα.

Ή  ρητορική τού Σωκράτους δεν ώμοίαζε τήν ρη
τορικήν τών σοφιστών καί τούτο έξηγεί ποέαν ρητορι
κήν νο:ΐ ό Πλάτων, όταν περιπαίζη τήν ρητορικήν, 
και παραστένη τόν διδάσκαλόν του καταφρονητήν αυτής. 
Πολύ μέρος τού Γοργίου είναι περίγελως τής ρητορικής· 
καί δμως ό πικρός αυτής κατήγορος Πλάτων είς τόν 
Γοργίαν μάλιστα έδειξεν δτι ήτον αύτός μίγας ρήτωρ. 
Τών σοφιστών ή καΒαυτό φροντίς ήτο νά ήδύνωσι τήν 
άκοήν μέ τήν έναρμόνιον συμπλοκήν τών λέξεων, ολίγον 
φροντίζοντες περί τής άξίας ή τής άπαξίας τών λεγο-

/ ' * '  iff· — / « \μόνων, χαι η μακρα εςις της τοιοοτης συμπλοκής τους 
έκαμνεν άληΒείς Αύτοσχεδιαστάς, ώς είναι σήμερον 
οί περίφημοι τής ’Ιταλίας αύτησχεδιασταί. ΚαΒώς 
ουτοι Απαγγέλλουν αυτοσχεδίους μακράς ρήσεις περί 
δ,τι τις ήΒελε τούς προβάλ-ιν, απαράλλακτα καί οί

<» τ» ·
1 8 3 5 . ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩ& ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 155

σοφισταί έλαλοΰσαν χωρίς προπαρασκευήν κάμμίαν 
περί πάσης υποΒέσεως. Ό  Γοργίας ε’καυχάτο, δτι 
ήτον έτοιμος ν’ άποκριΒη είς πάσαν ερώτησιν, κ’ 
έπαραπονείτο, ότι δέν τόν έρωτα κάνεις πλέον τίποτε 
νέον. 1 Ουδείς μέ πω ήρώτηκε καινόν ουδέν πολλών 
¿τών.’ Ή  τοιαύτη δύναμις ένομιζετο ρητορική, καί 
¿πλάνα τόσον ευκολώτερα τόυς άπειρους, καί ε’ςαιρέτως 
τούς νέους, δσον είς έκείνη.ν τού χρόνου τήν περ.οδον 
ίν άπό τά πολλά τής πολιτείας νοσήματα ήτο καί 
ή σπουδαρχία, τήν οποίαν ε’βοήΒα ή δύναμις τού λό
γου, έπειδή έδιδε τήν είσοδον είς τάςε’κκλησίας, δπου 
ή δημαγωγία έπρεπε νά έχη σύμμαχον πολλάκις τήν 
αυτοσχέδιον δημηγορίαν.

Έκαυχώντο, τό χειρότερον, οί σοφισταί, δτι ή ρητο
ρική των είχε τόσην δύναμιν, ώστε ν’ άποδειχνη τό 
συμφέρον άσύμφορον, τό δίκαιον άδικον, τήν άλήΒειαν 
ψεύδος, καί τό ψεύδος άλήΒειαν. Τούτο ώνομάζετο 
* τόν ήττω λόγον κρείττω ποιεϊν·’ άλλ’ έπειδή ή συνεί- 
δησις τούς έλεγ.-ν, δτι τοιαύτη δύναμις είναι δύναμις 
κακούργων άνΒρώπων, τήν ¿προσκόλλησαν καί ταύτην 
είς τόν Σωκράτην, ώς ¿τόλμησαν νά λίγωσι κατ’ αυτού 
δτι έκαμνε τούς νέους ύβριστάς τών ιδίων γονέων, 
φέροντες αύτοί τούς νέους είς τόσην υβριν, Απαράλλακτα 
καΒώς σήμερον τό μάλιστα φΒοροποιόν τής Ειαγγε- 
λικής διδασκαλίας τάγμα τών μοναχών σπουδάζει νά 
άποσπάση τούς νέους άπό τά παραγγέλματα τής 
ήΒικής· καί δμως προσάπτει είς τούς φιλοσόφους, δσα 
κακά έτόλμησεν αύτό κατά τής ήΒικής διδασκαλίας 
τού ’Ιησού, τού οποίου έσφετερίσΒησαν καί τδνομα.

Ή  ρητορική τού Σωκράτους όχι μόνον δέν είχεν, 
ώς είπα, κάμμίαν ομοιότητα πρός τήν ρητορικήν τών 
σοφιστών, άλλ’ ουδέ τήν έδίδασκεν, ώς τήν ¿δίδασκαν 
¿κείνοι. Οί σοφισταί είχαν σχολεία καί μαΒητάς, 
¿κ τών οποίων ε’λάμβαναν άδροτάτους μισΒούς. Ό  
Σωκράτης ούτε σχολείον ήνοιξεν, ούτε μαΒητας έσυνά- 
Βροισε· σχολείόν του έγινεν ή πόλις δλη, καί μαΒηταί 
του ήσαν όλοι οί πολίται, τούς όπο.ους, άντί νά λάβη 
παρ’ αυτών μισΒόν, ¿συμβούλευε νά μεταδίδωσι, καί 
αύτοί άμίσΒως, δ,τι καλόν έδιδάσκοντο άπ’ αυτόν, πα- 
ραγγίλλων προ Χριστού, ό,τι ε’παράγγελλεν ό Χριστός 
είς τούς μαΒητάς του, * Δωρεάν ¿λάβετε, δωρεάν δότε.’

Τού Σωκράτους ή ρητορική ήτον ή άληΒινή ρητορική, 
ήγονν ή δύναμις νά πείΒη τις τους άνΒρώπους είς τα 
δίκαια μέ λόγον Βεμελίωμένον είς τών πραγμάτων τήν 
άλήΒειαν καί φύσιν, καί μαρτυρούμενον άπ’ αυτήν την 
διάΒεσιν τής ψυχής τού λίγοντος. *Αν καί δέν ¿μι
μείτο τήύ καλλιέπειαν τών σοφιστών, είχαν δμως οί 
λόγοι του εν άλλο είδος εΰφραδείας, ήτις ΙπειΒε πολ
λάκις δσους δέν ΙφΒασε νά φαρμακεύση ή γελοία τών 
σοφιστών καλλιέπεια. *Αν άμφιβάλλη τις περί τούτου, 
άς παραβάλη τούς λόγους τού Σωκράτους, είς τα συγ
γράμματα τού Ξενοφώντος, μέ τούς σωζομένους δ̂ ο 
λόγους τού Γοργίου.

Παρά τό παράδειγμα τής Αρετής τού Σωκράτους, 
δύο πράγματα συνήργησαν ακόμη νά κάμνωσι πιΒα-

