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Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣΩΝ, ΚΑΙ Η ΝΑΥ
ΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ.

Ε ις  το διάστημα των πολυαρίθμων καί πανδείνων 
πολέμων, όσους έπέφερεν η των Γάλλων πολίτικη μετα
βολή, όλίγαι μάχαι συνεκροτήθησαν άξιολογώτεραι τής 
τού Νείλου· ε’ξ αυτής όχι μόνον ε’φάνη λαμπρώς ή των 
νικητών εμπειρία, άλλα καί τά σπουδαιότατα προήλθον. 
Ιδού δέ όποία ητον ή κατ’εκείνην τήν εποχήν σχετική 
θέσις τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας.

Άφοΰ ό Βοναπάρτης μετ’ άπεριγράπτου σχεδόν ταχυ- 
τητος κατώρθωσε πολυαρίθμους ευκλεείς νικάς εις την 
’Ιταλίαν το 1797, ε’πέστρεψεν είς τούς Παρισίους, όπου 
ήξιώθη τής πλέον κολακευτικής υποδοχής. Πιθανόν 
ότι ευκόλως ήμπόρει καί τότε νά λάβη σημαντικήν θε- 
σιν είς τήν κυβέρνησιν τής Γαλλίας· αλλ ύπο φιλοδο
ξίας άπληστου κυριευμένος, άπέβλεπε τόσον υψηλά, 
όσον άκόμη δέν ίσχυε νά φθάση. Ό θεν άνέβαλε 
πάντα σκοπόν περί πολιτικής— ή μάλλον είπεϊν βασι
λικής— δυνάμεως, καί άπεφάσισε νά ε’παυξήση τήν 
μεγίστην ήδη στρατιωτικήν αύτού ύποληψιν δια τολ
μηρής καθόδου επί τής Αίγυπτου. Ταύτης οί σκοποί 
ουτω πως ε’ξετέθησαν'— ά. Νά συστήση παρά τόν Νείλον 
Γαλλικήν άποικίαν, ήτις, χωρίς του προστρέχειν είς τό 
σύστημα τής δι’ άνδραπόδων γεωργίας, νά παρέχη τά 
προϊόντα τού Ά γ. Δομίνικου καί τών ζαχαροφόρων νή
σων β'. Νά άνοιξη καινούς άγωγούς διά τά Γαλλικά 
χειροτεχνήματα είς τήν ’Αφρικήν, ’Αραβίαν, καί Συ
ρίαν καί νά άντιλαμβάνη όλα τά προϊόντα τών χωρών 
τούτων’ γ \  Κινήσας έχ τής Αίγυπτου, νά φέρη στρά
τευμα πεντήκοντα χιλιάδων είς τόν ποταμόν Ινδόν, 
καί νά συναγωνισθη μετά τών δυσηρεστημένων Μαχ- 
ραττών, ’Ινδών, καί Μουσσουλμάνων κατά τής ε’ν 
Ινδία ’Αγγλικής δυνάμεως. Ή  τελευταία πιθανόν 
οτι ε’χρημάτισεν ή κυριωτέρα τής εκστρατείας ταύτης 
αφορμή.

Τά παντα ήτοιμάσθησαν διά τήν ε’κστρατείαν, καί 
τήν 19ην Μαίου, 1798, έξέπλευσεν ό Βοναπάρτης άπό 
τήν 'Γέλω (Toulon) μέ δεκατρία δίκροτα, εξ φρεγάτας, 
καί στόλον φορτηγών, 25,000 άνδρών περιέχοντα. ’Από 
την Γένοβαν και άλλαχόθεν άλλοι στολίσκοι συνηνώ- 
θησαν μετ’ αύτοΰ. Έφθασε δέ είς τήν Μάλταν τήν 
9ην ’Ιουνίου, καί είς τό βραχύ διάστημα δώδεκα ημε
ρών ύπεταξε τήν νήσον, καί άπέπλευσε διά τήν Αίγυ. 
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πτον, όπου έφθασε τήν 5ην ’Ιουλίου. Άποβιβάσας 
τά στρατεύματα, διώρισεν ώστε τά μέν φορτηγά νά 
συρθώσιν ε’ντός του ε’σωτέρου λιμένος τής ’Αλεξάνδρειάς, 
τά δέ πολεμικά νά μείνωσι προσωρμισμένα παρά τόν 
αίγιαλόν τού Κόλπου Άβουκίρ. "Ελαβε τότε τήν 
οδηγίαν του στρατεύματος ό Βοναπάρτης, καί προέβη 
είς τό ενδότερον, όπου άνάγκη αύτόν ν’ άφήσωμεν, καί 
νά διευθύνωμεν τήν προσοχήν είς τόν έν Άβουκίρ 
στόλον.

Ή  Βρετανική αύλή δέν ¿γνώριζε κατά πρώτον είμή 
άορίστως πως τούς σκοπούς τής Γαλλικής ε’κστρατείας’ 
άκούσαντες όμως ότι είς τήν Τέλω συνηθροίζοντο πλοία, 
έπεμψαν στόλον νά κατασκοπεύη τάς κινήσεις αύτών. 
Τού στόλου τούτου διωρίσθη ναύαρχος ό Κόμης St. 
Vincent, όστις έλαβε διαταγάς νά προσβάλη τόν.Γαλ
λικόν μεθ’ όλου του ίδίου του στόλου, άν ή χρεία τό 
καλέση· ή, άν ήρκει μόνον άπόσπασμα, νά θέση αύτό 
ύπό τον Νέλσωνα (τότε Sir Horatio Nelson). Ό  Κό
μης λοιπόν St. Vincent άπίστειλε τόν Νέλσωνα ε’κ 
Γιβραλτάρ μέ τρία δίκροτα, τήν ’Εμπροσθοφυλακήν, 
τόν Ώρίωνα, καί τόν Αλέξανδρον, μέ τέσσαρας φρεγά
τας, καί μίαν κορβέτταν. Μετά του μικρού στολίσκου 
τούτου έπλευσεν είς τόν Κολπον τού Λουγδουνου, ώστε 
νά κατασκοπεύη τούς ε’ν 'Γέλω Γάλλους· έτυχε δέ πυ- 
κνοτάτη ομίχλη νά έμποδίση τούς δύο στόλους άπό τού 
νά Γδωσιν άλλήλους, μολονότι, είς τό πέλαγος ε’ξερχό- 
μενοι οί Γάλλοι, έπερασαν όλίγας μόνον λεύγας μακράν 
τών Βρετανών, οΐτινες ουτω διεσώθησαν κατ’ εύτυχίαν 
άπό τήν προσβολήν πολυ άνωτέρας δυνάμεως.

Μαθών ό Νέλσων, ότι ό Γαλλικός στόλος πρώτον 
έμελλε νά ύπάγη κατά τής Μάλτας, έπειτα δέ κατά 
τής Αίγύπτου, έστειλεν ειδησιν είς τόν Ινόμητα St. 
Vincent, όστις έπεμψεν είς αύτόν πρός έπιδυνάμωσιν 
δέκα δίκροτα Ιβδομήκοντα τεσσάρων κανονιών, τόν 
Κυλλοδέν, Γολιάθ, Μινώταυρον, Άμυναν, Βελλερο- 
φόντην, Μεγαλοπρεπή, Ζηλ.ωτήν, Ταχύν καί άσφαλή, 
Θησέα, Τολμηρόν, καί τόν Λέανδρον πεντήκοντα κα
νονιών. Ό  ε’ξαίρετος στόλος ούτος ε’τέθη τώρα ύπό 
τήν άπεριόριστον αύτού οδηγίαν διότι αί μέλλουσαι 
πράξεις άφέθησαν ε’ξ ολοκλήρου είς τήν ιδίαν αύτού 
διάκρισιν.

Πρώτα νέα έμαθεν ό Νέλσων, ότι οί Γάλλοι αίφνι
δίως παρουσιασθέντες κατέλαβον τήν Μάλταν· όθεν 
έπλασε σχέδιον νά κτυπήση αύτούς είς τόν λιμένα τής
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Γάλλου' άλλ’ είχαν ήδη έκπλεύσειν, πριν φθάση έχει. 
Έσυμπέρανε τότε ότι προέβησαν είς την Αίγυπτον, 
άλλα θετικώς ούδεν εγνωριζεν. Έφθασε μετά του 
στόλου εξω της ’Αλεξάνδρειάς την 28ην ’Ιουνίου, άλλ’ 
ό έχθρός δεν ητον εκεί, ουτε ύπηρχεν είδησίς τις περί 
αυτών· ό διοικητής όμως εΐχε λάβειν υποδηλώσεις των 
σκοπών του Βοναπάρτου, καί προητοίμαζε την πόλιν 
εις άμυναν. Άνεχώρησε λοιπόν ό Νέλσων ε’κ της Αί- 
γύπτου, καί προεβη κατά το άνατολικον μέρος της Με- 
σογείου, έλπίζων νά συνάντηση τον εχθρόν.

Ο Γαλλικός στολος έφθασεν εις την Αλεξάνδρειαν 
χωρίς νά παρατηρηθη ύπό του Νέλσωνος· ουτος δ’ 
έπλευσεν ¿πίσω είς την Σικελίαν, συγκεχυμένος διά 
την άποτυχίαν. ’Ενταύθα έπεσκεύασε τινά των πλοί
ων, έστειλε δε γράμματα εις την ’Αγγλίαν εξηγητικά 
της άτυχους εκβασεως του μεχρι τοϋδε καταδιωγμοϋ. 
Ετι όμως επεμενεν εις την ιδέαν ότι οί Γάλλοι υπήγαν 
εις την Αίγυπτον 1 αλλα, και είς τούς άντίποόας άν 
διευθύνθησαν,’ άγραφε προς τον Πρώτον Λόρόον του 
Ναυαρχείου, ‘ είσθε βέβαιος ότι ούδέ στιγμήν θέλω χά- 
σειν νά φέρω αυτούς είς συμπλοκήν.’

Την 25ην ’Ιουλίου ε’ξέπλευσε της Σικελίας διά την 
Πελοπόννησον την δε 28ην έμαθεν ότι προ τεσσάρων 
εβδομάδων ε’φάνησαν οί Γάλλοι διευθυνόμενοι προς το 
νοτιανατολικον εκ της Κρητης. Αμέσως άπεφάσισεν 
ό Νέλσων νά έπιστρέψη είς την ’Αλεξάνδρειαν φθά- 
σας δ εκεί την Ιην Αυγούστου, εΰρηκεν, ε’πί τέλους, 
τον ζητούμενου. ΙΙολλάς προηγηθείσας ήμέρας μόλις 
είχεν είτε φάγειν είτε κοιμηθήν ό Νέλσων τώρα διέ- 
ταξε να παρατεθη το γεύμα, ενωεγινοντο αί της μάχης 
έτοιμασιαι· ότε δε οί αξιωματικοί αύτοϋ έσηκώθησαν 
ε’κ της τραπέ£ης, καί ύπηγεν έκαστος είς την ιδιαιτέ
ραν αύτοϋ στάσιν, τούς εΓπεν, ‘ Αύριον τοιαυ'την ώραν 
θέλω ίχειν  κερδηριένον ή τον τίτλον Λόρδου, η το κοι- 
μητήριον Ούέστμινστερ*.’

Ο Γάλλος ναύαρχος είχε προσορμίσειν τά πλοΓά 
του είς τον Κόλπον Άβουκίρ, τοϋ έμπροσθίου δικρότου 
ευρισκομένου σχεδόν ε’πί τινα ρηχά, τοϋ δέ λοιπού στό
λου σχηματί^οντος καμπύλην γραμμήν παρά τά βαθέα 
υδατα. Συνίστατο δέ ό στόλος άπό δεκατρία δίκροτα, 
— εξ ών τρία ησαν ογδοήκοντα κανονιών, εν δέ 120, 
— και τεσσαρας φρεγάτας, όλα όμοϋ φέροντα 1196 κα
νόνια, καί 11,230 άνόρας. Οί ’Άγγλοι είχαν ώσαύ- 
τως δεκατρία δίκροτα, καί εν πλοίον πεντηκοντα κανο
νιών, φέροντα 1012 κανόνια, καί 8068 άνδρας. Το 
σχέδιον τοϋ Νέλσωνος ητο νά περίκλειση μέρος τών 
εχθρικών πλοίων μεταξύ διπλής γραμμής τών ίδιων 
του, καί οΰτω νά προσβάλη αυτά άμφοτέρωθεν διαμιάς. 
Το σχέδιον τοϋτο μαθών παρά τοϋ Νέλσωνος είς τών 
άξιωματικών, * Τ ί τάχα,’είπε μετ’ άγαλλιάσεως · θέλει 
στοχαστήν ο κόσμος, άν ε’πιτύχωμεν !’ ‘ Δέν ίχει a s
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ή ύπόθεσις αυτη,’ άπεκρίθη ό Νέλσων· «ότι μεν θέλο- 
μεν επιτύχειν, είμαι βέβαιος· ποιος όμως θέλει ε’πι- 
ζησειν νά διηγηθη την νίκην, τοϋτο είναι άλλος λόγος.’ 
Αυτη είναι μια των πολυαρι3μων περιστάσεων, είς τάς 
οποίας ό Νέλσων έδειξε βαθμόν πεποιθήσεως,’ σχεδόν 
άκατανόητον είς κοινά πνεύματα.

_ Προσεγγίσαντος τοϋ 'Αγγλικού στόλου, ηνοιξε κατ’ 
αύτοϋ ό Γαλλικός σταθερόν ττϋρ, τό όποιον όμως δέν 
άνταπεδιδετο, επειδή οί ”Αγγλοι κατεγίνοντο είς ετοι
μασίας οια ν άραξωσι. Βρίκιόν τι μετεχειρίσθη ό 
^Γάλλος ναύαρχος ως δελεαρ, δι’ ου νά παρακίνηση τούς 
Άγγλους νά πλησιάσωσιν είς ύφαλόν τινα’ άλλ’ ό Νέλ
σων απέφυγε την παγίδα. Ό  Γολιάθ είσέπλευσεν 
αν άμεσον της Γαλλικής γραμμής καί τού αίγιαλού, 
ηραξε πλησίον ένός τών δικρότων, καί άνοιξε κατ’αύτοϋ 
ταχύ πυρ. Ό  Ζηλωτής προσεκολλήθη παρομοίως είς 
άλλο Γαλλικόν δίκροτον, τό όποιον κατέστρεψεν ε’ξ ολο
κλήρου είς δώδεκα λεπτά. Ό  Ώρίων, προσέτι, ό Τολ- 
μηρος, και ο Θησευς, επερασαν εκ διάδοχης μεταξύ 
τοϋ αίγιαλού καινής Γαλλικής γραμμής, καί ¿διάλε
ξαν πλοία, μεθ’ ων ήλθον είς συμπλοκήν.

Εν τω μεταξύ τα επίλοιπα Βρετανικά πλοία εκτύ
πωσαν την Γαλλικήν γραμμήν άπό τό έξω μέρος, του- 
τεστι τό πλέον άπομεμακρυσμένον της ξηράς. Ό  Νέλ
σων, είς την ’Εμπροσθοφυλακήν, ε’φώρμησε κατά τοϋ 
^.παρτιατου, ένω ο Μινώταυρος, ο Βελλεροφόντης, ή 
Άμυνα, καί ό Μεγαλοπρεπής, προσέβαλον κατά τών 
άλλων πλοίων της Γαλλικής γραμμής. Ή  έκπυρσοκρό- 
τησις έγινε τρομερά· ήρχισεν είς τάς ε"ξ ημισυ, καί είς 
τάς επτά ε’νυ'κτωσεν, ώστε άλλο φώς δέν ύπηρχεν είμή 
το ε’κ τοϋ πυρός τών κανονιών. "Εν τών ’Αγγλικών 
πλοίων, ό Κυλλοδέν, ε’κάθισεν αΐφνιδίως είς τά ρηχά 
πριν άρκετά πλησιάση, καί ουτω έμποδίσθη τοϋ νά 
συμμεθέξη της μάχης. Τά δέ λοιπά τρία, ό Ταχύς 
και ασφαλής, ο Λέανδρος, και ο Αλέξανδρος, άπέφυγον 
την συμφοράν τοϋ Κυλλοδέν, καί συνηγωνίσθησαν μετά 
τοϋ λοιπού στόλου.

Δυο εκ τών Γαλλικών πλοίων ήλώθησαν ε’ντός ενός 
τεταρτημόριου της ώρας, καί άλλα τρία πριν τών οκτώ 
ημισυ. Κατά τό διάστημα τοϋτο, έλαβεν ό Νέλσων 
πληγην είς τό μέτωπον, ητις ικανήν ώραν διηγειρε 
πολύν φόβον, έπειτα όμως εύρέθη επιπόλαιος. Ό  Γάλ. 
λος ναύαρχος Brueys ήτον ήδη φονευμένος. Περί δέ τάς 
ε’ννεα ή Γαλλική ναυαρχίς, ’Ανατολή καλουμένη, Ori- 
ent, και 120 κανόνια φέρουσα, ¿πήρε φωτίαν, καί πα- 
ρίστανε θέαμα καταπληκτικόν. Τοσαύτην λάμψιν 
διεχυνεν, ωστε καθαρώς έφαίνοντο όλα τά πλοία, καί 
σχεδόν πάντες οί ε’πί τών πλοίων. Περί τάς δέκα 
ε’ξερράγη τό τρίκροτον.

Την τρομεράν ταύτην έκρηξιν ήκολούθησε σιωπή 
ούχ ηττον καταπληκτική· εύθύς διεκόπη άμφοτέρωθεν 
ή πυρσοκροτησις· πρώτος δέ ήχος, την σιωπήν ταυ'την 
λυσας, ητον ό κτύπος, ό προελθών άπό τά συντετριμμέ
να κατάρτια καί ε’πίκρια, είς τήν θάλασσαν πεσόντα
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ίκ τοϋ μεγίστου υψους, όπου είχεν άναπέμψειν αύτά ή 
τής πυρίτιδος βία. Ιστορείται ότι σεισμός διέλυσε 
ποτέ μάχην μεταξύ δύο στρατών τοιοϋτο συμβεβηκός 
ήθελε φανήν ύς θαύμα- άλλά ποτέ δέν συνέβη τί έν 
καιρω μάχης άπλώς ανθρώπινον, ίσον κατα το υψος 
μέ την όμόχρονον ταύτην παϋσιν, καί όλας τάς περι
στάσεις αυτής.

Άργύριον, συμποσούμενον είς 15,000,000 φράγκα, 
περιείχετο είς τήν καείσαν ναυαρχίδα.

