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Η ΒΕΝΕΤΙΑ, μετά των πολυαρίθμων αυτής θόλων
και πύργων, έκ των ύοάτων άνυψουμένη, ελκει καί
« Α γ ε ι το ό’μ μ α του πλησιάζοντας οδοιπόρου τόσον
. * 7 ί ς καινο?*νείας, όσον διά της καλλονής αυτής·
εν« οέ τις, τήν Μ εγάλην άναπλέων Διώρυγα, β λέΤ
* * * « « « τάς πολυτελείς έκχλησίας καί
.* μεγαλοπρεπής παλάτια, ομολογεί καθ’ εαυτόν ότι,
) και η δόξα της Βενετίας παρήλθεν, ή πόλις όμως
«χομη σώζεται, μνημεϊον αξιον της άρχαίας λ α μ -.ροτη .Ον προσφυές οικητήριον τών ιστοοικών ανα
μνήσεων τής περιφανούς δημοκρατίας. ' ή πόλις,
επί: πασσαλων ωκοδομημένη, κατέχει πολυάριθαα
μικρά νησία, ώς πέντε Ιταλικά μ ίλια Ικ της στεγ~ . 9

ρεάς, άφ ής διαχωρίζει αυτήν λίμνη ελώδης, τρι
εως εξ ποδων τό βάθος.
Τά νησία ταυτα σχη.
τίν,ονται ύπό τών άβαθών πορθμών, οίτινες α>
διατέμνουσι, συνέχονται δέ προς ά λλη λα διά τ ετ
κοσιων ή πεντακοσίων γεφυρών, λιθίνων ώς έπι·
πλεϊστον.
Οί άβαθείς ούτοι πορθμοί, ή τά ρη-,
προέρχονται από τήν περίσσειαν της ά μ α ου, ι
οποίαν συγκατακομ£ουσιν οί εκ τών Αλπεων και
οαινοντες, καί εις τ ο ν Αδριατικόν κόλπον είσβά
οντες, ποταμοί, καθ’ όλην τήν δυτικήν αύτοϋ τ.
ραλίαν. ^ Η δημοκρατία έδαπάνα μεγάλας πο«·ότ
τας προς καθαρμόν τών διωρύγων, αιτινες διαι
μνουσι καί περικυκλουσι τήν πάλιν, άφαιρούσα ί
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πόδια, καί διατηρούσα τήν βαθύτητα τού ΰδατος,
τήν τόσον άναγκαίαν πρός ασφάλειαν της πρωτευούσης.
Α λλά την σήμερον έπικρατεΐ άλλη π ολιτι
κή— Η περιφέρεια τής Βενετίας είναι ώς επτά μ ι
λ ιώ ν 6 οέ πληθυσμός ύπέρ τάς εκατόν χιλιάδας.
Διά του κέντρου ρέει ή Μ εγάλη Διώρυξ, εκατόν πόδας πλατεία καί χιλίους έξακοσίους π ή χεις μακρά,
εξ ίσου σχεδόν διχοτομούσα τήν πόλιν.
Η αρχιτε
κτονική ταύτης, καίτοι σύμμικτον εχουσα καί π ο λ λάκις άκατανόητον χαρακτήρα, είναι ποικίλη, τά
μέγιστα κεκοσμημένη, καί γενικώς μεγαλοπρεπής.
Αι εκκλησίαι, τά παλάτια, καί τά δημόσια οικοδο
μήματα, είναι αληθώς υπερήφανα. Εκ τών πρώ
των κυριωτέρα είναι ή του Αγ. Μάρκου, ίσταμένη
κατα το εν άκρον τής ομωνύμου πλατείας, αφιερω
μένη δέ εις τον προστατεύοντα τήν πόλιν άγιον. Αί
περιστάσεις, αιτινες οιεύθυνον τήν εκλογήν τών Βενετών εις τον Ευαγγελιστήν τούτον, λέγεται οτι
ησαν αι ακόλουθοι-— Ο Μουσουλμάνος βασιλεύς τής
Αλεξάνδρειάς ήθέλησε ν ’ άρπάση από μίαν τών εκ
κλησιών το έν αυτή τεθαμμένον σώμα τού Α γ. Μάρ
κου- οί δέ Χριστιανοί ίερεΐς, μή βλέποντε* ελπίδα
να εμποοισωσι τήν ιεροσυλίαν τούτην, ¿συγχώρησαν
εις όυο Βενετούς έμπόρους νά τό έπάρωσι μυστικώς. Εν Βενετία ύπεδέχθησαν αυτό μετά βαθυτάτης εύλαβείας καί ενθουσιασμού, καί πάραυτα κατ
έστη ό Α γ. Μάρκος ό προστάτης άγιος τού άνυψουμενου κράτους. Το λείψανον τούτο σώζεται ακόμη
έν τή εκκλησία.
Τού πτερωτού λέοντος τής δημο
κρατίας είναι αυτή παρομοίιυς ή άρχή, νομιζομένου, κατά τήν μυστικήν γλώ σσαν τού Ιεζεκιήλ, οτι
παριστάνει τον Α γ. Μάρκον.
Εκτίσθη δέ πρώτον
ή μητροπολιτική αύτη εκκλησία τό 879, καί δεύ
τερον μετά τήν πυρκαιάν τού 976.
Κάτά τήν έποχή ν τής άνεγέρσεως αυτής οί Βενετοί ήσαν πλήρεις
φρονήματος Οιά τά κατορθώματα τού Δουκός αυτών
Δανδόλου, καί τήν κατάκτησιν τής Κωνσταντινου
πόλεω ς- οί δ’ αρχιτέκτονες τού Αγ. Μάρκου μετεϊχον τού γενικού αισθήματος. Τό σ χή μ α τής εκ
κλησίας είναι προδήλως Ανατολικόν, καί λέγεται
οτι οί οικοδόμοι ελαβον ώς τύπον τον περιβόητον
ναον τής Αγίας Σοφίας- όπως καί άν εχη τούτο, ή
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πης.
Οι θολοί, και οί κοσμουντες αύτήν έσωθεν
και έξωθεν πολυάριθμοι Σαρακην.κοί στύλοι, δίδουν
εις ολόκληρον τήν οικοδομήν Ανατολικήν πρόσοψιν.
Ανωθεν.τής κυριωτέρας εισόδου ΰπάρχουσι τεθειμέ
νοι οί τεσσαρες όρειχάλκινοι ίπποι, τούς οποίους κρι
τής άρμόόιος ώνόμασε τούς καλλίστους έν τώ κό-

σμω.
Εστάθησαν δέ τωόντι πολυπαθεΐς.
Τού Λυ
σίππου αριστουργήματα, φαίνεται ότι άνήκον κατ’
άρχάς εις τον έν Κορίνθω ναόν τού Η),ίου. Εις τήν
άλωσιν τής Κορίνθου άρπάσας μετέφερεν αυτούς εις
τήν Ρώ μην ό ύπατος Μούμμιος- έκεϊθεν ώδευσαν
εις τό Βυζάντιον, όπου οίκειοποιήθη καί μετεκόμισεν αυτούς εις τήν Βενετίαν ό Δάνδολος τό 120-1.
Αφηρεθησαν οε πάλιν ύπό τού Ναπολέοντος, οστις
συμπαρελαδεν αυτούς μ ε τ ’ άλλων λαφύρων εις τήν
Γαλλίαν, όθεν έπανεστράφησαν κατά τήν γενικήν
ειρήνηνΤό πρόσωπον τής τού Α γ. Μάρκου δει
κνύει προσέτι σ χή μ α τού Εύαγγελιστοΰ περικαλλώς
είργασμενον μέ ψηφίδας.
Αί έξώτεραι πύλαι, δέκα
τόν αριθμόν, καί αί πέντε εις τό ένδότερον, είναι από
χαλκόν φερθέντα έκ Κωνσταντινουπόλεως,
ή οίκοδομή πλουτεί από περικαλλή μάρμαρα, αλαβάστρους,
όνυχας, σμαράγδους, καί άλλα βαρβαρικά λάφυρα,
καί προσέτι από ψηφωτά τό έδαφος καί τούς τοίχους
καλύπτοντα.
ί ’πάρχουσι δέ καί οκτώ οφιοειδείς
στύλοι, καί αυτοί έκ Κωνσταντινουπόλεως, περί ών
υπάρχει λόγος βάσιμος ότι συνίστων μέρος τού έν
Ιερουσαλήμ μεγάλου ναού.
Εις τό ταμεΐον διατη
ρείται έ'ν τών πλέον άρχαίων χειρογράφων τού Ευ
αγγελίου. Αμέσως έμπροσθεν τής έκκλησίας ιστανται τρία γυμνά κοντάρια, έφ’ ών έκυμαίνοντο πρότερον αί σημαΐαι τής Κρήτης, Κύπρου, καί Π ελο
πόννησου, υποτελών τότε βασιλείων τής δημοκρα
τίας, καί είναι τωόντι σημαντικά έμβλήματα παρελθούσης μεγαλειότητας. Απέναντι τής τού Α γ. Μάρ
κου άνυψούται περί τούς τριακοσίους πόδας ή Κ αμ
πανούλα, ήτοι τό κωδωνοστάσιον, έπί τής κορυφής
τού οποίου κατεγίνετο εις τάς άστρονομικάς αύτού
παρατηρήσεις ό αθάνατος Γαλιλαίος. Καλήτερον
τόπον δέν ήδύνατα νά έπιθυμήση- ούδέ δύναται ό
τήν Βενετίαν έπισκεπτόμενος νά έπιθυμήση κ α λη τέραν θέαν παρά τήν οποίαν έξ αύτού απολαμβάνει
τού ώραίου πανοράματος τής πόλεως, μετά τών πέριξ
αυτής ύδάτων καί τής γείτονος Ιταλίας.
Η πλατεία τού Αγ. Μάρκου είναι μοναδική, πλού
σια, καί άξιοσέβαστος.' Ε χει δ’ έπίμηκες όρθογώνιον σ χή μ α , καί περικυκλοΰται κατά τρείς πλευράς
υπό μεγαλοπρεπών οικοδομών, μέ αψίδας από περι
καλλές μάρμαρον, άνεγερθείσας ύπό τού Παλλαδίου.
Ε χει διακοσίων πεντήκοντα ποδών μήκος, καί πλάτος
εκατόν ποδών.
Βλέπονται δέ συνήθως ένταΰθα άτο
μα έκ παντός έθνους, καί μέ παντός είδους ένδυμασίαν.
Τό παλάτιον τών Δουκών, (βλεπόμενον εις
τήν εικονογραφίαν), είναι οχι μόνον εν από τά μ ε
γαλοπρεπέστατα, αλλά καί τό μάλλον περισπούδαστον οικοδόμημα τής Βενετίας.
Πόσαι ποιητικαί
καί ίστορικαί αναμνήσεις συνέχονται μ ετ’ αύτού !
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Ενταύθα έγίνοντο αί κρύφιαι καί φοβεραί αποφάσεις
τού Δεκαμελούς Συμβουλίου- ένταΰθα υπήρχε τό
στόμα τού λέοντος (τώρα λείπ ει), καί ένταύθα έ μ προσθεν τής εισόδου αύτού στέκουν οί διαβόητοι κίονες, μεταξύ τών οποίων έθανατώθησαν τοσούτοι ένοχοι πολιτικών έγκλημάτων.
Είναι δέ ογκώδες καί
παμμέγεθες κτίσμα, περιέχον πολλούς θαλάμους εύρυχώρους καί μεγάλοπρεπεΐς αίθούσας.
Π ολλά τής
τέχνης άριστουργήματα σώζονται ακόμη έν αύτώ,
μάλιστα δέ ζωγραφίαι ύπό τού Τιτιανού καί άλλω νκαί προσέτι δύο μικρά μαρμάρινα συμπλέγματα, ή
« Αρπαγή τού 1’ανυμήθου,» άποδιδομένη εις τόν Φει
δίαν, καί ή « Λήδα καί ό Κύκνος,» θελκτικόν κει
μήλιου, μόλις τού συντρόφου αύτού υποδεέστερον.
Οί προειρημένοι δύο κίονες είναι από κοκκόλιθον,
καί κατεσκευασμένοι μέ τήν πλέον έξαίσιον καλλι
τεχνίαν- ό μεν φέρει τόν πτερωτόν λέοντα, ό δέ
άγαλμα τού Α γ. Θεοδώρου,
ή Γέφυρα τών Στε
ναγμών σώζεται ακόμη μέ τήν κεκαλυμμένην αυ
τής οδόν, ήτις έκ τού παλατίου ήγαγεν εις τήν π ο
λιτικήν φυλακήν τοσούτους αθλίους, μηδέποτε πλέον
έπιστρέψαντας.
Εγγύς τού παλατίου εύρίσκεται ή
Βιβλιοθήκη, ού μόνον διά τήν κομψότητα τής αρχι
τεκτονικής αξιόλογος, άλλά καί διότι τά θεμέλιά
της έβαλεν ό Πετράρχης, βιβλία τινά χαρίσας καί
πολύτιμα χειρόγραφα.
Αι εκκλησίαι τής Βενετίας είναι ευρύχωροι κ.αί
μεγαλοπρεπείς- τινες αυτών ισως ύπερβαίνουσι τάς
οιασοη,.οτε άλλης χωράς- εξαιρέτως ο αίνιττόμεθα
τας υπό τού Παλλαδίου άνεγερθείσας.
Η Α γ. Γε
ωργίου τού Μείζονος είναι τής τάξεως ταύτης, καί
θεωρείται με αμικτον εκπληξιν καί θαυμασμόν ύο’
όλων τών ξένων διά τήν άπλότητα, τό κάλλος, καί
τήν μεγαλοπρέπειαν αυτής.
Π εκκλησία τών Δο
μινικανών, ή του Αγ. Ιωάννου καί Παύλου, περιέ
χ ε ι πολλούς άνόριάντας καί μαυσωλεία τού πλέον
ώραίου καί ύπερηφάνου χαρακτήρος. Μεταξύ τών
άλλων αύτής καλλωπισμάτων είναι ύάλινόν τι πα
ράθυρου πολυτελώς έζωγραφημένον, καί μέγα τι πα
ρεκκλησίου, τού οποίου τούς τοίχους καλύπτουσιν
αναγλυφα μάρμαρα. Αί έκκλησίαι τής Σωτηρίας
κα. τού Αυτρωτού άνηγέρθησαν έκάστη προς άνάμνησιν τής παύσεως τρομερού λοιμού. Η δευτέοα
είναι μεγίστη, ¿κτισμένη ολως από μάρμαρον, καί
υψηλόν θόλον επάνωΟεν εχουσα.
Περιέχει λαμπράν
εικόνα τής καταβάσειος τού Αγίου Πνεύαατος, ύπό
τού Τιτιανού ζωγραφηθεϊσαν εις τό εξηκοστόν τέταοτον ετος τής -ηλικίας του.
1
~ 7 /'7~ι% Τθν Βενετίας άποτελοΰσιν ένα τών
πλέον έκπληκτικών αύτής χαρακτήρων,
ό άοιθαός
αύτών έμπορεί σχεδόν νά όνομασθή άπειρος, καί μ ο
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λονότι
μετά τής ευτυχίας τού κράτους παρήκμασε
καί αύτών η λαμπρότης, π ολλά μ ’ όλον τούτο είναι
<
ακόμη κατά τόν υψιστον βαθμόν μεγαλοπρεπή, τά
ι πλείστα καθιστώσι περισπούδαστα αί προσηρτηοε^
ιμέναι εις αύτά ίστορικαί αναμνήσεις.
Εις τό π α λάτιονΒαρβέριγον έζησε καί άπέθανεν ό Τιτιανόςο Οε θαλαμος, έν ω έξέπνευσε, λέγεται ότι διατηρεί
■
ται ακόμη ώς τον άφήκεν- αύτού σώζεται μέχρι
της σήμερον ή ατελείωτος είκών τού Α γ. Σεβαστια
νού, και άλλαι διάφοροι οχι τόσον άκαιρα παραιτηθεΐσαι.
Εις το παλατιού Πιράνη Μορέτα υπάρχει
μεγαλοπρεπής είκων τού Αλεξάνδρου καί τής οικο
γένειας τού Δαρείου.
Εις τήν αύλήν τού παλατίου
Γριμανη εύρίσκεται άνδριάς τού Μάρκου Αγρίππα,
οστις τοπάλαι έστεκεν εις τό προαύλιου τού Παν
θέου τής Ρώμης.
Λαμπρά όέ συλλογή ζωγραφιών
κοσμεί τό παλάτιον Μανφρίνη.
Δυο έκ τών έργων, τα οποία καθιστώσι προδηλοτάτην τήν άρχαίαν μεγαλειότητα τής Βενετίας,
είναι ή Προκυμαία καί τό Νεώριου.
Η πρώτη ήτον
άνηγερμένη έμπροσθεν τής πόλεως καί τού λιμένος,
και εξηκολουθει μίλια πολλά κατά τόν αίγιαλόν,
(δεκαεννέα λ έ γ ει ό Ειι.-λίοθ), ώστε νά προφυλάττη
από τήν κυμάτωσιν καί τάς άνεμοζάλας τού Αδριατικού.
Συνίσταται Οέ από λίθακας όμοιους μαρ
μάρου, καί φκοδομείτο εις διάστημα πολλώ ν έτών μέ
αΟροτατην οαπανην.
Τό Νεώριου κατέχει νησίον
τρία μίλια τήν περιφέρειαν, περικυκλωμένόν από δυ
νατά τείχη μετα πύργων.
Ενταύθα ύπήρχον τά
απαιτουμενα, ώστε να κατασκευάζωνται συγχρόνως
τριάκοντα έξ πολεμικά πλοία ύπό σκέπην.
Τά κυριώτερα οικοδομήματα τού Νεωρίου, μετά τών αι
I
θουσών και κλιμάκων αύτών, ήσαν κατά τό αύτό
μεγαλοπρεπές σχέδιον.
Η αρχαία οπλοθήκη είναι
τωρα τό πλέον αξιοπερίεργου αντικείμενου.
Ποό
τής εισόδου ίστανται δύο παμμεγέθεις κίονες, τό δέ
προσωπον είναι κεκαλλωπισμένον μέ διαφόρους άναγλυ..τους λέοντας, δυο εξ αύτών κολοσσαίου μ ε γ έ 
θους, από τόν Πειραιά τών Αθηνών.— Τό πεοιβόητον
Ριάλτον είναι γέφυρα μαρμαρίνη μέ μίαν καμάραν,
έπάνωθεν τής μ εγά λης διώρυγος.
Ελαβε δέ τόνομα
εκ τής νήσου, εις τήν οποίαν άγει, ήτις καί ύπήρξε
τό πρώτον κέδρον τής πόλεως. Μεταξύ τών ά λ
λων ^δημοσίων οικοδομών είναι διάφορα Οέατοα, τ
Ακαδημία τών Ωραίων Τεχνών, τά Αθηναίου, ή 'λκ α οημία τής Γενικής Εκπαιδεύσεως, ή Ναυτική Σχο
λή , και κατάστημά τι^ όπου εκατόν κόραι διδάσκον
ται παντος ειοους τεχνουργήματα.
Οι περίπατοι τής Βενετίας είναι εις τό άκρον περιωρισμένοι, καί μόλις υπάρχει τόπος διά ιππασίαν
έκτος έπί τής μικρός νήσου Αίδου.
Η κομψή λέα -
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βος, τήν οποίαν ονομάζουσι Γόνδολαν, χρησιμεύει
εις τάς πλουσιωτέρας τάξεις ώς τό γενικόν τής συγ
κοινωνίας μέσον.
Είναι δ’ έλαφροτάτη καί όξύπρωρος, μέ σκηνήν κατάμαυρον είς τό κέντρον.
Τήν
νύκτα λύχνοι κρεμάζονται είς την πρύμνην καί είς
τήν πρώραν τό δ’ αποτέλεσμα, ενώ είς τήν σιωπήν
καί τό σκότος τής νυκτός διαπλέουσι τά ύδατα, είναι
περίεργον καί ώραιον. Οί στίχοι τού Τάσσου δεν
αδονται τήν σήμερον, ώς άρχήτερα, ύπό των Γονδολιέρων α λλά τόσον καλλιεργουσι τήν μουσικήν
άπαντες οί ευκατάστατοι Βενετοί, ώστε σπανίως τά
Βενετικά ύδατα στερούνται τερπνών ασμάτων. Αί
γυναίκες τής Βενετίας φημίζονται διά τό ήγεμονικόν
τής καλλονής αυτών.
Οί Βενετοί κατάγονται άπό των εκ -γ,ς Παφλαγονίας
Ενετών, οΐτινες ηκολούθχσαν τον Αντηνορα μετά τόν ά'λωσιν της Τρωάδας, καί συνωκίσθησαν πλησίον της Παδούας*.
Η κωμόπολις Ριάλτον, ή πρώτη άρχη της Βενετίας,
χρονολογείται άπό του 4 2 Γ οί δέ Δοΰκες ήρχισαν άπο
του 697.
Η κυβέρνησις εΰρίσκετο καταρχάς είς τάς χέΓρας του λαού" άλλ’ όσον ηυξανεν ό πλούτος, τόσον ηυςανε
καί ή δΰναμις των εύγενών. Οί Δούκες απέκτησαν καί
κατεχρώντο την κυριαρχίαν, καί δι’ εκατονταετηρίδας αυ
τοί καί οί ευγενείς ήγωνίζοντο νά λάβωσι τά πρωτείαΟί άριστοκράται τέλος ΰπερίσχυσαν, καί εκτοτε ζηλότυ
πους περιώρισαν την κυβέρνησιν εντός του ίδίου αυτών σώ
ματος. Πάν δημόσιον φρόνημα εζέλιπε βαθμηδόν, καί
ή δημοκρατία, προσκληθείσα ύπό τού Ναπολέοντος, έπεσε
χωρίς άντίστασιν είς τούς πόδας του δορικτητορος.
Η
Βενετία δεν είναι την σήμερον είμη Αουστριακη επαρχία.
Αί σκέψεις δ ’ αΰται άμ.αυρουσιν αληθώς την όψιν της
άλλους λαμπρά? ταυτης καί ωραίας πόλεως' καθότι μετά
τού περιηγητού Ε:·$ί;ι<·ε δυνάμεθα νά έρουτησωμεν, « Διά
τ ί νά έκτεινουμεθα περί της καλλονής, της μεγαλοπρεπείας, τού κλέους της Βενετίας; ή διά τί νά περιγράφωμεν
τά παλάτια, τάς εκκλησίας, τά μνημεΐά της;
Η ελευ
θερία, ητις άνυψουσεν επί βάλτου τάς εξαίσιους ταυτας
οικοδομάς, καί παρέστησεν είς τό μέσον λιμνοθαλάσσης
τοιαύτα μεγαλοπρεπή θεάματα, πλέον δεν υπάρχει!
Η
γενναία εκείνη ανεξαρτησία, ητις έπληρωσεν ολίγα ερημονησια, όπου πρότερον διέτριβον θαλάσσια μόνον όρνεα,
άπό κατοίκους καί έμπόριον, έκυψεν ήδη τον αυχένα, καί
τό Βενετικόν κοάτος, μεθ’ όλων τών ευκλεών θριάμβων
του, δεν είναι τώρα είμη όνομα κενόν.
Η πόλις μέ τά
* ΙΙ ε ο ί τ ώ ν Ε ν ε τ ώ ν δ ιττ ό ς έ σ τ ι λόγοςΟί μ εν ν ά ρ αυτο ύς
φ α σ ίν ε ίν α ι Κ ε λ τ ώ ν ά π ο ίκ ο υ ς τ ώ ν δμουνόμ ω ν π α ρ ω κ ε α ν ιτ ώ ν · οί
δ’ έ χ το υ Τ ρ ω ικ ο ύ π ο λ έ μ ο υ μ ε τ ’ Ά ν τη ν ο ρ ο ς οω Ο ηναι δεύρο φ α σ ι
τ ώ ν έ χ τ η ς ΙΙ α ρ λ α γ ο ν ία ς Ε ν ε τ ώ ν τ ιν ά ς .
Μ α ρ τυρ ίο υ δέ το υ το υ
π ρ ο φ έ ρ ο ν τα ι, τ ή ν π ε ρ ί τ ά ς ίπ π ο τρ ο ιρ ια ς ε π ιμ έ λ ε ια ν , ή νύν μ έ ν τ έ 
λειος ε χ λ έ λ ο ιπ ε , π ρ ό τερ ο ν $’ Ι τ μ α τ ο π α ρ ’ α υ το ΐς, ά π ο το ύ π α 
λ α ιο ύ ζή λ ο υ , το ύ κ α τ ά τ ά ς ή μ ιο ν ίτ ιδ α ς ίπ π ο υ ς . Σ τ ρ ά β . Ε ' . 4.
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τείχη καί τούς πύργους καί τάς οδούς αυτής, μένει ακό
μη· άλλα τό πνεύμα, ύψ ού ένεψυχούτο, άπεπτη προ
πολλού.»
Ε Φ Η Μ ΕΡΙΔΕ Σ