νούς τούς λόγους του. Τό πρώτον ήτον, ή μίΒοδος 
νά τούς σαφην.ίζη μέ παραδείγματα άπό τά φυσικά 
φαινόμενα, ή άπό τάς τέχνας, γνωστά και είς αυτούς 
τούς όλότελ’ άμαΒείς, καί άπ’ όλους άναντίρρήτως 
όμολογούμενα- μίΒοδος Βαυμαστή, τήν όποιαν είς τάς 
ημέρας μας έμιμήΒη ό περίφημος Φραγκλίνος. Ό  
Σωκράτης ε’λάμβάνε τά παραδείγματα ποτέ μέν άπό 
τήν γεωργίαν, άλλοτε δέ άπό κάμμίαν τέχνην, οΓον 
τών σκυτοτόμων, τών τεκτόνων, τών χαλκίων, τών 
αυλητών, άκόμη καί τών μαγείρων. Καί έπειδή τά 
τοιαύτα επειΒαν πολύ πλέον παρά τήν φλύαρον τών 
σοφιστών ρητορείαν, διά τούτο έγιναν καί αυτά μι’ άπό 
τάς κατά τού Σωκράτους κατηγορίας. Ό  Βρασύτατος 
Καλλικλής τόν υβρίζει άναίσχύντως, ότι είχε καΒημέ
ραν είς τό στόμα του ονόματα τεχνών καί τεχνιτών, 
τά όποία κατ’ αυτόν δέν ήσαν άξια νά προφίρωνται 
άπ’ άνΒρώπους καλούς κάγαΒούς. Τά αυτά τόν ώνεω 
δισαν φοβερίζοντες καί οί τύραννοι, άφού τού έδειξαν 
τόν νόμον, κοινόν, κατά τό φαινόμενον, Νά μή διδάσχη 
κάνεις ρητορικήν, άλλά Βεμίνον άπ’ αυτούς επίτηδες, 
διά μόνην τήν ρητορικήν τού Σωκράτους, τήν οποίαν 
καί μόνην έφοβόύντο. Τό δεύτερον άπό τά όνομασΒέν- 
τα δύο σύνεργά τής πιΒανότητος ήτο καί τό άλας τής 
ειρωνείας, τήν οποίαν ό Σωκράτης ε’μεταχειρίζετσ συ
χνά. Μέ τήν ειρωνείαν ε’πολέμει τήν οίησίν ¿κείνων 
τών νέων, όσοι, χωρίς νά έξεύρωσι τίποτε, ¿νόμιζαν ότι 
ήξευραν πολλά, ή, διότι ήκουσαν τάς ρητορείας τών σο
φιστών, έφαντάζοντο ότι ήσαν αρκετοί νά ρητορεύωσιν 
είς τάς εκκλησίας, καί νά κυβερνώσι τήν πατρίδα των 
μέ τάς δημηγορίας. Παρατήρησε μέ ποίαν ειρωνείαν 
ζητεί ν’ άποσπάση άπό τά πολιτικά τόν Γλαύκωνα καί 
τόν ΕυΒύδημον, έπειδή ε’πρόβλεπε πόσον έμελλε νά 
βλάψη πλέον παρά νά ώφελήση τήν πατρίδα ή άπειρία 
των. Παρατήρησε μέ πόσην έξεναντίας σπουδήν πα
ρακινεί τόν φρόνιμον Χαρμίδην είς τά πολίτικα, ως 
χρέος Απαραίτητον είς τήν πατρίδα, όταν έχη τις καί 
δύναμιν καί Βίλησιν νά τήν ώφελήση, έκ τής οποίας 
κοινής ώφελείας, έλεγ’είς αυτόν, ότι είχε νά προσμένη 
καί τήν ιδίαν του ωφέλειαν. * .Τούτων γάρ καλώς έχον- 
των, ΰύ μόνον οί άλλοι πολίται, άλλά καί οί σοί φίλοι 
καί αύτός σύ ουκ έλάχιστα ώφελήση.’

Άλλ’ όπου μάλιστα ε’μετάχειρίζετο τήν ειρωνείαν, 
ήσαν αί μετά τών σοφιστών διαλέξεις του, δχι άπό 
μίσος κατ’ αυτών· είς τήν ψυχήν τού Σωκράτους δέν 
ειρηκε ποτέ χώραν τό μίσος· άλλά διότι βλεπων ποσΟν 
ήτον όλέΒριος ή διδασκαλία ίων είς τήν νεότητα, άλλο 
μέσον ν’ άποσπάση τόύς νέους άπό τάς παγίδας των 
δέν είχε παρά νά καταστήση παντάπασι γελοίους τους 
έπαγγελλομένους τούτους τής ρητορικής καί (τό έπικιν·. 
δυνωτερόν) αύτής τής άρετής διδασκάλους. Με τό 
άλας τής ειρωνείας Αποκρίνεται είς τόν σοφιστήν Ι π 
πίαν. Μέ τό άλας τούτο πολεμεί τόν Γοργίαν μετρίως/ 
καί σφοδρότερα τόν Πώλον καί τόν Καλλικλέα, διότι 
ήτο καί φανερωτίρα καί πλέον ε’πικίνδυνος τών δύο τούτων 
ή περί τού δικαίου καί άδικου διδασκαλία.— ΚοΡΔΗΣ.
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Ο ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ, a p i ®. 12.

Α ς  έξετάσωμεν έτι μάλλον την έπί των ρευστών ενέρ
γειαν της Αερμότητος. Μεγάλην διαφοράν εύρήχαμεν 
μεταξύ της βαρύτητος του ψυχρόν καί Αερμοΰ ΰδατος- 
Αέλω δε τώρα κάμειν ¿λίγα τινά άπλα πειράματα, διά 
νά εντυπώσω το περίεργον τοΰτο έτι πλέον ίσχυρώς ε’πί 
του νοός σου· διότι 3-έλεις εύρειν ολίγον κατ’ ολίγον 
ύφελιμωτάτας τάς πρακτικά; έφαρμογάς του.

Πρώτον πάντων, χρειάζομαι κομμάτιον λεπτού ύα- 
λίνου σωλήνος, περί τον ενα πόδα μακρον, καί ήμίσεως 
δακτύλου κατά την διάμετρον, κεκλεισμένον είς τήν 
μίαν άκραν, όχι με φελλόν ή κάνέν άλλο τοιοΰτον, άλλ’ 
' Ε ρ μ η τ ι κ ώ ς  κ ε κ λ ε ι σ μ έ ν ο ν .  Πλην ίσως άγνο- 
ίΓς τί σημαίνει ή φράσις αν τη- δΑεν άςσοΰ την έξηγήσω.

Σωλήν, η όποιονδηποτε άλλο σκεύος ύάλινον, λέγε
ται Ε ρ μ η τ ι κ ώ ς  κ ε κ λ ε ι σ μ έ ν ο ς ,  η ¿ σ φ ρ α 
γ ι σ μ έ ν ο ς ,  όταν, του άνοίγματος ΑερμανΑέντος, ό 
ΰαλος διαλυΑη καί συγκόλληση· τό ευφυές τοΰτο σχέ- 
διον ε’φεΰρηκαν οί διαβόητοι παλαιοί Άλχημικοί, καί 
τό μετεχειρίζοντο άδιακόπως όχι μόνον διά νά μην 
ε’ξέρχωνται τά ισχυρά πνευματώδη, η ¿άλλα βαρύτιμα 
περιεχόμενα τών ύάλων των, προς έπίτευξιν του οποίου 
ήρκουν καί οί κοινοί φελλοί, άλλά καί διά νά ε’μποδί- 
ζωσι τούς περιέργους η άτιμους άπό τό νά έξετάζωσιν 
ή κλέπτωσιν αυτά- καθότι έξέτασις η κλοπή ητον αδύ
νατον νά γένη, έκτος άν έκοπταν μέ οξύ ρινίον τούς ύά- 
λους· τό δε κόψιμον φυσικά έπέφερεν άμεσον άνακάλυψιν.

Οί Άλχημικοί έκάλουν τοΰτο Ε ρ μ η τ ι κ ώ ς  κ λ ε ί- 
ε ι ν  η σ φ ρ α γ ί ζ ε ι ν ,  προς τιμήν τοΰ Έρμοΰ, τον 
όποιον έστοχάζοντο Αεμελιωτήν της Αλχημείας· τέ
χνης, κύριον έχούσης σκοπόν την μεταβολήν τών κοινών 
μετάλλων, όποιος ό μόλυβδος καί ό κασσίτερος, είς τά 
πολύτιμα μέταλλα τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ αργύρου- έλέγετο 
δέ τοΰτο μ ε τ α λ λ ι κ ή  ά λ λ ο ί ω σ ι ς ,  άλλά δεν κα- 
τωρΑώΑη ποτέ. μ’ όλους τούς άφιερωΑέντας είς αυτήν 
κόπους κατά τό διάστημα σχεδόν όκτακοσίων ετών.

