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Ούδεμί* θρη**εί*. παλτιά ή νεωτερα, δεν κατε* 
διώχθη τοσουτον γενικώς, σ φ ιϊρ ώ ς , σκληρδς, ούδέ το* 
σοΰτον χρόνον, όσον ή Χριστιανική, ¡xy¡ ίχουσα καί μ ή 
άνητάττουσα, τό θαυμασιώτερον, έν διαστη'ματι επέ
κεινα των τριών εκατονταετηρίδων, άλλα φυσικάη τε
χνητά  όπλα, είμή τον λόγον, τήν υπομονήν, τ »  &αύ* 
ματα . Τό μοναδικόν τον το φαινόμαινον κοίνεται ιό* 
λόγω ; μία των ισχυρών αποδείξεων της θβιότητος το3 
εύαΓγελ'κσύ κηρύγματος καί τής άληθείας των εκ θείας 
προνοίας έπανειλημε'νων θαυμάτων ττρος βεβαίωσιν της 
π ίιτ εω ς . Ποία εξουσία ϋττηργε τότε £ν t| οίκουμέ" 
νη γενικωτέρα, σαφΜ.-έρα καί αυστηροτέρα κατά τού 
Χριστιανισμόν, παρά τήν τής είδωλολατρικνς ί ’ώμης, 
κατεχούσης Τα πλεΐστα καί κυριώτερα μέρη τού λεγο
μένου παλαιού κόσμου, τουιε'στιν Ευρώπης, Ασίας καί 
Α φρ ική ;; Οί Πάρθοι, οί Ιΐέρσαι, οΐ αυτόνομοι Αρα" 
βες, οϊ Αίθίοπες καί άλλα βάρβαρα έθνη, ανεξάρτητα 
καί σ :γχ_ρονα τής ί ’ώμης, δέν κατεδίωξ αν τούς έν αύ- 
τοί'ς ολίγου: χριστιανοί»; τόσον άποτόμως καί συντό- 
νως, όσον οί κοσμοκράτορες είδωλολάτραι τής αγέρω
χου καί πανούργου ί ’ώμης. ΙΙολλαί άλλαι θρ·/1σκεϊαι 
άναφυείσαι κατά καιροί»;, διετηρήθησαν πολΰν χρόνον, ή 
καί μέχρι του νυν, διότι εχουσαι ε'κ τύχης τινός οί" 
κείαν τινά δύναμιν υλικήν πρός άντίστασιν καί πάλην, 
εύρηκαν £κ τού πλησίον προστασίαν ,ή  συνδρομήν πα" 
ρά γείτονας τίνος, ή άντιξη'λου Κράτους, μή ΰπαρ” 
χούσης τής είδωλολατρικής κοσμοκρατορίας, ύφ' ή ; σω" 
ζομενης κατεστράφησαν πάσ«ι αί γεννηθεϊσαι τότε άλ" 
λαι θρί,σκεί«, πλήν του Χριστιανισμού, ώς προείπο- 
μεν.

Αμα έβασίλευσεν οίονεί θεόθεν επί Κωνσταντί
νου του Μεγάλου, άποδείζας καί μητρόπολιν αΰτοΰ 
φυσική*, άναγκαίαν, τό Ρυξάντιον άντί της ί ’ώ ιιης, ώς 
Θε'σιν όχυ ‘οτε'ραν, κεντρικωτέραν καί ήγεμονικωτεραν εκ 
φνσιως, ό Χριστιανισμός ιϊαρασυρόμενος εις ματαίας 
πολλάκις φιλονεικίας εκ παθών, ή συμφερόντων κο
σμικών καί υλικών διαφόρων ήγεμόνων, ή λαών, δ ιητ 
ρεθη εις αιρέσεις ασυμβιβάστους πρός άλλήλας, έκπε- 
σόιν καί εις άλληλομαχίας καί άθέμιτα σχίσματα, εξ 
ών άνεχαιτίσθη πρός καιρόν ή επίδοσις αύτού είς π α - 
σαν τήν γην, καί εόκολύνθη άπ’εναντίας ή διάδοσις 
άλλων ξένων Θρησκευμάτων, ίσως ποτέ, συνελθών ό 
Χριστιανισμός εν μεγάλα·, τινί συνόδω , εύρη καί πα- 
ραδεχθή εκ συμφώνου το μέσον της ένώσεως των δι- 
αφόροην αύτού κατατομών. Τό δέ μέσον τούτο άναμ- 
φιβόλως δέν είναι ή νυν ί’ ώμη, ούτε ή Εκκλησιαστι
κή δεσποτεία καί ή κοσμική εξουσία του επισκόπου 
αυτής, τήν όποιαν, όρθώς ποιούσαι, δεν αποδέχονται 
ούτε ή Ορθόδοξος ημών καθολική εκκλησία, ούτε οΐ 
Διαμαρτυοόμενοι, ούτεοΐ ’Αρμένιοι, ούτε οί Νεστορια
νοί, ούτε οί Κόπται καί Αίθίοπε; καί άλλοι χριστια
νοί μή λατινίζοντες, ούτε αύτοί άτροπολογη'τως πως 
καί άκολάστω; οί Γάλλοι, οί πολλοί τών Ιταλών καί 
Γερμονών καί άλλοι Λατίνοι, καί τοι δεχόμενοι τό 
Παπικόν τής πίστεω ; σύμβολον καί τ άλλα δόγματα 
τή ; Ρωμαϊκής Εκκλησίας.

Μέχρις ο» δε ένωθώσι ποτέ, αν ψ α ι  τρόπος, πά- 
σαι αϊ χριστιανικοί εκκλησίαι, διαφερόμεναι άπά το- 
σβύτου άτελεσφορη'τως καί μή πείθουσαι άλλήλας διά 
τών οικείων έκαστη επιχειρημάτων, είναι εύλογον, δ ί
καιον, τιμιον καί συμφέρει μεγάλως είς τόν Χριστιανι
σμόν, είς τήν ανθρωπότητα, νά μήν άνανεόνη καμμία
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»κ/.λησί» τά ; παρελθούσα; φ'.λονεικίσς, άναμασώσα εί; 
ρατην και άηδώς τά ύπέρ έχυτή; έκαστη γνωστά ίπ ι-

21, ΙΩ Ν ΙΚ Η  ΜΕΛΙΣΣΑ.

χειρήματχ καί σκανδαλίζουσχ τά ; ά λλα ; άπλώ ; δια 
τήν φχνεράν , ή κρυφήν πρόθεσιν καί ελπίδα τού προ- 
οηλυτίζειν σύτάς διά τής ένούσης δυνάμεως, ευπορίας, 
παιδείας κοί ευγλωττίας, ώς πράττουσιν οί Λατίνοι 
κα ί οί Διαμαρτυρόμενοι πρός τούς Ορθοδόξους, τού; 
Αρμενίους, καί άλλου; τή ; 'Ανατολή; χριστιανού;, ώ ; 
δήθεν άπαιδϊυτωτε'ρου; καί άπορωτέρους, θηρεύοντες αυ
τοί πολιτικά, εμπορικά, η άλλα υλικά συμφέροντα. Αί 
χριστιανικοί Εκκλησίαι πασαι είναι άδελφαί εν Χρι
στώ , επειδή τόν Εσταυρωμένο» του κόσμου Λυτρωτήν 
όμολιγεϊ έκαστη. Ά λ λ 'α ΐ  άδελφαί, όταν μάλιστα σβ'- 
βωνται τήν γέννησιν εαυτών, άγαπώσι καί τιμώσιν 
άλλήλβς, οίανδήποτε καί άν έχωσιν έκαστη «ύτών διά
φορον τύχην. Α ; προσηλυτίζωσιν, έάν θέ .ωσιν, οί Λα
τίνοι καί οί Διαμαρτυρόμενοι τά μή χριστιανικά εθ/η 
τή ; οικουμένη;, έάν έχωτιν αληθώς ζήλον χριστιανικόν, 
πνευματικόν, καί όχι τήν φαινομένην άθρησκον ορμήν 
αύτών πρό; τά ύλικα καί παχυλά συμφέροντα. Αλλα 
καί τόν προσηλυτισμόν τούτον συμφέρει νά ένεργώσιν 
άπλώ ; διά λόγου σοφοΰ, πειστικού πρό; τού; σοφωτέ- 
ρους τών αλλοθρήσκων, καί όχι διχ παντοίων κπ ί πολ- 
λάκ ι; αθεμίτων καί άπρεπων σκευωριών καί μηχχνευ- 
μά ιω ν, ή διά χρυσίου, πρό; απαίδευτους καί ανηλί
κου;.

Λανθάνονται όμως μεγάλω; οί Λατίνοι καί ο! Δια- 
μαρτυρόμενοι, εαν, σοφισθέντε; αύτοί άπό τά Ελληνικά 
•γοάμματα, θεαρώσ’ν άσοφον καί αδύνατον τήν νύν Ορ* 
θ .δοξον Εκκλησίαν, ά.τολέσασαν ίν μέρει έκ τυχαίων π ε
ριστάσεων καί λαόν καί σοφίαν καί άλλην δύναμιν.
' Απόδειξι; τή ; εσο-τερική; άξ’ας καί ισχύος τής εκ
κλησίας τούτης είναι πρός το ί; άλλοις αύτήή νυν ΰπαρ- 
ζις καί πρόοδος «ύτής έν μέσω πολλών καί μεγάλων 
προσβολών έκτε τη ; Δύσεω; καί έκ τή ; 'Ανατολής. 
Τ ί κατόρθωσεν ό Λατινισμός, έπιβουλευθείς εχθρικότα
τα  τήν Όρθοδοξίτν, καί αφού -¿κυρίευσε προσκχίρω; 
τόν θρόνον τή ; Κωνσταντινουπόλεως [τόν όποιον έπο- 
φθαλμια μέχρι νύν άναμφιβόλως], καί τόν τή ; Ούγγα- 
ρ ία ;, όπου υπάρχει σωζόμενο; ό παλαιό ; ορθόδοξος λα 
ός, καί άφού ¿προσπάθησε νά κυριεύση άλλοτε τού; 
όρθοδίξου; θρόνου; τών Σέρβων τών Εώσσων, τών 1 
βήρων καί παλαιότερα τών Β,υλγάρων ; Ο Λατινισμό; 
καί οί οπαδοί αύτού Πολωνοί παραπον^ύνται σήμερον, 
όπωσοΰν εύλόγω;, δι όσου; θρησκευτικού; περιορισμού; 
πάσχουσιν εντός τής Εωσστκή; έπικρατεία;, λησμο- 
νούντε; όμως, οί .ευλογημένοι, όσα κακά ¿προξένησαν i )  -  
λο τεεί; τήν Ρωσσίαν, ίνα προσηλυτίσωσϊν αύτήν οί Γ1̂ - 
λωνοί αύτοί, μετά τών απεσταλμένων τής Ρώμη; 
καί τών Ιησουιτών. Τ ί κατόρθωσαν αί Λατίνοι κατέ- 
χοντες άλλοτε τά ; 'Αθήνας, τήν Πελοπόννησον, τήν 
Επτάννησον, τήν Κρήτην καί πρότερον τήν Ρόδον, 
τήν Κύπρον, τήν Χίον, τήν Νάξον καί άλλα μέρη 
ορθόδοξα; 'Α ντί νά παύσωσι τήν Ορθοδοξίαν, καθώς 
επιμελούντο καί άπήτειή Ρώμη, οϊ Βινετοι ¿μελέτησαν

ποτέ σπουδαίν»; νά έναγκχλισθώσι τήν Ορθοδοξία*, ώ ; 
όμολογούσιν αύτοί οί Λατίνοι συΓγαφ;ις τή; Βενετικής 
ιστορίας. Αύτό τούτο έσκέφθησαν ποτέ καί οί βασι
λείς τή ; ΟύΓγαρια; καί τή ; ΙΙολωνία;, καί αυτής, ώ ; 
λ έγετα ι, --ή; Αυστρία;, άλλά έμποδίσθηταν έκ διαφό
ρων περιστάσεων. Πολλοί τώ* σοφών Γάλλων φοονεΟσι 
καί λέγουσιν, ότι έσύμφερεν έξ αρχής καί εί; τό έθνος 
αύτών ν'άκολουθήστ, τό δόγυα της Κωνσταντινουπόλε
ως καί όχι τό τής Ρώμη; Τοσαύτη τού αληθούς καί 
τού δικαί-υ ή ισχύ;, ίΐ  Ορθοδοξία κχί πάσχουτα καί 
ζημιουμένη πρ'-σκαιρως νικα έντέλει πάσαν έναντιότητα 
διά μόνον τού λόγου καί τής υπομονή; κατά τό χρι
στιανικόν.

Α Ορθοδοξία έχει σήμερον μίαν αύτοκοατορίαν, εν 
βχσιλειον, πέντε ηγεμονίας κοί μίαν αύτόνομον πολι
τείαν, προστατευομενην ύπό Διαμαρτυρομένων, οΐτινε; 
δέν ήδυνήθησαν εως τώρα ώ ; καί οί Λατίνοι, ούδέ θέ* 
λουσι δυνηθή ποτέ νά πρ-.σηλυτίσωσιν αύτήν. ή  Ορθο
δοξία προχωρεί πολύ εντός τή ; Ρωσσικης έπικρατεί- 
ας καί αλλαχού ολίγον τι. Εχει δέ πιθανώς σήμερον 
ώς 8 0  εκατομμύρια ψυχών, καί πολλάς ελπίδας περί 
μελλούσης αύξήσεως. Αύτή έχει καί θέσιν μεσαίαν, 
κεντρικήν έν τφ  παλαιω κόσμο», καί αληθώς θρησκευ
τικήν πεποίθησι*,[ή οποία σχεδόν έξελιπε άπό τού; Λα
τίνους καί τού; Διαμαατυρομένους], φυλάττουσα τήν 
άρχαίαν τής εκκλησίας κατάστασι·/ καί ^πλεονεκτούσα 
τό έκ τού χρόνου καί τη ; ιστορίας έντιμον πρισβεΐον,

Ο Λατινισμός έχει σκορπισμένους εις διάφορα τού κό
σμου μέρη ώ ; I 20 , τό πολύ I —3 , εκατομμύρια ο
παδών- Αλλά πολλοί κατοικούντες τήν ’Αμερικήν, ή 
ύπήκαοι όντες τών Διαμαρτυρομένων, προσθέτουσι μη
δέν ή μικρόν εί; τήν δύναμιν ιή ;  Εωμαϊκή; Εκκλη
σ ία ;. Πρόσθε; ότι πολλοί Γάλλοι καί Ιταλοί καί άλ
λοι Λατίνοι δέν εχουσιν άληθώ; καμμίαν θρησκείαν, 
σεβόμενοι εξίσου καί ίσως περισσότερον τόν Οικουμε
νικόν Πατριάρχην παρά τόν Πάπαν. Πρόσθε; έτι, ότι 
ό Λατινισμό; χάνει κατ’ ολίγον ού μόνον έν τή Εωσ- 
σική Επικρατεία, άλλά καί εν Γερμανία καί Ιταλία 
καί αλλαχού.

Οί δέ Διαμαρτυρόμενοι, όντε; οΐ πάντες ώ ; 66  ί -  
κατομμύρια, καί σκορπισμένοι όμοίω; ε ί; όλον τον κό
σμον, είναι κατατετμημένοι εί; διαφόρου; εκκλησία;, 
ύποδιαιρουμένα; κατά καιρού; έπ’ άπειρον, καί πολλά· 
κ ι; ΰφορώσα; άλλήλα; καί άντιμαχομένας. Ούτοι μα- 
λ.ιστα δέ οί λεγόγενοι Επισκοπικοί, άπέχουσιν ολίγον 
από τήν Ορθοδοξίαν καί είναι έλπιζόμενον νά προσέΧ- 
θωσιν εί; αύτήν εύκολότερον, ώ ; καί οί Λατίνοι, όσοι 
άποκρούουσιν εύλ ίγω ; τήν δεσποτείαν __καί κοσμικήν 
έξουσίαν τού Ρώμη; έπισκόπου.