ΕΙΣ

Α Φ Ρ ΙΚ Η Ν ,

Τ Η Ν
Κ Α Ι

Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Ν ,

Α Σ ΙΑ Ν .

Η Π Ρ Ω Τ Η έιρημερίς τών σήμερον λεγομένων Τίνιυμένιυν ΙΙολι—
τειών της ’Αμερικής ετυπιόθη εν Βοστώνι τό 1704. Περί δέ τού
αριθμού τών Ιφημερίδιον, δ'σαι κατά τό παρόν κυκλοφορούσιν είς
τάς 'Ηνωμένας ΓΙοΜτείας, πιθανόν δτι πλησιάζει είς ιοο,οοο,οοο.
[“Ολος δ αριθμός τών εφημερίδων, δσαι έξεδίδοντο είς τήν Μ εγάλην Βρετανίαν καί Ιρλανδίαν τό 1837, ήτο μόνον 47,248,000.] Α πό
τά Βρετανικά πιεστήρια τής Κάτω Κανάδας Ικδίδονται καθ’ εβδο
μάδα 29,000· άπό δέ τά Γαλλικά, 8 , 000 . Ε ίς τήν Ά ν ω Κανάδαν,
δημοσιεύονται 28 Ιβδομαδικαί εφημερίδες· εις δέ τήν Νέαν Γην 9 ,
είς τήν Βερμούδαν 2 , καί δ αύτός άριθμός είς τάς Β αχάμας. 'Η
τυπογραφία υπήρχεν είς τήν Νέαν Σκωτίαν είκοσιτέσσαρα έτη
πριν είσαχθή είς τήν Κανάδαν· ή πρώτη έφημερίς έτυπώθη τό
Ι7ΒΙ, δνομασθεΐσα ή έφημερίς τής Χαλιράξ.
'Ο άοιθμός τών νύν
έν Χαλιφάξ έκδιδομένων εφημερίδων είναι Ι 2 · ευρίσκονται δέ κ-αί
3 είς τάλλα μέρη τής επαρχίας. Ε ίς τήν Βρετανικήν Γουιάναν
δημοσιεύονται 4 έφημερίδες· 2 εις τήν Γαλλικήν Γουιάναν, I ή 2
είς τήν Βαχίαν, 8 εις τό 'Ρίον Ίανεϊρον, καί 8 εις τήν Βουένος
Αύρες.

Ε ις τήν Ίαμ άϊκα ν τυπόνονται ο· είς τήν Βάρβαδον
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δίς τής εβδομάδος, I τοίς τής Ιβδομάδος, καί ι καθ’ εβδομάδα.
Δυο τούτων έσυστησαν οί έκ τής Αφρικής μαύροι ώς τά ιδιαι
τέρά των όργανα, διατηρούσι δέ καί συντάσσουσιν αύτάς άλως διό
λου τής κλάσεους ταύτης άνδρες.
Καθ’ δλην τήν έκτασιν τής Αφρικής δπάρχουσι 14 εφημερίδες.
Μία ήρχισεν είς τό Αλγέριον, ότε οί Γάλλοι τό έκυρίευσαν έν ετει
1830, καί τακτικώς έςηκολούθησε μ έχρ ι τούδε. Έ π ί τού δυτικού
παραλίου, είς τήν Αμερικανικήν αποικίαν τής Λιβερίας, έκδίδονται 2. Ε ίς τό Άκριυτήριον τής Καλής Έ λπ ίδος υπάρχουσιν ιι
πολιτικαί έφημερίδες, έξ ών τό ήμισυ συγγράφονται Α γγλ ισ τί,
καί τό ήμισυ 'Ολλανδιστί.
Ε π ίσ η μ ο ς έφημερίς έσυστήθη έν Περσία τό 1838, ητις λιθογραφεΐται. Ε ις τήν Καλκούτταν Ικδίδονται β Α γγλικαί έφημερίδες
καθ’ ήμέραν, 3 τρις τής Ιβδομάδος, 8 καθ’ εβδομάδα, καί 9 Ίνδ ο στανικαί καθ’ Ιβδομάδα. Ε ις τήν Βομβαίην ίο Α γγλικαί έφη
μερίδες Ικδίδονται δίς τής Ιβδομάδος, καί 4 Ίνδοστανικαί. Δύο
Α γγλικαί εφημερίδες Ιδημοσιεύοντο καθ’ εβδομάδα είς τήν Κ αντώ να, άλλα τώρα μετεφέρθησαν εις τό Μάκαον.
Είς τήν πόλιν τής Αουστραλίας Σύδνειαν Ικδίδονται 8 Α γ γλ ι
κά! έφημερίδες, καί 12 είς τά λοιπά τών Ά γ γ λ ω ν καταστήματα
έπί τής ’Αουστραλίας. Ε ίς τήν Βανδιεμενήν Γ η ν Ικδίδονται 13
καθ’ εβδομάδα.
Ε ί ς τήν Νέαν Ζηλανδίαν τυπόνονται 2 έφημερίδες· έξ ών της
πρώτης τον πρώτον αριθμόν έτύπωσαν έν Αονδίνω οί μέλλοντες
ν’ άποικίσωσι, καί τον δεύτερον είς τον Λ ιμένα Νικολσόν τό 1840.
Α ί Σανδουϊκαί Νήσοι έχουν ωσαύτως τακτικήν Έ φ η μ ε ρίοα, τον
Πολυνησιώτην.
Ά ν ο ίξ α ν τ ε ς ε ίς τ ή ν Σ κ ω τ ία ν τ ό μ ν ή μ α τιν ό ς τ α φ έ ν το ς π ρ ο 2»
χ ρ ό ν ω ν , μ έ σκ οπόν ν ά θ ά ψ ω σ ι κ α ί τ ή ν ά π ο θα ν ο ΰ σ α ν α υτού γ υ 
ν α ίκ α , εύρ η κ α ν τ ό σ ώ μ ά το υ ε ν τ ε λ ώ ς ά π ο λ ελ ιθ ω μ έν ο ν .
Ε Τ χε δέ
χ ρ ώ μ α κ α ί όψ ιν μ ε λ α ίν η ς δρυός.
Χ ά ρ ιν τ ή ς έ π ισ τ ή μ η ς , ή θ ε λεν εΤσθαι τ ω ό ν τ ι ε ύ χ ά ρ ισ το ν ν ά δ ια τ η ρ η θ ώ σ ι τ ά π α ρ ά δ ο ξ α τ α ύ τ α
λείψ α ν α · ά λ λ ’ οί σ υ γ γ ε ν ε ίς τ ή ς τε θ ν η κ υ ία ς χ ή ρ α ς Ιπ έ μ ε ιν α ν είς τό
ν ά τ α φ ώ σ ι π ά λ ιν .
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Η ΕΝ LAYA ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΚΟΙΛΑΣ.
ΕΙΣ τήν νήσον ϊαύαν υπάρχει κοιλάς τις, όρθώς όνομαζομένη φ α ρ μ α κ ε ρ ά ή θ α ν α τ η φ ό ρ ο ς · διότι αδύνατον
είναι νά είσέλθη αυτού όρνεον, κτήνος, ή άνθρωπος,
καί νά ζήση.
Πρώτην σημείωσιν περί τού φοβερού
τούτου Γολγοθά εύρίσκομεν τήν έπομένην είς το
ημερολόγιου Α γγλου τίνος περιηγητού·— « Οι εντό
πιοι φοβούνται τήν λεγομένην θανατηφόρου κοιλάδα,
ητις, κατά τήν περιγραφήν αυτών, ομοιάζει το π λ η 
σίον τής Νεαπόλεως Αντρου τού Κυνός, ( C i r o t t a d e l
Cane)· ά λλα , μολονότι πολύ έπεθύμουν νά έπισκεφθώ αυτήν, ουδείς εστερξε νά μέ όδηγήση.»
Εν
έτει όμως 1830, άλλος περιηγητής, ό κύριος Α λέ
ξανδρος Αούδων, κατέπεισέ τινας τών εντοπίων νά
συνοδεύσωσιν αυτόν είς τήν περί ής ό λόγος κοιλά
δα· περιγραφή οέ τής έπισκέψεως αύτού έφάνη κατά
πρώτον είς τήν εφημερίδα τής Βασιλικής Γεωγρα
φικής Εταιρείας.
Είς Βατούρ ευρισκόμενος τήν 3ην
Ιουλίου κατά τό προειρημένου έτος, έμαθε παρά τίνος
εντοπίου άρχοντος, ότι υπήρχε κοιλάς τρία μίλια
έκ τής Βατουρ, είς τήν οποίαν ουδείς ήμπόρει νά
πλησιάση χωρίς ν ’ άπολέση τήν ζωήν, καί ότι αν
θρώπων σκελετά καί παντός είδους ορνέων καί κτη
νών έκάλυπτον τό βάθος τής κοιλάδος.
« Τότε,»
λ έγ ει, « δέν έπίστευσα ολα, όσα μέ είπεν ό ίαυαναϊος ά ρ χω ν έγνώριζον μέν οτι εύρίσκετο λίμνη έπί
τής κορυφής ενος τών λόφων, όπου ήτο κινδυνώδες
νά πλησιάση τις παραπολύ, ά λ λ ’ ουδέποτε είχον
ακούσει περι τής κοιλάδος ταύτης τού θανάτου.»
Την επαύριον έξεκίνησεν ό κύριος Λούδων μετά
Ευρωπαίου φίλου καί τινων εντοπίων, συμπαοαλαβών
δυο κυνας και τινας όρνιθας, διά νά κάμη πειράματα.
« Φθασα/τες είς τούς πρόποδας τού βουνού, άφήκαμεν τους ίππους, και μετά πολλού κόπου άνέβημεν,
ώγ εν τεταρτημόριου τού μιλίου, λόφον απότομον
και ολισθηρόν. Εντός ολίγων πήχεω ν έκ τής κορυφής ησθάνθημεν ίσχυράν, ναυτιώδη, νοσεράν, καί
■πνιγηρόν οσμήν, ητις όμως έπαυσεν είς το άκρον
τής αναβασεως. Ίποκατω δ ημών έφάνη τώρα
Οΐ,αμα εκπληκτικωτατον ή κοιλάς ήτον ήμισυ μ ίλιον την περιφέρειαν, ωοειδής, τριάκοντα έως τριά
κοντα πέντε^ ποΟας βαθεΐα, παντάπασιν ομαλή, άνευ
χόρτων, με ολιγας τινάς πέτρας, καί ολόκληρος έσκεπασμενη με^ τα σκελετά ανθρώπων, τίγρεων, χ ο ί
ρων, δορκαΟων, ταωνων, καί πολυειδών ορνέων καί
κτηνών.
Επι^τού έόάφους, τό όποιον συνίστατο άπό
σκληραν αμμώδη γήν, δέν παρετηρήσααεν άτμόν
τινα ή άνοιγμα.^ Τάς πλευράς τής κοιλάδος, άπό
τής κορυφής μέχρι τού βάθους, έκάλυπτον χόρτα,
δένδρα, θάμνοι, κλπ.
Κατεβημεν οέ πεοί τό ήαισυ
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τής κατωφερείας, ώστε άπείχομεν τού βάθους δεκα
οκτώ ποδας· ενταύθα δέν έδοκιμάσαμεν δύσπνοιάν
τινα, ά λ λ ’ ησθάνθημεν νοσεράν ναυτιώδη οσμ-ήν.
Εόεσαμεν σκυλον εις το άκρον βαμβοκαλάμου, δε
καοκτώ ποοας μακροΰ, καί κατεβιβάσαμεν αυτόν είς
τήν κοιλάδα· έκρατούσαμεν τά ωρολόγια ημώ ν είς
τάς χεΐρας, καί είς δεκατέσσαρα δεύτερα λεπτά
έπεσεν ύπτιος- δέν έσάλευσε δέ, ούτε περιέβλεψεν,
ά λ λ ’ έξηκολούθει άναπνέων δεκαοκτώ λεπτά. Εστείλαμεν έπειτα τον άλλον σκύλου, ή μάλλον αυτός
έλυσεν άπό τον κάλαμον, καί ύπήγεν είς τό μέρος
όπου ό σύντροφος αύτού έκειτο' έστάθη δέ όλως
Οιόλου ακίνητος, καί είς δέκα δεύτερα έπεσε πρη
νής, καί ουδέποτε πλέον έσάλευσεν, ά λ λ ’ έξηκολούθει αναπνεων οκτώ λεπτά.
Εδοκιμάσαμεν επομέ
νως όρνιθα,* ητις έψόφησεν είς έν ήμισυ λ ε π τ ό ν έρριψαμεν οέ καί άλλην, ήτις έξέπνευσε πριν έγγίση
τήν γήν.
Είς το απέναντι μέρος τής κοιλάδος π λ η 
σίον μ εγά λη ς τινός πέτρας κείται το σκελετόν ανθρώ
που, οστις φαίνεται ότι άπέθανεν ύπτιος, τήν δεξιάν
έ'χων ύπό τήν κεφαλήν· τά οστά του, είς τήν ατμό
σφαιραν προ πολλού εκτεθειμένα, είχον γένει λευ
κά ώς ό έλεφαντόδους.
Επεθύμουν δέ νά έπάοω
τό σκελετόν τούτο, ά λ λ ’ οίαδήποτε απόπειρα ήθελεν είσθαι μανιώδης.»
Αφού ό κύριος Λούδων καί
οί μ ετ’ αύτού έμειναν δύο ώρας είς τήν κοιλάδα
ταύτην τού θανάτου, έστράφησαν είς Βατούρ. « Τά
ανθρώπινα σκελετά,» παρατηρεί, « νομίζεται ό'τι
ήσαν άντάρται, οίτινες, διωκόμενοι, κατέφυγον άπό
τήν βασιλικήν λεωφόρον είς παράμερους καί δύσβα
τους τόπους. Είναι οέ τών αδυνάτων νά γνωοίση
τον κίνδυνον αύτού ό περιπλανώμενος, έκτος αφού
είσέλθη είς τήν κοιλάδα· καί τότε πλέον δέν έχει
δύναμιν, ούτε πνεύματος ετοιμότητα, ώστε νά έπιστρέψη.»
^Λέγεται ακόμη οτι δέν υπάρχει ή έλαχίστη Οειωδης οσμή, καί ούδέν σημείου ότι συνέβη ποτέ π λ η 
σίον αυτής εκρηξις, μολονοτι ολόκληρος ή σειρά
είναι ηφαιστιος, και όχι πολύ μακράν ύπάρχουσι δύο
κρατήρες, άδιαλείπτως κα-πνόν έκπέμποντες. Τ ω 
όντι, άπασα ή νήσος είναι ήφαίστιος, καί πολυάριθ
μοι εκρήξεις συνέβησαν έν αυτή. Κατά τήν γνώ 
μην σοφού τινός Α γγλου, πολύν χρόνον είς τά μέρη
ταύτα διατρίψαντος, τό πρόσωπον τής χώρας -ήλλοιωθη πολλακις υπό τών σπαραγμών τούτων τής
φύσεως· υποστηρίζεται δέ ή γνώ μη αύτη καί ύπό
τής ιστορίας καί" ύπρ τών παραδόσεων,
όθεν καί
τό αίτιον τού εκπληκτικού φαινομένου πρέπει ν ’
άποοωσωμεν είς ήφαίστιον ενέργειαν.
Είναι μέν αληθές, ότι ό τήν Φαρμακεράν Κοιλάδα
περιγράψας κύριος Λούδων δέν εκθέτει γνώ μην τινά
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περι τού ποθεν προέρχεται ό έν αυτή αναπόφευκτος
θάνατος.
Α λ λ ’ ή μ ε ϊς σχεδόν εί'μεθα βέβαιοι ό'τι
προξενεί αυτόν τό ανθρακικόν οξύ αέριον, τό όποιον,
έκφεΰγον διά π ύω ν σ χ ισ μ ώ ν τή ς γ η ς , συναθροίζεται
π ά μ π ο λυ εις τό βάθος τής κοιλάδος· διότι, ώς βαρύτερον του κοινού άέρος, κατακαθίζει πλη σ ίον τή ς
επιφάνειας.
Τό ανθρακικόν τούτο αέριον, σ υ μ μ ε μ ιγ μ ένο ν κατά πάσαν πιθανότητα μ ε τ ’ ά λ λ ω ν αε
ρίων, απολύεται δΓ ήφαιστίου ένεργείας, ή τις εξακο
λουθεί πάντοτε υπό την γ η ν , μολονότι μ έ σφοδρότη τα μικροτέραν τή ς παραγούσης έ'κρηξιν.
Παρό
μοια φαινόμενα εις τη ν Ν εάπολιν τή ς Ιταλίας προ
έρχονται άπο την αυτήν αιτίαν.
Δεν πρέπει να παραλείψ ω μεν ένταύθα, ότι το αν
θρακικόν οξύ είναι τό αέριον το γεννώ μενον από καιομένους άνθρακας, καί τό όποιον προσέτι.εύρίσκεται
εις φρέατα, εις τάφους, καί εις ά λ λ α μέρη προ π ο λ λού κεκ λεισ μ ένα .
Οτι δέ κατά συνέπειαν β λ ά π τ ε 
ται ή υ γεία , καί ποτε ή ζω ή , των κλεισμένω ν εις
στενά δω μάτια μ ετά καιομένων ανθράκων, καί οτι
π ο λ λ ο ί, άπροσέκτως καταβάντες εις φρέατα ή εις
τάφους, άπέθανον εκεί τον αυτόν θάνατον ώς οί όρμ ώ ντες εις τήν Φαρμακεράν Κ οιλάδα τή ς ίαύας, εί
ναι γνω στόν καί εις τούς νεωτέρους τω ν αναγνωστώ ν
μας.

