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Π Α ΡΑ ΔΕΙΣΕΙΑ  ΠΤΗΝΑ.
Ο σ α  πρό εκατόν η διακοσίων έτών ιστορούν οί Ευ

ρωπαίοι περί των λεγομένων Παραδεισείων Πτηνών άρ- 
κετά δεικνύουσι, πόσον ευκόλως οί τότε φυσικοϊστορικοί 
άνεπλήρουν διά της φανταρίας δ,τι διά της έπιμελείας 
ύφειλον νά έξακριβόνωσιν. Άπό καιρού εις καιρόν 
έφερεν ΕΰρωπαΓός τις ε’κ των ’Ανατολικών ’Ινδιών τό 
δέρμα γένους πτηνών περικαλλεστάτων, τάς Ιξεις των 
όποιων δεν ¿γνώριζε ποσώς, είμή καΒ' όσον είχε τάς 
μάΒειν παρά των εντοπίων. Ή  στολή αυτών ήτο λαμ
πρότατη· τινά ήσαν ¿σκεπασμένα επί του στήΒους καί 
τών νωτων μέ περιτραχήλια τών πλέον ζωηρών χρωμά
των' άλλα είχον λεπτότατα μακρά πτερά, ύποκάτωΒεν 
τών πτερύγων εκτεινόμενα, η παραφυόμενα εκ της κε
φαλής· τα πλεϊστα δε τών κοσμημάτων τούτων έφαίνον- 
το σχεδόν άχρηστα διά την υπερβολήν της λεπτότητος, 
και άδύνατα ν’ άνΒίξωσιν εις τους κατά την γην ταύ- 
την πνέοντας σφοδρούς άνεμους. "Ησαν δέ καί άνευ 
ποδών τά εις την Ευρώπην ερχόμενα δείγματα. "ΟΒεν 
ή φαντασία είχεν άρκετήν υλην, ε’φ’ ης νά ¿ργάζεται. 
Τά πτηνά ταύτα, τρυφερώτερα της περιστεράς καί τού 
ταώνος λαμπρότερα, περιεγράφοντο ώς οί κάτοικοι χώρας 
τινός, όπου τά πάντα ησαν καλλονή καί κα&αρότης’ 
όπου άνεμοζάλαι ουδέποτε συνέχεον τά πτερά των- όπου 
μέ άοκνους πτέρυγας περιΐπταντο εις φαιδράν καί βαλ- 
σαμωδη άτμοσφαϊραν, ανίκανα ποτέ νά καταπαίσωσιν 
άπό τό μακάριον αύτών πέταγμα, καί τρεφόμενα μόνον 
άπό τάς δρόσους καί τάς ευωδίας τού άνεφέλου των 
ουρανού. ΏνομάσΒησαν δέ Πτηνά Παραδείσεια η 
τού Παραδείσου· καί τά ολίγα δείγματα δσα εις την 
Ευρώπην έφέρΒησαν ένομίζοντο δτι κατά τύχην έπε- 
σκέφΒησαν ηλιακόν τι μέρος τού ήμετέρου κόσμου, πλού
σιον μεν άπό άνΒη καί άρώματα, άλλ’ όχι τό άληύές 
αύτών κατοικητήριον. Τοιαύτα ε’μυΒολόγουν οί της 
φυσικής ιστορίας συγγραφείς- φαίνεται δέ καί ότι άν- 
δρες επιστήμονες έδωκαν εις αυτά πίστιν, δτε ώνόμασαν 
εν είδος τών πτηνών τούτων Π α ρ α δ ε ί σ ε ι α  "Α 
πό δ α .

Την όρΒοτέραν περιγραφήν τών Παραδεισείων ίδωκεν 
ό Γαιμάρδης, είς τών φυσικοίστορικών οΤτινες συνώδευ- 
σαν την προς άνακάλυψιν Γαλλικήν ¿κστρατείαν, την γε- 
νομένην τό 1817 υπό τον πλοίαρχον Φρεϋκινέτ. Πολλά 
τών ορνέων τούτων παρετηρησεν ε’πί της Βαίγιού, μιας 
τών νήσων αίτινες άποτελούσι τό σύμπλεγμα της Νέας 
Γουινέας. Συνιστώσι γένος ε’κ τού τάγματος τών παμ
φάγων. Ή  κυριωτέρα τροφή των είναι όπώραι καί έν
τομα' ή δύναμις δέ τών ραμφών καί ποδών των παρά 
πολύ χρησιμεύει είς τά πυκνά δάση οπου κατοικούν. 
Είς τά πλέον δυσπρόσιτα μέρη τών δασών άγαπούν νά 
διατρίβωσιν· όπόταν δέ ό καιρός ήναι γαλήνιος, καθί
ζουν είς τούς κορυφαίους κλάδους τών ύψηλοτάτων δέν
δρων. Πετούν τάχιστα, μολονότι πάντοτε διευΒύνουσι 
κατά τού άνεμου τόν δρόμον των. Τούτο δέ αναγκά
ζονται ν’ άκολουΒώσι κατά συνέπειαν τής πλουσιωτά-

της στολής, μέ τήν οποίαν ή φύσις τά ένέδυσε· καΒότι 
ό άνεμος, πιέζων κατά τήν διεύΒυνσιν τών μακρών 
πτερών, κρατεί αυτά πλησίον είς τά σώματά των· άλλ’ 
άν έξ εναντίας έπνεεν όπισΒεν αύτών, ήΒελε τά συγ- 
χέειν καί άνυψόνειν, αί δέ φορτωμέναι αύτών πτέρυγες 
δυσκόλως ήΒελον ένεργεϊν. Σπανίως όμως τολμώσι νά 
έξερχωνται άπό τά καταγώγιά των εν καιρώ σφοδρού 
ανέμου. "Οταν προσεγγίζη άνεμοζάλη, γίνονται δλως 
άφαντα, αύΒορμήτως φοβούμενα τόν τυφώνα, είς όν 
ήΒελεν είσΒαι άδύνατον μέν ν’ άντισταΒώσιν, εξίσου 
δέ κινδυνώδες νά παραδοΒώσιν. Είναι γενναιότατα, 
Ιτοιμα νά προσβάλωσιν είς παν άρπακτικόν όρνεον, τό 
οποίον διεγείρει τάς υποψίας ή τούς φόβους των. Ποτέ 
δέν ε’φάνησαν ημερωμένα μεταξύ όποιασδήποτε των 
φυλών, αίτινες κατοικούσι τάς νήσους οπου κοινώς εύρί- 
σκονται. Περί τών φωλεών των, τού τρόπου καΒ’ δν 
ε’πωάζουσι, καί τής τών νεογνών έπιμελείας, τίποτε δέν 
γνωρίζεται.

Είς τήν προτεταγμένην εικονογραφίαν βλέπει ό ανα
γνώστης συμπεπλεγμένα τινά εκ τών λαμπρότερων ΙΙα- 
ραδεισείων, ώς είκονίζει αυτά ό Le Vaillant είς τό περί 
Πτηνών σύγγραμμά του. Τό είδος ΆριΒ. 1 (Παρ. 
Άποδα) είναι πολύ άξιοσημείωτον διά τό κάλλος τών 
πτερών, τά όποϊα ¿χουσι μεγίστην χρωμάτων ποικιλίαν 
καί λαμπρότητα. Διακρίνουσι δ’ αυτό μάλιστα αί 
μακραί καμπύλαι ταινίαι αί ύποκάτωΒεν τών πτερύγων 
αύτού φυόμεναι, καί κατά τό μήκος εκτεινόμεναι περί 
τους δυο πόδας. ΆριΒ. 2 ονομάζεται Γαλλιστί Le 
Sifilet άπό τάς λέξεις six (|ξ) καί Ulet (ταινία^, διά 
τάς κοσμούσας τήν κεφαλήν αυτού εξ ταινίας. ΆριΒ. 3  

καί 4 ίχνογραφήΒησαν καί περιεγράφησαν υπό τού Le 
Vaillant. Τό τέταρτον παριστάνεται δεικνύον τά λαμ
πρά του πτερά, καΒώς ό ταώς τήν ουράν του. ΆριΒ. 
5 (ό Ύπερηφανής) δεικνύει κα&αρώτατα οποίας φύσεως 
είναι τά πτερά τών Παραδεισείων. Τό ώς περιδέραιου 
επί τού στήΒους αύτού κρεμάμενον, καί τά έπί τών ώμων 
αύτού ριπιδοειδή κοσμήματα, ποτέ δεν συνέχονται ουδέ 
μέ τάς πτέρυγας ουδέ μέ τήν ουράν. Έμπορεί δέ τό 
πτηνόν να ύψόνη καί νά χαμηλόνη αυτά· δέν φαίνονται 
δμως ότι βοηΒούσι τό πέταγμά του. Τα είς τούς 
ώμους διπλόνονται επί τών πτερύγων ώς πέπλος. Κατά 
τό μέγεΒος διαφέρουσιν ίκανώς τά διάφορα είδη. Τα 
σώματα τών πλειοτέρων δέν ύπερβαίνουσι τό τής κίχλης, 
μολονότι τό πάχος των πτερών των κάμνει αυτά νά 
φαίνωνται ίσομεγέΒη μεγάλης περιστεράς.

"Εν άπό τα περικαλλέστατα ε’κ τών Παραδεισείων 
ονομάζεται Βασιλικόν. Περί τού είδους τούτου πολλά 
περίεργα ιστορούνται είς τάς νήσους, όπου τά πτηνά 
ταύτα ευρίσκονται. Οί εντόπιοι, παραδείγματος χά- 
ριν, διϊσχυρίζονται ότι τά δύο κυριώτερα είδη τών Πα- 
ραδεισείων έχουσιν έκαστον ιδιαίτερον άρχηγόν, τά 
αύτοκρατορικά τού οποίου προστάγματα δέχονται μεΒ’ 
ύποκλινούς εύπειΒείας παμπληΒεϊς υπήκοοι- καί ότι 
πάντοτε ό βασιλεύς ΐπταται άνωΒεν τού κοπαδιού, ε’κ- 
δίδων διαταγάς νά Βεωρήσωσι τινές καί άπογευΒωσι
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τάς βρίσεις, ώστε οί άλλοι νά πίωσιν άσφαλώς— καΒόη 
συνήΒεια τών ’Ινδών είναι νά φαρμακεύωσι τά υδατα 
όπου τά πτηνά ταύτα προστρέχουν διά ποτόν, και ουτω 
νά συλλαμβάνωσιν ολοκλήρους αύτών άγέλας. Ό  Εβ 
ΛΑίΙΙβηί στοχάζεται δτι γένεσιν έλαβεν αΰτη ή ίδεα 
έκ τής κατά τύχην παρατηρήσεως ξένου τινός είοους 
μεταξύ άγελα’ου κοπαδιού. Ή  έξηγησις δε αυτη συμ
φωνεί μ’ δσα διηγείται άλλος τις ό κύριος Σοννερατ 
περί τών ήΒών τού Βασιλικού Παραδεισειου" διότι μο- 
νάζον ε’ν γένει, μεταβαίνον δέ άπό Βάμνου είς Βάμνον 
πρός ζήτησιν τών κόκκων μέ τούς όποιους τρεφεται, 
¿μπορεί νά φαίνεται κάποτε πλησίον είς τα τών άγε- 
λαίων κοπάδια, όπου τά παράδοξα πτερά του πρέπει νά 
καΒιστώσιν αύτό περίβλεπτον.

Τά μεγαλοπρεπή ταύτα κοσμήματα τών Παραδει- 
σείων Πτηνών διεγείρουσι τήν ¿πιΒυμίαν τού άνΒρώπου. 
Τά ε’πτερωμένα δέρματα συνιστώσι μέγα είδος ε’μποριου 
μεταξύ τού λαού τών νήσων τής Νέας Γουινέας και τών 
Μαλαίων. Οί ¿ντόπιοι πιάνουσι τά πτηνά ταύτα με 
δίκτυα ή σκοτόνουσιν αυτά μέ βέλη· παρασκευαζουσι 
δέ τά δέρματα μεΒ’ ικανής εύπρεπείας, άφαιρούντες 
τάς άληΒεΐς πτέρυγας, αίτινες δέν είναι τόσον λαμπραί 
ώς τάλλα πτερά, καί άποκόπτοντες τους ποδας και τα 
σκέλη. Ή  τών ποδών έλλειψις άφ’ όλα τά είς τήν 
Ευρώπην φερΒέντα δείγματα ¿γέννησε τόν μύΒον ότι 
τά Παραδείσεια δέν ήμπόρουν νά καΒίσωσι, καί ότι 
¿πέτων άείποτε. "Ισως δέ καί τό μεταναστευςικον 
ήΒός των ¿πιΒανολόγησε τόν μύΒον τούτον. Τόν·και
ρόν τού μοσχοκαρύου φΒάνουν πετώμενα ¿κ τών μεσημ
βρινών νήσων είς τάς ’Ινδίας· λέγει δέ ό Ταυερνιερ, 
• Ή  δύναμις τού μοσχοκαρύου ε’πί τοσούτον τα μεΒυει, 
ώστε πίπτουν άναίσΒητα καταγής.’

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΙΛΟΣ.

Τ η ς  Αίγύπτου μόνος ποταμός είναι ό Νείλος. Είς 
διάστημα 1350 ναυτικών μιλιών, άπό τάς έκβολάς τού 
Τακαζή μέχρι τού Δέλτα, δέν λαμβάνει κάνέν παρα
ποτάμιου έξ άνατολών ή εκ δυσμών τούτο δέ, ως πα
ρατηρεί ό Humboldt, είναι μοναδικόν παράδειγμα είς 
τήν ύδρογραφικήν ιστορίαν τής σφαίρας. Είς τόν άξιο- 
Βαύμαστον τούτον ποταμόν χρεωστεί άπασαν τήν εύ 
καρπίαν, ¿τι δέ καί τήν υπαρξιν αυτής ή Αίγυπτος. 
Άναμφιβόλως τό χώμα τής Αίγύπτου ε’σχηματισΒη 
κατά πρώτον άπό τήν ίλύν, ήτις μετά τού ποταμού 
συγκαταβαίνουσα ε’κ τής Άβυσσινίας καί τής ε’νδοτέ- 
ρας Αφρικής άποτίΒεται κατά τήν ένιαύσιον πλημμύ
ραν· ότι δέ είς τό διάστημα τών αιώνων έξηκολούΒησι 
βαΒμηδόν ν’ άνυψούται, ύπάρχουσι καί τούτου ίκανώ- 
ταται άποδείξεις. Π. χάριν, πόλεις καί οίκοδομαί, τάς 
όποιας γνωρίζομεν ε’κ τής ιστορίας δτι κατά πρώτον 
ε’κτίσΒησαν ε’πί άναχωμάτων διά νά μένωσιν άνεπη- 
ρίαστοι άπο τήν πλημμύραν, κείνται τήν σήμερον τόσον 
χαμηλά έπί τής πεδιάδος, ώστε νά πλημμυρίζωνται 
κατ’ έτος- φαίνεται δέ καί ότι μεγαλητέρα υψωσις τού

ποταμού χρειάζεται τώιρα διά νά εύτυχήσωσι τά σπαρτά, 
παρ’ όση άπητείτο κατά τόν. αιώνα τού Ήροδοτου. 
Ουτω δέ, προϊόντος τού χρόνου, ,ή γή τής Αίγύπτου 
ήΒελε κατερημωΒήν άπό τήν ¿κλειψιν τής πλημμύρας, 
άν ή ισορροπία δέν δω τηρείτο άπό άνάλογον σχεδόν 
υψωσιν τής κοίτης τού ποταμού. ’Εκτός δε πολλών 
άλλων αποδεικτικών τού ότι καί ή κοίτη συναναβαίνει, 
Ιχομεν καί τό πλησίον τής ’Ελεφάντινης άρχαϊον Νει- 
λομέτριον, υπό τού Στράβωνος μνημονευόμενου, ¿τι δέ 
καί τήν σήμερον υπάρχου. Τό ε’π’ αύτού σημειωμένου 
υψιστον μέτρον είναι είκοσιτέσσαρες 'Ελληνικοί πήχεις- 
άλλά τό υδωρ άναβαίνει τώρα, όταν εύρίσκεται εις τό 
μέγιστον αύτού υψος, οκτώ σχεδόν πόδας άνω τού ση
μείου τούτου- ένώ ¿κ τίνος είς τόν τοίχον έπιγραφής, 
γενομένής τήν τρίτην M. X. εκατονταετηρίδα, φαίνεται 
δτι τό ΰδωρ άνέβαινε τότε μόνον Ινα πόδα ύπέρ τό εί- 
ρημένον ι^μεϊον. "ΟΒεν επεται δτι άνέβη καΒ’ έκάστην 
εκατονταετηρίδα πέντε περίπου δακτύλους· άπό διδό
μενα δέ πάντη άνεξάρτητα συνάγεται ότι τό περικείμε
νον χώμα ύψώΒη κατά τήν αυτήν σχεδόν άναλογίαν. 
ΆληΒεύει μέν δτι ύπάρχουσι περιστάσεις μεμονωμέναι, 
αί όποϊαι φαίνεται ότι μάχονται τό γενικόν τούτο συμ
πέρασμα- ¿μπορεί τις όμως νά έξηγήση αΰτάς ύποΒέτων 
τινάς άνωνίαλίας, καΒ’ έαυτάς πιΒανωτάτας, αί όποϊαι 
άλλού μέν^κάμνουν τήν είς τήν κοίτην τού ποταμού 
υψωσιν νάίιπερβαίνη τήν υψωσιν τής περικύκλω γης, 
άλλού δέ κάμνουν τήν υψωσιν τής γής νά ύπερβαίνη 
τήν τού πεμένος τού ποταμού. Ό  Δόκτωρ Shaw, 
όστις λογαριάζει τήν αύξησιν τού χώματος ολίγον τι 
ύπέρ τόν εν̂ ρ πόδα είς τά εκατόν ¿τη, παρατηρεί δτι 
ή Αίγυπτος πρέπει νά έκέρδησε τεσσαράκοντα Ινα πόδα 
καί όκτιΛακτύλους χώματος είς 4072 ε’νιαυτούς· έπειδή 
δέ ίκανώς δέν στοχάζεται τήν άνάλογον υψωσιν τής 
κοίτης τού ιταμού, φοβείται κατά συνέπειαν ότι, προϊ
όντος τού χρόνου, ό ποταμός Βέλει πλέον είσΒαι άδύ
νατον νά ύπερχειλίζη τάς όχΒας του, καί ή Αίγυπτος, 
ένώ τώρα είναι ή πλέον καρποφόρος, Βέλει καταντήσειν, 
διά τήν έλλειψιν τής έτησίου πλημμύρας, μία ¿κ τών 
άγονωτάτων χωρών.

