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Παλατιον εκ Πάγον, εις την Πετρούττολιν.

Τ ο ν  Ιανουάριον τού 1740, έπί τής αύτοκρατορίσ- 1 
σης Ά ν ν η ς , κατεσκευάσθη ε’ν Πετρουπόλει μεγαλόπρε
πες Παλάτιον ε’κ Πάγου. Κ ατά  πρώτον άπεφάσισαν, 
και πραγματικώς άρχισαν, νά οίκοδομώσιν αύτδ επί 
του ποταμού Νευα, ώστε νά ύποφέρωσιν όλιγωτερον κό
πον είς τήν τού πάγου μεταφοράν’ “  άλλά,” λέγει ό 
'Ρώθσος συγγραφεύς, ε’κ τού όποιου ε’ρανιζόμεθα τήν 
περιγραφήν ταύτην, “  ό πάγος τού ποταμού τούτου, ό 
σηκονων τό βάρος πολλών χιλιάδων ενόπλων άνδρών- 
ό βασταζων μεγάλα κανόνια καί ολμους· ό μή συντρί
βεις ύπό τό βάρος φρουρίου τινός ε’κ πάγου καί χιόνος, 
το όποιον προσεβλήθη, τακτικώς άντεπολέμησε, καί 
ήλωθη ε’πί τέλους μέ τήν ρομφαίαν είς τήν χε ΐρα ' ό 
πάγος οΰτος άρχισε νά παραχωρή ύπό τούς τοίχους 
τού παλατιού, καί πριν άκόμη τελειώσωσιν οθεν έξ 
ανάγκης ε’γκατέλιπον τήν κατασκευήν του.’’ Κ ατά 
συνέπειαν τήτ αποτυχίας ταύτης, άπεφασίσθη ν’ άρχί-

1 1  έ .

σωσιν ε’κ νέου, καί νά οίκοδομήσωσι τό παλάτιον ε’π ί 
τής ξηράς· έκλέχθη  λοιπόν τοποθεσία κατάλληλ,ος, καί 
πάλιν ε’πεχείρησαν τό καινοφανές έργον, πλεονέκτημα 
έχοντες τήν έκ τής πρώτης δοκιμής άποκτηθεΓσαν 
πεΓραν.

Ό  τρόπος τού οίκοδομειν ήτον άπλούστατος· έκ τού 
καθαρωτάτου καί διαφανεστάτου πάγου έκοπτον μεγάλα 
κομμάτια, τά  όποια ε’τετραγώνιζον μέ στάθμην καί 
δ ιαβήτην, καί κανονικώς έγλυφον μ ’ δ λ α τά  κοσμήματα 
τής αρχιτεκτονικής. Έ κ α σ το ν  κομμάτων, ετοιμαζό
μενου, άνυψούτο είς τόν διωρισμένον αύτού τόπον διά 
γερανίων και τροχαλιών, καί μίαν στιγμήν πριν άπο- 
τεθη  ε’πί τού κομματιού, τό όποιον έμελλε νά τό ύπο· 
στηρίζη, ε’χύνετο μεταξύ τών δυο ολίγον ύδωρ’ τούτο δε, 
συμπηγνυόμενον, εντελώς ήνονεν αύτά. Τ ω όντι, ολό
κληρος ή οικοδομή έφαίνετο, καί πραγματικώ ς ήτο, μο
νοκόμματος, “  ¿ιραιοτέρα παρ’ άν εΓχε κτισθήν άπό τό
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βαρυτιμότερον μάρμαρο ν, καθότι μάλιστα, ε’κ της δια- 
φανειας και  τοΰ γαλανωττου χρωματισμοί! της ε’λάμ- 
βανε τιμαλφούς πέτρας δψ ιν.”

Το καθαυτά παλάτιον ε ίχ ε  μήκος 56 ποδών, βάΒος  
18 ποδών, και ύψος, συμπεριλαμβανομένης της στέγης, 
21 ποδών. Το περίφραγμα  ητον 87 πόδας μακρόν, 
και 36 πλατύ, καί το πραγματικόν μγ,κος τον προσώ
που, συμπεριλαμβανομένων των εις τάς  κόγχα ς πυρα
μίδων, ητον 114 ποδών.

’Α φοί τδ κτίριον έτελειωΒη, ε’συγχωρείτο εις το δη
μόσιόν να εμβαινωσιν άκωλύτως εις παν αΰτοΰ μέρος. 
Αλλ επειόγι τούτο επεφερεν οΰ μικραν σύγχυσιν, πε- 

ριεφραςαν την εισοοον με  ξυλίνους κ ιγκλ ίδας, καί έσ τη 
σαν ε’κ εί ύπηρέτας της αστυνομίας, οϊτινες δεν ε’συγχώ- 
ρουν ειμη προσδιωρισμένον άριΒμόν υποκειμένων  νά 
είσέρχωνται διαμιάς.

I ο προσωπον ητον άπλοΰν, διά παραστατών κιόνων 
κεχωρισμένον. Ε ίς  έκάστην διαίρεσιν ύπήρχε παρά- 
S-υρον, τα  πλευρά του όποιου ήσαν βεβαμμένα ώστε νά 
παριστανωσι πράσινον μάρμαρον. ’Α ντί ΰαλίων μετε- 
χειριζοντο λεπτά  τεμ ά χ ια  πάγου, λεΓα καί διαφανή· 
την νύκτα εφωτιζοντο γενικώς τά παράθυρα ταΰτα, καί 
κωμικαί ζωγραφίαι ώς ε’πιτοπλεΓστον έκρεμάζοντο έσω- 
Βεν αυτών. Ε ιχ ε  δε κάλλιστον αποτέλεσμα  ή φωτο
χυσία, ε’πειδη ούχί μόνον τά  παράθυρα έλαμπον, άλλά 
κατά συνέπειαν της του κρυστάλλου διαφανειας δλον το 
παλατιον επληρουτο απο λεπτόν τι φώς, όποΓον το του 
μαργαρίτου. Ή  κεντρική διαίρεσις ε’ξείχε, καί ε’φαί- 
νετο οις Βυρα· άλλα πραγματικώς ητο μέγα παρά5·υρον, 
πεφωτισμενον ως τα άλλα. Έπάνω,άεν τοΰ προσώπου 
της οικοδομής ύπήρχον κοσμητικά! κ ιγκλίόες, καί δπι- 
σ3·εν αυτών ή προκλινής στέγη μέ καπνοδόχας, κατά 
το συνήψες υφος της των 'Ρωσσων αρχιτεκτονικής. 
Ώ ραίον διά κιγκλίδων περίφραγμα, ολον ε’κ πάγου, πε- 
ριεκυκλου το έξωΒ-εν της οικοδομής· μεταξύ δ’ αΰτοΰ 
και τοΰ παλατιού ητον άφειμένον μέγα  τ ι διάστημα 
προς περιδιάβασιν. Ή σ α ν  προς τοΰτοις δυο είσοδοι 
εκ των όπισθεν, με  πυλας κάλλιστα κεκοσμημένας, καί 
μέ πορτογαλλέας ε’χοΰσας φΰλλα καί ά νθη , καί πτηνά 
ε’π ί των κλωνίων, άπαντα  ε’κ πάγου.

"Ε ξ κανόνια, τακτικώ ς τρυπημένα καί τορνευμένα, | 
με τους τροχούς καί τά  ψορεΓά των, ΐσταντο έμπροσθεν 
των κιγκλίδων, τρία εκατέρωθεν ταΰτα εΓχον μεν  την 
διάμετρον των κοινώς γεμ ισ μ ένω ν μέ μ ίαν  ¿καν πυρί
τιδας' άλλ’ ε’πειδή συνέκειντο άπό τόσον θραυστήν 
ύλην, δεν ε’κρίθη άσφαλές νά βάλωσιν εις αυτά υπέρ 
το έν δεκατον της όκίς· ή σφαίρα ητον άπό σκληρόν 
στυππίον, καί ε’κτυπάτο δυνατά. Δ ίς η τρις ε’πυροβο- 
ληθησαν άπο τά κανόνια ταυτα καί σ ιδηραί σφαίραι, 
χωρίς να τα  διαρρηςωσιν. Ε γινε δέ τό πείραμα ε’νώ- 
πιον της αυλής, καί ή σφαίρα διετρΰπησε σκληράν σ α 
νίδα  ουο δακτύλων τό πάχος, εις εξήκοντα βημάτων 
αποστασιν. Δυο ολμοι έστεκον εις έκάστην πλευράν 
της είσοδον ουτοι ησαν του μεγέθους εκείνων, οιτινες

χωροΰσι βόμβαν είκοσιπέντε οκαοω ν εγ-^.ί^ ^ , .„ ^  
με  την αυτήν ποσοτητα πυροκόνεως κ α θ ώ ςτά  κανόνια. 
Ε ις  την αΰτην σειράν έστεκον δυο δελφίνες, άναμμένην 
ναφθαν ριπτοντες την νύκτα εκ του στόματος α-των, 
διά κεκρυμμένων σωλήνων.

Ε ις  έκάστην άκραν της σειράς τών κανονιών ίστατο 
μία  πυραμίς, σφαίραν ε’πί της κορυφής έχουσα. Ή σ α ν  
δε άνηγερμέναι ε’πί ωραίων στυλοβατών, καί εΓχον κυ- 
κλοειδες παραΒυρον, περιξ τοΰ οποίου ηλιοτρόπιου ητον 
εΐκονισμένον ε’φ’ έκάστης τών τεσσάρων πλευρών. ’Ε ν 
τός ησαν κοίλαι, καί ήδΰνατό τ ις  νά είσέλθη μόνον 
διά  θύρας εκ τών όπισ-9-εν. Μ έγας οκτάπλευρος φ α
νός ε’κ χαρτιού, μέ τερατώδη σ χ ή μ α τ α  επ' αΰτοΰ ζω· 
γραφημένα, ε’κρέματο εις τό μέσον έκάστης πυραμίδας, 
καί ε’φωτίζετο την νΰκτα· άνΒρωπος δέ τις ένδον ίστά- 
μενος περιεστρεψε τον φανόν, καί έκαστον τών έπ’ αΰτοΰ 
σχημάτων παριστάνετο ε’κ διαδοχής εις το παράΒυρον 
της πυραμίδος, μεγίστην διασκέδασιν είς τό πλήθος 
προξενοΰντα.

Έλεφας εκ Πάγου.

’Αριστερόθεν της οικοδομής έστεκεν ε’λέφας^τοΰ φυ
σικόν μεγεΒους, επι δε των νωτων αΰτοΰ Πέρσης, κρα
τών πελεκυυ είς την χείρά το ν  δυο άλλοι Π ίρσ α ι, t í  
ών ό εΓς ε’κράτει δόρυ, ησαν τεθειμένοι έμπροσθεν αΰ
τοΰ. Ό  έλέφας ητο κοίλος, καί άνέρριπτεν ύδωρ διά 
της προβοσκίδος του είς είκοσι τεσσάρων ποδων ύψος. 
Τοΰτο ε’γίυετο διά σωλήνων, οιτινες ε’φέροντο άπό την 
δεξαμ ενην τοΰ Ναυαρχείου, ολίγον άπέχοντος. Τ ην 
νΰκτα ε’βάλλετο καιομένη νάφθα άντί τοΰ ΰδατος, καί 
λεγετα ι ότι τό άποτέλεσμα ητο παραδοξότατον, καθότι 
ε’φαινετο ώς ρεΰμα πυρός. Πρός πλειοτέραν άκόμη τέρ- 
ψιν άνθρωπος είσήρχετο ένδον τοΰ σχήματος, ό οποίος 
άπό καιρόν είς καιρόν ε’φΰσα διά τινων σωλήνων, ώστε 
νά κάμνη 3-όρυβον ώς τό βρΰχημα τοΰ ε’λέφαντος. Δε- 
ξιόθεν τοΰ παλατιού, άπέχον περίπου όσον ό ε’λέφας, 
ητο λουτρόν ωκοδομημένον άπό μακρά καί στρογγυλά 
κομμάτια πάγου, οώς τά  ε’ν 'Ρωσσία συνειΒιζόμ.ενα άπό 
στελεχη λουτρά" “  τό λουτρόν τοΰτο,” λέγει ό συγγρα- 
φευς μας, “  πραγματικής  ε’πύρωσαν καί μετεχειρίσθη- 
σαν καί δίς καί τρίς.”

Τό έξωθεν περιγράψαντες, ερχόμενα είς τό έσωθεν 
τοΰ “  μεγάλου τοΰτου πα ιγνίου .” Ή  είσοδος ητον
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όπισθεν, καί ό Βεατής  έμβαινεν είς εΰρΰχωρον καί 
περικαλλή αυλήν μ’ ένα Βαλαμον έκατέρωΒεν. "Αλλοι 
Βάλαμοι παρά τοΰτους δεν ύπηρχον, ώστε ησαν άρκετά 
ευρύχωροι, καί ε’πειδή ύίτό την οροφήν δέν ητον άλλη 
στέγη, ησαν καί υψηλότατοι.

Ε ις  ένα τών Βαλάμων  τούτων, ό οποίος ητον ό κοι
τών, έβλεπέ τ ις  τράπεζαν μέ καΒρέπτην, κάνεις παντός 
είδους, μυρωδικά, φιάλας, ποτήρια, ώρολόγιον, έν ζευ- 
γάριον κηροπηγίων καί κηρών, δλα ε’κ πάγου· ε’υίοτε οί 
τό φαινόμενον κηροί, άλειφόμενοι μέ νάφΒαν, άνάπτοντο 
χωρίς νά διαλύωνται. Έ μ προσ θεν  τής τραπέζης ησαν 
τεΒειμένα  δυο μικρά σ χή μ α τα  ώς έδραι, καί κάτοπτρου 
ε’κρέματο είς τον το ίχον. Ε ίς  τό άλλο ήμισυ τοΰ θ α 
λάμου ητον ό κράββατος, μέ στρώμα, προσκεφάλαια, 
καί ε’πάπλωμα, καταπετάσματα  περικαλλής  είργασμέ- 
να, καί άλλα έπ ιπλα . Δεξιόθεν ητον έστία, κομψώς 
γεγλυμμένη, ε’ντός δέ ησαν δαυλοί ε’κ πάγου,  τους οποί
ους κάποτε  ήλειφον μέ νάφθαν καί άναπτον. “Ολα 
τά  λοιπά μέρη τοΰ κοιτώνος ησαν άναλόγως παρεσκευ- 
ασμένα.

Ό  άλλος κυριώτερος Βάλαμος  ε’μπορεί νά ¿νομασθη 
τό εστιατορίου· ενταύθα ητο τράπεζα μέ εύμορφον ώρο
λόγιον, τοΰ οποίου οί ε’κ πάγου  τροχοί ε’βλέποντο διά 
μέσου τής διαφανούς Βήκης. "Ενθεν κάκείθεν ησαν 
σκίμποδες ή σοφάδες περικαλλώς γεγλυμμένοι, καί δυο 
μεγάλοι ανδριάντες ησαν τεθειμένοι είς τάς γω νίας τοΰ 
Βαλάμου, έκτος άλλων επίπλων.

’Ε νταύθα  παΰει ή περιγραφή τοΰ παμμεγέΒους του- 
του παιγνίου, τό όποιον κ α τ’ αλήθειαν ητο προσωρινόν, 
όσον έφαίνετο διαρκές·— τοΰ παλατιού, τό οποίον, προ 
¿λίγου ρεΰμα δν, μετ’ ολίγον πάλιν είς ρεΰμα  μετετρά- 
πη. ** ’Ενόσω διήρκει τό ύπερβολικόν ψύχος,” λέγει 
ό "Ρώσσος συγγραφεύς, “  τουτέστιν ά π ’ αρχής ’Ιανουά
ριου έως είς τά μέσα Μαρτίου, τόσον χρόνον ίστατο ή 
παράδοξος αυτη οικοδομή· άλλ’ έπ ε ιτα  ήρχισε νά κλίνη 
προς τό νότιον πλευρόν, καί βαθμηδόν διελύθη.”

Ο  ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΗΣ, όστις έφερε γάλα  είς την ο ι
κίαν μου, τοσον έπλοΰτησεν, ώστε παρητησε τό έργον 
του, ήγορασεν οίκον, έστόλισεν αΰτόν, καί άπεφάσισε 
νά περάση τον ε’πίλοιπον βίον ε’ν η σ υχία - άλλά βαρυν- 
θε ίς  τήν άργίαν μετεπώλησε τόν οΓκον, καί ε’ σ τ ρ ά- 
φ η  π α λ ι ν  ε ί ς  τό γ α λ α κ τ ο π ω λ ε ί ο υ  τ ο υ .

ΙΙως νά διαγωμεν χρηστόν βίον;— Μ ή πράττοντες 0, τι κατα- 
χρίνομεν εις άλλους.