■
ΠΡΟΣ

Τ Ο ιΣ

Κ Α Θ Υ ΣΤΕ ΡΟ Υ Ν Τ Α Σ

ΣΥΝ-

Δ ΡΟ Μ Η ΤΑ Σ .

ΙΔΕΑ τις αλλόκοτος εμφωλεύει εις τάς κεφαλάς τινων, ότι
δηλαδή οί των τεφιοδικών και των εφημερίδων ιδιόκτη
τα'., οί χαρτοποιοί, οί τυποθε'ται, οί πιεσταί, καί όλα τά
»υνεργουντα εις εκδοσιν βιβλίων θερμοαίματα ζώα, έχουσι
τας ιδιότητας του χαμαιλέοντος, καί κατα συνέπειαν ζώσι
μέ τον άέρα ! Σφάλμα μεγαλήτερον τούτου δεν έμπορε?
να ύπαρξη. Οποιαιδηποτε θεωρίαι καί άν έπικρατώσι
περι της ύποθε'σεως ταυτης, τδ βέβαιον είναι ότι ά'παντε:
οί προειρημένοι ύπόκεινται εις τούς κοινούς νόμους της
ανθρωπότητας, καί προς διατη'ρησιν της ζωτικότητος αυ
τών απαιτούν ουσιώδη τροφήν. Αλλ’ ή ζωολογική αύτη
άτοπία δεν είναι μάλλον γελοιώδης παρ’ άλλο τι δόγμα,
τδ οποίον φαίνεται ότι ασμένως ησπάσθησαν τινές τών
καθυστερούντων επιτρόπων καί συνδρομητών. Νομίζουν
ότι τδ περιοδικόν είναι ώς φυτδν του κατωτέρου είδους,
τδ όποιον, άπαξ φυτευθεν, βλαστάνει καί θάλλει άφ’ εαυ
τού, καί ρίπτει τά άνθη καί τούς καρπούς εις την θυραν
των χωρίς φροντίδας καί καλλιέργειας ! Πώς όμ.ως άνδρες τοσον πεφωτισμένοι, όσον οί άναγνώσται πεοιοδικών
και εφημερίδων, ύπέπεσον εις τοιαυτην ηλίθιον πίστιν,
δυσκολευόμεθα πολύ να έννοησωμεν· άλλ’ έλπίζομεν ότι
πας συνδρομητής είτε περιοδικού είτε εφημερίδας, εις τον
οποίον δύναται νά προσαφθή τόσον άξιογέλαστος άγνοια,

θέλει διαμιάς άπαλλάξειν εαυτόν τοιαυτης άτιμου ύστοψίας,
και αποδειξειν αναντιρρητως την γνώσιν αύτου, πέμ-πων
"•"^ χρήματα εις ούς ανήκει, ώστε και αυτοί ίλαρώς νά
εςακολουθώσι τους προς ωφέλειαν και τέρψιν αύτου άγώνάς των.
ΧΩ ΡΙΚΟΥ

ΤΙΝΟΣ

ΗΡΩΙΣΜΟΣ.

ΑΓΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

διέτριβον είς σπήλαια καί σκηνάς, έκει όπου ήμεΐς κατασκευάζομεν παλάτια διά τούς πλουσίους καί άναπαυτικάς καλύβας διά
τούς πτωχούς· διατί δέ τούτο, ειμή διότι έχομεν τήν δύναυαν,
θειοροΰντες τά παρελθόντα, νά επιβελτιόνωμεν τάς βελτιώσεις τών
προγόνων ήμ ώ ν, καί ν’ άποφεύγωμεν τά σφάλματά τ ω ν ; Ά λ λ ά
πρός κατόρθωσιν τούτου απαιτείται ή σπουδή τής ιστορίας, καί ή
σύγκρισις αυτής μ έ τά γινόμενα.»

Η Ε Π Ο Μ Ε Ν Η γενναία πραξι; πάντοτε μ ’ έφάνη αξία μεγίστου
θαυμασμού— Κατά τδ βόρειον της ’Ιταλίας συνέβη ποτέ δυνατή
πλημμύρα, προελθουσα εκ της ταχείας διαλυσεως υπερβολικής τ η σότητος χιόνος, ήτις είχε πε'σειν επί τών Ά λ π ε ω ν δ ποταμός
Άθεσις*, εξογκωθείς, άφήρπασε γέφυραν πλησίον τής Βερώνης,
έκτος τού μέσου μέρους, έφ’ ου ί'στατο ή κατοικία τού φορολόγου,
η τού θυρωρού, (λησμονώ ποιου)· δ δυστυχής οδτος έμεινε, μεθ’
όλης τής οικογένειας αυτού, πεφυλακισμένος υπό τών κυμάτων,
καί κατά στιγμήν εις κίνδυνον ολέθρου. Ο ί επί τών οχθών έβλεπον αυτόν, τήν γυναίκα καί τά τέκνα του, μετά χειρών εκτετα
μένων καί μετά ελεεινών κραυγών, επικαλούμενου; βοήθειαν, ενώ
κλασματα της μενουσης ταυτης καμάρας έπιπτον άδιακόπως εις
τά υδατα. Ε ις τον έσχατον τούτον κίνδυνον, εύγενής τις, παρευρισκόμενος, δ Κόμης Πουλβερινίου, προσέφερεν Ικατόν φλωρία
Βενετικά είς τόν οστις ήθελεν υπάγει μέ άκάτιον, καί απαλλάξει
τήν άθλίαν οικογένειαν. Ά λλά τόσον μέγας ήτον δ κίνδυνος τού
ν αφαρπαγή τις από τήν τα χύτητα τού ρεύματος, τού νά σπρωχθή κατεπάνω είς τό κλάσμα τής γεφύρας,ήνάκαταπλακω θή από
τάς πιπτούσας πέτρας, ώστε ούδείς έκ τών πολυαρίθμων θεατών
ώχεν αρκετήν τόλμην είς απόπειραν τοιούτου ανδραγαθήματος.
Χωρικός τις, παρερχόμενος, έμαθε τήν προταθείσαν αμοιβήν. ’Α 
μέσως πηδήσας εις τό άκάτιον, καί συντόνους κωπηλατώ ν, έφθασεν
είς τό μέσον τού ποταμού, έφερε τό άκάτιον δπό τήν πίπτουσαν
γέφυραν, καί δλόκληρος ή οικογένεια κατέβη ασφαλώς διά μέσου
σχοινιού. « Θαρσεΐτε !» έφώναξε, ο τουρα είσθε ασφαλείς.» Δ ι’
άγώνος έτι συντονωτέρου, καί διά μεγάλης δυνάμεως βραχιόνων,
εφερε τήν οικογένειαν καί τό άκάτιον είς τήν ξηράν. « Εύγε παλληκάριόν μου!» εξεφώνησεν δ κόμης, εγχειρίζουν είς αυτόν τό
πουγγίον τά φλουρία, « ιδού ή δποσχεθεϊσα άνταμοιβή.» « Δέν
εκινδυνευσα τήν ζωήν μου διά χρήματα,» άπεκρίθη δ χωρικός.
« Η δουλευσίς μου άρκεΐ προς ζωοτροφίαν εμού, τής γυναικός καί
τών τέκνων μου. Δός τό πουγγίον είς τήν πτω χήν οικογένειαν,
ήτις έχασε παν 8,τ ι είχε.»

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ

ΤΟΥ

ΣΚΟ'Γ

ΥΙΟΝ

ΤΟΥ.

ΙΙΡΟΣ

ΤΟΝ

Ο Μ Ε Γ Α Σ Ά γγλ ος μυθιστορωγράφος τού αίώνός μας, δ Σκότ,
δίδει τήν Ιπομένην συμβουλήν εις τόν υιόν του-— « Άναγίνουσκε,
άγαπητε μου Κάρολε, τά ώφελιμώτερα. 'Ο άνθρουπος .διαφέρει
άπό κτήνη καί π τηνά μόνον επειδή έχει τά μέσα τού ώφελείσθαι
άπό τάς τών προγόνων αυτού γνώσεις. ‘Η χελιδών κτίζει τήν
αυτήν φωλεόν, τήν όποιαν δ πατήρ καί ή μήτηρ αυτής έκτισαν,
καί τό στρουθίον δέν κερδαίνει τίποτε άπό τήν πείραν τών γεννη
τόρων του. Ό υιός τού σοφού χοίρου, άν είχεν υίόν, ήθελεν είσθαι άπλούν κτήνος, καλόν μόνον διά τά χοιρομήριά του. Ά λλω ς
έχει τό π ρ δγμ α ώς πρός τήν ανθρωπότητα.
* νΙέε ’Αποθ. Τ όμ. Α'. Σελ. ιοί.

Οί πρόγονοι ήμών

Ε Λ Α Τ Η Ρ Ι Α ΤΟΥ ΠΝΕΥΜ ΑΤΟΣ.
Τ π Α Ρ Χ Ο Υ Σ ί Ν άνθρωποι, οΐτινες, έχοντες ε’νεργρν και

