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3Ιεταξΰ ολων των φαινομένων, οσα μέχρι τοΰδε αναμφιβόλως οι Δίδυμοι του Σιάμ. Διότι , τις δεν 

παρήχθησαν εναντίον τών συνήθων νόμων της ©υσεως, εκπλήττεται, δεν θαυμάζει, και δεν ευχαριστείται 

το μάλλον άξιοπαρατήρητον, το μάλλον σπάνιον, βλε'πων δύο άτομα τε'λεια και διακεκριμε'να μεν 

και το μάλλον σπουδάΐον άο ' δσα τις ε'ιδεν, είναι εκαστον άπ ' αλλήλων ,- άλλ' ήνωμε'να Ικ κοιλίας 
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μητρός αυτών προς τά κάτω του στήθους δια. δε

σμού άδιαλύτου; δυο ανθρώπους, οίτινες άν καί έ-

γεννήθησαν, έζησαν καί ηΰξησαν ακουσίως συνηνω-

μένοι, άλλ' όμως έθεώρουν την ύποχρεωτικήν ταύτην 

ενωσιν μετά μεγίστης χαράς καί εύχαριστήσεως, 

ώς νά είχε γίνει διά της πλήρους συναινέσεως καί 

ελευθέρας Θε7.ήσεως αμφοτέρων; Όποίαν δέ άνεξάν-

τλητον πηγήν ηθικών και υλικών σκε'ψεων , οποίον 

άφθονον άντικείμενον φυσιολογικών καί ψυχολογικών 

παρατηρήσεων παρουσιάζουσιν οί Δίδυμοι ούτοι κα-

θυποβαλλόμενοι ύπο την έξέτασιν τώΥφιλοσόφων ! ! 

Δια τούτο καί εις οσα δήποτε μέρη παρουσιά-

σθησαν ούτοι, εις τήν Άμερικήν, εις τήν Άγγλίαν, 

εις τήν Γαλλίαν καί Γερμανίαν, πανταχού υπήρ

ξαν άντικείμενον ζωηράς περιέργειας καί φιλοσο

φικής σκέψεως. Έ κ τούτου καί ήμεΤς έστοχάσθημεν, 

ότι ή είκών καί ιστορία τών Διδύμων τούτων, ώς 

©αινόμενον σπάνιον καί θαυμάσιον, οποίον ποτέ 

πλε'ον ϊσως δεν θέλει φανή, μέλλει νά ευχαρίστηση 

και έπισύρη τήν περιέργειαν τών ευαίσθητων ημών 

αναγνωστών. 

Ό Έ γ κ η ς καί Χάγκης (οΰτως ονομάζονται οι 

Δίδυμοι, "Εγκης ο προς δεξιάν, καί Χάγκης ο προς 

άριστεράν^ έγεννήθησαν περί τά 1 8 1 1 εις μικρόν τι 

χωρίον του Βασίλειου Σιάμ είς τάς Άνατολικάς Ι ν 

δίας. Ή μήτηρ τών Διδύμων έτεκε προ αυτών πλεΐς-α 

άλλα τέκνα σώα, καί έχοντα τήν συνήθη φυσικήν 

συμμετρίαν δτε δ ' ετεκε τούτους, δεν έδοκίμασε 

κάνέν έκτακτον συμβάν, έκτος τών συνήθων πόνων 

του τοκετού. Λέγουσι δέ, δτι οί γονείς αυτών ήσαν 

πτωχοί αλιείς, οΐτινες έκέρδαινον τά προς το ζην 

πωλούντες ίχθύας καί όστρακοδέρματα, ή τρέφον-

τες όρνιθας μέχρι του 1 8 2 9 , δτε πλοίαρχός'τις με

τέφερε τους Διδύμους άπο τήν Σιάμ είς τάς Ή -

νωμένας Πολιτείας, ένθα διαμείναντες δύο μήνας 

άνεχώρησαν ακολούθως είς Άγγλίαν. Έ ν καιρώ δε 

της θαλασσοπλοίας ο εις έξ αυτών έπεθύμησε νά 

λουσθή είς τήν θάλασσαν, ενώ ο αδελφός αύτου δεν 

ίΐχεν =ύναρίστησιν συμβάν μηδαμινον [μεν δια πά-

σαν άλλην περίστασιν, σοβαρώτατον δέ προς αυτούς, 

διά τή τελείαν συμφωνίαν τών αισθημάτων καί 

ιδεών, τήν οποίαν μέχρι τούδε είχον πάντοτε, καί 

διά τά '3ίΐνά επακόλουθα, τά οποία ήθελον συμβή, 

Ιάν ύπήρχεν αντιπάθεια μεταξύ τών δύο τούτων 

ατόμων, άτινα έπλάοθησαν διά νά χαίρη εκαστον 

τήν ιδίαν αυτοί ΰπαρςιν, καί έν τοσούτω ήσαν ποο-

ωρισμένα νά έκπληρώσι συνάμα τάς αποφάσεις καί 

επιθυμίας του ετέρου έξ αυτών αλλά κ α τ ' εύτυ-

χίαν ή διχογνωμία κατέπαυσεν ευκόλως διά τών 

συμβουλών του πλοιάρχου. Διαρκούσης δέ της θα-

λασσοπλο'ίας επέδειξαν τήν μεγάλην αυτών ελευθέ

ρια·/ εις το τρέχειν διωκόμενοι μίαν ήμέραν υπό 

τίνος τών επιβατών, άφού περιέτρεξαν πολλάκις τό 

πλοΤον διά βημάτων γοργών καί ταχέων, άπαντήσαν-

τες μεγάλην τινα θυρίδα του καταστρώματος του 

πλοίου έπήδησαν αυτήν διά μια,-, ώς ήθελε πράξει δ 

έπιτηδειότερος καί ελαφρότερος άνθρωπος. 

Διαμείνανιες δέ καί είς τήν Άγγλίαν χρόνον 

τινα μετέβησαν πρό τίνων ετών καί είς τους Παρι-

σίους, δπου ε'ις έκ τών μελετησάντων αυτούς επι

στημόνων ανδρών συνέταξε τήν άκόλουθον περιγρα-

φικήν έκθεσιν. 

3) Οί Δίδυμοι ούτοι είναι ηνωμένοι προς τό κάτω 

μέρος του στήθους αυτών, διά της επεκτάσεως σαρ

κικής τίνος ταινίας, έχούσης το μέγεθος της χειρός· 

ή ταινία αΰτη, ως φαίνεται, έσχηματίσθη εντός αυ

τών έκ του στέρνου αμφοτέρων, ( είναι δέ το στέρ-

νον, όστούν κείμενον εις το έμπροσθεν μέοος του 

στήθους, άπολήγον κάτωθεν εις χόνδρον τινα καλού-

μενον ξ ι φ ο ε ι δ ή ά π ό φ υ σ ι ν , ή οποία καταβαί

νει εως είς το κοίλον του στομάχου· ) αύται λοιπόν 

αί ξιφοειδεΤς αποφύσεις τών Διδύμων, όρθωθεΐσαι 

εκατέρωθεν, ήνώθησαν και έκολλήθησαν οΰτω πως, 

ώστε έσχημάτισαν εν και το αυτό μέλος· καί επειδή 

τό ένωτικόν τούτο μέλος ευθύς μετά τήν γέννησιν 

τών Διδύμων ή τον εΰστροφον καί εΰκαμπτον, ήδύ-

ναντο ούτοι νά στρέεωνται πανταχόθεν. Τινές μά

λιστα βεβα'.οΰσιν, δτι έγεννήθησαν έχοντες τήν κε

φαλήν ανάποδα, ήγουν έχοντες έκαστος τήν κεφαλήν 

αυτού μεταξύ τών ποδών του άλλου, καί δτι κ α τ ' 

αρχάς ήσαν προσηρμοσμένοι σχεδόν πρόσωπον προς 

πρόσωπον, άλλ' ακολούθως, σύροντες τον κοινον δεσ-

μόν έκαστος προς το μέρος αυτού, έμήκυναν αϋτον 

ούτως, ώστε μετά ταύτα ίσταντο ο εις παρά τήν 

πλευράν του άλλου, φέροντες τούς μεν δύο βραχίο

νας έμπροσθεν, τούς δέ άλλους δύο όπισθεν, καί κρα-
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τούμενοι σχεδόν, ώς βαδίζουσιν συνήθως οί μαθηταί 

του σχολείου· ήτοι ένώ ή όπισθία χειρ τού ενός έπα-

κουμβα επί τού ώμου του άλλου, ή τού ετέρου κα

τέχει τήν μασχάλην τούτου* έχουσι λοιπόν δ μεν 

ε'ις τήν δεξιάν έλευθέραν, δ δέ άλλος τήν άριστεράν, 

καί δύνανται οί δύο ούτοι αδελφοί νά στρέφωνται 

εκατέρωθεν καί νά μεταβάλλωσι τήν θέσιν αυτών, 

έπιλαμβανόμενοι διά τών μέχρι τότε ελευθέρων χει

ρών, καί άπολύοντες τάς δύω άλλας, καί οΰτως ο 

μεν Χάγκης μεταβαίνει προς δεξιάν, ο δέ "Εγκης 

ποος άριστεράν άλλ' επειδή ή θέσις αΰτη είναι ό-

χληρά είς αυτούς, έπιστρε'φουσιν ευθύς είς τήν άντί-

στροφον, ήτις είναι ή συνήθης οατών . » 

» Οι "Αγγλοι καί Αμερικανοί ιατροί έπρόβαλον 

πολλάκις το ζήτημα, άν ήτο δυνατόν νά διαχωρί-

σωσι τους Διδύμους τούτους διά χειρουργικής εργα

σίας· άλλ'' οί Γάλλοι νομίζουσιν, δτι κατά τον σχη-

ματισμον της ταινίας, ήτις συνέχει αυτούς, ή τομή 

αΰτη δύναται ν' άποβή θανατηφόρος* διότι θέλει 

ανοίξει τήν κοιλίαν καί διαπεράσει είς τό περιτό-

νιον, τήν μεμβράναν δηλαδή τήν περικαλύπτουσαν 

τά έντερα. Παρετηρήθη δέ προσέτι, δτι τό άντι

κείμενον της τοιαύτης συνομιλίας δυσηρέστει πολύ 

τούς δύο αδελφούς, οΐτινες δεν ήθελον νά γίνηται κάν 

λόγος- περί οποίας δήποτε διαχωρίσεως αυτών καί 

δτι καί έπί τι) υποθέσει του δτι ήτο δυνατόν νά 

διαχωρισθώσιν, ή πραγματοποίησις τού χωρισμού 

τούτου ήθελε λυπήσει αυτούς ύπερβαλλόντως. 

Ό Χάγκης και Έγκης βαδίζουσιν ώς ε'ις μόνος 

άνθρωπος, κάθηνται, σηκόνονται, τρέχουσι, κολυμ-

βώσι καί κυνηγούσι μετά της αυτής καί συγχρόνου 

ευκινησίας καί ταχύτητος καί διά της αυτής προ

θυμίας είς δλα αυτών τά κινήματα, ωσάν όλαι αί 

πράξεις της ζιοής αυτών έπήγαζον από μίαν και 

τήν αυτήν θέλησιν έκτος δέ τούτου έχουσι τάς αύ-

τάς ορέξεις, καί αισθάνονται συγχρόνως τάς αύτάς-

επιθυμίας, καί τάς αύτάς άνάγκας. Ποτέ ο εις δεν 

είδε τον έτερον κοιμο'ψ,ενον, άλλ'άποκο·μώνται καί 

έξυπνώσιν, ώς'είς καί δ αυτός άνθρωπος* άρκεΐ δέ 

νά έγγίση τις τον ένα διά νά έςυπνίση καί τούς δύο. 

Ένώ δέ κοιμώνται, δταν ο δεξιόθεν·"κείμενος κου

ρασθείς μεταβάλη τήν θέσιν αυτού προς τά αριστε

ρά, ο αδελφός αυτού σύρεται ύπ' αυτόν χωρίς πο-
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σώς δ άλλος νά ταραχθή έκ τού κινήματος τούτου, 

ώς έν καιρώ νυκτός σταυροΰνται καί διασταυροΰνται 

αί κνήμαι ενός τίνος άνθρωπου.» 

κ Οι δύο ούτοι αδελφοί δεν δμιλούσι ποτέ μετα

ξύ αυτών, αλλά συνεννοούνται, χωρίς νά δύναται τις 

νά διακρίνη κάνέν σημεΐον ή νεύμα τού ενός ποος 

τον άλλον, είς βαθμον, ώστε έλησμόντσαν εξ ολο

κλήρου τήν μητρικήν αυτών γλώσσαν, άν καί άνε-

χώρησαν της πατρίδος αυτών δεκαοκταετείς σχεδόν. 

