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Οι Γερανοί, οί Πελαργοί, καί οί Ερωδιοί, συγγε
νεύουν τα μέγιστα προς αλληλους- διακρίνονται δε, ο 
μέν γερανός φαλακράν έχων τήν κεφαλήν- ο πελαργός 
γυμνήν των όφ3αλμών τήν περιφέρειαν ό δ ¿ρωδιός 
οδοντωτόν, ως πριόνιον, τόν μέσον έκαστου ποδος 
δάκτυλον.

Τού ¿ρωδιού ΰπάρχουσι πολυάριθμα είδη- δ Άριστο 
τέλης άναφέρει τρία μόνον τά κυριώτερα, λέγων, (Β. 3  
Κ. ά.), * Των δ’ ¿ρωδιών ¿στι τρία γένη' δ τε πελλος 
καί ό λευκός, καί ό άστερίας καλούμενος.’ Κοινότερος 
ε’κ τούτων βΓναι ό π έ λ λ ο ς ¿ρωδιός, τού οποίου τον 
τράχηλον στολίζει κρεμαστός λόφρς στενών ΰπομαυρων 

3 δώ

πτερών. Ό  Βπββοη άπαρι3μεί τεσσαράκοντα επτά 
εϊδη, διάφορα τό μέγε3ος, τό σχήμα, και τα πτερά- και 
μέ δυνάμεις προσηρμοσμένας είς τους τοπους της αυτών 
διατριβής, ή τό ιδιαίτερον έκαστου έπιτήδευμα. Άλλ 
οσον καί άν διαφέρωσιν οί ¿ρωδιοί κατα τό χρώμα, το 
υέγε3ος, ή τό σχήμα τού ράμφους, άπαντες ομως έχουσι 
τά αύτά ή3η, ενα καί τόν αυτόν χαρακτήρα, δειλοί ον- 
τες, αρπαγές, καί οκνηροί, καί, μ’ ολον τούτο, άπληστον 
¿χοντες αδηφαγίαν. "Αλλα μεν πτηνά παχυνονται δια 
τής πολυφαγίας- ταύτα δε, αν και ολε3ριώτατα και 
παρά φύσιν λαίμαργα, έχουν πάντοτε σώματα ισχνά 
καί 3νησιμαΓα.

Ό  κοινός ¿ρωδιός εΓναι ώς προς τόν όγκον αυτού 
¿λαφρότατος, ζυγίζων μόνον περί τήν μίαν ¿καν καί έν 
τέταρτον, μολονότι μήκος μέν έχει τριών ποδών και 
τεσσάρων δακτύλων, μετρουμενον απο την ακραν των 
έμπροσ3ίων δακτύλων είς τήν άκραν τού ράμφους, έκτα- 
σιν δέ πτερύγων, υπέρ τούς πεντε ποδας. Ράμφος 
Ιχει μακρότατον, πέντε δακτύλων άπό τήν άκραν είς 
τήν βάσιν- όνυχας μακρούς καί οξείς, τόν δέ μέσον 
οδοντωτόν ώς πριόνιον. Πλήν, άν καί φαίνεται διά 
πόλεμον κα3ωπλισμένος, χαρακτηρίζεται, ώς προείπα- 
μεν, ύπ’ οκνηρίας καί δειλίας, ωστε φεύγει και απο τον 
μικρότατου ίέρακα.

Οί ¿ρωδιοί ¿μπορούν μέν νά λογιζωνται ώς όρνεις 
αποδημητικοί, άλλ’είς πάντα τόπον στ'κουν ή αναχω
ρούν κατά τήν άφ3ονίαν ή έλλειψιν τής τροφής. Πού- 
ποτε δέν εΰρίσκονται πάμπολλοι, άν καί ΰπάρχωσιν 
είς δλα σχεδόν τά μέρη τών βορεινών καί εύκρατων χω 
ρών τής Παλαιάς ’Ηπείρου, ίσως δε και τής Νεας. 
Κατά τήν Ευρώπην πλεονάζουν μάλλον είς την Αγ
γλίαν, Γαλλίαν, καί 'Ολλανδίαν.

Τάς φωλεάς κατασκευάζουν έφ υψηλών δένδρων, και 
μάλιστα δρυών, σιμώτατα ρυάκων καί βάλτων. Ή  
φωλεά είναι χωρητική, συνισταμένη ¿ξωτερικώς μέν άπό 
κλαδίσκους, ξηράς βοτάνας, καί καλάμους, ¿σκεπασμένη 
δ’ έσω3εν μέ πτερά καί μαλλίον. Είς ταύτην έναπο- 
3έτει τά ώα ή 3ήλεια, τρία τόν άρι3μόν ή τέσσαρα, 
ίσομεγέ3η περίπου μέ τά τής κοινής όρνι3ος, άλλα 
πλέον μακρυλά, καί πρασινωπά μελάγχροινα χωρίς 
κηλίδων. Ό  άρρην δέν συμμετέχει άπό τό βάρος του 
έπωασμού- άλλα περιίπταταί είς ζήτησιν τροφής, ¿νόσω 
ή 3ήλεια τόν γόνον αυτής έπιμελείται. Άγαπώσι 
μάλιστα τήν συντροφιάν τών κοράκων, οίτινες δμως
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πολλάκις άφαρπάζουσι τά ώά· οί δέ ίέρακες, αί γαλαί, 
χχι χί ικτίδες, φέρουσιν δλεθρον εις τά νεογνά. Καί 
οί δυο γονείς προβλέπουσι την τροφήν τούτων, άφθονίαν 
ιχθύων είς αυτά φεροντες. Άλλ’ άμα γένωσιν ικανά 
ευκόλως νά πετώσι, διώκονται άπό την φωλεάν, καί 
προβαίνουν έκαστον άποκεχωρισμένον είς ζήτησιν της 
ιδίας αύτου τροφής.

Οί δε ήλικιωμένοι δρνεις, περί τά μέσα του Αύγου
στου τας φωλεάς άφίνοντες, περιπλανώνται άπδ ρύακος 
είς ρύακα, καί άπο λίμνης είς λίμνην, συνερχόμενοι, 
καί τάγματα συγκροτοϋντες βαθμηδόν αυξανόμενα, 
καθόσον ε’γγίζει ή ψυχρά του ενιαυτού ώρα. Περί 
τας άρχάς τού φθινοπώρου άπαντώνται πολλάκις συν- 
τροφίαι άπο είκοσι εως τριάκοντα είς τον αύτον τόπον 
ώς δε σφοδρύνη το ψύχος, αρχίζουν τάς προς νότον 
μεταναστεύσεις.

Ή  τροφή αυτών σύγκειται, ώς ε’πιτοπλείστον, άπο 
ίχθύας των γλυκέων ΰδάτων, μάλιστα δέ άπο τον γόνον 
του κυπρίνου καί της θρα'σσας. Προς καταδίωξιν τού- 
των ε’μβαίνουν είς τά υδατα μέχρι των γονάτων (η 
μάλλον τού γόνατος, καθότι ε’πιστηρίζονται μόνον ε’πί 
του ενός ποδός) καί στέκουν ήσύχως περιμενοντες την 
προσέγγισιν των όψαρίων. ΙΙαρετηρήθη δε ούχί μόνον 
Οπό των χυδαίων, άλλα καί ύπό των πλίον άξιοπίστων 
άνδρών, δτι τά ίχθύδια συνέρχονται πολυάριθμα πίριξ 
αύτών καί ή κοινή μεν έξήγησις τούτου είναι δτι τά 
σκέλη των μεταδίδουν οσμήν τινα ιδιαιτέραν είς το 
ύδωρ, ητις εφελκύει τά ¿ψάρια προς τον ίαυτούν δλεθρον. 
Αλλά πολυ πιθανωτερον φαίνεται έκ νεωτίρων παρατη
ρήσεων, δτι την ελκυστικήν ταύτην δύναμιν λαμβάνει 
τό ύδωρ άπο τά είς αύτο πίπτοντα περιττώματα τού 
δρνιθος, τά όποΓα, ώς ε’κ πείρας άπεδείχθη, άδηφάγως 
κατατρώγουν οί ιχθύες. Ό  καιρός τού άλιεύειν είναι 
συνήθως πρό της ανατολής ή μετά την δύσιν τού ήλίου. 
Γενικώς καταπίνουν ολόκληρον τό θήρευμα- λέγεται 
δε δτι πολλά χέλια διαφεύγουν άπο τά εντόσθιά των 
ζωντανά, ώστε πολλάκις κατατρώγονται καί δεύτερον 
ύπό τών λαίμαργων ερωδιών. ’Εκτός τών ιχθύων, οί 
βάτραχοι συνιστώσιν ού μικρόν μέρος τής τροφής αύτών· 
κατά δε τόν χειμώνα, είς κοχλίας καί σκώληκας συχνά 
περιοριζόμενοι, απομένουν πτερά μόνον καί κόκκαλα.

Οί ερωδιοί πιάνονται διαφοροτρόπως. Ποτέ μεν του- 
φεκίζονται ενώ άλιεύουν, ή ενώ βραδέως είς τάς δχθας 
περιΐπτανται. ’’Αλλοτε ιχθύς προσκολλάται είς άγκι- 
στρον ε’πί σχοινίου δεδεμενον, καί άφίνεται νά κολυμβά 
επί τών ΰδάτων, δπου οί ερωδιοί συχνάζουν· ώστε, τρό
πον τινά, καί αύτοί άλιεύονται. "Οτε ήκμαζεν είς την 
Ευρώπην ή δια τών ίεράκων άγρα, υπέρτατος αύτής 
κλάδος ε’λογίζετο ή καταδίωςις τού ε’ρωδιού- καθότι 
αί ίσχυραί αύτού πτέρυγες, άνώτεραι παντός άλλου 
πτηνού ισομεγέθους, ένίσχυαν αυτόν νά άναβαίνη είς 
άπιστευτον σχεδόν ύψος, καί ούτω παραπολύ νά βασα- 
νίζη τάς τού ίέρακος δυνάμεις.

Νεος πιασθεις, ευκόλως συνειθίζει την αιχμαλωσίαν

ο ̂ ερωδιός’ άλλ οι πρεσβυτεροι, πάσαν τροφήν αποποι
ούμενοι, ψοφούν άπδ τήν άφαγίαν. Ή το ποτέ συνήθεια 
είς τινα μέρη τής Ευρώπης, δπου οί ερωδιοί ε’χρειάζοντο 
πρός ε’ξασκησιν τών ίεράκων, μετά βίας νά γ-μίζωσι 
την κοιλίαν αύτών άπο τροφήν, καί νά δένωσι ψάθας 
κομμάτιον περί τόν τράχηλον αύτών, ώστε νά μή δύ- 
νανται πλέον να την εξεμωσι. Κάποτε όμως ήμερό- 
νονται καί οί γηραλέοι, καί μάλιστα οίκειούνταιμέ τούς 
άνθρωπους· ιστορείται δτι ενας, άφού καιρόν τινα τού 
παρεγέμιζαν άπό τροφήν τήν κοιλίαν, καί τού ίδεναν τόν 
τράχηλον, διά νά μή τήν άπορρίπτη, ήμερώθη ε’πί το- 
σούτον, ώστε πετώμενος η’κολούθει τόν κύριον αυτού, 
ηρχετο εις τον οικον προσκαλούμενος, καί τροφήν Ιλάμ- 
βανεν ε’ξ ανθρωπίνων χειρών.

ΑσίΆρια* Κρωδιό*.

Ό ’Αστερίας Ερωδιός έχει χαρακτηριστικόν ίδιάζον 
μελαγχολικήν τινα, τρομεράν βοήν, ητις, τό εσπέρας 
συνήθως άκουομένη, προξενεί δυσεξάλειπτου ε’ντύπωοιν. 
'Ομοιάζει τόν διακεκομμένου τού ταύρου μυκηθμών, βα
θύτερα όμως καί τρανωτέρα, είς ενός μιλίου άπόστασιν 
άκουομένη, ώς νά προήρχετο άπό τίνος φοβερού όντος, 
είς τα βάθη τών ΰδάτων διατρίβοντος.

Ο τον φρικώδη δμως τούτον ήχον ε’κπέμπων δρνις δεν 
είναι τού πελλου ε’ρωδιού ισομεγέθης, άλλά μικρότερος, 
άσθενεστερον έχων ράμφος, περί τούς τέσσαρας μόνον 
δακτύλους μακρον. Από τόν πελλον διαφέρει ό αστε
ρίας έρωδιος κατά τό πλείστον μέρος είς τό χρώμα, ον 
εν γένει υπωχρον κίτρινον, με μαύρα στίγματα καί 
μαυρας σειράς. Ό  λάρυγξ αύτού είναι άρμόδιος είς
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παοαγωγήν τού ήχου, διά τόν οποίον τόσον φημίζεται· 
τό κάτω μέρος αύτού, τό είς τούς πνεύμονας διασχιζο- 
μενον, έχει λεπτήν ε’λευθέραν μεμβράναν, ητις δυναται, 
άέρος πληρουμένη, νά ε’κκενούται κατ’ αρέσκειαν.  ̂ Ακου 
ονται δέ ώς έπιτοπλείστον οί μυκηθμοί ουτοι άπο  ̂ τάς 
άρχάς τού ίαρος Ιως τά τέλη τού φθινοπώρου’ καί μο
λονότι διεγείρουν είς ημάς φόβον, δεν είναι είμή προσ
κλήσεις ε’ρωτικαί, ή γαμήλιου χαράς άποτελέσματα. ^

Τήν ήμέραν κρύπτεται άφωνος είς τά υδατώδη χόρ
τα, αρχίζει δέ τό κράξιμον αυτού πρός τό εσπέρας, βοών 
έξάκις ή επτάκις, έπειτα δε παυων δεκα η είκοσι λεπτά, 
καί πάλιν τόν αυτόν ήχον άνανεονων. Ίο  κραξιμον 
δμως τούτο ποτέ δέν έκπέμπει πλήν ατάραχος ών και 
ελεύθερος. "Οταν πατηθώσι τά χορταρωδη αύτου κα
ταγώγια, όταν φοβήται ή περιμένη τόν προσέγγισιν 
εχθρού, φυλάττει άκραν σιωπήν. Παρομοίως^καί είς 
αίχμαλωσίαν'εύρισκόμενος, ύπό τήν εξουσίαν τού ανθρώ
που, ουτε φωνήν ε’κβάλλει, ούτε ζωήν χαίρεται, οΐκτρον 
όρνεον διαμένον, ε’ξίσου ανίκανον αγάπης ή διδασκαλίας. 
Άλλ’ αν καί πάντοτε τούς μυκηθμούς αύτού άφίνη ε’ν 
μοναξία, έχει κραυγήν τινα, γενικώς άκουομένην όποταν 
τήν άγραν συλλαμβάνη, καί ποτε ε’κ φόβου προερχομένην.

Ό  άστερίας ε’ρωδιος δέν είναι ούτε τόσον ολέθριος, 
ούτε τόσον άδηφάγος, δσον ό πελλος. Τρώγει βάτρα
χους, έντομα, καί φυτά- μολονότι δέ τοσον ομοιος τού 
πελλου ε'ρωδιού κατά τό σχήμα, πολύ δμως διαφέρει 
αύτού κατά τά ήθη καί τάς ορέξεις. ^0 πελλος οίκο- 
δομεΐ τήν φωλεάν αύτού είς τάς κορυφας τών υψηλότα
των δένδρων· ό άστερίας χαμηλά μεταξύ τών είς τα 
Ιλη χόρτων. Ό  πέλλος γεννά τέσσαρα ώά· ό άστε
ρίας επτά ή οκτώ. Ό  πέλλος τρεφει πολλας ήμερας 
τά νεογνά του’ ό άστερίας μετά τρείς ημέρας όδηγει 
αύτά πρός τροφήν. Είς βραχυλογίαν, ό πέλλος είναι 
ισχνός καί νεκρώδης, άπό ζώα τοπλεον ^τρεφόμενος ο 
άστερίας γεμάτος καί παχύς, καθότι τρώγει και φυτα,
δταν λείψωσι τά ζώα. ,

Ή  πρός τό πτηνόν άρα τούτο έχθρα τών χυδαίων 
δέν προέρχεται άπό τάς άδηφάγους ορέξεις, άλλ απο 
τήν βαθείαν μελαγχολικήν αύτού βοήν.  ̂ ’Ενθυμούμαι 
είς τό χωρίον, όπου ε’ξώδευσα τήν παιδικήν ηλικίαν μου, 
πόσον τρόμον ό ήχος αύτού διήγειρεν- ε’λογίζοντο^αύτον 
ώς κακού προμήνυμα· καί άν άπεθνησκε^ τις, έλεγαν 
δτι τό κακόν ήτον άναπόφευκτον, διότι ό νυκτικοραξ 
είχε προειπείν αύτό' άν δ’ έτυχαινε κανείς να μην 
άποθάνη, ό ψόφος βωδίου ή προβάτου επληρονε την 
προφητείαν.

'Οποίαν δμως καί άν έμπνέη φρίκην είς τους άπλούς, 
τό κρέας αύτού τιμάται τά μέγιστα ύπό τών τρυφηλών. 
Διό καί τόσον προθύμως ζητεί αύτον ό όρνιθοθηρας, 
δσον τόν άποφεύγει ό χωρικός· ών δέ δρνις βραδυπτε- 
ρος, σπανίως διασώζεται.

Ό  Λευκερώδιος'Πλατύραμφος είναι δρνις αποδημητι
κός, ούχί πολύ άγριος, καί ολίγον τήν μετα τού άνθρώ-

Λ€νχ*ρωδιο$ Τ ίλαίνραμφος.

που συμβίωσιν άποστρεφόμενος. Εύρισκεται εις ολας 
σχεδόν τάς χωράς του παλαιού κοσμου. Πλεονάζει 
μάλιστα κατά τό θέρος είς τα έλωδη παραλία τής Ολ
λανδίας· βλέπεται προσέτι είς τήν Προυσσίαν, Σιλε- 
σίαν, καί Πολονίαν, καί προβαίνει εως είς την Λαπο- 
νίαν. Καθόσον ό χειμών πλησιάζει, μεταναστεύει είς 
θερμοτέρας χώρας, καί διατριβει εις οιαφορα μερη τής 
’Αφρικής, εκτεινόμενος μέχρι τού Ακρωτήριου τής Κα

ί λής Έλπίδος.
Συχνάζει δέ περί τάς λίμνας καί τούς ποταμούς. 