γόνιμον νούν, κινούνται άφ’ εαυτών είς δλας σχεδόν
τάς πράξεις, ζητούσι παντοιοτρόπως τήν ε’ρημίαν, καί
ε’μπνέονται μέν μακράν τον θορύβου τών πόλεων, χωρισμένοι δε τής κοινωνίας μελετώσι τά ς ίδέας, άπό τάς
οποίας διευθύνονται, καί εύρίσκουσι τήν φήμην εις τήν
μοναδικήν καί άπόκεντρον ζωήν των χωρίων
Ά λ λ ’ οί κοινοί άνθρωποι έχουσι χρείαν εξωτερικών
άφορμών διά νά συλλογισθώσιν, ώστε τό θέατρον, τό
άκροατήριον, ή πανήγυρις, καταντώσιν εις αυτούς άναγκαία. Όμιλούμεν τωόντι ζωηρότερον έν μέσω τον πλή5ους, γινόμεθα δε εύφραδέστεροι μεταξύ τών δημοσίων
συνελεύσεων. *05εν οί μεγάλοι καί ένδοξοι ρήτορες
μορφούνται είς τήν άκμήν τών πολιτικών μεταβολών,
η εν και ρω πολέμων· καί ή βοή τον τυμπάνου κ α θ ι
στά, τρόπον τινά, τήν φωνήν αύτών ε’ντονωτέραν καί
στεντόρειον.
Γενικώς τίποτε δέν ερεθίζει τό πνεύμα, όσον ή
άσκησις τών αισθητηρίων καί τών παθών. Ε π ε ιδ ή
δ,τι κέντα τά νεύρα, κινεΓ ευθύς τήν καρδίαν έκ τούτων δέ τών δύω συγχρόνως κινούμενου τον εγκεφάλου,
έξυπνεί, ώς είπείν, ό νούς, καί ενεργεί πλειότερον παρά
το συνηθες.
Οθεν το λαμπρόν φως, οί μελωδικοί καί
ευρυθμοι ηχοι, η γεύσις ευάρεστων καί δριμέων χυμών,
αί ήδυπνόων άνθέων άπόρροιαι, αί μαλθακαί τού σώ
ματος τρίψεις, ε’νιοτε δέ καί τών πόνων αύτών ή αίσθησις, ζωογονούσι παραδόξως τό πνεύμα. ’Ιδ ια ιτέ
ρως δε έχουσι την θαυματουργόν ταύτην δννχμιν αί
ημεραι ^τού οιαγελώντος έαρος καί τού μελαγχολικού
φθινοπώρου, ή άρμονία τής μουσικής τών οργάνων, ή
τα θελκτικά σειρηνοφωνου νεάνιδος ασματα. Ησως
τίποτε άλλο δέν άνακινεΓ τόν άνθρωπον βεβυθισμένον
είς σκεψεις, όσω τών εκκλησιαστικών κωδώνων ό θρη
σκευτικός και σεβάσμιος ήχος, άκουόμενος μάλιστα
απο τας πολυόχλους πόλεις είς τά ς πέριξ αύτών άγροικιας και είς δλην άπλώς τήν περιφέρειαν τού όρίζοντος.
Τέλος, ό ψιθυρισμός τών δένδρων, τό κελάρυσμα τών
ρυακων καί ποταμών, ή γλυκεΓα αύρα, ή μεγαλοπρεπής
του λειοκυμονος πελάγους θέα, ό εύδιος καί γαλήνιος
ουρανος, ή^ άστροφεγγής χΛ\ πανσέληνος νύξ, ή είδησις επιτυχία ς περισπουδάστου τινός άγαθού, ερεθίζουν
ομοίως το πνεύμα.
Ισως δέ σφάλλομεν άν σιωπήσωμεν ενταύθα τόν περίπατον τόσω μάλλον, οσω περί
πατων ε’δίδασκεν είς το Λ ύκειον'ό διασημότατος τών
φιλοσόφων τής άρχαιότητος.
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Μεγιστον ομως των ελατήριων όλων υπάρχει ή άμ ιλ
λα - επειοη, οταν πολλοί διά μιας διατρέχωσι τό αύτό
τής δοξης σταοιον, ο συναγωνισμός ούτος πολλάκις
φέρει κλέος μέν είς τούς άθλητάς, ενίοτε δέ καταστρο
φήν είς ολόκληρα έθνη, άλλά πάντοτε πρόοδον είς τάς
τεχνα ς καί επιστημας.
Ολίγοι φροντίζουσι νά ύπερβώσιν ένδοξους προγόνους, άφού ήμαύρωσαν έφαμίλλους
συγχρόνους^ Ά λ λ ’ ό μέγας άνθρωπος προκαλεί καί
ετερου τοιουτου την επιφάνειαν, ώστε ή συνυπάρχουσιν
ισορροποι, η άλληλους άμέσως διαδέχονται.
Ούτως
ό Πλατών εφερε τόν Άριστοτέλην, ό Α ριστείδης τόν
Οεμιστοκλεα, τον Συλλαν ο Μάριος, τόν Καίσαρα ό
Πομπήίος, τόν Όράτιον ό Βιργίλιος, ό Βάκων τόν Καρτεσιον, ο Αισχύλος τόν Σοφοκλή, τόν 'Ρακίναν ό Κορνήλιος, καί περί τών άλλων ομοίως.
Αλλ ^ ή άμιλλα ερεθίζει έξαιρέτως τόν άνθρωπον,
οταν τους άπλούς άντιζήλους άναπληρώσιν εχθροί άντιπαλοι και οσάκις το αυτο ονομα, τό οποίον φέρομεν,
εοοςασαν ηδη άλλοι.
Εχομεν δέ τού λόγου παράδειγμα τον Βακωνα* επειδή ο μεγας ούτος τωόντι καί
ένδοξος τού Νεύτωνος πρόδρομος, όστις ωφέλησε πλειό
τερον διά συμβουλών τάς έπιστήμας, παρ’ όσον άλλοι
δι’ ανακαλύψεων, παρωξύνθη μάλιστα είς τούτο άπό
τρεις αίτιας. Διότι έπταισε πολλά ως άνθρωπος καί
ως ΰπουργος, εφιλοτιμηθη να εξάλειψη τό προστριβέν
εις χυτόν όνειδος· άλλά μοναχός τις δοξαζόμενος τότε
εφευρετης τής πυριτιδος ελεγετο Βακων δθεν ήγωνίσθη
νά καταστήση αυτόν άνήκουστον· έπειτα, ό Χριστό
φορος Κολόμβος άνεκάλυψεν άγνωστον ήδη κόσμον ή
άνακαλυψις δέ αύτη προεμήνυε πολλάς άλλας είς τούς
μέλλοντας αιώνας. 'Ο Βάκων, θέλων νά καταστήση
υποτελείς εις τήν άγέρωχον καί δεσποτικήν χύτου μεγαλοφυιαν και ζώντας καί μεταγενεστέρους, έγραψεν
αλαζονικως και περι ανακαλύψεων, ωστε ό φιλοπονώτατος και ακαματος φιλόσοφος ήμαύρωσε τόν άρνινοαμ.ματέα τής ’Α γγλίας.
Ούτως άρα ό ευφυής καί μεγαλεπήβολος πανταχόθεν ωφελείται καί πορίζεται τά συμφέροντα. Ε ίς τήν
ύπερβόρειον αυτού εξορίαν έγραψεν ό ’Οβίδιος τάς χ α ρι^στατας αυτού ποιήσεις· είς τήν φυλακήν έμελέτα ό
I άσσος την Ελευθερωμενην Ιερουσαλήμ· είς τήν Βαστιλιαν ο Μιραβως συνεταξε τας πυριπνόους κατά δεσποτισμού διατριβας αύτού καί τάς ποικίλας πρός τήν
Σόφιαν επιστολας· εις την ειρκτήν ό Κονδορκέτιος
εσχεοιασε το πολυμαθέστατου αΰτου δοκιμιον" εκεί καί
ο Βολταιρος ε;οιστρωθη, και η μανία τών προγραφών
κατεσκεύασε τόν Σιατοβριάνδ.
Αλλ η διανοια διεγείρει τήν διάνοιαν· δθεν έμπνεομεθα και ημείς από τήν άνάγνωσιν τού 'Ομήρου,
τού Ρουσσω, τού "Μο^τεσκιώ, τού Βυφφώνος, ώστε αί
ιδεαι μεταβαινουσιν άπό τού ενός είς τόν άλλον,'καθώς
το φως τών λαμπάδων, ή μάλλον καθώς μεταδίδεται
ό ηλεκτρικός σπινθήρ έπ ’ άπειρον.
Τέλος, αί ίδέαι κινούσιν άλλας ιδέας είς τόν άνθρω

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΤΩΝ

Ω Φ ΕΛ ΙΜ Ω Ν

πον, καί, ε’φ’ ίσον σημειούνται ε ’ς τον χάρτην, ε’ξάπτουσι βαΒμηδόν τον νούν, ώστε δικαίως ε’ρρίΒη. ότι ό κά
λαμος ενεργεί είς τον εγκέφαλον, καΒώς ό χάλυψ εις
τον χάλικ α.— Α ν θ ο λ . Κ ο ι ν ω φ . Γ ν ω ς ε ω ν .
ΟΜΙΧΛΗ

Ε ι\ ΛΟΝΔΙΝΩ.

ΠΟΛΛΟΙ, ό'έυ άμφιβάλλομεν, εχουσιν εξ άκοής, δτι π α χείά τις ομίχλη καλύπτει ενίοτε την μεγάλην μητροπολ,ιν
της Αγγλίας, είς νύκτα την ήξεραν μετατρεπουσα, καί
τάς μυριάοας συγχεουσα των εν αυτή κατοικούντων· Οϋ^ε
καθ’ ημέραν όμως, ούοέ κατ’ έτος, παρίσταται τδ φαινό
μενου του το είς ολην αΰτου την εκτασιν καί δεινότητα·
συμβαίνει μόνον είς τινας ιδιαιτέρους καιρούς, έξαιρέτως
δέ τον χειμώνα, οπότε ό άνεμ.ος φέρει τούς ψυχρούς πυ
κνούς ατμούς άπο τον Γερμανικόν ωκεανόν, καί συρ.ρ.ιγνυει
αυτούς με τον καπνόν τής μητροπόλ,εως.
Την 23ην Δεκεμβρίου 1818, σκότος παχυτατον έ κά
λυψε το Λονδΐνον. Η πυκνότης του ατμού δεν ήτο κατά
την αρχήν τής ημέρας τοσαύτη, ώστε να έπιφέρη σημαν
τικήν ενο'χλησιν· άλλα βαθμηδόν ηύξανεν ή σκοτία, καί
είς το μέρος της μητροπόλεως, το καλουμενον άστυ (ί:>ί}’),
όπου ή ομίχλη είναι πάντοτε πυκνοτέρα, κατέστη αδύ
νατον, περί τάς τέσσαρας μετά τήν μεσημβρίαν, να διακρίνη τις αντικείμενα είς ολίγων βημάτων άπο'στασιν.
Αί είς τό μέσον των οδών κινούμεναι ά'μαξαι δεν έβλέποντο από τάς πλευράς, καί οί επί τούτων πεζοί διαβάται έλάμβανον ολιγωτάτην βοήθειαν έκ των είς τά παρά
θυρα φώτων, ή των φανών, επειδή τά πλεΐστα τών ερ
γαστηρίων, έκ φόβου κλοπής, ήσαν κεκλεισμένα, καί οί
φανοί δεν παρεΐχον είμή ολίγον τι άμυδρόν φώς, ορατόν
μόνον άφοΰ τις έφθανε πολλά πλησίον. Οί ηνίοχοι κατέβαινον από τάς άμάξας διά νά όδηγοόσι τούς ίππους
αύτών, καί πολυάριθμοι λαμπαδούχοι παΐδες προσέφερον
βοήθειαν άλλά μ όλην τήν φροντίδα καί προφύλαςιν, οί
διαβάται, καί οί πεζοί καί οί διφρήλατοι, σπανίως εύρισκον τον δρόμον, καί ίπποι καί ά'μαξαι πολλάκις έξέκλινον άπό τό μέσον είς τά πλευρά τών οδών, μέγαν είς τούς
πεζούς διαβάτας έπιφέροντες κίνδυνον.
Φοβερά ταραχή εγίνετο είς τάς οδούς· οί μεν έκραζον
άπό τρόμον, αίφνης βλέποντες έπερχόμενον ίππον ή ά'μαξαν· οί δέ έφώναζον είς άλλους νά προφυλαχθώσιν, ή άνησύχως ήρώτων περί τού δρόμου των· πολλοί έσφύριζον,
καί τινες έτραγωδουν, διά νά γνωρισθή προς άπαντας ή
πλησίασίς των. Διάφοροι έγκατέλιπον τάς άμάξας των,
καί οί ηνίοχοι, άγνοοΰντες πού εύρίσκοντο, έστάθησαν περιμένοντες. Διαφόρους ποσότητας, άπό δύο ήμισυ έως
δέκα σιλλίνια, έλάμβανον οί λαμπαδούχοι παίδες διά νά
όδηγήσωσιν έν άμάςιον είς μίαν μόνην οδόν. Αλλ’ ή
παρουσία καί ή επιρροή τής πυκνής ταύτης τών άτμών
συσσωρεύσεως δεν ήταν έπαισθητή μόνον έξω τών οίκων.
Είς τά θέατρα, οί επί τής σκηνής ύποκριταί δυσκόλως

ΓΝΩΣΕΩΝ.

ε’βλέποντο ύπό τού άκροατηρίου· καί ιδιαίτεροι δέ οίκοι,
μολονοτι κλειστοί, και καλώς εφωδιασαένοι άπό πυοά.
X
\
» /
ήσαν πλήρεις και άμαυροί. Μεταξύ τών ένδεκα όμως
καί δώδεκα τής νυκτός ό κρότος τών άμαξών, αίτινες
είχον άναλάβει τήν δύναμιν τού κινεϊσθαι, ¿φανέρωσε τήν
διαλυσιν τής ομίχλης, και μετα το μεσονύκτιον ή μητρόπολις παριστανε το κατ εκείνην τήν ώραν σύνηθες αυτής
φαινομενον. Πολλαί, πάμτνολλαι χιλιάδες, τούς οποίου;
είχεν ευρείν η ομίχλη μακραν τών ίδιων, ήδυνήθησαν τότε
μόνον να έπανέλΰωσιν εις τάς ανήσυχους καί πεφοβισμένας οικογένειας των.
Το σκότος τούτο, ενόσω διήρκει, ήτο χρυσή εύκαιοία
δια τούς κλέπτας, άπό τήν οποίαν καί δεν ή μέλη σαν νά
ωφεληθώσι. Τολμηρά τις συμμορία επραξε τά πάνδεινα
άτιμωρητι. Περί τάς πέντε μετά τήν μεσημβρίαν, κυρίαι τινές ¿μίσθωσαν λαμπαδοΰχον παΐδα νά όδηγήση
αύτάς ολίγον τι διάστημα. Αχρείος δέ τις, καί αυτός
λαμπάδα κρατών έκ πίσσης, ώρμησε μεταξύ των, καί
κατεταραςεν αύτάς. Τής μιας άναψε τό φόρεμα- έσβυσαν δ αυτο τρεςαντες οι διαβαται. Εις τήν συγχυσιν,
ήτις έγινεν έςεπίτηδες διά νά εύκολύνη τήν άρπαγήν, έχα
σε τον Βοαν της* μία έκ τών κυριών, καί άλλα διάφορα
πράγματα πολλοί άλλοι έκεΐ παρευρεθέντες. Πολλαί άμαςαι, πρός άλλήλας συγκρουσθεϊσαι, κατεθραύσθησαν, καί
διαφόρους δυστυχείς, έκ τού ενός είς τό άλλο πλευρόν τής
οδού μεταβαινοντας, ή κατεπάτησαν ίπποι, ή προσέβαλον
καί ¿θανάτωσαν ά'μαξαι.
Αύται και άλλαι πολλαί τούτων όμοιαι συμφοραί συνοδεύουσι τάς όμίχλας τού Λονδίνου. Αναρίθμητοι ληστείαι έγιναν καί είς έργαστήρια καί είς οίκους. Κλέπται
έμβαινον είς άποθήκας, ¿προφασίζοντο ότι θέλουν ν’ άγοράσωσι τι, καί άρπάζοντες τό τυγχάνον πολυτιμότερου, έξήρχοντο. Αφού δ άπαξ έμβαινον είς τήν ομίχλην, ήτο
μάταιον νά τούς καταδιώξ-/] τις.
Συντόμους είπείν, ή
τοιαύτη ομίχλη δικαίους λογίζεται σπουδαιότατου δυστύ
χημα.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΗΡ.
Ο Π Ε Ρ ΙΦ Η Μ Ο Σ Ά γγλος ιατρός Δα ρουϊνο; τόσον ίσχυράν Ιντύπωσιν είχε περί της ανάγκης του καλού άε'ρος, άστε, μίαν τών
ήμερων, έν καιρώ πανηγυρεους, άναβάς επ ί τίνος πίθου είς τήν
κώμην Δέρβην, ώμίλησε πρός τούς κατοίκους ως Ιπομε'νους·—
« Ά νδρε; Δερβαϊοι, συμπολϊται, ακούσατε με ! Γνουρίζω ότι είσθε
ευφυείς καί φιλόπονοι. Μέ τον ίδρωτα τού προσώπου πορίζεσθε
τά αναγκαία, καί ζωοτροφεΐτε τάς οικογένειας σας· άν δμως σας
ευρη νόσος, τότε γίνεσθε διόλου άχρηστοι. Τ ήν αλήθειαν ταύτην
άπαντες γνουρίζετε· άλλά φοβούμαι δτι τινες άπό σας δεν έμαθον
ακόμη πω ς η υγεία όιατηρείται ρωμαλέα" τούτο λοιπόν εςαρταται
έκ τού άναπνε'ειν άμόλυντον άε'ρα· διότι ή καθαρότης τού άέοος
άφανίζεται οπςυ πολλοί ευρίσκονται συνηΟροισμένοι· τά έκ τού
Ο Βόας είναι περίβλημα τών ώμων, βαρβαρικώτερον λεγόμε
νον Μ π ο υ α ς .

1842.
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σώματος μιάσματα διαφθείρουν αύτα'ν. ‘Ό θεν ανάγκη πασα νά
ε /ε τε τα παραθυρα των εργαστηρώ ν σας ανοικτά, και εύΟυς όταν
έγείρεσβε άπό τήν κλίνην, ν ’ άνοίγετε δλα τά παράθυρα τών κοι
τωνών σας.
Η αμέλεια τής συμβουλής ταύτης, βεβακοθήτε,
επιφέρει άσΟενείας, καί γέννα την λοιμικήν, ή'τις άφαρπάζει τάς
συζύγους καί τά τέκνα σας. Ά ς έπαναλάβω την σποοδαιοτάτην
συμβουλήν μο υ —ά ν ο ί γ ε τ ε σ υ χ ν ά τ ά π α ρ ά θ υ ρ α δ ι ά ν ά
εισέρχεται δ καθαρός άήρ.
Έ νθυμεΐσθε τον λόγον μου·
τώρα δεν ώμίλησα διά κέρδος, καί ή συμβουλή μου δεν άποβλέπει
παρά εις όφελος σας.»

ΙΙΛΗΘΤΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΙΙΟΝΔΩΝ ΙΙΟΛΙΤΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
Νεοβόρακον
ΙΙενσυλβανία
Ό χ ίο ς
Βιργινία
'Γεννεσσή
Κεντωκη
Βόρειος Καρολίνα
Μασσακουσε'ττη
Ινδιάνα

2 ,4 2 8 ,9 2 1
1 ,7 2 4 ,0 2 2
1 ,0 1 9 ,4 6 7
1 ,2 3 9 ,7 9 7
8 2 9 ,2 3 2
7 7 7 ,3 9 7
7 5 3 ,1 10
7 3 7 ,6 9 9
6 8 3 ,3 1 4

Γεωργία
Νότιος Καρολίνα
Ά λαβάμα
Μαίνη
Ίλλινοίς
Μαριλανδία
Μισσισσπτη
Νέα Καισάρεια
Αουϊσιάνα
Μισσούρη

6 7 7 ,1 9 7
5 9 4 ,3 9 8
5 6 9 ,6 4 5
5 0 1 ,7 9 3
4 7 4 ,4 0 4
4 6 9 ,2 3 2
3 7 5 ,6 5 1
3 7 3 ,3 0 6
3 5 1 ,171
3 3 1 ,1 0 3

Κοννετικότη
Βερμοντία
Νέα Άμσίρη
Μισσιγανία
'Ροδόνησος
Άρκάνσα
Δελαυάρα

3 1 0 ,0 1 5
2 9 1 ,9 4 8
2 8 4 ,5 7 4
2 1 1 ,7 0 5
1 0 3 ,8 3 0
9 5 ,6 4 2
7 8 ,0 8 5
5 4 ,2 0 7

Κολομβία
Ά ίω ά
Βισκονσίνη

4 3 ,7 1 2
4 3 ,0 6 8
3 0 ,7 5 2

Αί Περιοχαί δλαι

.

.

.

.

Ι"Πζ739

Αι 2 6 διωργανισμέναι Πολιτεΐαι

1 6 ,9 2 8 ,8 3 3

Ό λ ο ν τό Κράτος

1 7 ,1 0 0 ,5 7 2

.

.

,

μαν τήν τύχην αυτών οί ιόιοι,—άνδρας μηδέν έχοντας κατ’ ά ρχας.
Εξετασε τά δικαστήρια, εκ τού ανώτατου είς τό ελάχι
στου, και θέλεις βεβαιωθήν ίτ ι μάλλον. Τό αυτό αληθεύει περί
δλων των επαγγελμάτω ν. Τό πραγμα δέ καί σήμερον εχει ουτω,
και πάντοτε είχεν ουτω, άφού έγνώρισα τούς δημοσίους άνδρας
της πολιτείας ταυτης η τού έθνους· θέλει δέ είσθαι ουτω, ένόσο*
έξακολουθούν αί παρούσαι θεσμοθεσίαι μας. Δ ιά νά άναπτύξή
τ ι; έντελώς τάς νοητικάς δυνάμεις, πρέπει νά ιδη δτι άφ’ Ιαυτοΰ
κρεμαται ή τυ χη του.
Ο αγών, δ φερων είς υπεροχήν, είναι
πολύ επίπονος καί μακροχρόνιος, καί δυσκόλως υπομένει τις αυτόν
Ικουσίως· δ εχω ν έτοιμον περιουσίαν, είς ήν νά καταφύγη, χ α λ α ρονει τας προσπάθειας του, καί απέρχεται τού συν άγιον ισμού.
Ι ο κατ έμε, πολύ αμφιβάλλω άν ήναι πραγμα επιθυμητόν ν’
άφίνϋ δ πατήρ χρή μα τα είς τόν υίόν του. Σ ύ θέλεις κληρονο
μήσει μίαν λαμπράν τύχη ν, καί λυπούμαι, διότι κατά συνέπειαν
θέλεις εύδοκιμήσειν δλιγιότερον είς τήν νομικήν. Ά λλ’ είθε τό
παραδειγμα σου νά φανη ως έςαίρεσις τού γενικού κανόνος!»
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Ε Ω Σ
Τ Ο Υ Υ Φ Ο Υ Σ.

