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ΚΡΕΜΙΖΙΟΝ.
Τό κρεμίζιον, εις το όποιον ή μέν βιομη

χανία χρεωστεΐ μίαν έκ των λαμπρότατων 
και θελκτικών κόκκινων βαφών της, οί'δέ 
ζωγράφοι το άμίμητον έκεΐνο χρώμα, τό ό
ποιον μηγνύοντες μετ’ άλλων μεταχειρίζον
ται πρός παράστασιν σαρκός, προέρχεται 
έκ τοΰ σώματος μικροϋ τίνος έντόμου, γνω
στού υπό τό όνομα Κ ό κ κ ο ς  κάκτου· φαίνε
ται ό'τι οί Μεξικάνοι πρώτοι ευρον τήν χρή- 
σιν τοΰ μικροΰ τούτου έντόμου, επειδή ότε 
οι Ισπανοί κατέκτησαν τήν χώραν εκείνην 
ευρον τον κ ό κκ ο ν  έπιμελώς τρεφόμενον 
εις κήπους κάκτου ή ν ο π α λε  ρ ία ς, ώς οί 
Μεξικανοί όνομάζουσιν αυτούς. Τά ζωύφια, 
ές ών προέρχεται τό κρεμίζιον είναι πολύ 
μικρά καί εύθραυστα· τό αρσενικόν ομοιάζει 
μέ μικράν μυΐαν ή σκνίπα, εχει τάς πτέρυ
γας άναλόγως μεγάλας καί τά έπίκρια ή κε
ράτια μακρά, τό δέ θήλυ είναι μέν καλό- 
σχημον άλλά δέν εχει πτέρυγας καί τά κε
ράτιά του είναι μικρά. Έν αρχή όμως, άμα 
έκκολαφΟώσιν, είναι και τά δύο, καί τό άρρεν 
καί τό Οηλυ, όμοια, όντα άμφότερα σχήμα
τος ώοειδοϋς καί σμικρότατα· τότε τρώγουσι 
μετά πολλής άοηφαγιας καί αύξάνουσιν 
έπί έβδομάδας τινάς, μετά τό τέλος τών 
οποίων μεταμορφοΰνται τό μέν αρσενικόν 
εις μυΐαν, το δέ θηλυκόν αλλάζει τό δέρμα, 
προσκολλαται καλώς έπί τοΰ φυτοΰ καί 
αρχίζει νά γέννα ώά κατά μεγάλην ποσότη
τα. Τά ώάτου ταΰτα άφοΰ καλύψει μέ τό σώ- 
μά του αποθνήσκει εις ταύτην τήνθέσιν, σχη- 
ματιζον ουτω διά τοΰ νεκροΰ του στέγην 
προφυλάττουσαν τό σπέρμα του.

Οί 'Ισπανοί πρώτοι έφερον τό κρεμίζιον έκ 
Ηεςικοΰ εις Ευρώπην, καί έκράτησαν τό 
μονοπώλιον αύτοΰ έπί μίαν καί επέκεινα έκα- |

τονταετηρίοα. Ιίερί τά τέλη όμως τοΰ παρελ
θόντος αιώνος το μονοπώλιον κατεστράφη, οί 
οέ λοιποί Ευρωπαίοι ηρχισαν νά λαμβάνο^σι 
γνώσιν τής καλλιεργίας του. Τό 177(> ή 
γαλλική κυβέρνησις διενοήΟη νά εΐσάξη, εί 
δυνατόν, τό έντομον καί τήν έξ αύτοΰ κα
τασκευήν τοΰ περίφημου καί λαμπροΰ κοκκί- 
νου χρώματος εις τήν νήσον τοΰ ΓΑγ. Δομίγ- 
γου. Πρός τον σκοπόν τοΰτον επεμψεν εις 
Μεξικόν μέ οδηγίας μυστικάς τον Κ. Θιερρύν 
Μονεμβιλλην, όπως εΐ δυνηΟή κατορθ<όση τήν 
μεταφοράν εντόμων εις τήν νήσον έκείνην. 
Ό Μονεμβίλλης λοιπόν άνεχώρησε τον Ια
νουάριον τοΰ έπομένου έτους καί εφΟασεν εις 
Μεξικον, όπως εκτελέση τήν αποστολήν του. 
I ινώσκων όμως τήν ζηλείαν τών Ισπανών, 
οίτινες άφεύκτως Οά τον έφυλάκιζον αν έν- 
νόουν τον σκοπόν του, προσεποιήΟη τον α
σθενή καί έζήτησεν από τάς ίσπανικάς άρχάς 
την άοειαν να μεταβή εις τό έσωτερικον καί 
καμη χρησιν τών λουτρών τοΰ περίοήμου 
ποταμού Μαγδαληνή. Λαβών τήν άδειαν 
αμέσως ήρχισε νά όδοιπορή πρός Γουανα- 
ξάκαν, μετά σπουδής, καθότι έγίνωσκεν δτι 
έκεΐ τό έντομον έκαλλιεργεΐτο, καί φΟάσας 
εις τι χωρίον είδε κατά πρώτον κήπον κά
κτων. Ων βέβαιος ότι οί κάκτοι έκεΐνοι ήσαν 
κεκαλυμμένοι άπό έντομα, άφίππευσε καί 
ήρωτησε τον ιδιοκτήτην εις τί έχρησίμευον 
έκεΐνα τά φυτά. Ό άνθρωπος άπήντησεν ότι 
ήσαν πρός διατροφήν τοΰ κόκκου. Τότε ό 
I άλλος έζητησε νά ίδη τον κόκκον καί πολύ 
έθαύμασεν ότε έτέθη έπί τής χειρός του, 
ΐδών αυτόν ούχί κόκκινον ώς ήλπιζεν άλλά 
κεκαλυμμένον υπό κόνεως λευκής. Τώ ήλθε 
κατά νοΰν νά θραύση έπί λευκοΰ χάρτου εν 
έντομον καί τότε λαμπρόν άνεπήδησε χρώμα. 
Βεβαιωθείς οΰτω ότι δύναται νά έπιτύχη 
τοΰ σκοποΰ του έξηκολούΟησε χαίρων τήν 
οδοιπορίαν του. ΨΟάσαςειςΓουαναξάκαν,ήτις 
περιγράφεται ώς εν έκ τών ώραιοτάτων καί 
εύφορωτάτων τής γής μερών, ό Μονενβίλλης 
εμεινεν έπί τινα καιρόν, καί, προσποιούμενος 
οτι ούοολως περί τών έντόμων φροντίζει, 
έσχεοια<_ε πώς νά τά λάβη εις τήν κατοχήν 
του. Έτοιμάζων λοιπόν μεγάλα τινά κιβώ
τια διά νά θέση έντός τά φυτά μετά τών 
έντόμων, ήρχισε νά δεικνύη μεγάλην πρός 
τά άνθη κλίσιν, καί πορευόμενος εις κήπον 
όπου έκαλλιεργοΰντο καί κάκτοι, ήγόρα- 
ι,ε άνθη συχνά. Εκεί, ενώ τώ προετοίμαζον
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άνΟοδέσμας, έκεΐνος παρετήρει καί έμάνθανε 
τόν τρόπον της καλλιέργειας τοΰ φυτοΰ και 
της διατροφής τοΰ εντόμου. Άφοΰ έμαθε τά 
περί τούτων κατά λεπτώς πρωίαν τινά, πολύ 
ενωρίς, έπορεύΟη πρός τόν ιδιοκτήτην τοΰ 
κήπου, καί είπών εις αύτόν ο τι ητο ιατρός 
καί δτι είχεν ανάγκην νά κατασκευαση άλει- 
φήν τινα, έζήτησε νά άγοραση κλαοους κά
κτου κεκαλυμμένους ύπό εντόμων. Ό ιθαγε
νής ούδέν υποπτευόμενος έπώλησεν είς αύ
τόν δσα ήθέλησεν, ό δέ Γάλλος φορτώσας 
είς δύο ίνδούς οκτώ ώραίους κλάδους άνεχώ- 
ρησεν. «Ή  καρδία μου » λέγει διηγούμενος 
τά κατά τήν περιπτωσιν ταύτην ό Μονενβίλ- 
λης, « έκτυπα πολύ δυνατά, διότι μοί έφαί- 
νετο δτι ήρπαζον τό χρυσόμαλον δέρας και 
δτι έδιωκόμην ύπό τοΰ φοβερού δράκοντος 
δστις τό έφύλαττε. Καθ’ δλην τήν όδόν ε- 
λεγον έν έμαυτώ « τέλος τά κατέχω·» Οά 
έξεφώνουν δέ άπό τήν χαράν μου άν δέν 
έφοβούμην μή φανερωθώ. Έφθασα απνευστί 
είς τό ξενοδοχεΐον, χωρίς νά απαντήσω ού- 
δένα καθ’ όδόν. ΤΗτο περί τήν ανατολήν 
τοΰ ήλιου· δλοι έκοιμώντο άκόμη· έκλείσΟην 
έντός τοΰ δωματίου μου καί διευθέτησα τά 
φυτά έντός τών κιβωτίων τά όποια είχα προ
ετοιμάσει.»

