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Ο λ α  σχεδόν τά Ιθνη  ονομάζουσι Ηιφίαν τόν ίχθύν 
τούτον διά τό μακρόν οστώδες ρόγχος του. Γενικοί 
αύτού χαρακτήρες, παρά τό ξιφοειδές ρύγχος, είναι ή 
έλλειψις όδόντων, καί τό στρογγυλόν καί άλεπίδωτον 
τού σώματος. Τά δύο κυριώτερα είδη είναι,— ό κοι
νός ξιφίας, καί ό πλατύπτερος ξιφίας. 'Ο κοινός θεω
ρείται μεν ως γέννημα τής Μεσογείου, άλλά κάποτε 
πλαναται είς τόν ’Ατλαντικόν, καί φαίνεται άπό καιρόν 
είς καιρόν κα θ’ ολην τήν παραλίαν τής Ευρώπης μέχρι 
τής Βαλτικής, ως καί καθ’ ολην τήν ’Αφρικανήν παρα- 
λίαν μέχρι τού ’Ακρωτηρίου τής Καλής ’Ελπίδος. Έ 
χει δε μακρόν καί στρογγυλόν σώμα, μέγιστον πλησίον 
τής κεφαλής, βαθμηδόν δέ όξυνόμενον πρός τήν ουράν.
Γβ γενικόν χρώμα είναι μελάγχροινον, κλίνον είς άρ· 
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γυροειδές λευκόν επί τών πλευρών καί τού υπογαστρίου 
Κάποτε γίνετα ι μέγιστος ό ίχ3·υς ουτος, αποκτών Ιως 
είκοσι ποδών μήκος. ’Αναφέρεται είς, τού όποιου ή 
κεφαλή μόνη ε’ζύγιζε τριάκοντα όκάδας, τό δε ρόγχος 
είχε τριών ποδών μήκος.

'Ο ξιφίας είναι δραστηριώτατος καί αδηφάγος. Τρώ
γει δέ ιχθ ύ ς  τών μικροτέρων ειδών, τούς οποίους δ ια 
τρύπα καί φονεύει μέ τό ξίφος του. Λέγεται οτι τρεφεε 
ιδιαιτέραν έχθραν κατά τού θύννου, δστις όποταν Γδη 
αύτόν τρομάζει επίσης,· καθώς τό πρόβατου είς την θεάν 
τού λύκου.

Μεγάλως υπολήπτονται τόν ίχθύν  τούτον οί Σικέ 
λιώται, πληρόνοντες δι’ αύτόν οίανδήποτε τιμή* δτα 
ήναι ό καιρός του, τουτέστιν άπό Μαίου μέχρι Αύγοτ
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στου. Κατακόπτοντες δέ αλατίζουν αύτόν διά μέλ
λον σαν χρήσιν. Τούτο κατ’ έξοχήυ έγίνετο άρχαίως 
εις πόλιν εν τω Ταραντίνω Κόλπω, τούς Θουρίους, δθεν 
και έ ίχθώς ώνομάσθη - τό μ ο ς  Θ ο υ ρ ί ν ο ς .  *0 
Στράβων μάς άφήκε περιγραφήν τον τρόπου*, κ α θ ’ δν 
οί άρχαΓοι συνελάμβανον τον ίχθύν  τούτον, ε'ξ ής φαί
νεται δτι ή μέθοδος ήτον η αυτή οποία καί ή σημερινή. 
"Ανθρωπός τις άναβαίνει είς βράχον, ΰπερκείμενον 
τής θαλάσσης, καί καθώς άνακαλύψη τον ίχθύν, ειδο
ποιεί τδ παρευρισκόμενον πλοιάριον περί τής διευθύν- 
σεως την όποιαν έλαβεν. Ε ις  τών ε’ν τω πλοιαρίω 
άναβαίνει τότε είς τό κατάρτιον, καί άφού Γδη τον ξι
φίαν, διευθύνει προς αυτόν τούς κωπηλάτας. Εύθύς 
όταν άρκετά πλησιάσωσι, καταβαίνει ό ε’πί του καταρ
τιού, καί λαμβάνων είς την χεΓρά του καμάκιον, με 
σχοινίον έπισυνημμένον, ε’μπήγει αύτό είς τον ίχθ ύν , 
κάποτε εξ ικανού διαστήματος. Άφού δ’ άποκάμη ό 
ξιφίας σπαραττόμενος καί ζητών νά έκφύγη, ως καί 
άπαυδήση άπό την πληγήν του, πιάνεται καί σύρεται 
είς τό πλοιάριον. Οί δεισιδαίμονες άλιεΓς τής Σ ικε
λίας έχουν επωδήν τινα, την οποίαν νομίζουσι δραστη- 
ριωτάτην είς τό νά ε’φελκυη τόν ίχθ ύ ν  καί νά κρατή 
αύτόν ε’γγύς τού πλοιαρίου.

Ό  Ηιφίας Πλατύπτερος έχε ι μορφήν λεπτοτέραν καί 
κομψοτέραν τού προηγουμένου, διακρίνεται δε καί άπό 
πλατύτατου οπίσθιον πτερύγιου, καί άπό μακρότατα 
οξέα θωρακικά παραρτήματα, διόλου λείποντα είς τόν 
άλλον. Τό γενικόν χρώμα του ιχθύος τούτου εΓναι 
άργυρογαλανωπόν λευκόν, έκτος επί των νώτων, τής 
κεφαλής, τής ούράς, καί των πτερυγίων, τά όποια είς 
τόν ζωντανόν είναι βαθέος γαλανού, ε’πί τό μελάγχροι- 
νον κλίνοντος είς τά έξηραμμένα δείγματα. Εύρίσκε- 
ται δέ ό ιχθ ύ ς  ουτος είς τάς θαλάσσας τής Βραζιλίας 
καί των ’Ανατολικών ’Ινδιών, καί προσέτι είς τά βό
ρεια πελάγη, όπου, ώς καί άλλαχού, μεγάλως εχθρεύε
ται τάς φαλαίνας, διατρυπών αύτάς με τό φοβερόν 
δπλον του.

Ό  πλοίαρχος μεγάλου ’Αγγλικού καραβιού, ταξει- 
δεύοντος είς τάς Ά νατολικάς ’Ινδίας, περιέγραψεν εκ
πληκτικόν τι άλλ’ όχι σπάνιον παράδειγμα τής δυνά- 
μεως άτόμου τινός τού πλατυπτέρου τούτου είδους· με 
τό ξίφος αυτού διετρύπησε τό πλοίου είς τρόπον, ώστε

* Τ ο ύ ; ξ ι φ ί α ;  δνομάζει ό Στράβω ν καί γ  α λ  ι  ιό τ  α ;  · 
ιδού δέ ή τ η ;  άλώσεως αύτών περιγραφή τ ο ν — « Σκοπός Ιφεστηκε 
κοινό; το ΐ; ύφορμοϋσιν εν δικιόποις σκαφιδίοι; πολλοί;, δύο καθ’ 
έκαστον σκαφίδιον. Κ αι δ μέν Ιλαύνει, δ δ’ επ ί τ τ ς  πρώρας 
ίστηκε δόρυ ί /ω ν ,  σημήναντο; του σκοπού τήν επιφάνειαν τού 
γαλεώτου- φε'ρεται δέ το  τρίτον μέρος εξαλον το ζωον. Σ υ ν ά -  
ψαντο; δέ τού σκάφου;, δ μέν έπληξεν έκ χειρός, ε ίτ ’ εξέσπασεν 
έκ τού σώματος τύ δόρυ χω ρ ίς τ η ;  ίπιδορατίδος- άγκιστρώδης τε 
γάρ εστι, καί χα λα ρώ ; ενήρμοσται τω  δόρατι έπ ίτη δε;, καλώδιον 
»’ ί χ ε ι  μακρον ίξημμένον- τούτ’ επ ιγαλώ σ ι τω  τρωθέντι, ίω ς αν 
κάμη  σφαδάζον, κ α ί ύποφεύγον· τότε δ ’ ίλκουσιν έπ ι τήν γην, ή 
ε ϊ; τύ σκάφος άναλαμβάνουσιν, έδν μ ή  με'γα ή τ ε λ ίω ; το σώ μα.»

σχεδόν ολόκληρον ένεπήχθη μέχρι τής βάσεώς του- 
τό ζώον όμως ε’φονεύθη άπό τήν σφοδρότητα τής συγ- 
κρούσεως. Ε ίναι άληθώς μέγα ευτύχημα, ότι ό ιχ θ ύ ς  
έν γένει ή φονεύεται τοιουτοτρόπως, ή επί τέλους άπο- 
θνήσκει μή δυνάμενος ν’ άποσύρη τό όπλον του- διότι, 
άν ήμπόρει νά κατορθόνη τούτο, τό διατρυπωμενον 
πλοίον ήθελεν ε’ξ άνάγκης καταποντίζεσθαι· καί τω
όντι συνέβη ώστε παλαιά ή άδύνατα πλοία νά κινδυ- 
νεύσωσι τά μέγιστα, ή καί νά χαθώ σι, κτυπηθέντα 
Οπό ξιφίου. Ε ίς  τό προκείμενον παράδειγμα, τό ξύλον, 
μετά τού ξίφους έμπεπηγμένου, ε’κόπη μέ πριόνιον, εύρί- 
σκεται δέ τώρα είς τό Βρετανικόν Μουσείου.

Ό  Πλίνιος άναφέρει τήν δύναμιν τού ξιφίου νά δ ια 
τρύπα πλοία- τούτο δέ πολύν χρόνον ε’θεωρείτο ώς μία 
τών υπερβολών, αιτινες τόσον πλεονάζουν είς τά συγ
γράμματα των αρχαίων φυσικοίστορικώυ. Τινές θ έ 
λουν ότι μή γνωρίζων ό Πλίνιος τήν διαφοράν τών ε ι
δών, άπέδωκεν είς τόν κοινόν ξιφίαν τό άληθεύον μόνον 
περί τού πλατυπτέρου είδους- άλλά σφάλλουν οί τοιούτοι, 
καθότι άμφότερα τά είδη έχουν ε’πίσης τήν περί ής ό 
λόγος δύναμιν. Ό  ιατρός ’Ιερώνυμος Σ μ ίθ , είς τήν 
“ Φυσικήν αυτού ’Ιστορίαν τών ’Ιχθύων τής Μασσακου- 
σέττης, 1833,” περιγράφει τόν κοινόν ξιφίαν ώς συχνά- 
ζοντα είς εκείνην τήν παραλίαν, εναντίον τής κοινής 
γνώμης, ήτις περιορίζει αύτόν είς τήν Μεσόγειον καί 
είς τά ’Ατλαντικά παράλια τής ’Αφρικής καί Ευρώ
πης, καί διηγείται μάλιστα παραδείγματα διατρυπή- 
σεως καραβιών. "Οτι δ’ ε’ννοεί τό κοινόν καί όχι τό 
πλατύπτερον είδος φαίνεται άναντιρρήτως έκ τού σ χή 
ματος καί τής λεπτομερούς περιγραφής του. ’Αλλά 
μολονότι τά επόμενα, ήρανισμένα έκ τού συγγράμματος 
τού ιατρού Σ μ ίθ , έφαρμόζονται ιδιαιτέρως είς τόν κοινόν 
ξιφίαν, δέν είναι άμφιβολία ότι άληθεύουν έπίσης καί 
περί τού πλατυπτέρου. Κ ατ’ άλήθειαν, μόλις γνωρίζε
τα ι οίαδήποτε διαφορά είς τάς Ιξεις των.

“  Ό  ίχ3·ύς ουτος,” παρατηρεί ό συγγραφείς μας, 
“  έχει ύπερβολικήν τινα όξυθυμίαυ, καί διά τούτο φαί
νεται πάντοτε είς κινδυνώδεις καί φοβεράς δυσκολίας 
έμπεριπεπλεγμένος. Ε ίναι άδηφάγος, καί όμως χωρίς 
ύδόντας- μολονότι δέ διάγει ώς ό τής άβυσσου περι- 
πλαυώμενος ήρως, έπεμβαίνων είς ξένας υποθέσεις 
όπου δέν έχει προσωπικόν τι συμφέρον, άλλοτε όμως 
κηρύττει, τρόπον τινά, φανερόν πόλεμον κατά παντός 
ό,τι κινείται είς τόν άχανή κόσμον τών ΰδάτων.

“  Π αμμεγέθεις φάλαιναι, καίτοι είρηνικώς διατε- 
θειμέναι, άν κατά δυστυχίαν πέσωσιν έντός τής περι
φέρειας τής αυτού όράσεως, σφάζονται άνηλεώς. Όπό- 
ταν δ’ άποτύχη ό ξιφίας είς τό νά κατορθώση τόν θ ά 
νατον τού μεγάλου τούτου ζώου, προέρχεται συχνότερου 
έκ τού ότι τό ξίφος δέν είναι άρκετά μακρόν, ώστε νά 
περάση διά τού παχέος καλύμματος τής πιμελής ίω.ς 
είς τά ζωτικά μέρη, παρ’ έξ άδρανείας τινός τού πολε
μικού έχθρού.”

Μ’ όλην την καχίστην ταύτην είχόν» τού χαρακτή-
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βός του είς ημάς φαίνεται ότι διευθύνει τό ξίφος αυτου 
κα’τά τών πλοίων όχι τόσον άπό διάθεσιν νά κτυπα 
είς όλα τά συναπαντώμενα, όσον έκ τής ίδεας ότι τα 
είρημένα πλοία είναι φάλαιναι, ή άλλοι μεγάλοι ιχθύες 

δέ σπανίως ή καί ουδέποτε προσβάλλονται  ̂πλοία 
οότω πως είς τήν Μεσόγειον δύναται ίσως κατα μεγα 
μέρος υ’ άποδοθη είς τήν μή υπαρξιν έν α υ τ ί τη θ α 
λάσση ιχθύων τόσον μεγάλων, ώστε νά έμπορεση ο 
ξιφίας κατά λάθος νά έκλάβη πλοίον άντί αύτών. Ε ίς 
μεγάλα σφάλματα περί τού χαρακτήρας ζωου τίνος δυ- 
ναταί τις νά ύποπέση, όταν δέν στοχάζεται προσεκτι
κούς τάς τοπικάς περιστάσεις.  ̂  ̂ ^  >

“  Γαλήνιόν τινα θερινήν ημέραν, εςακολου-ει ο 
προειρημένος ιατρός Σ μ ίθ ,” ένω πρωρεύς τις βραδέως 
έκωπηλάτει τό μικρόν αυτού σκάφος επί της στιλβου- 
σης έπιφανείας τών έλαφρώς συγκεκινημένων ύδατων, 
αίφνης κτύπος ορμητικός έσήκωσεν αύτόν άπο την έδραν 
του, ξιφίου τινός έμπήξαντος τήν μακράν αύτού λόγχην 
είς τόν πυθμένα τής λεπτής λέμβου, και ΰπερ τους τρεις 
πόδας άνω τού έδάφους αύτήν άνυψώσαντος- ό πρωρα- 
της, μέ τήν άταραξίαν τού πνεύματος ήτις χαρακτη
ρίζει όλην τήν άδελφότητα, κτυπήσας εύθυς μέ τό κον- 
τάκιον τού κωπίου, συνέτριψεν αύτήν ίσα  με το έδαφος, 
πριν λάβη καιρόν ό υποθαλάσσιος δολοφόνος ν’ άποσυρη 
τό φοβερόν καί κινδυνώδες όπλον του.

“ Πρό ολίγων έτών, ένω έπεσκευάζετο πλοίον της 
Βοστώνος άπό μακρυνόν πλούν έπιστρέψαν, άνεκαλύφθη 
ρύγ/ος ξιφίου άρκετά βαθέως είς τήν σκληραν δρυν 
έμπεπηγμένου. Τό δέ 1725, έπισκευαζομενης της 
Βρετανικής βασιλικής νηός τής Λεοπαρδαλεως,^μετα 
τήν έπιστροφήν αύτής άπό τά παράλια τής ^Γουινέας, 
ξίφος τού ιχθύος τούτου εύρέθη, τό οποίον είχε τρυπη- 
σειν διά τού χαλκώματος ενα δάκτυλον, έπομενως δια 
σανίδος τριών δακτύλων, έπέκεινα δ αύτής ̂ τεσσαρας 
ήμισυ δακτύλους είς τήν στερεάν ξυλικήν.^ Έ σ α ν  δε 
γνώμης οί μηχανικοί ότι ήθελον χρειασθήν εννεα κτυ- 
ποι σφύρας, ζυγιζούσης είκοσιπέντε λίτρας, δια να 
ώθισθή σιδηρούς μοχλός όμοιου μεγέθους και σ χή μ α 
τος είς τό αύτό βάθος έν τω αύτω σκάφει- άλλ’ ό ίχθ υ ς  
ενέπηξε τό ξίφος αύτού διαμιας. /

“  Έ ντιμός τις κάτοικος τού Πλυμουθου (πολεως 
τών ’Ηνωμένων Πολιτειών,)” έξακολουθεί ό ιατρός ^-μιθ, 
“  μας έδιηγήθη τό επόμενον παραόοςον κατόρθωμα. 
Ε ίς  τό φαλαινοκάραβον ή Τ ύχη, έπιστρέψαν εις τά ίδ ια  
τό 1826 η 1827, άνεκαλύφθη ε’πί τού έξωθεν τής τρο- 
πιδος (καρίνας) ή λόγχη ξιφίου, ήτις, παρατηρήσεως 
γενομένης, εύρέθη ότι είχε διαπερασειν το χάλκινου 
ύποκάλυμμα, σανίδα ενός δακτύλου τό πάχος, δίπλα- 
κα τριών δακτύλων άπό σκληρόν ξυλον, τάς στερεας 
δρυίνας δοκούς τών δώδεκα δακτύλων, άλλην σανίδα 
δύο ήμισυ δακτύλων άπό σκληράν δρύν,και τελευταίου 
διετρύπησε κάδον έλαίου, όπου έτι έμενεν άκινήτως 
προσηλωμένη, ώστε ρανίς έλαίου δεν ειχεν^ έκφυγιΐν.

