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Περί Ασιανής καλλιτεχνίας. 

Κατά τους αρχαίους χρόνους ή αρχιτεκτονική των Ασιανών δεν e iy j 

διόλου τον τύπον του καλοϋ, τον όποιον βλε'πομεν εις τα Ελληνικά έ'ργα· 

επειδή άντι της αληθούς και αξιέπαινου χάριτος οί αρχιτέκτονες έφιλοτι-

μοϋντο νά έκπλήττωσι την όψιν με πλήθος καλλωπισμάτων και τεραστί

ους διαστάσεις. Βλεπομεν τωο'ντι εις τους συγγραφείς ό'π πολλά τείχη 

ύψοϋντο ώς 3 5 0 πόδας, και ολαι αί οϊκοδομαί ήσαν τρόπον τ ινά κολλοσ-

σαϊκαί· οθεν και Ιερεμίας ό προφήτης ώνόμαζεν όρος τήν Βαβυλώνα, αν και 

ί'κειτο εις έπίπεδον και τελματώδη μάλιστα τόπον. Μετεχειρίζοντο δε οί 

Λσιανοι ώς ϋλην πλίνθους είτε όπτάς (τούβλα) ε'ιτε έςηραμμένας απλώς εις 

τον ήλιον συνάπτοντες αύτάς με ά'σφαλ.τον (*) και παρεμβάλλοντες στρ«-

ματα καλάμου. 

Αί Βαβυλωνικαι πλ ίνθο ι , τών οποίων σώζεται πλήθος , φερουσιν έπ ι -

γραφάς μέ χαρακτήρας σφηνοειδείς· ήσαν δε σμαλματωμε'ναι και ζωγρα-

φ·^υ.έναι μέ λαμπρά και ανεξίτηλα χρώματα. Γενικώς δέ οί Äatavot ήγά-
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γλυμμένοι έκτύπως δύο άνθρωποι άνήρ και γυνή , ό μέν έχων I 20 ποδών 

ύ ΐο ; , ό δέ 6 0 μόνον Οι δύο δέ ούτοι κολοσσοί, αν και έπηρεάσθησαν έν 

μέρί ι , μάλιστα μέ βολάς κανονιών, φέρουσιν εισέτι ιχνη τών βαφών, τάς 

όποίαςά'λλοτε εΐχον το κοίλωμα δέ ολον ήτο έπίπατον μέ γυψώδες μίγμα 

και ζωγραφημένον μέ ανθρώπων εικόνας. 
Τοιαύτα έγγλυφα είτε σκαλισμένα άπό τήν τέχνην βουνά φαίνονται εις 

τήν Φρυγίαν, Λΐηδίαν, Περσίαν και Λραβίαν. Διά τούτων δέ κατά τόν Ρα-

ούλ Ροχέτ, τ α παλαιά εθνη τής Ασίας παρίστανον ποτέ μέν θεούς και βα

σιλείς και δυνάστας - ποτέ δέ θυσίας και αναθήματα ή ιστορικούς, τρόπον 

T t v a , πίνακας μεγάλων συμβεβηκότων, οίον συνθηκών, πολέμων, νικών κτλ. 

Ó Κ. Τεξιέ περιηγητής Γάλλος εις τήν Ασίαν περί τούς τελευταίους 

τούτους χρόνου:, άνεκάλυύε τοιούτον μνημε^ον, τό οποίον εικονίζε , κατ ' 

αυτόν, τίιν Ζαβίναν βασίλισσαν τών Σακών, ίνδοσκυθικού έθνους, περί τ ή ; 

οποίας αναφέρει ό Σικελιώτης Διόδωρος. Εις αυτήν ομοίως ήτο άνηγερμίνη 
και πυραμίς μέ τρεις πλευράς, τών οποίων εκάστη είχε τρεις σταδίους μή

κους εις τήν βάσιν και έ'να εις τήν κορυφήν. 
Αλλά και πλησίον τ ινο; πόλεως της Καππαδοκίας ευρίσκεται έγγλυμ-

μένο; έπ ί βουνού βασιλεύς , όστις φέρων μικρόν χ ιτώνα εις τό σώμα και 
τιάραν εις τήν κεφαλ,ήν κρατεί ρόπαλον εις τάς χείρας, καταπατε ί δέ ύπό 
τούς πόδας δύο γενει,ήτας άνδρας και φαίνεται ότι συνομιλεί μέ βασίλισ
σαν μεγαλοπρεπή , ένδεδυμένην μέν ποδήρη χ ιτώνα και έζωσμένην ύπό 
τούς μαστού; , κρατούσαν δέ μικρόν σκήπτρον λήγον ε "ς ήι/.ισέληνον και 
καταπατούσαν λέοντα. 

Ó Βασιλεύς και ή βασίλισσα κείνται αντιπρόσωποι και προσφέρουσιν 
είς αλλήλους άντικείμενόν τ ι συμβολικόν δυσδιάκριτον δια τήν παλαιότητα 
της γλυφής· όπισθεν δέ τού μ ο ν ά ρ ; ^ υπάρχει πλήθος ανθρώπων μέ δια
φόρων επαγγελμάτων σημεία· καθώς και όπισθεν της βασιλίσσης όμιλος 
γυναικών , και είς μόνον νέος , όστις φαίνεται ώς υιός της κάθηται δέ έπί 
πανθήρος. 

Τά είδωλα τών Αιγυπτίων ήσαν πολύ παρά τα είρημένα έντελέστερα -

επειδή εκείνα εκειντο ίσα, όρθια και ομοιόμορφα. Εξ εναντίας ο'ι Βαβυλώνιοι 

έπετήδευον ενίοτε και τήν γελοιογραφίαν ( c a r i c a t u r e ) καθώς αποδεικνύει 

τού Σαρδαναπάλου τό άγαλμα ίς-άμενον έπί του τάφου τού βασιλέως τούτου 

πλησίοιν τήςΝινεβή, και είκονίζον αυτόν ένδεδυμένον μακρόν μανδύαν κ τ λ . 

Αναφέρει δέ και ό Ηρόδοτος τοιαύτα μνηυ.εία κ;ίμενα πλησίον της Βη-

πων πολύ τα ; τοιχογραφία;· ί<θεν ό Κτησί*ς εύρήκε το ίθο; τούτο και 

εις αυτά της Σεμιράμιδος τά ανάκτορα , όπου διάφορα ζώα έφαίνοντο 

ζωγραφημένα επί τ ω ν τοίχων, Ο ΒεαιίϋΙιαπιρβ εύρήκε και αυτός ίχνη 

πολλά τοιούτων ζωγραφημάτων εις τα έρίίπια θαλάμου τινός, τον όποιον 

άνέσκαψαν έπ ί τ ι ; εποχές του· άλλα και εις την σγ,μερινήν Περ<7ΐαν ευρίσ

κονται ζωγραφίαι τοιαύται , και ενθυμούμεθα ότι ό διδάσκαλος (*) της 

αρχαιολογίας Ραούλ ί'ο/έτ εις την βασιλικήν βιβλιοθήκην τών Παρισίων 

έδειξε διηνθισμένα σχέδια δύο πλίνθων της Περσεπόλεως , τών οποίων ή 

μεν παριστά βασιλέα η αρχιερέα τ ινά και δορυφόρον , όστις έκέντα μέ 

λόγ/ην δράκοντα, ή δέ θεόν κατέχοντα θηρίον έχον μορφήν μεν άνθρωπου 

σώμα δέ λε'οντος 

Η αρχιτεκτονική, περί της οποίας ό λόγος, δέν είχε εύρυθμίαν ούτε εις 
τ ; όλον, ούτε εις του με'ρους την διάίεσ'.ν. 