Ή  άνάβασις τού ποταμού διαφέρει είς διάφορα μέρη 
τού ρείΒρου του. Είς τήν Άνω Αίγυπτον είναι άπό 
τριάκοντα Ιως τριάκοντα πέντε πόδας· είς τό Κάίρον 
είναι περί τούς είκοσι τρεις πόδας, κατά δέ τό βορει
νόν μέρος τού Δέλτα δέν ύπερβαίνει τέσσαρας πόδας, 
έξ αιτίας τών τεχνητών ρείΒρων καί τού πλάτους τής 
πλημμύρας. Ή  τών τεσσάρων όμως ποδών αύξησις 
είναι τοσούτον άναγκαία είς τήν καρποφορίαν τού Δέλτα, 
όσον ή τών είκοσιτριών ή τών τριάκοντα άλλαχού. Ό  
ποταμός αρχίζει νά άναβαίνη τόν ’Ιούνιον, άλλά πριν 
τών άρχών τού ’Ιουλίου, E. JV-, δέν είναι ταχεία ή αξιο
σημείωτος ή άνάβασις· φΒάνειιδέ είς τό μέγιστον υψος 
περί τήν φΒινοπωρινήν ισημερίαν, καί τά υδατα μένουν 
είς τήν αυτήν σχεδόν Βέσιν εως τά μέσα τού ’Οκτω
βρίου. Μετά ταύτα ή πτώσις είναι πολλά έπαισΒητή, 
φΒάνει δέ είς τό κατώτατον σημεϊον τόν Απρίλιον.
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Τά φαινόμενα τούτα, καίτοι Εκπληκτικά, δεν είναι πο
σώς Γδια του Νείλον κατά το μάλλον η ηττον ύπάρχουν 
είς όλους τούς ποταμούς, των οποίων ό όγκος Ετησίως 
αυξάνεται άπό τάς είς τήν διακεκαυμένην ζώνην πι- 
πτούσας περιοδικάς βροχάς· άλλ’ ούδενός ποταμού ή 
Ετήσιος άνάβασις Επιφέρει τόσον άξιολόγους συνεπείας, 
ή τόσον ουσιώδεις προς τήν υπαρξιν ολοκλήρου Εθνους. 
Τούτο δε προέρχεται Εκ του ότι ή Αίγυπτος άπό τον 
Νείλον περιμένει όλως διόλου τήν ευφορίαν της, καί 
όπου ή Επιρροή τής αυτού πλημμύρας δεν Εκτείνεται, 
Εκεί μένει Ερημος ή γή. Όλιγωτάτη βροχή πίπτει εις 
τήν Αίγυπτον· κατά τήν Άνω σχεδόν δλως αγνοείται· 
εις δέ τήν Κάτω άλλαι παρ’ Ελαφροτάτας καί στιγμι
αίας βροχάς δεν συμβαίνουσιν οΰδ’ εις τό ψυχρόν μέρος 
του Ενιαυτού. Ή  πότισις λοιπόν, τήν όποιαν ή γή λαμ
βάνει Εκ τής άμέσου πλημμύρας τού Νείλου, καί διά 
των διωρύγων αίτινες μετακομίζουσι τά υδατά του όπου 
ή πλημμύρα κατ’ ευθεία ν δεν Εκτείνεται, είναι ούσιω- 
δεστάτη είς τήν καθ’ όλους τούς αιώνας πολυθρύλλητον 
ευφορίαν τής Αίγυπτου. Μετά πλείστου κόπου διώρυ- 
ξαν οί κάτοικοι πολυαρίθμους διώρυγας καί άγωγούς 
καθ’ δλην αυτής τήν Εκτασιν. Αί διώρυγες αύται 
δέν άνοίγονται πρίν ό ποταμός φθάση είς υψοςτι, ουδέ 
πάλιν όλαι συγχρόνως, καθότι ή των ΰδάτων διανομή 
ήθελε τότε είσθαι άνισος. "Οταν τό ύδωρ άρχίζη νά 
πίπτη, κλείουσι τάς των διωρύγων πυλας, άνοίγουσι δε 
πάλιν αύτάς βαθμηδόν κατά τό φθινόπωρον, άφίνοντες 
τά ΰδατα νά περνώσιν είς τά Εμπροσθεν ώστε νά συν- 
τείνωσιν είς ποτισμόν του Δέλτα. Πάντοτε υπήρξαν 
χωριστοί καί λεπτομερείς κανονισμοί περί τής διανομής 
του Νείλου, τήν ανάγκην των οποίων δυνάμεθα νά κρί- 
νωμεν Εκ του κοινούς λεγομένου, ότι μόλις τό δεκατημό- 
ριον των ΰδάτων αυτού φθάνει είς τήν θάλασσαν κατά 
τό πρώτον τρίμηνον τής πλημμύρας. Και είς αλλας χω
ράς απαιτούνται λεπτομερείς κανονισμοί διά τήν^ϊσην 
διανομήν τών ρυάκων οΤτινες κινούσι μύλους. Είς χώ
ραν δέ, όπου ή καρποφορία ούσιωδώς Εξαρτάται άπό 
μίαν μεγάλην γονοποισύσαν δύναμιν, τοιούτοι κανονι
σμοί πρέπει νά υπήρξαν Εκ τών πρώτων βημάτων είς 
τούς νόμους του πολιτισμού. II Κατω Μεσοποταμία, 
ήτις Επί Ηροδότου ήμπόρει νά συνερίζεται μέ τήν Α ί
γυπτον ώς προς τήν άφθονον καρποφορίαν, είναι τώρα 
σχεδόν Ερημος, Επειδή ε’γκατελείφθη τό άρχαίον σύστη- 
μα τού ποτίζειν, περί ου πολλοί ακριβώς Εξετάσαντες 
κρίνουσιν δτι ώμοίαζε μέ τό Αιγυπτιακόν. Είς τό 
διάστημα τής πλημμύρας, άπασα ή πεδινή χώρα τής 
Αίγυπτου φαίνεται ώς σειρά λιμνίων καί δεξαμενών 
Επιφέρει δέ τό μίγα είς τήν γεωργίαν όφελος ούχί μόνον 
ό άπό ίδωρ χορτασμός τής γης, άλλά καί ή άποτιθε- 
μένη ίλύς ή λάσπη, ήτις γονιμωτάτη ουσα χρησιμεύει 
ώς κόπρος είς τά μέρη όσα ολίγον κατεκλύσθησαν- Εκ 
τού Εναντίου, όπου ή περισσή πλημμύρα Εναπέθεσεν 
άνάλογον ίλύος ποσότητα, λέγεται ότι μιγνύουσι μετ’ 
*ότής άμμον διά νά μετριάζωσι τήν δυ'ναμίν της. Ή

καλλιέργεια Ιπεται άμέσως άφού τό υδωρ άποσνρθή· 
όπου δέ αρκετά Εποτίσθη τό χώμα, οί κόποι τού γεω
πόνου είναι είς τό άκρον Ελαφροί. Ό  σπόρος ριπτεται 
είς τό κάθυγρον χωράφιον, καί ή βλάστησις καί ό θε
ρισμός ταχέως άκολουθούσιν άλληλα. Τήν Επιρροήν 
τού ποταμού είς τήν κατάστασιν καί τήν πρόσοψιν τής 
χώρας σαφηνίζει ή έπομένη τού Βολνείου παρατήρησις· 
1 Τό πρόσωπον,’ λέγει, ‘ τής Αίγυπτου φαίνεται διαδβ- 
χικώς πέλαγος γλυκέων ΰδάτων, λασπώδης βάλτος, 
καταπράσινος πεδιάς, καί κατάξηρος ερημία.”

Οί άρχαίοι Αίγύπτιοι, αισθανόμενοι τήν άπό τού 
Νείλου παντελή αυτών εξάρτησιν, κινούμενοι δέ καί 
ύπό τής φυσικής διαθέσεως τού ανθρώπου νά θεωρη 
τάς δευτέρας αιτίας μάλλον παρά τον παμμέγιστον καί 
πανάγαθου Θεόν, άφ’ ου μόνου παν αγαθόν προέρχεται, 
άπεθέωσαν τόν ποταμόν τούτον, δστις είχε καί τούς 
ιερείς, καί τάς εορτάς, καί τάς θυσίας του- Ετι δέ και 
τήν σήμερον, ύπό τό αΰστηρότερον σύστημα τής Μωα
μεθανικής θρησκείας, άπολαύει σέβας μέγιστον ό Νεί
λος, καλούμενος * ό Άγιώτατος Ποταμός.’

ΙΙΕΡΙΠΛΕΟ Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-

Ε Ι Σ  τον ποταμόν τής ’Α γγλίας Τ ά μ εσ ιν , πλησίον του Γ ρ η -  
νουικου (Greenwich ,  υπάρχει άςιοθίατον άντιχείμενον,— τρίαροτον 
μετεσγηματισμένον είς ναυτικόν νοσοκομεϊον. Ε ις  αυτό είναι 
δεκτός πας άρρωστος ναύτης, όποιανδηποτε γλώσσαν καί αν λαλή, 
είς όποιανδηποτε χώ ραν καί αν έγεννήΟη· ούτε συστατικόν γ ρ ά μ μ α  
δέν απαιτείται· άρκεϊ μόνον v i  παρουσιασθή θαλασσινός π ά σ χω ν, 

καί πάραυτα  λαμβάνει υποδοχήν καί περίθαλψιν.
Τό νοσοκομεϊον τοϋτο πρώτον έσυστηθη τό 1821 Ι π \  τοϋ Γ ρ ά μ -  

που, νηός πεντηκοντα κανονιώ ν τό δέ 1831 μετεφ ίρθη εις τό τ ρ ι-  
κροτον, όπου καί τήν σήμερον εόρίσκεται. ‘Ολόκληρος δέ ό Αριθ
μός τώ ν ναυτών, ίσοι ένοσοκομήθησαν άπό τοϋ 1821 μ έχρ ι τής αρ
χή ς τοϋ 1836, είναι 2ε ,381. Έ κ  τούτων Η ,768 ήσαν 'Α γγλ ο ι, 3D87 

Σ κώ τοι, καί 2665 ’Ιρλανδοί. Έκ δέ τώ ν αλλοεθνών ήσαν ώς Επο
μένως-— Γάλλοι, I I I ·  Γερμανοί, 3ΑΤ ‘Ρώσσοι, 25Γ  Προΰσσοι, 
495· ‘Ολλανδοί, 90· Λάνοι, 383· Σβε'κοι κα ί Νορβεγοί, 745· Ιταλοί, 
192* Π ορτογάλλοι, 232· ‘Ισπανοί, 92· Έ λ λ η ν ες , Ι5· Γουρκοι, τ  εκ  

τών ’Ανατολικών ’Ινδιών, ΐΐο · έκ τώ ν Αυτικών Ιν δ ιώ ν , 466· έκ 
τής Βρετανικής ’Α μερικής, 299· έκ τώ ν ‘Η νω μένων Πολιτ.ειών, 
«7 3 - έκ τής Νοτίου ’Α μερικής, 62· ’Αφρικανοί, 149- έκ τής Νέας 
Ζηλανδίας, 2 Γ  Ικ τώ ν Νήσων τής Μ εσημβρινής Θαλάσσης, Ιυ9· 

έκ της Ν έας Μ εσημβρινής Ο ύαλλίας, 9 ' Σ ϊνα ι, 20- γεννημένοι είς 
τό πέλαγος, 66. Έ κ  τοϋ 5λου άριθμοϋ, 1816 ενησχολοϋντο Γις τ» 
ναυτικόν της Λυτής Μ εγαλειότητος, 1769 είς τήν υπηρεσίαν τής 
τώ ν ’Ανατολικών Ίνο ιω ν Συντροφιάς, και 21,796 εις εμπορικά πλοία 

πάντω ν τώ ν έθνών.
Ε ίς  τό φιλανθρωπικόν τοϋτο κατά στημ α , το όποιον Οιατηρεϊται 

όπό Ικουσιων συνεισφορών, άφήκε πρό μικροϋ Αγγλος τις γεν- 
ναιοτάτην κληροδοσίαν, 45,101 λίτρας στηρλίνας, καί προσέτι πλοϊον 
¡εετά τοϋ φορτίου του, τά  όποια ςτωληθέντα έξεκαθαρισαν -Cío,062.

Π ροστάται τή ς ελεημοσύνης ταύτης, έκτος τής Α· Β- Μ -, είναι 
ό αϋτοκράτωρ τής ‘Ρω σσίας, καί οί βασιλείς τής Προυσσίας, Α α- 

νίας, καί τοϋ Βελγίου.
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Π ΕΡΙ ΥΠΝΟΒΑΣΙΑΣ.
Τ Π Ο  Ι Α Τ Ρ Ο Τ  Σ Α Μ Ι Ο ΐ .

I I  τ ι ΐ Ν Ο Β Α Σ Ι Α  συνίσταται είς Εκλειψιν κατά το 
μάλλον ή ήττον Εντελή τών Εξωτερικών αισθήσεων, ενώ 
ή φαντασία είναι εις Ενέργειαν. Ο ύπνοβατης δεν 
γνωρίζει τήν άληθή αΰτού καταστασιν,αλλα φανταζεται 
ότι ύπάρχει εις περιστάσεις διαφορετικάς άπό Εκείνας 
αί όποίαι τόν περικυκλονουν· όθεν συμπεραίνεται oil η 
υπνοβασία είναι τροποποίησις ονείρων. Ή  νευρική 
κατάστασις, ήτις προξενεί τά πλέον περίεργα φαινόμενα 
τής ύπνοβασίας, είναι τοιούτου είδους, ωστε, Ενω αι αι
σθήσεις είναι γενικώς Εσκοτισμεναι ως εις ύπνον, και 
παν άλλο αντικείμενου μένει άπαρατήρητον, ό ύπνοβά- 
της βλέπει, αισθάνεται, καί περιεργάζεται τά ιδιαίτερα 
αντικείμενα μόνον πρός τα οποία απευθύνεται η προ
σοχή του, και μέ τά όποία τόν σχετίζουν αι εσωτερικαι 
κινήσεις του νοος του. Οι υπνοβαται ενθυμούνται . 
ενίοτε τάς περιστάσεις ή πράξεις τής ύπνοβασ:ας των 
όταν άνανήψωσιν, άπαραλλακτα καθώς ημείς εις την 
Εξυπνον κατάστασιν μας Ενθυμονμεθα τα όνειρα μας. 
Καθώς ό όνειρευόμενος, ουτω καί ο ύπνοβατης, κατα
γίνεται εις άντικείμενα, τά όποία κανένα καιρόν τού 
είλκυσαν τήν προσοχήν, καί Εκαμαν ζωηραν εντυπωσιν 
εις τόν νούν του, όταν ήτον έξυπνος. ’Εν ένί λόγω, ό 
ύπνοβατης ονειρεύεται μέ τήν προσθήκην ότι βάλλει 
είς πράξιν τά όνειρά του.

Πολλοί συγγραφείς διϊσχυρίζονται οτι η ΰπνοβασια 
δέν Εχει κάμμίαν ομοιότητα μέ όνειρα, επειδή ταυτα 
υπάρχουν εις ιδανικόν κοσμον, Ενω οι νυκτοπλανοι κα
ταγίνονται είς αληθώς ύπαρχοντα και ύλικα αντικεί
μενα. Ό  προφέσσωρ Χέίνρωθ, καθώς καί ό Βερτράνδος, 
θέλει ότι οί ύπνοβάται πρέπει νά λογίζωνται Εξυπνοι, 
Επειδή Εχουν τήν δύναμιν τού νά διακρίνωσιν ανθρώ
πους καί αντικείμενα όξυτέραν παρά είς την συνηθη 
Εξυπνον κατάστασιν των. Παρετηρήθη, προσθετουν 
•υτοι, ότι μέ κλειστούς πολλάκις οφθαλμούς, καί Ενω 
τά ώτά των άναισθητούν είς τήν προσβολήν φωνών και 
ήχων (διά τίνος δυνάμεως, ήτις ύποτίθεται ότι είναι 
Ιιακεχυμένη καθ’ όλην τήν Επιφάνειαν τού σώματος 
των, καί ώς Επί τό πολύ συγκεντρωμένη είς τό Επιγά- 
στριον καί δακτύλους) ακούουν και βλέπουν πολυ καλη- 
τερα παρ’ όταν ήναι Εξυπνοι. Μια τοσον απίθανος 
ιδέα ήθελε φανήν είς τινας άναξία προσοχής- ή Εξά- 
πλωσις μ’ όλον τούτο καί αποδοχή της μεταξύ πολλών 
καί δοκίμων συγγραφέων τής Ευρώπης, καί τά περίεργα 
φαινόμενα τά όποία θέλομεν εύρείν είς τά άκολουθα 
παραδείγματα, μάς άναγκάζουν νά μή τήν παραδρα- 
μωμεν σιωπηλώς.

Ή  ύπνοβασία ήτο γνωστή είς τόν Ίπποκράτην και 
Άριστοτέλην, ό δέ Γαληνός είχε *αί προσωπικήν αύτής 
πείραν, άλλά τήν περιέγραψαν δλοι συντετμημενα. Ο 
τελευταίος διηγείται περί εαυτού ότι μιαν φοράν ύπνο- 
βάτησεν ολόκληρον σχεδόν νύκτα, ϊως ου προσκρουσας 

δ'. 9*

είς μίαν πέτραν, ήτις Εκειτο είς τήν δίοδόν του, Εξύ- 
πνησε πολλά μακράν τού κοιτώνός του.

