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ΤΟ ΣΩ ΤΗ ΡΙΟ Ν  ΣΚΑΦΟΣ.

Τ ό  Σ ω τ ή ρ ι ο ν  Σ χ ά φ ο ς

Τ α ϋ  εΐρεσιν τού σωτηρίου σκάφους χρεωστεϊ ή άν- 
θρωπότης ιΐς  τον "Α γγλον  τέκτονα ’Ερρίκον Great, 
head, όστις έρριψεν εις τήν θάλασσαν τό πρώτον τοι- 
•ντου είδους πλοιάριον είς τάς 30 ’Ιανουάριου τού 1790 
/τους. ’Αφορμήν είς τήν ευρεσιν αυτού έδωκε τό κατα 
τό 1789 πλησίον τού Τυνεμούθου λιμένος γενόμενον 
ναυάγιον πλοίου τινός, τό όποιον κατεποντίσθη είς τα 
κύματα μέ δλους τούς έπιβάτας καί ναύτας, χωρίς νά 
¿μπορέση τις έκ τού αίγιαλού νά χορηγήση είς αϋτο 
•ϋδεμίαν βοήθειαν. Άπειρον πλήθος θεατών ε’θεώρει 
άπό τό παράλιον, πώς οΐ άπηλπισμένοι εκείνοι άνθρωποι 
¿ζητούν ν’ άναβώσιν είς τά σχοινία, καί ε’κ τού υψους 
τούτου ματαίως έπειτα κατεφέροντο είς τών κυμάτων 
τήν άβυσσον. Έδοκίμασαν μέν πολλάκις νά πλησιά- 

6 δ'.

ΐίξ τριχνμιαψ.
σωσι μέ σκάφη είς τό πλοΓον, άλλ’ ήτον άδίνατον ·*« 
συνήθους κατασκευής ταύτα σκάφη ν’ άνθίξωσιν ιίς 
τήν βίαιον όρμήν τών κυμάτων. Τοιαύτη τρομερά θέα, 
ή φρίκη τού νά βλέπωσι τούς έπιβάτας καί ναύτας ενός 
δυνατού καί καλώς ναυπηγημένου πλοίου ούτως άφανι- 
ζομένους καί καταποντιζομένους χωρίς τίνος τρόποι» 
σωτηρίας, κατέλαβε τόσον ζωηρώς τάς ψυχάς τών 
θεατών, ώστε μικρόν μετά τό λυπηρόν τούτο συμβάν 
ε’σχηματίσθη εξ αύτών εταιρεία, προτιθεμένη σημαν 
τικώτατον βραβεΓον είς τήν ευρεσιν σωτηρίου τίνος 
σκάφους, τού οποίου ή κατασκευή νά ήναι τοιαύτη, 
ώστε νά μήν ε’μπορή" νά βυθίζεται είς τά κύματα, 
Σχέδιον τούτου έδωκεν ό ΟΓββΦθβά είς χήν έπιτροπήν, 
τήν άναδεχθεΓσαν τήν περί τούτου φροντίδα, καί ή εΰ-
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τύχης Ικβασις έπεκύρωσε της εύρέσεώς του το επιτή
δειον. Μετά ταΰτα^ δέ κατά το 1802 ίτος Ικλεξεν ή 
Βουλή τής ’Αγγλίας άνδρας τινάς, των πραγμάτων 
εμπείρους, καί τούς Ιστειλεν εις τά παράλια τής Δου- 
ραμίας καί Νορθουμβερλανδίας, διά νά έξετάσωσιν 
ακριβώς το σωτήριον τοΰτο σκάφος. Πολλοί των ναυ
τών, οΐτινες πολλάκις Ιγειναν αύτόπται των καλών 
του σωτηρίου σκάφους αποτελεσμάτων, έρωτηθέντες 
περί αύτοΰ, έπεκύρωσαν διά των λεγομένων των, ότι 
ήτον έπιτηδειότατα κατεσκευασμένον. Καί μάλιστα, 
εις έξ αύτών ε’βεβαίωσεν, δτι άπδ εν ναυάγιον Ιφερέ 
ποτε το σωτήριον σκάφος διά τής ραχίας εις την όχθην 
δεκαπέντε ανθρώπους, ε’νω καί αυτοί οί εμπειρότατοι 
ναΰται εκ του αίγιαλοΰ ¿νόμιζαν άδύνατον του έπιχει- 
ρήματος τούτου την ε'πιτυχίαν. 'Ά λλος εΐπεν δτι, καί 
άπδ υδωρ άν γεμίση ποτέ τδ σωτήριον σκάφος, δεν κα
ταβυθίζεται, ώς αί κοιναί λέμβοι- καί δτι ίδεν αύτό 
έρχόμενον προς την ξηράν τόσον πλήρες υδατος, ώστε 
έξεχέετο ένθεν κάκείθεν.

’Απδ τδ έτος τής εΰρεσεως του μέχρι του 1802 είχε 
σώσειν τδ σωτήριον σκάφος τριακοσίους άνθρωπους άπδ 
βέβαιον 3-άνατον, καί ήδη έκ θετικών αγγελιών ήσαν 
δλοι ε’ντελέστατα πληροφορημένοι, δτι καί εις τον φόβε- 
ρώτατον σάλον τδ σκάφος δεν δύναται ουτε νά άνατραπη, 
ούτε νά καταποντισθη.

’Αφού λοιπδν τοιουτοτρόπως κάνεις πλίον δεν άμφι- 
βαλλε περί του ωφελίμου ταύτης τής εΰρέσεως, έβρα- 
βευσεν ή Βουλή τής ’Αγγλίας τδν εΰρετήν με 120,000 
γρόσια. Ά λλας δέ 10,000 Ιστειλεν εις αύτδν άλλη εται
ρεία, καταθέτουσα προσέτι καί ποσότητα 200,000 γρο- 
σίων τςρός ναυπηγίαν τοιούτων σωτηρίων σκαφών εις 
διαφόρους του βασιλείου λιμένας. Δυο δε Ιτη ύστερον 
’Αλέξανδρος, ό αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας, άπέστειλεν 
*ίς τδν εΰρετήν, ώς σημεΓον ιδιαιτέρας πρδς αύτδν ύπο- 
λήψεως, πολυτιμότατου δακτυλίδιον άπδ άδάμαυτας.

Πούποτε δμως ουτε μεταχειρίζονται, ούτ’ Ιχουν χρεί
αν του σωτηρίου σκάφους τόσον συχνά, δσον εις τας 
αποτόμους καί σκοπελώδεις δχθας τής Δουραμίας καί 
Νορθουμβερλανδίας, είς τδ οποίον συμβάλλει καί τδ 
άπειρον πλήθος τών εις τούς πρδς άρκτον καί άνατολάς 
λιμένας τής ’Αγγλίας εισερχομένων πλοίων.

"Εν άπδ τά εξοχα προτερήματα του σωτηρίου σκά- 
φρους είναι ή μεγίστη έπιτηδειότης, την όποιαν Ιχει 
εις τδ έπιπλέειν, καί ήτις προέρχεται μάλιστα ε’κ τής 
τρόπιδος αύτοΰ, κοίλης ούσης, καί ουτω κατεσκευασμενης, 
ώστε μηδέ άήρ νά έμβαίνη. Την δύναμιν ταύτην τοΰ 
έπιπλέειν επαυξάνει καί ή κατασκευή τών πλευρών, 
αΐτινες συνίστανται άπδ διάφορα τμήματα, ή κιβώτια, 
«που ωσαύτως ούδ’ άήρ ¿μπορεί να είσελθη. Κατα 
συνέπειαν δέ του χωρισμού τών πλευρών είς διάφορά 
μέρη, προφυλάσσεται τδ σκάφος δχι ολίγον άφ’ όποι- 
ανδήποτε περιτροπήν, άν ποτε μέγα κΰμα κτυπηση εκ 
τοΰ πλαγίου είς αύτό. Τοΰτο δέ πολλά σπανίως συμ
βαίνει, έπειδή καί τά δύο πέρατα Ιχουν Ιν καί το

αύτδ σχήμα, καί τδ σκάφος δύναται με μεγάλην τα
χύτητα νά περιστραφη, χωρίς νά έκτεθη είς τάς β ία ι
ους προσβολάς, αΐτινες, άν ήτον άλλως κατεσκευασμενον, 
είς καιρόν τρικυμίας εύκόλως ήθελαν τδ παρενοχλεΓν. 
Έ γεινε δέ ή κατασκευή αύτοΰ με τόσον μεγάλην πρό
νοιαν, ώστε, δταν ε’μβαίνωσι τά κύματα, τδ είς τήν 
πρώραν εισερχόμενου υδωρ απορρέει άμεσως είς την 
πρύμνην άλλ’ άν τδ υδωρ έμβαίνη άπδ πολλά μέρη, 
ε’κκενοΰται ταχύτατα διά τών είς τδ Ιδαφος ευρισκομέ
νων οπών.

"Εν τών άξιολογωτάτων σωτηρίων σκαφών είναι τδ 
τής Σουνδερλανδίας, ναυπηγηθέν τδ 1800, Ιχον 26 πο- 
δών μήκος, καί 9 |  πλάτος. Ά ν  αί πλευραί τοΰ σκάφους 
τούτου, τδ οποίον ύπέφερεν ήδη εύτυχώς πολλούς κινδύ
νους, δεν ήσαν διηρημίναι είς διάφορα τμήματα, Ιπρε- 
πεν είς τάς μεγίστας δίνας τής θαλάσσης νά ναυαγη- 
ση άπειράκις, καί νά ήναι ήδη κατατεθραυσμένον. Ε ίς 
τδ Ιδαφος τοΰ Σουνδερλανδικοΰ σκάφους εύρίσκονται ί ζ  
τρύπαι είς τόσον άρμόδιον τόπον, καί τοσον αναλογοι 
μέ τοΰ σκάφους τδ μέγεθος, ώστε, δταν πληρωθη ολον 
άπδ υδωρ, ε’ξέρχεται τοΰτο δι’ αυτών παντάπασεν είς 
διάστημα 40 δευτέρων λεπτών. Χρειάζονται δε εις 
τήν κυβέρνησιν αύτοΰ, κατά τάς περιστάσεις καί τον 
επικείμενον κίνδυνον, εξ έως δέκα άνθρωποι, ουο τών 
όποιων Ιχουν κωπία, 17 ποδών τδ μήκος. Είναι δέ 
τά κωπία ε’ξησφαλισμένα είς τούς τοπους αυτών ύπο 
συνεστραμμένων σχοινιών. Μικρός τις φορος, τον οποίον 
εισφέρουν οί έπιβάται τών προσωρμισμένων πλοίων, 
άποτελεϊ τδν μέτριον μισθδν τών άτρομήτων ναυτών τοΰ 
σωτηρίου σκάφους. Μεταφερεται δε, οταν η χρεία το 
καλέση, τδ σκάφος άπδ τδν τοπον, οπου φυλαττεται, 
είς τήν άκτήν ε’πάνω χαμηλής καί τεσσαρας τροχούς 
ε’χούσης άμάξης, καί πάλιν τοιουτοτρόπως έντεΰθεν είς 
τδν πρώτον του τόπον. "Αμα  δε ακουσας ο κυβερνήτης 
τήν όξείαν κραυγήν, "Εν ν α υ ά γ ι ο ν !  (a wreckj, συν
άγει παρευθύς τούς ναυτας, και φερει επι της άμαξης 
τδ σκάφος είς τδν αίγιαλόν- ή άμαξα λαμβανει τοτε 
διά τίνος μηχανισμοΰ κατωφερή θεσιν, και το σκάφος 
άμέσως ρίπτεται είς τήν θάλασσαν.-

Άταραξία, άφοβία, καί εύθυμία χαρακτηρίζουσι τούς 
ναύτας τοΰ σωτηρίου σκάφους. Αγαπωσι τδ πλοίον αυ
τών τοΰτο, καθώς καί ε’ν γ-νειδλοι οι ναΰται, με αληθή 
τρυφερότητα, μέ όποιαν ήθελαν αγαπάν ενα δεδοκιμα- 
σμένον φίλον. "Ενας ναύτης ε’κ τοΰ Τυνεμούθου είπε 
ποτε πρδς τεχνίτην, σκιαγραφοΰντα τδ σκάφος αύτοΰ, 
χαΐδεύων τάς" πλευράς του, * Έσκιαγράφησες, κύριε, τδ 
σκάφος μου ; καλα Ικαμες- εξαισιον πράγμα είναι τδ 
σκάφος τοΰτο, Ιπειδή Ισωσεν ηδη μετ Ιμου εικοσιεπτα 
ψυχάς είς μίαν αύγήν.’

AI Κ ΙΝ ΙΚ Α Ι Π Ο Λ ΕΙΣ.

Ε ις  τήν Κίναν αί πόλεις διαιρούνται είς τρείς τά
ξεις- υπάρχουν δέ, κατά τδν Πατέρα Le Comte, 160
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τής πρώτης τάξεως, 270 τής δευτέρας, καί 1200 τής 
τρίτης, έκτος περιτειχισμένων τινών πόλεων, μη περι
λαμβανόμενων είς οίανδήποτε τών κλάσεων τούτων.

Γενικώς αί πόλεις αυται Ιχουν μεγίστην πρδς άλλη- 
λας ομοιότητα- δθεν τινάς μόνον τών κυριωτέρων χρεία 
νά περιγράψωμεν- άλλά πρότερον άρμοζει να σημειω- 
θώσιν ολίγα τινά, χαρακτηρίζοντα δλας εξίσου. Το 
σχέδιον αύτών είναι τακτικόν) τετράγωνον δταν ή το
ποθεσία επιδέχεται τοιοΰτον σχήμα. "Ολας περικλεί- 
ουσιν υψηλά τείχη, μεγάλας Ιχοντα πύλας, δυνατάς μάλ
λον παρ’ εύμορφους. Πύργοι, διάφοροι κατα τό "ψος, 
όκτάστεγοι δέ κάποτε ή έννεάστεγοι, καί τδ σχήμα 
ποτέ μέν στρογγύλοι, κοινότερου δ’ έξαγώνοι η οκτάγω
νοι, ύπάρχουσι τακτικώς ε’κ διαστημάτων ω’κοδομημε- 
νοι, καί εί δυνατόν, πλατεία τάφρος, πλήρης υδατος, 
περικυκλοί τδ ολον. Αί όδοί προβαίνουσι κατ’ εύθείας 
γραμμάς- αί κυριώτεραι αύτών Ιχουν ώς τριάκοντα πο
δών πλάτος, άλλ’ αί οίκίαι είναι πενιχρώς ω’κοδομημε- 
ναι. Μεταξωτά, φαρφούρια, καί βερενικωμένα σκεύη 
στολίζουσι τα  εργαστήρια- τά λαμπρότερα δ’ έκ τούτων, 
κρεμαζόμενα Ιξω τής θύρας διά νά έλκύωσιν άγορα- 
στάς, συντείνουν καί είς τέρψιν τών διαβαινοντων. 
Μεγάλη σανίς κρεμάζεται είς τδ προσωπον έκαστου 
εργαστηρίου- είναι δέ ή χρυσωμένη, ή βεβαμμένη μέ 
φαιδρόν τι χρώμα καί βερενικωμένη, ή φέρει φαντασιώ
δες τι σημείου, Ιχουσα έπιγεγραμμένα καί τά ονόματα 
τών είς τδ έργαστήριον πωλουμένων κυριωτέρων ειδών. 
Τά έπιδεικτικά ταΰτα σανίδια, βαλμένα έξ ίσων δια
στημάτων άμφοτέρωθεν τών όδών, κάμνουσιν δλην τήν 
Ικτασιν νά φαίνεται ώς μακρδν περιστύλιον, άξιοπε- 
»ίεργον μάλλον παρ’ εύμορφον.

’Εκ τών περιγραφών τοΰ κατά πολλούς ένιαυτούς 
ίιατρίψαντος είς τήν Κίναν Βενετοΰ περιηγητοΰ Μάρκου 
Πόλου έκλέγομεν τάς άναφερομένας είς τήν Κιν—σαί, 
ή Χαγγ—τσεου—φοΰ, καί τήν Τα—τοΰ, ή Πεκίνου.

Τήν πρώτην έκ τούτων, Κιν—σαί, (όνομα σημαίνον ή 
Ούράνιος Πόλις,) ΰπερυψοίώςύπέροχον δλων τών άλλων 
τής οικουμένης πόλεων διά τδ μέγεθος καί τδ κάλλος, 
ώς καί τάς δαψιλείς εύφροσύνας, αΐτινες κάμνουν τδν 
άνθρωπον νά φαντάζεται δτι έμβήκεν είς τδν παράδει
σον. Τότε είχε περιφέρειαν εκατόν Αί, μέ όδούς πλα
τείας καί έκτεταμένας, καί μέ παμμεγέθεις άγοράς, 
άναλόγους τοΰ άπειρου πληθυσμοΰ. ΤΗτο δε τοποθετη
μένη μεταξύ λίμνης γλυκέος διαφανοΰς υδατος καί με
γίστου τινδς ποταμοΰ, διεπερνωμένη κατά πάσαν διεύ- 
θυνσιν ύπδ διωρύγων, μεγάλων καί μικρών, αΐτινες συν- 
απεκόμιζον είς τήν λίμνην καί τελευταίου είς τήν θ ά 
λασσαν άπαντα τδν τής πόλεως ρύπον. "Ανωθεν τών 
διωρύγων τούτων ήσαν κατεσκευασμέναι άναρίθμητοι 
σχεδόν γέφυραι, έξ ών αί κυριώτεραι, αί τάς πρωτευ
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ούσας όδούς τής πόλεως συνενόνουσαι, είχαν καμάρας 
τόσον ύψηλάς καί τόσον καλοκτισμένας, ωστε πλοία 
ήμπ ρουν νά περνώσιν ύποκάτωθεν χωρίς να καταβι- 
βάζωσι τά κατάρτιά των, ένω άνωθεν έπερνοΰσαν άμα- 
ξαι καί ίπποι.

