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ΠΑΛΑΙΣΤίΝΗ.

Η γή αυτή άχχ7ούαιτα{ δεκαπέντε αιώνας περίπου , 
έως άπό τους μεταγενεστέρους του ίακώβ , άναφέρεται, 
είς την ΐεραν Γραφήν , και είς -την Ιστορίαν ύπό τά ακό
λουθα διάφορα ονόματα, ή  Γη τής Χαναάν , του Ισραήλ , 
ή Αγία Γη , Ά Γη τής Απαγγελίας , ή Γη τοΰ }ούδα , και 
εκείνη των fiSpaicoy. Η Παλαιστίνη κατ’ άρχάς όνομάσθη οίίτω 
άπό τους έλληνοις διά τήν γην τών φιλισταίων, ενα μικρόν 
διάστημα παραθαλασσίου τόπου , άλλ’ ή συνήθεια άπέδιοκε 
το όνομα είς τήν παρούσαν εύρυχωροτέραν της έκτασιν , 
καί ούτω τώρα γενικώς ονομάζεται.

Είναι δύσκολον νά προσδιορίσομεν ακριβώς , τά δρια 
τής γης τήν οποίαν έκατοικοΰσαν οί ίστραηλΐται, επειδή 
ή έκτασις της αλλάζει εις διαφόρους περιόδους τής ΐοβδαι- 
κής ιστορίας.

Μ’ όλον του το ομιλώντας γενικώς , ήμποροΰμεν νά τήν 
^πε^ιγράψομεν. οτι άπό μέν τήν Αρκτον εύρίσκεται μεταξύ 
τών όοαίων του Λίβανον, έχει τήν Μεσόγειον Θάλασσαν 
άπό Δυσμάς , και τήν έρημον Αραβίαν προς Μεσημβρίαν. 
ΙΙεραν τοΰ ΐορδάνου , εκτείνεται πρός Ανατολάς άπροσδι- 
ορίστως , έως είς τήν γην ήτις είναι μεταξύ τούτου τοΰ 
Ιίοταμοΰ καί του Εύφράτου.—

Η |ν«λΑί διαμετρησις έιναι έως τώρ* αβέβαιος. Τό 
όλον μήκος τής γής κοινώς φανερόνεται, μέ τήν τής I. 
Γρ-ιϊφής φρασιν. ·> άπό Δάν είς Βεερσεβή. ” οι όποιοι τόποι 
ύποθέτονται νά άπέχουν ό είς άπό τόν άλλον , ι 5ο μίλια 
περίπου. Τό μεγ«λη'τερον πλάτος άπό άνατολάς πρός δυ
σμάς , άγκαλά πολλά αμφίβολον, πιθανόν όμως ότι δέν 
υπερείχε τά 8ο μίλν*. Τό σιμώτερον απόστημα τής Με» 
«ογείου Θαλάσσης άπό τόν ίορδάνην είναι μόλις μίλια
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ίίχε-ίόν εις τόν ήμισυ δρόμον τοΰ τρεξίματός του ό ίορ- 
άπερνα διά τής λίμνης Γεννησαρέτ, η Θάλασσα τής 

Τιβ^ριάδος. Δέν είναι κάνέν άλλα μέρος εϊς τήν Παλαιστί
νην· , τόό . 'πον νά συγκρίνε ται., ώς πρός πλουσίοτητα καί 
ε£μ&ρ? *ν·, μέ τά περίχωρα τούτης τής Λίμϊης. Τόνπα- 
-•4 ‘OV καιρόν , τά φυσικά τα,ν προτερήματα έμεγάλοναν άπό 
V/jy λ·.*-ιαχοπον καλλιέργειαν. Πολυάνθρωποι πόλεις μίαν 
φοράν ζϋρ,ίσ/',οντο είς τά  παραθαλασσία της, τοιαΰται καθώς; 
ί 1 ιοεριάς , Ταρ ιχαΐα , Βηθσαϊδά , Καπερναούμ, Χωρα- 
ψ ι , καί πολλαί άλλαι τών όπομοιν σώζονται έούπια. όΐ 
Ιωσήφ περιγράφει τούτην τήν γην ώσάν ένα τέλειον. πα- 
f«liurov ,, ήτις χαίρεται μίαν εϋάρεστον. συγκ·έρα«.ν., καί

φέρει κάθε είδους καί κλίματος καρπούς , όχι μόνον εϊς 
τόν καιρόν τους άλλα και χρονικώς. ή  αμέλεια τής καλλι- 
ιργείας είς τούς υστέρους χρόνους , τήν έκατάστησε όχι τό
σον εύφορον ώς πρώτα" άλλ’ ή ήμερότης τοΰ κλίματος, καί 
ή φυσική πλουσ«>της τοΰ χώματος , κάμνιι νά απορούν οί 
ταξιδειώται.

0  Ιορδάνης ποταμός ακολουθεί τόν δρόμοντου διά τής 
λίμνης , καί λέγεται ότι τά ΰδατάτου δέν άνακατόνων- 
ται.

ΐό  νερον τής λίμνης έχει μέγα βάθος , είς όλα τά μέρη 
γενικώς. Είναι γλυκόν καί νόστιμον , καί συγκρινό- 
μενρν μέ εκείνο άπό τάν βαλτώδης λίμνας , καθαρότατον.