Μανθάνουσι δέ τάς ξένας γλο^σσας μετά μεγίστης 

ευκολίας, καί ήδη ομιλοΰσι τήν Άγγλικήν καί Γαλ-

λικήν.. Οι χαρακτήρες τών προσώπων αυτών έχουσι 

μεγίστην ομοιότητα, καί είναι αδύνατον νά διακρί

νη τις τον λαλούντα έκ τού ήχου της φωνής αυ

τού » . 

' ϊ π ό οποιανδήποτε έποψιν έξετάση τις τά δύο 

ταύτα δντα, ο "Εγκης και Χάγκης παριστώσι το 

έκπληκτικώτερον παίγνιον, άφ' δσα κατά καιρούς ή 

φύσις παρήςε* διότι δεν υπάρχει παράδειγμα διδύ

μων οΰτως ηνωμένων, εχόντων τά αυτά έξο^τερικά 

σχήματα, δπως ήθελον είσθαι είς εκάτερον ιδίως ά-

τομον, και αναπτυχθέντων τόσον εντελώς είς τοιαύ-

την ήλικιαν. Ιατρός τις Αμερικανός, δστις είδεν 

αυτούς είς τήν Βοστώνα ολίγον μετά τήν είς τάς 

Ήνωμένας Πολιτείας άφιξιν αυτών παρετήρησεν, δτι 

άπήλαυον καλήν ύγείαν* προεΤπεν δμως, δτι ή μετα

βολή τού κλίματος καί της διαίτης, καί ή καθιστι

κή ζωή καί αεργία έμελλον νά έπιφέρωσι το σύνηθες 

αποτέλεσμα καί έπί τών Διδύμων, συνειθισμένων 

είς εργασίας υπαίθρους καί είς ολιγαρκή καί άπλήν 

τροφήν. άλλ' ή πρό δέκα περίπου ετών γενομένη αΰ

τη πρόρρησις απέβη σήμερον ψευδής. 

Ό Έγκης καί Χάγκης είναι ανάλογους προικι

σμένοι μετά μεγίστης περί τούς μυώνας ισχύος, τό δέ 

ανάστημα αυτών είναι πεοίπου 5 ποδών Γαλλικών 

άλλ' έν τοσούτω é ε'ις έξ αυτών είναι ολίγον τι υψη

λότερος καί ίσχυρώτερος, δ δέ έτερος φαίνεται, δτι 

ευχαριστείται νά έπιστηρίζηται έπί τού αδελφού αυ

τού" προς τούτοις ή κυκλοφορία τού αίματος του 

Χάγκη είναι ταχύτερα της τού Έγκη, τού οποίου 

δ σφυγμός δεικνύει 1 0 κτυπήματα, έν ώ ο τού προΟ-

του δίδει 8 0 , φέρουσ* δέ τά μαλλία τής κεφα?»ής αυ

τών πλεγμένα όπισθεν κατά τήν συ,ήΟειαν τού τό-

Κ Α Ι ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 
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που αυτών, άλλ' είναι ένδεδυμένοι Ευρωπαϊκά, και 

δεν φαίνεται άλλο μέρος του σώματος αυτών, ειμή 

μόνον ή προέκτασις της ξιφοειδοΰς άποφύσεως, ήτις 

ενόνει αυτούς, και διά τήν οποίαν υπάρχει άνοιγμα τι 

εις τους χιτώνας αμφοτέρων. Ή κοινή αυτη ταινία 

Ι'χει προς μεν το άνω με'ρος δύο δακτύλων μήκος, 

προς δέ το κάτω τεσσάρων, πλάτος δε τριών δα

κτύλων. 

Το περιεργότερον είναι ότι, όταν έγγίζη τις τήν 

ρηθεΤσαν ταινίαν εις το με'σον, αμφότεροι οι Δίδυμοι 

αισθάνονται συγχρόνως τήν άφήν, άλλ' άν τις έγ-

γίση αυτήν προς δεξιάν ή προς άριστεράν, τότε μό

νος ό προς εκείνο το με'ρος αισθάνεται το εγγισμα. 

Αμφότεροι οί Δίδυμοι εχουσιν επίσης αξιοσημείωτους 

διανοητικάς δυνάμεις, και ή μεγαλητε'ρα άπόδειξις 

τούτου είναι το οτι ποτέ δεν υπέκυψαν εις τήν όδη-

γίαν άγύρτου τίνος, όστις νά έπιδεικνύη αυτούς προς 

όφελος αυτού", ώς συνήθως ακολουθεί εις τοιαύτας πε

ριστάσεις. Ά λ λ ' ο Έ γ κ η ς και Χάγκης είναι από

λυτοι κύριοι εαυτών περιηγούνται κατά τήν άρε'-

σκειαν αυτών, διοικοΰσι μόνοι τά ί'δια εαυτών συμ

φέροντα, εχουσιν ύπηρέτας διά τάς χρείας αυτών, 

και δέχονται τους περιέργους εις ώρισμένας ώρας· τί 

άλλο καλητερον ήθελε πράξει και ό πλέον εξευγενι

σμένος άνθρωπος; 

Τέλος πάντων επειδή ο ε'ις των Διδύμων ό Χάγ

κης φαίνεται κατά τι ισχυρότερος και τελειότερος -

του αδελφού αυτού, είναι τρόπον τινά δικαιωματικώς 

ό αρχηγός της παραδόξου ταύτης κοινότητος· ο δέ 

Έγγης υποτάσσεται ευχαρίστως και προθύμως, και 

εν ενί λόγω, άν και οί Δίδυμοι ήναι πραγματικώς 

δύο οντα ηθικώς και φυσικώς ανεξάρτητα άπ ' άλ-

λήλων, φαίνονται δμως κινούμενοι άπα μίαν καί 

τήν αυτήν θέλησιν παρετήρησαν μάλιστα οτι, όταν 

άρρωστήση ό εις, πάσχει καί ό άλλος· καί οτε ήμέ-

ραν τινα έφλεβοτόμηοαν τον Χάγκην πάσχοντα άπα 

πόνον εις τήν πλευράν, ό Έγκης ήνωχλήθη μεγάλως. 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΔΡΑ ΤΟΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΑΗΣΙΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ. 
(συνέχεια έχ τοΰ αριθμόν 2.J 

Ί Ι ρω ο ν. Οί Έλ7>ηνες έθαπταν τους ήρωας, τούς 

ηγεμόνας καί του; λοιπούς επιφανής άνδρας, κατά 

τούς πρόποδας λοφίσκων, ή βουνών, φυτεύοντες περί 

τούς τάφους δάσος ιερόν, εν ω έγείροντες βωμούς 

προσέφερον κατά καιρούς εις τούς τεθνεώτας επική

δειους θυσίας καί σπονδάς· τούς τόπους το'ύτους λοι

πόν ώνόμαζον Ή ρ ω α , ύπεννοουμε'νης της λέξεως 

ιερά, ήγουν ναοί ηρώων. Ά λ λ ' επειδή οί μεταγενέ

στεροι άπε'νειμον θείας τιμάς καί εις αυτούς άκόμ/} 

τούς τών 'Ρωμαίων Αυτοκράτορας, τό όνομα τούτο 

έλαβε τήν σημασίαν τοΰ μνημείου. Δίων 5 Κάσσιος 

περί του τάφου του Καίσαρος λαλών μετεχειρίσθη 

πρώτος τό όνομα τούτο (2"ϊ) · τό δέ παράδειγμα 

τοΰ Δίωνος ήκολούθησαν καί άλλοι, και άπό τών 

Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, τό τιμητικόν τούτο ό

νομα αποδίδεται ήδη καί εις ιδιωτών τάφους ( 2 8 ) . 

Μ α ύ σ ω λ ε Το ν Οί αρχαίοι ού μόνον δεν ειχον, 

ώς ύπέλαβόν τίνες*, τήν λέξιν ταύτην, άλλ' ούδ' ύ-

πήρχεν εις τήν άρχαίαν Έλληνικήν λέξις σημαί

νουσα τό είδος τούτο τών μνημείων. Ό Λουκιανός 

εις τον Διάλογον Μαυσ<υλου καί Διογένους ονομάζει 

τό ΜαυσωλεΤον, Τ ά φ ο ν Π α μ μ ε γ έ θ η , καί, Τ ά -

φον καί π ο λ υ τ ε λ ε ί ς λ ί θ ο υ ς · οί δέ ΦωμαΤοι ώνό

μαζον ούτω μόνον τούς πολυτελείς τάφους ( 2 9 ) · 

ούτως ώνόμαζον και τό πολυτελές μνημεΤον τό υπό 

τοΰ Αυγούστου άνεγερθέν κατά τήν ς-ην αυτού ' ϊ π α -

τείαν, διά νά ένταφιάσωσι μετά θάνατον αυτόν καί 

τού; συγγενείς αυτού. Χωρίς δέ τούτων ή άπλή και 

αφελής τοΰ καλού αίσθησις τών άοχαίω* δέν ήδύ-

νατο νά ένασμενισθη εις τήν φορτι/.ήν μεγαλοπρέ-

πειαν τοιούτων πολυτελών μνημείων, όποιον ή το 

τό Μαυσωλείον τοΰ βασιλέως της Καρίας, τοΰ οποίου 

τήν περιγραφήν μας άφήκεν ό ΙΙλίνιος ( 3 0 ) , οποίον 

καί τά τοΰ Αυγούστου Καίσαρος, περί τοΰ οποίου 

ομιλεί ο Στράβων ( 3 1 ) . 

Εις δέ τούς τάφους της τρίτης τάξεως οι άρχαΤοι 

"Ελληνας εδιδον τάς ακολούθους ονομασίας. 

Κ ε ν ο τ ά φ ι ο ν. CI1 λέξις είναι σύνθετος έκ τοΰ 

( 2 7 ) Δίων Κασ. βιδΛ. Α ' . σ. 1 8 . 

( 2 8 ) Ε ι ς τάς Βυζαττ . ε'-ιγραοάς απαντάται, τό <\ρ&ον 

τούτο Αχπζρχβυ χτ . Ι . 

( 2 9 ) Καί ό ΦΛώρος ονομάζει ΜαυοαΛεΐα τούς τάφους τ ύ » 

βασιλέων τϊις Αιγύπτου, ε'ξ ύν εις ίνα araipspei οτι 

xaTux. la 'aaca έαυτην ί| ΚΛεοπάτρα άπιβατεν. 

( 3 0 ) ' ΠΛίν τόμ.. X I σε.1. 7 2 8 . 

( 3 1 ) ί τ ρ ά ό . βιο.Ι. 5 · οζλ. 3 3 S . ' 

1 8 4 7 Κ Α Ι ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 37 

κενός καί τάφος· οί αρχαίοι έδόξαζον, οτι αί ψυχαί 

τών μή τυχόντων ταφής έπλανώντο εις τό χάος, μή 

δυνάμεναι νά περάσωσι τον ποταμόν Αχέροντα* καί 

διά τούτο παρίστανον τον Πάτροκλον έμφανιζόμε-

νον,είς τον Αχιλλέα, καί παρακαλοΰντα αυτόν νά 

ενταφίαση όσον τάχιστα τον νεκρόν αυτού. Καί πά

λιν άλλαχοΰ Πολύδωρος, .ό νεώτερος τών παίδων τοΰ 

Πριάμου, φονευθείς καί ριφθείς εις τήν θάλασσαν υπό 

Πολυμήστορος του βασιλέωςτής Θράκης, ότε οί Έ λ 

ληνες ελόντες τήν Τροίαν έπέστρεφον εις τήν εαυ

τών, παρουσιάζεται παρακαλών τήν αίχμάλωτον 

αυτού μητέρα Έκάβην νά άξιώση αυτόν ταφής. Ή 

δέ θρησκευτική αυτη ιδέα, ταράττουσα τούς οικεί

ους τών μή τυχόντων ταφής, ήνάγκασεν αυτούς νά 

έπινοήσωσι τούτο τό είδος τών μνημείων, άναπλη-

ροΰντας ούτω τήν ελλειψιν τών επικήδειων πομπών. 

'Ενόμιζον δέ, ότι ή περιπλανώμενη ψυχή, προσκλη

θείσα τρις, ήρχετο καί άνεπαύετο έκεΤ, όθεν προήλθε 

καί ή λέςις ψ υ χ α γ ω γ ί α . Καί ό παρά Πινδάρω 

δέ Ιάσων ύπό της προλήψεως ταύτης κινούμενος 

( 3 2 ) , προτρέπει Πελίαν τον βασιλέα της Ίωλκοΰ 

ν' άνακαλέστ) εις τήν πατρίδα αύτοΰ τήν ψυχήν τοΰ 

Φρύξου, αποθανόντος έν Κοχλίδι μετά τον περιβόη-

τον εκείνον πλουν, καθ' ον επί χρυσόμαλλου κριοΰ 

διέπλευσε μετά της αδελφής αύτοΰ Έλλης τον έκ 

ταύτης παρονομασθέντα Έλλήσποντον πορθμόν. 