ΈπρομηΑεύΑην κομμάτιον ύαλίνου σωληνος, περί 
τούς δεκαοκτώ δακτύλους μακρόν, καί ανοικτόν είς τάς 
δύο άκρας· Αέλω δέ τώρα σέ δείςειν πως κλείεται ή 
σφραγίζεται ερμητικώς.

Ιδού ό πνευματόλυχνος, τον όποιον τοσάκις εύρη- 
καμεν ωφέλιμον είς τά πρότερά μας πειράματα- ή ώχρά 
δέ, Αερμοτατη όμως φλόξ αύτοΰ, ταχέως 3-ίλει μαλακύ- 
νειν τόν ΰαλον αρκετά διά τον σκοπόν μας- άπαιτώ νά 
χλεισΑή ό σωλην περί τούς εξ δακτύλους άπό τό εν 
άκρον, ώστε νά τοΰ άπομείνη ενός ποδός μήκος- περί 
τό μέρος λοιπόν τοΰτο περνώ αυτόν έμπροσθεν καί όπι
σθεν διά της φλογός, ώστε νά ΑερμανΑή βαΑμηδόν- 
,διότι, άν αίφνιδίως έμΛ ν ώραν τινά εντός της φλογός, 
σχεδόν είναι βέβαιον ότι ήΑελε ραγίσειν, έξ αιτίας 
της άνίσου έκτάσεως τοΰ έσωθεν καί έςωΑ«ν μέρους, ώς 
f  δη άλλαχοΰ είπαμε ν. ’Εξακολουθώ λοιπόν Αερμαίνων 
τοιουτοτρόπως τόν σωλήνα δι’ έν ή δύο λεπτά, έπειτα

δέ κρατώ αύτόν είς τών φλόγα, π.-ριστρέφων αύτόν μετα
ξύ τών δακτύλων μου, ώστε νά τόν Αερμάνω πανταχοΰ 
κατά τό μέρος όπου επιθυμώ νά τόν κλείσω. "Ηδη 
¿κοκκίνισε καί έμαλάκυνε πολύ- βλέπεις ότι δύναμαι 
νά τόν λυγίσω- άλλά 3-ίλω νά φράξω αύτόν, καί διά 
τοΰτο σύρω ε’λαφρά τάς δύο άκρας τοΰ σωληνος,— ό μα
λακός ύαλος ευκόλως κλίνει, καί συστέλλεται είς την 
τρύπαν του. Έ τ ι κρατώ αύτόν μέσα είς την φλόγα, 
ελαφρά περιστρέφων καί σύρων αύτόν καί τώρα ίδέ πώς 
συνείλκυσα τάς πλευράς τοΰ μεγάλου σωληνος— πολλά 
ολίγον λείπει νά κλείση- άφίνω δέ νά κοκκινίση εξ 
ολοκλήρου- έπειτα σύρων αυτόν έλαφρά, τελειόνω.

Άλλ’ ή άκρα δέν είναι καλώς στρογγυλευμένη- έξέχει 
μικρός τις ύάλου κόμβος, τόν όποιον διά ν’ άποβάλω, 
πυρόνω τό κεκλεισμένον άκρον όλοκόκκινον, έπειτα δέ, 
βάλλων τό άνοικτόν άκρον καΑαυτό μεταξύ τών χειλέων 
μου, φυσώ έλαφρότατα είς τόν σωλήνα,— ό μαλακός 
ύαλος υποχωρεί είς την δύναμιν της πνοής μου, έκτεί- 
νεται, καί ή άκρα στρογγυλεύει, όχι βέβαια τόσον εύ
μορφα, όσον ήΑελε τό κάμειν ό ύαλουργός, άλλ’ άρκετά 
καλά διά τόν σκοπόν μας- όπόταν δέ κρυώση ό σωλην, 
Αέλει πλέον είσΑαι έτοιμος διά τό πείραμα.

Χρειάζεται δέ προσοχή, μη, 3-έσας αυτόν ε'πί ψύχρας 
ε’πιφανείας, τόν ραγίσω- όΑεν τόν βάλλω είς ποτηριον 
μέ τό ¿σφραγισμένον άκρον ¿πάνω, διά νά ψυχρανΑη 
βραδέως είς τόν άέρα. Σφραγίζοντες τόν σωλήνα, έτυ- 
χαμεν καλήν ευκαιρίαν νά παρατηρησωμεν την κακί- 
στην Αερμαγωγικήν δύναμιν τοΰ ύάλου- καΑ’ όλην την 
ώραν έκρατοΰσα τόν σωλήνα μεταξύ τών γυμνών μου 
δακτύλων, καί μ’ όλον τοΰτο δέν ε’κάησαν, ούτε ήΑελα» 
καήν, άν ησαν καί πολύ σιμωτερα είς τό πυρακτωμένο» 
μέρος, τοΰ ύάλου όντος κακοΰ Αερμαγωγοΰ. Εάν ¿κρα
τούσα μετάλλινου σωλήνα είς την φλόγα τοσοΰτον και
ρόν, οί δάκτυλοί μου ήΑελαν καην αύστηρώς,— τοΰ με
τάλλου όντος ε’ξαιρέτου 3-ερμαγωγοΰ, καί διά τοΰτο τα
χέως 3ερμαινομένου άπ’ άκρας είς άκραν.

Ό  σωλην είναι τώρα άρκετά ψυχρός νά χειροααλάσ- 
σεται μέ άσφάλειαν 3έλω δέ γεμίσειν αύτόν μέ ψυχρό» 
ύδωρ, άφίνων κενούς δύο μόνον δακτύλους. Πιάνω τό 
κεκλεισμένον άκρον, καί κλίνω τόν σωλήνα, ώστε ή φλόξ 
τοΰ λύχνου νά 3ερμάνη τόν ύαλον καΑαυτό ύπό τή» 
έπιφάνειαν τοΰ ΰδατος.

Τό σχήμα Α Β άς παριστά- β
νη τήν 3έσιν ταύτην- Α είναι 
ό πυ3μήν τοΰ σωληνος, Β δέ ή 
κορυφή- Γ είναι ή έπιφάνεια τοΰ 
ΰδατος. Τό 3ερμαίνω πολλά 
ολίγον καταρχάς, καί βα3μηδόν 
περισσότερον, έωσοΰ,τέλος, πραγ- 
ματικώς βράζει τό είς τήν ε’πι- 
φάνειαν ίδωρ. Τωρα βράζει 
ταχέως, καί μ’ όλον τοΰτο κρατώ Α 
τήν άλλην άκραν τοΰ σωληνος είς τήν γυμνήν μου χεΓ- 
ρα, καί δέν αισθάνομαι κάμμίαν θερμότητα- τό ίδω·
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ζάτω τής βραζοέσης έπιφανείας είναι τόσον ψυχρόν. 
Ισον ότε πρώτον έχυσα αυτό είς τόν σωλήνα-— πληρο- 
φορήσου τοΰτο, βραδέως περνών τόν δάκτυλόν σου ε’κ τοΰ 
κεκλ-ΐσμίνου άκρου προς τό άνώτερον άκρον- κάμμίαν 
Αερμότητα δέν αίσΑάνεσαι, πλήν άφοΰ πλησιάσης ώς 
Ινα δάκτυλον είς τό βραστόν ΰδωρ.

Άκουσε τώρα τήν αίτ αν τούτοι. Τό βράζον Αερ- 
μόν ΰδωρ είναι ¿ίδικώς έλαφρότ.ρον τοΰ ψυχροΰ ΰδατοε 
-καί διά τοΰτο πλέει ε’πί τής έπιφανείας, ώς ήΑελε πλεύ- 
σειν φελλός ή άλλη τις έλαφρά ουσία- τό ΰδωρ μόλις 
είναι Αερμαγωγόν- ό υάλινος σωλην είναι Αερμαγωγός 
κάκιστος- αί τρεις δέ αύται π ριστάσεις συντρέχουν νά 
Ιιατηρώσι ψυχρόν τό υπο/.άτω ΰδωρ.