Αί δυσκολίαι αί κατά τήν μετακόμισήν 
καί οί κίνδυνοι ήσαν τόσον πολλοί ώστε δτε 
τά φυτά Ιφθασαν ε ϊς Ά γ .  Δομίγκον μόλις δ- 
λίγα  έντομα έζων είσέτι έπ’ αύτών* τά όλίγα 
πλήν έκεΐνα έντομα εύρέΟησαν αρκετά διά 
τόν όποιον μετεκομίσΟησαν σκοπόν.

Είς τάς χώρας .όπου τό εντομον τοΰτο 
τρέφεται οί κήποι τών κάκτων είναι καλώς 
περιπεφραγμένοι ΐνα μή εισερχόμενα τά ζώα 
ρίπτωσι κάτω τά φυτά. Οί κάκτοι φυτεύονται 
κατά σειράς, περί τούς δύο πόδας ό είς μα
κράν τοΰ άλλου, καί είς τρόπον ώστε νά δέ- 
χωνται πάσαν τοΰ ήλιου τήν επιρροήν. Τό 
έδαφος πρέπει νά διατηρήται καλώς, καί δλα 
τά άλλα έντομα νά καταστρέφωνται έκτος 
της άράχνης, ήτις τόν μέν κόκκον ουδέποτε 
βλάπτει τούς δέ έχθρούς του συλλαμβάνουσα 
διά τών ίς-ών της κατατρώγει. ’Εργασία δέν 
απαιτείται μεγάλη ώς προς τό φύτευμα καί 
τήν περιποίησιν τών φυτώ ν φυτεύονται κλά
δοι καί άπαιτοΰσι δεκαοκτώ μήνας δπως γί- 
νωσι κατάλληλα διά νά ύποδεχθώσι τό εν
τομον. Άφοΰ έπί εξ Ιτη διαθρέψωσιν έντομα 
καταντώ σι πλέον άχρηστα καί τότε πρέπει

νά κοπώσιν, άφοΰ πρώτον τά έντομα τεθώ- 
σιν έπί νέων φυτών.

'Η είς Ά γ .  Δομίγκον καλλιέργεια τοΰ 
κόκκου έπέδωκε μέν θαυμασίως, άλλά διήρ- 
κεσε μόνον μέχρι τής γαλλικής έπαναστα- 
σεως, οπότε πασα έπί τής νήσου εκείνης 
έργασία κατεστράφη. Πρό τινων ετών ειση- 
χθη καί είς τινας τών δυτικών ’Ινδιών νή
σους κατεχομένας ύπό Ά γ γ λω ν , άλλ’ είσέτι 
είναι άγνωστον κατά πόσον Οά έπιτύχη. Είς 
'Ισπανίαν καί Αλγερίαν έδοκιμάσθη μεθ’ 
ικανής έπιτυχίας, άλλ’ ή χώρα δπου Οαυμα- 
σιότατα έπέτυχεν είναι ή νήσος Ίενερίφη, 
δπου είσήχθη κατά τό 1835  ύπό πράγματι 
εύγενοΰς ανθρώπου, έπί σκοπώ νά έχωσιν 
οί πτωχοί εργασίαν περισσοτέραν. Οι κάτοι
κοι δμως τής Τενερίφης καταγινόμενοι τότε 
είς τάς αμπέλους των ούδεμίαν εδωκαν προ
σοχήν είς τό έντορ,ον, δτε δμως προ τινων 
έτών αί άμπελοί των κατεστράφησαν, αυτοί 
άντί τούτων έφύτευσαν κάκτους, οίτινες το- 
σον έπέδωκαν ώστε ούδεμία άλλη ώφελιμω- 
τέρα καλλιέργεια είναι δυνατόν νά γείνη είς 
τήν νήσον, καθότι εν στρέμμα δύναται νά 
παράγη άπό 300 έως 500 λιτρας κρεμιςίου 
άξίας 45 εως 75 λιρών αγγλικών. Ιά έν
τομα συνάζονται άπό τών φυτών ζώντα καί 
θανατοΰνται έντός βράζοντος ΰδατος ή Οερ- 
μοΰ κλιβάνου. Τήν είσοδείαν δύναται νά βλα- 
ψη μόνον βροχή ραγδαία ήτις άφαιρεΐ άπό 
τών φυτών τά έντομα.

ΑΙ Γ.ΡΩΤΑΙ ΕΦΛΡΜΟΓΑΙ TOT ΑΤΜΟΤ.

Ά π ’ αρχής οί άνθριοποι έγίνωσκον δτι δ
ταν τό νερόν βράζη εκπέμπει είδός τι λευκοΰ 
καπνοΰ τόν όποιον καί ωνομασαν ατμόν την 
έλαστικήν δμως αύτοΰ όυναμιν και το ουνα- 
τόν τής εφαρμογής αύτής είς τήν βιομηχα
νίαν καί ναυτηλίαν φαίνεται δτι ήγνοουν. 
’Εν τούτοις "Πρων ό Άλεξανδρεύς, ό έπονο- 
μαζόμενος π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς ,  διά νά κινήση 
μικράν μηχανήν, τήν όποιαν εϊχεν έπινοησει, 
μετεχειρισθη ώς κινούν τον άτμον, τον τρί
τον πρό X. αιώνα, και αυτη είναι η πρώτη 
μνημονευομένη έφαρμογή «του ώς κινοΰντος 
μέσου. 'II μηχανή συνίστατο έκ σολη- 
νος κυρτωμένου είς τρόπον ώστε νά σχη- 
ματίζη γωνίαν ορθήν μικρά χοάνη ήτο 
προσηρμοσμένη είς τήν μίαν άκραν τοΰ σω- 
ληνος. Όταν ή τοιαύτη μηχανή στηθή έπί

στρόφιγγος, ούτως ώστε ό μέν είς έκ τών 
βραχιόνων αύτής, ό φέρων τήν χοάνην νά ή- 
ναι όρθιος ό δέ άλλος όριζόντως, :<αί έ>ί τοΰ 
άνω χυθή ύδωρ έντός τής χοάνης, τότε τό 
ύδωρ εξέρχεται άπό τό άλλον άκρον τοΰ σω- 
ληνος, χωρίς να παράξη ούδεμίαν κίνησιν 
άν δμως ή άκρα τοΰ οριζοντίου μέρους κλει- 
σθή, άντ’ αύτης·δέ άνοιχθή οπή πρός τό πλά
γιον αύτοΰ, τότε ή μηχανή λαμβάνει κίνησιν 
περιστροφικήν, έναντίαν τοΰ έκρέοντος ΰδα
τος καί διαρκρΟσαν δσον καί τό υδωρ έκρέει. 
Τό αύτό αποτέλεσμα παράγει καί ό άτμός 
δταν διατρέχη τόν κυρτόν σωλήνα ταχέως.

