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Η[ ΝΟΣΟΚ.ΟΜΙΑ, ήγουν ή περιποιησις καί επιμέλεια 
τών ασθενών, υπάγεται κυρίως είς τάς γυναίκας- οί 
άνδρες ούτε τήν πραότητα της συμπεριφοράς, ούτε 
το βάθος τής συμπάθειας, ούτε τήν επιμονήν, ούτε 
τήν φυσικήν έπιδεξιότητα έχουσι, τήν επί τούτω 
άναγκαίαν. Ολίγοι, μάς φαίνεται, δέν έδοκίμασαν 
κατά τινα εποχήν τής ζωής των τήν ήδυτάτην πα
ρηγοριάν, ήτις έν στιγμαίς σωματικού πάθους προ
έρχεται άπό τήν περίθαλψιν μητρός, άδελφής, ή συ
ζύγου· είς δέ τάς πολυχρονίους νόσους, πόσον ή πα
ρουσία γυναικος συντείνει πρός έλάττωσιν τής ανίας 
καί αηδίας του βίου! Τοιαύτη ένασχόλησις συνεπι
φέρει μέν έξ ανάγκης ευτελείς τινάς υπηρεσίας, εί
ναι μ' ολον τούτο αξιόλογος καί έντιμος- άπαντες 
δέ οί τήν ιατρικήν μετερχόμενοι έκ συμφώνου μαρ
τυρούσαν οτι ή νοσοκόμος, είς τά δεινά μάλιστα πάθη, 
συνεργεί παραπολύ έπ’ άγαθώ ή επί κακώ’ όιότι 
ενώ, άφ’ ενός μέρους, δύναται νά χρησιμεύση τρόπον 
τινά ώς ή δεξιά χειρ τού ιατρού, ενεργούσα καί έκ- 
πληρούσα τάς υπαγορεύσεις τής τέχνης καί εμπει
ρίας του, δύναται προσέτι, έξ άλλου, νά γένη πρόσ- 
κοαιαα τών θεραπευτικών μέσων του, άντικαθιστώσαι ' / λ» γ λ» ί ο· ' λ Ν «εις τοπον των παραγγελιών αυτου τα σχεόια της 
πεφυσιωμένης άγνοιας της. Οσον ευφραίνεται πολ- 
λάκις δ φιλάνθρωπος, παρατηρών οποίας θυσίας κά- 
μνουν οί συγγενείς, οί φίλοι, καί οί γείτονες πρός 
περίθαλψιν τών άσθενών, τοσούτον ή καί πολύ μάλ
λον λυπείται, βλέπων δτι οί αγαθοί σκοποί καί αί 
άξι έπαινοι προσπάθειαί των, κακώς έξ άγνοιας διευ- 
Ουνόμεναι, βλάπτουσι μάλλον παρά ώφελούσιν, ενίοτε 
δέ καί θάνατον έπιφέρουσι. Είς τούτην, ώς καί είς 
πάσαν άλλην περίστασιν, απαιτείται γνώσις- διότι, 
χωρίς αύτής, αί νοσοκόμοι, οδηγούμενοι υπό μωρών 
καί γελοιωδών προλήψεων, αντί νά έκπληοώσι μετ’ 
ακρίβειας τά σχέδια τοΰ ιατρού, έμποδίζουσι πολ- 
λάκις καί άνατρέπουσιν αυτά έπ’ όλέθρω τών πα- 
σχόντων. Εκ τού πληθυσμού λοιπόν τών γνώσεων 
άς έλπίζωμεν καί τήν παρ’ ήμίν αύξησιν τού άριθ-
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μΟΰ τών έπιτηδείων νοσοκόμων έπί δέ τού παρόν
τος άς θεωρήσωμεν τάς έν Γαλλία καί αλλαχού 
τού πεφωτισμένου κόσμου ύπαρχούσας αδελφότητας 
ή εταιρείας γυναικών, άφωσιωμένων είς τήν έπιμέ- 
λειαν τών άσθενών καί πενήτων.

Σύντομον βιογραφίαν τοΰ Βικεντίου Παύλου κατε- 
χωρήσαμεν είς σελ. 181 τόμ. Ε. τής Αποθήκης· ό 
φιλάνθρωπος οδτος όιωργάνισε τό 1634 τάς Ελεή- 
μονας Αδελτάς, αιτινες, ώς καί άλλαι αδελφότητες 
συστηθεισαι κατά μίμησιν αύτών, έξηπλώθησαν μετ’ 
ού πολύ είς δλην τήν Γαλλίαν καί είς άλλα διάφορα 
μέρη τής Ευρώπης' διαμένουσι δ’ ακόμη, καί έν 
πλήρει ένεργεία. « Ζώσι,» λέγει ό Φοδερές, « μεθ’ 
δλας τάς πολιτικάς μεταβολάς, ενώ οί ομώνυμοι 
Αδελφοί πρό πολλού έπαυσαν νά ύπάρχωσι, κυριευ- 
θέντες άπό τό πνεύμα τής ιδιοτέλειας καί κοσμικής 
ματαιότητος.»

ή  στολή των είναι απλή, συνισταμένη έκ λευκό
φαιου ίματίου καί τίνος λευκού άλλοκότου καλύμ
ματος τής κεφαλής. Τάξιμον άειπαρθενείας δέν κά- 
μνουσιν ούδ’ έκαμνον ποτέ· ψήφισμα του 1809 προσ- 
διώρισε, νά μή συγχωρήται είς κάμμίαν νεόφυτον νά 
ύποβληθή είς τινα ύπόσχεσιν πρό τού έκκαιδεκάτου 
έτους τής ήλικίας της· ακόμη δέ καί τότε μόνον δι’ 
έν έτος δύναται νά λάβη ύποχρέωσιν είς ηλικίαν 
είκοσιενός έτους συγχωροΰνται νά ταχθώσι διά πέντε 
ενιαυτούς, ή  ύποχρέωσις λαμβάνεται ενώπιον τών 
πολιτικών καί έκκλησιαστικών αρχών. Αί Αοελφαί 
διατηρούσι πλήρες το δικαίωμα τού όιαθέτειν τήν 
περιουσίαν αυτών ώς εταιρεία τό Τάγμα τούτο οέν 
συγχωρείται νά έχη ιδιοκτησίαν. Συνιστώσι δέ 
πολυαριθμότατον σώμα, συγκείμενον έκ τινων χιλι
άδων υπέρ τά τριακόσια καταγώγια, νοσοκομεία., 
κλπ. είς διάφορα μέρη τής Γαλλίας, άπολαύουσι 
τάς φιλανθρώπους περιποιήσεις των. Γενικόν συμ- 
βούλιον τού νοσοκομείου προσδιορίζει τόν άπαιτούμε- 
νον αριθμόν. Τό κατάστημα χορηγεί είς αύτάς 
τροφήν καί κατοικίαν, καί μικράν τινα ποσότητα 
(περί τά δέκα φράγκα τόν μήνα) διά τά ένόύματά 
των. Διάταγμα τοΰ 1821 διαλαμβάνει δτι-αί Αδελ-
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φαί, όσαι εκ γήρατος ή αρρώστιας καταντήσωσιν 
ανίκανοι εις περαιτέρω εκδουλεύσεις, πρέπει έ'τι νά 
οιατηρώνται εκ του καταστήματος, υπό το όνομα 
αι εν Αναπαύσει- άλλα, έάν προτιμώσι, συγχωροΰν- 
ται και ν αποσυρθώσιν επί μικρά τινι συντάξει, ανα
λογώ τής οιαρκείας των υπηρεσιών των, καί των 
εσόδων του νοσοκομείου.

Καταρχας, το ταγμα των Ελεημονων Αδελφών 
συνίστατο από γυναίκας άνωτέρου βαθμού, ώστε, ενώ 
παρηγορούν καί άνέπαυον τούς πένητας, δέν ήδύναν- 
το καί νά συγκαταβώσιν εις τήν έκτέλεσιν τών εύ- 
.¿λεστερων υπουργιών. Μετεπειτα γυναίκες κατω
τέρου βαθμού έγιναν δεκταί εις άναπλήρωσιν τής έλ -  
λείψεως ταύτης, αΐτινες καί μετ’ ού πολύ συνεκρο- 
τηθησαν εις χωριστήν αδελφότητα, ύπό τήν δικαι- 
οόοσίαν τού Βικεντίου Παύλου, λαβοΰσαι τόνομα, 
« Αί τών Πενητων Ελεήμονες θεράπαιναι.»

