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Τοΐς φιλομούσοις άναγνωσταις!
Ό μ ο λ ο γο ύ μ εν ο ν δ τ ι από τής ανεξαρτησίας του 

ήμετέοον 'έθνους εδόβη πάσα ώ θησις προς τη ν  
ά,νάπ.τυξιν τον πνεύμ α το ς , όθεν τα  πολυάριθμο, 
χα θ 'ά π α σ α ν  τ ή ν 'Ε λ λ ά δ α  καί Τ ουρκ ία ν  Σ χ ο λ ε ία
xa l ο ίο ν κ  ευάριθμοι *αθ’ & πα σα ντήν A r  α π λ ή ν
πο ικ ίλω ν γνώ σεω ν κάτοχο ι Λ ό για - α λ λ  εόόΟη 
άρά γ ε  καί ή πρέπουσα προσοχή εις τη ν  δ ιά π .ία -  
σ ιν  της ν.αρδίας, έ ξ  f c  * a i μόνης οί ενάρετοι ά ν 
θρωποι, οί χρ η σ το ί π ο λ ιτα ι καί οί ε ιλ ικ ρ ινε ίς  
χα τρ ιώ τα ι πα ρ ά γο ντα ι ; εις πόσα καί ποια  σχο-  
Α ε ια ίκ  τώ ν πολυαρίθμω ν τούτω ν υπ ά ρ χε ι α νε-  
καθεν ή δ ιδα σκ α λ ία  τω ν θρησκευτικώ ν  κα ί τής  
ηθικής , θεωρούμενη επίσης το υλά χ ισ το ν  ουσιώδης 
ώς καί ή τ ω ν  λο ιπώ ν μ α θ η μ ά τω ν; εις πόσους να- 
ονςακούεται άπ ' αμβωνος το υ λά χ ισ το ν  κατα Κ υ 
ριακήν ό θείος λόγος, ο σ τις  ε ίνα ι ή μόνη  τ ο υ ά -  
μοιρήσαντος πα ιδείας όχλον  π α ιδ α γω γία  ; U 6-  
βα δε περιοδικά  σ υ γγρ ά μ μ α τα , τω ν όποιων ο κύ
ριος σκοπός πρ έπ ει νά  ηναι ή γεν ικ ή  δ ιδα σκα λία  
π ά σ η ςτά ξ ιω ς  ανθρώπω ν, ενησχολήθησαν μ ά λ λ ο ν  
εις διαυόρφω βιν τω ν ηθών παρά εις ά ν ά π τvt.iv  
τον  νοός καί ν Μ λ ιο ν  ε ίπ ε ΐν  εις μ ό νη ν  τη ν  τερ -  
ύ-ιν , πληρούμενα  μυθ ισ τορημάτω ν, καί τούτω ν  
π ο λ λ ά κ ις  τυχα ίω ς έρριμμένω ν εν  α ντο ΐς άνεν  
προηγούμενης μελέτης καί κατανοήσεων τον σκο
πού αυτώ ν , ώστε οί νέοι έκτόο οτι κατατριβονσ ι 
τά ς π ο λυ τίμ ο υς  αύτώ ν ώ ραςπρός ά νά γνω σ ιν  το ύ 
τω ν καί άπομανθάνουσι νά  κ α τα γ ίν ο ν τα ι π λέο ν  
ΰ ς  τά  σπουδαία  καί όντω ς ώ φ έλιμα , π λη ρ ο ϋ ντα ι 
προσέτι φαντασιοκοπημάτω ν, α τινα  ζητουντες  να

πραγματοποιήσ ιοσ ιν εν  τώ β ίω  καί μ ή  δννά μενο ι 
ψνσικώ τώ  λό γω , κα θ ίστα ντα ι δ υσ τυχή  θύματα  
τή τ  εξημμένης αύτώ ν φ α ντα σ ία ς;

Κ α ιρός λο ιπ ό ν  π λέο ν  καί εν το ΐς Σ χ ο λε ίο ις  
νά  θεωρήται ούσιω δεστάτη π α ίδευσ ις  ή θρησκευ
τική  καί ή ηθική δ ιδα σκ α λ ία , κα ί άπό του αμ6ω -  
νος νά ά ν τη χή  ό θειος λόγος γ ινό μ ενο ς  ύπό ιερο
κηρύκω ν ο ν χ ί συναξαριστώ ν μό νο ν  καί μ έ  δα ι-  
ιιονας καί κολάσεις καί ταρτάρους κ α ί”Α δ α ς  καί 
πυρ τό εξώ τερον κ τλ . έμ β α λλό ντω ν τρόμον καί 
φρίκην εις τον ό χλο ν ,α λλά  μ έ  όντως β ιο λο γική ν , 
μ έ  επ ισ τη μ ο ν ικ ή ν  δηλ. καί λ ο γ ικ ή ν  δ ιδα σκ α λ ία ν  
δυναμένω ν νά  πείσω σι π ερ ί τώ ν δο γμ α τικ ώ ν  
καί ηθικώ ν αληθειώ ν τής άμω μήτου ήμω ν θρη
σκείας ού μόνον το ν  αμαθή λα όν  Α λλα  κα ι τη ν  
μ ερ ίδ α  τώ ν λο γιώ ν , τώ ν όποιων π ο λ λο ί δυ σ τυ 
χώ ς ά μ ψ ώ ά λλο υσ ι π ερ ί αυτώ ν, δ ιό τι δεν  ε τυ χ ο ν  
'εν χαΐρώ τώ  δέοντι τή ς  πρεπούσης θρησκευτικής  
διδα σκαλίας.

Κ α ιρός καί ό τύπος καί ιδίω ς τά  Π ερ ιοδ ικά  
σ υ γγρ ά μ μ α τα , ίίτινα  ε ίνα ι, ώς προείρηται, π ρ ο -  
ω ρισαένα προς γ εν ικ ή ν  δ ιδα σκ α λ ία ν  πασης τα -  
ξεως ανθρώπω ν νά  λάβω σιν ά λ λ ο ν  χα ρ α κτή ρα , 
το ν τέσ τι νά  μ ή  χ ρ η σ ψ εύ ω σ ι μό νο ν  προς α ν α -  
π - ν ξ ιν  τον π νεύμα τος καί πρός α π λ ή ν  τ ιρ ν ιν  
ά λ λ ά  καί πρός δ ιά π λα σ ιν  τής καρδίας.

Έ κ  τούτω ν τώ ν σκέψεων, όρμώ μενοι π ρο -  
α ν η γγ ε ίλ α μ εν  πρότινος καιρόν τη ν  εκδοσιν Π ε 
ριοδικού το ιοΰτον ιδίω ς σκοπόν εχο ντο ς , δη λο 
νότι ηθικόν, καί δ ιά  τούτο κατά τά  ϊχ νη  τον ά λ λο 
τε τοιούτον καί ύπό τή ν  α υτήν  έπω> υ>ιία> και



i v  zfi αυτή πό.Ιει Ιχδ ιδομένου , δπερ μ ό ν ο ν  ίσως 
εχ τώ ν μ έ χ ρ ι  τουδε i /.δοθεντω ν ανεζζ.Ιήρωοεν t<j? 
ικανόν χρ ό ν ο ν  τή ν  ονσιω δεστάτην τα ν τη ν  εΛ Λει- 
y ir  τοΰ  ανθρωπισμού. Α  ιό χα ϊ σήμερον συν θ εώ  
ά ρ χ ετα ι χα ϊ α νο ίγε ι ευθύς έ ζ  άΒ γής τάς στήΛας 
αύτον εις  π ιι> za J  όγι ον, οστις ηθε.Ιε προσφέρει 
αρθρον tiovror σκοπόν εχον.

Π ηγάςθέΛ ομεν εχει ον μόνον (3iC.Ua τών ν έ 
ων ευρωπαϊκών γ.Ιωνσών, oiav τής Γερμανικής, 
Ά γ γ Μ χ ή ς , T aU ixrjc  ΧΛ1 Ίτα .Ιιχής, ά .Ιίά  χαί 
τών αρχαίω ν , τής Έ .ΙΙη ν ιχ ή ς  δη .Ι  χαϊ της Λ α 
τινικής- προς δε τούτοις δένθέΑομεν απορρίπτει 
χαι ό,τι κα.ΐον χαι συντε.Ιεστιχόν προς τον σκο
πόν ήμών ενρωμεν και εν τβΐς βιβ.Ιίοις τής ση
μερινής 'ημών γ.Ιώσσης, διότι τά π.Ιεϊστα τούτων 
εϊτε  διά τό μή εϋωνον αυτών, είτε διά την σπά- 
? ιι J ειτε καί δια την α~ειριαν τών π.Ιειοτέρων 
περί ττ,ν έχΑογήν τών έν αύτοϊς^ώφε.Ημων, άπο- 
Caivovei δυσπρόσιτα καί άνωφεΛή τοΐς πολίο ΐς. 

Ε πειδή δε πο.ΙΛοϊ τών Αναγνωστών χαι πρό 
πάντω ν νεοι χαι νεάνιδες συνήθισαντες εις την  
γ.Ιυχεΐαν μ εν  ά.ΙΑά, δηΛητηριοΰχον τροφήν τών 
μυθιστορημάτων, δεν Λέγομεν πάντω ν, a .U d τών 
πΑείστων, ατινα άσχόπως γράφονται η μάΛΛον 
άσχόπως άναγινώσχονται νπο τών στερούμενων 
χρίσε ως νέων αναγνωστών μ ε ανορεξίαν Ισως, θέ- 
Αονσι χ χ τ  άρχάς γευθή ταύτης τής τροφής, ώς 
μ η  εύρίσκοντες τά φίΑα αυτών αναγνώσματα, διά 
τοϋτο προτάσσομεν ίν  περί Α ναγνώ σεω ς αρθρον 
τον σοφού 'Αμερικανού Χ ά ο υς , έ ξ  ού θέΑονσιν 
όδηγηθή οί άναγνώσται επί τίνα  αναγνώσματα  
πρέπει να τρεπωνται καί άπο τίνω ν ν ’ άποτρέ- 
πω νται, ώστε ίΑ πίζομεν δτι προϊόντος τον χρό
νου θέΑουσι Ααμδανει εναρέστως ταυ την την  
άπ.Ιήν μ εν  καί ανευ αρτυμάτων τροφήν ά.Ι.Ιΐι 
ύγιεινήν χαί ρωστικήν.

Π Ε ΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ.

Ό  Ακαλλιέργητος νοΰς δμοιάζει με τήν χέρ-
σον καί ημελημένην γην, ήτις δέν δόναται νά
προαγη άλλο είμή Ακάνθας καί τριβόλους καί
χόρτα άγρια καί έπιβλαβή, ένω Απεναντίας τον
κάλλιες ημέν ον νουν δυνάμεθα εύςοχώτατα νά
παραοάλωμεν μέ τόν ώραΐον έκεΐνον καί καλ-
λως καλλιεργημένον κήπον, έν τω δποίω παν
οενορον καλόν Αναπτύσσεται καί αύςάνει προ-
αγον έτησίως τούς ώραίους αύτοΰ καρπούς έν 
αφθονία. 1

Λ οι-ον εις^ μέν τον Απαίδευτον άνθρωπον 
,α τά^περι αυτόν εΤνε σύγχυσις καί κυκεών καί 

οσον ουτος προσπαθεί νά είσδύση είς τήν γνώ- 
σιν των περικυκλούντων αυτόν, τόσοΰτο μάλλον 
εμπλεκεται εις τον λαβύρινθον τών ανθρωπίνων 
σχεσεων καί πραγμάτων είς δέ τόν πέπαιδευ- 
μένον, οηλαοη την Αληθή καί κοινήν παιδείαν

περιβεβλημένον, Αποβαίνει τό εναντίον Αποτέ
λεσμα, διότι εις τοΰτον πάσα σχέσις φαίνεται 
ευκρινής, καθαρά? διϋλισμένη καί λεία. Εξάγε
ται άρα εντεΰθεν, δτι ή παιδεία, περί ής κατω
τέρω θέλει γείνει λόγος έν έκτασει, είναι δ λόν- 
νος του πνευματοΓ δ δίασαφίίων καί έ-ηγών 
τα  παντα.

Μδγαλη τ«ρ οντι δόςα είς τδν άνθρωπον, δ'τι 
, ~ r̂ r>Tri; επλασεν αύτδν δυνατόν νά ποοκόπτη 

απείρως εις τήν μαθησιν, είς τήν Αρετήν καί 
ει; την ευοαιμονίαν. Μεταςύ τών πολλών καί 
ποικίλων μέσων διών επιτυγχάνεται δ σκοπός 
ουτος, εις τα βιβλία δυναταί τις νά ε5ρη πηγήν 
ανεςαν ιλητον. Ί ά  βιβλία είσίν Αναμφιβόλως οί 
τ:ρω.οι ημων οιοάσκαλοι, καί συντελοϋσι πε
ρισσότερον ίσως παντός άλλου μέσου είς τ*ν 
μ ίΡ? » « ν  T jC λογο,^ς xai ^  ^  So>j .
μεω, έπειοή άμωςταΰτα είναι πολλών καί διά
φορων ειοων τινά μέν καλά, τινά δέ Αδιάφο
ρα και άλλα δλέθρια, Ανάγκη πάσα νά έκλέγη 
τις αυτα καλώς καί νά τά Αναγινώσκη μετά 
της απαιτουμένης προσοχής. Ή  εκλογή τών 
βιολιών καθίσταται ιδίως Αναγκαία είς τήν νε- 
ο ,αιαν καί είς ίσους at καθημερινοί φροντίδες 
περι τ^ς ζωης οεν έπιτοέπουσιν, είμή δλίγον 
καιρόν αναγνώσεως. Διά ταΰτα έκρινα εύλο
γον νά προσπαθήσω νά είσάςω εύχάρ-στόν τινα 
ένασχολησιν κατ έςοχήν είς τούς νέους, διευ- 
θυνων^τήν προσοχήν αυτών είς τόν γενικόν σκο
πόν της αναγνώσεως. Είς τήν συζήτησιν τής 
Οποθεσεως ταυτης πρώτον θέλω κάμει σ π ,ε ί- 
ωσεις τινας,ινα ευκολύνω τούς φιλαναγνώ-α.- 
ει* τήν έκλογην, έπειτα θέλω υποβάλει συνοπ
τικού, τινας κανόνας περί τοΰ ώφελιμωτέρου 
του αναγινωσκειν τρόπου, καί τελευταΓον θέλω 
αναφέρει παρατηρήσεις τινας πρός Απόδείςιν τοΰ 
πόσον αναγκαία καί άφευκτος ή χρήσίς Χών μέ
σων τούτων πρό,- ηθικήν καί λογική!, μόρφωσιν.

(Ε< των του λ ^ κ α ν ο ΰ  Χάου;. ( ακολουδίί. )

Π Ε Ρ Ι ΨΥΧΗΣ.

, A: \ ehat ^ Τ '- Ά  νά ζητησωμεν μακράν τήν 
αποοείςιν της πρώτης ταύττ-ς Αληθείας, διότι 
η πρώτη βάσις τής Αποδείςεώς της ένυπάο- 
χει εις αυτήν τήν Ικφρασίν της.

Τωόντι, δυνατόν είπεΓν δτι δια τοϋτο καί 
μονόν, ?τι εχομεν τήν ιδέαν της ψυχής, ή ίδέα 
αυτής «ναι έ; Ανάγκης Αληθής.

r °  §χομεν_τήν ίδέαν, τό δποιον νά μή 
υποθετη εν εαυτ(ρ άμεσον ή εμμεσον Αρχήν 
υπαρςεως. Δυνάμεθα μέννά μορφώσωμεν ιδέας 
φευοείς, Αλλ ούδεμία ψευδής ίδέα υπάρχει μή

έ'/ουσα στοιχεία Αλήθειας* τό δέ ψεΰδος δέν 
υπάρχει είμή είς τον συνδυασμόν τών ςοιχείοιν 
τούτων. II. χ . τίποτε δεν είναι τόσον φαντα
σιώδες ίσον τό μυθικόν ζώον τό όνομαζόμενον 
τ ρ α γ έ λ α φ ο ς ,  Αλλ’ ούδέν Αληθέστερον τών 
στοΐ'/είων, έ; ών σύγκειται έκ συνθήκης· δηλαδή 
τράγος καί Γλαφος. Έ ά ν  δεν εϊχομεν ήδη τήν 
Αληθή ίδέαν τών δύο τούτων ζώων, δέν ήδυ- 
νάμεθα νά Ιχωμεν τήν ψευδή τοΰ ές αυτών 
συνθέτου' ή, έάν τά δύο ταΰτα ζώα δέν υπήρ- 
y ον έν τη φύσει, καί ούχ ήττον εΧ/ ομεν τήν ι
δέαν τοΰ συνθέτου, Ιπρεπεν εξ Ανάγκης τοΰτο 
νά υπάρ'/η Αφ’ έαυτοΰ, διότι ούδέν δυνάμεθα 
νά ποιήσωμεν ή νά παραστήσωμεν διά τοΰ μή 
οντος.

Τί λοιπόν ήθελε δυνηθή νά μας δώση τήν 
ίδέαν τής ψυχής, ή πώ ς ήθελεν είσέλθει ή 
ίδέα αΰτη είς τόν κόσμον, έάν δέν εί^ε τήν 
πραγματικότητά τη ς; διά νά η vat Απλή υπό- 
θεσις, επρεπε νά μορφόνηται έ- ών ήδη εΤ- 
χομεν άλλων ίδεών. Ά λλ’ Αφ’ ου είμεθα δ'λο'. 
βυθισμένοι είς υλικόν τι στοι^είον, αί δέ πέντε 
αισθήσεις δέν μάς φερουσι πανταχόθεν έκ τών 
περι ήμας είμή υλικάς ίδέας, πώ ς ήδυναμεθα 
ν’ Αποκτήσωμεν ίδέαν ουσίας όύδέν έχούσης υλι
κόν: μήπως ή υλη έχει έν έαυτή ίδέαν τόσον 
καθαράν καί απλήν καί άυλον, οΐα είναι ή τοΰ 
πνεύματος ; πώ ς δύναται ή υλη νά ήκαι ή Αρ
χ ή  τοΰ οφνουμένου αυτήν καί Αποκλείοντος έκ 
τοΰ ίδίου οντος; πώ ς είναι τό νοοΰν έν τω Αν- 
θρώπω, δηλαδή τό καταπεΐθον τόν άνθρωπον, 
ί'τι δέν είναι υλη ; μετα;ύ τής ίδέας τής ύλης 
καί τής τοΰ πνεύματος υπάρχει άβυσσος Ανυ
πέρβατος καί είς αύτήν τήν πλέον δημιουργι
κήν φαντασίαν, διότι Αμοιβαίως Αποκλείονται. 
Δυνάμεθα νά έπινοήσωμεν τρόπους, Αλλ’ οχι 
ποτέ ουσίαν. Ηδυναμεθα λ. χ ., νά μορφώσω
μεν ιδέαν τρίτης τίνος ουσίας, μή οΰσης οΰτε 
υλικής ουτε πνευματικής; οχι βεοαίως, διότι 
δεν ήςεύρομεν πόθεν νά λάβωμεν αυτής τά 
στοΐ/εία. Απαραλλάκτως είς τήν αυτήν θέσιν 
ήθελεν ευρεθή δ μή εγ(υν έν Αρχη είμή τήν ίδέαν 
τής υλης, ινα μορφώση τήν ίδέαν τοΰ πνεύμα 
τος. Έ άν  λοιπόν Ιχωμεν τήν ίδέαν τοΰ πνεύμα
τος, τοΰτο ές Ανάγκης είναι, _ διότι ή ίδέα αυτη 
είναι ίδέα Αρχική.

Γ0  συλλογισμός οΰτος ήθελεν είσθαι Ακατα
μάχητος, καί αν ή ίδέα αυτη τής ψ υ χ ή ς ,  δέν 
εύρίσκετο είμή είς μίαν μόνην κεφαλήν φιλοσό
φου, διότι τό Αδύνατον ήθελεν υπάρχει πάντο
τε τό αυτό· Αλλά πόσον στερεώτερος γίνεται, 
ίτα ν  παρατηρήσωμεν, δ’τι πάντες οί άνθρωποι, 
έν παντί τόπιρ καί χρόνω καί καθ ολους τούς 
βαθμούς τοΰ πολιτισμοΰ, φέρουσιν έν έαυτοίς

τήν αυτήν ίδέαν, και τόσω διακεκριμένην καί 
θετικήν, ώστε κυκλοφορεί καθολικώς είς o'/.ας 
τάς γλώσσας καί είς δ ίας τάς πράςεις τοΰ Αν
θρωπίνου γένους, πανταχοΰ καί πάντοτε λέγον- 
τος, ή ψυχή μου, τό πνεΰμά μου, ώς λέγει, ή 
χείρ μου καί δ ποΰς μου.