Απο τών ημερών τοΰ Ηρωνος μέχρι τοΰ 
δεκάτου έβδομου αίώνος ούδεμία πραξις καί 
ούδείς λόγος περί τής έφαρμογης τοΰ άτ- 
μοΰ φαίνεται δτι έγειναν, έκτός άν παρα- 
δεχθώμεν δτι ό Βλάσκος Γαραίης, δστις ύπε- 
σχέθη είς τόν Κάρολον Πέμπτον νά κινη 
πλοΐα έν καιρώ γαλήνης χωρίς κώπας καί 
χωρίς ίστια, είς τήν δοκιμήν τήν οποίαν έ- 
καμεν έντ^ς τοΰ λιμένος τής Βαρκελώνης 
τήν 17  ’Ιουνίου έ. ν. 1543  μετεχειρισθη άτ- 
μόν. ό Γαραίης εί; ούδένα ήθέλησε νά δείξη 
τήν μηχανήν του, είδονδμως οί άνθρωποι τήν 
ώραν τής δοκιμής δτι αυτη συνίστατο είς 
μέγαν τινά λέβητα βράζοντος υδατος καί 
δύο μεγάλους τροχούς τεθημένους είς τά 
πλευρά πλοίου διακοσίων τόνων χωρητικό- 
τητος καί ώνομαζομένου Τ ρ ι ά ς. Ό τι έ- 
γεινεν δμως δοκιμή τοιαύτη μόλις τό 182G 
έδημοσιεύΟη. Τό 1629 έδημοσιεύθη σύγ- 
γραμα τοΰ Βράγκα, έν τώ όποίω περιγράφε- 
ται αίολοπύλη τις, τεθημένη έπί τοΰ πυρός 
καί έχουσα σο.»λήνα· καθόσον τό έντός αύτής 
ύοωρ εβραζεν ό άτμός, έξερχόμενος έκ τοΰ 
σωληνος, άπήντα τά πτερά μικροΰ τροχοΰ, 
τοποθετημένου όριζοντίως, καί ώθών αύτά, 
τον εστρεφεν. ’Εν τώ συγγράμματι τούτω 
εχομεν λοιπον την δευτεραν μνημονευομένην 
εφαρμογήν τοΰ άτμοΰ, τοΰ οποίου καί ή φύ- 
σις καί ή ούναμις της έλαστικότητος, ώς 
φαίνεται, ήγνωοΰντο. Πλήν μετά δέκα καί 
οκτώ Ιτη έγεννήΟη ό άνήρ δστις άκολούθως 
άνεκάλυψε τάς βάσεις της έφαρμογης του.

Ο Διονύσιος ΙΙαπΐνος έγεννήΟη είς lUois 
τήν 22 Αύγούστου έ. ν. 1647. Ότε ήλθεν 
είς ηλικίαν εσπούοασε την ιατρικήν είςΙΙαρι- 
σιους, άλλα φυσικώς έκλινε πρός τάς φυσι- 
κομαθηματικάς έπιστήμας, δθεν άγόμενος 
ύπό πόθου οιακαοΰς μετέβη είς τήν Α γγλ ίαν,

δπου ό Βαίλης (Bay!o\ τόν έδέχΟη ώς συ
νεργάτην του καί ένήργησε νά γείνη δεκτός 
ώς μέλος τής βασιλικής τοΰ Λονδίνου Ε τα ι
ρίας. Ες Αγγλίας ό Παπΐνος μετέβη είς 
’Ιταλίαν δπου απέκτησε μεγάλην φήμην, ώς 
μηχανικός, άλλά καί δπου πολύ έδυστύχη- 
σεν. Επιστρεψας είς ΛονΟινον δέν διέμεινε 
πολύ, άλλα μετέβη είς Μαρβοΰργον τής Γεο- 
μανίας δπου τώ προσεφέρθη ή θέσις καθηγη- 
τοΰ τών μαθηματικών. Είς 1 ερμανίαν έμει- 
νεν έπί είκοσιν έτη άπό τό 1687  έως τό 
1707 καί κατά τό εικοσαετές τοΰτο διάστημα 
εξετελεσε τάς έπί τοΰ άτμοΰ έργασίας του.Οί 
προ αύτοΰ έπίστευον δτι τό λευκόν άεροειδές 
σώμα τό έκ τοΰ βράζοντος ΰδατος έξερχόμε- 
νον, ήτοι ό άτμός, ήτο άήρ. Ό Παπΐνος δ
μως άναγνωρίσας δτι δέν ήτο άήρ, άλλά ύδωρ 
υπο ρ,ορφήν άλλην, καί δτι τό οΰτω μεταμορ- 
φουμενον ύοωρ έχει άνάγκην πολύ περισσο- 
τερας 0εσεα>ς ή πριν διά νά γωοη, έπωοελτ-
λ ι ~ 1 , ■ 1 ■ , 1 ,υεις της ιοιοτητος ταυτης κατεσκευασε την 
πρώτην ατμομηχανήν, τήν ύπό της έλαστι
κότητος τοΰ άτμοΰ κινουμένην. Ή μηχανή 
του συνίστατο άπό μετάλλινον κύλινδρον 
ούχί μέσα γεμάτον άλλά κοΐλον (κούφιον), 
τό άνω μέρος ήτο δλως δι’ δλου άνοικτόν, 
κατω κλειστόν, καί ώπλισμένον μέ γλωσ
σίδα άντλίας. ’Εντός της κοιλότητος τοΰ 
κυλίνδρου τούτου εμβολον, ώς τό έντός τής 
άντλίας άναβαΐνον καί καταβαΐνον, καλώς 
τυλιγμένον, έκλειεν άκριβώς περί τό μέσον 
τό κοίλωμα. Διά νά κινηθή ή μηχανή αυτη 
είσηγετο είς τόν βυθόν τοΰ κοι/^ώματός της 
όλίγον υδωρ, κατεβιβάζετο τό εμβολον μέ
χρι τοΰ ΰδατος, καί επειτα ύπό τήν βάσιν 
τοΰ κυλίνδρου έτίΟετο πύρ. Τό ΰδωρ μετε- 
βάλλετο είς άτμον, δστις στενοχωρούμενος 
έσπρωχνε καί ανύψωνε τό εμβολον, άκολού
θως άφηρεΐτο τό πύρ, ό άτμός έψυχραίνετο, 
μετεβαλλετο πάλιν είς ΰδωρ, τά δέ εμβολον 
κατέπιπτε μετά τοσαύτης δυνάμε<ος ώστε 
ήδύνατο νά σύρη άρκετόν βάρος. Ή μηχανή 
αΰτη ήτο βεβαίως άτελεστάτη, ώς άτελέ- 
στατα είναι πάντα τά πρώτα δοκίμια, άλλ’ 
είναι ή βάσις πασών τών άτμομηχανών. Κα
τά τό 1707  ό Παπΐνος μετέβη πάλιν είς Α γ 
γλίαν δπου παραγνωρισθεισών τών άνακα- 
λύψεών του, έζησεν έν πολλήδυς-υχία μέχρι 
τοΰ 17 14 , οπότε, καί υποτίθεται δτι άπέθανε, 

Τοιαΰται αί πρώται έφαρμογαί τοΰ άτμοΰ, 
δστις είς όλίγα έτη (άπό τάς άρχάς τής πα-



ρούσης έκατονταετηρίδος), μετέβαλε μέγα 
μέρος του προσώπου της γης, και μέλλει νά 
τό μεταμορφώση ολόκληρον ! $' · :

ΗΦΛΙΣΤΙΑ ?
ETNA.

