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ΘΡΗΣΚΕΙΑ. 

Περι μετεμψυχώσεως. 

Και έκτος της χριστιανικής πίςεως, ήτις διδάσκει νά περιμένωμεν εις 
τον άλλον κόσμου άνταμοιβήν της κακίας κα'ι τ η ; αρετής, δϊν υπάρχει 
ίσως θρησκευτικών δόγμα τόσον άπλοΰν και πιθανόν εις τό πνεύμα, ό'σον 
ή ιδέα της μετεμψυχώσεως* επειδή τά κακα και αί απολαύσεις της πα
ρούσης ζωής θεωρούνται κατ' αυτήν ώ; αντιμισθία η κόλασις τών πράςεων 
άλλης προηγηθείσης υπάρςεως, ώστε παύομεν πλέον νά θαυμάζωμεν δτι 
μεταζϋ τών ζώων και τών ανθρώπων, μέρος μεν διάγουσιν άνετους και 
ήδονικάς ήμερα;, μέρος δέ φαίνεται ό'τι έγεννηδη προωρισμένον νά ΰπο-
φέρη δλας τάς θλίψεις και δυστυχίας. 

Μετεμψυχωσις σημαίνει την άναβίωσιν η μετάβασιν της ψυχής άπο ?ν 
«ις άλλο σώμα - ή ιδέα δέ αυτή; ΰπήρχεν είς την Ελ>άδα και προ του 
Πυθαγόρου, δστις τήν έμκθε και άπο τοϋ; ίερεΐς τών Αιγυπτίων φρονοϋν-
τας ότι μετά τον θάνατον ή ψυχή μετέ^αινεν άλληλοδιαδόχως εις τά 
σώματ<* όλων τών ζώων, οπου έμενε 3000 χοόνους καί μετά ταϋτα έμβαινε 
πάλιν εις άνθρώπινον σώμα. Οι φιλόσοφοι έγνώρισαν προ πολ)οϋ τήν άθα-
νασίαν της ψυχής, άλλά δέν έδΰναντο, ώ; φαίν;ται, νά την χαταλάβωσιν 
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έαν δεν άποδέχοντο ώς βέβαιον δτι αί ψυχαί των άπαθανόντων εμβαίναυ-
σιν είς νέα σώματα. 

Η περί της μετεμψυχώσεως γνώμη ευρίσκεται καί τήν σήμερον διεσπαρ-
μένη καθ ΰλην σχεδόν τ/·,ν γήν. Οί λαοί τοϋ Αρρακά, του Περού, του 
Σιάμ, της Κομβόγιας, τοϋ Τογκέν, της Ιαπωνίας, της ίάβας, της Τα-
προβάνης, πιστεύουσιν δλοι είς την μετεμψύχωσιν, ήτις είναι 2ν άπό τα 
πρώτα άρθρα και τή ; Θρησκεία; των Κινέζων. 

Τόσον δλαι αί φυλαί του ανθρωπίνου γένους συμφωνοϋσι παντού δτι ή1 

ψυχή είναι αθάνατο;!! Και οί παλαιοί δέ Βραχμάνες, Δρυΐδαι και Βάρ-
δαι έπρέοβευον την μετεμψύχωσιν. Οί τελευταίοι δέ έδόςαζον ιδιαιτέρως 
δτι αί ψυχαί των ανθρώπων μεταβαίνουσιν εις τά σώματα εκείνων μάλις-α 
τών ζώων , μέ των οποίων τάς έ'ςεις,τά ή'θη και τους χαρακτήρας 
αυτοί ώμοίαζον, έως οΰ από παιδείας εις παιδείαν καταντη'σωσι καθαραί 
και άςιαι νά παρασταθώσιν έμπροσθεν της δόςης του θεού"· ώστε ό άνθρω
πος δύναται νά άναλάβη σχήμα χοίρου και αλώπεκος, άν ζών ήτο φιλη'-
δονος καί πανούργος, ύστερον δε μεταβάλλεται εις άθώαν περιστεράν 

Η μετεμψύχωσις ήτο γνωστή και εις αυτήν την Αμερικήν κατά τόν 
Κλαβιγγέρον. Οί κάτοικοι του Γλασκάλα πιστεύουσιν δτι αί ψυχαί των 
ευγενών καί μεγάλων ανθρώπων μεταβαίνουσιν έπειτα εις σιόματα ωραίων 
καί καλλιφώνων πτηνών καί των αρίστων τετραπόδων, έν ώ αί ψυχαί 
των κατωτέρων ανθρώπων μεταβαίνουσιν εις σώματα, γαλής καί άλλων 
τοιούτων ευτελών ζώων. 

Οί Νέγροι, οί Γκιργκίσιοι, οί Τουρκομάνοι, οί Μογγόλοι, οί Καλμοϋκοι 
καί οί Ραβίνοι πιστεύουσιν εις τήν μετεμψυχωσ.ν. 

ό δέ όβίδιος μεμυημένος βέβαια ώς είπέρ τις άλλος τήν θεολογίαν τών 
αρχαίων περιε'γραψε με πολλήν ποιητικήν χάριν της μετεμψυχώσεως τ ά 
δόγματα. 

Δυστυχείς θνητοί πεφοβισμίνοι άπό τον θάνατον ! 
ΛιατΙ τρομάζετε τόν άνύπαρκτον άδην, 

Τήν 2τύγα, ήτις είς τους στίχους μο'νον του όμηρου ρ*ε'ει, 
Τον τρικέραλον Κε'ρβερον καί τόν σκληεόν Χάρωνα ! 
Είτε διαφθαρώ άπό τόν χρόνον, είτε χωνευθίί είς τήν πυράν, 
Τό σώμα δεν πάσχει διόλου, ή δέ ψυχή πάλιν 
Μεταβαίνει εις άλλο σώμα, νέαν κατοικίαν. 

Εγώ αυτός ενθυμούμαι δ;ι έπολεμησα είς τδ ϊλιον 
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ΐϊλεγόμην δ\ Εύφορβο; υιός τοϋ Πανθέου, 
Τόν οποίον έτραυμάτισεν ύστερον ό Μενέλαος. 

Ειδον δ' είς τό λόγος τήν άρπαγμένην ασπίδα μου. 
Τό παν μεταβάλλεται, άλλά ποτέ δεν άιτοθνη'σκει. 
Η δέ ψυχή ώς κούφη ουσία περιπλανάται 
Από τόν ά«θρωπον εις τά ζώα καί έπιζη μετα τά σώματα. 

(Μεταμοροιόσ. X V . ) 
• ' ( 2 ) 

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α . 

θεοί της σνγγρόνον ιΈλληνικής φιλολογίας. 