Η δέ γλυπτ ική τών Ασιανών ηύξανε και αυτή ομοίως τά αντικείμενα 

μέχρι τοϋ γιγαντώδους, ολίγον, ώς φα ίνετα ι , φροντίζουσα περί της ανα
λογίας· επειδή άναφέρουσι κολοσσόν τινα τού Ναβουχοδονόσορος, τό μέν 

ύΑος έννενήκοντα ποδών, τό δέ πλάτος έννε'α μο'νον. 

Μετεχειρίζοντο δέ πολλάκις ξύλον , τό όποιον έσκέπαζον μέ χρυσά η 
επίχρυσα ελάσματα , ή έβαφον άλλοτε συνιστών άγαλμα άπό διαφόρου; 

ύλας· όθεν εις τό άναφερόμενον άπό τον Δανιήλ όνειρον του Ναβουχοδονό-

σορος ό άνδριάς, τόν όποιον εΐδεν ούτος, ήτο ομοίωμα τ ώ ν συνήθων κατά τόν 

τόπον α γ α λ μ ά τ ω ν άλλα κατα τόν προφήτην τό άγαλμα τούτο είχε κο-
λοσσαϊον ύψος, άγριον βλέμμα (καθώς παρίστανον τους θεούς) κεφαλήν άπό 

χρυσόν, θώρακα δέ και κοιλίαν άπό άργ^ον, κνη'μας άπό σίδηρον, και πό

δας άπό άργιλον αληθές έμβλημα τ ή ; σοφίας τ ώ ν ανθρώπων ή οποία εχει 
τόσον σαθράς και ματαίας βάσεις. 

Αλλα το ιαύτα ποικιλόϋλα, τεχνικώτερον ομως κατειργασμένα αγάλματα 
ίσαν κοινά και εις την Ελλάδα και εις τήν Ετρουρίαν άρκεϊ δέ νά ένθυ-
μίσωμεν ενταύθα τόν Ολύμπιον Δία του Φειδίου, όποιον ό Παυσανίας τόν 

περιγράφει. · 
Προ δύο ήδκι αιώνων ό ΐδης (Ηγάε ) άνήγγειλεν εις τήν Εΰρώπην, εσχά

τως δέ ό Βούρνς έβεβαίωσεν διά της εκδόσεως εικόνων ότι εις βράχους 

πλησίοντού αρχαίου Παροπαμισού κατά τήν επαρχίαν τοΰ Καβούλ φαίνονται 

I*) Λέν κ α τ α φ ρ ο ν ο ύ ν β έ β α ι α τον Τ « ρ ί φ ϊ , ι « ν τοϋτον άρχαιο>ογον « α λ ο ϋ ν τ ϊ ; ι ύ τ ό ν ί ι ί ά » -

χαλον ϊ κ ι ι ί ί 9!Μροϋ(ΛΕν τ λ ν λ ί ξ ι ν έλλϊ ΐνιχωτί 'ραν παρά τ ό Χίβ ιηΎ,ττ ί ; . 

4*. 
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ρυτού παρά τήν θάλασσαν. Τρία έκ τούτων κατά τον Χαμπολίωνα είκονί-

ζουσι τον Σεσωστριν , του οποίου φαίνεται ήμίσβεστον το όνομα , εξ $è 

έτερα παρι^άνουσί τινα άσιάτην βασιλέα· άλλ 'όλα σχεδόν φέρουσι σημεία, 

όπου ήσαν προσηλωμένα έπισανιδώματα δια να προφυλάττωσιν αυτά από 

τα- μεταβολας της ατμοσφαίρας. (3.) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 

Ή Ισλανδία και το ηφαίστιον αυτής όρος η Εκλη. 

Η Ισλανδία κειμένη πλησίον του πολικού κύκλου παρουσιάζει ε:ς τον 

ύπέρτατον βαθμάν το άντίοετον του υπερβολικού ψύχους και τών αποτε

λεσμάτων του πυρός. Είς ουδέν έτερον του κόσμου μέρος ευρίσκει τις επί 
της αύτης εκτάσεως γης τοσούτους κρατήρας εκφέροντας φλόγας, τοσαύ-

τας άναβραζόντων υδάτων πηγάς , τοσαύτας ροάς φλογόδους ύλης. Της 

γής ταύτης ή θέα παριστά κάτ ι τ ι άγριον και άποτρόπαιον. Το σχήμα 

αυτό της νήσου ολοκλήρου ανακαλεί τήν ίδεαν τών σπαραγμών κα'ι τών 

κλονισμών οίτινες τήν άνεστάτωσαν καθ' όλα αυτής τ α μέρη. Το μήκος 

τής παραλίας της παρουσιάζει βαθείας κοπάς, όπου της θαλάσσης τα ύδατα 

καταδύωσι , καί αναρίθμητους γλώσσα: γής προχωρούσας εις τούς κόλπους 

του πελάγους" προς τα ενδότερα βλέπει τις λίμνας και χειμαρρώδεις ρύ-

ακας, καί άλύσεις ορέων. 

Κατά τα 86 1 , ό Νορβεγός πειρατής Ναδόδ (Naddodd) άνεκάλυψε τήν 

Ισλανδίαν όπου έρρίφθη έκ Τρικυμίας· δέν εύρεν εν αυτή κανένα κάτοικον 

καί τήν εκάλεσεν (Seland) ήτοι γήν χ.όνων. Κατά τα 8 6 4 ό Σουεδός 

Γάρδαρος (Cardar) ριφθείς επίσης έκ τής κακοκαιρίας είς τ ά έρημα ταύ

τα παράλια άνεγνώρισεν οτι τά παράλια αυτά ανήκουν είς τ ινα νήσον 

st ; τήν οποίαν έδωσε τό όνομα ((iardarcliolm) ήτοι νήσον του Γαρδά-

ρου. Ó Σουεδός ούτος έπανελθών εις τήν πατρίδατου έξήψε δια τών διη

γήσεων του τών Νορβεγών τήν φαντασίαν είς βαθμον ώστε είς έτερος Πει

ρατής Φλώκης (F lok i ) καλούμενος απεφάσισε να κυρίευση τον νέον τούτον 

τόπον. Αιηγουνται ότι μή ούσης τότε γνωστή; εισέτι τής πυξίδος ό Φλώ-

κης ελαί»ε μεθ 1 εαυτού τρεις κόρακας δια να τ ω χρησιμεύσωσιν ώς οδηγοί" 
καταπλεύσα; ει; τάς νήσους Φερώας (Ferne) άπέλυσεν ένα έξ αυτών όςις 
επίστρεψε-/ άμέσιυς εί; Φερώα:, απολύει μετά τινα καιρόν τόν δεύτερον 

όστις μή εύρων διόλου γήν έπανήλθεν εις το πλοΐον ό τρίτος τέλος πάν-
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των άναχωρήσας μετά ταύτα υπάγει εις τήν Ισλανδίαν κατ ευθείαν, κκί 

ό Φλώκης ακολουθών τήν διεύθυνσιν του κόρακος φθάνει εις τήν γήν ταύτην 

μετ' ολίγον όπου ένεκαθιδρύθη· άλλα παραμέλησα; τήν καλλιέργειαν τής 

γής διά τήν άλιείαν άπώλεσεν όλας τάς άγέλας του. Ο χειμών κατέλαβεν 

αυτόν, οί πορθμοί έπληρώθησαν παγετού, και ό Τυχοδιώκτη; Φλώκης με-
μονωθείς επανήλθε τό άκόλουθον έ'αρ ε ι ; τήν Νορβεγίαν, αποφάσισα; θετι

κώς νά παραίτηση τήν κατάκτησίν του, εις τήν οποίαν μ' όλα ταύτα έδω

σε τό όποιον φέρει τήν σήμερον ακόμη όνομα. Φαίνεται όμως ότι οί σύν

τροφοι του όλοι δέν συνεμερίζοντο τήν ίδέαν του περί του τόπου τούτου τόν 

όποιον τοσούτον ούτος κατεφρόνει, καθότι είς έξ αυτών έπήνει τήν Ισλαν

δίαν διά πομπώδους πανηγυρικού, μετανειριζόμενος μάλιστα τήν έκφρασιν 

αυτήν Πάν άντ.ΟΛάστιψα χόρτου ά.ΎοσζάΓ,ει 6ούτνρον. 

