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’Απο μίχρας ηλικίας μανβάνομεν ότι πάσχοντες 
ϊεινώς ιίς τή/ ζεφαλήν δί όποΐα-δήτοτι εξωτερικήν,
^ έσωτερικήν αιτίαν ουτε έ«νοοΰμεν εύχολως τα 
πράγματα, ουτε ένδυμούμεδα' ενίοτε μάλιστα ουτε 
δλίπόμεν, ουτε άχούβμεν, ουτε δέλησιν ε'χομεν χατά
τό σόνηδες. <  ̂ f

Ταΰτα δέ» συμβαίνουσιν είς ήμας χα'ι οταν πάσχω 
με* είς δποιονδήποτί άλλο τοΰ σώματος μέρος. ^

•Η άπλουστάτη αίίτη παρατήρησίς άποδιικνύει 
προφανώς οτι διά της κεφαλής Ικτελοϋνται αί 
μέναι ένέργειαι. 'Οδεν αύτή πάλιν πονει χαί άφ’ ου 
σχεφδώμεν, ή μελετήτωμεν είς πολλάς ωρας χατά συ- 
νεχ*ιαν.

Άλλ* ή κεφαλή δέν περιέχει άλλο χυ:ιως παρα τον 
Ιγχεφαλον τυλιγμένον ώς έντός ελυτρων απο οιαφο- 
ροβς χιτώνας. ‘Ο εγκέφαλος άρα Οπάρχει το γενι- 
xJv δργανον τής αίσθήτεως χαι τής διανοιας. Επει
δή όμως χαι άλλα ζώα ίχοντα έγκίφαλ.ον oute συλ
λογίζονται, ουτε κρίνουσιν,ούχε προαιροΰνται το χαλόν, 
ως ήμεΐς, άλλά διαμένουσιν άπ αίώνος εις τη* αυτη» 
κατάστασήν, συμπεραίνομεν ότι κυρίως ό ^γκέφϊλος 
*πηρετ»ΐ είς άνωτεραν τινά  δύναμιν ένομάζομεν δέ 
ταύτην ψυχήν.

Τόμ· Α '.

Είς παντα σχεδόν τά έθνη , ίκτος τών άγριων, ιυ -  
ρεδεΐσα έμφυτος ή ίδεα της ψυχής ώς οΰσιας μή υπο- 
κειμένηςκαδώ; το σώμιεΐς φδοράν,άναγκαζειτον λογι ι 
χόν άνδρωπον νά «αραδεχδή καί κόσμον άλλον διάφορον ν 
τοΰ παρόντος ώς atStov, προσιτι δέ χαι αποόοσιν τής 
αρετής, τιμωρίαν δέ τ ί ;  κακίας.

Είς τά Ήλόσια πεδία άνταμείβοντο, κατά τους 
"Ελληνας, οί άγαδοί ήγεμόνες, όσοι κατέστησαν  ̂ε ύ . 
τυ'/εϊς τοΰς λαούς των, καίως και οι ποιηταί, οι νο· 
μοδεται,οί ήρωες, οί σοφοί, καί όσοι άλλοι όπωσ5ηποτε 
ωφέλησαν τήν άνδρωποτητα" οί δέ κακούργοι κοί πο 
νηροί έχολάζοντο είς τά τάρταρα.

Οί ’ Ινδοί, οί Πέρσαι, οί Κινέζοι, οί Α ίγ ΰ π τ ι*  
καί οί Άραβες επρεσβ*υον σχεδόν ανάλογα περί τοΰ 
αντικειμένου τούτον, χαδως χαί αυτοί οί Εβραίοι.

Διά τοΰτο δρηνών τόν απολωλότα φίλτατον αύτοΰ 
Ιωσήφ δ πατριάρχης Ίαχώβ, ελεγε u Καταβηιομαι^ 
πρός τόν υιό» μου, πενδών είς αδου. ® (1^ Ο τι δ 
εύτύχησεν έπειτα παρ' έλπίδα νά τόν ίδη μέγαν καί 
δυνατόν πλησίον τοϋ Φ«ραώ «ίς τήν Α ίγυπτβν, 
ώνό«αζ«ν εξορίαν τόν ένταΰβα βίον του, α ίνιττόμε,ος 
βεβαίως ώς άλλαχοΰ ύπάρχουσαν τήν χαδϊυτα πατρ ίδ* 
« Αί ήμεροι τής ζωής μου, άς παροικώ, εκατόν 
τριάκοντα έτη κτλ. » (2)

( \ )  Γεν. 37 .
( 1 ) .  AvxiOk 47.
1 '  Τ ινχ . Ε



 ̂ Τ έλβς^αΜ ς ουτος Απο0ανών, άπ^λββ, λ έγ ιι ή Τρα
γή, νά eupu τάς πολλάς μυριάδας τώ·/ πρδ αύτοΰ 
αποθαμμένων δμογενών « Καί «ζάρας τή» κλίνην ίξ*- 
λιπ* χαί π ρ ίίΐτ εθ η  προς τδν λαόν αύτοΰ » . (Γεν. 4 9 .)

A U  «ίς τούς μεταγενεστέρους χρόνου; αναφαίνε
ται χαθαρωτερον τδ παρήγορο» τοΰτο τής αίωνιότητος 
δόγμα* Stort δ μέν ψαλμωδός διαγράφει «αφώς τό μέγα 
Top ανθρωπίνου γένους λογοθέσιον«Τότ« άγαλλιάσονται 
παντα τα ξυλά τοΰ δρυμοΰ πρό προσώπου τοΰ Κυ 
ριοι», οτι έρχεται κρΐναι έθνη έν τή δικαιοσύνη καί 
λβους έ» τξ άληδεία αΰτοΰ » (ψζλ. ιέ,).

_*0 δέ Σολομών έν μέν ταΐς ΓΙαροιμίβις παριστάνει 
τώ » δσιων το μέλλον « Τελευτήταντος άνδρός 

ικαιου oux ολλυται έλπις, το δέ καύχημα τώ< 
ασεβών ίλλυτα ι, ("Παρ. Κεφ. ιά.) .  Έν δέ τή Σο 
φία έλεεινολογεϊ τοΰς ά ϊεβ ίΐς καί διά τά άλλα καί 
#τι « Out« έγνωσαν μ υστρ ιά  Θεοΰ, ουδέ ε”κρΐναν 
γέρας ψυχών  ̂άμώμων* ότι δ θεός ε“*τ ισε τέν) ^  
Ορωπον έπ’ άφδαρσίαι καί εικόνα τής ιδίας ίδ;ότη- 
τος έποίησεν αύτο», φθόνω δέ διαβόλου δ θάνατος ε ί '  
σήλθεν είς τον κόσμον « Σοφ. κε? . β1. [ιδε χαί Ίώβ
χεφ. 19. ’Ιεζεκιήλ κ ιp. J 8. Ή σα. 25 . Μαχαβ. 7 
χτλ.)

’Αλλ’ Απεκειτο μάλιττα είς τή* χριστιανιακήν θρη 
σκειαν νά καθιερώσ.) ώς σύμβολον πίστεως χαί νά 
απαρτία  τάς άμυδράς ταύτας καί διισπαρμένος 

, ς* <0 χρ^τιανισμος συγχε'ων πάσας τάς τάξεις 
τούς άρχοντας μέ τούς άρχομένους, τούς έλευθέρους’ 
μέ τους δούλους, καί τούς πλουσίους μέ τούς πένη 
τας παριστάνει ώς Ανταμοιβήν τών δικαίων ούχί 
τό νέκταρ καί τήν Αμβροσίαν, ή τούς περιπάτους 
« ί  τά άμφιλαφή σκιάσματα χαί τά άλση καί 
τάς κοιλάδας· άλλά τήν έποπτείαν αύτήν τοΰ θεοΰ, 
τήν ίλλαμψιν τής άνεσπέρου δόξης, χαί τής Αληθε"ία<! 
τήν γνώσιν.

JEv ώ ομως εθνικοί φιλόσοφοι γεννημένοι έν μέσω 
του σχότους τής πλάνης, Ιφθασαν διά του δρθοΰ μόνον 
λογου ν Αναγνωρίσωσι τήν Αρχικήν του ‘ άνθοώπου 
«υγενειαν, ο?ον δ Πλάτων, [1 ] δ Πυθαγόρας, ί2ΪΠ *ο- 
μενίδης [3] Κικέρων (4) καί οί λοιποί* άλλοι εις 
την Ακμήν  ̂ τοΰ πολιτισμού ούχί μόνον καθ’ έαυ- 
τούς δέν έπίστευσαν τήν καθολικήν καί παγκό
σμιον ταύτην αλήθειαν, Αλλά καί τούς τΑναντία δο-

( I )  * Α θάνατον ε.Ιεγεν ι ί ν α ι  τη ν  ιίτυγην ίΙΛ ά. 
τω ν ( Α ιο γ ίν . Α α έρ τ .)

( 1 )  « ’Α θάνατόν τε ε ίν α ι α ύτην , ( φ -  ψ υγ ,)ν ) i -
π εώ ή  περ  * α ί τό άφ ού ά π εσ π ά σ θ η  ά θά να τόν  έσ τ ι 
[Πυθαγϊ\  » .

( 3 )  « Κ α ί τη ν  ψ υ χ ή ν  χα ί τόν v o v r  ταύτύν  ε ίν α ι 
ό Π αρμενίδης *.

(4) « Nescio quomodo inhaeret in  mentibus 
quasi seculorum quoddam augurium futurorum l 
Jdque in maxim is ingeniis allissim is que anim's 
et existit maxime et apparit facillime.»

Tusc. Quaest.

Ά λλ· Γ  ’ μ“ ρβυί' 6^ oXoV x^  διεκωμώδησαν. 
Αλλ ή φωνη^ τής φ ύ „ ω ; δέν δύναται δ ι ί  παντός 

νοι πνίγ?1 ουτε τ ων ^ νΰγ πα'ντων ^ Ιϋνεί5ησ,ς ^

Δια· το5το h> Διαγ°ραί Τ ίί Γβλλίβ« Βολταιρος, οστις απο χ.νόίοξον Αλαζονίαν τοσαδ-

Ι Ι Τ '  / ηί< π ΐ^ εως άναλαμβάν»*
η 7 "° βαΡ*ι“ν νοιον· χαί βύτός πόσο. πα-
ρ ελογ ιζ ,„  ωστε^ πολλαχοΰ τών ποιημάτων του, 
μάλιστα δέ προς τον έπ;στήθίον ? ίλον του Genonville 
δ ν εδιστασι νά παλίνωδήσ,· ώμολόγησε δέ τούναντίον 
οτι το m·, δέν προήλθα άπό ταΰτομάτου καί τυφλής 
«παρμένης, ή τύχης, ώς έδόξαΓε» άλλοτε, άλλ’ ύ ϊερ- 
« ρ α  τις^δυναμις ω ; πρεσβ^άτη τών πάντων αιτία έ* 
του μή οντος τ ί  παρήγαγε, 0.,'α δέ πρόνοια διηνεχώς 
4ιεπει τα γενόμινα.

ιί ®S.‘  Ce l k cet esPrit survivant a nous roeme ? 
nait avec nos sens.croit, saffaiblitcom m eeux 

tie las ! penraU - il de meme ?
Non, sans doute et j  ose esperer 

Oue de la morf, du temps, etdes destins le maitre 
O e «  o b se rv e  poM  Iu iJe p l„ sp ur de 
Λ n aneantit point ce qu il daigne eclairer.

’Αλλά πώς δ ά γχ ίν ,υς  Χαί πολυμαθέστατος τών 
μ .γαλω ν ανδρών της Γαλλίας δέν ένόησε πρωϊμώτερον 
των λογισμών του την ματα ιότητα ; Έ^ρεπεν άράν6 
να πλησιασ5 εις τον δανατον πριν άναγνωρίσ, τ ήν ζω ή ν 
Γούτο χατα Ουστυχιαν συμβαίνει πολλάκις- τόσοί 
αδύνατος και ακροσ? αλής όπάρχ,ι δ άνθρωπος είς τάς 
επίνοιας του! Επειτα δ/ Απορρήτους λόγους δέν έδόθη 
ε ί, αυτδν ου:ε του τοκου, ουτε τοΰ χρόνου νά δ ια- 
κριν5 τας μαχρας Αποστάσεις, 0δτε τά  εμπροσθ.ν 
δηλ. ουτε τα  δπισθ,ν ί Καί έχουσι μέν βεβαίως 
την εξιν να βλεπωσι πορ’ρ'ώτερον οί ναΟται χαί 
κυνηγοί, ο, μέν άναβαίνοντες είς τδ τέρθρον χα 
την ακροκιραιαν τών ίστών, οί δέ είς τάς κοου- 
? ας τω ν βουνών, χαδώς οί λοιποί όταν πολλά 
πλασιαζωσι δια τοΰ τηλεσκοπίου των δρθαλμών των 
τήν δ υναμ ι. Βλεπομεν δέ σχεδόν δμοίως? καί τά π ρ δ  
δλιγου συμβαντα δια της άτομικί ;  ίμ ώ ν μ >  Ρ 
ως δια γυμνου δμματος.Ό ταν όμως πρδκη ια ι^ά  Α ν ί 
ρευνησωμεν τα  πολυ ημών ά ρ χ ο ντα , Αναλαμβάνομε» 

S,iavsV cf  ’' ^λεσκοχιον τήν ιστορίαν, ήτις συγ
κείμενη αιιο αλληλοδιαδόχων πολλών γενεών i l -  
θυμησεις, Αποτελεί δλοχλήρου του Ανθρωπίνου γ έ
νους τήν μνημην Αλλα πόσαι περιστάσεις διαχόχτου- 
«  την συνεχή ταυτην αλυσον, χα ίώς τά βουνά καί 
ο. λοροι τας πεδιάδας ! Πόσαι δέ γ ,νεα ί διά τήν 
βαρβαρότητα αυτών ̂ και άμάθε-αν παρήλθον ώς σκιάς 
χωρίς ν αρησωσιν ουτε κάν σημ,ΐον, ώστε δλόκληροι 
κρίκοι παντελώς λειπουσιν.

 ̂ Ά λ λ ’ δ άνθρωπος περιωρι,μένος κατ ’ ^ τ δ ν  τδν 
λογον ως προς του παρελθόντος τήν έρευναν, άφ5- 

Ιρέθη πολλυ μάλλον την θεωρίαν τοΰ μέλλοντος. ‘Ο
μίχλη τ ις  παχεΐα τώ  ο%τ« έπικρατοΰσα άπβχ ω ρ ίζ ,Ε 
τα  εσομενα· μονον δέ κατά μυστηριώδεις τ ,νά ς πε- 
ριστασεις, οταν τδ σώμα Αναπαύεται ώς ν.χρδ»

*{ς τ ίς  άγκάλάς το!3 υπνου, ή δέ άγρυπνος καί αει | 
ζωος ημών ψυχή, άπηλλαγμένη ήδη τών έξωτερι-Ι 
χών Αντιλήψεων, βλέπει ένίοτε άμυδρδν τδ μέλλον, 
χαθώς πολλάκις καί τοϋ θανάτου πλησιάζοντος· δ.ότι 
τότε λύονται τά δεσμοί, τά δποΐα συνάπτουσι τήν 
ψυχήν μέ τδ σώμα, τότε δέ καί τδ μέλλον συνεχίζεται 
μέ τδ παρδν χαί τδ παρελθόν ώς ολον πραγματι- 
χώς Αδιαίρετον.

Ά ν  δέν ειχον της συνειδήσεως μου τήν ένδόμυ- 
χβν μαρτυρίαν, καί τοΰτο μόνον ήρκει, ω ψυχη, 
ν’ Αποδείξ»! τή* Ανεξάρτητον καί άθανατον σου υπαρξιν. 
Παρεγνωρίσθης δι Αμάθειαν απδ τους ματαιορρο- 
νας καϊ κενοσπούδους, οσων δ νοΰς εις τά έςω £εμ 
ίόμενος, παραμελιΐ τά έντδς, καδώς οί περιπ^.ανω- 
μινοι είς μακράς χώρας άγνοοΰσι πολλάκις τα με-  
ρη τής μικρας έκείνης γωνίας, όπου tiiov τδ φώς 
τής ήμέρας. Σέ ήρννίθησαν δέ προσέτι απο χακονοι* 
αν καί οί άθεοι, άμφισβητοΰντες καί αύτήν τήν 
καταγωγήν σου- έπιιδή άν σε ωμολογουν, ηναγχα- 
ζοντο έκ τών αποτελεσμάτων ν’ άναδραμωσιν εί; την 
αιτίαν· τότε δ’ έπρεπε μετανοουντες ειλικρινώς, νά 
παύσωσιν είς τδ έξης άμαρτάνοντες, ή βεβηλοΰντις 
δί αίσχροΰ βίου τήν άξίαν σου. Αλλ η εμιρυτο; μα^ι- 
«τα είς ήμας καί περιπαθής εφεσις τής ζωή;, ή γλυκυ- 
θυμία, τήν δποίαν αίσθανόμεθα «ράττοντες τδ αγαθόν 
καί ή άδιάκοπος ήμών πρόοδο; είς τήν άνέρικτον τε
λειότητα Σέ Αποδεικνόουσιν ετι μάλλον.

Τόσοι μόχθοι τωόντι τοΰ Ανθρωπίνου γένους πρε- 
πει ιίς  τδ μηδέν νά άποληξωσιν; Ελάβομεν άρα γε 
δυνάμεις, διά νά μή τάς έξασκησωμεν Αί δέ αγα- 
Οαί πράξεις προωρίσθησαν νά μείνωσι διά παντός ά- 
ναντάμειπτοι; Ούδαμώς. Πιστεύω μάλλον οτι δ χο- 
βμος ουτος έτέθη ώς προαγωνίσμα, ή προπυλαιον α- 
περάντου άλλης ζωής. Τδν φαντάζομαι προσέτι ώ ; 
φυτοκομεΐσν του μέλλοντος, όπου αι γενιαί λαμβά- 
νουσι τήν πρωτην αύτών »χοιχείωσιν, δια να μετα 
φυτευδώσιν έν καιρώ εις τερπνότερον κλίμα, όπου θέ- 
λουιιν ακμάζει κ^ί καρποφορεί αιωνίως.

‘Η θεωρία τών δυνάμεων τή ; ψυχή; επρεπε* ιτως, 
«ίπέρ τ ι άλλο, νά ένασχολή τδν φιλομαθϊ! άνθρωπον, 
διαφερόντώς δέ τδν χριστιανόν. ‘Η σπουδή ομως αυτη 
περιωρισμένη είς ξηρούς τινας ορούς καί είς άσυναρ 
τήτους σχολαστικής οντολογίας ιδέας, χωρισμένη l i  
μάλιστα άπό τήν μελέτην τή; οργανικής φυιεως ου- 
<r* καταληπτή γίνεται, ούτε ωφέλειαν τινα προξενεί.

Ά λλά τί σημαίνουσιν αί τοσοΰτον άναφερομεναι παρα 
πάντων τής ψυχής δυνάμεις ; Πώποτεώς αϋλος ουσία, 
ήψυχή, ή διάνοια δέν δύναται νά διαιρεΟή, δέν υπάρχει 
πολυμερής· λέγεται δέ άλληγοριχώς ποτέ μέν σκέψις 
χαί χρίσις χαί φαντασία χαί συνείδησις· χατά τινας δέ 
περιστάσεις άλλας θέλησις χαΐ προαίρεσις χαί ήθιχοτης. 
Ούτως ή άκτίς μία καί ενιαία ουσα αντανακλά διάφορα 
ιχατά διαφόρους περιπτώσεις χρώματα. Μία δέ καί μον/ι 
Ιμολογεϊται καί ή νευρική δύναμις* άλλά ποτέ μέν την 
$νομάζομ*ν αίιθησιν,διαιρουμένην είς κλάδους τινάς,οϊον 
τήν άφήν, τήν γευσιν, τήν όσφρησιν, τήν ακοήν και τήν 
όρασιν· ποτέ δέ κίνησιν, όταν ένεργή δραστικω τερον. 
Κατά τδν αέτδν τοΰτον λόγον χαί ή άπλή καί μονη

Κυβέρνησις λαμβάνει διάφορα δνόματα κατά τάς χρή. 
τεις, clov άστυνομία, ύγειονομεΐον, τελώνιον, διχα· 
ττήριον, ένίοτε δέ καί βουλή χαί ίιπουργιϊον· τέλος 
καί τά άργύριον αΰτδ πολλαπλώς καλείται κατά τή» 
χρήσιν, ο?ον ναΰλος, καί μισθός καί τίμημα καί φό- 
:ος, χαί πρόστιμον κτλ.

‘Ο άΰλος καί αφανής νοΰς δέν πρέπει ακριβώς νά κρί- 
νηται έκ τής ΰλης* τά εξωτερικά ταύτη; φαινόμενα δέν 
μαρτυροΰσι πάντοτε τούί χαρακτήρας του. Επειδή 
ά-ύνατοι καί λειπόσαρκοι καί ωχροί άνθρωποι έξέχουσι 
πολλάκις κατά τήν ευφυΐαν* τουναντίον ?έ ^ωμα- 
λαΐοι καί άθλητικοί άλλοι, ώς δ Ηρακλή:, διακρίνον- 
ται κατά τήν έύήθειαν όθεν κατεδικάσθησαν σχεδόν 
έκ φύσεως νά δουλεύωσι; είς τούς άλλους ώς ανδρά
ποδα, καθώ; {κείνος, καί κατά τοΰτο εχει δίκαιον δ 
Αριστοτέλης. (Περί Πολιτ.)

Ένίοτε μάλιστα αί σωματι*αί στερήσεις καί τα - 
λαιπωρίαι όσω καταπονοΰσι καί δαμαζουσι τό ευ
παθές ήμών σώμα, τόσω άναρριπίζουσι τήν ένέργειαν 
τής ψυχής. Διά τοΰτο δξύτης διανοίας καί Απόφασις 
σταθερά καί έξαρμα φρονημάτων είς τάς τοιαύτας 
μάλιστα περιστάσεις φαίνονται* αύταί άνέδειξαν τούς 
μεγάλους καί περιωνύμου; σοφούς, τ ίύς Νεύτωνας, 
τούς Γαλιλαίου; χαί τοσουτους άλλους. Καί έχεΐνοι μέν 
πέτονται ώς άετοί εις τοΰ αίθέρος τά υψη, οί δέ 
πλούσιοι χαί τρυφηλοι, καί αβροδίαιτοι ώς στεγανό- 
ποδα πτηνά σύρονται είς τής τελματώδους ΰλης τήν 
έπιφάνειαν.

Ά λλ ’ ό νοΰς Ιχει Ανάγκην κατ’ άλλον τρόπο? τής 
ψηλαφητής τών δρ^άνων εύεξίας. 'Η  νοσερά τούτων 
κατάστασι; βλάπτει τδ ιδιαίτερον έργαλιΐον τής δια- 
νοίας, ώστε καταντανά γίνηται άχρηστον. Διά τοΰ
το όταν πάσχωσιν ή κοιλία, δ νωτιαίος μυελός, οι 
πνεύμονες, ή καρδία καί τλπ . τότε νοσεί συμπαθή* 
τιχώς καί δ εγκέφαλος· έπισχοτίζεται ώς κάτοπτρον, 
όπου δέν άντανακλώνται πλέον at άληθείς τών πραγ- 
γάτων εικόνες, ή τέλος ώς πυκνή δμίχλη εμποδί
ζει τάς άκτινας τής διανοίας, ή τάς απορροφά, καδως 
άπορροφώσι τό φώς τοΰ ήλιου τά μελανα χρώματα.

Πολλάκις δ νοΰς εχ ιι καί σωματικά τινα σημεία* 
Διότι καί παραλιίποντες οσα ό διαβόητος φρενολογος 
Γκάλ παρειήρησε, σχεδιάσας ώς γεωγραφικόν χάρτην 
τόν έγχέοαλον ολόκληρον, δέν δυναμεθα να μή παραδε- 
χθώμεν άλλα τινά, τά οποία αίωνων πείρα έπεχυρωσι 
αχεδόν ώς άναμφισβήτητα. Είς τοιαΰτα άποβλεπων 
Βεβαίως δ δξυ?ερκέστατος φυσιογνωμων Λαβατέρ, 
ηύστόχει συχνάκις νά εικονογραφώ φυσιχώς, ούτως 
Είπεϊν, τδν άνθρωπον, νά μαντευη τα πάθη καί τον 
χαρακτήρά του, ένίοτε δέ και αύτο το επάγγελμά του 
νά ύποπτευΐ).

—  Ποιος είμαι, τδν ήρώτησεν, έμφ»νισθείς αίφνη- 
δίως έμπροσδέν του άνθρωπός τις διακεκριμένος χαιά 
τήν παιδείαν, άλλά πάντί) άγνωστος είς αύιόν;

—  Ε ίσ α ι πρέπει νά ησαι ; . . . . σογγρα-
φεύς..................συγγραφεΰς τ ο ΰ .............. πιναχος τών
ίίαρισίων. Καί πραγμαιικώς αύιός, ουιόιαιος ήτο ό 
Μερσιέ!



"Οστις ά«·.στ«ΐ ι  ίς τά λεγόμε»» δέ* rjtouasv Γτως 
ότι ό φυσιογράφος τής Γαλλίας 6λέπω» μιχράν 
«»α μόνο* άπόφασιν έζωγράφ«ι διάφορα είδη ζώων, 
id όλοια ποχέ δέ* «ΐί«· όχι S Jussieu ή^ελε «ά ίϊη  
μόνον τά φύλλα χαί παραχρήμα προσδιώριζε to γένος 
xai τό όνομα τοΰ φυτοϋ· όχι δ μέγας χε;ροι»ργώς Louis 
έλεγεν, ώς άλλος Γοργία;' όίΐςό* μοι γυμνό* τό έλκος 
χαί ευθύ; θέλω σοί διαγράψει ολον τό* άνθρωπον, os τις 
τό έχε!.

Έκπαλαι έν ,·έ*ει τό άναχεταμέ*ον καί πλατΰ μέ 
τ ω ί ο ν  έθεωρήθη ώς σημεΐον νοός έμβριθβΰς καί φ α ν 

τασίας άνεπτερωμέ»ης. ‘ Η δε μεγάλη χερ^Λή έ/αραχχη. 
ρίσε ως έπί τό πλεϊστον τους μεγάλους άνδρας* οδχως 
^χοδ Ναπολέοντος έφαίνετο ώςπαιδίου πάσχοντος υδρο
κέφαλον, ήιο δέ πολύ δυσανάλογο; πρός τό λοιπόν σώμα. 
ή δέ τοϋ Cuvier παρίστανεν ούιως είπεϊν, ώς μιχρόν 
μίδιμνον* διά τοΰχο δ έγχέφιλό; του έζυγισε σχεδόν 
5 λίχρας. Χϊδώ; δ τοϋ λόρδ Βαιρων 4 κα! ήμίσειαν.

Ογκώδη κεφαλήν φέρουσι μεταξύ κα! άλλων σήμερον 
ό ArragO κα! T henar είς α ή · Γαλλίαν· ό μέ» επ ι
φανέστατος μαθηματικό ς, ό δέ διάσημος πολλών τής 
χημείας θ«ωρημάιων εφευρέτη;. ’Αλλ’ ό Γχελουσάκ έξ 
ίσου, άν ούχί χαί μεγαλορυές-ερος αύτών μάλιστα, « * ·  
μβτριαν την κεφαλήν εφερεν δμως ΰψωμένον χαί όρθιον 
τό μετωπον, έχτός χα! άλλων χαρακτήρων, περί τών 
όιχοιων ίσως άλλοτε διαλάβωμεν.

θεωρείται προσέτι ώς γνωμών τών διαφόρων τή; 
ϊιανοίας βαθμών ή προσωπική γωνία τοΰ Κάμπερ, 
χαθόσον μάλλον, ή ^ττον πλησιάζει εις τήν δρθήν. 
Έ πειτα γνωρίζομεν ότι καθώς xai τά λοιπά όργανα, 
αυξάνει χαί b έγχέφαλος χατά τόν ό'γχον χαι τήν δό- 
ναμι» τής ένεργειας του δια τής έπανεινηλημμένης κα! 
συνεχούς έξασχήσεως, ώστε ή περίμετρος τοϋ περί- 
λαμβάνοντος αύτόν κρανίου δύναται νά ύπερβή τούς 
16 δακτύλους, οίτινες θεωρούνται ώ ; μέσος ορος.