Εχει πλήθος όψάρια τά όποΐα πιάνονται μέ τήν 
μ^ανήν τοΰ πεζοβόλου. Οί πρώτοι τέσσαροι μαθηταί ί- 
κλιχΟέντες άπό τόν 2<οτηραμας ( ό Πέτρος , Ανδρέας , ί- 
άκωβος , καί Ιωάννης. ) ήσαν ψαράδες εις·. τήν Θάλασσαν 
τής Γαλιλαίος , και έψάρευαν όταν ό ί*σοΰς τους εκραξεν. 
Αΰ.τη ή λίμνη μ’ όλον όπου δέν ϋπερίαιίει τά ι > μιλιά 
μήκους, κάμνει πολλάς άνέμοζάλας. Εξ αίτιας τών υψηλών 
λόφων άπό τοίις οποίους περικυκλόνεται.

Ο ΝΙΓΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ.

Ο Μέγας ουτος Ποταμός τής Κεντρικής Αφρικής , οστις 
κατέχει τό δυτικόν μέρος τής στερεάς της , σιμα εις τας πη- 
γάς τοΰ Σένεγαλ , έπροξένησεν εις τους νέους Γεωγράφους 
μεγάλην περιέργειαν ώς πρός την πηγην και τρεξιμον του , 
έξ αιτίας όποΰ ύπήρ^ον διάφοραι γνωμαι. Εαν αύται διά 
πολΰν καιρόν ΰπερίσχυσαν , ήτον επειδή ε/.εγαν ότι εχάνετο 
είς λίμνας καί βάλτους , καθώς τον Ιορδανην , η είς αμ
μώδης ερημιάς.

ένας άλλος λέγει, ότι κάμνει μίαν γωνίαν στρεφων πρός 
Αρκτον , ώσάν τόν Νείλον τής Αίγυπτου. Ακόμη ϋστερω- 
τερα ^πόδεσαν ότι είναι ά Κόγκο:, ό'στις αδειάζεται εις τόν 
Ατλαντικόν ίΐκεανόν άπό τόΙΚώτειον— όυτικον τής Αφρι
κής. Τώρα όμως εύρέθη ο'τι εμβαίνει εις τον ίδιον Ωκεανόν 
μέ τρία πτώματα, ίο  βαθμούς προς τό Β. Δυτικόν μέρος 
τοΰ Κόγκου, είς τόν κόλπον τοΰ Βενιν. Εκείνοι οιτινες το 
έξεσκέπασαν έιναι οί Κυρ. Λάνδερς , δυο νέοι σταλθεντες 
επίτηδες άπό την Βριττανικήν Κυβέρνησιν. Αυτοί φανερώ
νουν ό τ ι, όδοιποροΰντες δια τής Αφρικής , εύρηκαν το 
κλίμα πολλά ύγειές, μέ τό νά μήν έδοκίμασαν κανένα εμ- 
πόδιον όσον διά τοΰτο , έως όποΰ εφθασαν την λοιμωόη 
επιρροήν τοΰ παραθαλασσίου ΙΙω. φαίνεται ότι οί όύο πε- 
ριηγηταί έπέβησαν είς τό Κάγδαρι τάς 22 Μαρτίου 1 83ο. 
καί παριυθύς έπρο^ώρησαν έφιπποι πρός άρκτον, είς μιαν



πόλιν «νομαζομένήν Βούσσαν.'ήτις -ίΰρίσκεται εις τον Νί-
γρον καί ή όποια καθώς περιγ’ράφεται είναι μεγάλης εκτα-
σεως , έχουσα ύπέρ τά ί ο  μίλια περιφερειαν , αγκαλα και
δεν 7rsοtaysι περισσότερα αττο 4 χιλιάδάς οσπητια. Αυτα
δμως , εν γ ίνε ι, έιναι ολίγον καλλιότερα άπο καλύβας ,
καί ομοίως δεν έχει μεγάλας οικοδομάς. Εύρίσκεται περι
τον ίο , πλάτους ττρος Αρκτον. Αύτοι έμειναν έκεϊ σχεδόν
τρεις μήνας , και έκατάλαβαν δτι δέν ήτον νήσος καθώς
ύποθέτετο άπό τινας. 0  Βασιλεύς εκείνου τοΰ τοπο« τους
«περιποιείτο φιλικώτατα. καί ήτον πολλά ίύχ^αριστημενοι
εις την εύνοιαν καί ήμερότητα τών [Λαύρων εις τα ένδον
τής «τερεας , οίτινες μακράν άπό το να τούς ενωχλησουν,
τούς ερμήνευαν καί τούς έβοηθοδσαν άπ’ δτι νϊ άπορου σαν.
"ί’πεφεραν όμως κάποιαν ύβριν , καί έμπόδιον δταν άρχισαν
νά σιιιώνουν το παοαΟαλάσσιον.* *