Τά πρώτα είς ίσλάνδαν καταστη'ματα χρονολογούνται τό 87 4 έτο; 

ήγέρθησαν δε παρά δύω Νορβεγών. Αλλά τίποτε δέν συνέτεινε τοσούτον 

είς τό νά κατοικηθή ή νήσο; αύτη , ώς ή Τυραννία τοΰ Λράλδου Βασιλέως 

τής Νορβεγίας έπί τών μικρών ηγεμόνων παρά^τών όποίοιν περιεκυκλούτο -

εντός πεντήκοντα ετών τά παράλια όλα τής ίσλάδας έκατοικήθησαν. 

ίΐ Εκλη απολαμβάνουσα τήν αυτήν εύκλειαν ώ ; ή Αιτνη καί τό Βεσού-

βιον δέν εΐναι μ' όλα ταΰτα τοσούτον σημαντική ώ ; έτερα τινά ηφαίστεια 

πλησίον της κείμενα ούτε ώς όρος , ούτε ώς κέντρον πυριπνεύστου ενεργείας 

θεωρούμενη. Αλλά κείται προς τό βόριον τής νη'σου μέρος, είς μικράν άπό-
στασίν έκ του παραλίου , καί ευρίσκεται εκτεθειμένη είς τήν θέαν τών είς 

Γροενλάνδαν καί τήν βόρειον Αμερικήν μεταβαινόντων θαλασσοπόρων άλ

λως τε διεκρίθη διά τών συνεχών εκρήξεων της. 0 περίδοξος Βάνκ τήν έπε-

σκεφθη μετά τοΰ Σολάνδερ καί Τρο'ίλου κατά τ ά 1772. Περι τάς αρχάς 
τοΰ αιώνος τούτου έγιναν έκ νέου έρευναι καί περιγραφαί τοΰ ηφαιστείου 

αύτοΰ καθώς καί άπάσης τής Ισλανδίας κατά διαταγήν τής Δανικής Κυβερ

ν ή σ ε ι ς - κ α ί κατά τά 18 10 διάφοροι περιηγηταί άνέβησαν είς τάς κορυφάς 

τής Εκλη ς. 

Απαντες οί περιηγηταί ούτοι άναφέρουσι λόφον τινα έκ φλογόδους ύλης 

σχηματίζοντα πέριξ τοΰ πυριπνεύστου όρους είδος τ ι προπυργίου 40 μέχρι 

70 ποδών τό υψος· άμα τά έκ τού προχώματος τούτου προερχόμενα προσ

κόμματα υπερνίκηση τις τά λοιπόν τής πορείας καθίσταται πλέον εύκολον. 

είς άπόστασιν δύω λευγών πέριξ τοΰ ηφαιστείου ούτε χόρτα ούτε φυτά γεν-
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νώνται - ή γη είναι πλημμυρισμένη έν μέρει ά.το ποταμού; σ/«τετριμμένων 
λίθων, και πανταχού βλέπει τις κίσσηριν και κόνιν 

Η κορυφή τ ή ; Εκλης είναι διηρημένη είς τρεις άκρας, τ ώ ν όποίωι ή 

μεσαία είναι ή υψηλότερα. Αλλ' είς τινα μέρη το ορός φαίνεται δτι τε-

λειοίνει Si ένος απλού κωνοειδούς σωρού. Το ύπεράνο) της επιφανείας τής 

θαλάσσης ύΙος του δέν είναι ακριβώς γνωστόν, φαίνεται δμως δτι είναι 

τεσσάρων μέχρι πέντε χιλιάδων ποδών, ό π ί τ α ν ό Βανκ και οί σύντροφοι 

αυτού άνέβησαν είς την Εκλην, ί/. τού ύψους τού δρους έξεφέροντο καται

γίδες α τ μ ώ ν τεσσαράκοντα βήματα μακράν τή : κορυφής εΰρον οί περιηγη-

ταί τρύπαν τινά τριών ποδών διαμέτρου, δθεν έξήρχετο τοσούτον θερμός 

ατμός, ώς-ε κάνέν θερμόμετρον δεν ήθελε δυνηθή νά προσδιορίση τήν θ*ρμο-

κρασίαν του , και συγχρόνως ευρέθησαν περικυκλωμένοι άπό νέφη έκ τών 

οποίων προήρχετο πολλάκις άνεμος τοσούτον σφοδρό; ώστε ήναγκάζοντο 

οί περιηγηταί νά π ί π τ ω σ ι χάμω, τό προ'σωπον προς τήν γ η ν , όπως μή ριφ-

θώσι παρά τών άνεμων έπ ί τών κρημνών. Απ' εναντίας είς τήν κατά τάς 

αρχάς τού αιώνος τούτου γενομένην έρευναν τής Ισλανδίας, οί περιηγηταί 

έφθασαν είς τήν κορυφήν της Εκλης βαδίζοντες επί δύω ποδών χιόνος" και 
τούτο κατά τόν ϊούνιον μήνα χωρίς νά εύρωσ.ν ούτε χασμάς, ούτε καπνόν, 

ού'τε πυρ, ούτε πηγάς άναβράζοντος ύδατος· ή βαθύτερα σιωπή και ή έντε-

λε<-έρα γαλήνη έπί τού όρους έπεκράτουν κατέβησαν έκ τή; δυτικής πλευ

ράς, προς τό μήκος βαθύτατου τίνος χάνδακος σχηματισθέντος έκ χειμάρ

ρων, όστις διαχωρίζει τήν Εκλην έκ τής κορυφής μέχρι ποδών , και τόν 

όποιον ένόμισαν ώς ίχνο; τής κατά τ α 1300 σύμβασης εκρήξεως· άναφέ

ρουσι τά χρονικά ότι κατά τήν έποχήν αύτ^ιν, τό ήφαίς-ιον εξερράγη καθ' 

όλον αυτού τό μήκος, και ήνεώχθη μέχρι τών σπλάγχνων του. 

ΙΙαρατηρήθη ή παράδοξος σύμπτωσις εκρήξεων τίνων τής αίτν/,ς ή τού 

Βεσουβίου, γενομένων συγχρόνως μέ τας τών ήφαι#τείων της ίσλανδίας, κυ

ρίως δέκατα τά 1578, 1554 , 1636, 1 7 17 , 1754, 1755 και 1766 

εποχή τ ή ; τελευταία; εκρήξεως τής Εκλης. 

Δυσκόλως δύναται τις να έννοήσν) πώς ό τοσούτον υποκείμενο; είς τά 
τρομκρά τών ηφαιστείων αποτελέσματα τόπος ούτος είναι δυνατόν νά έξ-

ακολουθή νά κατοικήται. Τα χρονικά ευρίσκονται πλήρη διηγήσεων περί 
τής φθοράς τής προξενουμένης άπό τάς φλογώδης ύλας και τούς σεισμούς 

τ ή ; - ης. Ενίοτε, άντί πυρός, όρη παγετών κατέχοντα τινών ηφαιστείων 

τάς κορυφΰ; χέοντκι ώς χείμαρρΌί.1 ' 
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Κατά τ ά 1/83 ή Σκαπτάα-Ιοκιούλ (81ί3ρΐ33-ΙοΙ^υΙ) έτερον πυρίπνευ-

βτον όρος τής ίσλανδίας έ'καμε τοιαύτην τρομεράν εκρηξιν όποια πώποτε 

δέν συνέβη είς τήν Εκλην. Τέσσαρες χ ιλιάδες ανθρωπίνων όντων απώλεσαν 

τήν ζωήν έκεΐ, όχι μόνον, ώς έκ τού πυρός και τής βροχνίς τών συντετριμ

μένων λίθων, άλλα προσέτι και ώς έκ τού λοιμού, προελθόντος έκ τής φθο

ρά; τών φυτών , τής άπωλείας τών πο-.ρ.νίων και τής έκ τών παραλίων 

άπομακρύνσεω; τών ιχθύων. (10 . ) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-

Περί κινδυνασφαλιστικών καταστημάτων. 