Τοΰτο δέ συμβαίν«ι ούχί μόνον «ίς άτομα, άλλά χα! 
ι ίς  δλόκληρα έθνη· ίπειδή ό εξωτερικός σχηματισμός 
μεταβάλλ«ται κατ’ ολίγον. Εύπορός τις τών Γίϊρι 
βίων παρηγγέλθη νά πέμψη μεγάλην διά μιας ποσότητα 
πίλων ύπέρ λαών τινω» τής ’Αμερικής όλίγω εις τόν 
πολιτισμόν προωδευμένων" άλλ’ έδέχθη έπιστραφέντσ 
«ίς αΰτόν πάντα οχ«δόν τά κιβώτια· διότι ή κεφαλή 
τών έξ ήμισείας βαρβάρων εκείνων ανθρώπων δέν έφηρ- 
μοζ«το ε ί; πίλους λαοΰ ήδη ώριμου καί πνευματώδους.

Αναφέρονται δέ προσέτι υπό τών φυσιογνωμόνων 
καί άλλα τινά τοϋ χαραχτήρος δείγματα οόχΙποίντη χαί 
αυτά ίύκαταρρόνητα’ (Άρ;στ.) ουτω μέλαιναι καί ουλαι 
τρίχες, ή δέρμα μελαγχρινόν καί ζωηρόν βλέμμα άναγ- 
γέλλουιι άνθρωπο* θυμοιιδή καί γ ί ν * α ! ο ν  ( 1 )  Οί δέλευ- 
χόδερμοι, μακρόσωμοι, λειότριχες κα! ξανθό! κλίνουσιν 
«ίς τό φλεγματικόν ηθος, έξέχουσι κατά τήν υπομο
νήν, χαί ώριμάζουσι διά πολλοΰ χρόνου τάς ιδέας των, 
άλλά βαδίζοντ«ς καρτερικώς, ώ ; ή χελώνη, φθάνουσι 
πολλάκις τόν λαγωόν.

(1) W inkelm an Hist, de Γ art.

Ό*οι» βλέπιις λίαν δυσιιδείς ά νθρ ω πο ί, λεγ ι ά κ α -  
φθεγμαχιχώ; ότι δπάρχουσιν ανδράποδα. Τούτο έ γ * » -  
μάχευσε *ρό αίώνος ή3η 5 περίφημος Montesquieu. 
Αλλα ποιοι άλλοι παρα τους Αγγλους διαπρέπονσι 
χαχά τή* έξωχεριχήν καλλονήν χαί τό ύπερηφανον τοδ 
άναστήμαχος ποιοι δέ παρά τούς Καλμούκους άσνη- 
μότεροι ;

Ό  γέλως προδίδει μωρίαν χαί κουφότητα, ή ήθος 
πανούργο» χαί δόλιον αί δέ £υτίδ«ς εις τά πλάγια τοδ 
στόμαχος μηνυουσι σαρχαστικό», ή σχωπχιχο» άνθρω* 
πον, οίος ό Λουκιανός χαί ό Βολταΐρος.

‘Ρώθωνες ανοιχτοί μηνυουσι τόν οργίλο*, τό δέ 
πλατύ στήθος συνιστα τόν άνθρωπον ώς άνδρεΐον χαι 
τολμηρόν.

Άπόφευγ* δέ πρό πάντων καί έν π ϊσ ι τοΰς 
πυρρότριχας, τούς ωχρούς, τούς δυσμόρφους, τοΰς . .

• το ύ ς ............................ έ* γένει τούς έχ φύσιως
αναπήρους.

’Εκτός τής επιρροής τών νόμων, τών εθίμων, τοδ 
είίου; τής πολιτείας κτλ. μεταποιεί διαφόρως τόν έγ- 
κεφαλον ακολούθως δέ χαί τόν νοΰν καί ή διαφορά τώ# 
κλιμάτων διότι παρεχηρήθη οτι οί ορεινοί χαί βοο- 
νώϊει'ς ύπερβαίνουαι χατά τήν.εύφοίαν τούς πίδινοΰς 
χαί λιμνοδιαίχους· έπειτα καθώς τό σώμα, ώριμάζει 
έν γένει χαί τό πνεΰμα ταχύτερον είς τούς θ«ρμοΰς 
τόπους.

Πραγμα παραδοξον, άλλά λυπηρόν ένταΰτω* οί I -  
ξοχοι χατά τόν νοΰν άνθρωποι δέν έξέχουσι πάντο— 
τε κα! κατά τήν καρδίαν, τοϋ τρόπου δηλ. τήν προ
σήνειαν χαί τήν άγαθότητα' επειδή συνειθίσμένοί 
πάντοτε εις τόν έρημιχό* βίον, Ιχοντες δέ περί 
πολλοΰ τά γενικά τής άνθρωπότητος συμφέροντα, ά- 
διαφοροϋσι περί τών μερικών, καταφρονοϋσι δέ σχε» 
δόν τόν κοινον όχλον, όοτις γενναιαι μόνον διά 
ν’ άποθάνη- σuμφέpovται δέ πρός πάντας τούς άλλους 
ψυχροί, δύσκολοι καί ιδιότροποι· διά τοΰτο οΰτ« κατ’ 
άξ'αν σχεδόν έχτιμώνται πολλάχις ώς άκοίνώνητοι* 
αναγνωρίζονται δέ τότε μόνον, όταν περιέλθωσι χα. 
τά τύχην είς τά κοινά πράγματα xai λάβωσιν αιτί
αν αρμόδιον νά δείξωσι τής μιγαλοφυΐας των χαί ί.· 
χανότητος τήν υπεροχήν ώστε κατά τοΰτο δέν διαφέ. 
ρουσι τεχνικών άγαλμάιων, τά ίπο ια  εχουσιν άνάγ- 
χην βάθρου διά ν’ άναφανώσιν,. όποιοςδήποτ» Ιτυ- 
χ»ν δ τεχνίτης των Κανόβας, ή Πραξιτέλης.

Κλΐ)ρο/ομοϋμ«ν τά διανοητικά χαί ήθιχά προτερή
ματα, χαθώς χα! τήν σωματικήν κρασιν, τό ανάστη
μα, τό είδος χα! διάφορα χρονικά πάθη, δποία ή φθί- 
σις, η ραχϊτις καί ή ποδάγρα. Τό πνεΰμα έμφιλ- 
λοχωρεΐ κατά διαδοχήν είς τινας οίχογενείας, ο?ον τών 
Μέκελ, τών Βερ*ούλλη, τών Κασσίνι, τών Joussieu 
χαί άλλων.

Ποτέ ή διάνοια τοσοΰτον δέ» έξηλεχτρίζεται δσον 
όταν πε^ιπατώμεν εις ύπαιθρον χαί άναπεπταμέ»ο» 
χαι υψηλό» τόπο», α» '^χ(1 μάλιστο ν’ άποπτεΰωμεν 
έχτεταμενη» χαι λειοκύμονα θάλασσαν, *’ άναπνέωμε» 
δέ συγχρόνως xat τάς αότόθεν άποπνεούσας δροσο
βόλους αύρας" Ό  ύπατος τών φιλοσόφων τής άρχαιό- 
τητος οφείλει ίσως μέγα μέρος τής εύχλείας του είς

μό»α» τοΰτον τό» περιπατητιχό» βίο»' διότι φαίνεται 
τώ 2ντι ότι ή χίνησις τοΰ σώματος (σημ«ΐον αληθές 
τής ζωής) προβαίνει μέχρι κα! αυτής τής δια»οίας.

‘ Ο νους όμως έξάπτεται χα! άπό διάφορα άλλα 
ά»τιχείμε»α, δηλ. ερεθιστικά τι*α δψα χαί ποτά, οίον 
τούς Ιχθύας, τήν λέχιθο» τοΰ ώοΟ, τά αρώματα, μά
λιστα δέ τοΰ χαφέ τό »έχταρ* κινείται δέ οΰχ ^ττον 
χαί άπό όσμάς τινας ήδυπνόους, ή χ«! άιτλώς δρι- 
μ«ίας, ώς τό »ιχοτια»όν ί ρρινο»* άλλο ιι δέ άπό τής 
μουσικής τήν μαγευτιχήν άρμονίαν.

Έκριπίζουσι δέ όμοίως τό* νοΰ» χα! πάθη διάφορα, 
μάλιστα δέ πάντων ίσως ή ζηλοτυπία καί ή αμιλλα. 
Διά τοΰτο ό Μιλτιάδης έπέφιρε τόν θιμίστοχλέα, δ 
Μάριος τόν Σύλλαν, τόν Καίσαρα δ Πομπήίος χ.τ.λ. 
Συνυπάρχουσι δέ πολλάχις οί μ«γαλοφυεΐς χαί δαι
μόνιοι ά.δρες, ώς χάριν επιστημονικής τίνος, ή πο 
λιτιχής ισορροπίας' οιον Schiller χα! Gaethe, Πείρος 
δ Μέγας χαί Κάρολος δ IB.’ Βολταίρ κα! 'Ρουσσώ, 
’Αλέξανδρος και Ναπολέων, Cnvier και Jouffroi 
Saint H illaire χτλ.

Ούδέ» έξασθεν·! τόσο* τό» νοΰν, όσο» δ ερως· 
Ποτέ τό πάθος τοΰιο δέ» παρήγαγ«» έργα γε»ναια> 
ουτε λόγου άξια, έχτός τινων ποιημάτων ίσως, τ» 
όποια ομως δέν άντισχαθμίζουσι τόσα χαχά άλλα τοϋ 
πάθους τουτου αποτελέσματα. Μόνον είς τό πεδίον τοΰ 
Άρεως δ έραστής δύναται. νά δοξασθίί, ώς οί Ίππό- 
χαι τσΰ Μεσαίωνος, άν χατορθώσΐ] νά άποσπαοθη άπό 
τούς πόδας τής Όμφάλης.

’Αλλ’ ούτε τό φυλον, ή τό γένος, ούτε ή ήλιχία φαί
νονται άδιάφορα είς τή» άκμήν χαί τ6 είδος τής δια- 
νοίας. Ούτως αί γυναίκες ύπερτεροδσι τούς άνδρας 
κατά τήν οξύνοιαν, χαθώς προσέτι καί χατά τήν άστα- 
βειαν τοϋ χαραχτήρος καί τής καρδίας τήν άγαθό- 
τητα. Ακμάζει δε μάλιστα χα! μεσουρανεί, ώς ειπεΐν, 
δ »οΰς, χαθώς έπικρατοϋσι χαί τά πάθη, άπό 30 
μέχρι 50  έτώ* περίπου, έπειτα δέ φέρεται εί; 
ιά  κάτω, εως ού τελιιώσΐ) τήν παραβολικήν του 
χίνησιν.

Αί πολιτιχαΐ ταραχαΐ, συγκρούουσαι τοΰς ανθρώ
πους ώς οί σφοδρό! άν«μοι τά πυχνά τών δασών δέν
δρα, έξάπχουσι τάς διανοητικάς δυνάμεις* τότε σπινθη- 
ροβολοΰσι τά πάθη, έπειτα δέ χαί άνάπτουσι μέχρι 
πυρχαϊας ενίοτε.

‘Ο αληθώς όμως πεπαιδευμένος καί ευφυής καί 
φιλόπατρις δέν άναδειχνύεται διά τών στάσεων, άλλά 
δύναται καί έν χαιρώ ησυχίας έτι μάλλον νά ώφε- 
λήτ») τήν κοινωνίαν,

Πολλάχις οι πνέοντες βίαια πάθη «χδιχήσ«ως, δοξο
μανίας χαί θρησκιυτιχοϋ ζήλου ύπήχουονείς πάντη άλλας 
παρα τάς φαινομένας αιτίας. Ούτως ό Λουθήρος ^το 
ραγδαίος ένίοτε, ώς ή άνασπώσα τάς δρΰς λαΐλαψ- έ- 
γίνετο ομως έπ«ιτα ήπιος καί γλυκύς ώς δ ζέφυρος, 
όστις έπιπνέων μαλαχώς χαταφιλει τά ία. Ενίοτε δέ 
πάλιν φαινόμενος πλήρης θεοβλαβοΰς εύλαβείας, κα- 
τέβαινεν άπό τό ύψος τώ* θρησκευτικών ίδιών, διά

ν’ άκολαύση χαί τάς ήδονάς τής γής, τάς όποιας είς 
ιτρεις μάλιστα σαμπεριέλαβε κατά τό^πολυθρύλλητο» 
αύτοΰ δίστιχο».

W er n ichtliebt w einw eiber und gesang 
Der bleibt ein Nazr sein Lebenlang 
Ό στις γυναίκας, μουσική» κα! οι*ο* δέν φροντίζει 
Νά χαίρεται, ούτ’ άνθρωπος νά λέγηται άξίζει.

Έ ν συντίμω, κατά τόν Henri Heine, δ Λουθήρος 
ήχο άπολυτος άνθρωπος* άλλ’ είς αύτόν ή υλη χαί 
τό πν«ϋμα δέν ησαν χωρισμένα εντελώς, καθώς «ίς 
ιό απόλυτον τώ* φιλοσόφων.

Μακράν τής τύρβης τοϋ χόσμοα χαί τοΰ όμίλου 
τών παθών, άπό τά δποια ό άνθρωπος παρασύρε- 
ται ώς άπό δίνας Σχύλλας κα! Χαρύβδ«ως, «ίς τή» 
έρημία» τών άλσώ*, είς τάς έπαΰλεις καί τά άγρο- 
χήπια ένδιααώμενοι εύηργέχησαν τό άνθρώπινον γ έ 
νος οι άληθώς φιλόμουσοι κα! φιλοπάτριδες, δ ‘Ρουσ- 
σώ, δ Βολταΐρος, δ Γίβων, δ Χιοΰμ, δ Νουμας, ο 
Κικέρων καί πάντ«ς έν γένει οί άγαθοι άρχοντες, οι 
μεγ>λεπίβολοι νομοθέται καί οί περικλεέστατοι μαθη- 
χατικοί. ’Extf ή φύσις έμπνέει τόν άνθρωπον, έχει ου
τος έχει καθαρόν μέν τόν νοΰν, έλευθέραν δέ τη» 
καρδίαν.

Πόσον καί ό ^χος τών κωδωνοστασίων τής χωριχήζ 
εκκλησίας διαδιδο'μενος καθ’ ολον τό περιέχον εις τοδ 
άέρος τά ΰ|ιη διεγείρει τήν φαντασίαν είς θρησκευτι- 
κάς ιδέας ! Αύτός μόίς προσκαλει άλληληδιαδόχως είς 
τήν προσευχήν τής αύγής, τή; μεσημβρίας, τής δείλης 
καί τής εσπέρας. ‘Ο χρόνος τρέχει, δ καιρός κατεπει- 
γ ε ι ! σπεύ:ωμεν νά εΰχαριστήσωμεν τόν πλάστην η
μών διά τό ένεστώς, νά ζητήσωμεν δέ τό έλεος αυ- 
τοΰ χαί διά τό μέλλον* επειδή τό π^λιό* γήρας έπερχε- 
σαι,καθώς δ χιονώδης χειμών, ή καθώς ή νΰ; άχολου- 
θεϊ τήν ημέραν.

Βλάπτεται μέ» δ νοΰς καί άπό τάς νόσους τής καρ- 
δία; καί τών πνευμόνων, μάλιστα δέ τής χοιλίας τά 
πάθη, έπ! δέ τών γυναικών άπό τήν φλεγμονήν τών ωο- 
θηκώνκαί τής μήτρας-άλλάπολΰ πλειότερονχαίκυρίως ό
ταν αυτό τό όργανο» τής διανοίας, δ έ (κέφαλος, ίδιοπα- 
θώς νοσή,ή ύπάρχη χληρονομικώς προδιατεθειμένος είς 
τό πάθος .Φαίνεται δέ ότι οί φρενοβλαβείς ήσαν πολυ 
όλιγώτεροι τό πάλα. παρ’ δσον σήμερον. Οάδαμοΰ πλή- 
δουσιν, καθώς είς τήν'Άμερικήν κα! τήν ’Α γγλίαν διόχι 
«νταΰθα μέν ευρίσχεται είς φρενςβλαβής είς 2 5 0 , ή 
2 6 0  νουνεχείς, έκ ιΐ δέ είς μεταξύ 590  ή 6 0 0 , 
Έ ν γένει δέ δ άριθμός αυτών έπολλαπλασιασθη μά
λιστα άπό 20 η5η ετών μέχρι τοΰδ«.

Κλίνουσι δέ ιδιαιτέρως οί Ά γγλο ι «ίς τό «ΐδος τής 
αύτόχειρος μονομανίας* καθότι δσημέραι φονεύονται, 
ούχί μόνον άπό πολιτικής κενοδοξίας λόγους κινού
μενοι, άλλά χαί άπό διάφορα άλλα πάθη τοΰ τε νοός 
χαί τής καρδίας' προσέτι δέ κα! τών γαστρικών αύχώ» 
σπλάγχνων.

Τριάκοντα δύο έτών ηλικίαν ιιχεν δ Λόρδ Μ ίλτ



των, οτε κατέττριψε τήν ζωή» του, ητο νυμφευμένος 
πλουσίαν, έπίκληρον καί μονογενή κόρην τοΰ στρατη
γού Conway, εϊχ« δέ καί οώματος κάλλος καί -παιδείαν. 
*Η οικία, αί άμαξαι, ο! ίπποι καί τά ένδύματά του 
διέπριπον κατά τήν κομψότητα καί τήν πολυτέλειαν. 
Αλλ’ έπειδή δέν έπήρκ«ι «ίς τας δαπάνα;, έδανείσθη 
120 χ ιλ . λίρας στερλίνας1 μετεχειρίζετο δέ μέρος 
τών χρημάτων τούτων καί «ίς πολλάς άγαθοεργίας' 
διότι ήτο κατ’ έξοχήν φιλάνθρωπος καί οίχτίρ- 
μω»· άλλ’ άκούων τάς χρείας τών άλλων παρέβλεπε 
τάς ιδίας, ώστε ή αμηχανία τον Ιφερεν «ίς άπελπι 
σίαν. Όθεν άπελθών είς χαμαιτυπείον προςκάλεσε 
τέσσαρας γυναίκας καί διελθών εύθύμως μ«τ’ αύτών 
τινας ωρα;, τάς παρεκάλεσεν έπειτα ν’ άναχωρή 
σωσι, καί μετά δυο λεπτά αμέσως έκαυσε διά του 
πυροβόλου τήν κεφαλήν του. ‘Ο δυστυχής ! δέν έζήτει 
άπό τάς γυναίκας, εΐμή εν μόνον φίλημα, καί ή ιύ_ 
γνωμοσύνη του μετεβάλλετο δί αυτό είς καθαράν φι
λίαν ! Περίφημός τ ις υποκρίτρια, υπέρ τής οποίας 
έδαπάνα ΰπερόγχους ποσότητα;, τόν παρεκάλεσε νά 
τή στείλΐ) 25  λίρας· αύτός δέ άπήντησεν ότι δέν εΤχε 
πλέον τών 7 ή 8 γκινεών, τάς όποιας καί Ιπεμψεν. 
Αλλ’ ευθύς έξήλθεν έκ τής οικίας διά νά δανεισθή καί 
νά ευχαρίστηση τό γύναιον. Όλι'γω δέ πριν άποθάνη 
άπεφάσισ» νά φαν«ρώση τήν αληθή κατάστασιν είς τόν 
πατ«'ρα του, οστις Ιδραμ» μέν μακρόβεν διά ν’ άποτίση 
ολα τοΰ υίοΰ του τά χρέη, άλλ’ έφθασε κατά τήν αύτήν 
έκ«ΐνην νύκτα, οτε οΐ>τος ήτο ήδη φονευμένος !

Τοιαΰτα δυστυχήματα συμβαίνουσι συχνάκις πάν
τοτε μεταξύ τών Ά γγλω ν. Είς δέ τήν Κοπεγχάγην 
πρό τινων ετών οί άνθρωποι ερ’ρίπτοντο άπό τά πρόθυρα. 
Εκατόν είκοσι δέ τοιαΰται αύτοχ«ιρίαι αυνέβησαν 
έντός 12 μηνών. (Bonsteten).

Αί αίτίαι, αί όποίαι έπηρ«άζουσι τόν εγκέφαλον, δί 
«ύτοΰ δέ «πισκοτίζουσιν, ή καί παντελώς ταράττουσι 
τήν διάνοιαν δπάρχουσι πολλαί κπί διάφοροι, χωρί
ζονται ομως εις δύο μεγάλας τάξεις, τάς φυσικά; 
καί τάς ήίιχάς. Ενίοτε προέρχεται ή νόσος άπό πλη
γήν τή ; κ«φαλΐς, ή φλόγωσιν τοΰ έγκεφάλου, καί τών 
υμένων, οί όποιοι τόν πιριβάλλουσιν· άλλ’ ώς έπί τό 
πλ«ΐστον γενναται άπό ηθικά πάθη, οίον τόν έρωτα, 
τήν δεομανίαν, τήν δργήν, τό* φόβον, τήν λύπην, τήν 
«χηδίαν, τήν φιλοδοξίαν πολύ δέ συχνότερον τήν ζη. 
λοτυπιαν είς τάς γυναίκας.

‘ Η μεγάλη χαρά φέρ«*. πολλάχις τόν θάνατον κα
ίω ;  είς τόν Σοφοκλέα* διατί να μή σαλεύΐ) καί τό 
λογικόν ; (Ιτρελάθη άπό τήν χαράν).

’Ολίγους παράφρονας «δρεν 5 Humboldt μεταξύ 
τών άγριων· διότι πραγματικώς αύτόδι δ νοϋς κοιμα 
ται* σπανίως δέ εύρίσκονται καί είς τάς δεσποτικάς, ή 
μοναρχικάς χώρας· έπειδή ή πολιτική χαί θρησκευ
τική ελευθερία δέν έξάπτει τών άνδρώπων τά πάδη, 
I  δέ έγκέφαλος άργιί σχεδόν ώς χέρσος αγρός τοΰτο 
ίστορ«ΐται περί τής Κίνας, τής Ίαπονίας καί τής 
Τουρκίας «ίς δε την Ευρώπην περι τής ‘Ρωσσίας χαί 
Ισπανίας, έκτός όμως τώ» μεγάλων πόλεων, όπου 
α«νήθ«ς πλεονάζουν.

Π άντοτε ή σύντονος τοΰ πνεύματος ένασχόλησις 
προοδοποιεΐ τήν φρ«νοβλάβειαν, καθώς χαί δ ερημι
κός καί μονήρης βίος. Ά λ λ ’ εκ τώ ν  διαφόρων τα '- 
ξεω ν σπ α ν ιώ τα τα  έκπίπτουσιν είς τό πάδος τοΰτο οΐ 
φυσιογράφοι, ίατροί, γεωμέτραι, χημικοί κ τλ . συ- 
χνάκις δέ οί πολιτικοί, καθώς έκπαλαι παρ«τήρη. 
σεν δ ’Αριστοτέλης· μετ’ αυτούς δέ οί δεισιδαίμονες 
ιιρεις, οί αίρεσιαρχαι, οί ύφανταί καί ,ύποδηματορ^ά- 
φοι, οί άγαλματοποιοί, οί ζωγράφοι, οί μουσικοί, χαί 
πρά πάντων οί ποιηχαί.
• Συγχώρησόν μοι, ώ ιερά σκιά τοϋ παμβασιλέως 

τών ποιητών ότι έχφράζω εύλαβώς τήν πάνδημον ταύ
την αλήθειαν ! Ούδείς άλλος παρ «μέ θαυμάζει πλειό- 
τερον τας εθνογραφικά; γνώσιις καί τόν ύπερβάλλοντα 
πατριωτισμόν Σου, ύπό τοΰ όποιου κινούμενος έξώπλι- 
σας τήν μικράν ‘Ελλάδα κατά τής εύρυχώρου ’Ασίας. 
Αλλα τα πλεονεκτήματα Σου ταΰτα έδύναντο ίσως χαί 

χατ άλλον τροπον νά ώφελήσιοσι τήν ανθρωπότητα, 
καί Σύ δέν άπεθνησκες τυφλός ώς ή καλλικέλαδος άη- 
:ων καί σχ«δόν επαίτης. "Αν δ Πλάτων άπεφάσισε 
διά τήν σωτηρίαν τής πολιτ«ίας του νά Σέ άποπεμψ} 
έστιφανωμένον μέ δάφνας, τ ί ηθελεν άρα γ* πράξ«ι 
3ημερον, βλέπων πολλούς αύτοχειροτονήτου; κληρο- 
νομους ιής δοξη; Σου, έξ ών οί μέν επαγγέλλονται ώς έν 
παρεργω μέ τάςβαναύσους τέχνας των καί τήν ποίησιν, 
άλλοι δε σεμνότεροι μακρυνθεντές παρασάγγαςόλους άπό 
τόν δρομον Σου, αμιλλώνται μέ τούς μυθιςοριογράφους 
ποιοι πλειοτιρον να διαφθείρωσι τήν καρδίαν ένταυτ» 
καί τό πν«ΰμα τής άνεγειρομένης άπειροκάκου νεολαίας; 
Αλλ έξαπτοντ«ς τήν φαντασίαν τιμωροΰνται έκ δια

λειμμάτων αύτοί ουτοι «λεεινότατα, καθώς ό Τ άσ»ος 
είς τήν Αύσονίαν καί ό γλυχύτατος Γκίλβερ είς τήν 
πατρίδα τών Δρυίδών έκτος πολυαρίθμων άλλων. Είδε 
το παράδειγμα τοιουτων δυστυχημάτων, μάλιστα δέ 
ο ζήλος τής άρετής, ό όποιος διαλάμπει είς τά 
αδανατα Σου ποιήματα, διιότατε ”Ομηρ«, «ίθ* νά 
άποστρέψυ τήν όργώσαν «ύφυΐαν «ίς σπουδαιότερα ά>- 
τκείμενα . (1)

’Ιδιαιτέρως δέ έπισχήπτει ώς επιδημία ή φρινοβλά- 
βεια έπι τών πολιτικών στάσεων καί τών θρήσκο*· 
τι*ών νεωτερισμών. Διά τοΰτο έπιρίσσευσαν οί παρά- 
φρον«ς χατα τούς καιρούς τών σταυροφοριών καί τής

( I J ' B  πατρις τής tvyvtuc είχε χατά διαφό
ρους καιρούς xai άληθεϊς ποιητάς. ‘Ο 'Αθανάσιος 
Χριστόπονλος άνεδείχθη άζιος τον 'Αναχρέοντος 
τοΰ Θεόκριτόν, τοΰ Τιβούλλον χαι τοϋ IIροπερτί
ου· Ό  Ιάχωίος 'Ρ ίζος διέπρεψαν, ιίπέρ  τις άλλος, 
χατα τό λυρικόν χαι δραματικόν i r  ταυ τω , έπ ι- 
μιμούμενος προσέτι χα ίτης γλώσσης την κομψό
τητα. ' ! )  Σοϋτσος ενθυμίζει τον Α ρχίλοχον xai 
τόν Ιονβενάλιον’ ό δε 'Ραγχαζής διά τε την εύ* 
αισθητόν χαρδίαν χαι τήν γονιμότητα τής φαντα
σίας του, προσέτι δε χαι τό ήρέμα ρέοτ τοΰ νψονς 
τον δύναται ν  άπoCrj άζοις τοϋ ποιητον τών Γε
ωργικών, τ&ν Κήπων, xai οϋιινος άλλον τοιούτο*.

