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Ζ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α . 

Περί τών άπολεσθεισών γενεών τών ζώων. 

Ουδέ των λιανών ουδέ τών θαλασσών τό βάθος συνιστά δεζαμ,ενάς ςα.-

θεράς κατά το σνημα αυτών πάντοτε* αί δεςαμεναί αύται πληρούνται και 

τροποποιούνται καθ' έκαστων άπο ύλας στερεάς αίτινε; έν αύταις εναποτί

θενται. Δύω είδη υλών εις την πλη'ρωσιν αύτην συντείνωσι· αί μεν μετα-

φερόμεναι, αί δέ εύρισκόμεναι εις την ιδίαν άποθη'κην* αί πρώται φέρον

ται εις τάς θάλασσας και τάς λίμνας ταύτας έν εί'δει βορβόρου η άαμου» 

παρά τών έν αύταΐς χεομένων ποταμών και μ' δλον οτι ή εισαγωγή αΰτη 

δεν είναι πολλά σημαντική αναλόγως της μεγάλης εκτάσεως τών δοχεί

ων, άτ.να ευρίσκονται ενώπιον αύτης ήνεωγμένα, προκύπτουσι μ'ό'λα ταύ

τα έξ αϋτης υψώσεις ουχί ευκαταφρόνητοι, προ πάντων δέ προς τά μέρη 

τά πλησιάζοντα τών ποταμών τά στόμια. Εσυμπέρανον παραδείγματος 

χάριν, δτι ό Γάνγης ποταμός ρίπτει καθ' ήμέραν εις τον Ωκεανόν ογκον 

γης ΐσοσταθμ.ούμ.ενον μέ τόν όγκον μιας τών πυραμίδων της Αιγύπτου. 

Λί δεύτεραι υλαι της πληρώσεως προέρχονται έκ της θαλάσσης αύτης, έπι-

σωρευούσης εις τό ϊδιόν της βάθος, είτε ΰλϊς άποτιτανομένας, τάς οποίας έκρά-

τει πρότερον διαλελυμμένας, είτε ίίλα; έκριζομ.ένας έκ τών παρά τών κυμά

των της προσβαλλόμενων βράχων, ε'ίτε τ;λος πάντων λείψανα συντετριμ

μένων κογχυλών μεταβαλλόμενων εις είδος ά'μμου. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
Ετος τρίτο ν 

A. εξαμ. 
Εκδίδοται 
δις του μηνός. 

Τιμή ετήσια 
Δραχ. 10. 
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Ούτω λοιπόν εις τα βάθη τα καλυπτόμενα άπό τους ρευστούς σωρούς 

τ·7,ς γήινου σφαίρας τ ίθεται καθ' εκαστον έτος νέα <τήβη ϋλνις. Εις τήν èvt-

αύσιον αυτήν άποθήκην ή θάλασσα καταδύει δλα τά κατά τήν αυτήν του 

χρόνου διάρκε.αν ριπτόμενα εις το βάθος αυτής αντικείμενα, Εκεί είναι τό 

εύρύχωρον νεκροταφείον fornii γίνονται άπαντες οί ενταφιασμοί μετά μεγί

στης ησυχίας, καθότι είς τ ά ; αβύσσους ταύτας επικρατεί ήρημία μή ταρατ-

τομένη παντελώς, και ή έν αύταΐς πίπτουσα γή καταβαίνει ελαφρά και έν 

σιωπή. Λείψανα πολλά συναντώνται είς τήν τελευταίαν αυτήν διαμονήν , 

ώς όστρακα, σκελετοί ιχθύων και παντός είδους θαλασσίων ζώων , φυτά 

κλάδοι δένδρων, ξύλα, π τώματα γη'ίνων ζώων καί πάσης φύσεως ε'ίδη, 

τ ά όποια τ ά ρέοντα ύδατα λαμβάνουσι κατά τον έν τ ω μέσω των Ηπεί

ρων ρουν των , καί χέουσιν επομένως είς το μέγα αύτο δοχεΐον. 

Τούτων ούτως εχόντων, άν έκ μιας οιασδήποτε αιτ ίας , ώς λ. ν . έ κ τής 

χαμηλώσεως των υδάτων, ή τής άνυψώσεως των παραλίων, του Ωκεανού 

το βάθος, πλησίον του στομίου μεγάλου τίνος ποταμού, ηθελεν εύρεθή πο

τ έ ξηρόν, ήθελε τ ις ίδη τότε άκέραιον τον σωρον τών προχωμένων γαιών , 

αϊτινες έκομ'ισθησαν έκεϊ άπο τήν ροήν τού ποταμού εις τοσούτων αιώνων 

διάστημα, ήθελε δυνηθή ν ' άνοιξη χάνδακας έν τ ω μέσω τής πυκνότητος 

όλων αυτών τ ώ ν στηβών τών επισωρευμένων τής μιας έπί τής άλλης, καί 

ήθελεν ία η βεβαίως τότε εν περίεργον μουσείον τοποθετιμένον κατά χρο-

νολογίαν καί τάξιν αρχαιότητος. Είς τάς - πλησιεστέρας προς 'το βάθος 

τττήβας ηθελεν άναμφιβόλ(«κ εύρη διάφορα τών αρχαιοτέρων κατοίκων τ ώ ν 

παραλίων εκείνων πράγματα ώς π. χ. συντρίμματα χονδροειδών δυκτίων, 

τα όποια μετεχειρίζοντο ποτέ οί είρημένοι κάτοικοι, τ ινά τ ώ ν εργαλείων 

καί τών αγρίων r-ολισμών αυτών, λείψανα τινα τών σκαφιδίων των κατα

σκευασμένοι έκ κορμών δένδρων έσκαμμένων, καί έν τ ώ μέσω απάντων 

τούτων τα διεσκορπισμένα οςί εκείνων, οίτινες κατά τήν έποχήν έκείνην 

είς τα κύματα του πελάγους άπωλέσθνισαν· μετά ταύτα, υπεράνω δηλ. τών 

πρώτων αυτών στηβών, ήθελεν εύρη ετέρου χαρακτήρος λείψανα, ανήκοντα 

εις χρόνους μεταγενεστέρους, ώε πολεμικά όπλα λ. χ . συντρίμματα πλοίων 

έτερου σχήματος, νομίσματα, διάφορα πολυτελείας είδη διαφόρων τόπων , 

άφαρπασθέντα παρά τής τρικυμία; έκ τών πλοίων, τά όποΓα έφερον αυτά, 

κρανία μαρτυροΰντα γενεάν διαφορετικήν κτλ. , τέλος πάντων προς τήν κο-

ρυφήν πλησίον τής επιφανείας τής γής ράκη τών υφασμάτων, τών ενδυ

μάτων , τών επίπλων τής ειδικής μας εποχής, δλα τ ά αναρίθμητα ταύτα 
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αντικείμενα, τά όποια είς ποταμός επισωρεύει, ώς προείρηται, καί τά όποϊα 

ή υπομονή ενός άρ/α'.ολόγου δύναται εντός ολίγου να διαχο>ρίση καί β α 

θμολόγηση. Εντός δέ τών σκελετών τών βυθισθέντων πλοίων ηθελεν εύρη 

ολην τήν άνηκουσαν υλην δια τήν ίς-ορίαν τών ηθών, των έξιοτερικών σχέ

σεων, και του εμπορίου τών κατοίκων τών μερών εκείνων" καί ήθελεν εΐ-

σθαι δυνατόν ούτως, ουχί μόνον να λάβη τις θετικήν γνώσιν τών ανθρώπων, 

οί'τινες έζησαν άλληλοδιαδόχως πλησίων τών ροών αυτών ή τών παραλίων, 

άλλα ποοσέα καί ν"άκολου9ήσνι υύτως ειπείν βήμα πρός βήμα τάς μεταβο-

λάς τάς συαβάσας είτε είς τόν πλ^θυσμόν τ ώ ν ολίγον κατ" ολίγον καταδ ι -

ωχθέντων καί κατηφανισθέντων άγριων ζώων, είτε εις τόν τών εξημερω

μένων, συνηγμένων είς ποίμνια, η είς τάς οικίας· δύναται τ ι ς τότε, δια 

τής σπουδής τών ός-έων των να προσδιορίσει rry άνηκουσαν έποχήν τής 

είσαγο^γής διαφόρων γενεών ϊππων , κύνο«, προβάτων κτλ . , διαφό:ων κη

πουρικών δένδρων κτλ . Ισως μάλιστα ηθελεν ε'σΟαι δυνατόν δια τής συγ

κρίσεως του όγκους τών καθ' εκ,αστον έτος μετακομισθεισών γαιών να δια-

κριθώσιν οί νρόνοι τής ξηρασίας άπό τους βροχερούς, καθ' ούς αϊ υψώσεις 

τών στηβών γίνονται παχύτεραι, καί τά ύδατα πλέον πηλώδη. 

