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Η Φ Α Λ Α ΙΝ Α  είναι τό μέγιστον ζώον άφ’δσα ό Παν- 
τοκράτωρ έδημιούργησεν. Άπό τά τερατώδη καί φο
βερά θηρία οσα πατούσι την ξηράν, ούδέν πλησιάζει 
κατά τό μέγεθος είς τόν κυρίαρχον τούτον της θαλάσ
σης. Ή  κοινή Γρηλλανδικη Φάλαινα έχει συνήθως 
58 Ιως 60 ποδών μήκος, 30 δέ η 40 περιφέρειαν. Κατά
συνέπειαν’πρέπει νά ζυγίζη έβδομηκοντα τόνους, ήτοι τιμος.

όσον διακόσιοι παχύτατοι βόες. Ή  δέ λεγομένη Φά
λαινα Φυσήτρια γίνεται άκόμη μεγαλητέρα, ουσα κά
ποτε 100 η 105 ποδών τό μήκος. Αυτη είναι τό κρα- 
ταιότατον καί ογκωδέστατου άπό τά κήτη- άλλά πολύ 
δραστηριωτέρα της κοινής Φαλαίνης, είναι διά τούτο 
καί πλέον δυσάλωτος, ένταυτω δέ καί ούχί τόσον πολύ-

Τ1 είκών αύτη παριστάνει την κοινήν η Γρηλλανδι- 
χήν Φάλαιναν, είς την οποίαν εφαρμόζεται καί ή επο
μένη περιγραφή.

Ή  Φάλαινα, ητις καί Κήτος ονομάζεται, κοινώς θεω
ρείται ώς ιχθύς· άλλ’ έκτος τού ότι κατοικίαν έχει τό 
πέλαγος, ουδόλ.ως σχεδόν ομοιάζει μέ την κλάσιν τών 
ζώων, τά οποία κυρίως λέγονται ιχθύες. Είναι ζ ω ο 
τ ό κ ο ς ,  τουτέστι γέννα τό τέκνον της, ούχί περικλεΐ- 
σμένον είς ώόν, άλλά ζωντανόν καί καθ’ όλα μεμορφω- 
μένον έχει δέ συνήθως Ιν μόνον είς τόν αύτόν καιρόν, 
τό οποίον βυζάνει μέ γάλα ε’κ τών μαστών αύτης. Θεω
ρείται λοιπόν ώς άνηκουσα είς την κλάσιν τών Μαστο
φόρων, την αύτήν είς ήν καί ό άνθρωπος υπάγεται. 
Είναι προσέτι, ώς ό άνθρωπος, θ ε ρ μ ο α ί μ α τ ο ν  ζώ- 
ον* καί μάλιστα τό αίμά της είναι πολύ άνωτέρας θερμο
κρασίας παρά τό ανθρώπινον. Τελευταίου, έχει καί 
πνεύμονας, ώς ημείς, καί δέν δύναται νά άναπνεύση 
είμή έκβάλλουσα έξω τού υδατος την κεφαλήν.

Τό δέρμα της Φαλαίνης είναι μελανόχρουν, λείον, 
καί άλεπίδωτον. Ή  μορφή αύτης κατά τό μέσον είναι 
κυλινδρική, βαθμηδόν όξυυομένη προς την οϋράν. Τό 
μέρος τούτο τού ζώου έχει συνήθως πέντε μόνον η εξ 
* 11 δ'.

ποδών μήκος· άλλά πλάτος, ητοι έκτασιν άπό τά δεξιά 
είς τάριστερά, είκοσιπέντε η είκοσιέξ ποδών. Ή  δύ- 
ναμις της όστώδους ταύτης ριπίδος είναι τρομερά. Χρη
σιμεύει ώς τό δργανον, δι’ ού ώς ε’πιτοπλείστον προ
οδεύει τό ζώον άναμέσον τών ύδάτων προσέτι δέ καί 
ώς τό δραστικώτερον άμυντηριον όπλον του. Προς την 
κεφαλήν έχει ώσαύτως δύο πτέρυγας, η νηκτικούς πό- 
δας, ώς ώνομάσθησαν, προσηρτημένας είς τό κάτω μέ
ρος της κοιλίας· άλλά τό περισσότερον χρησιμεύουν 
αυται είς τό ίσοσταθμίζειν τό σώμα, η κρατείν αύτό 
σταθερόν, ένω κινείται. Περί τό τριτημόριον όλου τού 
μήκους κατέχεται ύπό της τερατώδους κεφαλής, ητις 
διχοτομείται ύπό στόματος,, τό άνοιγμα τού όποιου εκ
τείνεται έως είς τόν τράχηλον. Ή  κεφαλή είναι το 
πλέον παράδοξον καί άξιοσημείωτον της φαλαίνης. Τό 
νύν περιγραφόμενον είδος, μολονότι έχει καί άνω καί 
κάτω γνάθον έκ πορώδους οστού, όδόντας όμως δέν 
έχει, άλλ’ άντ’ αύτών δύο κροσσούς, ώς ¿μπορούν νά 
όνομασθώσιν, έξ ών έκαστος σύγκειται άπό σειράν 
ε’λασμάτων, κεκαλυμμένων μέ Τρίχας είς τά έσωθεν 
άκρα των, προσκολλημένων δέ εις τό άνώτερον ουλον. 
Ταύτα είναι τά είς τό έμπόριον λεγόμενα φ α λ α ι ν ο -
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κ ό κ κ « λ α , καί άπό τινας γ  έ ν ε ι α της φαλαίνης. 
ΕΓναι δε τά περί ων ό λόγος ελάσματα πλατυτέρα μεν 
είς την άνω άκραν, όπου ε’μβαίνουσιν εις το ουλον, 
μακρότερα δέ εις το μέσον έκάστης των δυο σειρών. 
Το μέγιστον μήκος διαφέρει άπό δέκα είς δεκαπέντε 
ποδας· το δε πλάτος είς το ουλον είναι συνήθως άπο 
δέκα εως δώδεκα δακτύλους. Έκάστη σειρά Ιχει ύπέρ 
τά τριακόσια ε’λάσματα. Χρησιμεύει δε το μέρος τούτο 
της του ζώου κατασκευής ώς μέσον, δι’ ου νά συνάγη 
την τροφήν αυτού. ’Ενώ διασχίζει τον ωκεανόν με 
τάς γνάθους ήνεωγμένας, το υδωρ έρμα είς τδ άχανές 
στόμα του- άλλά κλεΓον αύτδ κατά μέρος, άποτελεΐ 
είδος κοσκίνου ή δικτύου, τδ οποίον συγχωρεί μέν την 
Ιξοδον του ΰδατος, κρατεί δ’ εντός τά μετά τσύ ΰδατος 
είσελθόντα μαλάκια καί ¿ψάρια.

Οί οφθαλμοί της φαλαίνης είναι τεθειμένοι σχεδδν 
αμέσως άνω των του στόματος γωνιών. Ουδόλως δ’ 
άναλογούσι μέ τον δγκον του ζώου, μόλις όντες μεγα
λύτεροι παρά τούς του βοός. Πριν τδ δέρμα ν' άφαι- 
ρεθη, δεν διακρίνεται ίχνος ώτίου· δθεν καί άτελεστά- 
την άκοην Ιχει ό ίχθύς ουτος. Είς τδ ύψηλότερον 
της κεφαλής μέρος είναι οί μυκτήρες η φυσητήρες, εξ ή 
όκτώ δακτύλων μήκος Ιχοντες. Λιά μέσου τούτων, όπό- 
ταν τδ ζωον άναπνέη, εξέρχεται ύγρδς άτμδς, δεκαοκτώ 
η είκοσι πόδας άνυψούμενος, καί μετά θορύβου μίλια 
μακράν Ινίοτε άκουομένου.

Τδ άνοικτδν στόμα της φαλαίνης είναι ώς μέγα 
σπήλαιον, δυνάμενον νά χωρέση άκάτιον πλήρες άνθρώ- 
πων. "Εχει δέ Ιξ η όκτώ ποδών πλάτος, δέκα ή δώ
δεκα ποδών υψος Ιμπροσθεν, καί δεκαπέντε η δεκαέξ 
ποδών μήκος. Ό  λάρυγξ όμως είναι στενώτατος.

Τοιούτον είναι λοιπδν τδ τερατώδες ζωον, του όποιου 
την καταστροφήν ό άνθρωπος άτρομήτως ε’πιχειρεί μ’ 
ολον τδ άνισον τής δυνάμεως καί του μεγέθους. Ή 
κητεία θαυμασιώτατα δεικνύει πόσον ολίγον ισχύει 
απέναντι των εφευρέσεων τής τέχνης ή άπλή κτηνώδης 
βια. Άλλ’ είς τδ όψάρευμα τούτο μικρδν μόνον μέρος 
των δεινών ε’πιφέρει ό όγκος καί ή δραστηριότης του 
ιχθύος. Ή πανέρημος καί δυσκραεστάτη χώρα, όπου 
Ινεργείται ή ε’πιχείρησις αΰτη, ΰπερμεγαλύνει τάς κα- 
κοπαθείας καί τούς κινδύνους. Είς τδ βασίλειον τούτο 
του άίδίου χειμώνος, την ξηράν, την θάλασσαν, καί 
τδν άέρα ευρίσκει ό άνθρωπος επίσης μισόξενα. Τά 
πάντα κατ’ αύτοΰ μάχονται. Ψύχος δριμύτατον ναρ- 
κόνει την σάρκα καί τούς άρμούς του, όμίχλαι δέ πολ- 
λακις σκοτίζουσι τδν ουρανόν. Ό  ώκεανδς, τδν οποίον 
περιπλεει, Ικτός τών συνήθων κινδύνων, βρύει άπδ νέους 
καί παραδόξους φόβους. Ό  άπ’ αιώνων ε’πισωρευόμενος 
πάγος, ποτέ μέν, στρώματα ευμεγέθη συνιστών, εξα- 
πλοΰται ακίνητος ενώπιον του, ώς σιδηροϋν τείχος εμ
ποδίων πάντα περαιτέρω πλοΰν. Ποτέ δέ ορμητικός 
επάνω του καταφερόμενος, κτυίιών άνο’γει τάς δυνατάς 
τού καραβιού πλευράς, καί κατασυντρίβει αύτδ ώς νά 
ήτον αύγοΰ εξώφλοιον. 'Αλλοτε παρίσταται προ οφ

θαλμών του εν είδει όρους ύψηλοΰ, τδ οποίον ή ελάχιστη μεταβολή είς τά σχετικά βάρη τής άνω μερίδος καί τής ύπδ τή» ε’πιφάνειαν του ΰδατος ε’μπορεί νά ρίψη αίφνιδίως κατά τής κεφαλής του, καί νά καταπόντιση πλήρωμα καί πλοίον ε’ξίσου είς την άβυσσον. Άλλοτε συνερχόμενοι δύο τοιοΰτοι εκ πάγου λόφοι θραύουσιν είς τήν μέσην τδ πλοίον, τδ παν άφανίζοντες. ΙΙερί δέ τής άμυδρώς διακρινομένης ξηρας, τής συνορευούσης μέ τά φοβερά ταίτα ΰδατα, χιονοσκεπής, άδενδρος, άγρία, καί πανέρημος, εμπνέει φρίκην μόνον είς τδν θεατήν.
Ύπήρξαν δέ κατά διαφόρους ε’ποχάς διάφορα τά μέρη, 

όπου ε’νηργείτο ή τής φαλαίνης άλιεία· είς τδν Βισκαί- 
κδν Κόλπον φαίνεται ότι πρώτον ε’πεχείρησαν οί άνθρω
ποι τδ Ιργον τοΰτο ώς Ιμπορικήν κερδοσκοπίαν- ε’κείθεν 
όμως προ πολλοΰ Ιλειψαν οί ιχθύες ουτοι. Ακόμη 
και περί το 1820 τδ πλείστον μέρος τών φαλαινοκαρα- 
βιων διευθύνοντο είς τδν ’Αρκτικόν ’Ωκεανόν, τδν πρδς 
τά άνατολικά παράλια τής Γρηλλανδίας- άλλά τήν 
σήμερον καί τδ πέλαγος αύτδ διόλου σχεδδν πΐφητήθη, 
όλιγωτάτους πλέον Ιχον ίχθύας. Ό θεν όλα σχεδδν 
τα ε’κ τής Ευρώπης πλοία προχωρούσι κατευθείαν διά 
του Δαυίσείου Πορθμού είς τδν μέγαν Βαφφίνειον Κόλ
πον, τδν ε’κ του άλλου μέρους τής Γρηλλανδίας. Εις 
τά υψηλά ταΰτα πλάτη υπάρχουν Ιτι παμπληθείς αί 
φάλαιναι- άλλά διά τήν άφθονίαν τών περιπλεόντων 
πάγων, ό κίνδυνος ενταύθα είναι περισσότερος παρ’είς 
τά πλέον άρχαία τού ζώου καταγώγια.

Πρδ εκατονταετηρίδων ή φάλαινα ε’διώκετο ώς ε’πι- 
τοπλείστον διά τήν σάρκα της, τήν όποιαν καί τήν σή
μερον άκόμη τρώγουσι βάρβαροί τινες λαοί. Μετέπειτα 
ετιμάτο περισσότερον διά τά προειρημένα ε’λάσματα, 
ήτοι ευλύγιστα κόκκαλα, τών όποιων κάμνουσι τοσαύτηυ 
κατάχρησιν αί κυρίαι, τά στήθη αΰτών άλογίστως 
σφίγγουσαι. Άλλά πρδ πάντων ζητείται ή φάλαινα 
διά τήν πιμελήν, ή τδ πάχος, ε’κ τού οποίον ε’ξάγεται 
μεγίστη ποσότης ε’λαίου. Ή  ούσία αΰτη κείται αμέσως 
ύπδ τδ δέρμα, ολόκληρον τδ σώμα περιτυλίττουσα, πτε
ρύγια καί ουράν.

Το Φαλαινοκάραβον, ε’κτδς πλοιάρχου καί χειρουρ
γού, φέρει γενικώς τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα άνδρας, 
εξ ών οί μέν Ιργον Ιχουν νά ρίπτωσι τδ καμάκιον, οί 
δέ νά διευθύνωσι τά πλοιάρια, άλλοι δέ είναι ξυλουργοί, 
καί άλλοι καδοποιοί.

Κοινώς κάθε πλοίον ε’φοδιάζεται άπδ εξ ή Ιπτά 
λέμβους, αΐπνες, ώς τά κυριώτερα μέσα δ ί ών ή άλιεία 
Ινεργείται, κρέμανται πέριξ αύτού είς τρόπον, ώστε δύ- 
νανται μέ τήν μεγίστην ταχύτητα νά καταβιβασθώσιν. 
’Αφού θανατωθη καί κατακοπη ή φάλαινα, τά όστά 
καί τδ πάχος στοιβάζονται είς τδ πλοίον’ άλ.λ’ ή κατ’ 
αυτής Ιφοδος καί όλα τά περί τήν άλωσιν καί φθοράν 
τού ζωου γίνονται είς τάς λέμβους. Τά κυριώτερα δ’ 
εργαλεία, μέ τά όποία έκάστη λέμβος προμηθεύεται, 
είναι δύο καμάκια, καί εξ ή όκτώ λόγχαι. Τδ καμά
κιον είναι σιδηρούν, Ιχει δέ ώς τριών ποδών μήκος.
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Είς αύτδ δένεται σχοινίον, τού όποιου ή μεν περιφέρεια 
είναι δύο δακτύλων καί ενός τεταρτημόριου, τδ δέ μήκος 
120 όργυιών. Έκάστη λέμβος Ιχει εξ τοιαύτα σχοι
νιά, κάμνοντα όλα όμού 720οργυιάς, ήτοι 4320 πόδας. 
Χρησιμεύει δέ τδ καμάκιον, τδ οποίον κοινώς μέν ρί- 
πτεται άπδ τήν χείρα, άλλά καί ποτε άπδ είδος κανο.

νίου, είς τδ νά κτυπρί καί ν’ άγκιστρόνη τδν ίχθύν. 
Διά τής λόγχης τελειόνεται ή φθορά του. Αυτη είναι 
κοντάριον εξ ποδών, άπδ ξύλον Ιλάτης, μέ χαλυβδίνην 
αιχμήν, ήτις γίνεται λεπτοτάτη καί οξυτάτη. Ή  λόγ
χη δέν ρίπτεται άπδ τήν χείρα ώς τδ καμάκιον, άλλά 
κρατείται Ινώ ε’μπήγεται είς τδ σώμα τού ζώου.

Ο ί Κίνδυνοι τής 'Α λιείας των Φ αλαινώ ν.

Τά δέ περί τού τρόπου τής άλώσεως, καίτοι αλλαχού 
τής ’Αποθήκης πλατύτερου καταχωρηθέντα, καταχω- 
ρούμεν καί πάλιν πρδς άπαρτισμδν τού προκειμένου άρ
θρου, καί πρδς διασάφησιν τής ζωηράς ταύτης Είκο 
νογραφίας.

Ό ταν τδ κήτος εΰρίσκεται είς τού ΰδατος τήν επι
φάνειαν, άναίσθητον τής πλησιάσεως τών εχθρών του, 
ό τολμηρός αλιεύς κωπηλατεί κατευθείαν πρδς αύτδ, 
καί, μίαν ή δύο στιγμάς πριν ή λέμβος Ιγγίξη είς τδν 
ίχθυν, χώνει τδ καμάκιον είς τά νώτά του. Τδ πλη
γωμένου κήτος, είς Ικπληξιν καί αγωνίαν, βάλλει Ελας 
«ύτού τάς δυνάμεις διά ν’ άποφύγη. Τότε είναι ή ώρα 
τού κινδύνου. Τδ πλοιάριον υποβάλλεται είς τούς πλέον 
σφοδρούς κτύπους άπδ τήν κεφαλήν ή τάς πτέρυγας τού 
εχθρού, άλλ’ ε’ξαιρέτως άπδ τήν βαρυτάτην αυτού ουράν, 
Ιίτις περισείεται κάποτε είς τδν άέρα μέ όρμήν τόσον 
τρόμεράν, ώστε καί πλοιάριον καί άνθρωποι ύπόκεινται 
είς κοινόν όλεθρον.

