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Ξυνο^οιττορία Βεδουϊνων ’Α ράβων.

ΕΙΣ Σελ. 2ο του Γ . Τόμου τή ς Α ποθήκης περιεγρά- ■έχουσι μεταξύ τω ν ένωσιν, πολεμούσι δέ μόνον κατά
ψαμεν συντόμως τά ς ληστρικάς εφόδους τω ν Βεδουί- ι τω ν αλλοεθνών.
ό λ ο ς ό τόπος αυτών πρέπει νά
νων Αράβων κατά π ερ ιη γη τώ ν και συνοδοιποριών. θεωρήται ως π α μ μ ε γέ θ η ς έρημος, διαμερισμένη εις
Γά εκεισε όμως είρημένα δεν άποτελούσιν είμ ή ένα χω ρ ισ τά ς φυλάς, ατελεύτητους μαχομένας κ α τ’ ά λ λ ή 
κλάόον τής εκτεταμένης ταύτης υποΟέσεως, δεικνύ- λω ν, καί άτελευτήτω ς έκτεθειμένας εις ά λ λ ή λ ω ν
οντα μόνον πόα ον αληθεύει τό τή ς προφητείας, ό'τι αί τάς οιαρπαγάς.
Προ τοσούτου δέ χρόνου επικρατεί
/ εΐρες του Βεοουίνου κατά πάντω ν, καί πάντων αί χ ε ι αύτη τώ ν π ραγμ άτω ν ή κατάστασις, ώ στε ολόκ λη
ρες κατ αυτού. Γεν. ΐς '. 12. Α λ λ ’ ούχ ήττον α λ η  ρος ή ύπόΟεσις τή ς αμοιβαίας λη σ τεία ς έλαβεν ήδη
θεύει ότι ή δεξιά του Βεδουίνου είναι κατά τή ς ιδίας κανονικήν μορφήν, καί κατήντησεν ειδός τι παιγνίου
αυτού άριστεράς, καί ή αριστερά του κατά τή ς ιδίας εντίμου προς άπαντας, έκτος εις τον άπολλύοντα.
αυτού όεξιάς.
Αί κατ ά λ λ ή λ ω ν διαρπαγαί γίνον
Ε ίς μίαν μόνην περίστασιν κρίνει άτιμον τήν λ η 
ται συστηματικώτερον παρ οσον αί κατά ξένων. στείαν δ Αραψ, όπόταν δ η λ . γένη επί του π ρ α γ μ α Σφάλλουσιν οι φρονούντες, ότι αί Αραβικαί φυλαί τικώ ς ευρισκομένου είς τήν ιδίαν αυτού σκηνήν.
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\ λ λ ά τούς γ είτΰνας καί τούς δμοφύλους ληστεύει
οσάκις δύναται, και ή τοιαύτη πράξις δέν άφίνει
σ τύ μ μ α κάνέν εις τον χαρακτήρα τού Βεδουΐνου- ούο’
αυξάνει ομως τήν δόξαν του, καθότι αυτή α ποκτά
τα ι ώς έπιτοπλεϊστον διά τή ς λη σ τεία ς τω ν ίοίων
αύτού εχθρών ή τω ν εχθρών τή ς φυλής του.
ό τ α ν ό Αραψ μ έ λ λ η να έξέλθη εις ληστρικήν
επιδρομήν, συμπαραλαμβάνει δώδεκα φίλους, οίτινες
ολοι ένδύονται με ράκη, ώ στε, άν άλω θώ σι, νά μήν
ύπδκεινται τόσον ευκόλως εις άναγνώρισιν, και προσ
έτι νά ήναι τό λύτρον αυτών άνάλογον τή ς φαινοαένης β ιω τικ ή ; αυτών καταστάσεως.
Το τέχνα σ μ α
ομως τούτο, ήδη παμπάλαιου, σπανίως ισ χύει, έκτος
εις τινας ιδιαιτέρας περιστάσεις.
Εκαστος λ α μ β ά 
νει όλίγον άλευρον, άλας, καί μικρόν ασκόν ύόατοςούτω δ’ έφωδιασμένοι, όδοιπορούσι π ο λλά κ ις οκτώ
ήαέοας μακράν τώ ν ίδίιον αυτών σκηνιομάτιον. Οταν
φΟάσωσι προς τό εσπέρας εις τό στρατοπέδου, καθ’
ού διευθύνεται ή έπιχείρ ησ ις, τρεις εκ τώ ν πλέον
τολμηρώ ν άποστέλλονται εις τάς σκηνάς, οπού προσ
έχουν νά φθάσωσι περί το μεσονύκτιον, καθ’ ήν ώραν
οί π λεϊσ το ι τώ ν Αοάβιον κοιμώ νται.
Ο ί ά λ λοι π εοιμένουσι τήν επιστροφήν αυτών, όλίγον τ ι άπ ομ εμ α κουσμένοι. έκ α σ το ς τώ ν τριών πρω ταγω νιστώ ν έχει
ιδιαίτερα καθήκοντα νά έκπλη ρώ ση. Ε ις έξ αυτών
υπ ά γει όπισθεν τή ς σκηνής, ή τις μ έλ λ ει νά λησ τευθή, καί προσπαθεί νά έλκύση τήν προσοχήν τών
πλησιεστέοω ν κυνών.
Ούτοι άμέσιος ορμώσι κατ
αύτού, καί καταδιώκουσιν αυτόν τρέχοντα εις μ ε γ ά λ η ν άπόστασιν. Αφού δέ τοιουτοτρόπως άπ ο δ ιω χθώ σιν οί θύλακες, είς άλλος έκ τώ ν τριών, καλούμενος
κ α τ’ εξοχήν ό λ η σ τ ή ς, π λ η σ ιά ζει προς τάς κ α μ ή λους, καί κόπτων τά σχοινία, σηκόνει αύτάς από
τά γόνατά των.
ύ λ η σ τη ς επειτα οοηγεΐ μιαν απο
τάς θηλείας καμήλους εξω τού στρατοπέδου, καί αί
ά λ λ α ι πάντοτε άκολουθούσιν άφ’ εαυτών.
Εν τώ
υ.εταεύ, 6 τοίτος τών τυχοδιω κτώ ν ισ ταται παρα τήν
θύραν τής σκηνής με ρόπαλου, έτοιμος^νά καταβάλ η τόν οστις ήθελεν έξέλθειν.
Αφού δ’ ό λη σ τή ς
εκτελέση το χρέος του, σπεύδει ο τρίτος ούτος προς
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νά λάβω σιν είδησιν οί κύριοι. Φθάνουσι δέ είς τά
ίδ ιά τω ν οί λ η σ τα ί, νύκτα καί ήμέραν όόοιποροΰντες,
καί είς τήν διανομήν τώ ν λαφύρων, ό α ρ χη γός τή ς
εκστρατείας καί οί τρεις πρω ταγω νισταί λαμβάνουσιν ανώτερου μερίόιον.
Ε ίς τά ς τολμηράς ταύτας άποπείρας συμβαίνει
κάποτε νά περικυκλω θώ σι, καί νά συλληφ θώ σι όύο,
τρεις, ή καί πλειότεροι τώ ν λ η σ τ ώ ν ό τρόπος δέ,
καθ’ ον μεταχειρίζονται τούς τοιούτους, διασαφηνίζει
τινά τώ ν άλλοκότω ν εθίμων, τά όποια, ώς ή κατά
συνθήκην φιλοξενία τω ν, φαίνεται ότι έπενοήθησαν
είς αποτροπήν τή ς τελεία ς έρημώ σεω ς καί τή ς ολι
κής διαρρήξεως παντός εθνικού δεσμού, ή τις έξ ανάγ
κης ή θελε προκύψειν έκ τ ή ς απεριορίστου ένεργείας
τού συστήματος, έφ’ ώ ζώσιν.
Εξ άμνημονευτω ν
χρόνων επικρατεί το επόμενον έ'θιμον έ ά ν τ ις, π ραγμ α τικ ώ ς ά π ’ άλλου κινδυνεύων, δυνηθή νά έ γ γ ίξ η
τρίτον υποκείμενον, ή άψυχόν τ ι τό όποιον κρατεί
ή καί μόνον οπω σδήποτε έ γ γ ίζ ε ι, ή καί άν δυνηθή
νά συγκοινιυνήση μ ε τ ’ αύτού κατά τον πλέον έ μ 
μεσον τρόπον, ώ ς πτύων ε π ’ αύτού ή ρίπτων εις αυ
τόν πέτραν, έκφωνών συγχρόνως, « ί π ο την προστα
σίαν σου ε ίμ α ι!» τό υποκείμενον αύτό είναι υπόχρε
ων κατά πάντα λόγον τιμ ή ς νά τόν δώ ση τήν άπαιτουμένην προστασίαν. Οθεν ληστού ζω γρηθέντος
ή κυριωτέρα προσπάθεια είναι νά ώ φ εληθή από τόν
κανονισμόν τούτον τού δέ ζωγρήσαντος ό χ ι μικρο
ί τέρα επιθυμία ν ’ άποστερήση αυτόν τή ς ώ φελείας
ταύτης.
Ε κ τούτου γεννώνται περίεργά τινα.
Ο
α ιχ μ ά λ ω το ς αναγκάζεται διά π λ η γ ώ ν , άν δεν π ε ί
θεται μέ λόγους, ν’ άπαρνηθή τό είς τήν προστα
σίαν ταύτην δικαίω μ ά του. Α λ λ ή απαρνησις αυ
τή έχει κύρος μόνον τήν ήμέραν καθ ην ήθελε γ ε νειν, καί κατά συνέπειαν αναγκάζεται πάσαν ήμεραν
τή ς κρατήσειυς αύτού νά έπαναλαμβάνη τήν άπάρνησιν είς πάντα τόν έμβαίνοντα είς τήν σκηνήν, όπου
βρίσκεται πεφυλακισμένος.
ό σκοπος τή ς κρατη■εως αύτού είναι νά έκβάλωσιν όσον το δυνατόν π ε 

άλυσιδεμένους είς το έ'οαφος, τά ς χεϊρ α ς περιω ρισμενας, καί τά ς τρ ίχα ς προσηλω μένας είς πασσάλους

δοώς αύτήν σύροντες καμνουσι τα ζω α να εμβώ σι
είς ταχύτατου δρόμον, μέ τούς ανθρώπους έξοπισο
τω ν, καί μέ τάς ά λ λα ς καμήλους άκολουθουσας·
ατού δέ φθάσωσιν είς τό μέρος όπου περιμένουν οί
άνοιγμα ύπέρ τού προσώπου τού ληστού.
σύντροφοί τω ν, άφίνουσι τά ς καμήλους παρ' αύτοις, ΐλίκρόν μόνον
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νίαν, εξακολουθεί κάποτε πεφυλακισμένος τοιουτο | κδν, καί αφού παρά τού άνδρός, όστις μ έχρ ι τοΰόε
τρόπως πέντε ή έ'ξ μήνας- μετέπειτα δέ βαρυνόμε- έκράτει αύτόν α ιχμ ά λ ω τον, λάβη πάσαν π εριπ οίη νος πλέον ό αίχμαλωτίσας, απολύει αύτόν επί μέ σιν ώς ξένος νεωστι φθάσας, άφίνεται έν ασφαλεία
τρια ανταμοιβή. Σπανίως όμως όιαρκεΐ τοσοΰτον ; νά άπέλθη.
ή φυλάκωσις. Ελευθερούται δέ καί διά μικρόν τι,
Ι Ι Ε Ρ Ι Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Η Ν
ή καί χωρίς λύτρον, άν ή ζωή του φαίνεται κινδυνεύουσα από τήν φυλάκωσιν διότι, άν ό άνθρωπος Η ΥΠΕΡΟΓΚΟΣ τιμά, ήτις τοπάλαι έπληρο'νετο δια
άποθάνη δέσμιος, τό αίμά του θεωρείται ιός μένον τινας εκτάκτους μαργαρίτας, φαίνεται σχεδόν απίστευτοςεπί τής κεφαλής τού αίχμαλωτίσαντος. Κάποτε άλλ’ ό φαντασιώδης πλούσιος αποδίδει κάποτε αξίαν άσυγευρίσκει τρόπον ν’ άπαλλαχθή τού βόθρου του, καί κρίτως άνωτέραν της πραγματικής είς παν ο,τι μοναδι
διαφυγών είς γειτονικήν σκηνήν, νά λάβη προστα κόν έν τώ είδει αυτού, όταν μάλιστα καί φιλοτιμία τις
σίαν παρά τού κυρίου της. Συμβαίνει δέ καί ν’ άξίω- μεσολάβηση- έκτος τούτου, οί κατασκευαστοί μαργαρΐται
θή τού άγαθοΰ τούτου, πτύων από τήν τρύπαν του μη υπάρχοντες είσετι δέν είχον ελαττώσει την τιμήν τών
επί τίνος, τού οποίου δέν άπηρνήθη τήν προστασίαν- αληθινών. Την ση'μερον, μολονότι δέν ύπερτιμάται πλε'ον
ή άν παιδίον τύχη νά τόν δώση κομμάτων άρτου, ώς άρ-χήτερα, έχει ό'μως πάντοτε μεγίστην ύπόληψιν ό ¡Μαρ
έχει τό δικαίωμα ν’ άπαιτήση τήν έλευθερίαν του γαρίτης- κατά την φράσιν ζηλωτοΰ τινός, άφοΰ ό οφθαλ
ώς συμφαγών μετά τού δεσπότου αύτού.
Ενίοτε μός ένατενίση εις την ζωηράν λάμψιν τού άδάμαντος,
γνωρίζεται, καί υποχρεούται νά δώση όλα τά βοσκή ασμένως επαναπαύεται είς την λεπτήν καί άργυροειδή
ματα καί κινητά του ώς λύτρον. Οί φίλοι τού άλω- στιλπνο'τητα τού μαργαρίτου, καθώς παρηγορεΐται άπό τό
θέντος μεγάλως πάντοτε προσπαθούσι νά έλευθερώ- ιλαρόν φέγγος της σελήνης μετά τό του ήλιου θαμβωτικόν
σωσιν αύτόν ή διά βίας, ή διά τών πολυαρίθμων πυρ.
Οί κάλλιστοι μαργαρΐται εΰρίσκονται είς τά παράλια
εύφυών έπινοήσεων, αίτινες συνιστώσι σχεδόν τον
μόνον τρόπον, καθ’ ον οί Βεδαυϊνοι δεικνύουσι τήν τής Ινδίας- οί Ινδοί ποιητικώς άποδίδουσι τήν γενεσιν
ικανότητα καί τήν εύφυ'ίαν, τήν τόσον δαψιλώς είς αυτών είς ρανίδας δρο'σου, αιτινες πίπτουν είς τά όστρακα
αυτούς δωρηθείσαν, οσον είς οίονόήποτε άλλο ύπό τού μαργαριτοφόρου ιχθύος. Οί Βραχμάνες λέγουν ότι
ό ιχθύς άναβαίνει εις τήν επιφάνειαν της θαλάσσης κατά
τόν ούρανόν έθνος.
Μία μέθοδος κοινοτάτη τού άπαλλάτειν τόν άλω- τόν Μάϊον, διά νά λάβη είς τό όστρακον αύτού τήν ρα
θέντα ληστήν είναι ή ακόλουθος- ή μήτηρ ή ή αδελ νίδα, ήτις γίνεται τό κέντρον τού μαργαρίτου, τελειοποιουφή αύτού, ή άλλος συγγενής, υπάγει είς τό στρατό- μένου ακολούθως διά τής ηλιακής θερμότητας.
Παράφρασιν τινά της Ινδικής ταύτης ιδέας πιθανόν
πεδον, έν ώ εύρίσκεται πεφυλακισμένος, καί εισέρ
χεται είς μίαν τών σκηνών, όπου υποδέχονται καί ότι έλαβεν ό Πλίνιος, καί, κατά τό σύνηθες, έκαλλώπισεν
περιποιούνται αύτήν ώς συνήθως τούς ξένους. Αφού αύτήν μέ ιδίας αύτού προσθήκας. » Οί μαργαρΐται,” λέ
μάθη είς ποιαν σκηνήν ό συγγενής αύτής εύρίσκε- γει, ■■διαφέρουσι κατά τήν ποιότητα τής δρόσου, έξ ής
ται, κάμνει τρόπον νά είσχωρήση εκεί τήν νύκτα μορφόνονται- άν ήναι διαυγής, καί εκείνοι γίνονται διαυ
μέ κουβάριον μίτου είς τήν χεΐρά της, καί προσεγ- γείς- εΐ δέ θολερά, καί εκείνοι γίνονται θολεροί- άν ό και
γίσασα είς τόν βόθρον, βάλλει μίαν άκραν τού μίτου ρός ήναι συννεφώδης όπόταν ή πολύτιμος ρανίς είσέλθη
είς τό στόμα του, ή δένει αύτήν είς τόν πόδα του, έντός τού οστράκου, ό μαργαρίτης λαμβάνει χλωμόν τι
έπειτα δ’ αναχωρεί, έκτυλίττουσα τόν μίτον όσον χρώμα- άν είς τό όστρακον έμβήκε πλήρης ρανίς, ό μαρ
προοδεύει. Αμα φθάση είς γειτονεύουσαν σκηνήν, γαρίτης γίνεται μεγάλος- άλλ’ αστραπή ενδέχεται νά κάέςυπνίζει τόν κύριον, καί βάλλει τόν μίτον είς τό μη αύτό ώστε νά κλείση αίφνιδίως, καί τότε ό μαργαρί
στήθος αύτού, λέγουσα, « Θεώρησέ με- διά τήν αγά της θέλει είσθαι μικρότατος- άν βροντά καθ’ ήν στιγμήν
πην σου προς τόν Θεόν καί πρόςσεαυτόν, ού τ ο ς εί εισέρχεται ή ρανίς, ο ές αύτής προκύπτων μαργαρίτης
ναι ύπό τήν προστασίαν σου.» Ο Αραψ τότε ση- δέν είναι είμή κοίλος καί ασύστατος.»
Καί ταΰτα μέν κατά ποιητικήν φαντασίαν. Κατά δέ
κόνεται, καί πιάνων τόν μίτον ακολουθεί αύτόν μέχρι
τής σκηνής, όπου ό ληστής εύρίσκεται πεφυλακι- τό έν γένει όμολογούμενον αληθές, ό μαργαρίτης προέρ
σμένος. Εξυπνίζει δέ τόν κύριον, καί δεικνύων είς χεται έκ τίνος άσθενείας,— έκ νοσώδους συμπήξεως γινοΓίνι τρο'πω άραύτόν τό κουβάριον, τόν λέγει ότι εγινεν ό προστά μένης έν τώ σώματι διαφόρων ιχθύων.
της τού αιχμαλώτου. Ο αίχμαλωτίσας προθύμως | χίζει, δέν γνωρίζεται μέ ακρίβειαν άλλα πιθαμόν ότι κο'κσυγκατανεύει. Τά δεσμά τού ληστού άφαωούνται, | κος άμμου, ή άλλο τι λεπτόν όμαιοειδές, παοεισδύων είς τό
τά λωρία, δι’ ών αί τρίχες του ήσαν δεοεμέναι, I1 όστ:σκον, επιφέρει ερεθισμόν ή φύσις, μή ίσχύουσα ν
κόπτονται μέ μάχαιραν, εκβάλλεται άπό τόν λάκ- ! άποβηλη τό αίτιον της ανησυχίας, προσπαθεί νά κάμη
ί
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αύτό όλιγώτερον επιβλαβές, καλύτττουσά το μέ στρώματα
τιτανώόους ίίλνις, και οίίτω σχηματίζεται ο μαργαρίτης.
Οτι βλάπτει τον ϊχθύν έπεται εκ της παρατηρ-ήσεως των
άλιέων του μαργαρίτου, οίτινες διαβεβαιοΰσιν, ότι τά ρεέν
λεία όστρακα σπανίως, ή ουδέποτε, περιέχουσι (μαργαρί
τας, τά δέ διεστραμμένα σχεδόν πάντοτε.
Οι μαργαρΐται εΰρίσκονται έν Ευρώπη, Ασία, και Αρεερική. Οί Ρωμαίοι έπρομηθεύοντο αύτους έκ της Βρετα
νίας προ δισχιλίων ετών, ούχί ό'μως εξαίρετου ποιο'τητος·
καί είς νεωτε'ρους δέ χρόνους, ίκαναί ποσότητες παρη'χθησαν εκ της Σκωτίας. Περί τά μέσα της παρελΟουσης
εκατονταετηρίδας έστε'λλοντο κατ’ έτος εις την αγοράν του
Λονδίνου άπό τους ποταμούς ρειάς των επαρχιών αύτης
ρεαργαρίται της άςίας δέκα χιλιάδων λίτρων στερλινών.
Εν Ρωσσία παράγονται εις τάς επαρχίας Νοβγορόδ, Τβέρ,
καί Ψικόβ, καί ρεέχρι του 1776 έλογίζοντο αυτοκρατορικη
περιουσία όπου καί αν εΰρίσκοντο. Καί τινες δέ ποτα
μοί της Σαξονίας, Βαυαρίας, Βοερείας, καί Σιλεσίας, παρεχουσι ¡μαργαρίτας.

