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, , ΛΙεΤα αμάρτημα είναι τωόντι ή αμέλεια εις τήν νήσον μας πρός
εχ.οίνας τάς έπα σχολήσεις, αι όπο^αι προξενοΰσι περισσοτέραν τιμήν εις 
τό γένος μας, καί αί δπύϊιι μάλις-α είναι αί μόναι', δί ών οί άνθρωπο; 
οιαφέρουσι τών άλογων ζώων. Καί αύτά ακόμη (καί συχνά/.ις μέ ό
ποιαν αγχίνοιαν καί έπιδεξιότητα! )  γνωρίζουσι πολύ καλά νά έκτε- 
λωσι τας ανάγκας των. Βλέπεις θαύματα έπιτηδειότητος καί δυνάμεως 
εις τό κατασκοπεύειν, είς τό άπαταν καί είς τό προσβάλλειν τό λάου- 
ρον . Τά αύτά ζώα δεικνύουσι τήν ίδιαν ικανότητα είς το νά ύπε3α- 
σπ ιζω ντα ι, νά κατασκευάζωσι τάς φωλεάς των είς καταλληλοτέρους 
τροπους κώί τόπους, καί είς τό νά προφυλάττωσι τά νεογνά παντός κιν- 

υ^ ραμένου νά έπισκύψ·/) έκ μέρους τών εχθρικών ζώων, τών ά - 
κρασιων τών ώρών, καί άλλων φυσικών ατοπημάτων. ’Αλλά τά χαρακτη~ 
ριζον τον άνθρωπον είναι ή άνάπτυξις καί τελειοποίησις τών ‘νοερών 
του δυνάμεων, τών δυνάμεων εκείνων, αί'τινες κάμνουσιν αύτόν νά πλη- 
σιαζν) τήν θεότητα καί τον καθις-ώσι όχι πολΰ κατώτερον τών άγγελων.

£κτβς τουτου είναι άξιοκατηγόοητος ή μή καλλιέργεια τής παιδείας 
παρ ήμϊν, καθότι έγεννήθημεν είς γην, τής οποίας τό όνομα εΰρίσκε- 
ται πάντοτε είς τά χείλη απάντων , ενεκα τής λαμπρότατος τήν ό
ποιαν απεκτησε διά τήν σοφίαν^ τών αρχαίων αύτής κατο ίκων, λαμ
πρότατος, πάντοτε διά ̂ παραδόξου τίνος άντιφάσεως παρ ήμών επαίνου- 
μ®ν*ΐς· ΛΙεγα αμάρτημα είναι, έπειδή ή γλυκεία καί γαληνίαΐα ίονική αίίτ/ι 
«υρα πλήρης ζ(οής καί πνεύματος ούτως είπεΤν, φαίνεται πλασθεΐο* 
«..ιτ/ΐοες τν*ρκ τον Ιίχναγάθου Q tw  οπως ένΟονσιχηι τού; vox;, τους



— 34 —

3ρέψ-() μέ ΰψνιλάς καί χαριέσσας ιδέας, καI αύξϊίσνι καί τελειοποιήσν; δ- 
λας [/.ας τάς δυνάμεις. Τέλος είναι αισχύνη διότι και κατα τάς /,μέρας μας 
δέν ύστερούμεθα περικλεών παραδειγμάτων, ά ΐινα μας άπαλλαττουσι 
τοϋ νά φθονώμεν έκε"ίνα των ενδόξων Αθηνών.

Πραγματικώς έάν £ε'λωμεν ν’ άρχίσωμεν έκ τής ρ'ζης παση; επι
στήμης, τής φιλοσοφίας, δέν δ υ νά μ ε ι νά καυχηθωμεν είς τόν άνδρα ε
κείνον τόν τοσοΰτο» σοφόν, δσον ταπεινοφρονα, ίπ π . Καθηγητήν Πέ
τρον Βραΐλαν, τοϋ όποίου τό έξοχον βιβλίον έτυχεν έντελοϋς έγκρίσε- 
ως και επαίνου άπό τής αΰς-ηράς φιλοσοφικές συνεδριάσεως τών σοφών 11α- 
ρισίων; ΐίάν ςραφώμεν εις την ποίησιν, τις δεν ενθυμήται μετ ενθουσια
σμού καί δακρύων τόν διάσημον Κόμητα Διονύσιον^ 2ολω- 
μόν, τοΰ όποίου οί ύμνοι έξήψαν τόν θαυμασμόν τών σοφωτέρων αλ
λοεθνών; Καί εί; τά ίχνη τοΰ κλεινού τούτου ποιητοΰ, έπί τού τάφου 
τού όποίου ώς έπί βωμού, οφείλει ή ίόνιος Νεολαία να όρκιβθνι, δτι 
ποτέ δέν 5έλει άφίσει νά ξηρανθτ, ή δάφνη έκείνη, ΐ|ν τοσούτον καλώς <χΰτός 
έκαλλιέργησε , δέν βλεπομεν περιπατούντα μέ σταθερόν βήμα αλλα ευ- 
γενή πνεύματα, τόν Δρ. ί .  Τυπάλδον,^ τόν Κ. λ .  Βαλαωρίτην κτλ; Εάν 
δέ εί; τήν ιστορίαν καί άρχαιολογιαν , δεν εύρισκομεν άςιον αν
δρα , παλαιόν μαθητήν, ώ ; άλλοι περίφημοι τής Ιτα λ ία ;, 
τόν ίπ π . Αν. Μουστοξύδην; Εάν είς τήν μουσικήν, ίδου παρρησιάζεται 
έτερος φωστήρ, ό ίπ π . Μάνζαρος, δστις είς τό θεωρητικόν μέρος τή; 
τέχνης ταύτης, είναι δ,τι ό Ρωσσ'νης είς τό πρακτικόν. Καί βϊοαίω; 
δέν 5έλομεν λησμονήσει τόν Κύριον Ζαμπέλιον συγγραφέα επαινετών 
δραματικών έργων.

Αλλά πού άφίνωμεν τά ; όλίγότερον νέα; δόξας μας, φέρ’ είπεΐν τον 
ενδοξώτατον Ουγον Φοσκολον, τόν ίπ π . ί. Καποδ.“ριαν, και τ/;ν Κομ. ΐ- 
σαβέλλην Θεοτόκη Αλβοίκη, ήτις έχρημάτισέ είς τά έργα τοΰ Κανόβα, 
εκείνο τό οποίον υπήρξαν ό Βισκόντης καί Οΰινκελμάνος είς τά τών αρ
χαίων; Καί είς πόσου; άλλου; δυνάμεθχ νά καυχηθώμεν ώς πρός τήν 
ευγλωττίαν, καί τάς διαφόρους διδασκαλίας, ους τινας μακρόν ήθελεν 
είσθαι νά όνομάσωμεν; Μερικοί δέν έγραψαν, % έγραψαν ολίγον καί άνω- 
νύμως, άλλά παρ’ δλων λογίζονται έξοχοι.

TJμεϊς δέν βαρυνόμεθα νά εΰφημ’.ζωμεν τούς γείτονα; μας, ή μάλλον 
είπεΐν, αδελφού; μας, καί δικαίως* άλλα δεν δύναμαι νά εννοήσω πώς 
τόσον εϋαρεστούμεθα νά ε’ίμεθ* κατώτεροι των και νά γινωμεν,^ ούτω, 
είπεί’ν, ύπηρέται των, ένώ ήμπορούμεν να τεθώμεν εις τοιαυτην ενοοζον 
άμιλλαν μετ’ αυτών. ’Εκ τών εϊρημενων έναργώς προκύπτει δτι αι 
βάσεις δέν μάς λείπουσι, μάλιστα τάς κατέχομεν εύρυχωροτατας και 
σταθερωτάτας, καί επ’ αύτών δυνάμεθχ νά ύψώσωμεν οικοδομήν, ήτι;
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ίνω ήθελε μάς δοςάζει είς τόν κόσμον (καί ή δόξα πάντοτε είναι ω 
φέλιμος) ήθελε συνδράμει ισχυρότερα οίουδήποτε άλλου μέσου , όπως 
διοο&ώσνι τά ελαττώματα μας, καί μάς προμηθεύση τήν ομόνοιαν, τήν 
ήσυχιαν και τήν ευδαιμονίαν, τών όποιων μεγάλω; χρτίζομεν.

