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To όνομα τοϋ Α. Λιβιγκστόνος, τοΰ ά- 
τρομήτου τούτου τής Κεντρικής ’Αφρικής ή- 
ρωος, κατέστη ήδη τόσον γνωστόν ώστε ολί
γοι, πιστεύομεν, 2έν ήκουτάν τι περί αύτοΰ, 
καί μάλιστα μετά τήν εσχάτως ύπό ετέρου 
άτρομήτου ήοωο;, τοΰ Ιν. Στάνλεϋ, γενομέ- 
νην ανέλπιστο ν είς αύτά τά σπλάγχνα τής 
"Αφρική; άνεύρεσίν του. Τά κατά τήν ά- 
νεύρεσιν ταύτην είναι τόσον έκτακτα, τό
σον παράβολα, ώστε φοβούμενοι μή άπο- 
στερήσωμεν τούς ήμετέρους ά>αγνώστας 
της άφηγήσεως ένός έκ τών μάλαάξιοσημει- 
ώτων γεγονότων τής καθ’ ήμας έποχής, άν 
έν σιγ^ παρέλθωμεν αύτα, άναλαμβάνομεν 
τήν αναγραφήν αύτών, μετά πάση; δυνατής 
συντομίας, συνοψίζοντες τά κυριώτερα τών 
όσων αύτός ό Κ. Στάνλεϋ περί τών οδοιπο
ριών του άναφέρει. Έν άρχή όμως πρέπει νά 
ε.Τπωμεν λέξεις τινά; περί τών αιτιών, τών 
δόντων άφορμήν προ; αναζήτησήν τοΰ γέρον- 
τος ήρωο;, ών άνευ ούδεμίαν θά έδρεπε δά
φνην ό νέος άνευρετή; του.

Οί άναγνώσται τοΰ Μέ λ η τ ο ς  γινώσκου- 
σιν ήδη (1) ότι όΔ. Αί'ιγ/στον, είτχωρήσα; 
είς μέρη, τάόπι ΐα ά.Οβ*. πρό α ΐ ο ΰ  δέν εΐχον 
ίδεΐ, έκαμε πολλά; καί περιέργους ανακαλύ
ψει;, μετά τά ; όποία;,κατχπαρα*ίνησιν θερ
μών του φίλων, άνέλαοεν έσχάτως νά λύση, 
άν δυνηθη, τό περί τών πηγών τοΰ Νείλου 
γεωγραφικόν ζήτημα. Πρό; τόν σκοπόν τού
τον λοιπόν κατά τάς άρχά; τοΰ έτο,ς 1866  
μετέοη καί πάλιν ε ίς ’Αφρικήν καί μετά τρι
άκοντα άνθρώπων είσεχώρησεν έκ τρίτου εί; 
μέρη άγνωστα τή; αγνώστου έκείνης ήπεί- 
ρου. Πλήν οέν παρήλθε χρόνος πολύς καί τινες 
έκ τών άποτελούντωντήν συνοδείαν του, έπα- 
νελθόντες είς τήν παραλίαν, διηγούντο ότι, 
προσβληθέντες ύπό τής φυλής Μαζιτο), 
α)τοί μέν διεσκορπίσθησαν, ό δέ Λίοιγκστον 
έφονεύΟη. Ό τρόπος τής διαδόσεω; τής εί- 
οήσεως ταύτης είς πολλούς έγέννησεν εύλο
γους υποψίας, πλήν ούδεμία αυθεντική διάψευ- 
σις ήρχετο, ή δέ άαεοαιότης έκράτει μεται- 
ώρους τού; πάντας. Εντούτοις ό φίλος τοΰ 
περιηγητοΰ Ροδερίκος Μούρχεισον, καί ό πεν-
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θερός αύτοΰ Δ. Μο^φάτ, όστις μάλιστα, δι- 
ελθών πάσαν σχεδόν τήν ζωήν αύ ■ ο j είς 
τήν νότιον ’Αφρικήν, έγίνωσκεν ότι ό θάνα
τος τοΰ λ ε υ κ οΰ  άνθρώπου ,  οπουδήποτε 
τής χώρας έκείνης καί άν συνέοαινε, δέν ή
θελε ποτέ διαδοθή διά τρόπου τόσον άοεβαίου, 
ούδέποτε, άπηλπίσθησαν περί τή ; ζωής αύτοΰ.

Κατά τά ; τελευταία; ειδήσεις ό Δ. Λί- 
βιγκστον^ ήρεύνα μέγκ τι όροπέδιον, 5 έως 
6000 ποδών ύψηλόν, τό όποιον έκλινε μέν, 
ήτο: έγίνετο χαμηλότερον, πρός βορράν καί 
βορρειοδυσμάς, έκόπτετο δέ πολύ άποτόμω·'' 
άπό τό νότιον αύτοΰ μέρος. Πολύ πρός νότον 
τών άποτόμων εκείνων κρημνών ερρεεν ό 
ποταμός Ζαμπέζης. Έπ’ αύτοΰ δέ τοΰ ορο
πεδίου ύπήρχον αί πηγαί άλλου τινός πο
ταμού, Τσαμπέζη καλουμένου, όστις μή χυ- 
νόμενος, ώς τινες έπίστευον, ένεκα τών πα- 
ρεμπιπτόντων όρέων είς τόν Ζαμπέζην, έ- 
πρεπεν, ώ; έκ τής υψηλής θέσεως τοΰ ρεύμα- 
ός του, νά ήναι ή αρχή άλλου τίνος μεγάλου 
ποταμ:ΰ. Ποταμούς μεγάλους, δυναμένους 
κατά λόγον πιθανόν νά πηγάζωσιν έκ τής 
θέσεως έκείνης, δύο μόνον έχει ή ’Αφρική, 
τόν Νείλον καί τόν Κόγκον. Είναι λοιπόν ό 
Τσαμπέζη; αρχή τοΰ Ινόγκου ή αρχή τοδ 
Νείλου; Πρός λύσιντοΰ προβλήματος τούτου 
ό Λίοιγκστσν ήκολο!)θηυε τό ρεΰμα τοΰ π:- 
ταμ^ΰ, καί είδεν αύτόν χυνόμενον έντός λ ί
μνης τινός, Βαγγουέολο καλουμένης. Τήν λ ί
μνην ταύτην διασχίζων ό ποταμός έξέρχεται, 
πλήν ούχί πλέον ύπό τό όνομα Τσαμπέζης 
άλλά Λουαπούλας καλούμενος. Έξερχόμενος 
τής λίμνης έκείνης καί λαμΐάνων τήν πρός 
βορραν διεύθυνσιν ό ποταμό; άπαντα καί δευ- 
τέραν λίμνην, Μοέρο καλουμένην, τήν όποιαν 
πάλιν διασχίζει καί έξέρχεται αύτής ύπό τό 
όνομα Λουαλάοας. Παρά τήν δευτέραν ταύ
την λίμνην Μοέρο, ό Λίβιγκστον παρετήρησεν 
ότι ό ποταμός ύπέκειτο εί; πλημμύρας περι
οδικά;, άναλόγους μέ τάς τοΰ Νείλου· ώ ; 
έκ τοΰ οποίου εύελπίζετο ότι τά ύπ’ έ’ρευνάν 
του ΰδατα άν/κον είς τόν πατέρα τής Αίγυ
πτου. Έξερχόμενος τής λίμνης έκείνης ό πο
ταμός διέρχεται, ώς ό περιηγητής παρά τών 
έγχωρίων είχε μάθη, καί δ:ά λίμνη; τρίτης
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καί τετάρττ,ς, τά ; οποίας μετέβαινε νά έπι- 
σκεφθή ότε ή περί τοΰ θανάτου αύτοΰ άγγε- 
λία διεδόθη. Αί έργασίαι λοιπόν καί ανακαλύ
ψεις τοϋ Λιβιγκτόνος, κατά τάς τελευταία; 
ειδήσεις, ένδιέφερον μεγάλως τήν επιστήμην. 
Ιίλήν δεν είναι τόσον αί πηγαι το} Νείλου, 
αίτινες έκίνουν το ενδιαφέρον τοΰ χριστιανι- 
κοΰ κόσμου, δσον ή άνοιξις όοοΰ εΐ; τό κέν- 
τοον τής ’Αφρικής,δσον ή μετά;οσι; τοΰ άν- 
θρωπισμοΰ εί;τούς ήμιαγρίουςκατοίκους τής 
χώρας έκείνης, όσον « τό νά άνακουφισθώσι 
τά δεινά τής άτυχους άνΟρωπότητος μάλ
λον, παρά νά άνακαλυφθώσιν δλαι αί τοΰ Νεί
λου πηγαί», κατά τήν έκφρασιν αύτοΰ τούτου 
τοΰ Δ. Λιβιγκστόνος.