δογματικής μ ετα ^ υθ μ ισ ιω ς  τοΰ Λουθήρου, χαθώ ς χαί 
Ικ ί τής Γαλλικής έπαναστέσεως. Διά τοΰτο ό Έσκιρώλ 
Ιλ«γ«ν ό τι έδύνατο νά παραστήσς τήν σειράν της μεγά
λης ταύτης μιταβολής μέχρι Ναπολέοντος διά τών 
φρενοβλαβών, οί όποιοι έπαθον κατά τήν μακράν ταύ
την περίοδον. ‘ Η δλέθριος όμως έπΐ(5ροή τών τοιουτων 
περιπ«τ«ιών έκτείνεται καί μέχρι τών έπιγόνων' διότι 
γυναίκες πεφοβισμέναι άπο τήν κοινωνικήν έχιίνην 
θύελλαν «γέννησαν τέκνα, τά όποία άπέβαλον τό λο
γικόν υπό τής προστυχούσης περιστάσεως. Τοΰτο 
δέ; θέλει φανή τοσοΰτω πιράδοξον* έπ«ιδή γνωρί* 
ζομ«ν ότι τά παιδία φέρονσι πολλάχις σημεία πραγ
μάτων, τά δποία έτάραξαν τάς μητέρας των ήδη 
έγκύου; ‘Ο φυσιολόγος Βουρδάχ καί άλλοι άναφέρου- 
σι πολλά τοιαΰτα παραδ«ίγματα.

Πολλοί δέ καί μαθηταί ύπό τοΰ άμετρου πρός 
μάθησιν πόθου, τών άλλεπαλλήλων αγρυπνιών καί τών 
δπ«ρβολιχών κόπων πιριπίπτουσιν είς φρενοβλάβειαν· 
είδιχώτερον δέ τά παιδία, όσα πριν μ«στωθή μέν ό 
ίγκέφαλος, ένισχυθή δέ άναλόγως το σώμα των έπιδί. 
δονται ιίς  τήν μάθησιν όθ«ν ώς κρίνα του άγρου πρωί· 
μως άναθήλαντα μαραίνονται,. πριν τά ΐδή Ιτι ό με* 
σημβρινό; ήλιος. Πόσοι γονιΐ; μετ«νόησαν βιάσαντε; 
τήν φύσιν νά παράξη άωρους καρπούς, άφ’ ου έτέρ 
φθησαν πρός καιρόν διά τό παράδοξον τή ; ευφυΐας τοΰ 
τέκνου των ! ’Ενίοτι όμως τό άποτέλεσμα δέν παρακο 
λουθεί αμέσως τό αίτιον, παρεμπίπτουσι δέ τινα έτη 
ιύτυχίας άπατηλής, εως ου νέα τ ις  άφορμή αναπτύξω, 
τά  βαθέως υποθαλπόμενα τής φθοράς σπέρματα, ‘ ϊ -  
κοκ«ΐνται δ« μάλιστα είς μέλλουσαν φρενοβλάβειαν τά 
παιδία όσα εχουσιν όγκώδη έκ φύσ«ως τήν κεφαλήν, 
έπασχον δέ σπασμούς κατά τήν πρώτην ήλιχιαν των

’Αλλά πολύ μάλλον επικίνδυνος άποβαίνει πάν* 
τοτε ή πρόωρος σπουδή αυτη είς τάς γυναίκα;, τών 
δποίων δ εγκέφαλος καί τά νιΰρα Ιν γένει έρεθίζον 
τα ι πολύ πλειόχερον, μάλιστα δέ κατά τόν καιρόν 
τών καταμηνίων καί τήν έποχήν τοΰ τοχετοΰ, ή τή; 
βηλάσεως. 'Εχομεν άρά γε ανάγκην νά ει'πωμεν ότι 
τά μυθιστορήματα καί γενικώς τά άιεμνα θεάματα, 
ή άκούσματα, ώς έξάπτοντοι τήν φαντασίαν, «πι 
ταχυνουσι τήν καταστροφήν ;

Θλιβερόν τώ δντι θέαμα παριστάνεται είς τόν 
σωφρονοΰντα δ παράφρων άνθρωπος· διότι πολλάκις 
φαίνεται βλοσυρός καί άγριος μέχρι μανίας, ή τού 
ναντίον κατηφής καί με/,αγχολιχό;, άλλοτε δε εύθυμος 
καί γελαστιχός* καί ποτέ μέν σιωπά, ποτέ δέ δέν 
παύει νά φλυαρή, ή άναισθητεΐ παντάπασιν ώς μωρός 
καί ήλήθιος,άλλοτε δέ έξαπτόμενος, οργίζεται, υβρίζει, 
συντρίβει τάπρό ποδώνκαί τρέχει ώς δαιμονών καί θιο- 
ήλατος. ’Αγαθή τύχη πολλάχις ή τοιαΰτη κατάστασις 
Ιχει τινάς ύφέσεις, έπανέρχεται δέ κατά παροξυσμούς. 
Τινές όμως φρενοβλαβείς κυριεύονται άπό μιαν απλώς 
ιδέαν, ή κλίσινδηλ, άκολασίαν, επαρσιν, ίσχυρογνωμοσι- 
νην’κλ. ώστε μιρικώς παραφρονοΰσι’ κατά δέ τά λοιπά 
δέν διαφέρουσι τών άλλων* λέγονται δέ οί τοιοΰτοι 
μονομανείς.

Τά πολυειδή ταΰτα της διανοίας πάθη ιατρεύονται 
δράγι καθώς χα ίτά  του σώματος; ‘Η  έρευνα τών νεω

τερών ιατρών άποχρώντως ά π έδ ιιξ ιν  ότι δέν μ ίνουσι 
το υλά χ ισ το ν παντα  ά νια τα , εκτός μόνον -ώ ν  παρα 
λ υ τ ικ ώ ν , τώ ν  πολύ ήδη πεπαλα ιω μένω ν καί &* ή ηλι
κ ία  ύπ«ρέβη τό τεσσαρακοστόν έτος ( ‘ Ιπποκρ. άφορ.)

Καθώς δέ ή αρχή τής νόσου προέρχεται άκ& 
φ^σικας και ήθικάς αιτίας, έξ ων αί μέν ένεργοΰσιν 
«ίς την ψ^χήν, αι δέ είς τό σώμα, Επιτυγχάνει 
μάγιστα καί ή θεραπεία, όταν μεταχειρίζηται μ ι
κτούς τρόπους* διότι άν τινά πάθη, οϊον ή χα 
ρά, και η ελπίς ίατρευωσι παραδόξως χρονίουο τινάς 
νοσους τοΰ σώματος, πολύ μάλλον δύνανται νά άν- 
ταγωνισθώσιν έπωφελώς εις άλλα πάθη τής αυτής 
φοσεως, προστιθεμένης μάλιστα καί τής φαρμακευ
τικής θεραπείας. Έκ τών ιατρών τής Γαλλίας κά
νεις δέν ευδοκιμησ» τοσοΰτον είς τήν τοιαύτην ίατρείαν 
τών διανοητικών νόσων όσον ό Έσκιρώλ, μετ’ αυτό» 
δέ δ έσχάχως άπϊβιώσας Αεουρέ, τοΰ όποιου ταχέ
ως έστερήίη ή επιστήμη καί ή άνθρωπότης.

Συντελεί δε πολύ εί; τό άποτέλεσμα τής ηθικής 
μαλιστα θεραπείας καί ή θεσις του καταστήματος 
τών φρενοβλαβών. Κατά τοΰτο δε έξέχει μάλιστα τά 
πληιίον τών Παρισίων Cfaaranton λεγόμενον, τοΰ 
όποιου η δεξιά πλευρά χατοικείτο πρότινων ίτών άπό 
γυναίκας, ήδέ αριστερά άπό άνδρκς. Αύτόθι ποτέ 
μετα τινων φίλων βαδιζοντες ειδομεν επάνω τοίχοι» 
καί εί; τήν κορυφήν άσχεγάσχου κλίμαχος φρενο
βλαβείς, οί όποιοι μας έχαιρέτισαν φιλοφρονέστατα* 
διά τοΰτο καί ημείς έπεσκεφθημεν πρώτον τούς κοι- 
τώνάς των· έμάθομεν δέ οτι συνέβη αύτόθι πρό τι.· 
νων έβδομάδων παράδοξόν τ ι καί διη·;ήτεως άξι. 
ον. Διότι δ οικονόμος έστήριξέ ποτε έπί τοΰ τοί
χου σταυρόν, όστις τήν έσπέραν, οτε Ιτοιμάζοντο 
οί φρενοβλαβείς νά καταχλιθώσι, τούς έξέπληξε τό 
σον, ώστί πάντ«ς σχεδό/ δμοθυμαδόν καί αύτομά- 
τως πλησιάσαντες, ίγονυκλίτησαν έ'απροσθεν τοΰ ιε
ρού τούτου τή ; σωτηρίας τών άνθρο)πων συμβό
λου! Μόνον δέ γέρων τ ι ; ,  τόν όποιον, ώς άδόλεσχον, 
ώνόμαζον οί άλλοι ρήτορα, ή ιεροκήρυκα, ήτο κατα- 
κεκλιμένος* άλλ’ άμα ήκουσε τόν κρότον, χατέβη καί 
άρχισε νά προσεόχηται, κατά τό όποιον τοΰτο καί οί 
λοιποί τόν εμιμήθηταν. Έκτοτε δέ πασαν αύγήν καί έ- 
σπέραν οί'χοθεν οί δυστυχείς εκείνοι άνθρωποι δέν 
έπαυσαν πλέον νά έκτελώσι τό ιερόν τούτο καθήκον, 
ίκετεύοντες πολλάχις μέ δάκρυα τόν Χριστόν, τόν 
μόνον παρήγορον τών θλίψεων τή ; ψυχής καί ια
τρόν έν ταύτώ τών νόσων τοΰ σώματος. Άπό δέ 
τούς κοιτώνας τούτους, τούς όποιους έθαυμάσαμεν διά 
τήν καθαριότητα, είσή'θομεν είς τό έστιατόριον, 
κείμενον παραλλήλως, όθεν έξήρχοντο οί φρενοβλα
βείς διά τής είρημένης κλίμαχος εις τήν αυλήν, αύ- 
τόθεν δέ είς τόν κήπον. Νέος τις τότε άνθρωπος 
έφάνη, τόν όποιον δέν έγνώριζεν ό ίατρός, ώς α
πών άπό τίνος· ήλθε δέ κ α τ ’ εκείνην τήν ήμέραν 
χωρίς τών αναγκαίων έγγραφων, καθώς καί γυνή 
τ ις , τήν οποίαν ειχον καταπεισμένην ότι τό φρε- 
νοβλαβείον ήτο οδοιπόρων καταγώγιον* άλλά τα 
χέως έννοήιασα ότι ήτατήθη, έζήιησε νά συνομι- 
λήσΐ) μετά τής διευθυντρίας’ έδειξε δέ τοσαύτην δρ-



γή», δ ι τ ι  άρπάσασα αίφνηδίως τον τεχρυφαλόν τ η :, 
τόν Ιρρίψεν έ ξ »  τής θυρίδος, διά τούτο ήναγ^άσθη 
« ν  νά τήν περιβάλωσι με χειροπέδην. Το αύ. 
τό δέ τοΰτο καταπραϋντικόν τής έξάψεως ίαμα if)· 
τβ δεδομένον καί ιίς  τόν άνδρα. Έπειδή όίμα έμ- 
βήκεν είς τόν όμιλον τών συναδέλφων του έτρεχεν 
άνω καί κάτω καί μεγαλοφώνως έκραύγαζεν, αλ
λά δέν άντέτεινε παντελώς εις τό σωφρονιστικόν 
μέσον, άμα εμαθεν ότι τοιαύτη ητο ή συ»ή9εια 
τοΰ καταστήματος. Ό τε ό δυστυχής ουτος νέος μα, 
είδε μετά τ®0 ίατροΰ έμβαίνοντας έλεύδερος ή3η καί 
εύσχημόνως ένδεδυμένος, έδραμε νά γονυχλιτησι; έμ- 
προοθεν είκόνος καί ^ρχι®ε νά ψαλλνι ώς μουιικάς 
Μητροπολιτιχής έχκληιίας. Μόλις δέ τον ηχούσαν 
τρεις άλλοι φρενοβλαβείς, διατρίβοντες εις το υπο 
κάτω τοΰ εστιατορίου δωμάτιον, Ι[!ρηξαν καί εκεί
νοι τρομερωτάιας φωνάς, ώστε ή έκτής συμφω 
νίας τούτη; βοή ηρ<11 νά σχίση καί τών βαρ-ιηκοω- 
τάτων ώτίων τό τύμπανον. Έπειδή δέ ή διευθυν- 
τρια προσεχάλεσ* τόν μουσικόν τοΰτον, παρουσιάσθη 
εύδύς, κρατών είς τ»ς χβΐρ,ας ιόν πίλον. Φ ίλι μου, 
τώ  εϊπεν εκείνη, ψάλλεις τώ όντι μελωδικότατα, 
άλλ' αϋτήν τήν έιπέραν μή ταραξη; τον ύπνον τώ» 
συνεταίρων σου, μιμήδητι τόν υποκάτω τοΰ ε ;τ ια - 
•τορίου γείτονα σου. δ ιίτι καί αύτός ψάλλει, ούχί 
βεβαίως ώς συ, άλλά τήν νύκτα σιωπά καί κοιμα 
•ται. θελεις τόν μιμν,θ?, τ ί λέγεις ; Τότε δέλομεν 
είσδαι σύντροφοι, υπέβαλε λέγων b ιατρός καί συγ
χρόνως έξέτεΐνε τήν χεΐρα. — ‘ Ημείς δέ, .Γμέβι 
στρατιωτικοί, άπεκρίδη ό νέος, δέν γνωρίζω συντρό
φους, άλλά πάντες είμεδα αδελφοί' έπειτα δέ προσέ- 
βηκεν, αδελφοί καί άδελφαί, άποβλέπων εις τέσσαρας 
πλησίον ημών κυρίκς. —  Ναι, αδελφοί καί άδελφαί 
Ιν Χρ στώ, είπεν ό δόχτωρ, τοΰ όποιου ήοη έλαβε 
τήν χεΐρα ό δεοβλαβής νέος. "Οτε δέ άνέβημεν τήν 
κλίμακα, δ ιατρός ήρώτησε τόν ίεροχήρυ<α, πώς είχε 
—  Καλώς, άπεκρίδη, κύριε δόχτωρ, καλώς, πανυ 
καλώς, μόνον ή κιφαλή μ' ενοχλεί όλίγον* άλλ’ ΰω ς 
τοΰτο προέρχεται άπό τόν ήλιον. ‘Ο δείλαιος τώ δ /τι 
μόνον κατά τήν κεφαλήν έπασχε!

Μόλις δ εΐιήλθομεν εις τήν αυλήν, μα; περιεχύ- 
χλωσαν πάντες οί αύτόδι περιπατοΰντες ορενοβλαβιΐς, 
οι μέν υπό περιεργείας, οί δέ διά νά ζητήσωιί τι, ή νά 
προσκλαυθώσι πρός τόν ιατρόν. Παρετηρήσαμεν δέ 
τινα μάλιστα μεταξύ αυτών, όστις, αν καί κατελαμ- 
βάνετο ύπό μανίας ενίοτε, είχεν όμως ευδυμον τήν 
φυσιογνωμίαν* επειδή δέν άμφίβαλλεν ότι ή Κυβέρ- 
νησις δέλει σπευσει νά πέμψη τήν άδειαν τής έξάδου 
του, αμα οι ύπουργοί καί οί τμηματάρχαι των φιλο- 
τιμηδώσιν είς τήν ταχεΐαν διεξαγωγήν τών ύποδέ 
*εων. Είς δε μόνον φρενοβλαβής διέμενεν ακίνητος 
έν μέσω τής πρασιάς τών άνδέων, ήτις ήτο τής αυ
λής τό κέντρον' τοιαύτην δέ θέσιν «Τχεν ολοκλήρους 
«ρας, έκινδύνευε δέ τις άν άπροσέχτως τόν έπληιίαζε 
καί τόν διέκοπτεν άπό τούς ^ιμβασμοός του. Άλλος, 
«ποχονδριαχάς, νομίζω, μάς Ισυρεν άπό τοΰ ινατιού 
■τΑ κράσπεδο* διηγούμενος πλίθος Ιστοριών περί τ ΰ ν  
δαιμόνιων, τά όποια έφερεν είς τήν κεφαλήν.

Τότε μας Ιβλεπεν έκ τής θυρίδβς νέος 
τις άλλος, Ιχων γεώδες καί αυχμηρόν τό 
πρότωπον, μακράν τό γενειον, ‘ τήν δέ κεφαλήν ε?ς 
•τάς χεΐρας καί τούς αγκώνας στηριγμένη* έπι τής 
τραπέζης. ‘Ο άνθρωπος αύτός άπό πολιτικά εξημμέ
νος πάβη, Ιπειτα δέ καί άπό τήν ταλαιπωρίαν τής 
φυλακής, έφαντάζοτο ότι τόν περιεστοίχουν παντα- 
χόδεν κατάσκοποι είσχωροΰντες δ:ά τών άρσιωμά- 
των τοΰ σανιδώματος, διά νά έμβιτεύσωσ’ν είς τής 
3ιανοίας του τά μυστήρια. Ή τοδέ ουτος Πολλωνός τις 
ιτρόσφυξ, όστις όνειροπολών τήν ελευθερίαν καί ύπέο 
αΰτή; μαχόμενος, επεσεν Ιμπροσδεν χαρακώματος!

Τό καταγειον τοΰ νοϊοκομείου κατείχετο άπά τούς 
ρυπαρούς, δηλ. τού; παραλύτους τών φρενοβλαβών, οί 
όποιοι καί βύτοί είχον ιδιαιτέραν αύλήν εύθετον πράς 
ψυχαγωγίαν* διότι ήτο καθωραϊσμένη άπό ποικιλό- 
χροα φυτά καί άνθη. Έκεΐ είς τών φρενοβλαβών πλη* 
σιάσας με, είπε/, είμαι λοχαγός τοΰ μηχανικού- (πραγ- 
ματιχώς δέ έδίδαξέ ποτε τήν ιχνογραφίαν) διασκεδάζω 
3 ένταΰθα ίχνογραφών· άν έπιθυμ?,ς ίδέ πόσον έπιτη- 
δείως έπιτυγχάνω τήν όμοιότητα τών χαρακτήρων» 
Άναβλέψας δέ είς τήν δύραν, τήν όποιαν έδαχτυλοδεί- 
κτει, είδον τώ οντι κεφαλάς διαφόρους, ίχνογραφημένας 
διά -χρωστήρο;! έξ αύτών δέ μία ενθύμιζε τήν φυ
σιογνωμίαν του Βοναπάρτου. Ά  ! κύριε, μοί είπε 
χατά μέρος, άν αύτή ή κυρία ή^ελε σταθή νά τή^ 
ζωγραφήσω! έλεγε δέ τοΰτο μέ τήν αύτήν επιθυμία* 
τοΰ ‘Ραφαήλου, ότε άνεχάλυπτε τά πρωτότυπα τών 
εΰόνων,του. Διά νά τόν ιύ/αριστήσω πρότεινα τό ζη· 
τούμενον καί ΰπεσχέθην νά έπιστρέψωμεν τήνέπαύριον.

Ά λ λ ’ ήτον ήΐη καιρός νά έξέλθωμεν άπό τό 
καταγώγιον τοΰτο τή ; δλίψεως καί τής οδύνης-

"Οίτις ένδιατρίψιι πολύ έν μέτω τοιαύτης ελεεινής 
κοινωνίας, δυσκόλως πείθεται ότι αύτός μόνον σωφρο- 
ν Γ διότι κα^ώς μεταδίδονται αί άλλαι νόσοι είς τά δε
σμωτήρια, μεταδίδεται καί ή φρενοβλάβεια έντ5ς τών 
παοαφρονοκομείών εις τούς φρονίμους, όσους αύτόθι έ
νίοτε περίκλείουσίν ώς πάσχοντας.

Έ·-ω δ’ έξηρχόμεδα ό ιατρός μοί εδειξέ τινα γέρο
ν τ α ,καρπούς συλΛ εγοντα  έκ τών δένδρων Ό άνδρωπος 
αύτός, είπε, παραπονεΐται ότι πρό ένός μηνός τοΰ 
ήλλάξαμεν τήν κεφαλήν καί τώ έδώκαμεν μεγαλητέ- 
ραν παρά τήν όποιαν είχε" λυπεΐται δέ ήδη διότι a? 
τρίγες δέν άρκουσι νά /αλύψωσιν αύτήν, καδώ; τήν 
πρώτην. Άλλος δέ πλησ ίον  αύτοΰ περιφερόμενος μό
νος, δέν άοίνε νά τόν πλησιάσωσι, διότι εχων τά 
σκέλη κρυστάλλινα, έφοβεΐτο μή τοΰ τά συντρίψωσι. 
Τοΰτο μ’ ένδύμισε τάν σοφόν Άββδν Μόλανουςτής 
Χοόβρας, όστις περί τά  έσχατα τής ζωής του έ- 
φιντάζετο ότι ^το κόκκος κριδής, συνομιλών δέ περ} 
πάντων πρός πάντας δρθότατα, δέν έξήρχετο τή ί οι
κίας, φοβούμενος μή τάν φάγωσιν αί όρνιθες. (Ζ ίΐϊΐ* 
mermaun de la Silitude).

’Ιδού εν άπό τά θλιβερά κεφάλαια τής φυσικής ίρτο· 
ρίας του ανθρώπου ή παραφροσύνη, ήτις προστίθεται εις 
τόσας άλλας άθλιότητας. Δέν πάσχομεν άρα κατά τ4 
σώμα μόνον, άλλά καί κατά τό. εύγε*έστατον ημών 
μέρος, τό λ?γ«όν. /. /V. AeCadtic.

( Σ υνέχεια  Γ3ε Τ εύχος Δ ’. )

”Ιδι του; δολοφόνου; τών Βασιλέων! καδώς πάλαι 
ποτέ παρέ5ρ!υον εις τών Βουρβώνων τά συμβούλια, 
όμοί.»ς Οέλουσίν έιανέλθει αδριον είς τήν πατρίδα τω ν  
έ ν ώ  έγώ καί οί περί έμέ πάντες υπομένομεν τόσα κο- 
λαστήφια ά /.τ ί .τών άγαθών, τά όποΐα ή9ελον νά δ:α· 
σκορπίσω είς τά έθνη! Οί έχθροί τμών άτοστρέφονται 
τό ανθρώπινον γένος, Οελουσι δέ νά δεσμεόσωσι τού; 
λαού;, διότι τούς θεωροΰσιν ώς κτηνών άγέλας· νά *ατα 
πιέσωσ δέ προίέτι καί τήν Γαλλίαν, κινοΰντε; άνω π3- 
ταμοΰ τά πράγματα1 άλλ’ ά ; προσέχωσι μή πλημμυρή 
σΐ). Βασιλεύοντος τοΰυίοΰμου, τά αντίθετα συμφέρον
τα, δύ-αντα: νά συ/υπάρξωσι άνευ θυσιών καί στάσεων, 
ν ά  προληφθώσι δέ καί πολλά κα χά Ά λ λ ’ έάν ή δυσμέ
νεια ηγεμόνων τΐ/ών καταδιώξη τούς συγγενείς μου χαί 
μ ε τ ά  τόν θάνατόν μου, θέλουσιν έπιτύ'/_ει σ κ λ η ρ ά ν  έ χ -  

δ ί χ η σ ι ν  ό δέ πολιτισμός δέλει πάθει παλ/Ιαχώς. Ά φ ’ 
ου οί λαοί άποτινάξωσι τάς άλύσους, τό αίμα θέλει 
ριυιει καθ’ όλην τήν Ευρώπην πίταμηδόν, τά δέ φώτα 
τής παιδεία; θέλουτι σβέσει έν μέσω τώ νέμ φ υ 'ίω »  
καί έξωτερικών πολλέμων. ΑΛΛ' α ί τυραγα). πρέπει 
ra  (Ίιαρχίσωσ,ν επέκεινα των τριών αιώνων πρίι. 
χαταστ ρ ίψην  r//c Βασιλ ική ς εξουσίας [ ί ) ,  ήτις μόνον 
άπό τίνος παριστάνει τά συμφέροντα πάντων Μόλι; 
δε μετά πολλάς εκατονταετηρίδας έξήλθεν άπό τό 
σκότος το5 μεσαίωνος. "Αν τουναντίον ή 'Άρκτος κι- 
νηθί) χατά τοΰ πολιτισμού, ή πάλη ΰέλει διαρκέσει 
ύλιγώτερον' άλλ' α ί  πληγαι θέλουσιν είναι χαίριαι. 
Ή ευημερία τών Λαών, ο.Ια τά άπ<>τελέσματν. ίσως, 
οσα άπεκτήσαιιιεν μετά τόσα ίτη, θέλουσιν άψα- 
νισθή, καί χάνεις δεν θέλει όυνηθή νά προμαντεύ 
ση τό μέλλον.

Εις τε τού; λαούς, καίώς καί είς τούς βασιλείς 
συμφέρει νά βατιλεύση ό υιός μ=υ. ΙΙσρά τάς άρ χάς, 
υπέρ τών όπο ων θριαμβίϋτικώς έπολέμησα, δέν προ
βλέπω είμή δίυλείιν καί σύγχυσίν τής Γαλλίας, χα
δώ ; κ ιί άπάσης τής λοιπής Ευρώπης.

Δηυιοιίευσον δ,τι Ειπαγόρευσα καί έγραψα, πρότρε- 
ψον 5έ καί τάν υιόν μου νά τό μελετήιη. Είπέ τω νά 
προστατεύιη πάντας, όσοι καλώς μοί ύπηρέτησαν* 
ό άριθμός α ύ τ ώ ν  υπάρχει πολύς. Ί ίω ς  ct δυστυχείς 
στρατιώταί μο;) διαμένουσιν άνευ άρτου. ‘Οποια άνδρια 
καί φρόνησις διακρίνει τόν Γαλλικόν λαόν! ‘Οποιος 
ίέ  πλοΰτος μένει κατωρυγμέν*:, καί δέν θέλει πλέον 
«νορυχδή. ‘Η Ευρώπη βαδίζει εις άφευκτόν τιν* με

(1) *Η Βασιλική έξονσία, τήν όποιαν x ax llt t  
soaoiior ό μοναργιχώτατος τών βασ ιλέω ν θέλει 
t l v a i  χαθώς ί ιπ α λ α ι τ ί κοινωφελέστατο»· Κυϋερ- 
νή ν ιω ς  αιδος.

ταρ^ύθμισιν, ή παλιγγενείίαν. Ό στις έπιχειρήση νά 
τήν άναβάλη, θέλει έξασθενήσει ματαιοπονών I όστις 
δέ τήν βοηθήση, μέλλει νά ένδυναμώση τάς ελπίδας καί 
τήν θέλησιν απάντων.

‘Υπάρχουσι τινες έθνίκαι έπιδυμίαι, τάς όποιας 
ταχέως, ή βραδέως πρέπει νά ίκανοποιήσωμεν. ‘Ο υιός 
μου δέλει άπαντήσει πολλάς κατά τοΰτο δυικολιας- 
Ά ς  πράξ^ διά τής κοινής σ^γ/αταδέοεως ό,τΐ ήναγχά- 
σδην ύπά τών περιστάσεων νά πράξω διά τών όπλων. 
Ά ν  ε’νίκων τήν ‘Ρωσσίαν κατά το 1812, ή ειρήνη 
τής Εύρώπης η>ο βεβαία έπί εκατόν ετη. Καί εγώ 
μέν εκοψ* τάν Γόρδιον δεομόν τών λαών* σήμερον 
δέ πρέπει νά λυδ?(. Ά ς  έκλειψη ή άνάμνηβις τών 
δρόνων, όσους ύψωσα ύπέρ τή ; γενικής πολιτικής μου. 
Κατά τά 1815  συμβούλευσα τούς αδελφούς μου 
νά λησμονήσωσι τάς βασιλείας των καί νά όνομα 
ζωνται άαλώς πρίγγιπες Γάλλοι. Τό παράδειγμα 
τοΰτο άς μίμηδνί χαί ό υίός μου- διότι τό ενάντιον 
ivocyεταί νά κινήιη φόβους. Είς τήν Μεσόγειον τοΰ 
Λοιποΰ,' ούχί δέ εις τήν Αρχτον, δελουσι λυθή τα 
σπουδαιότατα ζητήματα τή ; παγκοσμίου πολιτικής. 
Αυτόθι εύρίσκουσι δέλεαρ καί θέλγητρα ή φιλοδο* 
ξία πάντοτε τών Βασιλέων, καί διά τεμαχίων τινών 
βαρβάρου χώρας δύναταί τ ι ;  νά διατηρήση σώαν τήν 
ευδαιμονία» τών πολιτισμένων εθνών. Αν καλώς συλ- 
λ ο γ υ δ ώ ϊ ΐ ν  οί λα3Ϊ, δέν δέλει μείνει πλέον αφορμή 
άλληλοφυλων εχθροπαδειών καί διενέξεω/.

