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ή  ΜΕΛΙΤϋ απέχει πεντήκοντα οκτώ μίλια άπό τήν 
πλησιεστέραν άκραν τής Σικελίας, καί εκατόν έβδο- 
μήκοντα εννέα από τό άκρωτήριον Δεμάς, τόν ε γ 
γύτερον αίγιαλόν τής Αφρικανής ηπείρου. Τό μ έγι-  
στον μήκος αυτής είναι δεκαεπτά μιλίων καί ενός 
τετάρτου, τό μέγιστον πλάτος εννέα μιλίων και ένός 
τετάρτου, καί ή περιφέρεια, ώς λέμβος ήθελε περι- 
πλεύσειν αυτήν, τεσσαράκοντα τεσσάρων μιλίων. 
Περιέχει δύο κυριωτέρους λιμένας κατά τήν βορειο
ανατολικήν πλευράν, εξ ών ό μέν καλείται ό Μέγας 
Λιμήν, ό δέ ό Λιμήν τής Καθάρσεςος· τούτους δια
χωρίζει άπ άλλήλω ν γλώσσα γής £ν ήμισυ μίλιον 
τό μήκος, έφ’ ής είναι ώκοδομημένα τό φρούριον 
τοΰ Λγ. Ελμου καί ό φάρος, κρατούντα τήν είσοδον 
άμφοτέρων τών λιμένων, ή  γλώσσα αύτη ύψοΰται 
διακοσιους ποδας υπερ την επιφάνειαν τής θαλάσσης, 
άλλά χαμηλοΰται προς τήν άκραν, καί είναι σχεδόν 
έπίπεδος κατά τό μέρος δπου συνενοΰται μέ τό λοιπόν 
τής νήσου, έ π ι  τής άξιολόγου ταύτης θέσεως κεΐ- 
ται ή νεωτέρα πόλις Βαλλέττα, ήτις είναι ή έ'δρα 
τής κυβερνήσεως καί ή άκρόπολις τής Μελίτης. 
Πανταχόθεν υπερασπίζουν αυτήν τά έκπληκτικώτερα 
όχυρώματα, όποια ήτον αδύνατον νά κατασκευάση 
κράτος, εχον πόρους όλιγώτερον άφθόνους παρ’ οί 
Ιππόται Λγ. ίωάννου τοΰ ίεροσολυμιτανοΰ, οΐτινες 
άπελάμβανον μεγάλα εισοδήματα, καί συνεισφοράς 
ένίοτε, άπό τάς πλουσιωτέρας χώρας τής Ευρώπης, 
σχεδόν εξεπίτηδες διά τοΰτο. Αλλα τείχη , τοπο
θετημένα επί τής απέναντι πλευράς τοΰ μεγάλου λ ι-  
μενος, είναι σχεδόν ισοδύναμα- έκ τούτων είναι τά 
ίοχυρον ςρρούριον τοΰ Λγ. Αγγέλου, άντικρύζον είς 
τήν είσοδον τοΰ λιμένος, εχον δέ τέσσαρα κανονο- 
στασια το έν έπανωθεν τοΰ άλλου, δι’ ών καθίσταται 
παντη απρόσιτόν. Ι'ενικώς ό τόπος κρίνεται άκατα- 
Η·αλ.γ)τ0?> τό απέδειξαν οί άκαρποι αγώνες τών 
Βρετανών ν αποοιωξωσι την Γαλλικήν σρουοάν είς 
τά 1798-1£00.
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ό τ ε , μετά τήν συνθήκην τοΰ 1800, ό Βρετανικός 
στρατός κατέλαβε τήν άκρόπολιν ταύτην, ήσαν υπέρ 
τά οκτακόσια κανόνια καί βόμβαι επί τών ό/υρω- 
μάτων. Τό πρός τήν ξηράν πρόσωπον τής Βαλλέτ- 
τας ύπερασπίζουσι δυνατά τείχη, έκτεινόμενα άπό 
του ένος είς τον άλλον λιμένα, έχοντα δ’ έν έαυτοϊς 
δύο ώψηλά πυργώματα, (Cavaliers,) είς £ ύπόκειται 
η πόλις και ή περιχωρος. Τό πρόσωπον τοΰτο ισχυ
ροποιεί ετι μάλλον ξηρά τάφρος καθ’ δ'λον τό μήκος 
αυτοΰ, εξωρυγμενη έν τώ βράχω είς βάθος διαφέρον 
άπο έννενήκοντα έως έκατόν τεσσαράκοντα πόδας. 
Εξωθεν τών όχυρωμάτων τής Βαλλέττας υπάρχει 
προαστειον καλούμενου Φλωριάνα, έπέκεινα δέ τού
του είναι άλλη σειρά όχυρωμάτων, συνισταμένη άπό 
μιαν εσωτερικήν καί μίαν έξωτερικήν γραμμήν τει
χώ ν, και κατέμπροσθεν αυτών δικόρυφόν τι όχύρωμα, 
και άλλοι τινες προμαχώνες, ό  αριθμός τών τ η 
λεβόλων, όσα ήθελον χρειασθή διά τά τείχη τής 
Βαλλέττας καί τών έγγύς αυτής τριών πόλεων, λ ο 
γαριάζεται ότι ήθελεν είσθαι 1150.

Ο μέγας λιμήν, ό έξ ανατολών τής Βαλλέττας, 
είναι περίπου 4550 πηχώ ν τό μήκος, μέ είσοδον 
εξακοσίους πηχεις πλατείαν, ήτις λαμβάνει άρίστην 
ύπεράσπισιν άπό όχυρόν τι φρούριον, κείμενον απέ
ναντι τοϋ  προειρημένου φρουρίου τοΰ Λγ. Ελμου, καί 
καλουμενον Ρικασόλειον. ό  λιμήν διαφέρει κατά 
το πλάτος, άπό έννεακοσίους τριάκοντα είς έξακοσί- 
ους πήχεις, μή συμπεριλαμβανομένων τριών μυχών, 
οιτινες είναι άφ’ έαυτών λιμένες, καί χωρητικοί πολ
λών μεγάλων πολεμικών πλοίων. Είς ένα τούτων 
ευρίσκεται τοποθετημένου τό Νεώριου, συγκείμενον 
άπό τά γραφεία τών ναυτικών υπαλλήλων, καί άπό 
εκτεταμένος άποθήκας χωρητικάς όλων, όσα ήθελον 
χρειασθήν είς εφοπλισμόν μεγίστου στόλου. Επί 
τής άπέναντι πλευράς τοΰ αυτοΰ μυχοΰ είναι ώραΐαι 
κατοικιαι δια τους έπιστάτας καί αξιωματικούς τοδ 
νεωρίου, και άπρθήκαι ευρύχωροι διά τόν σιτισμόν 
τών βασιλικών πλοίων. Ενταΰθα προσέτι ύπάρ- 
χουσι τρεις μέγιστοι θόλοι έκ πέτρας, ύφ’ οδς έναυ- 
πηγοΰντο τά κάτεργα τών Ιπποτών, καί όπου ε ίλ -  
κοντο δι’ επισκευήν καί προφύλαξιν άπό τάς δυσκοα- 
σίας τής άτμοσφαίρας. ό λ ο ς  τάς οικοδομάς τούτος
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κατεσκεύασαν οΐ ίππάτο«, μεγάλω ς δ’ έβελτίωσεν 
ή Βρετανική αρχή. έ π ί  τίνος έξέχοντος άκρου απέ
ναντι τής Βαλλέττας, Βίγγι καλούμενου, ιοταται το 
νέον ναυτικόν νοσοκομείου, οίκοδομηθέν το 1 830, και 
αποτελούν £ν των άξιολογωτέρων αντικειμένων άφ’ 
δσα περικυκλοΰσι τόν ώραϊον τούτον λιμένα, ή  
είσοδος του λιμένος δέν έχει κάμμίαν ούρτιν ή άλλο  
τι έμπο'οιον, καί τό ύδωρ είναι τόσον βαθύ, ώστε τα 
μέγιστα πλοία δύνανται νά είσπλέωσιν εγγύς τής 
ξηράς, υπό τούς προμαχώνας τής Βαλλέττας, κατ’ 
ευθείαν εις τό άγκυροβόλιόν των. Εις τον μέγαν 
λιμένα καί τούς μυχούς αύτοϋ έτυγε κατά τό διά
στημα του τελευταίου πολέμου νά συνευρεΟώσι προσ- 
ωρμισμένα είκοσιπέντε πλοία τής γραμμής χωρίς 
τίνος δυσκολίας, έκτός τριακοσίων ή τετρακοσίων εμ 
πορικών. 0  μόνος άνεμος, δ ταραχήν έπιφέρων εις 
τον λιμένα τούτον, είναι ά βορειοανατολικός, κοινώς 
καλούμενος Γρεγάλες.

Ο έκ δυσμών τής Βαλλέττας λιμήν, δστις ονο
μάζεται Μαρσαμουσσέττος (λέξις Αραβική, σημαί- 
νουσα τόπον σκέπης) έχει κατά τήν είσοδον αύτού, 
απέναντι του φρουρίου τού Α γ. Ελμσυ, μικρόν μέν 
ισχυρόν δέ φρουριον καλούμενον Τιγνέ. Είναι δέ κυ
ρίως προσδαορισμένος είς τά έξ Ανατολής πλοία, ή 
τά έξ άλλων όπωσδήποτε μεμολυσμένων χωρών, καί 
ονομάζεται κοινώς ό λιμήν τής καΟάρσεως. Ενταύ
θα υπάρχει καί τό λοιμοκαθαρτήριον, σειρά εκτετα
μένων οικοδομών, έπί τίνος νησίου έν τω κέντρω τού 
λιμένος, μεθ’ ών ήνώΟησαν έσχάτως τά ευρύχωρα 
δωμάτια τού τετραγώνου φρουρίου τού καλουμένου 
Φρουρίου Μανουήλ, έπί τού αύτού νησίου- δλα όμού 
άποτελούσι τό έντελέστερον λοιμοκαΟαρτικόν κατά
στημα τής Μεσογείου, έσχάτω ς κατεσκευάσθη καί 
νέον λοιμοκομειον. Από τού λοιμού των 1813-14  
δέν συνέβη κτύπημά τι πανώλους είς τήν νήσον, 
μολονότι πολλά μεμολυσμένα πλοία καί πληρώμα
τα παρελήφθησαν είς τό λοιμοκαθαρτήριον τούτο.

έκτος τών ήδη άναφερθέντων λιμένων ύπάρχουσι 
καί διά'..οροί κόλποι, 8ττου καταφεύγουσι πλοία υπό 
κακού καιρού βιαζόμενα- είς τάς άκτάς τούτων, ώς 
καί είς παν μέρος τού παραλίου, δπου δύναται νά γένη 
άπόβασις, άνηγέρθησαν μικροί πύργοι, έπί μέν τών 
προτέρων κυβερνήσεων χρησιμευοντες ώς σκοπιαί, 
δ'θεν άνεκαλύπτετο ή πλησίασις εχθρών, σήμερον δέ 
ωφέλιμοι μόνον είς τό κωλύειν τό λαθρεμπόρων, καί 
διατηρείν τούς περί καθάρσεως νόμους.

Ολον τό μεσημβρινόν παράλιον τής νήσου είναι 
φύσει απρόσιτον. Οι βράχοι άναβαίνουσι κατά κά
θετον έκ τής θαλάσσης είς ύψος εκατοντάδων ποδών. 
ή  νήσος κλίνει Ικ τής νοτίου πρός τήν βόρειον πλευράν.

Τά νησία Γαϋλος, Κόμινον, καί Φίλφλα, άνήκουν

είς τό σύμπλεγμα τών Μελιταίων νήσων, ή  Γαύ- 
λος κεΐται τρία ήμιου μίλια προς τό βορειοδυτικόν 
έκ τής Μελίτης. Είναι ωοειδής, δέκα μίλια μακρά 
καί πέντε ήμισυ πλατεία- δέν έχει κάμμίαν πόλιν 
παραθαλάσσιον ουδέ λιμένα τινά, καί είναι μόνον 
είς πλοιάρια ευπρόσιτος. Αί άκταί αύτής είναι κά
θετοι πανταχόθεν- ποικίλλεται δέ καί μέ όλίγας 
γεωλοφίας έν εΐδει κώνων, έξ ών μία, ούσα περί 
τούς πεντακοσίους έβδομήκοντα πόδας υψηλή, χρ η 
σιμεύει ώς σημείο; είς πλοία έκ δυσμών προερχό
μενα. Μεταξύ Μελίτης καί Γαύλου κεΐται τό μ ι
κρόν άκατοίκητον νησίον Κόμινον, είς τον πορθμόν 
μεταξύ τών δύο νήσων, δστις έχει βάθος ύδατος αρ
κετόν διά τά μεγαλήτερα πλοία. Το νησίον τούτο 
έχει δυο μιλίων μήκος, ενός δέ πλάτος. Π Φίλ
φλα είναι βράχος ακατοίκητος προς νότον τής Με
λίτης.

Η Μελίτη καί ή Γαΰλος ομοιάζουν έκ τής θα
λάσσης πεδινάς χιόρας, καί μόλις βλέπονται έξ άπο- 
στάσεως 24 μιλίων διά τήν μεγάλην αύτών χα μ η -  
λότητα. Ούσαι δ’ έξ ολοκλήρου τιτανώδης βρά
χος, χωρίς μεγάλα τινά δένδρα, καί κατά μέρος τού 
ενιαυτού χωρίς οίανδήποτε χλόην, φαίνονται ώς ξηρά 
καί άκαρπα νησία.

Μ Ε Ρ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η .

Ε ίς τον κυριώτερον λιμένα της Μελίτης εισερχόμε
νος τις, βλίπει ένώπιον αυτού 3 ία μ α  το έκπληκτικώ- 
τερον καί ωραιότερου άφ’ δσα δόναται νά φαντασ3ή. 
Τον μεγαλοπρεπή τούτον λιμένα περικυκλοϋσι προμα
χώνες, άνω.3ευ των όποιων φαίνονται περικαλλείς οικο
δομά! καί τά κωδωνοστάσια πολυαρίθμων ε’κκλησιών, 
ολα πέτρινα, ευπρεπή δέ καί λαμπρά. Έ ξ  ένος μέρους, 
ίσταται ή πόλις Βαλλε'ττα ώς ύπερήφανόν πόργωμα 
άνω3εν του λιμένος- ε’κ δέ του άλλου, αί τρεΓς πόλεις 
Βιττοριόσα. Κοσπίκουα, καί Σεγγλέα (κοινώς λεγό- 
μεναι Βόργον, Βούρμολα, καί ’Ίζολα), αίτινες πράγμα
τι κώς άποτελοϋσι μίαν συνεχή πόλιν, καλύπτουσαν τούς 
δυο οβελούς τής ξηράς, οιτινες ε’ξέχουν άπό τδ ανατο
λικόν μέρος τού λιμένος ώς άνεωγμένοι δάκτυλοι, σχη- 
ματίζοντες τούς προειρημένους τρεΓς μυχοίς. Ή  Εαλ- 
λίττα και αί τρεΓς αυται πόλεις συνιστώσι τήν πρωτεύ
ουσαν τής Μελέτης- καί ή μέν Βαλλίττα είναι ή Ιδρα 
τής πολιτικής κυβερνήσεως, το κυριώτερον κατάλυμα 
τών στρατευμάτων, καί ό τόπος τής τών Μελιταίων εύ- 
γενων καί τής των ε’μπόρων διατριβής. Τ άς δέ άπέ- 
ναντι πόλεις κατοικοϋσιν ώς ε’πιτοπλεΓστον οί άπο τό 
νεώριον ε’ξαρτωμενοι, οί ναυπηγοί, καί οί ιδιοκτήτου 
μικρών πλοίων^ καί οί μέ τά γειτονικά παράλια εμπο
ρευόμενοι. Ή  Βαλλέττα έχει πληθυσμόν 28,000 ψυ
χών, ό δέ τών άπίναντι τριών πόλεων συμποσσϋται είς 
20,000- ουτοι έχουσιν άδιάκοπον συγκοινωνίαν διά 
λέμβων, αίτινες περνώσι καί μεταπερνώσι τον λιμένα.
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καί αύξάνουσι τό ζωηρόν αύτοϋ φαινόμενον. Αί τρεΓς 
πόλεις έχονσι τά ίδ ιά  της οχυρώματα έκαστη, άπαντα 
συνεχόμενα, και χρησιμεύοντα πρός άμυναν άλλήλων. 
Τα τείχη τοϋ Κοττονέρα, άτινα περικυκλοϋσι τό δλον 
έκ τοϋ μέρους τής ξηράς, ε’γκλείουσι μίαν μεγάλην πε
ριοχήν- άνηγ’ο3ησαν δέ υπό τοϋ μεγάλου Μαγίστρου 
Κοττονέρα είς προφύλαξιν τών χωρικών έν καιρώ έπι 
δοομής- άλλα ποτέ δέν έτελειώ3ησαν, καί δέν έχουσι 
τά συνή&η προπύργια.