Πάσαι αί έκ Ζανζιβάρης προσπάθειαι, ό
πως έπιτευχΟή θετική τις εΒησις περί τής 
τύχης τοΰ ήρωος περιηγητου, ειχον τέλος ά- 
ποτύχει. ’Απόφασις λοιπόν έγένετο νά άπο- 
σταλώσιν είς τό έσωτερικόν τής ’Αφρικής άν- 
δρες κατάλληλοι, άνδρες περί ών ήδύνατο τις 
νά τρέφη ελπίδας έπιτυχιας. ΙΙρός τον σκο
πόν τ ο ΰ τ ο ν  λοιπόν ό Κ. Βαΐκερ όστις καί πριν, 
άνελΟών τόν Νείλον, είχεν εισχωρήσει είς τό 
κέντρον τ ή ς ’Αφρικής, καί περί ού πρό μικροΰ 
ήδη διεδόθησαν φήμαι άπαίσιαι, άνέλαβε νά 
άνέλθη καί πάλιν τόν αύτόν ποταμόν καί οΰ
τω νά μεταβή είς μέρη όπου ύπέθετεν ότι 
ήδύνατο νά άνεύρη, ή τούλάχιστον νά μάΟη τι 
βέβαιον περί τής τύχης τοΰ περιηγητοΰ. Έξ 
άλλου μέρους αύτή ή Β. Γεωγραφική Εται
ρία διωργάνισεν άποστολην, ήτις επροκειτο εκ 
Ζανζιβάρης νά είσχωρήση άπ’ ευθείας είς 
τά μέρη, τά όποΐα ήρεύνα ό Λίβιγκστων. 
ϊίλήν καί αί προσπάθεια: αύται είς ούδέν θε
τικόν άπέληξαν. Έπέπρωτο, φαίνεται, ό άντα- 
ποκριτής της έφημερίδος « Κηρυξ τής Νέας 
Ύόρκης » Ερρίκος Στάνλεϋ νά άρη τόν πέ
πλον τοΰ μυστηρίου τουτου, και νά έκπληξη 
τόν κόσμον διά τ ή ς  τόλμης καί επιτυχίας του. 
ΙΙλήν πόθεν κινούμενος ώρμήθη πρό; άνα- 
ζή τη σ ιν  τοΰ Λιβιγκστόνος; Τοΰτο άφίνομεν 
αύτόν τόν Στάνλεϋ νά διηγηΟή.

« ’Ητο ή δεκάτη έκτη (4η) τοϋ μη ν ό ς ’Ο
κτωβρίου (1869), ώρα πρωινή δεκάτη, ότε 
ό Ερρίκος Στάνλεϋ, ευρισκόμενος τότε έν 
Μαδρίτη, έλαβε το εξής τηλεγράφημα· «Με- 
τάβηθι είς ΓΙαρισίους· σπουδαία ΰπόθεσις.» 
Τό τηλεγράφημα έφερε τήν υπογραφήν τοΰ 
Κ. Ιακώβου Βεννέτου, διευθυντοΰ τοΰ «Κή- 
ρυκος τής Νέα; Ύόρκης» καί υίοΰ τοΰ ιδιο

κτήτου τής έφημερίδος ταύτης, τής οποίας 
ό Στάνλεϋ ήτο εις έκ τών άνταποκριτών. 
Μετά δύο ώρας, βιβλία, κιβώτια, τά πάντα 
ήσαν έτοιμα διά τήν οδοιπορίαν, ό δέ άντα- 
ποκριτής μετέβαινεν όπως άφίση υγείαν είς 
τούς γνωρίμους, πριν ή άναχωρήση. Τήν ε
παύριον είσελθών έντός τοΰ κοιτώνος, τοΰ 
Κ. Βεννέτου, διαμένοντος είς τό Μέγα £ε- 
νοδοχεΐον, ευρεν αύτόν έπί τής κλίνης του.

—  κ Τίς είσαι;» τόν ήρώτησεν ό διευ
θυντής.

—  «Ό Στάνλεϋ».
—  «Αί, καλά! λάβε εν κάθισμα. Ποΰ 

στοχάζεσαι ότι εύρίσκεται ό Λίβιγκστον;»
—  «’Αληθώς δέν είςεύρΛ τίποτε, κύριε; »
—  «Νομίζεις ότι άπέθανε;»
—  «Δυνατόν ναί, καί δυνατόν όχι.»
—  «Έγώ στοχάζομαι ότι ζν], ότι είναι 

δυνατόν νά εύρεθή, καί πέμπω σέ πρός άνα- 
ζήτησίν του.

