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Ο ΑΙΓΑΓΡΟΣ.

Τ ό  Κ ν ν . γ ι ο ν  τ ο ν  Α ι γ ά γ ρ ο υ .

Ο ΑΙΓΑΓΡΟΣ (Π ιαιηοΐε) κατοικεί τά πλέον δίσβα-| 
τα μέρη τών εις τά μεγαύα βουνά τής Ευρώπης δασε-1 
ων τόπων. ■ Φημίζεται δε δια τκ μήκος και την αχρι-! 
βειαν των πηδημάτων αυτου. I  περβαινει τα εις τους 
βράχους χάσματα, πηδα έκ μιας εις άλλην άκραν 
ασφαλέστατα, καί άπό ΐψους τριάκοντα εως τεσσαρά
κοντα πηχών ρίπτεται είς τό μικρότατον εξόγκωμα, 
όπου μόλις υπάρχ ι τόπος νά στήση το'.ς πόδας του. I 
Ή  παράδοξος αΰτη δίναμις τοϋ ίσοσταθμίζειν τό σώμα, 
— τοϋ πάραυτα ευρίσκειν τό κέντρου τής βαρύτητάς —  | 
χαρακτηρίζει άπαν τό φϋλον τών αίγών. Μέ την δύ-, 
ναμιν δέ τακτήν τοϋ ίσοσταθμίζεσθαι υπάρχει συνε- 
νωμενη ή τών οφθαλμών ίκανότης να μέτριοι τας άπο-: 
στάσεις ακριβέστατα. Ε ίς τόν αίγαγρον αυται είναι | 

ο'. 8

δυνάμεις φυσικαι, τάς όπο'ας Ιχει σχεδόν άπό την 
στιγμήν τής γεννήσεως τον δεν είναι άσκησεως απο
τέλεσμα’ καθότι ό νέος αίγαγρος άνευ δυσκολίας μ ι
μείται τών πλέον γεγυμνασμ.νων αύτοϋ συντρόφων τα 
κατοιθώματα, ευθύς όταν άποκτήση τήν πρός τοϋτο 
άναγκα·αν ίσχύν.

’Αλλά καί ό άνθρωπος αύτός δι’ε’πιμελοϋς άσκησεως 
φθάνει είς μέγαν βαθμόν υπεροχής, ώς πρός τήν τών 
αισθήσεων αυτοϋ χρήσιν. Οί τόν αί γαγρον κυνηγοϋν- 
τες ε’πί τών Άλπεων παρέχουν άαοσημείωτα παραδείγ
ματα τοϋ τί δίναται νά κατορθώση διά τής άνδρείας, 
επιμονής, καί σταθ.ρίς άποπείρας. Όπόταν ό άνθρω
πος φέρη τήν φυσικήν αυτοϋ ικανότητα καί τα μηχα
νικά τού βοηθήματα είς συναγωνισμόν άκόμη καί μέ
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τοιαύτας έκπληκτικάς δυνάμεις, οποίας εγει ό αίγαγρος, 
ό θρίαμβος είναι ίδικός τον ό θρίαμβος δε ουτος δει
κνύει δτι ¿λίγα πράγματα δεν γίνονται της ανθρώπινης 
δραστηριότητος δούλα.

Έν γίνει, έ τών αιγάγρων κυνηγός άρχίζει διά νυ- 
κτός την ε’πίπονον καί κινδυνώδη αυτού ε’κστρατείαν. 
Προσπαθεί πάντοτε να εύρεση τά χαράγματα εις τάς 
ύψηλοτέρας νομάς όπου ό αίγαγρος έρχεται νά βόσκηση, 
πριν φθάσωσιν εκεί-τά ποίμνια. Ό  αίγαγρος βόσκεται 
μόνον τό πρωΐ καί τό έσπέρας. "Οταν δε πλησιάση 
ό κυνηγός είς τό μίρος όπου ελπίζει νά ευρη τό θήραμά 
του, προσκοπεί με τηλεσκόπιου. "Αν δεν ευρη τον α ί
γαγρον, εξακολουθεί τόν ανηφορικόν δρόμον του· άλλ’ άν 
ίδη αύτόν, προσπαθεί νά άναβη ύπεράνω του, καί διά 
τίνος άλλογύρου νά πλησιάση ε’κ των όπισθεν. Όπό- 
ταν προσίλθη άρκετά, ώστε νά διακρίνη τά κέρατα τού 
ζώου, (τά οποία είναι μικρά, στρογγυλά, ¿ξέα, καί ¿πίσω 
κεκλιμένα ώς άγκιστρον, κατά την προτεταγμίνην εικο
νογραφίαν), έπιστηρίζει εις βράχον τό τουφίκιόν του, 
καί σκοπεύει μετά μεγίστης ψυχρότητος. Σπανίως 
δέ άποτυγχάνει. Τό τουφέκιον τούτο πολλάκις είναι 
δίλαμον. ’Εάν μέν ό αίγαγρος πέση, τρέχει πρός αυ
τόν, τόν εξασφαλίζει κόπτων τά νεύρα των σκελών του, 
καί αρχίζει νά σκέπτεται πώς ¿μπορεί συντομώτερον νά 
φθάση είς τό χωρίον του. ’Αν ό δρόμος ηναι πολλά 
δύσκολος, άρκεΐται είς τό νά έκδάρη τόν αίγαγρον· άλλ’ 
¿άν ό δρόμος ηναι ποσώς διαβατός μετά φορτίου, ρίπτει 
τό ζωον είς τήν πλάτην, καί φέρει αυτό είς την οίκο- 
γένειάν του, ατρόμητος άπό τό διάστημα τό οποίου έχει 
νά περάση, καί τούς κρημνούς όσους εχει νά ύπερβη.

Άλλ’ όπόταν, ώς συμβαίνει συχνότερα, τό άγρυπνου 
ζώον νόηση τόν κυνηγόν, φεύγει βιαστικώτατον είς τάς 
τών πάγων εκτάσεις, πηδών μ’ άπίστευτον ταχύτητα 
άνωθεν της κρυσταλλωμένης χιόνος καί τών ¿ξέων βρά
χων. Έξαιρέτως δέ είναι δύσκολου νά πλησιάση τις 
πρός τόν αίγαγρον, όταν εύρίσκωνται πολλοί όμού. 
Ένω βόσκεται ή άγέλη, είς αυτών στέκει ώς φύλαξ ε’πί 
της κορυφής βράχου τινός, όθεν φαίνονται ολαι αί είς 
τόν τόπον τής βοσκής των άγουσαι οδοί' όταν δέ κα
τανόηση τί επίφοβου, κάμνει όξύν, συριστικόν 3-όρυβον, 
άκούοντες τόν οποίον τρέχουν πρός αυτόν οί επίλοιποι, 
ώστε νά κρίνωσιν οί ίδιοι περί τήςφύσεως τού κινδύνου. 
Ά ν ίδωσιν άρπακτικόν θηρί’ον ή κυνηγόν, ό εμπειρότε
ρος λαμβάνει την άρχηγίαν, καί πηδώντες ό είς κατ
όπιν τού άλλου καταφεύγουν είς τούς πλέον δυσπρόσιτους 
τόπους.

Τότε αρχίζουν οί πόνοι καί μόχ5οι τού κυνηγού· 
διότι τότε, υπό τού ε’ρεάισμού παρασυρόμενος, κανένα 
κίνδυνον δέν κυττάζει. Διαπέρνα την χιόνα, μή συλ- 
λογιζόμενος οποίους κρημνούς ενδέχεται νά καλύπτη· 
καταβυθίζεται είς τά πλ'ον κινδυνώδη περάσματα τών 
¿ρέων· άναβαίνει, πηδώ ε’κ βράχου είς βράχον, χωρίς 
νά στοχάζεται πώς ¿μπορεί νά ε’πιστρέψη. Ή  νύξ 
προφθάνει αυτόν πολλάκις είς τήν θερμότητα τής κα-

ταοιώςεως· άλλά δέν παραιτείται διά τό εμπόδιου τούτο. 
Στοχάζεται ότι ό αίγαγρος θέλει σταθήν κατά τό 
διάστημα τής νυκτός, ώς καί αύτός, καί ότι αυριου 
¿μπορεί πάλιν νά τόν φθάση. Διανυκτερεύει τότε ουχί 
είς τούς πρόποδας δένδρου, οϊτε είς πρασινοσκεπές σπη
λαίου, ώς ό κυνηγός τής πεδιάδος, άλλ’ ε’πί γυμνού 
βράχου, ή ¿πί σωρού τραχέων λίθων, χωρίς κάνέν είδος 
σκέπης. Eivat μόνος, χωρίς πύρ, χωρίς φώς· άλλ 
ε’κβάλλει άπό τόν σάκκον του κομμάτιον τυρίου, καί 
ολίγον ε’κ τού κρίθινου άρτου, τά οποία είναι ή συνή
θης τροφή του— άρτου τόσον σκληρού, ώστε είναι ύπο- 
χρεως νά συντριβή αύτόν μεταξύ δύο λίθων, ή νά τόν 
σχίζη μέ τό σκέπαρνον, τό οποίον φέρει πάντοτε μεθ’ 
εαυτού διά νά κόπτη πατήματα είς τούς ε’κ πάγου βρά
χους. Μόλις τελειόνει τό λιτόν δείπνόν του, καί θέτων 
πέτραν προσκεφάλαιον άποκοιμάται παρευθύς, ¿νειρευό- 
μενος περί τού ποίον δρόμον ίσως έλαβεν ό αίγαγρος. 
’Ενωρίς εξυπνίζει αύτόν ή δροσερότης τού πρωινού άέρος· 
σηκόνεται, διαπερασμένος ύπό τού ψύχους· καταμετρεί 
μέ τό όμμα τούς κρημνούς, δσους έχει ετι νά ύπερβη 
διά νά φθάση είς τόν αίγαγρον πίνει ολίγον ρακί, 
(εκ τού οποίου είναι πάντοτε ε’φωδιασμένος), ρίπτει τον 
σάκκον είς τούς ώμους του, καί πάλιν όρρια είς τά έμ
προσθεν ν’ άπαντήση νέους κινδύνους. Πολλάκις οί 
τολμηροί ούτοι καί προσκαρτερικώτατοι κυνηγοί διαμέ
νουν ολοκλήρους ημέρας είς τήν φοβερωτάτην μοναξίαν 
των είς τάς "Αλπεις πάγων καθ’ δλον δέ τόν καιρόν 
τούτον, αί οίκογένειαι αύτών, καί μάλιστα αί άθλιαι 
σύζυγοι, τρέμουσι διά τήν άσφάλειάν των.

Και μ’ όλα ταύτα, καίτοι πληρεστάτην εχοντες γνώ- 
σιν τών κινδύνων είς τούς όποιους μέλλουν νά έκτεθώσι, 
φέρονται μέ πάθος άνυπέρβλητον είς τό κυνήγιον τού 
αιγάγρου. Ό  Saussure ε’γνώρισεν ευειδή τινά νέον 
μελλόνυμφον, έκδοτον είς τήν άγραν ταύτην τά εφεξής 
δέ είπεν είς τόν φυσικοιστορικόν ό πάντολμος κυνηγός’ 
— ‘ Ό πάππος μου έφονεύθη είς τό κυνήγιον τού αιγά
γρου· έφονεύθη δέ καί ό πατήρ μου· κάγώ δέ είμαι 
τόσον βέβαιος ότι θέλω φονευθήν, ώστε τόν σάκκον 
τούτον, τόν οποίον κοβαλώ πάντοτε μαζή μου είς το 
κυνήγιον, τόν ¿νομάζω σάβανόν μου" είμαι βέβαιος 
ότι άλλου τινός δέν ίχω  ν’ αξιωθώ- καί μ’ όλον τούτο, 
άν έπρότεινες νά μέ πλουτίσης, μέ συμφωνίαν ν’ άπαρ- 
νηθώ τό κυνήγιον τού αιγάγρου, δέν ήθελα δεχθήν 
τήν φιλόφρονα προσφοράν σου.’ Προσθέτει δέ ό Saus, 
sure, δτι διαφόρους οδοιπορίας εκαμεν είς τάς "Αλπεις 
μετά τού νεανίσκου τούτου- ότι είχεν έκπληκτικήν εμ
πειρίαν καί δύναμιν, άλλά πολύ περισσοτίραν θρασύ, 
τητα- καί ότι μετά δύο ¿τη περιέπεσεν ό άθλιος είς 
τό προσδοκώμενον πάνδεινον τέλος, παραπατησας ε’πί 
τής άκρας κρημνού είς τόν οποίον είχε πηδήσειν. Τους 
ανθρώπους τούτους ελκύει πολύ μάλλον ή ε’κ τού θηραν 
εύχαρίστησις παρά ή τού θηρεύματος άξια- ε’λπίδες 
καί φόβοι άμοιβαδόν διεγειρόμενα, ό συνεχής ερεθισμός, 
καί αύτοί ακόμη οι κίνδυνοι, καθιστώσι τόν κυνηγόν
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τού αιγάγρου «.διάφορον πρός πάσαν άλλην ηδονήν. Τό 
αύτό δέ πάθος πρός κινδυνώδη τολμήματα συνιστα το 
κυριώτερον θέλγητρον τής ζωής τού στρατιώτου καί τού 
ναύτου· ώς όλα δέ τάλλα πάθη, διά νά ηναι άσφαλές 
καί άθώον, πρέπει μετρίως νά εύχαριστήται— ¿ξαιρετως 
επειδή τά μέγιστα συγγενεύει μέ μιαν των πλέον ανόη
των καί όλεθρίων ε’πιρρεπειών μας, την εις τα τυχηρά 
παίγνια.

Οί ¿λιγώτατοι, όσοι γηραάκουν εις το επιτήδευμα 
τούτο, φέρουν ¿πί τού προσώπου τά ίχνη τής ζωής την 
οποίαν διήγαγον. "Εχουσι τραχυν, άγριον, και απονε- 
νοημένον άίρα, δι’ ου ¿μπορούν να γνωρισθώσιν εις το 
μέσον τού πλήθους. Πολλοί ε’κ τών δεισιδαιμόνων 
χωρικών πιστεύουν ότι είναι μάγοι— ότι ¿χουν συγκοι
νωνίαν μέ το πονηρόν πνεύμα, και οτι αυτο τους βοηθει 
νά ΰπερβαίνωσι τούς κρημνούς. Τωόντι, οποταν απο 
τάς κοιλάδας θεωρώνται οι τών πάγων εύμεγέθεις σωροί 
καί αί κορυφαί τού Λευκού "Ορους (Μοηί Βίππο), φαί
νεται σχεδόν θαύμα ότι εύρίσκονται άνθρωποι τοσούτον 
εύρωστοι καί τολμηροί, ώστε να επιχειρωσι και μαλιστα 
νά κατορθόνωσι τήν άνάβασιν αυτών δθεν ή πιστις 
τών άπλών χωρικών, ότι κάτι ύπερανθρώπινον εμπνέει 
τάς κινδυνώδεις ταύτας ε’πιχειρήσεις, δέν είναι ποσώς 
παράδοξος.

ΑΙ ΣΑ ΡΔΕΙΣ.
ΤΡΙΑΚ Ο Ν ΤΑ  περίπου μίλια πρός άνατολας τής Σμύρ

νης εΰρίσκεται ή τοποθεσία τής ποτέ μεγαλοπρεπούς 
έδρας τών πολυταλάντων βασιλέων τής Λυδίας. Αί 
Σάρδεις, ή πλουσιωτάτη όλων τών είς τήν Μικράν Α
σίαν πόλεων, δ ε υ τ έ ρ α  ' Ρ ώμ η  ¿νομασθείσα ύπο 
τού Λατίνου συγγραφέως Φλώρου, και τιμηθείσα με μιαν 
τών επτά πρώτον ¿κκλησιών τών εις την Αποκαλυψιν 
άναφερομένων, είναι τώρα τόπος άοίκητος είς ερημίαν. 
’Ολίγοι μόνον κίονες καί τινα ύπερηφάνου άρχιτεκτονι- 
κής κλάσματα μίνουσι πρός μαρτυριον τής άρχαιας 
μεγαλοπρεπείας της.

Τά μόνα δέ σημεία ζωής, όσα προσβάλλουν εις το 
τού περιηγητού έκθαμβον όμμα, είναι καλυβαι τινες 
άπό χώμα τηδε κάκείσε διεσκορπισμέναι, ύπό Τούρκων 
δέ βοσκών κάτοικούμεναι, εις η δυο μύλοι, και ολίγα 
προσωρινά σκηνώματα συνοδιας τίνος περιπλανωμενων 
Τουρκομάνων.

Αί Σάρδεις, περιώνυμοι μάλιστα ώς ό τοπος τής τού 
Κροίσου διατριβής, ήσαν τοποθετημεναι ε’πι τής πλευ
ράς τού όρους Τμώλου, τήν άκρόπολιν εχουσαι έπι λοφου 
υψηλού, εν μέρος τού όποιου σχεδόν είναι κατά κάθετον. 
Πολύν χρόνον ή πόλις αυτη έλογίζετο άμαχος καί άνά- 
λωτος· άλλ’ οί τού Κύρου στρατιώται κατώρθωσαν να 
¿μβώσιν είς αυτήν άπό τό άντικρυ τού 1 μωλου μέρος τής 
άκροπόλεως, τό οποίον, πάντη άπρόσιτον λογιζομενον, 
είχεν άφεθήν καί πάντη άπροφυλακτον. Εγινε τοτε 
ή καθέδρα τών σατραπών τής Περσίας, άλλ επι τοΰ 
Δαρείου κατεκάη άπό τούς Μιλησίους. Μετά την ¿ν

Γρανικώ μάχην έπεσεν είς τάς χεΐρας τού ’Αλεξάνδρου, 
δστις ώκοδόμησεν είς αυτήν ναόν τού Ολυμπίου Διος. 
Τήν ¿κυρίευσαν μετέπειτα οί ’Ρωμαίοι, επι τής ηγεμο
νίας τών οποίων έφθασεν είς τήν υψηλοτεραν και πλέον 
εύδαίμονα κατάστασιν· άλλά μεγάλως έβλαφθη απο 
σεισμόν, όστις κατέστρεψε τόσας άλλας πόλεις έπι τού 
Τιβερίου Καίσαρος. Ουτος όμως ό αυτοκράτωρ ικανόν 
μέρος ε’πανώρθωσε, καί μάλιστα τήν κατεπ’/ουτισεν, 
άλλά ποτέ δέν άνέλαβε τήν προτέραν αυτής λαμπρότητα.