Τό άνατολικόν μέρος τής Μελίτης χωρίζει άπο το 
δυτικόν σειρά τις λόφων, ήτις διασταυρόνει τήν νήσον 
πρός δυσμάς τής Βαλλέττας, καί συγκροτεί φυσικόν 
οχύρωμα. Έντεϋ3εν διαιρεΓται ή νήσος είς δέο μέρη, 
έξ ών τό άνατολικόν περιέχει δλας τάς κώμας, είχοσι- 
δύο τον άρι3μόν, καί τήν παλαιάν πρωτεύουσαν, κοινώς 
καλουμένην Ί 'ζ ιττά  Βέκια- αύτη είναι τοποθετημένη 
έπί τίνος αίπους κατα τό ε’νδότερον τής νήσου, περί τά 
έξ μίλια άπο τήν Βαλλ.έτταν, καί προ τής 3εμελιώσεως 
τής πόλεως ταύτης ήτον ή πρωτεύουσα. Διαμένει δ’ 
άκόμη εδρα τής ε’πισκοπής, καί περιέχει τήν μητροπο 
λίτιδα εκκλησίαν, περικαλλές νεώτερον οικοδόμημα, 
έκτισμένον ε’πί τής 3όσεως τής άρχα ας εκκλησίας. Ε ί
ναι δέ καί περιτετειχισμένη, άλλ' ουδενός λόγου άξία 
ώς οχύρωμα Περιέχει πολλάς καλάς καί μάλιστα 
μεγαλοπρεπεΓς οικοδομάς, κατοίκους όμως όλιγωτάτους, 
έξαιρέσει των είς δύο ευρύχωρα μουαττήρια. Έ ν  αυτή" 
ϊύρίσκονται καί ύπόγειοι κρύπται, λελατομημέναι είς 
τον τιτανωδη βράχον, καί μεγάλην έκτασιν εχουσαι, 
άλλ’ ε’ν μέρει μόνον άνεωγμέναι, διά νά μή χάνωνται 
οί περίεργοι- ή άρχή καί ό σκοπός αυτών άγνεοϋνται, 
φαίνονται όμως παμπάλαιαι. Αί είς τάς κώμας έκ- 
κλησίαι είναι εύρύχωροι καί μεγαλοπρεπείς· μεμονω- 
μέναι δέ καί καλήν εχουσαι 3 ίσ ιν είς τό κέντρον τών 
οικιών δεικνύουσι κάλλιστα τήν άρχιτεκτονικήν των. 
Ή  πρός τήν θρησκείαν κλίσις τών Μελιταίων, καί ή 
τών διατυπώσεων αύτής άγάπη των, παρακινοϋσιν αυ
τούς νά κάμνωσι μεγάλας 3υσίας ύπέρ τής διατηρήσεως 
τών ε’κκλησιώυ, αίτινες είναι πολυτελώς κεκοσμημέναι. 
Ε ις  πολλάς μεγαλ.οπόλεις τής Ευρώπης, καί αύτής τής 
Ιτα λ ία ς , δέν είναι λαμπρότεραι αί μη-ροπολίτιδες έκ- 
χλησίαι παρ’ εις τενας τών κωμών τούτων, όπου παρα 
δόξως άντιπαρατί3ενται είς τήν πενίαν καί άπλ.ήν δ ί
αιταν τών χωρικών.

Ε ίς  τήν Μελέτην λείπουσι μέν όλότλα οί ποταμοί, 
ύπάρχουσι δέ όλιγώταται μόνον πηγαί. Τό βρόχινου 
ύδωρ συνάγεται εις δεξαμενάς, αίτινες ε’πιμελώς ορύτ
τονται είς τήν πέτραν, καί χρίονται μέ αλοιφήν ε’ξ ηφαι
στείου γής (πορτζελάνης)· είς συνήθεις καιρούς αί εις 
τά χωρία δεξαμεναί άρκοϋσι διά τά τής γεωργίας. Οί 
κάτοικοι τής Βαλλέττας καί τά πληρώματα τών πλοίων 
προμηθεύονται τό ύδωρ διά τίνος υδραγωγείου, τό οποίον 
μεταφέρει αύτό έκ πηγών ευρισκομένων είς τό νότιον 
μέρος τής νήσου. Ε ίς  καιρούς όμως μεγάλης άνομβρίας 
τό ύδωρ έκλείπει. Τό μεγαλοπρεπές τοϋτο έργον τοϋ

μεγάλου Μαγίστρου Ουί’γνακούρτ έκτίσ3η τό 1616· εί- 
ναι οε οκτω ημισυ μιλιά μακρόν, είς τινα μέρη έπε- 
στηριγμενον εις καμαρας, και είς άλλα διαβαίνον ύπό 
τήν γήν.

Ή  Γαϋλος περιέχει έξ κώμας- είς δέ τό κέντρον 
αύτής έπί τίνος υψώματος, περί τά τέσσαρα μίλια έκ 
του κυριωτ'ρου τόπου τής άποβάσεως, ύπαρχει παμπά
λαιου φρούριον, έξ ερειπίων ήδη συνιστάμενον. Οί κά
τοικοι τής νήσου ήσαν ήναγκασμένοι, έπί τών Ι π π ο 
τών, πρό τής κατασκευής πύργων έπί τής παραλίας, 
να καταφεύγωσι πάσαν νύκτα έντός τής περιοχής αυτου, 
ώστε να προφυλ.άσσωνται άπό τούς πειρατάς τής Βαρ- 
βαριας. Ε ίς  τούς πρόποδας τοϋ φρουρίου τούτου εύρί- 
σκεται πολυάνθρωπος τις κώμη, όνομαζομένη 'Ρ αββά- 
τον. Ή  Γαϋλος είναι γονιμωτέρα τής Μελίτης. ΤΙ 
έπιφονειά της είναι μάλλον πεποικιλμένη, καί οί κήποί 
της εύφορώτεροι- παράγει πολλάς οπώρας καί λάχανα, 
και νωπόν τυρίον, κατασκευαζόμενου άπό τό γάλα τών 
αιγών, στύλλεται κα3’ ημέραν είς τήν Μελέτην. Ή  
Γαϋλος περιέχει άξιόλογόν τι έρείπιον, καλούμενον ό 
Πύργος του Γίγαυτος, κα3ό έκτισμένον άπό εύμεγε 
3εις πέτρας, χωρίς τίνος κολλητικοϋ μίγματος. Ύπο- 
φαίνονται μέν ίχνη  άξιοπεριέργου τίνος περιφράγματος 
καί γειτονευόντων δωματίων, άλλα δέν άνεκαλύφ3η 
ουδ’ είς ποιαν τάξιν άρχιτεκτονικής, ούδ’ είς ποίαν έπο- 
χήν χρόνου άνήκουσι τά λείψανα ταϋτα, έκτός ότι εί- 
ναι Κυκλώπεια, καί βεβαίως παμπάλαια.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η -

Ή  έπιφάνεια τής Μ ελίτης καί τής Γαύλου λογα
ριάζεται ώς 114 τετραγωνικών μιλίων, έξ ών περί τά 
δ.ο τρίτα καλλιεργούνται, τό δ’ υπόλοιπον τρίτον είναι 
άκαρπος βράχος. Μ όλα όσα έρρέ3ησαν περί τής 
φαινομίνης άκαρπίας τοϋ νησίου, ό τόπος ουτος, ό φύσει 
τροπον τινα κατα δ; δικασμένος εις άγονιαυ, κατέστη γο- 
νιμώτατος. Τό κοινώς υποτιθέμενον, ότι τό χώμα τής 
Μελίτης μετεφέρ3η έκ τής Σικελίας, είναι χυδαί’κή 
πλάνη. Πολυ καλόν έπιτόπιον χώμα εύρίσκεται είς 
τας κοιλαΟας, τό όποιον μετετράπη είς καρποφόρους 
άγρούς- άλλα μέγα μέρος τής γής έφίρ3η είς τήν πα· 
ρουσαν αύτου καλλιεργημένην κατάστασιν διά τής φι· 
λοπονιας των εγχωρίων, οιτινες μέ πολύν κόπον καί 
δαπάνην άποκόπτουσι τήν σκληράν έπιφάνειαν τοϋ βρά
χου, καί πολλάκις εύρίσκουσι ποσότητα χώματος κει- 
μένην άδρανή είς ‘τάς σχισμάς καί τά υποκάτω δια
στήματα. Τό χώμα τοϋτο συνάγεται μετ’ έπιμελείας, 
καί στρώνεται, μόλις δεκαοκτώ δακτύλους βα3ύ, έπί 
συντετριμμένων πετρών· τοιαύτη δέ είναι ή βοη3ητι- 
κη φυσις τοϋ κλίματος, καί ή πωρώδης ποιότης καί αύ- 
των τών βράχων, οίτινες διατηροϋσι μέγαν βα3μόν 
ικμαοος, ωστε ό γεωργός, ό άλύπητα κοπρίζων, καρπο
λογεί δις τοϋ ένιαυτοϋ, χωρίς ποτέ νά ήνάι ύπόχρεως 
ν’ άφίνη χέρσον τήν γήν του. Τ ά  προϊόντα τής Με
λίτης είναι βαμβακιού, σίτος, κρι3ή, όσπρια, γεώμηλα,
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οό3α, *όμινον, καί όνοβρυχίς (βιιΙΚ/, Το έσχατον 
τοΰτο φυτον άναβαίνει εις ίψος τεσσάρων ·η πέντε πο- 
οών, καί λήγει εις μέγα βυσσινόχροον άνθος· εΓναι δε 
5ρεπτικώτατον εις τά £ώα. Τά γεννήματα τ ί ς  Με- 
λίτκις έξαρκοϋσι προς ζωοτροφίαν των κατοίκων //.όνον 
διά τέσσαρας περίπου μήνας του ενιαυτού. Αί όπωραι

εΓναι γενικώς καλαί καί πολυποίκιλαι, τά δέ λαχανικά 
εξαίρετα. Τδ πορτογάλλιον της Μελίτης είναι άνώ- 
τερον ολων τοϊν άλλων, καί τά πεπόνια, σΰκα, καί σ τα 
φύλια εΓναι καλά- οΓνος δεν γίνεται- κερατεΓαι ύπάρ- 
χουσι πάριπολλαι, καί καρποφορουσιν ε’ν αφθονία.

Έπετνι ή συνεχεία.

iss^AKA ϊίΤ  77 -
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ΠΙΘΗΞ ΒΡΑΔΥΠΟΡΟΣ.

ΕΝ άπδ τά μάλλον αξιοπερίεργα ζώα της τάξεως των των του. Βραδέως καί άνεπαισδητως, καθώς οδεύει ά
τετράχειρων είναι ό Πίθηξ Βραδυπόρος. Οί πίθηκες έν ωροδείκτης επί της πλακος του ωρολογίου, προβαίνει 4
γίνει, οίτινες συγκροτούσε 
τετράχειρων, ζώσιν έπί
ζωηρότητα καί ταχυκινησίαν 
κλάδον με άκατανόητον έπιτηδειότητα καί ίσχυν. Μόλις 
βλέπονται καί χάνονται άπδ τους οφθαλμούς. όλον τδ 
άνάπαλιν αληθεύει περί τού Βραδυπόρου, διότι, κατά την 
Ιπωνυμίαν, αί κινη'σεις αύτου είναι βραδεΐαι, καί εις τδ 
άκρον αδρανείς. Ο πίθηξ βραδυπόρος είναι μικρόν ζώον, 
εχων τδ ηαισυ ριέγεθος της γαλής (γάτας), έσκεπασριένος | 
δε με λεπτότάτην καί πυκνήν διφθε'ραν (γούναν) έρυθρο-

ταχυκινησιας, πραττ 
τής εναντίας μεθόδου. Οδδ απότομόν τι κίνημα, οΰδέ 
ταχύ βάδισμα, προφοβίζει- θόρυβος πλησιάζοντας εχθρού 
δεν εγείρει το κοιμώμενον πτηνδν άπδ τήν κοιτάστραν τον 
τδ θύμα συλλαριβάνεται πριν ύποπτευθή τδν κίνδυνον.

Εν αιχμαλωσία ό Βραδυπόρος είναι δειλδς καί πράος' 
ή συνηθεστέρα θέσις αύτου ένω κοιμαται κατά τδ διάστη
μα τής ήρε'ρας είναι νά κρέμαται έξηρ-ηριενος άπδ των

φαιού χρώματος· μέλαν σηρεϊον περικυκλόνει τους όΤθαλ- | χειρών, τήν κεφαλήν έχων επί του στήθους, καί τδ σώμα
u r w ir  rr .M ν « ι  ; ν τ ? ί \ ΐ ί Τ Λ Π  u r t 'r r t  *rr\\j νι/·ΤΐτΛνι \ c < i v v i  « < λ μ · ι _  Μ . . ΐ Η . < ι · Λ · η . ι  1 7 .  λω,  '  i    ______ Ύ _  « ν   . ν .(ΐΛυς του, καί εκτείνεται κατά τον νώτον, λευκή (5ε γραα- 
ρή διαπερα τδ μετωπον. Κατοικείτά δάση τής Ταπρο- 
βάνης, Ιαυας, Ινδοστάν, κλπ., όπου κοιμάται μεταξύ των 
βαθύσκιων κλάδων κατά τδ διάστηρα τής ήρερας, εγεί
ρεται δέ προσεγγιζουσης τής σκοτίας, καί άρχίζει νά όδευη, 
ώς νυκτερινδν φάντασμα, εις ζη'τησιν τροφής, ήτις συνί- 
σταται άπδ ρεγάλα έντομα, ρικρά πτηνά, καί οπώρας. 
Ώς όλων των νυκτινόρων ζώων, οί όφθαλροί αύτου είναι 
μεγάλοι καί πλήρεις, καί διά τδν πλατυσρδν τής κόρης 
κατά τδ διάστηρα του λυκαυγούς λάρπουσι ρέ ιδιαιτέραν 
τινά στιλπνότητα. Κάνέν ζωΰφιον, κάνέν πτηνδν, δέν 
Υπεκφεύγει της έξερευνήσεως των διαπεραστικών βλεμμά-

συνηγρενον. Εξυπνων τό εσπέρας, φροντίζει πρώτον νά 
καθαριτη τήν διφθεραν του, γλείφων αυτήν ώς ό αίλουρος. 
Η διφθ έρα του τωόντι, περί ής είπορεν ότι είναι λεπτοτάτη, 
χρησιρεύει άναρφιβόλως διά νά σκεπάζη τδ ζώον άπδ τδ 
ψύχος, εις ο διά τήν βραδυκινησίαν καταντά πολύ εύαί- 
σθητον. Εις τήν βορειοτέραν Ευρώπην, όπου ρετεφέρθη έκ 
του τόπου τής γενέσεώς του, έφάνη πάσχον άπδ τήν ελάτ- 
τωσιν τής θερμοκρασίας, καί δεν ίσχυσε ν’ άνθέξη πολυν 
χρόνον. Είναι δέ πολύ όξυήκοον- έχει στρογγυλήν καί 

; πλατείαν κεφαλήν, ρέ βραχύ οξύ ρόγχος, καί ώτα πλατέα 
| ρέν, άλλά κεκρυρρένα έν τη διφθέρα του. Τά οπίσθια 

ρέλη είναι μεγαλύτερα τών έρπροσθίων ή δέ ούρά λείπει.
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ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑΝ ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΗΣ.

ΑΣ υπόθεση 6 αναγνώστης, οτι στέκει έπί του κατα
στρώματος πλοίου τίνος άπό τά τήν φάλαιναν άλι- 
εύοντα, κατα τον Βόρειον Ειρηνικόν Ωκεανόν ίσως 
τέρπεται ρέ τήν ρνήρην τών παρεληλυθότων ή ναϋς 
ήρεμα καί μεγαλοπρεπώς οιασχίζει τήν λείαν επι
φάνειαν του ωκεανού- τά πάντα διαφυλάττουσι σοβα- 
ραν τινα ησυχίαν, καί ό ή'λιος ρίπτει έπί του αχα
νούς πελάγους τάς φλογέράς καί θαμβωτικάς ακτί
νας του- αίφνης λύει τήν μονότονον σιωπ-ήν ζωηρά 
τις φωνή έκ τού ύψους του ιστίου, « ιδού, ιχθύς άνα- 
φυσα !» ό  πλοίαρχος πηδά έν άκαρεί εις τό κατά
στρωμα, καί έρωτα, « Πού ;» Α λ λ ’ ίσως τήν έπο- 
μένην στιγμήν πας ένας καί από τά ιστία καί από 
το κατάστρωμα βλέπει εύμεγέθη φάλαιναν, ώς δύο 
σταυία εκ του̂  πλοίου, ήδη άναβάσαν εις τήν έπιφά- 
νειαν τής θαλασσής διά νά άναπνεύση- ό μέγας ύβος 
της προέχει^ τρεις ποΟας, καί τό ύδωρ άναφυσάται 
όρμητικώς έκ τού έμπροσθίου μέρους της τερατώ
δους κεφαλής της, συνωδευμένον μέ τήν κραυγήν 
έκαστου τών έπ̂ ί τού πλοίου, οίτινες μέ καοδίαν καί 
με ψυχήν συνάοουσι, « Πάλιν, πάλιν !» Α λ λ ’ ολίγα  
μόνον οεύτερα παρέρχονται εις τήν θεωρίαν όομώ- 
σιν^εις τά άκάτια, παρευθύς καταβιβαζόμενα' προς 
υποδοχήν α υ τώ ν-κ α ί εις δύο λεπτά μετά τήν πρώ- 
την παρατήρησιν τής φαλαίνης, τρία ή τέσσαρα άκά
τια είναι εις τήν θάλασσαν, κωπηλατούμενα όσον 
ταχιστα προς τον ίχθύν, τού αρχηγού αδοντος τό 
συνηθες ασμα τών άλιέων τής φαλαίνης 

Αγω μεν, παΐδες, άγωμεν, παίδες!

