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Η Μ ό σ χ α , μητρόπολις τής 'Ρωσσικής αυτοκρατο
ρίας έωσού ό Μέγας Πέτρος κατέστησε τήν Πετρούπο- 
λιν Ιδραν τής κυβερνήσεως, παραβαλλόμενη με άλλας 
Εύρωπαίκάς βασιλεύουσας, είναι πόλις νεωτερα. Έ - 
ΒεμελιώΒη δέ κατά πάσαν πιθανότητα τδ 1147, υπό 
τού Μεγάλου Δουκός Γεωργίου Β'., τού ΕπονομασΒέντος 
Μακροχειρος. ΟΒεν άπό τής Βεμελιώσεως αυτής 
παρήλΒον ήδη επτακόσια σχεδόν Ετη, καΒ’ ά ΰπέφερε 
μεγιστην βλάβην άπό είσδρομάς καί πυρκαίας.

Ή  Μόσχα κείται είς 55* 45' 45” βορείου πλάτους, 
και 3/ 33 ανατολικού μήκους, είς χώραν γόνιμον καί
άριστα καλλιεργημίνην, ε’πί τών όχΒών τού ποταμού 
Μόσχα και δυο μικρών ρυακουν. Τό σχήμά της είναι 
είδος άτακτου ρομβοειδούς, ή δέ αυτής περιφέρεια λέ
γεται κοινούς οτι ολίγον τι υπερβαίνει τά είκοσιπίντε 
Αγγλικά μιλιά. Αλλ είς τήν περιοχήν ταύτην *ύ- 

ρίσκονται 235 κηπάρια καί 1000 κήποι, τινές μεγίστην 
Εχοντες Εκτασιν, καί άγροί τινες άπερίκλειστοι, χρη- 
σιμεύοντες είς περιδιαβάσεις, πανηγύρεις, καί άσκησιν 
των στρατευμάτων ΰπάρχουσι δέ καί 235 λιμνία, είς 
τας οχΒας των οποίων είναι δημόσιοι περίπατοι καί 
ωραίοι κήποι.

> Η Μόσχα διαιρείται 1. Ε ίς τό κεντρικόν μέρος, πε- 
ριεχον το Κρεμλίνον. 2. Είς τήν Κινικήν πόλιν. 3. Είς 
τήν περι το κεντρον Λευκήν πόλιν. Αί διαιρέσειςαυται 
κείνται επι τής βορείου ή κυρτής όχΒης τού ποταμού 
Μόσχα, ως ημισέληνον. 4. Είς τήν Γηΐνην πόλιν, κα
λούμενης ουτω διά τά περικύκλω αυτής ε’κ χώματος τεί- 
χη. Ιο  μέρος τούτο περικλείει τάς πρός βορράν τού 
ποταμού ειρημενας διαιρέσεις, άλλ’ ε’κτείνε ται καί πpόc 
νοτον, ώστε νά πληροί τόν κύκλον. 5. Ε ίς τά Προά- 
στεια, 35 τον άριΒμόν.
• ,*πο θεωρία τής Μόσχας Βαυμάζεται
υπο πάντων. Οί πολυάριΒμοι πύργοι, οί μέν Βόλους 
Εχοντες ή κεχρυσωμένους ή πρασίνους βεβαμμένους, 
οι^δε άνυψουμενοι εν σχήματι μιναρέδων, καί οί πολλοί 
κήποι και τα οενορα τά μετά τών οίκων άναμεμιγ··.ένα, 
καΒιστώσιν αύτήν ’Ασιατικήν τό φαινόμενον. Ε ίς 
πασαν εκκλησίαν εϋρισκονται διάφοροι πύργοι ε’κτός 
τού κωοωνοστασίου, ώστε ολοι όμού συμποσούνται είς 
600 επι της κορυφής τών Βόλων έκαστου υπάρχει ήμι- 
σεληνον, καί άνωΒεν αύτού ό σταυρός. Μολονότι δέ 
γενικώς ομοιάζουν οί πύργοι ουτοι κατά τό σχήμα 

12 έ.

[Α Ρ 1 Θ .Ο Ο .

Εχουν ομως καί ίκανάς διαφοράς, αίτινες εύαρέστως 
πληττουσι τόν οφΒαλμόν. "Απαντες είναι πέτρινοι, 
καί οί πλείστοι αυτών τοποΒετημένοι είς άνοικτά τε
τράγωνα, διό καί άπέφυγον τήν πυρκαίάν τού 1812. 
ΈντεύΒεν ή πυρκαίά Εκείνη ολίγον ή καί ούδέν ΕφΒειρε 
τήν προτέραν δψιν τής Μόσχας, ε’π ιδή μάλιστα καί 
τό μέρος τού Κρεμλίνου, τό άναρρηχΒέν Εκ διαταγής 
τού Ναπολέοντος, μετεκτίσΒη κατά τό αύτό σχέδιον. 
Αί όροφαί τών οίκων συνίστανται άπό σιδηράς πλά
κας, βεβαμμένας μέ βαΒύ πράσινον χρώμα, ώστε μα- 
κρόΒεν χάνονται μεταξύ τών άπό τούς κήπους άνυψου- 
μένων δένδρων.

’Αλλά πριν είπωμεν άλλο τι περί τής σημερινής 
καταστάσεως τής Μόσχας, δέν είναι π.ριττόν νά άνα- 
δράμωμεν είς τήν πυρκαίάν, δι’ ής τόσον μέγα μέρος 
αυτής ΕξηφανίσΒη κατά τήν Επιδρομήν τού 1812. ’Αφού 
παμπολλα ΕρρέΒησαν καί ΕγράφΒησαν περί τών αύτουρ- 
γών τής φοβεράς Εκείνης καταστροφής, όμολογείται 
σήμερον γενικώς παρ’ άπάντων, οτι ΕπενοήΒη ύπ’ αύτών 
τών Ρωσσων. Ό  Ινομης 'Ροστοψκίνος, διοικητής 
Μόσχας, δστις γενικώς ΕΒεωρείτο ώς ό αίτιος αύτής, 
ουδεποτε μεν τοιούτο τι ώμολόγησε, καί μάλιστα ε’ξέ- 
δωκε τό 1823 φυλλάδιον Επιγραφόμενον “ Ή  ΆλήΒεια 
περί τής πυρκαίας τής Μόσχας,” είς τό οποίον Βετικώς 
βεβαιόνει οτι δέν είχεν είς αύτήν ουδεμίαν μετοχήν. 
Αλλα πρέπει να ΕνΒυμωμεΒα οτι διττώς ωφέλησε τήν 

'Ρωσσίαν ή καταστροφή τής πόλεως· άποστερήσασα 
τους Γάλλους τών μεγίστων πόρων, δσους ήΒελον εύρείν 
Εκεί, καί άναφλέξασα τά πάΒη τού λαού κατ’ αύτών, 
οΐτινες παριστάνοντο ώς οί τήν άγίαν πόλιν καταστρέ- 
ψαντες. Διάφοροι συγγραφείς 'Ρώσσοι ώμολόγησαν 
εκτοτε Εν μέρει, οτι αίτιοι τής πυρκαίάς ήσαν οί ίδιοί 
των συμπατριώται. Οί Γάλλοι όμογνωμόνως τήν άπο- 
δίδουν είς αύτούς· καί τωόντι δυσκολεύεται τις νά Εν- 
νοήση διατί νά καταστρέψωσιν οί Γάλλοι τήν πόλιν. 
τούλάχιστον πριν διαρπάσωσιν αύτήν. Ώ ς  δέ πρός 
τήν Εκτασιν τής καταστροφής, φαίνεται δτι ή Μόσχα 
περιείχε σχεδόν 10,000 τών λεγομένων άριΒμών ή 
αύλών, εξ ων έκαστη συνιστατο άπό ένα κυριώτερον 
οίκον και δυο ή πλέίοτέρους παρακειμένους. Έ κ  τών 
αύλών τούτων περίπου 7000 κατεστράφησαν. Λέγουσί 
τινες δτι άπό 2600 πέτρινους οίκους μόνον 52ψ διεσώ- 
Βησαν, άπό δέ 6000 ξυλίνους οίκους μόνον 1797 άφέ- 
Βησαν. “ ΆναρίΒμητα παλάτια,” λέγει ό Δόκτωρ 
Αυαλλ, “ σωροί μεγαλοπρεπών οικοδομών, καί χιλιά-
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¿κ τοΰ πυρός καί τον πολέμου φ3·ορά εις την πόλιν καί 
την διοίκησιν της Μόσχας ¿λογαριάσθ-η ώς 321 εκα
τομμύρια ρουβλίων. Ή κυβέρνησις διώρισεν επιτροπήν 
άποζημιώσεως, άλλα διάφοροι πλούσιοι δεν ¿παρουσία

σες οικων, εργαστηρίων, και αποθηκών, οπου περιει- 
χοντο τα πλουτη καί αί τρνφαί τον κόσμον, καί τά 
υπομνήματα της επιστήμης, της φιλολογίας, καί της 
φιλοκαλίας, άπαντα κατεστράφησαν. 'Ολόκληρος ή
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σαν Ικθεσίν τινα των ζημιών των.  ̂ Πέντε Κομητών 
ή άναλωθείσα περιουσία ¿λογάριάσθη ώς άξίζουσα 
πέντε εκατομμύρια ρουβλίων ενός τούτων ή βιβλιοθή
κη μόνη ε’τιμάτο ώς εν εκατομμύριου. Άλλα μολονότι 
καί ή ζημί* ητον άπειρος, και ή εξ αύτης προκυψασα 
κακοπάθεια δεινότατη, ή μνημη όμως αυτών βαθμηδόν 
ε’ξαλείφεται, ενώ οί 'Ρώσσοι βλέπουσι την σεβασρίαν 
πόλιν των μέ αύξάνοϋσαν καλλονήν άνεγειρομένην άπό 
τά ερείπιά της.” ’Αδύνατον ηθελεν είσθαι ε’νταΰθα 
ν’ άκολουθησωμεν την άπό του 1815 ταχεΓαν προοδον 
τοΰ άνακαινισμοΰ καί της βελτιώσ^ως, ητις τοσοΰτον 
μετέβαλε τό φαινόμενου της Μόσχας. “ Ιο παραοο- 
ξον μίγμα καί η άντίθεσις μεγαλοπρεπών παλατιων 
καί ποταπών καλυβών, η τοσάκις ύπο ξένων παρατη- 
ρΥ^εΐσα, μολονότι άπανταται αχο|Α7) εΐζ τινας τοττους, 
δεν πλήττει πλέον τον οφθαλμόν ώς άρχητερα- ή Μό
σχα καθ’ ημέραν χάνει τον ’Ασιατικόν αύτης χαρα
κτήρα, καί λαμβάνει τό φαινόμενου των μητροπόλεων 
της Δυτικής Ευρώπης.”

Τό 1835 ή Μόσχα περιεΐχεν ύπέρ τάς 10,000 οί
κων, ¿ξ ών ύπέρ τάς 2000 ησαν πέτρινοι, επτά μητρο- 
πολιτικάς ¿κκλησίας, 21 μοναστήρια, 245 Ανατολι- 
κάς, 2 Λατινικάς, καί 5 Διαμαρτυρομένων εκκλησίας, 
Ικτός 3 ’Αρμενικών παρεκκλησίων, καί ενός Τουρκικού 
τζαμί ου.

1. Τ ο  Κ ρ ε μ λ ι ν ο ν .—  Τό ΚρεμλΓνον, τό όποΓον 
κατά πρώτον έκτίσθη άπό πέτραν τό 1367, είναι μο- 
ναδικώτατον, ώραίον, καί μεγαλοπρεπές άντικείμενον. 
Τείχη περικυκλοΰσιν αυτό 12 εως 16 ποδών τό πάχος, 
καί 28 εως 50 ποδών τό υψος. Τά άνάκτορα περιέ- 
χουσι τό άρχαΐον παλάτιον τών αύτοκρατόρων, προ δυο 
μόλις ετών έπισκευασθέν, χρυσωθέν ε’ντός καί έκτός, 
καί κοσμηθέν μ’ έπιπλα όσον τό δυνατόν κατά την 
παλαιάν συνήθειαν- καί τό νέον μέγιστον παλάτιον, 
τό όποιον ηρχισε νά κτίζεται τό 1839 άπέναντι τοΰ 
άρχαίου, εις τρόπον ώστε καί νά συγκροτη μέρος αΰτοΰ. 
Ή  μητροπολιτικη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεο
τόκου, οικοδομήθείσα τό 1326, λογίζεται ή λαμπροτάτη 
τών ε’ν Μόσχα. Είναι δέ μικρά μέν παραβαλλομένη 
προς άλλας τοΰ αύτοΰ βαθμού ε’κκλησίας εις άλλας 
χώρας, άλλά τό ενδότερον εχει παράδοξον δαψίλειαν 
καί λαμπρότητα καλλωπισμού. ’Εκτός πολυάριθμων 
ζωγραφιών, αιτινες παριστάνουσι τά τοΰ βίου τοΰ Σω- 
τηρος ημών, ύπάρχουσιν ε’πί τών τοίχων 249 εικόνες 
καθ’ ολον τό μήκος, καί 2066 κατά τό ημισυ μήκος ή 
καί μόνον κεφαλαί, άγγέλων, άποστόλων, άγιων, μαρ
τύρων, κυριάρχων άνδρών τε καί γυναικών, καί πατρι- 
αρχών. Πάμπολλα σεβασμιώτατα λείψανα σώζονται 
είς την ε’κκλησίαν ταυτην. Οι 'Ρώσσοι κυρίαρχοι στέ
φονται καί χρίονται ενταύθα. Ή  μητροπολιτικη ε’κ- 
κλησία τοΰ Ταξ. Μιχαήλ περιέχει τούς τάφους τών 
'Ρώσσων κυριάρχων,— τών μεγάλων Δουκών καί αύτο
κρατόρων,— άφοΰ ή Μόσχα Ιγινεν ή πρωτεύουσα μέχρι 
της άποβιώσεως τοΰ Μεγάλου Πέτρου, καί παρά τους

πολλών άρρένων μελών της αύτοκρατορικης οικογένειας, 
ίαί γυναίκες θάπτονται άλλαχοΰ), καί τον Πέτρου τοΰ 
Δευτέρου. Ή μητροπολιτικη ε’κκλησία τοΰ Ευαγγε
λισμού είναι μικροτέρα της προηγουμένης, άλλά κτι
σμένη μέ πλειοτέραν φιλοκαλίαν- ούσα δέ λαμπρότατα 
κεκοσμημένη, άποτελεί ευάρεστου καί μεγαλοπρεπές 
άντικείμενον, πτέρυγα τρόπου τινα τοΰ παλατιού συνι- 
στώσα. Ή  της Μεταμορφώσεως είναι άπλούστατον 
καί τετράγωνον οικοδόμημα, θεμελιω.αεΓσα το 1328, 
καί μ.ετοικοδομηθείσα τό 1527. Ολαι όμοΰ αι εις το 
ΚρεμλΓνον ε’κκλησίαι είναι 32.

νΑξιον προσοχής, μετά τάς εκκλησίας, είναι τό κω- 
δωνοστάσιον Ίβανοβσκαϋά, διά τό μέγεθος, την ευ
πρέπειαν, καί τό μεγαλοπρεπές αύτοΰ φαινόμενου. "Οτε 
οί Γάλλοι ¿κυρίευσαν την Μόσχαν τό 1812, άνέρρηξαν 
ολον τό κωδωνοστάσιον τούτο διά της πυριτιδος, και 
κατεκρήμνισαν αύτό πλην τοΰ πύργου τοΰ καλούμενου 
Ίβάν Βελικιί, οστις έσχίσθη άπό της κορυφής μέχρι 
τοΰ βάθους, καί άλλως ¿βλάβη. Τον ε’πί της κορυφής 
αύτοΰ σταυρόν, τον όποΓον μεγαλως εσεβοντο οι Ρωσ- 
σοι, εκαμεν ό Ναπολέων νά καταβιβάσωσι, σκοπεύων 
νά θέση αύτόν ώς τρόπαιου ε’πί μιας τών ε’ν Παρισίοις 
εκκλησιών, άλλ’ άφέθη ¿πίσω είς την οπισθοδρόμησήν. 
Τό κωδωνοστάσιον άνεκτίσθη ¿ξ ολοκλήρου σχεδόν 
κατά τόν αύτόν τρόπον ως αρχητερα, αλλα τωρα είναι 
περικαλλέστερον καί λαμπρότερου. Είναι οε 269* πο- 
δας ύψηλόν άπό την βάσιν μέχρι της κορυφής τοΰ σταυ
ρού, δστις είναι 18 ποδών 8 δακτύλων. Εκτος πολλών, 
άλλων κωδώνων, εύρίσκεται είς τό κωδωνοστάσιον τούτο 
καί ό περιβόητος κώδων ό λεγόμενος μέγιστος άφ’ όλους 
τούς ύπάρχοντας. Έχύθη τό 1736, αλλ ίπεσε κατά 
συνέπειαν πυρκαϊάς τό 1737, καί είναι καταβεβυθι- 
σμένος είς τήν γην άπό τό ίδιόν του βάρος. Ερρεθη 
ότι ζυγίζει 480,000 ’Αγγλικών λιτρών, άλλά κατά την 
ε’π ’ αύτοΰ ε’πιγραφην ζυγίζει πούδια 'Ρωσσικα 10,000, 
η ’Αγγλικάς λίτρας 360,000, τουτέστι περίπου 130,- 
900 όκάδας. Τό ΚρεμλΓνον περιέχει ώσαύτως τό αύ- 
τοκρατορικόν μουσείου, την όπλοθηκην, τό Πατριαρχεί
ου, εν σημαντικόν άνδρών μοναστηριού, και άλλο γυ
ναικών, είς την έκκλησίαν τοΰ όποιου είναι τεθαμμεναι 
πολλαί Δουκών καί αύτοκρατόρων σύζυγοι. Την σή
μερον περιέχει τά στέμματα, τά σκήπτρα, τους θρονους, 
τά παράσημα, καί τά ποτήρια τών μεγάλων Δουκών 
καί αύτοκρατόρων, πολύτιμα καί διά την άρχαιοτητα 
καί καλλιτεχνίαν, καί διά τούς κοσμοΰντας αύτα τι
μαλφείς λίθους.