Διογένης ό Λαέρτιος ιστορεί δύο παραδείγματα τού 
πάθους τούτου, εν Εκ των οποίων διαλαμβάνει περι 
Στωίκού τινός φιλοσόφου, όστις, όταν εύρισκετο εις ύπνο- 
3ατικήν κατάστασιν, Εσύνθετεν, άνεγίνωσκε, καί διωρ- 
θονε τά συγγράμματα του.

Ό  Γασσένδης διηγείται περί υπνοβάτου τινός, δτι 
ε’σηκόνετο άπό τήν κλίνην καί Ενεδύετο είς τόν ύπνον 
του, Επειτα κατέβαινεν είς τό κατώγεον καί Εξήντλει 
οίνον άπό Εν πιθάριον, εφαινετο οε οτι Εβλεπεν εις το 
σκότος εξίσου καθώς και εις το φώς τής ημέρας. Αλλ 
ότε κατά τύχην Εξύπνα καθ’όδόν, ή είς τήν οιναποθη- 
κην, ήτον άναγκασμένος νά ψηλαφα μέ τας χείρας τον 
πρός τήν κλίνην δρόμον του. Απεκρινετο δε πάντοτε 
είς τάς Ερωτήσεις τής γυναικός του ως να ητον Εξυπνος, 
άλλά τήν επαύριον δέν ενθυμείτο τίποτε αφ ο,τι διε- 
τρεξε. Συχνά, όταν εύρίσκετο είς αύτήν τήν κατάστα- 
σιν, παρεπονείτο δτι δέν ήτον άρκετόν φώς, και ύπεθε- 
τεν οτι Εξύπνησε πρίν Εξημερώση· δθεν ήναπτε λύχνον. 
Είς άλλος ύπνοβατης, διηγείται ό αύτός συγγραφεύς, 
διέβη διά νυκτός Εξωγκωμένον τινά χείμαρρον, στηρι- 
ζόμενος Επάνω είς ράβδους, μετά δέ ταύτα Εξυπνήσας 
Εφοβείτο νά Επιστρέψη πρίν Εξημερώση.

Ό  Σοάβιος άναφέρει εν πολλά άξιοσημείωτον παρά
δειγμα ύπνοβασίας είς τινα Ιταλόν φαρμακοπώλον, 
Καστέλλην τόνομα, δστις μετέφραζε καθ’ύπνον άπό τό 
’Ιταλικόν είς τό Γαλλικόν, καί ότε τις Εκ τών παρόν
των Εσβυε τόν Εμπροσθέν του κείμενον λύχνον, Επαυε 
συγκεχυμένος άπό τό Εργον του, και ψηλαφών με τας 
χείρας τόν ευρισκε, καί μετέβαινεν είς τό μαγειρείον νά 
τόν μετανάψη. Άλλοτε ενεδυετο την νύκτα, κατεβαι- 
νεν είς τό φάρμακοπωλείον, καί Εζύγιζεν ιατρικά διά 
ύποθετομένους άγοραστάς, μέ τούς όποιους συνωμιλει 
ώς παρόντας. Ό τε τις εκ τών περιέργων θεατών τόν 
ώμίλει περί ύποθέσεων διαφορετικών άπό Εκείνας, αιτι- 
νες Ενησχόλουν τήν φαντασίαν του, δέν Εδιδε κάμμίαν 
άπόκρισιν Εκ τού Εναντίου δε, απεκρινετο ευστοχως εις 
Ερωτήσεις, αί όποίαι έσυμφώνουν μέ τήν σειράν τών 
ιδεών του.

Είς τό περί ανθρώπινης φαντασίας βιβλίον του ό 
Μουρατόρης διηγείται περί τίνος θεράποντος τού Μαρ- 
κίωνος Σάλη, Νεγρέττη τόνομα, όστις υπνοβατεί κατ 
Ετος περί τόν Μάρτιον μήνα πάντοτε- κατ’ Εκείνην τήν 
Εποχήν καθ’ εσπέρας, άμα τόν Εκυρίευεν ό ύπνος, ήρ/ιζί 
πρώτον νά λαλη άσυνάρτητα- ,ήγείρετο Επειτα καί πε- 
ριήρχετο Εσπευσμένως τό μαγειρείον, άκολούθως μετί- 
βαινεν είς τό έστιατόριον, καί άφού προετοίμαζε τήν 
τράπεζαν ώς είς δείπνον, Εστεκεν όπισθεν μιας καθί- 
δρας μέ εύκαιρον τρυβλίον / ίς  τάς χείρας, ώς να ύπηρέ- 
τει τόν κύριόν του δειττνούντος. Άφού δ’ ε’προσμενεν 
ικανήν ώραν, όσην Εφαντάζετο ότι ουτος Ετρωγεν, Εση- 
κονε τότε τά Επιπλα τής τραπέζης Εναποταμιεύων αύιά 
είς τάς διαφόρους θέσεις των Εν τάξει, καί άκολούθως
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υπηγαινεν εις τον κοιτώνα τον κυρίου του, όπου διευθε
τεί και εθερμαινε του κράββατόν του, έπειτα κλείων 
τας θυρας τού οικου άπεσύρετο πάλιν εις τό μαγειρείον 
να αναπαυθήλ Ά ν ,  ενώ ένησχολείτο κατ’ αύτόν τον 
τροπον, ερριπτε κανεΓς ψυχρόν ύδωρ εις τό πρόσωπόν 
του, >) του ήνοιγε τούς οφθαλμούς βιαίως, συνήρχετο 
εις εαυτόν, άλλ έστεκεν αρκετήν ώραν έκθαμβος καί 
παραλελογισμένος. Ε ις  τους τοιούτους υπνοβατικούς 
παροξυσμούς του είχε πάντοτε τούς οφθαλμούς σφιγκτά 
κλεισμένους, ωστε, ότε του έπλησίαζον εις το πρόσωπον 
αναμμένου λύχνον, δεν προσεΓχεν όλότελα εις την λάμ- 
ψιν του φωτός. Ενίοτε ε’φέρετο κατά κεφαλής προς 
τους τοίχους, καί ε’πληγόνετο μάλιστα βαρέως· όθεν 
υποτίθεται ότι αύτός ώδηγείτο είς τάς νυκτοπλανήσεις 
του απο συνήθειαν μονον, και δεν εΓχε πραγματικήν 
αισθησιν των άντικειμένων, τά όποΓα τον περιεστοίχι- 
ζον" μεγαλητερα αποδειξις τούτου εΓναι ότι, οπότε τις 
τον έσπρωχνεν έξω του δρόμου του, περιέστρεφε ταχέως 
τους βραχίονας καθ όλα τά μέρη ψηλαφων, ως κάμνει 
είς εςυπνος, όστις αίφνης εΰρίσκεται είς σκοτεινόν τό
πον. Το ίδιον έκαμνε καί οσάκις εΰρίσκετο είς μέρη 
της οικίας,' τα οποία δεν ήσαν άκριβώς γνωστά είς 
αύτον, οπου και έσφαλλε συχνά είς τάς ΰπνοβατικάς 
ενασχολήσεις του. Ε ις ε’κ των παρόντων μίαν εσπέραν 
έκλεισε θυραν τινα, διά της οποίας ό νυκτοπλάνος είχε 
περασειν προ ολίγης ώρας" είς την επιστροφήν του ούτος 
εκτυπησε βιαιως με τό πρόσωπον εναντίον της θύρας. 
Ενίοτε περιεφερε με3·’ εαυτού λύχνον διά νά φέγγη δήθεν 

εις την υπηρεσίαν του, άλλ’είς τόπον του λύχνου αντι
κατέστησαν επίτηδες μιαν φιάλην αυτήν λοιπόν έπηρε 
και περιεφερεν ένθεν κάκείθεν, φανταζόμενος ότι ε’κρά- 
τει τον λύχνον. Αλλοτε πάλιν έκάθισε νά φάγη φυλ- 
λ.ιδα απο μαρούλια την οποίαν είχε προετοιμάσειν, άντ’ 
αύτής δε έθεσαν έμπροσθεν του άλλην άπό λάχανου, 
προμηθευμενην μέ άφθονου πιπέρι καί άλας· την έφαγε, 
μ’ όλον τούτο, χωρίς νά παρατηρήση την διαφοράν. ’Αντί 
οίνου, τον όποιον είχε ζητήσειν, τον ε’πρόσφεραν ύδωρ· 
αύτος δε έπεε καί τούτο χωρίς νά κάμη την διάκρισιν" 
άλλοτε αντί ταβάκου τον ε’πρόσφεραν είς τούς μυκτηρας 
τριμμενον καφεν, άλλ’ αύτός τον ε’ρρόφησεν ευχαρίστως, 
ώς νά ητο τό ποιούμενου έρέινον. Ε ίς  μίαν περίστα- 
σιν τον εκτυπησεν είς των θεατών είς την κνήμην μέ 
ράβδον αύτος δε φανταζομενος ότι σκύλος τον ε’δάγκα- 
σε, πρώτον ωργισθη κατ’ αύτού, κτυπηθείς δέ καί δεύ
τερον, έρριπτεν άπό φόβον τεμάχια άρτου προς τον ΰπο· 
θετομενον αγριωμενον σκυλον δια να τον καθησυχάση.

Ό  Βερτράνδος αναφέρει περί ίερ'ως τινός είς Γαλλίαν, 
οτι ενίοτε είς τον ύπνου του ε’σηκόνετο άπό την κλίνην, 
καί έγραφε διδαχάς· άφού δέ ε’τελείονεν έκάστην σελί
δα, την άνεγίνωσκε μεγαλοφώνως, καί οσάκις ητο χρεία, 
έσβυνε λεξεις, καί άγραφε τάς διορθώσεις άνωθεν της 
γραμμής άκριβεστατα. Οί περίεργοι παρατηρηταί 
διά νά διακρίνωσιν άν ε’μεταχειρίζετο τάς όψεις του 
οταν έγραφεν, έβαλαν εν χονδρόν χαρτίον υποκάτω

της σιαγόνος του είς τρόπον, ώστε δέν ήμπόρει νά ίδη 
τό ε’πί της τραπέζης κείμενον χαρτίον, είς τό οποίον 
έγραφεν, άλλ’ αύτός ε’ξηκολούθει νά γράφη ώς νά μην 
ητο κάνέν ε’μπόδιον εμπροσθέν του. Θέλοντες νά μά- 
θωσι τίνι τρόπω έκρινε περί της παρουσίας άντικειμέ- 
νωυ, τά οποία είχεν ύπ’ όψιν, του άφη'ρεσαν κατ’ε’πανά- 
ληψιν τό χαρτίον είς τό οποίον εγραφε, καί έβαλαν 
είς τον τόπον του άλλο· κατελάμβανε, μ ’ ολον τούτο, 
την απάτην άπό την διαφοράν τού μεγέθους, διότι, ότε 
τού άντικατέστησαν ίσομέγεθες χαρτίον μέ τό ίδικόν 
του, ύπέθετεν ότι ητον αύτό τούτο, καί εγραφε τάς 
διορθώσεις είς μέρη της σελίδος ανάλογα μέ εκείνης, 
την οποίαν τού είχαν άφαιρέσειν.

Ε ίς  μίαν περίστασιν ε’φαντάσθη ότι ε’περιπάτει ε’πά- 
νω είς την όχθην ενός ποταμού, καί ότι είδεν εν π α ι
διού νά πέση είς τό ύδωρ, κινδυνεύον νά πνίγη. Έ -  
πηδησε λοιπόν είς τον ποταμόν, καθώς ε’νόμίζε, διά 
να σώση το παιδιον, καί τωόντι έρρίφθη συγχρόνως 
επάνω είς την κλίνην του, κάμνων τά σχήματα άνθρώ- 
που κολυμβωντος· ε’μιμηθη δέ τάς νηκτικάς ταύτας 
κινήσεις αρκετήν ωραν, έωσου τέλος πάντων ψηλαφησας 
είς μίαν γωνίαν της κλίνης εν δεμάτιον φορέματα, ε’φαν- 
τασθη ότι ήρπασε τό παιδιον, καί κρατών αύτό μέ την 
μίαν χείρα ε’κολύμβα μέ την άλλην, ώς ε’φαντάζετο, 
πρός την όχθην τού ποταμού" ε’ναποθέσας δέ αύτόθι 
τό δεμάτιον, έξήλθε της κλίνης, τρέμων καί βρύχων 
τούς όδόντας, ώς νά ε’κβηκεν άπό πολλά ψυχρόν ύδωρ· 
έλεγε δέ πρός τούς παρόντας ότι ε’πάγωσε καί σχεδόν 
άπέθνησκεν άπό την ψύχραν, όθεν παρεκάλει θερμώς 
να τού φέρωσιν εν ποτήριον ρακης διά νά θερμανθή-· 
άμα δε τον ε’πρόσφεραν καί ε’ρρόφησε τό ζητούμενου 
ποτον, έπαυσεν ό τρόμος των μελών τον  καί χωρίς νά 
άνανήψη άπό την υπνοβατικήν του κατάστασιν, ε’πλα- 
γίασε καί ε’κοιμήθη τό ε’πίλοιπον της νυκτός άταράχως.

Ή  υπνοβασία θεωρείται άπό τούς ιατρούς ώς π α 
ρεκτροπή τις  άπό την ϋγειη κατάστασιν τού άνθρωπίνου 
σώματος, διότι έχε ι στενήν σχέσιν μέ διαφόρους άρρω- 
στίας. "Οταν ε’πανέρχεται συχνά, καί ε’ξαλολουθή’ ό 
παροξυσμός της πολύν καιρόν, ευκόλως καταντα είς τήν 
ε’πιληψιαν, άποπληξίαν, ύποχονδρίασιν, μελαγχολίαν, 
και μανίαν. ’Εκτός τούτου, ή υπνοβασία πρέπει νά 
θεωρήται ώς άρρώστημα, ε’πειδη τά φαινόμενά της είναι 
ε’ναντια είς τούς νόμους της φύσεως, ητις χορηγεί τον 
ύπνον δ ί  άνακούφισιν καί άναψυχήν άπό τούς κόπους, 
ε’νω αί περιπλανήσεις τών υπνοβατών άσθενίζαυν καί 
κατατρύχουν τό σώμα των, καθώς άποδεικνύεται άπό 
τόν βαθύν καί πολύν ύπνον, τόν οποίον ε’πιφερει ή υπνο
βασία. Τό πάθος τούτο προσβάλλει ώς ε’πί τό πλεί- 
στου τους όσοι έχουν κληρονομικήν τινα προδιάθεσιν. 
Ό  υιός τού προμνησθέντος Νεγρέττη ητον υποκείμενος 
είς την υπνοβασίαν ε’κ νεαράς ηλικίας. Ό  ιατρός 
Ουΐλλης διηγείται ότι δ πατήρ καί όλα τά τέκνα μιας 
οικογένειας είς ’Αγγλίαν έπασχον αύτό τό ίδιον, καί 
ότι είς τάς νυκτερινάς των περιπλανήσεις συγκρούοντες
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ό είς κατά τού άλλου έξυπνουν με οχι πολλά ευάρεστου 
διάθεσιν. Οί μέθυσοι καί άσωτοι ϋπόκεινται περισσό
τερόν είς τάς εφόδους του παρα οσοι είναι εγκρατείς. 
Οί άνδρες καί μάλιστα οί έφηβοι υπνοβατούν συχνό
τερα παρά α ί γυναίκες καί γέροντες, η οσοι είναι πολλά 
νέοι. Ή  πληθωρική κατάστασις της κράσεως, πρός 
τούτοις, προδιαθέτει τινάς είς την υπνοβασίαν. "Οθεν 
συμφέρει είς τους οίνοφλυγας και αοδηφαγους, αν δεν 
θέλωσινά τους προσαφθή άαι το επίθετου, ΰ π ν ο β α - 
τ α ι ,  νά περιορίσωσι τάς όρεξεις των, καθότι προειπο- 
μεν ότι μετά την υπνοβασίαν επεται παντελής όλεθρός 
τού άνθρωπίνου νοός, ή μ α ν ί α .

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α .