(Συνέχεια ) 

Η γενναία φωνή τοϋ Ρη'γα κατά τήν αρχήν της περιόδου ταύτης συσω-
ματοϊ τους Ελληνας, άν ίχΐ ύπό μίαν σημαίαν, άλλ'^'μως ύπό μίαν γενι-
κήν ίδέαν, καί αναγορεύει τήν ενότητα τών εθνικών συμφερόντων. Συγ
χρόνως καί παραλλήλως, τοϋ αυτού Ρήγα τά πατριωτικά άσματα , τά 
Λυοικά τοϋ νέου Ανακρέοντος Χρη<-οπούλου, τοϋ Ριζου αί τραγωδίαι πρακ
τικώς, καί τοϋ Δανιήλ Φι\ιππίδθυ τό γραμματικόν σύστημα θεωρητικώς, 
ένθεονίζουν καί αναγορεύουν τήν εθνική ν γλώσταν , ώς νέον σΰμβολον τής 
συνισταμένης ένότητος, καί καθιστώντα δημΟτικωτέραν τήν ©ιλολογίκν, 
θέτουν αυτήν ώς νέον μοχλόν προς άνέγερσ.ν τ ή ; Ελλάδος είς τάς χείρας 
όλοκλη'οου τοϋ έθνους. Οί παραστάτα-ι τών παραδόσεων , οί άνδοες τιίϊ 
παρελθόντος αιώνος, οί εγγηράσαντες εις τό σέβας προ; τήν άρχαίαν γλώσ-
σαν καί τήν άρ/αίαν του φωτισμού τ?ς Ελληνική; νεολαία; μέθυδον, είτε 
παοαγνωρίζοντες τό νέον τέρμα προς δ τό ε)νος ηδη έβάδιζεν, είτε φοβού
μενοι τών νεωτεριστών τήν διαλύουσαν έπιρροήν, (διότι ό χαρακτήρ της 
πρώτης έπο/ής πάσης αντιθέσεως είναι ή διάλυσις), συνεπυκνώθησαν περί 
τήν συντηρητικήν σημαίαν , καί ε-.τότε ή'ρχισε πόλεμο; πεισματώδης 
μεταξύ τών ελληνιστών καί χυδαΐστών, τοϋ Οποίου ειρηνευτή; παρ'έστή ό 
Κοραή;, δείςας τήν όρθήν διαγώνιον, μόνην δυνατήν διεύθυνσιν ώ; είς τήν 
δυναμιν.ήν , ούτω καί ει; τήν πολιτικήν καί είς τήν φιλολογίαν, οσάκις 
διά'̂ οςοι δυνάμεις επενεργούν io ένό; καί τοϋ αύτοϋ αντικειμένου ή ε—ί 
μιας χα\ της αυτής ίδεα·. Κατά τά; συμβουλϊς καί τό παράδειγμα τοϋ 
Κοοαη ν.αί των ό-α-'ίών του καί τών coy/povwv του, ό'το·. ώς αυτό; έννόη-

16* 



-3>- 244 ·@$ 

σαν τάς ανάγκα; της εποχής, ή Ελληνική έσπο,ιδάζετο και άνελύετο όχι 
ώς σκοπός πλέον, άλλ' ώ; μέσον, ώ ; τύπος καθ' δν έπρεπε νά μοοφοϋται 
ή αναγνωρισθείσα νέα μας γλώσσα, ώς ή ρίζα άφ' ης άνεπτύσσετο ό νεο-
θαλλής ούτος κλάδος, Ως ίίίξΟμίν, ό εθνισμός υπερέβη τά στενά ό'οια της 
θρησκεία; μόνον και γλώσσης , ό ορίζων του ήπλώθη, αί άνάγκαι του 
έπολλαπλασιάοθησαν. Ομοίως έπρεπε και ή φιλολογία νά έπεκτείνη τον 
κυκλον της, και νά συμπεριλάβη περισσότερα αντικείμενα άπό τά της θεο
λογία; και γραμματικής. Η σπουδή τών επιστημών, άλλ' εννοείται, τών 
προπαρασκ»υαζουσών μόνων, διότι ή εποχή ήτον προπαρασκευαστική, κα
τέστη μέρος άφευκτον τής ανατροπής. Ο άλλοτε εί; τής γλώσσης τήν 
σπουδήν σχεδόν αποκλειστικώς δα,-ανώμενος χρόνος επρεπεν αρα νά συν-
τμηθή, δια τούτο μέθοδοι καταλληλότερα, του διδάσκειν εισάγονται, νέαι 
γραμματικά! συντομώτεραι και ούχ ήττον περιεκτικαί μεταφράζονται η 
συντάττονται, και εκδίδονται λεξικά, τών όποιων ή σχεδόν παντελής ελ-
λειψις καθίστα άλλοτε τοσούτον δυσχερή τής Ελληνικής τήν έκμάθησιν. 
Μεταξύ τών πρωτέρων άναφέρομεν ώς σημαντικωτέραν τήν του Γερμανού 
Βουτμάνου γραμματικήν, εις τήν νεοελληνικών μεταγλωττισθεΐσαν, μεταξύ 
δε τών λεξικών ώς μέγιστον μεν και τελεΐότερον δύναται νά θεωρηθή τ ο 
ΰπό τών διδασκάλων του σχολείου του Κουρούτζετμε είς Βυζάντιον συν-
ταττόμενον έπί τη βάσει τ ο » Θησαυρού τοϋ Ερρίν.ου Στεφάνου, ύπό τό 
όνομα Κιβωτός,άλλα του οποίου ήέκδοσις μέχρι τού Ε μόνον προέβη, ώς 
μεθοδικώτερον δέ το τοϋ Α. Γαζή , μεταφρασθέν άπο τό τοϋ Ρημέρου έκ 
τοϋ Γερμανικού. Μαθηματικά! έπιστήμαι, γεωγραφία και ιστορία, και ή 
φιλοσοφία, χωρίς όμως τών εφαρμογών της είς τον κοι ωνικόν βίρν, διότι 
κοινωνικός βίος προητοιμάζετο μεν τότε, δέν ύπήρνεν όμως ακόμη, συν-
επλήρωσαν τόν κύκλον τών εις τά διάφορα σχολεία διδασκομένων μαθη
μάτων, συγχρόνως δε ήσαν και ή κυρία τροφή τής φιλολο·) ίας. Τή; επο
χής ταύτης εΐναι ή μετάφρασις τής γεωγραφίας τοϋ Γασπάρεως, ή τής 
Ελληνικής ιστορίας του Γολσμ'ιθ, ή τής γενική; τοϋ Γολίνου, τής οποίας 
ό'μως οί πρώτοι μόνον τόμοι έξεδόθησαν, και άλλα πάμπολλα όμοιας ύίλης 
βιβλία περί τά όποια νομίζομεν περιττόν ν' άκριβολογησωμεν, ομοίως δέ 
και τοσαϋται άλλαι μεταφράσεις σκοπόν έχουσαι είτε τήν εις τάς έπιστή-
μα; ταύτας τών Ελλήνων πρόοδον, είτε τήν μόρφωσιν κα'ι ένίσχυσιν τοϋ 
έθνικοΰ αυτών πνεύματος. 6 Τηλέμαχος τοϋ Φενελώνος, τοϋ Βαρθολεμή ό 
Ανάχαρσης, τοϋ Βερτούχ ή εικονολογία, ανήκουν μεταξύ τών προτέρων. 
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Μεταξύ τών υστέρων τάττομεν μεταφράσεις πολλών δραμάτων, μυθιστο-
ρικών και ποιημάτων Γάλλων και Γερμανών συγγραφέων. 