νΟρη πυρίπνοα ή ήφαίστια ύπάρχουσι γνω
στά είς τά διάφορα της γήινου σφαίρας μας 
μέρη περί τά 400· έκ τούτων μόλις ύπέρ τά 
ή μίση δεικνύουσι σημεία δτι είσέτι δέν άπε- 
σβέσΟησαν. Έν Ευρώπη δμως επτά μόνον ύ
πάρχουσι, καί τούτων τά τρία είναι έσβε- 
σμένα· άλλά άν καί άριΟμητικώς όλίγα, ταΰ
τα είναι τά καταστρεπτικώτατα πάντων τών 
έπί γης ήφαιστίων κατά τάς έκρίξεις των. 
'Έν τών ήφαιστίων τούτων, τό έπισημότατον 
καί περιεργότατων πάντων τών της Ευρώπης, 
είναι η έπί Σικελίας Έτνα.

Ό περί τά 10  Π. X. γράψας Διόδωρος ό 
Σικελιώτης άναφέρει έκρίξεις αύτής συμβάσας 
1693 πρό Χρίστου έτη (ήτοι ύπέρ τά 3500  
έτη άπό σήμερον.)

Αί έκρίξεις δμως αί συμβάσαι κατά τούς 
νεωτέρόυςχρόνουςείνε πολύ τρομεραί καθότι 
ή έκ τών κρατήρων αύτής έξελθοΰσα διάπυ
ρος λάβα έκάλυψε πολλών τετραγωνικών μι
λιών έπιφάνειαν, έθαψε περί τάς εκατόν πό- 
λεις καί χωρία καί κατέστρεψεν ούχί όλιγω- 
τέρους τών 90,000 άνθρώπων. Ή κατά τό 
1660  έκ τής Έτνης έξελθοΰσα διάπυρος υλη 
ήτο είκοσαπλασία τοΰ όγκου τοΰ δλου όρους· 
κατά δέ τό 1669 έκάλυψεν όγδοήκοντα τεσ
σάρων τετραγωνικών μιλιών έπιφάνειαν καί 
διέφθειρεν 77,000 άνθρώπων.

Ή βάσις τοΰ όρους τούτου έχει έννενή- 
κοντα περίπου μιλίων περιφέρειαν τό δέ υψος 
του υπερβαίνει τάς 10 ,000  ποδών. Τό περι- 
εργότατον δέ πάντων είναι δτι δλαι αί θερ
μοκρασία'. τοΰ κόσμου έπ’ αύτοΰ άπαντώνται. 
Ifαρά τούς πρόποδάς του άπαντάται ή ύπερ
βολική θερμότης τών κλιμάτων τών τροπι
κών· ύψηλότερον ή θερμοκρασία είναι γλυ
κεία· ένώ έπί τής κορυφής του ή χιών είναι αι
ώνιος, καί άνωθεν αύτής καπνός!

Ή ύλη ή έν καιρώ έκρίξεως έκ τοΰ κρα- 
τήρος έξερχομένη, ήτις καί λάβα καλείται, 
είναι τόσον θερμή ώστε άν τεθή έπ’ αύτής 
ύελος ή άργυρος άμέσως γίνονται άπαλά. Ό 
μόλυβδοςέπ’ αύτής εις τέσσαρα λεπτά άνα- 
λύεται.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΦΪΤΩΝ 1ΔΙΟΊΊ1ΤΕΞ.

Ύπάρχουσι φυτά τινα έπί τών οποίων άμα 
καθίση μυΐα άμέσως κλείουσι τό φύλλον έπί 
τοΰ όποιου έκάθισε, καί, συλλαμβάνοντα, θα- 
νατοΰσι τό εντομον. Τοιοΰτον είναι ·τό κα- 
λούμενον μ ι ρ α γ γ ο ς ,  τοΰ όποιου τά φύλλα, 
όντα σπονδιλοειδή, εχουσι δύο σειράς άκαν- 
θών δυναμένων νά συγκλείωνται καί ούτω 
ν’ άποπνίγωσι τό ζωΰφιον ώς καί ή άνω 
εικονογραφία δεικνύει. Ά λ λ α  φυτά πάλιν 
άλλάζουσι Οέσιν, άλλάζουσι σχήμα κατά τάς 
διαφόρους περιστάσεις καί έποχάς* έπωφε- 
λοΰνται τοΰ καλοΰ καιροΰ, προφυλάττονται 
άπό τόν κακόν· άνοίγουσι τά φύλλα καί τά 
άνθη των έν καιρώ ήμέρας, κλείουσιν αύτά 
έν καιρώ νυκτός, άλλα πριν ή δύσει ό ήλιος 
καί άλλα μετά τήν δύσιν άλλα άνοίγουσι τά 
φύλλα διά νά ύποδεχθώσι τήν βροχήν άλλα 
κλείουσιν αύτά διά νά τήν άποφύγωσι* Tty# 
τρέφονται πρός τόν ήλιον, άλλα άπος-ρέφον- 
ται. άπ’ αύτοΰ. Τά φύλλα φυτών τινων εύρί- 
σκονταιείς άδιάκοπον κίνησιν διαρκούσης τής 
ήμέρας, τήν δέ νύκτα παραδίδονται εις είδος 
ήσυχίας ή ύπνου. Παρετηρήθη φυτόν Ιχον 
τήν δύναμιν νά διευθύνη τάς ρίζας του έκεΐ 
δπου αισθάνεται τροφήν δι’ αύτό, καί νά έ- 
πανέρχηται εις τήν Οέσιν του δταν βΐασθή 
νάύποχωρίση άπ’ αύτήν. Ή βρυωνία, λόγου 
χάριν, (ή πρός κατασκευήν ζύθου χρησιμεύ- 
ουσα λευκή άμπελος) περιτυλισσομένη άφ’ 
έαυτής είς ξύλον λαμβάνει τήν έκ νότου προς 
δυσμάς διεύθυνσιν, δπως καί ό ήλιος- έάν τήν 
τυλίξη τις κατά διεύθυνσιν άντίθετον ξηραί
νεται, έκτος άν άφεθή έλευθέρα όπότέ έν μια 
νυκτί έπανέρχεται είς τήν φυσικήν Οέσιν της. 
Τό αιγόκλημα λαμβάνει τινά όποιανδήποτε 
διεύθυνσιν έωσοΰ καταντήση τόσον μακρόν

ώστε νά μή δύναται νά κρατήται, τότε με
τασχηματίζεται είς σπειροειδές, καί ούτως 
άποκτά δύναμιν. Ά ν  άπαντήση άλλο φυτόν 
δμοιον, τότε τά δύο τυλίσσονται όμοΰ τό εν 
ςρεφόμενον πρόςτά δεξιά καί τό έτερον πρός 
αριστερά καί ούτως ύποστηρίζουσιν άλληλα.