Α λλ | ενώ προβαίνουν όρμητικώς, ή φάλαινα ανα
πνέει· ισως έχουν έ'τι άρκετόν διάστημα νά κωπη- 
λατησωσι, πριν φθάσωσιν εντός βολής τού κααακίου. 
Τα αναφυσηματά της έγγίζουν εις τό τέλος- ήδη 
μελλει να καταβή, ή ακούει τά άκάτια πλησιάζοντα. 
Οί έπί τού πλοίου άφεθέντες, οίτινες άνησύχως στρέ- 
φαχτι τά βλέμματα από τήν φάλαιναν εις τά βαθ
μηδόν προσεγγίζοντα άκάτια, έκφωνοΰσιν, « ιδού 
καταβαίνει!» Μ’ ολον τούτο, άναφυσα πάλιν, καίτοι 
βραΟί,ως- το υδωρ φαίνεται πάλιν τεταραγμένον πέοιξ 
αυΤη?' ,®1 έ* τοΰ  πλοίου θεαταί φρονούν ότι βλέπουν 
»υτην αληθώς έτοιμαζομένην νά καταβή, καί έκφω- 
νουσιν, « Εχάθη ! >, Α λλά τά άκάτια προφθάνουσι· 
το προπορευομενον ήδη μέλλει νά προσβάλη- « Ε - 
πανω τα κωπια σας!» φωνάζει δ πηδαλιούχος, καί 
παραυτα τινασσονται εις τόν αέρα- ό στίλβων κάμαξ 
βλέπεται^ υ,,ερ κεφαλής τού καμακευτοΰ- έν ροπή 
όφθαλμου ακοντίζεται μέ ούναμιν καί εύστοχίαν καί 
χώνεται βαθεως εις τήν πλευράν τού παμμεγέθους 
ζωου. Ευφρόσυνός αλαλαγμός έκ τών έν τοίς άκα-

τιοις  ̂ καί τών έπί τού πλοίου αντηχεί ταύτοχρόνως. 
Η θάλασσα, ή προ μιας στιγμής ακύμαντος, άφρίζει 
νυν δερνομένη υπό τού πληγωθέντος ιχθύος, όστις 
με την παμμεγέθη ούράν κτυπα κατά πάσαν δι- 
ευθυνσιν έπί τών έχθρών του. Ανυψόνει τήν κεφα
λήν εις τόν αέρα· τό γιγαντιαϊον σώμά του συσπα- 
ρασσεται άπό τήν αγωνίαν. Τό πέριξ ύδωρ δέν εί
ναι είμή άφρός·^ μέρος αυτού αναπηδά εις μέ1γαυψος· 
—  ιο ήχη μα τών εις τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης 
έκ της ουράς κτύπων ακούεται μίλια μακράν!
, Αίφνης ή φάλαινα γίνεται άφαντος· καταβαίνει 

εις τά βαθη τού ωκεανού, τόν κάμακα φέρουσα έμ - 
πεπηγμένον εις τήν πλευράν της, καί μέ άπερίγρα- 
πτον ταχύτητα τό σχοινίον έκ τού άκατίου έλκουσα
τό σχοινίον ήδη κ α θ ίζει, πυρόνει καί άνάπτει έκ τής 
θερμότητος τής άπό τήν τριβήν παραγομένης- ό άρ- 
/ .riTG?7 και ατάραχος, έπιχέει υδωρ εις αυ
τό. Α λλά κωπίον άνυψούται τώρα εις τό' άκάτιον 
δηλοί οτι τό σχοινίον πλησιάζει προς τό τέλος αύ- 
του· 200 οργυιαι ήδη έξηντλήθησαν προστρέχει 
αλλο άκατιον, καί συνδένει τό ίδιον του σχοινίον υ.έ 
το κινδυνεύον ν ’ απολεσθή. Α λ λ ’ έ'τι τό τέρας κα- 
ταβαίνει* ζητεί ν ’ άπαλλαχθή τών έχθρών του κα- 
ιαΟυομενον εις τα σκοτεινά καί άγνωστα βάθη τού 
άχανούς ώκεανού.  ̂ Καί άλλο σχοινίον προσδένεται- 
τρία σχεδόν έξηντλήθησαν κατέβη εις βάθος 600 
όργυιών· _ « Ετοιμασθήτε νά προσδέσετε!» έκφωνεϊ 
ό αρχηγός τού τετάρτου άκατίου, (διότι ενίοτε,'καί- 
τοι σπανίως, ό ιχθύς σύρει μεθ’ εαυτού τάσχοινία καί 
των τεσσάρων άκατίων, 800 όργυιάς·) άλλά δέν 
χρειάζεται, άναβαίνει. Τό σχοινίον συμμαζεύεται 
εις το άκατιον, και περιτυλίσσεται εις τον τόπον του.
Η φάλαινα βλέπεται νύν πλησιάζουσα εις τήν επι
φάνειαν αναγγέλλει δέ τούτο καί ό προηγούμενος 
βορβορυγμος καί παφλασμός τού υδατος· ή z h  αυ
τής εξέρχεται τής θαλάσσης· τό ύδωρ αίφνης καί 
όρμητικώς άναφυσάται εις μέγα υψος.' Το άκάτι
ον, έξ ού έρρίφθη ό πρώτος κάμαξ,Σύρεται έλαοοώς 
προς το τρεμον κήτος, καί πάραυτα έμπήγει ό άο- 
χηγός τήν μακράν λόγχην του εις τά ζωτικά τού 
λευιαθαν, ένω, κατά τήν αυτήν στιγμήν, έξ άλλου 
ακατιου χώνεται δέύτερος κάμαξ εις τήν άπέναντι 
πλευράν του· μετά δέ ταύτα, απομακρύνονται τά 
ακα.ια μ& ταχύτητα εκ του κινδύνου.

Μανιώδης άπό τήν αγωνίαν, τήν έκ τών νέων τού
των τραυμάτων, περιστρέφεται καί περικυλίεται, τυ- 
λισσουσα πέρις έαυτής μέγιστον σχοινίου μήκος· άνυ- 
ψονει τήν τερατώδη κεφαλήν, καί μέ τάς άνεω γαέ- 
νας σιαγόνας της συλλαμβάνει παν τό προστυγχά- 
νον ορμα μέ την κεφαλήν εναντίον τών άκατίων, 
οτι να ωθούνται βιαστικώς, καί ποτε θοαύοντα- έξ 

[ ολοκλήρου. 1
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Καί δεύτερα λόγχη  χώνεται εις τό σώμα του 
δυστήνου ζώου' τότε ή άλγηδών αύτου φαίνεται ανυ
πόφορος· εις τήν άκμήν τής αγωνίας πηδά παντά- 
πασιν έξω του φυσικοΰ στοιχείου του- τά άκάτια ελ- 
κονται σφοδρώς, καί του μέν σπα το σχοινίον, τό δέ 
άνατρέπεται, καί οί ναϋται κολυμβώσι πρός τό σιο- 
Οήναι. Ή  φάλαινα είναι τώρα έλευθέρα! Φεύγει 
κατά τήν έπιφάνειαν μέ θαυμαστήν ταχύτητα, υπέρ 
του ύδατος έχουσα τήν κεφαλήν άλλα τά δύο άκά
τια, τά είσέτι μή καμακεύσαντα, άκοπίαστα όντα 
καί ελεύθερα, ζωηρώς νυν καταδιώκουσιν ή φάλαινα 
άπαυδα, έκ του αίματος του άφθόνως ρέοντος από 
τάς βαθείας καί κινδυνώδεις πληγάς της· και αί δια- 
κόσιαι όργυιαί σχοινίου, αί άνήκουσαι εις τό άνατρα- 
πέν άκάτιον, τό όποιον σύρει Iξοπίσω της διά μέσου 
του ύδατος, κωλύουσι τήν πρόοδόν της· οί διώκται 
πάλιν τήν προφθάνουσι, καί άλλος κάμας άκοντίζε- 
ται καί χώνεται βαθέως εις τήν σάρκα της. Οί 
ναύται του άνατραπέντος άκατίου ήδη άνορθουσιν αυ
τό χωρίς βοήθειαν παρά των άλλων, άπλώς εις τήν 
μίαν πλευράν του προσαρτηθέντες· εις δέ εισέρχεται, 
καί ταχέως άφαιρεϊ τό ΰδιορ μέ τον πίλον του, ώστε 
τό άκάτιον αυτών άπαλλάσσεται, καί μετ’ ολίγον 
πάλιν βλέπεται καταδιώκον.

Η θανατηφόρος λόγχη  ¿μπήγεται τελευταΐον— τό 
αίμα έςορμα άπό τόν μυκτηρα τού δυστυχούς ζώου 
άφθονον καί μέλαν, κηλιδόνον τά καθαρά γαλανά  
ύδατα τού ούκεανού εις άρκετήν άπόστασιν έκ του

Τ Ο  Λ ϊ

ΤΟ φως φθάνει πρός ήμάς τήν πρωίαν έν μέρει καί 
άμυδρώς, πρίν άκόμη γένη όρατός ό “ήλιος, καί δια
μένει μεθ’ ήμών τό έσπέρας άφοϋ αύτός άναχωρήση. 
Καλείται δέ τούτο λυκαυγές, λυκόφως, ή άμφιλύκη. 
Απαντες γνωρίζουν αυτό- πάμπολλοι ελαβον ές αυ
τού ήδονήν καί ωφέλειαν, καί τινες δύνανται νά έξη- 
γήσωσι τίνι τρόπω παράγεται. Οί πλεΐστοι όμως 
πιθανόν ότι άγνοούσι τό αίτιον τού φαινομένου, καί 
εις αυτούς παρουσιάζομεν τήν έπομένην έςήγησιν.

Αί άκτϊνες τού φωτός διά τού αυτού μέν σώμα
τος διερχόμεναι προβαίνουσι κατ’ ευθείας γραμμάς. 
Α λλ’ όπόταν άκτίς μεταβή πλαγίως έξ άραιοτέρου 

πυκνότερον σώμα, ή έκ πυκνοτέρου εις άραιότε-

τόπου τής μάχης. Συχνάκις δέ ρίπτεται καί έπί των 
έν τοίς άκατίοις άνθρώπων, οίτινες σεμνύνονται είς 
τήν έπίδειςιν αυτού.

Τό παμμέγεθες ζώον ίσως καί πάλιν προσπαθήση 
νά καταβή διά νά φύγη άπό τούς άδυσωπήτους έχ-  
θρούς του- ά λ λ ’ είναι πλέον άνίσχυρον ευθύς σχεδόν 
άνυψούται εις τήν έπιφάνειαν, καί προχωρεί βρα
δέως, εωσοΰ ή οδύνη τού θανάτου κυριεύση αύτό, 
καθ’ ήν περίστασιν λαμβάνει οψιν εις τό άκρον φο- 
βεράν.

Πάσχον άπό πνιγμόν, ή άπό εμφραξιν άλλου τί
νος άναγκαίου οργάνου, προσπαθεί πάσαις δυνάμεσι 
ν’ άπαλλα/θή· οί σπασμοί αυτού έπιφέρουσιν εκα
τόν παντοίας διαστροφάς τής πλέον βιαίας φύσεως· 
ή θάλασσα άφρίζει, καί τά άκάτια ενίοτε καταθραύ- 
ονται, καί τό πλήρωμά των μετ’ αυτών.

Χ λ λ ’ αφού παρέλθη ή βίαιος αύτη ενέργεια, προ
βαίνει τα /έω ς τό νΰν άναίσθητον ζώον, τομήν κύ
κλου διαγράφον. Τούτο είναι το έσχατον κίνημα, 
προηγούμενον αμέσως τής διαλύσεως, ήτις αίφνι- 
δίως άκολουθεί. Τό γιγαντιαΐον ζώον πλαγιάζει 
έπί τής πλευράς του, καί πλέει άψυχος όγκος εις 
τήν επιφάνειαν τού κρυσταλλώδους ωκεανού, θύμα 
τής τυραννίας καί περιφιλαυτίας, ώς καί θαυμαστή, 
άπόδειξις των μεγάλων δυνάμεων τού νοός τού αν
θρώπου.

Τ ο ε  κ α ι Ά π ο Ο . Τ ό μ .  Α '. Σ ε λ .  η, κ α ι Τ ό μ . Δ '.  Σ ελ . ιο ι,ίπ β ν»  
κ α ι ε ϊκονογρα φ ία ι.

Γ

Κ Λ Τ Γ Ε Σ .

ρον, Ολάται ήτοι λυγίζεται ή εκτοπίζεται άπό τήν  
εύθύγραμμον διεύθυνσίν της· απαράλλακτα καθώς· 
μία ράβδος, εις καθαρόν ύδωρ έν μέρει ουσα, φαί
νεται λογισμένη κατά τό σημεΐον όπου ή επιφάνεια 
τού ύδατος έγγίζει αυτήν. Εάν άκτίς φωτός, προ- 
βαίνουσα έκ τού ήλίου έν τώ II, κτυπήση τήν άτμο 
σφαίραν εις τό Α, θέλει θλασθήν ή λυγισθή κατά 
τήν διεύθυνσίν Α. I!., ώστε ό ήλιος, καίτοι ών άκό
μη ύπό τόν ορίζοντα, θέλει φανήν εις τήν διεύθυν- 
σιν Γ. Β·, καί ούτω θέλει εισθαι ορατός εις ήρ.άς 
ώραν τινά πρίν άληθώς άνατείλη. Εάν δέ ύποθέ- 
σωμεν ότι ό ήλιος είναι χαμηλοτερον τού σημείου 
II , αί άκτίνές του εις τοιαύτην περίπτωσιν Ολώμε-
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ναι δέν έγγίζουσι τήν γήν, καί κατά συνέπειαν ό 
ήλιος δέν γίνεται όρατός εις ήμάς· άλλά τινες τών 
άκτίνων, πίπτουσαι εις τά άνώτερα μέρη τής άτμο- 
σφαίρας, άντανακλώνται, ώς καί θλώνται, ύπό τών 
άτμών καί τών μορίων τού άέρος· καί ούτω διακο- 
μιζόμεναι όλιγαριθμότεραι καί άσθενέστεραι εις τήν 
γήν, κάμνουσι τήν άμυδράν έκείνην λάμψιν, ήτις 
ώνομάσθη λ υ κ α υ γ έ ς .  Είναι δέ καί ή διάταξις 
αύτη δείγμα τής άγαθότητος τού Δημιουργού- διότι 
τά όργανα τής όράσεως είναι τόσον λεπτά, ώστε, αν 
η μεταβασις εκ τού σκότους εις τό φως δέν έγίνετο 
βαθμηόον, ως τώρα, άλλ αίφνιδίως καί διαμιάς, 
βεβαίως ήθελον βλάπτεσθαι. Ωσαύτως γίνεται βαθ
μηδόν καί ή τής νυκτός πλησίασις· ή άπομάκρυν- 
σις τού ήλίου συνοδεύεται μέ περιστάσεις όμοίας 
¿κείνων, αΐτινες συνοδεύουσι τήν άνατολήν του, καί 
τοιουτοτρόπως δέν άποστερούμεθα αίφνης τού φωτός, 
τό όποίον τοσαύτας ώρας άπηλαύομεν, άλλά προε- 
τοιμαζόμεθα είς τήν άναχώρησιν αύτού κατά τρόπον, 
ώστε νά δοκιμάζωμεν έκ τής μεταβολής όσον είναι 
όυνατόν όλιγωτέραν ένό/λησιν.

Η διαρκεια τού λυκαυγούς δέν είναι πάντοτε ή 
αυτη, αλλα διαφέρει κατά τήν διάφορον πυκνότητα 
τής ατμόσφαιρας, τήν υγρασίαν αύτής, καί άλλας 
αιτίας. Εν γένει όμως, κατά μέσον όρον, τό πρωι
νόν λυκαυγές άρχιζει όταν ό ήλιος ήναι 18 μοίρας 
κατω τού όρίζοντος. Το δ’ εσπερινόν λυκαυγές, ιδιαι
τέρως καλούμενον ύπό τινων δε ί λ η ,  είναι όπωσούν 
μακρότερον τού πρωινού. Διαφέρει δέ καί κατά δια
φόρους καιρούς καί τόπους.

Ο  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Σ  Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Ο  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ ,  Κ Α Ι  

Ο  Γ Τ Λ Ι Ε Λ Μ Ο Σ  Ι Ι Ε Ν .

Μ ΠΑΛΩΝ ό Γυλιέλμος Πέν ν’ άπαπλεύση έξ Αγγλίας 
είς Πενσυλβανίαν, υπήγε ν' άποχαιρετήση τόν βασιλέα Κ ά
ρολον τόν Δεύτερον, καί έκαμε μετ’ αύτου τόν έπομένην 
συνδιάλεξιν“—

“ Καλέ μου φίλε Γυλιέλμε, είπεν ό βασιλεύς, σ’ έπώ- 
Λησα μίαν έξαίρετον επαρχίαν είς την Βο'ρειον Αμερικήν 
αλλα, μ ό),ον τούτο, δέν στοχάζομαι ότι σκοπεύεις νά ΰπά- 
γης έκεϊ σύ ό ίδιος.»

* Μάλιστα και σκοπεύω, άπεκρίθη ό Γυλιέλμος· καί 
•ηλθον εξεπίτηδες να σε άποχαιρετησω.»

Τί 1 δεν φοβείσαι τούς αγρίους τ?,ς Αμερικής! πώς 
δυνασαι νά εξασφαλισθής; τό κατ’ εμέ πολύ φοβούμαι 
οτι, μετ όλιγον αφού πατησης τά χώματά των, θέλουν σ’ 
ΐψήσει ζωντανόν.»

>< Μή φοβου· είμαι άριστα εξασφαλισμένος.»
Αμφιβάλλω περι τουτου, φίλε Γυλιέλμε· ή μόνα ασφά

λεια, κατά τήν ίδεαν μου, ή μόνη προφύλαξις άπό τούς 
άνθρωποφάγους εκείνους, συνίσταται εις τάγρια καλών στρα-

τιωτιον με τα τ/)λεβόλα καί τάς λάγχας των· καί στοχά- 
σου καλα, ιδου σε το προλέγω,— μ ’ όλαν μου τήν εύνοιαν 
ττρος σε και την οικογένειαν σου, εις την 07Γθίαν έ^ω ¡Λε- 
γαλας υχο^ρεωσεις, ^εν Οελολ 7τε|χψει ιχετα σου ού^ενα 
στρατιώτην.»

■ Δέν χρειάζομαι τούς στρατιώτα; σου, άπεκρίθα ό 
Γυλιέ),μος· έχω τα θα^ρη μου εις κάτι καλήτερον άπό 
τούς στρατιώτας σου.»

Ο βασιλεύς παρεκαλεσε να Τον είπα τί ήτον αύτό.
" Ε χω  τα θάρρη μου είς αύτούς εκείνους, είς τήν ιδίαν 

αύτών ήθικήν αίσθασιν, καί εις τήν χάριν του Θεού τήν 
σωτήριον, ατις εφανερώθα εις όλους τούς ανθρώπους.»