Διάσημοι δημοσιογράφοι , όποιο; ό Πούφφενδόρφ, ό Βαρβεύρακ και 

άλλοι συμπέραναν άπό διάφορα τεμάχια τού Τίτου Λιβίου, Σουετωνίου 

και Κικέρωνος δτι ή χρήσις τ ώ ν άσφαλισμών -ητθ γνωτή και έπί Ρωμαίων. 

Ονομαστί δέ ό Κικέρων είς μίαν άπό τας έπιστολάς του ομιλεί περί τής 

προνοίας, τήν οποίαν ελαβεν ε·ς τήν Λαοδίκειαν διά νά άσφαλίση τ ά δη

μόσια χρήματα άπό τόν κίνδυνον τού δρόμου. 

Η ασφαλιστική δέ εταιρεία κατά τών κινδύνων τής θαλάσσης ύπήρχεν 

ήδη είς τήν Άγγ).ίαν κατά τό 1 560. ψήφισμα δ ε τ ή ς Φλωρεντιακης δι

οικήσεως έκδεδομενον κ α τ ά τό 1532 περί τού κατά τό Λιβούρνον εμπορίου 
περιέχει τάς πρώτας βάσεις της εμπορικής ταύτης πράξεως. Είς άλλο δέ 
διάταγμα τής αυτής πολιτείας ( 1 5 2 6 ) απαγορεύεται δ άσφαλισμό; αν
ομολόγητων εμπορευμάτων ό δέ περίφημος ιστορικό; Γουϊσσαρδίνης, 0 7 1 ; 
έγραφε περί τών κάτω χωρών κατά τό 1567, σημειοΐ δτι οί έμποροι της 
Άμβέρσης συνείθιζον έκτοτε νά άσφαλίζωσι τ ά πλοϊά των. Τά δέ κινδυν-

ασφαλιστικόν κατάστημα τού Άμστελοδάμου συστήθη κατά τό 1598. II 

άσφαλιςΊκή εταιρεία τής Δανίας ελαβεν αρχήν περί τό 1726· ήτο δέ αύτη 
συγκειμένη άπό πολλάς μετοχάς ή μερίδας χιλίων σκούδων οςις δέ γίνεται 

μέτοχος άρκεΐ νά ύπογράψν] και νά δώση έγγυητήν ή συνεισφορά αύτη 
συνίστατο είς 600,000 σκουδα κατά τό 1748. Τό κατάστημα δέ τούτο 
όέν άσφάλ.ιζε άλλοτε έπέκεινα τών 30,000 σκούδων έπί τού αυτού πλοίου, 

έκτος τών αποπλεόντων είς τάς ανατολικά; Ινδίας τά όποια άσφαλίζον.ο 

μέχρι 60,000, απέφερε δέ τό επιχείρημα τούτο 9 είς τα 0[0 κατά τινας 

χρόνους. 
Εκτο; τού άσφ»).ισμού τών πραγμάτων κατά θάλατσαν ύπάρχουσΐ" είς 
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'.vi Εύρωπην καταστήματα τ ά όποια άσφαλίζουσι τ ά ; οικοδομάς άπο 

τ α ; πυρκαια;. Τοιούτον υπάρχει ci; τήν Κοπεγγχάγτ.ν (τής Δανία;) από τά 

η.ίΐ. Οταν οικία τ ι ; ασφαλισμένη καη, ή εταιρεία αποδίδει τά !) 110 ε ί ; 

τόν κυ'ριον αυτή;, παραχωρών τά ερείπια άντί του 1 ¡10· άν δέ ούτο; άφ ' 

οϋ ασφάλισε τήν οικίαν τ au υπέρ τήν άληθινήν αυτής άξίαν φανή ύποπτο; 

ως εμπρηστής (ότι αυτό; έβαλε τό πυρ), ή εταιρεία τόν καταδιώκει δικα

στικώς , άλλ ' άναδέχεται πάντοτε τάς ΰποθήκας, μέ τάς οποίας ή οικία 

ετυχεν επιφορτισμένη. Είς δέ τήν πόλιν τών Παρισίων πρώτον κατά τό 

1 7 ί 5 συστάδη άσφαλιστήριον κατά τών πυρκάιών είς άλλους δε τόπου; 

κατά διαφόρους καιρούς. Νομίζομεν περίεργον νά είπωμεν ένταΰθα ότι κατά 

το 1009 πρότειναν είς τόν Κόμητα, σήμερον δέ δούκα του Ολδεμβούργ, 

προτιθεμένου τινός επιμέτρου είςτούς τακτικούς φόρους, νά άναδεχθ-ή αυτός 

τον κατά τής πυρκαίας άσφαλισμόν ό'λων τών οικοδομών τής επικρατείας 

του. ^ ._' < " νν>ψ3*Χ<ΐ** }!V$C£ y .·τν ;ο·:ωάχ)Ζ :'«„·: 

Τέλος ευρίσκονται εις διαφόρους χίυρας τής Ευρώπης καί όνομαστί είς 

τήν Σουηδίαν έταιρεΐαι, αί όποϊαι έχουσιν είς όλας τάς παραλίους πόλεις τοΰ 

βασιλείου δραστήριους ανθρώπους, οϊτινες αμέσως άφ' ού άκουσθή ναυάγίον 

τρέχουτιν είς τόν τόπον, όπου τοΰ πλοίόν έ'παθε διά νά συνάξωσιν είτε τά 

πράγματα του φορτίου, ε"τε καί τοΰ πλοίου τ ά ερείπια. Οταν δέ τό πλοΐον 

καταρτισθέν θαλασσοπορήση πάλιν καί καταχθή είς λ ιμένα , ή εταιρεία 

επισκεπτόμενη αυτό λαμβάνει δέκα τοΤς εκατόν έπί τής αξίας· λαμβάνει 

δε και τό τρίτον τών συναγομένων χρημάτων άπό τήν πώλησιν τ ώ ν πραγ

ματειών , έάν άνεσύρθησαν άπό τήν θάλασσαν διά τοΰ κώδωνος η άλλης 

â j S W \ i ^ ! t ! ^ ™^*1?· ***** ?** ? Τ φ ~ ***** 
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Ò Ιωάννης Κε'πλερ γεννηθείς είς Βιέλην (Vici) τοΰ Δουκάτου τής Βιρ-

τεμβέργης τήν 29 Δεκεμβρίου 157 1, έχει δικαιώματα μεγάλα είς τόν 

θαυμασμόν καί τήν εύγνωμοσύνην τών επερχομένων γενεών, ώς σμίκρυνα;, 

διά τής άγχινοίας του καί τών άπείροιν αύτοΰ εργασιών τοΰ ανθρωπίνου 

πνεύματος τά ορια· οότος περιωρίσας όλας τάς περί πλανητικών κινήσεων 

παρατηρήσεις είς μικρόν τινα αριθμόν γενικών αντικειμένων, κατέστησε 

ύυνατόν τον προσδιορισμόν τ ή ; αρχής τών κινήσεων αυτών. Λ ν ό ΙΝ'εύθων 
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πρέπει νά θεωρηθη δικαίως ώς θεμελιωτής τ ή ; φυσικής αστρονομία;, 

ούχ ήττον πρέπει καί ό Κέπλερ ν' άναγνωρισθή ώς χορηγήσας είς την 

ώραίαν αυτήν οίκοδομήν τάς ακλόνητους βάσεις. 