Είς τήν έπο/ήν ταύτην καθ' ήν τό έθνος συνεκαλεϊτο είς παράταξιν, ή 
σάλπιγξ τών εφημερίδων δέν ητον ξένη βεβαίως. Και τ ώ όντι διάφοροι 
έξεδόθησαν άπό του 18 10 μέχρι τοϋ 1821, ών όλίγαι μέν τίνες πολι-
τικαί, κυρίως έκ τών ξένων εφημερίδων τάς συγχρόνους ειδήσεις μετα-
φράζουσαι, αί δέ πλείους και αί πλείονος λόγου άξια;, φιλολογικαί, άντα-
νακλώσαι προφανώς τό χρώμα τής φιλολογίας τής εποχής. Μεταξύ τών 
τελευταίων τούτων διεκρίνετο ό Λόγιος Ερμής, αποθήκη τών γνώσίων όλων 
τών τότε πεπαιδευμένων Ελλήνων, καί οχετό; πολύτιμος δι' ού μετεδί-
δοντο είς τό έθνος οί θησαυροί, τού; όποιους οί σπουδάζοντε; Ελληνες προ-
σεκτώντο εις τήν Εύρώπ/,ν. Μέ.Ιισσα, Κα.ΙΛιόπη , Αθηνά , "Ιρις καί 
άλλαι τινές έξϊδίδοντο συγ/ρόνω; ή άλληλοδιαδόχω;, ύπό έπιρροήν ομοίων 
ή αντιπάλων ιδεών, άποδεικνύουσαι ότι ή νέα ζωή, ήτις διέτρεχε διά 
τών πόρων τοϋ έθνους, ειχεν ήδη ελαστικότητα ίκανήν διά νά έπιφέρη 
τήν μεγάλην έκρηξιν τής επαναστάσεως. 

Τοιούτος ήτον ό πολιτικός καί ό φιλολογικός χαρακτήρ μέχρι τών 
1820, εντελώς προπαρασκευαστικός, εκτός, τό έΐαναλαμβάνομεν, ατομι
κών τίνων φαινομένων, νοών τίνων μεγαλοφυών καί προφητικών καρδιών, 
αί όποΐάι έσκίρτων μαντικόν σκίρτημα περιέχον έν έαυτώ μέλλον άκα-
τάληπτον τότε ακόμη είς τό κοινόν τών ανθρώπων , καί έπλεκον ήδη 
στεφάνους άπό άνθη μηκέτι θάλλοντα είς τά όμματα τών πολλών. Αλλ' 
έκτοτε ή σάλπιγξ τής επαναστάσεως αναγορεύει τό Ελληνικόν έθνος ώς 
ζών μεταξύ τών ζώντων, καί σφρα-νίζει δι' αίματος τήν οχι πλέον νοε-
ράν, άλλ' ύλικήν του ενότητα. 0 κοινός δεσμός, τό συμφέρον, τό όποιον 
ένεψύχωνε τήν εθνικότατα κατά τήν αμέσως προλαβοϋσαν έποχήν, ήτον, 
ώς ε'ίπομεν, συμφέρον προπαρασκευασμοϋ, συμφέρον ελπίδων κοινών. Διά 
μιας μετεβλήθη ό χαρακτήρ του. Καί κατ'αρχάς μέν, επί τινα έτη, 
έποχήν πάλη; καί γενικής άνας-ατώσεως, κατές-η συμφέρον περί ζωής καί 
θανάτου, μετά δέ ταϋτα, κατασταθέντων τών τεταραγμένων ς-οιχείων τής 
πολιτικής μας υπάρξεως, κατέστη συμφέρον διατηρήσεως καί οργανισμού. 
Τά τοσούτον διακεκριμένος διαφέρονταχαρακτηριςικά τής εποχής ταύτης 
άπό τά τής παρελθούσης, έ'πρεπε ν'άντιγραφώσιν άπαραλλάκτως καί είς τήν 
φιλολογίαν καί αί μέν πρώται τής πάλης τ 'γμ* 1 , α ί Τ » γ μ » του βρασμού, 
εικονίζονται είς τόν φιλολογικόν πίνακα διά λευκού διας-Λματοί, δι* * ν - Ε ε " 
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λούς σιωπής, έπί τής όποιας ακούονται μόνον σπάνιαί τίνες φωναι αν
θρώπων, οϊηνες έκ περιωπής βλέποντες του αγώνος τό στάδιον, ανακα
λύπτουν την ενότητα ύπό τήν ποικιλίαν, και ύπά τών ατομικών δυνάμεων 
τήν ίδιόρρυθμον άνάπτυξιν, τον γενικόν κανόνα, ος-'ί τάς συνέδεεν όλας προ; 
κοινόν τέρμα και προ; μέγαν σκοπόν. Εί; τήν έποχήν τοιύτην ανήκουν 
πολλά τών προλεγομένων του Κοραή, θεωρούντο; τήν Ελλην.νικήν έπανά-
στασιν ώς συμβάν ιστορικόν έκτελούμενον , τοΰ οποίου ή πρώτη φάσις 
τ ω έχρησίμευεν ώς διδόμενον διά νά έξάγνι πορίσματα έξ αυτής τάς 
λοιπά;. Αλλ' ó ύπ:ρ ελευθερώσεως μα; άγων, άν μετεχειρίσθη ώς μέσον 
τήν διάλυσιν, σκοπόν όμω; είχε τον όργανισμόν , τού οποίου σύνθημα 
ήτον ή σύγκλησις τή ; πρώτης αμέσως εθνικής συνελεύσεως. Εκτοτε βλέ-
πομεν τό έ'9νος άναλαμβάνον ολα τής ανεξαρτησίας τά κατηγορούμενα, 
και τήν φιλολογίαν του έκτείνουσαν τήν περιφέρειάν της είς όλον τό δυ
νατόν πλάτος της, αναλόγως τής ύπαρχούσης ύλης τών γνώσεων είς Ελ-
λάύα. Είς τήν παρ=λθούσαν έποχήν, ό'τε προσκόμματα και περιοριομοί 
παντό; είδους έστενοχώρουν τήν άναζέουσαν εύφυίαν τού Ελληνας, τό κύμα 
τής φιλολογίας εχύνετο ώς χείμαρος ορμητικός βαθύ και κατεσπευσαένον, 
έν ω άφ ότου ελευθέρα έκτασις άνεπτύχθη εμπρός του, έπεκτάθη μεν έπ' 
αύτίς άκώλυτον και άπεριόριστον, άλλά συγχρόνως κατέστη και βραδύτε-
ρον και άβαθές-ερον ένταυτώ. Η φιλολογία ήδη ήρχισε νά συμπεριλαμβάνη 
ό'λους τούς κλάδου; τών ανθρωπίνων γνο^σεων, νά έφαρμόζηται, ώς και ή 
πολιτική, είς όλ.α τα μέρη τού κοινωνικού οργανισμού. Αλλ' έν ω εις τήν 
πρό ταύτης έποχήν, αύτη ήν ó μόνο; τής εθνικής κοινωνίας διώρυξ, ή μόνη 
είς τό σκότος όδηγού-α πυρά, ή μόνη σ/εδόν ά'γ/.υρα έφ' ή.ς ό εθνισμός έσα-
λεύετο, ή ούτω; ειπείν, όμόνο; τού εθνισμού τοποτηρητή; εις τάς δολίους 
ημέρας, ένθρονισθέντο; ήδη αυτού, αύτη κατεβιβάσθη εί; βαθμύν οπαδού, 
τού ευγενέστερου αναμφιβόλως, τ ή ; αμέσου σκιά; τοΰ επιστρέφοντα; ήγε-
μόνος, άλλά σκιάς πάντοτε ακολουθούσης τού σώματος τά κινήματα, και 
σχεδόν παρορωμένης, άφ'ότουτό σώμα αυτό κατές-η καταφανές. Εντεύθεν 
προέρχεται ότι πριν μέν τ ή ; έπανας-άσεως αί φιλολογικά! έριδες ήσαν θερ
μό τεραι, ώς έπεν:ργουσαι έπί τής κοινωνική; καταστάσεως ή τών πολιτι
κών μας ελπίδων , και τά εκδιδόμενα συγγράμματα ήσαν πολυπληθέ
στερα, τήν δέ σήμερον έσβέσΟη ή ζέσις τών φιλολογικών συζητήσεων, 
διότι ήδη θεωρούνται ώ; σχόλια μόνον τών οποίων κεκτήμεθα τά μέγα 
κείμενον, και τά συγγράμματα κατές-ησαν σπανιώτερα μέν, άλλ'ύλης 
ποικιλότερα;. 
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Δεν έχομεν σκοτόν νά έπισυνάψωμεν ενταύθα κατάλογον τών άπό. τής 
έπανα7άσεω; μέχρι τούδε εκδοθέντων Ελλην. βιβλίων, διότι τούτο και τοΰ 
άρθρου μας τά όρια ή'Οελεν ύπερβν) και ουδέν όφελος ήθελεν ίσως παρέξει. 
ϊπίση; ούτε έπίκρισιν έκαστου τών βιβλίων τούτων έπιχειριζόμεθα, διότι 
τό έργον είναι ακανθώδες καί απαιτεί μεγαλητέραν τινά ής προεθέμεθα 
έκτασιν. Περιωρίσθημεν μ,όνον είς τό νά έξηγήσωμεν τής εποχής ταύτης 
τόν φιλολογικών χαρακτήρα, καί θέλομεν άρκεσθνί έπιφέροντες παραδείγ
ματα μόνον τινά έπεξηγοϋντα τήν γενικήν πρότασίν μα;. Αμέσως μετα 
τήν έπανάστασιν βλέπομεν τήν άλληλοδιδακτικήν μέθοδον είσαγομένην 
είς τά δημοτικά τής Ελλάδος σχολεία, ίΐ μέθοδος αύτη καί μόνη φέρει 
ήδη έν εαυτή αμφότερους τούς χαρακτήρας τής εποχής ήν διαγράφομεν, 
τό πλάτος καί τήν άβάθειαν. Ó πρώτιστος αυτής σκοπό; εΐναι νά κατα-
στήση είς ό,τι πλείστους μαθητάς κοινά; τάς πρώτας τών γραμμάτων 
αρχάς, καί άμεσόν της αποτέλεσμα νά εγκαθίδρυση τήν όμιλουμένην 
γλώσσαν, καί νά καταστήσνι προσιτάς είς τον λαόν διαφόρους γνώσεις 
ωφελίμους είς τόν νέον κοινωνικόν βίον όστις ήρχιζε ^ι' αυτόν. I I μέθο
δος αύτη , ώς καί αί τών ανωτέρων σχολείων αναλόγως τροποποιηθέν
των, περιώριζε μέν , ώς έκαστο; ευκόλως κατανοεί, κατά τ ι τήν βαθείαν 
έκείνην τών παλαιοτέρων έκμάθ/,σιν τ ή ; ελληνικής, έξέτεινεν όμως τόν 
κύκλον τής παιδείας, ή teatv τών στοιχείων αυτής είς ,άσυγκρίτως περισ
σοτέρους. Αί σπουδαί ήλαττούντο ϊσως κατά βίθος ολίγον, άλλ' ,ηύξανον 
κατά π.Ιάτος. (ακολουθεί.) 