1 6 ,9 2 8 ,8 3 3
Φλιορίδα
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1 Α Ιπομενα γράφει Άγγλαμερικανός επίσημος πρός νέον αυτού
συμπατριώτην·—
* Λάβε δλον τόν πληθυσμόν τού κράτους, καί ά π ’ αυτούς ε'κλεξε
πεντηκοντα άνδρας, τούς μάλλον διακεκριμένους διά προτερήαατα,
η δποιονδήποσε είδος δημοσίου ώφελείας, καί σέ βεβαιόνω, άπαν
τας ή σχεδόν άπαντας θέλεις εδρεϊν δτι έμβήκαν είς τόν κόσμον
διόλου άνάργυροι.
θεώ ρησε τά δημόσια συμβούλια τού έθνους,
καί τίνας εύρίσκεις προϊσταμένους έ χ ε ι; Ά νδρας, οί δποϊοι ε'κα-

Η π ρ ώ τ η παρατηρησις είναι, νά λαμβάνωμεν χ α λ α 
ρά; ίδ ια ς τής ύπο^έσεως, περί ής μέλλομεν νά γράψωμεν, η να όμιλήσωμεν. Τούτο χαταρχάς ή,άελε φανήν
δτι ε-χει μιχραν σχέσιν προς το ίφος, τη άλη^εία δμως
είναι στενά συ^οεδεμίνον μέ αύτό. Ή βάσις παντδς
χαλοΰ ύφους είναι άληηής έννοια συντροφευμένη μέ ζωηραν φαντασίαν. Το ύφος χαί αί έννοιαι τού συγγραφεως συνδέονται τοσουτον, ώστε πολλάχις είναι δύσχολον να χαμη τις διάκρισιν αυτών. Έ ά ν αί έντυπώσεις
τών πραγμάτων γίνωνται είς τδ πνεύμα ημών άμαυραί
χαι αδιαχριτοι, ή περιπεπλεγμέναι καί συγχεχυμέναι,
τοιουτον αφευχτως Βελει εισΒαι χαί το ύφος ήμών, δταν
γραφωμεν περί αυτών ε’ξ ε’ναντιας δέ, οταν συλλαμβάνωμεν χαΒαρώς, χαί αίσΒανώμεΒα ίσχυρώς, φυσικά
Βελομεν έκφρά^εσΒαι μέ καΒαρότητα καί δύναμιν.
Ουτος λοιπον είναι αναμφιβολως ό πρώτιστος κανών είς
το υφος, να σκεπτωμεΒα βαΒεως περί τού υποκειμένου,
εως να λάβωμεν πλήρη καί διακεκριμένην γνώσιν τής
υλης, τήν όποιαν μελλομεν νά ε’νδύσωμεν μέ λέξεις, έως
να αισΒανΒώμεν α υτή ν τότε μόνον Βέλομεν έ χ ε ι τήν
έκφρασιν ρέουσαν καΒαράν καί δυνατήν γενικώς, αί
καλητεραι καί προσφυέστεραι ε’κφράσεες είναι αί ΰπδ
της χαΒαρας όψεως τού υποκειμένου παριστανόμεναι,
χωρίς νά κοπιάζωμεν πολύ, ή νά τρέχωμεν ζητούντες
αύτάς- αύτη είναι ή παρατήρησιςτού Ινιντιλιανού, “ Ώ ς
επιτοπλεΓστον αί καταλληλότεραι λέξεις συνέχονται μέ
τά πράγματα, καί ανακαλύπτονται διά τού φωτός αυ
τώ ν ημείς δε ξητούμεν αύτάς ώς λανΒανούσας καί
κρυπτομένας· οΒεν, άντί νά στοχαξωμεΒα, δτι αί λέξεις
κείνται πλησίον τού υποκειμένου, ύπάγομεν ζητούντες
αυτας αλλαχού, καί οταν εύρωμεν, προσπαΒούμεν νά
δωσωμεν είς αύτάς δύναμιν.”
β '. Δ ιά νά φΒάση τις νά συστήση είς Ιαυτέν καλόν
υφος, είναι άναγχαία ή συχνή γύμνασις τού συνΒέτειν.
Πολλούς κανόνας άνεφέραμεν περί ύφους· άλλ’ άνευ τής
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γυμνάσεως καί της έξεως, άδύνατον είναι νά επιτυχή
τις του σκοπού αύτών.
Σημειωτέου δε καί τοΰτο, οτι
παν είδος συν3έσεως δεν τελειοποιεί τδ υφος· ε’άν συνει3ισωμεν να συν3έτωμεν άφρουτίστως καί ε’πιτροχάδην,
3-έλομεν αποκτήσει βεβαίως κακόν υφος· καί 3έλομεν
έχε ι πλειότερον κόπον διά νά άπομά3ωμεν τδ κακδν,
καί νά διορ3ώσωμεν τά σφάλματα της άμελείας, παρά
ε’άν δεν ημε3α ουδόλως συνετισμένοι εις τδ συν3έτειν·
ό3εν πρέπει καταρχάς νά συγγράφωμεν βραδέως καί
μετά μεγάλης ε’πιμελείας, έωσοΰ διά της μακράς γυμνάσεως νά άποκτήσωμεν την ευκολίαν καί τα χύ τη τα “ βραδύτητα καί ε’πιμέλειαν,” λέγει ορθότατα ό Κιντιλιανδς, “ παραγγέλλ.ω εΐςτη ν ά ρ χ η ν διότι τοΰτο πρώτον
πρέπει νά λάβωμεν ώς βάσιν, καί νά έπιμελη3ώμεν
τδ γράφειν όσον τδ δυνατδν καλώς, τδ δε ταχέως, ή
συνή3εια 3-έλει δώσει τοΰτο. Κ ατά μικρδν τά πράγ
μ ατα 3-έλουσι παρουσιάζεσ3αι εΰκολώτερα, αί λέξεις
3-έλουσιν ε’πέρχεσ3αι προχείρως, καί ή σύν3εσις 3-έλει
προχωρεί' τά πάντα τέλος πάντων, ώς ε’ν οίκω καλώς
διατεταγμένου, 3έλουσιν είσ 3 αι έκαστον είς την 3έσιν
αΰτοΰ' καί συντόμως εΐπείν, τδ μέν ταχέως γράφειν δεν
φέρει τδ καλώς- τδ δέ καλώς, φέρει τδ ταχέω ς.”
Παρατηρητέον όμως, ότι είναί τις φευκτέα υπερβολή
είς την περί τάς λέξεις περιέργειαν. Δεν πρέπει νά
άναβάλλωμεν τδν δρόμον της σκέψεως, ουδέ νά ψυχραίνωμεν την 3ερμότητα της φαντασίας, ε’νδιατρίβοντες
παραπολυ είς πάσαν λέξιν. Ε ις περιστάσεις τινάς
γίνεται τις Ικλαμψις συν3εσεως, η τις πρέπει νά διατηρη3η, άν έλπίζωμ,εν νά παραστήσωμεν εΰστόχω ςτάς
ε’ννοίας ημών, έστω καί με κίνδυνον τινών ελλείψεων.
Ή αύστηροτέρα έξέτασις τούτων πρέπει ν’ άφίνεται είς
την ε’πι3εωρησιν διότι, άν ή πράξις του συντι3εναι
ηναι ωφέλιμος, τδ ε’πίπονον έργον του ε’πιδιορ3οΰν δεν
είναι όλιγωτερον είναι όμως άπολυτως άναγκαίον διά
νά συνάξωμεν τδν καρπδν της έξεως τοΰ συντι3έναι.
Πρέπει λοιπδν ό,τι συνεγράψαμεν, ν’ άφίνωμεν αύτδ
καιρόν τινα, εωσοΰ νά παρίλ3η ή έξαψις της συν3έσεως, εωσοΰ νά σβεσ3η το πά3ος, τδ οποίον συνελάβομεν υπέρ τών εκφράσεων ημών, καί αΰται α ί ε’κφράσεις νά λησμονη3ώσι· καί τότε έπανα3εωροΰντες τδ
έργον ημών μέ όμμα ά πα3ές καί κριτικδν, ώς ύπ’ άλλου
ει’ργασμένον, 3έλομεν διακρίνει πολλάς άτελείας, αϊτινες ε’λάν3ασαν ημάς την ά ρ χη ν τότε είναι καιρδς
νά κλαδευσωμεν τά περιττά, νά ε’ξετάσωμεν την τάξιν
τών περιόδων, νά πρασέξωμεν είς τά συνδέοντα τάς
προτάσεις μόρια, και νά δωσο^κεν είς τδ υφος μορφήν
τακτικήν, όρ3ην, καί ομαλήν. Ε ίς τδν κόπον τοΰτον
της δίνης πρέπει νά ΰποβλη3ώσιν όλοι οί 3έλοντες νά
μεταδίδιυο'ΐ καλώς τάς ιδέας αυτών είς τούς άλλους.
Ή πράξις 3έλει οξύνει ταχέως τδ όμμα είς τά άναγκαιότερα αντικείμενα της προσοχής, καί καταστήσει
τδ έργον πολύ εύκολωτερον, παρ’ όσον την άρχην ένομίζετο.
γ '. Περί δέ της βαη3είας, την οποίαν δυνάμε3α νά

έχωμεν ε’κ τών συγγραμμάτων τών άλλων, είναι φανερδν
οτι πρεπει να οίκειονωμε3α μέ τδ υφος τών καλητέρων
συγγραφέων τοΰτο είναι άναγκαίον καί διά νά συνει3ιζω μεν είς την αϊσ 3η σ ιν τοΰ καλοΰ, καί διά νά προμη3ευώμε.3α άπδ λέξεις παντδς είδους. Ά ναγινώ σκοντες δέ τούς συγγραφείς διά τδ υφος, πρέπει νά δίδωμεν την προσοχήν ημών είς τούς ιδιάζοντας αυτών
διάφορους τρόπους· καί πρδς τοΰτον τδν σκοπδν συμ
βάλλει τά μέγιστα νά λαμβάνωμεν μέρος τι τοΰ συγγραφέως, νά άναγινώσκωμεν αύτδ ε’πιμελώς δίς καί τρις,
εωσοΰ να συλλαβωμεν εντελώς την έννοιαν αύτοΰ" έπει
τα άφίνοντες κατά μέρος το βιβλίον, νά έπιχειρώμεν
νά γράφωμεν άπδ μνήμης τδ μέρος τοΰτο, όσον δυνάμ ε3α, καλώς, καί τότε άνοίγοντες τδ βιβλίον, νά συγκρίνωμεν τά γεγραμμένα ύφ’ ημών μέ τδ υφος τοΰ συγγραφέως. Ή γυμνασιςαυτη διά τής συγκρίσεως 3έλει
δεικνύει ποΰ κείνται τά αμαρτήματα τοΰ υφους ημών,
3έλει όδηγείν ήμάς είς την διόρ3ωσιν αύτών, καί μ ε
ταξύ τών διαφόρων τρόπων, κ α 3 ’ οΰς ή αυτή έννοια
δύναται νά ε’κφρασ3/ί, 3έλομεν διακρίνει τδν καλη'τερον.
δ'. Πρέπει όμως συγχρόνως νά προφυλαττώμε3α άπδ
τής δουλικής μιμήσεως όποιουδήποτε συγγραφέως, διότι
τοΰτο είναι πάντοτε ε’πικίνδυνον γίνετα ι ε’μπόδιον είς
τδ πνεΰμα, καί δύναται νά καταστήση τδ υφος ημών
τραχύ. "Οσοι προσηλόνονται είς την μίμησιν, όμοΰ μέ
τά κάλλη τοΰ συγγραφέως μιμοΰνται καί τά ε’λαττώματα αύτοΰ. Ουδέποτε γίνεται καλδς συγγραφεύς ή διαλεκτικδς, όστις δέν έ χε ι πεποί3ησίν τινα είς τδ ίδιον
Ιαυτοΰ πνεΰμα. Πρέπει δέ μάλιστα νά φεύγωμεν τδ
νά παραδεχώμε3α φράσεις τοΰ συγγραφέως ίδιαζούσα^
είς αΰτδν, ή νά άντιγράφωμεν περικοπάς αύτοΰ’ τοιαύτη συνή3εια ή3ελε καταντήσειν όλέ3ριος είς πάσαν
γνησίαν σύν3εσιν. Ά συγκρίτως καλη'τερον είναι νά
έχωμέν τι ίδιον, έστω καί μετρίου κάλλους, παρά νά
κάμνωμεν ε’πίδειξιν δανειζόμενοι άλλότρια κοσμήματα,
τά όποία τέλος πάντων 3έλουσι προδώσει την τττωχείαν τοΰ πνεύματος ημών.
έ. Πέμπτος κανών περί τοΰ υφους, φανερός μέν, άλλ’
ούσιωδης, είναι, ότι πρέπει πάντοτε νά σπουδάζωαεν
νά προσαρμόζωμεν αύτδ είς την ΰπό3εσιν, καί είς την
ικανότητα τών άκροατών, ε’άν λαλώμεν δημοσία. Δέν
είναι άξιον νά λέγεται ρητορικόν ή ώραίον, ό,τι δέν
άρμόζει είς την περίστασιν, καί είς τά πρόσωπα, πρδς
τά όποία άπευ3ύνεται. Ε ίναι ε’σ χά τη ς άπρεπείας καί
άτοπίας νά μεταχειρίζεται τις τδ άν3ηρδν τής ποιήσεως, ε’νώ πρόκειται μόνον νά άποδείξη· ή νά λαλη μέ
έπεξειργασμένην ε’πίδειξιν ε’κφράσεως ε’νώπιον άκροατών,
οίτινες δέν έχουσιν ούδεμίαν έννοιαν αύτής, καί ιστανται χάσκοντες μόνον είς την άκαιρον μεγαλοπρέπειαν
τοΰ λέγοντας. Τ αΰτα είναι ελλείψεις, όχι τόσον τοΰ
υφους, όσον, τδ χειρότερον, τής κοινής αίσ3ήσεως τοΰ
καλοΰ. "Οταν άρχίζωμεν νά γράφωμεν, ή νά λαλώμεν,
πρέπει πρότερον νά στήσωμεν είς τδ πνεΰμα ημών κα-

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

1842.

3αράν την έννοιαν τοΰ τέλους, πρδς τδ οποίον άποβλέπομεν νά κρατώμεν τοΰτο στερεόν ε’νώπιον ημών, και
πρδς τοΰτο νά προσαρμόζωμεν τδ υφος τοΰ λόγου. ’Εάν
δέν 3υσιάζωμεν είς τδν μέγαν τοΰτον σκοπδν πάν άκαιρον καλλώπισμα τής φαντασίας, είμ ε3α άσύγγνωστοω
καί άν 3αυμάζωσιν ήμάς νηπιώδεις τινές καί άνόητοι,
οί αίσ3ανόμενοι όμως 3έλουσιν ε’πιγελαν είς ήμάς καί
είς τδ υφος ημών.
Τέλος πάντων, δέν δύναμαι νά τελειώσω την ΰπό3εσιν ταύτην χωρίς νά προσ3έσω καί τοΰτο, ότι ποτέ
είς ούδεμίαν περίστασιν δέν πρέπει νά προσηλονώμε3α
ολως είς το υφος, άλλά νά δίδωμεν πολύ μεγαλη’τερον
μέρος τής προσοχής ημών είς τά ς έννοιας· “ επιμέλειαν
μεν τοΰ λεκτικοΰ,” λέγει ό μέγας ’Ρωμαίος κριτικός,
“ 3ελω, σπουδήν δέ περί τά πράγματα.” Εύκολώτερον
είναι νά περιενδύη τις κοινάς καί· πεπατημένας ιδέας
με καλλωπισμόν τινα λεκτικόν, παρά νά ε’κδίδη γεν
ναίας, εύφυείς, καί ωφελίμους.
Τοΰτο μέν ά π α ιτεί
άλη3ινήν εύφυίαν, είς δέ τδ πρώτον δύναταί τις νά
φ3άση διά τής γυμνάσεως, καί πολλά μικρά προτερή
μ ατα έχων. Έ ντεΰ3εν βλέπομεν τόσον πολλούς συγ
γραφείς πλουσίους μέν είς τδ υφος, πτωχούς δέ είς τάς
έννοιας. “ Μέ ϋψηλότερόν τι πνεΰμα,” λέγει ό αύτδς
κριτικός, “ πρέπει νά έμβαίνη τις είς την σπουδήν τής
Ρητορικής’ όστις έ χ ε ι εύεξίαν κ α 3 ’ όλον τδ σώμα, δέν
3έλει κρίνειν άξιον τής Ιαυτοΰ έπιμελείας νά ε’πιξέη
τους όνυχας, καί νά διευ3ετη τήν κόμην έστω ό στο
λισμος αρρενωπός, καί άνδρικδς, καί σεμνός· άς μήν
αγαπα τήν 3ηλυπρεπή κουφότητα, καί τδ έπίπλ.αστον
χρώμα- αίμα καί ρώμη άς έπ α ν3η .”— Ν εα Ρ Η Τ Ο Ρ Ι 
ΚΗ B a m b a .