Ό Ξενοφών ομοίως έν Κύρου Άναβάσει διηγείται, 

ότι οί έκ τής εκστρατείας τών μυρίων έπανελθόντες 

"Ελληνες, ανήγειραν Κενοτάφιον υπέρ αναπαύσεως 

τών ψυχών τών έπί τής εκστρατείας εκείνης τελευ-

τησάντων. Έ κ τίνος δέ χωρίου τοΰ Θεόκριτου ( 3 3 ) 

δυνάμεθα νά εΐκάσωμεν, ότι άνωθεν τών κενοταφίων 

τών έν θαλάτττ] άπολλυμένων έτίθεντο τά ναυάγια 

νηός. 

Σ ή μ α . Ή λέξις αύτη κατά. τήν έρμηνείαν Ε υ 

σταθίου τοΰ Αρχιεπισκόπου θεσσαλονίκης ( 3 4 ) ση

μαίνει σωρόν γή;, ή λίθον έπί τάφου κείμενον, προς 

δήλωσιν τοΰ ότι υπάρχει εκεί νεκρός τεθαμμένος. 

Συμφωνεί δέ καί μετά τ-ής ετυμολογίας ή λέξις, ώς 

έκ τού Σ η μ α ί ν ω παραγόμενη. ΓΓπό τήν αυτήν 

( 3 2 ) Πινδ. Π Ρΐι . 5 5 . 

( 3 3 ) θ;σκρ. εΠί 'Λ. 3 0 . 

( 3 4 ) Παρε>6. Ό / ι ΊΑ. ψ οτ. 6 8 0 . 

σημασίαν μεταχειρίζεται τό σήμα συχνότατα καί 

ό "Ομηρος ( 3 5 ) , τήν αυτήν δέ λέξιν μεταχειρίζεται 

καί όταν θέλη νά παραστήση τό μνήμα, τό όποιον 

ό Τηλέμαχος διενοεΐτο ν ' άνεγείρη εις τον Όδυσσέα, 

άν δέν ήθελε δυνηθή νά μάθη τι περί αύτοΰ κατά 

τό διάστημα τής περιηγήσεως αύτοΰ (36 ) · δηλαδή 

λαμβάνει τό Σήμα άντί τοΰ Κενοταφίου. 

Μ ν η μ ε Τ ο ν . Ή λέξις αύτη, ούσα περιεκτικόν 

όνομα, σημαίνει τόπον περιέχοντα μνήματα. Είναι 

δέ φανερόν, ότι προ τοΰ θουκυδίδου ουδόλως μετε-

χειρίζοντο τήν λέξιν αλλά καί αυτός ό Ιστορικός 

μόνον άπαξ αναφέρει αυτήν, θέλων νά φανέρωση τό 

έν Μαγνησία Κενοτάφιον τοΰ Θεμιστοκλέους ( 3 1 ) · 

έκ τοΰ είδους τούτου τών τάφων ελαβεν ί'σως τήν 

αρχήν αυτής καί ή επιγραφή, Μ ν ή μ η ς χ ά ρ ι ν 

"ϊστερον δέ πολλοί τών Βυζαντινών μετεχειρίσθη-

σαν τήν λέξιν Μ ν η μ ε Τ ο ν , σημαίνοντες τάφον. 

' ϊ π ό γ α ι ο ν. Ούτως ώνόμαζον υπογείους τινάς 

τάφους, κατατετμημένους εις θαλάμους, καί έσωθεν 

έκτισμένους μέ λίθους, ή πλίνθους, όπου ενίοτε εθε-

τον κοσμήματα, εικόνας καί ανάγλυφα έκ μαρμά

ρου· τά δέ υπόγεια ταύτα έχρησίμευον ώς τάφοι ολο

κλήρου οικογενείας. Ά λ λ ' ό Ίώσηπος ( 3 8 ) καί οί 

εβδομήκοντα ( 3 9 ) όνομάζουσι τούς οικογενειακούς 

τάφους Μ ν η μ ε Τ α . 

Τούς δέ τάφους τής τετάρτης τάξεως έδήλουν διά 

τών ακολούθων ονομάτων. 

θ ή κ η . Παράγεται άπό τό Τ ί θ η μ ι , καί έσή-

μαινε κυρίως τό δοχεΤον, εντός τοΰ οποίου έθετον 

νεκρόν. Κατά ταύτην τήν σημασίαν μετεχειρίσθη-

σαν τήν λέξιν ό Λουκιανός, Διονύσιος ό Άλικαρνασ-

σεύς, ό Άοιανός καί ό ιστορικός Ίώσηπος, άν και 

ο Αισχύλος μετεχειρίσθη αυτήν φανερόνων τον όλον 

τάφον. 

Λ ά ρ ν α ξ. Σημαίνει τήν κάλπην, εντός τής ο

ποίας ένέκλειον τήν κόνιν καυθέντος νεκρού - ούτω 

μεταχειρίζεται τήν λέξιν ό Όμηρος, άλλ' ή χρησις 

αυτής ήτο σπανιωτάτη μέχρι τών Βυζαντινών, 

( 3 5 ) Ό / ι . Ί Α . ο στ· 8 1 4 καί 65. οτ. 8 0 1 . 

( 3 0 ) Ό / ι . Ό δ . ο. ο τ . 2 2 2 . 

( 3 7 ) θουχυδ. όιόΑ. 7 . παρ. 1 3 8 . 

( 3 8 ) Άρχ. βιβΑ. Ζ' οεΛ. 1 2 . , 

( 3 9 ) Εις διάφορα ιιέρη της γενέοίως. 
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οιτινες μετεχειρίζοντο συνεχώς τήν λέξιν προς δή-

Λωσιν αυτού τον τάφου.. 

Κ ά λ π η , Κ ά λ π ι ς, Κ ά λ π Γο ν και Κ ά λ-

π ο ς, λέξεις, πάσαι εκ του κ α λ ύ π τ ω παραγόμε-

ναι, ήσαν κυρίως κατά Πλούταρχον, είδος θήκης 

εχουσαι σχήμα κεφα7νής, εντός της οποίας ε'θετον τήν 

κόνιν τών νεκοών. Ό Άοιστοοάνης άνα©έοει, δτι οΐ 

αρχαίοι ε'θετον επίσης και παρά τους τάφους τών 

αθλητών τοιαύτα δοχεϊα πλήρει ίεροΰ ελαίου. Το 

δέ έλαιον τούτο ήτον από τήν εν τή τών Αθηνών 

Άκροπόλει πεφυτευμένην έλαίαν, χρησιμεΰον μόνον 

διά τους άθλητάς· διά τούτο ή εξαγωγή αυτού έτι-

μωρεΤτο διά θανάτου· έπλήρουν δε τά παρά τους τά

φους τών αθλητώνΝ τιθέμενα άγγεΤα εκ του ελαίου 

τούτου, διά νά δείξωσιν ίσως, δτι μόνοι ούτοι είχον 

τό δικαίωμα νά μεταχειρίζωνται αυτό. 

Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ Τ Η Σ Ι Ω Α Ν Ν Α Σ Γ Ρ Α Ι Η Σ . 

Ε ξ όλων τών φρικτών σκηνών, δσαι παρουσιά-

σθησαν εντός του εν Λονδίνω Πύργου, του σκοτεινού 

και οίματοσταγοΰς τούτου θεάτρου της καταστροφής ' 

του βασιλικού τής Αγγλίας οίκου, ή Ικτε'λεσις τής 

καταδίκης τής Ιωάννας Γραίης υπήρξε βέβαια ή 

τραμερωτέρα. Ή γυνή αύτη, σημειωμένη διά τής 

σφραγίδος τής συμφοράς, ως τά τής αρχαίας τρα

γωδίας πρόσωπα, προικισμένη μέ τάς έρασμιωτέρας 

χάριτας, έςοχον πνεύμα, και σπανίας άρετάς, υπέ

στη άναξίως σκληρόν και βάρβαρον θάνατον, χωρίς 

τελείως νά ήναι ένοχος, χωρίς καμμία δύναμις νά 

δυνηθή νά λύτρωση αυτήν, και διά τήν μόνην πρα-

γματικήν αίτίαν του δτι κατήγετο άπο βασιλικον 

αίμα, και περιεπλέχθη δυστυχώς εις συνομωσίας 

δμγερθείσας ύπο ξένων συμφερόντων, και διά οιλο-

δοξίαν, άλλοτρίαν είς τον φύσει μετριοπαθή αυτής 

χαρακτήρα* παρεσύρθη δέ είς τήν άβυσσον του ιδίου 
εαυτής ολέθρου υπό των προσφιλέστερων αυτής 

. 1 8 1 Ϊ . ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 3 9 

συγγενών κ*ί ιδίως ύπο του πενθεροΰ αυτής τοΰ Δου-

κός Νορθουμβερλάνδου, θελήσαντος νά βασιλεύση ύπο 

τό όνομα τής Ιωάννας. 

Ό αναιδής ούτος αυλικός τοΰ αδυνάτου και α

δρανούς Εδουάρδου τοΰ Τ ' . τότε βασιλέως τής Α γ 

γλίας, ήτον ο ισχυρότερος και, χάρις είς τήν αι-

σχροκέρδειαν αυτού, ο πλουσιώτερος τής Αγγλίας 

άρχων. Ά λ λ α το πλησιάζον τέλος τού Εδουάρδου 

και τό πρός αυτόν μίσος τής νομίμου διαδόχου τού 

θρόνου Μαρίας Τονδώρ, αδελφής τού βασιλέως, έπρο-

ξένουν τρόμον είς τον Νορθουμβερλάνδον, βλέποντα 

Ιναργώς τό έφήμερον τής ευτυχίας εαυτού και τά 

έπαπειλοΰντα αυτόν δεινά* επειδή έγνώριζεν δτι, εάν 

μετά τον θάνατον τοΰ Εδουάρδου περιπέση είς τάς 

χείρας τής Μαρίας, θέλει δώσει δίκην τών -εγκλη

μάτων αυτού έπί τής λαιμοτόμου, ή τουλάχιστον 

θε'7.ει τιμωρηθή διά τής στερήσεως τών δημοσίων θέ

σεων, τάς οποίας κατείχε, και τής δημεύσεως τοΰ 

απείρου πλούτου, τον έποΐον είχε συσσωρεύσει. Ό 

Νορθουμβερλάνδος λοιπόν, ως πανούργος διπλωμά

της, έδοκίμασε ν' άπαστρέψη τον κατ ' αυτού επι-

κείμενον τούτον κίνδυνον, πολλαπλασιάζων τους 

προσηλύτους, και αυξάνων τούς πόρους τών συμφα-

τριαστών αυτού, συνδέων τά ίδια εαυτού συμφέροντα 

μέ τά τών πρωτίστων οικογενειών τής Αγγλίας 

διά διαφόρων έπιγαμιών, και προ πάντων διά τού 

συνοικεσίου τού τετάρτου αυτού υιού Γυϊλφόρδ Δου-

βλέϋ μετά τής Ιωάννας Γραίης, εγγονής τής Μαρίας 

αδελφής Ερρίκου τού I I ' , και τέλος ύφαρπάζων 

άπο τον ψυχορραγοΰντα βασιλέα διαθήκην, ήτις με-

τέβαλλε τήν τάξιν τής τοΰ θρόνου διαδοχής. Κα

θότι αί μέν νόμιμοι διάδοχοι τού Εδουάρδου ήσαν 

αί άδελφαί αυτού Μαρία και Ελισάβετ , άλλά μετά 

τον άποκλεισμόν αυτών άπο τήν διαδοχήν τοΰ θρό

νου, τό στέμμα έπανήρχετο είς τούς κληρονόμους τής 

Μαρίας θείας αυτών και τοΰ Βασιλέως "Εδουάρ

δου και αδελφής Ερρίκου τοΰ Ι Γ · ήτις, χήρα ούσα 

τού Βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου τού Ι Β ' . εί

χε νυμφευθή τον Κάρολον Βράνδον, Δούκα τού Σου-

φόλκ, έξ ού έτεκε μίαν μόνον θυγα :έρα, τήν Μαρκε-

σιαν τού Δορσέτ. Ά λ λ ' ήτις διά τον φιλήσυχον αυτής 

χαρακτήρα υκέθετον, δτι δέν ήθελεν επιμείνει νά 

καθέξη θρόνον διαφιλονεικούμενον, άλλ' ήθελον εύ

κολος συγκατανεύσει νά παραχωρή-η τά κληρονο

μικά ταύτα εαυτής δικαιώματα είς τήν ιδίαν αυτής 

πρωτότοκον θυγατέρα, τήν Ίωάνναν Γραιην, σύζυ-

γον τοΰ υιού τοΰ Δουκός Νορθουμβερλάνδου. 