Ε κ λ ο γ ή  Ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς . —  Γονείς καί φίλοι 
πολλακις λησμονούν οτι δέν άρκεί νά ήναι τό μέλλον 
επάγγελμά  τών τέκνων των, ή άλλων ε’πιτροπευομένων 
μειράκιων, εΰϋπόληπτον μόνον ή επικερδές, ή τοιοΰτον 
εις οποίον να επιτυχω σι οια τής τοΰ οίκου αύτών επ ιρ 
ροής· προς τουτοις, άρμοζει να  έμβαίνωσιν είς τόν λο
γαριασμόν τά  προτερήματα, ή διάθεσις, ή φυσική πνευ

ματική  επιρρέπεια τοΰ αμέσως ένεχομένου άτόμου· διότι, 
άν τό οΰσιωδέστατον τοΰτο παραλειφθή” είς τους υπο
λογισμούς  των, τό πιθανώτερον εΓναι ότι, άν έχη  ατο
μ ικότητα χαρακτήρος, Βέλουν σμικρύνειν τήν ευδαιμο
νίαν  του, ε’νω πάσαις δυνάμεσι προσπαθούν νά τήν 
αύξήσωσι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Τ ο ν  χαρακτήρα τής κοινωνίας οπουδήποτε καί κ α θ ’ 
οίανδήποτε χρόνου περίοδον ε’μπορεί τ ις  μέ άρκετήυ 
άκρίβειαν νά γνωρίση, παρατηρών είς ποιαν τάξιν α ν
θρώπων άποόίδετα ι ή μεγαλητέρα ύπόλ.ηψις. ’Εάν 
ύπό τίνος λαού αί γυναίκες έξευτελίζωνται, καί περι- 
φρονώνται, καί άναγκάζω νται νά ύποφέρωσιν αΰστηοοΰς 
κόπους, τών οποίων οί άυδρες ούτε γίνονται συμμέτοχοι, 
δύναταί τ ις  μετά βεβαιότητος νά συμπεράνη ότι έ σ χ α 
τη βαρβαρότης κυριεύει τόν λαόν τούτον. Ή  τών γ υ 
ναικών άνύψωσις είς τόν κοινωνικόν βαΒ μόν ε ίνα ι άπό  
τά  πρώτιστα τεκμήρια τοΰ πολιτισμού. "Όπου τό άυ- 
θρώπινον πνεύμα ολίγον ε’προχώρησε, καί κατά συνέ
πειαν όπου άγροικία ε’πικρατεί, ε’κεί θα υ μ ά ζετα ι μάλλον 
ή πολεμική  άρετή, καί ό στρατηγός γ ίνετα ι νομοθέτης 
ε’νταυτω και πολιτικός. Ή  δύναμις τοΰ λόγου καί τή ς  
ύπολήψεως εΓναι άκόμη ασήμαντος ε’νταΰθα, καί άπα ι- 
τε ίτα ι ή αΰστηρά εξουσία τής ρομφαίας. Ε ίς  άλλην 
ε’ποχήν ίσως ε’π ικρατεί μάλλον τό ίερατείον. Οΰτος 
είναι ό αίων τής δεισιδαιμονίας, καΒ’ δν οί άνθρωποι 
δέν έμ.αΒον νά  συλλογίζω νται  ύπέρ εαυτού έκαστος, 
άλλ’ έχουσι ναρκωμένας τάς νοητικάς δυνάμεις· εξα
κολουθεί δέ, έως ν’ ά π α λλ α χθ ώ σ ι τής πνευματικής  
ταυτης  δουλείας. Ε ίς. κατάστασιν τή ς ανθρωπίνου 
κοινωνίας έτι μάλλον προχωρημένην, άναγνωρίζονται 
τά δικαιώματα  τής εργασίας καί τής β ιομ η χα ν ία ς , καί 
αρχίζουν αύται νά τάσσωνται είς τόν άνήκοντα β α θ 
μόν, καί νά ε’κπμ ώ ντα ι άναλόγως τής άξίας των. Κ ατά 
τόν αιώνα τής στρατιωτικής υπεροχής, ό έμπορος, ό 
χειροτέχνης, καί ό γεωργός θεωρούνται μετά περιφρο- 
νήσεως, καί τά ε’πιτηδεύματά των λογίζονται ώς θέ- 
τοντα αυτούς έξω τής σειράς τών εΰγενών καί γενναίων 
αίσΒημάτων.  Ή  παρακμή  τοιαύτης άλογου καί α θ ε 
μελίωτου δοξασίας εΓναι θρίαμβος, κατορά-ωτός μόνου 
ύπό άνωτέρου πολιτισμού καί πλέον ε’κτεταμένης δια  
δόσεως τών φώτων. 'Υ πάρχει δ’ άκόμη έν Εΰρώπη ή 
τοιαύτη πρόληψις, καίτοι είς στενόν κύκλον περιωρι- 
σμένη, καί αΰτόν ταχέως συστελλόμενου κατά  τό δ ιά 
στημα τής παρελ5ούσης πεντηκονταετηρίδος. “  Πρό 
εξήκοντα ε’τών,’" λέγει ό Σισμόνδης είς τά ς περί Π ο λ ι
τικής Οικονομίας Μ ελετάς του, “  ένεργείται είς τήν 
δημόσιον ύπόληψιν μεταβολή ώς πρός τήν εργασίαν καί 
τήν β ιομηχανίαν, έντελεστέρα τής ήδη γενομένης ώς 
πρός τά  πολιτικά δικαιώματα. Έγνωρίσ3·η, διεκηρύχ5η 
ύπό τών φιλοσόφων, δτι ή β ιομ η χα ν ία  εΓναι ή μεγάλη 
εΰεργέτις τοΰν άν,άρώπων, καί ή β ιομηχανία  έκτοτε μέχρι
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τινάς έξευγενίσθη. Τ ω όντι, όπότε οί εύγενεΓς της 
1 αλλιας προεγραφησαν καί ή χ η σ α ν ,  έφιλοτιμούντο 
να ζωσιν απο τους κόπους τών ιδίων αύτών νειρων μ άλ
λον παρα να  ζητώσιν έλεημοσύνην, καί έμαθον νά  
βαλλωσιν είς πραξιν διά προσωπικόν αύτών λογαρια
σμόν οσα μ α δή μ α τα  εΓχον άνευφημήσειν επί Λοδοβίκου 
ΙΕ . και Λοδοβίκου ιφ'. Το παράδειγμά των ε’τελείωσε 
την ανατροπήν  ̂προλήψεως, τήν οποίαν δ ορθός λο'γος 
ειχεν  ηοη κλονήσειν, καί αί τέχνα ι, αί τρέφουσαι το 
ανθρώπινον γένος, έλαβον την νόμιμόν αύτων θ έσ ιν .” 
Ε ίς  τας Η νω μένας Π ολιτείας της ’Αμερικής καί είς  
ολας τας νεας χωράς ούδείς φρονεΓότι μ ια ίνει τάς χεΓ- 
ρας του ή εργασία, άλλ’ εξ εναντίας ύγιή α ίσ θή α α τα  
επ ικρ α τουσ ι, τα οποΓα χα3ίστω σιν ίν τ ιμ ο ν  το  έρνο- 
χειρον.

. ^  εις  αύτά όμως τά πλέον πεφωτισμένα έθ νη  
υπάρχει ταςις ανθρώπων, ήτις άκο'μη δεν ήξιώθη της 
ανηκουσης  ̂τιμής- οί καταγινόμενοι είς βελτίωσιν τού 
ηθικού και ^διανοητικού χαρακτήρας των άνθρώπων, 
οποταν ορθως έννοώσι τά χρέη των καί πιστώτ αυτά 
εκπληρωοιν, είναι άξιοι βα θμ ού  ύποληψεως πολύ άνω- 
τερου παρα τον όποΓον σήμερον χαίρονται- καί δεν είναι 
αμφιβολία οτι η πρόοδος τού πολιτισμού, καί η άνάγκη  
συμπεριληπτικού συστήματος έκπαιδεύσεως, ητις β α θ 
μηδόν γίνετα ι ε’πί μάλλον καί μάλλον ε’παι’σ θ η τή , θέ- 
λουν έπι τέλους καί είς τούς διδασκάλους της νεολαίας 
αποδωσειν το δίκαιον.

ΟΦΕΩΝ ΛΟΤΤΡΟΝ.

, ’] ' °  ‘̂ -ορούμενον ε’νταύθα λέγεται δτι συνέβη είς  
το Δουκατον της Ν α σσα υία ς.— Ύ π η ρ χέ ποτε δάμαλις 
εις την οποίαν τίποτε δεν ε’συμβούσεν. "Οσω μάλλον 
έτρωγε, τοσον έγίνετο ίσχνοτέρα- οσον τά δέρμα της 
εγλειφετο υπο της μητρος αύτής, τόσω μάλλον ¿τραχύ- 
νέτο- μυια τού δάσους δεν την εδα κ ν^ ν ούδεποτέ άνε- 
μασσα αλλα μ ελαγχολικ ή  καί άγριοπρόσωπος, μέ πλευ- 
ράπτου οερματος σχεδόν έξέχοντα, βραδέως τηδε κά- 
κεισε περιεπλανάτο, άξιολύπητον θ έα μ α  ! Τ ί είνεν  
ούδείς ¿γνώριζε- τί εδύνατο νά  τήν ίατρεύση, οόδεί^ 
ημπορουσε _να μαντεύση· έν βραχυλογία , παρητηθη  
και υπο του οεσποτου καί υπά των όμοειδών αύτης, ώς 
εΛπιοα μη εχουσα .

, Εξ ? 0λ1'ίαζ Εβδομάδας μετεφάνη άπροσδοκητως 
εν τω μεσω της άγελης, μέ πλευράς κεκαλυμμένας άπά 
σαρκα, οφθαλμούς ως δορκάδος, δέρμα λεΓον ως άσπά- 
Λακος, πνοήν άπά γάλα  εύωδιώσαν, καί σίελον βοστρυ- 
χ η  απο τγ;ν σίαγ°να  της έξαρτώμενον ! Κ α θ ’ ήαέ 
ραν εστερεούτο επί μάλλον καί μάλλον ή ύγεία  της- 
τοσον δε παραδοςος ητον η ανάρρωσις, ώστε ό βοσκό' 
ηρχισεν αγρυπνως νά  περιεργάζεται τά βή μ ατά της’ 
δια να ευρη^τινι τροπω ε’θεραπεύθη, καί άνεκάλυψεν 
--πι τέλους,^ οτι κατα πασαν Ισπέραν μυστικούς ώδευεν 
εις τα ενδότερα του δάσους, έωσού έφθανεν είς πηγήν  
υδατος, οπου εσυχναζον άβλαβεΓς δφεις, τεσσάρων πο- 
οων μήκος έχοντες  άφού έντελώς ηύξανον.

1  ούτο  ̂φαίνεται οτι σχεδόν είχον λησμονησειν οϊ 
χωρικοί, οποτε νεάνίς τις ηρχισε νά δεικνύη άπαραλ- 
λακτως τά της δαμάλεως συμπτώματα. Μητηρ, άδελ- 
φαμ φίλοι, πατήρ, άπαντες ε’προσπάθουν νά την θερα- 
πεύσωσιν, άλλ’ είς μάτην- καί ό ιατρός πραγματικώς 
απεχαιρέτησεν αύτήν, άπηλπισμένος. Ά λ λ ’ ό προει
ρημένος βοσκός, τυχουν ν' άκούση το πάθος της νεάνι- 
οος, κατέπεισεν αύτην νά δοκιμάση το της δα,αάλεως 
κρυφιον ιατρικόν καί τωόντι μ ετ’ ολίγον άφού έλούσθη  
είς την πη γή ν τών^ όφεων, άνέλαβε παραδόξως, καί 
κατέστη μία των πλέον εύρωστων νεανίδων τού Δουκά
του. Τ°_αίφνιδίω ς ίατρεΰσαν ρ 'αν ¿ σ^ -νη κόρην ε’κρί-
θ η  φυσικω τω λόγω κατάλληλον θεραπευτικόν δι’ άλλας- 
και ε’πειδη πραγματικώς άπ έβαινε τοιούτον, ή πηγή  
έλαβε βα θμ ηδόν μεγίστην ύπόληψιν. Α κ όμ η  δέ καί 
μέχρι^της σήμερον ίπποι φέρονται ύπο των χωρικούν 
ο ιχ  να λουσθώσι, καί είς περιπτώσεις ε’λαφράς φθίσεως 
των πνευμόνων, (νόσου αρκετά κοινής μεταξύ των ί π 
πων), το ^ο~ον άναλαμβάνει την σάρκα του μέ θ α υμ α 
στήν τα χύτη τα . ΕΓδον μάλιστα  καί χοίρους λουομέ- 
νους ε’ν ^αύτη, μολονοτι πρεπει νά όμολ.ογησω οτι μ ’ ε’φά- 
νησαν ους μη πασχοντες έκτος άπά πείναν.

Θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α  τ ο τ  Π ο λ ι κ ο τ  Κ τ κ λ ο τ  Ό
Ά γ γ λ ο ς  πλοίαρχος Β άκ, δστις επλευσεν είς την άρ- 
κτικην θάλα σσαν ε’πί σκοπώ άνακαλυ'ψεων, λέγει οτι 
πολλάκις ε’ξηκολου'θει τάς άστρονομικάς αύτού παοα- 
τηρησεις^ένω τά θερμόμετρον^ ίστατο είς 7 0 ” κάτω τού 
μηδενικού. “  Γοσαυτη, λέγει, “  ητον ή ψυχρότης, 
ωστε με όκτω μεγίστους δαυλούς, καιομένους είς την 
εστίαν μικρού δωματίου, δέν ανέβαινε το θερμόμετρου 
ύπερ τους 12° α ν ω ιο ύ  μηδενικού. Μ ελάνη καί’ βαφη  
επαγονον.  ̂ Α ί θηκαι των άστρονομικών εργαλείων, 
και τά κιβώ τια, ολα έσ χ ισ α ν . Τ ά  ήμέτερα σώματα 
επ α σ χον  δχι^όλιγώ τερον α ί χείρες μάλιστα ε’ςηοάν- 
θ η σ α ν, διερράγησαν, καί έκαλύφθησαν άπά δύσμορφα 
καί οδυνηρά ελκη, ώστε ήναγκα^όμεθα νά  εχω μεν αύ- 
τας^κεχρισμενας με άλειμμα, Ε ίς  μίαν περίστασιν. 
άφού ένιψα τά πρόσωπόν μου ώς ε'να πηχυν άπά τού 
πυρος, πριν φθασω να σπογγίσω  αύτο, έγινα ν αί τρίχεε  
μου εις βώλος μετά τού πάγου συμπηχθεΓσαι. ’Ε κ  
τούτων δύναταί τις^νά λάβη ιδέαν τού ύπερβολικού ψύ- 
χους.  ̂ Εφαινετο δτι ε ιχεν  άποδιώξειν πάν ^ώον πρό- 
τερον εβλέπομεν κάποτε ολίγους τ ινάς λευκούς πέρδι
κας- άλλά καί ούτοι, άν καί πολύ εύρωστοι, εΓχον γέ- 
νειν άφαντοι. Μ ίαν φοράν τωόντι, μοναχικός τις κό- 
ραξ, τού όποιου ό κρωγμος μ ’ έκαμε νά δράμω έξω διά 
νά τάν ?δω, επέταξε περί τάν οΓκον, άλλ’ άμέσως διευ- 
~υνθη  προς δυσμας. Μονον ό διαβάτης άνεμος έλυε 
ιην φοβεράν σιωπήν τού άκαρπου καί πανέρημου εκείνου 
τοπου.”

^Ιίου^πισποι μα ; ’Ια τρ ο ί! λιτότης, ευθυμία,
Ό  των παθών κανονισμός, καί άσκησις μετοία.

Εννοεί το θερμομετρον του Φαρενείτου.
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ΚΑΡΟΛΟΣ Ο ΠΕΜ ΠΤΟΣ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ  
ΤΗ Σ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑΣ.

Π Ο Σ Ο Ν  ολίγον ή ανθρώπινη μεγαλειότης καί ή δύνα- 
μ ις  συντελούν είς παρούσαν η μέλλουσαν εύδαιμονίαν, 
διασαφηνίζεται άριστα είς τάν βίον Καρόλου τού Π έμ 
πτου, αύτοκράτορος της Γερμανίας, καί βασιλέως της 
Ισ π α ν ία ς . ι

Ό  μέγας ουτος ήγεμών, πολεμιστής, καί πολίτικος, 
έγεννηθη είς τά Γάνδαυον (G h en t), πόλιν τού Βελγίου, 
καί πρωτεύουσαν της ’Ανατολικής Φλανδρίας, την 
24ην Φεβρουάριου, 1500. Κ ατά  παράδοξον σύμπτω- 
σιν, έκληρονόμησε κραταιάς καί ε’κτεταμένας χώρας. 
Δ ιά  μέν τού πατράς αύτού, Φ ιλίππου τού Ω ραίου, 
¿κληρονόμησε τά άρχιδουκάτον της Αυστρίας, τά δου
κάτου της Βουργονδίας, καί τά κομητάτον της Φ λαν
δρίας· διά δέ της μητρος αύτού ’Ιωάννης, βασιλίσσης 
της Κ αστιλίας, κατέστη άναξ τού ε’ν άκμη τότε 'Ισ π α 
νικού κράτους. Τά 1519, άποθανόντος τού αύτοκρά
τορος της Γερμανίας Μ αξιμιλιανού, έκλέχθη  αύτοκρά- 
τωρ ά Κάρολος είς τά Φραγκοφόρτον, καίτοι άνταγω- 
νιστην έχων Φραγκίσκον τάν Πρώτον, βασιλέα της 
Γαλλίας- έστέφθη δέ μετά μεγάλης πομπής είς τά 
Άκυίσγρανον (A ix_la_C hapelleJ.

Ε ίς  σύντομον άρθρον, όποΓον συγχωρούσι τά  στενά 
δρια της Ά π ο θ η κ η ς , καί μόνον νά σχεδιάσωμεν την 
ζωήν τού παραδόξου τούτου άνδράς ηθελεν ε ισ θ α ι αδύ
να το ν  μόνη ε’λπ ίς υπάρχει νά διεγείρωμεν την προσο
χή ν  τού άναγνιυστου είς περίοδον ιστορίας, η τις περι
λαμβάνει τόσα μεγάλα συμβεβηκότα, ολόκληρον σ χ ε 
δόν άφορώντα την άνθρωπότητα. Τ ο  μέγιστον απάν
των εΓναι Γσως ή θρησκευτική Μ εταρρύθμισις, την 
όποιαν ήρχισεν ολίγον προ της βασιλείας τού Καρόλου 
ό Μαρτίνος Λούθηρος, μοναχά ς ε’κ τού τάγματος τού 
Α γ. Αυγουστίνου- μετά δέ την στέψιν τού Καρόλου, 
συνεκροτήθη Δ ία ιτα  είς την Βορματίαν (W orm s), νά 
συσκεφθη περί των θρησκευτικών ερίδων, α ίτινες τότε 
διεταρασσον το Γερμανικόν έθνος. Ό  Κάρολος λέγε
ται οτι εβοηθησε την Μ εταρρύθμισιν- άλλά το π ιθα- 
νωτερον εΓναι ότι εύρηκεν όχι άσυμφόρους είς εαυτόν 
τας εκ τού Λουθηρανισμού γεννηθείσας διαιρέσεις, καί 
οσάκις ηδυνατο, ωφελείτο ά π ’ αύτάς, ποτέ μέν κατά 

Γαλλίας, ποτέ δέ κατά  τού Π ά π α , καί ποτε κατά 
της ίδ ιας αύτού Γερμανικής αυτοκρατορίας, ’Ε π ί 
ανος περιστασεως ο στρατός τού Καρόλου ¿λαφυραγώ
γησε την Ρώμην, καί η’χμαλώτισε τάν Π ά π α ν  α ί δ’ 
άπανθρω πιαι, τας οποίας οί στρατιώται αύτού ε’νήργη- 
σαν, λεγεται οτι ύπερέβαινον τάς π ραχθείσ ας είς την 
πτώσιν της αρχαίας 'Ρώμης ύπά τών βαρβάρων της 
άρκτου.  ̂ Ο αύτοκράτωρ μ ’ όλον τούτο, μετά πλάστης 
λύπης καί εύσεβειας,— λεγων προς τούτοις ότι κατεπο- 
λεμει τον κοσμικον όχι τον πνευματικόν Π ά π α ν ,—  
¿πενθηφόρησε δια την κατάκτησιν τα ύ τη ν  άπηγόρευσε 
τά κρούσμα τών κωδωνων- διέταξε νά γένωσι λιτανείαι,

καί νά προσφερθώσι δεήσεις, ύπέρ της ε’λευθερώσεως 
τού Π ά π α , τού ίδιου του αιχμαλώτου ! Ή χμαλώ τισ ε 
δέ καί Φραγκίσκον τάν Πρώτον είς την έν Π αυία  μ ά 
χ η ν , καί δέν τάν ηλευθέρωσεν είμη έπί βαρυτάταις 
συνθηκαις- μ ’ όλον τούτο, οπότε οί κάτοικοι τού Γαν- 
δαύου ε’πανέστησαν μετά ταύτα, καί ό Κάρολος έ£ητη- 
σεν άδειαν νά διέλθη την Γ αλλικήν έπικράτειαν, ό 
Φραγκίσκος την έδωκεν αμέσως" καί μολονότι ό γεν
ναίος ούτος κυριάρχης εΓχε τάν ε’χθράν αύτού είς τάς 
χείράς του, ούχί μόνον δέν ε’κακοποίησεν αύτάν, άλλά 
καί τάν ύπ εδέχθ η  καί τάν συνώδευσε μετά πομπής καί 
μεγαλοπρεπείας.