11 κλίσις του Κέπλερ έφάνη έκ νεαράς του ηλικίας - 25 έτη είχεν οπό

ταν έδημοσίευσε τό πρώτον αυτού σύγγραμμα (p rod romi i s d i s s e r t a t i o -

num cosmograpliicaruin) είς τό όποιον έπροσπάθει νά προσδιορίση τόν 

άναγχαΐον αριθμόν τών πλανητών, και τάς άπος-άσεις αυτών εκ τοΰ ή

λιου κατά τάς ιδιότητα; τών τακτικών σωμάτων τής Γεωμετρίας. Καίτοι 

μή περιέχον ούδεμίαν τών ανακαλύψεων αίτινες κατέστησαν τήν δόςαν τού 

Κέπλερ έκτοτε, τό βιβλίον τούτο μ' όλα ταΰτα έφείλκυσεν ούχ' ήττον 

τών σοφών τήν προσοχήν. Αναγινώσκων τόν Πρόδρομον αυτόν ό Τυχο-

Βραχής (Tyeho - Brahe) , είς τών τότε σημαντικωτέρων παραρατη-

ρητών Ατρονόμων προησθάνθη ότι ό συγγραφεύς έμελλε νά έςακολουθήση 

επαξίως τάς ιδίας τούτου εργασίας. Ó Τυχο-Βραχής φεύγων τήν πατρίδα 

αύτοΰ όθεν έδιώκετο άπό χαμερπείς καταδρομάς , είχεν εύρει άσυλο ν 

εντιμον παρά τ ώ αύτοκράτωοι Ροδόλφω - έπεθύριησε τότε τά μέγις-α να 

ϊδη μετ ' αύτοΰ έργαζόμενον τόν νέον Κέπλερ, όστις είχεν ήδη δώσε·, το

σούτον υψηλής εμπειρίας δείγματα. — « Εις τάς έπιστολά; του, λέγει ό 

« Κέπλερ, μέ προε'τρεπε νά παραιτ/ι'σω πάσαν ϋι/η-Ιην πραγματείαν, διά 

» νά ένασχοληθώ κατ ' έξαίρεσιν είς τήν σπουδήν τών πραγματικών άντ ι -

« κειμένων, τ ά οποία είχε συλλέξει ούτος, καί τά όποια μ' έπρότεινε να μέ 

« κοινοποίηση παριστώνμοι ότι οπόταν βοηθηθώ άπαξ έκ τών πραγματικών 

• αυτών άντικ-ιμένων, ήθελε μ' είσθαι πλέον εύκολον νά υψωθώ είς τήν 

« γνώσιν τών αιτ ιών αυτών ». Τά πολύτιμον τούτο μέρος κάμνει τ ιμήν εις 

τήν σύνεσιν τοΰ Τυχο—Βράχους, όστις έβλεπε προφανέστατα τόν σκοπέλου 

όπου έδύνατο ν ' άπολεσθη ό Κέπλερ παρασυρόμενος έκ της ορμής τ ή ; 

άγχινοίας του , καί ωθούμενο; έκ τής όξύτητος τοΰ πνεύματος του εις τό 

να ύπερβίί τής πχοατηρη'σεω; τά ορια , καί εγκαθίδρυση ώς αρχάς τ ά ; 

ιδίας αύτοΰ διανοήσεις, πριν ή εύρεθή εις στάσιν νά δ-.καίολογηση α υ τ ά ; 

διά τής πραγματικότητα; τών φαινομένων. Αλλ' έπίση; οπόταν τοιαύτην 

ζωηράν οαντασίαν, καί τήν φιλοδοξίαν αυτήν τοΰ νά παρεισδύση ε·.; τ ά 

βαθύτερα τής φύσεως μυστήρια έχων ό Κέπλερ ηθελεν αποκτήσει καί τήν 

διάγνωσιν τών πραγματικών αντικειμένων, καί έχει είς τήν διάθεσίν του 

όλην τήν διά μακρών εργασιών άποκτηθεΤσαν ύλην, ηθελεν ανακαλύπτει 

άλανθαΓ -ω ; συνεχείς αληθείας καθ'έκάτην. ό Τυχο-Βραχής εξωμάλυνε πάν 
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προς τούτο έμπόδιον, κατόρθωσα; νά λάβη ό Κέπλερ τον τίτλον Αυτοκρα

τορικού Μαθηματικού, καθώ; και τής θέσεω; ταύτης τ ά ; άποδοχάς και τόν 

προέτρεψεν επομένως ν ' άποκατασταθή εις Πράγαν μετά τής οικογενείας του. 

Μετά ταύτα έξερευνήσας τάς πολύτιμους του Τυχοβραχούς παρατηρή

σεις , ό Κέπλερ έλαβε πολλάκις τήν δόξαν του νά έχϊ) δίκαιον κατά του 

περιίυξου τούτου άςρονόμου , άλλ' ουδέ μίαν στιγμήν έπαυσε ποτέ τού 

ν'άποδίδν] εις τον εύεργέτην του τήν όφειλομένην εις αυτόν δικαιοσύνην. 

Ο Κέπλερ δεν ώφελήθη επί πολύ άπό τάς συμβουλάς τού Τυχο - Βρά

χους, καθότι πρόωρος θάνατος αφήρεσε τόν Αστρονόμον τούτον τής Δανίας 

άπό τάς έπιστήμας. Επιφορτισθείς νά σύνταξη , κατά τό άθροισμα τών 

παρατηρήσεων του, νέους αστρονομικούς πίνακας , ό Κέπλερ καθιέρωσεν 

εις τήν άποπεράτωσιν τής μεγάλης ταύτης εργασίας £ξ έτη τής ζωής του. 

Τότε εύρε τήν μοναδική·· εύκαιρίαν τού νά προσδιορίσνι τους αληθείς τής 

πλανητικής κινήσεως νόμους, γνωστούς ήδη ύπό τό όνβμα νόμοι τού Κέ· 

π.Ιιρ. 

Μετά τάς μεγάλας ανακαλύψεις δ ίών έπλούτησεν ό Κέπλερ τήν άστρονο-

μίαν , ό,τι προσβάλει κυρίως τό άνθρώπινον πνεύμα, δ,τι αληθώς άξιον 

θαυμασμού καθίσταται, είναι ό ένθερμος αυτού προς τάς έπιστήμας ζήλος 

ό ενθουσιασμός του ούτος ό πλήρης θρησκεία; και ποιήσεως παρ' ών ό Κέ

πλερ έμψυχούται και στηρίζεται εις το στάδιόν του. ό Τοιαύτης μεγάλης 

άγχινοιας άνήρ ούτος τόν όποιον μας προητοίρασεν ό Νεύθων, και τού οποί

ου αί έργασίαι θέλουν συναριθμεϊσθαι αιωνίως εις τους ωραίους τίτλους 

τής δόξης τού ανθρωπίνου γένους, έζησεν εις τήν αθλιότητα" εις ένδεκα ετών 

διάστημα ύπέφερεν εις Πράγ/,ν τάς φρικτάς συνεπείας τού λιμού - και εις 

τό 59 έτος τής ηλικίας του απέθανε ζητών εις Ρατισβόνην τ α καθιστε-

ρήσαντα τών αποδοχών του , και μή άφήσας έτέραν τινά κληρονομίαν εις 

τήν χήραν αυτού σύζυγον και εις τά τέκνα του ειμή όνομα μόνον έ'ντιμον. 

Εις τήν αφιέρωσα τού πρώτου συγγράμματος του, τού Προδρόμου αυτού 

περί τού οποίου ανωτέρω άνεφέραμεν δύναται τις νά ίδν) ότι έκτοτε είχε 

σταθμίσει τάς δυσχέρειας τής ζ ω ή ; τήν οποίαν έμελλε νά έναγκαλισθή. 