Τήν δευτέραν ε’κ τούτων, ή τδ Πεκίνον, περιέγραψεν 
ώς διόλου τετράγωνον. Έκάστη πλευρά ήτον εξ μίλια 
τδ μήκος, άποτελοΰσα δλως διολου είκοσιτεσσαρων μ ι
λιών Ικτασιν. Τά τείχη ήσαν ώςήδη περιεγράψαμεν 
δτι κοινώς είναι τά τών Κινικών πόλεων- αλλ ο Μάρ
κος Πόλος προσθέτει δτι άπαντες οί πύργοι έφυλάσσον- 
το λευκοί. 'Ολόκληρον τδ τής πόλεως σχέδιον ήτο διά 
στάθμης κατεστρωμένον, καί τόσον εύθείαι ήσαν αί 
όδοί, ώστε, όπότε άνέβαινέ τις τδ άνωθεν μιάς τών 
πυλών τείχος, καί έκύτταζεν Ιμπροσθέν του, ήμπορει 
νά ΐδη τήν άπέναντι αύτοΰ πύλην, πρδς τδ άλλο μέρος 
τής πόλεως. Δώδεκα πύλαι, τρείς άφ’ έκάστης πλευράς 
τοΰ τετραγώνου, παρείχον είσοδον καί Ιξοδον άπδ τήν 
πόλιν, έκάστη δέ πύλη έφρουρεΐτο ύπδ χιλίων άνδρών. 
Ε ίς τδ κέντρον τοΰ δλου άνυψοΰτο μέγας πύργος ή κω- 
δωνοστάσιον- άφοΰ δ’ ό κωδων αύτου, δστις τακτικως 
έσημαινετο πάσαν νύκτα, έκτυποΰσε την τριτην φοράν, 
κάνείς δέν ήμπόρει νά εύρεθή άτιμωρήτως είς τάς όδούς, 
έκτδς διά τινα κατεπείγουσαν χρείαν,— ώς νά καλέση 
ιατρόν ή μαίαν, καί τότε δ’ έχρειάζετο νά κράτη φως. 
Νά έκφύγη άπαρατήρητος ήτο δύσκολον, καθότι ίσχυ- 
ραί τών φυλάκων συνοδίαι περιεφέροντο είς τας όδους 
δλην τήν νύκτα. "Οσους δέ χωρίς φωτός καί χωρίς 
ανάγκης συνελάμβανον Ιξω μετά τδν τρίτον κωδωνα, 
φέροντες ένώπιον τών ηγεμόνων τήν έπαύριον τδ πρωΐ, 
έπαίδευαν αυτούς μέ περισσοτέρας ή ολιγωτίράς πληγας 
τοΰ βαμβοκαλάμου, κατά τάς περιστάσεις. Τά έπέ- 
κεινα τών πυλών προάστεια, έάν. δέν ύπερέβαιναν, έξι- 
σοΰντο μέ τήν πόλιν κατά τήν Ικτασιν καί τδν πληθυ
σμόν. Ένταΰθα ήσαν τοποθετημένα τά πρδς διατρι
βήν τών άπδ διάφορα μέρη έρχομένων έμπορων ξενοδο
χε ία - ώς δέ καί είς τήν Τουρκίαν συνειθίζεται, οί έκ 
μιάς έπαρχίας ή βασιλείου άνθρωποι δέν συνεμιγνύοντο 
μέ τούς έξ άλλης, άλλ’ έκάστη τάξις είχε τδ ιδιαίτερον 
αυτής πανδοχείου, οπου διέτριβαυ καθ’ έαυτους.

Ή  πρώτη έκ τών πόλεων τούτων, ή Κιν—σαί, ή ποτέ 
πρωτεύουσα τής νοτίου Κίνας, καί τδν καιρόν τοΰ Μάρ
κου Πόλου ό τόπος τής τοΰ αύτοκράτορος διατριβής, 
πολύ παρήκμασεν Ικτοτε, καί μετήλλαξε τδνομά της, 
Χαγγ—τσεου-φοΰ λεγομένη τήν σήμερον. Καί ύπδ 
τών νεωτέρων δμως περιηγητών είκονίζεται ώς τοπος 
παμμεγέθης, διαρρεόμενος ύπδ πλήθους διωρύγων, καί 
βρύων είσέτι άπδ κατοίκους. Αί όδοί, καίτοι στενω- 
τεραι, είναι λιθόστρωτοι ώς έπί τών ήμερων τοΰ έκ Βε
νετίας περιηγητοΰ- τώρα, ώς καί τότε, φύλακες βάλ- 
)ονται τήν νύκτα είς τάς κορυφάςτών υψηλών γεφυρών, 
καί έπί αναχωμάτων, ή πύργων, ώστε νά έπαγρυπνώσιγ 
είς τήν Ικρηξιν πυρκαίάς τινδς, καί νά παρέχωσι κρμ
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κρομη3εύωσι πάσαν την άπαιτουμίνην βοή3ειαν εις 
πόλιν, όπου αί κατοικίαι είναι ξύλινοι. Έξω3εν πά- 
σης οικίας, ύποχρεούται ό κάτοχος αυτής νά Ιχη κρε- 
μασριένον ελιγμα, ή έγγραφον, περιέχον το όνομα έκά- 
στου άτόμου της οικογένειας αύτού, είτε άρρενος, είτε 
3ηλείας. ‘ Όταν άπο3άνη τις, η αναχώρηση ε’κ του 
οίκου,’ λέγει ό Μάρκος Πόλος, * σβύνεται τδνορια, και 
όταν τέκνον γεννη3ή', προστίθεται εις τον κατάλογον. 
Διά των μέσων τούτων οί έπαρχοι καί πολιτάρχαι γνω 
ρίζουν πάντοτε μετ’ άκριβείας τό πλήθος των κατοί
κων.’ Σημειωτίον δέ ότι ό παλαιός ουτος κανονισμός, 
κα3ώς και ό άφορών την πυροσβεστικήν άστυνομίαν, 
υπάρχει εξίσου εις δλας τάς Κινικάς μεγαλοπό- 
λεις. Περί δε του κάλλους καί τού διαφανούς της λί
μνης, ¿φ’ ης είναι τοποθετημένη ή Κιν—σαί, η Χ αγγ- 
τσεου—φού, και της τερπνότητος των περίχωρων, άπαν- 
τες οί ν'οι περιηγηταί τελεία συμφωνούσιν. Έξαιρέτως 
επαινείται ή λίμνη καί διά τά φυσικά της προτερήματα 
καί διά την ¿π’ αυτής γινομένην εύ3υμίαν. Ό  Staun, 
ton περιγράφει αύτήν ώς άπλωμα περικαλλές υδατος 
άγλαοτάτου, περικυκλωμένην υπό αμφιθεάτρου ζωγρα
φικών ορίων. Ό  Du Halde λεγει ότι τάς όχ3ας αυ
τής κοσμούσιν έπαύλεις, ναοί, καί μοναστήρια των 
Βόνζων ό δε Barrow είδε μετά 3αυμασμού καί τίρ- 
ψεως σκάφη καί λέμβους πολυαρίθμους τηδε κάκεϊσε 
περιπλεούσας επί της λίμνης, εύ3ύμως κεκοσμημένας 
με βαφάς καί χρυσώματα καί οημαίας κυματιζομένας, 
όλων των έντός αύτών είς ηδονής ζήτησιν ένησχολη- 
μένων.’ Ό  Λόρδος Macartney, μετά την παρατήρησιν 
ότι υπέρ τάς δύο ώρας ¿πέρνα διά της πόλεως, την 
όπο'αν εΰρηκε μάλλον ε’κτεταμενην καί πολυάν3ρωπον 
παρ’ όσον ε’φαντάζετο— ότι πυκνότατα ητον ω’κοδομημε- 
νη, στενάς όδούς έχουσα, με πλατείς ομαλούς λίγους 
¿στρωμίνας— ότι πάσα σχεδόν οικία ητον ε’ργαστήριον, 
καί ότι είς τινα των εργαστηρίων τούτων παρετηρησε 
πάμπολλα γουναρικά καί μάλλινα υφάσματα, ε’πί ’Αγ
γλικών πλοίων είσαχ3έντα είς την Καντώνα, προσθέ
τει, * Τά πέριξ της πόλεως είναι ωραιότατα, κεκαλλω- 
πισμένα ύπό εύρυχώρου λίμνης, μεγάλης διωρυγος μετά 
πολλών κατωτέρων, καί τερπνών γηλόφων, μέχρι της 
κορυφής καλλιεργημένων· άναμέσον δέ τούτων βλαστά- 
νουσι φυταλιαί συκάμινων καί μικρών όπωροφόρων δέν
δρων, ¿σκεπασμένων άπό δρυς, πλατάνους, συκομωρέας. 
καί καμφορ/ας. Έ ξ ένός μέρους της λίμνης υπάρχει πα
γόδα* παλαιοτάτη, άξιόλογον άντικείμενον συνιστώσα. 
Είναι δ’ οκτάγωνος, ¿κτισμένη άπό πελεκητήν πέτραν, 
¿ρυ3ράν καί κιτρίνην, τέσσαρας Ιχουσα ακεραίους στέ- 
γας, πλήν τής κορυφής, ήτις ήδη κατεφ3είρετο ε’κ τοΰ 
χρόνου- δένδρα μεγαλώτατα είχον άναβλαστήσειν άπό 
τάς κορωνίδας· ήτο δέ περί τούς 200 πόδας υψηλή. 
Καλείται δ’ ό πύργος τών Βροντωδών Άνεμων, είς τούς 
οποίους φαίνεται ότι πάλαι ποτέ άφιερω3η, καί νομί- 
ζεται 2,500 χρόνων ηλικίας.’

Ίήν παρούσαν κατάστασιν τής Κινικής μητροπο- 
λεως 3έλομεν περιγράψειν είς τόν προσεχή αριθμόν.

ΣΕΙΣΜ ΟΣ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΒΙΡΜΑΝ.

Ε ις  ε’πιστολήν άπό τάς Ινδίας εύρίσκομεν τά επό
μενα·— Την εικοστήν τρίτην Μαρτίου, 1839, μεταξύ τών 
τριών καί τεσσάρων ωρών τής πρωίας, ήκολού3ησεν είς 
τήν Αυαν σεισμός φοβερώτατος. Αίφνιδίως ήκούσ3η 
τρανός θόρυβος ή κρότος, όμοιος τοΰ προερχομένου άπό 
μακρυνήν βροντήν καί πάραυτα ή γή ήρχισε νά κλο- 
νήται άπ’ ανατολών είς δυσμ-άς μέ τόσον ταχείαν καί 
σφοδράν κίνησιν, ώστε τινάς Ιξωσεν άπό τάς κλίνας 
αύτών. Κιβώτια καί παντοειδή σκευή βιαίως ε’τινάσ- 
σοντο άπό πλευράς είς πλευράν, ώς συμβαίνει εντός 
πλοίων ε’ν καιρώ δυνατής ανεμοζάλης. Τά υδατα τοΰ 
ποταμού άνέβησαν, καί διά μερικήν ώραν έξηκολού3ουν 
όρμητικώς όπισ3οδρομούντα, μέ ναυάγια πλοιαρίων κοά 
οικοδομών τάς όχ3ας στρώνοντα. Αί μεταξύ τής Ού- 
μεραπόρας καί τοΰ ποταμού πεδιάδες κατεσχίσ3ησαν 
είς εύμεγέ3η χάσματα, άπό βορρά είς νότον έκτεινό- 
μενα, Ιχοντα δέ πλάτος δέκα Ιως είκοσι ποδών. Πάμ
πολλα υδατα καί μαύρη άμμος ε’ρρίφ3ησαν είς τήν 
επιφάνειαν, ε’ξήρχετο δέ συγχρόνως ισχυρά 3ειώδης 
όσμή. Αί τρεις πόλεις Αυα, Ούμεραπόρα, καί Σαγ- 
γαίγγη δέν είναι είμή ερειπίων σωροί, ύπό τούς οποίους 
εύρίσκεται κεχωμένον πλή3ος ταλαίπωρων, οίτινες ε’κοι- 
μώντο τήν φοβεράν στιγμήν. Λεν Ιγινεν όμως τοσοΰ- 
τος όλε3ρος, όσον ήμποροΰσέ τις νά περιμένη έκ τής 
παντελούς καταστροφής τριών πολυαν3ρώπων μεγάλο, 
πόλεων. Τό δ’αίτιον είναι, ότι πάμ,πολλοι ε’κ τοΰ κοι
νού λαού κατοικούν είς ξύλινα καί βαμβοκαλάμινα οι
κήματα. Ά ν  αί οίκίαι τών πόλεων τούτων ήσαν κτι- 
σμίναι άπό πλίν3ους καί πέτρας, όλος ό πλη3υσμός 
Ιπρεπε νά χαθη. Πάν τό πλιν3όκτιστον, οίκοι, μονα
στήρια, ναοί, παγόδαι, καί τά τείχη τής πόλεως, όλα 
κατεκρημνίσ3ησαν. ’Εκ τών ε’ν Αύα, Ούμεραπόρα. 
καί Σαγγαΐγγη παγοδών ούδεμία πλέον ίσταται. Οί 
κόποι καί τά Ιξοδα τόσων αιώνων, τό καύχημα καί ή 
δόξα τοΰ Βουδισμού, είς μίαν στιγμήν κατηδαφίσ3ησαν.

Έπιστολαί άπό τήν Αύαν μέχρι τής 11ης ’Απριλίου 
μάς ειδοποιούν ότι άκόμη δέν είχε καταπαύσειν ό τήν 
μακρυνήν βροντήν όμοιάζων κροτο3όρυβος· ημέραν δε καί 
νύκτα έξηκολού3ουν οί σεισμοί, ε’λαφροί μέν ώς επιτο- 
πλείστον, καί ποτε όμως ίκανώς βίαιοι· σπανίως ¿πέρνα 
μία ώρα χωρίς κλονισμού τινός. Ή  Ικτασις τού μ·- 
γάλου σεισμού, ή μάλλον τών άλλεπαλλήλων μεγάλων 
σεισμών κατά τήν πρωίαν τής 23ης Μαρτίου, είσέ-π 
δέν έξηκριβώ3η. Κα3’δσον τώρα. ,γνωρίζομεν, είς διά
στημα έξακοσίων μιλίων, περιλοιμβάνον τό πολυαν3ρω- 
πότερον μέρος τής αυτοκρατορίας, κατεκρημνίσ3η πάσα 
παγόδα, πάς ναός, καί πάν πλίν3ινον οικοδόμημα. 
ΆρχαΓόν τι ήφαίστιον μετηνοίχ3η, καί τό προ πολλοί 
κεκρυμμένον πύρ, μετά καπνού καί τέφρας, άνυψώ3η 
είς τούς ουρανούς. Έξετά3η δέ καί είς τήν Κίναν 5 
μέγας ουτος σεισμός' άλλ’ έως πού, είσέτι δέν έμά3ομ*ν.

* Π a γ ο 4 α * ra* ο* roo* fwr
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ΙΝΔΟΙ ΕΘΕΑΟΘΡΗΣΚΟΙ.

Τ ^Ε λ ό ^ ρ η β χ ο ί εΛί Η λω ν.

Αί είς ταύτην καί τήν έπομένην σελίδα εικονογραφιαι 
παριστάνουν τρεΓς τών πολυαρί3μων τροπών, κα3 ους 
οί τής ’Ινδίας ¿3ελό3ρησκοι βασανίζουν αύτοι εαυτους.
Κατά τό ’Ινδικόν σύστημα, ψυχή τού παντός είναι ό 
Θεός, ήτοι τό ύπέρτατον Πνεύμα, μέρος τού οποίου β ρ ί 
σκεται είς όλα τά Ιμψυχα όντα, συνενωμένον με την 
ύλην. Επομένως πάσα ψυχή άν3ρώπινος είναι με̂ ρί- 
διον τού Θεού. Τούτο γνωρίζων ό άν3ρωποε,— διδά
σκουν οί 3εολόγοι τής ’Ινδίας,— οφείλει νά ζητη ελευ3=- 
ρωσιν άπό τήν τών υλικών ε’πιρροην, ως το μονον μέσον 
τού νά συνενω3ή καί παλιν με την 3είκην φυσιν.  ̂ 1 ην 
άπαλ.λαγήν ταύτην δύναται τις ν απόλαυση μοναζων, 
σκληραγωγούμενος, καί τόν νούν άφαιρών ολως άπο τα 
γήινα- καί άν δέν άξιω3η αυτής είς μίαν γένεσιν, πρέ
πει νά ¿ξακολου3η ζητών αυτήν είς πάσαν μέλλουσαν 
μετεμψύχωσιν, έωσού νά τήν έπιτυχη. Ιο Θεϊκόν 
Πνεύμα παριστάνεται προσέτι ως διολου χωρίς αίσ3ημα 
ή έπι3υμίαν. Ό3εν ν’άποβάλη τις πάν αίσ3ημα καί 
πάσαν Ιπι3υμίαν είναι ό κολοφών τής τελείοτητος. I α 
πά3η καί τά αίσ3ήματα ¿μπορεί τις νά κα3υποβαλη 
είτε κατά κόρον 3εραπεύων αύτά, είτε αύστηρώς άπο- 
νεκρόνων άμφοτίρας δέ τάς με3όδους ταύτας άφ3όνως 
ενεργούσι. Σωματικαί σκληραγωγίαι καί εκούσιοι σω
ματικά! κακοπά3ειαι κατέχουν όμολογουμένως έξοχου 
τόπον είς τήν 3ρησκείαν τών ’Ινδών.

Τό ανωτέρω σχήμα παριστάνει εκούσιον βασανισμονA »  V". '  p —— /  ί----- ------------Γ

ποαγματικώς ¿νεργη3έντα ΰπο τίνος Ινδού, ονομαζο- 
μένου Πο υ ρ ρ ο ύ μ  Σ ο α τ ο ν τ ρ ύ ,  τόν όποιον ωςΓ 1-” "  γ γ -  - γ- -----------------  ι - ,  , ,  ^
άκολού3ως περιγράφει Άγγλος τις, γνωρισας αυτόν εις
τήν μεγαλόπολιν τής ’Ινδίας Βεναρές.

Δεκαετής μόνον, ήρχισεν ό άν3ρωπος ουτος τήν
σκληραγωγίαν, ε’πλαγίαζε δ’ έπί άκαν3ών καί χαλίκων.
Τούτο ¿ξηκολού3ει δέκα Ιτη, κ Ιπειτα % χ ι«  νά περί-
έρχεται ώς Φακήρης (3ρήσκος έπαίτης) ύπάγων άπό
?να είς άλλον νομιζόμενον άγιον τόπον.