ϊπαρχουσί^ τινες , δυσφημίζοντες (κ α ί μετ’ επ ιτυχίας) τήν παι
δείαν, άποδώοντες είς αυτήν τήν διαφθοράν τών ηθών καί τήν έλλειψιν 
τών όλίγότερον ένδιαφεοουσών δοξασιών. Μία τοιαύτη κατηγορία εί
ναι τοσούτον άοχαΐα, δσον άλογος, καί δέν προση'κει νά φροντίζν; ούδείς 
περι αυτής, διότι πρό πολλοΰ έςουδενήσθη άπ άριστων καί «νικητών 
συλλογισμών. Πρόκειται λόγος πώς πρέπει νά μετριάζωνται καί άρμο- 
δίως ύιαθεττωνται αι σπουδαί, καί δχι έάν όφείλωσι νά διατηρώνται 
η τό εναντίον. Γελειώδης ήθελεν είσθζι, διά νά μήν ειπωμεν άλλο, ή ίδε'α, 
•ην έχουσι τινες τοΰ νά άποβάλλωσιν αϋτάς τής κοινωνίας, μιμούμενοι τρό
πον τινα τόν ηγεμόνα εκείνον τής ©ράκης, δ-ις αίσχυνόμενος δτι ποτΐ 
έμέθυσε, ήθελε νά καταςρέψ·/) δλους τούς αμπελώνας τοΰ κράτους του.

Εγω, ο“ ΐ; γραρω, είμαι ένεκα τής ήλικια; μου σχεδόν αρχάριος είς 
τήν σπουδήν, άλλά ένθέρμω; ευχαριστώ τήν ^είαν Πρόνοιαν, ή όποί* 
μοί έπεμψεν άνδρα, όστι; μέ διεύθυνεν εί; τήν ευθείαν όδόν , ένώ δι- 

κίνδυνον νά επιπεσω εί; την εναντίαν. Τωρα είμαι εύχαριστη- 
μενο;, καθότι αισθανομαι τον εαυτόν μου άνθρωπον καί Χρις·ιανόν, καί 
επασχολούμενος είς τήν παιδείαν ευρίσκω παραμυθίαν καί ήδονήν , ήν 
αι άκολασιαι δεν ήμποροΰσι πωποτε να δωσωσι, καί επειδή ελπίζω δτι 
προ'ίοντος τοϋ χρόνου 3ελει δυνηθώ νά ώίρελήσω κατά τ ι ταύτην τήν σεβά
σμιόν μου πατριύα, μεθ η; συνδέομαι διά ζωηρά; καί άπειρου άγάπης.

--------- -̂ Μ&Ο-ΟΟίίϊίΤ-ι».· ■

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Α Ο Υ Α Ρ Δ Ο Ξ .

Πολύ άξιέπαινον είναι τό μετρον όποΰ γενικώς είς τήν Εύοώπην *- 
πήραν, τού νά καταγινωνται ει; σπουδές αντικειμένων, τά όποια προ
ξενούν άμεσην καί πραγματικήν ωφέλειαν είς τοΰ; άνθρώπους. 'ΐΐαεΐς 
είμεστεν επάνω εί; τούτην τήν γήν, γ«μάτοι αδυναμίες, χρείες καί α
θλιότητες, καί διά τοΰτο άναγκάΐον είναι νά στη'σωμεν άρχες καί κα
νόνες εΰκολους καί γενικούς, διά νά ήμπορέσωμεν νά φθάσωμεν είς τόν 
μεγάλον σκοπόν τής κοινωνίας, όποΰ είναι ή ηθική καί υλική εϋδαιυ,ο- 
νια. II θρησκεία λοιπόν τής άγάίΐης, όποΰ είναι εκείνη του Χριστού, 
καί ή συνάδελφη της ή αύςηρή χαί δετική ηθική, 5ά είναι είς τό εξής οί δύο 
ρόλοι τοϋ φιλοσοφικού κόσμου, καί είς ετούτο τό έργον πρέπει όλοι οί κα-
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λοκάγαθοϊ να συνεργήσουν μέ όλην τήν δύναμιν τους. Ετούτα λεγοντες 
δέν έννοοΰμεν νά κατακρίνωμ.εν καί άποδιώξωμεν μελετες και ^ΐωρ'.ες 
πλέον άνεξάρτ/ιτες, Ιπειδή εί; αύτά; σύρονται άπό ενα τολμηρό έμ
φυτον ολνοι εκείνοι όποΰ είναι προικισμένοι με υψηλόν νοΰν, και ot ο
ποίοι έπιθυμ,οΰν νά ενώσουν την βεβαιότητα όποΰ ερχεται ά*.ο το αί
σθημα , μέ εκείνην όποΰ προέρχεται άπό την ενέργειαν τοΰ λογικοΰ.
Ολα ήαποροΰν εις τούτον τόν κόσμον νά ήναι χρήσιμα και αρμόδια,
κατά τους άνθροιπους καί τόν καιρόν. Καί καθώς είναι ποταπόν και 
νελοΐον νά περιορίζεται κάνεις είς ενα μόνον άντικειμενον , αποκλεί
οντας ό'λα τά άλλα, έτσι επικίνδυνον είναι νά 5εωρ·?ι ωσάν εχθρικόν 
καί άξιον καταδρομής, ό,τι δέν συμφωνεί μέ την έδική του γνώμην.

ή  φιλανθρωπία είναι (ΐς τόν ίδιον καιρόν θρησκεία και ήθικη βαλ
μένες καί -/ι δυο είς πραξιν. Πρός τιμήν καί όφελος τοΰ ανθρώπινου γέ
νους, δέν έλειψαν άνδρες , οί όποιοι ώς να η3αν έρωτιυμένοι εις τους 
όμοιους τους, (μ ’ όλ.ον ότι έτοΰτοι διόλου η πολυ όλιγο τό άξ’.ζουν,) ε- 
θυσίασαν τάν καιρόν τους, την άνάπαυσίν τους, τα πλουτη τους, και 
■πολλές φορές τήν ίδιαν ζωήν τους, διά νά άγαθοποιήσουν τούς άλλους . 
ψυχές ουρανοκατέβατες , όποΰ εξαγοράζουν τήν μιαρότητα και κακο
σύνην τών πεοισσοτερων! ψυχές άγιες οποΰ φιλιονουν τήν ,θεοτ/, lX μ.& 
αναρίθμητους αμαρτωλούς, καί ή όποιες μέ τά παράδειγμά τους, ενθαρ
ρύνουν τούς καλ.ούς είς τόν δύσβατον καί κοπιαστικόν δρομον τής αρε
τής, καί διαφυλάττουν μίαν μικρήν άκτϊνα αγάπης είς τήν ψυχήν τών 
πονηρών!— Ο κυριότερος ετούτων τών γιγάντων τής ελεημοσύνης, είναι 
ένας ίερεύς Γάλλος υίός ενός χωρικού, ά^ιολαιρευτος άπο εκείνους ο
ποΰ δέν είναι βάρβαροι, ό  άνθρωπος έτοΰτος, έάν πρέπει άπλώς άν
θρωπος νά όνομασθΐί, είναι ό Βικέντιος Δε Παολις, τοΰ οποίου τες σπά
νιες άρετές εξύμνησε πρά ολίγου ενας άςιος συγγραφεύς.

Εάν όυ.ως οί Γάλλοι έλαβαν μίαν τέτοιαν δόξαν, οί Αγγλοι δέν έ- 
δείχθοσαν κατώτεροι είς τοΰτο τό είδος τών άνδρών, διότι άν δέν έ
δωσαν ώς εκείνοι, έναν τέτοιον γίγαντα, έδωσαν όμ.ως πολλά άςια υ
ποκείμενα, λαμ,πρά διά τές άγαθοεργίες όποΰ έκαμαν είς τήν άνθρωπό- 
τητα. Μεταξύ τούτων τών επιγείων άγγελων διαπρέπει ό Ιωάννης Α- 
ουάρδος, τόν βίον τοΰ όποιου, μ.έ συντομίαν ,5α περιγράψομεν, βοηθου- 
μενοι άπό πρωτότυπον Αγγλικόν.

0  Ιωάννης Αουάρδος Ιγεννήθη ε ί; τό 1 726, καί σαν άλλους μεγάλους 
ανθρώπους, άπό πατέρα τεχνίτην. Νέος ήτον άκόμη όταν, ταςειδεύοντας 
είς Λισβόν*, έπιάοθ/) αιχμάλωτος ν.τλ  τού; Γάλλου;, καί είς