Αί προλήψεις ήδη διαλύονται και αί όδοί τοΰ εμπο
ρίου πολλαπλασιάζοντας Κανέν έθνος δέν δύναται 
πλέον μονοπωλούν νά αισχροκερδή. Διά νά μάθη δέ δ 
υίός μου ότι ή Κυβερνησίς του υπάρχει καλή, ή φαύ
λη, χαί συμφωνώσι μέ τά ήθη οί >όμοι, άς διατά- 
ξη νά υποβάλληται είς αύτόν κατ’ έτος γενική έχδε- 
σις τών χαταδικών, αί όποια: κατεγ/ώσδηοαν παρά 
τών δικαστηρίων. Ά ν  τά έγκλήματα καί τά αμαρ
τήματα ηύξησαν, τοΰτο σημαίνει ότι αύξάνει άνολό- 
γως ή Ινδεια, ή δέ κοινωνία κακώς χοβερναται- τό ά* 
νάπαλιν δέ ή έλλάττωσις τών άδικημάτων άποδει- 
κνύει τό έναντίον.

At θρησκευτικά! ίδέαι έξασκοΰσι πλειοτέραν έ- 
πιό^οήν παρ’ όσον φαντάζονται τινες στενοκέφαλοι 
φιλόσοφοι. ΙΙροξενουσι δε μάλιστα καλόν εις τήν 
άνθρωποτητα. Περιποιουυενος τις τόν Παπαν, κινεί
τ ή ν  σ ι ινε ίδησ ιν  έχατάν έχατομμυρίων λαοΰ. Ε λπ ίζω  ότι
ό Ζ.' Πΐος δέλει εύνοεΐ τόν υίόν μου* διότι χαί avt- 
ξίθρησκον καί πεπαιδευμένον άνεγ»ώρισα τόν^ σεβάσ
μιον τοΰτον γέροντα . Λ υπούμαι δ εγκαρδιως οτι 
δυστυχείς περ ιπ έτε ια ι περιέπλεξαν τό συμβούλιον 
ήμών. ‘ Ο Φ έσχης δέν μέ ίνό ει, υπερασπιζόμενος 
το ύ : ύπερορίους έχθρούς τ ή ;  αληθούς θρησκείας έν 
Γ αλλ ία . Ά ν  λάβητε άδειαν νά έπ ιστρέψητε αυτόθ ι, 
θέλετε ιδρει πολλούς ανθρώπους δ ιατελοΰντας π ιστούς
είς τήν μνήμην μου.

‘Η συλλογή x a i σύνοψις εις ?ν  σώμα πασών τω ν  
<δ*ών, όσας α π ή γγειλα  ε ίς  τό Συμβούλιον τοΰ^Κρά- 
τους περί διοικήσεως τοΰ Βασιλείου,^ χαδώς χαί η σ υ λ 
λογή πασών τώ ν  έχδοθεισών καρ ΙμοΟ προς τους 
ΰπουργοΰ; εισηγήσεων, προσέτι ίέ  η ακαριθμησις
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πάντων τών ίργων, βσα έπεχείρησα, και τών χ τ ι
ρίων, 00* έξετέλεσα είς τήν Γαλλίαν καί 'ιταλίαν, 
βελ*ι είναι τά άξιοπρεπέστατον μνημείον άν*γει- 
ρόμενον παρ’ αύτών εις όνομά μου. Ό  Μαρέτ, Δα- 
ρου, Μορλε», Μολιέν, Καμπασερέ, δόναντιι νά συνερ* 
γήσωσιν «ίς τοΰτο* θέλουσι Si αναπληρώσει τό έλλειπον 
ο B.vcto τον δποΐον παρακάλεσον νά συγγραφή περί τή ; 
εξωτερικής μου πολιτικής, χαδώ; καί τούς στρατηγού:, 
τους οποίους Σοί ώνομασα, περί τών πολέμων μου.

‘ Ο υιό; μου ά ; άναγινώσκί) τήν ιστορίαν’ διότι 
αύτο9ι ιύρίσκιται ή αληθής φυλοσοφία1 ας μελετά 
i s  ομοίως τάς μάχα; τών μεγάλων στρατηγών,

διότι χατ αδτόν μόνον τόν τρόαον μανθάνεται ό πό
λεμος.

Ά λλ  ό,τι *βΐ άν τώ «Γπης, ό,τι δέ χαί άν μαδτ;, 
δλίγον Θελει τώ χρησιμεύσει, άν δέν φέρΐ) «ίς τό 
βάθος τής χαρδίας tou ώς ίιρόν πΰρ τόν έρωτα τοϋ  
χαλοΰ, όστις μόνος παρακινεί είς τάς μεγάλας χα* 
τορΘώσ«ις.

Ελπίζω ομως οτι Θέλει άνοδίΐχδή άξιος τοδ 
προορισμού του.

/. Ν . Λ ιβ α ίιν ς .

Π ο ψ ΐη ς  ζήζ ‘Αρκαδίας.

ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΕ ΚΔΙΛΣ.

Κατά τό Iza.lixor.

‘Ο περίφημος Πονοίνος ήθέλησ-c νά μα; ένθομεοη 
τον θάνατον έν μέσω τών αγαθών τής ζωής. ‘Η εΐ 
κών αυτη είναι τό χαλλίτερον αριστούργημά του.

Ά ς  έμβατεύσωμεν διά τοϋ πνεύματος εις τό πνεΰ
μα τοΰ ζωγράφου.

‘Ο ποιμήν οςτις κλίνων γόνυ δεικνύει μέ τόν δά
κτυλον τήν επιγραφήν τοΰ τάφου, εΐναι ηλικιωμένος. 
Μαθητής ίσως ή πρόδρομος τοΰ έπικούρου χωρίς νά 
γνωρίζη τοΰτο, ώμίλει περί τής βραχυτητος τοΰ β ί
ου καί τής άθλιότητος τών εγκοσμίων ότε, ρδάς μ«-

τά των δΗων ποιμένων, ενώ τιον τάφου τοΐς έπέδει- 
ξε πρός επιβεβαίωσι* τής δμιλίας του τούς έγκεχα- 
ραγμένους λόγους.

t  “Ημην ποτέ χ εγώ ποψή/ έκ Άρχαόία. »
*0 ύπεράνω κείμενος νεανίας ακούει άφηρημένως 

τό μάθημα' βαίνει άφοοντις επί τον δρόμον τής ζω
ής καί ή ήλικία του καί οί λογισμοί του είναι τρυφε- 
ροί και αμέριμνοι. "Εχει τήν ψυχήν πλήρη προαι
σθήσεων αμφιβόλων, περα τόν καιρόν του καλλωπίζων 
έαυτόν, φέρει άνδινον στέμμα έπ ί. τής άβρας κόμης 
καί ή άφοοντισία καί ή μελαγχολία ζωγραφίζονται 
διά τοΰ μειδιάματος τών χείλέων καί τών' όρθαλ 
μών του.

Ά λλα  είναι τά πάδη τών λοιπών δυο ποιμένων, 
πάθη χαρας καί ευφροσύνη;. ‘Ο νέος κλίνει δλίγον 
τό σώμα βλέπων τήν επιγραφήν, διαλάμπει είς τό 
πρόσωπόν του τό ακράτητο* πΰρ τών πόθων, έχει 
τήν κόμην άταμέλητο» καί χυμ«ΐνομένην. ‘Η νεά»ις 
είναι ωραία καί αξιοπρεπής. ‘ Η αριστερά χείρ τη ;, 
έπερειδομένη είς τή» μέσην, πολλαπλασιάζει τάς ω 
ραία; πτυχάς τής εσθήτο; καί έπιυξύνει τό κάλλο; 
καί τό μεγαλείον του σώματος. Πόσον ή νεα»ις εύ- 
6κμο; καί εύ τύχης άποδιικνύει ή άλλη χειρ, ή έπί 
τοϋ ώμου τοΰ νεανίου στηριζομένη Ε ΐ; τά ζεΰγο; 
τοΰτο τών έραστών άπτείνει ό σοφάς τά δόγματά 
του, αύτοί δέ άκούοντες μειδιώσι* ώς έάν η νεότης 
και ό έρως αύτών ήταν αιώνιοι. ‘Ο νεα<ίας δεικνύει 
εις τήν φίλην τήν επιγραφήν τοΰ μνήματος καί οί δ- 
φθαλμοί του έμπνεόμενοι ύπά έλπίδος σταθερας φα ί
νονται ώ ιάν λέγοντες· *0 ποιμήν εκείνος άπέθανεν 
άλλ’ δ Ιρως ημών είναι αθάνατος. ‘Ο λογισμός τής 
«ρωμένης πλαναται μεταξύ ήδυπαθείις καί θλίψεως, 
άλλ' είναι βέβαιον δτι δ έρως θϊλει νικήσει κ ιί ή με 
λαγχολία αΰτη θέλει έπαυξήσιι ιά θέλγητρά του.

Ζ.

Φ ΪΣΙΚ Η .
ί .—Ο —

Π Ε Ρ Ι  Φ Ω Τ Ο Σ .

( Συνέχεια.)

Καταϊείξαντες είς τά προηγούμενα τήν ενέργειαν 
τών φωτιστιχώ/ άκτίνων έπί τής άν οργάνου καί 
ένοργάνου φυσεως, άνευ τών δποίων τά πάντα ήθελον 
άπολέσει τήν λαμπρότητα καί χάριν, μέ τήν δποίαν 
κατακοσμοϋνται, μεταβαίνομεν νά έξετάσωμεν εις 
τά  έπόμ*να τήν έπιρ^οήν τών - θερμαντικών άκτίνων, 
τώ> άχωρίστων αύτών συντρόφων τών φωτιστικών. 
Ό ταν θερμαντική άκτ/'ς άποχωρήσζ τοΰ ‘ Ηλίου διά 
νά μεταβή εις τήν Γήν, είναι, ώς γνωστόν, άπαραί* 
τητος άνάγκη, όπως φ θ ά · ί είς τήν στερεάν ή ύγράν 
έπιφάνειαν τοϋ πλανήτου, νά διέλθ») πρώτον διά τή; 
«ερικαλυπτουσης αύτόν άτμοσφαίρας, ήτις, ύπείκουσα

είς τήν δλκήν τήν Ιχ του κέντρου του πλανήτου μας 
ένεργοϋσαν, είναι προσκολλημένη έπί τής έπιφανείας 
του, συμπεριστρέφεται μετ’ αύτοΰ περί τάν άξονα 
καί συμπεριφέρεται περί τόν Ή λιο ). Είς τήν δίοδόν 
της αύτήν μεταδίδει ή δερμαντική άκτίς μέρος τής 
θερμότητος της είς τόν αέρα, τά δποΐον ώς διηρευ · 
νήθη έκ πολλών παρατηρήσεων άπορ^οφαται κυρίως 
υπά τών έν τή ατμόσφαιρα ευρισκομένων άτμών. Με- 
ταβασα δέ εις τήν έπιφάνειαν τής γής θερμαίνει 
αύτήν· άλλ’ ή δέρμανσι; αυτό δέν γίνεται ούτε είς τόν 
αύτόν βαθμόν, ουτε κατά τόν αυτόν τρόπον. Οδτως 
άλλα μέν μέρη τής έπιφανείας τής γής θερμαίνονται 
περισσότερον καί άλλα δλιγώτερον, καί πάλιν εν 
καί το αύτά μέρος ότέ μεν θερμαίνεται περισσότερον 
κατά τήν διάρκειαν το'ϋ έτους, ότέ δέ δλιγώτερον. Τήν 
αιτίαν τής ποικιλίας και διάφορά; ταύτης τής θερμάν- 
σιως ή?υνατό τις ν’ άποϊώστ) είς τήν διάφορον τή ; γής 
άποστασιν από τοΰ ‘ Ηλίου* άλλ ’ οταν μάθη παρά 
τών άστρονόμων, ότι όταν ημείς έχωμεν χειμώνα ή γή 
είναι πλησιέστατα πρός τόν ήλιον, καί είς τήν μεγα- 
λειτέραν εύρίσχεταί απ’ αύτοΰ άπόστασιν οταν εχωμεν 
βέρος, βεβαίως θέλει συμπεράνει οτι ή άπόστασις τής 
γής άπό τάν ήλιον δέν δύναται νά ήναι ή αιτία τής 
ϊιαφορου θερμάνσεως τών μερών της.

Είς τής άληθοΰς λοιπόν α ιτία ; τήν άνευρεσιν δδη- 
γεΐ το» παρατηροΰντα καί σκεπτόμενον ά»6ρωπθν ε» 
άλλο φαινόμενον άνάλογον, Καθηυ,έραν παρατηρεί ότι 
ο ήλιος δέν διαχέει τόσην θερμότητα όταν άνατέλ^ 
ή οταν Suyj, ό;ην οταν μεσουρανη. Εικάζει λοιπόν ότι 
ως εκ τής θε’σεως τήν δποίαν σχετιχώςλαμβάνει δ ήλιος 
αι ακτίνές του πίπτουσιν, είς τήν έπιφάνειαν τής γής 
τήν μέ* πρωίαν καί εσπέραν πλαγίως, ή ώς οί φυσικοί 
μαθηματικώτερον ένφράζονται, ύπό μικράς γωνίας, 
τήν δέ μεσημβρίαν ύπά γωνίας μεγάλας καί σχεδόν 
καθέτως. Συνάγει λοιπόν τά συμπέρασμα τά οποίον και 
διά πειραμάτων άποδεικνύει ότι αί ακτίνες τοΰ ήλίου 
θερμαίνουσι τά σώματα περισσότερον, όταν πίπτωσιν 
έπ αύτά ύπά μεγάλα; γωνίας* καί δλιγώτερον όταν 
πίπτωσιν ύπά μιχράς. ’Εκ τής άναλογίας λοιπόν τών 
φαινομένων δρμώμενος υποθέτει ότι χαί ή διάφοροι 
τών μερών τής επι®ανείας τής γής θέρμανσις τήν 
οποίαν έκ πείρας γινώσχει, καί ή διάφορος θέρμανσις 
ένός καί τοϋ αύτοΰ τόπ-.υ κατά τήν διάρκειαν ένός 
έτους πιθανόν νά έχη αιτίαν τήν ύπά δαφόρους 
γωνία ; πτώσιν τών άκτίνων τοΰ ‘ Ηλίου. Καί τω  
ίν τ ι ή αστρονομία τά/ διδάσκει ότι οχι μόνον τά διά
φορα μέρη τής γής έχουσι πρά; τάν ήλιον διάφορον 
θέσιν, καί δέχονται έπομένως τάς άκτϊνας τοΰ ύπά 
διαφόρους γωνίας, διά τό όποιον καί διαφόρως θερμαί
νονται, άλλά και είς ενα κ*ί τάν αύτόν τόπον τξς 
έπιφανείας·, περιφερομένης τή ; γής περί τόν ήλιον π ί-  
πτουσιν αί ακτίνες ύπό διαφόρους γωνίας, όθ*ν προέρ
χεται ή αυξησις καί έλάττωσις τής θερμότητος καί 
καί ή γένεσις τών ωρών τοΰ έτους. Πάντα λοιπόν 
τά φαινόμενα ταΰτα έξαρτώνται έχ τής θέσιεβς τών 
μερών τής γή ί πρός τών ήλιον δθ*ν ή υπαρξις 
αύτοΰ ή εκείνου τοϋ φυτοϋ, τούτου ή «κείνου 
τοΰ ζώου, είναι συνέπεια τής δίσιως τών μερών τής



γ ή ; πρός τον ήλιον, ώς χαι Ιλλα  τινα  χοσμιχά φαίνό- 
μ*να μυριάκις έπισημδτιρα* έάν ή θ ιλ ιν  άλλάξεί ή σημ 
μερίνή Θέ»ις τώ ν  μ ιρ ώ ν τής γής πράς τον ήλιον δέν 
ήθελε·/ είνα ι διόλου παράδοξον να ίδωμεν έχεΐ μέν 
δπου σήμερον μόλις άναρύονται βρύα χαΐ λειχήνες 
νά δλαστάνωσιν άρτόδενδρα, βανανία ι κα ί φοίνικες* 
τά ς  δέ χώ ρ ας, όπου υπάρχει πλησμονή φυτικής ζω ή ς, 
oitou σφριγώαιν κολοσσαΐοι δρεις κα ι ωρύονται οί λέον
τε ς  καί α ! τ ίγρ ε ις  νά καταλάδ ι) δ άένναος π α γετό ς ,μ έ  
τήν έξαμ ηνια ία ν νύχτα κα ί τά ς  νεφελώδ»ις ήμέρας 
χα ι νά μεταδληΘώσιν εις 6λιδ(ράν χαί π ε ιναλέας λ ε υ 
κώ ν άρκτων κατο ικ ίαν .

Ουτω λοιπόν έξ’ όλων τών φυτών,όσα δλαστάνουσιν, 
έξ δλων τών ζώων, δσα άναπνέουσιν έπί τής γής 
δέν υπάρχει ουδέ εν, τοΰ όποιου ή ζωή νά ήναι ανε
ξάρτητος τών γενικών νόμων τής ίλκής, οίτίνες ένε- 
φυσήθησαν είς τόν κόσμον υπό τοΰ πανσόφου δημι- 
ουργοΰ, κα! τηρούνται υπό τής θείας προνοίας, καί 
ϊΐτ ινες δεσμεύουσι τόν πλανήτην μας πρός τό σώμα 
εκείνο, τό όποιον είναι δί ήμας η πηγή τοϋ φωτός καί 
τής θερμότητος.

Προσπεσοΰσαι λοιπόν αί θερμαντικοί ακτίνες είς τήν 
έπιφάνειαν τής γή :, άλλαι μέν αύτών αντανακλώνται 
πράς τή ν ατμόσφαιραν καί διαρσκορπίζονται είς ιό 
άπειρον* άλλαι δέ άποόόοφώνται υπό τής στέρεα, 
καί τή ; Θαλάσσης, αίτίνες θερμαινόμενοι μεταδίδου- 
ϊ ι  τήν Θερμότητα'των εϊ; τας επικείμενος τοΰ άέρος 
στιβάδας, αίτινες άραιότεραι καί έλαφρότεραι τοιουτο
τρόπως γενόμεναι,μετεωρίζονται είς τά άνω μέρη τής 
ατμόσφαιρας. Κατά δέ τά Θέρος πολύ μέρος τής Οερ 
μότητος άπορ^οφώμενον κατά τό μάλλον καί ήττον 
υπό τής ξηρας κατά λόγον της διαφόρου ποιότητος 
χαί πυκνότητας τών συστατικών μερών της μετα· 
δίδεται είς τά ^βαθύτερο τοΰ φλοιοΰ μέρη, 2π®υ 
διατηρείται, άπό τινα καιρόν. ’Επανέρχεται όμως τόν 
χειμώνα είς τήν επιφάνειαν, κοί άναπληροΐ τήν έκ 
τής έκπομπής προερχομένην έλάττωσιν, διαχεόμενον 
μετά ταΰτα είς τήν άτμοσρραΐραν, οθεν μεταβαί
νει είς τό άπειρον.

Ά ρα  οί Θερμαντικοί άκτΐνες δχι μόνον τήν Θερ
μοκρασίαν τής άτμοσφαίρας κοί τής έπιφανείας τής 
γής παράγουσιν, άλλά καί τήν τοΰ φλοίοΰ τής γής- 
Παριτηρήθη δέ οτι ή Θερμοκρασία τοΰ φλοιοΰ μετα
βάλλεται κατά λόγον τής Θερμοκρασίας τών ώρών 
τοϋ έτους* άλλ’ αί μεταβολαί ουτοι προχωροΰσι πο
λΰ, άλλά περοίνονται εις βάθος περίπου 23  πήχε* 
ων, δπου έπίκρατεΐ πάντοτε ή αΰτή θερμοκρασία, 
ιση σχεδόν ουτα μέ τήν έτησίαν κατά μέσον όρον 
Θερμοκρασίαν τοΰ τόπου* ώστε ή τών Θερμαντικών 
αχτίνων τοΰ ήλιου ενέργεια μόνον εως εις τό βάδος 
τοΰτο τοΰ φλοιοΰ γίνεται έπαισθητή ‘Ο φλοιός λοιπόν 
τής γής εχει τήν ιδιότητα ν’ άπορ^οφα τήν δερμό* 
τητα, καί τοΰτο είναι ούσιωδέστατον διά τά ενόργανα 
οντα, καί πρό πάντων τά φυτά, τά όποΐα βλαστάνου* 
σιν έπ’ αύτοΰ. Αί φωτιστικοί τοΰ ήλίου ακτίνες, 
ή πηγή πάσης καλλονής τής δημιουργίας άφανίζεται 
δί ήμας μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου. ‘Η νέα ήαέρα 
μας τήν ίπα»α®έριι καί συναφανίζεται μετ’ αύτών.

Τ ά ζώα καί τά  φυτά  μή δυνάμινβ  νά κ ρ α τή ίω τ : 
τά ς  λεπτοϋρεΐς τα ύ τα ς  άκτΐνα ς αναγκάζοντα ι νά ί ια ·  
χόψωσι καί νά αηρηθώ σ ι τής άβολαυσεως. Ά λ λ ά  Μ  
τάς  Θερμαντικάς δέν « ν α ι  τό αύτό . ‘ Η Θερμότης τή* 
ίπο ία ν  άποχτώσι τά  σώ μ ατα  χατά  τήν διάρκειαν τή ς 
ήμέρας δέν αφανίζετα ι διά τής έκπομπής ε ίς τό δ ιά 
στημα τής νυκτός. Ή  θερμότης έκ ιση ς τήν όκοίαν 
άποκτδ ή γή  χατά τά ς μακράς ημέρας τοΰ θέρους, 
όλίγον έλα ττο ΰτα ι διά τή ς μιχρδς εκπομπής χατά τά ς  
δραχείας έκείνας νύκ τα ς , κα ί άποταμ ιεύετα ι είς τούς 
κόλπους αύτής διά νά άναπληρώση τή ν έλά ττω σ ιν  τήν 
όποιαν φέρουσιν α ί μικραί καί ζοφεροί ήμέραι τοΰ 
χ ε ιμ ώ νο ;. Δ ιότι τότ* , δτε τά ψΰχος π ιέζε ι τήν φΰσιν, 
τά υδατα τώ ν  ποταμώ ν πήγνυντα ι καί δ παγετδ ς χα- 
τα κ α λύπ τε ι ολοκλήρους χ ώ ρ α ς, τότε λέγομεν έπανερ- 
χόμενα ι είς τήν επ ιφάνειαν αί Θερμαντιχαί ά κ τ ΐν ε ς  
μετριάζουσι τήν δριμυτητα τοΰ χ ι ιμ ώ ν ο ; .  Δί αύτώ ν 
διατηρούνται ύ γ ι ι ΐς  καί ζώσαι α ί £ίζαι τώ ν  φυτών, 
οΓτινε; φΘάνουσιν είς ικανόν βάθος, ένώ οί κλάδοι 
κάμπτονται βεβαρυμένοι άπό τάν παγετόν κ*ί τήν 
χ ιό να . Ούτως ο\ κατά  τόν Σεπτέμβριον καί ’Ο κ τώ 
βριον εί; τάς αχανείς τής ‘Ρωτσίος πεδιάδας σπει- 
ρόμενοι δημητριακοί καρποί, καλύπτονται επί 4  μή
νας ύπό χιόνα χαί βλαστάνουσίν ύπ’ αύτήν διά μόνης 
τής Θερμότητος, τήν όποιαν χορηγεί ό φλοιός τής γής.

Εν άλλο ακόμη φαινόμενον άποβλέπον τήν θερμο
κρασίαν τοΰ φλοιοΰ τής γής καταδεικνύει άριδήλως τήν 
πρόνοιαν τοΰ δημιουργοϋ, δί ^ς μέ τόσην σοφίαν καί 
άγαδοτητα έθεσπίσθησαν οί νόμοι τή ί φύσεως. Έ κ 
πολλών παρατηρήσεων καί πειραμάτων έξηκριδώβη-,δτι 
ή μέση θερμοκρασία τή; άτμοσφαίρας ε ί; τήν τροπι
κήν ζώνην ει/αι μεγαλητέρα τή ; μέσης θερμοκρασίας 
τοϋ φλοιοΰ, ένώ είς τάς πολικός ζώνας συμβαίνει τό 
ενάντιον. Καί τοΰτο βεβαίως άπι;τεΐτο νά ϋπάρξτ;, 
διότι πώς άλλως ή^ύναντο νά διατηρηθώσι φυτά ζώντα 
κατά τόν χειμώνα, ένώ ή Θερμοκρασία τής άτμοσιραί- 
ρας δέν αναβιβάζει τό deρμόμετρον, ούτε «ί; τό μηδέν. 
Αλλ ή έλλειψις αυτη άναπ^ηροΰται διά τής θερμό

τητος τοΰ φλοιοΰ, καί ουτω τά φυτά εκείνων τών 
χωρών διαμένουσι περιμένοντα τήν έπά»οδον της βρα
χείας ανοιξίως, ήτις όμως φέρει τόσην θερμότητα, 
ώστε ή βλάστησι; δύναται νά c ι α > ύ σ aj εις τά βροχύ 
τοΰτο διάστημα, όλα τά στάδια τοϋ βίου της, άπό 
τή; άναβλοστήσεως μέχρι τής ώριμάνσιως τώνχαρπών.

Τή; γής Λοιπόν καί ί  φλοιό; καί ή επιφάνεια θερ
μαίνονται διαφόρως, άλλο κανονικώς έλαττουμένης 
τής θερμότητος άπό τοΰ ισημερινού πρός τούς πόλους, 
ώς συντόμως οί γεωγράφοι έχφράζονται. Άμεσον δέ 
αποτέλεσμα τής τοιαύτη; θερμάνσεως είναι ή διαφορά 
τώ» φυτών καί τώ ν ζώων κατά τό μέγεθος, τήν αφθο
νίαν καί τόν όργασμάν, όπως άνωτίρω προανεφέραμεν, 
άπεδείχθη αποτέλεσμα τής διαφόρου έεργείας τών 
φωτιστικών δυνάμεων, τά διάφορον τών φυτών χρώμα 
καί ή λαμπρότης αύτοΰ. Δέν πρέπει όμως νά έννοή- 
«ωμεν οτι μόναι αί φωτιστικοί άχτΐνε; παράγουσι τόν 
λαμπρόν χρωματισμόν ή αί θερμαντικοί τον οργασμόν 
τών φυτών, ή αί χημιχαί αύτά ή έχεΐνα τά φαινόμενα 
ιδιαιτέρως' διότι ούίεμία αύτών τών δυνάμεων τοϋ

ηλιακού φώ τός δύναται χω ρ ισ τά  νά φέρΐ) τά φυτά 
« ίς  τήν τελε ία ν ά νά π τυξ ίν  τ ω ν , ή νά έπ »ρ * ίι» )  *ίς τήν 
εύεξίαν τώ ν  ζώ ω ν . ‘Η νωμέναι δμως χαί σ υγχ ω νευμ ί 
ναι είς τό ήλιακόν φώ ς, ώ ς έ γ ίν ίτ ο  τούτο υπό τής 
•οφίας τοΰ δημιουργού είνα ι αί ρηθεΐσαί δυνάμεις άναγ - 
κα ό\*τα\ ε ΐ ;  τήν -|ήν, τήν έποίαν ζωογβνοϋαι φ «·τ ί- 
ζου»α ι καί λ α μ π ρ ύ νεσ α ι αύτήν βυγχρόνως. ‘ Εκαστη 
όμως αύτών έξασκεί ιδιαιτέραν τ ινά  ένέργειαν, οδτως 
ή θερμαντική τοΰ ήλιακοΰ φωτός δύνβμις συντελεί τά 
■κλειστά εις τήν άνάπτυξι» τοΰ μεγέθους τών φυτών, 
και εί; τήν αφθονίαν καί γονιμότητα αύτών. Άλλά 
ε ί;  τά αποτελέσματα τβΰτα ουνεπιβοηθεΐ τήν θερμαν
τικήν δύναμιν καί ή ενέργεια τοΰ υδατος ή ή υγρασία 
είτε κρυπτομένη ί> τώ έδάτει ώς ί«μάς, είτε πίπτουσα 
ώ ; βροχή, ή δρόσος, είτε μετεωριζομένη ώς άτμός έν 
τ?, άτμοσφοίρα. Τά δύο δέ ταΰτα στοιχεία άφθονα 
χατά τάς τροπικός χώρας έπιφέρουσι τό κολοσσαΐον 
«κεϊνο τή ; βλαστήτεω;, τήν μεγάλην τώ< φυτών αφθο
νίαν, τό γιγοντόσωμον καί άλκιμον τών ζώων, έλατ- 
τούμενον δέ προς τού; πόλου; συνεπάγουσι καί τήν 
ΰφεσιν τή ; άναπτύξεως καί διαπλάσιως τής ένοργάνου 
φύσεως. Τόσον δέ απαραίτητος είναι τής υγρασίας ή 
υπαρξις πρός τήν ζωήν τών ένοργάνων δντων, ώστε 
πανταχοΰ όπου έλλείπει έπί τής έπιφανείας τής γής, 
κατέχει τήν χώραν έρημία καθώς είς τήν Σαχάραν 
τής Αφρικής, είς τήν Άριανικήν έρημον τής Άσίας κτλ.