Τοιούτου είδους μουσεία μας διετήρησεν επιμελώς ή φύσις, δια νά γνω-

ρίσωμεν τους αρχαιότερους χρόνου; - καθώς δια τής υπομονής καί τής έλευ-

Οείίαςτού ν' άνερευνώμεν τά προχώματα αυτά τού ποταμού, δυνάμεθα 

να γνωρίσωμεν τήν ίστορίαν τών κατοίκων τών παραλίων τούτων κατά 

τούς παρελθόντας αιώνα: , χωρίς να λάβωμεν παντελώς ανάγκην νά ποο-

στρέξωμεν είς τας έν τοις βιβλίοις άναφερομένας παραδόσεις· ούτω δια 

τής βοηθείας τών πληροφοριών, τάς οποίας μας δίδουσιν αί στήβαι αί έπ ι -

σεσωρευμέναι εις τάς άποξηρανθείσας δεξαμενάς τών αρχαίων λιμνών η θα

λασσών δυνάμεθα νά ώθήσωμεν τάς έρευνας μας μέχρι τών πλέον μεμα-

κρυσμένων καί μηστνιριωδών χρόνων αί παλαιαί αύται άποθήκαι δεν ε ί 

ναι παντελώς σπάνιαι, είς τό πλείστον μέρος τής εκτάσεως τών ύπαρχου-

σών τήν σήμερον στερεών σχηματίζουσι τόν καλούμενον άιτότομον λίθον 

( roche-v ive) , τόν οποίον άπαντα τις άμα σκάψη ολίγον είς όμαλήν γήν. 

Ει; όλους σχεδόν τούς λίθους ευρίσκονται έσπαρμένα λείψανα ζώων περιλη-

οθέντων εις έκαστον λίθον καθ' δν καιρόν έσχηματίζετο. Τίποτε εύκολώτε-

ρον ώς τό νά βαθμολόγηση τ.ς τήν άνηκουσαν ήλικίαν τών απολιθωμένων 

τούτων όντων, καθότι άρκεΐ νά προσδιορίση τήν θέσιν των υπεράνω η ύπο-

κάτω του ενός τού άλλου· ουδεμία δέ άλλη τάξις είναι δυνατόν είς τάς 
η* 
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συλλογά; τ α ύ τ α ; να διατνιρνιθ/ί, ε ιμή ή χαρά της φύσεως α υ τ ί ; δοθείσα. 

Αί κογχύλαι της θαλάσσης η τών γλυκών υδάτων είναι τά λείψανα, ά-

τινα απαντώνται συνεχέτερον, και τοϋτο διότι τ ά υδρόβια ταύτα ζώα εί

ναι τά πλέον κοινά και τά πλέον πολυάριθμα. Αλλά τ ά λ ' ίψανα αυτά δεν 

είναι τά μόνα, τ ά οποία παρουσιάζονται εις τών διαφόρων βαθμίδων τάς 

τήβας. Αφ ότου τών σοφών και τών παρατηρητών ή προσοχή ές-ράφη 

προς τό εύρύχωρον τούτο άντικείμενον, άνε*αλύφθησαν πανταχόθεν όστά , 

έκτυπώματα, διάφορα άλλα σημεία, παρημ.εληθέντα μέχρι της εποχές 

εκείνης καί αφανή γενόυ,ενα έν τ ώ μέσω της κόνη; τών σταδίων. Του άν

θρωπου ή άγχίνοια προσηλώθη εΐ ; ταϋτα τ ά πλήρη ανακαλύψεων καί υψη

λών διδασκαλιών λείψανα, άτινα πανταχόθεν είς την έρευνάν της έπαρουσι-

άζοντο, καί ενώπιον της ó γηραιός ούτος πληθυσμός της γης τών πρώτων 

αιώνων, εξερχόμενος άπό την σιωπήν, καί έκθαπτόμ,ενος άπό τ ά βα'θη τ ώ ν 

απολιθωμένων τάφων του νίρχισε ν 'άν ιστάτα ι θαυμασίως, ώς νά διετάχθη 

παρά τ ή ; φωνής του θεού ν ' άναγεννηθή έκ νέου, διά ν ' άναδειχθή είς τ ά 

βλέμματα μ.ας. Εις τους οφθαλμούς του ζωολόγου ή γή έζωογονήθη ¿>e μέ

γα βιβλίον, διηγουμενη τών παρελθόντων πλασμ,άτων τ ά θαύματα. Εκα

στος βράχος κατέστη μία σελίς ποτέ μέν γαλινιαία καί μεγαλοπρεπής , 

ποτέ δε αντηχούσα καί τρομερά, άπαγγέλουσα, είτε τάς βραδεία; καί ήσυ

χους άποθήκας τοΰ Ωκεανού κατά τήν διάρκειαν έκαστου αιώνος, είτε τ ά ; 

επαναστάσεις καί του ; κλονισμ,ούς τών ορέων ή πλούσια γλώσσα τών προ

σώπων άναμιγνυομένη ε ί ; τήν διήγησιν αυτήν μα ; δεικνύει τό σχήμα καί 

τήνέκτασιν τών όντων, άτινακατώκησαν άλληλοδιαδό/ω; τήν γήν αύτ^ντήν 

οποίαν ήμε· ς σήμερον κατέχομεν. Πρώτον είς τ ά ; βαθύτερα; <--ηβα;τά; καλυ 

πτομέναςπαρά τών άλλων όλων εύρίτκει τά άπλούτερα όντα καί φ υ τ ά , ζ ω ή ν 

τήν πλέον συγκεχυμένην,καί κ α τ ι τ ί ώς προς τά ζώα άνάλογον μέ τό άπολί-

τευτον τών αρχαίων ανθρώπων, περί ών ανωτέρω άνεφέραμεν υπεράνω τού

των ευρίσκει Οντα πολλά μεν διαφορετικά τών ή'δη κατοικούντων αεθ' ή -

μδν είς -τήν γήν, άλλ' έχοντα πολυτελειαν κινήσεων καί συνηθειών πολλά 

άνωτέραν της τών προηγουμένων ζώων , ιχθείς διαφόρων ειδών , ερπετά 

εκτάσεως γιγαντιαίας και παραδόξων σχημάτων, τ ώ ν οποίων αί γενεαί 

δεν διατηρήθησαν μέχρι της εποχής ημών, φυτά διαφόρων σχημάτων, δέν

δρα φέροντα καρπούς καί φύλλα. Τέλος πάντων , περιεχόμενα είς χώμα

τ α μεταγενέστερα, τετράποδα διαφόρου είδους καί ζώα μαστηφόρα κατά 

πρώτον δεικνυόμ.ενα, διάφορα άλλα ζώα, διαφορετικά επίσης τών Άδη 
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υπαρχόντων εις τήν γήν, άλλα πλησιάζοντα περισσότερον κατά τό είδος 