—  «Είς τό κέντρον τής ’Αφρικής; Έκεΐ 
εννοείς; »

—  «’Εννοώ νά άναχωρήσης, νά τόν ά- 
νεύρης, καί νά φέρης όσας ειδήσεις είναι δυ
νατόν, καί . . . τίς οΤδεν! ίσως ό γέρων πε
ριηγητής εύρίσκεται έν άνάγκαις. Λάβε με
τά σοΰ παν ό,τι δύναται νά τώ χρησιμεύση. 
Φυσικώς θέλεις διευθύνεσθαι ύπό τών σκέ
ψεων σου, πράξε λοιπόν ό,τι κρίνεις εύλο
γον, πλήν νά άνεύρης τόν Λιβιγκστόνα.»

—  «Έσκέφθης, κύριε, τά έξοδα τής τοι- 
αύτης έπιχειρήσεως;»

—  «ΙΙόσα θά έξοδευθώσιν; »
—  «Ό Βύρτων καί ό Σπήκ έξώοευσαν 

άπό τρεΐς εως πέντε χιλιάδας λιρών φοβού
μαι μήπως χρειασθώσι τούλάχιστον δύο καί 
ήμίσεια.»

—  «Καλά. ’Ιδού τί Οά γείνη. Λάβε ήδη 
χιλίας λίρας, άφοΰ έξοδεύσης αύτάς τράί'α 
άλλας χιλίας, τάς οποίας όταν έξοδεύσης 
τραβάς έτέρας χιλίας καί ούτω καθεξής, άλ
λά νά άνευρεΟή ό Λίβιγκστον.»

—  «Νά μεταβώ άμέσως πρός άναζήτη- 
σίν του;

— «Όχι· έν πρώτοις Οά παρευρεθής είς τά 
έγκαίνια τοΰ Σουέζ· έκεΐθεν Οά άνέλθης τόν 
Νείλον. Ήκουσα ότι ό Βαΐκερ πρόκειται νά 
άναχωρήση διά τήν άνω Αίγυπτον πληρο- 
φορήσου όσον τό δυνατόν κάλλιον περί τής 
αποστολής του. Άνερχόμενος τόν ποταμόν 
θά περιγράψης παν ό,τι υπάρχει παρ’ αύ-

τόν ένδιαφέρον τόν περιηγητήν θά μάς 
συντάξης οδηγόν  πρακτικόν, θά μάς εί- 
πης δηλαδή τί άςίζει νά ίδη τις καί διά τί
νος τρόπου δύναται νά τό ίδη. Μετά τοΰτο 
θά ήτο καλόν νά μεταβής είς Ιεροσόλυμα· 
λέγεται ότι ό Κ. Βάρρεν άνακαλύπτει έκεΐ 
σπουδαία πράγματα. Άκολούθως νά μετα- 
βής είς Κωνσταντινούπολή διά νά πληρο- 
φορηθής περί τών μεταξύ τοΰ Χεδίβη καί 
τοΰ Σουλτάνου σχέσεων. Μετά ταΰτα θά δι- 
έλθης διά τής Κριμαίας, όπου Οά έπισκε- 
φθής τά πεδία τών μαχών έκεΐ?εν δέ Οά οι- 
ευθυνΟής είς Καύχασον μέχρι τής Κασπίας 
θαλάσσης· λέγεται ότι στρατός ρωσσικός ε
τοιμάζεται έκεΐθεν νά είσχωρήση είς Χίβαν. 
Τέλος μετάβηθι είς Ινδικήν, διασχίζων τήν 
Περσίαν. Έκ Περσεπόλεως δύνασαι νά γρά- 
ψης έπιστολήν ένδιαφέρουσαν* ή Βαγδάτη 
κεΐται έπί τή; όδοΰ σου· άπεύΟυνε καί έκεΐ- 
θέν τινα περί τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ Εύ- 
φράτου. Άφοΰ φθάσης είς Ινδικήν έπιβιβά- 
σου πρός άναζήτησιν τοϋ Λιβιγκστόνος. Ή
δη εύχομαι καλήν νύκτα· είθε ό Θεός νά ή
ναι μετά σοΰ.»

Μετά τήν σκηνήν ταύτην ό R. Στάνλεϋ, 
άναχωρήσας έκ Παρισίων, μετέβη είς Αίγυ
πτον έκπληρώσας δ' έκεΐ τήν άποστολήν 
του, έπορεύθη είς 'Ιεροσόλυμα καί έκεΐθεν 
είς Κωνσταντινούπολιν, ’Οδησσόν, Κριμαί
αν, Καύκασον, Περσίαν καί τέλος ’Ινδικήν, 
όπου εφθασε κατά τόν Αύγουστον τοΰ 
1870, έξοδεύσας κατά τά; οδοιπορίας του 
ταύτας περί τούς δέκα μήνας. Άφοΰ δέ είς 
τήν Ινδικήν διέμεινε μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου, 
δηλαδή δύο είσέτι μήνας, έπεβιβάσθη είς 
πλοΐον άπερχόμενον είς τήν νήσον τοΰ Μαυ- 
ρητίου, είς ήν μετά τριάκοντα καί έπτά η
μερών πλοΰν εφθασεν. Έκ Μαυρητίου, έπι- 
βιβασθείς πάλιν, ήλθε τέλος είς τόν πρώ
τον καί κυριώτατον σταθμόν του, τόν τής 
Ζανζιβάρης, φέρων μεθ’ έαυτοΰ νέον τινά 
χριστιανόν Άραβα, Σελίμ καλούμενον, δν έξ 
Ιεροσολύμων ειχε παραλάβει ώς διερμηνέα, 
καί ναύτην τινά Σκώτον, Λαυρέντιον Φάρ- 
κουαρ, μετά τοΰ όποιου, πλ,έων έξ ’Ινδικής 
είς Μαυρήτιον ειχε γνωρισθ?;. Άφηχθεις 
είς Ζανζιβάρην τήν 6 Ίανουαρ. 1871 (ε. ν.) 
καί καταλύσας είς τήν οικίαν τοΰ Άμερί- 
κανοΰ προξένου Φραγκίσκου Ούέβ, ήρχισε 
τάς προετοιμασίας του, όπως όσον τό δυνα
τόν ταχύτερον καί άσφαλέστεραν είσχωρή

ση είς τής Αφρικής τά ένδότερα. Τά κατά 
τήν οδοιπορίαν ταύτην, έν μέσω άγνώστων 
ερήμων, παρουσιάσασαν διά πάντα σχεδόν 
άλλον κωλύματα άνυπέρβλητα, θέλομεν έν 
έπομένοις εκθέσει.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ.