" Ποίον πράγμα, λέγει , εις τάς έξοχάς, εις τάς πόλεις, εις τά Βασίλεια, 

« εις τά κράτος αυτό τού κόσμου δύναται νά έχη ίκανήν εύτυχίαν ή ίκανήν 

« διάρκειαν διά νά ευχαρίστηση τού πνεύματος τάς ανάγκα;; εις άντικεί-

« μενα λοιπόν καλήτερα πρέπει ν ' άποτεινώμεθα, πρέπει νά παραιτήσωμεν 

£ τήν γήν και νά ύψωθώμεν ε ί ; τόν ούρανόν . . Τά έργα τού θεού θέ)ουν 
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« ε'ίσθαι τότε τ ά μόνα μεγάλα είς τούς οφθαλμούς μας και θέλομεν εύρεί 

« εις τήν θέαν των τήν αληθή και καθαράν ήδονήν ας περιφρονώσιν άλλοι 

« τάς ύψηλάς αύτάς μελετάς, ά ; ζητώσι τύχην πανταχού, ας συνάζωσι θυ-

« σαυρούς και πλούτη! Εις τούς άς-ρονόμου; άρκεΐ μόνον ή δόξα τού δτι διά 

« τούς αληθείς φιλοσόφους γράφουσι. » Είς όλα τ ά άλλα συγγράμματα του 

ευρίσκει τ ις έ*ν αισθτμα ευγενές τής υπεροχής του , μίαν ζωηράν χαράν διά 

τάς αληθείας τών οποίων ύπεξήρεσε τό μυστήριων άπό τήν φύσιν, και προ

πάντων τήν πλήρη πεποίθησιν αυτού εις τάς κρίσεις τών έπερχομενοιν γενεών, 

αισθημα'τό όποιον ήθεία πρόνοια θέτει ε ί ; τών μεγάλων ανδρών τήν καρδίαν, 

δπως τούς παρηγόρηση διά τήν άδικίαν τών συγχρόνων τ ω ν . Είς τό προ-

οίμιον βιβλίου τινός όπου αναγγέλλει μίαν τ ώ ν λαμπρότερων άνακαλύίεών 

του, φοβείται μήπω; δέν έκτιιιηθή ή αξία αυτού καλώ;· « Υς·ερον άφ δλα 

« ταύτα, λέγει, ό κλήρος έρρίφθη! γράφω διά τούς συγχρόνους μου , ή και 

» διά τό μέλλον άδιαφόρως. Τό βιβλίον μου θέλει περιμείνει εκατόν έτη, άνα-

« γνώστην T t v a , χρείας τυχούσης, ά Ο̂ ός περιέμεινεν £ξ χιλιάδας έτη ένα 

« θεατήν, δστις ήδύνατο τό έργον του νά έννοήση. · 

Ó Κέπλερ παρεσύρθη πολλάκις έκ τής ζωηρότητος τής φαντασίας του 

είς ιδέας τών οποίων τήν τόλμην δεν δικαιολόγησε παντελώς ή πείρα, άλλ 

επίσης αί προφητεΐαί του έπεβεβαιώθησαν πολλάκις λαμπρώς έκ τ ή ; προ

όδου τής επιστήμης. Καθ' ήν έποχήν δέν ύπήρχεν ακόμη ή φυσική Αστρο

νομία , έθετεν εντός τού ήλιου τήν ένεργητικήν πηγήν τών δυνάμεων αΐ-

τινες κινούσιν δλους τούς πλανήτας· άνήγγεΛλε την άμοιβαίαν τάσιν τής 

Σελήνης και τής Γής, αποδίδων τάς ανισότητας τής πρώτης είς τήν ένέρ-

γειαν του ήλιου έπί τού ημετέρου δορυφόρου· και έξήγει τής θαλάσσης τήν 

παλίρροιαν διά τής ενεργείας τής Σελήνης. Τέλος έκ τών κοσμογονικών ιδε

ών του οδηγούμενος, είίρεν δτι ό ήλιο; στρέφεται έφ' εαυτού έκ τής δ;'σε-

ωςπράς τήν άνατολήν, πράγμα τό όποιον άπεδειξεν ό Γαλνλιλαΐος επομέ

νως διά τού Τηλετκοπείου,'καί ανήγγειλε προσέτι φωταγωγημένων τ ινά 

άτμοσφαίραν πέριξ τού ηλίου, εύρισκομένην πολύν καιρόν πριν ή παρατή

ρηση ό Δομίνικος Κασίνης (Domin ique Cassini) τό ζωδιακόν φώς. ( 1 0 ) 

Γ . " νορίύψν» i*ce_u—ψί» ( » ν ι ν . . , τ ν > . ν ο ^ ω Τ Γ . 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 

ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ. 
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ΧΧΙ συαπεοιίλχοη εί; ττ,ι έττοι/.ίνΥΐν όαιλίζν, ΐ π ; άνίγνώσβι; ΙΑΪ ττολλήν τ , ίον ί ,ν κχ ι ο , ί , : : 

άπό τού; σ υ ι χ κ χ τ ρ ι ώ τ » ; βώνοΰ. Πτωχό; Α ν τ ώ η ο ί (ΐναι τονθ|/.χ, (/.ί ιό όποιον «*>.··. ίαντόν 
ό ΦραγχλΙ/ο; εί; το τ,ρερολο'γιον. 

Εχω ες ακοής, ό'τι ή μεγάλη τέρα ηδονή τών συγγραφέων εϊναι νά βλέ-
πωσι τ ά συγγράμματα των μέ σέβα; αναφερόμενα ύπ' άλλων. Στοχάσου 
λοιπόν, φίλε άναγνώστα , πόσον μ' ευχαρίστησε τό άκόλουθον συμβάν. 

Προ ολίγου έστάθην έφιππος εις μέρος, όπου έμελλε νά γένη δημοπρα
σία. Πολλοί ήσαν εκεί συνηθροισμένοι- άλλ' επειδή δέν εΐχεν ακόμη φθάσειν 
ή διωρισμένη ώρα, συνωμ'ιλουν οί άνθρωποι περί τής δυστυχίας του καιρού, 
•οτε εις τής συνελεύσεως , στρέφων προς εύσχήμονα γέροντα, τον λέγει" σύ 
δε, γερον Αβραάμ τ ί νομίζεις; Λεν σε φαίνονται οί καιροί κάκιστοι; Δεν 
είναι τωόντι πολλά βαρείς οί φόροι; Πώς έχομεν νά τους πληρώσωμεν; Δεν 
εμπορείς νά μα; δώσης κάμμίαν συμβουλών; ό γέρων Αβραάμ σκεφθείς 
ολίγον, άπεκρίθη , επειδή ζητείς την γνώμην μου , σε τήν λέγω με συντο-
μιαν, κατά τόν πτωχόν Άντώνιον, εις τους φρόνιμους όλίγα' και, άπό λόγια 
σάκκος δεν γεμίζει. Ολοι συνέτρεξαν παρακαλουντες εις όμιλίαν τόν γ έ 
ροντα Αβραάμ, όστις, άφου τον έπερικύκλωσαν, ήρχισεν ούτω. 

« Αγαπητοί φίλοι και καλοί γείτονες, οί φόροι είναι τωόντι πολλά βα
ρείς" πλήν ήθελαν είσθαι υποφερτοί, αν ήσαν μόνον οί άπό τήν κυβέρνησιν 
επιβαλλόμενοι - άλλ' είναι και ά λ λ ο ι , και εις τινάς ημών βαρύτατοι. Εί; 
τήν όκνηρίαν , παραδείγματος χάριν , πληρόνομεν διπλούς" εις τήν ύπερη-
φανίαν, τριπλούς" και εις τήν μωρίαν τετραπλούς" και τό κακόν είναι, ότι 
άπό τους φόρους τούτους δεν έμπορεϊ ούτε ή κυβέρνησις αύτη τό ελάχιστον 
νά μας έλαφρύνη. Υπάρχει όμω; έλπίς σωτηρίας, άν Οέλωμεν ν" άκούσωμεν 
συμβουλήν διο'τι , κατά τον πτωχόν Άντώνιον , ό θεός λέγει εις τον άν-
θρωπον, βοηθού, άν θέλης νά σέ βοηθήσω. 