Έκτοτε ύπέφεραν αί Σάρδεις πολλας μεταβολας, 
άκόμη δέ καί τήν δεκάτην τρίτην εκατονταετηρίδα 
ε’καυχώντο είς πολυαρίθμους κατοίκους· άλλα ταχέως 
διατρέχουσα τό τής παρακμής στάδιον, κατήντησε πλέον 
τήν σήμερον ή πόλις αυτη σχεδόν όλοτελα έγκαταλε- 
λειμμένη. Τά μόνα μέλη τής περιωνύμου τών Σάρδεων 
έκκλησίας είναι δύο Γραικοί δούλοι τού Ί ουρκου μυλω
νά. Μεταξύ τών έρειπίων είναι τά λείώανα τού μεγά
λου ναού τής Κυβέλης, όστις υποτίθεται οτι έκτισθη 
μεταξύ τών 715 καί 545 π. X. Τό 1812 ϊσταντο τρείς 
κίονες τού ναού τούτον άλλ’ άπό περιγραφάς ύστερωτε- 
ρας μανθάνομεν δτι σήμερον δ-ο μόνον σώζονται. Εις 
τά πέριξ υπάρχει ¿τι άνάχωμα, λογιζόμενον ώς̂  το 
μνήμα τού Άλυάττου, πατρός τού Κροίσου. Είναι 
κώνος γής 200 πόδας υψηλός, ή βάσις τού όπο’.ου, συνι- 
σταμένη, κατά τόν Ηρόδοτον, όστις διδ^ι την πρώτην 
αυτού περιγραφήν, άπό μεγάλας πέτρας, έχει 3800 
Ελληνικών ποδών περιφέρειαν. Ο συνταγματάρχης 
Leake θεωρεί αυτό ώς μίαν τών άξιολογωτερων Ασια
τικών αρχαιοτήτων· ό δ’ Έλλην ιστορικός το εαεωρει 
έπι τών αυτού χρόνων ώς μονον τών πυραμίδων τής 
Αίγύπτου καί τών μνημείων τής Βαβυλωνος κατώτερον. 
Ή  βάσις είναι τώρα μέ χώμα ¿σκεπασμένη, αλλα το 
μνήμα είσέτι διατηρεί τό κωνικόν του σχήμα, και φαί
νεται ώς φυσικός γήλοφος. Καί άλλα πολλά, μικρότερα 
όμως άναχώματα, εύρίσκονται είς τήν γειτονιάν.

Ό  πολύηχος ψιθυρισμός, ό πάντοτε είς μεγαλοπόλεις 
ε’πικρεμάμενος, καί ό ευθυμος γέλως ό άπο τάς περιχα
ρείς καρδίας τών πολιτών αύτής εξερχομενος, μηο όνει- 
ρευομένων ότι ή ευδαίμων πόλις των ήθελε ποτε γνωρι- 
ζεσθαι μόνον άπό τών τειχών αύτής τα ¿ρειπια,—  
πάντα κατασιωπώσι τώρα, ή δε μικρά ζωή η περι τον 
τόπον είσέτι διατρίβουσα χρησιμεύει μονον να δεικνυη 
έξ άντιθέσεως πόσον παντελής είναι ή καταστροφή.

Οί άμαθείς καί πτωχοί Τουρκομάνοι, οι περί τα τών 
Σάρδεων ερείπια κατοικούντες, δέν είναι άμοιροι είδους 
τινός γενναιότητος, εύρισκομένης κάποτε και εις τους 
ύπό τών άγριωτάτων παθών κυριευομένους. Η ακόλου
θος περιγραφή μάς δεικνύει οποίας υποδοχής ηξιώθη 
παρά τίνος Τουρκομάνου "Αγγλος περιηγητης, μετα επι- 
σκεψιν είς τά ερείπια τών Σάρδεων, γενομενην το
1828·—  * . ' , ·· 

‘Όταν έφθάσαμεν είς τό ζευγηλατείον, ήτο πλέον 
σκοτεινά, καί ό Τούρκος οδηγός μας ειχε πολλην άδι»· 
θεσίαν, καθότι έπεθύμει μέν νά έπιστρέψη είς τόν
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Χασαμπάν, πλήν δεν ήγάπα νά όδοιπορή τήν νύχτα. 
Τδ κατ' ¿μέ, δεν ¿σκόπευα νά υπάγω περαιτέρω, άν 
ήδυνάμην νά προμηθευθώ καταφύγιόν τι έχεί όπου ευ- 
ρισκόμην. Τούτο μέν ήτο δύσκολου είς υ.ίρος δπου ούτε 
χάνι ούτε καφενείου εύρισχετο· άλλ’ έρευνήσαντες, έπε- 
τύχομεν Ινα όστις άσμένως μάς έπρι'σφερε κατάλυμα. 
Ήχολουθήσαμεν δε τον εκούσιόν μας ξενοδόχου εις 
οίκημά τι άλλόχοτον, άγροιχον ριιχράν χαλύβην, εις το 
πλάγιον της όπο'ας ήτο στημένη κωνική τις σκηνή. 
Τδ ενδότερον τής καλύβης συνίστατο άπδ εν και μόνον 
δωμάτιον, εις τδ όποΓον εύρήχαμεν μίαν μελάγχροινον 
γυναΓχα, ήτις ¿μαγείρευε τδ δεΓπνον τής οικογένειας 
είς πυρχαιάν επί τού εδάφους χατά τδ μέσον του θα- 
λάμου, τρία επίσης μελάγ/ροινα τέκνα, χαι άγριόν τι 
πωλάριον. Μέ ήρχετο νά γελάσω δτε δι-λογιζόμην 
είς άπο αν έκλεκτήυ συναναστροφήν έμελλα νά περάσω 
τήν νύχτα' παρατηρων δε την μιχρότητα του θαλάμου 
καί τήν έλλειψιν παντδς επίπλου, εχτδς τής μαίρης 
χύτρας του πιλαβίου ήτις άχνιζεν είς τδ κέντρου, δύο 
χαμηλήν καθισμάτων, μιας ψάθας περιτετυλιγμενης, 
καί τινων πρββεων, ήπέρουν πόΓς έμέλλομεν νά διατε- 
θωμεν άπαντες. Όντες δε πολλά πεινασμέυοι, έχρί- 
ναμεν εύλογον νά ζητήσωμευ άστε νά προστεθη χάτι 
πλίον είς τδ σύνηθες οίχιαχδν δαπυον. Μετ’ ολίγον 
δ’ ε’φάνη προσθήκη αξιόλογος ε'ν είδει μικρού άρνίου. 
τδ δποΓον πάραυτα Ιψήθη ακέραιον άνωθεν του αυξη- 
θίντος πυρός.

* ’Ενώ  μετά  σπουδής έγίνοντο αύτα ι α ί έτοιμασίαι 
έξήλθον εγώ νά δδεύσω πρδς τδν ναδν, πλήν χα τά  δυσ 
τυχ ία ν  δέν έφεγγε τδ σεληνιακδν φώς. Ή νω χλησ α  
δε τους μεγάλους σκύλους τής μάνδρας, ούτιυες πάραυτα 
ήρχισαν τρομερδν γ α 'γ ισ μ α - ευχαρίστως δ’ ε’πέστρεψα 
κληθείς ύπδ τΓν συντρόρων μου, ιίτ ιν ε ς  ανήγγειλαν 
ότι τδ δειπνόν μ α ς ήτον ήδη έτοιμον. Τδ πρώτον 
πράγμα τδ φ-ρθεν είς τδ μίσον ήτο πινάχιον βραστού 
σίτου, καμωμένου ε ίς  είδος πιλαβίου· τδ οποίον, άνα 
κατώσας μέ τδ άφθόνως χορηγηθεν όξυνόγαλον, εύρηκα 
άρκετά νόστιμου. Τ δ  τρυφερόν άρνίον έβ άλθη  έπου.1- 
νως επ ί τής ψάθας· μ ττε  μα χα ίρ ια  δε μήτε περόνια 
έχοντες, κατεσχίσαμεν αυτδ με τους δακτύλους μας. 
Ή τ ο  δέ τρυφερδν καί νόστιμου, μ ’ όλον τδν άγροικον 
βιαστικόν τρόπον χαθ* δν έψήθη, καί τδν ό χ ι όλιγώ- 
τερον άγρθ€κον τρόπον τής άνατομής του. Ή  ξενοδό
χο ς  ¿πιμελιΓς μ ά ς υπηρ 'τει. *0 άνήρ αύτής καί ό 
¿δηγός μας έφαγον μ ε θ ’ ημών άπδ τδ π ι*άβιον, άλ,λά 
κ α τ ' ούδένα τρόπον δεν έπείθοντο νά μεθέξωσιν άπδ 
τδ άρνίον. Μ ετά τδ αληθώς 'Ομηρικόν μας δεΓπνον, 
ή σύζυγος καί τά  τ 'χ ν α  Ιλαβον τδ ίδικόν των είς τήν 
άπωτάτην γωνίαν τού θαλάμου.

• Μ ας έφ 'ρθη  έ π .ιτ α  π α χ ύ ς  καφές χωρίς ί'άχαριν, 
καί τά τ σ ι μ π ο ύ κ ι ά  μας, τά όποια ε’μπείρως ¿γύ
ρισε καί άναψεν εΓς ¿κ τών παύδων, εύρωστου παμπό
νηρον μιχρδν άγ'ριον —  χρηστδν βλάστημα  τής Τουρ- 
κομανικΐς ρ ίζη ς. Δύο γείτονες είσήλθον ν ’ αυξήσωσι

τήν ευθυμίαν τής συναναστροφής μας. ’Ανόμοιοι των 
σοβαρών Οσμανλήδων, ήσαν πρόσχαροι καί όμιλ.ητιχοί.
1 ά ε’νδύματά μου, καί παν ο ,τι ε ίχ α  μετ’ έμοϋ, έβαλον 
αυτούς είς πολλήν περιύργειαν άλλά τδ ¿ιρολόγιον μάλ ι
στα, δν εξ εκείνων τά  ΰποία σημαίνουν, δ ιήγ.ιρε τήν έκ· 
πλνιύιν καί τδν θαυμασμόν των. Έ νό μ ιζα  ότι ήθελα  
τδ συυτρίψειν, κάμνον αυτδ πάλιν καί πάλιν νά χτυπά 
πρδς ειφροσύνην τής των παρόντων δλων άκοής. Κ αίτοι 
άγριοι τά  βλύμματα και άγροιχοι τούς τρόπους, ήσαν 
όμως φιλόφρονες καί πολιτικοί" δτε τούς οφθαλμούς 
περιστρ’φων ε’θεώρουν τήν βάρβαρου καλύβην, η’σθανό- 
μην τόσον άσφαλής, ώς άν κατίλυα είς Ευρωπαϊκόν 
ξενοδοχείον, μετά των πεφωτισμένων καί εξευγενισμέ
νων. Πρδ των ε’νν.'α μ α ς άφήκαν οί γείτονες με τδν 
συνήθη καί ¿κφραστικδν χαιρετισμόν τής ειρήνης καί 
ευνο'ας. ’Ε κτός δε τον άπδ καιρδν είς καιρόν γα υγ ί- 
σματος σκύλου τινδς, ήχος πλίον δεν ήκούσθη άπδ τήν 
ποιμενιχήν κώμην.’

Α ν α κ α λ τ ή ς  τ η ς  Α μ ε ρ ι κ ή ς .— Ε ίνα ι ήδη ίστο- 
ριχώς άποδεδειγμένον, ότι αιώνας πρδ τού Κολόμβου οΐ 
Νορμανοί δ χ ι μόνον άνεκάλυψαν τήν Άρχτω 'αν ’Α μερι
κήν ε ίς  τδ διάστημα τών τολμηρών πλόων των κατά 
τα βόρεια πελάγη , άλλά καί τήν ε’ννάτην, δεκάτην, καί 
ένδεκάτην εκατονταετηρίδα, μάλ ιστα  δε καί μέχρι τής 
δεκάτης τετάρτης, όιεφύλαττον συγκοινωνίαν άδιάκοπον 
μέ τά  παράλια τού Λάγκαστερ Σουνδ, Βαρρωε'ου Πορ- 
θμού, καί νοτιώτερα μ ίχρ ι τής ΦλορΙδας, έξαιρέτως δέ 
με τούς κατοίκους τής χώρας, ή όπο α τήν σήμερον συν- 
ισ τ ά  τά ς  πολιτείας τής Μ ασσακουσεττης καί τής 'Ρο- 
δοννήσου. Τδ περίεργον τούτο επ ιβεβα ίω σ αν διάφορα 
χειρόγραφα καί οδοιπορικά νεωστί φανερωθέντα, ώς καί 
ή κατά τήν Βόρειον ’Αμερικήν άνακάλυψις λειψάνων 
τινύν, τά  όποΤα θεωρούνται ώς άναμφισβητήτως Νορμα- 
νιχά. Ή μεΓς αυτοί εχομεν γενεαλογικούς π ίνακας, 
μέχρι τής σήμερον καταβαίνοντας, ούτινες δεικνυ'ουν 
ότι υπάρχουν έτ ι πολλαί οίκογίνειαι είς τήν Ίσλ.ανδίαν, 
Νουβεγ αν, καί Δ ανίαν, μάλιστα  δε ή τού Thorvvals. 
Je n , τού γλύπτου, τών οποίων οί προπάτορες ήσαν άρ- 
χηγο ί ε’ντοπίων φυλών είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν, καί 
ε’γ .ννήθησαν αυτοί οί ίδ ιο ι ύπδ τδν ουρανόν εκείνον 
πρδ οκτώ εκατονταετηρίδων. Π ιθανώ τατον φαίνεται 
δτι ό Κολόμβος, δστις ε’πεσκύφθη τήν Ισ λ α νδ ία ν  τδ 
1477, ίμ α θ ε  πρώτον τήν υπαρςιν άλλου μύρους τής 
σφαίρας παρά τών κατοίκων τής νήσου αυτής, καί ότι 
ουτω πως ύπηγοιεύθη  κατά πρώτον είς τδν δραστηριον 
αυτού νούν ή ίδύα τού νά κάυ.η ταςείδιον άνακαλυψεως 
πρδς δυσμάς. Ε 3 ΕΙ>ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ αΡΙΣΤΙΑΝΙΑΣ.

Ο ι α μ α θείς  φαντάζονται ότι βλύπουν τα  πάντα· κατ’ 
άλήθειαν όμως δεν διακρίνουν παρά μ α τα .α ς  σκιάς.

Ο ΦΡΟΝΙΜΟΣ ε λ π ίζ ε ι  ολίγα , καί δεν άπ ελπ ίζετα ι  
διά τίποτε.
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Τ Ο  Ν Α Υ Α Γ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Μ Ε Δ Ο Τ Σ Η Σ .

Κ Α Τ Α  τήν γενικήν ειρήνην τού 1814 άπεδοθησαν 
είς τούς Γάλλ,ους α ί ε ί ς τ δ  δυτικόν παράλιον τής ’Αφρι
κής άπδ τού Λευκού'Ακρου μέχρι τών εκβολών τού Γ α μ 
β ία  ¿κτεινόμεναι χώραι, τά ς  οποίας καί πριν τού πολ.ε- 
μου κ α τε ίχ ο ν  τδν δέ ’Ιούνιον, 1816, εσταλθη μ ια  φρε
γά τα , μετά τριών άλλων πλοίων, νά καταλάβωσιν αύτάς.
Ή  άποστολή ίγ ιν ε  τελεία 'κ α θ ’ όλα τά  μέρη της, ώς 
γίνονται συνήθως α ί τών Γάλλων άποστολαι, περιλαμ- 
βάνουσα ε’πιστήμονας, τεχν ίτα ς , γεωργούς, κηπουρούς, 
μεταλλουργούς, κτλ., συμποσουμένους μετά τών στρα
τευμάτων είς τετρακοσίους σχεδόν άνδρας, εκτός τών 
ναυτών. Ή  φρεγάτα ώνομά£ετο Μέδουσα, ε ίχ ε  δε 
τεσσαράκοντα τέσσαρα κανόνια. Πρδς τα  τελη τού 
τάξειδίου, άφήκαν τήν φρεγάταν, ε’ξ απειρίας καί άγνοι
ας τών ναυτικών, νά κα θ ίσ η  επί τής ’Αργουίνικής λε- 
γομένης σύρτιδος. Κ αί πρώτον μεν εζητησαν να ση- 
κώσωσιν αύτήν, άλλά μ ετ’ όλιγον απελπισθεντες περι 
τούτου, ήρχισαν νά λαμβάνωσι μέτρα ώστε νά διασω- 
θώ σιν οι άνθρωποι. Έ φέρθησαν λοιπόν είς το κα τά 
στρωμα παξιμάδιά  τ ινα , οίνος, καί υδωρ, και ητοιμα- 
σθησαν νά βαλθώ σιν είς τά ς λέμβους, καί επί σ χεδ ία ς 
έ χ  τού προχείρου κατασκευασθείσης· άλλ’ είς τδν θ ό 
ρυβόν τής παραιτήσεως τού ναυαγίου, ή σ χεδ ία , ή τούς 
πλειοτέρους ανθρώπους μέλλουσα να  επαρη, ίλ α β ε  κατα 
δυστυχίαν τδ ¿λάχιστον μερίδιον τών ζωοτροφιών οίνον 
μέν ε ίχεν  υπέρ τδ δέον, άλλ’ ούδ εν βαρελιον παξιμ α
διού.

Ή σ α ν  δέ Ιξ  λέμβοι· είς τήν πρώτην ε’μβήκεν ό τής 
Σ ενεγαλίας διοικητής καί ή οίκογένειά του, σύμπαντες 
τριάκοντα πέντε· ή δεύτερα ε’πήρε τεσσαράκοντα δύο· 
ή τρίτη, είκοσιοκτώ -'ή  τετάρτη, όγδοήκοντα όκτω' ή 
πέμπτη , είκοσιπέντε· καί ή εκτη δεκαπέντε, μεταξύ 
τών όποιων ήσαν τέσσαρα π α ιδ ία  καί τινες γυναίκες. 
Ο ί στρατιώ ται ε’βάλθησ αν εξ άρχής ε’π ί τής σχεδίας· 
ό άριθμδς τών ε’π ιβ ιβασθέντω ν είς τήν κακότυχου 
ταύτην μ ηχανήν δέν ήτο μικρότερος τών εκατόν πεντη- 
κοντα, κάμνων, μετά τών είς  τά ς  λέμβους, τριακοσίους 
¿ννενήκοντα έπτά.