Έάν τό ΰδωρ ήτο Αερμαγωγόν, η’Α’λαμεν έμπορεΐν 
νά βράζωμεν όλα τά τοΰ σωλήνος περιεχόμενα, είς τήν 
κορυφήν έφαρμόζοντες τήν Acpμότητα, ε’π.ιδή (ώς λε
πτομερέστερου Αέλομεν ε’ξετάσ ιν μετέπειτα) οί Αερμα· 
γωγοί τό άφίνουν νά όδεύη κατά πάσαν διεύΑυνσιν 
¿νω, κάτω, καί πλαγίως, μέ τήν αυτήν ευκολίαν άλλ 
¿μπορώ νά Α.ρμα'.νω πολλήν ώραν τήν έπιφάνειαν, μά 
λίστα δέ πραγματικώς νά άνάψω ε’π’ αυτής πΰρ, καί 
Ιμως ποτέ νά μή Αερμάνω ή βράσω τό υπο-.άτω ΰδωρ.

Ιδού υψηλόν ποτήριον σχεδόν πλήρες ψυχροΰ ΰδατο;- 
χύνω επ' αυτοΰ ώς δύο δακτυλήΑρας πνεύματος τής 
τερμινΑίνης, τό όποΰον, έλαφρότ.ρον τοΰ ΰδατος ον 
¿πιπλέει είς τήν έπιφάνειαν- άναφλέγω τώρα τήν τερ- 
μινΑίνην μέ κομμάτιον άναμμένου χαρτ ου, καί ico ύ 
έχομεν φλόγα, καί ίσχυράν φλόγα, πραγματικώς κα- 
«υοαν έπί τής έπιφανείας τοΰ ΰδατος, καί Αερμαίνουσαν 
«ιτό, ώς κατά τό πρώτον μας πείραμα, ένω μένει ψυ
χρόν τό υποκάτω ΰδωρ.

Ά ς έπανίλΑωμεν τώρα είς τό ΰδωρ τοΰ σωλήνος- εάν 
κρατΰμεν αυτόν άπό τήν κορυφή», καί βάλωμεν τήν 
φλιγα τοΰ λύχνου είς τόν πυΑμένα, τί Αέλει συμβήν; 
Τό είς τόν πυΑμένα ΰδωρ Αερμαινόμενον γίνεται ε ί - 
Ι ι κ ώ ς  έ λ α φ ρ ό τ ε ρ ο ν ,  καί διά τοΰτο άναβαένει- 
ψυχρότερον ΰδωρ κ α τ α β α ί ν ι ι ,  Αερμαίνεται, καί 
Αναβαίν.ι ώσαύτως- ή άνάβασις δέ καί κατάβασις 
αΰτη έξακολ,ουΑεΓ, έωσοΰ νά βράση τό ΰδωρ, καί νά έξέρ- 
χεται άτμός.

Σχεδόν ήρχισε» ή βράσις τοΰ ΰδατος, καί δέν έμπο
πλ'ον νά κρατώ μέ τούς δακτύλους μου τόν σωλήνα 

διότι είναι πολύ Αερμός- άλλ’ άφαΰ βάλω παχεΓαυ 
μαλλίνην χ  ιρίδα, ήτις είναι κακός Αερμαγωγός έμπο 
-|ώ νά κρατώ αυτόν χωρίς δυσκολίαν, άκόμη καί ό α > 
τό ΰδωρ βράζη μέ ταχύτητα, ώς Αέλει γένειν μετ’ ολι- 
-γας στιγμάς.

Οΰτω λοιπόν Αερμαίνομεν τό ΰδωρ είς χύτρας καί 
λέβητας, κτλ., όχι διά τής Αερμαγωγιμής, άλλά διά 
τής μ ε τ α β α.τ ι κ ή ς αυτοΰ δυνάμ^ως, ητις βάλλ.ται 
ας ένέργ.ιαν διά τής εφαρμογής Αερμότητος είς τόν 
τυΑμύνα τών τοΰ ΰδατος περιεκτικών άγγείων. Μ’ 
'λλας λ έξεις, ή Α^ρμότης δέν μετα°αίν ι άπό τό κάτω 

ί.ίρώμα τοΰ ΰδατος είς τό άνώτερον- άλλα τό κάτω στρώ

μα, Αερμαινόμενον, άναβαίνει διά τήν ειδικήν αύτοΰ 
έλαφρότητα- καταβαίνει δέ τό άνωτ’ρω ψυχρότερου, τό 
όπο'ον Αερμαινόμενον άναβαίνει ώσαύτως, έωσοΰ νά 
ΑερμανΑή όλον τό ΰδωρ.

Ο ΠΡΟΒΑΤΟΦΑΓΟΣ ΙΝΔΟΣ.
Προ τιυων χρόνων ύπήρχεν άνΑρωπος είς τάς Άνα- 

τολικας Ινδίας, όστις, περιερχόμενος έπεδείκνυε τήν 
εκτα.-.τον αντοΰ ορεξιν, καί άπληστου άδηφαγ αν. Λε
πτομερή έκΑεσιν μιΤς τών παραστάσεων τοίτων έκοινο- 
ποίησεν είς τήν Βασιλικήν Ασιατικήν Ακαδημίαν 
"Αγγλος αυτόπτης, ε’κ τής όποιας έρανιζόμεΑα τά 
εφεξής.

’Ενωρίς το πρωΐ, συνωδευμένος μέ τόν πνευματικόν 
αύτοΰ πατ'ρα ό Προβατοφάγος, έφάνη έμπροσΑ^ν τοΰ 
συνηγ κίνου πλή3ους. Είχε μαζη δύο ζωντανά πρό- 
βα τα- μετά σύντομον δέ πρός τόν λαόν δημηγορίαν, 
-πεσε κατα τοΰ πρώτου προβάτου, πιάσας τό δίρμα μέ 
:ο ύς όδοντας αυτοΰ- άφοΰ δέ πρός ολίγον έβσσταξεν 
α τό τοιουτοτρόπως, τοΰ ¿γύρισε τήν κεφαλήν, καί τό 
ερριψε καταγής επί τών νώτων. Είς τήν Α’σιν ταύ- 
την έκρατοΰσε τό ζ~ον, έωσοΰ μέ τούς όδόντας μόνον 
σχίσας ήνοι'ίεν αυτό, άφαιρ'σας τό δέρκα έκ τής πλευ- 
ρ -.ς μέχρι τοΰ στήάους- ε’ξ'βαλε τότε τά έντόσΑια, καί 
εμπηξε μέσα τήν κεφαλήν διά νά πίη τό αίμα. Είς 
τοΰτο ένησΛολή3η ?ν ή δύο λεπτά- επειτα δ’ άπ έσυρε 
τήν κεφαλήν, αίμο.ταγή, καί έστρεψε τριγύρω τούς 
όφΑαλμούς μ’ έλπδα χειροκροτήσεως, Αέαμα παριστά- 
νων άγριωτατον. Επομένως άφηρεσε τό έπιλοιπον τοΰ 
δ'ρματος, διεχώρισε τάς πλευράς, έςήρΑρωσε τά μέλη, 
καί άπ’σπάσε τήν κεφαλήν άπό τόν τράχηλον ταΰτ* 
συνα3ρο-ίσας, έτριψεν αιτά με χώμα, λέγων οτι τοιου
τοτρόπως ¿ξήραινε τό αίμα, καί μέ περισσοτεραν ευκο
λίαν άπίσπα τό κρ’ας άπό τά όστά καί τά νεΰρα, Κα- 
τ ’φαγε δέ πίν μέρος τοΰ προβάτου, μεΑ’ όλης τής άκα- 
άαρσιας χα’ τοΰ άπομείναντος έκεί χώματος, χωρίς τόν 
έλά ιστόν δισταγμόν. Τέλος τοΰ δράματος ήτον ή 
συνάδροισις φύλλων ικανών τοΰ φυτού Μαδάρ*, τά όπο“#  
έμάσσησε μεν, άλλά κατέπιε μόνον τον άπ’ αιτά ρύοντ# 
γαλακτώδη χυλόν, ’Ενώ κατεγίνετο είς τήν εργασίαν 
ταέτην, ήτις δέν διήρκεσε πολλά λεπτά, έκάΑητο κα
ταγής. ΣηκωΑείς μετέπειτα, ώμίλησε πρός τούς Απα
τας. λέγων ότι, άν ήΑελαν, ήδύνατο νά καταφάγη καί 
δεύτερον πρόβατου.