Οί Αρμένιοι έχοντες μεθ' ημών παλαιάν συγγένειαν 
καί φιλίαν έθνικήν καί θρησκευτικήν, άριθμούνται ώς 5  
εκατομμύρια τό πολύ, σκορπισμένοι όμως εις όλον τόν 
κόσμον οϊ δυστυχείς, καί μή έχόντες πούποτε αύτόνο
μον κράτος, ή  παλαιά τού έθνους τούτου πρωτεύουσα, 
πολιτική καί εκκλησιαστική, χεγομένη Ά ρτάξατα[Α ρ*
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μενιστί Άρδχσάδ], όπου ή μεγάλη μονή αύτών, έν ή 
ΐόρεύειό  πρωτεύων έν αϋτοϊς Πατριάρχης παρά τό μέ- 
γ α  κα ί υψηλόν όρο; 'Αραράτ, κεΐται σήμερον εν τη 
Ρωσσικη Επικρατεία. Οί ’Αρμένιοι, άγαθο; καί πιστοί 
χριστιανοί τή ; 'Ασίας, άπέχοντε; πολυ ολίγον άπό τήν 
Ορθοδοξίαν, συμβιβάζονται μεθ'ημών προθυμότερον καί 
άσμενέστερον, παρά μετά τών Λατίνων καί τών Διχ- 
μαρτυρομένων, ο ΐτινϊς δεν παύουσιν ένοχλοΰντε; καί 
αύτού;, ώ ; ήμά;, διά σκυπού; προσηλυτικού;, υλικούς, 
Κατακτητικού;, ώ ;  προείπομεν. Ισως οϊ 'Αρμένιοι ζη - 
τήσωσι ποτέ τήν ένωσιν αύτών μετά τών Ορθοδόξων, 
ώ ;  συμφέρουσαν αυτοί; κατά πολλούς λόγου;. Εν το- 
σούτω σκάνδχλα προσηλυτικά μεταξύ αΰ ιώ νκα ί ημών 
δέν ύπάρχουσι ποτέ- ή  Εωμαϊκ». Εκκλησία διά πολ
λών μηχανημάτων καί μόχθων κατόρθωσε νά προση- 
λυτίση έως τώρα ύπέρ τά ; 200000  'Αρμενίων,ώς λέ
γετα ι. 'Αλλα δέν είναι πιθανόν εί; τό εξής νά κατορ- 
θώση τ ί πλέον, διότι τό έθνο; «ΰτό έκπαιδευόμενον ό- 
σημεραι, κατανοεί βέλτιον την θέσιν καί τά συμφέ
ροντα του, διασώζον πιστότερον τήν εθνικότητά του.

Οί Νεστοριανοί εύάριθμοι όντε; κατά τήν Ασσυ
ρίαν ¡Διαρβεκίο], χώραν τη ; Οθωμανική; επικρατεία; 
πρό; νότον τή ; Μεγάλης λεγομένη; 'Αρμενία;, ενο
χλούνται κατά καιρού; ύπό τών Κυρτίων κα ί τών προ
σηλυτιστώ» Αχτίνων ή Διαμαρτυρομένων.

Εκ δέ τών Εύτυχιανών, οί μέν Κόπται, οί παλαι
οί τη ; Αίγύπτου κάτοικοι, σώζοντε; διεφθαρμένην καί 
τήν παλαιάν Αιγυπτιακήν γλώοσαν, άριθμούνται περί
που εί; (100,000 ψυχών, υποκείμενοι όντε; ε ί; τήν 
Κυβέρνησιν αύτού τού τόπου. Ο ίδε Άβυσσηνοτ(Χαμ- 
πέσοι), οί τών παλαιών Αίθίοπες, οϊ ε'πί τών αρχαιό
τατων χρόνων κατακτήσαντε; την Α ίγυπτον, είσί πο
λυάριθμο., ώ ; 6 ή 7 έκατομύρια κατά τινχς, σώζοντε; 
έκ παλαιού καί τήν περιτομήν. Διά τήν παλαιάν μεθ' 
ήμών πολιτικήν καί εκκλησιαστικήν σχίσω τά έθνη 
ταύτα , μόνα σχεδόν χριστιανικά έν τή 'Αφρική, δ ιά- 
κεινται φιλικότεροι προ; τού; Ορθοδόξους, παρά πρό; 
τού; Λ α-ίνυυ; καί τού; Διαμαρτυρομένου;, ο ίτινε;, έ - 
τ.ισκεπτόμενοι αύτά, σκανδαλίζουσι πολλάκι; ένεκα προ
σηλυτισμού. Οί Κόπται καί οϊ 'Αβυσσηνοί χριστια
νοί, επισκεπτόμενοι τό όρο; Σινά καί τόν τάφον τού Χρι
στού, κατεχόμενα ύπό τών ήμετέοων, προσφέρονταε, ώ ; 
λέγετα ι, πρό; αύτού; πολύ εύνοικώ;, άποδιικνύοντε; σέ·» 
βα; πρό; τήν Κωνσταντινούπολή καί όχι πρός τήν 
Ρώμην, ή άλλα; εκκλησία;.

Ο υτω; έχων περίπου ό Χριστιανισμός, περιλαμβά
νει σχεδόν 3 0 0  έκχτομύριχ ψυχών, τουτέστιν ύπέρ τό 
τρίτον τού όλου γένους τών ανθρώπων, συμποσουμέ- 
νου κατά τά ; πιθανότερα; εικασία; εί; 8 0 0  εκατομμύ
ρια. Είναι δέ πρό; τόν Μωαμεθανισμόν ώ ; 3  πρός I . 
Πρό; τούτοι; ό Χριστιανισμό; κατέχει μέρος πολύ καί 
φύσει οχυρόν τού παλαιού κόσμου καί όλην σχεδόν τήν 
Αμερικήν καί τήν Νοτασίαν καί πολλά; ώκεανικά; νή

σους, μεγάλα; κχί μικρά;, έχων καί τήν σοφίαν, τά ; 
τε/.ν ί5) τόν πλούτον, τήν θαλασσοκρατίαν καί ύπη -

κόους πολλούς έκπασών τών άλλων θρησκειών, 0  Χρι
στιανισμό; προβαίνει κατ’ ολίγον όσημέραι ό μέν 0 ρ» 
θόδοξο; εί; τού; αλλοθρήσκους ή αιρετικού; τή ; Ρωσ- 
σικής έπικρατεία; υπηκόου; καί εί; τά  βόρρεια τή ; Κι* 
ν « ί ,  της Ταρταρία; καί ε ί; τού ; τόπους τού; ύπό τής 
Εωσσίας κατεχομένους έν τή ’Αμερική* ό δέ Λατινικός 
κατα τήν μεσημβρινήν Κίναν καί τήν Αλγερίαν, ώ ; λέ» 
γετα ι, κχί είπου αλλαχού, ζημιούμενο; όμως καθ'έκά- 
στην εν τή Εύρώ τ'ρ' ό δέ Λουθηρανικό; έν τ α ΐ ;  Ωκετ 
ανικαί; νήσοι; καί έν τή Ινδική, κατεχομένη ύπό τών 
Αγγλων καί έν τή 'Αραβία, (τη ; οποία; κατέχουσιν οί 
Αγγλοι, καλώ ; όχυρωμένην, τήν άκραν Ά δένην], σή- 
μερον δέ έν Εώμ^ καί τή  λοιπή Ιταλία, ώς άδετα ι, καί 
είπου αλλαχού.

Σημειωτέον έν τέλει, ότι κατά τά  φαινόμενα, έν τή 
'Ασία, τή μεγίστη τών τή ; οικουμένης ηπείρων, επικρα- 
τησουσιν έν τώ  μέλλοντι πρό πασών τών άλλων θρητ 
σκειών ό Χριστιανισμός ό όρθόδοξο; καί ό Μωαμε
θανισμός, καί επομένως άποβήσονται μάταιαι αί τού 
Λατινισμού καί τού Λουθηρανισμού προσηλυτικαί άπότ 
πειραι κατά τήν ή’πειρον ταύτην καί μάλιστα τού; τό
πους, όπου επικρατεί ή όρθοδοξία, Πρός τ ί λοιπόν 
σκανδαλίζετε τήν 'Ανατολικήν Εκκλησίαν, ώ σοφώτα- 
τοι καί φιλανθρωπότατοι ψευδοκήρυκες τής Δύσεως; 
Ί ι  καλόν κατορθόνετε εις τόν κόσμον, έάν χωρίζε
τε τούς ομογενείς κοί συμπολίτας εις δύω μερίδας θρητ 
οκευτικάς καί διδάσκετε καί αναγκάζετε αύτούς νά 
μισώσιν άλληλους, ώς έπραζατε έν Σύρω, έν 'Γήνω, έν 
Χ ίω, έν Σμύρνη, έν Συρία καί όπου αλλαχού; Τ ί κερ- 
δαίνει έντεύθεν ή εκκλησία σας, ή ό χριστιανισμός έν 
γένει ; Δέν είναι σοφώτερον, εντιμότερον νά ησυχάζε
τε, ώς ημείς;

Ταύτα έν συνάψει δεικνύομεν κατάτό παρόν πρό; τού; 
πιστού; τη ; Χριστιανική; θρησκεία; κ*ί τή ; καθολική; 
Ορθοδόξου εκκλησία; κατά τών ένεργειών τη ; άσεβείας 
καί τών προσηλυτικών τή ; Εσπερία; Ευρώπης ενοχλή
σεων έν τή Ανατολή,

ΔΕΙΝΑ ΓΟΡΑΣ.

ό  Αλη θώ ς  φιλοσόφων .

Ε ί; τά  μεγάλα των εθνών ηθικά, ή πολιτικά πρό; 
τό καλόν κοινήματα, τρία είδη ανθρώπων άναφαίνβν- 
ται ένεργά. Οί πρώτοι, πολλά ολίγοι τόν αριθμόν, ά- 
φιερόνουσιν όλα; τής ψυχή; αύτών καί τού σώματος 
τάς δυνάμεις ε ί; [τήν πρό; τά καλά μεταβολήν του έ
θνους. Λι δυνάμει; αύτών έξ ανάγκης είναι μικραί, ε
πειδή είναι καί αύτοί μέλη αδυνάτου μερίδας. Αλλά 
μεταχειρίζονται τάς δυνάμεις αύτών είς τήν άνάπτυξιν 
τής πατρίδο; των.

Τούς δευτέρου; ή άνάπτυξις α ϊτη δέν άρε'οκει παντά- 
πασιν, διότι άπό μόνην τήν παλαιάν ’κατάστασιν τού 
ίΰ  νους έτοέφοντο, καί άπό αύτήν μόνην έδοξάζοντο. Εν
τεύθεν α ί θορυβώδεις κατά τής φιλοσοφίας χραυγαί, καί



2 «  ΙΩΜΚΠ ΜΈΛΙΣΣΑ.

«ot άνηίσ/υ t o i  διωγμοί χατ-ά των ολίγων αύτ/,ς οπα
δών, -/.y', τή; κοινής τού Γίνου; παιδείας συνεργών.

Τ'·ϋ; τρίτου;, οΰτε τού Γ ίν ο υ ;  η παιδεία, οΰτε οΐ συν- 
ίογοϋντί; εις αυτήν είναι δυνατόν ν’ άρέσωσιν. Έιναι 
-όμως πανουργότεροι - a p i  του; δευτέρους, ευρισκόμενοι 
μεταξύ δύο κακών, της αδυναμία; του άλήθώς φιλο- 
σοφείν, καί τής απελπισίας τόΰ τρέφεσθαι από τήν ά- 
παιδευσίαν, έπινοούσι νά κάμω σι πραγματείαν τήν π»>'

• δείαν του Γίνου;. Άποστατούσι λοιπόν ε ϊ; τό φαινόαε· 
νον από τούς αδελφού; των εχθρούς τής φιλ.οσοφιας, ά“ό 
τον σχέσιν των όποιων οΰτε τροφό οΰτε τιμή έλπίζετκι,
• καί γίνονται των αληθινών φίλων τής σοφίας ψευδά- 
δ ·λ«/Οι.

Κίς έθνο;, τό όποιον αρχίζει νά φωτίζεται, ή διά- 
-κρισις τών τοιοότων είναι το'σον δύσκολος, όσον καί εις 
αύτά τά έκ πολλοί φωτισμένα έθνη ευδοκιμούν πυλλά- 
κις, «ν  καί πρύς πολλά μικρόν χρόνου διάστημα, πλέον 
οϊ πραγματεύται παρά τού; αληθινούς έργάτα; τή ; πα ι- 

•δείας.
Ειναι παλαιά, όχι σημερινή, ή δ»σκολ.ία τής διακρί- 

σεως τού σόφιοτοί άπό τον άλτηλή φίλον τή ; σοφία;. Λύ 
ο/ολα γνωρίζεται ό σοφιστή; διά τό περικαλύττον .ταν- 
τιχόθεν αύτόν σκότο,- δύσκολα καί τής σοφία; ό φίλο;, 

•διά τήν άσΟε'νειαν των οφθαλμών του κοινού λαοΰ πρό; 
τό φώς τή( φιλοσοφία;.

Αλλ- όμως είναι αναγκαία εί; τήν πρόοδον καί ε’κπαί- 
δευσιν του .έθνους Λ τοιαύτη .διάκρ,ισι;· καί ε ί; μέν τήν 
έκ.ταίδευσιν, διότι όσην τιμήν προσφέρει εί; τού; αναί
σχυντου; πόρνο·»; τών Μουσών, τοσούτον εμποδίζει τόν 
πληθυσμόν τών άληθινων εραστών εί; δέ τήν δόξαν, ε
πειδή είν-ti τών άδυνάτων /ά δ ,ξασθη τό έθνος, ενόσω 
δοξάζει τούς άδόξυυ:, καί υποφέρει νά χειραγωγήται άπό 
σοφιστά;.

Τήν τοιαύτην διάκρισιν νά προξενήσή άλλο δεν δό- 
να ;α ι παρά ό πληθυσμός τή ; παιδεία;. Οταν τών έπ ι- 
στημών τό φώ ; έμβάσή καί ε ί; πολλών άνεπιστημόνων 
τα ; κ ιφαλά; τ α ; ορθά; δόξα;, τότε καί ό κοινό; λαό; 
ί-, μόνης τή ; άναγνώσεω; διακρίνει τού; αληθινού; ποο-  
νοητά; τη ; δόξη; αύτού, άπό τού; πα.-ά τό ίδιον, άλλο 
μή φροντίζοντας συμφέρον.

Ό  ά.Ιηθως γιΛοσογω»· οϋτε λάλει οΰτε γράφει, πα
ρά εις όσα οπωσδήποτε έχει είδησίν τινα, ούδ’ έπ ιχειρ ϊί 
τά όπερβαίνοντα πολύ τήν δύναμίν του.