 ̂Είπομεν ήοη ότι ύπαρχουσι διάφοροι χωρισταί 
αόελφοτητες, γνωσται ύπό οιάφορα ονόματα, ώς αί 
Αδελφαί τού Ελέους, αί τού Αγ. Λαυρέντιου, αί τής 
Αγ. Μαρθας, κλπ- άλλ απασαι εχ ου σι τούς αυτούς 
σκοπούς, καί μεταχειρίζονται τά αυτά μέσα προς 
επιτυχίαν των. Οί σκοποί ούτοι είναι φιλανθρωπό- 
.ατοι οιοτι όπου ενόεια, άσθενεια, ή ταλαιπωρία, 
εκεί παρευρίσκονται αι άρισται αύται γυναίκες, κα
ι απραϋνουσαι και την Ολιψιν τού νοος καί τήν στε- 

νοχωρίαν τού σοόματος. Λεν περιορίζονται εις τά 
νοσοκομεία, άλλ’ εύρίσκονται εις πάσαν ενορίαν καί 
άφού διαμοιράσωσι βοηθήματα εις τούς δυναμένους 
νά προσέλθωσιν εις αύτάς, διέρχονται τάς όδούς, 
τοζζ τ̂τ ενωτίου χ&ι τοος αύΧ^ζ, ττρος έτυί<7ζεψίν τών 
[/.η ονναμενων. Ιχς τιλεον ετταχΟεΙς υττ/̂ ρεοτιχς έζ- 
τελούσι μεθ’ ίλαρότητος- καί πάντοτε ή άφιξίς των 
θεωρείται ώς προσωρινήν τουλάχιστον εύδαιαονίαν 
εις τούς άθλιους άσθενείς χορηγούσα. Τά βρεφο
τροφεία και αι φυλακαί συνεχώς άξιούνται τής εύεο- 
γετικής παρουσίας των ενίοτε δέ εις τάς περιποι- 
ησεις και δεήσεις των απαντώσιν οι πεφυλακισμένοι 
κακούργοι μέ φρικώδεις βλασφημίας καί άράς. Α- 
κολουθούσι τούς στρατούς, καί παρέχουσιν άνεκτί- 
μητον εκοούλευσιν εις τούς πληγωμένους στρατιώ- 
"*ς, —εκοούλευσιν, ήτις δέν περιορίζεται εις τούς 
ίδιους αυτών ομογενείς, διότι καί πολλοί άλλοεθνείς, 
Αγγλοι, Γερμανοί, κλπ.. άνέλαβον πολλάκις τήν 
υγείαν νοσοκομηθέντες ύπ’ Ελεήμονός τίνος Αδελ
φής. Πολλαί τρυφεραί γυναίκες επεσον ούτω θύαα- 
τα των ταλαιπωριών καί στερήσεων, τών άχωρίστων 
ά*.ο -κστρατειας. Εν καιρώ λοιμών καί επιδημικών 
νόσων έδειξαν πολλάκις αί γυναίκες αύται ηρωικήν 
διαγωγήν, καί πλεϊσται αυτών έθυσιάσθησαν εις τάς 
φιλανθρώπους περιποιήσεις των. Είναι δέ μάλλον

άςιεπαινοι αι Ελεήμονες ΑΟεΛφαι, καθότι πολλάκις 
έκουσίως άπαρνούνται όλας τάς ήδονάς καί άναπκύ- 
σεις υψηλού βαθμού, καί ύποκύπτουσιν εις κακοπα- 
Οειας και στερήσεις χάριν τού πλησίον αυτών. Αί 
πλεϊσται έχουν ίκανάς γνώσεις περί βοτανικής καί 
των στοιχείων τής ιατρικής- όΌεν, χρείας τυχούσης, 
ουνανται να εκπληρώσι διάφορα τών κατωτέοων ια
τρικών καθηκόντων. Εν έκάστη ενορία διατηροΰσιν 
άποθήκην ιατρικών, όθεν διανέμουσιν αύτά, μ ετ’ άλ- 
λων άναγκαίων, εις τούς πένητας. Εις τό τάγμα  
τούτο δέν παραδέχονται ώς μέλος θυγατέρα χρεω- 
κοπου, ή οούλου, ουδέ τινα έξ οίκογενείας, ή'τις δέν 
χαίρει άκηλίδωτον ύπόληψιν.

Εις τοιαύτα έξαίρετα καθήκοντα ενασχολούμεναι, 
και τουον πολυάριθμους ευκαιρίας πρός άσκησιν αυ
τών έ'χουσαι, δέν είναι παράδοξον ότι πολλαί οιεκρί- 
θησαν τά μέγιστα- άλλ’ ίσως ούδεμία μάλλον τής 
αοελφής Μάρθας, διαπεφημισμένης τωόντι καθ’ ό'λην 
τήν Εύρώπην. Τήν διαγωγήν αύτής κατά διαφό- 
ρους εζοτρ&τειας ζλι εις τον εν Β&ρζινώνι Λοιμόν ύττεο- 

| βαίνει μόνον ή φύσις τής άνταμοιβής, ήν προετίμη- 
I σ£) — ήτις ητον άπλώς τόνά συγχωρηθή στρα- 
| τιωτης καταδεδικασμένος εις θάνατον ύπό στρατιω- 
τικού δικαστηρίου ! Η άρίστη αυτη γυνή έ'πε.σε θύ- 

ι μα τού λοιμού, κολλήσασα αυτόν έν Βαρκινώνΐ-
0  Βολταίρ, λαλών περί τών Ελεημόνων λ δελτών

*\ /  .  V  ι > \  ,  ,  ,  ~  /  /  1I Λεγει — ν< ίσως οεν υπάρχει εν τω κοσμώ θυσία α ε -  
ι γαλο,.ροπεστ^ρα τής γινόμενης ύπο τρυφερών γυναι- 
| κών, πολλάκις ούρα ίων, νέων, καί εύγενών, ενώ πα- 

ραμυθούσι τήν συνηθροισμένην εις νοσοκομεία άν- 
θρωπίνην ταλαιπωρίαν, ήτις, καί έπιπολαίως θεωρου- 
μένη, τοσούτον ταπεινόνει τήν ύπερηφανίαν μας, καί 
προσκρούει εις τά αίσθήματά μας.»  Α γγλος δέ 
τις ιατρός, έν τή παρ αύτού « Ιστορία τών Δημοσίων 
Ελεημοσυνών τού Γαλλικού έθνους.» εκφράζεται ώς 
επομένως-—

« Αί Ελεήμονες Αδελφαί είναι αάλιστα άξιέπαι-
Λ Λ ' ' «V /νοί, οιοτι τον ζοσμον εγζαταλειπουσαι άφιερόνονται 

: εις τψ  άναζουφισιν τών ατυχών, οίτινες οίζουσι τά 
καταγώγια ταύτα τής άθλιότητος. Ακόμη καί καθ’ 
ήν εποχήν ό Χριστιανισμός έχλευάζετο έν Γαλλία, 
και δτε πεπλανημενος όχλος εξύβριζε καί κατεπάτει 
τούς υπουργους του, αί ελεήμονες αύται άδελφότη- 
τες, αι σκοπόν εχουσαι τήν παραμυθίαν τών άσθενών 
και τεθλιμμένο«, ήξιούντο σεβασμού τίνος. Ζήλον 
μετα πραοτητος μιγνύουσαι, δαπανώσι τό κάλλιστον 
μέρος τής ο̂οής των έν τώ μέσω άηδίας ώς έπιτο- 
πλείστον καί άποστροφής, καί ύπηρετούσι τήν άνθρω- 
πότητα κατά τρόπον άξιον αιωνίου ευγνωμοσύνης. 
Εισαγουσι οέ καί οικονομίαν καί τάξιν εις τά νοσο
κομεία - ό'Οεν χρησιμεύουν εις τούς έπιτρόπους έπίσης
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ώς καί εις τούς άρρωστους. Πεπαιδευμένοι κατά 
το μάλλον καί ήττον, καί έκ τού θρησκευτικού των 
επαγγέλματος άνώτεραι πάσης κοσμικής ιδιοτέλειας, 
ένεργούσαι διαμιάς ώς πνευματικοί καί σωματικοί 
παρήγοροι, άγρυπνοΰσι παρά τήν κλίνην τού άσθενοΰς, 
καταπραΰνουσι τούς έν φυλακή, καί διαπερώσιν εις 
τά χειρότερα οίκητήρια τής άθλιότητος, πρός παρα
μυθίαν τών τεθλιμμένων καί διδασκαλίαν τών άμα- 
θών. Οπου αύται διοικοΰσιν, εκεί λάμπουσιν ή κα- 
θαριότης καί ή τάξις- ενώ άλλα καταστήματα, όθεν 
αύται λείπουσι, φαίνονται προδήλως κατώτερα ώς 
πρός τάς δύο ταύτας άρετάς.»*

Β ΙΟ Σ  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Γ Ε Σ ΙΟ Υ .

Ο ΓΕΝΑΤΟΣ Καρτέσιος έγεννήθη έν Αγη τής Του- 
ρωνίας, τήν 31ην Μαρτίου, 1596, άπό γονείς εύπα- 
τρίδας. Νηπιόθεν ήτον άσθενεστάτης κράσεως," έχων 
τούτο.κοινόν μέ πολλούς άλλους μεγαλοφυείς άν- 
δρας. Ανετράφη δέ ύπό τών Ιησουιτών έν τώ γυ- 
μνασίω τής Φλεξίας, καί δέν ήργησε νά διαπρέψη 
μέ τήν άκραν του φιλομάθειαν.