Εΐναι άναμφισβήτητον ότι ή δύ’ν α μ ι ς  
ή διευθύνουσα τούς λογισμούς μας έχει με- 
γίστην σπουδαιότητα. Πολλοί έκ τών σπου- 
δαζόντων εύρίσκουσι τήν έλλειψιν τής δυνά
μεως ταύτης κώλυμα ανυπέρβλητον είς τήν 
πρόοδον αύτών, βιαζόμενοι νά άναγινώ- 
σκωσι δίς, τρις καί πολλάκις μίαν μόνην 
σελιοα, όπως άντιληφθώσι κατά σειράν τά 
έν αύτή, καί μελετώντες πολλάκις καί έ- 
πανηληρ,μένως έν καί τό αύτό μάθημα, όπως 
άντισταΟμίσωσι τήν διανοητικήν ταύτην έλ- 
λειψιν. Ή ύπαρξις ή μή ύπαρξις τής δυ
νάμεως ταύτης άποτελεΐ κυρίως τήν μετα
ξύ ίσχυράς καί μή ίσχυρας διανοίας διαφο- 
ραν. Πολλών άνθρΰπων αί σκέψεις όμοιά- 
ζουσι μέ τό παίγνιον παιδίου μικροΰ, κρα- 
τοΰντος είς χεΐρας μικρόν σφυρίον καί κτυ- 
ποΰντος έλαφρά έδώ καί έκεΐ, όπως φθάσει, 
διά νά παίζη· ένώ ή ισχυρά σκέψις^δύνα- 
ται νά παραοληΟή μέ βαρεΐαν τοϋ λιθοκό
που σφύραν, δι’ ής ούτος καταφέρει στι- 
βαρά κτυπήματα έπί ένός καί τοΰ αύτοΰ 
σημείου έωσοΰ διαρηγνύει καί τόν σκληρό- 
τατον βράχον.

Ή δύναμις τής κατατά^εως καί διευθετή- 
σεως τών έννοιών, καί εις αύτάς τάς άρί- 
στας διανοίας, έρχεται κατά τό μάλλον ή 
ήττον βραδέως. Καθόσον δέ ή δύναμις αύ
τη ένισχύεται, ή ασυναρτησία καί ή σύγ- 
χυσις έλαττοϋνται, ή δέ διάνοια δύναται 
μάλλον όρισμένως νά έργάζηται, προσέτι 
δέ καί νά άρχίζη έκ τοΰ σημείου είς ό έ
παυσε χωρίς νά ήναι βεβιασμένη νά έπανα- 
λαμβάνη απ’ άρχής τά πάντα, όπως εύρη 
τό νήμα τών έννοιών της.

"Ωστε, σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ς  καί μέθοδος  
είναι τά δύο απαραίτητα διά τό σκέπτε-  
σθαε στοιχεία.

Όπως καλλιεργηθή τό πρώτον, ήτοι ή 
διευθύνουσα τούς συλλογισμούς δύναμις, α
παιτείται καί προσοχή σύντονος, ίνα καί ή 
παραμικρά παρέκβασις μή μένη άπαρατήρη-



τος, καί άμεσος έξάσκησις τής θελήσεως, 
δπως ή διάνοια άνακαλήται καί κρατήται 
έπί τοϋ ύπό σκέψιν αντικειμένου. "Οπως ά- 
ποκτηθή τό δεύτερον, ήτοι ή δύναμις τής 
κατατάξεως τών εννοιών, ανάγκη αναλύ
σεων καί θεωρίας τών διαφόρων μερών παν
τός αντικειμένου, πρώτον ενός έκάστου αύ

τών ιδιαιτέρως, καί δεύτερον κατά τάς σχί
σεις τοΰ ενός πρός τά άλλα.

Πάσα νεαρά διάνοια, κατ’ άπαραίτητον 
άνάγκηνέ, πρεπε νά καθυ*οβάλληται εις τά 
διανοητικά ταΰτα γυμνάσια· πλήν δυστυ
χώς τοΰτο ύπέρ παν άλλο είς τήν ανατρο
φήν τής καθ’ ημάς νεολαίας παραμελεΐται.

Κράγγη.
ΖΩΩΝ ΩΦΕΑΙΜΟΤΗΣ.

Μβλισσο®άγοι.

Β'. ΠΤΗΝΑ.

Μετά τά όλίγα μαστοφόρα (1) μεταβώ- 
μεν ήδη είς τά μικρά πτηνά, τά έντομοφάγα, 
τά τόσον ωφέλιμα καί όμως τόσον καταδιω- 
κόμενα, είτε όπως κλεισθώσιν έντός κλωβίου, 
είτε καί διά νά χρησιμεύσωσι πρός τροφήν!

Τά πολυάριθμα γένη τών μικρών πτηνών, 
εξακολουθεί «τό Βιβλίον τών ’Αγρών», άτινα 
τρέφονται άποκλειστικώς έξ εντόμων, πρέπει 
νά τεθώσιν ύπ® τήν προστασίαν τοϋ δημοσίου. 
Μάσα πατρική κυβέρνησις πρέπει νά προστα- 
τεύη πρό πάντων τούς^αίγοθήλας, τούς κυ- 
ψέλους (πετροχελίδονα), τάς χελιδόνας καί 
τούς μυιοθήρας. Τά τρία τελευταία γένη κα- 
ταδιώκουσι τά έντομα έν καιρώ ήμέρας, όπως 
α· νυκτερίδες έν καιρώ νυκτός. Οί αίγοΟήλαι
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(1) είναι πτηνΐ νυκτερινά,τά όποια τρώγουδϊ 
πλήθος κολεοπτέρων καί φαλαινών (λαμπυρί- 
δων), ών αί κάμβαι προσβάλλουσι τά καλλι
εργούμενα φυτά. ΙΙάντα τά περι ων ό λόγος 
πτηνά συλλαμβάνουσι τά έντομα πετώμενα.

Ή κράγγη (καρακάξα) διάγει τήν αύτήν 
δίαιταν τρώγει δέ προσέτι καί πλήθος τρωξα- 
λίδων. Τά μεγάλα όμως είδη αύτής προσβά- 
λουσι ενίοτε τά νέα πτηνά.

Ή μεγάλη κλάσις τών πτηνών, τών <ρε- 
ρόντων τό γενικόν όνομα «λεπτ,όρ ραμφα  »
(2) καταστρέφουσι μέγα πλήθος έντόμων 
ύπό πάσας αύτών τάς μορφάς. Αεπτόρραμφα

(1) ’ίΚοαάϊθτ,σκν αίνοΟηλαι τα νυκτερινί ταΰτα ~vrr  
vi έκ τοΰ 2τι έξελ/αΟησαν ώς θηλάζοντα τας αίγας εν 
καιρω νυκτο'ς. (2) ΙΙτηνα των δποΐον τί) ράμφος ε’-vxt 
λεπτόν κκί εύΛ ώς βττίτιον («ιουβλί).