Παρατηροΰντες τά φαινόμενα τά υποΐα επιφέρει ή 
έλάττωσις τής θερμότητος δέν δυνάμεθα πλέον ούϊο. 
λως ν’ ομριβάλλωμεν περί τής στενοτάτης αύτής 
σχέσεως πρός τήν εύεξίαν καί αύτην τήν υπαρξιν τών 
ίνοργάνων δντιον. ‘Οποία άντίθεσις ύιτάρχει ώ ; πρός 
ταΰτα μεταξύ τών πολικών χωρών κοί τών τροπι
κών. ’Εκεί μέν οδύνατον νά ζήτωσίν άνωτέρων τά 
ξεων φυτά* έ?ώ δέ ή βλάστησις φθάνει τάν ύπέρτατον 
βαθμόν τής άναπτύξεως. ‘Οποία έπίσης διαφορά με
ταξύ χ-ιμώνος χαί θέρου;. Τά μέν θέρο; πλήρες λαμ- 
πρότητος, διεγείρει υπό ολας τάς μορφάς τήν ζωήν 
χαι τήν καλλονήν. Ό  δέ χειμώ» ψυχρός, συγκαίίί, 
καί ζοφερός καταδικάζει τήν φύσιν είς ηρεμίαν. Ταΰτα 
πάντα είναι γνωστά καί είς τάν κανότερον. Μόνο; 
δμως ό φυσικός δύναται νά αιτιολογήοη τά φαινόμενα, 
νά συμπεράν^ τάς συνεπείας των καί νά έχημήση 
πληρέστατα τάς σημασίας των.

Ούχ’ ήττον φαίνονται α? θερμαντικαί άκτΐνις έχου- 
σαι και ούσιώδη σχέοιν κοί πρός τήν ώρίμανσιν τών 
καρπών. Καί βεβαίως εις τήν έλλειψιν τής άπαιτου- 
μένης θερμότητος πρέπει ν άποδώση τήν αιτίαν διά 
τήν όποιον δέν καρποφοροΰσιν παρ ήμιν λόγου χάριν 
ο'ί φίνικες και άλλα τινά φυτά, καί είς τούς βορείους 
τόπους είναι λίαν καρποφόρα. Διά τοΰτο καί οί κη- 
ηουροί, ή οί όπωροχόμοι μεταχειρίζονται πολλά μη- 
χανικά μέσα διά νά τά καταστήσωσι καρποφόρα. 05- 
τω  συνηθέστατα φυτεύουσι τά δένδρα παρά τοίχους 
μεσημβρινούς [δηλ. έστραμμένους πράς μεσημβρίαν κα! 
φωτιζομένους το πλεΐστον τής ημέρας υπό τοΰ ήλίου ] 
και άντί νά τά άρήσωσι νά σχηματισθώσιν ώς καί τά 
λοιπά δένουσι τού; κλάδους βαθμηδόν έπί κιγκλιδώ 
ματος στερεωμένου έπί τοΰ τοίχου, ώστε καλύπτου

αιν ουτω ολίγον κατ’ ολίγον τήν έπφάνιιαν αΰτοΰ. 
Διά τοΰ μισού δέ τούτου «ύξάνουσι τήν χορηγουμινην 
•ίς τά δένδρα ταΰτα θερμότητα, καί τά καθιστώσΐ 
καρποφόρα ένώ τά έλευθέρως βλαστάνοντα δμοιά των 
διαμένουσιν άγονα. Άποδειχνόεται δέ έχ τουτου δτι 
μόνη ή ελλιιψις τής θερμότητος καί ούδέν 4λλο ^τον 
ή αίτια τής αγονίας των.

Εάν επίσης μεταβώμεν καί είς τήν άνάπτυξίν τών 
ζωων δέλομεν ευρει ότι καί αύτή ούχ ήττον έχει 
άνάγκην τής ζωογονικής θερμότητος τοΰ ήλίου. ‘ Η 
ιστορία τών εντόμων παρέχει είς ήμας ικανά παρα
δείγματα πράς έπιβεβαίωσιν τούτου Πολλά τούτων 
διοχειμάζουσιν λομβάνοντα τήν μορφήν έχείνην τήν 
όποια* όνομάζομεν χρυσαλλίδα, και η τ ΐ; είναι μέση 
τ ις κατά»τασις μεταξύ [τής χάμπη;;] τοΰ σχώληκος 
χαί τοΰ εντελούς εντόμου ή τής ψυχής.

Διά νά διαχειμάση έν άσφαλεία ή χρυσαλλίς κρύ
πτεται είς περικαλύμματα διάφορα, ώς εί; φωλεός πη* 
λοκτίστους, ή ιίς  μεταξοόφαντα ώά [χουκούλιο], ή είς 
τρύπας έσκαμμένας ιίς τήν γήν μέ πολλήν χόπον καί 
έπιμονην. Είς τ^ν φυλακήν της αύτήν χατηλεψμέγη  
ύϊιά μακρίΰ ΰκνοj περιμένει τήν έπάνοδον τών ηλιακών 
αχτίνων διά νά τ/ι δώσωσι νέαν ζωήν καί νέαν μορφήν. 
Εάν δέ τεχνητώς μηχύνωμεν διά τήν χρυσαλλίδα τόν 
χειμώνα, ή μεταμόρφωσις τήν όποιαν αυτη προησθάνετο 
ήδη δέν δύναται νάλόβνι χώραν. ‘Ο ‘Ρωμύρος θέσας τοι- 
αυτας χρυσαλλίδας είς ψυχρόν πίθον έκώλυσε τήν μετα* 
μορφωσιν αύτών |έ»ώ ήδη πρό μηνών αί δμοιαί των ειχον 
μεταμορφωθή καί περ'.επλανώντο άπολαύουσαι τόν ήλιον 
και τον αέρα. ’Εκ, τοΰ έναντίου έπίοης τεχνητή θερ- 
μοτης δύναται νά έπιταχύνη πολύ τήν μεταμόρφωσιν, 
ώς βλέπει τις ψυχάς περιφερομένας είς τά θερμά 
φυτοχομαα τής Εύρώπης, ένώ τά πέ^ξ κατακαλύ- 
πτει άφθονος χιών. ΙΙαρομοίας παρατηρήσεις κά- 
μνουσι βεβαίως κ*ί οί σκωληχοτρόφοι μας κατ’ έτος 
άναγ*αζόμενθΐ ν’ άναστείλωσιν διά τής β^θίσεω; είς 
ψυχρόν ύδωρ τή·; ζωογόνησιν τών ώών τών μεταξο
σκωλήκων, διότι αί μωρέαι δέν έπρόφθασαν είσέτι νά 
χωρηγήσωσι τήν άπαιτουμενην τροφή». Δέν έπεννόησαν 
λοιπόν άνύπαρκτόν τι πλάομα οί ποιηταί ψάλλοντες 
ότι τό έαρ χα! τό θέρο; φέρουσι μεθ’ εαυτών δυναμιν 
ήτις διεγείρει τήν ζωήν. Δέν είναι πραγματιχώς ή 
έποχή αυτη *αθ’ ^ν αναπτύσσονται άπειροι ένόργανοι 
μορφαί διεγειρόμεναι ύπό τής κραταιας θερμότητος 
τών ήλιαχών αχτίνων ;

ΛΕν είσέτι μας μένει ούσιώϊες φαινόμενον τής ένερ- 
γείας τών θερμαντικών άκτίνων, ή ύπ’ αυτών προερ - 
χομένη κίνησις είς τήν άτμοσφαΐραν. Αί θερμαντικοί 
άκτΐνες θιρμαίνουσαι τήν στερεόν καί ύγράν επιφά
νειαν τής γής, θερμ*ίνουπ δί αύτών καί τάς έπικει- 
μένας στιβάδας τοϋ όέρος. Αύταί δέ αί στιβάδες 
θερμαινόμενα!, διαστέλονται, επομένως άραιοΰνται, 
κα! έλαβρότεραι γενόμεναι τών έπ ’ αύτών κειμένων 
μετεωρίζονται, καί άφίνουσι τήν θέσιν των. ’Επειδή 
δέ αί π«ραχ*ίμιναι στιβάδες δέν ίσορροποΰνται πλέον 
ενεχα τής έλλείψεως τής ^ηθείσης όρμώσι διά να χατα- 
λάβωσι τήν θέιιν της, καί ουτω γε/νδται ροή άέρος,ήτις 
) έγετα: άνεμος. Λαμβάνων αναψυχήν τό θέρος δ κάτοι-



κβ ; τώ »  θερμών παραλ ίω ν άπό τόν Οαλάισιον άνεμον, 
έκτυλίσσων ό ναύτη; τά  ί* τ ια  ε ί ;  τή» πνοή» τοΰ άπο· 
γαίου άνεμου, χαί βλέπων ό τά μεσόγεια κ α το ίκ ω ν  
πολλάκ ι; δένδρα άνασπώμενα χαί στέγας κατασυν- 
τριβομένας, δέν δύνανται βεβαίως ποτέ νά φαντασθώσιν, 
« τ ι  αί θιρμαντικαί τοΰ ήλιοι» άχτίνες είναι ή πρώτη 
παραγωγό; αιτία τών φαινομένων αυτών. Ή  σχεσις 
αδτη τών θερμαντικών άχτίνων πρός τήν παραγωγήν 
τών άνεμων γίνεται κατάδηλος «ίς τάς τροπίκάς 
χώρας. Εκεί ^ίπτων ό ήλιος καδέτως πάντοτε σχε
δόν τάς άχτίνας του θιρμαίνει τάς χώρας αιΐτάς πολύ 
περισσότερον παρά πασαν άλλην· έπομένως καί δ υπέρ 
ταύτης άήρ ©ιρμαίνεται επίσης, μετεωρίζεται, καί 
εκατέρωθεν έφορμώσιν έκ τών εύ*ράτων καί πολικών 
χωρών στιβάδες τοϋ άέρος, τών όποιων ή πρός τάς 
■τροπίκάς χώρας ροή τροπολογούμενη υπό τ η ς  περι
σ τρ ο φ ή ς κινήσεως τής γής παράγιι τούς άπηλιώτας 
ή πασσάτους καλουμένου; άνεμους (venis alis^si οΓ 
τινες πνέουσιν πρός μέν β'-^αν τοΰ ισημερινού άπό τό 
βορειοανατολικόν πρός τό νοτιοδυτικόν, πρός δέ νότον 
άπό τό νοτιανατολιχόν πρός τό βορειοδυτικόν. Περί 
δέ αυτόν τάν ισημερινόν άπό ανατολών ποός δυσμάς 
παύοντες καδ ώρσμένας τινάς έποχάς επανερχόμε
νοι μ ιτά  σφοδρότητος, δϊ όπιρ καί ή ζώνη αυτη τών 
νηνεμιών καί τρικυμιών, ώνομάσθη. Εκ τοϋ εναν
τίου δέ ό μετεωρισθείς θερμός άήρ άναγκαίως ρέπει 
πρός τούς πόλους καί άναπληροί τό καταλειφδέν κε
νόν. Έ κ τοϋ γεύματος τουτου, τό όποιον βεβϊίως τρο 
πολογεϊται διαφόρως κατά τόπους καί χρόνους, πιθα- 
νον να πηγαζουσιν οί άνεμοι τών χωρών μ,ας τών 
όποιων ή άρχή καί γένεσις δέν έξαχριβώθη εΐσέτι 
δεόντως. Δια μονών λοιπόν τών δίρμαντικών άκτίνων 
έ διρμός καί πλουτών όξυγόνος άήρ τών πολικών 
χωρών δομώμενος έκ τών άε;δαλλών δασών, μετα
βαίνει νά μέτριαση τό σύντονον τών πόλεων ψύχος 
χαί νά χορηγήση όξυγό-ον εί; χώρας, ι ίς  τάς οποίας 
ή ολίγη βλάστησίς τής πολικής ζώνη; δέν δύναται 
νά προμηδίόση τήν έπαρκουσαν ποσότητα. Έ κ τοΰ 
άλλου ομως μέρους τό άδρακικόν οξύ τών ψυχοών 
αυτών χωρών φερόμενον άπό τήν πρός τήν ίσημιρίνήν 
ροηντρεφει τήν αφθονον τών χωρών εκείνων βλάστησιν. 
Και ούτως ή περιπλοκή καί ό σύνδεσμος τόσων ποι- 
χ ιλω ν και σημαντικών φαινομένων όφείλει τήν άρχήν 
χαί τηρησίν του είς μόνα; τάς θ·ρμα»τικάς τοΰ ήλιου 
ακτίνας.

(ακολουθεί)

Ο Α Ρ Χ Α Ρ ΙΟ Σ  Β Ο Τ Α Ν ΙΚ Ο Σ .

('Α ρθρον Βον)

Ανατομία y ν ιιχή ,

Είδαμε» είς τό  προλαβόν άρθρίδιβν δτι τά  δργανα 
τ*ΰ  φυτοΰ είνα ι ή £ίζα, ό χαυλός, τά  φύλλα , τά  μ ι-

ταφ υλλα , τα  πβραφυλλα ( ά τ ινα  επειδή συντείνοοσιν ι ί ς  
τή» θρέψιν χαί ζωή» τοΰ φυτοΰ χαλοΰνται ip y a ra  
θρίψεως) καίήκάλυξ, ή στεφάνη, οί στήμονες, δ ύπε
ρος, τά  σπέρματα·( άτινα επειδή συντείνουσιν ε ί ;  τήν 
καρποφορίαν καί παραγωγήν τοΰ φυτοΰ καλούνται όρ
γανα παραγωγής.}

Ά λλ εάν έξετάσωμεν όλα ταΰτα τά δργανα, θέ- 
λομεν ίδεϊ ότι έκαστον αυτών σΰγκειται άπό δύο, ή 
πιρισσοτερα μερη. Εν φυλλον λ. χ . σΰγκειται Ιον 
άπό μίαν ούράν, ή τ ι; τό συνδέιι μέ τόν καυλόν, ή τόν 
κλάδο», καί ήτις καλείται μίσχος (petiolus) 2ον ά 
πό εν μεμβρανώδες πράσινον έλασμα, τό όποιον λαμ
βάνει διάφορα σχήυατα ιίς  τά διάρορα φυτά, καί 
καλείται αντυξ, (linibue) καί 3ον από τά νεΰρα, τά 
όποΐα άναχωροΰσιν άπό τήν κορυφήν τοΰ μιοχου, κοί 
έντός τής άντυγος ώς έπί τό πλεΐστον πτεροε δώς 
διακλαδιζονται. ΕΓδομεν προσέτι ότι ή στεφάνη σύγ- 
κειται άπό διάφορα μέρη, ή φυλλάρια χρωματισμέ
να, τά όποία πέταλα  ώνομάσαμεν. Έάν δέ καί εν πέ- 
ταλον κοινοϋ καρυοφύλλου (γαρουφάλου) έξετάσωμιν 
δέλομιν ίδεϊ ότι καί αύτό σύγκειται άπό πεπλατυσμέ- 
νον τ ι καί χρωματισμένΟν μέρος, καί άπό μίαν »τε- 
νήν καί λευκήν ούράν ήτις συνέχεται έσωθεν καί πρός 
τήν βάσιν τής κάλυκος.

Και ο καυλος δε επίσης σΰγκειται άπό τόν φλοιό» 
(cortex) απο το ξυλον (liguum) καί άπό τόν έν τώ  
κέντρω τοΰ ϊυλου ευρισκόμινον μυελόν, ή τήν έντε- 
ριώνην (medulla).

Αν δέ ολα τα δργανα τοΰ φυτοΰ «ξετάσωμεν, δέ- 
λομεν ιοεί οτι ολα είναι οιαιρετά εις άλλα μικρότε
ρα, πλασμένα εχαστον δι ίδιον σκοπόν καί λειτουρ
γίαν. Ίέλος ιαν και αύτά τά μέρη τώ» οργάνων 
διά τοϋ μικροσκοπίου παρατηρήσωμιν, θέλομιν ίδεϊ ότι 
συγκεινται άπο πλήθος άλλων μικρών όργάνων μή 
ίπιδεχομίνων πλέον κσμμίαν ύποδιαίρεσιν. ‘Ω; έξ 
αυτή; δέ τή ; φυσεω; των τά δργανα ταΰτα καλοΰν- 
ταΐ στοιχειώδη' διότι ταΰτα συναρμολογούμενα με
ταξύ των άποτελοΰσι τά φύλλα, τό» καυλόν τά ; ρί
ζας και τα μερη τοΰ άνθους, ατινα πρό; δ:άκρισιν κα
λούνται όργανα σύνθετα.

Σημερο» λοιπον θα οο( εκθεσω όσα είναι άναγχαία 
περί τών στοιχειωδών τούτων οργάνων, διά νά έν- 
νοήσης πώς είναι ώργανισμένον εν φυτόν, καί άπο 
τί σύγχείτσι.

Εάν θέσης ύπο τό μικροσκόπιον λεπτό» τιμάγιον 
απο φυλλον σαρκώδους τινός φυτοΰ τοΰ άιιζώου λ. χ . 
Sempervivum) θέλεις ίδεί δτι τοΰτο σΰγκειται άπό 

μικρά ασκίδια αφαιριχα, ή ελλειψοειδή συσσωρευμένα 
τά μέν έπί τών δέ, χεχλεισμένα πανταχόθεν δΓ ιδίων 

ίΕ ίκ . ά .)
μεμβρανωδών παρειώ ν, καί χατά  
το  συνολον ά®ρόν σαπωνίου ε ίκο - 
νιζοντα . Τ ά  χυστίδ ια  τα ΰ τα  κα. 
λοΰντα ι χύττα ρα  (c e llu la e , U tri· 
c u la e ) . Τ ά  δέ χενά δ ιαστήμα

τ α , τά  δποία ω ς  έχ τοΰ σφαιρικού σχήμ ατός τω ν  ά -  
φίνουσι μ ετα ξύ  τω ν , χαλοΰνται μ ε ο ο χ ύ ιτ α ρ ο ι π όρο ι.

Έάν δέ θέση; λεπτήν μερίδα έκ τοΰ λευκοΰ μυε
λού, τόν όποιον περιέχουσίν οί κλάδοι τή ; χοινώ; κου 
φοξυλιδ;, ή Σαμβούχου [ακτή τών παλαιών S a m h u . 
c u s  n ig r a  τών Βστανικών] θέλεις ευρει μέν τήν αύ
τήν σύνθεσι* μέ τήν διαφοράν όμως ότι αί παρειαι 
τών κυττάρων δέν είναι έδώ κυρτά!, άλλά λαμβά- 
ν·«σιν ώς έχ τής μεταξύ των συμπιέσεως σχήμα 
πολύεδρον' ή τομή των λοιπόν παρουσιάζει πεντά
γωνα, ή έξάγωνα άχανόνιστα. ( h i *  6\J

Τό μιγαίήτερον μέρος τών φυ 
τώ ν , δηλ. τό μή ξυλώδες, σύγ- 
κ ιιτα ι άπό κύτταρα, άτινα άποτε* 
λοΰσΐ τόν κυτταρώδη, η κυψελώδη 
ιστόν, τ^ΰ οποίου ή όριζόντειος το
μή ομοιάζει όπωσοΰν μέ τήν κη
ρήθραν τοΰ μέλιτος.

‘ Η σάρξ λοιπόν τών καρπών, όλαι αί σαρκώδιις 
και βολβωδεις ριζαι, το πράσινον μέρος τών φυλ· 
λων, το εξωτιρι*ον μέρος τοΰ φλοιού, δ Ιν τώ  μ έ
σω τοϋ καυλοϋ μυελός καί έν γένει ιλα  τά τρυφι 
ρα μερη τοΰ φυτοΰ συγ*ε νται άπό κυτταρώδη ί~ 
στόν,ητο ι άπό μιχράς χνστεις παραχειμένας, μ ε
ταξύ  των συμπκζομένας, χαι άπό τών παρειών 
ΐξωτερ ικώς συγχεχολλημένας.

Ά ς  λάβωμεν τώρ* λεπτόν τεμάχιον ξύλου, καί ά; 
θέσωμεν αύτό ύπό έξέτασιν. Έδώ θέλομιν απαντή
σει δύω άλλα είδη στοιχειωδών οργάνων, καί τά μέν 
έχουσι μορφήν άδρακτίων, διό καί παρά τινων χλω- 
στήρες έκλήδησαν, τά δε Ιχουσι μορφήν κυλίνδρων, 
xat είναι μακρότατα.

Τά εχοντα μορφήν άδρακτίων είναι περισσότερα, 
έχουσι τά δυω αύτών πέρατα βαδμηδόν λεπτυνόμενα 
το μέσον παχύτερον καί ουμπλέκον-αι κατακορύφως.
(Ε ίκ . γ , )  (

Τά στοιχειώδη ταΰτα δργανα, τά όποΐα 
άποτελοΰει τό μεγαλήτ«ρον μέρος παντός 
ξύλου, καλούνται ινες  (f ib ra )  ό δέ άπ’ αυ* 
τών συγκείμενος ίστός καλιΐται ινώδης 
(f ib ro su s ). Επειδή δέ κατακορύφως συμ 
πλέκονται διά τοΰτο είναι μέν εύκολον να 
ιχ ίσωμιν τεμάχιον ξύλου κρούοντες αύτό 
διά τοΰ πελέκυος καδέτως, δυσκολον δέ νά 
χωρίσωμιν κρούοντες αύτό πλαγίως. Είς 
τήν πρώτην περίστασιν διαχωρίζομεν τάς 
συνηνωμένας ίνας, είς δέτήν δευτέραν είναι 
ανάγκη νά τάς κόψωμεν.

Ολχ δέ τά νεύρα τών φύλλων, τά ξηρά 
μέρη τών καρπών τό έσωτερικόν τοΰ φλοιού 
τών ριζών καί τών καυλών,καί έν γένει παν 
σκληρόν, ξυλώδες καί ινώδες δργανον τοΰ 

/κεινται άπό ί>ώδη ιστόν.
Τά δέ στοιχειώδη όργανα τά ίχοντα μορφήν μα

κρών κυλίνδρων έντός του ξύλου είναι, ώς είπομεν 
πολύ μεγάλα, ώστε δέν δυ<άμεδα νά ίδωμεν έπί τοΰ 
μικροσκοπίου τά δύω αύτών πέρατα συγχρόνως· ή 
διάμετρός των είναι πολύ μεγαλητερα εκείνης τών 
κυττάρων καί τών ίνών· ταΰτα καλούνται άγγεΐα ' κα 
άλλα μεν αύτών περιέχουσίν ύγρά, άλλα δέ περιέχου-

σιν άέρια. Ό  άπ’ αύιών συγκείμενο; ιστό; καλείται 
άγ^ειώδης (v a s c u la r is )  καί πάντοτε συνοδεύεται και 
περιβάλλεται άπό τόν ινώδη ιστόν, καθώ; τά άγγεία 
τών ζώων άπό τά ; σάρκας.

Τριών λοιπόν κατηγοριών στοιχειώδη δργανα άπ«- 
τελοΰσι τά  σύνδετα δργανα τών φυτώ ν καί τούς 
ιστού; αύτών. Τά κύτταρα, αί ΐνες  κ»ί τά άγγεϊα . 
Ας ίδωμεν τώρα πόσω» ειδών χύτταρα, ίνας, καί 
ίίγγιία  εχομεν.

Παρατηρηθέντων μετ ακρίβειας τών στοιχειωδών 
οργάνων τοΰ φυτοΰ εύρέδη, ότι άλλοτε μέν Ιχουσι τά ; 
παρειάς των διαφανείς καί καδαράς, άλλοτε δέ ότι 
παρουσιάζουσιν έπ’ αύτών στίγματα, γραμμάς, δα
κτυλίους έπικι:μένους, δικτυωτόν τ ι πλέγμα, ή ϊυνε- 
χή έλικα- ώς έκ τουτου λοιπόν τά στοιχειώδη δργανα 

( Ε ίκ. έ .)
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και πρό π ά ντω ν  τά  άγγεϊα  Ιλαβον διάφορα όνόματα 
χαί έκλήθησαν μέν στιχτά  (punctata) έάν παρατη- 
ρώνται στιγμαί έπί τής έπιφανείας των. (Ε ίκ . έ. 1) 
ί"Ραμ{<ωτά (lineata) ( Ε ίκ . ε. 2) δαχτυλιωτά  (anuu 
ata) ( Είκ. ε 3 )  δικτυωτά  (reticu lata) (Ε ίχ . i .  4 J  

καί έλΐΛτά (^spiralia^ (Ε ίκ . έ. b .)  έάν «πί τής έπι* 
φανείας των διακρίνωνται γραμμα!, ελικες, δακτύλιοι, 
ή δικτυοειδεΐς άν*στομώσεις.

Είναι άναγκαίον, άναγνώστα μου, νά οέ είπώ τώρα 
τί πράγματα είναι τά σχήματα ταΰτα, xcri πόθεν 
πηγάζουσι, διά νά έννοήσης μετά ταΰτα πώς τά ύγρά 
λαμβανόμενα άπό τάς ρίζας διοχετεύονται μέ άκραν 
ταχύτητα μέχρι τής κορυφής τοΰ φυτοΰ.

Είπομεν ότι έχάστου στοιχειώδους όργάνου αί πα- 
ρειαί συγκεινται άπό μεμβράνην τινά λεπτήν καί συ- 
νεχή. έσωθεν τή ; μεμβράνης αύτής άρχεται μετά και
ρόν να σχηματίζεται δευτέρα, άλλ’ ή δευτέρα αΰτη δέν 
είναι πολλάχις συνεχής, ώς ή πρώτη· διότι διαρρηγνύε
ται, είτε στιγμοειδώς, είτε γραμμοειίώς, είτε έλικοει- 
δώς είτε άτάκτως ιίς διάφορα μέρη της, καί άφί»«ι 
κατ αύτά γυμνήν τήν πρώτην καί αρχικήν μεμβρά
νην -ων τάς παρειάς τού κυττάρου τής ινόί, ή τοΰ 
άγγειου σχηματιζουσαν. Εντός τής δευτέρας χαί 
διεσχισμένης ταύτης μεμβράνης μετά καιρόν σχημα
τίζετα ι τρίτη' έντός τής τρίτης τέταρτη καί καθε
ξής. Αλλά, πράγμα ά^ορίας άξιον ί ολαι αύταί άκο- 
λουθοΰσι νά διατυποΰνται έπί τής δευτέρας, φυλάττου- 
σι τά αύτά σχήματα, καί άφινουσι τά αυτά χενά 
διαστήματα. Ή  τομή λοιπόν ένός κυττάρου στικτοΰ 
λ. χ . παρουσιάζει κοιλότητα τινα, άφ’ ής άπέρχονται 
άκτινοειδώς πρός τήν περιφέρειαν ουλακις τελευτώ- 
σαι εις τάς παρειάς. Επειδή δέ πάσα (F ix  ζ  I 
κοιλοτης ύπό τό μικροσκόπιον φαίνε
ται σκοτεινή, διά τοΰτο, μελανώς 
ίχνογραφοΰνται έπί τών παρειών τών 
ς-οιχε:ωδώ» βργάνων ς-ίγματα, γραμ·



μ * ί, ελικες, δακτύλιοι, οίτινες, ώς ε’πομεν δέν είναι 
αλλο τι ειμι τά χενά διαστήματα τά όποΐα άφη
σα? α ί διαδοχιχώς άναπτυχθεΐσα ι μεμβράναι έντός 
χής πρώτης χαί άρχιχής, δ.ασχισθεΐσαι, ή άτελώς 
άναπτυχθεΐσαι κατ’ έ«εΐνα τά μέρη.