ΓΝ Ω ΡΙΖ Ω  ένα, κοσμοπολίτην, όστις αδιακοπως πε- 
ριπλανάται. Τό παν άφαιρεί, και το παν αντικαθι
στώ. Ε ίναι άλαλος, πλην όμιλεί ολας τας γλωσσάς, 
καί κρίνεται ό πλέον εύγλωττος απο τους ρήτορας. 
Καθησυχάζει όλας τάς έριδας, όλους τους θορυβους, 
υποκινεί δέ καί προάγει όλας τας διαφορας και τας 
κρισολογίας. Διεγείρει την άνδρείαν, καί την δειλίαν 
ερεθίζει· άνθίσταται είς όλα τά πελάγη, κατασπα όλα 
τά άντιφράγματα, καί πούποτε δεν διατριβει. Σ μ ι
κρύνει όλας τάς γεωγραφικάς διαστάσεις, αυξάνει δέ 
όλας τάς ήθικάς. Κάμνει τραχυτέρας όλας τάς κοι- 
νωνικάς άνωμαλίας, η έξισάζει αύτάς. Έ χ ε ι  δυναμιν 
είς όλα τά ε’πιτηδεύματα, Προμηθεύει άναπαυσιν, 
καί άποδιώκει τόν ύπνον. Ε ίναι ό κραταιος βραχιων 
της τυραννίας, καί της άνεξαρτησιας ό εγγυητής. Η 
άρετη περιφρονεί αύτόν, καί μ’ όλον τούτο δεν εμπορεί 
νά της λείψη. Ή  παρουσία του γεννά την ΰπερηφα- 
υίαν- ή δ’ άπουσία του την ταπεινονει. Ε ίνα ι θρασύς, 
προστακτικός, καί άναίσχυντος· ένταυτω φιλάνθρωπος 
καί πρόθυμος είς τό βοηθείν. Ε ίναι τών φίλων ο 
άριστος, καί τών εχθρών ό κινδυνωδεστατος· ό σοφω- 
τατος, καί ό όλεθριωτατος, τών συμβουλών. Τού μεν 
ασώτου έρημόνει τάς γα ίας καί τους οίκους· τον δε 
προβλεπτικόν βοηθεί νά ε’πισωρεύη. Αθώος αύτος, 
διαφθείρει την άθωότητα. Ε ίς  όλα τά εγκλήματα 
παοοτρύνει, προστατεύει όλας τας κακίας, και προσβάλ
λει όλας τάς άρετάς. Ε ίνα ι το ειοωλον παγκοσμίου 
λατρείας. "Εθνη καί άτομα ζητούν νά κατέχωσιν αύ
τόν άποκλειστικως, άν καί ηναι ό άμοιβαίος και αναγ
καίος διερμηνεύς των. ’Επιφέρει ηδονην και κορον. 
’Εξίσου χρησιμεύει είς τάς φαντασιώδεις καί τας άλη- 
θε ίς  χρείας, ώς καί είς την φιλοκαλίαν καί τά πάθη. 
Δίδει τροφήν καί πα ίγν ια  είς την νηπιότητα· είναι δέ 
τροφή καί παίγνιον είς τό γηρατείον. Φέρει άρτον είς 
τό στόμα τού παραλυτικού, καί ξίφος είς την χείρα τού 
δολοφόνου. Κωφαίνει πρός τούς ικετεύοντας αυτόν 
πένητας, καί τρέχει απρόσκλητος είς τους καταχρωμε- 
νους αυτόν πλουσίους. Κάμνει πολλά συνοικέσια, και 
διαιρεί πολυαρίθμους οικογένειας. Ή  φυσική αύτού

διάθεσις είναι νά περιφέρεται άοιαλειπτως. Αρμόζει 
πρός παν είδος υπηρεσίας, άλλα μ  ολον τούτο περι- 
πλανάται. *Αν έλθη πρός σέ, έρχεται διά νά φυγή. 
Ά ν  τόν κράτησης, τίποτε δέν χρησιμεύει, κοιμάται. 
Φρόντισε ώστε νά ε’πιστρέψη, διότι τα παντα εξευρει 
νά κάμνη1 είς όλα επιτυγχάνει. Ά ν  θελης υπούργη
μα, τίτλους, τιμάς, ή καί άμαρτιών άφεσιν, διευθυνθητι 
πρός αύτόν γνωρίζει όλας τας αποθηκας, εχ^ι ολας 
τάς κλείς. Ε ίτε  άδύνατος είσαι είτε δυνατός, ε’μπορεί 
νά σέ κάμη Κροίσον ή "Ιρον. Όποίος και άν ησαι, 
ε’μπορεί νά σέ είσάξη είς τά άνακτορια. Χωρίς αύτού 
πρίγκιπες ήθελον άναγκασθήν να καμνωσι τα ιοια 
των υποδήματα' ή δυσειδής Μάρθα ήθελε μενειν ανυ- 
πανδρος· ό Βουβάρδος ήθελεν είσθαι χειροτέχνης' και 
ή 'Ροδόπη ήθελεν είσθαι σεμνή γυνή. Αύτός είναι 
είς τό μέσον παντός άγαθού καί παντος κακού. Εκαυ- 
σε τήν Κοπενάγην, καί ω’κοδόμησε τήν Ιίετρουπολιν. 
Ε ίναι άδρανής, καί μ ’ όλον τούτο κινεί τα παντα. Εω 
ναι άψυχος, καί όμως ή ψυχή τού κοσμου. Ε ις  το 
πλήρωμα τής δυνάμεώς του, άν θελη να χαριση ΰγειαν, 
στέλλει τόν Ίπποκράτην" άν θελη νά. περιφρόνηση τον 
θάνατον, ανεγείρει πυραμίδας. Ιελευταίον, καίτοι 
άπό τήν γην βλαστήσας, λογίζεται θεος. Αλλά περι 
τίνος λα λείς;

Η Π Ο Λ ΙΣ  Λ Ε ΙΨ ΙΑ .
Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ ,  ε’μπορικώς, καί ίστορικώς θεωρού

μενη ή Λειψία είναι πόλις πλείστου άξία- ώς δέ καί 
πρός τά τρία ταύτα σκοπόν έχομεν έπι τού παροντος 
νά θεωρήσωμεν αύτήν. Πρώτον όμως θελομεν όμιλη- 
σειν περί τού ονόματος καί τής τοποθεσίας της»

Ή  Λειψία ητο καταρχάς μικρά κώμη, οίκοδομηθεΐ- 
σα ύπό τών Σλαύων κατά τήν συρροήν τού Πάρδου καί 
ΙΙλείσσου, περικυκλωμένη δέ ύπό φιλυρών. Έ κ  τής τελευ
ταίας περιστάσεως λέγεται ότι έλαβε τόνομά της' διότι 
τά δένδρα ταύτα καλούνται είς τήν γλώσσαν τών Σλαύων 
Λίπ, Λ ίπα, ή Λίψκ. Τήν σήμερον ή πόλις κατέχει 
έν μίλιον τό μήκος, τρία δέ τεταρτημόρια τού μιλίου τό 
πλάτος, ε’πί ε’κτεταμένης πεδιάδος, τήν όποιαν δαψιλώς 
ποτίζουσιν οί δύο προειρημένοι ποταμοί, ώς καί δύο 
άλλοι καλούμενοι ό Λευκός Ελστερ και ο Λουππης. 
"Ελη έκάλυπτον πρότερον τήν πεδιάδα ταύτην' άλλ’ 
όσον ε’πληθύνοντο οί κάτοικοι τής Λειψίας, ή γή β α θ 
μηδόν ε’ξηραίνετο, οί βάλτοι έπληρούντο, ή καλλιέργεια 
έξετείνετο, καί ή καρποφορία καί τό υγιεινόν τού τόπου 
μεγάλως προεβιβάζοντο, ώστε άνθηραί κώμαι κατέχουσι 
τώρα τήν γήν, ητις έκαλύπτετο ποτε με λιμνια στάσιμου 
"δατος.

Τ ής Λειψίας ή περί τούς λόγους φήμη προέρχεται 
κατά μέγα μέρος άπό την είς αύτήν παράδοξον συγ- 
κέντρωσιν τού Γερμανικού βιβλ.εμποριου· οχι οτι ολα 
τά προϊόντα τών Γερμανών συγγραφέων τυπόνονται 
άναγκαίως ενταύθα- άλλ’ ε’πειδή είς όποιον μέρος τής
Γερμανίας καί άν τυπωθή- βιβλίον τι, είς τήν Λειψίαν

' ·
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πρέπει νά σταλθή διά πώλησιν. Δίς τοϋ ετο-υς γίνε
ται εις την Λειψίαν πανηγύρις πρός αγοράν βιβλίων, 
εις την όποιαν παρευρίσκονται βιβλιοπώλαι πανταχό- 
θεν τί?ς ε’πικρατείας, ώς καί άπό την Σβεκίαν, Δανίαν, 
τάς Κάτω Χώρας, την Γαλλίαν, 'Ρωσσίαν, καί την 
Αγγλίαν. Ή  άξιολογωτέρα πανήγυρις, ή καί τούς 

πλειοτέρους ξένους Ιλκύουσα, εΓναι ή τοϋ Πάσχα, καθ’ 
ήν γενικώς παρευρίσκονται ώς τριακόσιοι αλλοεθνείς 
βιβλιοπωλαι. Ό  κατ’έτος έκδιδόμενος ε’ν Λειψία β ι
βλίων κατάλογος δεικνύει τό ριέγα πλήθος των εις την 
Γερμανίαν συγγραφόμενων. Πας βιβλιοπώλης όπωσοϋν 
σημαντικός, εις όποιονδήποτε μέρος της 'Ομοσπονδίας 
καί άν διατριβή, έχει ε’πίτροπον εις την Λειψίαν μο- 
λονοτι δε κατά συνέπειαν τούτου τέσσαρα υποκείμενα 
άντι δύο ένασχολοϋνται εις την πώλησιν ενός βιβλίου, 
είναι δμως χωρίς άμφιβολίαν ε’πωφελέστατον νά ύπάρχη 
κεντρικόν φιλολογικόν ε’μπορεΓον, εις τό όποΓον όλοι δύ- 
νανται νά προστρέχωσιν είτε προσωπικώς, είτε δι’ επι
τρόπων, μεθ’ ών άδιαλείπτως συγκοινωνοϋσιν. Ό  ε’ν 
Λειψία άρι3-μός των βιβλιοπωλών καί μουσικοπωλών 
είναι 119· ό αριθμός τών ε’τησίως τυπονομένων κολλών 
περί τά τεσσαράκοντα εκατομμύρια, καί τό βάρος τών 
ε’τησίως ει’σαγομένων βιβλίων περί τάς 30,000 καντα- 
ρίων.

Είς την Λειψίαν έκδίδεται Αποθήκη έβδομα δική, 
ήτις ευρίσκει μεγίστην πώλησιν καθ’ δλην την Γερμα
νίαν. Είναι δέ κατά τό σχέδιον τών όμοίων τής πα· 
ρούσης ’Αγγλικών, ε’ξ ών δανείζεται καί πολλάς εικο
νογραφίας τό Γερμανικόν πόνημα.

Τό 1409 έθεμελιώθη είς την Λειψ ίαν πανεπίστη- 
μιον, κατά τό αύτό έτος ε’πιβεβαιωθέν διά βούλλας 
του Παπα Αλέξανδρου "Εκτου. Είς διάστημα δέ τεσ
σάρων Ικατονταετηρίδων τό πανεπιστήμιου τής Λειψίας 
φημίζεται ώς έ'ν άπό τά έξοχώτερα είς την Γερμανίαν. 
Οί μαθηταί συμποσοϋνται είς περίπου χιλίους διακο- 
σίους, οί δέ καθηγηταί καί διδάκτορες είς εκατόν εί
κοσι. Ή  είς τό κατάστημα τοϋτο άνήκουσα βιβλιο
θήκη συνεκροτήθη άπό τάς βιβλιοθήκας παυθέντων 
μοναστηρίων κοιί τά χαρίσματα καθηγητών, περιέχει 
3έ τώρα 100,000 τόμων καί 4000 χειρογράφων.

Αί περιβόητοι σχολαί τοϋ Ά γ. Θωμά καί Ά γ . Νι
κολάου, αί διάφοροι ΈταιρεΓαι, αί προς καλλιέργειαν 
τών Επιστημών, τής Φυσικής Ιστορίας καί Μινερα- 
λογίας, τής ’Εθνικής Γλώσσης καί τών ’Αρχαιοτήτων, 
ώς καί αί Άκαδημ'αι τής Ιχνογραφίας, Ζωγραφικής, 
Αρχιτεκτονικής, κτλ., ηυξησαν την φήμην τής Λειψί

ας, καί έδωκαν αφορμήν νά ε’κλάμψωσι τά προτερήματα 
πολλών έξοχων άνδρών συνεχομένων μέ τά καταστήματα 
ταϋτα.

Διά τον πλοϋτον αυτής καί την ευδαιμονίαν είναι 
τά μέγιστα ΰπόχρεως ή Λειψία είς τάς μεγάλος πανη- 
γύρεις της. Τό έμπόριαν τό είς τάς συναθροίσεις ταύ- 
τας έλκύον ξένους άφ’ όλα σχεδόν τά έθνη δέν είναι 
μέν τόσον έκτεταμένον τώρα, όσον άρχητερα- άλλά μ’

δλον τοϋτο ε’νασχολεΓ οΰτως ή άλλέως τό πλείστον μέρος 
τών κατοίκων.

Τά δέ τοϋ εμπορίου κυραυτερα είδη. είς τάς πανη- 
γυρεις τής Λειψίας είναι ίπποι, δέρματα αγρίων ζώων, 
βαμβακερά υφάσματα, καί βαμβάκιον, μαλλίον, άποι- 
κιακα είδη, Άγγλικαί καί Γαλλικαί πραγματείας 
βιβλία, καί τεχνουργήματα. Όκτακισχίλιοι εως έν- 
νεακισχίλιοι άγορασταί συναθροίζονται γενικώς είς τάς 
μεγάλας πανηγύρεις.

Ίστορικώς θεωρούμενη ή Λειψία είναι τόπος άξιολο- 
γωτατος· αί πεδιάδες αυτής είναι μονότονοι καί πλη
κτικοί, άλλά διεγείρουν αναμνήσεις σπουδαιότατων 
μαχών, αίτινες πολλάκις διέκριναν τήν τύχην τής Γερ
μανίας. Έ κ τούτων μίαν μόνην έγομεν τόπον νά άνα- 
φέρωμεν, ταύτην δέ τήν πλέον πρόσφατον καί τήν πλέον 
περισπούδασταν.

Ή συμπλοκή, ήτις τόν ’Οκτώβριον, 1813, συνεκρο- 
τήθη ε’πί τών πεδιάδων τής Λειψίας μεταξύ τών συμ
μάχων δυνάμεων καί τοϋ στρατεύματος τοϋ Ναπολέον- 
τος, ήτον άξιοσημείωτος διά τό πολυπληθές τών μαχβ- 
μένων καί τά πηγάσαντα ε’ξ αυτής σπουδαία άποτελέ- 
σματα είς τήν ε’πίλοιπον Ευρώπην. Μέρος τών συμ
μάχων δυνάμεων είς 120,000 άναβαίνον προεχώρησεν 
είς τρείς στήλας κατά τής Λειψίας, δπου ό Ναπολέων 
είχε συναθροίσειν τό στράτευμά του. Άπασα ή δύνα- 
μις αύτοϋ συνεποσοϋτο είς 80,000 ή 90,000 άνδρών, 
καθότι τά τάγματα τοϋ Ney καί Regnier δέν είχον 
έτι συνενωθήν μέ τ· κυριωτερον σώμα. Ό  πρίγκιψ 
Σχουαρτζενβούργου ε’στρατήγει τάς συμμαχικάς δυ
νάμεις, μολονότι παρευρίσκοντο οί μονάρχαι τής Αυστρί
ας, 'Ρωσσίας, καί Προυσσίας. ’Ενωρίς τό πρωί τής 
16ης ’Οκτωβρίου ήρχισε τήν προσβολήν κατά τών τριών 
κωμών, δπου ήσαν αί προφυλακαί τοϋ εχθρού. Περί 
δέ τάς εννέα κατήντησεν ή μάχη γενική, καί ή πλέον 
ε’κπληκτική άφοβία έφανερωθη αμφοτέρωθεν- ό κανο- 
νοβολισμός ήταν, ώς λέγεται, ό πλέον δυνατός καί άδιά- 
κοπος άφ’ όσους ήκουσαν ποτέ οί γηραλεώτεροι στρα- 
τιώται. Ή  άριστερά πτέρυξ τών συμμάχων ύπέφερεν 
άπό τήν σταθερότητα τών ανδρείων Πολονών, οίτινες 
μέ τό δραστήριου αυτών πϋρ εμπόδιζαν πάσαν ε’πιχεί- 
ρησιν προς διάβασιν τοϋ Πλείσσου. Άλλά τό χωρίον 
Wachau ήτον ή σκηνή τής πλέον πεισματώδους συμπλο
κής, καί ένταϋθα ό Ναπολέων προσέβαλε κατ’ έπα- 
νάληψιν τό κέντρον τών συμμάχων. Ή  ταυτην δέ τήν 
ώραν άφιξις τών μετά τοϋ Νέη στρατευμάτων πι.9ανόν 
ότι έμελλε νά διακρίνη τόν άγώνα, άλλά καί οί σύμ
μαχοι έλαβον συνδρομήν εκ τής πλησιάσεως τοϋ στρα
τηγού Βλυχέρου- σταλθέντος δέ τοϋ υπό τόν Νέην στρα
τεύματος ε’ναντίον είς τό τοϋ βλυχέρου, άπωλέσθη ή 
ευκαιρία τοϋ νά κλίνη κατά τών συμμάχων ή πλάσιγξ, 
διά τής Ινώσεως τών δυνάμεων έκείνου μέ τάς τοϋ Να- 
πολέοντος. Πρός τό εσπέρας τά στρατεύματα ήσαν είς 
τήν αυτήν περίπου σχετικήν θέσιν, ώς καί πριν τής 
μάχης, καί μολονότι ό Ναπολέων Ιδιοποιείτο τήν νίκην.
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καί διέταξε νά σημάνωσιν οί κώδωνες τής Λειψίας πρός 
τιμήν αυτής, ήτον δμως πρόδηλον οτι ολίγον περισσότε
ρόν είχον ΰποφ'ρειν οί σύμμαχοι παρά τους Γάλλους.

Τοϋ βορείου στρατοϋ ή άφιξις, ή πρός τόν Ναπολεον- 
τα δλως άπροσδόκητος, ήτις όμως τόν ε’γνωστοποιηθη 
πριν φθάση τό καινόν είς τους συμμάχους, έβαλεν αύτον 
είς άνησυχίαν νά οπισθοδρόμηση οσον ταχιστα. Ιην 
17ην λοιπόν ’Οκτωβρίου έπεχείρησε νά διαπραγματευ
τή  μετά τών συμμάχων' διά τίνος αιχμαλώτου Αυ
στριακού Κόμητος. Λέγεται δτι έπρότεινεν όπλων άνα- 
κωχήν, καί ότι έζήτησεν άδειαν να πέραση τον ποταμον 
Σαάλ άπαρεμποδίστως, άφοϋ ήθελε παραχωρήσειν τά 
έπί τοϋ Όδέρα καί Βιστούλα φρούρια Αλλ εις τάς 
προτάσεις ταυτας, αίτινες άρκούντως έδηλουν το επι
σφαλές αύτοϋ, άπόκρισις κάμμια δεν εδοθη, μαλιστα 
έπειδή τώρα είδησις πλέον είχε φθασειν εις τας συμ
μάχους δυνάμεις περί τής άφιξεως τοϋ βορείου στρατοϋ, 
απέναντι τοϋ οποίου ό Στρατάρχης Νεης και ο Δούξ 
τής ’Ραγούσης, τόν Πάρδον διαβάντες, ώπισθοδρόμησαν.