•••• Πόσον ήθέλαμεν παραπονεϊσθαι, φίλοι, άν μας ήνάγκαζεν ή όιοίκησις 
ν άφιερο'νωμεν εί; δούλευσιν αυτής τό δέκατον του καιρού μας! Ά λ λ ά μή
πως δεν αληθεύει, ότι άπό τού; περισσοτέρους ημών δαπανάται πολύ πλει-
οτερο; καιρό; εί; τήν παντελή άργίαν και τήν ματαιοπονίαν; Η οκνηρία, 
κατά τόν πτωχόν Άντώνιον, είναι εί; τόν ά'νθρωπον ό,τι ή σκωρία ε ί ; τ ά 
•μέταλλα, φθείρουσα πλέον παρά τήν έογασίαν" διότι, όσον πλέον μεταχει
ρίζεσαι τό κλειδίον , τόσον λαμπρότερον γίνεται. Άλλ ' άν αγαπάτε τήν 
ζωήν, λέγει ακόμη ό πτωχό; Αντώνιο; , οικονομείτε τόν καιρόν μ' αυτόν 
αυτή μετρείται. Πόσον πλέον τού φυσικώς αναγκαίου δέν δίδομεν εί; τόν 
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ύπνον, λησμονούντες τ ό , ή κοιμωμένη άλωποϋ όρνιθας δέν πιάνει· και Οτι 

δι'άρκετόν καιρόν θέλομεν κοιμηθήν, όταν καταβώμεν εις τόν τάφον. 

Αν ό χρόνος ήναι τό πολυτιμότερον των καλών, ή άνοικονομησία του , 

κατά τόν πτωχόν Άντώνιον είναι ή μεγαλητέρα ασωτία· έπειαή , κατ' 

αυτόν ακόμη, χρόνος διασκορπισθείς δέν συναθροίζεται πλέον και, ό λεγό

μενος αρκετό; χρόνος είναι παραπολύ σύντομος. Άνδρίζεσθε λοιπόν, κ' ερ

γάζεσθε ενόσω έμπορείτε. Δια τής προθυμίας κατορθοΰμεν πολλά μέ ολίγον 

κόπον. 

« Εις τήν όκνηρίαν, κατά τόν πτιοχόν Άντώνιον, όλα είναι δύσκολα· εις 

τήν φιλοπονίαν , εύκολα, ό αργά σηκονόμενος γυρίζει ίδώ κ' έκεΐ τό πλέον 

τής ημέρας, και μόλις επιστρέφων εις τό έργον του νυκτιάζεται. Η όκνι-.ρία 

βαδίζει τόσον ύπομονητικά, ώστε ή πενία δέν άργεϊ νά τήν προφθάση" και 

πάλιν, σπρώχνε εμπρός τ ά ; υποθέσεις σου" μή τάς άφίνης νά σέ σπριόχνωσι 

και, 
Ε[λβαίνει χλίνην ενωοί;, φεύγει TÏIV 'σάν ηχοάςτ;, 

Ο βε'λων χ τ ψ χ τ α xxi νουν χ' ΰγείχν v i φυλάξτι. 

« Τι σημαίνουν λοιπόν αϊ ελπίδες και εύχαί μας· δι' ευτυχέστερους κ α ι 
ρούς; Οί καιροί μεταβάλλονται εις τό καλόν , όταν ημείς μεταβαλ,θώμεν. 
Η φιλοπονία , κατά τόν πτωχόν Αντώνιον , χρείαν δέν έχει άπό εύχάς. 
Κέρδος χωρί; κόπον δέν γίνεται. Επειδή δέν έχω χωράφια, πρέπει νά μέ 
χρησιμεύσουν αί χείρες μου - και άν εΐχα , επειδή πληρόνουν μεγάλους 
φόρους, ώς φρόνιμα τό έστοχάσθη ό πτωχός Αντώνιος , έργαστη'ριον και 
γή διαφοράν δέν έχουν , πάσα τέχνη κέρδος και τιμήν φέρει. Αναγκαΐόν 
είναι όμως νά έπιμελώμεθα τό έ'ργον και τήν ύπόληψίν μας· εί δέ μή, ούτε 
ό αγρός, ούτε τό έμπόριον, θέλει μας βοηθήσειν εις πληρωμήν τών φόρων. 
0 φιλόπονο; δέν φοβείται τήν πεΤναν. Η πείνα στέκει πρά τής θύρας τού 
φιλόπονου- άλλά δέν τολμά νά έμβή , ώς λέγει ό πτωχός Αντώνιος" δέν 
εισέρχεται δέ ούτε ό φορολόγος και οί ΰπ' αυτόν διότι ή μέν φιλοπονία 

. πληρόνει τά χρέη, ή δέ απελπισία τά αυξάνει. Χρεία δέν είναι νά εύρετε 
θ/ισαυρούς , ούτε πλούσιοι συγγενείς νά σας κάμωσι κληρονόμους. Η ένα-
σχόλησις, ώς λέγει ό πτωχός Αντώνιος , είναι ή μήτηρ τής ευτυχίας - και, 
ό θεός δέν αρνείται τίποτε εις τήν φιλοπονίαν. Γεωπονείτε ένώ ό οκνηρό; 
κοιμάται, και θέλετε έχειν τόν άναγκαϊον σϊτον, και διάνα πωλη'σετε - γεω
πονείτε καθ' όλας τάς στιγμάς, τ ά ; οποία; όνομάζομεν σ ή μ ε ρ ο ν , διότι 
δέν γνωρίζετε ποία εμπόδια θέλετε άπαντήσειν τήν α ύ ρ ι ο ν. Μία ση'με-
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ρον , λέγει ύ π τ ω / ό ς Αντώνιος , ;ίναι προτιμότερα άπό δύο αύριον και 

πάλιν , σημερινόν έργον είς τήν αύριον μή τ ' άφίνης. Αν ήσθε ύπηρε'ται κά

λου κυρίου , ήθέλετε τύ νομίζειν μεγάλην έντροπήν νά σας ττιάσνι αργού;· 

άλλα δεν είσθε κύριοι του εαυτού σα:; Εντρέπεσθε λοιπόν νά βλέπετε αυτούς 

αργού;, ένω έχετε τόσα /ρέη νά εκπληρώσετε προς εαυτού;, πρός τήν οίκο-

γένειαν, προς τήν πατρίδα, προς τόν βασιλέα σας. Σκληρύνετε τ ί ς παλα

ι ά ς σας δ ι* της συχνές μεταχειρίσεως τών εργαλείων εςέρχεσθε προθύμως 

είς τον καύσωνα της ημέρας και είς τον παγετόν της νυκτός, ένδυμούμενοι 

δτι , κατά τό ί,μεροΤόγιον, κάτος κλεισμένος εις σάκκον ποντικούς δεν π ι 

άνει. Τά χρέη σας , το ομολογώ , είναι πολλά, και ίσως όλίγη ή δύ^αμίς 

σας" μέ την έπιμέλειαν όμως και με την προσκαρτερησιν μεγάλα πράγμα

τ α κατορθοΰνται. Λ'ερόν στάζον άδιακόπως τρυπά την π έ τ ρ α ν προσέτι, ό 

ποντικός κο'πτει χονδρά σχοινιά, και μικροί , άλλ ' αλλεπάλληλοι κτύποι 

καταοάλλουν μεγάλας βαλανιδιάς. 