2. Η Κ ίΝ ίΚ Η  ΠΟΛΙΣ, (Κιιαΐ Γορόδ), περικυκλω
μένη ύπό δωδεκαπύργου καί πενταπύλου τείχους, είναι 
κυρίως ή πόλις. Αί οίκίαι, πέτριναι η πλίνθιναι ώς 
ε’πιτοπλείστον, είνάι κτισμέναι ή μία πλησίον της άλ
λης, παρά τόν συνηθ-η τρόπον. Ή  οιαιρεσις αυτη 
θεωρείται ώς τό κέντρον τοΰ ¿μποριου της ^Μόσχας, 
καί περιέχει τάς άγοράς, τάς άποθηκας, και τα πλου- 
σιώτερα ¿ργαστηρια. Εκ των δημοσίων οικοδομημάτων
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τά μάλλον άξιοσημείωτα είναι 1. Ή  μητροπολιτική εκ
κλησία ΙΙοκροβσκόΐ, ήτις σύγκειται άπδ είκοσι χωρι- 
στα εκκλησίδια, ώστε διαμιάς τελούνται εν α ύ τ ή  είκοσι 
λειτουργιαι ■ καί 2. Το τυπογραφείου της Ιερές συνό- 
οου, περικαλλεστατον κτίσμα, εν ώ περιέχουται τριά 
κοντά πιεστήρια προς τύπωσιν εκκλησιαστικών βιβλίων 
« ς  την Σλαυονικήν διάλεκτον, καί βιβλία είς τδ ΊΕλ- 
Ληνικον, Λατινικόν, Γαλλικόν, καί Γερμανικόν, διά 
τα πνευματικά σχολεία τά ύπδ την διεύθυνσιν της 
συνοδου. Ή  Κινική πόλις περιέχει καί τδ λαμπρόν 
μνημείου το ανεγερθέν ύπδ τού αύτοκράτοοος Αλεξάν
δρου προς τιμήν τού Μινίν καί τού Πογαρσκιί, οίτινες 
απηλλαξαν την χώραν άπδ άρπαγας καί ξένους έχθρούς 
κατα ™ διάστημά της δέκατης έβδομης έκατονταετη-' 
ριδος, θεσαντες^ε’πί τού θρόνου τδν Μιχαήλ 'Ρωμανόφ, 
τον πρώτον κυρίαρχον τής βασιλευούσης οικογένειας!
, 0 τούτο συνίσταται άπδ τούς κολοσσαίους
ορειχαλκίνους ανδριάντας τών δυο ήρώων, δεκατεσσά
ρων ποδών τδ υψος,^ε’πί στυλοβάτου άπδ κοκκωτδν αο 
νολιθον ερυθρού χρώματος, μέ ανάγλυφα κεκοσμημένον 

3. Η Λετκ η  Π όλις (Βελοί Γορόδ;, ή τρίτη με- 
γαλη διαιρεσις, περιέχει, ε’κτδς πολλών ωραίων παλα- 
τιων ανηκοντωυ εις τούς εύγενεΓς, καί τινας άξιο λόγους 
οικοδομάς, οΓον τδ πανεπιστήμιου, την ι’ατροχειρουργι- 
κην^ ακαδημίαν, τδ βρεφοτροφεΓον, τδ ταχυδροαείον, 
το οιοικητηριον, τδ άσκητήριον, την λέσχην τών’εύγε- 
νων, τρεΓς μονάς καλογήρων, τρεις καλογραιών, καί 
πολυάριθμους ε’κκλησίας. Τδ διοικητηρίου κεΓται είς 
ωραιαν υψηλην τοποθεσίαν, καί είναι ήγεμονικδν οικο
δόμημα τρίστεγον, ε’κτδς τής βάσεως, κατ’ άπλούν 
υφος αρχιτεκτονικής. Ή  ε’σωτερική διάταξιε, τδ μέ- 
γε ς *αι κομψότης^ τών θαλάμων, ώς καί τά πλού- 
σια έπιπλα καί κοσμήματα, άυταποκρίνονται μέ την 
ε,ωτερικήν μεγαλοπρέπειαν τής οικοδομής. Τδ παν- 
επιστήμιον ύπέφερε δεινάς ζημίας τδ 1812- ή ώραία 
βιβλιοθήκη αύτου καί αί βαρύτιμοι παντδς είδους συλ- 
λογαί έγιναν παρανάλωμα των φλογών· έκτοτε καί τδ 
οικοδόμημα ε’πεσκευάσθη, καί πολλά τών πυρποληθέν- 
των ε’βάλθησαυ είς τδν τόπον. Τδ άσκητήριον, παιι. 
μεγεθες κτίσμα, ω’κοδομήθη τδ 1817. Ει’ς την 'Ρωσ- 
σίαν, διά τδ δριμυ'τατον ψύχος τού χειμώνος, καί τήυ 
ισχυραν πολλάκις καύσιν τού θέρους, είναι κάποτε 
αδύνατον να γυμνάξωνται είς τδ ύπαιθρον τά στρατευ' 
ματα- δθεν ή άπόλυτος άνάγκη τοιοότων οίκοδον.ών· 
και η κυβερνησις κατά συνέπειαν έκτισε τοιαύτα'ς είς 
αμφοτέρας τας πρωτευούσας καί εις τινας τών λοιπών 
κυριωτερων πόλεων. Ή  ε’ν Μόσχα είναι ή μεγίστη· 
εχει δυο πρόσωπα διόλου όμοια, καί δυο άκρα ά παρά λ- 
λακτα  ̂ Το μήκος έκάστου προσώπου είναι 560 πο 
δων, και το πλάτος έκάστου άκρου 168 ποδών τδ υψος 
είναι 43 ποδων. "Εκαστον πρόσωπου έχει 32 καί 
έκαστον άκρον δ άπλούς ’Ιωνικούς κίονας, μέ ωραία 
καμαρωτα παράθυρα έν τω μεταξύ. Ε ίς τδ οίκοδόμη. 
μα του™ ε’μπορουν συγχρόνως νά γυμνασθώσι 2000 
πεζοί κα, 1000 ιππείς. Τδ βρεφοτροφείον, θεμελιω-

θεν τδ 1763, είναι τετράγωνον εύρυχωρότατον, μέ τέσ- 
σαρας στεγας, πλήν τής βάσεως. άπλούστατον όαω- 
και «κομψον. Λέγεται δέ ότι ε’προξένησε μεγίστην' 
ωφέλειαν εις την Μόσχαν, καταπαύσαν τά ε’π,κρατούν- 
τα προτερον απάνθρωπα εγκλήματα τής βρεφοκτονία- 
και εκθεσεως των τέκνων. Τδν ’Ιανουάριον 1S19 ήσαν 
υπο την επισκεψιν τού βρεφοτροφείου 8780 νήπια, 7642 
εςω αυτου,και 1138 εντός- τδ δέ προλαβδν έτο- είνςν 
δεχθην 4340, κατά μέσον όρον δώδεκα τήν ήα^ραν

4. Η Γ ηινη  Π όλις, (Ζεμλιανοΐ Γορόδ), ώνομά- 
σθη ουτω δια τον εκ χώματος προμαχούν«, όστις άνη. 
γερθη το 1618, και επεσκευασθη τδ 1783' άλλ’ ούτε 
ίχνος αυτού μενει τήν σήμερον. Ό  προμαχών ουτος 
σχηματιξων κύκλον άρκετά κανονικδν, περιέκλειε καί 
τας τεσσαρας διαιρέσεις τής πό/.εως. Ε ίς τδν τόπον 
αυτου υπαρχουσι περίπατοι κατάφυτοι άπδ δένδρα. 
Ευρισκονται δε καί είς τήν διαίρεσιν ταύτην δημόσιά 
τινα καταστήματα.

5 .  Τ α  Π ρο ΑΣΤ Ε ΙΑ, (Σλοβοδί;, τδν άριθμδν τριά
κοντα πεντε, σχηματίζουν άτακτόν τι πολύγωνον ε’ν- 
τελως περικυκλόνον τήν γηίνην πόλιν. Τιυά ’τών 
προαστείων συνίστανται, ώς ή γηίνη πόλις, άπδ λίθι
νους και ξύλινους οίκους, άναμεμιγμένους μέ υπερήφανα 
παλατια και ευτελείς καλύβας· άλλά πολλά ε’ξ αύτών 
ηναι^ ως κωμαι μέ άπερικλείστους νομάς, σιτοφόρου- 
αγρούς, και χερσον γήν. Ε ίς τά προάστεια εύρίσκον’ 
ται οιαφοροι μοναί καί έκκλησίαι άξιαι τής προσο-ής 
του περιηγητού, καί προσέτι λαμπρά τινα νοσοκομεία’
1 ο Λ οσοκομείον Σερεμετδφ είναι εκτεταμένου καί αε- 

γα λοπρεπες οικοδόμημα, όμοι-ν ωραίου Ελληνικού 
ναου Ο κτιτωρ αύτού, ό Κόμης Νικόλαος Σερεμετδφ 
προσδιωρισε^ το 1803 είς οικοδομήν καί διατήρησή 
του καταστήματος δυο ήμισυ έκατομμύρια ρουβλίων 
ισοουναμα κατ εκείνην τήν εποχήν μέ 150,000 λιτρών 
στερλινών. Ό  Κόμης άπίθανε τδ 1809, τδ δέ κα-ά 
στημα ήνεωχθη τδ 1S10 μέ 180 κλίνας, είς τάς 
οποίας ο υιός αύτού ε’πρόσθεσεν άλλας 40. "Εκτοτε 
έγιναν καί^άλλαι προσθήκαι. Χρησιμεύει δέ τδ κα
τάστημα όχι απλώς είς άνακούφισιν τών άσθενών- 
μεγάλη ποσότης χορηγείται κατ’ έτος είς άλλας έλεη. 
μοσυνας, οΓον είς προίκας είκοσιπέντε ορφανών, συν- 
τα,εις εις πεντήκοντα ενδεείς γυναίκας, κτλ. Τδ κυ- 
ριωτερον στρατιωτικδν νοσοκομείου είναι μέγιστον κα- 
ταστημα θεμελιωθέν ύπδ τού Μεγάλου Πέτρου καί 
χωρητικόν 1500 πασχόντων.

’Εκτός τών προειρημένων πολυαρίθμων καταστημά
των, η Μόσχα περιέχει καί τά άξιολογώτερα τής «ύ. 
τοκρατοριας ε’ργοστάσια. Είναι τδ κέντρου όλου τού 
εσωτερικού ε’μπορίου, καί ή άποθήκη άπειρου ποσότητο- 
πραγματειών παντδς είδους. Όλως θεωρουμένη, ή’
1 °σΧα ftyai Ρ α των πλουσιωτάτωυ καί μεγαλοπρεπέ
στατων πόλεων τού κόσμου. Ό  πληθυσμός συυ.ποσού, 
ται εις 340,000, συμπεριλαμβανομένων 25,000 τού 
στρατού- τον δέ χειμώνα, διά τήν συρροήν τών εύγενών 
ο αριθμός αυξάνει είς 400.000.
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Β ΙΚ Ε Ν Τ ΙΟ Σ ΠΑΤΛ ΟΓ.
Ο Β ι κ έ ν τ ι ο ς  Π α τ λ ο τ  ε’γεννήθη τδ 1576 είς 

μικρόν τι χωρίον τής Γαλλίας, ού μακράν τών Πυρη
ναίων. Οί γονείς αύτού ήσαν ίδιοκτήται μιας καλύ- 
βης καί τινων χωραφίων αύτδς δέ, ό τρίτος υίδς είς 
οικογένειαν έξ τέκνων, ε’νησχολείτο κατά τήν παιδικήν 
ηλικίαν βόσκων όλίγα πρόβατα καί χοίρους, τά οποία 
συνίστων τδ πλεΐστον μέρος τής κινητής περιουσίας τού 
πατρός του.

Είναι δέ όχι άπίθανον ότι ό Βικέντιος ήθελε ξησειν 
καί άποθάνειν είς τήν αφανή ταύτην κατάστασιν, ε’άν 
τδ παράδειγμα γείτονος χωρικού δέν έπενήργει είς τδν 
πατέρα του. Τέκνον τού χωρίου πτωχότατον, παιδείαν 
λαβδν, καί μέλος τού ιερατείου γενόμενον, προεβιβά- 
σθη μετέπειτα είς άνώτερον βαθμόν, καί ήξιώθη νά 
προβλέψη άριστα ύπέρ τής ευζωίας τών συγγενών του. 
Οί γονείς τού Βικεντίου, ε’ξ Ινδς μέρους τούτο έχοντες 
ύπ’ όψιν, ε’ξ άλλου δέ σημεία ευφυΐας είς τδν Βικέντιον 
παρατηρήσαντες, διελογίσθησαν ότι καί δ υίδς αύτών 
ήδύνατο νά λάβη ε’κκλησιαστικόν τι άξίωμα, ώς καί ό 
τού γείτονος, καί ν’ άγαθοποιήση κάνένα καιρόν τούς 
αδελφούς καί τάς άδελφάς του, ή καί νά γηροκομήση 
αυτούς τούς ίδιους. Έστάλθη λοιπόν είς τδ σχολείον, 
καί είς τδ έκκαιδέκατον έτος τής ηλικίας του θέσιν 
παιδαγωγού λαβών είς τήν οικογένειαν άρχοντός τίνος, 
ήδυνήθη νά έλαφρύνη τούς γονείς αύτού άπδ μέρος τών 
τής άνατροφής του' έξόδων. Ά λλ’ ό πατήρ, αποθνή
σκουν, έπέταξεν είς τήν οικογένειαν νά έξακολουθώσι 
τάς προσπάθειας αύτών, καί νά βοηθώσι τδν Βικέντιον 
ώστε νά τελείωση τάς σπουδάς του.

Τωόντι δέ, ό Βικέντιος έγινε μέγας άνήρ, καί κατά 
τούτο μεν έπραγματοποιήθησαν αί τής οικογένειας αύ
τού έλπίδες· άλλως δέ άπέτυχον. Διότι μετά πολλά 
έτη ε’κ τής άποβκόσεως τού πατρδς, άφού κατέστη άρ- 
κετα επίσημος, ε’πισκεφθείς τδ χωρίον τής γεννήσεώς 
του, συνεκατω'κησε μετά τού εφημερίου, καί συναθροί- 
σας τούς συγγενείς αύτού είπεν, ότι είχεν άπόφασιν 
να ζηση καί ν’ άποθάνη πένης, καί ότι κατά τήν ιδέαν 
του άργυριον διδόμενου ύπδ ε’κκλησιαστικών είς τούς 
συγγενείς αύτών σπανίως έτελεσφόρει. Προέτρεψε λοι
πού αύτους νά μένωσιν ευχαριστημένοι είς τήν παρού
σαν καταστασιν. Μετά καιρόν, άκούσας ότι εύρίσκον- 
το εις μεγαλην στενοχώριαν, διένειμεν είς αυτούς ώς 
τρισχιλιας δραχμάς, τάς οποίας είχε λάβειν άπδ κλη
ρονομιάν. Ή  ποσότης δ’ αυτη, καί όλίγαι δραχμαί, 
τας οποίας «φιλοδώρησε ποτε είς τδν άδελφόν του, ήτον 
ολη ή παρ̂  αύτού χορηγηθείσα είς τήν οίκογένειάν του 
χρηματική βοήθεια, μολονότι άδραί ποσότητες έπέρα- 
σαν απο τάς χείράς τσυ. Άλλ’ ουτω πράξας, παρέσυρε 
την αφιλοκέρδειαν. Άνήρ, όστις άνυψώθη διά τής 
επίπονου βοήθειας τών συγγενών του, οφείλει πρδς αύ- 
τους χρέος, το οποίον, συνετώς καί τιμίως ε’κπληρουμε- 
νον, δυναται ούσιωδώς νά τούς εύεργετήση, χωρίς διόλου 
να βλαψη την πλατυτέραν άσκησιν τήε άγαθοποιΐας.

12* έ.

Ό  Βικέντιος ύπήγεν είς τήν Τόλωσαν, καί ε’μβήκεν 
είς τδ πανεπιστήμιον άλλ’ ε’πειδή δεν έξήρκουν οί πο- 
ροι του, ήνοιξε σχολείον είς γειτονικήν τινα κώμην. 
Έξηκολούθει δέ είς διάστημα επτά χρόνων διδάσκα
λος ε’νταυτώ καί μαθητής- δίδων μαθήματα διά νά 
πορίζεται τά άναγκαία, καί λαμβάνων τήν άπαιτουμε- 
νην είς εκκλησιαστικόν μάθησιν. Τδ 1600, είκοσι- 
τεσσάρων ετών ηλικίας, ε’χειροτονήθη ίερευς.