δέ είναι αί σβίσσοΟραί, αί σεισοπυγίδες (σου
σουράδες), α: ύπολαίδες (πετρΐται), οί τρογύ- 
λοι (τρυποφράκτα:, τρυποκαρίδες), αί ά/,δόνες 
οί συκοφάγοι καί λοιπά. Τά αθώα ταϋτα μι
κρά πτηνά, έκτός τοϋ ότι καθαρίζουσι τούς 
κήπους, τάς πεδιάδας καί τά δάση μας άπό 
τούς έχθρούς τών προϊόντων μας, τά έντο
μα, πληροϋσι καί τόν άέρα μέ τά θελκτικά 
καί ποίκιλλα των άσματα. Τόν χειμώνα σχε
δόν πάντα μάζ έγκαταλείπουσι, βιαζόμενα 
ύπό τής έλλείψεως τών έντόμων νά μεταοώ- 
σιν είς'νότια μέρη. Μένουσι μόνον οί πετρΐ- 
ται καί τρυποκαρίδες, οίτινες τρώγουσι τά 
ώά τών έντόμων, τά έναποτεθέντα έπί τών 
φυτών. Συμπληροϋσι δέ τήν τροφήν των 
τρώγοντες κώνωπας, μικρούς σκώληκας καί 
σκύβαλα. Ό χέρΟιος ( grim pereau), ή σίττα καί 
ό μελισσοφάγος έπίσης δένμάςέγκαταλείπου- 
σιν, άλλ’ άδιακόπως, καθ όλον τής ήμέρας τό 
διάστημα ζητοϋσιν ώά καί κάμβας έντόμων, 
κεκρυμμένας έντός τών χασμάτων, τών 
φλοιών καί τών βλαστών τών δένδρον. Εί
ναι δέ. εύνόητον ότι, έπειδή τόν χειμώνα τά 
έντομα έκλείπουσι, τά πτηνά ταΰτα διά νά 
τραφώσι ζητοΰσι τά ώά καί τάς κάμβας. 
Ή σίττα καί ό μελισσοφάγος, όντα έφωδ’.α- 
σμένα μέ ράμφος ισχυρόν, τρέφονται μέ κόκ
κους, μέ σπόρους φυτών κωνοφόρων καί άλ
λων τινών. Ά ν  τις ίδη τόν μελισσοφάγον 
σκαλίζοντα βλαστούς είς φυταλιάν, άς γινώ- 
σκη ότι έκεΐ κρύπτεται κάμβη. Οί κορυδα- 
λοί, άν καί έν μέρη σποροφάγοι, άγαπώσι 
καθ’ ύπερβολήν τά έντομα καί καταστρέφου- 
σι μεγάλην αύτών ποσότητα.

Αί κίχλαι καί οί κόσσιφοι είναι μεγάλαι 
ύπολαΐίες (πετρΐται)· εχουσι τήν αύτήν φω
νήν καί τρέφονται ώς αύταί. νΙσως περί τά 
τέλη τής άνοίξεως ό κόσσιφος γίνεται όχλη- 
ρός, ώς έγγίζων τά κεράσσια, άλλά καθ’ ό- 
λας τάς άλλας έποχάς τό συμπλήρωμα τής 
τροφής 'του είναι κόκκοι καί σπόροι άγρίων 
φυτών.

"Αν ό γεωργός, άν ό κηπουρός άπαξ μό
νον άνελογίζετο τόν μέγαν αριθμόν τών έν
τόμων, τών καταστρεφομένων ύπό τών μι
κρών πτηνών, τά όποΐα άνεφέρομεν, είναι ά
δύνατον νά έπιτρέπη τήν διατάραξίν των. 
Εκαστος τών μικρών τούτων μελωδών τρέ

φεται καί μέ είδός τι έντόμων. Ή σεισοΰρα 
καταδιώκει τά τρέχοντα έπί γής, έντός τών 
οενδροστοιχιών καί τών βοσκημάτων ή ά-

κανθίς (σκαθί) διαιτάται είς ύγράς πεδιάδας· 
ή σουσουράδα καταδιώκει τάς πυραλίοας τών 
άμπελωνων· ό τρωγολδύτης έρευνα τάς στε- 
γας τών εξοχικών κατοικιών καί τούς σω
ρούς τών δεσμών κλαόίων ή κίσσα άγρυ- 
πνεΐ έπί τών οικιών ό κέρθιος καί ή σίττα δι- 
ατρέχουσι τούς κορμούς τών δένδρων· οί με- 
λισσοφάγοι, κατά κοπάδια,περιφέρονται άπό 
δένδρου εις δένδρον έντός τών φυτειών. Οί 
λοιποί λεπτόρραμφοι μελωδοί νέμονται εν
τός τών δασών· όλα δέ καταγίνονται ό'πως 
σώζωσι τά σπαρτά καί τούς καρπούς μας, 
ένώ ήμ,εΐς εχομεν πρός αύτά πόλεμον έξον- 
τώσεως!

’Ακολούθως περί των παχυρράμφων.

ΔΡΟΣΟΣ.

Όταν ή άτμοσφαΤρα ήναι θερμή τότε χαί 
οί έντός αύτής αίωρούμενοι ύδατώδεις άτμοί 
είναι περισσότεροι. Φυσιολόγος τις, ό καθηγη
τής Αεσλίκης, λέγει ότι όταν ή θερμοκρασία τοϋ 
άτμοσφαιρικοϋ άέρος είναι 113  βαθμών φα- 
ρενέττου, τότε ό άήρ δύναται νά κρατή £ν- 
τ?ς αύτοϋ υδωρ έν διαλύσει ίσον μέ τό εικο
στόν τοΰ ίδίου του βάρους. Ένώ όταν τό θερ- 
μόμετρον δεικνύη τό σημεΐον τοΰ πάγου, τότε 
μόλις τό έν έκατοστόν δέκατον έκτον τοΰ βά
ρους αύτοϋ δύναται νά κράτη. Έπεται λοι
πόν ότι όταν ή θερμή άτμοσφαΐρα, ή έχουσα 
έντός αύτής πολλούς ύδατώδεις άτμούς, χά
ση μέρος τής θερμότητός της, τότε, έπειδή 
δέν δύναται νά κράτη όλον τό έν διαλύσει εύ- 
ρισκόμενον υδωρ, άφίνει μέρος αύτοΰ νά κα- 
ταπίπτη έν είδει δρόσου έπί τής γής. Κατά 
τάς θερινάς μάλιστα νύκτας, όταν ό ουρανός 
ήναι αίθριος, ή καπαπίπτουσα δρόσος είναι 
άφθονωτέρα, διότι ή Οερμότης τής γής, εύ- 
ρίσκουσα καθαράν τήν άτμοσφαΐραν, διά τής 
άκτινοβολίας, ταχέως έλαττοΰται, έ'<ω όταν 
ύπάρχωσίν είς τόν ούρανόν σύννεφα, ταΰτα, 
κωλύοντα τήν άκτινοβολίαν τής Οερμόΐητος, 
έμποδίζουσι καί τήν κατάπτωσιν τής έν τω 
άέρι ύγρασίας. Ώς έκ τούτου δέ είς τά θερ
μά κλίματα ή δρόσος είναι πολύ περισσοτέρα 
ή είς τά ψυχρά. Είς τήν'Ιαμαϊκήν, λόγου χά- 
ριν, τήν αύγήν όλοι οί δρόμοι φαίνονται κα- 
ταβεβρεγμένοι· είς δέ τήν Αίγυπτον τόση εί
ναι ή δρόσος ήτις άρχιζε ι νά πίπτη μετά τήν 
δύ<πν τοΰ ήλίου, ώστε ό περιπατών ή εύρ:-



