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Π Ε Ρ Ι Α Λ Ω ΣΕΩ Σ ΤΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ.

Εις τήν προτεταγμένην εικονογραφίαν βλέπει ό άν ι̂ 
γνωστής την Πρασίνην (α) λεγομένην, και τήν Βαρυκέ- 
φαλον Χελωνην (β). Ή  τού πρώτου είδους χρησιμεύει 
μαλιστα πρός τροφήν. Εΰρίσκεται δέ πολυπληθής πα- 
ρχ τους αιγιαλους όλων των νήσων καί ηπείρων τής δι
ακεκαυμένης ζώνης. Τά ρηχά , οσα περικυκλουσι τούς 1 
αιγιαλους τουτους, είναι υπό θαλασσίων φυτών κεκα-1 
λυμμενα- εις τάς ϋοατωδεις δέ νομάς ταύτας, αίτινες [ 
αρκετά προσεγγίζουν είς τήν ε’πιφάνειαν, ώστε μετ’ευ
κολίας να βλεπωνται υπό του γυμνού οφθαλμού έν και
ρό» γαληνης, βοσκονται απειράριθμα ζώα, ώς ε’πιτοπλεί- 
στον αμφίβια, μετα;υ δ αυτών καί πλήθη χελωνών. 
Ο παλαιός ταςειοιωτης Δαμπιέρ, τάς Γαλλαπάγους νή

σους περιγραφών, λεγει, “ Αναμέσον τών νήσων τού- 
"ων βπαρχουδτ πορθμοί αρκετά ευρύχωροι, ώστε νά δια- 

2 έ

βαίνωσι πλοία- είς τινα δέ μέρη καί ρηχά δδατα, δπου 
αφθονως φύεται τό τής χελώνης χόρτον δθεν αί νή
σοι αυται^ μετά δαψιλείας χαίρονται τάς θαλασσίους 
χελώνας. Την χελώνην, είτε τής ξηράς είτε τών ΰδά- 
ιων, προφυλαττει, ώς γνωρίζουν οί πλειότεροι τών άνα- 
γνωστών μας, καί επί τών νώτων καί επί τής γαστρός 
κοίλη άσπίς, άνεωγμένη είς έκαστον άκρον, διά τήν 
έξοδον ποτέ μέν τής κεφαλής καί τών εμπρόσθιων πβ- 
δών, ποτέ οε τής ουράς καί τών οπισθίων ποδών.

, θαλασσιαι χελώναι καί τούς πόδας έχουσι πο
λύ μακροτέρους παρ’ αί, χερσαίαι, καί τούς δακτύλους 
συνηνωμενους διά μεμβράνη, ώστε κολυμβώσιν εΰκολώ- 
τατα. Ίη ν  κεφαλήν, τούς πόδας, καί τήν ουράν κα- 
λυπτουσι μικρα^ λέπια. Ε ίς τάς γνάθους τού εύρυχώ- 
ρου στόματός δέν υπάρχουν όδόντες, άλλά τά τών γνά-

'Άλωσις Χελωνών επί τον Παραλίου τη? Κούβα?.
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θων ¿στα, όντα σκληρότατα καί δυνατώτατα, συγχρό
νως δέ καί τραχύτατα, ένισχύουσι το ζώον ουχί μόνον 
τά φυτά ευκόλως νά μασσά", άλλά καί νά συντριβή τά 
οστρακόδερμα, ε’ξ ουν προσέτι τρέφεται τδ θαλάσσιον είδος. 
Αί πράσιναι χελώναι καί μεγαλ,ωταται γίνονται καί 
βαρύταται' άτομά τινα έχουν εξ η επτά ποδών μήκος 
άπό την ρίνα εις το άκρον της ούράς, τριών δέ η τεσσά
ρων ποδων πλάτος, καί ώς τριακοσίων ¿κάδων βάρος. 
“ ΤΊκουσα,” λέγει ό Δαμπιέρ, “ περί τίνος τερατώδους 
χελώνης του πρασίνου είδους, άλωθείσης ποτέ εις τον 
εν τω Καμπεακείω Κόλ.πω Βασιλικόν Λιμένα, ητις εί
χε τεσσάρων ποδών βάθος άπό τά νώτα είς την γαστέ
ρα, εξ δέ ποδών πλάτος ε’πί της γαστρός. Παίς εννε
αετής, υίός πλοιάρχου, ε’μβάςείςτό δστρακόν της ώς εις 
άκάτιον, υπήγε κωπηλατών είς τό πλοίον του πατρός 
του, άπέχον ε’κ του αίγιαλού περι τα δυο στάδια*.” Κοι- 
νώς η πρασίνη χελώνη ζυγίζει άπό έβδομήκοντα εως 
εκατόν ¿κάδας.

’Εκθέτει δέ είς κίνδυνον τό ζοΰον τοΰτο ή φυσική ορ
μή, ητις άγει την θήλειαν πρός τόν αίγιαλόν, διά νά 
γέννηση τά ώά της. Άφοΰ άποθίση αυτά ε’πί της 
χαύνης άμμου, τά παραιτεί είς τάς ηλιακάς άκτΓνας, 
αί όποίαι κατ’ ε’κεινο τό κλίμα ίσχυρώς πυρόνουσαι, βε
βαίως ε’κκολάπτουν αυτά. Τους εμπρόσθιους πόδας με- 
ταχειριζομίνη ε’ςορυττει μίαν η δυο τρύπας περί τόν ενα 
πόδα τό πλάτος, δυο δε τό βάθος, είς τάς όπο'ας άπο- 
θέτει συνήθως υπέρ τά εκατόν ώά. Τά ώά ταΰτα εί
ναι στρογγυλά, δυο δέ η τρεις δακτύλους την διάμετρον' 
μεμβράνα καλύπτει αύτά, όπωσοΰν όμοιάζουσα ύγρόν 
περγαμηνόν χάρτην. Γέννα δέ τρις του ένιαυτοΰ, ε’κ 
διαλειμμάτων δυ'ο περίπου η τριών εβδομάδων. Σχε
δόν πάντοτε έξίρχονται είς τόν αίγιαλόν έν καιρώ νυ- 
κτός. ’Επειδή δέ χαύνη άμμος άπαιτείται διά την 
έκκόλαψιν των ώών, αί χελώναι συχνάζουσι μόνον είς 
ιδιαιτέρους αίγιαλους· άλλ’ ουτοι πολλάκις απέχουν 
εκατοντάδαςμιλίων άπό τάς νομάς των. Τά ώά εκκο
λάπτονται είς ¿λιγωτερον παρ’ Ινα μήνα άφοΰ γεννηθώ 
σι' καί είς όκτώ περίπου η δέκα ημέρας έρπουν είς την 
θάλασσαν τά νεογνά. ’Ολίγα ομως, κατ’ άναλογίαν 
τοΰ παραγομένου άριθμοΰ, φθάνουν είς τό φυσικόν αυ
τών στοιχείου. Πάμπολλα θηρεύονται υπό θαλασσίων 
πτηνών καί διάφορων άρπακτικών τετραπόδων. Ή  τί- 
γρις εχθρεύεται κατ’εξαίρετου τήνχελώνην άλλ’ ό άν
θρωπος ετι μάλλον δραστηρίως καταγίνεται είς τόν ά- 
φανισμόν της. Ή  συναγωγή τών της χελώνης ώών 
συγκροτεί Ιν άπό τά ουσιωδέστερα ένασχολήματα τ 
’Ινδών τοΰ Όρινόκου. Καί την σάρκα δ’ αυτής ούχί

*Γο στάδια/ είναι τδ  όγδοον τοΰ μιλίου· σύγκειται δε τδ μίλιον 
άπδ 1700 υάρδας, η π η χε ις  234β|. Τ δ  ’Α γγλικόν μίλιον, τδ κοινώς 
Ιννοούμενον είς τδ σύγγραμμα τοίΕο, ίσοδυναμει μ ίσ χε5 ό ν  9 Ε λ 
ληνικά στάδια. Ί ί ε ’Α ποθ. Το’μ . Λ '.  Σ ελ . ιβ 'κ α ΙΤ ό μ . Γ*. Σ ελ . 2« 
‘Υ πάρχει δέ και γεωγραφικόν ή ναυτικόν μίλιον, τδ  αύτδ είς τήι 
’Α γγλίαν κα ί ’Ιταλ ίαν, συνιστάμενον άπδ 2025 δάρδας, ήτοι π η -  
χεις ϊτοο· οί Γάλλοι εχουσι την ναυτικήν λεύγαν, συγκειμένην 
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μόνον τρώγουν οί ε’ντόπιοι, άλλ’ ϋπερτιμώσι καί πλη- 
ρόνουν άκριβώτατα οί βαθύπλουτοι τοΰ Λονδίνου.

Ή  ε’πί κεφαλής τοΰ παρόντος άρθρου εικονογραφία 
παριστάνει τόν τρόπον, καθ’ δν άλίσκονται αί θαλάσ- 
σιαι χελώναι είς τά παράλια της Κούβας, καί είς μέ
ρη της Νοτίου’Αμερικής. Ό Κόμης <Κ ΓιΕυερεεΙβ, είς 
την ύπ αύτοΰ ε’κδοθείσαν ιστορίαν τών ώοτόκων τετρα
πόδων, περιέγραψε τάς διαφόρους μεθόδους, καθ’ άς 
ένεργείται ή τών χελωνών άλωσις· τελεί ονομεν δε τό 
άρθρον τοΰ:ο μ’ επιτομήν της περιγραφής του.

“ Μολονότι αί θήλειαι χελώναι φροντίζουν νά ώο- 
τοκώσιν ε’ν καιρώ σκότους, δυσκόλως, μ’ ολον τοΰτο, άπο- 
φεύγουσι τους εχθρούς των οί άλιείς περιμένουν αύτάς 
καταρχάς της νυκτός, μάλιστα δέ όταν ύπάρχη φεγγά- 
ριον, καί ποτέ μέν ε’ξερχομένας της θαλάσσης, ποτέ δ’ 
ε’πιστρεφοίσας μετά την ωοτοκίαν, θανατόνουν αΰτάς 
μέ ρόπαλα, η τάς άνατρέπουσι τάχιστα, μη άφίνοντες 
καιρόν είς τάς άθλιας είτε νά ύπερασπισθώσιν, είτε 
νά τυφλώσωσι τους προσβάλλοντας, άναρρίπτουσαι τήν 
άμμον μέ τά πτερύγιά των. "Οταν ηναι πολλά μεγά- 
λαι, χρειάζονται κάμποσοι άνδρες, ώστε νά άνατρέψω- 
σιν αυτάς, πολλάκις δέ καί μοχλούς μεταχειρίζονται 
πρός τοΰτο. Άφοΰ δ’άπαξ ριφθώσιν ε’πί τών νωτων, δεν 
έμποροΰν κατ’ οΰδένα τρόπον νά μεταγυρίσωσι.

“ Τεσσαράκοντα η πεντήκοντα χελώνας, πλήρεις 
ώών, ε’μποροΰν νά άνατρέψωσιν ¿λίγοι τινές άλιείς εντός 
τριών ωρών. Κατά τό διάστημα της ημέρας ε’νασχο- 
λοΰνται είς την ε’ξασφάλισιν τών οσας ε’πίασαν την προ
τεραίαν νύκτα. Κατακόπτουν αυτάς, καί άλατίζουσι 
την σάρκα καί τά ώά. ’Ενίοτε εξάγουν υπέρ τάς δέκα 
¿κάδας κι τρίνου ή πρασινωποί έλα ’ου άπό έν μεγάλου 
άτου.ον τοΰτο δέ καί διά φώτισμα χρησιμεύει, καί ρ.ί 
διάφορα τροφής είδη μιγνύεται, οταν ηναι νωπόν. Κά
ποτε σίρουσι ζωντανάς τάς άλωθείσας χελώνας είς πε
ριφράγματα, δπου φυλάττουν αυτάς πρός χρήσιν.

“ Οί τάς χελώνας άλιεύοντες επί τών παραλίων τής 
Κούβας καί τών γειτονικών νήσων τελειόνουν συνήθως 
τά φοοτία των είς εξ εβδομάδας ή δύο ρ.ήνας· έπειτα 
δ’ επανέρχονται είς τάς ιδίας αυτών νήσους (τάς Βα- 
χάμας καί άλλας τής Δυτικής ’Ινδίας) μέ τάς ήλατι- 
σμενας χελώνας, τάς οποίας καί οί λευκοί καί οί μαΰ- 
ροι κάτοικοι μεταχειρίζονται επίσης πρός τροφήν. Ή  
ταριχευμένη χελώνη ζητείται είς τάς Άμερικανικάς 
άποικίας, όσον ό ¿νίσκος ή βακαλάος είς τα μέρη μας· 
τήν άλιείαν δ’ αυτής μετέρχονται άπαντεςοί άποικοι 
οΰτοι, καί μάλιστα οί Βρετανοί, με πλοιάρια, ε’πί δια
φόρων μερών τής 'Ισπανικής Άμ-ρικής καί τών γειτο
νικών ε’ρημονήσων.

“ Πολλάκις άλίσκεται ή πρασίνη χελωνη καί είς το 
πέλαγος ε’ν καιρώ νηνεμίας, καί είς φεγγωδεις νύκτας. 
Πρός τοΰτο εξέρχονται δύο άλιείς ε’ντός άκατίον ό μέν 
κωπηλατεί, ό δέ κρατεί καμάκιον, ώς τό χρησιμεΰον 
πρός θανάτωσιν τών φαλαινών*. 'Οπόταν δ’ άνακαλύ-

* Ίδέ Άποθ. Τό(Α· Α’. Σελ. «· κ«Ι Τομ. Λ'. Σελ. κ ι -
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ψωσι μεγάλην χελώνην έκ τοΰ άφροΰ, τόν όποιον είς τήν 
επιφάνειαν ΰψουμένη κάμνει ε’πί τοΰ ΰδατος, ταχύνουσι 
πρός αυτήν καί αν άρκετά πλησιάσωσι πριν καταβυ- 
θισθη, ρίπτει ευθύς τό καμάκιον ό αλιεύς με δσον πλει- 
οτέραν δύναμιν, ώστε νά διέλθη άπό τό δστρακόν είς 
τήν σάρκα- ή χελώνη δύει πάραυτα, ό δ’ αλιεύς άφί. 
νει σχοινίον, τό όποιον είναι προσδεδεμενον είς τό κα
μάκιον, καί οταν ή χελώνη άπο τόν πονον και την αι
ματοχυσίαν άπαυδήση, Ιλκεται είς τό άκάτιον ή καί 
είς τήν ξηράν.”

II Ε Π Ι  Τ Η Σ  Π Α Γ Ω Μ Ε Ν Η Σ  Θ Α Λ Α Σ 
Σ Η Σ  Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Α .
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0 1  Μοραυϊανοί, ειτε Η νω μ ένο ι ’Αδελφοί, ολιγάριθμος αιρεσις 
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κτικυτης έπικρατοΰσι μεταξύ τω ν. Κ αταγίνονται οε καί είς τό έξα 
ποστέλλειν ιεροδιδασκάλους- είς τήν Νο'τιον ’Α φρικήν, είς τάς Δ υ
τικός ’Ινδίας, καί είς διάφορα μέρη τής Ά ρ κ τώ α ς ’Α μερικής δια
π* VI ΛΛί 'ΤΤ· λ  Γ. Τ  Ά  Λ .*  „  -ύ . .   έ"\ . . . .  Γ·ν

Ιρημον, μεταξύ τής αύτόχθονος__ φυλλς των Έ σ κ ιμ ώ ν . Ε ίς  τή 
χωράν ταυτην, καί είς τό περί ο5 δ λογυς κατά στημ α , άναφέρεται 
ή Ιπομένη διήγησις.

I ην 1 Ιην Μαρτίου 1782, ε’νω^'ί τό πριοί, οί συνάδελ
φοι Σαμουήλ καί ΓυλΓλμος άνεχώρησαν ε’κ τοΰ τόπου 
τής οιατριβής των, τής κωμοπολεως Ναίν, μέ σκοπόν 
νά ύπαγωσιν είς τό βορεινότατου άποστολικόν κατά
στημα, τά ε’ν Όκκακίω, άπέχον περί τά 150 ’Αγγλικά 
μιλιά. Ιο  ελκηθρον ήλαύνέτο υπό τοΰ βαπτισμίνου 
Εσκιμοΰ Μάρκου, καί άλλο δέ τι ελκηθρον μ’ Έσκιμούς 
συνωδευε τους ιεραποστόλους. Τά δύο έλκηθρα περι- 
ειχον π=ντε άνδρας, μιαν γυναίκα, καί εν παιδίον. Ό 
καιρός ητον εΰδιος, οί άστέρες ίφεγγον μέ άσυνήθη λάμ- 
ψιν απαντ=ς ησαν ευθυμοι, καί, επειδή ολα ε’φαινοντο 
βοηθητικά, ηλπιζον μετα δύο ή τρεις ημέρας νά φθά· 
σωσιν άσφαλως εις Οκκακιον. Ίον ε’πί τής παγωμέ- 
νης θαλασσής δρόμον εύρήκαν άριστα Ιχοντα, καί μετ’ 
είκολιας προεβαινον εξ η επτα μίλια τήν ώραν. Άφοΰ

ωτερον του πάγου μέρος,

άποφυγωσι το ΰψηλ.ον και βραχώδες άκρωτήριον Κιγλα- 
πείτ. Περι τας οκτω άπηντησαν ελκηθρον ρ.έ Έσκι- 
μούς πρός τήν ξηράν διευθυνόμενον. Μετά τόν συνή
θη χαιρετισμόν καταβαντες οι Εσκιμοί ήρχισαν συν
ομιλίαν, ώς πράττουσι γενικώς είς τοιαύτας περιστά
σεις· ϋπηνιχθησαν οε οι ξένοι Εσκιμοί πρός τούς με
τά τών ιεραποστόλων δτι καλητερον ήθελεν είσθαι νά 
επιστρεψωσι και αύτοι. Επειοή ομως οί ιεραπόστολοι 
κάμμίαν όποιανδήποτε αιτίαν δέν Ιβλεπον, καί μόνον 
ΰπωπτε^οντο οτι οι Εσκιμοί επεθυμουν συνοδοιπόρους, 
προεχώρησαν. Μετά τι διάστημα, ύπηνίχθησαν οί 
ίδιοί των ’Εσκιμοί οτι ή θάλασσα εΓχεν όγκωμα, ήτοι 
ε’κυμαίνετο, ύπό τόν πάγον. Τότε μόλις η’σθάνετό τις 
αυτο, πλην αν εβαλλε το ωτιον σιμα τοΰ πάγου, καθ’ 
ήν περίστασιν ήκουε βαθείάν τινα δυσάρεστον βοήν, 
καί βρυχηθμόν θορυβώδη, ώς ε’κ τής άβύσσου άναβαί- 
νοντα. Ό  καιρός εμενεν εΰδιος, εκτός πρός τά άνατο- 
λικόν μέρος, οπου ε’φάνησαν ύπόλευκά τινα σύννεφα μ’ 
όλίγας μαύρας σειράς ε’ν τώ μεταξύ των. Άλλ’ ε’πει- 
δη ό άνεμος επνεε σφοδρώς έκ τοΰ βορειοδυτικοΰ, ό μόνος 
φόβος ήτο μην άλλάξη αίφνιδίως ό καιρός. Ό  ήλιος δέ 
είχε τώρα φθάσειν είς τό ύψος του, καί ¿λίγη ή ούδε- 
μία μεταβολή έφάνη είς τόν ουρανόν' άλλ’ ή τής θα 
λάσσης κίνησις ύπό τόν πάγον είχεν αύξήσειν, ώστε 
τρομαξαντες όπωσοΰν οί οδοιπόροι ένόμισαν φρονιμώτε- 
ρον νά μήν άπομακρυνθώσι περισσότερον ε’κ τής ξηράς. 
Ο πάγος ειχε πολλαχοΰ μεγάλας σχισμάςκαί ρήγμα
τα ή χάσματα, δύο ή τρεις πόδας πλατέα- άλλ’ ε’πειδή 
τα τοιαΰτα ουοε ποτε λείπουσι, καί επειδή ευκόλως πη- 
δώσιν έπάνωθεν αύτών οί σκύλοι, τοΰ ελκήθρου άνεν 
δυσκολίας επομένου, δέν φοβίζουν είμή τούς νεοφερ- 
μένους.

