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ÉN Αριθ. Γ τής Αποθήκης κατεχωρήσαμεν γενικόν 
άρθρον περί Αλγεριού- έν δέ τω παρόντι θέλομεν ιστο
ρήσει μερικώτερον τήν έν έ'τει 1830 κατάκτησιν αυ
τού ύπο τών Γάλλων.

Τον Απρίλιον, 1827, τυχών ό Δέης του Αλγερίου 
παρωργισμένος διά τήν έ'κβασιν διαπραγματεύσεώς 
τίνος μεταξύ αύτού καί τής Γαλλίας, έτόλμησε νά 
κτυπήση τον Γάλλον πρόξενον έπί του στόματος, ενώ
πιον άλλων προξένων. Διά τήνυβριν ταύτην ή Γαλ
λία, φυσικώ τω λόγω, άπήτησεν ίκανοποίησιν, ό Δέης 
ίμως άπηρνήθη αύτήν καί κατά συνέπειαν, Γαλλι
κός στολίσκος απέκλεισε τό Αλγέριον. Αλλ’ 6 Δέης, 
συνετά καί δραστήρια λαβών μέτρα, έματαίωσε τούς 
σκοπούς τών Γάλλων, καί 6 αποκλεισμός έξηκολού- 
θει τρία ετη, χωρίς βλάβην έπαισθητήν είς τούς Αλ- 
γερίνους, μέ ζημίαν δέ είς τούς Γάλλους 20 ,000 ,-  
000 φράγκων, πλοίων τινών, πλείστων ναυτών, καί 
του ναυαρχοΰντος Κολλέτ. Κατά τό διάστημα τούτο 
οί Γάλλοι πολλάκις έζήτησαν νά συμβιβασθώσι μετά 
τού Δέη- άλλ’ αύτός, είτε πεποιθώς εις τήν ιδίαν 
του ίσχύν, είτε νομίζων άδίκους τάς απαιτήσεις τών 
Γάλλων, δέν έ'διδε κάμμίαν άκρόασιν. Μετά πολ- 
λάς δέ θορυβώδεις συζητήσεις, άπεφάσισε τό Γαλλι
κόν άνακτοβούλιον νά καθυποτάξη τό Αλγέριον. Δια- 
ταγαί έξεδόθησαν, νά έτοιμασθώσι πλοία αρκετά νά 
μετακομίσωσι 35,000 άνδρών μεθ’ όλων τών όπλων 
καί πολεμεφοδίων των καί είς ολίγους μήνας συν- 
ηθροίσθησαν είς Τουλώνα 11 δίκροτα, 23 φρεγάται, 
26 βρικια, 33 κορβέτται, 7 άτμόπλοα, 103 πολεμι- 
καί λέμβοι, έκτός πολλών άλλων μικρών πλοίων όλα 
όμαϋ περιεϊχον 27,000 ναυτών.

Ó φοβερός ούτος στόλος άπέπλευσεν έκ Τουλώνος 
περί τά μέσα Μαΐου, 1830, ύπό τήν διεύθυνσιν τού 
στρατηγού Βουρμόντ, φέρων 37,000 στρατιωτών,
4,000 ίππων, καί 180 κανόνια, όμοϋ καί πολλούς 
έθελοντάς άπό ξένας χώρας, καί έπιστήμονας άνδρας, 
οίτινες ήθέλησαν ώφεληθέντες άπό τήν ευκαιρίαν ταύ
την νά λάβωσα όρθάς ειδήσεις περί τών φυσικών πό
θων, κλπ., τού μέρους αύτοΰ τής Αφρικής.

6 ζ'.
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Τήν 29ην Μαΐου (Ε. Ν.) είδε πρώτον ό στόλος 
τά τείχη τού Αλγερίου" αλλά τόσον σφοδρός άνε
μος επνευσεν έξ ανατολών, ώστε κατέφυγον είς λι
μένα νήσου τινάς, καί δέν μετεφάνησαν ένώπιον τού 
Αλγερίου πρό τής 13-/;ς ίουνίου. Μετ’ ακριβή δέ 
κατασκόπησιν τού τόπου, δέν έκρίθη εύλογον νά προσ- 
βάλωσιν είς τον λιμένα, καί συγχρόνως έφαίνετο πολύ 
δύσκολον νά κάμωσιν άπόβασιν, όχι τόσον διά τά 
πολυάριθμα καί φοβερά κανονοστάσια τά έπί τής πα
ραλίας άνηγερμένα, όσον διά τό δύσκολον τού προσ- 
ορμίσματος. Αλλά, τελευταΐον, άπεφασίσθη ν’ άπο- 
βώσιν έπί τής χερσονήσου Σιδί—Φερρούχ, περί τάς 
πέντε λεύγας πρός δυσμάς τού Αλγεριού. Τον τό
πον τούτον περιέμενον οί Γάλλοι νά εύρωσι κατεσκε- 
πασμένον άπό κανονοστάσια, καί εΐχον λάβειν ανά
λογα μέτρα· άλλ’ εύρέθη σχεδόν άνευ όχυρωμάτων. 
Ενώ τά πλοία ήραζον, έρρίφθησαν όλίγαι σφαίραι έκ 
της ξηράς· καί έφιπποί τινες Αραβες, έσκεπασμένοι 
μέ τον λευκόν μανδύαν των, έκάλπαζον παρά τόν 
αίγιαλόν, κάμνοντες παρατηρήσεις έπί τών πλοίων, 
καί άναφερόμενοι είς τούς αρχηγούς των. Τήν 14νιν 
ό στρατός άπέβη μετ’ ευκολίας, υπερασπιζόμενος 
υπό τών πλοίων.

Τήν 19·/ιν ό ίβραήμ προσέβαλε τούς Γάλλους, καί 
μάχη συνεκροτήθη, έν ή οί μέν Γάλλοι άπώλεσαν 
μόνον 130 στρατιώτας, οί δέ Αλγερίνοι 5 ,0 0 0 - τού- 
λάχιστον ταΰτα βεβαιούσιν οί νικηταί· άλλά, καί άν 
ύποθέσωμεν υπερβολήν είς τόν αριθμόν τών λεγομέ
νων οτι έφονεύθησαν Αλγερίνων, βεβαίως οί Γάλλοι 
έκέρδησαν νίκην λαμπράν ώφελήθησαν δέ μάλιστα 
εύρόντες είς τό έχθρικόν στρατόπεδον άφθονίαν παν
τός είδους πολεμεφοδίων. Οί Τούρκοι καί οί Βαρ- 

,,βαρέσοι έμβήκαν εις τό Αλγέριον, οί Αραβες (οπι
σθοδρόμησαν είς τά όρη καί τάς έρήμους των, καί οί 
Γάλλοι στρατιώται ήρχισαν νά έλπίζωσιν ότι έτε- 
λείωσαν οί άγώνές των άλλ’ δ στρατηγός έκρινε 
φρονιμώτερον νά άναβάλη την πολιορκίαν τής πόλεως 
έ'ως νά άποβιβασθώσι τά κανόνια καί τό ιππικόν, εμ
ποδιζόμενα είσέτι ύπό τών έναντίων ανέμων.

Αί πρώται δύο μοίραι έστρατοπίδευσαν έπί τού 
κατακτηθέντος σταδίου τής μάχης, καί ώκοδόμησαν
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όχύρωμά τι μεταξύ αύτοϋ καί του Αλγεριού. Ανη- 
γέρθησαν δέ καί άλλα, ώστε νά διατηρήται γραμμή 
συγκοινωνίας μέ τό Σιδί-Φερρούχ, και οί σκαπανείς 
ήνέωξαν, επί των ερειπίων αρχαίου Ρωμαϊκού δρό- 
μου, στρατιωτικήν οδόν άγουσαν σχεδόν εις τά τείχη 
του Αλγεριού. Από τής 20ης μέχρι τής 24ης δεν 
συνέβησαν είμή άψιμαχίαι* άλλα τήν πρωίαν τής 
έσχάτης ταύτης, έγεινε σπουδαιοτε'ρα προσβολή κατά 
των εμπροσθοφυλακών. του Γαλλικού στρατού υπό
20,000 Αλγερίνων καί ταύτην όμως άντέκρουσαν 
έπιτυχώς οι Γάλλοι, άπολέσαντες όμως τον Αμε- 
όαίον Βουρμόντιον, ένα των τεσσάρων υιών του αρχι
στρατήγου, οΐτινες ήσαν εις τήν εκστρατείαν. Τήν 
28-/)ν Ιουνίου, έπί τέλους, εγεινεν ή άποβίβασις των 
μεγάλων κανονίων προ τής εποχής δέ ταύτης ήνω- 
χλουντο μεγάλως αί τών Γάλλων έμπροσθοφυλακαί 
υπο τής αδιάκοπου πυροβολήσεως έκ δύο κανονοστα
σ ίων καί τινων Αλγερίνων στρατιωτών, οιτινες κα
ίει χον όχυράν τινα Οέσιν.

Τήν 29-/¡ν, έ?χων ό στρατηγός έτοιμα τά πάντα διά 
ν άρχ,ίσν) τήν πολιορκίαν, έλαβε τά άπαιτούμενα μέ
τρα διά νά προσβάλη τούς έπί τοϋ ύψους στρατιώ- 
τας, νά καταδιώξη αυτούς μέχρι τοϋ Αλγεριού, καί 
έπειτα νά περικυκλώση τήν πόλιν. Π έφοδος έ'γεινε 
κρατερά, καί οί Αλγερΐνοι, πιεζόμενοι έκ πλαγίου, 
προσβαλλόμενοι κατά μέτωπον, καί απειλούμενοι όπι
σθεν, έγκατέλιπον τήν θέσιν αυτών, ήτις μετ’ ού πολύ 
κατεσχέθη ύπό τοϋ Γάλλου αρχιστρατήγου καί τών 
περί αυτόν, έκ τοϋ υψώματος τούτου έθεώρουν τήν 
Κάσβαν ή άκρόπολιν καί ό'λην τήν πόλιν ειδον δέ 
οτι τά κυριώτερα μέρη τής πόλεως ύπέκειντο εις 
ώχυρωμένην τινα θέσιν, καλουμένην τό Φρούριον τοϋ 
Αύτοκράτορος, ενώ καί το φρούριον τοϋτο ύπέκειτο 
εις τό παρά τών Γάλλων ήδη κατεχόμενον ύψωμα.

Εις τήν προσβολήν άρα τοϋ ειρημένου φρουρίου 
διεύθυνεν έπομένως ό'λην τήν προσοχήν αύτοΰ ό Γάλ
λος στρατηγός· άπό δέ τής 29ης Ιουνίου μέχρι τής 
4ης ίουλίου ένησχολοϋντο έπιμελέστατα οί στρατι- 
ώται, έξορύσσοντες τάφρους, καί άνεγείροντες κανο- 
νοστάσια- άλλ’ ήνωχλΌϋντο παρά πολύ ύπο τών Τούρ
κων, οιτινες εκαμνον συνεχείς εξόδους, καί έφόνευον 
πολλούς τών Γάλλων. Τήν 4ην είχον ήδη άνηγερ- 
μένα τρία πολιορκητικά κανονοστάσια είκοσιέξ μεγά
λων κανονίων, καί ήσαν έτοιμοι νά προσβάλωσι κατά 
τής πόλεως. Év τω μεταξύ μία μοίρα τοϋ στόλου 
διετάχθη νά λάβη τοιαύτην θέσιν, ώστε νά δύναται 
νά προσβάλη τά κανονοστάσια τοϋ λιμένος καί τά 
έπιθαλάσσια φρούρια, καί ούτω νά σύρη πρός τήν 
πλευράν αυτήν μέρος τών Αλγερίνων φρουρών. Εγεινε 
δέ καί προσβολή ύπό ένόπλων λέμβων κατά τοϋ χα- 
μηλοτέρου μέρους τών κανονοστασίων καί οχυρω
μάτων.

Οί Αλγερΐνοι δέν είχον ακόμη ούτε ίδεΐν ούτε 
ακούσει τι περί τών ογκωδών Γαλλικών τηλεβόλων 
καί φανταζόμενοι οτι δέν είχον φέρει τοιαΰτα, εμε- 
νον αρκετά ήσυχοι. Αλλά τήν 4ην Ιουλίου έγνώ- 
ρισαν τήν απάτην των. Εις δοθέν τι σημεϊον ολα 
τά Γαλλικά κανονοστάσια έξεκαλύφθησαν, καί ήνέ
ωξαν τρομερόν πϋρ κατά τής πόλεως. Οί Αλγε- 
ρΐνοι άντεκανονοβόλουν ίσχυρώς καί γενναίως, καί 
διά πέντε ώρας ό κρότος αμφοτέρωθεν ήτο καταπλη
κτικός. Τείχη πανταχόθεν κατεκρημνίζοντο, τη
λεβόλα άνετρέποντο, καί οί φρουροί άπωλλύοντο μέ 
φοβεράν ταχύτητα. Οί πολιορκούμενοι ήγωνίζοντο 
άνδρείως, καί έφαίνοντο άξιοι αγαθής τύχης· άλλά 
δέν ήδύναντο πλέον νά μάχωνται- ολα τά τηλεβόλα 
των κατήντησαν άχρηστα, καί ό Δέης έπί τέλους έοω- 
κε διαταγάς νά παραδοθή το φρούριον εις τούς Γάλ
λους. Οτε δέ ήρχιζον ούτοι νά άναβαίνωσι τά τεί
χη, ήκούσθη τρομερά έκρηξις, καί ό πύργος τοϋ 
φρουρίου έφάνη μετεωριζόμενος- ή πυριταποθήκη εΐχεν 
έκραγή, καί διέδωκεν όλεθρον εις τά πέριξ. Πυκνή 
μέλαινα στήλη άνέβη 500 πόδας εις τάν αέρα, καί 
μετ’ ολίγον κανόνια, βόμβαι, σφαίραι, παμμεγέθεις 
πέτραι, καί κατεσπαραγμένα ανθρώπων σώματα, 
έπεσον πανταχοϋ. Τό άνω μέρος τοϋ πύργου εγεινεν 
άφαντον, μέρος τών τειχών τοϋ φρουρίου κατεκρη- 
μνίσθη, καί το έπίλοιπον κατετρυπήθη,

Οί Γάλλοι είσηλθον νΰν διά τών ρηγμάτων εις τό φ;ού
ριο ν έπάνωθεν τών καπνιζόντων ερειπίων, καί ενρον αύτό 
έγκαταλελειμμένον ύπό τών Αλγερίνων, οιτινες είχον κα- 
ταφυγειν εις την Κάσβαν καί τά ενδότερα μέρη της πό
λεως. Πάραυτα δέ ηρχισαν οί πολιορκηται την άνέγερ- 
σιν κανονοστασίων επί τών ερειπίων του φρουρίου, ώστε. νά 
προσβάλωσι την Κάσβαν,

Ο Δέης εφαντάζετο ότι τό φρούριον ήθελε δονηθη ν’ 
άνθέξη κατά τών Γάλ.λων μέχρι της βροχερά; ώρας του- 
ένιαυτου, καθ ην ό όλεθρό; των ήθελεν είσθαι αναπόφευ
κτος· άλλ’ ότε είδε την φθοράν τη,ς δυνάμεώς του καί την 
καταστροφήν του κράτους του,καί εαυτόν κινδυνεύονταν» 
πέση εις τάς χείρας τών Χριστιανών, άπώλεσε τό θάρρος 
του, καί έπεσεν εις φόβον καί απελπισίαν. Η πόλις ητο 
τεθορυβημένη- πάσα ιδέα περαιτέρω άντιστάσεως έγκα- 
τελείφθη, καί ό Δέης άπητησε την παυσιν τών εχθροπρα
ξιών. Εις τάς 2 ώρας μετά την μεσημβρίαν, έστάλθη 
άγγελιαφόρος έκ της Κάσβας, καί ό Γάλλος στρατηγός 
ύπεδέχθη αυτόν έπί τών ερειπίων του φρουρίου. 0  άγ
γελιαφόρος προσέφερεν έν όνόματι του Δέη νά δώση τήν 
άπαιτηθεΐσαν ίκανοποίησιν, ν’ αύξηση τά προνόμια του 
Γαλλικού εμπορίου, καί νά πλήρωση όλην την δαπάνην του 
πολέμου, εάν οί Γάλλοι ηθελον άναχωρησειν. 0  αρχιστρά
τηγος άπεποιηθη τούς όρους τούτους· άπητησε δέ νά πα- 
ραδοθώσιν ό Δέης, ό στρατός, καί ή πόλις εις τήν διάκρισιν
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αύτου. 0  Βρετανός πρόξενος προσέφερε τήν μεσιτείαν 
του- άλλ’ ο Βουρμοντ άπέβαλεν αύτήν άποτόμως. Ο αγ- 
γελιαφόρος άνεχ ούρησε· μετ’ ού πολύ δέ ήλθον δύο άλλοι, 
καί είπον ότι ή φοάσις * Νά —αραδοθώσιν εις τήν διάκρι- 
σιν του στρατηγού» ηθελεν έννοηθην ύπό τών στρατιωτών 
ώς συνώνυμος με τήν θυσίαν τών προσώπων, τών οικογε
νειών, καί τής περιουσίας των, καί μέ τήν ιδέαν ταύτην 
ήθελον προτίμησε» τον θάνατον μάλλον της υποταγής, καί 
ότι τό Αλγέριον καί τά έν αύτω πλούτη ηθελον συναπο- 
λεσθη μετ’ αύτών. Η  άπόφασις αύτη παρεκίνησε τον 
Βουρμοντ νά μεταστοχασθή τήν αίτησίν του' έκαμε δέ την 
επομένων προσφοράν— ότι, άν τό Αλγέριον και όλα τα 
φρούριά του παρεδίδοντο εις αύτόν άμέσως, ήθελε χαρισειν 
3ΐς τον Δέην τήν ζωήν, τήν ελευθερίαν, καί τήν μερικήν 
ιδιοκτησίαν του, μέ τήν άδειαν ν άποσυρθή μετά τής οι
κογένειας και τής κινητής περιουσίας του οπουδήποτε ήθελε 
κρίνειν εύλογον—τήν αύτήν προσφοράν έκαμεν εις όλους 
τούς Τούρκους στρατιώτας·— εις όλους δέ όσοι ηθελον απο- 
μείνειν έγγυάτο τήν έλευθέραν άσκησιν τής θρησκείας των, 
καί ότι αί οίκογένειαι, η ιδιοκτησία, τό έμποριον, και η 
βιομηχανία των ηθελον μείνειν απαραβίαστα.

Τήν προσφοράν ταύτην, μετά τινα δισταγμόν, και τι- 
νας ταραχώδεις συζητήσεις εις τό Διβανιον, έόεχθησαν ο» 
Αλγερΐνοι- καί παρέδωκαν τήν πόλιν εις τούς Γάλλους εις 
τάς 10 ώρας τήν εφεξής πρωίαν, κατά τήν 5ην Ιουλίου.

“Έ π ε τ α ι  συνέχεια.

Η Β Λ Α Χ Ο Β Ο Γ Δ Α Ν Ι Α .  Α ριθ. 2.
ΠΡ02 έντελεστέραν κατάληψιν τής σημερινής κα- 
ταστάσεως τών άξιολόγων τούτων χωρών, θέλομεν 
άναφέρειν όλίγα τινά περί τής αρχαίας ιστορίας των.