Τήν φωλεάν κτίζει ποτέ μέν ε’φ’ ύψηλών δένδρων, ποτέ 
δέ μεταξύ καλάμων καί σπάρτων, καί τά ώά είναι άπό 
δύο εως τέσσαρα, γενικώς τρία, κάποτε ολόλευκα,  ̂συνε- 
χέστερον δέ λεύκά σεσημειωμένα μέ σκοτεινά ερυθρά
στίγματα.  ̂ ,

Ώ ς ε’πιτοπλείστον οί λευκερώδιοι πλατυραμφοι τρώ
γουν βατράχους, φρύνους, καί δφεις· ε’ξ ων, μαλιστα είς 
τό ’Ακρωτήριου τής Καλής Έλπίδος, άφανίζουν πλήθος 
μέγα. Οί δέ κάτοικοι τής χώρας εκείνης υπολήπτον
ται αύτούς όσον οί άρχαίοι Αιγύπτιοι τήν ϊβιν, και 
τούς άφίνουν έλευθέρως νά περιτρέχωσιν εις τούς οί
κους των. _________________

Π Ε Ρ Ι  Α Δ Ο Λ Ε Σ Χ Ι Α Σ .

Η μ  Ε Ν  "Αδολεσχία είναι άπέραντος σειράς λόγων 
άπροβουλεύτων καί άσυναρτήτων. Ό  δέ άδόλεσχος 
τοιούτος, ώστε, καθίσας πλησίον εκείνου, τόν_ οποίον 
δέν γνωρίζει, πρώτον μέν έγ^ωμιάζει τ ή ν  γυναίκα τον 
Ιπειτα διηγείται τδνειρον, τό οποίον είδε τήν νύκτα· 
ύστερον έπαριθμεί εν πρός ε"ν όσα βρώματα είχε» εις
τό δεΐπνον. Έπειτα, προχωρών είς τήν ομιλίαν, λ«>*
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γει, ότι οί σημερινοί άνθρωποι είναι πολλά πονηρότεροι 
τών παλαιών- και ότι ό σίτος έτιμή3η εις την αγοράν 
και οτι πολλοί ξένοι έρχονται- καί ή 3άλασσα πλέεται 
παλιός απο των Διονυσίων καί ύστερον- καί αν ο Θεός 
βρέξη, 3ελουσιν εύτυχήσειν τά γεννήματα, καί οτι το 
ερχόμενόν έτος 3έλει γεωργήσειν τον άγρόν τον καί οτι 
ό Δαμιππος έστησε μεγάλην λαριπάδα εις τά μυστήρια- 
καί, Πόσοι εΓναι οί κίονες τον ωδείου, καί, "Ότι χ3ές 
του ηλ3εν -¿¡αετός' καί, ΓΙοία ¿¡¡αέρα είναι σήμερον ; 
καί, αν τον ύποφέρη τις, δεν άναχωρεί, άλλ’έξακολου3εί 
να λεγη, οτι τον Βοηδρομιώνα εΓναι τά μυστήρια, καί 
τον Πυανεψιώνα, τά ’Απατούρια, καί τον Ποσειδεώνα, 
τά εις τους αγρούς εορταζόμενα Διονυσία. Πρέπει 
λοιπόν νά φεύγη τις τάχιστα τους τοιούτους άν3ρώπους, 
και ανισταμενος ν’ άπομακρύνηται, άν 3έλη νά μένη 
ανενόχλητος άπό πυρετόν. Διότι εΓναι δύσκολου νά 
συνδιατριβη τις μέ τους μή διακρίνοντας μήτε κατα- 
παυσεως καιρόν, μήτ’ εργασίας.— Θ ε ο φ ρ α ς τ ο ς .

Σ Π Α Ν Ι Α  Τ Ι Μ Ι Ο Τ Η Σ .

Κ α τ α  τό διάστημα του ύπέρ ανεξαρτησίας πολέμου 
εις την Βόρειον ’Αμερικήν, άπλους τις γεωργός, τονομα 
'Ρικάρδος Ίάξων, έκρινε χρέος αύτοϋ νά ένω3η με τα 
’Αγγλικά στρατεύματα κατά των ιδίων ομογενών πριν 
όμως έκτελέση τοΰτο, συνελήφ3η, καί εις περιστάσεις, 
αιτινες άναμφιβόλως άπεδείκνυαν τί ε’μελέτα' ών δέ 
πολυ τιμιωτερος παρά ν’ άρνη3η τό σκοπούμενου, τ.αοε- 
δό3η είς τον άστυνόμον, καί έβλή3η είς την φυλακήν. 
ΤΗτο δε αυτη εις τόσον κακήν κατάστασιν, ώστε ευκό
λως ήριπορούσε νά διαφυγή- άλλ’ είς τάς χεΓρας τητ 
ύπαρχουσης εξουσίας ευρισκόμενος, έκρινεν άδικον τό 
νά δραπέτευση, στοχαστείς οτι εξίσου ώφειλε νά ένδυ
ση οπλα υπερ του βασιλεως, και να ύποφέρη της ποά- 
ξεως αύτής τάς συνεπείας.

’Αφού ε’κά3ισεν είς την φυλακήν όλίγας ημέρας, έζή- 
τησεν άδειαν παρά του αστυνόμου νά έκβαίνη την 
ημέραν διά νά εργάζεται, υποσχόμενος τακτικές νά 
έπιστρέφη την νυ'κτα. Τόσον δ’ έγνωρίζετο ό άδολος 
αύτού καί φιλοδίκαιος χαρακτήρ, ώστε ή άδεια τον 
εόο3η αμέσως- οκτω δε ριηνας εςηοχετο κά3 ημέραν 
είς εργασίαν ό Ίάξων, τακτικώς την νύκτα είς την 
φυλακήν επανερχόμενος. Τον Μάίαν ήτοιμάσ3η ό 
άστυνομος να μεταφέρη αυτόν είς την κωμόπολιν Spring, 
field, οπου έμελλε νά κρι3η δι’ έγκλημα κα3οσιωσε- 
ως. Ο Ιαςων ειπεν, οτι αμαρτία ήτο νά γένη τόσοτ 
περιττός κόπος καί τόσον περιττόν έξοδον- ό άστυνόμο; 
δεν ητο χρεία νά τον συνοδεύση, κα3ότι αυτός καί μό
νος ήμπόρει νά ύπάγη.
^  Πάλιν ε’νεπιστεύ3ησαν είς τόν λόγον του δέσμιου* 
εςεκινησε οε μονος να παρουσιασΔη διά κρίσιν καί 
βεβαιαν κατακρισιν. Κα3 όδον έπρόφ3ασεν αυτόν 
είς τά δάση ό κύριος Edwards, μέλος τού συμβουλίου 
τής  ̂ Μασσακουσέττης, τό όποΓον, κατά τούς χρόνους

Ό κύριος ουτος ήρώτησεν αύτόν που ύπήγαινεν. · Είς 
SpringfieJd, άπεκρι3η, * νά κρι3ώ διά την ζωήν μου.’

Φ3άσας είς την κωμόπολιν, ε’κρί3η, εΰρ'3-η ένοχος, 
και κατεοικασ3η είς 3άνατον· έζητή3η τότε έλιας 
παρα του συμβουλίου. Ό  πρόεδρος ήρώτησεν, άν έπρεπε 
νά συγχωρη.3η ό κατάδικος. ‘ Ή  ύπό3εσις,’ ειπεν εις 
των ρητόρων, * εΓναι άπό τάς πλέον ε’ναργεΓς· ή πράξις 
άναντιρρητως ήτον έγκλημα κα3οσιώσεως, έχομεν δ* 
άπόδειξιν έντελεστάτην εάν έλεήσωμεν τούτον, δεν 
βλέπω, το κατ εμε, πως εμπορουμεν νά καταδικάσωμεν 
άλλον όποιον δήποτε.’ Όλίγαι κυβερνήσεις ¿νόησαν 
ποσον δίκαιον καί πολιτικόν εΓναι τό ε’λεεΓν- ή σκληρο- 
καρδιος γνώμη συνεφώνει με τον καιρού ¿κείνον την διά. 
3εσιν, καί τά μέλη άλληλοδιαδόχως έστερξαν είς αυτήν, 
Ιωσού ήλ3εν ή άράδα τού κυρίου Edwards νά όμιλήση. 
Αντι δε να προφέρη γνώμην, ίστόρησεν άπλώς τά τής 
παραδόξου διαγωγής τού Ίάξωνος, καί τό μετ’ αυτού 
συναπάντημα είς τά δάση.

Πρός τιμήν τής άν3ρωπότητος, ούδείς εύρε3η νά 
εςασ3ενιση τό άποτέλεσμα διά μιας των ξηρών εκείνων 
νομικών παρατηρήσεων, αιτινες, ως ανεμοστρόβιλος 
τής ε’ρήμου, μαραίνουν τήν καρδίαν, είς τήν οποίαν 
φ3ασωσι. Τό συμβούλιον ήρχισε νά διστάζη- δτ* 
ο εν άπό τά μέλη ε’τόλμησε νά είπη, οτι άνθρωπος 
τοιουτος οεν έπρεπε βέβαια νά σταλ3η είς τήν αγχό
νην, τό φυσικόν αίσ3ημα τής φιλανθρωπίας καί τής 
οικαιοσυνης ύπερισχυσε, καί συγχώρησις ε’δό3η πάραυτα. 
Τοσον άλη3εύ<ι ότι εΓναι φρόνησις ή τιμιότης.

Ε Υ Λ Ο Γ Ι Α  Κ Α Ι  Δ Α Μ Α Λ Ι Σ .

Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  τις Αγγλος άπέδειξεν ε’σχάτωτ, ότι 
ή ευλογιά και ή δαμαλίς έχουν τήν αυτήν καταγωγήν, 
καί ότι ή τελευταία εΓναι ευλογία μεταδομένη είς τήν 
άγει.αοα. Αύτος ουτος ενωφ3αλμισεν αγελάδας με
την ίλην τής ευλογίας, τής οποίας αί ε’πί τών άγελάδων 
φλυκταιναι ώμο.'αζαν μέ τήν ε’πιδερμίδα τής δαμαλίδος. 
Θελων δέ νά επιβεβαίωση τούτο, ένωφ3άλμισε βρέφη 
με την εκ τής αγελαοας υλην, ώς άνωτέρω τεχνηέντως 
μολυν3εισης, ο3εν ανεφυη ωραία καί φυσική φλυκται- 
νική δαμαλίς- πρός άποχρώσαν δέ έξακι ίβωσιν τού 
αποτελέσματος τούτου, τά αύτά βρέφη ύπ?βλή3ησαν 
είς ε’νοφ3άλμισιν μέ ευλογίαν, καί δεν προσεβλή3ησαν 
απο το μολυσρια. Επομένως είκοσιπέντε κατά συνέ
χειαν ένεργή3ησαν ενοφθαλμίσεις μ.έ τό ν'ον φάρμα
κου, το όποιον δυναται νά όνομασ3η εϋλογώτερον ποι
κίλη δαμαλίς, και άνεφυησαν αί εύχαριστότεραι φλύ- 
κταιναι.

Όσακις λοιπόν ή ευλογία άναφαίνεται βιαία είς 
τόπους, όπου εΓναι αδύνατος ή προμήθεια δαμαλίδος, 
¿μπορεί να ένοφ3αλμίζεται μία άγελάς μέ ευλογίαν, 
καί τό 3ανατηφόρον τούτο δηλητήριου, τό ε’πί τοσουτον 
όλέ3ριον είς τήν άν3ρωπίνην ζωήν, μεταβάλλεται είς 
γλυκύ ρευστόν, ικανόν να διαφΰλάξη ε’κ τού μιαιφόνου
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ΟΙ ΑΣΣΑ ΣΣΙΝ Ο Ι.
ΧννεχειΟ' χμ  τίκος &τίο Σ ι λ .  3 1 .

ΤΗΝ φυσιν καί τό σύνταγμα τής αίρέσεως των Ασ- 
σασσίνων περιγράψαντες είς τόν προηγουμενον αρι3μον, 
δίδομεν είς τούτον ολίγα τινά παραδείγματα του τροπου, 
κα3’ ον οί ευλαβείς λεγόμενοι ε’ξετέλουν τας εις αυτους 
διδομένας φοβεράς παραγγελίας.

Φρονιμώτερον έφαίνετο κάποτε εις  ̂τον Σεΐχην, δι 
επικειμένου κίνδυνου νά χαλινόνη τους κραταιους εχ
θρούς, ή διά φόβου νά έκνευρίζη αυτούς, μάλλον παρα 
δολοφονίαν πραγματικήν νά μεταχειρίζεται.  ̂Σουλτά
νος τής Περσίας διήγειρέ ποτε τήν έχ3ραν τού ¡Σεΐχου- 
ουτος εΐλκυσε πρός εαυτόν ενα ε’κ τών δουλών του Σουλ
τάνου, η πι3ανώτερον ό δούλος ήτον Άσσασσινος ευλα
βής, μετεσχηματισμένος- ε’νω δέ ό Σουλτάνος ε’κοιματο, 
ενέπηξεν είς τό πάτωμα ό δούλος ξίφος πλησίον τής 
κεφαλής αύτού. Έκθαμβος καί έντρομος άπέμεινεν ό 
ήγεμών, οτε, ε’ξυπνήσας, παρετήρησε τό φονικον δπλον 
άλλ’ έκρυψε τόν φόβον. Μετ’ όλίγας ημέρας έπεμψε 
γράμμα ό Σεΐχης, είς τό όποΓον, διά φόβου καί ώάρρους 
όμού ζητών αυτόν νά έφελκόση, έλεγεν, * "Αν δέν ήμε3α 
πρός τόν Σουλτάνου εύδιά3ετοι, ήμπορουσαμεν νά έμπη- 
ξωμεν είς την καρδίαν τό είς τό έδαφος έμπηχ3έν ξίφος/ 

Είς άλλην τινά περίστασιν, Βεζίρης εφονευ3η υπο 
Άσσασσίνου, δστις ε’μβήκεν είς τήν υπηρεσίαν αύτού 
ώς ιπποκόμος. Μίαν τών ημερών,  ̂είσελ3όντος του 
Βεζίρου είς τό ίπποστάσιον νά 3-εωρηση τους  ̂ίππους, 
έφάνη ε’νώπιον αύτού ό ψευδιπποκόμος χωρίς ενδυμάτων, 
ώστε νά μη δώση κάμμίαν υποψίαν οτι εκρατει οπλα 
κεκρυμμένα- άλλ’ εΓχε κρύψειν τό ξίφος είς την χαίτην 
τού ίππου, τόν χαλινόν τού όποιου εκρατουσεν. Ο 
ίππος άνεσηκώ3η, καί μέ πρόφασιν οτι τάχα έμελλε 
νά κα3ησυχάση αύτόν διά χαίδευματων,^ήρπασε το 
ξίφος, καί 3 ανασίμως ε’μαχαιρωσε τον Βεζιρην. ^

Άλλοτε πειραχ3είς μέ τόν Σουλτάνου ό Σεΐχης, 
έπεμψε τούς ευλαβείς νά πυρπολήσωσι τό Χαλέπι με 
καιομένην νάφ3αν. "Ολαι τού διοικητού και τού λαού 
αί ,προσπά3ειαι διά νά σβέσωσι τήν πυρκαϊάν παντά- 
πασιν έματαιούντο, κα.3ότι, διά μέσων παραγομενη 
όμοιων τού πολυ3ρυλλήτου Ελληνικού πυρός, πείσμα- 
τωδώς άν3ίστατο είς τήν τού υδατος ένέργειαν. Πολ- 
λαί οίκοδομαί διόλου κατανηλώ3ησαν, καί πλή3ος πάμ- 
πολυ ρούχων πολυτελών και παντοιων πραγμα.ει.ν 
Ιγιναν παρανάλωμα τής πυρκαίάς. Οί ΑσσασσΓνοι 
έρριπταν νάφ3αν είς τάς ρύμας άπο τα δώματα των 
οίκων- είς δέ τό μέσον τής συγχύσεως άπεφυγαν άβλα- 
βείς τήν δημοτικήν λύσσαν.

■ ’Επί τών οπαδών ή υπηκόων αύτού εΓχε παραδοςον 
έπιρροήν καί δύναμιν ό Σεΐχης. Ό  Σουλτάνος Μελεκ- 
σάχ έστειλε ποτε «ρέσβυν είς τόν Σεΐχην διά νά του 
ζητήση πίστιν καί πει3αρχιαν. Ο Σεΐχης, κατενώ
πιον τού πρέσβεως, έκάλεσε τινάς τών οπαδών αυτού 
είς τόν 3άλαμον. Νειίσας πρός ενα ,1 Φονευσου ! ειπε-

καί πάραυτα ό άν3ρωπος έ3ανατώ3η- είς δέ άλλον,
1 Κατακρημνίσου άπό τόν προμαχώνα!— μετά μίαν 
στιγμήν έκειτο πτώμα κεκολοβωμενον εις την περι το 
φρούριον τάφρον. Στραφείς τοτε ο Σεΐχης πΡ°ζ τον 
ε’κπεπληγμένον καί έυτρομον πρέσβυν, * Ούτως, ειπεν,
* ύπακούομαι άπό Ιβδομήκοντα χιλιάδας πιστών υπη
κόων. Ταύτην δός άπόκρισιν είς τόν κύριόν σου.

Μετά τινας χρόνους, ό τής Καμπανίας Κόμης Ε ρ 
ρίκος περνών πλησίον τής τών Άσσασσίνων περιοχής, 
ένω ύπήγαινεν είς τήν ’Αρμενίαν, προσεκλη3η ύπο τινων 
άπεσταλμίνων τού Σεΐχου να επισκεφ3ή" το φρουρίου 
αύτού είς τήν επιστροφήν. Ο κόμης εκλινεν εις την 
πρόσκλησιν- ό δέ Σεΐχης έσπευσεν εις προϋπαντησιν, 
καί ύπεδέχ3η αύτόν εντιμότατα. Άνεβίβασεν αύτόν 
είς διαφόρους πύργους και φρούρια, τέλος οέ εις εν έχον 
υψηλότατα πυργίδια. Έφ’ έκαστης σκοπιάς ισταντο 
δύο φύλακες, λευκά ένδεδυμένοι- τό όποΓον ητο̂  σύμβο
λού τού ότι ήσαν μεμυημένοι είς τα κρύφια οογματα. 
Είπε δέ ό Σεΐχης πρός τόν κόμητα, οτι οί άν3ρωποι 
ούτοι ύπήκουαν αύτόν καλητερα παρ οί Χριστιανοί 
τούς ίδιους ηγεμόνας* καί, άμα έόωκε σημεΓον τι, κατε- 
”ρημνίσ3ησαν δύο αύτών έκ τής κορυφής τού πυργου,̂  
καί κατασυνετρίβησαν είς τήν βασιν. 1 Εάν 3ελης, 
εΓπεν ό Σεΐχης πρός τόν ε’κπεπληγμένον κόμητα, 1 απαν- 
τες οί λευχείμονές μου 3έλουν κατακρημνισ3ήν όμοιο- 
τρόπως ε’κ τών προμαχωνών. Ο Ερρίκος τούτο μεν 
παρεκάλεσε νά λείψη- ώμολογησεν ομως οτι αύτος ουτω 
πως δέν ύπηκούετο υπό τών εαυτού δούλων.