Μετά πέντε έτη ύπήγεν είς τήν Μασσαλίαν νά λά
βη κληρονομιάν τινα είς αύτδν άφεθείσαν. Σκοπευων 
ήδη νά ε’πιστρέψη είς Τόλωσαν, παρεκινήθη ύπό τίνος 
φίλου νά έπιβή” μετ’ αύτού είς φελούκαν, ήτις έμελλε 
νά πλεύση ε’κ Μασσαλίας είς Ναρβώνα διά τού Λουγ- 
δουνικού Κόλπου. “ Έπροτίμησα,” λέγει ό Βικέντιος 
είς ε’πιστολήν γραφείσαν τδ 1607, “ νά ύπάγω διά 
θαλάσσης είς Ναρβώνα, καί διά τδ οίκονομικωτερον 
καί διά τδ ταχύτερου- άλλά καί παν ό,τι ε’κρατουν 
άπώλεσα, καί ουδέποτε κατευωδώθην.” Τρία πειρατι
κά πλοία τής 'Γούνιδος, είς τδν κόλπον περιπλέοντα 
επί σκοπώ λαφυραγωγίας, είδον καί κατεδίωξαν αυτούς. 
Τδ πλήρωμα καί οί έπιβάται τής φελούκας εσταθησαν 
είς άμυναν, ε’ν η έπεσόν τενες άμφοτέρωθεν, καί ό Βι
κέντιος αύτδς ε’πληγώθη μέ βέλος. Πατήσαντες τδ 
πλοίον οί πειραταί, καί παρωξυσμένοι διά τήν άντίστα- 
ση> ήτις ε’θανάτωσε τέσσαρας ή πέντε άπδ τους κω· 
πηλάτας των, κατέκοψαν τδν πλοίαρχον, καί έβαλον 
είς άλύσεις τδ πλήρωμα καί τούς ε’πιβάτας, ήδη άπαν- 
τας πληγωμένους. Έ π τά  δέ ή οκτώ ημέρας έτι είς 
τδν Κόλπον τού Λουγδούνου διαμείναντες, καθ’ άς ε’ξε- 
γύμνωσαν διάφορα άλλα πλοία, “  άπολύοντες όμως τούς 
μή άνθισταμένους άφού τούς ε’λη'στευον,” έξέπλευσαυ 
διά τήν Τούνιν, όπου φθάσαντες καί φοβούμενοι τήν 
έπέμβασιν τού Γάλλου Προξένου, ψευδώς παρέστησαν 
τδν Βικέντιον καί τούς μετ’ αύτού ώς ε’παρθέντας άπδ 
Ισπανικόν πλοίον.

Λεπτομερώς περιγράφει ό Βικέντιος τήν πώλησιν 
εαυτού καί τών συντρόφων του- έγινε δέ ώς συνήθως ή 
τών Μαύρων. Οί άγορασταί ε’ξέταζον αυτούς, ώς ήθε- 
λον έξετάσειν ίππον ή άγελάδα. Ό Βικέντιος έπωλήθη 
είς άλιέα, όστις, ολίγον ώφελούμενος, μετεπώλησεν αύ
τδν είς γηραλέου τινα., τδ ε’πάγγελμα ιατρόν καί άλχη- 
μικδν, πεντήκοντα ήδη ενιαυτούς είς εόρεσιν τού φιλο
σοφικού λίθου καταγινόμενον. Άλλ’ ό νέος άγοραστής 
ήτο προσέτι “  φιλανθρωπότατος καί εύάγωγος.” Ό  
ευμενής γέρων κατέλαβεν ότι ό Βικέντιος ήτο πεπαι
δευμένος, καί επομένως ε’προσπάθει μέ διεξοδικά μα
θήματα νά ε’πιστρέψη αύτδν είς τδν Μωαμεθανισμόν. 
Ά λλ’ούδ’ή ελπίς νά κληρονομήση τά πλούτη τού ιατρού 
ίσχυσεν ώστε νά παρακινήση τδν Βικέντιον είς ομολο
γίαν πίστεως, τήν οποίαν ή συνείδησις αύτού δέν πα- 
ρεδέχετο- έμεινε πιστός είς τήν πάτριον θρησκείαν- ό 
δέ πρεσβύτης (πρδς τιμήν αύτού άς τδ εΓπωμεν,) περι- 
εποιείτο αύτδν εξίσου φιλοφρόνως καί μετά τήν επιμο
νήν ταύτην, ήτις εξάπαντος έφαίνετο είς εκείνον άγνοιας
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καί πείσματος αποτέλεσμα. Ό  Βικέντιος έζησε μετά 
τον κυρίου του άπό Σεπτεμβρίου, 1605, μέχρις Αύγου
στου, 1606. Ό  ιατρός έλαβεν αιτίαν να όδοιπορήση, 
καί άπέθανεν είς τον δρόμον ό δέ Βικέντιος, μετά τής 
περιουσίας τού γέροντος, μετέβη είς τάς χείρας άνεψιού, 
όστις είχε χαρακτήρα δλως εναντίον είς τον τού θείου 
του. Δεν ύπέφερεν δμως πολύν χρόνον την άπανθρω- 
πίαν τούτου.  ̂Φήμη διεδόθη ότι ήρχετο ό Γάλλοε 
πρέσβυς, μέ̂  δύναμιν ε’κ της Κωνσταντινουπόλεως να 
άναλάβη τούς Χριστιανούς δούλους· καί ό πανούργος 
Μουσουλμάνος άπηλλάχθη επωφελώς τού Βικεντίου, 
πωλησας αύτόν είς Χριστιανόν της Νίκαιας, ό οποίος 
εΐχε κατοικήσειν ε’ν Άφρικη, καί άσπασθήν τόν Μωα- 
μελανισμόν. Ό  άνθρωπος ουτος έστειλεν αύτόν είς 
τόν άγρόν του, “ επί ορούς, είς θερμήν καί ενρημον χώ- 
ραν.” Μία τών̂  συζύγων τού κυρίου του, Τούρκισσα 
το γένος, με ειώημονα και δραστηριον νούν, περίεργος 
ουσα να μάθη περί των Χριστιανών, ήκολούθει τόν 
Βικέντιον είς τούς αγρούς, καί διέκοπτε την εργασίαν 
αυτού μέ ερωτήσεις.

Μίαν των ήμερών παρεκάλεσεν αύτόν να ψάλη Ιν 
άπό τα ίερά των Χριστιανών άσματα. “ Ή  άνάμνη- 
σις,” ^γει ό Βικέντιος, “  τού Πώς ασωμεν την ωδήν 
Κυρίου επί γης άλλοτρίας ; μ’ έκαμε ν’ άρχίσώ μέ 
δακρυσμένους οφθαλμούς τόν Ψαλμόν, Έ πί των πο
ταμών Βαβυλώνος ε’κεΓ έκαθίσαμεν, καί εκλαύσαμεν 
ε’ν τω μνησθήναι ημάς της Σιών.” Ή  γυνή ήκουσε 
μέ άγαλλίασιν καί έκπληξιν· εΓπε δέ τό εσπέρας πρός 
τόν σύζυγον αυτής, ότι κακώς είχε πράξειν ε’γκαταλι- 
πών την Χριστιανικήν θρησκείαν, τήν οποίαν αύτή 
εκρινεν αριστην, και οτι ό παράδεισος τών Χριστιανών 
εφαίνετο είς αυτήν ενδοξότερος καί εύδαιμονέστερος τού 
τών πατέρων της. Έλεγχος συνειδήσεως έτυψε πά- 
ραυτα τόν σύζυγόν της· τήν επαύριον εΓπεν είς τόν Βι- 
κέντιον, δτι. άμα διατάξας τινάς υποθέσεις, ήθελε φύ- 
γειν μετ’ αύτού. Επομένως, μετά ε'ξ μήνας διέπλευ- 
σαν τήν Μεσόγειον επί μικρού πλοίου, καί άπέβησαν 
ασφαλώς είς τάς Άκούας Μόρτας (Aiguës Mortes) Τήν 
28ην ’Ιουνίου, 1607. ΈκεΓθεν ύπήγον είς τήν Αύε- 
νιώνα, όπου ό άρνησίχριστός έκαμε τήν δημόσιον αύτού 
παλινωδίαν είς τήν εκκλησίαν τού Ά γ. Πέτρου. Τί 
άπέγινεν ή κυρία, δέν ειδοποιούμενα. Ό  Βικέντιος 
ονομάζει αύτήν άλλον “ Καϊάφαν, ή ως τήν όνον τού 
Βαλαάμ,” όργανον είς μετάδοσιν άληθειών, τάς όποιας 
αύτή ή ίδία δέν κατελάμβανεν. Άλλ’ άδικεΓ τήν γυ- 
ναΓκα.

Ό  απεσταλμένος τού Πάπα, ενώπιον τού οποίου έγι- 
νεν ή παλινωδία, ε’πήρε μεθ’ εαυτού είς 'Ρώμην τόν 
Βικέντιον καί τόν σύντροφόν του. Ενταύθα ό προίην 
Μωαμεθανός ε’μβήκεν είς μοναστήριον ό δέ Βικέντιος 
έπαρουσιάσθη είς τόν Πάπαν, καί έγνωρίσθη μέ τούς 
ε’ν 'Ρώμη πρέσβεις τού Γάλλου βασιλέως. Ουτοι 
έπεμψαν αύτόν είς Παρισίους, ε’πιφορτισμένον άξιόλο- 
γόν τινα ύπόθεσιν. Έφθασε δ’ ε’κεΓ περί τάς άρχάς

1609, καί ενκαμε διαφόρους συνδιαλέξεις μετά τού 
Ερρίκου Δ .
„ Ε,ν Π *ρισίοις κατοίκησε πλησίον τού Νοσοκομείου 

της Ελεημοσύνης, καί άφιερώθη είς τούς ε’ν αύτώ 
ασθενείς·^ από τον καιρόν δέ τούτον ήρχισβ νά διατρέ- 
χη το σταδίου τής δραστήριου αγαθοεργίας, ήτις διέ- 
κρινε την μακροχρόνιον αύτού ζωήν. Ή  ύπομονή καί 
η σταθεροτης τού χαρακτήρός του ύπέφερον αύστηράν 
οοκιμασιαν κατά τήν ε’ποχήν ταύτην. Περιοδεύων 
κατελυσεν είς τό αύτό δωμάτιον μετά τίνος άρχοντος’ 
ο οποίος, ληστευθείς άπό μίαν ποσότητα χρηαάτων' 
κατηγόρησε τόν Βικέντιον ώς τόν κλέψαντα. ’ ’Επειδή 
οε τόνομα του είχεν όπωσούν γνωρισθήν διά τά είς 
αύτον συμβάντα παράδοξα, ή κατηγορία ώσαύτω  ̂ γε
νικώς όιεκηρύχθη- Άπόδειξις μέν ούδεμία ύπήρχεν 
οτι̂  αυτός ήτον ένοχος· άλλά μ’ όλον τούτο ε'ξ ενιαυτούς 
υπεκειτο είς τήν υποψίαν, έωσού ό άληθινός κλέπτης, 
οι άλλο πταίσμα φυλακισθείς, ε’ξωμολογήθη, καί ό κα
τήγορος τού Βικεντίου δημοσίως αύτόν ικανοποίησε 
_Ίο  1611 κατέστη έφημέριος τού Κλιχίου, πλησίον 

των Παρισίων, όπου πρώτον έλαβε τήν μεγάλην Οπό- 
ληψιν ως ποιμήν τής Χριστού εκκλησίας. Ό  χαοα- 
κτηρ τού ^Γαλλικού κλήρου κατ’ εκείνην τήν εποχήν 
ητο γενικώς άθλιεστατος· οθεν άπαντες έστρεψαν τούς 
οφθαλμούς πρός τό καινοφανές θέαμα,-—ιερέα, δστις 
αφωσιονε πασαν ψυχικήν καί σωματικήν δύναμιν είς 
τα καθήκοντα τού υπουργήματος του, καί ε’κήρυττε μετά 
προθυμίας καί ζήλου. Διά συνεισφοράς πλουσίων φί- 
Λων μετωκοδόμησε τήν ε’κκλησίαν τής εφημερίας του, 
και εσυστησεν αδελφότητα ε’πί σκοπώ τού έπισκέπτε- 
σ^αι^καί συντρέχειν τούς πτωχούς ε’νορίτας.
, I¿, Í613, παρητησε τήν εφημερίαν, καί είσήλθεν 

εις την οικογένειαν τού Φιλίππου Έμαανουήλ Γονδίου 
Κομητος de Joigni, αρχηγού τών κατέργων τής Γαλ
λίας, οια να εκπαίδευση τούς τρεΓς υιούς τού Κόμητος.
Το ενασχόλημα τούτο ήνοιξεν είς τόν Βικέντιον νέαν 
σφαίραν τού βίου, καί νέον στάδιον άγώνος. Τό επό
μενον είναι χαρακτηριστικόν αύτού ιδίωμα— πρωίαν 
τινα, έμελλε νά μονομαχήση ό Κόμης, καί ύπήγεν είς 
την λειτουργίαν, ώσεί προετοιμαζόμενος. ’Αλλά μα- 
θων ό Βικέντιος τό σκοπούμενον, σπουδαίως αύτόν ε’πέ- 
πληξε, και κατεπεισε να λειψή άπό τήν άνόητον ε’πι- 
χείρησιν.

Πολλακις ο Κόμης, ώς αρχηγός τών βασιλικών 
κάτεργων, έπεσκεπτετο τήν Μασσαλίαν, καί συχνότατα 
συνωδευεν αύτόν ό Βικέντιος. Ή  θέσις τών είς τό 
κάτεργου καταδεδικασμένων ητο κατά τήν εποχήν 
ταύτην άθλιεστάτη. Ό τε τά κάτεργα δέν ήσαν Ιτοι- 
μα νά δεχθώσιν αύτούς, συνεσωρεύοντο είς φυλακά; 
μέ όλιγώτατον^ άέρα̂  ή φώς, καί ε’τρέφοντο ε’ξ άρτου καί 
υδατος. Από  ̂ ζωύφια κεκαλυμμένοι, άμαθεΓς, καί 
5ηριωοεις, ε^αινοντο μάλλον ώς άγρια χτηνη παο* ¿c 
ανθρώπινα^οντα. Ο Βικέντιος ήρχισε τό έργον τής 
μεταρρυθμισεως εισερχόμενος ε’ν τω μέσω τών καταδί.
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των, και 
είλκυσε

κων ώς φίλος αύτών, ώς πονών διά τά πάθη · 
πρόθυμος νά τούς ανακούφιση. Ταχέως δέ είΛκυσι 
τήν εμπιστοσύνην των· αί ύπ’ αύτού γενόμεναι βελτι 
ώσεις παρεκίνησαν τόν Κόμητα νά άναφερη την ύπο 
θεσιν είς τόν Λοδοβικον ι τ ., οστις έκαμε τον Βικέν
τιον Γενικόν Έλεημονοδότην τών Κάτεργων τής Γαλ
λίας’ έλάμβανε δέ πολλάς συνεισφοράς, δ ί ών νά ε’κ- 
πλ.ηροί τούς έλεημονητικούς σκοπούς του.

Πρώτον μέγα έργον κατώρθωσεν ό Βικέντιος τήν 
ε’λάττωσιν τών δεινών, όσα ύπέφερον οί είς τό κάτεργον 
καταδεδικασμένοι’ δεύτερον ήτον ή τής άποστολικής 
αδελφότητος σύστασις. Σκοπόν είχεν αυτη νά χορη- 
γη διδασκάλους είς τούς κατοίκους τών Γαλλικών 
επαρχιών, οίτινες να ένεργωσιν· ως βοηθοί του τακτι
κού κλήρου, υποκείμενοι ένταυτώ είς τάς εκκλησίαστι 
κάς άρχάς. Οί ιεραπόστολοι τής αδελφότητος ταύτης 
εκαλούντο Λαζαρισταί, ε’κ τής μονής τού Ά γ . Λάζα
ρου, τοποθεσίας τού κεντρικού αύτών καταστήματος. 
Ό  Βικέντιος έζησε νά Γδη τούς Λαζαριστας ιεραπο
στόλους έπισκεπτομένους τάς Ήβρίδας, τήν ’Ιρλανδίαν, 
τήν Μαδαγάσκαρ, κλπ., καί νά δυνηθη νά εκφώνηση 
είς τά γηρατειά του, “ ’Ιδού τώρα ε’ξηπλώθησαν είς 
ολον τόν κόσμον !” Άλλά δέν ήγωνίζετο μόνον ύπέρ 
τών λαϊκών- επίσης ε’προσπάθει νά διορθώση τόν κλή- 
ρον, ή διαφθορά τού όποιου, ώς έλεγεν, ήτον ή πρώτη 
αίτια τού τής ε’κκλησίας ολέθρου.

Έ πί Λοδοβίκου ir ', ό Βικέντιος άπήλαυε μεγίστην 
ΰπόληψιν. Ό  μονάρχης ούτος είχεν αύτόν πλησίον 
του είς τήν τελευταίαν άσθένειαν. Έκέντα δέ μέ τό 
ίδιον αύτού παράδειγμα καί τούς άληθώς έλεήμονας, 
καί τούς άπλώς ύπό κενοδοξίας φερομένους- ουτοι ήσαν 
άσυγκρίτως οι πολυαριθμότεροι, καί πολλακις έπνιγον 
τό καλόν όσον ύπήρχεν είς πολλά τών σχεδίων του. 
Ύπό τήν έγκρισιν τού Βικεντίου, ήρχισεν ή κυρία de 
Gras τό κατάστημα τών Έλεημόνων Αδελφών, καλου- 
μένων καί Λευκόφαιων Αδελφών, Les Soeurs Grises, 
έκ τής ενδυμασίας τήν όποιαν φορούσι*. Στοχαζομενος 
τό πλήθος τών νηπίων, όσα περί τά μεσα τής δέκα
της έβδομης έκατονταετηρίδος ε’ξετίθεντο είς τάς όδους 
τών Παρισίων, συνήργησε μέ τάς δέσποινας και τας 
Έλεήμονας Άδελφάς πρός σύστασιν τού Βρεφοτροφειου, 
Hospice des Enfans Trouvés. Έ π ί τής βασιλείας 
τού Λοδοβίκου ir ', μέγα μέρος τής Γαλλίας ύπέκειτο 
είς όλα τά δεινά τού πολέμου, τού λοιμού, καί τής πεί- 
νης. Χρόνους δέ κατά διαδοχήν ήγωνίζετο ό Βικέν
τιος Παυλου με ακάματου επιμονήν, άδράς ποσότητας 
αργυρίου συνάγων, καί τακτικώς αύτάς διανέμων είς 
τούς μάλλον ’πάσχοντας. Μίαν φοράν συνδιελέχθη 
μετά τού Richelieu, καί άφού παρέστησε τήν φοβεράν 
κατάστασιν τού τόπου, ε’δεήθη αύτού νά “ δώση είρή 
νην είς τήν Γαλλίαν.” Ό  ύπερόπτης ύπουργός κατε-

’  A i  μοναχαι α ότχι Ιχουσ ι κα τά σ τη θ α  εις τήν πόλιν ταύτην, 
και εΐς τινα ς τών Ε λ λ η ν ικ ώ ν  νήσων.