’Ε π ί της βασιλείας του συνεκρότησεν ό Κάρολος περί 
τά ς εξήκοντα μ ά χ α ς , είς τάς πλείστας τών οποίων 
έμεινε νικητης. Μ η έξαρκούμενος είς την παμμεγέθη  
αύτού έπικράτειαν, ύποτίθετα ι, καί όχι άλόγως, ότι 
άπεβλεπεν είς κοσμοκρατορίαν. Ή τ ο  δέ καί μέγας 
περιηγητης, διότι έκαμε πεντήκοντα οδοιπορίας καί 
ταξείδια  είς την Γερμανίαν, 'Ισ π α ν ία ν , Ι τ α λ ία ν ,  
Φλανδρίαν, Γαλλίαν, ’Α γγλ ία ν , καί ’Αφρικήν.

"Οσον ή ηλικία ηυξανε, τόσον ή τύχη  έφαίνετο δυσ- 
μενεστέρα είς τά ς  έπιχειρησεις του. Α ισθανόμενος 
δέ καί άνίκανος, κατά συνέπειαν όδυνηρας τινάς νόσου, 
νά κατέχη  τά ς  ήνίας της κυβερνησεως μέ σταθερότη
τα , η νά διέπη αύτάς έπ ιτηδείω ς, βεβαρυμένος κατά  
τά φαινόμενον άπά το κράτος καί την δόξαν, καί δυσα- 
ρεστημένος μέ τήν μικρότητα της ίδ ια ς  αύτού μεγα - 
λειότητος, συνεκάλεσε τά  διάφορα συμβούλια τών Μ ε
γιστάνων του, καί έμπροσθεν αύτών, μετά διεξοδικήν 
καί σοβαράν ομιλίαν, ε’ν ή  λεπτομερώς έξιστόρησε τά  
τής ζωής καί διαγω γής αύτού, παρέδωκεν όλην τήν 
έπικράτειαν είς τάν αδελφόν του Φερδινάνδον καί τάν 
υίον του Φ ίλιππον, καί άπεσύρθη αύτάς είς τά μονα- 
στήριον τού Ά γ .  Ίούστου, πλησίον τής Π λακεντίας, 
είς τήν Έστρεμαδούραν.

Ε ίς  τά καταγώ γιον τούτο, ένησχολείτο ό Κάρολος 
με άθω ας διασκεδάσεις καί θρησκευτικά γυμνάσματα. 
Ποτέ μέν έκαλλιέργει τά  είς τάν κήπον αύτού φυτά- 
ποτε δε περιεδιάβαζεν έπί μικρού Ιππου, τού μόνου 
τάν όποΓον έτρεφε, μ ’ ενα πεζόν θεράποντα συνωδευ- 
μένος. Άφού δ’ ή άσθένεια περιώρισεν αύτάν ε ίς  τον 
Γδιον του θάλαμον, καί τού άπέκοψε τήν σωματικήν 
γύμνασιν, έδέχετο είς έπίσκεψιν ολίγους τινάς κυρίους 
πλησίον τού μοναστηριού όιατρίβοντας, τούς όποιους 
καί φιλοξένως είς τήν τράπεζαν αύτού έφίλευεν ή άφιί- 
ρονε μέρος τού καιρού του είς τήν σπουδήν τών μ η χα - 
νικών άρχών, καί τήν έφαρμογήν αύτών είς τήν κ α τα 
σκευήν περιέργων τεχνουργημάτων. Τοσαύτην δέ κλί- 
σιν εΓχε πράς τοιαύτας έργασίας, ώστε συμπαρέλαβεν 
είς το μοναστηριον τεχνίτην εύφυή τού καιρού ¿κείνου, 
τάν Τουρριανόν. Συνειργάζοντο δέ κατασκευάζοντες 
πρότυπα ωφελίμων μηχανών, καί κάμνοντες πειράματα 
ε’πί τών δυνάμεων έκάστης' καί λέγεται ότι α ί ίδέαι 
τού μονάρχου πολλάκις έβοήθουν ή ¿τελειοποιούν τάς
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έφευρεσεις του τ ε χ ν ι-oy. Εύηρεστεΐτο δέ κάποτε καί 
ρ  μικρότερα, καί φανταστικώτερα τεχνουργήματα- οΓον, 
είδωλα κατασκευάσου, τά όποΓα διά  κρυπτών ελατη
ρίων έμιμούντο τάς πράξεις των ανθρώπων, τον θ α ύ 
μα  σμον διεγειροντα των αμαθών καλογήρων, οίτινες, 
παρατηρούντες κινήματα εις αυτούς άκατανόητα, η α π ι
στούν εις τας ίοίας αυτών α ισθήσεις, η ύπωπτειοντο 
τον Κάρολον και τον ί ουρριανου ως συγκοινωνίαν έχον
τας με άορατους δυνάμεις. Περίεργος ητο ριάλιστα ό 
Κάρολος εις την κατασκευήν ωρολογίων· ριετά πολλάς 

α π οπείρας μη δυνηθεις ούτε δυο να κάμη άκριβώς 
να συμφω νώ σινε’στοχάσ3η  μ ε τ ’ εκπλήξεως καί λύπης’ 
;.οσο> άνοητος ητον αυτός, τοσουτον χρονον καί κόπον 
άλλοτε οαπανησας εις την ματαιοτέραν άπόπειραν του 
νά^ καμη τους άνθρώπους όμόφρονας περί των βαθέων 
και μυστηριωδών δογμάτων της θρησκείας.

Ι^ο^ερτσων, ο αξιοθαύμαστος ιστοριογράφος τής β α 
σιλείας τού ^περί ου ό λογος αϋτοκράτορος, λαλεΓ ώς 
επομένως περι των σπουααιοτερων αύτού ε’νασχολήσεων.

Αλλ όπως και αν οιεθετεν ό Κάρολος τον έπί- 
λοιπον αυτόν χρονον, πάντοτε ικανόν αύτού μέρος άφιέ- 
ρονεν εις τα τής θρησκείας. Κ ατα  πρωίαν καί εσπέ
ραν παρευρισκετο εις τας ακολουθίας του ε’ν τη μονή” 
παρεκκλησίου· ύπερηδύνετο άναγινώσκων β ιβ λ ία  θρ η 
σκευτικά, εςαιρετως τα συγγράμματα του Ά γ .  Αυγου
στίνου και Α γ. Βερναροον καί πολύ συνδιελέγετο περί 
ευσεβειας μετα του εξομολογητου καί του ηγουμένου 
τής μονής. Ουτω πως επερασεν ό Κάρολος το πρώτον 
ετος της μοναχικής ζωής του, κατα τροπον δχ ι άνάρ- 
μοστον εις άνδρα, πάντη μέν ελεύθερον άπδ τά  του 
παροντος κοσμου, ισταμενον ο έπι των συνόρων του 
μέλλοντος- είτε εις αθώ ας διασκεδάσεις, α ί όποΓαι 
κατεπραϋνον τα ς  ωοινας του, και ανεκούφιζον πνεύμα 
έκ τής πολυασχολίας άπηυδημένον, ε ίτε  εις ευσεβείς 
Ενασχολήσεις, τάς όποιας εκρινεν άναγκαίαν προπα- 
ρασκευην εις την μέλλουσαν κατάστασιν.

“  Ά λ λ ά  περί τούς εξ μήνας προ τής άποβιώσεως αυ
τού, ή ποδάγρα, μετά παύσιν μακροτέραν παρά τό συν- 
ηθες, επανήλθε με δριμυτητα κατ’ αναλογίαν ηύξημέ- 
νην. Ή  τεθραυσμένη κράσίς του δεν ε ίχ ε  πλέον ικα 
νήν εύρωστίαν ν’ άντισ ταθη  εις τήν προσβολήν ταυ. 
την. Έ ξησθένισε τό πνεύμα ώς καί το σώμά του, 
και απο τής εποχής ταυτης μόλις πλ.έον διακρίνομεν 
ίχν η  του υγιούς εκείνου καί ανδρικού νοός, ό οποίος 
κ α θ ισ τα  τον Κάρολον ανωτερον των συγχρόνων του. 
’Ανελεύθερος καί δειλή δεισιδαιμονία κατε πίεζε τό 
πνεύμα του. Κάνενός είδους διασκεδάσεις δεν ε’νοστι- 
μευετο. Επροσπαθει νά ζη κ α θ ’ όλην τήν μοναστι
κήν αυστηρότητα. Δεν έπεθύμει άλλου συναναστρο
φήν ειμη των καλογηρων, καί σχεδόν πάντοτε ένησχο- 
λεΐτο μετ αυτών ψαλλων στιχηρά καί τροπάρια. Προς 
έςιλεωσιν των αμαρτιών του, ε’νήργει έν τώ κρύπτω το- 
σαύτας σκληραγωγίας, ώστε ή άπό σχοινιών μάστιξ, 
μ εθ  ης ετυπτετο, εύρεση μετά τήν άποβίωσιν αυτού

αίματωμενη. Α λλ’ ούδέ μέ τά ς πράξεις ταύτας τής
άπονεκρώσεως δεν ευχαριστείτο- διότι, καίτοι αυστη- 

'^π * ^ 'ων °,!Λωζ άλλοτε ε’νηργήθησαν. Τό δειλόν 
και δύσπιστου τής δεισιδαιμονίας πνεύμαέξηκολούθει έτι 
να ταρασση αυτόν, και μή ε’κτιμών τά ήδη ένεργηθίντα 
ευσεβή γυμνάσματα, παρεκίνησεν αύτόν εις ζήτησιν 
έκτακτου^ τίνος, καινής καί ανήκουστου πράξεω;, ήτις 
νά φανέρωσή τον ζήλον αύτού, καί νά τόν άξιώση τής 
εύνοιας τού I  ψιστου. Ι'ωοντι δ’ ε’πενόησε πραξιν, τής 
οποίας παραλογωτέραν καί σπανιωτέραν ποτέ ή δεισ ι
δαιμονία  δεν ύπηγόρευσεν είς ασθενή καί παράφορου 
φαντασίαν. Απεφασισε, πριν άποθάνη, νά τελέση 
την κηδείαν του ! Διέταξε νά κατασκευαστή ό τάφος 
του ει’ς^τήν εκκλησίαν τής μονής. Οί περί τόν οίκον 
αύτου ε’βάδισαν ε’κ ε ί ε’ν ε’πικηδείω πομπή”, μέ μαύρα; 
λαμπάδας ει’ς τάς χείράς των. Αυτός ό ίδιος ήκολού-' 
θησ ε σαβανωμένος. Έ τ έ θ η  δέ είς τήν νεκροθήκην 
μετά πολλής σεμνόπρεπείας. Έ ψ ά λ θη  ή επιτάφιος 
ακολουθία, και ό Κάρολος έλαβε μέρος είς τάς προσευ- 
χ α ς , α ίτινες προσεφερθησαν υπέρ άναπαύσεως τή ; ψυ
χ ή ς  του, συμμιγνύων τά  δάκρυά του μ ’ όσα οί οπαδοί 
αύτού έχυνον, ως νά ε’τέλουν πραγματικήν τινα  κηδεί
αν.  ̂Ά γ ια σ μ α  έρραντίσθη επί τής νεκροθήκης κατά 
το σύνηθες, καί ή ιεροπραξία έλαβε τέλος· άπαντες οί 
παρευρεθεντες άπεσυρθησαν, καί ό τόν νεκρόν προσ
ποιήσεις εκλεισθη μόνος είς τήν ε’κκλησίαν. Μ ετά 
ταυτα σηκωθείς ό Κάρολος ύπήγεν είς τό δωμάτιόν του, 
πληρης των ευλαβών καί φοβερών εκείνων αισθημάτω ν, 
οποία ιεροπραξία τοιαύτη επόμενον ήτο νά έμπνεύση. 
Αλλ είτε τό επίπονον μήκος τής τελετής, είτε ή ε’ντύ- 

πωσις την οποίαν η εΐκών τού θανάτου άφήκεν είς τό 
πνεύμά του, διετάραξεν αύτόν τοσούτον, ώστε τήν επιού
σαν έπεσε μέ πυρετόν, είς τήν βίαν τού όποιου τό άσθε- 
νες αύτου σύστημα οεν ήδυνήθη πολύν χρόνον νά άν- 
3έξη· καί τήν 21ην Σεπτεμβρίου, ΙοοΘ, ε’ξέπνευσε, 
μετά ζωην πεντήκοντα όκτώ χρόνων, εξ μηνών, καί 
είκοσιπέντε ημερών.”

Γους γνωρίζω τους μεγάλους, τους οο/.ίματα καλά, 
Τους εζΰγισα, τους ηόρα ματαιόφρονας πολλά, 
Αχάριστους, μισάνθρωπους, μάλλον όταν ευτυχούν, 
Προσπεποιημενους φίλους, μόνον όταν δυστυχούν. 
Εύσπλαγχνίας δεν μετεχουν, τούς ε’λλείπ’ ή εντροπή, 
1ους μικρούς όλους νομίζουν ώς αγγεία χαμεοπή,
Τά δποϊα καταθραύουν με μανίαν εντελή,
’Αφού πλέον καταντήσουν είς αυτούς ανωφελή.
Οί βασιλείς τούς αύλικούς, ωσάν λεμόνια, βάλλουν 
Ε ις τράπεζαν, καί τόν ζωμόν θλίψαντες αποβάλλουν.

Ε γκράτεια  καί γύμνασις καί τής τροφής λιτότης,
Και εγερσις εωθινή είσί μακροβιότης.

Αργά πολύ δδοιπορεΐ παντού ή οκνηρία,
Να την προφθαση Οεν αργεί εκ τούτου ή πενία.
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ΠΕ ΡΙ Τ Η Σ  ΑΠΟ © EOT Ε Η Α Ρ Τ Η Σ Ε Ω Σ  ΤΩΝ 
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Φ Ρ Α Γ Κ Α  IN ΟΤ.

ΠΟΣΟΝ συνεχώς λησμονούμεν ότι ούχι μονον ατο- 
μικώς, άλλά καί ε’θνικώς, άπό τού Θεού ε’ξαρτώμεθα. 
Π άν έθνος είναι δ,τι ό Θεός έκαμεν αυτό· καί μόνος 
ό τά  πάντα  όιέπων δύναται νά κάμη καί ημάς δ ,τι έλ- 
πίζομεν νά κατασταθώμεν. Ί ό  όμμα τού Θεού εφορα 
κοινωνίας ώς καί άτομα, έθνη  ώς καί κοινωνίας.