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 

θαλάσσιος Ιππο ς. 

Τό ζώον τοΰτο έπρεπε νά λέγηται κυριώτερον έλέφας της θαλάσσης· 
επειδή έχει σώμα μέν όγκωδέστατον, δέρμα δέ παχύτατον καί οί χαυλιό-
δοντές του τιμώνται καθώς οί του χερσαίου έλέφαντος (ώς φίλτισι). 

Η κεφαλή του είναι στρογγυλή ώς ή τού άνθρωπου, τά ομμάτια του 
λαμπρά καί τά ρωθώνια μεγάλα δια τών οποίων χύνει, ώς ή φάλαινα, τό 
ύδωρ, τό όποιον ροφά άπό τό στόμα· τό άνώτερον χείλος του σκεπάζεται 
άπό χονδρώδεις καί πολυπληθείς αποφύσεις μακράς 6 - 7 δακτύλων καί 
πλατείας ενός. 

Ολα τά αμφίβια ζώα, καθώς αί φωκαι, άγαπώσιν εν στοιχεϊον πλειό-

τερον παρά τό άλλο· ό δέ θαλάσσιος ϊππος προτιμά τά ύδατα· ίπβιδή 
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έκεΐ μάλιστα κινείται μέ δλην την δύναμινένω εις την γήν είναι βαρύ;, 
καί φαίνεται τρόπον τινά ώς εκπατρισμένος· ό'θεν καταφεύγει ευθύς εις 
την θάλασσαν, δταν πλησιάζη τις κίνδυνος. 

Πριν ό άνθρωπος άρχ,ίση να τους πολεμά έξολοθρευτικώς, οί θαλάσσιοι 
ίπποι έφαίνοντο εις τον κόλπον τού αγίου Λαυρεντίου (Βόρειος Αμερική) 
άγεληδόν, 400 δηλ. καί 500 συνάμα· άλλα τήν βη'μερον απαντώνται μόνον 
εις τήν βόρειον παραλίαν τού Λαβραδόρ, καί τον κόλπον του Χουδσών. 

Οταν ό θαλάσσιος ίππος είναι τέλ ειος , ζυγίζει 4 ώς 6000 λίτρας· 
τινές είχον έπε'κεινα τών 20 ποδών μήκος. 

Το παχύτατον δέρμα του ζώου το ότου χρησιμεύει άφ' ου βυρσοδεψηθη 
εις διαφόρους χρείας , το δέ κρέας του έχει γεϋσιν καί όσμήν τόσον βα-
ρεΐαν, ώστε ούτε αυτοί οί βρωμεροί Εσκιρ.ώ δεν το τρώγουσιν, ειμή εις 
μεγάλην τινά καί άνοικονόμητον ανάγκην άλλα το πάχος του δίδει ώς 
1000 λίτρας ελαίου" ζητούνται δέ ομοίως καί οί χαυλιόδοντες δια την 
λαμπρ ότητα. 

Ολα έν καιρώ θε'ρους τα ζ ώ α ταύτα έρχονται να έξαπλωθώσιν επάνω 
των βράχων, οί δέ κυνηγοί τα καταδιώκουσι σπουδάζοντες νά τ α μακρύ-
νωσιν ό'σω δυνατόν, της θαλάσσης, καί φο νεύοντες έξ αυτών δια νά γε-
μίσωσι τον τόπον άπο πτώματα καί νά εμποδίσωσι τον δρόμον. Κατ* 
αυτήν τήν περίστασιν μόνον αμυνόμενα κτυπώσι τον άνθρωπον , έν φ 
συνήθως τον άποφεύγουσιν. 

Περίεργον δε μάλιστα είναι •$ μεταξύ τών ζώων τούτων αγάπη, άπο 
τήν οποίαν κινούμενα συνέρχονται καί συμβοηθο ύντα*. ( 2 . ) 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. 

ϊ π άρχουσι πολλά παραδείγματα τελείας νηστείας εις πολλά διεξοδικον 
χρόνον ό πλοίαρχος Bleghi διεθεύνων το Άγγλικόν πλοίον the Bounty 
Ιπλευσεν ώς τετρακόσια μίλια εις λέμβον με 17 ανθρώπους του πληρώ
ματος του, καί δεν είχεν ώ; τροφήν καθ' ό'λον αυτό το διάς-τομ* εις δεκα
επτά ημέρας ειμή μικρόν πτηνόν (πουλ'ιον) το όποιον μόλις έζύγιζεν ολί
γας οΰγγίας. 