Εις το διάστημά όποΰ έδιέτριψαν εις τήν Βούσσαν, αύτοΐ 
διέτρεξαν τριγύρω , της καί έπλευσαν τον Νίγρον. μέ ενάν
τιον ρεΰμα διά τρεις ημέρας , έπισκεπτόμενοι μίαν άλλην 
πόλιν όνομαζομενην Γιούρι προς άρκτον κατ’ εύθεΐαν .της 
Βού«ας. Επειτα άπο τούς τρεις μήνας , εις τον όποιον 
καιρόν τά ίίδατα τοΰ ποταμού ητον φουσκομένα , ές άιτιάς 
των βροχών τοΰ χειμώνος, καί έπρεπε νά προσμείνουν οιά 
νά άσφαλήσουν τήν οιαβασίν των , άπο βράχους καί άλλά 
εμπόδια τά όποια κάμνουν ρεύματα κ. τ. λ. άρχισαν να 
καταβαίνουν , καί ευθύς έκατάλαβαν δτι ό ποταμός έτρεχε 
προς Ανατολάς εως όποΰ έπλησίασαν την Φούνδαν, η πόλις 
τής «ποιας πρέπει νά ..ί&με,ιρδϊ .εις . τούς χάρτας σχεδόν 
άλλους δύο βαθμούς ενδότερον προς ανατολάς, απ’ ότι 
είναι.

Πλησίον τής Φούνδας ό Νίγρος ήνώνετο άπο ενα μέγαν 
ποταμόν, δστις άπό τήν περιγραφήν του άναμφιβόλως;ήτόν 
ό Σάρρης , καί καθώς έλεγαν οί έντόπιοι, έκατάβαινε κατ’ 
εύθεΐαν άπό τήν Τεχαο λίμνην , άπέχουσαν δεκαπέντε ήμε
ρων δρόμον προς Βόρειον Ανατολικόν μέρος, άποδείχνοντες 
καθαρά ότι ό Νίγρος δέχεται άντί νά εκχύνει τά ύδατά- 
του εις έκείνην τήν λίμνην, όσον διά αυτήν , έννωοΰσαν 
δτι έσπροχνε τά ίδιά της υδατα εϊς άλλους ποταμούς βα
θύτερα προς Ανατολάς άπό τήν Ψούνδα καί έτρεμαν πρ«ς 
Νώτον, άναπληρώνοντα πιθάνότερον τούς μεγάλους ποτα
μούς Ζάϊρον καί Κόγγον, Κάτω τής Φούνδας εϊς ένατόπον 
όνομαζόμενον Θη'ραι ούτοι οί τολμηροί περιηγηταί έκατα- 
τρεχθή&αν καί έπιάσθησαν άπό ενα στόλον 3ο η 4ο , μι" 
κεών πλοιαρίων πολεμικών. Εις τόν κατατρεγμόν ( δέν ήξεύ- 
ρομεν ^ιατ! οί περιηγηταί ήθελαν νά φύγουν , ) τά πλοι- 
αριάτων «δούλισαν , καί όλα τά γραψιματάτα*ν , σημειώσεις, 
καί έργαλείατων έχάθησαν. Τοΰτο ήκολούθησεν μετά δέκα 
ημερών; τάςειδιον άπό τό παραθαλάσσιον. Οί έγκάτοικοι 
τών Θηρών , άφοΰ τούς έπίασαν , τούς έμεταχειρίσθησαν 
φιλικώς καί επειτα τούς απέλυσαν. Κάτω της Φούνδας , 
εύρέθησαν εις ένα ποταμόν ίστις εκτεινε τβύς κλάδους του 
προς όυσμας, καί άνομάζετο καθώς έβεβαιώθησαν* ό Ποτα
μός Βένιν' αύτοί Ιφθασάν εις τήν θάλασσαν διά τοΰ Μών 
ποταμοδ , όλιγα, μίλια προς Ανατολάς τοΰ άκρου Φορμό
ζα , και 2 , βαθμούς άπό τό Βάδαγρι , δθεν έτρόμαξαν. 
Εσυμπέραναν ότι ό Νίγρος έκτείνετο ύπέρ τά 93ο μίλια, 
άλλ' έπειδη ίχασαν τά εργαλεία Των καί σημειώσεις , δέν

ήμποροΰσαν νά επιβεβαιώσουν τήν άληθή θέσιν καί ίκτασιι 
τών πολλών πόλεων τάς όποίας άπέρασαν άπό κάθε μέρο· 
τών όχθων του. όταν εφθασαν εις τό στώμα τοΰ ποταμοί 
Νών , απέλυσαν ένα δοΰλον τους, όνόματι Αντώνιον , 
δστις έξαναπέρασε τόν ποταμόν διά νά ύπάγη είς τη) 
πατρίδατου. άλλά μετά τό φθασίμόν τους είς τό φερνάνδ* 
Ιίώ , έμαθαν ότι ό δοΰλος τους άφοΰ άπέρασε τόν Νώι 
ποταμόν , έστρεψε κατ’ Ανατολάς καί είίθασε πάλιν είς τό πα
ραθαλάσσιον άπό τόν Νέον Κάλαβαρ Ποταμόν. Αποδείχ- 
νοντες οδτω ότι ό Βένιν , Νών , καί ό Νέος Κάλαβαρ Ποτα
μός , ήσαν όλοι στώματα τοΰ μεγάλου Νίγρου , μέ μίαν 
εύθεΐαν κοινωνίαν της Τέχαδ λίμνης. Μετά τήν αιχμαλω
σίαν των ήγωράσθησαν άπό ένα δοΰλον πραγματευτήν , δστις 
χωρίς άμφιβολίαν ένόμιζε ότι ήθελεν άπολαύσει πολλά 
χρήματα παραδιδοντάς τους. Εκατέοησαν είς τήν θάλασ
σαν περί τάς 3ο Νοεμβρίου ι83ο. £’ν καιρώ όποΰ εύρίσ- 
κοντο είς τά ένδον τής Αφρικής, τούς έτυχε ένα σδμα 
άπό τούς ύμνους τοΰ Οΰάτς , τό όποιον είχε προτήτερα ό 
Δρ Ανδερσον δστις ήτον μαζύ μέ τόν γούμκον Πάρκ, ότ*ν 
αύτός άπέθανε.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ0ΡΤΕΡ ΒΡΙΝΣΜίίΐΔ. . .