Αμέσως, άφού γένη άφαντος ό ιχθύς, ΰψόνεται είς

τδ πλοιάριον σημαία επί ράβδου, βλέποντες τήν όποιαν 
οί επί τού καραβιού φύλακες ειδοποιούν ευθύς τούς λοι
πούς τών ναυτών, διά κτύπου επί τού καταστρώματος, 
καί άμοχρόνου καί συνεχούς κραυγής. Οί κοιμώμενοι 
Ιξυπνούν πάραυτα, πηδούν άπδ τάς κλίνας των, τρέχουν 
είς τδ κατάστρωμα μέ τά φορίματά των είς τάς χείρας, 
καί ε’μβαίνουν σωρηδόν είς τδ πλοιάριον ημίγυμνοι, Ινώ 
τδ ψύχος είναι αυστηρότατον.

Τδ κήτος, γενικώς, προσπαθεί νά φύγη, βυθιζόμε
νου ύπδ τδ ύδωρ. Τόσον-δέ ταχέως κινείται κάποτε, 
ώστε σύρει όλα τά σχοινιά Ιξω τού πλοιαρίου είς διά
στημα όκτώ ή δέκα λεπτών. ’Εάν δέ τούτο συμβη 
πριν φθάση βοήθεια, χάνονται όλότελα καί τά σχοινία 
καί ό ίχθύς. Όθεν, ριά νά βραδύνεται, όσον <τδ δυ
νατόν, ή φυγή τού κήτους, ιπεριτυλίσσει ό αλιεύς, Εσ,τις 
τδ ε’κτύπησε, δίς ή τρις τδ σχοινίον περί είδός τι πασ
σάλου, προσηλωμένου επίτηδες δέκα ή δώδεκα δακτύ
λους άπδ τ δν πρύμνην. Ί ού σχοινιού ή. .τριβή,. Ινω 
περιστρέφεται είς τδν πάσσαλον τούτον, είναι, τοσαύτη, *
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ωστε συνεχώς περικυκλονεται ό άλιεύς άπδ καπνόν 
και, αν το ξυλον δεν έβρέχετο άδιακόπως, πιθανόν ότι 
ήθελεν άνάψειν τό πλοιάριον. Πάς ό επί τον πλοιαρίου 
ανάγκη να έχη την μεγίστην προσοχήν, ένω σύρονται 
έξω τά σχοινιά" καθότι έπακολουθήματα τα πλέον 
σπουδαία προήλθον ε’νιοτε άπδ άμέλειαν την πλέον ου
τιδανήν. Οταν τύχη νά έμπλεχθη το σχοινίον, καί 
δεν επιτυχωσι νά το διαλύσωσιν άμέσως, σύρει κάποτε 
το πλοιάριον υποκάτω του υδατος, καί οί ναυται κατα- 
ποντιζονται εις την θαλασσαν. 'Η προσεγγίζουσα 
στενοχώρια διά σχοινιού έλλειψιν εμφανίζεται άπδ 
τήν υψωσιν κωπιου, είς τδ όποιον προστίθεται δεύτερον, 
τρίτον, η καί τέταρτον, ώς ή χρεία τδ καλέση. Ή  δε 
ταχυτης, μέ την οποίαν τδ κήτος συνήθως καταβαίνει 
προς τα βαθη της θαλασσής, είναι πρδς οκτώ η δέκα 
μίλια την ώραν.

Τριάκοντα λεπτά, κατά μέσον όρον, μένει τδ πλη- 
γωμενον κήτος υποκάτω του υδατος* ε’κτδςόπόταν ηναι 
τα υδατα ρηχά, καί τότε τδ διάστημα του καιρού είναι 
πολυ μακρότερον. "Οσον δέ ταχύτερα κινείται, τόσον 
βαθύτερα καταβαίνει" και οσον μακρότερον χρόνου 
οιαστημα μενει υποκάτω του υδατος, τόσον περισσοτέρα 
η άποκάμωσίς του, καί ή ε’πακόλουθος ευκολία του ν’ 
άλωθη. Πάραυτα όταν μεταφανη, σπεύδουν ποδς τδ 
μέρος όπου εΰρίσκεται τά πρδς βοήθειαν πλοιάρια, καί, 
ως το φθασωσιν, εμπηγει έκαστος άλιεύς είς την ράχιν 
αυτού το καμακιον του, όλα ¿μου τρία, τίσσαρα, η 
πλειοτερα, κατα τδ μέγεθος του κήτους καί την φύσιν 
της τοποθεσίας. Συχνότερα όμως καταβαίνει δι’ ¿λίγα 
λεπτά, άφοΰ λάβη τδ δεύτερον καμάκιον, καί αναγκάζει 
τά λοιπά πλοιάρια νά περιμένωσι την είς την επιφάνει
αν ¿πιστροφην του. Κτυπείται ύστερον μέ λόγχας, 
αΤτινες ¿μπήγονται είς τδ σώμά του, καί, εί δυνατόν, 
εις τα ζωτικά του μέρη. Λειποθυμημένον, τέλος, άπδ 
πληγάς πολυαρίθμους καί άπδ τήν άφθονον του αίμα
τος ροήν,̂  φανερόνει τήν προσίγγισιν τής διαλύσεώς 
του, απορριπτον εκ των μυκτηρων αύτοΰ μίγμα αίματος 
όμοΰ με τον ά^ρα και τήν μύξαν, τά όποία συνήθως 
έκπνέει, καί, τελευταΓον, άναπέμπον αίμα καθαρόν μό- | 
νον. Η θαλασσα, είς μεγα διάστημα ολόγυρα, βά- 
πτεται με τδ αίμά του, καί ό πάγος, τά πλοιάρια, και 
οί άνθρωποι καθυγραίνονται πολλάκις άπδ τδ αυτό. 
Σημειονει δέ καί τήν όδόν το> πλατεία σειρά ελαίου, 
ρίοντος εκ των πληγών του.

Προ τής τελευταία: του άλώσεως σπαράσσεται σφο- 
δοως, ύψονει καί περισειει τήν ουράν αυτού είς τδν 
άερα, προξενούν κρότον, όστις άκού ται μίλια μακράν. 
"Οταν δέ άποθνήσκη, γυρίζει επάνω είς τήν ράχιν ή 
τήν πλευράν του,— συμβάν είς τούς άλωτάς χαροποιέ- 
στατον, τδ όπο'ον άναγγέλλουν διά τής καταβάσεως 
των σημαιών των, συνωδευμένης μέ τρείς ζωηράς 
κραυγάς.

Η παρατηρουμίνη εις το πληγωμ νον κήτος α:γάλη 
άδυναμια όταν πρώτον μεταφανη είς τήν επιφάνειαν.

άφοΰ κατέβη κατά κάθετον 700 ή 800 όργυιάς, ήτοι 
περί τούς 2000 πήχεις, προέρχεται άπδ τήν σχεδόν 
άπιστευτόν κατάθλιψιν, είς τήν οποίαν άναγκαίω; 
υπεβλήθη. Αυτη ε’ςισοΰται μέ 211,000 τόνους. Είναι 
δε ουτος βαθμός θλιψεως, τον όποιον δεν έμπορεϊ νά 
συλλάβη ά ήμέτερος νοΰς πλήν άτελέστατα. Θίλομεν 
ίσως τον καταλάβειν καλητερα, όταν είδοποιηθώμεν, 
οτι υπερβαίνει κατά τδ βάρος εξήκοντα των μεγίστων 
πλοίων τοΰ ναυτικού τής ’Αγγλίας, ώπλισμένων, έφω. 
όιασμενων, και κατα παντα έτοιμων δι’ έξαυ,ηνιαίον 
περίπλουν.

Εκαστον πλοιάριον, έκ τοΰ οποίου έπληγώθη κήτος, 
φερει σημαίαν" καί προσέτι τδ καράβιον, είς τδ όποιον 
τοιαυτα πλοιάριά ανηκουσι. Χρησιμεύουν δέ τά σύσση- 
μα ταΰτα νά φανερόνωσιν εί: τά περικύκλω πλοία τδ 
εις τδν εμπεριπλεγμενον ίχθυν αποκλειστικόν δικαίωμα 
τοΰ σημαιοφόρου πλοίου.

Διαφ-ρει μεγαλως τοΰ καιροΰ τδ διάστημα, κατά τδ 
οποίον πιάνονται τά κήτη. Βεβαιότατον είναι, ότι 
άλώθησαν τινά είς δεκαπέντε λεπτών διάστημα· ενώ 
άλλα μόλις ύπεκλιναν εις τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα 
ωρας. Κατά μέσον όρον, άρκοΰν πιθανώς δύο ή τρείς 
ωραι.— Τινά κήτη συμβαίνει νά φονευθώσιν άπδ έν 
καμακιον, ένω άλλα όχι μεγάλητερα άπέφυγον άπδ 
τεσσαρα, πέντε, ή καί πλειότερα. Κάμμίαν φοράν 
ά? ίσκονται τά κήτη έξ απροόπτου, εμπλεκόμενα καί 
περιτυλισσόμενα άφ’ εαυτών είς τά σχοινία.

Άφοΰ τδ κήτος θανατωθη, τδ δένουν πρώτον εί: 
πλοιάριον, τδ διαλύουν έπειτα άπδ τά σχοινιά, καί τδ 
κωπηλατούν όλοι ¿μοΰ οί ναυται πρδς τδ καράβιον. 
Εκεί άφαιροΰν τδ πάχος, καί, άνασύροντες αύτδ είς τδ 

καταστρωμα, η το βράζουν άμέσως πρδς έξαγωγήν τοΰ 
ελαίου, ή τδ στοιβάζουν διά μετακομιδήν είς τήν πα
τρίδα των.

I I  Α Μ Π Ε Λ Ο Σ  Κ Α Ι II Δ Ρ 1 Σ - —Ά μ π ε λ ο ς  τ ις , παρά όρΰν 
φυόμενη, ειχεν ή ίη  τοσοΰτον υψωθήν, ώστε νά χρειάζετα ι Υπο
στήριγμα . ‘ Δ ρΰ,’ είπεν ή άμπελος, ‘ κλίνε τον κορμόν σου, ώ στε 
νά μέ υποστήριξής.’ 1 Ν α ι,’ άπεκρίθη τό μεγαλοπρεπές δε'νδρον, 
‘ χρεωστω νά σέ Υποστηρίζω· άλλ’ ε ίμ α ι πολ!) ογκώδες και πολυ 
στερεόν, καί δέν δύναμαι νά κλίνω. Π ερίβολε εις εμέ τους βρα
χίονας σου, αγα πητή  άμπελε, καί μήν άμφιβάλλης ότι θελω σέ 
υποστηρίζειν καί σέ περιθάλπειν. Έ ν ώ  δ’ ούτώ σέ βαστάζω, 
θέλεες καλλω πίζειν τον κορμόν μου μέ τά  ωραΐά σου πράσινα 
φύλλα καί τους κοκκινοχρόους σου βότρυας.’

‘ Ά λ λ ’ επ ιθυ μ ώ ,’ άπεκρίθη ή άμπελος, ‘ ν’ αυξάνω χω ρ ίς νά  
κ ρ έ μ  ο) μ  α t από σε'· διατί δέν έμπορείς έσυ νά τυλιχθή ς περί 
εμέ, καί νά μ ’ άφη'σης νά μεγαλύνω κα τ’ ευθείαν καί ανεξαρτή
τω ς; ‘ Η  φυσιςτοϋτο ποτε δέν έσκόπευεν,’ είπεν ή δρυς. ‘ Μόνη 
τω ν αδυνάτων είναι νά ΟύωΟής· καί άν τό δοκιμάσης, οί άνεμοι 
καί ή βροχή, καί μάλιστα  τό ιδιόν σου βάρος, θέλουν σέ κατεδα- 
φίσειν. Ο ύτε αρμόζει νά εκτείνης τους βραχίονας σου τηδε κ ά - 
κεϊσε μεταξύ τω ν δένδρων. Τ ά  δε'νδρα θε'λουν άρχίσειν νά λέγω - 
σι, Δέν είσαι άμπελός μ ο υ — ξε'νη είσαι —μακράν, μακράν, δέν σέ 
περιθάλπω . Έ π ε ιτ α ,  Θέλεις καί τόσον περιπλεχθήν είς τοίις . διά
φορους κλάδους, ώστε νά μήν έμπορής νά έπιστρέψης είς έμέ· καί 
ούδείς Θέλει σέ Θαυμάζειν, ούτε σέ ελ ιε ΐν .’

1 Ά ,  μή  γένοιτο,’ είπεν ή άμπελος, ‘ νά υποπέσω είς τοιαύτην 
κακοτυχίαν·’ καί πάραυτα περιετυλίχΟη εις τήν όρΰν, ώστε ά μ « ό - 
τεραι ηύςανον καί ήκμαζον εύδαιμόνως. .
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TO NATATION ΤΗ Σ ΑΛΚΗΣΤΙΔΟΣ.
Το ναυάγιον τής Γαλλικής φρεγάτας Μεδούσης καί 

τά φρικώδη αύτοΰ επακολουθήματα ήδη περιεγράψα- 
μεν*· κατά τδν αύτδν σχεδόν χρόνον ¿ναυάγησε καί ή 
’Αγγλική ναΰς Άλκηστις, τά περί τής οποίας ευχαρί
στως θέλομεν τώρα έξιστορήσειν, καθδ παρέχοντα κάλ- 
λιστον καί διδακτικώφατον παράδειγμα των άγαθών 
αποτελεσμάτων, όσα προέρχονται άπδ καλώς διωργανι- 
σμένον πειθαρχικόν σύστημα.

Πρώιμα τδ 1816, κατά συνέπειαν των δυσκολιών 
όσας τδ ε’ν Κίνα Βρετανικόν ¿μπόριον άπήντα ε’κ μέρους 
τής έξουσίας, άπεφάσισε τδ ’Αγγλικόν ύπουργείον ν’ 
άποστείλη πρεσβείαν έκτακτον είς τήν αύλήν τοΰ Πε
κίνου. Τήν 9ην Φεβρουάριου, ό Λόρδος Amherst, μεχά 
πολυαρίθμου θεραπείας, έπέβη είς τήν "Αλκηστιν, φρε
γάταν τεσσαράκοντα έξ κανονιών, διοικουμένην ΰπδ τοΰ 
πλοιάρχου Μάξουελλ, ήτις σύμπλουν είχε τδ βρίκιον 
Αύραν, καί έν άπδ τά είς τήν ’Ινδίαν ταξειδεύοντα με
γάλα έμπορικά, φερον πολλά δώρα πολύτιμα διά τδν 
Αύτοκράτορα τής Κίνας καί τούς υπουργούς αύτοΰ.

Τίποτε λόγου άξιον δέν συνέβη έπί τοΰ ε’κείσε πλοΰ" 
τήν 9ην Αύγούστόυ, ό πρέσβυς καί ή θεραπεία του άπε- 
βησαν μετά πομπής είς τήν είσοδον τοΰ Λευκού Πο
ταμού, κατά τδ βορειανατολικδν παράλιον τής Κίνας· 
τά δέ πλοΓα προεχώρησαν είς’ε’ξέτασιν των αίγιαλών 
τής Κινικής Ταρταρίας, Κορέας, καί τινων νήσων· 
έπειτα δέ διεύθυναν τδν δρόμον αυτών είς τήν Καντώ- 
να, όθεν, άφοΰ πάλιν ε’πέβη δ Λόρδος Amherst καί οί 
μετ’ αύτοΰψ, έξε'πλευσαν διά τήν Μανίλλαν, τήν μητρό- 
πολιν των Φιλιππινών Νήσων, ’Ιανουάριου 29ην.

Τήν 9ην Φεβρουάριου, σωστά δώδεκα μήνας μετά 
τδν ε’ς ’Αγγλίας άπόπλουν, ήρχισεν ή Άλκηστις τδ ε’π’ 
οίκου ταξείδιον ενταύθα χωρισθεισα ε’κ τής Λύρας, 
ήτις έπεμφθη μ’ ¿πιστολάς είς τήν ’Ινδίαν.

Τά χαράγματα τής 18ης, άφοΰ προσεκτικής διέφυ- 
γον τούς βράχους καί τά ρηχά, τά πλεονάζοντα είς 
τδ πρδς δυσμάς των Φιλιππινών νήσων Κινικδν πέλα
γος, ε’μβήκαν οί ταξειδιώταί μας είς τδν διάπλουν τοΰ 
πορθμού Γάσπαρ. ’Εξηκολούθουν δέ τδν είς τούς χάρ
τας σημειωμένον δρόμον, καί μετεχειρίζοντο πασαν 
πφοφύλαξιν, τήν όποιαν ή φρόνησις καί ή ναυτική ε’μ-

Ί ί ε  Σ ελ . i n  τ ο ΰ  ΤόΐΑΟυ τ ο ύ τ ο υ ,

t  Τ ήν πρεσβείαν ταύτην δέν όπεδέχθη ή Κ ινιχή  αυλή, τοΰ 
Αοροου μ ή  θελησαντος νά υποκλίνη εις τήν προσφοράν τα πε ινω 
τικώ ν τινων τ ιμ ώ ν , αί δποϊαι τον Ιφαίνοντο ότι ήθελον έξ όλοκλή- 
ρνυ ματαιώ σειν τον σκοπόν τής αποστολής. Τ ό  τέλος όμως τής 
πρεσβείας άριστα κατωρθώθη, κα ί τοι εμμέσω ς, διά τής διαγωγής 
και όρθης κρίσεως τοΰ πλοιάρχου Μάξουελλ, όστις, απέναντι τοΰ 
φοβερισμοΰ καί τή ς άντιστάσεως τώ ν επ ί τοΰ ποταμοΰ τή ς Κ α ν- 
τώνος μακρών κανονοστασίων, καί τοΰ μεγάλου στόλου τώ ν προς 
άμυναν εκεί προσορμισθέντων πολεμικώ ν πλοίω ν, Ιπλευσεν έπ ί τής 
Ά λκήστιδος είς τήν Κ αντώ να, άφοΰ τα χέω ς κατεσίγασε τό πΰρ 
ίλ ω ν  τών Σ ιν ώ ν ’πολεμιστώ ν, θαλασσίων τε  καί χεοσαίων.
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πειρία τούς ϋπηγόρευον" άλλά περί τάς έπτά ήμισυ τδ 
πρωί, ¿κτύπησεν ή ναΰς μετά πλείστης όρμής είς άθροι
σμά τι βεβυθισμένων βράχων, οίτινες άνυψοΰντο σχεδόν 
κατά κάθετον είς δεκαεπτά όργυιών υδωρ. Ώ ς ε’κ θεϊ
κής προνοιας, τδ πλοϊον έμεινε στερεόν έπί τών βράχων- 
καθότι, άν ή βία τής συγκρούσεως είχεν άπωθήσειν 
αύτδ ε’κ τής πρώτης τοποθεσίας του, σχεδόν πάραυτα 
έπρεπεν έξ άνάγκης νά καταποντισθη μετά τών πλειο- 
τέρων άνθρώπων. Τδ συμβεβηκδς όμως ήτον υπερβολή 
φοβερόν· άλλά μας λέγει ενας τών άξιωματικών, ότι, 
μ’ όλον τδν κίνδυνον τής θέσεώς των, ή έλαχίστη σύγ- 
χυσις ή αταξία δέν έφάνη μεταξύ τοΰ πληρώματος, 
πάσης αναγκαίας διαταγής διδόμενης τόσον άταράχως, 
καί ύπακουομένης τόσον σταθερής, ώς να μήν είχε 
συμβήν τίποτε άσύνηθες.