Εν Αμερική ή αλιεία περιωρίσθη κατά τό πλεΐστον
¡μέρος εις τον Μεξικανικόν Κόλπον καί είς τό ανατολικόν
παράλιον της Καλιφορνίας. Αΐ Μαργαριτοφόροι Νήσοι,
Islas de las Perlas, έν τώ Παναρεαϊκώ Κόλπω, ώνορεάσθησαν οΰτω διά τους εκεί εύρισκορεένους ¡μαργαρίτας.
Απαντες οί τόποι οϋτοι εδιδον πρότερον ρεεγάλας ποσότη
τας, αϊτινες καί ήλιευοντο υπό τών εγχωρίων πριν άνακαλυψιοσιν αύτους οί Ευρωπαίοι· άλλ’ αί κοΐται φαίνονται
νυν έξηντληρεέναι, καί τά προϊόντα των ολίγον άξίζουσι.
Η Ασία είναι κατ εξοχήν ή γη τών ¡μαργαριτών, καί
ή Ερυθρά Θάλασσα, ό Περσικός Κόλπος, καί ό Ινδικός
Ωκεανός οί κυριώτεροι τόποι της παραγωγής αύτών. Περί
της έν Ταπροβάνη άλιείας τών ¡μαργαριτών κατεχωρησα¡μεν άρθρον έν Σελ. 97 τού Β . Τόμου της Αποθήκης·
καί πιθανόν ότι την ιδίαν ταύτην άλιείαν άνέφερεν ό Πλίνιος προ δεκαοκτώ εκατονταετηρίδων. Η Ασία παρέχει
ακόμη τό πλεΐστον ¡μέρος τών φορουμένων έν Ευρώπη
¡μαργαριτών.
Ο καλός ¡μαργαρίτης πρέπει νά ήναι η σφαιροειδής ή
άπιδωτός· τό δέ χρώμα του λευκόν γαλακτώδες, όχι νε
κρόν καί άψυχον, άλλά στιλπνόν καί ζωηρόν, ελεύθερον
πάσης κηλίδος, στέμματος, στίγματος, ή τραχυτητος.
Οί Ινδοί όριως προτιμώσι τους υποκίτρινους, καί τινα έθνη
τους ερυθρούς. ΙΙερίφη¡μός τις λιθογνώμων εκτιμά τούς
¡μαργαρίτας κατά τό βάρος των, ώς επομένως·— ¡μαργα
ρίτης ενός κερατίου (τριών σιταρίων καί ενός πέριπτου)
αξίζει δώδεκα δραχρ/,άς· ό δύο κερατίων τετράκις τόσον
-ό τριών κερατίων έννεάκις τόσον, καί ούτω καθεξής κατά
τετραγωνικήν αναλογίαν, τού αριθμού τών κερατίων ποΧυπλασιαζοριένου έφ’ εαυτού, καί τού παραγομένου έπί δώ
δεκα δραχμών· π. χ. ¡μαργαρίτης δέκα κερατίων αξίζει
χίλία; διακοσίας δραχριάς· διότι 10 πολυπλασιαζόυ,ενον
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έπί 10 παράγει 100· καί 100 έπί 12 φέρει 1200. Αλλ’
ή έκτίμησις τών ¡μαργαριτών κατά τούς αρχαίους χρόνους
άπείρως ύπερέβαινε τήν έκτίριησιν ταύτην καί τήν ση'μερον δέ [μαργαρίτης κάλλιστος ήθελεν έκτιρεηθήν έπ’ άλλη
βάσει παρά τη τού βάρους αυτού.
Έ π ισ υ ν ά π το μ ε ν εις το παρόν άρθρον κατάλογον εξαίσιων τινώ ν
¡μαργαριτών μνημονευόμενω ν εις παλαιούς συγγραφείς, κ α ι ενός
ή δύο νεω τέρω ν.
Π ρώ τον, οί πολυθρύλλητοι μ α ρ γ α ρ ϊτα ι τη ς Κ λεοπάτρας, έξ
ώ ν ενα κατε'πιεν ή περιβόητος εκείνη βασίλισσα είς οξος διαλελυμένον, τόν 8’ άλλον, διασω θέντα έκ παρομοίας τ ύ χ η ς, εδ ιχ ο τό μ η σαν διά νά κ ά μ ω σ ιν ενώ τια τού εν τώ Πανθε'ιρ αγά λμ ατος τή ς
’Α φροδίτης.
Ό ’Ιούλιος Κ αΐσαρ έχάρισεν είς τήν Σ ερ β ιλ ία ν μ α ρ γα ρ ίτη ν εκτιμώ μενον έξ εκα τομμύρια στα τη ροιν,ή σχεδόν 1,500,000 δραχμώ ν.
Α π ιδ ω τό ς μ α ρ γα ρ ίτη ς εκ Π α ν α μ α εδωρήΟη είς τόν Φ ίλ ιπ π ο ν

Β'.

τ η ς 'Ισ π α ν ία ς εν ετει 1579, ισομεγέθης μέ ώόν περιστερά ς,
έκτιμώ μ ενος δέ 120,000 δρ α χμ ώ ν.
'Ο μ α ρ γα ρ ίτη ς τού Σ ά χ τή ς Π ερσίας, δ δειχθείς είς τόν Τ α υ έρνιον έν ετει 1633, Ιξ ε τιμ δ το 32,000 Τ ο μ ά ν ια , ισοδύναμα κ α τ’ ε κ ε ί
νην τή ν εποχή ν μ έ δις τόσας λίτρ α ς στερλίνας.

Ό

μ αργαρίτης

ουτος νο μ ίζετα ι οτι ευρίσκετο είς τά ς χεΐρα ς τού π ρ ώ ην βασιλέως
τή ς Π ερ σίας, Φ α τ έ χ Ά λ ή Σ ά χ .
Μ α ρ γαρ ίτης δωρηθείς υπό τή ς Β ενετικής δημοκ ρ ατίας είς Σ ο λ ιμ ά ν , τόν αύτοκράτορα τώ ν Τ ούρκω ν, έξετιματο «ο,ουοοραχιμώ ν.
Ό μ έγας μ α ρ γα ρ ίτη ς δ έ π ί τού σ τέμ μ α το ς τού αύτοκράτορος
'Ροδόλφου Β '. έζύγιζε 30 κεράτια.
'Ο Π ά π α ς Λέων Γ . ήγόρασε μ αρ γαρ ίτην π α ρ ά λιθοκόλλητου
τή ς Β ενετίας διά 120,000 δρ αχμ ώ ν.
Δ έσποινα τις έν Μ α δρίτω τό 1005 Ιφόρεσεν ’Α μερικανόν μ α ρ 
γ α ρ ίτη ν , τή ς αξίας 31,000 δουκάτων.
Μ έγας μ α ρ γα ρ ίτη ς άπό τήν Ί α ύ α ν , κατεσκευασμένος π ερ ιερ γ ό τα τ α , Ιδ είχθ η προ ολίγω ν ετώ ν είς τή ν Μ αδράς.

Π αρίστανε

σειρήνα, διευθετούσαν τή ν κόμην της· τό σώ μ α ήτον έ σ χ η μ α τ ισμένον άπό τόν μ α ρ γα ρ ίτη ν , δ'στις ήτο μάκρος ωοειδής, καί ωραίου
καθαρού λευκού χρώ ματος" ή κεφαλή κ α ί οί βράχώ νες ήσαν έκ
λευκής μ ίλ του, τά δέ κ ά τω μ έρ η , τόν ίχθύν άποτελούντα, έκ π ρ ά 
σινης μ ίλτου.

Τ ό ολον ήτον άρ ισ τα γεγλυ μ μ ένο ν, έ π ί δέ τής

ζώνης ήσαν Α α τιν ικ α ί τινες λέξεις, δηλούσ αι— « Π λανώ σιν αίδψ εις
κ α ί τ ά ά σ μ α τα τή ς σειρήνος.»
Ό

περικαλλέσ τα τος άπό τούς έγνωσμένους μ αρ γαρ ίτα ς εΰρί-

σκεται είς τό έν Μ όσ χα Μουσεΐον τού Ζ ω σιμα· ζυγίζει σχεδόν 2*
κ ερ ά τια - είνα ι τέλ εια σφαιροειδής, καί τόσον έξαισίας σ τιλ π νό τητος, ώστε κ ατά πριότην δψιν φ α ίνετα ι διαφανής.

Ή γοράσ θη

δέ υπό τώ ν Ζ ω σιμάδω ν έν Αιβόρνω π α ρ ά π λοιάρχου τινός έκ τώ ν
’Α νατολικώ ν ’Ινδιώ ν.

ΤΩΝ

ΩΦΕΛΙΜ ΩΝ

ΓΝΩΣΕΩΝ.

69

Μάϊος

'Ο λ α μ π ρ ός οδτος μ αρ γαρ ίτης, οστις ώνο-

μάσθη προσκυνητής, P elleg rin r, είνα ι £ν τώ ν κ ειμηλίω ν όσα έλκύουσιν είς Μ όσχαν τούς π ερ ιη γ η τά ς.
Ο Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Σ είναι ή καλλίσ τη σω μασκία· συνείθισε νά π ερ ιπ α τή ς μα κ ρ ότα τα . Ό άνθρωπος κ α υ χα τα ι οτι καθυπόταξε τόν
'ίππον· άλλ’ άμ φ ιβά λλ ω αν έκ τή ς χρήσεω ς τού ζώου αυτού έκέρδησε μάλλον π α ρ ’ όσον άπώ λεσε. Τ ίπ ο τ ε άλλο δέν συνέτεινε
τοσοΰτον είς τόν έξευτελισμόν τού ανθρωπίνου γένους. 'Ο α ύ τόχθω ν Α μ ερ ικ ανός οδεύει τόσον μακράν είς μ ίαν ήμέραν π εζό ς,
οσον δ ήσθενημένος Ε υρ ω π α ίος έφ ιπ π ος.
Μικρός π ερ ίπ α το ς
ή μ ισ εία ς ώρας τό π ρ ω ί, δταν σηκωθή τις, είναι ώ φ ελιμώ τατος.
Α π οτινά σ σ ει τόν ύπνον, καί έπιφ έρ ει άλλα καλά ά π οτελέσμ α τα
είς τήν ζω ικήν οικονομίαν.