Είναι πολύ έπίπονον νά άπαριθμήσωμεν τά 
θαυμάσια τά είς τά διάφορα συστατικά τών 
άνθέων παρατηρούμενα. Διά τοΰ μικροσκο
πίου άνακαλύπτονται ώραιότητες μεγάλαι. 
Δι’ αύτοΰ τά φύλλα τοΰ πηγάνου φαίνονται 
πλήρη οπών, ώς κηρόμελι. Τό φύλλον τοΰ 
έλελισφάκου (φλασκομηλιάς) φαίνεται ώς 
τριχωτόν μάλλινον ύφασμα, πλήρες κόμ
βων, κεκοσμημένων μέ άργυρούς Οασάνους 
(φούντας), καί καθωραϊσμένον μέ ώραΐα 
στρογγύλα κρυς·άλινα κομβολόγια ή ένώτια, 
προσηρμοσμένα διά μικρών μίσχων. Τό όπι
σθεν μέρος τοΰ φύλλου τής £οόής (τριαντα
φυλλιάς) καί μάλιστα τής ευώδους φαίνεται 
‘ώς ’ πεποικιλμένον μέ άργυρον. Είναι τοΐς 
πάσι γνωστόν δτι τά φύλλα τής κνίδης 
(τσουκνίδας) είναι πλήρη άπό μικρά όξύτατα 
κέντρα, τά όποια, άμα έγγίσητις τό φύλλον, 
εΐσχωροϋσιν είς τό δέρμα, καί προξενοΰσι 
πόνον, ζέστην καί πρήξιμον. Ένομίζετο δέ ό
τ ι  τά συμπτώματα ταΰτα προήρχοντο έκ τοΰ 
δτι τά μικρά έκεΐνα κέντρα άφοΰ εισήρχοντο 
είς τό δέρμα έθραύουτο καί εμενον έντός. 
Ά λ λ ά  τό μικροσκόπιον ανακαλύπτει θαυμά- 
■σιόν τι εις τό κοινόν τοΰτο φυτόν. Τά μικρά 
του κέντρα είναι άπαράλλακτα καί ενεργού
σαν δπως καί τά κέντρα τής μελίσσης καί 
άλλων ζωυφίων έκαστον αύτών είναι σκλη
ρόν, κοΐλον καί δσον τό δυνατόν οξύ (μυτη- 
ρόν). εχον τρύπαν· πλησίον τής άκρας. Είς 
τό βάθος τής κοιλότητάς του εύρίσκετο σμι- 
κρότατον άγγεΐον ή σακχίδιον πλήρες άπό 
οιαφανές τι ύγρόν. Μόλις έγγιχθή τό κέν- 
τρον καί άμέσως τό ύγρόν έξορμα άπό τήν 
πλησίον τής άκρας του τρύπαν. Είναι δέ φα
νερόν δτι άν τό κέντρον μόλις έγγιζόμενον 
διαπερα το οερμα καί τό ύγρόν του Οά χύ- 
νηται έντος τοΰ δέρματος· έκ τούτου προ- 
•ερχεται καί ό πόνος καί τό πρήξιμον καί ή 
φλόγωσις. Εκ τούτου έξηγεΐται καί τό διατί 
τά φύλλα ταΰτα δταν ξηρανθώσι δέν κεντρώ- 
νουσιν ώς τα χλωρά, ένώ άν τό δυσάρεστον 
αίσθημα τό. όποιον προξενοΰσι προήρχετο έκ 
τοΰ οτι τα κέντρα των έντός τοΰ δέρματος 
.έθραύοντο έπρεπε νά συμβαίνη τό εναντίον,

έπειδή τά κέντρα τών ξηρών φύλλων οντα 
καί αύτά ξηρά καί έπομένως καί οξύτερα καί 
μάλλον εύθραυστ» θά είσήργοντο εύκολώτε- 
ρον καί Οά έθραύοντο περισσότερον έντός τοΰ 
οέρματος, ήτοι θά έπροξένουν καί πόνον καί 
πρήξιμον περισσότερον. Ά λ λ ’ άπό τά ξηρά 
τό ύγρόν τό είς τό βάθος ΐοΰ κέντρου λεί
πει καί διά τοΰτο καί τό κέντημα αύτών εί
ναι άνεπαίσθητον. Τό κάτω μέρος άλλου 
χόρτου φαίνεται ώς έστιγμένον μέ άργυρον 
τά δέ πλάγιά του πλήρη λευκών καί δια
φανών σφαιριδίων κρεμαμένων ώς άναρίθμη- 
τα κοσμήτατα διά μικρότατων μίσχων. Ού
τως δπου καί άν στραφώμεν τό μέγα τοΰ 
Οεοΰ βιβλίον, τό βιβλίο ν τής φύσεως, εύρί- 
σκεται ένώπιόν μας ανοικτόν ώστε φθάνει 
νά Οέλωμεν καί δυνάμεθα νά μανθάνωμεν 
πάντοτε νέον τι, θελκτικόν συνάμα καί /ρή- 
σιμον, δυνάμεθα νά διδασκώμεθα καί '/ρή- 
αύτά άκόμη τά φυτά !

II ΔΟΤΛΙΑ ΪΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΑΛΛΗΝ.

Άπό πολλοΰ πάντα τά έθνη τής Εύρώπης 
είναι κεκηρυγμένα κατά τής δουλίας. Τό 
Α γγλικόν μάλιστα πέμπει καί πλοΐα είς τά 
παράλια τής Αφρικής δπως, έπιτηροΰντα, 
συλλαμβάνωσι τούς δουλεμπόρους καί έλευ- 
Οερώσι τούς δούλους. Καί δμως έκ τών κα
τωτέρω, τά όποια έπέμφθησαν ήμΐν πρός 
δημοσίευσιν γίνεται φανερόν ότι καί είς 
αύτά του τά σπλάγχνα καί εις αύτήν 
τήν πρωτεύουσάν του ή δουλία, ναι 
μέν ύπό μορφήν άλλην, άλλά πάντοτε 
ή δουλία, ύπάρχει! Τοΰτο άποδεικνύει 
δτι διά νά έξολοθρευΟή ή καταισχύνουσα 
αυτη τήν άνΟρωπότητα κατάστασις είς καί 
μόνος υπάρχει τρόπος νά έξαλειφθή δηλαδή 
πρώτον άπό τάς καρδίας τών άποτελούντων 
τά έθνη καί τάς κοινωνίας ατόμων ή πλε
ονεξία, ή άδικία, ή άσπλαγχνία. Τοΰτο δ
μως ούτε ό άπατηλός τής δύσεως πολιτι
σμός, ούτε ούδέν άλλο δύναται νά κατορ- 
θώση έκτος τής θρησκείας τών πατέρων μας 
ήτοι τοΰ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ  τοΰ μεταβάλ- 
λοντος πραγματικώς τάς καρδίας καί άπό 
διώκτας Σαύλους, άναδεικνύοντος διαπύρους 
καί διαπρισίους Κήρυκας Παύλος άπό δέ 
ληστάς άγιους.

ΑΝΑΠΑΤΘΗΤΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟθΑΝΗΞ,

Πρό τινων έτών είσήλθον εις τι λεοφο-



ρεΐον έν Λονοίνω· όμιλών δέ μετά του ά- | 
μαξηλάτου ήρώτησα αύτόν πόσην ώραν 
αναπαύεται έκάστην ημέραν.