« Φοβούμαι, φίλε Γυλιέλμε, ότι ή χάρις αύτή δέν έφα- 
νερωθα ποτε εις τούς ίνδούς τής Βορείου Αμερικής.»

« Διατί όχι καί είς αύτούς, καθώς καί είς τούς λοιπούς;»
« Αν είχε φανερωθήν εις αύτούς, εΐπεν ό βασιλεύς, μό

λις ήθελον μεταχειρισθή τούς ύπακόους μου τόσον βαρ- 
βάρως.»

« Αύτο δέν άποδεικνύει τό εναντίον, φίλε Κάρολε. Οί 
υπήκοοι σου ήσαν ή πρώτη άρχή του κακού. ό τ ε  πρώ
τον υπήγαν εις την Αμερικήν, εύρηκαν τούς αύτόχθονας 
όσον ήτο δυνατόν φιλόφρονας καί περιποιητικούς. Καθ 
εκαστην περιεμενον αύτούς οί δυστυχείς νά έκβώσιν είς τήν 
ςηραν, εσπευδον να τούς προϋπαντησωσι, καί τούς παρέ- 
θετον τας εύρισκομενας τροφάς. Είς ανταμοιβήν τής 
φιλοξενίας ταυτης τών αγρίων, ώς όνομάζομεν αύτούς, οί 
υπήκοοι σου, οι καλούμενοι Χριστιανοί, έσφετερίσθησαν τόν 
τοπον των, τάς καρποφόρους γαίας όπου έκυνήγαυν, καί 
οθεν εζωοτροφοΰντο! Τ ί θαύμα λοιπόν αν ή τοσαύτη αδι
κία εκαμε τους ανθρώπους τούτους ν’ άπελπισθώσι, καί αν 
άπελπισθέντες, καί πλήρεις άπό πνεΰρια έκδικήσεως, έπρα- 
ξαν δεινά τινα;»

“ Εστω, λοιπον ελπίζω, φίλε Γυλιέλμε, ότι δέν θέλεις 
παραπονεθήν όταν σέ μεταχειρισθώσι ταύτυτρόπως.»

« Δέν τό φοβούμαι,» άπεκρίθη ό Πέν.
« Ν α ι ! καί πώς θέλεις τό άποφύγει; Καί σύ βέβαια 

μ.ελετας να οικειοποιηθής τάς γαίας των.»
« Μαλιστα, αλλ όχι κατά τόν αύτόν τρόπον όχι άπο- 

διώκων άπ αύτάς τούς άθλιους ίδιοκτη'τας.»
« Ο χι αποδιώκων! πώς λοιπόν θέλεις λάβειν αύτάς;»
« Εννοώ νά τάς αγοράσω παρ’ αύτών.»
* Ν ά τάς άγοράσης παρ’ αύτών! Καλέ, ήδη ήγόρα- 

σες αύτάς παρ’ εμού.*
« Ν αι, το γνωρίζω, καί τάς ήγόρασα μάλιστα πολύ 

ακριβα· αλλ αυτο επραξα μονον διά νά έλκύσω την εύ
νοιαν σου, οχι ότι ενομιζον ότι είχες κάνέν δικαίωμα είς 
τας γαιας των· _ρχι, φιλε Κάρολε, ούδέν δικαίωμα· τί 
δικαίωμα εχεις σύ εις *τάς γαίας εκείνων;»

«Θ αυμάζω! τό δικαίωμα τής άνακαλύψεως, τό δικαί
ωμα, το οποίον ο Παπας καί όλοι οί Χριστιανοί βασιλείς 
συνεφώνησαν νά δίδωσιν εις άλλήλαυς.»
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«Ίο  £ ικαίυιμα της άνακαλύψεως ! Αλλόκοτου είδος δι
καιώματος, τωόντι. Υπόθες, φίλε Κάρολε, ότι πλοιάριά 
τινα των αύτογθόνων Αμερικανών διεβαινον τον Ατλαν
τικόν, καί άνεκάλυπτον την νήσον τής Μεγάλης Βρετανίας, 
καί άπλώς κατά συνέπειαν της άνακαλύψεως ταύτης ήξίουν 
να οίκειοποιηθώσιν αυτήν, καί να την έκθεσωσιν εις δη
μοπρασίαν ύπερ κεφαλής σου,— ^:ώς ήθελε σε φανή τούτο ;»

« Την αλήθειαν να εϊπω, άπεκρίθη ό Κάρολος, ήθελε 
με φανήν αναιδέστατου.»

« Πώς λοιπόν έμπορεΐς σΰ, Χριστιανός ων, καί Χρι
στιανός ήγεμών, να πράττης δ,τι παντάπασι κατακρίνεις 
είς τούτους, τους οποίους ονομάζεις άγριους ; Ναι, φίλε 
Κάοολε· καί ύπο'θες πάλιν δτι οί Ινδοί οΰτοι έκήρυττον 
πόλεμον κατά σου μο'νον διότι δεν ήθελες να τους πα- 
ραδώσης την νήσόν σου, καί δπλα εχοντες όλεθριώτερα τών 
ίδικών σου, εφόνευον πολλούς έκ τών υπηκόων σου, καί 
άπεδίωκον τούς λοιπούς· δεν νομίζεις δτι τούτο ήθελεν 
είσθαι φρικωδέστατον ;»

Ο βασιλεύς συγκατένευσεν εις ταυτα πάντα, καί έφαί- 
νετο εντελώς πεπεισμένος. 0  δε Γυλιέλμος έξηκολούθησε·

«Πώς λοιπόν, φίλε Κάρολε, έμπορώ εγώ, δστις ονομά
ζομαι Χριστιανός, να πράξω δ,τι έπρεπε να βδελυχθώ, αν 
το έπραττεν Εθνικός ; 0  χι, δεν θέλω το πράςειν άλλα
θέλω άγοράσει το δικαίωμα παρά τών ιδιοκτητών, παρ’ 
αυτών τών Ινδών. Τοιουτοτρόπως θέλω μιμηθή τον Παν
τοκράτορα κατά την δικαιοσύνην καί τδ έλεός του, καί 
θέλω έλκύσει την ευλογίαν αύτοΰ είς την άποικίαν μου.»

Η Πενσυλβανία (επαρχία τής Αμερικής ούτως ον ο μα - 
σθεΐσα έκ τού Γυλιέλμου τούτου Πέν) έγινε μετ’ ολίγον άκμά- 
ζουσα άποικία, καί ΰπήρξεν έβδομήκοντα έτη (καθ’ δσον 
■f ρόνον έκυβέρνων οί Κουάκεροι) χωρίς άλλην τινα βίαν 
παρά την άστυνομικήν καί είς τδ διάστημα τών έβδομή
κοντα τούτων έτών έγθρός δεν είσέβαλέ ποτέ κατ αυτής.

Τ Ο  Π Ε Ρ Ι  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α Σ  Φ Ρ Ο Ν Η Μ Α  Τ Ο Υ  Ν Α Π Ο -  
Λ Ε Ο Ν Τ Ο Σ .

Ü Κ Ο Μ Η Σ  Μονθολών (Comte de Montholon) ό πι. 
στός φίλος τοΰ Ναπολέοντος Βοναπάρτου, διηγεΓται την 
έπομένην συνδιάλεξιν του αύτοκράτορος, την οποίαν 
καταχωροΰμεν χωρίς νά ε’γγυώμεθα την άλήθειαν αυ
τής. 'Ε γ ινε  δε εις την νήσον τής ε’ξορίας του, την 
'Αγίαν Ελένην.

“  Γνωρίζω τους άνθρώπους,” εΓπεν ό Ναπολέων, 
“  καί σέ λέγω δτι ό Ίησοΰς δεν είναι άν3ρωπος !

“  Ή  θρησκεία του Χρίστου εΓναι μυστήριον· προ- 
ήλθεν ε’ξ ύπερανθρωπίνου νοός, καί συντηρείται δι’ εμ
φύτου τινδς δυνάμεως. Ε ις  αύτήν εύρίσκομεν ιδ ια ι
τέραν άτομικότητα, ήτις έγέννησε λόγους καί αξιώματα 
πρότερον άγνωστα. Ό  Ίησοΰς τίποτε δεν ε’δανείσθη 
άπδ τάς ήμετέρας γνώσεις. Παρέστησεν αύτος ό ίδιος 
εντελές παράδειγμα τών ιδίων του παραγγελμάτων. 
'Ο Ίησοΰς δεν εΓναι φιλόσοφος· διότι ώς αποδείξεις

έφερε τά θαύματα, καί άπ’ άρχής οί μαθηταί του ε’λά- 
τρευον αυτόν. Τωόντι, ή μάθησις και ή φιλοσοφία, 
προς σωτηρίαν δεν χρησιμεύουσι· καί ό Ίησοΰς ήλθεν 
είς τον κόσμον διά ν’ άποκαλύψη τά μυστήρια τοΰ ού- 
ρανοΰ καί τούς νόμους τοΰ πνεύματος.

“  Ό  ’Αλέξανδρος, ό ΚαΓσαρ, ό Μέγας Κάρολος, 
καί αύτος ε’γώ, ε’θεμελιώσααεν αυτοκρατορίας· άλλ’ είς 
τί ε’πεστηρίξαμεν τά τής μεγαλοφυιας ήμ,ων δημιουρ
γήματα ; Ε ίς  την Β Ι Α Ν .  'Ο Ίησοΰς Χριστός μόνος 
ε’θεμελίωσε την αυτοκρατορίαν του ε’πί τής Α Γ Α Π Η Σ ’ 

καί την στιγμήν τάύτην μυριάδες μυριάδων ή3ελον 
άπο3·άνειν ύπέρ αύτοΰ.

“  Ή  Χριστιανική θρησκεία δεν ε’θριάμβευσεν είς 
τον κόσμον ε’ν μια ημέρα ή μια μάχη· άλλα μετά πο
λυχρόνιον πόλεμον, δι’ άγωνος τριακοσίων ε’τών, τον 
οποίον ήρχισαν οί ’Απόστολοι, καί έξηκολούθησεν έπει
τα ή πληθύς τών Χριστιανών. Ε ίς  τον πόλεμον τοΰ- 
τον, δλοι οί βασιλείς καί οί δυνάσται τής γής ήσαν ε’ξ 
ενός μέρους· ε’κ δέ τοΰ άλλου, δεν βλέπω στρατόν, άλλά 
μυστηριώδη τινά δύναμιν, άνδρας τινάς διεσκορπισμέ- 
νους τήδε κάκεΐσε άπανταχοΰ τής οικουμένης, καί άλλο 
κέντρον μή έχοντας παρά κοινήν πίστιν είς τά μυστή
ρια τοΰ σταυροΰ.

“  ’Αποθνήσκω προ τοΰ καιροΰ μου, καί τό σώμά 
μου 3-έλει ε’πανέλθειν είς τον χοΰν νά γένη βρώμα σκω- 
λήκων. Τοιαύτη εΓναι ή τύχη ή περιμένουσα τον ε’πι- 
κληθέντα μέγαν Ναπολέοντα. Ό ποία άβυσσος μεταξύ 
τής ίδικής μου άθλιότητος καί τής αιωνίου βασιλείας 
τοΰ Χριστοΰ, ήτις διακηρύσσεται, άγαπάται, καί λα
τρεύεται, καί ήτις έκτείνεται κ α θ ’ ολην τήν γήν ! Θ ά
νατον λέγεις τοΰτο ; δεν εΓναι μάλλον ζωή ; Ό  .θάνα
τος τοΰ Χριστοΰ εΓναι ό θάνατος Θεοΰ !”

Ε ίς  τάς τελευταίας λέξεις ε’στάθη ό Ναπολέων άλλ’
επειδή ό στρατηγός Βερτράνδος δεν άπεκρίθη, ε’πρόσ-
θεσεν ό αύτοκράτωρ, “ ‘ Αν δεν κατανοής δτι ό Ίησοΰς
Χριστός εΓναι Θεός, κακώς έπραξα διορίσας σε στρα- 

/ »> τηγον.
Ά ν  αληθώς εΊάλησε ταΰτα ό Ναπολέων, εΓναι τω

όντι άρίστη μαρτυρία υπέρ τοΰ Χριστιανισμού, άπό τβ 
στόμα τοΰ μεγίστου πολεμιστοΰ τών νεωτέρων χρόνων.

Η  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ  Τ Η Σ  Γ Υ Χ Η Σ .

Β λ έ π ω  οτι ό άνθρωπος δεν ευχαριστείται ποτέ είς 
τήν παροΰσάν του κατάστασιν, άλλά πάντοτε ε’πιθυμεΓ 
έξοχωτέραν. Καί ώς τά χόρτα άδιαλείπτως αυξάνουν, 
εως νά τελειοποιηθώσιν, ούτω καί ό άνθρωπος πάντοτε 
βιάζεται είς τά έμπροσθεν, εως νά φθάση είς τό σκο- 
πούμενον τέλος, τό όποΓον νομίζει δτι θέλει τον κάμειν 
ευτυχή. Ώ  ψυχή μου, ό Θεός εΓναι τό τέλος σου, καί 
ή εύδαιμονία σου κρεμαται άπό τό νά προοδεύης άδια
λείπτως πρός τήν ε’ντέλειάν σου. Προχωρεί λοιπόν 
πάντοτε, εως ου νά φθάσης είς άνάπαυσιν είς τόν κόλ
πον τοΰ Κυρίου.
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Π Ε Ρ Ι  T O T  Α Ε Τ Κ Ο Κ Ε Φ Α Α Ο Τ  Α Ε Τ Ο Τ .

Ά λιάετος Λευκοχέφαλος.

Ε ι ς  Σελ. 1 7 7  τοΰ Β ' .  Τόμου, καί είς Σελ. 1 5 9  τοΰ 
Δ '. Τόμου, τής Ά π ο θ . κατεχωρήσαμεν τήν φυσικήν 
ιστορίαν τοΰ Άετοΰ, ιδιαιτέρως περιγράψαντες τόν Χρυ- 
σάετον καί τόν Άλιάετον Λευκοκέφαλον. Ε ις  τά εκεΐσε 
προειρημένα προσθέτομεν τά εφεξής περί τών ηθών τοΰ 
Άλιαέτου Λευκοκεφάλου.

Ή  μεγάλη δύναμις, τόλμη, καί άνδρία τοΰ λευκοκε- 
φάλου άετοΰ, καί ή σπανία ταχύτης τοΰ πτεροΰ του, 
καθιστώσιν αύτόν ε’πιφανέστατον μεταξύ τών συναδελ- 
φών του. *Αν δέ μετά τών άρετών τούτων εΓχε καί 
γενναίαν πρός άλλους διάθεσιν, έπρεπε νά λογίζεται 
τό εύγενέστατον ε’κ τών όρνέων. Ή  θηριώδης δμως, 
άλαζονική, καί τυραννική κλίσις, ή πάντοτε είς τάς 
πράξεις αύτοΰ φαινομένη, άρμόζει μάλλον είς τήν κα- 
τάστασιν αύτοΰ, καί ενισχύει αύτόν νά έκπληροΓ ο,τι 
ή^φύσις τόν προσδιώρισε. Δ ιά νά λάβης ιδέαν τινά, 
φίλε άναγνώστα, τοΰ χαρακτήρος τοΰ ορνέου τούτου, ύπό- 
θες δτι ήσύχως καταπλέεις τόν εύρύν ποταμόν τής ’Α 
μερικής, Μ ισσισσίππην, κ α θ ’ ήν ε’ποχήν προσεγγίζον 
τό ψύχος άναγκάζει μυριάδας ε’νύδρων πτηνών νά φύ- 
γωσιν άπό τάς χώρας τοΰ βορρά είς ζήτησιν εύκραε- 
στερου ^κλίματος, δπου πρός καιρόν νά ε’νδιατρίψωσιν. 
Ο άετος βλεπεται καθήμενος όρθιος ε’πί τής ύψίστης 

κορυφής τοΰ ύψιστου δένδρου, εις τήν όχθην τοΰ μεγα
λοπρεπούς ρυακος. Τό στιλπνόν άλλ’ αύστηρόν όμμα 
του επιβλεπει τήν άχανή εκτασιν. Μετά προσοχής άκρο- 
άζεται πάντα ήχον, δστις έρχεται μακρόθεν είς τό οξύ 
ωτιον του, ραπτών κάποτε και βλέμμα επί τής γής, ώστε 
να μη παρελθη άνηκουστον μητε τό έλαφρόν πάτημα 
τής δορκαοος. Η θηλεια καθηται άπέναντι, καί, άν 
τα παντα εξακολουθωσεν ήρεμα καί σιωπηλά, νουθετεί 
αύτόν διά κραυγής νά έχη  ύπδμονήν. "Άμα λαβών

την πασιγνωστον ταύτην πρόσκλησιν, άνοίγει κατά 
μέρος τας πλατείας αύτοΰ πτέρυγας, κλ.ίνει τό σώμά 
του ολίγον τι προς τα κάτω, καί άποκρίνεται είς τήν 
φωνήν αύτής με τόνους όχι άνομοίους τοΰ γέλωτος τών 
μανιακών εύθυς σχεδόν έπειτα άναλαμβάνει τήν όρ· 
θιον στάσιν του, καί τά πάντα σιγώσι πάλιν. Νήσ- 
σαι πολυειδεΓς βλέπονται διαβαίνουσαι μετά μεγάλης 
ταχύτητος, τήν φοράν τοΰ ρεύματος άκολουθοΰσαι· άλλ’ 
ο αετός οεν κυτταζει αυτας" φαίνονται άνάξιαι τής 
προσοχής του. Μετ ολίγον δμως, άκούεται ό άγριος, 
σάλπιγγα όμοιάζων, ήχος τοΰ μακράν είσέτι, άλλά προσ- 
εγγιζοντος^ κυκνου. Κραυγή ε’κ τής θηλείας διαπερα 
τον ποταμόν,— διότι, φίλε άναγνώστα, καί αύτή φρον
τίζε ι ώς και ό συζυγος·— ούτος αίφνης διασείει δλον 
το σώμα, καί μέ όλίγας άφάς τοΰ ράμφους του, βοηθού- 
μενος καί υπό τής ε’νεργείας τών μυώνων τής ε’πιδερμί- 
δος, διατάσσει εύθύς τά πτερά του. Ό  κατάλευκος 
όρνις ηδη φαίνεται- ό μάκρος αύτοΰ τράχηλος εκτείνε
ται εις τα έμπροσθεν, το όμμά του κυττάζει προσεκτι
κόν ως το τοΰ ε’χθροΰ τον  αί μεγάλαι του πτέρυγες 
μόλις ύποστηριζουσι τό βάρος τοΰ σώματος, άν καί 
κτυπωσιν αδιακοπως’ τοσον οχληροί καταντώσιν οί 
άγώνές του, ώστε καί αύτά τά σκέλη ε’ξαπλόνει ύπό 
την ούραν, δια νά βοηθώσι τήν πτήσίν του. Π λη
σιάζει μ’ δλον τοΰτο· ό άετός έσημείωσεν αύτόν ώς λείαν 
του. Έ νω  διέρχεται ό κύκνος μεταξύ τοΰ τρομεροΰ 
ζεύγους, ό άρρην πετάται, έτοιμος είς καταδίωξιν, μέ 
φοβέραν κραυγήν, ήτις προξενεί- πλειοτέραν φρίκην είς 
το ωτιον τοΰ κυκνου παρ’ ό κρότος μεγάλου τηλεβόλ.ου.