εκ τοιούτων πηγών άκριβή τινά είδησιν. Προσέτι, ή
λέξις λ ο ι μ ό ς ε’φηρμόζετο πρότερον πολύ μάλλον
I. ’Α ρ χή καί Πρόοδος τώ ν Ε υλ ο γιώ ν—
άπροσδιορίστως καί γενικώς παρά τήν σήμερον, και
Εισαγωγή τού ’Ενοφθαλμισμού.
σχεόόν πάσα φθοροποιά ε’πιδημική νόσος ε’λάμβανε
Ε τ ΛΟΓΙΑΣ όνομάζδμ εν, κατ' ευφημισμόν, τά λοιμού δ η
τ' όνομα τούτο· δθεν, μεταγλωττίζοντες τούς Ά ραβιέξανθήματα τών παιδιών, ώς οί άρχαΓοι ώνόμαζον Ί ε
στί συγγράψαντας περί τής ύποθέσεως ταύτης, ε’κάλουν
ραν Νόσον τήν ε’πιληψίαν, καί ώς οί Τούρκοι τήν σή τάς Ευλογίας λοιμόν, καί δύο νόσοι πάντη διάφοροι
μερον όνομάζουσι τήν πανωλη Μουμπαρέκ, τουτίστιν, συνεχέοντο υπό τόν αυτόν όρον. ’Ολίγη άμφιβολία
Ευλογημένην. Τινες ετυμολόγησαν τήν λέξιν Εύλο- υπάρχει ότι τινές άπό τούς πυρώδεις λοιμούς, οίτινες
γίαι ή Ευλογιάν άπό τό φλογία ή ε’κφλογία, άλλά διά τόσον συνεχώς ε’μάστιζον τήν Γαλλίαν, ήσαν προσβοτήν άγνοιαν τής γλώσσης, ώς παρατηρεί ό Κοραής.
λαί τών Ευλογιών, καί Ιχομεν λόγους νά πιστεύσωμεν
Πόθεν Ιλαβεν άρχήν ή νόσος αυτή, μένει άδηλον. οτι τό νόσημα καί συνεχώς ε’πανήρχετο, καί πλείστους
Τινες θέλουν οτι είναι ή αύτή με τήν Αιγυπτιακήν έφθειρε. Περί νεωτίρων ε’ποχών έχομεν αύθεντικωπληγήν “ τών ελκών καί φλυκτίδων,” ή, κατά τήν νεω· τέρας ειδήσεις. Έλογαριάσθη δτι τό εν δέκατον τέ
τέραν μετάφρασιν, μέ τήν καύσιν τήν άναδίδουσαν ελ ταρτον έκ τών γεννωμένων άπέθνησκεν άπό τάς Ευλο
κώδη εξανθήματα, ώς καί μέ πολλάς τών είς Ε λλη νι γίας, καί δτι τό πέμπτον ή εκτον τών όσοι έπασχον
κά καί 'Ρωμαϊκά συγγράμματα περιγραφομένων νόσων άπό τήν νόσον άπωλλύοντο. Ό κατά μέσον όρον άριθάλλοι κρίνουσι φαντασιώδεις τάς άναλογίας ταύτας. μός τών ε’κ τής Ευλογίας θανάτων άπό τού 1667 μέχρι
Κατά τήν γνώμην τού Du Halde καί άλλων, ή Ευλο τού 1722 ήτο πρός ολον τόν άριθμόν τών θανάτων ώς
γία ε’γνωρίζλτο είς τήν Κίναν 1200 έτη προ τής Χρι 72 είς 1000, άπό δέ τού 1731 μέχρι τού 1772 ούς 89
στιανικής ε’ποχής, Οπό τό όνομα Τ α ι—τόβ, ήτοι “ Φάρ- είς 1000.
μακον ε’κ τού μητρικού στήθους.” Ε ίς τήν Ίνδοστάν,
Τού περί ου ό λόγος νοσήματος ήσαν μάλιστα θ α 
ωσαύτως, υπάρχει ε’ξ άμνημονεύτων χρόνων, κατά τήν νατηφόροι αί είς άπολιτίστους κοινωνίας ε’πιδημικαί
διαβεβαιωσιν τών Βραχμάνων, οίτινες λέγουν δτι ή είσβολαί. Ή πρωτεύουσα τήςΘιβετίαςέμεινε τρεις ενι
θ-ρησκευτική βίβλος Βεδάς περιέχει δέησιν άποτεινο- αυτούς έρημος μετά τοιαύτην επιδημίαν, καί ολόκληρα
μένην είς τήν προστάτιδα θεάν τών Ευλογιών. "Οθεν έθνη έν ’Αμερική έξεκληρίσθησαν ύπό τής νόσου ταύ
όμως καί άν ε’πήγασεν ή νόσος, πρώτην άναντίρρητον της. Έ ν 'Ρωσσία λέγεται δτι δύο εκατομμύρια άπέείδησιν περί τής ύπάρξεως αυτής έχομεν ότι έξερράγη θανον άπό τάς Ευλογίας είς εν έτος. Κατά τόν λο
μεταξύ τών ’Αράβων, κατ’ άρχάς τής έβδομης έκατον- γαριασμόν τού ιατρού Λεττσόμ, 200,000 έπιπτον ετη
ταετηρίδος. Ή ε’ποχή αΰτη (622), καθ’ ήν ό Μωά σίους θύματα αυτής έν Ευρώπη, κατά δέ τόν Βερμουίλμεθ, έπι κεφαλής ε’νθουσιώδους στρατού, έξώρμησεν είς λην 15,000,000 άνθρώπων έχάθησαν τοιουτοτρόπως
κατακτήσεις, τά μέγιστα έβοήθει τήν δια σποράν τού είς είκοσιπέντε ενιαυτούς. ΤΗτο δ’ ή νόσος ε’πίσης
νοσήματος. Ε ίς τριάκοντα έτη αυτός καί οί οπαδοί φθοροποιά είς τόν άρκτικόν πόλον καί είς τόν ισημε
του καθυπίταξαν τήν Συρίαν, Αίγυπτον, καί Περσίαν, ρινόν επειδή τό 1707 άφήρπασε περί τάς 16,000 άν
καί διεδωκαν τό μόλυσμα είς όλας τάς χώρας ταύτας. θρώπων έν ’Ισλανδία, τό δέ 1733 σχεδόν ήρήμωσε τήν
I οσον δε ταχέως ε’γίνετο ή διάδοσις αΰτη καθ' όλην Γροιλλανδίαν.
την Μωαμεθανικήν αυτοκρατορίαν, ώστε οί Σαρακηνοί
Πρός θεραπείαν τόσον βαρείας νόσου έγιναν κατά
ιατροί ε’ζητουν τήν θεραπείαν τού πάθους ε’πί τη θεω καιρούς πολυάριθμοι προτάσεις· άλλά ταύτας δέν είναι
ρία, οτι προηρχετο άπό φυσικήν μεταβολήν είς τήν συ- τού σκοπού ημών νά άναφέρωμεν· παρατηρούμεν μόνον
στασιν τού άνθρωπίνου σώματος. Ε ίς τήν Ευρώπην δτι τά πλεΐστα έκ τών σχεδίων, δσα έβάλλοντο είς ένέρεςηπλωθη κατά τήν όγδόην εκατονταετηρίδα, μετά τήν γειαν, ήσαν γεννήματα ’Αράβων ιατρών μέχρι τής δεκατακτησιν τής 'Ισπανίας καί Σικελίας- τό 731, τά κάτης έβδομης έκατονταετηρίδος, καθ’ ήν έποχήν ό
Πυρηναία διαβάντες οί Σαρακηνοί, κατέδραμον τήν "Αγγλος ιατρός Συδενχάμ, περιγράψας τήν άσθένειαν
1 αλλιαν καί άπεκρούσθησαν μέν υπό τού Καρόλου Μαρ- μετ’ άκριβείας σχεδόν άνυπερβλήτου, καί διακρίνας
τελου έμπροσθεν τών τειχών τού Τυρωνίου (Tours), αύτήν άπό τήν έρυθρίτιν, μεθ’ ής πρότερον συνεχέετο,
αφηκαν ομως όπισθεν αυτών τό μίασμα τών Ευλογιών κατέθεσεν άρχάς- θεραπείας, έπιστηριζομένας είς τόν
-και τής έρυθρίτιδος (κόκκινης). Ε ίς τήν ’Αμερικήν όρθόν λόγου καί είς άκριβή παρατήρησιν.— Μεταβαίμετεκόμισαν τήν νόσον οί οπαδοί τού Κολομβου.
νομεν τώρα είς τά περί τού έν ο φ θ α λ μ ι σ μ ο ϋ , ή
Δυσκολον είναι νά κρίνη τις πόσην φθοράν ε’πέφερον έμβολιάσματος.
τοπαλαι αι Ευλογίαω 'Η άσάφεια τών άρχαίων ια 
Οί ΣΓναι φαίνεται δτι πρό εκατονταετηρίδων “ σπείτρικών υπομνημάτων, καί ή μίξις αυτών μέ μοναστι ρουσι τάς Εύλογίας,” ώς καλείται ϋπ’ αύτών τό ένοκούς μυθους καί θαύματα, δέν συγχωρούσι νά λάβωμεν φθαλμίζειν καί οί Βραχμάνες ώσαύτως πρό πολλοί
ένοφθαλμίζουσι, συνοδεύοντες τήν πράξιν μέ σεμνά ς
δεήσεις, άποτεινομένας είς τήν θεάν τών Ευλογιών
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΪ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΩΝ.'
m
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Μάιος,

Οί Κιρκασσοί καί Γεωργιανοί καλοΰσι το ένοφθαλχό- ό ε’νοφθαλμισμός ολίγον είσεχώρησεν, οί εκ τών Εύλοζειν “ άγοράζίΐν τάς Ευλογίας,” καί κάρινουσι μικρόν γιών θάνατοι ήσαν όλιγωτεροι παρ’ είς τάς χωράς, όπου
τι χάρισμα έξ οπωρών εις τό υποκείμενον, άφ’ ου λαμ- είχεν είσαχθήν ε’λευθεριώτερον. Τό άποτέλεσμα τοΰτο
βάνουσι τήν ύλην. Ε ίς την Τουρκίαν φαίνεται ότι ήδύνατο νά ε’μποδισθη μόνον δΓ ενός τών εφεξής δύο,
αρκετούς αιώνας ε’πεκράτει ό ενοφθαλμισμός' η δ’ Ευ είτε διά καθολικού ενοφθαλμισμού, είτε, όπου ό ενο
ρώπη έλαβε τάς περί αύτοΰ ειδήσεις ε’κ τής Κωνσταν φθαλμισμός ε’νηργεΐτο ε’ν μέρει, διά τής παντελούς άποτινουπόλεως κατά το 1703, καί άκριβέστερον τδ 1717, κλείσεως τών ΰποβαλλομένων είς τήν ε’ργασίαν. Ά λλ’
οπότε ή περιβόητος Ά γ γ λ ίς, Δέσποινα Μαρία Ούόρτ- άμφότερα ταΰτα ήσαν δυσκατόρθωτα.
“Επεται ή συνέχεια.
λεια Μονταγοΰ, ήτις είχε συνοδεύσει τον σύζυγον αυ
τής, πρέσβυν τότε παρά τη Ό3·ωμανικη αύλη, ειλκυσε
1ΙΕΡΙ Τ Ω Ν Β Α Σ Α Ν Ω Ν Τ Η Σ Ε Ν Ο Χ Ο Τ
γενικήν προσοχήν εις τό ένοφθαλριίζειν ε’ν μια των
Σ ϊΝ Ε ΙΔ Η Σ Ε Ω Σ .
επιστολών της. Τ ά ίδιά της τέκνα ε’νωφθαλράσθησαν,
καί τινες των ε’γγόνων του βασιλέως· κατά συνέπειαν Τ ω ν αδίκων καί άσεβών τήν κατάστασιν παραβάλλει
ή πραξις έγινε του συρμοϋ, καί προώδευσε μεταξύ των ό προφήτης Ή σαΐας μέ τον κλυδωνισμόν τής θαλάσ
εύγενών τής ’Αγγλίας. Ά λλά μετ’ ολίγον διωργανί- σης, ήτις ούδέποτε άναπαύεται. Ή σύγκρισις αυτη
σθη σφοδρά κατ’ αυτής άντίστασις ε’κ μέρους πολλών είναι αληθινή εξίσου καί ωραία. Ε ίς τινας καιρούς,
ιατρών καί τινων θεολόγων, καί ήθελεν ίσως έγκατα- όπόταν ό άνεμος ούδέ ρυτιδόυη τήν ε’πιφάνειαν τής θ α 
λειφθήν δλως διόλου, άν δεν έφθανον ειδήσεις περί τής λάσσης, φρονεί ό ε’πιπόλαιος παρατηρητής ότι κοιμά
θαυμαστής επιτυχίας της μεταξύ τών Ινδών τής Νο ται καί ήρεμεΓ εντελώς ε’πί τής έαυτής κοίτης· άλλά
τίου ’Αμερικής καί τών κατοίκων τής Νοτίου Καρολί- δεν είναι ουτω' διότι άφοΰ τις παρατηρήση πλέον προσνης. Ή δημοσία ύπόληψις ε’στερεώθη επομένως υπέρ εκτικώς, πάντοτε διακρίνει μικράν τινα κίνησιν. Ά λ 
του ε’νοφ3·αλμισμοΰ, καί νοσοκομείου έσυστήθη διά νά λά πόσον σπανίως φ α ί ν ε τ α ι κάν εντελώς ηρεμού
χορηγη καί είς τάς πενεστέρας του λαου κλάσεις τό είς σα. Ή ε’λαφροτάτη αύρα άρκεΓ νά διαταράξη τήν ε’πιφάνειάν της- όπόταν δ’ ό άνεμος πνεύση μετα σφοδροτάς πλούσιας μέχρι τοΰδε περιωρισμένον άγαμόν.
Ε ίς τήν Γαλλίαν ό ενοφθαλμισμός άπήντησε μ εγί- τητος, πόσον ταχέως καταντα μανιώδης, άφρίζουσα
στην εναντιότητα. Άφοΰ πολλούς χρόνους άντεστά- καί βρυχωμένη, καί προσβάλλουσα κατά τής άκτής τά
θησαν κατ’ αύτοΰ οί ιατροί καί ό κλήρος, είσήχθη έν υψηλά καί πολύφλοισβα κύματα, ρίπτουσα έξω καταμέρει τό 1755, καί αί οίκογένειαι του Δουκός τής Αύ- πάτημα καί πηλόν.
Θεώρησε τον άδικον. Κάποτε φαίνεται καί αύτός
ρηλίας καί άλλων εύγενών ε’νωφθαλράσθησαν. Ά λλ’
ε’πειδή τό 1763 ε’μάστισε τούς Παρισίους όλεθριωτάτη εν ηρεμία, ώς ό ωκεανός. Ή συνείδησις αύτοΰ σιγα
ε’πιδημία τών Ευλογιών, ή κυβέρνησις, πιστεύουσα ότι μέν, άλλά δεν είναι πάντη άτάραχος. Υ πάρχει άνηό ενοφθαλμισμός είχεν ε’πιφέρει τήν ε’ξάπλωσιν τής νό συχία τις ε’ν αύτώ, άόρατος είς τό άπρόσεκτον όμμα,
σου, 'άπηγόρευσε τήν πράξιν αύτοΰ. . ’Ευ Άνοβέρα, ίσως δέ καί είς παν όμμα- διότι πώς δύναται οφθαλ
Σβεκία, καί Δανία ύπέμεινε πολύν χρόνον τήν άντί- μός άνθρώπινος νά διακρίνη τά έν τη άνθρωπίνη καρστασιν τοΰ πλήθους, ε’ν δέ Προυσσία καί Γερμανία δία ; Ά λλά μόλις τό πνεύμα τοΰ Θεού κινείται επί τής
εκαμνε βραδειαν πρόοδον. Ή Αίκατερίνα, διά νά ψυχής τοΰ ε’νόχου, ώς ό άνεμος φυσα επί τοΰ προσώπου
δώση παράδειγμα είς τούς υπηκόους της, ε’νωφθάλμισε τής άβύσσου, καί τά πάντα συνταράσσονται. Ή συντό ίδιόν τηςτέκνον, καί ή πράξις κατά συνέπειαν τα  είδησις έξυπνεΓ κράζει μέ φωνήν αύστηράν προφέρει
χέως ε’ξηπλώθη είς τήν ΊΡωσσίκν άλλ’ ε’πειδή δεν δεινάς κατηγορίας· τύπτει, καί αί πληγαί αύτής όιαάπεχωρίζοντο οί ε’νωφθαλμισμένοι με την άνήκουσαν περνώσιν είς τά ενδόμυχα τής ψυχής. Φοβερωτέρα
προσοχήν, αί Εύλογίαι ηύξησαν, καί λέγεται δτι προ είναι ή μαρτυρία καί αί κατηγορίαι τής συνειδήσεως
τοΰ βουπυεμβολισμοΰ ίβατσιναρίσματος) εν τέκνον είς παρ’ άναρίθμητοι λεγεώνες εχθρών. Α π ' άλλους ε’χθρούς δύναταί τις νά φύγη· άλλά πού πορευθείς ό ένο
τά έπτά εθνησκεν άπό τήν τρομεράν ταύτην νόσον.
Άναμφισβητήτως ή ε’νωφθαλμισμένη Εύλογία είναι χος ε’μπορεΓ νά εύρη άνάπαυσιν άπό τάς ε’πιπλήξεις
πολύ μετριωτέρα τής φυσικής· άληθεύει δέ καί ότι ή καί τά κέντρα τής ιδίας αύτοΰ συνειδήσεως ; Ό καιρός
φυσική Ευλογία σπανίως προσβάλλει τούς ένοφθαλμι- ή τό γήρας κατασιγάζει αύτήν, ή άμβλύνει τό κέντρου
σθέντας. Άλλ* ούχ ήττον αληθεύει ότι ή ε’νωφθαλ- της ; ’’Ο χι' «ξ εναντίας ή παρακμή τών φυσικών δυ
μισμένη Εύλογία είναι τόσον κολλητική, οσον ή ε’κ φύ- νάμεων, ή προσβολή νόσου, καί ή προσίγγισις τοΰ θ α 
σεως- καί κατά συνέπειαν, διά τής ε’ξαπλώσεως τοΰ νάτου, καθιστώσι τήν φωνήν τής συνειδήσεως τρανωε’νοφθαλμισμοΰ, ηύξανεν ό άριθμός τών κέντρων ή τέραν καί ε’νεργητικωτέραν παρά ποτέ.
Βιωτική τις συμφορά πολλάκις διαταράσσει τήν ψυ
ε σ τ ι ώ ν τοΰ μιάσματος, καί ή νόσος διεδίδετο είς
εύρυχωροτέραν ε’πιφάνειαν· δθεν διά τοΰ ε'νοφθαλμι- χήν τοΰ πονηρού άνθρώπου. Ή μνήμη συνάγει έμπρο
σμοΰ ε’ξησφαλίζοντο μέν άτομα, άλλ’ ή κοινωνία ε’ν γέ. σθεν αύτοΰ τάς φοβεράς εικόνας εγκλημάτων προ πολλοΰ
νει έπασχεν. Ε ίς τήν Σβεκίαν καί 'Ισπανίαν, όπου ήδη λησμονημένων καί άμετανοήτων, καί ή πρότερον
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ανήκουστος σχεδόν συνείδησις ε’νηχει τώρα είς τά ώτία |
του, προαναγγίλλουσα μέλλ.ουσαν κρίσιν καί άνταπόδοσιν.
Δαιρόμενον τό πέλαγος καί συνωθούμενον ύπό τής
μανιώδους άνεμοταραχής, ρίπτει έξω πηλόν καί άκαθαρσίαν. Ω σαύτω ς'ή'συνείδησις τοΰ ε’νόχου, όταν
κινηθη ύπό τοΰ Πνεύματος τοΰ Θεού, συσσωρεύει έμ
προσθεν τοΰ νοός τά ε’γκλήματα καί τούς μολυσμούς
τής καρδίας καί τής ζωής. Ό πηλός καί ή άκαθαρσία τής θαλάσσης έκειντο επί τοΰ βάθους καί ήσαν
άόρατα, έωσοΰ ή άνεμοταραχή έφερεν αύτά είς τό φώς.
Παρομοίως αί άμαρτίαι μένουσι κεκρυμμέναι, καί ίσως
λησμονημέναι, έωσοΰ στείλη ό Θεός τό άγιόν του Πνεύμα
νά συγκίνηση δλην τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου. Τότε
ενθυμείται τάς λησμονημένας αμαρτίας του, καί τα
ράσσεται. Αί άνομίαι του βάλλονται έμπροσθεν αύτοΰ,
καί τά κρύφιά του άμαρτήματα προβαίνουσιν είς τό φώς.
Άλλα ψυχή ουτω πάσχουσα, δένέχει πού νά κατα
φυγή ; Δεν είναι τρόπος νά ε’λαφρωθη; Μάλιστα· ό
παντοδύναμος Σωτήρ τοΰ κόσμου λέγει, “ Δεύτε πρός
με πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κάγώ άναπαυσω υμάς.” ΠροσκαλεΓ ά π α ν τ α ς άνεξαιρέτως,
όσον βαρύ καί άν ήναι τό φορτί’ον των, όσον δεινά καί
άν ήναι τά ε’γκλήματά των. Σαΰλ.ος ό Ταρσεύς, ό
πρώτος τών άμαρτωλών, ό φονικών διωγμών ένοχος, καί
Μαρία ή Μαγδαληνή, ήτις είχεν έπτά δαιμόνια, τελώναι καί πόρναι, προσήλθον είς αύτόν, καί ευρον άνάπαυσιν. . Ά π α ν τα ς ύπεδέχθη άνευ διακρίσεως, καί
με ίσην προθυμίαν, ε’ξαλείφων τάς παρανομίας των,
και λέγων πρός αυτούς, Θ α ρ σ ε Γ τ ε · αί άμαρτίαι
σας είναι συγκεχωρημέναι! Ό ληστής, όδυνώμενος ε’πί
τοΰ σταυρόν, και όμολογών ότι έπασχε δικαίως, είπε,
Μνήσθητί μου, Κύριε, κτλ· καί πάραυτα έλαβεν άφεσιν άμαρτιών καί ύπόσχεσιν αιωνίου άναπαύσεως ε’ν
τω παραδεισω. Ό Χριστός μόνον ε’μπορεΓ νά δώση
άναπαυσιν είς τον έντρομον άμαρτωλόν, λέγων είς τήν
τεταραγμένην ψυχήν του, ώς είς τήν τρικυμιώδη θ ά 
λασσαν, Σ ι ω π ά , πεφίμωσο !
Η ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΝΑΥΜΑΧΙΑ.
• Απόσπασμα έχ της τραγωδίας του Αισχύλον
Οί ΙΙέρσαι.]
Ατοσσα, Χορός, Άγ γ ε λ ο ς .