’Εκπληκτικόν άλη.3ώς είναι μέχρι  ̂πόσου παρεισέδυ- 
αν οί Άσσασσΐνοι είς τά σημαντικωτερα μερη. Εις 
μίαν περίστασιν πρέσβυς εσταλ3η παρα τού Σεΐχου 
είς τόν Σουλτάνου, πρός ε’ξισασμόν άνωμαλίας τινός, 
μεταξύ των ύπαρχούσης. ’Αφού η ύπο3εσις επερατω3η, 
¿φιλοξενείτο ό άπεσταλμενος εις τον οικον τού Βεζιρου. 
Είς μέγα δέ τι συμποσίου, ¿νώ άπαντες ήσαν ήδη πα- 
ρεζαλισμένοι άπό τόν οίνον, ειπεν ο απεσταλμένος είς 
τόν ξενοδόχου αύτου, οτι εις τήν άμεσον 3εραπειαν του 
Σουλτάνου, μεταξύ τών σωματοφυλάκων, πρωτοστρατό- 
ρων, καί υπηρετών αύτού, ήσαν διάφοροι Ασσασσΐνοι. 
Περίεργος ό Βεζίρης να γνωριση τους κινδυνώδεις τού
τους άγνώστους, παρεκάλεσε τόν πρέσβυν νά δειξη αυ
τούς- έδωκε δέ τό χειρόμακτρον ώς έγγύησιν οτι δέν 
ή3ελαν πά3ειν τίποτε κακόν. Εύ3υς προ;βησαν εις 
τό μέσον πέντε των πλέον 3αρρετών 3αλαμηπολων ως 
μετεσχηματισμένοι Άσσασσΐνοι. ‘ Τήν δείνα ημέραν, 
τήν δείνα ώραν,’ εΓπε πρός τόν Βεζίρην εΓς αύτών, Ιν
δός τό έ3νος, * ήμπόρουν νά σε φονευσω άπαρατηρητος- 
καί οτι δέν έπραξα οΰτω πρέπει να οφειλής την χαριν 
είς τόν άνώτερόν μου, παρα τού οποίου δεν ειχα λαβειν 
τοιαύτας διαταγάς.’ Ήμιμε3υσμενος και καταπεφο- 
βισμένος ό Βεζίρης, έπεσεν είς τούς πόδας τών Άσσασ- 
σίνων, παρακαλών νά τού "χαρισωσι την ζωην. Ίο  
συμβεβηκός τούτο άκουσας ο Σουλτάνος, διεταξε να 
ταφώσιν οί πέντε άνδρες ζωντανοί-— 3άνατον,’ τόν
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όποιον ίλαρώς ύπέφεραν, καθό νομίζοντες ότι ύπερ του 
κυρίου αύτών έπασχαν.

Ούχι μονού οι άνδρες, άλλά καί αύταί αί γυναΓκες, 
ένδοξον φανταζόμεναι του Άσσασσίνου το ε’πάγγελαα,’ 
έχαιραν ύπερ αύτού θυσιαζομεναι. Ε ίς μίαν περίστα- 
σιν, οκτώ ΆσσασσΓνοι, ώς Δερβίσαι μετεσχημχτισμέ
νοι, επεσον κ χ τ χ τ ο υ  ήγεμόνος της Μοσσούλ, ενώ ε’κά- 
θιζεν επι του θρονου εις τον ε’ν Μοσσούλ ναόν. Φύσει 
5ε γενναιότατος καί ύπό θώρακος έσκεπασμένος, ύπερ- 
ασπισθη κατα των αχρείων, τρεΓς των όποιων έξήπλω- 
σε προ ποδών· άλλά, πριν φθάσωσιν εις βοήθειαν αυτόν 
οί σωματοφυλακές, έλαβε πληγήν θανάσιμου, εκ των 
αποτελεσμάτων της όποιας αυθημερόν έξίπνευσε. Τους 
λοιπούς Άσσασσίνους κατέσφαξεν ό όχλος, πλην νεα
νίσκου τίνος άπό την κώμην Καταρνάς, του όποιου ή 
μήτηρ, τον φόνον του ήγεμόνος άκούσασα, ε’νεδύθη καί 
κατεστολίσθη, περιχαρής διά την ευτυχή έκβασιν 
επιχειρήσεως, είς την όποιαν ό υιός αυτής την ζωήν 
ειχεν άφιερώσειν άλλ' ότε Γδεν αύτόν ε’πιστρέφοντα 
ζωντανόν καί μόνον, άπεκοψε τάς τρίχας, καί κατε- 
μχυρ ισετο  πρόσωπον, είς άκρον περίλυπος ότι δεν είχε 
συμμε3·εξειν του έ ν τ ι μ ο υ  θανατου των φονόων, ώς 
οι ταλαίπωροι πεπλανημένοι ουτοι αύτόν έφαντάζοντο.

Τοιοϋτοι λοιπόν υπήρξαν οί ΆσσασσΓνοι, καί τοιού- 
τος ό τρόπος καθ’ δν έζετελουν τά διαβολικά των σχέ
δια. Ολίγα τινα πρεπει τωρα να σημειώσωμεν ώς 
προς την άκόλουΒ-ον αύτών ιστορίαν.

Πολλάκιςμετεχειρίσθημεν την λέξιν Σεΐχης. Άλλά 
φυσικά ουτος δεν ήτο πάντοτε τό αυτό υποκείμενον. 
Μετά τον θάνατον του Χασσάν Σαβάχ, άλλοι διεδέ- 
χθησαν την ύπερτάτην εξουσίαν, είς διάστημα πολλών 
γενεών. Βαθμηδόν έξίτειναν τάς κατακτήσεις καί τό 
κράτος αυτών είς την Συρίαν, καί εις άλλους τόπους 
προς δυσμάς του Άλαμούτ. Φαίνεται δέ πιθανόν, ότι 
τά ε.ίς τούς Ευρωπαίους εγνωσμένα ¿λίγα τινά περί τής 
ύπάρξεως τών Άσσασσίνων παρήχθησαν μάλλον ε’κ του 
Συριακου κλάδου παρ εκ της εν Αλαμουτ πρωτοσυστά- 
του άδελφότητος.

Είπαμεν ότι τό 1090 υψωσεν ό Χασσάν ε’ν Άλα- 
μούτ την σημαίαν αυτό·“. Την εφεξής εκατονταετηρίδα 
ή Συρία καί τά συνορεύοντχ μέρη έγιναν θέατρου τών 
πολεμικήν πράξεων τών Σταυροφόρων ή Συρία τωόντι 
εύρίσκετο κατ’ εκείνην την εποχήν εις θέσιν παράδο
ξον. Οί Μωαμεθανοί κατείχαν τούς αγίους τόπους·
*—οι Ασσασσινοι. των οπο.ων ο χαρακτήρ ήτο συνάμα 
Μωαμεθανικός καί άθεος, ε’νέπνεαν τρόμον διά του 
ξίφους είς όλας τάς Μωαμεθανικάς αύλάς· οί δέ Σταυ
ροφόροι, άμφοτίρους μισούντες καί ε’ναντιούμενοι, ε’νη- 
γκαλίζοντο πάσαν ευκαιρίαν νά προσβάλλωσι καί νά 
κατατροπόνωσιν αύτοίς. ΤρεΓς λοιπόν φατρίαι συνε- 
μάχοντο κατ’ άλλήλων καί δεν πρέπει νά θαυμάζωμεν, 
χν αίσχραί καί άτιμοι συνενώσεις ε’γίνοντο κάποτε με
ταξύ των δυο φατριών κατά τής τρίτης. Ά πεδείχθη 
ότι τινές άπό τούς αρχηγούς τών Σταυροφόρων συνεμά-

χησαν μέ τούς Άσσασσίνους κατά τών Μωαμεθανών, 
η ^-αρακηνών, ώς κοινότερου εκαλούντο.

1 ° Αλαμουτ δεν διέμενε πάντοτε είς τάς χεΓρας 
των Ασσασσίνων. Ήλώθη άπαξ, έπειτα πάλιν κατε- 
*τηθη, ύστερον δέ καί δεύτερον ήλώθη. Ουτε ήσαν 
ομοιαι πάντοτε τών Ασσασσίνων αί πράξεις. ΕΓς 
αυτών παρεβιασε τόν υπό Χασσάν συστηθέντα κανόνα, 
τα μυστικά δόγματα τής άδελφότητος είς τά κατώτερα 
ως και εις τα άνώτερα μέλη διακοινώσας.

Ουτε κλισιν, ουτε τόπον έχομεν νά ε’ξιστορήσωμεν 
ετι πλέον λεπτομερώς τάς φονικάς καί σατανικάς πράξεις 
της απάνθρωπου ταυτης συμμορίας. ΆρκεΓ νά σημειώ
σωμεν, οτι δεν ήργησε νά καταλάβη αυτούς άνταπο- 
δοσεως ήμερα, καθόσον έφθανε πρός τοιο-ύτα εγκλήματα 
ανταπόδοσή ανθρώπινη. Γνωστόν είναι είς τούς 
πλειοτέρους άναγνώστας τόνομα του Γεγγή Χάν, Ταρ- 
ταρου, όστις μέ αναρίθμητα βαρβάρων στίφη κατέ- 
οραμε τας ώραιοτέρας χώρας τής Άσίας, θρόνους άνα- 
τρεπων, λάφυρων άρπάζων πλήθος μέγιστον, χιλιάδας 
και μυριάδας σφάζων Σινών, ’Ινδών, Περσών, καί 
άλλων ’Ασιατικών εθνών. Πολλούς μεν θρόνους άνέ- 
τρεψεν ό Γεγγής, άλλ’ άφήκεν είς τούς Άσσασσίνους 
την άδίκως άποκτηθεΓσαν δύναμιν. Καί αίτη όμως δέν 
έμελλε νά διαρκέση. Τό 1263, ό Μαγκού Χάν, τρίτος 
διάδοχος του Γεγγή Χάν, διέδραμε τήν Περσίαν ώς 
ανεμοστρόβιλος μετά στίφους Μουγγόλων, καί ε’ξερρί- 
ζωσε τό κράτος τών Ασσασσίνων. Τό Άλαμούτ ήλώ- 
θη, οι πλειοτεροι τών ε’ν αύτω κατεσφάγησαν, οί δέ 
λοιποί διεσπάρησαν είς διαφόρους χώρας. Τό συμβε- 
3ηκος τούτο δεν έξήλειψε μεν όλότελα τούς Άσσασσί. 
νους οιοτι κατα το μάλλον και ήττον ε’πενήργουν είς 
τα πολίτικα των αυλών διά τινα καιρόν μετέπειτα. 
Αλλ ως άδελφοτης, ως συμμορία άνδρών άποφασισμέ- 

νων^ καί άφωσιωμένων είς τήν ε’κτέλεσιν όποιασδήποτε 
πράξεως Οπό του άρχηγού αύτών ε’πιτασσομένης, όσον 
καί χν ήτο δεινή, ε’μπορεΓ τις νά είπη ότι έπαυσε κατά 
τήν είρημένην εποχήν.

Ουτω λοιπόν, περί τά εκατόν εξήκοντα έτη, άφου 
κατελαβεν ο Χασσαν το εν Αλαμούτ ορεινόν φρουρίου, 
επήραν αύτο οι Μουγγολοι από τούς διαδόχους του, οι 
δ’ ΆσσασσΓνοι έγιναν φυλή περιπλανωμένη, καί τέλος 
ε’ξηλείφθησαν όλότελα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ 1ΙΕΡΙ TOT ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
Οι άνθρωποι, οί όποΓοι ζώσι ταύτοχρόνως ε’πί τής 

γης, είναι κατά πιθανολογίαν σχεδόν' 1000 έκαταμ- 
ρρι*·  ̂ Δυναται δέ νά ζήση ό άνθρωπος 80 εως 100, 
καί άκόμη περισσότερα έτη. Οί ολίγοι δέ μακρόβιοι, 
οιτινες έφθασαν εως είς τό 150 έτος ή καί περισσότε
ρον, είναι όλοι σχεδόν άπό τά βόρεια ή άπό υψηλά 
μέρη,  ̂καί ε’κ τής μικράς τάξεως τών άνθρώπων. Άλλά 
πολλά ολίγοι άνθρωποι φθάνουν είς βαθύ γήρας· διά 
τούτο μόλις εΰρίσκομεν μεταξύ πολλών χιλιάδων ένα 
εκατοντούτην. Από τους συγχρόνως δέ γεννηθέντας
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Αποθνήσκει τό I τό πρώτον έτος, υπέρ τα 1 εως είςτό 
τέλος του έκτου έτους, καί μ ό λ ι ς  τό |  φθάνει το εικοστον
δεύτερον έτος. Ε ίς δέ τό έξηκοστον έτος ζη μονον το 
I  καί είς τό έβδομηχοστόν τό {6. Ο δε λογος τω 
γεννωμένων πρός τούς ζώντας δεν είναι ο αυτός εις 
τάς διαφόρους χώρας’ διότι είς τινας μεν εύρεση ως 
1 πρός 22, ε ίς ίλ λ α ς  δέ ώς 1 πρός 32 ωστε ο μέσος 
όρος δυναται νά ήναι ώς 1 πρός 27. Εανλοιπον δε- 
χθώμεν, ότι ζώσι συγχρόνως έπι της γης 1000 εκατομ
μύρια άνθρωποι, επεται ότι γεννωνται ετησιως^ 3 ,- 
037,037, καθ’ έκάστην ημέραν 101,471, καθ εκα^ η ν  
ώραν 4228, καθ’ έν πρώτον λεπτόν 70, και καθ εν 
δεύτερον λεπτόν 1, είς δέ δέκα δεύτερα λεπτά 11 
άνθρωποι. Είναι όμως ε’ν γένει οί γεννωμενοι άνθρω
ποι πάντοτε πλειότεροι τών άποθνησκοντων διότι εκ 
τών 30 άνθρώπων άποθνήσκει ε’τησιως εις. Απο τα 
1000 λοιπόν έκατομμύρια άποθνήσκουσιν έτησιως υπερ 
τά 33 000,000, είς έκάστην ημέραν ύπερ τας 91,000, 
είς έκάστην ώραν σχεδόν 4000, είς έκαστον πρώτον 
λεπτόν περί τούς 63, καί είς παν δεύτερον λεπτόν 
είς. Ά λλ’ όταν είς τινα χώραν ό πληθυσμός των 
άνθρώπων, όστις κρέμαται άπό τάς προσοδους και 
τήν καλλιέργειαν τής χώρας, φθάση είς τον ανώτατου 
βαθμόν, τότε οί άνθρωποι, μη δυνάμενοι να τραφωσι, 
βιάζονται νά μεταναστεύσωσιν. Εάν όμως ό άριθμος 
όλων τών κατοίκων τής Γής αΰξήση δια της υγείας, 
ειρήνης καί άφθονίας, άποκαθίσταται παλιν εις την 
προτέραν του ίσοσταθμίαν διά του πολέμου, της ενοειας, 
καί τών ε’πιδημικών νόσων. /

Ε ίς τήν Εύ'ρώπην καί είς τάς περι^σσοτέρας χωράς 
τών εύκρατων καί κατεψυγμενων ζωνών γεννώντας έν 
γένει περισσότερα άρσενικά παρά θηλυκά,^ τουτεστι 
21 πρός 20, ή 26 πρός 25. Έ ξ εναντίας όμως άπο- 
θνήσκουσι πλειότερα άρσενικά παρά θηλυκά, σχεδόν 
ώς 27 πρός 26, ώστε κατά τήν ηβικήν ηλικίαν ολίγον 
μόνον ύπερέχουσι κατά τόν άριθμόν τά  ̂άρσενικά. 
’Εφεξής όμως οί πόλεμοι, αί άποδημίαι^αί^πικίνδυνοι 
άσχολίαι καταδαπανώσι μέγα μέρος τών άνδρών, και 
διά τούτο αί γυναΓκες είναι κατά τόν άριθμόν  ̂πολυ 
περισσότεραι άπό τούς άνδρας. Ά λλ’ είς τήν οιακε- 
καυμένην ζώνην γεννώνται περισσότερα θηλυκά παρα 
άρσενικά. Ό  δέ αριθμός τών όσοι 3έν έφθασαν άκο- 
μη είς τήν ηβικήν ηλικίαν έχει λόγον πρός όλον το 
πλήθος τού λαού ώς 1 πρός 3· π. χ . είς τοπον, εις τον 
όποΓον γεννώνται έτησίως 10,000 παιδία, είναι περίπου 
295,022 κάτοικοι, έκ τών οποίων είναι παιοια μεν μ ι
κρότερα τών 15 ετών 93,003, ηλικιωμένοι δέ 202,019. 
 Γ εω γ ρ .  Χ ο ρ τ α κ η .

Θ ε μ ε Α Ι Ο Ν  πάσης ορθής παιδείας οφείλει νά ήναι 
ή τής μητρικής γλώσσης ακριβής μάθησις· τί λοιπόν 
νά φρονώμεν περί τών όσοι προτιμούν ν ακβυωσι του, 
υιούς αύτών ψελλίζοντας ξενικάς φράσεις, μάλλον παρ’ 
όρθώς όμιλούντας τήν πάτριον οιαλεκτον ;

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  Ν Α Υ Τ ΙΛ ΙΑ Σ, ΤΟΥ 
ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ.
"Σννίχαα Σελ. 22.

Γ \  Ε μ π ο ρ ι ο ν  τ ω ν  Φ ο ι ν ί κ ω ν .  Τ τ ρ ο ς  κ α ι  Σ ι - 
δ ω ν .  Ε μ π ο ρ ι ο ν  τ ω ν  Ι σ ρ α η λ ι τ ώ ν .  Κ α ρ χ η -  

δ ω ν .  Ο ι  δ ι ’ α ν α κ α λ τ ί ί ν  π ρ ώ τ ο ι  π λ ο ο ι .  

Ε μ π ο ρ ι ο ν  κ α ι  α ν α κ α λ ύ ψ ε ι ς  τ ω ν  Ε λ λ ή 

ν ω ν  κ α ι  Ρ ω μ α ί ω ν .  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς .  Π ρ ό σ φ α 

τ ό ς  α ν α κ α λ υ ή ς  Ε Π Ι  Τ Η Σ  Ν ο τ ι ο ϊ  Α μ ε 

ρ ι κ ή ς .