το βάθος ενός σκοτεινού πύργου, όπου αυτός καί οί συντρόφοι του έ’- 
μελλε νά περάσουν όλόκληρες νύκτες, μέ ολίγη καί κακή .S-ροφή, κοι- 
μωμενοι ε’πάνω εί; πέτρες. 'Η δυστυχίες όποΰ ύπόφερε 
και είύεν άλλους νά υποφέρουν, έκαμαν τέτοιαν έντύπωσιν είς τόν νοΰν 
του, ώστε όταν έγύρισε είς τόν τόπον του, ενέργησε τόσον, ώστε επέ
τυχε νά παραπονεθη ή Βρεταννική Κυβερνησις είς τό Γαλλικόν κράτος, 
και άπο τότες οι Γάλλοι έμεταχειριζοντο τούς Αγγλους αιχμάλωτους 
μέ περισσότερη φιλανθρωπία. Ολίγους χρόνους έπειτα, αύτός έζοΰσε είς 
το υπος·ατικόν του είς Κάρδικτον, σιμά είς τά Βεδφόρδ, άγαδοποιόντας 
όλους τους γειτόνους του. Εκεί έσυμ,άζοξε μ.ερικούς πτωχούς, τίμιους 
και βιομηχανικούς, καί τούς έβαλε νά κατοικήσουν είς μικρά σπήτια, 
είς τά ύπος·ατικα του, κάμ.νοντας είς αυτούς κάθε περιποίησι καί βο
ήθειαν. Εσύστησε σχολεία όπου τά παιδία έμ.άθαιναν χωρίς πληρωμήν 
νά διαβάζουν, Εδιαμ.οιραζε μία μεγάλη ποσότητα άπό τό εισόδημά του 
εις τούς πτωχούς, ζώντας αύτός μέ πολλά ολίγα έξοδα. Τέλος πάντων 
τό 17 7 0 ή προσοχή του έπροσηλώθ/,κε είς τές φυλακές τής ’Επαρχίας, 
οπου ε^εννη,θη. Ευρηκε αυτές είς τήν ίδιαν κατά^ασιν όποΰ ήτανε καί 
όλες γ άλλες τοΰ καιροΰ του, δηλαδή τόσες σκοτεινές σπηλιές είς τές 
οποίες η ΰγεια εφθειροτουν, καί τά ελαττώματα αντί νά τιμωροΰνται, 
έπερισσευαν. Επειτα άπά πολλές προσπάθειες επέτυχε νά καλη,τερεύσνι 
τες φυλακές όπου ήτανε σιμά είς τόν τόπον τής κατοικίας του. Ακο- 
λ.ουδως εζήτ/,σε να γνωρίσν) τήν κατάστασιν εκείνων όποΰ ήτανε μα- 
κρυα άπό τήν Επαρχίαν τής γεννήσεώς του. Επισκέφθ/,κε κάθε μεγάλη 
φυλακή τής Αγγλίας, Ξκωτιας καί Ιρλανδίας, καί άφοΰ έφθασε νά πε- 
ριγράψη την κατ*~ασιν αυτών είς άνθρώπους τής εξουσίας, έκατόοθωσε 
νά ψηφισδοΰν είς τήν Βουλήν δύο πράξες, άπό τές όποιες ή πρώτη ά- 
ποολεπε να όλ.ιγοστευδοΰν νι πλ.ηρωμ,ες είς τούς φυλακωμ.ένους όποΰ ε- 
λευδερονοντανε, και ή δεύτερη νά παρθουνε τά αναγκαία μέτρα διά νά 
προφυλάεται η υγεία τών φυλακομ.ενων. Αφοΰ έκαμε μερικά καλ.ά είς 
τόν τόπον του, άποφάσισε νά έξαπλώσ·/) καί άλλοΰ τές άγα&οεργίεςτου. 
Από τα ( 7 75 άρχίνησε νά ταξειδεύνι άδιάκοπα είς τήν Εύρώπη,ν, έ

ως όποΰ, ύστερα άπο δεκαεςη χρόνους άπίθανε. Είς άλα τά μέρη τής 
Ευρώπης οπου επηγαινε, επισκεφτότουν τές φυλακές, κ#ί άφοΰ ελά- 
βενε άοκετες πλ.ηροφοριες δια τήν κατά^ασιν τους, άναφερότουν είς τές 
αρμόδιες κυβέρνησες, διά νά έπιτύχν) κάποιαν καλητέρευσιν. ’Εζοΰσΐ 
πολύ ταπεινά έξοδεύοντας τά περισσεύματα τοΰ πλούτου του είς τό νά 
βο/,θαν) τους δυστυχείς. Απο καιρόν είς καιρόν έδημοσίευε τές παρά- 
τηρησ-:ς του, συμβουλευοντας εις τέν ίδιον καιρόν νά βαλθ-75 είς πράξιν 
ένα καλητερο σύστημα είς τές φυλακές. Μέ παρόμοια μέσα, καί μέ τό
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παράδέιγμα της ίδίκς του διαγωγής, έ'συρε εις τέτοιον τρόπον τήν κοι
νή προσοχήν, ώστε άπό εκείνον τόν καιρόν, ή φυλακές πολύ έκαλητε- 
ρεύθησαν. Τό 1 784, εΰρηκε δτι είχε διατρέξει ό'χι όλιγότερον άπό τές 
42 ,000  μίλλια ή σχεδόν δύο φορές τήν περιφέρειαν της γης, κα'ι τούτο τό 
έκαμε μ„έ σκοπόν νά έλαφρόσνι τές δυστυχίες τών φυλάκων. Ο Αουάρ- 
δος είχεν ακούσει τές συμφορές όπου ή Πανούκλα έπροξενοϋσε είς ο- 
λους τους λιμένας της Μεσογείου θάλασσας. Εις καδέναν άπό τούτους 
τους τόπους είναι ενα είδβς νοσοκομείου όνομαζομένου Λαζαρέττο, ο
πού ό'σοι βγαίνουν άπό ενα καράβι τό όποιο/ έρχεται άπό μολυσμένο 
τόπον, κλειοΰνται εκεί μέσα έως νά περάσ·/) μία κάποια καιρού διο
ρία, κα’ι νά βεβαιωθούν ό'τι δέν έχουν άρρώςιαν. ό  ’Αουάρδος άποφά- 
σισε προσωπικώς νά έξετάσνι εκείνους τους τρομερούς τόπο^ , 
οπού ή άοδένεια και ό θάνατος, άντί νά έμποδιζωνται έξαπλονόντανε 
καθεμέρα περισσότερο. Τό 1 785 άναχώρησε μό^ος του δι’ εκείνα τά 
(λέρη, επειδή δέν ήθελε νά έκΟέσνι εις κίνδυνον άλλην ζωήν παρά μό
νην τήν έδικήν του. Επήρε λοιπόν τόν δρόμον άπό τά μεσημβρινά μέρη 
τής Γαλλίας, επέρασε άπό τήν ’Ιταλίαν, Μάλταν, Ζάκυνθον, Σμύρνην, 
καί Κωνσταντινούπολή. ’Εγύρισε πάλιν είς τήν Σμύρνην, επειδή είχε 
μάθει ό'τι είς έκείνην τήν πόλιν ή Πανούκλα ήτον είς τήν άκμη'ν της, 
κα’ι τούτο τό έκαμε διά νά υποβαλθ^ είς κάθαρσιν, ό'ταν ήθελε φθάοει 
είς Βενετίαν, ό'που είχε σκοπόν νά ύπάγη, και τοιουτοτρόποις νά λα- 
βϊ) ευκαιρία νά έςετάση τήν κατά~ασι τών λαζαρέττων. 'Γαξειδεύοντας 
άπό Σμ.ύρνη τό καράβι έκτυπύθηκε άπό πειράτας Βαρβαρε'σους, κα’ι είς 
τήν μάχην, όπου οί Αφρικανοί έκαταςρέφθησαν, ό Αουάρδος έδειξε άν- 
-δρείαν ό'χι κατώτερη τής φιλανθρωπίας του. Μέ μεγάλη χαρά έμβήκε . 
οτό Λαζαρέττο τής Βενετίας, όπου έμεινε καθώς ήτον συνήθεια, σα
ράντα ημέρες. Μια τέτοια διαγωγή τοϋ έκαρποφόρησε μεγάλην ϋπό- 
λη ψ ι. Ο Αύτοκράτορας τής Γερμανίας έθαύμασε τόσο τήν ήρωϊκή φι- 
λανδρωπία του ώς·ε άφοϋ έσυνομίλησε μέ αυτόν, ό'ταν άπερνούσε άπό τήν 
Βιέναν, άρχίνησε νά κάμν) μίαν συνδρομήν διά νά τοϋ ύψωθη ενα άγαλ
μα είς τό δημοσιότερο μέρος τής χώρας, άλλά τοϋτο τό έ'ργον έμπο- 
δίσθη άπό τόν ίδιον ’Αουάοδον, ό οποίος ήτο τόσο ταπεινός, ό'σο φ ι
λάνθρωπος. Τό καλοκαίρι τοϋ 1 7 8 9 Ιπήγε διά μέσου τής Γερμανίας 
εις Πετρούπολιν καί Μόσχαν. Π φυλακές και τά νοσοκομεία, άνοιγόν- 
τανε παντοϋ άπ’ ό'που άπερνοϋσε, καθώς είς έναν ό όποιος είχε αποκτήσει 
τήν εξουσίαν νά έπικρίνν] τούτους τους άθλιότατους τόπους είς ό'λα τά 
με'ρη τοϋ πολιτισμένου κόσμου. Αναχωρήσας έπειτα διά τά νέα κατα- 
ς-ήματα τής Ροισσίας είς τήν Μαύρη μάλασσα, έςαμάτησε είς τήν Χερ- 
οόνα , ό'που έβασίλευε θανατηφόρος άσθίνεια. Μί« κυρία νέα ή οποία
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είχε κτυπηθ-ΐ άπό ετούτην τήν άρίωστιαν, εζήτησε νά τήν έπισκεφ^ 
ό ’Αουάρδος, επειδή έστοχαζότουν ό'τι αύτός μοναχός ητον άςιος νά 
τήν ίχτ.εύσ·/]. Ο ’Αουάρδος δέν έ'λειψε νά ΰπχγγ ,  όντας πάντοτε έτο,ι- 
μο; νά βοήθα τους δυστυχείς. ’Αλλά τούτο τό φέρσιμ.όν του πιθανόν 
νά έστάθίΐκε ή αιτία τοϋ θανάτου του , διότι εΰθϋς έπεσε μέ τήν 
ίδιαν αρρώστιαν , καί έπειτα άπό ολίγες ήμερες άπεκοιμήθη έν 
Κυρίω τό 1790 , ετών 6 4 .  ’Ενταφιάσθη είς τήν Χερσόνα , 
όπου υστέρα άπό ολίγους χρόνους ό Αύτοκράτορας ’Αλέξανδρος του ύ
ψωσε ένα μνημεΐον. Θ.