‘Ο ά.Ιηθώς <ρι.Ιοσο<ρϊύν τότε μόνον γράφει, ότανέλ- 
πίζη νά ώφεληση, κοινώ; τού; ανθρώπους, καί εξαιρέτω; 
τήν πατρίδα του. Ιδιου κέρδους αφορμή είναι αισχρόν 
εϊς αυτόν κα! νά τό νοήσϊΐ· Τιμής ελπίς είναι συγ/ω- 
•ρημένον άλλ’ οΰτω ;, ώστε νά τήν δέχεται μετ' εύχαρι 
σ τία ;, «ροσφερομένην, μάλλον ώ ;  περισσότερα; ώφελεί- 
ας κέντρον, παρα ώ ; τής προφενη.θείσης από τούς κοτ 
που; του πληρωμήν όταν δεν προσφέρηται, νά μή τόν 
μέλη, μη δε πρόφασιν αργίας νά μετα/ειρίζωσι τήν στέ- 
οτ,σιν τής τιμής. Εϋ η ι tloù .ioç τής πατρ ίδας, r a i  τή>· 
παρ ' αυτής τψ ή υ , ερε ι Μη φ γάριτος· λ ν  ή πατρίς σιω- 
πήση, πάλιν ευχάριστε', ότι καί δεν τον άτίμασεν. 
Â.v κατά δυστυχίαν τόν άτιμάση. λυπείται όχι τόσον 
δ ί εαυτόν, όσον ότι ό πατρίς τον εμποδίζει νά τήν ό» 
φιλήση περισσότερον.

ι Ο ά.Ιιιΰώς ijtt.loVQijiùir δεν κολακεύει οΰτε τήν πα
τρίδα, οΰτε κανένα τών συμπατριωτών. Τά μεν καλά

επαινεί άδόλω;' τά δ ί κακά μεζυ,φεται μετά παρρησία·, 
καί τούς-προξένου; τών κακιών θεατρίζει, όταν αναίσχυν
το»; έπιμένωσιν εις τόν κατα τής, φιλοσοφία; πόλεμον.

Ό  ά.Ιηβώς ι/Ί./ουοιρών τ ιμά  τού; μ ετ’ αύτού συνα- 
γωνίζομενους τόν καλόν τή ; παιδείας του Γένους αγώνα, 
καί συντρέχοντας τόν αυτόν εί; τά καλά καί τίμια δρό
μον. ΐ ά ν  ποτέ νομίσο, ότι έπλανήθ·ησαν, προθυμείται 
νά τούς έπιστρεψη εις τήν ευθείαν ύδόν. άλλα και τότε 
όχι κατά τρόπον καά λόγον άγτοικ'-ν, άλλα μετ’ εϋσχη” 
μοσύνης και ίλαρότττο; καί άνθ.ωπόττ,Τ'.ςι [*], καί α
πλώς, <ώς ίπιΟυμεϊ αδελφό; αδελφόν νά ¿λευθερώοη, α 
πό την π/άντ,ν.

'•Ό ά.Ιηβΰίς γ ι  h io c fà i r  λαλ«ϊ καί γράφει μέ σκοπόν, 
όχ.ι νά άρεσν, τόν άπαιδευτον όχλον, τού οποίου τνν τι- 
μ,ήν στοχάζεται ό·: τιμήν κοκού κριτοΟ, άλλα νά ώ -  
φελήοη την πατρίδα του’ καί άν ή πατρί; του κατά 
δυστυχίαν δέν εχη πλήν όλιγου; ή καί μόνον ένα πρόσ" 
φ>,ρον κριτον του, προτιμά τούτου τήν σιωπηλήν ψή
φον, παρά πολλών άνΟρωπίσκων κρότον, ε ί; τόν οποίον 
ηδύνονται νων σοφιστών τα ωτα.

ί Αλλ’ εί-αι ταχα Ικανός ό πληθυσμό, τής παιδεί
ας, νά προξενήση τν,ν όρύήν περί τών πραγμάτων κρί" 
oev, καί νά διακρίιή τόν σοφιστήν άπό τόν άλτ,6ή φίλον 
τή,ς σοφίας, όχι .¡όέ^ata, έάν ό πλν,'υσμός τής παιδείας 
δ ίν διορ()ώση ένταυτώ καί τήν παιδικήν άνατροφήν. 
ΛΪόρύαί δόξαι, αρκετή σοφία του κοινού λαού, τότε μό
νον είναι στοθ:ραί, όταν τάς άποντήση, σύνωρα εις αυ
τήν τήν παιδικήν ηλικία».

«ΡΙΑίΝΗΤΟΣ.

Κατά τά σύνορα τής Αύσταακής Σελεσίας πλησίον 
τού πολιχνίιυ Φραϋόάλδου, αεϊται τό χτυρίον Γρειφέμ.- 
βεργον έπί τού κατήφορου λοφου τινός δα
σώδους, όστις έπί π»»λύ κρύπτει αΰτό άπό τά τών οδοι
πόρων όμματα. Τό χωοίον τούτο ύπήρξεν ή πατρίς του 
περίφημου άνό'ρός, Όποιου ίπιχειοούμεν μνκράν ταύτη,ν οι- 
ογραφίαν. Τάς πεδιάδάς τής Σελεσίας αιτινες, εκ Νότου 
πρό; Βορόαν ¿κτεινύμεναι δ ι’ έλαφρώε καμπυλώσεων συγ- 
χέονται μετά τών έπαρχεών τής Πολωνίας δύναταί τ ις  
νά είπ/ι, ότι ή φύσις έξήντλησεν όλους τούς θησαυρούς 
της στολίζουσα αυτής. Τοσαυτα είναι τά  δώρα, τά ό
ποια πρός τόν άνθρωπον εις τά  μέρη εκείνα προσφέ- 
ρονται.

Εις τό Γρεεοέμβεργον λοιπόν τούτο, εις τόσον τοσοϋ
τον υπό τής φύσεως εύεργετηθε’ντα ώς έξ ευτυχούς συμ- 
πτώσεως, έγεννήθη ό τη ; Υδροθεραπείας εύρέτης Πριαί- 
νητος [ΙΙριέσνιτο], τόν όποιον δυνάμεθα χωρίς υπερβο
λής νά συγκαταριθμϊίσωμεν μετά τών ευεργετών τής 
κοινωνίας, καί τού όποιου τό ειδικόν πνεύμα κατώρθωσε 
ν άναπτύξη νέο» κλάδον τής τού θεραπεύειν τέχνης- 

Γεννηθείς ύπό χωρικού τίνος, μόλις έμαθε ν ’ άναγινώ- 
σκν, καί νά γράφη, καί ίσως εις τήν άπαιδευσίαν του 
ταότη,ν χρεωστείτήν Εφεύρεσιν καί τήν φήμην του. Αλλ’ 
ή όξυνοια, ή όρθή κρίσις, ό άφελής αύτου χαρακτήρ καί ή

[*] ίΐ Παώία ίλ ή ι«  ύπί τών ί*ω(».αϊι·ν Άν·ρωποττ,ς.
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ειλικρινή; καρδία, πρό; δέ καί ή σταθερά καί επίμονος 
θέλησι;, όλαι αόται λέγομεν αϊ λαμπραί ιδιότητες άνέ- 
δ'.’.ξαν αύτάν ά'δρα έξοχον καί άνώτερον πάντων τών άλ
λων, εις αυτόν άκόμη τόν γενέθλιον αύτού τόπον (τόν ό
ποιον καί μέχρι της σήμερον κατοικεί] παρά τό ρητόν τό 
λέγον , ,  ο ύ ό ιίς  προφήτης εκ τή πατριό/ αϋτοΰ. “

Κ,ατ’ άρχά; μέν ήτον άσήμαντο; ό πατήρ αύτού· ός- 
τις κατεγίνετο εις μικρόν τι ξενοδοχεΐον, τό όποιον είχε, 
καί εις τό καλλιεργεϊν κτήμα τι, τά όποιον ύπήρξεν ή 
πατρική αύτού κληρονομιά, τόν μετεχειρί.ετο ώς συμ- 
βοηθόν. Διηγούνται δέ μέχρι ττ.ς σήμερον εν Γρειφεμ- 
βέργιω ότι άπό τή ; έποχής εκείνη; κατεγίνετο εις τό θε. 
ραπεύΓ.ν τά ζώα, α ϊ δέ ε ί ;  τούτο έπιτυχίαι αύτου έπρό- 
διδον τήν κλίσιν, τής όποιας στ'μερον δρεπομεν τού; καρ
πού;· οί γεωργοί ήρχοντο άπό τόπους μεμβκρυσμένους νά 
λ ’βοισι τ/,ν συμβουλήν του. ΤαΟτα δε υπήρξαν τ «  προ
οίμια τή ; φήμης, τήν οποίαν τοσούτον έπαξίω ; μετά 
ταϋτα άπέκτησε.

Συμβάν τάς δυσαρεστέρας δυνάμενον νά λάοη συνέ
π ε ια ; προώρισε τό μέλ.λ.ον του. Κατά τόν καιρόν τής 
χορτοκοπίας, ένω όδήγει τήν άμαξαν έλακτίσθει υπό τού 
ίππου ε ί; τήν κεφαλήν, καί αναίσθητο; επεσεν ύπό τόν 
τροχόν ότε δέ οί γείτονες έδραμον νά τόν βοηθήσωσιν, 
σ ί δύο του πλευοαί ή σαν τεθραυμένα ι. Δύο ίατρ-.ί τού; 
οποίους είχον προσκαλεσει έκ τού Φραϋβάλδου, έκρινον 
ό'τι τό πράγμα η το σοβαρώτατον, έδοσε καθείς κατά τήν 
συνήθειαν μακράς διαταγάς, καί μ,όνον κατά τούτο έμει
ναν σύμφωνοι, ότι ό ασθενής έσεται φιλάσθενο; καθ’ ό* 
λην του τήν ζωήν, τό όποιον φρίκην έπροξε'ντ,σεν εί: αύ- 
τό ν  Δέν ύπεταχθη όμως εί; τήν καταδίκην του, διότι ή 
οξύνοια καί όρθή κρίσις του εϊχεν άνακαλύψει πολλά μυ
στικά, άλλ’ ή θέλησε καί ε ί; άλλα νά καταφυγή μέσα, 
καί έπεχείρησε μ.όνο; τήν θεραπείαν του.

Μόλις είχυν αναχωρήσει οί ϊατρ .ί, κατώρθωσεν, υπερ
νικώ·/ τού; πόνους διά τής γενναιότητος, νά συρθή έπί 
τη ; γή ; καί μετά κόπου προσηλούμενο; έπ ί τίνος ακί
νητου επίπλου, έπροσπάθει ν’ άνυψώση τάς τεθραυμένα; ι 
αύτου πλευράς, καί νά έπιχειρήση μόνος τόν καταρτι
σμόν αύ των. Μετά ταύτα δέ ύ ατρόμητο; άσθενήςέπέ- 
στρεψ;·/ εις τήν κλίνην του, έπέθεσεν έπί τών πληγών 
του σπόΓγον πλήρη ψυχρού ύδατος, καί περιετύλ.ιξε τό 
στήθος του διά πανιού έβρεγμένου, άντί δέ πτισάνης έ- 
πιεν υδωρ ψυχρόν ά/ά μικράς πόσεις. Ινα δε προλ.άβη 
την φλόγωσιν καί τήν θέρμην, ηκολσύθήσεν αύσττ,ράν δ ί
αιταν καί έκράτησεν άκραν σιωπήν. ΑφοΟ μετ’ άκριβιία; 
καί επιμονής ήκόλούθησε τόν τρόπον τούτον, μετά εξέ- 
βδομάδα; ούχί μόνον ίατρεύθη, άλ.λά καί νέον θεραπείας 
τρόπον εύρηκε.

Τούτο πάντα; έξέπληξε καί ή θεραπεία μέγαν έκαμε 
κρότον. Πλήθος χωλών συνέρρευσαν εϊ; Γρειφε'μ-βεργον, 
ό δέ Πριαίνστο; άνεπαισθήτω; έγινεν ιατρός. Αλλ’ ώ ; εί* 
πομεν ήτον άνθρωπος ισχυρά; θελήσεως καί αγαθής καρ- 
δία;· δέν ώπισθοδρόμησε λοιπόν άπέναντι τών χρεών καί 
τών κινδύνων τού άπροόπτου αύτ·»ύ σταδίου του.

Εφαίνετο δέ πρό πολλού έκ τών ένασχολήσεων τής 
ζωή; του εις τούτο προορισμένος. Τό 13 2 6  ηρχισε νά 
έκτείνη τήν μέθοδον τήν όποιαν κατ' άρχάς έπί μ.όνου 
έαυτού του είχε δοκιμάσει καί έπί τών ζώων. Εσπούδαζε 
μετά προσοχής τά αποτελέσματα τής χ ρήσεως τυϋ ΰ- 
δατος επί τού σώματος, μετεχειρίζετο τά ; άπονίψεις, έν-
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τρίψει; καί έπισηάξει;, καί διώριζε τήν ποσιν αύτου· βαθ- 
μ.-ηδό» δ’ άνεκάλυπτε τά ; ποικίλα; ώφελεία;, τ ά ; οποί
α ; ήδύνατο νά παράϊη πρό; ίατρείαν πολλών χρον.χών 
ασθενειών, τό μέσον τούτο, τό τοσούτον φυσικόν όσον 
καί παρημελημένον.

Αλλ' ίσως ό Πριαίνητο; δέν είναι ύ πρώτο; άνευρων 
τήν ιδιότητα ταύττ,ν τού ϋδατος, διότι καί έκ τών άρ» 
χαίων ό ίιτποκράτης, ό Γαληνό;, ό Αβικένας καί ίκ  τών 
νεωτέρων ό όφμανο;, ό Βράων ό Βαγλίβη;, ό ΐ'ρ- 
τ ιο ; ό Wright, ό Τ ισσόττ,;, ό Ρεκαμήριο; (Bocamier) 
ό Αυπέτριο; (Dupuylren) , καί πολλοί άλλοι, τών ο
ποίων τά ονόματα μά; διαφεύγουσι τήν μνήμην, δέν 
ήρνήθησαν τήν θεραπευτικήν τού ΰδατο; Ιδιότητα . Α λ
λ ’ ό πρώτος ουτο; έπ ιτυχώ ; μ,ετεχειρίσθη αύτά εί; 
διαφόρου; θερμοκρασίας καί διά διαφόρους διαθέσεις του 
σώματος, ε ί; τάς όποία; ά ντί ώφελεία;, π ά ς τ ι ;  ηδύνα- 
το νά ύποπτευθή, ότι βλάβην ήθελον προξενήσει. Εί; 
όλίγα λοιπόν ετη άπήλαυσε μεγάλ-nv φήμην, τή ; έποία; 
άλλως ίφαί»ετο άξιος. Μετά τίνος δέ τών συγγενών του, 
τόν όποιον συμπαρέλαβε, μετέβαινεν άπό χωρίου εϊς χω 
ρίο*/, επισκεπτόμενος τούς άσθενεί;, έτι δέ καί τά ζώα 
αύτά προς »»θύμτ,σιν, φαίνεται, τών πρώτων αύτού δο
κίμων. Διαβαίνοντ* δέ, πλήθος άσθενών περιεκ.ύκλ.ου, 
καί έκραζον : Κυρι«, ίάτρευσόν μας!

Αλ.λ' α ϊ Σχολαί καί « ί  Ακαδημ'αι είναι φθονεραί καί 
ταχέω ; ή τού Ι1ρι«νήτου δόξα διήγειρε·/ αμφιβολίας εις 
τού; Γερμανούς ίατρού; άπό φθόνου προερχομένας. Κατα· 
μηνυθείς ¿»ςέπικίνδυνος άγύρττ,;, πολλάκι; κατεδιώχόη 
ύπό τη ; Πρω-σική; αστυνομία;, τολμήσας δέ νά ύπερ- 
βή, τά όρια τή ; Αυστριακής έπικρατείας, δίς καί τ : ί ;  
προσεκλήθτ, ε ί; τά δικαστήρια. Η μέθοδός το» ΰπίστη 
αύστηράν έξε’τασιν, ήοεύνησαν καί τά παραμικρότερα, 
έπιμελώς δ' έζήτησαν τούς σποΤρυς, τού; όποιου; μ.ετό· 
χειριζετο, εωσότου έβιάσθτ,σα/ νά όρολογήσωσι τό άβλα
βες τής υδροθεραπείας. Αθωωθεί; δέ είπεν ε ί; τού; δι- 
καστάς * Επειδή ήθέλησαν νά είπιοσι, ότι οϊ σπόγγα μου 
υπέκρυπτον άλλο τ ι φάρμακον, δέν θέλο» πλέον τού; 
μεταχειρισθή, άλλα θέλω πράττει τήν έ/τριψιν διά τή; 
χειρό; μου.