Ήναγκάσθη τώρα ό Ναπολέων ( Οκτωβρίου Ι8ην) 
νά βαστάση άμυντικήν μάχην, έλαβε δε τοπο&εσιαν 
μεταξύ τού Πλείσσου καί Παρδου, και σταθείς κατα 
τό αέσον τών σωματοφυλάκων του έπεμπε βοήθειαν είς 
παν άσ3ενές μέρος, τό δλον επιστατών. Έδυνήθη δέ 
τοιουτοτρόπως νά άναπληροί τά υπό τής βαρείας πυρο- 
βολήσεως τών συμμάχων γινόμενα χάσματα, και δια 
τής ιδίας αύτοϋ δραστηριότητος καί ε’νεργείας νά οίκο
νομή τάς ελλείψεις τής δέσεως του. Άλλ’ ήτο δυσκο- 
λωτάτη ή όπισθοδρόμησις- έτοιμασίαι δέν είχον γένειν 
διά τοιοϋτο συμβησόμενον, γέφυραι δέν είχον κατασκευα
στήν πρός διά[3ασιν τών ποταμών, καί αύτή ή Λειψία 
δέν είχεν όχυρωθήν είμή άδυνάτως πρό ολίγου καιρού. 
Ό  Πονιατώσκης καί ό Μακδονάλδος ήσαν διωρισμένοι 
νά ύπερασπίζωσι καί βοηθώσι τόν όπισθοδρομοϋντα 
στρατόν- άλλά μόλις άνεκάλυψαν οί σύμμαχοι ότι τών 
Γάλλων ή 3-έσις είχεν ε’γκαταλειφθήν, καί ,προσέβαλον 
πανταχόθεν τήν Λειψίαν· μετά δέ απονενοημένου άγώ
να ε’πέτυχον νά καταλάβωσι δύο ε’κ των πυλών. Ή 
σύγχυσις καί άταξία ήτις τώρα ε’πεκράτησεν είναι άπε- 
ρίγραπτος. Μία μόνον γέφυρα ύπήρχεν άνωθεν τοϋ 
Έλστερ, καί αυτής δέ πρόωρα καταστραφείσης, ή φυγή 
μετεβλήθη είς άγριον απελπισίαν. Αύτός ό Ναπολέων 
είχε φθάσειν όχι άνευ δυσκολίας είς τήν γέφυραν, τά 
δέ τοϋ Μακόονάλδου καί Πονιατώσκου τάγματα, φθά- 
σαντα πάρωρα, ήναγκάσθησαν νά κατασκευάσωσι μι- 
κράν τινα γέφυραν εις τούς κήπους τοϋ "Ρείχενβάχ, 
ήτις άδύνατος ουσα κατασυνετρίβη άπό τό πλήθος τών 
έπ’ αυτής συσσωρευθέντων, καί τό πλείστον μέρος άπω- 
λέσθησαν είς τά υδατα. Το συμβεβηκός τούτο ανα
φέρει ώς επομένως ό "Αγγλος Russel-—

1 Ό "Ελστερ, όστις διαρρέει μέρος τών προαστείων, 
καί δστις ε’προξένησε τόν τελευταίου όλεθρον τοϋ Γαλ
λικού στρατοϋ, είναι κατ’ άλήθειαν τάφρος μόνον, καί 
•υτε βαθύς, ούτε πλατύς. Κατά τό μέρος δέ, δπου 
{(«βρέχει τόν κήπον τοϋ κυρίου Τείχενβάχ, ε’μβάς είς

αυτόν ό ήδη πληγωμένος Πονιατώσκης, άφοϋ τό παν 
άπωλέσθη, εβυθίσθη μετά τοϋ πληγωμένου ίππου του, 
καί κατεπνίγη είς τό κατά τό φαινόμενου άθώον τοϋτο 
ποτάμιον. Απλή τις πέτρα δεικνύει τό μέρος, δπου τό 
σώμα εύρέθη, είς αύτόν δέ τόν κήπον άνηγέρθη άκαλ- 
λώπιστον κενοτάφιον ύπό ιδιωτικής φιλοστοργίας, είς 
μνημόσυνον τοϋ Πολονοϋ στρατάρχου.’

Είς τήν αξιόλογου ταύτην συμπλοκήν λέγεται δτι οί 
μέν Γάλλοι έχασαν εξήκοντα χιλιάδας άνδρών είς 
αιχμαλώτους, φονευμένους, καί πληγωμένους, οί δέ νι- 
κηταί τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας. Πολλά μέρη τής 
Λειψίας σώζουν άκόμη ίχνη τοϋ φονικοϋ άγώνος, οί δ* 
κάτοικοι ε’πιμελώς διαφυλάττουν τά μνημόσυνα τής 
μ ά χ η ς  τ ών  έ 3-ν ώ ν .

ΗΘΙΚΑΙ Π Α ΡΑ ΙΝ ΕΣΕΙΣ.

Ο ςτις, έμβαίνων είς τό θέατρου τοϋ κόσμου, δέν 
φανή κατά πρώτον φιλαλήΒ-ης, δίκαιος, χρηστοήθης, 
καί πράος, δύναται μέν νά ε’κπλήξη πρός καιρόν τούς 
άλλους, καί νά λάμψη ώς μετέωρον, άλλ’ έντός ολίγου 
3-έλει καταφρόνησήν- ε’πειδή παραβλέπουσι μεν οί άν
θρωποι μέχρι τινός τάς άταξίας καί τά πά5η τής νεό- 
τητος, ουδέποτε δμως συγχωροϋσι τά ελαττώματα καί 
τήν διαστροφήν τής καρδίας.

Αί μεγαλη'τεραι χάριτες δίδονται κάποτε τόσον άδε- 
ξίως καί κακώς, ώστε παροξύνουσι τόν άνθρωπον- ε’νώ, 
ε’ξ εναντίας, δυσάρεστα πράγματα πολλάκις τόν εύχα- 
ριστοϋσιν, ε’πειδή γίνονται μέ γλυκύτητα καί ευγένειαν.

Πολλάκις άπλοί λοχαγοί ευαρεστοϋσι πλειότερον είς 
τήν συναναστροφήν παρά ενδόξους σοφούς. Τιμώ καί 
σέβομαι τούς μεγαλοφυείς άνδρας, (λέγει ό Κεστερφείλ- 
διος, ε’ξ ού λαμβάνομεν τάς ιδέας ταύτας), άλλ’ε’πιθν- 
μώ νά συναναστρέφωμαι μέ ανθρώπους, οίτινες συνεισ- 
φέρουσιν είς τήν ομιλίαν ίλαρότητα, χρηστήν άνατροφήν, 
καί πείραν κόσμου. Είς τόν κοινόν βίον συχνότερα 
μάς χρειάζονται λεπτά καί δραχμαί παρά χρυσά νομί
σματα. Δός με άνθρωπον, δστις έχει έτοιμα εις ψιλά 
τά διά τό καθημερινόν έξοδον άπαιτούμενα- επειδή 
δστις φέρει όγκον μόνον χρυσίου δέν έχει τόν πλοϋτον 
πρόχειρον είς τάς παρούσας άνάγκας. Βάσταζε λοιπόν 
δσον θέλεις χρυσίον είς τόν ενα κόλπον, άλλά φρόντιζε 
νά έχηςκαί κερμάτια (μικρά νομίσματα) είς τόν άλλον, 
καθότι αύτά θέλουν σέ χρησιμεύειν περισσότερον.

Ή συμβουλή σπανίως λαμβάνει καλήν υποδοχήν, 
καί δστις έχει μάλιστα μεγαλητέραν αύτής χρείαν, τήν 
άγαπά όλιγώτερον.

Ό  φθόνος είναι εν άπό τά μικροπρεπέστατα καί βα
σανιστικότατα πάθη, ε’πειδή σπανίως εύρίσκεται άν
θρωπος, δστις δέν δίδει άφορμήν φθόνου είς τόν φθονε
ρόν, καί διότι ό φθονερός δεν ευτυχεί ποτέ, ε’φ’ δσον 
βλέπει εύτυχοϋντας τούς άλλους.

Ή  μεγάλη καί ευεργετική πράξις ε’πιτυγχάνει 'πάν. 
τοτε τήν έγκρισιν τοϋ κόσμ.ου- ή δέ ένδόμυχος ηδονής 
τήν οποίαν αισθάνεται δ ευεργέτης, είναι ασύγκριτος
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Η φιλανθρωπία χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως τούς με- 
γάλους νοας· εξ εναντίας οε, οί μικρού πνευριατος άν
θρωποι είναι οργίλοι, άκρόχολοι, καί εκδικητικοί, ούτε 
αισθάνονται την γλυκύ3υμον εκείνην ηδονήν, την οποί
αν άπολαυ'ει ό συγχωρών τούς έχ3ρούς του.

Μονος ο αμα3ης και ό αδύνατος είναι οκνηροί- καθ
ότι, οσοι ε3ησαυρισαν γνώσεις τινάς, ε’πι3υμούν πάν
τοτε να τας πλη3υνωσιν* ωστε η μα3ησις όμοιάζει 
κατα τούτο με την εξουσίαν, την οποίαν δσον έχει με- 
γαλητεραν ό άνθρωπος, τόσον μάλλον έπι$νμεΓ νά την 
αύξηση- ή δέ οκνηρία είναι τδ καταφύγιον των άσ3ενών 
πνευμάτων, καί ή άγαλλίασις των άνοητων.

Η μετριοφροσύνη είναι άξιίπαινος άρετή, καί συνο
δεύει ώς ε’πιτοπλεΓστον την άλη3ινήν άξίαν, δουλαγωγεί 
δε τα πνεύματα δλων των ανθρώπων■ ε’πειδη τίποτε 
δεν παροξύνει καί αηδιάζει, δσον ή οίησις καί ή αναι
σχυντία. "03εν καταφρονούμεν σχεδόν ε’κ συμφώνου 
τον περιαυτολόγον, δστις γίνεται ό ηρως της ιδίας αυτού 
ιστορίας.

Το ν̂ά μη ε’κτελώμεν την ύπόσχεσιν είναι έργου 
ανοητον, και σχεοον πλημμέλημα- έργον μέν άνόητον, 
επειδή κανείς δεν 3ελει μας ε’μπιστεύεσ3αι πλίον, 
πλημμέλημα οε, επειδή ή άλή3εια είναι τδ πρώτον 
χρέος της ή3ικής καί 3ρησκείας- ώστε δ ψεύστης δεν 
δύναται νά έχη κάμμίαν άρετήν, καί είναι άξιος τού 
μίσους ολων των καλών καί άγα3ών ά ν3ρώπων.

Η ευτραπελία αποκτά" μεν 3αυμαστάς καί έπαινέ- 
τας, αλλ οχι ποτε και φίλον κάνένα- έπειδή άκτινο- 
βολεΐ καί έκ3αμβόνει, κα.3ώς ό μεσημβρινός ηλιος- 
αλλ ομοίως με αύτον καίει, καί διά τούτο γίνεται έπί- 
φοβος- ες εναντίας δε, το κατά την εσπέραν καί πρωίαν 
γλυκυ φως τού πλανήτου τούτου 3-έρμαίνει μετρίως, καί 
φαιδρύνει τον άνθρωπον.

Μη ζητης άρα ποτέ την ευτραπελίαν- άν έχης αυ
τήν φυσικήν, υπομονή- άλλά καί κατ’ αύτην την* περί- 
στασιν άς μεσολαβή ή κρισις, καί μη την έξασκής 
ποτε προς βλάβην των άλλων.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΛ, Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΣΣΑ 
ΤΗΣ ΡΩ ΣΣΙΑ Σ.

Η ΑΐΚ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  ΑαεϊΙΕΤΝΑ  έγεννή3η πλησίον 
είς την Δερπάτην, μικράν πόλιν της Λιβονίας, άπδ 
πενητας μεν, αλλ ενάρετους γονείς. Μετά τού πατρδς 
αυτής τον 3-ανατον, κατώκει όμού μέ την ήλικιωμένην 
της μητέρα ειςκαλυβην σκεπασμένην άπδ άχυρα- ήσαν 
δε πτωχαι μεν, πλήν πολλά εύχαριστημέναι καί αί δύο. 
Εις τοιαυτην κατάστασιν, μεμακρυσμένη άπδ την 3εω- 
ριαν τού κοσμου, ε’ζωοτροφει μέ τούς κόπους των ιδίων 
της χειρών την μητέρα, ή όποία δεν ήρ,πόρει πλέον νά 
τρεφεται μόνη. Ένω ή Αΐκατερίνα ίκλω.άεν, ή γηρα
λέα, κα3-ημένη πλησίον, άνεγίνωσκε βιβλίον τι θρη
σκευτικόν. Οτε δ έτελείονον της ημέρας οί κόποι, 
καθιζουσαι σιμά της έστίας, μετελάμβανον ευχαρίστως 
άπο άπλην τινά τροφήν.

Μολονότι της Αικατερίνης καί τδ πρόσωπον καί τδ 
άνάστημα ησαν εντελέστατα, εις τδν νούν δμως ε’φαί- 
νετο δομένη δλη αυτής ή προσοχή. Την τέχνην τού 
άναγινώσκειν είχε μά3ειν άπδ την ιδίαν της μητέρα- 
Λου3ηρόφρων δέ τις πρεσβύτερος την ε’δίδαξε τά κα
θήκοντα της Χριστιανικής 3-ρησκείας. Έ κ φύσεως 
είχε λάβειν δχι μόνον ισχυρόν, άλλά καί όρ3δν αντι
ληπτικόν, καί ήμπόρει νά συλλογίζεται όχι μόνον τα
χέως, άλλά καί βασίμως. Οί γείτονες χωρικοί πάρε- 
τήρησαν τά κάλλη καί τάς άρετάς της, καί πολλοί αυ
τών την ¿ζήτησαν είς γάμον, πλην ματαίως- διότι τό
σον ήγάπα την μητέρα της, ώστε νά την άποχωρισ3ή 
ούτε καν ή3ελε νά τδ άκούση.

Ή  Αίκατερίνα ήτο δεκαπενταετής, ότε ή μήτηρ της 
άπε3ανε. Τότε άφηκε την καλύβην, καί υπήγε νά 
κατοίκηση μετά τού Λου3ηρανού πρεσβυτέρου, οστις 
την είχε διδαξειν παιδιό3εν. Είς την οικίαν ταύτην 
διετριβε, κυβερνώσα τά τέκνα τού ευεργέτου της, καί 
δείχνουσα ένταυτω φρόνησιν άμετάτρεπτον καί ζωηρό
τητα παράδοξον. Ό  γηραλέος, ό οποίος την έβλεπεν 
ώς ιδίαν του 3υγατίρα, ε’φρόντισεν ώστε νά την διόά- 
ξωσι τά κομψότερα μέρη της γυναικείας ανατροφής οί 
παραδίδοντες αύτά καί είς τά λοιπά μέλη της οικογέ
νειας του. Τοιουτοτρόπως ή Αίκατερίνα έξηκολού3;ι 
νά αυξάνη τάς γνώσεις, καί νά καλητερεύη τά ή3η 
της, έωσού άπέ3ανεν ό Λου3ηρανός πρεσβύτερος, καί 
αύτη κατηντησε πάλιν είς την προτέραν της πενίαν.

Ή  Λιβονία τδν καιρόν εκείνον ε’λεηλατείτο άπδ τδν 
πόλεμόν, καί ά3λίως ήρημούτο. Αί δυστυχίαι αύται 
πάντοτε πίπτουν βαρύτεραι ε’πάνω είς τούς πτωχούς- 
δ3εν ή Αίκατερίνα, μολονότι είχε τόσον μεγάλην προ
κοπήν, ε’δοκίμαζεν ομως όλα τά δεινά, οσα συνοδεύουν 
την ε’σχάτην ένδειαν. Βλέπουσα δτι αί ζωοτροφίαι 
καϊημέραν έγίνοντο πλέον άκριβαί, καί δτι τδ ίδιόν 
της άργύριον παντάπασιν έτελείωσεν, άπεφάσισε τέλος 
πάντων νά. όδοιπορήση «ίς τδ Μαριεμβούργον, πόλιν 
δπου τά πάντα ησαν άφ3ονώτερα.

Μέ τά όλίγα της φορέματα, ε’στοιβασμένα είς δισάκ- 
κιόν τι, ηρχισε την οδοιπορίαν πεζή. Ό  τόπος, τδν 
οποίον είχε νά όιαπεράση, ήτον ά3λιος ε’κ φύσεως, άλλά 
τδν έκαμαν Ιτι πλέον φοβερόν οί Σουηδοί καί 'Ρώσσοι, 
οιτινες κυριεύοντές τον, ποτέ μέν ουτοι, ποτέ δέ ε’κείνοι, 
τδν έλεηλάτουν βαρβάρως- άλλ’ή πείνα την είχε διδά- 
ξειν νά καταφρονη τούς κινδύνους καί κόπους της οδού. 
Μίαν εσπέραν, ένω ¿,δοιπόρει τοιουτοτρόπως, ε’μβάσα 
είς καλύβην τινά νά καταλύση διά την νύκτα, εύρηκε 
μέσα δύο Σουηδούς στρατιώτας, οιτινες την ¿πλησίασαν 
μέ άναιδείς λόγους. Ή  άναίδειά των δέ η3ελε πι3α- 
νώς καταντησειν είς βίαν, εάν άξιωματικός τις, περνών 
ε’κεί3εν κατά τύχην, δεν ηρχετο είς βοή3ειάν της. 
"Οτε αύτδς ε’φάνη, οί στρατιώται έπαυσαν άμέσως- άλλ’ 
ή ευγνωμοσύνη της νεάνιδος μόλις ύπερέβαινε την οποί
αν έδοκίμασεν έκπληξιν, άφού έγνώρισεν δτι ό αύτην 
άπαλλάξας ητον ό υίδς τού Λου3ηρανού πρεσβυτέρου,
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την ε’περιποιούντο μέ δλον τδ άνήκον είς την άξιαν της 
σέβας, ένω τδ κάλλος της έβελτιόνετο κα3ημέραν όμού

τού ποτέ διδασκάλου, ευεργέτου, καί φίλου της-— κα
λόν συναπάντημα τούτο διά την Αίκατερίναν. Τδ 
ολίγον άργύριον, δσον είχε συμπαραλάβειν άπδ την οι
κίαν, ητον ήδη ε’ξωδευμένον- τά φορέματα της είχε 
δώσειν, κομμάτιον κομμάτιον, διά νά ευχαρίστηση τούς 
δσοι την είχον φιλοξενησειν είς τδν δρομον ό γενναίος 
λοιπόν συντοπίτης έδωκεν έκ τού ίδικού του, καί της 
ήγόρασε φορέματα, της έπρομη3ευσεν ενα ίππον, καί 
τήν έδωκε συστατικά γράμματα πρδς πιστόν τινα φίλον 
τού πατρός του, τδν έπαρχον τού Μαριεμβούργου.