' Ή  ενταύθα εικονογραφία μας διασαφηνίζει τά άνω- 
τέρω ανέκδοτα, παριστάνουσα τό όπλον τού ξιφιού, (ως

πραγματικώς εύρίσκεται είς εν άπό τά τής Εύρωπης 
Μουσεία), ουτω πως έχον οιαπερασμενα τά έςω^εν καί 
έσωθεν σανιδώματα χαλκοσκεπάστου πλοίου.  ̂ Τοιαύ- 
τη δέ ψηλαφητή άπόόειξις φαίνεται σχεδόν άναγκαία, 
ώστε νά καταστήση αξιόπιστα οσα τεραστια εοιηγη- 
θημεν περί τής έκπληκτικής δυνάμεως τού φοβερού
τούτου ζώου. _ <

Βεβαιόνει περιπλέον ό ιατρός Σ μ ίθ , ότι συνεχώς οί 
ναυπηγοί τής ’Αμερικής εύρισκουν α ιχμα ς και κομμά
τια τών ξιφών είς τάς τρόπεις (καρίνας) πλοίων, καί 
μάλιστα τών έρχομένων έκ τής Νοτίου^ ’Αμερικής. 
“ Έ χ ο μ εν ,” λέγει, “  πολλά δείγματα τών ξιφών άπό 
διάφορα μέρη τού κόσμου, άλλά μόνον δύο έχουσι το 
σκελετόν τής κεφαλής, τό όποίον καθιστανει αύτα πο
λυτιμότατα διά ταμείου. Οί θαλασσινοί, όσοι φέρουν 
αύτά άπό ξένας χώρας ώς αξιοπερίεργα, τά βλαπτουσι 
πολλάκις κατά δύο τρόπους- πρώτον, πριονιζοντες *ύ"*· 
πολύ μακράν τής σιαγόνος, καί δεύτερον, ξυοντες αύτά 
μέ μαχαίρας καί ύάλια ώς διά νά τά καλητερεύσωσιν 
έντεύθεν τά πλείστα τών ε’ν Μουσειοις δειγμάτων είναι 
σχεδόν ήφανισμένα.” (

’Υπάρχει πρός τούτοις Ή ιφίας Βραχυρρυγχος, και 
Ηιφίας Στρογγυλόρρυγχος· άλλα περί τούτων ολίγον 
γνωρίζεται.' Τον πρώτον περιέγραψεν ΕΕοερβΦ; 
άπό εν μοναδικόν δείγμα πεσόν είς τήν ξηράν κατά τήν 
'Ρούπελλαν τής Γαλλίας. 'Ομοιάζει δ’ ε’ν γένει τόν 
κοινόν ξιφίαν, άλλά διαφέρει καθό έχων ξίφος βραχύτε
ρου, καί προσέτι δύο έξογκωματα έκατερωθεν τής ούρας.

« Θ Α Υ Μ Α Ζ Ε ΙΣ  αύτήν τήν εικόνα,» α ί  εΤπε γηραλέο; Δ ομ ι
νικανό; εις τήν Π άδουαν, ενω ίστάαην επιβλεπω ν είς ζωγραφίαν 
του Τελευταίου Δείπνου, κρεμααε'νην ε’ι;  τό έστιατόρων του μονα
στηριού- « τεσσαράκοντα επτά  ετη  γευμ α τίζω  ήδη έμπροσθεν αυ
τ ή ς - τόσαι δέ μεταβολαί συνεοησαν μεταξύ μ α ς ,— τόσοι ήκθον και 
άνεχώρησαν είς αύτό τό δ ιά σ τη μ α , - ά σ τ ε ,  όπόταν θεωρώ τούς είς 
τήν τράπεζαν εκείνην περικαθημενους, καίτοι άλαλους, μ^ ρ -  
γ ε τα ι σ-/εδόν νά π ιστεύω  ότι ή μ  ε ί ς  είμεθα αί σκιαΐ, και δ/.ι 

αύ τ 9 (
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ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
< Το έξής συμβάν, το όποιον έγινεν είς το χωρίον 

μ,ϋζ δίδει πληρεστάτην ιδέαν των φρι- 
κωδών άποτελεσμάτων τοί κεραυνοί. Το χωρίον τούτο, 
συγκείμενον ε’κ δεκατεσσάρων συνενωμένων οικιών καί 
μιας εκκλησίας, κεΐται εις κορυφήν τινα των "Αλπεων.

Εν Ιτει 1819, Ιουλίου 11, ήμερα Κυριακή, περί τάς 
10 ωρας και ημισειαν, δλοι οί του χωρίου έπορεύθησαν 
εις την εκκλησίαν. Ό  καιρός ήτο γαληνιαίδς, καί 
ολίγα τινά νέφη μο'νον ε’κάλυπτον ε’ν μέρει τον όρίζοντα- 
τελούμενης τής λειτουργίας, ένω νέος δεκαοκταετής 
άνεγινωσκεν εκ των επιστολών των 'Αποστόλων, ήκού. 
σθησαν βρονταί ή μία μετά την άλλην ό κεραυνός 
άφηρεσε το βιβλίον άπό τάς χείρας του νέου, κατα- 
κερματισθεν- η φλοξ περιεζωσε το σώμά του, καί τον 
εσφιγςεν εις τον λαιμόν- καί τότε ό νεος, όστις κατά 
πρώτον φοβηθείς εκραυγαζεν, άκουσίως έκλεισε το 
στόμα, έπεσε κατά γης, καί ε’κυλίετο ε’πί των παρευρε- 
θεντων, πεσόντων καί αύτών επίσης, καί μετ’ αυτών 
ωθισθη ε;ω τής θυρας. Ο νεος ουτος έπανελθών εις 
εαυτόν έμβήκεν εις την εκκλησίαν, καί ευρών τον ίε- 
ρ.·α̂  λειποθυμημενον και χωρίς αισθήσεις, έκραξεν είς 
βοήθειαν αυτοί τους ήττον πληγωθέντας, οί όποιοι 
εσβυσαν τήν φλόγα των φορεμάτων του, καί διά πολλών 
προσπαθειών μετά δυο ώρας τής λειποθυμίας τον έπα- 
νεφερον είς τάς αισθήσεις του. Ό  ίερεύς, άφοί έξέμε- 
σε πολυ αίμα και συνήλθεν είς εαυτόν, ¿βεβαίωσε 
τους παρευρεθεντας, οτι δεν ήκουσε τον κεραυνόν, ούτε 
ηςευρε τι συνέβη. 1 ο ηλεκτρικόν ρευστόν διέλυσε τάς 
χρυσάς ταινίας τοί άνω μέρους τοί επιτραχηλίου του, 
άφηρεσε το εν των υποδημάτων του, τό όποιον έρριψεν 
είς το ακρον τής εκκλησίας, έπλασε τόν επ’ αυτοί 
μετάλλινου κρίκον, και εσυντριψε τόν θρόνον, ε’πί τοί 
όποιου εκαθητο. Ο ιερεύς έπληγώθη καιρίως είς τόν 
οεξιον ωμον, είς τόν δεξιόν καί άριστερόν βραχίονα, 
είς τόν άριστερόν μηρόν, καί είς το άνω χείλος μέχρι 
τής ρινος. Μετά δυο μήνας ίάθη τών πληγών, παθών 
καθ ολον τοίτο το οιαστημα άκραν αγρυπνίαν άλλά 
μένουσιν είσέτι είς παραλυσίαν οί βραχίονες του, καί 
ΰποφερει είς τάς διαφόρους τής ατμόσφαιρας μεταβολάς.

Ο κεραυνός άφηρεσε βρέφος άπό τάς άγκάλας τής 
μητρός, καί τό έρριψεν έξ πόδας μακράν. Ή  εκκλη
σία έγίμισεν άπό μαίρον καί πυκνόν άτμόν, εντός τοί 
όποιου διέκρινον τά άντικείμενα διά τοί φωτός τών 
υπό τοί κεραυνοί έμπρησθέντων ίματίων υπό τοί αυ
τοί συμβάντος έφονευ'θησαν εννέα άνθρωποι, καί ε’πλη- 
γωθησαν ογοοηκοντα όνο. Ολοι οί παρά την εκκλη
σίαν κυνες έφονευ'θησαν είς την θέσιν" εν η έτυχον. 
Γυνή τις εύρεθεΓσα είς την πλησίον τής εκκλησίας κει- 
μένην καλυβην της ¿διηγείτο, ότι είδε τρεις μάζας πυρός 
πεσούσας τήν μίαν μετά την άλλην, καί ότι μάλιστα 
εφαινοντο ως να έζήτουν να κατακαυσωσι τήν καλυβην. 
Ό  κεραυνός έπεσε κατά πρώτον, ιός φαίνεται, είς τόν

σταυρόν τοί κωδωνοστασίου, τόν όποΓον ευρον είς δεκαέξ 
μέτρων άποστασιν άπό τής εκκλησίας, ε’μπηγμένον είς 
χαραγμα βράχου- καί μετά ταίτα τρυπήσας τόν θόλον 
εισηλθεν εις την εκκλησίαν, ε’ντός τής οποίας έκαμε 
μιαν κυκλικήν ανασκαφην εχουσαν διάμετρον ήμίσεως 
Γαλλικοί μέτρου, εκτεινομενην δ’ υπό τά θεμέλια τοί 
τοίχου εως τοί καταστρώματος τής όδοί- καί άλλην, διά 
τής όποιας διήλθεν υπό τά θεμέλια ενός ιπποστασίου.
οπου ευρον πέντε πρόβατα καί ενα ίππον φονευμένα,__
Φ γ ς ι κ η  Ε μ . Ψ τ χ α .

Η ΠΕΡΙ ΤΑ Σ ΩΡΑΣ Α Κ ΡΙΒ ΕΙΑ  TOT 
ΟΤΑΣΙΓΚΤΩΝΟΣ.

ΑΦΟΥ ό Ούασιγκτών διώρισε τό μεσημεριού ώς τήν 
ώραν καθ’ ήν νά παρευρίσκεται είς την Συνέλευσιν, δεν 
έλειψέ ποτέ νά διαπερα τό κατώφλιον τής αιθούσης 
ένω τό ώρολόγιον έκτύπα δώδεκα. Είτε οι προσκε
κλημένοι ήσαν παρόντες είτε όχι, πάντοτε ήρχιζε τό 
γεύμα καθαυτό είς τάς τέσσαρας. Πολλάκις, νέα μέλη 
τής Συνελεύσεως, τά όποΓα είχε προσκαλέσειν είς τήν 
τράπεζαν του, ήρχοντο άφοί τό γεύμα ήτον ήμιτελειω- 
μένον- αυτός δέ τότε παρετήρει, “ ’Εδώ, κύριοι, είμεθα 
πολυ τακτικοί ώς πρός τήν ώραν. Ό  μάγειρός μου 
ποτέ δεν έρωτα άν έφθασαν οί φίλοι, άλλ’ άν έφθασεν 
ή ώρα.” Έν Βοστώνι ευρισκόμενος τό 1789, διώρισε 
τάς οκτώ π .  Μ. ώς τήν ώραν, καθ’ ήν νά κίνηση διά 
τήν Σαλήμ (πόλιν τής Μασσακουσέττης}- ένώ δέ τό 
ώρολόγιον τής ε’κκλησίας έκτυπα οκτώ, άνέβαινεν αυτός 
είς τόν ίππον του. Συντροφία τις ιππέων, οίτινες ήθέ- 
λησαν νά τόν συνοδευσωσιν, έπόμπευον είς γειτονικήν 
τινα όδόν μετά τήν άναχώρησίν του, καί μόλις έπρό- 
φθασαν τόν στρατηγόν είς κώμην ικανά μίλια μακράν. 
Φθάσαντος τοί τάγματος, είπεν ό Ούασιγκτών μέ άρί- 
στην ευδιαθεσίαν, “ Ταγματάρχα, ¿νόμιζα ότι αρκετόν 
καιρόν ¿κάθισες είς τήν οίκογίνειάν μου, ώστενά μάθης 
πότε είναι οκτώ.” Λοχαγός τις είχε δυο ίππους, τους 
όποιους ήθελε νά πωλήση είς τόν Ούασιγκτώνα, όστις 
έλογίζετο άριστος κριτής ίππων. Ό  στρατηγός διώρισε 
τάς πέντε ώρας τό πρωι διά νά τους έξετάση. Άλλ’ ό 
λοχαγός φθάσας μέ τους ίππους είς τάς πέντε καί τέταρ
του, είδοποιήθη παρά τοί ιπποκόμου δτι ό Ούασιγκτών 
είχεν ύπάγειν ε’κεΓ είς τάς πέντε, άλλ’ ότι τώρα ένησχο- 
λεΐτο είς άλλας υποθέσεις. Ό λοχαγός, περίλυπος 
διά τήν αποτυχίαν, ήναγκάσθη νά περιμένη ολόκληρον 
εβδομάδα, εως νά τύχη άλλην ευκαιρίαν, μόνον καί μό·- 
νον διότι ήργοπόρησεν εν τεταρτημόριου τής ώρας.

Α Α Α Α Χ Ο Υ  Ισημειοόσ^μεν, ότι κάποτε πίπ τουσι βάτραχοι άπό 
τήν ατμόσφαιραν έν είδει βροχή;- επίσης βέβαιον είναι, άτι τήν  
Ι7ην ’Ο κτω βρίου, 1827, έγινεν εις τήν ‘Ρω σσίαν β ρ ο /ή  άπο μαύρα  
σκω λήκια απειράριθμα, ενω συγχρόνως έπ ιπ τε μεγίστη ποσότης 
χιόνος. Τ ά  ζωύφια τα ΰ τα  είχον ώς Ινός δακτύλου μήκος, κεφα
λήν πλατυσμένην καί στιλπνή ν, καί τρεις πόδας άφ’ έκαστη; πλευ
ράς, δια των όποιων είρπον τ ά χ ισ τ α  έπ ι τή ς χιόνος, και συνηθροί- 
ζοντο περί τό  φυτό, κ*\ τό ς τρύπ ας δένδρων κα\ οίκοδομών.
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Ο Ι ΙΝ Λ Ο Ι Τ Η Σ  Β Ο Ρ Ε ΙΟ Υ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ .

Π ο Θ Ε Ν  κατάγονται οί αύτόχθονες Ινδοί τής Βο 
ρείου ’Αμερικής, μένει ετι άβέβαιον. Τά είς αύτους 
άνήκοντα λείψανα, όσα κατά καιρούς άνακαλύπτονται, 
είναι ολίγα καί άπλά, περιοριζόμενα είς σκέπαρνα, 
λίθινους μαχαίρας. ίγδία πρός συντριβήν τοί άραβο- 
σίτου, καί άλλα τινά όμοια. Πλήν ταίτα δεν άρκοίν 
είς έξιχνίασιν τής ιστορίας των. Αληθεύει μεν 
ότι σώζονται καί ίχνη λαοί, όστις ήκμασε προ τής 
έποχής τών ’Ινδικών φυλών, τάς όποιας οί Ευρωπαίοι 
¿γνώρισαν- άλλά τούτων ή ιστορία, καθό μάλλον άπο 
μεμακρυσμένη, είναι καί μάλλον μυστηριώδης. ’Ερεί
πιά τινα εύρίσκονται είς πολλά μέρη τής Βορείου ’Αμε
ρικής, έν σχήμα τι σωρών ή άναχωμάτων- έκ δέ τής 
ηλικίας τών δένδρων, οσα έπί τών λειψάνων τούτων 
έβλάστησαν, λογαριάζεται ότι παρήλθον ήδη τουλά
χιστον χίλιοι ε’νιαυτοί άπό τής έγκαταλείψεως των. 
Περί τοί πόσον δέ χρόνον είχον προϋπάρξειν, είναι άδυ- 
νατον μέ πιθανότητα νά είκάσωμεν. Οί σωροί εΰρί- 
σκονται γενικώς είς τήν γειτονίαν τών μεγάλων ποτα
μών, μεταξύ τών οχθών τής λίμνης Έριέ καί τοί Με
ξικανοί Κόλπου. Είναι δέ όχι πάντη άπίθανον οτι 
ό λαός, ύπό τοί όποιου κατεσκευάσθησαν, έγνώριζον 
όπωσοίν τάς ωφελίμους τέχνας, καί κατά συνέπειαν 
ήσαν μάλλον πεπολιτισμένοι παρά τους μετά ταίτα 
κατοίκους τής ’Αμερικής- τινές δέ καί έσυμπέραναν, ότι 
τά λείψανα ταίτα τής άρχαιότητος έμφανίζουσι τήν 
ΰπαρξιν μεγαλοπόλεων είς μεμακρυσμένην χρόνου πε
ρίοδον. Τήν σήμερον ούδέν άλλο σώζεται έκ τοί γέ
νους τούτου, καί ούδέν υπόμνημα γνωστοποιεί τας πε
ριστάσεις, αίτινες ήγαγον είς τήν κοινωνικήν αύτών 
παρακμήν.