Ευθυς άφοΰ έκλινεν ό ήλιος πρός δυσμάς, δ άνεμος 
ύπερηυξησε, τα προς άνατολ.ας ¿λίγα νέφη ήρχισαν νά 
άναβαίνωσιν, αί δέ μαΰραι σειραί νά κινώνται κατά 
τοΰ άνεμου. Η έπι τοΰ πάγου καί είς τάς κορυφάς τών 
υψηλών ορίων συσσωρευμένη χιών βιαίως ε’ρρίπτετο τη- 
οε κάκείσε ύπό μερικών άνεμοστροβίλων, ώστε ε’πλ,ήρου 
τον άερα. Συγχρόνως τό όγκωμα τής υποκάτω θα 
λάσσης, παοαπολύ αυξηθέν, έπέφερεν αποτελέσματα τά 
πλέον παράδοξα καί τρομερά καθ’ ολην τήν τοΰ πάγου 
έκτασιν. Τά έλκηθρα, άντί νά γλιστρώσιν άπαρεμ- 
ποδίστως ε’πί ομαλής έπιφανείας, ποτέ μέν βιαίως έτρε- 
χον κατόπιν τών κυνών, μετ’ ολίγον δ’ έφαίνοντο δυσ
κόλως άναβαίνοντα είς τόν ύψούμενον λόφον καθότι 
ή έλαστικότης τόσον εΰμςγέθους σώματος πάγου, στηρι- 
ζομένου ε’πί τεταραγμένης θαλάσσης, καίτοι εις τινα 
μερη τεσσαρας η και π;ντε πηχεις χονδροΰ, φυσικά 
επροξένει κυματώδη όπωσοΰν κίνησιν, ώς ήθελε κινεί- 
σθαι φυλλον χαρτίου συμμορφούμενον μέ τήν επιφάνειαν 
σαλευομενου ρύακος. Ίψκούοντο δέ τώρα καί κροτοθό- 
ρυβοι πανταχόθεν οΰς κανονιού, άπό τήν ρήξιν τοΰ 
πάγου προερχόμενοι. *

Οί Εσκιμοί λοιπόν ήλαυνον όσον τάχιστα ποάς τήν
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ξηράν, μέ σκοπόν να διανυκτερεύσωσιν Επί τής μεσημ
βρινές πλευράς του Νιβακοϋ. Ά λ λ ’ Επειδή προδήλως 
έφαίνετο ότι ο πάγος έμελλε να. συντριβή καί να. δια- 
σκορπισθη κατά το Εξω πέλαγος, ό Μάρκος Εδωκε γνώ- 
μ~ην να. τχχύνωσι προς τδ βορεινόν μέρος τοϋ Νιβακοϋ, 
δθεν ήλπι£εν ότι ενδεχόμενον νάμένη  Ετι ακέραιος ό 
εις Όκκάκιον δρόμος. Ε ις  την πρότασιν ταύτην Εστερ- 
ξεν η συνοδία- άλλ' ότε τά έλκηθρα προσήγγισαν εις 
την ξηράν, φριχτόν θέαμα παρεστη ε’νώπιόν των. Ό  
πάγος, εκ των βράχων άποσπασθείς, ώθεΓτο άνω κά
τω, τρίζουν και είς χ ίλ ια  κομμάτια ε’πί των κρημνών 
συντριβόμενος, μέ θόρυβον τρομερόν, δστις, μετά της 
βοής τον άνεμου, καί της Ενθεν κάκεΐθεν εις τον χέ
ρα φερομένης χιόνος, άφηρεσεν άπό τους οδοιπόρους την 
δυναμιν του άκουειν η του βλεπειν ό,τιδήποτε διακε
κριμένους.

Ή  μόνη τώρα ελπίς αυτών ητον είς τήν ξηράν- αλ
λά μετά πλείστης δυσκολίας ήμπόρουν νά βιάζωσιν είς 
τά  έμπροσθεν τούς πεφοβισμενους σκύλους, ενώ όλον 
τό σώμα του πάγου ποτέ μεν ε’βυ3·ίζετο ύπό την Επι
φάνειαν των βράχων, άλλοτε δ’ άνέβαινεν ΰπεράνω αυ
τώ ν  ή μόνη δε στιγμή, κ α θ ’ ην ήμπόρουν ν’ άποβώσιν, 
ητον όπότε ηρχετο ίσα με αυτούς· όθεν άπη’τει μεγί- 
στην έπιτηδειότητα, καί ητο παραπολύ κινδυνώδης ή 
επιχειρησις αύτη. Συν Θεω, μ ’ όλον τοϋτο, ε’πίτυ- 
χ εν - άμφότερα τά έλκηθρα έπίασαν την όχθην, καί με 
πολλην δυσκολίαν έσύρθησαν είς τό άνωθεν ΰψος.

Μόλις-ελαβον καιρόν οί οδοιπόροι νά εϋγνωμονησωσι 
προς τόν Θεόν διά την άσφάλειάν των, καί τό μέρος 
εκείνο του πάγου, έξ ου είχον ήδη άποβην, διερράγη, 
ή δε 3-άλασσα, όρμησασα ύποκάτωθεν, έκάλυψε, καί 
κατεκρημνισεν αύτό είς την άβυσσον. Έ ν  άκαρεϊ, 
ωσάν διά σημείου δοθέντος, όλος ό πάγος, ό εκ του πα
ραλίου εκτεινόμενος πολύ μάλλον παρ’ όσον ό οφθαλμός 
ήμποροίσε ποτε νά ίδη , άρχισε νά διαρρηγνυται, καί 
νά καταποντίζεται ύπό τών άχανών κυμάτων. Ή το  
θέαμα φοβερόν, καταπληκτικήν Εχον μεγαλοπρέπειαν· 
αι του πάγου πεδιάδες, ε’κ τών ύδάτων άνυψούμεναι, 
συνεκρούοντο προς άλληλας, καί κατεποντίζοντο μέ βίαν 
απερίγραπτου, καί μέ κρότον ώσεί άναριθμήτων κανο
νιών. Ή  σκοτία της νυκτός, ή βροντώδης βοή του 
άνεμου καί της θαλάσσης, καί ό ε’πί τών βράχων κτύ
πος τών κυμάτων καί του πάγου, ε’πληρωσαν τάς ψυχάς 
τών 3-εατών άπό αισθήματα εύλαβείας καί φρίκης, 
ώστε σχεδόν άπέμειναν άλαλοι. Ίσ τα ντο  καταπε- 
πληγμενοι διά την ώς ε’κ θαύματος σωτηρίαν των, καί 
αυτοί δέ οί αύτόχθονες είδωλολάτραι άπέδιδον ευγνω
μοσύνην είς τόν Θεόν διά την απαλλαγήν των.

Οί Έσκιμοί ηρχισαν τώρα νά κατασκευάζωσιν οί
κημά τι εκ χιόνος, τριάκοντα περίπου βήματα ε’κ της 
όχθης· αλλά, πριν τελειώσωσι τό έργου τω ν,τά  κύμα
τα Εφτασαν είς τό μέρος δπου είχον ήσφαλισμένα τά 
έλκηθρα, καί μόλις έπρόφθασαν νά διασώσουν αύτά 
ώστε νά μην άφαρπασθώσι.

Πριν έμβώσιν είς την κατοικίαν ταύτην, Εστρεψαν 
πάλιν τούς οφθαλμούς είς την θάλασσαν, ητις τώρα 
ητον ελεύθερα του πάγου, κ’ έθεώρησαν, μετά φρίκης 
ένταυτω καί ευγνωμοσύνης, τά παμμεγέθη κύματα Εμ
προσθεν τοί άνεμου φερόμενα, ως φρούρια ύπερύψη/α, 
καί προσεγγιζοντα είς την άκτήν, δπου μέ τρομερόν θό 
ρυβον όρμώντα κατά τών βράχων καί συντριβόμενα, 
επληρουν άπό άφρόν καί ρανίδας τόν άέρα.

Μετα τό δείπνου καί μετά τινα υμνωδίαν είς την 
διάλεκτον τών Έσκιμών, επλαγίασαν άπαντες περί τάς 
δέκα. Έ μειναν δ’ επτά ημέρας είς τήν άθλίαν ταύ
την κατοικίαν, είς τά Εσχατα καταντησαντες δι’ Ελ- 
λειψιν τροφής. Ό  καιρός Επειτα έκαθάρισεν εύρηκαν δέ 
νέον δρόμον ε’κ πάγου, καί ύπέστρεψαν άσφαλώς οίκαδε.

Ο ΑΔΑΜ Κ Α Ι Ο ΑΓΓΕΛΟΣ.

Μ ΙΑ Ν  τών ή νερών προς το Ισπερας, δ ’Λ δα α  Ικάθητο δπο τή ν  
σκιάν δένδρου τινός επ'ι λόγου εις τόν κήπον τή ς Έ δ ε μ ,  ττρός τα  
άνω ίχ ω ν  έστραμμένον τό προσωπον, και βλέπων τους ουρανούς- 
Ά γγελ ο ς  δε τ ις  ήλθε πρός αύτόν, καί είπε, “  Δ ια τ ί τ ά χ α  ίίλεπεις 
μέ τοσαύτην κλίσιν τόν ουρανόν ; Τ ί  σου λ ε ίπ ε ι, Ά δ ά μ Τ ί  
εμπορεΐ να μου λ ε ίπ η ,”  άπεκρίΟη δ πατή ρ  του ανθρωπίνου γένους, 
“ Ιδώ  εις τάς είρηνικάς ταύτας μονά ς; Τ ά  ομ μ α τα  είχον προση
λω μένα είς τους λάμποντας αστέρας, ¿πεθύμησα δε τάς πτέρυγας 
του άετοϋ, ω στε νά  υψωθώ είς αύτους, κα ί νά θεωρήσω ά π ό  π λ η - 
σιέστερον τά  φεγγιόδη σώ ματά  τιον.”

Τ ά ς πτέρυγας αύτάς Εχεις,”  άπεκρίθη δ άγγελος· ήγγ ιςε  04 τόν 
Ά δ ά μ , καί δ Ά δ ά μ , αποκοιμηθείς, ώνειρεύθη. Έ φ ά ν η  δε είς ‘τόν 
ονειρευόμενον ότι άνυψουτο είς τό στερέω μα.

Έ ξυπνησ ας, έστρεψεν δλόγυρα τους οφθαλμούς, και εθαύμασεν 
ίδών ότι άνεπαύετο δπό τό  δένδρον επ ί τού λόοου. Ά λ λ ' δ ά ν - 
γελος, σταθείς έμπροσθεν αυτού, ε ίπ ε , “  Τ ί  συλλογίζεσαι, Ά δ ά μ ;”  
Ά ποκριθείς δ Ά δ ά μ , είπεν, “  Ίδ ο υ , ήμην υψηλά είς τόν Οόλον 
τού ουρανού, καί περιεπλανιόμην εν τω  μέσω τώ ν αστέρων, καί 
ίπ τά μ η ν  π έρ ις  τού Ώ ρ ίω νο ς κα ι τώ ν Π λειάδω ν καί τη ς Ά μ ά |η ς ·  
κόσμοι λα μ π ρο ί, μεγάλοι καί ένδοξοι ώς δ ήλιος, δρμητικώ ς ¿πόρ
νων άπό πλησίον μου- δ λευκότατος ¿κείνος Γαλαξίας είναι π έλ α 
γος φωτός, πλήρες φωτει νών κόσμων, επέκεινα δ’ αυτού υπάρχει 
άλλο πέλαγος δμοιον, καί άλλο κατόπιν· επ ί τώ ν λαμποώ ν δέ τού
τω ν κόσμων κατοικούσι π ο ιή μ α τα  τού Θεού, λατρευταί τού Κ υ
ρίου κα ί δμνη τα ί τού ονόματος του.— Ά γ γ ε λ ε , συ μέ ώδήγησες

“  Τ ό  δένδρον τούτο σ’ επεσκίαζεν,”  άπεκρίθη δ ά γγ ελ ο ς , η  και 
Ιπ ί  τού λόφου τούτου τό σώ μά σου άνεπαύετο. Ά λ λ ’ ίδοό, Ιντός 
σου κατοικεί πνεύμα , τό όποιον  δύ να τα ι νά δψούται επέκεινα της 
τώ ν κόσμων όλων σειράς· δσον δέ δψηλότερον άναβαίνει, τόσον 
¡δαθυτέρα ή  πρός τόν Δημιουργόν λατρεία  το υ . Υ ιέ τή ς γης, τ ί -  
μα  καί φ ύλαττε τό πνεύμ α  τούτο, ώστε ή ήδυπάθεια νά μ η  το» 
κόψη τήν πτέρυγα , κα ί τό άλυσοδέση επ ί της γη ς .”  Τ α ύ τα  είπών 

δ άγγελος, άφαντος εδθυς έγένετο.

Ε Ν Τ ΙΜ Ο Τ Ε Ρ Ο Ν  είναι νά ψέγεται τ ις  παρά  νά επαινήται 
τώ ν φ θ ο ν ε ρ ώ ν ·  καθότι αυτοί έπαινούσι μόνον όσα δύνανταε νά 
δπερδώσι· μέμφοντα ι δέ παν ό ,τι δπερβαίνει αυτούς·

Ο Σ Α  μανθάνομεν μετά  πλειοτέρου κόπου, τα ύτα  καί μακρότε- 
ρον χρόνον ενθυμούμεθα· καθώς οί άποκτήσαντες χ ρ ή μ α τα  φυλάτ - 
τουν αύτά έπιμελέστερον π α ρ ’ οί κληρονομήσαντες αύτά.-
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Ο ΕΝ ΛΙΣΒΩΝΙ Μ ΕΓΑΣ ΣΕΙΣΜ ΟΣ 
ΤΟΥ 1755.

Συνέχεια άπό Σελ. 4.
Ε ν  τω μέσω τών ικεσιών μας ε’πελ3·ών ό δεύτερος 

μέγχς σεισμός, ολίγον τι του πρώτου κατώτερος είς τήν 
σφοδρότητα, κχτεκρημνισε τάς οικοδομάς, τάς ήδη 
πάμπολυ βεβλαμμένας. Ό  φόβος δέ τοσοΰτον ηυςησεν, 
ώστε τό, Κύριε, Ελέησον, και τό, Μνήσ3ητί μου, Κύριε, 
Εφ3ανον είς τάς άκοάς μας άπό τήν κορυφήν του ίκα- 
νως άπέχοντες λόφου τής άγίας Αικατερίνης, δπου 
μεγ* πλή3ος ειχεν ωσαύτως καταφύγειν· συγχρόνως 
δε ήκούσαμεν τήν πτώσιν τής εκεί ευρισκόμενης εκκλη
σίας, ύφ’ ής πολλοί μεν άφέ3ησαν είς τον τόπον, άλλοι 
δε 3ανασίμως ε’πληγώ3ησαν. ΙΙόσον βίαιος ητον ό 
σεισμός ούτος, έμπορεΓς νά συμπεράνης εκ του οτι, καί- 
τοι γονυπετής ών, ε’κινδύνευσα νά πέσω' άλλα κατά 
τινας περιστάσεις ητο καί του πρώτου φοβερώτερος. 
ΑΓφνης ήκούσ3η γενική άνακραυγή, “ Ή  3άλασσα 
Ερχεται, δλοι έχά3ημεν !” Στρέψας δέ τούς οφθαλμούς 
προς τον ποταμόν, δστις κατ’ ε’κεΐνο τό μέρος είναι 
τεσσαρα σχεδόν μίλια πλατύς, είδον αύτόν σαλεύομε- 
νον και ογκούμενον είς τρόπον δυσεζηγητον, επειδή ό 
αηρ ούδολως ε’κίνει. ’Εν άκαρεΓ έφάνη, είς μικράν 
αποστασιν, μεγα τι νεροΰ σώμα, ώς βουνός άνυψούμενον. 
Ηαραυτα έπήλ3εν αφριζ'ον καί βρύχον, καί μετά το- 
σαύτης όρμής Εσχασεν έπί τής ίχ3ης, ώίστε δλοι έτρέ- 
ξαμεν εύ3υς, δσον τάχιστα, διά νά σω3ώμεν. Πολ- 
λοϊ πραγματικώς άφηρπάσ3ησαν, τούς δέ λοιπούς 
απαντας, και τούς ίκανώς άπομεμακρυσμένους τών 
°χ3·ών, εκαλυψαν τα δδατα μέχρι τής όσφύος. Τό 
κατ’εμέ, ολίγον Ελειψε νά πνιγώ’ καί βέβαια, έάν δεν 
¿κρατούν μεγάλην τινά δοκόν, ητις εύρέ3η καταγής, 
ηΑελον με κατασυρειν με3’ εαυτών τά υδατα, τά όποΓα 
εύ3υς σχεδόν επανεστρεψαν μέ Γσην άρμην είς τό εαυ
τών ρεΓ3ρον. Επειδή δέ τώρα ό έκ τής 3-αλάσσης 
κίνδυνος εφαινετο τουλάχιστον δσος ό έκ τής £ηρας, 
και μόλις εγνώριζον που νά καταφύγω, άπεφάσισα αί- 
φνιδιως να επανελ3ω, μέ τά φορέματά μου δλα στά- 
ζοντα, εις την πλατείαν του άγίου Παύλου. ’Εδώ 
εστα3·ην όλίγην ώραν, καί παρετήρησα τά πλοία κλυ- 

ωνιζομενα ως εν και ρω βιαίας τρικυμίας· τινά, τών 
όποιων είχον συντριβήν αί κάμιλοι, έρρίφ3ησαν είς τό 
λ ο μέρος το'3 ποταμού* αλλα ττεριεστρέφοντο ριε άπι- 
στευτον ταχύτητα· μεγάλαι τινές λέμβοι έγύρισαν άνω 
κάτω- και ταΰτα πάντα χωρίς άνεμον, δ3εν καί μεγα- 
ητερα η Εκπληξις. Είς τό διάστημα τοϋτο ή ώραιο- 

τατη προκυμαία, ή νεωστί μέ άδράν δαπάνην κατασκευ- 
«σ3εισα άπό τραχύ μάρμαρον, κατεπό3η έξ όλοκλήρου 
με3 ολων τών έπ’ αυτής, οίτινες είχον καταφύγειν 
εκεί δι ασφάλειαν, δικαίως εαυτού; νομίζοντες Εξω 
παντος κίνδυνου είς τοιοϋτον τόπον συγχρόνως, πάμ- 
πολλα πλοιάριά διαφόρου μεγέθους έγγύς αύτής άραγ. 
ί*ενα, (ολα επίσης^ πλήρη άν3ρώπων, οίτινες είχον έμ- 

2* ε

βήν είς αύτά διά τό άσφαλέστερον), κατερροφή3ησαν 
άπαντα, ώς είς δίνην, καί ουδέποτε πλέον έφάνησαν.