Ή  ωραία μας ξένη έλαβε καλήν υποδοχήν είς τδ 
Μαριεμβούργον. Ό  έπαρχος την έδέχ3η πάραυτα είς 
την οίκογένειάν του ώς κυβερνήτριαν των δύο αυτού 
3υγατέρων· καίτοι δέ μόνον δεκαεπταετης, έφάνη δμως 
άξία νά διδάσκη τδ γένος της καί κομψήν διαγωγήν, 
καί ενάρετα η3η. Της Αικατερίνης ή φρόνησις καί 
τδ κάλλος ησαν τοιαύτα, ώστε μετ’ ολίγον αύτδς ό 
έπαρχος έπρόσφερε νά την νυμφευ3η- άλλ’ έκείνη δεν 
έστερξε- διότι, φερομένη άπδ ευγνωμοσύνης αίσ3ηματα, 
είχεν άποφασίσειν νά μην ύπανδρευ3η άλλον παρά 
τδν άξιωματικδν, δστις την ήλευ3έρωσεν, άν καί τού 
έλειπεν ό είς βραχίων. ητο δέ καί άλλως άσχημισμένος 
άπδ πληγάς, τάς οποίας είχε λάβειν είς την στρατιω
τικήν δούλευσιν. Κατά την άπόφασιν δέ ταύτην, άμα 
δτε ό άξιωματικός ηλ3εν είς την πόλιν, τδν έπρόσφερε 
τήν χείρά της, τήν οποίαν έκείνος έδέχ3η μετά χαράς- 
καί άκολού3ως ό γάμος των ίερουργή3η.

Άλλά κά3ε μέρος τού βίου τής Αικατερίνης έμελλε 
νά ήναι παράδοξον. Αύτην εκείνην τήν ημέραν, κατά 
τήν οποίαν ευλογή3η, οί 'Ρώσσοι ¿πολιόρκησαν τδ Μα- 
ριεμβούργον. Ό  κακότυχος δέ στρατιώτης έπροστάχ3η 
νά ύπάγη είς μάχην, άπδ τήν οποίαν δέν έπέστρεψεν.

Έ ν τω μεταξύ, ή πολιορκία έπροχώρει μανιωδώς, 
σκληρυνομένη έκ τού ένδς μέρους άπδ πείσμα, έκ δέ τού 
άλλου άπδ έκδίκησιν. Ό  πόλεμος τδν καιρόν ¿κείνον 
μεταξύ των δύο άρκτικών δυνάμεων ήτον άλη3ινά βάρ
βαρος- ό ά3ώος χωρικός καί ή άκακος παρ3ίνος μετ- 

'εΐχον πολλάκις άπδ τού ένοπλου στρατιώτου τήν τύχην. 
Τδ Μαριεμβούργον ήλώ3η έξ έφόόου- τοσαύτη δέ ήτον 
ή λύσσα τών έφορμησάντων, ώστε δχι μόνον ή φρουρά, 
άλλά καί σχεδόν δλοι οί κάτοικοι, άνδρες, γυναίκες, 
καί παιδία, ¿πέρασαν άπδ τήν σπά3ην.

Τέλος πάντων, άφού σχεδόν έτελείωσεν ή σφαγή, 
ευρέ.3η κρυμμένη είς φούρνον τινά ή Αίκατερίνα. Μέχρι 
τής σήμερον είχε ζήσειν πτωχή, άλλ’ έλευ3έρα- τωρα 
ηρχισε νά μαν3άνη τί σημαίνει ή δουλεία. Καί είς 
ταύτην ομως τήν 3έσιν ε’φέρετο μ’ευλάβειαν καί ταπει
νοφροσύνην- μολονότι δέ τής είχον όλιγοστεύσειν την 
ζωηρότητα αί δυστυχίαι, ήτον ομως ιλαρά.

Τής άξίας καί ύποκλίσεώς της ή φήμη έφ3ασεν έως 
καί είς τδν 'Ρώσσον άρχιστράτηγον Μενζικόφ. Ή3ε- 
λησε νά τήν ίδη· εύηρεστή3η μέ τδ φαινόμενόν της- 
τήν ήγόρασεν άπδ τδν στρατιώτην, τδν αύ3έντην της, 
καί τήν έβαλεν ύπδ τήν οδηγίαν τής άδελφής του. ’Εδώ

μέ τήν άγα3ήν αύτής τύχην.
Μετ’ ολίγον άφού ήλ3εν είς τήν οικίαν ταυτην, ένω 

μίαν ήμέραν ό αύτοκράτωρ, Πέτρος ό Μέγας, έπεσκε- 
πτετο τδν αρχιστράτηγον, ή Αίκατερίνα ε’σταλ3η είς 
τδν 3άλαμον μέ ξηρά τινα όπωρικά, τά όποία περιέφερε 
μέ σεμνότητα έξαίρετον. Ό  δυνατός μονάρχης τήν ίδε, 
καί έξεπλάγη είς τά κάλλη της.

Τήν έπαύριον ήλ3ε πάλιν, ¿ζήτησε τήν ώραίαν δού- 
λην, τήν ήρώτησε διαφόρους ¿ρωτήσεις, καί ηύρε τά 
κάλλη τού νοός της άνώτερα καί άπδ τά τού προσώπου 
της. "Οταν ήτο νέος, ήναγκάσ3η νά νυμφευ3η κα.3ώς 
άπητουν τά συμφέροντά του- τώρα ομως είχεν άποφασιν 
νά νυμφευ3η κατά τήν κλίσιν του. ’Αμέσως λοιπόν 
ήρεύνησε τήν ιστορίαν τής ώραίας Αικατερίνης, ή όποία 
δέν είχεν ακόμη τελειωμένον τδ δέκατον έβδομον έτος 
τής ηλικίας της. Τήν έ3εώρησεν είς τήν κοιλάδα τής 
άφανείας, καί είς δσας διεπέρασε τής τύχης μεταβο- 
λάς. καί τήν εύρήκεν άλη3ινά μεγαλόψυχον είς όλα. 
Ή  αγένειά της δέν ήτον έμπόδιον είς τδν σκοπόν του. 
'Ο γάμος ίερουργή3η κατ’ ιδίαν, άφού ό αύτοκράτωρ 
ε’δηλοποίησεν είς τούς αύλικούς του, ότι ή άρετή είναι 
ή πρεπωδεστέρα κλίμαξ είς τδν 3ρόνον.

’Ιδού, τέλος πάντων, μάς παρουσιάζεται ώς αυτο
κρατόρισσα τού μεγαλητέρου έπί γής βασιλείου ή Αί
κατερίνα, τήν όποιαν ίδαμεν πρδ ολίγου είς χαμηλήν, 
άχυροσκέπαστον καλύβην. Έκείνη, ήτις πρδ μικρού 
έπλανάτο πτωχή καί έρημος, περικυκλούται τώρα άπδ 
χιλιάδας, οιτινες ευρίσκουν ευτυχίαν είς τά μειδιάματα 
της. Έκείνη, ήτις πρότερον ¿στερείτο καί τδν έπιού- 
σιον άρτον, δύναται τώρα νά διαχύση άφ3ονίαν είς 
ολόκληρα έ3νη. Είς τάς περιστάσεις έχρεώστει μέρος 
τής ύψώσεως ταίτης, άλλ’ είς τάς άρετάς της πλειότε- 
ρον. Πάντοτε μετά ταύτα έφύλαττε τά καλά ¿κείνα 
προτερήματα, τά όποία τήν έβαλαν έπί τού 3ρονου" ένω 
δέ ό παράδοξος ήγεμών, ό άνήρ της, ήγωνίζετο διά τδ 
καλόν τών άρρίνων αύτού υπηκόων, έκείνη κατεγίνετο 
είς τήν βελτίωσιν τού ίδιου της φύλου. "Ηλλαξε τά 
φορέματά των- είσήγαγε μικτάς συνελεύσεις- ¿σύστησε 
τάγμα τι γυναικών ιππέων έτίμα τήν ευσέβειαν καί 
τήν άρετήν- καί, άφού τέλος πάντων, είχε πληρωσειν 
τά χρέη αύτοκρατορίσσης, φίλης, γυναικδς, καί μητρδς, 
άπέ3ανε γενναίως χωρίς λύπην, λυπουμένη άπδ οέους.

Ε Π Ι Ρ Ρ Ο Η  Τ Ω Ν  Η Θ Ι Κ Ω Ν  Α Ι Τ Ι Ω Ν  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  

Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α .

Τ α ή3ικά πά3η έχουν μεγίστην έπιρροήν ¿πάνω είς 
τήν αίσ3ητικότητα τού άν3ρώπου, καί είς δλην αύτού 
τήν φυσικήν κατάστασιν. Ένταύ3α άναφέρομεν όλίγα 
τινά έκτών πολλών άποτελίσμάτων τήςέπιρροήςταύτης.

Ε λ π ί ς .  Ή  έλπίς δτι 3έλει τις άπολαύσειν τδ πο- 
3ούμενον άγα3όν, ή έλευ3ερω3ήν άπδ κάνέν δεινόν, 
διαχεει είς δλην τήν μηχανήν τού σώματος γλυκείαν
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τινα Βερμοτητα, ήτις ¿μψυχόνει καί άνορΒόνει τάς κα- 
τ«βεβλημένας δυνάμεις αυτού.

Ή  ελπίς των πλουσίων λάφυρων σβύνει το αίσθημα 
του κοπου εις τον ηδη αποκαμωμενον στρατιώτην, καί 
κατασταίνει αύτόν ίκανδν νά έκτελέση άγώνας, τούς 
οποίους ¿νόμιζε πρότερον άδυνάτους.

Η ελπίς να Γδη την πατρίδα του κάμνει τον άρρω- 
στούντα άπδ νοσταλγίαν νά εγείρεται άπό την κλίνην, 
και να άναλαμβάνη ταχέως την υγείαν του.

Ή  βαΒεία καί ζωηρότατη πεποίΒησις την οποίαν 
ίχει τις είς περίφημόν τινα ιατρόν, η είς πολυυμνητον 
ίατρικον, Βεραπευει πολλάκις νευρικάς άρρωστίας, καί 
άλλας ανΒισταμενας προτερον είς τήν ιατρικήν ε’νόσω 
ό πασχών δεν είχε πεποίΒησιν είς τον ιατρόν.

Π ρ ο β λ ε ψ ι ς .  Η προβλεψις πλησιάζοντός τίνος 
πολυποΒήτου άγαμου κάμνει τούς παλμούς της καρδίας 
συχνότερους καί δυνατωτέρους.

Ά π ό λ α υ σ ι ς  ά ν ε λ π ί σ τ ο υ  ά γ α Β ο ύ . Ή  
ηοονη η προερχόμενη από την άπόλαυσιν άνελπίστου 
τίνος άγαΒού, είς μεν τον πρώτον της βαΒμόν, φέρει 
εύΒυμιαν, ωΒεί το αΓμα προς τά άκρα, καί Βερμαίνει 
μετρίως όλην την επιφάνειαν τού σώματος· είς δε τον 
δεύτερον, ε’ξάγει δάκρυα, καί διαστέλλει τά σπλάγχνα 
είς βαΒμόν ώστε ¿μπορεί νά ένισχύση τάς άτονισμένας 
δυνάμεις τού σώματος· είς δε τον τρίτον, ή διαστολή 
γινόμενη υπερβολική ¿μπορεί νά έπιφέρη Βάνατον.

Θ υ μ ό ς .  Ό  Βυμός ε’ν γίνει, οστις είναι κλονισμός 
των νεύρων προξενουμενος άπό υβριν, καταφρόνησιν, η 
άλλην τινά παροξυντικήν αιτίαν, κάμνει είς τό δέρμα 
¿ρεΒισμου τοιούτον, ώστε αί τρίχες σηκόνονται, ώς φαί
νεται καί είς τά ζοϋα, προξενεί σπασμωδικούς συνελ- 
κυσμους είς τό ήπαρ, τριπλασιάζει την δύναμιν των 
ιευώνων, ταχύνει τούς παλμούς της καρδίας, καί την 
κυκλοφορίαν τού αίματος.

Ό  Βυμός είς τάς γυναίκας σιμά των άλλων κακών 
διαφΒείρει αύτών καί τό γάλα· όΒεν προέρχονται είς 
τό Βηλάζον βρέφος κωλυκόπονοι, η δεν λαμβάνει τροφήν 
καλήν ¿κ τοιούτου γάλακτος.

Ό  Βυμός, φΒάσας είς τόν άκρον βαΒμόν, προξενεί 
¿πίσχεσιν ούρον ¿νίοτε τό αίμα, ώΒούμενον με δύυαμιν 
μεγάλην προς τόν ε’γκεφαλον, ¿πιφέρει αιμορραγίας, 
αρρώστιας φλογώδεις, καί ενίοτε ε’πιληψίαν η άποπλη- 
ξίαν.

Λ ύ π η .  Ή  λύπη είναι αίσΒημα λυπηρόν δΓ άγα- 
Βόν τό οποίον ε’στερήΒη τις, η τού όποιου προβλέπει την 
στέρησιν- όΒεν δίδονται τοσαύτα είδη λύπης, όσα είναι 
τά άγαΒά. Προξενεί δε γενικώς αποβολήν της όρέξεως 
καί τών δυνάμεων, συντροφευμένην άπό διαφόρους τρο
ποποιήσεις σωματικάς κατά τήν φύσιν τού άγαΒού" 
ουτω ή νοσταλγία, ουσα ερως τής πατρίδος άνεφλενμ,έ- 
νος απο την ιόεαν της μακρας αποστασεως, επιφερει 
πυρετόν βραδύν, όστις τήκει κατά μικρόν καί φέρει τόν 
ίνΒρωπον είς τόν τάφον.

Ό  φΒόνος, δστις είναι λύπη δι’ άλλότριον άγαΒόν, 
ωχραίνει καί μαραίνει τόν φΒονούντα.

Ή  ζηλοτυπία φέρει όλα τά άποτελ.έσματα τού φΒό- 
νου, κατα βαΒμον ομως μεγαλη’τερον' προχωρήσασα 
δε είς υπερβολήν, ¿μπορεί νά προξενήση καί παραφρο
σύνην.

Ό  ερως συνεπισύρει τάς βασάνους τής ζηλοτυπίας, 
τας παραφοράς τού Βυμού, τήν μανίαν τής ¿κδικήσεως, 
τά φρικώδη σχέδια τής άπελπισίας. Τά δε ιδιαίτερα 
σωματικά δεινά είναι, αποβολή όρέξεως, άδυναμία 
στομάχου, ωχριασις προσώπου, αίσΒησις δριμείας τινός 
Βερμότητος, καί ενίοτε ε’ρυσιπελατώδη ε’ξανΒήματα. 
Ό  μαρασμός, καί ή κατάπτωσις τών δυνάμεων, αναγ
γέλλουν άκραν άτονίαν, καί ή τήξις κόπτει τήν ζωήν.

’Ο δ ύ ν η .  Ή  οδύνη, ουσα μέν είς μικρόν βαΒμόν, 
ε’ξάγει δάκρυα· φΒάσασα δε είς τόν μέγιστον, φέρει 
άνορεξίαν, άτονίαν, ά/ρυπνίαν, ώχρίασιν, δύσπνοιαν, 
καί ενίοτε λυγμούς. Ί ό πρόσωπον συνέλκεται, τό στή- 
Βος συστέλλεται, τά μέλη συνάγονται είς έαυτά ώς έν 
καιρω ψύχους· καί άν βαρεία οδύνη ε’πέλΒη αιφνίδιος, 
εμπορεί να ¿πιφερη παραφροσύνην καί Βάνατον.

Μ ί σ ο ς .  Τό μίσος, κατά τά διάφορα μισούμενα 
άντικείμενα, λαμβάνει διαφόρους τροποποιήσεις, καί 
φερει διάφορά άποτελέσματα είς τήν μηχανήν τού σώ
ματος.

Γίνεται βδελυγμία άπό όσμάς, φέρ’ είπείν, άηδείς, 
ή λόγους ναυτιώδεις προερχομένη, ήτις ¿ςάγει σίελον 
είς το στόμα, ή ταράττει τόν στόμαχον καί φέρει έμετόν.

Αίδως, ήτις φέρει έρύΒημα είς τάς παρειάς δι’ άπρε
πες Βέαμα ή άκουσμα.

Αισχύνη ¿κπεπληγμένη, ήτις ταράττει ολον τό σώμα, 
καί είς τήν υπερβολήν της ¿μπορεί νά ε’πιφέρη Βάνατον.

Φ ρ ί κ η .  Είς τήν φρίκην τό σώμα άποστρέφεται τήν 
Βεαν τού άντικειμένου. Τά μέλη ψυχραίνονται, τ· 
δέρμα συνέλκεται, τό αίμα σύρεται άπό τό πρόσωπον, 
και άπό τά άλλα άκρα τού σώματός.

Φ ό β ο ς .  Διαφόρως τροποποιείται καί ό φόβος, 
καί φέρει διάφορα άποτελέσμ.ατα.

Ή  άπειλη πλησιεστάτου τινός πόνου ¿μπορεί νά κα- 
τευνάση τούς σπασμούς.

Ό  μέγας φόβος ε’ν γένει, προξενούμενος άπό τήν βε- 
βαιότητα ε’πικειμένου τινός μεγάλου δεινού, φέρει άδυ- 
ναμιαν είς ολον τό σύστημα τών αίματοφόρων άγγείων, 
ήτις, ¿μποδίζουσα τό αίμα άπό τό νά διαχέεται είς τά 
τριχοειδή άγγεία, προξενεί τήν γενικήν ώχρίασιν όλου 
τού σώματος, καί ιδιαιτέρως τού προσώπου.

Είς τάς γυναίκας ό φόβος ¿μπορεί νά προξενήση 
διαφΒοράν τού γάλακτος, καί ¿νίοτε ¿πίσχεσιν τών 
καταμηνίων καί παραφροσύνην.