Γεωγράφος μηχανικός, Κορρέαρδος τόνομα, όστις άφ’ 
έαυτου ήθέλησε να συνοδευση τους επ ι της σ χεδ ία ς , 
έρωτήσας άν αρμόδια ε’ργαλεία καί ναυτικοί χάρται 
είχον βαλθήν ε’π ’ αύτής, είδοποιήθη παρά τού πλοιάρ
χου ότι παν τδ άναγκαίον ε ίχ ε  προβλεφθήν, καί ότι 
ναυτικός ύπάλληλ.ος ήτο διωρισμένος νά τήν διευθυνη· 
ό ναυτικός όμως ουτος υπάλληλος ε’πήδησεν είς μίαν 
άπδ τά ς  λέμβους, τήν σχεδ ίαν ε’γκαταλείψας.

Α ί λέμβοι άπεσύρθησαν κατά  σειράν, ρυμουλκούσαι 
τήν σ χεδ ίαν . Ά λ λ ά  μόλις ¿προχώρησαν δύο λεύγας, 
καί άπέρριψαν άλλεπαλλήλως τά  σ χο ινιά . Έπροφα- 
σ ίσθησαν επομένως ότι έσπασαν’ άλλά και τούτο αν 
ήλήθευεν, α ί λέμβοι ευκόλως ήδύναντο να πλησιασωσι 
τήν σχεδίαν· άντί δέ τούτου, παρητησαν αύτήν ε ίς  τήν 
τύχην της, κ α θ ε ίς  άγωνιζόμενος νά φύγη δσον τά χ ισ τα , 

δ’ 8*

Περί τδν καιρόν τούτον ή σ χεδ ία  ήτο τρεις ήμισυ 
πόδας καταβεβυθισμένη , οί δ’ επ’ αύτής τόσον συσσω- 
ρευμένοι εΰρίσκοντο, ωστε ουδεις ημπορει να  κινηθη 
είς τήν πρύμνην καί είς τήν πρώραν τδ νερδν ήρχετο 
εως τήν μέσην των. Ε ίς  τοιαύτην έλεεινήν θέσιν έδυσ- 
κολεύοντο νά πεισθώ σιν ότι είχον έγκα τα λειφ θ ή ν  ουτε 
ήθελον νά τδ πιστεύσωσιν, έωσού όλα τά  πλοιάριά 
έχά θη σ α ν  άπδ τήν δψιν των. Ή ρ χ ισ α ν  τώρα νά  στο- 
χά ζω ντα ι ότι ε’κ προμελέτης έθυσιάσθησαν, καί ώμο
σαν, ε’άν ποτε ήθελον φθάσειν είς τήν ξηράν, νά ¿κδι- 
κηθώσι κατά τών άπόνων συντρόφων των. Κ ατήφεια 
καί θ λ ίψ ις  ε’κυρίευσεν άπαντας. Π αν τδ φρικώδες 
κατέλαβε τήν φαντασίαν των· δλοι Ιβλεπον ε’γ γ ύ ς  τον 
όλεθρον, καί μέ γοεράς θρηνολογίας άνήγγελλον τούς 
φοβερούς διαλογισμούς των. Ο ι αξιωματικοί, μετα  
δυσκολίας, καί πεποίθησ ιν ύποκρινόμενοι, ε’πέτυχον νά 
ε’παναφέρωσι τδ πλήθος είς βαθμόν τινα  αταραξίας, 
άλλ’ έμειναν έντρομοι αύτοί οί ίδ ιο ι, πληροφορηθεντες 
ότι ούτε χάρτης, ούτε ναυτική πυξίς, ούτε άγκυρα ϋπήρ- 
χεν  ε’πί τής σ χεδ ία ς . Ε ίς  τών ανθρώπων ε ίχ ε  διαφυ- 
λάξειν μικράν ναυτικήν πυξίδα- τδ ε’ργαλεΓον δέ τούτο 
ε’νέπνευσε τοσούτον θάρρος, ωστε α π  αύτο εστοχαζοντο 
έξαρτωμένην τήν σωτηρίαν των- πλην κατα  δυστυχίαν 
καί ό θησαυρός ούτος έχ ά θ η  μετ’ ολ ίγον  έπεσεν άπδ 
τήν χεΓρα τού ανθρώπου, κα ι διεπερασεν εις την θ α - 
λασσαν άπδ τά  τής σ χεδ ία ς  άνο ίγματα .

Κ ανείς δέν ε ίχ ε  φάγειν πριν εξελθωσ* τού πλοίου* 
ά ρχίσ αντες δέ νά πεινώσιν, έμιξαν τδ παξιμάδιον, εκ 
τού όποιου είχον ώς δέκα όκάδας, μέ οίνον, καί τδ διέ
νειμαν άπδ μικρά μερίδια είς  έκαστον άνθρωπον. 
Έ πέτυ χον  δέ νά στήσωσιν είδος καταρτιού, καί ν’ 
άπλώσωσιν έν άπδ τά  είς τήν φρεγάταν άνήκοντα μικρό
τερα πανία.

Έ νύκτωσε τέλος πάντω ν, ό άνεμος έσφόδρυνε, καί ή 
θάλασσα ήρχισε νά φουσκόνη- μόνη παρηγορία τούς 
έμεινε τώρα, ότι έμελλον ίσως νά άνακαλύψωσι τάς 
λέμβους τήν επαύριον. Περί τδ μεσονύκτιον ό καιρός 
έγινε θυελλώδης, καί τά  κύματα π α ντα χόθεν  τούς 
κατεπλάκονον.

Δ ι’ όλης τή ς νυκτός ταύτης, έλεγον οί ε’π ιζησαντες, 
ήγω νιζόμεθα κατά  τού θανάτου, σφ ιγκτά προσκολλημέ- 
νοι είς τάς δοκίδας, α ιτινες ησαν στερεως συνδεοεμεναι. 
'Ρ ιπτόμενοι άπδ τά  κύματα εξ ενός είς άλλο άκρον, 
κάποτε δέ είς τήν θάλασσαν κρημνιζόμενοι· πλέοντες 
μεταξύ ζωής καί θανάτου· ¿λεεινολογούντες τά ς  συμφο
ράς η μώ ν βέβαιοι ότι έμέλλομεν νά χα θώ μεν, καί μ ’ 
όλον τούτο άγωνιζόμενοι διά τά  λείψανα τής ύπάρξεως μέ 
τδ σκληρόν στοιχείου, τδ έπαπειλούν νά μάς καταρ- 
ροφήση,— είς τοιαύτην θέσ ιν  εύρισκόμεθα Ιω ς τά  χ α 
ράγματα, θέσιν φρικώδη \' πώς νά δωσωμεν άναλογον 
περιγραφήν ! «

Τ δ πρωί ό άνεμος ¿κόπασε, καί ή θάλασ σα  κατέ- 
πεσεν ολίγον· άλλά φοβερόν θ έα μ α  έπαρουσιάσθη—  
δέκα ή δώδεκα ε’κ τών δυστυχών, τά  μέλη έχοντες συν- 
εσφιγμένα μεταξύ τών δοκίδων τής σ χεδ ία ς , μή δυνά-
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μενοι δέ ν’ άπαλλαχ,ϊώσιν, άπωλέσέάησαν εις την 3-έσιν 
ταύτην άλλους τινάς είχεν άφαρπάσειν ή σφοδρότης 
τών κυμάτων άναγνόντες τον κατάλογον, εύρηκαν είκοσι 
ίλλείποντας.

Ταύτα πάντα δρυς ήσαν το ούδέν ώς προς την φο
βέραν σκηνήν, ήτις παρεστά·9·η την προσεχή νύκτα. 
Με3·’ ώραιοτάτην ήμέραν, κα3·’ ήν πας ενας βεβαίως 
ήλπιζεν δτι έμελλον νά φανώσιν αί λέμβοι νά τούς 
άπαλλάςωσιν άπδ την κινδυνώδη ταύτην κατάστασιν, 
προσήγγισεν ή εσπέρα, χωρίς κάρα ία νά φανη. Άπό 
της στιγμής ταύτης πνεύμα στασιώδες διεδίδετο άπ’ 
ανθρώπου εις άνθρωπον, καί έφανερούτο διά των πλέον 
μανιωδών κραυγών. Ή  νύξ ήλ3·ε· μαύρα νέφη ε’σκό- 
τισαν τούς ουρανούς· ο άνεμος ε’σηκώ3·η, καί μετ’ αυτού 
ή 3-άλασσα· τά κύριατα πάσαν στιγμήν έσχατον ε’πά- 
νω3·εν των, μάλιστα προς τά άκρα της σχεδίας· ή δέ 
προς το κίντρον συσσώρευσις τόσον ητο μεγάλη, ώστε 
ά3λιοί τινες, μη δυνάμενοι νά στέκωσιν ορ,ϊιοι, ε’πνί- 
γησαν διά της καταπιίσεως των συντρόφων των.

Στα.9·ερώς πεπεισμένοι ότι ολίγον τούς έλειπε νά 
καταρροφη5ωσιν,άπεφάσισαν καί στρατιώται καί ναύται 
νά γλυκάνωσι τάς τελευταίας στιγμάς των, πίνοντες 
Ιως νά χάσωσι τάς φρίνας. Ένοιξαν λοιπόν τρύπαν 
είς την κορυφήν μεγά} ου βαρελιού, ε’κ του όποιου ¿ξη.-.ολού- 
5ουν νά ροφώσιν, Ιωσού τό άλμυρον ύδωρ, μετά τού οίνου 
μιχ3·εν, κατέστησεν αυτόν άποτον. Ερεθιζόμενοι δ' 
άπό τούτον, ε’πενεργούντα εις κενούς στομάχους καί 
κεφαλας ήδη σαλευμενας υπό τού κινδύνου, ήρχισαν 
διόλου να κωφαίνωσιν είς την φωνήν τού ¿ρθού λόγου· 
τολμηρώς έδηλοποίησαν τον σκοπόν των νά φονεύσωσι 
τούς αξιωματικούς, έπειτα δε νά κόψωσι τά σχοινία 
τά όποια συνέδενον την σχεδίαν είς αυτών, λαβών 
άξίνην, ήρχισε πραγματικώς τό φοβερόν εργον. Τούτο 
δέ ητο σημείου προς ε’πανάστασιν οί άξιωματίλόί ωρ- 
μησαν είς τά έμπροσθεν νά κατευνάσωσι τον 3-όρυβον, 
καί ό σκεπαρνοφόρος έπεσε πρώτος· ή πληγή ρομφαίας 
»τελείωσε την υπαρξίν του.

Οί ¿πιβάται ήνω3·ησαν μετά των άξιωματικών, άλλ’ 
οί στασιασταί ύπερέβαινον έτι κατά το πλη.ϊος· άγαάη 
τύχη, ησαν κακώς ώπλισμίνοΓ ειδεμή, αί ¿λίγαι αίχ- 
μαί καί ρομφαΓαι τού ε’ναντίου μύρους δεν ήμπόρουν νά 
τούς καταβάλωσιν. ΕΓς ε’φωράάη κόπτων κρυφίως τά 
σχοινία, καί άμίσως έπετάχ3·η είς την 3·αλασσαν· άλλοι 
¿χάλασαν τά ¿ξάρτια, τό δε ΐστίον, άπομείναν χωρίς 
Υποστηρίγματος, έπεσεν είς άξιωματικόν τού πεζικού, 
καί συυίτριψε τον μηρόν τον πάραυτα πιαστείς άπό 
τούς στρατιώτας έρρίφ9·η είς την .2-άλασσαν, άλλ.ά δ ι:- 
βώ.5·η Οπό τού ε’ναντίου μέρους. "Ωρμησαν τώρα μα- 
νιωδώς κατά των στασιαστών, πολλοί ε’κ των όποίων 
κατεκόπησαν τέύος, ό τής άπελπισίας σπασμός ούτος 
κατήντησεν είς δειλ'αν υπερβολικήν1 επεκαλούντο έλεος, 
καί ε’ζήτουν συγχωρησιν γονυπετ.ίς. Ήτον ήδη μεσο
νύκτιον, καί ή εύτα^ία ε’φαίνετο αποκαταστημένη- άλλά 
μετά μίαν ώραν απατηλής ησυχίας, ε’ξίσπασεν ε’κ νίου

ή ε’πανάστασις· οί στασιασταί ωρμησαν κατά των 
άξιωματικών ώς άπονενοημένοι, καθείς κρατών μάχαι- 
ραν ή ξίφος είς την χείρά τον τοσαύτην δέ μανίαν 
είχον, ώστε με τούς όδόντας κατεσχιζον τό κρίας καί 
τά φορέματα των ϋπεναντίων ούτοι δε, χωρίς άργοπο- 
ρίαν σηκω3έντες, κατίσφαξαν εκείνους, καί ή σχεδία 
έστρώθ-η άπό νεκρούς.

Κρίνοντες περί των άν3ρώπων τούτων, πρίπει νά 
ήμεω-α ολίγον συγκαταβατικοί διά την ε’σχάτην αύτών 
ά3λιότητα- ό παντοτεινός φόβος τού θανάτου, καί ή τής 
άναπαύσεως καί τροπής έλλειψις, είχον σαλεύσειν τάς 
φρίνας των- καί αυτοί δέ οί άξιωματικοί δεν διίφυγον 
όλ.ως διόλου. Έξυπνοι δντες ώνειροπόλουν οί πλειότε- 
ροι· τινές μέν ε’φαντάζοντο δτι έβλεπον πέριξ αύτών 
ώραίαν χωράν, ε’σκεπασμένην άπό τάς πλέον τερπνάς 
φυταλιάς· άλλοι δέ, άγριοι άπό τήν φρίκην, έπιπτον 
είς τήν 3-άλασσαν. Μερικοί, ε’νω ε’ρρίπτοντο, άταρά- 
χως έλεγον προς τούς συντρόφους των, * Υπάγω, νά ζη
τήσω βοήθειαν, καί συντόμως 3-ελετε ρέ ίδείν πάλιν > / » οπισω.

Τα έξημερώματα είδον δτι κατά τό διάστημα τής 
παρελ3ούσης νυκτός εξήκοντα πέντε άπό- τούς στασια- 
στας είχον άπολεσ-9-ήν, δύο δ’ ε’κ τής μικράς φατρίας 
τής προσκολλημενης είς τους άξιωματικούς. Έ ν  μόνον 
βαρέλιον οίνου άπεμεινε. Πριν δέ καί ούτος διαμοιρασ3·η, 
άνεστησαν πάλιν τό κατάρτιον άλλά πυξίδα μή έχον- 
τες, καί άγνοούντες πως νά διευ5·ύνωσι τον δρόμον των, 
άφήκαν τήν σχεδίαν είς τήν διάκρισιν τού άνεμου, άοιά- 
φοροι κατά τό φαινόμενον πού ΰπήγαιναν. Άδυνατι- 
σμένρι άπό τήν πείναν, ε’δοκίμασαν τώρα νά πιάσωσιν 
¿ψάρια, άλλά δέν ήμπόρεσαν νά ε’πιτύχωσι, καί παρη- 
τησαν τήν ε’πιχείρησιν.

' "Ητον δμως άνάγκη πάσα,’ είπον οί ε’πιζήσαντες,
1 νά καταφύγωμεν είς έσχατόν τι μίτρον, πρός διατή- 
ρησιν τής ά.άλίας ήμών ύπάρξεως· φρίττομεν' ήναγκα- 
σμίνοι δντες νά διηγη5ώμεν τί ε’πράξαμεν’ αισθανό
μενα τον κάλαμον πίπτοντα ε’κ των ήμετίρων χειρών- 
νεκρικόν ψύχος καταλαμβάνει δλα τά μέλη μας, καί 
άνατριχιάζομεν. Άναγνώσται, σάς παρακαλούμεν νά 
μήν αγανακτήσετε κατ’ άν3·ρώπων ήδη παραπολυ δυσ
τυχών άλλά νά λυπήστε οι* αυτούς, καί νά χύσετε 
δάκρυον ε’λίους είς τόν άτυχή κλήρόν των.’

Τό έσχατον μέτρον ήτον άλη3·ώς φρικώδες" οί δυσ
τυχείς, τούς οποίους ό 5άνατος είχε φεισΒ-ήν είς τό 
διάστημα τής νυκτός, έπεσον είς τά πτώματα των -νε
κρών, καί ήρχισαν νά τούς κατατρωγωσι. Τινές ¿δο
κίμασαν νά φάγωσι τούς ζωστήρας των σπαθών καί 
τάς 3-ήκας των φυσεγγίων των· άλλ,οι κατ'τρωγον τά 
φορέματά των, καί άλ.λοι τά τομάρια των σκιαδίων των· 
πλήν ταύτα πάντα, καί άλ.λ.α έτι μάλλον βδελυρά, ον- 
δέν ίσχυσαν.

Τρίτη νύξ άπελπισίας καί φρίκης ήδη προσήγγιζεν 
άλλά παρήλιε μέ ησυχίαν, τήν όποιαν ε’τάραττον μόνον 
«ί διαπεραστικαί κραυγαί των υπό λιμού καί δίψης
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κατατρωγομένων. Εως εις τα γόνατα ησαν εντός των 
ύδάτων, ήμπόρουν δε μονον να κοιμη&ωσιν ολίγον, συσ- 
σωρευόμενοι ώστε νά σχηματίζωσιν ακίνητον μάζαν.
Ό πρωινός ήλιος έδειξεν είς αυτούς δέκα ή δώδεκα δυσ
τυχείς, νεκρούς έςηπλ,ωμενους επι της σχεοιας· ολ.ους 
δέ παρεδωκαν είς τήν άβυσσον, πλήν ενός, φυλαχ3·εν- 
τος πρός διατήρησιν εκείνων, οιτινες την προτεραίαν 
νύκτα είχον πιεσειν τάς τρεμούσας χείράς του, αιώνιον 
υποσχόμενοι φιλίαν. 1 ην εποχην ταυτην κοπαοιον 
βψαρίων, περνών άπό τήν σχεοίαν, αφήκε τριακόσια 
σχεδόν ε’μπεπλεγμένα είς τάς δοκίδας. Μέ τό μέσον 
δέ ολίγης πυρίτιδος καί τινων πανιών, και δια τής ανε- 
γερσεως κενού μεγάλου βαρελιού, επ^τυχον να αναψωσι 
φωτίαν· μίξαντες δέ μέ τους ίχ-^ύς την σαρκα τού^τε- 
5νηκότος συντρόφου των, εφαγον ολ.οι με ολιγωτ=ραν 
αηδίαν.