1 ωρα είναι ή στιγμή, κα θ’ ήν ε’πιδεικνύονται αί δυ
νάμεις τοΰ αετοΰ. Φεύγει δια τοΰ άέρος ώς διάττων 
άστηρ, και ώς λαμψις άστραπής καταπίπτει ε’πί τοΰ 
δειλοΰ κυκνου, δστις εν άγωνία καί απελπισία ζητεί 
ota παντοιων Ιλιγμών ν’ άποφύγη τούς σκληρούς όνυ
χα ς  τοΰ ε’χθροΰ του. Ά ναβαίνει, περιστρέφεται, καί 
άσμένως ήθελε καταποντισθήν εις τό ρεύμα, άν δέν
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εμποδιζετο ύπο τον αετόν, όστις προ πολλού γνωρίζων 
βτι διά τοιοντου στρατηγήματος ή.3ελε ζητήσει νά εκ- 
φνγη ο κύκνος, αναγκαζει αυτόν νά διααένη μετέωρο:, 
προσπα3ων να κτυπησιη ανχδν μέ τονς ονυχάς τον ύπο· 
κάτωθεν. Έ ντος ολίγον απελπίζεται ό κύκνος- ήδη 
εςησ3ενησε παραπολυ, και ή ισχύς τον ε’κλείπει εις 
την 3 /αν της άνδρίας καί ταχύτητος τον άνταγωνιστού- 
ή τελευταία πνοή τον ήδη μέλλει νά ε’ξέλ3η,καί ό 3η- 
ριωοης αετός πλήττει με τούς όνυχας την ύποκάτω 
πλενράν της πτερυγος τον, καί με ακαταμάχητου  δύ- 
ναμιν βιάζει τον όρνιν νά πέση κατά πλαγίαν διεύ3υν- 
σιν επί της εγγύτερας οχ3ης. Τότε, άναγνώστα. 
¿μπορείς να ιοης το άκληρον πνεύμα τον τρομερού τον- 
τον πολέμιον της πτερωτής φυλής, ε’νω, 3ριαμβεύων άνω
θεν της λείας τον, πνεει κατα πρώτον εν άνέσει. Κ α 
ταπιέζει τονς κραταιονς ποδας τον, καί έμπήγει τονς 
όξείς αντον όνυχας βα3ύτερον παρά ποτέ εις την καρ
διάν τον απο3νησκοντος κνκνον. Κραυγάζει μέ άγαλ- 
λίασιν ύπεράνω τον 3υ'ματος. Ή  ζήλεια κα,3’ ολον τδ 
διάστημά τον άγώνος ίστατο προσεκτική 3εωρός παν
τός κινήματος τον συζύγου της· καί άν δεν ε’βοή3ησεν 
αντον εις την αλωσιν τον κνκνον, τοντο δέν προήλ3εν 
απο α3ελησιαν, αλλ άπλο,ις απο την τελείαν πεποί3η- 
σιν οτι η δυναμις και ανδρια τον κνριον της ήσαν ίκα 
νώταται προς κατόρ3ωσιν τον ποθουμένου. "Ιπταται δέ 
τώρα είς τον τόπον της σφαγής, δπου αύτός προ3ύμως 
τήν περιμένει, καί, άφού φ3άση, άμφότεροι όμού χορ- 
ταίνονν άπό αίμα.

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν  Τ Η Σ  Σ ΐ Ν Ε Ι Λ Η Σ Ε Ω Σ .

Ε π ίΘ ϊΜ Ε ΐΣ να  μαθης  ε’αν τό δνοριά σον ηναι γεγραμ- 
μένον είς τό βιβλίον της ζω ή ς; Ά νάγνω θι δ,τι έχεις 
γεγραμμενον είς τό βιβλίον της συνειδήσεως. Δέν 
έχεις  άνάγκην νά άναβης είς τον ούρανόν, δ ιά να  ε’ρευ- 
νήσης τά άρχεία της αίωνιότητος. Έμπορεΐς νά κα- 
ταβης εις την καρδιαν σον, καί έκει να άναγνώσης τί 
είσαι καί τί 3ελεις γένειν. Ά ν  τό βιβλίον της 3είας 
δικαιοσύνης ηναι κεκλεισμενον καί πεφυλαγμένον ε’φ’ 
υψους πλησίον τον Θεού, τό ίδικόν σον ομως βιβλίον 
της σννειδησεως είναι άνοικτόν, κείριενον εγγύς, ε’ν τώ 
ίδίω σον κόλπω, καί ο,τι καί άν γράφης ε’δώ, ίσο  βΐ- 
βαιος ότι τό ίδιον 3-έλεις άναγνώσει καί ε’κεΓ. Έ ά ν 
είς αντο τό βιβλίον δέν γράφωμεν άλλο παρά αμαρτίαν, 
ούδ’ είς τό βιβλίον τον Θεον θελομεν εύρείν άλλο παρά 
καταδίκην. Ας γραφωριεν λοιπόν τωρα τοιαύτα, οποία 
άναγινώσκοντες είς την ριεγάλην ημέραν τής κρίσεως, 
κα3 ην ολα τα β ιβλία  3έλόυν άνοιχ3ή, νά χαρώμεν, 
καί όχι νά έντραπώμεν.

Π Α ΡΑ Δ Ο Ξ Ο Σ  1'ΠΝΟΒΑΣΙΑ.

Α γγλ ο ν  τις περιηγητής λέγει οτι, περιοδεύων την 
Κιρκασσίαν, είδεν,ύπνοβάτιν παράδοξον, τήν 3υγατόρα 
εύγενούς τινός Κιρκασσού, διατρίβοντος πλησίον τον

ποταμού Ονβίνον. Ή  κόρη ήτο περίπον δωδεκαετής, 
έπασχε δέ άπό τήν νόσον προ όνο ετών. Ή  ύπνο'ία- 
τικη καταστασις Οιηρκει συνη.άως άπό μίαν εως τρεΓς 
εβδομάδας, κα3’ δ διάστημα ή πάσχονσα ε’κίντα, ε’τρα- 
γωδει παίζουσα καί τόν ανλόν της, ή έψαλλεν αντο 
σχέδια ποιημάτια, προφητικά πάντοτε, άποτεινοκίνη 
δχι είς τονς περιεστώτας, άλλά, κατά τό φαινόμενον. 
εις αόρατόν τι πνεύμα- οιωριζε δέ καί ιατρικά είς τονς 
ασθενείς, τονς οποίους ανεφερεν όνομαστί, ε’σνμβονλενε 
τονς πολεριιστάς, ήλεγχε τονς κακονς, καί ε’βεβαίονεν 
εις^τονς ομογενείς αντής, οτι ε’πι τέλ.ονς ό κατά των 
Τώσσων άγων αντων ή3ελεν ε’πιτνχειν· άλλ’ εκ τοότων 
δέν ε’ν3νμεΓτο οντε λέξιν άφον ήγείρετο άπό τόν μαγνη- 
τικόν νπνον της. Ενω εςηκολον3ει ή άποπλάνησις 
αντη των νοητικων δννάμεων, τό πρόσωπον αντής ε’φαί- 
νετο σοβαρώτατον· είχε δέ καί τήν οσφρησιν τόσον 
όξεΐαν, ίνστε άπό μακράν άνεκάλνπτε τονς πλησιάζον
τας γνωριμονς της, πρός ονς ¿δείκνυε τήν πλέον αντο- 
γνώμονα αντιπάθειαν ή κλίσιν. ’Από τάς προσβο·- 
λας ταντας ή νγεια της ε’φαίνετο ότι έπασχε καιρίως, 
ε’πειδη πάντοτε ε’ςνπνα άπό τήν εκστασιν αντής ωχρά 
και πολν άπηνδημενη.

Οί νπνοβάται οντοι, ή, ώς ο! Γάλλοι καλονσιν κ ύ 
τους, clairvoyants, ιδιάζουν είς όρεινάς χώρας, καί 
φαίνεται ότι σνγκροτονσι δνσεξήγητον φαινόμενον τον 
ζωικόν μαγνητισμόν. Όμοίαν νπνοβάτιν άπήντησα 
ε’πί των όχ3ων τής λίμνης Κωνσταντίας, 3νγατέρα 
βαρονον τινός- ήτο δέ περίπον όμηλιξ τής Κιρκασσί- 
δος, καί ε’ξίσον προικισμένη με προφητικόν πνεύμα. Τ Ι 
διάρκεια τής προσβολής, καί τά συμπτώματα  τής πα- 
σχονσης, ήσαν παρομοίως τά αντά, εκτός οτι ή Γερ- 
μανή νεάνις έμενε πολλ.άκις καταπληκτική διά τινας 
ωρας, το όποιον δέν παρετήρησα είς τήν άλλην.

Α Π Α Τ Η Λ Α  Π Λ Ο Τ Τ Η .

Σ τ ν η θ ω ς ,  οταν ασεβής τις κοσμολάτρης άπο3άνη, 
ε’ρωτωμεν πόσον πλονσιος άπέ3ανε , καί πολλοί λίγονν, 

Α ! άπε3ανε πολλά πλονσιος·— άφήκε μεγάλην κα- 
τάστασιν.” Φεν ! ό δνστνχής βα.άνν ύπνον ε’κοιμάτο 
όνειροπολων κ α 3 ’ ολον τό διάστημα τής ζωής· τώρα 
δ’ ε’ξνπνα, καί δέν ενρίσκει τίποτε είς τάς χείράς τον. 
Πον κεΓται ό σωρός τον χρνσίον ; Μόνον ή σκωρία τον 
σωρόν εκείνον νπάγει είς μαρτυρίαν κατ’ αντον- ό πλον- 
τος μετέβη είς άλλας χεΓρας, μένει δέ μέ τόν τεθνηκό- 
τα ή  αδικία- άλλοι τόν μεταχειρίζονται, αντός δέ φ'.ρει 
εις την κρισιν με3 εαυτού τήν κατάχρησιν αντον· ε’κίρ- 
δησε μεν φίλους, άλλ’ έχασε τήν ψνχήν τον. Ώ σ τε  
πολλα ορ3ως εμπορω να γράψω είς ολα τά πλοίτη τον, 
Ί  α ν τ α  ε ί ν α ι  τ ι μ ή  α ί μ α τ ο ς .

Η  Π Ε Ν Ι Α  είς ΐα ς  μ εγα λοπ ό).ε ις λ α μ β ά ν ε ι π ολνε ιδε ΐς  όψεις κ α ί 
μ ορφ άς. Π ο λ λ ά κ ις  κ ρ ύ π τ ε τα ι εν λ α μ π ρ ό τ η τ ι ,  κ α ί π ο λλά κ ις  εν 
α σ ω τία . Π ολλιον άνθρω πιον ή  σ πουδα ιότερα  ιρροντίς ε ίνα ι ν ά  
κ ρ ύ π τ ω σ ι τήν ένδειάν των « π ό  τούς επ ίλο ιπ ο υ ς .
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Π Ο Α Τ Χ ΡΗ Σ Τ ΙΑ  Τ Η Σ  Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Ο Σ .

Ι ϊ Σ  τάς 3ερμάς καί ενκράτονς χώρας τής γής, ενρί- 
σκονσι τερπνήν κατοικίαν οί άνθρωποι καί τά άλογα 
ζωα, και δαψιλή θεραπείαν δλων των χρειών καί έπι- 
3-νμιων αντων· άλλ’ οπον ό χειμών έρχεται μέ θερμο
κρασίαν κατω τον σημείον, έν ώ τό νδωρ παγόνει, ή 
σκηνη μεταβάλλεται ές όλοκληρον. Τότε ή γή μετά 
τοίν νόάτων αύτής ταχε'ως ε’νδνεται μέ χιόνα καί μέ 
πάγον, τά δένδρα και οί 3-άμνοι γίνονται άφνλλ,α, φαι
νόμενα^ πανταχον ώς μαραμμενα σκελετά,— αναρίθμη
τα πλη3η ζώων, είτε διά τό δριμν ψνχος, είτε δΓ έλ- 
λειψιν τροφής, χάνονται είς τήν χ ιόνα ,— ή φνσις φαί
νεται αποάνησκονσα η νεκρά. Τό άνάπαλιν συμβα ί
νει οταν επιστρ^ψη το έαρ, τοντέστιν όταν έπ ιστρέψη 
ή 3ερμοτης. Η γή πάλιν γνμνονται καί μαλακννε- 
ται, οι ποταμοί ρεονσιν, αί λιμναι καθίστανται πάλιν 
νγρά κάτοπτρά, αί 3ερμαί βροχαί περι3άλπονσι τήν 
βλ.αστησιν, ήτις πανταχον καλνπτει τό έδαφος μέ 
κάλλος και άφάονιαν. Ο πρό μικρόν άδρανής άνθρω
πος ανακαλείται εις πολλά χρέη- οί οι’ νόατος τροχοί 
αντον πανταχον ενεργονσιν, αί λέμβοι τον είναι πάλιν 
έπι των διωρύγων και ρυακων, οι πολυάσχολοι στόλ.οι 
τής εμπορίας εςερχονται είς τό πέλαγος· τά πτηνά 
πληρονσι παμπλη3ει τον ουρανόν, καί οί ίχ3υες ώσαν- 
τως τά υδατα, καί παν μέρος τής γής βρνει άπό ζωήν 
και εΰφροσννην. Πολλοί 3εωρονσι τάς μεταβολάς 
ταντας τον καιρόν ως αν ωμ,οιαζον τάς ε’κ διαδοχής 3έ 
σεις περιστρεφόμενου τροχον, ε’ς ών ή μία άναγκαίως 
έπιφερει την άλλην μη στοχαζόμενοι οτι ή άπλή περί- 
στασις τής μεταβολ.ής τής θερμοκρασίας προςενεί άπαν
τα.  ̂ Αλλ’ αν το ψνχος τον χειμώνος έλ,άη παραπολν 
πρώιμα, επιφ.ρει άνελλιπώς τήν χειμερινήν πρόσοψιν, 
και αν η 3ερμοτης ελ3η πρόωρα κατά τό έαρ, εκτεί
νει την κάλυκα και το άν3ος, τα όποία ή επιστροφή 
του παγετόν 3-ίλει ε’ςάπαντος άφανίσει. Σπόρος σπει- 
ρομενος εν τω μεσω τον κρνστάλλον ποτέ δέν ζωογο
νείται.