Εύθύς ότε το τρίκροτον ¿φάνη καιόμενον, δ Νέλσων, 
μέ τήν συνήθη αύτοϋ φιλανθρωπίαν, διέταξε να σταλ- 
θώσι λέμβοι πρός απαλλαγήν τών πασχόντων, καί περί 
τούς Ιβδομήκοντα Γάλλους ναύτας διεσώθησαν τοιου
τοτρόπως.

Μετά τήν έκρηξιν ήρχισε πάλιν ή ναυμαχία, και 
έξηκολούθει δι’ όλης τής νυκτός· περί δέ τήν αύγήν 
όλα τά πλοία εκτός τεσσάρων ήσαν ή παραδομένα ή 
κατεστραμμένα. Τά τέσσαρα ταϋτα, δηλ. ό Γυλιελ- 
μος Τέλλ, ό Γενναίος, καί δύο φρεγάται, ευτύχησαν 
νά διασωθώσιν. Έ κ τών δεκαεπτά πλοίων τοϋ Γαλ
λικού στόλου, ε’ννέα ήλώθησαν, τρία ε’καησαν, εν δε 
κατεποντίσθη. Οί φονευθέντες καί πληγωθεντες Αγ
γλοι ανέβαιναν είς χιλίους- οί δέ φονευθέντες, πληγω- 
θέντες, καί αίχμαλωτισθέντες Γάλλοι είς 8000 και 
επέκεινα. Ό  Νέλσων ήθελε κατακαύσειν καί τάς επί 
τοϋ παραλίου Γαλλικάς άποθήκας· άλλα δέν είχε μι
κρά πλοία πρός τοϋτο άρμόδια.

Ή  μάχη αυτη (καλουμένη ή Ναυμαχία τοϋ Νείλου, 
καί ποτε τοϋ Άβουκίρ) ύπερελάμπρυνε τόν Νέλσωνα. 
Ό  Σουλτάνος έτίμησεν αύτόν μέ γούναν άπό σαμούρια, 
άξίζουσαν πέντε χιλιάδας δίστηλα, καί πτερόν άδα- 
μαντοκόλλητον, τιμώμενον δεκαοχτώ χιλιάδας·— ή μή- 
τηρ τοϋ Σουλτάνου έπεμψε πρός αύτόν κιβωτιον άδα- 
μαντοκόλλητον, τιμώμενον πεντακισχίλια δίστηλα· ό 
τής 'Ρωσσίας αύτοκράτωρ Παύλος έπεμψε τήν ιδίαν 
αύτοϋ εικόνα, άδαμαντοκόλλητον, εντός χρυσού κιβωτίου· 
όμοια τούτων δώρα έλαβε παρά τών βασιλέων τής Σαρ- 
δινίας καί Νεαπόλεως. Είς τήν ’Αγγλίαν, ό μέν βα
σιλεύς υψωσεν αύτόν είς βαθμόν Βαρόνου’ αί Βουλαί 
έδωκαν σύνταξιν έτήσιον 10,000 διστήλων είς αύτόν 
καί είς τούς δύο ε’φεξής διαδόχους του· ή Συντροφιά τών 
’Ανατολικών ’Ινδιών ¿χάρισε 50 χιλιάδας δίστηλα· ή 
Τουρκική Συντροφιά σκεύη άργυρά’ ή δέ Πόλις τοϋ 
Λονδίνου άπένειμεν είς αύτόν καί είς όλους τούς πλοι
άρχους του κομψάς ρομφαίας.

Δυσκόλως ήθελεν έμπορέσειν τις νά ευρη ναυμαχίαν 
τών νεωτέρων, ήτις έπέφερεν αποτελέσματα τόσον σπου
δαία, όσον αυτη. Οί τής Γαλλίας στρατιωτικοί άγώ- 
νες βαθμηδόν είχαν καταστρέψειν τήν ΰπό τών ηγεμό
νων τής Εύρώπης συγκροτηθείσαν κατ’ αύτής ενωσιν· 
αί νίκαι τοϋ Βοναπάρτου είχαν ταπεινώσειν τήν ύπερη- 
φανίαν τής Αύστρίας’ ή ήπειρος έβλεπε μετά τρόμου 
πρός τήν νέαν δημοκρατίαν· καί ότε τό Διευθυντήριον 
κατέλαβε τήν 'Ρώμην καί τήν Ελβετίαν, κανείς δέν

¿τόλμησε νά μεσολαβήση υπέρ αύτών. Άλλά κατά 
συνέπειαν τής ¿ν τω Νείλω νίκης έλαβον αίφνης άλλην 
μορφήν τά πράγματα, καί ό δορικτήτωρ τής ’Ιταλίας 
άπεκλείσθη είς χώραν μακρυνήν, δθεν οί στόλοι τής 
’Αγγλίας ήμπόρουν νά τοϋ έμποδίσωσι τήν ¿πιστροφήν.

ΟΙ ΓΑΥΚΟΙ ΤΗ Σ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Οι Ι’αϋκοι (Gauchos) τής Νοτίου ’Αμερικής φημί
ζονται ώς έθνος περιεργότατον. Έχουσι μέν μικράν 
ομοιότητα Χριστιανών, άφοϋ κατήχησαν αΰτους οί 
’Ιησουίται τής Πορτογαλλίας· άλλά γενικώς τα ήθη 
αύτών είναι άπλοίκά καί άγρια, όσον δύναται άνθρω
πος νά φαντασθή. Διά νά καταλάβωμεν τό είδος 
τής ΰπ’ αύτών οικουμένης χώρας, σημειωτέον ότι παμ- 
μεγέθης σειρά βουνών (αί Άνδεις) διαπερα τήν Νότιον 
’Αμερικήν καθ’ όλην αύτής τήν έκτασιν, άπό άκρας 
είς άκραν. Έ γγίζε ι δέ ή μακροτάτη αυτη σειρά πολυ 
μάλλον είς το δυτικόν, ή Ειρηνικόν παράλιον τής ’Αμε
ρικής, παρά είς τό άνατολικόν, ή ’Ατλαντικόν παρά
λιον τό δέ μεταξύ τής σειράς καί τοϋ Ειρηνικού μικρόν 
διάστημα διατέμνουσι φάραγγες, άνώτεραι τό μέγεθος 
καί τό βάθος όποιωνδήποτε άλλων είς τον κόσμον. Ή  
άνατολική πλευρά τών "Ανδεων, έχ τοϋ έναντίου, σύγ- 
κειται άπό εύμεγέθη πεδιάδα, είς τινα μέρη χιλίων 
μιλίων τό πλάτος. Ή  πεδιάς αυτη ώνομάσθη Πάμπα· 
οί δέ Γαϋκοι κατοικοϋσιν αύτήν, ομοίως των ’Αράβων 
είς πολλά διαιτώμενοι.

Πανταχοϋ σχεδόν τής Πάμπας περιπλανώνται άγριοι 
βόες καί ίπποι, μέ άπασαν τήν φυσικήν έλευθερίαν 
εν δέ άπό τά κυριώτερα τών Γαύκων ένασχολήματα 
είναι τό άλίσκειν αυτούς, καί είτε ήμερόνειν διά πωλη- 
σιν, είτε σφά£ειν δι’ άλλο τι όφελος. Τόσον παράδοξος 
είναι ά τρόπος τοϋ άλίσκειν τά £ώα ταϋτα, ώστε, άν 
δέν ιστορείτο ύπό τών πλέον εύϋπολήπτων συγγραφέων, 
μόλις ήθελε πιστεύεσθαι. Συγκροτεί παράδειγμα ε’κ- 
πληκτικόν τοϋ τί δύναται ή άσκησις νά κατορθωση.

Νηπιόθεν ετοιμάζεται ό Γαϋκος διά τόν μετέπειτα 
βίον. Μικροί παίδες, άμα γ  ενωσιν ικανοί ώστε νά 
περιπατώσιν έλευθέρως καί νά τρέχωσι, ρίπτουν τόν 
βρόχον, ή τήν συρτοθηλείαν, τόσον δεξιώς, ώστε πιάνουν 
κάτους, καί περιπλέκουν τούς πόδας παντός σκύλου, 
όστις κατά δυστυχίαν άρκετά τούς πλησιάση! Έν 
καιρώ έπιτυγχάνουν άριστα είς τάς κατά τών ορνίθων 
προσβολάς, μετέπειτα δέ καί είς τό πιάνειν άγρια πτηνά.
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Τετραεΐείς, άναβαίνόυν είς τούς ίππους, καί χρησι
μεύουν εκτοτε, τα βοσκήματα εις τον οίκον έλαύνοντες· 
βαΒμηδον οε αποκτώσι την εις το άλίσκειν άγρια ζώα 
τοσον αξιοσημείωτου έπιτηδειότητα.

Αλισκουν δε αύτά, βρόχον ρίπτοντες ε’πί ριέρος τι 
του ζωου. 1 όν βροχον, η την συρτοΒηλείαν, συνιστώσι 
λωρι δες άκατεργαστου δέρματος συνεστραμμέναι, είκοσι 
εως τριάκοντα πηχών το μήκος, το δέ πάχος περίπου 
ώς ό μικρός δάκτυλος.

Εαν πρόκειται ν άλωΒη άγριόταυρος, τρέχουσι δι- 
ποοουντες δυο Γαϋκοι έφιπποι, τον βρόχον περί την 
κεφαλήν σειοντες. Οποιος δέ πρώτον πλησιάση, σκο
πεύει εις του ταύρου τά κέρατα· καί όπόταν ίδη ότι ό 
βρόχος μέλλει νά πιάση, στήνει τον ίππον, καί γυρίζει 
αύτον εζ ημισειας, του ταυρου τρέχοντος όλονέν, έωσοϋ 
όλον το σχοινίον νά διέλΒη. Ό  ίππος, έν τω μεταξύ, 
εκ πείρας γνωριζιον τι μέλλει γενίσΒαι, κλίνει όσον τό 
δυνατόν κατά διεύΒυνσιν την έναντίαν άπό του ταύρου, 
καί στέκει ετοιμασμένος διά τον βίαιον έλκυσμόν, τον 
οποίον ό ταύρος έχει νά τον δώση. ’Ενίοτε τόσον 
αποτομον και σφοδρόν είναι τό άναχαίτισμα, ώστε ούχί 
μονον ρίπτεται καταγής ά ταύρος, άλλά καί κυλιέται 
μ’ δλην την του βρόχου τάσιν, του ίππου πλαγίως συ
ρόμενου, καί την γην με τούς πόδας αύτοϋ εις διάστημα 
πηχών τινών άροτρεύοντος.

Ιππον δε, αντι ταυρου, έχοντες νά πιάσωσι, ρίπτουν 
τον βρόχον περί τά όπίσΒια σκέλη, καί επειδή ό Γαϋ- 
κος οεν άκολουΒεί άκριβώς κατόπιν, άλλ’ ολίγον τι έκ 
του ενός μέρους, σύρονται πλαγίως οί περιπλεγμένοι πό- 
οες, εις τροπον ωστε ριπτεται τό ζώον ε'πί της πλευράς 
αύτοϋ, χωρίς νά κινδυνεύσωσι τά γόνατα η τό πρόσω- 
πον. Πριν οε συνελΒη ό ίππος άπό τον κτύπον καί 
τον τρομον, εκπεζευει ό άναβάτης, καί λαμβάνων ε’κ 
των ωμων αύτοϋ τό ε’πανωφόρεμα, τό τυλίσσει περί την 
κεφαλήν του πεπτωκότος ζώου. Βιάζει τότε δυνατόν 
χαλιναριον εις τοϋ ίππου τό στόμα, σαμαρόνει αυτόν, 
καί, άναβαίνων, τοϋ άφαιρεί έκ της κεφαλής τό έπανω- 
φόρεμα1 τότε ό ίππος πηδα ε’πάνω, καί προσπαΒεί, 
πλην ματαίως, νά έκφορτωΒη τον νέον κύριον, οστις 
μετά πάσης άταραξίας επί των νώτων αύτοϋ κάΒηται.

Περί της έπιδεξιότητος των Γαύκων παρατηρεί ό 
πλοίαρχος Βασίλειος ΙΙαΙΙ·.—,

* Θαυμασιωτατον είναι μ’ οποίαν άλάνΒαστον άκρί- 
βειαν ριπτουσι τον βροχον οί άνΒρωποι ουτοι* δταν 
κατα πρώτον ίδη τις αύτους, ή πράξις τον φαίνεται 
μαγική. Καί ίστάμενος νά ρίψη τις τον βρόχον, δυσ
κολεύεται πολύ· άλλ’ ή δυσκολία υπεραυξάνει, όταν 
μέλλη νά ριφΒη ΰπό έφιππου, καί αύτοϋ διποδοϋντος· 
καί όταν, προς τούτοις, ά άναβάτης έχη νά περάση 
τόπον άνώμαλον, καί νά ύπερπηδηση φράκτας καί τά
φρους εις τό διάστημα τοϋ δρόμου του. Πλην τοσαύ- 
την έπιδεξιότητα έχουν οί Γαϋκοι, ώστε ούχί μόνον 
άλίσκουν πάντοτε τό διωκόμενον ζωον, άλλά καί έμπλέ- 
κουν τον βρόχον εις όποιονδηποτε μέρος Βελησωσιν,

τά κέρατα, εις τον τράχηλον, η περί τό σώμα· ή δύ- 
νανται καί τά τέσσαρα σκέλη νά περικλείσωσιν, ή μό
νον τά δύο, η όποιονδηποτε άπό τά τέσσαρα· ταϋτα δέ 
πάντα γίνονται μέ τόσην εύκολίαν καί βεβαιότητα, 
ώστε πρέπει νά ίδη τις τό κατόρΒωμα, διά νά κατα- 
λάβη όρΒώς την δεικνυομένην εμπειρίαν.’

Παρά τοϋ αύτοϋ συγγραφέως μανΒάνομεν, ότι κατά 
τό διάστημα τοϋ έν Κίλη υπέρ ανεξαρτησίας πολέμου, 
ητον ό βρόχος δπλον κραταιόν είς τάς χεΓρας των άνδρών 
τούτων, οίτινες ε’φάνησαν τολμηροί καί ωφέλιμοι στρα- 
τιωται, πάντοτε η τους ιππείς η τους ίππους κατα- 
βαλλοντες. Ιστορείται τι, άποχρώντως έπικεκυρωμένον, 
περί όκτώ η δέκα έξ αύτών, οίτινες ουδέποτε είχαν ίδείν 
κανόνιον, έωσοϋ έπυροβοληΒη κατ’ αύτών έν'είς τάς 
οδούς της Βουένος Άϋρες. Μ’ δλην την δύναμιν τοϋ 
πυρός, έδραμον άφόβως κατ’ αύτοϋ, έρριψαν τούς βρό
χους ε’πί τοϋ κανονιού, καί διά της ηνωμένης αύτών 
δυνάμεως έξ ολοκλήρου τό άνέτρεψαν.

Λέγεται δέ καί ότι λέμβοι τινές ένοπλοι έστάλΒησαν 
ποτε ν’ άποβιβάσωσι στρατιώτας εις μέρος τοϋ παρα
λίου, ΰπό Γαύκων μόνον φυλαττόμενον οί ε’πί τών 
λέμβων, περιφρονοϋντες ε’χΒρόν, δστις δέν είχε πυ. 
ροβόλα, άφόβως έκωπηλάτουν παρά τον αι’γιαλόν. Οί 
Γαϋκοι, έν τω μεταξύ, έκαιροφυλάκτουν, καί καΒ’ ην 
στιγμήν προσηγγισαν άρκετά αί λέμβοι, ώρμησαν είς 
τά υδατα, καί ρίψαντες τούς βρόχους αύτών περί τούς 
τράχηλους τών άξιωματικών, έσυραν έκαστον αύτών 
έξω τών λέμβων.

Η Α Ξ Ι Α  τών νόμων δέν ε’κτιμάται κατά λόγον της 
άρχαιότητος, άλλά της έπιεικείας αύτών, καί της σο
φίας καί βαρύτητος εκείνων, οίτινες τούς έΒεσαν· «ίς 
τροπον ωστε εύλόγως πρέπει νά καταργώνται, οσάκις 
εύρίσκωνται άδικοι Τ ε ρ τ ο τ Λ Λ Ι Ο Σ .

Φ τ ς ι κ ω ς  πως άγόμενοι, οΰ τά μικρά ρεΓΒρα Βαυ- 
μάζομεν, εί καί διαυγή καί χρήσιμα, άλλά τον Νείλον 
καί Ίστρον, η 'Ρήνον, πολύ δ’έτι μάλλον τον ’Ωκεανόν. 
-— Λ ο ι ί ί ν ο ς .

Αί κακίαι δέν άναφύονται εκεί, όπου δέν σπείρονται· 
καί ε’ξασΒενοϋνται έν γίνει έκεΓ, όπου τιμωρούνται άντί 
νά βραβεύωνται Ε ρ α σ μ ο ς .

Τό άρμοδιώτερον μέσον προς καΒησύχασιν διεγέρσεώς 
τίνος τοϋ λαοϋ είναι ή παρουσία άνδρός έμπνεοντος σέ
βας.— Β ι ρ γ ι α ι ο ς -

Τ ω ν  νόμων, τών γλωσσών, καί τών ηΒών η διαφορά 
χωρίζει τά έΒνη, ή φιλοδοξία τά διαιρεί, τό δ’ ε’μπόριον 
προσπαΒείέπιμόνως νά τά προσέγγιση καί νά τά ένωση.

Τ α  έλαττώματα της γυναικός ποτέ μη λέγης προς 
τον έαυτης άνδρα, μήτε τά τοϋ άνδρός είς  την έαυτοϋ 
γυναίκα.
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ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗ Σ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑ

ΚΑΛΥΨΕΩΝ.
Χννίχεία ο-τίο 3.

Β’. Α ρ χ η  τ η ς  ν α τ τ ι λ ι α ς . Η κ ιβ ω τ ό ς . Π ρ ώ τ η  
ν α τ π η γ ι α . Α ί γ υ π τ ο ς . Ρ ω μ α ι κ α  π λ ο ί α . Ε μ -  
ΠΟΡΙΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΙΝ ΔΙΑ Σ .