Έκλείσ3η δέ ποτε είς κελλίον, όπου εταξε νά βασα
νίζεται δώδεκα χρόνους. Αυτού Ιμεινεν εωσου τα 
ζωύφια κατεβίβρωσκον πλέον τό κρέας του, και έκαμαν 
σημεία, διαμένοντα καί ότε είδεν αυτόν ό προειρημένος 
Άγγλος. Μετά έν έτος, ό 'Ραίάς, ήτοι άρχων του 
τόπου εκείνου, σπλαγχνισ3είς αύτόν, ήνοιξε την 3υραν 
τού κελλίου του, έλπίζων νά καταπείση αύτον ωστβ να 
παύση βασανιζόμενος- άλλ’ ό ά3λιος^ έκυριευ3η άπο 
μανίαν ότι διεκόπη τοιουτοτροπως, και ειπεν εις τον 
'Ραίάν ότι ή3ελεν Ιχειν τήν κατάραν του (τάς δέ κα
τάρας τών άν3ρώπων τούτων φοβούνται με υπερβολήν 
άπαντες οί ’Ινδοί] διά τήν διακοπήν ταύτην. * Τ ί !’ εί- 
πεν δ ασκητής· ‘ νομίζεις ότι δέν είμαι άξιος νά περί- 
φρονώ τοιαύτας κακοπα3ειας ! I ιποτε οεν ρ. ενοχλούν . 
Κάμε μου κοίτην άπό καρφία, δια να κοιτωμαι ήμεραν και 
νύκτα ¿π’ αύτής, καί νά σέ δείξω πόσον δύναμαι νά 
υποφέρω· τότε δέ ίσως κλίνω είς τό νά σέ συγχωρήσω.’ 

Ό  'Ραίάς, φοβούμενος μήν ή3ελεν ύποπέσειν είς την 
κατάραν τού άγριου ¿3ελο3ρήσκου, κατεσκεύασε όι’ αυ
τόν κοίτην άπό καρφία, τήν όποιαν ό ταλαίπωρος ασμέ
νως ε’δέχ3η, 3εωρών αύτήν ώς είδος 3ριαμβευτικης 
άμάξης. Πάραυτα ¿ξεκίνησε νά περιέλ3η τήν ’Ινδο- 
στάν· περιεσύρ3η δέ χιλιάδας μιλίων ε’πί τής φρικώδους 
ταύτης κοίτης, πανταχού προσκυνούμενος ύπό τού όχλου 
ώς είδος Θεού. Τριάκοντα πέντε χρόνους περιήρχετο 
τοιουτοτρόπως! Βαρυν3εις δέ πλέον τας οδοιπορίας, ως 
είπεν ό ίδιος, ε’πε3ύμει νά έξοδεύση τήν έπίλοιπον αυτού 
ζωήν είς Βεναρές. ^

Άλλά τόσον τετυφλωμένος ητον ό ά3λιος ουτος ύπο 
τού άρχοντος τής έξουσίας τού σκότους, ώστε δέν ευχα
ριστείτο μέ τήν νομιζομένην άρετην τοΰ ¿πι τής,κοίτης 
τών καρφίων έκουσιου βασανισμου, αλλ εφευρηκε και 
άλλας με3όδους είς τόν αύτον σκοπόν άποβλεπούσας^ 
Έκαυχάτο ότι είχε ποτέ κρεμάσειν ύπεράνω εαιηο" 
τουπηιιένον σκεύος, ό3εν ίσταζεν νδωρ ¿πι τής κεφαλής
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του ημέραν καί νύκτα καθ’ δλον τον χειμώνα, ώστε 
ούδε στιγμήν ησύχαζε· το δέ καλοκαιριού άναπτε πίριξ

αυτού δαυλούς ξύλου διά να ύποφέρη ετι μάλλον άπό
~ Iτην καυσιν !

Παράδειγμα δε τών δσοι άπό τούς πόδας κρεμάζον- 
ται ε’κ δένδρων μάς περιγράφει ώς ακολούθως φιλαλη- 
θέστατος περιηγητής.

* Ε ις το πλάγιον του δρόμου παρετηρήσαμεν Φακήρην 
τινά, ε’νησχοληριένον εις παραδόξους ετοιμασίας. ΙΙέ- 
ριξ έστεκαν ’Ινδοί προσκυνηταί. Οί οπαδοί του Φα- 
κήρου σχεδόν ε’λάτρευαν αυτόν, φιλούντες τούς πόδας του, 
όνομάζοντες αύτδν Θεόν, καί την ευχήν του επικαλού
μενοι ! Άναψαν δε μεγάλην πυρκαίάν ύπό τον έκτετα- 
μέ/ον κλάδον παλαιού τινός δένδρου· εις τον κλάδον 
τούτον έδεσεν ό Φακήρης δύο δυνατά σχοινιά, οθεν 
ε’κρεμάσθη με την κεφαλήν προς τά κάτω άνωθεν τού 
πυρός- ¿κινείτο δε έμπροσθεν καί όπισθεν διά τού 
καπνού καί τής φλογός, άριθμών συγχρόνως τά κομβο
λόγιά του, διά νά εξακρίβωση την παρελευσιν των τεσ
σάρων ώρών, δσας είχε καταδικάσειν αύτός εαυτόν τοι
ουτοτρόπως νά βασανίζεται καθ’ ήμίραν διά δώδεκα 
χρόνους, ε’ξ ών έννέα σχεδόν παρήλθον ήδη. Άνωθεν 
των οφθαλμών καί τού στόματος έχει μικρόν τι πανίον 
δεδεμένον, ώστε νά προφυλάσσεται άπό τά πνιγηρά τού 
καπνού αποτελέσματα. Διά των μέσων τούτων λέγει 
οτι θέλει ε’ξιλεώσειν τό Θείου, καί άγιασθήν διαπαντός. 
Την τελευταίαν ήμίσειαυ ώραν ε’κ των τεσσάρων ωρών, 
λέγουν οί άνθρωποί του, δτι στέκ ι όρθιος, καί κινείται 
κυκλοειδώς τριγύρω τού πυρός. "Οταν δέ καταβή, κυ
λιέται εις την 3-ερμήν τής πυρκαίάς στάκτην.’

Τό τρίτον είδος τού εκουσίου βασανισμού υποφέρουν 
οί έθελόθρησκοι, ποτέ μέν όρθιοι, ποτέ δέ άνεστραμμέ- 
νοι. Ή  εικονογραφία μας παριστάνει τον πρώτον τρόπον.

* Διάφοροι ’Ινδοί ε’παϊται.’ λέγει συγγοαφεύς τις, * κα
λύβας οίκοδομήσαντες παρά τάς οχθας τού Γάγγου,

περιεκυκλούντο καθ’ ημέραν με πυρκαίάς, καί τρεΓς ή 
τεσσαρας ώρας καθ’ Ικάστην έπεστηρίζοντο εις τάς 
χεΓρας αυτών, ανεστραμμένους έχοντες τούς πόδας, 
σιωπηλώς τά ονόματα των θεών ε’παναλαμβάνοντες, καί 
άριθμούντες τά κομβολόγιά των. Πάμπολλοί δέ ήρχον- 
το καί ύπήγαιναν, ε’κπεπληγμένοι θεαταί τών μανιωδών 
τούτων άνθρωπουν, οιτινες έξηκολούθουν καί την νύκτα 
τάς θρησκευτικάς σκληραγωγίας των, μέχρι τού λαιμού 
εις τον Γάγγην στεκόμενοι τρεΓς ή τέσσαρας ώρας, 
άριθμούντες τά κομβολόγιά των.’

Καί άλλα πολυάριθμα είδη εκουσίου βασανισμού 
ε’νεργούσι χιλιάδες τών άθλιων, ήπατημένων ειδωλολά
τρων τής Ίνδοστάν. Γίνονται δέ ταύτα πάντα ούχί 
πρός ε’ξάλειψιν τών παρελθόντων άνομημάτων, άλλα 
προς άπολαυσιν δαψιλεστάτων άμοιβών εις τον μέλλοντα 
κόσμον. Οί ’Ινδοί άσκηταί είναι γενικώς έπαίται. 
Τον αληθή δέ χαρακτήρα καί την επιρροήν αυτών πε
ριγράφει ώς ακολούθως συγγραφεύς τις περί τής Ισ το 
ρίας, Φιλολογίας, καί Θρησκείας τών ’Ινδών.

* Ούχί μόνον δεν καθυπέταξαν τά πάθη των, άλλα 
καί άπανθρωπως καταρώνται τόν μή θέλοντα νά τούς 
δώση τροφήν. Πολλοί ε’ξ αύτών είναι κοινοί κλέπται. 
Σχεδόν άπαντες ζούν άσωτως. Άλλοι δέ σχεδόν πάν
τοτε είναι μεθυσμένοι άπό τό όπιον καί άπ’ άλλα όμοια 
φάρμακα. Διόλου άγνοούν τήν άληθή τής καρδίας 
καθαρότητα καί τήν δικαίαν ζωήν. Φοβούνται μέν 
νά θανατώσωσιν έντομον, νά λοιδορήσωσι Βραχμάνα, 
ή νά παραμελήσωσιν ιεροπραξίαν τινά- άλλ’ ουδέποτε 
ταράττουσι τήν ειρήνην αύτών οί άκάθαρτοι διαλογισμοί 
ή αί άδικοι πράξεις. Τωόντι, μερικοί τών πλέον υψω
μένων άπό τούς ’Ινδούς άγιους παριστάνονται, είς τά
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ιερά βιβλία των, ώς φοβεροί καταντήσαντες διά τήν 
υπερβολήν τού θυμού των πρός άπαντας όσοι αύτους 
¿πλησίαζαν· αί δέ άκαθαρσίαι των, ώς ιστορούνται 
πρός μίμησιν τών άλλων, είναι π;ιρακτικωτεραι παρα 
νά φθάσωσι ποτέ είς Ευρωπαϊκόν ώτίον. Πρός δε 
τούτοις, ή επιρροή αύτών είς τά δημόσια ήθη είναι το- 
σον φθαρτική, ώστε πάσα ψυχή φιλάνθρωπος κινείται 
είς οίκτον όμού καί άγανάκτησιν. Τούς ε’παίτας τού
τους δεν υποβλέπει τό δημόσιον ούτε περιφρονεΓ, ως 
¿κείνους οιτινες ούδέν άλλο συστατικόν έχουν είμή τήν 
δυστυχίαν αύτών. Πολλοί μέν τών πλέον πεφωτισμέ
νων ’Ινδών άποστρέφονται αυτούς, καί μάλιστα εύχονται 
νά τούς ήνάγκαζεν ή κυβέρνησις ώστε νά ε’ργάζωνται· 
άλλ’ ε’κ τού άλλου μέρους, τινές ευκατάστατοι περιποι
ούνται αυτούς μετά μεγίστου σεβασμού, καί ποτε προσ- 
καλούσι τινάς αύτών είς τάς οικίας των, πίνουν τό νερόν 
μεθ’ ού αύτοί ένιψαν τούς πόδας των, είς δέ τό τέλος 
τού συμποσίου τρώγουν τά περισσεύμ.ατα τών πινακίων 
των Ύπό δέ τού κοινού λαού θεωρούνται ώς μικρόν 
τι τών θεών υποδεέστεροι, καί πολλάκις σχεδόν προσκυ- 
νούνται. Etvat προνομιούχοι καί υβριστικοί αρπαγές, 
αυθαδώς άπαιτούντες τάς συνεισφοράς τών χαμερπών 
καί δεισιδαιμ.όνων Ινδών. Αί όκνηραί προσέτι εξεις 
αύτών, καί τά αισχρά των ασματα, φέρουν είς παντός 
είδους άκαθαρσίαν, καί είς κλοπάς άδιακοπους.’

Η Ρ Ω Σ Σ ΙΚ Η  Α ΥΤΟ Κ ΡΑΤΟΡΙΑ.— ΙΈ Ω Ρ - 
Γ ΙΑ  ΚΑΙ Χ ΕΙΡΟ ΤΕ Χ Ν Η Μ Α ΤΑ .

arto  Σ ίλ .  7 ο .

Ο χ χ ι  μόνον είς τά έργοστάσια, άλλά καί είς τάς 
οικίας κατασκευάζουν οί 'Ρώσσοι πάμπολλα χειροτε
χνήματα. Πολλαί κυρίαι βάλλουν ώς έπιτοπλείστον 
τά τέκνα τών οικιακών δούλων είς τό κέντημ.α καί είς 
παντοειδή άλλα έργόχειρα. Αί γυναίκες καταγίνονται 
είς τό κλώθειν, ύφαίνειν, πλέκειν, κτλ. διότι έντός τής 
'Ρωσσίας ολίγον άξίζει ή άκατέργαστος ώς πρός τήν 
κατειργασμένην ύλην. Τάς χωρικάς μάλιστα ε’παι- 
νούσι σχεδόν όλοι οί τήν 'Ρωσσίαν περιελθόντες δια 
τήν φιλοπονίαν αύτών ‘ Τάς συζύγους τών χωρικών,’ 
λέγει ό πεζοδρόμος Κοχράνης, ‘ εύρήκα πάντοτε είς 
ωφέλιμόν τι έργον ε’νησχολημένας· κάμνουν άριστα 
χονδρά μάλλινα καί λινά υφάσματα, ώς καί πλέκουν 
καί κλώθουν. Αΰταί ούχί μόνον δλα τά οικιακά έργα 
ε’πιφορτίζονται, άλλά καί άπό τά τών άγρών συμμετέ
χουν.’ Ε ίς τάς κωμοπόλεις καί τά χωρία τά έπί τών 
όχθών τού είς τήν ’Ανατολικήν Σιβηρίαν Κολύμα, * αί 
γυναίκες κεντούν χειρίδας, σκούφους, υποδήματα, καί 
άλλα διάφορα, μέ πολλά εύμορφον τρόπον.’ Άναμφι- 
βόλως πάμπολλα βαμβακερά, λινά, καί μάλλινα υφά
σματα χειροτεχνεί πρός ίδιαν αυτής άνάλωσιν ή 'Ρωσ- 
σία. Ή  κυβέρνησις μεγάλως προσπαθεί νά ε’νθαρρύνη 
τά κατ’ οίκον χειροτεχνήματα, καί οί έξω έπίτροποι 
αυτής έχουν διαταγάς νά πέμπωσιν είς τήν Πετρούπο-

λιν έκτυπα νέων μηχανών, καί υποδείγματα καινών 
χειροτεχνημάτων πολλάκις δέ καί μισθόνουν αύτοί 
άλλοεθνείς τεχνίτας νά έπιστατώσι 'Ρωσσικά έργοστά- 
σια Μεγάλαι προσπαθήσεις έγιναν ε’ντός ολίγων 
ε’τών πρός βελτίωσιν τής ποσότητος καί ποιότητος τού 
’Ρωσσικού μαλλίου. Τό Μερινόν πρόβατου ε’πέτυχον 
νά οίκειώσωσιν ούχί μόνον είς τάς κεντρικάς καί νοτίους 
¿παρχίας, άλλά καί παρά τήν Βαλτικήν είς τήν ’Εσθο
νίαν καί Λιβονίαν, δπου, άν καί ή φύσις ολίγον συνερ- 
γή", ή μεγάλη όμως ε’πιμέλεια, ή άναγκαία είς τήν δια- 
χείρισιν τής μάνδρας, ε’πέφερεν ώστε ή βελτίωσις τού 
μαλλίου νά ήναι αυτού δχι όλιγώτερον, ίσως δέ καί 
μάλλον, ταχεία, παρ’είς άλλας πλέον εύνοημένας ¿παρ
χίας. Τό 1832, 'Εταιρεία πρός Βελτίωσιν τού Μαλ
λίου συνεκροτήθη κατά τήν Σιβηρίαν. Τά πρώτα 
Μερινά πρόβατα είσήχθησαν είς τήν 'Ρωσσικήν αυτο
κρατορίαν μόλις προ τριάκοντα χρόνων υπάρχει δέ 
τώρα έν έκατομμύριον είς τήν ε’παρχίαν Ίεκατερινοσ- 
λάβ, καί είς τήν Κριμέαν καί τήν ε’παρχίαν τής Χερ- 
σώνος πιθανώς άλλα τόσα. Τό 1826 έξήχθησαν άπό 
τήν ’Ρωσσίαν 35,800 πούδια· τό δέ 1834 281,450 
πούδια. Ή  πώλησις 'Ρωσσικού μαλλίου διά τούς Ά γ 
γλους ¿ργοστασιάρχας ηύξησε πολύ ε’ντός ολίγων ε’τώ ν 
τό μέν 1820 είσήχθησαν άπό τήν 'Ρωσσίαν είς τήν 
’Αγγλίαν 75,614 λίτραι μαλλίου, τό δέ 1838 3,769,- 
102 λίτραι. Τά δέ είς τήν 'Ρωσσίαν είσαγόμενα 
μάλλινα τής ’Αγγλίας χειροτεχνήματα ήλαττώθησαν, 
έκτιμώμενα £346,331 κατά τό 1820, καί £94,419 
κατά τό 1838.

Ταχίστην πρόοδον έκαμαν καί τά βαμβακερά χε ι
ροτεχνήματα άπό τό 1824, ώς φαίνεται έκ τών εφεξής·

BaußaxfpOL’ νήματος χαι μ ίτ ο ν  ¿¡¡αγωγή  arto  Α γ γ λ ία ν  
fi£  Tíjv ‘PiocHJcar.

1820 .........................  8,762,324 λίτραι.
1830 .........................  18,555,753
1S37 ............................  24,108,593

B a(u3axfpu»v ίψ α σμ ά τω ν ¿¡¡αγωγή  arto  τη ν  ’Α γ γ λ ία ν  εις τη ν
‘ Ρ ω σΰΐαν.

. , η, Ο ' V 1 3 2 0 .  1 8 3 7 .
Λευκά βαμβακερα ) 9>754,460 980,779

υφασματα  ̂ 1
Βεβαμμένα βαμβα- ) „ 3,449,391 145,760

κερα υφασματα ^

13,203,851 1,126,539

Τό 1835 έγιναν νέα καταστήματα πρός κλώσιμον 
τού βαμβακιού είς τήν Ηετρούπολιν, Μόσχαν, καί 
Καλούγαν.