“  Ε ίς  όλους τους δρόμους σου τόν Θεόν γνώριζε, καί 
αυτός θέλει διευθύνειν τά βήματά σου,” είπεν ό σοφός 
Σολομών. Ούδείς έζησέ ποτέ, δστις μάλλον ε’θαρρεύετο 
είς τά ς  δυνάμεις τών ιδίων αύτού όπλων παρ’ ό ε’κ τής 
’Α ραβίας Προφήτης· καί αυτός, μ  όλον τούτο, ε’πεκα- 
λεΐτο τήν εύνοιαν τού Θεού, ε’νώπιον τού στρατεύματος 
του, κατά τήν παραμονήν τής μ ά χη ς. Ό  Ξέρξης 
ε’ζήτησε νά καθέξη τήν όρμήν τών κυμάτων, σιδηράς 
άλύσεις ρίψας είς τό πέλαγος· καί όμως δεν έτολμα να 
όδηγήση τόν στρατόν είς τό στάδιον τής συμπλοκής, 
χωρίς πρώτον νά ε’πισκεφθη τό ιερόν, ν’ άκουση τας 
συμβουλάς τής θρησκείας, καί νά προσφέρη θυσίας καί 
δεήσεις. "Ολα σχεδόν τά  έθνη  η’σθάνθησαν τήν 
ανάγκην δεσμού τινός μεταξύ γή ς  καί ουρανού. Ε ίς  
τούς πολέμους τών Ε λλήνω ν καί 'Ρωμαίων, καί άλλων 
Ε θ ν ικ ώ ν , ή παρουσία ιερωμένων ήτον επίσης αναγκαία 
καθοός ή τών στρατιωτών. ’Ή ττα ν  περιέμενον οσάκις 
έλησμόνουν τήν ε’ξάρτησιν αυτών άπό τήν ύπερτάτην 
Θ εότητα. *Αν δ’ ε’ κ ε ί ν ο ι ,  μέ θρησκείαν τόσον 
πλήρη δεισ ιδαιμονίας, καί λατρείαν τόσον γελ.οιωδη, 
είχον ευαισθησίαν, τρυφερότητα συνειδήσεως, ήτις άπη- 
γόρευε τήν άπό κτισμάτων Ιξάρτησιν, τ ί νά είπωμεν 
ήμεΓς περί τής κατά πράξιν ά θε ΐα ς , ή τις φέρει τά ς  ση- 
μερινάς Χ ριστιανικάς κυβερνήσεις νά λησμονώσι Κ ύ
ριον τόν Ποιητήν αυτών ;

Τ ή ς άμελείας ταύτης καί λήθης τού υπέρτατου Κ υ
βερνήτου ύπάρχουσι, μ ’ όλον τούτο, καί τινες έντιμοι 
εξαιρέσεις. Ό πότε, είς τό τέλος τού υπέρ άνεξαρτη- 
σίας πολέμου τών Ά γγλαμερικανώ ν, συνελθόντες οί 
αντιπρόσωποι τού νεοσυστάτου έθνους, ε’σκέπτοντο περί 
τής μορφώσεως τού Συντάγματος, μετά τού Ούασιγκτώ- 
νος έπί κεφαλής, άπήντησαν κατά  φυσικόν λογον με- 
γάλας καί σπουδαίας δυσκολίας. Τοιαύται δέ ήσαν 
καί τόσον άπειλ.ητικαί, ώστε μετά εβδομάδας ε’ξερευ- 
νήσεως καί μόχθου, καί ού μικράς διχονοίας, άναστάς 
ό σεβάσμιος ΦραγκλΓνος, είπε, “  Κύριε Πρόεδρε, κα- 
ταρχάς τού ύπέρ ανεξαρτησίας άγώνος, κινδύνου έχον- 
τες α ίσθησ ιν , προσηυχόμεθα κ α θ ’ ημέραν είς τήν α ί 
θουσαν ταύτην, ε’πικαλούμενιι τήν προστασίαν τού Π αν- 
τοκράτορος. Ε ίσηκούσθησαν δ’ α ί προσευχαί μας, καί 
χά ρ ιτι θ ε ία  έλαβον τήν ποθουμένην άπόκρισιν. "Οσοι 
εξ ήμών ε’νησχολούντο είς τόν αγώνα πρέπει συνεχώς 
νά παρετηρήσαμεν τήν ύπέρ ήμών θείαν μεσολάβησιν. 
Ε ίς  τήν ευμενή  εκείνην Πρόνοιαν όφείλομεν τήν παρού

σαν ευκαιρίαν τού ε’ν ειρήνη συσκόπτεσθαι περί τών 
μέσων τής μελλούσης ήμών ευδαιμονίας. Τώρα δέ, 
ε’λησμονήσαμεν τόν κραταιόν εκείνον φίλον ; ή φαντα- 
ξομεθα δτι πλέον δεν μας χρειάζετα ι ή βοήθεια  του ; 
Πολυν χρόνον ήδη έ ζ η σ α - δσω δέ περισσότερον ζώ, 
τόσον ίσχυροτέρας άποδείξεις βλέπω τού δτι ό Θ ε ά ς  
δ ι έ π ε ι  τ ά  τ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν .  *Αν δέ ουτε 
στρουθίον π ίπτη  χωρίς τής βουλήσεώς του, είναι δυνα
τόν νά ε’γερθη αυτοκρατορία χωρίς τής βοήθειας του ; 
Τ ά  ίερά συγγράμματα, κύριε, μάς βεβαιούσιν ότι,
‘ ε’άν μή Κύριος οίκοδομήση οίκον, είς μάτην ε’κοπία- 
σαν οί οΐκοδομοϋντες.’ Τούτο σταθερώς πιστεύω- καί 
πιστεύω περιπλέον, δτι χωρίς τής συνεργίας του θέλο- 
μεν ε’π ιτύχειν  είς τήν πολιτικήν ταύτην οικοδομήν όχι 
καλη'τερον παρ’ οί τήν πυργοποιΐαν τής Β αβέλ έπ ιχε ι- 
ρήσαντες. Θέλουσι ρ.άς διαιρεΓν τά  μικρά, ιδιαίτερα, 
τοπικά ήμών συμφέροντα, καί ήμεΓς αυτοί θέλομεν γέ- 
νειν όνειδος καί παροιμία είς τούς μεταγενεστέρους- 
Τό δέ χειρότερον, οί άνθρωποι μετά ταύτα ε’νδέχετα ι, 
άπό τό άτυχές τούτο παράδειγμα, ν’ άπελπισ θώ σ ι περί 
συστάσεως κυβερνήσεων διά  τής άνθρωπίνου σοφίας, 
καί ν’ άφίνωσιν αύτήν είς τήν τύχην, τόν πόλεμον, ή 
τήν κατάκτησιν. Προτείνω λοιπόν, άπό τού νύν νά 
προσφέρωνται κα τά  πάσαν πρωίαν είς τήν συνέλευσιν 
ταύτην πρό τής ένάρξεως τών ε’ργασιών μας δεήσεις, 
έπικαλούμεναι τήν άντίληψιν τού Ύ ψίστου, καί τήν 
ευλογίαν αύτού έπί τών ήμετέρων σκέψεων.” Τοιούτο 
πνεύμα έτρεφον οί γενναίοι εκείνοι φιλοπάτριδες, καί 
τοιαύτην έκαμαν άπόφασιν.

Θ τ μ ο ς ο φ ι α  t o t  Ε λ ε φ α ν τ ο ς . —  Φ ίλος μου τ ις , 
ό όποιος ε ίχ ε  διατρίψειν είς τήν Ταπροβάνην, ύπήγεν 
είς τούς Ζωολογικούς Κήπους τού Λονδίνου, όπου κατά 
τήν εποχήν εκείνην εύρίσκετο έλέφας ε’κ τής νήσου αυ
τής. Ουτος κατά πρώτον δέν περιειργάσθη τόν φίλον 
μου ιδιαιτέρως· άλλ’ δτε ήκουσεν αύτόν όμιλούντα Τ α- 
προβαναίστί, έδειξε τά  πλέον αναμφίβολα σημεΓα χ α 
ράς καί ηδονής, περιστρέφων τήν προβοσκίδα, καί χ α ϊ-  
δεύων τόν νέον αύτού φίλον μ εθ ’ όλης τής άγαλλιάσεως 
άνθρώπου, ό όποΓος μακράν είς τά  ξένα ευρισκόμενος 
υποδέχεται συμπατριώτην νεοφερμένον.

Μ ι κ ρ ά  τ ις  σκέψις περί τής φύσεως τού αγροτικού 
βίου θέλει μάς δείξειν πόσον είναι κινδυνώδες ν’ άφί- 
νωνται άπαίδευτοι οί χωρικοί. Έ ν  τη μοναξία τών 
άγρών ό ακαλλιέργητος νούς είναι πολύ δεκτικωτερος 
φανατισμού καί δεισιδαιμονίας παρ’ ε’ν τώ μέσω τού 
θορύβου καί τής συγκρούσεως τών πόλεων. Ε ίς  τοι
αύτην στάσιμον υπαρξιν δέν άποκτα ό νούς κάμμιαν 
δραστηριότητα, ουτε συνειθίζει τάς έρεύνας και παρα- 
βολάς, δΓ ών ή πλάνη εξελέγχεται. Τό ε’λάχιστον 
άποδείξεως ομοίωμα άρκεΓ πολλάκις παρ αύτοΓς να υπο
στήριξή άπάτην, ή τ ις  αλλαχού ήθελεν εύκολωτατα φα- 
νερωθήν.
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Τ Α  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α  Τ Ο Τ  Π Α Τ Ρ ΙΩ Τ ΙΣ Μ Ο Ί " .

Η Φ τ ς ι ς  έθηκε στενάς σχέσεις μ εταξύ Tt3v α ίσ ^ .  
τικων^οντων και της γής, ή όποίχ  τά  γεννά-, τον άέρος 
ο οποίος τα  περικυκλόνει, κ α I τον ήλίου, ό ¿ποιος τά 
φώτιζε* ™  Ή  δυ'ναμις αύτών καί ή
υγεία  κρεμανται άπδ τήν χώραν, ήτις τά παράγει· μετά- 
φερορνα δε εις κλίματα διάφορα, συχνάκις μαραίνον- 
τα ι, η μενουν ακαρπα. Ζώα γεννημένα ύπδ θερμήν 
ατμόσφαιραν, και ^μεταβαίνοντα είς ψυχράν, χάνουν 
παραυτα xvjv ζωηρότητα των, καί δεικνύουν μέ τήν βρα 
οειαν αυτών κίνησιν, ότι ποθούν τήν πρώτον των κ α 
τοικίαν. Φυτά, άφίνοντα τδ έδαφος, είς τδ όποΓον 
εβλαστησαν εκ φυσεως, έξασθενούν, διαχε'ουν ευώδες 
ολιγωτερον ηδυ, και φαίνονται ότι άναστενάζουν τρό- 
n0V, ™ * ’ * * 0'J Χάσ“ σι W  γη ν  της γεννήσεώς των.

, 3 ε ° «νθρωπος άλλάττη μέ πλειοτέραν ευκολίαν
την γην της γεννησεως του, μ ’ όλον τούτο καί αύτδς 
είναι υποκείμενος εις τήν αύτήν ε’πιρροην. Προσκολ- 
λαται με εσωτερικήν διάθεσ ιν  της ψυχής του είς τνδν 
επαρχίαν, εις την όποίαν έπόρασε τήν νηπιότητά του. 
Η^φαντασια ενονει είς την ψυχήν αυτού, διά τίνος μαγι- 
κου δεσμού,^ τας ίδεας του, τά π ά θη  του, τά πρώτα αί- 
σ χή μ α τα  της ζωής του, μέ τούς τόπους, οίτινες τά πα- 
ρηξαν, η υπηρςαν οί μάρτυρες αυτώ ν τά  συνδέει σφιν. 

*α/ ^  ίν  σώμα νά συναυξάνωσι.

έ π α ι ^ Γ  ί  αΠ> ^ ς ^ ΐ ί ζ ε τ Μ  τά  Μ » ί. ° που
έπα ιζεν  εις^την νεαραν του η λ ικ ία ν  τά  πρώτα άντικεί-
ρ ν α  της φυσεως και της τέχνης, τά  όποια έκίνησαν 
τον θαυμασμόν το ν  τον ναδν, είς τδν όποΓον έλάτρ=υ- 
σε πρωτην φοράν τον Κύριον καί Θεδν α υ τό ν  τά  άνθη  
-α αση, τα ς πεοιαδας, αί όποΓαι υπήρξαν τά υποκεί
μενα των σκεψεων του, τδ θέατρου τών διασκεδάσεων καί 
των πρωτωυ αισθημάτω ν της λύπης καί της χαράς του. 
Οντως η αγαπη  της πατρίδος είναι α ίσ θ η μ α  ό χ ι μό. 
νον γενικόν, «λλα κα,ί φυσικόν ό δεσμός όμως οίτος 
ειναι^ αυθόρμητός, και φ υσ ικός αυτοματισμός. Ή θ ελ ε  
ο ε ισ θα ι διολου αναρμοστον, νά όνομάσωμεν τούτο 
ψιλως αληθινήν αγαπην της πατρίδο;.

, Ή  άλη5;'ϊ ί  7 ά π Ί  ^ ς  πατρίδος δέν είναι άπλούς 
αυτοματισμός· είναι υποχρεωτική- χρεωστεί νά ήναι 
αφιλοκερδεστατη και καθαρω τάτη. Ή  άληθής άγάπη  
της πατρίδος είναι ο γενικός νόμος τής άγαθοεργίας 
εφηρμοσμενος εις την σφαίραν είς τήν όποιαν ε’γίννή! 
- V - .  Ο γνήσιος φιλόπατρις συγχαίρει είς τήν εύ- 
τυ χ ια ν ,κ α ι συλλυπείται είς τήν δυστυχίαν οίασδήποτε

νιαν τον έθνους και τ η ; πατρίδος, καί. όταν ή χ οεί*
καλεση, παραβλέπει τδ άτομικδν διά τδ γεϊικδν 

συμφέρον. { cyixoj

Ί σ ω ς  δέ ήθελον είπείν  τινές, ότι ολίγοι άνθρωποι 
« ν α ι αρκετα ευτυχείς διά  νά συνεισφ έρει πρδς τήν 
κ ,ινην ευτυχίαν τής πατρίδος. Δ ιά  τδν σκοπόν τού 
tcv 0εν αρκεί να ηναι τ ι ;  εμψυχωμένο; άπδ τδν πατρι-

ω τισμον πρέπει νά ήναι προικισμένος καί μέ τά δώρα 
του νοος, τα  οποία ό ουρανός είς πολλούς δέν χαοίζει* 
πρεπει να ηναι^είς θέσιν εύτυχεστέραν, ή είς βαθμόν 
υψηλόν, δια των οποίων νά κ α τα σ τα θ ή  ωφέλιμο; είς 
την^ πατρίδα του Π οίας άράγε Εκδουλεύσεις ή πολι-' 
τικη κοινωνία ^ουναται νά περιμένη άπδ πολίτην τα- 
πεινον, μη  δυναμενον νά πράξη είς αύτήν τί καλόν ;

Β .β α ια , αδελφοί μου, εάν ητον άληθές, ότι δέν είναι 
αλλο δυσκολωτερον, ούτε σπανιώτερον, παρά νά δύνα- 
τα ι τ ις  να δειξη διά τών πράξεων, ότι άγαπα" τήν πα- 
τριοα του- εαν ηναι άληθές, ότι οί μεγάλοι καί οί πλού
σιοι είναι σχεδόν οί μόνοι, οίτινες χα ίρονται τδ θ α υ 
μαστόν τούτο προτέρημα, άπδ τήν στιγμήν ταυτην ή 
$εσ ις  των ηθελεν ε ίσ θ α ι ζηλευμένη- πρδ πάντων τών 
άλλων πραγμάτων ήθελεν έχειν  δίκαιον κ α θ ε ίς  νά ε’πι- 
θυμη^πλουτη και τ ιμ ά ς , καί τδ πλειότερον μέρος τών 
~ νητων οικαιως ήθελεν ε’γκαλείν τήν θείαν Πρόνοιαν 
οιοτι τους^τα άπεστέρησεν άλλ’ ά π α τώ ν τα ι! ή ώραιο- 
τερα των'αρετών δέν είναι προτέρημα εξαιρετικόν. Ό -  

, ε^ ε~ *  εις κατάστασιν νά τήν πράττωμεν. Ό πο ία  
και αν ηναι ή διαφορά του βαθμού, τών δυνάμεων 
και των προτερημάτων μας, πάς ένας δύναται νά 
δουλευη την πατρίδα του· όποία καί άν ήναι τά ε π α γ 
γέλματα μας, δέν είνα ι κάνέν τδ όποίον νά μήν ήναι 
ωφέλιμον εις την κοινωνίαν, ε’άν ό πατριωτισμός μ ά ς  
φ έ ρ ε ις  τούτο, καί εάν δεσπότη όλα μας τά α ισ θ ή μ α τα ' 

Οι έντιμοι τεχν ίτα ι, ε’άν, ε’νω ε’κτελούν τδ ε’πάγγελ- 
μα των, και κοπιάζουν διά ν ' άσφαλίσωσι κατάστασιν 
μετριαν και οικαίαν, στοχάζ-ωνται καί περί τών ωφε
λειών, τα ς  όποιας ή πολιτεία ωφελείται άπδ τά ς τέ ν να ; 
των, και περι τών τερπνών, τά  όποία οί άλλοι άπολαμ- 
βανουν απο τους κοπους των, αύτοί άγαπούν, συντοέ- 
χουν και βοηθούν τήν πατρίδα.

( Οί έμποροι, οίτινες είναι επιφορτισμένοι νά  μετά- 
φερωσιν απο πολιν είς πόλιν, καί άπδ έθνος είς έθνος  
τα προ ιόντα τής φυσεως καί τών τεχνώ ν, καί' δένουν’ 
σφιγκτα ολους τους λαούς τής γής· ε’άν, ενώ διανοούν
ται το παν δια την ιδίαν των τύχην, ε’νασχολώ νται ν ’ 
«υςησωσι και τα ε’θνικά  πλουτη, καί νά σίνεισφέρωσι 
και εις τας χρείας τής πατρίδος των, είναι εξίσου ώφέ- 
λιμοί εις την πολιτείαν, ώς ό πολεμικός, όστις τήν 
υπερασπίζετα ι, καί ό γεωργός, όστις τήν τρέφε». Ε ίναι 
αλη θείς πολιται, ωφέλιμα τέκνα τής πατρίδος των 

, Λ ν^ , ωπ°ι « " « ν ο ί ,  οίτινες περνούν τήν ζωήν των 
βις τας οχληράς ενασχολήσεις τής Κυβερνήσεως είτ 
^ικρα τι να  πολιτικά άμ ώ ματα, ε’άν αίσθάνω νται είς 
την συνειδησιν των, ότι είναι άναγκαίοι είς τήν πολι-' 
τειαν· εαν δεν την δολιεύωνται- ε’άν δέν τήν ά δικ ώ σιν  
ία ν ευχαριστώνται είς τήν άηδή θέσιν τού ε’π α γγέλμ *  
τος των, είναι φίλοι γνήσιοι της πατρίδος

- Μη,τε?ε ί  Χ Ρ ^ τιαναί, όσαι. ε’λπίζουσαι νά δώσωσι 
μιαν ημέραν^ εις  τήν πολιτείαν καλούς πολίτας, πο*. 
νοούν προ πάντων τών άλλων διά τήν καλήν καί φ ΐ  

, υιμον των τέκνων των ανατροφήν, τά μορφόνουν είς τήν
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εργασίαν, είς τήν σταθερότητα τών άδήλων ή δυστυ
χημάτω ν, άγαπούν καί υπηρετούν τήν πατρίδα των.

Ό  'Ιερός Κλήρος, τά  άξιοσέβαστα μέλη τής τού 
Χριστού Ε κ κλ η σ ία ς, εάν, παρά τήν υπηρεσίαν τού 
ιερού βήματος, θυσιάζωσιν ό χ ι μόνον μέρος τής τύχης 
των, άλλ’ άκόμη καί τδν άναγκαίον χρόνον, πρδς άνα- 
κουφισιν τών π τω χ ώ ν  ε’άν τούς έπισκέπτωνται είς τάς 
λυπηράς των κατοικίας· ε’άν έρωτώσι μέ ά γα θότη τα  
ψ υχής διά τά ς χρείας τω ν  εάν διδάσκωσιν, ότι τδ 
ήδύοσμον καί τδ άνηθον καί τδ κύμινον δέν είνα ι τά 
αναγκαιότατα  καί άπαρα ίτητα  χρέη τής θρησκείας, 
άλλ’ ότι θρησκεία καθαρά καί άμόλυντος έμπροσθεν 
είς τδν Θεδν είναι αυτή·— νά εύσπλαγχνίζω ντα ι τήν 
άνθρωποτητα είς τάς χρείας της· νά έπισκέπτωνται 
τά  ορφανά καί τάς χήρας είς τά ς θλ ίψ εις των· νά 
κρατώσι μέ χαλινόν τήν γλώσσάν τω ν  νά φευγωσι 
παντα  σύνδεσμον άδικίας· νά μήν άπατώ σι τήν συνεί- 
δησίν των· νά φυλάττωσιν εαυτούς καθαρούς άπδ π ά 
σαν καταλαλιάν, ψεύδος καί δολιότητα· ε’άν είς ταυ- 
τας τάς άληθείας έπιστηρίζωσι τά ιερά των καθήκον
τα , άς ήναι ΰπερβέβαιοι, ότι βοηθούν καί άγαπούν 
την πατρίδα των- ή πατρίς τούς είναι ευγνώμων, ε’νόσω 
υποφέρουν θυσίας βοηθούντες τούς δυστυχείς, καί προ
λαμβάνουν πλήθος άμαρτημάτων, όδηγούντες είς τήν 
όδδν τής άρετής.