Αφού έτελείωσε τά σχολαστικά μαθήματα καί 
τήν λεγομένην τότε φιλοσοφίαν, είδε πάραυτα τό μά- 
ταιον αύτώ ν Ιμαγεύθη όμως άπό τάς μαθηματικός 
έπιστήμας, ώρισμένος ών έκ φύσεως νά τάς άνακαι- 
νίση- Εξελθών τής σχολής, παρήτησεν όλα τά βι
βλία, καί έπεχείρησε νά έξαλείψη άπό τάν νουν του 
ό,τι άβέβαιον είχε μάθει, μέ σκοπόν νά μή δεχθή 
εις τό εξής παρ’ οσα τον φανώσιν άποδεδειγμένα διά 
τού λόγου καί τής πείρας. Εφεύρηκεν εκτοτε τήν 
ζητητικήν καί άπορητικήν έκείνην μέθοδον, ήτιςάπέ- 
βη μετά ταύτα πρώτη αρχή πάσης πραγματικής 
ημών γνώσεως. Τήν σήμερον δέν αίσθανόμεθα έν- 
τελώς τό μέγεθος τοιούτου άγώνος, διότι έπαιδεύ- 
θημεν εις αύτήν ταύτην τήν διδασκαλίαν, καί μάς 
φαίνεται φυσική όσον καί εύλογος- πρέπει όμως νά 
άναδράμωμεν εις τον καιρόν, καθ’ ον έζη ό Καρτέ
σιος, τον καιρόν έκεϊνον, οτε ή Αριστοτελική φιλο
σοφία έξουσίαζε δεσποτικώς όλα τά πνεύματα, κατ- 
έχουσα τάς πόλεις καί τά σχολεία, καί έφαίνετο μά-

* Δηλον δτι εις νοσοκομεία, όπου γυναίκες έπιστατοΰσι, καί ολι- 
γο'ιτερα χρή μ α τα  δαπανώ ντα ι, καί ή τάξις μάλλον επικρατεί, καί 
ή άνάπαυσις τών πααηόντων μαλ.λον έςασφαλίζεται. Ή  Χίος, 
δπου προ τού 1822 τά  δημόσια καταστήματα διευθυνοντο άριστα, 
Ιδωκε κατά τούτο αξιομίμητου παράδειγμα· διότι τό νοσοκοαεΐον 
αύτής δ ι ώ κ ο υ ν  μ η τ ρ ι κ ώ ς  αί σεβασμιώτεραι και εύγενε- 
στεραι οικοδε'σποιναι, συγκατοικούσα! μετά τών άσθενών, επισκε- 
πτόμεναι καί παοηγοροϋσαι αύτους, προσωπικώς ίπ ιστατούσαι εις 
τήν διανοαήν τής τροφής καί τών ενδυμάτω ν, εις τήν καθαριότητα 
καί τήν ευταξίαν, εν ένί λόγω, διοικούσαι τήν μεγάλην οικογένειαν 
τού νοσοκομείου καθ’ 8 σύστημα διεύθυνον, δτε ήσαν νεώτεραι, τήν 
ιδίαν των μικροτε'ραν οικογένειαν.

λίστα άναγκαΐον τής θρησκείας στήριγμα. Τό ν ’ 
άμφιβάλη τις τότε εις τά τού Αριστοτέλους, δέν ήτον 
άπλώς νεωτερισμός, ά λ λ’ άσυγχώρητος θρασύτης, 
καί τρόπον τινά έγκλημα. Πόσον ισχυρόν νουν έπρε
πε νά έχη δεκαεννέα χρόνων νέος, διά νά τολμήση  
νά συντρίψη τοιοΰτον εϊδωλον, καί νά έπιχειρήση 
όλων τών ιδίων αύτού κρίσεων τήν διόρθωσιν ! Επί
σης θαυμάζει τις εύρίσκων, ότι εις αύτήν έκείνην τήν 
ήλικίαν ό Καρτέσιος είχε κάμει τάς ώραιοτέρας αυ
τού γεωμετρικός άνακαλύψεις, καθώς φαίνεται μαρ 
τυρούμενον άναντιρόήτως άπό τήν ιστορίαν τής ζωής 
του. Α λ λ ’ αύτος δέν Ικρινεν άκόμη εύλογον νά κοι- 
νοποιήση τάς νέας ιδέας του, στοχαζόμενος ότι, αν 
περιηγηθή καί ί'δη περισσοτέρους άνθρώπους, θέλει 
λάβει πλειοτέρας άφορμάς νάτελειωθή εις τήν άλη- 
θινήν φιλοσοφίαν.

Ηρχισε λοιπόν νά περιηγήται, καί κατά τον μό
νον άρμόδιον τρόπον είς τήν κατάστασιν αύτού καί 
εις τούς καιρούς εκείνους, έμβαίνων είς τά πολεμικά 
(1616). Εστράτευσε- κατά διαδοχήν, ώς εθελον
τής, μέ τά Ολλανδικά στρατεύματα καί τά τοΰ Δου- 
κός τής Βαυαρίας, καί κατά τό 1620 έ'τυχεν είς τήν 
πολιορκίαν τής Πράγας. Αλλ’ άν καί διά τήν θερ
μότητα τής νεότητος ευρισκε κάποιαν ήδονήν είς 
τοιοΰτον ταραχώδη καί πολυθόρυβσν βιον, έστάθη πά
λιν ικανός νά κατακρίνη δικαίως τούς αίματωδεστά- 
τους έκείνους άγώνας, καί χωρίς νά ζητήση μήτε 
προβιβασμόν, μήτε πλούτον, συγκατένευσε τόσον μό
νον νά γείνη μέτοχος αύτών, οσον έχ_ρειάζετο διά 
ν’ άκολουθή άνθρώπους, τούς όποιους ήθελε νά παρα- 
τηρή έγγύθεν. Δέν έ'παυεν όμως ούδέ έν μέσω τών 
στρατοπέδων τάς μεταφυσικός καί μαθηματικός θε- 
ιορίας του, άλλά καί τάς έφήρμοζεν, οσάκις ήρχετο 
εύκαιρία. Ενώ έφρούρει είς τήν Βρέδαν, είδε κατά 
τύχην πρόγραμμα είς Βελγικήν γλώσσαν, έμπρο- 

! σθεν τού οποίου πολλοί εύρίσκοντο συνηγμένοι- διε- 
λάμβανε δέ αύτό γεωαετοικον πρόβληαα, ποοβαλ-I I I I  ι Ω " I

ί λόμενον άπό άγνωστόν τινα είς τούς μαθηματικούς, 
κατά τήν συνήθειαν τού καιρού εκείνου. 0  Καρτέ- 

! σιος, μή καταλαμβάνων τά Βελγικά, παρεκάλεσεν 
| ένα τών θεατών νά τοΰ έξηγήση τό πρόβλημα. 0  
| παρακαλούμενος ήτον ό Βέκμανος, μαθηματικός καί 
αύτός, καί γυμνασιάρχης του Δορτινού σχολείου. Εύ
ρίσκων δέ τό πρόβλημα δυσκολώτατον, έδειξεν άπο- 
ρίαν πώς νέος καί στρατιωτικός έρωτά πεοί το ιού- 
των, καί, άποκρινόμενος είς αύτόν, μετεχειρίσθη ήθος 
σχολαστικόν καί αξιωματικόν, άρκετά σύνηθες είς 
τούς ομοτέχνους του. Μεγάλως δ'μως έθαύμασεν, 

| 0τε ό στρατιώτης ύπεσχέθη χωρίς δισταγμόν τήν 
I λύσιν του προβλήματος, καί τήν έφερες είς αύτόν 
ί τήν έπαύοιον.
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Ο Καρτεσιος διήγαγε τινάς χρόνους τήν Φιλοσο
φικήν τούτην καί πολεμικήν ζωήν τελευταϊον όμως, 
ίοων αύτοψει τας περί την Ουγγαρίαν δυσπραγίας 
καί συμφοράς, άηδίασε τα στρατιωτικά, τά παρήτη- 
σε, καί έξηκολούθησε νά περιηγήται ώς άπλοΰς ιδι
ώτης. Εν τούτω τω μεταξύ ολίγον ελειψε νά χαθή 
εις πονηρόν τι συνάντημα. Ενώ, μετά τήν έπίσκε- 
ψιν τής βορείου Γερμανίας, έπέστρεφε διά θαλάσσης 
εις όλλανδίαν, οι ναύται τού πλοίου, βλέποντες αύ- 
τον πρφον και ήσυχον, τον ύπέλαβον άπρακτον καί 
άνίόεον νεον, και ένόμισαν εύκολον νά θανατώσωσιν 
αΰτόν διά νά κυριεύσωσι τά πράγματά του, ενώ μά
λιστα δεν είχεν άλλον σύντροφον παρά ένα μόνον 
Γάλλον υπηρέτην. Ακολούθους συνεβουλεύθησαν με
ταξύ των περι τού πώς νά έκτελέσωσε τούτον τον 
σκοπον, και δεν ¿δίστασαν νά τό κάμωσιν έπί πα
ρουσία̂  αυτού, σταχυαζόμενοι ότι, ώς ξένος, δεν τούς 
καεελαμβανεν. Αλλ’ ό Καρτέσιος, έννοήσας τά βου
λεύματα των, σηκόνεται αίφνιδίως, σύρει μέ ορμήν 
το σπαθίον του, καί αποτεινόμενος προς τούς αχρεί
ους εκείνους εις τήν γλώσσάν των καί μέ θαρρα- 
λέον τόνον, τούς φοβερίζει παρευθύς νά τούς κόψη, άν 
τολμήσωσι τό παραμικρόν νά τον βλάψωσι. Τότε 
αυτοί, φοβηθεντες την τόλμην του, τόν ώδήγησαν 
όπου ήθέλησε.

