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ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ.

Ε π ι φ ά ν ε ι α  τής π ε δ ι ά δ ο ς ,

ή  Παλαιστίνη άρμοδίως ποικίλεται άπο λόφους και 
κοιλάδας. Η I. Γραφή πολλάκις τήν αναφέρει , ώσάν μίαν 
άνόμαλον πεδιάδα. Δύο παράλληλοι άλυσσοι βουνών κα
ταβαίνουν άπ’ Αρκτον προς Μετημβρίαν , μία άπο κάβε 
πλευρον του ίορδάνου , άρχίζουσαι άπο τά όρη τοΰ Λιβα" 
νου , τά όποια χωρίζουν τ )ιν Παλαιστίνην άπο τήν Συρί
αν , και τελειώναυσαι εϊς εκείνα του Χορέβ και Σινά , της 
Πίτραΐας Αραβίας. Απο ταΰτα γεννώνται πολλαί μικραί 
σειραί, αί όποιοι διαχωρίζουν ολην την πεδιάδα, καί 
διακο'πτον ται , εδώ καί εκεί", άπο πλατείας καί εύρυχώ- 
ρους κοιλάδας. Ολη ή περιοχή μεταξύ Ιάφφα, καί Ράμ
μα συνίσταται είς μίαν διαδοχήν μέτριων ύψομάτων , καί 
άπο πλούσια χωράφια καί κοιλάδας.

Εϊς τήν Ιουδαίον εϋ ρίσκο νται βουνά μετρίου ύψους , 
άνώμ* λα καί ανόμοια. Πλησίον καί πέραν τής Ιεριχώ, 
οί Αοφοι είναι ξηροί καί άκαρποι , αί κοιλάδες άκαλλιέργη· 
ται ,  άπο πέτρας καί χωρίς χλοήν.

ΙΙρος άρκτον , τά βουνά μ’ δλον όποΰ είναι χαμηλότε
ρα , έλκύουν περισσότερον τήν θεωρίαν διά τήν ευφορίαν 
των , καί αί κοιλάδαι των έιναι καρποφόραι , καί έχουν 
μηλέας στενοφυτευμένας. Τά ένδον τής ξηρας , έιναι μία 
μεγάλη κοιλάς, ήτις ποδίζεται άπό τον μέγαν ποταμόν 
Ιορδάνην.

Από Δυσμάς τοΰ όρεινοΰ τόπου, αί πεδιάδαι καί αί 
κοιλάδαι έιναι πολυάριθμοι, καί μερικαί εκτεταμένοι άλλά 
πολύ όλιγώτερον καρποφόραι άπό έκείνας πλησίον τοΰ 
ποταμοΰ.

Τό παραθαλάσσιον , ( είς τά όποιον τό δνομα τής Πα
λιά ιστηνης κυρίως άνήκει , ) έιναι διόλου ομαλόν , καί ό'χι
μόνον χωρίς παταμοΰς άλλά καί χωρίς ρείθρα , εξω μόνον 
απο τους πρόσκαιρους ρύακας οΐτινες, προέρχονται άπό 
το λυοσιμον τών πάγων τοΰ χειμώνος. Μ’ «λον τοΰτο το 
χώμα έιναι μαυρυδερόν κάι εύφορον , κάι ό'ταν αί βροχαί 
είναι μέτριαι , φέρει πολλά άστάχυα σιταριού κάι όσ 
πρίων.

ό ρ η  τ ο ΰ  Α βάν ου .

Η μεγαλητέρα κάι ή πλέον περίφημος σειρά βουνών 
ιτρος άρκτον της Παλαιστίνης , έιναι εκείνη τοΰ Λιβάνου' 
μια εκτεταμένη κάι υψηλή άλυσσος , ή'τις εξαπλώνεται 
άπό τό παραθαλάσσιον , είς δύο παράλληλους κλάδους , 
από τό Κ. Δυτικόν μέρος είς τό Β. Ανατολικόν, εκείνη

ή'τις περισσότερον εκτείνεται πρός Νότον , είναι τοΰ Α ν 
τΛιβάνου , η έκεινη ή τις «ναι άπ’ έναντι τοΰ μεγάλου 
Αιβανου. Μεταξύ τοΰ ενός κάι τοΰ άλλου, εύρίσκεται ή κοι- 
λας τής Κοίλο— Συρίας. Λίβανος όνομάσθη άπό τήν λευκο- 
τητατου , όχι μόνον διά τά παντοτινά χιόνια τά όποια 
τόν σκεπάζουν , άλλά διά τό y ρώμα τών άσβεστοειδών 
κρημνών του. Από τούτους έ'τρεχε τό καθαρότατον νερόν, 
κάι άπ επάνω των αί κορυφαί τών βουνών ήτον σκεπα
σμένοι άπό χιόνας. Εντεΰθεν ήμποροΰμεν νά διακρίνομεν 
τήν ωραιότητα κάι ούσίαν τής συγκρίσεως. ‘ ' Ημπορεϊ 
τις νά άφήση τάς χιόνας τοΰ Λιβάνου , αί όποϊαι καταβαί
νουν άπό τούς κρημνούς είς τά πεδία , ή νά λησμονήση τά 
άναβρυτικά νερά τά όποια πηγάζουν άπ' άλλα μέρη. ”