Έκπληξις, ή φόβος αιφνίδιος είς βαΒμόν μέγιστον, 
φερει συστολήν τού στομάχου, ιδρώτα ψυχρόν, λύσιν 
τής κοιλίας, ενίοτε ίκτερον, ε’πιλ,ηψίαν, φΒίσιν, ¿νίοτε 
ομοίως Βάνατον, ώς ¿πί τό πλείστον δε κατάπτωσιν 
τών δυνάμεων, καί ¿νίοτε, ¿άν ήναι πιΒανότης απαλ
λαγής τού κινδύνου, διπλασίασιν αύτών__ Φ ,ΙΛ 020Φ Ι A
B a m b a .
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II ΤΑΛΙΠΑΤΕΑ ΤΗ Σ ΤΑΙΊΡΟΒΑΝΗΣ.

άνΒος είναι περικλεισμένον είς σκληρόν φλοιόν, δστις, 
τού άνΒους ε’ξαπλουμένου, ¿κρηγνύεται με όξυν κροτον. 
Τό άνΒος άναβαίνει πυραμοειδώς είς μέγα υψος, δεκα 
πολλάκις καί δεκαπέντε πήχεις. Έ ξ αυτού δε προ
κύπτει ό καρπός ή οί σποροι, οιτινες είναι με κερασια 
ίσομεγέΒεις, καί πολυαριΒμότατοι, πλήν όχι βρώσιμοι, 
ώς σπόροι μόνον χρησιμεύοντες πρός πληΒυσμον τού 
δένδρου. Φαίνεται δέ δτι οι ¿ντόπιοι δεν σπείρουν 
αυτούς, άλλ’ άφίνουσι τό Ιργον τούτο δλως διολου εις 
τήν φύσιν. Τό άνΒος καί ό καρπός άπαξ μόνον γ ί
νονται έφ’ έκάστου δένδρου. II εμφανισις αυτών προ- 
μηνύει ότι τό δένδρον έγήρασε· κατά δέ τούς ¿ντοπίους 
γηράσκει είς εκατόν ¿τη' άλλ’ ό 'Ριβευρος, Πορτογαλ- 
λος σύγγραφεύς, λέγει, είς περίπου τριάκοντα, τό οποίον 
καί φαίνεται όρΒότερον. ΕυΒυς όταν ο καρπός η οι 
σπόροι ώριμάσωσι, τό δένδρον ξηραίνεται και φΒειρεται 
τόσον ταχέως, ώστε μετά δύο ή τρείς εβδομάδάς πίπτει 
καί σήπεται καταγής. Ό  Νόξ βεβαιονει οτι, αν το 
δένδρον κοπη πριν κάμη ΐτπόρους, ή άφΒόνως περιεχο- 
μένη ¿ντός αυτου ψιχοο η έντίριωνη είναι Βρεπτικη και 
υγιεινή· προσΒέτει δέ οτι οί έντοπιοι λαμβάνουν την 
ψίχαν ταύτην, καί κοπανίζοντες αυτήν εις ιγοια, κα- 
μνουν κολλύρια ¿κ τού άλεύρου της, τών όποιων ή γεύσις

Ο λ ί γ α  είς τό φυτικόν βασίλειον είναι άξιολογωτερα 
καί ώραιότερα, ή έπωφελέστερα είς τόν άνΒρωπον, παρα 
τό δένδρον Ταλιπατέα, τό οποίον είναι φοίνικος είδος 
είς τήν νήσον Ταπροβάνην καί τήν Μαλαβαρικην πα
ραλίαν γινόμενον. Κατά μέν τόν 'Ροβέρτον Νόξ είναι 
ισοπαχής καί ισοϋψής μέ ιστόν καραβιού, ό δε Κοροι- 
νέρος περιγράφει αύτήν ακριβέστερου, λέγων ότι μία 
τήν οποίαν αυτός ε’μέτρησεν ήτον Ικατόν πόδας ύψηλη, 
πέντε δέ πόδας τήν περιφέρειαν πλησίον τής γής. Κορ- 
υόν τό δένδρον τούτο ¿χει εύΒύτατον, ό οποίος βαΒμη- 
δόν ε’λαττούται δσον άναβαίνει, ωστε η περίφερεια τού 
άνω μέρους είναι μόλις τό ήμισυ τής κατα την βασιν 
δύναμιν ¿χει αρκετήν ν’ άνΒίσταται είς τους πλέον 
σφοδρούς τροπικούς άνέμους. Στερείται δε απο κλά
δους, καί τά φύλλα φύονται μόνον ¿κ τής κορυφής. Τών 
φύλλων τούτων τόσου παμμεγέΒης είναι ή διάμετρος, 
ώστε δύνανται νά σκεπάσωσι δέκα ή δώδεκα (ό Νόξ 
λέγει άπό δεκαπέντε ¿ως είκοσι) άνΒρώπους, πλησίον 
άλλήλων ίσταμένους. Τό άνΒος τής Ταλιπατέας, τό 
«ποίον έκφύεται ΰπεράνω τών φύλλων, είναι κατα πρώτον 
σύμπλεγμα στιλπνών κίτρινων λουλουδίωνί τερπνοτάτων 
μέν είς τήν όρασιν, άλλ’ οσμήν άφιεντων παραπολλα 
δυνατήν καί δριμείαν. Προ τής άναπτύξεως αυτού το
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ομοιάζει παραπολύ μέ τήν τοΰ σιτίνου άρτου. Άλλο 
τι γνωστοτερον είναι ότι άπό τά εντός του δένδρου κα
τασκευάζεται το εις την Ευρώπην πεμκάμινον, καί δι’ 
ασθενείς στομάχους θρεπτικώτατον, σ ά γ ο ν . Το στέ- 
λεχος η ό κορμός της Ταλιπατέα.--, ώς ό των πλειοτέρων 
φοινίκων, είναι σκληρότατος ριέν έξωθεν, μαλακός δέ 
καί σπογγώδης εντός. Σκευάζουσι δέ το σ ά γ ο ν , 
κτυποΰντες το σπογγώδες ριέρος του στελέχους είς ΐγδίον 
τι, και τοιουτοτρόπως προμηθεύοντες την συνιστώσαν 
αύτό ΰλην. Άλλα, μ  όλα ταΰτα, της Ταλιπατέας τό 
μέγα όφελος συνίσταται εις τά φύλλα. ’Επί του δέν
δρου τά φύλλα ταΰτα έχουν, όταν έκταθώσιν, ώραίον, 
βαθύ πράσινον χρώμα· τά μάλλον όμως χρησιμεύοντα 
κόπτονται πριν έξαπλωθώσιν, έχουν δέ καί φυλάττουν 
δι’ αιώνας ωχρόν βαθύ κίτρινον χρώμα, όχι άνόμοιον 
με το τοΰ παλαιού περγαμηνοΰ χάρτου. Προς χρήσιν 
ετοιμάζονται με τρόπον άπλου'στατον τρίβονται μέ 
σκληρά λεΓα τεμάχια ξύλου, τά οποία έκθλίβουν πάσαν 
την μένουσαν υγρασίαν, καί αύξάνουσι τό εύλύγιστον 
αυτών, τό καί φύσει μέγιστον. Του θαυμασίου τούτου 
φύλλου την κατασκευήν καί τών ίνών αύτοΰ την διάτα- 
ξιν έμπορε Γ τις κάλλιον νά έννοήση 3-εωρών την ε’πί κε
φαλής τοΰ παρόντος άρθρου εικονογραφίαν, μά) ιστα δέ 
κατά την ε’κ δεξιών κόγχην, είς την όποιαν δεικνύεται 
καί ή τών φύλλων κατασκευή.

Αύτοΰ θέλουν παρατηρήσειν οί άναγνώσταί μας ότι 
εΓναι καμωμένου άπαράλλακτα ώς ριπίδιον, καί ώς ρι- 
πίδιον έμπορεί νά κλείεται η νά εκτείνεται, καί μέ σχε
δόν τόσον ολίγον κόπον. Τωόντι μεταχειρίζονται αύτό 
ώς ριπίδιον οί ΤαπροβαναΓοι, καί εΓναι προσέτι τό μόνον 
άλεξίβροχον καί σκιάδιόν των προς τουτοις έξ αύτοΰ 
μόνου κάμνουσι τάς σκηνάς των άφοΰ δέ τό κόψωσιν 
είς λωρίδας, γράφουν ε’π’ αύτοΰ άντί χαρτίου.

Τόσον έλαφρόν εΓναι τό φύλλον τοΰτο, ώστε εν ολό
κληρον δύναταί τις νά βαστάζη είς την χεϊρα· άλλ’ 
ε’πειδη ε’ξ αίτιας τοΰ ύπερβολικοΰ μεγέθους ήθελε φέρειν 
δυσκολίαν άνοιγόμενον, διά τοΰτο κόπτουν έξ αυτοΰ 
τμήματα οί εντόπιοι, δι’ ών σκεπάζονται άπό τάς καυ- 
στηράς άκτΐνας τοΰ ήλιου, ή άπό τάς βροχάς. Κρα- 
τοΰσι δέ πάντοτε τό στενόν μέρος έμπροσθεν, ώστε οί 
αύτό μεταχειριζόμενοι εύκολώτερον νά διαπερνώσι τά 
εις την χώραν των άφθονα δάση. Λαβίδας δέν με
ταχειρίζονται, αλλά κρατοΰσι τάς δύο πλευράς τοΰ 
φυλλου. * Τοΰτο,’ λέγει ό Νόξ μέ τόν άλλόκοτον αΰτοΰ 
τρόπον, 1 εΓναι θαυμαστόν έλεος, τό όποιον ό Παντο- 
κράτωρ Θεός έπεδαψίλευσεν είς τούς πένητας τούτους 
καί γυμνό ός ανθρώπους κατά ττν β ρ ο χ ε ρ ά ν  τ α ύ -  
τ η ν  χ ώ ρ α ν ! ’ "Ωφειλ,ε νά προσθίση, κατά την θ ε ρ 
μ ή ν  τ α  ύ τ η ν  χ ω ρ ά ν ,  διότι είς την Τ απροβάνην 
κοινώς γίνονται θέρμαι ίσχυρόταται καί μακροχρόνιοι, 
τό δέ φύλλον τής Ταλιπατέας προφυλάττει εξίσου άπ’ 
αύτά; ώς καί άπό. τήν βροχήν.

Όσον πολύ νερόν καί άν ήθελε πέσειν ε’πί τοΰ φύλ,λου, 
υγρασία ποσώς δέν εισχωρεί, άλλά μένει ξηρόν καί 
ελαφρόν πάντοτε. Τά Βρετανικά στρατεύματα είς τόν

γενόμενον τό 1817 καί 1818 κατά τών Ταπροβαναίων 
πόλεμον ε’γνώρισαν κατά δυστυχίαν των πόσον ’εξαίρετα 
προφυλάττει άπό τήν υγρασίαν. Τά τηλεβόλα τοΰ 
ε’χθροΰ ήσαν έκαστον προμηθευμένον άπό ταλιπάτινον 
φύλλον, δι’ ού ή πυρόκονις καί τά όπλα των ε’φυλάσσοντο 
πάντοτε ξηρά, καί ήδύναυτο νά πυροβολώσι κατά τών 
εχθρών^ τά δέ Βρετανικά τουφέκια, τοιαύτης σκεπής 
έστερημενα, καθιστάνοντο πολλάκις άχρηστα ΰπό τών 
ραγδαίων βροχών, καί τής τών δασών υγρασίας.

 ̂Χρησιμεύουν δε καί ώς σκηναί τά τής Ταλιπατέας 
φύλλα, καθώς περιεγράψαμεν είς τά περί τής Αιχμα
λωσίας τοΰ ’Ροβέρτου Νόξ, Άριθ. 26 τής ’Αποθήκης, 
Σελ. 22. 1 ομ. Γ . Δυο ή τρία Ί αλιπάτινα σκιάδια 
καμνουν τοιαυτην σκεπήν άρίστην, καί επειδή μάλιστα 
είναι τ̂οσον̂  ε’λαφρά καί εύμετακόμιστα, (έκάστου δ ι
πλωμένου φύλλου όντος ισομεγέθους μ άνθρώπου βρα
χίονα), άρμοζουν πρός τοΰτο θαυμασιώτατα. Οί άρ
χοντες, περιπλεον, έχουν τετραγώνους σκηνάς τακτικώς 
ε’ξ αύτών έσχηματισμένας. Είς ταύτας τά φύλλα εΓναι 
συνερραμμένα μέ τροπον εύμορφον, βάλλονται δ’ επί 
έλαφροΰ ξυλίνου κατασκευάσματος· τό όλον έχει μικρό
τατου βάρος, και στοιβάζεται είς πολλά ολίγον τόπον.

Δια να χρησιμεύσωσιν άντί χαρτίου, κόπτονται είς 
λωρίδας, (ημάς Γδαμεν τινάς 15 δακτύλους μακράς, 
τρεΓς δε πλατείας), αιτινες βυθίζονται όλίγην ώραν 
είς^βραστόν υδωρ, τρίβονται έμπροσθεν καί όπισθεν 
επάνω εις λεΓου κομμάτι ον ξύλου διά νά γίνωσιν ευλύ
γιστοι, έπειτα δέ ξηραίνονται καλά. Οί ΤαπροβαναΓοι 
γράφουν ή έγχαράττουσι τά γράμματά των είς αύτάς μέ 
στύλον, ητοι οξυ χαλύβόινον εργαλείου, έπειτα δέ τάς 
τριβουσι με ούσιαν τινα μελανοχροον, ήτις, άπομένουσα 
εις τα σκαλισμένα η εξεσμενα μονον μέρη, κάμνει τούς 
χαρακτήρας πλέον ευανάγνωστους. Τήν χρωματιστι- 
κήν υλην άραιόνουσι μιγνύοντες αύτήν μέ έλαιον τοΰ 
κοκοκαρύου· άφοΰ δέ ξηρανθη, δυσκόλως ε’ξαλείφεται. 
Είς κοινάς περιστάσεις γράφουν επάνω είς τό φύλλον 
ενος άλλου φοίνικος, άλλά τό ταλιπάτινον μεταχειρί
ζονται είς όλας τάς ¿πιστολάς τής κυβερνήσεως, τά 
αξιόλογα έγγραφα, καθώς διαθήκας, πωλήσεις, κτλ., 
και εις τα βιβλία των. Ταπροβαναίκόν βιβλίον εΓναι 
άθροισμά τοιουτων λωρίδων συνδεδεμένων. ’Επειδή 
δε και οι νομικοί και οι σοφοί τοΰ τόπου τούτου εΓναι 
άμοιροι χρονολογικών γνώσεων, άκολουθεΓ μεγάλη σύγ- 
χυσις ώς πρός τάς ε’τομηνίας- συχνότατα δέ βλέπει 
τις ΤαπροβαναΓον δικαστήν, ό όποΓος, διά νά έξακρι- 
βώση τήν αρχαιότητα εγγράφου είς τό δικαστήριον 
παρουσιασθέντος, οσφραίνεται καί κόπτει αύτό.

Τό είς τήν μελάνην περιεχόμενον έλαιον μεταδίδει 
ίσχυράν οσμήν, ήτις προφυλάττει άπό έντομα, άλλ’ ή 
όσμή αΐτη αφανίζεται μέ τόν καιρόν. Ή  Ταλιπατέα 
όμως φαίνεται ότι έχει ε’ν έαυτη φυσικήν τινα ποιότητα, 
ητις άποτρέπει τήν τών ε’ντόμων προσβολήν, καί δια- 
τηρεΓ τά φύλλα άπό τήν ε’κ τοΰ χρόνου φθοράν, άκόμη 
καί χωρίς έλαιον.

Σιμά όλων τών προειρημένων, μεταχειρίζονται τό
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ταλιπάτινον φύλλον οί ΤαπροβαναΓοι καί είς τό νά 
καλύπτωσι τούς οίκους των. Κάμνουσι δ’ ε’ξ αύτοΰ καί 
πίλους τής κεφαλής, τά χείλη τών οποίων εΓναι τόσον 
πλατέα όσον ε’κτεταμένον σκιάδιον, καί φοραίνονται ώς 
έπιτοπλεΓστον άπό θηλαζούσας γυναΓκας, διά νά σκε- 
πάζωσιν άπό τήν θερμότητα έαυτάς καί τά τέκνα των.

Ή  Ταλιπατέα δέν εΓναι τήν σήμερον πολλά κοινόν 
δένδρον, καί σπανίως φαίνεται είς τά παράλια· εύρί- 
σκεται ώς έπιτοπλεΓστον είς τά τοΰ ένδοτέρου δάση, 
μεταξύ άλλων δένδρων διεσκορπισμένη.

Α Π Ο Δ ΕΙΞ ΕΙΣ  ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΥ. 
Άριθ. 9.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ε Ν Α ΡΓΕ ΙΑ .

Αν ή Χριστιανική θρησκεία δέν ήτον ε’κ Θεοΰ, πρέ
πει νά ήτον ε’ξ άνθρώπου. Πρέπει νά ήτο σεσοφισμέ- 
νος μΰθος πανούργων λαοπλάνων, ή όνειρον παραφορών 
ενθουσιαστών, ή μίγμα τι καί τών δύο, άν κατ’ άλή- 
θειαν δέν ήτον όπως έπηγγέλλετο, άποκάλυψις ε’κ Θεοΰ.

Ά ς έρευνήσωμεν λοιπόν ποία έκ τών δύο τούτων υπο
θέσεων εΓναι ή πιθανωτέρα- τό Εΰαγγίλιον έχοντες 
ενώπιον μας, άς κρίνωμεν έκ τοΰ χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς  
αύτοΰ, άν ή Χριστιανική θρησκεία φαίνεται πιθανώτε- 
ρον ότι προήλθεν έκ τοΰ Θεοΰ τής άληθείας, ή έξ άπλών 
άνθρώπων, οίτινες ήσαν ή έπίβουλοι πλάνοι, ή μανιώ
δεις ένθουσιασταί.