Ολόκληρος ή ευμεγέθης περιοχή, ή κείμενη με
ταξύ τοϋ ποταμοϋ Τύρα εξ ενός μέρους, καί τοϋ κάτω 
Δανουβίου, τής Ουγγαρίας καί Τρανσυλβανίας έκ τοϋ 
άλλου, εκαλείτο ποτε τό βασιλείου τής Δακίας. Οτε 
δέ τό Βασίλειον τοϋτο κατεκτήθη ύπό τοϋ Τραϊανού, 
έθεμελιώθησαν έν α»τώ 'Ρωμαϊκαί άποικίαι, καί έξ- 
ημερώθησαν όπωσοϋν αί βαρβαρικαί φυλαί. Καί 
σημειωτέον έν παρόδω οτι μέχρι τής σήμερον οί Βλά
χοι ού μόνον λαμβάνουσι τόνομα 'Ρωμαίοι, άλλά 
και εις τά έθνόσημά των είκονίζουσι τον αετόν, καί 
παριστώσιν εις τήν γλώσσαν, τούς αγώνας, τά έθιμά 
των, κλπ., άναμφίβολα ση,μεΐα τής έκ Ρωμαίων 
καταγωγής. Οτε παρήκμαζεν ή 'Ρωμαϊκή αύτο- 
τρατορία, κατέδραμον έκ διαδοχής τήν Δακίαν οί 
Γότθοι, θύννοι, Τάρταροι, καί άλλοι βάρβαροι- άπό 
τής έβδομης μέχρι τής έννάτης εκατονταετηρίδας 
κατείχαν αύτήν οί Σλαϋοι καί οί Βούλγαροι. Τήν 
δεκάτην τρίτην έκατονταετηρίδα αί διαδοχικαί είσ- 
βολ.αί τών Σκυθών, καί τών Ταρτάρων ύπό τον Γιγ- 
γίς Χάν, είχον ήδη άποδιώξει τούς πλείστους τών

άρχαίων κατοίκων τής Δακίας, καί τό βασίλειον τότε 
διηρέθη εις δύο ήγεμονίας, γνωστάς ύπό τά όνάματα 
Βλαχία καί Μολδαυία. Αλλά μολονότι διεχωρί- 
σθησαν, άμφότεραι όμως διεφυλαξαν, μέ μικράν άλ- 
λοίωσιν, τό αύτό πολίτευμα, τήν αύτήν θρησκείαν 
καί γλώσσαν, καί ποτέ έκτοτε μέχρι τής σήμερον 
δέν έπολέμησαν πρός άλλήλας, άλλ’ έξ έναντίας, έβά- 
δισαν γενικώς τήν αύτήν οδόν, καί μετέσχρν τής χύ
της τύχης, εις τάς σημαντικωτέρας έποχάς τής ιστο
ρίας των. Η ένωσις καθίστανεν αύτάς ίσχυράς, καί 
ή συμμαχία των έποθεΐτο ύπό τών βασιλέων τής 
Ουγγαρίας καί Πολονίας- διά τής οϋτω δέ λαμβα- 
νομένης βοήθειας έξηκολούθουν κατά τό μάλλον καί 
ήττον νά διατηρώσι τον χαρακτήρά των ώς ανεξάρ
τητοι πολιτείαι μέχρι σχεδόν τοϋ τέλους τής δε- 
κάτης τετάρτης έκατονταετηρίδος, οπότε ό Βαϊαζέ- 
της ήνάγκασε τήν Βλαχ ίαν νά γένη φόρου υποτελής. 
Μίαν σχεδόν έκατονταετηρίδα ή Βλαχία, ποτέ μέν 
μόνη,ίποτέ δέ ύπο τών Ούγγρων βοηθουμένη, έπροσ- 
πάθει, άλλ’ εις μάτην, ν’ άποτινάξη τον Τουρκικόν 
ζυγόν.

Περί τό 1520,6  Μωάμεθ Β ., άποδιιόξας τόνΒο- 
ϋβόδαν ήτοι ήγεμόνα τής Βλαχίας, έπέβαλε νέον κυ
βερνήτην εις τούς κατοίκους της, μέ τον τίτλον Πασ- 
σά, καί διεπραγματεύθη έπομένως συνθήκην μετ’ 
αύτοϋ, ήτις έκτοτε ύπήρξεν ή βάσις τής διοικήσεως 
άμφοτέρων τών ήγεμονιών. Παρεχωρήθη εις τούς 
Βλάχους ν’ άπολαύωσιν άνενοχλήτως τήν θρησκείαν 
των, καί νά έχωσι τό ιδιόν των πολίτευμα καί τά 
ίδιά των καθεστώτα- έλαβον τό έλεύθερον νά κάμνω- 
σιν ειρήνην ή πόλεμον μέ οίανδήποτε δύναμιν, ήτις 
δέν εύρίσκετο εις πραγματικάς έχθροπραξίας μέ τήν 
Πόρταν- Μωαμεθανικοί ναοί συνεφωνήθη νά μή οί- 
κοδομώνται είς τήν ήγεμονίαν, καί άν έντόπιός τις 
ήθελεν άπαρνηθή τήν Χριστιανικήν θρησκείαν, καί 
άσπασθή τον Μωαμεθανισμόν, τά κτήματά του νά 
δημεύωνται, καί νά χάνη τά κληρονομικά του οι- 
καιώματα. έξ  άλλου μέρους, οί Βλάχοι ώφειλον 
νά πληρόνωσιν έτήσιον φόρον είς τήν Πόρταν, καί νά 
πωλώσιν είς αύτήν, οσάκις τό άπήτει, τά περιπλέον 
προϊόντα τής γής των. Το τελευταίου τοϋτο άρθρον 
φαίνεται ότι εδωκεν άφορμήν είς τήν ολέθριου κατα- 
δυναστείαν, ήτις τοσοΰτον χρόνον μετέπειτα ήρήμονε 
τάς ήγεμονίας. Το 1536, θέλουσα ή Μολδαυία ν’ 
άποφύγη τό μεγαλήτερον δεινόν τοϋ νά καθυποτα- 
χθή διά βιαίας κατακτήσεως, έλαβεν ώς πρός τήν 
Πόρταν τήν αυτήν θέσιν ώς ή Βλαχία. Εκτοτε δέ 
ή Τουρκική επιρροή έξετείνετο μέ τοσαύτην ταχύ - 
τ/]τα, ώστε τό 1544 μέρος τής περιοχής τής Βλα
χίας παρεχωρήθη είς τον Σουλτάνου, όστις άνήγειρε 
τότε έπί τών οχθών τοϋ Δανουβίου τά φρούρια τής
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Ιβραιλας, Γιουργεβου, και Τουρνου, καί εθηκε Φρου
ράς έν έκάστω. Ούτως ειχον τά πράγματα το 1593, 
όπάτε ό Βουβόόας Μιχαήλ άπεφάσισε ν ' άποτινάζη 
τήν Τουρκικήν εξουσίαν, ϊποστηριζο'μενος δέ υπδ 
τινων συμμάχων προσκτηθέντων μετά επιμελή ζή- 
τησιν, έδιωξε τούς Τούρκους από τά φρούρια τού Δα- 
νουβίου, καί άνΟίστατο εις αυτούς έπιτυχώς μέχρι 
τής στιγμής, καθ’ ήν ό Μωάμεθ Γ '., επί κεφαλής έτι 
κραταιοΰ στρατεύματος, ήναγκάσθη, μετά πολυχρο'- 
νιον πόλεμον, νά παραίτηση τάς αξιώσεις του. Äλλ’ 
άποθανόντος τού Μιχαήλ, έπανήλθον ταχέωςτά πράγ
ματα εις τήν προτέραν θέσιν των σύγχυσις καί δι- 
χόνοιαι έπεκράτησαν εις τάς βουλάς τού κλήρου καί 
των εύγενών, καί ούτως ήδυνήΟη ό Σουλτάνος καί 
τήν εξουσίαν του πάλιν νά κρατύνη, καί νά τιμωρή- 
ση τούς κατοίκους, μή συγχωρών πλέον εις αυτούς 
νά έκλέγωσι τον Ηγεμόνα ή Βοϋβόδαν των.

Το 1710 ό Μέγας Πέτρος έξεστράτευσεν εις τήν 
Μολδαυΐαν επί σκοπώ τού νά κυριεύση αύτήν, Γσως 
ύέ προσέτι καί τήν Βλαχίαν, άλλ’ άπέτυχε’ καί αυ
τός δέ ό μονάρχης έσώθη μόνον διά τής έπιδεξιό- 
τητος τής συζύγου του Αικατερίνης, ήτις διά δώρων 
κατέπεισε τον Μέγαν Βεζύρην εις ανακωχήν δ'πλων. 
Τό προσεχές ετος ό Σουλτάνος Αχμέτ, έπί λόγω ότι 
οί ηγεμόνες τής Μολδαυιας καί Βλαχίας εΐχον εύκο- 
λύνει τήν νεωστί γενομένην απόπειραν τού Μεγάλου 
Πέτρου, καΟήρεσεν άμφοτέρους, κατήργησεν όριστι- 
κώς τό δικαίωμα τού έκλέγειν τούς μέλλοντας Βου- 
όοδας, καί συνενώσας τάς δύο χώρας, έστειλεν ώς 
διοικητήν των ήγεμονιών άρχοντα ύφ’ εαυτού έκλε- 
λεγμένον έκτων Γραικών τής Κωνσταντινουπόλεως, 
οίτινες διά πολυετών σχέσεων πρός τήν αυλήν καθί
σταντο άρμοδιώτατοι εις έκπλήρωσιν τού θελήμα
τος του. 0  Νικόλαος Μαυροκορδάτος έστάλθη πρώ
τος νά δισικήση τάς ήγεμονίας μετά τήν ενωσίν 
των. Από τής έποχής δέ ταύτης καθυπεβλήθησαν 
αί χώραι αύται εις παντοειδείς καταδυναστείας· διότι 
πασίγνωστου είναι ό'τι οί Βοϋβόδαι ή όσποδάραι,ώς από 
τού νυν εκαλούντο, δέν έκυβέρνων πατρικω τώ τρόπω. 
ίΰπί τού μεταξύ Τουρκίας καί Ρωσσίας πολέμου εις 
τά 1770 μέχρι τού 1774, καί πάλιν εις τό 1789 
κατά τήν εκρηξιν τής πολιτικής μεταβολής τών Γάλ
λων, καί από τού 1806 μέχρι τού 1812, ενώ ό Να
πολέων ήτον εις τήν ακμήν τής δυνάμεώς του, καί 
ή Τουρκία έφαίνετο διατεθειμένη νά συμμαχήση μετ’ 
αυτού, ή 'Ρωσσία κατείχε τάς ήγεμονίας μέ τούς 
στρατούς αυτής- όποια δήποτε δέ καί άν ή σαν τά περί 
αύτών σχ_έδιά της, άδικον ήθελεν είσθαι ν’ άρνηθώ- 
μεν ότι έκαμεν υπέρ αύτών ωφελίμους συνθήκας μετά 
τής Τουρκίας, καί τάς εύηργέτησε τά μέγιστα- άλλ’ 
ή άξιολογωτέρα τών ευεργεσιών τούτων έγεινεν ού 
πρό πολλοΰ.

ότε τό 1821 εξέσπασεν ή έλληνική έπανάστα- 
σις, οί κάτοικοι τών ήγεμονιών, βεβαρυμένοι από τάς 
καταχρήσεις, ήγωνίσθησαν υπέρ ανεξαρτησίας- άλλ’ 
άπέτυχον έλεεινώς- άμφοτέρας δέ τάς χώρας κατ- 
έσχον τά Τουρκικά καί μετέπειτα τά 'Ρωσσικά στρα
τεύματα, και κατεφερον αύτάς εις δεινήν θέσιν. Μα- 
ταίως ήθελε τις ζητήσει, λέγει Αγγλος περιηγη- 
της, να είκονίση τήν ελεεινήν κατάστασιν τών ηγε
μονιών κατά τήν εποχήν τούτην εις τινας τόπους 
οι άθλιοι χωρικοί ήναγκάζοντο νά τρώγωσιν άγριας 
βοτάνας, τούς φλοιούς τών δένδρων, καί παρόμοιας 
μη θρεπτικός υλας. Ποσότητα γεννημάτων, οταλ- 
θεϊσαν πρός αυτούς ύπό τών φιλανθρώπων κατοίκων 
τών γειτονικών Αυστριακών επαρχιών, συνέλαβον οι 
Ρωσσοι στρατιώται άφού διέβη τά σύνορα· όλο- 
κληρος ή χώρα κατεστράφη, καί ό πληθυσμός ήλατ- 
τώθη εις έν τεταρτημόριου τού προτέρου αριθμού. 
Η έλεεινή αύτη τών πραγμάτων κατάστασις έλαβε 
τέλος τό 1829 διά τής έν Αδριανουπόλει συνθήκης, 
καθ’ ήν άποκατέστη εις έκάστην ήγεμονίαν τό προ
νομίου τού έκλέγειν τον άρχοντά της, καί συνεκοο- 
τηθη κοινοβουλευτικόν πολίτευμα συνιστάαενον έκ 
τίνος άριθμού γερουσιαστών, οίτινες έ'χουσι τό δικαί
ωμα τού έκλέγειν τον άρχοντα, καί έξετάζειν τάς 
πράξεις τής κυβερνήσεώς του- ή έλευθερία τού έμ- 
πορίου, ή έλευθερία τής συνειβήσεως, καί ή ευθύνη 
τών υπουργών έξησφαλίσθησαν υγειονομεία καί λοι
μοκαθαρτήρια καθιδρύθησαν, ό στρατός ώργανίσθη 
κατ Ευρωπαϊκόν τρόπον, καί πολιτικά καί έγκλη- 
ματικά δικαστήρια έτέθησαν εις ενέργειαν. Από τής 
συνθήκης λοιπόν αυτής, ήτις πρώτον έξετελέσθη τό 
1832, χρονολογείται ή άναγέννησις τής Βλαχίας 
καί Μολδαυιας. Πνεύμα έθνισμού καί βιομηχανίας 
άνεπτύχθη έκτοτε μεταξύ τών κατοίκων ξένοι, έφ- 
ελκυσθέντες έκ τών συνορευουσών έπαρχιών ύπό τής 
μεγάλης καρποφορίας τού χώματος καί τής επιθυ
μίας τού ζην ύπό κυβέρνησιν τόσον χρηστάς ελπίδας 
περί τού μέλλοντος παρέχουσαν, έπολιτογραφήθησαν, 
καί ήγόρασαν γην, ήτις ώς έκ τούτου καί έτιμήθη 
πολύ μάλλον- έμποροι καί έργοστασιάρχαι πολλα- 
χόθεν τής Εύροόπης ήρχισαν τήν άνέγερσιν τών δια
φόρων οικοδομών τών διά τάς έμπορικάς των κερδο
σκοπίας άπαιτουμένων, καί γενικώς ύπάρχουσι λόγοι 
άποχρώντες ώστε νά συμπεράνωμεν, οτι αί ήγεμονίας 
είσήλθον εις εύδαιμονέστερον στάδιον.

Τ Α  έκ της Μεγάλης Βρετανίας καί ’Ιρλανδίας έξαχθεντα χειρο
τεχνήματα καί προϊόντα, το Ι8 ι0, ήταν της αξίας £0,706,430 Λ ί
τρων Στερλινών· εκ τούτων εις μεν τάς παλαιάς /μόρας εττάλΟτ- 
σαν 22,076,351 Λ. Σ., είς δέ τάς Άγγλικάς και άλλας Εύρωπαι- 
κάς αποικίας, συμπεριλαμβανομένων και τών ανεξαρτήτων αποι
κιών, 28,680,089 Λ. Σ-

1843. ATÎOBÏÏKTÏ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 85

Α Π \ Ν » Ρ Ω Π Ι Λ Ι  ΙΩ Ν  Α Φ Ρ ΙΚ Α Ν Ω Ν .

ΑΓΓΛΟΣ ιεραπόστολος, διατριβών εις τήν Κονμασσίαν, 
πρωτεύουσαν τής Ασσαντής, επί του δυτικού παραλίου τής 
Αφρικής, γράφει τά επόμενα- —

Έμαθον σήμερον οτι άπέθανεν είς τών προυχόντων, καί οτι . 
τρεις άνβρωποι έθυσιάσθησαν πρός τιμήν αυτόν, οί δέ κατεσπα- 
ραγμένοι κορμοί των άφέθησαν είς τάς δημοσίας δδους, κατά τό 
σύνηθες. Είδον νεανίσκον πλησίον του οϊκσυ μου, ό’στις είναι έκ 
τών δημίων του βασιλέω;.· Έφαίνετο δεκαεξ έως δεκαοκτον χρό

νων ήλικίας. Τό πρωί άπεκεφάλισε δυστυχή τινα. Τον ήροότησα 
πόσους εχει αποκεφαλισμένους- « Όγδοήκοντα,» μέ άπεκρίθη. Ώ  
τής φρίκης ! όγδοήκοντα φόνοι από τά; χεϊρας μειράκιου μόλις όκ- 
τωχαιδεκαέτους, καί τούτου Ινός μόνου εκ πολλών ένησχολημέ- 
νων είς τό αυτό τρομερόν εργον ! Βέβαια, οί εν σκότει καί σκια 
θανάτου καθήμενοι άγριοι ουτοι είναι άξιοι τής συμπάθειας τών 
Χριστιανών,— εχουσι μεγάλην ανάγκην τής έπιββοής τού-Ευαγγε

λίου.

£κ τής αύτής πόλεως γράφει άλλος Αγγλος τά έπό- 
υ,ενα-—i

Δύο άρχοντες εθανατιόθησαν νεωστί, άποδειχθέντες ένοχοι εγ
κλημάτων. Έ τυ χ ε  δέ άποοσδοκήτως νά ίδιο ένα εξ αυτών, άπο- 
κεφαλισθέντα τήν Κυριακήν τό Ισπέρας. Έφονεύθη είς τό άκρον 
τής δδού, εν ή κατοικοΰμεν, ολίγον τι πριν τελείωση ό Ισπερινός. 

Εύθύς μετά τούτον έξελθών εις περίπατον, καί προχώρησα; είς 
τό άκρον τής δδού, είδον τον άθλιον δεδεμένον είς πάσσαλον μέ 
άμφοτέρας τάς χεϊράς του άποκεκομμένας. Ό  δήμιος τότε άπέ- 
κοψί» μέρος τής σιαγόνος του μετά τού πώγωνος, επειτα δέ τον 
¿σήκωσαν. Συμπέρανε όποια ήσαν τά αϊσθήματά μου.

Περί άλλου [ϊαβιλέως έπι τής αύτής παραλίας, γράφει 
άλλος ίεραπόστολνος- —

Περί τών ηθών τΰί βασιλέιο; τούτου αρκεί νά παρατηρήσω, ότι 
νομίζονται βαρβαρικώτερα καί τών τού βασιλέως τής Άσσαντής. 
ΙΙρό ολίγου καιρού άπέθανεν ή μήτηρ του, καί πρός τιμήν αύ
τής έκαμε νά θυσιασθώσιν είκοσι άνδρες, είκοσι γυναίκες, καί εί
κοσι κόραι. Πρώτον έφόνευον άνδρα, έπειτα γυναίκα, επειτα κό
ρην, έξακολουθοΰντες κατά τήν αύτήν τάξιν, Ιιοσοΰ έφονεύθη όλος 
ό αριθμός. Τάς γυναίκας εφόνευον κτυπούντες αύτάς μέ ρόπαλα 
εί; τό όπισθεν τής κεφαλής’ τών άνδρών έκοπτον εν μέρει τούς 
λάρυγγας, καί έπειτα έδενον σχοινία εις τά σκέλη των, καί έσυρον 
αύτούς πέριξ τής πόλεως, ένώ έτι ερέεε τό αίμα, καί ένώ βοπα- 
ληφόροι ήκολούθουν, κτυπούντες αύτους επί τών γαστέρων άφού 
δέ του; έφεραν οπίσω είς τό μέρος δθεν είχον κινήσειν, άπέτεμον 
τάς κεφαλάς τών όσοι Ιμενον ετι ζωντανοί. Τ ά  σώματα χαιτών 
άνδρών καί τών γυναικών έββΐφθησαν εις τρύπαν εν τώ δάσει, νά 
καταβρωθώσιν υπό τών άρπακτιχών θηρίων. 'Ο βασιλεύς δια- 
τάσσει τήν άποκεφάλισιν ανθρώπων διά τά πλέον ασήμαντα πταί
σματα. Είδον μέγα δένδρον πλησίον τβΰ οίκου του εν μια τών 
«ύλών του, δ κορμός τού δποίού ήτο κεχαλυμμένος από τά κρανία 
άνθριόπων· πεντήχοντα άνθρώπιναι χεφαλαί είναι δεδεμέναι περί 
τό δένδοον αύτό! Είδον προσέτι διάφορα τών μεγάλων τυιεπάνων 
του, περί ά είναι δεδεμένα ανθρώπινα κρανία.