Διότι πραγματικώς ολιον τών βεβαιοτήτων, 
£σας έχομεν, αυτη είνεή ίσχυροτέρα. Ή  ψυχή, 
δι’ ής αίσθανόμεθα πάσας τάς τών άλλων έν- 
Τυπώσεις, συναισθάνεται αυτή έαυτήν, διακρί- 
νεται αυτών, συλλογίζεται περί αυτών, τάς 
προσεγγίζει, τάς Απομακρύνει, τάς σταθμίζει, 
τάς κρίνει, τάς κυριεύει καί τάς πολεμεΓ, προ
ϋπάρχει αυτών καί έπιζή είς αύτάς. Τό αυτό 
έσωτερικόν αίσθημα, δι’ ου βεβαιοΰμεν τάς προ
τάσεις, έ γ ώ  ε ί μ α ι ,  π ε ρ ί  έ μ έ δ π ά ρ χ ο υ -  
σ ι ν Αν τ ι κ εί  με  ν α, τ  ά δ π  ο ΐ  α β λ έ π  ω,  Α
κ ο ύ ω ,  έ γ γ ί ζ ω ,  μας βεοαιοΓ ταυτοχρόνως 
δ'τι τό έγ  ώ τοΰτο εΤναι ολως δι’ δ’λου άλλης φύ- 
σεως, δ’τι έν ω έκείνα δέν έκδηλοΰνται είμή διά 
σχέσεων έκτάσεως, σχήματος, χρώματος, βά
ρους, διαιρετότητος, ούδεμία των ιδιοτήτων τού
των αρμόζει είς τήν ψυχήν, καί δ'τι ές έναντίας 
τό αίσθημα, ή νόησις, ή έπιθυμία, ή θέλησις, 
τό άπλοΰν τοΰ οντος, τά δποΐα είναι τά ουσι
ώδη αυτής προσόντα, δέν Ανήκουσι δι’ ό'λου είς 
τά σώματα, καί δ'τι αυτη είναι Α σ ώ μ α τ ο ς ,  
καθώς έκείνα είναι ά ψ υ γ α .  'Ώστετό εσωτε
ρικόν αίσθημα, τό δποίον εχει έαυτής ή ψυχή 
καί τής Από τών σωμάτων δι^κρισεως, Τσταται 
έπί τής αυτής βάσεως, έφ’ής καί τό αίσθημα 
τοΰ δντος καί παντός οντος, καί τήν Αλήθειαν 
ταύτην δέν δυνάμεθα ν’ Αρνηθώμεν, χωρίς ν’ 
Αρνηθώμεν τά πάντα.

Τολμώ μάλιστα νά εΐπω, δ’τι, καί αν τά πάν
τα ήρνούμεθα ή τουλάχιστον ήμφισοητοΰμεν, 
ή Αλήθεια αυτη ήθελεν είσέτι διαμένει Ανωτέ- 
ρα πάσης, καί τής έλαχίστης Αμφιβολίας, έπ ι- 
φερομένη, ώς τό πνεΰμα έπί τοΰ χάους, ινα 
οιακοσμήση αυτό έκ νέου. Διότι παν τό περί 
ημάς φαινόμενον ώς ύπαρχον, δΊος δ ένώπιον 
ήμών ταραττόμενος αισθητός οΰτος κόσμος, 
ήδύνατο νάμή ήναιείμή δνειρον καί έντύπωσις 
δ'λως φανταστική. Όσω τολμηρά '/α ί ιδανική 
καί αν ήναι ή υπόθεσις αδτη, τουλάχιστον ούδέν 
εχει παράλογον (1). ’Επειδή πιστεύομεν δ’τι 
βλέπωμεν Αντικείμενα καί γεγονότα πραγματικά 
δνειρευόμενοι, ή φαινομένη πραγματικό της αυ
τής τής έγρηγόρσεως ήδύνατο νά μή ήναι άλ
λο ειμή πιθανώτερος ονειρος, καί ο3τως δ'λη ή 
ζωή μας δέν ήθελεν είσθαι είμή διηνεκές δναρ, 
έν ω άλλα ονέίρατα διέρχονται, φαινόμενα μό-

( ι )  ‘Ι’πέίΙετα» αυτήν δ ίερος Αϋγονςΐνϊς καί δ Καρ- 
ιίσιθ(.



νον πλέον φανταστικά τών της έγρηγόρσεως 
ώστε νά μή ύπάρχη λαβή Τνα άναχαιτίσωμεν, 
τον £οΰν της περί τούτου αμφιβολίας. ’Αλλά το 
σημείον, εις 5 οέν δύναται ποτέ νά φθάση ή 
ύπόθεσις χωρίς νά πέση εις τά ά'τοπον, είναι 
ο τι το αμφιβάλλον έ γ ώ είναι καί αυτά Αμφί
βολον, και ότι ή ζωή, ώς λέγει ό Πίνδαρος, δεν 
είναι είμή σ κ ι ά ς  ο ν α ρ· διότι εάν έ γ ώ άμφι- 
οάλλω, ε γ ω  ε ί μ α ι ,  άφ ου δεν δύναμαι ν' αμ
φιβάλλω χωρίς να ύ π  ά ρ χ  ω. ’Αλλά το ά μ φ ι- 
β ά λ λ ε ι  ν εινε ν ό η σ ι ς, καί ή νοοΰσα αρχή, 
ή ψυχή, είναι λοιπόν ή μόνη ακαταμάχητος 
πραγματικότης, ενθα συγκεντρόνονΐαι πάσαι αί 
βεοαιότητες, ή μόνη μαρτυροΰσα περί έμαυτοΰ 
και μετ εμέ περί παντός άλλου, παρ’ ής καί 
αύτη ή υλη υποχρεοΰται νά ζητήση μαρτυρίαν 
ύπάρξεως.

Πόσον δέ άφ ετέρου είναι ζωηροί οι χαρακτή
ρες, οι ών έκόηλοΰται ή δπϊροχή τής ψυχής 
μου, καί εξαφανίζεται πάσα δμοίωσις αύτής πρός 
την ΰλην. Η  υλη εΓναι αδρανής, καί παθητικώς 
υπακουει εις τήν εις αυτήν διδομένην κίνησιν* 
και εγώ αίσθανομαι εν εμαυτω αρχήν αυθόρμη
τον, συγκεντρωμενην εις τήν πλέον αδιαίρετον 
ενότητα, έπιτάττουσαν εις #λα τά όργανά μου 
και οι αύτών εις τήν φυσιν, καί ικανοποιούσαν 
οι’ αύτ ών τήν έλευθέραν θέλησίν μου. Ή  υλη 
δεν εχει συνείδησιν έαυτηςκαί ολου τοΰ κόσμου, 
τον όποιον πληροί· μόνος εγώ νοώ, σκέπτομαι, 
συγκεντρόνομαι εν έμαυτω, επανάγω εις έμαυ- 
τόν τάς έςωτερικάς εντυπώσεις, καί τρέφομαι 
ύπ αύτών, ή τάς αποκρούω καί τάς ούδετερό- 
νω οι εσωτερικής δυνάμεως,κυρίευούσης αύτά 
και αρκουσης εις εαυτόν. Εάν εύρεθώ εις έρη
μον έξοχήν περικυκλούμενος υπο υλικών αντι
κειμένων, χαριέντων, εύαρέστων, εύκινήτων, 
υπο οενορων, ύδάτων, ζώων, ούχ ήτον αισθά
νομαι δτι είμαι μ ό ν ο ς ,  καί βτι περί εμέ ούδέν 
υπάρχει τής αυτής φύσεώς μου- καί έγώ, τό
σον ασθενής κατά τά όργανά μου, τόσον ισχνός 
ενώπιον τής κολοσσαίας ταυτης φύσεως, συν- 
αίσθανομαι ομως δτι είμαι ανώτερος αύτής· 
είμαι κάλαμος ν ο ώ ν, ώς λέγει δ ΓΙασχάλης· 
έγώ μεν γνωρίζω τήν αδυναμίαν μου, ή δέ φυ- 
σις άγνοεΓ τήν δύναμίν της, καί διά τοΰτο 
είμαι αύτής τής δυνάμεως ανώτερος.

Αλλα τοΰτο οέν αρκεί. 'Ο  υλικός ουτος κόσ
μος δεν είναι δ μόνος, ούτινος εχω γνώσιν' 
φέρω εν έμοί άλλον νοερόν κόσμον, ενί)α ή 
διάνοια περιφέρεται, περικλείεται καί άνυψοϋται, 
ώς το σώμα περιφέρεται καί περικλείεται είς 
τήν φυσιν. Έ ν  αύτω οίκοΰσι τό αληθές, τό κα
λόν φώς μή 3ν τό τοΰ ήλίου, αλλά νοητόν 
φώς3 τον φωτίζει, ή ά λ ή θ ε ι α, ή αλήθεια

άνευ τύπων, ιδανική, καθαρά, απλή, άίδιος, α
ναλλοίωτος, είναι τό άντικείμενον τών ζητήσεων 
καί εργασιών καί ιδεών μου. Ή  αλήθεια αυτη 
με αφαιρεί, με απορροφά, καί βυθίζομαι είς 
αυι,ην μακραν, πολύ μακράν τοΰ σωματικού 
μέρους τοΰ οντος μου· οέν ακούω δέν βλέ
πω , δεν αισθάνομαι υλικώς, καί όμως αύτη 
ctvai ή στιγμή, καθ ην απολαύω ζωηρότερον τής 
υπάρςεώς μου, αισθάνομαι αύτήν περισσότερον 
*α· 5~αν έςερχωμαι τοΰ νοεροΰ τούτου κόσμου, 
ινα επιστρέψω εις τον υλικόν, μοί φαίνεται 
δ « ε  (κα ιαλΐίί,ω εμαυτόν και εμοαίνω εις ειρκτήν. 

 ̂ ’Αλλά καί τοΰτο δέν αρκεί. Ό ή θ ικ ό ς  κόσμος 
είναι Ιτερον βασίλειόν μου, ενθα υπάρχει δ 
θρόνο* της συνειοησεως* εκεί εισέρχομαι ώς 
είς άγιαςηριον, καί σχετίζομαι μέ άΐδιον δικαι
οσύνην και αττείρον τελειότητα, αγνώστους είς 
τον κόσμον τοΰτον· εκεί ιδιαιτέρως αισθάνομαι 
■ ψ  αςιοπρέπειαν τής φυσεώς μου" συναισθά
νομαι αύτεςουσιος, ελεύθερος, υπεύθυνος, ώ*3, 
έν ω παν τό υλικόν ύπόκειται είς νόμους, έγώ 
μόνος εΤμαι αύτόνομος, αποδεχόμενος ή άθε- 
τών τον εις εμε οοθεντα νόμον* εκεί /αίρω  καί 
πάσχω χαράν ή πάί)ος, ά'ιινα ούτε νά μοίδώ - 
ση, ούτε νά μοΰ άφαιρέση δύναται δ όργανι- 
σμος, ατινα αποκλειστικώς πηγάζουσιν έκ τής 
χρώσεως τής ελευθερίας μου. Εκεί στερούμε
νος παν 8ζι δύναται νά εύχαριστήση τό σώμα, 
και εν αύτη τη καταςροφη τοΰ σώματός μου 
δύναμαι νά εύδαιμονώ, ή καί έν μέσω τής α
φθονίας τών αισθητών άγαθών νάκακοδαιμονώ, 
καί τοι ύπο τής ύ'λης μηδαμώς ταραττόμενος.

Η αίσθητικότης, ή διάνοια, ή συνείδησις, 
ιδού λοιπόν τρία κύρια προσόντα τοΰ ό'ντος μου, 
τα δποία δεν άνήκουσι διόλου εις τήν υλην, 
δι’ ών αντιλαμβάνομαι τής έν έμοί άΰλου ούσί- 
ας, ήτις εΤναι τό έ γ ώ .

Καί πολλαί άλλαι ύπάρχουσι σοφώτεραε 
αποδείξεις τοΰ πνευματισμού* αλλά νομίζω δ'τι 
πρέπει νά περιορισθώ είς τάς προηγουμένας, 
καθό άρκούσας είς πάντα άνθρωπον εμβριθή 
καί μόνην διώκοντα τήν άλήθειαν.

(Φ ιλοαοφ . Μ ελίται ΰπο Βραΐλα. )

Υ πέροχη τής ηθικής, ητις είναι ή μόνη άξια τοΰ 
σοφοϋ σπονδή, η διαφορά τής φιλοσοφικής 

xal τής θρησκευτικής φιλοσοφίας.
(  Έ κ  το ΐ Γαλλικού. )

Ή  ήθική εΓναι το ούσιώδες μέρος τής φιλο
σοφία ς, ή μόνη μάλιστα, ήτις εΓναι άξια τοΰ 
ώραίου τούτου δνόματος φιλοσοφία* επειδή σο
φός δέν εΓναι δ ζητών νά είσδύση είς τά μυ-

στήρια τής φύσεως, ν’ άνεύρη τ άποτελεσμα- 
τα  έκ τών αιτίων, καί νά ύποβάλη είς τους υπο
λογισμούς του τήν τάξιν καί τήν πορείαν τοΰ 
7όσμου· δ σοφός Σωκράτης έκήρυττεν δτι ου- 
δέν τούτων έγίνωσκεν, επειδή περιώρ-ζε τήν 
σπουδήν του είς β,τι αυτός ό χρησμός διέτατ- 
τε , είς τόν άνθρωπον νά γινώσκηπρο πάντων:
‘•Γνώθι σαυ-όν.,, w , _

Έ ν  ταύτη τή αύτοσπουδία, ούτως ειπειν,
έν ταύτη τή άνθρώπογνωσια. παρημ-λ ̂ με ̂  
μέχρι Σωκράτους, καί από τούτου^ καλλιεργη- 
θείση μετά πλείστης έπιμελείας, έγκλείεται η 
ηθική- άλλ’ αύτη ή γνώσις, ώς πολλάς άλλας, 
υπήρξε ματαία καί ανωφελής, έν βσω ένη- 
σχολή&η είς κενάς παρατηρήσεις* έπιστημη 
τις δύναται νά ηναι περίεργος χωρίς τοΰ να 
ήναι ωφέλιμος* εχει δέ ώφέλειαν πραγματικήν 
μόνον οταν έκ τής θεωρίας αύτής πηγά,ου- 
σι τά μέσα καί οί κανόνες τέχνης τινός, οια 
τής δποίας αυτη φ ω τ ισ τ ή ν  πρακτικήν* έκ της 
-/ρήσεως λοιπόν έξαρτάται τό πολύτιμον αύτής* 
ούτως ή άτρονομία είναι ωφέλιμος είς τήν 
γεωργίαν καί είς τήν ναυτιλίαν* ή γεωμετρία 
είς τάς μηχανικάς τέχνας, ή χημείά είς τ (ν 
ιατρικήν ν.αί είς τήν αναλυτικήν τών μετάλ
λων. κ.τ.λ.π. Η ήθική λοιπόν είναι έπιστημη 
ωφέλιμος δταν άνάγηται είς τέχνην^ αυτη η 
τέ·/νη! ή ιΐς  εΓναι ή τοΰ εύ ζην καθ εαυτόν 
καί μετά τών δμοίων εαυτοί, καί η τοΰ να 
ηναί τις καλός Τνα ηναι ευτυχής, αυτη \  - / "  
νη περιοριζομένη είς μόνα τά συμφέροντα τοΰ 
βίου, αποτελεί τήν φιλοσοφικήν ήθικήν οί επι
κούρειοι ούοέν άλλο περί αύτής έγίνωσκον*^ οί 
νεώτεροι ύλισταί τήν πέριορίζουσιν είς τό αύ tO 
οριον* άλλ’ αυτη ού μόνον ςενή καί άνωφελής 
είς το άντικείμενόν της εΓναι, αλλά καί άοεοαι- 
ος καί ποικίλη είς τάς άρχάς της*  ̂έπειδή ε- 
ςαρτώντες τό καθήκον τοΰ Ία ηναί τις καλός 
έκ της έπι&υμίας τοΰ νά ηναι εύτυχής κατά 
τό βραχύ διάστημα τοΰ βίου, καθιστώσι τοΰτον 
τον κανόνα εύμετάολητον καί εύστροφον προς 
διαιρέσεις, κλίσεις, πάθη τών ιδιοτροπιών καί 
φαντασίας τά δποία μεταοάλλουσι καί μεταθέ- 
τουσι τό άντικείμενον τής εύτυχίας* δ άνθρω
πος. οτις νομίζει έαυ-όν υπόχρεων τοΰ  ̂νά 
ήναι καλός μόνον, Τνα ηναι εύτυχής έν τούτω 
τώ  κόσμο», κατά τάς διαθέσεις του καί τάς ίδι- 
οτοοπίας' του θέλει μεταοά/ίει μέσα έάν νομί- 
ζη, οτι φϋάνει άσφαλέστερον είς ,τόν σκοπόν 
του δι άλλης τινός δδοΰ, καί θέλει εΓναι. κακός 
καί πονηρός έκ συστήματος, έάν νομίζη τήν 
κακίαν ή τό έγκλημα καταλληλότερον εις τήν 
εύτυχίαν του* τοΰτο καθιστά κινόυνωόεστάτην 
τήν φιλοσοφικήν ήθικήν.

Ή  θρησκευτική ήθική εχει πολύ πλειότερον 
υψος, εκτασιν κ»ί γονιμότητα* δρίζουσιν αυτήν 
« έπΐ'τήμην τοΰ ζην διά τήν αιωνιότητα. » 
Λοιπόν τό ζην διά τήν αιωνιότητα εΤναι σχε
δόν ζην δι’ εαυτόν* είναι τό αύτό μέ τήν τέχ
νην τοΰ νά ηναί τις καλός Τνα ηναι εύτυχής* 
άλλ’ αύτη ή άγαθότης δέν είναι άγαθότης του 
συμφέροντος, ούτε αγαθότης τής -φαντασίας· 
ή θεία βούλησις καθιστά τόν μοναδικόν κανό
να τών ανθρωπίνων βουλήσεων, καί τα μικρά 
συμφέροντα τοΰ παρόντος εξαφανίζονται ένώ- 
πιον τοΰ αμεταβλήτου συμφέροντος τοΰ με
γάλου μέλλοντος.

Ούτως έν τή θρησκευτική ήθική, ή άρχη 
τό τέλος, τό μέσον, τό παν εΓναι άκίνητον, τό 
παν εΓναι ςαθερόν* το δ'ριον αύτής είναι ωρισ- 
μένον, ή δδός αύτής εΓναι κεχβραγμένη, πρό
κειται είς τον άνθρωπον μονον τό γινωσκειν 
καλώς ύπό ποίας συνθήκας, ή εύτυχία εΓναι 
είς αύτόν υπεσχημένη, καί ποία εΓναι αύτή ή 
άγαθότης, τής όποίας θέλει υπάρχει άντ«μοι- 
βή. Γνωστόν, οτι είς τήν ήθικήν αποδιόουσιν 
άντικείμενον ύψηλότερον, τό νά συμμορφωνη δ 
άνθρωπος τήν υπαρςίν του πρός τήν θέλησιν τοΰ 
θεοΰ έν τή  μοναδική καί καθαρα προσπαθεία 
τοΰ ν’ άρέση αύτω διά τής είς αύτόν υπακούς, 
καί τοΰ νά ε^η πρός αυτόν αντι τής ζωή? 
πάντων τών άγαθών, ά'περ ελαβε παρ αύτοΰ, 
καθήκον αιωνίου εύγνωμοσύνης καί άγάπης, 
ούδέν τούτου έπαινετώτερον, άναμφιβόλως* καί 
ή ήθική τών στοϊκών άντεποιείτο επίσης τής 
καί>αρότητος ταύτης τής άσκητίκής ήθΐκής, μή 
άφίνουσα είς τήν άνθρώπίνην καρδίαν ώς προς 
τήν άοετήν άλλο συμφέρον παρά τήν άρετήν 
αύτήν* άλλ’ έπειδή κινδυνεύουσι νά έκμηδενί- 
σωσιν β,τι θέλουσι πολύ νά λεπτύνωσι, νομίζω 
ταύτην τήν απόλυτον αφιλοκέρδειαν πολύ άνυ- 
ψωμένην ώς πρός τήν πρακτικήν ήθικήν ο,.^ι- 
δή δ Θεός Ιδωκεν είς τόν άνθωπον την φρον
τίδα τής σωτηρίας του, θέλει λοιπόν ινα  ̂  ̂
σωτηρία έαυτοϋ ένδιαφέρη είς αύτόν επειοη 
Ιδωκεν αύτο» τήν έλπίδα, καί τόν κατέστησε 
διά τούτου ένάρετον, θέλειΤνααυτη τόν εμφυ- 
χόνη, καί Τνα αί υποσχέσεις του μετριάζωσιν 
ό',τι* έπίπονον καί αύςηρόν δύναται νά ύπάοχη 
έν τοΤ νόμω αύτοΰ.