« Έργαζόμεθα άπό τήν ένάτην τής πρωίας 
έως τό μεσονύκτιον, Κύριε », άπήντησε.

« Πόσην ώραν άναπαύεσΟε διά τό γεΰμα;»
«Δεκαπέντε λεπτά διά τό γεύμα και εξ 

« διά τό δεΐπνον είναι όλον, τό οποίον μάς 
«παραχωροΰσι.»

« Ά λ λ ά  άναπαύεσΟε τήν Κυριακήν Δέν 
« έχει ούτως;

« Τήν Κυριακήν; όχι Κύριε. Όδηγώ τήν ά- 
« μαξαν ταύτην άπό πέντε ήδη μηνών, άνευ ού- 
* δεμιας όποιασδήποτε έορτής· κυριακαί και 
«εργάσιμοι ήμέραι, δι’ ημάς είναι όμοιαι.»

« Τί σάς λέγει ό κύριός σας, όταν ζητή- 
« σητε μίαν ήμέραν διά νά άναπαυθήτε;»

« Ευκόλως δύναται νάεΐπη ό,τι χΟές πρός 
« έμέ είπε ζητήσαντα μίαν ήμέραν: « Άν α -  
« π α ύ θ η τ ι  ό τ α ν  άποΟάνης·  δ έ ν  έ_χεις 
« κ α ι ρ ό ν  τόρα νά ά ν α π α υ θ ή ς . » Λοι- 
« πόν, Κύριε,» ειπεν ό άνθρωπος στρέφων 
πρός έμέ τό ήλιοκεκαυμένον πρόσωπόν του,
« τό ζήτημα είναι, δυνάμεθα νά άναπαυθώ- 
μεν όταν άποΟάνωμεν ; Αμφιβάλλω.»

«Αληθώς, λέγεις» άπεκρίθην, « τοΰτο έ- 
« ξαρτάται έκ τοΰ Θεοΰ όστις είναι κριτής 
« μας· εις μέρος τι τοΰ Ευαγγελίου λ έγε ι:
« άρα απολείπεται Σαββατισμος τώ λαώ τοΰ 
« Θεοΰ.» « Εις άλλο δέ, όμιλών περ'ι τοΰ 
« μέλλοντος τών πονηρών λέγει: «Και ό κα- 
« πνός τοΰ βασανισμοΰ αύτών άναβαίνει εις 
« αιώνας αιώνων» καίούκέχουσιν άνάπαυσιν 
« ήμέρας και νυκτός· ώστε βλέπεις οί μέν ά- 
« γαθοί θά άναπαυθώσιν όταν άποθάνωσιν, 
« ούχΐ δέ και οί πονηροί. »

« Καλά, κύριε, είπεν ό αμαξηλάτης, άλλά 
« πώςδύναταίτις νά γίνη καλός; δέν εχο> και- 
« ρόν νά υπάγω εις τήν έκκλησίαν* πάντοτε, 
« εργασία, έργασία, έργασία, σκληρότερα 
« δούλων οί κύριοί μας θά δώσωσι λόγον 
« δι’ όσα μάς κάμωσιν. Ηλήν πώς δύναταί 
« τις νά γίνη καλός; τοΰτο είναι τό όποιον 
« έπιθυμώ νά μάθω. »

’Εν μέσω τοΰ άκαταπαύστου κρότου τών 
τροχών, ύψωσα τήν καρδίαν μου πρός ’Εκεί
νον, όστις ύπεσχέθη ότι τό Ά γ ιο ν  Πνεΰμα 
θά μάς διδάξη κατά τήν άνάγκην έκάστου, 
καί στραφείς πρός τόν άμαξηλάτην εΐπον: 
« Σκέπτεσαι ποτε περί τοΰ ούρανοΰ καί πώς 
θά πορευθής έκεΐ ; »

«Ό χι συχνά, κύριε, πρό έτών ή μήτηρ 
« μου συνήθιζε νά μοί λέγει περί τοΰΣωτήρος 
« αύτής.»

Ά !  Έσυλλογίσθην, έάν ήχε μητέρα ήτις 
προσηύχετο, ό Θεός δύναται ακόμη νά έκ- 
πληρώση τάς εύχάς της καί διδάξη τόν υιόν 
της περί τής άναπαύσεως ήτις υπάρχει διά 
τόν λαόν τοΰ Θεοΰ, « Ζη έτι ή μήτηρ σου;» 
ή ρώτησα.

« Οχι, άπέθανε πρό πολλοϋ- ήτο μία κα
λή γυνή. Τόρα καλητέρα αύτής δέν εύρίσκε- 
ται. Ένταυτώ δ’ έμαστίγωσε τούςϊππους αύ
τοΰ, ώς νά μή έγνώριζε τί νά πράξη ώς έκ 
τών άναμνήσεων αί όπαΐαι τοΰ ήρχοντο.

« Ή μήτηρ σου σέ έδίδαξε νά προσεύχε
σαι ; »

«Μάλιστα, άλλά μετά τόν θάνατον αύτής 
τά έλησμόνησα. »

« Πιστεύεις ότι ό θεός θά σέ είσακούση, 
έάν στρέψης πρός αύτόν τήν καρδίαν σου ; 
Ό Χριστός ήλθεν εις τόν κόσμον καί· ά- 
πέθανε διά πάντας· είμαι δέ βέβαιος ότι 
θά σέ είσακούση τόσον έπί τοΰ καθίσματος 
σου τούτου όσον καί είς όποιανδήποτε άλλην 
θέσιν. Ίσως δέν ένταμωθώμεν πλέον, άλλά  
μέ υπόσχεσαι νά σκεφθής περί τών πραγμα- 
των τούτων καί πάλιν νά άρχίσης νά προσεύ- 
χησαι; »

« Μάλιστα, κύριε, θά προσπαθήσω- έπιθυ- 
« μώ νά φθάσω είς έκείνην *τήν άνάπαυσιν 
« είς τήν όποιαν ή μήτηρ μου πρόπολλαΰ κα- 
« τήντησεν. »

’Εν τούτοις είχσμεν φθάσει είςτό μέρος ό
που ήθελον καί δώσας πρός αύτόν μικρόν τι: 
βιβλίον, τό όποιον έλαβε μετ’ εύχαριστήσεως 
τόν άφήκα ισως όπως μή τόν ίδω πλέον ποτέ.

Μόνον έν τή Χριστιανική μονή τής δόξης 
ύπάρχει γή άναπαύσεως. Ά ς  άποστρέψωμεν 
όθεν τό πρόσωπον ήμών έκ τών παρερχομέ- 
νων και όλιγοχρονίων πραγμάτων τοΰ και- 
ροΰ καί τής αίσθήσεως, άπό τάς άπάτας καί 
τάςπονηράς καρδίας· καίάς στραφώμεν πρός 
’Εκείνον όστις κατέθεσε τήν ζωήν αύτοΰ, ό
πως εύρωμεν έν Αύτω συγχώρησιν, ειρήνην, 
καί χαράν καί όστις ύπεσχέθη νά μάς φέρη 
είς αιώνιον πατρίδα. Λίσθανόμενοι δέ οτι 
εΓμεθα ξένοι καί απόδημοι έπι τής γης ταύ
της, άς ύψώσωμεν τάς καρδίας καί διανοίας 
ήμών έπί τών άνω πραγμάτων ούτως, ότε 
ό καιρός παρέλθει, θέλομεν είσέλθη έν θρι- 
άμβω είς τήν πόλιν έκείνην είς ήν ούτε θά

νατος πλέον ούτε όδύνη ούτε κραυγή υπάρ
χει.