ΤΑ ΓΑ.ΛΑΚ.ΤΌΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ.

Είναι άναμφισβήτητον ότι ή φύσις είναι γενικώς ευεργετική 
προς τά τέκνα της. Εκεί ένθα τά κρατεί άκόμ.η είς νηπιώδη κατάς-α- 
σιν, καί οπου επομένως ΰςερημένα τών αναγκαίων νοερών μέσων δεν δύ- 
νανται νά προμηθευθώοι πολλά πράγματα, άπερ ήμποροϋν νάκατας-^Οώσιν 
ωφέλιμα αυτή τοΐς τά προσφέρη μέ μητρικόν έρωτα το όποιον δέν 
κάμνει είς τούς τόπους , έν οίς αύτά προέβησαν έπί υψηλών βαθμών 
άναπτύξεως καί νοητική; καλλιεργίας.

Καί τίς δύναται νά αρίθμηση ή νά περιγράψη τά θαυμάσια φυτά 
ά εύρίσκονται είς τάς Ανατολικάς καί Δυτικάς Ινδίας τά όποια προσφέ- 
ρουσιν ή ψίχας τρυφερά; έκ τών οποίων δύναται νά κατασκευασθη 
άρτος ή πλακοϋς, ή εύάρε7 α ποτά; Ενώ 3ελει δ μιλήσω βαθμηδόν πε
ρί τοϋ ενός καί τοϋ άλλου τούτων των θαυμαστών φυτών, αριστουργη
μάτων τής φύσεως, καί άξιων τωόντι 3αυμασμ.οϋ ή μάλλον είπεΐν ς-οργής.

Τό γαλακτοφόρον δένδρον όνομαζόμενον Palo de Vaca τής Τροπι
κής Αμερικής είναι αναμφίβολοι; έν τών μεγαλγ.τέρων άρις-ουργημάτων 
τοϋ είδους του. Τό περιώνυμον τοϋτο δένδρον δέν έγινε γνωστόν είς 
τήν Ευρώπην είμ.ή τό πρώτον έτο; τούτου τοΰ αίώνο; χάριν τοϋ 
περικλεοΰ; Βαρώνο; Δε Οΰμβόλτ, ος·ις τότε έξετέλει έκείνας τάς 3χυ- 
μ.ας-άς περιηγήσεις ά ; πάντες γινώσκουσι μέ τόν άξιότιμον σύντροφόν του 
Κ. Βονπλάνδ, καί μ.’ όλον τοϋτο προ πολλοϋ οί ’Ισπανοί κατωκουν 
είς τήν επαρχίαν τής Κουμάνης.

Οί δύο κλεινοί οδοιπόροι έπις·ρέφοντε; έκ τοΰ Πόρτου Καβέλλου καί 
σταματήσαντες εί; τήν δενδροφυτίαν τοΰ Βαρβούλα έζήτησαν ειδήσεις 
περί τοϋ Palo de Vaca άκούσαντες προ πολλών ετών ότι τό υγρόν 
αύτοϋ τοϋ δένδρου ητο γάλα πολύ θρεπτικόν καί ή άπόδειξι; τού
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του ησαν οί δούλοι παχύνοντες καΟημερουσίως είς τον καιρο'ν καθ’ ον το 
φυτόν δίδει περισσοτέραν ποσότητα ύγροϋ. Εδυσπίς-ουν αυτοί γνωρίζον- 
τες δτι γενικώς ό'λα τά γαλακτερά υγρά τών φυτών είναι όξυνά, π ι
κρά καί κατά τ<5 μάλλον καί ήττον φαρμακερά. Αλλά όδηγηθέντες δπως 
ί'δο)σι έν τών φυτών τούτων καί σχίσαντες τον στέλεχον αύτοΰ είδον 
νά έξέρχηται Ογρόν τ ι ομοιον τοϋ γάλακτος, μέ ούδεμίαν πικρότητα, 
καί πνέον γλυκεΈαν βαλσαμικήν εύοιδίαν. Επιον αρκετά οί δύο περίφημοι 
ανδρες έξ αύτοϋ κατά τήν πρώτνιν άνακάλυψιν καί καθ’ δλην τοιν τήν 
διαμονήν είς τούς τόπους έκείνους, ήκολούθησαν νά πίνωσιν ίκανάς πο- 
οοτήτας τήν αυγήν καί το εσπέρας καί πάντοτε με εύχαρίς-ησιν, καθ 
οτι ή γεϋσις τοϋ φυτικού εκείνου γάλακτος ητο πολύ ηδονική καί το 
μόνον δυσάρεστου 8 έπαρρησίαζεν ήτο ή γλοισχοότης της.

Τώρα δέ άς άφίσωμεν νά όμιλήση ό μέγας πεπαιδευμένος.
« Ομολογώ οτι μεταξύ τών περιέργου φαινομένων, ά διαρκούσης 

τής περιηγήσεώς μου μοί έπαρρησιάσθησαν, ολίγα διήγειραν τήν φαντα- 
ciav μου τοσοΰτον, δσον ή 5έα τοϋ δένδρου τής άγελάδος. Παν το ά- 
ναφερόμενον είς το γάλα η είς τά γεννήματα, μας εμπνέει ς-°ργ^ν ή- 
τις δέν είναι μόνον έκείνη τής φυσικής γνώσεως τών πραγμάτο>ν, άλ
λά συνδέεται μετ’ άλλης τίνος τάξεο>ς ιδεών καί αισθημάτων. Δέν δυ- 
νάμεΟα νά καταλάβοιμεν δτι το ανθρώπινον φϋλον δύναται νά ύπάρχη 
ανευ ουσιών άλευροιδών, γωρϊς το θρεπτικόν ύγρόν το όποιον κλείει ό 
κόλπος τής γυναικός , καί το όποιον είναι προσηρμοσμένον προς τήν 
διαρκή αδυναμίαν τοϋ βρέφους, Η άλευρώδης ΰλη τών φυτικών εϋρί- 
ρίσκεται όχι μόνον διεσπαρμένη είς τούς σίτους, άλλά άποθεμένη είς 
πολλάς ρίζας (προ πάντων είς τούς βολβούς (tuberi)) καί προσέτι είς 
τά  ξυλώδη ινώματα πολλών καυλών. Ως πρός το γάλα ήμεΐς εϊμεθα 
αναγκασμένοι νά τό ,ίεωρήσωμεν ώς άποκλεις-ικώς παραγόμενον έκ τοΰ 
ζωικού οργανισμού. Αύται είναι αί έντυπώσεις τάς οποίας εχομεν λά
βει άπό τής παιδικής μας ηλικίας, καί τοιαύτη ύπήρξεν ακόμη ή αιτία 
τοϋ θαυμασμού μας βλέποντες τό Palo de Vaca.»

« Αυτό τό δένδρον αυξάνει έπί τών γυμνών πλευρών τών βράχων, 
τά  φύλλα του είναι ξηρά καί δερματώδη, καί αί ογκώδεις ρ'.ζαι του ει
σχωρούν μόλις είς τόν λίθον. Διά τινας μήνας τοϋ έτους ούδεμία βρο
χή δροσίζει τά φύλλα του, καί τά κλαδία του φαίνονται ξηρά· άλλά δ- 
τε κόπτεται ό στέλεχος έξέοχεται γάλα γλυκύ καί θρεπτικόν. Κατά 
τήν ανατολήν τοΰ ήλίου έξαιρέτως άφθονωτέρα είναι ή φυτική πηγή, 
καί κατά τήν ώραν ταύτην τρέχουσιν έξ δλων τών μερών οί Μαΰοοι 
καί οί αύτόχΟονες μέ μεγάλα αγγεία ϊνα λάβωσι τό γάλα τό όποιον 
κυτρινίζη καί πήζει είς τήν επιφάνειαν. Οί μέν πίνουσι τά άγγεϊ»
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είς τόν αυτόν τόπον , οί δε τά φέρουσι πλήρη είς τά τέκνα των. II- 
θελεν εΐπη τις ότι βλέπει τήν οικογένειαν βοσκοϋ ήτις διαμοιραζν; τό 
γάλα τοΰ ποιμνίου τη ς.»