καί τό σχήμα μέ τά τελευταία ταύτα , παρ ό',τι ό'σα πρά αυτών είχον φα-

νή. Ταύτα πάντα βαθμολογηθίντα καίόνοματολογηθέντα παρά τών σοφών, 

οίτινες τά έξήγαγον έκ τού κονιορκτού, είναι ήδη είς τήν κυριότητα τής 

ζωολογίας- είς τάς στήβας τ ά ; πλησιεστέρας προς τήν έπιφάνειαν, κείνται 

ζώα άγρια πάντη ανάλογα μέ τά ήδη μένοντα εισέτι ε ί ςτ ινα τής γής μέρη 

ολίγον καλλιεργημένα, καί τ ά όποια ίσως θέλουν επίσης διωχθή όλως διό

λου μετ' ολίγον άιτό τήν κατοικίαν τής γηίνου σφαίρας, ώς έδιώχθησαν 

η δη ε:.'ς τ ινα αυτής μέρη. Εν τώ μέσω τοιαύτης συνοδίας φαίνονται καί τά 

πρώτα ίχνη τ ή ; χε'.ρό; τοΰ άν3ρώπου, τινές τών τάφων του, τινά τών μνη

μείων του, καί τών χονδροειδών έργων τής πρώτης αυτής ηλικίας, καθ' ην 

τά μέταλλα δέν είχον εισέτι άνακαλυφθή. ΐδού οποία είναι ή πλουσία απο

θήκη, τήν οποίαν περιέχουσι τά υπόγεια τής σφαίρας, καί ή οποία, χάρις 

είς τ ά ; εργασία; τ ή ; νέας επιστήμης, αρχίζει ήδη νά εξέρχεται μέ λαμ

πρότητα. 

Είς άρθρον ατελές καί περιορισμένον δέν είναι βεβαίως δυνατόν νά δο-

θώσι αί λεπτομέριαι ό'λαι τής τέχνης, δί ής ανακαλύπτονται αί παρελθού-

σαι καί έξαληφθεΐσαι νενεαί καθώς καί τών μεμακρυσμένων αιώνων ή ίς-ο-

ρία. Τού άρθρου τούτου ό σκοπός δέν είναι άλλος ειμή νά δοθη ή πρώτ·Μ 

τής θαυμάσιου ταύτης μεθόδου ιδέα. (10) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Περί φιλοπονίας, πίστεως, δαπάνης και δανείων· 

6 καιρός είναι άργύριον δύναται νά κερδήσν) δέκα δραχμάς τήν 

ήμέραν εργαζόμενος, περιφέρεται δέ οκνηρός % μένει αργός τό ήμισυ τής 

ημέρας ταύτης, άν καί κατά τό φαινόμενον δαπάνα είς τάς οίκιακάς χρεί

α; του πέντε δραχμάς, Ιρριψεν όμ.ω; άλλα ; πέντε είς μάτην. 

Η πίστις τών άλλων περί ημών ισοδυναμεί μέ άργύριον. Α.ν τις 'μο ί 

άφίνη τά χρη'ματά του έπέκεινα τής προθεσμίας, μοί χαρίζει τόν τόπον 

του έφ ' όσον τ ά κρατώ , ώς* κερδαίνω άν κατορθώσω νά εχη πίστιν πρός 

έμέ. 

Τ6 άργύριον είναι γόνιμον (γεννοβελα) έκ φύσεως* πέντε δραχμαι κυ -

χλοφοροϋσαι γίνονται έ ξ , ί π ί ΐ τ α επτά καί ουτω μέχρίί εκατόν καί πολύ 
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δων Σου- και άν όνομάσης τά ελάχιστα πράγματα, θέλης ιδείς ώς πού 

άναβαίνουσιν εντελείς κατά τό φαινόμενον δαπάναι, καί θέλεις προλάβει 

τήν καταστροφήν τής περιουσίας σου. 

Εν ένί λόγω δύο δρόμοι εξίσου πλατείς οίον, οί δρόμοι τής άγορϊς, φέ -

ρουσιν είς τόν πλούτον, επιγράφεται δε ό μεν τής Βιομηχανίας, ό δέ τής 

Λιτότητος. Μή κατασωτεύης άρα μήτε τον καιρόν μήτε τά χρήματα , αλ

λ χ μεταχειρίζω ώφελίμως καί τά δύο. 

Ος-ις κερδίζει όσο/ δύναται, καί διασώζει όσα κερδαίνει,εξαιρουμένης 

τής αναγκαίας δαπάνης, καταντά πλούσιος - άν δεν διατάξ/ι κατ ' άλλον 

τρόπον ό θεός, δς-ις κυβέρνα τόν κόσμον καί τον) οποίου τήν ευλογία/ πρέ

πει νά έπικαλί,ται ό άνθρωαος είς όλα τά έργα του. 

Λυτά ένομίσαμεν άναγκαϊον καί ώφέλιμον να είπωμεν ότε γίνεται τό 

σος λόγος περί συστάσεωςχρηματιστικής τραπέζης, επε ιδή κάμμία ασφά

λεια υποθήκης έχουσα βάσιν καί τό άκριβές-ατον κτηματολόγιον δεν δύνα

ται νά συγκριθή μέ τήν εύσυνειδησίαν καί τού χαρακτηρος τήν τ ιμιότητα. 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α · * ) 

Περί αλλεπαλληλοσπορίας. 

Είναι ανάγκη νά γνωστοποιώνται όσω δυνατόν ε ι ; τήν Ελλάδα αΐ μέ

θοδοι, τάς όποιας άκολουθούσιν είς τήν Γεωργίαν οί πολιτισμένοι τής Ευ

ρώπης λαοί· επειδή χωρίς αύτάς αποθνήσκει μεν δυστυχής ό γεωργός καί 

κτηματίας, ά φ ' ού καταζήση άπορος , αφαιρείται δέ τό ταμεΐον μεγά-

λην ποσότητα τού νομιμότατου τών φόρων τής δεκάτης, καί όλη έν γένει 

ή κοινωνία πάσχε ι . 

Μεταξύ δέ τών άλλων διακρίνει μάλιστα τί)ν γεωργίαν τών Ευρωπαίων 

ή καλή συνήθεια, τήν οποίαν έχουσι να μή άφίνωσι ποτέ, καθώς ημείς, τήν 

γήν άργήν δηλ. νεατήν, επειδή ή γή εϊναι πάντοτε εύφορος καί πρόθυμος 

νά άνταμείβνι τ»ύς κόπους τού άνθρωπου, ώς αληθής και φιλός-οργος μήτηρ, 

άλλά μέ διαφόρους καρπούς πάντοτε. Η π:ίρα τωόντι άπέδειξεν 1. ότι τ ι 

νά φυτά εύδοκιμούσι πλειότερον, όταν σπείοωνται κατόπιν τινών ά λ λ ω ν 

2 . ότι όλα δέν έξαντλοΰσι τήν δύναμιν τής γης ομοίως· έξεναντίας ευρί

σκονται τ ινα, τά όποια καί τήν καλητερεύουσι. Ούτω παρχδείγματος χ ά -

*) & συνε'χεικ τ&ϋ π ε ρ ί κ ο π ρ ί ο ι ; ίρβρίϊ ί ί ί τό 7τρ βσ·χ<; οΰλλνν. 

έπέκεινχ. Οθεν όστις φθείρει τόσον πολύγονον πράγμα, φονεύίΐ, τρόπον τινα, 

ί ιά μιας πάμπολλους γενεάς τέκνων καί μακράν διαδοχήν. 

Εκατόν δραχμαί κ α τ ' έτος έρχονται εις ολίγα λεπτά καθ' ήμέραν άλ-

λ' ό οικονόμων αυτά δύναται με τον καιρόν και τήν φρόνησιν νά εχ'(] χ ι 
λιάδας δραχ. ασφαλείς και βεβαίας είς χρήσίν του. 

Τέλος πάντων ο καλός χρεωφ-ιλέτης δηλ. πληρωτής είναι κύριος τού 

βαλαντίου τών άλλων . Επειδή αν γνωρίζηται ότι είναι κατά τούτο ακρι
βές, δύναται εις πάντα καιρόν να σήκωση όλα τα χρήματα τ ώ ν φίλοιν 

του· δια τούτο μή κράτησης ποτέ δανεισμένα χρήχατα ούτε μίαν ς-ιγμήν 

ύπερ τήν προθεσμίαν, δια νά μή δεθή δια παντός προς Σε τό βαλάντιον 

τών φίλων σου. 