Ίο  πλοϊον απείχε περί τά τρία ήμισυ μίλια έκ τής 
άκατοικήτου καί ερήμου νήσου Πύλο Λεάτ, έφ’ ής, μετά 
περισσήν δυσκολίαν, άπίβη σώως ό Λόρδος Άμερστ 
και η θεραπεία του με τινας ε’κ τοΰ πληρώματος. Ό 
δε πλοίαρχος Μαξουελλ και οί λοιποί αξιωματικοί έμει
ναν εγγύς τοΰ πλοίου, οθεν μετά πολύν κόπον έπέτυχον 
να λαβωσι μικραν ποσοτητα ζωοτροφιών καί πολεμεφο- 
δίων, τά όποϊα άπδ καιρόν είς καιρόν άνέβαινον είς 
τήν έπιφάνειαν, παντός τοΰ πλοίου υποβρυχίου όντος 
ε’κτδς τοΰ καταστρώματος.

Ή  νήσος εύρέθη πανέρημος, μέ δάση καί μέ πυκνά 
χαμόκλαδα ¿σκεπασμένη. Είς τδ έρημονήσιον τούτο, 
άρκετών ήμερων πλοΰν άπέχοντες άπδ τδν έγγύτατον 
φιλικόν λιμένα, εκτεθειμένοι, κατά πασαν πιθανότητα, 
είς τδ νά ΰποφέρωσι τάς ύπερβολάς τής πείνης καί τής 
δίψης, ύπδ τάς καυστηράς άκτίνας τοΰ τροπικού ήλιου, 
ησαν σχεδόν 250 Βρετανοί· μ όλον τούτο, ούδείς ε’φαί· 
νετο άθυμος ή άπηλπισμένος· τά δ’ ε’πικρατοΰντα γεν- 
ναϊα αισθήματα ένίσχυσεν ή διαγωγή τοΰ Λόρδου, ό 
όποιος, τήν επαύριον τής ναυαγίας, άπαντας περιξ αύ. 
τοΰ προσκαλέσας, ευχαρίστως έλαβε τήν αναλογούσαν 
είς αύτδν μικράν ποσότητα έκ τοΰ διασωθέντος ολίγου 
υοατος, παραοειγμα οιδων ουτω γαλήνιου υπομονής καί 
ιλαράς προθυμίας να συμμεθεξη παντός ταίαιπωρή- 
ματος χωρίς την παραμικραν βαθμού διάκρισιν.

Φυσικά, μ’ δλον τούτο, έκαστος άνησύχει έπί μάλλον 
καί μάλλον κατά πάσαν στιγμήν διά τήν”έλλειψιν υδα
τος· άλλ’έως τώρα είς μάτην είχον ζητήσειν αύτδ, ένώ 
ή κατα τύχην ανακαλυψις ανθρωπίνου τινδς σκελετού 
επεφερε την τρομεραν πισίιν, δτι άτομόν τι είχεν άπο- 
λεσθήν άπο την δίψαν. Εις τοιαύτας δέ περιστάσεις, 
καί στοχαζόμενοι περιπλέον δτι αί λέμβοι δέν ε’χώρουν 
ούτε τδ ήμισυ τσΰ πληρώματος, έκαμαν ό πρέσβυς καί 
δ πλοίαρχος τήν συνετήν άπόφασιν νά έκπλεύση πά
ραυτα ό Λόρδος καί οί περί'αύτδν διά τήν νήσον Ίαύαν, 
όπου κατά συνέπειαν ούρίΰυ άνεμου καί δυνατού γεύμα
τος ήλπιζον νά φθάσωσιν είς τρεις ή τέσσαρας ημέρας" 
επειδή δε τα πέλαγη εκείνα βρυουν άπδ τούς θηριώδεις 
Μαλαιους πειρατας, συμπαρελαβον και στρατιώτας τι-
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νας προς ύπεράσπισιν. Πάντες ούτοι, τον άριΒμον 
τεσσαράκοντα έπτά, ε’πέβησαν είς δυο τάς μεγαλητίρας 
λέμβους της φρεγάτας, περί τάς πέντε ώρας μ.ετά την 
μεσημβρίαν, καί λαβόντες /χέρος των ζωοτροφιών, έξέ- 
πλευσαν ε’ν μέσω εγκαρδίων δεήσεων καί άγαΒών εύχών. 
Τίτο μέγα ευτύχημα., ως Βέλει φανήν ε’κ της άκολου- 
Βίας, δτι ό πρέσβυς τόσον ταχέως έξετέλεσε την άπό- 
φασίν τον καθότι, μίαν ημέραν μόνον αν ήργοπόρει, 
ήΒελε σχεδόν βεβαίως πέσειν είςτάςχεΓρας των αγρίων.

Οί ε’πί της νήσου άφεΒέντες, οιτινες ησαν 200 άν- 
δρες καί παΓδες καί μία  γυνή, τίποτε δεν προίβλεπον 
αρμόδιον να τους εύφράνη- καθότι, διά τήν ε’ναντιότητα 
του ανέμου καί του ρεύματος, ήτον αδύνατον να τους 
ελΒη βοήΒεια πριν δέκα η δώδεκα ήμερων τουλάχιστον. 
Ό δε πλοίαρχος, άφοΰ πάλιν όπεμψέ τινας εις ζήτησιν 
υδατος, μετέφερε τάς σκηνάς εις την κορυφήν λόφου τ ί 
νος, του όπο'ου τα  μικρά δένδρα καί χαμόκλαδα, άφΒο- 
νουν τα  άπ' δφεις, σκορπίους, σκολοπένδρας, καί άλλα 
ερπετά, εΓχον καυσαντες προεξαλείψειν. ΈνταΰΒα 
μετεκομίσΒησαν δλαι αί ζωοτροφίαι, υπό αύστηράν φύ- 
λαξιν- ολίγοι δέ τινες άφέΒησαν ε’πί του ναυαγίου διά 
νά πιάνωσιν ό,τιδήποτε άνεβαινεν εις την επιφάνειαν. 
Κατά το λοιπόν της ημέρας, δεινώς ¿ταλαιπωρούντο 
άπό την συνεχή δίψαν- άλ.λά περί τό μεσονύκτιον, με- 
γαλως ε’χαροποίησεν άπαντας ή ενρεσις πηγής, ε’κ της 
οποίας αρκετά Ιπιεν έκαστος εις τό διάστημα των εφ
εξής είκοσιτεσσάρων ωρών. Την πρωίαν της 20ης διέ- 
ταξεν ό πλοίαρχος νά παραταχΒώσιν άπαντες- άφοΰ 
δ’ ε’ξήγησεν δτι, κατά τούς νόμους του Ναυτικοΰ, πας 
ενας εξίσου ύπίκειτο νά δώση λόγον της διαγωγής του, 
ιύς άν ό πλέον, ε’δηλοποίησεν δτι, ε’νόσω όζη, ήΒελε φυ- 
λάςειν την πλέον αύστηράν πειθαρχίαν, ητις τόσον 
άπητεΓτο διά τό ευ είναι δλων.

Τά χαράγματα της ε’παύριον εύρέΒησαν οί επί τοΰ 
ναυαγίου περικυκλωμένοι άπό στολίσκον Μαλαί'κων 
π ρ ο ω ν , η πλοιαρίων, γεμάτων άπό άνδρας ενόπλους 
Οί πειραταί ούτοι, ¿ξ ων πολλοί καί άνΒρωποφάγιι, 
κοινώς Βεωροΰνται ώς οί πλέον άνηλεεις καί άπάνΒρω 
ποι άγριοι τοΰ κόσμου. Οί "Α γγλοι, άοπλοι οντες, 
έπήδησαν πάραυτα εις το άκάτιον, καί διευΒΰνΒησαν 
εις την ξηράν, δπου καί σώοι έφτασαν, μολονότι γ εν 
ναίους τους ε’δίωίαν οί πειραταί- ουτοι μετέπειτα  ¿κυρί
ευσαν τό ναυάγιον, άπέβησαν δε καί εις εν άκρον της 
νήσου άπέχον περί τά δύο μίλια. Τάς πλέον δραστη- 
ρ’ους ετοιμασίας έκαμαν τώρα οί Άγγλοι ώστε Βερμώς 
αυτούς νά δεχ3-ώσιν· άλλά δώδεκα μόνον μάχαιραι 
είχον διασωΒήν, καί, μολονότι εύρέΒησαν τριάκοντα 
σχεδόν τουφέκια με τάς α ίχμάς  των, τά φυσίγγια 
όλα συνεποσοΰντο είς μόνον έβδομήκοντα πέντε. Δια· 
ταγαί όμως έδόΒησαν νά έτοιμασΒή καΒεΐς όπως ήδύ- 
νατο κάλλιστα- μικρά δε ξίφη, σμίλαι, καί οξέα ρόπαλα 
ταχέως άνεπλήρωσαν την Ιλλειψιν τακτικών όπλων. 
Δένδρα προσέτι όκόπησαν υπό την διεύθυνση» τοΰ πλοι
άρχου, *αί κυκλοειδές τι χαράκωμα κατεσκευάσΒη πέριξ

τοΰ σταΒμοΰ, διά της συμπλοκής κλάδων με πασσά
λους, εις τήν γην εμπηγμένους μεταξύ των πεπτωκότων 
δένδρων. Ά φοΰ δε ήσύχως παρήλΒεν ή ημέρα, διηρί- 
Βησαν τό εσπέρας εις κλάσεις χωριστάς, είς μίαν των 
οποίων παρεδόΒη ή ε’πιστασία των λέμβων γενναιότα- 
τον πνεύμα ε’νεψύχονεν άπαντας, άλλά μικρός φόβος 
ε’πεκράτει περί εφόδου των αγρίων είς τό διάστημα  της 
νυκτός, καΒότι ε’φαίνοντο παραπολύ ένησχολημένοι είς 
την λαφυραγωγίαν τοΰ ναυαγίου, καί δεν εΓχον ευκαι
ρίαν προς άλλο τι.

Την ε’παύριον, παρατηρήσαντες ότι ό άριΒμός των 
πειρατών εΐχεν έλαττωΒήν, άπεφάσισαν νά μετακυριεύ- 
σωσι τό ναυάγιον άλλ’ ό ε’χΒρός, άμα ίδε την πλη- 
σίασιν τών λέμβων, άπεσύρΒη, άφοΰ όβαλε πΰρ εις την 
φρεγάταν, ητις ε’ντός ¿λίγων λεπτών όγινε φανός εκ 
πρώρας είς πρύμνην έξηκολοúBei δε καιομένη όλον το 
ήμερονύκτιον.

Πρωΐ την Κυριακήν, υπήγαν πάλιν είς το ναυάγιον 
αί λέμβοι, εύρηκαν δέ πλέοντα είς την ε’πιφάνειαν με
ρικά βαρέλια άπό άλευρον, ως καί τινα με οίνον καί 
ζύΒβν. Ή  χαροποιά είδησις αυτη όφΒασεν είς τήν  
ξηράν καΒαυτό είς τό τέλος της Βείας λατρείας, ητις 
έτελέσΒη είς την κυριωτέραν σκηνήν. Είς τό διάστημα  
τών δύο άκολούΒων ημερών, άνέλαβον καί άλλον οίνον, 
ζύΒον, καί άλευρον, ώς καί πεντήκοντα λόγχας, δεκα
οκτώ τουφέκια, καί μικράν ποσότητα πολεμεφοδίων. 
Έν τω μεταξύ, oí επί τής  ξηράς άφεΒέντες κατεγίνοντο  
είς τήν όχυρωσιν του στρατοπέδου- συγχρόνως δέ νίον 
φρέαρ άνακαλύψαντες είς τούς πρόποδας τοΰ λόφου, *Γ- 
χον άπαντες άφΒονίαν υδατος.

’Ενωρίς την 26ην, ε’φάνησαν πάλιν δύο ένοπλοι 
πρόαι, ρυμουλκοΰσαι εν μονόξυλον εκάστη- ε’στάλΒησαν 
δέ κα τ’ αύτών αί τρεΤς λέμβοι, τάς όποιας ίδόντες οί 
ΜαλαΓοι άπέκοψαν εύΒύς τά μονόξυλα, καί έκαμαν όλα 
των τά πανία. Μία μόνον ε’κ τών τριών λέμβων ήδυ- 
νήΒη νά προσέγγιση- είς ταύτην καί έκανονοβόλησαν, 
καί τά δόρατα καί τά βέλη των έρριψαν οι ε’χΒροί- 
πλήν άνωφελώς. Οί "Α γγλοι, άφσΰ ε’πυροβόλ.ησαν μ* 
τό μόνον είς τήν λέμβον τουφέκιον, άν'βησαν είς την 
μίαν πρόαν όπου τριών η τεσσάρων άπό τούς πειρατάς 
ήδη τουφεκισΒέντων, ενός δέ κάτω τιναχΒίντος μέ τό 
κοντάριον τοΰ τουφεκίου, πέντε άλλ.οι ε’πηδησαν είς την 
Βάλασσαν καί ε’πνίγησαν, καί δύο η’χμαλωτίσΒησαν, 
εις εκ τών όποιων ητο βαρίως πληγωμένος. Οί Μα- 
λαΰοι εΓχον Χάβειν μέτρα ώστε νά βυΒισΒ-η η πρόα των, 
καΒότι αμέσως κατεποντίσΒη. Τίποτε δέν ηδύνατβ 
νά ύπερβη την άπονενοημίνην τών άνΒρώπων τούτων 
αγριότητα. ΕΓς τουφέκισμένος, άλλ’ ότι ζωντανός, 
είς την λέμβον μεταφερΒείς υπό των "Αγγλων διά νά 
σωΒή (καΒότι τό ίδιόν του πλοΓον κατεποντίζετο) μα.- 
νιωδώς ηρπασε μάχαιραν πλησίον αύτοΰ τυχοΰσαν, καί 
μετά δυσκολίας την παρέδωκε- μετ’ ολίγον ε’ξέπνευσεν. 
Ή  σύμπλους της πρόας ταύτης, πυροβολήσασα ώσεί 
πρός αποχαιρετισμόν, έπλευσε περί τό βόρειον μέρος
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της νήσου, καί διέφυγεν. Οί δύο αιχμάλωτοι, φερΒέντες 
έπειτα εις την ξηράν, ε’βάλΒησαν ύπό φύλαξιν είς τό 
φρέαρ, όπου ε’δεΒησαν αί πληγαί των, καί μ’ όλην αυτών 
την αγριότητα όλαβον -Γην πλέον φιλάνΒρωπον περι- 
ποίησιν.

Μετ’ ού πολύ ε’φάνησαν δεκατέσσαρες πρόαι καί άλλα 
πλοΓα μικρότερα, τά όποια άραξαν ύπό την σκέπην 
μακρυνοΰ τινός ακρωτηρίου, έφ’ ού πάμπολλοι καί άπε- 
βησαν. Κατά πρώτον ύπέΒεσαν οί "Α γγλο ι, δτι τά 
πλοία ταΰτα εΓχον σταλΒην ε’κ της Βαταυιας ύπό τοΰ 
Λόρδου Άμερστ πρός βοήΒειάν των, καί αξιωματικοί 
τινες επομένως ¿κίνησαν πρός αύτά' άλλ’ ή συνέντευξις 
διέλυσε την άπάτην, καΒότι έξ αύτής έβεβαιώΒησαν, 
ώς ε’πιτοπλεΐστον διά σημείων, ότι οί νεοφερμένοι ησαν 
κοινότης περιπλανωμένων, όργον όχουσα τό συνάγειν 
εΓδός τι φυκίου είς τάς νήσους έκείνας εύρισκομένου, καί 
πολυζήτητου είς τήν Κίναν. Ή  φιλική όμως καί ύπο- 
κλινής αύτών διαγωγή παντάπασιν όγινεν άφαντος τήν 
ε’παύριον τό πρωί, ότε κατέλαβον τήν άληΒή Βέσιν τών 
Άγγλων άπό τήν άνακάλυψιν τοΰ ναυαγίου, τό όποιον 
καί αμέσως προέβησαν νά λαφυραγωγήσωσιν. Άλλα 
δέν έκρίΒη φρόνιμον νά ένοχλήσωσιν αυτούς, καΒότι ολί
γον πλέον ήμπόρει νά προμηΒευΒη ε’κεΓΒεν λόγου άξιον.

Είς τό διάστημα τής ημέρας ταύτης μετεφέρΒησαν 
αί λέμβοι, πρός περισσοτέραν άσφάλειαν, είς γειτονικόν 
τινα μυχόν, όπου προεφυλάττοντο άπό άνδρας ε’νόπλους, 
Βέσιν όχοντας δπισΒεν τών ύπεράνω βράχων. Οί δέ 
ΜαλαΓοι, οιτινες τήν προτεραίαν ολόκληρον είχον δια 
τρίψειν περί τό ναυάγιον, όλαβον τήν πρωίαν τοΰ Σαβ
βάτου σημαντικήν ένδυνάμωσιν διά τής άφίξεως άλλων 
δεκατεσσάρων προών. Έν τω μεταξύ, τών "Αγγλων ή 
Βέσις καΒ’ ημέραν έχειροτέρευεν- αί ζωοτροφίαι των, 
μ.ολονότι μετεχειρίζοντο τήν μεγίστην οίκονομ.ίαν είς 
τήν διανομήν, μέ φοβεράν ταχύτητα ήλαττοΰντο- ε’πί 
τής νήσου δέν ενρισκον είμή ολίγα μόνον ¿στρείδια- ό 
δέ καιρός εΓχεν ήδη παρέλΒειν, καΒ’ δν όπρεπε νά τούς 
φΒάση βοήΒεια ε’κ τής Ίαύας. Έπεσκεύασαν άρα 
τάς λέμβους, καί κατεσκεύασαν δυνατήν σχεδίαν, ώστε 
νά φύγωσιν εύκολώτερον, χρείας τυχούσης. Άλλά μ’ 
δλα τά περιεστώτα δεινά ταΰτα, αϊσΒημα  εύχαριστή- 
σεως καί ίλαρότητος όφαίνετο νά κυριεύη πάντα νοΰν, 
καί ή μεγίσ τη  εύταξία ότι ε’πεκρατοΰσε.