«Τά γαλακτοφόρα φυτά άνήκουσι πρό πάντοιν είς τά τρία γενη τών 
Εύφορβιακών, τών όρτικαίων καί τών Αποκυναίων, άλλα σχεδόν είς τό 
γαλακτώδες 5ησόρροφον δλων αύτών τών φύλλων εύρίσκονται άναμε- 
μιγμέναι πικραί καί δηλητηρίαι άρχαί έκ τών όποίο>ν τό υγρόν τοΰ 
Palo de Vaca είναι έλλειπές. Μ’ δλον τοΰτο τά γένη Εύφοοβίας καί Α- 
σκλεπίας έπαρουσίαζον είδη, τών όποιων τό ύγρον είναι γλυκύ καί δέν 
προξενεί μηδέν κακόν. Ουτω είς τάς Καναρίας εύρίσκεται τό Ταβαή- 
βα (Euforbia Balsamica) τοϋ όποίου ό Πλίνιος μας κάμνει μνείαν 
υπό τό όνομα Ferula- είς τήν Κετ.λάνην εύρίσκεται ή γαλακτοφόρος Α- 
σκλεπία τής όποιας τό γάλα χρησιμεύει άντί εκείνου τής άγελάδος.»

Τό νω.τόν ΰγρ(5ν τοϋ Palo de Vaca χειμικώ; πο>ς άναλυόμενον δέν 
περιέχει μηδ-.μίαν ποσότητα τοϋ caout-taoutch, κάί παρουσιάζει είς 
τήν σύνθεσίν του πολλήν άναλογίαν μέ τό ζοη'κόν γάλα· άντί βουτή- 
ρου εύρίσκεται κηρίον έκλεκτότατον καί άφθονώτατον δπερ σχηματίζει 
τό ήμισυ τοΰ βάρους τοΰ μυελοϋ, καί άντί τοΰ Caseum, ούσία τις 
ζωοποιηθεΐσα, ήτις όμοιάζη μέ τό 'ινοιμα (Fibrina) τού α’ίματο:, καί τέ
λος άντί ορρού (Siero) υδατώδες ύγρόν περιέχον ολίγον σάκχαρι καί 
ολίγον αλας μαγνησίας.

Αφεθέν είς τό ύπαιθρον έν τώ άγγείω έν ώ παρελήφθη τό φυτικόν 
τοΰτο γάλα σκεπάζεται έκ μιας μεμβράνης καθώς τό ζωικόν δταν 
βρασθέν άφίνεται είς τόν άέρα. Επειτα τό λεπύχανον τοΰτο γινόμενον 
πλέον πυκνόν μεταμορφοϋται είς πυτίαν, τήν οποίαν οί έγκάτοικοι κα- 
λοϋσι τυρίον καί ·/■ όποια διαμεοιζομένη έκ τοϋ μένοντος ύγροϋ, 8 έγι- 
νεν καθαρότερον δύναται νά διατηρηθη άνευ ούδεμιάς άναλλαγής διά 
τινας ημέρας μετά τάς οποίας διαλύεται ώς τό πήγμα καί πνέει δυ- 
σάρες-ον οσμήν, ΐποβληθέν είσέτι είς τήν ενέργειαν τοϋ πυρός τό φυ
τικόν τοΰτο γάλα παρουσιάζει τά αύτά φαινόμενα τοΰ ζωϊκοΰ.

Κατά τό 1829 η 1830 , άνεκαλύφθη παρά τοΰ Κ. Σμήθ είς τήν 
Αγγλικήν Γουιάναν πλησίον είς τάς δχθας τοΰ Δεμεραρή άλλο δέν
δρον διάφορον τοϋ Palo de Vaca καί καλούμενον hya-bya. ό άνα- 
καλυπτήρ έζήτει μέ αγωνίαν τό Palo de Vaca καί ήρώτα δλους τούς 
οδηγούς του καί δσους τυχαίοις άπήνιει, άλλά δέν τώ έδείχθη ε’.μή τό 
μνησθέν δένδρον.

«Φθάσας, λέγει ούτος, εις τόν τόπον έν ώ £ν τών δένδρων τούτων 
ηύξανε, εϋοον δτι ό ’ίνδός μου (απεσταλμένος πρός άναζή- 
τησtv) έξετέλεσεν περισσότερον τοϋ παρ’ έμοΰ διαταχθέντος, καθ’ ότι
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εΤ/ΐ κόψει το δένδρον, και 6 στέλεχο; πέσα; πλαγ 'ω ; ε ί' μικρόν τινα 
χείμαρρον έχυνε το γάλα του εί; το νερόν, όπερ ενεκα τούτου έγινε κα- 
τάλευκον. Μαχαίριον έμπηχθέν έν τώ φλο'.ώ, έκαμε νά έξέλθη ευθέως 
ζωη,οότερον ρυάκιον γάλακτος, εί; τό όποιον ό δοηγόςμ.ου εσιμωσε το 
στόμα. Εγώ επιον μετ αΰτοΰ και εΰρον το ύγρδν έςαίρετον- αύτό η,το 
jru * r J r i jw  τοΰ γάλακτο; τή ; Αγελάδος, διόλου έλλειπε; πικρότατο;, 
καί μόνον ολίγον γλοιώδες. Επειδή, έγώ άπέρασα τήν νύκτα εΐ; τδ 
χωρίον, ήδυνήθην τήν επαύριον νά λ,άβω διά τον καφφέν μου 2ν ποτή* 
ριον τοΰ γάλακτος τούτου τό όποίον ήτο τόσον όμοιον εκείνου τής ά- 
γελάδος, ώστε ούδείς ήδύνατο νά έννοήσ·/ι τή,ν διαφοράν, έπειδή ή ε
λαφρά γλοισχρότη; η,ν έχει δτε είναι καθαρόν, χάνεται εί; τήν 
μ.ίςιν. Επαρατήρησα ότι όταν κόπτεται με £ν μαχαίριον δ φλοιός τοϋ 
Jiya - hva τό γάλα τρέχει άφθόνως, έάν ή διεύθυνσις τοΰ κοψίματος 
είναι οριζόντιος η λοξή καί τδ εναντίον όταν είναι έπιμήκη. Ο φλοιός 
τοΰ δένδρου είναι λευκόφαιος , όπωσοϋν ανώμαλος, εχει πάχο; τριών 
γραμμών , καί αναγκαία είναι ολόκληρο; διατρύπηοις προ; έςαγωγήν 
τοϋ γάλακτος.»

Εν τρίτον γαλακτοφόρον δένδρον δεικνύεται ϋπό τών Κρεολων ϋπό 
το όνομα Masaranduba. Αύτό είναι £ν τών δψτ,λοτέρων δένδρων τών 
Βρασιλιανών δασών, καί τδ ξύλον του είναι κατά πολλά πολυζήτητου 
πρός κατασκευήν πλοίων. ’Ανθεί τον Φεβρουάριον και προσάγει εκλε
κτόν καρπόν ό όποιο; έχει την γεΰσιν τών χακομεράσων όταν τρώ
γονται μέ τήν κορφήν μ,εγάλα καί ώειδή είναι τά φύλλα του, μελαμ.- 
ψός ό φλοιό; του, δ όποιο; όταν κόπτεται χύνει πηγήν λευκοΰ γάλα
κτο; έντελώ; ΰγροΰ, ευάρεστου, καί άοσμου γεύσεως. Οί έγκατοικοι 
κάμνουσι μεγάλην χρήσιν τοϋ μυελοΰ τούτου, καί τδ ταξιαρχικόν ιοϋ 
Chanticleer, διαρκούσης τη ; έν ΙΙαρά διαμονή; του, έχρή*θη πάντοτε 
τούτου ώ ; κοινοϋ γάλακτο; εί; τδ τσάι η εί; τον καφφέν.

’Εκ τοΰ Γα.Μ ιχον.

01 ΙΙΕΝΤΠΚΟΪΤΑ ΤΓΦΑΟΙ,
Η ΤΑ ΔΙΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ Ν ΑΛΙΡ-Κ Ο ϊΛΙ.

ΑΡΑΒΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

Μερικά; ήμερα; πριν τοϋ ,θζνάτου του, δ σουλτάνο; Σελιμ Χο?ν, 
jwOisiT*? τλησ'ον του τον 2γγονίν του Ούσέν καί τον βοσταντζι πασσα
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Ναδίρ-Εσέμ, έςεφώνη,σε ταύτας τά ; λέξεις παρρησία όλων τών άξιο»* 
μ.ατικών οί όποιοι είχον ίκεΐ συναχθή.