Ώ ς  δέ πρός τό μετάξιον ή κυβέρνησις προσπαθεί 
μεγάλως καί νά παράγη αύτό, #αί νά συστήση Εργο
στάσια πρός κατασκευήν αυτού. Πλησίον είς ολας 
τάς κυριωτέρας μεσημβρινάς πόλεις ε’φυτεύθησαν πλεί-* 
σται συκάμινοι ε’ντός ολίγων ε’τών. Ε ίς τήν επαρχίαν 
Χαρκόφ, ¿ξαιρέτως, φυτεύονται κατ’ έτος 15,000 δεν- 
δρων μέ δαπάνην τής κυβερνήσεως.
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Τήν πρόοδον των χειροτεχνημάτων ύς προς την σι
δηρουργίαν καί την μαχαιροποιίαν δεν γνωρίζομεν 
ακριβώς· άλλ’ εις τον κλάδον τούτον δεν έγινε τοσαύτη 
πρόοδος, δση εις τα βαμβακερά, μεταξωτά, καί μάλ
λινα χειροτεχνήματα. Το 1832 τά είσαχΒέντα εις 
την 'Ρωσσίαν σιδηρουργήματα καί μαχαιρικά της ’Αγ
γλίας έξετιμήΒησαν £27,619· τά δε το 1838, £36,- 
830. Έκ της Αυστρίας εισάγει ε’τησίως η 'Ρωσσία 
κοπτερά έργαλεία καί δρέπανα ε’κτιμώμενα £80,000. 
Το 1835 ε’ργοστάσιόν τι χειρουργικών εργαλείων έν 
Πετρουπόλει έχορήγησεν εις τδ στράτευμα καί τά δη
μόσια καταστήματα εργαλεία 184,000 ρουβλίων άξί- 
ζοντα. Το αύτό έτος συνεστήΒη Ιταιρεία είς την 
Μετρούπολιν διά την κατασκευήν άργυρων σκευών.

Τά χειροτεχνικά εις την αυτοκρατορίαν καταστή
ματα ανέβαιναν το 1835 είς 6044, έξ ών 380 συνε- 
στήΒησαν κατ’ ¿κείνο τδ ετος. Ει’ς τήν άπαρίΒμησιν 
ταυτην δεν συμπεριλαμβάνονται τά μεταλλεία, χαλ
κουργεία, καί αί κάμινοι.

Έ πί τέλους, ε’μπορούμεν νά είπωμεν δτι τά προίόντα 
της περί τά χειροτεχνήμ.ατα ’Ρωσσικης βιομηχανίας 
είναι κατά τδ παρδν πάμπολλα, καί δτι μάλιστα ε’τη
σίως αυξάνουν. "ΚτίΕται ή ον^τια.

Α Ν Α Γ Κ Η  Κ Α Ι  Α Μ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Χ Ρ Η Σ Τ Η Σ  

Α Ν Α Τ Ρ Ο Φ Η Σ .

Οι 'Ρωμαϊκοί νόμοι δεν ¿συγχώρουν είς κάνενα 'Ρω 
μαίον νά άγνοη τους πολίτικους νόμους, ουδε κάνείς 
'Ρωμαίος ήδύνατο νά προφασισΒη ε’πί κριτηρίου την 
άγνοιαν των νόμων. Αϊτή η διαταγή φαίνεται δτι 
έλαβε την αρχήν άπ’ αυτήν τήν 'Αγίαν Γραφήν· όπου 
ό Θεδς, δίδων τους νόμους είς τδν Μωϋσήν, τδν προσ
τάζει νά τους φανέρωση είς δλην τήν συναγωγήν των 
υιών ’Ισραήλ- καΒώς καί έκαστον άπδ τους Ίσραηλί- 
τας, δχι μόνον αυτός νά τους έξεύρη, άλλά καί τά τέκνα 
του νά διδάσκη*· ό δε Μωϋσής προστάζει καί αύτούς 
τους .ιερείς νά τους άναγινώσκωσιν είς δλον τδν λαον, 
άνδρας όμού καί γυναίκας. Διατί ; 4 "Ιν’ άκοίσωσι 
(λέγει), καί ίνα μάΒωσι φοβείσΒαι Κύριον τδν Θεδν 
ύμών καί άκούσονται ποιείν πάντας τους λόγους του 
νόμου τούτου- καί οί υιοί αύτων, οΓ ούκ οίδασιν, άκουσον- 
ται, καί μαΒήσονται φοβείσΒαι Κύριον τδν Θεόν.’ Και 
βέβαια, άν οσα ε’γράφησαν, ε’γράφησαν διά διδασκα
λίαν ήμετέραν καί αν δλαι αί πλάναι προέρχωνται άπδ 
τήν άγνοιαν των Θείων νόμων τίς είναι τόσον άνοητος, 
ώστε νά μή καταλαμβάνη, δτι είναι άσυγκρίτως άναγ- 
καιότερον είς αύτόν τδ νά έξεύρη τους νόμους του Θεού, 
άφ’ δτι ήτον είς ενα 'Ρωμαίον τδ νά ε’ξευρη τούς πολι
τικούς νόμους τής 'Ρώμης ; Ό  'Ρωμαίος πολίτης, 
άγνοών τούς νόμους τής ιδίας πατρίδος, ¿κινδύνευε να

*  Ε ι $  Λ ο λ λ ο Τ α Τ α  ¿ t f p r  T î j f  r p a < J > r ç  r t p o t f - f c i f f c f i i  ύ  0 f à f  t o p  Μ ω ν -  

ö j j v  r à  φ α ν ί ρ ό ρ ^  τ ο ι γ  νόμους s t f  toy Ι σ ρ α ή λ  με T a t r a  τ α  λ ό γ ι α *  
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ζημιω3·η τδ περισσότερον αύτήν τήν πρόσκαιρον ζωήν 
δ δέ Χριστιανός, του οποίου τδ πολίτευμα είναι είς τούς 
ουρανούς, άν άγνοη τούς νόμους αυτής τής ουρανίου 
πατρίδος, κινδυνεύει νά έξορισ3η διά παντός άπ’ αυτήν, 
και νά καταντήση είς μίαν άΒλιότητα χωρίς τέλος. 
Διότι, καάώς άνίσχυρος ήτον ή πρόφασις ένδς 'Ρωμαίου 
δτι δεν ε’γίνωσκε τούς νόμους, ε’πίσης καί περισσό
τερον αδύνατον είναι είς τδν Χριστιανόν νά δικαιωΒη 
μέ τήν άγνοιαν των Θείων νόμων είς τδ κριτήριον του 
Ύψίστου καί άδεκάστου ΝομοΒέτου- δπου, καΒώς αύτδς 
λέγει, Βέλει δαρήν καί ό μή γνούς καΒώς καί ό γνους.

Αυτη ή μελέτη των Θείων νόμων, ε’άν καί άναντιρ- 
ρήτως άναγκα α, ήμελήΒη τήν σήμερον, καΒώς καί 
άλλα καλά· καί δεν είναι άλλο κοινότερον παρά τδ νά 
βλέπη τις τούς περισσοτέρους του παρόντος καιρού Χρι
στιανούς είς παντελή άγνοιαν, ή τουλάχιστον είς έπι- 
πόλαιον καί άμέΒοίον γνώσιν τής ¿δίας αύτων Βρη- 
σκείας. Οί γονείς, οί οποίοι έπρεπε νά ήναι οί πρώτοι 
κατηχηταί των ιδίων τέκνων, άκατήχητοι αυτοί, ούτε 
δυνανται, ουτε ΒΙλουσι νά διδάξωσι τά τέκνα των. 
*Αν τούς ε’ρωτήσης, εχουσι καιρόν δι’ δλας τάς άλλας 
βιωτικάς ύποΒέσεις καί μέριμνας· καταγίνονται μέ με- 
γάλην επιμέλειαν είς τδ νά συναΒροίσωσι πλούτον διά 
τα τέκνα των- σπουδάζουσι νά συγκροτήσωσιν ε’πιγα- 
μίας ευτυχείς· διά μόνην τήν καλήν άνατροφήν τών 
τέκνων αύτων δεν εύκαιρούσιν· ή, καί άν εύκαιρήσωσιν, 
δλη ή άνατροφή, τήν οποίαν δίδουσιν είς αυτά, περι
ορίζεται είς τδ νά τά διδάσκωσι, τίνι τροπω νά στο- 
λίζωνται, καί πώς νά προσφίρωνται είς τάς αμοιβαίας 
επισκέψεις καί προσρήσεις*. Καί είς τούς τοιούτους 
γονείς αρμόζει κατά πολλά τδ οποίον έλεγεν ό Κράτης* 
‘"ΑνΒρωποι, πού τρέχετε; τί καταγίνεσΒε μέ τοσαύτην 
σπουδήν είς τδ νά άποκτήσητε χρήματα, έπειτα άμε - 
λείτε τήν άνατροφήν των τέκνων, είς τά οποία Βέλετε 
άφήσειν τά χρήματα ;’ψ "Οσοι δε πάλιν άπδ τους 
γονείς φαίνονται δτι έχουσι φροντίδα διά τά τέκνα των, 
αυτοί προφασίζονται, δτι δεν έξευρουσι τδν τρόπον, κατά 
τδν όποίον πρέπει νά τά διδάξωσι.— Κ ο ρ α η ς .

Τ ί π ο τ ε  δέν λησμονούμεν τόσον ευκόλως, όσον τα  
παρελΒόντα δεινά.

* Καί’ ά λ ή ^ Ε ΐ α ΐ '  δέν n r a i  ά λ λ β  δν α τν χ εα τερ ο ν  « r t o  t >;j> a r a T p e -  

φήμ, τ η ν  όποιαν άματρί φονοι τήμ αήμερον οί yo ve if τά ιδία T tx v a . 
'Ό τα ν  α ν τά  μ ά ^ω α ι τον  τρόπον  rr<  ένδνοεω ί χ α ι τω ν αμοιβαίω ν  
Ηροορνοεων" ό τα ν  έξενρω σι νά α νγχλω βω αι φ ιλο φ ρ ο νη τιχα  τ ιν α  λ ε -  
ξ ε ίδ ια , π ολλά χ ΐ{ ά α ν γχ λω α τα ' οί γο ν ε ΐζ  ό χ ι  μόνον αρχοοντα ι ε ι;  
α υ τό , άλλά χ α ί ν ο μ ιζο ια ιν , ο τ ι  τ ά  τ ί χ ν α  T uv είνα ι χ ρ η α το η ^ εα τα τα .

1* Κ?.ίγΕΕ u Κ ρ α τ ε ί,  ό τ ι  εΠρεΠεν (άμ η το  δυνα τό ν) νά άναβη τ ις  
ε ί(  τ ό  ΐφ^λότΕροι- μ ίρ ο ί μ ίά ί  «όλίωί, χα ί (χ ε ι$ ε ν  νά xpafj, ‘ ü 
άνθρω ποι, .-tat φ ίρ ε σ ^ε , Ο ίΤ ίνίC χ ρ η μ ά τω ν  μ ίν  χτήα εω ς π ε ζ ι  Λαοαν  
Π οιειη^ε σπονόήν, Των δ’ ν ΐίω ν , οίζ τ α ν τ α  χαΤαλΕΐ-4-eTf, 4̂t*pa 
φ ρ ο ν τ ίζ ε τε  ί  χ α ί ε ις a r r a  τά λ ό γ ια  Του Κ ρ ά τη το ζ  Π ροσθέτει « 
Πλοΰταρκοί ενα φρόνιμον ΰΤ οχαομον. Οι- τοιουτοι γο νε ΐζ  (λ ίγ Ε ί)  
χά μ νο νθ ι τό όμοιον μ έ  έχε ινονξ , οι οπο ίο ι φ ροντίζομα ι διά το υττο- 
δ̂ ,οα, χαι άμεΧοϋαι τό ν  π ά δα , διά τόυ όποιον ίϊιαι τό ν π ο ό τ μ α .—· 
Πλούταρκ- τ<ερί ΙΙαίδ. Α γ ω γ ,
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ΤΟ ΜΑΥΡΟΝ ΘΑΝΑΤΙΚΟΝ, ή τ ο ι  ο λ ο ι -

Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Λ Ε Κ Α ' Γ Η Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Σ  E K A -  

Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ .

Προ παντός μεγάλου λοιμού,— παρατηρεί ο εκ Βε
ρολίνου ιατρός Hecker,— ή φυσις πάσχει εκπληκτικας 
μεταβολάς. Τά στοιχεία σφοδρως συγκρούονται- η τής 
ατμόσφαιρας πνιγηρά ξηρανσις, αι ύπογαοι βρονται, η 
ix των πλημμυροάντων υδάτων ομίχλη, προμηνυουσι φο
βερόν δλεΒρον.

Ώ ς δέ προηγούνται τά φυσικά ταύτα φαινόμενα, 
οΐτως επονται ήΒικαί μεταβολαι ουχ ηττον εκπληκτι- 
καί. Τόσον μεγάλως ταράττουσιν αί πανώλεις και 
συγχέουσι τήν κοινωνίαν, ωστε σημαντική τις μεταβολή 
ε’πί τδ χείρον ή επί τδ κρείττον άφευκτως γίνεται είς 
τδν ήΒικόν χαρακτήρα των ίΒνών, και η φττανουν εις 
άνώτερον βαΒμόν άρετής, ή Ιτι μάλλον καταβυΒίζονται 
είς τήν άγνοιαν καί κακίαν. I ης Βεωριας ταυτης 
υπάρχουν δυο άξιομνημόνευτa παραδείγματα, ό ύπδ τού 
θουκυδίδου περιγραφόμενος ΑΒηναίκος Λοιμος, και 
δχι όλιγώτερον ό μίγας λοιμος τής οεκατης τέταρτης 
έκατονταετηρίδος, ό κατερημώσας την Εύρωπην, Ασιαν ,̂ 
καί ’Αφρικήν. Ό  δεύτερος ούτος ολίγον διέφερεν άπδ 
τήν γνωστήν πανώλη, ώνομάσΒη δε είς μεν την  ̂Αγ
γλίαν Μαύρον Θανατικόν άπδ τάς φυόμενας ε’πι τού 
δέρματος μαύρας κηλίδας, είς δέ τήν ’Ιταλίαν la mor- 
taiità grande, ή μεγάλη Βνήσις.

Τά συμπτώματα ήσαν ομοια το.ν της κοινής πανω- 
λους· ήτο δηλαδή φλογώδης πυρετός, μετά βουβώνων, 
τδν δ ρ ό μ ο ν  αύτού είς όλίγας ημέρας διατρέχων. Είχεν 
όμως καί τδ περιπλέον τούτο δεινόν, δτι προσεβάλλοντο 
οί πνεύμονες, καί ήκόλουΒει αιμοπτυξια. Αφού ομως 
¿δαπάνησε τήν πρωτην αυτού άρμην, κατηντησεν εις 
τδ τής σημερινής πανώλους σύνηΒες είδος, τής αιμορ
ραγίας μή ούσης πλέον ουσιώδους συμπτώματος. Σει
σμοί καί λιμοί είχαν προηγηΒήν τής φοβερής ταυτης 
νόσον ε’κ τής Κίνας είς τδν ’Ατλαντικόν τά Βεμέλια 
τής γής εσείοντο- καΒ’ δλην τήν Άσίαν και Ευρώπην 
ή ατμόσφαιρα ήτο τεταραγμένη, καί φυτά καί ζώα έκιν- 
δυνευον άπδ τήν δηλητήριου αυτής επιρροήν.

Οί σπαραγμοί ουτοι τού γήινου συστήματος ηρχισαν 
είς τήν Κίναν τδ 1333, δεκαπ;ντε ενιαυτούς πριν εκ- 
σπάση ό λοιμός κατά τήν Εύρωπην. Ανομβρία μετα 
λιμού ήρχισεν είς τήν χωράν την ποτιζομενην ύπο τών 
ποταμών Κιάγγου καί Όάη. Τετρακσσιαι χιλίασες 
άνΒρώπων άπωλέσΒησαν είς τάς ύπδ ραγδαιοτατων 
βροχών προξενηΒείσας πλημμύρας· είς δέ τήν επαρχίαν 
Τσέ, μετ’ ανομβρίαν ανήκουστου, ε’πήρε τδ Βανατικον, 
ώς ύποτίΒεται, πέντε εκατομμύρια λαού. Άνομβρίαι 
καί πλημμύραι, λιμοί καί σεισμοί, φαίνεται δτι ήκο- 
λούΒουν άλληλα μέ φοβεράν ταχύτητα. "Ορη κατεβυ- 
ΒίσΒησαν· καί είς μίαν περίστασιν, μετά τρίμηνον 
βροχήν, έπτά πόλεις κατεστράφησαν ύπο πλημμυρών. 
Τών στοιχείων ή όρμή δέν καΒησυχασεν είς τήν Κίναν 
προ τού 1347.

Είς δέ τήν Ευρώπην ηρχισαν τά σημεία τής γήινου 
ταραχής τδ 1348. Τήν Κύπρον, ύπδ τής πανώλους 
ήδη μαστιζοαόνην, έκλόνησε καί σεισμός μετα Βυελλης 
τόσον τρομεράς, ωστε οί άΒλιοι κάτοικοι εφευγαν παν- 
ταχόΒεν. Προ τού σεισμού έπνευσε λοιμικός άνεμος 
τόσον Βανατηφόρος, ώστε πολλοί έπιπταν αίφνιδιως, 
καί ε’ξέπνεαν άγωντώντες. Τούτο δέ, ώς παρατηρεί ό 
ιατρός Hecker, ήτον ε’κ τών σπανιωτάτων φαινομένων.
Ό  δηλητήριος ουτος άτμδς δεν ε’περιωρισΒη εις την 
Κύπρον' καΒότι παρά των Γερμανών χρονογράφων μαν- 
Βάνομεν δτι παχείά τις δυσώδης ομίχλη προήλΒεν εκ 
τής ’Ανατολής, καί ε’ξηπλώΒη ε’πί τής Ιταλίας.