Ατοσσα.
Λοιπόν οί 6εοΙ σώζουσι τήν πόλιν της Παλλάδος;
»/

Αγγελος.
Ναι, σώζεται απόρθητος υπο άνδρων δμάδος·
1ά θερμά στηθη των άνδρων στερεός προμάχων είναι.

Ατοσσα.
Είπε μοι πόθεν ήρχισαν της μάχης αί όδυναι·
Τών ’Αθηναίων ώρμησαν τό πρώτον αί τριήρεις,
Η δ υίός μου πρός τάς ναϋς τάς τόσας, θάρρους πλήρης;
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Αγγελος.,
Ώ δέσποινα, τον όλεθρόν αυτών μας τών πολέμων
Κατέσκηψεν επιφανείς ανόσιός τις δαίμων
Εκ του Ελληνικού στρατού άνήρ τις Αθηναίος
Έλθύν αυτά ενώπιον λαλεΐ τοΰ βασιλέως· —
« Βασιλεύ! άμα τής νυκτός’ή εβενόχρους πτέρυξ
Είς τών βουνών τάς κορυφάς έπιχυθή τάς πέριξ,
Οί “Ελληνες σέν μένουσι· τά ταχυπόρα πλοία
Τήν στρατιάν θά σώσωσιν αυτών εν ευκολία’
Και άλλος άλλοσε φυγών διά δρασμου κρύφιου,
Διατηρεί γαλήνιον τό φώς τού λοιπού βίου.»
Είς του άνδρός τήν δολεράν ψυχήν μή ευ,βατεύσας,
Αλλ’ ουτε της Νεμέσεως τήν στάθμην άνιχνευσας,
Είς τούς ναυάρχους προ'σταγμα δ άναξ ευθύς λέγει-—
«Άμα τού Φοίβου ή λαμπάς παύση τήν γην νά φλέγη,
Καί τούς αιθέρας τής νυκτός δ πέπλος αμαύρωση,
Άπασ’ αί ναΰς είς τρεις σειράς ευθείας νά ταχθώσι·
Καί άλλαι μέν περάσματα καί έκπλους άς φυλάττουν,
Αλλαι δέ τήν τού Αίαντος πατρίδ’ άς άποφράττουνΤρεμετε, άν οί “Ελληνες τήν νύκτα δραπετεύσουν,
Και τον κοινόν τιον όλεθρον νά φύγουν επισπεύσουν
Αί κεφαλαί σας, μάθετε, θενά πληρώσουν τοΰτο.»
Ό βασιλεύς είς εξαψιν θυμού έλάλει ουτω·
Τάς αποφάσεις τών θεών νά μάθη δέν ήγρύπνει·
“Εκαστος τότε μέ ψυχήν πειθήνιον έδείπνει·
Ο ναύτης περί τον σκαλμόν Ιφήρμοττε τήν κώπην
"Οτ’ εόυσεν δ ήλιος, κα\ της νυκτδς κατοττιν
Τδ σκοτος επεχυνετο, τας τάξεις το>ν οΐ πάντε;
Προθυμως κατελάμβανον τά ττλοϊα άναβάντες·
Οι ναύαρχοι προστάττουσι τον πλουν των έπομενως,
Kat πλέουν οπού έκαστος εστάλη ώρισμένος·
Και ουτω οιαπλέοντες τδ παν περιζωνύουν,
Και τον ναυάτην ομιλον παντοθεν περικλείουν
Η νυξ εχώρει* δ στρατδς εσίγα των Ελλήνων
Κρυπτή οέν ήτοιμάζετο φυγη τις υπ’ εκείνων
Αλλ άμα ή ^οδδστεπτος Ήώς, ώς νεα κόρη,
Επεχυσε τδ λυκαυγές επι τά πέριξ όρη,
Και μέλος έναρμόνιον τά ώτά αας ποοσβάλλει*
Τδν ορθιον μελωδικώς παιανα άντελάλει
Τής Σαλαμίνος ή ’Ηχώ. Οί Πέρσαι τήν άπάτην
Γνο^ρίσαντες έρβίφθησαν είς λύπην βαρυτάτην
Ό πρωινός παιάν φυγήν Έλλήνοιν δέν μηνύει,
Άλλά της μάχης ανοικτόν τό στάδιον δεικνύει’
Ή σάλπιγξ ενθουσιασμόν καί θάρβος πέριξ χύνειΤού στρατιώτου τήν ψυχήν είς δόξαν παροτρύνει·
Τό κύμ· άπό κελεύσματος μυρίαι κώπαι σχίζουν,
Κ υπ’ οψιν μας αί πασαί των τριήρεις αρμενίζουν
Τό χέρας των τό δεξιοί εύτάχτως προηγείτο,
Καί πας δ στύλο; ύστερον κατόπιν έκινείτο,
Άμοιβαδόν έχΰνοντο είς τούς αέρας ήχοι,
Και ταύτα έκαστος ήμων άκούων ανησυχεί·—
Αλλ ώ παϊδεξ λαμπρών καί ενδόξων προγόνων
Είς τήν πάλην καθείς άς προβαίνη !
Τήν πατρίδ’ άνυψούτε είς τής δόξης τόν θρόνοχ!
Από σας τήν ζωήν πας προσμένει·
Τούς ναούς τών θεών τών πατρώων λυτρούτε!
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Μάίος,

Καί έν Ευρώπη καί έν Αμερική εΰρίσκονται πολλοί
τήν σήμερον, οπαδοί γνήσιοι τοϋ Αρχοντος της ειρήνης,
άνδρες φιλήσυχοι καί είρηνοποιοί, οιτινες προτείνουσι τήν
Α υτά χ ’ οί σ τρ β τιώ τα ί μ α ς ί ώ Π ίρ β ίο ο ; γλώ σβης
Ά τπ^ντω ν, καί μ ιτ ά ψ υχή? ίρ α ο ϋ ν ένθουσιώβης'
άξιόλογον έρώτησιν, Πάντοτε θέλει καταβιβρώσκειν ή
Κ α ι ναϋς τό χαλκοϋν έμβολον νεώς τίνος προσβάλλει·
ρομφαία; Τά λογικά πλάσματα τοϋ Τψίστου δεν έμΈ χ τω ν Ε λ λ ή ν ω ν συριπλοχή ¿γείρεται ¡χεγάλη·
ποροΰν άλλως πως νά τελειόνωσι τάς διαφοράς των είμή
Ναϋς τις τ ά χόρυαβα νεώς Φ οινίσ οη ς άτεοθραυει,
ώς άγρια θηρία ; Χάριν της άνοσίου φιλοδοξίας ολίγων
Κ α ί άλλη ά λ λ η ; έχθρ ιχης τριηρους στέρνα ψ αύει.
τινών, πρέπει νά έξακολουθώσι τά σκληρά έθιμα τοϋ πο
Κ αί πρώ τον ιχέν τοίί Π ερσιχοϋ στρατού τά βεϋυ.’ άντεΐχελέμου ; Είναι άράγε αναπόφευκτος ή άνάγκη τοϋ νά γυΆ λ λ ’ δτε π ά ν τ α ς το στενόν παράλιον συνείχε,
μνάζωνται χιλιάδες καί μυριάδες τών πλέον ευρώστων
Κ αί πρός άλλήλους αρω γή τ α χ ε ία ήδυνάτει,
Κ αταστροφή αυτόματος τω ν πλοίω ν επεχράτει·
νέων εις τάς πολεμικάς τέχνας, καί νά καθοπλίζωνται με
Τ ά σχάφη συγχρουόμενα ύφ ’ ¿αυτών έθλωντο·
πυρ καί θειον, καί μόλυβδον καί στίλβοντα χάλυβα, πρός
Α ί νήες αί Έ λ λ η ν ιχ α ί εντέχνω ς Ιξω ρ μ ώ ντο,
όλεθρον τών· όμοιων των; Μετά τόσους αιώνας εξολοθρευ
Κ α ί π α ντα χο υ καταστροφήν Ιπ έ φ ε ρ ο ν τ ά σκάφη
τικού πολέμου δεν είναι καιρός ήδη νά έξυπνήση άπό τόν
'Τ π τ ία ζ ο ν μ έ τόν στρατόν, 6ς καί συγχατεστράτα,·
λήθαργον αύτοϋ ό πεπολιτισμένος κόσμος, καί μάλιστα οϊ
Ή θάλασσα ¿κρύπτετο ΰπό τω ν ν α υ α γ ίω ν
Χριστιανοί, καί νά ϊδωσι καί νά καταπαύσωσι τά δεινά
Α ί ύφαλοι κ α ι αί ά κ τα ί Ιπλήθυον μυρίω ν
της μάχης καί της σφαγής ;
Π τ ω μ ά τ ω ν , καί οί βάρβαροι ά τ ά χ τω ς, τρ ομ α λει.^
Αλλά τίνι τρύπιο, ίσως έρωτηθώμεν, έμπορεΐ νά θεραΈ π ι τα ς ναϋς έβόίπτοντο καί εφευγον ταχέω ς·
πευθη τό κακόν τοϋτο; Τί δύναται νά γένη πρός έπίτευΆ π η λ π ισ μ ένο ν στρέφοντες εις τ ά ¿π ίσ ω β ήμ α
Μέ θραύσματα δεέσχιζον κ ω πώ ν τό λευκόν κ ϋ μ α ,
ξιν τοϋ τόσον φιλανθρωπικοΰ σκοποϋ; Ας ένθαρρύνωνται
Κ αί έσκορπιζοντο π αντού ώς άγρα δειλών θύννων.
πανταχου, άποκρινόμεθα, αί τέχναι της ειρήνης. Ας δι"Αντήχουν τ ά π α ρ ά λ ια ολοφυρμόν κ α ί θρήνον,
δάσκωμεν τους νέους νά βδελύσσωνται τό πνεΰμα καί τήν
"Ε ω ς τό σκότος τή ς νυκτός ¿κάλυψε τ ά πάνταπράξιν τοϋ πολέμου καθ’ όλας τάς λεπτομέρειας του. Ας
Ά λ λ ’ όμω ς διηγούμενον τ ά θλιβερά συμβάντα
άφαιρέσωμεν άπ’ αΰτοΰ την ψευδή όοξαν, μεθ ης ρήτορες
‘Η μ έρ α ι δέκα δεν μ ’ άρχουν τό π α ν νά ιστορήσω,
καί ποιηταί τόν περιέβαλον, καί άς φανή γυμνός έμπρο
Κ α ί τοϋ δεινού τό μέγεθος πρός α ί νά παρ ασ τήσ ω .
σθεν τοϋ κόσμου, όποιος είναι, τέρας, καρδίαν έχον στερεαν
Ι ίε ρ ί τοϋ πλήθους τώ ν νεκρών αυτό προσθέτω μ ό νο ν
ώς ό λίθος, σκληράν μάλιστα ώς ή κάτω μυλόπετρα (Ιώβ,
‘Η μ έο α α ία ούδαμοΰ οέν είδε τόσον φόνον.
μά. 24.) τέρας άνθρωποκτόνον καί αίματοχαρές, ούτε νη
X. ΑΝΑ ΣΤΑ ΣΙ ΑΔΗΣ.
πίων, ούτε νέων, ούτε γερόντων φειδόμενον.
ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.
Αράγε δεν ήμττόρουν αί μεταξύ διαφόρων επικρατειών
'ΓΗΝ 2αν Ιανουάριου του τρέχοντος έτους έτέθη έν Λον- έριδες καί διαφοραί νά συμβιβάζωνται δι αϊρετοκρισίας;
,Κνω ό ακρογωνιαίος λίθος του Βασιλικού Χρηματιστηρίου Δεν ήμπόρεε νά διορισθή σύνοδος τών Ευρωπαϊκών έθνών,
υπό του Πριγκιπος Αλβέρτου, συζύγου τής βασίλισσας ήτις νά συζητή καί νά διαλυη όσας ήθελον προκύπτει με
Βικτορίας. Τό οικοδόμημα τοϋτο θέλει γένειν εν από τά ταξύ αύτών άλληλομάγους αντιποιήσεις; Ο τρόπος ούτος
έν Αγγλία μεγαλοπρεπέστερα, μνημεΐον εξαίσιου τέχνης, δεν είναι κατορθωτός ; καί δεν ήθελεν είσθαι πολύ καλήκαί τό κέντρον όπου θέλουν ένεργεΐσθαι αί άξιολογώτεραι τερος παρ’ ό διά τής συγκρουσεως καί της αμοιβαίας
έαποοικαί πράξεις τοϋ Βρετανικού βασιλείου καί τοϋ κόσμου. σφαγής πολυδαπάνων στρατευμάτων;
Λογαριάζεται ότι περί τά έξ εκατομμύρια ανθρώπων
Κατά τήν περίστασιν ταύτην παρευρέθησαν πολλοί τών
επισημότερων εύγενών, καί μεταξύ αύτών ό γηραιός Δούξ άπωλέσθησαν εις τούς πολέμους τοϋ Βοναπάρτου. Ποιος
Ούελλιγκτών, όστις έκαμεν εις τήν ομιλίαν του τάς ακο δέ, φρένας έχων, ήθελεν επιθυμήσει ποτέ δόξαν άποκτηλούθους αξιομνημόνευτους παρατηρήσεις'
Συνηλθομεν θεισαν διά τής θανατώσεως τοσούτου πλήθους, και τής
σήαερον ενταύθα, νά έορτάσωμεν, προβιβάσοιμεν, θλίψεως τοσούτων μητέρων, χηρών, καί ορφανών ;
Μεταβολή πρέπει νά ένεργηθη εις την δημοσίαν ύπόκαί ¿ιαιωνίσωμεν τάς τέχνας τής ειρήνης· ελπίζω
ληψιν
περί τών τεχνών καί τής πράξεως καί τής φυσεως
δε δτι ουδέποτε πλέον επί ζωής μου θέλω ακούσε ιν
τοϋ
πολέμου·
εις κατόρθωσιν δέ τούτου απαιτείται ή συν
εορτασμόν τινα τών τεχνών του πολέμου! Μόλις
δρομή
τοϋ
τύπου
καί τοϋ άμβωνος. Τό καθ ημάς, χαίέξεφώνησε τά λόγια ταΰτα, καί τό παρευρισκομενον πλή
ρομεν
ότι
άνήρ,
όποιος
ό Δούξ Ούελλιγκτών, είς τών με
θος τρανώς καί κατ’ έπανάληψιν άνευφημησε.
γίστων
στρατηγών
τοϋ
παρόντος αΐώνος, όστις πολλαχοϋ
Καί ήμεΐς έξ όλης ψυχής εύχόμεθα μετά τοϋ πρεσβύ
του καί περιβόητου στρατηγοϋ ποτέ πλέον μήτε εις τους ώδήγησε μεγάλα καί νικηφόρα στρατεύματα, έξέφρασε
χρόνους ημών, μήτε εις τους μετά ταΰτα, νά μην άκου- τήν ελπίδα ότι ουδέποτε πλέον θέλει άκούσειν εορτασμόν
σθή εξόανησις ή εορτασμός τις τών τεχνών τοϋ πολέμου ! τινα τών τεχνών τοϋ πολέμου. Μετά τοϋ πλήθους δέ
Τ ώ ν προγόνων ή χόνις τναν.τοϋ βεβηλοϋτα»·
Ό τω ν όλων άγω ν προ®η|*αίνιι.
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τής ουρανίου στρατιάς κατά την γέννησιν τοϋ Σωτηρος
ήμών ήθέλομεν είπεΐ, Δόξα έν ύψίστοις Θεώ, καί έπί
γης ειρήνη, έν άνθρώποις εύόοκία !

Ο ΦΟΙΝΙΞ.