Π ο τε  ή ναυτική έλαβε γ ’νεσιν, άγνοείται. Ούδεν 
υπόμνημα σώζεται της ύπάρξεως αύτης προ τών χρόνων 
τοϋ Νώε· φαίνεται όμως ούχί άπίΒανον οτι εγνώριζαν 
αυτήν μέχρι τινός καί οί πρό τοϋ κατακλυσμόν. Χίλια 
εξακόσια έτη, κατά τό διάστημα τών οποίων ή ζωή 
τοϋ άνΒρώπου τόσον ητο πολυχρόνιος, δεν ησαν βέβαια 
πάντη άγονα έφευρέσεων. Αλλ οπως καν έχη τοϋτο, 
ούδέν ιστόρημα σώζεται ναυτικών η εμπορικών πραςεων 
πρό της κιβωτοποιΐας. Εις δέ την κατασκευήν τοϋ 
παμμεγέΒους έκείνου' πλοίου ό Νώε ιδιαιτέρως πως 
έφωτίσΒη ούρανόΒεν. Τούτο αναμφιβολως ηΒελεν ει- 
σΒαι άναγκαίον, είτε προεγνωριζε την ναυπηγικήν, 
είτε ου· καΒότι, ε’πειδη πάντη διαφόρως έμελλεν ή 
κιβωτός νά χρησιμεύση παρ’ είς κοινήν Βαλασσοπλοιαν, 
ολίγον ηΒελεν ώφελησεεν αύτόν όποιαδηποτε της τέχνης 
γενική καί άτελης ιδέα. Προσέτι δε, ή κιβωτός ύπερ- 
έβαινε πολύ κατά τό μέγεΒος παν πρότερον έργον της 
ναυπηγικής. Τό μήκος αύτης ύποτίΒεται ώς πεντα- 
κοσίων ποδών, τό πλάτος σχεδόν όγδοηκοντα, τό δέ 
υψος πεντηκοντα. Τό χωρητικόν αύτης λογίζεται 
περίπου 81,000 τόνων.

Οί τοϋ Νώε πρώτοι άπόγονοι δέν εύρίσκοντο είς πε
ριστατικά αίσια πρός διατηρησιν, πολύ δε ηττον προς 
βελτίωσιν, όποιασδηποτε ναυτικής εμπειρίας παρά τοϋ 
μεγάλου αύτών προπάτορος άποκτηΒείσης. ΤΗσαν ολί
γοι τόν άριΒμόν, μακράν όπωσοϋν τοϋ παραλίου, είς 
τόπον άφΒόνως χορηγοϋντα όλα τά πρός ζωήν καί άνε- 
σιν χρειώδη, τόν κόσμον δ’ έχοντες έμπροσΒεν αύτών 
άοίκητον καί άκαλλιέργητον. ’Εκ τών αιτιών, δσαι 
•^γαγον είς την βελτίωσιν της ναυτικής, κυριωτεραι 
υπήρξαν ή έπιΒυμία τοϋ μετ’ άλλων ε’μπορεύεσΒαι, καί 
η πρός τό άνακαλύπτειν κλίσις. Άλλ’ είς κόσμον 
άοίκητον δέν υπήρχε κάνείς, μεΒ’ ού οί τοϋ Νώε άπό- 
γονοι νά έμπορεύωνται- καί βέβαια ουδέποτε ηΒελεν 
ελΒείν είς τόν νοϋν αύτών νά διαπλεύσωσι τά πελάγη 
πρός ζητησιν ξένων χωρών, ε’νόσω οί περί αύτους τοποι 
ησαν τόσον ολίγον έγνωσμένοι. "ΟΒεν καί δέν εύρί- 
σκομεν υπομνήματα τινα εμπορικών πράξεων, η έπιχει- 
ρησεων πρός άνακάλυψιν, έκτος μετά τινας εκατονταε
τηρίδας άπό τοϋ κατακλυσμού. Τωόντι, έχομεν λόγους 
‘νά πιστεύσωμεν, οτι ίκανώτατος χρόνος παρηλΒε πριν 
άπομακρυνΒώσιν οί άνΒρωποι έκ τών εύκράτων εκείνων 
καί καρποφόρων γαιών, όπου εύρέΒησαν είς τοϋ κατα
κλυσμού την παϋσιν.

Έ κ τών χωρών, ίσαι αρχαιότατα μετά τόν κατα- 
2* δ'.

κλυσμόν ώκίσΒησαν, ησαν πιΒανώς η Αίγυπτος και 
ή Ελλάς.’ Ή  συνόρευσις τών μερών τούτων μέ τούς 
τόπους, όΒεν έγιναν αί πρώται μετοικεσιαι, η εύφορια 
της γης, τό ύγιέστατον κλίμα, καί η της ιστορίας αυ
τών όμολογουμένη άρχαιότης, άπαντα ε’γγυώνται την 
ύπόΒεσιν ταύτην. Καί μ’ όλον τοϋτο, περι τα 1600 
μόνον πρό Χριστού λαμβάνει κύρος ή της Ελλάδος 
ιστορία· περί δέ της Αίγύπτου, άν καί γνωρίζωμεν οτι 
κατωκίσΒη άρχαιότερον, φαίνεται ομως, καΒοσον έχο
μεν άποδείξεις, οτι έμενεν άοίκητος ικανόν χρόνον μετα 
τόν κατακλυσμόν. Ά ν  πιστεύσωμεν τάς παραδόσεις, 
πρώτος κατωκησεν είς την Αίγυπτον ό Μιζραίμ, έγγο- 
νος τοϋ Χάμ, 160 άπό τοϋ κατακλυσμού έτη.

ΠιΒανώτατον ότι διά ξηράς έγιναν αι πλείσται των 
πρώτων μετοικεσιών τοϋ άνΒρωπίνου γένους· διότι ούχι 
μόνον ό ωκεανός, άλλά καί πορΒμός ή μυχός όπωσοϋν 
εκτεταμένος, ηΒελε, κατά την νηπιότητα της κοινωνίας, 
έμπνέειν τρόμον άρκετόν, ωστε ν αποτρεπη τους άπει
ρους άπό τό νά δοκιμάσωσιν οδόν πρός άνακάλυψιν τό
σον κινδυνώδη. Ή  όδηγηΒεΐσα ύπό τοϋ Μιζραίμ είς 
την Αίγυπτον άποικία βέβαιον σχεδόν ότι προετίμησε 
νά διαπεράση τόν ίσΒμόν Σουες, μάλλον παρα ν αντι- 
παλαίση μέ τούς κινδύνους της Μεσογείου, η της Έρυ- 
Βράς.

’Ασφαλώς όμως έμπορε" τις νά συμπεράνη, ότι τοϋ 
άνΒρώπου τό έφευρετικόν πνεύμα δέν ηργησε νά προσ- 
παΒηση, ώστε νά ύπερβη τά έμπόδια, όσα ποταμοί 
καί πελάγη άντέτασσαν είς την άνΒρωπίνην συγκοινω
νίαν καί την τοϋ κόσμου κατοίκισιν. ’Αναμφιβολως, 
παραδόσεις καί πιΒανώς λείψανά τινα γνώσεως περι 
τοϋ Νώε καί της κιβωτού μακρόν χρόνον έξηκολούΒουν 
νά ύπάρχωσι μεταξύ τών αύτοϋ άπογόνων. Ταϋτα δε 
κατά φυσικόν λόγον ηΒελαν ύπαγορεύσειν το δυνατόν 
τοϋ νά γένωσι κατασκευάσματα, δι’ ων άσφαλώς να 
διαπλέωσι ποταμούς καί πελάγη, ως ή κιβωτός τοσοϋ- 
τον χρόνον περιέπλεε τα υδατα, ύφ’ ών ό κοσμος έκα- 
λύφΒη.

Τά μετα τόν κατακλυσμόν πρώτα της ναυπηγίας 
καί ναυτιλίας δοκίμια ησαν πιΒανώς ή κατασκευή σχε- 
διών καί μονοξύλων, καί ή μετα πλειοτέρας η όλιγωτε- 
ρας έμπειρίας οδηγία αύτων έπί των ποταμών, οσοι 
εμπόδιζαν τόν κυνηγόν τό Βηραμα καταδιώκοντα, ή 
έπί τών κόλπών της Βαλάσσης, όσοι διέκοπταν την 
συγκοινωνίαν μεταξύ τών τάς άντικρυνάς οΐκούντων 
όχΒας. Είς τοιαύτας περιστάσεις ταχέως ηΒελαν 
κατανοησειν, ότι τά υδατα, άντί νά έμποδιζωσι την 
πρός άλληλους συγκοινωνίαν τών άνΒρώπων, παρείχαν 
μέσα πολύ καλητερα καί πολύ μεγαλητέρας εύκολιας 
πρός έξακολούΒησιν της συγκοινωνίας αύτης, παρα την 
ξηράν. Έκ τούτου ηΒελε πρόέλΒειν Βαλάσσιος συγκοι
νωνία μεταξύ μακρυνών Πόλεων έπί τοϋ αυτου παραλίου, 
καί της μιας αί πραγματείαι ηΒελαν συναλλάσσεσΒαι 
μέ τάς της άλλης. Ή  τοϋ πέλαγους δε υπέροχη, ως 
μέσου της ϊών πραγματειών τούτων μετακομιδής, ηΒελε
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γινεσθαι προΟηλος επί μάλλον καί μάλλον, καθόσον 
έξετείνοντο α,ί έμπορικαί αύτών πράξεις' καί τούτο ήθελε 
καμνειν αύτούς έτι προσεκτικωτέρους είς τάς τέχνας της 
ναυπηγίας και ναυτιλίας. Κατά το διάστημα των 
ουτω γινομένων ταξειδίων άνακαλύψεις νεαι ήθελαν 
συμβαίνειν άπό καιρού εις καιρόν, καί αυται ήθελαν 
διεγείρειν το της έπιχειρήσεως πνεύμα εις άγώνας δρα- 
στηριωτέρους, ε’ντονώτερον αύτό καθιστώσαι. Τοιου
τοτρόπως, ασφαλώς ουναμεθα να συμπεράνωμεν ότι 
ετεθησαν αι βάσεις της προοδου του εμπορίου, καί των 
πολλών ευκλεών άνακαλύψεων, αίτινες συνώδευσαν καί 
αντημειψαν των ακολουθών αΐωνων τάς ε’πιχειρήσεις.

Ως αι λοιπαι ολαι τέχναι, παρόμοια καί ή ναυπη
γική καί ή ναυτική κατά πρώτον ησαν άτελέσταται. 
Ναυτικαι πράξεις, τας οποίας ηθελ.αν στοχασθήν άνα- 
ξιας μνημης οι μετεπειτα αιώνες, ¿θεωρούντο με τοσού- 
τον θαυμασμόν κατα τους πρώτους αιώνας της άρχαιό- 
τητος, ώστε οί άρχηγοί αυτών άπεθεώθησαν, καί "τών 
πλοίων αυτών τά ονόματα μετεδόθησαν είς τους ουρά
νιους αστερισμούς. Πολλάς τών πρώτων άρχών καί 
πράξεων της ναυτικής, αίτινες λογίζονται την σήμερον 
ώς τά στοιχεία, έφ’ ών ή ε’πιστήμη θεμελιούται, ήγνόουν 
όλοτελα οί άρχαίοι. Περί της μαγνητιδος ¿γνώριζαν 
μεν ότι ελκύει τον σίδηρον, άλλά διέφυγε την παρατή- 
ρησιν αυτών ή άξιολογωτέρα ίδιότης, το ότι δεικνύει 
προς τον πολον. Αλλο μέσον του κανονίζειν τον δρό
μον αυτών δεν είχαν είμή τον ήλιον καί τους άστέρας. 
Ή  ναυτιλία των επομένως ήτον άβέβαιος καί δειλή. 
Σπανίως ε’τόλμων ν’ άπομακρυνθώσι της ξηράς, άλλ’ 
ε’σύροντο παρά τον αίγιαλόν, εκτεθειμένοι είς όλους τους 
κίνδυνους καί βραδυνόμενοι ύφ’ όλων τών εμποδίων, είς 
οσα ΰποκειται δρομος τόσον λοξός καί τόσον συχνά δια
κοπτόμενος. Πλους, μόλις εβδομάδας άπαιτών σήμε- 
ρον, ε’χρειάζετο μήνας τότε διά νά τελείωση. ’Ακό
μη καί είς τά γαλήνια υδατα της Μεσογείου ε’τόλμων 
νά πλέωσι μόνον κατά τό θέρος, καί ολίγα τωόντι ησαν 
τά ¿¡χωμένα πνεύματα, όσα δεν ώκνουν διαλογιζόμενα 
την μετά τών άγριων κυμάτων του ’Ατλαντικού πάλην. 
Ό  χειμών διόλου κατέπαυε τάς θαλασσινάς αυτών επι
χειρήσεις. Είς το πέλαγος άν ¿ξήρχετό τις τον καιρόν 
εκείνον, ήθελε κατηγορηθήν ώς προπετέστατος.

Ή  ναυπηγική φαίνεται ότι προώδευε πολύ μάλλον 
της ναυτικής. Έ κ  τών λεγομένων περί του εμπορίου 
της Τύρου είς τό εικοστόν έβδομον κεφάλαιον του ’Ιε
ζεκιήλ, ίσχυρώς άποόεικνυεται ότι ού μικράς προόδους 
είχαν κάμειν οί Τυ'ριοι είς την τέχνην ταύτην· δικαίως 
δ’ έμπορον μεν νά συμπεράνωμεν ότι αί ναυτικαι καί 
ε’μπορικαί πράξεις, είς τάς όποιας οί Τυ'ριοι καί άλλα 
έθνη αρχαία ε’νησχολούντο, ήθελαν παρορμαν αυτούς 
να ¿πινοώσι διάφορά μεσα πρός αύξησιν της δυνάμεως 
καί ταχύτητος, καί του χωρητικού τών πλοίων αυτών. 
Οι 'Ρωμαίοι μετεκόμισαν ε’ξ Αίγυπτου είς 'Ρώμην οβε
λίσκους άπό μονόλιθον κατεσκευασμένους, τοσούτου μή
κους καί μεγέθους, ώστε άμφιβάλλεται άν ¿χώρει αύ-

τους όποιονδηποτε σημερινόν πλοίον. Τούτο δεικνύει 
οτι τά Ρωμαίκα πλοία πρέπει νά ησαν μεγάλα καί 
δυνατα, και οτι μεθ ικανής εμπειρίας ησαν ναυπηγη
μένα. 1ά έξης λέγει ό Άθ-ήναιος περί ενός τών άρ- 
χαίων πλοίων·—

Ε ίχε τεσσαράκοντα σειράς κωπίων, ητο τετρακό
σους είκοσιεπτά πόδας τό μήκος, πεντήκοντα έπτά δέ 
το πλάτος, καί όγδοήκοντα σχεδόν πόδας τό κατά κά
θετον υψος. Ε ίχε τέσσαρα πηδάλια, η κυβερνητηρίους 
κωπας, τεσσαράκοντα πέντε πόδας μακρά· τά δε μα- 
κροτατα των ώθούντων αυτό κωπίων ησαν κατά τό μή
κος ίσα με όλον τό πλάτος της νηός. Τό πλήρωμα 
συνίστατο άπό 4000 κωπείς, καί τουλάχιστον 3000 
άλλους, ενησχολημένους είς τά διάφορα έργα, τά πρός 
την θαλασσοπλοΐαν τοσον άπειρου κατασκευάσματος 
άπαιτούμενα.’

Αναμφιβολως ό άρχαιότατος τού έμπορεύεσθαι τρό
πος ητον ό διά συνοδιών, αίτινες, ώς φαίνεται άπό τάς 
Γραφάς, υπήρχαν επί τού ’Ιωσήφ, καί οί έμποροι μάλι- 
στα, οί άγοράσ αντες αύτόν, άνηκαν είς κ ι ρ β ά ν ι ο ν .  
'Ωσαύτως ε’νηργείτο καί τό μετά της ’Ινδίας άρχαιότα- 
τον εμποριον ύπο τών ’Αράβων καί Αιγυπτίων.

Η Μεσόγειος καί ή ’Ερυθρά ησαν τό θέατρου τού 
πρώτου δια θαλασσής εμπορίου. Τούτο επόμενον ητο 
να συμβη, κα3οτι αί θάλασσαι αύταί συνορεύουν με 
τας χωράς, όπου πρώτον ¿φυτεύθη τό άνθρώπινον γένος, 
καί αίτινες τοπάλαι μάλιστα έφημίζοντο διά τά πλού
σια και ποικίλα προϊόντα των.

Ο πρώτος λαός, περί της θαλασσινής εμπορίας τού 
όποιου έχομεν αυθεντικόν καί σαφές διήγημα, είναι 
οι Αιγύπτιοι. Λεγεται ότι ταχέως μετά την στερέωσιν 
της μοναρχίας αύτών ηνοιξαν ¿μπόριον μετά τού δυτι
κού παραλίου της ’Ινδίας, αν καί περί της εκτάσεως 
τού εμπορίου τούτου ολίγα γνωρίζωμεν. Φαίνεται όμως 
ότι μικρόν διηρκεσεν ή άκμή αύτού, επειδή τοιαύται 
ε’νασχολησεις κατ’ ούδένα τρόπον δεν συνεφώνουν μέ τό 
πνεύμα τού ύπερηφάνου καί μισοξένου ¿κείνου λαού, οί- 
τινες ¿θεωρούν εαυτούς ώς άνωτέρους τών λοιπών όλων 
εθνών, και την χωράν αύτών ώς ύπερβαίνουσαν πάσαν 
άλλην. Ουτω δέ πρώτοι τών άνθρώπων φανταζόμεν«, 
έβλεπαν άλλα έθνη μετά περιφρονήσεως, καί ησαν δια
τεθειμένοι ύπεροπτικώς ν’ άπομακρύνωνται καί ν’ άπο- 
κρουωσιν αύτά μάλλον παρά νά τά πλησιάζωσι. Τούς 
θαλασσινούς ¿θεωρούν μέ βδελυγμού σχεδόν αίσθημα. 
Τα ήθη αύτών καί τά καθεστώτα πολύ διέφεραν άπό 
τα τών άλλων ¿θνών. Έ χοντες δέ χαρακτήρα, καί 
τρεφοντες πνεύμα, τόσον όλοτελώς ε’ναντίον ¿κείνου, τό 
οποίον γέννα καί περιθάλπει τό ¿μπόριον, δέν είναι 
θαύμα οτι ταχέως άπεσύρθησαν τού έμπορικού θεάτρου, 
παραχωρησαντες αύτό είς λαόν μάλλον ¿στολισμένου 
μέ την άπαιτουμένην Οπό τού έμπορίου έλευθέραν καί 
κοινωνικήν διάθεσιν.

Α ν Ε5ΕΤΑΣΤΟΝ μη κόλαζε μηδένα.
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ΙΣΠ Α Ν ΙΚ Α  ΠΡΟΒΑΤΑ,
Τ Α  Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ ΙΝ Α .