Τά χαμηλότερα μέρη τών βουνών είναι τόσον τερπνά , 
ό'σον άγρια τά υψηλά. 0  Σολωμών διά νά χαίρεται τήν 
καθαρότητα του άέρος , καί τάς ώραΐας θεωρίας , εκτισεν 
όσπήτια έκεϊ έπάνω. Τό κρασί τούτου τό τόποι» είναι 
περίφημον.

Οί Κέδροι τοΰ Λιβάνου έκα-τάντησαν παροιμοιώδεις, 
καί υπερβαίνουν εκείνους , όλων τών άλλων τόπων. Με
ταξύ τοΰ μεγάλου ύψους των καί εύμορφίας τοΰ σχήμα* 
τος καί φύλλων, εύγάζουν μίαν βαλσαμικήν ευωδίαν, ήτις 
φαίνεται ότι διακρίνεται μέ τό όνομα ‘ ‘ ή μ υ ρ ω δ ί α τ ο ϋ  
Λ ι β ά ν ο υ . ” Ούτος ό κέδρος τόν παλαιόν καιρόν ήτον 
άφθονος' άπό ταΰτα τά ξύλα ήτον κτισμένη ή Περσεπο- 
λις , ό Ναός τής Ιερουσαλήμ , καί τό παλάτιον τοΰ Σο- 
λομώντος' είς αύτο έχρειάβθησαν τόσον πολλο , ώστε όνο
μάσθη τό  ό σ π ή τ ι ο ν ,  ά π ό  τ ά  δάση τοΰ Λ ι β ά 
νου .  Οί Τύριοι προσέτι τα ειιεταχειρίζον το εις τα κα-

'Ρραοια.

Σ Ε Ι Σ Μ 0 Σ .

Τήν Παρασκευήν τής άπερασμένης έβδομάδος, τάς g . 
τοΰ τρέχοντος , περί τήν μίαν ωραν και τέταρτον Μ. Μ. 
ένας δυνατός σεισμός ήκολούθησεν εις την Σμύρνην και εις 
τά πλησιόχωρα χωρία. Μανθανομεν οτι ίτον δυνατωτερος 
είς τόν Μπουτζα , ώστε τρόπον τινά οί άνθρωποι δέν ήμ- 
πόρεσαν νά σταθούν είς τούς ποδας των. μ όλον τοδ.ο 
έάν ταΰτα τά κοινά συμβάντα ακολουθούταν βιαιότερα , 
άκόμη καί τότε ό καλός άνθρωπος οστις εμπιστευε *·. εις 
τόν Υψ ιστόν, ήμπορεΐνά λέγη.

0  Θεός είναι καταφύγιόν μας καί δύναμις' βοήθεια κα

τά πολλά έτοιμοτάτη είς τάς θλίψεις.



Διχ τοΰτο ήμεΐς οέν θέλομεν φοβηθεΐν , και άνσαλευθή 
■ή γη , καί μετατόπισθδσι τά ορη είς τό μέσον των θαλασ
σών.

Καί ά'ν ήχώσι καί ταράττωνται τά κυματάτων , καί 
άν σείωνται τά ό'ρη διά τό φούσκομ,α αυτών.

Γ έ ν ν η σ ι ς  "ών  Σ ε ι σ μ ώ ν  κ α ί  Η φαί® τ ων .