Καί περί κλιμάτων δέ·— αί γήίναι νλαι, αί σνγ- 
κροτονσαι το ε’ςωτερον τής ήμετέρας σφαίρας, καί διά 
τοντο ε’μβαίνονσαι είς τήν συν3εσιν τον χώματος, δέν 
οιαφερονν είς διάφορά, πλάτη' είς τόν ισημερινόν, φίρ’ 
είπεΐν, καί ε’γγνς τών πόλων. Ό τ ι  λοιπόν κατά  τάς 
ο>ο τζχρυτχνΒΐ ίΛεγχΚητζβχν οιχφορχν ή ποοσο
ψις τής φνσεως παρ’ όσην τό ετήσιου 3έρος καί ό χει- 
μων τον αντον τοπον, προέρχεται άπλώς άπό τήν μόνι
μον τής θερμοκρασίας άνισότητα. Ά ν  αντη δέν 
νπήρχε, τα αντα φυτα ήμπόρουν νά βλαστάνωσιν είς 
«.μφοτ.ρας τάς .νοσείς, καί τά αντά ζωα ήμπόρουν νά 
εύρίσκωσι κατάλληλον τροφήν. Ά λλά τώρα, είς τήν 
μιαν, οηλαοη οπον ύπαρχει άφ3όνως ή 3ερμότης, βλέ- 
πομεν το μεγαλόπρεπες 3-εαμα άδιακόπου τροπικής καρ
ποφορίας- τήν γην ε’σκεπασμένην μέ πολυποίκιλα καί 
υλημανονντα φυτά, άκόμη καί τούς σκληρούς βράχους

ευ3αλειαν περιβεβλημένους, ίσως τό κλήμα τής άν,πέ- 
λου με τούς πορφυρούς αυτού βότρυας. ’Εν τώ μέσω 
της σκηνής ταντης ή ζωίκή ύπαρ?ις είναι ού^ ήττον 
άφθονος, καί πολλά είδη ζώων έχονσι κάλλος εξαίσιον. 
— τα πτηνά, φερ’ εΐπείν, μέ πτερά, τόσον λαμπρά οσον 
τα στιλπνότερα των άνώέων Ό  3ερμός άκρ εύωδια" 
απο τας άρωματικάς βοτάνας,— ό 0 ρανός καί τά νέφη 
έχουσι πολλάκις χρώματα εφάμιλλα των τής ίριδος, 
και οί άν3ρωπινοι κάτοικοι εύδαιμονούντες καλούσι τόν 
τόπον παράδεισον— Ό που δέ ή 3ερμότης αείποτε λεί- 
πει, έχομεν^ τό φοβερόν 3-ίαμα τής πολικής άκαρπίας, 
γυμνούς βράχους^ ή δρη, άντί εύκάρπων άγρών τό ΰδωρ 
πανταχον σκληρόν καί στερεόν, άνευ βροχής, νέφους, ή 
δρόσον, όλίγας κινήσεις πλήν τής ένώεν κάκείώεν ύ’πό 
τού άνεμου ωθούμενης χιόνος- τήν φυτικήν ζωήν μόλις 
ύπάρχουσαν, καί τότε μόνον είς ε’σκεπασμίνονς τόπους 
άπεναντι τον ήλιον— καί άντί τιΰν πολυειδών φοινίκων 
και άλλων δένδρων τής ’Ινδίας, των οποίων εν μόνον 
φύλλον είναι άρκετά πλατύ, όίστε νά κάλυψη άν3ρωπί- 
νην κατοικίαν, εύρισκονται 3-άμνοι μόνον, καί δένδρα 
εχοντα τρίχας μάλλον παρά φύλλα. Τον δέ χειμώνα 
των κλιμάτων τούτων, κα.3' ον ό ήλιος δέν βλέπεται 
δΓ ολοκλήρους μήνας, επαυξάνει τήν φρίκην ή σκοτία 
και ή φοβέρα σιωπή, τό ψύχος τό ναρκόνον πάσαν ζωήν, 
και παγονον και αύτον τόν υδράργυρον— συγκροτούντα 

όμού σκηνήν, είς τήν οποίαν ό άν3ρωπος δνναται 
£ ευ άπ° εύδαιμονέστερα κλίματα, άλλ’
οπον δ ι’ ολίγον μόνον ¿μπορεί ν’ άφήση τήν προφύλαξιν 
τού πλοίου καί τού πνρός, κα.3ώς ήδύνατο νά εςέλ3η 
άπο καταβυ3ιστικον κωοωνα είς τόν πν3μίνα τού ωκε
ανού. ^Οτι δε ή 3 ερμοτης μόνον άπαιτείται διά νά 
καταστηση τας νυν έρημους ταντας χώρας ώς τάς τερ- 
πνοτερας τής γής, άποδεικννεται ε’κ των νεωστί άνακα- 
λνφ3ίντων ύπο το έδαφος λειψάνων ζώων καί φυτών 
άτινα πρότερον κατωκονν αύτάς, όμοιων ώς ε’κ-ίνα τά 
οποία τώρα δννανται μονον να ζώσι πλησίον τού ιση
μερινού. Ενω λοιπον ό χειμών, ή ή προσωρινή απου
σία τής 3 ερμότητος, δύναται νά όνομασ3η ό ύπνος 
τής φνσεως, η π=ρι τους πολονς μονιμωτέρα νάρκωσις 
ομοιάζει τόν 3άνατον αύτής· δ3εν δικαίως ή 3ερμό- 
της εμπορεί νά λογίζεται ως ή ζωή ή ή ψυχή τού παν 

· -‘-ημειωτ^ον προς το.'τοις, οτι η 3εομοτηε είναι ή 
μεγάλη ενεργός δύναμις είς πολυαρίθμους πράξεις τής 
χημείας και της οικιακής οικονομίας, καί ή άοχή τής 
κραταιας ατμοκίνητου μηχανής, ήτις τώρα ε’κτελεί τό 
ημισυ τής εργασίας των ανθρώπων.

Β λ έ π ω  ότι οί κακοί έχονσι τόν μεν παράδεισον εδώ, 
τήν δε κόλασιν έπε ιτα - καί ε’ξ εναντίας, οί καλοί εδώ 
μ ίν  εχονσι τήν κολ.ασιν, μετα δέ ταύτα τόν παράδυι 
σον. Ο πλούσιος είχε  τά αγα θά  του εις ταύτην τξν 
ζωήν, καί ό Λάζαρος τά  δεινά' άλλά τώρα ό, Λάζαρος 
αναπαύεται, καί ό πλούσιος βασανίζεται. Έ γώ  λοω 
πον δεν 3έλω φ3ονήσει τήν ευτυχίαν τού κακού, ουδέ 
3ελ,ω σκανδαλισ3ήν είς τήν 3λίψιν τού δικαίου.
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Κ Υ Ν Η ΓΕ ΣΙΑ  ΤΟ Υ  Ε Λ Ε Φ Α Ν Τ Ο Σ .

ΣτΝΟΛΙΑ τις Αγγλων έκ πολεμικόν πλοίου ¿ξεκίνησε 
ν* άναβη ένα των ποταμών τοΰ ε’ν ’Αφρική- Κόλπου 
Δελαγοα, επι σκοπώ του να κυνηγήσωσι τον ιπποπό
ταμον. Έ νω δ’ ¿ζητούν τα καταγώγια των παμμε- 
γεθών τούτων ζώων, ήκουσαν όξεΓάν τινα ώργισμένην 
κραυγήν, καί πάραυτα ό κύριος Β., σημαιοφόρος, ώρμη- 
σεν ε’κ τοΰ καλαμωνος, με τό πρόσωπον αΰτοΰ αιμοστα
γές, τρανως ε’πικαλουμενος βοήθειαν υπέρ τοΰ τοποτη- 
ρητοΰ Ά .,  κ α θ ’ου ε’λεφας εΓχε προσβάλει την στιγμήν 
ε’κείνην. Ή  συνοδία προσηγγισεν είς τον τόπον τοΰ 
κίνδυνου, καί εύρηκαν τον άτυχη αύτων σύντροφον ακί
νητον καί ύπτιον ε’πί της γης, ε’σκεπαο-μένον άπό αΓμα 
καί λάσπην, με τούς οφθαλμούς αν τοΰ ε’κπετωμένους, 
ε’ν δλη τη φρίκη βιαίου θανάτου. Έπερασε μέν ικα
νή ώρα πρίν δείξη συμπτώματά τινα ζωής· ¿πέτυχον 
όμως νά μεταφέρωσιν αύτόν εις τό πλοΓον, όπου β α θ 
μηδόν άνελαβε· καί άφοΰ άρκετά συνήλθεν, ιστόρησε 
τα εις αύτόν συμβεβηκότα, ε’ξ ων φαίνεται ή παράδο
ξος θυμοσοφία τοΰ άγρίου ε’λεφαντος.

Κατά την πρώτην πλησίασιν τοΰ ζώου, ε’στοχάσθη 
αύτό ό τοποτηρητης Ά .  ώς ευμεγέθη ιπποπόταμον, 
άλλα ταχέως ε’κβηκεν άπό την άπάτην. Ό  ε’λέφας, 
δστις ε’φαίνετο πολύ παρωργισμένος διά την ε’πεμβασιν, 
ε’κυμάτισε την προβοσκίδα είς τον άέρα, άνυψώθη ε’πί 
των οπίσθιων αΰτοΰ ποδών, περιεστράφη ταχέως, καί 
με όξεΓαν, ε’μ παθή  κραυγήν, ώρμησεν ¿ξοπίσω τοΰ άν- 
δρος, κατασπων τους εμποδίζοντας αύτόν καλάμους. 
Ό  τοποτηρητης εδραμεν όσον τάχιστα , καί δι’ όλίγην 
ωραν ειχεν ελπίδα νά διασωθη, επειδή ό ε’λέφας, όμμα- 
τιάσας ενα των ναυτών επί της κορυφής δένδρου, περί 
τους είκοσι ποδας ύψηλοΰ, καί τρεις την περιφέρειαν, 
άπειλοΰντα αύτόν με την φωνήν καί τάς χειρονομίας 
του, και συγχρόνως ετοιμαζομενον νά πυροβόληση, 
ε’στράφη, καί κραυγάζων καί λυσσώδης, άνεπηδησε 
κατα τοΰ δένδρου, ως διά νά φθάση είς τον άνθρωπον 
άλλά το ύπερβολικόν βάρος του κατέβαλε τό δένδρον, 
χωρίς ομως βλάβην τοΰ ναύτου, οστις έτρεχε μεταξύ 
των καλαμων. Τό άγριον θηριον ε’δίωξε τοΰτον, άφρί- 
ζον άπο την μανίαν, μέχρι της υψηλής όχθης τοΰ πο- 
ταμοΰ, ε’νω ό έντρομος ναύτης ¿κραύγαζε μεγαλοφώνως,

Ελεφας ! Ελέφας !” έωσοΰ, ήδη ε’γγίζοντος τοΰ διώ
κτου, έφθασεν είς την κορυφήν της κατωφερείας, όπου 
οι λοιποί κυνηγοί, οίτινες είχον άκούσει τάς κραυγάς 
του, ησαν ετοιμασμένοι, καί πάραυτα ¿πυροβόλησαν 
κατα τοΰ ελεφαντος. Τοΰτο εκαμεν αύτόν νά στραφη- 
με διπλάσιάν ορμήν κατα τοΰ κυρίου Ά .,  οστις, είς την 
προθυμίαν του να ¿κφύγη, προσκρούσας έπεσε, τό δ’ 
ίύμεγεθες θηρίον εδραμεν έπάνωθεν αΰτοΰ, καί συνε- 
τριψε την πτέρναν του.

Εύθυς αφοΰ επερασεν, ό κύριος Ά .  ε’σηκώθη, καί 
χωλαίνων άπό τόν πόνον, ¿ζήτησε πάλιν νά φύγη, άλλά 
το θηριον επανήλάεν είς την προσβολήν ή προβοσκίς

του έτινάχθη άνω κάτω είς τόν άέρα, καί είς μίαν 
στιγμήν ό άθλιος άξιωματικός επεσεν άναίσθητος 
καταγής. Συνελθών ολίγον τι, είδε την θέσιν αύτοΰ 
άπηλπισμένην ό τερατώδης άνταγωνιστής ίστατο ύπερ- 
άνω του, όλος οργή καί μανία, κτύπων τήν γην με 
τούς πόδας του, καί άνορύττων αύτήν μέ τούς όδόντας 
του. "Οτε κατά πρώτον είδεν αυτούς ή συντροφιά, ό 
κύριος Ά .  εκειτο μεταξύ των ποδών τοΰ ¿λέφαντος, καί 
αν ήτο σκοπός τοΰ ζώου νά 3-ανατώση αύτόν, ήδύνατο 
εύκολώτατα, ενα πόδα θέτον είς τό άναίσθητον σώμά 
του, νά καταθραύση τόν δυστυχή· άλλά πιθανόν ότι 
¿σκόπευε μόνον νά παιδεύση καί νά τρομάξη, όχι νά 
θανατωση· τοιαύτη δέ εικασία συμφωνεί ε’ντελέστατα 
μέ τόν χαρακτήρα τοΰ γενναίου μέν, ε’κδικητικοΰ δέ 
τούτου ζώου.

Τήν ε’σχάτην φοράν, κ α θ ’ ήν ό ε’λέφας έπανήλθε 
προς τον κύριον Α., έφερε τήν προβοσκίδα του πλήρη 
άπό λάσπην γυρίσας δ ’ αύτόν ύπτιον, καί άνοίξας 
βιαστικως τό στόμα του, ε’φύσησεν αύτήν ε’ντός είς 
τόν λάρυγγα του. Τοΰτο ε’πέφερε τήν όγκωμένην όψιν 
τοΰ προσώπου του κυρίου Α., όστις σχεδόν ήτο πεπνιγ- 
μένος, καί διά τρεΓς ήμέρας έξηκολούθει έξεμών ποσό- 
τητας γαλανωπής άμμου.

Ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Σ  Ο Λ Ο Ι1 ΙΟ Ρ Ο Σ .

Τ ο  μαΰρον νέφος κάμνει τόν οδοιπόρον νά ταχύνη τό 
βήμά του, καί νά ένθυμηθη τήν πατρίδα τον ενοΰ, 
ε’ξ εναντίας, ή καλή ήμέρα καί ό ευχάριστος δρόμος τόν 
καμνουσι ν’ άργοπορη, καί υφαρπάζουν άπό τήν καο- 
δίαν του τάς προς τήν πατρίδα έπιθυμίας. "Οπως 
καί άν φρονωσιν οι άλλοι, ε’γώ όμως τό νομίζω εύεργε- 
σιαν τοΰ Θεοΰ, ότι κάποτε νέφη τινά σκοτίζουσι τόν 
ήλιόν μου, καί συχναί θλίψεις μέ στεροΰσι τάς άνα- 
παυσεις μον διότι αισθάνομαι ότι, ¿άν ταξειδεύων 
ήθελον εύρίσκειν άνενόχλητον άνάπαυσιν καί μεγάλην 
φιλίαν είς τό ξενοδοχείον μου, ταχέως ήθελον λησμο
νήσει τόν οΓκον τοΰ Πατρός μου, καί την κληρονομι
άν μου.

Ο Κ Α Λ Λ Ι Σ Τ Ο Σ  Θ Η Β Α Ϊ Ρ Ο Σ .

Ερωτηοεις ό ’Αλέξανδρος, “  Ποΰ θέτεις τούς 5η. 
σαυρούς σου σοφώτατα άπεκρίθη, “  Μεταξύ των φί- 
λων μου,” πεπεισμένος ότι ε’κεΓήθελον φυλαχθήν άσφα- 
λώς, καί ε’πιστραφή μέ αυξησιν. Ποίαν άνάγκην 
έχεις τοΰ νά πλατύνης τά σιτοφυλάκιά σου ; Δέν ε’ξεύ- 
ρεις ποΰ νά 5 ίσης τ ’ άγαθά σου ; Κάμε τούς φίλους 
τοΰ Χριστοΰ ταμεΓον σου, καί τούς κόλπους τής χήρας 
και τοΰ πτωχοΰ άπο9·ήκην σον έδώ εΓναι ό πλοΰτός 
σου ασφαλής, διότι ουτε ό κλέπτης τόν κλέπτει, ούτε ό 
χρονος τον φθείρει, ούτε άπό περιστάσεις χάνεται· ¿δω 
μαλιστα αύςανει· ¿δω τό όλιγοχρόνιον δώρον λαμβάνει 
ανταμοιβήν αιώνιον. Δέν ύπάρχει γή τόσον καρποφό
ρος, οσον ό κολπος τοΰ πτωχοΰ, δστις γέννα καρπόν 
έκατονταπλασίονα.
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Π Ε Ρ Ι Σ Ω Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ .

Τ ο  σχολεΓον του Σωκράτους ήτον ή πόλις των Ά θ η - 
νών, οί μαθητα ί του οί "Ελληνες· ό δέ σκοπός νά τούς 
αποκαταστήση άγαθούς καί συνετούς διά τής άρετής 
και της αλήθειας. Ε ίς διάστημα τριάκοντα ε’τών δέν 
απεμακρννθη άπό τόν πρός ον όρον τοΰτον ώστε, τρώ- 
γων καί περίπατων, καί δικάζων καί συστρατευόμενος, 
και απολογούμενος καί πίνων τό κώνειον είς τό δεσμω- 
τήριον. πάντοτε λαλών περί τής θεωρίας ήκολούθει τήν 
πραξιν, και ηδη κρατών διά τής μ ιας χειρός τό ποτή- 
ριον τοΰ θανάτου, καί διά τής άλλης δεικνύων τήν 
αναγκην της άρετής, ¿βεβαίου διά τής σφραγίδος τοΰ 
θανατου^ του τήν άθανασίαν τής ψυχής καί τήν πρό
νοιαν τοΰ Δημιουργοΰ.

, Αν ^μεγαλοπρέπεια  των ούρανών, ή τάξις τοΰ παν- 
τος, και ή διαρρύθμισις πάσης τής ορατής καί άοράτου 
δημιουργίας,άπαιτώσι πάνσοφον καί παντοδύναμον Θεόν, 
ή άθανασία τής λογικής ουσίας είναι άναγκαία συνέ’ 
πεια τής δικαιοσύνης αύτοΰ. Έ κ  τούτου ή φροντίς τής 
τελειοποιήσεις τής παρουσης ζωής πρός άπόλαυσιν των 
αγαθών της άλλης. Τοΰτο Εξευγενίζει τόν άνθρωπον, 
και ουτος ζη τε ί διά τής άρετής καί τής άληθείας νά 
πλησιαση, καί, όσον τό δυνατόν, νά ε’ξομοιωθη μέ τόν
"ΰ.0ν· 1/οια-'τγ) ^ Γον ή άρχή τής ηθικής φιλοσοφίας 
του -ωκρατους· ηχουν έφθασεν ό δαιμόνιος ουτος άν 
θρωπος εως ου ¿δυνατό νά φθάση ή άνθρώπινος διά- 
νοια προ τής θείας οίκονομίας.' Ά λλ’ ό Σωκράτης 
προητοίμασε διά τής φιλοσοφίας καί τοΰ όρθοΰ λόγου 
και της άρετής του τήν θείαν τοΰ Θεανθρώπου άποστο- 
λην, ητις έμελλε μόνη είς τό πλήρωμα τοΰ χρόνου άκρι 
β.στερον νά προσδιορίση τήν βάσιν τής ηθικής καί 
της θρησκείας, τής άρετής καί τής ευδαιμονίας τοΰ 
ανθρώπου καί των κοινωνιών· καί τοΰτο είς δύο λέξεις- 
είς τήν άγάπην, λέγω. τοΰ Θεοΰ, καί είς τήν άγάπην 
των ανθρωπων. Ε ίς  τήν διπλήν αυτήν άγάπην ε’τε- 
λειονε^καί ή ήθική, καί ή πολιτική, καί ή θρησκεία.