Ο σ ο ν  έκ τού χαρακτήρος αύτών και τής τοποθεσίας 
άπετρέποντο τού εμπορίου οί Αιγύπτιοι, τοσούτον έκ τών 
αύτών περιστάσεων προετρέποντο είς χυτό οί Φ Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ .  

Μήτε δεισιδαιμονίας άντικοινωνικάς, μήτε φαντασίαν 
άλαζονικήν έχοντες περί τής εαυτών άνωτέρας άξιότη- 
τος, οίκειούντο" μεθ’ όλων, όσους δι’ ε’μπορικάς^ή άλλας 
ύποθέσεις έλάμβανον αιτίαν νά συναναστραφώσι.  ̂Χώ
ραν οίκούντες μικράν, καί ούχί ε’κ τών γονιμωτατων, 
μόνον πλουτισμού μέσον είχαν τό έμπόριον. ’Έμπρο
σθεν αύτών έξη πλούτο ή άχανής καί άπλευστος σχεδόν 
Μεσόγειος, προσκαλούσα, τρόπον τινά, είς σταδιον, 
όπου έμελλε νά θερίση καρπούς πλουσιωτάτους ή έμπο- 
ρία. Τοσαύτας δέ κατεπειγούσας άφορμάς έχοντες οί 
Τύριοι καί Σιδώνιοι, ούδέν θαύμα ότι έδόθησαν είς τό 
έμπόριον μετά ζήλου, ό όποΓος είς βραχύ καιρού ς διά
στημα θαλασσοκράτορας αύτούς κατέστησεν. Αί πό
λεις αυται έμπορεύοντο κατά σχέδιον μάλλον έκτετα- 
μενον καί τολμηρότερου όποιωνδηποτε άλλων απο τας 
αρχαίας. Περιέπλεαν είς άπασαν τήν Μεσόγειον, τό 
δυτικόν μέρος τής οποίας ήτο σχεδόν διόλου άγνωστον 
προ τού καιρού αύτών, καί έξέτασαν τά δυτικά παράλια 
τής Ισπανίας καί Αφρικής- πιθανόν ότι αύτοί άνεκά- 
λυψαν τήν Α γγλ ία ν  κατά δέ τινας κατώρθωσαν καί
τόν περίπλουν τής Αφρικής. ^

Έ κ  τών δύο τούτων περιφήμων πόλεων, Σιδών ήτον 
ή άρχαιοτερα, κτισθεΓσα, ώς νομίζεται, ολίγον μετά 
τόν Κατακλυσμόν ύπό Σιδώνος, τού πρεσβυτέρου υιού 
τού Χαναάν. Ή  δέ Τύρος, περί τά είκοσιπέντε μίλια 
ποός νότον, ε’κτίσθη περί τό 1252 π. X. ύπό^τίνος 
άποικίας έκ τής Σιδώνος. Ή  πληρεστάτη χφ όσας 
Iχο’χεν περιγραφάς τού έμποριου τής 1 υρου ευρισκεται 
είς τό 27ον κεφάλαιον τού ’Ιεζεκιήλ, όθεν φαίνεται^ ότι 
έμπορεύετο μέ τήν Ίουδαίαν, Αίγυπτον, Περσίαν, Ε λ 
λάδα, Συρίαν, Βαβυλώνα, Αραβίαν, 'Ισπανίαν, καί 
Ινδίαν. Έ κ  τών μεταλλείων τής 'Ισπανίας έπρομη- 
θεύετο πάμπολυ άργύριον τούς κατοίκους τής χώρας 
έκείνης, τότε άγριους όντας, και μη γνωρίζοντας^ τά
πολύτιμα μέταλλα, έπειθαν ευκόλως οί Τύριοι να δίδω- 
σι μεγάλην άργυριου ποσοτητα δια πραγματα ο-τιοανα 
ουτω μεταχειριζόμενοι αύτούς. ως καί αυτοί οί 'Ισ π α 
νοί, είς ¿ψιμωτέραν χρόνου περιοοον, τους Μεξικάνους 
καί Περουανούς μετεχειρίσθησαν.
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Αί πολυάριθμοι, άποικίαι, τάς οποίας οι Φοίνικες 
κατέστησαν επι των αιγιαλων της Μεσογείου καί του 
’Ατλαντικού, ενώ ηΰξαναν τον πλούτον καί την λαμ
πρότητα της μητροπόλεως, διέδιδαν καί είς τούς απο
λίτιστους αύτών γείτονας κατά το μάλλον καί ηττον 
τάς τέχνας καί τάς βελτιώσεις του πολιτισμένου βίου. 
I ην πόλιν των Γαδειρων είς την 'Ισπανίαν νομίζουν 
οτι ¿θεμελίωσε μια των άποικιών τούτων 1000 περίπου 
έτη προ Χριστοί.

Των Φοινίκων όμως το εμπόριον δεν περιωρίζετο δλως 
διολου είς το ε’ντίμως καί νομίμως συναλλάττειν τά της 
χώρας καί της βιομηχανίας αύτών προϊόντα με τά των 
άλλων έθνών. Ίσχυράν εχομεν άπόδειξιν οτι ε’δίδοντο 
καί ποτε είς την πειρατείαν είς δε τήν Γραφήν κατη- 
γοροίνται ρητώς, οτι συλλαμβάνοντες τούς Ίσραηλίτας 
ε’πώλουν αυτούς ώις άνδράποδα είς τούς Έλληνας. Πό
ρους τοιούτους αί Φοινικικαί πόλεις έχουσαι, καί του 
κόσμου το εμπόριον διευθύνουσαι, δεν εΓναι παράδοξον 
δτι ύπερεβησαν ολας τας άλλας κατά την εμπορικήν 
άςιολογότητα καί την ναυτικήν δύναμιν, καί ότι μάλι
στα η Τυρός, ή τοποθετημένη ε’πί της εισόδου της θα
λασσής, εμπορευετο με τους λαούς ¿κ πολλών νήσων.

Οι Ι ςΡΑΗ ΛΙΤΑΙ, αν καί της χωράς αυτών ικανόν 
μέρος ητο παραθαλάσσιον, φαίνεται ότι προ του Σολο- 
μώντος ολίγον έδίδοντο είς τό εμπόριον. ’Επί δέ της 
ειρηνικής καί εύδαίμονος εκείνου βασιλείας, ήσαν ε’κτε- 
ταμέναι καί άϊιόλογοι αί ε’μπορικαί αύτών πράξεις· καί 
άληθώς, ό είσαχθείς τότε είς τό βασίλειον πλούτος 
έκαμε τον ’Ισραήλ τό καύχημα καί τό θαύμα της ’Ανα
τολής. Μετά τον θάνατον του Σολομώντος, ό της 
έπικρατείας διαμελισμός, καί τών ’Ισραηλιτών αί άκό- 
λουθοι συμφοραί, ε’πέφεραν άποτελέσματα ολέθρια καί 
ως προς το εμποριον, καί ως πρός τούς λοιπούς αύτώ; 
πορους. Επι της βασιλείας τού Ίωσαφάτ έγιναν μεν 
προσπαθεί αί τινες είς άναγέννησιν του ’Ιουδαϊκοί 
εμπορίου, άλλ’ άτυχεϊς κατά τό πλεϊστον μέρος. Τω
όντι, ό θρησκευτικός χαρακτηρ τών ’Ιουδαίων, ή λα
τρεία αύτών, πάντη διάφορος τήν φύσιν καί τούς σκο
πούς άπό τήν τών περικυκλω έθνών, καί τά περί τών 
γειτονευόντων λαών ίδιάζοντα είς αυτούς φρονήματα, 
ταίτα πάντα μεγάλως ¿μπόδιζαν το νά γένωσιν επίση
μον εμπορικόν έθνος. Μολονότι τό εμπόριον αύτών ήκ- 
μαζεν είς μίαν χρόνου περίοδον, άδυνατον δμως νά τα- 
χθώσι μεταξύ τών έθνών, δσα ε’βελτίωσαν τήν ναυτι
λίαν, ή ε’ξέτειναν τάς άνακαλύψεις.

Ένω ή ’Γύρος καί ή Σιδών διέτρεχαν τό στάδιον τής 
έμπορικής δόξης, άποικία, ύπ’ αύτών θεμελιωθεΐσα είς 
τό βορεινόν παράλιον τής ’Αφρικής, άνυψοίτο ε’πί μάλλον 
καί μάλλον ώς θαλάσσιος τοί κόσμου δύναμις. Ή 
άποικία αυτη ήτον ή Κ α ρ χ η δ ω ν . Οί Καρχηδόνιοι, 
τούς Φοίνικας εΰρόντες κατόχους τοί μετά τής ’Ινδίας 
εμπορίου, δεν ¿ζήτησαν ν’ άρπάσωσι μέρος τι αυτοί, 
άλλά διεύρυναν τήν προσοχήν, ως ε’πιτοπλεϊστον, είς 
τας προς δύσιν καί άρκτον κειμένας χώρας. Τάς χώ

ρας ταύτας είχαν μεν έπισκεφθήν οί Φοίνικες, καί άποι- 
κισειν μαλιστα τινας* αλλ ουδολως ένήργουν μετ’ αυτών 
συχνήν ή ε’κτεταμένην συγκοινωνίαν, καί ή τοποθεσία 
τής Καρχηδονος, ητις ολίγον άπεϊχε τοί σημερινοί Τυ- 
νεζίου, χαθίστανε τάς δυτικάς χώρας πολύ μάλλον 
ευπρόσιτους είς αύτήν παρ’ όσον ήμπόρουν νά ήναι είς 
την μητροπολιν. Το εμπορικόν πνείμα, τό οποίον το- 
σοίτον διέκρινε τούς Φοίνικας, ε’πεκράτει δχι όλιγώτερον 
μεταςυ των Καρχηδονιων. *1 π’ αύτοί δέ φερόμενοι, 
και θαρρυνομενοι υπο του ενώπιον αυτών εκτεταμένου 
καί ε’πικερδοίς εμπορίου, ταχέως έξέτειναν τάς θαλασ
σίους αύτών πράξεις, Ιωσοί τό πλεϊστον μέρος τής Ευ
ρώπης καί ’Αφρικής ε’γνώρισε τδνομα, καί η’σθάνθη τό 
κράτος τής Καρχηδονος· ένω δέ τδνομα τής 'Ρώμης, 
τής μετεπειτα φοβέρας αντίζηλου, καί τέλος άδυσωπή- 
του εχθράς τής Καρχηδονος, μόλις έγνωρίζετο πέραν 
τών ορίων τής ’Ιταλίας, τής δευτέραςοί στόλοι διέπλεον 
πάσαν θάλασσαν, δπου ε’φαίνετο ε’λπίς πλούτου διά τοί 
¿μποριου, η δοξης δια τής άνακαλύψεως αγνώστων χω
ρών. ’Ακόμη καί ε’πί τοί πρώτου πολέμου μεταξύ 'Ρώ
μης και Καρχηοονος, περί τά διακόσια εξήκοντα τέσ- 
σαρα προ Χριστοί, μόλις είχαν άρχίσειν οί 'Ρωμαίοι 
νά στρέφωσι τήν προσοχήν είς θαλασσινάς πράξεις· 
πλοϊον δέ Καρχηδονικόν, κατά τύχην ε’κπεσόν είς τάς 
αύτών άκτάς, ε’χρημάτισεν υπογραμμός τής κατασκευής 
τών νηών εκείνων, δσαι μετέπειτα διεκόμιζαν τούς νι
κηφόρους στρατούς είς τον όλεθρον τής Καρχηδονος, 
μέ τάς λέξεις Delenda est Carthago, (Νά καταστραφη 
ή Καρχηδων), είς τάς σημαίας αύτών ε’πιγεγραμμένας.

Οί Καρχηδόνιοι φαίνεται οτι ήσαν οί πρώτοι τών 
όσοι έκαμαν ταξείδια μόνον χάριν άνακαλύψεως. Αί 
τών Φοινίκων άνακαλύψεις ήσαν μεν πολλαί καί αξιό
λογοι· πλήν έγιναν είς τό διάστημα εμπορικών ταξει- 
δίων μάλλον παρά ύπό πλοίων σταλθίντων έπίτηδες 
πρός άνακάλυψιν. Οί Καρχηδόνιοι, ε’κ τοί άλλου μέ
ρους, δχι μόνον εξέτασαν τά δυτικά παράλια τής Ευρώ
πης καί ’Αφρικής πολύ άκριβέστερον παρ’ οσον είχε 
πράξειν άλλος τις πρό αύτών, άλλά καί προέβησαν μα
κράν είς τον ’Ατλαντικόν, καί τέλος άνεκάλυψαν τάς 
Καναρίους νήσους, εκατόν πεντήκοντα μίλια μακράν 
άπό τήν πλησιεστέραν ηπειρωτικήν ξηράν. ’Εκ τής 
οιαθέσεως ομως τοί φυλάττειν μυστικάς τάς Ιαυτών 
ανακαλύψεις, αί γεωγραφικαί γνώσεις έχάθησαν ώς 
έπιτοπλεϊστον μετά τής δυνάμεως αυτών, ώστε ολίγον 
ωφέλησαν τούς μεταγενεστέρους.

Τοί εμπορίου καί τής άνακαλύψεως ή πρόοδος μεταξύ 
τών Ε λ λ ή ν ω ν  καί Ρ ω μ α ί ω ν , άν καί όλιγώτερον Γσως 
λαμπρά παρά μεταξύ τών Φοινίκων καί Καρχηδονιων, 
γνωρίζεται δμως καλητερα. Τής 'Ελλάδος ή τοπο
θεσία είναι άρμοδιωτάτη πρός εμπόριον ή μεν ευφορία 
τής γής ήθελε παρέχειν άριστα είδη έξαγώγιμα· ή δέ 
μεταξύ τών διαφόρων 'Ελληνίδων νήσων φυσικώς ΰπάρ. 
χουσα συγκοινωνία ήθελε χαθιστάνειν τολμηρότερου 
καί εμπειρότερου τόν ναύτην, καί ουτω προετοιμάζειν
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αυτόν διά μακρυνώτερα καί άξιολογώτερα ταξειδια.. 
Πολύς χρόνος, μ όλα ταίτα, παρήλιε μετα τήν κατοι- 
κισιν τής 'Ελλάδος, πριν έκταθη πολύ τό αυτής εμπο
ρίαν. Καί είς τόν καιρόν ακόμη τοί Τρωικοί πολέμου, 
τόν όποϊον τάσσει ό ’Ισαάκ Νεύτων είς τό ε’ννεακοσιο- 
στόν τέταρτον έτος πρό Χριστοί, τόσον όλίγην πρόοδον 
είχε κάμειν είς τήν Ελλάδα ή ναυτική, ώστε ό ε’κεϊθεν 
είς τήν Τρωάδα πλοίς έλογίζετο μεγάλης τόλμης καί 
διαρκούς δόξης πρόξενος ε’πιχείρησις.

Οί Έλληνες δέν έγιναν ε’πιχειρηματίαι θαλασσινοί, 
ούτε άνέβησαν είς υψηλόν βαθμόν ώς ̂ εμπορικόν έθνος, 
είμή άφοί μετερρυθμίσθησαν επι το δημοκρατικώτερον 
αί πολιτεϊαί των· άλλ’ ε’κ τής περιόδου ταύτης^τό εμπο
ρίου καί ή ναυτιλία προώδευαν τάχιστα, καί ή Έλλας 
κατέστη μετ’ ολίγον αξιόλογου εμπορικόν κράτος. ’Αμ
φιβάλλεται μεν άν ή αρχαία 'Ελλάς έφθασέ ποτε εις 
τόσον υψηλόν βαθμόν ναυτικής εμπειρίας, όσον αί Φοι- 
νικικαί πόλεις· άλλ’ αί διά θαλάσσης νίκαι αύτής, 
προελθοίσαι μάλλον άπό φυσικόν πνείμα, καί τήν έμ- 
πνεομένην ύπό τής ελευθερίας γενναιότητα, παρ’ άπό 
τινα’ ιδιαιτέραν είς τά θαλασσινά πεϊραν, έκαμαν τας 
ναυμαχίας καί τούς ναυάρχους αυτής περιφημότερους 
τών όποιουδήποτε άλλου άρχαίου έθνους.  ̂ Βεβαιότα
το ν είναι, οτι μέχρι τών χρόνων τοί Μεγάλου Αλεςαν- 
δρου αί εμπορικοί πράξεις καί γεωγραφικοί γνώσεις τών 
'Ελλήνων ήσαν πολύ κατώτεροι παρά τάς τών Φοινίκων.