ΙΙρέπει να προσέχωμεν καί είς τα ευτελέστατα πράγματα , όσα δύ
νανται νά έπηρεάσωσι τήν πίστιν τού άνθρωπου προς ημάς. Οταν άκούση 

ό δανειστής τόν κτύπον τού σφυριού περί τάς πέντε της αυγής, η τάς εν
νέα της εσπέρας, ευχαριστείται καί αναπαύεται δια τόν χρεώ^ην του. 

Λλλ' άν Σε ίδή κατά δυστυχίαν είς τό σφαιριστηριον (πιλλάρϊον) η ά

κούση τήν φωνήν Σου είς τό καπηλεϊον έν ώ έπρεπε να έγκύπτης εις τό έρ

γον Σου, τήν άκόλουθον ήμέραν αμέσως στέλλει δια νά ζήτηση τα χρη'-

ματά του. 

Λαμπρότερα ενδύματα παρ εκείνα, τα όποια φοριί αυτός ί ή σύζυγος 

του, η απλώς πλειοτέρα δαπάνη παρ' έκείνην, τήν οποίαν αυτό: βαστάζει , 

παροξύνουσι τόν δανειστήν. Αυτός θλίβεται άναγχαζόμενος νά απαίτηση 

τό άργύριόν του - μή τόν φέρης ε ι ; αυτήν τήν ανάγκην άν θέλης νά σ' 
άγαπα. Οταν λαμβάνης ποσότητα τινα χρημάτων, διαίρει αυτήν ισομερώς 
μεταξύ τών δανειστών κατά λόγον τού προς έκαστον χρέους. 

Μή έντραπής να πλήρωσης μικράν ποσότητα, επειδή χρεωστεΐς μεγα-

λητέραν επειδή πολύ ή ολίγον τό άργύριον λαμβάνει καλήν άποδοχήν 

πάντοτε καί παντού, καί ό δανειστής Σου θέλει ένοχληθή όλιγότερον δε
χόμενος 10 τάλληρα προσφερόμενα αυτομάτως είς δέκα διαφόρους και

ρούς, παρ οσον άν ήναγκάζετο να ελθγι δεκάκις νά Σοι ζητήση το δάνειον, 

χωρίς νά λάβη ούτε λεπτόν. Τούτο έπιδεικνύ:ΐ τουλάχιστον ότι ένθυμεΐσαι 

τό χρέος Σου, ότι φροντίζεις ώς τίμιος άνθρωπος, και τούτο συμβάλλει 

πολύ είς τήν περί Σού τών άλλων πίστιν . 

Γνώριζε καλώς τί έχεις, δια να ζης κατά τάς δυνάμεις Σου, είς το όποι
ον τούτο σφάλλουσι πολλοί - έχε ακριβή λογισμόν τών προσόδων καί έξό-
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ριν το τριφύλλιον, ή μηδ;κή καί ή όνοβρυχίς εύκαρπίζουσι τ>,ν γήν, καθώ; 
καί όλα τά πολυετώς ζώντα φυτά τών πεδιάδων, όταν κόπτωνται μέτό δρε-
πάνιον, η1 τρώγωνται άπό ζΰα πριν μεστώσωσίν. 

έξεναντίας τά σιτηρά φυτά δηλ. ή κριθή, ή βρίζα και άλλα ομοιογενή, 
άλλά κατ' εξοχήν ό σίτος άδυνατίζουσι τήν γήν, όταν ό καρπός των ωρί
μαση. 

Ά π ό δέ τάς ρίζας τό γαιώμηλον αδυνατίζει καί αυτό πολύ τήν γήν' 
έπειτα δετό κραμβολάχανον, καί ή βουνιάς (σαλγάμι). Τόδέσεϋτλον (κοκκι-
νογούλιον) καί καρωτυν (δαυκίον) ολίγον άδυνατίζουσι τήν γήν, όταν έκ-
βάλλοντες τάς ρίζας άφίνωμεν κατά γής τά φύλλα. 

Άδυνατίζουσι δέ ομοίως πολύ όλοι οί ελαιώδεις καρποί, καθώς τό ση-
σάμιον, λινάριον κτλ. 

Τα πίσα, οί κύχμοι καί τινα άλλα όσπρια άδυνατίζουσιν όλιγότερον 
τήν γήν παρά τά σιτηρά, άν λαμβάνωμεν τόν καρπόν των ώριμασμένον 
άλλ' άν τ ά κόπτωυ.εν έν ώ άνθοΰσιν, ίσως δέν βλάπτουσι διόλου τήν γήν. 

Παρετη'ρησαν δέ προσέτι οί γεωργοί ότι πάν είδος φυτού αδυνατίζει 
πλειότερον τήν γήν, όταν άφίσωμεν τούς «πόρους του νά μεστώσωσι παρ* 
όταν τό κόψωμεν τρυφερόν. 

Δια νά μή μένη λοιπόν ή γη άκαρπος τρεις κα'ι τεσσάρας χρόνους , κα
θώς είς ήμας, οί Ευρωπαίοι τήν σπείρουσι κατά συνέχειαν καί άλληλοδια-
δόχως, άλλά μέ διάφορα είδη, τ ά όποια δέν τήν άδυνατίζουσι. Τόν τρό
πον δέ τούτον τής καλλιέργειας δυνάμεθα νά όνομάσωμεν άλλεπαλληλοσπο-
ρίαν, ή περιοδικήν επειδή τωόντι οί σπόροι εναλλάσσονται ή συναλλάσσονται 
καθ' έκας-ον χρόνον τακτικώς. Διαρκεί δέ ή περίοδο; αύτη πολλούς $ ολί
γους χρόνους, ώστε είναι περίοδος πολυχρόνιος καί όλιγοχρόνιος. Επειδή 
δέ τον πρώτον χρόνον έκαστης περιόδου χοπρίζουσι τους αγρούς, όσω 
μακροτέρα ή πολυχρονιωτέρα τύχη ή περίοδος, τόσω ολιγότερα κόπρος 
καταδαπανάται, άλλ' ή γη διατηρείται μάΛιστα εύφορος εις τήν ό.Ιιγο-
χρόνιον περίο8ον. 

Ενίοτε όμως κοπρίζουσι τήν γήν πολλάκις καί κατά τήν αυτήν περίο-
δον. 

Αί όλιγοχρόνιοι περίοδοι άρμόζουσιν εις τάς λεπτάς γαίας, αί όποίαι 
ίχουσι χρ«αν νά κοπρίζωνται συχνάκις, άλλ' όλιγότερον καθ' έκάς-ην φο · 
ράν. 

Οταν θελωμεν νά φυλάξωμεν τήν γην ευφορον, πρέπει νά σπείρωμεν τά 
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φυτά, όσα δέν άδυνατίζουσι τήν γήν ή μάλιστα τήν καλητίρεύουσι, κατό
πιν εκείνων, τά όποια τήν άδυνατίζουσιν. Άλλ' άν κοπρίζωμεν πολύ 
συχνά, δέν είναι ανάγκη νά έπανερχώμεθα εντός ολίγου καιρού είς τήν σπο-
ράν τών πρώτων φυτών, τ ά οποία δηλ. ώφελοϋσι τήν γήν. 

Εγνωρίσθη πρό πολλοί 2 ΓΙ τόαύτό φυτόν δέν ευδοκιμεί σπειρόμενον άλ-
λεπαλλήλως εις τόν αυτόν τόπον, καί ότι ό καρπό; είναι πλειότερο;, όταν 
άλληλοίιαδόχως σπείρωνται φυτά διαφόρων ειδών π. χ. ή μηδική, ήόνο-
βρυχίς καί τό τριφύλλιον, τά όποια μένουσιν εις τήν γήν 8 καί 10 χρό
νους, δέν πρέπει νά καλλιεργηθώσιν εΐ; τόν αυτόν τόπον ε ι μ ή μετά 8 ή 1 0 
πάλιν χρόνους. 