Πρός έπιτυχίαν δέ τού καταχθονίου τούτου σκο

πού ο ραδιούργος Νορθουμβερλάνδος διήγειρε τάς 

θρησκευτικάς τοΰ Εδουάρδου προλήψεις, υπενθύμισε 

είς αυτόν τήν πραξιν τής Γερουσίας τής Αγγλίας, 

ήτις έστιγμάτιζε τήν γέννησιν τών δύο αδελφών Μα

ρίας και Ελισάβετ , και ύποδείξας είς αυτόν τήν έκ 

νέου είς τήν Άγγλι'αν άποκατάστασιν τού Παππι-

σμοΰ, εάν ή αδελφή αυτού Μα ο ία βασιλεύση, εσυμ-

βούλευσε αυτόν ν ' άποκλείση τού θρόνου και ταύτην 

και την Ιί,λισαοετ, ν αναοιοαση οε εις αυτόν τους 

απογόνους τής θείας αυτού Μαρίας, διακεκριμένους 

διά τήν είς τον Λουθηρανισμόν εΰσε'βειαν καί άφοσί-

ωσιν αυτών. 

Ό Εδουάρδος παρεδέχθη το σχέδιον τούτο, τό 

οποΤον ο Νορθουμβερλάνδος διά ραδιουργιών, υπο

σχέσεων καί απειλών επέτυχε νά πραγματοποίηση 

όλοκλήρως, καί τοιουτοτρόπως ή Ιωάννα Γραίη κα-

τεδικάσθη, οΰτως ειπείν, νά φορέση τό βασιλικον 

διάδημα τής Αγγλίας. 

Όλίγον ΰστίρον (τήν 6 Ιουλίου 1 5 5 3 ) , δ μέν Ε 

δουάρδος άπεβίωσεν, δ δέ Νορθουμβερλάνδος απέκρυψε 

τον θάνατον τού βασιλέως άπο τον λαόν έπί τινας 

ημέρας, διά νά προετοιμασθή καλήτερον ή άναγό-

ρευσις τής Ίωά/νας. 41 κόρη αΰτη είχε τότε δεκαές 

ετών ήλικίαν ενασχολούμενη δέείς τήν καλλιέργειαν 

τού πνεύματος αυτής, καί τήν σπουδήν τών Ίεοών 

γραφών και τών κλασικών συγγραφέων, δέν έγνώρι-

ζε τελείως τά υπέρ αυτής σχέδια τοΰ πενθεροΰ αυ

τής Νορθουμβερλάνδου, καί τάς μηχανορραφίας, δί 

ών ούτος είχε καταχρασθή τήν απλότητα τοΰ βασι

λέως Εδουάρδου. ΙΙροτιμώσα δέ προ πάντων το 

θέλγητρον τής ιδιωτικής ζωής εϊχεν αναχωρήσει ποός 

ήσυχίαν είς τήν Χελσέαν, δτε κατά τήν 9 Ιουλίου 

παρουσιάσθη είς αυτήν διαταγή τού συμβουλίου τής 

επικρατείας, δί ής προσ;κχλέΐτο νά έπανέλθη ευθύς 

είς Λονδΐνον, καί έκεϊ νά περιμείνη τάς διαταγάς 

τοΰ βασιλέως. Ή Ιωάννα ύπήκουσε, και έπε'στρεψεν 

έν τω άμο; είς ΛονδΤνον, δπου την επαύριον επεσκέ

φθησαν αυτήν δ Νορθουμβερλάνδος καί πολλοί άλλοι 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ 
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Λόρδοι, οίτινες άφού ^κοινοποίησαν προς αυτήν τάς 

διατάξεις της βασιλικής διαθήκης, γονατίσαντες ε

νώπιον αυτής, ανεγνώρισαν Βασίλισσαν τής Α γ 

γλίας, και ώρκίσθησαν να χύσωσι τό αίμα αυτών 

προς ύπεράσπισιν τών δικαιωμάτο.»ν αυτής. 

Ή ουσιώδης και αίφνήδιος αύτη κοινοποίησις έπέ-

οερε σφοδράν ταραχήν εις τό πνεύμα τής νε'ας Ι ω 

άννας, φύσει δειλής και κράσεως αδυνάτου. 

Ή λύπη, την οποίαν ήσθάνθη δια τον θάνατον 

του εξαδέλφου αυτής βασιλέως, ή έκπληξις, τήνόποί-

αν έπροξένησεν εις αυτήν ή μεταλλαγή τής τάξεως 

τής διαδοχής του στέμματος τής Αγγλίας, ή δυσα

ρέσκεια τού νά παραίτηση τόν ήσυχον βίον, εις τόν 

οποίον τοσούτον ηύχαριστέΐτο, ολα ταύτα επέφεραν 

τοιούτον σφοδρόν κλονισμόν εις τα νεύρα τής Ι ω 

άννας, ώστε κυριευθεΐσα από σπασμούς, καί άφήσα-

σα φρικώδεις φωνάς και διακεκομμένους στεναγμούς 

επεσεν εις βαθεΤαν λειποθυμίαν. 

Άφού ανέλαβε τά-ς αισθήσεις αυτής, ηθέλησε ν ' 

άποποιηθή τήν τοιαύτην πρότασίν, υπερασπιζόμενη 

τα δικαιώματα τής εξαδέλφης αυτής Μαρίας, αδελ

φής τού αποθανόντος βασιλέως Εδουάρδου τού Τ ' . 

άλλ' ή επιμονή όλων τών συγγενών δεν άφήκε αυτήν 

ν ' άκολουθήση ελευθέρως τα ίδια αυτής αισθήματα. 

Τήν επαύριον ή νέα Εασίλισσα μετεκομίσθη εις 

τόν Πύργον τού Λονδίνου, όπου κατά τήν συνήθειαν 

διέμενον οί βασιλείς τής Αγγλ ίας έν καιρώ τών 

προπαρασκευών τής στέψεως αυτών. Τήν αυτήν δ ' 

εσπεραν κήρυκες έδημοσίευσαν τόν θάνατον τού Ε 

δουάρδου καί τήν άναγόρευσιν τής Ιωάννας. Ά λ λ ' ό 

λαός, όστις δεν έδίσταζε τελείως περί τών δικαι

ωμάτων τής Μαρίας αδελφής τού αποθανόντος βα

σιλέως, καί όστις έγνώριζε καλώς τήν πολυμήχανον 

οξίαν τού Νορθουμβερλάνδου, ήκουσε τήν είδη-

σιν ταύτην μετά βαθείας σιωπής, προμαντευούσης 

δεινά αποτελέσματα. 

Έ ν τοσούτω ή Μαρία συνήθροισεν ευθύς περί εαυ-

τήν πολυάριθμους ύπερασπιστάς, έν ω οί τής Ιωάν

νας ήλαττούντο καθ' ήμέραν ό Νορθουμβερλάνδος 

απεφάσισε νά βαδίστ) κατά τών αντιπάλων αυτού 

μετά στρατού, άλλ' άποτυχούσης καί ταύτης τής 

εσχάτης απόπειρας, πάσα έλπίς επιτυχίας διελύθη. 

Ή ε'ντός καί έκτος τού Λονδίνου φατρία είχε μηδε-

νισθή, και ή Μαρ«ά κατέλαβε τόν θρόνον τής Α γ 

γλίας. 

Ή βασιλεία τής Ιωάννας Γραίης, εάν δυνάμεθα 

νά όνομάσωμεν ούτω τόν εις τόν Πύργον τού Λονδί

νου περιορισμόν αυτής, διήρκεσεν εννέα μόνον ημέ

ρας, ημέρας λύπης καί αγωνίας. Ή αθλία προησθάν-

θη όλας τάς συμφοράς, όσας έμελλε νά έπισύρη καθ' 

εαυτής καί καθ' όλης τής οικογενείας αυτής ή μ ω 

ρά φιλοδοξία τού Νορθουμβερλάνδου, όστις υπήρξε 

τό πρώτον μεν, άλλ' ουχί και τό πλέον άξιολύπη-

τον θύμα τής άποτυχούσης ταύτης συνομωσίας κατά 

τών δικαιωμάτων τής νομίμου διαδόχου τού θρό

νου* διότι, συλληφθείς ώς ένοχος εσχάτης προδοσίας, 

έδικάσθη, κατεδικάσθη εις θάνατον, και Ιθανατώθη 

μετά δύο έκ τών συνενόχων αύτοϋ. 

Όσον διά τήν ατυχή Ίωάνναν Γραίην, ή Μαρία, 

μή θέλουσα νά μιάνη τήν αρχήν τής βασιλείας αυ

τής διά τής αδίκου θανατώσεως τής αντιζήλου αυ

τής, διότι έγνώριζεν ακριβώς, ότι ή Ιωάννα υπήρξε 

μόνον τό παίγνιον καί παθητικόν όργανον τών σκο

πών τού πενθερού αυτής Νορθουμβερλάνδου, άφήκεν 

αυτήν νά τήκηται εις τόν Πύργον τού Λονδίνου. 

Ά λ λ ' ήτον είμαρμε'νον εις τήν δυστυχή Ίωάνναν νά 

τιμωρήται πάντοτε διά τά σφάλματα τών άλλων ! 

Αι αύστηρότητες τής βασιλίσσης Μαρίας, τό μ ι -

σαλλόθρησκον αυτής, οί προς άποκατάστασιν τής 

Τωμαϊκής θρησκείας σκοποί καί τέλος ό μελετώμενος 

γάμος αυτής μετά τού βασιλέως τής Ισπανίας, όστις 

προσέβαλλε τήν έθνικήν ύπερηφάνειαν τών "Αγγλων, 

όλα ταύτα είχον δυσαρεστήσει πολλούς καί, ώς ήτον 

επόμενον, διάφοραι συνομωσίαι έχαλκεύθησαν κ α τ ' 

αυτής. Μιας έξ αυτών μάλιστα μέτοχος υπήρξε και 

ό Δούξ τού Σοφόκλου, πάππος τής Ιωάννας. Γραίης 

ήτις επί τοσούτον κ α τ ' αρχάς ειχε προοδεύσει, ώστε 

ό αρχηγός αυτής Θωμάς Βυάτ Ιπροχώρησε μετά τών 

στρατευμάτων αυτού μέχρι τού Λονδίνου* άλλ' επειδή 

καί αποτυχών συνελήφθη, ή Μαρία ήκουσε τότε , ώς 

συνήθως συμβαίνει εις τους βασιλείς, τάς ολέθριους 

έκείνας συμβουλάς, αΐτινες έπιβάλλουσιν εις τούς 

Ηγεμόνας τήν αυστηρότητα, ώς άπαραίτητον αυτών 

χρέος, και μάλιστα ή Μαρία, ήτις φύσει σκληρά και 

εκδικητική, παρεδέχετο ευκόλως τάς τοιαύτας συμ

βουλάς. Μετενόησε λοιπόν διά τήν έπιείκειαν, 

©ιλοδ 

1 8 4 7 . Κ Α Ι ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 4 1 

τήν οποίαν από πολιτικήν μετεχειρίσΒη προς τούς 

πλειοτέρους οπαδούς τού Νορθουμβερλάνδου, θεω

ρούσα τήν τοιαύτην εαυτής διαγωγήν ώς παραίτιον 

τής τελευταίας ταύτης συνομωσίας, καί απεφάσισε 

νά ύπογράψη τήν διαταγήν τού θανάτου τού Γυΐλ-

φόρδου Δουβλευ καί τής συζύγου αυτού Ιωάννας 

Γραίης, οΐτινες αμφότεροι ουδέ μέρος είχον λάβει 

διόλου, ούδ' έγνώριζο.ν καν τήν απόπειρα·/τού Βυάτ · 

Ούτε ή άθωότης τής Ιωάννας, ούτε ή νεότης, ούτε 

τά ευγενή καί θελκτικά αυτής προτερήματα, ίσχυ

σαν διόλου εις τό νά άπαλλάξωσιν αυτήν, άλλα κα

τεδικάσθη νά ύποφέρν) τήν ποινήν τού θανάτου. 

