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(Συνεχεία άπο Σελ. Ι3β.)

Εκ τών συγγραφέων τής άρχαιότητος πρώτος Διόδω- 
ρος ό Σικελιώτης άναφέρει τάς Μελιταίας Νήσους·— 
“ Πρός νότον,” λέγει, “ τής Σιχελίας κείνται τρεις 
νήσοι, έξ ων ή πρώτη, καλουμένη Μελέτη, άπέχει περί 
τα 800 στάδια έπ τών Συρακουσών. Οί κάτοικοι εΓναι 
περιπλουτοι, κα$ό πολλάς τέχνας μετερχόμενοι, ιδιαι
τέρως δε υφάσματα χειροτεχνοΰντες λόγου άξια διά τήν 
μαλακοτητα καί λεπτότητά των. Αί κατοικίαι των 
είναι μεγάλαι, καί λαμπρώς κεκοσμημε'ναι μέ γεισσα 
και κονιάματα. Ή  νήσος αότη εΓναι άποικία τών 
Φοινίκων, οιτινες, εμπορευόμενοι εις τον δυτικόν ώκε- 
ανον, μετεχειρί£οντο αύτήν ως καταφυ'γιον, επειδή έχει 
εςαιρετους λιμένας, καί κεΓται έν τώ μέσω του πελά- 
γους Μετά τήν νήσον ταυ την εΓναι καί άλλη τόνομα 
I αΰλος, άποικία ωσαύτως τών Φοινίκων.”

, ί 'γ'ν Μελέτην λεγεται δτι επομένως έκυρίευσαν οί 
Ελληνες· άλλ’ όπως κάν έχη τοΰτο, βέβαιον εΓναι δτι 

οι Καρχηδονιοι χα^υπέταξαν αύτήν έξ ολοκλήρου, π. 
X. 402. Έν έτει 242 π. X., οί Καρχηδόνιοι ήναγ- 
χασ^ησαν να παραχωρήσωσιν αύτήν είς τούς 'Ρωμαί
ους, οιτινες έχάρισαν είς τούς κατοίκους τά δικαιώματα 
Ρωμαίων πολιτών. Ό  έν αύτη ναός τής "Ηρας φαί- 
νεται οτι ήτον άρκετά πλούσιος, ώστε νά διαρπάση 
αυτόν ο πλεονεκτης Ούέρρης, έπαρχος ών τής Σικελίας.
Ι α  λινα τής Μελίτης έλογίξοντο πολυτελείας είδος έν 
Ηωμη.

\τ ν  Ραν?^,01 *αι Γοτ3·οι, οιτινες έκυρίευσαν τήν 
- 1ελιτήν, εοιωχ.9·ησαν έξ αύτής ύπό του Βελισαρίου, 
εν χ. ε ;  533. Περί τό 870 σ . Ε. κατέλαβον τήν 
, ησ°ν,°ι, Ρ*βεί ' καί μολονότι άνεκτήσατο καί κατεϊ- 
χεν αυτήν η Ανατολική αύτοκρατορία διά τριάκοντα
αύτήυ°α πΤ ™ Λ τ*>· “  Αραβες όμως ήλωσαν πάλιν 
Τό π ’ο η “1ι / '  ! λΤ ί<: κάτοικοι έξωλοθρευ^ησαν.

~ ν  ν  ,ΡοΥεΡ°ί· ό Νορμανός κατακτητής
της Σικελίας, εκυριευσε τήν Μελίτην, καί άπεδίωξε 
τους Αραβας.

Οότω δέ είς τήν νήσον^ Σικελίαν προσκολλη^εΓσα,

τη- α3'κα 1’Ε''λ ^  “Χφ0ρ0β1* βα5Γιλ̂ ά ς  οικογένειας 
τ!%  - V Γ  1° * Γ 1*έν διάστημα αξίωμα.

Τ"  Σικελικού στέμματος προέδρευεν είς τήν διοί-
ς·. 10

κησιν τής Μελίτης, καί οί Σικελικοί νόμοι καί δεσμοί 
μετεοο3ησαν είς τό υποκείμενον νησίον.

Ίο 1516, ή Σικελία καί αί ΜελιταΓαι νήσοι μετέ- 
βησαν_εις τον αύτοκράτορα Κάρολον Ε'., ώς κληρονό- 
μον του στέμματος τής Άραγωνίας. Κατά δέ τήν 
4ην Μαρτίου, 1530, ό Κάρολος έχάρισεν είς τον Μέγαν 
ι Ιαγιστρον^και τήν θρησκευτικήν άδελφότητα τοΰ Ά ν. 
Ιωαννου, οιτινες έσχάτως είχον διωχ5ήν έκ τής Ί>ό- 

δου υπο̂  των I ουρκων, τήν κυριότητα δλων τών φρου
ρίων και νήσων τής Τριπόλεως, Μελίτης, καί Γαύλου 
με πληρη δικαιοδοσίαν. Τον χρόνον τής παραχωρή’ 
σεως ταυτης η Μελιτη περιείχε μόνον περί τάς 12 000 
κατοίκων, ή δέ Γαΰλος μόνον 5000, καί είς ά^λίαν 
καταστασιν.^ Ή  Μελίτη ήτο σχεδόν άσκεπής βράχος 
και η γεωργία σχεδόν παρητημένη, ώς έκ τοΰ έλεεινοΰ 
συστήματος της διοικήσεως καί τών συχνών πειρατικών 
επιορομων, είς ας οί κάτοικοι ησαν εκτεθειμένοι.
. ί " 0 ™ '« /Ι *«ότας ή χΜελίτη ταχέως' ήρχισε νά
αναλαμβανη απο την ήρημωμένην αύτής κατάστασιν. 
ΙΙρωτον σκοπον έδεσαν νά προφυλάξωσι τήν νήσον άπό 
τους πειρατας έχ5ρούς της· έπί τούτω δέ ήρχισαν έκεΓ- 
να_τα έργα, οσα ¡ιχμίνονσι μέχρι τής σήμερον μνη- 
μειον της ^ιμονης «ύτών καί στρατιωτικής δυνάμεως. 
Την 18ην Μαιου, 1565, οί Τούρκοι, ύπό τόν Μουστ«- 
φαν Πασαν, συμποσουμενοι είς 30,000 έκλεκτοΰ στρα
τού, απεβησαν είς τήν νήσον τής Μελίτης, όπου καί 
γενναιως επολέμησαν, καί γενναίαν έλαβον άντίστα- 
σιν απο τους Ίππότας. Τελευταίου ο>ως οί 'Γοΰρκοι 
ηναγκασ^ησαν ν άπέλ^ωσι τής νήσου, άπολέσαντες, 
ως εγεται, 25,000 άνδρών· ή άπώλεια έκ τοΰ άλλου 
μέρους  ̂ανεβη είς περίπου 7000. Άπο3ανόντος τοΰ 
Σουλταν Σολυμαν έν έτει 1566, ολίγον μετά τήν ήτταν 
των στρατευμάτων του, ό μέγας Μαγίστρος Βαλλέττας 
οστις ευτυχώς εΓχεν υπερασπιστή τήν Μελίτην κατά 
τ»ΐς φοβέρας ταυτης έπιδρομής, άπεφάσισε νά ^εαελι- 
ωση νεαν πολιν, είς 5έσιν κατάλληλον καί πρός άμυναν 
της νήσου^και πρός διατριβήν τών 'Ιπποτών, Έ^ηκε 
ε τον πρώτον λι$ον τής πόλεως Βαλλέτας, ήτις έλαβε 

τενομα του 5εμελιωτσΰ της, τήν 28ην Μαρτίου, 1566. 
Εις την Μελίτην στερεω&ντες οί Τππόται, έξηκο* 
λου3ουν να περιπλέωσι τά πελάγη είς καταδίωξιν τών 
θ^ωμανων, τούς^όποίους μεγάλως ήνωχλοΰσαν. Άλλ* 
η πειθαρχία τοΰ τάγματος παρελυ'ετο", κα3·’ όσον «ί
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σκοποί τής πρώτης αύτού συστάσεως ε’γίνοντο δευτέρου 
λόγου, και ή Μελίτη έξησψαλίσΒη μέν κατά πάσης 
προσβολής, άλλα κατήντησε τόπος τρυφής καί ηδονής 
μάλλον ή αύστηρότητος.

Ή  ιστορία της νήσου, μεταξύ τού χρόνου τούτου καί 
της παραδόσεως αύτής είς τον Βοναπάρτην, δεν άπαι- 
τεΐ ιδιαιτέραν τινά σημείωσιν είς το σύντομον τούτο 
σχεδίασμα. Ήέκρηξις της πολίτικης μεταβολής τών 
Γάλλων ήτον επόμενον νά κλονήση την παρακμάζουσαν 
δύναμιν τού Ίπποτικού Τάγματος της Μελίτης· άλλα 
καί ή διαγωγή των Ιπποτών προς την νέαν Γαλλικήν 
δημοκρατίαν, προς τούς νομιζομένους φίλους αύτής, προς 
τά πλοία καί τον ε’ν Μελίτη πράκτορά της, βεβαίως 
συνετεινεν είς την κατάπτωσιν τού Τάγματος. 'Η 
άμεσος μ’ ολα ταύτα παράδοσις τής νήσου προήλΒεν 
ίσως ε’ν μέρει άπό την μικροψυχίαν τού Μεγάλου Μα- 
γίστρου, καί άναντιρρήτως κατά μεγαν βαθμόν άπο 
την προδοσίαν των Γάλλων 'Ιπποτών, οίτινες, προβλε- 
ποντες την παρακμήν τού Τάγματος, καί την πιΒανο- 
τητα τού οτι ή Μελίτη ήΒελεν ύποπέσειν είς 'Ρωσσι- 
κήν έπιρροήν, προετίμησαν την παράδοσιν αύτής είς 
την Γαλλίαν, είτε μοναρχουμένην, είτε δημοκρατου- 
μένην.

Την 9ην τού ’Ιουνίου, 1798, Γαλλικός στόλος, ύπό 
τον ναύαρχον Βρουίϋν, συνιστάμενος άπο 18 δίκροτα, 
18 φρεγάτας, καί περίπου 400 φορτηγά, έμπεριέχοντα
40,000 άνδρών, έφΒασεν έξω τής νήσου. Οί Γάλλοι 

Ίππόται είχον ήδη προετοιμάσει τά μέλλοντα- ό Μέ- 
γας Μαγίστρος Φερδινάνδος Χομπέσκης, έκλεχΒείς 
τον Ιούλιον, 1797, άνήρ άδύνατος καί ευκολόπιστος, 
δεν ε’φρόντισε ποσώς ντ αφαίρεση άπο τούς Γάλλους 
Ίππότας τάς κυριωτέρας στρατηγικάς Βέσεις. Οί 
πλεΓστοι τών κατά τήν παραλίαν πύργων ήσανύπό τας 
διαταγάς αύτών. 'ΟΒεν, έδραμον μέν οί κάτοικοι άνά 
χιλιάδας είς τά οπλα, άλλ’ οί στρατηγούντες δεν έκα
μαν είμή έπίδειξιν ετοιμασίας προς απάτην τού λαού. 
Ό  Βοναπάρτης έζήτησεν ε’γγράφως άδειαν να είσελΒη 
μεΒ’ολου τού στόλου είς τούς λιμένας τής Μελίτης, ε’πι 
λόγω δτι έχρειάζοντο ύδιυρ- άλλ’ ή κυβέρνησις άπήν- 
τησε, μετ’ ε’κψράσεων λύπης, δτι δύο μόνον ή το πολυ 
τέσσαρα πλοία ήΒελε συγχωρήσει νά ε’μβώσι διαμιάς 
είς τον λιμένα. Τότε, “ Ο Μέγας Μαγίστρος δεν μάς 
δίδει νερόν !” εΓπεν ό Βοναπάρτης- “ αύριον περι άνα. 
τολάς ήλίου Βέλει άποβήν ό στρατός ε’πί τών παραλίων 
τής νήσου.”

Καί τωόντι, κατά τήν πρωίαν τής ε’παύριον άπεβη· 
σαν οί Γάλλοι είς τρία διάφορα μέρη χωρίς ούδεμιαν 
άντίστασιν, καί πριν νυκτώση κατεΐχον δλην τήν νήσον 
εξαιρέσει πέντε κωμών. Ή  ε’ν ταύταις δέ ασήμαντος 
άπόπειρα τών χωρικών προς ίδίαν αύτών άμυναν εδω- 
κεν άποχρώσαν άφορμήν αιματοχυσίας καί διαρπαγής 
είς στρατεύματα, όποΓα τά τότε Γαλλικά. Έ ν τω 
μεταξύ, ταραχή καί άπελπισία ε’κυρίευσαν τήν πολιν 
Βαλλέτταν. Ό  Μέγας Μαγίστρος, εις δεινήν ευρισκό

μενος απορίαν, περιεκυκλούτο ύπό διαφόρων συμβούλων, 
άλλά δεν είχε σταθερότητα ν’ άποφασίση τί. Τελευ
ταίου, άκούσας δτι έφονεύΒησαν μέν Γάλλοι τινές Ί π -  
πόται, έπληγυύΒησαν δέ άλλοι, ύπό τών Μελιταιων 
στρατιωτών, ήσΒάνΒη τό κρίσιμον τής Βέσεως ταυ, καί 
άπεφάσισε νά ζητήση ανακωχήν δπλων. Ε ίς  ταύτη.ν 
συγκατένευσαν οί Γάλλοι μέ συμφωνίαν ε’ν διαστήματι 
είκοσιτεσσάρων ωρών νά πεμψη ό Μέγας Μαγίστρος 
πληρεξουσίους διά νά τελειώσωσι τήν συνΒήκην. Ούτοι 
επομένως διωρίσΒησαν εξ τον άριΒμόν, καί τήν 12ην 
’Ιουνίου ύπεγράφη ή συνΒήκη ύπ’ άμφοτέρων τών μερών, 
μετά δέ τήν μεσημβρίαν τής αύτής ημέρας τά Γαλλικά 
πολεμικά πλοία καί φορτηγά είσήλΒον είς τούς λιμένας, 
καί 15,000 στρατού κατέλαβαν τά τείχη τής Βαλλέτ- 
τας καί τών τριών παρακειμένων πόλεων. Ό Γάλλος 
στρατηγός μόλις ε’μβάς είς τάς πύλας ε’πεσκέφ3η προ
σωπικούς τά οχυρώματα. Είς δέ τών άξιωματικών τής: 
Βεραπείας του,ό Καφφαρέλλης, συνοδεύων αύτόν, “ Στρα
τηγέ,” είπε, “  μεγάλη καλοτυχία μας δτι εύρέΒησαν 
εντός άνΒρωποι νά μάς άνοίξωσι τάς πύλας- καΒότι-,. 
καί διόλου κενός άν ήτον ό τόπος, ήΒέλομεν δυσκολευ- 
3ή νά είσέλΒωμεν.”

Οί Γάλλοι εύρήκαν είς τούς λιμένας δύο δίκροτα, 
μίαν φρεγάταν, τρία κάτεργα, καί άλλα τινά μικρότερα 
πλοία- 1,500 κανόνια (έξ ών περί τά 800 ε’πί τών τε ι
χών) 35,000 πανοπλίας, 12,000 βαρέλια πυροκόνεως, 
καί άπειραρίΒμους βολίδας καί βόμβας.

Τό Τάγμα τών Μελιταίων Ιπποτών ήτον ήδη άπε- 
σβεσμένον. Ό  Χομπέσκης ε’πέβη μ.ετά δώδεκα ’Ιπ 
ποτών είς έμπορικόν πλοΓον τήν νύκτα τής 17ης Ιο υ 
νίου, καί φΒάσας είς Τεργέστην, παρητήΒη άπό τό 
αξίωμα τού Μεγάλου Μαγίστρου τών 'Ιπποτών τού Ά γ  
Ίωάννου. 'Ο δέ στρατηγός Βοναπάρτης έξέπλευσε μετα 
τού Γαλλικού στόλου διά τήν Αίγυπτον τήν 1'9ήν, άφή- 
σας 4000 στρατού νά φυλάττωσι τήν Μελίτην.

Οί νέοι κρατούντες είσήγαγον εύΒύς τήν νέαν νομο
θεσίαν τής Γαλλίας- διεκήρυξαν έλευΒερίαν καί ισο
νομίαν, κατήργησαν τίτλους καί βα.Βμαύς- διέταζαν ν 
άποστέλλωνται είς Γαλλίαν οί υίοί τών πλαυσιωτερων 
οικογενειών διά νά έκπαιδεύωνται είς τας νεας άρχας, 
ίδίαις αύτών δαπάναις- μετωργάνισαν ολα τά κατα
στήματα, καί ύπεχρέωσαν δλους σχεδόν τους μειναντας 
Ίππότας νά άπέλΒωσι. Τά πλούτη τής ε’κκλησίας τού· 
'Αγ. Ίωάννου καί τών άλλων εκκλησιών, και τών λεγο
μένων ξ ε ν ώ ν ω ν  τών γ λ ω σ σ ώ ν ,  τά άργυρά σκευή 
τών νοσοκομείων καί τού παλατιού τού Μεγάλου Μα
γίστρου, άνελύΒησαν, καί έστάλΒησαν είς τήν Γαλλίαν.