Ίίο ε’πί τοΰ λόφου στρατοπέδευμα βαΒμηόόν εΓχε 
κραταιωΒήν, ώστε άρίστην άμυναν νά παρέχη κατά 
προσβολής τών άγρίων. Τήν νύκτα βλεπόμενον μέ 
τό φώς τών πυρκαϊών, εφαίνετο παραδόξως ζωγραφικόν 
αί καλύβαι τινών, εύμορφα όκ κλάδων έσχηματισμέναι, 
εττεγασμέναι δέ μέ τά φύλλα τοΰ φοίνικος, καί διεσκορ- 
πισμέναι είς τούς πρόποδας τών άνωΒεν τοΰ κύκλου 
μεγαλοπρεπών δένδρων- αί άγροικοι σκηναί άλλων- τό 
αξύριστου, ρακώδες τών ναυαγησάντων, μέ μαχαίρας 
καί κοντάρια είς τάς χεΓράς των,— ταΰτα πάντα καΒί- 
στανον άγριωπόν καί άλλόκοτον τό μέρος, ύπέρ παν, τό 
όποΓον είκόνισέ ποτε ή φαντασία, ληστρικόν καταγωγίου.

Τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου ότι μάλλον ένδυναμωΒέν- 
τες οί πειραταί, ήρχισαν ε’πί τέλους νά λαμβάνωσιν 
απειλητικήν Βέσιν. Τά χαράγματα τής Κυριακής 
προέβησαν μέ τούς πλέον φρικώδεις ¿λολυγμούς, μετά 
είκοσι περίπου έκ των μεγαλητέρων πλοίων των, σιμα 
είς τήν είσοδον τοΰ τής άποβάσεως τόπου- άλλη τις 
μοΓρα πλέον όλιγάριΒμος άνέπλευσε περί τον αϋτόν χρο- 
νον είς τινα μυχόν δπισΒεν τής Βρετανικής τοποΒεσίας- 
άλλά τά τολμηρά ταΰτα κινήματα δέν ησαν είμή ε π ί - 
δ ε ι ξ ι ς . ΚαΒ’ ολην όμως τήν ήμέραν ήρχοντο νέοι 
όχΒροί, ώστε πρός τό εσπέρας, είς πεντήκοντα πλοΓα 
διαφόρου μεγέΒους συμποσούμενοι, προσήγγισαν ότι μάλ
λον είς τόν μυχόν, μέ Βηριώδη καί άπειλητικήν πρόσ- 
οψιν. Τά πάντα τωόντι προεμήνυον όφοδον ε’ντός 
¿λίγου- τά ναυάγιον ήτο σχεδόν παρητημένον καί οί 
άγριοι έφαίνοντο προσηλωμένους όχοντες τούς διαλογι
σμούς είς τό νά κυριεύσωσι τήν περιουσίαν, ητις εφαν- 
τάζοντο ότι εΓχε διασωΒήν ε’ξ αύτοΰ. Περί δυσμ,άς 
ήλίου, τινές εκ τών Μαλαίων, τούς οποίους προ ολίγων 
ήμερων είχον κατά λάΒος έκλάβειν άντί φίλων, πλη- 
σιάσαντες όδωκαν είς τούς Άγγλους νά καταλάβωσιν 
ότι άπασα ή άποκλείουσα δύναμις, ε’κτός τής ίδικής 
των συντροφιάς, ησαν ¿χΒρικωτατοι· καί ότι εΓχον 
άπόφασιν νά κάμωσι γενικήν όφοδον, άμα ε’σκοτεινία- 
ζεν- όπίιτα δ’ ε’πρότειναν ότι ήΒελεν εισΒαι καλόν νά 
άναβη μέρος ¿ξ αύτών ε’πί τοΰ λόφου, διά νά βοηΒήση 
καί νά συμμαχήση μέ τούς ύπερασπιστάς του. Οί 
"Α γγλοι φυσικά άπεποιήΒησαν τήν κακόβουλου ταύτην 
προσφοράν, οί δέ ΜαλαΓοι ώπισΒοδρόμ,ησαν είς τά  πλοΓά 
των, δΒεν αμέσως εξήλΒεν άγρια πολεμική κραυγή.

Άφοΰ ε’νύκτωσε, συνηΒροίσΒη άπασα ή Βρετανική 
δύναμις όνοπλος, καί ό Πλοίαρχος Μάξουελλ άπέτεινε 
πρός τούς αξιωματικούς καί ναύτας λόγον ε’νΒαρρυντι- 
κόν, είς δν πάς ε’πί τοΰ νησίου Βρετανός άπήντησε μέ 
τρεΓς τρανοφώνους επευφημήσεις-— όλοι τωόντι ε’πεΒύ- 
μουν νά γένη ή ε’παπειλουμένη προσβολή- χίλια εξακό
σια φυσίγγια ,,βχΒ μηδόν  έπισωρευΒέντα, εΓχον διαμοι- 
ρασΒήν. είς τάς διαφόρους φυλακάς- λόγος δέ τήν νύκτα 
ε’πίτηδες διασπαρείς ότι ό έχΒρός ε’πλησίαζεν, όδειξε 
τό καλόν τής ετοιμασίας αποτέλεσμα, καΒότι άπαντες 
ώς άστραπή όλαβον τάς Βέσεις των, καΒείς δ’ ε’πέστρεψε 
λυπημένος καί ήγανακτημένος, ε’πειδή ε’κβήκε ψευδής 
ή φήμη.

Τήν αύγήν, παρετηρήΒη οτι δέκα πλοία είχον προσ- 
τεΒήν είς τάς έχΒρικά^ς δυνάμεις· 6 άριΒμός αύτών 
ύπερίβαινε τώρα έξακοσίους άνδρας- ε’ξηκολούΒουν δέ 
καΒ’ δλην τήν πρωίαν στενώς όχοντες άποκλεισμένον, 
ινς άρχη'τερα, τό στρατόπεδον. ΚαΒ’ ώραν ή γενική 
ανησυχία  ηύξανε διά τήν αργοπορίαν τής ε’λπιζομένης 
συνδρομής. * Μολονότι .εύρισκόμεΒα είς περιστάσεις 
δεινάς,’ λέγει ό τό ταξείδιον ίστορήσας, * αίτινες μά
λιστα κατά στιγμήν ε’χειροτέρευον, τήν λιμοκτονίαν 
όχοντες κατά πρόσωπον ήμάς χάσκουσαν όκ τοΰ ενός 
μέρους, καί χωρίς ελπίδα ε’λέους άπό τούς άγριους έκ
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τού άλλου' μ δλον τούτο, ουδόλως έφαίνοντο συμπτώ
ματα μελαγχολίας η άπελπισίας ζοφεράς- τά πνεύματα 
ολων ησαν εΰΒυμα- ε’άν δ’ άρμόζη νά συνάξωμεν το 
γενικόν αίσθημα εκ των προσόψεων, ε’κ του τρόπου καί 
των λόγων, εις παν στήΒος ε’φαίνετο στερεά ή άπόφασις 
να ορμησωσι και;α των ε’χΒρών, καί η νά νικήσωσιν, η 
νά πεσωσιν ως άνδρες, υπέρ ε’λευΒερίας μαχόμενοι.’

Περί τδ μεσημέριον, ε’νω ήσαν υπό σκεψιν διάφορα 
σχέδια περί νυκτερινές έφόδου κατά των πειρατών, 
επροξενησε δυνατήν αίσΒησιν ή άγγελία του ε’πί τής 
σκοπιάς αξιωματικού, οτι πλοίον έφαίνετο μακρότατα 
προς νότον· νέφος σκοτεινόν Ικρυψεν αυτό όλίγην ώραν· 
αλλ άφου ό ουρανός έκαΒάρισε, πάσα άμφιβολία διε- 
σκεοασΒη- τό πλοίον διευΒύνενο πρός την νήσον με δλα 
τα πανια του. ΠαρευΒύς έξηπλώΒη ή Βρετανική ση
μαία εις την κορυφήν του ύψηλοτάτου δένδρου- μετ’ ου 
πολυ δε κίνημά τι αίφνίδιον μεταξύ των άγριων έδειξεν 
οτι καί αυτοί είχον ΐδεΓν τό μακράν ετι καράβιον. Τού
το παρατηρησας ό πλοίαρχος, άπεφάσισεν άνευ δισταγ
μού η άργοποριας νά γένη ομόχρονος έφοδος κατά της 
άποκλειουσης δυνάμεως, καί πάραυτα Ιδωκε τάς πρός 
τούτο διαταγάς- οί πειραταί δμως, έτοιμοι όντες, έκαμαν 
πανια, αμα είδον τούς Άγγλους έξερχομένους του λιμέ- 
νος, καί μετ’ ού πολύ έγιναν άφαντοι.

Επι του έλΒοντος φιλικού πλοίου άνεχώρησαν, τέλος, 
οί Ά γγλοι εκ της ερημόνησου τό πρωί της 7ης Μαρ
τίου, μείναντες ε’π αύτής δεκαεννέα ημέρας, κατά τό 
διάστημά των όποιων, μολονότι ύπέκειντο/κ διάδοχης 
εις την επιρροήν καυστηροϋ ήλιου καί ραγδαιοτάτων 
βροχών, ουδείς ήσΒενησεν. ΈφΒασαν δέ μετά δυο 
ήμερων πλούν εις την Βαταυίαν, πρωτεύουσαν τής νήσου 
Ιαυας, όπου ό Λόρδος Άμερστ καί οί μετ’ αύτού έλαβον 
την πλέον εύχάριστον συνέντευξιν μέ τούς συμπατριώτας 
αυτών, τους τοσον έλεημόνως καί Βαυμασίως διασωΒέν- 
τας ύπο τής Παντοδυνάμου Ιΐρονοίας.

1 ας ουο ναυαγίας, τής Μεδούσης καί τής ’Αλκή. 
στιοος, συγκρινοντες, Βέλομεν αίσΒανΒήν πόσον ε’ξ ένός 
μέρους πάνδεινα τά επόμενα τής άταξίας καί αναρχίας· 
πόσον δέ μεγάλας ώφελείας, ε’κ τού άλλου, επιφέρει ή 
τάξις καί ή πειθαρχία.

ΑΙ Μ Ο ϊΜ ΙΑ Ι.

Ε ι ς  τόν αι’ώνά μας ήτον ε’πιφυλαγμένου νά εισδύση, 
ως ούδεις άλλος, εις τά άδυτα τής άρχαιότητος. Πε- 
ριπατούμεν εις τάς δι’ έξορύξεων άνοιχΒείσας άγυιάς 
τής Ηρακλείας καί τής Πομπηίουπόλεως, παρατηρού- 
μεν τόν οικιακόν βίον των 'Ρωμαίων, γνωρίζομεν εως 
καί αύτο του τό μαγειρεΓον. Ήρευνήσαμεν τάς πυρα- 
μιδας, μετεφέραμεν τούς οβελίσκους εις την Ευρώπην, 
και ελπιζομεν ηΟη επι των ήμερων τής ανεξαρτησίας 
τής Έλλαδος νά συνάξωμεν καί νά διατηρήσωμεν τά 
κεκρυμμένα εισέτι Οπό την γήν λείψανα τής άρχαιότητος.

Είς την Αίγυπτον δεν ήδύναντο νά είσδύσωσιν ευκό
λως ούδ* αυτά τά αρχαία ΙΒνη. Οί κάτοικοί της, πε-

ριωρισμένοι είς μόνους εαυτούς, δεν έβλεπον ευχαρίστως 
τους ξένους είς την πατρίδα των. Εντεύθεν ε’γεννήΒη 
ή πληΒύς τών μύΒων περί τής Αίγυπτου, οί οποίοι μό
λις ε’ξηγήΒησαν κατά μέρος, άφοϋ, μετά την κατάκτη- 
σιν τού ’Αλεξάνδρου, βασιλείς "Ελληνες έκάΒισαν ε’πί 
τού Βρόνου τής Αίγυπτου.

Οί Αιγύπτιοι ε’δόξαζον τήν μετεμψύχωσιν, πιστεύ- 
οντες δτι ή ψυχή τού άνΒρώπου ε’ξερχομένη τού σώματος 
ε’πανέρχεται είς αύτό μετά παρέλευσιν πολλών αιώνων. 
Ενομιζον λοιπόν ιερόν χρέος των νά διατηρήσωσιν δσον 

τό δυνατόν σώον τό σώμα τού άποΒανόντος. Ή  πρό- 
ληψις αυτη ε’γέννησε τήν ιδέαν τών μουμιών· ή βαλσά- 
μωσις ή ταρίχευσις τού άνΒρωπίνου σώματος έγίνετο κα- 
τα τόν εξής τρόπον. Μέ κατάλληλον ε’ργαλείον έξήγετο 
δια τής ρινός ό ε’γκέφαλος, καί άντ’ αύτού είσήγετο είς 
τό κρανίου βαλσαμικόν μίγμα. Έ πειτα άνετέμνετο 
τό σώμα, έκαΒαρίζοντο τά έντερα, ε’πλύνοντο μέ οίνον 
φοινίκειον, καί μετετίΒεντο πάλιν είς τήν κοιλίαν, ή 
όπο:α παρεγεμίζετϋ με μυρωδικά, καί συνερράπτετο- 
τό σώμα ε’τίΒετο επομένως είς νίτρον, ε’ν διαστήματι 
εβδομήκοντα ήμερών περιετυλίσσετο άκολούΒως μέ ζώ- 
νας ποτισμένας καλώς μέ κέδρινου πίσσαν, καί μέ βαλ- 
σαμωδη έλαια. Τό πτώμα ετίθετο έπειτα είς νεκρο
θήκην, καί ε’πεβάλλετο σκέπη ε’κ βύσσου. Είς τούς 
Παρισίους διέλυσαν μίαν μούμιαν, αί ζωναι καί τά 
τυλίγματα τής οποίας είχον εμβαδόν 2800 τετραγωνι
κών ποδών. 'Υπήρχεν δμως καί άλλη εύΒηνοτέρα τής 
βαλσαμωσεως μέΒοδος. Τό χρώμα τών μουμιών είναι 
μελανοκόκκινον, τό πτώμα ξηρόν καί σκληρόν ώς τό 
ξύλον, καί έχει ε’λαφράν αρωματικήν μυρωδιάν.

Παράγεται δ’ ή λέξις μούμια άπό τό ’Αραβικόν 
μ ο υ μ , τό κηρίον, διότι ε’κ τών τρόπων τής ταριχεύ- 
σεως ήτο καί ή κήρωσις, ή περίπλασις δηλαδή τού 
κηρού. Οί Σπαρτιάται, ώς μάς λέγει ό Πλούταρχος, 
ε’κήρωσαν τόν άποΒανόντα είς τήν Αίγυπτον ’Αγησί
λαον, (ηγουν τόν έκαμαν Μούμιαν), διά νά τόν μετακο- 
μίσωσιν είς τήν Σπάρτην.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ Φ ΪΣ ΙΚ Ω Ν  ΑΙΤΙΩΝ ΕΙΣ Τ Η Ν  
ΑΙΣΘ ΗΤΙΚ ΟΤΗΤΑ .

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΣ, μάλιστα τού άνΒρώπου, ύπόκει- 
ται είς τήν ε’πιρροήν μυρίων αιτιών" ε’μπορούμεν δέ νά 
συμπεριλάβωμεν αύτάς είς δύο γενικάς τάξεις, είς ή5ι- 
κάς*, καί είς φυσικάς, καί νά όμιλήσωμεν ολίγα περί 
έκάστης.

Αί φυσικαι αίτίαι είναι 
ά. Σύστασις τού σώματος, ή κράσις. 
β'. ’Υγεία ή άρρωστία. 
γ \  Ηλικία.
δ'. Κατάστημα άτμοσφαιρικόν, ή κλίμα. 
Σ ύ σ τ α σ ι ς  τ ο ύ  σ ώ μ α τ ο ς .  Ή  αίσΒητικό-

* Π ερί της τών Η θικώ ν Α ίτιων ΐπιρροής (δ* Σελ. iao τ»ύ π α 
ρόντος τόμον.
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της έν γέυει είναι άσΒενεστέρα, δσον τό μυωνικόν σύ
στημα είναι ογκωδέστερου καί ρωμαλεώτερον- δΒεν αί 
γυναίκες είναι αίσΒητικώτεραι τών άνδρών. Παρα
τηρούνται δέ καί μεταξύ αυτών άτομικαί διαφοραί ε’κ 
τής αυτής αιτίας.

Τά άκρα των νεύρων είναι μάλλον ευαίσθητα, δσον 
ολιγώτερον είναι περιτυλιγμένα άπό υλας παχείας ή 
μυξώδεις· δΒεν οί ξηροί, είναι αίσΒητικώτεροι παρά τούς 
παχείς· τά δέ παιδία, είς τά όποία πλεονάζουν αί 
μυξώδεις υλαι, είναι διά τούτο όλιγωτερον αίσΒητικά, 
καί αντέχουν είς τό ψύχος μάλλον παρά τούς νέους.

' Υ γ ε ί α  ή ά ρ ρ ω σ τ ί α .  Τό σώμα λαμβάνει 
είς τάς άρρωστίας του τοιαύτην κατάστασιν, ώστε άλ- 
λοιόνονται είς αύτό οί συνήΒεις τρόποι καί βαΒμοί τού 
αίσΒάνεσΒαι- ιατρικά, τά όποία είς τόν ΰγιαίνοντα 
δέν ένεργούν, γίνονται δραστικώτατα είς τόν άρρωστον, 
καί τό άνάπαλιν.