Ι δε φιλόστοργου μητέρα ύπδ τών Ιαυτής περικυκλωμένην τέκνων· μ ’ εύσεβή τρυφερότητα στρέφει περιζ
τους όφ3αλμούς, καί ή ψυχή αύτής άναλύεται άπδ μ η 
τρικήν άγάπην. Τδ μέν φιλεί έπί τής παρειάς, τδ δέ
σφ ίγγει επί τοΰ στή3ους· τοΰτο κ α 3:ζει έπί τοΰ γόνατος, τδ άλλο έπί τοΰ ποδός. ’Ε νώ δέ, άπδ τά κινή
ματα, τά ψελλίσματα, καί τούς όφ3αλμούς αύτών κ α 
ταλαμβάνει τά πολυάρι3μά των ζητήματα, είς τδ μέν
ρίπτει εν βλέμμα, είς τδ δέ λα λεί μίαν λέξιν καί είτε
συγκατανεύει είτε άρνείται, είτε μειδιά είτε οργίζεται,
το παν γίνεται μέ τρυφεράν άγάπην. Τοιαύτη είναι
ή Προνοια είς ήμάς, καίτο: άπείρως ΰψηλή καί φοβερά"
όμοιοτρόπως έπαγρυπνεί, παραμυ3οΰσα τούτους, προβλεπουσα δι εκείνους, άκροαζομένη άπαντας, καί βοη3οΰσα ενα έκαστον άν δέ ποτε άρνήται τήν αίτουμένην χάριν, ' ρνείται διά νά παρακινήση είς 3ερμοτέρας
ικεσίας· ή, αν φαίνεται άρνουμένη άγα3όν τι, καί ή
άρνησις αυτή αποβλέπει πρδς όφελος.
Ή φύσις ή χακιντρεχής όράττουσα εξουσίας,
Τ άς συμφοράς εργάζεται πάντοτε δημοσίας.
"Οταν τ ιμ α δ Ή γεμ ώ ν τάς ενάρετους πράξεις,
Ό κόσμος όλος τδν τιμ α καί πασ’ άνΟρώπων τάξις.
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Π Ε ΡΙ Α Ο ΪΣ Τ Ρ Α Λ ΙΑ Σ .
Τ ά έπόμενα μεταφράζομεν εξ Ινδς των επισημοτίρων περιοδικών
τής ’Α γγλίας, J lie .London Q u a rte rly itev iew .

Τ ΙΝ Ε Σ άπδ τούς γηραλέους ήμών άναγνώστας ένθυ-

μοΰνται ίσως τδν καιρδν, οπότε ή Αμερική έ λ ο γ ίζετο ού μόνον νεωστί άνακαλυφθεϊσα, άλλά καί νεωστί δημιουργηθείσα χώ ρα-— λόγων τινών άορίστων δι
δόμενων τότε ώς βάσεων τοιαύτης ύποθέσεως, ούδέ
τής έλαχίστης προσοχής άξίων τήν σήμερον, όμοιόν
τι αίνιγματωδώς πως έρρέθη περί τής Αουστραλίας,
έπειδή είς πολλά πράγματα διαφέρει, μάλλον καί
παρ’ δ'σον ή Αμερική αυτή, άπδ τδν επίλοιπου κό
σμον, καί, τδ περιεργότερον, ούδεμίαν έχει ομοιότητα
μέ τάς πολυαρίθμους πολυανθρώπους και καρποφό
ρους νήσους, αίτινες περιλαμβάνουν αυτήν κατά τήν
βόρειον καί τήν άνατολικήν πλευράν,
ό λ ω ν τών
νήσων τούτων οί κάτοικοι εύρέθησαν έχοντες διαφό
ρων ειδών άκάτια καί πλοία· άλλά καθ’ άπασαν τήν
Αουστραλίαν δέν άνεκαλύφθη τδ παραμικρδν ναυτι
λίας ίχνος·— ούτε κάν ναυάγιον, ή λείψανου τι πλοι
αρίου, είς αίγιαλδν έπτά ή δκτώ χιλιάδω ν μιλίων,
μολονότι πάν αυτού μέρος έπεσκέφθησαν Ευρωπαίοι
άπδ τού 16 ¡6 μέχρι τής σήμερον ούδ’ υπάρχει,
καθ’ δ'σον γνωρίζομεν, εν μόνον ιθαγενές ζώον είς τδ
ενδότερον, τδ οποίον φαίνεται έξωθεν έλθόν.
Α ποσκορακίζοντες δέ παντάπασι τήν ιδέαν τοΰ ότι
ή Α ουστραλία έδημιουργήθη ύστερον ά π ’ ά λ λ α ς χ ώ 
ρας, ση μειούμεν ά λ λ η ν εκπλη κ τική ν παρατήρησιν,
τήν οποίαν έκαμεν εις ή μ ά ς δ Π λοίαρχος Γρέης (νύν
διοικητής τη ς Μ εσημβρινής Α ουστραλίας), άνήρ μ έ
φώτα καί μ έ πείρ α ν,— σύμφωνος όμω ς κατά τούτο
καί μ ε τ ’ ά λλ ω ν π ερ ιη γη τώ ν,— ότι δηλαδή ή τών
όρέων καί κοιλάδω ν δια δοχή, έξ ή ς ό μ έ γ α ς οδτος
τόπος συνίσταται, έμφαίνει οτι ολόκληρος ή χώ ρα
ήτον ένα καιρδν α ρ χιπ έλ α γ ο ς νήσω ν.
Εν τι υπάρ
χ ε ι άναντίρρητον, ότι ή δύναμις, ή άπδ καιρδν είς
καιρδν κάμνουσα νήσους καί όρη νά άναφαίνωνται
είς τδ μέσον τή ς θαλάσσης, λ είπ ει ενταύθα- ούδέν
ήφαίστιον, ένεργδν ή έσβεσμένον, άνεκαλύφθη είς
τήν Αουστραλίαν.
ή είς τδν άνθρωπον καί τ ’ ά λ λ α ζώ α , ώς καί είς
τά φυτικά προϊόντα τή ς ηπείρου ταύτης, εύρισκομένη μ ε γ ά λ η διαφορά, είναι πολύ άξιοσημείω τος.
ό λ ο ν τδ φΰλον τώ ν κατοικούντων αύτήν άνθρώπων
είναι ομογενές, ή ένδς καί τού αυτού είδους, καί
τούτου δέ αρκετά διακεκριμένου άπδ τών α λ λ α χο ύ
τή ς γ ή ς .
Μ εταξύ τή ς γ λ ώ σ σ η ς αυτών, η τις έ χ ε ι
πολυαρίθμους διαλέκτους, καί οίασδήποτε ά λ λ η ς
ποικιλία ς τή ς ανθρωπίνου λ α λ ιά ς, δέν άνεκαλύφθη
άκόμη ή παραμικρά σ χ έσ ις.
ή σκέπη αύτών, έν
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καφώ βροχής ή ψύχους, συνίσταται εις απλήν -προσ
ωρινήν καλύβην άπό καλάμους ή κλαδίσκους, του
σχήματος κυψέλης διχοτομημένης κατά κάθετον.
Ταχύνοες, μιμητικώτατοι, καί το αγαθόν άπό τό -πο
νηρόν ευκόλως διακρίνοντες, δεν εχουσι κάμμίαν
αίσθησιν θρησκευτικής ύ-ποχρεώσεως, ούτε την -πλέον
μακρυνήν ιδέαν περί όντος Υπερτάτου· ούτε προσευχά ς ούτε ικεσίας εις ειδωλόν τι· ούτε ιερείς, ούτε
κάνέν ειόος ιεροπραξιών, υποφαίνον θρησκευτικόν αί
σθημα.
Ολα τα ιθαγενή ζώα διαφέρουσιν από τα
τών άλλω ν χω ρ ώ ν μ εγά λα μαστοφόρα ουδόλως
ΰπάρχουσιν, όλίγα δέ μικρά, καί άπαντα ιδιαιτέρας
φύσεως, ώς ή Καγγαρού, καί τό παραδοξότατον εκείνο
τετράποδου μέ ράμφος νήσσης, ό όρνιθόρυγχος παοάδοξος. ίπποι, βόες, όνοι, πρόβατα, καί χοίροι οέν
ύπήρχον επί ούδενός μέρους τής μ εγά λης τούτης
ηπείρου.
Εν είδος αετού, πολυάριθμοι ψιττακοί,
μαύροι κύκνοι καί λευκαί κορώναι, μαύραι κορώναι
μέ λεύκάς πτέρυγας, καί λευκαί κορώναι μέ μαύρας
πτέρυγας, μαύραι κίσσαι, μετά πολλώ ν άλλω ν ιδι
αιτέρων πτηνών, εύρίσκονται εις τήν νέαν ταύτην
γ ή ν — άλλα δέ, κοινότερα, ίσως διεπέρασαν τήν θά
λασσαν μέ τήν βοήθειαν τών πτερύγων των. Αρπακτικά θηρία καί φαρμακερά έρπετά σχεδόν λείπουσι.
Ωραία δάση άφθόνως εύρίσκονται πανταχου- άλλά
τά ούο τρίτα τών εις ξυλείαν χρησίμων δένδρων
αγνοούνται εις άλλους τόπους. Υπάρχουσι δένδρα,
τών οποίων αί κορυφαί είναι αντί κλάδων καί φύλλω ν χόρτος, παράγων εύώδές τι κο'μμι· καί π λ ε ΐστοι οέ κάλλιστοι θάμνοι, εις τήν -/ώραν ταύτην
ίοιαζοντες. Εκ τών άνθούντων φυτών, ετησίων ή
αειθαλών, πολλά είναι ωραιότατα, ά λ λ ’ έν γένει
παντάπασι διάφορα τών αλλαχού ευρισκομένων. Ε 
χ ε ι οέ καί ά λλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ό τόπος
ούτος.
Περικυκλωμένος υπό νήσων, όπου άδιακόπως γίνονται αί δραστηριώταται καί σφοδρόταται
ήφαίστιοι εκρήξεις, υπόκειται εις σεισμούς σπανιώτατα. Α μμος καλύπτει εύρυχώρους εκτάσεις· ολί
γοι μεγάλοι ποταμοί, καί οί πλείστοι αυτών ξηοοί
τόν καιρόν τής θερμότητος· καί κάποτε βρο/ή οέν
πίπτει δύο ή τρείς χρόνους κατά συνέχειαν.
Περί
τα τέσσαρα εκατομμύρια τετραγωνικών μιλίων εις
τό ενδότερον μάς είναι διόλου άγνωστα. Τό παρελ
θόν ομως έτος (1840) νέος τις περιηγητής έξεκίνησε
μ ε σκοπόν νά στήση τήν Βρετανικήν σημαίαν επί
τού κεντρικού μέρους τής Αουστραλίας, καί άς έλπίζω μεν οτι θέλει σταθήν ευτυχέστερος τών πρό αύτού.
Αρκεί πρός τό παρόν τό σύντομον καί άΐελές τούτο
σχεδίασμα τής παμμεγέθους ταύτης χώρας, έφ’ ικα
νού μέρους τής οποίας ένεργούσι ταχείαν καί σωτηριώδη μεταβολήν οι πολυπλάνητοι Α γγλοι.
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Ε Κ Τ Ο Σ του Σαββάτου και των Νουμηνιών εΐχον οί ’Ιουδαίοι
τρεις μεγάλας ετησίους Ιορτάς, το Π ά σ χα , την Πεντηκοστήν, καί
την Σκηνοπηγίαν.
Τ ο Σάββατον διώρισεν δ θεός να φυλάσσεται ώς Ιβδοααδική
Ιορτή- εν αρχή του κόσμου ήγίασε καί διέκρινεν αύτό α π ’ άλλας
ήμερας προς άνάμνησιν της δημιουργίας. Καί φαίνεται αέν ότι
εφυλάσσετο μ έχρ ι τίνος καί προ του Μιοϋσέως- άλλ’ εσυστήθη έκ
νεου επί του όρους Σ ινα , διορισθέν τότε καί εις άνάμνησιν της ες
Αίγυπτου έλ,ευθερώσεως των ’Ισραηλιτών, ώς καί να φυλάσσεται
άκριβέστερον διότι οι βεβηλόνοντες την ήμέραν ταύτην έπρεπε
νά Οανατόνωνται. Καθ’ Ικάστην τών ες ημερών της Ιβδομάσος
εις ολον τό διάστημα του ενιαυτού προσεφερετο εις τόν ναόν έν
άρνίον τό πρω ί, καί άλλο την Ισπέραν, ιός δλοκαυτωμα διά τάς
αμαρτίας του λαού· άλλά τό Σάββατον εδιπλασιάζετο ή καθη
μερινή αύτη θυσία.
*
Αί Νουμηνία’, ήσαν Ιορταί φυλαττόμεναι τήν άρχήν Ικάστου
μηνός· κατ’ αύτάς άνεπαόοντο άπό τά έργα των οί ’Ιουδαίοι, καί
προσεφερον ειδικάς θυσίας- εσάλπιζον δε καί οί ίερεϊς τά ς άργυρας σάλπιγγας.
Το Π ασ χα, ή πριότη τών ενιαυσίων εορτών, εσυστήθη εν Α ι
γύπτιο. Τ Ι πρωτότυπος Ε β ρ α ϊκ ή λε'ςις σημαίνει τό περάσαι ή
τό δπερπηδήσαι. Ύλτε ήλθεν δ χρόνος της ελευθερώσεως του
Ισ ραή λ, άπεφάσισεν δ Κύριος νά θανατώση παν πρωτότοκον τών
Α ιγυπτίω ν- διά ν’ άποφυγωσι δέ τήν πληγήν ταύτην οί Ί σ ρ α η λΐται, προσετάχθησαν νά λάβωσιν άρνίον τέλειον, καί σφάξαντες
αυτό, νά βαντίσωσι τό αίμα εις τους σταθμούς καί εις τό άνώφλιον τών θυρών- καί δ εςολοθρεύων άγγελος, δ μέλλιον νά π α τάξη τά πρωτότοκα τής Αίγυπτου, βλέπων τό αίμα είς τούς σταθ
μούς, ώφειλε νά λυπηθή καί νά παρατρέξη τούς μέ τό σημεΐον
τούτο διακεκριμένους οίκους.—Τό Π άσχα διετάχθη νά φυλάσσεται
εις τό μέλλον τόν πρώτον μήνα του ιερού έτους, τό δποϊον γενι
κώς ήρχιζε περί τά μέσα τού Μαρτίου μας. (Τό πολιτικόν έτος
ήρχιζε τόν Σεπτέμβριον- άνάγκη δέ νά ενθυμώμεθα τόν διπλούν
τούτον τρόπον τού λογαριάζειν είς άποφυγήν συγχύσεως.) Τήν
δεκάτην ήμέραν τού μηνός πασα οικογένεια έχρεώστει νά λαμβάνη άρνίον, καί νά φυλάττη αυτό μέχρι τής δεκάτης τετάρτης,
καθ’ ήν επρεπε νά σφαχθή. Πρό τής σφαγής τού άρνίου, ήσαν
διορισμένοι νά σηκόνωσιν άπό τάς οικίας αυτών δλον τόν ίνζυμον
άρτον. Κάνέν άπό τά οστα τού άρνίου δέν έπρεπε νά συντριβή,
έπρεπε νά έψήνεται δλόκληρον, καί τό κρέας νά τρώγεται τήν δε
κάτην τετάρτην ήμέραν, τήν νύκτα, μέ άζυμον άρτον. Ή εορτή
αύτη διήρκει Ιπ τά ημέρας, καί ώνομάζετο προσέτι ή Ιορτή τών
άζύμων. Α ί άπαρχαί τού θερισμού τών κριθών εδίδοντο τάς
ήμέρας ταύτας είς τόν ιερέα, καί επαρουσιάζοντο ενώπιον τού Κ υ 
ρίου. Ε ίς τινα έτη, καλούμενα παρεμβεβλημένα, (διότι μήν έκ
τακτος προσετίθετο είς αυτά,) τό πασ χα εφυλάσσετο ένα μήνα
υστερώτερον. Κύριον δέ σκοπόν είχεν ή έορτή αύτη νά ένθυμίζη
τήν εξ Αίγύπτου ελευθέρωσιν τών ’Ισραηλιτών, καί είκόνιζε τήν
διά Χριστού άπολύτρωσιν, οστις ρητώς καλείται τό Π ά σ χα ήμ ώ ν,
Α '. Κορ. έ. 7.
Ή Πεντηκοστή ώνομάζετο ούτω, επειδή εφυλάσσετο μετά πεντήκοντα ήμέρας τού Π ά σ χα .
’Εκαλείτο ή τών 'Ε βδομάδω ν
Έ ορ τή , διότι μεταξύ αυτής καί τού Π άσχα έμεσολαβοΰσεν Ιβδομάς Ιβδομάδων καί μία ήμέρα- έκαλεϊτο δέ καί ή τού θ ε ρ ι σ μ ο ύ
Ιορτή, επειδή εφυλάσσετο τήν άρχήν τού θερισμού τού σίτου.