Τήν τετάρτην νύκτα έγινε και άλλ.η σφαγή. Ισπα 
νοί τινες, ’Ιταλοί, καί Μαύροι, οιτινες δεν είχον συνένω
σήν μέ τούς πρώτους στασιαστάς, συνώμοσαν τώρα νά 
ρίψωσι τούς λοιπούς είς τήν σάλασσαν. Οι Μαύροι 
είχον καταπείσειν τούς άλλους ότι ή ξηρα ητο πλησίον, 
καί ότι, α.ν μίαν φοράν άπίβαινον είς αυτήν, χωρίς τον 
παραμικρόν κίνδυνον ή3·ε).ον διαπεράσειν τήν ’Αφρικήν. 
Ισπανός τις έσηκώ^η πρώτος μέ τό ξίφος εις τας χεί- 
ρας· οί ναύται πιάσαντες ερριψαν αύτόν είς τήν σ%- 
λασσαν. Ιταλός τις, ίδών τούτο, ε’πηδησεν εκ του 
πλοίου· οί λοιποί ευκόλως κατεπονή^ησαν, καί ή ευτα
ξία πάλιν άποκατεστά3η.

Τριάκοντα μόνον άπίμειναν τωρα, εξ ων πολλοί ησαν 
είς άσλιεστάτην κατάστασιν τό αλμυρόν ύδωρ ειχε 
διόλου άφαιρίσειν τό δέρμα άπό τάς κνήμας καί τά 
σκέλη των, καί περιπλίον είχον συντρίμματα και πλη- 
γάς, τά όποια δέν εσυγχωρουν εις αυτους να ιστανται 
δρ3·ιοι. Τά λείψανα των ¿ψαριών καί τού οίνου ¿λογα 
ριάσ3·ησαν, ότι μόλις ήρκουν νά διατηρήσωσι τήν ζωήν 
τέσσαρας ημέρας- άλλ είς τας τ-σσαρας ταυτας ημέρας 
έλογαρίαζον καί δτι πλοία ήτον ενδεχόμενον νά φάά- 
σωσιν άπό τόν Άγιον Λουΐς πρός σωτηρίαν των. Τήν 
στιγμήν ταύτην δύο στρατιωται άνεκαλύφθησαν όπι
σθεν άπό τό τού οίνου βαρέλιον, τό όποιον είχον δια- 
τρυπήσειν ώστε νά πίωσιν επειδή δέ προ μικρού μόνον 
είχον συμφώνησειν νά τιμωρήται μέ 5άνατον όστις 
ή3-ελεν εύρεσήν ένοχος τοιαύτης πράξεως,  ̂άμέσως ε’ξε- 
τέλεσαν τήν άπόφασιν, είς την ^αλασσαν ριψαντες τους 
ένοχους.

Ό άρι9·μός αύτών ήλαττώάη τοιουτοτρόπως εις εικο- 
σιοκτώ, εξ ών οί δεκαπέντε μόνον ε’φαίνοντο άρκετοί να 
ύετάρξωσιν όλίγας ημέρας- οί άλλοι δεκατρείς ήσαν 
τόσον ήσ3·ενημένοι, ώστε σχεδόν άναισ^ητούσαν. ’Ε
πειδή δέ κάμμία περί αύτών εΤπίς δέν υπήρχε, καί 
έπειδή, ένώ έζων, ήάελον άναλίσκειν μέρος τής άφε- 
σείσης ¿λίγης τροφής, συνεκροτη^η συμβουλίου, και 
μετά σκέψιν, είς τήν όπο αν λ.εγεται οτι επεκρατει η 
πλέον φρικτή απελπισία, άπεφασισση να τους ριψωσιν

είς τήν θάλασσαν. 4 Τρεις ναύται καί είς στρατιώτης 
άνεδεχίσησαν την εκτελεσιν της σκληρας τακτής απο- 
φάσεως. Άπεστρέψαμεν τούς οφθαλμούς μας, και έχυ- 
σαμεν δάκρυα αίματος δια τήν κακοτυχιαν τών ταλαι- 
πώρων τούτων άλλ’ ή οδυνηρά αυτη 5-υσία έσωσε τους 
μείναντας δεκαπέντε- οιτινες, μετά τήν φοβεράν ταύτην 
καταστροφήν, είχον νά ύποφέρωσιν εξ ημέρας κακοπα- 
σείας, πριν άπαλλαχ^ώσι τής φοβέρας αύτών σέσεως.’ 
Είς τό τέλος τής περιόδου ταύτης, πλοίόν τι άνεκαλύφ^η- 
ήτο δέ τό βρίκιον Άργος, τό όποιον είχε σταλ^ήν άπό 
τήν Σενεγαλίαν νά τούς ζητηση. Ολων τών επι τού 
πλο'ου αί καρδίαι άνελύ5ησαν άπό έλεος είς την αξιο
δάκρυτου αυτών κατάστασιν— 4 Φαντάσου, ώ άναγνώ- 
στα,’ λέγουν οί διηγηταί μας, 4 δεκαπέντε δυστυχείς, 
σχεδόν γυμνούς, τά σώματα έχοντας ερρυτιδωμένα ύπό 
τών άκτίνων τού ήλιου, δέκα ε’ξ αυτών μόλις ικανούς νά 
κινη3·ώσι· τά μέλη μας χωρίς δέρματος- μεγάλην άλ- 
λοίωσιν είς δλους τούς χαρακτήράς μας· τούς όφ5αλμούς 
ήμών κοίλους καί σχεδόν άγριους· και τάς μακράς ήμών 
γενειάδας, φρίκην ε’μπυεούσας.’

Τοιαύτα ήσαν τών δυστυχών τούτων τά παθήματα ! 
Άπό τούς εκατόν πεντήκοντα τούς ¿πιβιβασ^έντας είς 
τήν σχεδίαν δεκαπέντε μόνον ελήφ^ησαν είς τό βρίκιον, 
ε’κ δέ τούτων εξ άπέώανον μετ’ ¿λίγον άφού έφτασαν 
είς τόν "Αγιον Λουΐς.

Άπό τάς λέμβους, αίτινες, ώς προείπομεν, εύ3·ύς 
σχεδόν παρη'τησαν τήν σχεδίαν, δύο μόνον (ε’κείναι είς 
τάς όποιας ό διοικητής καί ό πλοίαρχος τής φρεγάτας 
είχον ε’ρβήν) έφτασαν είς τήν Σενεγαλίαν αί δ’άλλαι 
τέσσαρες ε’πίασαν τήν ξηράν είς διαφόρους τόπους, καί 
άπεβίβασαν τούς άν3ρώπους των. 'Ολόκληρος ή συνο- 
δία ϋπέφερε τά μέγιστα άπό πείναν, δίψαν, καί τά 
άποτελέσματα καυστηρού ήλίου άντανακλωμένου ε’ξ επι
φάνειας γυμνής άμμου· άλλ έκτος δυο η τριών, παντες 
κατευωδώσησαν είς τήν Σενεγαλίαν.

’Ενθυμούμενος ό διοικητής οτι μεγίστη ποσότης άρ- 
γυρίου εύρίσκετο ¿πί τής Μεδούσης, έστειλε πλοίον πρός 
¿πίσκεψιν αύτής" άλλά μέ ό κ τ ώ μόνον ή μ ε ρ ων  
ζωοτροφίας· ώστε ήναγκάσ^η νά ε’πιστρέψη χωρίς νά 
πλησιάση. Άπεστάλ^η δέ καί πάλιν μέ ε ί κ ο σ ι -  
π έ ν τ ε  ή μ ε ρ ων  ζωοτροφίας· κακώς ομως ον εφωδια- 
σμένον άπό τά πρός ναυτιλίαν χρειώδη, καί τού καιρού 
όντος ταραχώδους, ε’πέστρεψε καί δεύτερον εις τον Λι
μένα. Κατά τήν τρίτην ε’πιχείρησιν έφ^ασεν είς τήν 
Μέδουσαν, πεντήκοντα δύο ημέρας άφού παρητή.άη· άλλά 
πόση φρίκη καί έκπληξις κατέλαβε τούς άναβάντας είς 
τό κατάστρωμά της, δτε ίδον τρείς ά5λίους ετοίμους 
ήδη νά έκπνεύσωσιν !

Έφάνη τώρα οτι δεκαεπτά είχον άπομείνειν είς τό 
ναυάγιον, όπότε άνεχώρησΛν αί λέμβοι καί ή σχεδία- 
πρώτον δ’ ¿φρόντισαν νά συνάξωσιν ικανήν ποσότητα 
παξιμαδιού, οίνου, ρακίου, καί κρέατος, πρός ζωοτροφίαν 
¿λίγων ήμερών. Έν&ύ ταύτα διήρκουν, ¿κά3ηντο ήσυ
χοι- άλλ’ άφού παρήλιου τεσσαράκοντα δύο ήμέραι χω-
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ρίς νά φανη βοήθεια, δώδεκα έκ τών πλέον τολμηρών, 
βλέποντες ότι ολίγον έλειπε νά λιμοκτονηθώσιν, άπε- 
φάσισαν νά διευθυνθώσι προς την ξηράν· κατεσκεύασαν 
λοιπόν σχεδίαν, με σχοινία συνδέσαντες αύτήν, έφ’ ής 
¿ξεκίνησαν με μικρά ν ζωοτροφιών ποσότητα, χωρίς κω- 
πία καί χωρίς πανία, άλλ’ οί ταλαίπωροι έπνίγησαν. 
Άλλος τις, άν καί άπεποιήθη νά συνοδεύση τούς δώ
δεκα, συνέλαβε μετ’ όλίγας ημέρας την ιδέαν νά κίνησή 
προς την ξηράν· έμβήκε λοιπόν εις μέγα τι κλωβίον 
των ορνίθων, έπεσεν άπό τό ναυάγιον, καί ολίγον άπο- 
μακρυνθείς κατεβυθίσθη. Οί επίλοιποι τέσσαρες άπε- 
φάσισαν ν’ άποθάνωσι πλησίον του ναυαγίου* εΓς αύτών 
είχεν ε’κπνεύσειν καθ’ ήν στιγμήν έφτασε τό ε’κ Σενε- 
γαλίας πλοΓον οί δ’ άλλοι τρεΓς τόσον ησαν άπηυδη- 
μένοι, ώστε όλίγαι ώραι ακόμη ήθελον τελειώσειν την 
δυστυχίαν των.

Καθ’ δν καιρόν συνέβη τό πάνδεινόν τούτο σνμβε- 
βηκός, ¿ναυάγησε καί ή ’Αγγλική φρεγάτα Άλκηστις, 
ή σταλθείσα ύπό τού βασιλέως της ’Αγγλίας με πρέ- 
σβυν έκτακτον πρός τον αύτοκράτορα της Κίνας. ’Αλλά 
πόσον διαφορετικά ησαν τά αποτελέσματα! Αί δυο 
φρεγάται ¿ναυάγησαν περί τον αύτόν σχεδόν χρόνον, 
καί άπείχον ίσα περίπου άπό τον πλησιέστερον φιλικόν 
λιμένα· άλλ’ οί μέν 'Αγγλοι, κρατηθέντες εις έντελή 
ευταξίαν καί υποταγήν, έφτασαν σώοι άπαντες είς την 
πατρίδα των· οί δέ Γάλλοι, άφεθέντες νά κυττάζη 
Ικαστος δι’εαυτόν, φρικτώς οί πλειότεροι άπωλεσθησαν.
Τ ό  να υάγιον τη ς  *Αϊ.χηβπ$ος$ίλομενΛερΐ···/ρά·\εΐ’ν είς το ν  Πζοπεχη

αρ^μόν.

Π Ε ΡΙ ΓΥ ΝΑ ΙΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.
* Γ ϊ Ν Α ΐ Κ Α  αξίαν τίς θέλει εύρείν } διότι η τοιαύτη 

είναι τιμιωτερα πολύ υπέρ τούς μαργαρίτας. Ή  καρ- 
δία τού άνδρός της 5αρρεί είς αύτην, καί δεν θέλει 
έχειν έλλειψιν άγαθών θέλει φέρειν είς αυτόν καλόν, 
καί δχι κακόν, δλας τάς ημέρας της ζωής της. Ζητεί 
μαλλίον καί λινάριον, καί εργάζεται εύχαρίστως με τάς 
χείράς της. ’Ανοίγει την χείρά της είς τούς πτωχούς, 
καί έκτείνει τάς χείράς της πρός τούς ενδεείς. Δεν 
φοβείται την χιόνα διά τούς οικιακούς της· διότι όλοι 
οί οικιακοί της είναι ένδεδυμένοι δίπλα. Κάμνει δια 
τόν εαυτόν της σκεπάσματα· τό ένδυμά της είναι βυσ- 
σος καί πορφυρά. Ό  άνήρ αυτής διαπρεπει εις τας 
πύλας, όταν κάθηται μεταξύ τών πρεσβυτερών τού το- 
που. Κάμνει λεπτόν πανίον, καί πωλεί αύτο* και δί
δει ζώνας είς τούς έμπορους. Ίσχυν και εύπρεπ:ιαν 
είναι ένδεδυμένη, καί εύφραινεται οια τον μέλλοντα 
καιρόν. ’Ανοίγει τό στόμα της με σοφίαν, και επάνω 
είς την γλώσσαν αύτής είναι ό νόμος της εύμενειας. 
Έπαγρυπνεί είς την κυβέρνησιν της οίκίας της, καί 
δεν τρώγει τόν άρτον της οκνηρίας. 1 α τέκνα αύτης 
σηκόνονται καί μακαρίζουν αύτην ό άνηρ αυτής πα
ρομοίως, καί έπαινεΐ αύτην. Πολλ.αί 3-υγατέρες έφερ- 
θησαν άξι'ως, άλλά σύ τάς ύπερέβης δλας. Ψευδής

είναι ή χάρις, καί μάταιον τό κάλλος· ή γυνή ή φοβού
μενη τόν Κύριον, αύτη θέλει έπαινείσθαι.’ Παροιμ. λά.

Εΰρίσκεται άλλού που τόσον ωραία είκών της γυναι
κείας άρετης, ημής, καί έρασμιότητος; Άλλά κάμμία 
γυνη δεν ¿μπορεί νά ένθρονισθη, καί ν’ άγαπάται, 
καί νά θαυμάζεται ούτω πως χ ω ρ ί ς  ¿ κ π α ί δ ε υ -  
σ ι ν · διά νά λάβωσιν αί γυναίκες τόν άνηκοντα βαθ
μόν καί νά ε’νεργώσι την άνήκουσαν έπιρροήν είς την 
κοινωνίαν, πρέπει νά έκπαιδεύωνται όσον οί άνδρες. 
Έφρόνουν ποτέ οί γονείς, δτι τούς υιούς των πρέπει νά 
ε’κπαιδεύωσι πολύ μάλλον παρά τάς 3-υγατέρας των 
άλλά τό πεπαλαιωμένον καί σκωριασμένον τούτο φρόνη
μα προ καιρού κατ’ ευτυχίαν ηρχισε νά ε’ξαλείφεται, 
καί όλιγώτατοι τών ευυπολήπτων καί άξιοτίμων φρονού- 
σι πλέον ούτως. Όμολογείται ήδη σχεδόν ύπό πάντων, 
δτι τά καθήκοντα της γυναικός είναι τόσον άξιόλογ* 
δσον τά τού άνδρός, καί οτι αύτη άπαιτεί τόσην αγωγήν 
καί ε’κπαίδευσιν διά νά γένη άξία της σφαίρας, είς την 
οποίαν έχει νά περιστρέφεται, οσην ¿κείνος. Μολονότι ό 
άνηρ είναι * ή κεφαλή της γυναικός, καθώς ό Χριστός 
της εκκλησίας,’ πρέπει δμως νά έχη αύτην σύντροφον·, 
καί δχι δούλην· πώς δ’ ¿μπορεί νά γένη σύντροφος αυ
τού, εάν ¿κείνου μέν τό πνεύμα ηναι καλλιεργημένου, 
τό δέ ίδικόν της ου ; Περεπλέον, αύτη έχει νά έκθρέψη 
τά τέκνα του είς τούς τρυφερούς χρόνους των πολυ μάλ
λον ¿κείνου, όσης ουδέ καιρόν ευρίσκει, άλλ’ ούτε την 
υπομονήν έχει καί την έπιτηδειότητα· ουτω δε παρ 
αύτης λαμβάνει τό πνεύμα των την είς τό καλόν η τό 
κακόν κλίσιν, καί χρωματίζεται καί μορφούται όλος 
ό χαρακτήρ των. Αί γυναίκες όποιασδήποτε γενεάς 
συντείνουν μάλλον πρός βελτίωσιν η έξαχρειωσιν τών 
ηθών τού προσεχούς αίώνος παρ’ οί άνδρες. Πώς λοι
πόν δυνάμεθα νά παραμελώμεν αύτάς χωρίς μεγίστην 
βλάβην είς την κοινωνίαν ;

ΠΙΘΗΚΟϊ ΠΑΙΓΝΙΟΝ.

Π α ο ι ο ν  τι, είς την ’Αγγλίαν ε’πιστρέφον άπο τας 
Δυτικάς ’Ινδίας, ¿πήρε μεταξύ πάλών άλλων έπιβατών 
καί τινα γυναίκα θηλάζουσαν βρέφος ολίγων εβδομά
δων. Μίαν τών ημερών μετά την μεσημβρίαν, καρά- 
βιόν τι έφάνη μακρότατα- άφού δε δια τού τηλεσκοπίου 
εύχαρίστησεν ο πλοίαρχος την περιέργειαν του, ε’προσ- 
φερεν αύτό καί είς την κυρίαν. Ιο βρέφος κρατούσα 
¿κείνη είς τάς άγκάλας, περιετύλιξε τό άθώον είς τό 
σάλιον αύτης, καί τό άπέθηκεν ε’πί τού σοφά. Μόλις 
δέ, σηκωθείσα, έβαλε τόν οφθαλμόν αύτης είς τό τη
λεσκόπιου, καί έξεφώνησεν ό πηδαλιούχος, 1 Ιδού ϊ 
ιδού ! τί έκαμεν ό παμπόνηρος πίθηξ !’ Εύκολως εννοεί 
καθείς όποία αισθήματα κατελαβον την μητέρα ,̂ οτε, 
στραφείσα, ίσε τό ζώον έτοιμον ηδη νά μεταφέρη τό 
φίλτατον αύτης τέκνον είς την κορυφήν τού καταρτιού^! 
Ό  πίθηξ ητο μέγιστος, καί τόσον δυνατός καί δραστή
ριος, ώστε, ε’νώ με τον ένα βραχίονα ¿κρατούσε τό νή-
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πιον, ταχέως άνέβαινε τά ¿ξάρτια με τον άλλον, διόλου | 
άπαρεμπόδιστος άπό τό βάρος τού φορτίου. Εν βλέμ
μα ηρκεσε διά την πεφοβισμένην μητέρα· τό βλέμμα 
δ’ αύτό ολίγον έλειψε νά σταθη τό τελευταϊον καί άν 
δέν έβοήθουν αύτην οί περιεστώτες, ήθελε πέσειν πρη
νής έπί τού καταστρώματος, οπού μετ’ ού πολυ ε’ξηπλωθη 
νεκρά τό φαινόμενου.