Είς τον προηγούμενον Αριθμόν έδιηγήθημεν με'ρος , καί 
τώρα λαμβάνομεν ευκαιρίαν νά τήν άκολουθήσομεν.

Τό ά'ιέπαινον' τέκνον έδιορίσθη εϊς τήν παιδείαν, τό 
μεγαλήτερον μέρος τής όποιας , έ'^ροτιμοΰσ.αν νά .τοΰ έ^χα- 
ραχθή ύπό τήν επιστασίαν τών γονέων του, κάι νϊ μητηρ 
του, έτοιμάζετο νά βοηθήση τόν πατέρα του, δστις τόν. 
έδίδασκε διαφόρους γλώσσας. Η προσοχήτης ήτον τόσον , 
ακούραστος, ώστε ποτέ δέν τον άφήκε είς τήν φροτίό.α 
τών δούλων, καί οδτω τά καλά ήθη,  καί ή είνοιάτου δεν! 
έμολύνοντο. Μεταξύ τών άξιολογων σημείων τοΰ χαρακτή- 
ρος τβυ, . τά όποια άνακαλύπτοντο είς αύτόν, ή άγάπη 
τής πατρίδος του ήτον περίβλεπτος. Μ’ δλον όποΰ άγα- 
πουσε νά βλέττ/ι νέα αντικείμενα, ή πατρίς του πάντοτε 
δέν έφευγεν άπό τόν νοΰν του. Αφοΰ έκλεισε τόν δεύτερον 
χρόνον, τσυ , καί έταξείδευσεν είς τήν Νέαν— Ιόρκ , δπου 
μουσεία καί κάθε ελκυστική περιέργεια, έθεωρειτο απ’ 
αύτόν μέ προσοχήν καί εύχαρίστησιν , ή ελπίς τοΰ να 
έπιστρέψη είς τήν πατρίδα του , είς τά άνθη κάι βιβλία 
του, τόν έχαροποιοΰσαν είς τό άκρον.

Περιπλέον έτρεφε μεγα ζήλον άγάπης προς τούς συγ
γενείς του. έστοχάζετο. δτι δέν ήμποροΰσε νά ζήσν) ευτυ
χής , χωρίς τήν παρρησίαν κάι κοινωνίαν των, Μ’ δλον 

■: όποΰ άγαποΰσε υπερβολικά νά βλεπη συναθροίσεις ζώων, 
τά όποια ή φυσική Ιστορία τόν οδηγούσε νά πκρατηρί 
μέ περισσοτέραν προσοχήν , δέν ήθέλησεν όμως νά ύπακου- 
ση τοΰ πατρός του , δστις τοΰ έπρόσφερε νά τόν πάρη 
νά είδη τόν Ελέφαντα , πιθη'κους , κάι στρουθοκήμηλα με 
τά όποια «ςεφάντωνεν , διότι εκατάλαβεν ότι ή μητηρ του 
έφοβεΐτο. Η συνήθης προσκόλλησις τήν οποίαν αίσθανον- 
ται τά τέκνα προς τούς οδηγούς τής νεαράς ήλικείας των, 
έφαίνετο είς ταύτην τήν περίστασιν αυξημένη άπό την 
εύχαριστίαν τήν όποιαν έχρεωστοΰσε είς αύτούς, διότι τον 
έδίδασκον έκείνην τήν γνώσιν , μέ τήν άγάπκν τής όποι?'