Ε ις την 'Ισπανίαν υπάρχουν πρόβατα, λεγόμενα 
Μ ε ρ ι ν ά ·  σημαίνει δέ ή λέξις Merino^ περιπλανώμε- 
νος, περιπατητικός, καί άριστα όιαγράφει τας^ εξεις 
τών ουτω καλουμένων προβάτων. Δέν μένουσι πάντοτε 
είς τον αύτόν άγρόν, ή την αυτήν επαρχίαν άλλ’οδεύ
ουν έκ μιάς είς άλλην.

Περί τάς άρχάς τού Μαΐου, πέντε σχεδόν έκατομ- 
μύρια προβάτων άφινουν τας πεδιάδάς τής Εστρεμα- 
δύρας, Άνδαλυσίας, ΙΙαλαιας και Νέας Καστελλης, 
καί τής Αεώνος, καί οδηγούνται ύπό τών ποιμένων είς 
τά όρη τών δυο Καστελλων, τα της Βισκαιας, Ναυαρ- 
ρας, καί τά τής Άρραγώνος. ’Επί τών ύψηλοτέρων 
τούτων μερών ευρίσκουν δροσερώτερον χόρτον, όλιγωτερον 
¿ξηραμμένον υπό του καυστηρου ήλιου, οστις καταμα- 
ραίνει πάσαν χλόην είς τάς πεδιάδάς. Ίον πλησίον 
τής Σεγοβίας υψηλόν τόπον συχνάζουν προσέτι παρα- 
πολύ τά πρόβατα.

Τά τής οδοιπορίας αυτών είναι περιεργοτατα. Οί 
πλούσιοι ίδιοκτήται, τουτέστιν, οι έχοντες τα πλείστα 
πρόβατα, συνεκροτήθησαν είς συντροφιάν, ύπό τόνομα 
ή Μ έ σ τ α ·  τής έταιρείας ταύτης, ούσης ε’ξ άνάγκης 
μονοπωλείου, δυσκόλως μεταβάλλονται οί νόμοι. ’Αδύ
νατον ήθελεν είσθαι νά ¿πιχειρήσωσι ποτέ ολίγοι ίδιο- 
κτήται, μέ μικρά ποίμνια, τάς ε’τησίους ταύτας μετα
ναστεύσει ς· ή εταιρεία λοιπόν έσχηματίσθη πρός ¿ξο- 
μάλυνσιν τής δυσκολίας ταύτης· ύπό δέ την ε’πιστασιαν 
διευθυντών, ¿ξεπίτηδες¿κλεγομένων, οδηγούνται τά ποί
μνια είς τάς άκαλλιεργήτους χώρας καί τά όρη τής 
'Ισπανίας. Ή  Μέστα ¿νασχολεϊ τεσσαράκοντα εως 
πεντηκοντα χιλιάδας ποιμένων, οίτινες διάγουν πλα- 
νήτιδα καί σχεδόν άγρίαν ζωήν, ούδέποτε γεωργούντες, 
σπανίως δέ νυμφευόμενοι* άμοιροι γνωσεων πλήν τών 
είς πρόβατα άναφερομένων, είς τον κλάδον όμως τούτον 
εμπειρότατοι.

Τά ποίμνια τής Μέστας διαιρούνται είς μικρότερα 
κοπάδια μυρίων προβάτων έκαστον έπί κεφαλής δε κα
θένας εύρίσκεται άρχιποίμην, όστις νά όδηγη αύτά, 
πεντηκοντα υποδεέστεροι ποιμένες, καί ισάριθμοι σκύ
λοι, διά νά τά φυλάττωσιν. 'Ο άρχιποίμην όχείται 
έφ’ ίππου, καί λαμβάνει σιτηρέσιον περί τάς εξ χιλ ιά 
δας γρόσια. Ό  μισθός τών κατωτέρων βοσκών δια
φέρει κατά τήν έμπειρίαν αύτών καί ωφέλειαν. Οί κα- 
λητερα πληρονόμενοι έχουν εκατόν πεντηκοντα γρόσια 
τον μήνα- οί δέ χειρότερα, ούχί πλέον τών τεσσαρά
κοντα· είς τούτους όμως δίδεται καί ώς μία οκά ψωμίον 
καθημέραν. Πας ποιμήν δύναται νά έχη άριθμόν 
τινα ίδιων αύτού προβάτων καί αιγών, άλλά τό μαλλιον 
άνήκει είς τον κτήτορα τού ποιμνίου. Ό  βοσκός απο
λαμβάνει μόνον τό γάλα, τό κρέας, καί τά γεννώμενα 
νεογνά.

*Αλας χορηγείται δαψιλώς· τρώγουν δέ τά πρόβατα

όσον θέλουν. Χίλια ζώα δαπανώσιν έτησίως”^ * -  
σχεδόν όκάδας.

Ή  Μέστα σύγκειται άπό ίδιοκτήτας, έξ ών οί μεν 
έχουν τέσσαρας, οί δέ εξήκοντα χιλιάδας προβάτων.

Τών μεγάλων τούτων ποιμνίων ή πορεία κανονίζεται 
ύπό νόμων ιδιαιτέρων, οίτινες παράγονται ¿ξ άμνημο- 
νεύτου συνήθειας. Τά πρόβατα έχουν τό δικαίωμα 
νά βόσκωσιν είς όλας τάς χέρσους γαίας τάς δι’ αύτό 
τούτο φυλασσομένας, ώρισμένην πληρόνοντα τιμήν είς 
τούς ίδιοκτήτας, ύπέρ τήν οποίαν ούδέν ¿μπορούν ν’ 
άπαιτήσωσι. Δέν συγχωρείται μέν νά ¿μβώσιν είς 
καλλιεργημένους άγρούς· άλλ’ οί κτήτορες χρεωστούν 
νά έπιφυλάττωσι πέρασμα δι’ αύτά, τεσσαράκοντα πέντε 
όργυιών τό πλάτος. Τά πρόβατα οδεύουν δύο λεύγας 
τήν ήμέραν είς τάς ιδίας των βοσκάς· έξ δέ, όταν δια- 
βαίνωσι γεωργημένας χώρας. Αί μεταναστεύσεις των 
εκτείνονται είς εκατόν είκοσι, καί εκατόν πεντήκοντα 
λεύγας. Ή  Μέστα έχει ίδιους αύτής νόμους, καί δικα- 
στήριον καλούμενου τό * "Εντιμον Συμβούλιον τής Μέ
στας.’ Συνίσταται άπό τέσσαρας δικαστάς· έν δ’άπό 
τά μέλη τού Συμβουλίου τής Καστέλλης προεδρεύει 
αύτών.

Ο Μ ΑΚΙΑΒΕΛΙΚΟΣ ΙΑ Τ ΡΟ Σ.
2 υ ν ίχ > ια  *<w τ ΐλ ο ί  άηό  Σ ιλ .  10 .

Α φ ο ρ ι ς μ ο ς  Ζ '.

Ζ η τ Ε Ι  νά νυμφευθης τήν θυγατέρα μιας πλούσιας 
οικογένειας.

*Αν τό κατορθώσης δι’ εντίμου τρόπου, ύπάγει καλώς’ 
άν δέ ή θέσις σου ήναι πολλά χαμηλή, ώστε νά έλπι- 
σης ποτέ τοιούτον πράγμα, προσπάθησον ωστε να ανα- 
γκασθώσιν οί γονείς νά σέ δώσωσι τήν θυγατέρα των. 
Πρώτον θέλουν σ’ ε’πάρειν ώς ιατρόν όλοι οί στενοί συγ
γενείς τής συζύγου σου· έπειτα καί πολλοί ¿ξ όσων 
επιθυμούν νά έχωσι τήν φιλίαν τής οικογένειας, τής 
οποίας έγινες μέλος· ουτοι δε παλιν σε συνιστωσι πε
ραιτέρω, όσον άγράμματος καί άν ήσαι. Σύ δέ προ
όδευε, μή φροντίζων άν ίατρεύωνται ή άποθνήσκωσιν 
οί άσθενείς σου, διότι καθείς δέν θέλει τολμάν τουλά
χιστον είς τό φανερόν νά σέ κατηγορήση, δυσωπουμενος 
τούς μέγα δυναμένους συγγενείς σου- όσον δε περί τού 
άσθενούς, δέν θέλεις άκούειν ε’λέγχους καί επιπλήξεις, 
διότι δέν ζή- πλέον. Έ πειτα , συλλογίζου ότι δέν εύρίσκε- 
σαι είς τήν 'Ρώμην, όπου οί μέν έγκριτωτεροι τών ια
τρών, όταν έσφαλον, ε’ξωρίζοντο, οί δέ κατωτέρου γένους 
ε’θανατόνοντο*· ουτε είς τήν Περσίαν καί ’Ινδίαν, όπου 
άποτυγχάνοντες οί ιατροί χάνουσι τήν κεφαλήν των.

* Montesquieu, Esprit des Lois.—Air ¡a τήί τόοηίατατη-
ρό τη το ς  ro i· K opupuaxoù ro v ro v  vouoo OTI S h  ή δννα *το
Ο λ ο ι  r à  Ϊξααχΰιαιν ιίς  Tijv îX rv^ipuç r r i ·  ΐα τρ ιχ ή ν , àv èsv
àrtiÔ îixvvov o r t  r i-o v r i  α χ ό ν  ΰΛ ονδutjit-v. Α λλ i r t11? r  τή ν  o r u i -  
pov ovr i t i f  τη ν  'ρ ώ μ η ν  ζώ μ ιν ,  o o r t  το ια χ τη ν  ίχ ο μ ιν  τΛ ο χ ζ ίω ν ίν  
σ * ο νδ ή (, Siv Ιχ ο μ ιν  να $ οβη $ ώ μ ιν  τ ο ιο ίτ ο ν  νόμον' έχ τό ς  ιά ν Λρά-  
ξω μ ιν  το ιο ύ το ν  τ ι  ι ις  τ ά  βα'μη τ η ι  'Α νατολή ,-, ort ον δ ίν  ίπ ροχώ ρη - 

I Οιν άχόμη  Ô ΛοΧιτιομό^.
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γίνεσΒσ*
¿pc. Α φ ο ρ ι ϊ μ ο ς  Η'.

Περιπάιζε και περιποιού τούς φαρμακοπώλας.
 ̂ Ουτοι γίνονται μεσιται πρδς τον κόσμον, έπαινούν- 

τες σου την προκοπήν και την πείραν, όσον άγράμμα- 
τος κια αν ησαι. Δια τούτο στέλλε τους πολλάς άνα- 
γραφας, καί συνίστα εις τούς άσΒενείς σου τον δείνα 
η τον δεΓνα άποΒηκάριον, ώς έχοντα νωπότερα καί 
χημικώς καλη'τερα κατεσκευασμένα ιατρικά. Καί άν 
ποτε άντί καταποτίων η κόνεων στείλωσιν είς τον άσΒε- 
νη άλοιφήν, μή νοήσαντες την άναγραφήν σου, σπού
δασε νά τον πεισης ότι τδ έκαμαν διά τδ καλόν του. 
Τά Χριστούγεννα εκτός τούτου Τελείς λάβειν περισσό
τερα δώρα.

Α φ ο ρ ιχ μ ο ς  Θ'.

Ζητεί να δεικνυης, οσον δΰνασαι, την ριεγάλην σου 
τέχνην καί πείραν, ριάλιστα όταν ησαι ότι νέος.

"Οταν κράχτης νά έπισκεφΒης άσΒενή, μήν ειπης 
ποτέ ότι έχεις χρείαν άκόριη ολίγων ημερών διά νά 
γνωρίσης την άσΒένειαν άλλ’ εύΒύς είς την πρώτην 
ε’πίσκεψιν είπε, με όσην αναισχυντίαν ε’ριπορεΓς, ότι 
μόνον εκ της φυσιογνωμίας φαίνεται καθαρά ή άσΒέ- 
νεια βαπτισε την μετα ταυτα με όνομα σχοινοτενές, 
περιγραψε τα συμπτώματα καί τάς εξαιρέσεις της· 
καί πρόσδεσε ότι πολλάκις ΐάτρευσας την περί ής ό 
λογος ασΒενειαν, οτι ομως ή παρούσα (πράγμα παρά
δοξον !) έχει τι ιδιαίτερον, τδ όποΓον προέρχεται άπδ 
το κλίμα, η απο την ιδιαιτέραν ασχολίαν τού ασθενούς, 
εάν ή άνάμνησις αυτη τού επαγγέλματος μάλιστα κο- 
λακεύη τδν εγωισμόν του. Έ άν όμως ησαι γέρων ια
τρός, προσποιού ε’ςεναντίας ότι δεν ε’ννοείς άκόμη την 
άσΒένειαν, διότι τούτο αυξάνει τήν ύπόληψίν σου. Διη- 
γού τά μεγάλα σου ταξείδια, καί ότι έπεσκέφΒης χρό
νους πολλούς τά νοσοκομεία της Βιέννης, των Παρισίων, 
της Νεαπολεως, της Φλωρεντίας, τού Λονδίνου, καί 
άλλων μεγάλων πόλεων ψέγε μακρόΒεν τούς γέροντας 
ιατρούς ως μη γνωρίζοντας διολου τα νεωτερα’ άνάφερε 
οτι σε κράζουν εις συμβούλια πολλάκις' διηγού ψευδώς 
τας έφευρεσεις σου, και αναφερε, τέλος, δεξιώς καί μέ 
πανούργον μετριοφροσύνην τούς επαίνους, τούς όποιους 
σέ κάμνουσιν αί ΐατρικαί εφημερίδες.

Α φ ο ρ ις μ ο ς  I'.

Οταν ευρεΒης εις συμβουλιον μετά ιατρού, όστις 
χαίρεται ύποληψιν, δεν πρεπει ποτέ νά λέγης ό,τι νομί
ζεις ωφέλιμον διά τδν άσΒενή· άλλ’ 8,τι φρ·νεΓ ό προσ- 
επικληΒείς ιατρός.

Είτε ε’παινέση την θεραπευτικήν μέθοδόν σου, είτε 
την κατηγορήση, είτε, μόνον καί μόνον διά νά δείξη 
οτι έκαμε κάτι, Βεληση να άλλάξη τά ιατρικά, συμ- 
βουλευων αλλα τα οποία έχουσι την αυτήν δύναιιιν, 

*9εψ· λ. χ . άλΒαιας, άφεψ. μαλάχης, η, άντί γλα- 
ουβερ αλατος, αλας Αγγλικόν, σύ πάντοτε κλίνε την

κεφαλήν, και συμφασκε εις οσας ανοησίας καί άν είπη, 
και μη ζητης ποτέ νά δικαιολογηΒης, άν καί παρα
τήρησης οτι σκοπος τού συμβουλευΒέντος ιατρού είναι 
νά σέ καταβάλη είς τού- άσΒενούς την γνώμην. Διότι, 
αν μεν ύγιασΒη ό άρρωστος κατά συγκυρίαν, φαίνεσαι 
καί σύ σοφός καί πρακτικός· ε’άν δέ άποΒάνη, Βέλουσιν 
είπείν, ‘ Αφού ό Δ. ΆμάΒιος δέν ίσχυσε νά κάμη τίποτε, 
είναι σημείον ότι ητον άσΒένεια ανίατος !’ Έάν οί προσ- 
κληΒεντες ιατροί ηναι πολλοί, καί ό μέν ονομάζει την 
άσΒένειαν vizio scrofoloso, ό δέ rachitico, ¿ δέ artrítico, 
σύ  ̂ ονόμασε την vizio scrofoloso_rachitico_artritico, 
ενωσας και τά τρια επιΒετα" τοιουτοτρόπως, μη πειρά-
ζων κανένα, δέν χάνεις κάνενδς ιατρού την φιλίαν__
και επομενως, οταν τυχη, τδ τάλλαρον της κονσούλτας.