Τό λινάριον δέν πληθύνει όταν τό σπείρωμεν εΐ; τήν αυτήν γήν πριν 

περάσωσιν έζ χρόνοι, καθώς και τά πίσα. 
Αλλα πάλιν φυτά υποφέρουσι νά σπείρωνται συχνότερα" Λ. χ. το καν-

νάβιον άν καί άδυνατίζη τήν γήν, ευδοκιμεί όμως σιτειρόμενον πολλούς χρό
νους κατά συνέχειαν άρκεϊ μόνον νά κοπρίζηται ή γ ή . Οί κύαμοι καί τά κα« 
ρωτά δύνανται ομοίως νά έπιτύχωσι σπειρόμενα εις έποχάς πλησιάζουσας. 

Φαίνεται μάλιστα ότι καί τ ά γαιώμηλα δέν γίνονται πολύ ολιγότερα , 
όταν σπείρωνται εις τόν αύ:άν τόπον κατά συνέχειαν πολλούς χρόνους, δο
θέντος όμως ότι κοπρίζεται ή γή. 

Ά λ λ ά τά σιτηρά φυτά πρέπει νά σπείρωνται έκ διαλειμμάτων, άφ' ου 

είς τούς μεταξύ χρόνους σπαρώσιν άλλα φ υ τ ά , επειδή κατ' άλλον τρόπον 

ολίγον καρποφοροΰσι. 
Τινά φυτά εύδο/.ιμούσι πλειότερον σπειρόμενα μετά τοϋτο ή εκείνο τό 

φυτόν π. χ . τά τριφύλλιον καί οί κύαμοι προετοιμάζουσιν αξιόλογα τήν 
γήν διά τό σιτάριον, έν ω τό κριθάριον καί ή βρίζα εύδοκιμοϋσι περισσό-
τερον οταν σπείρωνται μετά τά γαιώμηλα. 

Τά τριφύλλιον είναι τό καλητερον άπό όλα τά φυτά είς τήν άλλεπαλληλο-
σπορίαν, επειδή καλητερεύει τήν γήν, δίδει ώραιαν μεν βοσκήν, τρυφερόν 
δέ καί καλόν χορτάριον, άφ' ού ξηρανθίί, σπείρεται μετά τά σιτάριον, τό 
λινάριον κτλ. χωρίς άροτρίασιν (άνοιγμ,α), άλλά καί τά σιτάριον σπείρεται 
επιτυχώς μετά τά τριφύλλιον, α'φ'ού άροτριασθη ή γή. 

Άνακεφαλαιοΰμεν τά είρημένα είς τούς έξης κανόνας* 
1. Πρέπει νά σπείρωμεν άλληλοδιαδόχως τά άδυνατίζοντα καί τά κ«-

λητερεύοντα τήν γήν φιιτά διά νά φυλάξωμεν τήν εύφορίαν της· 
2. Τά σκαλιστικά φυτά καθώς πίσα, έρέβινθοι, γαιώμηλα κτλ. πρέπει 
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να σπείρωνται συχνά π . χ. κατά πάντα τρίτον η τέταρτον χρόνον, επειδή 
έξολοθρεύουσι τα παράσιτα χόρτα και καθαρίζουσι τήν γ ? , ν 

3 . Τα σκαλίΓ-ικί αυτά φυτά συμφέρει να κοπρίζωντχι· επειδή το σκά
λισμα αρκεί να εξολόθρευση τα παράσιτα χόρτα, τών οποίων φέρει του ; 
σπόρους ή κοπρία· 

4. Ποτέ να μή σπείρωμεν άλλεπαλλήλως το αύτο πράγμα, καί μάλι -
ς*α σιτηροΰς καρπούς· 

5 . Τό τριφύλλιον, ή μηδική, ή όνοβρυχίς καί όλα τα φυτά, όσα χρησι-

μεύουσιν ώς χόρτον καί βοσκή, πρέπει να σπείρωνται μετά τους σιτηροΰς 

καρπούς, οί όποιοι καί αυτοί πρέπει τά σπείρωνται μετά τα σ κ α λ ^ κ ά φυτά· 

6. Πρέπ;ι να σπείρωμε/ αρκετά φυτά βοσκής, δια νά τρένωμεν ζ ώ α , 
καί νά λάβωμεν άπ ' αυτά κοπρίαν, ή όποια τρέφει τήν γήν . 

ίδού όνομαστί καί σχέδιον τάξεως, τήν οποίαν πρέπει να άκολουθώυ,εν 
εις τάς διαφόρους περιόδους. 

Π ε ρ ί ο δ ο ; τ ρ ι ε τ ή ς Α.. σπείρε αλληλοδιάδοχοι;. 

Σιτάριον η λινάριον (τό όποιον ζητε ί προηγουμένως κοπρίαν). 

Κριθάριον δια χορτοκόπημα (βοσ*ήν), παμβάκιον, άραβόσιτον , βίκον , 
βρίζαν. 

Τριφύλλιον. 
— Β' . 
Γαιώμηλα (κόπρισμα). 
Βρίζαν. 
Λάχανα. 
— Γ'. 
Αραβόσιτο» (κόπρισμα). 
Σιτάριον η κριθάριον. 
Ερεβίνθους ί κυάμους. 
Π ε ρ ί ο δ ο ς τ ε τ ρ α ε τ ή ς Λ. 
Σεΰτλα. 
Σιτάριον. (κόπρισμα). 
Κριθάριον. 
Τριφύλλιον, όνοβρυχίδα. 
— Β'. 
Σιτάριον (κόπρισμα). 

Γαιώμηλα. 
Κριθάριον η βρίζαν καί παμβάκιον 

τον αυτόν χρόνον. 
Λινάριον. 

Τριφύλλιον. 
Σιτάριον. 
— Β' . 
Φασηόλους ή κυάμους (κότρισμ*). 
Σιτάριον η βρίζαν. 
Γαιώμηλα. 
Σιτάριον (κόπρισμα). 
Σ:ύτλα η καοωτά (δαυκία). 
— Γ'. 
Παμβάκιον ηλ.ινάριον (κόπρισμα). 
Σιτάριον. 
Αραβόσιτον (κόπρισμα). 
Σιτάριον. 
Πεπόνια κτλ . 

Π ε ρ ί ο δ ο ς έ ξ α ε τ η ' ς . 
— Λ. 
Γαιώμηλα (κόπρισμα)· 
Λάχανα. 
Σιτάριον. 
Σεύτλα (κόπρισμα). 
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— Γ'. 
Παμβάκιον (κόπρισμα). 
Σιτάριον. 
ΠαμβάκΌν, λινάριον. 
Σιτάριον, κριθάριον. 
Π ε ρ ί ο δ ο ς π ε ν τ α ε τ ή ς · 

Λ. Γαιώμηλα ή βίκον. 
Σιτάριον (κόπρισμα). 
Κριθάριον. 

Σιτάριον. 
Τριφύλιον. 
— Β' . 
Κυάμους (κόπρισμα) η άραβόσιτον. 
Κριθάριον καί παμβάκιον. 
Σιτάριον. 
Τριφύλλιον. 
Σιτάριον. 
Κριθάριον. (2.) 

Η Θ Ι Κ Η . 

Οστις δεν φανή βεβαίως φιλαλήθης, δίκαιος, χρηστοήθης, καί προση

νής άμα έμβαινων είς τόν κόσμον , δύναται μέν νά έκπληξη πρός καιοόν 

τους άλλου; καί νά λάμψη ώς μετέωρον, άλλ ' εντός ολίγου θέλει κατα -

φρονηθή· επειδή οί άνθρωποι παραβλέπουσι μέχρι τινός τάς αταξίας καί 

τάπάθη τής νεότ/ιτο;· δέν συγχωρούσιν όμως ποτέ τα ελαττώματα καί την 

διαστροφήν τής καρδίας. 