Εξομολογούμενος δ’ εν παρόδω τήν ενδόμυχόν μου 
πεποίθησιν, λ=γω ότι είναι ρήματα Θεοΰ καί θεία  ή 
θρησκεία, ητις στηρίζεται είς τήν άγάπην τοΰ Θεοΰ 
και είς τήν άγάπην τοΰ άνθρωπίνου γένους. Τότε 
5=λει τωόντι ευδαιμονήσειν ό άνθρωπος καί βελτιωθή 
πασα κοινωνία, τότε θέλει λείψειν ή άγριος τυραννία, 
και η ακόλαστος οχλοκρατία, ότε ή βάσις τής πολιτι- 
κης και τής κυβερνητικής επιστήμης στηρίζεται είς 
τοια^την ηθικήν καί τοιαύτην θρησκείαν. Τότε ή φι· 
λοσοφια, ή ποίησις, αί ε’πιστήμαι καί τέχναι, θέλουσι 
γνωρισειν ώς άρχήν, σκοπόν, καί τέλος, τόν πρόε 
τον Θεον καί τό άνθρώπινον γένος ειλικρινή έρωτα: 
τοτε θέλει λείψειν ή άπατη, ή δεισιδαιμονία, ή έρις, 
ό πιλεμος, η φιλαυτία, ή άδικια, καί ή καταδυναστεία 
τοΰ δυνατοΰ πρός τόν άδύνατον· τότε θέλουν άνυπερ- 
5 ,τω ς ευτυχήσειν οί άνθρωποι- τότε μόνον, λέγω, ότε 

^  ανθρώπων αί πράξεις κοινώς καί κατ’ ίδίαν

κινοΰνται και διευθύνονται άπό τήν προειρηαένην άρ· 
χην το̂ τε θέλουν καθίσειν ε’πι τών θρόνων φιλόθεοι 
καί φιλάνθρωποι ήγεμόνες, πατρικώς κυβερνώντες διά 
τής ευνομίας πιστούς καί εύπειθείς είς τάς άρχάς καί 
τους νομούς υπηκόους· τότε θέλουν παύσειν ή καταδυ
ναστεία ε’κ τοΰ ενός μέρους, καί ε’κ τοΰ ετέρου αί ε’πα- 
ναστάσεις·^ τότε ή άγάπη τοΰ άνθρώπου πρός τόν Θεόν 
καί ^πρός τόν άνθρωπον διαχεομένη άπό τόν θρόνον 
είς όλην τήν επικράτειαν, καί πυκνουμένη θέλει ε’πι- 
στρεφει μετ ευλογιών διά νά περικυκλώση τόν ε’πί τοΰ 
θρόνου καθήμενον καί ήνωμέναι αύται θέλουν ύψοΰσθαι 
ως άφατος μελωδία μέχρι τοΰ Θεοΰ· καί ε’κεΐθεν κατα- 
βαίνουσαι επι τής γής θέλουσιν ευφραίνει παρηγοροΰ- 
σαι ολον τών άνθρώπων τό γένος τής παρουσης καί 
έπερχομένης γενεάς*.

Οθεν, άν αί νομοθεσίαι τών παλαιών περιωρίζον- 
τ° Λεΐ' ς ε,να Ρ°νον >-«όν, σκοπόν βέβαια έχουσαι τήν 
εύοαιμονιαν και ελευθερίαν α^τοΰ μόνου, ή ευρύχωρος 
και ^καθαρα φιλοσοφία τοΰ Σωκράτους καί τών έπιση- 
μοτερων του μαθητών ένηγκαλίζετο τήν εύδαιμονίαν 
ού,ου τοΰ άνθρωπίνου γένους, προσπαθούσα ν’ άποκα- 
ταστιοση τους άνθρωπους ο,ς βέλτιστους. Τούτου Ινεκα 
το υποκείμενον τής μελέτης καί τής διδασκαλίας του 
ητον αυτός ό άνθρωπος· ήγουν ή σχέσις αυτοΰ πρός 
τον φυσικόν καί τόν ηθικόν κόσμον τοΰ Δημιουργού. 
Ουτος ¿δίδασκε τήν άρετήν τών κυβερνώντων, τήν είς 
τους νομούς εύπείθειαν τών κυβερνωμένων, τά χρέη 
τών γονέων καί τών τέκνων, τών συζύγων καί άδελφών, 
τών πόλεων καί δημοκρατιών, καί είς ένα λόγον τοΰ 
άνθρώπου προς τόν άνθρωπον, καί πρός τόν Θεόν. 
Στοχαζόμενος δέ τήν λογικήν ουσίαν ώς άπορροήν 
τής θείας ουσίας, την εθεωρει ώς προικισμίνην με τήν 
έμφυτον ιδ^αν τοΰ οσίου, τοΰ δικαίου καί άγαθοΰ, τής 
επιστήμης και τής άληθείας, καί μέ τήν δύναμιν τοΰ 
αυτεξουσίου. Ο-σεν, αν τα υλικά όργανα, ή δεισι 
οαιμονια και η απατη, έκαλυπτον τόν ορθόν λόγον, 
άρκοΰσε νά όδηγήση τις καλώς τον άνθρωπον, διά νά" 
ευρη ό ιόιος εις τα βάθη  τής έαυτοΰ ψυχής τήν πεποί- 
θη^σιν και την γνώσιν. Διό καί μετεχειρίζετο είς τήν 
διδασκαλίαν του τήν έρωταπόκρισιν, οι’ ής ήνάγκαζ*

, * Άνεφιρον τάς πηγάς, τάς δποίας ίσυμβουλεύθην εις τδ π α 
ρόν Δοκίμων. Άδικον έπομενω; ήθελε λογισθήν, άν άπεσιώπων, 
οτι, δοα είπον^εν παρο’δω περί τής θεανθριόπου αγάπης τοο θεαν- 
θρο^που Ίησοΰ, ειοϊ λογοι, τους όποιους ήκουσα πολλάκι- άπ· 
τον γηραιόν Ιεράρχην Κ. Αγαθάγγελον, τόν βαθυσεβαστο'ν ιεο. 
αυταόελφον. 11 ποσάκις ουτοι μ ’ επαρηγο'ρησαν εις τάς Βιωτι- 
κας θλίψεις μου! άπό ποιους κα'ι πόσους κινδύνους οεν Ιφύλαξαν 
την άπειρον μου νεότητα! Αυτοί κυρίους υιέ διέσωσαν άπό τάς 
δυο ψυχικας νόσους· τήν δεισιδαιμονίαν, λέγω, καί τήν άσέβειαν. 
Αυτοί διετηρησαν εις τά ράθη τής καρδίας μου τήν άγάπην τοο 

και τιον ανθρουπουν καθαράν καί άμόλυντον. Αυτούς κλη- 
ρονομικίος θελω διόαςει καί είς τά τε'κνα μου, μή φροντίζων πο
σώς περί τοΰ επαίνου των άδυνάτων λεγομένουν νόιον, ή τοΰ ιύό- 
γου των εύρωστων καί υψηλών πνευμάτων. Σύ  δέ, σεβαστέ μοι 
1εΡαΡΧ.α> δεχθητι τήν ευγνωμοσύνην ιύγνωιιονούσης καί Ιρώσης 

ψυχής.
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τον ακροατήν νά ζητήση καί νά εύρη μόνο; την αλή
θειαν. Φέρε ουν σκεψώμεΒα εγώ τε καί συ, Ελεγε 
πρός τον ακροατήν του. Δ ι’ αυτής ¿γύμναζε τον συλ
λογισμόν τοΰ άκροατοΰ, άφηρει το προσωπείον τής σοφι
στικής άπατης, καί άυεκάλυπτε την γοητείαν των σο 
φιστών- άλλα μεταχειριζόμενος συγχρόνως οπλον δρα- 
στήριον καί κινδυνώδες, την άκαταμαχητον του ειρω
νείαν, κατίτριψε μεν την σοφιστικήν ά^αζονείαν, ε’ξη- 
γρίωσε δε τήν κατ’ αύτοΰ των σοφιστών αγανακτησιν.

[Έ κ  τοΰ Φιλοσοφικού Δοκιμίου του Γ . Γ . Κ. Ίυπολοου.]

Ο Ι Κ ΡΥ ΣΤ Α Λ Λ Ω Ν ΕΣ.

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ των πάγων, ή κρυσταλλωνων, οιτι- 
νες άεννάως περικαλύπτουσι τάς Βαλασσας των δυο πό
λων, είναι εν των μεγαλητέρων φαινομένων τής φυσεως.

Οί πάγοι, τους όποιους άπαντωσιν οι περιηγηται 
ε ίςτά  παράλια τής Σπιτσβέργης και τής Γροιλλανδιας^, 
Εχουσι συνήθως 20 εως 25 ποδων πάχος· ως επι το 
πλεΓστον σχηματίζουσιν άπεράντους κρυσταλλοπεδια- 
δας, τήν Εκτασιν των όποιων λογαριάζουν εως τετρακο- 
σίων τετραγωνικών λευγών. Ή  ε’πιφάνεια των κρυσταλ- 
λοπεδιάδων ενίοτε μεν είναι όμαλη, ωστε η αμαςα ου- 
ναται νά διχτρίξη επ’ αύτής άκωλυτως πολλας λεύγας· 
καί ενίοτε άνώμαλος, εχουσα βουνά καί λόφους, το υψο; 
των όποιων είναι 20 εως 30 ποδων- η δε 3ωα αυτών 
προξενεί άπερίγραπτον ποικιλίαν σχημάτων και χρω
μάτων. Ή  κίνησις των κυμάτων, η άλλαι ισχυροτεραι 
δυνάμεις Βραύουσι τάς κρυσταλλοπεδιαοας εις άποσπα- 
σματα 100 καί 200 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία 
συγκρουόμενα διαρρήγνυνται εις άλλα μικρότερα. Αλλο
τε πάλιν ύ π ε ρ μ ε γ  ¿Βεις κρυστάλλωνες,παρασυρομενοιάπο
ρεύματα ισχυρά, συναπαντωσιν άλλους παρασυρομενους 
κατ’ εναντίαν διεύΒυνσιν, καί συγκρουομενοι αποτελο^σι 
τρομερόν κρότον. Πολλάκις τό πλήθος αύτων γίνεται 
Επικίνδυνον εις τά πλοία,' φρικτα ναυαγια ηκολουΒη 
σαν άπό τήν σύγκρουσιν τούτων, ΰπο τής οποίας οιαρ- 
ρήγνυται τό πλοΓον, ώς ΰπό τής σφαίρας ό υελος.

'Αλλοτε οί ύπερμεγεί5-εις ουτοι πάγοι, αντι συναν- 
τώμενοι νά ΒλασΒώσιν, εξ ε’ναντίας συγκολλώνται και 
γίνονται τρομερώτεροι. Οί δε μικρότεροι τούτων^ συν- 
ωΒούμενοι ΰπό των κυμάτων καί συνεπισωρευομενοι 
σχηματίζουσιν ενίοτε ύπερμεγέΒεις πάγους, των όποιων 
ή άνώμαλος ε’πιφάνεια ποικίλλεται Ετι μάλλον εκ τής 
επ’ αύτων καταπιπτούσης χιόνος. Τό ύψος των κρυσταλ- 
λώνων τούτων είναι 20 εως 30 ποδων ΰπερχνω τής επι- 
φανείας τής θαλάσσης. Τό ε’πιπλίον δε μέρος αύτων

είναι ε’ν γίνει τό Ιν τέταρτον τοΰ ΕμβυΒισμένου- ώστε 
τό ολον ύψος αυτών είναι 100 εως 120 ποδων.

Καί πολλάκις πάλιν πάγοι 30 εως 40 μίτρων μή
κους ΕμβυΒίζονται τόσον ΰπό τά ύδατα, ώστε ε’π’ αύτων 
διαβαίνει τό πλοΓον· καί τότε ό κίνδυνος είναι μ έγι
στος- διότι, άν διά τινα αιτίαν ό ΕμβυΒισμε'νος ούτος 
πάγος χάση τήν ισορροπίαν του, τότε ύψούμενος με με. 
γίστην ταχύτητα εκτινάσσει τό πλοΓον, ή τό άνατρέπει.

Περί τον κόλπον Βαφφίν οί Βαλασσοπόροι άπαντώσι 
βουνώδεις πάγους, των οποίων τό ύψος άπό τής ε’πιφα- 
νείας τής Βαλάσσης είναι 100 ποδων, καί τό πραγμα. 
τικόν, ή τό ο/ον ύψος αύτων ε’πίκεινα των 500 ποδων. 
Τ ά  ύδατα ρίοντα άπό τής κορυφής αύτων κατά τό Βέ- 
ρος σχηματίζουσι μεγίστους καταρράκτας, προξενοΰντας 
εις τον Βεατήν ε’ντύπωσιν άπερίγραπτον.

[Έκ τή; Φυσικής Έμ. ψύρα.]

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ.

Ε κ  των άνΒρώπων— λέγει ό Λώκκιος,— με φαίνεται 
οτι ε’ννενήκοντα τοίς εκατόν είναι ο,τι είναι, καλοί ή 
κακοί, χρήσιμοι ή επιζήμιοι εις τήν κοινωνίαν, ε’κ τής 
διδασκαλίας τήν όποιαν Ελαβον. Ά π ό  τήν άνατρο- 
φήν Εξαρτάται ή μεγάλη διαφορά ή ε’ν αύτοΓς παρατη
ρούμενη. Αί ε’λάχισται καί πλέον άνεπαίσΒητοι Εν
τυπώσεις, αί εις τήν νηπιότητα ημών λαμβανόμεναι, 
Εχουσιν άξιολογωτάτας καί διαρκεστάτας συνεπείας. 
Αί πρώται αύται ε’ντυπώσεις είναι ώς ποταμός, τά 
ύδατα του οποίου εύκόλως δυνάμεΒα νά στρίψωμεν εις 
πάντη διαφόρους δρόμους- ώστε άπό τήν άνεπαίσΒητον 
διεύΒυνσιν, τήν οποίαν λαμβάνει ό ρύαξ εις τήν πηγήν 
του, φθάνει ε’πί τέλους είς τόπους πολύ ά π ’ άλλήλων 
άπομεμακρυσμένους- καί με τήν αύτήν ευκολίαν δυνά
μεΒα, στοχάζομαι, νά στρίψωμεν τά πνεύματα των 
τέκνων είς όποίαν διεύ3-υνσιν ΕπιΒυμώμεν.

Ο Κ Α Ι Ρ Ο Σ .

Αριθ. 2.
’Αστραπή, Βροντή, Σίφωνες, κτλ.

Τ ο  άμεσον αίτιον τών βροντών και αστραπών είναι η 
άνισος Επισωρευσις τοΰ ηλεκτρικού ρευστοΰ εις δυο μα· 
ζας νεφών, ή εις τά νέφη καί τήν υποκάτω γ ή ν  όπο- 
ταν τά διαφόρως ηλεκτρισμένα ταΰτα σώματα προσεγ- 
γίσωσιν ίκκνώς, ή ισορροπία άποκαΒίσταται δια τής 
μεταδόσεως μέρους τοΰ ρευστοΰ άπό τό νέφος το μάλλον 
ηλεκτρισμένου. ’Εάν καλή τις ήλεκτραγωγική ούσία 
άποτελη συγκοινωνίαν μεταξύ τών δύο, ή ισορροπία 
άποκαΒίσταται σιωπηλώς- άλλ’ ε’πειδή ό άήρ είναι 
κακός ηλεκτραγωγός, τό ηλεκτρικόν ρευστόν φανεροΰται 
είς τήν δι’ αύτοΰ δίοδον του εν είοει αστραπής. Η 
δέ βροντή είναι μόνον τό άποτέλεσμα τής συγκρούσεως, 
τής προξενουμένης ύπό τής πρός άλληλα β ια ιας όρμής 
τών σωμάτων τσΰ άέρος τών διαχωρισΒεντων ΰπο τοΰ 
διελΒόντος ρευστοΰ- Εχει δέ ή βροντή την αύτην σχέ-
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σιν πρός τήν άστραπήν, όποίαν ό κρότος τοΰ πυροβόλου 
Εχει πρός τήν Εμπεριεχομένην σφαίραν, καί είναι επ ί
σης άβλαβής. 'Γ ήν δέ παράτασιν τοΰ κρότου ε’πιφε- 
ρουσι τά διάφορα νέφη, καί προσέτι τά δάση, αί κοι
λάδες, καί τά όρη, άντηχήσεως γινόμενα πρόξενα, καί 
πολυειδώς τροποποιοΰντα τον ήχον.

Ό  χρόνος, ά παρερχόμενος μεταξύ τής λάμψεως τής 
αστραπής καί τοΰ πατάγου τής βροντής, Εμφαίνει μετ’ 
άκριβείας τήν άπόστασιν τών ηλεκτρικών νεφών- Εκεί
νη μεν βλέπεται πάντοτε κατά τήν στιγμήν τής ε’κκε- 
νώσεως, ό δέ ήχος όδεύει βραδύτερου, καί άπαιτεΓ δεύ- 
τερά τινα λεπτά διά νά φΒάση είς τό ώτίον τοΰ επί τής 
γής ίσταμένου, Ά ν  παρέλΒωσιν ύπέρ τά δεκαπέντε 
δεύτερα λεπτά πριν άκούσωμεν τήν βροντήν, είμεΒα 
τότε άρκετά μακράν τοΰ κινδύνου- άν, εξ εναντίας, 
συγχρόνως ίδωμεν τήν άστραπήν και άκούσωμεν τον 
κρότον, τά κεραυνοβόλα νέφη είναι πλησι'στατα, καί 
υποκείμενα είς τινα κίνδυνον. Όφείλομεν δέ είς τοι- 
αύτας περιστάσεις ν ’ άποφεύγωμεν δένδρα καί ύψηλάς 
οικοδομάς, καί προ πάντων τά μεμονωμένα- διότι, δταν 
συνυπάρχωσι πολλά δένδρα ή πολλαί οίκοδομαί, ό κίν
δυνος τοΰ νά κεραυνοβόλησή" εκείνο, ύφ' ο ημείς κατε- 
φύγομευ, είναι μικρότατος.