Τρίμηνος ύποταγή είς τόσον αύΒαίρετα μέτρα και 
τόσον βιαίας μεταβολάς άνεβίβασεν είς τον υψιστον 
βαΒμόν τήν δυσαρέσκειαν καί άπέχΒειαν τών κατοί
κων. Ή  τών άρΒρων τής συνθήκης φανερά παραβία- 
σις διηρέΒιζε καΒ’ έκάστην τά πνεύματα, έωσοϋ ή επο
μένη απερίσκεπτος πράξις έκαμε νά έκραγη ή ε’πανά- 
στασις.
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Ώ ς αί τής Βαλλέττας, παρομοίως καί τής άρχαίας 
πρωτευουσης, (Εί^ύ. ΝοίβΙυίΙβ), κατά τό ενδότερον κεί
μενης, είχον διαρπαγήν αί ε’κκλησίαι- άλλ’ εμενον έτι 
πολυτελή τινά μεταξωτά δαμασκηνά ύφάσματα είς τάς 
ε’κκλησίας καί τάς μονάς τής άρχαίας πόλεως. Κατά 
τήν 2αν Σεπτεμβρίου, ίάφού έφΒασεν είς Μελίτην ή 
είδησιςτής ε’ν Άβουκίρ ναυμαχίας), έστάλΒησάν τινες 
νά καΒαιρέσωσι ΐά  δαμασκηνά ταύτα- οί κάτοικοι 
συνήχΒησαν νά έμποδίσωσιν αυτούς- ό Γάλλος φρού
ραρχος, μέ μικράν φρουράν εξήκοντα πέντε άνδρών, £η- 
τησας να διασκορπίση αυτούς, άφρόνως έγύμνωσε τό 
ξίφος- ε’ν ροπη οφΒαλμού προσεβλή3η, καί τού λαού 
πολλαχοΒεν συρρεύσαντος, κατεσφάγη αύτός τε καί 
άπασα ή φρουρά του- τά δέ σώματά των ε’κάησαν. Έ κ  
τούτου έξήφΒη γενική ε’πανάστασις, ήτις ε’ντός είκοσι- 
τεσσάρων ώρών διεδόΒη είς άμ,φοτέρας τάς νήσους. Τήν 
3ην, 200 στρατιώται άποσταλΒέντες έκ τής Βαλλέττας 
να κυριευσωσι τήν πρώτον έπαναστάσαν πόλιν, άπε- 
κρουσΒησαν γενναίως ύπό τών χωρικών- αύ3ημερόν, οί 
κατοικούντες τας πλησίον τών οχυρωμάτων τού Κοττο- 
ν:ρα κωμας είσήλΒον είς τήν πόλιν Βούρμολα, καί συν- 
ενωΒέντες μετά τών πολιτών προσέβαλον τούς Γάλλους 
φύλακας, καί άφήοπασαν τήν σημαίαν τής δημοκρα
τίας- άλλοι ε’ν τω μεταξύ ε’κυρίευσαν άποΒήκην τινά, 
και έπήραν μεΒ εαυτών είς τήν εξοχήν όγδοήκοντα 
βαρέλια πυροκόνεως.

Η δραστηριότης καί τόλμη αυτη τών Μελιταίων 
έξεπληξε ιόν Γάλλον φρούραρχον, δστις άρχητερα έΒεώ- 
ρει αυτους ως αΒλίους χωρικούς. Άπό τής στιγμής 
δε ταυτης εκλεισΒησαν αί πύλαι τής Βαλλέττας καί 
τών τριίυν πόλεων, καί ή φρουρά έπολιορκείτο δύο ένι- 
αυτούς.

Κατα τό μακρόν τούτο διάστημα οί ΜελιταΓοι εδει- 
ςαν ενΒερμον πατριωτισμόν, καρτερίαν, ομόνοιαν, φρό- 
νησιν, καί ευταξίαν. Ε ίς τάς πρός συμβιβασμόν από
πειρας τού Γάλλου στρατηγού δέν έδιδον κάμμίαν 
άκροασιν, καί είς τούς αγγελιοφόρους αύτού κάν δέν 
«συγχωρούν νά έπιστρέψωσι. Μολονότι οί Γάλλοι συν- 
ισταντο από 6000 καλώς ήσκημένων στρατιωτών (διότι 
προσετεΒησαν 2000 άπό τά έξ Άβουκίρ πλοΓα) δέν 
ήδυναντο μ δλον τούτο νά κάμωσι σημαντικήν τινα 
έκδρομην, καΒο συγχρόνως ύποπτευόμενοι καί τούς έν 
τοΓς τειχεσι Μελιταίους.

πο "̂1 ° Αγγλος ναύαρχος Νέλσων, μαΒών 
τά διατρεςαντα, έστειλε πρός βοήΒειάν των τέσσαρα 
ΙΙορτογαλλικα δικροτα καί δύο φρεγάτας, τά όποια ήρ- 
χισαν τακτικόν αποκλεισμόν διά Βαλάσσης- ό βασι
λεύς τής Σικελίας συνέδραμε παρομοίως, πέμψας πρός 
αυτους πολεμοφόδια, ζωοτροφίας, καί μετέπειτα χρή- 
ιιατχ, ατινα ο ,̂ως προτ/ρ^οντο εκ του ’Αγγλικού τα- 
μείου. Περί τάς άρχάς τού 1799 ό Ά γγλος πλοίαρ- 
χος Άλεξανορος Ιωάννης Βάλλ, διοικητής τού στόλου 
τον οποίον ο Νέ/.σων ίιωρισε να έξακολουΒήση τόν απο
κλεισμόν τής νήσου, ε’κλέχΒη ύπό τών Μελιταίων άρ-

χηγός αύτών καί πρόεδρος τής βουλής των. Περί δέ 
τά τέλη τού 1799 έφΒασαν είς τήν Μελίτην δύο Βρε
τανικά συντάγματα, είς ά προσετέΒησαν μετ’ ολίγους 
μήνας δυο άλλα- πρός τούτοις, δύο συντάγματα έκ τής 
Σικελίας ε’πηύξησαν τήν πολιορκούσαν δύναμιν.

Εν τω μεταξύ, οί πολιορκούμενοι έπασχον δεινώς- 
μολονότι τό πλείστον μέρος τών πολιτών είχον έξέλΒειν, 
(άπό 40,000 έμειναν 13,000 μόνον είς τάς πολιορκου- 
μενας πόλεις), τά έδώδιμα μ’ ολον τούτο ήσαν άκριβώ- 
τατα. Μία λίτρα προσφάτου χοιρινού κρέατος έπω- 
λείτο 30 γρόσια- αλμυρού κρέατος, 15- ό κοινότερος 
ίχΒύς, 10 γρόσια- μία δρνις, 250- μία περιστερά, 50- 
μία λίτρα σακχάρεως, 90- καφέ, 100- ένας καλός πα
χύς ποντικός, 8 γρόσια.

ΙΙερί τάς άρχάς λοιπόν Σεπτεμβρίου, μή βλέποντες 
έλπιδα σωτηρίας οί Γάλλοι, έπρότειναν νά παραδώσωσι 
τα φρούρια είς τάς χεΓρας τών ’Αγγλικών στρατευμά
των. Ή  συνΒήκη ύπεγράφη τήν 5ην Σεπτεμβρίου, 
1800, καί τήν ε’παύριον ή Α γγλική σημαία ύψώΒη είς 
τά τείχη. Τήν 7ην τά Γαλλικά στρατεύματα έξέ- 
πλευσαν διά τήν Γαλλίαν ε’πί Αγγλικών πλοίων, καί 
ουτω μετά δύο έτη καί δύο ημέρας έτελείωσεν ή μακρά 
καί άξιομνημόνευτος αυτη πολιορκία.

Τήν νήσον, κυριευΒεΐσαν τοιουτοτρόπως, έξηκολού- 
Βει να κατέχη προσωρινώς κατά τό φαινόμενον ή Ά γ- 
γλία μέχρι τού τέλους τού πολέμου- τότε δέ διά τής 
συνΒήκης τής 30ης Μαΐου, 1814, άνεγνώρισαν αύ- 
τήν αί Εύρωπαίκαί δυνάμεις ώς μέλος τού Βρετανικού 
κράτους.

Διαρκούντος τού πολέμου, ήτον ή Μελίτη πλείστου 
λογου άξία είς τούς Ά γγλους διά τήν κεντρικήν αύτής 
Βεσιν καί τούς χωρητικούς λιμένας της- αυτήν είχον 
σταΒμον τά έν τη Μεσογείω Α γγλικά στρατεύματα, 
καί αύτού έπεσκευάζοντο οί στόλοι οί άπό τών Η ρα
κλείων Στηλών μέχρι τού Ελλησπόντου Βαλασσοκρα- 
τούντες. Τό έμπόριον ωσαύτως, άποκλεισΒέν άφ’ δλους 
τούς λιμένας τής Ευρωπαϊκής ηπείρου δυνάμει τών ψη
φισμάτων τού Βερολίνου καί τών Μεδιολάνων, ένηργεΐτο 
έξ ολοκλήρου έν Μελίτη, καί άνέβη είς έκτακτον βαΒ- 
μόν εύδαιμονίας. Διέκοψεν δμως τήν πρόοδον αύτού 
ό λοιμός τού 1813—14, δστις άφήρπασε σχεδόν 5000 
ψυχών είς άμφοτέρας τάς νήσους- έσμίκρυνε δέ, καί 
βαΒμηδόν τά μέγιστα περιώρισεν αύτό, ή είρηνοποίησις 
τής Εύρώπης.

Ή  έλλειψπς αυτη' τού εμπορίου, καί ή αύξάνουσα 
πληΒυς τού ηοη ΰπερμέτρου άριΒμού τών κατοίκων, 
έπέφερον πενίαν καί άΒλιότητα είς τήν Μελίτην- πρός 
Βεραπειαν δε τούτου καί άλλων δεινών άνεφέρΒησαν 
οί ΜελιταΓοι είς τήν Βρετανικήν κυβέρνησιν, τόν ’Ιού
νιον, 1836. Διά τής αναφοράς ταύτης έζήτουν μεταρ- 
ρύΒμισιν τών νόμων, μετρίαν έλευΒεροτυπίαν, βελτίωσιν 
τού έκπαιδευτικού συστήματος, ανεξάρτητον ύγειονο- 
μεΓον, άτελή λιμένα, έλάττωσιν τού βαρέος φόρου έπί 
τού οίνου, μετοχήν άπό τά υπουργικά κέρδη, έλάττωσιν
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τοΰ επί των γεννημάτων βαρέος δασμού, καί δημοτικόν 
συμβουλίου προς εκλογήν αντιπροσώπων, οιτινες νά 
γνωστοποιώσι τάς χρείας καί τά παράπονα των κατοί
κων. Επίτροποι Έρευνηται άπεστάλ3·ησαν κατά 
συνέπειαν ε’ξ ’Αγγλίας είς Μελίτην τον Σεπτέμβριον, 
1836, νά ε’ξετάσωσι καί άναφερθώσι περί των έκτεθίν- 
των δεινών- καθ’ ύπαγόρευσιν δ’ αυτών ε’νηργήθησαν 
ηδη κοινωφελείς τινές μεταρρυθμίσεις- οΓον, ή πλήρης 
άτέλεια των λιμένων της Μελίτης δι’ δλας τάς ξένας 
πραγματείας, τοΰ δασμού μένοντος ε’πί των της άνα- 
λώσεωςμόνον ειδών- ή μεταρρυ3μισις τών γραμματειών 
της κυβερνησεως, καί ή δικαιοτέρα διανομή τών άνω- 
τερών υπουργημάτων, άτινα πρότερον μέν κατείχοντο 
σχεδόν άποκλειστικώς ύπ’ Άγγλων διά προστασίας, 
νυν δέ καί ύπό Μελιταίων νέος διοργανισμός τοΰ παν- 
επιστημίου, καί ή εισαγωγή στοιχειώδους ε’κπαιδευ'-

Ο Ι ΟΡΔ

σεως^διά τάς^κατωτέρας τάξεις- καί τελευταΓον, ή πλη
ρης αδεια του τυπονειν και έκδίδειν, ώστε νά γνωστο- 
ποιώσιν οί κάτοικοι τά παράπονά των είς την Βρετανι
κήν κυβέρνησιν καί τό Βρετανικόν έθνος.

Αλλα μεγαλητεραν ακόμη ωφελειαν άπήλαυσε καί 
ελπίζει νά άπολαυ'ση ή Μελέτη άπό την πρόοδον τής 
άτμοπλοιας- όχι μόνον διότι αύτόθεν περνώσιν ολα τά 
Γαλλικά άτμόπλοια, άλλά καί ώς ε’κ τής μεταξύ ’Αγγλί
ας και Ινδιών νεωστί άρξαμένης συγκοινωνίας διά τής 
όδοΰ ταύτης. Περιηγητάς εκ παντός ε'θνοΰς βλέπει 
τις τήν σήμερον καθ’ Ικάστην είς τάς οδούς τής Βαλ- 
λεττας. Ή  μεγάλη δ’ αυτη συρροή ε’πέφερε τήν συ- 
στασιν ξενοδοχείων τής πρώτης τάξεως, καί προσέτι 
κατά συνέπειαν αυτής βελτιωθέν τό καί πριν άξιόλογον 
λοιμοκαθαρτηρίου τής Μελίτης άποκατέστη νΰν τό πρώ
τον έν τη Μεσογείω.

Α Ν Ι ί Σ .

0  ΙΟΡΔΑΝΗΣ είναι μεν ό κυριώτερο; ποταμό; της Χα
ναάν, άλλα μ’όλον τούτο ασήμαντο;, καί περί τά τέσσαρα 
μιλιά εκ τών εκβολών αύτοΰ μόλι; έχει τριάκοντα πηχών 
πλατο;· ρεει δέ θολό; καί όρμητικο';. Ολόκληρο; ό δρό
μο; αύτοΰ είναι περίπου 130 μιλίων πηγάζει περί τά 
τε'σσαρα μιλιά προ; τό βορειοανατολικόν τοΰ Βανιά;, διε'ρ- 
χεται τά όδατα του Μερώμ καί τήν λίμνην Τιβεριάδα, 
καί χύνεται μετά μεγάλη; όρμή; εί; τήν Νεκράν Θάλασ- 
**?■ Αί άναβαίνουσι περί του; δώδεκα' πόδας υπέρ
του ό α.ο,. Ειτι τ^ς ανατολικής ττλευρας ύπαρχε», καί 
χαμηλότερα τις οχθη, έσκεπασμε'νη ύπό καλάμων, ιτεών, 
και δαφνοκεράσων, όπου εϋρίσκουσι μεν σκε'πην τά θηρία 
κατά τήν ξηράν ώραν τοΰ ενιαυτού, άποδιώκονται δέ όταν 
αι βροχαί άναβιβάσωσι τον ποταμόν. Ο Ιορδάνη; έπλημ- 
μυρει όλα; τά; οχθα; του επί τοΰ Ιησοΰ Ναυή, άλλά τοΰτο 
ουδέποτε συμβαίνει τήν σήμερον. Τινε; μέν διίσχυρίζον- 
ται γ7τι ° ιστοριογράφο; εννοεί ένταΰθα τήν κάτω μόνον 
όχθην- άλλά διατί λέγει ρητώ;, « όλα; τά; όχθα; αύτου;-

Επεται λοιπον οτι τοπαλαι επιπτεν ά<ρ9ονα>τερα πο̂ τοτ/ις 
^τις και καΟιττανε την γην όποιαν οί προ^ηται 

• ην περιγράφουσι, ρεουσαν ¡/.ελι καί γάλα* 5ιότι σηριερον 
βέβαια £έν είναι τοια¿τη. Οί ίσραηλίται ειχον λάβει 
την επαγγελίαν ότι, αν ύπηκουον είς τάς έντολάς Κυρίου 
τού Θεού αυτών, η βροχή ήθελε περιπετίαι εν καιρω, καί 
τήν απειλήν ότι ή ανομβρία ήθελεν εισΟαι ή ποινή τής 
απείθειας των. Την πε^ιαόα τού Ιορ&άνου ?<ατά τό θέοοε 
δέν δυναταί τι; κάλλιον νά περιγράψη παρά μέ τού; προ
φητικού; λογου; τοΰ Μωυσεω;, - Καί έσται σοι ό ούρανό; 
ό ύπερ κεφαλή; σου χαλκού;, καί ή γή ή υποκάτω «ου 
σιδηρά.”

Πολύν χρόνον ήγνοείτο ποΰ καί διά τίνο; μέσου έςεκε- 
νοΰντο τά ΰδατα τοΰ ίορδάνου προ τη; γενέσεως τή; Αλ
μυρά; Θαλασσή;· εκ νεωτερων όμως άνακαλόψεων καθί
σταται πιθανόν, ότι έπιπτον εΐ; την Ερυθραν θάλασσαν 
διά τοΰ άνατολικοΰ αυτή; κόλπου.

Ίδε καί Άποθ. Τόμ. Β'. Σελ. Μ, βτ.
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ΕΞΕΔ0ΘΗ νεωστί έν Σμύρνη Έγχειρίδιον τής Μητρός, 
ήτοι Έπιστολαί προς Αδελφήν περί ’Ανατροφής Τέκνων, 
έπιθεωρηθεΐσαι παρά τής έν Άθήναις Φιλεκπαιδευτικής 
'Εταιρείας. Ο σκοπός τοΰ συγγράμματα; φαίνεται έκ 
τοΰ επομένου παραγράφου-—

Αφ’ ής ώρας σ’ έοωκα, αγαπητή  μου, τον τελευ
ταίου ασπασμόν, καί σέ άφήκα είς τήν προστασίαν 
του αγαπητού συζύγου σου καί τής Θείας Προνοίας, 
δέν έπαυσα νά παρατηρώ τά  διαβήματά σου. Α λλά 
στογάσου άπό ποίον αίσθημα κυριεύομαι σήμερον, 
γνωριζουσα δτι σφ ίγγεις είς τάς άγκάλας σου πολύ
τιμον θησαυρόν, καί δτι έρωτας μετά  μ εγά λη ς προ
θυμίας, Π ώ ς νά αναθρέψω τό βρέφος τούτο, τό οποίον 
ό Θεός μέ έχάρισε;

Είς τήν έσχάτην έρώτησιν άποκρίνεται διά τών προ- 
κειμένων επιστολών ή φιλόστοργο; αδελφή- μολονότι δέ 
πάσα μήτηρ καί πά; γονεύ; οφείλει νά άναγνώση έξ ολο
κλήρου πονημάτων πραγματευόμενον περί τόσον άξιολόγου 
ΰποθέσεω;, θέλομεν, μ’ όλον τοΰτο, καταχωρήσειν εί; τά; 
στήλα; της ’Αποθήκη; ολίγα τι νά έξ αύτοΰ άποσπασμά- 
τια, προ; εύχαρίστησιν καί ωφέλειαν εκείνων, όσοι δέν 
έχουν ευκαιρίαν ή διάθεσιν νά άναγνώσωσι περισσότερον. 
Είς τήν Δευτέραν ’Επιστολήν λέγει ή συγγράψασα-—

0  έμπιστευμένος τήν εκπαίδευσιντών άλλων χρει
άζεται προ πάντων νά γνωρίζη εαυτόν καί νά οιοική 
εαυτόν, καί ή παρατήρησις αύτη έφαρμόζεται κατ’ 
έςοχήν είς τάς μητέρας. Ποσάκις κατά δυστυχίαν 
βλέπομεν μητέρας, αί'τινες δ ι’ ελλειψ ιν τού προτε
ρήματος τούτου καθίστανται ολως διόλου ανίκανοι 
νά όδηγώσιν ορθώς τά  τέκνα τ ω ν  ό'θεν ταύτα καταν
τούν είς μ έγ ισ τα ; παρεκτροπάς, καί φέρουν όνειδος 
καί θλίψιν είς τούς δυστυχείς γονείς των !