Οσοι είς όλας τά ς σχέσεις τού συζύγου, τής συζύ
γου, τού πατρδς, τού υιού, τού κυρίου, τού οίκέτου, δ ί
δουν το παράδειγμα τής κοσμιότητος καί τών ηθών, 
πράττουν δε τδ καλόν, τδ όποίον δόναν τα ι, άς ήναι π ε
πεισμένοι, ότι είς τά ς άρετάς των επαναπαύεται ή κοι
νή εύτυχια . Δ ιά  τών ε’ναρέτων αύτών πράξεων διασώ
ζετα ι ή ενρωστια καί ή υγεία  όλου τού σώματος τής 
πολιτείας. Ό  πατριωτισμός των ό κεκρυμμένος ζωο
ποιεί την επαρχίαν, τήν όποίαν κατοικούν, ώς τδ κε- 
κρυμμενον πυρ είς τά  σ πλ ά γχνα  τής γή ς  ζωογονεί καί 
κοσμεί τήν έπιφάνειάν της.— Κ ρ ε α τ ς ο γ Λ Η Σ .

Ο A PA * ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ.

Α λ λ ο κ ο τ ο ν  τι ιστορείται περί βασιλέως, ό άποίος 
δέν έδιδεν εις ποιητάς τά φιλοδωρήματα, όσα κατά 
συνήθειαν άρχαίαν σχεδόν είχον δικαίωμα νά λαμβά- 
νωσιν. Ο βασιλεύς ουτος ε ίχ ε  τδ προτέρημα νά έν- 
θυμητα ι ωδήν άπαξ μόνον άκουσθείσαν είς δέ τών 
παρ αύτώ Μαμελουκων ήμπόρει ν’ ά π α γγε ίλ η  ωδήν 
άφού δις αύτήν ήκουε, καί μ ία  τών θεραπαινίδω ν του 
αφού τρις αύτην ήκουεν. 'Οπότε λοιπόν ήρχετο ποιη. 
της νά αναγνωση εγκωμιαστικήν ωδήν, ΰπέσχετο είς 
αύτον ό ^βασιλεύς οτι, άν οί σ τίχο ι ήσαν πρωτότυποι, 
ήθελε τον δώσειν ποσότητα χρυσού ισοβαρή μ ’ εκείνο 
εφ ου ησαν γεγραμμενοι. 'Ο  ποιητής, συγκατανευων, 
άπήγγελλε τήν ωδήν του· ό δέ βασιλεύς έλεγε, “  Δέν 
είναι καινή· διότι πρδ χρόνων τήν γνωρίζω·” καί έπαν- 
ελάμβανεν αύτήν ώ ςε ίχ ε  τήν άκουσειν· έπ ε ιτα  δ’ έπρόσ- 
■ - η_, Κ αι ο Μαμελούκος ουτος ένθυαείτα ι αυτήν*” !

καί συγχρόνως διέταττε τδν Μαμελούκον νά τήν ά π α γ 
γείλη· όστις, δίς αύτήν άκουσας παρά τού ποιητού καί 
τού βασιλέως, τδ κατώρθονεν. Ε πομένω ς έλεγεν ό 
βασιλεύς πρδς τδν ποιητήν, “  "Ε χω  καί θεράπαιναν, 
ή τ ις  γνω ρίζει τήν ωδήν ταυτην·” καί τωόντι, όπισθεν 
τών παραπετασμάτων ίσταμένη έκείνη, καί τρις ήδη 
αύτήν άκουσάσα, τήν άπήγγελλεν άπαράλλακτον όθεν 
ό άθλ ιος ποιητής άπήρχετο μέ κενάς χείρας. Ό  πε
ριβόητος ποιητής Έ λ —Ά σ μ α ή ς, τδ γινόμενον άκουσας, 
καί μαντευσας τδ τέχνασμα , άπεφάσισε ν’ άντιτεχνα- 
σθη  κατά τού βασιλέω ς’ όθεν συνέταξεν ωδήν άπδ 
δυσκολωτάτας λέξεις, καί δ ιά  νά μή γνωρισθη ε’νεδΰθη 
ώς Βεδουίνος, καλύψας τδ πρόσωπον, ε’κτδς μόνον τών 
οφθαλμών, κατά  τήν συνήθειαν τών ’Αράβων τής ερή
μου. ’Αγνώριστος, ΰπήγεν ε ίς  τδ παλάτιον, καί λ α 
βών άδειαν, ε ίσ ή λ θ εν  ε’χαιρέτησε δέ τδν βασιλέα, 
όστις είπε πρδς αΰτδν, “  ΓΙόθεν είσαι, ώ άδελφέ τών 
’Αράβων, καί τ ί  έπ ιθυμείς Ό  ποιητής άπεκρίθη, 
“  Ό  "Γψιστος νά μεγαλυνη τήν δυναμιν τού Βασιλέως ! 
Π οιητής είμα ι τής δείνα φυλής, καί συνέταξα ωδήν 
πρδς έπαινον τού Κυρίου ημών τού Σουλτάνου.” “ ΤΩ 
άδελφέ τών ’Α ράβων,” είπεν ό βασιλεύς, “  ήκουσες 
τήν συμφωνίαν μ α ς ,”— “ νΟ χ ι ,” άπεκρίθη ό πο ιητής- 
“  τ ί είναι, ώ βασιλεύ τού α ί ώ ν ο ς “  Α υτη ,” άπεκρί- 
θη · “  άν ή ωδή τωόντι έποιήθη  ύπδ σού, σε δίδομεν 
χρυσόν ισοβαρή μ ’ εκείνο ε’φ’ ου είναι γεγραμμένη" 
εί δέ μή , τίποτε δέν λαμβάνεις.”— “  Π ώ ς,” άπήντησεν 
ό Έ λ -Ά σ μ α ή ς ,  “  νά σφετερισθώ έγώ τά  ξένα, καί 
μαλιστα γνωρίζουν ότι τδ ψεύδος ε’νώπιον τών βασιλέων 
είναι ή χαμερπεστάτη τών πράξεων ! ’Αλλά συμφωνώ 
είς τήν συνθήκην ταυτην, ώ Κύριε ημών Σουλτάνε.” 
’Α πήγγειλε λοιπόν τήν ωδήν του. Ό  βασιλεύς, συγ- 
κεχυμένος καί τίποτε μή ε’νθυμουμενος, έκαμε σημείου 
είς τδν Μαμελούκον,— άλλ’ ούδ’ αύτδς δέν ε’νθυμείτο 
λέξιν· έκάλεσε δέ καί τήν θεράπα ιναν, αλλ’ ούδ’ αύτή 
τίποτε δέν ήδυνήθη ν’ άπαγγείλη . “ ΤΩ  άδελφέ τών 
’Α ράβων,” είπε τότε, “  τήν άλήθειαν ώμίλησας· ή 
ωδή άναμφιβόλως είνα ι ίδ ική σου- ποτέ πρότερον δέν 
ηκουσα α ύ τή ν  φέρε λοιπόν εκείνο ε’φ’ οδ είναι γεγραα- 
μενη, και θέλομεν σε δώσειν χρυσίον ισοβαρές, ώς ύπε- 
σχεθημεν. “  Μέ κάμνεις τήν χά ρ ιν ,” είπεν ό ποιη- 
της, “  να στειλης ενα των δουλών σου νά τδ σηκώση ; ’ 
“  Τ ί  νά σηκώση ήρώτησεν ό βασιλεύς· “  δέν έχε ις  
αύτήν ε’πί χαρτίου είς τδν κόλπον σου — “ ’Ό χ ι ,  Κύ
ριε ημών Σουλτάνε,” άπήντησεν ό ποιητής· “  διότι έν 
<5 καιρώ συνέθετον αύτήν, δέν ήμπόρουν νά προμηθευ- 
θώ  χαρτίον ούδέ τίποτε άλλο, είμή έν κλάσμα μαρμά
ρινου στηλης το οποίον μ  αφηκεν ά πατήρ μ ο ν  όθεν 
ε’π ’ αύτσύ τήν έχάραξα· κείτα ι δέ είς τήν αύλήν τού 
παλατιού σου. Τ θ  ε ίχε  φέρειν περιτετυλιγμένον, ε’πί 
των νωτων καμηλού. *0 βασιλεύς, πρδς ε’κπλήρωσιν 
τής ύποσχεσεώς του, ήναγκάσθη  νά εξάντληση τδ τα- 
μειον του- και διά νά ε’μποδίση τήν έπανάληψιν του 
τεχνάσματος, άντήμειβεν είς τδ μέλλον τούς ποιητάς 
κατά τήν συνήθειαν τών βασιλέων.
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II ΕΝ Π ΑΡΙΣΙΟ ΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.

. ΙΑΛΛ,ίΑ ; y w - n  τών άλλων πεφωτισμένων ε’3 νών, 
ησ 3αν3η  την  άνάγκην της συστάσεως τακτικής Μ αιευ’ 
τικης Σ χ ο λ ή ς ,  καταστήματος αναγκαίου ό χ ι  μόνον διά 
τον φιλάνθρωπον αύτοΰ σκοπόν, άλλα καί διά τήν ώφέ- 
λείαν, την οποίαν προξενείεις την πολιτικήν κοινωνίαν 
κα3οτι και εις αυτήν την πεφωτισμενην Γ αλλίαν  το 
εμβρι3ες και σημαντικόν επάγγελμα  των Μ αιών, άπά 
του οποίος την έμπειρον η άμα3ή  διαχείρισιν έξαρτά- 
τα ι οχι μονον ή ζωή της λεχούς καί του νεογνού βρέ
φους, άλλα πολλάκις καί ή τ ιμ ή  καί ή τύχη  άλοκλήρων 
οικογενειών, έκτελείτο μέχρι του έτους 1775 άπά άμα-

jÇ ^ οτα^ ς  7Ρ«ίας, πλήρεις προλήψεων καί δει- 
σιοαιμονιών, άπαραλλάκτως κα3ώς άκολου3ε ί  μέχρι 
της σήμερον είς άλην τήν Ε λ λ ά δ α  καί Τουρκίαν, καί 
εις πολλά μερη της εξευγενισμένης Ευρώπης, δπου δεν 
παρεδεχ3η  ή συνήθεια του νά ε’π ισκέπτω νται τάς λε- 
Χους ανδρες ίατροχειροΰργοι. ζ

Πρώτη ή Κυρία D ugès, ΜαΓα του ε’ν Π αρισ ίοις Νο- 
σοκομειου H o teL D ie u , ε’σ χημάτισ ε κατά το έτος 1776 
ειοος τι διδασκαλείου των μαιών, έχουσα παρ’ Ιαυτη~ 
πεντε n j i  μ α3ητρ ίας, είς τάς οποίας ε’δίδασκεν άρχάς 
τινας της μαιευτικής,  καί α ΐτινες μετηρχοντο το ε π ά γ 
γελμα  τούτο είς Παρισίους μετά πέντε η | ξ  μηνών δι- 
οασκαλίαν, καί ταύτην άτελη καί περιωρισμένην.

’Αμέσως μετά την σύστασιν του διδασκαλείου της 
Κυρίας D ugès, έσυστή3ησαν διά τά ς μα ίας είς Παρι- 
σιους δυο παραδόσεις θεωρητικής Μ αιευτικής. Ά λ λ ’ 
α ι παραδόσεις α ΐτ α ι  δέν ηδυναντο νά μορφώσωσιν εμ
πείρους και πεπαιδευμένας μαίας, πρώτον, ώς ουσαι 
ατελείς, επειδή περιωρίζοντο είς μόνην την παράδοσιν 
της 3εωρητικης Μ αιευτικής, χωρίς της των συνεχομέ
νων με ταύτην επ ισ τή μ ω ν  δεύτερον, διότι δέν ύπήρ/ον 
είς το καταστημα έγκυοι γυναΓκες καί λεχοί, επί των 
όποιων νά εφαρμόζωσιν αί μ α3ήτρ ια ι τάς 3εωρίας των 
παραδιδόμενων^μαδημάτων, καί νά γυμνάζω νται είς 
το πρακτικόν^μέρος της επ ισ τήμης ταυ'της· καί τρίτον, 
ε πει ο η καί α ί παραδόσεις ε’γίνοντο κοινώς διά τε τάς 
μ α ία ς  καί διά τούς μ α 3 η τά ς  της ιατρικής, δυσκόλως 
νεαι καλής άνατροφής καί άναλόγου διαγω γής άπεφά- 
σιζον  νά συνακροάζωνται μετά  των άνδρων τά  μ α 3ή- 
ματα ταΰτα.

Κ α τά  δέ τά ετος 1794 έσυστή3η είς Παρισίους το 
ΣχολεΓον καί κατάστημα τής Μ αιευτικής, έπονοαασ3έν 
Μ η τ ρ ε Γο ν (M ate rn ité ). Κ ατά  ταυτην τήν επο
χή ν  ή Κυρία Lachapelle , ^τής δποίας τά όνομα υπήρξε 
μετα ταΰτα τόσον περίφημου), 3υγάτηρ τής Κυρίας 
D uges, συνένωση μετά τής μητρός της, καί διεύ3υνον 
αμφοτεραι τούτο τά κατάστημα- άλλα δέν ύπήρχον είμή 
μονον εξ μα3ήτρ ια ι, α ΐτινες μετά εξάμηνου σπουδήν 
χωρίς να κα3υποβάλλωνται είς ούδεμίαν ε’ξέτασιν, μ ε ’ 
τηρχοντο ε’π ισήμω ςτά επάγγελμα  των μαιών κα3 ’ ολην 
την Γ αλλίαν. Ή  άλη3ής επομένως σύστασις τοΰ Μη-

τρειου των Παρισίων δέν χρονολογείται είμή άπά τά 
ετος ISO - επί τής 1 πατείας του Ναπολέοντος- τότε δέ 
προεχωρησε δ ιαμ ιάς είς βα3μάν, ώστε εύ3 ύς τά άκόλου- 
3ου έτος, δηλαδή είς τά 1S03, τά κατάστημα τοΰτο 
ειχεν 60  μαθή τρ ια ς , α ιτινες έξηκολού3 ουν τακτικώς 
την σειράν τοΰ μα3ήματος τής Μ αιευτικής, καί κα3υ·' 
πεβαλλοντο είς δυο εξετάσεις είς διάστημα ε"ξ μηνών, 
ινατα ταυτην τήν εποχήν έσυστή3ησαν πρώτην φοοάν 
και βραβεία  διανεμόμενα είς τάς μα3ητρίας μετά  τά 
τέλος εκαστης ε’ξετάσεως. Μολοντούτο, καί μέχοι της 
εποχής των 1805 ή σειρά τοΰ μαδήματος τής Μ αιευ
τικής οιηρκει είσετι μόνον εξ μήνας, άν καί ό άοι3μάς 
των μαθητριών άνέβη είς τάς 200. Τέλος πάντων ό 
κανονισμός του 1S07, ’Ιανουάριου 17, διέταξεν, ώστε 
έκαστη μαθήτρ ια  νά ε’ξακολου3η~ τά μά δη μ α  τής Μ αι
ευτικής τουλάχιστον έ'ν έτος. Ε ίς  τά 1S08 προσετέ3η 
το μ α 3 η μ α  τοΰ έμβολιάσματος διά  τής δαμαλίδοε 
(cours de vacóm e), καί έσυστή3η ό Βοτανικός Κ ήπος 
του καταστήματος, περιέχων 300 περίπου φυτά χρήσ ι
μα  είς τας εγκύους, τάς λεχούς καί τά νεογνά’ είς 
δε το 182ο έσυστή3η τακτικώ ς τά μ ά δη μ α  τής Βοτα- 
νίκης, και τα  δημόσια βραβεία  διά τήν Βοτανικήν, 
και οια το μ α 3η μ α  τοΰ έμβολιάσματος δια τής δαμα- 

ι ς ', èm  τέλους, είς τά 1S27, έσυστή3η τά μά3η- 
μ α  και τα  βραβεία  τής φλεβοτομίας.

Τά Μητρείον των Παρισίων σύγκειται τήν σήμερον 
κυρίως άπο δυο τ ινα  μέρη, δηλαδή άπά τά Σχολείον 
τής Μ αιευτικής, καί τά Νοσοκομείου των εγκύων, λε- 
χώυ και νεογνών, ευρισκόμενα όλα ταΰτα είς τήν αυτήν 
περιοχήν τοΰ εκτεταμένου πρώην Μοναστηριού τοΰ 
l  o r t-R o y a l κατά  τήν παλαιάν πόλιν τών Παρισίων, 
πλησίον τοΰ κήπου τοΰ Luxem bourg.

Σ χ ο λ ε ί ο ν  τ ή ς  Μ α ι ε υ τ ι κ ή ς .

Το σχολείον τής Μ αιευτικής δέχετα ι μαθήτρ ιας 
στελλομενας έξ Ικάστης ε’παρχίας τής Γ αλλίας, διά 
να οιδαχ3ώσιν^ εκεί, καί νά μετέλ3ωσι μετά  ταΰτα 
εις τα ς επαρχίας των τά επάγγελμα  τών δημοσίων 
μαιών.  ̂Δ ιά  νά ήναι δέ δεκταί είς τά κατάστημα, 
πρεπει να έχω σί τινας προκαταρκτικάς γνώσεις, νά πα- 
ρουσιασωσι τά βαπτιστικόν των, καί μαρτυρικά τών 
ευλογιών^ τοΰ επαγγέλματος τών γονέων αύτών, κα ί 
της καλής διαγω γής καί ή 3 ική ς των. Έ ά ν  δέ ήναι 
υπανδροι, καί μαρτυρικόν τής ύπανδρείας των, καί τοΰ 
επαγγέλματος τών συζυγών αύτών.