Έλογαριάσθη ότι περί τά 2,000,000 ’Ινδών κατω- 
κουν τήν άπειρον χώραν, τήν έκτεινομένην άπό τοί 
’Ατλαντικοί μέχρι τοί Ειρηνικοί Ωκεανοί, ότε πρώτον 
μετοίκησαν οί "Αγγλοι είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν. 'Γι- 
νες έκ τών φυλών ήσαν κραταιαί, καί διά τής πολε
μικής αυτών άρετής καί διά τών πολιτικών προτερημά
των. Οί Μοχωκοί καί τέσσαρες άλλαι φυλαί είχον 
ομοσπονδείαν, τής όποιας ή δύναμις έξετείνετο άπό 
τας Καναδίους Λίμνας μέχρι τής Βιργινίας. Οί Κε- 
ροκοι όχι μόνον κατείχον 36,000,000 ’Αγγλικών στρεμ
μάτων ως σταδιον τής κυνηγεσίας των, άλλά καί ύπερ- 
ασπιζοντο αύτά διά τών όπλων. 'Ολόκληρος ή εύμε- 
γεθης εκτασις τής Βορείου ’Αμερικής ήτο διηρημένη 
μεταξύ οιαφορων φυλών, έπισήμων όλων καί είς τήν 
κυνηγετικήν καί είς τήν πολεμικήν. Τίποτε κατ’ 
άληθίΐαν δεν έλειπεν είς τό μέρος τοίτο τοί κόσμου, 
αφ οσα ηδυναντο να έλκύσωσι λαόν, όστις έβαρύνετο 
την συνεχή εργασίαν. Τά δάση παρήγον άγριας οπώ
ρας έν άφθονια- αι πεδιάδες χόρτα καί λαχανικά, 
ζορκαδια δε, θαλάσσιοι ίπποι, άρκτοι, ’Ινδικοί όρνι- 
θες, περιστεραι, όρτυκες, καί πέρδικες, έπλεόναζον

πανταχοί. Ό  κάστωρ καί άλλα ζώα διάφορα με βα
ρύτιμον δέρμα ήσαν πολυάριθμα, καί οί κόλποι, μυχοί, 
ποταμοί, καί λίμναι παρείχον ε’ν άφθονία ίχθ ίς  καί 
άγριους όρνιθας. Ένταίθα, όπου μικρός κόπος άπη- 
τείτο είς πορισμόν τών άναγκαίων, ήδύναντο νά προ- 
οδεύσωσιν αί αύτόχθονες φυλαί κατά τό πλήθος καί 
τήν ευδαιμονίαν έπίσης, άν έσυγχώρει τοιοίτό τι ή 
κοινωνική αύτών κατάστασις- άλλ’ ή τών άγριων κυνη
γετική ζωή, καί είς τάς πλέον αίσιους περιστάσεις, 
δέν άγει είς ευδαιμονίαν, καθό μή έμπεριέχουσα προ- 
οδευτικήν τινα άρχήν. "Οτε δέ ή βιομηχανία καί ή 
έφαρμογή τών ωφελίμων τεχνών εδωκαν είς τούς έξ 
Εύρώπης πρώτους οίκιστάς ευδαιμονίαν, άνεσιν, καί άνα- 
παύσεις, αί άγριαι φυλαί, μή συρθείσαι έντός τοί έκτει- 
νομένου ρεύματος τοί πολιτισμοί, βαθμηδόν έσμικρύν- 
θησαν καί τόν άριθμόν καί τήν δύναμιν, ώστε κατήν- 
τησε ζήτημα έάν μετ’ ολίγα έτη μείνωσι πλέον ίχνη 
τής ύπάρξεώς των. “ Τάχιστα,” παρατηρεί Άγγλαμε- 
ρικανός τις συγγραφείς, “ φοβούμεθα ότι θέλει φθά- 
σειν ό καιρός, καθ’ ον ή τών ’Ινδών ιστορία θέλει άνα- 
γινωσκεσθαι ώς ιστορία έθνους, άπόγονον μή έχοντος 
έπί τής γής- τάχιστα θέλουν έρημωθήν άπ’ αυτούς οί 
τόποι, έν οΓς τώρα διατρίβουσι. Τά πυρά τών συμ
βουλίων των θέλουσι σβεσθήν έπί τών χλοερών γηλό
φων τοί νότου- τά μονόξυλά των θέλουσι γένειν άφαντα 
άπό τών βορείων λιμνών τήν έπιφάνειαν- τής μακρυνής 
δύσεωςαί πεδιάδες καί τά όρη θέλουσι παύσειν νά ήναι 
καταφύγιου αύτών άπό τήν ορμητικήν τοί πολιτισμοί 
πορείαν- τά δάση των θέλουσι κοπήν- τό κυνήγιόν των 
άφανισθήν καί τότε,— άν ή φιλανθρωπία δέν διασώ- 
ση μέρος αύτών,— άν άκτίνες άνθρωπίνων γνωσεων, ή 
έπουρανίων άληθειών, δέν φωτίσωσι το σκότος τής έρη- 
μίας,— τότε ό έσχατος ’Ινδός θέλει σταθήν είς τάς 
άκτάς τοί Ειρηνικοί, καί ό ήλιος αύτών θέλει δύσειν 
διά πάντα.”

’Εντός τής περιφερείας τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής Αμερικής ΰπάρχουσι τήν σήμερον περίπου 313,000 
αύτοχθό#ων ’Ινδών, ώς έπιτοπλειστον είς τά νοτιοδυ
τικά μέρη. Χαίρονται δε αύτονομίας καί ανεξαρτη
σίας είδος, υπό τήν προστασίαν τής Όμοσπόνδου κυ- 
βερνήσεως. Αυτη έφέρθη γενικώς πρός τούς ’Ινδούς 
μέ πολιτικήν άξιέπαινον. Άλλά τινες τών χωριστών 
Πολιτειών, καί ιδιαιτέρως ή Γεωργία, κατεδυνάστευσαν 
τούς άθλιους αύτόχθουας, άπανθρώπως αυτούς άναγ- 
κάσασαι νά έγκαταλείψωσι τήν πάτριον γήν, καί νά 
μεταβώσιν είς μακρυνούς άκαλλιεργήτους τόπους. Τοί
το έπαθε μάλιστα ή φυλή τών Κεροκών έκ μέρους τής 
Γεωργίας, ήτις διεκήρυξε τό 1827, ότι είχε τό δικαί
ωμα νά κυριεύση διά βίας τήν Ινεροκικήν χώραν- τό 
δέ 1831 καί 1832 πραγμμτικώς έξέτεινεν έπ’ αυτής 
τήν δικαιοδοσίαν της, καί διά νόμων, τους οποίους 
έθηκε τό ιδιαίτερόν της νομοθετικόν συνέδριου, μπη- 
γόρευσεν Άγγλαμερικανούς ιεροκήρυκας νά κατοικώσιν 
είς τήν περιοχήν τών Κεροκών, ¿φυλάκωσε τινας τών
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¿ντόπιων, καί ήπείλησεν εξορίαν εις Ιλην τήν φυλήν. 
Ί ρεΓς τΐυν προειρημενών ιεροκηρυκών έκρίθησαν άπό 
τα δικαστήρια της Γεωργίας ώς μη θελοντες ν’ άνα- 
γνωρίσωσι την δικαιοδοσίαν αύτής, καί βαρβάρως κα- 
τεδικασθησαν νά ύποφερωσι την ποινήν τριετούς φυλα- 
κωσεως εις το ε’ν Γεωργία Μετανοητήριον.

Μεγάλως ¿προσπάθησαν οί φιλανθρωπότεροι των 
Άγγλαμερικανών ν’ άποτρέψωσι τον όλεθρον λαού, τον 
όποιου, ώς Ιθνους, είχον άναγυωρισθήν τα δικαιώματα 
δια πολλών συνθηκών, τάς οποίας είχε κάμειν μετ’ 
αυτών ή τών 'Ηνωμένων Πολιτειών κυβέρνησις. Αυτη 
¿μεσιτευσε μεταξύ τής όμοσπόνδου Πολιτείας της καί 
τών Κεροκών, καί προσέφερεν εις τούτους ¿κτεταμένην 
περιοχήν προς δυσμάς τού ποταμού Άρκάνσα, ήτις ε’ν- 
τελώς νά τους ¿ξασφαλισθη, καί νά ήναι πάντοτε έξω 
τών ορίων πάσης μελλούσης Πολιτείας. Τούτο δεν 
έδεχθησαν οί Κεροκοί· επομένως δε, ύποβληθέν το περί 
τής μεταφοράς των ζήτημα είς τά νομοθετικά συνέδρια 
τής Αμερικής, έψηφίσθη, είς μεν την γερουσίαν, διά 
πλειοψηφίας 7 άπό 47 ψήφους, είς δε τήν βουλήν τών 
αντιπροσώπων, διά πλειοψηφίας 5 άπό 199 ψήφους.

Τό 1832 οί Κεροκοί συνεποσούντο είς 15,60, συμ
περιλαμβανομένων 1200 ’Αφρικανών δούλων. Πλέον 
παρ 150 λευκοί άνδρες, καί 73 λευκαί γυναίκες, είχον 
ένωθήν μετ’ αυτών διά συνοικεσίου, καί διετριβον με-
ταίϋ των. Ή  γεωργική καί άλλαι ωφέλιμοι τέχναι 
αρκετά προωδευον. Είχον 80,000 οικιακών ζώων, συμ
περιλαμβανομένων ίππων, βοών, προβάτων, και χοίρων, 
3000 άροτρα, 2,500 κλωστήρας, καί 62 σιδηρουργεία.· 
τωόντι, είχον ε’ν εαυτούς παν τό άπαιτούμενον είς άπό- 
λαυσιν ευδαιμονίας. Καλώς διωργανισμένη κυβέρνη- 
σις έπηγρύπνει είς τά συμφέροντα τής κοινότητος. Τό 
νομοτελεστικόν συνίστατο άπό άρχοντα και βοηθόν, ρ.έ 
τρείς συμβούλους, δλους εκλεγόμενους Οπό τού νομοθε
τικού συνεδρίου, τό οποίον ε’σύγκειτο άπό έθνικήν ε’πι- 
τροπήν, καί εθνικόν συμ.βούλιον, τήν μεν περιέχουσαν 
δεκαέξ μέλη, τό δέ είκοσιτέσσαρα, δλα κατά διετίαν 
εκλεγόμενα. Πάντες οί τό δέκατον όγδοον έτος τής 
ηλικίας αυτών ΰπερβαινοντες, πλήν τών ’Αφρικανών, 
είχον τό δικαίωμα τού ψηφηφορεΓν. 'Εκαστον τών δύο 
νομοθετικών σωμάτων είχε τήν δύναμιν τού άναιρεΓν 
τάς τού άλλου άποφάσεις, καί τά δύο συνηνωμένα εκα
λούντο ή Γενική Βουλή τού Κεροκικού Έθνους. Οί 
νομοτελεσταί ε’κλέγοντο κατ’ έτος. Τά δικαστήρια 
συνίσταντο άπό εν υπέρτατου, καί άλλα κατώτερα. 
Ύπήρχε δέ και ταμεϊον, άλλ’ άγνοούμεν τινι τρόπω 
¿πληρούτο, Ή  ένδυμασία τών Κεροκών ήτον ούσιωδώς 
ή αυτη, ώς ή τών λευκών γειτόνων του. 'Ο χι μόνον δ’ 
έκαμνον ικανήν τροφήν πρός άναπλήρωσιν τών ιδίων 
χρειών των, άλλ είς πολλούς καί ¿περίσσευε σίτος διά 
πωλησιν ώστε δεν έςηρτάτο πλέον άπό τό κυνήγιον ή 
ζωή των. Αί κατοικίαι των ήσαν ευμοοφοι καί άνα- 
παυτικαί· αί μεν άπλούσταται ούσαι καλύβαι άπό 
στελέχη, καί σπανίως χωρίς κατάλληλον έδαφος, πολ-

λαί δε δίστεγοι,καί τινες ξύλιναι ή πλίνθιναι, βεβαμ- 
μέναι, καί ευρύχωροι καί ώραίαι.

’Αλλά καί ή νοητική καί ηθική κατάστασις τών Κε
ροκών ήτον ευφρόσυνος όχι όλιγώτερον τής φυσικής. Ή  
πολυγαμία παρήκμαζε, καί αί γυναίκες αύτών ε’λάμβα- 
νον ήδη τήν άνήκουσαν 5-έσιν. Δεκαοκτώ σχολεία είχον 
συστηθήν. Τήν άρχήν τού 1831, περί τούς 200 Κε- 
ροκούς, εκτός γυναικών, ήσαν ίκανώς πεπαιδευμένοι 
κατά τόν ’Αγγλικόν τρόπον, ώστε νά ε’νεργώσιν όποιαν- 
δήποτε κοινήν ύπόθεσιν 500 παιδία ¿μάνθανον ’Α γ
γλικά, καί οί πλειότεροι τών κατοίκων, μεταξύ τής 
παιδικής καί άνδρικής ηλικίας, ήμπόρουν νά άναγι- 
νωσκωσι τήν μητρικήν αύτών γλώσσαν. Ή  κυβέρνη- 
σις είχε τυπογραφείου, όπου είχεν έκτυπωθήν Κεροκι- 
στί τό κατά Ματθαίον Ευαγγελίου καί τινες ύμνοι. 
Έφημερίς προσέτι ε’ξεδίδετο είς τήν αυτήν γλώσσαν. 
’Εντόπιός τις, τόνομα Γουές, είχεν ε’φεύρειν τούς χαρα
κτήρας.

ΤΗτο δ’ ή εφεύρεσις αυτη άξιολογώτατον συμβάν είς 
τήν ιστορίαν τών αυτοχθόνων. Πρότερον άντί άλφα- 
βητικής γραφής είχον σύστημά τι ιερογλυφικών, ε’πι- 
γραφομένων είς κομμάτι ον φλοιού, ή επί μεγάλου δέν
δρου, ε’ξ ου προαφηρείτο επίτηδες ό φλοιός. Πολε
μική συνοδία τοιουτοτρόπως ¿γνωστοποιεί διαμιάς τήν 
ε’πιτυχίαυ της, καί λεπτομερώς διεκοίνου πολλά τήν 
εκστρατείαν άφορώντα. Ωσαύτως κυνηγετική συνοδία 
περιέγραφε τά τού κυνηγίου της.

Παλαιός τις Γάλλος συγγραφεύς, ό Charlevoix, πα- 
ρετήρησεν ότι τοσαύτην οξύτητα είχον οί ’Ινδοί, ώστε 
καί ε’πι τής σκληροτάτης γής άνεκάλυπτοι άν ε’σχάτως 
είχε περάσειν τις έκεΐθεν, καί διέκρινον τά ίχνη άν- 
δρών άπο τά τών γυναικών, καί προσέτι ποίου έθνους 
ήσαν οί διαβάντες. Περίεργον δέ τι ιστορείται περί 
αυτόχθονος κυνηγού, όστις, άνακαλύψας ότι ε’κλέφθη 
¿λάφειόν τι κρέας, τό οποίον είχε κρεμάσειν είς τήν 
καλύβην του διά νά ξηρανθή”, ¿κίνησε πρός καταδίωξιυ 
τού κλέπτου διά μέσου τού δάσους. ’Ολίγον προχωρή- 
σας, άπήντησεν ανθρώπους τινάς, τούς όποιους ήρώτη- 
σεν, άν είχον ίδείν μικρόν τινα λευκόν γέροντα μέ κον
τόν τουφέκιον, συνωδευμένον άπό μικρόν σκύλου μέ κον
τήν ούράν, ε’πειδή τοιούτον υποκείμενον είχε κλέψειν 
τό ε’λάφειον κρέας του. Οί έρωτηθέντες είχον ίδείν 
Ινα τοιούτον παρεκάλεσαν δέ τόν ’Ινδόν νά τούς είπη 
τίνι τρόπω ήδύνατο νά περιγράψη άνθρωπον, τόν οποίον 
ουδέποτε είχεν ίδείν. “ Γνωρίζω,” άπεκρίθη, “ ότι * 
κλέπτης είναι μ ι κ ρ ό σ ω μ ο ς ,  ε’πειδή ε’στοίβασε 
πέτρας, ε’φ’ ών νά πατήση καί νά φθάση τό κρέας· οτι 
δέ είναι γ έ ρ ω ν ,  τό γνωρίζω άπό τά στενά του βή
ματα, τών όποιων παρετήρησα τά ίχνη ε’πί τών μαραμ- 
μένων φύλλων τού δάσους- καί οτι είναι λ ε υ κ ό ς ,  τό 
συμπεραίνω ε’κ τού οτι στρέφει έ ξ ω τούς δακτύλους 
τών ποδών του ε’νώ περιπατεί, τό οποίον ’Ινδός ποτέ 
δεν κάμνει. Τό τουφέκιόν του καταλαμβάνω οτι είναι 
κ ο ν τ ό ν ,  ¿κ τού σημείου τό όποίον έκαμεν είς τόν
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φλοιόν τού δένδρου, έφ’ ου έπεστηρίζετο· ότι δε ο σκύ
λος του είναι μ ι κ ρ ό ς ,  τό γνωρίζω άπο τά ίχνη του· 
καί ότι έχει κ ο ν τ ή ν  ούράν, τό άνεκάλυψα^ ε’κ του 
σημείου τό όποίον έκαμεν είς τό χώμα, όπου έκαθητο 
ένω ό κύριός του κατεβιβαζε το κρέας.  ̂  ̂  ̂ ^

’’Επειδή τών ’Ινδών αί παρατηρητικαί δυνάμεις ήσαν 
τόσον ενεργοί ώς ε’νταύθα περιγράφεται, απορεί τις^πώς 
νά μή τελειοποίησή" μάλλον τό είκονογραφικον ή ιερο
γλυφικόν αύτών σύστημα, καί νά μή προσέγγιση είς 
τούς υπό τού Γουές έφευρεθέντας χαρακτήρας.  ̂ ’Αλλά 
τό αληθές είναι, ότι ε’ξεπλήρου όλας τάς  ̂ χρείας τής 
τότε κοινωνικής αύτών καταστασεως· οποτε ομως αι 
άνάγκαι τού πολιτικού βίου ¿γέννησαν νέας εξεις και 
ποικιλώτερα αισθήματα, τότε δέν παρείχεν όλα τά 
σύμβολα, δσα ή καινή αυτών καταστασις απητει, και 
επομένως ή τών χαρακτήρων ε’φεύρεσις κατέστη αναγ
καία. Ή  ε’φεύρεσις δέ καί ό ε’φευρετής ο'τω πως πε- 
ριγράφονται είς τόν “ Κεροκικόν Φοίνικα- — Ο κύριος 
Γουές είναι, τό φαινόμενου καί τά ήθη, τέλειος Κεροκος, 
μολονότι ό πάππος αύτού, πρός πατρός, ήτο λευκοχροος. 
Δέν γνωρίζει κάμμίαν γλώσσαν ε’κτός τής Κεροκικής. 
Πρώτον έβαλεν είς τόν νούν αύτού τήν ίδεαν τής εφευ- 
ρέσεως ή συνομιλία νέων τινών, οί οποίοι έλεγον οτι οι 
λευκοί έδύναντο νά θέσωσι λόγια έπί χαρτιού, και να 
στείλωσιν αύτά όσον μακράν ήθελον, καί μ ολον τούτο 
νά ε’ννοώνται. Ζητών δέ νά ε’φεύρη Κεροκικους χαρα
κτήρας, δέν έσυλλογίσθη κατά πρώτον άλλην μέθοδον 
είμή νά δώση είς έκάστην λέξιν σημείον ιδιαίτερον. 
Το σχέδιον τούτο έξηκολούθησε περίπου εν έτος, και 
έκαμε χιλιάδας χαρακτήρων. Ένόησεν έπομενως οτι 
ουτος δέν ήτον ό ορθός τρόπος- άφού δ’¿δοκίμασε οια- 
φόρους άλλας μεθόδους, συνέλαβεν ε’πί τέλους τήν ίδεαν 
νά διαιρέση τάς λέξεις είς μέρη. Εύρήκε δέ μετ ολί
γον ότι ο! αύτοί χαρακτήρες ε’φηρμόζοντο είς διάφορους 
λέξεις, ώστε ό άριθμός των ήθελεν είσθαι μικρός. 
Άφού λοιπόν κατέστρωσε καί έμαθεν όλας τάς συλλα- 
βάς, τάς οποίας άφ’ εαυτού ήδύνατο νά συλλογισθη, 
ήκροάζετο λόγους καί τήν συνομιλίαν ξένων, καί όποτε 
λέξις ¿τύχαινεν, έχουσα ε’ν έαυτη μ ’ρος ή συλλαβήν 
μή ε’πί τού καταλόγου του, τήν ενθυμείτο, έωσού έκαμνε 
χαρακτήρα καί δι’ αύτήν. Τοιουτοτρόπως άνεκάλυψεν 
έπί τέλους δλας τάς είς τήν γλώσσάν του συλλαβάς.