Καί τοι μόλις δεκαεπταετής, ήτον ήδη περίφημος 

διά τήν μάθησιν τών παλαιών καί νεωτέρων γλωσ

σών μάλιστα δε έδημοσιεύθησαν-έπιστολαί αυτής 

γεγραμμε'ναι εις Έλληνικήν καί Λατινικήν γλώσ-

σαν, εις τάς όποιας εμφαίνεται γονιμότης καί γλα-

φυρότης λόγου, καί ύψος χαρακτήρος, καί γνώσεων 

σπανίων εις τοιαύτην ήλικίαν. Ή ζωή όλη τής Ι ω 

άννας ύπήοξε πλήοης γ"λυκύτητος, αξιοπρέπειας κα: 

ευσεοειας. 

Μόναι αι προσπάθειαι τών γονέων καί αί παρα

κλήσεις τού συζύγου αυτής, τόν όποιον εγκαρδίως 

ήγάπα, καί ή έπ' αυτής ηθική δύναμις τού Δουκός 

Νορθουμβερλάνδου, ίσχυσαν νά άναγκάσωσιν αυτήν 

εις τό νά δεχθ-ρ, θέλουσα καί μ ή , το στέμμα τής 

Αγγλίας. Διότι άν καί εις ήλικίαν επιδεκτική·/ 

Ολων τών απατηλών τής φαντασίας θέλγητρων, 

άλλ' οί οφθαλμοί αυτής δέν έθαμβώ.θησαν διόλου άπο 

τήν λάμψιν τού βασιλικού διαδήματος. Ή Ιωάννα, 

άν και έδειξε στιγμιαίαν άδυναμίαν ένδίδουσα εις 

τάς επίμονους παρακλήσεις όλης τής οικογενείας αυ

τής, ώστε νά όεχθή τό στέμμα, άλλ' ενώπιον τού 

θανάτου επανέλαβε τήν'ΐσχύν τού συνήθους εις αυτήν 

σταθερού χαρακτήρος, καί έδειξε κατά τήν φρικτήν 

έκείνην στιγμήν τήν πλέον άτάραχον καί αληθώς 

χριστιανική·/ ύπομονήν καί γενναιότητα. Καί τοι 

δέ δυναμένη νά εξαγόραση τήν ζωήν αυτής μεταβάλ

λουσα θρησκείαν, διέμεινεν όμως σταθερά εί; τήν 

πίστην αυτής, ματαιώσασα τάς προσπάθειας τών 

τριών ιερέων, τούς οποίους ή βασίλισσα ειχε πέμψει 

όιά νά κατη^ήσωσιν αυτήν γοάψασα δέ ποος τήν 

άδελφήν αυτής εις γλώσσα·/ Έλληνικήν, διά νά προ-

τρέψη αυτήν νά μένη ακλόνητος εις όλας τής ζωής 

τάς περιπέτειας, έδειξε πρώτη αυτή τό παράδειγμα 

τοιαύτης σταθερότητος. 

Ό τ ε δέ ή φρικαλέα τού θανάτου ημέρα έφθασεν 

( ή ά. Φεβρουαρίου 1 5 5 4 * ) ό σύζυγος τής Ιωάννας 

Λόρδος Γυιλφόρδος έζήτησε νά ίδη αυτήν, άλλ : αύτη, 

φοβούμενη δί αμφότερους τό αποτέλεσμα τού τελευ

ταίου τούτου αποχαιρετισμού, φοβούμενη τάς τελευ

ταίας έκείνας ς-ιγμάς τής χαράς καί απελπισίας, αΐτι

νες, συγκινούσαι δρας*ηρίως καί συγχρόνως όλας ημών 

τάς αισθήσεις, έμπνέουσι τόν τρόμον τού πικρού θα

νάτου, άπέβαλε τήν περί τής συνεντεύξεο^ς πρότασιν, 

λέγουσα, ότι μετ ' ολίγας ώοας θέλουσιν έπανίδει αλ

λήλους εις τούς ουρανούς* έδωκε δέ εις αυτόν άπό 

τό παράθυρον τής φυλακής δείγματα τρυφερωτά-

της αγάπης* άλλ' ότε ώδήγουν αυτήν προς τόν τό

πον τής καταδίκης καί, ίδοΰσα τό αίματόφυρτον 

πτώμα τού συζύγου αυτής, τό οποίον μετέφερον εις 

τήν έκκλησίαν, έμαθε·/, ότι ούτος απέθανε γενναίως, 

τότε έδιπλασίασε τήν ψυχίκήν αυτής άνδρίαν, καί 

όπέμεινε τόν οκληρόν τούτον θάνατον μετά μεγί

στης αταραξίας. 'Ες-ήθη δέ ή λαιμοτόμος εντός τού 

Πύργου* διότι ή Μαρία, είτε φοβηθεΐσα τήν σνγκί-

νησιν τού πλήθους, ήτις ήδύνατο νά πρόκυψη έκ τής 

θέας τής άξιεράστου ταύτης νε'ας φονευομένης διά 

τού' πελ.ε'κεως τού δημίου, είτε άπό σέβας προς τήν 

βασιλικήν καταγωγήν τής Ιωάννας, δεν έτόλμησε 

νά εξύβριση αυτήν, διατάττουσα τήν δημοσίαν έκ-

τέλεσιν τής καταδίκης. 

Ή Ιωάννα Γραίη, αθώα, χαρίεσσα καί αξιολά

τρευτος, ώς ή υπό τού Εύριπίδου έκτραγωδηθεΐσα 

Ιφιγένεια τής αρχαιότητος, παρουσιάσθη ενώπιον 

τ ή , λιαιμοτόμου μετ ' ακλόνητου βήματος καί ίλα-

ρωτάτου ήθους. Ή ηθική δύναμις τής ψυχής αυτής 

είχε καταβάλει τό φυσικόν αίσθημα τής προς τήν 

ζωήν αγάπης, κατά τοιαύτην μάλιστα τρυφεράν 

ήλικίαν έχάρισε τό ήμερολόγιον αυτής, ώς έναυμη-

τήριον, εις τόν συνοδεύοντα αυτήν φρούραρχο·/ τού 

Πύργου, απεύθυνε προς τούς θεατάς παθητικωτάτην 

όμιλίαν, ούδένα αίτιωμένη διά τήν δυστυχι'αν αυ

τής, άλλα κατηγορούσα εαυτήν μόνον, καί λέγουσα, 

ότι περισσότερο·/ έσφαλε, διότι οέν άπέβαλε τό 

στέμμα μ,ετά μεγαλητέρας δραστηριότητος παρά 

διότι άνεδε'χθη αυτό* έπρόσθεσε δέ, ότι ματαίως ή 
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προσβολή, τήν οποίαν έπροξένησεν εις τους νόμους, 

εφαίνετο δικαιολογούμε νη υπό της στοργής, ήτις έβί-

ασεν αυτήν νά ένεργήση, και ότι έπεθύμει νά δείξη 

διά της είς τήν καταδίκην καρτερίας τήν ειλικρινή 

αυτής εύχαρίστησιν του να εξάλειψη τό σφάλμα, το 

οποίον το προς τους γονείς αυτής υπερβάλλον σέβας 

παρεκίνησεν αυτήν νά πράξη· ότι ή άθωότης τών 

σκοπών δέν δικαιολογεί διόλου τα πραχθέντα εγ

κλήματα, όταν μάλιστα ταύτα προσβάλλωσιν ό-" 

πωσδήποτε τήν κοινωνίαν. 

Τό άγνόν τούτο θΰμα, άφοΰ επί τέλους εξέφρασε 

τήν οποίαν είχε ν ελπίδα του νά σωθή διά μόνης 

της θείας εύσπλαγχνίας, προσηυχήθη,καί διατάξασα 

τάς περί αυτήν γυναίκας νά έκδύσωσιν αυτήν τάφο

ρέματα αυτής έξέτεινε τήν κεφαλήν προς τον δήμι-

ον, όστις άπε'κοψεν αυτήν δί ενός μόνου κτυπήμα

τος, άφοϋ" πρώτον έρρίφθη είς πόδας αυτής διά νά 

ζήτηση τήν συγχώρησιν αύτοΰ, τήν οποίαν ή Ι ω ά ν 

να έδωκεν είς αυτόν έξ όλης ψυχής. 

ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΙΝΑ ΕΘΝΗ ΕΥΦΥΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΙΧΝΩΝ 

ΔΙΑΓΝΩΣΙΝ. 

Η εμπειρία, διά της οποίας οί της ερήμου Ά ρ α 

βες και οί ελεύθεροι της Αμερικής Ινδοί άναγινώ-

σκουσιν, ή έρμηνεύουσι τους τύπους, τούς οποίους οι 

πόδες τών ανθρώπων και ζώων ένεχάραξαν επί του 

εδάφους, ύπηγόρευσαν είς τούς μυθιστοριογράφους 

σημαντικώτατά τινα και έκπληκτικώτατα συμ

βάντα* άλλ' έν ω παραδεχόμεθα, ότι αί λεπτομέ-

ρειαι τών διηγημάτων αυτών, έπιχρωννυονται υπό 

ίσχυράς τίνος φαντασίας, μένουσιν όμως ακόμη πολ

λά άξια νά διεγείρωσι τον θαυμασμόν ημών καί τήν 

έ'κπληξιν, οπόταν τά αντικείμενα ταύτα έξετασθώ-

σιν υπό το φως της αληθείας, καί ουχί υπό τα κά

λυμμα της μυθιστορίας. 

Το άξιόλογον της γνώσεως ταύτης θέλει ταχέως 

έκτιμηθή, όταν προς στιγμήν θεωρηθή ή φύσις τών 

τόπων, όπου γίνεται ή τοιαύτη· μεθερμήνευσις τών 

επί του εδάφους τύπων τών ανθρώπων και ζώων. 

Καθόλου ή Αραβ ική έρημος φαίνεται αχανής τις πε-

διάς , πανταχόθεν υπό του ορίζοντος περατουμένη, 

οπού ό οφθαλμός επί ματαίω ζητεί μεσολαβούν τ ι 

«ντικείμενον, έπί του οποίου νά έπαναπαυθη, καί 

ΩΦΕΛΙΜΩΝ Σεπτέμβρ. 

όπου, αφού ύπερβή υπεράνω φρικαλέας αμμώδους 

έρημίας, ή καταφρυγανισμένων άκανθώνων, επιστρέ

φει πάλιν διά νά εντρύφηση καθ' ήσυχίαν εις τά 

χόρτα καί τήν λοιπήν ίδιοκτησίαν, τήν οποίαν αυ

τός ο Ά ρ α ψ συμπαραφέρει όπου πήξη τήν σκηνήν 

αυτού. Βαθεία καί φρικώδης σιωπή επικρατεί επί 

τής σκυθρωπής ταύτης τοπογραφίας" ουδέν κτήνος, 

ουδέ πτηνόν, ουδέν έ'ντομον φαίνεται διαποικίλλον 

τήν μελαγχολικήν μονομορφίαν τής σκηνής ταύτης" 

Παραπλήσιοι δέ διαγραμμισμοί εμφανίζονται καί 

είς τούς Αμερικάνικους λειμώνας, αν καί προσφι

λεστέρα τις επιφάνεια, παρά τήν ξηράν άμμον, εύ-

φραίνη τον όφθαλμόν διότι ούτοι καλύπτονται ώς 

επί τό πλείστον έκ βοτάνης τινός χλοαζούσης, υψη

λής εξ ή οκτώ δακτύλους, καί κατά τήν άνοιξιν 

φαίνονται εις τούς λειμώνας τούτους άφθονα άγρια 
άνθη καί άγριοκοκκύμηλα. 

Οί "Αραβες λοιπόν Βεδουίνοι δύνανται γενικώς ν ' 

άποφασίσωσιν έκ τής επιθεωρήσεως τής επί τής άμμου 

έντυπώσεως, είς ποίον άτομον τής ιδίας αυτών φυ

λής, εϊτε τής γειτονευούσης ανήκει το βήμα. Και 

έκ μεν του βάθους τής έντυπώσεως κρίνει ό "Αραψ, 

άν ό άνθρωπος έσήκονε φορτίον ή όχι* έκ δέ τή? 

του ίχνους διακρίσεως γνωρίζει, άν ό άνθρωπος διέ-

βη κατά τήν αυτήν ήμέραν, ε'ίτε μίαν ή δύο ήμε'ρας 

πρότερον έκ δε του κανονικού τών μεταξύ τών 

ιχνών διαστημάτων αποφασίζει, άν ό διαβάς είχεν 

άπαυδήσει, ή μ ή . Συλλέγων δέ τοιαύτα καί παρα

πλήσια διδόμενα, καί κατά ταύτα σκεπτόμενος, 

υπολογίζεται το δυνατόν τοΰ νά καταλάβη τον δ ω -

βάντα, καί κατά τά εντεύθεν έξαγόμονα έπί τέλους 

αποφασίζει. 