Ό πνευματικός αυτοΰ πατήρ, μετά τοΰ όπο’ον πολ
λούς-χρόνους είχε συνοδοίποοήσ.ιν, ήτο μεγαλόσωμος, 
λεπτός, έκατονταετής γ ρων, μελαγχροινότατος, καί 
σχεδόν πολιοτριχος- τάς τρίχας τής κεφαλής του είχ*

* 'Η  ! Α Λ χλη τ1ιά ί γ ιγ α * -τ ία  α / ϊν ί'α ν ο λ ό γ ω ΐ'. Οί I ι δ ο ι  μγ- , 
Λ ν τ η *  ¿ ί  Λ ο λ λ α  ιαματιχή*', χα- μ < * 7 . ι ι τ α

τ.-<» μ ν ρ μ , η χ ί ω ρ  χ α . .  α λ λ ω μ  έ ξ α ι  β η μ ά τ ω ν .  Ι '- ρ α ρ -  .  

ιο ζ ο ι> »  τ ό »  γ α λ α * τ ω δ »7 α υ τ ή ί  κ ν λ ό » ,  υ - , τ ί ς  ¡ . ί ι ι  ό ψ β ο τ ω ;  ά « ’ ο λ α  τ ά  

'¿έρη τσυ  ^>υτου οτα» ή Α>πα*'.αΟ α' η ς  τ  ή» ιμ ίν τρ  ,
ο  Π ρ ο β α τ ο ^ ά γ ο ί  ΐ ^ Α ι ν  ο τ ι  "τρωγ^τ αυτό» 0) ;  ^ριτϊυτιχ»»^



ΑΥΓΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜ ΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. ’Οχτώ.

«εριτυλιγμένας ε’ν είδει κεφαλοδέτου, ενώ ή γενειάς 
αυτού, άπλεκτος ούσα, έφ3ανε μέχρι ε’δάφους' άλλα γενι 
κώς τήν είχε πλ,εγμένην, έκράτει δε την κάτω άκραν 
Λυτής εις μίαν χείρα μετά κομβολ,ογίου, εις δέ την άλ
λην, μακράν βακτηρίαν.

Ό  Πρόβατοφάγος ήδύνατο συνή3ως νά καταφάγη 
δυο μικρά πρόβατα- οσάκις δ’ έτρωγε τδ πρωί' εν προ- 
βατον, ε’δειπνβΰσε τδ έσπ'ρας κατά τδ συνήψες. Έφαί.- 
νετο ισχνότατος, καί δυνάμε3α ευλόγως νά συμπερά- 
νωρι,εν ότι είχε τήν όρεξιν ήσ3ενημένην, καί ότι ή πο 
λυφαγία εμπόδιζε την τροφήν του.

ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

Ε μ ιιΟΡΕΙ τις νά είπη ότι δεν υπάρχουν ποσώς 
ίστέρες, διότι ε’νίοτε βλέπομεν νά πίπτωσι τά μετέωρα 
τά  όποία πρδς καιρδν ε’φα νοντο άστ'ρες ; ΈριπορεΓ νά  
είπ η  ότι τά ά ν3η  τών δένδρων ποτέ δεν καρποφορούν, 
διότι πολλά εξ αϊτών πίπτουν, ή ότι δεν γ ίνετα ι ποτέ 
καλός καρπός, διότι πολλοί ραρποί, κατά τό ε’ξωτερικόν 
καλοί, είναι α ς  τό ένδον σαπροί ;

"Οχι μικροτ ρα μωρία, είναι τό νά λίγη τις, ότι δεν 
υπάρχει εις τόν κόσριον άλη3ινή 3-ρησκεια, διότι πολλοί 
άπό τους όσοι α. τήν ε’παγγίλλονται άποστατοΓν, καί 
τέλος φαίνονται κατά την καρδίαν υποκριταί. Δυ ατα' 
τις νά είπη, δτι ιατρικόν τι δέν προξενεί καλόν ε’πειδη, 
μολονότι 3-εραπευιι τήν 3έρμην, οέν δυναμόνει δχως ε’ν 
άκαοεί τόν πάσχοντα ; ’Επίσης άτοπον καί μωρόν ιί- 
ναι νά λίγη τις, οίτι ή 3ρησκεία δέν κάρινει τους οπα
δούς αυτής καλητίρους, διότι δέν τελειοποιεί ευ3υς, 
ουδέ καάιστάνα αυτούς ίσαγγίλους. Τά πολλά ψευδή 
καί κίβδηλα φαινόριενα εις τόν κόσμον, άντί ν’ άποδ.ι- 
κνυωσιν ότι δέν υπάρχει 3ρησκεία, άποδ. ικν.ουν όχι 
μόνον ότι τωόντι υπάρχει, άλλά καί ότι είναι πολυτι- 
μοτάτη- διότι κάνείς βέβαια δέν λαμβάνει τ*ν κόπον 
νά νοάευση πράγμα, όλως άνύπαρκτον, ή μηδεμ'αν εχον 
τιμήν. Κάνείς δέν κάρινει ψευδείς λί3ους ή ψευδή 
χώρ.ατα, ριολονότι όχι ¿λίγοι κάρ.νουν ψευδείς μαργα- 
ρίτας καί άδάμαντας. Έάν δέν ήσαν άλη3ή νομί
σματα. ποτέ βέβαια δέν ή3ελαν είσ3αι ούτε κίβδηλα. 
Καί ούτως, ε’άν δέν υπήρχεν άλη τής 3-ρησκεία, δέν 
ή3ελεν είσ3αι ουτε ψευδής. Ποτέ δέν υπάρχει τό εν 
χωρίς τό άλλο, κα3ώς ή σκιά δέν υπάρχει χωρίς ουσίαν. 
*Οστις λοιπόν απορρίπτει τήν Χριστιανικήν 3ρησκειαν, 
διότι κάποτε «ί υποκριταί λαμβάνουν τό όνο « καί τό 
σχήμα της, φέρεται με τήν ιδίαν άναισ3ησαν, κα3ώς 
καί όστις ¡ίίατ ι τό χρυσίον ρ.αί τούς άδάμαντας εις τό 
«ΰρ, διότι κάποτε τό χρυσίον καί οί άδάμαντες ε’κι- 
βδηλεύ3ησαν.