Άφού άνεκάλυψε τό τελευταίου σχέδιον, λέγεται ότι 
¿τελείωσε τό σύστημά του είς περίπου Ινα μήνα, παρα- 
στήσας όλους τούς ήχους τής Κεροκικής γλώσσης δια 
όγδοήκοντα πέντε χαρακτήρων. Ό  κύριος Γουές ήτο 
προβεβηκώς τήν ηλικίαν, δτε ήρχισε τό έργον τούτο.

Αλλοτε ίσως πραγματευθώμεν περί τών ’Ινδών, τών 
ευρισκομένων είς τάς Βρετανικάς χώρας τής Βορείου 
Αμερικής.

Ο  Θ Ε Α Ω Ν  νά οιάγη ευχαρίστως τήν ζωήν, δέν άφίνει μικρά 
βάσανα νά τον ενοχλώσιν· εξ εναντίας δέ, καλλιεργεί τάς μικρός 
ήίονάς, διότι φ ε υ ! ολίγον καιρόν χαιρόμεθα τάς μεγάλας.

Ε Υ Σ Ε Β Ε ΙΑ  Τ Ω Ν  Α Ρ Χ Α ΙΩ Ν  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν Ω Ν .

Οί πρώτοι Χριστιανοί ένησχολούντο μέν είς τας 
διαφόρους τέχνας τού τότε καιρού, καί πολλάκις είχον 
ε’ξ ανάγκης στενάς σχέσεις μέ τούς ’Εθνικούς αύτών 
γείτονας. Ά λλ’ όχι μόνον κατά πάντα ε’πεμελούντο 
νά διάγωσι τιμίως καί εύσυνειδήτως, άλλά καί άμέσως 
παρ ητουν τήν τέχνην η το επάγγελμά των, ακόμη και 
τό πλέον ε’πικερδές, άν όπωσούν ¿φαίνετο κακοήθες, ή 
άν ε’θάρρυνε τούς είδωλολάτρας αύτών γείτονας είς τήν 
πράξιν τής αμαρτίας, ή άν καθ’ οίονδήποτε τρόπον δεν 
συνεβιβάζετο μέ τά παραγγέλματα τού Χριστιανισμού. 
’Επειδή δέ είς ¿κείνους τούς αιώνας πάμπολλαι τέχναι 
συνείχοντο μετά τής είδωλολατρείας, καί διετηρούντο 
άπό τάς κακοηθειας των ανθρωπων, επεται οτι πολ
λούς Χριστιανούς άφινεν άεργους, καί ακολούθως ε’πτω- 
χιζεν, ή χάριν τής συνειδήσεως ε’γκατάλειψις τών μο
νών τεχνών τάς οποίας ε’γνώριζον, καί άφ’ ων ¿πορί- 
ζοντο τά άναγκαία. 'Αλλον τινά πόρον ζωής ώφειλον 
νά ευρωσιν, ή καί νά γένωσιν υποκείμενα έλεημοσυ- 
νης, μάλλον παρά ν’ άθετήσωσι τά παραγγέλματα τής 
θρησκείας τήν όποιαν έπρέσβευον. Ή  εκκλησία εύ- 
χαρίστως άνεδέχετο τήν διατήρησιν τών τοιούτων, μάλ
λον παρά ν’ άφήση αύτούς νά έξακολουθωσιν είς επι
τήδευμα αμφιβόλου χαρακτήρος- καί αύτοί δέ προετι- 
μων νά ήναι πτωχοί, καί νά ζώσιν άπό ελεημοσύνην, 
μάλλον παρά ν’ άμελήσωσι τήν ε’λαχίστην νουθεσίαν 
τής συνειδήσεως. Περί τούτου δίδει ό Τερτυλλιανος 
διεξοδικάς παραγγελίας. Ά ν  έπιστραφώσιν οί τών 
ειδώλων ποιηταί, πρέπει νά μετέρχωνται άλλον τινα 
κλάδου τής τέχνης αύτών, νά έπισκευάζωσιν οίκους, 
νά κονιώσι τοίχους, ν’ άλείφωσι δεξαμενάς, νά γυψό- 
νωσι κίονας. Ό  δυνάμενος νά γλύψη Έρμήν δυναται 
νά κατασκευάση ιματιοθήκην ολίγοι μέν ναοί κτίζον
ται, άλλά πολλαί οίκίαι- ολίγοι Έρμαΐ" χρυσονονται, 
άλλά πολλά σάνδαλα καί ¿αβάδες. Ά ν  δέ διδάσκα
λοι έπιστραφωσι, πρέπει καί αύτοί νά παραιτήσωσι 
τήν τέχνην των, μάλλον παρά νά διδάσκωσι τα κατορ
θώματα τών Ελληνικών καί 'Ρωμαϊκών θεών, ή ν’ άφιε- 
ρόνωσι τά πρώτα έκάστου μαθητού δίδακτρα είς την 
Άθηνάν, ή νά έορτάζωσι πρός τιμήν τής Φλώρας*. 
Ά ν  δέ βοσκημάτων έμποροι, οφείλουν ν’ άγοράζωσι διά 
τά κρεωπωλεια, ούχί όμως διά τό θυσιαστήριον. Έαν 
δέ μεταπράται, δέν πρέπει τουλάχιστον νά πραγμα- 
τεύωνται τόν λίβανον.

Είς Αφρικανήν τινα 'εκκλησίαν ένηγκαλίσθη τόν 
Χριστιανισμόν εις ύπδκριτής τού θεάτρου, καί μή έχων 
άλλον πόρον ζωής, ¿δίδασκε τά τής σκηνής. Ό  Κυ
πριανός έγραψεν ότι τούτο δέν πρέπει νά ύποφέρεται. 
“ Ά ν  ήναι πτωχός καί άπορος, άς έμβή" μεταξύ τών

* Ή  Φ λώ ρα ετιματο  υπό τω ν 'Ρ ω μ α ίω ν  ώς ή θεά των ανθεων 
καί τώ ν κήπω ν, και κατά τινας ήτον ή Χλιορίς τών Ελλήνων 
Ό  Π λούταρχος, δ Μ ακρόβιος, δ Ά γ .  Αυγουστίνος, καί άλλο«, 
φρονούν οτι έπ ί ζωής αότης ήτο κοινή πόρνη.
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άλλων τούς^όποίους ή εκκλησία διατηρεί, καί άς εύνα- 
ριστηται με πενεστέραν καί άθωοτέραν ζωοτροφίαν. 
Αλλ  ̂ ουδόλως πρέπει νά φαντάζεται οτι είναι μι- 

σ θοί άξιος διά την παυσιν της αμαρτίας, διο'τι κατά 
τοίτο ωφελεί όχι ημάς, άλλ εαυτόν. Ζητήσατε λοιπόν 
παντι τροπω να στρεψετε αύτόν άπό την πονηράν ταύ- 
την και αισχραν ζωην εις τήν όδόν της άθωότητος καί 
τήν ελπίδα της αιωνίου ζωής· καί ώστε ν’ άρκηται με 
φειδωλοτέραν μεν, ύγιεινοτέραν δε δίαιταν, όποίαν ή 
έκκλησίαμελεί του προβλεπειν. Ά ν  δε ή εκκλησία 
σας δεν ηναι ικανή προς τούτο, στείλατε τον προς ημάς, 
και θελομεν του προβλεπειν τήν άναγκαίαν τροφήν καί 
ενδυμασίαν ώστε νά μή διδάσκη τους έξω τής ε’κκλη- 
σιας ολε.θρια πραγματα, αλλ εντός τής εκκλησίας ών 
αυτός νά μανθάνη τά προς σωτηρίαν.”

Ας θ=ωρησωμεν επομενως την διαγωγήν των αρ
χαίων Χριστιανών ως προς τάς συναναστροφάς καί 
τάς διασκεδάσεις. ΓΙάσα μή άθώα ηδονή ητον αύ- 
στηρώς άπηγορευμένη, καί ό Χριστιανός προετρέπετο 
να οιαγη με σοβαρότητα και σωφροσύνην άξίαν στρα
τιώτου του Ιησού Χρίστου, και ιερεως τοί ΰψίστου 
Θεού- ’Από τάς περισσοτίρας διασκεδάσεις των Ε 
θνικών εΰσυνειδήτως ά π ε ίχο ν  οί άδύνατοι δε καί οί 
κενόδοξοι, οίτινες είς αύτάς έπιπταν, ταχέως καί βα- 
ρεως έπεπλήττοντο.

“ Ή  Χριστιανή (λέγει ό Τερτυλλιανός) δεν ε’πι- 
σκεπτεται τα θέατρα των ειοωλολατρών καί τάς θορυ
βώδεις διασκεδάσεις των συμποσίων των, άλλ’ ε’ξ 'ρ/ε- 
ται να επισκεφθη τους ασθενείς, να μεταλάβη τής 
κοινωνίας, ή ν’ άκούση τον λόγον του Θ εοί.”

 ̂Φαίνεται οε οτι άδελφοι τινες και άδελφαί άδυνα- 
τωτεροι μόλις η’μπόρουν νά ε’γκαταλείψωσι τάς διασκε
δάσεις και ηοονας, εις τχς οποίας νηπιόθεν είχον συν- 
ειθίσειν, καί ε’ζήτουν νά δικαίόνωνται, όυς Χριστιανοί 
τωρα οσοι άγαπωσι τάς αυτάς αταξίας. Έλ.εγον οτι

χαρίσματα του Θεου είναι αγαθα , καί οτι συγχω 
ρείται ή προς ήμετ.ραν ευχαρίστησιν νόμιμος αύτών 
χρήσις, οτι τα δραματα και οι χοροί δεν άπαγορεύον- 
τα ι είς κάνέν μέρος τής Γραφής,“οτι είναι ορθόν νά 
χορευη τις, οίντι και ο Δ αβίδ εχορευσεν έμπροσθεν 
τής κιβωτοί οτι το επισκ^πτεσθαι άμαξοδρομίας καί 
ιπποδρομίας δεν έμπορεί νά ηναι κακόν, διότι ό Ήλιου 
άνεβη είς τους ουρανούς με άμαξαν καί ίππους πυρός, 
και ό Αγ. Π αίλος ελαβε πολλάς διασαφήσεις άπό τό 
σταδιον καί τον κίρκον.

Περί των τοιουτων υπεκφυγών λεγει ό Τερτυλλιανός 
τα έπομενα·— “ Ω ποσον σοφα τά επιχειρήματα τής 
άνθρωπίνου μωρίας, μάλιστα δ’ όπόταν φοβηται μήν 
ήθελε χασειν κοσμικήν τινα ηοονήν. Πάντα μεν είναι 
χαρίσματα τοί Θεοί, άλλα πρεπει νά στοχαζώμεθα 
προς τί χαρίζονται, καί νά μεταχειριζώμεθα αύτά 
συμφωνως με τον άρχικδν σκοπόν των, εί δε μή άμαρ- 
τάνομεν. ’Αληθεύει μεν ότι ποίποτε είς τήν Γραφήν 
δεν εύρίσκομ,εν ρητήν άπαγόρευσιν θεάτρων καί δρα

μάτων αλλ ευρισκομεν εκει την γενικήν άρχήν, τής 
όποιας^ή άπαγορευσις αύτη είναι άναγκαία συνέπεια.” 

Περι δε του ε’κ τών διασαφήσεων τοί Ά γ . Παύλον 
επιχειρήματος, παρατηρεί, “  Καλητερον ήτο νά μήν 
είχον ποτέ γνωρίσειν τάς Γραφάς παρά νά διαστρέφω- 
σι, προς δικαιωσιν τής κακίας, τά λόγια καί παρα· 
οε.γματα, τα δοθεντα ωστε να διεγείρωσιν ήαάς είς 
Ευαγγελικήν άρετήν καθότι τα ίτα  εγράφησαν ώστε 
νά ΰψονεται^ ό ύπερ των ωφελίμων πραγμάτων ζήλός 
μας, ενω βλεπομεν ποσον ζήλον φανερόνουν οί ’Ε θ ν ι
κοί διά τά άχρηστα. Ε ίπε με, ποιαν άλλην ε π ιθ υ 
μίαν άρμοζει νά εχωμεν παρά τήν του ’Αποστόλου, νά 
άναχωρήσωμεν καί νά ήμεθα μετά τοί Χ ρ ισ το ί; ’Ε 
κεί είναι ή χαρά σου όπου ή επιθυμία σου τείνει. Ε ί. 
σαχάρα τόσον άγνωμων, ώστε νά παραβλέπης ή νά μήν 
άρκήσαι με τάς πολλάς καί μεγάλας χαράς, τάς οποί
ας ό Κύριος σ επεοαψιλευσε ; Καθότι τί είναι πλέον 
χαροποιόν παρά διαλλαγή μετά του Θεοί, τοί ΓΙατρός 
καί Κυρίου σου, παρά ή άποκάλυψις τής άληθείας, ή 
αποφυγή τής πλάνης, ή άφεσις τοσουτων αμαρτιών ; 
Ποία^ χαρά τόσον μεγάλη, οσον ή ε’γκατάλειψις τών’ 
ματαίων ηδονών τοί κόσμου, ή άληθινή ελευθερία, ή 
καθαρά συνείδησις, ή άθώα ζωή, ή άφοβία τοί θανά
του ; Αυται είναι αί διασκεδάσεις, αύται αί τραγω- 
οιαι και κωμ,ωαιαι τοί Χριστιανοί, αίτινες δεν πληρό- 
νονται μέ άργυριον. Καί ποίου είδους χαρά είναι 
εκείνη, τήν όποίαν οφθαλμός δεν είδεν, ούς δεν ήκου- 
σεν, ούτε συνελαβεν ή καρδία τοί άνθρώπου

Μ ’ όλα τα ίτα . οί άρχαίοι Χριστιανοί ήσαν ιλαροί, 
ευπροσήγοροι, καί κοινωνικοί. “  Δεν είμεθα Βραχ- 
μάνες, λεγει ο 1 ερτυλλιανός, “ δεν είμεθα Γυμνοσο. 
φισται της Ινδίας, οεν ειμεθα ερημιται, φεύγοντες τά 
τοί βίου. Καλώς γνωρίζομεν τάς προς τον Θεόν καί 
Δημιουργόν καί Κύριον υποχρεώσεις μας. Ούδενός 
τών χαρισμάτων αυτοί δεν άποβάλλομεν τήν άπόλαυ- 
σ ιν  ζητουμεν μόνον νά διατηρώμεν τήν άνήκουσαν 
μετριότητα, και ν αποφευγωμεν τας καταχρήσεις. 
Δεν ζουμεν εις τον κοσμον τούτον χωρίς να μετέχωμεν 
απο τας αγορας, τα λουτρά, τα οημοσια καταστήματα, 
τά εργαστήρια, τάς δημοπρασίας, καί παν τό άνήκον 
εις τήν βεωτικήν συγκοινωνίαν. Ένασχολούμεθα 
μεθ ΰμων εις την ναυτιλίαν, την στρατιωτικήν υπη
ρεσίαν, τήν γεωργικήν, τό ε’μπόριον. Καταγινόμεθα 
μεθ  ϋμών εις τά χειροτεχνήματα, καί κοπιάζοαεν 
προς όφ-λός σας.”

Λ* Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Σ  τη ς Σ ο εκ ικ ;, Κάρολος Ι β '.,  εκααε τη ν  άληθ^ 
τα υτην παρατήρησιν, οτι δ άγνοων τή ν  αριθμητικήν δεν είνα« 
παρά ή μ ι σ υ ς  ά ν θ ρ ω π ο ς .  Πόσον μάλλον αληθεύει τοΰτα 
περι του οστις φερει μεθ’ εαυτοί είς τον τάφον τους σπόρους τών 
ναητικών δυνάμεων άκαλλιεργη'τους καί άνωφελήτους, ε’νώ άπό 
τήν καλλιε'ργειαν, δλάστησιν, Ααί καρποφορίαν αυτών ήδύνατο 
ουσιωδεστεραν ευδαιμονίαν ν’ απόλαυση παρ’ δσην εκ τών ευχα 
ριστήσεων της δυνάμεως ή  τοΰ πλούτου I
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Α Ι Ω Ρ Α Ι Τ Ο Υ  Ε Ν ΙΑ Υ Τ Ο Υ  Ε Ι Σ  Τ Α Σ  A N A - 
Ί Ό Λ ΙΚ Α Σ  ΙΝ Δ ΙΑ Σ .