Οί ναύται ήδύναντο μέν νά άναβαίνωσιν, ώς καί ό 
πίθηξ· άλλ’ ουτος προσεκτικώς παρετήρει τάς κινήσεις 
των' έπειδη δέ καθ’ ην στιγμήν έβαλλον αύτοί τόν 
πόδα είς τά ¿ξάρτια, άνέβαινεν ¿κείνος ύψηλότερα, ¿φο
βείτο ό πλοίαρχος μήν ήθελε ρίψειν τό παιδίον, και 
ζητήσειν νά διασωθη πηδών έξ ενος εις άλλο καταρ- 
τιον.

Έ ν τώ μεταξύ, τό μικρόν άθώον ηρχισε να κλαιη" 
μολονότι δέ πολλοί έστοχάσθησαν δτι τά κλαύματα 
προήρχοντο ¿κ πόνου, ταχέως διεσκεοασθησαν οι περι 
τούτου φόβοι των, διότι παρετήρησαν τόν πίθηκον με- 
ταχειριζόριενον άκριβώς τά τής παραμάννας κινήματα, 
ε’λαφρώς σαλεύοντα καί χαίδεύοντα τό βρέφος, μάλιστα I 
δέ καί προσπαθούν τα ν’ άποκοιμίση αύτο. Εκ τού 
καταστρώματος μεταφερθείσα είς τόν κοιτώνα ή γυνη, 
συνήλθε βαθμηδόν είς τάς φρένας της. Εν τω μεταξύ, 
διέταξεν ό πλοίαρχος νά κρυφθώσιν άπαντες ύπο το 
κατάστρωμα, έστάθη δέ μόνος αύτός έπί τής κλίμακος 
τού κοιτώνος, δπου ήδύνατο τά πάντα νά βλέπη άορα- 
τος. Τό σχέδιον τούτο ¿πέτυχε κατ’ ευτυχίαν ίδών 
ό πί3ηκος δτι κάνείς δέν ήτον είς τό μέσον, κατέβη 
μετά προσοχής άπό τό ύψηλόν του κάθισμα, και παλιν 
έθηκε τό νήπιον ¿πί τού σοφά, ψυχρόν μεν, όυσηρεστη- 
μένον, καί ίσως πεφοβισμένον, άλλά καθ’ δλα τά λοιπά 
τόσον άβλαβές, δσον δτε άνελήφθη. Ό  ευαίσθητος 
θαλασσινός είχε τώρα ήδονικώτατον χρέος να έκπλη- 
ρώση· έπανέστρεψε τό νηπιον είς τάς μητρικάς άγκά
λας, άναμέσον δακρύων, καί ευχαριστιών, καί ευλογιών.

Α Π Ο Δ ΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΥ.
Άριθ. 8.

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Ι Σ  Τ Ω Ν  Α Π 0 Λ Ε Ι 8 Ε Ω Ν .

Ε κ τών ’Αποδείξεων τού Χριστιανισμού ¿λάχιστον 
μέρος έθίσαμεν ύπ’ δψιν τού αναγνώστου· ικανόν, μ 
δλα ταύτα, νά ένισχύση αύτον, ωστε, κατά την παραγ
γελίαν τού ’Αποστόλου, ‘ έτοιμον είναι άεί πρός άπολο- 
γίαν παυτί τώ αίτούντι λόγον περι τής ε’ν αύτώ ελπι- 
δος.’ ’Ιδού δέ πρός περισσοτέραν ευκολίαν καταχωρού- 
μεν καί άνακεφαλαίωσιν ε’νταύ5α.

'Ο Χριστιανισμός ύπάρχει, καί τόν Ίησούν Χριστόν 
γνωρίζουσιν ώς Κύριον καί Δεσπότην (έν λόγω, άν δχι 
έν έργω) δλα τά πλέον πεπολιτισμένα τού κόσμου έ5νη. 
Βέβαιόν δέ είναι δτι τό πράγμα πάντοτε δέν είχεν ού
τως· άλλ’ δτι ό Χριστιανισμός πρέπει κάνένα καιρόν 
διά τίνος μέσου νά είσήχ5η μεταξύ τών Ιουδαίων και 
’Ε5νικών, οίτινες άνευ ισχυρότατων λόγων ούδεποτε

ή5ελον παρακίνησήν ν’ άλλάξωσι τάς θρησκείας, είς 
τάς οποίας άνετράφησαν.

Γνωρίζεις δέ καί δτι την μεγάλην ταύτην μεταβο
λήν είς την 5ρησκείαν τού κόσμου ήρχισεν άνθρωπος 
έχ ταπεινού γένους, είς εν άπό τά όλιγωτερον δυνατα 
καί όλιγώτερον ευυπόληπτα ΙΆνη τής άρχαιότητος. 
'Την Ααυμάσιον ταύτην μεταβολήν δέν κατώρ$ωσε 
δυνατός πολεμιστής, πλούσιος καί κραταιός μονάρχης, 
ή πολυμαθής φιλόσοφος, άλλά χωρικός τής Ίουδαίας. 
Επομένως δέν ¿μπορεί κάνείς, είτε φίλος είτε ε’χ5ρύς, 
μετά λόγου ν’ άμφιβάλλη, δτι ό ’Ιησούς Χριστός είναι 
ό παραδοξότατος καί ό σημαντικώτατος τών δσοι έφάνη- 
σαν ε’πί τής γής.

Περιπλέον, ικανούς λόγους ίδες πρός βεβαιωσιν τού 
δτι ό ’Ιησούς Χριστός καί οί ’Απόστολοι διέδωκαν τήν 
5ρησκείαν των, 5αύματα έπικαλούμενοι· τουτέστιν, 
ε’παγγελλόμενοι δτι έξετέλουν έργα ύπεραν5ρώπινα, ώς 
σημεΐον δτι έχ Θεού ησαν άπεσταλμένοι. Ούδείς δέ 
ήμπόρεσε ποτέ νά δείξη άλλον τινά τρόπον, κα5’ δν 
είσήγαγον, ή ήδύναντο να είσαξωσι την 5ρησκειαν. 
Ούδ’ ε’μπορούμεν νά έννοήσωμεν πώς ολίγοι ’Ιουδαίοι 
χωρικοί, άνευ δυνάμεως, ή πλούτου, ή μα5ήσεως, ή δη
μοτικής προλήψεως έχ μέρους των, ήμπόρουν κατά πρώ
τον ή νά πιστευ5ώσιν ή νά λάβωσιν άκρόασιν, άν δέν 
ήρχιζον έπικαλούμενοι τήν μαρτυρίαν ύπερφυσικών ση
μείων. Πλήν τούτο, άντί νά βοη5ηση, ή5ελεν ε’μπο- 
δίσειν τό κήρυγμά των, ε’άν τωόντι δεν είχον το χάρι
σμά τού 5αυματουργείν ε’πειδή, περικυκλωμένοι οντες 
ύπό έχ5ρών καί άν5ρώπων προκατειλημμένων εναντίον 
των, ή5ελον άμέσως φωρα5ήν, άν έπεχείρουν πλάνην, 
καί ή5ελον ε’κτε5ήν είς γενικήν περιφρόνησιν. "05εν 
καί δέν φαίνεται δτι κάμμία τών Ε5νικών 5ρησκειών
 είς βραχυλογίαν, ούδεμία θρησκεία πλήν τής ήμετέ-
ρας είσήχθη [κατά πρώτον καί κατεστήθη μεταξύ
έχθρών, τήν άπόδειξιν θαυμάτων ε’πικαλουμένη.

Βασίμως λοιπόν ε’μπορούμεν νά πιστεύωμεν, δτι οι 
άνθρωποι τού καιρού ¿κείνου, άκόμη καί οί εχθροί τού 
Χριστιανισμού, μή δυνάμενοι ν’ άρνηθώσιν δτι τα θαύ
ματα έγιναν, (ίδέ Πράξ. δ'. 16.) ¿ζητούν νά ε’ξηγήσω- 
σιν αύτά ώς πονηρών πνευμάτων ενεργήματα. Τούτο 
δ’ ιστορείται ούχί μόνον είς τά συγγράμματα τών Χρι
στιανών συγγραφέων, άλλα και είς τα των Ιουοαιων 
καί ’Εθνικών ύπεναντίων.

Άναφέρονται προσέτι είς τά συγγράμματα τών εξω
τερικών συγγραφέων, ώς καί είς τήν Νέαν Διαθήκην, 
οί αύστηροί καταδιωγμοί, τούς οποίους παμπολλοί εκ 

[ τών άρχαίων Χριστιανών είχον νά ύποφέρωσι. Τούτο 
δέ παρέχει δείγμα τού δτι είλικρινώς επιστευον οχι 
μόνον τήν άλήθειαν τής θρησκείας των, άλλά καί τά 
θαύματα δσα πολλοί αύτών έπηγγέλλοντο δτι είχον 
ίδείν, καί ώς πρός τά όποΐά ήτον άδυνατον να εύρι- 
σκωνται ήπατημένοι. Διότι, αν ησαν πλαναι τα θαύ
ματα ταύτα, πώς νά πιστεύσωμεν δτι τοσούτοι άνθρω- 

I ποι ηθελον έκτεθήν είς κινδύνους καί πάθη πρός μαρ-
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τύριον τής άληθείας αύτών, χωρίς νά παρακίνηση τινά 
ή κακοπάθεια (καί μάλιστα, ένω τινάς ήνάγκασε ν’ 
άπαρνηθώσι τον Χριστιανισμόν) εις το να προδώση την 
αλάνην ;

Είς τά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τά όποΓα 
μετά πλείστης έπιμελείας καί σεβασμόν διεφυλαξαν οί. 
τον Ίησούν Χρίστον άποβάλλοντες ’Ιουδαίοι, ίδες δτι 
εύρίσκονται προφητείαι, πολλά μέρη των όποιων βλε- 
πομεν ήδη πεπληρωμένα- ώς ότι θρησκεία έμελλε νά 
άναφανη μεταξύ των Ιουδαίων, ήτις ήθελε τά μέγιστα 
¿ξαπλωτήν μεταξύ των ’Εθνών, άλλά, μ’ δλον τούτο, δτι 
ήθελεν είσθαι νέα  θρησκεία, δχι ή αύτή ώς ή διδα- 
χθείσα υπό τού Μωυσέως· καί δτι η θρησκεία αυτη 
ήθελεν άναβλαστήσειν, δχι άφ’ δλον το έθνος, άλλ’ 
άπό έν άτομον τον Ονους αύτού, καί αύτό μάλιστα 
περιφρονημένον, άποβεβλημένον, καί καταδεδιωγμίνον 
μέχρι θανάτου, ύπό του ίδίου Ονους του.

Ταύτα δέ πάντα, τά τόσον άνόμοια μέ δ,τι οποιοσ
δήποτε ήθελε προείπειν ε’ξ άπλής εικασίας, τά καί πραγ- 
ματικως ηδη τετελεσμένα ένώπιόν μας, προφητεύονται 
είς βιβλία, τά όποια έχθ-ροί του Χριστιανισμού (οί 
σημερινοί άπιστούντες Ιουδαίοι) σεβάζονται ώς θεό
πνευστα.

Έάν τώρα μετά προσοχής σκεφθη ς περί τούτων δλων 
των άποδείξεων, θέλεις έννοήσειν δτι καί μικρόν μέρος 
αύτών ήμπόρει δικαίως νά θεωρηθη ώς ικανός λόγος 
της ε’ν σοί ε’λπίδος' άλλ’ δτι σ ύ μ π α σ α ι άρχουν να 
πληροφορήσωσιν οίονδήποτε λογικόν νουν' καθότι, να 
πιστεύη τις δτι τόσα σημεία της άληθείας ημπορουν 
εκ τύχης, η διά της ε’πινοίας τού άνθρώπου, νά συνδρά- 
μωσιν είς-ΰποστήριξιν τού ψεύδους,— τούτο, λέγω, να 
πιστεύη τις ήθελεν είσθαι πολύ μεγαλητίρα εΰκολοπι- 
στία παρά νά πιστεύη δτι τό Εύαγγέλιον άληθώς προ- 
ηλθεν ε’κ Θεού.

Ταύτα δμως τά έπιχειρήματα ε’ξετώθησαν συντομώ- 
τατα" ε’άν δέ ε’πιμελίστερον έξετάσης καί πληρέστερον 
άναλύσης αυτά κατά μόνας η καί μετ’ άλλ.ων συνδια- 
λεγόμενος, θέλεις ίδείν επιπλέον την μεγάλην αύτών 
δύναμιν.

Α Ι Χ Ε Λ Ω Ν Α I, Η Χ Ο ΙΡ Α Δ Ε Σ .

Αι X ε λ ώ ν α ι , άλλως Χ ε λ ώ ν ι α ,  Ελληνιστί 
2έ Χοιράδες καί Βρογχοκήλη, είναι πάθος κατά τό 
μάλλον καί ήττον πανταχού ε’γνωσμένον άγνωστον 
δμως είς τούς Τούρκους, κατά τον Βελωνιον, δστις άπο- 
δίδει την έξαίρεσιν ταύτην είς τα σκόρδα και κρομμύ
δια, τά οποία συχνά καί κατακόρως τρώγουν ωμα οι 
Τούρκοι. ’Επιχωριάζει μάλιστα ε’νδημικως τό νόσημα 
είς τά βαθέα καί καταχνιασμένα λαγκάδια των Ά λ 
πεων, των Πυρηναίων, είς την Σαβαυδιαν, και άλλας 
τοιαύτας τοποθεσίας. Ό  όγκος της χοιράδος εκτείνε
ται πολλάκις καί καταβαίνει καί έως τό στήθος, καί 
■εά λοιπά συμπτώματα τού πάθους καταστένουν τους 
δυστυχείς αρρώστους ηλιθίους, καί δντως χοίρους, γνω-

ριζομένους μέ ίδιον όνομα Cretas. Ή  διαγωγή των 
περιορίζεται είς βρώσιν καί πόσιν, ροπήν άκάθεκτον 
είς τά άφροδίσια, καί παντελή άναισθησίαν των καθη
κόντων τού κοινωνικού βίου. Είς τοιαίτην έλεεινήν 
κατάστασιν όντας, πολλοί όχι μόνον τούς οίκτείρουν 
ώς άξιους οίκτιρμών, άλλά καί τούς σέβονται δεισιδαι- 
μόνως ώς εκλεκτούς Θεού, ώς άγιους, ηγουν γίνονται 
μωρότεροι παρ’ ε’κείνους. Τούτο δέν είναι παράξενον- 
αί μωρίαι των ανθρώπων εί/αι πολύμορφοι καί πολύ- 
σχημοι.

’Από τά διάφορα ταύτα σχήματα ητο καί ή κατέ- 
χουσα εως περί τά μέσα της περασμένης έκατονταετη- 
ρίδος την Ευρώπην μωρά καί όντως χοιρώδης πίστις, 
δτι οί βασιλείς της Γαλλίας έλάμβαναν, όμού μέ τό 
διάδημα, καί τό θείον χάρισμα νά ίατρεύωσι τά χελώ- 
νια μέ μόνην την άφήν της χειρός. Ό  κατά καιρόν 
βασιλεύς ¿θαυματουργεί την ίατρείαν ταύτην κατά 
διαφόρους καιρούς τού έτους, άλλ’ ε’ξαιρέτως είς τήν 
στέψιν του. Τότε συνέτρεχαν όχι μόνον άπ’ δλην τήν 
Γαλλίαν, άλλά καί άπό την λοιπήν Ευρώπην, πλ.ηθος 
άπειρον πασχόντων χελώνια, τά όποια ό βασιλεύς, 
άφού πρώτον ήκουε την ίεράν λειτουργίαν, καί προσηύ- 
χετο έμπροσθεν της άγιας τραπέζης, ήγγιζε μέ την 
δεξιάν χεΐρα, καί τά ίάτρευεν. ’Αρχήν έλαβε τό θαύ
μα περί τήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα- είχε τό χά
ρισμα τούτο καί ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας, κατά μέν 
τινας, άρχη'τερα, ώς δέ ιστόρησαν άλλοι, κατά μίμησιν 
τού βασιλέως τής Γαλλίας.

Τοιούτου χαρίσματος μόνον εν παράδειγμα μάς έφύ- 
λαξεν ή παλαιά ιστορία, τού Πύρρου, βασιλέως τής 
’Ηπείρου. Διέφερεν δμως άπό τούς βασιλείς τής Γαλ
λίας ό Πύρρος, πρώτον δτι ιάτρευε σπληνικούς- δεύτερον, 
δτι έθυε πετεινόν λευκόν είς τόν ’Απόλλωνα ή καν τόν 
’Ασκληπιόν- τρίτον, δτι ¿πατούσε τόν σπλήνα τού αρ
ρώστου, ε’ξηπλωμένου καταγής, μέ τόν δεξιόν βασιλικόν 
του πόδα· τέταρτον, δτι έλάμβανε μέ μεγάλην ευχαρί
στηση», ώς μισθόν τής ίατρείας, καί τόν σφαγιασθίντα 
πετεινόν- καί τελευταίον, δτι ή θ=ία αΰτη δύναμις έσώ- 
ζετο είς μόνον τόν μέγαν δάκτυλον τού δεξιού ποδος, 
¿πει δή, καί μετά τόν θάνατον τού Πύρρου, είς τήν 
καύσιν τού σώματος μόνος ουτος ό δάκτυλος έμε«νεν 
άπαθής, ώς ιστορεί ό Πλούταρχος.