« Είναι αναμφίβολον, λέγει δ' Πασχάλ, οτι 
ή ψυχή εΓναι ή θνητή ή άθάνατος* τοΰτο πρέ
πει νά προ-ενή διαφοράν δλόκληρον εν τή 
ήθική* καί ομως οί φιλόσοφοι έπραγματεύθησαν 
περί τής ηθικής ανεξαρτήτως τούτου* δποία 
τυφλότης! δ Πασχαλ λοιπόν αυτός καμν^ι ~-pj 
τής ήθικής υπολογισμόν τινα συμφέροντος, τοΰ



G Τ\ΕΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

δποίου τό δίλημμα είναι διά τβν άνθρωπον ή 
έξόντωσις ή αίωνία τις δπαρςις.

’Εδώ καταπαύιο τον λόγον μου, χαι δρίζω 
τήν ηθικήν «επιστήμην τοΰ βίου διάτήν αιωνι
ότητα ».

Αυτη ή επιστήμη πρακτικοποιουμένη θέλει 
είναι ή τέχνη τοΰ νά έξασφαλίζη τις έαυτω τήν 
καθαράν καί πλήρη ευτυχίαν, ήτις εκτείνει 
τόν άνθρωπον πέραν τοΰ βίου, μή παραιτού
μενος όμως τής φροντίδος τοΰ προμηθεύεσθαι 
έν τω βίω τά άμυορά φώτα ταυτης τής ευ
δαιμονίας, τά όποια έν ταύτη τή βραβεία δια
βάσει είναι ώς ώ /ρα ί τινες άςραπαί δια- 
φεύγουσαι έκ τοΰ κόλπου τών νεφών.

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΑΕΤΣ.

Φοβοΰ τόν Θεόν, σέβου τόν βασιλέα, θεός 
και βασιλεύς ! ιδού αδελφοί μου, τά δύο με- 
γαλείτερα αντικείμενα τοΰ κόσμου. Ο θεός ούδέν 
υπεράνω έαυτοΰ βλέπει έν τω άπείρω τής ύπάρ- 
ξεώς του· δ μονάρχης ούδέν υπεράνω εαυτού 
γινώσκει έν τή ύπερο/ή τής ισχύος του· φαί
νεται δ'τι τά δύο ταΰτα άσύγκρίτα αντικείμενα, 
συμπλησιάζουσι, συγκρατοΰνται, άνταποκρίνον- 
ται τόσον καλώς, ώστε δέν δύναταί τις νά 
σκεφθή περί τοΰ ένός χωρίς νά σκεφθή περί 
τοΰ ετέρου· έπειδή δ θεός είναι δ μονάρχης, 
καί δ μονάρχης είναι Θεός είς τό εΐδός του’ 
“ είπον έστέ θεοί „  δ Θεός είναι δ βασιλεύς 
τοΰ ουρανού, καί δ βασιλεύς είναι τρόπον τινά 
δ Θεός τής γής· καί είναι βέβαιον δτι δ Θεός 
δέν εχει ώραιοτέρας μήτε ζωηροτέρας εικόνας 
παρά τούς βασιλείς, τούς τόσον μεγαλοπρεπείς, 
οιτινες κατέχουσιν έπί τής γής τήν θέσιν του 
μεταξύ τών ανθρώπων ή ίσ^ύς τοΰ Θεοΰ άνα- 
λάμπει δρατώς είς ταύτην τήν ύπερτάτην εξου
σίαν, τήν δποίαν έξασκοΰσιν ούτοι έπί τών λαών 
αυτών ή σοφία του, εις τήν σύνεσιν καί είς 
τά φώτα τής συμβουλής τω ν  ή δικαιοσύνη 
του είς τήν ευθύτητα τών νόμων τω ν  ή έκ- 
δίκησίς του εις τήν φρίκην τών δ'~λων τω ν  
τό μεγαλεΐόν του, είς τήν ϊκτασιν τής κυριαρ
χίας τ ω ν  ή δόξα του, είς τήν μεγαλοπρέπειαν 
τής αυλής των, καί το άπειρόν του, τό όποιον 
περιέχει έξόχως δλας τάς τελειότητας τών 
πλασμάτων, φαίνονται μετά λάμψεως είς τήν 
βασιλικήν αύτοΰ αξίαν, ήτις περιέχει δλας τάς 
εικόνας τοΰ βασιλείου του. Τω οντι δ μονάρ
χ η ς  εΤναι στρατηγός είς τούς στρατούς του, 
δικαστής είς τά δικαστήριά του, άρχων είς 
τάς πόλεις του, διοικητής είς τάς έπαρχίας του, 
κύριος καί πατήρ είς δλας τάς οίκογενείας,

ό'σαι ύπακούουσιν αύτω* είναι τό παν αύτός 
μόνος καί δύναταί τις νά είπη δ’τι οί αξιωμα
τικοί τοΰ βασιλείου του είναι οί οφθαλμοί του, 
τά ώτά του, αί χείρές του καί οί βραχίονές του, 
οιτινες ενεργοΰσι δι’ αύτοΰ καί οϊτινες έμψυ- 
χοΰνται υπό τοΰ πνεύματος αύτοΰ.

Ο τόμος τώ ν μ ο να ρ χώ ν η ό β α ο ι.ίεΰς  
προ ο ρ ισμ ένο ς πρός ευ τυ χ ία ν  τοΰ Jaov.

Η άγαπη πρός τόν λαόν, τό δημόσιον κα
λόν, τό γενικόν συμφέρον τής κοινωνίας είναι 
δ αμετάβλητος καί γενικός νόμος τών μοναρχών 
ούτος δ νόμος είναι προγενέστερος παντός συμ
βολαίου’ είνε τεθεμελιωμένος έπ’ αυτής τής 
φύσεως, είναι ή πηγή καί δ σταθερός κανών 
πάντων τών άλλων νόμων, δ κυβερνών οφείλει 
νά ήναι δ πρώτος καί δ ευπειθέστερος είς 
τοΰτον τόν αρχικόν νόμον ίσχύει ουτος πολύ 
έπί τών λαών, αλλ’ δ νόμος πρέπει νά ίσχύη 
πολύ έπ’ αύτοΰ· δ κοινός πατήρ τής μεγάλης 
οικογένειας δεν ένεπιστεύθη αύτω τά τέκνα 
του είμή ινα καταστήση αύτά εύτυχή· θέλει 
Τνα είς μόνος άνθρωπος υπηρέτη διά τής φρο- 
νήσεώς του είς τήν ευδαιμονίαν τόσων άνθοώ- 
πων, καί ούχί τόσοι άνθρωποι νά υπηρετώσι 
κολακεύοντες τήν ύπερηφανίαν ένός μόνου1 δ 
Θεός δέν κατέστησεν αύτόν βασιλέα δι’ έαυτόν 
είναι βασιλεύς μόνον ινα φροντίζη περί τοΰ 
λαοΰ . . . .  δ τυραννικός δεσποτισμός τών ήγε- 
μόνων είναι προσβολή τών δικαιωμάτων τής 
ανθρώπινης αδελφότητος· είναι κατάργησις τοΰ 
μεγάλου καί σοφοΰ τής φύσεως νόμου τοΰ δποί- 
πρέπει \ά  ηναι οί φύλακες· ή απεριόριστος 
ισχύς είναι παραφροσύνη καταστρέφουσα τήν 
ιοιαν αυτών εςουσιαν. Δύναταί τις, τηρών τήν 
πειθαρχίαν τών τάξεων, νά συμβουλεύση τήν 
ελευθερίαν τοΰ λαοΰ μετά τής δφειλομένης είς 
τούς μονάρχας ύπακοής, καί νά καταστήση τοίις 
άνθρώπους χρηςούς πολίτας συνάμα καί π ι- 
ςούς υπηκόους ύποτεταγμένους ^ωρίς νά ήναι 
δούλοι, καί ελευθέρους χωρίς νά ήναι παρά- 
φρονες. Έ  πρός τήν τάξιν αγάπη είναι ή πη
γή πασών τών πολιτικών αρετών, ωσαύτως 
καί πασών τών θείων αρετών.

Ο άνθρω πος, tj τό au jia  και τό π ν ιϋ /ια .

Τά δντα, τά όποια θέλησις παντοδύναμος 
έξήγαγεν έκ τοΰ μηδενός, σχηματίζουσι δύο 
κόσμους αντιθέτους έν ένί μόνω κόσμω* τον κό
σμον τών σωμάτων καί τον κόσμον τών πνευ
μάτων.

Ν Ε Α  Α Π Ο Θ Η Κ Η

'Ο  είς άγνοείται, δ ετερος γινώσκεται· δ μέν 
ύπόκειται εις νόμους, οιτινες είναι αύτω επι
βεβλημένοι, καί τούς δποίους δέν δύναταί νά 
παραοή* δ δέ έπιβάλλει έαυτω νόμους, καί δι
οικεί εαυτόν διά θελήσεως έλευθέρας.

Ή  γή, τήν δποίαν κατοικοΰμεν, οί αστέρες, 
οιτινες φωτίζουσιν ήμας περιελήφθησαν έν τω 
εύρυχώρο) κόλπω, έκτάσεώς τίνος, τήν δποίαν 
ούδέν δύναταί νά καταμετρήση.

'Ο  προορισμός τών πνευμάτων άπ έναντίας 
έκπληροΰται έκτός πάσης έκτάσεως καί παντός 
διαστήματος.

’Εν τούτοις ούδέν δπάρχει μεμονωμένον τό 
παν συνδέεται διά σχέσεων, τό παν συγκρα- 
τεΐται· δ οφθαλμός τής διανοίας είσδύει είς 
τό βάθος τοΰ διαστήματος, θαυμάζει τά θαύμα
τα  τών δποίων τό θέατρον είναι τοΰτο, τό 
βάθος τοΰ διαστήματος υψοΰται μέ/ρ ις εκεί
νου, ίστις διέταξε νά ύπάρχωσι ταΰτα.

Μ ήπως έστερήθη δ κόσμος παντός μάρ- 
τυρος; τοσαΰτα κάλλη, τοσαύτη μεγαλοπρέπεια 
επρεπε νά ήναι αιωνίως άγνωστοι; Καί αν 
δλα τά πλάσματα ήσαν αναίσθητα, είς τίνα 
<λ ούρανοί ήθελον διηγείσθαι τήν δόξαν τοΰ 
πλάστου τω ν ;

Έ άν δ κόσμος ήθελεν εξαφανίσει τόν άν
θρωπον, δ άνθρωπος, λέγει δ ΙΊασχάλ, ήθελεν 
είναι εύγενέστερος τοΰ φονεύοντος αύτόν επει
δή γνωρίζει οτι άποθνήσκειέν ω δ κόσμος τό 
πλεονέκτημα τό δποίον εχει επί τοΰ ανθρώπου 
δέν γνωρίζει διόλου.

Ή  αξία τοΰ αισθήματος υπό τοΰ δποίου 
κατέχεται δ Π ασ/άλ έν ταύτη τή σκέψει, δ 
υψηλός τρόπος, διά τοΰ δποίου αυτη παρεστά- 
θη , επρεπε νά έπιβάλωσι σιωπήν είς δ'λους τούς 
κριτικούς. Πώς ήδυνήθησαν νά είπωσιν δ'τι 
το λογικόν ήτο προσβεβλημένον υπό ταύτης 
τής προσεγγίσεως μεταξύ τοιαύτης απείρου με- 
γαλειότητος, καί τοιαύτης άπειρου σμίκρότητος; 
Τό λογικόν λέγει άγερώχως δτι δ άπο θνήσκω ν 
αλλά γινώσκων δτι αποθνήσκει ανήκει είς τάξιν 
τινά ύψηλοτέραν παρά τό ον τό δποίον υπάρ
χει μή γινώσκον τήν υπαρξίν του* τό μέν είναι 
άτομον, τό δε κόσμος δλόκληρος* το μέν οφεί
λει να ζή μίαν μόνον ςιγμήν. τό δέ νά διαρκή 
πάντοτε. Τό λογικόν λέγει, δ'τι, μετά τήν αρε
τήν, ή γνώσις είναι ή πηγή καί τό μέτρον π ά 
σης εύγενείας, καί οτι τό νοημονέστερον τών 
ον των είναι καί τό ευγενέςερον.

Διά τοΰτο λοιπόν δ άνθρωπος κατέχει τήν 
πρώτην θέσιν διότι σκέπτεται, διότι γινώσκει 
τά άλλα αντικείμενα, διότι γινώσκει έαυτόν. 
Διά τοΰ σώματός του είναι άναμφιβόλως εν 
τών θαυμασιωτέρων έργων τής θεότητος* διά

τοΰ νοός του κατέστη ή είκών αύτής τής θε
ότητος.

Τ ό π α ν  ό ΐν  αποθνήσκω  μ  (θ ' ήμώ'ν.

Έ ά ν τό παν δέν άποθνήσκη μεθ’ ήμών, 
πρέπει δ κόσμος νά λάβη άλλους νόμους, άλλα 
έθιμα, καί τό παν ν άλλάξη φάσιν έπί τής γης" 
έάν τό παν άποθνήσκη μετά τοΰ σώματος, τά 
άξιώματα τής δικαιοσύνης, τής φιλίας, τής τι
μής, τής καλής πίστεως, τής ευγνωμοσύνης 
είναι δημώδη, έπειδή ούδέν δφείλομεν είς 
τούς άνθρώπους οιτινες είναι ούδέν, μετά τών 
δποίων ούδείς κοινός δεσμός άγ;'πης καί έλπί- 
δος μας συνδέει, οΤτινες μέλλουσιν αύριον νά 
έκμηδενισθώσι, καί οιτινες δέν ύπάρχουσιν ήδη 
πλέον έάν τό παν άποθνήσκη μεθ ήμών, τά 
γλυκέα δνόματα τέκνου, πατρος, φίλου, συζύγου 
είναι άρα δνόματα θεατρικά, τά οποία μάς 
άπατώσιν, επειδή ή φιλία ή έκ τής αρετής 
προερχομένη, δέν είναι πλέον διαρκής δεσμός· 
έπειδή οί πατέρες μας, οιτινες προηγήθησαν 
ήμών, δέν ύπάρχουσι πλέον έπειδή τά τέκνα 
μας δέν θέλόυσιν είναι οί διάδοχο ι ή μ ώ ν 
έπειδή τό μηδέν, δπερ δφείλομεν νά είμε- 
θα μίαν ήμέραν, δέν έχει συνέχειαν επειδή ή 
ιερά κοινωνία τών γάμων είναι πλέον κτηνώδης 
τις ενωσις, έξ ής, διά συναρμολογήματος σκο
τεινού καί τυχαίου έξέρχονται δντα, τά δπόΐα 
μάς δμοιάζουσι μέν, αλλά δέν Ιχουσιν άλλο κοι
νόν μεθ’ ήμών εί μή τό μηδέν.

Τί νά εΓπω ακόμη; έάν τό παν άποθνήσκη 
μεθ’ήμών, τά οικιακά χρονικά, καί ή σειρά τών 
προγόνων ήμών, είναι άρα σειρά χιμαιρική, 
έπειδή δέν εχομεν πάππους, καί έπειδή δέν θέ- 
λομεν Ιχει ανεψιούς’ αί περί δνόματος λοιπόν 
καί απογόνων έλπίδες είναι άνεμώλιο:· ή τιμή 
ή άποδιδομένη είς τήν μνήμην τών ενδόξων 
άνδρών, είναι πλάνη παιδαριώδης, επειδή είναι 
γελοίον νά τιμώμεν δ',τι δέν υπάρχει πλέον ή 
προς τούς τάφους εύλάβεια, λαμπρότης τις χυ 
δαία, ή κόνις τών πατέρων καί τών φίλων 
ήμών, εύτελής τις κόνις, τήν δποίαν πρέπει νά 
ρίψωμεν είς τόν άνεμον, καί ήτις δέν άνήκει 
είς κανένα* αί τελευταίαι θελήσεις τώ ν  άπο- 
θνησκόντων, αί τόσον ιεραί μεταξύ τών βαρ- 
βαρωτέρων λαών, δ τελευταίος ήχος μηχανής 
διαλυομένης* καί έν ένί λόγω, έάν τό παν άπο
θνήσκη μεθ’ ήμών, οί νόμοι είναι δουλειά άνό- 
ητος* οί βασιλείς καί οί ήγεμόνες φαντάσματα, 
τά δποία ή  άδυναμία τών λαών υψωσεν ή δι
καιοσύνη σφετερισμός τής άνθρωπίνης έλευ- 
θερίας· δ νόμος τών γάμων ματαία τις ακρίβεια· 
ή αιδώς πρόληψις* ή τιμή καί ήεύθύτης χίμαι-



ραι- αι αίμομκίαι, αί πατροκτονίαι, at φρικταί 
άπιστίαι παίγνια της φύσεως, καί ονόματα τά 
οποία ή πολίτική τών νομοθετών έπενόησε.

’Ιδού ποΰ καταντά ή υψηλή φιλοσοφία τών 
ασεβών! ιδού ή δύναμις, ιδού το λογικόν, Εδού 
ή σοφία, τήν δποίαν έπαινοΰσιν εις ήμάς αί- 
03νίως· συμφωνήσατε μέ τά αξιώματα αυτών, 
καί ευθύς δ κόσμος βλος πίπτει εις φρικώδες 
-/α'ος καί τό παν συγχέεται έπί τής γής· καί 
ίλα ι αί ίοέαι τής κακίας καί τής αρετής κατα- 
στοέ^ονται" καί οι πλέον άπαραβίαςοι νόμοιk » ·
τής κοινωνίας εξαλείφονται* καί ή διδασκαλία 
τής ηθικής άπόλλυται· καί ή διοίκησις τών 
επικρατειών καί τών βασιλείων δεν εχει πλέ
ον κανόνα* καί πάσα αρμονία τοΰ πολιτικού 
σώματος κρημνίζεται· καί τό ανθρώπινον γένος 
είναι άθροισμα ανόητων, βαρβάρων, ασελγών, 
τρελλών, πανούργων, απηνών, οιτινες δέν εχου- 
σι πλέων άλλον χαλινόν παρά τά πάθη των 
καί τον φόβον τής έξουσίας, ούχί πλέον άλλον 
δεσμόν παρά τήν άθρησκείαν καί τήν ανεξαρ
τησίαν, ούχί πλέον άλλον Θεόν παρά εαυτούς. 
Ιδού δ κόσμος τών άσεβών* καί έάν τοΰτο τό 

φρικώδες τής πολιτείας σχέδιον σάς άρέσκη, 
σχηματίσατε, έάν δύνασθε, κοινωνίαν τινά έκ 
τούτων τών τερατωδών άνθρώπων’ ί,τ ι υπολεί
πεται νά σάς είπω εΤναι 5τι πρέπει νά καθέ- 
ξητε έν αύτω μίαν θέσιν.

ΑΣΩΠΙΟΣ.
(Έχ τοΰ Γαλλικού.)

Ά σώπιος ( Κωνσταντίνος )· πολυμαθής καί 
φιλόλογος Έ λλην , γεννηθείς έν Ή πείρω περί 
τό 1791, υπήρξε περί τάς άρχάς τοΰ φιλολο
γικού αύτοΰ ςαδίοο έκ τών πρώτων συντακτών 
τοΰ Λ ο γ ί ο υ Έ ρ μ α  ΰ,συγγράμματος περιοδικού, 
τό δποίον έςήσκησε μεγάλην επιρροήν έπί τής 
άναγέρσεως τής έλληνικής έθνικότητος* διωρίσ- 
θη κατά πρώτον καθηγητής τής ελληνικής 
φιλολογίας έν τη ’Ακαδημία τών Κορφών,συστη- 
θείστj υπό τοΰ Λόρδου Γ’ιλφόρδ, καί κατεχώρισε 
πλήθος άρθρων εν τη I ο ν ί ω Ά  ν θ ο λ ο γ ί α. 
Μετέβη μετά ταΰτα εις τό Πανεπιστήμιον 
τών ’Αθηνών, καί ένησχολήθη εις τήν σύντα
ξιν τών πολυαρίθμων αύτοΰ συγγραμμάτων, έκ 
τών δποίων άριθμοΰνται τά έξής· Γ ρ α ι κ ι κ ά  
μ α θ ή μ α τ  α, έν Βενετία 1818 , ανώνυμον. — 
Ε π ι τ ο μ ή  τ ή ς  έ λ λ η ν ι κ ή ς  ι ς ο ρ ί α ς ,  έν 
Κερκύρα. Ε ι σ α γ ω γ ή  είς τήν Έ λ λ η ν  ι κ ή ν  
Σ ύ ν τ α ξ ι ν ,  σύγγραμμα ογκώδες· Σ υ ν τ α κ τ ι- 
κοΰ δ ε υ τ έ ρ α  π ε ρ ί ο δ ο ς ,  τής δποίας ή επι
τομή, λεγομένη Π ρ ώ τ η  Π ε ρ ί ο δ ο ς ,  χ  ρη- 
σιμεύει ώς βάσ:ς πρός διδασκαλίαν έν τοΐς πλεί_

στοις τών Ελληνικών Σχολείων καθ' άπασαν 
τήν Ανατολήν Ε ί  σ α γ ι» γ ή ε ί ς τ ό ν Π ί ν 
δ α ρ ο ν ,  (έν Ά θήναις, ! 814 . ημιτελές. ) Ί  -  ο- 
ρ ί α τ ώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  π ο ι η τ ώ ν  κ α ί  σ υ γ 
γ ρ α φ έ ω ν  έν 'Αθήναις 1851. τόμ. 1. είς 8.