Εάν ή βασιλεία μου έστάθη ένδοξος, έγώ τδ οφείλω εί; τον Ναδίρ 
Εσέμ, άνθρωπον συνετόν καί .ϊαρσαλαιον, έντιμον είς τάς ομιλίας του 
καί εις τάς πράξεις του. Πάντοτε τον εΰρον πιστόν σύμβουλον. S1 υιέ 
μου! μ.ετά μερικάς ήμερα; 5έλει; βασιλεύσει" ή 5έλησις τοϋ πατρός 
σου καί τοϋ διατηρττοϋ τών όλων είναι ότι ό Ναδίρ-Εσέμ νά ή,ναι 
φίλος σου, καθώς έστάθη καί ΐδικός μου καί ότι αυτός νά τ,ναι ή δύ- 
ναμις σου, καί ή πείρά του πάντοτε νά σέ βοήθα. Ο Ούσέν ήσπάσθ·/) τό φό
ρεμα τοϋ Σελίμ καί δρκίσθη έπί τοϋ 3-είου βιβλίου νά φυλάττ-/) τάς 
τελευταία; διαταγά; τοϋ πάππου του. Ες-άθη κατά πρώτον πιςός είς 
τον όρκον του, έβλέπετο κάθε αυγήν είς τδ τζαμί τοΰ Ιούπ μετά τοϋ 
Ναδίρ-έσέμ, έπορεύοντο όμοΰ είς τδ διβάνιον, καί άκολούθο>ς εί; τους 
κήπους διά νά έργάζωνται είς τήν γη ν, % νά κάμνουν μικρά κλαδευ
τήρια έκ χαλκοϋ τά δποία ηρ/οντο νά αγοράζουν οί προσκυνηταί. Οί 
πρώτοι μ,ήνες τη ; νέας βασιλεία; άπέρασαν ουτω" άλλά μετ οΰ πολύ 
ό Ούσέν έλκυΟεί; παρά τή ; βίας τών παθών του, δέν έφύλαςε πλέον 
τόν νόμον. ΠεριεκυκλνώΟη άπό νέούς, άπέβαλλε δε όλβους τού; παλαιούς 
συμβούλους του πατρό; του. Λεδεμένο; παρά τοϋ όρκου του, δέν έτολ- 
μ·/)σε νά άποβάλλη τόν βοσταντζιπασσα, άλλά δέν τόν έκάλεσε πλέον 
εις τό διβάνιον. ό  Ναδίρ-Εσέμ. έλυπεΐτο διά τά ; αταξία; τοϋ νέου πρίγ- 
γ ιπο ;, καί μετεχειρίσθη όλην του τήν ίσχύν ΐνα τά ; άποκρύψνι. Καθώς 
αύτός είχε τήν έξουσίαν τής πόλεως καί τού λιμένο:, αύτό τοϋ έ^άθΐ} 
πρώτον εύκολον, καί διαρκοϋντος μ.ερικοϋ καιροϋ, δ λαός ήγνόει ότε 
ό σουλτάνος Οϋσέν διήγε τά ; ήμ.έρας καί τά ; νύκτα; πίνων οίνον εις 
τα καπηλεία όμοΰ μέ τού; τραγουδιστά; καί αιχμαλώτους.

Εντοσούτω ό 3-όρυβος αυτών τών άσωτειών διεσκορπίσθη εν τή πό- 
λει* οι παλαιοί πις·οί έμουομ,ούριζον καί έπεφόοτιζον τόν νομοδιδάσκα
λον ίνα φέρ·/] τά  -παράπονά των είς τδ σεράγι. 0  Ούσέν ζυμωθείς άπ- 
εδίο>ξε τόν νομοδιδάσκαλον- μετέπειτα , ώς διά νά καταφρόνηση] τήν 
δημοσίαν γνώ μην, κατεσκεύασε ενώπιον τοϋ λιμένος έπί ύψηλοϋ τό
που μεγα κιόσκι έκ λευκοΰ μαρμάρου ανοικτόν είς κάθε μέρος· ΰπ’ ϊ -  
καστον διάχρυσον ,3-όλον τοΰ κιόσκι κατεσκεύασε τραπέζας έκ πολυ
τίμου ξύλου, γεμούσας φιάλων οίνου τής Τενέδου* όλας τάς ήμε
ρα; δ Ούσέν ήρχετο μετά τών οίκοίων του νά καθίζη είς αύτάς τάς 
τραπέζας μεθών μέ αύτούς. 'Γην νύκτα, όταν ήσαν μεθυσμένοι, έτρε- 
χον είς τού; δρόμους ακολουθούμενοι έκ τραγουδιστών καί κομιστών 
λαμπάδων κτυποΰντες εκείνους τού; οποίους άπήντουν.

δλαι αί συμβουλαι τοϋ Ναδίρ-Εσέμ. ί'-άθητ?ιγ ανωφελείς, Λ
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τζ ι πασσόί; έσιώπα καί άπεσύρθη ει; τού; κήπους του* άλλα μίαν έ- 
σπέραν έμαθε δτι ό Ούσέν, εί; £να του νυχτερινόν τρέξιμον, έλαβε τό 
ζΐφος εί; τήν χεΐρα καί έφόνευσε δύο ίερεΐ; οΐτινε; ήρχοντο έκ τοϋ τζα 
κιού. « Ακροάζου πάντοτε τήν φωνήν» λέγει ό ποιητή;. ό  ποιητής λέ
γε1. άκόμη «Α ί συμβουλαί τών πρεσβυτέρων είναι ή ισχύς τής νεότη- 
τος.» ό  Ναδίρ-Εσέμ ήξευρε αυτά τά άποφθέγματα" έτρεξε είς τό σε- 
ράγι, έπεσ« εί; τού; πόδας τοΰ συυλτάναυ και τοΰ άνεκάλεσε τού; τε
λευταίου; λόγου; τοΰ Σελίμ. Αϋται αί λέςεις σοΰ σώζουν τήν ζω ήν , 
τοΰ λέγει ό Ούσέν μέ 3-υμόν. Και μέ εν σημεΐον τοΰ σουλτάνου ό κα
ϊμακάμης έξέδυσε τόν Ναδίρ-Εσέμ τοΰ καφτανιού του καί τον παρέδω
σε είς στρατιώτας οΐτινες τον έσυρον εκτός τοΰ παλατιού κτυπώντές 
τον μέ ραβδία* άλλοι στρατιώται τον έδέχθησαν εί; τήν 3ύραν καί 
τον έφερον ήμιθανή εις τό φρούριον τών έπτά πύργων.

0  Ναδίο Εσεμ είχε υιόν όνομαζόμενον Ναδίρ-Κουλί" αύτός ητον εύ- 
σεβής καί σώφρων νέο;, καί κατά πολλά άγαπόμενος άπό τόν ίμάμην 
Ασκρί, ος-ις τον έπροσκόλλησε είς το συνέδριον τοΰ βασιλικού τζαμιού. 
Κάθε αυγήν ό Ναδίρ-Κουλί έπορεύει ο εί; τήν φυλακήν καί έρωτοΰσε 
ΐνα ιδη τόν πατέρα του, καί πάντοτε οί ςφατιώται τόν εσπρωχνον μέ 
σκληρότατα. Τήν ερχομένων ήμέραν ό Ναδίρ-Κουλί έπέστρεψε καί έ- 
λαβε τάς ίδιας ύβρεις. Μίαν τών ή μερών καθ’ ijv ς-ιγμήν ό Ναδίρ-Κουλί 
έκτυποΰσε τήν ,3-ύραν κατά τήν συνήθειάν του, ό φύλαξ τοϋ είπε γε- 
λών. 0  ·»ατήρ σου ήλευθερώθη" έάν ,3-έλης νά τον ίδϊΐς ύπαγε είς τήν 
πλαταίαν τοΰ ιπποδρομίου.

Ο Ναδίρ ερριψε είς τον φύλακα τά ύστερά του αργύρια καί έτρεξϊ 
είς τήν πλαταίαν. Απειρον πλήθος έφραζε τήν είσοδον, άκαταπαύ^ως 
άπεονοϋσαν οί γιανίτσαροι οΐτινες έσπροιχνον τον λαόν με πληγάς γ ι
αταγανιού. 0  Ναδίρ ήκολούθησε τόν όχλον καί έφθασε είς τήν γωνίαν 
τοΰ τζαμιού τοΰ Αχμέ. Είς τήν άκραν τής πλαταίας έλαμπον αί λόγ- 
χαι τών σπαχύδων. Μετ’ ολίγον έκινήθη άπ’ αυτό το μέρος, το πλή
θος ήνοίχθη άφήσαν διάς-ημα όπως ά πέραση το ιππικόν το όποιον ήδη 
ηρχετο. Οί σπαχύδες έφθασαν με κάλπασρ.α ενώπιον τοΰ τζαμιού καί 
έτάχθησαν γύρω άμάξης τής όποιας ή συνοδία διελύετο έκ τοΰ άλλου 
δρόμου.