ίσω; δέν υπάρχει γονεύ;, ούδ’ ό χειρότερος, όστι; δέν 
εύχεται χρηστήν ανατροφήν καί πάσαν αρετήν εί; τά τέκνα 
του- πόσοι, μ’ όλον τοΰτο, οί μή προσπαθοΰντε; διά τοΰ 
ίδιου αυτών παραδείγματος νά διδάξωσι τά χρηστά καί 
ενάρετα εί; τά ίδιά των τέκνα! ό ,τι καλόν έπιθυμοΰμεν 
νά ίδωμεν εί; τού; υιού; καί τά; θυγατέρα; ημών, πρέπει 
νά τό άπακτήσωμεν πρώτον ήμεϊ; αυτοί- ή μήτηρ, περι- 
θάλπουσα καί καλλιεργούσα έν έαυτ,ή πάν ένάρετον αίσθημα, 
προετοιμάζει ήδη κατά τον άσφαλέστερον τρόπον τού; ψυ
χικούς καλλωπισμού; τών θυγατέρων της. Ο,τι σπείρει 
έν έαυτή, θερίζει καί εί; τά ίδιά τη; τέκνα- άλλ' ή κα
κώς άνατεθραμμένη καί κακώς διάγουσα, πώ; δυναται νά 
έλπίση χρηστοήθεις καί έναρέτου; θυγατέρα; μήτι συλ- 
λέγουσιν άπό άκανθών σταφυλήν, ή άπό τριβόλων σΰκα;

Μολονότι δέ περί μητέρων ό λόγο;, αΐ αύταί μ’ όλον 
τοΰτο παοατηρήσει; άληθευουσι καί περί τών διδασκάλο>ν. 

ς- . 9’

Οί διδάσκαλοι συνεργοΰσι μετά τών γονέων ει; τήν ηθικήν 
καί διανοητικήν μόρφωσιν τή; νεολαία;· καί άν αύτοι 
όδηγώνται μάλλον άπό τά πάθη των παρ άπό τον ορθόν 
λόγον, άν ή διαγωγή των καθ όλην αύτη; τήν έκτασιν 
δέν ήναι παράδειγμα άρετής, τό άποτέλεσμα θέλει έζ άνάγ- 
κης είσθαι ολέθρων εί; τού; μαθητά; των. Καί όμως 
πόση καί πεοί τούτου άδιαφορία! ό τυχών άνοίγει σχο
λείου, καί ό κόσμο; στέλλει τά παιδία του νά διδαχθώσι, 
μόλι; έρευνών ή έξετάζων περί χαρακτήρα; ή ίκανότητος.

ή  μήτηρ , λέγε ι τό Εγχειρίδιου, διά νά έχη  τήν 
άπαιτουμένην προετοιμασίαν είς ορθήν έκτέλεσιν τοΰ 
έργου της, πρέπει νά γνωρίζη τ ά ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  τ ή ς  
έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς ,  τουτέστι κατά ποίον σύστημα, 
κατά ποίαν μέθοδον αρμόζει νά διδάσκωνται οί πα ΐ- 
δες. Εν άπό τά  καθήκοντα τής μητρός είναι καί 
ή μ έχρ ι τινός επιστασία τής έκπαιδεύσεως τών τέ 
κνων της. Αυτή οφείλει νά έξετάζη τήν πρόοδον 
τών μικρών υιών καί θυγατέρων της, καί νά έρευνα 
ποια μέσα μεταχειρίζονται οί διδάσκαλοί των προς 
άνάπτυξιν τών φβσικών, νοητικών, καί ήθικών δυνά
μεων αυτών, καί άν τά  μέσα ταύτα ήναι κατά λληλα  
ή όχι. Ανάγκη πάσα λοιπόν ή μήτηρ νά έκπαι- 
δευθή,ώ στε νά γένη  ικανή πρός έκπαίδευσιν τών τέ 
κνων της- Χρειάζεται νά γνωρίζη τάς σωματικάς 
καί ψυχικάς δυνάμεις αυτών, καί νά μελετά  τάς 
κράσεις καί διαθέσεις των, διά νά βεβαιωθή οποία 
άποτελέσματα θέλουν έπιφέρειν αί προσπάθειαί της 
καί τά  διάφορα μέσα όσα μεταχειρίζετα ι.

Πρέπει νά έχη  κάποιαν ιδέαν τής Φυσιολογίας, 
καί νά γνωρίζη τήν έπιρροήν τού φωτός, τής θερμό- 
τητος, τού άέρος, τής διαίτης, καί τής γυμνάσεως 
είς τό άνθρώπινον σύστημα— τήν δύναμιν καί χρήσιν 
τών όργάνων τή ς’πέψεως, τής καρδίας, τών -πνευμόνων, 
τού έγκεφάλου, τών νεύρων, τού δέρματος, καί τών 
πέντε αισθητηρίω ν νά γνωρίζη μέχρ ι τινός βαθμού 
τά  συμπτώ ματα τών αρρωστιών, ώστε νά πράττη 
τά  χρειαζόμενα εις περιστάσεις όπου δέν δύναται νά 
συμβουλευθή ιατρόν πρέπει νά γνωρίζη ποίαν έπιρ
ροήν έχε ι είς τάς νοητικάς δυνάμεις ή  υγ ιής ή  νο
σώδης κατάστασις τών σωματικών όργάνων, καί πώς 
τά  ηθικά αισθήματα δύνανται νά μεταβληθώσιν όλο- 
κλήρως άπό μόνος τάς φυσικός αιτίας. Χωρίς τάς 
γνώσεις ταύτας είναι σχεδόν άδύνατον νά δδηγή καί 
νά μορφόνη καθώς πρέπει τήν φυσικήν κράσιν τού 
τέκνου της.

Ε υχής έργον ήτον ή μήτηρ νά έχη  καί γνώσιν 
τινά τής Φιλοσοφίας, ώστε, βοηθουμένη ύ π ’ αύτής, 
καί παρατηρούσα, έκ νηπιότητος τού τέκνου της, τάς 
άναπτύςεις τού νοός, μέ πολλήν ώφέλειΛν νά γυμ νά - 
ζη τον οφθαλμόν, τό ώτίον, τήν γλώσσαν, τήν χ ε ϊ -  
ρα, καί έν γένει ολα τά  όργανα αύτοΰ, καί ουτω νά
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τό άπαλλάξη άπό πολλά  σφάλματα και πολλάς άνοή- 
τους προλήψεις.

, Π ?ε~εί 'τόσον να γνωρίζη τήν Ιστορίαν, ά σ τε  είς 
οικειαν ομιλίαν μέ τ ά τέκνα της νά οίοη εις αυτά 
ι ,  ς πε?'1 τών μεταβολών, αίτινες συνέβη σαν
εις τα  εθνη, νά έξηγή τάς αίτιας των μεταβολών 
αυτών και τούς χαρακτήρας τών δσοι ένήργησαν αυ
τός, καί νά παριστάνη είς αύτά εκείνα τά  λαμπρά 
και αξιομίμητα κατορθώματα, τά  όποια, ώς τό π ο 
λύτιμον αλας τού κόσμου, έφύλαξαν τά  έθνη από 
-παγκόσμιον φθοράν καί όλεθρον.

Καλάν είναι νά έχη  καί γνώσεις της Γεωμετρίας, 
της Ιχνογραφίας, καί τής Μουσικής, διά νά συνει- 
θιζη τα  τέκνα τη ς νά διακρίνωσι τά  σ χήμ ατα  καί 
την ωραιότητα, καί νά γυμνάζη καί τήν φωνήν των 
εις τους μελωδικούς ήχους, οίτινες εχουσι μεγίστην 
επιρροήν είς τό μαλακύνειν καί καταπραύνειν τά α ι
σθήματα και μεγάλω ν καί μικρών.

„ έ ν  δεν υπάρχει σχεδόν κάνεις κλάδος
της μαθησεως άχρηστος είς μητέρα, ή'τις έπιθυμεϊ 
να γενωσι τα  τέκνα τη ς άνθρωποι ενάρετοι καί ε ι
δήμονες.

Αλλά ταΟτα πάντα, έρωτα μειδιών ίσως ό άναγνάστςς, 
που να τα μάθωσιν αί θυγατέρες μας; είς τά ήάη σ τ η 
μένα σχολεία τών κορασίων, όπου μόλις διδάσκεται ή άνά- 
γνωσις καί ή γραφή ; καί άπό ποίας διδασκαλίσσας, ενώ 
*ι δυσκολως γινώσκουσιν κ άναγινώσκουσιν
Οτι τα παρ ήμιν σχολεία τών κορασίων εύρίσκ<»ται είς" 
Τ_ήν 1Γ?Λ'Γ/;ν των ν'Όπιότ/ιτα, δεν είναι αμφιβολία· καί ότι 
μας̂  λείπουσι διδασκάλισσαι ανάλογοι, άληθεόει ¿τάσης- 
αλλ άν αί προειρημέναι γνώσεις χρειάζονται είς μητέρα 
επιθυμούσαν νά έκπληροί όρθώς τά σποοδαίά της καθή
κοντα, έπεται ότι όφείλομεν νά άναπληρώσωμεν την έλλει- 
ψιν συνιστώντες ανώτερα σχολεία κορασίων, καί «οετοι- 
μαζοντες ικανά? διδασκαλίσσας. Το δημόσιον πρέπει νά 
φωτισθη και περί της γυναικείας έκπαιδευσεως- ελεεινόν 
θέαμα τωόντι παρίσταται είς πάντα ειδήμονα παρατηρη- 
.ην οι πλειστοι τών γονέων προσπαθούν νά διδάξωσι τάς 
θυγατέρας των και αφειδώς δαπανώσι προς τούτο- αλλά 
πολλακις απαίδευτοι αυτοί, διευθύνουσι κακώς φ  έκπαί- 
δευσιν τών τέκνων των παρατρέχοντες τά αναγκαία, πη- 
ύωσιν εις τα περιττά· κόραι, άγνοουσαι την κοινήν γλώσ
σαν, στέλλονται νά μάθωσι την Γαλλικήν καί υπομονή άν 
αληθώς έμάνθανον «ύτην άλλ’ άμεθόδως καί άτάκτως 
οιόασκομεναι, μόλις μετά πολλούς κόπους ψελλίζουσιν ολί
γα? φράσεις, τάς οποίας καί λησμονουσιν αί πλείσται, άμα 
ε,ελθωσιτης σχολής! Τούτο δε είναι ό κόλαφων της παρ’ 
ημίν γυναικείας έκπαιδευσεως.
., Α’· κ°Ραι ^ρόπει νά διδάσκωνται είς τά σχολεία όνι 
ο,τι δυναται άπλώς νά συντείνη πρός έπίδειξιν είς τάς

συναναστροφας, άλλ’ όσα θέλουν χρησιμεύσειν είς αύτάς, 
οποταν κατασταθώσι μητέρες καί οίκοδέσποιναι. Ó νους 
των πρέπει νά καλλιεργηται καί νά πλουτίζεται υιέ παν
τοειδείς ωφέλιμους γνώσεις, τάς όποιας νά μεταδίδωσιν

T0C ;eV;Va Χα1 το^  οί«αχου'ς των ή φιλαναγνωσία 
πρεπει να εμπνέεται είς αύτάς όσον τό δυνατόν ίσχυροτέρα 
« Μ  μελέτη τών χρηστών βιβλίων νά γίνεται έξις, ώστί 
ν «φιερονωσιν είς αύτά όσας ώρας αί αμαθείς δαπανώσιν 
εις τας θυρας και τα παράθυρα, είς την φλυαρίαν καί την 
περιέργειαν τών άλλοτρίων.

É  ιοεα του βτι ή μήτηρ είναι φύσει προσδιωρί- 
σμενη ως παιδαγω γός, ήτον ένίοτε δεκτή καί κατά 
τους παλαιούς χρόνους. Ó νεώτερος Αρίστιππος έδι- 
όαχθη υπο τή ς μητρός του· καί μολονότι τοσούτον 
ετιματο οια την σοφίαν του, έχαιρεν επονομαζόμενος 
Μη Γροοίοακτος. « Δια τήν ευφράδειαν τών Γράκχων » 
.εγει ό Κιντιλιανός, « εί'μεθα χρεώ σται είς Κορνη- 

λίαν την μητέρα των, ή'τις, μολονότι έστάθη ικανή 
να παραόιοη τήν φιλοσοφίαν δημοσίως είς τήν Ρ ώ 
μην, δεν ήμέλησε νά διδάσκη καί κατ’ ιδίαν ¿κεί
νους, τούς όποίους δικαίως επονόμαζε μαργαρίτας 
της.»  Τήν αυτήν μαρτυρίαν δίδει καί ό άγιος 'Ιερώ
νυμος· « Η ευφράδεια τών Γράκχων, λέγε ι, έλαβε τή ν  
εντέλειαν τη ς από τήν κομψότητα καί τήν σαφήνειαν 
τής μητρός τω ν.»

_ Ó οίκος είναι τό^πρώτον καί καταλληλότερου σχολείου 
των παιδιών, καί πάσα μήτηρ έχει χρέος νά μεταδίδη είς 
τα έαυτης τέκνα τάς πρώτας άρχάς τών γνώσεων,' ώς 
και να εμπνέϊ] είς αύτά τον έρωτα της άρετης καί τη ς 

ευσεβειας· μακαρία δέ ή δυναμένη καί θέλουσα νά ποάττη 
ούτω ! Αδύνατον είναι τωόντι νά φωτισθη ή ολομέλεια 
έθνους τινός,^ένόσω ή άγνοια ¿μποδίζει τάς μητέρας ν,ά 
εχ.7τλ/]ρωσι τα υψ·/]Χα των xocOvjjcovtcc.

Αί γυναίκες, παρατηρεί·/! τάς ¿πιστολάς ταυτας συγ- 
γραψασα, έχουν μεγάλας υποχρεώσεις είς τον Χριστιανι
σμόν, καθότι δι αύτου αί Εύρωπαίαι άνυψώθησαν είς τον 

, βαθμόν των, καί όπου τό φώς άύτου είσέτι δεν
έλαμψεν, έκεΐ ή γυνη μένει εξευτελισμένη καί ταλαίπωρος,

^ Κ ύτταξε, λέγει, άδελφή μου, τάς άθλίας γυναίκας 
¡ των ειδωλολάτρων τής Ινδίας, όπου απαιτείται καί 

άπο τούς πολιτικούς νόμους καί άπό τά  δόγματα τής 
θρησκείας, νά κρατήται ή  γυνή είς πολλά  ελεεινήν 
και ταπεινήν κατάστασιν. Θεώρησε προσέτι τήν 
Κίναν, καί ιοέ τήν χαμέρπειαν καί τήν κακίαν, α ί
τ ν ε ς  χαρακτηρίζουσι τάς έκεϊ δυστυχείς γυναίκας. 
Ε ίς τάς νήσους τού Ειρηνικού Ωκεανού, πριν είσαχθή 
ό Χριστιανισμός, δύο τρίτα τών παιδίων έθανατόνοντο 
είς τήν νηπιότητά των. Ε ίς τήν Κιρκασσίαν τά  θή- 
λεα  τέκνα πωλούνται άπό τούς ίδίους γονείς των είς
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διαφόρους τιμά ς, άναλόγους τής ώραιότητος καί τού 
βαθμού των. Τοιαύτη είναι, άδελφή μου, ή άθλιό- 
της τών γυναικών, καί ούτω μεταχειρίζονται αύτάς 
είς τά  άφώτιστα μέρη. Ε ίς τό έν θεωρείται ώς 
ακαθαρσία νά είσέλθη ή γυνή είς τό ο ίκημα τού άν- 
δρός της, οπού αυτή έπρεπε νά ήναι ό λαμπρότερος 
στολισμός" είς τό άλλο αποβάλλεται τή ς κοινωνίας, 
καί φυλάσσεται με ό'μμα ζηλότυπον, θεωρουμένη 
ώς κατάδικος· είς άλλο πάλιν πω λείτα ι καί άγορά- 
ζεται ώς άνδράποδον ή κτήνος· είς άλλο υπηρετεί 
ε ίς την τράπεζαν τού δεσπότου τη ς , χω ρίς νά δύναταί 
ποτε νά συμφάγη μ ετ ’ αυτού· είς άλλο πρέπει νά 
σηκόνη ώς ύποζύγιον τά  φορτώματα τού σκληρού 
συζύγου της· καί κάποτε συμβαίνει είς ολα τά  διά
φορα ταϋτα μέρη, τό α ιμά  τη ς νά βοα άπό τήν γήν 
τά  δεινά της. ¿μ πορεί κανείς νά μας δείξη μεταξύ 
τών έξακοσίων εκατομμυρίων, τά  όποια πλανώνται 
είς τό σκότος τής άπιστίας, έν μόνον μέρος, όπου νά 
θεωρήται ή γυνή ώς σύντροφος τού άνδρός— ώς εύ- 
τυχή ς σύζυγος— ώς σεβαστή μήτηρ ; Πόσον δικαίως 
λοιπόν, άδελφή μου, πρέπει νά είπωμεν ότι χρεω - 
στοΰμεν τό παν είς τήν ίεράν ήμών θρησκείαν, καί 
επομένως καί είς τον πολιτισμόν, ό'στις είναι αποτέ
λεσ μα  αύτής ! Καί πόσον πρέπει νά συναισθανώμεθα 
ότι εχομεν χρέος νά συμμορφωθώμεν με τούς ιερούς 
αύτής κανόνας.