Α φ ο ρ ι ς μ ο ς  ΙΑ '.
Μεγάλυνε τά πράγματα, καί μεταχειρίζου τέχνας 

παντοιας, óta να πληρωΒης περισσότερον.
Ά ν  καί δ Κέλσος ε’Βεώρει ώς υποκριτήν εκείνον, όστις 

έκαμνε τά μικρά μεγάλα διά νά φανη μεγαλητέρα ή 
άςια του, ε’αν Βέλης νά Βαυμάζεσαι καί νά κερδίζης 
περισσότερα χρήματα, πρέπει νά καταφεύγης είς τούτο 
το μεσβν. Έ άν ό άσΒενής πάσχη ρευματικόν πόνον 
είς τδ στηΒος, λέγε ότι έχει πλευρίτιν εάν δέ ηναι 
όλιγβν ρυπαρα η γλωσσά του, καί έχη όλίγην κεφαλαλ- 
γιαν, όνομασε την άσΒένειαν χολερικόν πυρετόν (febbre 
biliosa)· ¿άν σέ δείξη ύπερσάρκωσιν τινά είς τδν δάκτυ
λον της χειρος, είπε ότι προέρχεται άπδ αφροδισιακά 
πάΒη, καί ότι πρέπει νά ύποβληΒη είς την διά τού 
υδράργυρου Βεραπειαν έαν δέ πάσχη καρδιωγμούς κατά 
συμπάΒειαν, είπέ ότι ή καρδία κινδυνεύει νά νοσηση 
όργανικώς (vizio orgánico), καί ουτω καΒεξης. Τοιου
τοτρόπως η ιατρεύονται γρήγορα, καί σε άνταμείβουσι 
περισσότερον ώς προφυλαχΒέντες άπδ μεγάλην άσΒέ- 
νειαν, η πιστεύσαντές σε καΒυποβάλλονται είς τά ια 
τρικά σου, και σε δίδουν αιτίαν νά τούς επισκέπτεσαι 
και να κερδιζης. Είς δέ τάς ίατρικάς ε’πισκέψεις σου, 
άφίνε πάντοτε τά πράγματα ήμιτελή, διά νά άναγκά- 
ζωνται νά σέ μετακαλώσι. Άφού π. χ . διορίσης κα- 
Βαρτικδν δι’ άσΒένειάν τινα, καί βλέπης τήν ανάγκην 
να φλεβοτομηΒή" ό άρρωστός σου, μη διορίσης εϋΒύς 
την φλεβοτομίαν, άλλ’ είπέ ότι πρώτον Βέλεις νά ίδης 
τήν ενέργειαν τού καΒαρτικού, καί έπειτα νά τήν διο- 
ρισης. Εαν δε Ιδης ότι οί οίκειακοί δυσαρεστούνται 
είς τούτο, διόρισέ την· πλήν είπέ ότι πρέπει νά μεται- 
δης την άσΒενή διά νά παρατηρήσης τδ αίμα· καί 
άν ηναι ολίγον μαυρωπδν, είπέ μετά Βαυμασμού, ‘ Δέν 
εξευρω, αν έμενε τοιούτον αίμα είς τδ σώμα, τί ήδύνατο 
να προξενηση !’ "Οταν δέ Βεραπεύης πλουσίους ή καί 
μετριοκαταστάτους άσΒενείς, ή δίδε ιατρικά άνίσχυρα 
καί ουδέτερα, ώστε νά ε’ξακολουΒη ή άσΒένεια, ή, όταν 
βλέπης ότι καλητερεύει, διόριζε σφοδρόν τι ιατρικόν 
διά νά ΰποτροπιάζη ό άρρωστός σου· πλήν έχε τήν 
φρόνησιν νά ζητης νά εΰρίσκης εύλογοφανή τινα αιτίαν,
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είς τήν οποίαν νά άποδίδης ταύτην τήν χειροτέρευσιν, 
διά νά μή λάβωσι κάμμίαν υποψίαν. Οταν ησαι 
νέος, τρέχε εύΒύς άφού σέ κράξωσι, Ιεικνυων όσην δυ- 
νασαι προΒυμίαν' άλλ’ όταν στερέωσης την όποληψιν 
σου, φαίνου νωΒρότερος καί πολυάσχολος, και μη πη- 
γαίνης πάντοτε, όταν σε κραζωσιν, η πήγαινε πολυ 
αργότερα, φωνάζων, Δια τοσον μικρά πραγματα με κρά
ζετε ; διότι τοιουτοτροπως Βελουσι προΒυμεισΒαι να σε 
πληρόνωσι περισσότερον. Έάν δέ τις ε’ξ αχαριστίας 
ή ε’ξ άχρειότητος δέν Βέλη νά σέ πληρώση, λέγων ότι 
τού ¿σκότωσες τδν υιόν του, τότε είπέ μετ αναισχυντίας,
1 Ά πδ τούτο τδ πάΒος άπεΒανον και άλλοι πολυ κα- 
λη'τεροι άπδ τδν υιόν σου !’ μιμούμενος τον Καλλιανα- 
κτα, όσης είς παρομοίαν περίστασιν είπεν εις αποκρι- 
σιν τδν 'Ομηρικόν στίχον,

χαι Πάτροχλο{, ό; rtfp dio Λολλο» άμιΐνων'

καί άν δέν πείΒεται, φοβέρισέ τον ότι Βελεις ύπαγειν 
νά κοινοποίησης είς τδν κόσμον όσα μυστικά τής οικο
γένειας του σ’ έξεμυστηρεύΒη, καί ότι Βέλεις τον κα- 
μειν κατάπτυστου είς τά κριτήρια !

Ε πειδή  δέ οί περισσότεροι άνΒρωποι λησμονούσι 
συνήΒως, άφού ύγιασΒώσι, καί τδν ιατρόν και τα προ- 
τερήματά του, καί όσους κόπους άνεδέχΒη δι αΰτους, 
έχε κανόνα απαράβατου νά μή πηγαίνης παρ είς εκεί
νους, περί των όποιων εξεύρεις ότι πληρόνουσι πλουσιο- 
παρόχως τούς ιατρούς- ή ’Ιατρική είναι τέχνη όχι τού 
παρηγορείν καί ίατρεύειν τούς άσΒενείς και πτωχούς, 
αλλά τού συνάγειν χρήματα. Έάν δέ κραχΒης να 
έπισκεφΒής άνΒρωπον, τδν οποίον δέν γνωρίζεις, τοτε 
κάμε συμφωνίαν μαζη του, καί ζήτησε πρώτον ποσα 
έχει σκοπόν νά σέ πληρώση, ένΒυμούμενος τήν εφεξής 
χυδαίαν μέν, άλλ’ αναντίρρητου άλήΒειαν,

Dum aegrolus infirmatur,
Et processus ventilatur,
Studeas accipere ;
Nam aegroto relevato,
Et processu terminato,
Nemo curat solvere.

Μή λησμονής, τέλος, ποτέ, όταν είς τδ τέλος τού 
χρόνου στέλλης τδν λογαριασμόν είς τούς άσΒενείς σου, 
νά δίδης εις τάς άσΒενείας ¿νόματα σύνΒετα καί σχοι
νοτενή, διά νά σού μετρώνται τά χρήριατα μέ τδν αυ
τόν πήχυν.

Οι ηγεμόνες μεταχειρίζονται τούς άνΒρωπους, κα- 
Βώς τά νομίσματα. Αύτοί τούς κάμνουν ν’ άξίζωσιν 
όσον Βέλουσιν, οί δέ άνΒρωποι είναι ήναγκασμένοι νά 
τούς δέχωνται είς τήν τρέχουσαν τιμήν, καί όχι κατά 
τήν πραγματικήν των άξίαν.

Μ ο ν η  ή δικαιοσύνη είναι ή κραταιά προστάτις των 
¿Βνών· αυτη μόνη διαιωνίζει τούς Βρόνους των ήγεμό- 
νων, καί φέρει τήν ευδαιμονίαν καί είς αύτο’δς*αί είς 
τούς )Λούς των.

Τ Ο  Κ Τ Ν Η Γ ΙΟ Ν  Τ Ο ϊ  Α Γ Ρ ΙΟ Τ  Ε Λ Ε Φ Α Ν Τ Ο Σ * .

Ο  Ε Λ Ε Φ Α Σ , τδ μέγιστον των κατά τήν γήν ζώων, 
διαιτάται είς τάς Βερμοτάτας ζώνας τής ’Αφρικής και 
Άσίας. Ό  ’Ασιατικός διακρίνεται άπδ τδν ’Αφρικα
νόν κατά τδ μέγεΒος καί τήν ωραιότητα, διότι γίνε
ται Ιως 15 πόδας υψηλός, καί εικοσαετής ήδη ζυγίζει 
περίπου 7,000 λίτρας. 'Ως Βυμόσοφος ε’κ φυσεως, 
ευκόλως ήμερούται ό ελέφας· δυνάμει δέ τής έκτακτου 
εΰμαΒείας ταύτης παιδεύεται εις παντοιας εργασίας, 
αί όποίαι πολλάκις ήΒελαν φαίνεσΒαι απίστευτοι, έαν 
δέν ήμεΒα βεβαιωμένοι άπδ άξιοπίστους περιηγη- 
τάς. Ό  τρόπος δέ, μέ τδν όποιον ζωγρείται, φαίνεται 
τωόντι κατά πάντα περίεργος· επειδή όλοκληροι άγελαι 
ελεφάντων διώκονται μεταξύ πολλών κατεδαφισμένων 
δένδρων, καί τοιουτοτρόπως πιάνονται. Αλλ ή αγρα 
ένδς μόνου έλέφαντος υπάρχει πολύ δυσκολωτερα. Οταν 
οί κυνηγοί γνωρίσωσι πού διατριβει ό ελεφας, υπα- 
γουσιν εκεί περί τάς άρχάς τής νυκτδς με τεσσαρας 
είς τδ κυυήγιον τούτο γυμνασμένους Βηλυκους ελέφαν
τας- τρείς εκ τούτων πλησιάζουσι με μεγιστην προφυ- 
λαξιν είς τδν άγριον, προχωρούσι τρωγοντες έμπροσΒεν, 
καί δείχνουσιν είς τούτο τοσαύτην πανουργίαν, ώστε 
τούς εκλαμβάνει τις ώς άγριους, οίτινες κατα τύχην 
έκβαίνουσιν άπδ τδ δάσος. "Οταν δέ δ άγριος ελεφας, 
είς τήν πλησιεστέραν προχώρησιν τών ημέρων, φαίνεται 
όπωσούν άνήσυχος, τότε φεύγουσιν αύτοι ταχέως, κα- 
Βδ πολύ κινδυνεύοντες νά πληγωΒώσιν * έαν δε εξ 
έναντίας τδν βλέπωσιν ήσυχον, τοτε τον περικυκλούσι, 
καί άρχίζουσι νά παίζωσι μέ αύτδν, ώστε καί τού σφιγ- 
γουσι μαλακώς τδν λαιμόν, ή περιλαμβανουσιν αύτον μί 
τάς ιδίας αύτών προβοσκίδας. ’Επειδή εύχαριστείται 
p i τδ παιγνιδιού τούτο ό άγριος έλεφας, λησμονεί ολον 
τδν κίνδυνον άλλ’ έν τοσουτω πλησιαζουσιν οι κυνη
γοί μέ τδν τέταρτον έλέφαντα, καί ήδη αρχίζει τδ δυσ- 
κολώτατον έργον. Οί κυνηγοί Ιρπουσι μέ άκραν προ- 
φύλαξιν πρδςτδν άγριον ελέφαντα άπδ τά δπισΒεν υπο
κάτω τής κοΛίας, καί περιπλέκουσι τά όπισΒια σκέλη 
του μέ λεπτόν σχοινίον. Έ άν îtv αίσΒανΒη τα ελα
φρά ταύτα δεσμά, έξακολουΒούσι τήν έργασιαν των, και 
άφού περιπλέξωσι μέ εξ ή έπτά δυνατα σχοινιά τα ει- 
ρημένα μέλη, τέλος περιίιλέκουσιν άκομη 60 πηχεις

*  νΙ ί ί  Λ ίριγροφήκ καί t ix ó ta  t a i  ’EiJ p a * to {  sis ta r  A  . T o /t.
ί ή ΐ  1 8 3 .
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μακρύ χονδρόν σχοινίον (γούμεναν) είς έκαστον οπί
σθιον σκέλος. ’Εάν φαίνεται δυνατόν, τότε δεσμεύου- 
σι και τους εμπροσΒιους ποδας. Οταν τ] εργασία 
τελείωση, εύΒύς ύποχωρούσιν οί κυνηγοί, καί οί ήμεροι 
έλέφαντες όριοίως απομακρύνονται. Μόλις δέ παρατη
ρεί ό έλέφας ότι έπαγιδεύΒη, καί γινόμενος λυσσώδης 
σπουδάζει να φυ'γη είς το πλησίον δάσος· άλλα, μή 
δυνάμενος νά δράμη ώς το συνήψες, προχωρεΓ βραδέως, 
καί ουτω γίνεται δυνατόν είς τους κυνηγούς νά τον 
ακολουΒήσωσι, καί νά περιπλέξωσι το μακρόν σχοινίον 
είς το πρώτον δυνατόν δένδρον τότε του αιχμαλώτου ή 
λύσσα καταντα είς έσχατον βαΒμόν. "ΟΒεν ρίπτεται 
εις την γην, διορυσσει το έδαφος με τους ισχυρούς αυτού 
άδόντας, καί μεταχειρίζεται όλας τάς δυνάριεις, διά 
να ελευΒερωΒη · προς τουτοις βρυχα τρομερώτατον βρυ- 
χηΒμόν, ώστε κάνεΓς κυνηγός δεν τολμά πλέον νά τον 
πλησιαση· ενίοτε ε’πιτυγχάνει νά κόψη τά λεπτά καί 
άδρά σχοινία, καί τότε διασώζεται είς το δάσος· συν
ήθως δριως τούτο υπάρχει σχεδόν άδύνατον δΒεν, κα
ταπονημένος απο πολυν και ισχυρόν άγώνα, γίνεται 
τέλος ήσυχώτερος, καί τότε πλησιάζοντες είς αύτον οί 
κυνηγοί με τούς ημέρους προσφέρουσι τροφήν, την οποίαν 
αποδέχεται καί τρώγει, ενω οί άλλοι παίζουσι μέ αυ
τόν. Τοιουτοτρόπως δεμένος στέκει είς διάστημα πολ
λών μηνών συχνάκις μάλιστα ή λύσσα επανέρχεται, 
γίνεται όμως πραότερος κατ’ ολίγον, εύΒύς όταν πλη- 
σιάσωσιν οί άλλοι, των οποίων ή Βέα τον παρηγορείκαί 
τον ενθαρρύνει νά ύπομένη την τύχην του. ’Αφού τέ
λος συνειΒιση εις την αιχμαλωσίαν, τοτε οί κυνηγοί 
λύοντες τά δεσμά τον φέρουσι μέ την βοήθειαν των 
ημέρων όπου Βέλουσι· σπανίως πλέον μετά ταύτα εν
θυμείται την παλαιάν ελευθερίαν καί ε’κφεύγει είς τά

δαση, αλλα συνηΒως άκολουΒεί μέ ησυχίαν τούς άγω- 
γούς, καί ε’πιδέχεται την μάΒησιν διαφόρων εργασιών. 
— Α ν θ ο λ .  Κ ο ι ν .  Γ ν ω ς ε ω ν .

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.

Γ λ τ κ ϊ  το ρόδον, άλλά πέριξ αυτού έχει άκάνΒας’ 
ευώδες το κρίνον, άλλά βλαστάνει άναμέσον είς τάς 
βατούς. 1 ερπνον το εαρ, αλλα διαρκεί ολίγον φαι
δρόν το Βέρος, άλλ’ ό χειμών άφανίζει το κάλλος του. 
Λάμπρον το ουράνιον τόξον, άλλά ταχέως γίνεται άφαν- 
τον· ή ζωή καλή, άλλά καταπίνει αύτήν ό Βάνατος.

I  παρχει τόπος, όπου τά ρόδα είναι χωρίς άκάνΒας· 
όπου τά άνΒη  ̂δέν είναι μέ βάτους συμμεμιγμένα. Ε ίς 
αυτόν βασιλεύει έαρ ατελευτητον, καί λάμπει άνέφελον 
φως. Το δένδρον της ζωής αυξάνει είς το μέσον αυ
τού· ποταμοί τρυφής ρέουσιν εκεί, καί βλαστάνουν άνΒη 
αμαραντινα. Μυριάδες μακαρίων πνευμάτων υπάρχουν 
ε’κεί, καί περικυκλούσι τον Βρόνον τού Θεού μέ ύμνον 
διηνεκή. Οί άγγελοι μέ τάς χρυσάς αυτών κιΒάρας 
ψάλλουν δοξολογίας άδιακόπως, καί τά χερουβίμ πε- 
τώνται επί πτερύγων πυρος !— Ο τόπος αυτός είναι ό 
παράδεισος· είναι ό τόπος τών άγαΒών, καί ούδέν κα
κόν εμπορει να διατριψη εκει. Ό  φρύνος δέν πρέπει 
να πτυη το φάρμακον αυτού μεταξύ τών τρυγόνων, ούτε 
ο φαρμακερός ύοσκυαμος νά φυτρόνη μεταξύ τών γλυ
κερών άνΒών παρόμοια δέν πρέπει κάνεις τών όσοι 
πράττουν το κακόν να ε’μβη είς τον άγαΒον εκείνον 
τόπον.

Η γη αυτη είναι ερασμια, καΒο γη τού Θεού- γέμει 
δέ άπο πάμπολλα τερπνά πράγματα. Ά λλ’ ό τόπος 
εκείνος είναι πολυ καλητερος. Έ κ εί δέν υπάρχουν 
ούτε λύπαι, ούτε άρρωστίαι, ούτε άδικίαι· ε’κεί δέν 
Βέλει πλέον μάς μαραίνειν τού χειμώνος το ψύχος, ούτε 
Βέλει μάς πυρόνειν ό καύσων τού Βέρους. Ε ίς τον τό
πον εκείνον δέν γίνονται ουτε πόλεμοι, ούτε μάχαι, άλλ’ 
ολοι άγαπούν ό είς τον άλλον Βερμώς.

Οταν οι γονείς και οι φίλοι μας άποΒνήσκωσι καί 
βαλλωνται είς τον κρυερον τάφον, δέν βλέπομεν αυτούς 
πλέον εδώ· άλλ ε’κεί Βέλομεν έναγκαλισΒήν αυτούς 
παλιν, και ζην μετ αύτων, καί ουδέποτε πλέον Βέλομεν 
άποχωρισΒην. Εκει Βελομεν ε’νταμωσειν όλους τούς 
αγαΒους ανδρας, περι τών οποίων άναγινώσκομεν είς 
τα άγια βιβλία. Έ κ εί Βέλομεν ίδείν τον ’Αβραάμ, 
τον κλητόν τού Θεού, τον πατέρα τών πιστών· καί τον 
Μωϋσή, ύστερον άπο τάς μακράς αύτού περιπλανήσεις 
εις ,ην έρημον της Αραβίας· και Ήλίαν, τον προφήτη* 
τού̂  Θεού’ και τον Δανιήλ, δστις ε’λυτρώΒη άπο το 
σπηλαιον τών λεόντων’ καί τον υίον τού Ίεσσαί, τον 
ποιμένα βασιλέα, τον γλυκύν ψαλμωδόν τού ’Ισραήλ. 
Αυτοί ήγαπούσαν τον Θεόν επί τής’ γης, τον ε’δοξολό- 
γουν ε’πί  ̂ τής γης, άλλ’ είς τον τόπον εκείνον Βέλουν 
δοξολογείν αύτον καλητερα, καί άγαπά"ν αύτον πλειό- 
τερον.  ̂ Αν ημεΒα ειλικρινείς καί άφωσιωμένοι Χριστι
ανοί, Βελομεν ιδείν εκεί τον Ίησούν, δστις ύπήγεν έμ- 
προσΒεν ημών είς τον εύδαίμονα ε’κείνον τόπον καί 
ε’κεί Βέλομεν ίδείν την δόξαν τού ΰψίστου Θεού. Έδώ 
δέν ε’μπορούμεν νά ίδωμεν αύτον, άλλ’ εδώ Βέλομεν τον 
άγαπαν. Τώρα πρέπει νά ημεΒα ε’πί τής γής, άλλά 
Βέλομεν συχνά συλλογιζεσΒαι περί τού ούρανού. Ό  
μακάριος αύτος τόπος είναι ή οικία μας· ε’δώ Βέλομεν 
εισΒαι ολίγον μονον καιρόν, άλλ’ ε’κεί διαπαντός, είς 
τους αιώνας τών αιώνων.

Π ρ ε π ε ι  νά καταργήται πάς νόμος, άνευ τού οποίου 
είναι ευτυχέστεροι οί λαοί.— Α ω κ ι ο ς .
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ΠΙΣΤΙΧ Κ ΑΙ ΕΤΚΟΛΟΠΙΣΤΙΑ.