Δίκατέσσαρες άνθρωπος άνδρες και γυναίκες τού Αγγλικοί» πλοίου της 
6ρας ναυαγη'σαντες εις τ α παράλια του Άρρακάν έ'ζησαν είκοσιτέσαρας 
τίμέρας χωρίς νά φάγωσι τίποτε· δύω δμως άπέθανον άπο τήν πεϊναν τήν 
τρίτην ήμέραν αμέσως. 
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Κατά τόν Γ έδον τα άλογα ζώα ϋποφερουσιν είς πλειότιρον καιρόν τήν 

πεϊναν παρά τόν άνθρωπον, καί τούτο δέ ί'σοις προέρχεται από τήν έ'λλει-

ψιν της ανησυχίας καί φρ-,ντίδος π£ρί τού μέλλ.οντ,ς, ή'τις βασανίζει τού

τ ο ν μοσχογαλή έζησε δέκα ημέρας άσιτος, αντιλόπη καί άγριος αίλουρος 

(γάτος) εϊκοσιν, αετός είκοσι καί | ό*τώ, μέλις ενα μήνα καί πολλοί σκύ

λοι 36 ημέρας. 
Είς δε τά υπομνήματα τ η ; Παρισιανής ακαδημίας τών επιστημών 

εύρίσκομεν οτι σκύλος κλεισμένος έξ απροσεξίας είς οίκίαν έξοχης έζησε 
40 ημέρας χωρίς άλλην τροφήν, ειμή τό πανίον ς-ρώματος, τό όποιον κατε-
ξέσχισε. Λε'γουσι δέ τίνες συγγραφείς ότι ό κροκόδειλος υποφέρει τήν παν
τελή έλλειψιν τροφής δύω μήνας, ό σκορπιός τρεις μήνας, ή άρκτος £ξ, ό 
χαμαιλέων οκτώ, ή δέ έχιδνα δέκα- ό Βαλλιάν είχε σκορπίον, ος-ις έζησεν 
ένα χρόνον χωρίς τροφήν, καί άντι νά άδυνατίση, έφόνευσε παρευθυς άλλον 
σκορπίον δυνατώτερον, άλλ' όλιγότερον πεινασμένον, τόν όποιον έβαλλον 
πλησίον του· ό Ιωάννης Κ Ι Π Ι Ι Ι Μ : περιέκλεισε φρύνον μεταξύ δύο αγγείων, 
καί μετά δεκατέσσαρας μήνας τόν εΰρήκεν ακόμη ζωντανόν χελώναι χερ-
σαϊαι έζησαν δεκαοκτώ μήνας" κάνθαρος έκρατήθη νηστικός τρεις χρό
νους, καί μετά ταύτα είχεν άρκετήν πάλιν δύναμιν νά φάγη· άναφέρουσι 
τέλος πάντων τό παράδειγμα καί δύω όφειδίων, τά όποια έζησαν πέντε 
χρόνους είς εν βωκάλιον χωρίς νά φάγωσι. ( 2 . ) 

Χ Η Μ Ε Ι Α . 

Νεα ιδιότης του άνθρακος (χαρβοννου). 

Αναγινώσκομεν εις τήν εφημερίδα τών έπις-Λ,μών καί τεχνών της Αμε
ρικής (Ιΐιβ 3ΐικ'ΐ·ιι:;ιιι ]οιιπια1 ο( βοϊοηοεβ βηιΙ θ ^ β ) , έκδιδομένην 
παρ' ανδρός γνωστού μεταξύ τών σοφών τού Κ . Σόλιμαν τά ακόλουθα. 

0 Κ. Δουβουργά παρετη'ρησεν δτι ό άνθραξ αφάνιζε τήν πικρίαν της 
γεντιανής (ρίζης)· διά τούτο δ Κ . Κ,ορΐΐ ανέλαβε διάφορα πειράματα είς 
διαφόρους πικράς ουσία;, μεταχειριζόμενος πάντοτε δύο ούγγίας διεστα-
λαγμένου ΰ'δατος, είκοσι κόκκους τού πικρού εκχυλίσματος, καί έξήκοντα 
κόκκους ανθρακικού κονιορτοϋ, τά όποια δλα άφινε νά διαβραχώσι (μο-
σκεύσωσιν) είς 78 ώς 86 θερμ. φαρεν. 

Εϋρήκε δέ δτι τό έλμινθόχορτον, τό κενταύριον, ή γεντιανή, ή κουασ-
σία δέν άλλασσον τήν πικρίαν τ ω ν έξ εναντίας δέ ό φλοιός τού πορ-
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τογαλλίου, τά χαμαίμηλον, το στρουθίον είτε σαπωνόρριζα άπέβαλλον 
(έχανον) oXvìv τήν πικρίαν των , ομοίως δε καί το κιχώριον λεγόμενον 
ένδίβιον το ρείον η £εβέντι κτλ. 

Το άΛας ίατριχοκ τών ζωικών γαρμάχων. 

Ο ιερεύς I . Γ. <1>ίτ/ερ ιεραπόστολο; άλλοτε εις τήν νότειον Αμερική ν 
λέγει ότι ΐάτρευσεν δλας τ ά ; πληγά; προερχόμενα; άπό δαγκάτματα φαρ
μακερών όφειδίων βάλλων επάνω αυτών άναλυμένον άλα; και δένων 
έπειτα τό πάσχον μέρο;. 

Δέν ειδον π ο τ » , λέγει ό αυτό; , άνθρωπον δαγκζσμένον άπό λυσσώδη 
κυνα. όθεν δέν τολμώ νά εί'πω έκ πείρα; δτι τό προκείμενον ίατρικόν 
ωφελεί πράγμα τ ι κώς εί; τ/.ν ύ-ϊροφοοίαν άλλ' αναγγέλλω ώ ; τίμιο; και 
φιλαλήθη; άνθρωπος δτι ίάτρευσε χωρί; ποτε νά άποτύχη διαφόρους πλη-
γάς όφιδικών δαγκαμάτων άναοίρει δέ κατά τινα εφημερίδα τό συμ-
βεβηκός τίνος ανθρώπου δαγκασμένου άπό σκύλον, όστις μεταξύ ολίγων 
ωρών έκινδύν;υε νά άποθάνη λυσσώδη;· έ'βαλον δμω; άλας ίίς τήν πλη-
γήν, καί ό άνΟ.ωπο; δέν έπαθε τίποτε. 

Τέλος καί κατά τον έπίσκοπον ί,οβίαείε εις τήν περί των ιεραποστόλων 
της Μοραβιανή; εκκλησίας ίστορίαν του, αί διάφοροι φυλαί τών Αμερικα
νών τόσον δέν φοβούνται τά δαγκάσματα τών όφειδίων, ώστε άφίνονται, 
νά δαγκασθώσι διά εν μόνον ρουμίου ποτη'ριον. (3 · ) 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κ Α Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-

Jlipc άργιτιχτοηχης αρχαίων. 

(Συνέχεια.) 

Ó Αύγουστος επεχείρησε νά περιστείλη τήν μανιώδη προ; τού; αρχι
τεκτονικού; καλλωπισμού; τών πλουσίων Ρωμαίων φοράν, άλλ'ολίγον κα-
τώρθωσεν επειδή εί; τών αυτοκρατόρων τά άνάχτορα (*) καί ιδ ια ι 
τέρως εί; τόν χρυσόπαστον οΐκον (aurea domus) του Νέρωνος ή πολυ
τέλεια κατέλαβε τόν ύπέρτατον βαθμόν. 