Σ. Σ. ΙΙερί τοΰ ΙΙρυτάνεως τών συγχρό
νων σοφών τής νεωτέρας Ελλάδος ήδυνάμε- 
θα νά γράψωμεν πλειότερα, ώς άκριβέ"ερον 
γινώσκοντες τά περί αύτοΰ, άλλ’ έπειδή γρα
φών τις περί δμογενών, καί μάλιστα συγχρόνων 
καί όφείλων νά πλέξη τόν ςέφανον αυτών, δεν 
δύναταί νά μή έξοκείλη εις υπερβολήν καί 
ουτω νά διεγείρη τόν φθόνον τών άλλων συγ
χρόνων. διά τοΰτο άρκούμεθα είς τή ν  σύ -τομον 
μέν, άλλά περιεκτικήν ταύτην μετάφρασιν, δει- 
κνύοντες προσέτι είς τούς δμογενεΐς άναγνώςας, 
δ’τι ήξίωσαν οί ΕύρωπαΓοι νά κατατάξωσίν έν 
τή χορεία τών έπισήμων συγχρόνων άνδρών 
καί τούς ήμετέρους.

Θ. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ.
(  Ex τοΰ Γαλλιχοζ. )

Φαρμακίδης ( Θεόκλητος) θεολόγος καί 
Αρχιμανδρίτης τής έλλ. έκκλησίας, έχειροτο- 
νήθη διάκονος κατά τό 1802, καί μετά εν
νέα £τη ( 1 8 1 1 ) χ  ειροτονηθείς ίερεύς έν Βου- 
κορεςίω, μετέβη είς Βιέννην ώς έφημέριος 
τής έκεΐ Γραικικής έκκλησίας. 'Τπήρξεν εΤς έκ 
τών κυριωτέρων συνεργατών τοΰ Λ ο γ ί ο υ Έ  ρ- 
μ ο ΰ ,  τό δ ποιον είχε μεγάλη ν πολιτικήν σπου- 
δαιότητα κατά ταύτην τήν έποχήν. Κατά 
τό 1 8 19 προσβκλήθη είς Κορφούς, δπό τοΰ 
κόμητος Γιλφόρδ, £ςις ένεπιςεύθη κατ’ άρχάς 
τήν τής θεολογίας έδραν καί τόν επεμψεν 
επομένως ιδία δαπάνη εις τό Πανεπιςήμιον 
τής Γοτίγγης, ώς σπουδαστήν τής μεθόδου 
τοΰ διδάσκειν είσήλθεν είς τήν Ε λλάδα  £τε 
έξερ^άγη ή έπανάστασις, άλλ’ αί περιςάσεις 
τόν ήνάγκασαν έντός ολίγου νά έπανέλθη είς 
είς Κορφούς, δπου έπανεΰρε τήν έδραν του 
καί τήν προςασίαν τοΰ Λόρδου Γιλφύοδ. Ανα
κληθείς είς τήν Ε λλάδα κατά τό 1825  υπό 
τής προσωρινής κυβερνήσεως, έπεφορτίσθη μέ 
τήν σύνταξιν τής επισήμου έφημερίδος, ήτις 
έςεόίδοτο έν Ναυπλίω υπό τό ονομα Γ ε ν ι κ ή 
έ φ η μ ε ρ ί ς τ ή ς Έ λ λ ά δ ο ς .  ΙΙαρηγκωνισμέ- 
νος επί Καποδιςρίου δ κύριος Φαρμακίδης, έτι- 
μήθη κατά τήν άφιξιν τήςΒαυαρικής άντιβασιλεί- 
ας διορισθείς γραμματεύς τής ίεράς Συνόδου, καί 
έπιφορτισθείς τόν διοργανίσμόν τής Έ λλ . έκ
κλησίας, ήλθεν επειτα είς πόλεμον φανερόν 
προς τό Ναπικόν κόμμα, άντιπροσωπευόμενον 
υπό τοΰ Κ. Κωνςαντίνοο Οίκονόμου, £ξΐς τόν
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έκατηγόρησεν, δ’τι έν τώ  προοδιορισμώ τών σχέ- 
σεων τής έκκλησίας μετά τοΰ Κράτους, έθυ- 
σίασε τήν ανεξαρτησίαν τής εκκλησίας· δ Κύ
ριος Φαρμακίδης έόημοσίευσε πρός ύποςήριξιν 
τών φρονημάτων του πλήθος συγγραμμάτων, 
τών δποίων τό άξιολογώτερον εΤνε δ Άντίτομος 
ή περί Αλήθειας, είοος ανασκευής τής συνο
δικής πράξεως δηλ. τοΰ Τόμου, δι’ ού ή τής 
Κωνςαντινουπόλεως εκκλησία άνεγνώρίσε τήν 
ανεξαρτησίαν τής Έλληνικής έκκλησίας· έδη- 
μοσίευσεν έπίσης μίαν Βίβλον (ίεράν Γραφήν) 
μετά σχολίων είς 7. τόμους. Διωρίσθη καθη- 
γητής τιτλοΰχος έν τω Ιίανεπιςημίω τών ’Αθη
νών από τής συστάσεως οίυτοΰ. (1)

(Dictionnaire des Contem porains .)

ΠΕΡΙ Κ1ΝΗΣΕΩΣ TOT ΣΩΜΑΤΟΣ
ύπό A . Β.

Ραθυμίη υγραίνει καί ασθενές τό σώμα ποιέει· 
άτρεμίζουσα γάρ ή ψυχή ούκ αναλίσκει τό 
υγρόν έκ τοΰ σώματος· πόνος δέ ξηραίνει καί 
τό σώμα ισχυρόν ποιέει. (Τπποκρ. περί διαίτης). 
Η ακινησία λοιπόν ή οκνηρία, κατά τόν πατέ
ρα τής ’Ιατρικής Τπποκράτην, καθιςά τό σώμα 
υγρόν καί νοσηρόν ή δέ κίνησις καί δ κόπος 
ξηρόν και εύρωςον. Ή  κίνησις £μως, διά νά 
ήναι ωφέλιμος, πρέπει νά κανονίζηται καί ποι- 
κίλληται κατά τάς διαφόρους περιςάσεις.

Ή  κίνησις διαιρείται είς ένεργητικήν καί πα
θητικήν.

Α'. Ενεργητική. 1. Ταχύνει αυτη τήν κυ
κλοφορίαν, καί τάς κινήσεις έπομένως τής καρ- 
δίας, κατά λόγον τής έντάσεως, τής διαρκείας 
αυτής και τοΰ άριθμοΰ τών κατ αυτήν έογα- 
ζομενων μυών. 2. Αυξάνει τήν κατανάλωσιν 
τοΰ άνθρακος έν τω αΤμαΐι, κατά λόγον τής 
ένεργείας τών μυών, οθεν καί τήν γενικήν θερ
μότητα τοΰ σώματος.

II μέν μετρία κίνησίς έςιν αναγκαία καί 
άναπύφευκτος τω άνθρώπω· διότι συντελεί" είς 
την αναπτυςίν τοΰ νοός, προξενεί άνάλογον ά - 
νάπτυξίν τοΰ μυϊκοΰ σνςήματος, καί εμβάλλει 
ίσχύν είς κράσιν έξησθενημένην* διεγείρει τήν 
ορεξιν καί ενισχύει τήν κυκλοφορίαν καθ’ άπαντα 
τα μερη, καί προλαμβάνει δπεραιμίας· τέλος 
διατηρεί θερμότητα γλυκεΐαν καί εύάρεςον έπί 
τοΰ δέρματος. Αλλ οπως παραγάγη τ’ αποτε
λέσματα ταΰτα. μή ίςω  ή κίνησις συνεχής, 
άλλά παρακολουθείσθω δπό άναπαύσεως άμα 
τή  εμφανίσει μικροΰ κόπου.

( Ο — ·Σ. χ«ταγινο'|»ενος το συγγρϊίειν otv ήουνηθη
va διοάξη.

Η δέ υπέρμετρος κίνησις παράγει δυσάρε-α 
έπί τής ύγιείας αποτελέσματα- διότι επιταχύνει 
τά μέγίΓα τήν κυκλοφορίαν, αυξάνει τήν θερ
μό .η ta, και καταναλισκει πλείω ποσότητα τοΰ 
κα - α φυσιν άνθρακας· παρακολουθεΐται υπό 
κοπώσεως, ώς έκ τής, διά τήν άδιάκοπον συσ
τολήν τών μυών, εςαντλήσεως τοΰ νευοικοΰ 
συςήματος. ’Αποτέλεσμα δε ταύτης έςίν ί- 
σχνανσις διάτήν κατανάλωσιν τής πιμελής του 
σώματος, ατονία, μαρασμός κτλ.

Η  ο* ανεααρκΛ(ς κίνησις, st μ=ν συνδυάζεται 
μετ’ έλαχίστης τροφής, δέν ένεργεΓ έπαισθητώς 
έπί τοΰ οργανισμού- εί δέ ή τροφή έςι άφθονος, 
τότε συλλεγεται πιμελή, ή εύσαρκία αυξάνει 
προς οε καί πλεονασις ούρικών αλάτων έν τω 
αιματι, ες ου οιαθεσις πρός αρθρΐτιν καί ποός 
λιθίασιν οί μΰς άργοΰσι, κα ί ' αί ινες αυτών 
αί μυϊκαί, διά τε τήν αργίαν καί διά τήν με
ταξύ αύτών πιμελήν, άτροφοΰσιν.

Είς τας ένεργητικάς κινήσεις υπάγεται ή 
ραοισις, τό π^ο ή μ α ,ή  θηρα, δ y ορός κ.τ.λ.

Β. Κινήσεις παθητικαί.
ά. Ο διάπλους. Διά τής αναπνοής τοΰ θα

λασσίου άέρος, τής μεταβολής τοΰ κλίματος, 
τών κινήσεων τοΰ πλοίου κλ. είναι ευχάριστος 
καί ώφέλιμος- άπαιτοΰνται όμως κινήσεις ενερ
γητικοί συγχρόνως- έντεΰθεν οί ναυτικοί διά τε 
τά -ίρημ*να και οιά τας οιαφορους αυτών κι
νήσεις καί έργασίας, εχουσιν ακμαίας τήν ορε- 
ξιν καί τάς δυνάμεις αυτών (1)

%. Γο όχημα. Η οιά τοΰ οχήματος κίνησις 
ένισχύει έν γένει τήν πέψιν καί ώφελεΓ ιδίως 
τούς νευρικούς καί εύερεθίστους. είς δέ τάς όο- 
γανικας νοσους τής καρδίας ή διά τοΰ οχή
ματος κίνησις είναι εςαίρετος. Απαγορεύεται δέ, 
καί μάλιστα ή ταχέως γινομένη. ταίς έγκυμο- 
νούσαΐς, καίτοίς πάσχουσι νόσους τής κύστεως 
και τής μήτρας, δ'ταν δηλ. αυτη η βιαία καί 
έπάγη κλονισμούς.

γ'. Ή  'Ιππασία. 'Η  ήσυχος ιππασία είναι 
ώφέλιμος- το δέ καλπάζειν (ga lop),  διά τούς 
δποίους έπάγει κλονισμούς, βλάπτει τούς πάσ- 
χοντας ύπο χρονίων νόσων τής κοιλίας, τών 
πνευμόνων καί τής καρδίας.

Η ιππασία είναι έξαίρετον διεγερτικόν τών 
πεπτικών λειτουργιών. Απαγορεύεται όμως 
αμα μετά τό φαγειν, διότι τότε έπέργεται δυσ
πεψία ή καί άπεψία. "Αλλως τε ή ήσυχος ιπ
πασία συντελεί είς τήν καλήν αίματοποίησιν, 
καί υπαγορεύεται είς άτομα εξεως άσθενοΰςκαί 
λεπτοφυούς,καί είς κράσιν λεμφατικήν.Ή συχνή

( ι )  Ό  διοίιτλου{ εςιν ωφέλιμος x«t έπ ιο ια ίο 'ρω ν νό
σων, ώζ s - ι  τη? πνε«[*ονιχ?,5 φυμ«τώ<τιως x a i άλλο>ν.
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δέ ιππασία προδιαθέτει άφ’ ετέρου εις τινα 
νοήματα , οΐά είσιν αί κήλαι, αί κιρσοκήλαι, οί 
κιρσοί τών κατωτέρων ακρών καί αι αιμορ
ροΐδες.

Ίσ το ρ ιχ α ί σημειώ σεις περ ί 'Ιεροσολύμω ν.

'0  θεόπνευςος ιστορικός αληθώς περί τών 
Ιεροσολύμων ειπεν. «Οί δοΰλοί σου επί τοΐς 
έρειπίοις αύτής χαίρουσι, καί επί τή κόνει αύ
τής άρέσκονται» Καίπερ δε άσ/ημος καί έκ- 
πεπτωκυΐα νυν, ήρειπωμένη καί έρημος, οέν δυ- 
νάμεθα νά λησμονήσωμεν δτι ή Σιών υπήρςέ 
ποτε τό έκλεκτόν τοΰ θεοΰ ορος, τό άκρον 
αωτον της καλλονής καί ή χαρά πασης της 
γης. Έ κ  τών 'Ιεροσολύμων έξήλθεν δ λόγος τοΰ 
Νόμου, πάντα τά Ιθνη άνέβαΐνον εκεί Τνα προσ- 
κυνήσωσιν εντός τών πυλών της· δ Δαοίο. δ 
αγαπητός τοΰ Θεοΰ, έβασίλευσεν ένταΰθα επί 
τοΰ λαοΰ ’Ισραήλ, ή δέ λύρα αύτοΰ άντήχησεν 
επί τούς ίερούς αύτης λόφους. Η δρατή δόξα 
τοΰ Κυρίου Ιλαμψεν έν τω περικαλλεΐ αύτης 
Ναω, καί πρό πάντων, έπί τοΰ αγίου τούτου 
<?ρους δ Χριστός, δ υίός τοΰ Θεοΰ, Ιχυσε τό 
τιμιώτατον αύτοΰ αίμα, εΐτχ £ήξας τά δεσμά 
τοΰ τάφου, ήγέρθη έκ νεκρών καί άνέβη είς 
τούς ουρανούς.

Έ ν  'Ιεροσολύμοις προσέτι έκηρυχθη τό 
πρώτον είς τούς αμαρτωλούς μετάνοια καί 
άφεσις τών αμαρτιών αύτών, έν τω ένδοξο» 
δνόματι τοΰ Χριςοϋ* αυτη ή πόλις έξελέ/θη 
ύπό τών προφητών καί Αποστόλων, ώς τύπος 
“  ή μεγάλη εκείνη πόλις, ή νέα'Ιερουσαλήμ, 
ή ώς δ ιερός Παΰλος λέγει ,4/j άνω Ιερουσαλήμ.”

Είς τόν Χριστιανόν άναγνώστην πάσα άνα- 
πόλησις τής παρούσης λυπηρας καταστάσεως 
τής έξόχου ταύτης πόλεως ανακαλείτούς προ
φητικούς λόγους τοΰ Σωτήρος ημών. 44 Ιδού 
ί  οΐκός σου έγκατελείφθη έρημος είς σέ ! » 
Ά λλ’ ένω ύπό τήν εποψιν ταύτην τά 'Ιεροσό
λυμα είναι τοΐς πάσι τρομερά πρόρρησις τών 
αποτελεσμάτων τής απιστίας καί τής καταχρή- 
σεως τών μεγάλων προνομίων, ύπ άλλην ε
ποψιν δύναται νά ύπενθυμίζη είς ήμάς τήν φι
λανθρωπίαν εκείνην ητις υπερέχει τών αμαρ
τιών μας· δ λόγος τοΰ Θεοΰ δδηγεΐ ήμάς νά 
πιστεύωμεν καί νά πρρσδοκώμεν ημέραν συγχω- 
ρήσεως καί ειρήνης διά τήν Σιών « δταν ή Ιε
ρουσαλήμ άνεγερθή έκ τής κόνεως καί ύψω- 
θή  κτλ » Τά Ιεροσόλυμα δφείλουσιτήν άρχήν 
αύτών είς Μελχισεδέκ, έάν δέ τοΰτο ούτως εχη, 
πρέπει νά έθεμελιώθησαν 2 ,0^0  ετη πρό 
Χριστού. 'Η  μεγαλοπρέπεια τής πόλεως ταύτης 
οφείλεται είς τόν Βασιλέα Σολομώντα, υιόν

κ

καί διάδοχον Δαβίδ, δ’στις έκόσμησεν αυτήν 
διά μεγαλοπρεπών κτιρίων καί πρό πάντων διά 
Ναοΰ, τόν δποΐον ούδείς άλλος ούτε ύπερέβη 
ούτε θέλει ύπεροή κατά τε τήν λαμπρότητα 
καί μεγαλοπρέπειαν.

Ά ν ά σ τ α σ ις  τοΰ σώματος.

Έ ν  τω ούρανω ύπάρχουσι τρεις ένσώματοι 
κάτοικοι, δ Ε ν ώ /, δ 'Ηλίας, καί δ Σωτήρ ημών 
Χριστός· δ πρώτος πρό τοΰ νόμου, δ δεύτερος 
έπί τοΰ νόμου, δ τρίτος έπί τοΰ Εύαγγελίου* 
καί οί τρεις δέ ούτοι ύπό διάφορον είδος μετα- 
στάσεως. Ό  ευλογητός ήμών Σωτήρ υψωσεν 
έαυτόν είς τούς ούρανούς καί ύπέρ τούτους διά 
τής αμέσου αύτοΰ δυνάμεως· ουτος άνέβη ώς 
υίός, αυτοί δέ ώς δούλοι* ούτος ώς Θεός, αυ
τοί ώς πλάσματα. '0  'Ηλίας άνέοη διά τής 
δρατής υπουργίας τών ’Αγγέλων δ Έ νώ χ , άνε- 
παισθήτώς. Διατί, ώ Θεέ, Ιπραξας τοΰτο, είμή 
Τνα δώσης ήμΐν ιδέαν τινά τοΰ τί θέλομεν εΤσ- 
θα ι; Τνα δηλώσης ήμΐν δτι δ ουρανός ουδέποτε 
έκλείσθη είς τούς πιστούς; Τνα δώσης έχέγγυον 
περί τής μελλούσης δόξης τοΰ θνητοΰ τούτου 
καί φθαρτοΰ μέρους ή μ ώ ν καί προσέτι δταν 
κατέλθης, ώ Σώτερ, έκ τοΰ ούρανοΰ μετά 
κραυγής τής φωνής τοΰ ’Αρχαγγέλου; καί τής 
σάλπιγγος τοΰ Θεοΰ, δτι ήμεΐςοί ζώντες καί περι- 
λειπόμενοι θέλομεν συναναληφθή μετά τών 
άνεγερθέντων σωμάτων τών αγίων σου είς τά 
νέφη, Τνα σέ συναπαντήσωμεν είς τόν αέρα, 
Τνα κατοικήσωμεν παρά σοί έν δόξη ;

/7 ίρ ί χαθαροϋ άέρος.