Ε ν ο μ ι ς α μ ε ν  περίεργον νά 3εωρήσωμεν τάς ώρας 
τοί ενιαυτοί είς τάς Άνατολικάς ’Ινδίας, άρχίζοντες 
άπό τό φ.3ινόπωρον, ¿πότε κατά τον Νοέμβριον μήνα 
τελειόνουσιν αί βροχαί είς τά παράλια τοί Κορομανδελ. 
Τότε ό καιρός γίνεται ώραίος, καί ό ουρανός κα3αρός, 
ό δέ ήλιος λάμπει άνέφελος, ή δρόσος καρπίζει τήν 
γην, καί ό ύπνος έρχεται ήδυτερος διά τήν ε’πικρατου- 
σαν κατά τάς νύκτας ευκρασίαν αί πεδιάδες σκεπά
ζονται άπό πολύχους στάχεις, παχείας βοσκάς, καί 
πυκνούς ορυζώνας, οί οέ ποταμοί φερουσι τήν ευφορίαν 
είς δλον τον τόπον, καί παντοί βλέπει τις χώρας καί 
χωρία καί ναούς νεοκονιάστους, περικυκλωμένους άπό 
φοίνικας, βανανέας, καί ταμαρίνόους. Ά λ λ ’ ό λαος, 
δστις εύρίσκεται ε’ν μέσω των άγα3ών τούτων, ζή  δυσ
τυχώς, ¿υς βασανιζόμενος μέν άπό μικρούς τυραννί
σκους τούς υπαλλήλους τής ε’ξουσίας, ύποκύπτων δέ 
τυφλώς είς τήν βακτηρίαν τών Βραχμάνων, καί μόλις 
άπολαυων τήν τερπνήν 3έαν τής περί αυτόν φύσεως. 
Αί οίκίαι κτίζονται μέ πηλόν, καί σκεπάζονται μέ 
στέγην άπό ναστοκάλαμον καί φύλλα φοινίκων. "Έκα
στον χωρίον εχει συνή,σως ίν  σχολείου διευ3υνόμενον 
άπό Βραχμάνα, όστις διδάσκει τήν άνάγνωσιν, τήν 
γραφήν, καί τήν ή3ικήν Οί άνθρωποι ε’νασχολοίν- 
ται σχεδόν υπαι3ροι, τά δέ λαμπρά εκείνα υφάσματα, 
τά όποΤα τιμώνται τόσου είς τήν Ευρώπην, καί τά 
κομψά φαρφουρία, γίνονται υπό τήν σκιάν τών φοινίκων.

'Ο Νοέμβριος είναι άφιερωμ,ένος είς τήν γεωργίαν, 
είς τήν κηπουρικήν, καί είς τό κυνήγιον τών πτηνών, 
τά όποια πίπτουσιν είς τάς πεδιάδας ótá νά καταφά- 
γωσι τον σπόοον.— Ή  δρόσος τών νυκτών τοί Δεκεμ
βρίου μηνός άρκεϊ είς τήν βλάστησιν τών σιτηρών φυ
τώ ν τότε δέ πνίοντες οί περιοδικοί άνεμοι βιαιότεροι 
σύρουσι πλή3ος νεφών, τό ψύχος άρχίζει, καί περί τό 
τέλος τοί μηνός ολόκληροι οίκογένειαι, φέρουσαι δρέπα
να είς χεΐρας, συναθροίζονται είς τούς άγρούς διά νά 
3-ερίσωσι. Περί δέ τά μέσα τοί Ίανουαρίου οί άνεμοι 
κοπάζουσι, καί ό καιρός μεταβάλλεται είς τό εύκραέ- 
στερον. Τότε οί άν3ρωποι δίδονται είς τάς άποδη- 
μιας καί τό κυνήγιον. Μετ’ ολίγον δ’ έρχεται ό Φ ε
βρουάριος, αγαπητός καί χαριεστατος είς τούς ’Ινδούς· 
αυτός τωόντι είναι ό μήν τών λαμπροτάτων ημερών καί 
τών εύκραεστάτων νυκτών, ό καιρός τών άν3έων, ή ε’πο- 
χ η  των καρπών, ή περίοδος τών άπολαύσεων καί άγρο- 
τικων πανηγυρεων· καθιέρωσε δέ καί ή θρησκεία τον 
Φεβρουάριον επειδή μυριάδες προσκυνητών φέρονται 
εις τας οχθας το ί ιεροί ποταμοί Γκουαδαβερή, διά νά 
βαπτισθώσιν είς τά ηγιασμένα αυτοί νάματα, ε’πικα- 
λούμενοι τών άμαρτιών των τήν άφεσιν. Τό δέ εύτε- 
λές χωρίου Κοτάλπιλι μεταβάλλεται είς ένδοξον πόλιν, 
δπου συνέρχονται οί άγορασταί καί πωληταί, οί κερδο- 
σκόποι, καί οί ευλαβείς. ’Ε κεί περιδιαβάζουσιν είς

τον ποταμόν μέ άκάτια, εκεί χορευουσιν, εκεί παριστα 
νουσι διάφορα θεάματα, παιγνίδια , γυμνάσματα, κτλ- 
Ε ίς δέ τάς δχθα ς τής πλησίον λίμνης ΰψοίνται διά-,ίμνης ύψο
φοροι σκηναί ε’πί τροχών, τούς οποίους σύρουσιν ε’λεφαν· 
τες ή κάμηλοι, έχουσι δέ τόσην έκτασιν, ώστε περι- 
λαμβάνουσιν αίθούσας, θαλάμους, καί εστιατόρια, κτλ., 
καί σκεπάζουσι πολλάς οικογένειας. Μετά τα ίτα  δέ 
προβαίνουσιν οί πολυτελείς σκίμποδες, τά οχήματα, 
οί δίφροι, καί οί ιππείς. Ά γροτικαί έορταί το ί Γκου
αδαβερή ! θέλω ε’νθυμείσθαι διά παντός τάς άπολαύ- 
σεις, τάς όποιας φέρετε μέ τήν περιοδικήν σας επάνο
δον είς τον εύτυχέστατον τής γης τόπον.

Έ ν  τούτοις αρχίζει ν’ αύξάνη ή θερμότης, καί ό χει- 
μών ήδη ε’τελείωσεν ! Ό  Μάρτιος ύποφέρεται είσέτι, 
άλλ’ αί δεξαμεναί ξηραίνονται, ή γή σχίζετα ι, ή χλόη 
μαραίνεται καί κιτρινίζει. Γοτεοι κάτοικοι πλυνουσι, 
ναυπηγοίσι, ξυλεύουσι, κατασκευαζουσι το αλας και 
τον οίνον τοί φοίνικος, τό δε εμποριον ακμαζει εις την 
παραλίαν τοί Κορομανδελ. Αλλα μετ ολίγον πνεει 
πάλιν άνεμος, πιπτουσι τα φύλλα, και η γη ποτίζεται 
άπό τήν βροχήν. Κατά δέ τον Απρίλιον μήνα ή θερ
μότης γίνεται έκ νεου υπερβολική, και το θερμομέτρου 
ταλαντεύεται μ,εταξύ 87 καί 88 · οι όε θώες (τσακα- 
λια) βασανιζόμενοι άπό τήν πείναν ωρύονται περί τά ς 
κατοικίας.

Τότε άποναρκοίται σχεδόν ό άνθρωπος, σκηναι άνε- 
γείρονται έμπροσθεν των οικιών, αι θυραι ανοίγονται, 
καί ό άήρ διαυλωνιζεται* αλλα και ουτω μόλις α ισθα- 
νεταί τις άναψυχήν 1 ιοβόλα δέ έντομα περιπλαυώμενα 
είς τόν άέρα προσκολλώνται είς τούς τοίχους, ή είς τά 
σανιδιόματα, ώστε δυσκόλως δύναταί τις νά διαφύγη 
τά δαγκάματά των. Οί ιθαγενείς μή εργαζόμενοι 
κατ’ αύτήν τήν ώραν τοί έτους διαγουσιν ολον τον και
ρόν καπνίζοντες- άλλ’ ό Μάιος υπάρχει έτι μάλλον 
καυματώδης, διότι πολλακις περί μεσημβρίαν αστρά
πτει μέν καί βροντά, καί σκοτίζεται ό ουρανός άπό 
νέφη, σπανίως ομως βρέχει, ώστε ό άνθρωπος νομίζει 
οτι εύρίσκεται ε’ντός καμίνου, καί ούτε έπισκεψις πλέον 
γίνεται, ούτε υποθέσεις θεωρούνται- τό θερμόμετρου 
τότε άναβαίνει ώς 100 βαθμούς, τα ζώα άποθνησκου- 
σι, τά πτηνά πίπτουσιν, οί οδοιπόροι ε’κπνεουσι, τα 
φρέατα ξηραίνονται, καί δάση ολόκληρα ενίοτε καίον. 
τα ι- άλλά περί τό τέλος τοί Μαΐου μικρά τις βροχή 
προμηνύει νέον καιρόν, καί ό γεωργός σπευοει να έτοι- 
μάση τούς άγρούς του. Λ

Κ ατά τάς άρχάς τοί ’Ιουλίου πνέουσιν οί περιοδικοί 
άνεμοι, καί ό καιρός δροσίζεται άπό τάς ραγδαίας βρο- 
χάς. Ά ν  δέ τοίτο λείψη, ό τόπος ολος περιπίπτει είς 
λοιμόν καί πείναν, τον δέ Αύγουστου βρέχει και φυσά 
εναλλάξ- οί ποταμοί καί ακες πλ,ημμυροίσι, καθώς ό 
Νείλος, καί αί πόλεις μέ τά χωρία φαίνονται ως νήσοι 
ε’ν μέσω θαλάσσης, όπου ή συγκοινωνία γίνετ,αι δι’ 
άκατίων.

Ά λ λ ’ άν ή πλημμύρα αύτη περισσεύση ή διαρκέση
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ύπερ το ο^ον, ύποσκαπτονται αί οίκίαι, καταστρέφονται 
κώμαι και πόλεις, και εκριζούνται δρυμώνες ολόκληροι.

Αφού οε άποσυρθη το υδωρ, τά φυτά, καθώς τδ ίν- 
οικον και το ορυζιον, βλαστάνουσι, καί τδ παν ύπό- 
σχεται εύθηνιαν- τον δε Σεπτέμβριον αυξάνει τδ 
βαμβακιον, κτλ. στίφος ψιττακόν καταβαίνουσιν εις

τους κήπους, εις τάς ροιάς, είς τάς βανανεατ, κτλ., 
άλλα συγχρόνως πληθύνονται την νύκτα καί τά έντομα.' 
περί δε τάς άρχάς ’Οκτωβρίου φυσα ελαφρός βορράς, 
καί ό καιρός μεταβάλλεται- τέλος, περί τά μέσα ό 
άνεμος καί τά νέφη διαλύονται εις βροχήν.— Αν©ΟΛ 
Κ ο ίΝ Ω Φ . ΓΝΩΣΕΩΝ.

Τ Ο  Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Ο Ν  Χ Ρ ΙΙΜ Λ Τ 1 Σ Τ Η Ρ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Α Γ Γ Λ ΙΑ Σ .

Η ΕΙΚΩΝ αυτη παριστάνει εν άπδ τά σημαντικώ- 
τερα καταστήματα της μεγαλοπόλεως του Λονδίνου. 
Εις αύτο συνέρχονται οί πολυάριθμοι καί βαθύπλουτοι 
έμποροι της πολυάνθρωπου καί βαθύπλουτου πόλεως, 
ητις, κατα την φράσιν τον μεγάλου τραπεζίτου ϊ ’υΦε- 
βΐιίΐά, ¿μπορεί νά θεωρήται ώς ή χρηματιστική Τρά- 
πεζα δλου του κόσμου,.—ή καρδία του εμπορίου δι’ 
άπασαν ε’ν γένει την ανθρωπότητα. “ ’Εννοώ,” εΓπεν 
δ ειρημένος τραπεζίτης, “ ότι αί εις την Ινδίαν, είς 
την Κίναν, εις την Γερμανίαν, εις την 'Ρωσσίαν, καί 
Ηςτον λοιπον δλον κόσμον, ε’νεργούμεναι χρηματιστικαί 
πράξεις, λαμβάνουσιν εντεύθεν την κίνησιν, καί ενταύ
θα τδ τέλος.”

Τδ Βασιλικόν Χρηματιστήριον άνηγέρθη πρώτον 
επι της βασιλισσης Ελισάβετ- αλλά μετά μίαν σω
στήν εκατονταετηρίδα, πυρκαιας ο'υμβάσης, κατεκάη 
βλοκληρον. Εις τοπον αυτού άνηγέρθη άμέσως άλλο, 
τδ ενταύθα είκονιζόμενον, με δαπάνην 60 χιλιάδων 
λίτρων στερλινών πλην καί τούτο έγινε πυρδς άνά-

λωμα προ ¿λίγων ε’τών. Τρίτον δέ καί πολύ μάλλον 
ε’κτετα μένον χρηματιστηρίου κτίζεται η δη ε’ν Λονδίνω, 
είς ο προσδιωρίσθησαν 'εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες 
λίτρων στερλινών, ε’κτδς άλλων τοσούτων, τάς οποίας 
δαπανα ή Βουλή πρδς έκτασιν της τοποθεσίας τον
ώστε δλον όμού το έξοδον θέλει άναβήν είς 33,000,000 
γροσίων.

Τά ε’πί τον ε’δάψους δωμάτια της άνω παριστανομέ- 
νης οικοδομής ησαν ένοικιασμ-ένα είς μεσίτας μέτο
χων της Τραπέζης, μεσίτας μετοχήν των άσφαλι- 
στικών καταστημάτων, είς χαρτοπώλας, ε’φημεριδοπώ- 
λ.ας, μουσικοπωλας, οπτικούς, ώρολογοποιούς, κλπ.,κλπ. 
Εντός δε του κτιρίου ύπήρχεν άνοικτόν τι διάστημα, 
(έχον είς τδ κίντρον έφιππον άνδριάντα τον Καρόλου 
Β .), οπου ε’ν καιρω εύδίας συνήρχοντο οί έμποροι τε- 
ταγμενην τινά ώραν, καί, ώς ή εικονογραφία μας πα
ριστάνει, περιεπάτουν ή έστεκον συνδιαλεγόμενοι, καί 
κάμνοντες τάς άνταλλαγάς αυτών. Περιξ της αυλής 
ταύτης ύπήρχιν, ώς βλέπεται, περιστυλίου η στοά διά
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σκεπήν καί περιδιάβασιν ε’ν καιρώ βροχής, ητις ύπερ. 
περισσεύει ε’ν ’Αγγλία καθ’ ολας τάς ώρας του ενιαυτού. 
Έ κ της στοάς ησαν κλίμακες άγουσαι είς τδ άνώτερον 
μέρος του κτιρίου ε’πάνωθεν των εργαστηρίων. ’Ενταύ
θα ύπηρχεν άλλη στοά, η περιστύλιον, ολόγυρα τού 
κεντρικού υπαιθρίου τετραγώνου, άγουσα είς γραφεία 
ύπδ εμπόρων καί άσφαλιστών κατεχόμενα. Τινά ε’κ 
τούτων κατείχοντο ύπδ της πολυθρυλλητου Εταιρείας 
τού Λοΰδου, περί ης ηκουσαν κατά τδ μάλλον καί ηττον 
άπαντες οί ε’κ τού εμπορικού τάγματος άναγνώσταί μας. 
Ή  Εταιρεία αυτη έχει ε’πιτρόπους είς τάς πλειοτέρας 
των κυριωτ.έρων πόλεων τού κόσμου- δημοσιεύει δε τα 
νέα καί εμπορικά καί θαλάσσια, όσα μανθάνει διά 
μέσου αυτών, καί τά νέα ταύτα πρδ πολλού ήδη χαί- 
ρουσι την μεγίστην ύπόληψιν. Ειδήσεις περί τού 
εϊσπλου καί έκπλου καραβιών περί της ύπάρξεως καί 
τύχης πλοίων είς ολα τά μέρη τού κόσμου- άναφοραι 
άπδ τούς άπανταχόσε της γης προξένους καί ε’πιτρό- 
πους· καί προσέτι εφημερίδες πάσης επικράτειας, εύρί- 
σκονται είς τδ μέρος τούτο, διατεταγμέναι μέτοιαύτην 
εντελή και άρμόδιον τάξιν, ώστε ολόκληρον την πραγ
ματικήν κατάστασιν τού εμπορικού κόσμου δύναταί τις 
νά Γδη είς ολίγα λεπτά. “ "Ολος ό εμπορικός μηχα
νισμός της γης μ’ έφάνη τεθειμένος είς τάς χείρας των 
διευθυντών τού Λοΰδου,” είπε Γερμανός τις περιηγητής.

Τδ έθνικόν χρέος της Μεγάλης Βρετανίας συμπο- 
σούται είς σχεδόν 800 εκατομμύρια λίτρων στερλινών, 
έ ετήσιος τόκος τών οποίων, δ ύπδ της κυβερνήσεως 
πληρονόμενος είς τούς δανειστάς, άναβαίνει είς περί
που 30 εκατομμύρια. Πιθανόν δτι δύο εως τρία εκα
τομμύρια άνθρώπων ε’νέχονται κατευθείαν είς την πα
ραλαβήν τού ετησίου τόκου τούτου. Οί δανεισταί δεν 
ε’μπορούν ν’ άπαιτήσωσιν άπδ την κυβέρνησιν τά χρή
ματά των, καθότι με τοιαύτην συνθήκην ε’δάνεισαν 
αύτά, τουτέστι νά μη λαμβάνωσιν είμη τδν τόκον. 
Πρδς ευκολίαν όμως τών δανειστών ή κυβέρνησις τούς 
συγχωρεί νά πωλώσι τά δικαιώματά των είς τδν θέ- 
λοντα ν’ άγοράση αύτά, διά την πλήρη ποσότητα ε’άν 
ευρωσιν, η δι’ όλιγώτερον άν δεν δύνανται νά κάμωσιν 
άλλεως. Φυσικά δέ όποιαιδηποτε περιστάσεις, άφ’ών 
πάσχει ή ευστάθεια της κυβερνησεως, ε’νεργούν ώστε 
να εκπεση ή τιμή τών ομολογιών της- ε’κ τού άλλου δέ 
μέρους, η επιστροφή της ειρήνης καί τής ευδαιμονίας 
κάμνει αυτήν νά άναβαίνη.