’Αλλά τοί άνδρός τούτου τό μεγαλεπηβολον και τά 
προτερήματα ¿ζωογόνησαν τήν δραστηριότητα τών 'Ελ
λήνων. 'Η άπληστος φιλοδοξία καί ό τών καταχτή
σεων σφοδρός πόθος έφεραν αύτόν είς πολλας προτερον 
άγνώστους χώρας· ουτω δέ ύπό τήν διεύθυνσιν αύτοί 
οί Έλληνες, άν καί ύποδεδουλωμένοι, έξετειναν  ̂τάς 
γεωγραφικάς γνώσεις πολύ ταχυτερον παρ επι τής εθνι
κής αύτών δόξης. Καί τό Ελληνικόν δ’̂ ¿μπόριον 
ε’χρεώστει ούκ ολίγον είς τόν Άλεξανορον. Η πολιορ
κία τής Τύρου, ητις έπτά μήνας έβράδυνε τόν νέον 
δορικτήτορα είς τό στάδιον τής νίκης,  ̂ε’δίδαξεν αύτον 
πόσον ισχυρά καθιστάνει τά έθνη το εμποριον άπο 
δέ τό μάθημα τούτο δέν ήργησε νά ώφεληθη.  ̂ Εβλε- 
πεν οτι υπήρχαν τόποι είς τήν επικράτειαν αύτοί ικα
νοί νά γένωσι πάν δ,τι, καί ύπέρ πάν δ,τι ή Τύρος 
εστάθη ποτέ, καί δέν ε’λάνθανεν αύτόν οτι είχε πόρους 
πολύ μεγαλητέρους όλων, οσους το εμπορείο ν ̂  ίκείνο 
ήδύνατο νά καυχηθη· άπεφασισε λοιπον να κτίση πο- 
λιν, ητις νά όνομασθη ε’ξ αυτοί, και ητις να γενη ή 
εμπορική πρωτεύουσα τοί κόσμου. Εις δε την εκλογήν 
τοποθεσίας διά τήν νέαν ταύτην πολιν έοειςεν ό Αλέ
ξανδρος τήν ορθότητα τής κρίσεως καί τήν μεγαλειό
τητα τών σκοπούν αύτοί. Είς χώραν κείμενη ή Αλε
ξάνδρεια πλουσίαν τότε καί εύδαίμονα, παρά τάς^έκβο- 
λάς ποταμοί μεγαλοπρεπούς, είς άμφοτέρας δέ τάς ε’μ- 
πορικάς μεγαλοπόλεις προσεγγίζουσα, κατέστη είς βρα
χύ καιροί διάστημα ή άξιολογωταπη εμπορική πόλις 
τοί κόσμου, ή καί τό τής ’Ανατολής και το τής Δυσεως

εμπόριον διευθύνουσα· μ όλας δέ τάς^ ταραχάς, δσας 
έπέφερεν ό θάνατος τοί ’Αλέξανδρου, το μετα ^τής Ιν-̂  
δίας εμποριον έξηκολούθει νά ρεη οια τής άπ αύτοί 
όνομασθείσης πόλεως μέχρι τής άνακαλύψεως τοί Α
κρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος. Καθ ολον το̂  διά
στημά τούτο δεκαοκτώ εκατονταετηρίδων καί έπεκεινα 
ήτο μία τών κυριωτέρων εμπορικών πόλεων τοί κοσμου, 
άκόμη δέ καί τήν σήμερον ένεργεϊται είς αύτήν ούχι 
ευκαταφρόνητου εμποριον ολιγαι τωόντι πόλεις διετη- 
ρησαν τόν βαθμόν αύτών ώς εμπορίου εδραι τοσουτον 
χρόνον, οσον ή ’Αλεξάνδρειά.  ̂ ^

Άνεφέραμεν ήδη τήν ε’πί ’Αλέξανδρου προοοον του 
εμπορίου. Πρό τών χρόνων αύτοί αί πρός άνατολάς 
καί άρκτον τής Περσίας κείμεναι χώραι ήσαν  ̂ σχεδ^ 
διόλου άγνωστοι είς τούς "Ελληνας· αλλα κατα το διά
στημά τοί νικητικοί αύτοί δρομου λεγεται οτι επεσκ^φθη 
τά Μαράκανδα (Σαμαρκάνδ), καί ε’ξέτασεν όλον το μέ
ρος εκείνο τής Άσίας, τό κείμενον πρός νότον τής Ανε
ξαρτήτου Ταρταρίας, καί πρός δυσμάς τοί ’Ινδοί, ως 
καί ικανόν μέρος τής μεταξύ τοί ’Ινδοί καί τοί Γάγγου 
πλούσιας καί εκτεταμένης χώρας. Πόσον μακροτερον 
ήθελεν ύπάγειν, άν έκλιναν οί στρατιώται ν’ άκολου- 
θήσωσι, δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν άλλ αύτοι, τέλος 
μη βλέποντες τών κόπων και τών περιπλανήσεων, απε- 
ποιήθησαν νά προβώσι περαιτέρω, καί ό φιλόδοξος κα
ταχτητής ήναγκάσθη νά ύποκλίνη είς την θελησιν 
αύτών, καί νά ε’πιστρέψη. Φθάσας είς τον Ινδόν, 
διεύθυνε τόν Νέαρχον, στρατηγόν τόν όποϊον μεγαλως 
ε’νεπιστεύετο, νά καταβη είς τάς έκβολάς αύτου του 
ποταμοί, ένω ό ίδιος προεβαινε δια ξηράς εις την Περ
σίαν.’ Είς τό στόμα τοί ’Ινδοί ¿θεώρησαν οί "Ελλη
νες μετ’ ε’κπλήξεως καί φόβου τήν ¿κεϊ μεγίστην παλίρ
ροιαν τοί ωκεανοί. Άπέστειλε δέ τόν Νέαρχον η’ς 
τόν πλοίν τούτον ό ’Αλέξανδρος μέ σκοπόν νά̂  ϊδη, άν 
δέν ήμποροίσε ν’ άνοιχθη διά τοί Εύφράτου δίοδος του
’Ινδικοί έμπορίου.

Μετά τήν άποβίωσιν του Αλεξανορου, κατεκερμα- 
τίσθη ή αύτοκρατορία· έπεσε δέ είς τόν Σέλευκον το 
μέρος τής ’Ινδίας, τό είς τήν Ελλάδα ύποταχθεν. 
Περιοόεϊαί τινες πρός έξέτασιν έγιναν ύπό την προστα
σίαν αύτοί' άλλά τήν άξίαν καί ορθότητα τών ουτω 
προσγενομένων ειδήσεων εύκόλως δύναταί τις νά κρίνη 
¿κ τοί λεγομένου ύπό τών περιηγητών, οτι δηλ. εύρηκαν 
άνθρώπους, τόσον μεγάλα έχοντας ώτα, ωστε ήμπορουν 
νά περιτυλίσσωνται είς αύτά, καί ότι ϊδαν μύρμηκας 
άλωπέκων ισομεγέθεις, καταγινομένους είς τό έξορυττειν
χρυσόν. , , ,

I Δέν φαίνεται ανοίκειον ¿νταίθα να αναφερωμεν ανα- 
κάλυψιν νεωστί γενομένην, ε’ξ ής άναντιρρήτως σχεδόν 
άποδεικνύεται οτι τό χώμα τής ’Αμερικής έπατηθη 
ύφ’ ενός τών τοί ’Αλεξάνδρου* υπηκόων. Πρό Λίγων 
¿τών εύρέθη πλησίον είς την πολιν τής Νοτίου Αμερι
κής Μοντεβίδεον λίθος μέ τήν έξής Ελληνικήν επι
γραφήν ‘ ’Επί ’Αλεξάνδρου, τοί Φιλίππου, βασιλέως
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Μακεδονίας, τή εξηκοστή τρίτη Όλυμπιάδι, Πτολε
μαίος — Το λοιπόν της ε’πιγραφής δεν άνεγινώσκετο. 
Ό  λίθος ουτος ε’κάλυπτεν άνασκαφήν, περιέχουσαν δυο 
αρχαιότατα ξιφη, περικεφαλαίαν, άσπίδα, καί μεγάλους 
τινας πήλινους άμφορεΓς. ’Επί της λαβής μιας τών 
μαχαιριάν ητον η εικων ανθρώπου, επί δέ της περικε
φαλαίας ήσαν γλυφαί, παριστάνουσαι τον Άχιλλέα σύ- 
ροντα το πτώμα του Έκτορος περί τά τείχη της Τρωά- 
δος. Πιθανόν ότι τρικυμία κατέλαβε τον Πτολεμαίον 
τούτον εις τον Μίγαν ’Ωκεανόν (ως ε’κάλουν οί "Ελλη
νες τον ’Ατλαντικόν} καί έρριψεν αυτόν είς τά παρά
λια της Νοτίου Αμερικής. Ή  δέ σιωπή των Ελλήνων 
συγγραφέων περί του συμβεβηκότος τούτου ευκόλως εξη
γείται μεστήν ύπόθεσιν, δτι ζητήσας να ε’πανέλθη είς 
την Έλλαδα ε’χάθη μετά του πληρώματος, καί ουτω 
δεν διεσώθη κάμμία τής άνακαλυψεως αύτού είδησις.

Μετά την ανατροπήν τής ε’ν ’Ινδία Ελληνικής δυ- 
ναμεως ουδέν Ευρωπαϊκόν έθνος κατέλαβε κτήματα 
εις την χωράν ε’κείνην, ε’κτός προς τά τέλη τής δεκάτης 
πέμπτης εκατονταετηριδος. 'Η των πολιτικών σχέσεων 
ομως μεταβολή δεν ε’πέφερεν ουσιωδές τι ώς προς το 
μετά τής Ινδίας ε’μπόριον. Τούτο ε’ξηκολούθει έτι ν’ 
άκμαζη καί ν’ αυξάνη τον πλούτον καί τήν λαμπρότητα 
τής Αλεξάνδρειάς, ΰφ’ ής μόνης καί κατείχετο.

Π Ε Ρ Ι  Μ Ε Μ Ή Μ Ο Ι Ρ Ι Α Σ .

Η Μ Ε Ν  μεμψιμοιρία είναι δυσάρεστος διάθεσις τής 
ψυχής καθ’δλων των γινομένων, δπως άν γίνωνται. Ό 
δέ μεμψίμοιρος τοιούτος, ώστε, άφοϋ τον στείλη ό φίλος 
μερίδα άπό συμπόσιον, λέγει προς τον κομίσαντα, Έλυ- 
πήθης τον ζωμόν, καί ολίγον οίνον, καί δέν μ’ ε’κάλε- 
σας είς τό δείπνον; Καί ε’νω καταφιλείται υπό τής 
γυναικός, αμφιβάλλει περί τής άπό ψυχής άγάπης αυ
τής. Μέμφεται δέ καί τον Θεόν, δχι διότι έβρεξεν, 
αλλα διότι ύστερον. Ά ν δέ καθ’ οδόν συμβή νά εύρη 
χρήματα, λέγει, ’Αλλά θησαυρόν δέν εύρηκα πώποτε. 
Καί αν άγοράση δούλον καλόν είς όλίγην τιμήν, άψού 
παρεκάλεσε πολλά τον πωλητήν, λέγει, Θαυμάζω άν 
είς τόσον όλίγην τιμήν ήγόρασα τόσον καλόν δούλον. 
Προς δέ τον μετ’ αύτού συγχαίροντα, διότι άπέκτησεν 
υιόν, λέγει,Άν προσθέσης, καί δτι ε’ζημιώθην τό ήμισυ 
τής περιουσίας μου, θέλεις είπείν άλήθειαν. Καί άν 
είς τό δικαστήριον κερδίση, λαβών ολας τάς ψήφους, 
μέμφεται τον συνήγορον, ότι παρέλειψε πολλά άπό τά 
δίκαιά του, καί δέν τά ώμίλησεν. Ά ν  δέ είς άνάγκην 
τ-οΰ προσφερωσιν οί φίλοι χρηματικήν βοήθειαν, καί τον 
συγχαρη τις ενεκα τουτου, λέγει, Καί πώς ; ενώ πρέπει 
νά έπιστρέψω πρός έκαστον τά χρήματα, καί περιπλέον 
νά ευγνωμονώ ώς ευεργετηθείς.— Θ Ε Ο Φ Ρ Α Σ Τ Ο Σ .

Ο Ε Τ Ρ Ι Σ Κ Ω Ν  τήν άλήθειαν, αυτήν δέ μή άγαπών, 
ομοιάζει τήν νυκτερίδα, ήτις, άν καί οφθαλμούς ίχη  
νά διακρίνη δτι υπάρχει ήλιος, Ιχει δμως οφθαλμούς 
τόσον πονηρούς, ώστε δέν ευφραίνεται είς τον ήλιον.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΓ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΟΙ.

Θ ε λ ε τ ε  υπογραμμούς τινας τής άνθρωπίνης τελειό- 
τητος, την οποίαν εδιδασκεν ό ’Ιησούς; ’Ακούσατε 
τους μαθητάς αυτού διηγουμένους τά τού βίου του. 
Θελω άναφόρειν τινά, ώς συντείνοντα μάλιστα είς τήν 
ηθικήν, καί ώς ωφέλιμα είς τήν νεολαίαν.

Φιλονεικία (λέγει ό Λουκάς) ε’γένετο μεταξύ τών μα
θητών, τις αυτών εσεται ό μεγαλη’τερος· ό δέ ’Ιησούς 
ειπε προς αύτους· 1 Οί βασιλείς τών ε’θνών κυριεύουσιν 
αύτα, και οι ε’ξουσιαζοντες αυτά καλούνται ευεργέται. 
Σείς δέ μή πράξητε ούτως· άλλ’ ό μείζων γενέσθω ώς 
ο νεωτερος, καί ό ηγούμενος ώς ό διακονών.’ Ώραίον 
μάθημα ίσότητος! Έ θ ν η ! 3έλετε νόμους ίσότητος; 
οεν αρκεί να έχητε τούτους γεγραμμενους είς χάρτην 
συνταγματικόν, άλλ’ οί άρχοντες ύμών καί σείς αυτοί 
χρεωστείτε άπαντες νά καθαρίσητε τήν καρδίαν άπό 
πάσαν φιλαρχίαν, καί ώς άρθρον πίστεως νά παραδε- 
χθήτε τήν άπάρνησιν πάσης φιλοπρωτείας· διότι έκ 
τής άπαρνήσεως τής φιλοπρωτείας εκάστου μέλους τής 
κοινωνίας παράγεται ή γενική ίσότης.

Ο Ιησούς, διηγούνται οί ’Απόστολοι, κατά τό Όρος 
τών Ελαίων, είς τό χωρίον Γεθσημανί, άποσπασθείς 
εις λι3·ου βολήν, προσηυχετο. Προγνωρίζων δέ τήν 
ώραν, καθ’ ήν έμελλε νά συλληφθή, ήλθεν είς τούς μα
θητάς του, καί είπεν * ’Ιδού πλησιάζει ό παραδιδούς 
με- ελαλει έτι, δτε ό ’Ιούδας ήλθε μετά φανών καί 
λαμπαοων καί δπλων, καί πλησιάσας πρός τον Ίησούν 
ε’φίλησεν αύτόν. Είς αύτό τό φίλημα, τό οποίον ό 
προδοτης μαθητής έθετο σύνθημα τής παραδόσεως 
τού διοασκαλου του, είς αύτό τό φίλημα τό κεντήσαν 
άναμφιβόλως τήν καρδίαν τού ’Ιησού ύπέρ τήν λόγχην, 
ήτις ε’πι τού σταυρού ένυξε τήν πλευράν του, ό ’Ιησούς, 
ολος άγαθοτης, δλος συγχώρησις, λέγει πρός τον προ
δότην 1 Φίλε, διά ποίον ήλθες ;’

Ό  ’Ιησούς (λέγει ό ’Ιωάννης) κατά τό 'Ιερόν ε’δίδα- 
σκε τον λαόν· τότε οί Γραμματείς καί Φαρισαίοι φέρουσι 
πρός αύτόν γυναίκα επί μοιχεία συλληφθείσαν, καί 
λεγουσι- 1 Διδάσκαλε, ό Μωϋσής είς τον νόμον αυτού διέ- 
ταξεν αί τοιαύται νά λιθοβολώνται" σύ τί λέγεις;’ Ό  
Ιησούς, βλέπων τον ε’πικείμενον κίνδυνον τής γυναικός, 

προς αύτους είπεν, * Ό  αναμάρτητος εξ ύμών πρώτος 
τον λίθον ε’π’ αυτής βαλέτω.’ Οί λιαοβόλοι, ελεγχόμενοι 
άπό τήν συνείδησιν, ε’ξήρχοντο είς καθείς, άρχόμενοι 
άπο τών πρεσβυτέρων έως τών ε’σχάτων. Ούτως άπέ- 
μεινε πλησίον τής γυναικός μόνος ό ’Ιησούς, κάτω κύ- 
πτων αλλα βλεπων τούς πάντας φυγόντας· 1 Γυνή,’ 
ειπε, 1 πού είσιν οί κατήγοροί σου ; κάνείς δέν σέ κατα
κρίνει ;’ Καί εκείνη άπεκρίθη, * Κάνείς Κύριε !’ ε’πανέ- 
λαβε δε ό ’Ιησούς, * Ουδ’ εγώ σέ κατακρίνω· πορεύου, 
και μή πλέον άμάρτανε.’ Σωτηρία ζωής μετά πόσης 
μετριοφροσύνης χορηγουμένη! οποία γλυκεία παραίνε- 
σ ις! ή νουθεσία δέν προσβάλλει τήν ευεργεσίαν. Είς
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τούς λόγους τού ’Ιησού όποια σεμνοπρέπεια ! περί τό 
νεαρόν καί λάμπον αυτου προσωπον οποία αιοως. ^

Κατά τήν πόλιν Νάϊν ό ’Ιησούς ε’γεύετο είς οικίαν 
Φαρισαίου" αμαρτωλός γυνη, ελθούσα εις την τράπε
ζαν, καί σταθεΐσα παρά τούς πόδας του, Ιβρεχεν αυ
τούς μετά δακρύων, καί διά τών τριχών τής κεφαλής 
της ε’ξέμασσε καί κατεφίλει καί ήλειφεν αυτούς, αλά
βαστρον κομισασα μυρου* ( ο ομοτράπεζος Φαρισαίος 
μετά φρίκης, άποστροφής καί καταφρονήσεως έβλεπε 
τήν αμαρτωλόν αλλ ο Ιησούς, στραφείς εύμενως, ειπε 
πρός αυτήν, * Άφέωνταί σου αί άμαρτίαι· ή πίστις σου 
σέσωκέ σε- πορεύου είς ειρηνην.

Ό  λόγος αύτού πόσην σοφίαν έγκρυπτει, οταν η χειρ 
του εύλογη τήν άθωότητα επί τής κεφαλής τών βρεφών !

Άνθρώποι τού λαού προσέφερον είς αύτόν βρέφη, 
έπιθυμούντες νά έπιθέση τήν θείαν αύτού χείρα επί 
τής κεφαλής των, καί νά τά εύχηθή· ίδόντες δέ τούτο 
οί μαθηταί του, ε’πετίμησαν τούς ανθρώπους· άλλ’ ό 
’Ιησούς, προσκαλέσας τά βρέφη, είπεν * Αφετε τά 
παιδία νά Ιλθωσι πρός ε’μέ, διότι τών τοιούτων είνοβ 
ή βασιλεία τού Θεού. ’Αμήν λέγω ύμίν, δστις δέν δέ
νεται τήν βασιλείαν τού Θεού ώς παιδιον, δεν εισέρ
χεται είς αυτήν. Ά ν  πάντες δέν ε’πιστρέψητε πρός 
τήν πρώτην ύμών απλότητα, άν δεν γενητε ως τα παιδια, 
δέν είσίρχεσθε είς τήν βασιλείαν τού Θεού. "Οστις 
ταπείνωση εαυτόν κατά τήν ζωήν ταύτην, καί γ ’νη ώς 
ε*ν τών παιδίων τούτων, αύτός ύψωθήσεται κατά τήν 
άλλην. Προσέχετε, μή καταφρονήσητε κάνένα τών 
μ.ικρών τούτων, διότι οί άγγελοι αύτων εις τους ουρανούς 
βλέπουσι διαπαντός τό πρόσωπον τού Θεού. ΤΩ θεσπε- 
σία φιλοσοφία ώ γλυκυτάτη καί άποπνέουσα μόσχου 
καί μύρου ηθική !