ΑΓΙΟΘΗΚΗ Τ Ω Ν
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Διά τήν ήμέραν ταύτην ήσαν ώρισμέναι θυσίαι ίδιαίτεραι. Σκο
πόν φαίνεται δτι είχεν ή έοοτή αύτη νά ένθυμίζη τήν έκ τού Σινα
δόσιν τού νόμου. Κατά τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής τό άγιον
Πνεύμα κατέβη έπί τών Άποστόλιυν, καί ήρχισαν νά κηρύττωσι
τό Ευαγγέλιον είς τήν Ιερουσαλήμ.
Ή Ιορτή τής Σκηνοπηγίας εφυλάσσετο τόν πρώτον μήνα τού
πολιτικού έτους. Προηγούντο δ’ αυτής δύο άλλαι εορταί, ή τών
Σαλπίγγω ν τήν πρώτην τού μηνός, καί ή τού ’Εξιλασμού τήν
δεκάτην. Ή εσχάτη αύτη ήμέρα ήτο δημόσιος νηστεία, καί
εφυλάσσετο ώς άγιω τάτη. Ό άρχιερεύς, άφού έκαμνεν εξιλα
σμόν υπέρ εαυτού καί τής οικογένειας του, έμβαινεν είς τό άγιον
τών αγίων μέ ιδιαίτερον ένδυμα. Έ χρεώ σ τει δέ καί νά λάβη
δύο τράγους, νά παραστηση αυτούς έμπροσθεν τού Κυρίου, καί
νά ρίψη κλήρους επ ’ αυτών. 'Ο είς κλήρος έπρεπε νά ήναι διά
προσφοράν είς τόν Κύριον περί αμαρτίας- δ δ’ άλλος διά τράγον
άπολυτέον. Ό άρχιερεύς έθετε τάς χεϊρας έπ ί τής κεφαλής τού
άπολυτέου τράγου, έξωμολογεϊτο ύπεράνω αυτού τάς αμαρτίας τού
λαού, καί άπέπεμπεν αυτόν είς τήν έρημον. 'Η καθαυτό εορτή
τής Σκηνοπηγίας ήρχρζε τήν δεκάτην π έμ π τη ν τού αυτού μηνός,
καί διήρκει οκτώ ήμέρας. Τήν πρώτην ήμέραν έκοπτον κλάδους
φοινίκων, ιτεών, κ λπ ., καί άνήγειρον μέ αυτούς σκηνάς διά νά
κατοικώσιν είς τό διάστημα τής Ιορτής. Έ φ ερον δέ καί μικρά
δεμάτια κλάδων είς τόν ναόν, κράζοντες, Ώ σ α ν ν ά ! Σκοπός τής
Ιορτής ταύτης ήτο νά μνημονεύη τήν έν σκηναΐς διατριβήν τών
’Ισραηλιτών είς τήν έρημον, πριν συνοικισθώσιν είς τήν γήν τής
επαγγελίας.
Έ κ το ς τών καθ’ Ιβδομάδα, κατά μήνα, καί κατ’ έτος Ιορτών,
είχον οί Ιουδαίοι καί δύο άλλας παραδοξοτέρας, τήν μέν κατά
παν έβδομον έτος, τήν δέ κατά πεντηκονταετηρίδα.
Παν έβδομον έτος ήτο Σαββατικόν, ή έτος άναπαύσεως ή άφέ—
σεως. 'Η γή έπρεπε νά φυλάττη σάββατον, άναπαυομένη τόν
χρόνον τούτον άπό τό άροτρον, καί δ λαός δέν έπρεπεν ούτε νά
σπείρη σπόρον, ούτε νά κλαδεύη τούς άμπελώνας. Οί αυτομά
τω ς γεννώμενοι καρποί έπρεπε νά ήναι τών π τω χώ ν, καί δ Ε 
βραίος δέσμιος δούλος έπρεπε ν’ άπολύεται. 'Ο θ εός ύπεσχέθη
νά εύλ.ογή τό έ'κτον έτος είς τρόπον, ώστε νά φέρη καρπούς διά
τρία έτη. Είς τό έ’βδομον έτος τούτο δ νόμος έπρεπε νά ά να γινώσκεται δημοσία είς έπήκοον τού λαού. Πιθανόν δέ δτι τό Σ α β 
βατικόν έτος εφυλάσσετο έπί τού Ιησ ού Ναυή καί τών άμέσιον
διαδόχων αυτού. Ά λλ’ έπειτα, άφού δ ’Ισραήλ άπεστάτησε τού
Κυρίου, καί έλάτρευσε τόν Βάαλ, φαίνεται οτι παρημελήθη.
Τό Ίωβηλαΐον έτος, ή δ ενιαυτός τής άφέσεως, εωρτάζετο μετά
πδν έβδομον σαββατικόν έτος, δηλαδή κατά πεντηκονταετηρίδα.
Ή λέξις Ίωβηλαΐος σημαίνει, κατά τινας, τό ή χη μ α τής σάλπιγγος- κατ’ άλλους δέ, τό άποδιδόναι. 'Η πλησίασις αύτού ά νηγγέλλετο κατά τήν Ισπέραν τής ήμέρας τού Ε ξιλασ μού, καί, ώς
γραφουν οί των ’Ιουδαίων διδάσκαλοι, πας ’Ισραηλίτης ώφειλε νά
σαλπιση εννεάκις. Ή σαν δέ πολλού λόγου άξια τά τού Ι ω β η 
λαίου άποτελέσματα καί είς τήν ιδιοκτησίαν καί είς τήν ελευθε
ρίαν.
Εαν ’Ισραηλίτης εϊχε πωλήσει τά κτήματά του άπό έν
δειαν, επρεπε νά τόν έπιστραφώσι τόν ενιαυτόν τούτον καί άν
διά παρόμοιον αίτιον εΤχε πωλήσειν Ιαυτόν, έπρεπε νά ελευθερωθή.
Μεγάλη καί ποθεινοτάτη Ιποχή ήτον αυτη είς τούς Ίσραηλίτας.
*'Οτε ήκουον τήν χαροποιάν φωνήν τής σάλπιγγος,οί δέσμιοι έξεκίνουν διά τήν πάτριον αυτών κληρονομιάν, νά ζήσωσιν ελεύθεροι,
έν αφθονία καί ειρήνη. Τ ά προνόμια καί κτήματά των έδίδοντο
πάλιν είς αυτούς. Πάσα οικογένεια |γ Ικάστη φυλή διετήρει ούτω
τήν Ιδιοκτησίαν αότής, Ιπειδή τά έν τώ μεταξύ πωλούμενα επ ε-
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στρέφοντο είς τό τέλος τής πεντηκονταετηρίδος. Κατά συνέπειαν
τής Ιορτής ταύτης, τά κτήματα διέμενον εξίσου μερισμένα, χωρίς
άδικον, διότι πάντες οί άγοράζοντες ή πωλούντες έγνιόριζον ότι
μέλλει νά έλθη τό έτος τής άφέσεως. Ή το δέ πρός τούτοις και
ρός θρησκευτικής μελέτης καί βελτιώσεως, καί εδίδασκε τάς άρε—
τάς τής φιλανθρωπίας καί ελεημοσύνης, διά τής άπολύσεως τού
χ ρεωφειλέτου καί τού αιχμαλώτου.
Σ Υ Μ Μ ΙΚ Τ Α Γ ΙΕ Ρ Ι Τ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Τ Η Σ Φ Υ Σ Ε Ω Σ .

Τό ήλιακόν σύστημα— ή άτμοσφαίρα— τό ύδωρ— ποικιλία τής
φύσεως— σοφία, δύναμις, καί άγαθότης τού Δημιουργού— ή εκ
τής σπουδής τών Ιπιστημώ ν ηθική ιόφέλεια.

Ο ί Πλανήται, κατά τό άνάλογον έκαστου μέγεθος.

Ε ι ς οίονδήποτε μέρος τής κτίσεως καί άν στρέψωμεν
τους οφθαλμούς, εύρίσκομεν δείγματα τής απείρου δυνάμεως καί σοφίας του Δημιουργού. Βλέπομεν τήν
γήν, σφαιροειδές σώμα, 8,009 μίλια τήν διάμετρον,
καί 25,000 τήν περιφέρειαν, περιστρεφομένην ε’πί του
έαυτής άξονος ε’κ δυσμών πρός άνατολάς είς εΐκοσιτέσσαρας ώρας,— τουτίστιν υπέρ τά 1000 μίλια τήν ωρανκαί συγχρόνως φεύγουσαν διά τών ουρανών ε’πί τής
τροχιάς αυτής πρός 68,000 μίλια τήν ώραν ! Βλέπο
μεν εξ άλλους όμοιους πλανήτας στρεφόμενους ταύτοτρόπως καί περί τους εαυτών άξονας, καί περί τόν ή λι
ον,— τόν Έρμήν, τήν Άφροδίτην, τόν ‘ Αρην, τόν Δ ία,
τον Κρόνον, καί τόν 'Έ ρσχελον- τινάς μέν βραδύτερον,
τινάς δέ ταχύτερον βραδύτερον περί τον ήλιον, καί
ταχύτερον περί τόν άξονα, κατ’ αναλογίαν τής έκ τού
ήλίου άποστάσεως*.
Πρός τούτοις, άνακαλύπτ^μεν
κινουμένους μεταξύ τού Ά ρεω ς καί τού Διός τέσσαρας
" ’Επειδή ή μ έ ρ α ν ή ή μ ε ρ ο ν ύ κ τ ι ο ν δνομάζομιν τό διά
στημα, καθ’ όσον ή γή, (ή άλλος οίοσδήποτε πλανήτης,) περιστρέφεται επί τού έαυτής άξονος, έν ι α υ τ ό ν δέ ή έ τ ο ς τόδιά σ τημ α,
καθ’ όσον περιστρέφεται είς τόν ήλιον, έπεται ότι οί πλανήται, οί
μάλλον άπομεμακρυσμένοι τού ήλίου, έχουσι βραχύτερα μέν τά
ήμερονύκτια, μακρότερα δ έ τά έτη. Λόγου χάριν, ό Κρόνος, ό
άπέχω ν τού ήλίου 901 ίκατομμύρια μιλίω ν, εχει ίο ώρών καί ιβ
λεπτών ήμερονύκτιον, έτος δ έ ίσόμηκες μ έ 2 8 ) Ιδικά μας- ή Α 
φροδίτη, έκ τού άλλου μέρους, ή άπέχουσα τού ήλίου μόνον 65
εκατομμύρια μιλίω ν, ίχ ε ι 23 ώρών καί 20 λεπτών ήμερονύκτιον,
έτος δ έ 7 μηνών.
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βάρος άναλογον τής πρός τήν γήν ε’γγύτητος αυτής.
Εάν άφηρεΓτο ή άτμοσφαΓρα άπό εν οίονδήποτε μέρος
τής οικουμ.νης, τά εκεΓσε υδατα, καταΒλιβόμενα ύπό
τής βαρυτητος του π^ρις αυτών άερος, ήΒελον άνυψω•σήν εις τους ουρανους.
Εαν άφηρεΓτο πανταχόΒεν,
τα πλειότερα ρευστά ήΒελον μ ετα βλητήν είς άτμόν υπό
της ηλιακής Βερμότητος* τά ελαστικά υγρά, τά περιε
χόμενα είς τά άγγεΓα τόϋν ήμετέρων σωμάτων, καί είς
τά των άλλων ξωων, ήΒελον διαρρήξειν αύτά, καί πανωλεΒρια ησελεν εισΒαι το αναπόφευκτου αποτέλεσμα.
— Ό αήρ συνίσταται άπό ο ξ υ γ ό ν ο υ καί ά £ ου τ ο ν ,
/ 9 μερη άζωτου, και 21 οξυγονου.
Εαν το οξυγονον
αφηρπτο, ζ*ωη και φως ηΒελον άμέσωτ λείψειν. Έ ά ν
δε τό άσωτον άφηρεΓτο, τό οξυγόνου ήΒελε πυρπολήσειν
£ύΒυς ολοκληρον την φυσεν· όχι μονον ξύλα, πνεύματα,
και καύσιμοι υλαι, ηΒελον ανάψειν, άλλά καί πέτραι,
σίοηρος, και άλλα μέταλλα, ήΒελον καή μέ απίστευτου
ταχύτητα. Κ αι διάφορος άν ήτον ή άναλογία τού
συνδυασμόν των δυο τούτων αέριων, τα άποτελέσματα
η3ελον εισΒαι ολεΒρια.
Η ελάχιστη προσέτι αύξησις
ή
ε
’λάττωσις
τής
ε
ι
δ
ι
κ
ή ς αυτών β α ρ ύ τ η τ ο ς
Η Σεληνη, ώς φαίνεται δια τηλεσκοπίου.
ήΒελεν ε’πιφέρειν άρρωστίας καί Βανάτους. Ό άήρ, ό
μικρότερους πλανήτας, την Δήμητρα, τήν Π αλλάδα,
υφ ημων και άλλων ζωων εκπνεομενος, σύγκειται ώς
την Ή ραν, καί τήν 'Ε στίαν, τους όποιους Βεωρούσι τινές επιτοπλεΓστον απο άξ’ωτον, τό όποΓον έμπνεόμενον β λά 
ως κλασματα μεγάλου τίνος πλανήτου. Τέσσαρες εκ πτει παραπολυ* ον ομως ελαφρότερου του κοινού άέρος,
των επτα πρωτων πλανητών £χουσι δορυφόρους ή σελή- αναβαινει υπερ κεφαλής ημων αν ήτον ολίγον τι βα
νας, ή Γ ή 1, ό Ζευς 4, ό Κρόνος 7, καί ό Έ ρσχελος ρυτερον, ήΒελε σωρευΒήν είς τάς κατοικίας των άνΒρώ6. Ό Κρόνος, του οποίου το μέγεθος εΓναι 1000 φοράς πων, καί ταχέως Βανατώσειν αυτούς
Ό άήρ κ ά μ όσον τό^ τής γης, έχει προσέτι δύο μεγίστους δακτυ
π τ ε ι κ α ί Β λ α τ ά ς ά κ τ Γ ν α ς τού ήλιου* όΒεν
λιους περιξ αύτου.
Βλέπομεν δέ κατά καιρούς είς γίνεται τό λυκαυγές καί τό κνέφας.— ΕΓναι α χ ρ ω 
το ήμέτερον σύστημα καί άλλα σώματα πλέον άτάκτως μ ά τ ι σ τ ο ς * καί άν δέν ητο τοιούτος, ούδέν τι άλλο
κινούμενα, τους κομητας, ες ων μονον άπό τής άρχής ήΒελε βλέπεσΒαι διακεκριμένως.— Δ ι α π ο ρ Β μ ε ύ ε ι
του Χριστιανικού έτους ε’φάνησαν 500. Ε ίς τό κέντρον τας οσμας και τους ήχους— ΕΓναι κ ι ν η τ ό ς * ά ν ό
τούτων όλων κείται ό ήλιος, διαχύνων απανταχού φώς, άηρ ητον άκινητος, τα νέφη, άντί νά περιφίρωντκι, ώς
θερμότητα, χρώμα, καί κάλλος. ' Τό ένδοξον δέ τούτο
τωρα, και να ποτιώωσι τα διάφορα μέρη τής γής, ήΒεσώμα εΓναι 130 μυριάδας φοράς μεγαλη'τερον τής γής,
λον ιστασΒαι πάντοτε ύπερ των ϋδάτων, έκ των οποίων
καί άπέχει αυτής 95 εκατομμύρια μιλιών.
άναβαίνουσι* καί τινές μέν τόποι ήΒελον μένειν αίωΗ ήμετερα σεληνη, ήτις άφ’ όλα τά ουράνια σώματα νίως ξηροί καί άκαρποι, είς άλλους δέ ήΒελεν είσΒαι
εΓναι τό εγγύτατον ει'ς ημάς, άπέχουσα μόνον 240 χ ι  άορατος ο ήλιος. Οι άτμοί, οί άνυψούμενοι άπό μ α 
λιάδας μιλίων, στρέφεται περί τήν γήν είς 27 ημέρας γειρεία καί οχετούς, δέν ήΒελον άφαιρεΓσΒαι, άλλά
και οκτω ωρας,— μολονότι ή περίοδος ε’κ μιας είς άλ.λην μενοντες ήΒελον γένναν ε’πιδημικάς νόσους καί Βανάνέαν σελήνην είναι περίπου 29 ήμερων καί 12 ουρών, τους. ΙΙλοΓα ιστιοφόρα ήΒελεν είσΒαι των άδυνάτων
— καί συνοδεύει τήν γήν είς τήν περιφοράν αυτής κύ νά διαπλέωσι τό πέλαγος, καί τά ΙΒνη δέν ήΒελον έχει
κλω του ήλιου. ΕΓναι πολύ μεκροτέρα τής γής, ουσα συγκοινωνίαν πρός άλληλα.
μόνον 2 ,1 8 0 μ ίλια κατά τήν διάμετρον έχει δέ τήν
1 ο ϊ Δ Ω Ρ ε χ ε ι ωσαύτως ιδιότητας, αίτινες μαρτυεπιφάνειαν πεποικιλμενην μέ όρη, κοιλάδας, βράχους, ρούσι τήν σοφίαν καί άγαΒότητα του Δημιουργού.
και πεοιαδας, κατα οιαφορους μορφάς καί Βέσεις. Α ί Έ ά ν αύτό δέν έ ξη τ μ ί £ ε τ ο , τά ίμάτια ήμών ου
μαυραι κηλιδες, τας οποίας επ αυτής βλέπομεν, είναι
δέποτε ήΒελον στεγνόνειν άτμοκίνητα πλοΓα, καί άλι* χαμηλότερα μερη· αι δε φωτειναί, τά υψηλότερα. λαι άτμοκίνητοι μ η χα να ί, δέν ήΒελον υπάρχει* βροχή,
1 οι ουτον και τηλικούτον είναι τό ήμέτερον ηλιακόν χιων, η χα λα ζα , οεν ήΒελε π ίπ τει, καί κατά συνέπειαν
σύστημα, και αυτό μικρόν καί άσήμαντον είς τό α χ α  ή γή άπασα ήΒελε ταχέως μεταβληΒήν είς κεκαυμένές πέλαγος των έργων του Παντοδυνάμου.
νην ερημιάν. "Αν ήτον άραιότερον ή πυκνότερον, τά
Ή γ ή αυτη περικυκλούται Οπό Α ΤΜ Ο ΣΦ Α ΙΡ Α Σ,
ε’πακολουΒήματα ήΒελον είσΒαι ε’πίσης όλέΒρια. Ά ν
ητις εκτείνεται εις υψος 45 μιλιών περίπου, £χει δέ τό ητο πολυ α ρ α ι ό τ ε ρ ο υ , τά φυτά δέν ήΒελον τρέ-
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φεσΒαι, τά πλοία δέν ήΒελον ΰποβαστάζεσΒαι, τά
πλέον ελαφρά σώματα ήΒελον ;.ατα πόντιζε σΒαι, καί
πάσα τακτική συγκοινωνία μέ μακρυνά ΙΒνη ήΒελε
παυσειν.
Ε κ του άλλου μέρους, άν ήτο πολύ π υ 
κ ν ό τ ε ρ ο ν , τά πλοΓα τότε δέν ήδύναντο ν’ άροτρεύωσι τον ωκεανόν, ούτε τά δένδρα, φυτά, καί άνΒη ν’
άπορροφώσι την προς τροφήν αυτών άναγκαίαν ικμά
δα* καί ημείς ήΒέλομεν στερηΒή των ωφελειών, όσας
άπολαμβάνομεν τώρα ε’κ τής χρήσεως του υγρού αύτού
στοιχείου, και άπολεσει τήν άΒωαν ηδονήν τής του
φυτικού κόσμου πεποι. ιλμένης Βίας. *Αν τό ΰδωρ
ητο πάντοτε σ τ α σ ι μ ο ν , αί άκαΒαρσίαι πολυανΒρώ
πων πόλεων ήΒελον ε’πισωρεύεσΒαι είς τρόπον έπιβλαβ-στατον, ο άήρ ήΒελε πληρούσΒαι άπό σαπράς άναΒυμιασεις, και ολα τα των φυτών είδη ήΒελον μαρανΒ-ή.— Τ ά ρευστά, όταν παγώσωσι, γίνονται είδικως
βαρύτερα και πυκνότερα* εις τό ύδωρ μόνον υπάρχει
εςαίρεσις* διότι αυτο, παγονον, Εκτείνεται, καί γίνεται
ειδικό, ς ελαφροτερον.
Αν η έξαιρεσις αυτη δέν ϋπήρχεν, οι ποταμοί και αι λιμναι ήΒελον παγώσει μέχρι
τ°μ πυ.Βμενος, καί τοτε ου ο αί τού Βερινού ήλιου Βερμοταται ακτίνες ηΒελον ουνηΒή πλέον νά τά διαλύσωσιν.
Αλλ η άπ.ιρος σοφία του Δημ.ιουργού, προιδούσα
ολα τα εκ των νομών το των τής φύσεως ε’νδεχόμενα
άποτ;λεσματα, δραστηρίως εμπόδισε τοιαύτας συμφο
ράς, τά πάντα διατάξασα είς τρόπον, ώστε νά ε’κπληρώσι τούς ευεργετικούς σκοπούς, διά τούς οποίους μό
νους ετ'Βησαν. “ ’Ανάγει νεφέλας ε’ξ εσχάτου τής
γής ε’ςαποστ.λλει πηγάς ε’ν φάραγξιν άναμέσον τών
ορίων διελεύσονται ύδατα* ποτιούσι πάντα τά Βηρία
τού αγρού* προσδέξονται όναγροι είς δίψαν αυτών* επ’
αυτά τά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, ε’κ μέσου
.ων πετρών δωσουσι φωνήν* ποτίζει όρη ε’κ των υπε
ρώων αυτού* άπό καρπού των έργων αύτού χορτασΒήσεται ή γή."