Οι προπάτορες ημών, καί οί άλλοι ΈΒνικοί, όσοι τδ 
Εύαγγέλιον ήσπάσΒησαν, είπαμεν ήδη ότι άνευ ισχυ
ρών λόγων ήτον άδύνατον ν’ άποτινάξωσι τάς παλαιάς 
συνηΒείας, καί τάς παιδικάς προλήψεις, καί την τών 
πατρώων Βεών εύλάβειαν, χάριν τού Χριστού καί τής 
καινοφανούς Βρησκείας. Ά λλ’ ίσως ύπολάβης, ότι 
ταύτοτρόπως ε’νηγκαλίσΒησαν καί οί εκείνων προπάτο
ρες τάς αρχαίας Βρησκείας· τουτέστιν, ότι ή λατρεία 
τού Κρόνου καί τού Διδς, καί τών άλλων Βεοτήτων, 
πρέπει νά είσήχΒη δι’ άποδείξεων ισχυρών,— τουλάχι
στον δι’ άποδείξεων νομιζομένων ισχυρών. Άλλά δέν 
φαίνεται ότι το πράγμα ούτως είχεν. Ούδέν ιστόρημα 
σώζεται τής πρώτης άρχής τών ΈΒνικών Βρησκευμά- 
των· καί πιΒανόν ότι ουδέποτε είσήχΒη κάνέν αύτών 
διαμιάς, άλλ’ ότι αί διάφοροι δεισιδαιμονίαι παρεισέ- 
δυσαν κατ’ ολίγον, καί ή Βρησκεία βαΒμηδδν διεφΒεί- 
ρετο, καΒ’ όσον έχαναν οί άνΒρωποι ε’πί μάλλον καί 
μάλλον την γνώσιν τού ένδς άληΒινού Θεού, την οποίαν 
ύποΒέτομεν ότι καταρχάς άπεκαλύφΒη. Βέβαιον είναι 
τούλάχιστον ότι ουδέ καν προσεποιούντο, ότι αί Βρη- 
σκείαι αυται έπεστηρίζοντο είς άπόδειξιν τινά, αξίαν 
άκροάσεως. Καί το πάλαι καί την σήμερον μόνον λόγον 
τής πίστεως αύτού άποδίδει ό ΈΒνικδς, ότι ταύτην 
παρέδωκαν είς αύτον οί γονείς του. Διηγούντο μέν 
πολλά τών Βεών Βαυματουργήματα· σχεδόν όμως άπαν
τα έλεγαν ότι ένηργήΒησαν μεταξύ λαών, οίτινεςήσαν 
ήδη τών Βεών έκείνων λατρευταί· ούχί δ" ότι αύτά 
πρώτον είλκυσαν τούς άνΒρώπους είς την Βρησκείαν. 
Καί είς όλα δέ τά Βαύματα τής είδωλολατρείας ¿πί
στευαν, μόνον διότι ήσαν μέρος τής Βρησκείας τήςύπό 
των ίδιων γονέων παραδοΒείσης. Ούδέποτε καν προσ- 
εποιήΒησαν, ότι ύπήρχεν άπόδειξις τής άληΒείας τών 
Βαυμάτων ε’κείνων.

Ή  δέ Χριστιανική Βρησκεία διεκρίνετο άπο τούτων, 
ως έρρέΒη, καΒο είς άπόδειξιν έπιστηριζομένη' καΒο 
προσφερουσα λόγον, καί άπαιτούσα τούς Χριστιανούς 
να γενωσιν ικανοί, ώστε ν’ άποδίδωσι λόγον τής πί
στεως αύτών.

Ί  ινες όμως έχουν μίαν ίδέαν, ότι δεικνύει αύΒάδειαν 
ο Χριστιανός, τούλάχιστον ό άπαίδευτος, ε’άν ζητή" 
άποδειςιν τής άληΒείας τού Χριστιανισμού. 'Υπολαμ
βάνουν οτι τούτο ήΒελεν είσΒαι σημείον άπιστίας. 
Γνωρίζουν οτι πολλακις αί Γραφαί δυνατά συνιστώσι 
την πιστιν ως το πρώτον καΒήκον τού Χριστιανού· καί 
φαντάζονται οτι η πιστις αυτη συνίσταται είς το προ- 
Βυμως καί σταΒερώς πιστεύειν πάν δ,τι μάς λέγεται, 
και είς τδ μετά πεποιΒήσεως ε’λπίζειν είς πάσαν έπαγ- 
γελιαν· καί ότι, όσον μικροτέρους έχομεν λόγους νά 
πιστευωμεν, καί όσον όλιγώτερον άμφιβάλλομεν, καί

ε’ρευνώμεν, καί ζητούμεν βάσεις τής πεποιΒήσεως ημών, 
τόσον πλειοτέραν δεικνύομεν πίστιν.

Άλλά τούτο είναι σφάλμα όλως διόλου. Ή  πίστις, 
περί ής ό λόγος καί ό έπαινος είς τάς Χριστιανικάς 
Γραφάς, είναι πάν τδ έναντίον τής τυφλής εκείνης, ήτις 
ε’π’ ούδενδς λόγου στηρίζεται. Ή  ε’σχάτη αυτη καλεί
ται ε ύ κ ο λ ο π ι σ τ ί α  μάλλον παρά πίστις. Όπό- 
ταν πιστεύη τις χωρίς άποδείξεως, ή έναντίον άποδεί- 
ξεως, τότε είναι καί λέγεται ευκολόπιστος· άλλά διά 
τούτο ποτέ κανείς δέν επαινείται- ε’κ τού εναντίου, 
πολλάκις ονειδίζονται είς τάς Γραφάς ώς άπιστοι οί τδ 
είδος τούτο τής εύκολοπιστίας δεικνύοντες· τουτέστιν, 
ότι δέν έκριναν δικαίως κατά τήν άπόδειξιν, άλλά μό
νον ¿πίστευαν τά μέ τάς προλήψεις αύτών σύμφωνα, καί 
¿πείΒοντο είς όποιονδήποτε, δστις τάς προλήψεις αύτάς 
¿κολάκευε.

Τούτο δ’έπρατταν όσοι ε’κ τών άρχαίων ΈΒνικών δέν 
ήΒελαν νά ε’γκαταλείψωσι τήν λατρείαν τού Ήλίου καί 
τής Σελήνης, καί τού Διδς καί τής Άρτέμιδος, καί 
τών άλλων αύτών Βεών. Πολλοί τών Έφεσίων, ώς άνα- 
γινώσκομεν είς τήν βίβλον τών Πράξεων, διήγειραν 
Βόρυβον κατά τού Παύλου, ζήλω φερόμενοι ύπέρ τής 
μεγάλης Βεάς Άρτέμιδος καί τού Διοπετούς. ’Εάν δέ 
τού άνΒρώπου ή πίστις τόσον μεγαλητέρα πρέπη νά 
λογίζεται, καΒ’ δσον έχει μικροτέρας αιτίας νά πιστεύη, 
ουτοι έξ άνάγκης είχαν μεγαλητέραν πίστιν όποιουδή- 
ποτε, δστις τδ Εύαγγέλιον ε’δέχΒη, καΒότι ¿πίστευαν 
είς τήν Βρησκείαν αύτών χωρίς ούδεμιάς άποδείξεως.

Ά λλ’ ή τών ήμετέρων ιερογράφων πίστις έχει νόημα 
πάντη διάφορον. "Οταν ¿παινώσι τινδς πίστιν, κά- 
μνουσιν αύτδ διότι άκροάζεται είλικρινώς τάς άποδεί. 
ξεις, καί κρίνει κατά τούς παριστανομένους λόγους. Ή  
τής πίστεως δυσκολία καί άρετή συνίσταται είς τδ νά 
ε’λπίζη τις καί νά πιστεύη ούχί έναντίον τών ά π ο δ ε ί -  
ξε ω ν, άλλ’ έναντίον τών προσδοκιών καί προλήψεων, 
έναντίον τών κλίσεων καί παΒών καί συμφερόντων αύ
τού. "ΟΒεν καί άναγινώσκομεν, δτι ό ’Ιησούς παρέστη- 
σεν ικανήν άπόδειξιν τής έκ Θεού έλεύσεώς τον— είπε. 
Τα έργα (ήτοι, τα Βαυματα) ά έγώ ποιώ έν τω όνόματι 
τού πατρος μου, (τουτέστι, δι’ ε’ξουσίας τού πατρός μου), 
ταύτα μαρτυρεί περί ε’μού. Έ άν δέν πιστεύετε είς 
¿μέ, πιστεύσατε είς τά έργα μου· δηλαδή, αν ή καρ- 
δία σας δέν αίσΒάνεται τήν καΒαρότητα καί άγεοσύνην, 
τών όσα έγώ διδάσκω, πρέπει τούλάχιστον νά ομολογή
σετε, ότι ‘ ούδείς ταύτα τά σημεία δύναται ποιείν, εάν, 
μη ή" ό Θεδς μετ’ αύτού.’ Άλλά μανΒάνομεν ότι * τρ- 
σαύτα αύτού σημεία πεποιηκότος έμπροσΒεν αύτών, ού* 
ε’πίστευον είς αυτόν.’ Ώμολόγουν δτι ¿Βαυματούργει, 
ώς όμολογούσιν αύτδ τήν σήμερον οί άπιστούντες ’Ιου
δαίοι. Άλλ’ήλπιζαν δτι ό ^Ιεσσίας έμελλε νάέλΒη με
τά μεγάλης κοσμικής δυνάμεως καί λαμπρότητος, ώς 
ήγεμών νικηφόρος, όστις ν’ άπαλλάξη αυτούς άπό‘τήν 
τών 'Ρωμαίων κυριότητα, καί νά κάμη τήν 'Ιερουσαλήμ 
πρωτεύουσαν μεγαλοπρεπούς αυτοκρατορίας. Δυσηρε-
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στη3ησαν λοιπόν καί ίσκαν δαλίσ3ησαν, ώς λέγει το 
Εύαγγελιον, ε’πειδη ό ’Ιησούς κατηγετο άπό την Να
ζαρέτ, ε’ξου3·ενηρενην κώρην της Γαλιλαίας, χωρίς 
κοσμικής τίνος πομπής καί ρεγαλειότητος, πτωχούς 
ρόνον άλιεύς καί χωρικούς λαβών ώς οπαδούς του. 
03-εν και απεβαλλαν αυτόν, λεγοντες, ‘ Μη γάρ έκ της 
Γαλιλαίας ό Χρίστος έ ρ χ ε τ α ι ‘ Τούτον δέ ούκ οίδαρεν 
πο'3-εν έστίν.’ ‘ Προφητης έκ της Γαλιλαίας ούκ έγη- 
γερται.’ Ουτω δέ κατεπεί3·οντο, (ώς οί απόγονοι αυ
τών ρέχρι της σήμερον), ότι ό ’Ιησούς ητον έρπειρός 
τις ράγος, 3αυρατουργών όχι ε’κ 3είας δυνάρεως, άλλα 
διά της βοη$είας πονηρών τινών πνευράτων, η δαιρό- 
νων, ρετά τών οποίων συνεκοινώνει. Μολονότι περιηρ- 
χετοάγα3οποιών, S-εραπεύων τούς άσ3·ενεΓς καί τε3·λιρ- 
ρενους, καί τό κα3αρώτατον σύστηρα της η3·ικης 
διδάσκων, ρ’ δλον τούτο ε’νόριζαν αυτόν πλάνον, δστις 
* ούκ ¿ξέβαλλε τα δαιρόνια, είρη ε’ν τώ Βεελζεβούβ, 
τώ άρχοντι τών δαιρονίων.’

Άλλ’ ε’άν ρετά πόρπης έπαρρησιάζετο, ύποσχόρενος 
προσδοκίας αύτών, καί κηρύσσων 
ς ε’λευ3·έρωσιν της πατρίδος, τότε, 

καί ούδερίαν 3-αυρατουργόν δύναριν ε’άν παρίστανε, 
πολλοί άσρένως η3·ελαν αύτόν ύποδεχ3·ην. Καί τωόν
τι, αυτός ό ίδιος έδηλοποίησε τούτο, καί ποοεΐπεν εις 
τούς ρα3ητάς αυτού, ‘ Πολλοί έλεύσονται ε’πί τω όνό- 
ρατί ρου, (τουτέστιν, άναδεχόρενοι τον ε’ρόν χαρακτήρα), 
λεγοντες· Έγω είρι ό Χριστός, καί πολλούς πλανη- 
σουσι.’ Καί πάλιν, * ’Εγώ ε’ληλυ3·α ε’ν τω όνόρατι τού 
πατρός ρου, (τουτέστι, ρέ την εξουσίαν καί δύναριν τού 
πατρός ρου), καί ού λαρβάνετέ ρε· ε’άν άλλος έλίτη ε’ν 
τω όνόρατι τω ΐδίω, (τουτέστιν, άξιών νά πιστεύεται επί 
ρόνω τω λόγω αυτού, χωρίς 3-αυρατουργηράτων), αύ
τόν ληψεσ3ε.’

Ουτω δέ καί δντως έγινε- διότι κατά την τελευταίαν 
πολιορκίαν της Ίερουσαληρ πολλοί πλάνοι ε’παρουσιά- 
σ5·ησαν, έκαστος διίσχυριζόρενος οτι τάχα ητον ό 
Χριστός, πλη3η δέ κατόπιν αύτών σύροντες, τούς οποί
ους κατέπει3αν νά κάρνωσιν εις τούς 'Ρωραίους την 
πλέον άπονενοηρένην άντίστασιν έωσού, τέλος, ή πόλις 
ήλώ5η, καί τό έ3νος άνετράπη ε’ξ ολοκλήρου.

"Οσοι λοιπόν ’Ιουδαίοι ε’πίστευσαν πλάνον τινά ε’κ 
τούτων, ώδηγη3·ησαν εις την πράξιν ταύτην Οπό τών 
ιδίων προλήψεων καί προσδοκιών καί ε’πι3υριών· ούχί 
δέ ύπό τίνος άποδείξεως. Αύτοί άρα έφάνησαν ράλλον 
εύκολόπιστοι παρ’ οί Χριστιανοί. Καί δρως αύτοί 
ούτοι οί ’Ιουδαίοι κατηγορούνται ώς άπιστοι. Έ κ 
τούτου σαφώς ε’ρπορείς νά ίδης, οτι ή πίστις, περί της 
οποίας όριλούν οί Εύαγγελισταί, δέν είναι τυφλή τις 
εύκολοπιστία, άλλά τό ν’ άκούωρεν εΐλικρινώς τάς άπο- 
δείξεις, καί νά κρίνωρεν άδόλως κατ’ αύτάς, χωρίς νά 
παρασυρωρε3α υπό προλήψεων καί επιρρεπείων.

Περιπλέον, εις τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων ε’παι- 
νούνται οί ’Ιουδαίοι της Βεροίας ώς εύγενέστεροι (του- 
τέστιν, ειλικρινέστεροι) τών ε’ν Θεσσαλονίκη, ε’πειδη

νά πληρώση τάχα τάς 
την άπό τούς 'Ρωραίου

ηρεύνων τάς Γραφάς, (τά βιβλία της Παλαιάς Δια
θήκης), ώστε νά ίδωσιν ε’άν όσα οί ’Απόστολοι ¿δίδα
σκαν είχαν ούτως.

Σαφές λοιπόν, ότι ό ’Ιησούς καί οί ’Απόστολοι δέν 
ε’ννόουν διά της Χριστιανικής πίστεως τυφλήν συγκα- 
τά3εσιν χωρίς τίνος λόγου- καί άν ε’πι5υρώρεν ύπ’ αύ
τών νά διδασκώρε5·α, πρέπει νά ηρε$α * ετοιροι άεί προς 
άπολογίαν παντί τώ αίτούντι ύράς λόγον περί της εν 
ύρίν ε’λπίδος.’

Π Ε Ρ Ι  Α Δ ΙΚ Η Μ Α Τ Ω Ν .

© Ε Λ Ε ΙΣ  να ε’ρποδίσης τά άδικηρατα ; Νορο3·ετει 
νόρους άπλούς καί σαφείς- ενωσε όλην τού 13-νους την 
δύναριν εις ύπεράσπισιν τών νόρων, καί ρήν άφίνης 
είς κάνένα την εξουσίαν νά τούς παραβαίνη- άς προσ- 
τατευωσιν οι νοροι σου όλους γενικώς τούς πολίτας, 
καί όχι τάς διαφόρους τάξεις τών πολιτών. ’Ας ρη 
φοβώνται παρά ρόνους τούς νόρους οί πολίται. Ό  
φόβος τών νόρων είναι σωτήριος- άλλ’ ό φόβος τού πο
λίτου άπ’ άλλον συρπολίτην γίνεται πηγη πολλών άδι- 
κηρατων ολε3ριος. Είναι φυσικά αί δουλωρέναι ψυχαί 
πλέον φιλήδονοι, πλέον άσωτοι, πλέον σκληραί παρά 
τας ψυχας των ε’λευ3·ερων. Οί έλεύ3εροι καταγίνονται 
είς τάς ε’πιστηρας, εξετάζουν τού έθνους τά συρφέ- 
ροντα, Ιχουν πάντοτε προ οφ3αλρών παραδείγρατα ρε- 
γαλα, τα οποία ριρούνται. Οί δούλοι, άρκούρενοι είς 
τό σηρερον, ζητούν ρέ τόν 3-όρυβον της άσωτίας νά 
λησρονησωσι, κάν προς ολίγον, την ε’ξουδένωσιν, είς 
την όποιαν εϋρίσκονται. Όντες συνει3ισρένοι είς την 
άδηλοτητα της έκβάσεως παντός πράγρατος, νορίζουν 
αρφιβολα και αυτά τών ιδίων άδικηράτων τά ε’πακο- 
λου3ηρατα· καί ή άρφιβολία ε’ξάπτει πλέον τό πά3·ος, τό 
όποίον τους παρακινεί είς τάς κακίας Β ε κ κ α ρ ι α ς .

Ο ς τ ι ς  ε’ξοδεύει τόν καιρόν είς τά άνωφελη, ή πολλά 
ολίγου άξια, είς εκείνον καιρός δέν ρένει διά τά άξιό- 
λογα. Καί άν κατά δυστυχίαν ό είς »’κείνα δαπανώ- 
ρενος καιρός ηναι ό καιρός της νεότητος, οί τύποι της 
ούτιδανοσχολίας ρένουσι διαπαντός άνεξάλειπτοι είς 
την κεφαλήν του, καί τόν κάρνουν άνεπιτηδειον πάσης 
φιλοσοφικής 3-εωρίας Κ ο Ρ Α Η Σ .