Θέλετε άλλην πράξιν τού ’Ιησού πλήρη γλυκύτατης 
μελαγχολίας; Όλίγας ημέρας προ τής σταυρώσεως 
του (λέγει ό Ματθαίος) διέτριβεν είς τήν οικίαν τού 
Σίμωνος τού λεπρού κατά τήν Βηθανίαν· τότε ήλθε 
πρός αύτόν γυνή έχουσα άλάβαστρον μύρου βαρυτίμου, 
καί τό εχυσεν είς τήν κεφαλήν αύτού καθημένου. 
Ίδόντες τούτο οί μαθηται, ειπον" 1 Εις τι η απώλεια 
αυτή ; τούτο τό μύρον ήδυνατο να πωληθή εις πολλά 
χρήματα, καί ταύτα νά δοθώσιν είς τούς πτωχούς.’ 
Άλλ' ό ’Ιησούς είπε· * Μ ή ενοχλείτε τήν γυναίκα, έργον 
καλόν Ιπραξεν είς εμέ. Πάντοτε τούς δυστυχείς έχετε· 
αύτή, θέσασα τό μύρον τούτο έπι τού σωματος μ.ου, προς 
ενταφιασμόν μου τό έβαλεν. ’Αμήν λεγω εις ύμάς· 
δπου άν κηρυχθώ τό Εύαγγίλιον τούτο, και ή πράξις 
αύτής θέλει λαληθήν πρός μνημόσυνόν της.’

Θέλετε δείγμα ευμενούς φιλίας ; θέλετε δάκρυα τρυ- 
φεράς καρδίας πίπτοντα άπό τούς οφθαλμούς εκείνους, 
οίτινες είδαν τό σύμπαν, καί περιέκλεισαν τό παρελθόν 
καί μέλλον τής άνθρωπότητος ; ’Ακούσατε τόν Ίωάννην 
διηγούμενου τήν άνάστασιν τού Λαζάρου- άκούσατε 
τόν άπλούν άλι’α τούτον, ίστορούυτα το συμβάν τούτο 
μετ’ άφελείας καί ύψους 'Ομηρικού.

Ήσθένει Λάζαρός τις ε’κ Βηθανίας, καί αί άδελφαί 
αύτού Μάρθα καί Μαρία έστειλαν πρός τόν Ίησούν, 
λέγουσαι' ‘ Κύριε, ό παρά σού άγαπώμενος άσθενεΐ·’ 
άκούσας ό Ιησούς είπεν, * Αύτη ή άσθένεια ούκ Ιστι 
πρός θάνατον, άλλ’ ύπέρ τής δόξης τού Θεού.’ Καί 
τότε μέν έμεινε δύω ημέρας είς τόν τόπον όπου διε- 
τριβεν έπειτα δέ είπεν είς τούς μαθητάς· ‘ Τπάγωμεν 
πάλιν είς τήν Ίουδαίαν.’ ‘ Είς τήν Ίουδαίαν !' λέγουσιν 
οί μαθηταί. ‘ Διδάσκαλε, οί ’Ιουδαίοι ε’ζήτουν νά σέ 
λιθάσωσι, καί πάλιν υπάγεις εκεί;’ Καί ό Ιησούς 
άπεκρίθη' ‘ Λάζαρος, ό φίλος ημών, κεκοιμηταπ αλλα 
πορεύομαι ίνα ε’ξυπνήσω αύτόν. Ό  Λάζαρος άπεθανεν, 
άλλ’ ύπάγωμ.εν πρός αύτον.— 1 3 παγωμεν, ειπεν ο 
Θωμάς περίλυπος, * ν’ άποθάνωμεν μετ’ αύτού.’

Έλθών λοιπόν ό Ιησούς, ηύρε τόν Λάζαρον τέσσα- 
ρας ημέρας έχοντα είς τό μνημείον, καί πολλοί τών 
Ιουδαίων παρηγορούν τήν Μαρθαν και την Μαρίαν 
διά τόν θάνατον του αδελφού των. Η Μαρθα δε, ως 
ήκουσεν δτι ό Ιησούς έρχεται, τον προϋπάντησε, και 
είπεν, ‘ ΤΩ Κύριε, άν ήσο ε’δώ, ό άδελφός μου δεν άπε- 
θνησκεν άλλά καί τήν ώραν ταύτην γνωρίζω κάλλιστα, 
ότι ό Θεός θέλει δώσειν όσα ζητήσης.’ Τότε ό Ιησούς 
λέγει πρός αύτήν ‘ Ό  άδελφός σου θέλει άναστηθήν.’ 
·ΤΩ Κύριε, τό γνωρίζω, ότι θέλει άναστηθήν είς τήν 
άνάστασιν κατά τήν ε’σχάτην ημέραν.’— ‘ Μάρθα, ε’γω 
είμί ή άνάστασις καί ή ζωή, ό δέ πιστεύων είς ε’με και 
άποθανών άνίσταται.’— ‘ Ναι, Κύριε, προ πολλού ε’γω 
ε’πίστευσα, δτι σύ ό Χρίστος είσαι, συ ο υιος του 
Θεού;’ Αύτά είπούσα ή Μάρθα, ε’πέστρεψεν είς τόν 
οίκον, καί κατ’ ιδίαν φωνάξασα Μαρίαν την αδελφήν 
της, είπεν· ‘ Ό  διδάσκαλος ήλθε, καί σέ ζητεί-’ ε’κείνη 
δέ, ώς ήκουσεν, ε’κίνησε νά ύπάγη πρός αύτόν, καί οί 
παοηγορούντες αυτήν Ιουδαίοι την ηκολουθησαν, νομι- 
ζοντες, ότι πρός τό μνημείον διευθύνετο νά κλαυση. 
Ή  Μαρία ήλθε λοιπόν όπου ήτον ό Ιησούς· άμα δε 
μακρόθεν τόν είδεν, έπεσεν είς τούς πόδας του, λέγου- 
σα· ‘Ά ν  ήσουν ε’δώ, δέν άπέθνησκεν ό άδελφός μου.’ 
Ό  Ιησούς, ώς είδεν αύτήν κλαίουσαν, καί κλαίοντας 
έτι τούς άκολουθουντας αυτήν Ιουδαίους, ελυπηθη και 
ε’ταράχθη, καί είπε’ ‘ Πού τόν έχετε άποτεθειμένον 
καί τινες εξ αύτων είπον' * Αύτός ό άνοίξας τους οφ
θαλμούς τού τυφλού δέν ήδύνατο τάχα νά ε’νεργήση, 
ώστε νά μή άποθάνη ό Λαζαρος; Ο Ιησούς έρχεται 
λοιπόν είς τό μνημείον, καί λεγει* ‘ Σηκώσατε τον λί
θον’ άποκρίνεται ή Μάρθα· ‘ Κύριε τεσσάρων ημερών 
είναι ό νεκρός, καί άποφοράν ίσως έχει.’ Λέγει ό Ι η 
σούς- ‘ Δέν σέ είπον, ότι, άν πιστεύης, θέλεις ίδείν 
τήν δόξαν τού Θεού;’ Καί ε’σήκωσαν τόν λίθον, καί ό 
Ιησούς ύψωσε τούς οφθαλμούς άνω, καί είπε· * Πατερ, 
ευχαριστώ σε, ότι ήκουσάς μου’’ καί αυτα είπων, φωνη 
μεγάλη έκραξε· ‘ Λάζαρε, δεύρο έξω !’ καί ε’ξήλθεν ό 
νεκρός δεδεμένος τούς πόδας καί τας χείρας· είχε οε 
τό πρόσωπόν του περιδεδεμένον διά σουδαρίου, καί τότε 
είπεν ό Ιησούς· ‘ Λύσατέ τον, καί άφετέ τον νά ΰπαγη.’ 

I — Π .  Σ ο τ τ ς ο ς .
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Η Ν Η ΣΟ Σ Τ Η Σ  Α Γ ΙΑ Σ  ΕΛ ΕΝΗ Σ.

Ε νω  χώραί τινες η τόποι έφελκύουσι τήν προσοχήν 
διά φυσικήν ιδιοτήτων, άλλαι καθίστανται αξιόλογοι 
υπό συμβάντων ιστορικών. Άμφότερα τα ελκυστικά 
ταύτα παριστα συνενωμένα. ή νήσος της 'Αγίας Ελένης· 
διότι οΰχΐ μόνον οί φυσικοί αύτής χαρακτήρες κρί- 
νονται άξιοι της προσοχής δλων των της φύσεως ερα
στών, άλλα καί είς μεγάλην σειράν ιστορικών συμβάν
των υπήρξε κρίκος άξιόλογος, καΒό χρηματίσασα τό 
τελευταίου ε’πίγειον άναπαυτήριον του Ναπολέοντος 
Βοναπάρτου,— τό έσχατον Βέατρον της φιλοδοξίας, τών 
προτερημάτων, καί τών ε’γκλημάτων αύτού.

Ή  'Αγία Ελένη κείται είς τον ’Ατλαντικόν ’Ωκεα
νόν, είς 5* 43' δυτικού μήκους, καί 15° 55' νοτίου πλά
τους· άπέχει δε περί τά 1200 μίλια έκ του δυτικού 
παραλίου της ’Αφρικής, χίλ ια  δε οκτακόσια ε’κ του άνα- 
τολικού παραλίου της ’Αμερικής. Τό μέγιστον αΰτης 
μήκος δεν υπερβαίνει δέκα ήμισυ μίλια, τό πλάτος εξ 
καί τρία τέταρτα, ή δέ περιφέρεια είκοσιοκτώ. 'Ολό
κληρον τό νησίον περιέχει ώς 30,000 στρεμμάτων ’Α γ
γλικών, έξ ων 14,000 εΓναι γυμνός βράχος, η άλλως 
ανεπίδεκτα βελτιώσεως, 8,000 γη χέρσος, προσφυής 
μόνον είς δενδροφορίαν ή κτηνοτροφίαν, καί 3000 άρο- 
τρεύσιμα. Ή  νήσος έμπορεί νά Βεωρήται ώς συνιστα- 
μένη άφ’ ενός παμμεγέΒους βράχου άναβαίνοντος άπό 
τόν κόλπον του Ωκεανού, καΒότι σχεδόν πανταχόΒεν 
περιορίζεται υπό κρημνών άπό έξακοσίους εως χιλίους 
διακοσίους πόδας τό ύψος. Σειρά βουνών διαπερνά 
ολην την νήσον ε’ξ άνατολών είς δυσμάς, τέλος εχουσα 
είς τό άνατολικόν άκρον την Κορυφήν της Άρτέμιδος, 
ητις άναβαίνει είς 2700 ποδών ύψος. Τρεις μόνον 
μυχοί ήτοι άνοίγματα υπάρχουν είς τόν αίγιαλόν άλλά 
τόσον πλεονάζουν βράχοι καί ξέραι, ώστε είς ενα μόνον 
αύτών επί της βορειοδυτικής πλευράς της νήσου γίνεται 
ασφαλώς άπόβασις, καί είς τό μέρος τούτο υπάρχει ή 
μόνη επί της νήσου πόλις,·— ή Ίακωβούπολις.

*0 ε’ν Ίακωβουπόλει πρός άπόβασιν τόπος είναι ώς 
ήμισέληνον, μόλις πεντακόσια βήματα πλατύς μεταξύ

τών δύο άκρων σιμώτατα δέ της παραΒαλασσίας εΰρί- 
σκονται ισχυροί προμαχώνες, άπό άκρας είς άκραν του 
κόλπου εκτεινόμενοι. Ε ίς την πόλιν ε’μβαίνει τις διά 
καμαρωτού πυλωνος, εντός τού οποίου υπάρχει εύμορφος 
πλατεία, εκατόν περίπου τετραγωνικών ποδών· ό δρό
μος ε’κ τού άποβατηρίου είς τόν πυλώνα τούτον περνά 
ε’πάνωΒεν σηκωτής γέφυρας, άναμέσον διπλών σειρών 
κανονιών. Ε ίς την πλατείαν της παρατάξειυς εύρίσκε- 
ται τοποΒετημένον τό κυβερνητήριον καί τό άρχιφυλα- 
*ίον· εντός τού πρώτου κατοικεί ό κυβερνήτης καί οί 
σημαντικώτεροι τών υπάλληλων. Ή  κυριωτέρα είς 
τήν πόλιν όδός περιέχει τριάκοντα περίπου οίκους, οι 
πλείστοι των οποίων είναι εύμορφοι καί καλοκτισμένοι. 
Υπάρχει δέ καί εκκλησία. Οί άνωΒε» της πόλεως 
ύψηλοι λόφοι, ώς καί παν εΰπρόσιτον μέρος της παραλί
ας, είναι ισχυρότατα ώχυρωμένοι.

Ί  παρχουν σημείά τινα, οτι έλαβεν ε’ξ ηφαιστείου 
την γενεσιν η νήσος αύτη, τόσον έκ της φύσεως τών 
παραγομενων ορυκτών, οσον ε’κ τού ότι ελαφροί τινες 
σεισμοί συνέβησαν τό 1756, 1782, καί 1817. ’Ερεύ- 
νης διά τιτανόλιΒον γινομένης πρό τινων ετών, εύρέΒη 
ορυκτόν τι παρεμφέρον μέ ορυκτόν χρυσού^»», καί βρα- 
βείον 250 λιτρών στηρλινών προσεφέρΒη διά την άνα- 
κάλυψιν χρυσού μεταλλείου· άλλ’ ούδέ τό ορυκτόν εκείνο 
άληΒώς ήτο χρυσούχον, οΰδ’ άνεκαλύφΒησαν Ικτοτε 
χρυσού σημεία.

Τά κυριώτερα ε’πί της νήσου ζο~α είναι βοσκήματα 
καί αίγες, είσαχΒέντα ε’κ της ’Αγγλίας· πλεονάζουν 
δέ καί φασιανοί καί πέρδικες. Ε ίς τάς κοιλάδας εΰ- 
ρίσκονται σκορπίοι καί σκολοπένδραι, άλλά τό κέντρον 
αύτών δέν είναι κινδυνώδες. Θαλάσσια πτηνά, κητή, 
καί χελώναι φαίνονται κάποτε ε’ς την παραλίαν εΰρί- 
σκονται δέ περί τη» νήσον όγδοήκοντα περίπου ίχΒύων 
είδη. ’Αξιοσημείωτου είναι δτι, αν καί πολλάκις με- 
τεκομίσΒησαν είς την νήσον μέλισσαι, ουδέποτε ομως 
ηκμασαν πιστεύεται ότι οί σφοδροί άνεμοι έπαίρνουσιν 
αύτάς.

Ή  χώρα γενικώς συνίσταται άπό παχύ χώμα, πάμ- 
πολλα φυτά περιΒάλπον, ε’ξ ων καί τρία είδη κομμιφό
ρων δένδρων, τά όποία άναβλαστάνουσιν είς ύψος τριών 
εως τριάκοντα ποδών. "Ολα τά είδη ταύτα παράγουσι 
κόμμι άρωματικώτατον, τό οποίον καΒιστάνει τό ξύλον 
τερπνόν διά καύσιμον, δι’ δ καί ώς ε’πιτοπλείστον καλ
λιεργείται. Έ ξ  ενός τών είδών τούτων άπορόέει αύτο- 
μάτως ύγρόν εύοσμον, τόσον άφΒόνως, ώστε μια φιάλη 
πληρούται είς διάστημα μιας νυκτός. Δρύες, κυπάρισ- 
σοι, πτερίδες, μνρσίναι, καί άλλα φυτά, άκμάζουν με 
ικανήν δαψιλειαν. Εύδοκιμούσι δέ μάλιστα αί όπώραι, 
καΒοτι λεγεται δτι ε’πί σχεδόν έκάστου άγροκηπίου 
εΰρίσκονται σταφύλια, σύκα, πορτογάλλια, λεμόνια, 
κίτρα, γουαύαι, βανάναι, ροδάκινα, ?.·υδώνια, ροΐδια, 
ταμάρινδοι, συκάμινα, πέπονες, καί κολοκύνΒαι.

Την έκ της πόλεως προσέγγισιν είς τάς ε’ξοχάς πε- 
ριεγραψέ τις ώς άκολούΒως·—

1840.
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• Ή  πόλ.ις περιέχει πολλά κηπάρια, άλση, και σκιώ
δεις περιπάτους· εκτείνεται δέ καΒ’ όλον τό μήκος της 
κοιλάδος, ητις στενούται βαΒμηδόν, έωσου, επι τέλους, 
χωρεί μία μόνον οίκία. ΆνωΒεν της κοιλαδος κρεμαν- 
ται υψηλοί καί παμμεγ'Β.ις βράχοι κατα τροπον, °στιξ 
παραπολύ φοβίζει τούς νεοφερμενους ξένους. Οί είς το 
ενδότερον της νήσου άγοντες δρόμοι, τους όποιους κατα
σκεύασαν μετά κόπου άπιστεύτου, τους βρ*χ°υς διαρρη- 
ξαντες, περνώσι τάς πλευράς τών άμφοτέρωΒεν^τής πο- 
λεως λόφων κατά διεύΒυνσιν έλικοειδη- τόσον δ εύκολος 
είναι ή επί της κορυφής άνάβασις, ώστε βοες και αμα- 
ξαι διαβαίνουν άνευ δυσκολίας ή κινδύνου τους φαινο- 
μένους κατά κάΒετον κρημνούς. Ε ίς δυο̂  μιλιών χ ιά 
στηκα, ούδέν άλλο είμή γυμνή άφορία και βραχωοης 
έρημία προσβάλλει είς τό δμμα τού περιηγητού· άλλα 
μετ’ ολίγον ηδύνεται ή όψις διά της αιφνίδιου παρα- 
στάσεως δασωμένων λόφων, χλοερών^κοιλάδων, καλλι
εργημένων άγρών, καί ώραίων μικρών Βερινων οικων. 
Τρία μίλια έκ της Ίακωβουπόλεως κείται το Βερινον 
παλάτιον τού κυβερνήτου, ώραίον καί καλοκτιστον οικο
δόμημα.’ ,

Ή  Α γ ία  Ελένη Ιχει κλίμα ΰγι.στατον η Βερμοτης 
καί τό ψύχος ύπάρχουσι τερπνότατα συγκερασμενα.
Ή  άτμοσφαίρα είναι γενικώς τόσον καΒαρά, ώστε πλοία 
Βεωρούνται είς εξήκοντα μιλίων άπόστασιν.^

Πρέπει τώ:α νά ειπωμεν ολίγα τινά περί της ιστο
ρίας της νήσου. Ό  ’Ιωάννης de Nova, πλοίαρχος 
ΙΙορτογάλλος, άνεκάλυψε την Α γίαν Ελένην κατά^την 
ημέραν της Ά γ ια ς  Ελένης, Μαΐου 21ην, 150^.  ̂ Αν- 
Βρωποι δέν εΰρέΒησαν ε’πί της νήσου1 αϊτός δέ απλώς 
άνηγγειλε τήν άνακάλυψιν, χωρίς να Βεμελιωση άποι- 
κίαν. Μετά δώδεκα περίπου έτη, εύγενείς τινες Πορ- 
τογάλλοι, προσκρούσαντες είς τάς ε’ν Ίνδ ια  Πορτογαλ- 
λίχχζ άρχ?· £*o?.ô wS"yj<7ctv ci?. ττίς ατοΛοτιτίς
τών ρινών, ώτων, καί δεξιών χειρών- είς δε την ελεει
νήν ταύτην κατάστασιν άπεστάλΒησαν όπίσω είς την 
Ευρώπην. Είς αύτών, Fernandez Lopez, κρίνας τοι- 
σύτον βίον άβίωτον είς τήν εαυτού πατρίδα, απεβιβά- 
σΒη, κατ’ ιδίαν αυτού αίτησιν, μετ’ολίγων άνδραποδων 
επί τής μονήρους νήσου τής Ά γιας Ελένης. Πρ°ί *vê ' 
κούφισιν' δέ τής βαρυτάτης αύτού συμφοράς τόν έχορή- 
γησαν οί συμπατριώται αίγας, χοίρους, ορνιΒας, πέρ
δικας, φασιανούς, μελεαγριδας, ως και συκάς, πορ.ο- 
γαλλέας, λεμονέας, ροδακιν'ας, καί παντοία λάχανα 
πμός φυτείαν. Ταύτα επέτυχαν τοσούτον, ώστε είς 
μίαν τετραετηρ'δα Ιλαβεν ή νήσος τερπνήν ^πρόσοψιν.