Ά ν  έπίβουλοι άνδρες είχον συρράψειν καί διαδώσειν 
τήν Χριστιανικήν θρησκείαν, καθ’ δν τρόπον αύτοί 
εκρινον άρμοδιώτερον είς προσηλυτισμόν, άναμφιβόλως 
ήθελον έκδώσειν βιβλίου τι ώς τοΰ Ίησοΰ αύτοΰ σύγ
γραμμα, τάς άρχάς έκθίτον καί τά παραγγέλματα τής 
θρησκείας του, άνταποκρινόμενον δέ μέ τά βιβλία τοΰ 
νόμου τά υπό τοΰ Μωϋσέως συγγραφέντα. ΙΙάντες οί 
όπωσοΰν διατεθειμένοι νά δώσωσιν άκρόασιν είς τό κή
ρυγμα τοΰ Ευαγγελίου, καί νά έξετάσωσι τάς Χριστια 
νικάς Γραφάς, ήτο φυσικόν νά ζητήσωσι κατά πρώτον 
(ώς άναμφιβόλως πολλοί έζήτησαν) έγγραφόν τι τοΰ θε- 
μελιωτοΰ αυτοΰ τής νέας θρησκείας. Ά ν  λοιπόν υπήρχε 
πλάσμα τι, τά πλαστά βιβλία,— ή τουλάχιστον τά 
κυριώτερα έξ αυτών,— ήθελον έξάπαντος άποόοθήν είς 
τόν Ίησοΰν Χριστόν ιώς συγγραφία των. "Ολα δέ τά 
μή είς αυτόν άποδοθίντα ήθελον φυσικώ τώ λόγω δη- 
μοσιευθήν μέ τά ονόματα τών έπισημοτίρων καί έξοχω- 
τέρων Άποστόλ,ων του.

Ά λλ’ ¿υς γνωρίζει καθεΓς, παν τουναντίον άλοθεύει- 
κάνέν άπό τά βιβλία τής Καινής Διαθήκης δέν έλέ- 
χθη  ποτέ ότι συνεγράφη παρ’ αυτοΰ τοΰ Χριστοΰ· άπό 
δέ τά τέσσαρα Ευαγγέλια δύο μόνον άποδίόονται είς 
τούς Αποστόλους ώς συγγραφείς των’ καί περιπλεον, 
ε’κ τών δύο τούτων μόνος ό Ά γ . ’Ιωάννης φημίζεται 
πολύ μεταξύ τών Αποστόλων· καθότι περί τοΰ Ά γ. 
Ματθαίου όλιγώτατον ιστορείται. Τά άλλα δύο Εύ- 
αγγέλια, ώς καί ή βίβλος τών Πράξεων, ή τήν πρώτην 
έξάπλωσιν τοΰ Χριστιανισμοΰ διηγούμενη, έφθασαν είς

ημάς ώς τά πονήματα δύο άνδρών, οίτινες φαίνεται 
μέν ότι ήσαν σύντροφοι τινών άπό τούς έξοχωτάτους έκ 
τών Αποστόλων, άλλά δέν άνήκον αύτοί οί ίδιοι είς τό 
Άποστολικόν τάγμα.

Πάλιν’ βέβαιον εΓναι ότι, καθ’ δν χρόνον έφάνη ό 
Ίησοΰς, οί ’Ιουδαίοι προθύμως περιέμενον Χριστόν ή 
Μεσσίαν, όστις νά χρηματίση δυνατός ήγεμών, νά τούς 
άπαλλάξη άπό τόν ζυγόν τών 'Ρωμαίων, καί νά κάμη 
αυτούς ισχυρόν κράτος, δεσποζον έπί τών ’Εθνών. 
Τοΰτο δέ άκόμη περιμένουσι μέχρι τής σήμερον οί 
’Ιουδαίοι. Ά ν  δέ ό Ίησοΰς καί οί Απόστολοι ήσαν 
ένθουσιασταί ή πλάνοι, ή μίγμα τι έξ άμφοτέρων, ήτο 
φυσικόν νά συμμορφωθώσι μέ τάς έπικρατούσας προσ
δοκίας τοΰ λαοΰ. "Ητο φυσικόν νά δημοσιεύσωσιν ότι 
ή έγγίζουσα βασιλεία τών ούρανών ήτον ένδοξος κοσμι
κή αυτοκρατορία, οποίαν ήλπιζον οί ’Ιουδαίοι, άντί 
βασιλείας μή ε’κ τοΰ κόσμου τούτου, ώς πραγματικώς 
έκήρυττου. Γνωρίζομεν δέ οτι πάντες οί διάφοροι ψευ- 
δόχριστοι, όσοι έφάνησαν ολίγον τι πρό τής καταστρο
φής τών Ιεροσολύμων, έτι δέ καί μετ’ αύτήν, έπηγγέλ- 
λοντο έκαστος ότι ήλθεν ώς κοσμικές έλευθερωτής καί 
δορικτήτωρ, συμφώνως μέ τάς έπικρατούσας δόξας. Ό  
Ίησοΰς καί οί μαθηταί αύτοΰ, έξ εναντίας, δχι μόνον 
ούδέν κοσμικόν βασίλειον διεκήρυξαν, άλλ’ ούδέ καν 
ύπεσχέθησαν κοσμικήν τινα έπιτυχίαν καί εύδαιμονίαν 
είς τούς οπαδούς των· είπαν μάλιστα είς αυτούς, 4 Έν 
τω κόσμω θλίψιν Ιξετε.’ ("Ιωάν. ις’. 33). Τοΰτο δέ 
τόσον μάλλον είναι άξιοσημείωτον, καθ’ όσον άνέκαθεν 
έφρόνουν οί Ιουδαίοι ότι ή κοσμική ευδαιμονία είναι 
σημείον τής εύνοιας τοΰ Θεοΰ· έπειδή τοιαύτας άμοιβάς 
έπηγγέλλετο ό Μωσαίκές νόμος. Αί είς τήν παροΰσαν 
λοιπόν ζωήν σκληραγωγίαι καί θλίψεις, τάς όποιας 
έλέγετο είς τούς άνθρωπους ότι άνάγκη πάσα νά προσ- 
δοκώσιν, ό:ν γένωσι Χριστιανοί, έκτος τοΰ ότι ήσαν 
άποτρεπτικαί, διήγειρον καί πρόληψιν είς τόν νοΰν κατά 
τοΰ Ίησοΰ καί τών μαθητών αύτοΰ, ώς νά μήν ήτο 
δυνατόν οί τοιοΰτοι άληθώς νά εύνοώνται ύπό τοΰ Θεοΰ· 
κατά τήν προφητείαν τοΰ Ήσαίου, 4 Ημείς έλογισά- 
μεθα αύτόν είναι έν πόνω, καί έν πληγή", καί έν κά
κωση.’ (ν γ ’. 4). Ταΰτα πάντα λοιπόν, πλάνοι ή έν- 
θουσιασταί έξ όποιουόήποτε έθνους, πολύ δέ ήττον έκ 
τοΰ Ίουόαίκοΰ, ποσώς δέν ήθελον φαντασθήν νά διδά- 
ξωσι.

Πάλιν- άν οί Απόστολοι ήσαν έπίβουλοι καί δόλιοι, 
θέλοντες μέν νά κολακεύωσι τάς προλήψεις τών Ιουδαί
ων 3ιά νά κάμνωσι προσήλυτους, μή τολμώντες δέ νά 
άναγορεύσωσι τόν Χριστόν ώς κοσμικόν βασιλέα καί 
ελευθερωτήν έκ φόβου μή παροξύνωσι τούς 'Ρωμαίους, 
ήθελον διόάσκειν τουλάχιστον ότι οί Ιουδαίοι έμελλον 
νά έχωσι πνευματικήν ύπϊροχήν- τουτέστιν, ότι θρη- 
σκευτικώς αύτοί έμελλον έτι να διαμένωσιν ό περιούσιος 
λαός τοΰ Θεοΰ. "Ηθελον διδάσκειν ότι τά Ιεροσόλυμα 
έμελλον είσέτι νά διαμένωσιν ή Α γία  Πόλις, καί ότι 
άπαντες ώφειλον είς αύτήν νά έρχωνται νά προσκυνώσι 
καί νά προσφέρωσι θυσίας είς τόν ναόν, καί νά φυλάτ-
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τωσι πάντα τον νόμον τού Μωϋσέως, διά ν’ άξιωθώσι 
τής εύνοίας του Θεού. Τούτο ήθελεν είσθαι το πλέον 
εύπρόσδεκτον δόγμα εις τούς ’Ιουδαίους· καί τούτο οί 
’Απόστολοι, ’Ιουδαίοι δντες και αυτοί, μόλις ήθελον 
λείψειν νά διδάξωσιν, άν το Ευαγγελίου ήτον Γδιον αυ
τών επινόημα. Και τωόντι δέ μανθάνομεν άπό τάς 
Πράξεις, καί άπό διαφόρους των τού Ά γ. Παύλου Έπι- 
στολών, (έξαιρέτως άπο την προς Γαλάτας), δτι πολλοί 
των ’Ιουδαίων προσήλυτων κατεγίνοντο νά φέρωσι τούς 
έκ των ’Εθνών Χριστιανούς εις την τηρησιν τού Μω
σαϊκού νομού. Αλλα το δόγμα τούτο ποτέ οί ’Από
στολοι δεν παρεδέχθησαν- διδάσκοντες ε’κ τού έναντίου, 
ότι τον ζυγόν τού ’Ιουδαϊκού νόμου δεν έπρεπε νά ε’πι- 
φορτισθώσιν οί έξ ’Εθνών Χριστιανοί, καί δτι κατ’ 
ούδεν ήσαν ούτοι κατώτεροι των ’Ιουδαίων συνάδελφων 
των- καί οτι, υπό τό Ευαγγελίου, ή 'Ιερουσαλήμ καί 
ό ναός της δεν είχο > ιδιαιτέραν τινά άγιότητα. ΙΙάν 
οε τοοτο είναι ολον τό εναντίον άφ’ ο ήδόνατό τις νά 
ελπιση άπό πλάνους ή ένθουσιαστάς, κηρύττοντας θρη
σκείαν τής ίδιας αυτών φαντασίας ή ε’πινοίας γέννημα.

Αληθεύει μέν οτι, άν έδιδον ταυτην την υπεροχήν 
εις τούς ’Ιουδαίους καί τήν πόλιν καί τόν ναόν αυτών, 
μολονότι ήθελον κολακευθήν αί Ίουδαϊκαί προλήψεις, 
τά "Εθνη δμως ήθελον ευχαρίστησήν όλιγώτερον. Άλλ’ 
ε’άν τό Ευαγγελίου είχε κατασκευαστήν δολίως προς 
εύχαρίστησιν καί δελεασμόν τών ’Εθνών, ήθελεν έχειν 
τουλάχιστον μ ί α ν  τελετήν, ήτις ήθελεν άρέσκειν 
ε’πίσης καί ε ίς ’Ιουδαίους καί εις ’Εθνικούς· λέγω τό 
σ φ ά ζ ε ι ν  κ τ ή ν η  π ρ ό ς : θ υ σ ί α ν .  Κατά τούτο 
συνεφώνει τών ’Ιουδαίων ή θρησκεία μέ δλας τάς τών 
’Εθνών. Είναι δ’ άπίστευτον δτι ό Χριστιανισμός 
ήθελε παραλείψειν αύτό τό έθιμον, άν ήτο θρησκεία 
ϋπ’ ανθρώπων έφευρεθείσα. Ποτέ δεν ήθελε περάσειν 
άπό τόν νουν τών αυτουργών του νά κάμωσιν αύτόν 
έξαίρεσιν πάσης προϋπαρξάσης θρησκείας, καί μάλιστα 
είς πράγμα, τό οποίον κατά τά αισθήματα καί τάς 
προλήψεις ε’κεινου τού καιρού ε’κρίνετο ΰφ’ δλων ουσιω
δέστατου.

Τωόντι ολόκληρος ό χαρακτήρ τής Χριστιανικής 
.θρησκείας διαφέρει τοσούτον, είς πολλά πράγματα, καί 
άπό τήν ’Ιουδαϊκήν καί άπό τάς άλλας δλας .θρησκείας 
αίτινες ποτέ υπήρξαν είς τόν κόσμον, ώστε δυσκολεύεται 
τις νά ε’ννοήση πώς ήμπόρουν άνθρωποι άφ’ εαυτών νά 
ε’πινοήσωσι τοιούτον σύστημα· πολύ δέ ήττον νά στο- 
χασθώσιν αύτό άρμόδιον ν’άξιωθη ευμενούς υποδοχής. 
Τό αύτό δύναταί τις νά είπη περί τού χαρακτήρος τού 
’Ιησού Χριστού, ώς υπό τών Ευαγγελιστών περιγράφε
ται. Είναι δλως άνομους παντός, τόν οποίον είκόνισεν 
ή έφαντάσθη νούς ανθρώπινος άρχη'τερα.

'Αλλο τι άξιοπαρατήρητον είναι τούτο- άν ό Χριστός 
καί οί ’Απόστολοι ήσαν άπλώς άνθρωποι, ήθελον άπαι- 
τείν περισσότερον μέν ζήλον, ούχί δέ τοσαύτην άκρί- 
βειαν είς τά ηθικά χρέη· ό πολύς ύπέρ τής εαυτών 
θρησκείας ζήλος ήθελε τούς φαίνεσθαι ικανή αντα
μοιβή διά τήν τών άλλων καθηκόντων άμέλειαν. Οδ-

τως έπραττεν ό Μωάμεθ, δηλοποιών δτι εκείνοι μάλιστα 
ηξιούντο τής εύνοίας τού Θεού δσοι έμάχοντο ύπέρ αυ
τού. Και είς δλας σχεδόν τάς αιρέσεις καί τά κόμ
ματα δύνασαι νά παρατηρήσης δτι τόσον μεγάλη άρετή 
θεωρείται ό ζήλος, ώστε χάριν αύτού συγχωροϋνται 
πολλά καί σημαντικά ε’λαττώματα τής ιδιωτικής ζωής.

Ό  τροπος ούτος τού κρίνειν, ό τόσον φυσικός είς τόν 
άνθρωπον, είναι δλως ε’ναντίος εκείνου, τόν οποίον εύ- 
ρίσκομεν είς τόν Ίησούν Χριστόν καί τούς ’Αποστόλους. 
Αύτοι εδιδασκον τους οπαδούς των δχι μόνον νά ήναι 
καθαροί και δίκαιοι, καί πραείς καί ταπεινόφρονες, 
αλλα καί δτι δσα και άν έλεγον καί δσα καί άν έπρατ
ταν ύπέρ τής Χριστιανικής πίστεως δέν ήμπόρουν νά 
αναπληρωσωσι τήν έλλειψιν τών Χριστιανικών τούτων 
αρετών, ουτε ήθελον είσθαι ποτέ δεκτά είς τόν Κύριόν 
των. Αύτός όχι μόνον παραβάλλει τόν άκούοντα τούς 
λογους του και μή ποιούντα αυτούς μέ τόν δστις οικο
δόμησε τήν οικίαν αύτού έπί τήν άμμον, ούχί μόνον 
ε’πέπληξε τούς καλούντας αύτόν Κύριε! Κύριε! μή 
πράττοντας δέ δσα τούς παρήγγελλεν, άλλά καί έδηλο- 
ποίησεν δτι οί έν τω όνόματι αύτού κηρύξαντες, άκόμη 
δέ καί οί έν τω όνόματι αύτού δυνάμεις πολλάς ποιή- 
σαντες, ήθελον άποβληθήν ύπ’αύτού, άν ήσαν ε’ργάται 
τής άνομίας. Οί ’Απόστολοι ωσαύτως έδίδασκον δτι 
οί τήν Χριστιανικήν θρησκείαν πρεσβεύοντες ώφειλον 
νά ήναι ούχ ήττον, άλλά πολύ μάλλον άκριβεΐς περί 
τά ήθη, καί δτι άκόμη καί αί είς αύτούς χαρισθεΐσαι 
θαυματουργικαί δυνάμεις τίποτε δέν ήξιζον, άν έστε- 
ρούντο τήύ άγάπην εκείνην, ήτις ούκ άσχημονεί, ού 
ζητεί τά Ιαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται τό κακόν, 
ού χαίρει έπί τη άδικία, συγχαίρει δέ τη άληθεία.

Ταύτα πάντα είναι μέν όποία ήδύνατό τις νά έλπίση 
άπό διδασκάλους θεόθεν άπεσταλμένους. Ή  δέ πείρα 
δεικνύει πόσον διαφέρουσιν άφ’ δτι ήδύνατό τις νά πε- 
ριμένη άπό ψιλούς άνθρωπίνους διδασκάλους, ένεργούν- 
τας κατά τήν ιδίαν αύτών κρίσιν καί τά φυσικά των 
αισθήματα.

Φ ί Λ Ο Μ Α Θ Ε ΐ Α . — Ό Βόσουελλ διηγείται τό έφεξής 
άνέκδοτον περί τίνος παιδίου, τό οποίον έκωπηλάτησεν 
αύτόν καί τόν φίλον του Ίώνσωνα είς τόν ποταμόν Ί’ά- 
μεσιν. Διελέγοντο περί τής ώφελείας τών γνώσεων 
παρετήρησε δ’ ό πρώτος·— ' Τό παιδίον τούτο μάς κω
πηλατεί τόσον καλά χωρίς μάθησιν, ώς άν ήδύνατό νά 
ψάλλη τό ασμα τού Όρφέως είς τούς ’Αργοναύτας, οί. 
τινες ήσαν οί πρώτοι θαλασσινοί.’ Έφώναξε τότε πρός 
τό παιδίον, 1 Τί έδιδες, τέκνον μου, νά μάθης περί τών 
’Αργοναυτών ;’ * Κύριε,’ άπεκρίθη τό παιδίον, * έδιδα 
δ,τι έχω.’ Ό  Ίωνσων ύπερευχαριστήθη μέ τήν άπό 
κρισιν ταύτην, καί τόν ε’δώκαμεν διπλούν πορθμείου. 
Στραφείς τότε πρός έμέ ό Ίώνσων, ' Φίλε,’ είπεν, * ή 
φιλομάθεια είναι τό φυσικόν αίσθημα τής άνθρωπότη- 
τος· καί πάς άνθρωπος, τού οποίου ό νούς δέν είναι 
δλως έξηχρειωμένος, προθύμως δίδει παν δ,τι έχει διά 
ν’ απόκτηση μάθησιν.’