Η γυνη, χρεωστούσα είς την θρησκείαν τού Σωτηρος 
καί τας απολαύσεις της παρουσης καί τάς ελπίδας της 
μελλουσης ζωής, ηθελεν είσθαι ασυγχώρητος αν ήμέλει νά 
διδάσκη αύτην είς τά τέκνα της, καί νά οικοδομή επί 
τη βάσει αυτής τήν άρετη'ν των. Καί ποίαν άλλην βάσιν 
ηδυνατο νά καταθέτη, ητις δεν ηθελεν είσθαι σαθρά καί 
κινδυνώδης ; Σέβας πρός τον Χριστιανισμόν είναι τόσον 
φυσικόν είς τάς γυναίκας, ώστε ή ελάχιστη έκ μέρους αύτών 
περιφρονησις πρός την ίεράν ταυτην θρησκείαν διεγείρει 
φρίκην είς πάντα έχέφρονα· άς προσθέσωμεν δέ καί ότι 
συνήθως είναι εναργές δείγμα έκλελυμένης άρετης καί άρ- 
χομένης κακοηθείας.

Παιδεία λοιπόν καί εύσέβεια απαιτούνται είς μόρφωσιν 
αςωυ μητρικού χαρακτηρος· αύται δέ μετά της αγάπης, 
ητις όια σοφούς σκοπούς ένεφυτευθη ΰπό τού Δημιουργού 
εις το μητρικόν στήθος, ώθούσι καί ένισχυουσι την μητέρα 
εις έκπληρωσιν τών πρός τά τέκνα χρεών της. ή  ενά
ρετος μη'τηρ τωόντι χαίρει κοπιάζουσα διά τά τέκνα της.

Κυτταξε, λέγε ι ή συγγράψασα το προκείμενον 
πόνημα, την νέαν μητέρα, θελκτικήν καί ώραίαν ώς 
το ροδον τής άνοίξεως ! Τίποτε οέν ¿μπορεί νά χ ω - 
ριση αυτήν απο το τέκνον της· είναι ώσάν μ ία  ψυχή 
εις δυο σώ ματα. Η γάπα πρότερον τήν κοινωνίαν, 
διότι ήγαπάτο καί έθαυμάζετο είς αυτήν. Π λήν

τ ί ήτον ή τότε χαρά ώς πρός τήν σημερινήν εύφρο- 
σύνην τής καρδίας τη ς ; Παρατηρούσα τάς άναπτυσ- 
σομένας χάριτας τού βρέφους της, ποια αισθήματα 
ηδονής δεν δοκιμάζει ; Θέλεις νά καταλάβης περισ
σότερον τήν αγάπην τη ς ; Κύτταξε αύτήν όταν ασθενή 
τό βρέφος της· π ίπ τει έπ ’ αυτού, αγρυπνεί δ ι’ αυτό, 
τό παρηγορεϊ μέ τήν απαλήν φωνήν της, κάθηται 
ολοκλήρους νύκτας πλησίον του, ή τ® κρατεί είς τάς 
άγκάλας της, καί μ ’ όλας τάς φροντίδας ταύτας λ ά μ 
πει είς τά  ομματά τη ς χάρις, ή'τις δεν έφαίνετο πρό
τερον, ότε παρεδίδετο είς τάς συναναστροφάς καί είς 
τά  τού συρμού, καί όταν ή υγεία άναλάμψη πάλιν 
είς τό πρόσωπον τού παιδίου της, ποια αισθήματα 
ευγνωμοσύνης καί δοξολογίας πρός τόν Θεόν δεν εξέρ
χονται άπό τήν καρδίαν της ;

“Επεται συνέχεια.

Μ Ω Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Κ Α Τ Α  Τ Ο ϊ  Ε Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Τ  

Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ι Α Σ .

Γι ήθελες ονομάσει τον όστις ·η3ελε ρίψει την ναυτι
κήν του πυξίδα, διο'τι δεν δυναται νά ε’ξηγήση δι«τί 
τό άκρον της βλέπει πρός άρκτον ; ή τον οστις η3·ελε 
ριψειν άκριβη τινά γεωγραφικόν χάρτην, διότι δεν εΰ- 
ρίσκεται είς αύτόν ή περιγραφή τινών παραθαλασσίων, 
τα όποια δεν ελπίζει ποτε νά ίδη, καί με τά όποία 
δεν έχει κάμμίαν σχέσιν ; Τι ή5ελες είπεΓ διά τόν 
οστις ή,λελεν άπορρίψειν ολα του τά αστρονομικά έγ. 
χειρίδια, διότι δεν περιγράφουσι τους κατοίκους τής σε
λήνης καί τών πλανητών ; ή τον οστις ή5ελε κατα
φρονεί παν σύγγραμμα, τό οποίον δεν λυει ολας τάς 
απορίας, όσας ήδυνατό τις νά έχη περί τής υλης 
αυτού ; ή, διά νά πλησιάσωμεν εις τόν σκοπόν μας, 
τι ήθελες είπεΐ διά τόν οστις, ε’νω πάσχει άπό 5-ανα- 
τηφόρον άσΒάνειαν, άπορρίπτει άξιόλογον ιατρικόν μό
νον διότι ό ιατρός του δεν στέργει νά τόν είπη πρώτον 
πό^εν έλαβε τήν άσΒΊνειάν του, καί πώς τοιαύται άσ5ε- 
νειαι έλαβον άρχήυ είς τον κόσμον, διατί άφέ5ησαν 
νά ε’μβώσιν είς αύτόν, καί διά τίνων μυστικών νόμων 
ή δυνάμεων τό προσφερόμενον ιατρικόν ήΒελε φερειν εξά
παντος τήν 3-εραπείαν του ; Τοιαυτη είναι καί ή κα- 
τάστασις καί τοιαυτη ή μωρία τών όσοι καταφρονούσι 
τάς Γραφάς, διότι δεν τούς άποκαλυπτουσι τά μυστή
ρια, τά μόνον είς τον Θεόν άνήκοντα. Αί ψυχαί 
των πάσχουσι 3-ανατηφόρον ασθένειαν. Άλάνταστος 
ιατρός άποκαλυπτεται είς τήν Αγίαν Γραφήν, οστις 
μέ μεγίστην του δαπάνην ε’προμή3ευσεν ιατρικόν, τό 
οποίον τους προσφέρει άνευ άργυρίου καί άνευ τιμής, καί 
όμως άποποιούνται νά δεχ5ώσι τό ιατρικόν τούτο, διότι 
ο ιατρός δεν κρίνει άναγκαίον ν’ άποκρι.9·ή είς πάσαν 
ε’ρωτησιν, τήν οποίαν δόνανται νά κάμωσι διά τήν άρ. 
χήν τής άσ3·ενείας των, διά τήν είσοδον τών τοιούτων 
άσ3·ενειών είς τόν κόσμον, καί διά ποΓον λόγον ε’συγ- 
χωρή3·η ή είσοδος αυτη· είπε μας, φωνάζουν, διατί
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ήσθενήσαμεν, άλλέως δεν θέλομεν στέρξει διόλου νά 
ιατρευθώμεν. Αν οε τούτο δεν ήναι ή μεγαλητέρα 
μωρία καί αναισθησία, τί άλλο είναι ;

Η  Π Ρ Ω Τ Η  Ε Κ Ρ Ι Ι Ξ Ι Σ  Τ Ο Τ  Β Ε Σ Ο Υ Β ΙΟ Υ .
[ ΐ ό  Ιπόμενον άρθρον ίπ εμ ψ ε  μεταφράσα; δ γνω στό; ε ί;  τήν 

πόλιν ταύτην Ί .  Ίσ ιδω ρ ίδη ; Σ κ υλ ίτσ η ;.]

Επιστολή Π λινιου του νεο>τερου π ρο ; τον εξαίρετου Ιστοριογράφον 
Ι'αχιτον , πε^ιιγραφουσα την πρω την γνωστήν ε ί; ή μ α ; εκρηξιν 

του Βεσουβιου, συμβασαν περ ί τάς α ρ γά ; τ ή ; βασιλεία; του 
Τ ίτο υ , καί συν το ϊ; άλλοι; καταστήσασαν θύμα τον μεγαν φι
λόσοφον Πλίνιον. ' '

Ζ Η Τ Ε Ι Σ  να σε εκθεσω τά περί τον θάνατον του θείου 
μου, δια να ουνηθης, λέγεις, νά μεταβίβασης αυτά 
ακέραια εις τας επελευσομεν ας γενεάς. Ί'περευγνω- 
μονώ σοι οια τον σκοπον. Βέβαια, καί ή αίωνία μνήμη 
της μάστιγος εις ην ΰπεκυψεν δ θειος μου μετα τοσού- 
των άλλων, καί τά συγγράμματα του αυτά, ύπέσχοντο 
αθανασίαν εις τ ονομα του· άλλ’ εΓς του Τακίτου στί
χος ηδη εξασφαλίζει αυτήν. Ευτυχής ε’κεΓνος, εις τον 
όποΓον οι θεοι απενειμαν την δωρεάν του πράττειν άξια 
συγγραφής, ή συγγράφειν άξια άναγνώσεως, άλλ’ ευτυ
χέστερος δ άμφότερα ταύτα χαίρων. Τοιούτος ήτον δ 
θείος μου. Ενδίδω λοιπδν προθυμως εις την αίτησίν 
σου>— αιτησιν, την δποιαν άλλως τε ήθελον παρακα- 
λέσει.

Ο θείος μου διήγεν είς Μισηνόν*, κυβερνών τον 
στόλον.

Ί ην 23ην Αύγουστου, περί την μίαν ώραν μετά 
μεσημβρίαν, ένω ε’ξηπλωμένος ε’πί τής κλίνης του έμε- 
λ.ετα, αφού κατα την συνήθειαν του έκοιμήθη διά τινας 
στιγμάς Οπό τον ήλιον, καί έπιε νερδν ψυχρόν, άνέβη 
είς τον κοιτώνα του η μητηρ μου, καί τον άναγγέλλει 
οτι εις τον ούρανον εκτείνεται νέφος τι παράδοξον κατά 
τε το μεγεθος και το σχήμα. Ό  θείος εγείρεται, 
μετεωροσκοπεί, άλλά διά την άπόστασιν δεν διακρίνει 
οττ τό νέφος τούτο άνυψούτο ε’κ του Βεσουβιου. 'Ωμοί- 
αζε μεγαλην πευκην· είχε την κορυφήν της, τούς κλά
δους της. Υπόγειος άνεμος βέβαια ώθει καί ϋπεστή- 
οιζεν αυτο εις του άερα. Έφαίνετο δέ ποτέ μέν λευ
κόν, ποτε δε μέλαν, καί άλλοτε ποικιλόχρουν, κατά 
τον άστατου βαθμόν της εκ χαλικων καί τεφρών πυ- 
κνωσεως του.

Ο θείος μου ηπορησεν εκρινε τό φαινομένου τούτο 
άξιον  ̂πλησιεστέρας θεωρίας. Αμέσως, Μίαν τριή- 
ρη, ειπε, και με προσεκάλεσε νά τόν συνοδεύσω, άλλ’ 
επροτιμησα νά μείνω, διότι είχον νά μελετήσω. ’Εξέρ
χεται Λοιπον μονος, και, συμπαραλαβων τας δέλτους 
του, ε’πιβαίνει είς τό σκάφος.

Ε.ν τουτοις, ε’γω έξακολουθώ την μελέτην μου. 
Λούομαι, πλαγιάζω, πλην οεν ηουναμην νά κοιμηθώ.

_* Τ'» Μισηνον ήτο πόλ ι; μέ χω ρητικόν λ ιμένα , προ; ουσμά; 
του κόλπου τ η ;  Νεαπόλεω;· παρέκειτο δέ και άκρωτήριον δαωνυ- 
μον. Ί δ ε  Σ τρά β . Σ ελ . 242-247.

Ο σεισμός, δστις πρό τινων ημερών ε’κλόνει τά πέριξ 
προαστεια μέχρι των πόλεων αύτων, ε’σφοδρυνετο κατά 
πάσαν στιγμήν. Εγείρομαι διά νά έξυπνίσω την 
μητέρα μου, καί ή μήτηρ μου συγχρόνως εισέρχεται είς 
τον κοιτώνά μου διά νά μ’ ε’ξυπνίση.

Κατεβημεν είς τήν αυλήν ε’καθίσαμεν. Διά νά 
μη χανω οε τήν ώραν μου, διώρισα καί μ’ έφερον τόν 
Ιίτον Λίβιον. Άναγινώσκω, σκέπτομαι, καί λαμ. 
βάνω άποσπάσματα, ώς νά ήμην είς τόν θάλαμόν μου. 
Καρτέρια ητον η άνοια ; Αγνοώ- ήμην τοσούτον νέος*! 
Κατά τήν στιγμήν εκείνην φθάνει φίλος τις του θείου 
μου, ε’λθών πρό μικρού άπό τήν Ισπανίαν διά νά τόν 
‘fy· ’Ελέγχει τής μέν μητρός μου τήν αδράνειαν, 
εμού δέ τήν θρασύτητα. Ούδ’ άνήγειρα κάν τούς 
οφθαλμούς άπό τό βιβλίον μου. Έν τουτοις, αί οίκίαι 
τοσούτον έκλονούντο, ώστε άπεφασίσαμεν ν’ άναχωρή. 
σωμεν εκ του Μισηνου. Περίτρομος δ λαός μάς ήκο- 
λούθησε, διότι δ φόβος ενίοτε μιμείται τήν φρόνησιν.

Εξελθόντες τής πόλεως, ε’στάθημεν. Νέα τέρατα, 
νεαι φρικαι! Έ ξ Ινος μέρους, τό παράλιον άπαύστως 
ε’πλατύνετο, πλήθος δέ ιχθύων άνύδρων έπαλλον ε’π’ 
αυτούς Ή  άκτή συνεχώς άπεσφενδόνιζε μακράν τήν 
θυελλώδη θάλασσαν, έπαναπίπτουσαν έφ’ έαυτής. ’Εξ 
άλλου, άπό τό τέρμα του όρίζοντος ε’προχώρει άπέναντι 
ημών μέλαν τι νέφος, Ιγκυον σκοτεινού πυρός, άπαύστως 
εκρηγνυμενου, και πλατείας άστραπάς ε’κπέμποντος.

Ο φίλος τού θείου μου επανέρχεται τότε δρομαίος. 
Λυτρωθήτε, μάς άνακράζει· τοιαύτη είναι ή θέλησις 
τού θείου σου, ε’αν ζη, τοιαύτη ή ευχή του, εάν άπέ- 
θανε.—  I ού θειου μου τήν τύχην άγνοούμεν, άπεκρί-
θημεν, και περι τήςήμετέρας νά φροντίζωμεν ! Μετά
τον λογον μας τούτον δ 'Ισπανός άνεχώρησεν.

’Αμέσως ή νεφέλη πίπτει ε’κ τών ουρανών ε’πί τού 
πελάγους, καί τό κατακαλύπτει· μάς συσκιάζει τήν 
νήσον Καπρέας, καί τό άκρωτήριον Μισηνόν. Σώσον 
σεαυτόν, άγαπητέ μου υιέ, ε’βόησεν ή μήτηρ μου· σώσον 
σεαυτόν, τούτο χρεωστείς, καί τούτο δύνασαι, επειδή 
είσαι νέος- άλλ εγω η σωματώδης καί πρεσβύτις απο
θνήσκω ευχαρίστως, φθάνει να μή γίνω παραίτιος τού
θανατου σου.— Μήτίρ μου, μετά σού ή σωτηρία. Καί
λαμβάνω τής μητρός μου τήν χείρα διά νά τήν σύρω. 
—-Ώ υιέ μου, έλεγε κλαίουσα, σέ βραδύνω.

Ή  τέφρα ήρχιζεν ήδη νά καταπίπτη· στρέφω τήν 
κεφαλήν πεπυκνωμενος καπνός, ως χείμαρρος πλημ
μυρών τήν γην, ε’χύνετο πρός ήμάς. Μήτίρ μου, άς 
άφησωμεν τον μεγαν δρόμον, κινδυνεύοντες νά καταπα- 
τηθώμεν άπο τον κοσμον είς τά σκότη, άτινα μάς πλα- 
κόνουν. Μόλις παρεμερίσαμεν ε’κ τού μεγάλου δρόμου, 
και οιεχυθη νυξ, ή σκοτεινοτέρα τών νυκτών. Τότε 
ήκουες μόνον θρήνους γυναικών, γόους παιδίων, κραυ- 
γας ανδρων, και εν τω μεσω των όλολυγμών καί άλλων 
εκφωνήσεων τής θλίψεως διεχρινες,—II ά τ ε ρ μου!

* Τότε ήτο δεκαοχταετή; μόνον.

1842. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 153

— 1 £ έ μο υ !  ' Ω σύ,  ή σ ύ ζ υ γ ό ς  μ ο υ !— Διά 
τής φωνής μόνης άνεγνώριζον άλλήλους. Αύτός έτα- 
λανίζετο, ε’κείνος ελεεινολογεί τήν τύχην τών οικείων 
του·— οί μέν ε’πεκαλούντο τούς θεούς, οί δέ ήπίστουν 
είς τήν υπαρξιν αυτών πολλοί παρεκάλουν κατά τού 
θανατου πάλιν θάνατον. Έλεγον ότι ήδη έτάφησαν 
μετά τού ε’πιλοίπου κόσμου εις τήν ύστάτην καί άκε-
ραίαν νύκτα, είς τήν νύκτα τήν αίωνίαν Καί έν τού-
τοις, δποία ολέθρια διηγήματα! δποίοι φαντασιώδεις 
τρόμοι ! ή φρίκη ε’ξόγκονεν δλα, καί ολα τά έπίστευεν.

’Εκεί, λάμψις τις διαπερά" τά σκότη·— ήτον ή τής 
πυρκαίάς προσεγγιζούσης’— άλλ’ ίσταται, σβύνει· ή 
νύξ διπλασιάζεται, καί μετά τής νυκτός ή βροχή τής 
τέφρας καί τών λίθων. Ήναγκαζόμεθα άπό στιγμής 
«ίς στιγμήν νά έγειρώμεθα διά ν’ άποτινάζωμεν τά 
φορέματά μας. Νά τό ειπω ; Έν μέσω τής φρικαλέ
ας ταύτης σκηνής, ούδ εΓς κάν γόος έξήλθεν έκ τών 
χειλέων μου. Είς τήν προσέγγισιν τού θανάτου έπα- 
ρηγορούμην μέ τήν ιδέαν, θ ν ή σ κ ε ι  τό  π ά ν !