Εις τών ιεραποστόλων σημειόνει τήν έπομένην συνδι- 
άλεξιν μετά του βασιλέω; της Ασσαντής, άφορώσαν τήν 
δουλείαν καί σωματεμπορίαν—

Αί μεγαλοπρεπείς θυσίαι καί. προσπάθειαι, δσας έχααεν ή Ά γ-

6* ζ '·

γλία καί κάμνει έτι κατά τής δουλείας καί σωματεμπορίας, καί 
πρός όφελος τής ’ Αφρικής, εξέστησαν αύτόν- έφαίνετο καταπε- 

πληγμένος είς τήν ιδέαν τοιαύτης γενναίας άφιλοκερδείας. ΕΤπε 
δέ ότι εις κανένα τών ανθρώπων του δέν συγχωρεϊ νά πωλώσι 
τούς αύτόχθονας τής Άσσαντής εις ξένα; χεϊρας. « Α ί μικραί φυ- 
λαί τού ενδοτέρου,» παρετήρησε, « μάχονται κατ’ άλλήλων, άλί- 
σκουσιν αιχμαλώτους, καί πωλοΰσιν αύτούς ώς ανδράποδα· καί 
επειδή περί αύτών δέν γνωρίζω τίποτε, συγχωρώ είς τον λαόν μου 
νά τούς άγοράζωσι καί πωλώσι κατ’ αρέσκειαν. Δέν έμποροΰν 
νά χρησιμεύσωσι δι’ άλλο τι εϊμή ώς δούλοι- είναι ηλίθιοι, ολίγον 
διαφέροντες τών κτηνών.» « Ά ν  οί ’Ολλανδοί,» άπεκρίθην εγώ, 
ο λαμβάνοντες αύτούς είς τήν Έλμίναν, τούς καθιστώσι καλούς 
στρατιώτας, δήλον ότι ήδύνασο νά μεταχειρίζησαι αύτούς πρός τι 
καί εν Άσσαντή· τούτο δέ ήθελεν εϊσθαι ώφελιμώτερον τής εξα
γωγής των.» Τήν δύναμιν τής παρατηρήσεως ταύτης έφάνη ότι 
ήσθάνθη, καί μειδιάιΛχς μετέβη εις άλλην ύπόθεσιν.

Αξιοσημείωτον είναι καί τό επόμενον, άφορών τήν φυ
σικήν ιστορίαν· γράφει ό αύτάς Αγγλος έκ τής Κουμασ- 
σίας·—

Μετά τό γεύμα έψάλαμεν ύμνους τινάς, έπειτα δ’ έξήλθομεν 
είς περίπατον. Έπιστ'ρέφοντες οίκαδε, άπηντήσαμεν τό λείψανον 
νέου τινός δούλου, περίπου δωδεκαετούς, κρεμάμενον επί ξύλου, καί 
φερόμενον ύπό δύο ανθρώπων. Έ κ  τού συναντήματος τούτου έμα- 
θον πραγμα, άγνωστον είς εμέ πρότερον· τουτέστιν, ότι άπαντες 
οί δούλοι, Ιξαιρέσει ολίγων τινών εύνοουμένων, θεωρούνται ώς ανά
ξιοι κοσμίου ταφής, καί κατά συνέπειαν βίπτονται είς τον ποτα
μόν, τον ζέοντα πέριξ τής πόλεως, όπου καταβιβρώσκουν αύτούς 
αί χιλιάδες τών εν αύτώ ιχθύων. Τούς ιχθύς τούτους ούδείς συγ- 
χωρεΐται νά Ινοχλήση. Τό μήκος αύτών είναι ώς δεκαοκτώ δα
κτύλων, καί τό πλάτος άνάλογον. Τόσον ήμεροι δέ είναι, ώστε, 
εάν τις σταθή πλησίον τού ποταμού, καί ρίψη πρώτον δλίγα ψι
χία άρτου είς τό ύδωρ, έπειτα δέ βίψη καί τινα έπί τής ξηρας 
πλησίον τού ύδατος, εξέρχονται πραγματικώς ικανούς δακτύλους 
εκ τού ποταμού διά νάπιάσωσιν αύτά. Πολλάκις είχον ακούσει 
περί τών ιχθύων τούτων, άλλα δέν έπίστευον έως πρό ολίγου, 0τε 
είδον τούλάχιστον πεντήκοντα έξ αύτών έν τώ ύδατι, έγγύς τής 
επιφάνειας, πηδώντας άνωθεν άλλήλων, καί σφοδρώς πολεμοΰντας 
διά ν’ άρπάσωσι τά βιπτόμενα ψιχία· καί τινες αύτών, δι’ ισχυ
ρά; κινήσεως τής κεφαλής καί ούρδς, προέβαινον εξω τού ύδατος 
χάριν τών ψιχίων, άτινα άρπάζοντες έπανήρχοντο είς τό φυσικόν 
στοιχεΐόν των.

Περί τών ενοχλήσεων, είς άς ύπόκεινται οί Εύρωπαιόι 
κατ’ έκείνα τά μέρη, γράφει ό αύτάς ώς επομένως·—

Τήν παρελθούσαν νύκτα οί μύρμηκες έπάτησαν τήν οικίαν μου, 
καί άνέβησαν είς αύτό μου τό προσκεφάλαιον. Έ νώ  έκοιμώμην, 
είς ή καί περισσότεροι έξ αύτών έμβήκαν είς τό ώτίον μου, καί 
νομίζω ότι δ θόρυβος καί τό βάδισμά των έπί τού προσώπου μου 
(διότι ήσαν πολλά εύγενεΐς, καί δέν με εδακνον) μέ έξύπνισαν. 
’Αφού δέ τούς έσάρφσα έκ τού προσχεφαλαίου, καί έβαλα ολίγον 
βαμβάκιον, βρεγμένον μέ πνεύμα έλαφοχεράτου, είς τά ώτά μου, 
άπεκοιμήθην πάλιν εύθύς. Τ ό  πρωί έξυπνήσας, εύρήχα ετι πε
ρισσοτέρους· ήναγκάσθην δέ νά τους κτενίσω καί σαριόσω έκ τών 
τριχών μου. Τινές ίσως μ’ έρωτήσωσι, « Πώς ήμπόρεις νά κοι- 
μασαι εις τοιαύΐας περιστάσεις;» Πρός τούς τοιούτους αποκρίνο
μαι, ότι δ άνθρωπος, άν δοχιμάση, συνειθίζει τάς τοιαύτας καχ»- 
παθείας· πολλάκις έκοιμήθην χαμαί, καί σχεδόν υπαίθριος, άνευ 

κάμμιας δρατής προφυλάξεως από οφεις, σκορπίόυς, σκολοπένδρας,
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*λ*., άφοβα* Λα: άβλαβο*. ΙΙεττοίΟησ.ς είς τήν θείαν Οπεροίσπί- 
•«V γαληνίςει πάντοτε τον νουν, ¿ν με'τω χρόνω ν χ*ί στερήσεων 
αναπόφευκτων ιίς τας βάρβαρους ταύτας χώρας.

%·  .   _
Β ΙΟ Σ  Τ Ο Γ  Κ Α Ρ Τ Ε Σ ΙΟ Γ .

Συνέχεια και τέλος. *Ιδε σελ. 67-β8.

ή ΓΠΕΡΟΧΗ τού Καρτεσίου πρός τους περισσοτέ
ρους τών^συγχρύνων, ή φύσις των πραγματευθέντων 
υπ αυτου υποκειμένων, καί ή σφοδρά συγκίνησις 
τήν δποίαν ¿προξενούσαν τά συγγράμματα του εις 

ν τα πνεύματα, ήτον αδύνατον νά μήν έξοπλί- 
σωσι κατα της άναπαύσεώς του τήν ζηλοτυπίαν, τήν 
¿μάθειαν, και̂  τήν δεισιδαιμονίαν. Οι Ενθοοί τού 
νεωτεριστού ήρχισαν άπδ κατακρίσεις, ήλθον έπειτα 
είς φιλονεικίας, καί τελευταίον εις καταδρομήν. Αυ
τή δ έπί τοσούτον Εσφοδρύνθη, ώστε δ Καρτέσιος, 

και υπερηγάπα τήν ανεξαρτησίαν, καί, καθώς αύ- 
τος έλεγε, τάσην τιμήν διώριζεν εις τήν ελευθερίαν 
του, ωστε δλοι οί βασιλείς τής γης δέν ήμπορούσαν 
νά τήν πληρωσωσιν, Εδέχθη δμωςτό πρόβλημα τής 
βασιλίσσης τής Σουηκίας Χριστίνης νά προσδράαη 
ώι ησυχίαν του είς τήν αύλήν της, καί μέ δίκαιον 
λόγον. ̂  Καθώς επασχε τότε, γλυκύτατον έπρεπε νά 
ηναι εις αυτόν νά ποθήται άπό μεγάλην βασίλισ
σαν, και νά προσκαλήται πλησίον της, καί ή τοι- 
αυτη τιμή έπρεπεν ακόμη νά συνεργήση είς τό ν’ 
αποστομωση τούς όιώκτας του. Απεφάσισε λοιπόν 
ν αφηση την εις Εγμοΰνδον προσφιλεστάτην αύτοΰ 
αναχωρησιν, καί νά ύπάγη νά ζήση είς τό τρανύ 
τής Σουηκίας κλίμα. Φθάσας δέ είς τήν αύλήν, 
ηξιωθη Επιφανέστατης υποδοχής παρά τής βασιλίσ
σης και δ,τι εις άλλους ήθελε φανή δυστύχημα, 
αυτός ¿ζήτησε και απήλαυσεν ώς χάριν, τό νά ήναι 
έξηρημενος από τάς αύλικάς παρατάξεις, καί νά φαί- 
νηται είς τό παλάτιον, δσάκις μόνον προσκληθή. 
Πρός ανταλλαγήν δμως τής ελευθερίας ταύτης, ή 
βασίλισσα τον ήθέλησε νά έρχηται καθημερινώς, 
την πεμπτην έωθινήν ώραν, νά συνομιλή μετ’ αύ- 
της ας την βιβλιοθήκην της. Αναγκαζόμενος διά 
τήν υποχρέωσιν ταύτην ν’ άλλάξη δίαιταν, ένώ καί 
τοτε και πάντοτε είχε μεγάλην χρείαν άναπαύσεώς, 
καί τα της υγείας του απαιτούσαν πολλήν θεραπείαν, 
σεν ήμπόρεσεν ο φιλόσοφος ν’ άνθέξη, καί μάλιστα 
ί1Ζ κλιμα ψυχρότατον, καί είς τήν ακμήν τού νει- 
μωνος. Εκτυπήθη δέ μετ’ όλίγον άπό κατάρόουν 
στηθικόν φανερωθέντα μέ παραφροσύνην, καί άπέ- 
,  ? Π ην Φεβρουάριου, 1650, πριν ακόμη τε
λείωση το πεντηκοστόν τέταρτον έτος τής ήλικίας 
του. Η βασίλισσα ήθέλησε νά τον Οάψωσιν είς τά 
μνήματα των άρίστων τής Σουηκίας· άλλά κατά τήν 
«παίτησιν του πρέσβεως τής Γαλλίας έτάφη είς τό

κοιμητηρίου των συμπατριωτών του, καί τό λείφα- 
νον αυτου άνεκομίσθη έίς Παρισίους κατά τά 1666

. Εσγ/ ^ ίωσήμεν ήδη πρός τιμήν τής Γαλλία; δ'τι 
αι καταδρομαι οσας έπαθεν δ Καρτέσιος, Εκινήθη- 
σαν^ολαι από ξένους· πρέπει δέ νά προσθέσωμεν δτι 
το ονομα αυτού, ζώντος ακόμη, έδοξάσθη καί έτι- 
μήθη εις την πατριοα του. ό  Κάρδινάλιος Μαία- 
ρινος ενηργησε νά τον δοθή είς τά 1647, μέ τον 
πλέον έντιμον τρόπον, Ετήσιος-σύνταξις 3 ,000 >ι 
τρων, η τις, μέ όλας τάς ταραχάς τού βασιλείου, 
επληρωθη τακτικα. Τόν έδόθη «κόμη τά ακόλουθον 
ετος χρυσόβουλλον άλλης συντάξεως άξιολογωτέρας 
με μεγίστους έπαίνους συνωδευμένον. Αλλ’ άφού 

| έπληρωσε( το συνηθες δόσιμον, δέν ήκουσε πλέον 
λόγον περι αυτού· οΓ 3 καί έλεγεν, δτι ποτέ δέν 
ηγορασεν ακριβωτέραν διφθέραν.
» 0  ?ίλοσο?°; ο5τος έζησεν άγαμος, καί άπέθανεν 
άτεκνος. Φαίνεται όμως, δτι ευρισκεν ιδιαίτερον 
φίλτρον εις την συναναστροφήν τών γυναικών, κ’ ένο- 
στιμευετο πολυ τήν συνομιλίαν των. Είγε θυγα
τέρα ανέγγυον, δνόματι Φραγκίνην, τήν δποίαν άνέ- 
τρεφε πλησίον του μέ πολλήν φιλοστοργίαν καί αγά
πην. )Τήν εχασε δε κατα τό 1640 είς Αμεσφόρ- 
τον, κ ελυπηθη σφοδρώς διά τόν θάνατόν της. ' £ ί  
ηθικαι αρεται του είχον δμοίώς μέ τάς νοητικάς υψτ,- 

ον και αρρενικον χαρακτήρα, συγκερασμένον όμως 
με την οιαθεσιν τής αληθούς μετριοφροσύνης, μέ

ή Γαλλική Ακαδημία επρόβαλε τό Εγκώμιου τού 
Καρτεσίου κατα το 1765, καί δ Θωμάς Εκέρδτσε 
το. βραβείου, ό  λόγος τούτου είναι γεγραμμένος ‘μέ 
καλλιστην προαίρεσιν. Πλήν είς πολλά μέρη δύσ
κολου ητον εις τον Εγκωμιαστήν νά διακρίνη ακρι
βώς τα· Επαινετά̂  καί τά ψεκτά· πρός τούτοίς, χαί
%  ηΤ°ν, ίκαν0ς ζα τοιαύτην διάκρισιν, ή συν
ήθεια την απηγορευεν ό  Βολταίρος συνεχάρη με.
γαλως-τον Θωμάν διά τόν λόγον τόύτσν* ' Αλλ' 
οτε αυτός ηθελησε νά γράψη περί τού Καρτεσίου 
«„ ιόιον αυτου ονομα, πολλά διάφορον δρόμον Ακο
λού θη σ ες’ Εφάνη ίσως αυστηρότερος τ ο Δ έ ο ^ Ζ

Εκ του είρημένου Εγκωμιαστικού Λόγου του ρητορος 
θωμά, καταχωροδμεν τον Πρόλογον καί Επίλογον, κατα 
την μεταφρασιν του κυρίου Ν. Βάμβα.

ότε ή κόνις τών λειψάνων τού Καρτεσίου, γεν- 
ζηθεντος μεν Εν τη Γαλλία, τελευτήσαντος δέ έν ττ 
Σουηκια, μετεκομίσθη είς Παρισίους Εκ τής Στοκόλ- 
μης  ̂ εκαέξ ετη μετά τήν άποβίωσιν αύτού* οτε οί

είς τόν νεκρόν
τας τιίΑα'> "αί ζών Εκείνος ούδέποτε

ί
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άπήλαυσεν δτε, τέλος πάντων, δ ρήτωρ ήτοιμάζετο 
νά προφέρη τό Εγκώμιου τού πενθουμένου μεγάλου 
άνδρός, έξαίφνης ήλθε προσταγή τού Κράτους άπα- 
γορεύουσα τήν έπικήδειον ταύτην τιμήν. Ενόμιζον 
βέβαια τότε, δτι μ'όνοι οί δυνατοί τής γης εν/ον τό 
δικαίωμα νά έγκωμιάζωνται- καί έφοβούντο μή δώ- 
σωσιν είς τό έθνος τό, ώς αύτοί έστοχάζοντο, Επι
κίνδυνον παράδειγμα νά τιμα τόν μηδέν άλλο άγα- 
θόν έγοντα πλήν άρετής καί ύπερογής π' ε̂ύυιατος.

Αλλ’ Εγώ έρχομαι σήμερον μετά εκατόν έτη νά 
προφέρω τούτο τό έγκώμιον, τό όποιον είθε νά φανή 
άξιον καί τβύ Εγκωμιαζομένου καί τών σοφών ακρο
ατών. Είς τόν αιώνα τού Καρτεσίου δέν ήτον ίσως 
άκόμη καιρός νά έγκωμιασθή κατ’ αξίαν ο Καρτέσιος. 
Μόνος δ χρόνος κρίνει'τούς φιλοσόφους, καθώς καί 
τούς βασιλείς, καί απονέμει είς έκαστον καί τιμήν 
καί τάξιν τήν πρέπουσαν. 0  χρόνος άνέτρεψε μέν 
τάς φιλοσοφικάς δόξας τού Καρτεσίου, τό κλέος δμως 
αύτού διαμένει αιώνιον.' 0  Καρτέσιος ¿μοιάζει μέ 
τούς πεσόντας έκ τού θρόνου αύτών βασιλείς, οιτι- 
νες, καί Επ’ αύτών τών Ερειπίων τής βασιλείας κα- 
Οήμενοι, φαίνονται δτι Εγεννήθησαν διά νά βασιλεύ- 
ωσιν. Ενόσω ή φιλοσοφία καί ή άλήθεια εγουσι 
χώραν τινά Επί τής γής, δ θέσας πρώτος τών γνώ- 
σευον ήμών τά θεμέλια, καί άναδημιουργήσας, 'φ. 
είπω ουτω, τόν ανθρώπινον νοΰν, θέλει τιμάσθαι πάν
τοτε. 0  Καρτέσιος θέλει Εγκωμιάζεσθαι καί άπό 
θαυμασμόν, καί άπό εύγνωμοσύνην, καί δι’ αύτό άκό
μη τό συμφέρον διότι, άν ή άλήθεια ήναι άγαθόν, 
συμφέρει νά ένθαρρύνωνται οι ζητοΰντες αύτήν.

Προ τών ποδών τού άνδριάντος του Νεύτωνος έπρε
πε νά προφέρω τούτον τόν έπαινον μάλλον δέ, τού 
Νεύτωνος αύτού έργον ήθελεν είσθαι νά Επαινέση 
τόν Καρτέσιον τις άλλος παρ’ Εκείνον ήδύνατο κάλ- 
λιον νά μετρήση τό προ αύτοΰ διατρεχθέν στάδιον; 
0  απλούς εξίσου καί μέγας οδτος άνήρ ήθελεν άνα- 
καλύψειν είς ήμάς δσας είς τόν νουν αύτού εννοίας 
¿γέννησαν τού Καρτεσίου αι έννοιαι. Τπάρχουσι.μέν 
άλήθειαι άκαρποι, καί νεκραί, νά είπω οΰτω, Εξ άν 
ούοεμία πρόοδος γίνεται είς τήν τής φύσεως σπου- 
οήν ύπάρχουσιν δμως καί άπάται μεγάλων άνδρών, 
αίτνες κατασταίνονται πολύγονοι άφορμαί άληθείας.