Τ η ς  άλη$ινης παιδείας 3-υγάτηρ είναι ή παρρησία, 
ηγουν ή φανέρωσις της άλη3·είας, καί ή άφοβος αύτης 
κηρυξις επί τών δωράτων- δ3·εν, όπου βλέπεις ε’λευ3έραν 
την τυπογραφίαν, ε’κεί πίστευε ότι είναι άρετη, είρηνη, 
άσφάλεια, ελευθερία τών πολιτών. "Οπου πολερείται, 
ε’κεί ρην άρφιβάλλης ότι έγεννη5η η κυοφορείται τύ
ραννος. Φ Ρ Α Γ Κ Λ ΙΝ Ο Σ .

Ο Α Ρ Χ Η Θ Ε Ν  κάκιστ’ άνα3ραρρένος άνθρωπος, όσον 
πλειοτέρας ε’πιστηρας έπειτα διδαχ3η, τόσον γίνεται 
άχρειέστερος.— Κ ο ρ α η ς .
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ΟΙ Α ΣΣΑ ΣΣΙΝ Ο Ι.
Ε ις  τόν δεύτερον τόρον της Άπο3ηκης περιεγράψα- 

ρεν την ληστρικήν συρρορίαν τών Θύγγων, ητις κατά 
πολλούς αιώνας άτιρωρητως ηνώχλει την Ίνδοστάν, 
έωσού πρό τινων ετών, δραστηριωτερα λαβούσα ρετρά 
ή Βρετανική άρχη, πάντας σχεδόν ε’ξωλό3ρευσε. Τώρα 
δέ άς διευ3ύνωρεν την προσοχήν τού άναγνώστου είς 
α,ίρεσιν Μωαρε3ανικην, λεγορένην τών ά σ σ α σ σ ί -  
ν«*ν, η τών ’Ισραηλιτών, ητις τόσον αίφνιδίως καί 
πανούργως έφόνευεν, ώστε κα3 άπασαν σχεδόν την 
Εύρώπην ε’πεκράτησε νά καληται ά σ σ α σ σ ί ν ο ς  ό 
Ελληνιστί δολοφόνος.

Άνεφάνη δέ ή αίρεσις περί τό 1090, 3ερελιω3είσα 
ύπό τού Χασσάν Σαβάχ, είς βουνωδη χώραν πλησίον 
της Κασπίας Θαλάσσης- άλλά πρέπει νά σηρειώσωρεν 
ολίγα τινά, έξ ών προηλ3εν ή της συρρορίας ταύτης 
σύστασις.

Σχεδόν άπαντες γνωρίζουν, οτι ό Μωαρε3ανισρός 
έβλάστησεν είς την ’Αραβίαν κατά τόν εβδορον αιώνα- 
ώςδόγρατα δ’ε’κηρυξεν,— ότι υπάρχει εναςρόνον Θεός, 
καί ότι ό Μωάρε3· είναι ό προφητης αύτού,— ότι ό 
άν3ρωπος οφείλει νά πιστεύη είς τόν Θεόν, είς τούς 
άγγέλους, καί είς τούς προφητας, είς τελευταίαν ήρέραν 
κρίσεως, καί είς προορισρόν- καί ότι αί 3-ρησκευτικαί 
τελεταί συνίστανται είς νίψιν, προσευχήν, νηστείαν, 
ε’λεηροσύνην, καί οδοιπορίαν είς την Μέκκαν. Έξω 
τού παρόντος σκοπού ρας η3ελεν είσ3αι νά ίστορησω- 
ρεν τίνι τρόπω ή 3ρησκεία έξηπλιυ3η, η οποίας ηδονάς 
ΰπέσχετο είς την ρέλλουσαν ζωήν παρατηρούντες ρόνον 
ότι καί είς τά δύο ταύτα διέφερεν όλως διόλου της Χρι
στιανικής πίστεως, στρέφορεν την προσοχήν είς αιρετι
κούς τινας Μωαρε3ανούς.

Μόλις ε’τελεύτησεν ό Μωάρε3, καί ηρχισαν ίριδες 
περι τού ποίος αύτόν νά διαδεχ3η. Φόνοι καί άταξίαι 
ε’πεκρατησαν. Μεταξύ τών οπαδών αύτού άνεφύησαν 
όχι ολιγωτεραι τών έβδορηκοντα δύο αιρέσεων, αί όποίαι 
ορως ησαν ε’σχισρέναι εις δύο ρεγάλα κόρρατα’— τούς 
Σουννίτας, καί τούς Σχιίτας, οίτινες δέν ε’γνώριζαν την 
αύτην οικογένειαν ους διάδοχον τού προφήτου. Οί ε’ν 
Περσία Μωαρε3ανοί άνηκον είς την δευτέραν κλάσιν, 
οι δέ είς την Συρίαν καί τά γειτονικά ρέρη είς την 
πρωτην. Οί Σχιίται, η, ώς άλλως όνοράζονται, οί 
Σχεαδες, ησανδιηρηρενοιρεταξύ των ώς προς άρ3·ρα τινά 
θρησκευτικά, εάν, παραδείγρατος χάριν, ό πρός καιρόν 
διάοοχος τού Μωάρε3 είχεν η δέν είχε 3εϊκάς ιδιότη
τας. Ία ς  διαιρέσεις ταύτας καί φιλονεικίας ηΐίξαναν 
πολίτικοι και φιλοδοξοι σκοποί, και ρετ’ολίγον ή έναν- 
τιοτης ίγινε τοσον σφοδρά, ώς νά ησαν άπαντες έτερό- 
3-ρησκοι.

Επειδή έκ τών Μωαρε3ανικών αιρέσεων άλλαι είχαν 
κοσρικην δύναριν, καί άλλαι όχι, ητον έπόρενον αί 
δευτεραι να ζητησωσι την καταστροφήν τών πρώτων, 
Εκ $ε τών σχεδίων, όσα είς τούτο άπέβλεπαν, ητον εν,

συστη3έν ύπό τίνος Άβδαλλάχ, είς την Περσίαν, κατά 
τόν έννατον αιώνα. Αύτός άπετίναξε ρέχρι τινός τά 
δόγραΐα τού Μωαρε3ανισρού, καί διίδωκε πίστιν ιδίαν 
αϋΐού· ό άλη3ινός σκοπός ητο νά άνατρέψη τούς τότε 
υπάρχοντας Καλιφάδας, καί νά στερεώση την ηγερονίαν 
είς οικογένειαν λεγορένην ’Ισραήλ, ^ Ίσραηλίτας. 
Δι’ ολόκληρον εκατονταετηρίδα ύπηρχεν ίρις ρεταξύ της 
αίρέσεως ταύτης καί τών κρατουντών Καλιφάδων.

ΕΓς τών ’Ισραηλιτών τούτων εύρηκε τρόπον ν α  κυρί- 
εύση την Αίγυπτον, ώστε υπήρχαν συγχρόνως δύο Κα- 
λιφάδες, ό ρέν είς τό Βαγδάτιον, ό δέ είς τό Κάίρον, 
οίτινες ίτρεφαν πρός άλληλους ίχ3ραν 3ανάσιρον. Ό  
Αιγύπτιος Καλιφάς καί οί οπαδοί αύτού ε’3εωρούντο 
ύπ’ άλλων Μωαρε3ανών ώς αιρετικοί- διότι φαίνεται 
ότι διεκήρυτταν νέα καί άλλόκοτα δόγρατα. Μυστική 
εταιρεία ύπηρχε συστηρένη ρεταξύ των, πρόεδρον εχου- 
σα τόν Καλιφαν. Είς την εταιρείαν ταύτην ε’δέχοντο 
ρειράκια, ρετά διδασκαλίαν άκριβεστάτην άφού προώ- 
δευαν ρέχρι τινός, είχαν νά όρνύωσι ρυστικότητα αιώ
νιον ώς πρός την φύσιν τών δογράτων, όσα ίτ ι ίρελλαν 
νά διδαχ3ώσι, τά οποία σχεδόν κατηντων είς ά3εΐαν" 
ή ρέλλουσα κρίσις καί άνταπόδοσις ε’λέγετο ψιλόν δνει- 
ρον,— ούδέν ίπρεπε νά πιστεύεται,— τά πάντα δέ ητο 
συγχωρηρένον νά γίνωνται.

Άρφιβάλλουν τινές ε’άν πραγρατικώς διεδό3ησαν 
τοιαύτα δυσσεβη δόγρατα- άλλ’ όπως κάν ίχη  τούτο, 
ή ρυστικη άδελφότης, άποστόλους περπουσα είς πάσαν 
χώραν Μωαρε5ανικην, ε’ζητει ν’ άποσπα την τών 
υπηκόων πίστιν άπό τόν Καλιφαν τού Βαγδατίου, καί 
νά ρεταφέρη αύτην είς τόν ’Ισραηλίτην Καλιφαν.

Περί τά ρέσα της ένδεκάτης έκατονταετηρίδος άνηρ 
άγχίνους καί φιλόδοξος διέτριβεν είς την Περσίαν, 
τόνορα Χασσάν Σαβάχ. "Ήτον άνησύχου δια3έσεως, 
καί κατεγίνετο είς άπόκτησιν δυνάρεως δι’ όποιωνδη- 
ποτε ρέσων ό3εν καί περιεπλέχ3η ρέ τούς έν Περσία 
κρατούντας. Τόν καιρόν τούτον, είς τών άπεσταλρέ- 
νων της ε’ν Καίρω ρυστικης άδελφότητος, περιοδευων 
την Περσίαν, έλαβε σχέσεις ρετά τού Χασσάν Σαβάχ, 
καί είλκυσεν αύτόν είς την Ίσραηλιτικην φατρίαν. 
Φαίνεται δέ δίκαιον νά πιστεύωρεν, ότι ό Χασσάν Σα
βάχ εΐλικρινώς ε’πέστρεψεν είς τό φρόνηρα ότι οί Ίσραη- 
λίται ησαν οί άλη3είς απόγονοι τού ΛΙωάρε3, όσον καί 
άν ρετέβαλεν ύστερον τά σχέδιά του ή φιλοδοξία. Ε ν 
ταύθα όρως χρεία νά σηρειώσωρεν, ότι τά δυσσεβη 
δόγρατα της ρυστικης άδελφότητος δέν ¿κοινοποιούντο, 
είς προσηλύτους, άλλά ρόνον είς τούς άφωσιωρευους 
ύπηρέτας της εταιρείας.

Ό  Χασσάν παρεκινείτο ύπό τού άπεσταλρ .νου να 
ύπάγη είς την Αίγυπτον, καί νά προσκολληΒγ είς τόν 
’Ισραηλίτην Καλιφαν, Πράξας δέ ουτω, άπ'λαβε την 
πλέον ίντιρον καί φιλόφρονα ύποδοχην" τούτο ουνέβη 
τό 1078, Άλλά, ρολονότι τόσον εύρενώς ύπεδέχ3η 
αύτόν ό Καλιφάς, ταχέως δρως περιεπλέχ3η είς ίριδας 
ρέ κόρρατα διαφιλονεικρύντα περί της τού 3-ρόνου δια’
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δοχής. Κατά συνέπειαν τούτου, ήναγκάσΒη, άναχω- 
ρήσας ε’κ της Αίγυπτου, νά ύπάγη εις τήν Συρίαν.

Φαίνεται δέ, ότι σπουδαίως ηρχισε τώρα νά ύποΒάλ- 
πη σκοπούς περί συστάσεως ίδιου αυτού κράτους, άνε- 
ξαρτήτου άφ’ έκατέρου Καλιφά· άλλ’ άνίσχυρος ών έτι 
ώστε νά έλκύση οπαδούς, ε’φάνη κατά πρώτον ώς ε’πί- 
τροπος του Ίσμαηλίτου Καλιφά. ΠεριήλΒε διάφορα 
μέρη της Μικράς Άσίας και Περσίας, τέλος δ’ ε’στερεώ- 
5η εντός υψηλού τίνος ορεινού φρουρίου, καλουριένου 
Άλαμούτ (τουτέστι Γυπος Φωλεά), ε’γγύς τών μεσημ- 
βρινών συνόρων της Κασπίας Θαλάσσης. Εις το φρου- 
ριον τούτο έμεινε τριάκοντα πέντε χρόνους, μηδέποτε 
άφησας αύτό εις κάμμίαν περίστασιν, άλλά κηρυττων 
δόγματα καί διατάγματα ε’κδίδων, τά όποία ε’νήργουν 
οί άφωσιωμένοι οπαδοί του. Έγνωρίζετο, ε’κ φήμης 
τουλάχιστον, ώς ό ‘ Γέρων τού Βουνού,’ η κάποτε ώς ό 
* Σεΐχης τού Βουνού,’ καί ήτον ό Βεμελιωτής καί αρχη
γός της συμμορίας η τού τάγματος, τού λεγομένου τών 
Άσσασσίνων. 'Ως προς την άρχήν της λέςεως ταυτης 
υπάρχουν γνώμαι διάφοροι' οί μέν ΰπο5έτουν οτι παρά- 
γεται άπό Χασσάν, τον Βεμελιωτήν της αίρέσεώς, οί 
δε άπό Χασσίς, τόνομα υπνωτικού τίνος, διδομένου είς 
τινας τών συναδελφών.

ΈπιΒυμητόν ε’φάνη ε’ν συντομία νά διηγη5ώμεν όσα 
προηγήΒησαν, καί, τρόπον τινά, ε’πέφεραν την ε’ν Άλα- 
μούτ συστασιν τού Χασσάν Σαβάχ, ώστε νά νοήσωμεν 
καλη'τερα την φυσιν της αύτού άδελφότητος. Εύρίσκο- 
μεν ότι ε’στά5η ε’πιτηδειος καί φιλόδοξος άνήρ, ότι άνε- 
μιγνυετο είς τάς 5ρησκευτικάς καί πολιτικάς στάσεις, 
αΐτινες περιέσπων τάς Μωαμε5ανικάς πολιτείας, καί 
ότι κατέστη φύλαρχος επί τέλους. ’Ανάγκη τώρα νά 
προβώμεν.

Τό 1090 κατέλαβε διά βίας το Άλαμούτ· καί πά- 
ραυτα ηρχισε την πραγματοποίησιν τών σχεδίων αυτού, 
τά όποΓα όνομαστικώς μέν ήσαν νά υποστήριξή τον Αι
γύπτιον Καλιφάν, όντως δέ νά ισχυροποίηση εαυτόν. 
ΕΓχεν ίδείν ότι τά της Αιγυπτιακής εταιρείας ά5εα 
δόγματα δεν ησαν άρμόδια νά κάμωσι σταθερούς οπα
δούς· ό5εν αύτός ΰπεκρίνετο εύλάβειαν. Κατά τούς 
λόγους τού Von Hammer,—

‘ Ή  μακροχρόνιος πείρα καί ή τών άν5ρώπων εκτε
ταμένη γνώσις, ή τών πολιτικών καί της ιστορίας βα- 
Βυτάτη σπουδή, ε’δίδαξαν τον Χασσάν ότι σύστημα 
κακόηΒες καί άΒεον επιφέρει τον όλεΒρον μάλλον παρά 
την σφερέωσιν τών δυναστειών, καί την σύγχυσιν μάλ
λον παρά την τάξιν τών πολιτειών ότι ή άνομία ε’μ- 
πορεΓ νά ήναι ό κανών τού άρχοντος, άλλ’ ουδέποτε 
άρμόζει νά ήναι ό κώδηξ τού υπηκόου· ότι τούς πολ
λούς κρατούσιν οί ολίγοι διά τού χαλινού τών νόμων 
καί ότι ή ήΒική καί ή Βρησκεία είναι τά καλη'τερα 
έχέγγυα τής ύπακοής τών λαών καί τής άσφαλείας τών 
ηγεμόνων.’

ΒαΒμηδον ό Χασσάν ε’σύστησε τάγμα ή άδελφότητα 
είς το Άλαμούτ, συγκειμένην ε’κ διαφόρων βαΒμών ή

τάξεων. ’Αρχηγός ήτο φυσικά ό ίδιος, καλούμενος 
Σεΐχης· ύπ’ αύτον ησαν τρεις μεγάλοι προεστώτες· είς 
τον τρίτον βαΒμόν ησαν οί μ ε μ υ η μ έ ν  ο ι '  είς τον 
τέταρτον οί σ ύ ν τ ρ ο φ ο ι ,  ή εταίροι- ό πέμπτος συν- 
ιστατο άπο τούς ε υ λ α β ε ί ς ·  καί ό έκτος άπο τούς 
ν ε ο φ ύ τ ο υ ς .  Έκάστη τάξις είχεν ίδιά της χρέη- 
τα πάντα δέ ησαν διατεταγμένα είς τρόπον, ώστε ύπερ- 
ηύξαναν την δύναμιν τού Χασσάν είς τούς μεμυημέ- 
νους έδιδε τρεις παραγγελίας·— Ιον, Άδιστάκτως νά 
ύπακουωσιν αύτον καΒ’όλα· 2ον, Νά φυλάττωσιν άπα- 
ραβίαστον μυστικότητα- 3ον, "Οτι έσυγχωρείτο νά έρ- 
μηνεύωσι τύ Κοράνιον όπως ήγάπων— σχεδόν ώς νά 
έλεγε, Καταπατείτε την Βρησκείαν καί την ήΒικήν. 
Ευκόλως βλέπει καΒείς, ότι το τρίτον τής διδασκαλίας 
άρΒρον ήτον είδος άνταμοιβής διά ΰπακοήν είς το 
πρώτον καί δεύτερον.

Ώ ς προς τάς κατωτέρας όμως τάξεις, τούς ευλαβείς 
λογου χάριν, το σχέδιον ήτο διάφορον. ’Επί τούτων ό 
Χασσαν ε’νήργει κατά την προειρημένην πολιτικήν, 
δηλαδή, τού δεσμεύειν προς εαυτόν τούς υπηκόους διά 
τής Βρησκείας. Οί σ ύ ν τ ρ ο φ ο ι  ¿χρησίμευαν ώς 
άπόστολοι διά νά κάμνωσι προσηλύτους καί νά διαπραγ- 
ματεύωνται. Οί δ’ ε ύ λ α β ε ί ς  διέτρεχαν όλην τήν 
ε’πιφανειαν τών ΜωαμεΒανικών χωρών, δολοφονούντες 
μέ το ξίφος όποιονδήποτε ό άρχων τού Άλαμούτ εύηρε- 
στείτο νά διορίση, χωρίς ποσώς νά ε’ξετάζωσι πόΒεν είς 
τούτο παρεκινείτο. Ημείς δ’ ευκόλως ε’μπορούμεν νά 
είκασωμεν, ότι ό ποΒος τής στερεωσεως τού ίδιου αύτού 
κράτους έφερεν αύτον είς τάς τόσον άπανΒρώπους δια- 
ταγάς. Οί εύγενείς καί οί πλούσιοι έπιπταν γενικώς 
ύπο τά ξίφη τών ευλαβών ουτω δ’ ε’νεπνέετο κρύφιος 
φόβος, όστις τά μέγιστα ε’βοήΒει τά σχέδια τού Χασ- 
σάν καΒότι ούδείς ε’γνώριζε πόσον ε’γγύς εϋρίσκετο 
Άσσασσίνός τις.