("} Τολ(ΐώρ.5ν έντιϋβα vi ίιορΟώσωαεν τλν xaxr-,ν \\ί\ιι χαί γραφήν ά ν χ χ τ ο ' ρ ι α , ή 
ίποί* είσήχί»] παραλήως, χαθώ; xoaot άλλοι ζενιιαίί χαί σολοιχι^οί. λλλ* lì πρώτον, τί 
$' ύστατον χαταλίξω ! 
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Κατά τόν Βιτρούβιον αί μεγάλαι οίκίαι ησαν εις δύω διηρημέναι μέρη" 
έκ τούτων δέ τό μεν έχρησίμευε κυρίως εις τήν οίκογένειαν (γυναικωνίτις), 
τό δέ προς ύποδοχήν τών ξένων (άνδρων'ιτης), τόσω μάλλον, όσω οί πλού
σιοι Ρωμαίοι εί'τε πατρίκιοι είχον πολλούς πελάτα;, ανθρώπους δηλ. 
κατωτέρων τάξεων, τους όποιου; προστάτευον εις δλας των τάς ανάγκα; 
δ'ά νά έ'χωσι καί αυτοί τάς ψήφους των εί; τάς αρχαιρεσίας δηλ. εις τήν 
διανομήν τών πολιτικώνάξιωμάτων οί δε πελάται ούτοι έσύχναζον εις 
τά; οικίας τών .ταΓ| ώνων τούτων, καθώς τους ο!>νόμαζον. 

Ο άνδρωνίτης περιείχε τήν στοάν εις τήν αύλήν, τόν πρόδομον η1 πρόθυ-
ρον, δπου περίμενον οί άνθρωποι, τήν αί'θουσαν (σαλόνι) δπου έδέχοντο 
(βίπιιιη ή 03Υ30'ίΗιπη) κτλ. ούτω δέ ώνομάζετο ζαί ό κοινός θάλαμος 
εί; τάς οικίας, όπου συνήρχετα δλη ή οικογένεια" ήσαν δέ καί άλλα δω
μάτια ένθεν καί ένθεν τής αιθούσης, καί έν άλλο ίδιαίτερον τό Τα1)1ηιιπι 
συγκοινωνούν με αυτήν, οπού εύρίσκοντο είκόνε;, αγάλματα, γενεαλογικοί 
πίνακε; κτλ. 

0 ΔΈ γυναικωνίτης περιελάμβανε τό περι<-ύλιον τό όπισθεν τής αιθούσης, 
τόπον άνοικτόν καί περικυκλωμένον μέ κίονας, τους κοιτώνας, τό τριχ.ΐίνιον 
δπου έδείπνουν ώνομάζετο δέ ούτως επειδή αί τρεις πλευραί τ ή ; τραπέ
ζης είχον κλίνας είτε θρανία, ή δέ ΈΤΕΡΑ έφυλάττετο ανοικτή διά τους ξέ
νους καί φίλους· τήν βιβλιοθήκην, τήν πινακοθήκην καί τήν έξέδραν τόπον 
συναναστροφής. 

Αλλ' έκτος τών εϊρημένων οί μεγάλοι είχον καί άλλον θάλαμον έξι-
δίασμένον εις τους ξένους όσους έδέχοντο, καί τόν όποιον δυνάμεθα να 
όνομάσωμεν ξενώνα, οί δέ Ρωμαίοι έλεγον όσ.η'μιον· ή αλλόφυλος λέ-
ξις αύτη επικρατήσασα νά λέγηται εις τήν γλώσσάν μας άντί τής οικίας 
φέρει βέβαια τιμήν εις τήν φιλοξενίαν, ήτις ήτο έκπαλαι όμολογουμένη 
αρετή τών Ελλήνων. 

Οί ΔΈ πλούσιοι Ρωμκίοι είχον δωαάτια έξιδιασμένα εί; έκάτην ώραν τού 
έτου; καί ςολιζυ.ένα. μεγαλοπρεπώς. Ο Λούκουλλο; μάλις-α είχε καί ές·ια-
τόρια, ώ ; φαίνεται, διάφορα, εί; έκαςον τών οποίων ήσαν προσδιωρισμένη 
ή ποσότης τής δαπάνης, είτε διά τά σκεύη, είτε διά τά παρατιθέμενα 
εις τήν τράπεζαν. όθεν δτε ό Πομπήιος καί ό Κικέρων έζήτησαν νά 
ύπάγωσιν εις τήν οίκίαν του διά νά δειπνήσωσιν αφελώς, ήρκέσθη νά 
είπη μόνον εις τόν ύπηρέτην του δτι θέλουσι δειπνήσει εις τόν ΜχάΖ· 
Λωτα (όνομα τού διαπρεπέστατου εστιατορίου όλων τών άλλων) δπου 
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δέν είστίασε (έφίλευσε) τινά μέ όλιγότερον παρά 50,000 δηνάρια δηλ. 
44,800 δραχμάς ώς εγγιστα. 

Ò Γάλλος Mazois φιλοτιμηθείς να περιγράψη του Σκαύρου τον οΐκον 
λέγει προς τοΓς άλλοις ότι τό έστιατόριον εΐ/ε ζωοφόρον δινιρημένην 
είς 12 σημεία του ζωδιακού , έχοντα ύποκάτωθεν αυτών ζωγραφημένα 
τά διάφορα προϊόντα ό'σα είς διαφόρους μήνας παρασκευάζονται δια την 
τράπεζαν ή τράπεζα ήτον άπό κέδρον ή κυπάρισσον , τά θρανία άπα 
όρείχαλκον με χρυσού, αργυρού καί χελωνείου (μπαγά) καλλωπίσματα, 
τα στρώματα πορφυρά, οί δάπιδες ρ.ετα;ωτοί μ έ χρυσούς κρωσσούς κτλ. 
τό δέ δάπεδον, παρίστανε τεχνικώτατα μέ ψηφίδας όλα τά λείψανα της 
τραπέζης (έδαφος) ώστε το δωμάτιον έφαίνετο γεμάτον άπ' αυτά καί δια 
τοΰτο ώνομάσθη άσάρωτος οΐχος. 

Κορινθι ακοΰ δε μετάλλου σχεύη έκειντο είς τον μυχον του δωματίου 
καί είς τήν τράπεζαν έδυναντο να παρακαθήσωσι 60 άνθρωποι. 

Αλλ' ή κοινή τράπεζα (τρικλίνιον) είχε τρεις ανθρώπους καθ' έκάστην 
τών τριών πλευρών δια νά μή ύπερβαίνη ό μέγιστος αριθμός τάς 9 Μού
σας, ούτε ό ελάχιστος τάς τρεις χάριτας. 

Τό δέ έ'δαφος έσκεπάζετο πολλάκις άπό σκόνιν βαμμένην με κρόκκον 
καί κιννάβαριν καί ένωμένην μέύαλίνην σχ.όνιν του lapis spécularis ή tale. 

Καί ή μέν οικογένεια κατοικεί τό πρώτον πάτωμα, οί δέ δούλος απε
λεύθεροι καί λοιποί είς τά υψηλότερα. 

Το ύπερώον δέ ( ή τερράτζα) ήτο έστολισμένη μέ γάστρας καί άνθη 
διάφορα. Εύρεση δέ £ν τοιούτον είς τάς άνασκαφάς τής ΓΙρακλείας. 