Αι όμολογιαι αύται τής κυβερνησεως δέν είναι παρά 
μικρόν τι μέρος τής ιδιοκτησίας, περί ής ό λόγος καί 
*ί άνταλλαγαι είς τδ Βασιλικόν Χρηματιστήριου. 
Εκτος τούτων ύπαρχουσι μετοχαί είς την Τράπεζαν 

τής Αγγλίας, και εις την Συντροφιάν τών ’Ανατολι
κών ^ίνΰιών,— μετοχαί είς δάνεια γινόμενα ύπδ κεφα
λαιούχων εις ξένους τοπους" μετοχαί είς διώρυγας, σι
δηροδρόμους, μεταλλεία, κλπ., αίτινες άπασαι στηρί
ζονται εις την ιδιαιτέραν αυτής άξίαν έκάστη, άναλό- 
γως τής οποίας καί ή τιμή των κανονίζεται. Π. χ.,

άν έγινε δάνειον είς ξένην επικράτειαν, με ύπόσχεσιν 
ε’κ μέρους αύτής νά πληρόνη ε’τήσιόν τινα τόκον, καί 
άν μετέπειτα φθάση είδησις ότι εμφύλιος πόλεμος έξέ- 
σπασεν είς τδ δανεισθέν κράτος, ε’κπίπτει διαμιάς ή 
άξία τής ύποθήκης ε’φ’ η τά χρήματα έδανείσθησαν, 
καί κατά συνέπειαν ε’λαττούται ή τιμή τής εθνικής 
ομολογίας του. Πάντοτε δμως είς ευτυχείς καιρούς 
ύπάρχουσιν ε’ν ’Αγγλία πολλοί πρόθυμοι να δανείζωσι 
τά χρήματά των, καί μικρά πολλάκις όπόταν ήναι ή 
ε’λπίς ώφελιμωτέρου τόκου παρ’ όσον είναι δυνατόν νά 
έπιτύχωσιν είς τήν άπδ χρυσόν άφθονούσαν πατρί
δα των.

Τδ έμπόριον, ε’πί όρθαίς βάσεσιν ε’νεργούμενον, συν
τείνει τά μέγιστα είς τδν πολιτισμόν καί τήν ειρηνι
κήν εύζωΐαν· ό πόλεμος, έξ ε’ναντίας, είναι πάντοτε 
δεινόν πολυέξοδου, άκόμη καί ό πλέον ε’πιτυχής. Οί 
πόλεμοι τού παρελθόντος κατεφόρτισαν άπδ χρέη τήν 
’Αγγλίαν- μόνον δ’ ή ειρήνη καί τδ έμπόριον τού μέλ
λοντος δύνανται ν’ άφαιρέσωσι τδ βάρος.

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ.

Τέλος άπδ Σελ. 8*·
ΕΦΕΣΤΙΟΙ ΘΕΟΙ, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ-

Π Α Ρ Ε Τ Η Ρ Η Σ Ε Ν  ήδη ε’κ τών προειρημένων ό άνα- 
γνώστης, δτι ούδ’ οί "Ελληνες ούδ’ οί 'Ρωμαίοι, δύο τών 
πλέον ε’ξευγενισμένων ε’θνών τής άρχαιότητος, είχον 
ορθάς τινας ιδέας περί τών τής φύσεως ε’νεργειών, ώς 
προερχομένων άπδ σειράν άμεταβλήτων νόμων, συστη- 
θέντων καί διατηρούμενων ύπδ τής πανσόφου Προνοίας 
διά τήν κυβέρνησιν τού παντός. Κατά τούτο ησαν 
άπαραλλάκτως όμοιοι τών σημερινών άπαιδεύτων, οιτι- 
νες πιστεύουν δτι δι’ ε’πωδών ε’γείρονται οί άνεμοι, καί 
εκ τής βασκανίας προέρχονται σωματικαί νόσοι. Οί 
"Ελληνες όμως καί οί 'Ρωμαίοι ύπερέβαινον τούς σημε
ρινούς άμαθείς ώς πρδς τάς θρησκευτικάς πλάνας, 
καθδ ε’ν τάξει συγκροτήσαντες κώδηκα δεισιδαιμονίας, 
δστις ε’φηρμόζετο είς πάσαν θεσιν, περίστασιν, ή συμ- 
βεβηκός. Ουδέποτε ίσως ύπήρξε τοιούτον ε’πεξειργα- 
σμένον καί συμπεπλεγμένον δεισιδαιμονίας σύστημα, 
οποίον τδ ε’ν 'Ρώμη κατά τούς τελευταίους χρόνους της- 
καί αύτδ δέ, πρδς διασάφησιν τών όσα ήμπόρουν νά 
ε’ξηγώνται διά τών άπλουστάτων νόμων τής φύσεως.

Είς τούς χρόνους ε’κείν,ους τής θρησκευτικής άπο- 
πλανήσεως, ό άνθρωπος ε’νεχειρίζετο άπδ θεότητα είς 
θεότητα ε’κ τής στιγμής καθ’ ήν έμβαινεν είς τδν κο- 
σμον, ή καί πριν ίδη τδ φώς, έωσού τελευταίου παρε- 
δίδετο είς τδν τάφον ή τήν ε’πικήδειον πυράν. Κατα 
τήν βελτιωμένην καί πλατυτέραν μυθολογίαν τών 'Ρω- 
μαίων, ή Δευέρρα προέδρευεν είς τάς τύχας αύτού πριν 
γεννηθή-, ό Ίανός καί ή *Οψ ε’βοήθουν αύτδν είς τδν 
κόσμον εισερχόμενου, ή Ήγερία έφρόντιζε περί τής 
ώδινούσης μητρδς, ή Εΐλείθυια ε’πηγρύπνει είς τήν κοιτίι
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δα του, ό Βεγετανός άνεδέχετο τήν επιμελειών αύτού 
κλαίοντος, η Ρουμινα ητον ή φύλαξ αύτού Βηλάζοντος, 
ή Εδουρα^ προέδρευεν εις την τροφήν του, καί ό Στη- 
λινός Εδίδασκεν αύτον νά περιπατη. "Οσον ηυξανε 
κατά το ανάστημα, άλλοι Βεοί καί' Βεαί άνεδέχοντο 
^τήν επιμελειών της νεανικής καί ανδρικής ηλικίας του. 
Οτε ενυμφευετο, και αύτος και ή νύμφη του ΕπεΒεω- 

ρούντο ύπό πέντε διαφόρων θεοτήτων. "Οτε δ’ άπέ- 
Βνησκε, προεδρευεν εις την ταφήν αύτού ή Λ ιβιτίνα, 
ή Βεά των επικήδειων τελετών. Πρός τούτοις, παν 
άριστβν καί δεΓπνον, παντός είδους ενδυμασία, πάσα 
πραςις η οιασκεδασις, παν χωριστόν μέρος του σώμα- 
τοί  « χ β  την προστατιν Βεοτητα, ε’φ’ ήν Επιπτεν ό ψό 
γος, άν τι κακώς είχε.

Και οι Ελληνες και οι Ρωμαίοι, άκόμη καί οί του 
ανώτατου βαΒμού, προσεΓχον τα μέγιστα εις τόν πταρ· 
Λον. Ο πταρμός ελογιζετο ευτυχής η δυστυχής κατά 
■ον τρόπον ή την ώραν έν η συνέβαινεν. "Οτε ό Εε- 
ο̂ ρών προετρεπε τούς στρατιώτας αΰτοϋ εις μάχην, 
αποιος επταρνισΒη- τούτο δ’ ε’φάνη τόσον Επικίνδυνος 
ωνος^ ώστε οημοσιοι προσευχαί αμέσως ΕτάχΒησαν 
οος εςιλεωσιν. Ο πταρμός, ο μεταξύ του μεσονυκτίου 
«  της ακολούθου μεσημβρίας, ήτον αίσιος, άλλ’ ό 
τα ,υ  της μεσημβρίας και του μ.εσονυκτίου, άπαίσιοε.

Αριστοτέλης όμιλεί σοβαρώτατα περί της διαφοράς 
>ν πταρμού εις τάς δυο ταύτας περιόδους της ημέρας, 
υο ή τέσσαρες πταρμοί κατά την άρχην Εργου τινός, 
τον οιωνός ̂ αίσιος· ύπέρ τούς τέσσαρας, άδιάφορος’ 
ις οε η τρ=Γς απαίσιος. Οπότε, δυο τινών συσκε- 

πτομενων, συνέβαινεν ώστε άμφότεροι νά πταρνισΒώ- 
σιν, ό οιωνός ητον ευτυχέστατος.

Αν επιπτε τι ε’ντος ναού, άν ε’κρότει σκεύος, άν 
Επνεεν άνεμος άπροσδοκήτως, η άν εγίνετο πλημμύρα, 
,̂ν ^ β αινε /Λα'~ρος σκύλος εις τόν οίκον, άν ε’φαίνετο 

εις το δώμα οφις, άν ε’χυνετο άλας, υδωρ, μέλι, ή οίνος 
άν ε’ξαίφνης ηκολούΒει σιωπή, άν Εβαλλέ τις τό άριστε’ 
ρόν μέρος του φορέματος του πρώτον, ταύτα πάντα ήσαν 
οιωνοί απαίσιοι. Μίαν τών ήμερων ό Αύγουστος Καί- 
σαρ ¿φόρεσε πρώτου τό αριστερόν υπόδημα, καί μετ’ 
ολίγον Εξεσπασε συνωμοσία ή στάσις των στρατιωτών 
αυτό·:· φυσικά δέ ή στάσις προερρέΒη Οπό τού οιωνού 
νι ητον αυτου συνέπεια. Ν ’ άρχίζη τις Επιχειρήσεις, 
και ομιλίας με τδνομα του Διός ή άλλου τινός Βεού, 
ητον αίσιος οιωνος.  ̂ Ο Ηενοφών συσταίνει τόν πράξιν 
ταυτην. "Ησαν δέ προσέτι ευτυχείς καί άτυχέίς ή 
αποφράδες ήμέραι, καί τινες ημέρα:' ησαν ευτυχείς οι’ 
εν είδος Εργου, ούχί δέ οι’ άλλο. Ό  Αύγουστος Καί- 
σαρ, οστις συνήθως καλείται ό μέγιστος τών 'Ρωμαίων 
αυτοκρατορων, καί είς τόν καιρόν του οποίου ή μάΒησι; 
ητον εις τήν^άκμήν αυτής, δεν Εκαμνε χρέη τινά κατά ί 
τινας ιδιαιτέρας ήμερας, μή ών κατά τούτο είδημονέ- ί 

χέίΛ^ ίστ/*των χωρικών τού σημερινού αΐώνος. 
Και αςιολογοι δημόσιαι συνελεύσεις κάποτε άνεβάλλον- 
το, επειδή γαλη ή μύς διεπέρα κατά συγκυρίαν την 
©οον.

ΙΙάσαν σωματικήν νόσον άπέδιδον οί "Ελληνες εί-· 
την δυσμένειαν Βεού τινός- δτι προήρχετο άπό φυσικήν 
αιτίαν, ούδέ ποσώς Εσυλλογίζοντο. “  Κοινή σχεδόν 
ύπόληψις ητο, λέγει ό Ινοραής είς τά προλεγόμενα 
τού ίπποκρατους, “ οτι ολαι αί σωμ,ατικαί άσΒενειαι 
ησαν κολάσεις τών Βεών. "Εως καί τάς άπό κτηνώδη 
καταχρησιν τών ηδονών γεννωμίνας άρρωστίας, άπέδι
δον εις τους Βεους. Μονοί οί φιλόσοφοι Επίστευον δτι 
Θ ε ό ς  κ α κ ο π ο ι ό ς  είναι δύο λέξεις, τών οποίων 
άν ή γραμματική δύναται νά συμφωνήση τό γένος καί 
τον άριΒμον, ή Λογική άποστρέφεται τήν τερατώδη 
ενωσιν καί άντίφασιν. Οί Βεοί τού δεισιδαίμονος 
πλήθους ήσαν 3-εοί τύραννοι- άκόλουΒον λοιπόν ητον 
ως άπό τοιούτους νά ζητώσι καί τήν θεραπείαν όσων 
= πασχον Οι ιοιαν των μωρίαν κακών, καί τούς ιερείς, 
ώς αύλικούς τυράννων, νά πλουτίζωσι μέ δώρα, διά νά 
εςιλεωσωσι τών Βεων την οργήν. Τοιαύτην ΰπόληψιν 
ι,οιούτοι ιερείς φυσικά εσπουοαζον να τήν στηρίζωσιν 
εις τας κεφαλας τού λαού- καί τούτου μέσον άλλο ενερ- 
γέστερον δέν είχον παρά τά καθημερινά τού ’Ασκλη
πιού Βαυματουργηματα. Η  Βεραπεια τών νόσων ποτέ 
μέν Εγίνετο μέ ιατρικόν τι ποτόν, ή έμπλαστρου, συνω- 
δευμένον μέ πολλάς πράξεις δεισιδαίμονας, τάς οποίας, 
ως Εκ προσταγής τού Θεού, εκαμνεν ό άρρωστος- ποτέ 
δε με Επωδάς ψαλλομένας είς τήν κεφαλήν τού πάσχον- 
τος- άλλοτε εκοιμάτο αύτός ό ίερεύς, ή ¿κοίμιζε τον 
άρρωστον, εις τον ναόν, καί κατά τά φαινόμενα είς τόν 
ενα ή τόν άλλον όνείρατα, διώριζε τά είδη τών ιατρι
κών. ΣυνείΒιζον άκόμη οί ιερείς νά τρέφωσιν είς τούς 
ν&ους #αι οφειόια, οιχ να τα ]χετα^ειρι-
ζωνται ώς κήρυκας τής παρουσίας τού Βεού, καί πολ- 
λακις ως συνεργούς τών Βαυμάτων. Έπεμελοϋντο 
μαλιστα να Βαυματουργωσι την νύκτα, άφού Εσβενον 
τα Φ*ΰτα τον ναον, οπού οι άρρωστοι* το
σ^οτο^ είλτιοοιζε το-ίτονς να βλεττωσι ριε τινα τροτυον 
εγινοντο τα ¿ 'ανίατα , χοα με πόσην άπληστιαν οί 3·αυ- 
ματουργοί έσάκχιζον τάς προσφοράς των άρρώστων. 
Απιστος η.σελε σήμερον φανήν ή τόση τών λαοπλάνων 

τούτων άναισχυντία, Εάν όμοφώνως δλη ή παλαιά ιστο
ρία δέν ¿μαρτυρούσε τήν άλή^ειαυ τών δσα είπαν κατ’ 
αύτών είς τήν σκηνήν οί κωμικοί, καί ε’ξαιρέτως ό Άρι- 
σ^οφανης, οστι^ περιγράφει αστειότατα τα γινόμενα 
είς τόν ναόν τού ’Ασκληπιού-

Ω ς όε τους λυχνους άποσβεσας 
Ή μ ΐν  παρη'γγειλεν καθεύδειν του θεοϋ 
Ο  προσπολος, εΐπώ ν, ήν τ ις  αισθηται ψόφου.

Σ ιγ ά ν , άπαντες κοσμίως κατεκείμεβα.
Έ π ε ι τ ’ άναβλε'ψκς δρω τόν ίερε'α 
Τους φθοΐς άφαρπάζοντα και τάς ΐσχάδας 
Ά π ό  της τραπε'ζης τής ίερας. Μ ετά τοϋτο 52 
Γίεριήλθε τούς βωμούς άπαντας εν κύκλω,
Ε ιπου  πόπανον ειη τ ι  καταλελειμμενον- 
Ε π ε ιτα  ταύΟ’ ήγιζεν είς σάκταν τινά .

’Αλλά μή νομίση τις οτι τά κέρδη τών ιερέων περι. 
ωρίζοντο είς ίσχάδας καί πόπανα καί άλλα τοιαύτα
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ευτελή φαγήσιμα· οί ναοί Εστολίζδντο άπό τούς άρρω
στον; μέ σχενη καί παντός είδους άνα3·ήματα βαρύτι- 
αα, καί οί ιερείς Ελάμβανον χρηματικούς μισθούς τόσον 
πλέον βαρείς, όσον πλειοτέρας καί άρρωστιών αιτίας, 
καί μωρίας άφορμάς, παρά τούς πένητας Εχουσιν οί 
πλούσιοι. Διά μόνην τήν εικόνα τής ’Αφροδίτης άφιε- 
ρωμένην είς τό ’Ασκληπίειον τής Κώ, Εχάρισεν είς τούς 
Κώους ό Αύγουστος Καίσαρ εκατόν ταλάντων φόρον, 
κα!ί τήν μετέφερεν είς τήν 'Ρώμην. Ό  περιβόητος 
λαοπλάνος ’Αλέξανδρος ε’κέρδαινεν είς τό ’Ασκληπίειον 
τού Πόντου, άπό μόνους τούς χρησμούς, οκτώ μυριάδας 
δραχμών κατ’ ετος.”

Είς όλα τά ’Ασκληπιεία ταύτα συνείΒ-ιζον οί ιερείς 
νά κρεμώσι πινακίδια, εφ’ ών Επέγραφον τό είδος τής 
νόσου έκάστου άρρωστον, καί τόν τρόπον τής θεραπείας, 
πάντοτε όμως αυτήν παριστάνοντες ώς διά 3-αύματος 
γενομένην. Έ κ τών πινακιδίων τούτων τινά οιεσω- 
3-ησαν μέχρι τής σήμερον- ιδού δέ τά περιεχόμενα 
τεσσάρων.

1. Είς τυφλόν τινα, Κάίον τόνομα, Εδό3·η Εσχάτως 
ό επόμενος χρησμός-— “ Νά πλησιάση είς τόν βωμόν 
¿ισεί βλέπων- επειτα νά βαδίση Εκ δεξιών είς τάριστε- 
ρά, νά 3-έση Επί τού βωμού τούς πέντε δακτύλους τής 
δεξιάς χειρός του, επομένως δέ νά ύψώση τήν χεΐρα, 
καί νά βάλη αυτήν Επί τών οφθαλμών.” Καί ιδού 
τό πλή3ος ίδε τόν τυφλόν ότι ήνοιξε τούς οφθαλμούς, 
καί Εχάρησαν ότι τοιαύτα 5-αύματα λαμπρύνουσι τήν 
βασιλείαν τού αϋτοκράτορος ημών ’Αντωνίνου.