σκόμενος έν ύπαίθρω δέν αργεί νά toy] τά φο
ρέματα αύτοΰ καθυγρα. Πόσον ευεργετική 
λοιπόν είναι ή κατά τάς θερινάς νύκτας κα- 
ταπίπτουσα αύτη δρόσος εϊς χώρας οία 
ή Αίγυπτος, ή Παλαιστίνη καί αύτή ή 
Μικρασία, όπου έπί μήνας ολοκλήρους ού- 
δεμία σταγών βροχής πίπτει, έκαστος μετά 
θαυμασμού δύναται νά φαντασθή. Τήν εύερ- 
γετικότητα δέ ταύτην έχοντες ύπ’ όψιν κα
ταλαμβάνομε'/ και τήν μεγίστην άξίαν της 
ευχής έκείνης τοϋ τυφλοΰ πατριάρχου, ήν ηύ- 
χήθη προς τόν υ’.όν αύτοΰ Ιακώβ, « Καί δώη 
σοί ό θεός άπό τής δρόσου τοΰ ούρανοΰ  
(άνωθεν), και άπό τής πιότητος τής γής, 
καί πλήθος σίτου καί οίνου.» (Γεν κζ' 28) 
καθότι, άν ελειπεν ή δρόσος, τά άλλα άγαθά 
δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρξωσι.

Ό Δόκτωρ Σαύης (Dr· Sliaws) έν ταΐς 
περιηγήσεσιν αύτοΰ λέγει τά εξής ττερί τής 
έν Αραβία δρόσου « εχοντες μόνον στέγασμά 
μας τόν ουρανόν, ούτος συχνά μάς κατέβρε/ε 
καί αύτό έτι τό ύποκάμισον, άλλά μόλις άνέ- 
τελλεν ό ήλιος καί ή πολλή ύγρασία, ή έπί 
τής άμμου έξητμίζετο καθ’ ολοκληρίαν.» 
Ό δέ Σαβαρύς λέγει ότι «ή Αίγυπτος Οά 
ήτο ακατοίκητος άν ή δρόσος τής νυκτός 
δέν έζωογόνει τά φυτά· ή γή τόσον κατα
βρέχεται ύπ’ αύτής, ώστε τό πρωι έκαστος 
νομίζει ότι ολην τήν νύκτα βροχή κατέ
πιπτε. »

Γ0  γλυκύς τοΰ ’Ισραήλ. μελωδός, ό βασι
λεύς Δαυίδ, ψ άλλων τό γόητρον τής άδελ- 
φικής συμβιώσεως διά τοΰ «’Ιδού δή τι κα
λόν, ή τί τερπνόν, άλλ’ ή τό κατοικεΐν α
δελφούς έπί τό αύτό», ποιείται λόγον καί 
περί τής δρόσου Άερμών, τής καταοαινού- 
σης έπί τά ό'ρη Σιών, ώς εύλογίαν Κυρίου. 
Ό δέ περιηγητής Μάουνδρελ, σταθμεύσας 
είς τήν έν λόγω θέσιν, λέγει* «έμάθομεν τί 
ό Ψαλμωδός έννοεΐ διά τής φράσεως κδρί- 
σος Άερμών» αί σκηναίμας κατεβρέχθησαν 
ύπ’ αύτής ώς εί ό ούρανός έβρεχε καθ’ ό- 
λην τήν νύκτα.»

Είς τά τροπικά κλίματα αί νύκτες είναι 
καθ’ ύπερβολήν ψυχραί. Λέγεται ότι είς τήν 
Βεγγάλην (’Ινδίαν) πολλοί συνάγουσι πά
γους, σχηματιζομένους έπί ά?αθοΰς ύδατος, 
έκθετομένου είς τήν άτμ,οσφαΐραν τοΰ μεσο
νυκτίου. « Έγενόμην τής ήμέρας συγκαιίμε- 
νος τώ καύσωνι, καί παγετω τής; νυκτός·» 
ήτο τό παράπονον τοΰ ’Ιακώβ πρός τόν πεν-

θερόν του. Ή πάχνη είναι παγωμένη δρό
σος, παγώνουσα όταν ή θερμοκρασία τής 
γής ήναι είς τό σημ-εΐον τοΰ πάγου.

Πίσον φαίνεται ή τοΰ θεοΰ σοφία είςτό  
ότι πάντα τά φυσικά όντα δέν εχουσιν έξ 
ίσου τήν ιδιότητα νά άπολύώσι τήν θερμό
τητα, ήτοι νά ψυχραίνωνται έπίσης ταχέως! 
ή χλόη καί τά φύλλα τών δένδρων, τά ό
ποΐα έχουσι μεγίστην τή; δρόσου άνάγκην, 
ψυχραίνονται πολύ ταχύτερον, καί έπομέ- 
νως δέχονται πολύ περισσοτέραν δρόσον έκ 
τής έν τή ατμόσφαιρα ύγρότητος, ή οί λ ί
θοι, ή άμρ,ος, τά ξύλα, τά μέταλλα καί τό 
γυμ,νόν έδαφος. Τά τοιαΰτα είναι σχεδόν 
ξηρά όταν ή χλόη καί τά φύλλα ήναι ήδη 
πλήρη δρόσου. Κατά τινα νύκτα φυσιολόγος 
τις θέσας τό θερμόμετρόν του έπί τής χλό
ης είδε τόν έν αύτω υδράργυρον καταβάντα 
δ;'κα εξ βαθμούς ύπό τό σημεΐον, τό -όποι
ον έδείκνυεν ότε ήτο έπί τή; άμμου. Ό 
Πανάγαθος καί Πάνσοφος θεός ούτω πως 
διευθέτησε τά περί αής «ορίσου τών χόρ
των», ώστε, όπου γίνεται περισσοτέρου κα- 
λοΰ πρόξενος έκεΐ καί νά πίπτη περισσότε
ρα, ώς ύπό φυσικής τίνος άνάγκης κινού
μενη, τό δέ έλάχιστον χόρτο ν νά άπολαμ- 
βάνη τής εύεργετικής της δυνάμ,εως όπως 
καί τά μέγιστα τών δένδρων.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑ.