Είς δε τάς οικίας της Πομπηίας παρετηρήθη ότι οί τοί/οι ήσαν κτι
σμένοι μέ πλινθία (τούβλα) άλλα τό κεραμωτόν (κουρασάνι) δέν φαίνε
ται πολλά στερεον, καθώ; είς τα άλλα αρχαία έργα. 

Ο σίδηρος απαντάται συχνότερος, έν ώ ό χαλκός ήτο συνηθέστε:ος εις 
τάς Ελληνικά ς οίκοδομάς- άλλ' όσον οί ιταλοί έπιτηδεύοντο τήν λεπτουρ-
γίαν καί κομψότητα, τόσον παρηυ-έλουν τήν στερεότητα. 

Ευρέθησαν δέ κλειδιά αυλαίας πύλης είς τήν Πομπη'ίαν καί βάλανοι 
(σύρτης, μάνδαλον) καί εύμορφότατοι κρίκοι θύρας κτλ. 

Αί κλεισιάδες (τά φύλλα) τής αυλαίας θύρας ήσαν ώς τήν σήμερον κα-
τασκευασμέναι άπό διάφορα κομμάτια σανίδος επιμήκη καί τετράγωνα 
συνηρμοσμένα, έστρέφοντο δέ είς στρόφιγγας. 

Εκτός τών ψηφιδωτών δαπέδων όλίγην πΛιιτέλειαν εΐχον αί oixiat εις 
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(*) Μέ κομμάτια αϋτςϋ σκεόλζ'.υιιν ci χχλί-ντοιι tc3 ÄOuvc; τά τορεντ* των είχςνίσαατ*. 

τήν ΙΙομ.πηίαν, καί τό μάρμαρον φαίνεται σπάνιον άλλ'άνεπληροϋτο άπο 
μαρμ.αρωτόν μίγμα ε'ιτε στοϋκον (opus marmoralum) δηλαδή γύψον, 
καί λίθον τριμμένα. 

Αντί τοϋ ύέλου, τόν όποΤον μεταχειριζόμεθα είς τά παραθύρια, είς την 
Πομπη'ίαν ειχον, ώς φαίνεται, κατ αρχάς μέν διαφανείς περγαμ,ηνάς" έπει
τα δέ σχίσματα κεράτων, καί τελευταίον τό speciilarium όρυκτόν λεγό-
μενον σήμερον tale (μαρκάσι) ( * ) , το όποιον εύρίσκετο είς τήν ίσπανίαν, 
Κύπρον, Βοννωνίαν, Καππαδοκίαν, Αφρικήν κτλ. καί άλλον λίθον, τόν 
όποιον ό Πλίνιος λέγει φιγγίτην ευρεθέντα καί τούτον είς Καππαδοκίαν. 
(Πλίν. X X X V I ) . 

Η δέ χρήσις τού χυτού ύέλου φαίνεται οτι ήτον γωστή άπό τόν τρίτον 
αιώνα- ό Δίων Κάσσιος μάλιστα διηγείται ό'τι ό αυτοκράτωρ Τιβέριος 
κατεδίκασεν είς θάνατον τινα τεχνίτην, όστις έφερεν έμπροσθεν του πο-
τ/ίριον ύά?ινον καί έρριψεν αυτό κατά γής χωρίς νά συντριφθ/ί, έπειτα δέ 
σφυροκοπ/ίσας έπιτηδείως έπανέφερεν αύτο είς τό πρώτον σχήμα- άλλ' ό 
Πλίνιος ( X X X V I ) λέγει ότι εξουρισεν ό αυτοκράτωρ τόν άνθρωπον δια 
νά μή βλ-..ψγ| τού; χρυσοχόους μέ τήν τέχνην του. 

Εγνώριζον δέ οί Ρωμαίοι καί τόν χρωμ,ατισμόν τοϋ υελου, καθώς βλέ-
πομεν όμ,οίως εις τον Πλίνιον. 

Ά λ λ ' αμφισβητείται εισέτι ποίας φύσεως ήσαν τά μυρρινικά ή μάλλον 
χαλκηδονικά λεγόμενα κατ' αυτόν αγγεία, τά όποια είχον τόσην τιμήν 
(70 καί 80 τάλαντα κτλ.) δια τήν λεπτότητα καί τό πολυποίκιλον αυτών 
χρώμ.α- όθεν τινές νομίζουσι ότι δέν διέφερον άπό τά καθ' ημάς φαρφουρία. 
Τήν ιδέαν δέ ταύτην πιθανοποιεΐ ό Προπέρτιος 

Murrhenaque in Parthis pocula cocta focis 
καί αυτός δέ ό Πλίνιος λέγων οτι ήρχοντο άπό τήν Άσίαν ( X X X V I - ) 

Eivat δέ περίεργον οτι έν ω οί παλαιοί έγνώρισαν πολλά πάθη τΙς 
αντανακλάσεως τοϋ φωτό; δέν ευτύχησαν νά προχωρήσωσιν είς άκριβε-
στέραν έρευναν επειδή ό μέν Πλίνιος διηγείται ό'τι ή ΰελίνη σφαίρα γε
μάτη ύδατος αντικείμενη είς "όν ή ιον θερμαίνεται ίκανώς, ώστε νά 
καύση τό προσεγγίζον ύφασμα (Πλίν. X X X V I ) . ό δέ Σενέκας αναφέρει 
δτι τοιαύτη ύελίνη σφαίρα μ,εγαλοποιεΐ τά άντικείμ-ενα είς τήν όψιν' 
άλλ' αν καί έγνώριζε καλώς τό πράγμα δέν έφαντάσθη όμως τήν αίτίαν 



52»· 254 

του, επειδή τήν αποδίδει μόνον εις τό ύδωρ, υποθέτει μάλιστα ότι έτίπε-
δος επιφάνεια ήθελε φέρει τό αυτό άποτέλεσμ,α, καθώς ή σφαιρική- λένε: 
δέ προσέτι ότι είναι δυνατόν νά παράξωμεν τεχνητως τά χρώματα τής 
Ιριδος διάγωνιώδους ύέλου. (Quest ηαΙίΐΓ. ί. 0.) 

Ά λ λ ' ούτε οί Ελληνες ούτοι δέν έκβαλον κανέν γενικόν συμπέρασμα 
άπό τήν ιδιότητα τού ύέλου νά άνάπτη πύρ, τήν οποίαν σαφώς περιγράφει 
ό Αριστοφάνης (Νεφ. 706.) 

Ωστε έν ώ τά φαινόμενα ήσαν τόσον κοινά, έχρειάσθη νά πεοάσωσιν 
αιώνες πολλοί, έως ού εύρεθΰσί τίνες άγχίνοες καί προσεκτικοί ά'νδοίοποι 
διά νά καταλάβωσι τάς αληθείς αιτίας και νά λάβωσα άφορμήν νέας 
άνακαλύψεως τών κεκρυμμένων νόμ,ων τής φύσεως. (3.) 

ΠΟΛΙΤΕΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

Γ α .1 2 i αί 

Ανθρωποι άγαμοι. ήλικ. αριθ. ήλικ. αριθ. ήλικ. άριθ. 