Ά ν  ό Χροστιανισμός ηναι απάτη, ώς λ'γουν οί άπι
στοι, είναι τωόντι ευλογημ'νη άπάτη, καί όστις προσ- 
π α 3 ε ί  νά την άφανίση είναι έχ3ρός τοΰ άν3ρωπνου 
φίνους. Ά ν  ήναι άπάτη, μάς διδάσκει μ ’ δλ ον τούτο 
να  διάγωμεν σωφρόνως, δικαίως, καί ευσεβώς, ν’ άγα·

πώμεν τόν Πλάστην μας ε’ξ όλης καρδίας, καί τόν πλη
σίον μας ώς έαυτοίς. Ή το ποτέ είς τόν κόσμον άπάτη, 
ή όποία κα3ωδήγει τούς άν3ρωπους ν’ άγαπώσι, νά- 
συγχωρώσι, καί νά δέωνται υπέρ των ιδίων ε’χ3ρών, 
νά τούς άποδίδωσι καλόν αντί κακού, νά προβιβάζω- 
σι κατά δύναμιν τήν δόξαν τοΰ Θεού καί τήν ευδαιμ*- 
ν.αν τοΰ πλησίον ;

Ποΰ εύρέ3η ποτέ άπάτη. ήτις, όπου καί άν εισχώ
ρηση, γέννα ταπεινήν, πραείαν, φιλάν3ρωπον, καί ειρη
νικήν διά3εσιν, καί ήτις, άν υπήρχε παντοΰ, ή3ελε0 
άποδιώξαν τούς πολέμους, τά άμαρτήματα, καί τήο 
ά3λιότητα άπό τόν κόσμον; Ποίος ε’γνωρισε ποτέ 
ίπάτην, ήτις δίναται όχι μόνον νά μάς παρηγορη όδεύ- 
οντας εις τήν κοιλάδα ταίτην τοΰ κλαυ3μώνος, άλλά 
καί νά μάς συνοδευση εως εις τόν 3άνατον, καί νά μάς 
βοη5ήση νά 3ριαμβείσωμεν κατά των 3λίψεων καί 
τής ¿δίνης αυτού; Ά ν  λοιπόν ή άπάτη δίναται νά 
κατορ3ωση όλα ταΰτα, είς ταίτην τήν άπάτην άς 
ζώμεν, καί είς ταίτην άς άποΰάνωμεν, επειδή τί περισ
σότερον ε’μπορεί νά κάμη ή άλή3εια ;

AI ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗ Σ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΕεΕΛ-Λ)Ν ιΈΣ άπό τήν διώρυγα Μενοίψ,— λέγει 
περιηγητής Γάλλος,— καί άναβαίνοντες τόν Νείλον, 
ίδαμεν άριστερό3εν τήν κορυφήν τοΰ όρους Μογαττάμ, 
καί δεξιό3εν τούς υψηλούς άμμώδεις λόφους τής Λιβύ
ης. Πάραυτα. είς τό κενόν διάστημα, τό διαχωρίζο» 
τάς δύο αιτάς των ορίων οειράς, έξη- οίξαμεν την κορυ
φήν των πυραμίδων- άπείχαμεν δέ υπέρ τάς δίο λευγας. 
(ίατά το διάστημα τοΰ πλοός, διαρκέσαντος οκτώ σχε
δόν άκόμη ίρας, έμενα ε’πί τοΰ καταστρώματος διά νά 
5-εωρώ αυτούς τούς τάφους· ε’φαίνοντο νά μεγαλίνωσι 
• αί νά άναβαίνωσιν είς τόν ο ρανόν, καθόσον ε’πλ.η- 
οιάζαμεν. Ό  Νείλος, ό οποίος τότε ήτον ώς μικρά 
3άλασσα, ή των άμμων της ε’ρήμου καί τής δροσεράς 
χλόης άνάμι'ις. οί φοίνικες, αί συκάμινοι, οί 3όλοι, τά 
τζαμ α καί οί μιναρ'δες τοΰ Κάιρου, αί άλλαι μακρυ- 
νώτεραι πυραμίδες, ε’κ τών όπο ων ό ποταμός ε’φαίνετο 
νά ε’ξίρχεται ώς εκ τών άπειρων αυτοΰ δοχείων ολα 
ταΰτα ε’σχημάτιζαν 3ίαν ε’κ τών ¿.ραιοτάτων ε’πί γης. 
. . . .  Ευχάριστο’μην πολύ μάλλον νά στρέφω πρός 
τά έξω τά βλ'μματά μου, καί νά 3αυιμάζω άπό τά ύψη 
τοΰ φρουρίου τό ευρίχώρον 3ίαμα, to οποίον ¿παρουσίαζα
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μακρό3εν ό Νείλος, οί αγροί, ή έρημος, καί αί πυρα
μίδες· έφαίνετο ώς νά ήγγίζαμ-.ν είς ταίτας, μ.ολονότι 
άπείχαμεν τέσσαρας λεύγας. Μέ τόν όφ>3αλ.μόν γυμνόν 
.έβλεπα εντελώς τά διάφορα τών πετρών στρώματα, καί 
-τήν κεφαλήν τής Σφιγγός, ε’κ τής άμμον ε’ςερχομίνην" 
μι τηλ.εσκόπιον ¿μετρούσα τούς βα3μούς των γωνιών 
τής μεγάλης πυραμίδος, καί διέκρινα τούς οφθαλμούς, 
ίό στόμα, καί τά ωτα τής Σφιγγός· τόσον οί σωροί 
βύτοί είναι τερατώδεις.

Ύπήγαριεν άκολοί3ως είς τήν νήσον 'Ρόδαν, τήν 
¿ρχαίαν Έλεφαντίνην· ε’ςετάσαμεν δέ τό Νειλομίτριον, 
είς τό μέσον τών ε’ρειπίων οικίας Μωαμε3ανικής. Εν- 
ρισκόμε3α τωρα πλ.ησιέστατα τών πυραμίδων. Έ κ τής 
¿ποστάσεως ταίτης ε’φαίνοντο ύψους άμετρήτον πρασί
νους δ’ άγρούς, φοίνικας καί συκαμίνους, πίριξ έχουσαι. 
ίμοίαζαν οικοδομάς κολοσσαέας, ε’κτισμίνας είς κήπον 
μεγαλοπρεπή. Τό φώς τοΰ ήλ'ου, 3αυμάσιόν τινα εχον 
ίλ.αρότητα, ε’χρωμάτιζε τά κατάςηρα βοννά, τάς άμμους 
σής Λιβίης, τόν μ,ακρυνόν ορίζοντα, καί τήν πεδιάδα 
τών μνημάτων. 'Άνεμος δυνατός ώ3ει τά μικρά λευκά 
νέφη πρός τήν Νουβ'αν, καί ε’ρρυτίδονε τοΰ Νείλου τήν 
βόρυχωρον επιφάνειαν. Ή  Αίγυπτος μ’ε’φάνη ό ώραιό- 
τερος ε’πι γής τοπο;· μ’ άρίσκονν καί αί περικυκλοΰσαι 
#ότήν έρημοι, αί είς τήν φαντασίαν απειρίας άνοίγουσαι 
στάδιον.

Ο ΨΙΤΤΑΚΟΣ.
Το γ'νος τών ψιττακών περιλαμβάνει έκατόν έβδο- 

μήκοντα περίπου είδη. "Ολα τα είδη ταυτα αχμαζονν 
ίίς  3ερμά κλίματα, άλλ’ έκτυίνονται πολύ μάλλον  ̂παρ’ 
Ισον εστοχάζετο ό Βυ^φών, ότε Λ.ρίώρισεν αυτά^ει’ς 
23 εκατ'ρω.3εν τοΰ ίοημερινβυ" καλοτι γνωστόν είναι 
ίτι φ3άνουν ρνέχρι τοΰ Μαγελ.λ,ανικβΰ Πορ3ριοΰ προς 
νότον, καί προσέτι ίύρίσκβνται είς τους αιγιαλ.ους τής 
Βανδιεμενής Γης- ό δέ ΚβροΆαίος ψιττακός τών ’Ηνω
μένων Πολιτειών προχωρεί εως τήν 4ΰ«ν μοίραν βορείου 
πλάτους. Ό  Ονίλσων ίδεν αυτούς, τόν μήν» Φεβρουά
ριον, επί τών όχ3ών τοΰ Όχίου, είς καιρόν χιονοβόλον. 
πετομένους τηδε κάκείσε, ως αί περιστεραι, και μεγα
λοφώνως κράζοντας. Αλλοτε ίδεν αυτου^, περι τα 
τριάκοντα μίλια ύπεράνω τών εκβολών τοΰ ποταμο. 
Κεντυκίου, ένω ήρχοντο πολυπλη3εις δια του οασους 
κραυγάζοντες, περί τήν μιαν ωραν μεχα την ανατολήν

τοΰ ήλιου, διά νά πίωσι τό αγαπητόν αύτών άλμυρό>
ff τ»υοωρ.