Κατοικοΰσιν ολαι ένδον τοΰ καταστήματος τοΰ Σ χ ο 
λείου, έπιστατούμεναι άπά ένδεκα ε’π ισ τά τιδα ς τής ευ- 
ταςιας,^ τών μαδημάτω ν, καί τής ή3 ικής δ ιαγω γής 
των· δεν εξέρχονται δέ τοΰ καταστήματος, είμή έξάκις 
του έτους, καί τούτο διά προηγουμένης άδειας τοΰ Δ ι- 
ευ3υντοΰ καί^ τής Ά ρ χ ιμ α ία ς , καί συνωδευμέναι ύπά 
,ων γονέων η των συζυγών αύτών, οίτινες χρεωστοΰσι 
να τά ς  έπαναφερωσιν είς  τά κατάστημα πρά τής ε’ννά- 
της μετά μεσημβρίαν αυτοπροσώπως. Ή  είσοδος είς
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τά κατάστημα άποιουδήποτε ύποκειμένου, άνδράς ή γυ- 
ναικάς, μή άνήκοντος είς αύτά, είναι αύστηρώς άπηγο- 
ρευμένη- καί αυτοί δέ οι συγγενείς τών μαθητριών δέν 
δύνανται νά είσέλθωσί ποτε είς τά εσωτερικόν τοΰ κ α 
ταστήματος,' άλλά βλέπουσι τά ς  συγγενείς αύτών μ α 
θήτριας είς τά διαλεκτήριον τοΰ καταστήματος, είς 
προσδιωρισμένας ημέρας καί ώρας, παροίσης πάντοτε 
καί τής επί τούτω Έ π ισ τά τ ιδ ο ς  τής ή3 ικής τών μα3η- 
τριων.

Τ ά  παοαδιδόμενα μ α 3 ή μ α τα 'ε ίνα ι 1- ή Μ αιευτική, 
3εωρητική και πρακτική, 2- ή ’Α νατομία, 3- Βοτανική 
διά τήν γνώσιν δλων τών φυτών χρησίμων είς τάς 
εγκύους, λεχούς καί νεογνά βρέφη, 4- ή διά  τής δαμα- 
λ.ίδος έμβολίασις, καί 5- ή φλεβοτομία.

Τ ά  άνιυτέρω μ α 3ή μ α τα  παραδίδονται ύπά τών έξο- 
χωτέρων ίατροχειρούργων, ύπά τής Ά ρ χ ιμ α ία ς  τοΰ κ α 
ταστήματος, καί ύπά δύο συμβοη3ών μαιών.

Δ ιά  δέ τά πρακτικόν μέρος α ί μα3ήτρ ια ι μαιεύουσι 
υιόναι των δλ^ας τά ς  τικτούσας είς τά κατάστημα γυ 
ναίκας, παρουσών πάντοτε τών μαιών τοΰ καταστήματος, 
καί προσκαλουμένης τής Ά ρ χ ιμ α ία ς  είς περίστασιν 
τινάς δυσκολίας. Ό  δέ συνή3ης άρι3μάς τών κ α 3 ’ 
ημέραν τοκετών ε’ντάς τοΰ καταστήματος είναι 15 έως 20.

Χρέος τών μα3ητριών είναι πράς τούτοις τά να φλε- 
βοτομώσι τά ς εγκύους, νά περιποιώνται καί νά ε’πι- 
στατώσι τά ς  λεχούς κα.3’ δλον τά διάστημα τής λο
χ ε ία ς  των, καί νά έμβολιάζωσιν δλα τά  νεογνά βρέφη.

Έ γ κ υ ο ι  γ υ ν α ί κ ε ς .

'Οποιαδήποτε γυνή, ή τ ις  ή3ελε παρουσιασ3ήν είς 
τά κατάστημα, καί ε’ξετασ3είσα  ύπά τής Ά ρ χ ιμ α ία ς  
κηρυχ3ήν ώς ούσα είς τάν έσχατον ^.ήνα τής εγκυμο
σύνης αύτής, ή είς κίνδυνον προώρου τοκετού, είναι δε
κτή είς τά κατάστημα- εναπόκειται δέ είς τήν 3έλ,ησίν 
της το νά φανέρωση τά όνομα, τά επάγγελμα  καί τήν 
κατοικίαν της, ή νά είσέλΆη είς τά κατάστημα άγνω 
στος καί ύπά πλαστόν όνομα. "Αμα γενή  δεκτή είς 
το κατάστημα, έκδύεται τά  φορέματά της, τά  όποια 
σημειοΰνται μέ τινα άρι3μον, καί φυλ^άττονται είς ε’πί 
τουτω διωρισμενας 3έσεις, καί ένδύεται φορέματα τοΰ 
καταστήματος, τά οποία είναι τά  αύτά δύ ολας τάς 
εγκύους.

Κάνεις ε’κ τών Ιξω3εν δέν δύναται νά λάβη ούδεμίαν 
πληροφορίαν περί των είς τά κατάστημα ε’γκύων, χωρίς 
τής ρητής 3ελήσεως τής εγκύου, ή τ ις  πρέπει νά δώση 
εγγραφως εις τήν ε’πιστάτριαν τοΰ Διαλεκτηρίου τά όνο
μα  και τα  χαρακτηριστικά τοΰ ύποκειμένου, είς τά 
όποιον 3ελει νά γνωστοποιη3ώσι τά κα τ’ αύτήν.

Δ ιά  νά μη μενωσι δέ άργαί α ί έγκυοι μέχρι τής 
ωρας τοΰ τοκετού, ύποχρεοΰνται νά ε’ργάζωνται άναλό- 
γως τής καταστασεως τής υγείας  των, πλέκουσαι ή 
ραπτουσαι αιαφορα εργόχειρα καί φορέματα πράς χρή- 
σιν τοΰ καταστήματος,  διά τά όποια καί λαμβάνουσι 
μετριαν τινα πληρωμην. Ο άρι3μάς τών κατ’ έτος 
ε ¡σερνόμενων εγκύων είναι τεσσαρες έως πέντε χιλ ιάδες.

Λ ε χ ο ί .

Μ ετά τάν τόκον α ί λεχοί μετακομίζονται είς αί3ού- 
σας διατε3ειμένας τοιουτοτρόπως, ώστε έκάστη έχ ε ι 
τάν ιδιαίτερον 3άλαμόν της, φωτιζόμενου ά,πά εν πα- 
ρά.3υρον, ε’μπεριέχοντα μίαν κλίνην  καί τά  αναγκαία  
σκεύη, καί χωριζόμενον  δ ια  λεπτών τοίχων έκ τών 
πλαγίων μερώ ν τό δέ εμπροσ$εν  μ.ερος καλύπτεται 
ύπά λευκού καταπετάσματος. Δ ίς τή ς ημέρας ε’πισκέ- 
π τετα ι αύτάς ή Ά ρ χ ιμ α ία , καί τά ς  περιποιούνται αί 
λεχοφύλακες καί νυκτοφύλακες, ε’κλεγόμεναι κ α 3 ’ ήμε- 
ρούσιον σειράν μεταξύ τών μα3ητριών μαιών, ύπά τήν 
ε’πιτήρησιν μ ιας ε’π ιστάτιδος τοΰ καταστήματος. Έ ά ν  
συμβή είς τήν λεχώ  άσ3ένεια μετά τάν τοκετόν, με- 
τακοαίζετα ι είς τήν αί3ουσαν τών άσ3ενών λεχών. 
οπου λαμβάνει ε’π ίσης ολας τά ς αναγκα ίας περιποιή
σεις ύπά τών μα3ητριώ ν, τής Ά ρ χ ιμ α ία ς , καί τών Ι α 
τρών καί Χειρούργων τοΰ καταστήματος, μέχρι τή ς  ε’ν- 
τελοΰς άναρρώσεώς της.

Α ί λεχοί, άμα άναλάβωσιν, είναι ε’λεύ3εραι νά ε’ξέλ- 
3ωσι τοΰ καταστήματος, λαμβάνουσαι μ ε3 ’ εαυτών τά  
βρέφη των, ή παραιτούσαι αύτά είς τά κατάστημα, χ ω 
ρίς νά ύπόκεινται είς ούδεμίαν πληρωμήν κα.3’ όποιαν- 
δήποτε περίστασιν.

Β ρ έ φ η  ν ε ο γ ν ά ,  κ α ί  τ ρ ο φ ο ί  
δ ι η ν ε κ ε ί ς .

Τ ά  νεογνά βρέφη β α π τ ίζο ντα ι είς τήν ένδον τοΰ 
καταστήματος εκκλησίαν ύπά τοΰ εφημερίου τοΰ κ α 
ταστήματος είκοσιτέσσαρας ώρας μετά τήν γέννησίν 
των, έξω μόνον άν ή μήτηρ φανέρωση οτι είναι ξένου 
δόγματος ή 3ρησκείας. Κ α τά  δέ τήν έξοδον τών μ η 
τέρων, έάν μέν αυται 3ελωσι, λαμβάνουσι μ ε3 ’ εαυτών, 
ώς είπομεν, καί τά  βρέφη τω ν  είς εναντίαν δέ περί- 
στασιν ταΰτα μένουσιν είς τά κατάστημα μέχρι τινάς 
καιρού, καί έκεί3εν πέμπονται είς τά όρφανοτροφείον.

Δώδεκα τροφοί διηνεκείς εκλέγονται ύπο τής Ά ρ χ ι-  
μα ίας μεταξύ τών γυναικών, α ιτινες, άφοΰ γεννήσωσιν 
ένδον τοΰ καταστήματος, έχουσι τήν εύχαρίστησιν καί 
τήν δύναμιν τοΰ νά τρέφωσι, πλήν τοΰ ίδιου αύτών βρέ
φους, καί έν ετερον, επ ί μ ισ3ώ τακτικω  διδομένω ύπά 
τοΰ Κ αταστήματος. Κατοικοΰσιν είς ιδιαιτέραν α ί- 
3 ουσαν όμοΰ με τά  ίδ ια  καί τά  ύπ ’ αύτών τρεφόμενα 
βρέφη ύπά τήν επιστασίαν τής άρχιτροφοΰ. 'Γρέφουσι 
δέ τά  βρέφη τών μητέρων, α ιτινες δ ι’ άσ3ένειαν δέν 
δύνανται νά τά  τρέφωσιν, ομοίως καί εκείνα τά όποια, 
παραιτη3έντα είς τά κατάστημα, δέν δύνανται δι’ άδυ- 
ναμίαν ή άσ3ένειαν νά σταλώσιν αμέσως είς τά Ό ρφ α
νοτροφείον.

Τά όλικάν έξοδον τοΰ καταστήματος άναβαίνει είς 
τετρακοσίας περίπου χ ιλ ιά δ α ς Φράγκων.

Τοιοΰτον είναι τά περίφημου κατάστημα τής Μ αιευ. 
τικής τών Παρισίων, το όποιον, πλήν τοΰ ότι προμη- 
3εΰον είς τά Γαλλικόν Έ 3 ν ο ς  Μ αίας ειδήμονας καί 
επ ιτήδειας -υπερασπίζεται τήν ζωήν καί τήν υγείαν 

1 των πολιτών, προλαμβάνει συγχρόνως καί πλή3ο: βα·
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ρεων εγκλημάτων διά τής άνεξετάστου παραδοχής, καί 
γενικής περισαλψεως εις το Μητρεΐδν όποιασδήποτε 
έγκυον^γυναικός ανεξαιρέτως. Ε ίθ ε  κα’ι ή Ε λλ ά ς νά 
ρ,ιμηθη ποτε και κατα τούτο την ένδοξον και φιλάν
θρωπον Γαλλίαν, και να ανεγειρη εις την πρωτεύουσαν 
αυτής τοιούτον κατάστημα, το όποΓον χαρακτηοίζει 
άληθ-ώς πεπολιτισμένον έθνος.

Έ ν Παρισίοις, την 27 Μαρτίου, 1841.
Β Ι Α Ρ Ι Α  1 Α Κ Ω Β Ο Τ  Γ .  Π Ι Τ Ζ Ι Ι Ι Ι Ο Τ .

Ε Κ Ρ Η Ξ Ι Σ  T O T  Η Φ Α Ι Σ Τ Ι Ο Τ  Ο Ρ Ο Τ Σ  Τ Η Σ  Κ Ι Λ Ω -  

Ε Ι Α Σ ,  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Ν Η Σ Ο Ν  Χ Α Ο Τ Α Η Ν .

Η Χ Α 0 1 Α Η , πρωτεύουσα των Σανδουϊχών Νήσων, κεΐται 
είς τον Ειρηνικόν ’Ωκεανόν, μεταξύ 19 καί 2ο" Βορείου Πλάτους, 
καί 155 και Ιί,β" Δυτικού Μήκους. Ποίίνα δε λε'γεται ή άνατο- 
λικωτερα έξοχή αυτής, και Κιλώεια μέγα τ ι ήφαίστιον όρος κατά 
το δυτικόν μέρος τής ΓΙούνας. Ένθυμίζομεν τους άναγνιόστας 
ίτ ι  προ ικανών ετών διατρίβουν εις την νήσον ταύτην Ά γγλαμε- 
ρικανοι ιεραπόστολοι, οϊτινες μετέδωκαν εις τούς άγριους κατοί
κους βαθμόν τινα πολιτισμού καί Χριστιανισμού. Τ α  έπόμενα 
συνάγομεν έκ τού ήμερολογίου Ινδς των ιεραποστολών τούτων.

Ί ή ν  30ην Μαίου, 1840, παρετήρησαν οί κάτοικοι 
τής ΙΙούνας καπνόν καί πυρ είς το ε’νδότερον, ε’πί έρη
μου καί βουνώδους χώρας. Κατά πρώτον ένόμισαν δτι 
προήρχοντο άπό καιόμενόν τι δάσος· άλλα την 31ην 
άνεδόθη έξαίφνης τόσον μεγαλοπρεπής καί φοβερά 
λάμψις, ώστε δεν Ιμεινεν άμ,φιβολία τις ώς προς το 
αίτιον του φαινομένου Το πυρ ηΰξανεν είς το διά
στημα τής ήμερα; καί τής νυκτός· άλλα δεν έξέρρεε 
καθ’ οίανδήποτε διεύθυνσιν. Ά π α ν τες  ήσαν Ιντρομοι, 
καθό βεβ αιοι μεν δτι το άναλελυμένον ρεύμα ήθελε 
χυθήν είς την παραλίαν άπο τό τετρακισχιλίων ποδών 
υψος αυτού, άλλ’άγνοούντες που ήθελε ρεύσειν, ή πόσην 
φθοράν ήθελε προξενήσειν ό πυρώδης δρόμος του. Την 
Δευτέραν, ’Ιουνίου Ιην, ήρχισε να έκρέη κατά βόρεια- 
νατολικήν διεύθυνσιν, την δε προσεχή Τετάρτην, ’Ιου
νίου 3ην, προς το εσπέρας, δ καιόμενος ποταμός Ιφθα- 
σεν είς την θάλασσαν, κατά μέσον δρον ήμισυ μίλιον 
την ώραν διαβάς. Τό τάχος τής ροής ήτο πολύ άνι- 
σον, κατά την όμαλότητα ή άνωμαλίαν τής γης. Ποτέ 
μέν ¿κινείτο πέντε μίλια την ώραν, άλλοτε δε, διά τα 
παρεμπίπτοντα εμπόδια, ¿χρονοτριβεί γεμί£ων βαρείας 
κοιλάδας, καί άνυψούμενος έπάνωθεν λόφων καί κρη
μνών, ή αυτούς διαρρηγνύουν.

Π ηγή τής έκρήξεως ταύτης ήτο κυρίως ό μέγας κρα- 
τήρ τής Κιλωείας. ’Εκ του όρους όμως τούτου Ιρρεεν 
ή λάβα ώς όκτώ μίλια ΰπό τήν γήν είς βάθος χιλίων 
ίσως ποδών- άλλ’ ό δρόμος αυτής διεκρίνετο σαφέστατα 
έκ τών πολυαρίθμων σχισμών τού προσώπου τής γής, 
καί τών άναδιδομένων καπνού, άτμού, καί άερίων. Ή  
πρώτη δέ ορατή εκρηξις εγινεν είς δάσος τ ι, κατά τον 
πυθμένα παλαιού κρατήρος, ώς τετρακοσίων ποδών βά- 
3ος Ιχοντος. Ενταύθα ό πυρώδης ποταμός Ιμεινεν 
βλίγον είς τήν ε’πιφάνειαν τής γής· άφαντος δέ πάλιν 
γενόμενος, καί ρεύσας υπό τήν γήν Ιν ή δύο μίλια,

άνεφάνη ε’κ νέου, καί ε’κάλυψεν Ικτασιν ώς πεντήκοντα 
’Αγγλικών στρεμμάτων. Πάλιν δέ κατεβυθίσθη, καί 
διέρρευσεν^ ΰπό τήν γήν δύο ή τρία μίλια, καί πάλιν 
ανεφανη εις άλλον άρχαΓον οασυν κρατήρα, τό δάο'ος 
καταναλωσας. Εκ ν_ου εγιντν άφαντος* ένου δ’ Ιρρεεν 
υπόγειός, Οιεσχιζε την ύπερανωγήν, ε’μ.ποιών είς αυτήν 
ρήγματα ες δακτύλων εως οεκα ή δώδεκα ποδών ιό 
πλάτος, καί κάποτε τον κορμόν δένδρου μέ τοσαύτην 
ακρίβειαν διαχωρίζων, ώστε τα σκέλη αυτών ίστανται 
άκόμη δεξιόθεν καί άριστερόθεν τού χάσματος. Ε ίς  
τινας τοπους δυσκολως ευρίσκει τις τα ίχνη  τού υπο
γείου ρεύματος, ες α ίτιας τού αοιαχωρητου δάσους ΰπό 
.ο οποίον οιεβη. Αφου ο ερρευσεν ΰπό την γήν ρ.ί- 
λια τινά, ίσως εξ ή οκτώ, πάλιν έξερράγη ώς κατακλυ
σμός πυρός, καί συναρπάσας δάση, καλύβας, φυταλιάς, 
καί παν δ, τι προσέτυχε, κατεκύλισε πρός τόν αίγιαλόν 
ρ.ε άκαθεκτον ορμήν, και τέλος άπο κρημνόν τεσσαρά
κοντα ή πεντήκοντα ποδών ε’χύθη είς τήν θάλασσαν 
ώς παμμεγέθης καταρράκτης, μέ τρανούς κρότους, φο
βερούς συριγμους, και χιλιους άνηκούστους καί άπερι- 
γραπτους ήχους. Φαντασου ποταμόν ε’ξ ορυκτών άνα- 
λελυμένων, τού πλάτους καί βάθους τού Νιαγάρα*, 
βαθέος δ’ ερυθρού χρώματος, πίπτοντα είς τό πέλαγος 
μ ολην την λάμψιν και καυσιν τού πυριφλεγούς προσώ
που του 1 Δύο ισχυρά ς ε’νεργείας συγκρουομένας ! Δύο 
γιγαντια ίας δυνάμεις άνταγωνιξομένας, καί τά πλέον 
μεγαλοπρεπή άποτελέσματα ε’πιφερούσας! Ή  άτμο- 
σφαίρα κατά πάσαν διεύθυνσιν Ιγεμε τέφρας, άφρού, 
άεριων, κλπ· ενω η πυριφλεκτος λάβα, όρμώσα είς τά 
υδατα, κατεθραυετο είς μυριάδας λεπτών μορίων, καί 
οπίσω ριπτομένη είς τόν άέρα, Ιπ ιπτεν ώς βροχή άμ
μου ε’φ’ όλης τής περιχώρου. Ή  παραλία έξετάθη είς 
τήν 3-άλασσαν Ιν τεταρτημόριον τού μιλίου, καί ώραία 
τις ακτη εξ άμμου καί νέον άκρωτήριον έσχηματίσθη- 
σαν. Έ γ ιν α ν  δέ είς τήν θάλασσαν καί τρεΓς λόφοι 
σκωρίας και άμμου, ό μεν χαμηλότερος διακοσίων πο
δών, ό δέ ύψηλότερος τριακοσίων.