νύχθη, απέλυσε ο εύμενώς τόν Βικέντιον, μέ διαβε- 
βαιούσεις οτι ταχέως ήθελε κλεισθήν ή ειρήνη, άν 
έκρέμετο άπό τήν ε’πιθυμίαν αύτού μόνον.

Ανηλίκου όντος τού Λοδοβίκου Ιδ ’., ή άντιβασίλισ- 
σα Άννα ή ε’κ τής Αύστρίας ε’σύστησεν εκκλησιαστι
κόν συμβούλιον, συγκείμενον άπό τόν Καρδινάλιον 
ΜαζαρΓνον, τόν Καγκελλάριον, τόν Μέγαν Πνευματι
κόν τών Παρισίων, καί τόν Βικέντιον Παύλου· ό έσχα
τος διωρίσθη πρόεδρος αύτού. Άλλά καίτοι άπλούς, 
τίμιος, καί πράος τήν διάθεσιν, ησθάνετο κάποτε ότι 
ύπέκειτο είς τάς αντιζηλίας καί σκευωρίας τών αύλι- 
κών- καί ή δυνατή αύτού κλίσις πρός τήν ιερατικήν 
ε’ξουσίαν,— κλίσις τήν όποιαν έδεικνυεν ύποτασσομε- 
νος άδιστάκτως είς άπαντας όσους έθεωρει πνευματι
κούς άνωτέρους του,— έρριψεν αυτόν είς έριδας με τους 
Ίανσενιστάς.

Ό  Βικέντιος Παύλου άπέθανε τό 1660, 84 ε’τών 
ήλικίας, είς τήν μονήν τού Ά γ. Λαζάρου· ε’κανονίσθη 
δέ ύπό τού Πάπα Κλήμεντος Ιβ’., το 1737. Αν ύπήρ- 
χον είς τήν Γαλλίαν πλ’ειότεροι άνδρες όμοιοι αύτού, 
τά φρικτά δεινά τής πρώτης πολιτικής μεταβολής τών 
Γάλλων ήδύναντο μεγάλως νά ε’λαττωθώσι.

Η  Α Ρ Ι Σ Τ Η  Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ .

Π Α Ρ Ε Τ Η Ρ Η Σ Ε  ποτε ό Γάλλος φιλόσοφος Διδερότ, 
ότι ό καλη'τερος τρόπος τού διδάσκειν τά τέκνα είναι, 
νά λέγη τις πρός αύτά διηγημάτια, καί νά τά μεταλέ- 
γωσιν εκείνα. Τόσον άληθώς φιλοσοφική είναι αυτη 
ή παρατήρησις, ώστε θέλομεν ε’πεκτείνειν αύτήν ολί
γον. Ή  ε’κπαίδευσις γίνεται είς τό σχολεϊον καί είς 
τόν περίπατον· τήν πρώτην λαμβάνει τις ε’κ τού β ι
βλίου, τήν δευτέραν περιδιαβάζων καί συνδιαλεγόμε- 
νος περί πραγμάτων. Αμελείται δέ παραπολύ ή έξω 
τού οίκου διδασκαλία αυτη’ καθότι ή ε’κπαίδευσις τήν 
σήμερον συνίσταται είς τό βλέπειν έκ τού παράθυρου 
επί τών πραγμάτων, άντι τού ε’πισκέπτεσθαι τά άντι- 
κείμενα, καί μανθάνειν τάς ιδιότητας καί χρήσεις αύ
τών. Ό  μαθητής τού γυμνασίου, παραδείγματος χά- 
ριν, βλέπων τόν ίππον ε’κ τού παραθύρου, έμπορεΓ νά 
όνομάση αύτόν κατά πέντε ή εξ τρόπους· μέ τό 'Ελλη
νικόν, Γαλλικόν, ’Ιταλικόν, Αγγλικόν, Γερμανικόν, 
ή καί Λατινικόν όνομα. Ό  δέ ιπποκόμος γνωρίζει 
μόνον εν όνομα τού ζώου- άλλά ποιος έκ τών δύο γνω
ρίζει καλη'τερα τάς ιδιότητας, τήν φύσιν, τήν διάθε- 
σιν, καί τάς χρήσεις τού ίππου ; Ή  έκπαίδευσις συν- 
ίσταται παραπολύ είς μόνον τό ό ν ο μ ά ζ ε ι ν  πράγ
ματα, ε’νώ έπρεπε νά άναφέρεται μάλλον είς τάς ιδιό
τητας καί χρήσεις αύτών. Έπρεπε νά συνδέη λέξεις

επι σκεπτομε,
κείμενα θέλουσι φυσικω τω λόγω είσθαι μάλλον άλλη- 
λοις συνδεδεμένα, παρ’ ςσον ή έν τω σχολειω οιαασκα-
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Ι ί Ζ  '°Ρεί Va αύτα· '°  χρεωστεί
Z t z  TOp,T r είζ z o k  ^  ·Λ  J .
x l L Z  ' πΖ  * ς ί ’̂ '  ει’« " Λ  λεω φ όρους 

‘ ς ! η ν  π « Ρ « ] ι * \ ·  Χ ρ ε ω σ τ ε ί  ν ά  δμιλη~ π ε ρ ί τ ο ώ  
τ ω ν  μ α ν τ ώ ν ,  κ α ί  ν ά  έ ξ ά γ η  ά π ά  τ ά  τ έ κ ν α  τ ά ς  ίδ Τ α , 
α υ τ ώ ν  ε ν τ υ π ώ σ ε ις ,  ε ρ ω τ ή σ ε ις ,  κ α ί  σ κ έ ψ ε ις .  Χ ρ ε ω σ τ εΓ  

«  ο μ ,λ η  κ « ι  ν α  π ε ρ ι π α τ η ,  κ α ί  ν ά  κ ά μ η  τ α  τ έ κ ν α  ν ά  

/  °Jf ‘ * α ι  π ε ρ ιπ α τ ω σ ι  π λ ε ιό τ ε ρ ο ν  π α ρ ’ όσ ον Ε π ρ α  
? « ν  μ ε χ ρ ι  τ . υ δ ε  ο ί π λ ε ιό τ ε ρ ο ι  τ ω ν  δ ιδ α σ κ ά λ ω ν  Γ  

Ρ « ο ε ι ^ α  Χ α ^ π ρ ο ν  τ ο ια  τ , ς  δ ι δ α κ τ ικ ή ς  μ ,5 ό δ ο υ  ά φ ή -  
« ε ν  ε ι ς  η μ α ς  ο Σ ω κ ρ ά τ η ς ,  ό όποΓρς τά  π λ εΓ σ το ν  τ η ς  

η μ έ ρ α ς  ^ εςω  του  ο ίκ ο υ  δ ια τ ρ ιβ ώ ν  ει’ς τ ο ύ ς  π ε ρ ιπ ά τ ο υ ς

ά Χ Χ ο Γ ο / ’Α 5  σΐα-’ ^  πλ^ ° ϋσαν ά'/°Ράν> δπ ο υ  
« λ λ ο υ  ο ι Α 5 η ν α ι ο ισ υ ν η ρ χ ο ν τ ο ,  μ ε τ έ δ ιδ ε ν  ει’ς α ύ τ ο ύ τ

οιδάγ/Λατα’ * ■ " * πάντοτε **»

ΕΙΚΩΝ TO T Π ΟΛΕΜ Οϊ.

Εκ_της άκολου'5ου περιγραφής λαμβάνομεν ιδέαν 
τινα των πανδεινων κακών του πολέμου. Άναφέρεται 
δε εις τα γενομενα μετά τήν ε’ξ ε’φόδου άΧωσιν X  ε’ν 
Ισπανία πόλεως Βαδαίου, ε’πί Ναπολέοντος· J <  Τώ 

^?είΓ° 7/λος ιστορικός συνταγματάρνητ Να 
™ Ρ π  . 5  . . ρί ρ χ „ α ν  „ ¡ ^ 3 ™ ” ; ·

το’υ τίρωισμου των. Αναίσχυντος άρπίγή 
κτηνώδης ακράτεια, βδελυκτή άσέλγεια, σ κ Ε ^  
και φονος, κραυγαι καί γοεροί θρήνοι, στεναγμοί/άλα* 
λαγμοι, καταραι, δ συριγμάς wJ άπ4 τ^ν ,

Γ Κ ε Γ τ Τ ' ς’ " XrjTC-? ^  5ία1 *«*° ^ , ς *Ρ” 01. ?ονι* ^  ™ροβόλων, άντηνουν δυο 
ημερονύκτια εις τας οδούς της Βαδαίου ! Τ ή ί τρίτην
αφου η πο ,ις ελαφυραγωγή5η, άφοΰ οί στρατιώται έξην’
ο ΰ ^ Τ Γ  T~U έμετρίασεν άφ’ Ιαυ-

του , Ρ β°ς μάλλον παρα κατεπαυ'5η, 0ί πληγωμένοι 
- .τ τ α ^ η σ α ν , ο νεκροί ¿τάφησαν. Π ε ν τ α ^ λ ιο ι  

.ρατιωται και αρωματικοί επεσον κα5' δλην τήν πο- 
λ ορκιαν εκ δε τούτων τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι έφο- 
νευ5ησ«ν εις μονήν την έφοδον. Φαντάσου τήν τρο 
μέραν ταυτην σφαγήν ε’νεργουμένην είς διάστημα μό-
χ1νευντον ύα?3^ ·  ^ v ^ r J 0[
φονευ5εντες δεν απε5ανον δλοι αίφνιδίως,'ούτε όμοιο-
.ροπως  ̂  ̂οτι αλ/,οι άπωλέσ5ησαν διά του νάλυβος 
άλλοι οια των πυροβόλων, άλλοι διά του δδίτος· οΈ 
αΛ/.οι κατε5ραυσ5ησαν καί κατεσπαράχ5ησαν ύπά 
βαρέων όγκων, άλλοι κατεπατή5ησαν, Ι λ ^ κ α τ ε Ζ  
ματισ3·ησαν υπο των πυρωδών εκρήξεων δτι ώρας κατά 

υυεχειαν υπεφερετο άτρομήτως αύτη ή καταστροφή 
°τΐ Tt U7er  * ττόλις ε’κυριεύ5η· στονάσου S  

«*ντα, και πρεπει να συνομολογήσης, δτι φοβεράν δύ- 
ναμιν φερει με5 εαυτοΰ ό Βρετανικός στρατός.”

σ- ü J Z r Z  π?“^ ίςύ άς νά ¿ρωτήσω,μβ , α^ον.αι με το πνεύμα *ου Χριστιανισμού ; Τρία

ήμερονόκτια ε'κειντο οί πληγωμένοι άκυττακτοι! τό αυτά 
I  :  *Μ *  *  Οϋατερλω μάχην καί που

Δ Ε Γ Τ Ε ΡΟ ί: ΓΑΜΟΣ ΤΟ ΥύΠ ΑΤΡΟ Σ ΤΟΥ’ 
ΜΕΓΑΛΟΥ’ ΠΕΤΡΟΥ’.

™  Μ,Λν Λ Γ ™ ΤΏΡ ' ■ λ ίϊ" ! ,ΜιΖ“Λ · β ί» ?.ου Λΐί/αλου Πέτρου, τοσον ηγαπα τον εΰνενη Άοτε 
μιν Ματφεοφ ωστε, ε’ναντίον του 15ους τής 'Ρωσσική' 
οουλης, ητις δεν συγχωρεΓ είς τάν αύτοκράτορα νά ε’πι- 
σκεπτεται υπήκοον, πολλάκις ύπήγαινε/ε ί ς ?τ ά ν  οι"ον 
αυτου με φιλικόν και οίκιακάν τρόπον. Μίαν εσπέραν 
απροσοοκητως είσελ5ών, καί ίδών τήν τράπεζαν κ«!

Μ Τ ε * 1Μ. δίά "  δ£Γπνον’ £Γπίν τ4ν Ματφεοφ, Η τραπε^α φαίνεται τόσον εύμορφα καί

2 2 2 ^ 7 ^’ωστε α #ρχεται ^ 2να κα5ισω εις αυτήν μα£η σας. Ναι, 5έλω κάμειν 
τνΐν ορεςιν μου, και κα5ίσειν είς τήν τράπεζαν πλη. 
σΐ°ν επι τ? συμφωνία δμως ταυτη, νά μήν ενονλή.

Γ α 7 π Τ αδ "  ^  ^  ™  ^  τραπε-Ρ ν ^  δειπνηση. <■ Ο ,τι άγαπα καί προστάζει ή
υμετερα μεγαλειοτης πρεπει νά ήναι είς τιμήν του οίκου 
μου^ «πηντησεν ο Ματφεόφ. Τά δεΓπνον π«ρετέ5η 
*αι ο αυτοκρατωρ ε’κα5ισεν είς τήν τράπεζαν. Ή  οί’ 
«δέσποινα είσερχεται, μετά του μόνου υιου των, καί 
τίνος νεανιδος· αφου δ’ ¿προσκύνησαν μέ βα5υτατον 
σεβοις, υπηκουσαν εις τάς διαταγάς του αύτοκράτοροτ, 
* «  εκα5ισαν^εις την  ̂ τράπεζαν. Είς τά διάστημα 
του δείπνου, ο αυτοκρατωρ συνεχώς εκυττα^ε τριγύρω 
επι της μικρας συντροφιάς, μάλ,στα δέ περιειργά^ετο 
την απέναντι αυτου^κα5ημένην νεάνιδα, κα5ο μή Εν
θυμούμενος οτι ποτε πρότερον εΓχεν ίδεΓν αυτήν “ ’£  
νομι^ον πάντοτε,’’^είπεν ή αύτοϋ μεγαλειότης, “ δτι 
οεν είχες αλλο τεκνον παρ’ αύτά τά άγόριον άλλα 
τωρα πρωτην φοράν βλέπω, δτι Εχεις καί 5υγατέρα· 
πως Ετυχε  ̂ποτε να μη μέ τήυ άναφέρης

'α  ’°Ρ*°τΛτ« ε’νΨ'-ζ”  * ύμετέρα μεγαλειότης,” άπε- 
^ρ^5η ο Ματφεοφ·  ̂ “ δεν Εχω είμή Ενα υιόν. Ή  δέ 
απέναντι νεανις είναι ή 5υγάτηρ του φίλου καί συννε- 
νους μου, του ευγενους Κυρίλλου Ναρισκίν, δστις κα 
τοικει εις την Εξοχήν επί του υποστατικού του· καί ή 
ο υςυγος μου επηρεν αυτήν είς τάν οίκον, ωστε νά ίδη 
την πολιν, καί, συν Θεω, νά καλοϋπανδρευ5η ”

Ο αύτοκράτωρ δέν είπεν άλλο τίποτε είμή δτι είνε 
πραςειν Εργον αγα5ον καί 5εάρεστον. Μετά τά δεΓ 
πνον, αφου ή οίκογένεια του Ματφεάφ ε’σηκώ5ησαν άπά 
την τραπεξ-αν, και υπήγαν είς τάν ίδιον αΰτων 5ά?α- 
μον, επανήλ5εν ή αύτοΰ μεγαλειότης είς τήν ΰπό5εσιν 
της νεανιδος Ναταλιας Κυριλλόβνης. καί είπεν, “ Ή 
κορη Εχει κάλλη· φαίνεται δέ δτι Εχει καί άγα5ήν 
καρδιαν, και είναι ήδη ε’πίγαμος. Προσπά5ησε νά 
της ευρης ενα καλόν άνδρα.” “ Τωόντι,” άπεκρί5η ό 
Ματφεοφ, “ ορ5ως κρίνει ή ύμετέρα μεγαλειότης· Ενει 
εςαιρετον νουν, μεγίστην σεμνότητα, καί άρίστην καρ-
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δίαν. Ή  σύζυγός μου καί όλη ή  οικογένεια τήν 
ύπεραγαπωσι, καί 5εωροϋν αυτήν ως νά ήτον ίδια ημών 
φιλτάτη κόρη. Άλλ’ δσον διά μνηστήρα, περί αύτοΰ 
Εχω μικράς ελπίδας κατά τά παρόν. Έ χ ε ι μέν πολ- 
λάς άρετάς, άλλά προίκα σχεδάν ουδόλως· καί αν ευ- 
ρισκον κατάλληλον υποκείμενον, μικρά πράγματα ήμ- 
πόρουν νά προσφέρω έχ τοΰ υστερήματος μου.” Ό  αύ
τοκράτωρ είπε τότε, Πρέπει νά ευρης κανένα τόσον 
πλούσιον, ώστε νά μή 5έλη χρήματα, άλλά νά στοχά
ζεται τάς καλάς αύτής ιδιότητας ώς τήν μεγίστην καί 
καλλίστην προίκα, καί νά προσπα5ή” νά τήν καταστή- 
ση εύδαίμονα.” “ Αύτά εί5ε νά ε’γίνετο !” είπεν δ 
Ματφεόφ’ “ άλλά που νά ευρω τοιοΰτον ε’ραστήν, ό 
οποίος νά ζητη νύμφην μέ άρετάς μάλλον παρά μέ 
λαμπράν τύχην “ Ναι,” είπεν ό αύτοκράτωρ- “ άκό- 
μη εΰρισκονται συνεχώς οί τοιοΰτοι- μόνον νά φροντί- 
σης, 5έλω δέ καί αύτάς ε’γώ κυττάξειν νά τής ευρω 
κανένα. Δίκαιον είναι νά προσπα5ήσωμεν υπέρ τής 
ευδαιμονίας μιας τόσον έναρέτου νεανιδος.” Ό  Ματ
φεάφ εύχαρίστησεν είς τήν αύτοΰ μεγαλειότητα διά 
τήν ευνοϊκήν συγκατάβασιν, καί ούτως εμεινεν ή  ύπό- 
5εσις. Ό  αύτοκράτωρ τάν εύχή5η καλήν νύκτα, καί 
άνεχωρησε. Μετ’ ολίγας δέ ημέρας ε’πανελ5ών, συν- 
ωμίλησεν ώς δύο ώρας μετά τοΰ Ματφεάφ περί πολιτι
κών ΰπο5έσεων, Επειτα δ’ ε’σηκώ5η, μέ σκοπόν κατά 
το φαινομενον ν’ άποχαιρετήση καί νά φύγη· άλλ’ α ί
φνης πάλιν έκά5ισεν. “ Είπέ με,” ήρώτησε τάν Ματ
φεοφ, “ δεν ε’λησμόνησες τήν πρά μικροΰ συνομιλίαν 
μας περί τής Ναταλιας Κυριλλόβνης ; ε’φρόντισες νά 
τής ευρης κατάλληλου άνδρα

Οχι, μεγαλειότατε,” άπεκρί5η ά Ματφεάφ, “ μοΰ 
μενει είς τήν μνήμην, άλλά μέ κακοφαίνεται δτι ούδέν 
κατωρ5ωσα. Κανένα δέν εϋρήκα είσέτι, καί πολύ φο
βούμαι οτι 5ίλει άργήσειν νά' μέ γένη κατάλληλος 
προσφορά· διότι Ερχονται μέν εύγενείς νέοι πράς έπί- 
σκεψιν μου, και βλέπουσι τά 5έλγητρα τής κόρης, άλλ’ 
ούδείς αύτών ύπεδήλωσέ τι περί γάμου.”