Αφοΰ δε τώρα καλέμου ά*αγνώ3τα, γνωρίζεις κα 
λώς τον όργανισμον τών στοιχειωδών δργάνων δύνα- 
ναμαι νά σοί έξηγήσω πώς γίνεται ή μετάβασις τών 
υγρών από τ ί  άχρα τώ» ^ιζιδίων άτινα έκμυζώντα 
συλλέγουσίν αΰτά μέχρι τής κορυφής τοϋ φυτοΰ, όπου 
εύρίσχονται τά άνθη καί οι καρποί

Εχαλλιεργησας β ίβ ϊΐα  κατ’ οίκον ή είδες εις φ ί
λους σου καλλιεργούμενα μικρά τινα βοτάνια άρωμα- 
τικά, καί άνδη, οιον βισιλικούς καρυόουλλον καί τά
TwCipO < VA I 1· Λ> * /ν . u .  .  .  ^____— . β I \ - _    .  ! _ 1
δείλι

ρος ύπό τών ριζίδιων. Δέν δυνάμεθα δί »ά άρνηδώμεν 
ότι το 2δωρ τοΰτο ήτο άραιότερον. άπο τ ί  έντοϊς στοι- 
χειώδειιν όργάνοι; ευρισκόμενα υγρά, ατινα ώς κα- 
τηργασμενα παρά τής ζω ΰή ς δυνάμεως καί τής συ
νεχούς έξατμίσεως επ ιται οτι είναι καί πυκνότερα- 
μόλ ς λοιπόν εΐσέλθει τό ύγράν απάντα τά στοιχειώδη 
όργανα τοΰ φυτοΰ πλήρη πυκνότερων υγρών. ΙΙερα 
ο9εν τό υδωρ διά τών στιγμών γραμμών κα! άλλων 
σχημάτων artva έπί τή; έπιφανείας τώ» στοιχειωδών 
όργάνων ειδουιεν οτι ύπάρχουιι και περα ευκόλως, διό
τ ι μία μο*ον λεπτότατη μεμβράνη τοΰ κωλύει τήν 
είσοδο/, άλλ’ ί) μεμβράνη αΰτη είναι όργανικήκαί προι
κισμένη επομένως μέ τήν ιδιότητα τή ; εύδοσμώσεω;. 
Τοιουτοτρόπως, άπό κύτταρον ιίς κύτταρον άπό Ενα

τρυφε^* (*«pjj μκραινονται οιοτι πολλά απ αυτω/.f νζνουσι ταχιστ* μέχρι κορυφή; οπου είναι ανάγκη 
έ ς ιτ μ ’.σθηια» ί»γρά. Λιά νά μην άρήιτι; δέ τά φυτά νά κατεργασθώιι καί νά γεί/ωσι χρήσιμα πρός τ :ο -  

υ να άπομαρα<ίώσιν όλως διόλου προστρέχει; εις τό.φή/ τοΰ φυτοΰ. 
ισίγνωστον μέσον τοΰ ποτίσματος, καί βρέχεις, μέ| Ίδ ϋ

σου
πα
rf > ποιο; εί»αι £ν γένει 5 ίτωτερίχό; οργανισμός
ΰίωρ τήν πϊρά ιά ;  ρίζας των γην, μετά δ; ήμίσιια^ένός φυτοΰ, ίδοΰ ποια φαινόμενα περίεργα μα; παρου- 
ωραν β'.έπεις .ώ ; i t  θαύματος τά χαλαρωμένα όργανα:σιάζει ή φυτική ανατομία, ίδοΰ ποια μκοτήρια ή έπι- 
τών φυτών you νά εύθυνδώτι, καί παν μαρανθέ» μέρος i στή-^η όπλίσασα το» οφθαλμό» άνεκάλυψιν έάν θελή-
να
πρ
πρ

ίοη την προτέοαν θέσιν του, καί νά θάλλη ώς[ ?g τ ι ;  νά έςετάσΐ) μικρόν τεμάχιον ξύλου ώς κόκκον

οο9η ι ί ;  ολον το ©υιόν, καί έπλήοωτε τ/ κενά τά τοΰ χάρτου τάς παρατηοήιεις του, ού/αται νά συ ι
οποία ουνεβηιαν εντός αΰτου διά τής έξατμίσεως.

Α ; ίδωμεν τωρα πώς συμβαίνει ή μεταβασις αυτη
γράψϊ ολόκληρον σύγγραμμα.

Μένει τώρα πριν τελειώσω τήν σύντομον ταυττ,ν
τοΰ υόατο;· αλλά πριν σοί εξηγήσω τά φαινόμενον δΐ(περί στοιχαωοώ/ δργάνω» το ι φυιοΰ πρ^μ*'16!*'1 μου, 
όλίγων λιξεα)', tu a i ανάγκη νά σοί ύπενθυμήσω Ivajva σοί ιιπω  όλίγα τινα καί πβρί δύω ά^λων ειδών άγ- 
μικρον νομον τής φυοιχής είναι δέ ουγος. « Ό λ α ιίγε ίω ν ταΰτα δέ είναι τά λεγόμενοι ΤρΑχεϊαι καί j-a- 
® αι άργανίκαί μεμβράναι (δηλ. αί μεμβράναι τών Λακτοφόρα ά γγε ϊα .
ί> οργανικών ο/των τών ζώων καί τών φυτών) έχουσι Αί Τ ραχΰα ι είναι αγγεία περιεργώτατα> διότι έν- 
» τήν ίίιοτητα όταν περιέχωσι υγρόν τι πυκνόν κα ινός της μεμβράνης ητις σχηματίζει τάς παρειάς των 
» περιβρεχωνται ά;τό υγρόν άραιότερον, νά δ οχετεύω- ύπάρχει ε< νήαα λεπτόν, λευκόν, μαργαρώ^ίι *a i έλα-u jpuv αρ^ιυτερον, να ο οχιτευω-| ^ Λ . - 1 6 '-επτον, Λευκόν, μαργαρώυ&’ > xai ΕΛα"
» σι το άραιοτερον πράς τό πυκνόν μέγρις ότου ίσορ— j στικόν, σπειροειδώς συνεστραμμέ»ον καί ε^*®λως άνε- 
» ροπως κατασταδώσιν αμφότερα ισόπυκνα. » ή δέ|λισσόμενβν όταν τά άγγείον διαδραγή.  Et'x.

τος και πληρωσον αυτήν έφαρμωσον άχολούδως είς 
το στομιον της τριχοειδή υελ>ΐνον σωλήνα, καί δέσο 
την κυ ιτ ιν  ίντάς αγγείου πλήθους υ5ατος. Εάν ταΰτί 
πρας^;, δελεις ιοει οτι μετ ολίγον τά 25ωρ ώς αραιό 
τερον θέλει είιέλδει διά τώ» πόρων τής μεμβράνης 
έντά; αΰτή ;, τά δέ «ν τή κύττίί υγρόν ώς πλεονάσαν 
δέλει αρχίσει νά άναβαίνη ιίς  τάν σωλήνα «έ έπαι- 
σδητήν ταχύτητα, χαί φδάσιν τή» κορυφήν δελει χ υ - 
6 ιϊ άπ ' βΰτής.

Αν λο πόν ί ί ;  νεκρωδεΐσα» όργα»ΐχήν μεμβράναν 
συμβαίνει τοιοΰτον τι φσινόμενον τ ί ό»αγε συμβαί
νει ιίς  τάς όργανικας μεμβράνβς ο?τινες εχουσι συμ*εχουσι συμ·
πράκτωρα τήν ζω'ύήν δυναμιν ;—  Άλλ άς ε/.δωμεν
είς τά φυτό* ^ " ·"!*·»» - i  i —f- -̂-------  — >
ποτισμάν τών

β α ίματος, δηλ. β υγκε ιτα ι έξ ΰγροΰ τ ι*
» μας. Τά υδωρ το όποιον έχυσαν πράς νος ιν φ  πλέου*ι πλήθος μικρώ* / ρ ω μ ϊ-  
ών φυτώ ν σου ά.τι^ρο^ή9η κ * τά  μ ιγ α  μέ· τισμένκ»» σφαιριδίων.

παρειάς «λαστικάς κα! ομοιότητα τιναριέ 
( Ε ίχ . ij.J  τά άγγεια τών ζώων.

1. διότι διακλα - 
δίζονται καί ά- 
ναστομοΰνταιδυ. 
κτιοειδώς,καί 2. 
δ;ότι περιέ/ουσι 
κατηργασμένοντι 
ύγράν (τά γάλα 
la te x )  το όποιον 
έχει σύνδισι» ά- 
νάλογον μέ ιή ν

Άνα/.«φαλαιόνων δέ, »αλέ μου άναγνώστα, τά μέ- 
ypi τοΰδ» λεχδέντα έξάγεις.

Ι -Ό τ ιτ ά  φύλλα, αί ρίζαι, ό καυλός,ό κάλυξ, ή ς·ε- 
φάνη, καί τά λοιπά όργανα τοΰ φυτοΰ σύγκεινται άπό 
άλλα μικρά καί μικροσχοπικά όργανα, τά όποια ώ ; 
αδιαίρετα καλούνται στoιχ^ιώδη.

2: "Οτι τα ς-οιχειώδη ταΰτα όργανα είναι ή κύττα
ρα ήγοον μικρά άσκίδισ, ή κύστεις καί άποτελοΰσι 
τάν χυττα[ώδη λεγόμενον ιστόν, ή έπιμήκη ώς κλω- 
στήρες καιακορύφως συμπλεκόμενα, καί καλούνται ϊνες 
καί άποτελοΰσι τάν ινώδη Ιστόν, ή τά ξυλον- ε'τε 
τέλος πάντων σωλήνε; μακροί διεσπαρμένοι έντός τοΰ 
ξύλου καλούμενοι άγγεϊα  καί άποτελοΰντες τον 
άγγειώδη Ιστόν.

3. Ό τ ι έπί τής έπιφανείας τών στοιχειωδών αυτών 
δργάνων διακ;ίνομεν διάφορα σχήματα ο Ιον στιγμάς, 
γραμμάς,δακτυλίους, δικτυωτά πλέγματα, καί ε/.ικας 
Είναι δέ ταΰτα τά σχήματα τά μέρη τών παρειών 
τοΰ στοιχειώδους οργάνου, τά όποΐα δέν έχάλυψαν 
αι διαδοχιχώ; καί άτελώς εντός αύτοΰ άναπτυχδεΐ 
σαι 2. 3, 4 . ή περισσότίραι μεμβρά-αι.

4 . Ό τ ι κατά συνέπειαν τών σχημάτων τούτων τά 
στοιχειώδη ταΰτα όργανα χαί πρό πάντων τά άγγίΐα  
καλούνται στικτά (vasa punctata.) γραμμωτά (vasa 
Jineata) δακτυλιωτά ( vasa an n u la ta ) δικτυωτά 
(vasa reticulata) καί έλικτά ( Vasa sp iralia).

5. "Οτι τά στοιχειώδη όργανα εί·αι πορωδέ 
στερα πρός τά μέρη ταΰτα τών σχημάτων, έ<εκα δέ 
τής ένδοσμώσεως κατά μέγα μέρος τελείται ή ταχεία 
μετάβασις τών ΰγρών, ή ά«ρίων άπό εν είς άλλο έξ 
αύτών. καί

6 Ό τ ι έ*τός τών αγγείων τούτων υπάρχουν άκό 
μη δύω άλλα είδη άγγείων αί τραχεΐαι περιέχουσαι 
νήμα τι έλαστικόν σπειροειδώς ουνεστραμμίνον, καί 
τά  γα.Ιαχτοφόρα άγγεϊα  περιεχοντα χρωματισμένον 
τ ι καί πυκνόν υγρόν τό όποιον καλείται γάλα [latex].

Άπά τοιαΰτα λοιπόν στοιχειώδη όργανα καί έν 
τοιαύτΐ) καταστάσει σύγκεινται όλα τά σύνθετα όργανα 
τοΰ φυτοΞ. Προσε'/ώς θέλω πραγματευθή περί τοΰ 
διατί τά φυτά nvat πράσινα, διατΐ τινά Ιξ αύτών 
είναι δρεπτικά, καί «οίας ούσίας ένγένει περ'έχου* 
βιν οί φυτικοί ιστοί.

θ .  Γ. Ορφανίδηΐ.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Παράδοξον κατά ιιάντα Ιδνος ιαίνονται πάντοτε οί 
Ά γγλο ι! Διότι ένώ έχουσι τόσας πληγάς ιίς τήν πα- 
τρίδα των νά δεραπεύσωσιν, οταν δέλωσι, συνιστώσι* 
ίσημέραι έταιρίας πράς διάδοσιν τής χριστιανικής πί- 
ατιως καί είς τόπου;, όπου δέν υπάρχει οΰδ’ άμυ- 
δρά έπιτυχίας έλπίς. Ουτω συνεκροτήδη πρό τινων 
ίτώ ν  εταιρία υπέρ φωτπμοΰ τών Παταγόνων, Ιδ»οος

νιγαντιαίου,ένταυτώ άγριωτάτου καί ώμοφάγου εις τάς 
νήσους τοΰ Είρην κοΰ ώχεανοΰ 1 ‘ Η εταιρία αυτη δέν 
έμπορεύδη βιβαίως τοΰ Ευαγγελίου τά κήρυγμα, κα- 
()ώ ; πολλαί έταιρίαι Μεδοδιστών. Ή  προδεσις αυτής 
ητο ευσεβής καί άμώμητος' άλλά τό τέλος άπέβη τρο- 
μεράν καί άθλιον.'Έξ άνθρωποι έπεβιβάίδησσν εις πλοΐον 
τή; Κυβερνήτεως, ναυτικός τις αξιωματικός τοΰ Ναυ- 
στάδμου Άλλέν Γάρδίνερ λεγόμενος, διευθύνων τόν 
στόλον, εις κατηχητής, δύο άλιεΐς, είς ιατρός, ε^ς 
τέκτων. Κατά δυστυχίαν οί Παταγόνες ήσαν άνθρω - 
ποβόροι, ό τόπος των δέν προςφέρει ούδέν βοη- 
'ίημα, ούδέν είδος τροφής, ΰπάρχ^ει δέ προσέτι καί 
κατάψυχρος !

Έφδασαν οί δυστυχείς Ά γγλο ι κατά τό έσχατον ά 
κρο» τής νοτίου Άμϊρικής, τήν χώραν, τήν λεγομένη» 
Γήν του πυρός- διότι άκαταπαύστως κλονίζεται ύπά 
τών σεισμών, έκ δέ τής κορυφής τών δρέων μέχρι 
του αΐγιαλοΰ καταλάμπεται άπο τάς φλόγας, έ* 
τών χιόνων αύτών άναδιδομένας* έχεΐθεν δέ κατέπλευ
σαν εί; τήν νήσον Γΐίκτον. Μύες μόνον καί άλώπεκες 
πειναλέοι έκ τοΰ γένους τών ζώων, όλίγαι δέ τινες 
σηυ.ύδσι έκ τοΰ τών φυτών έφαίνοντο·καδ’ ολον τον τό 
πον εκείνον* Οί γήΑοφοι μόλις καλύπτονται άπά λυ- 
πρά τινα καί σπάνιά αλμυρά χόρτα' τά χειρότερον 
δμως ήτ3 δτ ι οί κάτοικοι παμφάγοι μέν ώς λύκοι, άπι
στοι δέ ώς πίδηκοι έδέχθησαν τοΰς ιεραποστόλους 
τούτους μέ τόσην σχαιότητα, ώ ιτ ε  τοΰς ήνάγκασαν 
νά έπιστρέψωσιν είςτά  πλοΐον. Άλλά τά πλοΐον έμελ
λε ν’ αναχώρηση οθεν ήλθε καί πραγματικώς άπέ* 
πλεύσε τή επαύριον. Άπεφασίσθη λοιπον να κατοι- 
κήσωσι προς καιρόν είς δύο λέμβους. Οί άγριοι Ιν 
τούτοις περιπολοΰντες έδείκνίιον πάντοτε τούς δδοντας 
των. Ά λ λ ’ οί Εύρωπαΐοι προς τοΐςάλλοις άφήχαν κατά 
λάθος όλην σχεδόν τήν πυρόκονίν, τήν οποίαν ειχον. 
Μή δυνάμενοι λοιπόν νά παραμείνωσίν εκεί, άνεχώ· 
ρησαν, ώς έδύναντο, κατευθυνόμενοι είς τό φοβίρόν 
άκρωτήριο» Χόρν, όπου δυο ωκεανοί αδιακοπως 
συγκρούονται. Ά φ  ου ΰπέστησαν τοσουτους κίνδυνους 
ίύρήχαν τούλάχιστον οί άθλιοι καταφύγιο» ; Αλλ 
ουτε τοΰτο" έπειδή πάλιν άλλοι άγριοι τους εχυ- 
νήγησαν. Μόλις δέ έφθασαν νά έμβωσιν είς ορμον 
τινα ύπό σπιλάδων αποτόμων συγκλειόμενον' αλλ 
αυτόθι έμελλε μέν νά συντριβή ί) μια των λέμβος· τά 
δέ υδατα πλημαυροΰντα έσυραν βιαίως έπί τής παλίρ
ροιας των καί ολα των τά πράγματα, έν οίς καί τσς 
όλίγας τροφάς, αί δποΐα’. περιελείποντο.

Ή  Ιταιρία τοις έστελλι κατόπιν άλλα έφοδια' άλλ 
αύτά έμειναν εις τάς νήσους Μαλουΐνας. Τ ις πλοίαρ
χος, άν δέν ήτο κατ’ έξοχήν φιλάνθρωπος, και δέν τους 
ώνειρεύετο τοιαΰτα πάσχοντας, τίθελε προδυμη^ή νά 
καταφρόνηση τοΰς κινδύνους τοσοΰτον άγριας θαλάσ
σης, διά νά ύπάγη νά τοΰς άναζητήση μεταξύ τών 
άνθρωποφάγων καί έν μέσω σκοπέλων πολυπληθών ■

’Ά ς περιωρίζοντο τουλάχιστον εως ενταΰθα τά 
κακά τώ» δυστήνων τούτων ζηλωτών τής χριστιανιχής
πίστεως ! Ά λ λ ’ έπήλθε πρός τοις άλλοις καί φ<·β>ρά 
στομακάκη, ητις «αρέλοσε τας σωματικας δυνάμεις 
των. Μόνον δέ ή ήθινή καρτερία καί ή πράς τάν θ ίάν



έλπίς διετήρει τους δυστυχείς ! Ά λ λ ’ 5 θεός, άφ’ ou
άφήκε τόν άνθρωπον ένχ ε ιρ ϊ ύια&ουΛΙου αύτοΰχατα  
τάν Δαβίδ, πρέπει πλέον νά θεωρήται ώ ; συναίτιος, ή 
νά έγκαλήται ώ ; ένοχος τών δεινών, είς δσα περι· 
κ ιπ τ ιι έξ άλογισχίας εκείνος ;

Πρώτος ό ιατρός εγει*ε θύμα τοΰ θαλασσίου π ά 
θους· άλλά τό άλλο, το δποΐον κατέφαγε τά τέκνα 
τοΰ Ούγολίνου κατά τον Δάντην, ήτο πολύ πλέον 
έπίφοβον. Μίαν άλώπεκα έφόνευσαν, xai a y 'ου Ιφα- 
γον τό ήμ υυ , έπάσχωσαν τό ετερον ήμισυ διά νά 
χρησιμεύτη εί; τήν ανάγκην! Ά λλά xai τοΰτο το ήρ- 
πασεν ή θάλασσα άπό το μικρόν σπήλαιον τής κατοι
κ ία ; των ! ΙΙαρέσυρε δέ καί τά δίκτυα, μόλις δέ ευ 
τύχησαν νά διατωδώσι καί αύτοί κατ’αύτήντήν πλημ 
μΰρα» έπίλθυΰσαν διά μέσης νυκτός! Τέλος Ιλειψε 
πλέον παντε/ώς καί η πυρόκονις ! ! ουτε ψιχίον δέ 
διπύρου άρτου υπήρχε πλέον.

Εί; τήν άχμήν τοιοΰτου καί τοσούτου «ακοΰ τ ί 
άρά γε έπραξαν οι δυστυχεί; εκείνοι; Τί έπραξαν ! 
Άνέβηταν εί; τήν κορυφήν τοϋ βουνού, διά νά εύχαρι- 
στήτωσι τόν θεόν! Ά λλ ’ ώ θεέ ! έλέησον τού; χρ ι
στιανούς, οίκτειρον τά τέχνα, τά ; γυναΐχας, τάς μη 
τέρα;, τούς συγγενείς τ ω ν ! Δέν η'νθον διά τό ονομά 
σου εις τήν άγρίαν τοΰ Ωκεαν.ΰ έρημον; Ά πό ποιον 
άλλον νά έλπίσωσιν έχίϊ βοήθειαν;

Έ ν τούτοι; ό εί; τών άλιέων άπέθανε. Οάπτοντε; 
δέ αύτόν δή'-θον δλην τήν ημέραν έχείνην εις νεκρώ
σιμου; εύχάς καί είς νέας, άνεπηκούστους όμως δέ
η « ι ;  !

Άλλά τ ί ειχον ήδη αρά γε νά φάγωσίν οί λοιποί,εω; 
ού ιδωσι καί αύτοί άλληλοδιαδόχως πλησιάζον του 
θανάτου τό σχέλεδρον;  ‘ Η θάλασσα τρόπον τινά 
μετανοήτα<*, ή οΰτείρασα τού; δυστυχείς, τοΐς έπέ- 
στρεψε μέ άλλα κύματα τό ημισυ τή ; ταριχευτής 
άλώπεκος. Μετά ταΰτα τό κρέας τών ποντικών τοΐς 
έφάνη τρυφερόν καί ευ/υμον ώς διασΰποδος ! Έπειτα 
κατεβρόχδισα* xat δια Ιφερον διά τήν γεωργίαν 
σπορικά, έζήτηταν δέ νά ζήτωσι καί μέ μύδια.

ΜΙ τοιαΰτα ομως μέ:α  δέν έδύνατο νά διατηρη- 
θή ή υπαρξίς τ ω ν  τό τέλος λοιπόν έπλησίαζε, καί 
ούτως άπέθανον άλλεπαλήλως πάντες ! Έ μειναν δέ 
τελευταίοι τών άλλων ούχί οι κατά τό σώμα εΰρω- 
στότεροι, άλλ' οσοι είχον πλειοτέραν ψυχής υπο
μονήν καί άνδρίαν! ‘Γποβάλλομεν τήν διαφοράν ταύ
την είς τήν θεωρίαν τών φυσιολόγων καί φιλοσό
φων. (Observer)
—  Τ όΆ γγλικάν ναυ*ρχεΐον έζήτητεν έσχάτως πλη
ροφορίας περί τών συμβάντων ει; τόν πλοίαρχον Γαρ- 
δινέρ καί τούς περί αύτόν κατά τούς αίγιαλού; τοϋ 
Ειρηνικού 'Ωκεανού καί τάς έσχατιάς τής Νοτ. ’Αμε
ρ ικής.‘Ο πλοίαρχος, τή ; Λιδοΰς Αοαροίδ άνέφερε π3ρί 
αύτών τά άκόλουθα άπό το άχρωτήριον Χόρν, οπου 
υπήγε νά τούς άναζητήση.

Εύρήχαμεν, λέγει, λέμβο» έντός τίνος όρμου πλη· 
σίον τοΰ άκρωτηρίου Κίνερδ. ‘Ο υποπλοίαρχος Π ίγοττ 
καί δ Κ. ‘ Ροβέτ μοί Ιφερον καί β.βλία τινά καί Ιγγρα 
φα έκιΐθεν* εύοήκαν μάλιστα άταφους καί τού; νε
κρούς τοΰ πλοιάρχου Γάρδινερ καί τοΰ Κ. Μαίδμαν·

άλλ’ ήδη σεσηπότας καί κατεσκελετιυμε'νους. Έκ 
τών εγγράφων συμπέρανα οτι ουτος μέν άπέθαν* 
κατά τήν 4 Σεπτεμβρ. του 1851 . έχεΐνος δέ ότι 
δέν επέζησεν επέκεινα τής 6  τοΰ αύτοΰ μηνός.

Είς εν έκ τών εγγράφων άνεγινώσκοντο άχρονο- 
λογήτως τά έξής « Ά ν  περιπατήσης κατά μήκος τοΰ 
αίγιαλοϋ ώς εν καί ήμ ιιυ μίλιον θέλεις μας εΰρει 
εις τήν άλλην λέμβον, ναυλοχοΰντας είς τάς έκβο- 
λας τοΰ ποταμοΰ καί είς τόν μυχόν τοϋ λιμένος. 
Μή άναβάλης, σπεΰσον, άποθνήσκομεν ΰπό τής πείνης f

Πορευθέντες ε ί; τόν άπαίσιον τοΰτον τόπον εύρη* 
χαμεν τά  συντρίμματα τή ; λέμβου μέ όλην τήν άπο- 
σχευήν, τά φορέματα, ζαί τά λείψανα δυο νεκρών, 
οι οποίοι είκάσαμεν οτι ήταν τοΰ Ουίλλιαμ χειροΰρ- 
γοΰ καί τοΰ ’ΐωάννου Πέρη άλιέως* έπειδή τά Ιγ- 
γραφα έδήλουν τόν θάνατον τών άλλων πάντων. Αί 
δέ λέμβοι άπεΐχον ώς 1 |2 μίλιον· πλησίον δέ τής 
μιας ήτο σπήλαιον, όπου οί δυστυχείς άπέθεσαν τήν 
άποσκευήν των και έκοιμήδησαν" αύτόθι δέ εύρέδη 
<αί τά σώμα τοΰ Μαίδμαν.

Είς τά έγγραφά του δ Πλοίαρχος Γαρδινέρ διαγρά
φει λεπτομερώς τά συμπτώματα τοΰ θανάτου ένός 
εχάστου τών εταίρων του !

Εΰρέδηοαν δέ διάφορα πράγματα άνήκοντα είς τόν 
πλ. Γάρδινερ, τά δποΐα ώς έκτεθειμένα είς τά 
ύπαιθρον τόσους μήνας διεφθάρησαν, οίον κιβώτιο» 
απο μαχαγόνι περιέχον θήκας γραφίδων, τινά κερ- 
ματια άργυρα, εν θερμόμετρον, εν άργυροΰν ώρο- 
λόγιον κα! δυο καταλόγους των σκευών του- εις κα- 
θρέπτης, ει; γιώμων, ή σκιαθήρα;, δερμάτινος φωρι- 
αμός, εν ιχνογραφικόν βιβλίον, εν παταγωνικόν 
λεξικόν χειρόγραφον, χειρόγραφα διάφορα άλλα, τρίκ 
«αταστιχα, 22  βιβλία και περιοδικά συγγράμματα 
καί έπιστολαί απευθυνόμενοι εις τήν ‘ Εταιρίαν χτλ.

(Daily NevvsJ

\πόσπασιια  ίπιστΟ.Ιής έκ τής ΐφημερίΰυς 

Southampton mails.

« Τά βατιλικόν έπιστολοφόρον άτμοκίνητον Τέϋ, 
πλοίαρχος Μος άνεχώρησε «ήμερον μετά μεσημ
βρίαν μέ τά συνήθη έπιστολοφόρα κιβώτια διά τήν 
Λισβώνα, Μαδε'ρον, Τενερίφην, Πράσινον Άκρωτήριον, 
Περναμπουκο, Βάγια, ‘Ρίο Γιανε'ιρο, Πόντε Βίδεο 
καί Βιυενοσάιρ· φέρει 60  έπιβάτας, ίκανάν καί πολύ
τιμον φορτίον, εις δέ χρήματα 4 0 ,0 0 0  λίρ. στερλίνας.