Πλήν τών γινομένων είς τάς αίσΒήσεις άλλοιωσεων 
επί τό μάλλον ή ήττον, αί άρρωστίαι κάμνουν τόν άν- 
Βρωπον ενίοτε νά αίσΒάνεται καί πόνους είς όργανα τά 
όποία είναι άβλαβή’ ουτω πολλαί ύστερικαί γυναίκες 
αίσΒάνονται ώς σφαίραν τινά άναβαίνουσαν άπό τήν 
κάτω κοιλίαν διά τού στομάχου εως είς τόν λαιμόν, 
δπου προξενεί είς αύτάς αίσΒημα πυιγώδες. Οί υπο
χονδριακοί παραπονούνται δτι αίσΒάνονται πόνους είς 
τά πλάγια τής κοιλίας, χωρίς νά ήναι είς αύτά κάμμία 
έδρα πραγματικών πόνων. Πολλοί μανιακοί νομίζουν 
«τι τά μέλη των είναι Βραύσιμα ώς υελος, ή δτι συν- 
τοίβονται, ή δτι είναι ε’κτεΒειμένοι είς φλόγας· καί οί 
φανταστικοί πόνοι αυτών ψανερόνονται με στεναγμούς, 
μέ φωνάς, καί άλλα κινήματα ανάλογα των τοιούτων 
πόνων.

Είς τάς υστερικάς ή νευρικάς άρρωστίας τινές άρρω
στοι διακρίνουν μέ γυμνήν δρασιν μικροσκοπικά άντι- 
κείμενα*. "Αλλοι βλέπουν άρκετά καΒαρά καί είς τό 
σκότος, ώστε δύνανται άσφαλώς νά περιπατώσι.

Έ ξ ε’ναντίας δέ, είς άδυναμικάς τινας άρρωστίαςψ 
ή δρασις ε’ξασΒενεί τόσον, ώστε οί πάσχοντες μόλις 
γνωρίζουν τά παρευρισκόμενα πρόσωπα. Τό αύτό πα- 
ρατηρείται καί περί τά τέλη τών χρονικών αρρωστιών, 
αίτινες μέλλουν νά ε’πιφέρωσι Βάνατον.

Είς άρρωστί ας τινάς επιληπτικού χαρακτήρος ό πα-

* Ε ίς το νοσοκομεϊον τής Αυενιώνος (Ανίφηοπ) αξιω ματικός τ ις  
έκ του πεζικού, πάσχω ν μανίαν, Ιφαντάζετυ τον εις Ιπίσκεψίν του 
ερχόμενον ιατρόν δτι ήτο στρατιώ της, καί τόν επέπληξε μ ίαν ή μ ε- 
ραν 5τι τό φόρεμά του είχε κηλίδας- τωόντι είχε, τόσον δμως μ ι-  
κράς, ώστε μόλις διά τής φακής ήδύνατό τις νά τάς διακρίνη.

t  Ά δ υ ν α μ ι κ α ί  ά ρ ρ ω σ τ ί α ι  ή π υ ρ ε τ ο ί  λέγονται οί συν- 

τροφευόμενοι άπο α δυ να μ ία ν έκ τούτων είναι καί δ σ α π ρ ο ς  π υ 
ρ ε τ ό ς  (putride), χαρακτηριζόμενος άπό άδυναμίαν των σφυγμώ ν, 
άπό Θέρμην δριμεΐαν καί καυστικήν, άπό κατάπτω στν τών. δυνά
μεω ν, άπό αφοδεύσεις ακουσίους, άπό εξανθήματα χοκχ ινω πά, καί 

άπό παρωτίδας.

ραμικρότερος συριγμός γινόμενος άπό ρεύμα άέρος είς 
κάνέν δωμάτιον, ή άναπνοή τών παρόντων, ή άλλος τις 
ε’λαφρός ήχος, άνεπαίσΒητος πρότερον, κατασταίνεται 
οχληρός· καί πάς ήχος δυνατώτερος παρά το συνηΒες, 
ή άπροσδόκητος, προξενεί αιφνίδιους τιναγμούς και 
σπασμούς.

Τό εναντίον δέ, είς τούς καύσους (καυστικούς πυρε
τούς) καί τούς λεγομένους σαπρούς πυρετούς ε’πισυμβαι- 
νει κώφωσις*.

Είς τάς υστερικάς άρρωστίας ή δσφρησις κατασται- 
νεται όξυτάτη, είς δέ τήν καταρροήν άμβλυνεται, ως 
είναι γνωστόν, ε’νίοτε δέ καί παντελώς αναισΒητει. 
Οί δέ φρενιτικοί πολλά ολίγον οσφραίνονται.

Είς τάς υστερικάς άρρωστί ας ή γεύσις άποκτα ιδι
αιτέραν τινά λεπτότητα. Τινές τών άρρωστων τού 
είδους τούτου ορέγονται καί εκλέγουν διά τής γευσεως 
φαγητά, άκόμη καί ιατρικά, τά όποία φαίνονται οτι 
προξενούν είς αυτούς άληΒινήν ωφέλειαν. Οι οε πυ- 
ρέττοντες πάσχουν άγευσίαν, ήτις προξενείται ως ε’πι 
τό πλείστον άπό τήν ξηρασίαν τής γλωσσης, και την 
είς αυτήν ε’πιγινομένην άκαΒαρσίαν.

Είς τάς υστερικάς άρρωστί ας ή γενική άφη κατα- 
σταίνεται λεπτότατη- είς τό ρίγος δέ τών διαλειποντων 
πυρετών ή αίσΒητικότης τής άφής έλαττονεται- είς 
τούς επιληπτικούς δέ παροξυσμούςψ ε’κλείπει πανταπασι.

Η λ ι κ ί α .  Ή  ήλικία, τροποποιούσα πολλαχώς τά 
όργανα τών αίσΒήσεων, πρέπει φυσικά νά έχη μεγαλην 
ε’πιρροήν είς τήν αίσΒητικότητα, καΒώς τωόντι παρα- 
τηρείται.

Είς τον πρώτον μήνα μετά τήν γέννησίν του τό βρέ
φος δέν δίδει σημείον αίσΒητικότητος πρός το φώς· οί 
δφΒαλμοί αύτού κινούνται βραδέως καί άστατως. Δεν 
αρχίζει νά δείχνη τήν δρατικήν του δύναμιν παρα μετα 
επτά περίπου εβδομάδας, καί προτιμά τό ζωηρόν φώς, 
καί τά ζωηρά χρώματα, χωρίς δμως νά διακρινη άκομη 
άντικείμενα, ή άποστήματα. Είς τάς άρχας λοιπον 
τής ζωής ή δρασις είναι άτελεστάτη1 ή γύμνασις επειτα, 
καί μάλιστα, αί γινόμεναι διά τής άφής κρίσεις, τε
λειοποιούν τήν ορασιν. Μέ τήν προοδον τής ηλικίας

* Ε ίς τάς άρρωστίας ταύτκς ή κώφωσις έμπορεΐ ενίοτε νά προ
έρχεται άπό μεγαλητέραν έκκρισιν τής κυψέλης, ύλης τώ ν ω τίω ν, 
ή τις έχει μεγάλην δμοιότητα μέ την χολήν, καί ούσα πολλά γλοιώ
δης δύναται νά έμφράξη τόν ακουστικόν πορον.

ή Ε π ι λ η ψ ί α ,  ί ε ρ ά  ν ό σ ο ς ,  σ ε λ η ν ι α κ ή  ν ό σ ο ς ,  π α ι 
δ ι κ ή  ν ό σ ο ς ,  δλα ταϋτα  είναι ταυτόσημα, καί σημαίνουν τό εις 
ολους γνωστόν φρικώδες πάθος του σεληνιασμού. Ε π ι λ η ψ ί α  
λέγεται Ικ τού επιλαμβάνεσθαι, διότι έξαίφνης καί μέ δρμήν π ιά 
νει τόν άνθρωπον. Ί  ερΑ  ν ό σ ο ς ,  διότι ΙΟεωρούσαν αυτήν ώς 
θεόθεν πεμ πομένη ν. Σ ε λ η ν ι α κ ή ,  διο'τι ένόμιζαν τάς φάσεις 
τή ς  σελήνης α ιτία ν  αυτής- λέγεται καί Η ρ ά κ λ ε ι ο ς ,  ή διότι δ 
Η ρα κ λή ς, ώς λέγουν τινές, έπασχε τήν νόσον ταύτην , *ή διότι 
χρειάζονται άνδρες 'Ηρακλείου δυνάμεως, διά νά βαστάξωσι του; 
επιληπτικούς.
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το αισθηττ¡ριον της όράσεως φθάνει είς την τελειότητά 
του, και γενικές δεν αρχίζει νά άμαυρόνεται παρά εις 
το γήρας.

Ούδ οι πλέον δυνατοί θόρυβοι δεν διαθέτουν αίσθη- 
τώς τδ νεογεννητον βρέφος. Μετά καιρόν τινα δίδει 
σημεία οτι αισθανεται τους οξείς ήχους- όθεν αί τρο 
ψοι δια τοιουτων ήχων σύρουν την προσοχήν αύτού. 
Πολλοί δε μήνες παρέρχονται εως ν’ άρχίση τδ βρέφος 
να κρινη όρθώς περί της τάσεως καί διευθύνσεως τών 
ήχων· πολύ πλειότεροι άκόμη, εως νά φθάση είς τδ 
νά διακρίνη τάς ενάρθρους φωνάς. Καθώς δέ είς την 
πρώτην γύμνασιν της όράσεως προτιμά τδ ζωηρόν φως 
και τα ζωηρά χρώματα, ουτω καί είς την πρώτην γύ- 
μνασιν της άκοής προτιμά τούς δευτέρους ήχους.

Ή  άκοή αρχίζει νά άμβλύνεται περί τδ Εξηκοστόν 
ετος. Ολίγοι είναι οί γέροντες, οίτινες δεν πάσχουν 
κώφωσιν μάλλον η ήττον μεγαλητέραν.

Το αισθητήριον της όσφρήσεως είναι πολλά ολίγον 
άνεπτυγμενον είς τάς άρχάς της γεννήσεως. Οί μυ- 
κτήρες και τά διάφορά όστωδη μέρη της ρινός μόλις 
υπάρχουν οι κολποι είναι άκόμη αμόρφωτοι- μ’ δλα 
ταύτα το βρέφος μεταχειρίζεται ολίγον τι τήνόσφρησιν, 
και φαίνεται οτι σύρεται απδ την οσμήν του γάλακτος. 
Με την προοδον τής ηλικίας οί μυκτήρίς του άναπτύσ- 
σονται, οί κόλποι μορφόνονται, καί φαίνεται ότι τδ αι
σθητήριον τούτο τελειοποιείται εως είς τδ γήρας. Δια
μένει τωόντι ή όσφρησις μέχρι των τελευταίων στιγμών 
τής ζωής, έκτος ε’αν τδ όργανον πάθη ιδιαιτέραν τινά 
βλάβην είς την οσφραντικήν του δύνααιν, ήτις συμ
βαίνει πολλάκις άπδ την Εκκρισιν τής μύξης.

Αί Εντυπώσεις τής γευσεως φαίνονται ότι είναι ζω- 
ηραί είς τδ βρέφος, καθώς ε’μπορεί τις νά βεβαιωθή 
εκ τώς πείρας, βαλλων είς τά χείλη αυτού υλην πικράν 
η άλμυραν. Εις ταυτην όμως την ηλικίαν ή διάκρισις 
της γευσεως περιορίζεται είς τδ πικρόν καί γλυκύ.

Ή  αίσθητικότης τής άφής, ούσα καθ’ υπερβολήν 
άδύνατος είς την πρώτην παιδικήν ηλικίαν, περιορίζε
ται είς τά αισθήματα του ψύχους καί τής 3-ερμότητος, 
τής τραχυτητος καί τής μαλακότητος.

Εις την ηβικήν ίλον τδ σώμα κατασταίνεται πλέον 
ευερεθιστον και αισθητικόν. Ολα τα αισθητήρια, 
καί μάλιστα ή άφή, αποκτούν μεγαλητέραν οξύτητα αί 
ζω'/καί δυνάμεις είναι είς τήν μεγαλητέραν άφθ.ονίαν.

*Αν καί είς τήν ηβικήν ηλικίαν' ή αίσθητικότης 
ήναι μεγίστη κατά τήν τάσιν, προίδντος όμως τού 
χρόνου άποκτα Εκτασιν μεγαλητέραιν διά τής προσε
κτικής γυμνάσεως, καί διαμένει σχεδόν αμείωτος μέχρι 
περίπου τού πεντηκοστού Ετους. Είς δέ τδ γήρα'ς, 
σκληρυνομενου του διρματος, Ελαττουμένης συγχρόνωτ 
τ-ής διαπνοής καί τής 3-ερμότητος, ή άφή παρακμάζει 
ώς προς τάλλα αντικείμενα· μένει όμως αίσθητικωτάτη 
πρδς τδ ψύχος καί τήν θερμότητα, πρδς τήν υγρασίαν 
καί ξηρασίαν.

Κ λ ί μ α .  Ιο κλίμα, η μάλλον είπείν, ή κατάστασιτ

τής τοπικής ατμόσφαιρας, ή 3ερμή, ή ψυχρά, ή υγρά, 
ή άνεμώδης, πρέπει νά προξενη δχι μικράς διαφοράς 
είς τδ αίσ3άνεσ3αι, διότι ενεργεί τήν Επιρροήν της 
είς όλον τδ σύστημα τής ζωικής μηχανής, εκτείνεται 
είς όλας τάς ηλικίας, καί είς άνδραςκαί είς γυναίκας, 
και διαμένει μάλλον ή ήττον είς όλους τούς καιρούς. 
"03-εν Εμπορούμεν νά ειπωμεν ότι τδ κλίμα άλλοιόνει 
τήν τάσιν, τήν ποσότητα, τήν ποιότητα, καί τήν δια
μονήν των αισθημάτων, Επειδή κατασταίνει χειροτερας 
ή καλητέρας τάς όργανικάς δια3έσεις, Επιταχύνει ή 
βραδύνει τήν εποχήν τής ήβης, άφαιρεί ή προσθέτει 
δυναμιν είς τάς ορέξεις, Ελαττόνει ή αυξάνει τήν όύ- 
ναμιν τής Εκπληρώσεως αύτών, καί μακρύνει ή συντέ
μνει τήν διαμονήν τής ζωής.

’Επειδή ή θερμότης επιταχύνει τήν άνάπτυξιν τού 
ζωικού συστήματος, ή παιδική ηλικία είς τά 3-ερμά 
κλίματα είναι σχεδόν ηβική· ό ’Ινδός, ό Πέρσης. ό 
Αραψ, είναι ήδη Εφηβοι είς τδ δέκατον τρίτον, ή δί- 

κατον τέταρτον Ετος τής ηλικίας των, Ενώ ό Φιλλανδδς, 
ό Δανός δεν γίνονται Εφηβοι παρά είς τδ δέκατον όγ
δοον, η και περαιτέρω' διότι τδ ψύχος βραδύνει τήν 
άνάπτυξιν τού σώματος. Τδ αύτδ άκολουθεί καί είς 
τά ζώα καί είς τά φυτά.

Είς τούς μεσημβρινούς τόπους ή S-ερμότης, διαστίλ- 
λουσα τους πόρους, αυξάνει τήν αισθητικότητα τού νευ
ρικού συστήματος' όθεν καί άπδ τάς πλέον Ελαφράς 
Εντυπώσεις προέρχονται είς τούς κατοίκους αύτών αι
σθήματα δυνατωτερα καί ζωηρότερα· όραητική μετά- 
βασις άπδ αίσθημα είς αίσθημα, όρεξις ¿λίγη, μεγάλη 
δε κλίσις είς τάς ναρκωτικάς καί ευώδεις ουσίας, ε’νθου- 
σιασμδς πρδς τήν μουσικήν, πρδς τδν χορόν, καί πρδς 
παντα τα διεγείροντα ίσχυρώς τήν αίσ3ησιν, ροπή 
προς τας ΰπερβολάς καί πρδς τά παράδοξα· καί Εντεύ- 
3εν υπάρχει είς αυτούς προτέρημα είς τήν ρητορείαν, 
είς τήν ποίησιν, καί γενικώς, είς τάς τέχνας τής φαν
τασίας.

Εις δε τους άρκτικους τδ ψύχος ρυτιδόυει τδ δέρμα, 
άμβλυνει τήν άφήν, καί τοσούτον μάλλον, όσον παχύ
τερα είναι τά όργανα. Οί κάτοικοι τών παγωμένων 
κλιμάτων δεν είναι δεκτικοί πολλών συγχρόνων εντυ
πώσεων, και δυσκόλως μεταβαίνουν άφ’ ένδς είς άλλ® 
αισ3ημα. Διά νά Ερε3ισ3ώσι, χρειάζονται δυνατώ- 
τερα καί άφ3ονώτερα κεντιστικά. Ή  άπά3εια αυτη 
τού νευρικού συστήματος κατασταίνει εκείνους τούς 
λαούς σχεδόν άδιαφόρους καί είς τάς ήδονάς καί είς 
τους φυσικούς πόνους.

Σημειωτ-ον όμως ότι ή υπερβολική 3-ερμότης Ελατ- 
τονει τήν αισθητικότητα τού νευρικού συστήματος, κα- 
3ως και τδ υπερβολικόν ψύχος Φ ίλος. B a m b a .

Αυσιμελοΰξ Β άκχον καί λυσιμελοΰ< ’Αφροδίτης 
Γ ενναται θυγάτηρ λυοιμελής ποδάγρα.

Ναυηγοΰ τάφος ειμ{· σν δε π λ ίε - και γάρ δθ ήμεΤς 
Ο λλνμεθ’, ο ί λοιπα ί νήες εττοντοπόρουν.
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ΟΡΘΗΣ Π Α ΙΔ Α ΓΩ ΓΙΑ Σ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α.