Οί ψιττακοί συνοικοΰν κατά οικογένειας, καί σπα* 
νίως πλανώνται μακράν αί κοινωνίαι αυται δυσκόλω-ς 
προσδέχονται ξένον, άν καί μεταξύ εαυτών ζώσι με 
ακραν αρμονίαν. Άγαποΰν νά ξύωσιν άλλήλων τάς 
κεφαλας καί τούς τραχήλ.ους· όταν δέ κοιτάζωσι, συμ
μαζεύονται όσον τό δυνατόν, τριάκοντα ή τεσσαράκοντα 
διανυκτερε.'οντες κάποτε είς τήν κοιλ.ότητα ενός δίν- 
δρου. Αυτοΰ κοιμώνται, 3έσιν Ι'χοντες κατά κάάετον, 
ίς τα πλάγια προσηρτημ'νοι άπό τούς όνυχας καί τά 

ράμφη. Ύπ.ραγαπώσι δέ τόν ύπνον, καί σύρονται 
πολλάκις τής ημέρας είς τάς τρύπας αυτών διά νά τόν 
άπολ.αύωσι.

Ί ροφήν κυριωτέραν έχουν οί ε’λεύ3εροι ψιττακοί νωπά 
κλωναρια, τρυφερούς βλαστούς, οπώρας, γεννήματα, 
καί κάρυα, τά όποία μετά πολλής έπιτηδειότητος ανοί
γουν. Γνωρίζομεν ότι ήμεροι όντες τρώγουν σχεδόν 
πάν ό τι τους προσφερ.3ή· παρετηρη3η όμως ότι ουσίαι 
τινές, ώς όρεοσέλινον παραδείγματος χάριν, αύτινες δέν 
επενεργούν αίσ3ητώς είς άλλα ζώα, είναι είς τούς ψιτ
τακούς φάρμακα 3ανατηφόρα. Είς τά προσφιλή αύτών 
καταγώγια, τά δάση, συνα3ρο;ζονται παμπλη3εί, καί. 
προξενούν όλε3ρον διά τής μεγάλης ποσότητας τοΰ φα
γητού, τό όποίον καταναλίσκουν όχι μόνον πρός διατή- 
οησιν εαυτών, άλλά καί πρός ευχαρίστησιν τής όλε3ρο- 
μανίας εκείνης, διά τήν όποιαν, καί είς τήν ήμερον 
αυτών κατάστασιν, τόσον είναι γνωστοί. Αί τρανοί 
κραυγαί τών κοπαδίων τοίτων άκούονται μακρότατα, 
έπόταν ζητώσι τό τελευταίον δείπνον προ τής δύσεων 
τοΰ ήλίου. Διά τών κραυγών όμως νου3ετείται ό γεωρ
γός νά μεταχειρισ3η μέσα τινά, ώστε νά ε’μποδίση τά 
ε’ξολ,ο3·ρευτικά ταΰτα πλή3η τοΰ νά κα3ίσωσιν είς τού^ 
νεοσπάρτους αγρούς του, όπου είς βραχύ καιρού διά
στημα δέν ή3ελαν άφήσειν ούτε ίχνος γεννήματος.

Ή  παρά τοΰ Ουίλσωνος διδομένη περιγραφή τ<*Γ 
Καρολίνα-ου ψιττακού πιθανόν νά εφαρμόζεται καί είς 
χλλ.α πολλά ιϊδη, τά όποία δέν παρετηρή3ησαν είς 
την άγρίαν αύτών κατάστασιν ύπό τόσον είδήμονος π», 
ρατηρητοΰ. ‘"Ολως εναντίον είναι τό κομψόν αυτών 
πέτασμα άπό τό μεταξύ τών κλάδων χωλόν βάδισμα*. 
Πετοΰν ομοιότατα μέ τήν άγρίαν περιστεράν, κατά σώ
ματα πεπυκνωμίνα, καί με ταχύτητα μεγαλωτάτην, 
τρανήν άφίνοντες καί βιαστικήν κραυγήν. Ίπταντα* 
όί ποτέ μεν κατ’ ευ3υίαν, άλλά συνη3έστερον κυκλοει- 
δώς, πολυποικίλας κομψάς καί οφιοειδείς στροφάς κόώ 
μνοντες, ώσάν δι’ ευχαρίστησιν.*

Είδη τινά κτίζουν τάς φωλεάς επί τών υψηλότατων 
δένδρων. Σύγκειται δέ ή φωλ-εά άπό ξυλάρια καί τρυ
φερούς βλαστούς, συμπεπλεγμέ^α μέ τέχνην εξίσου καί 
στερεότητα. Τά λοιπά, καί ταΰτα είναι τά πολυπλη- 
3έστερα, ε’κλίγοsjv τούς κορμο’ς κοίλων δένδρων. ’Εκεί 
συσσωρεύουν χώμα. καί διατάσσουν χόρτον καί τάς ίνας 
τών ριζών, με τά ίδια των πτίλα καλύπτοντες τό Ινδό»·
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τερον. Ή  θήλεια  γέννα άπδ ο'ο  εως τέσσαρα ωά, 
κ ά θη τα ι δ’ ε’π ' αυτών μ ετά  μεγάλης  σταθερότητος, 
ενω ό άρρην στέκει ολίγον άπομεμακρυσμένος της  φω- 
λεάς, εις δλας τάς χρείας της εταίρου του προσέχων.

Περί του είδους της παιδευσεως, την οποίαν ε’πιδέ- 
χοντα ι οι ψιττακοί, αρμόζει να σημειωσωμεν ολίγα 
τίνά  ε’ν τα ίθ α . Μανθάνουν να ό μ ιλ 'σ ι, καί δόνανται 
να ε’νθυμώνται καί να ε’πανα) αμβάνωσιν ίκανωτάτην 
σειράν λέξεων. ίΐρο 'ρχετα ι δε τοίτο άπδ βεβιασμένηυ 
της φωνής τροποποέησιν, την όπο αν άποκτώσιν άκο ον- 
τες τάς α ιτά ς  λέξεις η σωνάς συχνάκις ε’παναλαμβα- 
νομένας’ τα ίτα ς , διά του μιμ η τ ικο ί  ένστ γματος, το ί 
κοινού μέν προς δλα τά ζώα, ισχυρότερου δέ ίσως άνε- 
πτυγμένου εις τον ψιττακόν παρ εις τά  πλειότερα τών 
άλλων, δ ίναντα ι καί νά ε’νθυμώντα ι. Ά λλα .  τά  δια 
της γλώσσης τα ίτη ς  έκφραζόμ^να α ισ θ ή μ α τα  η φρονή
μ α τα  άγνοοίν α ϊτο ί παντάπασ ι. Πολλάκις άκο'ομεν 
ψ ιττακούς εις την εξαψιν τοΖ θυμοί, δστις συχνά τους 
κυριεύει, νά μ ε τα χ ε ιρ ίζο ντα ι  τάς α ιτά ς  φιλικάς φρά
σεις, αίτινες, όταν ηναι γαλήνιοι, φαίνονται νοημονέ- 
στατα ι καί αρι οδιωταται, ε’πειδή κοινώς δίδονται ώς 
αποκρίσεις είς στενώτατον ε’ρωτήσεων κίκλον.

Δ Τ Ν Α Μ Ι Σ  Τ Ω Ν  Α Ν Θ Ρ Ω Ι 1 Ι Ν Ω Ν  Μ Υ Ω Ν Ω Ν .