Είς γέροιν κατέβη απ’ αύτήν τήν άυ.αξαν· δύω άνθρωποι» τόν έλα- 
βον είς τούς βραχίονάς τω ν , τοϋ έδεσαν τάς χεΐρας, προσήψαν είς 
τούς πόδας του δύο ύπε'ρμετρα βάρη, έπειτα άνέβ/,σαν έπί τοΰ τοίχους, 
ηρπασαν τόν γέροντα έκ τής κεφαλής καί τόν κατεκρήμνισαν έπί με
γάλων άρπαγίων σιδήρου ατινα ήσαν πηγμένα είς τήν γήν, έξέχοντα.

0  Ναδίο-Κουλί έκραύγασε αναγνώρισα; τόν πχτέρα του. Τό σώμα

τοΰ δυστυχούς γέροντο; ξεσχισθέν είς τάς πρώτας περώνας επεσε είς 
τάς ϋστέρας, κάί έμεινε κρεμάμενον είς τό μέσον τοΰ τοίχους διατρυ- 
π/ιμένον άπό τοΰ ένός μέχρι τοϋ άλλου μέρους.

0  Ναδίρ-Εσέμ ή τον ήγαπημενος άπ’ όλης τής πόλεως" αΰτη ή φι
λία τοΰ έστάθη ολέθριος . Μανθάνοιν τήν φυλάκησίν του τό σχολεΐον 
τών ουλεμάδων ουνήχθη, καί ό αρχηγό; τοΰ νόμου έφέρθη 3>ρραλαί- 
ω ; εις τό σεράγι 'ίνα ζητήση τήν συγχώρησιν τοΰ βο.σταντζιπασσα. ό  
Ούσέν τόν έδέχθη μέ οργήν. Μετά δύω ήμέρας ήτον μεθυσμε'νος καί 
οί ειδήσεις αί όποΐαι τοϋ έφθαναν έκ τών επαρχιών δέν έκαμνον άλλο 
είμή νά παροξύνουν περισσότερον τόν 3-υμόν του. 0  πασσας τοΰ Ερζΐ- 
ρούμ επαναστάτησε, οί χωρικοί ήρνήθησαν νά πληρώνουν τούς φόρους 
καί οί Σέοβιοι έπέδραμον τά σύνορα. Πανταχοϋ άπεδίδοντο αύται αί 
δυς-υχάι διά τήν άναχώρησιν του Ναδίρ-Εσέμ. 0  Ούσέν τό ήξευρε, αυ
τός είδε είς τό φέρσιμον τών ουλεμάδων μίαν έπ ίπληξιν, καί διά νά 
δώση τέλο; εί; όλας αϋτάς τάς ικεσίας έδιόρισε ότι ό βοσταντζιπασ- 
σας νά καταδικασθή εΐ; τήν τιμωρίαν τών σιδήρων.

0  Ναδίρ-Κουλί άπεμακρύνθη κλαίων έκ τής πλαταίας τοΰ ιπποδρο
μίου, καί άκολούθει κατά τύχην τού; δρόμους ο'ίτινες φέρουν εις τόν 
λιμένα. Προ; τό ς-αυροδρόμιον τοϋ Κισάρ ή/.ουσε νά καλείται κατ’ ό
νομα, καί έστρεψε τήν κεφαλήν. Εκλήθη κα) δευτέραν φοράν, έστάθη 
καί είδε έμπρό ; του έναν μεβελεβί οστι; έδιδε γλυκάδια κρυαρίων είς 
τά πλανώμενα σκυλιά. Αύτό; είχε διά ένδυμα έν σκέπασμα μελανού 
ερίου· αί κνήμαί του καί τό ς-ήθόςτου ήσαν γυμνά, καί έφερον σημεϊον 
αναρίθμητων καυσιμάτων. Αύτός ώδ/,γει μίαν ήαίονον φοοτωαένην έξ 
ΰδρ ίων υδχτος προσδιορισμένων διά τού; πτωχούς, όταν ή καρδία εί
ναι πληγωμένη οί οφθαλμοί κλαίουν, ειπε ό μεβελεβίς· Ναδίρ-Κουλί, 
είσαι χρηστός υιός, άλλά δεν πρέπει ό θάνατος τοϋ πατρό; σου νά σε 
φέpvj είς άπελπισίαν. Καθώς ^εοιρεΐ ή θρησκεία ό .θάνατος άλλο δέν 
είναι είμή σ^ιμπόσιον γάμου.

Ο πατήρ σου έπραςε τό καλόν καί ΰπέφερε. Ετοιμάσου νά ΰποφέρης 
ώ ; αύτός, έάν είναι τοϋτο εί; τά σχέδια τοΰ Κυρίου τών ψυχών" έχε 
πάντοτε ς-^θεράν καρδίαν καί πράττε τό καλόν. Σύ είσαι δυς-υχής σή
μερον, ό πατήρ σου άπέθανε, τά άγαθά σου έδημεύθησαν, ό ποιητής 
λέγει οτι ή αφθονία γέννα τήν ταλαιπωρίαν, μετά μερικούς μήνας ή 
άθλιότης σου ΐαως 5έλει παυσει επειδή είσαι άγαθός καί τίμιος. ’Εγώ 
οέ είδον όλας αύτάς τάς ήμέρας είς τήν 3ύραν τής φυλακής κλαίων 
καί προσμένων τόν πατέρα σου έ'ως τήν νύκτα. Σε είδον επίσης κάθε 
αυγήν νά άγοράζης πουλιά Ϊνα τά έλευΟερών/,ς.

Συ ,5 :λ :ι; π^ραπήσνι σήμερον τζύτϊ,ν τήν ^ ίλ ιν , 5 ;λ :ι ;  ύπάγη είς
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ΐσπαχαν όπου βα'τι'λζ Ssi μέγα; πρίγγιψ. ύ  σοφΐς είναι πεπαιδευμένος 
καί εύσεβή;, αύτό; δέχεται 8λου; τούς έντιμους ^αλέβα; ο'ίτινε;, κα- 
()ώ; σε, θέλουν νά διακ,ονοϋν τον Θεόν.

Αλλά πριν νά εμβη; εί; τήν Αραν πρέπει νά ύπάγης εί; τά ; αγία; 
ϊϊό'Αίΐ; ϊν ζ  έπισκεφβή; τού; τάφοι; τών προφητών και νά άσπαστη; 
τού; πόδα; τών άλη^ών πιττών. Ωφελήσου έκ τούτου επειδή ειμεΟα 
εί; το ro<W τΟ· .(μή* τή ; οδοιπορίας.) II μεγάλη καραβάνα 3-ίλει α 
ναχωρήσει μεΟαύοιον έκ Σμύρνη;· εί; τών άόελφών μα; 5 :λει σε ό ύ τ, — 
γήσπ είς αύτήν τήν πόλιν. Λάβε τοΰτο το πουγγίον, το οποίον περι
κλείει εκατόν είκοσι δηνάρια. Η ήμίονός μου προσέτι σο·. ανήκει. 1 γι· 
οιινε, υιέ μου, έχε πάντοτε τζ'.ς'.ι πρός τον Θεον, εσο 7 α ε̂ρά; καρδιας 
καί πράττε το καλόν.

0  Ναδίρ-Κουλί έλαβε τήν ήμίονον τοΰ ευσεβούς καί ανεχώρησε. 'Γγ.ί 
μεΟαΰριον ήχον εί; Σμύρνην, καί ό σύντροφο; τή ; όύοιπορια; του τον 
έπαρρησίασε πρόν τον μ π ρ α τ ι ζ .  (αρχηγό; τοϋ καρβανίου.) () Αλ-Μο- 
σέμ ϋχον εί; το όγδοόν του ταζείδίον, καί ήρχετο νά λάβη την βεζυ- 
ρείαν. (’Ακολουθεί.)

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ.

NEIU’ IKH ΑΜΑΞΑ ΤΟΤ ΑΑΕϊΑΙΊΛΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΪ ΤΗΣ ΜΑΚΕΑΟΧΙΑΣ,

Κ Α Ι  ΝΛΠΟΑΕΟΝΤΟΣ.