ί  ό συμβεβηκός τοϋτο δεν είδον έγώ μέ τούς ίδιους 
όφ3αλμούς μου, καθότι συνέβη- τρείς ή τέσσαρας λίθου 
βολάς άπό τό μέρος οπου εύρισκόμην, άλλα μέ τό διη- 
γήθησαν διάφοροι πλοίαρχοι, οίτινες, προσωρμισμένοι 
έντος τριακοσίων ή τετρακοσίων πηχών άπό τήν προ
κυμαίαν, είδον άπασαν τήν καταστροφήν. Είς αύτών 
έξαιρέτως μέ είδοποίησεν, οτι είς τόν δεύτερον σεισμόν 
ή πόλις ολόκληρος έκινείτο Εμπροσθεν καί όπισθεν, . 
καθώς ή θάλασσα όταν προσέγγιση τρικυμία· ότι τό
σον μεγάλη ητον ή ταραχή τής γής άκόμη καί είς τό 
βάθος τοϋ ποταμού, ώστε άνερρίφθη ή μεγάλη του 
άγκυρα, ητις έκολύμβα (ώς τό είπεν,) είς τήν έπιφά- 
νειαν τοϋ υδατος· ότι ό ποταμός άνέβη διαμιάς είκοσι 
σχεδόν πόδας, καί παρευθύς κατεκάθισε- ταύτην δέ 
τήν στιγμήν ίδε τήν προκυμαίαν, μ’ όλον τό έπ’αύτής 
συνηθροισμένον πλήθος, χαταποντιζομένην, καί συγ
χρόνως δλα τά σιμά έκεί αραγμένα πλοιάρια έσύρθη. 
σαν είς την κοιλότητα, ητις, υποθέτει, ότι πάραυτα 
συνεκλείσθη κατεπάνω των, έπειδή τό έλάχιστον ση- 
μείον ναυαγίου δεν έφάνη ποτέ μετέπειτα. Είς ταϋτα 
πάντα έμπορείς νά δώσης πλήρη πίστιν καθότι περί 
μέν τής άπωλείας τών πλοιαρίων, τήν ε’πιβεβαιοϋσιν 
άπαντες· περί δέ τής προκυμαίας, αύτός έγώ υπήγα 
μετ’ ολίγα ς ημέρας νά πληροφορήσω την άλήθειαν, καί - 
δεν ήμπόρεσα νά ευρω τά ερείπια καν τοϋ τόπου, έφ’ 
ου είχον τοσάκις εύχαρίστως περιδιαβάσειν, αύτοϋ 
όντος τοϋ κυριωτέρου περιπάτου μας. Τόν εύρήκα όλού 
βαθέα νερά, είς τινα δέ μέρη καί σχεδόν άπατα.

Ουτος είναι ό μόνος τόπος, καθ’ όσον ήμπόρεσα νά 
μάθω, όστις κατεπόθη είς τήν Λισβώνα ή τά προά- 
στεια, μολονότι είς διάφορα μέρη είδον πολλά μεγάλα 
ρήγματα καί σχισμάς· εν δέ άλλόκοτον φαινόμενον 
δεν πρέπει νά παραλείψω, κοινοποιηθέν εις έμέ ύπό 
φίλου, όστις Εχει κατοικίαν καί οίναποθήκας ε’πί τής 
άλλης πλευράς τοϋ ποταμοϋ, δηλαδή, οτι, άφοϋ πρώτον 
φρικτώς διεσείσθη ό οίκος, καί άπασα ή οικογένεια 
φοβηθεϊσα εξέδραμεν, κατέπεσε πάραυτα μέγας υψηλός 
λίθος πλησίον αύτοϋ· ότι, τούτου γενομένου, ό ποταμός 
άνέβη καί πάλιν έχαμήλωσε κατά τόν προειρημέναν 
τρόπον, πάραυτα δέ πολυπληθείς μικραί σχισμαί έφά
νησαν είς διάφορα γειτονικά μέρη, έκ τών οποίων, ώς 
ΰδωρ, άνεπήδησεν είς μεγα υψος μεγάλη ποσότης λε
πτής λευκής άμμου. ’Αμφιβολία δεν υπάρχει ότι τά 
σπλάγχνα της γης πρέπει νά συνεκινήθησαν πάμπολυ, 
ώστε νά έπιφέρωσι τά εκπληκτικά ταϋτα αποτελέσματα· 
άλλ είτε άπό αίφνίδιον Εκρηξιν διαφόρων ορυκτών συμ- 
μεμιγμένων προήλθον οί σεισμοί ουτοι, είτε άπό άέρα 
συγκεκλεισμενον καί άγωνιζόμενον νά έχπνεύση, είτε 
άπό συναγωγήν υπογείων ύδάτων βιαστικώς έξελθόν- 
των, Κύριος μόνον οίδεν. Έ γινε δέ τότε λόγος καί 
περί πυρίνων Εκρήξεων, άλλά πιστεύω χωρίς βρίσιν 
βέβαιον μέν είναι ότι πολλούς ήκουσα παραπονουμένους
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περ'ι ισχυρών 5ειωδών όσρών, ζάλης των κεφαλών, 
ναυτιάσεως τών στοράχων, και δύσπνοιας, άλλ' εγώ 
τοιαΰτα συρπτωρατα δεν η’σ3άν3ην.

Μετ’ ολίγον άφοΰ ήλ3ον εις την πλατείαν τον Ά γ. 
Παύλου, ¿νόησα τον τρίτον σεισμόν, όλιγώτερον ρέν 
σφοδρδν παρά τους δυο προτέρους, άλλα τοιοΰτον ώστε 
ή 3άλασσα πάλιν ε’φώρρησε κατά της ξηράς, καί ρέ 
την αυτήν ταχύτητα ώπισ3οδρόρησεν, ε’γον δ’ έρεινα 
ρέχρι τών γονάτων είς τά υδατα, άν καί είχον άναβήν 
είς ρικρόν τι υψωρα ίκανώς άπέχον τον ποταροΰ, καί 
ρολονότι τά ερείπια διαφόρων ε’ν τω ρεταξύ οίκων συνέ- 
τριβον την τών ύδάτων όρρήν. Την ώραν ταύτην 
Λαρετηρησα δτι τά ΰδατα τόσον βιαίως ώπισ3οδρό- 
ρουν, ώστε πλοίά τινα, είς έπτά όργυιών βά3ος άραγ- 
ρένα, άφέ3ησαν διόλου ξηρά· ό ποταρός δ’ ε’ξηκολού3ει 
ούτω πως έφορρών καί οπισ3οδρορών εις τρόπον, ώστε 
δικαίως ε’φοβή3ηρεν ρήπως καί ή Λισβών πά3η δ,τι 
πρό τινων χρόνων έπα3εν ή πόλις της νοτίου Άρερικής 
Λίρα· καί άναρφιβόλως, άν οντος ό τόπος ήτον είς 
το πέλαγος έκτε3ειρένος, καί άν ή δύναρις τών κυρά- 
των δεν συνετρίβετο άπδ την καρπυλότητα του κόλπου, 
τά κάτω αυτής ρέρη τουλάχιστον ή3ελον ε’ξ ολοκλήρου 

' καταστραφήν.
Πλοίαρχός τις, φ.αάσας ε’δώ ρίαν η δύο ήρέρας 

ρετά την πρώτην Νοερβρίου, ρ’ έβεβαίωσεν δτι τόσον 
έπαισθητώς ε’δοκίρασε τον σεισρόν περί τάς τεσσαρά
κοντα λεύγας είς τδ πέλαγος, ώστε άλη3ώς ένόριζεν 
δτι είχε κτυπησειν είς ύφαλον, έωσον, ρίψας την βολί
δα, δεν ήρπόρεσε νά εύρη πάτον οντε ήδυνή3η ποσώς 
νά είκάση την αιτίαν, πλήν άφοΰ παρέστη ενώπιον αυ
τού τδ λυπηρόν 3έαρα της έρήρου ταύτης πόλεως. Οΐ 
δύο πρώτοι σεισμοί τωόντι εΓχον τοσαύτην σφοδροτητα, 
ώστε πρωράται τινές ήσαν γνώρης δτι ρετετοπίσ3η τδ 
είς τάς έκβολάς τού Τάγου έρφραγρα. Βέβαιον είναι 
δτι πλοιόν τι, ζητήσαν νά διαπεράση τδ σύνη3ες ρεί- 
3ρον, κατεποντίσ3η, εν δ’ άλλο ε’κτύπησεν είς τάς 
άρρους, καί κατά πρώτον ρέν ΰπέ3εσαν αυτδ χαρένον, 
άλλά τέλος διεσώ3η. Συνέβη δέ καί άλλος ρέγας 
σεισρδς ρετά ταυ τα, ό όποΓος παραπολύ ε’τάραξε τδν 
ποταρδν, άλλ’ ούχί, ρέ φαίνεται, δσον οί πρότεροι, άν 
καί τινες ρ’ ε’βεβαίωσαν, δτι, ε’νω ίππευον έπί τού ρε
γάλου δρόρου τον είς Βέλερον άγοντος, ρία πλευρά του 
όποιου είναι άνεωγρένη πρδς τδν ποταρδν, τά κύρατα 
έφώρρησαν ρέ τοσαύτην ταχύτητα, ώστε άνέδραρον 
δσον τάχιστα είς τους λόφους, ε’κ φόβον ρην άφαρπα- 
σ3ώσιν.

Είς τοιαύτην 3έσιν εϋρισκόρην τώρα, ώστε ηγνόουν 
που νά διευ3υν3ώ· άν έρενον δπου ήρην, ε’κινδύνευον 
άπδ την 3άλασσαν άν ε’ρακρυνόρην περισσότερον άπδ 
την δχ3ην, οί οίκοι άπείλουν βέβαιον όλεθρον τέλος 
δέ, άπεφάσισα νά ύπάγω είς τδ Νορισρατοκοπείον, 
έπειδή τοΰτο, ώς χαρηλδν καί στερεώτατον κτίριον, δέν 
είχε βλαφ3ήν Τ,ολύ, έκτος είς τινα τών πρδς τδν πο
ταρδν δωρατίων. Οί στρατιώται, οί κα3ηρ'ραν εκεί

τασσόρενοι πρδς φυλακήν, είχον άπαντες λειποτακτη- 
σειν, ρόνος δ’ άπ'ρεινεν ό άρχων άξιωρατικδς, ευγενοΰς 
υίδς, δεκαεπτά η δεκαοκτώ χρόνων ηλικίας, τδν όποιον 
εύρηκα στεκόρενον είς την πύλην. ’Επειδή δέ η γη 
Ιτι έξηκολού3ει τρέρουσα, καί ε’πειδή ε’φαίνετο κινδυ
νώδης ό τόπος δπον τωρα έστεκόρε3α, (ών ε’ντδς είκοσι 
η τριάκοντα ποδών άπδ τάς άπίναντι οικίας, αΐτινες 
ε’κλονονντο άπασαι], της αύλής παροροίως γεράτης ούσης 
άπδ νερά, άπεσύρ3ηρεν άρφότεροι είς λοφίδιόν τι πετρών 
καί χωράτων· ε’δώ ηρχισα ρετ’ αύτοΰ σννοριλίαν, καί. 
φανερώσας τδν 3αυρασρόν ρου δτι ενας τόσον νέος δέν 
ε’δειλία νά κατέχη την 3έσιν τον, οπότε είς έκαστος 
άπδ τους στρατιώτας είχε λειποτακτησειν, ε’βεβαιώ3ην 
ύπ’ αύτοΰ δτι, καί άν έβλεπε την γην χαίνονσαν ώστε 
νά τδν καταπ'η, δέν ή3ελε καταδεχ3ήν ποτέ νά φνγη 
άπδ την 3έσιν του. Έ ν συντορία, ρόνον διά την ρε- 
γ αλοών χίαν του νεανίσκου τούτου δέν έληστεύ3η τδ 
νορισρατοκοπεΓον, δπου τότε ύπηρχον δύο έκατορρύρια 
φλωρίων- καί τωόντι χωρίς την ε’λαχίστην υπερβολήν 
δύναραινά είπω, δτι ποτέ δέν είδον κανένα τόσον άτά- 
ραχον είς περιστάσεις πολύ όλιγώτερον ταύτης φοβεράς. 
Γέσσαρας η πέντε ώρας συνδιελέχ3ην ρετ’ αύτον’ ρο
λονότι δέ άπδ τδν κόπου καί άπδ την νηστείαν, επειδή 
δέν είχον προγευρατίσειν, η’σ3ανόρην πολλήν άδυνα- 
ρίαν, τοΰτο δρως τοσοντον δέν με ηνωχλει, δσον ή άνη- 
συχία ρου περί στενόν τινδς φίλου, ρε3’ ον έρελλον ν’ 
άριστήσω ε’κείνην την ήρέραν, καί δστις έχων τδ κα· 
τάλυρα είς την κορυφήν ύψηλοτάτον οίκου είς την καρ- 
δίαν της πόλεως, και προσέτι άγνοών τήν διάλεκτον, 
τά ρέγιστα ε’κινδύνευεν’ ή ρέριμνά μου λοιπδν περί 
της διατηρήσεως αύτοΰ ρ’ έφερεν είς την τολρηράν άπό- 
φασιν νά ύπάγω νά ίδω τί άπέγινεν δ3εν, καί άπο- 
χαιρετησας τδν άξιωρατικδν, άπήλ3ον.

"Επεται ή συνίγιια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΗΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ.
Τ η ς  τυπογραφίας ή πρόοδος ήργοπόρησε ρέν έως 

τώρα, ε’φάνη δρως άδιάκοπος’ καί δσον περαιτέρω προ
χωρεί, βλέπορεν δτι τόσον πλέον ταχύνει τον δρόρον 
της. Ά π ’ δ,τι ε’νήργησε ρέχρι της σήρερον, ράς συγ- 
χωρείται νά συρπεράνωρεν τί δύναται καί τί ρελλει να 
ε’νεργήση είς τδ έξης. Είς τετρακοσίων ε’τών διάστηρα 
άπδ της εύρέσεως αύτης, πολύ πλειότερον έκατώρ3ωσεν 
είς τά τελευταία πεντηκοντα, παρά είς τά πρδ αύτών 
επταπλάσια. "Ο,τι πρδ πεντηκοντα ετών δέν ήτο -δυ
νατόν νά λαλη3ή χωρίς κίνδυνον ζωής, τδ διαλαλεί 
σηρερον άκινδύνως της τυπογραφίας ή σαλπιγξ. Ή  
ρόνη ρεταβολη τών ή3ών της όνοραζορένης φωτισρέ- 
νης Εύρώπης άρχει νά δείξη τούς καρπούς της τυ
πογραφίας. Πολλάς ήγερονικάς αύλάς, τάς οποίας 
ή ιστορία ράς παραστένει ώς άσελγείας άναισχύντου 
παραδείγρατα, ρετέβαλεν ό ε’κ της τυπογραφίας φωτι- 
σρδς είς σερνών ήγερόνων κατοικίας- καί τούς ίερω- 
ρένους έπαυσεν είς πολλά ρέρη της Εύρώπης νά Ιχω-
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σεν ιδίας αύλάς, η νά γίνωντ’ αύλικοι, καί πολλάκις 
(τις ίί3·ελε τδ πιστεύσειν !) συνεργοί της άνορίας τών 
κοσρικών ήγερόνων. Τών υποκριτών τής άρετής ό 
άρισρδς ολιγοστεύει κα3ηρέραν· καί αύτή τοΰ κοινοΰ 
λαοΰ ή πρδς αυτούς σηρερον άόιαφορία (τούς οποίους 
δέν είναι πολύς καιρδς άποΰ ε’προσκύνει ώς 3εούς) δεί
χνει, δτι ή τυπογραφία ¿φώτισεν άκόρη καί τδν κοινόν 
λαόν. Καί διά νά ρεταχειρισ3ώ τήν οποίαν πρδ ρι 
κροΰ έκαρεν εύφυεστάτην παραβολήν ενας άπδ τούς 
συγγραφείς Γάλλους, ή τυπογραφία άνανεόνει κα3ηρέ- 
ραν τδ 5ανρα τής Πεντηκοστής. Δι’ αύτής καταβαί- 
νει είς τάς κεφαλάς των άν3ρώπων ή γνώσις τής άλη- 
3είας ρέ τόσα ρέσα, δσαι είναι τής Ευρώπης αί γλώσ- 
σαι, είς τάς οποίας ε’κδίδονται βιβλία.

Άπδ τοσα ρέσα, δσα ράς έχάρισεν ή τυπογραφία, 
«παραι :ήτως άναγκαία είς τήν τελειοποίησιν τής τέχνης 
τον βίου, πόσα είχαν οί παλαιοί; ’Ολίγα βιβλία τών 
φιλοσόφων, τήν ’Εκκλησίαν, καί τδ Θίατρον.

Τά βιβλία τών φιλοσόφων, όχι ρόνον ήσαν ολίγα, 
άλλ’ ε’γίνοντο καί είς ολίγους γνωστά, διά τήν δυσκο
λίαν τής άντιγραφής καί τδ πολυδάπανου τής άποκτή- 
σεως. Διά νά έχη τις όλίγα βιβλία, έπρεπε νά ήναι 
ύπέρπλουτος· διά ρόνα τρία συγγραρράτια Πυ3αγο 
ρίκα ε’πλήρωσεν ό Πλάτων δσα σηρερον άρκοΰν είς άγο 
ράν τριών χιλιάδων*· καί ό Στωϊκδς Κλεάν3ης, ρήν 
έχων ν’άγοράζη τά είς γραφήν άναγκαία, έγραφ’ό τα
λαίπωρος είς όστρακα καί βωδίων ώροπλάτας. Ό  
κοινδς λαδς, δστις έχει ράλιστα χρείαν τής οδηγίας 
των φιλοσόφων, δέν έγνώριζεν όλότελα τά βιβλία των, 
ου δ άν τά. ε’γνώριζεν, έδύνατο νά ώφελη^ή- πολύ άπ’ 
αυτά, καί διά τήν άρε3οδίαν τών βιβλίων, καί διά 
την άδυναρίαν νά κρίνωσι ρεταξύ τόσων φιλοσοφικών 
αίρ.σεων, ποία άλη3ώς ε’δίδασκε τήν Βιωτικήν. Πρόσ- 
3ες τρίτον καί βαρύτερον άτύχηρα τούς σοφιστάς, 
άπο τους όποιους ε’γερίσ3η τότε ή Ελλάς, καί τών 
όποιων έργον ήτο νά. σείωσι τά 3ερέλια τής Βιωτικής· 
επειδή κατά τδ πολυ3ρύλλητον αύτών δόγρα, “ Νόρω 
καλόν, νορω κακδν,” ε’ξηλείφετο σχεδόν πάσα διαφορά 
ρεταςυ κακίας καί άρετής, ρεταξύ κακοΰ καί χρήστου 
πολίτου. Ερεναν λοιπδν είς τδν κοινόν λαόν ή Έκ- 
κ/.ησια και τδ Θίατρον, δύο διδασκαλεία τής πολιτι
κής διαγωγής του.

Είς την Εκκλησίαν οί διδάσκαλοί του ήσαν οί δηρα- 
γωγοί· δχι κακοί διδάσκαλοι, άν ώροίαζαν δλοι τδν 
Δηροσ3-νην και τους όροίους τοΰ Δηροσ3ένους. Άλλ’ 
αντι τών φίλων τής πατρίόος τούτων δηραγωγών ύπερ- 
ισχυαν είς τάς άκοά.ς τοΰ λαοΰ οί έξωλέστατοι τής 
πατριοος των προΟοται. Καί τοΰτο έπρεπεν ε’ξ άνάγ- 
κης νά συρβαινη, δπου ε’κκλησίαζαν δλοι οί πολίται 
χωρίς ε’ςαιρεσιυ, κα δχι ρέρος πολιτών ε’κλεγρένων άπδ 
τούς λοιπούς, ως πρασσεται σηρερον είς τάς κοινοβου
λευτικές πολιτείας.