Τό προσεχές έπιστολοφόρον κιβώτιον άπό Βρασι- 
λιας κα! ‘ Ριβερ Πλάτ, θέλει μετακομυθή ύπό τοΰ 
Σεβέρου, Πλ. Βικέντιος, περιμένεται δέ νά φθάση είς 
Σουθαμπτον τη 13— 14 Μαίου. Το άτμοκίνητον τών 
Όμοσπόνδων Επαρχιών τής Αμερικής Χοόμβολδν 
Πλ. Δ. Λάϊν άπέπλευσε σήμερον άπό Κόβος, άναχω- 
ρήιαν χθές άπό τά Χάβρ μέ τά συνήθη έπιστολοφόρα 
κιβώτια καί 135  έπιβάτας διά τά Νιούγιορκ. Ίο  
άτμοκίνητον τής χερσονήσου τής εταιρίας Μαδράς, 
Πλ. Έβανς άνεχώρησι σήμερον μετά μεσημβρίαν διά

τ4 Γκοςπορτ, Γέρσεϋ, Δουβλίνον, Γλασχόου καί διά νά j 
μεταφερη φρουράς. ‘Ο Τάγης άτμοκίνητον τής αύτής 
ίταιρίας περιμένεται νά ελθη τήν προσεχή τρίτην μέ 
κιβώτια έπιστολών τοΰ Βίγο, Όπόρτο, Λισβωνας, Γα* 
δείρων καί Γιβλβρτάρ. Τά Βασιλικόν άτμοκίνητον 
Μαγδαληνή θέλει λάβει τά κιβώτια τών δυτικών Ι ν 
διών καί τοϋ Είρηνίχοΰ ώκεανοΰ καί τό άτμοκίνητον 
Βένδικ πλ. Κόλοκ διωρίσθη νά άποπλεύσΐ) άπό τό Σοΰ- 
θαμπτον μέ τά κιβώτια τοΰ έξωτερικοΰ τών Α νατολι
κώ ν Ινδιών, Κίνας καί Μεσογείου (Times).

‘ Οποία κίνησις έμπορική τών Ά γγλω ν ! Τά μ ι
κρόν τοΰτο άρθρον περιλαμβάνει ολα τά μέρη τής 
γης, μέ τά δποΐα περιοδικώς άνταποχρίνονται.

—- Ό  Ναύαρχος τής Α γγλ ία ς Ναπιέ θεωρών 
πάντοτε τήν πατρίδα του ώς έκτεθειμένην εί; του; 
κινδύνους αίφνηδίου τινάς άποβάσεως τών Γάλλων 
διεύθυνε πρός τήν εφημερίδα τοϋ χρόνου διεξοδικόν 
σύστημα ύπερασπίσεως, έπιθυμών νά τό λάβη υ* ο- 
ψιν ή Α γγλ ική  κυβέρνησις καταγινομένη ήδη εις τό 
άντικείμενον τοΰτο.

—  Άνεκαλΰιθη έσχάτω; είς τά περίχωρα τής 
’Ιταλικής πόλεως Τσιβιτα Βέκια ώραιότατον μουσαϊ- 
κά/, ή ψηφιδωτόν Ιδαφο; παριττάνον τόν Όρφεα πε- 
ρικυχλωμένον ΰπό λεόντων, τίγρεων καί ίπποποτα- 
μων. Τά ψηφίδια Ιχουσι χρώμα λευκόν και μέλαν 
φαίνεται δέ τό εργον κατά πάντα άρχαιότατο». ‘H 
ιδιοκτησία τοΰ αρχαίου τούτου διεφιλονεικήδη δικα- 
στικώς ΰπό τοΰ νοσοκομείου Santo spirito καί τίνος 
χήρας, είς τής δποίας τάν τόπον ε^ρεθη. Καί ό 
μως ή Κυβέρνησις φροντίζει ήδη ίχανώς και 
ιχνογράφημα μάλιστα -αύτοΰ έστάλη πρός τάν αύ- 
τοκράτορα τής ‘Ρωσοίας διά νά προτραπη νά τά ά 
γοράσ^.

(Daily News)

— Ό  χρόνος «ιναι τά ύφασμα τής ζωής· ελεγεν ο 
Φραγκλΐνος. Συμφέρει Αοιπόν καιά πάντα λόγον νά 
γνωρίζωμεν πόσον άξίξει έκαστος πήχυς τοΰ πολυτίμου 
τούτου υφάσματος.

Ό στις οΐχονομεΐ τά μιχρά, αποβαίνει ικανός κα! εί; 
τά μεγάλα. Ουδέν δυνάμεθα νά κατορθώτωμεν γενναΐον, 
ά» δέν μεταχειριζώμεθα τόν καιρόν μέ φειδωλίαν.

Μεταξύ τών μεγάλων άνδρών, του; δποίους ή ιστο
ρία προσφέρει ώς παράδειγμα τή; καλής χρήσεως χοΰ 
χρόνου άνσφέρομεν του; ακολούθους.

Διονύσιος δ Τύραννος τών Συρακουτών έχρημάτισεν 
ίπιτήϊειος διοικητή; καί στρατηγός, προσέτι-δέ και ποιη- 
"•■ής ούχί ευκαταφρόνητος. ’Οθεν έφημίζειο διά τήν 
οτιχουργίαν του καί εις αύτάς τάς Άθή»ας. Τό πρδγ· 
μα τοΰτο μάλιστα ήτο τόσω σπάνιον καί παράδο
ξο», ωστε Βασιλεύς τ ις τής Μζχεδονίας συγκραιπα· 
λώ» μέ τόν ανάξιον τοΰ Διονυσίου υίόν ήρώτησεν 
εκστατικός είς «οϊον καιρό» δ παιήρ Σου εύρήχε νά 
στιχουργήση τόσα ποιήματα; Τόν καιρόν, τόν δποΐο» 
Σί> καί έγώ μεταχειριζόμιθα είς τή» μέθη», άπεκρί- 
ίη  έχεΐνος.

—  ό Αριστοτέλης, κορυφαίο; τώ* φιλοοόφων τή ; 
άρχαιότητο; κατεγίνειο άδιακόπω;, Ιχρωγεν δλίγον κα! 
έκοιμάτο έτι δλιγώτερον.

Διά νά μή βυθισθή εί; τάν ΰπνον, έξέχεινε τήν 
χεΐρά του Ιξω τής κλίνες βαστάζουιαν σφαΐράν τινα 
χαλχήν, τής δποίας δ ήχος πιπτούσης ευθύς τόν έξύ- 
πνιζε. Διήλθε δέ πασαν τή» ‘ Ελλάδα συναναστρεφό- 
μένος πάνχας τοΰς λογίους καί σπουδαίους, έρωτών 
περί πάντων χαί λαμβάνων σημειώσεις.

‘Ο Καΐσαρ ήχο πάνζ-οχε δρασχηριώιατος. Διά 
τοΰχο έκ νεότητος έχέρδισε τήν πολιτικήν επιρ* 
ροήν καί δηκτικότατα , ήτις τώ  ίχρησίμευσε κα
τόπιν είς κατόρθωσιν τών μεγάλων έπιχειρημάτεον 
του. Ούδείς παρ’ αύτόν άλλος έγνώριζε» άκριβέστερον 
πλειοτέρους άνδρώπους, ουτε πλειότερα πράγματα' 
ούδείς ώφελεϊτο τοσοΰτον ά̂ ιό τάς συγκυρίας τών 
περιστάσεων" ού?ει; ήτο τόσον ακριβής είς τό λέγειν 
καί πράττειν τά πάντα' ύπηγόρευε συγχρόνο)ς, ή κα- 
δάηαξ τέτταρας έπιστολά;, άνεγίνωσκε μόνος όσα 
έλάμβανε καί έδέχετο τούς πανταχόδεν πρέσβεις 
τών έδνών χαί τών βασιλέων.

Ό  Ιίιχέρων εν μέτω τών περισπασμών τής πολι
τικής, τών συνηγορκών ύιιο5έ«ων καί τών οικια
κών φροντίδων εύχαίρησε νά σπβυδάση χατά βάθος 
τάς διαφόρους αιρέσεις τών φιλοσόφων τής ‘Ελ
λάδος καί τήν άρχαιολογίαν τής ’Ιταλίας, νά φι- 
λοπονήση δε πάμπολλα συγγράμματα.

Δεκαές έτών ήδη ήλικίας δ Αυγουστος ήνάγκασε 
τήν ύπερήφ^νον σύγκλητον τής ‘Ρώμης νά τάν σε- 
βάζηται· άλλ’ έκ πολλοϋ ήδη πρότερον διήγε φιλο- 
πονώτατον β ον, καί δείπνων μέν διελέγετο περί φιλο
λογίας, λουόμενος δέ συνέγραφε· έπειτα προητοίμαζεν 
ένωρείς ο,τι έ:κόπευε νά είπη είς τόν λϊόν, είς τούς 
στρα-ιώτας κ^ί είς τήν Γερουσίαν* έκράτει ήμερολό- 
γιον τών πράξεων' άν δέ καί ήτο πάνττ) ανίκανος περί 
τά στρατιωτικά, έκέρδισε τήν εύνοιαν τώ* λεγεώνών 
καί άντιπαλαίσας ίσχυροτοίτους άντιμάχους άπέβη 
απόλυτος μονοκράτωρ τοΰ κόσμου’ ώς πολιτικός δέ 
διευθετησεν είς τό άπλούστερον πασαν τήν ΰπηρε- 
σίαν τής Κυβερνήσεως.

Καί δ Ούεσπεσια'άς ούχ ήττον άνεδείχθη πάντοτ* 
φειδωλός τοΰ χρόνου" έγειρόμειος πριν γείνη ήμερα 
άνεγίνωσκε γράμματα καί ύπομνήματα καί έδέχετο 
πρώτον μέν τούς Φίλους, έπειτα δέ τούς προσερχο- 
μένου; πάντας, διελέγετο καί έπληροφορεΐτο περί πάν
των έ* τοΰ προχείρου. Συνείδιζε δέ νά έπαναλαμ- 
βάνη συχνάκις τάν άξιομνημόνευτον τοΰτον λόγον 
« ‘U αύτοκράτωρ πρέπει ν’ άποδάνη όρθιος ».

‘Ο δέ σύγχρονος καί φίλος αύτοΰ Πλίνιος δ νέος, 
κατ’ άρχάς ίππίλαρχος, έπειτα δέ μοίραρχος τοΰ κα
τά τήν Σικελίαν ‘ΡωμαΙχυΰ στόλου, δέν έμποδίζετο 
ποτέ άπό τά καθήκοντα τής άρχής νά ένασχολήται 
δμοίως καί είς πολλά άλλα έργα. Όθεν τήν μέν 
ημέραν άπέδιδεν είς έκεΐνα, τήν δέ νύκτα έπεφυλάτ- 
τετο είς ταΰτα. Δέν άνεγίνωσκε ποτέ χωρίς »β 
λάβη σύνοψιν' δείπνων δέ, ή λουόμενος ήχουεν άλλων 
άναγίνωσκόντων, ή ΰπηγόρευε’ παντοΰ δέ περιέφερε 
πτυχίο» πρό; σημείωσιν καί τάν αρμόδιον ιις  τοΰτο



γράφε*. Ε ’ς την τοιαυτην φιλοπονίαν δφιίλομεν τη» 
φυσικήν αύτοΰ ιστορία», άληθή εγκυκλοπαίδειαν τής 
άρχαιότητος.

‘Ο Μάρκος Αύρήλιος, δ ’Αλέξανδρος Σεβήρος, 
χαί δ Ίουλιανός ύπερέβησαν το» Ούεσπεσιανόν’ ‘ Η 
αύτοχρατορία είχε χρείαν τοιαύτης δςύτητος* 00ε» 
εύτύχησαν »’ άναστείλωσι τή» έπικειμένην πτώσίν εης, 
ήτις άνηγγέλλετο προ πολλοϋ.

Ά ν  δέ έκ τώ» μεμακρυσμένων εκείνων χρόνων 
καταβώμιν εις τούς πλησίίστέρους, ευρίσκομεν όμείως 
ένάμιλλον τώ» έξαισίαν τούτων άνδρών και τόν 
Με'γαν Κάίολον' διότι δλόκληρος αύτοΰ ό βίος ήτο 
ίδοιπορία αδιάκοπος εις διάφορα με'ρη τής ιύρυχώ- 
pou βασιλείας του και τής λοιπής Ευρώπης. Ιίολ- 
λάκις έπεφαίνετο άλλεπαλληλως οπου παντελώς δέν 
τον περιέμενον, διευ^ιχεν έβδομήκοντα δύο έκστρα 
τείας, καί ίσως άλλα,' τόσας συνελεύσεις καί συν
όδους* έχρημάτίσε πορθητής καί νομοΘέτης καί 
διοικητής καί πολεμικός καί πολιτικός καί καινοτόμος 
τώ ν καδεστώτων καί ζηλωτής τοϋ ναυτιχοΰ, καί 
προστάτης τών λόγων, τών επιστημών καί τεχνών. 
Μεταχειριζόμενος κοινωφελώς και τά ελάχιστα τής 
σχολής μόρια, επέβαλε καί είς τ ιύ ς  μονάχους τής 
έ.τικρατείας τόν κανόνα τοϋ άνίου Βενεδέκτου προσ- 
διορίζοντα εις αυτούς κατά διαφόρους καιρούς διά · 
φορα έργα. Διά τοΰτο ούδέν δώρον τόν έτερψε πλειό- 
τερον π*ρά τά πεμφθεν ε ί; αυτόν παρά τοΰ Καλίφου 
Άρούμ ‘ Ερ ‘Ρασίλδ περίφομον ώρολόγιον.

‘Ο μέγας Άλφρέδος ευδοκίμησε κατά πάντα 
τοσοΰτον ώ ; διευδετών φρονίμως τόν χρόνον' έπειδή 
διαμοιράσας εις τρία τάς 24  ώρας, 1) είς τά διοικη
τικά - 2) είς τήν άνάγνωσίν καί τά χριστιανικά χρέη 
3) είς τήν τράπεζαν, τάν ύπνον, τήν σωμασκίαν 
καί τό» περίπατον, δί ελλίΐψι» ώρολογίων έκαιε άλ 
ληλοδιαδόχως 4 μεγάλας λαμπαδας ώς φανούς κατά 
τά  προπύλαια τών ανακτόρων υψωμένους. Επειδή δέ 
έκαστη τών λαμπάδων δ:ήρκει 3 ώρας, έκανόνιζε κα
τά τοΰτο το χρονόμετρον τ*ς έργασίας του.

‘Ο περιώνυμος Σαρακηνός Σαλαδϊνος διέφερι πάν
των τώ> ασιανών ηγεμόνων, τών δποίων ολος δ βίος 
καταντά ληδαργηχός τ ις ύπνος- διότι έκαστη ήμερα 
ήτο προσδιωρισμένη είς ιδιαιτέραν τινά χρήσιν' οδεν 
χατά τήν πρώτην προεδρευων τοϋ συμβουλίου έδί* 
χαζε κατά τήν δευτέραν, ίδέχετο τάς άναφοράς καί 
τά  υπομνήματα κατά τήν τρίτην καί εφεξής ώσαύτως

‘Ο δέ Δ Ερρίκος καί δ υπουργός αΰτοΰ Σουλλί) 
έναμιλλώντο κατά τήν δραστηριότητα. Διά τοΰτο 
έ έχδρός τοΰ πρώτου Σίξτος δ πέμπτος προε- 
φήτευσε τήν κατά τών πολεμίων, ή στασιαστών 
νίχην του μαδών οτι δ αρχηγός τούτων εμενεν εις 
τήν τράπεζαν πλειότερον παρ’ ©σον δ βασιλεύς τής 
Ναβάρας είς τήν κλίνην. ‘Ο δέ Σουλΰ έφρόντιζε νά 
διατηρή άπαράβατόν τινα τάξιν είς πάντα· έξυπνει 
πάντοτε περί τήν δ', ώραν, έκαδάριζε τά γραφεΐον, 
δηλ. άνεγίνωσκεν, εξεδιδε καί ένήργει τά επ’ αύτοΰ 
Ιγγραφα. Κατά τήν έβδόμην έπορεύετο είς τό Συμ* 
βούλιον, τά δέ έπίλοιπον τή ; πρωίας διέτ^βε πλη
σίον τοϋ Βασίλειος. Μετά δέ μεσημβρία» ήκροατο

διχόμενο; εύμενώς πάντας, έπειτα εΐργά^ετο μέχρις 
εσπέρας. Μετά ταΰτα δέ κλειόμενων τών Ουρών έζη 
υπέρ έσυτοΰ καί τών οικείων άναγινώσκων, γράφω», 
συνομιλών μέ τοΰς έπιλέκτοικ τών φίλων κτλ.

‘Ο μέγας Φριδερΐκος έτίμα καί αύτός υπέρ πάντα 
άλλον τήν εύδημοσύνην καί έξύπνει περί τήν τετάρ- 
την ωραν μέχρι τέλους τοΰ γήρως, ένδυετο διά μιας 
εύτρεπιζόμ&νος κατα πάντα καί ποτέ δέν παρέπεμπεν 
είς τήν έπαύριο» τήν προκειμένη» ύπόθεσιν. Έπιδυ- 
μών δέ νά νι«ηη|} τήν φυσικήν πρός τάν ύπνον κλίσι» 
του,έπέτρεψεν. εις τον θαλαμηπόλον νά ρίπτη κατά τοϋ 
προσώπουτου ^ακιον διάβροχον είς ψυχρόν δδωρ. 
Ουτω δέ διαβιών ένίχησε τήν Γαλλίαν, καί αύξησε 
τήν Πρωσσίαν, προσλαβών τήν Σιλλεσίαν καί προ- 
σδείς τά πέμπτον τής Πολλωνίας· άνΰψωσε δέ τά 
βασίλειον εις τήν δποίαν οήμιρον κατέχει τάξιν. 
‘Υπήρξε δέ ένταυτώ καί στρατηγός, καί πολιτικές, 
καί νομοδέτης, καί μουσικός, καί ιστορικός, κβί πορ
δητής.

Ό  Βουφών θέ)ων νά συντέμη τοΰ δπνου τή» 
διάρκειαν έπέτρεπεν είς τόν θεράποντα καί νά τά» 
κτυπα χρείας τοχούσης, b  τόν έβλεπε κοιμώμε- 
νον επέκεινα του διωρίσμένου.

Ό  Βίγκελμαν δέν ε’ιχεν ύπηρέτην. Διά τοΰτο 
έχρεμασεν είς τόν πόδα του χωδώνιον καί έκοιματο 
έπί δρανίον' οτε δέ ·ήτο βυθισμένος τόν έξυπνιζεν δ ή 
χος τοΰ μετάλλου.

Ώ ς κώδωνα είχε» 6 Βολταΐρος τόν καφέ· διότι 
και άλιγω πριν άποδάνη επιεν ώς 13 καί 14 κυα- 
θίσκους τοϋ διεγερτικοΰ τής διανοίας τούτου κά
ματος.

‘Ο μέγας ιατρός Βοε^ραβ, καθώς καί δ Χάλλερ, 
είς τήν εύτακτον διανομήν καί χρήσιν τοΰ χρόνου 
έχρεώστουν τ ΐε  πολυμάθειαν.

‘Ο Κυβιέ 2ρθιος, καθήμενος ε ί; τήν οικίαν, είς το 
συμβουλιον τής έπικρατείας, είς τά τής παιδείας, 
πάντοτε ήκουεν, έγραφεν, ή διελογίζετο. Μετεχειρί- 
ζετο δλας τάς στιγμάς, παντοΰ τής οικίας του ευρι- 
σκες κρίβοντας καί γραφεία καί μελανοδοχεία, 
τά δέ βιβλίον, τό όποιον άνεγίνωσκε, τάν περιέμενε 
πάντοτε ανοικτόν.

Τ ί άλλο νομίζίτε ότι ήιαν τοΰ Κυβιέ, καθώς καί 
τοΰ Γκελουσάκ καί τοΰ Βιώτ καί τόσων άλλων 
φιλοπόνων άνδρώ* τά συγγράμματα, παρά τέταρτα 
ώρας συ^αμμένα εις τάς άκρας. ‘Η ενωσις ομως τών 
μικρών καί άσημάντων τούτων κομματίων άπαθα- 
νάτησε τούς συγγραφείς των.

Αλλ ί'σως ούδείς ϊξετίμησε τά λεπτά τής 
ώρας *ατά τήν άληθή αξίαν του, οσον δ Ναπολέων, 
έκ του;ου δέ προήλθον αί ήρωικαί έκεϊναι πράξεις καί 
καινοτίμιαι, αί όποΐαι έ?όδαξασαν τήν Γαλλίαν, ήλευθέι 
ρωσαν δέ καί τήν Εύρώπην όλην άπό τήν λέπραν τής 
δεσποτικής, τής άριστοκρατικής καί ιή ς καλογηρικής 
έξουσίας.

Μαγικώς τρόπον τινά μετεκίνει τα στρατεύματα 
είς τόπους, οπου κάνεις δέν έπίστευο» δτι ήδελον ποτέ 
φδα’σει. Ουτω δέ μέ 5 0 ,0 0 0  άνδρών κατέθραυσε τρ^ΐς 
στρατούς τεσσαράκοντα χιλιάδων έκαστον δ δέ πόλε

μος έγι'νετο ώς διά ταχδυρομείου' όθεν ή αργία, είς 
είς τήν δποία» οί σύμμαχοι νικηταί κατεδίκασαν τάν 
Ναπολέοντα έθλιβε τήν ψυχή» του πλειότερον τ α̂ρά 
τή» αιχμαλωσίαν καί πάντα τά «αρακόλουθα αύτής 
κακά.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
Λουδοβίκος δ ΙΔ. προσδιώρισε σύνταξιν έτησίαν είς 

τάν περίφημον ιεροκήρυκα Άββαν Ποΰλον' ‘Ο καλός 
ουτος κληρικός δέν έκήρυττε πλέον τάν> λόγον τοΰ 
δεοΰ' διότι ή σύνταξις παρείχε» αύτώ άφδονον 
πόρον εύζω ίας. Οαυμαζων δ Βασιλεύς διά·τήνσιω· 
πήν τοΰ ίεροΰ ρήτορος ήρώτησε τί επαδε καί δέν 
ακούετα ι; Μεγαλειότατε, άπεκρίδη τ ις τών άξιω- 
ματικών του, ό πετεινός οταν παχύνηται δέν λαλεϊ 
πλέον.

ΔΑΚΤΓΑΙΑ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ.
Έ κ τών ανταλλασσόμενων δακτυλίων τοΰ άρ^αβώνος 

τά μέν εΐναι έμβλημα τοΰ συμφέροντος, τά δέ άρ 
ραβών ερωτος Δ ιατί ή νεα^ις δέν αναζητεί τον πλοΰ 
τον, άλλά τόν έρωτα καί δ άνήρ θηρεύει πάντοτε 
τά πλουτιώτερον συνοιχέσιον; Διότι τή ; νεάνι^ος 
ή καρδιά είναι παρθένος,ένώ ή τοΰ άνδρός εΐναι μεστή 
χαί τετριμμένη.

ΓΝ Ω Μ 1Κ 0Ν  ΤΟ Τ Π  AM Κ Χ Α ΡΙΊ  
ΠΟ ΙΠ ΤΟ Υ ΑΡΑΒΟ Σ.

'A r εχηc ιίτ.Ιον πατρικόν x εϊσ  ιύγενής, άγά .Ιίον, 
ΑΛ.Ιά προσπάθησαν χαι συ νά  στο.ΐισθής μετ' ά.Ι-

(  .Ιον.
Αμφότερ , οί τής αρετής χαι τής οίχογενείας, 
Α ποτεΰοίν τήν ά.Ιηθή στολήν τής εν] ενείας. 

’ Αμφότεροι διαφοράς δεν έχουν ριιχροτέρας.
Αφ οσας ή σημερινή τής χ θ ε ιινή ς  ήμέρας. 

Σήμερον μέ τήν χθεσ ινήν τροφήν σον δέν χορταΐ-
; (  rS[C>

Ονδ εξ  έχε/νης ανριον δυνάμεις περιμένεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.
Αί έφημερίδες τής πρωτευούσης έξηκολούθησα» χαί 

π ω ς  είς πολύν καιρόν έτι έξακολουΊήσωσι τήν περί 
έκκληοιαστικών πραγμάτων λογομαχίαν. Πικρία πολ 
λή καί έπίδειξις λόγω» καί σοφίσματα ενίοτε, πάντοτε 
δέ πάθος πολιτικόν καί μνησικαχία έχαρακτήρισα» πα- 
σαν σχεδόν τήν σκανδαλώδη ταύτην συζήτησιν. Άλλ 
έτάχυναν τό έξόδιον τοΰ δυς-υχοΰς δράματος ή άπον» - 
νοημένη τοΰ Χριστοβόρου άνταρσία χαί τά άνακαλυ- 
οθέντα περί νέας συνωμοσίας (τοΰ Φλαμιάτου)εγγραφα. 
'Εκ τών περιστάσεων τούτων άναγχασθεΐσα ή Κυβέρ· 
νησις περισσότερον ύπέβαλεν είς τήν Βουλήν τάν κανο

νισμόν τής Συνόδου ώς βάσιντών \οιπών νομοσχεδίων, 
δποιαδήποτε ε ί; τά έξής τύχη νά είσάξη.

‘Ο καταστατικός ουτος νόμος τής ‘ Ιερας Συνόδου 
θεωρηθείς επιτήδειος νά ένισχύση τήν τάξιν ενεκρίθη 
άσυζητήτως σχεδόν καί αύδημερόν. Ά λλά καί ή Γε
ρουσία έπειτα τά αύτά φρονοΰσα ύπέρ τής Κυβερ- 
νήσεως και τής ησυχίας τοΰ τόπου προδυμήδη νά πα- 
ραδεχθ?, παυψηφεί τό νομοσχέδιον.

Τα σπαιδαιότατα τοΰ νόμου περιλαμβάνονται είς 
τάς έξής διατάξεις.

‘Η Σύνοδος συγκροτείται ύπά πέντε αρχιερέων έχόν- 
των έπισχοπάς. Έ ξ αύτών δέ οί μέν τέσσαρες λεγόμενοι 
σύνεδροι λαμβάνονται κατά τά πρεοβεΐα τής άρχιερα- 
τ«ίας τω ν- δ δέ πέμπτος ώς πρόεδρος θέλει ιιναι πάν
τοτε δ μητροπολίτης Αθηνών.

Ά νά  παν έτος οί Σύνεδροι επανέρχονται είς τάς ε 
παρχίας των, έκτος μόνον άν ή Κυβέρνησις έγκρίνη νά 
κράτηση δύο έξ αύτών καί είς άλλην περίοδον.

Οί άρχ’ερεΐς ουτοι εμφανιζόμενοι είς τόν Βασιλέα 
καί κυριάρχων των Όθωνα διαβεβαιοΰιιν έπί τή άρχι- 
ερωσύνη αύτών, ότι θέλουσι διατηρήσει τού; άποστο- 
λικούς καί συνοδικούς κανόνας, τό Σύνταγμα καί τούς 
νόμους τοΰ Κράτους, φέροντες ώς μάρτυρα αύτόν τάν 
Ίησοΰν Χριστόν.

Βασιλικός επίτροπος, (ώς μέγας λογοθέτη;), συμπα* 
ρεδρεόει πάντοτε μετά τών αρχιερέων τής Συνόδου, 
ύπογράφων πάσας τάς αποφάσεις, ή πράξεις αύτής, 
διότι άνευ τούτου θεωρούνται ώς άκυροι.

‘ Η Σύνοδο; έπιβλέπει τήν εκκλησιαστικήν τάξιν,τήν 
πειθαρχίαν, καί τήν θρησκευτικήν διδαχήν, χειροτονεί, 
έπαγρυπνεΐ εί; τήν τήρησιν τών δογμάτων, καταγγέλ
λει είς τήν Κυβέρντ;σιν τά ύποπτα καί επιβλαβή εί; τήν 
διδασκαλίαν τών σχολείων βιβλία κτλ. Δέν άφορίζει 
ποτέ, ούτε πίριορίζει είς μονήν τούς ενόχου; κληρι
κούς, ουτε κηρύττει αύτούς άργούς, ουτε καθαιρεΐ άνευ 
έγκρίσεως άνωτέρας. Δέν έχει άδειαν νά άνταποκρίνη- 
ται έξωτερικώς μέ άλλην πολιτικήν, ή έ/κλησιαστικήν 
αρχήν εΐμή διά τής Ιίυβερνήσεως.