Καί τωόντι ο Βεδουίνος ουδέποτε δύναται νά έλ

πιση, ότι θέλει ύπεκφύγει αφανής πράξας άπόκρυφόν 

τινα πράξιν επειδή, ώς λέγει ό Βουρχάρδος, ή διά-

βασις αύτοΰ ύπομνηματίζεται έπί τής όδοΰ διά χα

ρακτήρων, τούς όποιους πάς τις τών γειτόνων αύ

τοΰ Αράβων δύναται ν ' ανάγνωση. 

Διερχόμενοι έχθρικάς χώρας οί ΒεδουΤνοι οδηγοί 

είς οΰδένα άλλοδαπόν έπιτρέπουσι νά περιπαττί" 

διότι εάν μεν φορή πέδιλα, ή έντύπωσις αυτών θέ

λει τάχιστα ανακαλύψει τον άλλοδαπόν έάν δέ 

βαδίζη ανυπόδητος, το σημείον τοΰ βήματος αύτοΰ, 

επειδή είναι στενώτερον παρά τό τοΰ Βεδουίνου 
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πάλιν θέλει δείξει, ότι αλλοδαπός έπέρασε δι εκεί

νης τής έδοΰ' καί θέλει πιθανώς καταδιωχθή* επει

δή δ ΕεδουΤνος φυσικώς συμπεραίνει, ότι ό δυνάμενος 

νά προσλαμβάνη όδηγόν έπί μισθω έχει έξ άπαντος 

τί ν ' άπολέση* τό δε έργον, τό οποίον δι όλης τής 

όδο·.πορίας εκτελεί έ οδηγός, είναι το νά έξετάζη τούς 

έπί τής άμμου τύπους, έκ τών οποίων κρίνει περί 

τής ασφαλείας τοΰ νά προχωρήσωσι περαιτέρω, ή 

περί τής ανάγκης τοΰ νά έπιστρέψωσιν. 

Ό Ά ρ α ψ είναι ειδήμων προσέτι καί τών έντυ-

πουμένων ιχνών ύπό τής ιδίας αύτοΰ καμήλου, ή υπό 

τής τοΰ πλησιέστατου γείτονος αύτοΰ" οδηγούμενος 

δέ έκ τών τύπων τούτων δύναται νά εί'πη, άν ή 

κάμηλος έβόσκετο, ή άν έφερε φορτίον, ή τό εναν

τ ί ον και άν έκάθητο έπ' αυτής είς μόνος αναβά

της, ή άν ήτο βαρέως φορτωμένη. Ά ν δέ τά σημεία 

τών εμπρόσθιων ποδών ήναι μάλλον αβαθή, η μάλ-

'λον είσχωροΰντα είς τήν γήν, παρά τά τών οπισθί

ων, δύναται έξ αύτοΰ νά κρίνη περί τής καταστά

σεως τής υγείας τοΰ ζώου, καί τούτο χρησιμεύει είς 

αυτόν ώς μέσον διά ν' αναγνώριση είς ποιον ανήκει 

τό ζώο ν. 

Καί τω δντι ό Βεδουίνος έκ τών τύπων τών ιχνών 

τής καμήλου, ή τοΰ έλαύνοντος αυτήν, εξάγει, ώς 

λέγει έ Βουρχάρδος, τοσαΰτα συμπεράσματα, ώστε 

πάντοτε μανθάνει τι , τό όποιον ν ' άποβλέπη τό 

ζώον, ή τον κύριον αυτού. Κ α τ ά τινας δέ περιπτώ

σεις έ τρόπος τής τοιαύτης διαγνώσεως φαίνεται 

σχεδόν υπερφυσικός. Ή δ έ περί τοΰτο Βεδουίνειος άγ- ι 

χίνοια είναι αξιοθαύμαστος, καί ωφελεί αυτόν τ ά 

μέγιστα προς καταδίωξιν τών δραπετών, ή προς 

άνεύρεσιν κτηνών. — Εϊδον Βεδουίνον, λέγει ό ρηθείς 

περιηγητής, ν ' άνακαλύπτη καί ν ' άνιχνεύη τής ι

δίας αύτοΰ καμήλου τά ιχνη εντός αμμώδους πε

διάδος, όπου χιλιάδες άλλων ιχνών κατά πάσαν 

διεύθυνσιν διεσταύρουν τήν όδόν, αυτός δέ ήδύνατο 

νά ειπη το όνομα εκάστου τών εκεί διαβάντων κα

τά τήν πρωίαν έκείνην. Καί έγώ δ ' αυτός ευρον 

πολλάκις ώφέλιμον νά γνωρίζω τον οποίον εκα-

μνον τύπον οι πόδες τών συνοδοιπόρων μου καί τών 

καμήλων διότι έξ αναπόφευκτων είς τήν έ'ρημον πε

ριστάσεων οί περιηγηταί ενίοτε άποπλανώνται τών 

ιδίων αυτών φίλων έπί πλέον είδαν καμήλους, τάς 

οποίας άνεΰρον οί ταύτας άπολέσαντες ίδιοκτήται 

έδεύσαντες όδόν έξ ημερών μέχρι τοΰ τόπου, όπου ό 

κλέψας διε'μενεν. 

Οί δέ τής βορείου Αμερικής Ινδοί εύρίσκουσιν επί 

τών λειμώνων τήν οποίαν μέλλουσι νά βαδίσωσιν 

όδόν, άκολουθοΰντες τά ιχνη τών προ αυτών εκείθεν 

διαβάντων οδοιπόρων αυτοί προσέτι όχι μόνον άνα-

καλύπτουσιν έκ τών τοΰ ποδός τύπων καί έξ άλλων 

είς μόνους αυτούς καταληπτών σημείων, ότι έπέ-

ρασαν άνθρωποι διά τίνος όδοΰ, άλλά καί δύνανται 

νά διακρίνωσι τό έθνος, εις τό οποίον ανήκουσα οί 

περάσαντες, καί έάν ούτοι ήναι φίλοι, ή εχθροί" τής 

δέ περι τοΰτο δεξιότητος άξιοσημείωτον παράδει

γμα αναφέρεται τό εξής. 

Έ ν έτει 1755 τραγικώτατος φόνος έπράχθη 

ύπό συμμορίας Ινδών, οΐτινες έσφαξαν δεκατέσσα-

ρας λευκούς παροικοΰντας πέντε μ ί ) ι α μακράν τοΰ 

Σαμουκίνου. Οι επιζήσαντες λευκοί άπιφάσισαν, από 

ακάθεκτου παραφοράς ορμώμενοι, νά έκδικηθώσι 

φονεύοντες Ίνδόν τινα έκ Δελαγουάρης, τον οποίον 

έτυχον έχοντες ύποχείριον ό Ινδός ούτος έ'ζη φιλι

κώς μετά τών λευκών καί παρά πάντων τιμώμενος, 

ώστε διά τήν μετ ' αυτών οικειότητα ώνόμαζον αυ

τόν Δ ο ΰ κ α Ό λ λ α ν δ ό ν . — Ό δέ ρηθείς Ινδός 

πεπεισμένος, ότι τό έθνος αύτοΰ ουδέποτε άπετόλμχ 

νά πράξη τοσούτον μιαράν σφαγήν έν καιρώ τελεί

ας ειρήνης, είπε προς τούς >.υσσώντας λευκούς πα-

οοίκους, ότι τοΰτο ήτον έργον κακούργων τινών 

Μιγγόνων, ή Ίροκαίων, οίτινες συνείθιζον νά έμπε-

ριπλέκωσι τά άλλα έθνη εις τούς κ α τ ' αλλήλων πολέ

μους, πράττοντες οΰτω μεσονύκτιους φόνους, καί 

καθιστώντες υπόπτους τών εγκλημάτων άλλους τι-

νας λαούς" άλλά μή δυνάμενος κ α τ ' ούδένα τρόπον 

νά πείση τούς λευκούς, ότι οί συμπολίται αύτοΰ 

ήσαν αθώοι το» φόνου, έπρότεινεν έπί τέλους, ότι 

ήτο πρόθυμος είς τό νά συνοδεύση τινάς έξ αυτών 

είς ζήτησιν τών φονέων, τους οποίους ανέλαβε ν' 

ανακάλυψη έκ τών ιχνών τών ποδών, καί έξ άλλων 

καλώς εγνωσμένων είς αυτόν σημείων. Γενομένης δέ 

τής προτάσεως αύτοΰ παραδεκτής, ό Ινδός ώδήγησε 

λευκούς τινας κατά τά ίχνη τών λης"ών. Ό τ ε δέ ού

τοι έφθασαν είς τά άποτομώτερα τοΰ όρους, όπου 

ουδείς λευκός ήδύνατο ν' ανακάλυψη ίχνος, επειδή 
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ήτον ανάγκη νά ύπερπηδώσι πολυάριθμους ρωγμούς 

και χάσματα μεταξύ τών βράχων, και νά έρπωσιν 

ενίοτε έπ' αυτών, ύποπτεύσαντες το'τε πρδδοσίαν, 

ήπείλησαν εις τον Ίνδόν, ότι πάραυτα θέλουσι τον 

θανατώσει, έκτος μόνον εάν ήθελε βεβαιώσει αυ

τούς, ότι αληθώς ήκολούθει τά ίχνη τών φονέων. Ό 

Ινδός πεποιθώς και μετά θάρρους έπληροφόρησε 

τούς λευκούς, δακτυλοδεικτών εις αυτούς, ότι τ ά . 

επί του βράχου βρύα είχον καταπατηθή βαρε'ως 

ύπ' άν&ρωπίνου ποδός, ή σχισθή και συρθή εκ της 

θέσεως αυτών προς τά έμπροσθεν επί τίνος δέ άλ

λης θέσεως έδείκνυεν εις αυτούς, ότι πυρίται, ή χά-

λικες έπί τών βράχων είχον μετακινηθή έκ τοΰ τό

που αυτών υπό τοΰ πατήσαντος εκεί ποδός, ότι ξη

ρά ξύλα πατηθέντα είχον συντριβή, και άλλαχού 

Ι νδ ική τις οθόνη, συρθεϊσα έπί τών βράχων, μετε-

κίνησεν, ή έσκόρπισε τά έκεΤ συνηγμένα φύλλα. 

Ό Ινδός έπεδείκνυε ταύτα πάντα προχωρών 

συγχρόνως εις τήν οδον αυτού. ΤελευταΤον, κατα-

βάς εις τούς πρόποδας τοΰ όρους, έπί τοΰ ομαλού 

εδάφους, όπου τά ί'χνη ήσαν βαθέα, άνεκάλυψεν, ότι 

οί εχθροί ήσαν οκτώ τον αριθμόν, και έκ τών άρ-

τίως γενομένων ποδοπατημάτων έσυμπέοανεν, ότι 

αυτοί κατέλυσαν άφεύκτως όχι μακράν που εκείθεν. 

Και αληθώς ούτως είχε τό πράγμα" διότι άναβάν-

τες γήλοφόν τινα, κείμενον έπί τής πλευράς τοΰ 

όρους, ε ι δον τούς Ινδούς συνηγμένους, και τούς μεν 

έξηπλωμένους διά νά κοΊμηθώσι, τούς δε προς τούτο 

παρασκευαζόμενους. « Ί δ ο ύ, είπεν ό Ινδός οδη

γάς εις τούς εκστατικούς συνοδοιπόρους αυτού» 

ε κ ε ί ε ί ν α ι οί εχθρο ί , τ ο ύ ς ο π ο ί ο υ ς ζ ή -

τ ε Τ τ ε * α υ τ ο ί δ έ ν ε ί ν α ι έ κ τ ο υ έ θ ν ο υ ς 

μ ο υ , ά λ λ ά Μ ι γ γ ώ ο ι , ώ ς έ γ ώ ά λ η θ ώ ς σ ά ς 

ε ί π α . 'Επρόβαλε δέ νά περιμείνωσιν εως ότου 

αυτοί κοιμηθώσι, και τότε Ιπελθόντες νά θανατώ-

σωσι τούς κακούργους· άλλ' οί λευκοί υπό φόβου, 

ώ; φαίνεναι, κυριευθεντες, έσπευσαν νά έπανελθωσι, 

και διηγηθησαν, ότι τοσούτον μέγας ήτον ο άριθμ.ός 

τών Ίροκαίων, ώστε δέν άπετόλμησαν νά προσβά-

λωσιν αυτούς. 