Ισως, είπεν δ αύτοκράτωρ, “  δέν τούς χρεια^ό- 
με5α· διότι, ως σε ύπεσχέ5ην, αύτάς ε’γώ ¿ζήτησα 
και τής εύρήκα γαμβρόν, μέ τάν οποίον ελπίζω οτι 
3-ίλει εύχαριστη5ήν καί εύδαιμονήσειν. Γνωρίζω τάν 
άνδρα· είναι άξιον καί Εντιμον υποκείμενον, Εχει ικα
νότητα, και αρκετόν πλοΰτον, ώστε νά μή χρειάζεται 
προίκα.  ̂ Αγαπα δέ αύτήν, καί 5έλει τήν νυμ- 
φευ5ήν και την καμειν άξιομακάριστον. Καί σύ δέ 
γνωρίζεις τά υποκείμενον, μολονότι πι5ανάν οτι άκό|/.η 
δέν σ’ ¿φανέρωσε τάν σκοπόν του. Στοχάζομαι δέ 
και δτι, οποταν^σοΰ ζητήση τήν νύμφην, δέν 5έλεις 
άπογυρισειν αύτον. Ο Ματφεάφ διέκοψε τάν αύτο- 
κρα-τορα, λεγων, 1 Ως προείπον είς τήν ΰμετέραν με
γαλειότητα, πολυ επι5υμώ τοιοΰτόν τι· 5έλει μέ άπαλ- 
λάξειν μιάς μεγάλης καί άδιακόπου φροντίδος. Άλλά νά 
λαβω το 5αρρος να ερωτησω τήν ύμετέραν μεγαλειότη
τα ποίος είναι ; "Ισως καί έγώ ε’ςεύρω τι περί αύτοΰ.”

Σέ είπα δτι γνωρίζω τον άνδρα,” άπεκρί5η δ 
αυτοκρατωρ· “  δτι είναι τίμιος καί άξιος, ίκανάς νά 
καταστηση ευδαιμονα τήν σύζυγόν τον τοΰτο ¿μπορώ 
να σε βεβαιωσω. Αλλ’ ούδέν άλλο μέ συγχωρείται 
νά είπω, πριν μά5ω άν ή Ναταλία Κυριλλόβνα 5έλη 
νά τάν ¿πάρη.”

“ Είναι δυνατόν νά μή 5έλη,” άπήντησεν δ Ματ
φεάφ, “ άφοΰ άκούση δτι ή ύμετέρα μεγαλειότης ¿προξέ
νησε τον νυμφίον; Αλλα και δια να είπη άν 5έλη αύτον, 
πρέπει νά γνωρίζη ποίος είναι- άλλέως δέν γίνεται.”

“ Εστω λοιπόν,” είπεν δ αύτοκράτωρ· “ ¿γώ είμαι 
δ γαμβρός, άν ή Ναταλία Εχη κλίσιν. Είπέ τοΰτο 
πράς αύτήν, καί έρώτησέ την άν μέ ε’γκρίνη.”

Ή  άπροσδοκητος αυτη δηλοποίησις τοΰ αύτοκράτο- 
ρος κατέπληξε τάν Ματφεάφ, δστις, πεσών είς τούς 
ποδας αύτοΰ, είπε, “ Παρακαλώ τήν ύμετέραν μεγα
λειότητα νά μεταβάλετε γνώμην, ή τούλάχιστον νά μή 
με προστάξετε νά γνωστοποιήσω αύτήν είς τήν νεάνι
δα. Έπιεικέστατε κυρίαρχε, καλώς γνωρίζετε δτι 
Εχω ήδη πλείστους ε’χ5ρούς είς τήν αύλήν, καί μάλι
στα εκ τών πρωτων οικογενειών τής αύτοκρατορίας, 
οιτινες ζηλοτυποΰσι διά τήν εύνοιαν καί πεποί5ησιν, 
τής όποίας μέ άξιόνει ή ύμετέρα μεγαλειότης. Πόσον 
5έλουν καταβοήσειν ε’ναντίον μου, δπόταν μά5ωσιν δτι 
δ αύτοκράτωρ ε’προτίμησεν είς γάμον τήν πτωχήν κόρην 
τής οικογένειας μου παρ’ οίανδήποτε τών μεγάλων δε
σποινών τής αύλής ! Άναμφιβόλως τά κατ’ -έμοΰ μί
σος καί ή κακία των 5έλουν ε’ξαπλω5ήν είς δλον τά 
κράτος- καί πας ενας 5έλει στοχάζεσ5αι δτι κατε- 
χράσ5ην τήν εύνοιαν τής ύμετέρας μεγαλειότητος, καί 
άναξίως ε’μηχανεύ5ην είς κατόρ5ωσιν τοΰ συνοικεσίου 
τουτου, ε’πί σκοπώ τοΰ νά λάβω ετι πλειοτέραν ύπόλη- 
ψιν παρά τη ύμετέρα μεγαλειότητι, καί νά ύψώσω τήν 
οίκογένειάν μου διά συνδέσμου μετά τής ύμετέρας.”

“ Αύτα δλα ούδέν σημαίνουσιν,” άπήντησεν δ αύτο
κράτωρ· “ ή ύπό5εσις είναι ίδική μου, καί σύ δέν ¿χεις 
νά κάμης. Άπεφάσισα, καί 5έλω ε’πιμείνειν.”

“  Έστω, άς γένη κατά τήν αρέσκειαν τής ύμετέρας 
μεγαλειότητος,” είπεν δ Ματφεόφ· “ καί δώη Κύριος 
ύμίν εύδαίμονα μακροζωίαν ! ’Επειδή ουτω μέλλει γε- 
νέσ5αι, άς ζητήσω μίαν μόνον χάριν ύπέρ ε’μαυτοΰ καί 
ύπέρ τής Ναταλίας Κυριλλόβνης, τουτέστι, νά πράξη 
ή ύμετέρα μεγαλειότης ώς πράς τήν ύπό5εσιν ταύτην 
κατά τά 15ος τής αύτοκρατορίας, καί μέ δσον το δυνα
τόν δλιγώτερον κρότον νά προσκαλέσετε ε’πιγάμους τι- 
νάς κόρας ε’κ τών πρώτων οικογενειών, μεταξύ δ’αύτών 
καί τήν Ναταλίαν Κυριλλόβναν, νά έμφανισ5ώσιν 
δμοΰ είς τήν αύλήν, διά νά εκλέξετε μίαν ε’ξ αύτών ώς 
νύμφην- Εν τω μεταξύ δέ, κανείς, πλήν τής ύμετέρας 
μεγαλειότητος καί ¿μοΰ, ούδ’ αύτή ή Ναταλία Κυριλ- 
λόβνα, νά μή λάβη τήν ε’λαχίστην είδησιν περί τοΰ 
σκοπουμένου.”

Τά σχέδιον τοΰτο ύπερήρεσεν είς τάν μονάρχην, δστις 
επομένως διέταξε τάν Ματφεάφ νά έτοιμασ5η, χωρίς
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το ούδέν νά φανέρωση εις κάνένα. Μετ’ όλίγας δ’ 
έβδομάδας, ε’δηλο ποίησε τον περί δεύτερον γάμου σκο
πόν αύτού εις τους ε’κκλησιαστίκούς καί πολίτικους 
άρχοντας, καί περιπλέον εΓπεν εις αυτούς δτι κατά την 
δείνα ηχεράν δλαι αί ε’πίγαμοι κόραι των κυριωτέρων 
εύγενών έμελλον νά προσκληθώσιν εις τήν αύλήν, ώστε 
θεωρήσας νά ε’κλέξη μίαν ώς νύμφην ή αύτον μεγα- 
λειότης.

Τούτο δέ καί έγινεν ημέραν τινά τον Σεπτεμβρίου 
1670, εις το εν Μ όσχα παλάτιον τό λεγόμενον Κρεμ- 
λίνον, όπότε εξήκοντα εύγενείς κνρίαι ε’παρουσιάσθησαν 
μέ τά πλε'ον υπερήφανα ε’νδύματα, καί μεταξύ αύτών 
ή Ναταλία Κυριλλόβνα Ναρισκίνα, μέ κομψόν καί σε
μνόν ιματισμόν. Ά πάσας μέν ύπεδέχθη φιλοφρονέ- 
στατα, και πολυτελώς περιεποιήθη ό αύτοκράτωρ- άλλά 
νύμφην αύτού άνηγόρευσε την Ναταλίαν.

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ Ι Κ Α Ι .

Έ ν  κακοΐσι δέ 
Ον βαδιον βροτοΐσιν ενιρη^εϊν στόμα.

[ Ε υ ρ ι π ί δ η ς . ]

Κ Α Ι ε ϊπ ο ν  ό της (ρύσεως μή μετεβλήθη νόυιος 
Ε ις  το τρισάθλιον εμέ κα ί δυστυχές της πλάσμα · 
Ό π ο ιο ν  από τήν χαράν μ ’ άποχιυρίζει χά σ μ α  ;

Τ ή ς λύπης δ τρισέρημος μέ μένει μόνον δρόμος;

Ή  φύσις δλη σκυθρωπή παρ ίστα τα ι Ιμπρός μου·
Ώ ς  κάτοπτρον μ ’ άντανακλα τήν δυστυχίαν μόνον 
Κ αί μόνον μόνον αίσθημα αισθάνομαι τον πόνον,

Ά φ ’ δτου τιμαλφές μοι ον εχάθη έκ του κόσμου.

Τ η ς λύπης αί ώ χρα ί σκιαί μ ’ Ιθάμβωσαν τδ πνεύμα·
Ό  βίος μου ώς χείμαρβος κατά  φαράγγων βέει,
Κ ’ Ιχά σ τ’ ήμέρα σκοτεινή διά εμέ εκπνέει,

Τ δ  παν άποστεροϋσά με ώς καταρράκτου βεΰμα.

Κ αί ήδη επί της ακτής έρημου παραλίας,

'Γδν τάφον του γεννήτορος ένατενίζων συννους,
Κ αί βλέπων μ ’ δμ μ α  ένδακρυ τους θόλους τους χρυσίνους,

Ζ ητώ  ματαίω ς τηλαυγή ακτίνα εύτυχ ίας !

Καί θεωρών του βύακος τδ  κρυσταλλώδες νάμα,
Τ δ  ρέον οφιοειδώς καί χρ ώ μ α  μεταβάλλον,
Ώ ς  υπό πρ ίσ μα  μαγικδν τδν βίον βλέπω μάλλον,

Κ αί τδ κωμικοτραγικόν αύτοΰ καί μέγα  δράμα.

Καί βλέπων γηραιας δρυός σκελετωμένος κλώνας,
Τ ήν θύελλαν σαρόνουσαν τά  φύλλα τής κοιλάδος,
Τδν στάχυν Ορυμματίζουσαν τή ς λείας πεδιάδος,

Τ ή ς φύσεως οδύρομαι τους πόνους καταμόνας.

ΙΊρός τήν στενάζουσαν άκτήν Ιστράφην τής θαλάσσης,
Κ αί εϊδον βράχους φαλακρούς κα ί πλοίον μακράν εΤδον 
Τ ή ν  πρώραν του τά  κύματα  άφρίζοντα επήδων,

Ν ά τδ καταβροχθίσωσιν εις τάς υγράς έκτάσεις.

Π λήν πυϋ τδ σαλευόμενον επ ί του πόντου πλοίον ;
Άθρόον τδ  άνέτρεψε καταπεσώ ν βορέας- 
Του ναύτου διεσκέδασε 7τνοάς τάς τελευταίας,

Κ αί τον ου. ά του εσβεσεν άπδ τδ ζών βιβλίον.

"Ο τε, ώς δίσκος πύρινος, τδ  ίστρον τή ς ημέρας 
Ά π εχα ιρ έτα  μέ ώχρας τήν έρημον ακτίνας,—
Ώ ς  γεωργός τδν κάματον μεγάλον υπομείνας 

Μ έ β ή μ ’ άργδν καί κατηφής προβαίνει τδ  Ισπέρας,—

Ε ις  σκέψεις έβυθίζετο τδ πνεΰμ ά  μου πένθιμους, 

Θρηνοϋντος εις τδ  του πατρδς μεμονωμένου μνήμα"
Τ δ κλαΐον με έςύπνησε τή ς παραλίας κϋμ α ,

Κ ’ Ιστράφην εις του ουρανοϋ τάς κυανας ερήμους,

Κ αί ή Ε λ π ί ς  εις πτέρυγας κατήρχετο ζεφύρου 
Βαστάζουσα άνθόστετττον χρυσήλατον φ ιάλην,
Κ αί πρδς εμέ άνοίγουσα φιλόστοργου άγκάλην,

Ε ις  τήν ψυχήν μου έχυσε νασμδν αγίου μύρου.

Τ ό τε  ήκούσθη σήμαντρου μονήρους εκκλησίας·
Έ γγύ θ εν  μου επέρασε, μέ βάσον καλυμμένος,
Πρεσβύτης άναχωρητής" προσβλέψας με ασμένως,

Τ ήν σύγχυσιν ενόησε της μαύρης μου καρδίας.

Μ  ελάλησεν, Ώ  τέκνου μου, τών ψυχικών μας πόνων 
Μ ειλήχιος θεραπευτής ή πρδς τδν Π λάστην πίστις·
Μ ’ ενδόμυχον πεποίθησιν ηύδόκησεν δ Κ τίστης 

Ε ις  ταυτην νά προσφεύγωμεν μέ ικεσίας τόνον.

Ώ  τέκνου, εις τους κόλπους της άπόθες τάς ελπίδας ! 
Π ιστός εις τήν αγνότητα αύτής άν άτενίσης,
Γαλήνην εις τά  στήθη σου γλυκεΐαν θενά χύσης,

Τ ή ς πενθηρας καρδίας σου εκπλύνων τάς κηλίδας.

'Α γνήν, ώς τήν περιστεράν, ψυχήν ποθεί δ Π λάστης· 
Σ τ ιλπνή ν ώς τ ’ άστρου τή ς αυγής· άθώαν ώς τδ δύον 
Κ αί τρέμον φως τής άργυρίας παρθένου τών μνημείω ν, 

'Απλόνουσαν τάς έλαφράς καί λείας πτέρυγάς της.

Ά νάρχου τέκνα είμεθα πατρδς καί αθανάτου,
Κ αί πρέπει νά διστάζωμεν διά τήν ευτυχίαν,
Έ ν ώ  ά ν ίπ τα τ’ ή ψυχή πρδς τήν αθανασίαν,

Τ ήν γέφυραν τήν μυστικήν περώσα του θανάτου ;
X . Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς .

Ϊ Φ Ο Σ — Π Ε Ρ Ι  Σ Α Φ Η Ν Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Α Κ Ρ Ι Β Ε Ι Α Σ  

Τ Ω Ν  Λ Ε 3 Ε Ω Ν .