Ή παράβασις παρήξε μέγα τι πέλαγος 
μεταξύ θεοΰ καί ανθρώπων τό Εύαγγέ- 
λιον όμ,ως αποκαλύπτει γέφυραν δι’ ής 
οί παραβάται δύνανται νά διέλθωσιν έκ 
τής άΟλιότητος αύτών πρός τήν θείαν γά- 
ριν κατά τόν παρόντα βίον, καί είς τήν βα
σιλείαν τοΰ θεοΰ κατά τόν μέλλοντα. Αί 
καμάραι, αί ύποστηρίζουσαι τήν γέφυραν 
ταύτην, είναι ή Σοφία καί Δύναμις, ή Εύ- 
σπλαγχνία καί Πιστότης τοΰ θεοΰ. ’Απαι
τείται βαρύτατον κακιών ειορτεΐον όπως κλο- 
νισθή μία τις άπό τάς καμάρας ταύτας* ού
δείς δέ, αισθανόμενος τήν αθλιότητα τής θέ- 
σεώς του, πρέπει νά φοβήταt, έφ’ όσον ή ά- 
σφαλής αύτη γέφυρα διέρχεται τό- τής θεί
ας δικαιοσύνης πέλαγος. Όπου υπάρχει: 
θέλησις έκεΐ ή σωτηρία δέν είναι άδύνα*ος 
καί διά τόν χείριστόν είσέτι.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

’Επειδή, ώς έν τοΐς προηγουμένοις έρ- 
ρέθη (1), οί Χιβαΐοι εΐναι λαός ποιητικός, 
προσεπαδήσαμεν νά θέσωμεν τάς ύποσχε- 
Φήσας π α ρ ο ι μ ί α ς  του είς λόγον έμμε
τρον, καίτοι τό τοιοΰτον, ώς δυσκολώτατον, 
σπανίως επιτυγχάνει. Κατά πόσον λοιπόν 
έπετύχομεν άφίνομεν νά κρίνωσιν οί άνα- 
γνώσται.

Ή Αισχύνη καί τοΰ Χάρου εΐν’ άκόμη
χειρότερα.

Όστις ανάμεσα τεθή 
Είς δύο πλοΐα Οά πνιγή.

"Οστις άπό τά βάθη τών σπλάγχνων του
θρηνεί

Καί τούς τυφλούς άκόμη εις δάκρυα
κινεί.

'Ίππος ισχνός, κατάξηρος, καί ήρως
είς τά ξένα

Πολύ κακήν έντύπωσιν παράγουν είς
καθένα.

t

"Οταν μέ αύτοκράτορα εχης νάδικασθής 
Τότ’ ό θεός ό ίδιος χρειάζεται κριτής.

Ό φρόνιμος διπλοκτυπα ’ς τόν ίδιον τόν
λίθον.

Άποθνήσκουσι κ’ οί νέοι, πλήν είς
γέροντας έμπρέπει.

Γλώσσα ήτις πάντα λύχει προξενεί
πληγάς ταχέως. (2)

'Ο φοβούμενος στρουθιά 
Ούτε σπείρει κάν κεχρία.

Όνος ’λιγοφορτωμένος νά καθίζ’ έπιθυμεΐ.

/ Λ.ό*(ος όταν άφίνεται 
’Πίσω δέν καταπίνεται.

Ή καρδιά ή φουσκωμένη 
’ύρίσκει γλώσσ’ άπολυμμένη.

, Μόνον τά ξύλα τά πολλά 
Πέμπουν καπνόν ς’ τά ύψηλά.

(Ο  Ίδ ε  σελ. 178.
(2 ) ΜΙ κολακευουοτα ίηλαοή γλώσσα είνα ι άίΰνατον να 

μή βλάψη ταχέως τον κολαχευόμίνον.

X I Β Α Ι  ΚΑΙ.

Κάλλιον μΰς καί ζωντανός 
Παρά λέων καί νεκρός.

Έφ ίππου όστις κάθεται πατέρα δέν
γνωρίζει. 3)

Εις τόν νεκρόν κι' ό λάκκος εΐν’ 
άναπαυτικός.

Άνθρωποι λαλοΰν μέ λέξεις 
Τά δέ ζώα μέ σημεία.

Τό στόμα τ’ άνοικτόν 
Δέν μένει νηστικόν.

Τό φόρεμα μή σήκωνε νερόν πριν άπαντήσης.

Ό Χρόνος δέν σέ προσκυνεΐ* σύ κύπτεις 
πρό τοΰ Χρόνου.

Όταν σ’ έλθωσι παπάδες ί )
Σύ ετοίμαζε παράδες.

Ή μεγάλη κεφαλή 
Έχει μέριμνα πολλή.

Τά ετη κι’ όχ’ ή κεφαλή, τόν άνθρωπον
διδάσκουν.

Πασα φυλή τόν κλέπτην της, τόν
λύκον του παν όρος.

Διά τόν καλόν τόν ίππον έν μαίτίγιον άρκεΐ 
Πλήν μυρία δέν άρκοΰσι διά ίππον απειθή.

Ό πίνων καί μή κατορΟών τήν δίψαν του
νά σβέση,

Λύχων εΐναι άδύνατον τόπάθος νά κορέση.

Ό άνθρωπος έντός αύτοΰ φέρει τήν
δύναμίν του* 

Τό ζώον είς τό φανερόν έχει τήν ίδικήν του.

Ά ν όσα τάζ’ ή γλωσσά μας τά εδιδον
αί χεϊρες,

Έπαΐται δέν θά έαενον, παντοΰ θά ήσαν
Ί 'λ ι ραις.

3) Ή το ι δ στρατιώτης και τους πλησιε.»τάτους του συγ
γενείς άψηφεΐ. 4 ) Α.α της λέξεως ταύτης εννοούνται οι κλη
ρικοί (οί παπάδες) τών Χιβαίων·



ΑΧΜΕΤ ΚΑΙ ΡΑΣΙΤ. 

ΙΝΔΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ.