Την σήμερον γενικώς ύποδέχθη , ότι αερώδεις ενέργειαι 
αναθυμιάσεων καί άτμών , είναι ή άμεσος αιτία τής δυνά- 
μεως τών σεισμών καί Ηφαιστίων χασμάτων. Οταν άνα- 
λύωνται όρμητικώς καί έξαφνα, το όποιον ακολουθεί εις 
πολλάς πεοιστάσεις ολίγου καιρού , καί γεμάται άπο καΰσιν 
μέ μεγάλην ελαστικήν δύναμιν, χωρίς άμφιβολίαν έχουν 
αρκετήν δύναμιν νά καταξεσχίσουν βουνά , νά εύγάλουν 
πλημμύρας, νά σηκώσουν λίθους πολλά υψηλά εις την 
ατμόσφαιραν , καί ολοκλήρους σειράς υψηλών κρημνών , 
νά φουσκώσουν τον Ιϊκεανον μέ ασυνηθειστους κυμ,ατισμους, 
νά σείσουν στευεάς καί τό ίδιον σώμα της Σφαίρας μας , 
ίίς τό κέντρον της. Καθείς γνωρίζει τα αποτελέσματα τϊ,ς 
Πυρίνου κόνεος , καί ότε ό στενοχωρημένος άτμόςείς''τά ατ
μοκίνητα , πολλάκις έπροξένησε τρομερά συμβεβηκοτα. 
Τώρα κοινώς γνωρίζομεν ό'τι υπάρχουν μέσα εις την γην 
άπειραι υποστάσεις, α'ίτινες λύνονται να κάμουν θερμότητα 
καί νά προξενήσουν παρόμοια αποτελέσματα. Λοιπον καθετί 
τό όποιον είναι άναγαϊον είς την γέννησιν τούτων τών 
μετεώρων καί φρικτών έπισκεύσεων τής Θείας Πρόνοιας , 
είναι άπό τάς υπογείους φλογώσεις , τών οποίων χοχλά- 
ζουσαι πηγαί, καί διάφορα άλλα βεβαιώνουν την ΰπαρ- 
ξιν.

ΗμεΤς θέλομεν νομίζει ώς χάριν, καί άπόδειξιν της μα_ 
θήσεως , εάν κανείς άπό τους άναγνώστας μας μάς έφο- 
διάση άπό άξιοπίστους διηγήσεις καί αποτελέσματα τών 
σεισμών, τάς θέσεις θερμών πηγών , η σβυμένων ήφαίστων, 
κάμνοντες ωφέλιμον έκοούλευσιν είς τόν τόπον τον όποιον 
κατοικοΰμεν , περιγράφοντες τάς τοποθεσίας ωφελίμων β- 
ρυκτών , καί θέλει ε’ίμεθα υπόχρεοι είς τόν καθένα διά 
παραδείγματα τοιοΰτου είδους, περιέργων λίθων , η κάι 
λεπτομερείς περιγραφάς περιέργων συμβάν των.

( Η συνέχεια τοΰ Π. Βρινσμέϊδ )

Πιθανόν ήτον νά φοβείται τις μήπως ό νοΰστου κινούμε
νος έξαφνα είς τοιαΰτας εκτάσεις , ήθελαν του προξενήσει 
βλάβην είς τήν ζωήν του , αλλά τά βλαστήματα τής ίλα- 
ρότητος κάι αρετής ηΰξαναν μέ την προχόρησιν του νοός 
του. Προσέτι διετηρήθη είς αυτόν μία καλή κάι τυχηρά 
ίσοσταθμία του νοός κάι τοΰ σώματος, διότι αί είς την 
φυσικήν μαθήσεις του εΟεωροΰντο ώς άξιόλογον μέρος της

1  . , Χ λ ]
πατρικής φροντίδος κάι ώφελείας. Το υψηλόν σχήμα /■, 
πλατύ στήθος του, έδειχναν τά θεμέλια μιας καλής 
σεως , ενώ τά εύμορφα όφρύδιατου , τά ζωηρά κάι μαΐί:; 
ό'μματάτου , τό άστειον του χαμ.όγελον , έφανέροναν ή 
έ'νωσιν τής υγείας , πραότητος κάι εϋθυμείας του , ^τις ^  
τε δεν ελησμονεΐτο. Είχεν όλιγώτερον πνεύμα , κάι περκ. 
σοτέραν χαράν είς τόν εαυτόν του , άφ’ όσην συνηθείζον 
νά έχουν τ ’ άλλα παιδία τής ήλικείας του. Η φυσιογνωμί* 
του έ'δειχνε περισσότερον ΰσηχον καί λογικήν άγαθότητ* 
παρά υπερβολήν χαράς. Τοΰ το ήμπορεϊ νά προήλθε, H 
αιτίας όποΰ δέν έλαβεν κανενός νέόυ τήν συναναστροφήν, 
διά νά λάβουν τόπον τά άτακτα καί παράξενα παιγνίδιι 
άλλ’ έξ άρχής αί ήϋοναί τής επιμέλειας καί τοΰ λογισμοί, 
έσύντρεχαν άκαταπαύστως είς αυτόν ώστε νά μετριάσου 
καί νά σωφρονίσουν τό φερσιμόν του'. Μ παρρησία του ήτοι 
εκείνη ένός ωραίου , ύγειοΰς καί εΰτύχοΰς παιδίου, ώ( 
πρόν τόν βαθμόν τής μαΟήσεως καί γνώσεως , είς τας έ· 
ποίας κατά το σύνηθει ή νεαρά ήλικεία δέν φαντά;· 
ται.