Τέλος πάντων, δ πυκνός καί μέλας ούτος καπνός ολί
γον κατ’ ολίγον άραιούται είς άτμόν. Ή  ημέρα άνί- 
σιαται, καί δ ήλιος, άλλ’ άμαυρός καί άθλιος, οποίον 
συνήθως τόν βλέπομεν είς τάς εκλείψεις. Όποίον τότε 
θέαμα έπαρουσιάσθη είς τά άμφίβολα καί τεταραγμένα 
δμματά μας ! Όλη ή γή τεθαμμένη ύπό τέφραν, ώς έν 
ώρα χειμώνος ύπό χιόνα. Ή  δδός έχάθη· ζητούσι 
τό Μισηνόν τό άνευρίσκουν— έπιστρέφουσι* τό έπανα- 
κτώσΐ'— διότι τρόπον τινά τό είχον ε’γκαταλείψει. 
Μετ’ ολίγον έλάβομεν ειδήσεις περί τού θείου μου. Φεύ ! 
δικαίως άνησυχούμεν περί αύτού.

Σέ είπον δτι, άφοϋ μάς άφήκεν, έπέβη είς τριήρη. 
Διευθυνθη πρός τό 'Ρήτινον καί τά άλλα έπαπειλού- 
μενα προάστεια. Όλοι έφευγον έκείθεν αύτός εισέρ
χεται. Έν μέσω τής γενικής συγχύσεως θεωρεί προσ- 
εκτικώς την νεφελην— κατασκοπεί δλα τά φαινόμενά 
της, καί βαθμηδόν υπαγορεύει είς γραφέα. Άλλ’ήδη
πυκνή καί πυρρά τέφρα κατεκάθητο έπί τής τριήρεως·__
ήδη έπιπτον λίθοι τριγύρω, καί τό παράλιον έπληρούτο 
άπό ολόκληρα τμήματα βουνού. Ό  θείός μου άμφιρ- 
ρέπει, νά έπιστρέψη, ή νά σπεύση πρός τό πέλαγος. 
Η τ υ χ  η β ο η θ ε ϊ  τό θ ά ρ ρ ο ς ,  κράζει· σ τ ρ α -  

φ ή τ ε  π ρ ό ς  τ ό ν  Π ο μ π ω ν ι α ν ό ν .  Ό  Πομ- 
πωνιανός ήτον είς τάς Σταβιάς. Ό  θείός μου τόν 
ευρίσκει τρεμοντα συστολως— τόν άσπάζεται, τόν έν- 
θαρρυνει, καί, διά νά βεβαίωση τόν φίλον δτι αύτός 
είναι ατάραχος, ζητεί λουτρόν— επομένως καθίζει είς 
την τραπεζαν, καί γεύεται εύθύμως·— ή τουλάχιστον, 
το δποίον έπισης είκονίζει τόν χαρακτήρα του, μ’ολην 
τήν ένδειξιν τής ευθυμίας.

Έν τούτοις, δ Βεσούβιος έφλέγετο πανταχόθεν είς 
τόν βυθόν τής σκοτίας. Ε ί ν α ι  χ ω ρ ί α  έ γ κ α -  
τ α λ ε λ ε ιμ μ έ  να, ά τ ι ν α  πυ ρ π ο λ ο ύ ν τ α  ι, έλε- 
γεν δ θείός μου είς τό πλήθος, διά νά τούς έμψυχώση. 
"Επειτα πλαγιάζει καί αποκοιμάται. Έκοιμάτο τον

βαθύτερον ύπνον, δτε ή αυλή τού οίκου ήρχισε νά πλη- 
ρούται τέφρας-— αί έξοδοι δλαι παρεχώνοντο. Σπεύ- 
δουσι πρός αύτόν— τόν έξυπνούν. ’Εγείρεται— πλη
σιάζει τόν Πομπωνιανον, καί μετ’ αύτού καί τής συν- 
οδίας του̂  συσκέπτεται περί τού πρακτέου. Νά μεί- 
νωσιν έντόςτού οίκου ; νά σπεύσωσι πρός τήν έξοχήν ; 
Ά ν  μείνωσι, πώς ν’ άποφύγωσι τήν σχιζομένην γήν ; 
άν δέ πάλιν φύγωσι, τήν χάλαζαν τών λίθων ; Προ- 
κρίνουσι τό τελευταίον μέτρον, τού μέν πλήθους κυριευ- 
θέντος άπό τόν φόβον, τού δέ θείου μου πεισθέντος 
άπό τόν ορθόν λόγον.

Εξέρχονται λοιπόν άμέσως εκ τής πόλεως, καί πρός 
μόνην διαφύλαξιν καλύπτουσι τάς κεφαλάς διά προσκε- 
φαλαίων. Παντού άλλού ή ημέρα άνεγεννάτο— έκεί 
δμως έξηκολούθει ή νύξ. Φρικώδης νύξ! τήν έφώτιζεν 
ή φλογερά νεφέλη. Ό θείός μου ήθέλησε νά πλησιάση 
τήν άκτήν, καίτοι έξακολουθούσης τής θαλασσοδίνης. 
Καταβαίνει, πίνει νερόν, διορίζει καί στρώνουν ύφασμά 
τι ε’πί τού δποίου πλαγιάζει. Αίφνιδίως φλόγες καυ- 
στικαί, προηγούμεναι άπό θειώδη τινά οσμήν, λάμπουσι 
καί διώκουσι τό πλήθος μακράν. Ό  θείός μου, έπι- 
στηριζόμενος είς δύο δούλους, εγείρεται— άλλά πνιγείς 
άπό τόν καπνόν ευθέως έπαναπίπτει-— καί δ Πλίνιός 
έστι μετά τών τεθνηκότων !

Φιλαναγνώστα, τήν παραμονήν τής έκρήξεως ταύ
της, φυσιολόγοι άναβάντες είς τήν κορυφήν τού Βεσου- 
βίου, καί έν μέσω άνθέων περιπλανώμενοι, ήρεύνων άν 
τό δρος τούτο ήτον ήφαίστιον !

'Οποία διήγησις ! αυτη συγχρόνως μάς έκθέτει τήν 
πρώτην γνωστήν μας έκρηξιν τού Βεσουβιου, μίαν τών 
άξιοδακρυτοτέρων σκηνών, Ινα τών δδυνηροτέρων θανά
των,ενα τών άτρομητοτέρων ερώτων τής μαθήσεως,έν τών 
περικλεεστέρων πνευμάτων τής άρχαιότητος, και (έχεις 
μητέρα ; είθε νά σέ ζήση έπεκτείνουσα τήν ευδαιμο
νίαν σου !} η διήγησις αυτη, λέγω, ή προεκτεθεϊσα έπι- 
στολή Πλινίου τού νέου, ήδύνατο περιπλέον νά σέ πα- 
ραστήση πόσον έξαίσιον καί αγγελικόν πράγμα εΓναι 
ή στοργή μητρός, έάν έστερείσο ένωρίς τών άσπασμών 
τής ίδικής σου.

Τ Ω Ν  Μ Α Τ Α Ι Ο Φ Ρ Ο Ν Ω Ν  Η  Ε Κ Λ Ο Γ Η .

Ο Μ α μ μ ω ν α ς  έχει δούλους πολλούς, διότι δίδει μ ι 

σθόν μετρητόν· άλλ’ δ Χριστός έχει ολίγους μαθητάς, 
διότι ή άνταπόδοσις αύτών είναι είς άλλην ζωήν. Οί 
περισσότεροι προκρίνουσι κάλλιον νά άποσταλθώσι, 
μετά τού ’Ισμαήλ, λαβόντες μικρά τινα δώρα, παρά νά 
περιμένωσιν, δμού μέ τόν ’Ισαάκ, διά τήν κληρονομιάν· 
προτιμούν νά λάβωσι τήν μερίδα των είς ταύτην τήν 
ζωήν, παρά νά περιμένωσι κληρονομιάν διαφυλατ- 
τομένην είς τούς ουρανούς. Τ ’ άνάξιά των πνεύ
ματα κράζουσι μετά τού Ήσαύ, “ Τί μάς ώφελούσι 
ταύτα τά πρωτοτόκια ’Ολίγοι είναι οί έχοντες πνεύ
ματα ηρωικά ώς δ Μωϋσής, οιτινες έμπορούν νά κατα- 
φρονήσωσι τούς θησαυρούς τού παρόντος κόσμου, διά
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ν’ άνταμειφθώσι jas την μέλλουσαν άνταπόδοσιν πολ
λοί όμως είναι οι ίχοντες πνεύματα χαμερπή ώς ό πλού
σιος, οίτινες θέλουν ν’ άπολαύσωσι τά άγαθά των εδώ- 
άλλ’ οσον δι’ ε’μέ, Κύριε ! μη με δώσης την μερίδα μου 
εις ταυτην την ζωήν. Προτιμώ μάλλον να ζώ μέ πίστιν.

Τ Α  Ε Ρ Ε Ι Π ΙΑ  Τ Η Σ  ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ.

Β α β ϊ Λ Ω Ν ,  ή  αρχαία μητρόπολις τής ’Ασσυρίας, ¿κειτο, 
κατά την πιθανωτέραν γνώμη», πλησίον τής σημερι
νής Χίλλας, πόλεως τοπο3ετημένης επί του Εϋφράτου, 
οίκοδομηθείσης δ’ εκ των ερειπίων τής Βαβυλώνος, 
κατά τδ 1101 Μ . Χ·, περί τά τεσσαράκοντα οκτώ μί- 
λια προς νότον του Βαγδατίου. Τδ πλάτος αυτής 
προσδιωρίσθη ως 32 28 30 .

Ό  'Ηρόδοτος, δστις ε’πεσκέφθη την Βαβυλώνα, καλεί 
αυτήν την όνομαστοτάτην καί ίσχυροτάτην πόλιν τής 
Ασσυρίας.“ Έν αύτη,’’λέγει,“ ε’κτίσθησαν τά βασίλεια 
μετά την άναστάτωσιν τής Νίνου. Ουσα τετράγωνος, 
κείται εις μεγάλην πεδιάδα· Ικάστη δε πλευρά αυτής 
είναι εκατόν είκοσι σταδίων τδ μήκος· ώστε ή περί- 
φέρεια δλης τής πόλεως γίνεται στάδια 480. Κατά 
την μεγαλοπρέπειαν ύπερέβαινε πάσαν άλλην ε’γνωσμέ- 
νην πόλιν. Προσέτι, περικυκλόνει αυτήν τάφρος βα
ρεία καί πλατεία, πλήρης υδατος’ έπειτα είναι τείχος, 
πεντήκοντα πηχών βίασιλικων το πλάτος, και διάκο 
σίων τδ υψος. Ένω ίσκαπτον τήν τάφρον, συγχρόνως 
ε’πλίνθευον τδ χώμα, τδ οποίον εκβαινεν άπδ τδ όρυγ
μα. ’Αφού δ’ έκαμαν πλίνθους ίκανάς, έψησαν αύτάς 
είς καμίνους, καί έπειτα, μεταχειριζόμενοι διά λάσπην 
άσφαλτον ζεστήν, ε’στοίβαζον τριάκοντα σειράς πλίν- 
3ων, καί μίαν σειράν καλάμων πλεκτών, καί έκτισαν 
πρώτον τά χείλη τής τάφρου, έπειτα δέ αυτό τδ τείχος 
κατά τδν ίδιον τρόπον. Έ πί δέ του τείχους έκτισαν 
οικήματα μονόκωλα άντικρυζοντα είς άλληλα' μεταξύ 
δέ τών οικημάτων άφήκαν πέρασμα δι’ εν τέθριππου- 
πέριξ δέ του τείχους είναι πόλαι εκατόν, χάλκιναι δλαι, 
καί οί παραστάται καί τά υπέρθυρα ομοίως.  ̂ Ό  Ευ
φράτης ρέει διά τής πόλεως, καί διαιρεί αύτήν είς δυο 
φάρση ή μέρη. Τδ δέ τείχος έκάστου μέρους σχημα
τίζει αγκώνα, ή γωνίαν ε’πί του ποταμού, οπου καί άρ- 
χίζει τοίχος ε’ξ οπτών πλίνθων, παρατεινόμενος είς έκα- 
τέραν πλευράν του ποταμού. 'Η  πόλις γέμει άπδ τρι- 
πάτους καί τετραπάτους οικίας, καί δλαι αί όδοί είναι 
εύθείαι, διατεμνόμεναι ύπ’ άλλων, αΐτινες άνοίγουσιν 
είς τδν ποταμόν. Έκάστη όδδς είχεν είς τον ει’ρημέ- 
νον τοίχον, έπι του χείλους του ποταμού, μικραν πύλην 
ώστε αί πυλιδες αυται ησαν ισάριθμοι με τας επικαρ- 
σίας οδούς, χάλκιναι δέ καί αύταί, φέρουσαι είς αυτόν 
τδν ποταμόν." Τούτο λοιπόν τδ τείχος είναι ώς θώραξ 
τής πόλεως· έσωθεν δέ αυτού περιφέρεται άλλο τείχος, 
όχι τόσον άδυνατώτερον άπδ τδ πρώτον, πλήν στενώ- 
τερον.

“ Είς τδ μέσον δέ έκατέρου φάρσους τής πόλεως ήσαν 
¿κτισμένα είς τδ εν τά βασίλεια μέ περίβολον μεγάλον

καί ισχυρόν, καί είς τδ άλλο, Ιερόν χαλκό πυλον τού 
Βήλου Διδς, τετράγωνον, σωζόμενον καί εως τδν καιρόν 
μου (τού Ηροδότου), έχον δέ έκάστην πλευράν δυο στα
δίων. ’Εν τώ μέσω τού ιερού είναι κτισμένος πύργος 
στερεές, έχων εν στάδιον μήκος καί εν πλ.άτος. ’Επά
νω αύτού τού πύργου στέκεται άλλος πύργος, καί άλλος 
πάλιν ε’πάνω τούτου, καί ούτως εως τούς όκτω- ή δέ 
άνάβασις είς αυτούς είναι έξωθεν, περιφερόμενη κύκλω 
περί πάντας τούς πύργους. "Οταν δέ φθάση τις είς 
τδ μέσον τής άναβάσεως, είναι καταγωγή καί καθί
σματα άναπαυτήρια, δπου καθίζοντες άναπαύονται οί 
άναβαίνοντες. Επάνω δέ τού τελευταίου πύργου είναι 
μέγας ναός, καί έν τω ναω μεγάλη κλίνη καλώς ε’στρω- 
μένη, καί πλησίον αυτής χρυσή τράπεζα.

“  Ή  βασίλισσα τής Βαβυλώνος, Νίτωκρις, έκτισε 
γέφυραν νά συνδέη τά δύο φάρση τής πολεως τα διη- 
ρημένα υπό τού Εύφράτου. Τά υποστηρίγματα κατε- 
σκευάσθησαν άπδ μεγάλας πελεκητάς περιμήκεις πέ- 
τρας, καί διά νά στερεωθώσιν αυται είς τδν ποταμόν, 
ε’τράπησαν τά ύδατα τού Εύφράτου είς μέγα τι όρυγμα, 
ξηράν άφήσαντα τήν κοίτην τού ποταμού. Κατά τδν 
χρόνον τούτον έκτίσθησαν οί προειρημένοι τοίχοι είς 
τά χείλη τού ποταμού, καί έγειναν αί καταβάσεις άπδ 
τάς πυλίδας είς τδν ποταμόν. Κατεσκευάσθη δέ ή 
γέφυρα περί τδ μέσον τής πόλεως, καί οί λίθοι συνε- 
δέοντο μέ σίδηρον καί μόλυβδον· κατά τδ διάστημα 
τής ημέρας έθετον τετράγωνα ξύλα ε’ς υποστηρίγματος 
είς υποστήριγμα, τά όποία άφηρούντο τήν νύκτα διά 
νά μή περνώσιν οί κάτοικοι καί κλέπτωσιν άλλήλους. 
’Αφού ε’τελείωσεν ή γέφυρα, έστράφησαν ¿πίσω τά υδατα 
τού Εύφράτου είς τήν παλαιάν αυτών κοίτην.” (Ηρο
δότου Α'. 178—186.)

Τά ερείπια τής Βαβυλώνος συνίστανται άπδ άνα- 
χώματα προκύψαντα ε’κ τής διαλύσεως τών οικοδομών 
ή ε’πιφάνειά των είναι ηύλακωμένη ύπδ τών βροχών, 
καί κατεστρωμένη άπδ κλάσματα πλίνθου, ασφάλτου, 
καί κεράμου.

Τά ε’ρείπια τού ανατολικού μέρους άρχίζουσι περί τά 
δύο μίλια άνω τής Χίλλας· συνίστανται δέ άπδ δύο 
μεγάλους όγκους ή άναχώματα, συνεχομένους καί κει
μένους πρδς βορραν και μ.εσημβριαν αλληλων, και απο 
διαφόρους μικροτέρους. ’Εσχατιά τών ερειπίων τούτων 
πρδς άρκτον είναι τά λείψανα οικοδομής τινδς πολλά 
εκτεταμένης, τόνομα Μουζελιβέ, άπδ τήν μεσημβρινό- 
ανατολικήν κόγχην τής οποίας προχωρεί στενή τις σειρά 
ήτοι ανάχωμα, φαινόμενον δτι υπήρξε ποτε εξωτερικόν 
τείχος, Α Α. Ή  σειρά αυτη αποτελεί είδος κυκλοει- 
δούς περιφράγματος, καί συνενούται μέ τδ νοτιοανατο
λικόν άκρον τού μεσημβρινωτέρου τών δύο μεγάλων όγ
κων. Ή  όχθη τού ποταμού, πρδς τδ νοτιοδυτικόν τού 
τάφου τού ’Λψιράν, έχει ώς κράσπεδου αυτής έρείπιόν 
τι (Β), εκτεινόμενου άπδ Κ είς Β σχεδόν 800 ύαρδας, 
■90 υψος τού οποίου είς διάστημα 300 υαρδών, κατά το 
Β, είναι 40 πόδας κατά κάθετον ολίγον άνω τουτου
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είναι τοπος τις, πρότερον ή κοίτη τού ποταμού- ε’ν- 
ταύθα εύρεθησαν πήλινα σκεύη μέ οστά. Έ κ τής άνα- 
τολικής γωνίας τού ερειπίου Β άρχίζει άλλο άνάχωμα, 
ομοιον τού σημειωμένου Α, πλατύτερον δμως καί όμα- 
λωτερον το άναχωμα τούτο είναι τδ μεσημβρινώτατον 
ολων τών ε’ρειπίων.