, Ε χ*τον ρνδς, ήγουν σχίδον ίννεα χιλιάδας φράγκων, ή 38,000 
γροσια.

Οί Κωρικοί ποιηταί ή3ελαν διορ3ώσειν τά ή3η καί 
τήν πολιτείαν τής πατρίδος, ε’άν είς τόπον τής άναγ- 
καίας είς τήν σκηνήν ε’λευ3ερίας, δέν έβαλλαν τήν 
άπόλυτον βωρολοχικήν ε’ξουσίαν νά διασύρωσιν όνορα- 
στί τούς πολίτας, άντί νά κωρωδώσι γενικώς τών πο
λιτών τάς κακίας. Καί ύπορονή, άν ε’περιωρίζετο ή 
κακή των γλώσσα είς ρόνους τούς κακούς πολίτας· ίσως 
ό 3εατρισρός ή3ελε γεννήσειν είς τάς ψυχάς των τήν 
σωτήριον αισχύνην καί ρετάνοιαν. Άλλά κωρωδοΰν- 
τες καί τούς χρηστούς πολίτας, έδιδαν άφορρήν είς 
τούς κακούς νά γίνωνται άναισχυντότεροι. Νά δοξά
ζεται πλέον παρά νά ε’ντρίπεται είχε δίκαιον ό Κλέων, 
άκούων τδνορά του είς τήν αύτήν σκηνήν, δπου ε’3εά~ 
τρίσ3η ώς λαοπλάνος καί ό ρέγας τής Βιωτικής διδά
σκαλος Σωκράτης. Τδ 3έατρον τότε ρόνον 3εραπεύει 
τάς κακίας, δταν τάς πολερη, χωρίς νά όνοράζη τούς 
κακούς· διότι τότε ρόνον βάλλει τδν κα3ένα είς υπο
ψίαν νά λέγη, ί Μ ή π ω ς ε ί ρ ’ ε γ ώ ;  άλλ' δταν όνο
ράζη ενα, ^α3είς άπδ τούς λοιπούς έχει νά παρηγο- 
ρήται, λέγων, τδ, Δ έν  ε ί  ρ’ έ γ ώ .— Κ ο ρ α η ς .

0  1 Π A Ρ I Σ I Ο I , ΑΠΟ TOT 1789 
ΜΕΧΡΙ TOT 1815.
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Α Τ ΙΌ Τ Σ Τ Ο Τ .

Ε ι π α μ ε ν  ήδη, δτι φυγών ό Λοδοβίκος πανοικί έχ 
Παρισίων ρέ σκοπόν νά ε’ξέλ3η άπδ τά Γαλλικά χώ- 
ρατα,^ έφ3ασε ρέν άπαρατήρητος είς Βαρέννας, άλλ’ 
ε’ρποδισ3η εκεί πάσης περαιτέρω προόδου- κατά συνέ
πειαν οε της ανακαλυψεως ταυτης, ε’κορίσ3η ¿πίσω είς 
την ρητροπολιν. Η πρώτη πράξις τής συνελεύσεως 
ητο να καταπαυσωσι την δυναριν του ανακτος, καί να 
φυλάττωσιν αύτδν κατάκλειστον ρε3’ δλης τής βασι
λικής οικογένειας. Η ο ακολου3ος αυτών πράξις ήτον 
ή παρασκευή συντάγρατος, τδ οποίον, ρολονότι πάρ- 
πολυ διέφερεν άπδ τδ πρώην τής Γαλλίας πολίτευρα, 
η3ελησεν οροις ο βασιλεύς να τδ υπογράψη, εύελπις 
δτι ουτω πω: ε’νδεχόρενον ήτο νά λάβωσι τέλος αί τής 
πατρίδος αύτοΰ ταραχαί. Τήν 13ην λοιπδν Σεπτερβρί- 
ου, 1791, ύπήγεν είς τήν συνέλευσιν, καί υπέγραψε τδ 
νέον σύνταγρα, κα3’ δ ήτον ύπόχρεως νά συνεδριάζη 
ρετα τών αντιπρόσωπων ώς άδιάκριτον άτορον.

Τούς εφεξής εννέα ρήνας ά βασιλεύς τίποτε σχεδόν 
οεν εσηραινε- καί ή ε’3ύική δέ συνέλευσις, ήτις κατ’ 
αύτοΰ έ3ριάρβευσεν, παρεχώρησεν είς δευτέραν, έν ή 
έπεκράτουν βιαιότεραι δηροκρατικαί άρχαί. Ό  βασι
λεύς ηναγκασ3η να δεχ3ή ύπουργείον, συγκείρενον 
έκ τοΰ δηροτικοΰ κόρρατος· δτε δέ τδν ’Ιούνιον, 1792. 
ε’ζητησε ν άπαλλαχ3η 3ής αύτών κυριότητος, σαφώς 
έφανη ποσον άδύνατος είχε καταντήσειν. Μετά τήν 
άπολυσιν τών δηροτικών υπουργών, πλή3ος λαοΰ συν-
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ήχθη είς το προάστειον τού άγιου Αντωνίου, οίτινες, 
τήν ΰποκεκρυμμένην έχοντες άδειαν των άστυκών άρ- 
χων, τά αΓσχιστα έκραξαν. Τήν 20ην προέβησαν 
εις τον οίκον της συνελεύσεως, όπου ε’κ των δημαγωγών 
εις έξεφώνησε λόγον, μεμφόμενος τολμηρότατα τον πρόε
δρον καί τά μέλη διότι δεν ε’βάδιζον ταχύτερα είς την 
οδόν της αναρχίας. Ή  θορυβώδης συναγωγή, συγκεί
μενη άπό σχεδόν εκατόν χιλιάδας άνδρών, γυναικών, 
καί τέκνων, προεχωρησε τότε είς τό παλάτιον, όπου 
μετά μικράν άπό τούς σωματοφύλακας άντίστασιν σπά- 
σαντες τάς πύλας είσήλθον. “ Άφού άνέβησαν είς το 
παλάτιον,” έγραφεν εκ Παρισίων ό Κοραής, “ έτρεξαν 
ώς μαινόμενοι, άλλοι είς τον θάλαμον τού βασιλέως, 
καί άλλοι προς την βασίλισσαν· ό βασιλεύς είχε κλει- 
σθήν είς τό οίκημά του με ολίγους σωματοφύλακας- 
άλλά βλέπων, ότι ό όχλος μετεχειρίζετο τάς άξίνας 
διά νά σπάση την θύραν του οικήματος, ε’σηκώθη μό
νος του με άκραν μεγαλοψυχίαν, καί ήνοιξε κοιί τάς 
δύο πτύχας της θύρας. Εύθύς τό οίκημα ε’γεμίσθη 
άπό τόσους ¿οπλισμένους, ώστε ήτον αδύνατον νά σωθή’ 
ό βασιλεύς μέ τοσούτον ολίγον αριθμόν σωματοφυλά
κων- ε’σύρθη λοιπόν είς τό παράθυρου, καί ε’κείθεν ηρ- 
χισε νά δημηγορη τον όχλον, έρωτων την αιτίαν, διατί 
έρχονται προς αυτόν μετά μαχαιρων καί ξύλων. Είς 
τοιαύτην φοβεράν περίστασιν ό Λοδοβίκος έφέρθη με 
σταθερότητα μεγάλην καί φρόνησιν όντως βασιλικήν, 
ένωμένην με άκραν γαλήνην καί εύμένειαν. Τό πρό- 
σωπόν του, λέγουσι, δεν ήλλαξε παντελώς, ούτε παρα
μικρόν φόβον έδειξεν είς τοιούτον κίνδυνον. Καί ίσως 
αύτή ή σταθερότης τον ήλευθέρωσεν άπό τήν σφαγήν. 
Τούς είπε μέ γελαστόν πρόσωπον, ότι αύτό τό κίνημα 
ητον εναντίον είς τούς νόμους, τούς οποίους αύτός άπε- 
φάσισε νά φυλάξη πάντοτε καί μέ αυτόν της ζωής του 
τον κίνδυνον. Τότε τόν ε’πρόσφεραν ενα κόκκινον σκού
φον, παρακαλούντές τον νά τόν βάλη είς την κεφαλήν 
του, ώς σημεΓον της ε’λευθερίας, (διότι ό κόκκινος σκού
φος είναι σήμερον εδώ σημεΓον της ε’λευθερίας, καί προ 
¿λίγων μηνών ε’φάνησαν καί είς αύτάς τάς οδούς πολ
λοί μέ κοκκίνους σκούφους άντί καπελλων). Ό  δυστυ
χής βασιλεύς έστεψε την βασιλικήν του κάραν μέ τόν 
Ζακύνθιον σκούφον- τότε εφωναξαν μερικοί, Ζ η τ ω τ ό 
έ θ ν ο ς !  Ζ η τ ώ  ή ε’ λ ε υ θ ε ρ ί α !  είς αύτάς τάς 
κραυγάς άντεφώνει καί αύτός ό βασιλεύς μέ όλην του 
την δύναμιν, Ζ ή τ ω  τό έ θ ν ο ς !  Ή  σύγκλητος 
όμως, μανθάνουσα όλα αύτά, κοιί φοβούμενη μέ δί
καιον, μην άκολουθήση κάμμία ε’πιβουλή είς αύτήν 
την ζωήν τού βασιλε'ως, έπεμψαν είκοσιτέσσαρας συγ
κλητικούς μέ προσταγήν νά περικυκλώσωσι τόν βασι
λέα, νά διασκεδάσωσι μέ λόγους ειρηνικούς τόν λαόν, 
η, αν αύτό δέν γένη, ν’άποθάνωσι προημότερον μέ τόν 
βασιλέα, παρά νά τόν άφήσωσιν άβοήθητον είς τοιαύ
την καταισχύνην.

“  Μερικοί άπό τούς συγκλητικούς δέν ήθελαν νά συγ- 
κατανεύσωσιν είς τό νά πεμφθώσι συγκλητικοί πρός

τόν βασιλέα, καί μέ τούτο ε’βεβαίωσαν την υποψίαν, 
ότι αύτοί είχον κινησειν κρυφίως τόν λαόν. Οί είκο- 
σιτέσσαρες όμως συγκλητικοί ΰπήγαν πρός τόν βασι
λέα, καί καθ’ έκάστην ήμίσειαν ώραν τούς άλλασσεν 
ή σύγκλητος, πέμπουσα είκοσιτέσσαρας άλλους, διά νά 
μανθάνη παρά των προτέρων τά τρέχοντα. "Ενας άπό 
τούς συγκλητικούς (τούτο είναι βέβαιον) ήθέλησε να 
ένισχύση καί νά παρηγόρηση τόν βασιλέα, λέγων πρός 
αύτόν νά μη φοβήται. * Νά μή φοβώμαι !’ άποκρί- 
νεται ό βασιλεύς μέ γενναιότητα' * είς τοιαύτας πε
ριστάσεις οί κακοί μόνον φοβούνται- ε’γώ δέν Ιχω τί 
νά φοβηθώ, ε’πειδη ή συνείδησίς μου δέν έχει τί ν'ά 
μέ ε’λέγξη.’ Τότε λαμβάνει την χείρα Ινός σωματο- 
φύλακος, καί την θέτει επάνω είς την καρδίαν του- 
έπειτα τόν λέγει, ‘ Είπέ, φίλε μου, την άλήθειαν είς 
όλους όσοι μέ περικυκλούσιν, αισθάνεσαι κάνένα κτύπον 
είς τήν καρδίαν μ ο υ Κ α ί  ε’πειδή ό σωματοφύλαξ τόν 
είπεν, ‘‘'Οχι, βασιλεύ.’ * “Οχι, βέβαια,’ άπεκρίθη 
πάλιν ούτος- ‘ καί διατί νά φοβηθώ τόν λαόν μου, τόν 
οποίον ποτέ δέν ε’κακοποίησα Αύτά καί άλλα παρό
μοια συνέβησαν, φίλε μου, είς αύτήν τήν δεινήν περί- 
στασιν- ύστερον δ’ άπό πολλάς δημηγορίας καί παρακλή- 
σεις τών συγκλητικών μόλις καί μετά βίαςάνεχώρησεν 
ολίγον κατ’ ολίγον ό όχλος, καί μάς άφήκε πάλιν τόν 
Λοδοβίκον ζώντα.”

Πολλαχόθεν έφθανον ήδη αιτήσεις υπέρ τής καθαι- 
ρέσεως τού βασιλέως- τήν πρότασιν έκαμε πρώτον είς 
τήν ε’θνικήν συνέλευσιν ό Βρισσότ, τήν 9ην Ιουλίου, 
ύπεστήριξαν δ’ αύτήν καί πολλοί άλλοι. Ή  συνελευ- 
σις παρομοίως ήρχισε νά χάνη τήν δύναμιν- καθότι 
συνεστήθησαν Ίακωβινικαί καί άλλαι ΙταιρεΓαι, είς 
δημοκρατικάς θεσμοθεσίας άποβλέπουσαι, λογαριάζου- 
σαι δέ μεταξύ τών μελών αύτών Σάντερρον, 'Ροβεσ- 
πιέρρον, Δάντωνα, κοιί άλλους, τών όποιων μετέπειτα 
έγιναν τόσον φοβερά τά ονόματα. Οί ε’ξωλέστατοι 
ούτοι έσχεδίασαν προσβολήν κατά τών Τουϊλεριών, 
ήτις ε’νηργήθη τήν δεκάτην Αύγούστου μετά τόσων φρι- 
κωδών περιστάσεων, ωστε πολυν χρόνον ή ημέρα εκείνη 
έλογίζετο άξιοσημείωτος ε’ποχή είς τήν ιστορίαν τής 
μεταπολιτεύσεως. Δέν έλάνθανε μέν τόν βασιλέα ort 
ε’πέκειτο τοιαύτη συμφορά, άλλ’ ήγνόει καθ’ ήν ημέραν 
έμελλε νά συμβή' δθεν, μολονότι ικανούς ήμπόρεσε νά 
συνάξη σωματοφύλακας, δέν ήτον όμως τέλεια προητοι- 
μασμένος. Περί τάς τρεΓς μετά τό μεσονύκτιον ε’τά- 
χθησαν οί ε’παναστάται ε’κ διαφόρων μερών τού παλα
τιού, ώς ε’φαίνετο είς προσβολήν άρμοόιώτερσν. Φίλοι 
δέ τινες τού βασιλέως παρεκάλεσαν αύτόν νά καταφύγη 
πανοικί ε’ντός τού βουλευτηρίου- καί κατά πρώτον 
μέν ή βασίλισσα ήγανάκτησε διά τήν πρότασιν ταύ- 
την, άλλά μετέπειτα έκλινεν είς αύτήν, μή βλέπουσα 
τρόπον άλλον σωτηρίας. Τό βουλευτήριον ήτον ε’γγύς 
τού παλατιού, μετέβησαν δ’ ε’κεΓ διά τής ε’κ τού κήπου 
εισόδου- άλλά μετά δυσκολίας άφέθησαν ΰπό τού 
όχλου. Φθάσαντας είς τό βουλευτηριον, έθεσαν αύ-
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τούς άπαντας είς οίκημά τι φραγμένον μέ σιδηράς κιγ- 
κλίδας, όπου έμειναν πολλάς ώρας, η’ναγκασμένοι όχι 
μόνον τάς άμφισβητήσεις ν’ άκούωσιν, άλλά καί παχυ- 
λάς προσωπικάς ύβρεις άπό τά βιαιότερα μέλη. Τής 
ημέρας ταύτης αί σημαντικαί πράξεις ήσαν ή άπόφα 
σις νά συγκληθή νέα ε’θνική συνέλευσις ΰπό τόνομα 
Convention, ή κατάργησις τής βασιλικής δυνάμεως, 
καί ό διορισμός νέου υπουργείου, είς τό όποΓον νά λά- 
βωσι 3-έσεις οί βιαιότεροι τών ’Ιακωβίνων.

Άλλά, τούτων γινομένων είς τό βουλευτηριον, κατέ
στη τό παλάτιον θέατρον φρικωδεστάτης σφαγής. Ό  
άφεθείς ε’κεΓ στρατός άγνοών ίσως ότι ό βασιλεύς άν- 
εχώρησεν ε’κ τού παλατιού, έξηκολούθει άμυνόμενος αύτό, 
ένω κατ’ άλήθειαν τίποτε δέν ένυπήρχεν άμύνης άξιον. 
Περί τάς εννέα ήρχισεν ό λαός τήν προσβολήν, έκαμαν 
δέ πρώτον μεταξύ αύτών φοβεράν θραύσιν οί Ελβετοί 
φύλακες- άλλά μετ’ολίγον, διαταγής ε’λθούσης άπό τόν 
βασιλέα νά καταθέσωσι τά όπλα των, ύπετάχθησαν καί 
ώδηγήθησαν είς τό φυλακεΓον. Ουτοι όμως δέν ήσαν 
είμή είδος εμπροσθοφυλακής- έμενον δ' έτι ε’ντός τού 
παλατιού επτακόσιοι περίπου Ελβετοί στρατιώται, 
έκτός πολυαρίθμων άλλων υποκειμένων. Άπαντες ου- 
τοι ταχέως έκλιναν- ήρχισε δέ τότε μία τών αίματωδε- 
στάτων σφαγών-— ούχί μόνον όλα τά στρατεύματα, άλλά 
καί οί θαλαμηπόλοι, θεράποντες, καί τά πλέον ταπεινά 
μέλη τού οίκου, άνηλεώς έθυσιάσθησαν- άκόμη καί τά 
νεκρά σώματα κατ’ ε’πανάληψιν ε’μαχαιρόνοντο, ώς νά 
μήν ήρκει ή τής ζωής άφαίρεσις πρός χορτασμόν τής 
σκληρότητος τού όχλου. Περί τάς δύο μετά τό μεση- 
μέριον, άπαντες οί φύλακες καί οί θεράποντες ήσαν φο- 
νευμένοι, τόν άριθμόν εως οκτακόσιοι- ε’γυμνώθησαν δέ, 
καί ε’ρρίφθησαν σωρηδόν είς τήν αύλήν έμπροσθεν τών 
Τουϊλεριών. Άλλ’ είς τό μέσον τών δεινών τούτων, 
δύο περιστάσεις έμετρίασαν όπωσούν τήν αχρειότητα 
τού Παρισινού πλήθους- ή μέν, ότι αί θεράπαιναι καί 
λοιπαί γυναίκες τού παλατιού άφέθησαν όλαι νά άνα 
χωρήσωσιν άβλαβείς- ή δέ, ότι άρπαγή καί ληστεία 
ούδέ στιγμήν ε’συγχωρήθησαν- διότι ενας, φωραθείς 
κλεπτών είς τό παλάτιον, έθανατώθη πάραυτα ΰπό τών 
συντρόφων του.