'(Μετάαρασις Β. Α. 2 )

2ΪΜΒΑΝΤΑ TOT ΡΑΒΒΙΝΟΥ ΑΚΙΒΑ.

Βιασθείς ύπό σκληροΰ διωγμοΰ νά έγκατα- 
λείψη τήν πατρίδα του ό Ύαββίνος Άκιβάς 
έπλανάτο έπι ξηρών και άνύδρων έρήμων. 
Λύχνος μόνον τόν όποιον τήν νύκτα ήναπτε 
διά νά άναγινώσκη τόν νόμον καί αλέκτωρ, 
τόν όποιον ειχεν άντί ώρολογίου, διά νά τόν 
ε,ίδοποιή τάς ώρας καί τόν έξυπνίζει* καί ό
νος έπι τοΰ οποίου οδοιπορεί, ήσαν όλη 
του ή αποσκευή.

Ό ήλιος έδυε βαθμηδόν ύπό τόν ορίζοντα, 
•ή νύξ προεχώρει ταχέως, ό δέ δυστυχής 
πλανήτης δέν είξευρε ποΰ τήν κεφαλήν κλΐ- 
■ναι. Κατακουρασμένος και σχεδόν άποκαμω- 
μένος ήλθε τέλος πλησίον χωρίου. Έχάρη 
λοιπόν εύρών αύτό κατωκημένσν, διότι ένό- 
μιζεν ότι όπου κατοικοΰσιν άνθρωποι έκει 
κατοικεί καί συμπάθεια έκεί κατοικεί καί φι
λανθρωπία, άλλ’ ήτο ήπατημένος. ’Εζήτησε 
μέρος νά διανυκτερεύση άλλά δέν τώ έδόθη. 
Ούδείς έκ τών άξένων έκείνων κατοίκων ήθέ- 
λησε νά τόν δεχθή. Ήναγκάσθη λοιπόν νά 
ζητήση καταφύγιον είς τό πλησιόχωρον δά
σος. « Είναι σκληρόν » είπε, « πολύ σκληρόν 
νά μή εύρίσκηται φιλόξενός τις στέγη ήτις 
νά μέ προφύλαξη άπό τάς προσβολάς τοΰ 
:καιροΰ· άλλ’ ό Θεός είναι δίκαιος καί ό,τι κά
μει είναι διά τό καλόν μας.»

’Εκάθησε ύπό δένδρον, ήψε τόν λύχνον καί 
ήρχισε νά άναγινώσκη. Ά λ λ ά  μόλις άνέ- 
γνωσεν ολίγον καί δυνατός άνεμος τοΰ εσβυ- 
σε τό φώς. « Πώς » άνέκραξε, « δέν θά δύνα
μαι λοιπόν μήτε τήν προσφιλή μοι μελέτην 
νά έξοκολουθήσω; Ά λ λ ’ ό Θεός είναι δίκαιος 
καί ό,τι κάμει είναι διά τό καλόν μας.»

Κατεκλίνθη έπί τής ξηράς γής έπιθυμών 
ίνα εί δυνατόν κοιμηθή έπί τινας ώρας, άλ
λά μόλις έκλεισε τούς οφθαλμούς καί λύκος 
έλθών τοΰ έφόνευσε τόν άλέκτορά του. « Ώ, 
θεέ, τί νέα πάλιν δυστυχία είναι αυτη!» έψέλ- 
λισεν ό έκθαμβος Άκιβάς, «Έχασα τόν ά- 
γρυπνόν μου σύντροφον! τις λοιπόν είςτό 
έξης θά μέ άφυπνίζη διά νά μελετώ τόν νό
μον ; Ά λ λ ’ ό Θεός είναι δίκαιος καί γινώσκει 
κάλλιον παντός άλλου τό καλόν καί συμφέ
ρον ήμών τών άθ/αων θνητών.» Ένώ είσέτι

έλεγε ταΰτα, φοβερός τις λέων έλθών κατέ
φαγε τόν ονον του.

« Τί θά κάμω τώρα!» άνέκραξεν ό εμβρόν
τητος πλανήτης. « Τόν λύχνον μου και τόν 
άλέκτορά μου έχασα, έχασα τον πτωχόν μου 
τόν όνον, έχασα τό πάν! Ά λ λ ’ έστω εύλογη- 
μένος ό Κύριος, ό ,τ ι' κάμει είναι διά καλόν 
μας.»

Διήλθεν άγρυπνος τήν νύκτα, τήν δέ αύ- 
γήν σηκωθείς έκίνησε πρός τό χωρίον ισως 
είμπορέση νά προμηθευθή όνον τινα έκει καί 
δυνηθή νά έξακολουθήση τήν έπίπονόν του 
οδοιπορίαν. Ά λλά  πόσον έθαύμασε μή εύρών 
ούδεμίαν είς τό χωρίον ψυχήν ζώσαν!

Συμμορία λης-ών έπιπεσοΰσα εις τό χωρίον 
τήν νύκτα, έφόνευσε τούς κατοίκους και δι- 
ήρπασε τάς οικίας. Ά μ α  ό Άκιβάς συνήλθεν 
έκ τής έκπλήξεως τής έκ τών φοβερών τού
των συμβάντων καί άμέσως ύψωσε τήν φω
νήν του λέγων «Ό Θεός, ό Θεός τοΰ Αβρα
άμ, τοΰ Ισαάκ και τοΰ Ιακώβ, ήδη γινώσκω 
έκ πείρας ότι οί άθλιοι θνητοί είναι τυφλοί, 
συχνάκις έκλαμβάνοντες τό συμφέρον τωνώς 
κακόν καί τό βλαβερόν ώς σωτήριον! Ά λ λ ά  
σύείσαι δίκαιος οίκτήρμων και έλεήμων! Ά ν  
οί σκληροκάρδιοι χωρικοί δέν μέ άπεδίωκον 
διά τής άφιλοξενείας αύτών, έκ τοΰ χωρίου 
των θά έμεριζόμην άναμφιβόλως τήν τύχην 
των. Ά ν  ό άνεμος δέν έσβυνε τόν λύχνον 
μου οί λησταί βέβαια θά έβλεπον τό κατα- 
φύγιόν μου. Εννοώ προσέτι ότι έλεήσας με 
μοι άφήρεσας συντρόφους ών ή ταραχή ήδύ
νατο νά είδοποιήση τούς κακούργους. Όθεν 
εύλογημένον έστω τό όνομά σου είς τούς 
αιώνας.»

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΒΡΟΦΡΟΣΥΝΗ.