προστολισμένη ή χήρα πενΒηφορούσα.— Τό πύρ ήΒε
λεν εισΒαι άορατον, και ποσον συχνά ήΒίλομεν καίεσ,σαι ! Αν οί αγροί, αι πεδιάδες, καί τά όρη ήσαν
ε’σκεπασμένα μέ κόκκινον άντί πρασίνου, πώς ήΒελον
μάς Β α μ β ό ν.ιν! Ά ν ό κόσμος ητον ολος λευκός, πό
σον αηδής μονοτονία* εαν δ’ ητον ολος μαύρος, παρεκτός τής αηδίας, ήΒελεν είσΒαι καί φόβος. Παν δ,τι
Βέλγει τό όμμα καί τήν φαντασίαν χρεωστεί τό κάλλος αύτού είς τήν ποικιλίαν τών χρωμάτων.
7 Ή διαφορά τής άνΒρωπένης φωνής καί τού άνΒρωπινου προσώπου φαίνεται ωσαύτως αίτιον τών μεγίστων
άγαΒούν, και δεικνύει εναργέστατα τήν άπειρον σοφίαν
και άγαΒότητα τού Δημιουργού. ΚαΒώς πίπτουσαι
ρανίδες ομοιάζουν, ουτω καί οί άνΒρωποι ήΒελον όμοιά?ειν, εάν ήσαν γέννημα τύχης. Πώς ήΒελε διακρίνεσΒαι φίλος άπο τον ε’χΒρόν, ό άνήρ άπό τήν γυναίκα,
η Βυγατηρ άπο την συ^υγον ; 'Π τύχη είναι τυφλή,
και όλα τά έργα της συγκεχυμένα. Ή τύχη ε’μπορεί
νά γέννησή μονον χάος* ταξις ομως άκριβεστάτη καί
κάλλος εςαισιον φαίνονται είς ολα τά £ργα τής φύσεως.
Δυο άλλα παραδείγματα ποικιλίας Βίλομεν άναφέρειν ώς άποδεικτικά μάλιστα τής τού Πλάστου δυνάμεως
την πληΒυν των διάφορων φυτών, καί τήν πληΒυν τών διάφορων ζώων* ε’κ τών πρώτων τά μέχρι τής
σήμερον Εγνωσμένα συμποσούνται είς 56,000 διάφορα
ειόη τα δε αγνωστα φρονουοι πολλοί δτι είναι πολύ
περισσότερα* εκ τών δευτέρων άνεκάλυψαν οί φυσικοίστορικοι 50,000 είδη, μή συμπεριλαμβανομένων χ ι 
λιάδων τινών, τά όποία, ^ώντα είς τον άέρα καί τά
υδατα,^ είναι άφανή είς τό γυμνόν όμμα. Παρατηρητεον ο ενταύΒα οτι η σχεσις, ή μεταξύ τής ε’σωτερικής
κατασκευής τών ζωοιν καί τής φύσεως τών φυτυύν,__
αποκτά όποία τρέφονται τά πλειότερα £ώα,— σαφώς
άποδεικνυει ότι είς ΠύΒ.στης ε’ποίησεν άμφότερα, καί
προσήρμοσεν αύτά είς άλληλα.
.. *Λ5 Βεωρήσωμεν ε π ο μ έ ν ω ς τ ή ν ε ί ς π ά ν μέρος τού !
Ό σκοπός καί ή καταλληλία, ή τάξις καί τό κάλλος,
υλ ικ ο ύ κ ό σμ ου μ ε γ ί σ τ η ν π ο ι κ ι λ ί α ν , καΒότι κ α ι α ύ τ ή 1
.α οποία Βεωρουμεν εις τα παμμεγέΒη έργα τής φύ
τ ρ α ν ω τ α τ α δ ια κ η ρ ύ τ τ ε ι τ ή ν σ ο φ ί α ν τού ' Γ ψ ί σ τ ο υ .
σεως. γεννώσιν άνεξάλειπτον ε’ντύπωσιν οτι ύπάρχει
^ υ\ν ή επιφάνεια τής γ ή ς ήτον ό μ α λ ή άνευ ¡!
θεος πάνσοφος και παντοδύναμος, καί παρακινούσιν
όρεων καί κοιλάδων, ρύακες καί ποταμοί δέν ήΒελον
ημάς νά ε’κφωνουμεν,— Μεγάλα καί Βαυμαστά τά
ύπαρχει* κα,σοτι τά υδατα ρέουσι μόνον άπό υψηλότε
=ργα σου, Κύριε, Θεος ό Παντοκράτωρ !” Ή γνώσις,
ρων εις χαμηλότερους τοπους* καί άντί τής τερπνής
τήν οποίαν εχει παντός πράγματος, καί τής καταλλη’και^ μεγαλοπρεπούς ποικιλίας, ήτις τώρα Βέλγει πολλά- λ ια , μέσων τινων είς το να παοαγωσι τέλη τινά, φαίχου το όμμα τού οδοιπόρου, ή γή δέν ήΒελε παριστάν£τ* 1 δ που καί άν στρέψωμεν τούς οφΒαλμούς. Ά λλ ο
νειν είμη τας εύρυχώρους μοναξίας των ’Αραβικών ε’ρήτι έάν δεν ύπήρχε, -τό άν.Βρώπινον σώμα είναι άφ’ έαυμων, η την νωΒραν μονοτονίαν τού ωκεανού.
|Λνγιτ.ειον χ£ωνιον τνϊ4'
το7 Ύψιατοι». Ί'^ν
**7Τοτ^ν ίλλειψιν χ ρ ω μ ά τ ω ν οποία σύγχυσις δέ παντοδυναμίαν αύτού μαρτυρούσιν ή τής ύλης ά π ει
η.σε -εν χκολουΒησειν'
Ά ν τί, ώς τώρα, μόλις άνοίγονρος ποσότης, ή τών ουρανίων σωμάτων άκατανόητος
.ες ιου, οφΒαλμούς, νά διακρίνωμεν άντικείμενα, όχλη.
ταχυκινησίσ, και η τών αι’Βερίων χωρών ατελεύτητος
ροτα.οι συλλογισμοί ηΒελον είσΒαι άναγκαίοι διά ν’άπο: σχεδόν εκτασις.
Η άγαΒότης αύτού φαίνεται έκ τού
φασίσωμεν τ ί τό τής όράσεως ήμών άντικείμενον, βοά; οτι .-.σηκεν ημάς εις κοσμον, όπου τά πάντα είναι πεχος ή καλλιεργημένος λόφος, άμμώδης έρημος ή γόνι- | ποιημένα εις τρόπου, ώστε φυσικώς τείνοίισιν είς τό
μος χωρά* τις ό βλεπομενος άνΒρωπος, στρατιώτης ε’ν ; προαγειν την ημ,ετεραν ευδαιμονίαν. Ποσον άφΒόνως
στο/.η ή βοσκός μέ έορτάσιμον ?νδυμα, νύμφη λαμ !
διεσκόρπισε τά ς π ηγάς τής ηδονής ! ύπεράνω ήμών

ΑΠΟΘΗΚΗ

32

ΤΩΝ

Ω Φ ΕΛ ΙΜ Ω Ν

ε’ξίτεινε το στερεωμ α, οπου την ήξεραν βλεπομ.εν κάλ
λος, ποτέ μ έν ιλαρόν, κα3·ώς δταν ό ήλιος άνατελλη η
δυη, καί ή ατμόσφαιρα εύδια, ποτέ δέ φοβερόν, κα3·ως
Ιν καιροί βροντών, αστραπών, άνεμοταραχής και σκο
τους· την δέ νύκτα βλεπομεν την σελήνήν βαδίζουσαν
έν φωτί, καί δόξα καί μεγαλόπρεπεια ακτινοβολούν
τα ι άπο χιλ ιά δ α ς καί μυριάδας κόσμων. Περις ήμων,
τδ ποικιλόχροον πρόσωπον της φυσεως,— τά άν.9·η, οι
θάμνοι, τα δένδρα, οϋ μόνον κοσμο'ντα την γην, άλλα
καί πληροϋντα τον άέρα άπο τερπνάς εύωδιας,— τα
πτηνά, ήσυχως την άτμοσφαΓραν διαπλέοντα, η κελαδοΰντα εις τά δάση,— τδ γαληνιον πέλαγος, με τους
ίχ,άΰς εύφροσυνως έν αυτοί παίζοντας,— οι ποταμοί
καί οί ρυακες οι μεταξύ των λόφων ύπδ δένδρα ΰψηλα
ρέοντες,— τδ γλυκύ πρόσωπον του άν3·ρώπου,— αί ήδο·
ναι της άφης, της γευσεως, της μυώδους κινησεως, και
της έργασίας,— οί αναρίθμητοι καρποί, άπδ τους όποι
ους ή γη βρύει,— αί έκ της φυσικής στοργής καί φιλί
ας άγαλλιάσεις,— ταΰτα πάντα δεικνύουσι και όιαλαλοΰσιν δτι ό Θεές Ικαμεν ημάς δια να ημ.ε5α ευδαι
μονεί, καί δτι χαίρει μεταόίόων ευδαιμονίαν. Κα3·οτι
αί περιστάσεις αϋται δέν είναι ο ύ σ ι ω δ ω ς ά ν α γ κ α ΐ α ι ε ι ς τ η ν υ π α ρ ξ ι ν ή μ ω ν . *Αν ό Θεος
δέν έπε,άυμει νά μάς καταστήση εύδαίμονας, πολλά
τούτων ήδύναντο νά λείπωσι.
Α ί έπιστήμαι σκοπόν εχουσι τήν φανέρωσιν των
έργων του Θεού, καί των νόμων ;;α.ά' ους διίπ ει αυτά·
δ,άεν ή σπουδή αύτών είναι ώφελιμωτάτη εις τδν Χ ρι
στιανόν. Ό πότε ό Θεές ευδόκησε νά δείξη τδ κράτος
αυτού εις τούς Ίσραηλίτας, έκαμε τά υόατα να μεταβληάωσιν εις αίμα, π α χύ σκότος νά κάλυψη τήν γην,
τά πρωτότοκα ν’ άποθάνωσιν είς μίαν νύκτα, τήν ΈρυS-ράν Θάλασσαν νά ξηραν5η, τδ Σ ινά ‘Όρος νά καπνίζη, καί φωνάς, άστραπάς καί νεφέλην γνοφωαη να
καταβωσιν έ π ’ αύτού,— τοιουτοτρόπως καάιστανων δια
π ρ ά ξ ε ω ν ορατήν είς αυτούς τήν δύναμίν του· λέγε
ται δέ ρητως δτι έποίησε ταύτα διά νά φοβηάωσι τδν
Κύριον, καί νά μήν άμαρτάνωσιν. Ε ίς ήμάς δέν παριστάνονται μέν τοιαύτα σημεία καί τέρατα- άλλ’ ή
έπιστήμη άνεκάλυψεν άλλα πλέον έμμονα δείγματα τής
παντοδυναμίας τού Τψίστου· γονείς δέ καί διδάσκα
λοι χρεωστούν νά διευ3·ύνωσιν είς αυτά τήν προσοχήν
τέκνων καί μαθητώ ν, ωστε νά μανΒάνωσι πόσον μεyac είναι ό Πλάστης,, πόσον ε’ξαρτώνται ά π ' αύτού,
πόσον πρέπει νά σέβωνται αύτόν, καί πόσον χρεωστούν
νά τρέμωσι τήν δυσαρέσκειαν του.
ΗΘΙΚΟΙ

ΣΠΑΣΜ ΟΙ.

Φεβ. 1842.
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ρονται ώς νά έκυβερνώντο άπδ ίδιον αυτών θέλημα. Αί
συνέπειαι δμ,ως τοιαύτης καταστάσεως είναι δεινοταται·
οί όδόντες, έξαίφνης καί όρμητικώς συγκλειόμ-ενοι, σπαράττουσι τήν γλώσσαν· αί χείρες, άνυψούμεναι, τύπτουσι
τδ πρόσιοπον καί άλλα μέλη τού σώματος· οί πόόες δεν
έκπληρούσι τδ χρέος αυτών καί τδ σώμα χαμ.οκυλίεται,
λυπηοόν καί φρικτον θέαμα!
Τά τοιαύτα καλούνται
σπασμοί. Υπάρχουσι δέ σπασμ-οί ού μ.όνον είς τδν φυσικδν, άλλα καί είς τδν ήθικδν κόσμον, καί συμβαίνουν
όπόταν τδ θέλημα τού άνθρώπου δέν υποτάσσεται είς τδ
τού Θεού. Αν οί άνθρωποι όλοι έγκαρδίως ΰπηκουον είς
τδ θέλημα τού Υψίστου, ήθελον συζην έν αρμονία καί άγάπη, καί, ιός τά μέλη τού υγιούς σώματος, ήθελον καταγίνεσθαι είς τδ πράττειν τδ άγαθδν καί μ,ερικίος ό είς πρδς
τδν άλλον, καί γενικώς πρδς όλην τήν άνθρωπότητα· άλλά
δέν ύποκλίνομ,εν είς τδ θέλημα τού Θεού, καί άντιθέτομεν
τά ίδια ήμ.ών θελήματα είς τδ έκείνου. Εκ τούτου δε
προέρχονται σπασμοί φρικτότατοι, οίτινες μυριάκις ¿κί
νησαν, καί μέχρι τής σήμερον έτι κινούσι, το έν μ,έλος
τού μεγάλου τούτου σώματος κατά τού άλλου, και ού μό
νον ταράττουσιν, άλλά καί σχεδόν εξαφανιζουσι τήν ει
ρήνην τής κοινωνίας. Τ ί άλλο είναι οί πολεμ,οι και αι
επαναστάσεις, τί αί πειρατείαι, αί ληστειαι, καί οί φονοι,
παρά σπασμοί είς τδν ήθικδν κόσμον, οίτινες ουδέποτε ήθελον συμβήν, άν τδ θέλημα τού άνθρώπου δεν αντετασσετο
είς τδ τού Θεού; Πώς δέ νά παύσωσιν οί σπασμοί ούτοι,
πώς νά επικράτηση έπί γης ειρήνη, και εν άνθρωποις ευ
δοκία, ενόσω δέν διάγομεν κατά τδ νεύμα του λψιστου,
ενόσω τδ θέλημα τού ουρανίου ήμ.ών Πατρος δεν γίνεται,
ώς έν ούρανώ, καί έπί τής γης ;
ΠΕΡΙ

ΠΡΟΩΡΟΥ

ΣΠΟΥΔΗΣ.

Τ Α αποτελέσματα τής σπουδής διαφέρουσι κατά τήν ήλικίαν είς
τήν δποίαν αρχίση' πρόωρος ούσα καί υπερβολική, βλάπτει τάς
διανοητικά« δυνάμεις. Είδον τέκνα πνευματώδη κυριευθέντα υπό
Φιλολογικής μανίας ανάρμοστου εις τήν ήλικίαν των, καί προεβλεΥα μετά λύπης τήν τύχην ή δποία τά περιεμενεν ώσει τέρατα
φαινόμενα τήν αρχήν, καταντιυσιν ηλίθια επι τέλους.
Ιη ν π α ι
δικήν ήλικίαν καΟιέρωσεν ή ιρύσις είς τήν άσκησιν τού σώματος,
καί όχι είς τήν μελέτην, ήτις αδυνατίζει και κωλύει τήν αίξησίν
του. Έ φύσις δέν δύναται χω ρίς βλάβην νά ενεργή συγχρόνως
δύο ταχείας αναπτύξεις.

Ό π ότα ν δ νους κλίνη είς τδ αύξάνειν

παραπολυ ταχέω ς, αί δυνάμεις αυτού αναπτύσσονται πρόωρα, και
τότε δ παΐς καταγίνεται είς τήν σπουδήν μέ προσοχήν άνάλογον
της άναπτύξειος ταύτης· άλλά τδ σώμα οπισθοδρομεί, επειδή τά
νεύρα παύουσι τού συνεισφέρειν είς Ινίσχυσιν αύτού· το θύμα
άπαυδα, καί τέλος αποθνήσκει από τινα Ιπίβουλον ασθένειαν. Οί

Ε λ Ν τά μέλη τσΰ ήμετέρου σώματος, άντί νά ύπακούω- γονείς καί οί διδάσκαλοι, όσοι άπαιτοΰσι καί ΙνΟαρδύνουσι τήν ¡5εσιν sí; τδ θέληρια της κεφαλής, εΐγον έκαστον ίδιον αυτού βιασμένην ταύτην σπουδήν, μεταχειρίζονται τους μαθητάς αυτών
καί ανεξάρτητον θέλημα, πόσον άχρηστα ήθελον καταν- ώς τά φυτά οί κηπουροί εκείνοι, οΐτινες, προφαντά Ιπιθυμούντες,
τησειν, ή, μάλλον, πόσον βλαβερά! Τούτο δε δήλον δτι θυσιάζουσι μερικά ώστε τά επίλοιπα νά Ικβαλωσι πρόωρα καρ
συμβαίνει κάποτε. Είς τινας αρρώστιας, λόγου χάριν, πούς καί άνθη, τά δποία πάντοτε είναι μάλλον δλιγοβια, και καθ
τά μέλη φαίνονται δτι άπειθούν είς τδ πνεύμα, καί φέ | όλα υποδεέστερα των όσα ώριμάζουσιν Ιν καιρω τω όεοντι.