ewMmfo. Οταν ό ουρανός τοΰ επαραστιίβή ' ώς ρ ζ  επι
θυμητή κατοικία , καί έσυρετο εις τοϊτο περισσότερον , 
δά ενα συγγενήν του ό'ςτις άπέθανε, τοΰ όποιου τήν ψυ
χήν ενόα.ιζε {χί ταξί» τών κατοίκων του , όμολόγησεν ό'τι 
ήτον ευχαριστημένος νά μείνη έκεΐ , άνίσως ήθιλαν υπάγει 
ό πατήρ καί ή μήτηρ του. Η εύγνομωσύνη έφαίνετο ότι 
ήτον ενωμένη μέ τνιν άρμόζουσαν είς τόν υιόν άγάπην, καί 
τόν έπαρακινοΰσε νά ' ευχαριστεί, διά τήν παραμικράν 
χάριν του* έκαμναν. ό 'α ν  τοΰ'έοίοετο ένα κομμάτι ψωμί- 
ον , καί έλησμονούσε να ευχαρίστησή , με τ ’ ολίγον ή ρωτού
σε άνίσως έλειψεν άπό τό χρέος του , λέγων , ’’Μήτηρ έλη- 
σαόνησεν ό Πορτερ νά εύχαριστήση ; ” Συχνά τοΰ Ιλέγετο 
ότι έπρεπε νά έιναι Υπόχρεος είς τόν Πατέρα του τόν ου
ράνιον , διά τά αρεστά αντικείμενα τών οφθαλμών του,  
καί μέ θερμήν ικεσίαν , όμοΰ μέ ενα χαρίεν κίνημα της 
χειρός του νά λέγη “  Σέ ευχαριστώ Θεέμου.” Εις καιρόν 
όπου έπροσηύχοντο , ήτον μαθημένος νά φέρεται μέ εύ- 
λάβειαν , καί άφοΰ άκουε κλίσιν είς τά βιβλία, έπροτίμοΰσε

' Λ  ~ f/ .*.· \ » / ’ \ * /να οεωρν) οταν ο πατήρ του εκαταγινετο εις την αναγνω- 
σιν τής I. Γραφής, καί νά τήν επισκέπτεται έν καιρώ
τροσευχης.

( Επεται ή συνέχεια).

ΕΠΑΡΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣy

Μέρος μιας επιστολής τοΰ περίφημου Δρ Φραγκλ.ίνου.

Ενθυμούμαι πολλά καλά τον πατέρα καί πάππον σας, 
με τό νά τους ήκουσα είς τον Αμβονα , καί τους είδα είς 
τας οικείας των αμφοτέρους. Τήν υστέραν φοράν όποΰ 
ειόα τόν πατέρα σας ήτον είς τά 17 2 4 - Αύτός μέ έπή- 
ρεν είς τήν βιβλιοθήκην του, καί ό'ταν ήθέλησα νά ανα
χωρήσω με έδειξεν ϊνα κοντότερον δρόμον έξω άπό τό 
όοπήτι του , δι’ ένός στενοΰ περάματος τό όποιον έμπο- 
δί,ετο με μιαν δοκον άπεπάνω. Ομιλούσαμεν άκόμη έως 
οποΰ έξεμάκρυνα αύτός συντροφύεον τάς με όπισθεν, καί 
*γω ενίοτε έπιστρεφων ποός αυτόν , όταν ταχέως ειπεν 

σκύψε , σκύψε Δεν έφθασα νά τόν ακούσω, όποΰ ίκτύ- 
πησα την κεφαληνμου^εις την δοκόν. Ητον ένας άνθρωπος 
οσ.ις ποτε δεν έχασε ευκαιρίαν χωρίς νά διδάσκν) , καί 
βλέπων ε τοΰ το μέ έιπε. Συ είσαι νέος, καί εχεις τόν Κό
σμον εμπροσθε'νσου , κλίνε καθώς τόν πίριπατεΐς , καί θέλεις 
αποφύγει πολλά κτυπήματα. Αΰτη ή συμβουλή , έγχαραχ- 
Οείσα εις τόν νοΰν μου , συχνά τήν έμεταχειριζόμουν. καί 
συχνά την εστοχάζομουν όταν έβλεπα τούς υπερήφανους 
νά τιμωρούνται , καί να δυστυχούν πολλοί διά τήν ΰψη- 
λοφροσυνην των.

Η χρηστοήθεια, δέν είναι τίποτες άλλο πάρεξ μια μί- 
μχσ,ις, ή ατελής έμοιότης τής Χριστιανικής Αρετής. Ου- 
*α .το εξωτερικόν φαινόμενον , τής συγκαταβάσεως είς τήν 
ημέραν κρίσεως , καί προσοχή είς τάς τών άλλων αισθήσεις, 
τας όποιας ένας αληθής χριστιανός έχει ώσάν κανόνα ζω
ή; , καί διάθεσιν καρδίας.

Ε 1 ΣΥΝΕί Δη ΤΟΝ ΤέΚΝΟΧ.