Μετά τόν Πύρρον δέν έφάνη πλέον βασιλεύς θαυμα
τουργός ουτ’ είς τούς Έλληνας ούτ’είς τούς'Ρωμαίους, 
εως τού Ούεσπασιανού, αύτοκράτορος τής 'Ρώμης. Ου
τος ευρισκόμενος είς τήν ’Αλεξάνδρειαν ίάτρευσεν ένα 
τυφλόν, καί άλλον παραλυμένον, άλείψας τού πρώτο» 
τούς οφθαλμούς μέ τό πτύσμα του, καί πατήσας μέ τούς 
πόδας τόν παράλυτον. Μετά σχεδόν έτη πεντήκοντα 
ε’φάνη δεύτερος θαυματουργός αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων · 
’Αδριανός, ίατρεύσας καί ουτος δύο τυφλους.

’Εδώ γεννάται εύλογος άπορία, δια τι οΐ Γραικορε*- 
μαίοι αύτοκράτορες Χριστιανοί, οι οποίοι έμιμηθησα» 
πολλάς παραφροσύνας τών 'Ρωμαίων «ύτοκρατόρων, χαΐ
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ούδεμίαν σχεδόν άπό τάς άρετάς των, δέν έπενοησαν 
καί νά θαυματουργώσιν. 'Αγιοι καί θείοι έπωνομα- 
ζοντο καί ουτοι, ώς ¿κείνοι- καί δμως κάνεις έξ αυτών 
δέν έπεθύρησεν ούτε παραλυτικόν ούτε τυφλόν νά ία- 
τρεύση κάνένα, μολονότι υπερέβαλαν ¿κείνους είς τήν 
¿θελοθρησκείαν, εως καί άριελήσαντες τών κοινών τήν 
κυβερνησιν νά άσχολώνται είς θεολογικάς ζητησεις, 
καί νά συντάσσωσιν υμνους ¿κκλησιαστικούς. Λύει 
τήν άπορίαν ή μέ προσοχήν άνάγνωσις τής ιστορίας. 
Είς τούς χρόνους τών Γραικορωμαίων, καί ε’ξαιρέτως 
άπό τόν μεσαιώνα καί κάτω, τό καθ ημέραν αυξανο- 
μενον πλήθος τών μοναχών έφθασε νά άρπάση τό έρ- 
γαστήριον τής θαυματουργίας, ώς μέσον ν αύξηση 
άναλόγως τού πλήθους καί τούς πόρους του· δέν έμεινε 
πλέον είς τούς αύτοκράτορας άφορμή να θαυματουργώ
σιν, ώς ¿κείνοι, ουδέ χρείαν είχαν νά μεταχειρισθώσι 
μέσον ¿ξευτελισμένου άπό τήν κατάχρησιν, έχοντες 
άλλα μέσα ε’νεργότερα. Οί μοναχοί άντλουσαν τους 
ιδρώτας τού λαού μέ τά θαύματα καί τάς λοιπάς των 
δεισιδαιμονίας- οί αύτοκράτορες ¿βυζαναν και αύτο
του τό αίμα μέ βίαιους φόρους, τών όποιων μέρος απε- 

Λ r \ » * ' » ' ' * 'λαυαν πχλιν οι μονάχοι, επειοη απο τους φορους τουτους
¿κτίζοντο καί ε’πληθύνοντο τά μοναστήρια, άνεγείροντο
οί λαμπρότατοι ναοί, καί κατεπλουτίζοντο οί υπουργοί
τών ναών.— Κ ο ρ α ΗΣ.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΙΙΕΡΙ TOT ΛΟΔΟΒΙΚΟΤ Ις'.

ΙνΑΤΑ τό παράδειγμα τού πάππου του Ερρίκου Δ'., 
ό Λοδοβίκος ΙΣ Τ '. ήγάπα νά συναναστρέφεται μέ τόν 
λαόν, νά έπισκέπτεται άγνώριστος τήν κατοικίαν τού 
πένητος καί τήν καλύβην τού χωρικού. Ένω δε ποτε 
κυνηγών περιεφέρετο είς τά δάση, άπήντησεν αυτόν 
είς τήν έρημίαν νεανίσκος τις, ό οποίος προσπίπτει γο
νυπετής, καί τόν λέγει, ‘ Κύριε, έλεησον με- αι χρείαι 
μου είναι μεγαλώταται.’— ‘ Τί λοιπόν, φίλε μου,’ τον 
λέγει ό άγνώριστος βασιλεύς, * δέν ¿μπορείς νά δου- 
λεύης άντί νά ψωμοζήτης;’—·* Μάλιστα, κύριε· άλλ’ 
είμαι κρατημένος είς τόν οίκον· ό πατήρ μου άποθνη- 
σκει, ή δέ μήτηρ καί οί αδελφοί μου ασθενουσι, πεντε 
τόν άριθμόν.’—‘ Λέγεις τήν άλήθειαν — 1 Μάλιστα, 
κύριε· τήν καθαράν άλήθειαν.’ Ό  Λοδοβίκος τότε 
ήλέησεν αύτόν· άλλά σκεφθείς δτι, άν ήλήθευον δλα 
όσα ήκουσε, δέν ήρκει τό δοθέν, έξηκολούθει νά ¿ρωτά·
 * Ή  κατοικία σου άπίχει πολύ εντεύθεν — ‘ Τρία
τέταρτα τής λεύγης, κύριέ μου. Ί όν επαίτην ακολου- 
θήσας ό μονάρχης, έφθασεν είς τούς πρόποδας καλύ- 
βης πανταχόθεν ήνεωγμένης. Γοεραί κραυγαί πλήτ- 
Γουσι τό ώτίον του. Εισέρχεται, καί ευρίσκει τόν πα
τέρα άποθνήσκοντα ε’πί άχυροστρώματος, καί τά τέκνα 
του ημίγυμνα, τά μέν άσθενή, τά δέ άρτον άπαιτούντα 
παρά μητρός, ήτις δέν είχεν άλλο είμή οακρυα να τους 
δώση. Τοιούτο θέαμα κατεσπάραξε τήν καρδ'αν τού 
βασιλέως- παρευθύς δ’ έμοίρασεν είς τούς δυστυχείς 
ίσα χρήριατα ¿κράτει, περίλυπος δτι δεν είχε πλειοτερα.

Έπιστρέψας είς τόν πύργον, ‘Ά  ! κυρία,’ λέγει προς την 
βασίλισσαν, * πόσον ευτυχές ¿στάθη τό κυνήγιόν μου !’ 
καί διηγείται τό συμβεβηκός. Ά πασα ή βασιλική 
οικογένεια είς δάκρυα ε’κινήθη, καί ιατρός ε’στάλθη 
πάραυτα, νέα φίρων βοηθήματα.

Π Ρ Ο Ο ΙΜ ΙΟ Ν  Ε 3  Ε Φ Ο Δ Ο Τ .

Ο τ α ν  άποστολικός τις ίεροκήρυξ Γάλλος, Βριδαίνος 
ονομαζόμενος, ήλθε καί είς Παρισίους νά κηρύξη, οί 
αυλικοί καί οί ε’πισημότεροι τής πόλεως συνήχθησαν 
είς τήν εκκλησίαν νά τόν άκούσωσι διά περιέργειαν, 
καί μέ σκοπόν νά γελάσωσιν είς τήν σύγχυσιν, τήν 
όποιαν έφαντάζοντο, δτι θέλει προξενήσειν ή παρουσία 
των είς ιεροκήρυκα συνειθισμένον εως τότε νά κηρύττη 
τόν λόγον τού Θεού είς ταπεινούς καί χωρικούς άνθρώ- 
πους. Τό άπροσδόκητον δμως τούτο θέαμα, άντί νά 
τόν φοβίση, τόν εδωκεν άφορμήν τού άκολουθου θαυμα
στού προοιμίου έξ ε’φόδου.

* Βλέπων άκροατήριον τόσον άσυνείθιστον είς ¿μέ, φαί
νεται, άδελφοί μου, δτι δέν έπρεπε ν’ άνοίξω στόμα 
παρά διά νά ζητήσω χάριν καί συγκατάβασιν είς άπο- 
στολικόν κήρυκα πτωχόν καί άμοιρον άπ’ δσα θέλετε 
νά εχωσι προτερήματα, δσοι παρρησιάζονται καί σάς 
ομιλούν περί τής ΐδ ας σας σωτηρίας. Πολλά διάφορον 
δμως είναι τό οποίον ή ψυχή μου αισθάνεται σήμερον 
καί άν ε’γώ ήμαι ταπεινωμένος, προσέχετε μή ψαντα- 
σθήτε, δτι θέλω ύποκλίνειν είς τάς άθλιους ταραχάς 
τής κενοδοξίας. Μή γίνοιτο ό υπηρέτης του ουρανού 
νά συλλογισθή” ποτέ, δτι Ιχει χρείαν άπολογίας πρός 
έσάς! διότι, τέλος πάντων, δποιοι καί άν ήσθε, άμαρ- 
τωλοί είσθε, ώς ε’γώ, καί τόν αυτόν Θεόν έχετε, έμπρο
σθεν τού οποίου μ’ έρχεται τήν ώραν ταύτην νά χτυπή
σω τό στήθος μου. "Εως τώρα ¿κήρυξα τού Ύψίστου 
τά δικαιώματα είς ναούς σκεπασμένους άπό άχυρα· 
¿δίδαξα τής μετανοίας τάς αυστηρότητας είς άνθρώπους 
δυστυχείς, στερημένους καί αύτόν τόν έπιούσιον άρτον- 
¿φανέρωσα είς τούς καλούς χωρικούς τάς πλέον φρικτάς 
άληθείας τής θρησκείας μου. "Αθλιος ¿γώ ! τί έπρα- 
ξα ! κατελύπησα τούς πτωχούς, τούς καλητερους φίλους 
τού Θεού μου- έφερα φρίκην καί θλίψιν είς τας άπλάς 
ε’κείνας καί πιστάς ψυχάς, τάς οποίας έπρεπε μάλλον 
νά συλλυπώμαι καί νά παρηγορώ. Έδώ, δπου τα 
βλέμματά μου απαντούν μεγάλους, πλουσίους, καταδυ- 
ναστεύοντας τήν πολύπαθη άνθρωπότητα, ή άμαρτωλους 
τολμηρούς καί σκληρυμένους, έδώ, έδώ μόνον έπρεπε νά 
βοοντοφωνήσω τόν θείον λόγον, καί νά βαλω πλησίον 
μου είς τόν άμβωνα τούτον, ε’ξ ενός μέρους, τόν θάνατον 
μέ τό δρέπανον έτοιμον νά σάς θερίση, καί έκ τού άλλου 
τον μέγαν Θεόν μου, δστιςΊρχεται νά σάς κρίνη. Είς 
τήν χείρά μου κρατώ σήμερον *τήν περι ύμών άποφασιν ! 
Τρέμετε λοιπόν έμπροσθέν μου, άνδρες υπερήφανοι και 
καταφρονηταί, οίτινες μέ ακούετε ! Η αναγκη τής ψυ
χικής σωτηρίας, ή βεβαιότης τού θανάτου, τό άόηλ»
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της ώρας ταυτης, ώρας εις ¿σάς τόσον φρικτής, ή μέχρι 
τέλους αμετανοησία, ή τελευταία κρίσις, ό ολίγος αριθ
μός των εκλεκτών, ή κόλασις, καί περιπλεον ή αίωνιό- 
της, ιδού περί τίνων μέλλω να λαλήσω- ιδού ποια εις 
εσάς μόνους έπρεπε να λαλώ. ΑΓ ! ποίαν χρείαν έχω 
άπό τάς ψήφους σας, αί όποίαι ϊσως ήθελαν με κολά- 
σειν, χωρίς την ίδικην σας σωτηρίαν ; Ό  Θεός θελει 
σάς κενήσειν τάς καρδιας, ενω λαλεί ο αναξιος υπηρέ
της του Θεου, του όποιου πολλακις έοοκιμασα την ευ- 
σπλαγχνίαν. Τότε τρέμοντες δι’ όσας έπράξετε άνομίας, 
θέλετε πέσειν είς τάς άγκάλας μου με δάκρυα κατανύ- 
ξεως καί μετανοίας' τότε βιασμένοι από της συνειδή- 
σεως τόν έλεγχον θέλετε μ' εύρείν αρκετά ευγλωττον.’ 
— Ρ η τ ο ρ .  B a m b a .

ΕΓΓΕΝΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗ TOT ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ.

Σ κ ι π ι ω ν  ό νεώτερος, πριν άκομη εμβη εις το εικο
στόν πέμπτον έτος της ηλικίας του, διωρίσθη στρατηγός 
των 'Ρωμαίων κατά των 'Ισπανών. Μετ’ ολίγον δε 
άφού ε’κυρίευσε την Νέαν Καρχηδόνα, μητρόπολιν του 
'Ισπανικού βασιλείου, ή σωφροσύνη καί άρετή του ε’δο- 
κιμάσθησαν κατά τόν εφεξής τρόπον.

Μίαν των ημερών, αξιωματικοί τινες εφεραν προς 
αύτόν παρθένον τρυφερωτάτην, καί τόσον περικαλλή, 
ώστε όλων οί οφθαλμοί άκινήτως προσήλωσή σαν επάνω 
της. Ό  νέος δορικτήτωρ, ίδων αύτην, άνεπεταχθη 
άπό τό κάθισμά του συγκεχυμένος καί έκθαμβος· ε’φαί- 
νετο δε ως να έχασε την άταραξίαν του πνεύματος, την 
είς πάντα στρατηγόν άναγκαιοτάτην, καί διά την οποί
αν αυτός μάλιστα έφημίζετο. Συνελθων μετ όλ,ιγα 
λεπτά, ήρώτησε την καλήν αιχμάλωτον μέ τόν πλέον 
φιλόφρονα καί πολιτικόν τρόπον περί της πατριδος καί 
τών συγγενών αύτης· μαθών δε οτι είναι άρραβωνισμε- 
νη μέ τινα τών Κελτιβηρων άρχοντα, όνομαζομενον Άλ- 
λουτιον, διέταξε να μηνυσωσι καί πρός αυτόν καί προς 
τούς γεννήτορας της αιχμαλώτου να έλθωσιν.^ ^

Ό τε ήλυθεν ό 'Ισπανός, έπήρεν αύτόν ό Σκιπιων κατα 
μόνας· θέλων δέ να τόν ¿λαφρυνη άπό πάσαν ^περι της 
νεάνιδος ανησυχίαν, τόν άπέτεινε τούς ακολούθους λό
γους· ‘ Σύ καί εγώ εϊμεθα νέοι, καί διά τούτο δεν 
βλάπτει αν ομιλήσω έλεύθέρως. _ Οί όδηγήσαντες πρός 
ε’μέ την αρραβωνιαστικόν σου μ’ ε’βεβαίωσαν οτι ύπερα- 
γαπας αυτήν τό κάλλος δέ καί ή αξία της δέν με άφήκαν 
ν’ αμφιβάλω, ότι τό πράγμα αληθώς έχει ούτως. Ε- 
στοχάσθην δέ ότι, αν ήμην είς την θέσιν σου, ήθελα 
ύπερεπιθυμείν να μέ δείξη τις χάριν χαίρω λοιπόν^ότι 
είς την παρούσαν περίστασιν δύναμαι νά σε δουλευσω. 
Μολονότι τού πολέμου ή τύχη μέ κατέστησε^κύριόν σου, 
θέλω δμως νά ήμεθα φίλοι. Ίοου ή γυνη σου-  ̂λαβε 
την καί εΓ3-ε νά ζήσετε πανευδαίμονες. Έσο βέβαιος 
?τι μεταξύ μας ήτο καθώς είς τού πατρός καί της μη- 
τρός της. Μη γένοιτο ν άγοράση ποτε ό Σκιπιων 
ηδονήν τινα μέ θυσίαν της άρετης καί τιμής του, η της 
■ευδαιμονίας αγαθού τινός ανθρώπου ! Ό χ ι ' σού την

¿φύλαξα διά νά την παρουσιάσω δώρου άξιον καί τών 
δύο μας. Μόνην δ’ ανταμοιβήν σού άπαιτώ διά τό 
άνεκτίμητον τούτο δώρον,νά ησαι φίλος τού 'Ρωμαϊκού 
λαού.’

Ό  Άλλούτιος άπό την υπερβολήν της χαράς και της 
ευγνωμοσύνης δέν ήμπόρει ν’ άποκριθη· πεσών δέ είς 
τούς πόδας τού στρατηγού, έκλαιε μετά μεγάλης φωνής· 
ή αιχμάλωτος κόρη έλαβε την αύτην θέσιν, εις την 
οποίαν καί διέμενεν, έωσού ό ηλικιωμένος πατήρ της, 
εκστατικός άπό χαράν, ,ΤΩ άριστε Σκιπιων! έξεφώ- 
νησεν, ‘ 6 Θεός σ’ έδωκεν άρετήν ύπερανθρώπινον. ΤΩ 
ένδοξε αρχηγέ! ώ θαυμάσιε νέε ! ποία εύχαρίστησις 
δύναται νά συγκριθή μ’ εκείνην, ητις πρέπει τώρα νά 
σού πληροί την καρδίαν, ενω ακούεις της εύγνώμονος 
ταύτης παρθένου τάς εύχάς υπέρ της υγείας καί ευδαι
μονίας σου!’

'Γοιούτος εχρημάτισεν ό Σκιπιων, καίτοι στρατιώ
της, νέος, καί ’Εθνικός ! οίδ’ έμεινεν άβράβευτος ή 
άρετη του. Ό  Άλλούτιος, θαυμάσας τοιαύτην μεγαλο
ψυχίαν, ελευθεριότητα, καί χρηστοήθειαν, ύπέστρεψεν 
είς την πατρίδα του, διακηρύττων είς πάσαν περίστα- 
σιν τούς επαίνους τού γενναίου καί φιλάνθρωπου νικη- 
τού· φωνάζων δτι ηλθεν είς την 'Ισπανίαν ήρωϊκός τις 
νέος, ό όποιος ε’νίκα τά πάντα όλιγώτερον μέ τών δπλων 
την δύναμιν παρά μέ της άρετης τά θέλγητρα καί της 
αγαθοεργίας τό μεγαλεΐον.

Με  πόσην αφέλειαν καί ωραιότητα είκονίζεται είς 
τόν ¿φέξης άπόλογον ή ε’κ της άγαθής συναναστροφής 
ευεργεσία.

* Μίαν τών ημερών, είς τό λουτρόν ευρισκόμενος, 
έλαβον παρά τίνος φίλου κομμάτιον μυρισμένου πηλού. 
’Αφού προσεκτικώς τό ¿θεώρησα, * Μόσχος είσαι η 
άμβαρον ;’ είπα πρός αύτό· 1 διότι θέλγομαι ύπό της 
εύωδίας σου.’ ‘Ή μην,’ άπεκρίθη, * άχρεϊον κομμάτιον 
πηλού, άλλά πρός καιρόν συνανεστράφην μέ τό ρόδον 
ή γλυκεία δέ τού συντρόφου μου ποιότης μετεδόθη καί 
είς ¿μέ* αλλέως, ήθελα εϊσθαι μόνον κομμάτιον πηλού, 
ώς φαίνομαι δτι είμαι.’