2. Είς τόν Λούκιον,ό οποίος τόσον δεινώς επασχεν 
άπό άλγηδόνα είς τήν πλευράν, ώστε ούδείς ήλπι^ε 
τήν άνάρρωσιν αύτού, άπεκρί3·η ό 3-εός τά επόμενα-— 
“ Πλησίασον είς τόν βωμόν λάβε στάκτην, μίξον 
αυτήν μέ οίνον, Επειτα δέ πλαγίασον Επί τού πονεμέ- 
νου πλευρού σου.” Καί ό άνθρωπος άνέλαβε, καί δη
μοσία άπέδωκεν ευχαριστίας είς τόν 3-εόν, συγχαίρον- 
τος καί τού πλήθους.
• 3. Ό  Ίουλιανός Επτυεν αίμα, καί ούδείς είχεν Ελ
πίδα περί τής άναρρώσεώς του- άλλ’ ό 5εός είπε, 
“ Πλησίασον, λάβε πιτυΐδας(κοκκουνάρια) Εκ τού βωμού, 
και τρώγε αύτάς μέ οίνον τρείς ημέρας.” Καί ό άνθρωπος 
άνελαβε, καί ΕλΒών εύχαρίστησεν είς τόν 3-εόν Ενώπιον 
τού λαού.

^4. Τυφλός τις στρατιώτης, Βαλέριος "Ασπερ όνομα 
ζομενος, Ελαβε παρά τού 3εού τήν άπάντησιν ταύτην- 
“ Νά μίξη μέ γάλα τό χ ιμ ώ  λευκού άλεκτρυόνος, καί 
νά καμη ες αύτών άλοιφήν, μέ τήν οποίαν νά τρίβη 
τρείς ημέρας τούς όφΒαλμούς του.” Καί ιδού ! ό τυ
φλός ανελαβε το φώς του, καί ήλ3ε, καί δημοσία εύ
χαρίστησεν είς τόν 3εόν.

Γής Ελλάδος και τής ’Ρώμης οί άρχοντες Επεκύ- 
ροναν καί Επεκρότουν είς τάς άτοπίας ταύτας. Περί 
κανενός φιλοσοφου η σοφού δέν άναγινώσκομεν ότι 
κατεκρινεν αυτας. Ο Σωκράτης, όστις άναμφισβητή- 
τ«ς ητον ο πλέον πεφωτισμένος ήΒικολόγος τού καιρού

του, διέταξεν άποΒνήσκων νά Βυσιάσωσιν άλεκτρυόνα 
είς τόν ’Ασκληπιόν. *Αν δέ ό μέγας ούτος σοφός με 
τήν ρητήν αυτού διαταγήν ε’πεκύρωσε τοιαύτην παχυ
λήν δεισιδαιμονίαν, πόση πλάνη πρέπει νά κατεκυρί- 
ευε τόν χυδαίκόν νούν;

Άλλη δεισιδαιμονία τών Ελλήνων, Εκ τής Αίγύπτου 
καί Περσίας είσαχΒείσα, ήτον ή πίστις είς τάς μαγι- 
κάς δυνάμεις τών π ε ρ ι ά π τ ω ν .  Βοτάναι τινές 
ελογίζοντο γοητευτικά!, καί ε’κρεμάξοντο περί τόν τρά
χηλον, ή Εκρύπτοντο είς μέρος τι τών φορεμάτων, ως 
διά ν’ άποκρούωσι μιάσματα, ή νά Βεραπεύωσι κα- 
κοήΒεις άσΒενείας. Μικρά κομμάτια κοκκάλου, κατε- 
σκευασμένου είς δακτυλίδια καί άλλα στολίσματα, 
Επιστεύετο ότι Εχουσιν όμοιον μαγικόν άποτελεσμα. 
"Ιχνη τής δεισιδαιμονίας ταύτης, ώς καί τινων άλλων, 
ΰπάρχουσι καί τήν σήμερον άκόμη.

Τό λύειν δύσκολα ζητήματα διά κλήρων ήτον άρ- 
χαιοτάτη συνήΒεια, Επικρατήσασα είς πολλά των άνα- 
τολικών ΕΒνών πριν άκόμη φανη είς τήν Ελλάδα. 
’Εγίνετο δ’ ή μαντεία κατά διαφόρους τρόπους. Εις 
ήτο νά στήνωσι δύο ξυλάρια είς τήν γήν, καί νά προσ
διορίζεται τό ζήτημα Εκ τής διευΒύνσεως καΒ ήν Επι- 
πτον. Είς τήν άρχαίαν ταύτην πράξιν κατέφυγον καί 
οί Ίσραηλΐται, οίτινες δι’ αύτήν καί άλλας μωρίας 
δικαίως Επεπλήσσοντο- “ Ό  λαός μου συμβουλεύεται τά 
ξύλα του, καί ή ράβδος του άποκρίνεται είς αύτον ! 
Ώσηέ δ’. 12. Καί οί "Ελληνες καί οί 'Ρωμαίοι Ερρι- 
πτον λαχνούς διά κύβων, ή δι’ Επιγεγραμμένων λιΒα- 
ρίων, άλλά κοινότερον διά στίχων άπό σκεύος τι συρο- 
μένων, ή διά ποιήματος κατά τύχην άνοιγομένου. Ό 
πλέον ευυπόληπτος τρόπος τού διά κλήρων μαντεύεσΒαι 
ήτον ό διά τών 'Ομηρικών ποιημάτων. Τής Ίλιάόος 
άνοιγομένης, οί πρώτοι στίχοι, Εφ’ οΰς Επιπτεν ό όφ- 
Βαλμός, ε’δηλοποίουν τήν τύχην, ή άπεκρίνοντο είς 
τήν ΕπιΒυμίαν τού Ερωτώντος. Ό  Βιργίλιος είχε τήν 
αύτήν ΰπόληψιν παρά τοίς 'Ρωμαίοις. Άκόμη δέ και 
οί πρώτοι Χριστιανοί δέν ήσαν ΕλεύΒεροι άπό τάς μα- 
ταίας ταύτας πλάνας. Είς δυσκόλους καί άμφιβόλους 
περιστάσεις, ΕΒετον τήν χείρα είς τά ιερά βιβλία, ή 
είς τό Ψαλτήριον, διεύΒυνσιν καί βοήΒειαν ζητούντες. 
Ό  "Αγ. Αύγουστίνος είς τήν πρός τόν ’Ιανουάριον Επι
στολήν του επικυροΐ τήν πράξιν ταύτην, άν Εγίνετο διά 
πνευματικόν τέλος. Έπεκρατει δε ουχι μονον κατα 
τό διάστημα τού μεσαιώνος, άλλά καί πολύν χρόνον 
μετεπειτα, Εν ίσχύϊ ουσα* καί τήν δεκάτην έβδομην 
εκατονταετηρίδα.

Π Ε Ρ Ι  Χ Α Λ Α Ζ Η Σ .

Η Χ ΑΛΑΖΑ, ώς κοινώς γνωρίζομεν, δέν Εχει πάν
τοτε τό αύτό μέγεΒος- συνήΒως μέν είναι ως κοκκος 
μικρός- πολλάκις όμως Εχει τοσούτον όγκον, ωστε αφα
νίζει τά διάφορα σώματα Επί τών όποιων πίπτει. ' Πα- 
ραλείποντεςτάς μυΒώδεις ειδήσεις, καί Επιστηριζόμενοι 
είς τάς μαρτυρίας γνωστών φυσικών, οί οποίοι Εμέτρη-
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σαν το βάρος αύτής καί τήν διάμετρον, βεβαιοϋμεν, 
οτι εις πολλούς τοπους έπεσε χαλαζα σχεδόν λιτριαία.

Το σχήμα αύτής συνήθως ριέν εΓναι στρογγυλόν, 
πολλάκις δε έπίμηκες καί οξύ, καί ενίοτε πλατυσμένον. 
Ή δε εσωτερική κατασκευή της εΓναι άξιοπερίεργος, καί 
δεικνύει την βαΒμηδόν αύξησίν της. Καί τό μέν κέν- 
τρον αυτής είναι σκιερόν, περιζωννυεται δε άπδ συγκεν- 
τρικα στρώματα οιαοοχικώς διαφανή καί σκιερά. Πα- 
ρατηρεΐται ομως και χαλαζα ακτινοειδής άπδ του κέν
τρου Ιως τής έπκρανείας της.

Μετά τάς παρατηρήσεις ταύτας ώς προς τδ μέγεΒος 
τό σχήμα καί τήν κατασκευήν της, άναφέρομεν καί 
τας περιστάσεις, αι οποΓαι προηγούνται, ή συνοδεύουσι 
την πτώσιν αυτής. Η χάλαζα εΓναι μ.έν συνήΒως 
προοιμίου των ραγδαίων βροχών, ενίοτε δέ καί συνοδεύε- 
ται, πλην ποτε δεν παρακολουΒεΓ. Ή  διάρκεια τής 
πτώσεως της εΓναι μικρότατη, φΒάνουσα τδ πολύ εως 
ενός τέταρτου της ωρας. Αλλ ή ποσοτης του ει’ς τδ 
σιαστημα τούτο πιπτοντος απο τα νέφη πάγου εΓναι 
άςιοΒαύμαστος· ενίοτε σκεπάζει τήν γήν με στρώμα 
πολλών δακτύλων πάχους.

'Οποίαν φΒοράν ε’πιφίρει καί ώς ε’κ του βάρους της 
και ως εκ τής ταχυτητος, τήν όποιαν άποκτα ΰπδ του 
άνεμου, εις τά ε’πίγεια σώματα, καΒεΓς δύναται νά τδ 
φαντασΒη. Είναι ομως παρατηρημίνον, οτι συνήΒως 
μεν πίπτει την ημέραν, σπανιως δε τήν νύκτα, καί 
συχνότερα τδ Βέρος παρά τδν χειμώνα. Τά νέφη, έκ 
των όποιων πίπτει, εΓναι εκτεταμένα, παχύτατα, καί 
ε’πισκιάζουσι πολύ τάς ήλιακάς ακτίνας· τδ δέ ύψος 
αυτών εΓναι πολλά μικρδν, διότι οί ορεινοί βλέπουσι 
πολλάκις τά νέφη ύπδ εαυτούς καλύπτοντα τάς πεδιά- 
δαςμε χαλαζαν ολίγον πρότερον τής χαλάζης γίνεται 
Βορυβος ομοιος με τον Βορυβον καρύων τριβομένων με
ταξύ των εις σακκον, και τον οποίον ακούουσιν εις τήν 
ατμόσφαιραν. Τελευταίου, ή πτώσις τής χαλάζης συν
οδεύεται πάντοτε μέ ηλεκτρικά φαινόμενα, καί ποτέμέν 
ακούονται βρονται, προηγουμεναι του Βορυβου, περί του 
όποιου ώμιλήσαμεν, ποτέ δέ ό Βόρυβος ούτος ακούεται 
ταύτοχρόυως μέ τήν πτώσιν τής χαλάζης.

Ιδου δε όποΓαι εΓναι αί γνώμαι τών σοφών ώς πρδς 
τδν σχηματισμόν τής χαλάζης. Άλλοτε μέν έδόξα- 
ζον, ότι εΓναι σταγόνες βροχής κρυσταλλούμεναι εις τά 
ύψη τής άτμοσψαίρας, καί δτι,παρασυρόμεναι όριζοντίως 
η πολ.λα πλαγιως υπο σφοδρών άνεμων, συναπαντώσιν 
εις την πτωσιν των αλλας σταγόνας, τας οποίας παγό- 
νουσι διά τής ε’παφής των, καί προσκολλώσι περί έαυτάς 
σφαιρο-ιδώς. Πλήν ή έξήγησις αύτη εΓναι άπίΒανος, 
οιότι το μεταςυ τών νεφών καί τής γής διάστημα εΓναι 
εν γίνει πολλά μικρόν ώς πρδς τδν σχηματισμόν του 
κόκκου τής χαλαζης, ή περιφέρεια τής οποίας ενίοτε 
εΓναι υπέρ τούς 14 δακτύλους.

Ό  περίφημος Βόλτας μάς έδωκε τήν πιΒανωτέραν 
Βεωριαν περί του σχηματισμού τής χαλάζης, μολονότι 
δεν ^έξηγεί τάς περιστάσεις όλας, καί μάς άφίνει είς 
μεγάλην αμφιβολίαν.

Ό  Βόλτας ύποΒέτει δύο νέφη Βυελλώδη, άντιΒέτως 
ηλεκτρισμένα, κείμενα το εν άνω του ετέρου, καί ολίγον 
άπεχοντα μεταξύ των- ή δέ άπ’ άλλήλων άπόστασις 
εΓναι τοσαυτη, ωστε δια του ηλεκτρισμού ε’πενεργοϋν 
συγχρόνως έπί κόκκων τής χαλάζης, κειμένων με. 
ταςυ τών δυο τούτων νεφών. Και ΰποτεΒέντος, οτι είς 
το ανω νέφος ε’σχηματίσΒησαν κατά πρώτον μικροί 
κοκκοι χαλάζης διά του ψύχους, του προερχόμενου είτε 
απο̂  ταχεΓαν εςατμισιν, εΓτε άπδ άλλην οίανδήποτ* 
αιτίαν, οι κοκκοι ουτοι Βελουσι πέσειν έξ αιτίας του 
βάρους των επι του κατω νέφους, Βελουσι συμμερισΒήν 
τον ηλεκτρισμόν αύτοΰ, καί ώς ε’κ τούτου Βέλουσιν άπω- 
σΒήν προς τά άνω· ούτω Βέλουσιν ε’φελκυσΒήν ύπδ του 
άνω νέφους, τδ όποΓον, άφοϋ πρότερον τούς ηλέκτριση, 
Βελει τούς άπωΒήσειν, καί πάλιν ήλεκτρισΒέντες ύπδ 
του κάτω Βέλουσιν ε’φελκυσΒήν ύπδ του άνω, καί ούτω 
καΒεςής. Τούτου τεΒέντος, οί κόκκοι τής χαλάζης 
περιαγομενοι μεταξύ τών δύο τούτων νεφών παγόνουσι 
περι αύτους τους ύδατωδεις ατμούς του άέρος, καί αύξά- 
νουσιν ούτω τδν όγκον, μέχρις ού ύπερισχύσασα επ’ 
αύτών ή ενέργεια τής βαρύτητος τούς ρίψη κατά γής.

Αυτη η μεταξύ τών δύο επικειμένων νεφών πρδς τά 
άνω καί κάτω κίνησις τής χαλάζης εξηγεί μάλιστα 
τον βορυβον, τον οποίον άκούομεν είτε πρδ τής πτώ
σεως είτε καί είς αυτήν τήν πτώσιν τής χαλάζης. 
Εξηγεί πρδς τούτοις τήν ε’σωτερικήν κατασκευήν αύ- 
τήζ. τής οποίας τα σκιερά καί διαφανή σφαιροειδή 
στρώματα μάς φανερόνουσι τάς ε’ποχάς του σχηματι
σμού.

Καταλαμβάνομεν ήδη άπδ τήν σύντομον ταύτην 
έκΒεσιν, οτι τδ φαινόμενον τής χαλάζης εΓναι δυσεο- 
μήνευτον, καί ότι χρειάζονται πολλά! καί άκριβείς 
παρατηρήσεις πρδς ακριβή εξήγησιν όλων τών περιστά
σεων, ύπδ τάς όποίας παρουσιάζεται. Πολλ.οί διά νά 
προφυλαξωσι τας πεδιάδας άπδ τά καταστρεπτικά 
αποτελέσματα τής χαλάζης έστησαν κατά διαστήμα
τα ξυλινους ραβοους 20 ή 30 ποδών ύψους, είς τήν 
κορυφήν τών όποίων έπροσκόλλησαν αιχμήν έκ σιδήρου 
ή χαλκού, συγκοινωνούσαν διά μετάλλινου σύρματος ή 
διά χορδής μέ τδ έδαφος. Τά εργαλεία ταύτα, τά 
όποία όνομάζουσιν άντιχαλάζια (ρίΐι^πΗοε), δδν εΓναι 
επιστημονική ε’φεύρεσις, καί δέν όύνανται νά έμποδί- 
σωσι τδν σχηματισμόν τής χαλάζης, διότι άγνοείται, 
άν ό ηλεκτρισμός συμβάλη είς τδν σχηματισμόν αύτής 
Πλήν καί είς τήν περίστασιν ταύτην τά άντιχαλάζια 
δεν δυνανται ώς ε’κ τής κατασκευής των νά ούδετερώσω- 
σι τδν ηλεκτρισμόν τών νεφών Φ τ ς ι κ η  Ε μ . Ψ τ χ α .

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  Π Ε Ρ Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν  Ε Ν  Σ Τ Ε Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Α .I
ΤΆ πάΒη τών γυναικών είς τδν ήμέτερον τούτον κό

σμον εΓναι μεγαλητερα παρ’ όσον φαίνονται είς επιπό
λαιους παρατηρητάς. Κρυφίως καί σιωπηλώς δεικνύ- 
ουσι πολλάκις ηρωικήν ύπομανήν καί καρτερίαν. Πάν
τοτε υπάρχουν έν άφανεία πολυάριΒμοι γυναίκες, νέα-ι
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καί πρεσβύτεραι, μετ’έναρέτου ύποκλίσεως ύπομένουσαι 
κόπους καί στερήσεις, ύφ’ ών ό ανυπόμονος άνήρ, ώς 
έπιτοπλείστον, ήΒελε βιασΒήν είς κακίαν καί εγκλή
ματα1 ή δε γυνή ύποφέρει εως Βανάτου άνευ γογγυ
σμού ή παραπόνου. Χίλιοι ποροι ζωής προκεινται εις 
τδν άνδρα· ή γυνή ομως, πανταχόΒεν είς κύκλον στε- 
νώτατον περιωρισμένη, καταντα ενίοτε είς Βλίψιν καί 
στενοχώριαν, αόρατον γενικώς εις τον κοσμον, και κατα 
συνέπειαν ολίγον έννοουμενην.