Διψών όε ασβεστον δίψαν θεαμάτων καί ακουσμά
των παντοδαπών, έπεσκέφθη άλληλοδιαδόχως τήν 
Ολλανδίαν, την Γαλλίαν, τήν Ιταλίαν, τήν Ελβετίαν, 
την Τυρολίαν, τήν Βενετίαν, καί τήν Ρώμην. Αλλά, 
πράγμα παραόοξον ! δεν ειδε τον Γαλιλαίον είς .τήν 
Ιταλίαν, τον Γαλιλαϊον τον προ μικρού άνοίξαντα τής 
πειραματικής φιλοσοφίας τό στάδιον ! Τό δ’ ετι | 
παραοοξότερον, ποτέ δέν ήσθάνθη τήν αξίαν τού με
γάλου εκείνου ανόρος, καί τούτο μόνον ήθελε δείξειν 
οτι ό Καρτεσιος, αξιοθαύμαστος εις τήν γεωμετρίαν, 
οέν εγνώρισε την μέθοδον τήν μόνην ικανήν νά προ- 
βιβαση αληθώς την φυσικήν. Επιστρέψας δέ από 
.ας περιοδείας του, ανεθεώρησε τά διάφορα τών αν
θρώπων επιτηδεύματα, καί κατέλαβεν ότι τό μόνον 
άρμοοιον εις αύτόν ήτον ή καλλιέργεια τού νοός του. 
θερμότατος δε ων και όξύτατος εις όλα, έστοχάσθη 
ότι,  ̂άν μείνη εις την Γαλλίαν, δέν θέλει είσθαι άρ- 
κ&τα μονήρης, ούο ελεύθερος. Επώλησε λοιπόν 
μέρος τών υποστατικών του, καί άνεχώρησεν εις όλ -  
λανδιαν ( ΐ  629), ώς οιατριβήν ήσυχον καί έξαιρέτως 
άομοδίαν εις άτάραχον καί έλευθέραν μελέτην. Εκεί 
έοοθη εις τήν σπουδήν τής μεταφυσικής, τής ανα
τομίας, τής χημείας, καί τής αστρονομίας. Συνέ
γραψε καί περι συστήματος τού παντός, καθώς τότε 
εννοούσεν αύτό, άπέκρυψεν όμως τό πόνημα τούτο, 
άκουων τήν φυλάκωσιν τού Γαλιλαίου, καί ίσως διά

φόβον παρόμοιας καταδρομής έδέχθη ύστερώτεοα τήν 
άπίθανον δόξαν, καθ’ ην ό ήλιος καί τό σύστημα 
των πλανητών στρέφονται όμου περί τήν γήν, ώς πρό 
αυτου εοοξαζεν ο Τϋ^οβράτ^.

Μέχρι τ(:,ύόε ό Καρτέσιος οέν είχεν έκδώσει κάνέν 
μαθημα.ικον σύγγραμμα οπωσούν έκτεταμένον πλήν 
ή ευφυΐα του εις τας περι τό ποσόν έπιστήμας, καί 
η άπειρος προς τους συγχρόνους αυτού υπεροχή πολ— 
λάκις ειχον ήδη φανερωθήν από τήν άκραν ευκολίαν, 
μεθ ής έλυε, παίζων σχεδόν, όσα ζητήματα έφαί- 
νοντο εις αυτούς ουσκολωτατα. Διά τήν οξύτητα 
δέ τού χαρακτήρος του, περιεπλέχθη εις φιλονεικί- 
ας, εν αίς ποτε μεν ειχε όίκαιον, ποτέ δέ άδικον. 
Τέλος, κινούμενος άπά τάς προτροπάς τών φίλων, 
ή καί από τήν εύγενή επιθυμίαν νά κλείση τά στό
ματα τών άντιπάλων, ό Καρτέσιος συγκατένευσε νά 
έκδώση τάς ανακαλύψεις του. Αλλά νομίζων άξιο- 
λογωτέρας τάς μεταφυσικάς θεωρίας, περί άς τότε 
ένησχολείτο, παρά τάς εύρεθείσας ύπ’ αυτού γεω- 
μετρικας μεθόδους, όπου ίσως δέν εΰρισκε πλέον όλην 
τήν έπανθουσαν εις τά' νεοφανή χάριν, έόωκε τήν 
γεωμετρίαν του όχι καθ’ έαυτήν," αλλά μόνον ώς 
ιδιαίτερον κεφάλαιον τής περί μεθόδου πραγματείας, 
καί τούτο αύτοσχεδίως καί μετά σπουδής τό έγοα- 
ψεν. Οί δέ μεταγενέστερο! άνέτρεψαν τήν κρίσιν 
ταυτην, βλεποντες εις τά γεωμετρικά καί άλγεβρα»- 
κα τού Καρτεσιου το λ.αμπρότερον δείγμα τής πε— 
ρινοίας του.

Τά δόγματα τού Καρτεσίου, καίτοι πολλά έξ αυ
τών φαντασιώδη καί άτοπα, διεόόθησαν ταχέως, καί 
μετ’ όλίγον παντού σχεδόν έπεπόλασαν. "Εις τήν 
Γαλλίαν μαλιστα παρέσυραν όλους τούς πλέον πε
παιδευμένους άνδρας τού λαμπρού αίώνος Λουδοβί
κου τού ΙΔ . ό  Βοσσουέτος, ό Φενελών, ό Μαλε- 
βράγχιος, όλοι σχεδόν οί συγγραφείς οί συνιστώντες 
τήν περίφημον σχολήν τού ΓυΠ-ΚοχβΙ, έδέχθησαν 
την νεαν φιλοσοφίαν, καί ό Πασχάλιος άπήλαυσεν έξ 
αυτής την θαυμαζομενην εις τάς περί Ιησουιτών ¿πι
στολάς του διαλεκτικήν δεινότητα. Τό τάγμα τούτο 
έκλινεν αργότερα- το οε πανδιδακτήριον μόλις ύπε- 
χωρησεν εις τήν έσχάτην ανάγκην, καί οχι πάλιν 
έντελώς. Αλλ ή μεταφυσική τού Καρτεσίου έ’πα- 
θεν εις την διάδοσίν της ο,τι πρέπει νά πάθη πάσα 
δογματική φιλοσοφία. Καθείς, αφού τήν παρεδέ- 
νβτι·> Τβν μ^τεσχημάτισε κατά τόν διανοητικόν ή 
ηθικόν αυτού χαρακτήρα- καθείς τήν παρέλαβε καί 
την αφήκεν όπου τον έσύμφερε, διά νά συνάξη συυ.- 
περασματα, τά όποια πάλιν ¿γέννησαν νέα συστή
ματα. Τοιουτοτρόπως καί τά πλέον αντικείμενα 
πρός άλληλα κατάγονται από τήν αύτήν Καρτεσια
νήν φιλοσοφίαν. »Κπετϊι συνέγε,».
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Ο Η Λ Ι Ο Σ .

Ó ΗΛΙΟΣ, 400 ή 500 κομήται, 11 πλανήται, καί 
18 ύποπλανήται ή δορυφόροι τών πλανητών, συνι- 
στώσι τό ήμέτερον ηλιακόν σύστημα. Τό κέντρον, 
περί ο οί κομήται καί οί πλανήται περιστρέφονται. 
— ή ττηγή τού φωτός καί τής θερμότητας αυτών,—  
είναι ό ήλιος, άστήρ απλανής, σφαίρα παμμεγέθης, 
περίπου 880,000 μιλιών* τήν διάμετρον, καί επο
μένως περιέχουσα όγκον ύλης ίσον μέ 130 μυριά- 
οας σφαιρών τού μεγέθους τής ήμετέρας γής. Ελο
γαρ ιάσθη οτι, όόεύων τις πρός 30 μίλια τήν ημέ
ραν, ήδύνατο νά διέλθη έκαστον τετραγωνικόν μίλιον 
τής έπιφανείας τής γής εις 18,000 ενιαυτών- αλλά, 
όιά νά περάση παν μέρος τής έπιφανείας τού ήλίου, 
όόοιπορών μέ τήν αύτήν ταχύτητα, ήθελε χρειασθήν 
υπέρ τά δισχίλια εκατομμύρια ένιαυτών ! Καί πρός 
90 μίλια τήν ήμέραν, ήθελε χρειασθήν υπέρ τά 80 
ετη, ώστε νά περιέλθη τήν περιφέρειαν μόνον αυτού. 
Σώματος τόσον απειρομεγέθους ό ανθρώπινος νους 
όέν όύναται νά συλλάβη άνάλογόν τινα ιδέαν. Εάν 
ό ήλιος ήτο κοίλος, περικυκλωμένος υπό έξωτερικου 
οστράκου καί φωτεινής άτμοσφαίρας- έάν έπί τού 
οστράκου τούτου ήνοίγοντο εκατοντάδες οπών- έάν 
σφαίρα, μεγάλη όσον ή γή, έτίθετο εις τό κέντρον 
τού ύποτεθέντος κοίλου ήλίου, καί άλλη σφαίρα, με
γάλη οσον ή σελήνη, καί άπέχουσα τού κέντρου οσον 
ή σελήνη απέχει άφ’ ημών, περιεστρέφετο εις τήν 
ύποτεθείσαν ένδον τού ήλίου κεντρικήν σφαίραν- έάν

Ί'.νΟυαιζοιχεν εις τους άναγνώστας οτι, μ ίλ ια  άναφεροντες, Ιννο- 
βΰγεν τό  κοινό ’Α γγλικό ¡χίλια, Ι76υ &χρδων ίκα ττον , ήτοι α ι -  
χρών Τουρκικών π η χώ ν  (ενταζέδω ν) -2350. Τ ό  ’Αγγλικόν καί Ι τ α 
λικόν γεωγραφικόν μίλιον π ερ ιέχε ι 2025 υάρδας· τέσσαρα δέ ’Α γ
γλ ικό  γεω γραφικό μ ίλ ια  είναι ΐσα μέ εν Γερμανικόν γεωγραφικόν 
μ ίλ ιο ν — και σημειωτέον οτι πολλοί τών ήμετέρω ν γράφοντες με
ταχειρ ίζοντα ι τό  Γερμανικό γεωγραφικό μίλια .