Η  Λ Ε 3 Ι Σ  ύφος, ώς καί άλλαι πολλαί, εγε ι  έννοιαν 
απροσδιόριστον, καί ε’άν θελήσωμεν νά δώσωμεν ορι
σμόν τινα αύτής, καλητερον ίσως δεν εύρίσκομεν παρά 
τούτον, ότι εΓναι ό ιδιαίτερος τρόπος, κ α θ ’ δν έκαστος 
παριστάνει διά τής γλώσσης τάς ιδέας αύτον. Γλώσ
σα δε ή λέξις, καί ύφος, διαφέρουσιν άλλήλων' διότι 
αί μέν λέξεις τού συγγραφέως δύνανται νά ήναι κατάλ
ληλοι καί όρθαί, τό ύφος δμως αύτού νά έχη μεγάλας 
ε’λλείψεις, νά ήναι ξηρόν, ή τραχύ, ή χαύνον, ή ε’πιτε-
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τηδευμένον έχει δέ πάντοτε σχέσιν τινά μέ τόν τρό
πον, κα θ’ δν ό συγγραφεύς σκέπτεται, καί είναι είκων 
τών ιδεών, καί τής μορφής κα θ’ ήν μορφούνται ε’ν αύτω. 
’Εντεύθεν, οταν έξετάζωμεν τήν λεκτικήν σύνθεσίν 
τίνος, είναι πολλάκις δνσκολώτατον νά χωρίσωμεν το 
υφος άπό τής διανοίας τού συγγραφεως, καί δεν ήθε- 
λεν είσθαι παράδοξον τα δυο ταύτα να συνοεωνται 
ούτως, ώστε τό ύφος νά μήν ήναι άλλο, παρά τό είδος, 
ή ό τρόπος αύτός τού διανοείσθαι. "Οθεν διάφοροι 
λαοί τής γής παρετηρήθησαν, δτι μετεχειρίζοντο ιδ ια ί
τερον ύφος λόγου, σύμφωνον μέ τήν διάφορον αύτών 
κράσιν καί πνεύμα. Οί μέν ’Ασιανοί, δντες μαλθα
κοί καί άνειμένοι τά ήθη, ήγάπων καί ύφος ανθηρόν 
καί διαλελυμενον, καί ε’νεψύχουν αυτό μέ τά πλέον 
τολμηρά καί ύπερβολικά σχήματα· οί δέ ’Αθηναίοι, 
λαός ανδρείος, πεπαιδευμένος, καί όξύνους, μετεχειρι- 
ζοντο ύφος άκριβές, καθαρόν, καί κομψόν. Τοιαύται 
διαφοραί ύφους παρατηρούνται γενικώς και είς τα ση
μερινά έθνη· καί ύταν διακρίνωσι τούς γενικούς χαρα
κτήρας τού ύφους, συνειθίζουσι νά λέγωσι τόν μεν νευ
ρώδη, τόν δέ χαύνον, τόν δέ ζωηρόν, τά όποϊα φανερα 
χαρακτηρίζουσι τούς τρόπους τού διανοείσθαι, καθώς 
καί τού ε’κφράζεσθαι· τόσον είναι δύσκολον νά χωρι- 
σθώσι τά δύο ταύτα άπ’ άλλήλων. Περί μέν τών γε 
νικών χαρακτήρων τού ύφους θέλομεν όμιλήσειν ύστε
ρον ήδη δέ είναι άναγκαίον ν’ άρχίσωμεν άπό τής 
έξετάσεως τών άπλουστίρων άρετών ή ποιοτήτων αύτού, 
εξ ών συνίστανται κατά μέγα μέρος αί μάλλον σύνθετοι.

"Ολαι αί άρεταί τού καλού ύφους δύνανται ΰπό τα 
δύο ταύτα νά τάττωνται, τήν σαφήνειαν καί τόν κό
σμον διότι τό άπαιτούμενον παρά τής γλώσσης είναι 
νά μεταδίδωμεν εις τούς άλλους τάς ιδέας ήμών σαφείς, 
καί ε’νταυτω ούτω κεκοσμημένας, ώστε άρέσκουσαι και 
θέλγουσαι αυτούς, ν’ άποτελώσι μάλλον δραστήριον 
τήν σκοπουμένην ε’ντύπωσιν. "Οταν φυλάττωμεν τα 
δύο ταύτα εις τήν χρήσιν τού λόγου, ε’κπληρούμεν τόν 
σκοπόν, δι’ δν γράφομεν καί λαλούμεν.

Ή  σαφήνεια είναι όμολογουμένως ή ουσιώδης άρετη 
τού ύφους είς παν είδος τού γράφειν χωρίς αύτής τα 
πλέον πολυτελή κοσμήματα τού ύφους λάμπουσι μονον 
ώς ε’ν σκότει, καί θαμβούσι τόν ακροατήν άντί νά 
άρέσκωσι.

Τούτο λοιπόν έστω τό πρώτιστον έργον ήμών, να 
ε’κφράζωμεν τάς ε’ννοίας ούτω καθαράς και πλήρεις, 
ώστε νά καταλαμβάνωνται χωρίς τίνος δυσκολίας· 
“  ό λογος πρέπει νά ήναι καταληπτός καί είς αυτούς 
τους άμελώς άκροαζομένους, ώστε νά εισέρχεται είς 
τήν ψυχήν τού άκούοντος, ώς τό φώς είς τούς οφθαλ
μούς, καί άν δέν ε’νατενίζωσιν είς αύτό. "Οθεν πρέπει 
νά έπιμελωμεθα, ώστε όχι μόνον νά ε’ν νοώ ήμάς ό ακού
ουν, άλλά νά ήναι καί αδύνατον είς αυτόν νά μήν ε’ννοή.” 
’Εάν άναγκαζώμεθα ν’ άκολουθώμεν τόν συγγραφέα 
μέ κόπον μέγαν, ν’ άφίνωμεν, καί πάλιν νά έπαναλαμ- 
βάνωμεν τούς λόγους αύτού διά νά έννοήσωμεν, ταχέως

θέλομεν προσοχθήσειν. Οί άνθρωποι δέν άγαπώσι 
τοσούτον κόπον- θελουσιν ίσως θαυμάσειν τό βάθος 
τού συγγραφέως, άφού είσχωρήσωσιν είς τόν νούν αύτού, 
σπανίως ομως θελουσιν έχειν τήν κλίσιν νά ε’παναλά- 
βωσιν αύτόν ε’κ δευτέρου.

Ή  σαφήνεια δέν πρέπει νά θεωρήται ¿υς άπλώς άπο- 
φατική τις άρετή, ή ε’λαττώματος άπουσία, άλλ’ έχει 
καί τινα ύψηλοτέραν άξίαν, ουσα βαθμός τις πραγμα
τικού κάλλους· διότι άρεσκόμεθα φυσικά, καί θεωρού
με ν ώς άξιον επαίνου τόν συγγραφέα, οστις άπαλλάττει 
ήμάς παντός κόπου είς τό ε’ννοείν αύτόν· δστις φέρει 
ήμάς διά πάσης τής ύποθέσεως άνευ τινός περιπλοκής 
ή συγχύσεως· καί οΰτινος τό ύφος ρέει πάντοτε ώς ρεύμα 
διαυγές, ένθαήορασις ήμών εισχωρεί μέχρι τού πυθμέ- 
νος. Ή  σπουδή τής σαφηνείας άπαιτεί προσοχήν πρώτον 
είς τάς λέξεις καί φράσεις, καί δεύτερον είς τήν σύν- 
θεσιν τών περιόδων. ’Ενταύθα θέλομεν όμιλήσειν περί 
τού πρώτου.

Ε ίς  τάς λέξεις λοιπόν καί φράσεις άπαιτούνται διά 
τήν σαφήνειαν τά τρία ταύτα, καθαρότης, καταλληλία, 
καί άκρίβεια.

Καθαρότης καί καταλληλία λαμβάνονται συχνάκις 
άδιαφόρως' καί τωόντι έχουσι μεγάλην συγγένειαν 
υπάρχει τις δμως διαφορά. Καθαρότης μέν είναι να 
μεταχειριζώμεθα λέξεις καί φράσεις ίδιαζούσας είς 
τήν γλώσσαν, τήν όποιαν λαλούμεν, άλλ’ ούχί ξένας ή 
άπηρχαιωμένας, ή νέας άνευ άνάγκης, ή τών οποίων 
ή χρήσις δέν έχει τό προσήκον κύρος- καταλληλία δέ, 
τό νά έκλέγωμεν τοιαύτας λέξεις, όποιας ή καλητέρα 
καί σταθερωτέρα χρήσις καθιέρωσεν είς τάς ιδέας, τάς 
άποίας θέλομεν νά παραστήσωμεν δι’ αύτών, καί συμ- 
φώνως μέ τήν χρήσιν ταύτην νά ε’φαρμόζωμεν αύτάς 
όρθώς καί εύστόχως, φεύγοντες τούς χυδαϊσμούς, καί 
τάς ταπεινάς λέξεις καί φράσεις, αίτινες δέν ήθελον 
παριστάνειν ούτω καλώς τάς μεταδιδομένας ήμών ιδέας. 
’Ενδέχεται νά ήναι τό ύφος τού συγγραφέως καθαρόν, 
τουτέστιν, Ελληνικόν κ α θ’αύτό, καί ε’λεύθερον παντός 
είδους γραμματικών σφαλμάτων, καί δμως νά πάσχη 
έλλειψιν καταλληλίας, διά τήν κακήν εκλογήν τών λέ
ξεων, ε’πειδή δέν άρμόζουσιν είς τό προκείμενον, ούδέ 
παριστάνουσι πλήρη τήν έννοιαν αύτού. "Ελαβε μεν 
πάσας τάς λέξεις καί φράσεις αύτού ε’κ τής Ελληνικής 
γλώσσης, άλλ’ ή εκλογή δέν έγινεν εύστόχως. Τό 
ύφος λοιπόν δύναται νά ήναι καθαρόν χωρίς νά ήναι 
καί κατάλληλον· δπου δέ καί τά δύο, καθαρότης και 
καταλληλία συνέλθωσιν, δχι μόνον σαφές καθιστώσι 
τό ύφος, άλλά καί εύάρεστον. "Αλλον δέ οδηγόν προς 
τήν καθαρότητα καί καταλληλίαν δέν έχομεν, παρα 
τούς καλώς γράφοντας καί λαλούντας τήν γλώσσαν.

Είπον άνωτέρω^δτι αί άπηρχαιωμέναι ή νέαι λέξεις 
άντιβαίνουσιν είς τήν καθαρότητα τού ύφους· εύκολως 
δμως εννοείται, δτι πρέπει νά γίνωνται τούτου ε’ξαιρέ- 
σεις τινές· διότι ή χρήσις αύτών ενίοτε οε\Ι φαίνεται 
άχαρις. Ή  ποίησις έχει μέν ελευθερίαν μεγαλητέραν
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παρά τον πεζόν λογον είς το ¿νοματοποιείν, η τούλά- 
χιστον είς το συνθέτειν νέας λέξεις· πλήν οΰδ’ εις αύ. 
την δεν πρεπει να γίνεται άφειδώς ή χρήσις της ε’λευ- 
θεριας ταυτης· εις τον πεζόν ομως λόγον τοιαΰται 
καινοτομιαι ηθελον εισθαι τολ.μηρότεραι, καί το άπο- 
τελεσμα αυτών χειρότερόν διότι ε’κ τούτων κινδυνεύει 
τό υφος νά φανη ε’πιτετηδευμένον καί υπερήφανου. 
03·εν μόλις συγχωρειται να τολριωνται υπό συγγραφέων, 

εις τούς οποίους η φημη έδωκε δικτατορικήυ τινα δύ- 
va.jj.iv επι της γλωσσης. Πρέπει πάντοτε νά φεύγωμεν 
και την χρήσιν των αλλοτρίων καί ε’πιστημονικών λέ
ξεων, ε’άν ανάγκη τις δεν άπαιτη αύτάς.

Ας θεωρησωμεν ηδη την ακρίβειαν του υφους, ητις, 
έπειΰη είναι το αξιολογωτερον ρ,έρος της σαφηνείας, 
άπαιτεΓ οικαιως και ερμηνείαν πληρεστέραν, καί το- 
σουτον μάλλον, οσον ή έννοια αύτής δεν είναι ίσως 
ευκρινής εις πάντας.

Η  καθ αύτο λοιπον έννοια της ακρίβειας είναι νά 
άτοτεμνωμεν παν τό περιττόν, ώστε ό λόγος νά μην 
εχη  ούοεν ουτε πλειοτερον, ούτε όλιγώτερον του άναγ- 
καίου εις παραστασιν της ιδέας ήριών. ΓΙαρατηρητέον 
οε, οτι πολλακις είναι δυσκολον να χωρίσωμεν τάς άρε- 
τας τοΰ υφους απο των της διανοίας· καί τοΰτο συμ- 
βαινε·ι ενταύθα- οιοτι, δια να γραφή τις μετά ακρίβει
ας, το οποίον είναι αρετή καθ αυτό τοΰ υφους, πρέπει 
νά εχη και εις τον τροπον τοΰ διανοείσθαι μεγάλην 
άκρίβειαν.

Αί λεξεις λοιπον τριχώς ε’νδέχεται νά άμαρτάνωσιν· 
η οεν εκφραζουσι την ιδέαν τοΰ συγγραφέως, η ε’κφρά- 
ςουσι μεν αύτην, άλλ ούχί πλήρη καί τελείαν, ή, τε- 
λευταίον, Ιχουσι καί τι πλεονάζον. Ε ις πάντα ταΰτα 
τά αμαρτήματα άντίκειται ή άκρίβεια, ριάλιστα δέ 
εις το τελευταίον. Εαν ό συγγραφεύς φυλάττη καταλ- 
ληλίαν, εννοείται οτι είναι ελεύθερος των δυο πρώτων 
άμαρτηματων- οτι αί λεξεις, τας οποίας μεταχειρίζε
τα ι, ε’κφράζουσι πληρη την ιδέαν αύτοΰ· άλλά τό ακρι
βές είναι νά ε’κφράζωσι ταύτην μόνην, καί ούόόν τι 
πλέον. Ε ις  τάς λέξεις τοΰ συγγράφοντος μετά ακρί
βειας δεν παρεισάγεται ούδεμία ξένη ιδέα, ούδεμία 
περιττή καί παρακαιρος, ητις, άναμιγνυμένη με τό κα θ’ 
αύτό προκείμενον, συγχέει καί επισκοτίζει την κατά- 
ληψιν αύτοΰ. Διό άπαιτείται νά έχη  αύτός καθαρω- 
τάτην γνώσιν τοΰ πράγματος, τό οποίον θέλει νά πα- 
ραστηση εις ήμάς· νά κράτη αύτό σταθερώς πρό όφ- 
θαλμών, καί ποτέ νά μη παρεκτρέπεται. ’Ολίγοι δμως 
συγγραφείς φθάνουσιν εις ταύτην την τελειότητα.

, Ή  χρεία της άκριβείας συμπεραίνεται ε’ξ αΰτης της 
φύσεως τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, τό οποίον δεν δύ- 
ναται να βλεπη οιά μιας πολλά πράγματα καθαρώς 
καί διακεκριμένους. ’Εάν βιασθη νά δώση την προ
σοχήν αύτοΰ είς δύο η τρία ε’νταυτω, έχοντα μάλιστα 
ομοιότητά τινα προς άλληλα, ή συνάφειαν, ε’μπεριπλέ- 
κεται και συγχεεται, μη ουναμενον ευθυς νά διακρίνη 
εναργως κατα τι ομοιαζουσι, και κατα τι διαφέρουσιν.

Εάν, φέρ είπείν, παρουσιάσωσιν είς ε’μέ ίππον ε’πισε- 
σαγμένον, τοΰ οποίου είναι χρεία νά συλλάβω διακε- 
κριμένην ιδέαν, θέλω ζητήσειν νά ε’κβάλωσι τό επί- 
σαγμα, και να στησωσιν αύτόν μόνον ε’νώπιόν μου, διά 
να μη περισπασθη" η προσοχή μου ύπ’ ούδενός άλλου 
αντικειμένου. Οΰτω καί περί των λέξεων· ε’άν, θέλων 
νά φανέρωσης εις εμε την έννοιάν σου, λέγης πλειότερα 
τοΰ οεοντος, και προσθετής ξένας περιστάσεις, καί 
ποικίλλων άνευ ανάγκης τον λόγον, μέ άποπλανάς τοΰ 
προκειμένου, καί μέ κάμνης ποτέ μέν νά βλέπω αύτό 
το περι ου ο λογος, ποτε οε άλλο τι συνδεδεμένον μέ 
εκείνο, με β ιάζεις ουτω να βλέπω όμοΰ διάφορα άντι- 
κειμενα, και να χανω το κύριον- ε’πιφορτίζεις μέ τοσαΰτα 
επιβληματα και χρώματα το παριστανόμενον είς τούς 
οφθαλμούς μου, καί ε’κθέτεις ενώπιον μου τοσαΰτα 
άλλα πραγματα κατα τι μεν όμοια, κατά τι δέ διαφέ- 
ρου.α, ωστε συγχεομαι και οεν βλέπω ούδέν έκ τούτων 
μετ’ εΰκρινείας.