Αί μεγαλητεραι χάριτες δίδονται ενίοτε τόσον άδεξίως καί κακώς, <5-

ςε παροξύνουσι τόν άνθρωπον έν ώ έξίναντίας δυσάρετα πράγματα πολ

λάκις εύχαριστοΰσι τόν άνθρωπον επειδή γίνονται μέ γλυκύτητα καί εύ-

γένειαν. 

Πολλάκις απλοί λοχαγοί εύαρεστούσι πλειότερον εις τήν συνανας-ροφήν 

παρχ ένδοξους σοφού;. Τιμώ καί σέβομαι τους μεγαλοφυείς άνδρας 

( λέγει ό Σες-ερ Φίλδ, άπό τόν όποιον λαμβάνομεν αύτάς τάς ιδέας ), άλλ' 

επιθυμώ νά συναναστρέφωμαι μέ ανθρώπους, οΓτινες συνεισφέρουσιν εις τήν 

όμιλίαν ιλαρότητα, καλήνάνατροφήν καί πείραν κόσμου. Είς τόν κοινον βί -

ον έχομεν ανάγκην συχνότερα λεπτών καί δραχμών, παρό χρυσών νομι

σμάτων. Δός μοι άνθρωπον ό'ιτις έχει έτοιμα είς μετρητά όσα τω χρειάζον

τ α ι δ .à τήν ήμερουσίαν δαπάνην (τά έξοδα τής ημέρα;) - επειδή όςχς φέρει 

ό'γκον χρυσίου, δέν εχει πλούτον τρόπον τινά πρόχειρον είς τήν παρούσαν 

άνάγκ·/,ν. Εχε όσον θέλεις λοιπόν χρυσίον είς τόν ένα κόλπον, άλλα φρόν

τιζε νά έχης καί κερμάτια (μικρά νομίσματα) είς τόν άλλον, επειδή θέλεις 

έχει αυτών μεγαλνιτέραν ανάγκην. 

Ù συμβουλή σπανίως λαμβάνει καλήν ύποδοχήν, καί δς-ις εχει μάλιςνχ 

μεγαλγτέραν αυτής χρείαν, τήν άγαπδ όλιγότερον. 
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Ό φθόνο; Ε ί ν α ι εν άπό τ α μικροπρεπές-ατα και βασανίστικώτατα πά
θη, επειδή σπανίως ευρίσκεται άνθρωπος, οςις δεν δίδει άοορμήν φθόνου 
είς τον φθονερόν, και διότι ό φθονερό; δέν ευτυχεί ποτέ, έφ' όσον βλέπει 
εύτυχοϋντα; τοϋ; άλλου;. 

Η μεγάλη καί ευεργετική πράξις επιτυγχάνει πάντοτε τήν εγκρισιν τοϋ 
κόσμου, ή δέ ενδόμυχος ηδονή, τήν οποίαν αισθάνεται ύ ευεργέτης, είναι 
ασύγκριτος. 

Η φιλανθρωπία χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως τους μεγάλους νόας - έξ εναν

τίας δέ οί άνθρωποι μικρού πνεύματος είναι όργίλοι, άκρόχολοι και εκδι

κητικοί, ούτε αισθάνονται τήν γλυκύθυμον έκείνην ήδονήν, τήν οποίαν απο

λαύει δς-ις συγχωρεί τούς εχθρούς του. 

Μόνος ό άμαθης καί ό αδύνατος είναι οκνηροί· επειδή όσοι έθησαύρι-

σαν γνώσει; τινάς, έπιθυμοΰσι πάντοτε νά τ ά ; πολλαπλασιάσωσιν. Ωστε ή 

μάθησις ομοιάζει κατά τούτον τον λόγον μέτήν έξουσίαν επειδή οσιο μεγά-

λην καί αν έχη ό άνθρωπος, έπίθυμεΐ πάντοτε νά τήν αύξη'ση - ή δέ οκνηρία 

είναι τό καταφύγιον των αδυνάτων πνευμάτων καί ή εορτή των άνοήτων. 

0 μετριοφροσύνη είναι αξιέπαινος αρετή καί συνοδεύει ώς έπ ί τό πλε ί 

στον τάν άληθινήν άξίαν, δουλαγωγεϊ δέ τ ά πνεύματα όλων των ανθρώ
π ω ν επειδή τ ίποτε δέν παροξύνει καί αηδιάζει όσον ή οίησι; καί ή άναι-

σχυντία. Οθεν καταφρονούμεν σχεδόν έκ συμφώνου τόν περιαυτολόγον, ό;-

τ ι ; γίνεται ό ήρω; τ ή ; ίδια; αϋτοϋ ιστορία;. 

Τό νά μή έκτελώμ:ν τήν ύπόσχεσιν είναι έργον άνόητον, καί σχεδόν 

πλημμέλημα - έργον μέν άνόητον, επειδή κάνει; δέν θέλει μ α ; έμπιστεύ-

εσθαι πλέον, πλημμέλημα δέ, επειδή ή αλήθεια είναι τό πρώτον χρέος 

της ήθικΐς και θρησκείας· ώτε ό ψεύστης δέν δύναται νά έχη κάμμίαν 

άρετήν, καί είναι άξιος τοϋ μίσους όλων τών καλών καί αγαθών ανθρώπων. 

ί ΐάγχ ίνοια αποκτά μέν θαυμαστάςκαί έπαινέτας, άλλ ' Οχι ποτέ και φ ί -

λον κάνένα' επειδή ακτινοβολεί και έκθαμβίζει καθώς ό μεσημβρινός ( μ ε -

σουρανών) ήλιος" άλλ ' ομοίως μέ αυτόν καίει, καί διά τοϋτο γίνεται ε π ί 

φοβος. Τό δέ γλυκύ φώς τής εσπέρας καί πρωίας του πλανη'του ^τούτου έξ 

εναντίας θερμαίνει μετρίως καί φαιδρύνει τάν άνθρωπον. 

Μή ζητ^ς άρα ποτέ τήν άγχίνοιαν άν τήν εχης φυσικήν , ΰπομονη'· 

άλλά καί κατ ' αυτήν τήν περίστασιν άς μεσολαβή ή κρίσις, καί μή τήν 

έ;ασκή; ποτέ πράς βλάβην τών άλλων . 

& • 173 • & 

Υ Γ Ι E I Ν Η. 

JTepè σωμασκίας. 

Σωμασκίαν όνομάζομεν τήν κίνησιν του σώματος, όση κρίνεται αναγκαία 

καί ωφέλιμος ε ί ; τοϋ άνθρωπου τήν ύγείαν. 

Ò π ε ρ ί π α τ ο ; είναι βέβαια ή καλντέρα γυμνάσια, καθότι κινεί τήν 

διαπνοήν, καί , άν δέν παραταΟίί υπέρ το δέον, ενισχύει τά σώμα. Κα-

θώ; δέ τό άπλούστατον και ϋγιεινότατον έν τ α ύ τ ώ όλων τ ώ ν ποτών τό 

ύδωρ ευρίσκεται πρόχειρον ε ί ; όλου; του; άνθρωπου;, όμοίω; καί ή περιπα

τητ ική κίνησις ε ί ν ι ι αγαθή τύχη εϋκολο; εις πάντα άνθρωπον, ός-ις δύνα

τ α ι νά κίνηση τούς πόδας του. 

Αλλ' άπό τους περιπάτους ό γινόμενος είς άνωφερή μέρη θεωρείται μά

λ ιστα ώς τών άλλων όλων ωφελιμότατος. Διά τούτο οί ορεινοί άνθρωποι 

είναι ώς έπί τό πλείστον υγιέστατοι καί μακρόβιοι. Αποδίδοται δέ τό κα

λόν τοϋτο κοινώς εις τήν καθαρότητα τοϋ αέρος* άλλ' ή άνάβασις είς πε-

τρώδει; καί άνωμ.άλους τόπους δέν φαίνεται άδιάφορον πράγμα. Ολίγοι 

T t d ó v T t δέν παρετη'ρησαν, τόσον ό τοιούτος περίπατος αυξάνει τήν ό'ρεξιν , 

ώς αύξα'νων τήν άδηλον διαπνοήν, μέ τήν οποίαν ή κατάστασις τοϋ στο

μάχου έχει μεγάλην συμ.πάθειαν. 