.  ένα  μικρόν καιδίον έπτά χρόνων περίπου , υπήγε νά 
έπισκεφθή μίαν αρχόντισσαν ήτις τό ΰπεραγαποΰσε. Μ όλον· 
οποΰ εκατοικοΰσε πολλά μακραν άπό τήν οικίαν του , έβέ- 
ρετο πολλά καλα είς τόν δρόμον, καί έπροσπάθησε να 
καμνη κάθε τί , τό όποιον ήμποροΰσε νά ευχαρίστησή 
τούς γονείς του εάν ήσαν παρόντες. Μίαν ημέραν είς και- , 
ρόν όποΰ έπρογευμάτιζαν , ήτον ολίγον ζεστόν ψωμίον είς, , 
τό τραπέζι, καί τοΰ τό έπρόσφεραν , άλλ’ αύτό άρνήθη 
να το δεχθή. “ Δεν σέ αρέση τά ζεστόν ψωμί ; ειπεν· ή 
άρχόντισσα.” “ Ναι άπεκρίθη τό άγαπώ πολλά. " “ λοι
πόν αγαπητόν μου διατί δέν πέρνεις ολίγον ; ” “ Αιατί ό 
Πατήρ μου δέν μέ συγχωρεΐ νά τό τρώγω.” ( Νομίζω ό'τι 
ό πατήρ του , καθώς καί μερικοί τό έστοχάζοντο βλαπτι
κόν. ) Αλλ’ ό πατήρ σου , τοΰ ειπεν ή κυρία , είναι πολλά ‘ 
μακράν άπ’ εδώ , καί δέν ήμπορεΐ νά μάΟη έάν έφαγες η 
όχι. ήμπορεΐ νά σέ συγχώρηση διά μίαν φοράν. Δέν βλά
πτει τίποτες. ” ο χ ί , έγώ θέλω υπακούσει τόν πατίραμου 
καί τήν μητέραν μου , καί πρέπει νά κάμνω ότι μέ είπαν, 
άγκαλά καί Iivat πολλά μακράν , άλλ’ ούτε τό έγγιζα ow 
ήμουν βέβαιο; ότι κανεί; δέν μέ έβλεπεν , έφθανε μόνον 
έγώ νά τό έξεύρω. Οταν ή κυρία τον εύρήκε τόσον υπή
κοον είς τήν ορθότητα , τόν ήγάπησε καί τόν έπαινοΰσ?. 
καί χωρίς αμφιβολίαν ένόμιζε τόν έαυτοντου εύτυχέ«Ti
tov , παρά όταν ήθελε φάγη τό ε’μποδεσμένον ψωμίον.

ΠΡΟ ΣΕΪΧΗ

Τό άχθος ένός στεναγμού , "ό στάξιμον ένό; δακρύου,
Τό είς τά ΰψει ταπεινόν νεΰμα το» όμματίου ,,

Αύτά »ίναι βέβαια προσευχή, όταν κανένας άλλος 
Δέν ειν’ πλησίον είμή ό Θεός , Υψιστο; καί μεγάλο;.

Ακόμη είναι προσευχή , άπλή ή ομιλία ,
Ή τά χείλη όποΰ προφέρουσι τ ’ άθώα μικρά irenika.

Καί άρμονία είναι αύτή άπ όλας καλλιωτεοα ,
ΙΙοΰ φθάνει έ'ως τόν ουρανόν Θεοΰ προσφιλέστερα.

Είναι προς τούτοις προσευχή, οωνη η συντετρΐ|Αενη 
ΐο υ  αμαρτωλού απ’ τα <7<ραλρ.ατα , οΰσα {χεταyovjjAty/i.

Και οί Αγγελοι ’στους υμνουσ των ολοι αναγαλλιαζουν ■ τ 
Ιδού αύτός προσεύχεται, πρός τόν Θεάν φωνάζουν.- ·-

£) σΰ ’ποΰ έισαι ή όδος , συ πού είσαι ή άληθεια ,
Διά τοΰ ό*οίου γνωρίσθημεν εις τόν θεάν,  καί ίίια_

Οδόν καί συ έπάτησ*ς τής προσευχής είπεμας,
Πώς νά τήν έκτελέσωμεν , ·  αυτήν όδηγησεμας.



Η ακόλουθος ..φία έιναι σύνθεμα Νέου Ελληνος
Πολκμαάοϋς ύ φίλομούσον Παύλου όμήρου. Δέν έμπο* 
ροΰμεν εϊς τούς τοιούτΟυς φίλου; τής παιδείας ν ’ άρνηθώ- 
>/.ev to να κατα’/νορίίωμεν τοιαύτας φιλολογικά; διατριβας. 
Μάλιστα , ώ ; εις καλήν ευκαιρίαν , λέγομεν δημοσίω; εϊ; 
όλους τούς τροφίμου; τών Μουσών , ά τ ι άν μα; στέλλωσι 
σννθέμα'α Φιλολογικά τοιαΰτα η καί μεταφράσματα «φο
ρών τα είς όπωσοΰν διδασκαλίαν τών νέων όποιαν δηποτε , 
άσαενοι θέλομέν τα τυπόνειν.

φ ε ν ε λ ώ ν .
Φραγκίσκο; 2αλιγνάκιο; Δέλαμόττο; Φενελών , έγεννηθη 

κατά τό άπό γένος λαμπρόν. Κανείς είς την Γαλλίαν 
δέν ύπήρξε τόσον ενάρετο; όσονούτοςό θεάρεστος άνήρ' ήτον 
άπό τού; ολίγους ανθρώπους εκείνους τών όποιων ή φήμη 
εμπνέει άρετήν και κάμνει αυτήν αγαπητήν. Η ζωή του Iivat 
κάλλιστον σύνταγμα ήθικής' ταύτης τής επιστήμης τούς 
κανόνας ευρίσκει τ ι; όλους όμοΰ είς τον βίρν τούτου τον 
«ξιρμιμί.·^ ,άνδρό;.