Οί σεισμοί έξετάΒησαν κατά μέγα μέρος τής Ευρώ
πης· είς τήν ΚαρινΒίαν έκρημνίσΒησαν τριάκοντα κώ- 
μαι μεΒ’ δλων τών εκκλησιών ύπέρ τά τρισχίλια δέ 
νεκρά σώματα άφηρέΒησαν εκ τών ερείπιων. Οι σει
σμοί ουτοι ήκολουΒουν εως το 1360 εις την 1 ερμανίαν, 
Γαλλίαν, Σιλεσίαν, Πολονίαν, ’Αγγλίαν, Δανίαν, ¿τι 
δέ καί βορεινότερα.

Πανταχού έπεκράτουν βροχαί, πλημμύραι, καί άστο- 
χία γεννημάτων ¿ξοπίσω δε τούτων ήρχετο φυσικά η 
πείνα. Είς τάς μεγαλοπόλεις τής ’Ιταλίας ύπεχρεω- 
Βησαν, τδ έαρ τού 1347, να διανεμωσιν άρτον εις τους 
πτωχούς· είς τήν Φλωρεντίαν κατεσκευάσΒησαν μεγά
λοι φούρνοι, ε’ξ ών, κατά τδν ’Απρίλιον, 94,000 άρτων, 
τών δώδεκα ούγγιων, διεμοιράζοντο καΒ ήμιραν.^

Διπλήν μορφήν λαβούσα ή ¿πιοημια αυτη, φαίνεται 
δτι καί δύο είχε πηγάς- ή μετριωτέρα νοσος εγεννηΒη 
κατά τήν Ευρώπην, δπου πρδ αίωνων ητο κοινή ασΒε- 
νεια- ή δέ κακοηΒεστέρα, ή καί τήν αίμοπτυςιαν επι- 
φέρουσα, ήτον έπείσακτος, ε’κ τής ’Ανατολής διαδοΒεΐ- 
σα. Κατά τδν Hecker, άμφότεραι προήλΒον άπο βι- 
αίας ταραχάς είς τδν οργανισμόν τής γής.

’Ως δέ πρδς τήν ε’κ τού Μαυρου Λοιμού Βνήσιν, δυσ- 
κολον είναι νά λογαριάσωμεν δι άριΒμών την Βραύσιν 
του. Τδν δέκατου τέταρτον αιώνα η Ευρώπη ητο μο- 
νον ήμιπολιτισμένη· ή δε μετ ακρίβειας απαριΒμησις 
είναι άπδ τά τελευταία κοινωνικά προτερήματα. Ια  
περί τής Βνήσεως λοιπόν ιστορούμενα είναι όπωσούν 
άπροσδιόριστα, καί ίσως ένιοτε ύπερβολικα- μολονοτι 
τδ μέγεΒος τών άριΒμών συμφωνεί με την παντελή έρη- 
μωσιν πολλών πόλεων καί χωρών. Είς την Κίναν λέ
γεται δτι άπέΒανον ύπερ τα οεκατρια εκατομμύρια 
πρδς τδν έν Αύενιωνι τοτε ΙΙαπαν Κλημεντα άνεφερ3η 
δτι 24,000,000 έσφαξεν ά λοιμός ούτος είς τήν ’Ανα
τολήν, τής Κίνας μή συμπεριλαμβανομένης. Είς τδ 
Κάιρου άπέΒνησκαν 10,000 εως 15,000 καΒ ημέραν, 
ένόσω ή ε’πιδημία ήτον είς τήν άκμην της. Εις την 
Καραμανίαν καί τήν Καισάρειαν ούδεις έμεινε ζωντα
νός· είς τούς δρόμους, είς τα <|τρατοπεοα και τά παν
δοχεία, ε’βλέποντο μόνον άταφα σώματα- η Κύπρος 
άπώλεσε σχεδόν άπαντας τούς κατοίκους· είς δε την 
Μεσόγειον, ώς καί είς τήν Βόρειόν Θαλασσαν, πλοία 
χωρίς ναύτας έβλέποντο πολλακις τηδε κακείσε περι
φερόμενα είς τδ έλεος τών άνεμων και τών κυμάτων.
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Εις τινας τών Ευρωπαϊκόν; πόλεων οί εκ τού Μα όρον 
Λοιμού 3ανατοι ήσα·; ως επομένως-—

Εις την Φλωρεντίαν, 60,000· εις την Βενετίαν, 
100,0000' εις την Μασσαλίαν (είς ένα μήνα) 16,000· 
είς τήν ΣΤέναν, 70,000- εις τούς Παρισίους, 50,000· 
είς τον "Αγιον Διονύσιον, 14,000' εις την Ανενιωνα, 
60,000' είς το Στρασβούργον, 16,000’ είς τήν Λον- 
βίκαν, 9000 είς τήν Βασιλείαν, 14,000· είς τήν Έρ- 
φορδίαν, τουλάχιστον 16,000’ είς τήν Οίείμαρίαν, 
5000' είς τό Λονδίνο·;, τουλάχιστον 100,000' είς τό 
Νορουίκον, 51,000. Είς ταύτα ε’μπορούμ.εν νά ποοσ3ε-
σωμεν,— Φραγκισκανοί μοναχοί είς τήν Γερμανίαν, 
124,434· Μινορίται είς τήν ’Ιταλίαν, 30,000.

Ό  Άλφονσος Λ'. άπέ3ανεν ε’ξ αύτού, είς τήν πολι
ορκίαν τής Γιβραλτάρ, τον Μάρτιον, 1350' ή τής 
Ναυάρρας βασίλισσα ’Ιωάννα, 3υγάτηρ τον Λοδοβίκου 
1’., καί ή βασίλισσα Ιωάννα, σύζυγος τον τής θ', άλε
σε ας Φίλιππου, επεσον ομοίως 3ύματα τον λοιμού τού
του, ως καί πλήθος άλλων ε’πισήμων άνδρών. Πεντα
κόσιοι άπέ3νηακον κα3’ ημέραν είς εν άπό τά ε’ν Πα- 
ρισίοις νοσοκομεία υπό τήν ε’πιμελειαν των λεγομένων 
’Αδελφών τής ’Ελεημοσύνης, αίτινες Χριστιανικώτατον 
έδειςαν ηρωισμόν. Και ανταί δέ άπί3νησκον έκ τής 
κολλητικής νόσον, πλήν δεν έλειπαν άλλαι νά άναπλη- 
ρώσι τους τόπους αύτών, καί ν’ άφοσιόνωνται είς τό
3-εάρεστον ΰπούργημα.

Μετ’ ολίγον τά κοιμητήρια δεν ε’χώρουν πλίον τους 
νεκρούς. Είς τήν Ανενιωνα, ό Πάπας εύρε3η ήναγκα- 
σμ^νος να ε’γκαινιάση τον 'Ροδανόν, ώστε νά ρίπτώνται 
είς αυτόν τά λε^^,να χωρίς τίνος άργοπορίας. Είς 
τήν Ειενναν, άπηγορεύ,άη ό είς τάς ε’κκλησίας καί τά 
κοιμητήρια ενταφιασμός των πτωμάτων, ε’στοιβάζοντο
«ν' * \ ' ·> / *\ » / *» /;> / λ,οε οι νεκροί κατα χιλιαοας εις ες μεγάλους βοεαρους 
έξω τής πόλεως, ώς είχεν ήδη γίνει·; είς τό Κάιρου 
καί τους Παρισίους.

Πολλαχού διεφημίζετο οτι έ3απτον ζώντας τους 
άσ.3ενείς, ώς καί τωόντι συμβαίνει κάποτε, όταν μετά 
σπουδής άπαισίου 3άπτωνται οί νεκροί’ τούτο δέ ύπερ- 
ηυςησε τήν φρίκην του κατατε.άλιμμίνου λαού. Είς τήν 
Έρφορδίαν, άφού ε’γίμισαν τά κοιμητήρια, έρρίφ3ησαν
12,000 πτωμάτων είς ένδεκα μεγάλους βο3ρους· τό 
αέτό δέ συνέβη, κατά τό μάλλον καί ήττον, είς Ελας 
τάς μεγαί.οπόλεις. ’Επικήδειοι τελεταί, ή ε’σχάτη 
παραμυθία των ε’πιζωντων, ε’ς ανάγκης ε’γκατελείφ3η- 
σαν πανταχοί.

Είς τήν Γερμανίαν κατά ένα υπολογισμόν, Εστις 
φαίνεται πι3ανός είς τόν ιατρόν llccker, άπε3ανον 
μ ό ν ο ν  1,244,000 κατοίκων. Άλλ’ αύτού ήτο μικρά 
κατ’ άναλογίαν ή 3ραύσις· ή ’Ιταλία, έκ του εναντίου, 
άπώλεσε τό ήμισυ των κατοίκων της. Λέγεται οτι κα3’ 
άπασαν τήν ’Αγγλίαν μ.όλις έμεινε ζωντανόν τό εν 
οεκατημόριον του πλη3υσμού· πλήν τούτο είναι πασί
δηλος υπερβολή. Ό  πανταχού όμως γενόμενος άπειρος 
οντος χαμός μετ’ ολίγον άυεπληρώ3η. Οί γάμοι φυ

σικά ε’πλη3ύν3ησαν αί δέ μεγαλοπόλεις, των μικρο- 
τ-·ρων τόπων εφελκυουσαι τους κατο’κους, τάχιστα πά
λιν ήκμασαν. Αί τίχναι τής ειρήνης καί του πολέμου 
προίβαινον όυς καί πρίν καί μετ’ ολίγα έτη, άν καί 
ητον άδύνατον νά λησμονήσωσι ποτέ δλως διόλου τόν 
Μαύρον Λοιμόν, πολύ όμωςόλιγώτερον αυτόν ε’ν3υμούντο. 
Ιοσον έκτεταμ.νον καί πάνδεινον συμβεβηκός, ή μάλ
λον τοιαύτα φοβερά άλλεπάλλη/.α συμβεβηκότα. τήν 
σννη3η ταξιν του κοσμ.ον οιακόψαντα, άναγκαίως ή.3ε- 
λαν επιφέρει·; σπουδαία ή3ικά αποτελέσματα επί τό 
κρείττον η επι το χείρον. Η ε’ρήρ.ωσις ολοκλήρων επαρ
χιών, καί ή το' ώανάτου καάημερινή οψις, πολλήν βέ
βαια κακοη.3:ιαν ε’ςηλειψαν, και 3ρησκευτικόν τι α ί
σθημα ένίπνευσαν άκέμ.η καί είς τούς νω.άροτάτους 
νοας. Μ’ Ελον τούτο, ώς παρετήρησε Γερμανός τις 
θεολόγος, * ή άν.3ρωπίνη φύσις ομοιάζει με3υσμένον 
στρατιώτην έφιππον, τον όπο.ον άν έκ του ενός μέρους 
άνορ3ώσης, πίπτει βέβαια έκ του άλλον’ ουτω είς τήν 
άςιομνημόνευτον ταύτην εποχήν ή πεφοβισμένη Ευρώπη, 
τήν 3-ρησκείαν ΰπερπηδήσασα, έπεσεν είς τήν 3 :οβ'λά
βει αν.

Ίου διεστραμμένου τούτου ζήλου τό πλίον έπίσημον 
παραδειγμα ήτον ή μετεμφάνισις των Μαστιγουμένων. 
Απο τήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα πολλοί πιστοί 

έπυβαλλαν όυς κανόνα είς εαυτούς τήν μαστίγωσιν’ άλλα 
πρώτος ό "Αγιος ’Αντώνιος κατά τό 1231 συνέστησε 
τάς πανδήμους των Μαστιγουμένων πομπάς. Τό 1334, 
οεκατεσσαρας ένιαυτούς πρό του μ.εγάλου λοιμού, ή οι- 
οαχη του Βεντουρίνου, Δομινικανού μοναχού, παρεκί- 
νησεν υπέρ τας δεκα χιλιάδας άν3ρώπων νά ταςειδευ- 
σουσιν είς μοναστήριόν τι, μαστιγούμενοι είς πάσαν 
κατά τόν δρόμον έκκλησίαν. Το 1349 είσήλ3ον κατά 
πρώτον είς το Στρασβούργον διακόσιοι Μαστιγούμενοι, 
έλαβον δέ 3 ερμοτάτην υποδοχήν, καί μάλιστα έκαμαν 
πολλούς προσήλυτους. ’Επί τέλους κατήντησεν άμφί- 
βολος ή άγιωσυνη αυτών, καί τούς έκλείσ3ησαν αί 
3υραι των οίκων καί των έκκλησιών. ΤΙ άγρια καί 
ανυπότακτος διαγωγή των έν.3ουσιαστών τούτων ολίγον 
ήρεσκεν είς τήν 'Ρωμαϊκήν έκκλησίαν, τής όπο’ας πε- 
ριεφρονουν την έςουσίαν επί τοτούτον, ώστε καί νά όί- 
δωσιν άφεσιν πρός άλλήλους. Τάς αίρετικάς ταυτας 
ύπερβολ.άς κατεκρινεν ή εξουσία’ έπ.ιδή δέ βα.3υ.ηδόν 
έχαναν οί Μαστιγούμενοι τήν δημοτικήν αύτών ύπόλη- 
ψιν, ευκόλως ένηργούντο οί κατ’ αύτών νόμοι- ίίστε οί 
ατυχείς ούτοι 3εοβ^αβείς κατεδιώχ3ησαν επί τέλους 
με άδυσωπητον αυστηρότητα. Ό Βρεσλαυίας ε’πίσκο- 
πος κατεδίκασεν είς 3άνατον ενα των ηγουμένων, καί 
τόν κατέκαυσε δημοσία. Τό ιδιαίτερον δμως τούτο 
τής 3εοβλαβεία; είδος ποσώς δεν έςέπνευσε μετά τού 
λοιμού τής δεκάτης τετάρτης έκατονταετηρίδος’ έως τού 
1710 έβλεποντο είς τήν Ιταλίαν πομπαί των Μαστι- 
γουμενων.

Άλλ’ ό προελ3ών έκ τής έπιδημίας ταυτης ή3ικός 
σπαραγμός ε’πέφερε καί άλλο έτι χειρότερον άποτίλε-
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σμα,— τούς τών ’Ιουδαίων σκληρούς καταδιωγμούς. 
Υποψία κατέλαβε τον κόσμον οτι αυτοί έφαρμάκεναν 
τά φρίατα ή έμόλυναν τόν άίρα, καί έπομ.ίνως άλλοτε 
μέν παρεδίδοντο είς τήν μανίαν τού δχλου, άλλοτε δ’ 
έφο' ευοντο, κατα τας διατυπώσεις τού νόμου, ε’ς άποφά- 
σεως τών δικαστηρίων. Έβασανίζοντο έως νά δώσωσι 
τήν άπαιτουμένην άπόκρισιν, έπειτα δ’ έκαοντο ζων- 
τα· οί χωρίς άλλης τίνος άποδείξεως παρά τήν ¿δίαν 
αυτών κατηγορίαν. Είς την Σπείραν οί Ιουδαίοι άπελ 
7:ισ3ίντες έκάησαν είς τάς οικίας αύτών είς δέ τήν 
Έσλίγγην ε’νεπρήσ3ησαν είς τήν ιδίαν αύτών συνα
γωγήν. Είς όπο’αν πόλιν ο: Μαστιγούμενοι είσήρχοντο, 
έσφάζοντο οι ’Ιουδαίοι. Είς τήν Μογουντίαν μόνην, 
Επου είσήλ3ον οί Μαστιγούμενοι κατά τόν Αύγουστον,
12,000 Ιουδαίων λέγεται Ετι άπα·;3ρώπως ε’.άανατώ- 
3ησαν.

E U 1 P P O H  T O T  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Ν .

Αιιο Τωμύλου μέχρι Αύγούστου καί ή πολιτική καί 
ή κοινωνική κατάστασις μετεβ/.ή3η είς άκρον μετά δέ 
τόν Αύγουστον έως τού ’Ιουστινιανού π/,ειότεραι καί ση- 
μαντικωτεραι συνεβησαν μεταβολαί- ή Κωνσταντινου- 
πολις, καταστα3είσα μητρόπολις τής Αυτοκρατορίας, 
διετήρησεν έπί πιλυν χρόνον τό όνομα καί τό φάντασμα 
τών ’Ρωμαϊκών 3εσμο3εσιών’ πραγματικώς ομως οί άν- 
3ρωποι, τά πράγματα, αί ι’δεαι, τά πάντα ήλλοιω3ησαν.

Οι Α ν θ ρ ω π ο ι  ΤΙ παλαιά εκείνη ’Ιταλική φυλή, 
ή τόσον ισχυρά καί ρωμαλέα, άπίκαμε κατακτήσασα 
τόν κόσμον. Μετά τήν άναγόρευσιν τών Καισάρων 
οί πίνα-ιες τών Τιμητών μόλις άνέφερον ολίγα τινά τών 
λαμπρών έκείνων όνομ.άτων, τά όπο'α ε’δό^ασαν τήν 
δημοκρατίαν. Οί άπελευ3ερονόμενοι δούλοι, οί βάρ
βαροι, γινόμενοι ’Ρωμαίοι μετά τήν ήττάν των, άντι- 
κατίσταίνον είς τήν αγοράν, είς τήν σύγκλητον, καί 
μέχρι τής αυτοκρατορικής πορφύρας, τούς νομίμους κλη
ρονόμους τών πολιτών ’Ρωμαίων (Quintes). "Επειτα 
δέ ό δεσποτισμός ε’ίηχρείωσε τάς ψυχάς όλων, έκνευρί- 
σας όλας των τάς δυνάμεις. Ί ό ύπομείναν ολίγον 
Πατρίκιον αήαα έχύ3η ύπό τόν πίλεκυν τών ’Ραβδού
χων, ή ήλαττώ3η καί διεφ3αρη είς τά τερατώδη όργια. 
*03εν, δτε ή κα3ίδρα τής αυτοκρατορίας μετίβη άπό 
τάς όχ3ας τού Τιβεριδος εις τάςόχ3ας τού Βοσπόρου, 
Ετε ή έςαχρείωσις τής δούλης Ελλάδος ήρχισε νά έμ 
φυτεόηται είς τήν διαφ3οράν τής Ιταλίας, Εκον τό με
γαλείου κατεστράφη διαπαντός, καί έλεεινολόγει τις 
βλίπων, οποίοι άν3ρωποι ου’τιδανοί καί χαμερπΆς έλέ- 
γουτο κύριοι τού κόσμου, όποία φαύλα καί παιδαριώδη 
πνεύματα απέκτησαν τήν κληρσ;ομίαν τού Κικέρωνος 
καί τού Παπινιανού.