ι ϊσως θέλει μέ ειπείν κάνεΤς σας , δεν πρέπει λοιπόν νά σχολάζω και 

νά άναπαύωμαι ολίγον; Χ,κουσε, φίλε , τ ί λέγει ό πτωχός Αντώνιος, καλο-

μεταχειρίζου τόν καιρόν σου , άν θέλη; νά εύκαιρήσης· καΐ μη σκορπίζης 

ώραν, επειδή δέν είσαι βέβαιος ούτε περί λεπτού. Την εύκαιρίαν έμπορει 

τ ι ς νά δαπάνα είς τ ίποτε ώφέλιμον. ό επιμελής εύκαιρει κάποτε , άλλ' ό 

οκνηρός ουδέποτε" διότι βίος εύκαιρος, και βίος οκνηρός, είναι δύο πράγ

ματα πάντη διάφορα. Πολλοί θέλουν νά ζώσηι άκοπιάστω; δια μόνης της 

άγχινοίας των , άλλ' άποτυχαίνουν άθλίως· καθότι παρά τήν φιλοπονίαν 

τ ίποτ ' ά'λλο δέν ισχύει νά φέρη- άνάπαυσιν , και άφθονίαν, και τ ιμήν. Οί 

φεύγοντες τήν ήδονήν, τήν απαντούν συχνότερα. ΙΪ άγρύπνως κλώθουσα 

εχει φόρεμα φαρδύτατον και, άφού απέκτησα πρόβατον και αγελάδα, ό'λοι 

μέ χαιρετούν, λέγει ό πτωχός Αντώνιος. 

« Αλνλα, παρά τήν φιλοπονίαν, πρέπει ωσαύτως νά εχωμεν σταθερότητα 

τάξιν , και προσοχη'ν' να έπιθεωρώμςν τάς υποθέσεις μας με τους ιδίους μας 

οφθαλμούς , και νά μήν ύπερεμπιστευώμεθα εις άλλους. Διότι , κατά τόν 

πτωχόν Άντώνιον , δένδρον συχνά μεταφυτευόμενον, Χ α ΐ οικογένεια συχνά 

*~>· 63 « β 

μετοικιζομένη , ποτέ δεν ευδοκιμούν. Τρεις μετοικισμοί βλάπτουν τόσον, 

όσον μία πυρκαϊά. Τό αυτό και νά έρριπτες τά δένδρον εις τήν φωτίαν , 

όταν συχνά τό μεταφυτεύης. Οικονομεί τό έργαστήριόν σου, και τό έργατή -

ριόν σου θέλει σέ οικονομεί. ΕπιΒυυ.εϊς τήν καλήν έκτέλεσιν του έργου σου; 

ύπαγε ό ίδιος· εΐ δέ μή, πέμψε άλλον, Διά νά εύτυχήοη ό γεωργός, πρέπει 

ή νά κυβερνά τό άροτρόν του, ή ό ίδιος νά τά σύρνη. Του κυρίου τό βλ.έμμα 

ενεργεί πλέον παρά τάς δύο χείρας του. Και πάλιν , τού οίκοκυρίου τό όμ-

μάτιον κόπρισμα γίνεται εις τά χωράφιον. Μεγαλήτερον κακόν καμνη ή 

απροσεξία παρά ή αμάθεια. Αν δέν επιστάτης τού; έργάτας σου , κάμνεις 

τό ί'διον, ώς ν 'άφινες εις τήν διάκρισίν των τό πουγγίον σου. Πολλοί ήφα-

νίσθησαν, διότι παραπολύ έμπιστεύθησαν τους άλλου;" επειδή , κατά τό 

ήμερολογιον, εις τά κοσμικά ή α π ι σ τ ί α , και όχι ή πίστις , μα; σοίζει. Επ-

ωφελέστατον ε ίναι , αγαπητοί , νά κυττάζη τις ό ίδιος τάς υποθέσεις του. 

Επιθυμείς ύπηρέτην πιστόν και τής εύχαρκτήσεώ; σου; ύπηρετού μόνος σου. 

Μικρόν άμέλημα έμπορεϊνά γέννηση μέγιστον κακόν. Δι' έλλειψιν καρφιού 

χάνεται τού άλογου τά π έ τ α λ ο ν δ ι ' έλλειψιν πετάλου χάνεται τά άλογον 

και δ ι ' έλλειψιν άλογου χάνεται ό καβαλλάρης, επειδή ό έχθρα; φθάνων τόν 

φονεύει· και ολον τούτο τό κακόν ποοήλθε, διότι δέν έφρόντισε νά καρφώση 

τά πέταλον. (Ακολουθεί) 

Ανθρωποι· 

Αναγινώσκομεν εις εφημερίδα τ ινά , οτι εις τό βασίλχιον τών Βιρμάνων 

( λ ν α τ . ίνδίαι) δπου γεννώνται τόσοι φωτόφοβοι άνθρωποι ( a lb inos ) ευρίσ

κονται δύο , έξ ων ό μέν έχει κατάσκεπον τά σώμα άπό ακίδας, ώ ς τό 

τού έχίνου . . . (τοιούτος δέ έφάνη πρά τριών ετών και εις τήν Αγγλίαν) ό 

δέ έχει τά δέρμα κατάπυκνον άπό μαλλίον 8 μέν δακτ . εις τήν κεφαλήν 

3 δέ ε ί : τους ώμους και τήν έπίλοιπον τού σώματος περιφέρειαν. 

->i*li Skb ν *ων fir-i ''·> . , 

Κερασφόρος Άνθρωπος-

Προ ολίγων μόνον ετών έζη ν.ί τήν Νεάπολιν άνθρωπο; τ ις λεγόμενος 
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\ί*ο;σίχς ε / ω ν είς ττ,ν κεοχλτ,ν ίπάνωθεν τοϋ αύτίου εν κερατον /.ίτρινον, 

C δακτύλου; [/.ακρόν καί ελικοειδές εις την άκραν , ώστε πίριεστραρι<Λένον 

- .ς τα οπίσω ένώ/λε ι όχι ολίγον τα ίνίον , οθεν απεφάσισε να το κόψη 

τόσω «άλλον , όσω από 5 ετών 7 $ · / ] είχε την σκληρότητα προβατείου 

κέρατο;. Ο ιατρός Πένσας εκτέλεσε τήν χειρουργικών ταύτ/,ν πρά"Ειν· άλλα 

α.ετα <> εβδομάδας 2 άλλα μικρά κέρατα ήαίσεος δάκτυλου τΊ μήκος άνε-

ούησαν είς τον αυτόν τόπον, έςαλείφθησαν δε μετά τίνων ήμερων έμπύ/.σιν. 

Ιίαράιΐοζοι χ.ΐι'σιις. 

Αλε'ςανδρος ο Μακεδών ήγαπα τον Βουκέφαλον , ό Νουμάς έλαφον , ό 

Αυγους-ος ύιττακόν, ό Καλλιγουλας ϊππον, ό Βιργίλιος ψΰχαν (πεταλούδα-/) 

ό Νέρων ένα, ψ α : α , ό Κομμοδος πίθηκον , ό Πλιογάβαλος σπορίτην, ό 

Ονώοιος όρνιθα. Προ ολίγων ετών άπέΟανεν είς τ/,ν Αγγλίαν ευμορφος και 

πλουσιώτατος νέο; , οςτις συνέλαβε το'σον έρωτα υπέρ άσ/ημοτάτης τινός 

νεανίδος , ώτε εμενεν εκστατικός όταν τήν εβλεπεν αποθανών δε τ/,ν 

*Ατέα«Κ S i i της διαθήκη; ώς 8 εκατομμυρίων φράγκοον κληρονόμον. 

Ε Κ ΤΗΣ Β Α Σ Ι Α Ι Κ Η Σ Τ Ϊ Π Ο Γ Ρ Α Φ 1 Α Σ . 
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