Ή  κυβέρνησις ήρχισε τώρα νά καταλαμβανη, οτι το 
νησίον ήμπόρει νά χρησιμεύση διά τά πλοία, τα ε’κ της 
Πορτογαλλίας είς τήν ’Ινδίαν ύπάγοντα. ώς άναπαυτη- 
ριον, έξ οΰ νά προμηΒεύωνται ύδωρ, νωπάς ζωοτροφίας, 
κτλ.’ 8Βεν άπέλυσαν τόν Lopez, καί κατέστησαν  ̂τήν 
νήσον σταΒμον τής κυβερνήσεως. Πολλούς δε χρονους 
επέτυχαν κρύπτοντες άπ’ άλλας χωράς την Βεσιν ^τής 
Α γίας Ελένης· άλλά τό 1588 ε’πεσκεφΒη αύτην ο

Ά γγλος Cavendish, έπανερχόμενος άπό τόν περιπλουν 
τού κόσμου. ’Ολίγον έπειτα έπεσκέφΒησαν αύτήν οί 
'Ολλανδοί καί οί Ισπανοί, οΐτινες και άκολαστως ηφα- 
νισαν τά τής νήσου προϊόντα. ΚαΒόσον δε βαΒμηδόν 
άπέκτων οί Πορτογάλλοι καταστήματα έπι του ουτιχου 
παραλίου τής ’Αφρικής, άφιναν ε’πί μάλλον καί μάλΐ.ον 
έρημουμένην τήν Α γίαν Έλενην.

Τό 1651 ή Α γγλική Συντροφιά τών Ανατολικών 
’Ινδιών έκαμεν έπί τής νήσου κατάστημα, τό όποιον 
μετά δέκα έτη έπεβεβαίωσεν είς αύτούς χάρτης παρα 
Καρόλου τού δευτέρου. Πολλούς οίκιστάς παρεκίνησεν 
ή προσφορά γαιών νά μεταναστεύσωσιν έκ τής^Άγγλί- 
ας είς τήν 'Αγίαν Ε λένην καί άνδράποδα είσήχΒησαν 
έκ τής Μαδαγασκάρ ηόωέργάζωνται είς τάς φυταλιάς. 
Μετά δεκατέσσαρα περίπου έτη οί 'Ολλανδοί έκτυπησαν 
καί ήλωσαν τήν νήσον άλλ’ ήναγκάσΒησαν μετ’ ού 
πολύ νά έπιστρίψωσιν αύτήν τό δέ προσεχές έτος, 
1666, πολλαί οίκογένειαι, τάς όποίας είχεν άφανισειν 
ή πυρκαϊά τού Λονδίνου, κατέφυγον είς την^Α γίαν 
Ελένην. Πάλιν έκυριεύΒη υπό τών Όλλανοών, και 
πάλιν μετεκυριεύΒη υπό των Αγγλων.  ̂  ̂ ^

Μέχρι τού 1700 ή τής νήσου οικονομία, ήΒικη^ τε 
καί ε’σωτερική, κάκιστα είχε· τότε δ’ έληφΒησαν διά
φορα συνετά μέτρα πρός διόρΒωσιν τών ήΒών, και απο 
τής έποχής έκείνης διευΒύνΒησαν πρός βελτίωσιν τού 
τόπου οί άγώνες τών ε’κ διαδοχής κυβερνητών. Χάρται 
κατ’ έπανάληψιν παρά τού Στέμματος έδωκαν τήν νή
σον είς τήν έξουσίαν τής Συντροφιάς τών Ανατολικών 
’Ινδιών, ητις καί άρχει αύτής διά κυβερνήτου καί συμ
βουλίου. f , ,

Τό 1792 έπαυσεν ή τών άνδραποδων εισαγωγή, 
καί τό 1810 έκρίΒη άναγκαίον νά είσάξωσι 50 Σίνας 
έργάτας διά τήν γεωργίαν. Ό  άριΒμος ουτος βαΒμη
δόν ηύξάνετο· καί τό 1823 ήιον ό πληΒυσμός διαμοι
ρασμένος ώς έπεται ·— λευκοί κάτοικοι, 1201 πολίτικοι 
καί στρατιωτικοί, 911· άνδράποδα, 1074· μαύροι έλεύ- 
Βεροι, 729· Σΐναι, 442· Λάσκαρες, 24‘ τό σύνολον, 
4381. Έ κτοτε ομως ηΰξησεν έτι μάλλον ό πληΒυσμός, 
άναβαίνων σήμερον είς 5000, έκτος τής φρουράς.

To 1S15 ή Α γ ία  Ελένη κατέστη περισπούδαστος, 
έκλεχΒεΐσα ώς τό άσυλον ή μάλλον ώς ή φυλακή του 
Ναπολέοντο:. Καταρχάς τού ένιαυτού έτάραξεν ε’κ 
νέου τήν Ευρώπην ό μίγας δορικτητωρ, δραπετευσας 
άπό τήν Έ λ β α ν  ύΒεν έκρίΒη άναγκαίον μετά τήν ε’ν 
Ούατερλω μάχην, νά ε’κλεχΒη τόπος δυνατά ωχυρωμε- 
νος ώς ή μέλλουσα κατοικία του. Αί σύμμαχοι δυνά
μεις είχαν παραδώσειν είς τήν Αγγλίαν την φυλαξιν 
τού προσώπου τού Βοναπαρτσυ. 1 ην 7ην λοιπον Αύ
γουστου, ε’τέΒη ό Ναπολέρ έπί Α γγλικής νηός, ητις 
άπέπλευσε διά τήν Α γίαν 'Ελένην, ύπου έφΒασε την 
16ην ’Οκτωβρίου. Μέ τόν πρώτον αυτού οίκ,ον έπί 
τής νήσου δέν ηύχαριστεϊτο ό Βοναπάρτης· οΒεν τού 
έκτισαν άλλον οίκον έπί τής ύψίστης πεδιάδος του νη
σιού, 1760 πόδας υπέρ τήν έπιφάνειαν τής Βαλάσσης.
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Ενταΰθα Εζησε μέχρι 5ης Μαίου, 1821, δτε άπέθανεν 
άπο έλκος εις τόν στόμαχον, την όλέθριον τον όποιου 
Ενέργειαν ηυξανεν ό Ερεθισριός καί ή δυσαρέσκεια, ήτις 
άδιακόπως αυτόν Εβασάνιζε κατά τους τρεις τελευταίους 
χρόνους της εν τη Α γία  ’Ελένη διατριβής του. Έ τά. 
φησαν δε τα λείψανά του μέ στρατιωτικάς τιμάς εις  
τινα κοιλάδα, πλησίον πηγής, ιτέας άνωθεν Εχούσης 
κρεμαμένας. Ό  τάφος περιεκλείσθη μετέπειτα ύπό 
σίδηρου περιφράγματος, καί φυλά·; διωρίσθη εις αυτόν 
Εκτοτε.

Α Π Ο Λ Ε ΙΠ Ε ΙΣ  ΤΟΥ Χ ΡΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΣ Μ Ο Υ . 
Ά ριθ. 3.

Γ Ι Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Α Ι .

Ε ι ς  τό βιβλίον των Πράξεων, ώς προείπαμεν, Επαι
νούνται οί ΊουδαΓοι της Βεροίας, ότι Επιμελώς ήρεύνων 
τάς Γραφάς. Αί Γραφαί αυται περιείχαν τάς προ
φητείας, δι’ ων οί ’Απόστολοι Εζήτουν ν’ άποδείξωσιν, 
δτι ό Ίησοΰς ητον ό Επαγγελθείς ποτε Χριστός, η Μεσ- 
σίας- Επειδή δε περί του Ίησοΰ ήλήθευαν όλα τα εκεί 
προφητευμένα, πολλοί ε’πίστευσαν δτι αυτός άληθώς ητον 
ό προσδοκώμενος Μεσσίας.

Ά λλ’ αί της Παλαιάς Διαθήκης Γραφαί αυται είναι, 
κατ’ ολίγα τινά, διδακτικώτεραι εις η μ ά ς ,  παρά καί 
εις τους συγχρόνους των ’Αποστόλων, διά την Εκτοτε 
συμβάσαν Εντελεστέραν πλήρωσιν τινών άπό τάς προ
φητείας.

’Ε πί των ’Αποστόλων, Επέδιδε μεν τάχιστα ή θρη
σκεία του Ίησοΰ μεταξύ καί των ’Ιουδαίων καί των 
’Εθνικών άλλά, μ’ δλον τοΰτο, ό άριθμός των δσοι αυ
τήν ήσπάσθησαν ητο μικρός καί άφανής ώς πρός τά 
πλήθη των δσοι είτε παντελώς ήγνόουν αύτήν, είτε 
γνωρίζοντες άπέβαλλαν μετ’ Εξουθενήσεως καί μίσους. 
Σ ή μ ε ρ ο ν  ό Ίησοΰς όμολογεΓται ώς Κύριος εις δλα 
τά πλέον πεπολιτισμενα τοΰ κόσμου μέρη. Οί μαθηταί 
αύτοΰ άνέτρεψαν τάς 3-ρησκείας των πλέον κραταιών 
καί πεφωτισμένων Εθνών χωρίς δέ κατακτήσεων, χωρίς 
της βοήθειας πλούτου, η δυνάμεως άνθρωπίνης, η σο
φίας, Ενήργησαν την θαυμασιωτάτην μεταβολήν άφ’ 
δσας ποτε συνέβησαν εις τάς δοξασίας των άνθροόπων, 
καί ταύτην περί της σπουδαιοτάτης ύποθέσεως. Ό  
άριθμός των δσοι Επαγγέλλονται την Χριστιανικήν 
θρησκείαν λογίζεται ώς διακόσια πεντήκοντα εκατομ
μύρια, συμπεριλαμβάνων δλα τά πλέον πεπολιτισμενα 
τοΰ κόσμου Εθνη. Διά νά κρίνωμεν δε όρθώς τό μέγε
θος τοΰ προξενηθέντος αποτελέσματος, πρέπει νά βά- 
λωμεν είς τον λογαριασμόν δτι εύρίσκονται εκατόν είκοσι 
εκατομμύρια άνθρώπων, των οποίων ή θρησκεία κατά 
τοσοΰτον Επιστηρίζεται είς την Χριστιανικήν, ώστε 
ητον άδυνατον νά ύπάρξη οποία είναι, αν ό Χριστός 
ουδέποτε είχε φανήν,— Εννοώ τούς Μωαμεθανούς· διό- 
V, άν καί ουτοι πολύ άπεπλανήθησαν της διδαχθείσης

-ό Χρίστου θρησκείας, καί θεωρώσι τον Μωάμεθ ώς

μ=γαλητερον Αυτοΰ προφητην, μ ολα ταΰτα όμολογοΰσι 
τον Ίησοΰν ώς προφητην άληθή, καί ώς τον Μεσσίαν, 
η Χριστόν καί Επαγγέλλονται δτι ή θρησκεία αυτών 
θεμελιοΰται Επί της Εκείνου.

Τοΰτο άνάγκη πάσα νά βαλθη είς τόν λογαριασμόν, 
καθότι ό λόγος είναι τώρα περί τοΰ προξενη9-έντος με
γάλου καί 3-αυμαστοΰ άποτελέσματος,— της παραδόξου 
μ ε τ α β ο λ ή ς ,  την οποίαν Ενήργησεν είς τόν κόσμον 
ό Χριστός καί οί αύτοΰ ’Απόστολοι. Τόσον δέ μέγα 
ύπήρξε το άποτελεσμα τοΰτο, ώστε πάς άνθρωπος, είτε 
πιστός, ειτε άπιστος, αν οεν αγνοη όλοτελα την ιστο
ρίαν, πρέπει νά όμολογήση δτι ό Ίησοΰς Χριστός ητον 
ό Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ό Τ Α Τ Ο Σ  Κ Α Ι  I I Α Ρ Α Δ Ο ξ Ο Τ Α Τ Ο Σ  τών 
δσοι επί γης Εφάνησαν καί δτι Αύτός Επέφερε την 
θαυμασιωτατην μεταβολήν τών δσαι ποτέ Ενηργήθησαν 
είς την θρησκείαν της άνθρωπότητος. Άλλά την θαυ
μάσιου ταύτην μεταβολήν Εκαμεν άνήρ τοΰ Ιουδαϊκού 
έθνους,— Εθνους τό οποίον ουδέποτε ΰπηρξεν άπό τά 
μέγιστα καί κραταιότατα,— ουδέποτε ίσον μέ τούς 
Ελληνας καί άλλα διάφορα τών άρχαίων Εθνών κατά 
την φήμην της σοφίας καί τών γνώσεων καί της Εμπει
ρίας είς τάς βιωτικάς τέχνας. Ταΰτα δέ πάντα Εγι- 
ναν ύπ’ άνθρώπου καταπεφρονημένου καί καταδεδιωγ- 
μένου, καί άτίμως θανατωθέντος ύπό τών Ιουδαίων, 
τών ίαυτοΰ ομογενών. Έάν λοιπόν ήρώτας άπιστόν 
τινα, * ΙΙοΓος ό θαυμασιώτατος άνηρ άφ’ δσους ποτέ 
υπήρξαν ; καί ποίος Επέφερε τό παραδοξότατον άποτέ- 
λεσμα κατά τόν πλέον παράξενου καί θαυμάσιου τρόπον; ’ 
μόλις ή δυνατό νά μην άποκριθη, δτι Ίησοΰς ό Ναζω
ραίος Εχρημάτισεν ό τοιοΰτος.

‘Έ πειτα δέ ημπόρεις νά προκαλίσης αύτόν νά σοΰ 
Εξηγήση, τίνι τρόπω συνέβη, (καθ’ ύπόθεσιν δτι ή ήαε- 
τερα θρησκεία είναι άνθρώπου Επινόημα), ώστε δλα 
ταΰτα νά εύρίσκωνται προλελεγμένα είς τάς άρχαίας 
προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης· είς βιβλία, τά 
όποία μετ’ Επιμέλειας καί μεγίστου σεβασμοΰ φυλάσσον
ται ύπό τών άπιστων Ιουδαίων μέχρι της σήμερον.

Ε ίς διάφορα μέρη της Παλαιάς Διαθηκης Εμπορείς 
νά ευρης τοιαύτας προφητείας. Ώ ς, λόγου χάριν, 
προεφητεύθη δτι άγαθόν μέγα Εμελλε νά πρόκυψη είς 
δλα τά της οικουμένης Εθνη Εκ τών άπογόνων τοΰ 
’Αβραάμ- (Γεν. κβ'. 18). * Ένευλογηθήσον ται Εν τώ 
σπερματί σου πάντα τά Εθνη της γης.’

Ό τε  δέ οί απόγονοι τοΰ ’Αβραάμ πραγματικώς Εγι- 
ναν μέγα Εθνος, καί διά τοΰ Μωϋσέως Ελαβον θρησκείαν 
την οποίαν τά μέγιστα Εσεβάζοντο, φυσικώτατα ήθελαν 
νομιζειν δτι ή ανωτέρω προφητεία Εννοούσε της θρη
σκείας αύτης την διάδοσιν. Πάς δέ ψευδοπροφήτης 
Ιουδαίος ήθελε βεβαίως Επικυρώσειν αύτόν τόν στο
χασμόν. Προελέχθη μ’ δλον τοΰτο δτι ή θρησκεία, 
την οποίαν είχαν λάβειν παρά τοΰ Μωϋσέως οί Ίσραη- 
λϊται, Εμελλε νά παραχώρηση είς άλλην ν έ α ν · ώς 
είς Ίερ. λη. 31· * Ιδού ήμέραι Ερχονται, φησί Κύριος, 
καί διαθησομαι τώ οϊκω Ισραήλ καί τώ οϊκω Ιούδα
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διαθήκην καινήν, ού κατά την διαθήκην, ην διεθεμην
τοίς πατράσιν αύτών, κτλ.  ̂ » * »

Όμοιοσημάντους προφητείας δύνασαι^ να ευρης εις 
Ίερ. λθ'. 40· Ί ε ζ . λζ'. 26’ Μιχαίου δ'. 1.

Προεφητεύθη παρομοίως, δτι τά μεγαλα ταυτα απο
τελέσματα δέν Εμελλαν νά γεννηθώσιν ύφ’ ο λ ο υ τ ο ΰ 
Ί ο υ δ α ί κ ο ΰ  Ε θ ν ο υ ς ,  άλλ’ ύφ’ έ ν ό ς̂  ί δ ι α ι τ ε - 
ρου ύ π ο κ ε ι μ έ ν ο υ  τοΰ Εθνους α̂ύτοΰ̂ · τό δ Ετι 
μάλλον άξιοσημείωτον, δτι ό είς ούτος Επαγγελθείς 
Σωτήρ Εμελλε νά καταφρονηθη καί ν’ άπορριφθη υπο 
τοΰ ίδιου αύτοΰ λαοΰ, ώς Εμπορείς νά άναγνώσης είς 
Ήσαΐου νγ'. 3· καί δμως δτι Αύτός Εμελλεν, αν και 
ύπ’ αύτών θανατωθείς, νά συστηση μέγα καί Εκτεταμέ
νου βασίλειον. Προφητείας περί τών διαφόρων τούτων 
Εμπορείς νά ϊδης είς ΊΙσχίου θ '. 6· ιά. 1· Ίεζεκ. λδ . 23.