Έκαστος άνθρωπος έχει τά έλαττώματά 
του, ύποπίπτει είς τά λάθη του, έχει τάς 
ιδιοτροπίας του. Δέν παρέρχεται δέ ώρα χω
ρίς έκαστος έξ ήμών νά μή εύρίσκηται ενώ
πιον πειρασμοΰ προερχομένου έκ τών άλλω ν  
πλήν έάν έπροσέχωμεν είς όλα, έάν τά έδέ- 
ναμεν, ώς ή κοινή παροιμία λέγει, είς τό 
ψιλόν μανδύλι, ή ζωή μας θά ήτο άνυπόφο- 
ρος. Έάν δι’ έκάστην έξαψιν εύερεθίστου κρά- 
σε<υς, έάν δι’ έκάστην άπότομον .φράσιν ή 
λέξιν, τά όποΐα έν μια τινι ήμέρα άκούομεν, 
έζητοΰμεν ικανοποιήσεις, έξηγήσεις καί τά 
τοιαΰτα, ή τής ήμέρας εκείνης συναλλαγή



μας Οά ήτο αδύνατος· τοΰ κοινωνικού λοιπόν 
βίου πασα ή τέχνη συνίσταται εις τήν ε ύ λ υ -  
γ ι σ ί α ν  εκείνην διά της οποίας δυνάμεθα να 
άποφεύγωμεν τάς παραξενάδας των στρυ
φνών χαρακτήρων, της εύλυγισιας εκεί
νης ήτις δέν ζητεΐ να έκριζώση, ή Οε- 
ραπεύση δια μιας αύτάς ολας, άλλ’ ήτις 
ρίπτει επ’ αΰτών πέπλον ως νά μή τάς 
βλέπη, δταν πρέπη και ήναι φρόνιμον νά 
φερώμεΟα οΰτω. Τοιοΰτον είναι το του Χρι
στιανισμού πνεύμα. Ή μικροσκοπική εκείνη 
διύλησις, διά της όποιας οι φιλύποπτοι και 
φλύαροι λαλούν περί των σφαλμάτων των 
άλλων, και αιωνίως κατηγοροΰσι και παρα- 
πονοΰνται, εξαφανίζεται ενώπιον της μεγά
λης και λαμπρας αγάπης του. ΙΓλήν, φεϋ 
πόσον σπάνιον είναι εις τήν κοινωνίαν μας το 
π ν ε ύ μ α  τούτο! ούδεμια δέ έλπις ουναται να 
ύπάρξη δτι Οά πληΟυνΟή ποτε, εωσοτου έκα
στος έξ ημών δέν άρχίση νά έξετάζη τήν 
καρδίαν του.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΠΟΛΗΜΑΤΩΝ.

Ή ιστορία τών υποδημάτων είναι πολύ 
σκοτεινή· έν τούτοις ύποοηματοποιος τις,Βω- 
δουΐνος καλούμενος,συνέγραψεν έμβρηθή τι- 
να περί τών αρχαίων υποδημάτων πραγμα
τείαν « De solea velernm » έν η ή αρχή, ή 
ΰλη, τό σ'/ημα κτλ. αυτών εξετάζονται κα
τά λεπτώς. Ό Βωδουΐνος υποστηρίζει δτι ό 
Θεός, δώσας εις τον Άδάμ δέρματα ζώων 
όπως καλύπτη τήν γύμνωσίν του, δέν άφήκεν 
αύτον νά περιπατη ανυπόδητος, καί δτι α
κολούθως οί άνθρωποι μετεχειρίσΟησαν δια
φόρους ΰλας πρός κατασκευήν υποδημάτων.

Ό ΙΙλίνιος λέγει δτι Τύχιος τις Βοιωτός 
πρώτος μετεχειρίσΟη υποδήματα. Ό Ξενο- 
οών διηγείται δτι εις δσους έκ τών μυρίων 
Ελλήνων, τών άναβάντων μετά του Κύρου, 
έλειψαν κατά τήν έπιστροφήν τά ύποδήματα 
ούτοι έκάλυπτον τούς πόδας μέ δέρματα 
« βοών νεοδάρτων.» Ό Καλιγούλας έφόρει 
ύποδήματα κεκαλυμμένα άπό λίθους,πολυ
τίμους, ενώ οί ’Ινδοί καί οί Αιγύπτιοι έφο
ρουν ύποδήματα κατεσκευασμένα έκ του | 
φλοιοΰ τού παπύρου! Σήμερον καί αί δλαι 
καί ή τέχνη τών υποδημάτων βεβαίως δσον 
το δυνατόν έτελειο.ποιήθησαν, έν δμως οι 
αυτών άπεκτήσαμεν νέον βάσανον, και το 
σφάλμα δέν είναι δλον τών τεχνητών άλλα

καί ίδικόν μας, τούς έπαράτους τιλους ή 
κάλους.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Έκαστος άνθρωπος είναι μικρά τις δη
μοκρατία· αν δέ καί πολύ περιωρισμενη 
πανταγόθεν είναι δμως δυσκολώτατον νά κυ- 
βερνηθή. "Εκαστον άτομον είναι μικρός τις 
κόσμος'· στοιχεία του μικροκόσμου τούτου 
είναι ζωή σωματική, οϊαν καί τά λοιπά ζώα 
ενουσι, καί νοϋς όμοιος μέ τον τών αγγέλων" 
ως έκ τών όποιων τά πάντα φαίνονται ευτυ
χώς πως συνηνωμένα έν αύτώ. Δι’ αύτών δύ- 
ναται νά διέλΟη τον κόσμον νά έννοη τό πα
ρόν, τό παρελθόν καί τό μέλλον. Έν αύτώ 
εύρίσκονται αί βάσεις τής ζωής καί τοΰ θα
νάτου, τοΰ φωτός καί του σκότους· έν αύτώ 
προσέτι εύρίσκονται ηνωμένα τά μάλλον άν- 
τιμα-/όμενα στοιχεία αί μάλλον ασυμβίβα
στοι ποιότητες!

Ε π ι τ ύ μ β ι ο ν  Φρ α γ κ λ ί ν ο υ .  Υπάρχει 
εις Φιλαδέλφειαν τής Βορείου ’Αμερικής, έπί 
μετρίου τινός τάφου κεκαλυμμένου άπό άγρι
ον γόρτον, έν περίπου χιλιόμετρον, μακράν 
τοΰ οΐκου δπου ό Φραγκλΐνος άπέδωκε τήν 
τελευταίαν πνοήν, τό έξης περίεργον έπιτά- 
©tov. συντεθέν ύπ’ αύτοΰ τοΰ ϊδίου πολλάI 7
ετη προ τοΰ θανάτου του, καί κεχαραγμένον 
Λατινιστί έπί τής καλυπτούσης αυτόν μαρ- 
μαρίνης πλακός: «Ένταΰθα κεΐται τό σώμα 
« τοΰ Βενιαμίν Φραγκλίνου τ υ π ο γ ρ ά φ ο υ ,  
« δμοιον μέ τό περικάλυμμα παλαιού καί 
α σητοβρώτου βιβλίου, ουανος άπεσπάσθη ό 
« πίναξ τών περιεχομένων, 'άπεσβέσθησαν οί 
« χαρακτήρες καί έθαμπώθη τό χρύσωμα. 
« Έν τούτοις αύτό τό ίδιον σύγγραμμα 
« δέν άπωλέσθη, διότι θέλει άναφανή ύπό 
« άλλο σ*/ήμα, έν νεωτέρα έκδόσει έπιδι- 
« ορθωμένη καί κεκαθαρμένη σφαλμάτων 
« ύπό τοΰ Συγγραφέως του. »

Γ . Κ  Τ .

Εις τόν κόσμον τοΰτον πάντοτε οί γό- 
ητες προ·/ωροΰν. Ό κόσμος ν’ άλλάξη, διά 
χάριν ήμών τρόπος δέν είναι. ’Ά λλο δέν μέ
νει εις βλέποντα καί νοοΰντα τά τοιαΰτα 
πλήν ό γέλως τοΰ Δημοκρίτου, ή ό κλαυ- 
θαός τοΰ Ηρακλείτου, ή καί μικτόν τι άπό· 
τά δύω, τούς μέν νά γελα, τοΰδε νά κλαίη.

Κ Ο Ρ Λ Η Σ .