.(Σ υνίχ,ίΐ*  κ α ί τ.'λος· ορα Τ εΰχ . Β '. Σ ίλ . 2 9 .)
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Τώρα δε «αβαίνομεν εϊ? τήν περιγραφήν τής νεκρική; άμάξης του Μεγάλου 
Ναπολέοντος , κατασκευασμένης ί ;  όλο/λήρών τεμαχίων στυ/.6οντος _Ιοενου. 
Δώδεκα άγάλυατα παριστάνοντά νίκας καί τοποθετημένα επι της κορυφής της 
,,.,/ α νϊς  ύπεστήριζον θριαμβευτικών τήν άσπίοα, επι της οποίας^ εκειτο το φε- 
οΓτόον τού "ΙΙρωος. Ταΰτα τά άγάλματα ί'σταντο έπι βααεως^με τεσσαρα τρό
παια είς τάς γωνίας, καί ςολισμένης έκ μακρών παραπετασματών ιοιοους χρώ
ματος, ένόντων μέλισσας, κεραυνούς, αετούς κ ι ι  δαφνας χρυσοκεντη .ους. 
,ο ια ύτη  βάσις ύπεςηρίζετο Ιπίσης έπ ’ άλλης ομοίως κεκοσμημενης. Τεσσαροι τρο- 
,ο ΐ όμοιοι τ ώ ν  αρχαίων αρμάτων ύπέβά^αζον ολόκληρόν το όχημα , εχον_ 10 
μέτρων ύψος, 4 μέτρών καί 80  εκατοστόμετρων πλάτος, 10  μέτρων μήκος 

.καί ζυγίζον 1 3 ,0 0 0  κοιλογράμμών.  ̂ _ (
1 1  αυαςα όπισθεν ητο ςολισμένη άπό πλήθος κομψωτάτων σημαιών τρίχρο

νον , σ Μελανωμένων έκ βαίων καί δαφνώ ν, έπ ί τών όποιων ησαν κεντημένοι 
έκ νρυσίου αί όνομασίαι τών κυριώτέρ.ών νικών του Ναπολέοντος. Ιο έγκλειον τα 
λείψανα οέρετρον έκαλύπτετο ά~ό κηδευτικόν πέπλον υακυνΟοχροου βελουτου, εφο- 
5ιαιμένί'υ' έκ κασμυρίου χρυσόκεπάςου' θαυμάσια os π*λ πάντων ησαν τεσσαρα

μεγάλα μεταλλεία μέ τόν αύχοκραχορικόν αετόν είς τό μέσον , τά όποια έπλη
ρούν τάς τεσσάρας γωνίας τοΰ αύτοΰ υφάσματος. Τά αρχικά γράμματα τοΰ Α ύ-  
τοκράτορος έφαινοντο είς τοΰτο τό ύφασμα οκτώ φοράς έπανηλειμμένα εις τό 
μέσον νέφους μελισσών χωρισμένων έξ ωραίων άργοροειοών ρόμβων. Τέσσαραι 
έξοχοι χροσαϊ κροκίδες έκρέμαντο είς τάς τίσσαρας γωνίας ή είς τά κατώτερα 
κράσπεδα. 'Έκειντο έπί τοΰ φερετρου τό αύτοκρατορικόν διάδημα, τό σκήπτρον 
καί ή χειρ τής δικαιοσύνης, δλα χρυσά καί ςολισμένα μέ τιμαλφείς λίθους. Ή  
άμαξα έσύρείο άπό δεκαίξ μελανούς ίππους θεμένους άνά τεσσάρους. Α ΰτο ί οί 
δεκαεξ ίπποι εφερον έπί τής κ ϊφαλής δέσμην λευκών πτερών κυματιζοντων , 
όναμέσον τών όπυίων έξήχε λόφό< ( pcunacchio ) χαί ήτο όλοι σκεπασμένοι 
άπό σαγίσματα χρυσοΰ υφάσματος, έκαςον μιρος τώ - οποίων ητον κεκεκοσμη- 
μένον μέ τό βασιλικόν στέμμα σπινθηρίζον άπό τιμαλφείς λίθους, άπό δια
δήματα, άπό Ν. καί άπό άλλα λαμπρά, κομψά καί πλούσια <τολίδια. Δ εκαίξ  
υπάλληλοι ένδεδυμένοι μέ τάς βασιλικάς <τολάς, συνώδευον διά χειρος τους τεσ
σάρους ίππους, δύο ποόδρομοι έφιπποι προηγούντο τής νεκροπομπής.

( 1 >. τ&ν ιταλικόν )

Η  Χ Ρ Τ 2 Η  Τ Α Μ Ε Λ Κ Ο Θ Η Κ Ι Ι .
—οοοΟοοο—

βπις-ρ-'φων έκ τή ; συνόδου ό ’Αρχιεπίσκοπο; Καρνιδάλιο; τοϋ Τολέ
δου (ό  πλουσιώτερο; ίεράρχ/,; τοΰ χριστιανισμού) έκατοίκησεν ε ί; τό 
παλατιον τοϋ Αρχιεπισκόπου Καρδιναλίου όπιτσόνη εί; Βονωνίαν. Συν- 
διαλεγόμενοι οί δύο περικλεεΤ; άνδρε; περ'ι τής καλλιεργεία; τή ; λατι
νική; γλώσση; ό Ισπανό; είπεν δτι πολύ έδυσαρεστεΐτο βλέπων τήν 
ένύοξον ταύτ/,ν διάλεκτον ολίγον έκτιμουμένην εί; τήν Εύρώπην. ό  6- 
πιτσονης τω άπεκρίΟη ό'τι ε ί; τό ίεροσπουδαστήριόν του εΐχεν άλλέω ;, 
και οτι υπήρχε μειράκιον, τό όποιον (πραγμα άπίςευτον!) άπρονοήτω; 
εστιχούργει λα τ ιν ισ τ ί. Αν καί ήτο προχωρημένη ή εσπέρα έ'καμον νά 
έλδνι ό νεανίσκο;, ό  Αρχιεπίσκοπο; τού Τολέδου τόν έδέχΟη μετά με
γάλη; ευνοια; και κρατών τυχαίω ; τήν χρυσήν ταμβακοθήκην έπιπα- 
ρουσιάζουσαν τόν Αγιον ’ΐωάννην όντα βρέιρο; έν ώοαιοτάττι μιλτοζοί- 
γραφ’.α περικυκλουμέν/) έξ άδαμάντο^ν , παοεκάλεσε τόν φοιτητήν νά 
σχέδιάσνι πάραυτα δίςιχον έπί τή ; ταμβακοδήκη;. ύ  νεανίσκο; έρυδρί- 
«σε, συνεκεντρώΟη έν έαοτω καί αίφνη; άνε'κραξε·

JiUus p u lv i s  eldest; sa c e r  cx lra  c e rn i lu r  in fa n s :  
l i t  m on c t  h ie  na sc i ,  s i c  m on e t  i l l e  m or i .
Β .Ι ίπ ε ις  μ έ σα  που  t h a t  χ ύ η ,  %ai εζωθ' Άγιο π α ιδ ί '
Τό έν  π ροΜ γε ι  τι) ζωή μ α ς ,  χ ι  ή ά.Μη π ο ϊ ι ιη θ ι ι  θ ν η τ ο ί .

Ay ου ό Ισπανό; καθησύχασε τοϋ 5αυμασμου του, ήδελησε νά φιλο
δωρήσει ε ί; τόν ποιητήν τήν ταμπακοθήκην, παρακαλών αυτόν νά τήν 
φυλάξη διά ένδύμησίν του.
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Π νεανίσκοι συμπατριώται , προσπαθ/σατε νά μιμγ,θτίτε τδν πά ΐδχ 
τούτον είς τήν ώραιοτάτην γλώσσαν τών προγόνων σας]

ΓΝΩΜΙΚΑ.

Εις τινας τόπους, οπου είναι κοινός ό άκόλουΒος κανών διαγωγής· 
σχ ίπτ ον  iV π ρ ά γ μ α  xui Λέγε i f  άΑ.Ιο, 3αυμας·όν είναι το εύρισκειν 
τοσαΰτην εΐίκολον εΰπΐ“ΐαν, εκτός εαν ·λ ευπ ις ι*  αύτν] είναι ψεύδος 
μεταχειριζόμενον ενεκα δειλίας υι κολακείας.

ΐΐγνώρισχ πολλούς, οΐτινες άκούοντες Ιπαινούμενον όποκείμενόν τ ι, 
παρ’ αϋτών ίσως μισούμενον , άπέδιδον τούς επαίνους είς φιλίαν, 
ίίφειλον δμως να μήν έπιδοκιμάζωσι ούδένα ψόγον, καθότι ήδύνατότις 
νά κάμνι αύτούς νά σκείρΟώσι δτι αύτός ό ελεγχος ^μπορούσε νά πη- 
γάζη άπό τής έχθρας.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΒΡΕΦΟΓΣ.

Γλυκά άνάπνεε 
Ώσά πουλάκι 
Τό πολυπόθητο 
Ξανθό παιδάκι 
Είς τής μανοόλας του 
Τήν αγκαλιά.

Τό χλωμό πρόσωπο 
Σιγά έκίνοΰσε,
"Ολο περί/.υπο 
Τήν έκυττοΰσε 
Σά νά τής ελεγε 
Μάνα έχε γιά.

Ά φ ' τά ουράνια 
Ή λθε πετώντας 
*Ί£ν’ άγγελόπουλο 
Χαμογελώντας 
Στά χείλη τοΰ έοο)'/.ε 
Φιλί γλυκό.

'Ολο τό ’σκέπασε 
Μέ τά φτερά του 
Καί ’σαν αδέλφι του 
Τά τρυφερά του 
Χεράκια του άπλωσε 
Είς τόν λαιμό.

Καί αγκαλιασμένα 
Τά εΰτυχησμένα! 
’Ψηλά ανεβήκανε 
Στον ουρανό.

—  5 5  0 5 0 5 0 0 — «
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