Τόν καιρόν’δέ, δτε πολλά τούτων προεφητευθησαν,
(τό όποίον οί σημερινοί άπιστοΰντες Ιουδαίοι μαρτυρουν
δτι συνέβη εξακόσια Ετη πρό Χριστού γενέσεως), και 
προσέτι τόν καιρόν όπότε τό Εύαγγέλιον ^πρώτον ε’κη- 
ρύχθη, ούχί μόνον δέν ησαν οί ’Ιουδαίοι μεγα και 
κραταιόν Εθνος, άλλά καί μάλιστα δορυάλωτον και είς 
άλλα Εθνη ύποτεταγμένον. "Ώστε, κατα πάσαν αν- 
θοωπίνην εικασίαν, δέν ύπήρχέ τι παραοοξοτερον της 
Εκφωνήσεως καί πληρώσεως τών προφητειών τούτων.

Την πληρωσιν ταύτην, γενομίνην δια της εκτετα
μένης διαδόσεως της Χριστιανικής θρησκείας, ε’προσ- 
δόκων μέν οί πρώτοι Χριστιανοί, πλήν ουδόλως είχαν 
ίδεΐν αύτην, ώς η μ ε ί ς  την βλέπομεν. ’Έβλεπαν 
δμως δτι δσα Επραξε καί Επαθεν ό Χριστός συνεφωνουν 
μέ τάς προφητείας της Παλαιάς Διαθηκης· δτι Αυτός 
Εγεννήθη τόν καιρόν, καθ’ ον είχε προφητευθην δτι ό 
Χριστός Εμελλε νά ελθη, καί καθ’ δν άπαν τό Ίουδαι- 
κόν Εθνος περιέμενε την Ελευσίν του·— δτι κατα. την 
ομολογίαν καί τών Εχθρών αύτοΰ Ενήργει τά θαύματα, 
δσων είς τάς προφητείας γίνεται μνήμη· * Τότε άνοι- 
χθησονται οφθαλμοί τυφλών, καί ώτα κωφών άκουσονται· 
τότε άλείται ώς Ελαφος ό χωλός, τρανή δέ Εσται γλώσ
σα μογιλάλων’ (Ήσαίου λέ. 5· Λουκά ζ'. 22·) οτι, 
μ’ δλα ταΰτα, είχεν άπορριφθην καί θανατωθην, ως 
προελέχθη- καί δτι οί μαθηταί Εμαρτύρουν την έκ νε- 
κρών άνάστασιν αύτοΰ, συμφώνως με άλλας προφητείας 
* Ούκ Εγκαταλείψεις την ψυχήν μου είς αδου, ούοε δώ
σεις τόν δσιόν σου ίδείν διαφθοράν.’ (Ψαλ. ιέ. 10’
Πράξ. β'. 17.)

Ταΰτα πάντα ώδηγουν αυτούς είς τον συμπερασμόν, 
όπότε είλικρινώς Εξέταζαν, δτι δσα θαύματα έβλεπαν 
δέν ησαν πονηρών πνευμάτων Ενεργήματα, άλλ οτι το 
Ευαγγελίου προήλθε τωόντι εκ Θεοΰ. Έ ξ άλλου μέ
ρους, ημείς, οίτινες δέν ίδαμεν πραγματικώς τα όποια 
Εκείνοι Εβλεπαν θαύματα, Εχομεν άλλο πλεονέκτημα, 
βλέποντες πόσον θαυμασίως τά Εκτοτε συμβεβηκοτα 
Επληρωσαν τάς προφητείας.

Η σ φ ο δ ρ ά  Επιθυμία τοΰ πλουτου συνοοευεται πάν
τοτε μέ την άδικίαν.— Κ Ο Ρ Α Η Σ ,

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣΩΝ.

Ο Ο ρ α τ ι ο ς  Ν έ α σ ώ ν  Εγεννηθη την 29ην Σεπτεμ
βρίου, 1758, είς την επαρχίαν της ’Αγγλίας Νόρφολκ. 
Δωδεκαετής Ελαβε θέσιν επί νηός 64 κανονιών, πλοί
αρχος της όποιας ητον ό θείος αύτοΰ.  ̂ Επιστροψας, 
Εστάλθη είς τάς Δυτικάς ’Ινδίας, Επομένως δ’ Ελαβεν 
αύτόν πάλιν ό θείός του είς άλλο πλοίου, τόν Θρίαμβον, 
δ που Εμεινε μέχρι της τότε γενομενης Εκστρατείας εις 
τόν άοκτικόν πόλον, την οποίαν συνωδευσεν ως τα
πεινότατος ύπάλληλος. Τό 1777 Εξετασθείς κατα το 
σύνηθες, διωρίσθη δεύτερος τοποτηρητής τοΰ ναυτικόν 
τό δέ 1778 Εγινε πρώτος τοποτηρητης τοΰ Βρίστολ. 
Πλεύσας Επί τοΰ πλοίου τουτου εις τας Δυτικας ΙνΟω 
ας, άνεδέχθη την ύπεράσπισιν τών προμαχώνων του 
είς την νήσον Ί αχαϊκήν Βασιλικοΰ Αιμένος, P o r t  Royal, 
άπειλουμένου τότε ύπό τοΰ Γάλλου D’ Estaing, και 
μετά σειράν τών πλέον γενναίων Επιχειρήσεων ηλωσε 
τό φρούριον San Juan, είς τόν Μεξικανόν Κολπον εις 
δέ την ύπηρεσίαν ταύτην τόσον άπηυδησεν^ άπο το^ς 
κόπους καί τάς βασάνους δυσεντερίας, ώστε ηναγκάσθη
νά Επιστρέψη είς τά ίδια.  ̂ ο ” -

Τό 178 Γ ό πλοίαρχος Νέλσων Επλευσε  ̂προς βορραν 
τόν δ’ ’Οκτώβριον 1782 Εγνωρίσθη με τόν Γυλιέλμον 
Δ'., μικρόν τότε ύπάλληλον είς βασιλικήν ναΰν. Ιο 
1787 νυμφευθείς, Εμεινεν είς την ’Αγγλίαν μέχρι του 
1793, όπότε διωρίσθη πλοίαρχος τοΰ Αγαμεμνονος, 
ύπό τόν Αόρδον Hood, καί τά μέγιστα διέπρεψεν είς 
Τέλω Βαστίαν*, καί Καλούίον,— ανδραγαθίας εκτε- 
λέσας, ‘ τάς οποίας,’ λέγει ό Λόρδος Hood, < δέν δύνα
μαι ίκανώς νά Επαινέσω.’ Ε ίς την πολιορκίαν του 
Καλουΐου άπώλεσε τόν ενα οφθαλμόν, άλλά δεν Εγινεν 
ούτε μνημη τοΰ ονόματος του είς την Εφημερίδα' περι 
τούτου δικαίως παρεπονέθη, προσθέσας, με πεποιθη- 
σεως αίσθημα, τό όποίον ίκανώς Εδικαίωσαν τά με-u- 
πειτα συμβάντα, Κ ά ν έ ν α κ α ι ρ ό ν , θ  έ λ ω ά - 
π ο κ τ η σ ε ι ν  μ ε γ ά λ η ν  Εφη  μ ε ρ ι δ α  ο λ ω ς  
ί δ ι κ η ν μ ο υ . To 1796 προεβιβάσθη είς τον β α θ 
μόν μοιράρχου, καί Επλευσεν είς τό Πόρτον Φερράϊον· 
τό δέ 1797 μεγάλως συνηργησεν είς την νίκην την 
Εξω τοΰ ’Ακρωτηρίου τοΰ Ά γ . Βιγκεντίου’ διά δε  ̂την 
Επίσημον αύτοΰ ανδρείαν είς την ναυμαχίαν ταυτην, 
ποοεβιβάσθη είς τόν βαθμόν ύποναυάρχου,^ Εγινεν 
Ιππότης τοΰ Λουτροΰ, καί ηξιώθη τών προνομίων τής 
πόλεως τοΰ Λονδίνου. Την 28ην Μαίου, 1797, ό 
Ιππότης Όράτιος Νέλσων μετέφερε τήν σημαίαν αύτοΰ 
είς τόν Θησέα, καί είς τήν γενναίαν Εφοδον κατα της 
πόλεως Santa Cruz Εκτυπήθη τόσον βαρέως  ̂ είς τον 
δεξιόν άγκώνα, ώστε άποτομή κατέστη αναπόφευκτος. 
Έ κ δέ τής Επισυμβάσης άσθενειας άναγκασθεις νά 
Επανέλθη είς τήν πατρίδα,^Ελαβε σύνταξιν Ετήσιον διά 
τάς Εκδουλεύσεις του.

*  Ή  Βαστια και τό Καλονϊομ, «oivwj Κάχβι, Η y ai à ^ u t t f a t  
«όλκ{ tr¡S Κνρτοί), ήτοι^Κορυικα;.



48 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. Map. 1840.

Πνεϋμα, όποιον to τοϋ Νέλσωνος, δέν ήδύνατο ν’ 
άπρακτη πολυν χοόνον, ραλίστα ότε ή πατρίς ε’χρειά- 
£ετο παρ αυτόν βοήθειαν. Το 1798 έξέπλευσε μετά 
στολίσκου νά κατασκοπεύη τους ε’ν Τέλω Γάλλους· μετά 
μακράν δε καί δραστήριον καταδίωξιν, άφοϋ πολλάκις 
έματαίωσαν τούς άγωνας αύτοϋ άνεμοζάλαι καί ειδήσεις 
αβέβαιοι περι της διευθύνσεως του ε’χθροϋ, ε’ναυμάχησε 
τέλος είς τον Κόλπον του Άβουκίρ, καί έκέρδησε την 
λαμπράν νίκην του Νείλου, ένόνουσαν παν δ,τι άλλαι 
νίκαι είχαν άξιοθαύμαστον. Διά ταύτην έγινε Βαρό
νος Νέλσων, καί διά τάς άκολούθους αύτοϋ είς την 
Σικελίαν εκδουλεύσεις έτιμήθη με τίτλον Δουκός ύπό 
τοϋ βασιλέως της Σικελίας, καί με υποστατικά, χορη- 
γοϋντα έτησίως 3000 λίτρας στηρλίνας. (Ίδε Σελ. 17.)

Έπιστρέψας ε’κ της Μεσογείου, άπεπλευσεν ύπό τον 
Sir Hyde Parker κατά της Δανίας. Μολονότι δε οί 
Δάνοι ήσαν άριστα προητοιμασμένοι, οί Ά γγλοι όμως 
έδειξαν τοσαύτην άνδρείαν, ικανότητα, καί κρίσιν είς 
την ε’ν Κοπενάγη μάχην, όσην είς την τοϋ Νείλον ητον 
ή φρικωδεστάτη όλων των συμπλοκών, καί νίκη τόσον 
εντελής, όσον άλλη όποίαδήποτε. Το άμεσον αυτής 
άποτέλεσμα ητο συνθήκη, ήτις έτελείωσε τον πόλεμον, 
διαλύσασα την βόρειον ομοσπονδίαν.

Είς τον βαθμόν ύποκόμητος υψωθείς ό Νέλσων, 
άνεπαύθη ολίγον είς τά ίδιά του υποστατικά, χαιρόμε- 
νος τάς άνταμοιβάς καί τιμάς, των οποίων τόσον δι
καίως ήξιώθη’ άλλα μετά την άνανεωσιν τοϋ πολέμου, 
διωρίσθη,κατά την ομόψυχον επιθυμίαν όλου τοϋ έθνους, 
ναύαρχος τοϋ παρασκευαζόμενου τότε στόλου προς συμ
πλοκήν με τούς ηνωμένους στόλους της Γαλλίας καί 
'Ισπανίας. Την 21ην ’Οκτωβρίου, 1805, συναπηντήθη 
μέ αυτούς έξω τοϋ ’Ακρωτηρίου Τραφαλγάρ, περί τά εξή
κοντα μίλια προς άνατολάς των Γαδείρων τό ύπ’ αύτοϋ 
δ’ έκδοθέν έσχατον σύνθημα έδέχθη μ’ εξουσιαστικήν 
έπικρότησιν δλος ό στόλος,— Ή  ’Α γ γ λ ί α  ε λ π ί ζ ε ι  
νά  π ρ ά ξ η  κ α θ ε ί ς  τό χ ρ έ ο ς  τ ο υ .  Αύτός 
ό ίδιος προηγήθη, έφορμήσας επί της Νίκης κατά της 
Ισπανικής νηός Άγιωτάτης Τριάδος, 136 κανονιών 
δίδων δέ αύτός παράδειγμα της φιλανθρωπίας, την 
οποίαν είς άλλους θερμώς συνίστα, καί την οποίαν ε’φι- 
λοτιμείτο νά κάμη χαρακτηριστικόν τοϋ Βρετανικοϋ 
στόλου, διέταξε νά παύσωσι πυροβολοϋντες κατά δικρό- 
του τινός, ύποθέτων ότι αύτό είχεν ήδη καταβιβάσειν 
την σημαίαν· Έ κ της νηός ταύτης, την οποίαν τοιου
τοτρόπως είχε δίς σωσειν, έλαβε την θανάσιμον πλη
γήν. Φορών, παρά γνώμην των άξιωματικών αύτοϋ, 
τούς αστέρας των διαφόρων ταγμάτων, ύφ’ ών είχε τί
μησην, έγινε οημάδιον είς τούς άπό τά υψη των κα- 
ταρτίων πυροβολοϋντας. Είς την μίαν καί τέταρτον, 
κατά την άκμήν της ναυμαχίας, παρετηρήθη πίπτων 
έπί τοϋ καταστρώματος· στρέψας δέ πρός τον πλοίαρ
χον, έξεφώνησεν άσθενώς, * Έγώ πλέον υπάγω, πλοί
αρχε· μοϋ διεπέρασαν τό ραχοκόκκαλον !’ Άλλ’ άκόμη 
καί τώρα, είς τάς όδύνας καί είς την αγωνίαν τοϋ 3α-

νατου, έδειξε μεγίστην ετοιμότητα πνεύματος· έξέδιδε 
προσταγάς μέ την αυτήν γαληνιον κρίσιν, ένεψύχον* 
0 άπαντας μέ την αυτήν άνδρείαν, τήν οποίαν τοσάκις 
ειχε δείξειν. Προσευχήθη ύπέρ πατρίδος’ τελευταίας 
οε φωνας, είς το τέλος τοϋ ένδοξου σταδίου του, ήκουσε 
τάς διά την νίκην κραυγάς καί άνευφημίας των Άγγλων 
ναυτών,— νίκην μεγάλην, άκόμη καί μ’ όποιανδήποτε 
των ίδίων αύτοϋ παραβαλλομένην.

Ό  θάνατος τοϋ Νέλσωνος ητο συμφορά, την οποίαν 
καί ή τόσον λαμπρά νίκη δέν ίσχυε νά ε’λαφρύνη· έχα- 
σεν αύτόν ή πατρίς του, άφοϋ κατέστη άγάπης ε’ξίσου 
καί θαυμασμοί άντικείμενον ε’θρηνοϋσεν ή ’Αγγλία, 
όχι μόνον διότι έστερήθη τον μέγιστον αυτής θαλασ- 
σινόν ηρωα, άλλά καί διότι δέν η’μπόρει νά πληρώση 
τάς εκδουλεύσεις έκείνας, δι’ ών έξησφαλίσθη τό κλέος, 
ό πλοϋτος, καί ή ασφάλεια τοϋ έθνους. Άλλο τι παρά 
τιμάς μετά θάνατον δέν ήδύνατο νά τόν άποδώση· 
σώζεται όμως καί περιθάλπεται τό μνημόσυνον αύτοϋ 
μ’ αισθήματα μόλις πρότερον εγνωσμένα, καί ό Νέλσων 
είναι μέχρι της σήμερον ή δόξα καί τό καύχημα των 
Βρετανών.

Είς αύτόν ένυπηρχαν δλαι σχεδόν αί άρεταί, δσαι 
κυρίως άνυψόνουν καί λαμπρύνουν τούς άνθρώπους· ητον 
άγχίνους, σταθερός είς τάς άποφάσεις, όλα τά σχέδιά 
του έκτελων μέ την πλέον άτάραχον γενναιότητα. Είς 
την .θερμότητα της μάχης δέν έλησμόνει τό έλεος, 
έχαιρε δ’ είς τάς νίκας τόσον διότι παρείχαν είς αύτόν 
τά μέσα τοϋ σώζειν, όσον διά τάλλα ε’ξ αύτών πλεονε
κτήματα. Έ να  μεγάλον σκοπόν είχε, τό καλόν της 
πατρίδος τον μίαν έπαινετήν φιλοτιμίαν, τάς παρ’ 
αύτης άνταμοιβάς· τίς μάλλον συνηργησεν είς τό πρώ
τον ; τίς μάλλον ήξιώθη τοϋ δευτέρου ;

Ι ί Α Τ Ο Ρ & Ω Μ Α  T O T  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ο Τ  Κ ϊ Ν Ο Σ .

Ε ι ς  τόν Α'. Τόμον της Αποθήκης, Σελ. 49, περι- 
εγράψαμεν τόν γενναίον Κύνα, τόν έκ της ’Αμερικά
νικης νήσου Νέας Γης, (Newfoundland·) είπόντες, 
μεταξύ άλλων, ότι πολλάκις σώζει άνθρώπους άπό 
πνιγμόν, καί δόντες μάλιστα εν άξιοσημείωτον τούτου 
παράδειγμα. "Ομοιόν τι συνέβη εσχάτως είς την ’Αγ
γλίαν. Κύριός τις διέβαινε δρόμον, τόν όποιον, έκχει- 
λίσας ό ποταμός διά τάς άφθ-όνους βροχάς, είχε κατα- 
πλημμυρίσειν ή άμαξα, άφοϋ πλέον ό ίππος δέν ήδύνατο 
νά βαδίζη, έχώθη είς τά υδατα. Ό  δέ κύων, όστις 
έκολύμβα προ τής άμάξης, βλέπων ότι αύτή δέν ήκο- 
λούθει, ε’πέστρεψεν, έδυσε, καί λαβών τόν κύριον αύτοϋ, 
τόν έφερεν είς ξηράν. Μετέπειτα, καί πάλιν δύσας, 
ήρπασε τόν ίππον άπό τό ώτίον, καί κρατών τήν κεφα
λήν αύτοϋ ύπέρ τά υδατα, τόν έφερεν έως είς τήν όχθην. 
Έν τώ μεταξύ, συνελθών ό κύριος τοϋ γενναίου σκύλου, 
καί ίδών αύτόν είς τήν όχθην προσπαθοϋντα νά κόψη 
τά δεσίματα τής άμάξης, τό βάρος τής οποίας έβάστα 
τόν ίππον μέσα είς τά υδατα, συνέδραμε καί αύτός, 
ώστε καί οί δύο όμοϋ άπήλλαξαν τόν ίππον.