Θεωρούντες τα ε’ρείπια ε’κ νότου πρδς άρκτον, εύρί- 
σκομεν πρώτον άξιοπαρατήρητον άντικείμενον χαμηλόν 
τι άναχωμα, συνεχόμενον μέ τδ ε’ρείπιον Β· ε’π’ αύτού 
ιστανται ουο μικροί τοίχοι σύνεγγυς, καί ¿λίγων μόνον 
ποδών το υψος καί τδ πλάτος. Τδ ε’ρείπιον τούτο, κα
λούμενου Ζουμζουμά, καί μέρος ποτέ Μωαμεθανικού 
εύκτηριου οικου, οιοει τδ όνομά του είς κώμην ¿λίγον 
τι προς το άριστερόν αύτού. Μετά τούτο επεται ό πρώ-

Σχεοιον τω ν ’Ε ρειπ ίω ν τής Βαβελώνος.

Έ ξ ή γ η σ ι ς  τ ω ν  ε ν  τ ω  Σ χ ε δ ί ω  Α ε ' ξ ε ω ν .

MuÍelibe Μ ουζελιβέ.
Araran Ib» Ali >Α > , j g y >Αλ~

Jum jum i Ζουμζουμά.
Tahma8ia Τ α  y μ α  o ía.
Ca,lal Αιωρυξ.
Road to Bagdad Λρύμος είς Β αγδάτ.οι
A nana Χ να να .
Euphrates Ευφράτης.

τος μέγας όγκος τών ε’ρειπίων, 1100 υάρδας τδ μήκος, 
καί 800 κατά τδ μέγιστον πλάτος· τδ σχήμά του όμοιά- 
ζει παραπολύ μέ τδ σχήμα τεταρτοκυκλίου, τδ δέ υψος 
του είναι άνώμαλον άλλά τδ ϋψηλότερον μέρος είναι 
ίσως 50 ή 60 πόδας υπέρ τήν επιφάνειαν τής πεδιά- 
δος, καί διωρύχθη πρδς εξαγωγήν πλίνθων. ’Αμέσως 
ύπδ τδ υψιστον μέρος αύτού, είναι μικρός θόλος, είς 
επιμηκη περίβολον, διακρινομενος με τδ όνομα Άμράν 
Ί β ν  Άλή. Πρδς άρκτον είναι χορταρώδης κοιλάς, 
550 υαρδών τδ μήκος, διαπερωμένη ύπδ σειράς χαμη
λών ε’ρειπίων. Ταυτην διαδέχεται ό δεύτερος μέγας 
σωρός τών ε’ρειπίων, τδ σχήμα τού οποίου είναι σχεδόν 
τετράγωνον, 700 υαρδών τδ μήκος καί τδ πλάτος· ή δέ 
νοτιοδυτική γωνία του συνδέεται μέ τήν βορειοδυτικήν 
γωνίαν τών αναχωμάτων τού Άμράν διά σειράς άρκετά 
ύψηλής, καί σχεδόν 100 ύάρδας τδ πλάτος. Τούτο 
θεωρουσι τινες ως το αξιολογωτερον μέρος τών ε’ρειπίων 
τής Βαβυλωνος, και φρονουσιν οτι αί οίκοδομαί ενταύ
θα ησαν πολυ άνωτεραι των είς τδ βορειοανατολικόν 
τοποθετημένων.

Περι τας 200 ύαρδας απο τήν βόρειον ε’σχατιάν 
τού άναχώματος τούτου είναι φάραγξ τις, G, κοιλω- 
θείσα είς ζήτησιν πλίνθων, 100 ύαρδών τδ μήκος, 
καί 10 ποδών τδ πλάτος, 40 δέ ή 50 τδ βάθος. Είς 
την μιαν πλευράν αύτής ιστανται λείψανά τινα τοίχου, 
το προσώπου, ως φαίνεται, άρχαίας οίκοδομής, ύπδ τά 
θεμέλια τού οποίου άνεκαλύφθη ύπόγειος δίοδος. Τδ 
άρκτωον μέρος τής φάραγγος φαίνεται οτι διεπέρα τοί
χος με ύπερβολήν παχύς ε’κ κιτρινωπής πλίνθου.

_ ’Ολίγου πρδς δυσμάς τής φάραγγος είς τδ Η είναι 
τα βασίλεια, ερείπιου άξιον παρατηρήσεως, συνιστώ 
μενον ¿κ οιαφορων τοίχων, ¿κτώ ποδών τδ πάχος, πού 
μεν κεκοσμημενων με παστούς, πού δέ ισχυροποιημένων 
οια παρασταόων και αντηρίδων*. Ίό  σωζόμενον είναι 
μικρόν μονον μέρος τής ολης οικοδομής, ώς άποδεικνύ- 
εται απο τινα λείψανα ταύτοειδων τοίχων, ίσταμένων 
είς διαφόρους αποστάσεις- φαίνεται μάλιστα, ότι ή ¿ν 
τη φάραγγι δίοδος, καί ό τοίχος όστις διαπερα τδ άνω 
μέρος τής  ̂φάραγγος αύτής, συνείχοντο μέ τά βασίλεια
ταύτα Ολίγον προς βορράν τού ερειπίου τούτο» είναι
τδ περιβόητον δένδρον (I), τδ καλούμενου Άθελά ύπδ 
τών έγχωρίων, καί λεγόμενον δτι ήκμαζεν είς τήν άρ- 
χαιαν Βαβυλώνα· μια πλευρά τού κορμού του, μέ πρα
σίνους κλάδους είς τήν κορυφήν, μένει άκόμη- είναι δέ 
αειθαλες, οπωσούν δμ'οιον τού Πύλου τής Ζωής, καί 
σπάνιον είς τήν Βαβυλωνίαν.

 ̂Ε και F είναι δυο εκτεταμένα άναχώματα διευθυ- 
νόμενα άπδ βορρά είς νότον.

Εν μιλιον προς βορραν τών βασιλείων, πέντε μίλια 
εκ τής Χιλλας, και 950 ύάρδας ε’κ τής όχθης τού πο-

Ά ν τ η ρ ί ς  (arc-boutant) λέγετα ι στυλό« λήγω ν είς τόξον, 
κα ι στη ριζών έξωθεν το ίχον, θόλον, κτλ. Π  α ρ α σ τ  ά « δέ εΤναι το  
1 αλλιστί pilastre^ είδος τετραγώνου στήλης Ιμβεβλημένη« εις τον 
τοίχον όπισθεν τών κιονών. Π α σ τ ό ς  είναι τό Γαλλιστί niche.
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ταμο?, σώζεται έρείπιόν τι, χαλούμενον Μουζελιβέ- το 
σχημά του είναι ε’πίμηκες, το δε ύψος του, ώς και ή 
έχτασις των πλευρών του, άνώμαλον. Αί πλευραι βλέ
πουν είς τα  άρχικά σημεία- ή βόρειος εΓναι 200, ή νό
τιος 219, ή ανατολική 182, και ή δυτική 186 υάρδας 
ρακρά· το δέ υψος της νοτιοανατολικής η ύψίστης γ&σ 
νίας είναι 141 ποδων. ΓΓρό δυο περίπου εκατονταετη
ρίδων, ή οίκοδορη αΰτη ητο 200 πόδας ύψηλή, ή δέ βά- 
σις αύτης, συμπεριλαμβανομένων των ε'ρειπίων των πΙ- 
ριξ οικοδομών, περί τους 700 πόδας καθ’ έκάστην 
πλευράν. Ή  βροχή έκαμε βαρείας αύλακας είς τινα 
μέρη του ερειπίου τούτου- πανταχου δέ αύτο? βλέπει 
τις άναρίθμητα κλάσρατα κεράρων, πλίνθων, άσφάλ- 
του, χαλίκων, ΰελωρένης πλίνθου, έτι δέ καί οστράκων, 
κορρατίων ΰελου, καί μαργαριτορρίίξης. Ό  'Αγγλος 
περιηγητής Rich, |ξ  oj ε’όανείσθημεν το προτεταγρέ- 
νον σχέδιον, καί τό πλεΓστον μέρος τής περιγραφής 
ταύτης, ίκαρεν άνασκαφάς εις τό Μουζελιβέ, καί άνε- 
κάλυψε νεκροθήκας καί σκελετά τινα’ οθεν καί είκά- 
ζουσι πολλοί, δτι τό κτίσρα τοΰτο ήτο ρεγάλη πυραρίς 
έκ πλίνθου, ώς κοιρητήριον χρησιμεύουσα. "Ισως δέ 
ρετεχειρί,οντο αυτήν καί ώς άστεροσκοπεΐον.

Τά προς δυσμάςτο? Εύφράτου ερείπια εΓναι τό ρέγα 
ε’ρείπιον, ΰπολαρβανόρενον ώς ό Πύργος του Βήλου, 
καί τινα άσήραντα άναχώρατα παρά τήν δχθην του 
ποταμού, καλούμενα "Ανανα. Ό  νοριζομενος Πύργος 
του Βήλου κεΓται προς νότον τής κώρης Ταχρασίας, 
(Ίδέ τήν κάτω ^άριστεράν κόγχην του Σχεδίου), καί 
εΓναι τό έκπλη^φικώτατον ολων των ε’ν Βαβυλώνι ε’ρει- 
πίων. Οί "Αραβες καλούσιν αύτο Βίρς Νερρούδ, καί 
οί Ιουδαίοι Φυλακήν του Ναβουχοδονόσορ. Τά σχήρά 
του εΓναι ε’πίρηκες, ολη δ’ ή περιφέρειά του 762 υαρ
δών. Κατά τήν άνατολικήν πλευράν δεν υπερβαίνει 
50 ή 60 πόδας τό ύψοφ, κατά δέ τήν δυτικήν άνυψοΰ- 
ται κωνοειδώς είς 198 πόδας. ’Επί τής κορυφής αυ
τό? εΓναι στερεόν τι κτίσρα έκ πλίνθου, τριάκοντα επτά 
πόδας υψηλόν, είκοσιοκτώ δέ πλατύ, ε’λαττούμενον κατά 
τό πάχος ρέχρι τής κορυφής. Αί ώραΓαι όπταί πλίν
θοι, έξ ων σύγκειται, έχουν έπιγραφάς ε’φ’ εαυτών τό
σον δέ ισχυρά εΓναι συγκεκολληρέναι, ώστε δυσκολώ- 
τατα εξάγεται ρία άκέραιος.

Τοιαυτα εΓναι τά σηρερινά λείψανα τής ποτέ ύπε- 
ρηφάνου Βαβυλ.ώνος, ήτις τοσαύτην έκτασιν εΓχεν οπότε 
ήλωθη Οπό του Κύρου, ώστε, ώς εκφράζεται ό Ηρόδο
τος, “  ύπό ρεγάθεος τής πόλιος, τών περί τά έσχατα 
αυτής έαλωκότων, τούς τό μέσον οίκέοντας τών Βαβυ
λωνίων ού ρανθάνειν εαλωκότας.” Τόσον εΓναι πρόσ
καιρα και φθαρτά καί τά ρεγαλοποεπίστερα τών αν
θρωπίνων.

Α Ι Α Π Ο ΙΚ ΙΑ Ι Τ Η Σ  Α Ρ Χ Α Ι Α Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ .

Αί άποικίαι εΓναι ουσιώδες ρέρος τής 'Ιστορίας τής 
'Ελλάδος- καθότι δι’ αύτών ηύξήθη ή ε’ρπορία, ό πλού
τος, ό πολιτισρός, ή φιλοσοφία, αί τέχναι, καί πάσα

ή βιορηχανία εις τούς Έλληνας. Έ ξ  αιτίας αύτών 
συνέβη ό μεταξύ Ελλάδος καί Περσίας πόλερος. Έ - 
νίκησεν ή πρώτη, έδοξάσθη, διεφθάρη, καί παρήκμα- 
σεν. Ή  δέ πρόοδος τών είς τήν Μικράν ’Ασίαν άποι- 
κιών ήτο τοιαυτη, ώστε συνεστήθησαν ύπ’ αύτών δεύ- 
τεραι άλλαι άποικίαι, είς τά παράλια το? Εύξείνου Πόν
του, τής Ταυρικής, καί ρέχρι Κιλικίας- προσέτι δέ, 
είς τάς άκτάς τής Θράκης καί Μακεδονίας, ρέχρι 
Σικελίας, ’Ιταλίας, Γαλατίας, κτλ. "Απασαι δέ αυται, 
ε’πέκεινα τών χιλίων, έκτίζοντο είς έρπορικάς θέσεις, 
είς κλίματα εύκραή, είς ΰγιεινάς τοποθεσίας, φυλάτ- 
τουσαι σχέσεις ρετά τών Μητροπόλεων, μεταξύ άλλή- 
λων, καί ρετά τών λοιπών λαών το? κόσρου, διά ξηρϊς 
τε καί διά θαλάσσης. Ή  πολιτεία αύτών ήτον, ώς 
ε’πιτοπλεΓστον, Αριστοδηροκρατική- διότι ή βασιλεία 
εΓχε χάσει τότε είς τήν Ελλάδα τήν γοητευτικήν άξίαυ 
της. Τό δέ δηροκρατικόν πνεΰρα ε’πεπόλαζε, δεσπό- 
ζον τήν ε’ποχήν- ώστε, άν είς ρερικάς αποικίας τό πο- 
λίτευρα ε’φαίνετο μάλλον ’Αριστοκρατικόν, ή ’Ολιγαρ
χικόν, ή καί Μοναρχικόν, είς έκαστον τών λαών ύπερ- 
ίσχυε τό Δηροκρατικόν δίκαιον.

Οί "Ιωνες ρετά του Νηλέως καί Άνδροκλέους ε’συ- 
στήθησαν κατά τό 1144 π. X., είς τά ρεσηρβριυά 
παράλια τής Αυδίας καί τά βόρεια τής Καρίας. Έ κ τ ι
σαν δώδεκα πόλεις, τών οποίων ή "Εφεσος ήτον ή πρω
τεύουσα, έχοντες καί τήν Σρύρνην καί Χίον*. Συνη- 
θροίζοντο είς τό Πανιώνιον, κοινόν ναόν το? Έλικω- 
νίου Ποσειδώνος πλησίον είς τό Μυκάλιον ακρωτήριου. 
Ούτοι ήσαν αύτόνοροι, πληρόνοντες ρικρόν τινα φόρον 
είς τον ΚροΓσον, καί ύστερου είς τον παλαιόν Κυρ ον. 
Κατ’ άρχάς ήσαν πτωχοί, άσθενεΓς, καί καταφρονη- 
ρένοι, ώστε δέν ήθελε νά ονομάζεται τις "Ιων- μετ' 
ού πολυ δρως εύδοκίρησαν τοσούτον, ώστε ε’σύστησαν 
υπέρ τάς τριακοσίας άλλας άποικίας. Ή  Μίλητος 
ήδύνατο νά φιλονεικήση περί τών ε’ρπορικών πρωτείων 
ρετά τής περιφήρου Τύρου καί Καρχηδάνος. Τό ναυ
τικόν τής Δωδεκαπόλεως ήτον ε’πίσηρον, ώστε ρόνη ή 
Χίος, ρετριόφρων καί ρετά τήν νίκην, έστειλεν είς τον

* Ό  'Ηρόδοτος υπερεπαινεΐ τό κλίμα  τής ’Ιωνίας, π ροτιμ ώ / 
αυτό υπέρ παν άλλο- « Ουτε τό  άνωθεν,» λέγει, “ ούτε τά κάτωθεν 
αύτης ρε'ρη, ούτε τά  προς άνατολάς, ούτε τά  προς όυσμάς, έχουν 
σύγκρισή  ρέ τήν ’Ιω νίαν- άλλά τά  ρέν πάσχουσιν από τό  ψ υ/ος 
και τήν υγρασίαν, τά  δε από τήν θερμότητα καί τήν ξηρασίαν.» 
Α ί δυόδεκα Ίω ν ικ α ι πόλεις ήσαν Μ ίλητός, Μυους, ΙΙρ ιήνη , "Ε υε- 
σος, Κολοφών, Λέβεδος, Τ έω ς, Κ λαζομεναί, Φ ώ καια , Σ ά μος, Χίος, 
καί Έ ρυθραί- εις ταύτας προσετέθη μ ετέπειτα  καί δεκάτη τρ ίτη , 
ή  Σ μ ύρνη , Α ιολική πρότερον ούσα. Ε ίνα ι δ ’ άξιοσημείωτον 3τι 
είς τάς δώδεκα Ίω νικά ς πόλεις ελαλειτο ή γλώσσα κατά τε’σσα- 
ρας διαφόρους τροπους. Μ ίλητος, ή μεσημορινω τέρα, καί αί μ ετ 
αυτήν Μυοϋς καί Π ριήνη, Ιν τή Καρία κείμενα ι, ώμΓ/.ουν μ,ίαν 
κα ί τήν αυτήν διάλεκτον· αί δ’ εν τή Λυδία εξ, "Εφεσος, Κολο- 

ώ ν, Αέβεδος, Τέοις, Κ λαζομεναί, καί Φ ιόκαια, άλλην διάλεκτον 
ιάφορον της πρώ της- τρίτον είδος γλώσσης ελαλειτο είς την Χίον 

κα ι τάς απέναντι αυτής επί τής ηπείρου κειμένας Έ ρυθρα ς- τέ
ταρτον δέ, είς τήν Σ ά μον. Ίδου λοιπόν τέσσαρες χαρακτήρες 
γλώσσης είς μ ικροτάτην εκτασιν.
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καιρόν τής έπαναστάσεως το? ’Αρισταγόρου υπέρ τά 
εκατόν πολεμικά πλοία.