Μ’ όΟνθν τοΰτο ήξειώθϊίμεν μέ λύπηνμας νά μ.αρτυονί- 
σωμεν τό άποβησόμενον ταύτης τής περιέργου πείρας τοι 
νοός" δηλ· νά ερευνήσομε-/ τήν τελείαν άνακάλυψιν in; 
βλαστοΰ τοΰ οποίου τό άνοιγμα ήτον θαυμάσιον. Μία ό- 
λεθρία δυσεντερία , ήτις έκυρίευσε τήν γειτωνίαν τόν έϋί- 
σεν είς τόν άριθμόν τών θυσιών της , καί έπειτα άπό δε
κατεσσάρων ήμερων ασθένειαν , άπέθανε τάς 1 1  τοΰ Αυγ. 
1829 είς τόΧάρτφορδ της Αμερικής τήν πατρίδατου εί; 
ήλικείαν δύο χρόνων καί πέντε μηνών.

Τοΰτο τό σχεδίασμα τό όποιον άναφέραμεν διά διατρι
βήν τών νέων άναγνώστων μας , φαίνεται ό'τι καί είς τους 
γονείς έιναι τοιαύτη ηθικής. Εάν πάντοτε κρίνουν νά e- 
νεργοΰν ολην τήν επιρροήν είς τά τέκνα των τά όποϊί 
εμπιστεύονται είς τήν φροντίδα των , καί νά χαρίζουν τήϊ 
ιδίαν ένθερμον προσοχήν είς τήν τοΰ νοός των καί ήΟικί 
καλλιέργειαν , τής οποίας πλουσιοπαρέχουν είς τάς φυσικά, 
των παραμυθίας , ή ωφέλεια τήν οποίαν κάμνουν βαθμίί- 
δον τοΰ αντικειμένου, ταχέως θέλουν άποδειχθή , καί ή ίκ«- 
νότης των διά τήν σοφίαν καί άληθή ευτυχίαν , πρώϊμ» 
θέλουν έγείρεσθαι καί δυναμώνεσθαι.

Αλ λ η γ ο ρ ί α .

Μίαν φοράν η τον δυο δυνατότατοι Τύραννοι οί'τινί; 
είχαν άναμεσόντων παντοτεινόν πόλεμον, τό όνομα τοϋ 
πρώτου ήτον Πολυτέλεια κάι τοΰ δευτέρου Φιλαργυρί*· 
Η φιλονικείατων δέν ήτον τίποτες περισσότερον παρά ποι
ος νά λάβη τήν γενικήν μοναρχίαν έπάνω είς τάς καρδί' 
ας τών ανθρώπων. Η πολυτέλεια είχε πολλούς στρατηγού? 
υποκάτω της οίτινες της έκαμναν μεγάλας εκδουλεύσεις’ 
τοιοΰτοι ήτον , ή ήδονή , ή Ευθυμία , ή Μεγαλοπρέπει* 
κάι ή Ευγένεια, ft φυλαργυρία παρομοίως ητον πολλά δυ
νατή , μέ τό νά ύπακούετο πιστώς άπό τους άξιοματι- 
κούς της δηλ: τήν Πείναν Φιλοπονίαν , Φροντίδα, * »  
Αγρυπνίαν. Παρομοίοις είχεν ένα μυστικόν σύμβουλον οστιί



δέν ελειττεν άπό τό π λ ά γ ιπ ς , καί τής έψιθύριζε πάντοτε 
κατιτί εις το αύτίον. τό δνομα τοΰ μυστικού τούτου συμ
βούλου ήτον Πτωχεία. Καίω; ή Φιλαργυρία οδηγεί το 
άπό τα; συμβουλάς Πτής τωχειας , ό ανταγωνιστή; τη; 
ήτον διόλου παρητημένος εΐ; τήν γνώμην καί συμβουλήν 
τής Αφθονία;,, ήτις ήτον πρώτος τη; σύμβουλο; και υπουρ
γό; τής επικράτεια; δστι; έδιάταζε μόνο; τά; ύποθέσει; 
διά αϋ τήν , και ποτέ δέν έφευγεν άπ’ έμπρό; τη;.

Ενώ ούτοι οί δύο άνταγωνιβταί έφιλονεικοΰσαν τοιουτο
τρόπως άν άμεσόν του; διά τήν δεσποτείαν , αί νίκαι των 
ήτον διάφοραι Η Πολυτελεία έκυρίευε μίαν καρδίαν καί 
ή Φιλαργυρία μίαν άλλην. Ο πατήρ μια; φαμηλίας συ- 
/ίί. ήθελί παοατάττεται ύπό τό φλάμπουρον τ ή; Φιλαρ- 
γυριας , κάι ό υίό; υποκάτω -εΐ; εκείνο τη; Πολυτελεία;. 
Η γυνή κάι ό άνδρας πάντοτε ήθελε έκλέξουν ενα άπό 
τά δυο' μάλιστα ό ϊδιο; , ενώ νέο; ήθελε κλίνει προ; ίο 
ενα μερ'·;. κάι νά άποστατήση εΐ; τό άλλο άφοΰ ήθελε 
γηράσει" αληθινά οϊ φρόνιμοι τοΰ Κόσμου στέκουν ουδέτε
ρο'.: άλλ’ άλλοίμονον. ό άριθμό; των έιναι πολλά μικρό;.