ς . 5

ταΰτα έγίνόντο, (καί τόπος βεβαίως υπάρχει περισ
σός), ήθελε παρουσιάζεσθαι εις τόν οφθαλμόν σύμπαν 
ή κόσμος τόσον λαμπρός καί ένδοξος, οσον ό νύν 
φαινόμενος εις το χυοαίκον ομ μ α ,- σύμπαν τόσον 
εύρύχωρον καί έκτεταμένον-, όσον ύπελαμβάνετο ολό
κληρος ή δημιουργία ύπό τών ήμετέρινν προγόνων, 
έπί τής νηπιότητος τής αστρονομίας. Καί τίς δύ- 
ναται νά βεβαιώση, ότι ό Παντοκράτωρ, ό μήτε στα
γόνα ΰδατος άοίκητον άφήσας, δέν διέταξε κόσμους 
τινάς έντός τής χωρητικής περιφερείας τού ήλίου, ή 
ότι δέν κατώκισεν αύτούς μέ νοήμονα πλάσματα; 
Μήπως, εις τά ενδότερον τού μεγαλοπρεπούς τούτου 
φωστήρας, δέν ήδύναντο μυριάδες οντων νά διάγωσι 
βίον τοσοΰτον τερπνόν, καί νά έχωσιν έννοιας τοσού- 
τον ύψηλάς, όσον οί πλεϊστοι τών κατοίκων τού ήμε- 
τέρου πλανήτου;

Ο ήλιος φαίνεται μέν κινούμενος καθ’ ήμέραν περί 
τήν γήν έξ ανατολών εις δυσμάς- αλλ’ ή φαινομένη 
αΰτη κίνησις προέρχεται έκ τού ότι ή γή κινείται 
περί τόν άξονά της έκ δυσμών εις άνατολάς, καθώς 
εις τόν παραπλέοντα τήν ξηράν έν άτμοπλόω φαί
νονται τά έπ’ αυτής αντικείμενα κινούμενα κατ’ εναν
τίαν διεύθυνσιν. Η μόνη κίνησις τού ήλίου είναι ή 
περί τόν άξονά του, ήτις έκτελείται εις 25 ήμέρας 
καί 10 ώρας. Τήν κίνησιν ταύτην βεβαιούμεθα έκ 
τινων σκοτεινών κηλίδων, διά τού τηλεσκοπίου βλε- 
πομένων έπί τού ήλιακοΰ δίσκου" αύται φαίνονται 
πρώτον έπί τής ανατολικής έσχατιάς του, καί μετά 
περίοδον δεκατριών ήμερών γίνονται άφαντοι κατά 
τήν δυτικήν έπειτα δέ, μετά όμοίαν περίοδον, φαί
νονται πάλιν έπί τής ανατολικής άκρας του. Αί 
κηλίδες αύται διαφέρουσι καί τόν αριθμόν, καί τό 
μέγεθος, καί τό σχήμα- ποτέ μέν 40 ή 50, ποτέ 
δέ μία ή δύο μόνον φαίνονται, καί άλλοτε ουδέ μία. 
Αί πλείσται αυτών Ιχουν άμαυρότατον πυρήνα, ή 
κεντρικόν μέρος, περικυκλωμένον ύπό νεφέλης, ή άμυ- 
οροτέρας σκιάς. Τινές τών κηλίδων είναι τόσον 
μεγάλαι, ώστε ήθελον καλύψειν ολόκληρον τήν ήπει
ρον τής Εύρώπης, Ασίας, καί Αφρικής" άλλαι δέ 
παρετηρήθησαν ισομεγέθεις μέ όλόκληρον τήν γηι- 
νην έπιφάνειαν τό δέ 1779 έφάνη μία, ήτις ύπε- 
λογίσθη 50,000 μιλίων τήν διάμετρον.

Περί τής φύσε ως τού ήλίου ύπάρχουσι μέν διά
φοροι γνώμαί" αλλ'’ έκ τών παρατηρήσεων τού Ερ- 
σχελ φαίνεται πιθανώτατον, ότι είναι στερεόν καί 
άφεγγές σώμα, έχον πέριξ αυτού φωτεινά νέφη πε- 
ριπλέοντα εις τήν άτμοσφαΐράν του, καί οτι αί σκο- 
τειναί κηλίδες είναι τό άφεγγές σώμα τού ήλίου 
φαινόμενον κάποτε δι’ ανοιγμάτων εις τήν ατμόσφαι
ραν ταυτην. Το υψος τής άτμοσφαίραί; ύπελογί- 
σθη ότι δέν είναι ήττον 1843, ούδέ μάλλον 2765
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μιλιών καί ότι συνίσταται άπό δύο μέρη, το μέν 
έγγύτερόν εις τον ήλιον, άφεγγές, καί πιθανούς όμοι- 
άζον τα νέφη τ?(ς ήμετέρας γης· τό δ’ εξώτερον,' έκ- 
πέμπον άπειρον ποσότητα φωτός, καί αποτελούν την 
όρωμένην ύφ’ ημών φωτεινήν σφαίραν.

Εκ τού ήλιου λαμβάνει τό φως καί τήν θερμό
τητα ού μόνον ή γή αΰτη, άλλα καί ό'λα τα πλα
νητικά σώματα. Ιο φως του ζωογονεί την φύσιν, 
και τα ποικίλα των ακτινών αυτού χρώματα ώραι- 
ζουσι τήν γηίνην επιφάνειαν. Ανεκαλύφθη οτι αί 
ακτίνες τού φωτός και αι ακτίνες τής θερμότητος 
διαφέρουσιν άλλήλων δύναται ν’ άποδειχθή ότι ήλι- 
ακαί τινες ακτίνες παράγουσι θερμότητα, αίτινες δέν 
μεταδίδουσιν ούτε φως ούτε χρώμα, .ή μεγίστη 
θερμότης εύρίσκεται εις τάς έρυθράς ακτίνας, ή δ’ 
ελάχιστη εις τάς ίοειδείς· καί εις διάστημά τι επέ
κεινα τών ερυθρών άκτίνων, όπου δέν υπάρχει φώς, 
είναι μεγίστη ή θερμοκρασία. Τό λευκόν ύΐροχλω- 
?ικόν οξύ τού αργύρου μαυρίζει έν διαστήματι 15 
δευτέρων λεπτών υπό τήν έρυθράν ακτίνα, μόλις δέ 
εις 20 ΰπο τήν ίοειόή. Ó φώσφορος άνάπτει εγγύς 
τής έρυθράς άκτίνος, σβύνει δέ εγγύς τής ίοειδούς. 
Τό ηλιακόν άρα φώς συνίσταται από τρείς τάξεις 
άκτίνων, τήν μέν παράγουσαν χρώμα, τήν δέ παρά- 
γουσαν θερμότητα, καί τήν τρίτην παράγουσαν χη- 
υ.ιχ.7. ccizoTsAscfÁCCTct. Κατα τοι>ς ύκολογί'ίμιούζ του 
Εύλερ, τό φώς τού ήλίου είναι ίσον μέ 6500 λαμ
πάδας εις άπόστασιν ενός ποδός, ενώ τό τής σελή
νης ήθελεν είσθαι ώς μία λαμπάς εις 7έ ποδών 
άπόστασιν τότής Αφροδίτης εις 421 ποδών καί τό 
τού Διός εις 1320 ποδών.

Φαίνεται δέ τόσον μικρός εις τούς όφθαλμούς ημών 
ό απειρομεγέθης ουτος φωστήρ διά τήν μεγίστην 
άπόστασιν αύτού, ήτις δέν είναι ήττον 95 εκατομ
μυρίων  ̂μιλίων. Τού διαστήματος τούτου άμυδράν 
τινα ιδέαν έμπορεί τις νά λάβη, στοχαζόμενος ότι 
άτμόπλουν, κινούμενον πρός 200 μίλια τήν ήμέραν, 
ήθελε χρειασθή χίλια τριακόσια έτη, ώστε νά οθά- 
ση εκ τής γης εις τον ήλιον.

Εις τινας ώρας τού ενιαυτού, καί μάλιστα κατ’ 
κρχάς τού ΛΙαρτιου, παρατηρεϊται κάποτε ιδιαίτερόν 
τι φαινόμενου^ηλιακόν, βραχύ τι προ τής ανατολής 
ή μετά τήν δύσιν τού ήλίου. Καλείται τό Ζωδια
κόν Φώς· είναι δέ λευκόχροον, αλλά τόσον άμυδρόν 
καί άραιόν, ώστε βλέπονται δΓ αύτού αί αστέρες. 
Κατά τό σχήμα τό φώς τούτο ομοιάζει κώνον, ή 
βάσις τού οποίου είναι έστραμμένη πρός τον ήλιον, 
ή δέ κορυφή φθάνει από 45 έ'ως 125 μοίρας ύπερ- 
άνω αύτού. Εις τήν διακεκαυμένων ζώνην τό φώς 
τούτο είναι σχεδόν πάντοτε ορατόν. Πιθανόν δέ οτι 
προέρχεται έκ τίνος αγνώστου ατμοσφαιρικής ίδιό-

τητος. Τοιούτον Ζωδιακόν Φώς παρετηρήσαμεν 
εσχάτως εν Σμύρνη εις τον δυτικόν ορίζοντα, καθ’ 
ήν έποχήν έφαίνετο καί ό Κομήτης.