ΊΆ  Π ρ α γ μ α τ α . Ή  'Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στε
ρούμενη μητροπόλεως, ύφίστατο μόνον έπί ψιλω όνόματι* 
Σλαι αί 3εσμο3εσίαι έ^ουδενίσ3ησαν, αί δέ άναμνήσει; 
τού παρελ3όντος, διατηρη3είσαι μέ τάς παλαιάς όνο-

μασίας, έφαίνοντο ώς μία υβρις είς τήν ε’νεστώσαν δια- 
όοράν. Οί Έλληνες, διάδοχοι τών Καισάρων, άφινον 

ν’ άφαρπάζωνται κα3ημέραν τά ράκη τής κληρονομιάς 
των. "Ολη τέλος πάντων ή Δύσις άπωλέσ3η· άπό τάς 
άπωτερω έπαρχίας, καί άπό τό ένδότερον τής Άσίας, 
άπειράρι3μα στίφη βαρβάρων έφώρμησαν άλληλοδιαδό- 
χως είς τήν πλουσίαν αυτήν λείαν, καί τήν διεμερίσαντο. 
Ή  ’Ρώμη, ό τρόμος άλλοτε τών λαών, δεν διήγειρε πλέον 
παρά τήν καταφ.όνησιν καί τήν αυ3άδειαν αυτών.

Αί Ι Δ Ε Α Ι .  Μετ;βλή3ησαν μεν καί αύταί ώς τά 
λοιπά, άλλ’ άντιστρόφως· ε’νω τά πράγματα καί οί άν-
ς. * ν \ / ν -ν \■̂ρωποι εςεπιπτον απο την προτ^ραν των εύκλειαν με 
καταισχύνην, ή διανοητική κατάστασις προώδευε 3αυ- 
μασιως· νέαι 3ρησκευτικαί δο^ασίαι άνεβλάστανον είς 
τον παλαιόν τούτον κόσμ.ον, καί έπαπείλουν νά διασπά- 
σωσιν αυξανόμεναι τό τετριμμένον περικάλυμμα, τό όποι
ον τάς κατεσκίαζε· τότε τήν Πλατωνικήν Ακαδημίαν, 
τότε τήν Στωίκήν Σοφίαν ε’3αύμασαν μέ έν3ουσιασμόν. 
Ό  ’Επίκτητος έξευγενίζετο, φέρων τόν δουλικόν χιτώνα, 
καί άνέβαινεν είς τό "ψος ή3ικής άγνώστου μέχρι τής 
ε’ποχης έκείνης, κύπτων ύπό τήν μάστιγα τού κυρίου του 
ε’ν τώ μέσω τών οργίων τής αυτοκρατορίας, καί κατέ
ναντι ιού Νίρωνος, τό ρητορικόν πνεύμα τού Σενέκα 
διεμαρτύρετο στεντορίως κατά τής διαφ3οράς, ήτις ηύ- 
ξανεν όλονίν- ή άλαζονική ομως καί κατ’ έπίδει^ιν α'τη 
φιλοσοφία, άδύνατος νά μεταβάλη τήν καρδίαν, ε’δίδα- 
σκε τόν άν3ρωπον μόνον ν’ άπο^νήσκη 3αόόαλέως- τέ
λος δέ, ήλ3εν ή ώρα, κα3’ ήν τό λυκαυγές τής παλαιάς 
σοφίας έμελλε νά έ;αφανεσ3η απέναντι τών άκτίνων 
τής φαεινής ημέρας.

Το ν.ον τούτο άπαύγασμα, τό πρό πολλού προσοοκώ- 
μενον, δεν οφείλεται ούτε είς τάς τέχνας τής 'Ελλάδος, 
ούτε είς τήν δύναμιν τής ’Ρώμης. Έ πί τών όρίων τής 
Άσιας και τής Αίγύπτου, μεταςύ τού άνατολικού πνεύ
ματος και τού δυτικού πολιτισμού, έζη πρό δύω σχεδόν 
χιλιάδων χρόνων πτωχός τις καί άφανής λαός· αύτού 
έφανερω3η εναργέστερου ό μόνος καί άόρατος Θεός, τον 
όπο'ον ή γή έλησμόνησεν ή δέ ιδανική αυτη 3ρησκεία 
δέν ώδήγει τόν άν3ρωπον ούτε είς τόν άμετάβλητον 
Παν3είσμόν τής ’Ινδίας, ούτε είς τόν δεσποτισμόν τής 
’Ασσυρίας· αύτού όλοι οί δήμοτ ήσαν ίσοτ, καί ό λαός 
εΓχεν άπελευ3ερω3ήν άπό τάς καταπιέσεις τών άλλαχσύ 
βασιλευόντων γενών. Αύτού τέλος πάντων κα3αρωτέρα 
καί τελειότερα ή3ική ε’διδάσκετο ¡είς τούς άν3ρώπους· 
καί ό άλλσόαπός, δ δούλος, τό γυναικείου φύλον, τά 
απόκληρα ταύτα όντα τού παλαιού κόσμου, ήσαν τό 
άντικείμενον Ελης τής φροντίδας τού Νομο3έτου. Έν 
το^τοις ή Ίουδαία, ε’ξέχουσα ε’πί τοσούτον άπό τά λοιπά 
έ3νη, ήτον άγνωστος είς αυτά. Οί ποιηταί άλη3ινά 
ύπαινίττοντο ένίοτε μέ καταφρόνηση» τούς μυστηριώδεις
της 3εσμο^ς·

ITedita sucris 
Incerti Judaea Dei' ;

*  ’H  ?.arpfi-oi.7Ck θ ίο *  Ί o v ia  » .
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ή μάλλον είς τό τέλος πολυτελούς συμποσίου οί περίεργοι 
ΆΒηναίοι έΒέλγοντο ν’άσχολώνται εις μυΒυύδη διηγή
ματα περί της παραδόξου λατρείας τών Σύρων της Π α
λαιστίνης, και περι του Θεού αύτών, όμοιάζοντος κατά 
παντα τον Βάκχον. ’Αλλά το παν έμενεν εως αυτού· 
οί σοφοί περιηγηταί, διαπερνωντες τάς έρημους προς 
ένταμωσιν των Βραχμάνων, ήγνόουν η κατεφρόνουν την 
ε’πιστημην των Εβραίω ν καί είτε διεμάχετο μετά των 
ορεινών γειτόνων της, είτε έξωρισμένη εις τάς δχΒας 
του Εύφράτου, περιέπιπτεν εις άνεκφράστους μ,ελωδιας, 
ή πτωχή Ίουδαία πάντοτε έπέσυρε καΒ’ έαυτής την 
καταφρόνησιν των λαών.

Έ ν  άκαρεί παράδοξον άντήχησεν άκουσμα καΒ' ολην 
την ύφήλιον εις εν δρος της Παλαιστίνης Θεός τις 
έφανερωΒη μεταξύ των άνΒρώπων, Βνήσκων επί σταυρού, 
και φυλακές των ύψηλών του διδαγμάτων, δώδεκα άλιεΓς 
της Γαλιλαίας, διίτρεξαν τήν γην διά νά την καΒαρί- 
σωσι καί την άνανεώσωσι- δεν Βίλω ουδόλως άναφίοειν 
πως ε’κ Βαυματος έξεπλήρωσαν την ειρηνικήν των κατά- 
κτησιν, ούτε Βελω είπεΓν παντάπασι τινι τοόπω τό νίον 
τούτο δόγμα, ε’ναγκαλισΒέν με ζήλον άπδ τους δούλους 
και τας γυναίκας, άποκατέστη μίαν ημέραν παντοδύ- 
ναμον, ούδε πως ή 'Ρωμη, διψώσα κατ’ άρχάς τό αΓμα 
των μαρτύρων, ε’πρόσπεσεν ε’πί τέλους έμπροσΒεν των 
άπεσταλμενών του Χρίστου, καί έΒεσεν εις την κορυφήν 
των τειχών της Βριαμβεύοντα τον ε’πί τοσούτον ήδη
χρόνον καταπολεμούμενου Σταυοόν.

» -  \  /  1Ί  πο τεσσαρας μεγάλας έπόψεις Βεωρούμενος ό Χρι
στιανισμός διακρινεται, φρονώ, άπό τάς παλαιάς Βρη- 
σκειας' Αναγγέλλεται ώς Βρησκεία γενική* Κηρύττει 
την φυσικήν ισότητα μεταξύ των άνΒρώπων ΆντικαΒι- 
στα εις ολας τάς κοινωνικάς σχέσεις την αγάπην Δι- 
οασκει, ε’πι τέλους, τό μεγαλη’τερον σέβας εις την άτομι- 
κην ε’λευΒερίαν καί δλα τά δικαιώματα της άνΒρωπίνης 
φύσεως.

1. Ή  παλαιά 'Ρωμαϊκή Βρησκεία ητον ή κληρονομιά 
ενος έΒνους, τό προνόμιον μιας μόνης φυλής, καΒιίρονε 
τήν κατάΒλιψιν του δχλου, συνίσφιγγε τάς άλύσεις του 
δούλου, καί διαιώνιζε τόν κατά του άλλοδαποΰ πόλεμον 
ό φανατικός ουτος έρως τής πατρίδας, τό πρός τους 
λ.οιπους λαούς μίσος, τά δίο ταύτα ήΒικά αύτής άξιώ- 
ματα, διη'ρουν τους άνΒρωπους άντί νά τους ένόνωσιν. 
Ό  Χριστιανισμός, άμα άνεφάνη, δεικνύει τάσιν πάντη 
διάφορον- πρώτος δέ αύτού χαρακτήρ είναι ή γενικότης.

Οί μαΒηταί του Χρίστου δεν περιορίζουσι τό κήρυγμά 
των εις τούτον ή ε’κεΓνον τόν λαόν, ή άγάπη αύτών έπι- 
δαψιλεύεται πρός όλους, καί ε’κτείνεται καΒ’ ολην τήν 
ύφήλιον· ’Ιουδαίος ή 'Ρωμαίος, "Ελλην ή Βάρβαρος, 
άδιαφορως έκαστον μέλος τής μεγάλης άνΒρωπίνης οί- 
κογενείας, λογίζεται αδελφός των. Όλοι χωρίς ε’ξαί- 
ρεσιν οί άνΒρωποι γίνονται αντικείμενου τής φροντίδος 
των. Όλοι οί λαοί τόν αυτόν Θεόν πρέπει νά λατρεύω- 
σιν, όλοι πρεπει νά άκούσωσι τό Εύαγγέλιον, όλοι πρέ
πει νά άναμορφωΒώσι διά τής είς τόν Κρανίου τόπον

γενομένης μεγάλης ε’ξιλεώσεως, καί όλοι, τέλος πάντων, 
πρέπει διαπαντός νά συνενωΒώσιυ, άπολαμβάνοντες 
τά αυτά δικαιώματα, διατηρούντες τά αυτά καΒήκοντα.

2. Αί παλαιαί Βρησκείαι ε’πέφεραν είς τόν κόσμον 
τήν σκανδαλ.ωδεστέραν άνισότητα* έκάστη αυτών, περιο- 
ριζομέυη είς τινας δήμους ή μάλλον είς τινας οικογέ
νειας, εμπνέει είς τους Βιασώτας αύτής τήν καταφρόνη- 
σιν των λοιπών άνΒρώπων κάΒε πολιτικόν (Ροΐίΐίςιιβ] 
ή άστυκόν (ίίίνίΐ^ δίκαιον, ειδικόν δωρον άνωΒεν παρά 
Θεοί δωρουμενον, καΒίσταται τό προνόμιον των ολίγων, 
ή αύτή δέ ε’παρχία περιέχει σχεδόν πάντοτε διάφορα 
έΒνη καταπολεμούμενα πρόςάλληλα, μή συμμιγνυόμενα 
ποτέ, καί διατηρούντα απαρχής Βεσμούς καί ήΒη ε’ναν- 
τία. ΚαΒ’ολην τήν Άσίαν αί αυτόχΒονες φυλαί, τάς 
οποίας νικώντες οί κατακτηταί έΒετον ύπό τόν ζυγόν 
των, διακρινόμεναι άπό αυτούς κατά τά ήΒη καί τάς 
δοξασίας, πολλάκις δέ κατά τήν γλώσσαν καί τό χρώ
μα, κατεπιέζοντο καί κατεφρονούντο. Μεταξύ του τε- 
ταπεινοιμένου τούτου όχλου καί τών ύπερηφάνων νικητών 
ό νόμος άνεγείρει άδιάβατον τείχος. Ό  μεταξύ αυτών 
γάμος αύστηρώς απαγορεύεται, οί δέ καρποί των εγκλη
ματικών ε’πιρ,ιξιών γίνονται άντικείμενον μίσους καί 
καταφρονήσεως. Ε ίς τήν Ινδίαν οί Σουδροί, έξερχό- 
μενοι άπό τόν Βραχμανικόν πόδα, δεν έχουσι κυριολε- 
κτικώς ούτε Θεόν, ούτε πατρίδα, ούτε οικογένειαν νόμος 
δι’ αυτούς μοναδικός υπάρχει τό δ ο υ λ ε ύ ε ι ν .  Ε ίς 
Σουδρός, καί τοι άπελευΒερωΒείς ύπό του δεσπότου του, 
παντελώς δεν άπαλλάττεται τής δουλικής καταστάσεως· 
διότι τίς δύναται νά τόν άπεκδύση άπό τήν φυσικήν 
του ταύτην κατάστασιν ; Ή  σκληρά αυτή άνισότης δεν 
παύει ούδέ μετά τόν Βάνατον ή κολασις καί ή άντα- 
μ.οιβή τής μελλ.ούσης ζωής είναι διάφορος ώς πρός αυ
τούς καί τούς ι’Βαγενείς ’Ινδούς.

Πολύ προ τής άφίξεως του Χριστού ή 'Ρώμη συνέτριψε 
τάς άλύσεις τής ’Ασιατικής πατριαρχείας· είς τήν άγο- 
ράν, αί δημοτικαί γενεαί πρό πολλοί καταπιεζόμεναι 
ανύψωσαν τήν κεφαλήν, καί άπη'τησαν τήν άνάλογον 
Βέσιν των είς τήν κοινωνίαν. Τά παράπονα, τά όποία 
διήγειραν ή κατά τού Θερσίτου ράβδος τού Όδυσσέως 
καί ό γέλως τών Ελλήνων, μετά οκτώ αιώνας έκφραζό- 
μενα ύπό τών δημάρχων, διέσεισαν ε’κ Βεμελίων τό πα
λαιόν οικοδόμημα. Πάντοτε όμως τό έργον τών δημο
τικών έμενεν ατελές· δεν ήδύναντο νά ε’πικαλεσΒώσιν 
ούτε τά άπαράγραπτα δίκαια τής άνΒρωπίνης φύσεως, 
ούτε τόν έμφυτον νόμον, τόν οποίον έκαστος ευρίσκει 
ε’γκεχαραγμένον είς τήν καρδίαν του, καΒότι δέν συνη
γορούν ϋπέρ τής άνΒρωπότητος. Άπαιτούσιν, άλλ’ 
ύπέρ εαυτών μόνον οί κάτοικοι τών όχΒών τοϋ Τιβέριδος, 
όχι δέ ύπέρ τού άλλοδαπού, πολύ όλιγωτερον ύπέρ τού 
δούλου.

Ή  παλαιά φιλοσοφία ποτέ δέν άμφίβαλλε περί τής 
νομιμότητας τής δουλείας· οί σοφώτεροι, καί αύτοί άκόμη 
οί αύΒαδέστεροι καί μέ έπιτυχίαν άποσείσαντες τάς 
προλήψεις τής έποχής των, καΒιέρωσαν μέ τά άξιωμ.ατά
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των, ή τουλάχιστον διά τής σιωπής των, τήν τερατώδη 
ταύτην άνισότητα. Ό  Βείος Πλατών συνοικίζει την 
ιδανικήν του πολιτείαν άπό δούλους. Ό  ’Αριστοτέλης 
ορίζει τόν όούλον κτήμα έμψυχον, όργανον άχώριστον 
τού δεσπότου- τόν έξομοιοί με τά άλογα ζώα, και τού 
άφαιρεί τήν διάνοιαν ‘’Έστι γάρ φύσει δούλος ό δυνα- 
μενος άλλου είναι, διό καί άλλου ε’στι, και ο κοινωνών 
λόγου τοσούτον, όσον αίσΒάνεσΒαι, άλλά μή έχειν.’

Τήν αυτήν ιδέαν έχουσιν ώς πρός τήν δυστυχή ταυ- 
την μερίδα τού άνΒρωπίνου γένους καί οί σοφοί τής 
’Ιταλίας. Ματαίως ήΒελέ τις άναζητήσειν είς δλα 
τού Κικέρωνος τά συγγράμματα μίαν καί μόνην λέξιν 
οίκτου καί συμπαΒείας ύπέρ αυτής.

Πρώτοι μέν οί Στωϊκοί διεκήρυξαν μέ δειλίαν ολίγον 
τι, είς μίαν όμως ε’ποχήν, καΒ’ ήν αί Χριστιανικαι 
ίδέαι ήρχισαν νά άναφαίνωνται, καί νά άναμοχλεύωσιν 
εσωτερικούς τήν 'Ρωμαϊκήν κοινωνίαν.

Ό  Χριστιανισμός μόνος ε’καΒάρισεν άπό τό μεγα 
τούτο μόλυσμα τής παλαιας πολιτείας· άναγγελλομενος 
ώς Βρησκεία γενική, καΒιστοί τήν ισότητα μεταξύ τών 
άνΒρώπων. Πρός όλους άδιαφόρως, όποιουδήποτε χρώ
ματος ή γλώσσης, διδάσκει τήν αυτήν διδασκαλίαν, 
διαγράφει τά αύτά καΒήκοντα, προαναγγέλλει την 
αυτήν τύχην όύους ίσους εκ γενετής, ολους ίσους μετα 
Βάνατον, τούς Βεωρεί ίσους καΒ’ δλην τήν ζωην, και 
είς τό έδαφος των ιερών ναών και επι τής άγιας αύτου 
τραπέζης.