Σ  Γ Γ Κ Ρ Ι Σ Ι Σ  t o t  Α γ ρ ι ο τ  κ α ι  Π ο λ ι τ ι ς μ ε ν ο τ

Β ι ο τ .  ’Απ’ έρημου σχεδόν τόπου ε’πιστρέφοντες, έξε-
πλάγημεν είς τόν θόρυβον πόλεως, ητις δέν είχεν είμή 
έξ χιλιάδα; κατοίκων. Έθαυμάσαμεν τάς ευκολίας, 
δσας τό έμπόριον καί ή βιομηχανία παρέχουν είς τόν 
πολιτισμένον βίον. Ταπειναί κατοικίαι μάς έφαίνοντο 
μεγαλοπρεπείς· καί πάς, μεθ’ ού συνωμιλούσαμεν, ε’φαί- 
νετο μέ άνωτέρας γνώσεις προικισμένος.  ̂Στερήσεις 
μακροχρόνιοι καθιστάνουν πολυτίμους και τας μικρότα
τα; απολαύσεις- δυσκολεύομαι δε να εκφρασθω μετα 
πόσης ήδονής ε’θεωρησαμεν, κατά πρώτην φοράν, τόν 
σίτινον άρτον επί της τραπέζης τού κυβερνήτου.—  
Humboldt.
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Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. ΚΑΙ Η ΕΝ ΣΑΛΑ- 
ΜΙΝ1 ΝΑΥΜΑΧΙΑ.

Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή ς ,  ό υίός τού Νεοκλ.ίους, τόσον σφοδρά 
ε’πεθύμει τη; δόξαν, καί είς τοιούτον έρωτα μεγάλων 
πράξεων τόν ε’κίν.ι ή φιλοτιμία, ώστε ν.ος ων άκόμη, 
όταν έγινεν ή ¿ν Μαραθώνι μάχη κατα τκ.ν Περσών, 
καί διεφημίσθη ή στρατηγά τού Μιλτιαοου, εφαινετο 
σύννους ώς έπιτοπλ«ίστον καί σκεπτόμενος χαθ «αυτόν, 
καί τάς νύκτας έπ.ρνούσεν άγρυπνος, καί δεν υπηγαινε 
πλέον είς τά συμπόσια, 2που έσύχναζεν άλλοτε, κα: οτε 
οί φίλ.οι του, άπορούντες δια την μεταβολήν της ζωής 
του, ήρωτούσαν την αίτίαν, Ιλεγεν, δτι τό τροπαιον ττύ 
Μιλ,τιάδου δέν τόν άφινε νά κοιμηθη. Καθότι οι μεν 
άλλοι τέλος ένόμιζον τού πολέμου την ήτταν τών βαρ
βάρων είς τόν Μαραθώνα, ό δέ Θεμιστοκλής την εθεώ 
ρει ώς άρχήν μεγαλητέρων αγώνων, πρός τους όπο ους 
όλ.ονέν καί αυτός ήτοιμάζετο διά την σωτηρ.αν ολης 
της Ελλάδος, καί την πό/.ιν ¿γύμναζε, μακροθεν ηοη 
προβλέπων τό μέλλον.

Καί πρώτον άποβλ’ψας είς την προσοδον τού Λαυ
ρίου δρους, τήν όπο αν οί ’Αθηναίοι ποριζομ«νοι άπό 
τά ¿κεί αργυρά μεταλλ-ία, είχον συνηθααν νά διαν- 
μωνται μεταξύ των, μένος ε’ιόλμησε νά ¿μφανισθη εις 
τόν δήμον καί νά προβάλη, δτι πρέπει ν άφήσωσι την 
διανομήν, καί άπό ¿κείνα τά χρήματα νά κατασκευα- 
σωσι τριηρεις διά τόν πρός Αίγινητας πόλεμόν ειοτι 
αύτός ήκμαζεν είς την Ελλάδα π ρισσοτερον άπο τους 
άλλ,ους πολέμους, καί οί Αίγινήται έχοντες πολυάριθμα 
πλ.οία ε’κυρίευον τήν θάλασσαν. 1 οιουτοτροπωτ ο Θε
μιστοκλής άποσιωπήσας τόν Δαρείον καί τους Π.ρσας. 
(οιπνες ήσαν μακράν, καί φόβον έκίνουν οχι πολυ βέ
βαιον δτι ¿μέλλον νά έπιστρ ψωσινό, έπεισεν ευκοκωτερα 
τούς ’Αθηναίους μεταχειρισθείς είς καιρόν αρμόοιον 
την πρός τούς Αίγινητας οργήν αυτών και άντ.ζηλ.ίαν, 
διά νά τούς προετοιμάση. Και τωόντι άπ εκείνα τά | 
χρήματα κατ.σκευάσθησαν εκατόν τριηρεις. αι όποιαι 
καί κατά τού Η ’ρξου ¿ναυμάχησαν. Εκτοτε όε κατ 
ολίγον ε’λκυσε τούς πολέτας είς την θαλασσαν, με τον 
λόγον δτι διά ξηράς δέν ησαν ικανοί ουδέ προς τους 
γείτονας αυτών νά άντιπολεμήσωσιν άποκτωντες οι 
ναυτικόν, ε’δύναντο καί κατά τών βαρβαρών νά ύπερι- 
σχύσωσι, καί της Έλλ.άόος νά γένωσιν ηγεμόνες. I οι 
ουτοτρόπως άντί άξιολόγων όπλιτών, ως λεγει ο Πλ,ατ&ιν 
έκαμεν αυτούς ναέτας καί θαλασσίους, και αιτίαν 
έδωκεν νά τόν μίμφωνται λίγοντες δτι ό Θεμιστοκλής 
άφαιοέσας την λόγχην καί την άσπίδα άπό τους πολι- 
τας, περιώρισε τόν δήμον τών ’Αθηναίων είς τον σκαλ 
μόν καί είς τό κωπ ον. ’Έπραιε οε ταυτα ύπερισχ-- 
σας κατά τού Μιλτιάδου, δστις ητον εναντίας γνώμης. 
‘Αν δέ ή πράξις α 'τη εβλαψ ν η ό /ι την άκρίβααν 
καί καθαρότητα τού πο'ιπκού συστήματος τ,.ν Α̂ θη 
ναίων, τούτο είναι ζητημα φι ο:οφικώτερον παρ οσον 
αρμόζει είς ιστορίαν. ‘Οτι δέ ή τοτε σωτηρία τών

Ελλήνων προηλθεν άπό την θάλασσαν, καί τήν πόλιν 
τών ’Αθηναίων καταστραφείσαν άνέστησαν πά/.ιν αί 
τριηρεις ¿κείναι, τούτο προς τοίς άλλοις και ο βι,ρξης 
αυτός ε’μαοτύρησε. Διότι έχων είς τήν ξηράν τόν στρα- 
τόν άσύντριπτον άκόμη καί άπολίμητον, έφυγε μετα 
την καταστροφήν τού ναυτικού στόλου, ως μη ικανός 
:ίς άντιπαράτα^ιν. Καί τόν Μαρδόνιον άφήκε, νομίζω, 
«ίς τήν Ελλάδα, διά νά ¿μποδ'ση μάλλον τούς'Ελλη
νας μή έρμήσωσι κατόπιν του, παρα με έλπιία να ΰπο· 
τάξη αυτούς.

Παραλαβών δέ ό Θεμιστοκλής τήν στρατηγίαν, ευ
θύς ε’πεχείρει νά ε’μβάση τούς πολίτας είς τάςτριτρεις, 
παρακινών αυτούς ν’ άφησωσι τήν πόλιν, και ν άπαν- 
τήσωσι διά θαλάσσης τόν βάρβαρον δσον δυνατόν μα- 
κράν τής Ί  λλάδος Ό τε δέ ηρχισαν οί ’Αθηναίοι 
νά κλίνωσιν είς τήν περί θαλάσσης γνώμην αυτού, 
ε’πέμφθη μέ στόλον είς τό Άρτεμίοιον νά φυλάξη τά 
στενά. ’Εκεί οί μέν άλλοι 'Ελληνες έκρινον εύλογον 
νά δώσωσι τήν άρχηγ αν είς τούς Λακεοαιμονίους, 
κι ί τήν διο κησιν τού στο'ου δλου είς τον στρατηγόν 
αυτών Ευρυβιάίην. Άλλ’ οί Αθηναίοι, έπ«ιδη υπερε- 
βαίνον κατά τόν άριθμόν τών πλοίων σχεδόν ολους 
ύμού τούς άλ.λ.ους, δέν έδίχοντο είς άλλους να ΰποτασ- 
σωνται. "Οθεν ε’ννοήσας τόν κίνδυνον ό Θεμιστοκλής, 
δχι μόνον αυτός παρεχώρησ«ν είς τον Ευρυβι·: δην την 
χρχηγ.'αν, άλλά καί τούς Άθηνα'ους κ.ατ«πράϋνεν, 
υποσχόμενος δτι, άν άνδραγαθτ,σωσιν εις τον πόλεμόν, 
θέλει κ.άμ.ιν είς τό έξης τούς Έλλ.ηνας νά παραχω- 
οώσιν αυτοπροαιρ'τως είς αυτ^υς τά πρωτ«ία· έκ τούτου 
'γινεν άναμφιβόλως τής σωτηρ ας τών Ελλήνων πρω- 
τχύτιος, καί τών Άθηνα'ων ηύξησεν έτι μάλλον τήν 
δόξαν, διότι τούς έκαμε νά νικήσωσι μέ τήν άνδρείαν 
τούς έχθρούς, καί μέ τήν καλήν γνώμην τούς συμμά-

/-ους· , . ,Αί μάχαι δέ, δσαι έγιναν τότε είς τα στ*να ¿ναν-
τέον τού βαρβαρικού στόλου, δέν ησαν τοσον κρίσιμοι, 
ίστε νά δώσωσι τέλος είς τόν πόλεμόν' κατα την πεί
ραν δμως ¿»φίλησαν παρκ πολύ τούς Έλληνας· διότι 
πραγματικώςέόιδάχθησαν αυτο. εν μεσωτων κίνδυνων, 
οτι πολυάριθμοι νήες, καί στο ισμοι μεγαλοπρ πείς, 
καί λαμπρά τούτων παράσημα, καί κραυγαί υπερήφα
νοι, καί βάρβαροι άλαλαγμοι, δέν έχουσι τίποτε φοβε
ρόν πρός άνδρας, οΤτινες έξεέρουν νά προχωρυσιν είς 
χείρας. καί τολμώσι νά μάχωνται. Άλλ’ ότι πρεπει 
> αταφρονούντες τά τοιαύτα, να όρμωσιν εις αυτα των 
ε’χθρών τά σώματα, καί μ’ Ί’κ.ίυα συμπλεκόμενοι ν 
άγωνίζωνται. Ί ούτο φαίνεται καί ό Πίνδαρος ¿ννοη- 
σας καλώς είπε π.ρί τής μάχης, ητις έγινεν είς το Αρ- 
τεμίσιον,

ΌλοΟ Αθηναίων
yF.%tv9rp’as Έβα^ον γ  νιαιον'

καί τωόντι άρχή trc  νίκης είναι τό θάρρος.^
Ό τε δέ ό "Ξέρξης ¿μβήκεν άνωθεν διά μ'σου τής 

Δωριδος είς την Φωκίδα, και έκαιε τας πόλεις των
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Φωκέων, οί Έλληνες δεν έκινήθησαν πρός βοήθειαν, 
άν καί οί Αθηναίοι τούς παρεκάλουν νά ύπάγωσιν είς 
την Βοιωτίαν διά νά προφυλάξωσι την ’Αττικήν, καθώς 
αύτοί διά θαλάσσης τούς έβοήθησαν είς το Άρτεμί- 
σιον. ΚάνεΓς όμως δεν έδιδεν άκρόασιν είς αύτούς, 
άλλά φροντίζοντες μόνον περί της Πελοπόννησου, κατε- 
γίνοντο μετά σπουδής νά συνάγωσιν έντός τού ’Ισθμού 
δλην την πολεμικήν δύναμιν, καί τον ’Ισθμόν διετεί- 
χιζον άπό θαλάσσης είς μάλασσαν. 'Γούτο βλίποντες 
οί ’Αθηναίοι, άμα μεν ώργίζοντο διά την προδοσίαν, 
άμα δέ ε’κόπτετο το θάρρος των, καί ε’λυπούντο ώς με
μονωμένοι. Καθότι ν’ άντιπαραταχθώσιν αυτοί μόνοι 
είς τοσας μυριάδας, δεν έπερνούσεν άπο τον νούν των 
δ,τι δέ προς το παρόν ητο μοναδικόν καταφύγιον, τό ν’ 
άφήσωσι την πόλιν, καί νά έμβώσιν είς τά πλοία, τούτο 
ό λαός τό ήκουε μ' άγανάκτησιν, λέγοντες δτι δεν έχρειά- 
ζοντο νίκην ουδέ σωτηρίαν ήλπιζον, άφού έγκαταλεί- 
ψωσι καί των θεών τούς ναούς καί των πάτερων τούς 
τάφους.

Τότε ό Θεμιστοκλής, βλέπων δτι μέ ανθρωπίνους 
λόγους δέν έδύνατο νά καταπείση τό πλήθος, ε’κίνησε 
πρός τούς Αθηναίους σημεΓα δαιμόνια καί χρησμούς· 
καί ύπερισχύσας γράφει ψήφισμα, νά τεθή ή πόλις ως 
παρακαταθήκη είς την Άθηναν την προστάτιν αυτών, 
οί δέ είς ηλικίαν στρατεύσιμον νά έμβαίνωσιν δλοι είς 
τάς τριήρεις, παιδία δέ καί γυναίκας καί δούλους νά 
διασώζη έκαστος όπως ήναι δυνατόν. Άφού δέ έκυ- 
ρώθη τό ψήφισμα, οί πλειότεροι των Αθηναίων άπέ- 
στειλαν τούς γονείς καί τάς γυναίκάς των είς την Τροι- 
ζήνα' καί οί Τροιζήνιοι τούς ΰπεδεχοντο μέ πολύ φι
λάνθρωπον προθυμίαν. Καθότι άπεφάσισαν διά ψη
φίσματος νά τούς τρεφωσιν άπό τό δημόσιον, δίδοντες 
είς ενα έκαστον δύο οβολούς την ημέραν, καί είς τά 
παιδία την άδειαν νά ε’παίρνωσιν όπωρικά παντού όπου 
ευρωσι, καί πρός τούτοις νά δίδωνται άπό τό κοινόν 
μισθοί είς διδασκάλους διά νά τά διδάσκωσι γράμματα.

Ένω δέ άπέπλεεν ή πόλ.ις, τό θέαμα τούτο είς άλλους 
μέν έπροξένει οίκτον, είς άλλους δέ θαυμασμόν διά την 
τόλμην καί μεγαλοψυχίαν των άνδρών εκείνων, οιτινες 
προπέμποντες άλλού τούς γονείς των, χωρίς νά καμ- 
φθωσιν άπ’ όδυρμούς καί δάκρυα γυναικών καί έναγκα- 
λισμούς τέκνων, διέβαινον είς την Σαλαμίνα νά πολε- 
μήσωσιν. Άλλά καί πολλοί γέροντες, άφειμένοι εκεί 
διά τό γήρας, έκίνουν οίκτον. Έπροξενείτο πρός τού- 
τοις καί άπό τά ήμερα καί οικιακά ζώα μαλακόν τι 
αίσθημα, τό όποιον έκαμπτε τάς καρδίας* καθότι μέ 
περιπαθή φωνήν καί μέ πόθον συμπαρέτρεχον τούς αύ- 
θέντας των, ένω εκείνοι έμβαινον είς τάς τριηρεις. 
Μεταξύ των ζώων αύτων ιστορείται ό σκύλος τού Ηαν- 
θίππου πατρός τού Περικλεούς, δτι μή ύποφίρων τον 
άποχωρισμόν του έρρίφθη είς την θάλασσαν, καί κολυμ- 
βών κατόπιν της τριήρους έκβήκεν είς τήν Σαλαμίνα, 
όπου λειποθυμησας άπέθανεν εύθύς· καί ό τόπος, τον 
όποιον οι Σαλαμίνιοι δείχνουν έως της σήμερον όνομα-

ζόμενον Κυνός Σήμα, λεγουσιν δτι είναι τάφος έκείνου 
τού ζώου.

"Οτε δέ ό Εύρυβιάδης, δστις είχε την άρχηγίαν όλου 
τού Ελληνικού στόλου διά την ύπεροχην της Σπάρτης, 
ων άτολμότερος είς τον κίνδυνον, ήθελε νά σηκωθη καί 
ν’ άποπλεύση είς τόν ’Ισθμόν, δπου καί τό πεζόν των 
Πελοποννησίων ητο συνηθροισμίνον, ό Θεμιστοκλής 
έναντιόνετο. Καί τότε, λεγουσιν, έκαμεν άποκρίσεις 
τινάς, αί όποίαι ως μνήμης άξιαι δωσώθησαν. Διότι, 
όταν ό Εύρυβιάδης είπε πρός αυτόν, ,ΤΩ Θεμιστοκλή, 
είς τούς πανηγυρικούς άγωνας όσοι σηκόνονται πρό τού 
διωρισμένου καιρού ραπίζονται.’ * Ναι,’ άπεκριθη ό 
Θεμιστοκλής- 1 άλλά καί οί μένοντες ¿πίσω δέν στεφα- 
νόνονται.’ Έν τούτοις ό Ευρυβιάδης ε’σήκονε τήν βα
κτηρίαν, ώς νά ήθελε νά τόν κτυπήση· καί ό Θεμιστο
κλής, * Κτύπησε,’ τόν είπεν, * άλλ’ άκουσε.’ Τότε ό 
Εύρυβιάδης θαυμάσας τήν πραότητα τού Θεμιστοκλέ
ους, τόν έδωκε τήν άδειαν νά όμιλήση· καί ένω ό Θε
μιστοκλής ήρχιζε νά φέρη αύτόν είς τόν ορθόν λόγον, 
είς των παρευρισκομενων είπεν δτι δέν άρμόζει είς άν
θρωπον άπολιν νά διδάσκη άλλους οιτινες έχουν πα
τρίδας, νά έγκαταλείψωσιν αύτάς, καί νά τάς προδώ- 
σωσι. Καί ό Θεμιστοκλής έπιστρίψας τόν λόγον πρός 
αύτόν, ‘ Ημείς,’ είπεν, ‘ ώ ταλαίπωρε, έγκατελείψα- 
μεν τάς οικίας καί τά τείχη, μή στύργοντες δΓ άψυχα 
πράγματα νά γένωμεν δούλοι. Άλλ’ έχομεν άπό δλας 
τάς πόλεις τής Ελλάδος πύλιν μεγαλητέραν τάς διακο- 
σίας τριηρεις, αί όποίαι τώρα είναι έτοιμοι νά σας 
βοηθήσωσιν, έάν θέλετε διά τής βοήθειας αύτων νά 
σωθήτε. Ά ν  δέ καί δευτ’ραν φοράν μάς προδώσετε 
φεύγοντες, ταχέως θέλει μάθειν τις των Ελλήνων, δτι 
οί Αθηναίοι άπεκτησαν καί πύλιν έλευθεραν, καί γήν 
όχι χειροτεραν εκείνης τήν οποίαν έχασαν.’ Αύτοί οί 
λόγοι τού Θεμιστοκλέους έδοσαν είς τόν Εΰρυβιάδην 
υπόνοιαν καί φόβον, μήπως οί Αθηναίοι άφήσωσιν 
αύτούς καί άναχωρήσωσι.