Πολλάκι; έγινεν λόγο; περί αύτου εί; τήν αυλήν τή ; 
Αυστρίας, επίσημο: δέ τ ινε ; άρχισαν νά μακαρίζωσιν 
έαυτού;, διότι είχον μεταχειρισθή τό σύστημα. Τε'/ο; 
τό πράγμ* Ιφθασεν εϊ; τά  ωτα τού Αύτοκράτορ' ς ό δέ 
ίγεμών ούτος θελήσα; νά βεβαιωθή, περί ττ.ς άλ.ηθε'ας, 
έπεμψεν εί; Γρειφέμ.βεογον τόν ιατρόν αύτού Τύρκεμον 
(Turquem), μέλο; τού Αύλικού συμβουλίου, όστι: έπ ι. 
στρέψα; ε ί; Βιε'ννην ώμολίγησε μετ’ άμεροληψίας, ' , τ ι  
είχε·/ ϊδεί καί παρατηρ-ησει, καί ότι είχε κάμει τήν δ»- 
κιμήν καί έπί τού έαυτοϋ του· ή δε έκθεσί; του αυτή 
έγινε·/ αιτία τού νά λάβη, ό Πριαίνητο;, έν άγνοια τού ό . 
ποίου είχε κάμει όλα; τά ; δ' κ ιμά ;, Λύτοκρατορικόν δ ί
πλωμα, δ ι’ ού τζ» συνεχο/ριΪΓο νά θεραπεύη παντα α
σθενή, ούδεν όμως άλλον ιατρικόν μεταχειριζόμενος, καί 
χωρίς ποτέ νά έπιχειρήση, χειρουργικήν πράξιν.

Τούτο άφοΰ κατωρθώθ-η δέν έμενεν εί; τον Πριαίνη- 
τον παρά νά δρέψη τού; καρπού; των κόπων του. II 
έκδοκιμασία αΰτη τή ; ούλ.ής έγινεν αιτία ν’ αύξήσ·η ό α
ριθμός τών εις αύτόν προστρεχόντων άσθενών. ίάτρευσεδε 
πλουσιώτ'ατα υποκείμενα, τά όποία πολλά τω έπρόσφε- 
ρον ώς δείγματα ευγνωμοσύνης, «ν καί οΰδεμ'αν παρα



τω ν αναρίθμητων ασθενών αμοιβήν άπητει, κατή»τησεν ; 
-ϋπέρπλουτος καί έχαιρε Τιμαριωτικά δικαιώματα. Πλού
σιο; δε γενομενο; δέν έλησμόνησεν όποιο; πριν ν,το, 
άλλα ώ ; καί πρότερον, πολλάκις έπεσκέπτβτο καί ιά
τρευε τά κτήνη του γείτονας αύτού γεωργού, τού όποιου 
είχε διαμείνει φίλος.

11 υδροθεραπεία δέν άνθεΐ τώρα όλιγώτερον ή έπί τού 
Εφευρετοΰ αυτής. Τό 18 30  ό Πριαίντ.τος ήρίθμει μόνον 
6 0  ασθενείς, τό 1 8 35 , 3 42 , τό δε 1840 , ό αριθμό; αυ
τών ηύξήνθη εις 1576. λιτό Τη; εποχή; δέ ταο ιη ; ό 

’•Πριαίνητο; δέν ήθίλησε πλέον νά τους αύξηση, διότι ή
θελε νά επισκέπτηται πάντα; μετά τή ςβ ύ τ ίς  προσοχής. 
Ομοια δέ τού εν Γρειφεμβέργω καταστήματα συνεστή· 
Οησαν ούχί μόνον είς διαφόρους τή ; Γερμανία; /.ώρα;, 
«Άλ’ είς τήν Σαβοΐαν, τό Βέλγιον καί αυτήν -τήν Αγ
γλίαν.

Και etc τήν Γαλλίαν ίτ ι, όπου συνήθως άποστρέφον- 
τα ι τά ; επιστημονικά; καινοτομίας συνεστήθησαν εσχά
τως πολλά ύδροΟεραπευτικά καταστήματα είς Λούγ- 
δουνον, Τροίαν, [Lyon, TroyeJ. Παρισίους καί Νευίλλον.

• Γ·
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Σ Π Υ Ρ υ ΐ ϊΝ  Ο  Λ Ε Υ Κ Α  ¿ ΙΟ Σ .

Ενίοτε οί νομιζόμενοι σοφοί ’ καί συνετοί τών ανθρώ
πων λε'γουσιν ή πράττουσιν άσοφα και ασύνετα, κα ί ες 
εναντίας οί φαινόμενοι παράφρονε; έχουσιν ενίοτε λόγους 
καί έργα εμφρό.ων. Τοιουτος ύπήοξεν έν τοϊς αϋτονο- 
μουμε'νοις Κλλησιν ό φημιζόμενο; έπί Κυβερνήτου καί 
Λντιβασιλείας φρενοβλαβή; Σπυρίδων ό Λευκάδιο;. περί 
ού διηγούντο πολλά, έ ;  ών σημειούμεν ενταύθα τά 
εφεξής.

Λναβάς ποτέ έπί λίθου εν τή άγορα τών Αθηνών ό 
Σπυρίδων ούτος έφώ/αξε πολλάκις, θεωμενων καί άκου- 
όντων πολλών κοινολαϊ-ών. 'Α θηνα ίοι, ω Α θηνα ίο ι, 
¡peil·! πού είσθε βρε 'Α θηναίο !  Προσελθόντες λοιπόν 
είπον τινές τών εντοπίων Αθηναίων, [τουτέστι τών πα 
λαιών κατοίκων τής πόλεως], ίδο·» ήλθαμεν, τ ί μα ; θέ
λεις; Ώ  τής άθ.Ιιότητός σας, του; άπεκρίθη ό Σπυρί
δων, εγώ d i r  φωνάζω σάς, επειδή d i r  ε ίσ θ ι σείς  
ο ί  'Α θηναίοι, ά.Ι.Ιά τους π α λ α ιο ύ ς , τούς  προπάτορας  
σ α ς , d iu  νά  έδωσε τήν κ α τά σ τα σ ίν  σας.

Αλλοτε ό Σπυρίδων ελθών είς ξενοδοχείον έν Αθήναις 
με-ά σκύλλου Παυσρικοΰ, εζήτησεν εις χωριστόν δωμά- 
τιον δύω ανθρώπων φαγητόν, τό όποιον πληρόσας, πα- 
ρήγγειλε τόν οκύλλον νά σταθή πιστός φύλαξ τής τ :α - 
πέζης, μέχρι; ού έπιστρέψη, ϊ·»α συμφάγωσι, καί i n  
χώρηβε, κλείσα; τήν θύραν. ό  σκύλλας, ι  όρεθείς μόνος 
έν τώ  Οαλάμω, κατέφαγε καί κατεσκόοπισε τά φαγητά. 
Επανελθών μετ' ολίγον ό Σπυρίδων οργίζεται, επιπλήτ
τε ι τόν σκύλλαν διά την αυθάδειαν καί απληστίαν του 
καί άφοϋ τόν εδειρεν άνιλεώς έπ ιλέγω ν ¡ιω ρε σκν.Ι.Ιε, 
χάμνε ις  κ α ί συ, ώς τους ουμπατρ ιά τα ς  σου τους Παυ-  
αρούς- ’Εγώ σέ ε ιπ α  νάφυλάξι/ς τά φ αγητά , έως νά  
χαθ ίαω μεν όμοϋ, κα ί συ ¿ντοσούτω  τά ¡ c a r t y a j  ες χ α ί 
τά χατεσχορπ ισες. Τ α 'τα  δε λ ίγω ν πολλάκις καί κτύ
πων, άπεδίωξε τόν σ/.ύλλυν, γελούν των τών παρευρε-
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θέντων, καί μή κατανοούν των πάνίων τήν ιδέαν Τοθ 
Σπυρίδων};.

Αλλοτε ό Σπυείδων εΐκανίσας αξιωματικόν άνδρα έν 
< ' > . . 1 / . ιοστρακω πίνας, περιεφερεν αυτήν, ανηρτημενην απο της

ζώνης. Ερωτώμενο; δέ τ ί  σημαίνει ή είκών αύτη καί τό 
όσ-ρακον· ¿5 ανόητο ι, έλεγε, δέ»- χα ταλαμβάνετε ; 
Ε ίνα ι δ Β ασ ιλεύς ίνθ ρον ισ ιιένος  είς την  π ε ίν α ν , ί ι -  
νοών τήν μικρότητα καί πενίαν τού Βασιλείου τής Ελ
λάδος καί τήν ηγεμονικήν πολυτέλειαν.

Διά ταύτα καί ά».λα τοιαΰτα νομισΟείί ό αφρων Σπυ. 
ρίδων ύπό τού εμφρονυ; Διοικητοΰ τών Αθηνών, ότι άν- 
τιπολιτεύεται κατά τή; Κυβερνήσεως,προσε/.λ.ήθη,έπεπλή- 
χθη-καί έξορίσθη ε ί; τήν Αίγιναν, διατα/θείς αυτολεξεί, 
r à  j /ι/ π ιιτήση  π .Ι ίο ν  ε ίς  τά γώ μ ιιτα  τώ ν  'Αθηνών. Υπό
σχεται τούτο ό Σπυρίδων καί μετάτινα ; ήμέρα; επανέρχε
ται είς τόν ΓΙειρεά, έχων τά π ίδ ιλα  γέμοντα γής ές Λί- 
γίνης. Συ/.ληφθείς λοιπόν προσάγεται είς τόν Διοικητήν, 
δ ;τ .ς χαλεπαίνων ήοώτησεν αύτόν, δ ιατί ήλθε πάλιν, 
άφ' ου ύιϊεσχεθη νά μήν Γλθη πλέον εί, τάς Α·ή.ας; Κ α .  
λ ί  Α ιοιχητά jin v , τόν λέγει ό Σπυρίδων. Έ νθ ιψ ε ίσα ι 
τ ί  ¡ι'ι ε ίπ α .; Λ ί π μ ρήγ γ ε ιλ ε ς  νά  ¡(ή  πατήσω  τό γ&ιιει 
■τών Αθηνών, π λ ή ν  τούτο, σε βεβαιΰνω , τό όπ ο ιο ν  εγω 
χ<ιί πατώ  ε ις  τά π έ ά  ΐ ά  μ ου  '¿¿ναι χώ μα  τής Α ίγ ίνης  
χ α ί όγ ι τών 'Αθηνών.

ΜΕΑΓ22Α.

ΘΗΒΑΣΙΟΝ.

Α  παρά τοίς Βυζαντινοί; συΓγραφεύσιπαλαιά Ε λ- 
ληνίς πολίχνη τής Φρυγίας ί-λη β ά σ ι ο ν ,  κειρένη πα
ρά τήν δεξιάν όχθην τού ΣαΓγαρίου [Σακκαρία] ποτα
μού, τού όρίζοντος τήν Φρυγίαν άπό τής Βιθυνίας κα
τά  τινας τών παλαιών συγγραφέων, άπέχουσα δέ ώ , 
10  ώρας άπό Δορυλαίου [Εσκί σεχέρΐ πρός άνατο- 
λάς, ύπήρξεν ή πρεότη κοιτίς ή αρχή τ·-ύ Οθωμανι
κού Κράτους, [ώ ; είπομεν έν τή περί τών Οθωμα
νών Σουλτάνων εκθέσει τού προηγουμένου αριθμού τής 
Ιωνικής Μελίσσης], παραχωρηθείσα περί τά τέλη τής 
δεκάτης τρίτης εκατονταετηρίδας ϋπο τού τελευταίου 
Σουλτάνου τής μωαμεθανική; τού ίκονίου ηγεμονίας, 
[έκτεινομένης μέχρι τού ΣαΓγαρίου πρός δυσμάς], εις 
τό» Ερθόγρυλον, πατέρα τού Οθωμανού ή Οσμάνου, 
τού θεμελιωτού τής Οθωμανικής Μοναρχίας, διά κα
τοικίαν καί άπόλαυσιν αύτού τε καί τών περί αύτόν 
Τούρκων. Αποθανόντα δέ έπειτα έν Βυζαντίω, όσου 
ή το φυγάς, τόν Σουλτάναν εκείνον, λεγόμενον Αλα- 
δΐνον, διεδέχθη ό στρατάρχη; αϋτού Οσμάνης ό Ερ- 
θογρόλου, μή άντιποιουμένου τής ηγεμονίας άλλου τ ι-  
τάς ϊκανωτέρου μουσουλμάνου έν μέσω τών Ταταρι- 
κών προσβολών καί τών δικαίων αντιποιήσεων τού χρι
στιανικού Βυζαντίου, εις τού όποιου τήν κυριαρχίαν ά- 
νήκε πρότερον πάσα ή Μικρασία.

Τό Θηβάσιον λέγεται νΰν ύπό τών Οθωμανών Κα
τά τόν Κράμμερον καί τόν Χάμηρον Σογυό: σοό, 
τουτέστιν Ιτέας ϋδωρ, ίσως ένεκα πηγή; τίνος αύτί- 
θ ι, σκιαζομένης ύπό τού δένδρου τούτου Εν Θηβα- 
σίω υπάρχει καί ά τάφος τού Οσμάνου, τού πρώτου

ΙΩΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ.
τών Οθωμανών Σουλτάνων, τόν όποιον επισκέπτον
τα ι πολλάκις οΐ Οθωμανοί χάριν εύλαβείας. ή  πολί
χνη έχε ι σήμερον μόλις 8 0  οικογένειας χριστιανών ορ
θοδόξων, γεωπόνων καί έμπορων, καί άλλων τόσων πε
ρίπου μουσ.υλμάνων.

ΔΕΙΝΑΓΟΓΑΣ.

Π τ ω χ ο δ ·» χ ε ίο  ν .

Οοτω; έλέγοντο έπί τών Βυζαντινών φιλανθρωπικά 
TWa καταστήματα, ιδρυμένα ϋπό τών εύσεβών καί φι- 
λοκοίνων χριστιανών πρός ένοίκησιν καί περίθαλψιν 
τών πτοχώ ν, τών ενδεών, τών άπορων. Τοιαύτα ϋ 
πηρχον τότε καί έν Βυζαντίω, καί έν θεσσαλονίκρ, 
άναμφιβόλω; καί έν Σμύρνη καί όπου αλλαχού. Ω ; με
γάλη κοινότης καί φιλάνθρωπος εχει καί ή Σμύρνη 
11 τωχοδοχεΐον γενόμενον παρά τή άριστίρά τού Μέτ 
λη το ; όχθη δ ι’ άκλον σκοπόν τό κατ' άρχάς, συνδρο- 
μ ϊ  δέ καί έπιμελεία τού άοιδιίμου ΛΓγέλου Χαϊκαλη 
Ζακιννθιον, κατοίκου Σμύρνη;. Τό κατάστημα τούτο 
λάγετΜ χυδαϊκώς Μορτάκ'α, διότι ¿χρησίμευε τόκατ' 
άρχάς ώ ; λοιμοκομεΐον. Αλλ' ώς έ< τής ούσεω; αυτής 
τών πραγμάτων υπάρχει αήιερον ΙΙτωχοδοχείον τής 
κοινότητος τών Γραικών, δεχόμενον ενίοτε καί αλλο
γενείς, όπερ δέν έκραξαν άχρι νύν πρός τους Γραικούς 
<ιί άλλογενείς, έχοντες όμοια καταστήματα καί έν Σμύρ
νη καί εν Κω-σταντινουπόλει. Οϊ Σμυρναίοι Γραικοί, 
καλώς ποιούντες, δέχονται αλλογενείς νοσηλευόμενου; 
ενίοτε καί ίν τώ Γραικικω νοσοκομείω, ΰπερέχοντι τών 
άΚλων έν τη πό>ει ταύτη όμοιων κατασπημάτων. Σημεί" 
«οτέ^ν προσέτι έν παρόδω.ότι οί Κωνσταντινουπολϊ- 
τα ι Γραικοί δέν έχουσι πλέον ΙΙτωχοδοχεϊον, ούτε Ορ
φανοτροφεία, έ%ώ οί αύτόθι αλλογενείς, καί όλιγότε- 
ροι όντες κατ' αριθμόν-καί ξένοι τρόπον τινά είς -άν 
τόπον, έχουσι τά πάντα οπωσδήποτε. Αιδώς, ώ αγα
θοί καί φιλότιμοι Βυζάντιοι!