Τέλος πάντων όταν οί δυο ούτοι Μοναρχαι εκουρασθησαν 
κινοΰντες πόλεα.ον ό εΐ; επί τοΰ άλλου , έσυμφώνησαν μέ 
μίαν συνομιλίαν εΐ; τήν οποίαν κανείς άπό τού; συμβού
λου; των δέν παρευρίσκετο. λέγεται οτ ι ή Πολυτελεία αρ- 
-/ισε τήν ομιλίαν , κάι άφοΰ εκθεσαν τόν παντοτεινόν 
πόλεμον τον όποιον έκαμναν , ειπεν εΐ; τόν εχθρόν τη; μέ 
τήν φυσικήν τη; έλευθεροστωμίαν. νομίζω δτι ήθελε γίνο- 
μεν καλοί φίλοι', έάν ελειπεν ή παρακίνησι; τη; Πτωχεία;, 
εκείνου τοΰ επιζήμιου συμβούλου, δστις παρήκουε, καίτήνέγέ- 
μιζε απο ψευδείς φόβου; κάι άπάτα;. Εΐ; τοΰτο ή Φιλαργυρία 
άπεκρίθη , στοχάζομαι δτι ή Αφθονία, ό πρώτος ύ.τουργό; 
τοΰ άνταγωνιστοΰ της, έιναι βλαπτικότερο; σύμβουλο; άπό 
την Πτωνείαν , διότι αυτή πάντοτε ενθύμιζε τά; ήδονάς, 
άποδιώχ/ουσα δλας τά ; άναγκαΤας προφυλάξεις εναντίον 
τη; Ανάγκης, κάι άκολούθως κρημνίζουσα τά Θεμέλια επάνω 
ιΐς τά όπονα ή τον στεραιομένη ή διοίκησις τής Φιλαργυ- 
ριας. Τέλος πάντων διά νά φιλιοθοΰν έσυμφώνησα; είς 
ταύτην τήν ευκαιρίαν δτι, καθείς άπό αυτούς νά διώξη τόν 
μυστικόν του σύμβουλον.

όταν τά πράγματα έδιατάχθησαν είς σχήμα ειρήνης , 
δλαιαί άλλκι διαφοραί ταχέως έδιορθώθησαν , τόσον ώστε 
εΐ; το μέλλον άπεφάσισαν νά ζοΰν ώσάν καλοί φίλοι κάι 
σύμμαχοι, κα·. νά μετέχουν άπό δτι λάφυρα ήθελε κάμει 
έ'ν από τά μέρη. Διά τοΰτο ήμεΐς εύρίσκομ!εν τώρα τήν 
Πολυτέλ ειαν και τήν Φιλαργυρίαν νά κυρυεύουν μίαν κάι 
τήν αΰτήν καρδίαν , κάι νά μοιράζονται τόν ίδιον άνδρω' 
ίτον. Ει; τό όποιον μόνον προσθέττω , δτ ι άπό τόν διωγ' 
μόν τών ιδιαίτερων συμβούλων , ή Φιλαργυρία άναπληρεΐ 
"̂ ην Πολυτέλειαν εΐ; τόν τόπον τής Αφθονίας , καθώς ή 
Πολυτέλεια βάνει τήν Φιλαργυρίαν είς τόν τόπον τη; 
Πτωχεία;.

ο ■ ;
να; κ. λ. , καί «τοχαζόμεθα δτι ή ζήτησίς τοιούτων άναμ· 
φιβόλω; θέλει αύξηση. Εΐ; τήν Αμερικήν καί είς κάθε 
πολιτισμένον μέρος , ή παιδεία τών τέκνων είς τήν απα
λήν ήλικείαν των , εμπιστεύεται διόλου είς γυναίκας, άι_ 
τινες διά τήν φυσικήν των ίλαοότητα καί υπομονήν , φαί
νονται έξαιρέτως έπιτήδειαι , διά τοΰτο τό άξιόλογον ε
πάγγελμα. Η μεΐς λοιπόν ένθέρμως παρακινοΰμεν ορφανά; 
νέα; , καί αλλας αίτινες έπιθυμοΰν νά επιτύχουν μίαν τό" 

σον χαρείη ΰπαρξιν , κοπιάζουσαι είς τό νά δυνηθοΰν να 

βασταξουν ταύπν τήν ώφελιμοτάτην καί έντιμον ε’πιγ ι 
ρησιν. όσον διά τόν εαυτόν μας, εΰγνομώνως όμολογοΰ- 
μεν τήν παιδείαν έλάβαμεν άπό τάς διαφόρους διδασκάλας 
εις τάς ημέρας τής νεαράς ήλικείας μας.