Τρεις εβδομάδας είσέβαλλεν ό φοβερός ουτος ποτα- 
μος είς τήν θάλασσαν μέ όλίγην μετρίασιν. Πλήθος 
ιχθύων έφονεύθησαν, καί τά υδατα τού ωκεανού έθερ- 
μανθησαν είς διάστημα είκοσι μιλιών άπό τού αίγια- 
λού. Τό πλάτος τού ρεύματος περί τάς είσβολάς αυτού 
είναι ήμίσεως μιλίου, άλλ’ είς τό ε’νδότερον διαφέρει άπο 
ενός εως τεσσάρων ή πέντε μιλίων, καθότι συνεμορφού- 
το, ως οι κοινοί ποταμοί, το τιροσωττον ττ5ς χώρας 
την οποίαν διερρεε. Τωόντι, άν δύνασαι νά φαντα- 
σθης τον Νείλον μεταβεβλημένον είς ρευστόν πύρ, τής 
πυκνοτητος κεχυμενου σιδήρου, καί προβαίνοντα ποτέ 
μεν ταχέως, ποτε δε όκνηρώς· άλλοτε πελαγίζοντα, 
και άλλοτε δια στενώματος όρμώντα, έξακολουθούντα

* Περιγραφήν του φοβερού καταρράκτου της ’Αμερικής Ν ια
γάρα έμπορε! νά ίδη 6 αναγνώστης ιις  Σελ. β» του Δευτέρου Τό
μου τής Άποβήκης.
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τόν έλικοειδή δρομον του εις δαση μεγαλοπρεπή και 
άρχαίας μοναξιάς, θέλεις λάβειν ιδέαν τινά τού ένταύ- 
θα'παρασταθεντος θεάματος. Τό βάθος τού ρύακος 
πιθανόν δτι διέφερεν άπο δε’κα είς διακοσίους ποδας, 
κατά τήν άνωμαλίαν τού διαρρεομένου τοπου. Ε ίς  το 
διάστημα τής ροής, ή νύξ μετετράπη είς ήμέραν κ α θ’ 
άπασαν τήν άνατολικήν Χαουάην. Τό φώς άνέτελλε 
καί ε’ξη πλούτο ώς ή αύγή ε’πί τών όρέων, καί ή άναλαμ- 
πή αυτού έφαίνετο είς τό άπέναντι μέρος τής νήσου. 
Έβλέπετο δέ καί ΰπέρ τά εκατόν μίλια μακράν είς τό 
πέλαγος- καί είς άπόστασιν τεσσαράκοντα μιλίων ήδύ- 
νατό τις λεπτούς τύπους νά άναγνώση τό μεσονύκτιον.

"Ολοςό δρόμος τού ρεύματος ε’κ τής Κιλωείας είς τήν 
3-άλασσαν είναι τεσσαράκοντα περίπου μιλίων. Ή  γή 
τήν οποίαν διέρρεύσε καταβαίνει πρός εκατόν ποδας 
είς τό μίλιον. Τώρα δ’ Ιψυχράν3η ή τής λάβας επ ι
φάνεια, καί μετά προσοχής, ε’μπορεί τις νά διαπεραση 
αυτήν, μολονότι καυστηρός άτμός, άέρια δριμύτατα, και 
καπνός πολλαχού άκόμη άναδίδονται.

Δύο σχεδόν ήμέρας ώδοιπόρουν ε’πί τής εύμεγέ3ους 
ταύτης μάζης τών 3ερμών Ιτ ι καί καπνιζόντων ορυκτών 
είς παν δέ βήμα έξεπληττόμην ε’πί μάλλον καί μάλλον. 
Λόφοι άνελύ3ησαν, χάσματα καί βα3είαι κοιλάδες 
έφράχθησαν, καί δάση μεγαλοπρεπή άνηλω3ησαν ως 
πτερόν είς τάς φλόγας. Ε ίς  τινα μέρη διαιρούμενος ό 
ποταμός Ιρρεεν είς χωριστάς κοίτας δι’ άρκετόν διά
στημά, Ιπειτα  δέ συνενούμενος ¿σχημάτιζε νησία δ ια 
φόρου μεγέ3ους, μέ δένδρα ίστάμενα ετι ε’π’ αύτών, κε- 
καυστηριασμένα όμως καί μαύρων σκελετών δμοια.

Τήν άρχήν τής έκρήξεως,ήκολούθουν έλαφροι σεισμοί, 
πολλάς κατά συνέχειαν ήμέρας, πλησίον τού κέντρου τής 
ε’νεργείας· μακράν δμως δέν έγιναν ε’παισ3ητθί.

Θεού χειρ φαίνεται δτι διεύ.3υνε τό πύρινον τούτο 
ρεύμα, ώστε, άοίκητον σχεδόν Ιρημον διαπεράσαν, ού- 
δεμίαν άπώλεσε £ωήν, καί ολιγωτάτην μόνον άνήλω- 
σεν ιδιοκτησίαν. Ό λίγα ς τινάς καλύβας εκαυσε, καί 
όλίγας φυταλιάς ήφάνισεν άλλ’ οί κάτοικοι φυγόντες 
διεσω3ησαν. Κατά τό^διάστημα τής ε’κρήξεως, οί μέν 
τών κατοίκων τής Πούνας διήγον τό πλεϊστον τού και
ρού παρακλήσεις καί 3ρησκευτικάς άκολου3ίας άναγι- 
νωσκοντες, οί δε Ιφυγον Ιντρομοι άπ’ Ιμπροσ3εν τού 
καταστρεπτικού στοιχείου· άλλοι είς τό κράσπεδου αυ
τού πλανωμενοι περιειργάζοντο τήν κα3’ ήμέραν αυτού 
προοδον, άλλοι δέ πάλιν έξηκολούθουν άκατάπληκτοι 
και αταραχοι τό σύνη3ες αύτών Ιργον, μολονότι εν μ ί
λιον άπο τας 3ύρας των Ιρρεεν ό πύρινος ποταμός. Κ α 
τα λεξιν ηλη3ευεν δτι ετρωγον, επινον, ήγόραζον, έπώ- 
λουν, εφυτευον, Ικτιζον, άδιαφορούντες κατά τό φαινό
μενου εις τον βρυγμόν δασών καταναλισκομένων, τήν 
.σεαν πυρος καταβιβρώσκοντος, τούς τρομερούς κρότους, 
τούς συριγμους τού άτμού, τήν διάρρηξιν τής γής, τήν 
πτώσιν καί διάλυσιν γιγαντιαίων βράχων, τήν όρμήν 
καί σύγκρουσιν πυρίνων κυμάτων, τούς μυκη3μούς, τούς 
μορμυρισμούς, τάς άνηκούστους βοάς, τά έκ καιομένης

άβύσσου προερχόμενα. Άσυλλογίστως περιεφέροντο 
είς τό μέσον τής ε’κ τέφρας καί άμμου καί σπιν3ηρων 
βροχής, χωρίς α ίσ3ημα 3-εωρούντες τό φοβερόν και 
κατά στιγμήν άλλάσσον φαινόμενον τής άτμοσφαίρας, 
σκοτεινωπόν, κατάμαυρον, πελιδνόν, πυρίφλεκτον" τήν 
πολλαχό3εν αιφνίδιου άνύψωσιυ τής φλογός, τήν προς 
τά άνω συστροφήυ μυρίων στύλων καπνού, και τό μεγα
λοπρεπές αύτών συγκύλισμα είς πυκνά, ώχρομέλανα, 
ή ποικιλόχροα νέφη. *Ολα τά καταπληκτικά ταύτα 
φαινόμενα ε’3εωρούντο ύπ’ αύτών ώς ή πτώσις βροχής 
ή ώς ή ποταμού ροή, ένω είς άλλους έπέφερον τρόμον 
ώς τά σημεία κατακαιομένου κόσμου, τών παρερχομε- 
νων ούρανών, καί τής δευτέρας παρουσίας.

Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Τ Α Ι Ε Ι Σ  Τ Η Ν  ΕΡΗ Μ Ο Ν .

ΤΟΓΙΑΛΑΙ, όσοι τών Εύρωπαίων Χριστιανών ε’πε- 
3ύμουν νά έπισκεφθώσι τόν άγιον τάφον και τούς λοι
πούς ιερούς τόπους τής Ιερουσαλήμ, ύπέφερον μεγίστους 
κόπους καί κινδύνους, διά τής Εύρωπης είς Κωνσταν
τινούπολή, κάκεί3εν διά τής Μικράς ’Ασίας είς τήν 
Παλαιστίνην μεταβαίνοντες. ’Αφού δ’ οί Σταυροφόροι 
κατέσχον τήν χώραν ταύτην, μεγάλως εύκολύν3ησαν 
οί προσκυνηταί, είς τινα τών λιμένων τής Συρίας κατ 
εύ3είαν πλέοντες· καί διά τούτο μάλιστα έκρατουν το- 
σου πεισματωδώς οί Σταυροφόροι τό παράλιον τής Π α 
λαιστίνης. ’Αφού άπώλεσαν τήν Ιερουσαλήμ, έκαμαν 
πρωτεύουσαν αύτών τήν Πτολεμαΐδα ή "Ακρην, περί τά 
έβδομήκοντα μίλια εκείνης άπέχουσαν. Ή  πτώσις 
τής 'Ακρης παντελώς αύτούς άπεστέρησε τού ιερού τό
που. “ Ή  φιλοχρηματία,” λέγει ό Γ ιββών, “ ήνοιγεν 
είσέτι τόν άγιον τάφον είς εύλαβείς τινάς καί άοπλους 
προσκυνητάς, άλλά 3-λιβερά καί μονήρης σιωπή έπε- 
κράτει κα3’ δληυ τήν παραλίαν, ήτις τοσούτον χρόνον 
άντήχει άπό τήν τού κόσμου Ιριδα.”

"Αλλος δρόμος ήτον ό διά τής άμμωδους και άκάρπου 
έν γένει χώρας, ήτις κείται μεταξύ Αίγυπτου καί Π α 
λαιστίνης, καί ήτις συνιστα μέρος τής Μεγάλης Α ι
γυπτιακής ή Αραβικής Έρημου. Ή  Ιρημος αΰτη 
έκτείνεται έντός τής Παλαιστίνης μέχρι τών τειχών 
τής Ίό π π η ς- τούλάχιστον, άμμώδεις λόφοι εως αύτού 
σχεδόν καλύπτουσι τό παράλιον. Ή  άπό Καίρου 
εις Ίόππην οδοιπορία λογίζεται ώς δώδεκα ή δεκα
πέντε ημερών. Ε ίναι δέ, δταν λαμβάνη τις τήν άπαι- 
τουμένην φροντίδα, ακίνδυνος μέν, δυσάρεστος όμως και 
πολύμοχθος.

Προσκυνηταί, άπό τήν Ίόππην είς τήν Ιερουσαλήμ 
διευθυνόμενοι, άφού ή διεπέρασαν τήν Ιρημον, ή άπέ. 
βησαν ε’κ τής Μεσογείου, βλέπουν ολίγον ή και ούδεν 
τής ώραιότητος ή" καρποφορίας έκείνης, ήτις τοπάλαι 
ήξίωσε τήν Χαναάν τού τίτλου “  Γή ρέουσα γάλα καί 
μέλι.” Ά λ λ ’ έπειδή ούτος ήτον ό κοινός δρομος, τω 
όντι σχεδόν ό μόνος εύπρόσιτος, ό τούς προσκυνητάς 
είς τήν Ιερουσαλήμ άγων, πολλαί προσπάθειαι έγίνοντο
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κα?~°Λ°?ίαν τι>« π? ^  άνατολάς τον Ίορδάνου · 

ρας· και ό σοφός Γάλλος ΛαμαρτΓνος, δστις τδ 18' 
ωδοιπορησεν απο Βηρυττού εις Ιερουσαλήμ, την ί 
ρ «ν *αι Παλαιστίνην διαπεράσας, λέγει ώς εφεξής· 

? τ° ™ *ν?· βραχώδης καί άκαρπος χώ ρ « _ ά ν  
μψιγμενος^ σωρός χαμηλών ακαλλιέργητων ¿ρίων 
«χον εικονισειν τήν γην της επαγγελίας πεπλανημέν
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τινές συγγραφείς, η ολίγοι περιηγηταί σπευσαντες εν 
τάχει να φ^ασωοι» · Λ · β ν - ;- -Λ .„  ν,!. νά έπα- 
νέλΒωσι- καί οιτινες άπδ τδ εύρυχωρον καί πολυποίκι- 
λον κράτος τον Δωδεκαφυλου είχον ίδείν μόνον τδν πε
τρώδη δρόμον, δστις ηγαγεν αυτούς ίιπδ καίοντα ήλιον 
έκ της Ίό π π η ς εις την Ιερουσαλήμ. Ήπατημένος 
παρά των συγγραφέων τούτων, ε’προσδόκων μόνον νά 
εύρω ο,τι αυτοί περιέγραφον— χωράν μικράν τδ μέγε- 
Βος, άνευ εκτεταμένων Βεωριών, άνευ κοιλάδων, άνευ 
πεδιάδων, άνευ δένδρων, καί άνευ υδατος· χώραν με 
ψαρούς μόνον η λευκούς γεωλόφους, όπου ό νΑραψ λη
στής κρύπτεται εις την σκιάν των φαράγγων, διά νά 
γνμνώση τδν διαβάτην. Τοιούτος ε’νδέχεται ίσως νά 
ηναι ό άπδ Ίό π π η ς εις Ιερουσαλήμ δρόμος· άλλά τοι- 
αυτη δεν είναι ή Ίουδαία, ως ειδομεν αυτήν κατά την 
πρώτην ημέραν άπδ τά ύψη των είς τά μεΒόρια της 
Πτολεμαίδος λόφων, ώς την εΰρηκαμεν έκείΒεν των λό
φων της Ζαβουλών καί Ναζαρέτ, είς τούς πρόποδας 
τον “Όρους Έρμων ή τον “Όρους Καρμηλίου,— ώς την 
εΰρηκαμεν, τωόντι, καΒ “δλον τδ πλάτος αύτης καί καΤ’ 
ολ-ας τάς ποικιλίας της, άπδ τά υπέρ Τυρου καί Σιδώ- 
νος ύψη μέχρι της λίμνης της Τιβεριάδος· άπδ τον 
όρους Θεβάν μέχρι των λόφων της Σαμαρείας καί Να- 
πλώσης' καί ε’κεΓ^εν μέχρι των τειχών της Σιών.” 

Ά λ λ  ή γη αυτη, ακόμη τόσον ώραία καί καρποφό
ρος μ’ ολας τάς δεινάς μεταβολάς οσαι αύτοϋ συνέβη- 
σαν, ύπεκειτο εξ άρχαιοτάτων χρόνων είς συνεχή ανομ
βρίαν,— συμφοράν, ητις καταλλήλως ε’ικονίζετα ι ύπδ 
του Μωϋσέως διά των ε’φεξης λόγων, “  Καί εσται σοι 
ό ούρανδς ό υπέρ κεφαλής σου χαλκούς, καί ή γη ή 
υποκάτω σου σιοηρα· δωη Κύριος ό Θεός σου τδν ΰετδν 
τηζ γης σου κονιορτον, καί χούς έκ τού ουρανού κατα-
β 7 33 Γν V / ,  ̂ , *ησεται. υ ι  Ζτανρογοροι, εις την πρωτην σταυροφο
ρίαν, ε’δοκιμασαν μίαν τοιαυτην ανομβρίαν. “  Μολον- 
οτι,” λεγει Ροβέρτος ό Μοναχδς, “  ό φ3·άσας είς την 
Ιοππην στολ,ος εχορηγησε ζωοτροφίας είς τούς πολιορ- 

κητάς, τα πανοεινα όμως έπασχον ακόμη από την 
οιψαν. I οσον μεγάλη  ητον ή ανομβρία είς τδ διά
στημα  της πολιορκίας, ωστε οί στρατιωται έσκαπτον 
τρύπας εις την γην, καί ε’πιεζον είς τά χείλη των τούς 
ΰγρους βώλους- έγλειφαν την δρόσον άπδ τούς λ.ί3·ους· 
έπινον το σεσηπος υδωρ τδ είς τά πρόσφατα δέρματα 
των βουβάλων και άλλων ζώων, καί πάμπολλοι άπεΓ- 
χον ι,ροφης, επ ελπιοι να μετριάσωσι διά της πείνης 
τάς όδυ'νας της δίψης.”