Περί τού Πτωχοδοχείου τών Σμύρνα ίων έγένετο ε
σχάτως σκ«ψις τις νά μετατραπή εις Νεκροταφείο» ή 
Κοιμητήριο·» τών άποθνησκόντων, άποπεμπομένου έκ;ϊ- 
θεν παντός τού πλήθους τών άστγέων καί ενδεών τής 
πολυάνθρωπου ταύτη ; κοινότητος, ά»ευ προηγουμένης 
τίνος περί αύ*ών προνοίας. Ίο  πράγμα δέν ήτον ορ
θόν, ou te κατάλληλον τό μέρος είς ενταφ ιασμό»'έπει- 
δή, άν πάντως πρόκηται ποτέ νά έκλειψη άπό τας 
εκκλησίας τών Γραικών ό ενταφιασμός κατά τήν επι
κρατούσαν ενταύθα παλαιάν συνήθειαν, συμφέρει καί 
αρμόζει νά (άπτω ντα ι οί νεκροί πάναες έξω της πόλε- 
« ;  είς θεσιν πλαγίαν, κατωφερή καί άερικήν, δθεν 
συνήθως Ϊέν έρχεται είς τήν πόλιν ό άήρ, φέρων τήν 
βλαβεράν τού Νεκροταφείου άποφοοάν Αλλά καί τοι- 
αύται θέσει; δυσκόλως εύρίσκονται περί Σμύρνην, ού- 
σαν καλώς καιοικημένην καί όπωσού» στενοχωρημέ
νη» εκ  τού πέριξ. Διά ταύτα καλώς έπραξεν ή Δήμο- 
γεροντεία διατηρήσασα τό Ιΐτοχωδοχεΐον, ώς ύπάρ*
ύί8«· '

Τό άναγκαίον τοΰιο Κατάστημα τών Σμυρναίων έ
χει ώς 120 δωμάτια, ξύλινα καί πέτρινα, έν περι- 
βώλω σχεδόν τετράγωνο», έχοντι έν μέσω δένδρα καί 
φρέατα. ΙΙεριέχει δέ ώ ; I 3 0  ή καίπλείονας οικογένειας, 
καί προσκυνητήριον καί δίδακτήριον κοινών γραμμά- 
των.χ Κατά τό παρελθόν θέρο; άσθενήσαντες οί πλείο- 
νες τών έν α ύ ιφ  πτωχών, έλαβον δωρεάν τήν έπίσκε- 
ψιν τού ιατρού καί τά ιατρικά δαπάνη άξιεπσίνω τού 
Νοσοκομείου, όπου υπάρχει προσνρτημένον τό Ι ΐτω -  
χοδοχεΐον. Τό κατάστημα τούτο χρειάζεται κάπποιαν 
βελτίωσιν καί περιποίησιν.

Δ.
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Αλέξ. Είσαι σύ ό έγ. Θράκης ληστής, περί τω ν  αν
δραγαθημάτων τού όποιου τοσαΰτα ήκουσα;

Λ/¡στ. Ναι, είμαι Θράξ καί στρατιώτες.
Αλέξ. Στρατιώτης!  —  δολοφόνος, κλέπτης, ά’ρπαξ !  

ή μάστιξ τών ανθρώπων / τιμ.ώ τήν ανδρείαν σου. αλ
λά βδελύτιομαι, κα! πρεπει νά κολάσω τά έγγλήμα- 
τά σου.

Λησ-τ. Τ ί έπραξα καί παραπονεισαι ;
Αλέξ. Δέν περιεφρόνησε; τήν έξοησίάν μου; δέν πα” 

ρεβίασε; τήν δημοσίαν ειρήνην; καί δέν έζησας βλά- 
πτων τά πρόσωπα καί κτήματα τών συνυπηκόων σου ;

Ληστ. Αιχμάλωτό; σου είμαι, Αλέξανδρε / δθεν πρε- 
πει ν’ ακούσω τούς ό /ειδισμούς σου, ή νά υποφέρω τά 
κολαστήριά σου. Αλλ’ ή ψυχή μου είναι ακαταδάμαστος, 
καί άν άποκριθώ είς τούς όνειδισμού; σου, πρέπει ν’ ά- 
ποκριθώ, Λ; ελεύθερος.

Αλέξ. Αάλει ελευθέρως. Αέν θέλω νά ωφεληθώ άπό 
τήν]δύναμίν μου, καί νά δεσμεύσω τήν γλώσσαν κάνενός.

Ληστ. Λοιπόν ε ί; τήν έρώτησίν σου, ό ί άλλη ; έρω 
τήσεως απαντώ. Πώς έζησας μέχρι τούδε ;

Αλέξ. ό ;  ίίρως. Τήν φήμην έρώτησον, καί θέλεις 
μάθει. Μεταξύ των ανδρείων ύπήρξα ό άνδρειότατος, 

•μεταξύ τών κυριάρχων ό εϋγενέστατος, μεταξύ τών δο- 
ρυκτητόρω·» ύ κραταιότατος.

Αηστ. Αλλά δέν ήκουσας τήν φήμην διαλαλ.οΰσαν 
καί τάς ίδικάς μου ανδραγαθίας; Τπηρξε ποτέ τολμη
ρότερος αρχηγός άνδρειοτέρας συμμορίας; Υπήρξε ποτέ, 
— άλλά δέν καταδέχομαι νά καυχηθώ· Σύ αϋτός γνω 
ρίζεις, ότι ευκόλως δέν καθυπετάχθην,

Αλέξ. Αλλ’ όμως τ ί ά'λλο είσαι παρά ληστής, χα- 
μερπής καί άτιμος;

Λ-^στ. Αλλ’ ο δορυκτήτωό τ ί  τάχα ίίνα ι ;  Καί σύ 
δέν περιήλθες τήν γήν, ώς κακόν τ ι δαιμό νιον, μαραί
νω·» τούς ώραίου; καρπούς τής ειρήνης και τή ; βιομη
χανία ;, άρπάζων, λεηλατών, φονεύων, άνόμω;, αδί
κως, μόνον προ; εύχαριστησιν τή ; άπλήστου φιλαρχί- 
α ; σου ; Πάν ό ,τι έγω έπραξα είς εν χωρίον μετά εκα
τόν οπαδών, σύ έκαμε; είς ολόκληρα έθνη μετά πολ
λών χιλιάδων. Λν εγώ άτεγύμ-ωσα εν «τομον, σύ κα- 
τ-ιφάνησας βασιλείς και ηγεμόνας. Αν έγω έκαυσα ολ ί
γ α ; κώμα;, σύ κατηρήμωσας τάς πλέον εύδαίμονας 
βασιλεία; καί πόλεις τού κόσμου Είς τ ί λοιπέ·» ή δ ια 
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φορά, ?κτό; ·”τ ι σϋ βασιλεύς γεννηθείς, ήξιώθης να γένη; 
ανώτερο; ληστής έμού τού ιδιώτου;

Λλέξ. λ λ λ ’ άν ήρπασα ώς βασιλεύς, εδωκα καί ώ ; 
βασιλεύς. Αν κατέστρεψα κράτη, ¿θεμελίωσα μεγάλη', 
τέρα. Περιέθαλψα τάς τίχνας, το έμπόριον καί τήν 
φιλοσοφίαν.

Ληστ. Καί εγώ αφειδώς εδιδ ν εις τούς πτωχούς ο,τι 
ίλάμβανον άπύ τού; πλουσίους Συνέστησα τάξιν καί πει 
θαρχίαν μεταξύ τών άγριωτάτων, καί πάντοτε υπήρξα 
ό προστάτης τών καταδυναστιυομένων. Τωόντι περί τής 
φιλοσοφίας, τήν όποιαν άνέφερες δεν γνωρίζω τίποτε- 
άλλά πιστεύω δ *ι, ούτε ε ί; εμέ ούτε εις σε είναι δυνα
τόν ν ’ άποζημιώσωμεν τόν κόσμον, δι’ όσα κακά τόν 
ϊπροξενήσαμεν.

Αλες. Αρκεί, λφαιρέσατε τάς άλυτους του, καί κα
λώ ; αύτόν περιποιηθήτε. Τόσον λοιπόν όμοιάζομεν 0  
Αλέξανδρος ληστής !  1 . . Θεωρητεον.

Αναμφιβόλως οϊ δορυκτήτορε; όμοιάζουσι πολύ τούς 
λτ.στάς. Αλλ’ άν ήναι πεπρωμένου άνωθεν νά ταράττη- 
τα ι ή άνθρωπό της κατά καιρού; ύπό τών δορυκτητόρων, 
εύκταϊον νά ήσαν αύτοί Αλε'ξανδροι, έξημεροΰντες καί σ υν  
•δέοντες τά έθνη διά τή ; παιδεία; καί τού πολιτισμού.

Π I Θ II Κ Ο ϊ .

0  Πίθηκο; είναι ζύον πανοϋργον, καί μιμείται εύκό- 
λοις τ α ; πράξεις τών άνθρώπων. Τήν μιμητικήν ταύτην 
διάθεσιν έμφυτον ·ίς τήν φιλήν, έχουσιν οί πίθηκες καί 
ε ί; τήν άγρίαν αύτών κατάστασιν.

Ο Πίθηκος γεννάται μόνον εις θερμά κλ ίματα, εύρί- 
σκεται εις τού; πλειοτέοους τροπικούς* ώς καί εις βο'ρ. 
ρειον Αφρικήν. Ε·.ς ούδέν όμως τής Εύρώπής μέρος εκ
τός περί τόν βράχον τής Γιβραλτάρ, ε ί; του όποίουτά σπή
λα ια  καί άντρα ίιπάρχουσι πάμπολλοι.

Ο μεγαλ.ήτερο; άφ’ όλα τά είδη των Πιθήκων είναι 
ο Ούραγγουτάγγος, [πιθανώς ό τών παλ.αιών Σατυ- 
ρός], ό όποιος τέλειος γινόμενος, έχει σχεδόν πέντε 
ποδών ύψος, περιπατεΐ δέ διά των δύο οπισθίων πο
δών όρθιος έπιστηριζόμενος έπί ράβδου, τήν όποιαν φέ
ρει διά τών εμπρόσθιων ποδών, τού; όποιους μετα
χειρίζεται άντί χειρών. Οι Πίθηκοι ούτοι εϋρίσκονται εις 
τήν Αφρικήν, καί εις τινα μέρη τ ί ;  Ασίας, ό τα ν  ήμε- 
ρωθώσιν ϋπό τών εντοπίων, διδάσκονται πυλλάς οικι
ακά ; υπηρεσίας, οίον νά κοπανίζωσι σίτον εις όλμον, 
νά φέρωσιν ύδωρ εί; λαγή.ας έπί τής κεφαλής νά ψήνω- 
σ ι περιστρέφοντες τό κρέας εις οβελόν έπί τού πυρόςκτλ.

Κιδον Κολ.ουροπίθηκον, λέγει τ ί ;  τών περιηγητών, 
βαδίζοντα πάντοτε επί δύο ποδών, καί όταν έτι ¿βά
σταζε βαρέα φορτία. Το ήθος αύτού ήτο μελαγχολικόν, 
τά  κινήματα εύτακτα, ή διάθεσις αίσιος καί πολύ δια- 
φέρουσα άπόζτήν τών λοιπών πίθηκων. Δέν είχε τό εύ- 
ερέθιστον τού πιθήκου τής Βαρβαρία;, ούτ: τήν έθελο- 
κακίαν τού ΐλοβίου πιθήκου, ούτε τά αλλόκοτα κινή
ματα τών μικρών. Νεύματα καί λεξεις μόνον έξήρκουν 
νά οάλλωσιν εί; κίνησιν τόν Κολουροπίθηκα, ενώ ό Ϋ- 
λόβιος πίθηκος έχοείάζετο ράβδον, καί οΐ κοινοί πίθηκοι 
μάστιγα, διότι κάνεις εξ αύτών δεν ήθελε νά ύπακούση 
άνευ δαρμού. ΕΪδον, λέγει ό αύτός περιηγητής, αύτό τό

ζώον νά προτείνη τήν χείρα' του εις τούς προσερχομέ- 
νους νά τόν έπισκεφθώοι, διά νά τούς είσάξη έντός τού 
δωματίου του κα ινά  συμπεριπατή μ ϊταύτώ ν σύννους, ώς 
νά ήτον καί αύτός έκ τή ; όμηγόρεο; τών άνθρώπων. Γόν 
ειδον καθήμενον πλησίον τή ; τραπέζη; ν’ άνοιξη τό πε
ρίζωμά του, ν’ άπομάξη τά χείλη του, νά μεταχειρίζηται 
κοχλιάριο» ή περόνιον διά νά φέρη τά αιτία εί; τό στό
μα του, νά χύνη το ποτόν του ε ί; ποτήριον καί νά τό 
συγκρούη εύτραπέλω; μετά τών πορακαΟημένων. ό ια ν  
προσεκαλιΐτο νά π ίη  τέϊ, έφερε κοτύλην καί* ύποκρα- 
τήρα, τά «θειε» έπί τής τραπεζής, έβαλ.λεν τό ζάκχα- 
fov, ένε'χεε τό τέί άπό τόν προχότην, πάντοτε άφίνων 
αύτό νά κρυώση πριν τό π ά . ί.καμνε δέ τά ; πραξει; 
ταύτα ; διά των νευμάτων μόνον, ή δ·.ά προφορικών 
διαταγών τού κυρίου του καί συχνάκις εξ αυτομάτου. 
Δεν έβλαπτε κανένα, μάλιστα ¿πλησίαζε τήν όμηγύριν 
σεμνοπρεπώς, καί τταρουσιάζίτο ώ ; νά ήθελε να τόν 
Οωπεύοωσιν. Ϋπερηγάπα τά  σακχαρωτά, τά οποία ό κα- 
θεί; τόν έδιδε, καθήμ3νο; εϊ; τήν τράπεζαν ένευσεν ε ί; 
τόν θαλαμηπόλον όσάκι; έχρειαζετο τίποτε. Οτεδέ ή- 
σθέντ,σε« άφινε νά τόν περιποιωντοι tv; νά ήτον άνθρω
πος. Τόν έφλεβοτόμησαν εις τόν δεξιόν βραχίονα δ ί;, 
και όσάκι; έπειτα γ,σθάνετο τόν εαυτόν του ε ί; τήν αύ
τήν κατάστασιν έξέτεινε τόν βραχίονα του διά νά φλε- 
βοτυμηθη, ώ ; νά έγνώριζεν ότι προηγουμένως ώφεληθη 
άπό αύτήν τλν πράξω.