Ó δρόμος είναι κίνησις πολλά βιαία καί δεν δύναται είς πολύν και

ρόν νά τήν άκολουθη'ση ό άνθρωπος. Οί δρομείς είναι παντού βριχύβιοι , 

καί ολίγοι διαφεύγουσι τήν φθίσιν πριν φθάσωσι τόν 35 τής ζωής χρόνΟν. 

Ó χορός είναι μία άπό τάς άξιολογωτάτας σωμασκίας' όθεν όχι 

μόνον διά τήν χάριν καί εύκηνισίαν tàv μ.ελών, άλλά καί διά τόν λόγον 

τής υγείας καί τής εύρωστου κράσεως πρέπει νά συμβουλεύωμεν τήν γ υ -

μνασιν ταύτην είς τάς άπαλάς νεανίδας άπό μικράς έ τ ι ηλικίας, τόσω δ ι 

μάλλον, όσω κλίνουσιν * ί πλειότιραι είς τήν ΰγρόλευκον ( λυμφαντικήν ) 

λεγομένην κράσιν. Αλλά μεταξύ τών χορών καλόν είναι νά ίκλέγωμεν τούς 

ομαλούς, καθώ; ά αντ ιμέτωπο; ( con l re d a n c e ) καί άλλοι τοιούτοι εθνι

κοί καί ξένοι. Δέν νομίζομεν δέ πολύ άναγκαιον νά σημειώσωμεν, πόσον 

ό βαλλισμό; (βάλσ) ταράττε ι τόν έγκέφαλον καί τήν κυκλοφορίαν τοΰ α ί 

ματα; , ώστε ένεογεί βιαίως είς τήν καρδίαν καί εις τάς αρτηρίας. 

Η ξ ι φ ο μ α χ ί α συντελεί πολύ είς τήν εύστροφίαν τοΰ σώματος καί την 

δύναμιν τών μυώνων. Οθεν οί παλαιοί ήσαν φαίνεται πολύ ισχυρότεροι διά 

τά αθλητικά καί πολεμικά των γυμνάσματα, έν ω ό ταβάκος, ή κατάχρη-
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σι : τού αλκοολικού ποτού, ό καφές, τότέ ϊ κτλ . αδυνάτισαν τί,ν ρύβιν τών 

νεωτέρων κατοίκων της Ευρώπης, άφ' ότου μάλιστα έφευρέθη ή πυρόκονις 

ώς-ε ή σωματική ρώμη, ήτις άλλοτε άπεφάσιζε τήν νίκην εις τάς άγχεμα-

χίας, ολίγον πλέον χρησιμεύει σήμερον, και επειδή ό πόλεμος κατεστάθη 

μηχανικό:, οί άνθρωποι έπαυσαν νά έξασκώνται. 

Ολίγοι άμφιβαλλουσι βέβαια περί της ωφελείας τών α γ ώ ν ω ν , τού; 
οποίους συνείθιζον και έτ ίμων τόσον οί αρχαίοι ημών πρόγονοι, μεταξύ δέ 
τούτων μάλιστα οί Σπαρτιάται. 

Αλλα καί ή ο μ ι λ ί α αύτη και ή ά ν ά γ ν ω σ ι ς και δ γέ.ίως και ή 
μ ε λ ω δ ί α έπιταχύνουσι τήν δια τών πνευμόνων κυκλοοορίαν τού αί'υ-α-
τος και ενουναμουσι τ α τόσον αναγκαία ταύτα όργανα, δταν δέν γ ινωνται 
μέ ύπερβολην. 

Γενικώς τα τοιαύτα γυμνάσια συμφέρει νά συναλλάσσωνται καί νά 

μεταβάλλωνται κατά τήν ήλικίαν, τό φύλον, τήν κράσιν, τό κλίμα, καί τή ι 

ώρα* τοΰετους. Οί νέοι π . χ. έχουσιν όλιγοτεραν ανάγκην σωμασκια; παοα 

τούς γέροντας, καί αί γυναίκες παρά τούς άνδρας, όθεν εις έκ τών ενδο

ξότατων ανδρών, οϊτινες έγραψαν περί παιδαγωγίας , ό Ρουσσώ, συμβου

λεύει εις τάς γυναίκας μόνον έκείνας τάς μηχανικά; τέχνας, αί όποίαι δέν 

ζητούσι κ ίνησιν άλλα καί ό φλεγματικός άνθρωπος χρειάζεταιπλειοτέσαν 

άσκησιν παρά τόν χολερικόν τέλος εις τούς θερμού; τόπου; καί καιρού; 

κρίνεται πολύ όλιγότερον αναγκαία ή γύμνασις παί ' όσον ε ί ; τούς ψυ

χρούς. Καθιος δε ή θεία πρόνοια δίδουσα τόσον «φθόνους τούς καρπούς τής 

γής εις τούς κατοίκους τών θερμών κλ ιμάτων, φαίνεται ότι ηθέλησε νά 

τούς άπαλλάςν) άπά τούς πολλούς κόπους, τούς όποιους άναδέχονται ευ

κόλως οί κάτοικοι τών ψυχρών, ομοίως δυνάμεθα να συμπεράνωαεν, ότι καί 

ολιγότερα σωμασκία είναι εις αυτούς αναγκαία. Τωόντι ή θερμότης τών 

τοιούτων τόπων άρκεΐ νά διατήρηση εις καλήν κατάς-ασιν τήν άδηλον δ ια-

πνοήν. Οθεν έκεϊμάλιστα ευρίσκονται οί μακροβιώταιοι άνθρωποι- έξ εναν

τίας δέ ή ψυχρότης των βορείων κλιμάτων βιάζει τόν άνθρωπον εις πάν 

είδος ασκήσεως, τής οποίας πολλάκις ούτος υπερβάλλει τά όρια μέ βλά-

βην τής υγείας καί αύτη; τής ζωής του. 

Εκτός δέ τής ενεργητικής ταύτης σωμασκ'ας είναι καί άλλη λεγομένη 

παθητική, επωφελής μάλιστα εις τούς άπό αρρώστιας αναλαμβάνοντας. 

Η ζωή τών θαλασσοπόρων υπόκειται εις τόσους κινδύνους , ώς·ε πρός 

άντισή'κωσιν τού κακού τούτου ό θεός ευδόκησε νά πάσχωσιν όλιγότερον 
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κατά τήν ύγείαν. Η ν α υ τ ι λ ί α δέ είναι γύμνασις ακατάπαυστο:, επειδή 
όλοι οί μυώνες ένεργούσι δια νά μή πέσωμεν, άν καί δια τήν συνήθειαν δεν 
συναισθανώμεθα τήν ένέργειαν τ α ύ τ η ν άλλα τό αΐμα φέρεται εύκολώτερον 
εις τ ά μικρά αγγεία, καί ή αυξανομένη σΊαπνοή άμα γεννηθή εξατμίζεται 
δια τήν συνεχή μεταβολήν τής ατμοσφαίρας εις τό κινούμενον πλοΐον ό 
άήρ δέ τής θαλάσσης ούτος δέν διαφέρει παρά τόν όποιον άναπνέομεν επά
νω τής γής, ειμή καθότι είναι ελεύθερος άπό τάς δηλητηρίους ζωϊκάς καί 
φυτικάς αναθυμιάσεις. 