1 ύ μ μ ι κ τ α.

Πάθος .  Δοκιμάζοντες κάθε άνίρωπον , είναι άρκετά 
γνωστόν , δτι δσον Τά πάθη καί έπιθυμίαιτου δέν καθυπο- 
βάλλον ται, κρατοΰν τήν ψυχήν του είς συνεχή ένόχλησιν. 
Αί έπιθυμίαι είναι σηρείναι αί όποϊαι τραγωδοΰν μόνον διά 
νά πλανοΰν, και ευφραίνουν διά να φθείρουν' εκείνος δστις 
τάς άκροάζεται, έιναι άδύνατον έως τό τέλος νά μήν ναυ- 
γίση. Τά πάθη έιναι παρομοίως κινδυνώδη, καθώς και ο
λέθρια διά τήν βίαν των, και σπρώχνουν τήν ψυχήν μέ θυ
ελλώδη και δυνατά κύματα, τα όποια ποτέ δέν παύουν, και 
άφίνουν τόν κυριευίέντα χωρίς οδηγόν χωρι; διαβήτην, 
καί /ωρί; πηδάλιον. καμμία έλπις δεν απομενει εις τβν δυ
στυχή. ταξιδειό την, παρά ή γαλύνη τής άνεμοζάλης καί τό 
κατακάθισμα τοΰ ταραχώδους ώκεανοΰ.

Α ίω ν  ιό  τη ς.

ένας μαθητής άπό τήν έν ΓΙαρισΐοις παίδευσιν τών κωφών 
καί άλάλων, βρωτηθείς άπο έναν εύγενη, όστις 4πήγε δια 
να έπισκεφθή , α Τι είναι αιωνιοτΛ,ς , τοΰ απεκριθη είναι 
ό καιρός τής ζωής δηλ : ή ύπαρξις τοΰ Παντοόυναμου θεοΰ.

Π ο ΰ έ ι ν α ι ό Θ ε ό ς .

Ενα μικρόν παιδίον άξιολόγου εμπειρίας έδυνήθη νά 
είσ/ωρέση μέσον της συντροφιάς ένος περιφηφου Κληρικού, 
καί έρωτηθέν άπό αύτόν , 11 Ποδ έιναι ο Θεος ; τσΰ ύπεσχέθτι 
νά τοΰ δώση ένα μήλον ” Τό δέ παιόιον απεκριθη είπε- 
μου ποΰ δέν έιναι, και εγώ θέλω σε δώσει όυο.

Γ ν ω μ ι κ ό ν .  Φέρεται μαζύσας τό βιβλίον σας καθώς 
τό ώρολόγισας είς μίαν κρυφήν -τζέπην, και μην το ευγα- 
ζετε διά νά δείξετε δτι έχετε ένα τοιοΰτον. αλλ έάν σάς 
έρωτήσουν τί ώρα έιναι, τότε τούς λεγεται.

Σχολή  Θ η λ α ί α ς  Δ ι δ ι σ κ α λ ί α ς .

Διάφο,ραι έρευνήσεις έσ/άτως έγειναν διά διδισκάλας , 
να άνοίξουν κορασίων σχολάς είς Κωνσταντινούπολιν Αθή-



( ή  σ υ ν έ χ  ε ια τοΰ  Φ ε ν ε λ ώ ν ο ; ) .
( 3 )

E l i  ΤΑ2 ΜΗΊΈΙΆ2.