Άλλά και εις τήν Έλ7νάδα αυτήν, όπου ή φύσις 

τής χώρας δέν φέρει τον άνθρωπον εις τήν ανάγκην 

τοΰ ν" ανάπτυξη έπί τοσούτον τήν περί τό άνευρί-

σκειν τά ίχνη εύφυ'ίαν, ύπάρχουσιν όμως εις πολ,λά 

μέρη αυτής και μάλιστα εις τήν Πελοπόννησον, έπι-

τηδειότατοι ίχνηλάται, οίτινες έρευνώντες κατά 

διαφόρους τρόπους τών βημάτων τά ίχνη και άλλα 

σημεΤα, άνακαλύπτουσιν έξ αυτών τήν διεύθυνσιν 

τής όδοΰ ανθρώπων και ζαων, και ούτως εύρίσκουσι 

πολλάκις τον τόπον, όπου οί λησται κατέ·ρυγον, ή 

διαμένουσι, και όπου άρπαγέντα ζο'α άπήχθησαν, . 

ή φυλάττονται· οί δέ λησταί, φοβούμενοι τούς ίχνη-

λάτας, προσέχουσι κατά πολύ νά συγχέωσι τά ίχνη 

αυτών, εκεί μάλιστα, όπου είναι δυνατόν νά προ-

δοθϊ) ή διεύθυνσις αυτών έκ τών ιχνών εύκολώτερον 

διά .τούτο και πολλάκις φέρουσι τά τσαρούχια αυ

τών αντιστρόφως, ώστε τό σχήμα τοΰ ίχνους νά 

έμφαίνη τήν έναντίαν τής αληθούς διεύθυνσιν. Οί ε

πιτήδειοι όμως ίχνηλάται άνακαλύπτουσι και τού-' 

το , καθώς και άλλα πολλά περί τά ίχνη τεχνάσμα

τα τών ληστών άλλ' ενίοτε όμολογοΰσι και αύ-" 

τοί , κατά τήν παρ αύτοίς συνήθη έκφοασιν, ότι 

τ ό ά χ ν ά ρ ι ε ί ν α ι χ α λ α σ μ έ ν ο ν, και ότι 

δέν δύναται νά προχωρήσωσιν εις τάς έρευνας. 

Οί αρχηγοί τών κατά τών ληστών μ,εταβατικών 

στρατευμάτων προσ).αμβάνουσι πάντοτε ίχνηλάτας, 

και πολλάκις ή ιχνηλασία εφάνη χρησιμ.ωτέρα υπέρ 

πάν άλλο μέσον εις τήν άνακάλυψιν και σύλληψιν 

τών ληστών, Ό διαβόητος ληστής Κοντοβουνήσιος και 

οί περί αυτόν αφού, έπί πολύν χρόνον καταδιωκόμε-

νοι υπό τού μεταβατικού στρατεύματος τοΰ υπό τον 

Δελιγεώργην, ύπεξέφευγον πάντοτε διά τής άποκού-

ψεως, άνεκαλύφθησαν τέλος κατά τό 1 8 3 5 υπό 

επιτηδείου ίχνηλάτου, όστις συνοδεύων τούς κατα

διώκοντας στρατιώτας, και εύρων κόκκον έλαίας 

νεοτρώκτου, έσυμπέοανεν έξ αυτού, ότι οί λησταί 

διήλθον εκείθεν προ δύο ημερών ακολούθως προχω-

ρήσας και εύρων φύλλον κρομμ.ύου, έβεβαιώθη πεοί 

τοΰ τόπου τής διαμονής τών ληστών, και προσεκά-

λεσε τούς στρατιώτας νά περικυκλώσωσι τό μέοος 

εκείνο· τούτου δέ γενομένου, άνεκαλύφθη και συνε

λήφθη ό Κοντοβουνήσιος και οί περί αυτόν. 
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ΕΙΡΜΑΝΟΙ, ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΥΤΩΝ. 
Ο ί Βιρμανοί κατοικοΰσιν εις τάς άνατολικάς Ι ν 

δίας, συνορεύοντες προς δυσμάς μεν μετά τής Βεγγά-

7>ης, προς ανατολάς δέ μετά τοΰ βασιλ,είου τοΰ Σιάμ, 

πρός-άρκτον μετά τής Θιβέτης, και προς μεσημβρίαν 

μετά τοΰ κόλπου τής Βεγγάλης, ή τής Ινδικής θα

λάσσης. Ή χώρα αυτών Ιχει έκτασιν τριάκοντα πε

ρίπου χιλιάδων τετραγωνικών Γαλλικών λευγών, και 

δώδεκα περίπου εκατομμύρια κατοίκων. Διαιρείται 

δέ εις οκτώ νομούς, έξ ών οί Άγγλοι έκυρίευσαν 

τούς τρεις κατά τά 1 8 2 4 και 1 8 2 6 , έξουσιάζοντες 

αυτούς μέχρι σήμερον οί δέ λοιποί πέντε διοικούν

ται μοναοχικώς υπό εγχωρίου δυναστείας. 

Τά προϊόντα τής Βιρμανίας είναι εκ μεν τών 

ζώων ό έλέφας, ( τών οποίων οί άριστοι γεννώνται 

ενταΰθα') οί βόες, τά πρόβατα και αί μέλισσαι* έκ 

δέ τών φυτικών τό όρύζιον, ό σ ί τος ,ό αραβόσιτος, 

ή .κριθή,τό βαμβάκιο,ν, τό πιπέριον,ή μεταξά, πολ

λά είδη ορυκτών και τά λοιπά κατά τό μάλλον 

και ήττον Ι νδ ικά προϊόντα. 

Οί Βιρμανοί άνήκουσιν εις τήν Μογγολικήν φυλήν, 

και είναι ύπομέλανες τό χρώμα. Είναι δέ λαός φι

λόπονος, εύθυμος, ανδρείος, ευφυής και γενικώς φι

λόξενος, άλλ' εις τούς πολέμους ώμος μέχρι θηριω

δίας. Αί γυναίκες παρ αύτοίς είναι ισότιμοι μετά 

τών ανδρών, ώς εις τήν Εύρώπην. Και ό μεν κοινός 

λαός είναι σχεδόν γυμνός, ώς τό υπό τής παρούσης' 

εικονογραφίας παριστώμενον τρίτον πρόσωπον στρα

τιώτου Βιομανοΰ, οί δε πλούσιοι φέρουσιν ιμάτια έκ 

μετάξης, ή βαμβακιού. "Ανδρες και γυναίκες κρα-

τοΰσι ριπίδια, άλλά τά μεν τών γυναικών είναι 

όμοια μέ τά ημέτερα, τά δέ τών ανδρών έχουσι 

διαφορετικόν σχήμα, ώς εις τήν παροΰσαν είκονο-

γραφίαν φαίνεται. Και οί μεν πτο^χοί τρέφονται έξ 

όρυζίου και ιχθύων, οί δέ π7,ούσιοι είναι δεινοί έρα-

σταί τής τρυφηλής διαίτης· πίνουσιν ομοίως και τό 

τέϊον κατά τον Κιναϊκόν τρόπον. 

Τ Ι γλώσσα τών Βιρμανών διαιρείται εις δύο δια

λέκτους, ίεράν και συνήθη, εκάστη τών οποίων εχει 

ίδιον άλφάβητον, καίγράφουοιν,ώς ημείς έξ άρις-ερών 

προς τά δεξιά. Οί Βιρμανοί διακρίνονται τών πέ-



4 6 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ Σεπτεμβρ. 

ριξ εθνών της Ασίας κατά την φιλομάθειαν άγαπώσι 

δέ πολύ την ποίησιν, καί λέγεται περί αυτών, ότι 

έχουσι πολλά δραματικά καί ηρωικά ποιήματα καί 

αξιόλογα ιστορικά συγγράμματα. 

Ή θρησκεία αυτών είναι ή είδωλολατρεία, εχόν

των εκατόν περίπου χιλιάδας θεών και θεαινών, με

ταξύ τών οποίων συναριθμείται καί ό Τ ά κ ο ς , τον 

όποιον είκονίζουσιν ως τον διάβολον τών Γραφών. Οί 

ιερείς αυτών διαιρούνται εις δύο τάξεις, καί οί μέν 

τής πρώτης τάξεως είναι οί πεπαιδευμένοι του 

έθνους, οΐτινες καί διευθύνουσι τήν δημοσίαν έκπαί-

δευσιν απέχοντες τού γάμου, και ζώντες κοινοβιακώς 

εντός μοναστηριών. Ή πολυγαμία δεν επιτρέπε

ται , ειμή μόνον εις τον Αυτοκράτορα, όστις έχει 

δύο συζύγους, οί δέ λοιποί δύνανται μέν νά έχωσιν 

όσας θέλωσι παλλακίδας, άλλ'αύται θεωρούνται ως 

ύπηρέτριαι τής νομίμου συζύγου· καί τούς μέν νε

κρούς τών πλουσίων καίουσκ· άποθανόντας, τών δέ 

πενήτων θάπτουσιν, ή ρίπτουσιν εις τον ποταμόν. 

Παρά τοίς Βιρμανοίς οί βαθμοί τής ευγενείας 

διακρίνονται έκ τών ιματίων, καλλωπισμάτων καί 

έξ αυτών τών επίπλων ενός εκάστου· 5 δέ τολμήσας 

νά μεταχειρισθή ιμάτια, ή έπιπλα, ανώτερα τού 

ιδίου βαθμού, τιμωρείται αυστηρώς ύπό τών νόμων 

κυρίως δέ οί βαθμοί ούτοι διακρίνονται έξ άλύσου 

τινός, τήν οποίαν παριστόϊ τό πρώτον πρόσωπον τής 

παρούσης εικονογραφίας, εξαρτώμενης έκ του αρι

στερού ώμου, καί κρεμάμενης από τού στήθους μέχρι 

τής δεξιάς πλευράς, ώς αί ταινίαι τών μεγαλόσταυ

ρων τών Ευρωπαϊκών παρασήμων. Ό Αυτοκράτωρ 

φέρει είκοσιτέσσαρας τοιαύτας άλύσους, οί δέ λοιποί 

ευγενείς άπό τρείς έως δώδεκα. 

Τά φορέματα τών Βιρμανών είναι λαμπρά, πο

λυτελή καί μεγαλοπρεπή έκ μεταξωτών χρυσοκέν

τητων και χρυσοπαρύφων αμφότερα δέ τά γένη φέ-

^ουσιν ένώτια. Αι δέ γυναίκες, έρχόμεναι εις επισκέ

ψεις, φέρουσι ζώνας μεταξωτάς όμοιας προς μακρούς 

πέπλους, τάς οποίας αφού διασταυρώσωσιν έπί τού 

στήθους δένουσιν όπισθεν, άφίνουσαι τάς άκρας νά 

κυματίζωνται χαριέντως ύπό τών άνεμων. 

Αι γυναίκας, όταν στολίζωνται, βάφουσι διά κόκ

κινου χρώματος τούς όνυχας καί τό έσωθεν μέρος 

τής παλάμης· αμφότερα δέ τά γένη βάφουσι τούς 

οδόντας μελανούς* συνειθι'ζουσι πρός τούτοις τάς 

γυναίκας έκ νεαράς ηλικίας νά στρέφωσιν όπισθεν 

τούς βραχίονας αυτών, ώστε φαίνονται ώς εξηρθρω-

μένοι, καθώς δύναται τις νά παρατήρηση έπί τής 

έν τή παρούση εικονογραφία γυναικός.. 

Οι Βιρμανοί δέν είναι υψηλοί τό ανάστημα, είναι 

όμως εύρωστοι καί ευκίνητοι, καί διατηρούσιν έπί 

πολύ νεανικήν όψιν, ώς μή ξυρίζοντες τά γένεια, 

άλλ' έκριζοΰντες τάς τρίχας διά λαβίδος. Ό γά

μος παρ αύτόίς είναι όλως διόλου πολιτικόν συμβό-

λαιον, καί γίνεται διά τής μεσολαβήσεως και προ

τάσεως τών συγγενών τής κόρης γυναικών τήν δέ 

ήμέραν τού γάμου ό νυμφίος πέμπει πρός τήν νύμ-

φην πλήρη ίματισμόν γυναικός, καί άλλα δώρα 

ανάλογα τής καταστάσεως αυτού* οί δε συγγενείς 

τής νύμφης ετοιμάζουσι μέγα συμπόσιον, κατά τό 

οποίον οί μελλόνυμφοι συντρώγουσιν έκ τού αυτού 

πινακίου* ακολούθως è νυμφίος παρουσιάζει προς 

τήν νύμφην φύλλα τεταριχευμένου τεί'ου, ή δέ, δε

χόμενη ταύτα, άντιπροσφέρει εις τόν σύζυγον αυτής 

τό αυτό δώρον, καί αυτό είναι πάσα ή περ'ι τόν 

γάμον τελετή. 