Ή  αλήθεια δ"τι ή νόσος εΤναι πολύ κοινο- 
τέρα είς τούς πένητας ή είς τούς πλουσίους, 
καί δχι ή μεγαλειτέρα διάρκεια τής ζωής τών 
βιομηχάνων ( έμπεριλαμβανομένων καί τών 
τέκνων ) δέν εΤναι πλέον τοΰ ήμίσεος τής τών 
πλουσίων, επρεπε νά διεγείρη είς τούς πρώ
τους τήν προσπάθειαν τής βελτιώσεως αύτών 
ό'πως άποτρέψωσι τά αίτια τοιούτων φρικτών 
άποτελεσμάτιον. Έ ά ν  ή σύζυγος ή τά τέκνα ερ
γάτου τινός άσθενήσωσιν, αύτος περιπίπτει είς 
δαπάνην, θυσιάζει χρόνον καί ανησυχίαν όπως 
επιτυχή τήν θεραπείαν τής υγείας τω ν  άλλα 
διά τήν άμάθειάν του δέν διακρίνει ούτος ώς 
αίτιον τής άσθενείας τήν Ιλλειψιν καθαριότητος 
ή άέρος είς τό κατάλυμα αύτοΰ ή τήν υπαρξιν 
£ύπου καί άκαθαρσίας έν τη συνοικία αύτοΰ, 
ή δποία έκπέμπει δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις 
καί προξενεί πυρετούς καί άσθενείας είς τούς 
εκτεθειμένους είς αύτάς· Προσέτι δέ εξεις φ ι-

λοπονίας, οικονομίας, τάξεως ή καθαριότητος, 
πολύ συντείνουσιν είς τήν θεραπείαν τών ύ- 
παρχόντων κακών, καί καθιστώσι τήν ταπει- 
νοτέραν καλυβην, κατοικίαν οικιακής ειρήνης 
καί εύδαιμονίας. Εάν τις είναι δυστυχής έν τω 
οΐκω του, ούτε εκτός τούτου δύναται νά ήναι 
εύτυχής, καί περ βυθιζόμενος πολλάκις είςάσω- 
τίαν καί πονηρίαν, ό'πως άνευρη πρόσκαιρον 
λήθην τών πικριών αύτοΰ καί τοΰ αιτίου τω ν  
είς δέ τά τέκνα του ή έπιβλαβής τών εξεων 
αύτοΰ έπιρροή καί τό οικιακόν παράδειγμα 
άντίκεινται σταθερώς είς τήν διδασκαλίαν τοΰ 
Σχολείου καί τής έκκλησίας.

ΦΙΑΟΠΟΝΙΑ.

Ό  κόσμος, έν ω ύπάρχομεν, καί πάντα τά 
περί ήμάς ύπενθυμίζουσιν ήμΐν τήν άδιάκοπον 
ανάγκην τής εργασίας· καθότι αν καί ή γη 
διά τής ευλογίας τοΰ παντοδυνάμου παράγει 
τροφήν άρκετήν είς τόν άνθρωπον καί τά επ’ 
αύτής κατοικοΰντα διάφορα ζώα, δμως άνευ 
τής έργασίας ταχέως ήθελε καταντήσει έρημος 
κεκαλυμμένη μέ άγρια χόρτα καί άκάνθας.

Ε κτός τής τροφής καί τής ένδυμασίας, ή 
φύσις ήμώνάπαιτεΐ νά προμηθευώμεθα κατα- 
φύγιον κατά τής δριμύτητος τοΰ καιροΰ* αί 
άνάγκαι δέ αύται άδιακόπως άναγκάζουσιν ήμάς 
είς ένέργειαν ή τις συντελεί έςίσου εις τε τήν 
ευτυχίαν καί τήν ύγείαν ήμών.

Ή  μέτρια έργασία βοηθεΐ τήν έλευθέραν 
κυκλοφορίαν τοΰ αΤματος, καί κωλύει τήν άτα- 
ξίαν τήν δποίαν ή δκν ηρία ήδύνατο νά προςε- 
νήση. '0  άνθρωπος ίστις εργάζεται τρώγει 
τόν άρτον του με ορεξιν, τής δποίας στερείται 
ί  ήδυπαθής καί δ οκνηρός· δ ύπνος του είναι 
γλυκύς,, ή δέ άνάπαυσίς του άτάραχος* ή ζωή 
αύτοΰ, έάν κυβερνάται ύπό τοΰ άληθοΰς τής 
θρησκείας πνεύματος, βίναι ήσυχος, καί αύτός 
άφροντις.

Ή  φιλοπονία ανταμείβεται κατά πολλούς 
τρόπους* ή χειρ τοΰ έπιμελοΰς κατεργάζεται 
πλούτον· δστις συναθροίζει τό θέρος είναι συν
ετός· άλλ’ δ'στις κοιμάται κατά τήν συγκομι
δήν προξενεί είς έαυτόν αίσχος.

'Η  διαφορά τής έκ τοΰ υπνου έγέρσεως τήν 
πρωίαν μεταξύ τής 5ης ή τής 7ης έν διαστή- 
ματι τεσσαράκοντα έτών, έπί τή ύποθέσει δτι 
κατακλίνεταί τις πάντοτε κατά τόν αύτόν καιρόν, 
άναοαίνει είς 2 9 .0 0 0  ώρας, ή τρία Ιτη, 121 
ήμέρας καί 16 ώρας, αι δποΐαι ήθελον προσθέ
σει 8  ώρας τήν ήμερα-» άκριοώς έπί 10 Ιτη· 
ώστεήθελεν εισθαι το αυτό ώσανεί προσετίθεν- 
το 10 Ι'τη εις τήν ζωήν ήμών, είς τό διάστη

μα τών όποιων ήδυνάμεθα νά διαθέσωμεν 8  
ώρας καθ’ έκάστην ημέραν είς έπωφελή πράγ
ματα πρός βελτίωσιν ήμών.

Πρός τούτοις ή φιλοπονία γλυκαίνει τήν ζω
ήν ήμών. Ή  κατοικία τοΰ φιλοπόνου άνδρός 
είναι συνήθως αναπαυτική καί καθαρά- ή δέ 
επιμελής γυνή εΐναι όντως άληθής συμβοηθός 
αύτοΰ’δ,τι δέέκεΐνος είναι είς τήν έργασίαν του, 
εΐναι αυτη είς τήν οίκογένειάν της, ήσχολη- 
μένη πάντοτε νά έπισκευάζη καί νά κατα- 
σκευάζη τά πλειότερα τών ένδυμάτων αύτών.

“Οταν καλή τις έργασία καταντήση συνή
θης, προβαίνει τότε ευκόλως καί εύαρέστως* 
καθότι ήμεΐς τοσοΰτον ύπείκομεν είς τήν συνή
θειαν, ώστε άνάγκη νά προσέχωμεν πολύ Τνα 
αί εξεις ήμών ηναι καλαί.

Ε ίς τήν ζωήν δμως ταυτην πρέπει νά πε- 
ριμένιομεν καί δυσκολίας αί δποΐαι είναι άναγ- 
καΐαι Τ.α καθιστώσιν ήμάς δραστήριους πρός έρ
γασίαν. Η σταθερά αρχή τής αύτοσυντηρήσεως 
εΤναι έντιμος είς ιόν άνθρωπον· δα ον ταπεινή καί 
άν ήναι ή θέσις του έν τψ 8ίω, αυτη άνυψόνει 
τήν ύπόληψιν αύτοΰ έν τή  κοινωνία, καί 
δέν βραδύνει νά στεφανωθή μέ τήν όφειλομένην 
αύτω άμοιβήν.
« ’Αρχή δέ τοι ήμισυ τοΰ παντός. ·

—— *  -φρί·—

Ή  σπονδή τής (ρύσεως καί ή ώγί.Ιίμ'ος αύτής 
έπιρροή.

Είς εκείνους, οΤτινες ζώσιν έν τή  εξοχή, προ- 
θύμως ήθέλομεν συστήσει τήν σπουδήν μέρους 
τινός τής φυσικής ίστορίας1 Πέρϊξ αύτών δέν
δρα κυμαίνονται, άνθη άνθοΰσι, πτηνά κελα- 
δοΰσι καί έντομα ερπουσι. Καί αύτά τά καθ’ 
δδόν μικρά χαλίκια περιέχουσιν ιστορίαν τινά 
τοΰ παρελθόντος. '0  £ύαξ, δ'στις ρέει παρ αυ
τούς, εχει τά όστρακα αύτοΰ καί τά ζωόφυτα 
προσηρμοσμένα λίαν θαυμασίως είς ΐό στοιχεΐ- 
όν των,καί κατεσκευασμένα λίαν άρμοδίως πρός 
ζωήν καί θρέψιν δ Θεός έποίησεν άπαντα 
ταΰτα καί τά έκήρυξε καλά, ήμεΐς δέ πρέπει 
μόνον νά έξετάζωμεν αύτά, Τνα μά&ωμεν πόσον 
είναι άξιοθαυμαστος δ δημιουργός αύτών.

'Υ πάρχει τι γλυκύ καί εύάρεστον είς τήν 
σπουδήν τής φύσεως, τοσοΰτον δέ θαυμασίως 
επενεργεί τοΰτο εις τάς σκέψεις ήμών, ώστε 
’Ιατρός τις άποφαίνεται δτι καθ’ δλην τήν μα
κράν αύτοΰ πείραν μεταξύ τών παραφρόνων 
ούδέποτε άπήντησέ τινα φυσιολόγον. 'Τ πάρ- 
χουσι προσέτι πολλοί κλάδοι τής φυσικής ιστο
ρίας, οί όποιοι άφορώσι τήν φυσικήν ήμών 
άνάπαυσιν καί ευημερίαν καί δύνανται νά ύπη- 
ρετήσωσι τάς συνήθει ήμών χρείας.



ΝΕΑ. ΑΠΟΘΤΤΚΤΤ

Ό  ζάλος βοτανικός δύναταί νά δείςηείς τους 
ΐ:ερί αυτόν πένητας πολλάς £ίζας καί άλλα 
μέρη διαφόρων φυτών, τά δποία δύνανται νά 
χρησιμεύσωσιν εν ώραις ανάγκης· καί δύναταί 
νά άποκλείση άπό της ιατρικής χρήσεως 
τινά έ; εκείνων τών άπλών βοτάνων ίσα μετα
χειρίζονται είς τά χωρία, καί τά δποία 
είναι βεβαίως έπίβλαοή καί — ολλάκις λίαν επι
κίνδυνα είς τον πάσχο τα όταν δίδωνται άνευ 
διαγνώσεως της άσθε\είας.

Κυρία τις ένήργησέποτε υγιεινήν καί περί
εργον καινοτομίαν είς πτωχοκομείόν τι, κατα- 
πείσασα τούς κατοίκους νά μεταχειρίζωνται 
κλίνας πεπληρωμένας φύλλων φηγοΰ κατά τινα 
συνήθειαν τής Γαλλίας sv τισι τόποίς.

Έστωσαν δέ δποιαιδήποτε αί γνώσεις τάς 
οποίας εχομεν, ήμείς δυνάμεθα νά καταστήσω- 
μεν αύτάς καί πρός τούς άλλους ωφελίμους εάν 
ώμεν διατεθειμένοι εύνοϊκώς έπ άγαθω αυτών,

Α ηιιόσια  Λ ο υ τρ ά  χα ϊ Π .Ιυντήρια .

Μεταςύ τών πολλών βημάτων, άτινα τό δρα* 
tj/jpiov τής καλοκάγαθίας πνεύμα έποίησεν πρό? 
τήν βελτίωσιν τής καταστάσεως τών κατωτέρω''·' 
ελάσεων, ολίγα έφάνησαν συντελέσαντα εύθυ- 
τερον είς τήν ωφέλειαν αυτών (τών κλάσεων) 
παρά τήν συστασιν Δημοσίων Λουτρών καί 
Πλυντηρίων (ΙΙλυσταρ^ών). 'Ως γνωςον, ή ημέ
ρα τής πλύσεως είναι ήμέρα ανησυχίας έν 
τη οικία παντός πολίτου υποκειμένου είς αυτήν, 
μεί) όλων τών ευκολιών τάς όποιας παρέχουσι 
τά κατάλληλα πρός τοΰτο μέσα· άλλ είς τον 
τεχνίτην τόν ε/οντα εν καί μόνον διίίμάτιον 
είναι βέβοίον δυστύχημα, καί όμως πρέπει νά 
υπόφέρηται, έν ω μάλιστα ούδεμία φρόνιμος 
καί οικονόμος γυνή δίδει τά ενδύματα είς 
πλύστριαν. Τά δημοσία Πλυντήρια τά όποια 
συντελουσιν ινα ή φιλόπονος γυνή πλύνη μόνη 
τά ενδύματα εύθηνά καί άνευ ένοχλήσεως είς 
τε τόν σύζυγον καί τήν δλην οικογένειαν, είναι 
άληθώς ευεργετικά καταστήματα.

Τά δημόσια λουτρά προσέτι εΐναι πολύ 
άςιοσύστατα ώς συντείνοντα είς τήν άτομικήν 
καθαριότητα καί ού μόνον άνάπαυσιν παρέχοντα 
είς έκείνους, οΤτινες μεταχειρίζονται αυτά. άλλά 
καί ένδυναμοΰντα τό σώμα κατά τής άσθδνεί- 
ας. Ολίγοι ίσως τών αναγνωστών ήμών ά- 
γνοοΰσι τήν αλήθειαν £τί ή ελλειψις καθαριό- 
τητος επιφέρει ού μόνον φυσικήν άλλά καί 
ηθικήν έκπτωσιν.

Τ υρός χατασχε ναζόμενος έχ γεω μήλω ν.

Λέγεται ότι είς τήν θουρηγγίαν καί μέρος τής

Σαςωνίας κατασκευάζεται τυρός καλής ποιότη- 
τος έκ γεωμήλων κατά τόν έ-ής τρόπον.’Αφού 
συναχθη ποσότης τις καλής ποιότητος γε
ωμήλων, προτιμουμένων τών τοΰ λευκοΰ είδους, 
βράζονται εντός λέοητος, άφοΰ δε ψυνχρανθώσι, 
άποφλοιοΰνται καί γίνννται σαρκώδης πόλτος διά 
τοΰ ςύ-ρου είτε διά τοΰ ίγδίου· Είς πέντε λίτρας έκ 
τοΰ|σαρκώόους αύτοΰ πόλτου. δ δποίος πρέπει νά 
ηναι δσον τό δυνατόν δμοιόμορφος, προστίθε
ται μια λίτρα οςυνοΰ γάλακτος, καί ή αναγ
καία ποσοτης αλατος· τό δλον συζυμοΰται, 
τό δέ μίγμα καλύπτεται καί άφίνεται έπί τρείς 

τέσσαρας ημέρας Κατά τήν ώραν τοΰ έτους. 
Έ π ειτα  ζυμοΰται έκ νέου, καί δ τυρός τίθεται 
είς μικρά καλάθια εως ού έκλειψη ή περιττή 
υγρασία, καί επειτα τοποθετείται κατά σειράν 
είς μεγάλα δοχεία δπου πρέπει νά μείνη έπί 
δ εκαπέντε ημέρας. "Οσον παλαιότερος γίνεται 
δ τυρός ουτος, τοσοΰτον καλλιτέρα είναι ή ποι- 
ότης αύτοΰ. Τρία είδη αύτοΰ κατασκευάζονται 
Γο πρώτον, τό δποίον είναι τό κοινότατον, κατα- 
σκευαζεται κατά την ανωτέρω σημειωθεΐσαν 
αναλογίαν τό δεύτερον διά 4  μερών γεωμήλων 
καί ενός πηκτού γάλακτος· τό τρίτον διά δύο 
μερών γεωμήλων καί τεσσάρων βοείου ή προ- 
βατίνου γάλακτος· δ τυρός αυτός εχει μάλιστα τό 
πλεονεκτημα υπερ παν αλλο είδος δτι δέν γεννά 
σκώληκας καί διατηρείται χλωρός διά πολλά 
ετη, άρκεί μόνον να τεθή είς στεγνήν θέσιν 
καί είς καλώς κεκλεισμένα αγγεία.

(C lub.) ΛΕΣΧΗ.
Λέςις Αγγλική, τής δποίας ή κα ταγωγή είναι, 

άοέοαιος, καί είς τήν δποίαν έτυμολόγοι τινές 
"αρετήρησαν διαφθοράν τινα τής Γαλλικής 
λές εως G lo b e , σημαίνει έν Αγγλία#εταιρίαν 
άνθρώπων, συνερχομένων καθ’ ώρισμένας ημέ
ρας, είτε Τνα συνευωχώνται, είτε ινα άναγινώ- 
σκωσι τάς δημοσίους εφημερίδας, είτε Τνα συν
διαλέγονται περί πολιτικών ή ιδιωτικών υπο
θέσεων, έπιστημών, καί λοιπώ ν ύπάρχουσι 
Λέσχαι άς τάς όνομάσωμεν ουτω, δι’ δλας τάς 
τάςεις καί δι’ δλα τά επαγγέλματα, διά τούς 
λόρδους, διά τούς τεχνήτας, διά τούς εκκλησι
αστικούς, διά τούς στρατιωτικούς, διά τούς περι- 
ηγητάς, διά τούς ίππεραστάς κ.τ.λ.π. 'Η  πρώτη 
σύστασις τών Λεσχών έγένετο κατά τον δέ- 
κατον έβδομον αιώνα. 'Ο Λόδισων έν τώ ΙΙα- 
ρατηρητη έςέδωκε περιγραφήν άςΐόλογον τών 
λεσχών τοΰ καιροΰ του. ’Από τής ’Αγγλίας 
ή χρήσις τών λεσχών μετηνέχθη είς πολλούς 
άλλους τόπους* συνεστήθησαν πρό πάντων πο- 
λυαριθμόταται έν ταίς Ή νωμέναις πολιτείαις*

έν Γαλλία ώργανίσθησαν άπό τοΰ τέλους τοΰ 
τελευταίου αίώνος λέσχαι ανάλογοι πρός τά 
Clubs τής ’Αγγλίας* άλλά δίδουσι μάλλον τό 
ονομα κ ύ κ λ ο ι είς τάς μή πολιτικάς λέσχας 
καί έπιφυλάττουσιν ιδίως τό ονομα Clubs (λέσ- 
χαι) εις τάς πολιτικάς* ή πρώτη τούτου τοΰ 
είδους Λέσχη συνεστήθη έν Παρισίοις κατά 
το 17Η2* μετά ταύτην ή τών ’Α μ ε ρ ι κ α ν ώ ν  
(1785). έπειτα ή τών ’Α ρ κ ά δ ω ν ,  καί ή τών 
Ξένων. Κλεισθείσαι υπό τή ς’Αςυνομίας κατά τό 
1787  αί λέσχαι άνεφάνησαν κατά τό 1789 , 
καί δ αριθμός αϋτών ήτο μέγας κατά τήν
, , r r τ r rt·-»· Τ \επαναστασιν* αι γνωστοτεραι είναι at εςης. ίο  
C lub  B reto n ,  (Βρεττανική λέσχη) συστηθέν 
έν Βερσαλλία υπό τών άντιπροσώπων τής 
Βρεττανίας, τό δποίον μετενεχθέν είς ΙΊαρισίους, 
κατέστη τό περιφημότεpovClub τών Ιακωβίνων* 
τ  ό τών Έ  φ η μ ε ρ ι δ ο γ ρ ά φ ω ν, άντιτασσό- 
μενον είς τό προηγούμενον τό τών Α μ ε ρ ο λ ή- 
π  τ ω ν ή C lub Μ ο ν α ρ χ ι κ ό  ν  το τών Κ ο μ- 
β ο σ χ  ο ιν ι σ τ ώ ν ,  συστηθέν υπό τοΰ Δάντον 
καί Καμίλλου Δεσμουλίνου· τό τοΰ Πανθέου· 
τοΰ C lich y  χ. τ. λ. Τά C lu b s κα- 
τηργήθησαν μετά τοΰ Διευθυντηρίου, καί 
ήνοίχθησαν πάλιν έν Γαλλία κατά τό 1848 , 
μετά τήν έπανάστασιν τοΰ Φεβρουάριου* δ 
άριθμος αυτών ήτο τότε ά-ιοσημείωτος, άλλά 
δέν εφθασαν είς τήν επισημότητα τών τής 
πρώτης έπαναςάσεως* έντοσούτω δέν έβράδυναν 
νά παρεκτραπώσιν είς καταχρήσεις* άπό τοΰ 
μηνος Αύγούςου τοΰ αύτοΰ έτους, εγεινεν α
νάγκη νά περιορίσωσι τάς καταχρήσεις αυτών, 
καί μετ’ όλίγον άπηγορεύθησαν έντελώς* (νόμος
τής 2  Ιουνίου 1 8 4 9  καί τής 5 Ιουνίου. 1 850 .) 
δ Μ. ΑΙ ph. Lucas έδημοσίευσε σύγγραμμα 
υπό τήν έπιγραφήν (Les clubs et les  C lu- 
bistes. 1851 . εις δγδοον.

ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ. (c lavec in )  
Άρχαίον μουσικόν οργανον συνιςάμενον ές 

ένός ςυλίνου κιβωτίου περιέχοντος μίαν ή πλει- 
οτέρας σειράς πλήκτρων, καί τοΰ δποίου αί 
χορδαί είναι μετάλλινοι διπλαί ή τριπλαί. 
Τό νέον κλειδοκύμβαλον (p iano) είναι τό 
άρχαίον (c lavecin) τελειοποιημένον έν ω έν 
τω νέω (piano) τά πλήκτρα πλήττουσι τάς 
χορδάς διά τινων μικρών σφυρίων, έν τω άρ- 
χαίω (c la v e c in )  τό τελευταίον άκρον τής 
σειράς τών πλήκτρων φέρει Ιλασμά τι ξύλι- 
νον, τό δποίον συνδέεται μετά μικράς α ί/μ ή ς 
έκ πτερού κόρακος, τό δποίον κεντά τάς χορδάς. 
Τό Κλειδοκύμβαλον δέν ήτο γνωστόν πρό τοΰ 
15ου αίώνος, καί φαίνεται δτι έφευρέθη έν

’Ιταλία. Τό έτροποποίησαν κατ’ άρχάς, δόντες 
αύτω ώς είς τό μεγαλόργανον (orgue) κώ- 
δωνας καί παιγνίδια διάφορα* μετά ταΰτα έτε- 
λειοποίησαν τόν μηχανισμόν του, καί Ιφθασεν 
άλληλοδιαδόχως είς τήν ένεςώσαν κατάστασιν 
τοΰ (piano).

Ωνόμασαν κατά τόν τελευταίον αιώνα Κ λ ε ι- 
δ ο κ ύ μ β α λ ο ν  ό π τ ι κ ό ν  είδός τι κλειδοκύμ
βαλού έφευρεθέν δπό τοΰ Π. Καστέλ, είς τό 
δποίον τά επτά άρχικά χρώματα άνταπεκρί- 
νοντο είς τούς επτά τόνους τής Μουσικής. 
Τό do άνταπεκρίνετο είς τό κυανοΰν, τό (Ιο 
d iese  (δίεσις) είς τό λευκοπράσινον, τό re  
είς τό ανοικτόν πράσινον, τό re d ie se  είς τό 
έλαιόχρουν πράσινον, τό mi είς τό κίτρινον, 
τό fa είς τό ^οδό/ρουν τό fa d iese  είς το 
πορτοκαλέοχρουν. τό sol d iese  είς τό πορφυ- 
ροΰν, τό la είς τό ίοειδές,τό la d ie se  είς τό 
κυανοΰν ίοειδές, τό si εις τό κυανοΰν τής ΐριδος. 
ή έπομένη όκταφωνία ήρχιζεν ωσαύτως* μό
νον τά χρώματα ήσαν βαθύτερα ή ανοικτότερα* 
δ έφευρετής δίίσχυρίζετο, δτι διά τούτου τοΰ 
όργάνου θέλει θέλςει τόν όφθαλμόν, ώς τό 
κλειδοκύμβαλον θέλγει τήν άκοήν, άλλά με
τά μακράς άποπείρας δέν ήδυνήθηνά έπιτύχη

ΚΩΔΩΝΕΣ (καμπάναι).

Οί κώδωνες είναι συνήθως όρειχάλκινοι 
(78 μέρη περίπου χαλκοΰ καί 2 2  κασσιτέρου)* 
δ κρούστης είναι σίδηρους* τό πυκνότερον ή 
χονδρότερον μέρος τοΰ κώδωνος είναι 
έκείνο έπί τοΰ δποίου κρούει δ κρούςης* τό 
άνώτερον μέρος ή δ έγκέφαλος, ούτως είπείν, 
φέρει ίσωθεν κρίκόν τινα άπό τοΰ δποίου κρέ- 
μαται δ κρούστης* κατωτέρω είναι προσηρτη- 
μέναι αί λαβαί, διά τών δποίων λαμβάνομεν 
αυτούς είς τάς χείρας* οί άςιοσημειωτότεροι κατά 
τό μέγεθος κώδωνες είναι δ τής Μόσχας 
(6601)0  κιλογρ.) δ τοΰ Πεκίνου (60 ,000  κιλογ), 
δ τοΰ 'Αγίου Στεφάνου έν Βιέννη τής Ά ου- 
ςρίας· δ τής Θεοτόκου έν Παρισίοις* δ τοΰ'Αγί
ου ’Ιακώβου τής Κομπεστέλλης έν Ισπανία* 
δ τοΰ Γεωργίου τοΰ Άμβοεζίου έν τή  Θεοτόκω 
τής'Ρουένης, δςις έζύγιζε 18,000 κιλόγραμμα, 
καί δστις κατεσκευάσθη κατά τήν έπανάςασιν, 
άλλ’ έστήθη μετά ταΰτα.

Οί έ-ής τρεΐς στίχοι έκφράζουσιν επιτυχέστα
τα τάς διαφόρους χρήσεις τών κωδώνων.

Υ μνώ  τόν Θεόν, καλώ τόν λαόν, συνάγω 
τόν κλήρον, τούς άποθνήσκοντας θρηνώ, φεύγω 
τούς κεραυνούς, κοσμώ τάς έρρτάς.

Οί κώδωνες ήσαν γνωστοί είς τούς Εβραίους,
4»



εις τους Αιγυπτίους καί είς τους 'Ρωμαίους* · 
άλλ ή χρήοις τών κωδώνων έν τοΐς ναοΐς Τνα 
σημάίνωσι τάς ώρας της λειτουργίας δέν άνα- 
βαίνει άνωθεν τοΰ έκτου ή έβδομου αίώνος.

Αναφερουσιν έν γένει άτι δ άγιος Παΰλος 
επίσκοπος της Νόλης, είσήγαγε τον πρώτον 
έν τω ναω αύτοΰ, έντοσουτω δέν εύρίσκουσι 
ταυτην τήν χρήσιν μνημονευομένην πρό τοΰ 
Βέδη, βστις εζη είς τό τέλος τοΰ 7ου αίώ
νος* ή συνήθεια τοΰ άγιάζειν, ή κατά τήν κοι
νήν Ικφρασιν, τοΰ βαπτίζειν τους κώδωνας, 
καθιερώθη έπί 11άττττα Ίωάννου τοΰ Γ. Ά φ ’ 
ου έςορκίσωσι καί άγιάσωσι τό άλας καί τδ 
υδωρ, δ επίσκοπος ^αντίζει μετά τοΰ άγιαστη- 
ρίου (αγιαστούρας) τδ έσωτερικδν καί τδ έςω- 
τερικόν τοΰ κώδωνος, καί κα'μνει εςω έπτά 
χρίσεις ςαυροειδώς διά τοΰ έλαίου τών άσ- 
θενών, καί τέσσαρας έσαπερικώς διά τοΰ 
αγίου χρίσματος· επομένως δνομάζει τόν άγιον 
υπο τδ ίνομα τοΰ δποίου δ κώδων ήγιάσθη* 
διαχέουσιν Ιπειτα μΰρα είς τδ έσωτερικδν τοΰ 
κώδωνος· ψάλλουσι τδ ευαγγέλιον, καί δ ίερουρ- 
γδς τελειόνει τήν τελετήν ποιών έπ’ αύτοΰ τδ 
σημεΐον τοΰ σταυροΰ- ύπάρχουσι δύο Π ρ α γ- 
μ α τ ε ΐ α ι  περί κ ω δ ώ ν ω ν  ή μέν ύπδ Γιλ- 
βέρτου Κριμόδου, ή δέ σύγγραμμα τοΰ Jan* 
Maggius. d e  t in t in n a b u lis  (1664).

ΚΛΕΨΥΔΡΑ, (κλέπτω υδωρ).
Ώρολόγιον χρήσιμον παρά τοΐς άρχαίοις, 

μετρούν τον χρόνον διά τής πτώσεως ποσότη- 
τός τίνος υδατος· ή απλή κλεψύδρα συνίςα- 
το εκ τίνος διαφανοΰς άγγείου, διατετρυπημένου 
διά μικρας δπήςείς τδ κάτω μέρος καί πλήρους 
υδατος· τδ υγρόν (5έον έδείκνυε τδ μέτρον τοΰ 
χρόνου έπί τών πλευρών τοΰ άγγείου διά 
τίνος κλίμακος διηρημενης · βραδύτερον 
άντί τής κλίμακος ταύτης άντικατέστησαν πλά
κα τινα· τδ υδωρ καταβαΐνον κατεβίβαζε πλω- 
τήρά τινα ( f l o t l o n )  δ’στις παρέσυρε νήμα 
περιτετυλιγμένον έπί τοΰ ά;ωνος τοΰ δείκτου 
τής πλακδς· είς τάς συνθέτους κλεψύδρας, διά 
τίνος νεωτέρας έφευρέσεως, τδ υδωρ επιπτε 
κατά ^ανίδας διά τίνος δεςαμενής κειμένης 
υπεράνω τροχοΰ τίνος ( πτυαρωτοΰ ) 
άστις έκίνει άλλους τροχούς δδοντωτούς συγ- 
κοινωνοΰντας μετά τών δεικτών (βελονών)· 
έκ.τείνουσιν ένίοτε τδ ονομα κ λ ε ψ ύ δ ρ α  είς τά 
ώρολόγια τής ψάμμου* αί κλεψύδραι έφευρέ- 
θησαν, λέγουσιν, έν Αίγύπτω ύπδ τών Πτο- 
λεμαίων* είς τδν Κτησίβιον δφείλεται ή τρο- 
χω τή  κλεψύδρα* διεδόθησαν μετά ταΰτα είς 
ίλας τάς χώρας τής Ευρώπης, δπου δ πολι

τισμός τής ΕλλαΟος καί Ρώ μης είσέδυσε* 
δ Καΐσαρ ίφερεν αύτάς έκ τής Γαλλίας 
μέχρι τής μεγάλης Βρεττανίας* Κάρολος 
δ μέγας κατά τδν εννατον αίώνα ελαβε δώ- 
ρον παρά τοΰ Καλίφου Χαρουναλρασίδ άςιό- 
λογον κλεψύδραν ή έφεύρεσις τών μηχανικών 
ωρολογίων κατήργησε τάς κλεψύδρας.

Περϊ έργασίας έν γίνει και τών χειροτε
χνημάτων των γυναικών.

Οστις οιέτριψεν έπί πολύ είς αγροτικόν οΓκον 
ησθανθη βεβαίως, πόσον μεγάλα είσί τά πλε
ονεκτήματα τής σχολής ήν παρέχει ενεκα τής 
ελλείψεως κωλυμάτων, τών μακρών ώοών, ττς 
ησυχίας, και τοΰ λαμπρού ήλίου. άτινα άποτε- 
λοΰσι βίον ήδονικδν καί γλυκύν, έπιθυμούμε^ον 
μαλιστα παρά των οσοι συνήθως ζώσιν εν το> 
μέσω τών μεριμνών καί τής άσχολίας, τών 
Επισκέψεων καί τής διασκεδάσεως τής πόλεως 
κτλ. Αλλ εάν ή τοιαύτη κατοικία δυνατδν νά 
η ώφέλιμος πρός τε τήν βελτίωσιν καί εύ- 
χαρίςησιν ήμών αί μακραί ώραι τής άργίας 
πρέπει νά επασχολώνται έπωφελώς.

Μέγας τις φυσιολόγος παρετήρησε πόσον 
συνήθως εις τε τάς άνωτέρας καί μέσας τής 
κοινωνίας κλάσεις, πάσχουσιν ή υγεία καί τδ 
πνεύμα καί έπί τέλους άπόλλυνται δι’ Ιλλειψιν 
έπιδιώςεως άντικειμένου τινδς έν τω βίω άπερ 
δύναται νά κατορθώση τις προθύμως. Παρε
τήρησε δ’ δτι αι νευρικαί καί άλλαι άσθένεϊαι 
καταμαστίζουσιν έκείνας ών ή πρώτιστη έπασ- 
χο?,ησις Οι ίλης τής ημέρας συνίσταται είς 
τδ νά τελειώσω σι τήν πλέςιν βαλαντίου.

θεωροΰντες τά δι’ έρίου εργα τών νέων 
κυριών, δσακις τα βλέμματα ήμών συνηντή- 
θησαν μετά τοΰ βαθέος έρυθροΰ αύτών χρώ
ματος, άνεμνήσθημεν αστείας παρατηρήσεως* 
δνι τά κεντήματα ταΰτα έποικήλθησαν διά τοΰ 
αΤματος τοΰ φονευθέντος χρόνου. 'Ημεΐς δέ 
ουοολως θελομεν εξευτελίσει τάς γυναικείας 
ταυτας επιοιώ;εις καθδ πολύτιμα μέσα δι- 
ασκεοάσεως* πολλάκις δε έμειδιάσαμεν άκού- 
οντές τινας τοΰ άλλου φύλου καταδικάζοντας τήν 
άςίαν των, ένω άλλως γινώσκομεν άτι τά χει
ροτεχνήματα ταΰτα έςειργάσθησαν καθ’ 'α ς  
ώρας ούδέν άλλο έπράττετο.

Αί γυναίκες, ευτυχώς, δύνανται νά έργάζων- 
ται προσέτι καί ένω συνομιλοΰσιν ουτω δέ δ 
χρόνος, δ πολύτιμος χρόνος, δύναται νά έπα- 
σχοληθή πολλάκις είς τά τοιαΰτα. Ά λλ’ άπαν- 
τες οί σκεπτόμενοι σπουδαίως, ?χουσι χρείαν 
άνωτέρου τινδς, ένδιαφέροντος, ά;ίου μάλιστα

μείζονος σκέψεως καί εχοντος σημαντικώτερον 
σ*&πόν. Πολύ δέ πλέον τών άλλων χρείαν 
Ι/ουσιν οί ζώντες έν τη έ-οχη* καθότι είσίν 
έ στερημένοι τών διαφόρων πρδς τήν διανοη
τικήν αύτών δραστηριότητα μέσων, άτινα 
καί έν τή επαρχία καί έν τή  πδλει ύττάρ/ου- 
σιν έν συνεχεΐ καί πλήρει ένεργεία, καί έπισύ- 
ροντα δμοΰ πολλούς έςόχουςνόας, συντελοΰσιν 
υλικώς είς τήν διανοητικήν βελτίωσιν.

Ή  φωνή της Συνειόήσεω ς.

Νεανίσκος τίς ποτε, δνόματι Τσέμς 'Ροβέρτς, 
καταγινόμενος Τνα βοτανολογήση τδν κήπον 
Κυρίου τινδς καί παρατηρήσας ώραΐόν τινα καρ
πόν κρεμάμενον έπί τίνος δένδρου έπερ είχε 
φυή έπί τοΰ τοίχου, μεγάλως έπειράσθη ύπδ 
τής θεωρίας ταύτης καί παρεκινήθη Τνα τδν 
άποσπάση. « ’Εάν δ καρπδς ουτος εχει τήν 
γεΰσιν κατά τδ ήμισυ τής θεωρίας του ώραί- 
αν” έσκέπτετο καθ’ έαυτόν, “πόσον ήδύς θέλει 
είσθαι!” Έ σ τη  δέ πρός στιγμήν παρατηρών 
έπί τοΰ δένδρου, έν ω οί λόγοι τής μητρός αυ- 
τοΰ “*μή έγγίσης τι δπερ δέν σοί άνήκει” τω 
έπήλθον ζωηρώς είς τόν νοΰν. Άπέσυρε δέ 
τά  ομματά του άπδ τοΰ πειραστικοΰ αύτοΰ άν- 
τικειμένου καί μετά μεγάλης έπιμελείας έςη- 
κολούθησε τό εργον του* δ καρπός έλησμονήθη 
ήδη, καί μετά μεγάλης εύχαριστήσεως διέκρι- 
’νεν αύτδς βτι είχε φθάσει πρδς τό τέλος τοΰ 
στρώματος οπερ είχε προσδιορισθή αύτω Τνα 
τό καθαρίση. Λαμοάνων δέ είς χεΐρας τήν δέ
σμην τών χόρτων ήν είχε θέσει παρά τό πλευ- 
ρόν αύτοΰ, έστράφη Τνα Ιάποθέση ταύτην έπί 
τοΰ μονοτρόχου άμαςειδίου, άπερ εκειτο παρά 
τήν Ροδακινέαν καί αύθις δέ δ στιλπνός έκεΐ- 
νος καρπός συνήντησε τό δμμα του ώραιότε- 
μος καί πειραστικότερος υπέρ ποτε* καθότι δ 
παΐς ούτος ήτο καυσωμένος καί διψών. Έμεινεν 
άκίνητος - ή καρδία του Ιπαλλε -  ή έντολή τής 
μητρός αύτοΰ δέν ήκούετο πλέον - καί ή άπό- 
φασίς του είχεν έκλείψει ! Παρετήρησε τότε 
πέρις* ούδείς δέ ύπήρχε πλήν αύτοΰ έν τω 
κήπω. “ Δέν εΓναι άρα δυνατόν νά λανθασ- 
θώσι κατά ε ν » είπε καθ’ έαυτόν έποίησεν εν 
βήμα, μόνον εν, ήτον ήδη έντός τής δράςεως 
αύτοΰ ή λεία. Έ τεινε τήν χεΐρα Τνα τήν δρά- 
ςη καθ’ ήν στιγμήν στρουθίον τι εκ τίνος πλη
σίον δένδρου κράζον τόν σύντροφόν του ίσως, 
έφαί-ετο λέγον εις τό τεταραγμένον τοΰ παιδος 
ους Τζέμ, Τ ζέμ! Άνεπήδησε πρδς τά δπίσω 
είς τόν διάδρομον ή χειρ αύτοΰ κατέπεσε ώσεί 
■νεκρά παρά τό πλευρόν του καί σύμπας έκλο-

νίσθη* μόλις δέ άναλαβών άπεμακρύνθη τοΰ 
τόπου έκείνου.

Μετά τ α ΰ τ α  δέ ήρςατο νά σκέπτηται καθ’ 
εαυτόν «έάν εν στρουθίον ήδυνήθη νά μέ φο- 
βήση ουτω, πρέπει νά ημαι βέβαιος δτι έκεΐνο 
ίπερ  εμελλον νά πράςω ήτο πολύ κακόν.»

Πργάζετο δέ τότε μετά μείζονος έπιμελείας 
ή πρότερον, ούδέ έπίστευεν είς έαυτόν πλέον 
Τνα παρατηρήση έπί τοΰ καρποΰ δ’στις, δλίγου 
δεΐν, κατέπειθεν αυτόν νά πράςη τοσοΰτο μέγα 
πταίσμα. Τά στρουθιά, καί αύθις έκελάδουν £τε 
αύτδς άνεχώρει έκ τοΰ κήπου, άλλά δέν εφευ- 
γε πλέον είς τδν ήχον. “ Δύνοϊσθε νά κράζητε 
Τσέμ, Τσέμ,”“ ελεγε καθ’έαυτδν” άσον θέλετε,” 
καί άταράχως έθεώρει τδ δένδρον ενθα διάφορα 
έκάθηντο* ούδόλως μέλλει με περί ύμών τώρα* 
άλλά τοΰτο μόνον λέγω, άτι ουδέποτε λησμο
νήσω πόσον καλός ύπήρςε πρός με φίλος εν 
ές ύμών, καί δέν θέλω κλέπτει πλέον τάς 
φωλεάς σας.”

Ά ρ χ η  τή; Εύγενείαζ τής Οϊχογενείας Ροΰσε.Ι 
(Russel) tavvv Ύπουργοΰ τών 'Εξωτερικών 

έν ’Α γγλία .

Έ π ί τής βασιλείας τοΰ Ερρίκου 7ου (1 5 0 5 )  
Φίλιππος δ Βασιλεύς τής Καστιλίας καί ή  
Βασίλισσα αύτοΰ, μεταβαίνοντες μετά80πλοίων 
είς τήν Ισπανίαν καίδιερχόμενοι τήν διόρυγα 
τοΰ Μιολεβούργου (Mi d flle b o u rg ) , μετά χα
ράς κατέφυγον είς τόν λιμένα τής Βεημούθης 
( W e y m u l h )  ενεκα σφοδρού άνέμου* οτε δέ 
τοΰτο έγένετο γνωστδν είς τόν Ερρίκον 7ον, 
άπέστειλεν έκεΐ τδν Κόμητα τοΰ A r u n d e l  
μετά 5 0 0  ιππέων δπως συνοδεύσωσι τόν 
Φίλιππον Τνα έπισκεφθή φιλικώς τό Λονδΐνον.

Τδ συμβάν τοΰτο εΓναι άςειοσημείωτον ώς 
διαφωτίζον τήν άρχήν τής εύγενείας τής οί- 
κογενείας R llS S C l, Κυρίου τΐ'^δς, ουτω όνο- 
μαζομένου, άστις, καθδ είδήμων τής ’Ισπανικής 
γλώσσης, προσεκλήθη Τνα συνοδεύση τήν βα
σιλικήν οίκογένειαν καί χρησιμεύση ώς διερ- 
μηνεύς τών δύο τούτων μοναρχών !

Κατά συνέπειαν δέ τούτου γενόμενος ευνο
ϊκός τής Αύλής καί ιδίως τοΰ 'Πγεμονόπαιδος, 
δ ’Ιωάννης 'Ροΰσελ έδημιουργήθ^ ύπό τούτου 
δούς τοΰ Bedford.