Εκ της περιττής χρησεως των λέξεων γεννάται τό 
άνειμένον υφος, άντίθετον τοΰ άκριβοΰς. Οι άδύνατοι 
συγγραφείς μεταχειρίζονται πληθύν λέξεων, διά νά 
φανώσιν, ώς νομίζουσι, σαφέστεροι· πλήν οΰτω δεν 
καμνουσιν αλλο, παρα νά συγχέωσι τούς άναγινώσκον- 
τας. ^Συναισθάνονται, οτι στεροΰνται άκριβοΰς ε’κφρά- 
σεως, δια να εισαξωσι την έννοιαν αύτων είς τό πνεΰμα 
τοΰ αναγινωσκοντος- και επειδή αύτοί τωόντι δέν συν- 
έλαβον ταύτην άκριβέστατα, μεταχειρίζονται, όπως 
δυνανται, λεξεις οιαφόρους, διά νά άναπληρώσωσι, κα
θώς στοχάζονται, την ελλειψιν, καί να σέ φέρωσιν 
μικρόν τι πλησιεστερα είς την ιδέαν αυτών. Πάντοτε 
περιστρέφονται, ποτε δμως δέν ε’πιτυγχάνουσι. Παρι- 
στάνουσιν εικόνα δ ιπλήν τοιαύτη όμως είκών δέν δύ- 
ναται να ηναι εύκρινης. "Οταν, φέρ είπείν, ό συγγρα
φεύς ομιλη περι της εν τω μάχεσθαι άνδρίας τοΰ ήρωος 
αύτοΰ, ή παράστασις είναι άκριβής, καί λαμβάνω πληρη 
έννοιαν των λεγομένων· άλλ’ εάν, άγαπών νά πολυ- 
πλασιαζη ταςλεςεις, συνάψη είς την αύτην περίστασιν 
την άνδριαν με την καρτερίαν, ό νοΰς μου τότε άρχίζει 
να αστατη-. Θελων να παραστήση είς εμέ έντονώτερα 
την αύτήν αρετήν, λέγει δύο πράγματα ά νθ’ ενός, άν- 
δρίαν, ητις αντέχει είς τούς κινδύνους, καί καρτερίαν, 
ν]τις ύπο^ενει το^ς κοπους* η περίστασης της ¿νεργείας 
έκατερας τούτων είναι οιαφορος. Παριστανοριενων δε 
α/Λφοτερων o j a o j , ενιΓ ητο χρεία //.ιας ριονης, συγχεεται 
ο νους, και δεν συλλααβανει ακριβή έννοιαν του προ· 
κειμένου.

Εκ των ειρη^χενων λοιπον φαίνεται, οτι ¿συγγραφεύς 
ενδέχεται κατά μέν τά άλλα νά ηναι σαφής, ελλιπής 
δέ κατά την άκρίβειαν. ’Εάν μεταχειρίζεται καταλ- 
ληλους λεςεις και ταξιν, εαν παρισταυη ουτω καθαρούς 
τας ιοεας αύτοΰ, ως αύτος συλλαμβάνει αύτάς, μέχρι 
τουτου είναι σαφής. Εάν δμως αί ίδέαι δέν ηναι πολλά 
καθαραι εις το πνεύμα αυτοΰ, άλλά συγκεχυμέναι καί 
γενικαι, τοτε δεν δυναται νά ε’κφράζη αύτάς μετ’ άκρι-
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βείας. Πρέπει δμως νά σημειώσωμεν, ότι ΰπάρχουσι 
καί πράγματα, τά όποια δέν άπαιτοΰσιν ε’ξίσου την 
άκρίβειαν, άλλ’ άρκεί νά έχωμεν γενικήν τινα έννοιαν 
αυτών. Ή  ύπόθεσις πρός τούτοις ενδέχεται νά ηναι 
γνωστή καί συνήθης, ώστε νά μη κινδυνεύωμεν νά ε’ν- 
νοήσωμεν ήμαρτημένως τόν συγγραφέα, άν καί πάσα 
λέξις αύτοΰ δέν έχη  τοσαύτην άκρίβειαν.— ΒΛΑΙΡΟΣ.

Ν Ι Φ Ε Τ Ο Ι  Ε Π Ι  Τ Ω Ν  Α Ν Δ Ε Ω Ν .

Ε π ί τών Ά νδεων ύπάρχουσι κατεσκευασμέναι πολ- 
λαί πλίνθιναι καλύβαι, ώς καταφύγια τών οδοιπόρων 
άπό τούς εκεί γινομένους τρομερούς νιφετούς.

Αί μετά χιόνος άνεμοζάλαι αΰτα ι,— λέγει Ά γγλ ο ς  
περιηγητής,— είναι τόσον σφοδραί, ώστε ούδέν έμψυ
χον άπ’ αύτάς διασώζεται· χωρίς τίνος προηγούμενης 
είδήσεως, πάντη αίφνιδίως, βλέπεται ή χιών κατερχο 
μένη άπό τάς κορυφάς τών όρέων ε’ν θυέλλη άνεμου· 
εκατοντάδες άνθρώπων άπωλέσθησαν είς τάς θυέλλας 
ταύτας- διάφοροι είχον λιμοκτονηθήν είς την καλύβην, 
ε’ν ή ε’στάθημεν πρός άνάπαυσιν καί πρό δύο μόνον 
ε’τών, ό χειμών αίφνης ε’μβάς, καί οί νιφετοί άρχίσαν- 
τες, κατεδίωξαν είς την καλύβην ταύτην δέκα άθλιους 
οδοιπόρους. Άφοΰ δέ κατέπαυσεν η σφοδρότης τών 
πρώτων νιφετών, ε’λθών ό ταχυδρόμος, εύρηκεν έξ άπό 
τούς δέκα κειμένους νεκρούς είς την καλύβην, καί τούς 
λοιπούς τέσσαρας μόλις πνέοντας. Ε ίχον καταφάγειν 
τάς ήμιόνους καί τόν κύνα των· ησαν δέ τώρα έμπρο 
σθεν ημών τά οστά τών ζώων τούτων.

Αί καλύβαι αΰται ωκοδομηθη-αν δλαι κατά τό αύτό 
σχέδιον, καί μέ τρόπον καταλληλότατον είς τό σκο 
πουμενον. Ε ίναι άπό πλίνθον καί λάσπην, στερεό- 
κτιστοι, δεκα η δώδεκα πόδας ύψηλαί, μέ πλινθίνην 
κλίμακα έξωθεν. Ιό  δωμάτιον, ε’πί της κορυφής 3ν 
τοΰ θεμελίου τουτου, ώστε νά ΰψοΰται ΰπεράνω της 
χιονος, είναι περίπου δώδεκα τετραγωνικών ποδών οί 
τοίχοι είναι παχύτατοι, μέ δύο η τρία θυρίδια ώς έξ 
τετραγωνικών δακτύλων1 ή δέ στέγη καμαρωτή, καί τό 
έδαφος έκ πλίνθου.

Οικοδόμημα τοσον μικρόν, καί τόσον ογκώδους κα
τασκευής, ε’ξ άνάγκης ομοιάζει φυλακήν ε’νω δέ τις 
στεκεται είς την θύραν, ή πέριξ σκηνη τοΰ αύξάνει έτι 
μάλλον την μελαγχο'.ίαν, καί δέν έμπορεί νά μη συλ
λογίζεται ποσον οδυνηρόν θίαμ.α ητον είς τούς δυστυ
χείς  εκείνους βλέποντας την χιόνα βαθυνομένην ημέ
ραν εξ ημέρας, και την ελπίδα τοΰ νά διαφύγωσιν έλατ- 
τουμενην, έωσοΰ ή δίοδος ε’φράχθη παντάπασι, καί ή 
απελπισία τους εκυριευσεν. Έκαυσαν δέ ού μόνον την 
ε’ν τω δωματίω τράπεζαν, άλλά καί την θύραν ητις 
εσκεπαζεν αύτους άπό τά στοιχεία, καί τό μέγα ξυλι- 
νον ανωφλιον, η άφαιρεσις του όποιου άφηκε τον τοίχον 
κρεμαμενον, και κατά στιγμήν θάνατον ε’παπειλοΰντα. 
I οΰτο φανερόν ^οτι έκαμαν μέ μόνα τά μαχαιριά των, 
καί πρέπει να ητον έργον πολλών ήμερων.

Ά λλο  θλιβερόν μαρτύριον τής άπελπισίας καί φρί
κης την οποίαν ε’δοκίμασαν ητον ή κατάστασις τών 
τοίχων. Ε ίς  ολα τά μέρη, οπου περιηγηταί συχνάζου- 
σιν, εύρηκα πάντοτε γεγραμμένα τά ονόματα καί την 
ιστορίαν τινών άπό τούς πρό ε’μοΰ αύτά έπισκεφθίντας· 
άλλ’ είς τάς επί τών Ά νδεων καλύβας ταύτας ούτε 
όνομα ούτε λέξιν είδον ε’πί τών τοίχων. Οί ε’ν αύταίς 
άποθανόντες ήσαν παραπολύ προσηλωμένοι είς τά ίδιά  
των πάθη· τό φρικώδες τής θέσεως αύτών ητον άπερί- 
γραπτον δθεν οί τοίχοι οΰτοι μένουσι μνημεία σιωπη
λά παρελθούσης άθλιότητος.

Ο  Ι Χ Ν Ε Γ Μ Ω Ν  Τ Η Σ  Ι Ν Δ Ι Α Σ .

Ο  Ι Χ Ν Ε ϊ Μ Ω Ν  τής ’Ινδίας είναι μικρόν ζώον, άλλά 
χρησιμώτατον διά την άσπονδον αύτοΰ έχθραν κατά 
τών όφεων, οίτινες, άν δέν ε’ξωλοθρεύοντο ύπ’ αύτοΰ, 
ήθελον καθιστάνειν επικίνδυνον πάν βήμα τοΰ οδοι
πόρου. Τ ά  δείγματα τής θυμοσοφίας, δσα παρετή- 
ρησα είς τό ζωΐδιον τοΰτο, είναι τωόντι εκπληκτικά, 
καί παρέχουσιν έξαίρετον παράδειγμα τής καταλληλίας 
τών δυνάμεων έκάστου ζώου είς την ιδιαιτέραν αύτοΰ 
ε’πί τής σφαίρας θέσιν. "Οταν ό ίχνεύμων ίδη όφιν, 
άκόμη καί τόν μεγαλη'τερον, όρμα πάραυτα καί πιάνει 
αυτόν άπό τόν λάρυγγα, φθάνει μόνον νά εύρίσκεται 
είς άνοικτόν μέρος, οπου νά έμπορή” νά δράμη είς ιδ ι
αίτερον τι χόρτου, τό οποίον αύτός ένστιγματικώς γνω
ρίζει οτι είναι άντίδοτον είς τό δηλητήριου φάρμακου 
τών όφεων. Παρευρέθην είς πείραμα γενόμενον είς 
την πόλιν τής Ταπροβάνης Κόλομβον, πρός έξακρίβω- 
σιν τής άληθείας τούτου. Ό  ίχνεύμων, επίτηδες προ- 
μηθευθείς, είδε τόν όφιν κατά πρώτον είς κεκλεισμίνον 
δωμάτιον. ’Ενταύθα όμως δέν έδειξε κάμμίαν κλίσιν 
νά προσβάλη τόν εχθρόν του, άλλ’ έτρεχε πέριξ τοΰ 
δωματίου, ζητών τρύπαν ή άνοιγμα δι’ οΰ νά ε’κφύγη. 
Ά ποτυχων, έπέστρεψε ταχέως είς τόν κύριόν του, καί 
ε’μβάς είς τόν κόλπον αύτοΰ, δέν ήθελε κατ’ ούδένα 
τρόπον νάέξέλθη πλέον. Φερθείς όμως έξω τοΰ οίκου, 
καί τεθείς πλησίον τοΰ όφεως είς άνεωγμένον τόπον, 
ώρμησε πάραυτα εναντίον του, καί ταχέως τόν έθανά- 
τωσεν. "Επειτα έγινεν αίφνης άφαντος δι’ ¿λίγα λε
πτά , καί πάλιν ε’πέστρεψεν άφοΰ εύρήκε τό χόρτον, καί 
έφαγεν άπ’ αύτό. Τό χρήσιμον τοΰτο ένστιγμα ωθεί 
τό ζώον νά προστρέχη είς τό βότανου οπότε καί άν 
ήθελε συμπλακήν μέ όφιν, είτε φαρμακερόν είτε όχι. 
Ε ίς  τό πείραμα τοΰτο μέτεχειρίσθημεν ενα τοΰ άβλα- 
βοΰς είδους, ε’π ’ αύτω τούτω προμηθευθέντα.

Η κ ο τ ς α  παρά τίνος θεολόγου, ότι ό Θεός έχει δύο 
κατοικίας, την μέν είς τούς ουρανούς, τήν δέ είς την 
πραείαν καί εΰγνώμονα ψυχήν. Έ σ ο  ή τίμιος πλού
σιος, ή ευχαριστημένος πτωχός· άλ.λά πρό πάντων 
φρόντισε νά ηναι τά πλούτη σου δικαίως άποκτημένα' 
καθότι αλλέως, ούδέν άξίζουσι.
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Ο ΕΝ  Α Λ ΕΞ Α Ν Δ ΡΕΙΑ  ΛΟΙΜΟΣ.

Ε ι ς  τον πρώτον Τόμον της ΆποΒήκης, Σελ. 158, 
κατεχωρήσαμεν την περιγραφήν τον έν ΆΒήναις συμ
βάντος λοιμού κατα το δεύτερον έτος τον ΓΙελοποννη- 
σιακού πολέμου. ΈνταύΒα, έπαναλαμβάνομεν το μέ- 
ρος εκείνο, έν οί διηγείται ό Θουκυδίδης την εις τά 
ήΒη_ επιρροήν αντον, ητις, άντίΒετος ουσα εις την 
έπιρροήν όμοιας ε’ν Άλεξανδρείομνόσου, μας δεικνύει σα
φέστατα πόσον σωτηριωδόύς έπενεργει ό Χριστιανισμός 
είς τούς χαρακτήρας των ανθρώπων. Ή  δεντερα των 
δυο παραστάσεων, οπον τοσον ευγενώς είκονίζεται ή 
τον Βανατου περιφρονησις, Γσως κριΒή παρά τινων ονς 
υπερβολήν δεικννονσα· άλλα πρέπει νά στοχασΒώμεν, 
ε’αν, εις ο!ανδήποτε κατάστασιν του άνΒρώπου, δυνα- 
ται ποτε να ύπαρξη καί ή υψηλότερα ά.ρετη χωρίς χρω
ματισμόν τινα της ανθρωπίνου αδυναμίας.

Ό  Θουκυδίδης περιγράφει την παντελή άΒυμίαν καί 
απελπισίαν των όσοι η’σΒάνοντο εαυτούς προσβεβλη
μένους· ουδέ ζητούντες κάν ν’ άνΒέξωσιν είς τό πάΒος, 
άφίνοντο άπολύτως είς την εξουσίαν του. Οί πλειό- 
τεροι, ε’κ φόβου, δεν ε’πεσκέπτοντο τούς άσΒενεΓς, οίτι- 
νες κατα συνέπειαν άπέΒνησκον έρημοι καί αθεράπευ
τοι, καί τοιουτοτρόπως πολλαι οίκίαι διόλου έξεκληρί- 
σΒησαν. Ε ις τινα μερη τα πτώματα εκειντο ε’ςηπλω- 
μενα επ αλληλων, και είς τας οδούς καί περί τάς πη- 
γάς, οπου η σφοοροτάτη δίψα είχε βιάσειν αυτούς νά 
καταφνγωσι. Και οι ναοι αντοι έγεμον άπο τούς νε- 
κρονς των εκεί εκπνεοντων' διότι οί άνθρωποι ε’πίσης 
παρημέλουν ιερά καί κοινωνικά καΒήκοντα, καί διόλου 
κατεπάτονν τά έΒιμα της κοσμίον ταφής. Ό  λοιμός 
οντος προσέτι ε’πεφερε την πλέον αχαλίνωτου άκολα- 
σιαν καΒοτι βλεποντες οι ανΒρωποι τούς πλουσίους 
έξαίφνης άπολλυομένους, καί τούς πρότερον μηδέν έχον
τας άμεσως κληρονομούντας την περιουσίαν αυτών, ήρ- 
χισαν να ζωσι μονον ώστε να χαιρωνται τό παρόν 
βαρυτάτην δέ κατάκρισιν είς τάς κεφαλάς αυτών βλέ- 
ποντες ε’πικρεμαμένην, ένό.αιζον φρονήσεως έργον νά 
άρπαξωσι, πριν αυτη επιπεση, τινας των τού κόσμ.ου 
ηδονών ούδείς δέ φόβος Βεών, η σέβας νόμων άνΒρω- 
πινων, περιωριζε την άκολασίαν των. Καί ταύτα μέν 
ό Θουκυδίδης περί τού ε’ν ΆΒήναις λοιμού- ό δ’ Άλε- 
ςανδρειας ε’πίσκοπος Διονύσιος περιγράφει πάντη δια- 
φορως τον την πόλιν έκείνην μαστίσαντα λοιμόν την 
τοίτην εκατονταετηρίδα.

Ειπων οτι οικος δεν εϋρισκετο χωρίς ενα νεκρόν, 
προσΒετει, “  ΕίΒε να ήδυνάμην νά είπω ότι ΕΙΣ μό
νον νεκρός εΰρίσκεται είς πάντα οίκον άλλ’ ή πόλις 
γ«μει όουρμού διά τό πλήΒος τών πτωμάτων, καί τών 
καΒ ημ,εραν αποΒνησκοντων. ’ Μ’ ολον τούτο, έφρόνουν 
οτι δεν επρεπε να Βεωρωσιν ώς συμφοράν τό γινόμενον, 
αλλ ως ασκησιν και δοκιμασίαν, όμοίαν της εκ τών 
πολέμων και οιωγμών, τους οποίους προ μικρού είχον 
υποφ^ρειν. Προβαινων οε λεγει, “ Οί πλεΐστοι τών

αδελφών, διά την μεγάλην άγάπην καί άδελφικήν όμό- 
νοιαν, εαυτών μη φειδόμενοι, προσεκολλώντο είς άλλη. 
λους, ε’πεσκέπτοντο άόκνως τούς άσΒενεΓς, καί υπηρε
τούν αύτους επιμελώς, ε’ν Χριστώ διακονούντες, καί 
άσμένως συναποΒνησκοντες. Ουτω πως άπηλΒον της 
*ωης οι καλητεροι των αοελφων μ.ας* έξ ων οί μ.έν 
ησαν πρεσβύτεροι, οί δέ διάκονοι, οί δέ λαϊκοί, μέγιστον 
απολαυοντες σέβας- ωστε το είδος τούτο του Βανάτου, 
διά την μεγάλην ευσέβειαν καί την δύναμιν της πί- 
στεως, φαίνεται οτι κατ’ ούδέν διαφέρει τού μαρτυρίου. 
Περιπλεον, ε’λάμβανον τά σώματα τών κεκοιμημένων 
άγιων είς τάς άγκάλας αυτών, έσπόγγιζον τούς όφΒαλ- 
μους και εκλειον τά στόματά των, έφερον αυτούς επί 
τών ώμων, ήσπάζοντο, ένιπτον, καί περιετυλιττον αυ
τούς είς σάβανα- μετ’ ολίγον δέ οί αυτοί ούτοι έλάμ- 
βανον τάς ιδίας ψιλανΒρώπους περιποιήσεις παρ’ άλλων· 
καΒότι οί ζωντες άδιακόπως ήκολούΒουν τά βήματα 
τών τεΒνηκότων.