Πολλά παραδείγματα  ήμπορούσέ τις νά δώση της 
άπο την έλλειψιν τού υδατος προερχόμενης μεγίστης  
κακοπα3·ειας επι τού παρόντος άρκουμε5α είς την 
έπομενην περιγραφήν των ε’πί τού σώματος αποτελε
σμάτων τής δίψης·— “ Υπερβολική τις ξήρανσιε αίφνι- 
οιως κατανοεΓται είς άπασαν τ ήν επιδερμίδα- ' τά 
όμματα^φαίνονται αιματώδη, ή γλώσσα καί'τδ στόμα, 
και εντός καί έκτδς, καλύπτονται μέ πλάκα τινά πα- 
χυτέραν Πενταδράχμου, βαρέος κίτρινου χρώματος,

άνοστου γευσεως, πυκνότητος δέ όυς ή τού μαλακού κη
ρού. ΛειποΤυμία ή άπαυδησις άφαιρεϊ τήν δυνα-
Ρ11' ·"'”’  5εσμ.ον είς τδν λάρυγγα καί
τδ διάφραγμα,^ μετά μεγάλον , Ζ ,^ ό π τ ε ι  τήν
αναπνοήν. Δάκρυα στάζουν άπδ τούς οφθαλμούς έκ 
διαλειμμάτων, καί τέλος ό πάσχων πίπτει καταγής, 
καί μ ετ’ ολίγον άναισ$ητει.”

ΔννάμεΒα  τώρα έπωσούν νά ε’ννοήσωμεν τδν σκοπόν 
τής τδ παρόν άρΒρον συνοδευουσης ζωγραφίας. Οί 
είκονιζόμενοί- προσκυνηταί ε’πεσκέφ5·ησαν τήν άγίαν 
πόλιν, ¿προσκύνησαν είς τήν εκκλησίαν τον άγιου τά
φου, άνέβησαν είς τδ όρος των Έ λαιώ ν,επιον άπδ τήν 
κολυμβή,άραν του Σιλωάμ, ε’λουσ3·ησαν είς τδν Ίορδά- 
νην, καί περιεπλανή3-ησαν ε’πί τών όχ3·ών τής Νέκρας 
Θαλάσσης. Πάντα κίνδυνον μέχρι τούδε άποφυγόντες. 
στρέφουσιν ήδη τά βήματα πρδς τήν πατρίδα- άλλά 
δεν ευρίσκουν είς τήν Ίόππην πλοΓον νά τούς μετακό
μιση. ΈΒ-εν αποφασίζουν νά ύπαγωσι διά τής ερήμου 
είς τήν Αίγυπτον, κάκεΓΒεν διά Βαλάσσης είς τήν 
Ευρώπην εκκλίνουσι δέ καί είς τήν πετρώδη χώραν, 
δπου κεΐνται τά  όρη Σ ινά καί Χωρήβ καί ή μονή τής 
Ά γ . Αικατερίνης*. Ά λλά χάνουσι τδν δρόμον είς τήν 
έρημον εκείνην τής φρίκης καί τού όλολυγμού ! πάσχου- 
σι τά τής Ά γ α ρ , οτε περίεπλανάτο μετά τού Ισμαήλ· 
“  τδ ύδωρ ε’ξέλιπεν ε’κ τού άσκού,” καί καΒίζουν νά 
άποΒάνωσιν ! Ό  πολεμικός ίππος, ό άπνους ε’πί τής 
καυστήρας άμμου εξηπλωμένος, φαίνεται ότι εμπαίζει 
τδν κύριον αυτού, προσπαΒούντα νά σηκώση άπδ τήν 
απελπισίαν αύτών τούς προσκυνητάς. Οί βραχίονες 
καί τδ σχήμ α  τού εύρώστου στρατιώτου άνακαλούσιν 
είς τήν μνήμην τούς άΒλητάς εκείνους τού Σταυρού, 
οιτινες έργον αύτών εΓχον νά φυλάττωσι καί ΰπερασπί- 
ζωνται τούς είς τήν Παλαιστίνην προσκυνητάς. Ε ίς  
μάτην περιστρέφει τδν όφΒαλμόν αυτού είς τδν ορίζοντα 
πρδς ζήτησιν βοηΒείας καί ε’λπίδος ! Παντού δ αύτδς 
πυρώδης ήλιος ! Νέφος δέν σκιάζει τούς ουρανούς ! Ό  
Βερμδς άήρ τρέμει, καί ή πνιγηρά ομίχλη πλέει ε’πί 
τής ερήμου, μακρυνά ύδατα κατ’ όφΒαλμοπλανίαν πα- 
ριστάνουσα, ώσεί χαιρεκακούσα είς τήν Βλίψιν τών 
ταλαιπώρων ! Ό  γηραλέος, ό μέ τδν βραχίονα πέριξ 
τής Βυγατρδς αυτού, φαίνεται ώς νά ελεγεν, “  Έ δώ  
λήγει πασα κοσμική ε’λπίς μου· έδώ τελειόνει ό βρα
χύς βίος μου !” Τδ πρόσωπον καί ή στάσις τής Βυ
γατρδς εκφράζουν άγωνίαν καί ύπόκλισιν άλλ’ ο ημί
γυμνος οπαδός ούδέν συλλογίζεται,— τά πάΒη αύτού 
μόνα τον κατακυριευοΰσι.

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ  Μ Ε Σ Ι Τ Ε Ι Α Σ .

Τ Τ Π Τ Ο Υ Σ Α  τον άνθρωπον ή συνειδησις, πληροί αύτον φο- 
βου, και τον βιάζει νςρ αισθάνεται τήν ανάγκην μεσίτου, δ δποίος 
νά καθιστα θεάρεστους τά^προσευ/άς του. 'Ό τε δ Θεδς εδωκε 
τδν νδμον είς τους Ίσραηλίτας ε’κ του νΟρους Σινά, ετρεμον ενώ
πιον αύτου, κα\ παρεκάλεσαν νά μή τους δμιλή κ*χτ’ ευθείαν,

Ιόε Σελ. (>5 καί ιοο του παροντο; Τομου.
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«λλά 3Α τού Μωϋσέως. Το αύτδ αίσθημα ένυπάρχεε άκο>η εϊ? 
τήν ανθρωπότητα, και π δς ¿ μαρτωλ^  9οβε1τα[ ν4 ^  ^

υπ-Ρτα™ν» παντοουναμον, αόρατον, καί πανάγιον Θεόν. ’ 'Ο  
αουΛίκος φοδος γέννα ψευδεϊ' ! ϊ /  ■·> ‘υυ ουρανίου Πατρός. 
Αέν ■> -'ν - .,  λ ,  αι ι  ραφαι, δ τ ι δ θ ε δ ς ά γ ά π η έ σ τ ί ν .  T i
λόγια, τα εκ του “Όρου; Σ ινά , β ο υ τά ν  οί Ίσραηλΐται ¿χι ώς 
φωνήν αγαπης κα'ι Ιλέους, άλλά μάλλον ώς αγγελίαν θανάτου 
χαιτοι εις ζ(οήν άποβλεποντα.

ΔΑ  νά έμπνευση λοιπόν δ Θεός είς τοδς άνθριδπους πεποίθη-
σιν εις εαυτόν ώς Πατέρα των καί παντοδύναμον φίλον, « θέλοντα
παντας σωθήναι καί εις έπίγνωσιν άληθείας έλθειν,., επεμψε τον
μονογενή αδτοΰ Υιόν είς τον κόσμον ν’ άποθάνη διά τάς άμαρτίας
-νος έκαστου. Ο ύχϊ δε μόνον άπέθανεν, αλλά καί άνέστη, καί

παντ° !ε Ιν™ΥΧ«^ων υπέρ ήμών. « Έ χομεν,»  λέγε. δ Παύλος,
< μεγαν^αρχ,ερεα διεληλυθότα τούς ούρανοδς, Ίησουν τον Τίδν
του Θεού.» Ο Χριστός δέν έμβήκεν είς ά'γ,α χε.οοποίητα, άλλ’
επουρανια, οπού καί νυν δπέρ ήμών έμφανίζεται. I  ΛΑ τού ίδίου
αίματος εισηλθεν εφαπαξ εις τα άγια, αίωνίαν λύτρωσιν εδρά- 
μένος.» 1 1

*0 Απόστολος’Ιωάννης λέγει, « Έ ά ν  τις άμάρτη, παράκλητον 
-/μμεν προ, τον Πατέρα, Ιησούν Χρίστον δίκαιον, καί αύτδς ίλα- 
σμος εστι περ, των άμαρτιών ήμών.» Ό  Κύριος ήαων δητώς 
« π .  προς τους μαθητάς αδτοΰ, ,  Έ γώ έρω τήσω  τδν Πατέρα περί

χ Γ κ Ι ' β ~ Y ‘\ ' ^  ™ v «&τοΰ εδρισκόμενος,πολλά-
* ς ΘΤ ω ί ° π£Ρ αυτων ¿μεσίτευε. Ποσω 3έ μάλλον καί πόσω 
οραστηριωΐερον αφου κατέστη άρχ,ερεδς αυτών έν ούρανοϊς, καί 
κ ^ α λ η  υπερ πάντων εις την εκκλησίαν !

τ ω λ ^ '1 ^  ’l0T iV̂  » v  έσυγχωρεϊτο είς τδν άμαρ-
■ωλον να προσφερη την περί των ιδίων αύτοϋ αμαρτημάτων θυ
σίαν, αλλ αντ ^αυτου τήν προσέφερεν δ διατεταγμένος ίερεύς. 
Μονος δ αρχιερευς εισηρχετο εις τά άγια τών άγίων, καί «ύτός 
μονον απας του ενιαυτού, κατά τήν μεγάλην τού εξιλασμού ήαέ 
Ρ“- '  , ταυ^Υ)ν °̂ε τήν περιστασιν πόση πρέπει νά ήτον ή νάοά 
του το βάρος των αμαρτιών αίσθανομένου ’Ισραηλίτου, βλέποντος 
-ον «ρχιερεα εισερχομενον εις τά άγια τών άγίων, μέ τδ αΤαα τού 
ε,ιλασμου εις την χεϊρα του διά νά βαντισθή επί τού ίλαστηρίρυ, 
και με τα ονοματα όλων τών φυλών τού ’Ισραήλ έπιγεγραυμένα 
εις το περιστήθιο^ ωστε ούδεμίαν ε’ξ αυτών νά μή λησαονήσ^ εις 
-ας ενώπιον του θεου Ιντεύξεις του. Α! τού άργιερέως έντεύ- 
ς«ις κατ εκείνην τήν στιγμήν καί εις τόν άγιον εκείνον τύπον π ι
θανόν οτι μάλλον ισχυον παρά τώ Θ εώ παρ’ αί συνηνωμέναι δεή

Τ ' Τ  πλη^ υ - ™ V >ΙσΡα,·’λιτ" ν· Ποσον δέ πρέπει δ λαδ- 
νά ενεΟαρρυνετο εις^το προσεύχεσθαι, δ'τε αί χεϊρες, ή καρδία καί
ί φωνή του αρμιερεως άνυψοΰντο εις τον Θεδν, δπέο αύτών ’ίν= 

τευουσαι, εντός τού άγίου τών άγίω ν!

Άλλα καί ήμεϊς αυτοί πύσον δέν Ιμψυχούμεθα εις τήν προσευ
χ ή ,  γινωσκοντες οτι δ ’Ιησούς Χρίστος, δ μέγας ήμών άρνιερ=δς
παρακαλει δι ή μ δ ς  τδν Πατέρα του έν ούρανοϊς ; Τί ίδύνατό 
μαλλ,ον νά μ α ς  Ιαύ/υ/ο'νη - « - -Ιιεουνατο

-
.νουμενοιμεΟ όλης της οικουμενικής εκκλησίας ένΟέρμως έδέοντο

Γ λ ω  ' ά π ρ ’οσπέ Γ  ^  °P°'V0V τθΰ ^ ‘Αίστου άγ.
&  " ω >t0V “ ύτ"  6^ ρ ή ^ ν - - - - ποσον
ΙίσΟ ’ "  π Ρ°σ£ύλ ^ α ι  ζήλος μ α ς; Αλλά ποια
αισθήματα ηθελον μας κυριεύσειν, άν τήν στιγμήν Ικείντν ¿β«ω- 
ρουσαμεν αυτόν τδν δεδοξασμένον ^  ¿ οντα μέ τδ νρυ- 
ασν, θυμιατήρι,V εις τάς χεϊράς του, καί τδν ήκούομ£:  λέγοντα,

^ Ε γ ώ  Ι ρ ω τ η ' σ ω  τ δ ν  Π α τ έ ρ α  π ε ρ ί  δ μ ώ ν  
?ις, εν βλέμμα παρ’ αυτού, ισχύει u.g>X"'' — Λ

'  ̂  Λ ; UVU / .  / \  V r/Omr γ.γτ'γι /· fl..,.. S Α

Μ ία  λ έ -

, Αν αύτο?> ^να ι δ Λυτρωτής πατριάρ
χων, και προφητών, καί άποστολων, καί μαρτύρων, άν αύτδς δ'στι- 
ειναι δ Δημιουργός άγγέλων καί δ Κύριος τού παντδς, συγκατα- 

αίνϊ) να γίνεται δ Παράκλητος ήμών ένά,πιον τού Πατρδς, νά 
δ .ετα ι υπερ ήμων, είναι πλέον άμφιβολία ό'τι Οέλομεν επιτύχε.ν - 
Ο Πατήρ πάντοτε άκούει «ύτο'ν. Ούδέποτε εις μάτην Ιντυγχά- 

ν « . Οπότε υπεκειμεθα εις οΐεθρον, Ιξέχεε τδ αίμά του διά νά 
μας σωση, και δποταν προσπίπτωμεν ως τρέμοντες ίκέται εις τδν 

ρονον της χαριτος, μας άνιστα παράκλητος ήμών γινόμενός.
Προς ^τους μαθητας αυτού εΤπεν, « “Ο ,τι άν αίτη'σητε

πατέρα εν
7  °νο^ τι 6«ν·» Τηλικαύτη είναι ή π Ρδ-'rvTr-Λ tau  ΪΤ ' er _ .  1 #"Γν·*-> ι „  1 · * 'ΐΛΐΛχυτη είναι τ, ί

τον Γιον «γαπη του Πατρδς, ώστε άπαντα εις χεϊρας αυτού π α -  
ρεοωκε. ΙΙοσον ακατανοήτως καί άπείρως δραστήριαι πρέπει νά 
ηναι αι εντευξεις του ! Χρέος ήμών καί προνύμιον είναι νά προσ-

πράττω Μ  Γραφαί μας διδάσκουσι νά
/  · λ·κ-ν τούτο αΛΛα ποτε ας μή λησμονώμεν ότι ά'πασαι ήυ,ών

πρ<>^υχαι ηθελον εισθαι διόλου ανίσχυροι, άν δέν παρεδέχετο 
αυτας Χρίστος ο άγγελος τής διαθήκης, δ εις Μεσίτη/μεταξύ

ε Ϊ Θ  Ζ '  Χ 'Γ ’ ’ " Τ : ή " “ ν ,Α?^ ώ ς> 6 π Ροσφε/ρωναύτάς 

Χ ο ύ  * Ζ  κ α Γ ^ ι Ζ 5:ωσ"  ΧΜΐ ^
Είς ήμας δέν δπάρχει άξία τις. Ό  Κύριος ήυών έδίδαξε νά 

λεγωμεν «φου πραξωμεν πασαν εντολήν, ότι είμεθα δούλοι άχρη
στοι.  ̂ Αλλ εν Χριστώ δπάρχει άπειρος καί άνεξάντλητος άξία.

ή αξία δλιυν όσα ε'καμε καί δπέφερε διά ήμας. Αί δεήσεις τών’ 
πιστών εις τον θρόνον τής χάριτος «ναβαίνουσαι, συμαιγνύονται 
μ έ τ δ  θυμίαμα τής άξίας τού Μεσίτου ήμών καί Λυτρωτού Ί η -  
σου Χρίστου Η  εύκτήριος ήμών φωνή άναβαίνουσα μ ιγ ν ύ ΐ  
τα ι μετά της ιδικής του, χάνεται δέ καί καταπίνεται έν «ύτή ώς 
01 βυακες και τα ποτάμια είσβάλλουσ, καί καταρβοφώνται είς’τδν 
μεγαλοπρεπή ποταμο'ν.

. -Ε ϊΤ  6, Κ7 10ί Τ ™  π?'0ς τ ώ ί  α'^σύ, « Ού λέγω
υμιν, οτι εγω ερωτήσω τον πατέρα περί δ μ ώ ν  αύτδς γάΡ δ πα
τήρ φιλει υμας, οτι υμείς ε’με πεφιλήκατε.,. 'Ως νά έλεγε,Μόνον 
μεταχειριζε σθε τονομα μου, καί αύτδ άρκεί· τόνομά μου άπλώς 
χωρίς τίνος παρακλησεως έκ μέρους μου, θέλει σας κάμειν εύπρό- 
σιτον την καρο.αν τού Πατρός μου καί όλα τά πλούτη τής χ ά 
ριτος «υτου. Τοσον άγαπώμαι δπ* αύτού, καί αύτδς τόσον ε’3ο- 
,ασθη εν^εμοί, ωστε άγαπα καί δέχεται άπαντας τοδς άληθώς 
αγαπώντας με καί έν όνόματί μου εις αύτδν προσερχοαένους.

^Ιίοτε όμως ουτε στιγμήν άς μή φαντασθώμεν ότι δ Γίδς εΤναι 
μάλλον^ ευπρόσιτος, ευμενής συμπαθητικός, καί συγνωρητικδς 
παρα τον Πατέρα. Τούτο είναι άδύνατον. Λέν ήτον δ Π α τλ Γ  
όστις τοσον ήγάπησε τδν κόσμον, ώστε ε'δωκε τδν μονογενή αδτοΰ

!!ν “ ?~Λυ~ Ρ°ν &,πΞρ, Τά “ Αθήματα τού ΙΙατρδς καί
του 1  ιου είναι τα αυτα προς τοδς άνθρά,πους. 'Ο  Χριστδς εΐνα·

η ; ΙΧων του θεοΰ· Δύτδς είπεν, « *£γώ έν τώ Πατρί
και ο Πατήρ έν έμοί 'Ο Ιωρακώς Ιμέ, έώρακε τδν Πατέρα..’ 
Είναι Θεος φανερωθείς ε’ν σαοκί· θεδς σεσαρκωμένος.

, ° ,  Θε0ί ε  ̂ τί·° π Ρ°σιόπω τού Υιού του προσεγγίζει είς του- 
«νθρωπους, κάκτους κοινοποιεί τήν άπειρον είς αύτοδς άγάπκ,ν 
του. Λι αυτου ανοίγει νέαν καί ζώσαν δδδν προσαγωγής είς τδν 

ρονον του. « Προσερχώμεθχ ούν μετά παρρησίας τώ  θοόνω τής
χαριτος, ινα λάβωμεν ελ.εον, καί χάριν ευοωυεν είς εύκαιρον βοή- 
θΐΐαν.» 1 ■*