ΙΙερΙ τής προσωπικής καθαριότητας.

Ό τι ή ελειψις τής καθαριότητος καί ή ρυ
παρά τών πλείστων οίκων τών έργατικών 
κλάσεων κατάστασις, εΓναι εν τών μεγαλει- 
τέρων πρδς τήν βελτίωσιν αύτών προσκομμά·



των, ούδείς δύναταί ν άμφισβητήση τών 5σοι 
έξηρεύνησάν ποτε τό τοιούτον· οΰτε είναι όλι- 
γώτερον βέβαιον οτι τό πρώτον βήμα της πρός 
τά κάτω £οπής έρχεται συνήθους ex της έλ- 
λείψεως καθαριότητος τής δποίας άμεσα πα
ρεπόμενα είσίν άσθένεα, έξαχρείωσις, καί κά- 
κωσις· δλίγιστοι άνθρωποι ίσον πτωχοί 
αν δποτεθώσι, δεν δύνανται νά ώσι καθαροί, 
οταν θέλωσιν. 'Η  καθαριότης τοΰ προσώπου 
είναι δλοσχερώς εις πάντα άνθρωπον άπαραί- 
τητος· είναι μάλιστα τό πρώτον άπαιτούμενον 
πρός τήν υγείαν, ευθυμίαν, άνάπαυσιν, καλλο
νήν, κοσμιότητα καί ευγένειαν δ καθαρός άν
θρωπος είναι κατά τό ημισυ εύγενής. 'Υπάρ
χει υδωρ απανταχού £θεν πρέπει πάστις νά 
διατηρήται καθαρός. Ή  ακαθαρσία είναι άλάν- 
θαστος άπόδειξις χυδαιότητος· Πρέπει λοιπόν 
νά πλύνηται καθ’ έκάςην ολον τό πρόσωπον 
καί νά διατηρώνται καθαροί οί δδόντες ινα η 
δγιηνή ή πνοή. Αί χείρες οί όνυχες καί ή κό
μη νά ώσιν επίσης καθαρά· τά δέ τελευταία 
κομψώς κεκομμένα καί μετρίου μήκους. Η  α
μέλεια τής προσωπικής καθαριότητας φέρει 
είς τήν τής οικιακής, ή δέ τελευταία κατα
στρέφει παν δ',τι εχει σχέσιν πρός τήν οικια
κήν άνάπαυσιν, καί καθιςά συνήθως τήν οι
κίαν, αντί ευοαίμονος κέντρον ήθικοϋ καί φυσι- 
κοϋ μολύσματος. Τήν προσοχήν έν γένει πάν
των καί ιδίως τών γυναικών προσκαλοΰμεν έπί 
τών καθέκαςα παρατηρήσεων περί τών άπαι- 
τουμένων πρός τήν οικιακήν καθαριότητα.

Αί τών οίκων άναβάθραι καί τά πατώματα 
πρέπει νά σαρώνωνται καθεκάςην καί νά καθα- 
ρίζωνται τουλάχιστον άπαξ τής έβδομάδος· οί 
τοίχοι καί αί στέγαι, αν μή κονιώνται ( άσπρί- 
ζωνται) κατ’ Ιτος, ώς επρεπε νά γίνηται, δέν 
πρέπει πώποτε νά μένωσιν έπί δύο έτη άνευ 
καθάρσεως. Αί έν χρήσει καπνοδόχοι πρέπει νά 
σαρώνωνται τουλάχιστον άνά πάσαν έςαμηνίαν. 
Τά παράθυρα πρέπει νά καθαρίζωνται συχνά
κις· δταν δέ συντριφθώσι, νά έπισκευάζωνται 
ούχί νά φράσσώνται διά χάρτου. Προσεκτικώς 
πρέπει νά άποφεύγηται, ή συσσώρευσις τών 
περιττών καί τής ακαθαρσίας έν τω όχετω 
τής οικίας, δ δέ σωλήν #ςις φέρει έ; αύτοΰ είς 
τήν διώρυγα πρέπει νά ήναι εντελώς κενός 
καί καθαρός· δπου δπάρχει πλυντήριον Ιςω  καί 
τοΰτο εντελώς καθαρόν. Η  αιθάλη καί αι λοι- 
παί άκαθαρσίαι δέν πρέπει ν’ άποτίθωνται πρό 
τής είσόδου τής οπισθίου θύρας. Ή  έξώθυρα δέ 
πρέπει νά δπάρχη πάντοτε είς καθαράν καί 
κομψήν κατάστασιν. Τά χοιροβοσκεία δέν πρέ
πει επί ούδενί λόγω, νά δπάρχωσι πλησίον τής

οικίας Τνα μή έπισύρηται εκεί δ πυρεττός καί 
ή χολέρα.

Η συνήθεια τοΰ νά κρεμώσι τά λινά φο
ρέματα (άσπρόρουχα) εις τά δωμάτια ενθα κα- 
ΐοικοΰσίν άνθρωποι ή τους κοιτώνας, πρέπει νά 
έκλείψη* καθότι ή  έντεΰθεν προγιγνομένη άκα- 
θαρσία τοΰ άέρος καί ή δπό τών τοίχων καί 
τών σκεπασμάτων της κλίνης άπορ^οφωμένη 
δγρασία είναι συχνάκις πρόςενα σοβαρών καί 
έπικινδύνων άσθενειών. Οσάκις δ καιρός καί αί 
περιςάσεις τό έπιτρέπουσι πρέπει τά στεγνώ- 
νωνται είς τό ύπαιθρον ή τά πλυντήρια, ατινα 
είσί τά μόνα μέρη Ινθα δύνανται νά κρεμα- 
σθώσιν έν άσφαλεία. Έ ςω σαν άπαντες προ
σεκτικοί παρά τήν ακριβή τών είρημένων τήρη- 
σιν χάριν της δγείας άναπαύσεως καί πιθανώς 
τής οικιακής αυτών ευδαιμονίας.

Γ. Κ .

ΤΟ ΓΗ ΡΑ Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΝ. 
υπό 'Ρουσώ.

Ή  ευδαιμονία παρατηρείται είς τήν μορμυ- 
ρίζουσαν Γάταν, ούχ ήττον ήτό  παΐζον Γατίον. 
Είς τό άνάκλιντρον της νυςαλέας ήλικίας ώσ
περ καί είς τήν ζωηρότητα τοΰ χοροΰ ή τήν 
ευθυμίαν τής θήρας. Ε ίς τό φιλόκαινον, τήν 
οξύτητα τής αίσθήσεως, τήν έλπίδα καί τήν 
θερμότητα έπιδκήςεώς τίνος, άκολουθεΐ δ,τι 
κατά μέγα μέρος ίσοδυναμεί τούτοις· « τό αί
σθημα της άναπαύσεως. » ’Ενταΰθα δέ δπάρ- 
χει άκριοώς ή διαφορά μεταξύ νέου καί γέ- 
ροντος. Οί νέοι δέν είναι ευτυχείς είμή ένια 
άπολαύουσιν εύχαριςήσεως· οί δέ γέροντες εί
ναι ευτυχείς δ'ταν είναι άπηλαγμένοι πόνων. 
Ή  κατάςασις αυτη αρμόζει καί είς τόν βαθμόν 
τής δυνάμεως τής ζωής εκάςου. Ή  ούναμις 
τής νεότητος ωθείται είς ένέργειαν μή δπο- 
μένουσα τήν ήρεμίαν ένω είς τήν άδυναμίαν 
της γηραιάς ήλικίας, ή ησυχία καί ή άνάπαυσις 
είσίν αί μόναι βέοαιαι εύαρεςήσεις. Τπό ουσιώ
δη εττοψιν θεωρουμένη ή ωφέλεια υπάρχει μάλ- 
λόν είς τους γέροντας. Ή  κατάςασις τής άνα
παύσεως έν γένει, είναι έπιθυμητή πλέον τής 
εύχαριςήσεως. Ή  κράσις λοιπόν, ήτις δύναταί 
ν’ άπολαύη άναπαύσεως είναι προτιμωτέρα ε
κείνης ήτις γεύεται μόνον εύχαριςήσεως. Τό 
αυτό αίσθημα τής άναπαύσεως καθιςα τό γή
ρας συχνάκις κατάςασιν μεγάλης παραμυθίας, 
ιδίως οταν ή ήγκηροβολημένον μετά πολυάσχολον 
καί τρικυμιώδη ζωήν. Ό θεν δρθώς καί δ 'Ρουσώ  
περιγράφει τοΰτο μεταξύ άναπαύσεως καί χαράς, 
30 μεταξύ σπουδής καί τοΰ τέλους τοΰ βίου. 
Μακράν τοΰ νά νομίζωμεν δτι ή νεότης είναι;

ή εύτυχεςέρα εποχή, πολύ δέ ολιγώτερον, ή 
μόνη ευτυχής, ώς χριςιανοί κλίνομεν νά πιςεύ- 
σωμεν £τι δπάρχει μεγάλη αλήθεια είς τήν έξης 
παράςασιν ευσεβούς καί εξόχου άνδρός. Εις τον 
ένάρετον, τό γήρας π?ρίςησι σκηνήν ήσύχων 
απολαύσεων ευπειθούς ορέςεως, ευκανονίςων 
παθών ώριμότητος πρός μάθησιν,καί γαληνίου 
προετοιμάσεως διά τήν αθανασίαν. Είς τήν 
γαλήνιον ή αξιοπρεπή ταύτην κατάστασιν* ώς 
έπί τών δρίιον δύο κόσμων εδρισκόμενος δ νοΰς 
τοΰ άγαθοΰ άνδρός, θεωρεί τό παρε λθόν με τήν 
ευαρέσκειαν τής έπιοοκιμαζούσης συνειδήσεως, 
καί ενατενίζει έμπροσθεν τό μέλλον μέ τήν 
ταπεινήν πεποίθησιν επί τω ελέει τοΰ 0εοΰ, 
καί μέ ευσεβείς ελπίδας πρός τήν αίωνίαν καί 
αεί αΰξουσαν χάριν του.

Α π ο τΛ .Ιίσηα τα  το ϋ ύ ν α χ ν έ ιιν  έγβ α ρ μ ένο ν  ά ΐρα .

Τ  αποτελέσματα τοΰ άναπνέειν έφθαρμένον 
αέρα, δυνατόν ευκόλως νά γνωσθώσι οια τής 
πείρας. Όταν ποντικός τις κλεισθή εντός μεγά
λου καί στενοΰ δελίνου πίθου πλήρους αέρος, 
φαίνεται έπ’ ολίγον δτι ουοεμίαν δφίσταται βλά
βην, άλλ’ άναλόγως πρός τήν βαθμηδόν γινο-

’ άσθμαίνη ένω άναπνέει, οΤον αγωνιζόμενο< 
δι’ αέρα· μετ’ δλίγας δέ ώρας άποθνήσκει σπα- 
μωοικός, ακριβώς ώσανεί απεπνίγετο ή έστρα- 
γαλίζετο. Αί αύταί συνέπειαι άκολουθοΰσι .τήν 
στέρησιν ή διαφθοράν τοΰ άέρος είς τόν άν
θρωπον καί είς άπαντα τά ζώα.

’Αναρίθμητους δυσαρέστους περιστάσεις δυ
νατόν ν’ άναφέρωμεν, αΤτινες προκύπτουσιν εκ 
τής είς το αυτό οΤκημα συναθροίσεως μεί- 
ζονος άριθμοΰ άνθρώπων ή οσους δ περιε- 
χόμενος αήρ ήδύνατο νά συντηρήση, καί εκ 
τής έλλείψεως τών επιστημονικών μέσιον πρός 
έκτέλεσιν άερισμοΰ.

Ό  άνθρω πος τό ϊρ γο ν  Π αντοδυνάμου  
J i /μ ιονργοΰ.

Δύναταί τις, πεπροικισμένος διά τοΰ κοινού 
νοος, νά φαντόσθή ποτέ οτι τοιοΰτο σώμα δ
ποίον πας τις έξήμών φέρει έν έαυτφ, τοσοΰτο 
κομψώς συντεθειμένον, οιά τοσούτους σκοπούς 
ένεργείας συνηρμοσμένον, καί μετά τοσοΰτο 
καλών καί καταλλήλων οργάνων προμηθευ- 
μένον τον οφθαλμόν έκεΐνον, διά τοΰ δποίου 
φθάνομεν τούς αστέρας, και εν μια στιγμή, 
ούτως είπείν, εχομεν έ- ώπιον ήμών τόν κόσμον

δλον τό ούς έκείνο, διά τοΰ δποίου τοσοΰτο 
έλαφρώς διακρίνομεν τάς διαφοράς τοΰ ή χο υ , 
αίσθανόμεθα τήν ποικίλην αύτοΰ αρμονίαν, καί 
μεταφέρομεν είς τόν νοΰν ήμών τούς λόγους 
καί τάς σκέψεις άλλήλιον τήν γλώσσαν εκεί
νην διά τής δποίας τοσοΰτο ευκόλως άπομι- 
μούμεθα τάς μεγάλος τής φωνής καί τοΰ ήχου 
ποικιλίας, διά τής δποίας συγκοινωνοΰμεν τά,- 
ίδέας ήμών μετά τοσαύτης ευκολίας καί ώφε- 
λείας· τήν χείρα εκείνην διά τής δποίας έκτε- 
λοΰμεν τοσαΰτα θαυμάσια εργα καί χρησιμεύ
ει ήμίν αντί χιλιάδων οργάνων τε καί δπλων 
Τνα παραλίπω τά εσωτερικά έκείνα ελατήρια, 
τής κινήσεως ζωής, αίσθήσεως, φαντασίας μνή
μης, πάθους κ.τ.λ. άτινα διαπράττονται μετά 
τοσαύτης θαυμασίας περιεργείας δύναταί τις
> \ \ r \ τ r ?7 ■+>λογικος, λεγω να ενοηση οτι τοσοΰτο εςοχον 
εογον. συγκείαενον έκ τοιούτων μερών λίαν ποι-ι I " I » Γ ι
κίλων τε καί περιέργων, έξ ών §νός καί μόνου 
ή ελλειψις ήθελεν αποσυνθέσει καί καταςρέψει 
ήμάς· ύπηρετοΰν είς τοιαύτας εργασίας άσυγ- 
κρίτως δπερέχον πάντων τών έργων τής έξο- 
χωτέρας τέχνης τήν δποίαν δυνάμεθά ποτε νά 
ίδωμεν ή νά φαντασθώμεν, δ’τι είνκι προϊόν 
τυφλής τύχης, προέρχεται έκ τής τυχαίας μί
ξεως τής ΰλης· δύναταί νά πραγματοποιηθή 
άνευ έξόχως μεγίστης σοφίας, άνευ βαθυτάτης 
σκέψεως, δψηλοΰ σκοπού καί σχεδίου; Τά 
έξωχώτερα άριστουργήματα τής ανθρώπινης 
τέχνης τά ώραιότερα κατασκευάσματα, τά 
εντελέστερα ζωγραφήματα αί ώφελιμώτεραι 
μηχαναί, ας συνήθως θαυμάζομεν καί επαινοΰ- 
μεν, δεν δύνανται εύκολώτερον νά δπάρχωσιν 
ανευ σκοποΰ ή άγχινοίας; Έ άν  δέν δυνάμε
θα νά εΐπωμεν δ'τι τά σκαιά καί χονδροειδή 
ταΰτα άπομιμήματα τής φύσεως προέρχονται 
άφ’ εαυτών, άλλ άμέσως μόλις τά εϊδωμεν 
άναγνωρίζομεν αύτά ώς προϊόντα τέχνης καί 
τοι δέν γινώσκομεν τόν τεχνίτην, ουτε είδομεν 
αύτόν έογαζόμενον, πόσον μάλλον είναι λογι
κόν νά πιστεύωμεν δτι τά τοσοΰτο εντελέστερα 
καί άκριβέστερα εργα τής φύσεως πηγάζουσιν 
έκ παρομοίας αιτίας, καί τοι άοράτου είς ήμάς, 
καί έργαζομένης, ώς είπείν, τό τέχνημα αυ
τής διά μυστηριώδους άλλά μεγαλουργού καί 
παντοδυνάμου χειρός;

ΗΘΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜ ΑΤΑ.

Πάσα ή φροντίς τοΰ άληθοΰς καί ενάρετου 
Χριστιανού πρέπει νά η δπως διηνεκώς εύα- 
ρεστή έκεΐνον πρός τόν δποίον μόνον άπο- 
βλέπει καί ελπίζει μετά τήν πρόσκαιρον καί
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στιγμιαίαν ταύτην άθλιότητα τυρός- αίωνίαν χα 
ράν καί διηνεκή εύδαιμονίάν.Άν και αί δοκιμα- 
σίαιμας ένταΰθα είσίν έπόδυνοΓπρός καιοόν,καί 
το κέντρον τοΰθανάτου πικρόν καί δυσάρεστον, 
όμως πρέπει ν’ άναμιμνησκώμεθα οτι σχε- 
τικώς πρός τήν αιωνιότητα θέλουσιν εΓσθαι ώς 
ροπή δφθαλμοΰ.

'Ο θάνατος τοΰ Χριστιανού δέν πρέπει νά 
νομί,ηται θάνατος, άλλά μάλλον πύλη η είσο
δος είς τήν αίωνίαν ζωήν.

Έ ά ν  δέν γινώσκωμεν τήν ώραν ή τήν ημέ
ραν τοΰ θανάτου, πρέπει επομένως νά μή μέ- 
νωμεν άφρόντιδες· Ινα δέ μή μένωμεν άφρόν- 
τιδες ή ημέρα αυτη εΓναικεκρυμμένη είς ήμάς.

Δέν πρέπει τις νά καταβάλληται υπό επου
σιωδών πραγμάτων.
Πρέπει ν’ αποκτά τις ο,τι δύναται νά δ ιατη ρή
ση καί -/ρήζει διατηρήσεως.

Αί δυσκολίαι δέν πρέπει νά έμποδίζωσιν ήμάς 
ίν. τίνος ώφελίμουεργου" ή υπομονή καί ή επι
μονή τά πάντα κατορθοΰσιν.

Ή  ευτυχία αποκτά φίλους ή δέ δυστυχία 
τους δοκιμάζει.

Σέβας πρός τους άλλους εΓναι μέγιστον ση
μεΐον κοσμιότητος καί ηθικής.

Η υπερβολή περιποιήσεως δεικνύει ελλειψιν 
ανατροφής, εκείνη δέ ή κοσμιότης εΓναι άρίςη, 
ήτις άποκλείει πάσαν περιττήν έθιμοταςίαν.

Διά τής έκδικήσεως προσβολής τίνος γίνε
ται τις ίσος τω έχθρω αύτοΰ, παραβλέπω-; 
οέ ταυτην εΓναι ανώτερος.

Η μόνη ευεργεσία, ητις δύναται νά πηγάση 
εκ τής κολακείας, εΓναι £τι άκούο-.τες εκείνο το 
όποιον δέν είμεθα, δυνάμεθα νά διδαχθώμεν 
είς τι επρεπε νά ήμεθα.

Μή κατηγόρει πριν ή έςερευνήσης τήν άλή- 
θ ε ια ν  μάνθανε πρώτον καί εΓτα έπίπληττε.

Ο καλός λόγος εΓναι εύκολος υπο^ρέωσις, 
άλλά τό νά μή λέγη τις κακώς, τοΰτο απαιτεί 
μόνον σιωπήν καί δέν εΓναι δύσκολον.

Δέν πρέπει νά λέγηταί ι ιε ίς τ ω  λέγοντι είτε 
τά πάντα, είτε ούδέν.

Η καρδία τών μωρών εΓναι εν τω στόματι 
αυτών, αλλ ή γλώσσα τών συνετών εΓναι έν 
τή  καρδία των.

Ό  φίλος δέ δύναται νά γνωρισθή έν τή  
ευτυχία' δ οέ εχθρός δέν δύναται νά κρυβή 
έν τή  δυστυχία.

Ο μεγαλόδώρος στερεί τους κληρονόμους 
του· δ δέ φιλάργυρος στερεί έαυτόν.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.
ά. Έ π ί μαρμάρου ΓΙαρίου πενταγώνου, σω-

ζομένου κατά τά ερείπια τής παλαιας εκκλη
σίας Α γίας Κυριακής ε'Ξω τής Σμύρνης καί 
επέκεινα τοΰ Μέλητος· Στέφανος έκ δάφνης 
καί ελαίας, σημαίνων τήν νήπιότητα, ώς γνω- 
ςό ν  έν μέσω δέ αύτοΰ Ο ΔΗΜΟΣ, καί υποκάτω 
αύτοΰ ΠΤΘΕΟΝΗΓΗΤΟΡΟΣ. Πρόδηλον δέ, 
ότι δια τής στήλης ταύτης δ τών Σμυρναίων 
δήμος τιμά τόν συμπολίτην ΙΊύθεον Τίγήτο- 
ρος, καί έ; αύτής μανθάνομεν δύω κύρια τής 
παλαιας Σμύρνης ονόματα.