Σ ι φ ω ν ε ς ,  Α Ν Ε Μ Ο Σ Τ Ρ Ο Β Ι Λ Ο Ι  Ουτοι είναι τής
αύτής αιτίας αποτελέσματα, τουτίστι προέρχονται άπό 
ρεΰμά τι τοΰ άέρος βιαίως πρός τά άνω συστρεφόμε 
νον, κατά συνέπειαν τής αιφνίδιου άραιώσεως μέρους 
τινός τών ΰπερκειμ.ένων στρωμάτων- συμβαίνουσι δέ οί 
μέν σίφωνες είς τήν Βάλασσαν, οί δέ ανεμοστρόβιλοι 
Επί τής ξηράς.

Ό  Σίφων περιγράφεται ώς επομένως. ’Εκ πυκνοί 
νέφους καταβαίνει κώνος ε’ν εϊδει σάλπιγγος, με το 
μικρόν άκρου πρός τά κάτω- συγχρόνως, ή επιφάνεια 
τής υποκάτω Βαλάσσης ταράσσεται καί συστρέφεται 
— τό ύδωρ μεταβάλλεται είς ατμόν, καί άναβαίνει 
σπειροειδως, Ιωσοΰ ε’πί τέλους ένοΰται με τον κώνον τόν 
Εκ τοΰ νέφους προερχόμενου- πολλάκις δμως διασκορ
πίζονται πριν ένωΒωσιν. Άμφότεραι αί στήλαι σμι 
κρύνονται πρός τό σημείον τής Επαφής των, οπου δέν 
είναι υπέρ τούς τρείς ή τέσσαρας πόδαςτήν διάμετρον. 
Εν τω μέσω τοΰ κώνου, τοΰ συγκροτοΰντος τον σιφωνα, 
υπάρχει λευκός, διαφανής σωλήν, δστις γίνεται ήττον 
ευκρινής καΒ’ οσον τις πλησιάζει, καί τέλος φαίνεται 
κενόν μόνου διάστημα, είς δ δέν άναβαίνει κάνεν άπό 
τ»ά τοΰ ύδατος μόρια- Εν τούτω, ώς καί περί τά Εξώτερα 
κράσπεδα τοΰ σίφωνος, πίπτουσι μεγάλαι σταγόνες 
βρ°χήζ· ’Εν καιροί γαλήνης, οί σίφωνες γενικώς δια- 
τηροΰσι τήν κάθετον είς τάς κινήσεις των- άλλ’ όπόταν 
οί άνεμοι Ενεργώσιν επ’ αύτων, κινούνται πλαγίως. 
’Ενίοτε διασκορπίζονται αίφνιδίως, άλλοτε δέ διαβαί- 
νουσι ταχέως τήν Επιφάνειαν τής Βαλάσσης, καί πα
ρέρχεται ολόκληρον τεταρτημόριου τής ώρας ή καί πε
ρισσότερον πριν διαλυΒώσιν.

Οί ναυτιλλόμενοι Βεωροΰσΐ πάντοτε μετά φόβου τά

μετέωρα ταΰτα, καί διά τοΰτο σπανίως πλησιάζουν είς 
αύτά Επί τοσοΰτον, ώστε νά κάμωσιν άκριβείς παρα
τηρήσεις. Π ιθανόν δμως δτι ώς ε’πιτοπλείστον δέν 
ήΒελον Επιφέρει σημαντικήν τινα βλάβην είς μεγάλα 
πλοία. Όπόταν σίφων φαυή πλησιάζων, πυροβολοΰσι 
κατ’ αύτοΰ κανόνιον, τό οποίον, διασείον τόν άέρα, 
πολλάκις διασκορπίζει τόν σίφωνα. ’Αλλ’Επειδή ουτος 
ώΒείται μόνον είς τά Εμπροσθεν ύπό τοΰ Επικρατοΰντος 
άνέμου, δστις εξίσου Επενεργεί καί είς τό πλοίου, άφί- 
νονται συυήΒως οί σίφωνες νά περάσωσι κατά τό μέρος 
τής πρώρας ή τής πρύμνης δι άπλής τινός κεραιουχίας 
(πιυηοΒυνΓβ}· ή διαλύονται πριν Εγγίσωσιν άρκετά, ώστε 
νά διεγείρωσιν άλλο τι αίσΒημα παρά τό τής περιερ- 
γείας καί τοΰ θαυμασμοί.

Πλατύτερου ελαλήσααεν περί Σιφώνων είς τόν Πέμπτου Τ ό
μον τής ’Αποθήκης, Σελ. 16, καί 191, ά'πον καί Είκονογραφίαι.

Οί ’Ανεμοστρόβιλοι συμβαίνουσι πολλάκις είς τήν 
Γαλλίαν, δπου καί μ ετ’ άκριβείας παρετηρήΒησαν τά 
άποτελέσματά των. Ε ίναι δέ φυσικω τω λόγω όμοει- 
δείς κατά τήν Ενέργειαν αύτών, καί ή Ιπομενη περι
γραφή ενός συμβάντος τήν 26ην Αύγούστου, 1823, 
Εμπορεί νά λογίζεται ώς δείγμα τών σφοδροτίρων.

Ή  πρωία ήτο Βερμή καί πνιγηρά- είς τάς τρείς μετά 
τήν μεσημβρίαν, πλησίον τής κωμοπόλεως Βουκούρτ, 
είς τόν δήμον Ά νέτ, παρετηρήΒη πυκνόν μέλαν νέφος 
Εκτεινόμ.ενον άπό τό νοτιοδυτικόν πρός τό βορειοανατο
λικόν, καί κατόπιν αύτοΰ άλλο δχι τόσον πυκνόν, πε
λιδνοί δέ κιτρινωποί χρώματος. Ή  βροντή Εκρότει 
άκαταπαύστως- ραγδαία χάλαζα  Επεσε διά τρία ή 
τίσσαρα λεπτά, Επειτα δέ βροχή εξίσου ορμητική, καί 
τόν αυτόν περίπου χρόνον διαρκέσασα. ’Εν τώ μεταξύ 
ΕσχηματίσΒη ό άνεμοστρόβιλος είς μικράν τινα κοιλά
δα, εκτεινόμενος άπό τήν γήν είς τό πρώτον νέφος- ε’ν 
μια μόνου κώμη κατέστρεψε πεντήκοντα τρείς κατοι
κίας είς όλιγώτερον παρ’ εν λεπτόν, καί τό μόνον μή
νυμα τής πλησιάσεως αυτοί ήτον ή πτώσις τής χαλά- 
ζης, ήτις προηγείτο ολίγα μόνον δεύτερα. Τέκνου τρι- 
ετές, είς αύλήν ευρισκόμενον μετά τής μητρός του, Εφο· 
νεύάη διαμιάς- βαρεία  δέ τις οπή Επί τοΰ τραχήλου 
του ήτον ή μόνη πληγή ή μετίπειτα άνακαλυφθείσα.

Ά μα ξάν τινα φορτωμέυην σίτον, καί συρομένην ΰπό 
τριών ίππων, Εσήκωσεν ό άνεμοστροβιλος, καί τήν ερ· 
ριψεν είς οίκου τινός δώμα, τό οποίον καί κατεβλή3·η 
ύπό τοΰ βάρους. Ό  σίτος Εγινεν δλως άφαντος, άλλ’. 
οί ίπποι δέν Ελαβον καιρίαν τινά βλάβην- ούτε τρείς 
άλλοι, οίτινες ήρότρευον είς γειτονικόν τινα άγρόν, μο
λονότι τό άροτρου άφηρέ3η Εξ ολοκλήρου. Στέγαι οίκων 
άφηρπάσ3ησαν, αί μέν κατά τήν φοράν τοΰ ανεμοστρο
βίλου, αί δέ κατά τήν Εναντίαν. Δένδρα άπεσπάσέδη- 
σαυ, καί αί ρίζαι άύτών, οί κορμοί καί οί κλάδοι, μετε- 
φέρ3·ησαν είς άπόστασιν όγδοήκοντα Ιως εκατόν τεσσα
ράκοντα πηχών. Τέσσαρες δυνατοί πέτρινοι τοίχοι 
κήπου τινός κατεβλήΒησαν, έκαστος πρός τά Εξω τής 
περικεκλεισμένης περιοχής- Επεσον δέ τόσον τακτικώς
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αί πέτραι, ωστε ε’ψαίνοντο ώς άν είχου ΐεθήν έχει επ ί
τηδες δια. τους κτίστας.

Ί  ο μετέωρον τούτο διεπέρασε γραμμήν πίντε λευγών 
το μήκος" το δέ κατά  μέσον ορον πλάτος τής πορείας 
αυτού ητον άπό πεντήκοντα εωςεξήκοντα π η χώ ν  εντός 
είς το ε’μβαδον τούτο ντο φοβεροί ό γενόμενος όλεθρος- 
ευθύς δέ μετά την παρέλευσιν αυτού, μετεφάνη ό ήλιος, 
χαι ή θερμότης δεν ή/.αττώθη άπο τδ γεγονός.

ΠΕΡΙ ΑΦΕΣΕΩΣ ΑΛΙ ΑΡΤΙΩΝ.

Π λεΙΣΤ Α Ι Τ.ΰαν αί θεραπείαι, βσας ένήργησεν ό φι
λάνθρωπος Σωτήρ του κόσμον. Γυνή τις. δώδεκα ετη 
πάσχουσα από τινα  ρυσιν αίματος, είχεν έξοδεύσει 
πάμπολλα χρήματα είς  τους ιατρούς, καί όμως ή νόσος, 
άντί νά μετριάση, μάλλον έχειροτέρευσε. Τέλος, μή 
¿λπίζουτά τι άλλαχόθεν, ε’τόλμησε να πλησιάση είς 
τον Χριστόν ε’ν τω μέσω τον πλήθους, καί να έγγΰςη 
το κράσπ-δον τον ίαατίον του. Μόλις δ’ επραξε τον- 
το. καί ίάθη πάραυτα. Ό  δέ Σωτήρ, στραφείς προς 
αυτήν, είπε, Θύγατερ, ή πίστις  σου σέσωκέ σε.

Δυο τυφλοί ακολούθησαν αυτόν, λέγοντες, ΈλΙησον 
άριας, υιέ Δ αβίδ. Είπε δέ προς αυτούς ό ’Ιησούς. 
Πιστεύετε ότι δύναμαι τούτο ποιήσαι ; Λέγουσιν αυ
τοί, Γναί, Κύριε. Τότε ήψατο των οφθαλμών αυτών, 
λέγων, Κατά τήν πίστιν υμών γενηθήτω ύμΐυ. Καί 
ήνεώχθησαν αυτών οί οφθαλμοί.

Καί άλλοι δέ πάμπολλοι τυφλοί Ιλαβον τό φως των, 
κωφοί τήν άκοήν των, λεπροί καί παραλυτικοί, καί άλ
λοι παντοιοτρόπως πάσχοντες, τήν υγείαν των. Ά λλ’ 
άξιοσημείωτον είναι δτι δέν ε’θεράπευέ ποτε, ούδ’ ε’θαυ 
ματουργει, ότε δέν υπήρχε πίστις. "Οπου ή απιστία 
¿πικράτει, εκεί ουδεμίαν δυναμιν ε’ποίει. ΙΙάντα, είπε, 
δυνατά το" πιστεύοντι.

ΤΗτο δέ τρόπος νά φαντασθή οίοσδήποτε ε’κ των 
πολλών, όσους ό Κύριος ημών' ε’θεράπευσεν, ότι ήξιώθη 
τού μεγάλου τούτου ε’λέους κατά συνέπειαν των ιδίων 
αυτού πράσων ; ’Αδύνατον. Τ ί είχε κάμειν ή άθλια 
αίμορρ^ούσα, δι" δ ν’ άξιωθή τής μεγάλης  χάριτοςτού 
θεραπευθήναι; Τ ί  οί τυφλοί, ώστε νά λάβωσι τήν 
όρασιν αυτών ; Τ ί  οί λεπροί, ωστε νά καθαρισθώσιν ; 
Α πλώ ς ε’πίστευσαν είς Χριστόν ως δυνάμενον νά θ ε 
ράπευσα αυτούς. Τούτο μόνον επραςαν, καί πλ.ειότε- 
ρον ητον άδύνατον νά πράςωσι.

Θεραπεύων ουτω τούς πιστεύοντας άσθ 'νείς , δέν 
έσκόπευεν άρά γε ό Κύριος ήμων νά παραστήση είς τα 
άμύτερα. πνεύματα εικόνα των έτι μεγαλητέρων άγα- 
θων, όσα ήλθε νά χοραγάσα είς τούς άνθρώπους, του- 
τέστι, τήν ίασιν των ψυχών ήμων, καί τήν άφεσιν των 
αμαρτιών, ήτις δωρεΓταε είς μόνους τούς πιστεύοντας; 
Τδ φιλανθρωπικόν αυτού έργον ήρχισεν επί γής, θερα
πεύων τάς νόσους τού σώματος· άλλ’ ό μέγας  σκοπός, 
δι δν ήλθεν είς τον κόσμον, ητο νά θεραπεύσα τήν 
ψυχήν, νά συγχώρηση άμαρτίας, καί νά σώση τό άπο-

λωλός. Ώ ς  οί τυφλοί, οί χωλοί, οί λ.επροί, καί οί πα 
ραλυτικοί δέν ήδύναντο νά ίατρεύσωσιν εαυτούς, ουτω 
ουδείς αμαρτωλός δύναται ν’ άπαλλάξη εαυτόν της άμαρ
τίας. Ώ ς  οί άρρωστοι ¿κείνοι προσήλθον άπαντες είς 
τον Χριστόν απαράλλακτοι όπούοι ησαν διά νά ίαθω- 
σιν, ωσαύτως χρεωστεΐ ό άπολωλώς αμαρτωλός να προσ
έρχεται είς αυτόν.

Ά νευ πίστεως οί ασθενείς δέν ήδύναντο νά ίαθω- 
σι* καί άνευ πίστεως ό αμαρτωλός δεν δύναται νά σω- 
θ η . Ή  πίστις έσωσε τούς τυφλούς, τούς χωλούς, τούς 
λεπρούς, καί τούς παραλυτικούς, καί ή πίστις, καί ή 
πίστις μόνον, σώζει τόν αμαρτωλόν. Δ ιά  τού Χριστού
κηρύσσεται είς ήμάς ή άφεσις των αμαρτιών, καί ό π ι
στεύουν είς αυτόν δικαιούται άπό πάντων, άφ’ δσα δεν 
ήδύνατο δικαιωθήναι διά τού νόμου τού Μωϋσεως. 
Πράξ. ιγ '. 39. Σημειωτέου ότι λέγεται άπό π ά ν -  
τ ω ν ,  όχι άπ’ ολίγων μόνον αμαρτιών. “  Χάριτί ε’στε 
σεσωσαένοι διά τής πίστεως.” λέγει ό Παύλος· “  καί 
τούτο ουκ ε’ξ υμών Θεού τό δώρον.” ’Αλλά τί είναι ή
π ίσ τ ις ;  Δέν είναι άπλως τό όμολογεΓν ότι ό ’Ιησούς 
είναι ό Χριστός, ό Υιός τού Θ^ού. Οί διάβολοι πι-
στεύουσι τούτο, καί τό γνωρίζουσιν. Ό  εχων πίστιν,
άληθή πίστιν είς Χριστόν, άγαπα καί υπακούει αυτόν. 
Ό  μή αγαπών καί μή ύπακούων δέν έχει πίστιν. Ε ίς 
πάντα τόν είλικρινώς πιστεύοντα θέλει είπειν  ό Χ ρι
στός, Άφέωνταί σοι αί άμαρτίαι σου.

Δ Ε Ι Σ Ι Δ Α Ι Μ Ο Ν Ι Κ Ο Σ  Φ Ο Β Ο Σ .

Τ Α  έπόμενα διηγείται αξιόπιστος περιηγητής· —

Ναύκληρος τις διέταξε ποτε τινάς έκ τού πληρώματος 
νά συστείλωσι τό μέσον πανίον του ιστού της πρύμνης. 
Αναβάς ό πρώτος, ήκουσε παράξενου φωνήν λέγουσαν, «Φυ
σά δυνατά !» 0  ναύτης κατέβη παρευθυς έντρομος,καί δ ιη- 
γη'θη τό συμβεβηκός. Δεύτερος άνέβη αμέσως, περιγελ ών 
τήν μωρίαν του συντρόφου του' πλήν καί ούτος κατέβη ότι 
ταχύτερου, λέγων δτι βεβαίως φωνή τις υπερφυσική είχε 
κράξειν είς τό ώτίον του, * Φυσά δυνατά!» Αλλος εύθύς 
ϋπηγε, καί άλλος έπειτα' άλλα καθείς έπέστρεφεν εξίσου 
έντρομος, καί τά αύτά επιβεβαΜνων. Τέλος, άνέβη καί 
αύτός ό ναύκληρος' φθάσας δέ είς τό μέρος, όθεν ή φωνή 
προήργετο, ήκουσεν εύκρενώς τόν φοβερόν λόγον, « Φυσά 
δυνατά!» «Ναι, ναι, παμπόνηρε' άλλ’ δσον καί άν φυσά, 
πρέπει νά έλαφρύνωμεν τά κατάρτια,» άπήντησεν άτρομή- 
τως ό ναύκληρος· περιβλέψας δέ, άνεκάλυψεν ώραΓαν ψιτ
τακόν, ήσύχως καθήμενον, τόν αίτιον όλου του ψευδούς φό
βου' πιθανόν δέδτι είγε φύγειν έξ άλλιυ τινός πλοίου, άλλά 
δέν είχε πρότερον παρατηρηθήν ότι κατίφυγεν εις τούτο.

ΦΥΣΙΚΗ ίΣΤ Ο ΡίΑ .— Οί φυσικοϊστορικοί γνωρίζουν ήδη 
56,001· είδη φυτών· 44?00υ έντομα- -,50ο  ιχθύς· ?00 
ερπετά· 4,000 πτηνά· καί 500 μαστοφόρα. έ ν  Εύρώ- 
πτ] μόνον ύπάρχουσι σγεδόν 80 μαστοφόρα, 400 πτηνά, 
καί 30 ερπετά.