Αλλο; περιηγητής άναφέ'ρει περί έ·>ό; παραδόξου π ι
θήκου- ÍIτο θήλεια, εύμεγέθης κατά τό ανάστημα, καί 
περιεπάτει έπί τών οπισθίων ποδών. ίΐτοίμαζε μετά 
προσοχής τό στρώμα τ ι; ,  έπλαγίαζεν εις τήν μίαν πλευ. 
ρά», καί έσκεπάζετο μέ εφάπλωμα. Οταν είχε πόνον 
τής κεφαλής τήν έδϊνε μέ μανδήλιον, κοί ήτο γελοίον νά 
τήν βλ.έπη τ ί ;  εις τήν κοίτη,ν της, οϋτω π ω ; σκοι* 
φωμένην.

Τό ζώον τούτο, άν καί έχη διοργανισμόν σώματος 
δμοιον κατά πάντα σχεδόν πρό; τόν άνθρωπον, καί ώ ; 
εκ τούτου δύναται νά μιμ.ήτα.ι καί όλα; τά ; ανθρωπί
νου; πράξεις, τό πνεύμα καί ή εύφοΐα του, φαίνονται πο
λύ  υποδεέστερα, ώστε, καί τοι έχον τ ά  όργανα τού λό
γου, στερείται τήε ένάρθρου διαλέκτου. Αν προσωκοιόνη- 
το μετά τού ανθρώπου καί κατεβάλλετο πλειοτέρα φρο·.- 
τ ί ;  διά τήν ανατροφήν αύτού, ίσως ήθελε διδαχθήνά 
προφέρη λέξεις, άλλ.ά, κοί τούτου δοθέντο;- ένόσω εί* 
ναι ανίκανον νά συλλογίζηται, καί δέν δύναται νά κατα- 
λ.άβη τό νόημα τών λέξεων, ή νά δείξη διά τών εκφρά
σεων τού πρωσόπου νόησιν, πολύ εςέχονσαν τήν των 
κτηνών, ποτέ δέν θέλει έμπορέσειν νά ύψωθή, εις τήν διατ 
κεκριμένην τάξιν τού ανθρώπου.

ΙΙΕΡΙ ΟΣΦΡΗΣΕΩΣ.

Ε ί; τόν άνθρωπον κοί είς πολλά ζώα ή ρί; καί οί 
μυκτήρες είναι τό όργανον, δ ι’ ού διαβιβάζεται ή αί- 
σθητις τής όσφρήτεως εις τόν νοδν. Τό άμεσον όργα
νον τούτης τής αίσθήσεως, είναι μαλακός τ ι ;  ύμήν 
πορώδης καί πλήρης άΓγείων, έπ ί τού όποιου διανέμε
τα ι τό οσφρητικόν νεύρον, ϋποδιαιρούμενον εί; άπειρατ
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ρίΟμου; κλάδους καί συνελίξεις. Είναι σχεδόν γυμνόν 
κ ι ί  έκτεθειμένον είς τήν ενέργειαν τού διά τής ρινός 
είσπνεομένου άέοος. Αλλ’ ή φύσις, ήτις πάντοτε προ- 
νοεϊ διά τήν εύχρηστίαν καί τέρψιν τών πλασμάτων 
αύ ίή ς, έπρομήθευσεν είς τήν ρίνα πολυαρίθμους άδε* 
νας, ή αρτηρίας διακρινούσας παχεΐαν καί άνουσίαν 
βεένναν, ήτο ι μύξαν, ή τ ις  πρσφυλάττει τό οσφρητι
κόν νεύρον άπό τήν επίρροιαν τού άέρες, καί άπό τούς 
δυσάρεστου; ερεθισμούς δρυμειών οσμών.

Αί όσμα; διαφέρουσι τά  μέγιστα α π ’ άλλήλων έξ 
αύτών ένιαι μέν προξενούσιν ηδονήν, καί πολλά εύά- 
ρεστα αισθήματα, άλλαι δέ οχληράς, έπιβλαβιϊς καί 
άηδείς έντυπώσεις. Αί έπίρροιαι τών όσμωδών σωμά· 
των πλέουσιν είς τόν αέρα, καί ένεογούσιν έπί τών ο
σφρητικών νεύρων διαφόρων ζώων, καί ένίοτε διαφό
ρων ατόμων όμοειδών, ούτως ώστε προξενούσε καί δ ι
αφορετικά αισθήματα. Τό εύάρεστον είς τούς μυκτή- 
ρας ζώου τινός είναι καθ’ υπερβολήν δυσώδες είς τού; 
τού άλλου. Τά κτήνη συλλέγουσι τήν τροφήν αύτών, 
οδηγούμενα κυριότερον άπό τήν αΐσθησιν τής έσφρήσε- 
ω ;,  έξ ής σπανίως άπατώντα ι. Αύτά διικρίνουσιν εύ" 
κόλω; τά  βλαβερά άπό τά  σωτηριώδη βρώμοττα, κ«ί 
τά  μέν άποφεύγουσιν έπιμελώς, τά δέ μεταχειρίζον
τα ι ε ί ;  τροφήν. Το αύτό συμβαίνει, ώ ; πρός τό π  τόν 
τών ζώων. Ó βους καταφεύγει πάντοτε είς τό καθα- 
ρώτερον καί δροσεοώτερον ρεΐθρον, όταν έχη τήν άδειαν 
νά έκλίξη τό ποτόν. Αλλ’ ό. ίππο ; άπό έμφυτον τινά 
όρμήν κινούμενο;, αείποτε ταράττει τήν ίλύν μέ τού; 
πόδα ; του, καί θολόνει τό ύδωρ πριν πίη.

Ε ί; τήν εκλογήν τών σ ιτίων καί οί άνθρωποι 6οη» 
θοΰνται πολύ, καί αύτοί οί πλέον ηδυπαθείς, άπό τήν 
αΐσθησιν τής όσφρήσεως, Δι’ αύτης συχνάκι; άποποι- 
ούμεθα βρώματα τινά, ιό; επιβλαβή, χωρίς νά δ ια κ ιι- 
δυνεύσωμεν τήν άλλην αΐσθησιν, ήτοι την γεΰσιν, άπο- 
στρεφόμεθα μετ’ άηδεία; βρώματα σεσηπότα, εί επίση; 
δυσάρεστα ε ί; τήν όσφρητιν, όσον είσί βλαβερά είς τήν 
υγείαν, καί έλκυόμεόα είς τήν βρώσιν ούσιών ήδυπνόιον 
κα ί εύόσυων. Η συχν»τέρα καί όξυτέρα διάκρισι; εί; 
τήν έςάσκησιν ταύτη ; τ υ ;  άπεινίσε-u;, χρεωστείται έξ 
ολοκλήρου ε ;  τήν ύπαιθρον ζωήν τού ^ανθρώπου καί 
ε ί; τήν χρησιν το>ν άκατεργάστων φυσικών προϊόντων 
πρό; τροφήν αύτού. Αλλ’ οί άνθροιποι ε ί; τήν κοινω
νίαν διά τ ή ; μαγειρική;, καί δ ιά  τού παρά φύσιν α
θροίσματος πολυ τοικίλων βρωμάτων εί; 1ν καί τό αύ
τό  πινάκιον, άμβλύνουσι, διαστρέφουσι, καί άπατώσι 
τάς αισθήσεις τή ; όσφρήσεω; καί γεύσεως. Αν εύρι- 
σκώμεθα είς τήν αύτήν φυσικήν κατάστασιν, μέ τά 
ζώ α , ήδυνάμεθα διά τή ; όσφρήσεως νά  διακρίνωμεν εξ 
ίση ; βεβτιότητος, τά έπεβλαβη άπό τών υγιεινών σι
τίων. Τά κτηίνη εξίσου, καθώς καί οϊ άνθρωποι, προ- 
κρίνουσι ιδιαίτερα τινα βρώματα απ’ άλλα, όπερ δύνα- 
τα ι νά θεωρηθή ιό; είδος ήδυπαθεία;- πρέπει όμω; να 
στοχασθώμεν, ότι παν είδος τροφής, τό όποιον εκείνα 
μεταχειρίζονται, προέρχεται άπό ζωικά; καί φυτικά; 
υλα ; a·.; τήν φυσικήν κατάστασιν, κα ί ούχΐ μεταβε-
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βλημένον εί; μνρία; μορφά; ποιότητας διά τής ένερ- 
γείας τού πυρός καί τού υδατος καί καρυκευμένον άπό 
έρεθιστικά αρτύματα.

Ιίαρατηρούμεν, ότι τά όργανα τής όσφρήσεω; καί 
γεύσεω; είσίν αείποτε πλησίον άλλήλων τοποθετημένα 
κα ί ό σκοπός τή ; φόσεω; είναι κατά τούτο πρόδη
λο;. Η γειτνίασ ι; τών δύο τούτων αισθήσεων σχημα
τίζει διπλήν προφύλαξιν ε ί; τήν εκλογήν τών βρωμά- 
τω ν ' άν έκειντο δέ αύται ε ί; μεμακρυσμένα μέρη τού 
σώματος, δέν ήθελον άμοιβαίω; βοηθείσθαι το'σον εύτ 
κόλοις.

Ó άήρ, τόν οποίον πνέομεν, γέμει πάντοτε άπό ά* 
πειρίαν διαφόρων μορίων, τά όποια έρεθίζουσι τά  ό·" 
σφρητικά νεύρα και προξενούσι τό αίσθημα τή ; ο
σμή;- Αύ'τη ή αίσθησι; είναι πρόξενο; ηδονή; ή πό
νου. Η εύωδία ένό; ρόδου, ή άλλων άνθέων, όχι μό*· 
νον είναι εύάρεστο;, άλλά δίδει άναψυκτικόν καί ήδοτ 
νικόν ερεθισμόν εί; όλον τό σύστημα καί ήμπορεϊ νά 
θεωρηθή ώς είδο; υγιεινή; τροφής, έν ω α ί δυσώδεις 
άπόρροιαι, τούναντίον.

Είς .-.να ζώα ή όσφρησις είνα ι μάλλον ανεπτυγμέ
νη, ώς είς τόν κύονα, τόν κόρακα, τήν άλώπεκα κτλ. 
Είς τά μή πνέοντα αέρα ζώ α , τά εύώδη μόρια προ- 
σάγονται εί; τό όργανον τή ; όσφρήσεως. Ε ί; τού; 
χθύα; οί μυκτηρε; δέν έχουσι σχήμα σωληνοειδές, ώ ; 
είς τά  πνεοντα αέρα ζώα, άλλά συνίστανται άπό ά- 
πλούν κοίλωμα τής ρννός, είς τό όποιον ρέει τό πλή
ρες οσμών ύδωρ και μεταδίδει τήν αΐσθησιν r? .; ό- 
σφρήσεως.

Είς τά ασπόνδυλα ζώα δέν άνεκαλύφθη ποτέ ιδ ια ί
τερον όργανον όσφρήσεως, καί όμως όλα έχουσιν αύ
τήν αρκούντως, βνια τόίν έντόμων παρακινούμενα άπό 
τήν όσμήυ τινών δυσωδων φυτών έναποθέτουσι τά ιόά 
έπί τ ώ ι φύλλων, νομίζοντα, ότι είναι ταύτα σαπρόν 
κρέας, όθεν πρέπει νά έχωσι τό αίσθημα τής αίσθή- 
σεως. f i πιθανότερα εικασία περί τού οργάνου τούτου, 
δ ι’ ού ε'ξασν.είται ή οσφρησι;, είναι εκείνη ήτις τήν το
ποθετεί είς τούς άεροφόρους σωλήνας ή τραχείας δ ιώ ν 
άναπνέουσιν. Είς τά  μαλάκια δεν είναι άπίθανον ότι 
όλη ή έπ ιφάνειι τού δέρματος, ήτις ομοιάζει κατα 
τήν άφήν τόν βλεννούδη άλλων ζώω* υμένα είναι ή έδρα 
ταύτης τής αίσθήσεως, καί τό αύτό δύνατα ι ν άλη- 
θεύστι καί περί των σκωλήκων καί ζωόφυτα™.

Δ- Σ. I.

Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Α ,

Ó νέο; κο'σμος, καθαι; καί ό Παλαιό;, περιείχε 
πολλά; έγχωρίου πολιτισμού έστίας* ό δέ προσδιορι
σμό; τού αριθμού αύτών, είσέτι έχει μεγάλην δυσκο
λίαν Ούτος μας  δεικνύει τρία κατά πρώτον έθνη, ο
πωσδήποτε επίσημα διά τά ; προόδου; τή ; κοινωνικήί 
καταστάσεω; ε ί; ήη εύρίσκοντο, ότε ήλθον οί Εύρω-
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ποιοι εις τήν χώραν αύτών. Είναι δέ, Μεξικανοί, Πβ- 
,ρουβιανοί καί Μόΐσκοι. Παρατήρούντες λοιπόν τά ; θρη
σκευτικά; και πολιτικά; τοΰιων διατάξεις, τά ήθη και 
« η ,  τήνμιατάστασιν τών τεχνών καί έργοχείρων και' έν : 
γ ίνε ι δλον αύτών τον πολιτισμόν, δστις ήτο πολλά 
διάφορος από τόν τον Παλαιού Κόσμου, εΰρίσχομεν 
αυτόν όντα πολύ όποιον προ; την κοινωνικήν κατά- 

■στασιν τών Α ιγυπτίων, Τυρρηνών και Βακτρίων.
ΙΙολαιαί παραδόσεις τών Ιθαγενών Αμερικανών 

•άναφίρουσιν, ότι τρεις άντρες από άγνώριστον τής α
νατολής χώραν έλθόντες, λεγόμενοι Κορσοκό τύλος, Μ αγ- 
γοκάπας κα ί Βώϊκος, μετέβαλον τή» κατάστασιν τών 
τριών τούτων εθνών, καί συνήγαγον εις ένα το'πον τάς 
εις τά  δάση περιπλανωμένας φυλάς, Τά ονόματα τού
των σάβονται οΐ Ιθαγενείς ώς άγια τριών αρχιερεών καί 
νομοθε τών. Οϊ άντρες ούτοι είχον γε'νεια καϊ ήταν λευ
κότεροι τών έγχωοίων, εις τους όποιους έφάνησαν. Ο υ' 
το ι ¿δίδαξαν τους μέν άντρας να γεωογώσι, τάς δέ 
γυναίκας νά ύφαίνωσι. Εδίδαξαν θρησκείαν, καί τά τη : 
κοινοινίνς άν ιγκαΐα εργόχειρα- καί αντί τών βσρβαρι- 
κών εθίμων, έδωκαν ε ί; αύτού; διαταγάς πολιτικά ;, ατ 
■όποΐαι άνέδειξαν τά εΐρημε'να τρία ε'θνη πλέον άνθρω" 
πισμε'να καϊ ισχυρά κατά πάσαν την Αμερικήν.