Εί; τήν έξαλαν του μάλιστα ή ιερατική του αρετή , ό 
<ριλάν6ρωπος και εϋ'σπλαγχνος χαρακτήρ του παραστένουσιν 
εϊς εύαίσθητον παρατηρητήν θεάματα, όλίγα τινά συμβά- 
ματα τής ζωή; του έγκωμιάζουσι τήν χρηστότητά του 
περισσότερον παρά πομπώδεις έπαινοι.— Μετά τήν μάχην 
τοΰ Μαλ-λακέτου , συναφθεϊσαν κατά το 1 7 0 9 , ό Φενε
λών έδέ^θη εί; τήν οικίαν ίου δλους τους πληγωμένου; 
και ό'σους δυστυχεί; χωρίτας ό πόλεμος έβίαζε ν’ άφη'σωσι 
τά ; κατοικίας των. Εις αυτών έ'κλαιεν απαρηγόρητα. Ο 
Αρχιεπίσκοπο; τον ήρώτησε την αιτίαν, της λύπης του. 
“ Είχα μίαν «ϊάμαλιν , ” λέγει ό χωρίτης , “ καί μ’ εστά- 
6η άδύνατον νά τήν σώσω. ” Ο αρχιεπίσκοπος τον προσ
φέρει άλλην , “ ποτέ, ” λέγει ” δέν θέλει τις εΰρεΐν παρο- 
μοίαν μέ τήν όποιαν έχασα. ” 0  Φενελών , τήν νύκτα 
ύπάγει εϊς τό χωρίον τοΰ χωρίτου εκείνου μ’ ενα μόνον υ
πηρέτην , ευρίσκει τήν δάμαλιν, καί φέρει παρηγορίαν είς 
τον άπελπισμενον χωρίτην.— Η βιβλιοθη'κη του είχεν άφα- 
νισθήν εις πυρκαϊάν’ “  Εϋχαριστοΰμαι, ” έιπεν , “ εύχαρι- 
στοίμαι οτι έκάησαν τά βιβλίαμου , παρά ή καλύβα μιας 
πτωχής οίκογενιίας. ” — όταν ηκουσε τόν θάνατον τοΰ 
Δουκος τη; Βουργοντία; τόν όποιον είχεν άναθρέψειν, “ δ- 
λαι μου αί σχέσεις διελύθησαν , ” έξεφώνησε κλαίων , 
“  Γαλλία, ένόμιζα οτι σ’ ειχα έτοιμάσειν ήμισείας έκατον- 
ταετηρίδος ευτυχία; , καί ιδού ό θάνατος έματαίωσε τό 
εργονμου. δέν έκαμα τίποτε διά σέ , ώ πατρίς μου. ”

Ο ενάρετο; ούτος άνήρ έτελεύτησεν είς ιό Καμβράϊον 
τό 1 7 1 5. Η λύπη τοΰ λαοΰ μετά τόν θάνατόν του, τό 
σίβα; τό όποιον είχαν εί; αΰτόν οί τη ; Γαλλίας εχθροί , 
καί τά λαμπρά τοΰ σεβάσματος δείγματα τά όποια ε- 
πρόσφεραν εί; αυτόν ό Ευγένιος καί ό Μαρελβοροϋγος , είναι 
κάλλιστοι πανηγυρικοί εί; τόν Φενελώνα. Ισοκράτη; είς τήν 
ευγλωττίαν ό Φενελών, Περικλής είς τήν Πολιτικήν , Αρι
στοτέλη; εί; τήν Φιλολογίαν, Ούϊργίλιος εί; την ευφράδειαν, 
Πλάτων είς τήν .Σοφίαν , Σωκράτης είς τήν άρετήν , άρ" 
κοΰσε νά δοξάση ολόκληρον εκατονταετηρίδα , μάλιστα 
επειδή καθώς καί ό Σωκράτης ” ήν έν παντί πράγματι καί 
πάντα τρόπον ωφέλιμος. ” ώς Αρχιεπίσκοπος μέν , ύχήρξε 
πατήρ τοΰ ποιμνίου του καί χρηστόν πα ρ ά δε^ ^  είς αύτό' 
ώ ; δέ αύλικό; , δέν έζήτησε ποτε τήν εΰνοιαν τών μεγά
λων , ποτέ ή κολακεία δέν έμόλυνε τό στόμα του' ώ ; δ’ 
άπό διδάσκαλον ηγεμόνων, ή Γαλλία μεγάλα άγαθά έπρόσ- 
μενεν άπό τόν όποιον είχεν άναθρέψειν αύτός δι’ αυτήν 
βασιλέα , καί τόν όποιον δέν άφήκεν ό θάνατος νά έκτελέση 
τάς χρηστάς τών Γάλλων ελπίδας, ώς δέ συγγραφεύς έκό- 
σμησε την άλη'θειαν μέ δλας τής ευγλωττίας τάς καλλονάς' 
ώς δέ ιδιώτης , τέλος, ήγαπήθη μέν άπό όσους τόν υπη
ρετούσαν , τόν εκλαιον λ*, πάντοτε δσοι τόν εγνώρισαν. 
Καί είς εκείνην της πολεμικής δόξης την άκμήν , όλιγώ- 
τερον έλυπήθη γενικώς ό λαό; διά θάνατον μεγάλων τοΰ 
έθνους στρατηγών , παρά διά τόν τοΰ καλοδ κάι μετριό" 
φρονος Φενελώνος. Είς τοΰτον μάλιστα άληθές είναι τό 
άπό τόν Χατωβριάνδον λεγόμενον. “ Περισσοτέραν έντύ- 
πωσιν κάμνει ή τοΰ σώφρονο; αρετή , παρ ά ή τών Ηρώ
ων. ” Π.