Οί Άσσασσίνοι γενικώς ήγοράζοντο ή ε’κλέπτοντο 
άπο τούς γονείς αύτών νέοι όντες, άνετρέφοντο δέ μέ 
αύστηροτάτας προφυλάξεις· ε’σπούδαζαν, προ πάντων, 
τούτο νά ε’ντυπώσωσιν είς τον νούν αύτών, οτι ό Σεΐχης 
ήτο παντοδύναμος’ καί ότι ούχί μόνον εγκληματικόν, 
άλλά καί πάντη αδύνατον υπήρχε νά διεκφύγη τις τάς 
προσταγάς αύτού, αίτινες έπρεπε νά Βεωρώνται ώς 
άποκαλύψεις ε’κ Θεού. Εύκόλως ε’μπορεί τις νά νοήση 
όποία πρέπει νά ήσαν τά άποτελέσματα τοιούτων δογ
μάτων, έξ άπαλών ονύχων εμφυτευόμενων, καί συνυφαι- 
νομένων μετ’ αύτής τών εύλαβών τής ύπάρξεως. Ένε- 
δύοντο λευκά, με ζώνην ε’ρυΒράν καί με φέσια κόκκινα, 
πάντοτε φορούντες καί οξέα εγχειρίδια. "Οτε όμως 
είχαν νά έκτελέσωσι παραγγελίαν τινά, ε’λάμβαναν 
παντός είδους προσχήματα. Έργον αύτών ήτο νά 
έκβάλλωσιν άπο τό μέσον άπαντας, όσους ε’φοβείτο ή 
ε’μίσει ό Σεΐχης, περιήρχοντο δέ πάσαν κόγχην τής 
Συρίας καί τών γειτονευόντων μερών. Κατά τήν ίσχυ- 
ράν φράσιν τού Von Hammer, ‘ αί αίχμαί τών ξιφών 
αύτών ήσαν πανταχού· αί δέ λαβαί είς τάς χείρας τού
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Χασσάν.’ ΈρρέΒη ότι, όπότε οί εύλαβείς άπητούντο 
νά ένεργήσωσι κινδυνώδη τινά ή σπουδαίαν παραγγε
λίαν, ε’δίδετο είς αύτούς υπνωτικόν ίσχυρότατον, ύπό 
τήν έπιρροήν τού οποίου μετεκομίζοντο είς τον κήπον 
τού Άλάμούτ, όπου, έξυπνούντες, εύρίσκοντο περικυκλω- 
μένοι άπό πάν ό,τι δύναται νά έρεΒίση καί νά γοητεύση 
τήν φαντασίαν καί τάς αίσΒήσεις. Έλέγετο δ’ είς 
αύτούς, ότι αυτη ήτο πρόγευσις τού παραδείσου, είς 
τον οποίον ήΒελαν ύπάγειν, εάν ύπήκουαν άδιστάκτως 
τάς διαταγάς τού Σεΐχου. Ουτω βλέπομεν ότι αί 
αύταί σαρκικαί καί άνόσιοι περί άνταμοιβών ίδέαι ήρέ-

Βιζαν τούς εύλαβείς ώς τούς μεμυημένους, μολονότι 
κατά διάφορον τρόπον.

Έχομεν λόγους νά ύποΒέσωμεν, ότι αρκετός χρόνος 
παρήλΒε πριν στερεωΒη τό τάγμα ή ή αδελφότης αδτη. 
ΒαΒμηδον έπρεπεν οί άνΒρωποι νά ΙλκυσΒώσι- καί 
άλλοι δέ πύργοι καί άλλα φρούρια ήτο χρεία νά συστη- 
Βώσι, πριν γένη φοβερά ή δύναμις τών Άσσασσίνων. 
Είς ταύτα πάντα δέν έμπορούμεν λεπτομερώς νά δια- 
τρίψωμεν άλλ’ είς επόμενον άρΒρον Βέλομεν ίστορήσειν 
παραδείγματά τενα τού κράτους τής άδελφότητος, καί 
σχεδιάσει τά τού έξολοΒρευμού αύτής προηγηΒέντα.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΖΕΚΙΑΣ.

Ε ζ Ε Κ Ι Α Σ ,  ό βασιλεύς τού ’Ιούδα, διεδέ- 
χΒη τον πατέρα εαυτού Ά χ α ζ , το 726 π. X.
’Επαινείται δέ είς τάς Γραφάς, διότι * ε’ξηρε 
τά υψηλά, καί συνέτριψε τάς στήλας, καί ε’ξω- 
λόΒρευσε τά άλση, καί τόν οφιν τόν χαλκούν 
ον ε’ποίησε Μωϋσής· ότι έως τών ημερών εκεί
νων ήσαν οί υιοί ’Ισραήλ Βυμιώντες αύτω·’ 
διέταξε, πρός του'τοις, νά άνοιχΒώσι καί νά 
έπισκευασΒώσιν αί μεγάλαι πύλαι τού ιερού, 
κοά προ έτρεψε τούς ιερείς καί Λευΐτας νά κα- 
Βαρίσωσι τόν οίκον Κυρίου, καί νά Βυσιάζω- 
σιν ε’ντός αύτού ώςάρχη'τερα. Τήνε’ξ ικανού 
χρόνου ήμελημένην εορτήν τού Πάσχα προσε- 
κάλεσεν ούχί μόνον τούς ίδιους αυτού υπηκό
ους νά φυλάττωσιν, άλλά καί άπαντα τόν 
’Ισραήλ. Τινές μέν ε’χλεύασαν τήν πρότασιν 
πολλοί όμως, ΰπακούσαντες, σεμνοπρεπώς Ιώρ- 
τασαν. Επεμελείτο δε ώστε καί νά ε’νεργών- 
ται οί περί τού ναού φρόνιμοι κανονισμοί, καί 
τακτικώς έχορήγει τά πρός ζωήν άναγκαία 
είς τούς ιερείς καί Λευΐτας.

Μετά τινας χρόνους, ό Έζεκίας άπετίναξε 
τον ζυγόν τών Ασσυριών, άσυντελής γενόμε- 
νος· ε’νίκησε δέ καί τούς Φυλισταίους, καί 
ελεηλάτησε τήν χώραν αύτών. Έπεσκεύασε 
και ωχύρωσε τά τείχη τής ’Ιερουσαλήμ, ε’να- 
πεταμίευσεν όπλα καί ζωοτροφίας, διώρισεν 
άξιους στρατηγούς, έφραξε τάς πηγάς, αιτινες 
ησαν έξω τής πόλεως, καί διέΒηκε τά πάντα 
ωσχε να καμη έρρωμένην άντίστασιν. Ό  
Σενναχηριμ έφωρμησεν είς τήν Ίουδαίαν, καί 
καΒυπέταξε πάσαν σχεδόν κωμόπολιν ό δ’
Έζεκίας, βλέπων ότι οί βασιλείς τής Αίγύ-
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πτου και Αι’Βιοπίας, μεΒ’ ων είχε συμμαχήσειν, δέν 
ηρχοντο είς βοήΒειαν αύτού, έστειλε πρέσβεις πρός τόν 
Ασσυριον, ζητών ειρήνην. Ό  Σενναχηριμ άπη'τησε 
τριακόσια ταλαντα άργυρίου, καί τριάκοντα τάλαντα 
χρυσίου. Δια νά συνάξη δέ τοσαότην ποσότητα ό 
Εζεκίας, εκενωσε τους Βησαυρούς τού ιερού καί τού

παλατιού, καί άπέσπασε τάς χρυσάς πλάκας, μεΒ’ ών 
είχεν ε’πικαλύψειν τάς Βύρας τού ναού. Αύστηρώς όμως 
έτιμωρήΒη ή πρός τόν Θεόν απιστία τρυ· διότι, άντί
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ν αποσυρη τα στρατεύματα ο Σενναχηρίμ, έστειλε 
τρεις τών κυριωτερων αύτοΰ άξιωματικών άπό Λαχίς, 
την όποιαν ε’πολιορκεί, εις την 'Ιερουσαλήμ, άπαιτών 
νά παραδο3η. Ό  Έζεκίας έπεμψε τον Έλιακίμ, 
Σωμνας, και Ιωας, ν’ άκούσωσι τάς προτάσεις αυτών* 
άλλ ο Ραψακης ώμίλησε προς αυτούς ύβριστικώτατα. 
Ακονσας δε ταΰτα ό Εζεκιας, 1 διέρρηξε τά ίμάτια 

αύτοΰ, καί περιεβάλετο σάκκον, καί είσήλ3εν είς οΓκον 
Κυρίου, καί άπεστειλε προς Ήσαίαν τον προφήτην.’ 
Ό  Σενναχηρίμ, εις το μεταξύ τοΰτο, σηκωθείς άπο 
Λαχίς, ε’στράτευσεν ε’πί Λοβνά- ε’κεΓ δε μα3ών ότι 
Θαρακα, ο βασιλεύς Αίγυπτου καί Αί3ιοπίας, ήρχετο 
κατ’ αύτοΰ, ύπήγε νά τον συνάντηση- άπεστειλε δε 
προς τον Έζεκίαν γράμματα, διαλαμβάνοντα οτι ούδε- 
μίαν πεποί3ησιν έπρεπε νά έχη είς τον Θεόν αύτοΰ. 
Λαβών ταΰτα ο Εζεκίας, άνέβη είς τον ναόν, καί ανέ
πτυξε ν αύτά εναντίον Κυρίου, καί είπε,—.“ Κύριε, ό 
Θεός ’Ισραήλ, ό κα3ήμενος ε’πί των Χερουβίμ, σύ εί 
ό Θεός /χάνος ε’ν πάσαις ταΓς βασιλείαις της γης" σύ 
ε’ποίησας τον ουρανόν καί την γην- κλίνον, Κύριε, το 
ους σου, καί άκουσον άνοδον, Κύριε, τούς οφθαλμούς 
σου, καί ίδε καί άκουσον τούς λόγους Σενναχηρίμ, ους 
άπέστειλεν όνειδίζειν Θεόν ζώντα" δτι άληάεία, Κύριε, 
ήρήμωσαν βασιλεΓς ’Ασσυριών τά έ3νη, καί έδωκαυ 
τους 3εους αυτών είς τό πΰρ, δτι ού 3εοί είσιν, άλλ’ η 
έργα χειρών άν3ρώπων, ξύλα καί λί3ος, καί άπώλεσαν 
αϋτους· και νΰν, Κύριε ό Θεός ημών, σώσον ήμας έκ 
χειρός αύτοΰ, καί γνώσονται πάσαι αί βασιλείαι της 
γης, δτι συ Κύριος ό Θεός μόνος.’ Κατά συνέπειαν 
της δεήσεως ταύτης, εστειλεν ό Κύριος τον προφήτην 
Ήσαίαν, νά ειδοποίηση τον βασιλέα δτι ό Σενναχηρ'μ 
δεν έμελλε να πολιορκήση την 'Ιερουσαλήμ. Την 
πρωτην δέ νύκτα μετά την πρόρρησιν ταύτην έξωλό- 
3ρευσεν άγγελος Κυρίου είς το στρατοπέδου τών ’Ασ
συριών 185,000, και ο Σενναχηρίμ ήναγκάσ3η νά 
υποχώρηση είς την Νινευή.

Μετ’ ολίγον ήρρώστησεν επικίνδυνον άσ3ένειαν ό 
Εζεκιας· καί ό Ήσαίας, έπισκεφ3είς αυτόν, εΓπε, 
‘Έντειλαι τω οίκω σου, αποθνήσκεις σύ, καί ού ζή
ση.’ Ό  δ Έζεκίας έστρεψεν είς τον τοίχον, καί προσ- 
ευχήώη· την δέησιν ταύτην άκούσας ό Κύριος, εμήνυ- 
σεν είς αυτόν δια τοΰ Ήσαίου, * Έγώ ίάσομαί σε, καί 
προσ3ήσω ε’πί τάς ημέρας σου πεντεκαίδεκα έτη-’ ε’νήο- 
γησε δέ καί 3αΰμα πρός ε’πιβεβαίωσιν τούτου. Μετά 
την αναλαβήν αύτοΰ συνέγραψεν ωδή ευχαριστήριον 
ό Έζεκίας, τήν οποίαν ό Ήσαίας δεφύλαξεν είς κεφ. 
λή. 10, 11.

Μα3ών τό 3-αΰμα τοΰτο ό Μαρωδάχ Βαλαδάν, βα
σιλεύς Βαβυλώνος, έστειλε γράμματα καί δώρα είς τόν 
Εζεκιαν. '1 περευχαριστη3είς δέ ό άδύνατος βασι
λεύς μέ τό διά τής πρεσβείας ταύτης σέβας, έδειξεν 
είς τους άπεσταλμένους πάντας τούς 3ησαυρούς, τά αρώ
ματα, καί τά πολύτιμα σκεύη, τίποτε μή κρύψας. Προεί- 
πεν έπειτα ό Ήσαίας δτι ό καιρός έμελλε νά έλ3η, κα3’

Βαβυλώνα, και οί υιοί αύτοΰ ή3ελαν γένειν εύνοΰχοι
είς τό παλάτιον εκείνου τοΰ βασιλέως Τά τέλη τής
ζωής αύτοΰ ε’πέρασεν άταράχως ό Έζεκίας, άπεταμί- 
ευσε πλούτη μεγάλα, έφερεν υδωρ είς την Ιερουσαλήμ, 
και απε3ανε π. X. 698. Τα ιερά συγγράμματα 
έπαινοΰσι τήν εύσέβειαν καί άξίαν του, καί ό ’Εκκλη
σιαστικός έχει ε’γκώμιον αύτοΰ, κεφ. ¡χζ'.

Γ π α ρ χ ο τ ν  σήμερον είς τήν Ελλάδα 185 σχολεία 
πρώτου βα3μου, εξ ων 17 είναι δια τα κοράσια. Ό  
άρι3μός τών ε’ν αύτοΓς φοιτητών είναι σήμερον 26,995, 
καί κατ’ έτος αυξάνει ύπέρ τάς 2000· εκτός τών σχο
λείων τούτων είναι καί άλλα άτελή 350, τά οποία δέυ 
άνεγνωρίσ3ησαν παρά τής Κυβερνήσεως, καί είς τά 
όποία μα3ητεύουν φοιτηταί ύπέρ τάς 10,000.

Τά Ελληνικά σχολεία είναι 26 είς τάς διαφόρους 
ε’παρχίας καί πόλεις άναλόγως τής άνάγκης καί τών 
μέσων. Οί ε’ν αύτοΓς φοιτώντες είναι σήμερον περί τάς 
3500. Τά γυμνάσια είναι τέσσαρα, είς Ά3ήνας, 
Ναύπλιον, Σύραν, καί Πάτρας. Οί ε’ν αύτοίς φοιτη- 
ταί είναι περί τούς 600.

Είς ταΰτα προστί3ενται τό ε’ν Πειραιεί στρατιωτι
κόν σχολείου, τό ορφανοτροφείου, τό ε’ν ’A3ήναις σχο- 
λείον τών τεχνών, καί τό Πανεπιστήμειον ε’κ τού
των δέ άπάντων έξάγομεν δτι έχομεν 590 σχολεία καί
45,000 μα3ητάς. ’Εάν δέ τις συγκρίνη ταΰτα πρός 
τόν ολόκληρον πλη3υσμόν. τοΰ Βασιλείου, δστις δέν 
ύπερβαίνει τάς 800,000, εύκόλως πεί3εται δτι ή κατά- 
στασις αυτη τής δημοσίου ε’κπαιδεύσεως δικαιολογεί 
αρκούντως τήν κυβέρνησιν Ε λ λ η ν . Τ α χ τ ΔΙΌΜ ΟΣ.

Τ α κυριωτερα εκπαιδευτικά καταστήματα τής Έρ
μου πόλεως είναι τό Γυμνάσιου, τό ’Αλληλοδιδακτικόν 
τών Άρρίνων, δύο ’Αλληλοδιδακτικά τών Κορασίων, τό 
Ελληνικόν τών Κορασίων, καί τό Φιλελληνικόν Παιδα- 
γωγείον, διευ3υνόμενον ύπό τοΰ Αίδεσίμου Φ. Χίλδνερ.

Τό Γυμνάσιου έχει, εκτός τοΰ Γυμνασιάρχου, τέσ- 
σαρας Κα3ηγητάς, Ινα Σχολάρχην, καί δύο Διδασκά
λους· μα3ητάς δέ περί τούς 300. Τό Αλληλοδιδα
κτικόν τών Άρρίνων έχει 300 μα3ητάς. Τά δύο ’Αλ
ληλοδιδακτικά τών Κορασίων περιέχουν 355 κοράσια- 
τό δ’Ελληνικόν τών κορασίων, 45. Υπάρχει καί Νη- 
πιακόν μέ 60 παιδία. Τό δλον τών μα3ητών είς τά 
άνωτέρω σχολεία, ύπέρ τούς 1000- Άνηγέρ3η εσχά
τως καί δεύτερον ’Αλληλοδιδακτικόν σχολείον, χωρητι
κόν 300 άρρένων καί ίσαρί3μων κορασίων.

Τό Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον περιλαμβάνει παί- 
δας καί κοράσια 600. Διαιρείται δέ είς Ελληνικόν 
τών Παίδων, ’Αλληλοδιδακτικόν τών Παίδων, καί Νη- 
πιακόν τών Παίδων· ωσαύτως καί είς Ελληνικόν, ’Αλ
ληλοδιδακτικόν, καί Νηπιακόν τών Κορασίων. Άρι3- 
μός διδασκάλων καί διδασκαλισσών, 12. Μα3ήματα, 
έκτος τών κατωτέρων κλάδων, ή Ελληνική, Γαλλική, 
καί ’Αγγλική Γλώσσα, Γεωμετρία, ’Ιχνογραφία, Ζω- 
νοαφική, φωνητική Μουσική, κτλ Ερ.νίΟΤΠΟΛΙΤΗΣ.