•  ^    - —

ΤΟ ΒΟΥΚΟΡΕΣΤΙΟΝ, ΚΑΙ Η ΒΛΑΧΟ- 
ΒΟΓΔΑΝΙΑ Αριθ. 1.

Τό Βουκορέστιον, (ήτοι ή Πόλις τής Εύφροσύνης, 
Οιότι ουτω μεθερμηνεύεται ή λέξις), κείται εις τό 
ανατολικόν μέρος τής Βλαχίας, τοποθεσίαν έχονχα- 
ριεστάτην εις εύρύχωρον, καρποφόρον, καί μέ λόφους 
πεποικιλμένην πεδιάδα, επί τής ανατολικής όχθης 
τοΰ ποταμού Δομβαβίτζα, αστις ρέει εις τάν Δανού- 
βιον. Θεωρουμένη ή Βλαχική αΰτη μητρόπολις άπά 
τίνος τών γειτονικών υψωμάτων, φαίνεται σχεδόν ότι 
φθάνει-μέχρι τού όρίζοντος· καί τιμόντι έν μέσω 
αναρίθμητων κήπων ουσα, καλύπτει μεγίστην εδά
φους έκτασιν. Η θεωρία της έξωθεν είναι αληθώς 
εικονική, έκ τής άναμίξεως τών παντοχρόων δροσών, 
έκ τού φαινομένου τών πύργων τών από τάς*πολυ
άριθμους εκκλησίας άνυψουμένων, καί έκ τής πολ- 
λαχού έν μέσω τών οικοδομών θαλλουσης χλόης. 
Αλλα τό ένδότερον παριστά θέαμα πολύ διαφορετι
κόν. I ο πλείστον μέρος τών οίκων είναι υ,ικοαί 
μόνον καλύβαι άπό σεσηπότα ξύλα- έκ τού μέσου 
δ’ αύτών άνυψούνται τά κυριώτερα αρχιτεκτονικά 
οικοδομήματα· προσέτι ή πόλις είναι κακώς έρρυ- 
μοτομημενη, εχουσα τάς οδούς ανισομεγέθεις, καί 
ή διόλου ^άστρωτους, ή άπλώς κεκαλυμμένας μέ 
στελέχη δρυός· καί αύτοί δέ οί τών εύγενών οίκοι, 
εξ ύλης κατεσκευασμενοι ήτις ολίγον αντέχει εις το 
κλίμα, φαίνονται πολλαχού εις ταχείαν φθοράν όέ- 
ποντες. Τά εργαστήρια είναι πάμπολλα, καί πεοι- 
έχουσιν ίκανάς πραγματείας· τά τών ραπτών καί 
όιφθερουργών κατέχουσιν εν ολόκληρον τμήμα. Γέ- 
μει όέ 6 τοπος καί άπό καφεπωλεία, έχοντα έν γένει 
και σφαιριστήριον και τραπέζας τών χαρτοπαιγνίων, 
ων απο οινοπωλεία, κλπ. Εκ τών κυριωτέρων 
οίκοΟομών είναι τό παλάτιον τού ήγεμό'/ος, εύμέγε- 
θες παλαιόν κτίριον, καί ή Μητροπολίτις έκκλησία. 
Αμφοτεραι έχουσι χαριεστάτην θέσιν εις μεγάλην 
πλατείαν, επι λόφου, εις τό κέντρον τής πόλεως. Η 
μητροπολίτις έκκλησία, ώς καί πολλαί τών άλλων, 
περικυκλούται υπό εκτεταμένων κελλίων· εις τήν 
αυλήν είσάγουσι όύο ογκώδεις πύλαι, αίτινες εχου- 
σιν ύπεράνωθεν πύργους. Εχει προσέτι τρία κω
δωνοστάσια εύπρεπέστατα, οί Οόλοι τών οποίων, ώς 
και ή οροφή τού ιερού οικοδομήματος, είναι άπό 
μέταλλον πρασινόχροον. όλόκληρον τήν επιφάνειαν 
τού κτιρίου καλύπτει λευκόν καί στίλβον κονίαμα. 
Κατά μέτωπον εκτείνεται περιστύλων, κεκοσμημένον
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εις τά ένδότερον μέ δαψίλειαν ζωγραφιών. Τά κα
θολικόν τής έκκλησίας είναι στενόν, καί πλήρες χρυ
σωμάτων τό δέ ιερόν έχει πολυτελή κοσμήματα. 
Υπό τήν καμαρωτήν στέγην τούτου δυσκόλως εισέρ
χεται τό έξώτερον φώς, διότι τά παράθυρα, καίτοι 
μακρά, είναι στενώτατα. Εκτός ταύτης, ύπάρχουσι 
καί άλλαι 64 έκκλησίαι εις τό Βουκορέστιον, περί 
ων αρκεί μόνον νά είπωμεν ότι ολαι έχουσι κωδω
νοστάσια, τινές έως έ'ξ, καί τινες έ'ως έννέα, καί ό'τι 
ή αρχιτεκτονική των έν γένει είναι πολύ άκομψος.

Τό βουλευτήριον τής Γενικής Συνελεύσεως, όπου 
οηλ. συνέρχονται πρός διαβούλευσιν οι αντιπρόσω
ποι τής έπαρχίας, είναι άπλουστάτη αίθουσα, μακρά 
καί στενή τό σχήμα, έ'χουσα κατά το έν άκρον ύψω- 
μένον ύπό σκιάδα τον θρόνον τού αρχιεπισκόπου, δστις 
είναι κατά νόμον παντοτεινός πρόεδρος. Τό Μου- 
σεϊον περιέχει συλλογήν χρήσιμον εις τήν σπουδήν 
τής φυσικής ιστορίας· καί μολονότι μικρόν έπί τού 
παρόντος, βαθμηδόν όμως αύξάνει. Δημοσία βιβλι
οθήκη έθεμελιώθη κατά τήν αύτήν τοποθεσίαν, πε- 
ριέχουσα 7,000 τόμων. Υπάρχει καί Γυμνάσιον, 
μέ προσφυή καταλύματα διά τούς μαθητάς. Πρός 
τούτοις, συνεστήθη σχολείον τών τεχνών διά τούς 
στρατιώτας, καί δύο έταιρεϊαι, ή μέν τών λεγομέ
νων καλών γραμμάτων, ή δέ τής γεωργικής. Τό 
στρατιωτικόν νοσοκομείου περιέχεται εις οικοδομήν, 
ήτις δέν έκτίσθη εξεπίτηδες, καί κατά συνέπειαν ή 
θεσις οέν είναι τόσον κατάλληλος. Οί ασθενείς εί
ναι πολυάριθμοι, πάσχοντες έν γένει άπό τούς εγχω
ρίους πυρετούς· άλλά τά δεινά τούτων άποτελέσματα 
ήλαττώθησαν μεγάλως διά. τών προφυλάξεων, αι'τι- 
νες έλήφθησαν νεωστί ώς πρός τήν δίαιταν τών στρα
τιωτών. έκτίσθη δέ καί άλλο νοσοκομείου έπί τών 
εσχατιών τής πόλεως διά γενικής συνεισφοράς, πε- 
ριέχον εύρυχώρους αίθούσας, δΓ ών ό άήρ καί τό φώς, 
τοσον ευφρόσυνα εις τά πνεύμα καί τόσον άγαθο- 
ποιά εις το σώμα, διέρχονται έλευθέρως. Μεταξύ 
τών άλλων δημοσίων οικοδομών πρέπει νά άναφέρω- 
μεν μεγάλην τινα άγοράν, μίαν Καθολικήν, καί μίαν 
Λουθηρανικήν εκκλησίαν, μίαν συναγωγήν, καί τον 
οικον τού Αυστριακού προξένου, ώραίον οικοδόμημα. 
Εν τω μέσω τού Βουκορεστίου ι'σταται πύργος κα
λούμενος ό τής πυρκαίάς, 60 ποδών τό ύψος· άπό 
δέ τής κορυφής αύτού παρουσιάζεται έξαίρετος θεω
ρία τής πόλεως. Εις δημόσιόν τινα περίπατον, εκτει
νόμενου κατά τήν κυριωτέραν οδόν καί τήν γέφυραν 
τού Δομβοβίτζα, συχνάζουσιν οί εύγενέστεροι καί οί 
κομψότεροι τών έν τή πόλει. Τό Βουκορέστιον είναι 
τό εμπορικόν κέντρον τής ηγεμονίας· έχον δέ γονι- 
μωτάτην περίχωρον, ένεργεϊ άρκετόν έμπόριον εις 
δημητριακά είδη, μαλλίον, μέλι, κηρόν, άλειμμα,

καί βοσκήματα. Σύμπαντες οί λιμένες είναι δέκα- 
έξ ών ό κυριώτερος καλείται Σερβάν-Βώδ. Μεγάλα 
έργοστάσια δέν ύπάρχουσι- κατασκευάζονται όμως 
μάλλινά τινα υφάσματα καί τάπητες. Οί κάτοικοι, 
το 1837, ήσαν 60,788· ό δ’ άριθμος τών οίκων 
εις τήν αύτήν έποχήν άνέβαινεν εις 10,074, καί τών 
μοναστηρίων εις 26.