Μ η τ ρ ι κ ή  τ ι ς  ά π ό φ σ ι ;

έντυπομένη βαθέω; άπό μίαν αίσθησιν τής άπειροι* ώ 
φελείας τών μητρικών χρεών, καί άπό τά μεγάλα am 
τελέσματα τής άπαιτουμένης διδασκαλίας τών νέων , $ 
μερ ον άπεφάσισα νά πασχίσω , πάντοτε μέ τάς έρμηνεί*; 
καί παραδειγματά μου νά έμπνεύσω τά τέκναμου , μί 
όρθάς ειδήσεις τοΰ καλοΰ καί τοΰ κα/.οΰ— δκλ: τ ί  πρέπϋ 
νά άποφεύγομεν κάι τί νά άκολουθώμεν— όποιον πράγ^ 
ήμποροίμεν είλικρινώς νά έπιθυμοΰμεν , καί όποιον φαν; 
ρώς νά καταφρονοΰμεν. Καί καθώς ή σταθερά γνώμη an  
έιναι ότι εγεννη'θημεν διά νά δοξολογοΰμεν τόν Θεόν, 
καί οτι χαίροντες είς αΰτόν είμεθα ευτυχέστατοι , Εγω U 
λω προσπαθήσει , έν ό'σω ζώ μέ τοιαύτην γνώμην νά ίί· 
βαιώσω τά τέκναμου , ότι ή Δόξα τοΰ Θεοΰ είναι ή ϋστ; 
ρα έλπίς μου είς ό'τι έπιχειρίζομαι, καί ή παρηγορίαμι 
είς αΰτόν ή πλέον θερμοί έπιθυμίαμου , ή αδιάκοπος φρον 
τίς μου καί ή ανέκφραστος παραμυθία μου Θέλω ιασχί- 
σει ,  άποφευγουσα ό'λας τάς περιττάς ερμηνείας τών ενδυ
μάτων , στολισμών , κοσμικών τελειοποιη'σεων κ. τ. λ. η  
μήν άναβάλλω τάς ερμηνείας μου , καί οίίτω νά εμπνευ- 
σω τά τέκναμου , μέ τήν ιδέαν , τοΰ ό'τι στοχάζομαι *« 
λέγω ό'τι έιναι καλόν , καί οτι καταλαμβάνω ώς διά μίαν 
μέλλουσαν έξέτασιν. Νά πράττω καθώς , έάν μία επιθυμία, 
έ'πειτα άπό τό χρειαζόμενον πράγμα ήτον μία σταθερί 
καί δυνατή άρχή είς όλον μου "ό φέρσιμον και διαγωγήν. 
Αμποτε ό Θεός νά μέ άξιώση νά φυλάξω ταυτα; τά; υ
ποσχέσεις μου.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ ΚΟΡΑΣΙΟΝ.

Τής ζητώ ό'τ’ ένδυμένη ήτον ό'λη εί; εϋμορφίαν,
Καί ελπίδαι της νεότης τζ ’ επναιαν μές τήν καρδίαν.

Ποΰ είναι εκείνος που παρ’ άλλος σοΰ ξυπνά πάθος τερπνόν;
Καί έιπε αύτη στον Ούρανόν.

Τήν ρωτώ, δταν τήν έιδα άπαλά νά άγκαλιάζη ,
Βρέφος τό χαροποιόν τη ;, καί είς τό στήθος νά πλησιάζω

Κείνος που άγαπάς παρ’ άλλον, τάχα είς τόπο έιναι τερπνόν, 
Καί έιπε αύτη στον Ουρανόν.

Πάλιν της ζητώ όταν ειδανά μαραίνονται τά άνθη,

Καί ελπίδαι νά σμικραίνουν καί τά γη'ΐνάτης πάθη.
Ποΰ νά ηναι ό άγαπητός σου ; κί ύψωσε τόν οφθαλμόν.

Καί έιπε ’κεΐ στον Ούρανόν.

Τήν ήρώτησα καί ό'ταν έιδα ποΰ έψυχομαχοΰσε , 
Προσφιλέστερος ποιος είναι άπό ό'σους άγαποΰσε;

Μόνος ό Θεός φωνάζει, ό Θεός κι ώς πετινόν.
Πήγε εύθύς στον Ούρανόν.

ή  παροΰβα έκδίδεται κάθε Σάββατον , ή τιμή η ’, 
κατά τριμηνίαν είναι 2ν τάλληρον δίστηλον.

Είς τό Τυπογραφεΐον if j ;  Εύαγγελικής Σχολής.