Δια τούτο τήν ναυτιλίαν συμβουλεύουσιν οί δοκιμότατοι ιατροί εις τούς 
πάσχοντας μαρασμόν καί μάλιστα αίμοπτυοίαν ανθρώπους. Ó Κ. Λούδ 
παρατηρεί, ότι άπό 57 4 1 ναύτας, τούς όποιους έθεράπευσεν εις τό παρά 
τό Πορτσμούθ νοσοκομεΐον τού Ασλαρ έντό; δύο χρόνων, 360 μόνον ήσαν 
φθισικοί καί έκ τούτων Sì πάλιν τό 1J7 fπαθόν τό κακόν, διότι επεσον η 
κατ ' άλλον τρόπον έκτυπήθησαν. Αλλ' εις άλλους άρρώς-ους οί φθισικοί 
ηθελον είναι έξάκις πλειότεροι. Τόσον ή ελαφρά καί ανεπαίσθητος τής ναυ
τιλίας κίνησις ενισχύει τούς πνεύμονας καθ ' όλων τών εξωτερικών ε π η 
ρειών καί φέρει τά υγρά άπό τό κέντρον εις τήν περιφέρειαν. 

Η δ ι φ ρ η λ α σ ί α , ή κίνησις δηλ.εις κλειστόν όχημα ολίγον ωφελεί, ε
πειδή δέν άναπνέομεν καθαρόν, δροσερόν, καί νέον πάντοτε άέρα' δια τού
το εις εκείνους μόνον τού; ανθρώπους πρέπει νά τήν συμβουλ.εύωμεν, δσοι 
δέν δύνανται νά περιπατήσωσιν η νά ίππεύσωσιν. 

Είναι δέ λυπηρον ότι εις τάς μεγάλα; πόλεις τής Ευρώπης εκείνοι μά
λ ιστα φέρονται διφρη'λατοι, δσοι έχουσι μεγαλητέραν ανάγκην ενεργητικής 
κινήσεως καί σο>μασκίας, οί τρυφηλοί δηλ. καί άβροδίαιτοι άρχοντες, οί 
πλούσιοι, οί μεγαλέμποροι, οί τραπεζίται καί οί τοκες·αι. 

Εννοείται δ' ευκόλως, ότι ή κίνησις εις άνοικτήν ά'μαξαν ωφελεί, καθώς 
όν καί ή ιπποδρομία. 

Άλλ 'αύτη αξίζει πάντοτε νά προκρίνηται. Είναι δέ διάφορα εϊδη ίππηλα-
σίας δηλ. τό περιπάτημα , τό βάδισμα, τό τρόχασμα, τό κάλπασμα ΐτλ· 
τά όποια έχουσι διάφορον καθέν ένέργειαν εις τόν άνθρωπον. Ολαι γενικώς 
αί άρρωστίαι, δσαι πειράζουσι τ ά νεύρα, Ααθώς ή ύστερίτις, ή υποχον
δρία κτλ. η έχουσι χαρακτηριςτκά συμπτώματα τήν άδυναμίαν τού ς-ομά-
χου καί τών εντέρων, τήν δυσπεψίαν, τούς ανέμους κτλ., ωφελούνται άπό 
τήν ίππασίαν. 

Ά λ λ α χρεωστοΰμεν νά τήν έμποδίζωμεν ·?ι τούλάχηστον μόλις να τήν 
συγχωρώμεν εις ανθρώπους πάσχοντας φθίσιν. Τότε πρέπει τουλάχιστον νά 
γίνηται μετρία κατά τήν βίαν καί τόν χρόνον. Καί άν μένθέλωμεν νά προ-
φυλάξωμεν τήν ύγείαν, άρκεϊ οκτώ $ δέκα μιλ ίων καθ'ήμέραν δρόμος· άν 
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δέ πρόκηται να ένισχϋσωμεν τήν ύγείαν, ολίγον θελομεν ώφελνθη - άπό τό
ση ν γυμνά σι ν . 

Συμφέρει δέ , όχι μόνον τό σώμα, αλλά και τό πνεύμα αυτό να κι-
νήται ' τούτο δέ γίνεται , όταν άλλάσσωμεν τόπον και βλέπωμεν πάντοτε 
νε'ας θέσεις, δηλ. άλληλοδιαδόχως όρη και φάραγκας, και κοιλάδας και δά
ση και πεδιάδας και ποταμούς κτλ . Δια τούτο συμφέρει μάλλον νά έπίχει-
ρώμεν μακράς τινας όδοιπορίας κα'ι περιηγήσεις, παρά τό νά ίππεύιομεν εις 
τόν αυτόν σχεδόν τόπον πάντοτε. 

Ιδιαιτέρως δέ πρέπει νά στέλλωμεν εις ψυχρά κλίματα τους νευρικώς 
πάσχοντας, τους επιληπτικούς, τους υστερικούς κτλ . ές εναντίας δέ οί 
ύποχονδριακοί καί φθισικοί ας διευθύνωνται εις τους θερμούς τόπους. 

Άλλα κατ ' έςοχήν πρέπει νά κινώνται καί νά σωμασκώσιν οί σπουδα
στικοί άνθρωποι, εκείνοι δηλαδή όσοι κατατρίβουσι τήν όλίγην ζωη'ν 
τ ω ν εις τά βιβλία καί εΐ; τήν μελέτ / ι ν επειδή ή ακινησία σκωριάζει, 
τρόπον τινα, τά άρθρα, αδυνατίζει τόν στόμ.αχον, κ ι ί βάφει τό πρόσωπον 
μέ τής ώχρότητος τό νεκρικόν χρώμα. Δέν είναι λοιπόν διόλου άτοπον εις 
τους τοιούτους οϋ'τε νά όρχώνται, ούτε νά κολυμ.βώσιν ούτε νά ίππεύωσιν. 

Ά λ λ ά κανενός είδους άσκησις δέν ωφελεί τόν μονη'ρη άνθρωπον, καί 
είναι δύσκολον νά είπη τ ι ς αν ή έρημία βλάπτη τό σώμα ή τό πνεύμα 
πλειότερον. Πράγμα παράδοςον! ότι πολλή ανθρώπων συνδρομή γενναπαν-
τοΰ ασθενείας , καί υπερβολική πάλιν μοναζία βλάπτε ι ομοίως καίρια 
τήν ύγείαν. Λιά τούτο ευχής έργον νά εύρισκώμεθα μεταζύ τών γυναικών 
καί τών π-αδίων μας· ή άν δέν εύτυχνίσαμεν νά έχωμιν γυναίκας καί π α ι 
δ ία , άς ζητώμεν νά άναπληρώσωμεν τουλάχιστον τήν ελλειψιν ταύτην με 
ειλικρινείς φίλους. 

Ποτέ ά;, εί δυνατόν, μή κινώμεθα τήν νύκτα καί μάλι^α μετά τό άρις-ον 
καί τό δεϊπνον. Θέλουσι δέ ίσως ειπείν τίνες ότι βλέπομεν συννάκις τούς 
γεωργούς καί βάναυσους τεχνίτας επανερχομένους εις τό έργον χωρίς έπαι· 
σθητήν βλάβην. Τό επιχείρημα Ομως τούτο αναλογεί μέ τήν γνώμην 
εκείνου, ος-ιςήθελε συμβουλεύσει ώς ώφέλιμον τήν χρήσιν τών ωμών κρεά
τ ω ν , επειδή ευρίσκονται τώ όντι άνθρωποι δυνατοί, οί τίνες γωνεύουσι 
τ ά ώμά κρέατα, καί άλλοι ομοίως δυνατοί, οΐ όπαοι δέν βλάπτονται έρ-

Ϊ αζόμενοι μετά τό δεϊπνον* άλλά πόσον ολίγοι είναι οί πρώτοι! μέ πόσην 

έ δυσΑρέσκειαν άναλαμβάνουσι τάς συνήθεις εργασίας των οί δεύτεροι! 
Διά τούτο συμφέρει νάδειπνώμεν κυρίως τό εσπέρας - επειδή κατ 'αυτόν 

τόν τρόπον θέλομεν έίχει όλην τήν ήμέραν έργάσιμον, ωςε ή γεωργία, τό 
έμπόριον καί αί τέχναι θέλουσι κερδήσει ομοίως, καθώς ή υγεία, άπό τήν 
τοιαύτην σώτη'ριον συνήθειαν. (3 . ) 
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