Δέκα εννέα ετών άνέβη τον άμβωνα καί έκηρυξε τ^ Θειον 
Εύαγγέλιον , μιμούμενος τούς ήδη. εύγλωττους ρήτορας , φ  
Βοσσουέτον , δηλαδή , καί τον Βουρδαλοΐιν , $*ι τό?ον ευ
δοκίμησε ν ώστε *ίς τών συγγενών του φοζηβί'ις μήττ^; έκ
θαμβος άπό τά χειροκροτήματα ό νέο  ̂ Φενελών άμελιρσ·/; 
το ψυχωφ^λέστερον καί άξιεπκινετωτερον τού έτραγγέ^ματρ; 
τον ϊργον , τήν τών ψυχών σωτηρίαν , διά τήν δόξαν καί 
διά τήν έλπιζομένην άπό τή > ευγλωττίαν του φήμην , τον 
ίβίασε νά μή εξακολούθηση πλέον το λαμποόν καί χρηστόν 
ίκεΐνο στάδιον. Μετ’ ολίγον όμως τόν εξέβαλαν άπό το ή- 
συχαστήριόν του εί; τό όποιον τον έι^αν καταδικάσειν , καί 
τόν εσύστησαν διοικητήν είδους μοναστηριού τινός τών 
Ν ε ο φ ω τ ί σ τ ο ι ν  Κ α θ ο λ ι κ ώ ν  όνοααζομένου , όπου ό 
Παπικός ζήλος ^ατέκλειεν όσαι Προτεσταντίδε; άφηρπά- 
ί’οντονεάϊ>δες , καί όπου «διδάσκοντα θρησκείαν τής οποίας 
τά δόγματα δεν ύ γ αν πιστεύσειν οί πατέρες των. ϊίκ£Ϊ ό 
Φενελών έφάνη όσον έιναι δυνατόν πράος πρό; τά ; κόρας 
εκείνα; , έκεΐ συνέθεσε τό σύνταγμα τής τ  ώ ν Κ ο ρ α σ ί δ ω ν  
Α ν α τ ρ ο φ ή ς  ,}$« το περί το ν  Ι ε ρ α τ ι κ ο ύ  ί π α γ γ έ λ -  
μ “.TSfcfrr τά πρώτα ρ υ  συγγράμματα.

Κατ’ εκείνον τόν καιρόν Λουδοβίκο; ιδ- στοναζόμενος 
. ·>/«■ - V- . ·,1 . " / ... ^ , .οτι η ροςα της οασιλειας του κατα μερο; εςαρτατο απο

τό νά έξαλειφΟη ό προτεσταντισμό; άπό τό κράτος του,  
καί μανθάνων ότι ό Φενελών ήγαπάτο έκ καρδίας άπό 7ας 
όποιας εδίδασκε νεάνιδας , τόν εστειλεν άποστολικόν εΐ; 
τήν 2αντογγίαν καί τήν Αύνίδα πρός τού; έκεΐ ετεροδόξου;. 
0  Φενελών γνωρίζων -ά βαρβαρικά τοΰ. Λουδοβίκου φρο
νήματα ταδτα , καί προβλέπων δεινά τά έπακό^ου0α τής 
τοιαύτης του τυραννίας , * Υπάγω r » άπεκρίΟη πρός τόν 
βασιλέα , « άλλά μόνον έν όνόματι του Θεοΰ καί τοΰ Βασι- 
λέως θέλω όμιλεΐν , καί εϊς τρόπον ώστε ό λαός ν’ άγάπήση 
καί τούς δύί , καί τόν Θεόν καί εσέ , καί εϋθύς έπεχειρίσθη 
πράγμα τό όποιον ή φιλανθρωπία του καί ή άνεξιθρησκεία 
δέν τόν ε’συγχώρει, καί είς τό όποιον εύτυνώς επέτυχε διάνά 
λύτρωση άπό της τυραννίδος καί τής δεισιδαιμονίας τά; κα- 
ταχρήσει είς τάς οποίας έιχεν άποσταλθήν δύω έπαρχίκς.

Κατά τό ι 68,9 . διά τήν σοφίαν του καί περισσότερον α
κόμη τήν ευαγγελικήν του άρετήν έδιορίσθη είς τό λαμπρόν