Οϊ τρόχαλοι ή πυραμίδες τών Μεξικανών καϊ τών 
άλ)ων Αζειεκικών λαών, ό έκ Μαγοσίου χάρτης καία ί 
•ιερογλυφικοί ζωγραφία: αΰτών, οϊ του ίίΧίου ναοί’ ΟΙ 
κίπποι καί αί τέσσαρες μεγάλοι τών ΙΙερουβιανών 
έορταϊ, αί ετήσιοι θρησκευτικοί όοοιπορίαι εις προσκυτ 

•νησιν της Ιράκας καί τών περιχώρων τά όποια ησαν 
περίφηαα διά τά  λεγομενα θαυαατουργήαατι του Βωί- 
κου, ή εις τό όροπέδιον τ ι ς  Βογότας αποδιδόμενη τ ι
μή και ά»ενοχλησία ώς χρέος ιερόν τών προσκυνητών, 
καθώς γίνεται εις τάς ερήμου; της Αραβία; καί εις 
τάς όχθας τοϋ Γάγγου, τά σεβαστά ερείπια της Μέ- 
τλα ς , αί περιτειχισμένοι πόλεις και τά μεγάλα λίθινα 
μνημεία’ α ί λεοφόροι μεταξύ τών Κορδιλιέρων καί αί 
τολμηραί γόφυραι επί τών μεγίστων καί όρμητικωτά- 
των ποταμών’ τά ήμερολόγια αυτών’ όλα ταϋτα είναι 
αναντίρρητοι αποδείξεις του μεγάλου πολιτισμού, εις 
τόν όποιον είχον φθάσειν τάτο ία  ταΰτα έθνη, πρί» ΰποτά- 
ξωσιν αύτά οί Ε’ ρωπαΐοι. Τά αμφιθέατρου τού Κο- 
πάνου καί αί πυραμίδες, τά ανάγλυφα καί αί σ ιήλα ι’ 
ό ναός τού σπηλαίου της Τιβούλκας’ τό μέγα βασι
λικόν παλάτιον τού Ούτατλάν’ τά φρούρια Τ εκπαγ- 
γουατεμάλα κα ί Μεξικού, τά άξιοτίμητα λείψανα τών 
μεγάλων μητροπόλεων Ούτατλάν, ΙΙατιναμΐς καί λ·* 
τιτλάν καί τά τών όχηρωμάτων τού Παρρακουίν, 2ο- 
κόλου καί Ούπεντλάνου, μαρτυρούσιν ότι είχον προ- 
χωρήσειν εις τόν πολιτισμόν πολλοί λαοί της Αμε
ρικής, εντός τών όποιων δυνάμεθα νά συναριθμήσω- 
μεν καί τού; κατά τό ήμισυ της δεκάτης όγδοης έ- 
κατονταετηρίδος εις τόν βορειοδυτικόν αίγιαλόν εύοε- 
Οέντας λαού;, οΐτινες είχον οίκους διορόφους στολισμέ
νους άπό ανάγλυφα, καί ξυλίνου; ανδριάντας ναούς, 
μνημιΐα, ρεγάλας ζωγραφίας επί ξυλίνων πινάκων,
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αυλούς πανικούς έξ ένδεκα καλαμί&κων, καί μΟνόξυλ* 
[πυρόγας] πολύ έντέχνως κατεσκευασμένα.

Οί ΝασχαΓοι καί άλλοι τινές λαοί προς βορράν 
τού Ισηιιερινού και οί Αραυκάνιοι καί άλλοι είς τά  νώ» 
τιβ  αύτοΰ μάς δεικνύουσι πολιτισμόν, όστις φαίνεται 
στι άνεπτύχθη εσχάτως άπό πάσαν έπιρ^ήν τών Με-  ̂
ξικανών, Περουβιανών, Μοϊσκων κτλ. Οί δέ πάντων 
τών άλλων λαών διαφέροντε; Αραυκάνιοι άνακολοΰσι 
διά τή ; αρετής τώ ν  ήθώ/ καί εθίμων αύτών, τνν  μνή
μην τών ηρωικών τή ; Ελλάδος χρόνων Πολλο'τα- 
τα μνημεία, κείμε'α είς τήν άμέτρητον τού Νέου 
Κόσμου έπιφάντίαν, διεσκ°ρπισμένα μακράν άπ άλλή- 
λων, άπαντωμενείς τόπους πρό ολίγου άκατοικήτους, 
ή  χρησίμϊύοντα ώ ς ενδιαίτημα τών περιπλονωμένοιν 
αγρίων, άποδεικνύουσι είς τόν σκεπτικόν εξεταστή» οτι 
εύρίσκοντο ε'στίαι πολιτισμού διαφόρου, παρά τούς προ
ειρημένους. Εκ τούτων πάντων συνάγεται, ό τι, ύπτ,ρ- 

χον ε;ς τήν Αμερικήν παντοδαποί λαοί, πολύ πρότε- 
ρον πριν ή εύρεθή ύπό Κολόμβου, τών όποιων ή κοι
νωνική κατάστασις ήτο βέβαια πολύ διάφορος, καθώς 
στ άγνο>στοι εκείνοι λαοί, οί κτίσαντες τούς πολυαρί
θμου; τύμβους (τεχνητούς λόφους] τά  τετράγωνα οχυ
ρώματα καί τά τεράστια χαρακώματα, τά όποια εϋ- 
ρέθησαν είς τήν επικράτειαν τών όμοσπόνδων πολιτειών 
από τής λίμνης όνταρίας μέχρι τού Μεξικανικυΰ κόλ*

(*) 6 άνιξίρτητο; καί πολιμιχ4; οϊτο; λαν;, ?οτΐς καί ήμοοπινίϊα 
τών Αραυκάνι»ν καλιϊται, ίξκπ'/.βνιται πρό; ίνπαά; τών'.Ινίιων αίταξύ 
Βιιβίου, Βαλώβία; καί τοϋ ¡«-¡άλιν όχιανοϋ. Λιαιριϊτπι ιί; τίβαχρα; 
Ούβαν«μάπου; η νιμςϊι;. £* τών έπιιΜν ΰωστο; βυνίβταται *"'< ίν- 
νί* ίτ.αμχί«;· πάσα ίέ  ίπαρχ.!« 4ιτοίι*ι_οιϊϊ»ι ιί; ίννία κύ/ϋ.οχ. Οί 
οΟΟχλιμαππιι χνβιρνώνται άπότίσοχρα; Τικούα;. Κχαβτο; 5· τιν- 
τοιν ιί; τήν ίαατιριχήν χνβιρνησιν ιίνκι άνιξάρτητο; άπό τώ· άλλοι*« 
τριι;. Είναι ίέ  συνίιί(ιι£ν·ι jj.it' άίϋ.τ,λων ίιά  τό χιινόν κτΧΐι- 11 ά
ξια τών Τακίρ·»ν χαί τών ίιιιχούντοιν τά; έπαρηία; χαί τού; χόχλον; 
ιίναι χληρονομιχή (ί; τήν γινιαν τών άρρίνων. όλον τό άρηαϊον πολί- 
τιυμα τή; χώρα; ταύτη; ί/.ιι £τ.αιο9τΛοτάτην ¿μοιοττ,τα πρός την 
ατρατιωτιχήν άριατοχοατΐαν τών πάλαι πβτί Δουχών, Κιατ.τ«ν χαι 
Μαρχιαίων τών βοριόνν πολιτιιών τοΰ Παλαιού Κοααου. λΟΪ Αραχά- 
νιιι ίχν.ααοάνονται ίιααίω; ώ; οΐ μάλιστα πολιτισμινοι μιταξϊι τών 
ί^ηιιρίινν χαί άνιξαρτητων ιίσίτι τή; λμιριχή; ίίΟνών, καί φαίνεται ό
τι είναι ό πρώτος λ.αός τοϋ μίρον; τούτου τή; ί·γχς, ίςιι; άιροϋ άπι- 
χτισε πολλά χοιλ.ά ιϊίη ίππων, ίίιίάχβτ, τήν Ιππασίαν χαί έσχιμάτισε 
ίίίω; ίππιχά στίφη. Από τοϋ »567 ετου; ϋπτ.ρηονήίη πολλά έχ τού
των μεταξύ .ών Αραυχανών στρατευμάτων. ΚαΟώ; πολλά έθνη τη: Α
μερική;, ιϊιασώξουσι χαί ουτοι τήν πα^άδοσιν μιγάλου κατακλυσμού, 
5; τι; μολον ¿λίγου; τινά; άνβρώπους αφήκι ξώντα;· οί λραυκάνιοι ΐ- 
ξιύρουσι ίιά τη; σκιά; νά ίιορίζωσι τά« τροπά; τοϋ (ίλίου, καί τό 
ίίμιρολογιον αύτών ?/_ει μιγάλην ομοιότητα ποό« τό παλ.αιόν τών Αι
γυπτίων. Διαιροϋσι τήν φνσιχήν ήμε'ραν εί; ^ώίεχα ώρα;, ώςοί Ιίναι, 
Ιαπόνιοι χαί άλλοι τίνος λαοί, όιακρίνουσι τούς πλανήτα; άπό τού; άλ
λου; άατίρα« ίοξαζοντες αυτούς κατοικουμίνους. Αν χαί άτελεϊ; αί γε
ωμετρικά! αύτών γνώσεις, ίχουσιν όμω; λε’ξει; διάτό οημεϊον, γοαμμήν, 
γωνίαν, τρίγωνον, κύβον, κώνον καίσφσϊραν. Μεταχειρίζονται δέ ρη
τορικήν, ποιητικήν, ιατρικήν, όσον δηλαδή είναι δυνατόν νά γινή 
τούτο άνευ γραμμάτων χαί βιβλίων. ΚαΟώ; «ί; τήν παλαιάν Ι’ώμην, 
οΰτω χαί ενταύθα ή ρητορική φεριι εί; πολιτικά; άρχά; καί άξίας. Οί 
Αμφίβαι (ίατριί) αύτών είναι βοτανολόγοι, γνωρίζουσι τήν σφυγμόν, χαί 
διαχρίνουσι πολλά; άσΟενιίοις. έκ πολλών εκατονταετηρίδων καί πριν 
εΐσίτι ίλβωσιν Ευρωπαίοι εί; τήν Αμερικήν, οί Αραυκάνιοι ίγνώριζον 
τήν χρήσιν τών ίμετικών, καθαρσίων, ίδροετικών, καί τήν χρησιν τής 
σμίλης. Οί Γυτάρβαι (χειροϋργοΟ αύτών ε’μποροϋν να διορθώσωσιν θραυ. 
σμε'να κόχχαλ.α, καί νά βεραπεύσωσι πλ.ηγά; καί πρίσματα. Ια-ροί καί 
χειρουργοί σχηματίζουσιν ίδια επαγγέλματα, χα·ώ; καί οί χβυσοχόο·., 
χαλκεΐ;, τέκτονες, χεραμεί;, συστήματα τεχνιτών. Μιρο; τού ΙΒνου; ά- 
φιιροϋται εί; τήν γεωργίαν χαί άλλο οίς τήν κτηνοβοσχίαν.

Í1Í.MM1 ;1ΙΚΛ1 -2Λ. . .
ΛΌυ μίτοςύ τού όρους Αλλίγανου καί τού Μισσουρικο- 
Χομβιακού όρους ϊννη όντα λαμπρών και κανονικών έρ
γων, τα  όποια φέρουσι χαρακτήρα άοχαιότητος ποΧ- 
>ων έκατονταίτηρίδων, καί έχοντα κατά τό φαινόμε- 
\ον κοινήν τήν αρχήν. Τά μνημεία δε ταΰτα, διαφέ- 
,ροντα πολύ κατά σχήμα καί μέγεθος, είναι 1} οχυ
ρώματα' 2 )  τεχνητοί λόφοι 3 ] παράλληλα τείχη έκ 
χώματος' 4 )  υπόγεια τείχη έκ χώματος καί κερά
μων-, καί διάφορα άλλα αντικείμενα είς βάθος πολύ 
χωρούντα- 5 ]  ορύγματα ή λάκκοι, ονομαζόμενα συνήθως 
πηγάδια’ Gj βράχοι μετ έπιγραφάς' Ί )  είδωλα' 8 ] 
όστρεα ξένων τόπων, καί 9 )  ταριχευμένοι νεκροί ή 
Μούμια·.. Η έξέτασις πάντων τούτων των αντικει
μένων καί ή παρατήρησις τής κοινωνικής καταστά- 
σεως είς τήν όποιαν εύρέθησαν οί κάτοικοι της έκτετα* 
μένης ταύ-.ης χιόρας ,  ότε εΰρηκεν αύτήν ό Κολόμβος, 
δεν συγχωρούσε νά πιστεύσωμεν τούτων δημιουργούς 
τούς προγόνους τών ηδη σωζομένων ιθαγενών, αλλά 
τινα λαόν άγνωστον καί πάντϊ) διάφορον έκείνΟλν. Ε ί- 
χάζουσι δέ εν γένει, *τι ό όγνο-στος ούτος λαός ήσαν 
οί Αλλιγευοι [Ελληνες], οΐτινες κατεσκεύασ»ν καί τό 
τρικέφαλον εΐδωλον, όμοιον προς τόν Ινδικόν Τρί- 
ρυθον. Εξ άλλου μέρους παρά τόν κάτω Ορεινόκον, 
«ίς τάς όχθας τσύ Κατικουϊαρου καί μεταξύ τών πη
γώ ν τού Ενεκουέβο καί Pío Ρράγκο, είς τόπους περί' 
τρεχομένους ε’κ πολλού χρόνου άπό στίφη άγριων, σ-.ε- 
ρουμένων όλα τά μέσα τής κατασκευής τοιοΰτων έρ
γω ν , πάντα άρα ταΰτα πρέπει ν ' άποδοθώοιν ε.ς λα
όν έκ πολλών έκατονταετηριδων άφανισθέντα. 'Γινέ; 
εκ τών άτεχνων τούτων εικόνων είναι ήνωμέναι με
τά τών θαυμάσιων παραδόσεων των Ταμηνάκων αί' ό- 
ποΐαι άναφέρονται είς τό θρησκευτικόν σύστημα τού .4- 
μελικάβα, ημιθέου τών άγριων τής τροπικής Αμε
ρικής, δ ς ι ις ,  ώς διηγούνται οί Ταμανάκοι, ήλθεν είς 
αυτούς μακρόθεν έζ αγνώστου χ.ώρας, καθώς ό Μ άγ- 
γοκκάπας είς τούς Περουβιανούς, ό Κοσοκότυλος είς 
τούς Μεξικανούς καί ό Βοΐκός είς τού; Μοίσκους.

Αί άπο τά διάφορα ταΰτα έθνη συναχθεΐσαι ύπό 
πολλών περιηγητών παραδόσεις ,  καί τελευταΐον άπό 
τόν σοφόν Πεντίλανδον συμφωνοΰσι πάσαι ότι τά 
γιγαντια ϊα οικοδομήματα τά πέριξ τοΰ Κούσκου καί 
τή ; λίμνης Τιτικάκας είναι έργα λαού, αρχαιότερου τής 
έπιφανείας τοΰ Μάγγο-κάπου. ΙΙαρατηρεΐται ωσαύ
τως πράγμα περίεργον ώς πρός τήν ανθρωπολογίαν. 
Τά κρανία πάντα όσα ό ΙΙεντίλανδος εύρηκεν έντός 
τάφων είς ταύτην τήν χώραν, διαφέρουν άπό τά  των 
άλλων ανθρώπων. Είναι παραδόζως συμπιετμένα, αί 
δέ σιαγόνες εξέχουσιν είς τά έξω. Ά λλά  κανέν έκ 
τούτων των λειψάνων πολιτισμού άρχαιο'έρου όχι μό
νον τής ιστορίας, άλλά καί όλων σχεόόν των παρα
δόσεων τού Νέου Κόσμου, δέν είναι άξιον τής προ
σοχής τού φιλοσόφου, όσον τά ερείπια τ-ον μεγάλων 
πόλεων Κου/χουακάν (Πελέγκας) κα ; Τοόλχα. τά  ό
ποια άνεκολόφθησαν περί τά μέσα τ ή ; δεκάτης όγ
δοης έκατονταετηρίδυς είς τάς ερήμους τής επαρχία;

Χιάπα (μέσης ’Αμερικής). Θεωρούνται δε ταϋτα εύ- 
λόγως ώς τά  περιφανέστατα τού είδους τούτου είς τήν 
‘Αμερικήν. Τά άγάλματά των είναι επίσημα, όχι μό
νον διά τά  παριστανόμενα ύπ ’ αθτών, άλλά κα ί διά 
τήν ίδιότροπον κατασκευήν των κεφαλών. Ά ναμ φ ι- 
βόλως ήτο είδος ανθρώπων πάντη διάφορον άπό τά  
ήδη γνωστά , τό όποιον εκατοίκει ταύτην τήν χώραν 
καί έκτισε τά οικοδομήματα ταΰτα . Ο ί ναοί αύτών, οί 
τάφοι, οί υδραγωγοί,, αί πυραμίδες, τ ’ ανάγλυφα, τά 
όποια περιέχουν εϊδός τ ι ιερογλυφικών, τέλος πάντων 
τά  κολοσσαϊα μεγέθη τών οικοδομημάτων, δίδουσι τό 
δίκαιον νά όνομάσωμεν τήν άρχαίαν ταυτην πόλιν 
Κουλ Χουακάν ’Α μ ε ρ ι κ α ν ο ί  Θ ή β α ι.