Π ο Λ Α Α Ι  μητέρες, άντί νά Εξουσιάζωσι τά τέκνα των, 
Εξουσιάζονται ύπ’ αύτών· τούτο δέ προέρχεται τόσον Εκ 
τής Επιμονής τών παίδων, όσον Εκ τής άδυναμίας των 
μητέρων, αίτινες εμβαίνουσι μέν πολ.λάκις είς αγώνα 
μέ τά τέκνα των, άλλ’ ή χαριζόμεναι είς αυτά, ή τούς 
κόπους τής συμπλοκής βαρυνόμεναι, ενδίδουν είς τδ 
θέλημά των, καί άποσύρονται νικημέναι. Μετ’ όλίγας 
τοιαύτας ήττας, πού πλέον μητρική Εξουσία; ΙΙοίαν 
άκρόασιν ΕμπορεΓ νά δώση ό παίς είς τάς Εντολάς Εκεί 
νης, τήν οποίαν τοσάκις καταβαλών 3-εωρεΓ πλέον ώς 
ύποτεταγμένην; Πώς νά φοβηθη άπειλάς, τάς όποιας 
Εμα3εν ήδη Εκ πείρας ότι ή μήτηρ του δεν ΕμπορεΓ ή 
δεν 3έλει νά Ενεργήση ; Πώς νά μήν Επιμένη είς τά 
εαυτού 3-ελήματα, Ενώ τοσάκις ίδεν αύτά κατά πάσης 
άντιστάσεως 3ριαμβεύσαντα ;

Θεμελιώδης άρχή τής παιδαγωγίας είναι, όταν δίδη 
τις προσταγήν, νά Επιμένη είς τδ νά Εκτελήται άμετα- 
3-έτως. Ό  Θεός Εδωκεν είς πάσαν μητέρα τήν κατά 
τούτο δύναμιν. Αύτδς Ε3εσεν είς τάς χείράς σου, ώ 
μήτερ, άδύνατον βρέφος, Εξαρτώμενον όλως διόλου άπο 
σέ, ώστε, άν δεν σε ΰπακούη, πρέπει νά τού άποκόπτης 
τάς πηγάς τής εύχαριστήσεως, ή νά επιβάλλης σωμα
τικήν ποινήν τόσον σταθερώς καί άμεταθέτως, ώστε ή 
ανυποταξία καί ή τιμωρία νά ήναι άδιασπάστως ένω- 
μέναι είς τδ πνεύμα τού παιδίου.

Πολύ συμφερώτερον είναι νά μή δώσης προσταγήν, 
παρ’ άφού άπαξ δώσης αύτήν, νά τήν παράβλεψης κα 
ταπατουμένην. Όσον ουτιδανόν καί άν ή3ελεν είσ3αι 
τδ πράγμα, κατ’ ούδίνα τρόπον δεν πρεπει να κλίνης, 
άλλ’ είς τέλος Επιμείνασα νά Εξέλθης νικηφόρος. Ή  
ήττα τού τέκνου 3-έλει άποβήν είς σωτηρίαν του.— 
Πρδς διασάφησιν τών παρατηρήσεων τούτων, καταχω- 
ρούμεν τά Εφεξής-—

Άνήρ τις, κα3ήμενος ποτέ μετά τής οικογένειας αυ
τού, Ιλαβεν είς χείρας τδ ’Αλφαβητάριου, καί προσε- 
κάλεσεν εν άπδ τά μικρά του παιδία νά Ελθη νά άνα- 
γνώση. Ό  ’Ιωάννης ήτο τετραετής, εγνώριζε δ’ Εντε
λώς όλα τά στοιχεία τού ’Αλφαβήτου- άλλά συνέβη 
ώστε κατ’ Εκείνην τήν στιγμήν νά ήναι παντάπασιν 
άδιά3ετος, καί νά μή 3-έλη διόλου νά εύχαριστήση τδν 
πατέρα του. Μετά δυσκολίας ήλ3εν, ό.ς Επροστάχθη- 
άλλ’ ότε ό πατήρ μέ τδ μαχαιρίδιον Εδειξε τδ πρώτον 
στοιχείου τού ’Αλφαβήτου, καί είπε, * Τί γράμμα είναι 
αύτδ, ’Ιωάννη ;’ δέν ή3ελε νά δώση κάμμίαν άπόκρισιν. 
Ό  ’Ιωάννης Εκύτταζε τδ βιβλίου σκυθρωπός καί σιω
πηλός. * Τίέ μου,’ είπεν ό πατήρ μέ γλυκύτητα, 1 σύ 
Εξεύρεις τδ στοιχείου Α.’ 1 Δέν Εμπορώ νά είπω Άλφα,’ 
ά*πεκρίθη ό ’Ιωάννης.— 1 Πρέπει νά τδ είπης,’ Επανέ- 
λαβεν ό πατήρ μέ τόνον σοβαρόν καί άποφασιστικόν· 
* τί γράμμα είναι τούτο

Ό  ’Ιωάννης δέν ήθελε ν’ άποκριθή-- Επέμενεν, άπο- 
φασισμένος νά μή διαβάση. Άλλ’ ό πατήρ Εγνώριζεν,

ότι άν εκ τού άγώνος, είς τδν οποίον είχεν ήδη Εμβήν, 
Εξήρχετο νικημένος, τούτο ήθελεν είσθαι όλέθριον είς 
τδν υιόν του· η’σθάνετο ότι Επρεπε μέ πάντα κίνδυνον 
νά τδν καθυποτάξη· όθεν εφερεν αύτδν είς άλλον θά
λαμον, καί τδν Ετιμώρησεν. Έπιστρέψας, Εδειξε πά
λιν τδ στοιχείον είς τδν Ίωάννην· άλλ’ό ’Ιωάννης ε’πε- 
μενεν άκόμη νά μή τδ όνομάση. Ό  πατήρ πάλιν Επαι- 
δευσε τδν υιόν του βαρύτερα, άλλ’ άνωφελώς. Τδ πει
σματώδες παιδίον Εξηκολούθει τήν Επιμονήν, καί ότε 
τδν Ελεγον ότι είναι Άλφα, άπεκρίνετο ότι δέν ήμπο- 
ρούσε νά είπη Άλφα. Πάλιν ό πατήρ ετιμωρησεν αυ
στηρότατα τδν υιόν του, πλήν, μ’ όλα ταύτα, ουτος 
άκλονήτως Εβάστα τδν λόγον του. Ό  πατήρ Εμβήκεν 
είς μεγάλην άνησυχίαν καί ταραχήν- Ελυπείτο παρα- 
πολύ ότι είχε συρθήν είς τοιούτον αγώνα- είχεν ήδη 
τιμωρήσειν τδν υιόν του μέ αυστηρότητα, τήν όποιαν 
δέν Ετόλμα νά ύπερβη' καί όμως τδ ίσχυρόγνωμον τέκνου 
ίστατο Ενώπιον του, στένον καί τρέμον, άλλά κατα το 
φαινόμενου στερεόν είς τήν άπόφασίν του ώς ό βράχος. 
Πολλάκις ήκουσα τδν γονέα τούτον νά άναφίρη τήν 
υπερβολήν τής θλίψεώς του κατ’ Εκείνην τήν στιγμήν. 
Όξύτατον πόνον Εδοκίμαζεν αύτδς δι’ όσην παιδείαν 
είχεν Εξ άνάγκης Επιβάλειν είς τδν υιόν του· ε’γνω- 
ριζεν ότι πρόκειται ήδη ν’ άποφασισθη ποίος μελλει να 
ήναι κύριος- άφού δέ τόσον ίσχυρογνωμόνως καί τόσον 
πολύ άντεστάθη ό υιός του, μεγάλως Εφοβείτο τήν Εκ- 
βασιν. Ή  μήτηρ, πλησίον αύτού καθημένη, Επασχε 
δριμύτατα· άλλ’ήτον Εντελώς πληροφορημένη ότι χρέος 
αύτών ήτο νά καθυποτάξωσι τδ παιδίον, και ότι είς 
τοιαύτην κρίσιμου ώραν τά μητρικά αισθήματα δεν 
Επρεπε νά μεσολαβήσωσι. Μέ βαρυτάτην καρδίαν ό 
πατήρ Επίασε πάλιν τδν υίδν αύτού άπδ τήν χείρα και 
τδν Εφερεν είς τδν θάλαμον, διά νά παιδεύση αύτδν 
Ετι μάλλον" άλλά τδ τέκνον, μή τολμών καί άλλην ποι
νήν νά ΰποφίρη, * ΙΊάτερ, λέγω τδ στοιχείον-’ Εξεφωνη- 
σεν. Ό  πατήρ, μέ άνέκφραστον χαράν, Ελαβε τδ β ι
βλίου, καί Εδειξε τδ γράμμα. ‘Ά λφα!’ είπεν ό Ιωάν
νης μέ καθαράν καί πλήρη φωνήν.— * Καί τί είναι 
τούτο;’ είπεν ό πατήρ, δεικνύων τδ άκόλουθον στοιχεί
ου. ‘ Βήτα,’ είπεν ό ’Ιωάννης.— * Τούτο δε τί είναι; 
— 1 Γάμμα,’ άπεκρίθη.— 1 Καί τούτο τί είναι ;’ δεικνυ- 
ων πάλιν τδ πρώτον στοιχείου.— 1 Άλφα,’ Επανελαβε 
τδ ήδη τεταπεινωμένον παιδίον. ‘Ά παγε τωρα είς 
τήν μητέρα σου, καί είπέ την τί γράμμα είναι αύτο.’ 
1 Τί γράμμα είναι τούτο, υίέ μου;’ είπεν ή μητηρ. 
‘ ’Άλφα,’ άπεκρίθη ό ’Ιωάννης.

ΤΙΙτον ήδη Εντελώς ύποτεταγμένος- τά λοιπά τέκνα, 
πλησίον καθήμενα, παρετήρησαν τδν άγώνα, καί είδον 
ποίος Ελαβε τήν νίκην. Ό  δ’ ’Ιωάννης Εμαθε μάθημα, 
τδ οποίον δέν Ελη συ όνη σε. πο τ έ,— ότι δηλαδη ό πατήρ 
ήτο πολύ αύτού δυνατώτερος- Εμαθε νά μή ριψοκινδυ- 
νεύη πλέον είς τοιούτον άνισον άγωνα- Εμοιθεν $τι το 
άσφαλέστερον' καί συμφερώτερον ήτο νά υπάκουη.-
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Α Π Ο Δ ΕΙΞ ΕΙΣ  TOT ΧΡΙΣΤΙΑ ΝΙΣΜ Ο Τ. 
Ά ριθ. 11.

Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ .

Ε π Ε Ι Δ Η  πολλοί εύρίσκονται οίτινες άποβάλλουν τήν 
Χριστιανικήν θρησκείαν, ίσως νομίσωσι τινές των ήμε- 
τερων άναγνωστών ότι έπεχείρησαν οι τοιούτοι καί νά 
άναιρέσωσι τάς αποδείξεις αυτής, η τουλάχιστον τάς 
κυριωτέρας, καί οτι εύρηκαν αποκρίσεις προς τούς λόγους, 
έφ’ ών στηρίζεται ή πίστις μας. ’Αλλά τούτο ούδείς 
επεχείρησε ποτέ μέχρι της σηριερον· βιβλίον εΐσέτι δεν 
έξεδόθη, προσβάλλον είς τάς άποδείξεις τού Χριστια
νισμού. Δισχίλια έτη παρήλθον ήδη, καί όμως οι 
άπιστοι ουδέ κάν έπεχείρησαν νά δείξωσι τίνι τρόπω 
τόσα σημεία της άληθείας, όσα προανεφέραμεν, ημπό- 
ρουν νά εύρεθώσιν είς την Ευαγγελικήν ιστορίαν, αν 
■ητο ψευδής. Ούδείς έξήγησε ποτέ τίνι τρόπω οί πρώτοι 
μαθηταί τού ’Ιησού, ευρισκόμενοι είς άς γνωρίζομεν 
περιστάσεις, έπέτυχον νά διαδώσωσι τοιαυτην θρη
σκείαν όποία ή τού Ευαγγελίου, καίτοι μη ε’κ Θεού, 
άλλ’ έξ άνθρωπου, κατά την αύτών ύπόθεσιν.

Καί μ’ όλα ταύτα, πολλοί έγραψαν καί ώμίλησαν 
κατά τού Χριστιανισμού. ΠοΓον δρόμον λοιπόν ήκο- 
λούθησαν ; ’Αντί διά φυσικών αίτιων να έξηγώσι την 
εισαγωγήν τού Χριστιανισμού, καί νά δεικνόωσιν αύτόν 
άνθρώπων ψιλώς έπινόημα, συνειθίζουν νά προτείνωσι 
δυσκολίας, καί νά κινώσιν έ ν σ τ ά σ ε ι ς  κατά δια
φόρων άρ3ρων της θρησκείας. ’Απαίδευτοι δέ Χρι
στιανοί στενοχωρούνται πολλάκις ύπό των ένστάσεων 
τούτων καί νομίζουν ότι χρεωστούν ή νά ευρωσιν άπό- 
κρισιν είς παν ό,τι δύναται νά λεχθη κατά της αυτών 
πίστεως, καί άποχρώντως νά λύσωσι πάσαν προτεινο- 
μένην δυσκολίαν, η νά παραιτήσωσιν αύτήν η τουλά
χιστον, νά όμολογησωσιν ότι δέν ε’μπορούν νά την 
ύπερασπισθώσι.

Τωόντι δέ προείπομεν ότι ό Χριστιανός οφείλει νά 
ηναι ‘ έτοιμος άεί πρός απολογίαν παντί τω αίτούντι 
λόγον περί της ε’ν αύτω έλπίδος.’ Άλλα τούτο διαφίρει 
παραπολυ τού νά ηναί τις έτοιμος ν’ αποκρίνεται είς 
πάσαν έ ν σ τ α σ ι ν .  Ά ν  τις σ’ έρωτήση οιατί πρε
σβεύεις την Χριστιανικήν θρησκείαν, η ε’πί τίνι λόγω 
ήθελες προσκαλεσειν ’Εθνικόν νά γίνη Χριστιανός, 
τούτο παντάπασι διαφέρει άπό την έρώτησιν, ' Πώς 
έμπορεΓς νά έξηγήσης τούτο;’ * Καί πώς συμβιβάζεις 
εκείνο ; ' Καί πώς άφαιρεΓς την δείνα καί την δείνα 
δυσκολίαν ;’
■ Δέν λέγω 'στοχάσου καλώς) ότι δέν αρμόζει νά προ- 
τείνωνται τοιαύται ε’ρωτήσεις· η ότι δέν πρέπει νά ζη- 
τώμεν άποκρίσεις πρός αύτάς· άλλά μόνον ότι δέν είναι 
ποσώς τό α ύ τ ό  ώς ή άλλη ε’ρωτησις,— ή άφορώσα 
τον λόγον περί της Χριστιανικής ημών ε’λπίδος. Πα 
ρατηρητεον δέ καί ότι ό φυσικώτερος καί λογικώτερος 
τρόπος τού έξετάζειν σύστημά τι, η σχέδιον, η ιστο
ρίαν, δέν εΓναι βέβαια ν’ ά ρ χ ί ζ ω μ ε ν  άπό την θεω-

ριαν τών κατ’ αύτού, πριν άκόμη έρευνήσωμεν τα ύττέρ 
αύτού. Καί όμως τούτο πράττουσι πολλοί ώς πρός την 
Χριστιανικήν θρησκείαν. Ε ίς αυτήν παιδιόθεν άνα- 
τραφεντες, καί δεχόμενοι αύτην-μόνον ώς την πάτριον 
θρησκείαν, Γσως τυχόν άκούσωσι παρά τίνος ενστάσεις 
κατα διαφόρων άρθρων- τότε δέ νομίζουν οτι χρεωστούν 
να ευρωσιν άπόκρισιν είς πάσαν ένστασιν, και νά ε’ξη- 
γησωσι πάσαν δυσκολίαν είς τό Ευαγγελικόν σύστημα, 
χωρίς τίποτε νά προγνωρίζωσι περί της θετικής άπο- 
δειξεως έφ’ ης στηρίζεται. Τέλος δέ τούτου κάποτε 
είναι ή ταραχή τού νοός καί Γσως ή τής πίστεως αύτών 
ανατροπή, πριν κάν άρχίσωσι τήν κατά τον ορθόν τρό
πον έρευναν τής ύποθέσεως.

Άλλά νά περιμένωμεν καί άπό τόν τυχόντα Χρι
στιανόν τήν ικανότητα τού ν’ άποκρίνεται είς πάσαν 
ένστασιν, ήτις έμπορεΓ νά γένη κατά τής θρησκείας 
αύτού; Ούδόλως. Μέ καλήν βάσιν δύναταί τις νά 
πιστεύη τι, καθ’ού υπάρχουν ε’νστάσεις, είς τάς οποίας 
δ ί  έλλειψιν τών αναγκαίων γνώσεων δέν ισχύει ν’άπο- 
κριθη. Καί είς άλλα πολλά ζητήματα, ε’κτός είς τό 
περί θρησκείας, εύρίσκονται δυσκολ'αι καί άπό τά δύο 
μερη, τας οποίας ούδ’ό σοφώτατος έμπορεί να. διαλύση, 
άν καί Γσως κατανοη σαφέστατα πόθεν είναι αί μ ε - 
γ α λ η τ ε ρ α ι ,  καί μάλιστα  βλέπη άποχρώντας λόγους 
ώστε νά πληροφορηθη είς ποΓον μέρος οφείλει νά κλίνη. 
Προείπομεν, λόγου χάριν, ότι θαλάσσια όστρακα εύρε- 
θησαν μακράν ΰπεράνω τής σημερινής ε’πιφανείας τής 
θαλασσής· άλλ’ ε’νστάσεις δυναταί ε’μπορούν νά γένωσι 
κατά τού ύποθετειν ή οτι ή θάλασσα ήτο πρότερον τό
σον πλέον υψηλή παρ’ όσον είναι τώρα, ή ότι αί τών 
οστράκων κοίται αύταί ήσαν τόσον πολύ πλέον χαμη- 
λαί, καί άνυψώθησαν πολλάς ποδών εκατοντάδας είς 
το ΰψος όπου τώρα εύρίσκονται. Καί μ’ όλον τούτο, 
ούδείς τών όσοι έξέτασαν καί ήρεύνησαν περί τούτου 
αμφιβάλλει ποσώς ότι υπάρχουν αί είρημέναι κοίται, 
καί πρέπει κανένα καιρόν νά ήσαν πυθμήν θαλάσσης.