Πρό τινων χρόνων Άγγλος μέ ανατροφήν, τδνομα 
Γάλλειος, ύπήγε μ’ άξίωμα πολιτικόν είς τάς Άνατο- 
λικάς ’Ινδίας, όΒεν, μετά διατριβήν ού πολυχρόνιον, 
έπέστρεψεν ικανόν έχων πλούτον, καί δύο μικρά τέκνα, 
άρρεν καί Βήλυ. Περί τής γεννήσεως τούτων αύτδς 
μέν έφύλαττε βαΒείαν σιωπήν· άλλά τδ χρώμά των 
σαφώς ε’δήλου οτι κατήγοντο άπδ γυναίκα τής ’Ινδίας. 
Έβαλε δ’ αύτά ύπδ τήν φροντίδα ταπεινών μέν χρη
σίμων δ’ άνΒρώπων είς χωρίον τι, καί αμέσως άνεχώ- 
ρησεν. Οί δύο μικροί ξένοι,— τουλάχιστον τοιούτοι 
έφαίνοντο,— εΐλκυσαν τήν άγάπην όλων τών περί αύ- 
τούς, καί διήγον εύδαίμονες συναλλήλως, έωσού ε’λΒων 
ό πατήρ έπήρε τδ άγόριον. Τούτο ε’προξένησεν είς τήν 
αδελφήν μεγίστην λύπην, ή όποία καί διέμεινεν είς 
αύτήν έφ’ όλης ζωής, καΒότι ουδέποτε πλέον είδε τδν 
αδελφόν της, ούδ’ έμαΒε ποτέ τί άπέγινε. Διέτριβε 
δέ είς τδ χωρίον έωσού άποκατέστη γυνή, μόλις ποτέ 
μανΒάνουσα παρά τού πατρός της, ό οποίος είχε νυμ- 
φευΒήν είς μίαν τών μεγαλοπόλεων τής ’Αγγλίας νύμ
φην εύγενή καί βαΒύπλουτον. Ή  Αίκατερίνα Γαλ
λείου, καΒότι αύτδ ήτο τόνομα τής νεάνιδος, έλαβεν 
έκπαίδευσιν ταπεινήν, περιωρισμένην είς ολίγα τινα 
γράμματα καί είς τήν τέχνην τού κατασκευάζειν γυ
ναικεία ενδύματα, άφ’ ής είπαν πρδς αύτήν ότι ώφειλε 
νά κερδαίνη τδν έπιούσιον άρτον. "Οτε δ’ έφΒασεν είς 
είκοσιενδς ή είκοσιδύο χρόνων ηλικίαν, τήν έπεμψεν ό 
πατήρ της μικράν αργυρίου ποσότητα, καί τήν ψυχράν 
ένταυτω συμβουλήν νά μετοικήσή είς τήν μητρόπολιν, 
καί νά προσπαΒήση εκεί νά συστηΒη είς τήν τέχνην, 
τήν όποιαν είχε μάΒειν. Τήν είπε προσέτι νά μή 
περιμένη άπ’ αύτόν άλλην βοήΒειαν, καί “ νά μή τδν 
γράψη πλέον.”

Ή  νεάνις ύπήκουσε, καί μεταβάσα είς τήν μητρό- 
πολιν ένοικίασε δωμάτιον είς ευυπόληπτον γειτονίαν, 
οπου να εργάζεται ώς ράπτρια ή κοσμήτρια. Άλλ’ ή 
έπιχειρησις ε’κ πρώτης άρχής έδιδε μικράς έλπίδας 
άγαΒοϋ τέλους Ή  κόρη ήτο μέν ει’δήμων, άλλ’ ήγνόει 
δλως οιολου τά τού κόσμου, άπειρος ουσα τών πολυποί
κιλων μεΒοδων, δ ί ών άποκτάται καί διατηρείται ερ
γασία εις μεγαλοπολιν, καί άμοιρος φίλων επίσης καί 
γνωρίμων. Επιμελέστατα έζήτει έργον άλλ’ ολίγοι 
Ιδιδον, και οι ποροι της δέν έξήρκουν είς τήν ταπεινήν 
αύτής διατηρησιν. Τδ μικρόν της κεφάλαιον έξωδεύ- 
Βη καταρχάς όλον είς τά έπιπλα καί άλλα πράγματα 
διά τήν κατοικίαν της χρειώδη· όΒεν, μετ’ ολίγον άφοϋ

έμβήκεν είς αύτήν, έγινε σκηνή ε’νδείας καί κακοπα- 
Βείας. Είς ούδένα πλήν είς τήν δυστυχή ε’γκάτοικον, 
καί μερικώς είς τήν γραίαν ή όποία έφερεν είς αύτήν 
τά πρδς ζωήν αναγκαία, ήσαν ε’γνωσμέναι τής κατοι
κίας εκείνης αί κρύφιαι ταλαιπωρίαι. Μ’ όλα ταύτα, 
ποτέ δέν έγόγγυζεν ή πραεια κορη, αν και πολλας 
ημέρας ε’πέρνα χωρίς σχεδόν τίποτε νά γευΒη", καί μο
λονότι ποτέ δέν ήξιόνετο είμή τής χειροτερας τροφής, 
καί αύτής κατ’ ε’λαχίστην ποσότητα. Τέλος πάντων 
ήναγκάσΒη νά γράψη πρδς τδν πατέρα της, ό όποίος 
έζη έν τω μέσω τής άνέσεως καί τήςάφΒονίας, πλούτη 
χαιρόμενός, τα όποία,— άν πρέπη νά κρίνη τις ε’κ τού 
ταχέος τρόπου καΒ ον απεκτηΒησαν,— πιΒανον οτι 
κατά μέρος έλαβε παρά τής μητρός της. 'Γούτο έπρεπε 
νά ισχυροποίηση τά αιτήματα τής κόρης, άκομη και 
άν ό πατήρ δέν έκρινε χρέος ε’ξ ιδίων του νά φροντίση 
ύπέρ τής εύδαιμονιας του τέκνου του. Αλ.λ ουδ απαν- 
τησιν έκαμεν είς τήν επιστολήν ταύτην, ούδ’ είς τάς 
μετέπειτα σταλΒείσας δύο ή τρείς άλλας.

Τά πάντα ημέραν έξ ημέρας έχειροτέρευον ώς πρδς 
τδ ύποκείμενον τής διηγησεως μας· εις οε τα λοιπά 
δεινά προσετέΒη καί ύγεία παρακμαζουσα. Δυναται 
τις νά φαντασΒη” Βέαμα λυπηροτερον παρα την πτωχήν 
ταύτην νεάνιδα, καΒημένην ολομοναχον εις τον ατα- 
ραχον οΓκόν της, χωρίς φίλους, και σχεδόν χωρίς τρο
φήν, ε’ν τώ μέσω πλούσιας καί πολυανΒρωπου πολεως, 
καΒώραν τηκομένην ύπδ το βάρος τής ενοειας και^τής 
άσΒενείας, καί είς μάτην πάντοτε προσέχουσαν ώστε 
ν’ άκούση τδ βήμα τινδς φέροντος είς αύτήν προσωρι
νόν έργον καί προσωρινήν άνακούφισιν ; Πολλάκις 
μέν ήκουε βήματα ε’πί τής κλίμακος, άλλ ολα επερνων 
είς εύτυχεστέραν τινά γείτονα, ήτις ειχε φίλους μεΒ 
ών νά συνομιλη, καί παρ’ ων να λαμβανη βοήΒειαν. 
Μίαν τών ήμερών, ενώ ήδη έμελλε να πεση εις εσχα- 
την απελπισίαν, λεπτόν μή έχουσα, μητε κομματιον 
άρτου, τήν ε’πεσκέφΒη δέσποινά τις, και ειπε τι περι 
ε’ργοχείρου. Άλλ’ αύτη ήτον ή κατ’ έπίδειξιν μόνον 
αιτία τής έπισκέψεως. Μετ’ ολίγα λεπτά ή δέσποινα 
έφανερώΒη ώς μητρυιά ουσα της κυρίας Γαλλειου, η 
τούλάχιστον ώς ή παρούσα συζυγος του πατρος της. 
Κατά περίστασιν εΓδε μίαν ε’κ τών επιστολών, τας όποί
ας ή ταλαίπωρος κόρη είχε πέμψειν εις τον πατέρα της 
καί ουσα γυνή καλής διαΒεσεως, ωφεληΒη απο έπισκε- 
ψιν εις τινας τών έν Λονδινω φίλων της, ωστε να ίοη 
καί τήν κυρίαν ΓαλλείοΊ. Το ισχνόν οε και κατω- 
χρον φαινόμενον ταύτης εκινησεν εις οακρυα την έπι- 
σκεπτομένην· άλλά κατά δυστυχίαν ό άνήρ της ήτο 
δεσπότης μάλλον παρά σύζυγος, καί τόσον έστεν^οχώρει 
αύτήν κατά τδ χρηματικόν, ώστε όλ.ίγον έκτος τής συμ- 
παΒείας της εΓχε νά δώσή. Προσεφερεν ομως εις την 
νεάνιδα τδ κατά δύναμιν, καί ειπεν οτι ε̂νοσω έζη 
ήΒελεν εΓσΒαι φίλη της. Άλλά δεν έχρειασΒη πολύν 
χρόνον τήν έπίγειον φιλίαν. Υπομονητική έτι^και 
παράπονον μή προφέρουσα, έμαραινετο βαΒμηδέν %
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ιίτωχη κόρη. ΓΤρος τά τέλη τ&ΰν ημερών της έμαθον 
τα περι αυτήν δυο η τρεΓς, οίτινες φιλάνθρωπους την 
επεριποιηθησαν. Άλλ’ ή βοήθειά των ολίγον πλέον 
εχρησιμευσεν. Απίθανε, καί οί ίδόντες αΰτήν ήσαν 
γνώμης ότι ή ένδεια την θανάτωσε. Παρηγοριάν εις 
τας στιγμάς τοΰ θανάτου, ως καί κατά τά διάστημα 
τον βίου, είχε την θρησκείαν, καί την πεποίθησιν ήτις 
προέρχεται άπό αθωότητα καρδίας καί ζωής.

Πόσαι γυναίκες, εις τάς μεγάλο πόλεις μάλιστα, διά- 
γουσι την αυτήν ταότην άθλίαν £ωήν, καί άποθνή- 
σκουσι τον αυτόν τούτον ελεεινόν καί άδικον θάνατον ! 
Συμβαίνει όχι σπανίως, πατρός ή άδελφοΰ άποθανόν- 
τος, ν άπομείνη γυνή τις έρημος καί πτωχή. Προσ
φεύγει δε είς τήν βελόνην της, καί άν διά του μέσου 
τούτου αποτυχη νά πορίζεται τά αναγκαία, τί άλλο 
παρα εν δει αν έχει νά περιμένη ; Το πράγμα τουλά
χιστον^ τοιοΰτον ακολουθεί, ώς τά των γυναικών είναι 
την σήμερον διατεταγμένα. Άλλά μή σκοπεύοντες 
€7Γί, rou (παΡ°ντος να έρευνήσωμεν άν επιδέχεται θερα
πείαν το δεινόν τούτο, καί όπόσην, μεταβαίνομεν είς 
την διηγησιν άλλου ανεκδότου, το οποίον μάς ενθυμίζει 
η μικρά με το προηγούμενου όμοιότης του, αν καί τό 
τέλος ητο διάφορον, ή μάλλον εκ διαμέτρου εναντίον.

, ^  Παυλινα de Moulan, νεάνις εκ χρησίμου οικογέ
νειας εις τουςΠαρισίους, έμεινεν όρφανή άπό τούς φί- 
λους οιτινες την άνέθρεψαν, καί ήναγκάσθη νά ζητή- 
7» πορον ζωής αυτή δ ί έαυτήν. Ίκανώς δ’ ουσα πε- 
παιδευμενη, καί κλίσιν έχουσα είς τήν φιλολογίαν, 
επροσπάθησε να κερδαίνη τον επιούσιου άρτον διά τον 
καλαμου της. Έστελλε λοιπόν διηγημάτια καί άλλας 
οιατριβας είς διαφόρους ε’φημερίδας, άλλ’ δλα τά άρ-’ 
θρα της ήσαν πολύ διεξοδικά ή πολύ σύντομα, πολύ 
σοβαρα η πολυ ε’λαφρά,_είς ?να λόγον, τοιαΰτα όποια 
οιεκοοται δεν έκρινον άξια καταχωρήσεως. Ά ν  ή 
Παυλινα δεν ειχε σπάνιον δραστηριότητα, ως καί 
σπάνιον ικανότητα, ήθελεν ε’γκαταλείψειν τόν άκαν- 
-ωοη δρομον τον είς φιλολογικήν φήμην άγοντα. Πόλ
ε ι ς ,  είς τόν μονήρη θάλαμόν της, έρριπτε τό κονδύ- 
/.ιόν απηλπισμενη καί άπηυδημένη- άλλ’ ή δυσκολία 
του να ευρη άλλον πόρον £ωης ίκαμνεν αυτήν πάντοτε 
να το αναλαμβανη, μέ σταθερωτέραν άπόφασιν. ’Επί 
τέλους, μικρα^τις επιτυχία άντήμειψε τούς άγωνάς της.
Αι διατριβαι της ένεκρίθησαν άπό τούς εκδότας πε- 
ριοοικον τίνος φυλλου όνομαζομένου Ρ ubliciste, καί κατά 
συνέπειαν τακτικως ηρχισε νά συνεισφερη είς τάς σε- 
λιδας^αυτου, πληρονομένη διά τούς κόπους της είς τρό
που, ωστε μετ άνέσεως νά διατηρήται. ’Απέκτησε 
μαλιστα και τινα φήμην, καί προσεκαλείτο ενίοτε είς 
τας συνήθεις ε’ν Παρισίοις Ισπερινάς συναναστροφάς 
των λογιών. Είς του κυρίου Σονάρδου έξαιρέτως, άν- 
ορος επίσημου εις τον φιλολογικόν κόσμον, έγνωρίσθη 
ή Ιίαυλινα και συνανεστρέφετο μέ πολλούς λογίους καί 
λόγιας τής Γαλλικής μητροπόλεως.

Τοιουτοτρόπως έξηκολούθουν τά κατά τήν Παυλί- I

ναν, εωσου, άρρωστήσασα, δεν ήδόνατο πλέον νά πέμπη 
τας συνήθεις διατριβας είς τό περιοδικόν επομένως 
δε, τού πόρου αύτοΰ λείψαντος, ένδεια ήρχισε ν’ άπειλή 
την^κλινήρη άσθενή μας. Άλλά τήν στιγμήν ταυτην, 
φιλάνθρωπος βοηθός συνέδραμεν άπροσδοκήτως είς δια’- 
σκεδασιν^τών φόβων, οί οποίοι τήν ε’τάραττον. Μίαν 
πρωίαν, ε’νω λυπηρως ε’σκέπτετο περί των καθ’ έαυτήν, 
έλαβε φακελλον, είς τόν οποίον άνοιχθέντα εύρήκε 
διατριβήν γεγραμμένην κατά τόν ίδιον αυτής τρόπον 
οια τό περιοδικόν.  ̂ Μετ’ αύτοΰ δ’έλαβε καί γραμμά- 
τιον, διαλαμβάνον οτι ό συγγραφεύς ε’σκόπευε νά τήν 
στελλη όμοίαν διατριβήν ε’κ τακτικών διαλειμμάτων, 

,τγΐ.ν, <’·)ς έλεγεν, δτι ήθελον δέχεσθαι αύτάς
οι ε’κοοται αντι των ίδικοίν της, έωσοΰ νά γένη άρκετά 
καλα ωστε νά συγγράφη πάλιν ή ιδία. Τό χειράγρα- 
φον τής επιστολής και διατριβής ήτον άγνωστον είς 
την Παυλιναν, καί ποσώς δεν ήμπόρει νά μαντεύση 
ποιος ητον ό συγγραφεύς των. Κατά τήν ύπόσχεσιν 
ομως άρθρα καταλληλα ε’πέμποντο τακτικως, άντί των 
οποίων ή άσθενής ε’λάμβανε παρά των έκδοτων του 
I ubhciste^v αΰτήν, ώς καί άντί των ίδικων της, χρη. 
ματικην αμοιβήν. Διά τής συνδρομής δέ ταύτης, 
ολα τα αναγκαία προμηθευομένη, καί πνευματικήν 
ησυχίαν εΰροΰσα, ανελαβεν ε’πί τέλους τήν υγείαν της.

Τ? ζ Παυλίνης ό άνταποκριτής έπαυσε τούς κόπους 
του, δτε^ήδυνήθη εκείνη νά άναλάβη τούς ίδικούς της. 
Έμπορεί δ’ έκαστος νά φαντασθη πόσον ε’πόθει νά 
γνωριση^καί νά ευχαριστήση τόν ευεργέτην της. Καί 
τωόντι δεν έμεινε πολύν χρόνον είς τό σκότος. ’Ω
χρός τις και ^λεπτός νέος, μέ γλυκύ καί εκφραστικόν 
προσωπον, τήν έπεσκέφθη, καί μετριοφρόνως έφανέρω- 
σεν εαυτόν ώς τόν άγνωστον βοηθόν της. Πάραυτα 
άνεγνωρίσθη παρά τής Παυλίνης ώς λόγιος τόν οποίον 
ειχεν ίδείν είς του κυρίου Σουάρδου, καί λόγιος μάλι
στα εκ των έμπνεόντων τάς χρηστοτέρας ελπίδας περί 
τοΰ^μελλοντος.  ̂ Καί αύτός παρομοίως τήν είχεν ίδείν 
εκεί· παρεκινηθη δέ δχι άπλώς άπό κοινά αισθήματα 
να πραςη ως εδιηγηθημεν. Μετά τήν πρώτην συνέν- 
τευξιν^έβλεπον άλλήλους συνεχώς, καί ή Παυλίνα τα
χέως ηρχισε ν’ άνταποδίδη τό ερωτικόν αίσθημα τοΰ 
εύεργετου της. Επομένως, ε’νυμφεόθησαν· μέχρι δ* 
τής σήμερον συ£ώσιν εύδαίμονες· καί ενώ ό σύζυγο; 
πληροί μίαν των ύψίστων θέσεων είς τήν γεοουσίαν καί 
φιλολογίαν τής πατρίδος του, ή γυνή, δχι άσήμαντον 
κατεχουσα τόπον είς τό βασίλειον των γραμμάτων, 
είναι συγχρόνως^μία των έπισημοτέρων οικοδεσποίνων 
τής Γαλλίας. Άναγνώστα, τά περί ών ό λόγος υπο
κείμενα είναι ό Κύριος καί ή Κυρία Γονίζότ ! Ταύτης 
αί περι Ανατροφής Έπιστολαί καί άλλα συγγράμματα 
δεικνύουν δτι είναι άξια σύντροφος πολιτικού καί ίστο- 
ρικοΰ τοσον επίσημου, όσον ό ε’πί των εξωτερικών γραα- 
ματευς τής Γαλλίας κύριος Γουί’̂ ότ.