Τό άνθρώπινον ττ ε̂ύμα προώδευσε βέβαια πολύ 
μακρύτερα μετά τόν Καρτέσιον, ό Καρτέσιος δμως 
προητοίμασε καί εύκόλυνε τήν πρόοδον. Ας έγκω- 
μιάζωμεν τόν Μαγελάνον, δστις περιέπλευσε τήν 
γην άς άποδίδωμεν δμως τήν δικαίαν τιμήν είς τόν 
Κολόμβον, δστις πρώτος ύπωπτεύθη, Εζήτησε, καί 
άνεκάλυψε τόν νέον κόσμον. Εν τούτω τώ λόγω τά 
πάντα θέλουσιν άναφέρεσθαι είς τήν φιλοσοφίαν καί 
αρετήν.

ίσως εύρίσκονται είς τό έθνος μου άνθρωποι, οϊ- 
τινες δέν ήθελον συγχωρήσειν είς εμέ, έάν Εγκω- 
μίαζον φιλόσοφον ετι ζώντα' άλλ’ δ Καρτέσιος Ετε- 
λεύτησεν Εκατόν καί δεκαπέντε έτη παρήλθον, άφού 
έπαυσε νά ζή. Δέν είναι λοιπόν φόβος'ούτε ή ύπε- 
ρηφανία νά προσβληθή, ούτε ό φθόνος νά παροξυνθή.

Διά νά κρίνωμεν δέ τόν Καρτέσιον, καί νά εΰρω- 
μεν οσον ένός άνθρώπου πνεύμα Επρόσθεσεν είς ο)\ον 
τού άνθρωπίνου γένους τό -πνεύμα, πρέπει νά ίδωμεν 
είς ποίαν Εποχήν εύρίσκετο. Θέλω λοιπόν παρα- 
στήσει τής φιλοσοφίας καί τών Επιστημών τήν κα- 
τάστασιν, οτε Εγεννήθη ούτος δ μέγας άνήρ. Θέλω 
δείξειν δσα ή φύσις γενναίως Εχάρισεν είς αύτόν, καί 
τίνι τρόπω προητοίμασε δι’ αύτοΰ τήν μεταβολήν 
ταύτην, τής όποίας έστάθη τοσούτον μεγάλη ή δύ- 
ναμις. Μετά ταύτα θέλω ιστορήσει τάς Εννοιας 
αύτού, εξ άν καί αύταί αί ψευδείς θέλουσι φανήν Εν- 
δεδυμέναι δέν Εξεύρω τί μεγαλοπρεπές. Θέλομεν 
ίδεί τό άνθρώπινον πνεύμα καταλαμπόμενον ύπό νέου 
τινός φωτός, νά άνοίγη τούς οφθαλμούς, νά κινήται, 
καί ν’ άκολουθή τού Καρτεσίου τά βήματα. Αλλ’ 
Εν μέσω τής παγκοσμίου ταύτης κινήσεως, θέλομεν 
έπιστρέψει πάλιν είς τόν Καρτέσιον, καί, άφού θεω* 
ρήσωμεν τόν άνθρωπον καθ’ έαυτόν, άφού Εξετάσω- 
μεν, άν είς τούς μεγάλους νόας χρεωστήται ή εύ- 
δαιμονία, ίσως θέλομεν κλαύσειν, δ'τι διά τό συμ- 

έρον τού άνθρωπίνου γένους, καί διά τήν έαυτών 
υστυχίαν, κατεδίκασεν αύτούς ή φύσις νά ήναι με

γάλοι άνδρες.
Οίτο; μέν ό Πρόλογος· ό 3 Επίλογος ό έξης·—
Εχων δ Καρτέσιος τοιαΰτα φρονήματα, τοιαύ

την φύσιν καί δόξαν, έμελλε ν’ άπαντήση τόν φθόνον 
καί είς τήν Στοκόλμην, ώς είς τήν Εηνοπεραίαν, είς 
τήν Αγαν, καί είς τό Αμστελόδαμον. Πανταχοϋ 
κατεδίωκεν αύτόν δ φθόνος, άπό πόλεως είς πόλιν, 
άπό κλίματος είς κλίμα- ούδ’ αύταί αί θάλασσαι δέν 
έστησαν τήν καταδρομήν αύτού. Τότε μόνον έπαυ- 
σεν, δτε ίδε τάφον Εν τώ μεταξύ- τότε μειδιάσας 
όλίγον Επί τού μνήματος, ετρεξεν είς τήν πόλιν τών 
Παρισίων, άκούσας τήν φήμην τού Κορνηλίου καί 
Τουρέννου.

ΑνΟρες μεγαλοφυείς, ού τίνος τόπου καί άν ήσθε, 
ιδού ποία είναι ή τύχη σας! δυστυχία!, καταδρομαι, 
άδικίαι, περιφρονήσεις τών αύλών, άδιαφορία του 
λαού, συκοφαντίαι τών άντιζήλων, ή τών δσοι φαν
τάζονται δτι είναι άντίζηλοί σας, πτωχεία, έξορία, 
καί ίσως θάνατος άδοξος πεντακοσίας λεύγας μακράν 
τής πατρίδος'σας ! ίδού ποίαι θέλουσιν είσθαι αί 
άμο'.βαί σας! Αλλά πρέπει διά ταύτα νά παραιτη- 
θήτε άπό τών άνθρώπων τόν φωτισμόμ; Ούχί, βέ- 
β αια" άλλά, καί άν θελήσητε, είσθε κύριοι νά κάμητε
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τοϋτο ; Είναι άράγε εις τήν εξουσίαν σας να χαλι- 
νωσητε τήν μεγαλοφυίαν σας, καί νά άντισταθήτε 
είς τήν ορμητικήν αυτής καί φοβέραν κίνησιν; Δέν 
είσθε γεννημένοι διά νά σκέπτήσθε; Δέν είσθε τε
θειμένοι έν τώ κόσμω, ώς ό ήλιος, διά νά φωτίζη- 
τ ε ; Δέν έλάβετε, ώς αύτος, ιδίαν προς τοϋτο κίνη- 
σιν; Υποτάσσεσθε λοιπόν είς τον δεσπόζοντα νόμον, 
καί ποτέ μή νομίσητε, οτι είσθε δυστυχείς. Τί 
είναι προς τήν αλήθειαν όλοι σας οί εχθροί; Αυτη 
μόνη είναι αιώνιος, πάντα δέ τά άλλα παρέρχονται.

Η αλήθεια είναι ή ίδική σας ανταμοιβή· αυτη 
είναι ή τροφή τής μεγαλοφυίας σας· αυτη τό υπο- 
στήριγμα των αγώνων σας. Χιλιάδες ανόητων, 
άοιαφόρων, καί βαρβάρων, σας κατατρέχουσι καί σάς 
περιφρονοϋσιν. Αλλ’ είς τον αύτόν καιρόν εύρίσκον- 
ται καί ψυχαί, μέ τάς οποίας αί ίδικαί σας ψυχαί 
άνταποκρίνονται απ’ άκρων έως άκρων τής γής· συλ- 
λογίσθητε, οτι συμπάσχουσι μέ σάς, συσκέπτονται 
μέ σάς. Συλλογίσθητε, οτι οι προτελευτήσαντες 
υπέρ δύο χιλιάδας έτη, Σωκράτης καί Πλάτων, είναι 
φίλοι σας. Συλλογίσθητε, ότι καί είς τους μετά 
ταΰτα χρόνους θέλουσιν εύρεθήν άλλαι ψυχαί, είς 
τάς οποίας τά συγγράμματά σας θέλουσι προξενεΐν 
ηδονήν και ώφέλειαν. Ενα λαόν καί μίαν οικογέ
νειαν συγκροτείτε μέ όλους τούς μεγάλους άνδρας, 
όσοι ποτέ υπήρξαν, ή μέλλουσι νά ύπάρξωσι.

Δέν είσθε προωρισμένοι νά ζήσητε είς μίαν στιγ
μήν χρόνου, ή είς μικρότατον μέρος του παντός. Ζήτε 
λοιπόν αιωνίως καθ’ ολην τήν οικουμένην. Εκτεί- 
νατε τήν ζωήν σας είς όλην τοϋ ανθρωπίνου γένους 
την Διαμονήν. Φέρετε ακόμη υψηλότερα τήν διά- 
νοιάν σας. Δέν βλέπετε ποιαν οικειότητα έχετε μέ 
τον θεόν; Λάβετε ενώπιον αΰτοϋ τό πρέπον θάρρος 
είς τούς φίλους τής άληθείας. Τ ί; σάς βλέπει ό
θεός, σάς ακούει, σάς αγαπά, καί είναι ποτέ δυνατόν 
νά όυστυχήτε ; Αλλ’ εάν τέλος πάντων χρειάζησθε 
καί των ανθρώπων τήν μαρτυρίαν, τολμώ έγώ νά σάς 
ύποσχεθώ αύτήν, ούχί άβέβαιον καί αδύνατον, όποία 
είναι εις τοϋτο τό μικρόν διάστημα τής ζωής, άλλά 
παγκόσμιον καί αιώνιον. Δέν βλέπετε τάν μέλλοντα 
χρόνον, ότι προχωρεί καί φωνάζει είς έκαστον, « Παΰ- 
σε τά δάκρυά σου- έρχομαι νά σέ αποδώσω δικαιο
σύνην, καί νά τελειώσω τά δεινά σου. Εγώ είμαι, 
3στις δίδω τήν ζωήν είς τούς μεγάλους άνδρας. Ε
γώ, δστις διά των βράχων καί πάγων μετέφερα είς 
τούς Παρισίους τά λείψανα αύτοϋ. Εγώ, όστις βλέ
πω μέ καταφρονητικόν ομμα τά μαυσωλεία ταΰτα 
τά υψωμένα είς πολλούς ναούς πρός τιμήν ανθρώ
πων, οιτινες άλλο δέν έστάθησαν παρά δυνατοί. Ε
γώ, δστις τιμώ ώς ιερόν τον άπελέκητον λίθον τόν 
καλύπτοντα τήν κόνιν τών λειψάνων τοϋ μεγάλου

ανδρός. Ενθυμοϋ Οτι ή ψυχή σου είναι αθάνατος· 
ότι καί τό όνομά σου τοιοϋτον θέλει είσθαι. ό  και
ρός παρέρχεται, αί στιγμαί ή μία τήν άλλην διαδέ
χονται, τοϋ βιου το ονειρον διαλύεται. Πρόσμεινε 
ακόμη όλιγον, και θελεις ζή διά παντός· θέλεις 
συγχωρήσει τας αδικίας τοϋ αίώνός σου, τήν σκλη
ρότητα τών υβριστών σου, καί είς την φύσιν αυτήν, 
ότι σέ εκλεξε, διά νά διδάσκης καί νά φωτίζης τούς 
άνθρώπους.»

Π Ε Ρ Ι Τ Ο Υ  Θ Ρ Ο Ν Ο Υ  Τ Η Σ  Χ Α Ρ ΙΤ Ο Σ , Κ Α Ι Τ Ο Υ  
Θ Ρ Ο Ν Ο Υ  Τ Η Σ  Κ Ρ ΙΣ Ε Ω Σ .

ΣΑΦΩΣ καί κατ’ ¿πανάληψιν πρύλέγουσιν αί Γραφαί, ότι 
ό παντοδύναμος Υιός το3 Θεού καί ϊίός τού ανθρώπου 
μελλει να έλθη έπι των νεφεΧων του ούρανου μετά δυνά— 
μεως και όοξης πολλής,— μετα μυριάδων τών άγιων αγ
γέλων αύτοΰ,—να καθίση επί του μεγάλου λευκού ένδοξου 
θρόνου, καί νά παρασταθήσιν είς αύτόν όλα τά έθνη τής 
γής, οί ζώντες καί οί νεκροί, διά νά κριθώσιν έκαστος κατά 
τά έργα αύτου. Πας άνθρωπος, από τού Αδάμ μέχρι του 
έσχατου τών απογόνων του, θέλει σταθήν ενώπιον του δι
καστικού βήματος, καί παν έργον, είτε φανερόν είτε κρυ
πτόν, είτε αγαθόν είτε πονηρόν, θέλει τότε έκτεθη,ν είς κρί- 
σιν. Κατά τήν μεγάλην εκείνην ημέραν ό Κύριος ήχων 
θέλει όιαχωριαειν άπ άλλήλων τό απειράριθμον πλήθος 
τών δικαίων καί αδίκων, ώς ό ποιμήν διαχωρίζει τά πρό
βατα άπό τών έρίφων, θέτων τούς μέν εκ δεξιών, τούς όι 
εζ ευωνύμων καί θέλει εκφωνήσει τήν άπόφασιν, πρός τούς 
μέν, Δεϋτε οί ευλογημένοι τοϋ ΓΙατρός μου, κληρο
νομήσατε τήν ήτο-ιμασμένην ύμϊν βασιλείαν άπό κα
ταβολής κόσμου" πρός τούς δέ, Παρεύεσθε άπ’ έμοΰ 
οί κατηραμένοι είς το πϋρ τό αιώνιον, το ήτοιιαα- 
σμένον τώ διαβόλω καί τοίς άγγέλοις αύτοϋ. Καί 
ή άπόφασις αυτη θέλει είσθαι άμετάτρεπτος· δεήσεις και 
δάκρυα θέλουν είσθαι τότε ανίσχυρα. Οί δίκαιοι θέλουν 
αμέσως εισελθειν εις τήν αιώνιον εύδαιμονίαν, οί δέ πονη
ροί είς τήν αιώνιον καταδίκην. Είς τήν μεγάλη ν αύτήν 
ημέραν σπεύδομεν άπαντες,καί έκαστος ημών ανάγκη πά
σα νά σταθη έμπροσθεν του δικαστικού θρόνου τού Χρι
στού, όσον καί άν ήμεθα νυν αδιάθετοι νά ένθυμώμεθα ή 
νά συλλογιζώμεθα περί τών τοιούτων.

Πασον διάφορος τού δικαστικού θρόνου ό θοόνος τής 
χάριτος ! Είς τούτον παρίσταται ό μέγας ημών Αρχιερεύς 
Ιησούς Χριστός, ό είς Μεσίτη; μεταξύ Θεού καί ανθρώ
πων, πάντοτε εντυγχάνων ΰπέρ τού λαού αυτού, καί επι
καλούμενος υπέρ αύτών τά σωτη'ρια πάθη του· άλλ’ έμ
προσθεν τού δικαστικού θρόνου φωνή Μεσίτου δέν ακούεται. 
Εν όσω ό Λυτρωτής κάθηται επί τού θρόνου τής χάριτος, 
όλα τα εκατομμύρια τού ανθρωπίνου γένους έχουσι τό ελεύ
θερον νά προσέρχωνται είς αύτόν μετά δακρύων μετανοίας, 
εξομολογήσεων, καί προσευχών, πεποιθότες είς τό έλεός
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του, καί έλπίζοντες τήν άφεσιν τών άμαρτιών διά τού αί
ματος αύτοΰ· άλλ’ άφοΰ άναβη είς τόν θρόνον της κρίσεως, 
δάκρυα καί εξομολογήσεις καί προσευχαί θέλουν είσθαι τό
σον μάταια, όσον αί πρός τάν Αβραάμ δεήσεις τού έν αδη 
πλουσίου, ότε είδεν αύτόν άπό μακρόθεν μετά τού Ααζά- 
οαυ έν τω κόλπω αύτοΰ. Ενα καιρόν ό πλούσιος ούτος 
ήδύνατο νά λουσθη έν τώ καθαρω ποταμώ τών ύδάτων 
της ζωης, όστις ρέει διά τού παραδείσου τού Θεού- άλλά 
τώρα είς μάτην έζήτει ένα σταλαγμόν υδατος πρός άνά- 
ψυξιν τής γλώσσης του.

Παν αγαθόν, ψυχικόν καί σωματικόν, δύναταί τις νά 
έλπίση παρά τού ισχυρού καί δεδοξασμένου ημών Σωτή- 
ρος, έν όσω εύρίσκεται έπί τού θρόνου τής χάριτος, ούδέν 
όμως άφοΰ μεταβη είς τό φοβερόν δικαστικόν βήμα· διά 
τούτο μας προτρέπει ό απόστολος Παΰλ'ος, λέγων, « Ιδού, 
νυν καιρός εύπρόσδεκτος, ιδού νΰν ημέρα σωτηρίας.«

όποιον ανέκφραστου καί άκατανόητον τρόμον θέλει 
έμπνεύσειν ό θρόνος τής κρίσεως είς τούς όσοι διήγαγον 
τήν ζωήν άλλότριοι τού θρόνου τής χάριτος ! Τίς δύνα- 
ται νά πλησιάση είς τόν Υπέρτατου' Κριτήν τού κόσμου 
άνευ καταπλήξεως καί φρίκης κατά τήν έσχάτην ημέραν, 
εάν δέν προσήγγιζεν είς αύτόν μετά πνεύματος ταπεινού 
καί συντετριμμένης καρδίας, ότε τό ούς αύτοΰ ήτον άνεωγ- 
μένον είς ακοήν τών ανθρωπίνων δεήσεων ; Πώς θέλει πλη
σιάσει τις πρός τάν Χριστόν ώς τόν Λέοντα τής φυλής 
τού ίούδα, έάν δέν προεγνώριζεν αύτόν ώς τόν Αμνόν τού 
Θεού, τόν αίροντα τάς αμαρτίας τού κόσμου;

Τήν ημέραν καί ώραν, καθ’ ήν ή σάλπιγξ τού αρχαγ
γέλου θέλει μάς καλέσει νά σταθώμεν ενώπιον τού Σωτή- 
ρος τού κόσμου, δέν γνωρίζει κάνεις, ούτε αύτοί οί άγγελοι. 
Τούτο όμως άπαντες γνωρίζομ-εν, ότι θέλει έπέλθειν, ώς ό 
κατακλυσμός τοπάλαι, αίφνης καί άπροσδοκήτως, ώς κλέ
πτης έν νυκτί. Οσον δέ φοβερά και άν σταθη ή ήμέρα 
εκείνη είς τους άμετανοήτους καί άμελοΰντας καί έξουθε- 
νούντας τό Εύαγγέλων, βεβαίως θέλει είσθαι χαροποιά 
εις τούς όσοι ήγάπων τόν θρόνον τής χάριτος, καί συνε
χώς προσήρχοντο εις αύτόν. Αύτός ό Κριτής θέλει είσθαι 
φίλο; των. Περί τούτων d Απόστολος Ιωάννης λέγει, 
ότι θέλουν έχει παρρησίαν έν τη ήμέρα τής κρίσεως, καί 
δέν. θέλουν αίσχυνθήν ενώπιον τού Κυρίου ημών είς τήν 
έλευσίν .του. Πόσον άρα όφείλομεν νά προσερχώμεθα είς 
τόν θρόνον της χάριτος!

Ν Ο Η  Γ ΙΚ Η  Π Ρ Ω ΙΜ Ο  ΓΗ Σ .

ΚΑΙ άλλοτε κατεχωρήσαμεν παραδείγματα νοητι- 
κής πρωϊμότητος·* νϋν δέ προσθέτομεν τό έφεξής·—

Ó Θωμάς Γυλιέλμος Μάλκιν ¿γνώριζε τό Αγγλι
κόν Αλφάβητου πριν άρχίση νά ομιλή- καί μολονότι 

, δέν ήδύνατο νά προφέρη τά γράμματα, έδείκνυεν όμως

* Ί 5 ί  Άποδ. Τόμ. γ’. σελ. 18, 44, χαί 187.