Εςετάζων τις τήν πολιτικήν κοινωνίαν τών άναφε- 
ρομ,ένων λαών, καί συγκρίνων τά  μνημεία αύτών πρός 
τά  τής Ασίας κα ί Αφρικής, θέλει εύρεΐν ποτέ στά- 
διον εύρύχωρον κα ί πολλά; εικασίας περί τής αρχής αύ
τών. Λλλ’ όμως καί τώρα φαίνονται κοινωνικαί τελεί -  
αι σχέσεις μεταξύ τού Παλαιού καί νέου Κόσμου, άν 
καί δέν δύναται νά προσδιορισθή, ό καιρός κατά τόν ότ 
ποιον έγίνοντο. Τινές σοφοί έκριναν, ότιοί πυραμιδοει
δείς ναοί τών ΛΙεξι/.ανών κα ί άλλων λαών τής μέοης 
Αμερικής, αί πολιτικοί καί θρησκευτικοί διατάξεις αύ
τών καί α ί τών Περουβιανών καί τών Ναΐσκων, έ τ ιτ ά  
αστρονομικά ήμ.ε ρολόγια καί τά τόσον πολύπλοκα ά- 
στρολογικά χρονικά, ή μεγάλη άνάπτυξις τοΰ τιμαρι* 
ω τ κού σ,στηματο: καί ή διαίρεσις τού λαού 'είς συ
στήματα, τά τών άνδρών καί γυναικών μοναστήρια, τά 
άλλα θρησκευτικά κοινόβια έν [πλειοτέρα, ή όλιγωτέρα, 
πειθαρχία, α ί πα/αιαί παραδόσεις καΐοί κίπποι, εμπε- 
ριέχουσι την πιθανήν απόδειξιν παλαιών σχέσεων καί 
κοινωνιών πρό; διάφορα μέρη τής Ασία;’ έξ άλλου πά
λιν  τά μεγάλα λίθινα οίκοδομήμ.ατα καί πολλόταται 
μεγαλοπρεπείς γλυφαί μετ’ έπιγραφάς· όμοιαι τών ιε
ρογλυφικών, μάς ανακαλούσε τά άθάνατα μνημεία τής 
Αίγυπτου, ένώ α ί μούμιαι α ί εύρεθεϊσαι είς τήν Αμερι
κήν, μάς άνακαλούσι τάς λ'ανδουϊχικάς καί Φεδοχιϊκάς 
νήσους τού μεγάλου Ωκεανού διά τού πανίου, είς τό ό
ποιον είναι έντειλιγρ.έναι, άλλά δέν είναι όμοιαι πρός 
τας τών παλαιών Ι’ουάγχων, λαού άνήκοντος είς τήν 
Ατλαντικήν οικογένειαν, όςτις τώρα δεόλου έξέλιπεν, 
καί μάς ένθυμίζουσι διά τής ομοιότητας ταύτη ς τάς 
Καναρίους νήσους. Τά μεγάλα μάλιστα μνημεία τής 
Πακέγκας άναδεικνύουσι πολλά πιθανήν τήν πάλαι ποτέ 
κοινωνίαν τών δύω κόσμων, καί έξαιρέτως μεταξύ Γου
ατεμάλας καί Δίγύπτου.

2ΤΙΧ ΟΤΡΓ1Α-

Αλλο ποίησες καί άλλο στιχουργ-ία. Τινές στιχουρ- 
γοΰντες νομίζουσιν, ότι ποιυΰσιν. Οί ποιοΰντες, ώ ; οί 
αρχιτέκτονες, συνδυάζουσι τήν ύλην της γλώσσης, του-· 
τέστι τάς λέξεις καί τάς φράσεις καί είτ ι άλλο λεκτι
κόν σ υ μ μ έ τ ρ ω  ς καί ά π ο  χ ρ ώ ν τ  ω ; ,  σχέδιά· 
ζοντες πρός τό χ  ρ ή σ ι μ ο ν, καί έφευρίσκοντες κατά τήν 
χρείαν νέαν ύλην καί νέον αύτής συνδυασμ-όν, διά τόν



αύτόν σκοπόν, τόν χρήσιμον, τόν κοινόν καί άναγκαίον 
πάοης ανθρώπινης τέχνης.σκοπόν. Τά δέ κατά ποίησιν 
χρήσιμον τούτο είναι βέβαια τό τελειοποιούν τόν ήθι- 
κόν τού ανθρώπου χαρακτήρα είτε καθ’ εαυτόν είτε έν 
τρ κοινωνία, καί όχι τό διβτφθεΐρον τό ήθος -καί τήν 
κοινωνίαν τών ανθρώπων. Αλλά περί τούτου άλλοτε.

Οί δέ στιχουργούντες καί μή ποιου/τες έπιτηδεύ- 
ο»σι μόνον τήν διάταξιν τών λέξεων καί ποικίλας φρά
σεις, πολλάκις νέας καί άήθεις, σπουδάζοντες πρός τό 
εΰηχον καί έμφαντικόν άπλώς, φρονιίζονΚς δέ μηδέν ή 
πολύ ολίγον περί συμμετρίας καί άομονίας εννοιών, ή 
περί χρησίμου τινός σκοπού, ηθικού καί κοινωνικού.

Οί πρώτοι λέγον ται ποίηταί, οί δϊύτεροι στιχμ/υργοί. 
Οί πρώτοι εύρηκαν ώς χρήσιμον τό μέτρον κατά τήν 
στιχουργίαν, αναγκαίου όντο; εις τήν συμμετρίαν καί αρ
μονίαν τού λόγου· οί δεύτεροι έπετήδευσαν τό όμοιόλη- 
κτον ή όμόληκτον [rime], έφεόρεσιν μωοάν, ποταπ-ήν τών 
άπαιδεύτων χρόνων, μ.ή φροντίζοντες πολύ περί έννοιας 
καί φράσεως αληθώς ποιητικής.

Í1 κατά μέτρα στιχουργία, είτε ή τών παλαιών, 
είτε αλ'/.η τις Ιτηνςητέα, είναι αναγκαίοΤ«:η εις τήν ποί- 
τ,σιν r.αντό; έθνους. Αρμόζει λοιπόν καί υί νέοι όμογε 
νείς ημών νά παραιτώσι κατ' ολίγον τήν όμολτ,ξίαν 
τήν οίονεί λογοπίδην καί φραγμονόην τής ποιήσεως. Πό
σον δυσάρεστον καί λυπηρόν, ότι καί έπί τών τάφων έ
θεσαν τήν χυδαΐκήν καί καταγελαστον όμοληξίαν. Αλλ' 
έαν πάντως θέλε, τις αυτήν κατά τό παρόν, ήτον εύλο
γον τουλάχιστον νά έχη γλώσσαν, οποίαν άπαντώμεν 
ε ις  όλιγότατα ταιαύτα στιχουργήματα. Τοιοΰτον καθ’ ή- 
μας είναι τό έξής επίγραμμα έπί τάφου γυναικός Χίας, 
|θανούσης έν λύπη διά τήν στέρησιν πολλών συγγενών 
προαποθανόντων οικτρώς] έν τή Παναγία εκκλησία τού 
Σταυροδρομιού τής Κωνσταντινουπόλεως, όπου διά τήν 
χάριν τής έννοιας καί τής γλώσσης λησμονεί τις όΐτω- 
σούν. τήν αηδίαν τής όμολτ.ξίας·

Év τοίς κόλποι; τής ειρήνης, ε ί; μετ’ίλλον κοιμηθέντε;, 
11 γυμνών σορός όστέων συγγενών μου οέχομένων, 
Ινϋδετε έν τή κοιλάδι του κλαυθμ.ώνο; με αφέντες 
Πάτριά; ποτέ θαλ.λούσ-η; λ.είψανον μεμονωμένον·
Αλλά νυν μέν ύμΐν σπένδω τακερών χοάς δακρύων, 
ίΐς  δέ τάχιστα ήχήση τοδ θανάτου μου ό κώδων, 
Χαίρουσα προσθήσω ώδε καί τό δύστηνον σαρκίον,
Της ζωής άπόβαλούσα τό μεμαραμένον ρόδον.
Οτι δέ καί άνευ μέτρου κατά τό παρόν, ώ ; μή εϋρε- 

θέντος είσέτι, άλλά καί άνευ τής άηδοϋ; όμολτξία; δύ- 
ναται ό νέος Ελλην νά φιλοτεχνήσω αρμονίαν τινά στί
χο υργικήν, φαίνεται αρκούντως καί άλλοθεν, καί άπό τού; 
ακολούθου; άνομολήκτου; στίχου;·

Πού εκείνα·, αί ήμέραι, αί μεγάλαι, αίτερπναί,
Εν α ί; έχαιρον τά πάντα καί συνέχαιρεν ό παίς,
Ó αγγελικό; τού κόσμου τού παγκάλου θεατής,
Ιϊς τ ι άστρον έν τή φύσει, ώς τ ι είδωλον θεού. 
ίίλ ικ ία  παιδική, κορυφή του όλου βίου,
Υψηλή, άνθρωποθεία, δθεν άνεπιστρεπτεί 
Κ αταρρέει; πρό; τό χάος τών άκολουθούντων χρόνων, 
11;  ό δαίμων τή ; κακία; έκπεσών τού ουρανού,
11; έν T?, μυθολογία ό Βριάρεω; εκείνος,
11;  ό θνήσκων καί έν τάφιυ κε·'μενο;διά παντός. 
Ηλικία τής κακίας, τής σκοτίας καί τού τάφου,
- ύ  τής βιοτής'τό μέσον, τής ψυχή; ή σηπεδών,

3 S
Φθείρουσα καί τήν άρχ’ήν σου καί τό τέλος έν ταυτώ, 
Ποιον δαίμονα μεγάλον καί άντίθεον ζητείς ;
Ζητώ, λεγεις, ευζωίαν, τελειότατα καί ύψος'
Ζητείς, λίγοι, άτυχ.αν, αθλιότητα καί χάος·
Ο θεός σοί είπε γένου, ώ;| εκείνα τά παιδία,
Ó; ό άκακος αμνός, ώς άγνή περιστερά, 
λνεγέοθκτι καί στρέψον πρό; τό φως τής κορυφής, 
Τήν άρχήν σου μήν'άφίν/,ς, άνζητής ευδαιμονίαν. 
Πλάστι·, νέας! ηλικίας, παυσε παίζουσατό παν,
Ναι, τό παν μετά σαυτή; φθείρουσα καίάλλοιοΰσα 
Γήν, ,φυτά καί πάσαν ύλην, δένδρα, ζώα καί ψυχήν. 
Παυσε τάς καταστροφά; σου, καί άντί τών ερειπίων, 
Κτίζε παίδα; λογικούς, ανδρικούς, αειθαλείς, 
ñ  κάκιστη ηλικία, όνειδος τού Λογικού......................

ΏΕΙΣΑΝΑΡΟΣ.

ΜΕΛΙΣΣΑ.

Ή Έ .ΥΎ Ρ Α Π Ε Λ ΙΑ  (ΒΕΙ. ΕύΡΜΤ).

Είναι πύρ καίον καί μή καταναλισκόμενον, είναι φως 
φε'γγον στιγμάς τινας, καί σβεννυόμε.ον μόνον του δί έλ" 
λειψινπαιδαγυιγίας· είν’ ευάρεστος έπιπολαιότης, άνευ βα
θύτητας καί στερεότητο;· είν’ εξημμένη φαντασία, έχθρά 
τής όρθή; κρίσεως· ταχύ αντιληπτικόν, ερυθριώ/εις τα ; 
σωτηρίου; νουθετήσει; τής σκέψεω ;: δεινότης τού λαλεϊν 
ένασχολουμένη κενοπρεπώ; εις τάς πρώτα; ϊδεας, καί 
μή ύποσχομένη ποτέ ε ί; τάς δευτέρας νά 0ώσ·η τήν εν
τέλειαν καί έμβρίθεεάν των.

όμοια μ ε ΐά  δένδρα έκείνα των οποίων ή άγουσα ώραι 
ότης αποσύρει άπό τούς κήπου; τήν επωφελή στολήν τών 
καρπιμων δένδρων· ή ευχάριστος αίίτη άγχίνοια, ή ευτυ
χή; έπιδεξιότη: ενός ζωηρού κα'ι φυσικό'· πνεύματος άπο- 
κατασταθείσα ό μόνο; στολισμόςτής εποχής μας, άπεσκο- 
ράκισε τήν δυναμιν καί στερεότητα τής βαθείας καί φίλο- 
πόνου μιγαλοφυϊας* καί ό ύγιή ; νούς δέν έχει Ιπικινδυ- 
νωδεστερον καί θανασιμότίρον εχ θρόν παρά τόν όποιον τ ι
μούν εις τόν κόσμον ύπό τό όνομα τής ευτραπελίας (Ιο 1>υ1
βΗ|)Πΐ·

έ π ί  τού θωπευτικού τούτου ειδώλου θυσιάζομεν καθ’ ί~ 
κάστην, διά τής κοινής γνώστης μιας υπερήφανου ¿άγνοιας. 
Νομίζομεν ότι άδικοϋμεν τήν γονιμότητα τής μεγαλοφυΐ/ς 
έάν συγκαταβώμεν νά δρέψωμεν δί αότήν εις ξένα; 
γαίας. Αμελοϋμεν ακόμη νά καλλιεργήσωμεν τό ύπαρχον 
είςήμάς αγαθόν καί ή γονιμωτέρα γή δεν εξάγει άλλοπαρ 
άκάνθα;, διά τής άμελεία; τού γεωργού, όστις επαναπαύε
τα ι έπί τής φυσικής άγ/ινοία; του.

ί ί  διαχείρησις αϋτη είθε νά ήτο άπομεμακρυσμένη άπυ 
τού; μεγάλου; άνδρας, τών όποιων τό περιώνυμον όνομα 
άποκατεστάθη τό όνομα τής ευγλωττίας αύτής!

Γνωσίζουν δτι τό καλήτερον πνεύμα έχει χρείαν μορ- 
φώσεω; δ ΐ έπιμόνων κόπων καί φιλοπόνου καλλιέργειας· 
δτι αί μεγάλαι γνώσεις γίνονται ευκόλως μεγάλα ελατ
τώματα, όπόταν παραδίδωνται καί έγκαταλείπωνται εις 
αύτάς, καί δ,τι έξοχον έποίησεν ό ουρανός διαφθείρεται ά '  
μέσως,άν ή ανατροφή, ώ ; δευτέρα τις μήτηρ, δεν όιατη- 
ρήση, τό έργον τό όποιον ή φύσι; τής ένεπιστεύθη άμα τό 
παρήξε.

Π.
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