ί'ΠΑΡΧΟΓΣΙ φυτά τινα ή δένδρα, παρέχοντα είς
τούς κατοίκους τών χωρών δπου γεννώνται την κυΑΙ Ι1ΡΟΙΚΕΣ.
ριωτέραν τροφήν έκ τούτων είναι καί ό φοίνιξ, το
ΕίΣ τούς πρώτους αιώνας τοϋ κόσμου, οι γονείς δέν έδιδον ποθεσίαν εχων τόσον ιδιαιτέραν, ώστε ουδέ μέ τών
προίκα εις τάς κόρας, άλλ’ οί άνδρες, οί μέλλοντες νά νυμ- εύκρατών, ούδέ μέ τών τροπικών κλιμάτων τάς όπώφευθώσιν, έδιδον χαρίσματα εις τούς συγγενείς τής νύμφης, ρας ήθελεν εϊσθαι όρθον νά συγκαταταχθή. Κατέ
καί ταΰτα ώνόμαζον τότε προίκα. Ο ίακώβ ύπηρέτει χει διάμεσόν τινα τόπον, καί πλεονάζει μάλιστα είς
έπτά χρόνους διά ν’ άποκτησ/) τήν Λείαν, καί άλλους τό τάς χώρας, όπου άλλοι βρώσιμοι καρποί είναι σπασους διά τήν πολυπόθητον Ραχήλ. Οτε ό Συχέμ συνέ- νιώτατοι.
λαβεν έρωτα πρός τήν Δείναν, είπε πρός τόν πατέρα καί
Είς τήν Αφρικήν εκτείνεται άπο του Ατλαντικού
τούς αδελφούς αύτής, «Ευροιμι χάριν εναντίον ήμών, ¡ςαΙ μέχρι τών συνόρων τής Περσίας, σχεδόν άνευ δια
ό εάν ειπητε, δώσομεν· πληθύνατε τήν φερνήν σφόδρα, κοπής, εύμεγέθης τις έρημος, περί τάς τέσσαρας
καί δώσω καθότι άν είπητέ μοι, καί δώσετε μοι τήν παίδα χιλιάδας μιλίων μακρά· έπί τών κρασπέδων τής
ταύτην είς γυναίκα.» Είς άπόόειξιν τοϋ ότι οί αρχαιό έρημου ταύτης, διά τήν αύχμηροτάτην φύσιν τοϋ
τατοι τών Ελλήνων δέν ήσαν πεπολιτισμένοι, αναφέρει ό χώματος, καί διά τό άνυδρον τής άτμοσφαίρας, δέν
Αριστοτέλης τήν παρ’ αύτοίς συνήθειαν τοϋ άγοράζειν τάς γίνονται ποσώς τά δημητριακά εί'δη. 'Γά παράλια
συζύγους των. Αλλ’ όσον ή βαρβαρότης «ολιγόστευε, καί μέν, αί οχθαι τών ποταμών, καί παν άλλο μέρος
ή ευγένεια τών ηθών έπεκράτει, τόσον παρήκμαζε τό έθι- έν ώ εΰρίσκεται υγρασία τις, είναι γονιμώτατα· καίμον τοϋτο· καί τέλος, ύπερίσχυσε τό εναντίον διότι ή Μή τοι δέ άθλίως καλλιεργούμενα, παράγουσι τά πλέον
δεια, είς τόν Εύριπίδην, παραπονείται ότι αί γυναίκες ήσαν άφθονα γεννήματα καί τούς έκλεκτοτέρους καρπούς.
αί άθλιέσταται όλων τών λογικών πλασμάτων, καθό ήναγ- Αλλά καθ’ ολον τό κράσπεδον τής έρημου, καί είς
κασμέναι ν’ άγοράζωσι τούς δέσποτας αύτών, καί είς τιμήν τάς μικροτέρας αύάσεις, ή νησύδρια, αίτινες τηδε
άκριβωτάτην. 0 Λυκούργος, φοβούμενος ότι οί προίκα κάκεϊσε στίζουσι τό πρόσωπον τής άμμώδους αύτής
λαμβάνοντες σύζυγοι ήθελον γυναικοκρατείσθαι, καί θέλων χώρας, ό φοίνιξ είναι τό μόνον δένδρον, άφ’ ού ό άν
προσέτι νά έκλέγωσι τάς συμβίας αύτών οί άνδρες χάριν θρωπος δύναται νά τραφή. ϊπεράνω τών έκει ¿λί
προσωπικών αρετών, καί ούχί άπό αισχροκέρδειαν, φερύ- γων καί χαμηλών φυτών, ό φοίνιξ άνυψόνει τό στέ
μενος ένταυτώ καί άπό συμπάθειαν πρός τάς πτωχάς κόρας, λεχος καί έξαπλόνει τά φύλλα του, ώς μόνος βασι
αίτινες δι’ έλλειψιν προικός ήθελον μένειν άγαμοι, έξώρι- λεύς τοϋ φυτικοϋ συστήματος τής διψώσης εκείνης
σεν άπό τήν Σπάρτην όλως διόλου τήν προικοδότησιν. Τήν γης. Εΰρίσκεται δέ τόσον άφθόνως, καί τόσον άμισήμερον βάρβαροι τινές έχουν ακόμη τήν συνήθειαν τοϋ κτος μέ παν άλλο φυτόν άξιον τής όνομασίας δέν
άγοράζειν τάς γυναίκας- καί είς τινα δέ πεπολιτισμένα δρου, είς όλ,ον τό μεταξύ τών Πολιτειών τής Βαρέθνη δέν έξέλιπεν ακόμη τό άπρεπές έθιμον τοϋ ν’ άγοράζω- βαρίας καί τής έρημου διάστημα, ώστε ή χώρα αϋτη
σιν αί ταλαίπωροι γυναίκες τούς δέσποτας αύτών άνδρας! καλείται ή Γή τών Φοινίκων— έπί τής έσχάτης πεδιάοος, τής μέ τήν έρημον συνορευούσης, τά μόνα
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΙΕΙΣ.
ευφρόσυνα είς τόν όφθαλμόν αντικείμενα έν τώ μέσω
Ο ΚΤΡΙΟΣ ήμ ώ ν εΰρήκε τ ιν α ; τώ ν μ α θη τώ ν αύτοϋ κ ατα γινο μ έτής μονοτόνου θέας είναι ό φοίνιξ καί ή τοϋ Αραβος
νους είς διόρθωσιν τώ ν δικτύω ν τω ν, καί είπ ε πρός αυτούς, « Δεϋτε
σκηνή. Τά αύτό οένδρον συνοδεύει τό κράσπεδον
ύπισω μου, κ α ί π ο ιή σ ω 6μ α ς άλιεϊς ανθρώ πω ν.» Έ κ τούτου
τής ερήμου καθ’ όλα: αύτοϋ τάς καμπάς, είς τήν
Ιμποροϋν να μάθω σιν άξιόλογον μ ά θ η μ α οί κήρυχες τοϋ Ε υ α γ γ ε 
Τρίπολιν, είς τήν Βάρκαν, έπί τής κοιλάδος τοϋ Νεί
λίου. Π ά ντο τε ¿φείλουσι νά ένασ χο λώ νται. Ό αλιεύς κ α τα γ ί
λου,
είς τό άρκτώον -μέρος τής Αραβίας, καί είς τό
νεται μ ε τ επιμ ελ εια ς είτε είς τό β ίπ τειν τό δίκτυον αύτοϋ είς τήν
νοτιοανατολικόν τής Τουρκίας. Τό στέλεχος αύτοϋ
θάλασσαν δι αγραν ιχθύω ν, ειτε εις τό διορθόνειν καί έτοιμάζειν
αυτο προς χρ η σ ιν . Δ έν έμ πορεΐ π άντο τε νά β ίπ τη αύτό είς τήν
άνυψόνων, καί ρίπτων την πλατείαν καί ώραίαν σκιάν
θαλασσαν, καθότι π ολλα κις χ ρ ειά ζετα ι διόρθωσιν. Ω σ α ύ τω ς ό
του ό'που άλλο τι δέν υπάρχει νά σκεπάση άπό τάς
Χ ριστιανός ιεροκηρυξ δέν έμ πορεΐ π άντο τε νά ένασ χολήτα ι εις τό
καυστηράς ακτίνας τοϋ ήλίου, χαιρεταται ό φοίνιξ
κήρυγμ α· π ρ επ ε ι να εχη, καιρόν δ ί άνάγνωσιν καί μ ελέτην καί
μετά πλειοτέρας ηδονής ύπο τοϋ έν τή έρήμω πλαπρός σύνθεσιν τώ ν λόγων του, οιτινες ε ίν α ι τό δίκτυον αύτοϋ. Ό
νωμένου
παρά μ ’ όσην άλλο δένδρον οίονδήποτε
Κύριος ή μ ω ν όεν ¿ π επ λ η ξ ετο υ ς μα θη τά ς αυτοϋ ώ ς οκνηρούς, δ ω τι
είς οίανδήποτε άλλην θέσιν. Αλλά δέν είναι διά
ευρήκεν αύτους διορθόνοντας τά δίκτυά τω ν, καί μ ή άλιεύοντας.
τήν σκιάν ή καί διά τόν καρπόν αύτοϋ μόνον τόσον
Μακάριος 6 Χ ριστιανός αλιεύς, όστις π άντο τε ένασ χολειται, είτε
εις τό άλιεύειν, είτε είς τό διορθόνειν τό δίκτυον αυτοϋ.
επιθυμητός ό φοίνιξ είς τήν χώραν ταύτην διότι
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ΓΝΩΣΕΩΝ.

Μάιο;,

Ά γ ρ ιο ς Φ ο ίνιξ, ε: \ του Όρους Σινα.

όπου μικρόν άλσος φοινίκων άντιπαραθέτει το φαι
δρόν αυτού πράσινον εις τήν πέριξ κοκκινόχροον έρημίαν, δ περιηγητής έμπορεί εν γένει μετά βεβαιότητος νά έλπίζη οτι θέλει εύρεϊ πηγήν δροσερών
ύδάτων.
^
Ó φοίνιξ είναι μεγαλοπρεπές και περικαλλές οένδρον. Ó κορμός αυτού άνυψούται πεντήκοντα ή έξηκοντα πόδας έν σχήματι κυλινδρικής στήλης, άνευ
κλάδου ή διαιρέσεως, και ισοπαχής καθ’ ολον αύτού
τδ αήκος. ΦΟάσας είς το ειρημένον ύψος, εχει διά
μετρον ενός ποδός έως δεκαοκτώ δακτύλων. Εκ
τής κορυφής δέ του ύψηλού τούτου κορμού άναβλαστάνει μεγαλοπρεπές στέμμα έκ φύλλων, χαριέντων επίσης κατά τήν μορφήν και τήν διάταςιν.
Οί κυριώτεραι μίσχοι των φύλλων είναι άπο όκτω
εως δέκα πόδας μακροί, στερεοί, στίλβοντες, καί
όξυνόμενοι- έκαστος δέ περιλαμβάνει, κατά τήν βάσιν αυτού, ικανόν μέρος τού στελέχους. Τωόντι,
ό κορμός τού φοίνικος σύγκειται από τά λείψανα
υύλλων, αί άκραι των οποίων έξέχουσι μέν ευθύς
υπό τέ στέμμα ή τήν κορυφήν, γίνονται δ’ άφανέ-