18. 282,435 24. 10S,737 30. 49,833 
19. 294,093 25. 95,812 3 1 . 43,070 
20. 131,301 26. 84,692 32. 39,044 
21. 157,938 27. 71,933 33. 32,496 
22. 144,053 28. 62,340 34. 24,838 
23. 127,128 29. 57,393 

άθροισμα. 1,807,561 
Νυμφευμένο: η χϊροι 18 χρόνων κάί άγαμοι 34 ώ ; 40 3,720,638 

5,528,199 
ΑύτοΙ δύνανται δ*-οι έν καίριο ανάγκης μεγάλης νά λάβωσι τά όπλα 

ύπερ τής πατρί-ϊος (έ'κθ. τού Γραμ.ματ· τοϋ εμπορίου π:ρί εθνοφυλακής). 
Εκτός δέ τούτου ηδη άπό τό 1833 ό πραγματιιό; αριθμός τοϋ στοα-

τεύματος ήτο 421,494 πεζοί, καί 82,057 ιππείς- τά δέ ύλικόν συνί
στατο εις ί 159 κανόνια, έτοιμα προς έκστρατε'αν, μ.έ άχοθίματικήν 
κανονοστοιχίαν καί διπλά" έφόΐια δηλ. 839 κανόνια πεδικά διηοημένα 
«ι'ς 139 πυραυλοστιχίας διατεταγμένα; κατά τό νέον σύστημα, 625 είς 
χείρας τής εθνοφυλακής, η:ις ήδη εΐχε 98,968 όπλα κτλ. 
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Αυξήσις των αποικιών της Αγγλίας εις την βόρειν Αμερικήν. 

Καθ' ον καιρόν γίνεται λόγος περί του Καναδά εις τάς εφημερίδας νο-
μίζομεν εύχάριστον είς τούς περιέργους άναγνώστας νά άναφέρωμεν ολίγα 
τινά περί τών κατοίκων εκείνου τοϋ τόπου. 

Είς κάνέν μέρος ίσως αί άποικίαι τών Αγγλο^ν δένηύξήθησαν ού'τ' ευδο
κίμησαν τόσον καθώς είς τήν βόρε-.ον Αμερικήν. Είς τοϋτο δέ συνήργησαν 
πολλά φυσικά καί τυχηρά αίτια, οίον απέραντος έ'κτασις εύφορου γής, 
δάση κατάπυκνα γεμάτα άπό ώραιόδερμ.α ζώα , αιγιαλοί ίχθυωδέστατοι, 
σοφή διοίκησις, καί γειτονία τών Ομόσπονδων επαρχιών. Ά λ λ ' αν καί 
12,000 άνθρωποι μ,εταβαίνωσιν κατ' έτος άπό τήν μ.ητρόπολιν είς αυτήν 
τήν άποικίαν, πάλιν ό αριθμός ούτος δέν αρκεί- επειδή έχρειάζοντο δε
κάκις πλειότεροι κάτοικοι άπό τους σήμερον εκεί ευρισκομένους. Τωόντι 
άπό 180,000,000 πλέθρα γής αρόσιμα, μόλις τά 6,000,000 μόνον χαρ-
ποφοροΰσιν ολίγα δέ αναλόγως καί βιομηχανικά κατας-ήμ.ατα ένεργοϋσιν, 
ευρίσκονται δέ 16 άνθρωποι κατά πάν τετραγωνικών μ.ίλιον. Και όμως 
ή Αγγλική Κυβέρνητις παραχωρεί χάριν είς τόν άνώτερον Καναδάν 50 
πλέθρα καθ' έκαστον τών υπηκόων της, οϊτινες ζ^τοΰσι γήν δύναται τις 
δέ νά εύρ-/·, τήν εύφορωτάτην γήν μέ 5 φράγκα είς τό πλέθρνν. 

ίδού πόσον ηύξησεν ό άποικος αυτές λαός μεταξύ 1806 καί 1825. 
εμβαδόν (έκτασις) 1806 1825 

109,000 200,000 430,679 
75,000 70,718 157,541 
22,000 
11,000 

1,800 
1,600 

26,000 

τόποι 
Κατώτερος Καναδάς. 
Ανώτερος Καναδάς. 
Νέον Βράουνοβαΐχ. 
Νέα Σκωτία (Καληδονία). 
Βρετανικόν άκρωτήριον. 
Νήσοι τοϋ Πρίν. Εδουάρδ. 
Νεώγειον. 

35,000 
65,000 

2,513 
9,676 

20.505 

72,932 
104,000 

16,000 
28,657 
63,649 

273,400 409,412 878,453 
Βλέπομεν προφανώς ότι μεταξύ είκοσι χρόνων ό πληθυσμός τών αποί

κων τούτων έδιπλκσιάσθη- άλλά δέν δύναται νά συγκριθΐ) μέ τήν αύ'ξηοιν 
τών κατοίκων τής Ομόσπονδου Αμερικής· επειδή ούτοι έπολλαπλασιά-
σθησαν 200 ώς 800 τοις εκατόν, έν ώ είς τάς όμορους Άγγλικάς αποι
κίας ή αναλογία ευρίσκεται 100 τοις 100. Αποδίδοται δέ κοινώς ή μεγάλη 
αύτη διαφορά είς τήν δ'.αφοράν τής διοικήσεως" άλλ' αί Γαλλικαί άποικίαι 
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$υς-υχούσιν ετι μάλλον κατά τον πλυθυσμόν. Προς-ίθεμεν δ' ενταύθα προ; 
βντιπαράθεσιν καί τήν αύςησιν τών κατοίκων ει; τινα; πόλεις μόνον τάς 
εγκρίτους τών ομόσπονδων επαρχιών κατά τήν άπαρίθμησιν, ήιις έτελεί-
ωσε τήν 7 δεκεμβρ. 1830 άφίνοντες εις τον άναγνώστην να συμπεράνη 
τον έκτοτε μέχρι τούδε πολλαπλασιασμόν. 

1820 1830 
Βοστόν 43,298 61,381 
Νεοβόρακον 123,706 200,942 
Αλβανία 12,630 24,216 
Τρώας 5,264 11,403 
Ούτική 2,972 8,324 
ί>όσεστερ 1,502 8,320 
ήβουρν 2,025 7,193 
Φιλαδελοία 108,1 16 167,688 
Βαλτιμορ 62,738 80,526 
Ιιγκινάτος 9,642 26,515 

Ό δέ ακόλουθος πίναζ τής τιμής τών έζαχθέντων καί εισαχθέντων εμ
πορευμάτων άπό 1806 ώς 1825 θέλει συμπληρώσει τήν ίδέαν τής ιύτυ-
χί*ς τών Αγγλικών αποικιών. 

Αποικίαι Εί"ϊαχ. πραγμ. Εζσεχ_θ. πραγ. 

1806—1825 1803—1825 

Καναδά 401,700—1,145,461 158,160— 731,855 
ΝέονΒράουνσβαϊχ 53,855 — 474,044 19.568— 319,559 
Νέα Καληδονία 227,000 - 258,696 23,400— 44,548 
Ακρωτ. Βρετον 3,595— 12,119 2,480— 6,864 

Νήσος τού πρίγ.Εδ. 1,428— 38,638 3,840— 9,244 
Νέαγή 288,480 - 317,265 178,064— 200,841 

976,058—2,246,223 385,512—1,3 1-.',911. ____ (3·̂  
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ. 

Ó σοφό; είναι πάντοτε αρκετά πλούσιο;, άλλα σπανίω; συμβαίνει καί 
L πλούσιος νά είναι σοφό;. (Θαλή;.) 

Χριστά κατοικουμένη πο'λι; είναι εκείνη, ό'που οί άνθρωποι ευρίσκονται 
τόσον ενωμένοι, ώστε καθείς θεωρεί τ ά ; προς τους άλλους ύβρεις, ώς 
γινομένας προς αυτόν. (Σόλων.) 

ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 