αύτά, ευθύς ότε ήκουε τά ονόματα των. Διετής 
έμαθε νά λαλή, καί σχεδόν αμέσως ήργμσε νά άνα- 
γινώσκη καί νά γράφη μέ ταχύτητα απίστευτου είς 
τούς μή γενομένους μάρτυρας αύτόπτας. Τήν ημέ
ραν τών γενεθλίων του,· καθ’ ήν έτελείονε τό τρίτον 
έτος τής ζωής του, έγραψεν επιστολήν πρός τήν μη
τέρα του μέ μολυβοκόνδυλον, καί μετ’ όλίγους μή
νας διεύθυνεν άλλας πρός τινας τών συγγενών του. 
Τετραετής έγνώριζε τό Ελληνικόν Αλφάβητου, καί 
είχεν έπιδώσει τοσοϋτον είς τά Λατινικά, ώστε συν- 
έταττε θέμα καθ’ έκάστην μέ ικανήν όρθότητα. Πριν 
φθάση είς τό πέμπτου έτος τής ήλικιας του, ού μό
νον άνεγίνωσκε τά Αγγλικά μέ εντελή εΰροιαν, άλλά 
καί τά εννοούσε παραοόςως. Τούς γεωγραφικούς 
πίνακας άντέγραφεν ήδη εύπρεπώς καί ακριβώς· είχε 
δέ κάμει καί άντιγραφάς τινας έκ τών κεφαλών 
τοϋ περιβόητου ζωγράφου 'Ραφαήλου, τόσον συμφώ
νους μέ τό ύφος καί τό αίσθημα τών πρωτοτύπων, 
ώστε κοιταί επιτήδειοι προεΐπον ότι, άν έδίδετο είς 
τάς τέχνας ώς είς επάγγελμα, ήθελε κατασταθή ποτέ 
είς τών άριστων άπό τούς θιασώτας των.
. Επταετής συνέγραψε μύθους, καί έκαμε μίαν ή 

δύο ούχί εύκαταφρονήτους άποπείρας είς ποιητικήν 
σύνθεσιν' άλλά το μάλλον άξιοσημείωτον, τό ισχυ
ρότερου δείγμα τής γονίμου φαντασίας του, είναι τοϋ
το. Συνέλαβεν ιδέαν ανυπάρκτου τινός χώρας, ήτις 
τόσον βαθέως ήτον έντετυπωμένη έπί τοϋ νοός' του, 
ώστε περιέγραφεν αύτήν σαφώς καί ζωηρώς. Τής 
τερπνής ταύτης χώρας έστοχάζετο εαυτόν ώς βα
σιλέα" είχε δέ σκοπόν νά συγγράψη τήν ιστορίαν της, 
καί πραγματικώς παρήγαγεν ιδιαιτέρά τινα μέρη. 
Κατέστρωσε δέ καί γεωγραφικόν πίνακα τής φαν
τασιώδους ταύτης χώρας, δίδων ονόματα τής ιδίας 
του έφευρέσεως είς τά κυριώτερα όρη, ποταμούς, πό
λεις, λιμένας, κώμας, κλπ. Ούτος ήτον ό τελευ
ταίος αγών τής μεγαλοφυίας του- οιότι τό νεανικόν 
τοϋτο τέρας τής μαθήσεως άπέθανε πριν τελείωση

> (■//=■ ̂  ν ~ ~το εοοοαον ετος ΤΓ*ς -ωης.

Τ Ο  Α ΙΑ  Ν Υ Κ ΙΌ Σ  Κ Υ Ν Η Γ ΙΟ Ν .

Ο ΑΓΓΛΟΣ Μόφφατ περί ου ίδε το επόμενον άρ
θρου) λέγει ότι εις τινα οδοιπορίαν, έχων ανάγκην 
άπό τροφάς, κατέφυγε τήν νύκτα είς λιμνίον τι, όπου 
έσύχναζον άγρ'Λ θηρία διά νά πίνωσι, καί κρυφθείς 
είς κοίλωμά τι, παρεκάθητο μέ σκοπόν νά φονεύση 
τινα έξ αύτών.

« Η σελήνη,» δανειζόμεθα τήν ιδίαν του περιγρα
φήν, « έρριπτεν άμυδρόν τι φώς, καί ή νυξ ήτο ψυ
χρά, μολονότι αί ήμέραι ήσαν θερμαί. Δύο σχεδόν 
ώρας περιεμένομεν ανήσυχοι, νά φανή τι. Επί τέ- 

¡ί λους, ήκούσαμεν τρανόν θόρυβον ώσει ζώου λάπτον-
II
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τος εις το ύδωρ, υπο την σκοτεινήν σκιεράν όχθην, 
τριάκοντα πηχεις υ,ακραν άτ' ήριών. « Τί είναι ■» 
ήρωτησα ενα των συντρόφων ιαου. « Σιώπα, » ιαέ άπε- 
κρίθη- « είναι λέοντες· ιαή μ α ς  άκούσωσι.» Δεν 
εσαλεύσαμ,εν καί είχομεν αληθώς· πολύ δίκαιον να 
εύγνωμονώμεν, ότι, αφού άπέπιον, οέν.άνέβησαν εις 
το προς ημάς άγον χλοώοες χείλος τού ποταμού. 
Επομένως έπεσκέφθησαν ημάς ου ο βούβαλοι, ό είς 
μέγιστος. 0  αμαξηλάτης μου Μώσής, ίοών αυτούς 
ερχομένους κατ' ευθείαν προς ήμάς, μέ παρεκάλεσε 
νά πυροβολήσω. Αλλ’ έγώ άπεποιήθην, διότι φο
βούμαι πληγωμένον βούβαλον υπέρ οίονδήποτε σχ ε- 
όον άλλο ζώοΆ Εκείνος ¿πυροβόλησε· καί μολον- 
οτι το θηρίον έπληγώθη βαρέως, ίστατο ακίνητον 
ώζ πέτρα περί τούς εκατόν πεντήκοντα πήχεις μα
κράν, ύπέρ την μίαν ώραν, περιμένον νά μάς ίδη κι
νούμενους, καί νά όρμηση καθ’ ημών. Είς δεινήν 
θεσιν έκοιτόμεθα κατ’ εκείνην τήν ώραν, μόλις τολ- 
μώντες να ψιθυρίσιομεν 6τε όε τέλος άπήλθον, ήμε- 
Οα τόσον καρωμένοι από το ψύχος, ώστε, αν ειχον 
μάς προσβάλει, φυγή ήθελεν είσθαι τών αδυνάτων. 
ΙΙεριεπατησαμεν τοτε ολίγον, έωσού τό αίμαήρχισε 
να κυκλοφορή. Μετά τούς βουβάλους έπεσκέφθη- 
σαν ήμάς δύο καμηλοπαροάλεις· τήν μίαν έκ τού-  
των επληγωσαμεν. Αγέλη ραβοιοτών ονάγρων ήλθεν 
επειτα- άλλ’ ό αρχηγός αύτών, αφού κατεσκόπευσε 
τά σύνορα τού ύοατος, καί ¿κάλπασε πέριξ κατά πά
σαν οιεύθυνσιν, διά νά όσφρανθή παράςενόν τινα οσμήν, 
επεστρεψεν^είς τήν αγέλην κάμνων θόρυβόν τινα ως 
σούρισμα, οι’ ού γνωρίσαντες τον κίνδυνον οί λοι
ποί, άπέοραμον όσον τάχιστα. 0  εφεξής ήτο μέγας 
ρινοκερως, οστις, καιριως πληγωθείς, άνεχώρησεν. 
Ακούσαντες δέ τήν προσέγγισιν καί άλλων λεόντων, 
έηριναμεν εύλογον νά φύγωμεν μετά μονήρη δέ πε
ρίπατον τεσσάρων μιλίων διά μέσου θάμνων, υαινών, 
και θωων, έφθάσαμεν είς τό χωρίον, εύγνώμονες είς 
τήν θείαν Πρόνοιαν, καί τό κατ’ έμέ άποφασίσας νά 
μή κυνηγήσω ποτέ βιά νυκτός είς λιμνίον ύδατος. 
Τήν επαύριον εύρέθησαν ό ρινόκερως καί ό βούβαλος, 
και μάς έδωκαν κρέατα έν αφθονία.»

Ο Ε Ξ Η Μ Ε Ρ Ω Θ Ε ΙΣ  Α Γ Ρ ΙΟ Σ .

ΛΙ ΕΛΟΣ ιεραπόστολος, ονοματι Μόφφατ, αφού διέτριψεν 
εικοσιτρία έτη είς την Νότιον Αφρικήν έν μέσω βαρβά
ρων καί άγριων λαών, έπέστρεψεν είς Αγγλίαν τό 1840, 
οπου έζέδωκε διλγτιμα τών όσα είδε καί έπραξεν είς τό 
πολυετες αν το διασττίμα. Τό βιβλιον του γέμει τών πλέον 
άοωπερι-ργων συμβεβηκο'των4 καί είκανιζ« άριστα τήν κα- 
τάστασιν κοινωνίας, διόλου άπολιτίστον. 0  κύριος Μόφ- 
φατ διλγαγε τό κάλλιστον μέρος της ζωής αύτου εκτεθει
μένος είς παντοειδείς κακουχίας καί πολυαρίθμους κινδυ-

νους· κατα τόν Αποστολον Παύλον, ώ; άγριος εγένετο τοΐς 
άγρίοις, ινα τούς αγρίους κερδηση. Περιεπλανάτο μετ' 
αυτών είς τάς έρημους, κατώκει έν σκηναϊς ή καλΰβαις 
ώς εκείνοι, εθη'ρευε καί είργάζετο ώς εκείνοι- εν ένί λόγω, 
ύπέφερεν όλα τά όεινά τής άγριας κάταστάσεοι; τών Βε- 
κουανών, Ναμακουών, καί άλλων φυλών τής Νοτίου Αφρι
κής, έπι σκοπώ του νά έςημερώση καί πολιτίση αύτάς διά
• ου Χριστιανισμού. Ιουτο, συν θεώ, πραγματικώς κα- 
τώρθωσεν. Εκ τών πολλών δέ έξαισίων παραδειγμάτων 
ιής καρποφορίας τών ευσεβών άγώνων του λα μβάν ο μεν τήν 
ιστορίαν θηριώδους τινό; φυλάρχου, όνομαζομένου Α φρι- 
κάνου, όστις έξ αίματοχαρους είδωλολάτρου κατέστη πρα
ότατος Χριστιανός.

1 ό 1806, οτε οί Α γγλοι ίεραποστολοι διαβάντες τόν Ά ραυσίω να 
ποταμόν* είσήλθον Χατά πρώτον είς τήν χώραν τών Ν αμακουών, 
δ ̂ ’Αφρικάνης ούτος ήτον ή μ ά σ τιξ -χα ί δ τρόμος τών 'Ο λλανδώ ν, 
τών επ ί τών μεθορίων της άποιχίας του Εύέλπιδος ’Ακρωτηρίου. 
Μ ίαν δε τών ήμερώ ν, παρουσιασβείς είς τό νεοσύστατου κατάστη
μ α , έλάλησεν ώς επομένως·— ,, ’Ε πειδή  έστάλδητε δπό τών Ά γ 
γλω ν, σας δποδέχομαι είξ τήν χώ ραν μου' διότι, καί μ ισώ  τούς 
'Ολλανδούς, τους πρώ ην καταδυνάστας μου, αγα πώ  τους “Ά γγλους, 
περί ών πάντοτε ακούω ότι εΐναι φίλοι τών άθλιων μαύρων.» 'θ ' 
Α φρικανής καί δ υίος του περιεπλανώντο ποτέ είς τους λόφους 

και τας κοιλάδάς τών πατέρων αυτών, μόλις ιοο μ ίλ ια  έκ τής Ά -  
κροπόλεως-t εβοσκον τά  ίδιά των πο ίμνια , ¿φόνε υον τά ίδ ιά  των 
θηρία, έπινον άπό τά  ίδ ιά  των βυάκια, καί σιινεμίγνυον τήν μου
σικήν τών εγχω ρίω ν ώ ίώ ν των μέ τους άνεμους τών όρέων, δ'που 
καί οί_προπάτορες των καί αυτοί ευρισκον άσφαλές καταφύγιου. 
Ά λ λ ’ όσον έπληθύνοντο οί 'Ολλανδοί, καί έξέτεινον τά  όριά ’των 
σφετεριζόμενοι τάς γειτονευούσας γαίας, τόσον οί αύτόχθονες, π ά ν - 
τη αδύνατοι ν’ άντισταθώσιν είς τάς είσβολάς τών ξένων τούτων 
άρπάγω ν, παρεχώρουν έξ άνάγκης, ή μετοικοΰντες είς τά  ένδότε- 
ρ α ,η  υποτασσόμενοι παθητικήν υποταγήν είς τους γεωργούς. ΠροΙ- 
οντος του χρονου, ό Αφρικάνης μετά  της φυλής του άπεμ α κ ρύ- 
νετο μάλλον και μάλλον έκ τής γης τών προπατόρων του, Ιωσου 
υπετάχθη είς γεωργόν τινα , όνόματι Π - .  “Ε νταύθα κατώχησεν 
ίκανά έτη αυτός τε καί ή έλαττωθεΐσα φυλή του. 'Ο  Π  — εύρήχε 
τόν Ά φριχάνην πιστόν καί ατρόμητου ποιμένα- ένώ δέ ή άνδρία 
του εις το δπερασπιζεσθαι καί αύξάνειν τάς άγέλας καί τά  πο ίμνια  
του κυρίου του καθίστανεν αύτόν πολυτιμότερου, έσφοδρύνετο συγ
χρόνως ή κεκρυμμένη εχθρα, ητις μετέπειτα  έξερβάγη τρομερά 
κατά τής δυστυχούς οικογένειας, καί ητις διέδωκεν όλεθρον δπου- 
δήποτε διεύθυνε τά  βή μ α τά  του. ’ Αν δ Π —  είχε μεταχειρισθή 
τους υπηκόους του μέ τινα φιλανθρωπίαν, δέν λέγω  ευγνωμοσύνην, 
ήμποροΰσε νά άποθάνη Ιντίμ ω ς, καί νά προλάβη τήν κοιταστρο- 
φήν ητις έπέπεσεν είς τήν οίκογένειάν του, ώς καί τήν σειράν τών 
ληστειών, των εγκλημάτω ν, και της αιματοχυσίας, ήτις ταχέω ς 
ήκολούθησε τό λυπηρόν αΰτό συμβεβηκός.

Παρατρεχορ,εν τον τραγικόν τούτον όλεθρον τής οικο
γένειας τού γεωργού Π —, παρατηροΰντες μ ό ν ο ν  ότι έ π έ -

* O range R iver.

1 Η Ακροπολις είναι ή πρωτεύουσα τής άποιχίας του Εύέλ- 
πιδος^ Ακρωτηρίου, δποχειμένης ποτέ μέν είς τους 'Ο λλανδούς, 
απο οέ του 1795 είς τους ’ Αγγλους- οί κάτοικοι τής Ά χοοπόλεω ς 
συμποσουνται είς εο,ουο.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 911S43.

φεοεν αύτόν ή ιδία του δολιότης καί άπιστία. Μετά τήν 
ερρικώδη σφαγήν

'Ο  “Α φ ρικανής σ υνήγαγεν  όσον τ ά χ ισ τ α  τά  λείψ ανα  τή ς φυλής 

το υ , κ α ί ά ρ π ά σ α ντες ό ,τ ι εδρήκαν δ ιεύθυναν τόν δρόμον τω ν  πρός 
•τόν Ά ρ α υ σ ίω ν α  π ο τα μ ό ν , μ ε τ ’ ου πολύ  δέ ήσαν οπού οί δ ιώ κ τα ί 
τω ν  δέν ή δύ να ντο  νά π λ η σ ιά σ ω σ ω . 'Ο  “Α φ ρ ικα νή ς κατώ κησεν 

ί π ί  τώ ν  δχθ ώ ν  του Ά ραυσίω νος" κ α ί φ υλά ρχου  τινός π α ρ α χ ω ρ ή - 
ο αντος είς αύτόν τή ν  Μ εγάλην Ν α μ α κου α νή ν  χ ώ ρ α ν , έγεινεν άπό 

του  νυν ιδ ία  του , κ α ί δ ικ α ιω μ α τ ικ ώ ς  κ α ί δ ιά  τή ς  κ α τα κτή σ εω ς.

Μετά ταΰτα ό τολμηρός καί γενναίος οΰτος εξόριστος 
διήγαγε ληστρικόν βίον, πολέμων άδιαλείπτως καθ’ όλων 
τών περιοικούντων, έργον έχων τήν αρπαγήν, καί πάθος 
τήν έκδίκησιν, εμπνέων τρόμον ού μόνον είς τούς πρός 
άρκτον όλλανδούς, άλλα καί είς τάς πρός μεσημβρίαν αύ- 
τόχθονας φυλάς· « τό όνομά του,» ώς εκφράζεται ό κύριος 
Μόφφατ,« κατέπληττε καί αύτάς τάς ε’ρημίας·» « ήτον ώς 
λ,έων,» κατά τήν περιγραφήν ίδιου αυτού ομογενούς, « εις 
τό βρύχημα τού οποίου καί οί κάτοικοι άπομεμακρύσμένων 
κωμών εφευγον άπό τούς οίκους των! ναι, καί αύτός έγώ,» 
ειπεν ό ειρημένος ομογενής, « έκ φόβου της προσεγγίσεώς 
του, εφευγον μετά τού λαού μου, τών συζύγων καί τών νη
πίων μου, είς την φάραγγα τών όρέων, ή είς τήν έρημον, 
καί διενυκτέρευον έν τώ μέσω άρπακτικών θηρίων, προ- 
κρίνων τοιούτον κίνδυνον μάλλον παρά νά ίδω τούς οφθαλ
μούς τού λέοντος τούτου, ή ν’ ακούσω τό βρύχημά του.»

Τόν άγριον τούτον τής αρπαγής καί τών αιμάτων εξη
μέρωσε τό Εΰαγγέλ.ιον της ειρήνης, καί κατέστησεν αύτόν 
λαμπρόν παράδειγμα Χριστιανικής αρετής ! Ωσαύτως δέ 
ήσπάσθησαν τόν Χριστιανισμόν καί δύο αδελφοί του, βα- 
πτισθέντες υπό τίνος ιεραποστόλου τό 1817, σχεδόν περί 
τον αύτόν χρόνον καθ ον ό Μόφφατ άνεχώρησεν έκ τής 
Ακροπόλεως διά τό έν. τη έρήμω χωρίον τού Αφρικανού. 
Περί τής οδοιπορίας ταύτης λέγει ό κύριος Μόφφατ· —

’ Οσον προ σ ή γγ ιζο ν  είς τ ά  μεθόρια  τή ς  α π ο ικ ία ς , έπληροφορού- 

μ η ν  ό τ ι οί γ ε ω ρ γ ο ί, ο ίτ ινες, φ υσ ικώ  τ ώ  λ ο γω , ούτε μ ία ν  καλήν 
'λεξιν ε ιχον  νά  ε ΐπ ω σ ι π ε ρ ί τ ο υ ’ Α φρικανού , ά μ φ ίβ α λλον  τά  μ έ γ ι
σ τα  π ερ ί τ ή ς  δ ια φ η μ ιζό μ εν η ς  έπ ισ τρο φ ή ς αύτου είς τόν Χ ρ ισ τ ια 
ν ισ μ ό ν  κ α ί,  τό χειρότερον , φ ανερά προέλεγον τόν όλεθρόν μ ου. 
'Ο  μ έν  ελεγεν ό τ ι ήθελε μ έ  κ ά μ ε ι σ η μ ε ΐο ν , είς δ νά  τοξεύω σι τ ά  
π α ιδ ία  τ ο ν  δ  δέ ό τ ι ήθελε μ ’ έκδάρει, κ α ί κ α τα σ κ ευ ά σ ει τ ύ μ π α -  
νον έκ τ ή ς  έ π ιδ ερ μ ίδ ο ς  μ ο υ , δ ι’ ού νά  -χορεύη- άλλη  π α ρ η γ ο ρ η 
τ ικ ή  πρόβψησις ή το ν , ότι ήθελε κ ά μ ε ι τό  κρανίον μου πο τή ρ ιο ν . 
Ι Ι ισ τεύ ω  δέ ο τ ι ελεγον τα ΰ τ α  σπουδαίους· κ α ί μ ά λ ισ τα  ευμ ενής τ ις  
γ η ρ α λ έ α  ο ικοδέσ π ο ινα , ή τ ι ς ,  έξαλείψ ασα τό δάκρυον άπό  τόν οφ
θαλμ όν τ η ς ,  μ έ  ά π εχ α ιρ έ τη σ εν , ε ίποΰ σ α , « Ά ν  ήσο γέρ ω ν , δέν ή το  

τ ίπ ο τε · δ ιό τ ι τ α χ έ ω ς  ήθελες ά π οθά νειν , ή  ούτω ς ή  άλλέω ς· ά λ λ ’ 

είσ α ι νέος, κ α ί υ π ά γ ε ις  νά  γενη ς θ ή ρ α μ α  του τέρατος έκείνου!»