Ο  Ρ ο β έ ρ τ ο ς  Φραγκίσκος Δαμιένς, ό  ζη ττσ α ς  ν ά  

ίο) οφονήση τον Λοδοβίκον ΙΕ*, το 1757, άφοΰ υπ 'φε- 
ρεν άνηκοίστους βασάνους, κατεδικάσθη νά σ πασθή  
είς τίσσαρα μερίδια υπό τεσσάρων ίππω ν. ’Αλλά, μο
λονότι κατέθεσαν ολην αυτών την δίναμιν, κατά τέσ- 
σαρας διευθύνσεις σίροντες τά  μέλη « .τ ο ί διά π  ε ν - 
τ η κ ο ν τ α  λεπτά , οί μυο'νες, μ ’ δλον τοΤτο, δεν άπε- 
σπάσθησαν ε’κ τ~ν συνδ'σμων αυτώ ν ζώντος δέ αυτοί 
άκόμη, ήναγκάσθησαν οί δήμιοι να κόψωσι με μάχα ι- 
ραν τους τίνουτάς του, ώστε νά ε’κ πληρώ θ  η ό νόμος, ό 
4πό*ος διελάμβανε νά χωρισθη είς τεταρτημόρια τδ 
σ~μα το ί έγκληματίου. Αυτό τοΓτο έγινε καί ώς προς 
Τον 'Ραυελλάκ, τον δολοφόνον του Ερρίκου Τετάρτου.

- των ίππω ν μη δυνηθεντων νά διαμελίσωσι τδ σώμα το7 
Ιγκληματίου.

Ο  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  είναι τδ μόνον ζ ώ ο ν ,  τ δ  οποίον γεν- 
ναται γυμνόν, καί τδ όποιον ε’μπορεί νά ε’νδίετα ι. Α ίτη  
4ε είναι μ ία  ε’κ -τών ιδιοτήτων, όσαι καθιστάνουν αιτδν 
ζ ϊ ο ν  παντός -κλίματος καί πζσ ης το ί ε’νιαυτοί ώρας. 
Τών σκεπασμάτων αυτοί την θερμότητα ή ε’λαφρότητα 
διίναται νά προσαρμόζη είς την θερμοκρασίαν της κα
τοικίας του. Ά ν  εγεννάτο μέ δ 'ρμα  επί τών νώτων 
«ύτο ί, μολονότι ήθελε τδν χρησίμευαν είς υψηλά π λά 
τη , ί,θελε καταπι'ζε ιν  α ιτδν  διά  το7 βάρους καί της 
θερμότητας, όσον ε’πρόβαινεν εις τδν ισημερινόν.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ φιλία ομοιάζει την καλήν υγείαν, της 
ί π ·  ας γενικώς τότε μόνον α ίσ θα νόμ εθ α  την άξίαν, 
Ιτ α ν  χάσωμεν « .τ η ν

Ο Γ ε ρ μ α ν ί α ς  αϋτοκράτωρ Φραγκίσκος Α '. Ικαμ* 
τδ 175S μεγάλην κυνηγετικήν ε’κστρατείαν· οί κυνηγοί 
ήσαν είκοσιτρείς, ε’κ τών όποιων τρείς κυρίαι· ε’κράτηστ 
όέ ήμ 'ρας δεκαοκτώ. Έφονευθησαν ζώα 47 ,950 , συν- 
ιστάμενα έχ  19 δορκάδων, 77 ελάφων, 10 άλωπέκων, 

8 ,2 4 3  λαγωών, 13 ,515  περδίκων, 9 ,4 9 9  φασιανών, 
114 κορυδαλών, 353 όρτυκων, κτλ., κτλ. Ό  αυτοκρά- 
τωρ ώρριψεν 9 ,789  [ ο'.άς, ή δέ άδελφή του πριγκίπίσσα 
Καρλοττα, 9 ,010 . 'Ολόκληρος ό αριθμός  τών βολών 
ητον 116 ,209 .

Κ α τ α  τους νεωτ'ρους υπολογισμούς, τους είς τά ς 
εφημερίδας της Στοχόλμης  περιεχομ'νους, ό πραγμ α
τικός πληθυσμός της Σ βεκίας ουμποσοώται είς 3 ,025 ,- 
140 ψυχάς· ήτοι, ε γ ιvcV αόξησις Ινδς πέμπτου μετά 
την είς τδν θρόνον άνάβασιν της π- ροίσης αυτοί με- 
γαλειότητος.

Η  ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ τών ε’φημερίδων της Βιέννης είναι 
ώςάκο-ουθως· ’Ε πίσ ημος Έ φημερίς, 2,600· Άουστρι- 
ακδς Π αρατηρητής, 6 0 0 ' Ό  Ά ετδς, 270 ' Θεατρική 
Εφημ.ρίς, 1 ,300 ' ’Αστείος, 450· Έ φημερίς της Βιέν

νης, 6 J0 · Θ εατής, 750.
Ε ίς  την Γερμανίαν υπάρχουν 5 0 ,000  συγγραφείς- 

τυπόνονται δέ κα τ’ ετος 10 ,000 ,000  τόμοι.

Π ρ α γ μ  ΑΤΕΤΤΗΣ δεισιδαίμων είπε μίαν τών ημε
ρών ε ίς  τδν δοίλ.ον αυτοί, ‘ Ιω ά ννη , έβαλες νερδν είς 
τδ ρακί ;’— ‘ Μ άλιστα.’— ‘"Έ βαλες άμμον είς την ζά- 
χαριν ;’— * Μ άλιστα ’— * Έ βρεξες τδν καπνόν ;’—
* Μ ά )ισ τα .’— ‘ Λοιπδν κοπίασε μ α ζ ή  μου είς τδν Ισπε-

/ ι » 4ρινον :

‘ Α π ε φ α ς ι ς α , ’ λέγει ε’πίσκοπός τ ις , ‘ ποτέ νά μην 
όμιλο  περί τών άρετών τινδς κατά πρόσωπον α ϊτο ί, μη o i  
περί τών κακιών τινδς όπισθεν α ϊτ ο ί-’ χρυσοίς κανών, 
ή φίλαξις το ί όπο ου ηθελεν έξορίσειν δ ιαμ ιάς την κο
λακείαν καί την κακολογίαν άπδ τδν κόσμον.

ΠοΛΛΑ ολίγοι στοχάζονται πόσον ε’νωρίς λαμβά
νουν τά  τέκνα τάς πρώτα.-, αυτών ε’ντυπώσεις- πόσον 
τχ χ ίω ς  μανθάνουν ν’ άκο^ουθώσι τάς διαθέσεις κ*1 
τους τρόπους τών περικυκλοίντων αυτά. Πόσον λοιπό» 
πρ 'πε ι νά ηναι αξιόλογου τδ παράδειγμα το ί πατρδς 
καί της μητρός των ! ΓΙόσον φυσικδν νά όδηγηται τ ί  
τίκνον υπδ της καθημερινής συναναστροφής, της κ α θη 
μερινής δ ιαγω γής τών γεννητόρων του. Πόσου ισχυρά 
πρέπ.ι νά ηναι ή αυτών ε’πιρροη ε’πί τδ νεαρδν πνεύμα, 
τδ c i-αγμ 'νον  νά άναβλίπη  πρδς αυτους μέ άγάπη» 
. αί μέ σέβας.

Ω ς  α ί άκτίνες το ί ήλιου, άν καί τα χυτατα ι, 3 h  
βλάπτο .σ ι τους οφθαλμούς διά τήν υπερβολικήν λεπτό
τητα. π α ν ό μ ο ι α  α ί  π ρ οσβολαί το ί φθόνου, άν καί πολ»- 
αριθμόταται, δέν π ρ 'π .ι  νά πληγόνωσι την α ρ ε τ ή ν  μας 
οια τδ άσήμαντον αυτών.