Οι Βιρμανοί νομίζουσιν άπαραίτητον τό ν ' άφί-

νωσι τά τέκνα αυτών νά θηλάζωσιν, έφ' όσον χρόνον 

εύαρεστούνται* ταύτην δέ τήν δοξασίαν αυτών έπεκ-

τείνουσι και εις τά οικιακά ζώα* δι δ καί δέν άμε'λ-

γουσι τάς δαμάλεις, έν όσω χρόνω θηλάζονται. Ε ι -

δον, λέγει Άγγλος τις περιηγητής, παιδάριον ν ' 

άφήση τόν μητρικόν μαστόν, καί νά ύπάγη ν' άνά-

ψη σιγάρον, τό οποίον έκάπνιζε μετά αστείας τίνος 

σοβαρότητος και μεγάλης ηδονής. 

Οι Βιρμανοί πρός τούτοις έχουσι πάντοτε τό σι

γάρον εις τό στόμα, καί μάλιστα άναγινώσκοντες, 

ή γράφοντες* ή δέ μεγαλητέρα φιλοφροσύνη, τήν 

οποίαν δύναται τις νά κάμη εις Βιρμανόν, είναι τό 

ν ' αφαίρεση άπό τό ί'διον αυτού στόμα τό άναμ-

μένον σιγάρον, καί νά προσφέρη αυτό εις τόν Β ι ρ 

μανόν, όστις δέχεται αυτό λίαν ευχαρίστως κάμ-

νων δί αμφοτέρων τών χειρών τόν έπιτόπιον ά-

σπασμον. 

Έ κ πάντων τών Ινδικών λαών οί Βιρμανοί είναι 

οί έχοντες όλιγωτέρας θρησκευτικάς καί έθνικάς 

προλήψεις, καί μάλλον διατεθειμένοι πρός τόν Ευ-
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ρωπαϊκόν πολιτισμόν, τού όποιου ή εισαγωγή ήθελε 

παρέξει μέγα κέρδος, έμποδίζουσα τούς Βιρμανούς 

άπό του νά πωλώσι τάς ιδίας αυτών γυναίκας* 

Άγγλος τις συγγραφεύς διηγείται παράδοξον έθιμον 

τών Βιρμανών ιατρών όταν, λέγει, ασθενή βαρέως 

νέα κόρη, ο προσκληθείς ιατρός άναδέχεται τήν θε-

ραπείαν αυτής έπί συμφωνία, αν μέν ή κόρη άναλά-

βη, νά γίνη ιδιοκτησία τού Ιατρού , άν δέ άποθάνη, 

νά πληρόνη ούτος εις τούς συγγενείς αυτής συμφω-

νηθέϊσάν τινα χρηματικήν ποσότητα, τήν οποίαν 

προσδιορίζουσιν ώς άντίτιμον τής έμπιστευθείσης εις 

τήν τε'χνην αυτού ασθενούς. 

Η Δ I Δ Ε Λ Φ Ο Σ. 

Τό ύπό τής παρούσης εικονογραφίας παριστώμε-

νον τετράποδον ζώον διακρίνεται άπό τά λοιπά ο

μοειδή αυτού διά δύο χαρακτηριστικών τό πρώτον 

τούτων καί τό παραδοξότερον είναι τό, ότι τό θή

λυ τού ζώου τούτου έχει ύπό τήν κοιλίαν όπήν τινα, 

σχηματίζουσαν είδος θυλακίου, εντός τού οποίου ευ

ρίσκονται οί μαστοί αυτής, καί δπου εναποθέτει τά 

ϊδια νεογνά άμα γεννηθέντα* έπί τοσούτον δε συνει-

θίζουσι ταύτα νά κρύπτωνται ένδον ταύτης τής 

οπής, ώστε κατά τόν Βυφφώνα καταφεύγουσιν εκεί 

καί άφοΰ μεγαλώσωσιν, οπόταν φεύγωσί τινα κίν-

δυνον. Τούτο δέ τό θυλάκιον τής Διδέλφου έχει 

ίλαστικήν κίνησιν, και άνοιγοσφαλςϊ κατά τήν θέ-

λησιν του ζώου· ό δέ μηχανισμός τής ελαστικής 

ταύτης κινήσεως εκτελείται διά πολλών μυώνων 

καί όστέων, τά οποία ή φύσις έχορήγησεν εξαιρετι

κώς εις μόνον τούτο τό είδος τών ζώων, συνεχόμενα 

κατά τήν βάσιν μετά τού έμπροσθεν βέρους τών 

όστέων τής ήβης, καί τά όποια ύποστηρι'ζουσι τούς 

πλησίον αυτών διαφόρους μυώνας, έξ ων οί μέν χρη-

σιμεύουσιν εις τό νά έκτείνωσι τό ρηθέν θυλάκιον, 

οί δέ διά νά συστέλλωσιν αυτό* κλείουσι δέ τούτο 

τόσον ακριβώς, ώστε είναι αδύνατον νά διακρινη 

τις τήν όπήν έπί τής ζώσης Διδέλφου, έάν δέν σφίγ-

ξη δυνατά διά τών δακτύλων τήν έπιφάνειαν του 

δέρματος τού ζώου* τό δέ ίδιαίτερον τούτο τής φύ

σεως χαρακτηριστικόν παρεκίνησε τούς Ευρωπαίους 

νά δώσωσιν εις το ζώον τούτο τήν Έλληνικήν όνο-
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μασίαν Δ ί δ ε λ φ ο ς , ώ;-έχον δύω δελφΰς (μήτρας). | 

Το δεύτερον έξιδιάζον χαρακτηριστικό·; της Δι

δελφου είναι ότι, τόσον τό άρσεν, όσον και τό θήλυ, 

έχουσιν αμφότερα τούς αντίχειρας των οπισθίων 

αυτών ποδών ίκανώς χωρισμένους από τούς λοιπούς 

δακτύλους, και χωρίς όνυχας, ενώ οι λοιποί αυτών 

δάκτυλοι είναι ηνωμένοι, και έχουσιν άγκιστρώδεις 

όνυχας. 

Αι Δίδελφοι έ'χουσι τήν κεφαλήν μακρυλήν, κωνι-

κήν και άπολήγουσαν εις ρύγχος οξύ, επί- του όποιου 

ευρίσκονται αί δύο όπαί των ρωθώνων τοΰ ζώου, τού; 

δέ οφθαλμούς μάλλον μικρούς και εις θε'σιν πλαγίαν, 

μ.ύστακας δέ μακρότατους, και επί τών δύο γνά

θων πεντήκοντα οδόντας, 2 6 επί τού άνω, και 2 4 

επί τού κάτω, τό δε μέγεθος τοΰ σώματος αυτών 

δεν υπερβαίνει ποτέ τό τής οικιακής γαλής. 

Οι ουοιολόγοι ευρίσκονται εις όλως αντιθέτους 

γνώμας πεοί τοΰ ρηθέντος θυλακίου τής Διδελφου" 

διότι οί μεν δίίσχυρίζονται, ότι τό θυλάκιον τούτο 

συγκοινωνεί μετά τής εσωτερικής μήτρας τοΰ ζωου 

διά τίνος οπής, δι ής, κατερχόμενα τά ώά άπό τήν 

έσωτερικήν μήτραν εις τό θυλάκιον τούτο, επωάζον

ται εις αυτό ώς εις δευτέραν μ ή τ ρ α ν άλλοι δέ διη

γούνται, ότι ή Δίδελφος γεννά αριθμόν τινα άμορφων 

κυημάτων μικρών, ώς τά ρεβίν&ια, και έπί τών ό

ποιων δεν διακρίνεται κάνέν άλλο μέλος τού σώμα

τος, ειμή μόνον τό άνοιγμα τοΰ στόματος· τά δέ 

έμβρυα ταύτα, θέτουσα ή μήτηρ αυτών εις τό ρηθέν 

θυλάκιον, τελειοποιεί τήν άνάπτυξιν αυτών και 

ά/.λοι τέλος πάντων λέγουσιν, ότι ούτε τό θυλάκιον 

τούτο έχει τινά συγκοινωνίαν μετά τής εσωτερική; 

μήτρας τοΰ ζώου, ούτε τά έμβρυα τής Διδελφου κυ-

οφορούνται^έντός αυτού κατά τον ρηθέντα τρόπον, 

ά7,λ' ότι ή Δίδελφος γεννόϊ και τρέφει τά νεογνά 

αυτής, ώς και τά λοιπά τετράποδα ζώα, τό δέ ρη- -

θέν θυλάκιον χρησιμεύει μόνον διά (νά θέτη τά νεο-. 

γνά αυτής και νά φεύγη, όταν καταδιώκηται" Ά7.λ' 

όπως και άν έχη ή περί τούτου έξήγησις, τό βέβαιον 

είναι, οτι γενικώς ό εσωτερικός διοργανισμός, και 

ιδιαιτέρως ή κατασκευή τών γεννητικών μορίων τών 

Διδέλφων είναι όλως παράδοξος, και διαφέρουσα 

κατά πάντα τής τών λοιπών τετραπόδων. 

Πολλοί συγγραφείς δίίσχυρίζονται, ότι τά νεογνά 

μένουσιν εντός τοΰ ρηθέντος θυλακίου υπέρ τον ένα 

μήνα, προσηρτημένα έπί τών ένδον τούτου μαστών 

τού ζώου, και ότι όύνχταί τ ις , άνοίγων τό έμπεριέ-

χον αυτά θυλάκιον, νά θεώρηση αυτά, νά αρίθμηση 

και νά έγγίξη μάλιστα, χωρίς νά προξενήσει εις 

αυτά καμμίαν βλάβην. 

Έκ μόνης τής όψεως τής Διδελφου, λέγει ό Βυφ-

φων, είναι εύκολον νά παρατήρηση τις, ότι τό ζώον 

τούτο ένεκα τής δυσαναλογίας των ποδών αυτού εί

ναι πολύ βραδύπουν, και ότι ό άνθρωπος δύναται νά 

συλλαβή αυτό περίπατων διά συνή'ων βημάτων άλλ' 

έξ εναντίας αναβαίνει τά δένδρα μετά μεγάλης ταχύ

τητας, κρύπτεται ύπό τά φύλλα αυτών διά νά ένεδρεύ-

ση και συλλαβή τά πτηνά, ή κρεμάται άπό τών 

κλάδων αυτών έ* τής ουράς, τήν οποίαν, εΰκαμπτον 

ούσαν, περιτυλίσσει όπως θέλη μετά μεγάλης ευκολί

ας, πολλάκις δέ μένει κρεμάμενον δύο και τρεις ώρας 

έχον τήν κεφαλήν κάτω και περιμένον τήν λείαν 

αυτού. 

Το ζώον τούτο είναι σαρκοβόρον και, είσερχόμε-

νον πολλάκις εις τάς οικίας, πνίγει τά οικιακά 

πτηνά· έξημερόνεται όμως πολλά ευκόλως, άλλ' 

αποκαθίσταται ράθυμον και όκνηρόν. 

Τόπος τής γεννήσεως τών Διδέλφων είναι ή 'Αρ-

κτώα Αμερική" μολονότι δε τά δέρμα αυτών έκβάλ-

λει δυσώδη άποφοράν, άλλά βεβαιούσιν, ότι ή σαρξ 

αυτών είναι φαγώσιμος, και ότι οί άγριοι τής Α 

μερικής ευχαριστούνται νά τρέφωνται μάλλον άπ ' 

αυτήν, ή άπό άλλων ζώων κρέατα. 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΖΩΗ. 
Παρελθόν μεν δέν υπάρχει , επειδ' είναι περασμενον, 

ο δέ >οΰς διά τϊ |ς μνήμης την ιδίαν του φυΛάττει . 

Δεν ΰ-άρχιι ούυέ μέΛΛον, καθό μή τετε.Ιεσμένον. 

ή Έ Λ π ι ς δέ ώς τό ΟεΛει τό οαιτάζεται , τό πΛάττει . 

Μόνον τό παρόν υπάρξει, ά.ΙΛά ώς διερχόμενη, 

- αστράκι), ευθύς έκΛείπει έν μια στιγμή επίσης· 

Τί Λοιπόν είν' ή ζωή μας ακριβώς θεωρουμέτιι·, 

μιά στιγμή συνδεδεμένη μέ ε.Ιπίδας αναμνήσεις! / 

(ύ.-ό της Κυρίας Θ. I . Π . ) 

Ευχερώς μεν πείθεται ό απλούς και άμαθης· εύ-

χερέστερον δέ ό εύμαθής και πολυμαθής* τάν δέ όλί-

γομχθή και δοκησίφορον, ούδ' αυτός ό πάνσοφος 

Βραχμάς καταπεΤσαι δύναται. 
(Βατριχαοη Εασι.Ι. Ί ν δ δ ν μετα'ορ. Δ. Γα.Ιανοί'). 