Μετά τήν τρομεράν ταύτην ημέραν διενυκτέρευσε 
πανοικί ό βασιλεύς είς δωμάτιον ε’γγύς τού βουλευτη- 
ριου- ή ε’παύριον δέ καί ή μετ’ αύτήν ομοίως ε’δαπανή- 
θησαν είς τόν αύτόν τόπον. Μόνον ε’νασχόλημα εί
χον οί δυστυχείς ν’ άκροάζωνται τάς άμφισβητήσεις 
και τας προσωπικάς ύβρεις τών μελών, ολίγα δέ μόνον 
λεπτά τους ε’συγχωρούντο, άπό καιρόν είς καιρόν, διά νά 
λαμβάνωσι τροφήν. ’Επειδή δέ, ώς προείπαμεν, κα- 
τήργησαν τόν βασιλέα, έκριναν καί νά τόν φυλάξωσιν- 
δ3εν τήν 13ην Αύγούστου, άφού τόν ε’κράτησαν τρείς 
ημέρας είς τό βουλευτήριον, ε’φυλάκωσαν καί αύτόν καί 
τήν οίκογένειάν του είς πύργον τινά, λεγόμενον Τέμ
πλου, είκοσι στρατιώτας διορίσαντες φρουρούς αυτού, 
καί είς μηδένα συγχωρούντες νά τόν πλησιάζη. “  Εύ-

ρέ3ην κατά τύχην τό εσπέρας τής δεκάτης τρίτης (λέ
γει ό ε’ν Παρισίοις τότε Κοραής) είς τόν δρόμον, ό3εν 
ε’πέρασεν αύτός ό δυστυχής βασιλεύς διά νά ύπαγη είς 
τόν πύργον. Αδύνατον είναι, φίλε μου, νά σέ περι- 
γράψω τήν τοιαύτην καταισχύνην- ήτον αύτός, ή βα
σίλισσα, ό υιός, ή 3-υγάτηρ του, καί ή αδελφή του είς 
τό άμάξιον, συνωδευμένοι άπό πολλάς χιλιάδας στρατι
ωτών πεζών καί ιππέων. Άπό τήν σύνοδον διά νά 
έλ3η είς τόν πύργον οστις είναι πλησίον τού οίκου, 
όπου εύρίσκομαι, τό διάστημα είναι τρία τεταρτημόρια 
τής ώρας σχεδόν. Παράστησε είς τόν νούν σου τε- 
τρακοσίας ή καί πεντακοσίας χιλιάδας άν3ρωπων 
ε’σπαρμένων είς δλον αύτότό διάστημα διά νά τόν ϊδω- 
σι- παράστησε είς τόν νούν σου πεντακοσίας χιλιά
δάς στομάτων νά φωνάζωσιν ε’πί ταύτού, Ζ ή τ ω το 
έ 3 ν ο ς !  Ζ ή τ ω  ή ε’λ ε υ 3 ε ρ ί α !  είς τού Λοδοβί- 
κου τά ώτα, τά οποία τούς περασμένους καιρούς ήσαν 
συνει3ισμένα νά άκούωσι, Ζ ή τ ω  ό β α σ ι λ ε ύ ς !  
καί 3-έλεις καταλάβειν καν ολίγον τήν καταισχύνην 
αύτής τής συμφοράς. Τούς είδον πλησίον είς το άμα- 
ξιον. Ό  βασιλεύς ε’δείκνυε πρόσωπον άκατάπληκτον, 
ή άπό μεγαλοψυχίαν, ή ίσως καί άπό άναισ3ησίαν· 
ή βασίλισσα ήτο σκυθρωπή, καθώς πρός τουτοις και 
ή θυγάτηρ της καί ή άνδραδέλφη της" ό δε ταλαίπωρος 
διάδοχος, μικρός ών τήν ήλικίαν, έστρεφε τους οφθαλ
μούς είς όλα τά μέρη, διά νά βλέπη τόν άναρίθμητον 
λαόν.

“ Είς τάς πολιτικάς περιπετείας τών εθνών,” λέγει ό 
αύτός, “ γίνονται πράγματα τερατώδη καί άπιστα. Τό 
Γαλλικόν έθνος έφερε πάντοτε είς τούς ίδιους τον 
βασιλείς μίαν αγάπην ε’ξαίρετον άπό όλα τα άλλα 
έθνη, άγάπην, ήτις ε’πλησίαζε τήν λατρείαν. “ Ό  Θε
ός μου καί ό Βασιλεύς μου !” αύτό ήτο τό σύμβολον τών 
Γάλλων. Αύτη ή παράλογος λατρεία έστράφη όλη 
είς μίσος άσπονδον, καί δέν άκούεις άλλο τήν σήμερον, 
πάρεξ Λ ο δ ο β ί κ ο ς  ό π ρ ο δ ό τ η ς ,  Λ ο δ ο β ι -  
κ ο ς  ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς ,  καί όχι πλέον ό δέκατος 
έκτος, αίνιττόμενοι δηλαδή μέ αύτό, δτι δέν θέλουσι 
πλέον βασιλέα. ΤΗσαν είς διαφόρους πλατείας τής 
πόλεως άνδριάντες χάλκινοι, άναβάται είς ίππους χάλ
κινους, Ερρίκου τού τετάρτου, Λοδοβίκου τού δεκάτου 
τρίτου, τού δεκάτου τετάρτου, καί δεκάτου πέμπτου, έρ
γα άξιόλογα περιφήμων τεχνιτών όλους αύτούς τούς 
χαλκούς βασιλείς τούς έσήκωσαν, μήν ύποφέροντες 
πλέον νά βλέπωσι μήτε τάς άψύχους εικόνας εκείνων, 
τούς οποίους ε’θεοποίησαν ζώντας- έξήλειψαν τό όνομα 
τού νύν Λοδοβίκου άπ’ ολας τάς δημοσίους οίκοδομάς- 
ή Β α σ ι λ ι κ ή  Β ι β λ ι ο θ ή κ η  ε’βαπτίσθη Β ι - 
β λ ι ο θ ή κ η  τού “Ε θ ν ο υ ς ,  καί ουτω καθεξής όλα 
τά άλλα.”

Ή  φυλάκωσις τού βασιλέως ε’ξ άρχής ε’φάνη είς πολ
λούς, δ,τι καί πραγματικώς άπέβη, πρόδρομος τής θα- 
νατώσεώς του. Κατά δυστυχίαν τού Λοδοβίκου είς 
σιδηρούν τι κιβώτιον, τό οποίον ήνοιξαν οί τάς* Τουϊλ·
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λξρίας καταπατήσ αντες τήν ΙΟην Αύγουστου, εύρίθη- 
σαν. ώς λεγεται, έγγραφά τινα , πλήρη άποδείξεων ότι 
αυτός ητο κρυφίως σύμφωνος καί μέ τούς φυγάδας αδελ
φούς του καί μέ τούς έξω βασιλείς. ’Αλλά. καί πριν 
φανερωθώσι τά  έγγραφα ταύτα, την αύτήν ημέραν της 
οεκατης Αύγουστου, ώς ήδη άνεφέραμεν, ή ε’θν ικ ή  συν- 
έλευσις, η φοβαρμ'νη την ά κ α το ν  όρμήν τού λαού, η 
καί εΰρίσκουσα^δ^ καιρόν επιτήδειον διά νά κάμη ο,τι 
προ πολλού επεθυμει, ε’ψηφισεν όμοθυμαδδν την προς 
καιρόν κατάργηση» τού βασιλίως· καί διά να άθωωθη 
άπο την υποψίαν, οτι έκαμε π ραγχα  παρά τήν κοινήν 
θελησιν τού έθνους, εόωκεν αυθημερόν είδησιν είς όλαε 
τάς επαρχίας να ε’κλέξωσι νέους αντιπροσώπους, τούς 
οποίους νά πεμψωσιν εις ΙΙαρισ  ους- ή ν 'α  δ ’ αΰτη σ ύ γ 
κλητος ν αποφασιση, αν ο Αοδοβικος πρέπη ν ’ άπο- 
κατασ ταθη  παλιν εις τον θρονον του ή δ υίόε του άν-

> ~  »  Λ « ,  ,  ,
τι αυτου, η και αν πανταπασιν η πολίτικη της Γ αλλίας 
καταστασ ις εχη  νά μεταβληθη  εις δημοκρατίαν, καταρ- 
γηθεντος αιωνίως του βασιλικού ονοματος. Περί τά ς 
20 λοιπον Σεπτεμβρίου συνήλθεν ή v ia  σύγκλητος, ή τιε 
δεν διεφερε τής προτέρας είμή καθδ πολύ μάλλον υπο
κείμενη εις την επιρροήν τού όχλου, καί ήρχισε πάραυ- 
τα  ετοιμασίας διά  τήν δίκην τού άγαθού μεν, άτυχούς 
δε βασιλίω ς.

“Επεται ή συνέχεια.

Ι Ι ΕΡ Ι  1 1 Ι Σ Τ Ε ΩΣ  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Ε Τ Χ Η Σ .

Η Π ΙΣ Γ ΙΣ  δεν συνίσταται εις τό νά πιστεύωμεν μόνον τον 
ίησονν Χριστόν, άλλα καί εις τό νά πιστεύωμεν, δ'τι οσα είπε, 

τά  είπεν ως θεος, καί ότι εΤναι αληθέστατα, καί δτι θέλουσι τε- 
λειωθήν «φευκτά- η Ό  ουρανός καί ή γή παρελεύσεται, οί οέ λόγοι 
μου ούμή παρέλθωσιν εις τον α’ιωνα·” εΤπεν ό ίδιος. Την πίστιν 
ό απόστολος Παύλος δρίζων λέγει- « Έ σ τ ι δέ πίστις ελπίζομε'-  
νων υπόστασις, πραγμάτων έλεγ/ος ου βλεπομένων.” (Έ β . ιά. ιί. 
Ο  π^ρτός άφορα εις τον Ίησοΰν Χριστόν, καί στηρίζεται εις τάς 

παραγγελίας καί υποσχέσεις αύτοΰ, καί ικανοποιεί αύτάς με την 
συνεχή πρόοδον της αρετής του- « Έ γ ώ  εϊμ ί,” λέγει, .. ή άμπελος, 
καί υμείς τά κλήματα- ό μένουν έν έμοί, κάγου εν αυτω, ούτος 
φερει καρπόν πολόν, οτι χωρίς Ιμοΰ οΰ δύνασΟε ποιεΐν ουδέν.” 
Καθώς λοιπον τό κλήμα, 6'ταν ήναι πεφυτευμενον καλώς εις τήν 
άμπελον, δίδει καρπόν, ουτυυ καί ό Χριστιανός, όταν μένη προση
λωμένος εις τάς παραγγελίας του Ίησοΰ Χρίστου, καί πίστιν έχει 
θερμήν καί έργα πράττει ενάρετα. ΙΙας λοιπόν Χριστιανός πο"ε- 
πει νά ήναι ήνωμένος μέ τον Χριστόν, καθώς τό κλήμα μέ 4ήν 
άμπελον- πρέπει νά διατηρή εις τήν ζωήν του ολα τά χαρακτη
ριστικά του θεανθρώπου Λυτρωτοΰ του, όσον δύναται, καθαρουτα- 
τα, δηλαδή άγιωσύνην, πραότητα, καί αγάπην- πρέπει νά επικα- 
λήται συχνά τό όνομά του, νά τον προσκυνή ενθέρμως, νά ζητή 
την βοήθειάν του, νά υποτάσσεται καί νά υπάκουη εις τάς έντολάς 
του» και α“τόν υποστήριγμα τής μελλούσης έλπίδος του,

έχει τήν καθημερινήν τροφήν ενταύθα υποστήριγμα τής σωμα
τικής υπαρςειός του. Ό  μέγας σκοπός τού Χριστιανού πρέπει 
νά ήναι τό κέρδος των επαγγελλομένων ουρανίων αγαθών,καί όχι 
των γήινων- ^  αρχηγός, δ τελειωτής τής ίερας ήμών θρησκείας 
Ιησοΰς Χρίστος εχει, νά είπω ουτω, σχεδιασμένον τό σχέδιον τής 

σωτήριας παντος Χριστιανού- αυτό τό σχέδιον εδρίσκεταε υ.εσσ.

είς τό Ιερόν Εύαγγέλιον, οπερ εΤναι ή σοφία του θεοΰ, καί τήν 
δποίαν ορθήν αυτήν σοφίαν έκαστος τών Χριστιανών πρέπει νά. 
μελετά συχνά, καί να βλεπη τό σχέδιον τής σωτηρίας του, καί 
κατά τοΰτο νά οικοδομή τήν αθανασίαν του, καί όχι νά βόσκεται 
μέ ελπίδας αθεμελίωτους, δ'τι επειδή είναι Χριστιανός έχει νά σω- 
θή χωρίς νά πράξη καί τά πρέποντα- όχι- κανείς εις τόν κόσμον 
άς μή τό ε’λπίση ποτέ- δ θεός είναι μέν έλεήμων, άλλ’ εΤναι καί 
Οικαιος, και, άν δέν πληριοθή ή δικαιοσύνη του, δέν εκχέεται 
τό έλεος του- ·< Δίκαιος ε7, Κύριε, καί εύθεΐαι αί κρίσεις σου,” λέγει 
δ προφήτης Δαβίδ. ·_:ί.

Ή  προσευχή είναι τό μόνον άνίκητον οπλον, τό μόνον ασφαλές 
φυλακτήριον, ή μόνη πανοπλία ή ουράνιος εις τόν Χριστιανόν 
δΓ αυτής καί άπό_παντός κακοΰ φυλάττεται, καί δ',τι ζητεί παρά 
θεοϋ, έαν.τοΰ ήναι συμφέρον, τό λαμβάνει- « Αιτείτε, καί 
δοθήσετάι υΐχϊν, κρούετε, καί άνοιγήσεται.” Ό χ ι  μόνον δέ λαμβάνει, 
αλλά καί έκ τών αμαρτιών του καθαρίζεται. Ο ί Νηνευϊται άπε- 
φασίσθησαν νά χαθώσι διά τάς πολλάς αμαρτίας των, καί διά 
τής προσευχής εσώθησαν δ^προφήτης καί βασιλεύς Δαβίδ μόνον 
δπλον τής στρατείας του εΤχε τήν προσευχήν δι’ αυτής καί τον 
φοβερόν εκείνον Γολιάθ κατέβαλε, καί πολλοός άλλους κινδύνους 
άπέφυγεν- δ βασιλεύς Έ ζεκίας Ινίκησε τους Πέρσας, καί άπέφυγε 
τόν θάνατον μιας μεγάλης άσθενείας μέ μόνην τήν προσευχήν δ 
ιερός Χρυσόστομος λέγει, ότι καθώς είς τούς οφθαλμούς εΤναι φως 
δ ήλιος, ουτω καί είς τήν ψυχήν είναι φώς ή προσευχή- όταν δ 
άνθρωπος μελετά τάς θείας Γραφάς, τότε δ θεός συνομιλεί μέ αυ
τόν- δ'ταν δέ προσεύχεται, αυτός συνομιλεί μέ τόν θεόν- καί αυτό 
είναι τό μόνον μέσον, μέ τό δποϊον δύναται τό λογικόν 3ν, δ άν
θρωπος, νά σχετίζεται πάντοτε δσάκις θέλει μέ τόν Ποιητήν του. 
Καί τούς μή πράττοντας τοΰτο συχνά δ ιερός Χρυσόστομος τους 
στοχάζεται νεκρούς. “  Ε π τά κ ις  τής ήμέρας ήνεσά σε,” φωνάζει δ 
Δαβίδ- καθείς όμως, άκροαταί μου, άς ερωτήση αυτός Ιαυτόν, του
λάχιστον τό πρωί καί τό εσπέρας, εις τήν άρχήν τής νυκτόςκαί 
τής ήμέρας, αν έκτελή τήν προσευχήν του καθώς πρέπει, μέ π ί-  
στιν, μέ εύλάβειαν, μέ ελπίδα, ή μόνον μέ τά χείλη ψιθυρίζη 
λέξεις τινάς, ή μήπως καί διόλου!—Ν. Φ ΙΑ Α Δ Ε Λ Φ Ο Σ.

„ Φ Ι ) ° - 0 Φ ΙΛ —  Ο φιλοσοφος γνωρίζει τό πολύτιικον τής άλη- 
ζητ^  “ υΤΤ> !*ελετ?,™ ?'ι «¿τής, ή κοινοποιεί αυτήν πρός 

άλλους. Ο σοφος παριστάνει αυτήν μέ τήν ζιυήν καί μέ τάς 
πραςεις του.  ̂II αλήθεια, ή σοφία, δ δρθός λόγος, ή άρετή, ή φύσις 
είναι οροι επίσης δηλοΰντες τό πρός τούς ανθρώπους ώοέλιαον ‘Η 
αλήθεια τείνει πάντοτε είς τό φωτίζειν τούς ανθρώπους- οί ααλλον 
πεφωτισμένος είναι οί καί μάλλον λογικοί- οί μάλλον δέ λογικοί 
και μάλλον αισθάνονται πόσον τά ίδιά των συμφέροντα άπαιτοΰσι 
τον εναρετον βιον. Χωρίς τήν σπουδήν τήν ώύσεως, π ο τ ' δ-ν ευ
πορεί ο άνθρωπος νά γνωρίση δποίαν εχει σχέσιν, καί δποία κα
θήκοντα ̂ οφείλει προς^Ιαυτόν καί πρός άλλους- άμοιρος δέ τής γνώ - 
σεως ταυτης, είναι τών αδυνάτων νά εχη είτε σταθεράς άρνάς εί
τε αληθινήν ευδαιμονίαν. Ε ίς τούς μάλλον πεφωτισμένους σ’υυ - 
φερει και  ̂μάλλον να ήναι αγαθοί- μεγάλα προτερήαατα πρέ- 
πες να φερωσιν εις ¡¿εγάλας άρετάς. Ό  κακοποιών' είναι τυ 
φλός·^ ο ακανόνιστος είναι άμοιρος τοΰ ορθού λόγου- ή δ,αγωνή 
του αποδεικνυει οτι λανθανεται περί τής ιδίας αύτοΰ φύσεως, ά- 
γνοει τι οφείλει προς έαυτόν καί πρός άλλους, πόσον άξίζει ή πρός 
εαυτόν αιδώς, κα, ή τών περί αυτόν δπόληψις- οέν εΤναι πεφω τι
σμένος. Ο αναισθητών είς ύποχρεωτιχάς πράξεις, είς τόν έπαινον 
και την εύνοιαν των συντρόφων του, κατ’ ούδέν διαφέρει άπόχτή- 
νη αν δεν^βλεπη οτι αι κακιαι του άγουν είς τόν ίδιον αύτοΰ όλε
θρον,^οεν είναι νοημων, μέγαν σκοπόν εχων τήν Ιαυτοΰ συντήργ- 
σ ιν  αν, °£ν, γνωριζγΐ καί δέν εκτίμα τήν εκ τής ανθρωπίνου συγ
κοινωνίας ωφέλειαν καί τά μέσα τοΰ καθιστάνειν αύτήν Ιπωφελή 
καί ευχάριστων, είναι παράφρων, ούχί δέ φιλόσοφος.
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Ο Π Τ Η Ν Ο ΙΧ Θ Γ Σ .

Οι Π Τ Η Ν Ο Ι Χ Θ Τ Ε Σ  ίΓναι διαφόρων ειδών- καί πλε- 
βνάζουσι μεν εις τά  τής διακεκαυμένης ζώνης 3-ερμό- 
τερα πελάγη, εύρίσκονται δε καί είς τήν Μεσόγειον και 
είς τον ’Ατλαντικόν.