β \ Πρό τοΰ ίεροΰ τοΰ έκκλησιδίου τής Α γίας 
Τριάδος τών Πηγών (Καγιασίου), χωρίου άνή- 
κοντος τω ίατρω Γαληνω Κλάδω καί άπέχον- 
τος τέσσαρας περίπου ώρας άπό Σμύρνης πρός 
νότον Στήλη επιτύμβια έκ μαρμάρου Παρίου, 
ε/ουσα άνωθεν μέν κύκλον, κάτωθι δέ τοΰ κύ
κλου· ΕΡΜ ΟΓΕΝΗΣ ΕΞΑΝΑΙΑΣ ΤΗι ΓΥ- 
ΝΑΙΚΙ Σ Ι  ΑΙΧΑΙΡΕ. Εκ τής έπιγραφής ταύ- 
της εχομεν όνομα γυναικεΐον Σύα, σπάνιον. Σύα 
ήτο καί πολίχνη παραλία έν Κρήτη κατά τόν 
δυτικόν αίγιαλόν, σώζουσα μέχρι νΰν το άρ·/αΐον 
ονομα. Η δ’ Ά ναια  πόλις ή πολίχνη ’Ιωνική, 
άναφερομένη υπό τοΰ Στράβωνος καί σώζουσα 
μέχρι νΰν τ’δνομα, υπάρχει έπί τής μεσημβρι
νής κλιτύος τοΰ όρους τής Μυκάλης, ού μακράν 
τής Πριήνης. Οι νεώτατοι τής άρχαίας ελληνι
κής Γεωγραφίας χάρται, καί τοΰ Κυππέρτου, 
θέτουσιν εσφαλμένως τήν Ά ναιαν έν τω Έ φ ε- 
σίω κόλπο). Τό άνωθι χωρίον, αί Π ηγαί'άπέ- 
χον δλίγον άπό τ^ς Π η γ α σ ί α ς ,  λίμνης ση- 
μειουμένης έν ταΐς είρημέναις χάρταις, περι- 
κλύζεται υπό πολλών υοάτων, καταφερομένων 
πάντων είς τήν λίμνην Πηγάσαν.

γ .  Έ ξ ω  τ>ΰ αύτοΰ Έκκλησιδίου τών Πη
γών επί λίθου· Στέφανος έκ δάφνης καί ελαίας 
έ'χιον έν μέσω κυπάρισσον, ( ό'περ βλέπομεν 
κατά πρώτον επί τοιούτων Ιργων, σημαίνον 
ίσως άποθανόντα τόν τιμώμενον ύπό τών συγ
γενών ή φ ίλ ω ν ) , υποκάτω δέ ΠΑΤΑΚΟΣ 
ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΟΓ. Καί τό'νομα Πάτακος σπά
νιον, σωζόμενον μέ^ρι νΰν ώς έπίθετον Πα- 
τάκαςν/

ν .  Εν τω Εβραϊκοί κοινοταφείω Ιςω τής 
Σμύρνης κατά τήν θέσιν Μελαντίαν (Κ αρα- 
τάσι), έπί μαρμάρου Παοίου* ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΣΚΛΙΙΠΙΑΔΟΥ.... ΕΠΟΠΟΙΩΣΟΤΕΓΙΑΣΙΦΙ- 
ΑΟΣΚΑΙΤΕΙΜ... Έ κ  τής επιγραφής ταύτης 
άπωλεσθείσης κατά μέγα μέρος μανθάνομεν 
Θεόδωρον έποποιον, πιθανώς Σμυρναΐον. Μετά 
τήν αντιγραφήν, γενομένην παρόντων έν τω 
κοινοταφείω μακρόθεν δύο) ιερέων Ισραηλιτών, 
εγεινεν άφαντον τδ μάρμαρον αύτό είς δευτέ- 
ραν έπίτ/εψίν μου.
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ρότητος τοΰ ύφους καί τών χαριέντων τρόπων.
Σχεδόν μόνον αί δύο πρώται Εδιότητες δύ- 

νανται νά ώσιν εμφυτοε, αί άλλαι αναπτύσσον
ται, διά τής ηλικίας, τοΰ λογικού καί προ πάν
των διά τής ανατροφής» Διά νάη,ναίτις αξιαγά
πητος, αρκεί νά S/ η  τάς δύο πρώταςΤ διά νά 
ηναι υποχρεωτικός τούς τρόπους καί νά δμίλη 
γλαφυρώς πρέπει έςάπαντος νά προσαποκτήση 
τάς δύο άλλας.

Ά λλά  διά τί έν τοΐς κόλποις τής ωραίας 
ήμών πατρίδος(Ι) συγκαταριθμουμένης δικαίως 
μεταςύ τής πρώ της τά;εως τών πεπολιτευ- 
μένων έθνών, άπαντώμεν τόσον συνεχώς άτο
μα άπολίτευτα καί μάλιστα βάναυσα; Δέν 
είναι διότι μέχρι τήν σήμερον ή σπουδή τής 
εύγενείας έθεωρήθη ώς επουσιώδες παράρ
τημα τής ανατροφής, ένφ τουναντίον επρεπε 
νά θεωρηθη ώς μέρος αυτής άναπόσπαςον, 
άφοΰ δύναται νά θέτη είς αρμονίαν τούς λό
γους μας, τάς πράξεις μας, τά διαβήματά μας 
καί τούς τρόπους μας, καί νά καθιςα πάντα 
ταΰτα ευάρεστα καί εις τούς άλλους καί είς 
ήμάς αυτούς;

Ά ν  ή σπουδή αυτής ηναι ούσιωδεστάτη, 
δέν πρέπει άρα ν’ άρχηται άπό τής παιδικής 
ηλικίας, καθώς ή σπουδή τής γραμματικής καί 
τών λοιπών γνώσεων; Διατί νά μή ζητώμεν 
νά τελείοποιώμεν τήν καρδίαν συγχρόνως μέ 
τήν γλώσσαν, καί τό πνεΰμα συγχρόνως μέ 
τήν καλήν συμπεριφοράν;

17?pi της εύγενείας της καριϊίας. 
άρχή xal ψύσις ανΐϊ)ς.

ίίρίν ή δ I. X. έ'λθη έπί τής γής, δέν Ιγ- 
^ώριζεν δ κόσμος τί έστιν αγάπη πρός τόν θ ε
όν καί τόν πλησίον. Πρώτος δ I. X. έδίδαξε 
καί εδωκε ιό  παράδειγμα τής θείας ταύτης 
αρετής. Αύτδς πρώτος κατέστησε τήν άςίαν 
τοΰ ανθρώπου γνωστήν καί παρέσχεν εις τούς 
ανθρώπους τόν δεσμόν τής άδελφόΐηΐος.

Αυτός πρώτος έκήρϋςΞ ιόν θαυμάσιον νό
μον τής γίνίκής άγάπης, £στις περιλαμβάνει 
τήν αγάπην τοΰ αγαθού καί τοΰ ώραίου, τήν 
αγάπην αύτοΰ τοΰ θεοΰ καί τήν αγάπην τών 
όμοίων μας, ήτ?ς βφείλδι νά ταυτίζηται μέ 
τήν αγάπην ήμών αύτών-

Οί αρχαίοι φιλόίοφοι καί οι σοφοί, οΐΐίνες 
προηγήθησαν του θείου νομοθέτου ειχον προ- 
ΐδει άμυδρώς πω ς τήν αγάπην τοΰ θεοΰ καί 
τοΰ πλησίον διότι είχε δημοσιεύσει τόν έςής 
νόμον.
I ■

(» )  Της Γαλλίας.

Μή πράττης εις άλλον on οέν θέλ·ις ν* 
σοί πράξη τις· καί πράττον εις άλλον 5,τι θ**· 
λεις νά πράξωσιν είς σε αυτόν.

Έ π ί τοΰ θείου λοιπόν καί του· φυσικού νό
μου θεμε^οΰται £λη ή θεωρία τής αληθούς 
εύγενείας, ητις εΐναι ή εφαρμογή τών θεμε
λιωδών τούτων νόμων είς τάς συνήθεις σ-/έ-
σεις τοΰ βίου.

Έ πειδή  λοιπόν είς τήν καρδίαν πρέπει νά 
ζητήσώμεν τήν αρχήν πάσης αγάπης, εις αυ
τήν άρα τήν ιδίαν ευρίσκονταί έγκεχαραγ- 
μένοι οί πρώτο?· νόμοι οί εντεθειμένοι υπό τής 
εύγενείας, ητις άπορ^έει άπό τής αγάπης, τής 
δποίας ή τήρηαις πάντοτε αδιάσπαστος. διαμέ
νει άνεςάρΐηΐος τών χρόνων, τών καιρών καί 
τών ηθών.

Τοΰτο τό πρώτον και ουσιώδες μέρος θέλει, 
περιέχει·

ά. Τ άπρός τόν θεόν καθήκοντα.
β'. Τά προς τήν οικογένειαν καθήκοντα.
γ'. Τ άπρός εαυτόν καθήκοντα.
ο . Καί τά πρός τήν δυστυχίαν καθήκοντα.

(ακολουθεί).

Π αραλείπονΐές τινα απροσεξίας ιίαρεισφρησαντ* 
δρθογραφιχά λάθη βηιχειουμεν μόνον τά τήν εν ν οιαν μ ά λ 
λον άφορίυντα παροράματα.

Ξ ελ. I . ζ ϊ|λ . β . ς ιχ . 3  άνάγνω θιί τη? άντΐ τί,ν. 
ι 4  , ,  β , ,  4 6  της φιλοσοφικής Ή θιχης, άντ'ιί

της φ ιλ ο σ ^ χ η ς .
5  „  Λ f, >3 πολλ»ι οΕλλαι: «ίντίίπολλοκ άλλας

„  , ,  „  „  „  '42 πρό; τας 8ι*θέσιις: αντί πρός
διαθε'σεις.

, ,  „  , ,  „  „  , ,  ιδιοτροπίας ϊ α ν τ ί: ιδιοτροπιών.
„  5 , ,  β >, 2 9  αγάπης· άντι άγάπην,

6  a , ,  ειπον· « εςέθ εο ι; άντι «ειπον εζέ
θεοί.

)t 6  , ,  β , ,  9 ή Λρες τόν λαόν ά γ ά π η : άντ'ί
ή αγάπη πρός τόν λαόν, 

η ,i α , ,  28 τοΰ εςιφ ανίζοντος: άντΐ : τοΰ
φονεύοντο;.

5J n „  a j, 2 9  άποθνησχει, iv ώ : ά ν τ \ : ά * ο -
θνησκιιεν.

8  „  a „  19 πλε'ον : άντΐ : πλε'ων.
8 , ,  β „  6 πρυ-άνει»5: άντΐ : Πρυαάντως,

„  ι 4 „  α „  4® f to t le u r :  άντΐ f lo t to n
j> ·4  >1 ® »> τιν®< ενδιαφέροντος,: αντί: τινός,

ενδιαφέροντος.
1 5  , ,  β , , 2 5  Έ ρ^ίχου τοΰ. ά ντΐ: τοΰ

'Epfi* u jov. 
5,  χ  «  5, 1 5 Λαςτις: αντί πάστις.

ιβ  , ,  β , ,  6 π^οαγιγνομε'νη: άντίπρογιγνομιίνϊί
„  „  „  , ,  ». 15  περί: άντΐί παρά.
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Ά φ οϋ δ άοιδιμος Κορχής έν τοι; περι Ε λληνικ ή : παιδείας x*\ γλώ ισης αυτοτχεδιοις «υτοΰ Στοχασμοί; su ve-  
βοόλευ ιετά  δέοντα π ε ίΐ  σ υ /τά ;ε« ; Σ υ λ λ ο γ ή ;  ά ν χ γ » ώ τ ε ω ν  διά τοίις σπουδάζοντας την 'Κ λληνιχήν γλώ σ
σαν νέους, Ιράνηταν μέν πολλαί τοιχϋται συλλογχι, ούδεμίχ Ιχω ς διεχρίθη το'σον S ti το εΰι/εθοδον «ϋτής, δσον ή 
επεςεογασία τοΰ σοφ·)ϋ Θ . Φ χομ?χίοου «β 181 5  πρώτον 1» li.iwvTj έχδ-,θεϊϊχ xxt πολλάχις ε'πειτ* ε’» Κερχυρα 
μετατυπωθεί ;α συλλογή τοΰ Γεραχνοϋ J a co b s. ’ Ο^χι δέ «ί χλλχι, μή εξαιοουμε'νης μηξ’ «ύτής τ ϊ ;  εν Ά θ ή νχις  εις 
μυριάοχς αντίτυπων ε< τών πιεττηρίων τοϋ μχχϊοίτΛ » Κορόμηλα έςελθουση:, Ιχουσι οΰο μεγάλας Ιλλείιίεις, τήν 
βσκοπ?» έ<λογήν χαι διάτχζιν τή; ίλη ς, διά να μή αναφέρω ά<λχς μιχρ-,τερ*;, τήν χαχήν στίςιν, τό μή'διωρΟω- 
μενον χατά τά; νεωτάιας χριτιχά; έ*$·>τεις κείμενον αΰτ«ν xxt :ά π*ίαπ<ιήτιχ. "ίϊστι δεν ή ϊελε φ»νή, νομίζω, ρ η -  
τοριχή υπερβολή, άν τις ελεγεν, οτι *ί συλλογχι α£ιτχι είνε ααλλον δπισθοδρίμητις παρά πρόοδος εις τήν τοιούτου 

j/fei3ou; συγγρχφήν, *a l Set ή ίικώ ; μάλλον β \χπ :ο«Τ ι πχρ» ά ίελ υ ϋ ιι τήν 'Κλληνιχήν νεολαίαν, 6 ;  χα ίισ τώ ια ι λίαν 
δυϊχερή τής προγονιχής γλώσσης τήν έχμάθησιν.

Πρός θεραπείαν της ή ΐκ ή ;  τχΰτη; βλάοη; ή π ρ ίπ ε ι -χαίρειν ειπόντ«ς ταΐς λοιπαΐς συλλογχΐς νά επανε'λθωμεν, οθεν 
ρεςετρίπηιιιεν, εΐτχγτντες πάλιν εις τά σχολεία τή: Κλλάοος χαι Toupxtxc τήν άοίχως έξορίΐθίϊσαν ές αυτών

IjJ I *1*

πίσης έχ πχρχδειγχάτω ν χ»1 τεμαχίω ν μιχροτ/ptov μέν χ«τ’  
ιέπει να^χεταφοαζωτιν οί μαθητοτί έχ Τη? νεωτερας ε'„. ‘τήν ί ? .  
ινόνων τή; 1 ρχμματιχή; με παρατηρήσεις αφορώιας μάλλον τήν

Τό δεύτερον τοΰτο νοχίσ χ; ποοτι:χότ;ρον, συνετχςχ, συ χο^υλευΙείΕ τα; διχιιχω τεοχς toC rotoutou ίίδουί «υλ-
λογάς τών Γερμανών, S E IP A N  S  ΙΌ1Κ.ΚΙ11 \ t i \  Μ \ Θ Ί Μ Λ Γ Ω Χ  Τ Ι! Σ E A iH N lK U S  Γ Λ Ω Σ Μ ΙΣ  χάριν τών
εν τοΐς σχολείοις διδχιχομένω ν πχιδω ν, πεοιεχουσαν τά εςή; :

1 ον Σ υ λ λ ο γ ή ν  γ ο ρ γ ώ ν  ή ε π  ι τ 3 ο /  χ δ η ν ά ν χ γ  ν ώ Τ ε «  ν , συνιςχμε'ντν Ιχ ιχυθαρ'ων, άςείω ν, παροι
μιώ ν, αποφθεγμάτων χλπ  , τά δποίχ χ τετπευταενως χαι ίν=υ π>λλών πιρατηρήτίω ν π 3ε'πει νά μεταφ ίάζω ϊΐν ot 
■μαθητχΐ εχ τής άρχαίας εί< τήν νεωτεοαν (ίλληνιχ^ν γ λ ο ιτ α ν , αόνο* διά ν άπο^ταυρίζιοτιν εις τήν μνήμην αύτών 
λέξεις χκι φράσεις χαι τής ά ρ χ α ίκ  τής νϊω τερις Έ λλη νιχή ς γλώ ισης.

2ον. Σ υ λ λ ο γ ή ν  α ρ γ ώ ν  ή ς  ά δ η ν ί ν α γ ν ω τ ε ω ν ,  ^υητταχενι^ν |χ  π κ ο ϊδ ίΐγμ ά τ^ ν  χαι τεμαχίω ν μ ι 
κρότερων μέν χατ’ ά^^ά;, ιιεγχΑητερων δέ χατά τό τέλος, τά ο’τ ή α  πρεπει νά μεταφράζιοτιν οί μα^ηται_ίχ τής αρ
χαία; εις τήν ν;ω :ερχν 'Κλληνιχήν γλώτ^αν, άναλυοντε: λεττοαερώ; αύτα πρό; έφχρμογήν τών χανο'νων τής Γραμ· 
ματιχή; μέ πχρχτη ρήιει; ®ας μάλλον τήν Ιχμάθησιν τής νεωτέρας,

3ον Σ υ λ λ ο γ ή ν  δ ε μ ά τ ω ν ,  <ι»νιτταμενην επίϊης  
άρχάς, μεγαλητε'ρων δέ χατά τό τέλος, τά δποϊα πρέπει 
χαίαν Έ λληνιχήν γλώ ισαν πρός εφαρμογήν τών χανονων 
^χμάθητιν τής αρχαίας.

Ά ν  μοι σνν'χοιρουν τά στενά ορι* τής προχηρυςεω:, ήίελα ε’πεϊ πρός &πολογ^αν μου διατί χρίνω οτι εΤναι ε’π ά -  
τιαγχες να συ^χητιι ε< των τρ-.ων τούτων μερω< ή προσδιωριτμε^η εις χρητιν τών σχολείων Σειρά τών μαθημάτων

β τοΰτο έν έχτάσει εις τόν 
γενναιαν συνδρομήν πρός 
έπιστημονιχή. Διότι όχι 

άλλά χαϊ είς τάς άλλας 
Γ ραμμ ατιχήί τοΰ μ α -

y ■ / __ , ι - — - ------------ ---  σοφιϋ ΆσοιπίΟυ μέ τάς' άνανχαία; διασαφητιχάς αημε:ώτεις.
Αλλοις δ -δ ίΐα ι svroj Ιξ^μην7>^  ̂ το δεινότ€ρον Gfl V e i i lg t -q u a t f  0 leCQHS v i οιχίΐόνωσιν ενιβλώ; ποτϊ5χς δ«- 

χαετεΐ, u s τα Gjo\ytXt της δυσ<0Λω:ατης τω /γλ ω χτ  ο /. ’Κγώ οχω ; «χων ώ; σιίνθηχα του; λόγονς του ^ητορ^ς *Ισο
Sv  
10-

^ ^   ·■·'«·» ·>" » W *h J - 1« * ν  ·*··(' Ί  "···■ -»  ̂ ■·['·» V
ασχαλιαν 7rxp/jA(i*v. ^ΟΟΐν βελω νοΛ'.σίΐ εααυτόν ε!*τυ/η,ά/ δυνηϋω δ ιϊ της —ειρα; μου οίχειό^ον του; μαθητας

σύνδετιν αύτων να εύχολυνω  
σκβπ^ι άνώτερον άλλο ί ιδ α -
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τών σχολείων εντός τρ,ών τούλά/ιςον ετών μέ rot; τΰπους'τής Γραμαατιχή; χα'ι τήν ’ 
εις αυτούς την μετά λο'γου σπουδήν τή; προγονιχής χαι μητρικής γ λ ώ ιιη ; , τήν δΓ.οίχν 
Όχαλεΐον, τό ’Γυμνάσιον.

Η Σειρα̂  των στοι^ειωοον μαΟηαατων Οε'2·. συνιστασθ-χι έχ τετσαρων τομιδίων, Ιχαστου τώ' δποίων ή τιμή προσ- 
οιοριζεται εις ι ) γρο'τια ή 3̂ ίιραχμα: [I δε τΰιτωσι; αυτή; θελει άρ/ίσει τό πολύ μετά δυο μήνας, ά®οΰ μεπιςρα- 
φωσιν κι προχηρυςεις, χαι ιοω,οτι Οιά των γενομενων συνδρομών δύναμαι νά έπαρχεσω είς τάς δαπανας τυϊ τώτου.

ιΕν Σμύρνή, t i j  J y  Αύγοιίστον j 8 SS.

j r .  A A J A J O I  

Τ'υαναυιάξίχης Σ μύρνές.