Οί Βλάχοι άγαπώσι τήν έπίδειξιν, τάς δημοσίους 
έορτάς, τήν μουσικήν, τούς χορούς, κλπ. « Τά θαυ- 
μαστότερον απάντων,» λέγει ό Κύριος Δεμιδόφ, (έξ 
ού λαμβάνομεν τό πλείστον τού παρόντος καί τών 
έπομένων περί Βλαχίας καί Μολδαυίας άρθρων),«είναι 
ή ποικιλία τών στολ.ών καί σχημάτων, άτινα κατά 
πάσαν στιγμήν διαβαίνουν ένώπιον ημών, ώς παρα
δείγματα τών πολυειδών κατοίκων. Γενικώς οί Βου- 
κορεστιανοί όδεύουσι μέ γοργότητα, ώς έπιμελεϊς καί 
πολυάσχολοι. Οί χαροτέχναι, οί έργάται, οί άχθο-, 
φόροι μέ τά βαρέα φορτία των, δέν φαίνονται μισό1· 
πονοι. Αλλ’ οί μάλιστα έμψυχόνοντες τήν πόλιν 
ταύτην είναι οί Ιουδαίοι. Δραστήριοι, κολακευτικοί, 
τά πάντα ύπομένοντες, δέν βλέπουν ούτε διάστημα, 
ούτε κόπδν, εάν ύπάρχη καί μικρά τις. έλπίς κέρ
δους. Ωστε, όπόταν ιδης τον πλατύχειλον πίλόν 
καί τό μαύρδν έπένδυμα τού Ιουδαίου, πρόσδραμε έίς 
αύτόν άφόβως, καί θέλει σέ ύπηρετήσειν εις ό,τιδή- 
ποτε. Σέ άποκρίνεται Γερμανιστί, Ιταλιστί, ίσως 
καί Γαλλιστί, καί δΓ ολίγα γρόσια άφιερούται εις 
τήν εύγενείαν σου. Η φιλοπονία, ή εύκινήσία του, 
ή σιωπή, ή υπομονή, ή εύγλωττία του, αί άρεταί, 
αί κακίαι του, ή ψυχή, τό σώμά του, όλα είναι ίδικά 
σου. Αν δέ τυχόν έδωκας όλίγων στιγμών ένασχ_ό
λη σιν εις Ισραηλίτην, μή πιστεύσης ότι ευκόλως θέ
λεις άπαλλαχθήν αύτού. Από τού νύν είναι πλέδν 
ίδικός σου, ή μάλλον σύ είσαι ίδικός του. Περνά 
καί άντιπερνά είκοσάκις απ’ Ιμπροσθέν σου- καθίζει 
έπί τού κατωφλιού τής θύρας, δι’ ής μέλλεις νά είσ- 
έλθης— καί αύτού πάλιν τόν εύρίσκεις όταν έξέρχη- 
σαι, ύποκεκρυμμένως μέν, εύσεβάστως δέ, διά τών 
βλεμμάτων του άπαιτούντα διαταγήν. Πλαγιάζει 
ύπό τήν κλίμακά σου, ύπό τήν άμαξάν σου, γίνεται 
ό δούλος τών θεραπόντων σου, χαιρετά τον σκύλον 
σου εις τάς οδούς— όπου καί άν ύπάγης, ιδού πά- 
ρεστι—πανταχού πάρεστι- είκοσάκις άπέβαλες αύτόν 
δΓ αγροίκων πληγών, άλλ’ £τι έπιμένει, άμετάτρε- 
πτος. Επί τέλους έρχεται ημέρα, ώρα, φαντασία 
τις— ήθελες νά έχης τόν Εβραίον ! Μόλις οιενοτ- 
θης τούτο, καί ιδού παρίσταται ένωπιόν σου ! Το'τε 
δέ, συνεσταλμένος ̂ .αί ταπεινός, ούτε όρθιος ίστάμε- 
νος, ούτε πάλιν πρηνής, μέ καθυποτεταγμένον αέρα 
καί προσεκτικά ώτα,— χαίρει τόν θρίαμβόν του 6 
Ιουδαίος, — θρίαμβον, εις όν εφθασε πολλάκις δΓ άγρυ-
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πνιας, μοχθου, και υποκλισεως ούο ήμερονυκτίων. 
Μόλις έλάλησας, καί σπεύδει πάραυτα πρός έκπλή- 
ρωσιν των διαταγών σου· άφοΰ δέ μετά τόσους κό
πους καί τόσας θυσίας λάβη επί τέλους το πολυπό
θητου άργύριον ό άθλως πωγωνοφόρος Ισραηλίτης 
σου, κατανοείς από τό εύγνωμον βλέμμα του, ό'τι 
οέεται ν’ άξιωθής πάσης ευχής καί ευλογίας παρά 
τού Αβραάμ καί Ισαάκ, καί δ'τι ασμένως ήθελεν υπο
φέρει τούς αυτούς κόπους διά την αυτήν αντιμισθίαν.»

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  Ε Υ Γ Ε Ν ΙΟ Υ  Τ Ο Υ  Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ε Ω Σ

Π ερί του τ ί Παράδεισος, καί τ ί  Κ ό λ α σ ις.

ΕΙΑΟ Ν  το ερώτημα, τδ όποιον έριοτατε περί των ψυχών των δι- 
χαίων, Μετά την εντεύθεν άποδήμησιν εις ποιον άραγε παράδεισον 
ευρισχονται; Και περι τουτου συντομως αποκρίνομαι, ότι ή μετά 
θεοϋ ενωσις των δικαίων, καί ή ατελής μέν προ τής χρίσεως, τε
λεία δε μετά τήν εσομε'νην χρίσιν προσδοκωμε'νη άπόλαυσις τής 
μακαριότητος καί δόξης, αύτή λέγεται χαί Παράδεισος, αύτή χαί 
Ουρανός, αύτή χαί Ουράνιος Βασιλεία, αύτή χαί Χάρις Θεού, χαί 
Ιΐρόσιοπον θεοϋ, χαί Ίοπος Φωτεινός. « Φώς διχαίοις διαπαντός, 
και παρά Κυριω ευρισχουσι χαριν καί δόξαν· τόπος χλοερός· τό
πος άναπαόσεως· τόπος ειρήνης· οί δέ είσίν Ιν ειρήνη"·» όλα αύτά 
τά ονόματα δηλοΰσιν Ιν μό/ον χαί τό αύτό πραγμα. Μετά τήν 
άποβίωσιν ήμεϊς τήν χατάστασιν των ψυχών πρέπει νά διακρίνω- 
αεν, οχι τήν τοποθεσίαν. Κυρίως νά είπωμεν, ή ψυχή δεν είναι 
έν τόπω, διότι είναι άϋλος καί άσώματος φύσις, καί'όχι σώμα, 
ώστε νά χρειάζηται ποϋ νά στηριχθή, χαί που νά καθίση, χαθιός 
τά σώματα. 'Ο  τόπος τής ψυχής μετά θάνατον είναι ή κκτά- 
στασις, εις τήν όποιαν εδρεθη όταν άποχωρισθή άπό τό γήΐνον 
σκήνωμα της. Εδρεθη τότε εν εύσεβεία καί πίστει; έν μετανοία 
χαί εξομολογήσει ; εν χάριτι θεοϋ δεδικαιωμε'νη; Βεβαιοτάτή 
είναι καί κατά πάντα τρόπον πεπληροφορημένη περί τής μελλού- 
σης τελείας δοςης. ^Εξευρει τήν τάξιν της, αισθάνεται τήν μα
καριότητα της, χαί εχει τόν αρραβώνα τής τελείας άπολαύσεως, 

χτιζόμενη παρά θεοϋ,δοξαζόμενη, αναπαυόμενη, χαίρουσα, άγαλ- 
λιώσα, μαχαρία τωόντι· χαί πρό της τελείας μακαριότητος’άξιοΰ- 
ται εν μερει θείας εμφάσεως, άνάπτει μέ τάς γλυχυτάτας φλόγας 
των θειων έριό των, συνάμιλλος μέ τους αγγέλους, συνωδευμένη μέ 
τους προφήτας χαί άποστόλους καί μάρτυρας χαί μέ όλον 'τόν χο- 
ρον τών δικαίων, φαιδρύνεται, σκιρτά, άναπαύεται. Ίδοό 6 ούρα- 
νός, ί̂δοό δ παράδεισος, ϊδοό ή βασιλεία, ίδοό ή δόξα, ίδοό τό φώς, 
ή αναψυχή, ή χλοη, ή άνάπαυσις, ή ειρήνη, παν αγαθόν. Ά λλ’ 

εδρέθη έκ τοΰ Ιναντίου, έν ώ άπήλθε τοΰ βίου, εις τό σκότος τής 
άσεβείας χαί χαχοδοξίας, εις τόν βυθόν τής άπονοίας χαί άπογνιό- 
σεως,έχπεπτωχυϊατής θείας χάρ.τος, μέ τό βάρος τών ανομιών; 
Ουαί εις αύτήν, βεβαιωμένη τότε είναι καί αύτή ή άθλία περί τής 
μελλούσης καταδίκης. Έξεύρει χαί αύτή τήν τάξιν της, γνωρίζει 
την αθλιότητά της, χαί ε'χει τά προοίμια τής τελείας καταχρίσεως 
σκοτίζομενη, μαχράν τοϋ θεοϋ άπερβιμμένη, ταλαιπωρούμενη’ 