Περί τής π τητικής δυνάχεως τών ιχθύω ν τούτων ¿ μ ί
λησαν διαφόρως διάφοροι παρατηρηταί- οί μεν φρονούν 
δτι πετώσι κατά το άλη,άές νόημα τής λεξεως,— τουτε- 
σ τι, τον άίρα κτυπούντες με τά  μελη των,— οί δέ δτι 
τα  μεγάλα των πτερύγια χρησιμεύουν άπλώς νά τούς 
βαστάζωσιν ολίγον τ ι είς τον άίρα, άφού ¿κ τού υδα- 
τος άναπηδήσωσι- τήν τελευταίαν γνώμην δέχονται 
οι πλεΐστοι τών φυσικοί’στορικών, καί άπό τούς παρα- 
τηρητάς οι νεώτεροι. “  Π οτέ,” λέγει περί τών ίχ3ύω ν 
τούτων νΑ γγλος περιηγητής κατά  τήν Ν ίαν  Νότιον 
Ούαλλιαν, “  δέν ήμπόρεσα νά Γδω ε’ν καιρώ τής πτή- 
σεως τδ εΤάχιστον κτύπημα τών ε’πί τού στήθους πτε
ρυγίων- καί ποτέ δέν παρετήρησα κάνένα πετάμενον 
ύπερ τά τριάκοντα δεύτερα λεπτά  μέ το ώρολόγιον το 
μακρυνώτερον αύτών πέταγμα  είναι 250  ίσως καί 300 
πηχώ ν. Συνήθως ΰψόνονται δύο μόνον ή τρεις πόδας 
-ι*τγ6[. τήν έπιφάνειαν τού υδατος- άλλά μ’ ίτυ χ ε  νά ίδω 
αυτους πηδήσαντας είς πλοΓον 14 πόδας υψηλόν- είναι 
% ^ β φ Λί° · οτι είσήλθον καί είς νήα πολεμικήν 20 πο- 
δών υψος ?χουταν. Ά λλά  δέν πρέπει νά ΰποθέτωμεν, δτι 
^  τγ;ν δυνα^ν τού άνυψούσθαι είς τον άέρα άφού 
εςε/3ω σιν απο το γυσιχον αύτών στοιχεΓον καθότι 
πολλακις παρατορών ει^ον α ύτούς π ίπτοντας πολύ κά
τω τού σημείου εις έφτασαν μέ τδ πρώτον ε’κ τής 
θαλάσσης πηοημι, άλλ ούόλ κάμμίαν φοράν ήμπόρεσα

νά παρατηρήσω δτι άνέβησαν υψηλότερα παρ’ δπου 
πρώτον εφ θ α σ α ν  κα τ’ ε’μήν γνώμην, τδ ύψος, είς 3 άνα- 
βαίνουν, κρ 'μετα ι άπδ τήν ορμήν τού πρώτου πηδήμ α
τος, τδ όποιον κάμνουν δταν έςέρχωνται τού φ υσ ικά  
αύτών στοιχείου.”

’Ε κ  τών προηγουμένων, καί εζ άλλων διαφόρων π ε
ριγραφών, συμπεραίνομεν δτι τδ πήδημα μόνον δέν άρ
χει  ώστε νά άναβιβάση  τδν ίχ θ ύ ν  είς 1 4  καί 2 0  π ό 
θων ΰψος. *Αν τωόντι δέν δύνανται νά πετάξωσι, (τούτο 
δέ φαίνεται άπδ άκριβή ε’ξέτασιν τής κατασκευής καί 
θέσεως τών πτερυγίων^, πιθανόν δτι κάποτε ωφελούνται 
άπδ τδν άνεμον, καί ούτως ε’φαρμόζουσι τά  πτερύγιά 
των, ώστε νά άνυψόνωνται ύπ ’ αύτού.

Τούς πεταμένους ιχ θ ύ ς  καί είς τδ ίδιον αύτών στ&ι- 
χείον καταδιώκουσι πάμπολλα ιχθύω ν γένη, καί είς τδν 
άέρα προσβάλλουσι λάροι παντοειδείς. ’Ενίοτε παρατη
ρεί ό ναύτης κοπάδια τών ιχθύω ν τούτων ήσύχως τδν 
δρόμον αύτών ε’|ακολουθούντα· αίφνης δέ δ δελφίν, ή άλ
λος μέγας τύραννος τού πελάγους, ώς βέλος τά  υδατα 
δ ιασ χίζω ν, προβαίνει κα τ’ αύτώ ν δσον τά χ ισ τ α  φεύ
γουν έντρομοι οί πτηνο ίχθύες, ε’ξοπίσω δέ κατεπείγετα ι 
τδ άκάματον τέρας· ήδη πλησιάζει, ήδη προετοιμάζε
τα ι ν’ άρπάση τούς τελευταίους- ώς Ιμπόδιον φυγής νο 
μ ίζε ι τά μακρά των πτερύγια ό θεωρών άλλά διά  μ ιας 
σηκόνονται ώς δρνεις άπδ τήν ε’πιφάνειαν τής θ α λ ά σ 
σης, θαμβόνουσι τούς οφθαλμούς μέ τήν λάμψη» τών 
πτερυγίων, καί άφίνουσι μακράν όπισθεν τδν διώκτη*. 
Βραχύ δμως είναι τδ πέταγμ α  τών πεταμένων ιχ θ ύ 
ων. Ηηραινόμενοι είς τδν ήλιον, καί πνιγόμενοι ΰπδ τού 
άέρος, δέν άργούν νά βυθισθώ σιν είς τδ στοιχείον τής 
γενέσεώς τω ν  πάλιν δ’ άναγκάζονται νά πετάξωσι, 
καί πάλιν είς τά  υδατα νά προσφύγωσιν, έωσού ή 
άπηυδημένοι νά πέσωσι θύμα  είς  τδν νικητήν, ή κα- 
τακράτος νά ματαιώσωσι τούς αγώνας τού θηριώδους 
ε’χθρού των. Ά λ λ ά  φεύ ! οΰ δ’ είς τδν άέρα μένει Λάν- 
τοτε άσφαλής ό άθλιος πτηνοϊχθύς- ε’κ ε ί άλλοι εχθροί 
τδν περιμένουν άρπακτικά όρνεα, είς τδν ουρανόν άγρύ- 
πνως περιπλέοντα, πίπτουσι κ α τ’ αύτού, καί σπανίως 
άποτυγχάνουν.

Φ αίνεται όμως, ότι πολλάκις οί περίεργοι ουτοι ι χ θ ύ 
ες ε’ςέρχονται είς τδν άέρα καί όταν ονδείς εχθρός αύ- 
τούς καταδιώκη, άπδ μόνην τής άπολαύσεως τήν ε’π ι- 
θυμίαν όρμώμενοι. 'Γρώγουσι δέ κοινώς θαλασσίους σκώ 
ληκας καί ίχ θ ύ δ ια . Τδ είδος, τού οποίου τήν εικόνα 
προετάξαμεν, εύρίσκεται είς τά ’Ινδ ικ ά  πελάγη καί 
μεταξύ τών τροπικών. Κ ατά  τδ σ χή μ α  ομοιάζει ολί
γον τήν Ά ρ ίγγ α ν , άλλά τδ ρόγχος του είναι βραχύ  καί 
άπότομον. “Ολον τδ μήκος τού ενώπιον μ α ς πτηνοι- 
χθύος είναι ενός ποδδς καί επτά δακτύλων, έχ ε ι οέ 
χρώμα άργυροειδές μελάγχροινον ύπεράνω, καί ώχρδν 
κοκκινωπόν κίτρινον ύ·πο..άτω.

Γήρας, ίπάν μεν άπή, πας εύχεται· ήν δε ποτ’ ίλθη, 
Μεμφεται- εστι δ’ άε\ κρεϊσσον, δφειλόμενον.
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Π Ε Ρ Ι  Ε Λ Α ΙΟ Π Ο ΙΙΑ Σ .

Δ ια  νά χατασκευάση τις  καθαρόν καί αοσμον έλαι- 
ον, πρέπει α ί Ελαίαι νά ήναι ώριμοι, καί ή μέ τάς χ ε ί  
ρας νά συνάγωνται, ή ν ’ άπλόνωνται ψ άθα ι ύπδ τά 
δένδρα, δ ιά  νά μη π ίπτη  είς την γην ό καρπός, μήτε 
νά  μένη πολύν καιρόν άνεκπίεσΐος· το έλαιον δε νά 
πλύνεται καί νά κατασταλάζη 'πρ ίν  ε’μβη είς τους πί- 
θους, να μ ετα γγ ίζε τα ι ακολούθως, τα  άγγεΓα νά ήναι 
καθαρά , καί νά φυλάττωνται είς δροσερόν μέρος.

Το δ ιά  ραβδίσματος τ ίνα γμ α  των ελαίων βλάπτει 
τήν καρποφορίαν του ερχομένου έτους, καί σκορπίζει 
τα ς  ε’λαίας, α ί όποίαι χά νοντα ι καί μολύνονται. Ά ν  
δεν έμπορη τ ις  νά ύποστρώνη ψ άθας ή πανία , πρέπει νά 
σαρόνη τδ έδαφος, καί νά κόπτη τους θάμνους καί τάς 
ακανθας α ί πιπτουσαι ιρυσικως απο τδ δένδρου είναι 
ελαιωδεστεραι, άλλα πρέπει νά συνάγωνται αμέσως διά 
να  μην αποκτώσι την οσμήν του χώ ματος, τήν οποίαν 
μεταδίδουν εις τδ έλαιον. Ό σ ο ι έχουν ε’σκορπισμένα 
τα  ελαιοδενδρα των, και δεν εμπορουν να περιμένωσι τήν 
Εντελή και σύγχρονον ωριμασιν του καρπού, πρέπει νά 
τα  ραβδίζω σι με προσοχήν, είς τδ ξύλον κτυποΰντες 
χα ί ό χ ι είς τούς οφθαλμούς.

’Ολίγοι κτη μ α τία ι μας επιμελούνται τήν Ελαιοποιί- 
αν- οι περισσότεροι συνάγουν ωρίμους καί άωρους ε’λαί- 
ας ομοϋ, και τα ς βάλλουν ρυπαράς είς άκά3αρτα π ιε
στήρια, τδ δ’ έλαιον άμα Εκβη χύνουν είς άσκούς ή 
λάκκους ακαθαρτους· επομενως τοιοΰτον ελαιον είναι 
κακής ποιότητος, καί ολίγον άφίνει κέρδος.

Ε ις  την Ευρώπην καθαρίζουσι τά ς  ε’λαίας άπδ παν 
άλλότριον, τά ς  άφίνουσι δυο καί τρεΓς ημέρας είς μ ι
κρούς σωρούς, είς τρόπον ώστε νά ίδρόνωσι μόνον, χ ω 
ρίς νά πολυζεσταίνωνται καί νά τα γγ ίζω σ ι. Τ ά ς  τρί
βουν έπ ε ιτα  είς τον μύλον, καί μετά  ταΰτα είς τά  π ιε 
στήρια, τά  όποια διά τήν εντέλειαν Εκθλίβουυ δλον τδ 
έλαιον, καί ή εργασία Ενταυτω Εκτελείται ταχύτερα· 
το πρώτον έλαιον, παρθενικδν λεγόμενον, σπανίως άνα- 
κατόνουσι με τδ δεύτερο», καί ούδέ ποτε μέ τδ τρίτον.

"Εκαστον άπδ τά  διάφορα ταΰτα έλαια  βάλλουν είς 
κάδδους μετά ψυχροΰ νερού, καί συγκινοΰντες τδ πλύνου- 
σ ι καλά. Ά φοΰ δέ τδ νερδν κατασταλάξη, συνάγουν ε’πι- 
τήδεια  τδ έπιπλέον έλαιον μέ κουτάλαν, καί τδ β ά λ 
λουν είς τδν πίθον· ανοίγουν έπ ε ιτα  μίαν τρύπαν εύρι 
σκομένην είς τδν πυθμένα του κάδδου, δ ιά  νά τρέξη τδ 
νερόν. Ό σ ον  δ’ έλαιον μείνη, καθώς καί τήν άμόρ- 
γ η ν , τά  βάλλουν είς μ ίαν δεξαμενήν (γούρναν), όπου 
χυνουν καί άλλο νερδν, άνακατόνοντες καλά, δ ιά  νά 
άναβη δλον τδ έλαιον, τδ οποίον συνάγουν καί β ά λ
λουν χωριστά, ώς κατωτέρας ποιότητος. Τούς μύλους, 
τά  Ελαιοτριβεία, τούς κύρτους, καί τούς κάδδους πλύ- 
νουν συχνά· προσέχουν δέ ώστε οί π ίθο ι ή τά βαρέλια, 
όπου φυλάττουσι τδ έλαιον, νά ήναι καλοπλυμένα καί 
καθαρά.

Τ ινές άφίνουν τά ς Ελαίας των συνηγμένας πέντε καί

εξ ημέρας οια να δοκιμασωσι μικράν βράσιν, ή τις αύ- 
ξανει μεν την ποσοτητα καί διαύγειαν τοΰ ελαίου, άλ
λα τοΰ μεταοιδει βαρείαν όσμήν· καί επομένως δέν ε ί 
ναι τοσον καλόν οια φαγωμα, άν καί διά φώτισμα ήναι 
Εξ αιρετόν.

 ̂ Οι επιμελείς Ελαιοποιοί δέν ευχαριστούνται μόνον 
με το πλυσιμον τοΰ Ελαίου είς τούς κάδδους. διότι ε’μπε- 
ρ ΐ-χει άκόμη μυξώδη τινά ουσίαν, ή τις, άν δέν χωρι
σ τή  άπο αύτδ, τδ φθείρει μετά καιρόν ή όλη αυτη 
κα τα κ α θ ίζε ι είς είκοσι ή είκοσιπέντε ημέρας, άν οί 
π ίθο ι εύρισκωνται ε ίς  ζεστδν μέρος. Τότε τδ μ ε τα γ 
γίζουν εις άλλους καθαρούς πίθους ή βαρέλια, τά  οποία 
βάλλουν εις υπόγεια , αν δέν σκοπεύουν νά τά  πωλή- 
σωσι.

Ί ο  καλόν έλαιον πή ζε ι, όταν εΰρίσκεται είς δροσε
ρον μέρος, καί είς καλοκλεισμένα άγγεία .

Ι α  καλητερα δέ ά γγε ία  πρδς διατήρησιν τοΰ ελαίου 
είνα ι τά  ύάλινα· μετά ταΰτα, τά  πήλινα άλειμμένα’ τά  
βαρέλια καί τούς άσκούς πρέπει ν’ άποφεύγη τις, κα-
3-οτι δεν Εμποροΰν νά διατηρήσωσι πολύν καιρδν άδιά- 
φθαρτα τα  έλαια . Ε ίνα ι καλδν ν ’ άλείφωνται έξωθεν 
τά  βαρέλια μέ γύψον, ή τ ις  ούδετερόνει τήν διαφθοράν 
και εμποδίζει το Εξίδρωμα του ελαίου. Οί ασκοί πρέ
πει να πλυνωνται καλά, ν’ άλατίζω νται, νά στεγνό-  
νωνται, καί νά δοκιμάζωνται πριν δεχθώ σ ι τδ έλαιον. 
Οί λάκκοι είναι καλοί, όταν ήναι καλοκτισμένοι, άλειμ- 
μένοι μέ κεραμωτόν (κουρασάνι), στεγνοί, καί καθαροί. 
Ε ίς  όποιον δήποτε άγγείον καί άν βάλης τδ έλαιον, 
πρεπει να ήναι καλοκλεισμένον· διότι ή συνάφεια τοΰ 
άέρος γέννα τδ τά γγ ισ μ α  καί τδ πίκρισμα.

Οί παλαιοί κατεσκεύαζον έλαιον άπδ άώρους ελαίας, 
τδ οποίον ώνόμαζον ό μ φ ά κ ι ν ο ν  ή ώ μ ο τ ρ ι β έ ς · *  
συνήγον τά ς  ε’λα ίας ότε ήρχιζον νά μαυρίζωσι κατά 
μέρος, προσέχοντες νά μή πέσωσι καταγής, τάς ήπλο- 
νον δια  ν α . στεγνωσωσι, τδ εσπέρας ήλάτιζον αύτάς, 
και τα ς  έφερον τήν Επαύριον είς καθαρόν μύλον, τδν 
οποίον Εγύριζον ελαφρά διά  νά μή συντριφθώσιν οί 
πυρήνες, καί διά νά τρέξη τδ λεπτότερον μόνον έλα ιον  
τοΰτο δ έπλυνον μέ ζεστδν νερδν, τδ άφινον νά κατα- 
σταλαξη, τδ έβαλλον έπ ε ιτα  είς  ά γγε ία  ύάλινα, κα ί 
τδ Εφύλαττον είς δροσερόν μέρος. ΤΗτον έλαιον καθα- 
ρώτατον, διαυγέστατον, καί γλυκύτατου, καί διήρκει 
πολυν καιρόν, καθώ ς καί τά  κατασκευαζόμενα σήμε
ρον είς την Γαλλίαν, όπου μεταχειρ ίζοντα ι τδν αύτδν 
σχεδόν τροπον. ’Ιδού λοιπόν ότι καί κατά τοΰτο οί 
προπάτορές μ α ςε ίχο ν  άρκετάς γνώσεις, καί έδιδον π '-  
ρισσοτεραν προσοχήν άπδ τούς σημερινούς "Ε λ)'ίνα ί  
είς τήν κατασκευήν τοΰ Ελαίου. *

Έ χ ο ν τ ε ς  λοιπόν παλαιά  καί νέα παραδε'Ζ/**1*  * « ί 
μ α δ ή μ α τα , είνα ι άσυγχώρητον νά μήν Εφελώμεθα ά π ’ 
αυτά, καί νά μή ζυγίζωμεν τάς άδια /ιλονίι;° ίτοΰί  ώφε-

"Τ ο ιο ΰ το ν  ελαιον κ α τα σ κ ευ ά ζετα ι ·*)ν σήμερον κ α ί είς τ ή ν  Χ ί
ον, δπου κ α λ ε ίτα ι « γ ο υ ρ ό λ α  ο ο ·
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λείας, όσαι προκύπτουσιν άπδ τήν τεχνιχωτέραν Ελαιο- 
ποιίαν.— T o m .  Γ '. T O T  Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Υ  Σ ϊ Τ Γ Ρ Λ Μ -

ΜΑΤΟΣ.

Η  Ε Π Τ Α Ν Ν Η 3 0 2 .

Ά ρ ιθ .  2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ T H S  Ν Η Ε Ο Τ  ΚΕΡΚΤΡΑΪ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α  τινα  περί τής Έ πταννήσου Εκθέσαντες είς 
τδν προηγούμενον αριθμόν, μεταβαίνομεν επί τοΰ πα- 
ρόντος είς τήν περιγραφήν τή ς πρωτευούσης Κερκύρας.

Τ ήν νήσον Κέρκυραν δ ια χω ρ ίζε ι άπδ τήν "Ηπειρον 
πορθμός ανώμαλος κατά  τδ πλάτος, δεκατέσσαρα ¡χί
λ ια  ών είς  τινα  μέρη, όκτώ άντικρύ τής πόλεως Κερκύ
ρας, δύο δέ μόνον κατά  τήν πρδς βορ’ράν έξοδον. Τδ 
μήκος τής νήσου άπδ τήν άκραν τής Ά γ .  Α ικατερίνης 
ή Κ ασσιόπην άκραν, (είς 39ο 5 1 ' Β. πλάτους), μέχρι 
τής Λευκής Ά κ ρ α ς , (είς 39ο 21 '), είνα ι 38  μιλίων πε
ρίπου. Π λάτος έ χ ε ι παραπολύ άνισον, είκοσι σ χ ε 
δόν μ ίλ ια  ε’κτεινομένη κατά  τδ βορεινόν μέρος, στενου- 
μένη ακολούθως είς εξ, άνοίγουσα πάλιν κατά τήν το
ποθεσίαν τής πόλεως, όπου είνα ι ώς Ενδεκα μ ίλ ια  π λ α 
τε ία , έπ ε ιτα  δέ συστελλομένη πρδς τδν νότον είς τρία 
ή τεσσαρα, και λήγουσα είς υψηλόν στενόν άκρωτήριον. 
*Εκ τοΰ νοτιανατολικοΰ παραλίου τής ’Ιτα λ ία ς  ά πέχει 
περε τα  100 μ ιλιά. Ή  επιφάνεια τής νήσου είναι 
Ϊ 2 7  τετραγωνικών μιλίων, καί γενικώς ορεινή, μάλιστα 
δέ είς τά  άρκτωα μέρη. Δύο σειραί βουνών τήν δια- 
περνώσι σταυροειδώς, ή μέν εκ βορρά είς νότον, 2000 
ποδών υψος έχουσα είς τήν άνωτάτην κορυφήν ή δέ 
Εξ ανατολών είς δυσμάς, φθάνουσα εως είς 3500  ποδών 
5ψος· Εκ ταύτης παρίσταται μεγαλοπρεπής θ έα , περί- 
λαμβάνουσα τήν Μ ακεδονίαν, τδν Ά δριατικόν, τήν 
Μεσόγειον, Ενίοτε δέ καί τήν ’Ιταλίαν .