Πρό πολλοΰ ήδη χρόνου τρομερά ξηρα
σία ήρήμιονε τάς εφόρους της ’Ινδικής πε
διάδας, ότε δύο βοσκοί Άχμέτης, καί Ρασί- 
της καλούμενοι, έλθόντες παρά τάόρια τών 
αγρών αύτών, συνηντήβησαν. Δίψα ύπερ
βολική έφλόγιζε τά έντόσθια αύτών, οίτινες 
έτι μάλλον έπασχον βλέποντες τά ποίμνιά 
των άποΟνήσκόντα, ώς έκ τής έλλείψεως 
ύδατος. Μηδεμίαν λοιπόν εχοντες ελπίδα 
έκ τής γής, ύψωσαν τούς όφθαλμούς αώτων 
πρός τόν ουρανόν και έπεκαλέσθησαν τήν 
αρωγήν του. Τότε, αίφνης σιγή βαθεΐα έκυ- 
ρίευσε τά πέριξ· τά πτηνά έπαυσαν τό πα
ραπονετικόν κελάδημά των, τά δέ γελά
σματα καί μουγγρίσματα τών ποιμνίων διε- 
κόπησαν. ’Έκπληξις καί φόβος κατέλαβε 
τούς βοσκούς, ίδόντας ύψηλήν τινα καί ύπερ- 
άνΟρωπον μορφήν έρχομένην πρός αύτούς. 
'Γπό τήν ασυνήθη εκείνην μορφήν λέγεται 
δτι ήτο τό μέγα τής γής πνεΰμα, τό όποι
ον διανέμει κατά τούς Ινδούς ευτυχίαν ή δυςυ- 
χίαν είς τούς θνητούς. Είς τήν μίαν έκ τών χει- 
ρώντου έκράτειδέμα τι,τό δέμα τής ευπορίας, 
είς δέ τήν άλλην δρέπανον, τό δρέπανον της 
έρημώσεως. Οί βοσκοί, βλέποντε; τό φάσμα 
•νάτούς πλησιάζη,ετρεμον έκ τοϋ φόβου των 
καί έζήτουν ποΰ νά κρυφΟώσι. Πλήν τό 
πνεΰμα φωνήσαν πρός αύτούς μέ φωνήν 
πραεΐαν, οίαν καί ό Ζέφυρος, πνέων έπί τών 
εύοσμων τή ; ’Αραβίας δενδρυλλίων έν και- 
ρώ νυκτός, ψιθυρίζει, «πλησιάσατε», είπε 
πρό; αύτούς, «τέκνα της γης, καί μή φεύ
γετε τόν εύεργέτην σας. ΉλΟον νά σάς 
προσφέρω δώρον άλλά διά τή; μωρίας σας 
δυνατόν νά σάς γείνη έπιβλαόές· Οά έκπλη- 
ρώσω τήν δέησίν σας· Οά σχς δώσω ύδωρ. 
Ά λλά  νά μοί είπήτε πόσον θέλετε διά νά 
εύχαριστηθήτε. Δέν έπηρεάζω τήν άπάν- 
τησίν σας, σκεφθήτε όμως δτι είς πάσα; τάς 
ανθρωπίνου; χρεία; τό περιττόν είναι έπίση; 
βλαβερόν όπω; καί ή ελλειψις. Λέγετε λοι
πών. Σύ Άχμέτη έχει; τόν λόγον πρώ
το,.1»

« Ώ πνεΰμα άγαθόν!»  άνεφώνεσε τότε 
ό Άχμέτη:, « άν θέλη; νά συγχωρήση; τήν 
τόλμην μου, σέ ικετεύω διά μικρόν τι ρυάκι- 
ον, τό όποιον ο^τε τό θέρο; νά ξηραίνη-

ται ούτε τόν χειμώνα νά πλημμυρ^.»
«θά  τό έχη;· » άπεκρίθη τό πνεΰμα, καί 

άμέσως, ύψώσαν τό δρέπανον του, τό όποΐον 
τότε έγένετο έργαλεΐον ευεργεσία;, έκτύ- 
πησε δι’ αύτοΰ τήν γήν. Οί βοσκοί μετά 
πολλοΰ Οαυμασμοΰ εΐοον πηγήν διαυγή ά- 
ναβλύζουσαν πρό τών ποδών των καί πέμ- 

ι πουσαν τά ύδατά της διά μέσου τών άγρών 
| τοΰ Άχμέτ. Τά άνθη τότε ήρχισαν νά άπο- 
ι πνέωσι τάς γλυκείας εύωδία; των, τά μα
ραμένα τών δένδρων φύλλα νχ άναλαμβά- 
νωσι τό πράσινον α'ντών χρώμα, τά δέ ποί
μνια νά σοένωσι τήν δί|αντων.

Ήδη τό πνεΰμα στραφέν πρός τόν βο
σκόν τόν ετερόν διατάττει αύτόν νά ζητήση.
« Σέ παρακαλώ» είπε τότε ό 'Ρασίτης,
« θέλησον ώστε ό μέγα; Γάγγη:, μέ τά 
άφθονά του υδατα, καί μέ τούς λαμπρούς 
του ίχθεΐς, νά διέλθη διά μέσου τών άγρών 
μου.» Ό άγαθό; Ά/μέτ, άκούσας τήν τολ- 
μηράν ταύτην τοΰ Ρασίτη αιτησιν, πολύ έθαύ- 
μασε καί κρυφίως έπέπληττεν έαυτόν δι’ ότι 
δέν έτόλμησε καί αύτϊς τοσοΰτον· ένώ ό Ρα
σίτη; ηυφραίνετο έν τή καρδία αύτοΰ διά τήν 
ύπεροχήν, τήν οποίαν, ώς κτηματίας τοΰ μ ί -  
γάλου Γάγγου, Οά έχη άπέναντι τοΰ Άχμέ- 
του. Πλήν τό πνεΰμα άκοϊσαν τήν αί:ησιν 
ταύτην, ελαβεν άμέσως μορφήν τρορ-εράν, 
καί στραφέν _ διηύθυνε πρός τόν ποταμόν τά 
βήματά του. Οι βοσκοί Ιπεσον είς άντ,συχί- 
αν, άγνοοΰντες τί τό πνεΰμα μέλλει νά πρά
ξη· πλήν βοή τρομερά ήρχισε νά άκούηται 
μακρόθεν. Ό Γάγγης έ]ραυε τά προχώματα 
του καί ορμητικός έφέρετο πρός τούς άγρούς 
τοΰ άνοήτου Ρασίτη, καταστρέφων παν τό 
προστυχόν. Οί θάμνοι καί τά δένδρα άπαντα 
έξερριζώθησαν, fei άγροί κατεκλύσθησαν, τά 
ποίμνια έπνίγησαν καί αύτός δέ ό ίδιος Ρα- 
σίτης ύπό τοΰ ρεύματος παρεσύρθη. Τότε 
κροκόδειλός τις, έξελθών τοΰ ΰδατος, κατέ^α- 
γε τόν άγέρωχον τοΰ Γάγγου κύριον, ένώ ό 
ολιγαρκής Άχμέτης άνεπα'ετο ύπό τήν σκη
νήν αύτοΰ ήσυχος.

Ούδείς έχε’, τό δικαίωμα νά πράττη ο,τι 
έπιθυμεΐ, έκτος έάν έπιθυμή τά δίκαια.

Διά τής έκδικήσεως ό άνθρωπος γίνεται, 
τής αύτης κατηγορίας μέ τόν έχΟρόν του, 
ένώ παραβλέπων καθίσ-αται άνώτερο:.