στεραι προς τήν ρίζαν τού δένδρου· Οί πυθμινε,
των φύλλων είναι περιτετυλιγμένοι είς μεμβρανώ
δεις θήκας, ή κρασπεδωμένοι μέ άδροτάτην ινώδη
ύλην. Τά φύλλα ταύτα είναι έκατερόπτερα, ήτοι
έκαστον φύλλον συνίσταται έκ πολυαρίθμων μακρών,
στενών φυλλιδίων, ζωηρού πρασίνου χρώματος, εναλ
λάξ τεταγμένων εκατέρωθεν. Πλησίον της βάσεως
τού φύλλου τά φυλλίδια ταύτα εχουσι πολλακις τριών
ποδών μήκος· άλλ’ ακόμη καί τότε ούδ ενός δα
κτύλου εχουσι πλάτος, ούδ’ ανοίγουν έπίπεδα, άλλα
αένουσι μέ ράχιν έν τώ μέσω, κατά τι όμοια μέ τήν
τρόπιν λέμβου. Νεαρά όντα τά φύλλα,^είναι συνε
στραμμένα κ’ έσκεπασμένα μέ χαλαράς ινας, αίτινες
άνοίγουσι καί διαλύονται, όσον εκτείνεται το φύλλον.
Τό νεαρόν φυλλίδιον έχ_ει προσέτι ώς όπλον είς την
άκραν σκληράν μέλαιναν άκανθαν. Τά φοινικόφυλλα
είναι δυνατώτερα καί άδρότερα τών φύλλων οποιουδήποτε άλλου δένδρου.
Τά άνθη έξέρχονται βοτρυδόν από μεταξύ τών φύλ
λ ω ν κατά πρώτον είναι περικεκλεισμένα είς σπά
θην, ήτοι θήκην, ήτις ανοίγει ώστε αυτά νά έκτα-
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θώσιν, επειτα οε συστέλλεται καί μαραίνεται, ό
φοίνιξ είναι δένδρον διοίκιον, τουτέστιν έχει τά άρ
ρενα άνθη έν ένί^φυτώ, καί τά θήλεα, ή καρποφόρα,
έν αλλω. Τά άρρενα άνθη είναι πολύ μεγαλήτερα
τών θηλέων ταύτα δέ, άντί νά εχωσι στήμονας είς
τά κέντρα των, εχουσι τά στοιχεία τών φοινΓκοβαλάνων, ισομεγέθη περίπου μέ μικρά πίσα.
^Γο διττόν γένος τών φοινίκων ήτον έγνωσμένον
κα1
Έους αρχαιότατους χρόνους, καθότι αναφέρουν
αυτό άπαντες οι τό δένδρον περιγράψαντες παλαιοί
συγγραφείς.
Σημειωτέον δέ οτι υπάρχει διαφορά
εις την γονιμοποίησιν τού αγρίου φοίνικος καί τού
ημέρου. Οί μεν άγριοι φοίνικες εγχέουν αυτοί είς
έαυτους τήν γονιμοποιόν κόνιν· οι δέ ήμεροι άπαιτούσι τήν βοήθειαν τής τέχνης. Είς παν άλσος
ήμερων φοινίκων, ο καλλιεργητής συνάγει τά άνθη
τού αρρενος φοίνικος, καί άναβάς μετ’ αυτών είς τήν
κορυφήν του θήλεος, διασκορπίζει τήν γύριν ή γονι
μοποιόν κονιν έπι τά φύματα τών φοινικοβαλάνων.
Τόσον ούσιωοης είναι ή πράξις αύτη, ώστε, άν δέν
εκτελεσθή, καρποφορία δέν γίνεται, ακόμη καί όπό.αν εις το αυτο άλσος συμφύωνται τά άρρενα καί τά
θήλεα δένδρα. ΙΙαράδειγμα τούτου άξιοσημείωτον
διηγείται 6 1)<ώώ είς τήν Αιγυπτιακήν αύτού Ανθο
λογίαν. Οί φοίνι ες είς τά περίχωρα τού Κάιρου
δέν έκαρποφόρησαν τό 1800. Επειδή καθ’ ολοντό
οιάστημα τού εαρος έμάχοντο είς παν μέρος τού τό
που τα Γαλλικά καί Τουρκικά στρατεύματα, πάσα
γεωπονία^ είχεν έμποδισθή, καί, σύν ταίς λοιπαις,
ή τού φοίνικος γονιμοποίησις. Μολονότι τά άνθη
προέκυψαν κατά τό σύνηθες είς τά θήλεα δένδρα,
ουδέν όμως έξ αυτών ώρίμασεν είς βρωσίμους
οπώρας. Η γύρις τών άόρένων φοινίκων διεσκοοπίσθη απανταχού τής χώρας ύπό τών ανέμων άλλ’
έπειδή δέν ήτον αρκετά δαψιλής, ώστε' νά φθάση
.ά έπι τών θηλέων φύματα καί νά γονιμοποίηση
αύτα, προήλθεν έκ τούτου γενική σχεδόν αστοχία.
Αιηγειται άλλος συγγραφεύς, ό ΜίοΙιαυα, οτι οί άόρενες φοίνικες ολοκλήρου έπαρχίας έφθάρησαν ποτέ
”’0 ^ ’
βαΡ^α?ου κακίας έχθρικοΰ στρατεύματος·
ά -λ οι κάτοικοι, προφοβηθέντες τούτο, είχον συνάξει
και διατηρήσει τήν γύριν είς άγγεϊα κατάκλειστα,
αύτην έποίησαν έγκυα τά θήλεα άνθη, αφού
ο εχθρός άπεόιώχθη. Λέγεται δέ οτι ή γύρις διε• θ?ησεν ούτω τας δυνάμεις αυτής δεκαεννέα ετη.
Μετα τέσσαρας ή πέντε μήνας άφού έκτελεσθή
ή πράςις τής γονιμοποιήσεως, οί φοίνικες άοχίζουν
να φουσκόνωσιν άφού δ’ αύξήσωσιν έντελώς,' δένον
ται μετ έπιμελείας είς τήν βάσιν τών φύλλων, ώστε
νά μή όαίρωνται ή καί συντρίβωνται υπό τού ανέμου.
Αν ό σκοπός ήναι νά φυλαχθώσι, συνάγονται ολίγον
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τι πριν ώριμάσωσιν άλλ' όταν θέλη τις νά φάγη
αυτους^ νωπούς, αφινονται νά ώριμάσωσιν έντελώς,
κ*ζ τότε είναι δροσερός καρπός καί ήδονικώτατος.
Αδύνατον όμως είναι νά φυλαχθώσι πολύν καιρόν
θ
μετακομισθωσι μακραν οι ώριμοι φοίνικες, χω 
ρίς νά όξυνίσωσι· καί διά τούτο οί θέλοντες ν’ άπο.αμιευσιοσιν ή να μεταφερωσιν αυτούς είς μακρυνήν
αγοράν, τούς ξηραίνουν είς τον ήλιον έπι ψαθών. Οί
φοίνικες οι στελλομενοι προς ήμάς καί είς διάφορα
μ εΡθ τής Ευρώπης είναι είς τοιαύτην κατάστασιν
πολλακις δε οι εν τη έρήμω όόοιπορούντες φέρουσι
μεθ εαυτών σακκιον απο ξηρούς φοίνικας, ώς τήν μόνΨ
την κυριωτεραν τροφήν των έν διαστήματι
οδοιποριών πολλών εκατοντάδων μιλίων. Είς τινα
μερθ 01 εκ τών καλλιεργημένων δένδρων πίπτοντες
φοίνικες αφινονται επι τής γής προς άνάψυξιν τού
οδοιπόρου.
Είς την Χεόιάζ, καί εις τάς πλείστας τών φοινικοτρόφων χωρών, ή σύναξις τών φοινίκων περιμένεται με τοσαυτην προθυμίαν, καί συνοδεύεται μέ
τοσαυτην χαραν, μ όσην ό τρυγητός είς τήν νότιον
Ευρώπην, όπόταν δεν γένωσιν οί καρποί, ή φθαρώσιν ύπό τών άκ οίδιον, λύπη καί άθυμία κυριεύουσι
τους κατοίκους· διότι δεν τρέφονται άπό τάς νωπάς
μόνον οπώρας· αλλα και εις τούς δέκα μήνας, καθ'
ούς δεν εύρίσκονται ώριμοι φοίνικες, ζώσι τό κυριώτερον άπο φύραμά τι φοινίκων, σκευαζόμενον διά' τής
θλίψεως τών ώρίμων οπωρών είς μεγάλα κάνιστρα.
« Πόσα έχουν οί φοίνικες είς τήν Μέκκαν ή τήν
Μέδιναν ;» ^ είναι ή πρώτ/] έριότησις τού Βεδουινου
είς τον καθ’ όδόν συναπαντώυ,ενον.
'
1
Την πολυχρηστίαν τού φοίνικος άναφέρει ό Στρά
βων ώς επομένους· « Καί γάρ άρτος, καί οίνος, καί
όξος, καί μέλι, καί άλφιτα, τά τε πλεκτά παντοία
έκ τού φοίνικος· τοις δέ πυρήσιν άντ’ άνθράκων οί
χαλκείο χρώνται* βρέχόμενοι δέ τοις σιτιζομένοις
είς τροφήν είσί βουσί καί προβάτοις. Φασί δ’ είναι
και Περσικήν ώδήν, έν ή τάς ώφελείας τού φοίνικος
τριακοσιας καί έξήκοντα διαριθμούνται.»
Τωόντι
μόλις υπάρχει μέρος τού δένδρου, μή χρησιμεύον
είς τον άνθρωπον ή ούτως ή άλλέως. Οταν ό καρ
πός έντελώς ώριμάσή, πιεζόμενος δυνατά, παρέχει
θ°υ π σιραιοπιον, οι ου σκευάζονται γλυκάσματα
έκ τών φοινικοβαλάνων καί άλλων όπωοών. Οί πυ
ρήνες και άλλα τινα μερη τού δένδρου μαλακόνονται
δια τής βρασεως,- και τρώγονται ύπό τών ζώων.
Πνεύμα τι άριστον κατασκευάζεται έκ τών φοινικοβαλανων, και πινεται άκωλύτως ύπό τών Μωαμεθα
νών. Ó οίνος προσέτι ό έκ του φοίνικος δέν ύπάγεται είς τήν άπαγόρευσιν τού Κορανίου* είναι δ’ ούτος
ό όπός ή ό χυμός τού δένδρου, καί διά ν’ άποκτηθή,
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έξ ανάγκης φθείρεται τό δένδρον, ώστε εκλέγονται i Αραβίαν, είναι σχεδόν τό μόνον τής καλλιέργειας
πρός τοϋτο οί άκαρποι φοίνικες. Των τοιούτων άπο- υποκείμενον. Είς τάς κοιλάδας τής Χεόιάζ εύρίκόπτεται τό στέμμα, επομένως σκάπτεται κοίλωμά σκονται υπέρ τά εκατόν είδη φοινίκων, έζ ών έκαστον
τι έν τη κορυφή του στελέχους· ό χυμός δέ άναβαί- ιδιάζει είς τινα περιοχήν, καί έχει τάς ιδιαιτέρας
νων στραγγίζει εις τό κοίλωμα τοϋτο πρός δύο πε αύτού άρετάς. Οί φοίνικες μεταβαίνουν άπ’ άνθρώρίπου όκάδας την ήμέραν είς διάστημα δεκατεσσά που είς άνθρωπόν είς τήν σειράν τού έμπορίου, καί
ρων ή δεκαπέντε ήμερων, επειτα βαθμηδόν έλαττοϋ- ή τιμή ή πληρονομένη είς τόν πατέρα νυμφευομέται, και μετά εξ έβδομάδας ή δύο μήνας παύει ολιος νης κόρης συνίσταται πολλάκις άπό φοίνικας.
Η προτεταγμένη εικονογραφία παριστάνει άγριον
διόλου, καί τό δένδρον, ξηρανθέν ήδη παντάπασι κατά
φοίνικα,
εύρεθέντα ύπό των Κυρίων Leon καί Laborσυνέπειαν του γενομένου, κόπτεται διά τό πυρ ή δι*
j
de
είς
τό
Σίναιον όρος.
Ούτος φαίνεται άμοιρος
άλλας χρείας· Τό λεγόμενον λάχανον του φοίνικος
τής
κομψότητος,
ήτις
συνήθως
άποδίδεται είς τους
είναι κωνικόν σύμπλεγμα είς τό κέντρον τού εκ φύλλων
Φοίνικας,
καί
ήτις
κοινώς
νομίζεται
ίδιον αύτών χα 
στέμματος, καί συνίσταται από τά μέλλοντα φύλλα
ρακτηριστικόν,
καίτοι
άποτέλεσμα
τέχνης,—
τής τέ
είς τήν μή άνεπτυγμένην αύτών κατάστασιν. Τό
έσωθεν μέρος του λαχάνου τούτου όμοιάζει κατά τήν χνης τού άποκόπτειν κατ’ έτος τούς χαμηλοτέρους
γεύσιν με νωπόν κάστανον ά λλ’ ώς ό όπός τού φοί κλάδους, ή μάλλον τά φύλλα, όσον τό δένδρον άναΤούτου μή γινομένου, σχηματίζεται
νικος, αποκτάται μόνον διά της φθοράς του δένδρου, βλαστάνει.
δθεν καί δεν λαμβάνεται είμή έκ των όσα κόπτονται περίφραγμά τι άπό τούς φθίνοντας κλάδους, καί τό
δένδρον έτι άνυψούται άπό τό μέσον τών ιδίων αύτού
χάριν τού οπού ή χυμού.
λειψάνων.
Παραμελούμενοι ύπό τού άγρίου ΑραΤά ινώδη μέρη τού φοίνικος κατασκευάζονται είς
βος,
οστις
θεωρεί
πάσαν καλλιέργειαν ώς κατωτέραν
σχοινία, κάνιστρα, ψάθας, καί άλλα διάφορα οικια
τής
εαυτού
άξιοπρεπείας,
οί φοίνικες συγκροτούσι κά
κά σκεύη· ώσαύτινς καί οί μίσχοι, άφ’ ών έξαρποτε
αδιαχώρητα
δάση·
άλλά συνεχέστερον μεμο
τώνται οί φοινικοβάλανοι. Τά σχοινία των είς τήν
Ερυθράν Θάλασσαν ναυτιλλομένων πλοίων γίνονται νωμένος ό φοίνιξ πλησίον πηγής τινός, ώς είς τήν
σχεδόν ολως διόλου άπό τόν ένδότερον ινώδη φλοιόν εικονογραφίαν, ίσταται φάρος εύφρόσυνος είς τόν όδοιτού φοίνικος. Τό στέλεχος χρησιμεύει άριστα διά πόρον, υποσχόμενος καί ύδωρ πρός σβέσιν τής δίψης
πασσάλους, κιγκλίδας, καί άλλα τοιαΰτα χονδροει του, καί τερπνήν σκιάν πρός τήν ποθουμένην άνάδή· άλλ’ ούχί καί διά σανίδας, καθότι ινώδες δν παυσιν.
ευκόλως σχίζεται. Καί αύτά τά φοινικόφυλλα χρηΧΑΛΚ ΑΝΘΙΝΟΣ ΙΙΟΤΑΜΟΣ*.
σιμεύουσι παραπολύ· μακρότατα καί στενά, ώς καί
αδρότατα, κατασκευάζονται είς παχέα σχοινία, κα Ε Ι Σ τ ά π έρ ις παντός ή φ αιστίου ευρίσχεται θειον κ α τά τά μδλλον
καί ή τ τ ο ν άλλά μόνον είς τή ν νήσον Ί α ύ α ν , πλησίον τη ς π ρ ω λάθια, σάκκους, ριπίδια, σάρωθρα, κάνιστρα, καί ψά τε υ Ε σ η ς Β α τα υ ία ς, γνω ρίζομεν ότι είιρίσκεται θειϊχόν όξό έν φυ
θας. Ο μίσχος τού φύλλου, οστις συνιστά μακράν σική χα τα σ τά σ ει. Λ ίμ ν η θειϊχοϋ ¿ξέος κ α τέη ει τόν κρατήρα έσβεκαί δυνατήν όξυνομένην ράβδον ή βακτηρίαν, χρησι σμέ'νου τίνος ή φ αιστίου- άπό τή ν δεξαμενήν δέ τα υ τη ν βεει μικρός
μεύει όχι όλιγώτερον. Εν Βαγδατίω κατασκευάζουν τις βύαξ κ α τά τώ ν πλευρώ ν του ορούς, οστις καθ’ ίλ η ν μ έν τήν
έξ αυτού παντός εϊδους οικιακά έπιπλα, κραββάτους, ξηράν ώραν το<3 ενιαυτού ά π ο ρ ρ ο φ ϊτα ι υπό τη ς διψ α σμένης γης·
κλωβία, τραπέζας, καί καθέκλας. Αί κυκλοειδεΐς ά λλ’ αφού άρχίσω σιν α ί β ρ ο χα ί, σ υ μ β ά λλ ει μ ε τ άλλου τίνος π ο 
λέμβοι τού Τίγρητος καί Εύφράτου γίνονται δλως τα μ ού, κ α ι προοδεύουν ό χ ι μόνον φθείρει τοός ίχθ ϋ ς, άλλά και
μαρ α ίνει π α ν δ ,τι χλω ρόν ήθελεν απα ντή σ ει.
διόλου άπό τόν μίσχον τού φύλλου καί άπό τά φυλ'λίδια τού φοίνικος, συμπλεκόμενα καί ακολούθους
Ό χ ι μόνον δέν π ρ επ ε ι νά γίνεσ α ι συνένοχος κακών πράξεων,
άλειφόμενα μέ άσφαλτον— Γνωστόν είναι πρόςτού- άλλ’ ουτε νά τά ς υπερασπίζεσαι· διότι οι περισσότεροι σέ ν ο μ ί
τοις, ότι οί Ιουδαίοι καί οί Χριστιανοί μεταχειρί ζουν ίκανόν νά πράξής τό έγκ λ η μ α , του δποίου τή ν εκτέλεσιν βοηζονται τούς κλάδους των φοινίκων ή τά βάϊα είς θρη- θεΐς ή δικαιόνεις.
σκευτικάς τινας τελετάς· οί Ευρωπαίοι λαμβάνουν
Ή ΰπόκρισις είναι σέβας τη ς κακίας πρός τή ν άρετήν, είπαν
αύτά έκ τινων φοινικώνων εγγύς των παραλίων τού τιν έ ς' άλλά κ α λ ύ π τω ν τις τήν κακίαν μέ τόν βδελυρόν μανδύαν
τη ς υποκρίσεως, δέν τ ιμ α ουδόλως τή ν άρετην.
Ο υποκριτής
Κόλπου τής Γενούας.
προσθέτει
είς
τά
άλλα
έ
λ
α
ττ
ώ
μ
α
τά
του
τή
ν
ά
π
ά
τ
η
ν
κ α ίτ ή ν άνανή καλλιέργεια τού φοίνικος είναι πλείστου λόγου
δρίαν. ’Α π ε λ π ισ ία άπό τοιοΰτον άνθρωπον.
άξία είς τά βόρεια μέρη τής Αφρικής καί είς τά μεσημβρινοδυτικά μέρη τής Ασίας. Είς τήν νοτιωτέ* Χαλκάνθη λέγεται τά Ίταλιστί ß ιτρ ιόλον , ααί Τουρκι
ραν Βαρβαρίαν, είς μέγα μέρος τής Αίγυπτου, είς στί κ α ρ α μ π ο γ ι ά ' Osαχόν ¿ξυ εΤναι τό κοινώς λεγόμενόν ß ιοτάς αυχμηροτέρας περιοχάς τής Συρίας, καί είς τήν τρ ολόλα ί ο ν .
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Α ι τρ ιπ λ α ΐ δυνάμεις του ανθρώ που— Ο ικιακή καί δημοσία ανατρο
φή
Π α νά π τυξις τώ ν τρ ιπ λ ώ ν δυνάμεων του μ α θ η το υ — Ή
κατάλληλος εκπ χίδευσ ις Ικάστου.

Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ και ή διδασκαλία έχουσιν άντικείμενον τήν άνάπτυξιντών δυνάμεων του άνθρώπου. Είναι
δε αί δυνάμεις αυται τριών ειδών- Φ ϊ ς ι κ α ι , ΔΙΑΝΟΗΤΙΚ ΑΙ ή λογικαί, καί ΗΘΙΚ ΑΙ.
Τάς πρώτας έχει
ό άνθρωπος κοινας με τα ζώα- αί δεύτεραι άνήκουσιν
εις την ψυχήν, εις την άϋλον καί αθάνατον εκείνην
ουσίαν, την εμψυχονουσαν το άνθρώπινον σώμα. Άλλ’
ή ψυχη^αυτη, ήτις διανοείται, σκέπτεται, καί ενεργεί,
¿χει και θέλησιν αυτοπροαιρετον· δι’ αυτής ό άνθρω
πος δύναται νά διακρίνη καί νά ε’κλέγη το καλόν άπό
τό κακόν, το δίκαιον απο το άδικον, καί δι’ αυτήν
καθιστανεται ΰπευθυνος των πράξεων του ε’νώπιον Θεού
καί άνθρώπων. Είς τούτο δέ συνίσταται καί ή ήθι
κότης αυτούς καί έκ τούτου πηγάζουν αί ήθικαί αυτού
δυνάμεις. Επεται άρα, οτι η ανατροφή είναι ορθή
και χρήσιμος προς τον σκοπόν τής κοινωνίας, όταν περιλαμβανη την τελείαν και άρμονικήν άνάπτυξιν επίσης και των τριών δυνάμεων του άνθρωπου.
Είναι δε Οιττη ή άνατροφη, οικιακή καί δημοσίακαί ή μέν οικιακή γίνεται κατ’ οίκον ύπό τών γονέων
και συγγενών ή δέ δημοσία, είς τά σχολεία. Ή
πρώτη άρμοζει κυρίως εις τάς κόρας καί εις τά νήπια,
μέχρι τού πέμπτου ή έκτου έτους τής ηλικίας των. Ά λλ’
αυτη είναι περιωρισμένη καί άτελής, διότι οί πολλοί
τών^ γονέων δέν εχουσι τήν άπαιτουμένην παιδείαν
ουδε τους τρόπους οια να οωσωσι τήν άναγκαίαν άνατροφήν είς τά τέκνα των, ή άφ’ εαυτών, ή διά παιδαγωγών επιτηδείων. Μένει λοιπόν ώς τελειοτέρα καί
έπωφελεστερα η οημοσια άνατροφή, ή είς τά σχολεία
γινόμενη. ^ Αλλά διά νά ήναι καί αυτή τελεία καί
τωόντι ωφέλιμος, οεν πρέπει νά περιορίζεται είς μόνην
την οιοακτικήν, ητις είναι έν μέρος ή μέσον τής άνατροφής, άλλά νά περιλαμβάνη τήν π α ι δ α γ ώ γ ι κήν.
Επομένως ό διδάσκαλος θέλει είσθαι, καί
ητο καλητερον να ονομάζεται, παιδαγωγός.
Ο παιδαγωγός ε’πιφορτιζεται τά υψηλότατα καί
σημαντικωτατα χρέη τής κοινωνίας, παρά τής Κυβερνησεως και παρα τών γονέων εμπιστευόμενος. Λαμ
βάνει εις την εξουσ:αν του και ύπό τήν διεύθυνσίν του
νήπια, άθώα, ακακα, και άπαλα, τα όποια αυτός έχει
να πλάση ως ζύμην, νά ε’ντυπώση είς τόν νούν των
όρθάς^ ιδέας περι πάντων, διευθετίζων τάς ε’πιθυμιας
των είς την^ αισθησιν καί θέλησιν τού καλού, καί διευθυνων^τάς έξεις των πρός πράξιν αύτού. Τοιουτοτρόπως^ έμπορουν νά μορφωθώσιν άνθρωποι κοινωνικοί,
πολίται φωτισμένοι, τίμιοι, χρηστοήθεις, γνωρίζοντες
τά κοινωνικά των καθήκοντα καί δίκαια, φιλήσυχοι,
*at φιλοτεχνικοι, εξευροντες καί δυνάριενοι νά ε’ργάζων.αι προς το ιοιον αύτών συμφέρον καλώς καί ε’ντίμως,
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και να συνεργωσι κοινώς πρός τήν κοινήν ευτυχίαν τής
πολιτείας.
Ο οημοδιδασκαλος λοιπον, συναισθανόμενος τό όποίο.ι άναοεχεται μεγα και έντιμον έργον τού δημοσίου
παιδαγωγού, χρεωστ=ί νά έχη ύπ’ δψιν όχι τήν διδα
σκαλίαν απλώς των γνωσεων, αλλα τήν ανατροφήν,
Οηλ. την τελείαν καί ίσην άνάπτυξιν τών τριπλών δυ
νάμεων των μαθητών του' επομενως το έργον του πρέ
πει να περιλαμβανη· Α . την σωματικήν ή φυσικήν
άνατροφην των μαθητών αυτου, ήγουν τήν άνάπτυξιν
τών σωματικών δυνάμεων καί τήν ύγείαν καί εύρωστίαν
τού σώματος· Β . τήν ψυχικήν ανατροφήν· αύτη δέ
περιλαμβάνει- 1, την λογικήν ή διανοητικήν άνατροφην, ητις αποβλέπει την άνάπτυξιν των διανοητικών
δυνάμεων διά τής άποκτήσεως τών ωφελίμων είς τόν
βίον γνώσεων, καί τήν μόρφωσιν τής ορθής κρίσεως2, την αισθηματικήν ανατροφήν, ήτις άναπτύσσει τήν
αισθησιν τού καλού, τού δικαίου, τού οσίου- 3, τήν η θι
κήν, ή την στηθικήν άνατροφήν, ήτις καταρτίζει τάς
κλίσεις καί επιθυμίας, καί διευθετίζει τήν θέλησιν.
1 αύτα οε πρεπει νά ε’φαρμόζωνται καί είς τήν
άνωτέραν έκπαίδευσιν τών παίδων. Καί τών είς άνωτερα σχολεία μεταβαινόντων ή άνατροφή πρέπει πα
ρομοίως νά σκοπευη τήν σύγχρονον άνάπτυξιν τών τρι
πλών δυνάμεων- είς δέ τά τής παιδείας μόνον πρέπει
νά έχη διαφοραν, ωστε έκαστος τών διδασκόμενων νά
αποκτα και τας προς τινα σκοπον (ίδιον ώς πρός αύτον) άναγκαιας γνώσεις. ‘Ας ε’ξηγηθώμεν ευκρινέ
στερα έκαστη κοινωνία η πολιτεία συγκροτείται άπό
άνθρωπους οιαφορων τάξεων καί καταστάσεων, αίτινες
εις τάς εύνομουμένας πολιτείας συμποσούνται είς τρεις
η^ τεσσαρας. Η δε κοινή ευταξία, ή ήσυχία, ή ευπο
ρία, και ή μερική ευτυχία έκαστου, καθώς καί ή κοινή
πασης κοινωνίας, κρέμανται άπό τήν κοινήν άνατροφήν
ολων τών τάξεων τής κοινωνίας, καί άπό τήν κατάλ
ληλον εκπαιδευσιν έκάστου άτόμου αύτών τών τάξεων
προς αποκτ/}σιν των αναγκαίων ιδίως είς έκαστον γνώ
σεων. Κατάλληλον δέ παιδείαν λέγω εκείνην, δι* ης
έκαστης τάξεως πολίτης άποκτα τάς γνώσεις τάς άναγ.
καίας είς τό νά γνωρίζη καί νά ε’κτελή- ολα τά καθήκοντά του, και εις τό νά πορίζεται τά πρός συντήρη.
σίν του μεσα, μετερχομενος καλώς καί ε’πωφελώς είς
εαυτόν και εις την κοινωνίαν έν τι ε’πιτήδευμα. Ή
προπαίδεια, εχουσα 'άντικείμενον τήν μάθησιν τών
κοινώς άναγκαίων είς όλους γνώσεων, δύναται σχεδόν
νά ηναι και ή αύτη Οι όλους- άμα δέ άρχίση ή μετά
τας προπαιδευτικας γνώσεις λοιπή σειρά, δέν δύναται
νά ηναι η αύτη διυολους, άλλα διάφορος πρός τόν σκο
πον εκαστης ταςεως τών ε’κπαιδευομένων άρμοζομένη.
Αν ό μελλων νά γένη γεωργός ή τεχνίτης άρχίζη νά
σπουαάζη είς τά Ελληνικά, φέρ’ είπείν, σχολεία τάς
αυτάς ε’ςισου γνώσεις, τάς οποίας καί ό μέλλων νά
γένη ιατρός, ή νομικός, καταδαπανα ό πρώτος ματαίως
τόν καιρόν του διά νά μάθη όσα μετ’ ολίγον θέλει λη-
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σμονησειν ως άχρηστα εις την μέλλουσαν τέχνην του.
Τοιαύτη βέβαια διδασκαλία, γινόμενη άσκόπως, καταντα καί άνωφελης' εις τινας δε περιπτώσεις και
επιζήμιος εις τήν κοινωνίαν διότι, αν ό άσκόπως εκ
παιδευόμενος καί φθάσας είς ηλικίαν καί εις ενα τινά
βα3·|Λον γνώσεων, δεν εχη τους τρόπους νά εξακολού
θηση την σπουδήν, έως ν’ απόκτηση τάς γνώσεις τάς
αναγκαίας είς το νά ε’ναγκαλισθή Ιν τι επιτήδευμα
ε’κ των άνωτέρων καί υψηλών της κοινωνίας, ό τοιοΰτος,
ώς μη μαθών ε’ν καιρω καί μη δυνάμενος νά μετέλθη
μηδέ κάμμίαν τέχνην, άμα άνδρωθή, τρέπεται έξ ανάγ
κης είς οκνηρίαν, είς πολυπραγμοσυνας καί ραδιουρ
γίας, γινόμενος βάρος της κοινωνίας, είς την ευτυχίαν
της οποίας δεν έχει τίποτε νά συνεισφερη ε’κ της ερ
γασίας του· άλλα μάλιστα άπό την ε’ργασίαν των άλ
λων άπαιτεΐ αυτός ν’ άπολαμβάνη έτοιμα. Τοιαυτη
παιδεία άσκοπος γέννα τούς οίηματίας ή ημιμαθείς,
οίτινες εως τέλους καταντώσι δυστυχείς, η μάστιγες
τρομεραί της άνθρωπότητος με τάς κακίας των.
Την κατάλληλον ε’κπαίδευσιν εϋρόντες οι φωτισμένοι
λαοί ώς μόνον μέσον καί πηγήν ευτυχίας, διαιροΰσι
καί αυτά τά προπαιδευτικά σχολεία είς δυο βαθμούς.
Είς έκαστον δ’ εξ αυτών οι μαθητευόμενοι, άφ’ ου δι
δάσκονται τάς κοινάς είς δλας τάς τάξεις τών άνθρώπων προκαταρκτικάς γνώσεις, μανθάνουσιν ιδίως καί
τάς είδικάς, ε’κείνας δηλ. αίτινες είναι χρήσιμοι είς
τήν ιδίαν αύτών τάξιν καί είς δ,τι μέλλουν νά ε’ναγκαλισθώσιν ε’πάγγελμα.
[Έκ του Παιδαγωγού.}
ΙΙΕ ΡΙ
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τί ε’πλάσθησαν οί άγγελοι, καί είς τί χρησιμεύουσι ; Κατά τον ’Απόστολον Παύλον, “ Πάντες είσί
λειτουργικά πνεύματα, είς διακονίαν άποστελλόμενα
διά τούς μέλ,λοντας κληρονομείν σωτηρίαν” τουτέστι
καταγίνονται είς υπηρεσίαν του Θεού, άφορώσαν τούς
κλ.ηρονόμους τής σωτηρίας. Καί σημειωτέου δτι δχι
ολίγοι τινές μόνον, άλλά π ά ν τ ε ς ε’νασχολοϋνται
τοιουτοτρόπως. Ό Θεός είχεν ύπ' δψιν τό ιδιαίτερον
τούτο έργον, οτε ε’δημιούργησεν αυτούς. Προ τής γεννήσεως βασιλόπαιδος προβλέπονται τροφοί καί θερά
ποντες- ωσαύτως πρό τής ύπάρξεως τών άνθρώπων
διωρίσθησαν οί άγγελοι ώς πνεύματα λειτουργικά διά
τούς μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν.
Θεωρούμενος οΰτω πως ό Χριστιανός, πόσον φαίνεται
δεδοξασμ.ένος ! Τόν άληθή Χριστιανόν, δστις άγαπα
τόν Κύριον Ιησοΰν, καί συμμορφόνει τά αισθήματα
καί τήν διαγωγήν αυτού μέ τας ίερας παραγγελίας τού
Ευαγγελίου, τόν τοιοϋτον, ώς κληρονόμον της αιωνίου
ζωής, άγγελοι διακονούσιν. 'Οποιαδήποτε καί άν ήυαι
ή θέσις αύτού έν τού παρόντι κόσμω, είτε Λάζαρος είναι
λιμοκτονούμενος παρά τήν πύλην τού πλουσίου, είτε
άγιος προφήτης, είτε άπόστολος Παύλ,ος, άγγελοι άποστέλλονται είς διακονίαν αύτού. Πολλάκις ό ευσεβής
Δ ια
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Χριστιανός περιφρονείται υπό τού κόσμον, άλλ’ ό Θεός
φροντίζει υπέρ αυτού, καί διατάσσει αγγέλους νά τόν
ύπηρετώσι.
Ό απόστολος ’Ιωάννης λέγει έν τη ’Α ποκαλ.ύψει,
“ Καί δτε ήκουσα καί έβλεψα, έπεσον προσκυνήσαι
έμπροσθεν τών ποδών τού άγγελον τού δεικνύοντας μ.οι
ταύτα- καί λέγει μοι, "Ορα μ.ή· σύνδουλ.ός σου γάρ είμι,
καί τών άδελφών σου τών προφητών, καί των τηρούντων
τούς λόγους τού βιβλίου τούτου- τ ω © Ε Ω Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η 
Σ Ω Ν . ” Οί άγγελοι δεν ε’πλάσθησαν διά νά προσκυνώνται
υπό τών άνθρώπων, άλλά διά ν’ άποστέλλ.ωνται ώς λει
τουργικά πνεύματα διά τούς μέλλοντας κληρονομείν σω
τηρίαν. Ό άπόστολος Παύλος κατακρίνει ώσαύτως τήν
λατρείαν τών αγγέλων, λέγων πρός τούς Κολοσσαείς,
“ Μηδείς ύμας καταβραβευέτω, θέλων ε’ν ταπεινοφρο
σύνη καί θρησκεία τών άγγέλων.” Ό Ψαλμωδός λέγει
περί τού θεοσεβούς, “ οτι τοίς άγγέλοις αύτού ε’ντελείται
περί σού, τού διαφυλάξαι σε έν πάσαις ταίς όδοίς σου*
ε’πί χειρών άρούσί σε, μήποτε προσκόψης πρός λίθον
τόν πόδα σου.” Ό δέ Σωτήρ ημών είπεν, “ Όρατε μη
καταφρονήσητε ενός τών μικρών τούτων- λέγω γάρ ύμίν,
ότι οί άγγελοι αύτών ε’ν ούρανοίς διά παντός βλέπουσι
τό πρόσωπον τού πατρός μου, τού ε’ν ούρανοίς.” Καί
ό ελάχιστος Χριστιανός διακονείται υπό τών άγγέλων
τού Ύψίστου· πόσον δ’ αυξάνει τήν αξιοπρέπειαν αύ
τού, δτι καί είς τήν παρούσαν ταύτην ταπεινήν κατά·
στασιν έχει περί αυτόν λειτουργικά ένδοξα πνεύματα.
Ό Λάζαρος άποθανών μετεκομίσθη ύπ’ άγγέλων
είς τόν κόλπον ’Αβραάμ· φαίνεται δέ κατά πρώτον ά/.ηθώς θαυμάσιον, δτι ό Θεός έστειλε τά δεδοξασμένα τού
φωτός πνεύμ.ατα είς διακονίαν τού πτωχού Λαζάρου,
δστις άπέθανε παρερριμμένος ύπό τών άνθρώπων, πεινασμένος, καί ήλκωμένος. Άλλά διατί νά μάς φαίνε
ται παράδοξον ; μήπως ό Θεός καί οί ένδοξοι αύτού
άγγελοι θαμβόνονται, ώς ημείς, μέ τήν εξωτερικήν
επιφάνειαν ; Ό Λάζαρος ήτο τίκνον Θεού, και οί ά γ
γελοι έβλεπον τούτο. Ό υιός βασιλέως δέν είναι
άράγε άξιος ύπολήψεως, όποιαδήποτε καί άν ήναι τά
φορέματα του ; Ό άσωτος τής Ευαγγελικής παραβο
λής έφαίνετο μέν ευτελής καί αξιοκαταφρόνητος· άλλ’
έπιστρέψας οίκαδε, άπέβαλε τά ράκη του, καί ένεδύθη
μέ τά καλη'τερα ίμάτια, καί έβαλε δακτυλίους είς τάς
χείρας καί υποδήματα είς τούς πόδας του. Ά ν ό
Χριστός δέν η’σχύνθη νά καταβή έξ ουρανού, καί νά
καλέση τούς μαθητάς αύτού άδελ.φούς του, έτι δέ καί
νά νίψη τούς πόδας των, διατί νά μήν ύπηρετώσιν αυ
τούς οί λατρεύοντες καί άγαπώντες Εκείνον άγγελοι ;
"Οτε ό πατριάρχης ’Ιακώβ ε’πλησίαζεν είς τόν αδελφόν
του Ήσαύ, “ συνήντησαν αύτού οί άγγελοι τού Θεού·
καί άναβλέψας είδε παρεμβολήν Θεού παρεμβεβληκυί: α ν ” πέριξ δε τού προφήτου Ελισαίε καί τού δου/.ου
j αύτού τό όρος ε’πληρώθη άγγέλων ε’ν είδει ίππων καί
| άμαξών.—Ά ς άγωνιζωμεθα καί ημείς να καταστα
| θώμεν άξιοι τής τών άγγέλων διακονίας.

1 94 Λ

ΑΠΟΘΗΚΗ Ί Ω Ν

Ω Φ ΕΛ ΙΜ Ω Ν

ΓΝΩΣΕΩΝ.

η μνημη, παρόυσιαζουσα πάν ό’,τι οδυνηρόν, καί
όιατρίβουσα μόνον εις τό άνεπίδεκτον διορθώσεως,
ένταύθακατα πρώτον παραβλέπεται, καί αποκοιμά
ΟΙ τεθλιμμένοι και περίλυποι είναι αδιάθετοι πρός ται- ό δ’ ύπνος τής μνήμης είναι διά τούς δυστυχείς
ένασχόλησιν παν έργον φαίνεται οχληρόν καί αηδές ήμερα εν τω παραοείσω. Καί είς τήν κοινοτέραν
καθ’ ον καιρόν άπαντα, καί ή ζωή αύτή, βαρύνουσι λεωφορον η επι τού προσώπου πνοή τής δροσεράς
μόνον καί -άηδιάζουσιν. Οί τεθλιμμένοι όμως καί αύρας φέρει άνεσιν καί παραμυθίαν. Είς τούς αγρούς
■περίλυποι ανάγκη πάσα νά ένασχολώνται, εί δέ υ,ή, είναι ακόμη καλήτεοα· εκεί τού κορυδαλοΰ ή εύθυΟέλουσι παραφρονήσει. Μακαριώτεροι τωόντι ό'σοι μ°ν μουσική όιασκεοαζει την λύπην. Α λλ’ ο προσ
ευρισκονται είς οικογένειας, δπου πλεονάζουν αναπό φυέστερος τοπος είναι οί γήλοφοι, οπού ό ανθρώπι
φευκτα καθήκοντα- διότι ή πολυασχολία καί ασφα νος βιος έξαπλοΰται ύπό τόν σωματικόν οφθαλμόν
λίζει πρός τό παρόν, καί ανακουφίζει επί τέλους. όπου ο νους μεταβαίνει άπό τήν φωλεάν του χω ρι
Λεινοτέρα 6 η θεσις εκείνων, οίτινες έχουν όλίγας κού είς την θορυβωοη μεγαλόπολιν, άπό τό σχολεϊον
αναγκαίας ενασχολήσεις. Η άνάγνωσις πολλάκις είς το κοιμητήριον, άπό τόν άροτριώντα βουν είς τήν
αποτυγχάνει. Ενίοτε μέν παρηγοοεί- άλλά συνε- μακραν πορευομενην συνοδοιπορίαν- άπό τό πλοιά'/ έσπερον η προσοχή χαυνούται, τά ο ιανοήματα πλα ριον τού άλιέιυς, είς τήν πολυπλάνητον τού έαπονιόνται, καί τά υποκείμενον τής λύπης υπαγορεύεται ρίου ή τού πολέμου ναύν.
Πς .ον νουν. Γυναίκες, αίτινες οέν εϋρίσκουσι παρηγορίαν απο την αναγνωσιν, ούτε ράπτουσαι θέλουν
Μ Ε Γ Λ Ν Α ΣΤ Ε ΤΣ Ε ΙΣ
Μ ϊ ΡΛ ΙΗ Κ Ω Ν
άνακουφιζεσθαι. I ο μετριον ράψιμον είναι αρκετά εύάρεστον όπόταν τό πνεύμα ήσυχάζη· ά λλ’ άν διαρκέση Αί μυρμηκοπολεις της Βραζιλίας, ως πρέπει νά όνομάπαραπολυ, βλάπτει τα νεύρα- είς δέ τάς τεθλιμμέ- ζωνται, είναι τοσον εύμεγεθείς, ώστε όμοιάζονσι μάλ
νας, τας επιθυμουσας νά λησμονήσωσιν έαυτάς, τί λον ανθρωπίνων χειρών έργα, παρά μνημεία της εμ
ποτε^ δέν δυναται νά ήναι χειρότερον. Τό γράφειν πειρίας και φιλοπονίας τών εντόμων. Είναι κωνικά
ωσαύ .ως δεν ωφελεί, ό κάλαμος κρέμ.αται όκνη- χώματα ε’κ πηλού, τά όποία οί μικροί αυτών άρχιτέρως υπέρ^ τού χάρτου, ή καταγράφει τούς σπαράσ- κ.ονες ανεγειρουσιν εις ύψος δέκα ή δώδεκα ποδών η
σοντας την καροίαν οδυνηρούς διαλογισμούς. Τό δέ περιφέρεια των είναι εννέα ή δέκα πόδες. Σκληρός
άσφαλέστατον καί κάλλιστον ένασχόλημα, όπόταν κίτρινος πηλός αποτελεί τό έξωθεν ε’πίβλημα- έσωτε-’
υπαρχη ή άπαιτουμένη άρμοδιότης, είναι ή μετά ρικώς διαιρούσιν αύτά στέγαι τινές οριζόντιοι, ε’κ μετών αθώων τέκνων συναναστροφή- μεταξύ τούτων λαίνης σκληρας γης, ε’ν σχηματι λεπτούν πλακών, α".
τινες στιλβουσι κάποτε ως βερενικωμένα σκευή. Είς
τό πάθος τής ψυχής καταπραόνεται. Δεύτερον, αί
τας κατοικίας ταυτας ενοιαιτωνται μυριάδες μεγάλων
-ίμιαι, γνήσιαι σχεσεις μετά τών πενήτων, όχι αί μελαγχροίνων μυρμήκων
'Εκ τού σώματος αύτών
πρθαρχ_όμεναι απλώς εκ τής διανομής μικράς ποσό- προέρχεται ύγρόν ιξώδες,
ού βρέχόμενος ό πηλός
τητος χρημάτων, άλλ αί στηριζόμεναι είς πραγμα άποκαθίσταται άρμοδιος είς όστράκωσιν. Είδη τινά
τικήν άμοιβαίαν κλίσιν καί συμπάθειαν, Η τών κάμνουσι τοιουτοτρόπως σκεπαστάς όδούς, αίτινες εκ
κήπων καλλιέργεια είναι άρίστη, επειδή συνενόνει τείνονται κάποτε είς άρκετήν άπόστασιν άφ'ένός είς
.ήν σωμασκίαν με αρκετήν ένασχόλησιν τού νοός, άλλο^ κατάστημα καί διά τούτων όδεύουσιν οί μύρμηκαι συγχρόνως ή γλυκεία συμπαθής φύσις προσφέ κες αόρατοι. Ενίοτε μεταναστεύουσι · περιστατικά δΐ
ρει θεραπείαν εν παντί φύλλω τε καί ανθεί, καί νεύει τωόντι λογου αξια συνοδεύουσι τάς εκστρατείας των·
εις τόν ύπνον νά προσέγγιση καί νά ήναι έτοιμος νά έμπορεί τις νά ειπη οτι όμοιάζονσι τάς καταδροαάς
εςακολουθηση τό ευνοϊκόν έργον της. ό περίπατος τών καρποφόρων πεδιάδων της ’Ιταλίας τάς ύπό‘τού
είναι καλός- όχι ή μετάβασις άπό εργαστηρίου είς Αττίλα^ και τών βαρβαρικών μυριάδων του, οΐτινες,
ερ-ζαστηριον, ή άπό γείτονος είς γείτονα, ά λλ’ ή δθεν καί αν διίβαινού, άφινον ε’ρημίαν όπισθεν αύτών'.’
ν/.οροαη εις την εξοχήν,είς τούς πρασινωτέρους αγρούς Όπόταν οί μύρμηκες οίτοι θύννοι εξέλθωσιν είς τοιαυκαί τους υψηλοτέρους γηλόφους καί τάς ήσυχωτέ- την ^εκστρατείαν, προβαίνουσι κατ' ευθείαν γραμμήν,
ρας ^κοιλάδάς, όσον κατηφής καί άν ήτον ή φαν ώς^ή φορτωμένη μέλισσα φεύγει πρός τήν κυψέλην της’
τασία εις τδ μέσον τής κατ’ οίκον οδύνης, ενταύθα και κατατρωγουσυπάν τό προστυγχάνον βρώσιμον, ώς
νέφος άκρίδων. Συνέβη ποτέ, είς μίαν τών έκστρα'
ευφραίνεται καί μειδιά, όσον αδρανή καί άν ήσαν
τ^ιών τούτων γενομενην πλησίον τής πόλεως 'Ρίου Ίατ ψ μ ίλη δτε ύπεβάσταζον καρδίαν βαρυτάτην, εν νείρου, νά εμποδίζεται ή γραμμή τής πορείας ύπό τίνος
ταύθα άναρρωνύονται, καί τό χαύνον βάδισμα γίνεται
κήπον βαθύς τις λάκκος κατ’ εξαίρετον έφαίνετο ε’μπά/.ιν γοργόν, όσον διεστραμμένη καί άν ύπήρξεν ποδιον ανυπέρβλητον- ράβδος τις όμως ετυχε κειμίνη
ΙΙΕΡΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗ2ΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΘΛΙΜ
ΜΕΝΩΝ.