Η  πόλις Κέρκυρα κείτα ι επ ί τής ανατολικής παρα
λίας, κατα  το μέσον σχεδόν τής νήσου, ω’κοδομημένη 
επι τίνος ακρωτήριου. Σ υν ίσ τα τα ι δέ άπδ τρία μέρη, 
την ακροπολιν, το άστυ ή τήν καθαυτό πόλ.ιν, καί τά 
προαστεια. I I  ακροπολις, ή τδ παλαιόν φρούριον, είναι 
τοποθετημένη επι τής εσ χα τιά ς τοΰ άκρωτηρίου, καί 
άποχωρίζεται δ ιά  τάφρου περί τούς 200  π ή χε ις  μα- 
κράς, ^ύπέρ τους 100 πλατείας, καί σχεδόν 60 βα θεία ς . 
Η  θαλασσα εισερχεται κατα τδ βορεινόν στόμα τής 

τάφρου ταυτης· αλλα κατα  τδ νότιον άκρον υπάρχει 
τε ίχος αποκοπτον την συγκοινωνίαν. ’Εντός τής άκρο- 
πέλεως, ή τις  έχ ε ι περιφέρειαν 240  πηχώ ν, είνα ι τδ 
άρχαίον παλατιού, μ ια  οπλοθήκη, (τώρα χρησιμεύουσα 
ώς Α γγλικόν παρεκκλήσιον καί σχολείον), στρατών, 
αποθήκα ι παλεμεφοδίων, ξενοδοχεΐόν τ ι ,  οίκοι διάφο
ροι, (αρχητερα μεν ιΟιοκτησία μερική, τώρα δέ κατοι- 
χ ο ψ ε ν ο ι  ύπδ άξιωματικών τής κυβερνήσεως ή τοΰ στρα
τοί), κα ί μ ία  ή δύο Εκκλησίαι.

^Συγκοινωνεί δέ ή άκρόπολις μέ τήν έξω αύτής πλα- 
τέίαν διά γεφύρας σηκωτής. Ή  πλατεία  αυτη είναι

κομμάτιον γή ς , περί τούς 6 0 0  π ή χε ις  μακρδν, 2 4 0  δέ 
πλατύ. Έ π ί  τής νοτίου πλευράς δέν έ χ ε ι  ποσώς κ τ ί
ρ ια - άλλα τδ νέον παλάτιον καί τδ παλαιόν νοσοκο
μείου «ύρίσκονται τοποθετημένα Επί τής βορείου. Ε ίς  
τήν πλατείαν ταύτην γ ίν ε τα ι ή παράταξις τών στρα
τευμάτων, καί τών πολιτών α ί περιδιαβάσεις· θέσ ιν  έ χ ε ι 
άρίστην· δ άπδ τδ μέρος τής πόλεως Εξερχόμενος ε ίς  
αυτήν βλεπει τήν άκρόπολιν κατέναντι, τά  όρη τής 
’Α λβ α ν ία ς Επί τής ηπείρου, καί τήν θάλασσαν εκ δε- 
ξιών καί άριστερών. Κ ατεσκευάσθη δέ καί αμαξιτή  
όδδς ολόγυρά της.

Ή  πόλις, μή συμπεριλαμβανομένης τής πλατείας, 
έ χ ε ι ώς δεκαπέντε σταδίων περιφέρειαν χω ρίζετα ι δ’ 
άπδ τδ Επίλοιπον τής νήσου δ ι’ ίσχυροΰ διπλοΰ τείχους, τδ 
όποιον περιορίζει αύτήν Εκ δυσμώ ν πρδς βορράν δέκοα 
νότον έ χ ε ι εν μόνον τε ίχος, κατά  τδν α ίγιαλόν. ΤρεΓς 
πύλας έχ ε ι άπδ τδ μέρος τής θαλάσσης, μ ίαν δ ’ άπδ 
τδ τής ξηράς. Ο ί οίκοι είναι ώς Επιτοπλείστον δί- 
στεγοι* ή κάτω δέ στέγη β α στά ζε ι  τήν άνωτέραν Επί 
παραστάδων* συνεχομένων διά καμαρών, α ίτινες απο
τελούν είδος στοάς εκατέρωθεν κ α θ ’ όλην τήν έκτα- 
σιν τών κυριωτέρων οδών, καί παρέχουν ούτω σκέπην 
άπδ τδν ήλιον καί τήν βροχήν. Ά π δ  τά ς  εκκλησίας 
πρωτεύει ή τοΰ Ά γ .  Σπυρίδωνος, περίφημος δ ιά  τήν 
πολυτελώς κεκοσμημένην λειψανοθήκην, δ ιά  τά  ολό
χρυσα κηροπήγια, καί τδ μ έγα  πλήθος Εν γένει τών 
βαρυτίμων άφιερωμάτων.

Τ ά  κυριώτερα προάστεια είναι δύο, τοΰ Ά γ .  'Ρώκκου, 
καί τοΰ Μανδρακίου. Π ερίπατος 12 σταδίων κατά  νό
τιον διεύθυνση» ά γε ι είς τδν μικρόν κόλπον τής Π α λα ι- 
ουπολεως, όπου λέγεται ότι εύρίσκετο ή τών Φαιάκων 
Χρυσόπολις. Ο ί α ίγιαλοί τοΰ κόλπου τούτου, κα τά 
φυτοι άπδ μυρσίνας, δάφνας, ροϊδιάς, καί πορτογαλλε- 
ας, καλούνται οί κήποι τοΰ Αλκινόου, καί χρησιμεύουν 
πρδς άνεσιν καί δ ιατριβήν είς τούς πολίτας.

Ό  λιμήν, όστις είναι άριστος, 80 ποδών έχω ν βά θος, 
σ χη μ α τ ίζετα ι άπδ τήν νήσον τής Π υθ ία ς, κοινώς νη- 
σίον τοΰ Βίδου, τδ Κονδυλονήσιον, τδ τοΰ Λοιμοκαθαρ
τηρίου, καί τδ Νέον Φρούριον.

Τ ά  Εκπαιδευτικά κ α τασ τήμ ατα  τή ς Κερκύρας είνα ι 
Π ανεπ ιστήμ ιου , συστηθέν τδ 1824 ύπδ τοΰ Κόμητος 
Γυιλφόρδου, Γυμνάσιου, Εκκλησιαστικόν Φροντιστη
ρίου, καί διάφορα προκαταρκτικά σχολεία , όλα δ ια τη 
ρούμενα ύπδ τής κυβερνήσεως, μέ δαπάνην Ετήσιον 
3483 λιτρών στερλινών ύπάρχει δέ καί εταιρεία πρδς 
βελτίωσιν τή ς γεωργίας καί τών τεχνών.

Τ ά  χωρία τής Κερκύρας είνα ι πολυάριθμα, 100 καί 
επεκεινα τον αριθμόν. Ό λ ο ς  δ Επί τής νήσου πλη
θυσμός συμποσοΰται είς 3 4 ,0 0 0  άρρένων, καί 2 9 ,00β  
γυναικών. Περί τάς^ 16 ,000  Ενασχολοΰνται είς τήν

* Ί Ια ρ α σ τ 4 ς , ή  π α ρ α σ τά τη ς  ( Π Ι^ ι-β ) ,  λ έ γ ε τα ι ε ίς  τήν- ά ρ / η ρ -  
κτον ικήν  στύλος τετρ ά γ ω νο ς, κ ά π ο τε  μ εμ ο νω μ ένο ς , συ/,νότε^ον 
ό μ ω ς Ιμ β ε β λ η μ έν ο ς  ε ίς  το ίχ ο ν , Ιςέχων δΐ μόνον κ α τ ά  τδ τ ε τ α ρ τ η 
μόριο» ή πεμπτημόριου τοΰ  ίγ κ ο ο  τοβ,
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γεω ρ γ ιώ ν , 2000  εις τά  χε ιροτεχνήμ α τα , καί 2000 
είς το έμπόριον, οί δέ λοιποί είναι άξιωματικοί τής 
κυβερνήσεως, στρατιώ ται, έπαγγελμ α τικο ί, καί εύγε- 
νείς. Το κυριώτερον έξαγώγιμον προϊόν της νήσου ε ί
να ι το έλ α ιο ν  έξάγεται δέ καί οίνος ε ίς τά ςγ ε ιτο ν ικ ά ς
νήσους.

Η  Χ Ο Ρ Ο Μ Α Ν ΙΑ .

Π α ς Ι Γ Ν Ω Σ Τ Ο Ν  εΓναι δτι με την πρόοδον του χρό
νο# νόσοι εκλείπουν ουχι μονον απο ατομα, αλλα και 
άπό έθνη· ή λέπρα καί ή ίδρωτική άσθένεια  δεν φαί
νονται πλέον εις την Ευρώπην- ό δε χορός του Α γ. 
Βίτου, οχληρά μέν ασθένεια, σπανίως δέ φοβερά, είναι 
τ^ν  σήμερον τό ισχνόν λειψανον έπ ιοημ ιας, η τ ις  έ θ λ ι 
βε ποτε χ ιλ ιά δ α ς , καί διέδιδε φρίκην καί σύγχυσιν εις 
έκτεταμένας χώρας. Τ ην παράδοξον ταυτην μ ετα β ο
λήν της νόσου, την μετρίασιν αυτής άπό χορον μανιωοη 
εις άπλούν σπασμόν η συστροφήν ολίγων μυωνων, πρώ
τος ο ιη γή θη  καί διεσάφησεν ό ε’κ Βερολίνου ιατρός Έ κ -

κερος H ecker.
Τό 1374 έφάνησαν εις την πόλιν Ά κυισγρανον* συν- 

οδίαι άνδρών καί γυναικών άπό την Γερμανίαν, οίτι- 
νες κατά  τόν έφεξής τρόπον έβασανίζοντο. Έ σ χη μ α - 
τιζον κύκλους, πιάνοντες ό είς του άλλου την χείρα, 
καί ώρας κατά  συνέχειαν έξηκολούθουν χορεύοντες εις 
τά ς  οδούς, ώς μανιακοί, έωσού έπ ιπτον  άπηυδημένοι. 
Ή σ θά νοντο  δέ μέγιστον βάρος άπό την τυμπανίτιδαψ , 
-^τις συν,ώδευε τά ς  σπασμω δικάς ταύτας παραφοράς· καί 
δ ιά  νά έλαφρυνθώσι, πανία  έδενοντο σφιγκτά περί την 
μέσην αυτών, ή , άπλούστερον έτ ι, έγρονθοκοπούντο καί 
κατεπατούντο τά  πάσ χοντα  μέρη. Ενόσω έ'/ορευον,
ούδ’ έβλεπον, ούδ’ ήκουον, άναισθητούντες προς έξωτε- 
ρικάς εντυπώσεις, έθεώρουν δέ μόνον φαντάσματα, τών 
οποίων μεγαλοφώνως έκραζον τα  όνοματα- τινες δ αυ
τών μετέπειτα  έβεβαίω σαν, οτι ησθ-άνοντο ως νά εί- 
χον κ α τα β υ θ ισ τή ν  είς ρύακα αίματος, καί διά τούτο 
μάλιστα άνεπήδων τόσον υψηλά.

Τ ούς δεινότερου πάσχοντας ε’πίανον καταρχάς ε π ι
ληπτικοί σπασμοί' πλην, μολονοτι επιπτον άναισθητοι 
καταγής, καί ήφριζον εις τό στόμα, παλιν δμως ε’σηκο- 
νοντο, καί ηρχιΓον νά χορεύωσι μ.ε αλλοκοτους μυωοεις 
συστροφάς. Ή  νόσος έφάνη πρώτον είς Άκυισγρανον 
τόν ’Ιούλιον, καί είς ολίγους μήνας έξηπλώθη κ α θ ’ 
δλας τά ς Κάτω Χωράς. Ε ίς  πολλούς τοπους εφορουν 
οί χορευταί άνθοστεφάνους είς την κόμην, και είχον π α 
νία  δεδεμένα περί την όσφύντων, τά  όποΐα, ευθύς άφού 
Ιπέρνα ό σπασμός, έσφίγγοντο, δια να έλαφρυνωνται οι 
δυστυχείς άπό τό βάρος. Πολλοί όμως ωφελούντο μάλ-

+ Ε ίς  τη ν  λεγο μ ένη ν  τ υ μ π α ν ί τ ι δ α  νο'σον ή  γ χ σ τη ρ  ο γ -  
Ιτα ι ώ ς τ ύ μ -α ν ο ν  όπό  άέρος, του  οποίου εμ π ο δ ίζ ε τα ι ή  εςοδος-

λον άπό λα κτίσ μ α τα  καί γρονθοκοπήματα, τά  όποΓα οί 
παρεστώτες προθύμως τους έχορήγουν. Κοινώς δε άπε- 
δίδετο είς διαβολικήν ενέργειαν τό βάσαυον τούτο, κα ί 
τοσούτον τρόμον ε’νέπνεεν είς τόν λαόν, ώστε, έπειδή οί 
χορευταί έδείκνυον μεγίστην ά π ίχ θ ε ια ν  πρός τά όξία 
υποδήματα, ή κυβέρνησις ρητώς άπηγόρευσε τήν κ α τα 
σκευήν τών τοιούτων. Τ ά  ερυθρά χρώ ματα  παρομοίως 
τούς ήρ ίθ ιζον μέ υπερβολήν, καί τινες αυτών δεν ήμ- 
πόρουν νά βλέπωσιν ανθρώπους κλαίοντας.

Κ α τ’ ευτυχίαν δμ.ως ή μερική αύτη επ ιδη μ ία  δεν δι- 
ήρκεσεν επί πολύ- μετά δέκα η ενδεκα μήνας, οί χ ο 
ρευταί τού Ά γ .  Ίωάννου, ώς εκαλούντο, έλειψαν παν- 
τα χόθεν  τού Βελγίου. Ή  πρώτη αύτη τών χορευτών 
συνοδία έφάνησαν είς Άκυισγρανον μέ τδνομα τού Ά γ .  
Ίωάννου είς τό στόμα- π ιθανώ ιατον δέ οτι ή κατά  
την εορτήν τού Ά γ .  Ίωάννου κραιπάλη (1374) ¿γέννη
σε την νόσον. Ό  λαός, λέγει ό ιατρός Έ κκερος, έπα- 
σχον άπό ταλαιπω ρίαν καί ένδειαν, καί ό τότε μανιώ 
δης τρόπος τού έορτάζειν ηρκει νά άνάψη την ασθένει
αν είς σώματα ηδη προετοιμασμένα. Μέ την γλώσ- 
σαν της ιατρικής έμπορουμεν νά είπωμεν, ότι ή λιμο
κτονία προδιέθεσε, καί ή ευθυμία της εορτής ήρέθισε. 
Τ ά  σ π λ ά γχνα , ήσθενισμένα άπό την πείναν καί την 
κακήν τροφήν, κατά  φυσικόν λόγον προσέβαλλεν ή τυμ- 
πανίτις.

Μ ετά μόλις πεντηκοντα ενιαυτούς, (1418), τό Στρασ
βούργον έδοκίμασε τά  δεινά της χορομανίας· ενταύθα 
δ’ έπεκαλούντο τόν "Α γ. Βίτον πρός θεραπείαν τών πα- 
σχόντων. Ό Ά γ .  Β ίτος ητο νέος άπό την Σ ικελίαν, 
δστις έμαρτύρησεν επί Διοκλητιανοϋ, το 303. Ή  φή- 
μη δ’ αύτού βαθμηδόν ηύξησε προϊόντος τού χρόνου, 
καί κα τα ρχά ς τη ς δεκάτης πέμπτης η της δεκάτης τε- 
τάρτης έκατονταετηρίδος, διεδόθη λόγος ότι αύτός ήθε- 
λεν ύπερασπίζεσθαι άπό την χορομανίαν ά πα ντα ς τούς 
φυλάσσοντας την εορτήν του, καί νηστεύοντας την π α 
ραμονήν αύτής.

Οί ε’ν Στρασβούργω πάσχοντες ώδηγούντο είς τά  
παρεκκλήσια τού Ά γ .  Βίτου, καί μετά την λειτουργίαν 
έφέροντο έν σεμνή πομπή είς τό θυσιαστήριον. Π ιθ α 
νόν οτι πολλοί έθεραπεύοντο έκεί- τουλάχιστον δέν ε’χό- 
ρευον έμπροσθεν τών θυσιαστηρίων τού άγιου. Σ υγ- 
γραφεύς τ ις  περί Μ ελαγχολίας ούτω πως δ ιηγείτα ι τά  
περί τού χορού τού Ά γ .  Βίτου-— “ Έ λ α β ε  τόνομα τού
το διότι οί ά π ’ αύτόν ενοχλούμενοι κατέφευγον είς τόν 
"Α γ. Βίτον διά β ο ή θ ε ια ν  άφού δ’ ολίγον τ ι έχόρευον 
ε’κεΐσε, βεβα ίω ς άπηλλάσσοντο. Θ αυμάζει τ ις  άκούων 
πόσον καιρόν έξακολουθούσι χορεύοντες, καί τινι τρο- 
πω, καθέκλας, τραπέζας, καί άλλα όμοια ΰπερπηδών- 
τες" άκόμη καί γυναίκες έγκυοι (χω ρίς ποτέ νά βλά- 
πτωσι τά  τέκνα των) χορεύουσι τοσούτον, ωστε δεν ε’μ- 
πορούν ούτε χε ίρα  ούτε πόδα νά σαλευσωσιν, άλλα φαί
νονται διόλου νεκραί. “Άνθρωπον κοκκινοφορεμένον δέν 
δύνανται νά ύποφέρωσι. Τ η ν  μουσικήν άγαπώ σι προ 
πά ντω ν  δθεν οί άρχοντες ε’ν Γερμανία μισθονουσι μου
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σικούςνά παίζωσιν είς αυτούς, κα ί τ ινα ς  δυνατούς, εύ
ρωστους συντρόφους νά χορεύωσι μετ’ αυτών. Π ά γκ ο ι
νος ητον ε’ν Γερμανία η νόσος αύτη, ώς φαίνεται άπό 
τά  διηγήματα τού Σ χεγκίου καί Παρακέλσου ε ίςτό  περί 
μανίας βιβλίον του, όπου κ α υχά τα ι διά τό πλήθος τών 
ύπ’ αύτού ίαθέντων. Ό  Φ ήλιξ Πλάτερος άναφόρει πε
ρί γυναικός την όποίαν αύτός ίδεν, ότιέχόρευεν ολόκλη
ρον μήνα κατά  συνέχειαν. Οί "Αραβες ονομάζουν 
εΓδος π α ρ α λ ύ σ ε ω ς  την νόσον ταύτην.”