* Αλλα μεταξύ των ειδωλολάτρων (είς την αύτήν 
πόλιν) τό εναντίον συνέβαινεν. ’Εδίωκον τούς άσΒε- 
νεΓς άπο τούς οίκους αυτών, εύΒύς δτε παρετηρούντο 
τά πρώτα συμπτώματα της άσΒενείας· άπέφευγον τούς 
φιλτάτους συγγενείς των έξέβαλλον τούς νοσούντας, 
ήμιΒανεΓς, είς τάς όδους· έρριπτον τούς νεκρούς άτά- 
φους είς τούς κυνας· είς μάτην προσπαΒούντες διά 
τούτων απάντων νά μη συμμεΒέξωσι της Βραυσεως, 
ητις ανηλεώς ¿μάστιζε την πόλιν.”

Α ν  έκαστον άτομον τού άνΒρωπίνου γένους έπαυε 
τού έχειν ίδιάζοντα φωνής τόνον, καί άν τό χειρόγρα
φον όλων τών άνΒρώπων ε’γίνετο όμοιοειδές, πολλή άπά- 
τη καί συγχυσις ήΒελον προέλΒειν ε’κ τούτου είς τάς 
οίκιακάς, πολιτικάς, καί ε’μπορικάς σχέσεις τού κόσμου. 
Αλλ ό πάνσοφος καί άγαΒοποιός Πλάστης ε’μπόδισεν 

όλα τά δεινά καί τάς δυσκολίας ταύτας, ποικιλίαν έν- 
τυπωσας ε’πί τού άνΒρωπίνου γένους καί ε’φ’ δλων τών 
έργων του. Έ κ  τών χαρακτήρων τού προσώπου δια- 
κρίνεται πας άνΒρωπος είς τό φώς· ε’κ δέ τών τόνων 
της φωνής άναγνωρίζεται είς τό σκότος, V) όπόταν 
άδιαχωρητον έμφραγμα χωρίζη αύτόν άπό τών όμ,οίων 
τον τό δέ χειρόγραφον μαρτυρεί την ύπαρξιν αυτού 
καί ατομικότητα, όπόταν ήπειροι καί ωκεανοί μεσολα- 
βώσι μεταξύ αυτού καί τών συγγενών του, ώς καίτά φρο
νήματα καί τούς σκοπούς αύτού είς μελλούσας γενεάς 
μετά παρέλευσιν πολλών αιώνων.

Α ς  έκτιμώμεν άπαντα κατά τήν ά λ η Β ι ν η ν αξί
αν ενός Ικάστου. ’Ολίγα είναι όσα πολύ συντείνουσιν 
είς την ευδαιμονίαν, καί διά τούτο ολίγα τά Βερμώς 
επιΒυμητεα. Ο έπιβλέπων είς τήν εργασίαν καί τον 
Βόρυβον τού κόσμου μέ πνεύμα φιλοσοφικόν, ώς έΒεώ- 
ρησεν ό Σωκράτης τήν ε’ν ’ΑΒήναις πανήγυριν, Βέλει 
ε’πί τέλους άποστρέψειν τούς όφΒαλμούς, ε’κφωνών, ώς 
εκείνος, “  Πόσα υπάρχουν ένταύΒα, είς ε’μέ άχρηστα !”
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Σίφω ν είς

Κα ι αλλαχού (σελ. 16 τού παρόντος τόμου) ώμιλή- 
σαμεν περί Σιφώνων· ένταύΒα, καταχωρούντες τήν 
προτεταγμένην εικονογραφίαν, έπισυνάπτομεν καί τινας 
περαιτέρω εξηγήσεις καί παραδείγματα, έρανιζόμενοι 
αΰτα έκ τής Πειραματικής Φυσικής τού Κυρίου Έ μ. 
Ψύχα.

Οί σίφωνες ώς πρός τά άποτελέσματα είναι έν τών 
παοαδοξοτέρων μετεωρολογικών φαινομένων, ώς δέ πρός 
τας αιτίας έν τών άκαταληπτοτέρων. Κάμμία ύπό- 
Βεσις άφ’ δσας έπενόησαν μέχρι τούδε δέν έξηγεΓ τό 
φαινομενον αρκούντως. Οί μέν άπέδωκαν αυτούς είς 
έκρηξεις υπογείων άτμών ή ύποΒαλασσίων ήφαιστίων 
πλήν ή ΰπόΒεσις αυτη έξηγεϊ μέν ίσως τούς άναβαί- 
νοντας, ούχί δέ καί τούς καταβαίνοντας, καί πολύ 
όλιγώτερον τάς κινήσεις τής μεταΒέσεως καί τής πε
ριστροφής, είς τάς οποίας ύπόκεινται. Οί δέ άποδί- 
οουσι τό φαινομενον είς τον ηλεκτρισμόν άλλ’ έάν ό 
ηλεκτρισμός ητον ή αιτία, τότε ήΒελε συμβαίνειν 
ηλεκτρική έκκενωσις είς τήν έπαφήν τών δύο κώνων, 
και συναμα ηΒελε διαλυεσΒαι ό σίφων, ένώ αυτός ένίοτε 
διαρκεΓ πολλας ωρας Τρίτη καί τελευταία γνώμη, 
ητις εξηγεί τα περισσότερα φαινόμενα τών σιφώνων, 
και τήν οποίαν γενικώς παραδέχονται, είναι αυτη,__

τό Πέλαγος.

ότι δ σίφων προέρχεται έκ τής συγκρούσεως άντικειμέ- 
νων άνέμων, δΒεν προξενεϊται κίνησις Ιλικοειδής, διά 
τής οποίας τά μεταξύ υδατα καί νέφη, συμπυκνούμενα 
είς κωνοειδές σχήμα, περιστρέφονται- έάν δέ ή περι
στροφή αυτη ήναι ταχεία, ή κεντρόφυξ δύναμις άπο- 
μακρύνει τά μόρια τού άξονος τής περιστροφής, καί είς 
τό έσωτερικόν σχηματίζει κενόν, πρός τό όποιον είσρέ- 
ουσιν ό άήρ καί τά υδατα. Ούτως έξηγεϊται καί ή 
άφΒονος ποσότης τής χαλάζης, τού υδατος, καί λοιπών, 
τά όποια οί σίφωνες έκπέμπουσι περί αυτούς. Ή  Βεω- 
ρία αυτη έξηγεϊ ε’πίσης τήν διαφάνειαν, τό σχήμα, 
τήν κατά τό μάλλον καί ήττον ταχεϊαν κίνησιν καί 
τον κρότον τών σιφώνων. ’Αλλά δέν δυνάμεΒα νά 
έξηγήσωμεν δι’ αύτής τούς σχηματιζομένόυς σίφωνας 
έν καιρω νηνεμίας, τούς οποίους περιγράφουσι πολλοί 
παρατηρηταί. Τό 1741, ε’ν καιρω νηνεμίας, παρετη- 
ρήΒη σίφων έπί τής λίμνης τής Γενεύης, όστις δέν έφε
ρε κατά τήν διάλυσίν του ουτε άνεμον, ουτε βροχήν· 
άλλος, παρατηρηΒείς κατά τό εξής έτος έπί τής αύτής 
λίμνης, έπαρουσίασε σχεδόν τάς αύτάς τού πρώτου πε
ριστάσεις. #

Διά νά δώσωμεν ιδέαν τινά τών καταστρεπτικών άπο- 
τελεσμάτων τών σιφώνων, άναφέρομεν τούς εξής ¿λίγους.
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Την εκτην Σεπτεμβρίου, 1814, ό πλοίαρχος Να- 
κι=ρ παρετήρησεν είς την 3-άλασσαν σίφωνα εις μικράν 
τού πλοίου αποστασιν. Κα5· ήν στιγμήν έφάνη, είχε 
σχήμα κυλινδρικόν, ε’ντός του όποιου τό υδωρ ύψώθη 
ταχέος- πλησιασας οε προς τό πλοΓον, εμεινε σχεδόν 
ακίνητος δΓ όλίγας στιγμάς· περί την βάσιν ή" θά 
λασσα έφαίνετο εις άναβρασμόν, καί έσχημάτιζεν 
χφρονς μεγίστη ποσοτης υδατος υψούτο ριεχρι τών 
νεφών, και ήκουετο συριγμός. Ό  σίφων εΓχε ταχεΐαν 
Ιλικοειδή κίνησιν, καί ε’κυρτούτο ποτέ μέν κατά αίαν, 
ποτέ δέ κατ' άλλην διεύθυνσιν, κατά την διεύθυνσιν 
τών μεταβλητών άνεμων, οιτινες έπνευσαν τότε διαδο- 
χικώς εις όλιγας στιγμας άπό τά διάφορα μέρη του 
όριζοντος. Ο σιφων κινηθείς διευθύνθη προς άρκτον 
κατ αντίθετον διευθυνσιν του πν.οντος τοτε άνέμου. 
’Επειδή δέ ηρχετο κατ’ εύθεΓαν ε’πί του πλοίου, διίτα- 
ξεν ό πλοίαρχος νά κανονοβολήσωσιν επί του μετεώρου, 
το οποίον, και διαπερασθεν υπό της σφαίρας κατά τό 
εν τρίτον του ολικού υψους αυτου, διεσχίσθη όριζοντίως 
εις δυο μέρη, ε’ς ών έκαστον έκυμαίνετο ένθεν κάκεΓθεν, 
ταραττομενον άλληλοδιαδόχως υπό εναντίων άνεμων. 
1ά δυο ταύτα μέρη, ενωθεντα μετά παρέλευσιν ενός 
λεπτού, ταχέως έξηφανίσθησαν, καί έπεσε τότε ε’κ του 
προκύψαντος άπεράντου νέφους χείμαρρος βροχής.

Πολλοί σίφουνες, περιγραφέντες ύπό του Κ. Μαξουέλ- 
λου, ηρχισαν απο νεφη, των οποίων ή επιφάνεια κατέβη 
εις κωνοειδές σχήμα πριν Ιτι ταραχθώσι τά υποκάτω 
οδατα. Κατά τόν παρατηρητήν τούτον ή έναρξις του 
σιφωνος γίνεται άπό τό νέφος, μέρος του οποίου κατα- 
βαίνει καθέτως ε’πί τής 3-αλάσσης είς σχήμα κώνου, 
εχοντος την βασιν του ε’πί του νέφους καί την κορυφήν 
του προς τα κατω. Η θαλασσα άναβράζει πολυν 
καιρόν πριν Ιτι φ.9·άση επ’ αυτής ή κορυφή του κώνου. 
Ο άτμος δε, ΰψουμενος άπό τής θαλάσσης ώς καπνός, 
άναβαίνει βαθμηδόν, καί παριστα τότε την τρομακτι- 
κωτατην θεαν του φαινομένου. ’Ολίγον πριν τής δια- 
λυσεως του σίφωνος, παρατηρούμεν μεταξύ τής κορυφής 
του κώνου καί τής θαλάσσης σωλήνα λεπτόν καί δια
φανή, εντός του οποίου δια κρίνομεν εύκρινώς τό θαλάσ- 
σιον υοωρ ύψουμενον, ως τόν ε’ντός του καπναγωγού 
άναβαίνοντα καπνόν. Πολλοί άλλοι σίφωνες, περί- 
γραφέντες ύπ’ άλλων παρατηρητών, παρουσιάζουσι σχε
δόν τά αυτά περιστατικά.

Την 8ην ’Ιουλίου 1833, περί τάς 8 πρό μεσημβρίας, 
παρετηρησαν πλησίον τής Νεαπόλεως θαλάσσιον σί
φωνα, οστις, περιτρέξας ε’πί τής θαλάσσης καί πλησίον 
των παραλίων άκανόνιστον γραμμήν, ¿πλησίασε μέ τα- 
χυνομένην κίνησιν είς την γήν, δπου διελύθη. Μετα
ξύ των πολλών περιστατικών, τά όποΓα συνώδευσαν 
αυτό το μετέωρον, άναφέρεται καί τό εξής γελοΐον. Τι- 
νες, πωλοΰντες πορτογάλλια είς την πλατείαν τής άγο- 
ρας, ειδον με έκπληςιν ουο μεγάλους κοφίνους πλή
ρεις να γένωσιν άφαντοι ε’ν ροπη, άλλ’ ή έκπληξίς των 
ήτο βέβαια πολύ μικροτέρα άπό την τής νέας, ή όποία

ευρισκόμενη είς ΰψηλότατον δώμα, καί βλέπουσα νά 
πίπτη επάνω της βροχή πορτογαλλίων, ε’νόμισεν Ιαυτήν 
άλλην μυθολογουμένην Δανάην.

Την 22αν Ιουλίου 1837 δλοι οί κάτοικοι τής Βεβέης 
εις την Ελβετίαν έμειναν έντρορ.οι άπό τήν παρουσίαν 
γιγαντιαιας ϋοατωοους στηλης, έχούσης την κορυφήν 
επί υψηλότατου νέφους καί τήν βάσιν αυτής ε’πί λί- 
μνης, τής οποίας τα υδατα περιστρεφόμενα άνέβαινον 
εις μεγιστον υψος. Μετ ολίγον ή στήλη αυτη διευ- 
θυνθη άπό δυτικόν άνεμον πρόςτόν ποταμόν Veveyse, 
ιου οποίου ηκολο./θησ.: τήν ροήν άπορροφούσα δλα τά 
υδατα. Ακολούθως διευθυνθη πρός τήν διεύθυνσιν 
του άνεμου, και μετεβληθη είς παχύτατον καί τρομα
κτικόν νεφο;. Το μετεωρον είς τήν δίοδόν του έξερρί- 
ώωσεν ύπερμεγεθες δένδρον, καί άνέτρεψεν άνθρωπον.

Ο Κ. Νού; (.¡\uxj_ κατοικήσας είς τήν νήσον Βουρ- 
βων τεσσαράκοντα ολόκληρα έτη, παρετήρησε μετ’ επι
μέλειας μύγαν αριθμόν σιφώνων, τήν περιγραφήν τών 
όποιων ό Βυφφών κατεχώρησεν είς τήν περί τής γής 
θεωρίαν (iheorie de la terre). "Ολοι οί σίφωνες, λέγει 
ο παρατηρητής, επικαμπτονταί καί έχουσι σχήμα σιγ
μό. ιοες ¡9, και ή μέν κορυφή των κείται ε’πί του νέφους, 
ή δέ ουρά των ε’πί τής θαλάσσης.

Ιστορησαμεν ηδη αρκετα παραδείγματα σιφώνων 
δια να δωσωμεν τέλος του προκειμένου τούτου σημειό- 
νομεν περιπλέον οτι, ως ανεφέραμεν προηγουμένως, τό 
μετέωρον τούτο συμβαίνει μάλλον είς τούς θερμούς 
παρα είς τους ψυχρούς τόπους, καί εμφανίζεται μετά 
πολλ ν ήμερων νηνεμίαν. Πώς δέ ή ίσχυροτάτη αυτη 
δυναμις γεννάται ε’ν τω μέσω τής άτμοσφαίρας, καί μά
λιστα ε’ν καιρώ νηνεμίας, είναι ζήτημα, είς τό οποίον ή 
επιστημη οεν ηδυνηθη εως σήμερον να δωση κάνένα 
λογον άποχρώντα.

Απο την εύσεβειαν, πραότητα, καί μακρο.θυμίαν 
του γυναικείου φύλου πηγάζουν αί πλειότεραι τών κο- 
σμουσων την κοινωνίαν Χριστιανικών άρετών· καί άπό 
την έμφυτον είς αύτας τρυφερότητα καί συμπάθειαν 
π?οΐΡΧίται το ^λείστον μέρος τών άγαθοεργιών, αιτινες 
παραμυθοΰσι τόν βίον. Άπό τάς θείας ταύτας άρε- 
τάς γεννάται ή ευαίσθητος νοσοκόμος, ή ε’ν 3-λίψει ώς 
άγγελος παρηγορούσα, ή φίλη του πάσχοντος πτωχοί, 
ή προστάτις του άβοηθήτου ορφανού. Ά ς εύγνωμονώ- 
μεν εις τον ΰπερτατον Δοτήρα παντός άγαμου οτι ΰπάρ- 
χουσι τοιαύτα βάλσαμα τών άν-9-ρωπίνων λυπών, σύ
ζυγοι, μητερες, άδελφαί, καί θυγατέρες· έκάστη δέ 
τών άξιολογων τούτων συγγενών άς δέχεται καί άς 
μεταχειρίζεται τό δώρον τής τρυφεράς και συμπαθούς 
καρδιας προς τήν τών όροίων της ωφέλειαν. Ή  ευαι
σθησία τήν ε’δόθη ώς κέντρον είς τά διάφορά της κα
θήκοντα, και δέν πρέπει νά δαπανάται έπί αχρήστων 
αντικείμενων μάλλον παρ’ ό πλούτος, ό καιοός, ή τά 
προτερήματά της.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΌΜΟΥ.