Οί δέ Αίολ.εΓς ε’στερεώθησαν κατά τό 1124 έτος π. 
X. είς δώδεκα ε’πίσης πόλεις, προχωρούσας πρός τον 
Ελλήσποντον, μέχρι τής Τρωαδικής Τ δης- ή Λέσβος 
εΓχε, φαίνεται, τά πρωτεία- ήσαν δέ αύτόνομοι καί 
ανεξάρτητοι μέχρι το? μεγάλου Κύρου- επί δέ τών δει
νών περιστάσεων διωρίζετο Ύπουργεϊον, απόλυτον έχον 
δύναμιν, καί το? οποίου τά μέλη ώνομάζοντο ’Ασύμνη 
τοι, έξ ών υπήρξε καί ό Πιττακός (600 π. X.)

Ή  δέ άποικία τών Δωριέων, υστερόχρονος τών πρώ
των, άλλ’ ώς έκεΓναι, είς διαφόρους έποχάς συστηθεΓ- 
σα, συνεκροτείτο άπό εξ πόλεις- είχον ’Αμφικτυονίαν 
καί ναόν κοινόν το? ’Απόλλωνος, τό Τριοπικόν ιερόν. 
Αυται ήσαν αυτόνομοι καί ανεξάρτητοι μέχρι τής Περ
σικής έξουσίας το? Κύρου, πλήν ίσως τής 'Αλικαρνασ
σό?, ήτις πολλάκις ΰπετάγη άπό τούς βασιλείς τής 
Καρίας, ή άπεβλήθη διά τήν πρός τον Τριόπιον ’Απόλ
λωνα άσέβειαν 'Αλικαρνασσέως τινός.

Αί άποικίαι τών Αίολέων καί Δωριέων δέν έφθασάν 
ποτε είς τήν περιωπήν τής δόξης καί τής δυνάμεως, 
ώς αί τών Ίώνων, τών οποίων τό ε’μπόριον ε’κτείνετο 
άπό τά άνατολικά παράλια το? Εύξείνου Πόντου μέχρι 
τής Σκυθίας, Κασπίας Θαλάσσης, Περσίας, κτλ.

Οθεν, άν ή Έλάσσων ’Ασία ήρημώθη άπό τούς "Ελ
ληνας επί του Τρωικό? πολέμου, άπό τούς Έλληνας 
πάλιν ε’κατοικήθη, λαμπρυνθεϊσα είς διάστημα μιας 
ώς έγγιστα καί ήμισείας έκατονταετηρίδος. Αύτο? 
τό έμπόριον έλαβε καί έκτασιν καί ποικιλίαν. Αύτο? 
ήρχισεν ή μετά λόγου συμμετρία καί ή φιλοκαλία, ή 
ποίησις, ή μουσική, καί ή φιλοσοφία. Ε ίς τάς άποι
κίας αύτάς ε’γεννήθη ό πατήρ το? Ελληνικό? πολιτι
σμού "Ομηρος, ή Σαπφώ, ό ’Αλκαίος, ό Θαλής, ό Π υ
θαγόρας, ό ’Αναξαγόρας. ’Απ’ αύτο? ή ιστορία, ή 
άρχιτεκτονική, καί αί ε’λευθέριοι τέχναι, μετεκομί- 
σθησαν είς τήν Εύρωπαϊκήν Ελλάδα. Ή  Μικρά 
’Ασία ήτον ό μέσος δρος, δι’ ου έγνώριζον οί Έ λ λ η 
νες τήν Αίγυπτον, τήν Συρίαν, τήν "Ανω ’Ασίαν, καί 
τά παράλια το? Εύξείνου Πόντου καί τής Μεσογείου 
θαλάσσης, μέχρι τής Μαιώτιδος λίμνης καί το? ’Α
τλαντικό?.

"Αν τις ήδη υψωθείς ε’ναγκαλισθή διά μιας  τήν 
κειμενην μεταξύ τών δύο τούτων άκρων άπειρον έκτασιν, 
και θεώρηση ένταυτώ ολόκληρον έθνος ε’νεργητικόν, 
πνευματώδες, ευαίσθητου, καί ελεύθερον, είς ε’πέκεινα 
τών χιλιων αυτονόμων λαών ύποδιηρημένον, καταγινό- 
μενον είς τήν πολιτικήν καί τήν φιλοσοφίαν, είς τήν 
εμπορίαν καί ναυτικήν, είς τάς έπιστήμας, τάς τέχνας, 
καί παν είδος βιομηχανίας, θέλει τωόντι έκπτοηθή 
συμπεραίνων έκ τών άποτελεσμάτων τόν γιγαντώδη 
σωρόν τών ιδεών, καί γνώσεων καί άρχών, δσαι κύκλο- 
φορούσαι περιεφέροντο είς τοιαύτην έκτασιν. ’Οποίαν 
άκαταμάχητον δύναμιν ήθελον παρουσιάσεΐν,άν άπασαι 
ενοϋντο μετά τής Εύρωπαϊκής Ελλάδος είς Ιν πολιτι

κόν καί άχώριστον σώμα, έχουσαι τήν αύτήν πολιτι
κήν καί συμφέρον, τήν ιδίαν θρησκείαν καί φρόνημα, 
τήν αυτήν διάλεκτον καί διάνοιαν ! ’Αλλά τών ε’θνών, 
φαίνεται, ή άνατροφή άπαιτεΓ αίωνων πολλών πολλην 
πείραν, καί εύτυχείς περιστάσεις. Αί Άμφικτυονίαι 
καί τά συνέδρια έγέννησαν τήν ’Αχαϊκήν συμμαχίαν, 
καί μετά δύο περίπου χιλιάδας ετών έσυστήθη ή 'Ελ
βετική καί ή ’Αμερικανική 'Ομοσπονδία.

[’Ε κ  τοΰ Φιλοσοφικού Δοκιμίου τού Γ . Γ .  Κ . Τυπάλοου.}

ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΛΤΑ2ΑΡ.
ΕΙΣ το πέμπτου κεφάλαιον του προφήτου Δανιήλ 
περιγράφεται το άσεβές συμποσίου του Βαλτάσαρ, 
ή έπί του τοίχου μυστική επιγραφή, ή  έξήγησις αύ
τής ύπό τού Δανιήλ, καί ή ταυτόχρονος πλήρω σις 
τής προφητείας διά τής άλώσεως τής Βαβυλώνας 
καί τής θανατώσεως του Βαλτάσαρ.

Τό κεφάλαιον τοΰτο διασαφηνίζει άριστα ό 191ος 
παράγραφος του πρώτου βιβλίου του Ηροδότου.

Ο Βαλτάσαρ ήτον ό έσχατος ή γεμ ώ ν τής Βαβυ
λωνίου ή Χ αλδαϊκής αότοκρατορίας, καί κατά π ά 
σαν πιθανότατα ό καλούμενος Λαβυνητος ύπό τοΰ Ε λ - 
ληνος ιστορικού. « 'θ  Κΰρος,» λ έγε ι ό Ηρόδοτος, 
« έπί τήςΝ ιτώ κριος τόν παΐδα  έστρατεύετο, έχοντά 
τε τοΰ πατρός τοΰ έωυτοΰ τοΰνομα Λαβυνήτου καί τήν 
’Ασσυρίων αρχήν.» Οί Βαβυλώνιοι έξήλθον είς άπάν- 
τησιν τοΰ δορικτήτορος, καί ήττηθέντες ένεκλείσθη- 
σαν είς τά  όχυρά τε ίχ η  τ ω ν  επειδή όμως, γινώσκον- 
τες τήν άκραν φιλοδοξίαν τοΰ Κύρου, ειχον προεισά- 
ξειν είς τήν πόλιν τροφάς διά πάμπολλα  ετη , δέν 
τούς εμελε παντελώς διά τήν πολιορκίαν καί έ 
Κΰρος τωόντι κατήντησεν είς αμηχανίαν, διότι ό 
καιρός έπέρνα, καί τά  πράγματα διόλου δέν προέ- 
κοπτον  « Κΰρος δέ άπορίησιν ένείχετο, άτε χρόνου 
τε  έγγινομένου συχνοΰ, ανωτέρω δέ ούδέν τών π ρ η γ- 
μάτων προκοπτομένων.»

Είς τοιαύτην δεινήν θέσιν ευρισκόμενος, είτε καθ 
υπαγόρευση* άλλου τινός, είτε κ α τ’ ιδίαν αύτοΰ έπι- 
νόησιν, έπραξεν ώς ακολούθως- Διατάξας ολον τό 
καλήτερον στράτευμα, τούς μέν, καθ δ μέρος έμ - 
βαίνει ό Ευφράτης είς τήν Βαβυλώνα, τούς δέ, καθ’ δ 
μέρος έκβαίνει ά π ’αύτήν, παρήγγειλεν , όπότανίδωσιν 
ότι εγινε διαβατόν, τό ρεΰμα, νά εμβώσι διά τοΰ 
ποταμοΰ είς τήν πόλιν. Μ ετά δέ ταΰτα έκίνησεν ό 
ίδιος μέ τό άχρηστον στράτευμα, καί φθάσας είς 
τήν λ ίμνην, έπραξεν δ ,τι άλλοτε ή τών Βαβυλωνίων 
βασίλισσα*- δηλαδή σκάψας διώρυγα, είσήγαγε δ ι’ 
αύτής τόν ποταμόν -εις τήν λ ίμνην, έλος ούσαν, καί 
κατέστησε τόν πρότερον δρόμον του διαβατόν. Ά -  
φοΰ δέ τοιουτοτρόπως έμετρίασεν ό ποταμός, ώστε

* Ίδϊ Σ ελ . Η4.
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τό υδωρ ήρχετο έως τήν μέσην του μηρού ενός αν
θρώπου, οι στρατιώται, οι επ ’ αύτω τούτω διωρε- 
σμένοι, εμβαινον διά του Εύφράτου εις τήν Βαβυ
λώνα. Καί εάν μέν οί Βαβυλώνιοι ε ι/ο ν  είδησιν 
τινά του γινομένου, δεν ήθελον αφήσει τούς Πέρσας 
νά έμβώσιν εις τήν πόλιν, ά λ λ ’ ήθελον τούς δια- 
φθείρει κάκιστα· διότι, κατακλείσαντες δλας τάς π υ-  
λίδας, αί'τινες ήγον εις τον ποταμόν, καί αυτοί άνα- 
βάντες εις τούς τοίχους τούς παρά τά χ ε ίλ η  τού πο
ταμού, ήθελον τούς πιάσειν, ώς εις κύρτην· τώρα 
όμως άνελπίστω ς έπαρουσιάσθησαν οί Πέρσαι. Διά 
οέ το μεγεθος τής πολεω ς τα ακρα αυτής ήσαν κυ
ριευμένα ύπό των εχθρών, καί οί κατοικοΰντες τό 
μέσον Βαβυλώνιοι δεν ήξευρον δτι ήσαν κυριευμένοι" 
ά λ λ ’ έπειδή ετυχε νά έ'χωσιν εορτήν, έχόρευον καί 
εύθύμουν, έως δτου τό κακόν ηύξησε, καί τότε τό 
εμαθον.

Ταύτην τήν νύκτα έκαμε καί δ βασιλεύς Β αλτά- 
σαρ οεϊπνον μ εγα  εις χ ιλίους έκ τών μεγιστάνω ν  
του, καί επινεν οίνον μ ετά  τών χιλ ίω ν. Σ ημειω -  
τέον δτι τό συμπόσιον τούτο είχε  θρησκευτικόν χ α 
ρακτήρα, άποβλέπον εις τιμήν τού Βήλ ή Βήλου, 
μ εγάλου  θεού τών Βαβυλωνίων. « Καί πίνων Β αλ- 
τάσαρ είπεν εν τή γεύσει τού οίνου, τού ένεγκεΐν τά 
σκεύη τά χρυσά καί τά  αργυρά, ά έξήνεγκε Ναβου- 
χοδονόσορ ό πατήρ αυτού ( π ά π π ο ς )  έκ τού ναού τού 
έν Ιερουσαλήμ· καί ήνέχθησαν τά  σκεύη τά χρυσά  
καί τά αργυρά, καί έπινον έν αύτοϊς ό βασιλεύς, καί 
οί μεγιστάνες αυτού, καί αί παλλακαί αυτού, καί αί 
παρακοιτοι αυτου. Επινον οίνον, καί ήνεσαν τούς 
θεούς τούς χρυσούς, καί αργυρούς, καί χαλκούς, καί 
σιδηρούς, καί ξυλίνους, καί λίθινους.»

I I  δυσσεβης αυτη χρήσις τών καθιερωμένων σκευ
ών τού Ναού τού Σολομώντος έπλήρωσε τό μέτρον 
της ανομίας τού Βαλτάσαρ· καί δ Θεός έφανέρωσε 
τήν έγγίζουσαν έκδίκησιν δΓ έκπληκτικοΰ θαύματος* 
διότι, « έν αυτή τή ώρα έξήλθον δάκτυλοι χειρός 
ανθρώπου, καί έγραφον κατέναντι τής λαμπάδος έπί 
τό κονίαμα τού τοίχου τού οίκου τού βασιλέως, καί 
ο βασιλεύς εθεωρει τους αστραγάλους τής χειρός τής 
γραφούσης.»

Εκθαμβος ο βασιλεύς, και ύπό τής συνειδήσεως 
αυτού τυπτόμενος, προσκαλεΐ τούς σοφούς καί άστρο- 
λόγους του· αύτοί συγχέονται, καί δεν δύνανται νά 
έρμηνεύσωσι τό νόημα τής γραφής· τέλος δέ, καθ’ 
ύπαγόρευσιν τής βασιλίσσης, φέρεται δ Δανιήλ εις 
τό έστιατόριον, καί προστάζεται, 'μεθ’ ύποσχέσεω ς  
μ εγάλω ν τιμώ ν καί αμοιβών, νά δηλώση τάς λέξεις  
τής μυστικής γραφής.

Η άπόκρισις τού προφήτου έχει σπάνιάν τινά μ ε 
γα λοπ ρ έπ εια ν—-

^  " Γ ή  δόματά σου σοΙ έστω, καί τήν δωρεάν της οικίας σου ίτερω  
δδς, εγώ  δε τήν γραφήν άνσγνώσομαι, και τήν σύγκρισιν αύτής 
γνωρίσω σοι.

' "  Βασιλεύ, δ Θεδς δ υψιστο; τήν βασιλείαν καί τήν αεγαλω - 
σόνην καί τήν τ ιμ ή ν  καί τήν δόξαν ε'δωκε Ναβουχοδονοσορ τω  
π α τρ ί σου, καί άπδ της^μεγαλωσύνης ής εδωκεν αΰτω , πάντες οί 
λαοί, φυλαί, γλώσσαι ήσαν τρέχοντες καί φοβούμενοι απδ προ
σώπου αυτού. Ους ήβούλετο αύτος άνήρει, καί ου; ήβούλετο αυ
τό ; ετυπτεν, καί ους ήβούλετο αύτό; ίίψου, καί οδς ήβούλετο αυτδς 
εταπεινου. Κ αί δ'τε υψιόθη ή καρδι'α αυτού, καί τδ πνεύμα αυ
του εκραταιώΟη του δπερηφανεύσασΟαι, κατηνεχθη άπδ του θρο'νου 
τή ς βασιλείας, καί ή τ ιμ ή  άφηρε'Οη ά π ’ αυτου', κα ί άπδ τω ν αν
θρώπων ε’ξεδιώ χθη, καί ή καρδιά αυτου μ ετά  τών θηρίων Ιδόθη, 
καί μετά τω ν δνάγρων ή κατοικία αυτου, καί χορτον ώς βουν εψώ- 
μιζον αυτόν, καί άπδ τής δροσού του ουρανού τδ  σώ μα αύτοΰ εβά- 
φη, έως οδ έγνιο, δτι κυριεύει δ Θεδς ύψιστος τής βασιλείας τών 
ανθρωποιν, και ώ αν δοξτ, δώσει αυτήν.

 ̂ « Κ αί συ ουν δ υίδς αδτοΰ Βαλτάσαρ οΰκ εταπείνωσας τήν καρ
διάν σου κατενώπιον του Θεοϋ. Ου πά ντα  τα ύτα  εγνιος; κα ί 
επ ί τόν^ κύριον Θεόν του ουρανού δψώθης, καί τά  σκεύη του οίκου 
αύτοΰ ηνεγκαν ενώπιον σου, καί συ καί οί μεγιστδνε'ς σου, καί αί 
παλλακαί σου, καί α ί παράκοιτοί σου οίνον ¿πίνετε εν αύτοϊς. 
Καί τούς Θεούς τούς χρυσού;, κα ί αργυρούς, καί χαλκούς, καί 
σιοηρου;, κα ι ξύλινους, και λίθινους, οΐ ού βλέπουσι, καί οί ούκ 
άκούουσι, καί ού γινώσκουσιν, ήνεσας, καί τδν Θεδν ού ή πνοή 
σου εν χειρ ί αύτοΰ κα ί πασ α ι αί δδοί σου, αύτδν ούκ εδο'ξασας. 
Α*α τούτο εά προσώπου αύτοΰ άπεστάλη αστράγαλος χειρδς, καί 
τήν γραφήν ταύτην Ινε'ταξε. Κ αί αυτη ή γραφή έντεταγμε'νη, 
Μ ανή, Θ εκέλ, Φ άρες. Τούτο τδ σύγκριμα τού βήματος· Μ ανή, 
εμετρησεν δ θ ε δ ς  τήν βασιλείαν σου, καί επλήρωσεν α ύ τ ή ν  θ ε -  
κέλ, εστάθη εν ζυγώ , κα ί εδρέθη ύστερούσα· Φ ά ρες, διήρηται 
ή βασιλεία σου, κα ί έδο'θη Μ ήδοις καί Πε'ρσαις.»