Αεγουσι δέ τινες δτι, ένω ό Θεμιστοκλής άνωθεν τού 
καταστρώματος ώμίλει, έφάνη γλαύξ, ήτις, πετώσα έκ 
δεξιών τού στόλου, έκάθιζεν είς τάς κορυφάς των καταρ- 
τίων, καί τούτο συνήργησεν δχι ολίγον νά κάμη είς 
όλους άρεστήν τήν γνώμην τού Θεμιστοκλέους. Άλλ’ 
δτε ό στόλος των ε’χθρων, πλέων πρός τήν Αττικήν 
κατά τό Φάληρον, έσκέπασε τούς πέριξ αίγιαλούς, καί 
αύτός ό βασιλεύς μέ τόν στρατόν τής ξηρας πλησιάσας 
είς τήν θάλασσαν, έφάνη έν τω άμα έχων είς τόν αύτόν 
τόπον τάς δυνάμεις του συνηγμένας, οί λόγοι τού Θεμι
στοκλέους ε’ξηλείφθησαν άπό των Ελλήνων τόν νούν, 
καί πάλιν οί Πελοποννήσιοι έστρεφον τά βλέμματά των 
πρός τόν ’Ισθμόν, θυμόνοντες έάν τις άλλο τι λέγη. 
"Οθεν άπεφάσισαν ν’ άναχωρήσωσιν έκείνην τήν νύκτα, 
καί ε’δίδετο τής άπο πλεύσεως ή παραγγελία είς τούς 
κυβερνήτας. Τότε δ Θεμιστοκλής άδημονών δτι οί 
"Έλληνες, άφίνοντες τού τόπου καί των στενών τήν βοή
θειαν, έμελλον διαλυόμενοι νά σκορπισθώσιν είς τάς
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πόλεις, έβουλεύθη καί κατεσκεύασε τέχνασμα, έχων 
είς τούτο συνεργάτην τόν Σίκινον. ΤΗτο δε ό Σίκινος 
Πέρσης αιχμάλωτος, φίλος τού Θεμιστοκλέους και των 
τέκνων αυτού παιδαγωγός. Ίούτον στελλει εις τον 
βασιλέα των ΙΙερσών κρυφίως, παραγγ-λλων να είπη, 
δτι ό στρατηγός των Αθηναίων Θεμιστοκλής, προτιμών 
τήν φιλίαν τού βασιλέως, δίδει πρώτος είς αυτόν τήν 
είδησιν δτι οί Έλληνες μελετώσι φυγήν, καί τόν συμ
βουλεύει νά μή τούς άφήση νά φύγωσιν, άλλ’ ένω εύρί- 
σκονται είς ταραχήν καί σύγχυσιν, όντες χωρισμένοι 
άπό τό πεζικόν αύτων στράτευμα, νά τούς πολεμήση 
καί νά καταστρέψη τήν ναυτικήν δύναμίν των. Αύτά 
ό Ηέρξης δεχθείς ώς λεγάμενα άπό φιλικήν προαίρεσιν, 
έχάρη, καί ευθύς έξέδωκε παραγγελίαν είς τούς πλοι
άρχους, τάς μέν άλλας τριήρεις νά γεμίσωσι μέ ησυχίαν 
διακόσια ι δέ έκ τού στόλου νά πιάσωσι τριγύρω δλα 
τά περάσματα, καί νά ζώσουν τάς νήσους, διά νά μη 
φύγη μηδέ είς άπό τούς έχθρούς. Ούτως άπό άνάγκην 
άπεφάσισαν οί "Ελληνες νά ναυμαχήσωσι.

Τήν δέ ακόλουθον ημέραν τό πρωί ό Ηέρξης έκαθι- 
σεν είς υψηλόν τόπον διά νά θεωρη τόν στόλον και την 
παράταξιν τής μάχης, ώς μέν ό Φανόδημος λέγει, άνω
θεν τού 'Ηρακλείου ναού, δπου διά μικρού τινός περά
σματος χωρίζεται.άπό τήν Αττικήν ή νήσος τής Σα- 
λαμΓνος· κατά δέ τόν Άκεστόδωρον, είς τό μ.σον Με- 
γαρίδος καί Αττικής, άνωθεν των όνομαζο,αίνων Κε
ράτων έκάθητο δέ έπί χρυσής καθέδρας, έχων τριγύρω

τού όποιου έκοψε τά παράσημα καί τά άνίθηκεν είς τόν 
δαφνηφόρον Απόλλωνα. Έν τούτοις αί βαρβαρικαί 
τριήρεις δέν έδύναντο είς στενήν θάλασσαν νά προχω- 
ρήσωσι πολλαί διαμιάς κατά μέτωπον, άλλά παρετάτ- 
τοντο κατά μ'ρος, καί Ιπιπτον ή μία έπάνω τής άλλης. 
"Οθεν οί "Ελληνες τοιουτοτρόπως έξισούμενοι είς τόν 
αριθμόν μέ τούς βαρβάρους, έτρεψαν αυτούς είς φυγήν 
άνταγωνισθέντας εως τό εσπέρας, καί έλαβον, ώς είπεν 
ό Σιμωνίδης, τήν καλήν έκείνην καί περιβόητον νίκην, 
τής όποίας λαμπρότερον έργον άλλο θαλάσσιον ουτε 
άπό Έλληνας ούτε άπό βαρβάρους δέν υπάρχει κατωρ- 
θωμένον. Είναι δέ όμολογούμενον, δτι είς τήν νίκην 
αυτήν συνήργησεν ή σύνεσις καί ή τέχνη τού Θεμιστο
κλέους δχι όλιγώτερον παρά τήν ανδρείαν καί τήν κοι
νήν προθυμίαν των Ελλήνων, οιτινες έναυμάχησαν.

Μεταξύ των πόλεων, δσαι συνηγωνίσθησαν είς τήν 
ναυμαχίαν, ό Ηρόδοτος λέγει δτι ή πόλις των Αίγινη- 
των έλαβε τό βραβείον τής άνδρείας, είς τόν Θεμιστο- 
κλέα δέ (άν καί μή θέλοντες άπό φθόνον) άπέδοσαν τό 
πρωτείον δλοι. Διότι, δτε οι στρατηγοί άναχωρήσαν- 
τες είς τόν ’Ισθμόν ώρκίσθησαν έπί τού βωμού νά δώ- 
σωσι κατ’ αξίαν τάς ψήφους των, πας ένας τόν έαυ όν 
του έψήφισε πρώτον κατά τήν ανδρείαν, καί δεύτε ν> 
τόν Θεμιστοκλέα. Καί οί Λακεδαιμόνιοι, δταν έπήραν 
αυτόν είς τήν Σπάρτην, είς μέν τόν Ευρυβιάδην άνδρεί
ας, είς έκεΓνον δέ σοφίας βραβείου έδοσαν, στέφανον 
άπό κλάδον έλαίας’ καί τήν καλητίραν άπό τάς άμα
ξας τής πόλεως τόν έχάρισαν, καί τριακοσίους νέους 
στρατιωτας άπέστειλαν νά τόν προπέμψωσιν Ιως τά 
σύνορα τής Λακωνίας. Λ'γουσι δέ δτι είς τήν άκόλου-

του πολλούς γραμματείς, τών οποίων Ιργον ητο νά γρά- 
ψωσι λεπτομερώς τά τής μάχης.

Περί δέ τού άριθμού τών βαρβαρικών νηών, ό ποιη- . ^
τής Αισχύλος, ώς άκριβώς είδήμων, λέγει μετά βέβαιό-1 θον εορτήν τών ’Ολυμπιακών αγώνων, δταν ό Θεμιστο- 
τητος είς τήν τραγωδίαν τήν έπιγραφομένην Πίρσαι, κλής έμφανίσθη είς τό στάδιον, οί θεαταί αμελήσαντες
ταυ τα*

^  *'ον ναι;$ χι^ας’
Δ ιαχάνιαος δ' εΗ τα  είς τ ό  χ ά χος  $α.υμ.αΰ.ας.

Αί δέ τών Αθηναίων ήσαν εκατόν όγδοήκοντα· καί 
πασα μία είχε δεκαοκτώ άνδρας μαχομένους άπο τό 
κατάστρωμα- έξ ών τέσσαρες ήσαν τοξόται, οί λοιποί 
δέ όπλίται. Φαίνεται δέ δτι ό Θεμιστοκλής εννόησε 
καί έφύλαξεν δχι όλιγώτερον καλώς τόν καιρόν παρά 
τόν τόπον τής ναυμαχίας· διότι έφρόντισε να μη κα 
ταστήση τόν Ελληνικόν στόλον άντίπρωρον προς τον 
βαρβαρικόν, πριν φθάση ή συνειθισμενη ώρα, ήτις κα

τούς άγωνιστάς, δλην τήν ημέραν είχον τους οφθαλμούς 
είς έκείνον προσηλωμένους, καί τόν έδειχναν είς τούς 
ξένους, άμα θαυμάζοντες αυτόν καί χειροκροτούντες, 
ώστε κοί αυτός χαίρων ώμολόγησε πρός τούς φίλους του, 
δτι άπέλαβε τόν καρπόν τών κόπων, δσους ύπέφερε διά 
τήν σωτηρίαν τής Ελλάδος.— Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς .

Ο Λ ο δ ο β ι κ ο ς  ΙΕ", κ α ι  ο Δ ε λ φ ί ν ο ς . — Μετά 
τήν νίκην, τήν όπο'αν οί Γάλλοι έκέρδησαν είς τας πε
διάδας τού Φοντενα'ου, θέλων ό βασιλεύς νά έμπνεύση 
ίς τόν Δελφίνον δσην καί διά τούς ίικαιοτάτους πολέ- 

τέβαζεν όλονέν διά τών στενών άπό τό πέλαγος άνεμον μους ησθάνετο αύτός φρίκην, τόν έκαμε νά διατρέξη 
 —.1 -,τ..-. Τ - '— -.Λ- ..ε,. --λ ττ-δι'Λυ τυ-γ Ό  μ’γγ τν.-ιιών ίδε τωοα ποαν-ρόν καί κύμα. Τούτο τάς μέν Έλληνικάς τριήρεις τό πεδίον τής μάχης. Ό  νέος ήγεμών ίδε τωρα πραγ- 
όος χαμηλ.άς πολύ καί ταπ:ινοτίρας δέν τας έβλαπτε· || ματικως οσα Οεν έβλεπε προτερον ειμη εις τας ιστορι-
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μου,’ είπε προς αύτδν, * πόσον άκριβή καί οδυνηρά με 
είναι η νίκη α ιτη !’ Ό  ήγεμων αναστεναγμούς μόνον 
Iπρόφερεν εις άπόχρισιν προς τον σεβαστόν αυτού πα-

τύρα. Τότε είπεν ό βασιλεύς είς τούς περιεστώτας, 
* Νά ε π ιμ ε λ ή  θήτε τούς πληγών.'νους Γάλλους ως ίδιά 
μου τίκνα, τούς δ’ εχθρούς ως τους Γάλλους.’

Τ ο εμπόριον τείνει μεγάλως είς το εΓαλείφειν τας 
προλήψεις, αί όποΓαι διατηρούσι την διαφοράν και την 
δχθραν μεταξύ ~ωυ εθνών. Μαλακύνει καί εξευγενίζει 
τά ήθη των άνθρώπων. Συνενόνει αιτούε δι’ενός των 
ίσγυροτάτων ο^σμιΖν, της επιθυμίας του άναπλ.ηρονειν 
τάς άμοιβα'ας χρείας των. Διχθίτει αύτους επί το 
είρηνιχώτερον, συνιστων είς πάσαν επικράτειαν ταξιν 
πολιτών, έλχυομύνωυ ΰπδ του ίδ-ου συμςκροντος να ήναι 
οί φύλακες της δημοσίου ησυχίας. Ευθύς ΰταν κρα- 
τυνθη το ε’μπορικδν τάγμα, καί άρχίση νά ύπερισχυη 
είς όποιανδήποτε κοινωνίαν, διακρίνομεν ν'ον πνεύμα 
είς την πολιτικήν, τάς συμμαχίας, τούς πολύμους, και 
τάς διαπραγματεύσεις της.

Αφ’ολας τάς Συνθήκας της Ειρήνης ¿κείνη με φαί
νεται ή άρίστη, την οποίαν Γελων, ό βασιλεύς των Συ
ρακουσών, εκαμε με τούς Καρχηδον ους, άπαιτήσας νά 
χαταργήσωσι το εθιμον τολ θυσιχζ. ιν τά ίαυτ'ν τίχνα 
Άφού ενίκησε 300,000 Καρχηδονίων, Ιο αμε συνθήκην 
μόνον ύπερ αύτάν, η μάλλον ύπύρ της άνθρωπότητος.

Η ε ν τ α ύ θ α  είκουογραφ'α παριστάνει θεάν, ή 
μάλλον δαίμονα, λατρ-ιομύνην είς την νήσον της 
Ινδίας Ταπροβάνην (Εβγ!οη^ Ίον χαρακτήρα 
καί την όλίθριον αυτής επιρροήν δεικνύει άρκετά ή  

πράξις, είς την όπο αν ε’νασχολεΐται δύο μητύρες 
εφεραν είς αυτήν έκάστη το ίδιόν της τίκνον, καί ή  
θεά τά κατατρωγει.

Πολλαχού της ’Ινδίας θυσιάζουν οί κάτοικοι τά 
ίδια τύκνα των εις τινα μ'ρη στ=ιραι γυναίκες 
υπόσχονται, άν ή θεά τάς χαρίση τίκνα, νά θυσιά- 
σωσιν είς αυτήν το πρωτό:ο..ον άν δε γεννλσωσι 
μετά το τάύιυον τούτο, τρύφουσι το μεγαλη'τερον εως 
νά γίνη τριών η τεσσάρωο χρόνων, Ιπειτα δε, φε· 
ρουσαι αιτύ εις τον ποταμύν ώς διά νά λουσθη, τδ 
άφίνουν >α είσελθη, καί το παραο.ι. ούν μάλιστα νά 
προχωρη είς τά βαθύτερα, έωσού νά το άφαρπάση 
το ρεύμα- κάποτε δε καί το σπρώχνουν οί άπάν- 
θρωποι γονείς.— Είς τά βόρεια μύρη της Βεγγά
λης, όπόταν βρ'φος τι δεν έμπορη νά θηλάση, ή 
πασχη άλλως πως, το βάλλουν είς κα'άθιον, καί 
το χρεΓάςουν επί δίνδρου, "που φθείρ;ται άπδ μύρ- 
μηχας η σαρχοφάγα πτηνά, δ καί αποθνήσκει έζ
άμελείας Είς τά δυτικά μ 'ρ η  της Ίνδοστάν ε’πι-
κρατυΐ ε’ξ άμνημονεύτων χρ νων τύ φριχτόν εθιμον 
του θυσιάζ.ιυ θήλεα τίχνα, ευθύς μετά την γίννη- 
σιν. Προ'ρχεται δε τούτο εκ τού περί συνοικεσίων 
νόμου, καθ’ ον ό πατήρ της νύμφης χρεωστεΓ ν’ 
άποδίδη θεϊκάς σχεδόν τιμάς είς τον νυμφίον.—  

Είς τον ίερδν Γάγγην, πριν οί "Αγγλοι εμποδίσωσι την 
φριχτήν άπανθρωπίαν, πάμπολλα τίχνα προσεφύροντο 
κατ’ έτος· ΙβλυπΙ τις μητύρας ριπτούσας τά ζωντανά 
τίκνα των είς τδ μίσον τ~ν κροκοδείλων, καί ίσταμε- 
νας άταράχους. ε’νω τδ θηρ'ον συνύτριβε τά οστά, καί 
¿θήλαζε τδ αίμα τού νηπίου !

Ο ΗΓΕΜΩΝ. ίσ τ ις  αγαπά καί φοβείται την θ ρ η 
σκείαν, εΓναι λύων, υποκλανων είς τήν χειρα  ή  οποία  
τον χ α δ ε ύ . ι ,  ή είς τήν φωνήν ή  όπο'α τον καταπραΰ- 
ν α . Ό  δε φοβούμενος καί μισών τήν θρησκείαν είναι 
ώς το άγριον θηρίου, τδ όποιον βρυχάται 5 αί δαγκάνει 
τήν άλυσιν, ή τις ε’μ π οόύ ζα  αυτόν τού νά  όρμηση κ ατα  
τού διαβάτου. Ό σ τ ι ς  δε ποσώς δεν Ι χ ε ι  θρησκείαν 
είναι τδ φοβερδν ε’κεΓ.ο ζΓ ον, τδ όποΓον μόνον όπόταν  
κ α τ α σ χ ίζη  καί κατατρώγη εννοεί τήν ελευθερίαν τον.

ΠΧουτην φαο’. Ο! ηάνΤίς, ¿yw Si at φημΐ xíwe^»*
X p íjo t*  -yáp π λ ο ύ τ ο υ  μ<*ρτνς9 α Λθλλόφα*'{·

*Αρ ajru>y ol>, σά γ^τα«. ά* ¿í φνλάττ^
KXjjpo>*>/4<H$, άπο ννρ ywrui αλλοτρια.