‘ Ούκ ένι ’Ιουδαίος,’ λέγει ό άπόστολος Παύλος, ‘ ουοε 
*Ελλην ούκ ένι δούλος, ουδε ε’λευΒερος, ουκ ένι αρσεν 
καί Βήλυ. Πάντες γάρ ύμεϊς είς έστε ε’ν Χριστώ ’Ιη
σού.’ Καί όμως οί άγιοι ’Απόστολοι δέν έφεραν το πύρ 
καί τόν σίδηρον είς τούς κόλπους τής παλαιας Ρωμαϊ
κής κοινωνίας. Δέν ώνόμασαν ποτέ νέους Σπαρτακους 
τούς άποστατούντας δούλους ύπό τήν σημαίαν τού σταυ- 
»ού. Ό  Χριστιανισμός δέν προχωρεί ουδολως ota της 
βίας- παραδέχεται έν πρώτοις όλα τά είδη των κυβερ
νήσεων, άποβλέπων μόνον πρός τά άτομα, όμιλ.ών εις 
τάς καρδίας, καί μεταβάλλων τά ήΒη και τους άνΒρω
πους. Όπόταν δε ή εσωτερική καί σιωπηρά αυτη με
ταβολή έκπληρωΒη, ή εξωτερική καί κοινωνική έρχεται 
άναγκαίως μετ’ αυτήν, άλλ’ άφ' έαυτής χωρίς κρότον 
καί χωρίς ταραχήν. Οι άγιοι Αποστολοι αρκοϋνται 
νά έμπνεύσωσιν είς τήν καρδίαν τού Οουλου την ηΒικην 
έλευΒερίαν, καί τό αίσΒημα τής άξιοπρεπείας τού άν- 
Βρώπου, νά έξορίσωσι δέ άπό τό πνεύμα τού κυρίου την 
δυναστείαν καί τήν ύψηλοφροσύνηυ. * Οί δούλοι, λεγει 
ό άγιος Παύλος, ‘ ύπακούετε τοίς κυρίοις κατα σαρκα, 
αετά φόβου και τρόμου ε’ν άπλότητι τής καρδιας υμών, 
ώς τώ Χριστώ, μή κατ’ όφΒαλμοδουλείαν ώς άνΒρωπα- 
ρεσκοι, άλλ’ ώς δούλοι τού Χριστού, ποιούντες το Βελημα 
τού Θεού έκ ψυχής, μετ’ εύνοιας, δουλεύοντες τω Κυριω, 
καί ούκ άνΒρώποις . . . καί οί κύριοι τα αύτα ποιείτε 
πρός αυτούς, άνιέντες τήν απειλήν, είδοτες ότι και 
4μών αύτών ό Κύριός έστιν έν ούρανοϊς, και προσωπολη-

ψία ούκ έστι παρ’ αύτώ!’ Ίοε τούς βίους τών μαρτύ
ρων. Οί πλειότεροι έξ όσων έπισφραγίζουσι διά τού 
αίματός των τήν μαρτυρίαν τής πιστεως αύτών, άνη- 
κουσιν είς τήν τάξιν των δουλών' οποία άξιοπρεπεια εις 
τήν συμπεριφοράν των ! όποία ευγενή αισΒηματα! 
όποία ανεξαρτησία είς τούς λογους των ! 1 Είμαι οουλος 
τού αύτοκράτορος,’ λέγει ό άγιος Ιουλιανος άποκρινο- 
μενος είς τόν άνακρινοντα αύτον δικαστήν, ‘ είμαι ομως 
Χριστιανός καί άπελεύΒερος τού Ιησού Χριστού. Εξ 
όλων τών Βαυμάτων, τά όποία έλαμπρυναν την Χριστια
νικήν Βρησκείαν, τό λαμπρότερου καί το Βαυμαστοτερον 
είναι ίσως ή ταχεία καί ε’ντελής μεταμορφωσις τής καρ
δίας των δούλων, έξαχρειωΒείσης όλοτελώς άπο την 
καταδυναστείαν καί τήν κατάΒλιψιν.

"Krtifat η ΰννίχ***·

Π ΕΡΙ ΘΗΡΟΚΟΜΩΝ.
Τ ο π Α Λ Α Ι ,  ώς καί τήν σήμερον, ύπήρχον άνΒρωποι 

έργον έχοντες τήν Βηροκομίαν, ή τό ήμερονειν άγρια 
Βηρία. Κατά τόν Πλίνιον, τόσον ε’πιτήδειοι έγίνοντό 
τινες είς τήν τέχνην ταύτην, ώστε περιέφερον τά Βηρια 
μέ φύλλα συκής ε’στεφανωμένα- καί πολυ δε προ τών 
χρόνων αύτού, ώς ευλόγως ε’μπορούμεν να συμπερανωμεν 
έξ άρχαϊκών άγαλμάτων, όπου ό Διόνυσός παριστανεται 
όχούμενος έφ’ άμάξης ύπό τίγρεων, λεοπαροαλεων, η 
πανΒήρων συρομένης, πρέπει νά ένηργεϊτο ή τέχνη τής 
τών Βηρίων ήμερώσεως. Είς τών αυστηρότατων νομών 
τού Βουδισμού έπιτάττει 1 να τρέφωσιν οι ευλαβείς μ* 
τό ίδιον αύτών αίμα τάς γηραλέας άσΒενείς τίγρεις, 
όΒεν συμπεραίνουσί τινες, ότι οί ’Ινδοί ήμέρονον αύτο 
τό ζώον. ’Αμφιβολία δέν ύπάρχει ότι οί Μεξικανοί 
ιερείς έγνώριζον τήν τέχνην ταύτην, καί μαλιστα επροσ- 
πάΒουν πολύ νά καΒιστώσιν αύτήν μυστηριώδη· πρός 
τούτο παρεσκεύαζον άλοιφήν, συστατικόν τής οποίας 
μέρος ήτον ή στάκτη φαρμακερών ερπετών, κατεκαιον 
δ’ αύτήν είς τούς βωμούς τών έΒνικών είόωλων έκο- 
πάνιζον έπειτα είς ίγδίον τήν έκ τής άλοιφής στάκτην, 
συμμιγνύοντες αύτήν μέ πίσσαν, κώνειον, καπνόχορτου, 
καί άλλα ναρκωτικά φάρμακα. Τό δε προκυπτον έν- 
τεύΒεν σύνΒετον ένίσχυεν αύτούς, όυς έπροσποιούντο, 
νά ύπακούωνται άπό λέοντας και τίγρεις.

Είς τήν ’Αφρικήν ώσαύτως πρό πολλού ένεργείται 
ή τών Βηρίων ήμέρωσις. Ό  αύτοκράτωρ τού Μαροκου 
έχει μεγάλα άνοικτά Βηριοτροφεία είς τήν Φες, όπου 
τίγρεις καί λέοντες τρέφονται άπό Ιουδαίους φύλακας, 
οΐτινες πρός καΒυπόταξιν αυτών άλλο δέν μεταχειρί
ζονται είμή έλαφράν βακτηρίαν και ό Πασάς δε τής 
Αίγύπτου έχει τίγρεις ήμερωμένας, έξ ών μίαν καλλί- 
στην έπεμψε πρό ενός έτους είς τόν βασιλέα τής Γαλ
λίας. 'Ο Δούξ de Choiseül, ύπουργός Λοδοβίκου τού 
δεκάτου πέμπτου, είχε πάντοτε είς τό ταμείον αύτοϊ 
τιγροειδή αίλουρον άλλ’ είς τόν ε’ν Παρισίοις Βότανι- 
κόν Κήπον έφάνη μάλιστα μέχρι πόσου δύναται να 
έκταΒή’ ή έπί τών κτηνών δύναμις τού άνΒρώπου.
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Παράδειγμα τοιούτον συνέβη το 3801 ώς προς λέον- 
τα καί λέαιναν, τους οποίους είχε στείλειν δωρεάν προς 
τδν Γάλλον κυρίαρχον ό Βέης της Κωνσταντίνης. Ό  
φύλαξ αύτών, Κασσάλ τόνομα, ήσθένησεν· εΓς δέ των 
συντρόφων αύτού άνεδέχθη την επιμέλειαν των θηρίων · 
ή μέν θήλεια δεν ε’φαίνετο τεταραγμένη διά την μετα
βολήν άλλ’ ό άρρην, είς την γωνίαν του σπηλαίου του 
αποσύρσεις, έπλαγίασε σκυθρωπός, άποβαλλων τας ευ
μενείς περιποιήσεις του νέου θεράποντος, καί διά του 
σιγανού, ύποπτου μουγγρίσματος δίδων εις αύτόν σαφέ
στατα νά έννοήση ότι δεν ευχαριστείτο μέ την υπηρε
σίαν του. Έφαίνετο δέ ότι το αύτό αίσθημα έτρεφε 
και προς την σύζυγον- τουλάχιστον, πλέον δεν την 
έκύτταζεν. Ό  λέων ε’δείκνυεν ανησυχίαν καί λύπην, 
ώς νά ήτον άσθενής, καί ούδείς ¿τόλμα νά τον πλη- 
σιάση. "Οτε δέ μετά καιρόν άνελαβεν ό Κασσαλ, και 
ήδύνατο πάλιν νά έκπληροί τά χρέη του, θέλων έξαι- 
φνης νά παρουσιασθη εις τον αύτού γενναίον φίλον, 
έσύρθη ε’λαφρά ελαφρά είς τάς κιγκλίδας του κλωβίου, 
καί παρέθηκεν είς αύτάς τό πρόσωπόν τον ώς δέ τον 
άνεκάλυψε τό ζώον, άνεπετάχθη ε’κ του όπισθεν μέρους 
του κλωβίου, ¿χαΐδευσε τόν Κασσάλ μέ τους πόδας 
του, ¿γλείψε τάς χείρας καί τό πρόσωπόν του, καί ώλό· 
λυξεν άπό την άγαλλίασιν. *Ίσην χαράν έδειξε καί 
ή λέαινα διά την έπιστροφήν αύτού- άλλ’ ό λέων ωργι- 
σμένος την ε’δίωξεν όπίσω, μή συγχωρών νά συμμεθέξη 
καί αύτή των χαίδευμάτων του ανθρώπου. Ο Κασ
σάλ ίδών ότι Ιρις ¿μελλε νά πρόκυψη μεταξύ των θη
ρίων, έμβήκεν είς τό σπήλαιον, καί άφού τά κατεπραυ- 
νεν, άμοιβαδόν ¿χαΐδευε καί ε’χαϊδευ'ετο ύπ’ αυτών. 
Όσάκις ήθελεν, είσήρχετο είς τό κλωβίον των· ώμίλει 
πρός τήν ζήλειαν η τόν άρρενα εύνοϊκώτατα' τούς ¿κο
λάκευε μέ πραον τρόπον, καί τους εχαιδευε και κατε- 
φίλει ε’πί της χαίτης η του τράχηλου- προστασσόμενοι 
ύπ’ αύτού, διεχωρίζοντο, και άπεσυρετο έκαστος εις το 
ιδιαίτερον αύτού δωμάτιον, η ¿πιπτον κάτω έπί τών 
νώτων, ε’ξίτεινον τούς πόδας των, και τον άφιναν να 
δεικνυη τούς μεγίστους αύτών όνυχας είς τούς περιε- 
στώτας· η, οπότε αυτός τούς έδιδε σημεΓον, ήνοιγαν 
τάς εύμεγέθεις σιαγόνας των, καί ¿δείκνυαν τούς φοβε
ρούς αύτών όδόντας- ‘η μόνη δέ άνταμοιβή ητον άδεια 
νά γλείψωσι τάς χεΓρας του.

Άλλος θηροκόμος περιβόητος είναι ά Μαρτίνος, ό 
όποιος διεσκέδαζε τούς θεατάς παρόργισών είς τό άκρον 
τάς τίγρεις καί τούς λέοντας, έπειτα δέ δεικνυων πόσην 
δύναμιν είχεν έπ’ αύτών και εις τας αγριας ακόμη 
στιγμάς των. Ό  άνθρωπος ούτος είχε νέαν τινά τί- 
γριν, ητις ¿σκίρτα μεταξύ τών θεατών, έγλειφε τας 
χείρ ά ς των, καί συνεπαιζε μ  εςαετες κορασιον, το 
όποίον περιέφερε μ εθ ’ εαυτού. Διασωθείς δε άβλαβης 
άπό τήν έπικίνδυνον ταύτην τέχνην, χαίρει τώρα ¿ν 
είρηνη τούς καρπούς αυτής.

Ο ΣΠΕΙΡΩΝ άδικίαν, θερίζει μ ίσος καί έκδικησιν.

ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜ ΟΥ.
Άριθ. 6.
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Τ ι ν ε ς  άπό τούς δεχομένους την Χριστιανικήν θρη
σκείαν ομολογούν ότι τά θαύματα δέν είναι κάμμία της 
πίστεως αύτών βάσις. Είναι πληροφορημένοι (λέγουν) 
ότι ό Ιησούς Χριστός προήλθεν ε’κ Θεού, ε’πειδη * ουδέ
ποτε ούτως ¿λάλησεν άνθρωπος, ώς ούτος ό άνθρωπος.' 
Την θρησκείαν εύρίσκουσι τόσον καθαράν καί άξιο- 
θαυ'μαστον, καί τόσον άρμόζουσαν είς τάς χρείας αύτών 
καί είς τάς χρείας δλων των ανθρωπων, και τοσον πληρη 
ουρανίου σοφίας καί άγαθότητος, ωστε άλλην αποδειξιν 
δέν χρειάζονται τού ότι προηλθεν ε’ξ ουρανού" άλλ’όσον 
διά τα θαύματα, ταύτα (σε λέγουν) είναι άπό τάς δυσ
κολίας, όσας έχει τις νά ύπερβη· τά πιστεύουν ώς 
μέ ρ ος  της θρησκείας, διότι εύρίσκουν αύτά είς τάς 
ίεράς Γραφάς, άλλά καί χωρίς αύτών ήθελαν πιστεύειν 
την θρησκείαν επίσης ευκόλως, η καί μάλλον ευκόλως. 
Τά θαύματα (λέγουν) ήσαν τωόντι άπόδειξις είς τούς 
ζώντας κατ’ ¿κείνον τόν χρόνον, καί πραγματικές ίδόν- 
τες αύτά- άλλ’ είς ημάς τούς σημερινούς άνθρώπους, 
οιτινες άναγινώσκομεν μόνον περί αύτών, είναι μέρος 
της πίστεώς μας, ούχι δε μέρος της αποδειξεως της 
πίστεώς μας. Καθότι μεγαλητερα της πιστεως οοκι- 
μασία είναι, λέγουν αύτοί, να πιστευωμεν εις τοιαύτα 
θαυματουργηματα, όποία ό Ιησούς λεγεται οτι ενηργησε, 
παρά νά πιστεύωμεν ότι διδασκαλία τόσον εςαιρετος 
καί σοφή, οποίαν αυτός παρεδωκεν, αληθώς προηλθεν 
ε’ξ ουρανού.

Καί τωόντι έχουν οί άνθρωποι ουτοι κάποιον δίκαιον 
είς μερικά τών όσα λέγουν άλλά δέν βλέπουν καθαρώς 
άπασαν την τών αποόειξεων ύποθεσιν. Αληθεύει 
μέν, ώς παρατηρούν, ότι έχει μεγίστην βαρύτητα ή 
¿σωτερινη λεγάμενη άπόδειξις τού Χριστιανισμού" του- 
τέστιν, οί λόγοι, δι ούς οφειλομεν να πιστευωμεν αυτόν, 
οί συναγόμενοι εκ τού χ α ρ α κ τ η ρ ο ς  της θρησκείας. 
Διότι, όσον μάλλον σπουδάζεις αύτήν, τόσον ισχυρότε
ρου κατανοείς ότι είναι μία τοιαύτη θρησκεία, οποίαν 
ουδέποτε ήθελεν έφεύρειν ψιλός άνθρωπος, ¿λιγώτερον 
δέ άφ’ όλους ’Ιουδαίος. Αλλα της αύτης αλήθειας 
ύπάρ/ουν διάφοροι αποδείξεις- και εις τον μεν καμνει 
βαθυτέραν έντύπωσιν τούτο, είς τόν δε ¿κείνο το είδος 
της άποδείξεως. Μεταξύ δε των λοιπών, τα Χριστια
νικά θαύματα είναι βέβαια ε’ναργεστάτη άπόδειξις της 
άληθείας τού Χριστιανισμού προς πάντα, όστις έχει 
την πεποίθησιν καί πληροφορίαν (τοιαύτης δέ πεποι- 
θησεως καί πληροφορίας ΐδαμεν ικανούς λογους) οτι 
πραγματικώς ε’νηργήθησαν. Ναι μέν, δυσκολώτερον 
είναι είς ημάς νά πληροφορηθώμεν οτι τα θαύματα 
έγιναν παρά είς τούς συγχρόνους καε συντοπιτας του 
’Ιησού καί τών ’Αποστόλων- αλλ αφου πληροφορηθώμεν 
τούτο, καί πιστεύσωμεν τά θαύματα, τότε είναι πρός 
ημάς ούχ ηττον έναργής άπόδειξις παρά πρός ¿κείνους.
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Παραδείγματος χάριν- Οί κατοικούντες πλησίον είς 
τά μερη, όπου θαλάσσια όστρακα εύρίσκονται είς τάς 
κορυφάς τών βουνών, οί καί βλέποντες αύτά, πληροφο
ρούνται εκ τούτου, ότι κάνένα καιρόν ή θάλασσα πρέπει 
νά ¿κάλυψε τά περί ών ό λόγος βουνά. Ό  δέ μακράν 
ευρισκόμενός άπό τοιούτους τόπους δυσκολεύεται πολύ 
περισσότερόν νά βεβαιωθη ότε πραγματικώς υπάρχουν 
τοιαύτα όστρακα είς τάς κορυφάς τών λόφων. ’Ανάγκη 
πάσα νά ε’ρωτηση περιηγητάς, η τούς μετ’ αύτών συνο- 
μιλησαντας, καί νά συμβουλευθη βιβλία, καί ίσως νά 
έξετάσν) κομμάτια της τά όστρακα περιεχούσης πέτρας- 
άλλ’ άφού άπαξ πληροφορηθή ότι εύρίσκονται τοιαύτα 
θαλάσσια όστρακα, τούτο είναι πρός αύτόν ώς καί πρός 
τούς άλλους εντελής άπόδειξις ότι ή θάλασσα ¿κάλυπτε 
πρότερον τά μέρη ¿κείνα.