επάγγελμα ιοΰ διδασκάλου Τίον Βασιλοπαίδων. Κανείς & 
άγνοειπώς έκτελονσε του επαγγέλματος εκείνου τά καθήχ̂  
τα, πόσον έκοπίασε διά τ ις  πατρικός το^ τήν εύτνχίαν, » 
τίνας εκβάσεις έλαβαν οί κόποι του. 2υλλογιζόμενρς ρτι ά® 
όποιαν άνατροφήν ήθελε δόσειν si; τού; ηγεμόνας έξαρτατ; 
ή μελλονσα ευτυχία η δυστυχία τού βασιλείου , έπροσ·ράθϊ,5ί . 
προ πάντων νά τού; εμφμτεύση τήν άγ,άπην τής άρε τη;, ** 
νά κάμη αυτούς καλούς )ρ ί άγαθρύ; πολίτας· Πόσον St 
σκυλον ητο τό βργον τοΰτο είς καιρόν όπου ή γενική της αΰΧχς 
διαφθορά έπη'γαζεν άπρ τά  τοΰ βασιλέως αύτοϋ κακά 
Δέν λανβάνει κανένα όμμς πόαον είς τοΰ τα τό πράγμα εύ& 
κίμησεν ό Φενελών , οί τρόποι μέ τούς οποίους επέτυχε τίι 
σκοπόν του «ιναί είς όλους γνωστρί. Είς τούτων ?στά6η ό Τη 
λέμα^ος , β ι β λ ί ο  ν δ ι ά  π ά ο η ς  η λ ι κ ί α ς  κα ί  παν· 
τ ο ί α ς  ε υ φ υ ΐ α ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς ,  καθώς Ιλεγεν ό μέγας ή, 
Γαλλίας φιλολόγος, «ν καί συν,ετέθη δι’ ηγεμόνα μόνον. 'Γ 
κείμενον ταύτης τής βίβλου, αί περιστάσεις είς τάς όποίι 
βάλλει τόν Ηρωά του, τά διάφορα είνη τών όποιων τά ήίι 
ίξετο(ζει ό υιός τοΰ Οδυσσέως , καί μάλιστα αί νουθερίαι το» 
Μέντορος, κάμνουν αύτήν αχι μόνον θελκτικήν καί εϋάρεατον, 
άλλά καί ώφελιμωτάτην είς όλου; τούς ανθρώπους. Είς ανφ 
συνήνωσεν ό Φενελών. μέ τά τής Γαλλικής Γλώσσης θέλγητρο., 
όλους τής Ηθικής τούς κανόνας εκπεφρασμένους, καί ζατι 
τόν 13ολταΐρον, ό'λα μεν τά συγγράμματα του Φενελώνο; προ· 
ήλθον άπό καρδίαν πλήρη άρετής, ό δέ Τηλέμαχός του πνε'ίΐ 
άρετήν. Αν καί κατά παν είδος τοΰτο τό πόνημα, τό όποιον, 
εξεδόθη άπό θαλαμηπόλον τι νά, έστάθη όμως αφορμή νά οργι· 
σθη κατά τοΰ συγγραφέως ό Λουδοβίκος. Παροξυνθείς ^ , -  
κατά του Φενελώνος διάτα τ ώ ν Α γ ί ων Γ ν ω μ ι κ α  σύγ
γραμμα είς τό όποιον άντέτεινεν είς τάς Ιαντενιστικάς τοΰ Βοο· 
σονέτου ιδέας, ό βασιλεύς έστο^άσθη ότι ό Τηλέμαχοςήτο τ7,: 
βασιλείας του καί τών ηθών του κατηγορία, ϊξώρισε τόν Φενε· 
λώνακαί άπηγόρευσε τήν τύπωσιν τοΰ βιβλίου. Τωόντι -οΰΦί 
νελώνος ό σκοπός ήτονάπροφυλάξη τόν μαθητήν του άπο τ« 
πολιτικάς τοΰ Λουδοβίκου ιδέας, άπό τήν πολυτέλειαν του· 
άπό τήν ματαίαν μεγαλοπρέπειάν τον, καί άπό τήν όχι καθαρ» 
ηθικήν τοΰ μεγάλου τούτου στρατηγού. Καί τότε όποιαν ίλ» 
ρότηταδεν έπέδειξεν οποίαν πραότητα, όποιαν ευαγγελικήν ί 
πομονήν, όποιαν συγγώρησιν είς τούς εγθρούς του. Παρακαλί 
τόν Θεόν νά σέ πυρώςη μέ τό ουράνιον πυρ τό όποιον θέλει; ν3 
σβυ'ση;, έγραφε προ; τόν Βοσσουέτον. ιδού ή μόνη του ε’κδίκτ, 
σι; κατά τών τοΰ ρήτορος πολναρίθμων καί σκληρών κατnhc'i 
μών. Καιόπόταν, είς τό Καμβράϊον, όπου έπροστάχθη να με* 
άφονή Ρώμη διά τών ΐανσενιστών τήν δύναμιν καί βίαν /ΛΓ· 
δίκασε τά τ ώ ν  Α γ ί ω ν  Γ ν ω μ ι κ ά ,  ό Φενελών, μ’ ολον ό" 
ήτο πληροφορημένος διά τήν «ρθότητα τών ιδεών του, άνίβι 
τόν άμβωνα καί έκήρυξε τής Ρώμτς τό ψήφισμα μέ ύποταγ'ί^ 
οί Γάλλοι έμαθαν έκτούτου ότι ύπήρχον άκόμη ιερείς μ ιμτ'3'· 
τών Αποστόλων. Τ·ΰτο έστάθη τό κίνημά του όπόταν τοί 
ε κ δ ι κ ο ύ ν τ ο  oj έχθροί του δ ιά  Τ  ή ν φ ή μ η ν  τ ο υ  X*1 
δ ι ά  τ ό ν Τ η λ έ μ α χ ο ν ,  κατά τον Aaapinqvt.

( Επεται ή συνέχεια. )

ft παρούσα έκδίδεται κάθε 2 άββ«τον , ή τιμη ττ; 
κατά τριμηνίαν είναι ?ν τάλληρον δίστηλον.

Εις τό Τυπογραφεϊον τής Ευαγγελικής Σχολής.