Ά »  δ Βασιλιύς διατάξη τήν άναθεώρησιν τής δίκης 
μ ιτά  τήν ίκδοθεϊσαν απόφασή, άφ’ ού δ χαταδικασθείς 
δί αναφοράς του τήν ζητήση, ή άναδεώρησις αυτη γ ί
νεται προσκαλουμένων άλλων επισκόπων.

‘ Η έκχλησιαστική αρχή παρεμβαίνει έν μέρει είς τά 
τώ ν γάμων, καταμηνύει τούς παρανόμους χαί έπιχειρεΐ 
νά ουμβιβάση τούς διαφερομένους συζύγους* άλλά τά 
δικαστήριον μόνον μετά τήν άναφοράν τοΰ έπισκόπου 
δικάζει όριστικώς καί τελεσιδίκως τήν δπόδεσιν.

‘Η Σύνοδος περιπεσοΰσα είς παράβασιν έκκλησια- 
στικαΰ δεσμοΰ καδίσταται υπεύθυνος, καί διχάζεται ύπ' 
άλλων αρχιερέων. Έάν δέ ή παράβασις άφορα καί πο" 
λιτικά καθήκοντα, ή Κυβέρνησις άποφασίζει κατά 
τούς νόμους.

Δύναταί τις δ τυχών νά κατηγορήση τήν Ιχκλησια- 
στικήν αρχήν διά κατάχρησιν, ή όπέρβασιν τής έξου
σίας κτλ.

—  Άπέθανεν δ πρωταγωνιστής τής ‘Ελληνικής 
έπαναστάσεως, δ Λάζαρος Κουντουριώτης. Τοιούτου 
άνδρός έπρεπε νά άναστηλωθώσιν άνδριάντβς καί τά



μνημόσυνον νά έπαναλαμδάνηται κατ’ ετο; ώς έορτή 
ευγνωμοσύνης πράς τον Ύψιστον, δημοσίου δέ τιμής 
πράς τοΰς «ΰεργέτας το5 10νους.

Οί Κοοντουριώται ήρχισαν καί διιτήρησαν τήν έπα- 
νάστασιν ούχί μόνον διά τής καρτερίας των, άλλά 
μάλιστα διά τ ;ΰ  ανεξάντλητου βησαυροΰ των" το δέ 
παράδειγμά των ερερεν ιίς  εύγενή άμ ιλλα ν πάντας 
τοΰς λοιπούς συμπολίτας των καί τοΰς τών άλλων 
μάλιστα δυο ήοωίδων νήσων.

Μεταξύ τών άλλων όμως αρετών, τάς οποίας «?χεν 
έ αοίδιμος Λάζαρος, δαυμάζεται ή παράδοξος καί 
σπανιωτάτη αΰτοΰ ταπεινοφροσύνη. Διότι προσκε
κλημένος χαί έκ τώ< προηγουμένων, προσέτι δέ καί 
τής βαδείας του συνέσεως «ίς τά ανώτατα τοΰ Κρά
τους αξιώματα ώς πραγματιχώς πάντων ανώτερος, 
οΰδεμίαν ποτέ eSey6η βέσιν, άλλ’ ουτε τής πατρί 
δ·ς του >ά» έςήλδε-

—  ΑΘΗΝΑ. Εισάγει πάλιν εις τήν σκηνήν το» 
κύριον αύτής άρδρογράρον, δ ίτις a s ’ ου άνίχαιρα- 
λαίωσε τά ή!η διά μακρών και ισχυρώς είρημένα 
πολλάκις. λέγει βρ?νβυόμε/ος ότι άιο^ωρει πλέο< 
έκ τοΰ εκκλησιαστικού άγώνος, όμοιος μέ στρατιώ* 
την, όστις πολεμήσας δί όλης ήμέρας, άποσύρεται 
l y i  δυσαρεστημέ-ος διά το αποτέλεσμα κ ίί *ατα- 
κλίνετοι ν’ άναπαυδή έπ' ολίγον μέ"/ρις ου νέος 
έχδράς, ή νέα τ ις έροδος τό» έξυπνίσωσι.

—  Καχίζει σχεδ'.ν τό χαταστατιχόν τής Συνόδου 
ώς παραχωρούν ασυνήθη τινά προνόμια είς αυτήν, 
καί ώ ; κακώς συντεταγμένον.
—  ‘Ο κττά -ήν Βοιωτίαν αναφανείς λαοπλάνους Γρη- 
γόριος Κυ?«αζής ιερομόναχος συλληρδιίς άπήχδη 
χδές είς τήν πρωτεύουσαν καί ιρυλαχίσδη.

Συλλαμβάνονται δέ πολλά χοΰ καί ά/λοι κληρικοί, 
ή κοσμικοί ΰ^οπτ;ί ώς εταιρισταί, ή ώς κατηγοοη 
θέντες.

—  Ό  μακαριώτατος πάπας ‘ Ρώμης δέν εδωκεν 
α?£ιαν ταρής υπέρ Κερχυραίου τίνος όοβοδόςου άπο- 
θανοντος έν ‘Ρώμ^, έτηρήδη δέ δ νεκρός έ.ττά ήμέ 
ρας κτλ.

—  Τό Βουλευτικόν κατάστημα Κέρκυρας άπετε· 
?ρώ9ΐ) κατά τήν νύκτα τής 28  Μαίου.

—  Εν μέιω  τής Τριπόλιως, εύρέδη σημαία ρέ- 
ρουσα επαναστοιτιχά σύμβολα, έουδρά δηλ. γράμματα 
λέγοντα Ιησούς Χριστός νίκα. Ζήτω ή όρδο5οξία, 
Ζητω ό δ^βοδοξος μας Νικόλαος τής ‘Ρωσσίας, ήγ» 
γ ικ ιν  ή ώρα ! κτλ.

ΕΛΙ11Σ. Μεμριται τό ‘Υπουργεΐον ότι δέν 
£5ωχε  ̂ πλειοτιραν τινά άξ:οπρέπειαν καί έλευδερίαν 
ιίς  τήν ’Εκκλησιαστικήν αρχήν.

ΑΐΩΝ, Μυρολογεΐ τήν τύχην τοΰ Τόμου ώς 
δολορονηδέντος, καί προσβάλλει αδίκως τό ‘Υκουρ- 
γεΐον. Αλλά τοΰτο έρρόντισεν ώς οίόν τε νά διακρίνη 
τά ορια τής πολιτιχής καί τής έκχλΐ)σιαστι»ή; αρχής, 
δια να αρδή εκ μέσου πασα αφορμή συγκρούσεων.

Τέλος τό έδνος αύτό δι άμροτέρων τών Βουλών 
■περάσίσεν.

Εϊς νεώτερον άρΟρον διεξοδικόν 6 Αιών έπιλογί- 
ζεται ώς έρεξής.

« Όδεν, έπειδή δ Καταστατικός Νόμος, ό ύποβλη- 
δείς είς τάς Βουλάς, παραβιάζει καί ανατρέπει έκ 
βάδρων τό Β’. άρδρον τοϋ Συντάγματος τοΰτέστΓ 

«·) Σχίζει τήν Ελληνικήν Εκκλησίαν άπό τής Με* 
γαλής Εκκλησίας, μή άναγνο>ρίζων τά πρωτεία ταύ
της καί μή άναρερων οΰδ αύτό τό ονομα τής Μεγάλης 
Εκκλησίας' συνέπεια δε άρευκτος τοΰ σχίσματος τού

του τών 'Εκκλησιών δέλει είσδαι και το σχίσμα τής 
δρησκιίας.

β’.) Δέν στηρίζεται ιίς  τούς Κανόνας τής Εκκλη
σίας, κα :ά  τούς όποιους ώρειλε δυνάμει τοΰ Συντάγ
ματος νά συνταχδή.

γ . )  Καταστριρει όλα τά κυριαρχικά δικαιώματα 
τής Εκκλησίας, κατά τά όποΐα πρέπει νά διοιχήται 
ανεξαρτήτως άτ.ό πάσης άλλης έξουσίας, χαδόϊΟν άρο- 
ρδ τά πνευματικά αντικείμενα-

δ .) Καταργεί τήν γενομένην διά τοΰ Τίμου σύμ- 
βασίν μεταξύ τής Νεγάλης Εκκλησίας καί τής ‘Ελλη
νική, Κυβερνήσεως διά τοΰ τελευταίου άρδρου όρίζον- 
τος, οτι « ηασα διάταζις άπικειιιιί,-η  είς τό προ- 
» χεψεγογ νομοσχέδιογ ε ίνα ι Άκυρος » ’ καί

έ) Ιΐροσβάλλει κκί αύτό τό Δόγμα, πολιτικόν χυ- 
ρίως άντί πνιυματιχοΰ μεταβάλλω» τόν γάμον, πρώ- 
ζυγ όντα Μ ιατήριογ παρά τ$ όρδοδοξούση ’Ανατο
λική Έκκλη^ίο;.

’Επειδή ούδείς έχ ιι τό δικαίωμα ούτε ή Κυβέρνη- 
σις, ουτε τά Νομο6«τ«ά σώματα νά παραβώσι xat 
άδετήσωσι τά Δόγμα καί τό Σύνταγμα.

.Επειδή η Εχχλησιάστι*ή συμβαοις, ή γενομένη 
διά του Τόμου, είναι άδιάρρηκτος, χαί δέν δύνανται 
ουτε τα Νομοδίτικα σώματα ν άκυρώσωσι ταύτην, 
ώς έρ^έδη, ουιε η ‘Ελληνική Κυβϊρνησις νά τήν δια- 
/,ύοΐ}.

Επεται οτι το προκειμενον ’Εκκλησιαστικόν Νο
μοσχέδιο» δεωρεΐται αυτοδικαίως άχνρογ, ώς ά*τορ- 
δοίοξον κατ ουσίαν καί σχισματικόν είς τάς άμε
σους συνεπειας του, έάν προ πάντων δέν μεταρρυδ- 
μίσΐ) αΰτά η Γιρουσία, ποιοΰσα μνείαν ιίς τό πρώ
τον αρδρον αύτοΰ τής άναγορεύίεως τοΰ αυτοκερά- 
λου τής Εκκλησίας ημών παρά τής έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Μεγάληί ’Εκκλησίας, διά νά προλάβι; τό 
άρευκτον σχίσμα μ .ταξΰ τών δύο τούτων ’Εκκλη
σιών, καί δέν τροποποιήσω χ«δέκαστα αύτοΰ, κα- 
δόσον̂  προσβάλλουσι τά Δόγμα καί (τά κυριαρχικά 
δικαιώματα τής έν Έλλάδι Ε<κλησίας).

—  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. ‘Ο Αιών δημο
σιεύει τό νομοσχέδιον, καί οΰδέ λέξιν περί αύτοϋ Λέγει. 
Τ ί τοΰτο σημαίνω;

Ό  Αιών δέν δημοσιεύεται έν τ§ ήμέ,.α τη τετα γ - 
μένη. Γί τοΰτο σημαίνει;

Κατόπιν εορτής καί παρά τάν ώρισυιένον καιρόν 
έξέρχεται μαινόμενος καδ' ολου τοΰ κόσμου.

Τ ι έπραττε τέσσαρας ολοκλήρους ήμέρας ; Διατί 
κατ άρχάς έσιώπησεν ;

Εσυνδηχολογει, έζητει δροιχμάς. Οί υπουργοί εΐχον 
αύτώ' Πορεύου εϊς ιίρήνην.

Ό  Αιών λέγει, οτι δ άγων δέν έτελείωσεν, άλλ* δτι 
•ηδη μάλιστα άρχεται βιαιότερος, πεισματωδέστερος.

Ποιους δμως Ιχει συμμάχους; Τήν Κυβέρνησιν, 
τήν μέχρι τής χδές μισθοδοτούσαν αύτόν; νΟχι. Τήν 
Βουλήν ; Ό χ ι. Διότι ή Βουλή παμψηρί άπεδίχδη τό 
νομοσχέδιον. Τό εδνος : Ό χ ι. Διότι δλος ό κόσμος 
ηρεμεί, έξαιρουμένων τών συνομοσάντων κατά τοΰ 
βασιλέως καί τής πατρίδος. Τήν Σύνοδόν μας τήν 
Σέραν ; Ό χ ι. Διότι καί’ αΰτή έγγράρως έκήρυξεν, ο
τ ι τά περί έκκλησίας νομοσχέδιον άγιον είναι. Τήν 
Σύνοδον τής Κωνσταντινοεπόλεως ,· Καί αΰτή άπέ 
κάμε, παίγνιον μεας πονηρας ραδιουργίας γενομένη.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΑ.

—  ‘Ο Δούξ τών Βορδιγάλλων (Κόμης τοΰ Cham - 
bord) δι’ έγχυχλίου επιστολής άνεζωπυρησε τόν ζή 
λον τών νομιμορρόνων, προτρέπων αυτούς ν’ άποποιη- 
δώσι τόν όρκον τής πίστεως πράς τόν αντίπαλόν του 
Ναπολέοντα!

Δυστυχής πρ ίγκ ιψ ! πόσον έ* τών πρώτων χρόνων 
τής ζωής του ήρχιοε νά άναξιοταδή,άπορρανίσδείς μέν 
δι’ άνοσίου δολοφονίας τοΰ πατρός του, έξοστρακι- 
σδείς δέ και τής πατρίδος του ύπό τής λυσσώδους 
τών δημαγωγών κενοδοξίας καί τής άχαδέχτου p sta : 
τής Γαλλίας είς τοΰς νεωτερισμούς ΙΆλλ'έκέρδισεν αρά 
γέ τινα έλευδερίαν περισσότερον ή Γαλλία; έχχοτε ώλι- 
γώστευσε τοΰς ρόρους της; έξέτιινε τήν δόξαν τη ; ίίς 
μαχρότερον τόπον ; ή ηυξησε τήν δυστυχίαν της, έ- 
ταπείνωσε τήν δύναμίν της,έπολλαπλασίασε τάς προ- 
γραράς, κατέστριψεν οΐκογενείας.

Πολλάς δ’ έρδίμους ψυχάς άΐδι προίαψε
Τοιαΰτα τά αποτελέσματα τής δημοκοπίας τών σο 

ρ υτώ ν καί τοΰ πόδου άνιφίχτου καί ρανταστιχής μό
νον ισότη-ος, τάν δποΐον ύπέδαλφαν καί Γσως ετι ύπο- 
δάλπουσιν αί μυστικαι έταιρίαι!

Διάροροι καδηγηταί λυκείων, άλλά καί τοΰ πανε
πιστημίου, οίιν δ Ju les Simon καδ. τής ριλοσορίας 
μή στέρξαντες νά δμόσωσι όρκο» πίστεως πράς τάν 
Ναπολέοντα έπαυσαν τής υπηρεσίας.

‘Ο Ναπολέων Ιτοιμάζετο νά άναχωρήσ^ είς τάς 
μεαημβρινάς έπαρχίας τής Γαλλίας.

Έδωκεν είς πολλούς ένοχους στάσεων τήν άρεσιν
‘Ο περίρημος δικηγόρος, πρόμαχος δέ τής γενιάς 

τών Βουρβόνων Βιρ^νέ Ιπισχέρδη τόν Κόμητα 
C ham bjrd  έν Bcewij.

—  Ό  ύπουργάς τοΰ Ναπολέοντοο καί ρίλος ΙΙερ- 
σινΰ ένυμφιΰδη τήν κόρσν τοΰ Δουκάς τής Μοσκό 
βας, έγγόνην δε τοΰ περιρήμου πετέ τραπεζίτου 
Λαφίτ.

ΙΤΑΛΙΑ.

Άποκλείσας τής επικράτειας του πάντας τοΰς ρυ · 
γά ϊας Γάλλους δ βασιλεύς τής Νεαπόλεως, άπερά-

σισε κατ’ έξαίρεσιν νά δε^δή μόνον τον θ ιίρ ς , δ»τι^ 
περιπλανδται ιις  τήν ’Ιταλίαν, καδώς καί ό Δουδερτ 
γιέ Δεωράν.

‘Ο Πάπας ήγίασε, τοΰτέστι διά δόγματος έκδοδεν* 
τος έκήρυξεν άγιον τόν I. Β. Δελασέρ, καδιδρυτήν τών 
χριστιανιχών οχολείων.

Οί δέ μεγάλοι δοϋκις τής ‘Ρωσσίας Μιχαήλ χαΐ 
Νικόλαος ήξιώδησαν ριλορρονεστοίτης κατά πάντα 
φιλοξενίας καί δεξιώσιως ύπό τοΰ μεγάλου τούτοι» 
άρχιερέως τών δυτικών. ‘Ο Β.σχόντης, δηλ. δ άρχαι- 
.λόγος τής ‘Ρώμη;, τοΰς περιέρερεν ώς άρχοιομνή- 
μων παντοΰ τής πόλιως, δπου ητό τ ι άξιοδέατον καί 
περίεργον. ’Εντός δέ τοΰ Αίγυπτιακοΰ μουσείου τοις 
παρεσχευάσδη λαμπρότατον δεϊπνον.

Κατά δέ χορευτιχήν τινα συναναστρορήν γενομέ
νην τά έσπέρας ιίς τοΰ Κ. Βουτενιέρ πρέσβεως τής 
Ρωσσίας ήςίωσαν νά παρευρεδώσι μέχρι τίνος καί 
τινες άγιοι καρδινάλιοι. Παρετηρήδη δτι δ Νικόλαος 
έκράτει έ* τοΰ βραχίονο.ς τήν κόμησαν ‘Ραϋναβάλ 
(τοΰ Γάλλου πρέσβεως) Τά παρεπιδημοΰντα Γαλλικά 
στρατεύματα έτίμησαν τήν παρουσίαν τών ήγιμόνων 
τούτων τής ‘Ρωσσίας διά παρατάξεων κτλ.

ΆΓΓΛΓΑ.

Έκτος δύο πολέμων, τούς οποίους έχ ιι ή Α γγλ ία  
εις τό άκρωτήριον τής Καλής έλπίδος, κατά τών 
Κάρρων καί τινων προστατών τής δουλεμπορείας ή- 
γεμόνων είς τα παράλια τής Γουινέας, άνέλαβεν ηδη 
καί τρίτον άλλον εις τάς ’Ινδίας κατά τών Βιρμά- 
νων, τούς όποιους έπολέμησε καί τώ 1821 .

Οί Βιρμάνοι, έδνος μάχιμον, προκάλεσαν κατά δια
φόρους τρόπους το ύς ’’Αγγλους· διά νά παύσιρ ή με* 
ταξύτων αβέβαιος κατάστασις. Έκίνηταν δέ οί "Αγγλοι 
κατ αΰτών έχτάς τινων πλοίων 6 0 0 0  μόνον οτρα- 
τιωτών, ύπό τοΰ στρατηγοΰ Γόδνϊυ διοικουμένων’ 
‘Ο δλίγος ουτος αριθμός ήρχεσεν είς τόν πόλεμον τοϋ 
1826- στρατηγόΰντος τοϋ Κάμπελ.

Είς δέ τά Εΰελπι άκρωτήριον, ώς παρατεινομένου 
μέ άμρίβολον, ούχί δηλ. κρίσιμον άποτέλεσμα τοΰ 
άγώνος, έπέμοδη άλλος στρατηγός ό Κάδουαρδ, μ»τε“ 
χλήδη δέ, αδίκως συκ5ραντηδείς ώς άνάξιος ό Χαρρυ 
Σμίβ, περί τοΰ όποιου είπομεν ·ηδη ίκανά διά τών 
προηγο υμένων τευχών τ ϊς  Μνημοσύνης.

Μεταξύ τών Κάρρων ενοχλεί μάλιστα τούς Ά γ -  
γλουςνέος τ ις Άβδέλ Καδέρ, ή Μασσανίσας έκιίνης τής 
χώρας, ΣανΒιλλύ λεγόμενος' διότι έπιπίπτων αίρνηδίως 
ποτέ μέν είς τής άποικίας τάς έσ^ ατιάς, ποτέ δέ είςτοϋ 
στρατηγοΰ τάς τάξεις, άποχωρεϊ ταχέως καί διασώ- 
ζιτα ι είς τάς κλεισώρειας τών δ,ιέων Ά ματόλι, ή καί 
είς τάς άχρας αΰτών τούτων, δπου δέν δύνανται οί 
“Αγγλοι νά τάν χαταδιώξωσιν.

Έδυστύχησαν δέ ουτοι καί κατά δάλα»σαν· 
διότι τινά μέν τών σταλέντων πλοίων κατήντησαν εις 
τά ’Ακρωτήριον μετά 77 ήμέρας, άλλα δέ μετά 49 
άντί τών 35  μόνον, τοΰ συνήδους διάπλου- άλλα δέ 
χαί έναυάγησαν.



‘Ο πόλεμος τώ') Κάφρων πλησιάζει είς τό τ έ 
λος· ηδη ίρχιοβν νά γίνωνται διαπραγματεύσεις ει
ρήνης. *0 νέος στρατάρχης Κόθουαρτ ύπήγε μόνον νά 
τρύγηση τοΰς καρπούς τών κόπων τοΰ δυστοχοΰς 
Χαρρι-Σμίθ, οστις έπέστρεψεν ή?η εις τήν ’Αγγλίαν.

Αλλά τ ις νά πιστευτή ότι ενώ οί Ά γγλο ι κυνηγοΰσι 
την δουλείαν ί ί ;  μακρυνούς τόπους, τήν έχουσι, 
δηλ. τήν ανέχονται σχεδόν σιωπή/ώς εις τήν ίδιαν 
αύτών πατρίδα ! Και ομως διασώζεται είσέτι αύτόθι 
ώς μ ν η κ ε ΐο ν  τής βαρβαρότητος τών παρελθόντων 
αιώνων τό σχληοότατον έθιμον τοΰ νά πω/.ή ό ανήρ 
τήν ίδιαν αύτοΰ γυναίκα ώς αυτόχρημα άνδραποδον ! 
Έ κ δ.αλειμμάτων δηλ. άπό έτη εις έτη εύρίσκεταί τις 
πάντοτε μοχθηρός, ή μέθυσος, όστις σύρει διά τοΰ 
σχοινιού ώς κτήνος αήν σύζυγόν του είς τήν αγοράν 
χαί τ ή ν  π ω λ ίϊ πρός τόν τυχόντα. Τοΰτο συνέβη, 
καθώ: αναφέρει ό Standard , εσχάτως είς τήν αγοράν 
τοΰ Nottingham, οπου άνθρωπός τις ήλθε και έπώ* 
λησε τήν γυναίκα του δί εν σελλίνιον, συμπιριλαμβα- 
νομένης καί τής τιμής τοΰ £υταγωγέως (καπι· 
στρίου).

‘Ο περιβόητος Ά γγλος Νομοδιδάσκαλος Βλακστών 
ουνελεξε πολλούς τοιούτους άρχαίους καί βαρβάρους 
νόμους, οί όποΐοί περιέπισον μέν είς άχρηςιαν, πραγμα 
τικώς όμως δέν κατηργήθησαν, ού5’ ήκρωτηριάσθησαν 
Διότι, καθώ; σχεδόν οί αρχαίοι Αιγύπτιοι, ή και αύ
τοί οί πολεμηθέντες παρ αυτών Κινέζοι, οί Αγγλοι 
Ιμμένουσιν, ή μάλλον έ'ασμ*νίζονται είς τά καθες·ώτα* 
δυσχόλως δέ, δυσχσλώτατα άποφασίζουσι νά καταστρέ 
ψωΉ  νόμον τινά ή-η υπάρχοντα, δείόσθω καί άδι 
χος, ή Δρακόντειος. Τόσον τό πρός tout νόμους σέβας 
έ^ριζώθη είς τάς ψυχάς των.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Περιωρίσθο ό τύπος είς τήν Αυστρίαν. Οί έφη- 
μεριδογοάφοι ύπεβλήθηιαν είς παρακαταθήκην 10 ,000  
©λωρινίων, ύποχριούμενοι νά πεμπωσιν είς τήν Α* 
βτυνομίαν τό φύλλον μίαν ώραν πρό τής δημοσι
εύσ εις κτλ.

—  Άνεκαλυφθη είς τήν Βρέμην εταιρία τις λε 
γομένη τοΰ θανάτου, εργον καί τοΰτο άπονενοημέ 
νων κτλ.

—  Διεχόπη ή κατασκευή τοϋ μεταξύ Βιέννης καί 
Τεργέστης σιδηροδρόμου· επειδή τά είς αύτόν προω- 
ρισμένα χρήματα δέλουσι χρησιμέυσα είς στρατιω
τικός άνάγκας.

ΑΜΕΡΙΚΗ.

Ε'·ς τό Χιλί άνικβλύφθησαν «Γχοσιν αργυρωρυ
χεία τοσον άφθονα, ώστε ω^ομάσδησαν πηγα) άρ- 
* ύρου. ΙΙτο ήδη καιρός νά πολλαπλασιασθή άναλόγως 
καί ο άργυρος, αφ ού έπλήθυνεν ό χρυσός ι ί ;  αήν 
Αυστραλίαν καί Καλλιφρονίαν.

‘Ο υπουργός τών έςωτερικών τή ; όμοσπόνδου Α μ ε 
ρικής υπέβαλεν ε ί ;  τήν εθνικήν ουνέλευσιν τήν άπό 
. Ιουνίου μηνός 1851 πρός τόν αΰτοκράτορα τής 
Ιαπονίας έπιστολην του, όπου μεταξύ τών άλλων 

άναφέρει οτι ναυαγοί Ίάπονες, διασωθέντε; ίι-ό 
Αμερικάνικου πλοίου του Άουκλανδ έλαβον πασαν 
περιποίησιν καί άπεδόθησαν ιίς  τήν. πατρίδα των. 
Τοιαυτης αμοιβαιότητος καί φιλανθρωπίας καί έμπορι- 
χήςσχέσεως σημεία μόνον ζητεί ή Ά μερική. ΒεβαιοΓ δέ 
τόν αυτοκράτορα οτι επειδή ή Αμερικανκή Κ υ § ε ρ 
νησις ου δεμίαν έχει επιρροήν εις τά τής θρησκείας, 
όεν φανταζεται ποτέ νά ιίσάςη τόν χριστιανισμόν είς 
τήν Ίαπονίαν κτλ.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.

Ή  ποσότης τοΰ χρυσοΰ πολλαπλασιάζετα:* άλλα 
μήπως ειά τοΰτο εΰτυχοΰσιν άρα γε οί ‘/ρυσορύ/οι, 
ή ομοιάζουσι μάλλον μέ τόν Μίδαν, όστις ο ,τι καί 
αν ήγγ^ε μετεπλαττετο είς χρυσόν τωόντι ολα τά 
πράγματα έφθασαν εί; τιμάς ανήκουστους. Έβδομή- 
κοντα π .χ . φραγ. 'έ' ζεΰγος υποδημάτων κτλ. πλύ- 
στραι δέν εύρίσκονται· δά νά τηρήση τις καθαριότη- 
τ« , ανάγκη καθ' εβδομάδα νά άνακϊΐνίζη τά λινά, ή 
παυβτκερά ένδύματά του Οί ύπηρέται σπανιώτατοι, 
ο άρτος τά τρόφιμα έν γένη ει’ς τιμήν ΰπέρογκον.

Αλλα ουο ανθρωιτοι εύ^ήκαν όγγον χρυσοΰ άπε
φθου ζυγίζοντος 25 λίτρας μόνον !

‘ Η αυτη ιύτυχ ια  άναγγέλλεται χοί είς τήν Καλ· 
λιφρονϊαν. Πασαν ημέραν ανευρίσκονται νέαι πλούτου 
πηγαέ.

Ά λλ ’ εκει οι άγριοι φθονοΰντες τούς ήμερους τής 
Ε ρώπης έπεσον επ 'α ύτώ ν ώς εχθροί καί τούς 6λ«- 
πτουσι διαφόρως" εφονιύθησαν όμως και έξ αύτ«ν τ ι- 
νες, αί δέ καλύβαι των παρεδόθησαν είς τό πΰρ. Φέ
ρονται είς τήν Καλλιφρονίαν αγεληδόν άπό τίνος καί 
οί Κινέζοι.