Ά ς  λάβωμεν καί άλλο παράδειγμα- ό άστρονόμος 
Κοπίρνικος πρώτον ¿δίδαξε, πρό τριακοσίων περίπου 
ετών, ότι ή γή (τήν όποιαν πρότερον ΰπίθετον οτι ηρε
μεί έν τω μέσω τού παντός, τών ουρανίων όλων σωμά
των κύκλου αύτής περιφερόμενων) οδεύει περί τόν ήλιον 
είς τό διάστημα ένός ενιαυτού, περιστρέφεται δέ συγ
χρόνως καί περί τόν Γδιον αύτής άξονα κάθε είκοσι- 
τέσσαρας ώρας. Ή  θεωρία του αυτη (τήν οποίαν πρό 
πολλού ό κόσμος όλος παρεδέχθη) εύρήκε καταρχάς 
πολλάς ε’ναντιότητας, είς διαφόρους τών οποίων ούδ’ 
αυτός, ούδ’ άλλος κάνεις κατ’ ε’κείνους τούς χρόνους, 
ήδύνατο ν’ άποκριθήό Μετά πολλά έτη, άφού ε’γνω- 
ρίσθη καλη'τερον ή άστρονομία, έλαίβον ενστάσεις τινές 
τήν άπαιτουμένην άπόκρισιν, καί έξηγήθησαν τινές 
δυσκολίαι. Ά λλ’ έμειναν καί τινες, τών οποίων πρό 
μικροτάτου μόνον χρόνου εύρέθη ή ε’ξήγησις, ώς ένθυ- 
μούνται πολλοί τήν σήμερον άκόμη ζώντες. Πλάν, 
πολύ άρχη'τερα τού καιρού αύτού, μ’ όλας τάς ε’νστάσεις,
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κάνείς δέν ύπήρχεν όπωσούν είδήμων τής ύποθέσεως, 
δστις ποσώς άμφίβαλλε περί τής κινήσεως τής γης.

Π άλιν εντελώς είναι άποδεδειγμένον ότι άερόλιθοι, 
τουτέστι, πέτραι ε’ξ ούρανού, έπεσον είς διαφόρους τόπους 
καί κατά διαφόρους καιρούς, καί ούκ ολίγοι τόν άριθ- 
μόν. Σύγκεινται δέ άπό σίδηρον, ή είδός τι σιδηρο- 
λίθου, καί είναι παντός μεγέθους, άπ’ όλίγας ούγγίας 
είς πολλοτάτας όκάδας. Κάμμία ε’ξήγησις αυτών άπο- 
χρώσα είσέτι δέν ε’δόθη ’Ενστάσεις δυναταί ύπάρ- 
χουσι κατά τού ύποθέτειν ή ότι ε’ξ ήφαιστίων τής σε
λήνης άνερρίφθησαν, ή ότι είναι κλάσματα ε’ξ άλλων 
τινών πλανητών άποσπασθεντα, ή ότι έσχηματίσθησαν 
είς τόν άέρα. Ε ίς μέλλοντας αιώνας, άφού τελειοποιη- 
θώσιν ή χημεία καί ή άστρονομία, Γσως γνωρισθώσι 
πλειότερα περί τών θαυμασίων τούτων πετρών. Ά λλ’ 
έν τώ μεταξύ, τό ότι έπεσον μαρτυρείται τόσον καλώς 
ύπό παμπόλλων μαρτύρων, ώστε, μ’ όλας τάς δυσκολίας, 
ούδείς τήν ύπόθεσιν έξετάσας έχει τήν παραμικράν 
άμφιβολίαν ότι τό πράγμα κατ’άλήθειαν συνέβη, όσον 
άπίστευτον καί άν έμπορη νά φαίνεται.

Π άλιν ε’άν θεωρήσωμεν τάς άνθρωπίνους πράξεις, 
θέλομεν εύρείν πολλά μέρη τής ιστορίας, άκόμη καί τά 
περί ών ούδείς άμφιβάλλει, πλήρη τοιούτων παραδόξων 
συμβάντων, ώστε είχε τις πολλάς δυσκολίας περί αύτών 
νά προτείνη, καί νά κάμη ενστάσεις δυνατάς κατά πολ
λών ιστορούμενων, καί τοι βάσιν έχόντων είς τοιαύτην 
άποχρώσαν άπόδειξιν, ώστε νά πιστεύωνται άπέναντι 
όλων αύτών των εναντιοτήτων. Ε ίς τήν ιστορίαν τής 
Ευρώπης, παραδείγματος χάριν, κατά τό διάστημα τών 
παρελθόντων τεσσαράκοντα ετών ύπάρχουσι πολλά συμ
βάντα τόσον άπίθανα καθ’ έαυτά,— μάλιστα τά είς 
τήν θαυμαστήν υψωσιν, καί μεγαλειότητα, καί άνα- 
τροπήντής αυτοκρατορίας τού Ναπολέοντος Βοναπάρτου 
άναφερόμενα,— ώστ’ ευκόλως εΰρισκέ τις ενστάσεις ίκα- 
νάς νά πληροφορήσωσι πολλούς ότι ή ιστορία αύτή δέν 
δύναται ν’ άληθεύη, άν δέν ε’μαρτυρείτο τοσούτον καλώς 
ώστε νά πιστεύεται μ’ όλας αύτάς τάς δυσκολίας.

Πλήθος άλλων παραδειγμάτων ήμπορούσέ τις νά φέρη 
διά ν’ άποδείξη πόσα είναι τά ύπό τών άνθρωπων πι- 
στευόμενα, καί πιστευόμενα βασίμως, κατέναντι ισχυ
ρών καί άληθινών ένστάσεων, είς τάς όπο·.ας δέν ¿μπο
ρούν άποχρώντως ν’ άποκριθώσι- τών ένστάσεων τούτων 
ύπερζυγιζομένων άπό πλειοτέρας καί μεγαλητέρας δυσ
κολίας έκ τού εναντίου μέρους.

Περί δέ των γενομένων κατά τής Χριστιανικής θρη
σκείας καί τών Χριστιανικών Γραφών, άδύνατον ήθελ:ν 
είσθαι καί τάς κυριωτερας μόνον αύτών νά έκθέσωμεν 
είς τό μικρόν διάστημα όσον συγχωρούσι τά όριά μας. 
Άλλά τό άξιολογώτερον ήδη έκάμαμεν, σημείωσαντες 
γενικώς τόν ορθόν τρόπον τού θεωρεϊν ένστάσεις είτε 
κατά τής ήμετέρας θρησκείας, είτε καθ’ όποιουδηποτε 
άλ.λου πράγματος· δηλαδή, πρώτον, ότι δεν αρμόζει ν 
ά ρ χ ί ζ η  τις άπό τήν θεωρίαν τών είς διήγημά τι ή 
σύστημα έναντιώσεων, πριν γνωριση τήν ύπερ αυτου

άπόδειξιν καί δεύτερον, ότι δέν πρέπει νά θεωρή" τις 
εαυτόν υπόχρεων ν’ άπαρνηθη τήν πίστιν του, άν δέν 
δύναται ν’ άποκριθη είς πάσαν ένστασιν, καί νά δια- 
λύση πάσαν ένδεχομένην δυσκολίαν άλλά νά ένθυμή- 
σαι ότι πολλά, καθ’ ών υπάρχουν ένστάσεις δυναταί 
είς τάς οποίας ποτέ δέν έδόθη ή καθαυτό άπόκρισις, 
πιστεύονται, καί πρέπει νά πιστεύωνται, όπόταν εύρί- 
σκωνται δυνατώτεραι ενστάσεις έκ τού εναντίου μέρους.

Η ΑΚΡΗ, Η ΓΙΤΟΛΕΜΑΙΣ.
Η Α κ ρ η ,  ή, ώς κοινότερου λέγεται, ό Ά γιο ς  ’Ιωάν

νης τής Άκρης, είναι πόλις τής Συρίας παραθαλάσ
σιος (είς Βόρειον πλάτος 32° 54', Ανατολικόν μήκος 
35° 4',) κείμενη επί τίνος άκρωτηρίου, τό οποίον, μετά 
τού πρός νότον Καρμηλίου όρους, σχηματίζει κυκλοειδή 
κόλπον. Τό άρχαιότερον τού τόπου όνομα ήτον Ά κχω , 
ή Ά κω, καί Ά κη· έπί δέ τής τών Ελλήνων άρχής είς 
τήν Συρίαν μετωνομάσθη Πτολεμαΐς- άλλά πάλιν έλα
βε τόνομα Ά κω , άφού έπεσεν είς τάς χειρας τών Σα- 
ρακηνών. Ε ίς τήν ιστορίαν τών Σταυροφόρων πολλά, 
κις γίνεται μνεία τής Άκρης, άλωθείσης τό 1191 ύπό 
τού τής Γαλλίας Φιλίππου Αΰγούστου καί τού τής Α γ 
γλίας 'Ρικάρδου Α'. Διά τινα καιρόν ε’κράτουν αύτήν 
οί Ίππότα ι τής Μελίτης, έπί τής άρχής τών οποίων 
περιετειχίσθη δυνατά, καί έπληρώθη άπό έκκλησίας. 
Περί τά μέσα τής δεκάτης έβδομης έκατονταετηρίδος, 
καθ’ όν καιρόν ό Thevenot τήν έπεσκέφθη, εύρίσκετο 
σχεδόν είς έρείπια ή πόλις αυτη" άλλα μεγαλως έβελ- 
τιώθη έκτοτε, καί περιέχει τήν σήμερον κατά τινας 
μέν 15,000, κατ’ άλλους δέ 20,000 κατοίκων. Τήν 
άνόρθωσιν ταύτην χρεωστεί είς τόν Σεΐχην Δαχέρ, 
όστις, περί τά μέσα τής δεκάτης όγδοης Ικατονταετη- 
ρίδος, ¿δυνάμωσε τήν πόλιν, καί άνέστησε τό έμπόριόν 
της. Ό  δέ διάδοχος αύτού, Ίεζάρ Πασσάς, ώχύρωσεν 
αυτήν πολύ μάλλον, καί έκτισε νίον τζαμίον, κοσμήσας 
αύτό μέ κίονας, άνήκοντας ποτέ είς τάς άρχαίας Έλ- 
ληνικάς οικοδομάς τών πίριξ πόλεων. Αί όδοι τής 
Άκρης είναι στεναί, οί δέ οίκοι λιθόκτιστοι. Λιμένα 
έχει μικρόν καί άβαθή, άλλά μ’ δλου τούτο Ινα ε’κ 
τών καλητέρων είς τήν παρα’/ίαν εκείνην.

Τήν Άκρην κατέστησε μάλιστα  περίφημον είς τούς 
νεωτ ’ρους χρόνους ή κατ’ αυτής ε’κστρατεια τού Ναπο- 
λέοντος Βοναπάρτου. Ί ον Φεβρουάριον 1799, έκ τής 
Αίγύπτου κινήσας ό μεγσλεπήβολος ούτος στρατηγός, 
δι'βη τήν έρημον μέ 10,000 άνδρών, καί άφού ήλωσε 
τήν Έ λ  Άρίς, Γάζαν, καί Ίάφφαν, όπου γενναίως 
ΐντεστάθησαν χιλιάδες τινές Τούρκων, έφθασεν, έπί 
τ'λαυς, έμπροσθεν τήξ Άκρης, Μαρτίου 17ην. Ό  
’ίεζάρ Πασσάς, σκληρός μέν πλήν άνδρειότατος γέρων, 
είχε προετοιμασθήν είς πολιορκίαν. Ό  ’Αγγλος Ι π 
πότης Σίδν.ιος Σμίθ (Sir Sidney Smith), μέ τά Α γ 
γλικά δίκροτα τήν Τ γριν καί τόν Θησέα, άφού έβοη- - 
θησε νά έπισκευασθώσι τά παλαιά τού τόπου όχυρ«-
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ματα, έφερε τάς νήας αύτοΰ πλησίον της πόλεως, ήτις 
¿ξέχει είς την θάλασσαν, έτοιμος νά λάβη μέρος εις 
την άμυναν. Στολίσκος Γαλλικός, κανόνια μεγάλα. 
καί πόλεμε φάδια φέρων εις την πολιορκίαν, έπιάσθη ύπό 
τον δικρότου Θησέως· τα δέ κανόνια άνεβιβάσθησαν 
αμέσως είς τά τείχη, καί ε’στράφησαν κατά των Γάλ
λων. Ό  χιλίαρχος Φιλιππώς, συμμαθητής τοΰ Να- 
πολέοντος ε’ν Παρισίοις χρηματίσας, έπειτα δέ μετοι- 
κήσας άπό την Γαλλίαν ε’κ φόβου των επαναστατών, 
διεύθυνε τούς Τούρκους κανονοβολιστάς. *0 Βοναπάρ- 
της ήτον ήναγκασμένος νά δέρνη τά τείχη 'με μόνον 
δωδεκαλιτραΓα κανόνια· την 28ην Μαρτίου, μ’ δλον 
τοΰτο, είχε κάμειν ήδη εν ικανόν ρήγμα, η χαλάστραν. 
Έφωρμησαν δέ οί Γάλλοι, διεπέρασαν την τάφρον, καί 
άνέβησαν εις αυτό· άλλ’ άπεκρούσθησαν ύπό τον άτρο- 
μήτου Πασσά. Οί Τούρκοι, μετ’ ”Αγγλων ναυτών καί 
θαλασσίων στρατιωτών, έκαμαν διαφόρους εξόδους, καί 
κατά μίρος νιφάνισαν τά οχυρώματα καί τάς υπονόμους 
των Γάλλων. Έ ν τω μεταξύ, οί ορεινοί της Ναπλώ- 
σης καί τών προς άνατολάς τού Ίορδάνου χωρών, ένω- 
θέντες μετά Τούρκων ε’κ της Δαμασκού, είχον συνα
θροίσει·.) μέγα στράτευμα πλησίον της Τιβεριάδος προς 
βοήθειαν της 'Ακρης. Ά λλ’ ό Βοναπάρτης, άφησας 
μέρος των δυνάμεων αΰτοϋ νά φυλάττωσι τά οχυρώματα, 
¿ξεστράτευσε κατά των Συρίων, ¿νίκησε τά αγύμναστα 
πλήθη των εις την Ναζαρέτ καί πλησίον τοΰ όρους 
Θαβώρ, καί παντάπασιν αυτούς διεσκόρπισεν οί φυ- 
γάδες έλαβον τον είς Δαμασκόν δρόμον. Ό  δε Βονα
πάρτης ταχέως ε’πανέστρεψεν είς το έμπροσθεν της 
Ά κρης στρατόπεδον αΰτοΰ, καί μέ τινα μεγάλα κανό
νια φθάσαντα εκ της Ίάφφας ήρχισε νά ενεργή δρα- 
στηριώτερον. Ό  ’Απρίλιος ε’πέρασεν ολόκληρος είς 
άνωφελεΓς κατά τοΰ φρουρίου άποπείρας. Την 2αν 
Μαΐου άπέθανεν ό Φιλιππώς, άλλά τον διεδέχθη ό 
Ά γγλος συνταγματάρχης Δούγλας, βοηθούμενος ύπό 
τοΰ ’Ιππότου Σιδνείου Σμίθ καί των άλλων αξιωματι
κών της ’Αγγλικής μοίρας. Μετ’ ε’πανειλημμένας 
ίγάδους έμβήκαν οί Γάλλοι είς μεγάλον τινά πύργον, 
είς τον όποιον ύπέκειντο τά λοιπά περιτειχίσματα· 
ώρμησαν δ’ ευθύς οί Τοΰρκοι μετά των Βρετανών ναυτών 
νά τούς έκβάλωσιν έκειθεν. Την στιγμήν ταύτην 
έφθασεν ό προ πολλοΰ αναμενόμενος ’Οθωμανικός στο
λίσκος μέ νέα στρατεύματα ύπό τόν Χασσάν Βέην, τά 
¿ποια, εΰθύτ άποβάντα, ε’στάλθησαν κατά των Γαλλι
κών οχυρωμάτων, καί κυριεύσαντα εν κανονοστάσιον, 
¿κάρφωσαν τά κανόνια. Κατά συνέπειαν τοΰ περισπα
σμού τούτου άπεδιώχ3ησαν οί Γάλλοι άπό τόν.πύργον. 
Μετά διαφόρους άλλας άποπείρας έγινεν έφοδος κατά 
μεγάλου τίνος ρήγματος, ύπό την οδηγίαν τοΰ στρατη
γού. Επηηββ. Έ κ  διαταγής τοΰ Ίεζάρ Πασσά άφηκαν 
τούς Γάλλους νά εμβώσιν, έπειτα δέ συνεπλάκησαν 
μετ’ αυτών είς πρός ενα, μεγάλην ύπεροχην είς τοΰτο 
δείξαντες οί Τοΰρκοι. Οί πρώτοι τών ¿φορμησάντων 
προεχώρησαν Ιως είς τόν κήπον τοΰ παλατιού τοΰ Πασ

σά, όπου άπαντες κατεκόπησαν. Ό  στρατηγός ΙΙεπι- 
1)811(1 έφονεύθη, καί ό Γδΐιιιοε ε’πληγωθη. Την 20ην 
Μαΐου έκαμεν ό Βοναπάρτης τόν έσχατον άγώνα, είς 
τόν όποιον ε’φονεύθησαν ό στρατηγός Βοη καί ό συν
ταγματάρχης νβηβιιχ μέ τούς πλείστους τών στρατιω
τών. *0 στρατηγός Καφφαρέλλης είχε προαποθάνειν. 
Ό  στρατός ηρχισε τώρα νά γογγύζη· επτά η οκτώ 
προσβολαί είχον γένειν, αί τάφροι ησαν πλήρεις νεκρών, 
τούς οποίους δέν ήμπόρουν νά θάψωσι διά τό πΰρ τών 
πολιορκημένων, καί ή νόσος, ύπό της θερμότητος τοΰ 
κλίματος βοηθουμένη, ταχέως διεδίδετο είς τό στρα
τόπεδον. Μετά πεντηκοντα τέσσαρας ημέρας άφοΰ 
ήνοίχθησαν αί τάφροι, εύρέθη ό Βοναπάρτης αναγκα
σμένος νά σηκώση την πολιορκίαν. Οί κάτοικοι τοΰ 
Λιβάνου, οί Δροΰσοι, καί άλλοι, οίτινες πρότερον ησαν 
διατεθειμένοι νά ένωθώσι μετ’ αύτοΰ κατά τοΰ Ίεζάρ 
Πασσά, ίδόντες την ¿νώπιον της Άκρης άποτυχίαν 
του, μετεμελήθησαν, καί έστειλαν επιτροπήν είς τά 
Τουρκικά καί ’Αγγλικά πλοία.-- Συγχρόνως έμαθεν ό 
Βοναπάρτης ότι ό ε’κ 'Ρόδου μέγας Τουρκικός στόλος 
έμελλε νά πλεύση κατά της Αίγυπτον προσέτι δέ,. οί 
Μαμελοΰκοι, πολυάριθμοι κατά την Ά νω  Αίγυπτον 
συναθροισθέντες, ήπείλουν τό Κάϊρον. '0 3 εν  άπεφά- 
σισε νά ε’πιστρέψη είς την Αίγυπτον καί την 21ην 
Μαΐου ηρχισε την όπισθοδρόμησιν ό Γαλλικός στρατός.