so

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΤΩ Ν

Ω Φ ΕΛ ΙΜ Ω Ν

έπχνω3·εν αυτού, καί ταυτην ώς γέφυραν μετχχειρισ3·ίν·
τες οί μυρμηκες, ε’χυ'^ησαν εις τον κήπον άνά μυριά
δας, ωστε εις ολίγας ωρας εβρυεν άπ’ αυτούς, καί παν
είδος φυτοΰ ε’^ηφανίσ3-η. ’Εντεύθεν προεβησαν, εωσοΰ
έφτασαν ει’ς τον οΓκον τοΰ προξένου της Σβεκίας, οστις,
ε’ςυπνησας αΐφνιδίως κατά συνέπειαν φρικώδους τίνος
αισθήματος, εύρηκε τδ σώμά του ΰπδ των ε’ντόμων κεκαλυμμένον. Ό οΓκος εγεμεν αύτων· ουτε μυχδς, ουτ=
δωμάτιον, ουτε ταμεΓον ητον άπηλλαγμένον της παρου
σίας των. ’Ωθούμενοι δέ ΰπδ της ένστιγματικης αυ
τών εις τδ προοδευειν έπιρρεπείοις, ε’ξηκολούΒ-ησαν τδν
εις τά έμπροσθεν δρόμον, Ιωσοΰ άπαντες διέβησαν,
καί την ε’πιοΰσαν ούδείς ε’φαινετο. Παράδοξον δ’ εί·
πειν, οί μυρμηκες κατέφαγον παν άλλο ίντομον, ωστε
ή άλλόκοτος αυτη ε’πι'σκεψις δεν ητον ανωφελής.

ΓΝΩΣΕΩΝ.

Ε Κ Τ Α ΣΙΣ

ΤΗΣ

Ε0ΝΩ Ν

ΕΝ

Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η .

Ε Ι Σ τά ς νεωτέρας Ά γ γ λ α μ ε ρ ικ α ν ικ ά ς Π ολιτεία ς υ π ά ρ χει συνή
θεια νά Ιορτάζω σι την ήμ έρ αν, καθ’ ήν εγινεν ή κατοίκισ ις το'που
τινός· (τοιαύτας εορτάς ώνόμαζον οί Έ λ λ η ν ε ς κ ά τ ο ι κ έ σ ι α . )
Τ ω ν κατοικεσίιον τη ς πόλεω ς Κ ιγκ ιννά τη ς ΙοιρτάσΟη προ δυο ή
τριώ ν έτών ή πεντηκοστή Ινιαύσιος- εΤχε δέ τότε ή πόλις αυτη
50,000 κατοίκω ν, και Ιξηγεν έτησίω ς γεω ρ γικ ά προϊόντα τή ς αξίας
ε π τ α η οκτω Ικα το μ μ υρ ίω ν δίσ τη λω ν, καί τεσσαράκοντα ή π ε ν τηκοντα α τμ ό πλ ο ια συνεβαινε π ολλά κις νά ε&ρισκιυνται δια μ ιας
προσω ρμισμενα είς τον λ ιμ έν α τη ς.

'Ο λόκληρος ή π ερ ιο χή τή ς

μ εγάλης και ευοαιμονος τα υ τη ς πόλεω ς ήγοράσθη κ α τα ρ χ ά ς διά
τεσσαράκοντα

εννέα

δίστηλα.

Γέρω ν τ ις παρευρέθη

εις τη ν Ιο ρτήν, οστις ειχε κ ά μ ε ι τήν οροφήν του π ρώ του οίκου τή ς
πόλεω ς.

Αλλος τ ις εξηκοντούτης, δ'στις προ μικρού διωρίσθη

μ έλ ο ςτη ς Ιν Ο ύ α σ ιγ κ τώ νι συνερχομένης εθνικής Γερουσίας, κ ατοι
κεί εις μεγαλην τιν α κ ω μ ό π ο λ ιν καλουμένην 'Ρ α υ έ ν ν α ν ,δ π ο υ α υ 

Β ΡΕ Τ Α Ν ΙΚ Η Σ

Ε Π ΙΚ ΡΑ Τ Ε ΙΑ Σ -

Α Γ Γ Α ΙΚ Η τ ις εφ ημερίς, δτε ανήγγειλε τή ν γέννησιν τοΰ Δουκός τή ς Κορνουαλλίας, ή τοΰ σημερινού Α γ γ λ ο υ βασιλόπαιδος,
άνεκεφαλαίωσεν ώς έπομένω ς τήν ευμεγέθη έκτασιν τή ς αυτοκρα
τορίας, εφ ής ελ π ιζε τα ι δτι θέλει άρχειν είς μέλ λοντα τιν ά καί
μεμακρυσμ-ένον χ ρ ό ν ο ν — « Χ α ιρετισμοί προς τ ιμ ή ν τή ς γεννή σ εως αυτοΰ θελουσι πυροβοληθήν εν Α μ ε ρ ι κ ή , ε π ί τω ν αίγια λ ώ ν
τοΰ

1 όσονειου Κολπου, καθ’ δλην τή ν σειράν τω ν Κ αναδίω ν λ ι

μ νώ ν, εις το νεον Βρυνσούϊκον, τή ν Ν έαν Σ κ υ ιτία ν ,τή ν Ν έαν Γ ή ν ,
εις τα ς Β ερμούδας, είς έκατόν μέρη τω ν Δ υτικώ ν ’Ινδιώ ν, είς τ ά
δάση τή ς Γ ουϊάνης, καί είς τά ς μακρυνάς Φ α λκλανδία ς Νήσους,
πλησίον τοΰ Κ έρ α το ; Α κρω τηρίου· εν Ε υ ρ ώ π η ,

είς τά ς Β ρε

τα ν ικ ά ; Νήσους, έκ του βράχου τ λ ς Γ ιβ ρ α λ τά ρ , εκ τώ ν άπ ορθήτω ν οχυρ ω μ ά τω ν τη ς Μ ελίτης, καί είς τήν Έ π τ ά ν ν η σ ο ν εν Α φ ρ ί κ η , ε π ί τοΰ παραλίου τή ς Γουινέας, είς τή ν Α γ . 'Ε λ έν η ν
χι τήν νήσον τη ς

ΠΡΟΟΔΟΣ

Μάιος, 1£42 -

Α ναληψεως, εκ του Ε ύέλ πιδ ος Α κρω τηρίου

μ έ χ ρ ι τοΰ Ό ρ ά γ γ ο υ Π ο τα μ ο ύ , καί είς τον Μ αυρίτιον· εν Α σ ί α ,
εκ τοΰ Αραβικού’ φρουρίου Α δέν, είς τό Ιν τώ Π ερσικώ Κ όλπ ω
Κ αρράκ, υπο τοΰ έν Α φ γγα νισ τά ν Βρετανικού στρατοΰ, είς τά
Ιμ α λ α ΐα

Ο ρ η , καθ’ ολας τά ς δχθα ς τοΰ Ίνδοΰ καί τοΰ Γ ά γγου

μ έ χ ρ ι τή ς μ εσ η μ β ρ ινή ς ά κ ρ α ; τή ς Ίνδο σ τά ν, είς τήν νήσον Τ α π ρ οβάνη ν, έπέκ εινα τοΰ Γ ά γγο υ είς τήν Ά σ σ ά μ καί Α ρ α κ ά ν ,
είς τή ν νήσον τοΰ Π ρ ίγκ ιπ ο ς τή ς Ο ύαλλίας καί είς τήν Σ ιγ γ α π ορ αν, καί ε π ί τω ν Κ ινικώ ν Α ίγ ια λ ώ ν, είς Χ ό γ γ -Κ ό γ γ κ α ί Τ σουσαν· εν δε τή Α ο υ σ τ ρ α λ ί α , είς τ ά κ α τα σ τή μ α τα τ ά ε π ί τώ ν
πα ρ α λ ίω ν κ α ί τώ ν νήσων αυτής, κ α ί είς τδν πορθμόν οστις διαιρεί
τα ς νήσους ηης Ν εας Ζ ηλανδίας.

Π οτέ δέν έγεννήθη βχσ ιλόπ α ις

εις τα υτη ν ή άλλην οίανδήποτε χώ ρ α ν, κ ατά τοίι; αρ χα ίο υ ς ή
τους νεωτερους χρόνους, οστις έχαιρ ετήθη είς τόσα διάφορα καί
α π ομεμακ ρυσμ ενα μέρη π αντος του κδσιχου.

π ο λ ιτεία Ό χ ίο ς , δπου

Η Κ ΙΝ Α , ή πολυανθρω ποτάτη καί ά ρ χα ιοτάτη δ'λων τώ ν έπικρα
τειώ ν τοΰ κοσμου, εκ τείνετα ι τδ μέν μήκος 1290 μ ίλ ια , τό δέ π λ ά

κ εΐντα ι αι δυο α υ τα ι πόλεις, άπέκτησεν είς τεσσαράκοντα έτη έν
Ικατομ μ υριον κ α το ίκ ω ν !

τος 1,030. Ό πληθυσμός αύτής είναι από 300 , 000,000 έως 39ο,000 , 000 .
Μ εγαλοπόλεις κυριω τέρας έ χ ε ι τό ΙΙεκΐνον μ έ Ι,ιοο,οοιι

τός π ρ ώ τ ο ς ε κοψ ε δενδ ρ ο ν.

'Π

το Νανκΐνον μέ 1,000,090, κ α ί τή ν Κ αντώ να μ.έ 1,loo,000 . 'Η Κ ίν ι
Ο Λ Ο Σ δ πληθυσμός τη ς Α γγλ ία ς, κ α τά τή ν προ μικρού γενομέ-

π α ρ α γει το τ ε ϊ, εξ οδ 18, 000,000 οκάδων εξάγονται κ α τ’ έτος άπ

νην άπογραφ ήν, είνα ι 7,321,875 άρβενες,και 7,873,633 θήλειαι· τδ σύ-

τή ν Κ αντώ να , τον μόνον τόπον έν ώ σ υ γ χω ρ ε ΐτα ι είς τους ξένου:

νολον, 14,995,508.

να έμ π ορευ ω ντα ι.

Ό

τή ς Ο ύα λλία ς, 447,833 άρβενες, καί 463,78ε

θήλειαι· τδ σΰνολον, 911,321.

Ό τή ς Σ κ ω τία ς, 1 , 246,427 ά ξ ε ν ε ς ,

κ α ι 1,382,530 θήλειαι· τδ συνολον, -2,028,967.

Ό δέ τω ν περ ικ ει

μ ένω ν είς τή ν Β ρετανίαν νήσω ν, 57,598 α ρ έ ν ε ς , καί 66,481 θήλειαι·
το συνολον, 124,079.

Ο ί αριθμοί ούτοι, συ μπεριλαμβάνοντες 4,003

άνδρας, καί 893 γυνα ίκας, οιτινες ώδοιπόρουν ε π ί σιδηροδρόμων
καί διω ρύγω ν τη ν νύκτα τή ς 6ης ’Ιουνίου, 1841, συνιστώ σι τ ά κε
φ ά λαια, 9,077,436 α ρ έ ν α ς , καί 9,587,325 θηλείας.

"Ολος λοιπόν ό

“ ληθυσμος τη ς Νήσου Μ εγάλης Βρετανίας, (διαιρουμένης, ώς ανω
τέρω , εις Α γ γ λ ία ν , Ο ύα λ λία ν, Σ κ ω τία ν , καί τά ς πέριξ μ ικ ρ ά ;
ιησού,), συμ ποσουται εις 18,664,761 ανθρώπους.

Ε ίς τδν αριθμόν

Μ ετάξιον, βα μβάκιον, ορύζιον, χρυσός, κα

άργυρος, καί ολα τ ά πρός ζω ήν α να γκα ία , ευρίσκονται είς τήΚ ίναν.

Π ολλοί κλαώοι τω ν τεχνώ ν καί χειροτεχνη μ ά τιυ ν έφθα

σαν είς υψηλόν βαθμόν τελειοποιήσει«;, αλλά δέν προοδεύουσι
καθότι αί βελτιώ σεις τώ ρα είναι ά π ηγορευμένα ι.

'I I κυβέρνησε

είναι δεσποτική μ ονα ρ χία . Ε ισ ό δ η μ α , δίσ. -200, 000 , 090 . Στρατός.
800 , 000 .
Ο ί Σ ΐν α ι διδάσκονται τή ν ηθικήν τοΰ Κ ομφυκίου, τοι
μεγάλου φιλοσόφου τ ω ν , οστις έγεννήθη 550 , π . X . Τ ό μ έ γ α τεϊ
χο ς κ5α ή Ο ιω ρ υ ζ τή ς Κ ίνας είναι άπό τά θαυμασιώ τερα έργα τή
άνθρω πότητος.
I ό εξωτερικόν έμπόριον τή ς Κ ίνας άναβαίνει εί
όισ. 35,ooo,i)üo, ή 40,000,000κ α τ ετος. Ο ι ξένοι ε^ουν άδειαν νά ένοι
κωσιν εις εμ π ορεία τινά μονον κ ά τω τη ς Κ αντώνος.

Τ ο κυρίά)

τούτον π ερ ιλαμ β άνο νται μόνον οί σ τρ α τιώ τα ι, καί οί να ΰτα ι π ο 

τερον Ιμ π ο ρ ιο ν ένεργεΐται μ ετά τη ς Α γ γ λ ία ς.

λ εμ ικ ώ ν τε και εμπορικώ ν π λοίω ν, όσοι ευρέθησαν τον καιρόν τής
ά π ογραφ ής εντός του βασιλείου ε π ί τή ς ξηρας.

νων Π ολιτειώ ν της Α μερικής ε π ισ κ έπ το ντα ι κ α τ’ ετος τη ν Καν
τω να 32 π λοία .
Ι ο οπιον, το λαθραίω ς έμβαϊνον εις τή ν Κ ίνα

Έ π ε τ α ι έκ τή ς άπογραφής δτι δ πληθυσμός τή ς Α γ γ λ ία ς είς

προς 3λαβην του λαου, άνέβαινεν εις δίσ. 2θ,οοο,οοο κ α τ ’ ετος, και τ

τό Οιαστημα τή ς έσ χα τη ς δεκαετηρίδος από του 1831 μ έ χ ρ ι τού
I 8 U ηυξησε μ

τοϊς εκατόν· από τού Ι 82Ι μ έ χ ρ ι τοΰ 1831 εΤχεν
αυςησε^ι 15 τοϊς έκατόν.— Τ ή ν έσ χά την άπογραφήν τή ς αδελφής
νήσου Ιρλανοιας δέν εχομεν εϊσέτι.

πλεϊστον μέρος αυτοΰ επληρδνετο

Έ κ τώ ν Ή ν ω μ ε

εις μ ετα λ λ ικ ά .

γλω σσά εχει σχεόον 40,000 χαρ α κτήρ ω ν ή γ ρ α μ μ ά τω ν .

'Η Κινικ*ί
Ο ί Χΐνα

υπερέχουν εις τήν γεω ργικ ήν, και άπαξ τοΰ ένιαυτοΰ δ αύτοκρά
τω ρ άροτρευει δ ίδιος ολίγον τ ι ενώπιον τοΰ λαοΰ του.