Μ' όλα τά δεινά ταΰτα προμηνύματα, ό Μόφφατ εξη- 
χυλούθησε τήν οδοιπορίαν του,, καί μετά σκληραγωγίας καί 
κινδύνους μεγάλους μεν καθ’ εαυτούς, μικρούς δε ιός πρός 
άλλους, τούς οποίους μετέπειτα διέτρεξε, κατευωδώθη τέ
λος εις τήν κώμην τού Αφρικανού, όπου εύρήκε συνάδελφόν 
ιεραπόστολον, προ χρόνου εκεί διατρίβοντα. Ούτος, όστις

είχε βαπτίσει τόν Αφρικανήν καί τούς άδελφούς του, περι 
έγραψεν όλους τούς κατοίκους « ώς πονηρούς, φιλύποπτους 
καί κινδυνώδεις, βαπτισμένους τε καί άβαπτίστους.» Ο 
αρχηγός αύτός τοσούτον έβράδυνε νά φανή, ώστε ο νέος 
Μόφφατ ή'ρχιζε νά δείλια· άλλ’ επί τέλους, ό Αφρικάνης 
ύπεδέχθη αύτόν φιλοφρόνως· έξεφράσθη την έλ.πίδα του. 
ότι, καθό νέος, -ήθελε κατοικήσει μεταξύ των πολύν χρό
νον, καί διώρισέ πάραυτα τούς έργάτας, τά άχθοφόρα κτήνη, 
τάς άθλιας γυναΓκας, νά κατασκευάσωσι καλύβην διά τόν 
ιεραπόστολον.

Κύκλος άμέσως έσχηματίσθη , και αί γυναίκες, χαίρουσαι προ- 
δήλως διά τό  έργον, ένέπηξαν καί συνέδεσαν τούς πασσάλους έν 
ήμ ισφ νιρ ικω  σ χή μ α τι, καί ¿κάλυψαν αυτούς μέ τά ς ψάθας, έτοι- 
μάσασαι τήν καλύβην, ώστε νά κατοικηθή, έν διαστήματι βλίγον 
τ ι  υπέρ τήν ήμίσειαν ώραν. Έ κ τ ο τ ε  είδον παντοίους οί'κους κ τ ι
ζόμενους, καί αύτός έγώ  συνειργάσθην είς τήν κατασκευήν πολ
λώ ν- άλλ’ ομολογώ ότι ποτέ δέν είδον τοσαύτην τα χύ τη τα . Α ί 
Ο ττεντοτικαί καλύβαι (διότι ούτως έμποροΰν νά όνομάζωνται, 

καθό περιω ρισμέναι είς τάς διαφόρους φυλάς του έθνους αύτου) δέν 
είναι πολύ άναπαυτικαί, ούδ’ αί καλήτεραι. *Εξ μήνας σχεδόν 
κατώκησα εν τή  έγχω ρίω  ταύτη καλύβη, ή τις  συχνότατα Ιχ ρ ε ι-  
άζετο σφίγξιμον κα ί δέσιμον μετά  τήν άνεμοζάλην. Ό τ ε  ό ήλιος 
έλαμπεν, ήτον άνυποφόρως θερμή- ότε ή βροχή έ π ιπ τε , τό ύδωρ 
είσήρχετο περισσόν ότε ό άνεμος έπνεεν, ήναγκαζόμην πολλάκις 
νά μεταβώ  άλλοθί που πρός άποφυγήν του κονιορτοϋ- έκτος δέ τών 
μικρών τούτων βασάνων, οίοσδήποτε πεινασμένος σκύλος, όστις 
έπεθύμει νυκτερινόν κατάλυμα, έμβαινεν είς τό άθλων οίκημά 
μου βιάζων τούς άδυνάτους αύτου τοίχους, καί πολλάκις μέ άπε- 
στέρει τώ ν βρωμάτων τής έπαύριον- πρός δέ τούτοις έτυχε νά εΰριο 
οφιν τετυλιγμένον καί άναπαυόμενον έν ήσυχία  είς κόγχην τής 
καλύβης μου . . . ’Ενταύθα, άφοΰ διέταξα τόν οίκόν μου, ήρχισα 
νά άναπολώ τό π α ρελθόν— τήν πατρ ίδα  και τούς φίλους μου, άφ’ 
ών ειχον άποχω ρισθήν, ίσως διά π ά ντα ' τόν άχανή ωκεανόν, όστις 
έκυλίνδετο μεταξύ έμού καί ¿κείνων" καί τήν έρημον χώ ρα ν, δ ι’ 
ής ειχον περάσειν ώστε νά φθάσω είς άλλην έτι έρημοτέραν. Έ κ  
τού παρελθόντος μετέβαινον είς θεωρίαν τού παρόντος καί τού μ έλ
λοντος· 6 Ευρωπαίος συνάδελφός μου, άναχωρήσας διά νά έπ ισ τρέ- 
ψη είς τήν πατρ ίδα  του Γ ερμανίαν, άφήκεν έμέ μόνον έν τώ  μέσω 
λαού, έξ ων καί ό άριστος ήτον ώς άκανθα όξεϊα- δέν ειχον ουτε 
φίλον ούτε αδελφόν, μ εθ’ οδ νά συμβουλευθώ ή νά συμπράξο)' ή 
χιόρα ήτον άκαρπος καί ελεεινή- ό μισθός μου μόνον είκοσιπέντε 
λ ίτρα ι στερλίναι κατ’ Ιτος· έστερούμην καί σίτου καί κριθής, έπο- 
μένως δέ καί άρτου- ΰδιορ δέν υπήρχεν ,ώ σ τε νά καλλιεργήσω τήν 
γήν, καί τά  χρ ή α α τά  μου δέν ήρκουν, ώστε νά μεταφέρω σίτον 
έκ τής άποιχίας. Γάλα καί κρέας ήτο χα τα ρ χά ς ή μόνη τροφή 
μου.

Αλλά αολονότι αί κοσίλίκαί περιστάσεις τού κυρίου 
Μόφφατ ήσαν τοιαύται, καί οί πνευριατικοί άγωνες του- 
[Λίκράς ελπίδας ενέπνεον, ύια τής επιμονής όριως καί τής 
θείας άντιλήψευνς εφείλκυσεν, επι τέλους, τον άρεφιρρέπον- 
τα Αφρικανήν είς τήν όύον τού φωτός καί τής άληθείας·—

‘Ο  αρχηγός, αφ οί ικανόν χρόνον εταλαντεύθη μεταξύ τών αρ
χα ίω ν καί τών νέων εθίμων, άμφίβολος είτε τήν παλαιάν δ ιαγω 
γήν του νά έξακολουθήση, είτε τήν Χ ριστιανικήν νά άσπασθή, 
έκλινε τέλος πρός ήμας, καί παοευρίσκετο τακτικίύτατα είς τάς
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πριοϊνάς και Ισπερινάς μου διδασκαλίας.. Ε ις την άνάγνωσιν χα - 
τεγίνετο με ολην τήν προθυμίαν καί δραστηριότητα νέου Χ ριστι
ανού· ή Κ αινή Διαθήκη εγεινεν δ σταθερός σύντροφός του, και ή 
εξ αυτής ωφέλεια του ήτο πρόδηλος εις άπαντας. Πολλάκις είδον 
αυτόν ύπό τήν σκιάν μεγάλου βράχου σχεδόν δλόκληρον την η μ έ
ραν σπουδαίως μελετω ντα τάς σελίδας τής θείας Ιμπνεύσεως· ή 
έκαθητο έν τή  καλυβη αύτοϋ, αναίσθητος τω ν πέριξ αύτοϋ οικια
κών εργασιών ή τών εισερχομένων ξένων, προσηλωμένον έχων 
τον οφθαλμόν επ ί τής μακαρίας βίβλου, κα ι τον νοΰν είς τά  θεία 
βεβυθισμένον. Πολλάς νύκτας έπέρασε μ ετ ’ εμοϋ, επ'ι μεγάλης 
πέτρας καθήμενος είς τήν θυραν τής οικίας μου, συνδιαλεγόμε- 
νος μ έχρ ι τών χα ρα γμ ά τω ν τής επαύριον, περ\ δημιουργίας, προ- 
νοίας, λυτρώσεως, καί τής δόξης του ουρανίου κόσμου. Ή το ν  ώς 
ή μέλισσα, συνάγων μέλι από παντός άνθους· συχνάκις δέ είς τάς 
νυκτερινάς ταυτας συνδιαλέξεις άνέφερε πολλά τών βητών, δσα 
είχεν άποταμιεόσειν είς τήν μ νή μ η ν  κατά  τό διάστημα τής ή μ έ- 
ρας, ζητώ ν παρ’ ¡μου τήν Ιξήγησιν αυτών. Δεν περιώριζε δετό  
εκτεινόμενου π ν ίϋ μ ά  του εις τον τόμον τής άποκαλύψεως, καίτοι· 
γνωρίζων Ικ  πείρας δτι αυτός περ ιέχει ύψη καί βάθη, καί μήκη 
καί π λ ά τη , ύπερβαίνοντα τήν άνθρωπίνην κατάληψιν. Έ θεώ ρ ει 
καί τήν βίβλον τής φύσεως· άτενίζων δέ μέ βλέμμα  διερευνητι
κόν είς τάς επουρανίους σφαίρας, ή στρέφων τους οφθαλμούς επί 
του Ιδάφους δ επά τει, καί στοχαζόμενος άμφότερα ώς δείγμα τα  
δημιουργικής δυνάμεως καί άπειρου νοός, ήρώ τα περί άπεράντου 
διαστήματος καί απείρου διαρκείας. Π ολλάκις διεσκέδασα Ινώ 
εκαθήμην μ ετ’ αΰτοϋ καί άλλων, οίτινες επεθΰμουν νά μέ άκού- 
ωσιν άποκρινόμενον είς τάς ερωτήσεις του, καί περιγράφοντα τήν 
μεγαλειότητα, εκτασιν, καί τον αριθμόν τώ ν έργων του ‘Υψίστου· 
είς τοιαύτας περιστάσεις δ ’Αφρικανής Ι τ ρ ιβ ε ν Ιπ ί  τέλους τ ά ς χ ε ϊ-  
ρας Ιπ ί  του μετώ που του, εκφωνών, « Α ρκετά ήκουσα· αισθάνο
μ α ι οτι ή κεφαλή μου είναι πολυ μ ικρά, καί αί μ εγάλαι αδται 
υποθέσεις τήν δπεργεμίζουσι.»

Είς τών αδελφών του Αφρικανού, Τίτος μετέπειτα ονο- 
μασθείς, δ ιέ μεν εν έ'τι ειδωλολάτρης, καταθλίβων τήν καρ- 
δίαν τον αδελφού του, καί τρόμον έμπνέων είς τούς πλει
στούς τών κατοίκων του χωρίου, διά της ασεβέστατης καί 
πονηρας διαγωγής τον καί ούτος όμως βαθμηδόν έκλινεν. 
Αύτός ήτον ό μόνος εκ τών προυχόντων., όσιτς είχεν έτι δυο 
γυναίκας· ό δέ κύριος Μόφφατ, δικαίως φοβούμενος τήν 
επιρροήν τοιουτου παραδείγματος, έπροσπάθει πλαγίως τήν 
άρχήν, καί κατ’ ευθείαν έπειτα, νά δείξη είς αυτόν τήν άτο- 
πίαν τής διγαμίας, καί τό έξ αυτής έμπόδιον είς τήν ευ
δαιμονίαν του· άλλ’ ό Τίτος εμενεν άμετάτρεπτος- ώμολό- 
γησεν όμως ότι άνήρ μέ δύο συζύγους δέν είναι ζηλωτός· 
» Πολλάκις," έπρόσθεσεν, «θορυβείται καί συγχύζεται· καί 
όταν αί κυρίαι μαλόνωσιν, απορεί ποιας μέρος νά λάβη. 
Ενίοτε, είς στιγμάς μεγάλης ταραχής, μ’ έρχεται νά πλη
ρώσω μίαν εξ αυτών, καί νά τήν άποστείλω.» Εκτός του 
Τίτου είχε δύο άλλους αδελφούς ό Αφρικάνης, τον Δαβίδ 
καί Ιάκωβον, άμφοτέρους πιστούς καί ειλικρινείς Χριστια
νούς. Αλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τον χαρακτήρα του Α- 
φρικάνου'-—

,Έ ν  δσω, λέγει δ κύριος Μ όφφατ, έζων μ ετ’ αύτοϋ, δέν έλαβον 
ποτέ κάμμ ίαν αιτίαν νά λυπηθώ  ή νά παραπονεθώ κατά  τής δια
γω γής του· καί αυτά του τά  σφάλματα έκλινον προς τό μέρος τής

αρετής. Μ ίαν τών ήμερών, ενώ συνεχαθήμεθα, έτυχεν είς τό 
βάθος τω ν διαλογισμών μου νά προσηλώσοι έπ ’ αυτού τούς όφθαλ- 
μούς. Π αρατηρήσας μ ε , ήρώτησεν αίδημόνως διά τ ί  τά χ α  Ικύτ- 
ταζον τοιουτοτρόπως. « Έ ζήτουν,»  άπεκρίθην, « νά σέ εϊκονίσι» είς 
Ιμαυτον, δποτε με τό πυρ καί τό ξίφος διέδιδες όλεθρον πανταχοϋ" 
καί δέν ήδυνάμην νά εννοήσω πώ ς όφθαλυοί, δποΐοι οί ίδικοί σου, 
Ιμειδίω ν ποτέ είς άνθρωπίνην αθλιότητα.» Λόγον δέν άπεκρίθη, 
αλλά τά  δάκρυά του έρβευσαν κρουνηδόν ! Ε ίς όλας τάς προσπά
θειας μου υπέρ τής καθαριότητος καί φιλοπονίας του λαοΰ μ ’ εβοή- 
θει τά  μ έγ ισ τα ” ήθελε δέ τις γελάσειν, άν ,έβλεπεν.Ιμέ τε καί τον 
Ά φ ρ ικάνην έπιστατοϋντας ιεο πα ιδία  του σχολείου νιπτόμενα  είς 
τήν κρήνην . . . , . Πληροφορηθείς 0 τ ι εστερούμην ενίοτε τής 
άπαιτουμενης τροφής, μ ’ Ιχάοισε δύο δαμάλεις, τό γάλα τών δποίων 
ήτο πολλάκις τό μόνον μου δειπνον. “Εγεινεν άνήρ φιλήσυχος 
καί ειρηνικός· δ πρότερον διχονοίας, έχθρας καί πόλεμόν δ ιεγεί- 
ρων μεταξύ τών γειτονικών φυλών, ¡θυσίαζε σχεδόν β ,τι ε ίχε προς 
.διατήρησιν τής ειρήνης' καί διά νά έμποδίση τήν σύγκρουσιν δια- 
φερομενων κομμάτω ν, κατέβαλλε π ά ντα  κόπον, καί Ιοέετο μεθ’ 
όλης της ευγλω ττίας του- « Τ ί  εκέρδησα,» ελεγεν, « άφ’ όλας τάς 
μ ά χ α ς  μου, κα ί τ ί  από τάς πολυαρίθμους άρπαγάς μ ο υ ; αίσχος 
μόνον καί έλεγχον τής συνειδήσεως.»

ΑφοΟό κύριος Μόφφατ διέτριψεν αρκετόν χρόνον μετα
ξύ των Ναμακουών, έκαριε δέ καί μακρυνάς τινας έκδρομάς 
διά υποθέσεις άφορώσας την αποστολήν του, παρεκίνησεν 
επί τέλους τον Αφρικάνην νά ΰπάγη μετ’ αύτοϋ είς έπί- 
σκεψιν τής Ακροπόλεως, μολονότι ή οδοιπορία δέν ήθελεν 
είσθαι ακίνδυνος προς -τον φύλαρχον, όστις διά τάς πα- 
λαιάς ληστείας αύτοϋ ήτον έτι προγεγραμμένος, καί 1000  
τάλλαρα προσεφέροντο βραβεΐον διά τήν κεφαλήν του. ότε 
ή πρότασις έγεινε περί τής οδοιπορίας, είπεν ό Αφρικάνης 
πρό; τάν Μόφφατ, «Ενόμιζον, αδελφέ, ότι μέ ήγάπας 
πολύ μάλλον παρά νά μέ δώσης είς τάς χείρας τής κυ- 
βερνήσεως νά κρεμασθώ.» Τρεις ημέρας συνεζητείτο ή 
ύπόθεσις δημοσίως· ότε δέ άπεφασίσθη, σχεδόν όλοι οί κά
τοικοι τής κώμης του Αφρικάνου— άπαντες υπήκοοι αύ
τοϋ ή συγγενείς-—τούς συνώδευσαν είς τάς οχθας τοϋ Α- 
ραυσίωνος ποταμού, καί άπεχωρίσθησαν άπ’ αύτών μετά 
δακρύων.. Είς τά Θερμά Λουτρά, τόπον μνημονευόμε- 
νον έν τω έπομένω άποσπάσματι, ήτον ιεραποστολικόν κα
τάστημα, όθεν ή  θρησκε.α καί ό πολιτισμός είχον εκρεύ- 
σειν είς τάς ερημιάς· λέγεται δέ ότι καθ όδόν

Φ θάσαντες είς τήν Πέλλαν (τόν τόπον, ώς προερβέθη, όπου 
κάτοικοί τινες τώ ν θ ερ μ ώ ν  Λουτρών κατέφυγον ότε τάύτα  χατε- 
στράφησαν υπό του ’Αφρικανού) ήξιώθημεν συναναστροφής κ α 
ταλλήλου είς ούρανογεννήτους ψ υχάς, .καί παρέστη θέαμα είς δ 
καί τ ά  Σεραφ είμ  ήδύναντο νά τανύσωσι τά ; χρυσας λύρας των. 
“Ανθρωποι συνηντήθησαν, οίτινες δέν είχον ίδεϊν άλλήλους άφοϋ 
συνεκρότησαν μ ά χ η ν  επ ί σκοπώ αμοιβαίου όλέθρου,— κρατούντες 
ί ίς  τάς χείρας τόν κλάδον τής ελαίας, ασφαλείς υπό τήν πανοπλίαν 
τής ειρήνης καί τής αγάπης.

'Η μέρας τινας διηγάγομεν ευχαρίστως, ενώ πολλάκις εγίνιτο 
λόγος περί τοϋ τίν ι τρόπω δ ’Αφρικάνης ήθελε διέλθειν ασφαλώς 
τήν περιοχήν τών γεωργών μ έ χ ρ ι τής ’Ακροπόλεως. Ε ίς τινας 
ή επιχείρησις εφαίνετο κινδυνώδης. Ά λ λ ’ δ ’Α φρικάνης καί Ιγώ  
είχομεν σκεφθήν ώ ρ ίμ ω ; περί τούτου πρίν άναχωρήσωμεν οίκοθεν,
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καί τό κ α τ’ εμέ εΤχον πλήρη πεποίθησιν Ιπ ιτυ χ ία ς . Κ αίτοι δέ 
φύλαρχος, βασιλεύς τρόπον τινά  του λαου του, όέν ειχεν όμως βασι
λ ικά  τινα  παράσηαα ν απόθεση, ώστε να όδοιπορηστγ αγνώριστος. 
Έ κ  δύο χονδρών χιτούνων (υποκαμίσων) οίτινες μέ είχον άπ ο μ εί- 
νειν, έδωκα είς αυτόν τόν Ινα ' εφόρει δέ κα ί δερμάτινον βρακίον, 
έφεστρίδιον (jaoket; πολύ τετρ ιμμένον, καί παλαιόν τινα πίλον, ουτε 
λευκόν ουτε μέλανα’ δ ΐδιός μου ιματισμός δλίγον ήτον ευπρεπέ
στερος. Δ ιά πλειοτέραν έτι προφύλαξιν συνεφωνήθη Ιγιυ μέν ν 
άποφαίνω μαι ώς δ άρχηγος, εκείνος δέ, δποτε ή χ.ρει* το εκαλει, 
ώς δ υπηρέτης μου.