Τό αυτό καί ώς πρός τά Χριστιανικά θαύματα. Ή  
άπαντωμένη δυσκολία είς τό ν’ άποφασίσωμεν άν άλη- 
θώς ε’νηργήθησαν δέν κάμνει αύτά (δταν πληροφορη
θώμεν ότι άληθώς ε’νηργήθησαν) ¿λιγώτερον ισχυρόν 
δείγμα τού ότι προηλθεν ε’κ Θεού ή Χριστιανική θρη
σκεία,

Ειπομεν ηδη οτι ευκολωτερον πιστεύει τις τά μεγα- 
λητερα εις το Ευαγγελίου θαύματα, παρ’ ότι χωρικός 
’Ιουδαίος άνευ θαυμάτων άνέτρεψε τ*ν θρησκείαν τού 
πολιτισμένου κοσμου* το δεύτερον είναι πολύ τού πρώτου 
¿ξαισιώτερον γίνεται δ’ έτι μάλλον άπίστευτον, άν ε’ν- 
θυμηθώμεν ότι ε’νήργησε τήν εκπληκτικήν ταύτην με
ταβολήν, θ α ύ μ α τ α  έ π ι κ α λ ο ύ μ ε ν ο ς .  Ό  ’Ιη
σούς καί οί ’Απόστολοι αύτού βέβαια ε’ π η γ γ έ λ - -  
λ ο ν τ ο  ότι ¿θαυματουργούν πρός άπόδειξιν τού ότι 
έστάλθησαν ε’κ Θεού- τούτο δέ ήθελε σταθήν τό μεγα- 
λητερον ε’μποδιον είς τήν διάδοσιν τής νέας-θρησκείας, 
άν δεν είχον άληθώς τοιαύτας δυνάμεις- έπειδή ή 
προσποίησις αυτη ηθελεν έκθέσειν αύτούς είς φώρασιν 
καί χλευασμόν.

Μεταξύ της ημετερας θρησκείας καί πασών τών άλ
λων υπάρχει διαφορά τις, πολλάκις παραβλεπομένη. 
Απασαι μεν σχεδόν αι θρήσκειαι ιδιοποιούνται θαύ
ματα τουτεστι, λεγεται οτι θαύματα ε’νηργήθησαν 
πρός ύποστήριξιν ψευδούς τινός θρησκείας μεταξύ άν- 
θρώπων, οίτινες ήδη αύτήν έπίστευον. Άλλ’ ούδεμίαν 
θρησκείαν ¿μπορεί τις να £υρη ε ι σ α χ θ ε ί σ α  ν 
καί είσαχθείσαν μάλιστα μεταξύ εχθρών— ύπ’άνθρώ- 
πων ε’παγγελλομένων ότι ¿θαυματουργούν. Ή  ήμετέρα 
είναι ή μόνη πίστις, ήτις Ε Θ Ε Μ Ε Α Ι Ω 0 Η  ποτέ τήν 
άπόδειξιν θαυμάτων ε’πικαλουμένη. Έχομεν δέ πάντα 
λόγον διά νά πιστεύωμεν, ότι ούδεμία τοιαύτη ε’πιχεί- 
ρησις ε’πέτυχεν ή ήδύνατο νά έπιτύχη, άν τά θαύματα 
δέν ένηργούντο κατ’ άλήθειαν. Ή  δυσκολία όθεν τού 
πιστεύειν ότι ή Χριστιανική θρησκεία διεδόθη διά 
θαυματων είναι το ούδεν, παραβαλλ.ομένη μέ τήν δυσκο
λίαν τού πιστεύειν ότι ήδύνατο νά διαδοθη χωρίς θαυ
μάτων.

Τωόντι δε καί μόνον ¿κ τής φύσεως τού περιστατικού

κρίνοντες, ήμπορούσαμεν νά ήμεθα πεπεισμένοι ότι ούδέ 
άκρόασιν καν ήμπόρουν νά λάβωσιν οί ’Απόστολοι, του
λάχιστον μεταξύ τών ’Εθνών, άν δέν ¿δείκνυον παρά
δοξόν τινα καί υπερφυσικήν δύναμιν. Φαντάσου ¿λί
γους πτωχούς ’Εβραίους άλιείς, σκηνοποιούς, καί χωρι
κούς, ε’μβαίνοντας είς κάμμίαν τών Έλληνίδων ή 'Ρω
μαϊκών μεγαλοπόλεων, τών οποίων ε’σεμνύνοντο οί κάτοι
κοι διά τούς λαμπρούς ναούς καί τά περικαλλή αγάλ
ματα τών πατρω'ων θεών, ώς καί διά τάς σχολάς τής 
φιλοσοφίας, όπου οί σοφωτατοι εύγλώττως ¿ρρητόρευαν 
περί τών ύψηλοτέρων καί περιεργοτέρων υποθέσεων είς 
τούς εύπατρίδας νέους- φαντάσου, λέγω, τούς αλλοεθνείς 
τούτους Εβραίους προτείνοντας είς τούς κατοίκους τοι
αύτης πόλεως ν’ άπορρίψωσι καί νά βδελυχθώσι τά 
είδωλά των, ν’ άπαρνηθώσι τήν πάτριον θρησκείαν, νά 
καταπατήσωσι τάς διδασκαλίας τών φιλοσόφων, άντ’ 
αύτών δέ νά παραδεχθώσιν ώς ούρανόθεν απεσταλμένου 
’Ιουδαίον ταπεινότατον, όστις είχε καταδικασθήν είς 
τόν πλέον άτιμου θάνατον. Ποίας υποδοχής άρά γε 
ήθελαν άξιωθήν οί τά τοιαύτα έπιχειρισθέντες μέ ούδέν 
άλλο παρά τό τού κηρύγματος άσθενέστατον μέσον; 
Έμπορεί τις ν’ άμφιβάλη ότι άπαντες ήθελ.αν περιφρο- 
νείν αυτούς, καί τούς ¿μπαίζειν ή τούς έλεείν ώς μαι- 
νομένους;

"Οσον δέ διά τήν σοφίαν, καί τήν καθαρότητα, καί 
τό υψος τής θρησκείας τού Ευαγγελίου, ταύτα ήδύναντο 
νά Ιλκύσωσι κάποιαν προσοχήν,— όχι βέβαια μεταξύ 
τών πολλών, οίτινες ήσαν παχυλωτεροι παρά νά νοστϊ- 
μευθώσιν ή νά έννοήμωσι τήν καθαρότητα καί σοφίαν 
ταύτην,— άλλά μεταξύ ¿λιγωτάτων άπό τούς καλητέ- 
ρους, άν διά κάνενός μέσου παρεκινούντο ποτέ ν’ άκού- 
σωσι τήν περιγραφήν τής νεοφανούς θρησκείας. Καί 
ήθελαν ίσως πράξειν τούτο, άν οί διδάσκαλοι αυτής 
ήσαν "Ελ.ληνες ή 'Ρωμαίοι φιλόσοφοι, περίφημοι διά 
γνώσεις καί σοφίαν. Άλλ’οί τό Εύαγγέλιον κηρύττον- 
τες ήσαν ε’ξ έθνους, τό όποίον οί "Ελληνες καί οί 'Ρω
μαίοι έξουθένουν ώς βάρβαρον, καί τού οποίου τήν θρη
σκείαν μάλιστα . περιεφρόνουν καί έβδελύσσοντο καθό 
τόσον διάφορον άπό τήν ίδικήν των. Ούχί δέ μόνον 
άνήκον οί ’Απόστολοι είς τό περιφρονημενον τούτο 
έθνος, άλλ’ ήσαν καί τά περικαθάρματα τού έθνους 
αύτού, άποβεβλημένοι καί έβδελυγμένοι όντες ύπό τού 
πλείστου μέρους τών ’Ιουδαίων συναδελφών των.

’Εάν λοιπόν ε’παρουσιάζοντο μεταξύ τών ¿θνών, δι
δάσκοντες τά υψηλότερα θρησκευτικά δόγματα, καί 
μόνον είς τήν υπεροχήν τής διδασκαλίας αύτών έλπί- 
ζοντες, κάν άκροάσεως δέν ήθελαν άξιωθήν. Δέν άρ- 
κεί νά είπωμεν ότι κάνεις δέν ήθελε π ι σ τ ε ύ σ ε ι *  
αύτούς- άλλά κάνείς δέν ήθελενι ά κ ρ ο α σ θ ή ν  αύ
τούς, άν πρώτον δέν διήγειραν τήν σπουδαίαν προσοχήν 
τών άνθρώπων, κάμνοντες (ώς λέγεται είς Πράξ. ιθ ’.
11.) θ α ύ μ α τ α  μ ε γ ά λ α .
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T O T  Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Ο Τ  Χ Α Μ Σ Ι Ν .

Ο Δ Ε Τ Ω Ν  άπό Σουές είς Κάί'ρον,— λέγει ό Rüppel,
 παρετήρησα εν άπό τά πλέον αξιοπερίεργα μετεωρο-
λ.ογικά φαινόμενα. Το 1822, Μαίου 21ην, επτα ωρας 
μακράν τού Καΐρου, είς την έρημον ευρισκομένους, κατέ- 
λαβεν ήμάς εις των σφοδρών εκείνων μεσημβρινών άνε
μων, περί των οποίων διηγήθησαν τινές τόσα εξαίσια 
καί άπίστευτα*. Κατά μεν το διάστημα της νυκτός 
έπνεεν αύρα ε’κ τον βορειανατολικού· μικρόν δε άφού 
¿νέτειλεν ό ήλιος, ήρχισε να πνέη δυνατός μεσημβρι- 
νοανατολικός άνεμος, δστις βαθμηδόν αυξάνων κατην- 
τησεν ε’πί τέλους σφοδρότατος. Κονιορτού νέφη ¿πλη
ρούν άπασαν τήν ατμόσφαιραν, ωστε και πεντηκοντα 
μόνον βήματα μακράν δεν ήμπορουσαμεν τίποτε να 
διακρίνωμεν, ουδέ κάμηλον. Έν τω μεταςυ, ηκο^αμεν 
καθ’ δλην την ε’πιφάνειαν της γης θόρυβόν τινα όμοιον 
τριξίματος η κρότου, τόν όποΓον ύπελαμβανα ως προερ
χόμενου ε’κ της άμμου, ήτις τόσον όρμητικώς έρρίπτετο 
τη δε κάκείσε ύπό του ανέμου. 'Η πρός τόν άνεμον 
έπιφάνεια του σώματος ητο πολυ μάλλον παρα το συνη- 
θες πεπυρωμένη, έδοκιμάζαμεν όέ όξυν τινα πονον, ως 
να μάς ¿κεντούν λεπταί βελόναι. Κατα πρώτον ενο- 
μισα ότι τό δριμυ αίσθημα προήρχετο άπό τα λεπτά 
της άμμου μόρια, τά ωθούμενα υπό της άνεμοζαλης 
κατά της ε’κτεθειμένης ε’πιφανείας του σώματος. Θελων 
δέ νά ε’ξακριβώσω τό μέγεθος τών μορίων, ¿ζήτησα νά 
πιάσω μερικά εις εν φέσιον άλλα με πολλήν άπορίαν 
μου ϊδα ότι δεν ε’πέτυχα νά πιάσω ούτε εν τούτο μ 
έκαμε νά εννοήσω δτι ή όξεία κέντησις δεν προηρχετο 
άπό τά μορίδια της άμμου, άλλ’ άπό δυναμιν άορατον, 
την οποίαν δεν ήδυνάμην άλλο τι να υποδέσω ειμη 
ηλεκτρικόν ρευστόν. Μετά δε την εικασίαν τακτήν 
ήρχισα νά θεωρώ προσεκτικώτερον τά πέριξ μου φαινό
μενα. Παρετήρησα ότι όλων ημών αί τρίχες ησαν 
ολίγον τι άνωρθωμέναι, καί ότι πρός τά άκρα καί τους 
αρμούς ήτον ή αίσθησις του κεντήματος ζωηροτέρα, ως 
νά ήλεκτρίζετό τις ε’π'ι μεμονωμένης έδρας. Δια να 
πληροφορηθώ ότι τό άλγεινόν αίσθημα δεν προηρχετο 
άπό λίθου ή άμμου μορίδια, ¿ξέτεινα κατά του άνέμου 
Ιν κομμάτιον χαρτίου, ώστε καί τό λεπτότατου του κο- 
νιορτού μόριον έπρεπε νά φωραθη, είτε άπό τόν όφθαλ- 
αόν, είτε άπό τό ώτίον· τίποτε όμως τοιούτον δεν συν
έβη. Ή  ε’πιφάνεια του χαρτίου έμεινε παντάπασιν 
άκίνητος καί άθόρυβος. Έξέτεινα δέ τούς βραχίονας 
μου, καί πάραυτα ηυξησεν ό πόνος είς τάς άκρας τών 
δακτύλων μου. Τούτο μέ ώδηγησεν είς την εικασίαν, 
οτι ό σφοδρός άνεμος ό καλούμενος Χαμσιν η συνοδεύ
εται αυτός ό Γδιος μέ δυνατά ηλεκτρικά φαινόμενα, η 
ότι ό ηλεκτρισμός παράγεται άπό τήν κίνησιν της ξη- 
ράς άμμου. Εντεύθεν ¿μποροϋμεν Γσως νά είκάσωμεν
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οτι ό Χαμσίν ήφάνισε συνοδίας διά τών ηλεκτρικών 
αυτού ιδιοτήτων, ε’πειδή περιηγηταί τινες μάς βεβαιό- 
νουν δτι ετυνε κάποτε νά χαθώσι κιρβά'πα είς τήν 
έρημον μολονότι πρέπει νά ομολογήσω ότι καθ’ δλα 
τά μέρη όσα περιήλθον δεν ήκουσα τίποτε περί τοιούτου 
δυστυχήματος. Βέβαια όμως, να νομιζη τις οτ; τοι- 
αύται συμφοραί προήλθον ε’κ τής άμμου καταπλακονού- 
σης τά κιρβάνια, είναι άφ’ όσα ¿μπορεί τις να φαντασθή 
τό γελοιωδέστερου.

Ό  Χαμσίν πνέει γενικώς είς τήν Αίγυπτον δύο ή 
τρεις ημέρας κατά διαδοχήν, άλλά μέ πολύ όλιγωτέραν 
σφοδρότητα τήν νύκτα παρά τήν ημέραν. Συμβαίνει 
δέ μόνον άπό τά μέσα τού ’Απριλίου εως τάς άρχάς 
’Ιουνίου, όθεν καί τό ’Αραβικόν του δνομα, τό όποΓον 
σημαίνει ό πεντηκονθήμερος.

Η λ ι κ ί α  τ ω ν  ΠΡΟΒΑΤΩΝ.— Τήν ήλικίαν τών προ
βάτων ¿μπορεί τις νά εύρίσκη έξετάζων τούς έμπροσθί- ; 
ους αύτών όδόντας. Τόν άριθμόν είναι οκτώ, φαίνον
ται δέ όλοι μικροί είς τό διάστημα τού πρώτου έτους. | 
Τό δεύτερον έτος πίπτουν οί κατά τό μέσον δύο, άνκ- 
πληρούσι δέ τόν τόπον αυτών δύο νέοι, ευκόλως διακρι- 
νόμενοι καθό μεγαλη'τεροι. Τό τρίτον έτος πίπτουν 
δύο άλλοι μικροί όδόντες, είς εκατέρωθεν, καί λαμβά- 
νουσι τόν τόπον αύτών δύο μεγάλοι- ώστε υπάρχουν 
τώρα τέσσαρες μεγάλοι όδόντες κατά τό μέσον, καί δύ· 
όξεΓς εκατέρωθεν. Τό τέταρτον έτος οί μεγάλοι όδόν- 
τες γίνονται τόν άριθμόν έξ, μένουσι δέ δύο μόνον μι- 
κρυί είς έκαστον άκρον τής σειράς. Τό πέμπτου έτος 
χάνονται οι άπομείναντες μικροί όδόντες, είναι δε με
γάλοι άπαντες οι έμπρόσθιοι όδόντες. Τό Ικτον έτος 
δλοι άρχίζουν νά φθείρωνται, καί τό έβδομον, κάποτε 
δέ καί άρχητερα, τινές πίπτουν ή συντρίβονται.

Οι Βεδουίνοι ποτέ δέν άφίνουν ίππον νά πέστ; κατα
γής τήν στιγμήν τής γενέσεώς του" λαμβάνουν αυτόν 
είς τάς άγκάλας των, καί ικανήν ώραν περιθάλπουν 
αύτόν, πλύνοντες καί ε’κτείνοντες τά τρυφερά μέλη του, 
καί χαϊδεύοντες τό πωλάριον ώς νά ήτο βρέφος. Με- 
τέπειτα θέτουν αυτό καταγής, καί μέ προσοχήν ίδιαι- 
τέραν παρατηρούν τά άσθενή αυτού βήματα, έκτοτε 
προμαντεύοντες τάς άρετάς ή τάς έλλείψεις τού μέλλον
τος συντρόφου των.

Ο Ο Χ Λ Ο Σ ,  καθώς ό ωκεανός, σπανίως ταράσσεται 
χωρίς ε’ξωτερικής καί άνωτερας τινός αίτιας· άλλα (να 
έξακολ,ουθήσω τήν παραβολήν) άμφότεροι δύνανται 
τήν μεγίστην βλάβην νά προξενήσωσι, καί άφού παύση 
νά ένεργη τό π ρ ώ τ ο ν  κινήσαν αύτους αίτιον.

Ο π ο ιο ς  συνεχώς βάλλει ενώπιον αυτού τήν αιωνιό
τητα καί τόν κόσμον, καί δέν δειλ,ια νά  κυττάζη στα- 
θερώς άμφότερα, θέλει γνωρίσειν δτι, όσον θεωρεί αύτα 
συνεχέστερου, τόσον έλαττοϋται τό δεύτερον, και μεγα- 
λύνεται τό πρώτον.