Μ όλις εδωκε την έξήγησιν ό Δανιήλ, καί ή Βαβυ- 
λώ ν ήλώ θη κ α θ ’ 6ν τρόπον διηγείται ό Ηρόδοτος* 
εις τό βιβλίον τού Δανιήλ λέγετα ι μ ό νο ν ,« ’Εν αυτή 
τη νυκτί άνηρέθη Βαλτάσαρ ό βασιλεύς ό Χαλδαίος· 
και Δαρεϊος ό Μήδος παρέλαβε τήν βασιλείαν, ών 
έτών Ιξήκοντα δύο.»

Οί Μήδοι άναφέρονται μ ετά  τών Περσών, καθό 
σύμμαχοι α υτώ ν γνωστόν οτι ή Μηδία καί ή Π ερ
σία ήνώθησαν είς έν βασίλειον ύπό τον Κύρον πα- 
ρευρίσκετο δέ και εις τον στρατόν, δ'στις ή λω σε τήν  
Βαβυλώνα, ό Μήδος Κυαξάρης, υιός τού λστυά- 
γους, θείος δέ τού Κύρου*· τόν Κυαξάρην τούτον φαί
νεται δ'τι καλεί ό Δανιήλ Δαρειον τόν Μήδον, δστις 
πιθανόν δτι άφέθη εις τήν Βαβυλώνα ώς τοποτηοη- 
τής τού ανεψιού του Κύρου.

Πολλοϊς άντιλε'γειν μεν εθος περί παντδς δμοίως-
Ό ρθω ς δ άντιλέγειν ούκετι τούτ’ εν Ιθει.
Κ α ί πρδς μέν τούτους άρκεϊ λόγος ώς δ παλαιδς,
Σ ο ι μέν τα ΰτα  δοκοΰντ’ έστίν, εμοί δέ τάδε.

Η  μήτηρ τού Κυρου ήτον ή Μ ανδάνη, θυγάτηρ τού Ά σ τ υ -
άγους.
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Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ  Τ Η Σ  Κ ΙΝ Α Σ  Κ Α Ι Η  Α Υ Λ Η  Τ Ο Υ .

Ε ι ς  τήν Κίναν ό αύτοκράτωρ είναι ε’πί κεφαλής τής 
κυβερνήσεως, απεριόριστον έχω ν δύναμιν. Μ άταιον 
ήθελεν ε ίσ θ α ι ν’ άπαριθμήσωμεν τά  προνόμιά το ν  διότι 
ένεργεΓ κ α τ’ αρέσκειαν, καί ούδείς τολμά ν’ άντειπη 
είς τό θέλημά  του. Ο ί μόνοι χαλινο ί τής δυνάμεως 
αύτοΰ εΓναι τά  Αρχαία έ θ ιμ α , καί ή δημοσία ύποληψις. 
’Ε κείνα  μέν οφείλει πάντοτε ν’ ακόλουθη, ταύτην δέ 
προσπαθεί, όσον δύναται, νά Ι χ η  ύπέρ Ιαυτοΰ.

Τό κυριώτερον υπούργημα τοΰ σεβαστού αύτοΰ υπο
κειμένου συνίσταται είς έντεύξεις μετά τών μανδαρίνων 
κατά  πάσαν πέμπτην ημέραν. Ά π α ν τ ε ς  οι άνωτεροι 
αξιωματικοί τοΰ κράτους, μετά τών βασιλοπαίδων καί 
άλλων ε’κ βασιλικοΰ αίματος, προσπίπτουσι τότε ένω- 
πιον τοΰ μεγάλου μονάρχου, μόλις τολμώντες νά άνα- 
τείνωσι τούς οφθαλμούς. Αύτός δμως ουτε είναι χρεία 
νά παρευρίσκεται· α ί τό πρόσωπον αύτοΰ άφορώσαι τι- 
μαί άπονέμονται καί εις ζώνην, ή κιτρίνην σκέπην, 
έφ’ ής είναι ε’πιγεγραμμένον "Α γιος, ή Μύρια Έ τ η  
(φράσις συνώνυμος τοΰ Ζ ήτω  ό Αύτοκράτωρ!) Α υται 
δμως α ί έντεύξεις είναι άπλώς τυπικαί· δεν άποβλέπουν 
είς πολιτικόν τ ι. Ε ίνα ι δέ λαμπρότεραι τήν ημέραν 
τοΰ νέου έτους, καί είς άλλας εορτάς, κ α θ ’ άς ό αύτο· 
κράτωρ περιβάλλεται ε’σ θ ή τα  έκ μεταξωτοΰ κιτρινοχρό- 
ου, μεγάλους μέλανας κύκλους έχουσαν, κεντημένην δέ 
μέ δράκοντας ε’ννέα ονύχων, οιτινες είναι τό αύτοκρα- 
τορικόν έμ βλημα , ώς ήτό ποτε τών 'Ρωμαίων ό άετός. 
Ή  καλύπτρα τής κεφαλής του ομοιάζει τήν τών άλλων 
μανδαρίνων, άλλ’ έχ ε ι στιλπνότερον θύσανον ε’κχρυσοΰ, 
καί κοσμείται προσέτι μέ μεγάλους μαργαρίτας.

Α ί υποθέσεις τοΰ κράτους θεωροΰνται είς ιδιαιτέρας 
έντεύξεις, δπου μόνον τά  μέλη τοΰ συμβουλίου είναι 
δεκτά. Ε ίς  τά ς  προητοιμασμένας άναφοράς ρ ίπτει 
άπλώς Ιν  βλέμμα ό αύτοκράτωρ- ή, αν ήναι άξιόλογοι, 
γράφει τήν άπόκρισιν μέ τό μιλτοκόνδυλον αύτοΰ, διά 
βραχέων οσον τό δυνατόν. Άγνοοΰμεν άν γίνωνται 
έμπροσθεν αύτοΰ τακτικα ί άμφισβητήσεις, ή. άν αύτός 
ό ίδ ιο ς προτείνη ζητήμ ατα , άν δέχετα ι συμβουλήν διά 
λόγου, καί άν άποφασίζη περί τών άμφισβητουμένων 
διά τής πλειονοψηφίας. Έ κ  τοΰ τρόπου δμως έν γένει 
των βασιλικών άπαντήσεων συμπεραίνομεν δτι τό Α ύ 
τ ο ς  έ φ α  τοΰ μονάρχου προσδιορίζει πάσαν ΰπόθε- 
σ ιν  οί δε υπουργοί μένουν άφωνοι. Ό  Κ ά γγη ς, δστις 
έπεθυμει νά είσάξη λογικώτερον σύστημ.α, καί νά μαν- 
θανη τα ς  γνωμας τών συμβούλων του, μετεχειρίζετο 
τα ς  άμφισβητήσεις, καί μάλιστα έσυγχώρει είς τούς 
ύπουργους αύτοΰ κα τ’ εύθείαν νά τόν άντιλέγωσι. Ό  
Κεεν—λυγγ ώμοίαζε κατά τοΰτβ τόν πάππον του, άλλά 
δεν ύπεφερε νά φαίνεται τ ις  σοφώτερος έαυτοΰ. Τό 
άποτελεσμα τών διαβουλεύσεων τούτων υποβάλλεται 
ε ίς γραμματείς, οιτινες συντάττουσι τάς προκηρύξεις 
καί τά  ψηφίσματα, καί τοιχοκολλώσιν άποσπάσματα, 
ώστε ν’ άντιγράφωσιν αύτά οί έκδόται τής καθημερινής

έφημερίδος. Ή  ε’φημερίς αυτη ούδέν άλλο περιεχει 
είμή δ ια τά γμ α τα  τής κυβερνήσεως, τά ς  πρός τόν αύ- 
τοκράτορα άναφοράς, καί τά ς άποκρίσεις αύτοΰ, είτε έξ 
ολοκλήρου είτε  έν μέρει, καί λεπτομερή έκθεσ ιν τών 
ιδίων αύτοΰ μέτρων. Δ Γ  αύτής μόνης έκδίδει τά ς πρά
ξεις της ή κυβέρνησις, καί γνω στοποιεί αύτάς δ χ ι τω 
όντι πρός τόν λαόν, άλλά πρός τούς μανδαρίνους. Έ ξ  
αύτής μόνης δύναταί τ ις  νά λάβη έπισήμους πληροφο
ρίας τών γινομένω ν καί μολονότι έκθέτει τά  πράγματα  
παραμορφωμένα, ώς γίνετα ι καί είς τά  δημόσια έγγραφα 
άλλων έθνών, δέν έχομεν μ ’ δλον τοΰτο καλητέραν ¿ξ ι- 
στόρησιν.

Έ κ  τών ψηφισμάτων, διαταγμάτω ν, προκηρύξεων, 
καί πολυωνύμων άλλων έγγράφων, δσα εκδίδει ή περί 
ής ό λόγος κυβέρνησις, άξιοπεριεργότερα είναι τά π α 
ραινετικά, έν οίς πατρικω τρόπω νουθετεί τούς άρχο- 
μένους ό αύτοκράτωρ ν’ άσπασθώ σι τήν άρετήν καί νά 
στραφώσιν είς δικαιοσύνην. Ε ίνα ι δ’ έν γένει πολύ 
διεξοδικά τά  έγγραφα ταΰτα , καί περιέχουν άριστα 
γνωμικά ήρανισμένα ε’κ τών πονημάτων τών καλητέρων 
συγγραφέων.

Τ ή ς σήμερον βασιλευούσης οικογένειας δύο μόνον 
μέλη, οί προειρημένοι Κ ά γγη ς καί Κ εεν -λ ύ γγ , έλαβον 
ένεργόν μέρος είς τήν διοίκησιν τοΰ κράτους. Οί πρό 
τοΰ νΰν βασιλεύοντος δύο αύτοκράτορες ήσαν πάντη 
άνίκανοι. Κ ατά  καιρούς υπήρξαν ευνοούμενοι, οιτινες 
ε’νήργουν τό πάν άντί τοΰ βασιλέως. Τ ήν σήμερον 
λέγεται οτι καί ή νέα αύτοκρατόρισσα καί α ί περί αύ
τήν έχουσι μεγάλην ίσχύν είς τά  πολιτικά, καί διευ
θύνουν αύτά κ α τ’άρέσκειαν. Μικράν δμως δυσκολίαν 
έχ ε ι συνήθως ή άποπεράτωσις τών Κινικών υποθέσεων. 
Τ ά  πάντα γίνονται κατά τινα  τρόπον, ενα καί τόν αυ
τόν πάντοτε, έκτος άν διά σκευωρίας ά λ λ α χ θ ή . Α ί 
άναφοραί συντάσσονται κατά διατεταγμένου τινά  τύ
πον, καί ή άπόκρισις πρεπει νά δοθη κατά τους καθε- 
στώτας κανόνας. "Α παντες οί Ανώτεροι Αξιωματικοί 
τών δικαστηρίων είναι υπεύθυνοι διά τήν ορθότητα τοΰ 
ίδιου του έγγράφου έκαστος, καί οί υπουργοί τόσον ε ί
ναι συνειθισμένοι είς τήν τετριμμένην όδόν, ώστε σ π α 
ν ιό τα τα  συμβαίνει νά μή δωσωσι τήν ορθήν άπόκρισιν.

Ε ίς  κατεπειγούσας περιστάσεις, προσκαλεΐ ό αύτο
κράτωρ τούς προέδρους καί Αντιπροέδρους, οιτινες έντε- 
λώς γνωρίζουσι τά περί ών μέλλει νά συμβουλευθή- αυ
τούς, καί άφοΰ έξακριβώση τό φρόνημά των, Αποστέλλει 
ένα τ ινά  ύπάλληλρν ή καί πλειοτέρους πρός έκτέλεσιν 
τών διαταγών του. Οί παρ’ αύτοΰ δέ πεμπόμενοι είς 
τά ς έπαρχίας έπίτροποι, είτε πρός έξέτασιν είτε πρός 
συμβιβασμόν διαφορών, είναι άνδρες τά μ έγιστα  χα ι-  
ρόμενοε τήν εμπιστοσύνην του. Ά ν  διβρίση στρατη
γόν , είτε διά νά καταστείλη ε’πανάστασιν, ε ίτε  διά  νά 
πολεμήση ε’πί τών μεθορίων, δίδει πάντοτε εις  αύτόν 
ρητήν δ ιαταγήν νά νικήση καί νά καθηφυχάση- ή δέ 
ή ττα , καί δικαιολογημένη άν ήθελεν ε ίσ θα ι, έπιφέρει 
Ανεξάλειπτου κατα ισχύνην, ή καί τιμωρείται μέ θάνα-
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τον. "Οσοι τών υπάλληλων τιμηθώ σ ι τοιουτοτρόπως 
με τινα  επιτροπικήν του αύτοκράτορος, καί ταπεινού 
βαθμοϋ άν ήθελον ε ίσ θ α ι, λογίζονται μετά ταϋτα ομό
τιμοι των άνωτάτων υπουργών. Ή  αύλή βρυει άπό ευ
νοούμενους, οιτινες ζώσιν ε’ν μεγίσ τη  οΐκειότητι μετά 
του δεσπότου των, χρησιμευουσι δέ ώς κατάσκοποι υπό 
τόνομα υπασπιστώ ν, γραμματέων, καί συμβουλών εις 
τά  δικαστήρια τών ε’παρχιών. Έ χ ο υ σ ι δ’ άμεσον άλ- 
ληλογραφίαν μέ τον κυριάρχην, καί ε’κτελοΰσι τά ς  ιδ ι 
αιτέρας δ ια τα γά ς του. Ούδέν άρα ήδυνατο νά ΰπεκ- 
φευγη της γνοοσεως αύτοϋ, άν οί κατάσκοποι ουτοι δεν 
ησαν ευπρόσιτοι είς δωροδοκίαν, καί πολύ πανουργότεροι 
παρά ν ’ άμελώσι τά ιδιαιτέρά των συμφέροντα.

Έ ν  τών σπουδαιότατων καθηκόντων είναι ό εις τάς 
άρχάς διορισμός. Γ ραμματεία  τ ις  είναι ε’πιφορτισμένη 
νά  συνιστώ τούς άξιους, ό δέ αύτοκράτωρ ε’πιφυλάττεται 
το δικαίωμα του ε’κλέγειν τά  μέλη της γραμματείας 
ταυτης. Τούς άνωτέρους υπουργούς ονομάζει αύτός ό 
ίδιος· αύτός προσέτι χα ρ ίζε ι τίτλους εύγενείας- καί 
πας, οστις ήθελε λάβει τοιοϋτον τίτλον, οφείλει νά

ΰπάγη είς την μητρόπολιν ν’ άποδώση ευχαριστίας διά 
την αύτοκρατορικην τιμήν. Οί μεγάλοι άξιωματικοί 
του κράτους παρουσιάζονται ε’κ ε ϊ τουλάχιστον άπαξ 
κατά  τρ ιετ ία ν  οί δέ κατώτεροι μανδαρίνοι, μετά προ
βιβασμόν. Τοιουτοτρόπως ό Μ έγας Δυνάστης θεωρεί 
τάς πολλάς χ ιλ ιά δ α ς  τών θεραπόντων του, καί λα μ 
βάνει ευκαιρίαν νά έμπνέη είς αυτούς εύλάβειαν καί 
ευγνωμοσύνην.

"Ολαι αί πρόσοδοι του κράτους είναι ΰπό την άμεσον 
αύτοϋ διαχείρ ισ ιν, καί δαπανα κατ’ άρέσκειαν τά  δη
μόσια χρήματα . Υ π ά ρ χ ε ι δμως καί ταμείου ιδ ια ί
τερον προς χρησίν του, περιέχον ό χ ι μόνον χρυσόν καί 
άργυρον, άλλά καί μαργαρίτας, πολυτίμους πέτρας, μ ε
ταξωτά, κ τλ ., πάντοτε δέ πλουσιώτατον.

Ό  αύτοκράτωρ, ώς ό άρχιερεύς τοϋ έθνους, έ χ ε ι  νά 
έκπληροί ιερατικά καθήκοντα. Τ αϋτα  δέ είναι καί 
πολυαριθμότερα καί οχληρότερα δλων τών άλλων· τό 
δέ χειρότερον, ή έλαχίσ τη  αύτών άμέλεια ήθελεν έπι- 
σύρει τά ς κατηγορίας τών υπηκόων του πολύ μάλλον 
παρά τά  πλέον καταδυναστευτικά μέτρα.

II ΠΕΔΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΩ.

Ί Ο προτεταγμένον σγ ίδιον παριστάνει μέρος της Πεδία- 
δος της ίεριγώ, όποία φαίνεται την σήμερον. Ιδού πώς 
εκφράζεται περί αύτης Αγγλος περιηγητής-—

» Κ,αί ό πλέον εύγλωττος συγγραφεύς μόλις ηθελεν ει- 
κονίσειν άναλόγως την αξιοδάκρυτου έρη'μωσιν, ητις επ ι
κρατεί καθ’ δλην την κατηραμένην ταύτην χώραν, η φα- ] 
νερώσει διά λόγου την σοβαράν φρίκην, την έμπνεομένην | 
ύπο της φοβέρας θέας. Μόνον δστις έπεσκέφθη τον τό- | 
πον τούτον κατενόησε τωόντι πόσον αληθώς είναι μνημείον 
της τρομεράς όργης τού Παντοκράτορος, καί νουθέτημα , 
αιώνιον είς την ανθρωπότητα.»

Είς την πεδιάδα ταύτην κατεσκευάσθησαν τά πρόςχρή- 
σιν του έν Ιερουσαλήμ μεγαλοπρεπούς ναου χάλκινα σκεύη. 
Ενταύθα προσέτι, λέγει ό αύτός περιηγητής, “ έπάτησαν οί 
ιεροί πόδες του Λυτρωτοΰ, ότε έκη'ρυττε την διδασκαλίαν 
του· ενώ δέ είση ρχόμην είς την Ιεριχώ, καθ’ ήν στιγμήν ίδυεν 
ό ήλιος, άλλα αξιόλογα συμβεβηκότα, είς τάς Γραφάς 
ιστορούμενα, ήλθον είς τον νουν μου, καί μάλιστα τό περί του 
κατόπιν αύτοΰ άκολουθη'σαντος πλήθους, δτε είσηλθε και 
διεκήρυξε σωτηρίαν είς τον οίκον του πλουσίου.» ϊδ ί  τ ·  
κατά Αουκάν Εύαγγέλιον, ιθ . 29.