Ό  Βοναπάρτης προσεποιήθη μεν τότε είς τό φανερόν 
ότι ολίγον ελύπησεν αυτόν τό πρόσκομμα τοΰτο· άλλά 
πολλά διαφόρως ώμίλησεν είς τόν Μουράτ καί άλλους 
θαρρετούς φίλους· άκόμη δέ καί πρός τά τέλη της ζωής 
του είς την 'Αγίαν Ελένην φυλακωμένος ήγανάκτει, 
την άποτυχίαν ταύτην συλλογιζόμενος·— 1 Μετά την 
άλωσιν της Ά κρης,’ έλεγεν, * ό στρατός ήθελεν ύπάγειν 
είς τήν Δαμασκόν καί τόν Ευφράτην οί Χριστιανοί 
της Συρίας, οί Δροΰσοι, καί οί ’Αρμένιοι, ήθελον συν
ένωσην μέ ημάς· αί την ’Αραβικήν διάλεκτον όμιλοΰσαι 
ε’παρχίαι της ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας ησαν έτοιμοι 
διά μεταβολήν άνθρωπον μόνον έ περί μεν αν . . . .  
Μέ, 100,000 άνδρών είς τάς όχθας τοΰ Εύφράτου, ήμ
πόρουν νά ύπάγωείς τήν Κωνσταντινούπολιν ή τάς ’Ιν
δίας- ήμπόρουν νά μεταβάλω τό πρόσωπον τοΰ κόσμου.’

Ε Π ΙΡ Ρ Ο Η  Τ Ο Υ  Η Λ ΙΟ Υ .— “Ο τι δ ήλιος Βλάπτει, & αν Ι χ -  
τεθη τις παραπολύ είς τάς θερμάς αύτοΰ ακτίνας, εΤναι πασίδηλου* 
άλλά π ό τ ε  καί  τ ί ν ι  τ ρ ό π ω ,  σχεδόν αγνοείται. 'Ο πότα ν Ικ - 
τεθή τ ις  είς τον ήλιον χω ρ ίς τοσαύτην σω μασκίαν, οση νά επιφέρη 
ελευβεραν διαπνοήν ή ιδρώ τα, τότε β λ ά π τ ε τ α ι ·  άλλ’ δπόταν 
ή έκβεσις ήναι συνωδευμενη με τήν πρός ελευβεραν διαπνοήν 
άπαιτουμένην σω μασκίαν, τότε δ έ  ν β λ ά π τ ε τ α ι .  Ά ς  κοιμηθή 
τ ις  είς τόν ήλιον, καί θέλει εξυπνήσειν ίδρωμένος, καί κάκιστα 
έ χ ω ν  ίσως άποθάνη. 'Ο  αυτός άνθρωπος άς σκάπτη  είς τόν ήλιον 
κατά  τό αυτό του καιρού διάστημα, καί θέλει δεκαπλασίως ίδροι- 
σειν, κα ί χω ρίς τίποτε  νά πάθη. 'Η  άλήθεια είναι ότι ό χ ι μόνον 
αί άμεσοι άκτΐνες τοΰ ήλίου, άλλά καί ή της άτμοσφαίρας θερμό- 
της παράγει άφθονον χολήν, ή τις  μόνον διά τή ς σφοδρας σωμασκ(>Κ 
εξάγεται.
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Ο I Ν Δ Ρ  Α Σ .

Η Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΑ  αυτη παριστάνει τόν Ί ν δ ρ α ν ,  
βασιλέα τών ουρανών, κατά τήν ’Ινδικήν μυθολογίαν. 
Είκονίζεται ώς λευκός άνθρωπος, 1,000 οφθαλμούς 
έχων είς τό σώμά του διεσκορπισμένους, επί έλέφαντος 
καθήμενος μέ κεραυνούς είς δύο άπό τάς τέσσαρας 
χεΐράς του, καί μέ τόξον επί τοΰ άριστεροΰ ώμου, προ
χωρούν είς άπάντησιν τών εχθρών του.

Κατά τήν θεολογίαν τών ’Ινδών, ύπάρχει μόνον εις 
υπέρτατος Θεός, καθαρά, άπλή, άφηρημένη ουσία, άνευ 
ιδιοτήτων καί προσόντων, άκίνητος καί ήρεμοΰσα. Ή  
τελειότης συνίσταται είς τήν παντελή ήρεμίαν. Ε π ο 
μένως, καί ή βούλησις άπλώς τοΰ ύπερτάτου δντος νά 
φανέρωση εαυτόν, μεταβολή ούσα ε’κ τής καταστάσεως 
ταύτης, ήθελεν είσθαι κακόν τι εξ άνάγκης, καί τό 
κακόν τοΰτο μάλιστα ήθελε μεταδοθήν είς τά διά τής 
βουλήσεως παραχθέντα άποτελέσματα. Μ’ όλον τοΰ
το, δι’ αιτίας άνεξηγήτους, ήθέλησέ ποτε ό Ύπέρτατος 
νά μεταχειρισθή τήν θεϊκήν αύτοΰ ενέργειαν, καί πα- 
ρήγαγε Β ρ α χ  μ ά ν τόν δημιουργόν, Β ι σ ν ο ΰ ν τόν 
διατηρητήν, καί Σ ί  β αν τόν εξολοθρευτήν. Ουτοι 
είναι οί άνώτεροι θεοί, τούς άνωτέρω κατοικοΰντες ου
ρανούς. ’Εκτός δέ τούτων ύπάρχουσι 330,000,000, 
τουτέστιν, άπειρος, αόριστος αριθμός κατωτέρων ουρα
νίων θεών, οικούντων τούς κατωτέρω ουρανούς. Έ π ί 
τούτων βασιλεύει ό Ίνδρας. ΔιαρκεΓ δέ ή βασιλεία 
του εκατόν θεϊκούς ενιαυτούς- μετά τούς οποίους άλλος 
έκ τών θεών, τών γιγάντων, ή τών άνθρώπων, διά τής

έαυτοΰ ίκανότητος άνυψοΰται είς τήν άρχήν ταύτην. 
Ή  θυσία ίππου, έκατοντάκις γενομένη, άναβιβάζει 
τόν άνθρωπον είς τό άξίωμα τοΰ Ίνδρα.

Παρά τήν ε’ν ούρανοΐς έξουσίαν, ό Τνδρας νομίζεται 
ότι πέμπει τήν βροχήν καί τούς καρποφόρους καιρούς. 
Ό θεν γίνονται δεήσεις πρός αύτόν είς τάς άνομβρίας, 
καί βραστόν όρύζιον τόν προσφέρεται κατά τό θέρος. 
Τελείται δέ πρός τιμήν αύτοΰ καί εορτή ετήσιος, συνω- 
δευμένη μέ ψαλμωδίαν, μουσικήν, χορούς, κλπ. Περί 
τής λατρείας του ύποθέτουν ότι ισχύει νά προξενήση 
πλουτη, οίκον, υιόν, ήδονήν, ή καί τόπον μετά θάνα
τον είς τούς ούρανούς.

Τοΰ Ίνδρα, καίτοι ε’πουρανίου θεοΰ καί βασιλέως, 
περιγράφουσι τόν χαρακτήρα ώς άχρειέστατον καί άη- 
δέστατον, άπό κακοβουλίας, χαμερπείς κλοπάς, καί 
βδελυράν άκολασίαν βρύοντα. Παριστάνεται ώς π*, 
ραπολύ ζηλότυπος μήπως άλλοι τινές, ίεράς σκληραγω
γίας ύπομένοντες, ήθελον ύπερβήν αύτόν κατά τήν 
θρησκευτικήν άξιότητα, καί ουτω λάβειν τό αύτοΰ βα- 
σίλειον. Διά νά έμποδίση τούς θρήσκους τούτους άπό 
τήν επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ των, στέλλει γενικώς δελεα
στικήν τινα γυναίκα ε’ί  τής ¿δίας αύτοΰ αύλής νά πε- 
ρισπάση τόν νοΰν των, καί τοιουτοτρόπως νά κατακρή
μνισή αυτούς άπό τήν κλίμακα τής θρησκευτικής άξί- 
ας, καί νά τούς πέμψη ¿πίσω είς ζωήν ήδονικήν μεταξύ 
τών άπατηλών μορφών τοΰ κόσμου. Έ π ί τώ αύτώ 
σκοπώ, έκλεψεν ίππον άπό τινα βασιλέα, δστίς ίμελλεν
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ήδη την εκατοστήν φοράν νά εκτελεστή την θυσίαν τον 
ζώου τούτου. Τά περί τής άκολασίας αν τον ή κοσμιό- 
της δεν συγχωρεί ούτε νά αίνιχθωμεν. Καίτοι βασι
λεύς των ουρανών καί των οίκούντων έκείσε θεών, πολ- 
λάκις όμως κατεπολεμήθη. Γ ίγας τις, νικήσας αυτόν 
μίαν φοράν, τον έδεσεν είς τούς ποδας τον ίππον του, 
δπου προσηρτηριένος είλκετο, έωσού τον ε’λύτρωσε? ό 
Βραχμάς. ”Εξοχός τις σοφός ε’τέλεσέ ποτε θυσίαν, εις 
την όποιαν άπαντες οί θεοί προσεκλήθησαν. Ό  *Ιν- 
δρας, πορευόμενος εις τό σνριπόσιον, ?δεν 60,000 πυγ 
μαίων Βραχμάνων, οίτινες είς μάχην έζήτουν νά πε- 
ράσωσι το ίχνος δαμάλεώς τίνος πλήρες υδατος· κατά 
δυστυχίαν ε’περιγέλασε τούς νάννους τούτους· αυτοί δέ 
τόσον παρωργίσθησαν, ώστε άπεφάσισαν νά διορίσωσι 
νεον Ίνδραν, ό όποιος νά νικήση αυτόν καί νά του αφαί
ρεση την βασιλείαν. Ό  ταλαίπωρος δε τόσον ε’φοβήθη 
τάς 60,000 των πυγμαίων Βραχμάνων, οίτινες τό λακ- 
κίδιον του υδατος δεν ήμπόρουν νά ύπερβώσιν, ωστε 
παρεκάλεσε τον Βραχμάν νά μεσολάβηση, καί ουτω 
σωθείς άπό την οργήν των διέμεινεν έπί του θρονου.

Ό  τόπος τής τού Ίνδρα  διατριβής ουτω πως περι- 
γράφεται·— Κατεσκευάσθη ϋπό τού άρχιτέκτονος των 
θεών Βίσβου—κούρμα. Είναι δε 800 μίλια την περι
φέρειαν, καί 40 τό ύψος" οί κίονες αυτού συνίστανται 
άπό άδάμαντας· άπαντες οί ύψηλοί θρόνοι του, κοίται, 
κλπ., είναι άπό χρυσίον- καί τά παλάτια δ’ αύτού είναι 
άπό χρυσίον. Μέ παντός είδους ' πολυτίμους πέτρας 
κεκοσμημένος, ίασπιν, χρυσόλιθον, σάπφειρον, σμόραγ- 
δον, κλπ. κλπ., υπερτερεί κατά τήν λαμπρότητα δώδεκα 
ήλιους συνηνωμένους. Κύκλω αύτού έχει κήπους και 
άλση περιέχοντα μεταξύ άλλων δένδρων καί εν, των 
άνθέων τού όποιου ή εύωδία ε’κτείνεται 800 μίλια, του- 
τέστι, πληροί δλον τον ουρανόν. Λίμναι υδατος, θερ
μού τον χειμώνα, ψυχρού δέ τό καλοκαίριον, άφθονούσιν 
άπό ιχθύς, ένυδρα πτηνά, ένυδρα κρίνα, κλπ. Παν
τοειδή δένδρα καί θάμνοι άνθοφόροι πλεονάζουν είς 
τούς κήπους τούτους. Αί αύραι είναι δροσερωταταί' 
ουδέποτε πνέουσιν άνεμοι ταραχώδεις· καί ή θερμοτης 
τούήλίου ποτέ δέν είναι πνιγηρά. Σοφοί, θεοί, άνεμοι, 
νέφη, καί άλλα όντα ουράνια, κατοικούν είς τον παρά
δεισον τούτον. Οί κάτοικοι άδιακόπως τέρπονται με 
ω’δάς, χορούς, μουσικήν, καί παντός είδους ευθυμίαν. 
Ούτε νόσος, ούτε λύπη, ούτε θάνατοι αιφνίδιοι, εύρι- 
σκονται είς τάς χώρας ταύτας, ούτε πάσχουν οί κάτοικοι 
άπό πείναν ή δίψαν.

Τοιούτοι, Χριστιανέ άναγνώστα, είναι οί θεοί, κατα 
τόν πλαστόν χαρακτήρα των όποιων μορφοϋται ό χαρα- 
κτήρ των εκατομμυρίων τής ’Ινδίας. Τοιούτος ό ουρα
νός, είς τόν οποίον τά εκατομμύρια ε’κείνα των όμο:-ιόών 
μας ζητούν νά φθάσωσι!

Π Ε Ρ Ι ΧΟΡΟΤ.

Ε ις  τόν 43 ’Αριθμόν τής ’Αποθήκης κατεχωρήσα- 
μεν άρθρον περί Σωμασκίας, όπου μεταξύ πολλών ώφε-

λίμων γυμνασμάτων άνεφέρετο καί ό χ ο ρ ό ς .  ’Αλλά 
βέβαια ήμείς ούτε φρονούμεν, ούτ’ ε’φρονούσαμεν ποτέ, 
ότι οί συνήθεις εσπερινοί χοροί είναι δι’ όποιονδήποτε 
λόγον αξιοσύστατοι. Ώ ς  πρός τήν υγείαν μάλιστα 
αύτοί άναντιρρήτως είναι ολέθριοι. .Πολυάριθμοι άν- 
δρες καί γυναίκες είς ενα θάλαμον συσσωρευόμενοι, 
σφοδρώς συγκινούμενοι, κα' άπό παμπληθή φώτα περι- 
κυκλωμίνοι, ουχί μόνον ύπέρ τό δέον θερμαίνονται, άλλά 
καί τόν άέρα ε’ξ άνάγκης διατθείρουσιν· άφού δέ περισ- 
σώς ίδρώσαντες καί ίκανώς άπηυδημένοι παύσωσι τού 
χορού, βιασμένοι τότε, μεθ’ ώρας μεσονυκτίους, νά ε’ξέλ- 
θωσιν είς τό ύπαιθρον, πόσον άρα δέν κινδυνεύουσι ! 
Πολλοί καί πολλαί μάλιστα νεάνιδ-ς, κατά τήν γνώμην 
τινών άπό τούς έμπειροτέρους ιατρούς, καταθέτουσι 
τοιουτοτρόπως τά θεμέλια θανατηφόρων νόσων.

Θεωρούμενος δ’ ώς διασκέδασις ό χορός, είναι μεν 
άληθές ότι ε’μπορεί νά γένη μέ άθωότητα· ό Δαβίδ 
ε’χόρευσε μ’ όλην αύτού τήν δύναμιν έμπροσθεν τού 
Κυρίου· τούτο δ’ έπραξε πλήρης θρησκευτικής χαράς 
είς τήν ε’πάνοδον τής κιβωτού, τήν όποιαν πολύν χρό
νον είχον κρατήσειν μεταξύ των οί Φιλισταίοι. ’Αλλά 
τήν σήμερον δέν χορεύει κάνείς βέβαια διά τοιαύτας 
αιτίας. Ό  χορός πολλάκις έπιφέρει φθοροποιά άποτε- 
λέσματα. Ή  θυγάτηρ τής Ήρωδιάδος χορεύσασα 
ύπερήρεσεν είς τόν Ήρώδην, όστις κατά συνέπιιαν άπε- 
κεφάλισε τόν Ίωάννην. Μήπως καί τήν σήμερον είς 
τούς χορούς δέν δίδονται υποσχέσεις αμαρτωλοί, καί 
δέν προκύπτουν ε’ξ αύτών πράξεις άνάλογοι ;

Ούδείς ε’μπορεί ν’ άρνηθη ότι είδη τινά χορού είναι 
χσεμνχ · όλα δέ γενικώς τείνουν κατά τό μάλλον καί 
ήττον νά διεγείρωσι καί νά ύποθάλπωσιν αισθήματα 
άποεπή, τών οποίων είναι πολλάκις ολέθρια τα άποτε- 
λέσματα. Τής νεολαίας τά αισθήματα άπαιτούσι 
χαλινόν, καί όχι κέντρον. Ά λλ’ε’ντός τού χορευτηρίου 
τά πάντα ε’ρεθίζουσι τάς αισθήσεις.

Ό  άνθρωπος ε’δημιουργήθη κοινωνικός, καί πρός 
άνεσιν καί γύμνασιν σωματικήν άπαιτούνται βέβαια 
αί διασκεδάσεις· άλλ’ άς μή λησμονώμεν δτι πρέπει 
νά γίνωνται ώς άρμοζει είς νοερά καί άθάνατα όντα, 
καί δτι πάσης ήμών πράξεως, είτε καλής είτε κακής, 
όφείλομεν νά δωσωμεν λόγον*

Κ Α Κ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α  Ε ΙΣ  Τ Η Ν  Γ Α Λ Α ΙΑ Ν .— Τ ό isss έ γ ι 

ναν 5814 κατηγορίαι ένώπιον τών Κακουργιοδικών, άφορωσαι 8014 
κατηγορουμένους, εξ ών 2800 έγιναν δεκταί καθ’ δλοκληρίαν, 1828 
άπερβίφθησαν, 1425 έτροπολογηθησαν δ ιά  τώ ν δηλωθεισών έ λ α -  

φρυντικών περιστάσεων, και 893 κατηντησαν ε ίς  ά π λ δ  αδικήματα.
Έ κ  τών ενώπιον τών Κακουργιοδικών εμφανισθέντων 8014 κα

τηγορουμένων, 6554 ήσαν ανδρες, κα ί 1460 γυναίκες* έκ δε τω ν τ«- 
λευταίων τούτων 383 έπαλλακεύοντο, ή  ε ΐ/ο ν , πρ ιν κατηγορηθώσι, 

φυσικά τέκνα.
Έ ξ  δλων τώ ν Ιπ ί  κακουργημασι κατηγορηθέντων 5123 κατεδι- 

κάσθησαν* έξ αυτών 44 ε ίς  θάνατον, και 198 ε ις  δια βίου δεσμα.

Α ί αθωώσεις άνελογίζοντο τώ ν μ ίν  άνδρών 34 έπ ί τοίς ιοο, τώ ν 

δέ γυναικών «2 επ ί τοΐς ιοο.