Π αρά τά είρημένά δύο, εΰρίσκομεν είς την ιστορίαν 
καί άρχαιότερα χορομανίας παραδείγματα . Τό 1237 
επίασεν ή νόσος αύτη υπέρ τά  εκατόν τέκναε’ν ’Ερφορ- 
δία (Ε γΛιγϊ), ε ίς τρόπον ώστε έχόρευον καί ε’πηδων ε ίς  
τούς δρομους- τέλος δ’ έπεσον κα τα γή ς άπηυδημένα, 
καί πολλά μέν άπίθανον, τά  δ’ άλλα έπασ χον άπό τρό
μον διαρκή κ α θ ’ δλον τό ε’πίλοιπον τού βίου. Τό 1278 
διακόσιοι ένθουσιασταί ήρχισαν νά χορεύωσιν ε’πί της 
άνωθεν τού Μοσέλλα γεφύρας είς Ουτραίεκτον ( ϋ ί -  
τβοΐιί), καί δέν ήθελον νά παύσωσιν έωσού ίερεύς διε- 
β η , φέρων την κοινωνίαν πρός άρρωστόν τ ιν α - τότε δ 
έχάλασεν ή γέφυρα, καί άπαντες ε’πνίγησαν.

Ε τ ι  δέ καί άρχαιότερα, τό 1027 , όμοιόν τι συνέβη 
πλησίον της ε’ν Κ ολβίγη μοναστηριακής εκκλησίας. 
Δεκαοκτώ χωρικοί λέγεται ότι ε’τάρασσον την ίεράν 
άκολουθίαν κατά την παραμονήν τών Χριστουγέννων, 
χορεύοντες καί κραυγάζοντες είς την αυλήν τής εκκλη
σίας· ό εφημέριος δέ κατηράσθη αύτούς νά χορεύωσι 
και να κραυγαζωσιν έν έτος ολόκληρον άκαταπαύστως. 
Ή  κατόρα αύτη έπληρώθη, λέγει τό συναξάριον, είς 
τρόπον ώστε οί πάσχοντες κα τεβ υθ ίσ θη σ α ν  ε’πί τέλους 
μέχρι τών γονάτων είς την γην, καί δι'μενον νησ τι
κοί, έωσού άπηλλάχθησαν διά τής μεσολαβήσεως δύο 
ευσεβών έπισκοπων. Τούτου γενομένου, έπεσον είς 
βαθυν ύπνον, όστις διήρκεσε τρείς ήμέρας· τέσσαρες 
αύτών άπεθανον, οί δέ λοιποί έξηκολούθουν νά πάσχω- 
σι κ α θ  ολην την ζωήν άπό τρέμοντα μέλη.

Οσον παραμεμορφωμένον καί άν ήναι τό δ ιήγημα  
τούτο, σταθερώς δμως έπιστεύετο κ α θ ’ δλον τόν μεσαι- 
ώνα, και καταρα μάλιστα ε’γεννήθη  ά π ’ αύτού, βαρύ
τατη λογιασμένη, Ν ά  σ έ  π ι ά σ η  ό χ ο ρ ό ς  τ ο ύ  
Ά γ .  Β ί τ ο υ !

ΙΙερι τας άρχάς τής δεκάτης έκτης εκατονταετηρί- 
οος έχασε τον άνοσιον αύτού χαρακτήρα τό πάθος τού
τος έπαυσε δηλ. νά θεωρήται ώς δαιμόνιων ε’νέργημα, 
και κατέστη ιατρικής ε’ρεύνης υποκείμενον. Τ ην με
ταβολήν ταυτην ε’πίφερε τό μ ίγ α  καί παράδοξον πνεύ
μα τού Παρακέλσου, δστις εύφυώς εξήγησε τήν διά συμ
π ά θε ια ς μεταοοσιν τής νόσου, καί ε’πενόησε περίεργόν 
τ ι θεραπευτικόν τού άπό τήν φαντασίαν έξαρτωμένου 
είδους.  ̂ Ο πασχώ ν ώφειλε νά κάμη είδωλον εαυτού 
άπο^κηρον η ρητίνην, καί προσηλόνων τούς δ ιαλογι
σμούς να θεωρη ως επισωρευμένας είς αύτό δλας τάς 
βλασφημίας καί αμαρτίας του, καί δλας τά ς  έφ’ εαυ
τού καταρας· άφού ο ε’πετύγχανεν είς τούτο, νά καίη  τό 
είδωλον, ωστε ίχνος κάν αύτού νά μήν άπομείνη.

Ή  φανταστική αύτη μέθοδος τού θεραπεύειν ά σ θ ί-  
νειαν ε'κ τής φαντασίας πηγάζουσαν φαίνεται δτι ε’πάρ- : 
θ η  άπό τινα  άρχαΓον τρόπον τού γοητεύειν. Ή  μ ά γ ισ 
σα ή φαρμακεύτρια έκαμνε κήρινον είδώλιον τού υποκεί
μενου, τό όποΓον ήθελε νά βασανίση, κα ί κάρφη έμπή- 
γουσα είς αύτό, ή διαλύουσά το έμπροσθεν τού πυρός, 
ήλπ ιζε νά π ά θη  δμοια δεινά καί τό πρωτότυπον Ού
τως ή Σ ιμ α ίθ α  λέγει,

Ώ ς τούτον τόν καρόν εγώ σόν δαίμονι τάκω,
Ώ ς τάκοιθ’ &π’ ερωτος δ Μύνοιος αύτίκα Δέλφις·*

Η  αυτή άλλοκοιος ιδ ία  εΰρίσκεται καί είς τά  περί 
μαγεία ς συγγράμματα τού μεσαιώνος.

Π οχισε δέ νά παρακμάζη ή χορομανία περί τά  μ έ
σα τής δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος. Ια τρ ό ς  τ ις  
περιβόητος, άποθανών τό 1598, λέγει δτι επί τών προγό
νων αύτού έπεκράτει’ τάς άρχάς τής προσεχούς έκατον
ταετηρίδος παρετηρείτο μόνον κάποτε. Ούτω, έν έτει 
1623 ίδε τ ις  γυναίκας, α ί όποΐαι κατ’ ενιαυτόν ώδοι- 
πόρουν είς παρεκκλήσιόν τ ι τού Ά γ .  Βίτου, έν Σοα- 
β ια , δπου περιέμενον έως νά τά ς  πιάση ό σπασμός τού 
χορού, έχόρευον δέ ημέραν καί νύκτα έωσού έπ ιπτον 
άναίσθητοι κα τα γή ς- δτε δέ άνελάμβανον άπό τήν κα- 
τάστασιν ταύτην, η’σθάνοντο έλαφρωμέναι άπό τό β ά 
ρος, περί ού έβδομάδας άρχητερα παρεπονούντο. Ή  
μουσική φαίνεται δτι μέχρι τινός διηρέθι^ε τούς π α 
ροξυσμούς τού Ά γ .  Βίτου, μολονότι έξακολουθούσα 
κατεπράϋνε τήν σφοδρότητα τών σπασμών.

Ό  Τριακονταετής Πόλεμος, δστις διήρκεσεν άπό τό 
1618 μέχρι τού 1648, έσβεσεν ε’πί τέλους τό παράδο
ξον τούτο τής άσθενείας είδος· διότι, άν καί ήσαν άπε- 
ρίγραπτοι α ί συμφοραί τά ς όποιας έπέφερεν είς τήν Γ ερ
μανίαν, ώς λαγαρίσου δμως πύρ, κατώρθωσε τήν διανο
ητικήν άναγίννησιν τών Γερμανών, καί ούτως έδωκ* 
τέλος είς νόσον έκ δεισ ιδα ιμονίας προερχομένην.

"Επεται ή συν«χ*ι«

ΣΕΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΤΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΤΣ.

Τ ι ΜΑ τήν εικόνα τών γεννητόρων καί προγόνων σου 
είς δλους τούς προβεβηκότας τήν ήλικίαν. Τό γήρας 
είναι σεβαστόν πρός πάσαν εύγενή ψυχήν.

Ε ίς  τήν παλαιάν Σπάρτην ήτο νόμος, οί νέοι νά 
προσηκόνωνται είς τήν παρουσίαν παντός γέροντος, νά 
σιωπώσιν, δτε αύτός ώμίλει, καί νά τόν παραχωρώσι τήν 
όδόν, άπαντώντές τον. "Ο ,τι ό νόμος είς ήμάς δέν προσ
τά ζει, ή σεμνοπρέπεια άς τό άναπληρώση, καί θελο- 
μεν ε ίσ θα ι έτι μάλλον έπαινετοί.

Ε ίς  τό σέβας τούτο ένυπάρχει τοσάύτη ηθική  καλ
λονή, ώστε καί αύτοβοί παραμελούντες αύτό άναγκά- 
ζονται να τό έπαινώσιν είς τούς άλλους.

Γέρων Α θ η ν α ίο ς  έζήτει τόπον είς τούς Ό λυαπια-

* θ ιο χρ . Φαρμοοαυτρια, 58, » .
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κούς άγώνας, καί α ί β α κ ί δ ε ς  τοϋ άμφι3εάτρου ήσαν 
κατά πυκνοί άπό 3-εα.τάς. Τ ινές συμπολίταί τον νέοι 
τόν Ινευσαν να. πλησιάση, άλλ’ ότε, δεχ3·είς την πρόσ- 
κλησιν, Ιφ3ασε μέ πολύν κόπον πλησίον των, άντί 
υ π ο δ ο χ ή ς  ευρεν υβριστικούς περιγέλωτας. Διω3ούμε- 
νος ό πτω χός γέρων άπό έδραν ε ις έδραν, κατηντησεν 
ο που ε’κά3ηντο οί Σ πα ρ τια τα ι, οιτινες, πιστοί ε ίς  την 
ίεραν της πατρίδος των συνήθειαν, προσηκόνονται με  
συστολήν, καί τον δίδουσι τόπον εις τό μέσον των. 
Τ ότε αυτοί εκείνοι οί Α θ η ν α ίο ι, οΓτινες προ μικροϋ άναι- 
δώς τον περιέπαιξαν, ε’σεβάσ3ησαν τό γενναίον των 
ανταγωνιστών αυτών, καί σφοδραί χειροκροτήσεις παν- 
ταχό3·εν άνηγέρ3ησαν. Έ τρ εχ ο ν  τά  δάκρυα άπό τούς 
οφθαλμούς του γεροντος, καί ?κρα£εν· “  Οί μεν ’Α θ η 
ναίοι γνωρίζουσι τό πρέπον, οί δε Σ πα ρτια τα ι τό πράτ- 
τσυσιν.”

'Αλέξανδρος ό Μ ακεδών, (καί ¿δω ευχαρίστως ή3ε- 
λέ τ ις  όνομάσειν αυτόν Μ έγαν), ε’νώ α ί λαμπρότεραι 
«ύτυχίαι καί δόξαι συνέτρεχον πρόςφυσίωσιν αύτοϋ, δεν 
Αμελεί να ταπεινοϋται ΙμπροσΒεν  του γήρατος. Έ μ π ο - 
31σ3·είς ποτε άπό πολλην χ ιό να  μεταξύ  τών πολεμ ι
κών Βριάμβων τον, επρόσταξε νά άνάψωσι φωτίαν, καί 
καώήμενος ε’πί του βασιλικού 3-ρονίου, εΒερμαίνετο. Ί -  
δών δέ μεταξύ τών στρατιωτών ύπέργηρόν τινα , τρε- 
μοντα  άπό τό κρύος, άναπηδησας, ¿δραμε προς αύτόν, 
καί με τά ς  τροπα’ιούχους ε’κείνας χείρας, α ίτινες κατέ
στρεψαν τον 3-ρόνον του Λαρείου, Ιλα β ε τον τρέμοντα 
πρεσβύτην, καί τόν ε’κά3ισεν εις την ιδ ίαν του κα3έ-
δραν. ν /

“ Ά λ λ ο ς  κακός άνθρωπος παρά τόν μή σεβομενον 
τούς γέροντας, τά ς  γυναίκας, καί τούς δυστυχοϋντας, 
8ΐν υπάρχει,” Ιλεγεν ό Π αρίνης. Κ αί ό Π αρίνης, ωφε
λούμενος άπό την οποίαν είχεν ίσ χύν  εις τα  πνεύματα 
τών μαθητώ ν του, έκράτει αυτούς είς τό πρός τούς γέ- 
ροντας σέβας. ΤΗτο ποτέ 3-υμωμένος εναντίον νέου τινός 
δ ιά  μέγα τ ι σφάλμα, τό οποίον περί αύτοϋ τόν άνηγ- 
γε ιλα ν· συνέβη δ έν ά τό ν  άπαντηση χαΒ'  όδόν, ενώ γέ- 
ροντα Καπουκκίνον χειραγωγών ό νεανίσκος ε’φώνα^εν 
εύσχημόνως, επιπλήττουν τ ινά ς κακοήθεις, οΓτινες εί- 
χ ο ν  σπρώξειν τόν γέροντα. Ό  Π αρίνης ήρχισε καί αυ
τός νά φωνά£η εχ  συμφώνου, καί ε’ναγκαλισώείς τον νέον, 
“  Προ ¿λίγου σ’ ενόμιζον κακοϋργον,’ είπε, “  τωρα δε, 
ότε είδον την πρός τούς γέροντας εύλάβειάν σου, σε νο
μ ίζω  ικανόν είς πολλάς άρετάς.”

Τ ό γήρας είνα ι ί τ ι  μάλλον άξιοσέβαστον είς ¿κεί
νους, οιτινες ύπέφερον τά  βάρη της π α ιδ ική ς καί νεα
ν ικ ές  ηλικίας μας, ε ίς  εκείνους, οιτινες συνετελεσαν κα 
τά  τό δυνατόν είς την μόρφωσιν τοϋ πνεύματος καί της 
καρδίας μας. Ά ς  σνμπαθώμεν τά  ε’λαττώματά των, 
κ α ί μέ γενναιότητα  άς ε’κτιμώμεν οσους ύπεφερον οι 
ημάς κόπους, την πρός ημάς στοργήν των, την^γλυ- 
κείαν άμοιβήν, την όποιαν αισθάνονται άπό την ε’ξακο- 
λου'3-ησιν της ήμετέρας άγάπης. Ό χ ι ! όστις άφιεροϋ- 
τα ι μέ ιλαράν ψυχήν είς την ανατροφήν τών νέων, δεν

άνταμ είβετα ι άναλόγως p i  τόν δικαίως πρός αύτόν α π ο 
διδόμενου άρτον. Α ί πατρ ικα ί κα ί μητρικαί φροντίδες 
δεν ε ίνα ι φροντίδες μισθωτού, άλλ’ ε’ξευγενίζουσι τόν 
όστις τά ςκά μ νε ι Ιξ ιν , συνει3·ίζδυν αύτόν είς  τό ν ’ άγά- 
π α , καί τόν δίδουσι τό δικαίω μα τοϋ ν’ ά γα π ά τα ι.

Ά ς  φέρωμεν υίϊκόν σέβας είς την μνήμην όλων τών 
ευεργετών της πατρίδος, η της άν3ρωπότητος. Ά ς  
μ ά ς ηνα ι ίερά τά  συγγράμματα των, α ί εικόνες των, 
οί τάφοι των.

Ό τ α ν  δέ άναλογιζώ με3α τούς παρελ3όντας αιώνας 
καί τά  ε’ξ αύτών σωζομενα Ι τ ι  λείψανα βαρβαρότητος, 
όταν 3 λ ιβ ώ μ ε3α  είς πολλά παρόντα κακά, καί βλ ίπω - 
μεν, ότι αυτά είναι άποτελέσματα τών πα3ώ ν καί τών 
σφαλμάτων τών προλαβόντων χρόνων, άς μη πέσωμεν 
είς τόν πειρασμόν τοϋ νά ε’ξονειδίζωμεν τούς προγόνους 
μας. Ά ς  τ,μεΒα ευμενείς ε ίς  τά ς  περί αύτών κρίσεις
μας. Έ ά ν  έπεχειρίζοντο πολέμους, τούς όποιους τώ 
ρα ελεεινολογοϋμεν, άλλα δεν τούς έδικαίονε τ ά χ α  η 
άνάγκη, η άΒώα τ ις  ά π ατη , περί τών άποίων, διά  την 
μεγάλην άπόστασιν τοϋ χρόνου, δυσκόλως δννάμεΒα ν’ 
άνακρίνωμεν ; Έ ά ν  έπεκαλοϋντο ξένας μεσολαβήσεις, 
α ίτινες άπέβησαν όλεΒριαι, άλλα καί πάλιν άνάγκη ή 
ά3ώα τ ις  άπάτη  δεν τούς έδικαίονεν ; Έ ά ν  ε’πέβαλλον 
διατάξεις, α ίτινες δεν μάς άρέσκουσιν, άλλα μήπως είς 
τούς καιρούς των δεν ήσαν τ ά χ α  ά ρμ όδια ι; μήπως δεν 
ησαν τό άριστον γέννημα της τότε άνώρωπίνης σοφίας, 
καί τών τότε κοινωνικών στοιχείων τό μονον δυνατόν 
άποτέλεσμα ;

Ε ίς  τάς περί τών προγόνων κρίσεις πρέπει νά ήμ«3α 
σοφοί, ούχί δέ σκληροί καί συκοφάνται, ά τιμάζοντες 
ε’κείνους, οιτινες δέν δύνανται ν’ άναστη3ώ σιν άπό τούς 
τάφους, διά νά μάς ε ίπω σιν- "  Ό  λόγος τοϋ πολιτεύ
ματος μ α ς ΰπηρξεν ούτος, ώ άπόγονοι.”

Περίφημον είναι τό ύπό τοϋ πρεσβυτέρου Κατωνος 
ρη Β εν  “  Ε ίνα ι δύσκολ.ον νά δώσωμεν νά καταλάβω- 
σιν οί μεταγενέστεροι τα  δικαιολογηματα τοϋ ημετέ- 
ρου βίου.”— Σ ι λ β ι ο ς  Π ε λ λ ι κ ο ς .

II Α Λ ΙΙθ Ε ΙΑ  καί δ δ ρθδς λόγος ποτέ δεν ταράττουσι τήν γ η ν  
δεν διεγείρουν εις την καρδίαν τα  μανιώδη εκείνα πάθη, τα όποια 
εκ Οεμελίυίν τοσάκις Ικλόνησαν δλοκλήρους αυτοκρατορίας. Ή  
άληβεια είναι γέννημα της πείρας· ή δέ πείρα τότε μόνον ενεργεί, 
δπότε ήρεμοϋσι τ ά  πάθη. Την αλήθειαν ειρηνικοί νόες  ̂μόνον 
άνακαλύπτουσι· δέχονται δ’ αυτήν συγγενικά μόνον πνεύματα. 
Μεταβάλλει μέν τάς δοξασίας τών ανθρώπων, αλλά βαθμηδόν και 
άνεπαισθήτως* άγει αυτούς εις ¡τον δρθον λογον, αλλα όι ευθείας 
και δμαλής δδοϋ^ Α ί μεταβολαί, τάς δποίας ή πρόοδος της ̂ αλή
θειας' επιφέρει, είναι ωφέλιμοι πάντοτε εις την κοινωνίαν, δχλη- 
ρα\ Bk jjlÓvov εις τους αύττ,ν άπατωντας κα\ καταουναστευοντας.

Σ Ε Λ Η Ν Ι Α Κ Η  Ε Κ Λ Ε Ι Ή Σ .

Ε ΙΣ  τάς 6 Φεβρουάριου (Ε . Ν .) θέλει γένειν Ικλειψις της σε
λήνης, δρατή εν Σμύρνη, Κωνσταντινουπόλει, κτλ. Αρχίζει >1 
είς τάς 2 ώρας κα\ 5 λεπτά μετά το μεσονύκτιον.

Γίνεται ολική εκλειψις είς τάς 3 ώρας και 13 λεπτά.
Τελειόνει ή δλική εκλειψις είς τάς 4 ώρας καί 4ΐ> λεπτά.
Τ«λειόν*ι ίλως διόλου ή έκλειψις είς τάς ι  ώρας και 33 λεπτά.