Ό σ ο ν  δέ καί άν φ αίνηται γελοιώδης ή είκών αΰτη, ή ύπόθεσις 
ήτο σπουδαία· πολλάκις άνέπεμψα τάς ευχας μου^προς τον I -  
ψ ιστόν, νά συνοδεύση ήμα ς είς τήν δδοιπορίαν ταύτην . Ση_μει- 
ωτέον δ’ Ινταύθα, ότι οί ‘Ολλανδοί γεω ργοί, μ ’ ολα όσα είπαν 
κατ’ αύτών περ ιηγητα ί τ ινες, είναι γενικώ ς ΐΐλόφρονες^καί φιλό
ξενοι. Ε ξα ιρέσ εις μέν ΰπάρχουσι, πλήν ολιγα ι, καί ίσως σπα
ν ιώτεραι παρ’ εις οίανδήποτε άλλην χώ ραν. Τ ινές τών αγαθών 
τούτων ανθρώπων Ιπ ί  το)ν μεθορίων τής αποικίας μέ συνεχάρη- 
σαν ότι Ιπέστρεψα ζών, πολλάκις άκούσαντες, ώς μ ’ έλεγον, οτι 
κατεσφάγην ύπό τοϋ ’Αφρικάνου. Μ έγας ήτον δ θαυμασμός των 
ότι διέφυγον τάς χείρας τοιούτου άνηλεοΰς τέρατος. Τόσον βέ
βαιοι μάλιστα ήσαν τινές περί τής θανατώσεώς μου, ώστε μόλις 
Ιπίστευον ότι εγώ  ήμ ην δ Μόφφατ- τήν δέ μαρτυρίαν μου περί 
τής έντελοϋς ηθικής μεταβολής τοϋ ’Αφρικάνου, καί τής επιστρο
φής αύτοϋ είς τόν Χ ριστιανισμόν, άπέβαλλον ώς ληρήματα μαινο- 
μένου. ’Ενίοτε διεσκέδαζεν ουκ ολίγον δ ’Αφρικάνης καί οί μ ετ’ 
αύτοϋ Ν αμακοϋαι, άχούοντες γεωργόν τινα χαταρώμενον κ α ίπ ν έ -  
οντα άγανάκτησιν καί φόνον κατά τοϋ νομιζομένου τούτου άδιορ- 
θώτου αγρίου. Ε ίς μ ίαν  κώ μην άφοϋ περιέγραψα τόν χαρακτήρα 
τοϋ ’Αφρικάνου, καί είπον Ιπ ί  τέλους, « Ε ίνα ι τωόντι καλός Χ ρι
στιανός,» μ ’ άπεκρίθη είς τών γευιργών, « Ό , τ ι  καί άν είπης, τό 
πιστεύω· άλλ’ αύτό δεν δύναμαι νά τό πιστεύσω - έπτά  θαύματα 
είναι είς τόν κόσαον τοϋτο ήθελεν είσθαι τό όγδοον.» Τον ενθύ
μισα Ó- ι  τά πάντα δυνατά παρά τώ  Θ εώ , καί ότι κα ί δ Π χϋλος 
διώκτης ών έγεινε Χριστιανός, καί πολλοί άλλοι παρομοίως. « 0 0 -  
τοι,» άπεκρίθη, >> ήσαν άλλου είδους άνθροιποι, άλλ’ δ ’Αφρικάνης 
εΤναι εΤς τών κατηραμένων υιών τοϋ Χ άμ,» καί άπηρίθμησέ τινα  
τών δεινών εγκλημάτω ν όσα είχε πράξει. Τούτων λεγομένων, 
δ ’Αφρικάνης παρίστατο μειοιών, καλώς γνωρίζων τάς προλήψεις 
τινών από τού; γεωογούς. Ό  δέ γεοιργός Ιτελείωσε τήν δ μ λ ια ν , 
είπώ ν μετά  πολλής’εμφάσεως, « 'Ε σ τ ω ' εάν όσα λέγεις περ ί τοϋ 
άνδρός’τούτου άληθεύωσιν, έχω  μ ίαν μόνον επιθυμίαν, δηλαδή, 
νά ιδω αύτόν πρίν άποθάνω- καί όταν Ιπιστρέψης, θέλω εξάπαν
τος υπάγει μ ετά  σοϋ, μολονότι Ιφόνευσε τόν θειον μου.» Τοϋτο 
οίν υ.ε ήτο γνωστόν πρότερον καί εδίσταζον άν πρέπ-η νά φανε- 
οώσω eU αύτόν τό άντικείμενον τοϋ θαυμασμού του’ άλλα γνιο
ί .'„ ,ν  τήν ειλικρίνειαν τοϋ γεωργού, καί τήν εύμένειαν τής διαθέ- 
σεώς του, είπον, « Ιδο ύ  λοιπόν, ούτος είναι δ ’Αφρικάνης!» Μ ετά 
τυομου άπεσύρθη άφ’ ήμ ώ ν , καί προσήλωσε τό βλέμμα είς τόν 
άνθρωπόν, ώς άν είχε  πέσει τήν στιγμήν εκείνην άπό τά  νέφη. 
■< Σ ύ  είσαι ό ’Α φρικάνης;» εξεφιόνησε. ’Εκείνος άνέστη, εσηκωσεν 
δλίγον τόν παλαιόν πίλον του, καί κύψας χο σ μ ίω ς,« Έ γ ώ  ε ίμ α ι !» 
άπεκρίθη. Ό  γεωργός εφαίνετο καταπεπληγμένος· άλλ’ άφοϋ διά 
τινων ερωτήσεων επληροφορήθη οτι δ ποτέ τρόμον εμπνέω ν καθ’

σου!» 'Ο εύμενής γεοιργός, κιί ή ούχ ήττον φιλόξενος σύζυγός 
του Ιφίλευσαν ήμας μέ άφθονον τράπεζαν άλλ’ άπήλθομεν μετ’ 
δλίγον, φοβούμενοι μή γνωρισθή ότι δ ’Αφρικάνης ήτο μετ’ εμοϋ, 
καί ύποπέσιομεν εις οχληράς επιτκεψεις.

Εν τη Αχοοπόλει, οπού το ονομα καί αί λνστρικαί άν- 
ίραγαθίαι τοϋ Αφρικάνου ήσαν γνωσταί είς πολλούς τών 
κατοίκων ύπέρ τά είκοσι έτη, τό φαινόμενον αύτοϋ έκίνη- 
σεν εις μεγίστην περιέργειαν. Πολλούς εξεπληζεν ή ανέλ
πιστος πραότης τής συμ.περιφοράς του, καί άλλους ή ευ

σέβεια καί ή τών Γραφών ακριβής γνώσίς του. ή  Καινή 
Διαθήκη του εϊλκυε μεγάλως τήν προσοχήν, καθο φέρουσα 
πρόδηλα σημ-εΐα συχνότατης μεταχειρισεως. Καί ιδιαι
τέρως καί δημοσία προετάθησαν είς αύτόν ερωτήσεις περι 
τών δογμάτων του Χριστιανισμού’ είς όΤας δέ άπεκρίθη 
κατά τρόπον, όστις έκαμεν ά'παντας νά θαυμάσωσι.

Μέχρι τέλους ζωής έβάδισεν άκλινώς είς τήν νέαν όδον 
τοϋ πολιτισμού καί τής θρησκείας. Τά τελευταία έτη 
του έδαπάνησε διδάσκων καί έπ εκκλησίας και είς τά 
σχολειά. Ολίγον πρό του θανάτου, εκάλεσε τόν λαόν ν 
άκουσωσι τάς τελευταίας συμβουλάς του, καί αφοϋ καθω- 
δήγησεν αυτούς περί τής μελλούσης διαγωγής των ώς πρός 
τά κοσμικά πράγματα, τούς προέτρεψε να ένθυμ.ώνται ότι 
δέν ήσαν πλέον άγριοι, άλλ οπαδοί τοϋ Ευαγγελίου, καί 
κατά συνέπειαν ότι έχρεώστουν νά διάγωσι κατά τάς πα
ραγγελίας αύτοϋ. Ανακεφαλαιόνων τόν χαρακτήρα τοϋ 
Αφρικάνου, όστις άπό θηριώδους ληστρικού πολεμιστοΰ, 
άπό άρχηγοΰ άγριας φυλής, κατέστη διά τής δυνάμεως 
τοϋ Ευαγγελίου ό Σόλων, ή μάλλον ό Κωνσταντίνος τών 
υπηκόων του, παρατηρεί ό κύριος Μόφφατ-—

Π ολλάκις ενησχολεΐτο δ νοϋς αύτοϋ είς θεωρίαν των έργων της 
χειρός τοϋ ‘Υψίστου, καί πολλάκις προέτεινε τήν ερώτησιν, « ΕΤ
ναι τα ΰτα  δημιουργήματα μεγάλου τινός “Ο ντος;—τιν ι τροπω 
¡λησμόνησαν εξ δλοκλήρου τό ονομα καί τον χαρακτήρα αύτοϋ οί 
Ν αμακοϋαι, καί διατί ή γνώσις αύτη νά ήναι περιωρισμενη εις 
τόσον ολ ίγους;— ή γνώσις αύτη πρό δλίγου μόνον ήλθεν εις τον 
κόσμον ;— διατί δέν άποτείνεται πρός τούς άνθρώπους διά ζωσης 
φωνής;» . . . Ε ν ίο τ ε  ήπόρει τά  μ έγ ισ τα , βλέπων τήν διαγωγήν 
τών ‘Ο λλανδών γειοργών τόσον άσύμφωνον μέ τά  παραγγέλματα 
τοϋ Εύαγγελίου, καί σχεδόν εδυσκολεύετο νά πιστευση οτι δ Χ ρι
στιανισμός, 8ν αύτοί έπρέσβευον, ήτον αύτος εκείνος, προς δν οι 
ιεραπόστολοι διεύθυνον τήν προσοχήν τών Ναμακουων.

Πόσοι Μωαμεθανοί καί Ιουδαίοι, και Ινδοί καί Σίναι, 
ήθελον ύποπέσειν είς τοιαύτην απορίαν, έαν εμελετων τό 
Εύαγγέλιον, καί κατελάμβανον τό πνευμά του!

Ι Ι Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Π Λ Α Ν Η Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Ο Υ .

Q KPÓNOΣ-άπέχει τοϋ ήλίου 900 εκατομμύρια μι
λιών ή διάμετρος είναι 79,000 μιλίων, καί κατά 
συνέπειαν ό ογκος του υπερβαίνει τόν^τής γης 900 
φοράς. Τήν περιστροφήν αύτοϋ περι τόν ήλιον έκ-

I



»4 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. Ίουν.

τελεί εις 29 2 έτη· την δέ περί τον άξονα ήαερη- 
σίαν κίνησιν έκτελεί εις 10 ώρας καί 16 λεπτά" 
ώστε δ ενιαυτός τοϋ Κρόνου είναι σχεδόν τριακον- 
τάκις όσον ό ήαέτερος, ή δέ ήυέρα του βραχύτερα 
καί παρά τό ή'μισυ τής ίδικής μας. Τό έτος λοι
πόν αύτοϋ περιέχει 25,150 περιόδους τής ήμερη- 
σίας περιστροφής του, ί'σας ρ-έ 10,759 ήμερος τής
γ%·

0  Κρόνος είναι σφαιροειδής, ή όπωσοΰν ομοιος 
πορτογαλλίου κατά το σχήμα, τής διαμέτρου αυτοΰ 
οίίσης 6,000 μίλια μακροτέρας εις τόν ισημερινόν 
παρά εις τούς πόλους, ή  έπιφάνειά του, ώς ή του 
Διος, ποικίλλεται μέ ζώνας καί άμαυράς κηλίδας. 
Ο έρσχελ συνέβη νά παρατηρήση πέντε ζώνας έπί 
τής έπιφανείας του, εξ ών τρεΐς μέν ήσαν σκοτει
νοί, δύο δέ φωτεινοί. Αί άμαυραί ζώναι είχον κι
τρινωπήν χροιάν, καί γενικώς έκάλυπτον μεγαλήτε- 
ρον μέρος του δίσκου του Κρόνου, παρ’ δ'σον αί ζώναι 
τού Διος κατέχουσιν έπί τής έπιφανείας αυτού. Κατά 
συνέπειαν τής μεγάλης άποστάσεως, ό πλανήτης ού- 
τος δέχεται έκ τού ήλίου μόνον τό έννενηκοστόν μέ
ρος τού φωτός, δ'σον ήμείς άπολαύομεν αλλά διά υπο
λογισμού εύρέΟη ό'τι ή ποσότης αυτη είναι χιλιά— 
κις μεγαλητέρα τού φωτός τού χυνομένου έφ’ ήμών 
υπό τής πανσέληνου. Προσέτι δέ, περικυκλούται 
υπό επτά σελήνών, αί'τινες φωτίζουσιν αυτόν κατά 
τήν απουσίαν τού ήλίου. Πέντε τών σελήνών τού
των άνεκαλύφθησαν την δεκάτην έβδόμην εκατοντα
ετηρίδα· ή δ’ έκτη καί ή έβδομη τό 1789 ύπό τού 
Ερσχελ, μετ’ δλίγον αφού κατεσκεύασε τό μέγα τη
λεσκοπίαν τών τεσσαράκοντα ποδών. Αί σελήναι 
αύται, ώς καί αί τόν Δία συνοδεύουσαι, υπολογίζον
ται ότι δέν είναι μικρότεραι τής γής· περιστρέφονται 
δέ, ώς ή ήμετέρα σελήνη, περί τούς άξονάς των εις 
τόν αυτόν χρόνον, καθ’ ον καί περί τόν ίδιον αύτών 
αρχικόν πλανήτην.

Δ Α Κ Τ Υ Λ ΙΟ Ι Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Ο Υ .

Τό θαυμαστότερον περί τόν πλανήτην τούτον εί
ναι 6 διπλούς δακτύλιος, ό'στις περικυκλόνει τό σώμά 
του, αλλά χωρίς ούδαμού νά το έγγίζη, άπέχων
30 ,000  μιλίων έξ οίουδήποτε μέρους αυτού, καί 
συμπεριφερόμενος περί τον ήλιον. Τούτο είναι το 
παραδοξότερον καί έκπληκτικώτερον εις δ'λην τήν σει
ράν τού πλανητικού συστήματος* διότι ούδείς άλλος 
τών ήμετέρων πλανητών εχει τοιοΰτον άξιοθαύμαστον 
παράρτημα, ό  διπλούς ούτος δακτύλιος σύγκειται 
από δύο συγκεντρικούς δακτυλίους, άπεσπασμένους 
απ’ άλλήλων έξ ών δ ένδότερος είναι σχεδόν τρις 
τόσον πλατύς, οσον 6 έξώτερος. Π διάμετρος τού 
εξωτέρου δακτυλίου είναι 204,000 μίλια, καί κατά 
συνέπειαν ή περιφέρειά του 640,000 μίλια, ή όγ-

δοήκοντα διαμέτρους τής ήμετέρας γής. Τό πλά
τος του είναι 7 ,200 μίλια. Τό μεταξύ τών δύο 
δακτυλίων σκοτεινόν διάστημα είναι 2 ,800 μιλίων. 
Το πλάτος άμφοτέρων τών δακτυλίων καί τού με- 
σολαβοΰντος σκοτεινού διαστήματος είναι 30,000  
μίλια, δ'ση όηλ. καί ή άπόστασις τού ένδοτέρου δα
κτυλίου από τό σώμά τού Κρόνου.

Οί δακτύλιοι ούτοι ρίπτουσι β αθεΐαν σκιάν έπί 
τού πλανήτου, όθεν άποοεικνύεται ότι δέν είναι στίλ- 
βοντες ατμοί, αλλά συνίστανται από στερεάν ύλην. 
Φαίνεται δέ ό'τι εχουσι μεγαλητέραν αντανακλαστι
κήν δύναμιν παρ’ δ'σην ή τού Κρόνου έπιφάνειά- κα
θότι το ύπ’ αύτών άντανακλώμενον φώς είναι λαμ- 
πρότερον του υπό τού πλανήτου. Δήλον δ'τι ό δι
πλούς ούτος δακτύλιος χρησιμεύει προς φωτισμόν 
τού Κρόνου κατά τήν απουσίαν τού ήλίου- εις ποιους 
δέ άλλους σκοπούς υπηρετεί, άγνοοΰμεν έπί τού πα
ρόντος. 0  ήλιος φωτίζει τό ή'μισυ αυτού έν δια- 
στήματι δεκαπέντε ήμετέρων ετών, καί τό άλλο ήμι- 
συ εις τά έφεξής δεκαπέντε. Δίς κατά πάσαν τρι
ακονταετίαν -συμβαίνει ώστε δι’ δλίγον καιρού διά
στημα νά μή φωτίζηται ούδετέρα πλευρά του, καί 
επομένως νά ήναι αόρατος-— δηλαδή καθ’ ον χρόνον 
ό ήλιος παύει τού λάμπειν έπί τού ενός μέρους, και 
αρχίζει νά λάμπη έπί τού άλλου. Θεωρούμενοι οί 
δακτύλιοι έκ τής μέσης ζώνης τού πλανήτου, έν τή 
απουσία τού ήλίου, πρέπει νά φαίνωνται ώς εύμε- 
γέθεις φωτειναί καμάραι, έκτεινόμεναι κατά τούς 
ουρανούς, από τού ανατολικού εις τόν δυτικόν ορίζον
τα, ίσοπλατεΐς μέ έκατοντάκις την διάμετρον τής 
ήμετέρας σελήνης, έσκοτισμέναι δέ περί τό μέσον 
ύπο της σκιάς τού Κρόνου.

όπόσην ποικιλίαν λαμπρών καί μεγαλοπρεπών 
αντικειμένων παριστατό τού Κρόνου στερέωμα ! Αί 
επτά σελήναί του, παντοίας θέσεις καί μορφάς λαμ- 
βάνουσαι, ή μέν άνατέλλουσα υπέρ τού όρίζοντος, ή 
δέ δύνουσα, ή δέ προσεγγίζουσα εις τόν μεσημβρι
νόν- ή μέν είσερχομένη εις έ'κλειψιν, ή δέ προκύ- 
πτουσα έξ αυτής- ή μέν φαινομένη ώς ήμισέληνον, 
ή δέ δρεπανοειδής- καί κάποτε δλ.αι δμού έν τώ αύ- 
τώ ήμισφαιρίω φεγγοβολούσαι- — αί τών δακτυλίων 
μεγαλοπρεπείς κινήσεις, ένώ ποτέ μέν, καταυγάζον- 
τες τό στερέωμα, άμαυρούσι τούς αστέρας- ποτέ δέ, 
βαθειαν σκιάν ρίπτοντες έπί τινων τόπων τού πλα
νήτου, άνακαλύπτουσι τά θαύματα καί την δόξαν 
τών κατηστερισμένων ουρανών— ταύτα είναι σκηναι 
άξιαι καί της μεγαλειότητας τού θείου Οντος νά τάς 
παριστα, καί τών λογικών πλασμάτων του νά τάς 
θεωρώσι. Τοιαΰται έκπληκτικαί παραστάσεις σο
φίας τε καί παντοδυναμίας άγουσιν ήμάς εις το συμ
πέρασμα, οτι τά περί τον πλανήτην τούτον πολυ
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άριθμα λαμπρά αντικείμενα δέν έδημιουργήθησαν 
απλώς διά νά φεγγοβολώσιν έπί γυμνών βράχων καί 
άκάρπων άμμων- άλλ’ δ'τι απειροπληθή νοήμονα όν
τα εύρίσκονται τεθειμένα έν ταΐς χώραις ταύταις, 
ν’ άπολαύωσι τήν μεγαλοδωρίαν, και να λατρευωσι 
τάς τελειότητας τού Δημιουργού των.

ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ.
0  ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ Αγγλος Λόρδος Βρούαμ, εις ένα τών 
εν Δισερπάλω έκφωνηθέντων λόγων του, έκαμε καί την 
παρατήρησιν ταυ την, ό'τι έπεθύμει νά μη δώση αφορμήν 
εις τούς συγχρόνους νά φοβώνται αυτόν, η εις τούς μετα
γενεστέρους νά καταρώνται τό όνομά του· ό'τι προ πάντων 
Ιφιλοτιμεΐτο νά θεωρήται ώς ό φίλος της ελευθερίας και 
της ειρήνης.

Εχων ύπ’ όψιν τό εκπληκτικόν έργον τού εκ Λισερπάλου 
εις Μαγκεστρίαν σιδηροδρόμου, είπεν, « Οτε είδον τα εκ 
του τόπου καί τού χρόνου εμπόδια έξωμαλισμένα, οτε εθεώ- 
ρησα είδος θαύματος προ τών έκπεπληγμένων οφθαλμών 
μου,— οτε ειδον τά έλη, έφ’ ών μόλις ήδύνατο άνθρωπος 
ή κτήνος νά πατήση τόν πόδα του, κεκαλυμμένα μέ δρό
μον, καί βαστάζοντα βαρείας άμαξας πεφορτισμένας ού 
μόνον μέ άναριθμη'τους έπιβάτας, άλλά καί μέ πραγμα
τείας τάς πλέον ογκώδεις,—οτε ειδον μεγάλας καί ύψη- 
λάς γέφυρας έπάνωθεν κοιλάδων,— τόν σιδηρόδρομον 60 
$ 70 πόδας κατά κάθετον ύψος ύπέρ της έπιφανείας τού 
ποταμού,— τούς βράχους έξωρυγμένους, καί τά όρη διατε- 
τρυπημένα-— την γιγαντικήν ίσχύν τού ανθρώπου θριαμ- 
βεύουσαν μέγαν καί μόνιμον θρίαμβον κατά τών δυνάμεων 
της φυσεως διά της εμπειρίας καί φιλοπονίας του,— οτε 
έθεώρησα ταύτα πάντα, ήτο δυνατόν ν’ άποφύγω τάς σκέ
ψεις, αίτινες ώρμησαν εις τό πνεύμά μου; όχι τάς περί τών 
μεγάλων κατορθωμάτων τού ανθρώπου, όχι τάς πρός θαυ
μασμόν της μεγαλοφυίας καί επίμονης η καί άνδρίας, όσην 
έδειξεν αντιτασσόμενος εις τά έκ της όλης έμπόδια-—  
όχι, άλλά την λυπηράν σκέψιν ότι άπαντες μέν ούτοι οί 
θαυμαστοί αγώνες, οί τόσον γόνιμοι έπαίνου, άλλ’ οί τό
σον γονιμώτεροι διαρκών αγαθών πρός την ανθρωπότητα, 
όλος ούτος ό ειρηνικός καί αθώος καί ωφέλιμος θρίαμβος 
κατά τών στοιχείων καί κατά τής φυσεως αύτής, άπή- 
τησαν δαπάνην μόνον ένός εκατομμυρίου λιτρών στερλι
νών, χίλια δέ πεντακόσια εκατομμύρια έδαπανήθησαν έπί 
της σκληρότητος καί τών έγκλημάτων, εις τήν έξάπλωσιν 
τής βαρβαρότητας έπί τού κόσμου, εις τόν σκοτισμόν τών 
έθνών, εις τήν δι’ αίματος βάψιν σχεδόν πάσης χώρας ύπό 
τόν ήλιον- έν ένί λόγω, όταν σκέπτωμαι ότι τά εκατομ
μύρια ταύτα έδαπανη'θησαν εις τόν ΠΟΛΕΜΟΝ, τό μέ- 
γιστον δεινόν τής ανθρωπότητας καί τό μέγιστον έγκλημα 
περιλαμβάνον παν άλλο έγκλημα εις τό έπικατάρατον όνο
μά του,—όταν, λέγω, σκέπτωμαι περί τούτων απάντων, 
στρέφω εις τά όπισθεν τούς οφθαλμούς μετ αισχύνης, μετά 
λύπης, μετ’ άγανακτήσεως, έπί τής τότε πολιτικής μας.

* Εάν τά εκατόν μόνον έκ τών χιλιων πεντακοσιων του-__ 
των εκατομμυρίων έδαπανώντο εις το προαγειν τας τεχνας 
τής ειρήνης, καί τού πολιτισμού και τού πλουτου, απασα 
ή χώρα ήδύνατο νά ύπάρχη νυν κεκαλυμμένη μέ τοιαΰτα 
έ'ργα, όποια τά συνενοΰντα τήν Δισέρπαλον μετα τής Μαγ- 
κεστρίας, καί ό λαός να διαγη εν ανεσει και ευδαιμονία, 
άντί νά καταβαρύνηται μέ ’χρέος 800 εκατομμυρίων λι- 
τρών στερλινών, άτινα έδανείσθημεν άφοΰ έξωδεύσαμεν 
άλλα επτακόσια.»

Τοιαύτας παρατηρήσεις έκαμεν ό μεγας ούτος νομικός 
καί πολιτικός.

Μάς βεβαιούσιν αί θείαι Γραφαι ότι ο καιρός μελλει να 
έλθη, καθ’ ον ή πολιτική τού κόσμου τούτου θέλει μεταβλη- 
θήν έξ ολοκλήρου, καθ’ ον αί τέχναι τής ειρήνης θελουσι 
καλλιεργεΐσθαι παγκοσμίως. Η μέλλουσα αύτη εποχή 
είκονίζεται μέ τά ώραιότερα καί προσφυέστερα σχήματα. 
Τήν σήμερον ή μεγάλη σπουδή του ανθρώπου είναι ο πό
λεμός. Αλλ’ ό καιρός έρχεται, καθ όν σοφός, δίκαιος, και 
ειρηνικός βασιλεύς θέλει άρχειν έφ όλου τού κόσμου τούτου, 
καί ό άγιος προφήτης μάς λέγει ποία θέλει είσθαι ή πρώτη 
πράξις του νέου κυριάρχου. ,ι Καί κρίνει άναμεσον των 
έθνών, καί έξελέγξει λαόν πού.ύν.» Καί διατί θέλει τούς 
έξελέγξει; Διά τούς ολέθριους πολέμους και δια τήν αιμα
τοχυσίαν ! Καί πώς θέλουσι δεχθή τα εθνη την έπίπλη- 
ξίν του; « Συγκόψουσι τάς μαχαίρας αύτών εις άροτρα,
καί τάς ζιβύνας αύτών εις δρέπανα- καί ού λήψεται έθνος 
έπί έθνος μάχαιραν, καί ού μ.ή μαθωσιν ετι πολεμείν.' 
(Πσ. βί 4.) Πόσον άπειρος πρέπει νά ήναι ή δύναμις, 
ή ίσχύουσα νά παράξη τοιαύτην μεταβολήν εις τά έθνη ! 
0  ρους τών ανθρωπίνων αισθημάτων θέλει έζ ολοκλήρου 
μεταβληθή- θέλουσι δέ σκέπτεσθαι μετά θαυμασμού περί 
τής μεταβολής ταύτης, καί θέλουσιν άποδίδειν αυτήν εις 
τό αληθές αίτιον, όχι εις τήν έξωτερικήν παιδείαν,— όχι 
εις τήν άπιστον φιλοσοφίαν,—όχι εις τούς σοφούς νομούς, 
— άλλ’ εις τήν έπιρροήν τού Ευαγγελίου, φωτίζοντας τον 
κόσμον, καί καθυποτάσσοντος καί διευθύναντος τας καρδιας 
τών άνθρώπων.

Οί έκπεπληγμένοι καί άγαλλόμενοι κάτοικοι τού κοσμου 
θέλουσι λέγει πρός άλλήλους, « Δεύτε και ιδετε τά έργα 
τού Κυρίου, ά έθετο τέρατα έπί τής γής- άνταναιρών πο
λέμους μέχρι τών περάτων τής γής- τόξον συντριψει, και 
συγκλάσει όπλον, καί θυρεούς κατακαύσει εν πυρι.» Εν 
Ψαλμώ μέ. Εν έκείναις τζίς ήμέραις όποια θραύσις τειχών, 
οχυρωμάτων, φρουρίων, στόλων, καί όλων τών οργάνων 
τής άμύνης καί τού φόνου — όλα θέλουν έςολοθρευθή. Πό
σον ένδοξος ή θέα αϋτη ! Τότεάληθώς όλα τά έθνη εύ- 
φρανθήσονται καί άγαλλιάσονται, ότι Εμμανουήλ ό άρχων 
τής ειρήνης κρίνει λαούς έν εύθύτητι, καί έθνη οδηγήσει- 
τότε ή γή δώσει τόν καρπόν αύτής, καί ευλογήσει ήμάς 
ό Θεός, ό Θεός ήμών, καί φοβηθήσονται »¿τόν πάντα τά 
πέρατα τής γής.
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Π Ε Ρ Ι  Β Α Λ Α Κ  Κ Α Ι Β Α Λ Α Α Μ .

Π Ρ Ο Σ  διασαφησιν της παρατεταγμένης εικονογραφίας,
*ατα^ωρουμεν ολίγα τ ινά  εκ του κβ’. κγ'. καί κδϋ χεφ. 
των ’Αριθμών.

Ο  Βαλάκ, βασιλεύς των Μ ω αβιτών, τόσον  Ιφοβήθη 
τους περιπλανωμενους Ισραηλίτας βτε εστρατοπέδευσαν 
ε ις τά ς  πεδιάδας της Ιπ ικρα τεία ς του, πλησίον του Ίορ- 
δανου, αντίκρυ της 'Ιερ ιχώ , ώστε άπέτεινε τους εφεξής 
εμφαντικοίις λόγους ε?ς τήν γερουσίαν του Μ αδιάμ , « Νυν 
Ικλείξει ή συναγωγή αίίτη πάντας τους κύκλω ήμώ ν, ώσεί 
έκλείξαι δ μόσχος τά  χλω ρά εκ του πεδίου.» ’Απέστειλε 
δέ καί πρέσβεις προς τον μ άντιν  Β αλαάμ, τον εν Βα- 
θουρά κατοικοϋντα, νά είπω σιν εις αύτόν, « Ίδοίι λαός 
έξελήλυθεν εξ Α ίγυπτου, κα ί ίδοίι κατεκάλυψε τήν οψιν 
γης γης · · . και νυν δεύρο αρασαί μοι τον λαόν τούτον.»
Α λλ’ δ Β αλαάμ, συμβουλευθείς τον 0 εόν περί του πρα- 
κτεου, άπεκρίθη εις τους πρέσβεις, « Ά ποτρέχετε προς 
τά» Κύριο* υ μ ώ ν  ουκ άφίησί με δ Θεός πορεύεσθαι μ εθ’ 
δμών.»

Ο  Βαλάκ, υποπτευθείς ο τ ιδ  μάντις δεν εύχαριστήθη 
με τήν ποσότητα τω ν σταλθέντιον διόρων ή με τον χ α 
ρακτήρα των πρέσβεων, άπέστειλενάλλους άρχοντας πλει- 
οτερους καί έντιμοτε'ρους, οΐτινες ήλθον προς" τον Β α λα . 
ά μ , κα ί ε ίπ ο ν ,« Τ άδε λε'γει Βαλάκ δ του Σ επφ ώ ρ, Ά ξ ιώ  
σε μή οκνήσης έλθεΐν πρός με· εντίμους γάρ τιμήσου σε, 
καί όσα εαν ειπης ποιήσου σοι* καί δεύρο επικατάρασαί 
μοι τον λαδν τούτον.» 'Ο  Β αλαάμ  πάλιν συνεβουλεύθη 
τον Θεόν, καί λαβών άδειαν νά υ π χγη  μέν, νά πράξη 
όμως δπως δ Θεός ήθελε τον διατάςειν , άνέστη τό πρωί', 
καί καθίσας επ ί της ονου του, έπορεύθη μετά  τω ν αρχόν
των του Μωάβ.

Ό  μ άντις οδτος δήλον ότι Ικινεΐτο δπό αισχροκέρ
δειας, καί ωθούμενος ύ π ’ αυτής ήκολούθησε τόσον προ
θύμους τοίις καλέσαντας αυτόν εις τό νά καταρασθή τον 
εκλεκτόν λαόν του 'Γ ψ ίστου ' οθεν καί εξήφθη ή δργή 
του Κυρίου, καί δ άγγελος αύτοϋ ήναντιόυθη εις τήν πρό
οδον του Β αλαάμ· « Κ αί ίδοϋσα ή όνος τον άγγελον του 
Θεοϋ άνθεστηκότα εν τή  δδω, καί τήν βομφαίαν έσπα- 
σμένην εν τή  χε ιρ ί αύτου, Ιξε'κλινεν έκ ‘της δδοϋ, καί 
Ιπορεύετο ε ίςτό  πεδίον· καί επά ταξετήν όνον εν τή βάβδω 
αδτοϋ του εύθϋναι αυτήν εν τή  δδω.» Ε ις  τήν περίστα- 
σιν ταύτην συνε'βη τό βεβαιούμενον καί δπό του ’Α πο
στόλου ΙΙετρου, οστις λέγει, < Β αλαάμ δ Βοσόρ μισθόν αδικίας 
ήγάπησεν- Ιλεγξιν δέ έσχεν ιδίας παρανομίας· δποζύγιον άφωνον, I 
εν άνθζώπου φωνή φθεγξάμενον, έκώλυσε τήν του προφήτου π α - 
ραφρονίαν.»

Πλησιάσαντος του Β αλαάμ, έξήλθεν δ Βαλάκ εις προϋπάντη- | 
σιν αύτου, καί αφοΰ τρόπον τινά παρεπονέθη διά τήν βραδύτητα , | 
συνουδευσεν αυτόν εις τήν πόλιν, καί τον έξενισε πλουσιοπάροχους. |
Τ ή ν  δ ’ επαύριον άνέβησαν εις λόφον άφιερωμενον εις τον Β άαλ, ί 
διά νά ίδωσιν εκεϊθεν τό 'Εβραϊκόν στρατόπεδον. Ώκοδόιαησαν ! 
επειτα , εκ διαταγής του μάντεω ς, Ιπ τ ά  βωμούς, καί προσεφεραν | 
βουν κα ί κριόν έφ’ έκαστου βωμοΰ. Ά λ λ ’’ ε’π ί τέλους έξεπλάγη | 
δ άθλκυς Βαλάκ, άκούσας αντί κατάρας τά ; Ιπομενας ευλογίας εκ | 
του στόματοςτοϋ Β αλαάμ, « Τ ί  άράσωμαι δν μή άραται Κ ύρ ιος; ' 
ή τ ί  καταράσωμαι ίν  μή καταραται δ θ ε ό ;  ■ ότι άπό κορυφής | 
δρεων οψομαι αύτόν, καί άπό βουνών προσνοήσω αυτόν. Ίδοίι \ 
λαός μόνος κατοικήσει, καί εν εθνεσιν ού συλλογισθήσεται. Τ ίς  I 
εξηκριβώσατο τό σπέρμα ’Ιακώ β, καί τίς Ιξαριθμήσεται δήμους !
Ισ ρ α ή λ ; Ά ποθά νο ι ή ψυχή μου εν ψ υχαΐς δικαίων, καί γένοιτο I 
τό σπέρμα μου ώς τό σπέρμα το ύ τω ν!»

Μ ετά τήν αποτυχίαν ταύτην έκαμε καί άλλην άπόπετραν δ Β α- ί 
λάκ , άναβιβάσας τον μάντιν εις τήν κορυφήν άλλου βουνού, κα ί 1 
οίκοδομήσας πάλιν έπτά  βωμοίις, καί θυσιάσας έπτά  βόας καί Ιπ τ ά  | 
κριούς- αλλά ματαίω ς· διότι πάλιν ευλογίας δ ιετά χθη  υπό τοϋ 
Κυρίου νά προφε'ρη δ Β αλαάμ, α ιτω ες δπερεφόβισαν τον βασιλέα, 
καί παρεκίνησαν αύτόν νά είπη « μήτε νά τοίις καταρασθής διόλου, 
μ ήτε  νά τοίις εύλογήσης διόλου.»

Έ π ε ιτ α  όμως ήθίλησε καί τρίτον νά δοκιμάση, καί άνέβη επ ί 
τούτω μετά  τοϋ Β αλαάμ εις τήν κορυφήν τοϋ Φογώρ· πλήν, άφοϋ 
ώχοδομήθησαν οί βουμοί, καί προσεφέρθησαν αί Ουσίαι, πνεύμα 
Κυρίου, έπελ.θόν εις το» προφήτην, εκαμεν αύτόν νά ε ιπ η , ενώ 
έβλεπε τον Ισ ρ α ή λ  υποκάτω εστρατοπεδευχότα κατά  φυλάς, « Ή ς  
καλοί οί οικοι σου, Ί α χ ω β , αί σκηναί σου, Ί σ ο α ή λ ! ώσεί νάπαι 
σχιάζουσαι, καί ώσεί παράδεισοι επ ί π οταμ ω , καί ώσεί σκηναί, 
άς επηξε Κύριος, καί ώσει κεοροι π χ ρ ’ ύδχτα· έξε/.ευσεται άνθρω - 
πος εκ τοϋ σπέρματος αύτοϋ, καί κυριεύσει εθνών πολλών . . . .

; εδεται έθνη εχθρών αύτοϋ, καί τά π ά χη  αύτών έκμυελιεϊ, καί τα ίς 
βολισιν αύτοϋ κατατοςεύσει εχθρόν. Κ ατακλιθείς άνεπαύσατο ώς 
λεων, καί ώς σκύμνος' τίς άναστήσει α ύ τό ν ; Ο ί εύλογοΰντές σε 
εύλόγηνται, καί οί καταρώμενοί σε κεκατήρανται.»

Α πελπισθεις διόλου δ Βαλάκ μετά τήν τρίτην ταύτην άποτυ· 
χ ια ν , εθυμωθη κατά τοϋ Β αλαάμ, καί άπέστειλεν αύτόν ουτος βμως 
προς δικαιολογήσω είπεν, « Ο ύ χ ί καί τοϊς ά γγελ ο ς  σου, οδς ά π ί- 
στειλας προς μ ε , έλαλησα, λ έγω ν ; Έ ά ν  μοι δω Βαλάκ πλήρη τον 
οΤκον αυτοϋ αργυρίου καί χρυσίου, ού δυνήσομαι παραβήναι το βήμ« 
Κυρίου ποιήσαι αύτό καλόν ή πονηρόν π α ρ ’ έμαυτοϋ· ®σα άν είπη 
δ θ εό ς , τα ΰτα  ερώ.»

Προ δέ τής άναχωρήσεώς του, εμπνευσθείς παρά θεοϋ  έρανέ- 
ρωσεν ε’ις τόν Βαλάκ καί δσα εμελλον νά πάθωσιν οί λαοί τής /λ ί 
ρας εκείνης έπ ’ εσχάτου τών ή μ ερ ω ν  καί ιδιαιτέρως, δτι 'Εβραίος 
άρχων έμελλε νά καθυποτάξη τήν χώραν τοϋ Μ ω άβ' « άνατελεί 
άστρον εξ Ια κ ώ β , άναστήσεται άνθρωπος έξ ’Ισραήλ, καί θραυσει 
τοίις αρχηγούς Μωάβ.»