θλιβομένη, άδημονοΰσα καί τρέμουσα, παναθλία τωόντι χαί πρό 
τής τελείας χολάσεως, άμέτοχος πάντη θείου φωτισμού, άμοιρος 
θείας αγαπης, πλήρης φόβου, πλήρης φρίκης, ε’νάριθαος αέ τοός 
όαιμονας, συναναστρεφομένη μέ τοός άθεους καί άσεβεϊς' χαί αέ 
τους υίοός τής άπωλείας, χατηφής, σκυθρωπά,, άγωνιώσα, τρέαουσα. 
Ιόου ό άόης, ιδου τα σκηνώματα Κηδάρ, ίδοό ή χάχωσις, ή τα

λαιπωρία, ή οδύνη, άπαν χαχόν. Έμπορεϊ νά εδρεθη μία ·ψυ/ή 

αποτας πρωτας, χαί μία άπό τάς δευτέρας, χαί αί δύο άμα χατά 
το αυτό, χαί (νά είπωμεν ούτως) εις ένα χαί τόν αύτόν τόπον πά

λιν ή πρώτη διά τήν χατάστασιν της εδρίσχεται μαχαρία, χαί έν 
ουρανω· ή δέ δευτέρα δυστυχής, χαί άθλία, χαί έν άδη· πάλιν 
εκείνη εν τοις χόλπο.ς τοϋ Αβραάμ, δηλαδή.είς άνεσιν, πάλιν αυτη 
εις τά βαθη τής γεέννης, δηλαδή εις χάχωσιν χαί δμοΰ άν συνέλ- 
θωσιν, ή διαφορά τής αύτών χαταστάσεως τάς διακρίνει χαί τάς 
χωρίζει· καί αύτό είναι τό μέγα χαί φοβερόν εκείνο χάσμα, όπεα 
ακούομεν εις τήν παραβολήν « Μεταξό ήμών χαί δμών χάσμα 
μεγα εστηριχται, ίνα οί θέλοντες διαβήναι εντεύθεν πρός δμ’αςμή 
δυνωνται, μηδέ οί έχεϊθεν πρός ήμας διαπερώσι.» Τ ί  κάμνει δ 
τοπος, χαθό τόπος; τίποτε. 'Ο  Ά δά μ ήτον εις τόν παράδεισον 
πριν φαγη τον πικρόν έχεΐνον καρπόν, ήτο χαί άφοΰ τόν Ιφαγε 
πριν ετι εςορισθή· πλήν πρό τής βρώσεως ήτον άληθώς εις τόν πα
ράδεισον, χαί δ παράδεισος ήτον ίδιχός του· δθεν ήτο χυρίως εις 
τον παράδεισον. Μετά τήν βρώσιν, ήτο μέν πρός ολίγον ¿τι εις 
τον παράδεισον, άλλά, χαθό άλλότριος χαί ξένος ήδη τοϋ παρα
δείσου, ήτον έν τώ παραδείσιο, χωρίς νά ήναι κυρίως εις τόν πα
ράδεισον.

, αΥ ϊελ·“ Ά εν τω παραδείσιο, ή έξω αύτοΰ, δπου αν ευρεθώσιν 
εις τον παράδεισον είναι, χαί όταν εδρίσχωνιάι Ιν τη σκηνή τοϋ Α 
βραάμ εις τήν δρϋν τοϋ Μαμβρή, χαί όταν έν τή οικία τοϋ Λώτ αέσα 

εις τά Σόδομα. Οί διάβολοι έξ Ιναντίας εις 'τόπον καταδίκης εί
ναι, χαί όταν κατά παραχώρησιν θεοϋ ένοχλώσιν ένα άνθρωπον, 
καί όταν κατ'άδειαν θείαν είσέρχωνται μέσα εις τών Ι'αδαρηνών 
τους χοίρους· όπου άν τύχωσι,.καί εκείνοι φέρουσι μαζή τήν αα- 
καριότητά των, καί οδτοι τήν ιδίαν αδτών αθλιότητα·' δ τόπος 

δέν διακρίνει, άλλ’ ή κατάστασις. Καταίβασε πρός ολίγον ένα 
άγγελον εις τήν γέενναν, άναίβασε ένα διάβολον εις τόν ούρανόν, 

φυλάττων εις έχεΐνον τή. ένοικον δόξαν, εις τούτον τήν σύνοικον 
καταδίκην χαί έχεις έκεϊνον μέν άγγελον φωτός καί άνάμεσα εις τά 
σκότη τοϋ ζοφεροϋ ταρτάρου, τοϋτον δ’ άγγελον σκότους καί άνάμεσα 
εις τήν αίγλη» τοΰ ούρανίου φωτός. ’Ακούομεν εις τό βιβλίον τοϋ 
Ίώ β,ότι μίαν ημέραν παρεστάθησαν οί άγγελοι ένώπιον του θείου 

θρόνου, καί δ διάβολος έν μέσω αύτών, άλλά τί παρά τοΰτο; μή
πως διότι δ διάβολος εδρέθη άνάμεσα εις τάς χορείας τών άγγέ- 

λιον,^έμπροσθεν_τοϋ θρόνου τή; θείας Μεγαλειότητας, μήπως, λέ
γω, έπαυσε νά ήναι τότε διάβολος; οχι, ήτο καί τότε έκείπάλιν 
έ̂ν καταδίκη, παλιν δαυλός τοΰ άσβεστου ταρτάρου. 'Ωσαύτως οί 

άγγελοι πανταχοΰ καί πάντοτε λειτουργικά πνεύματα εις διακο
νίαν άποστελλόμενα, καί τοΰ ουρανίου πυρός χαθαεώταται ε,λονες.
Ί  οπούς ή έχκλησία μας έννοεί τάς διαφόρους τών ψυχών μετά 
θάνατον καταστάσεις, τόπους δέ διωρισμένους καθαρά ή πίστις υιας 
δεν ήθέλησε νά μας άποκαλύψη, λέγουσα έδώ ή έκεί, εις τρόπον 
ωστε με άκριβή είδησιν τά τοιαΰτα νά έξεύρων.εν. Λιά τοΰτο 

ούτε ήχούσθη ποτέ ή έχκλησία τοΰ Χριστοΰ νά διδάσκη τά τέκνα 
της, δ’τι είναι Ινας τρίτος τόπος Χαθάρσεως, καί ότι άνάπτει έν αύ-ώ 
τω τόπω πΰρ καθαρτήριον. Αύτό εγώ τό όνομάζω περισσότερον 
χωνευτηριον όπου διαλύεται τό χρυσάφιον, διά νά γευ,ίζη τοός θη
σαυρούς έχείνων οΐτινες τό έφεύρηχαν. Ι αΰτα περί τούτου,τιμ,ώ- 
τατε μοι κυρ Νικόλαε, όσον δ θεός μέ έφιότισε, καί αί πολλαί 
υποθέσεις μέ ¿συγχώρησαν νά γράψω. Σύ δέ, φίλτατε, έχε τόν 
φόβον τοΰ θεοϋ, καί τήν έλπίδα σου έφ’ όλης σου τής ζωής εις 
αυτόν, καί πληροφορημένος ότι είναι Παράδεισος χαί Κόλασις υ,τ 
φροντίζης παραπολύ νά μάθης ποΰ είναι δ Παράδεισος αύτός,’χαί 
ποΰ ή Κόλασις, και ποΰ δ τόπος ιδίως εις τόν δποίον μετά θάνατον 
συνέρχονται αί ψυχαί. Τά τοιαΰτα είναι περίεργα, καί δέν συν-
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τελοΰσιν εις σωτηρίαν. Πίστευε μόνον ότι είναι, καί μή ερεύνα 
ποΰ είναι, καί πιστεύων φοβοΰ, χαί φεΰγε τό Ιν, έλπιζε δέ χαί κυ
νήγα τό άλλο. Ουτω πίστευ ε, καί σ ω θ ή σ η .

Ο  Ε Ν  Μ Ε Τ Α Ν Ο ΙΑ  Α Π Ο Θ Α Ν Ώ Ν  Λ Η Σ Τ Η Σ .

ΑΠΟ κτίσεως κόσμου δέν παρέστη θέαμα εις τήν 
ΰψήλιον, όμοιον τής σταυρώσεως τοϋ Υίοϋ καί Λόγου 
τοϋ Θεοϋ. ή  γή έσείσθη, σκότος έγένετο επί πά- 
σαν τήν γην άπό τής έκτης μέχρι τής έννάτης ώρας, 
καί τό καταπέτασμα τοϋ ναοϋ έσχίσθη εις δύο άπό 
άνωθεν έως κάτω.

Ó διά σταυρώσεως θάνατος είναι είς τών μάλλον 
οδυνηρών, άψ’ οσους ή σκληρότης τοϋ ανθρώπου έπ- 
ενόησε’ φρίττομεν δικαίως, καί όταν έ μέγιστος τών 
κακούργων πάσχη τοιουτοτρόπως- άλλά πόσω δικαι- 
ότερον, όταν ό Υίός τοϋ Θεοϋ, τό μόνον άθώον επί 
γης ον, καταδικάζηται είς τοιαύτην ποινήν ! Οί άγριοι 
καί άνηλεεΐς στρατιώται έπέβαλον είς αύτόν τάς χεϊ- 
ρας, καί τόν έγύμνωσαν! Ναι, ό τούς ανθρώπους 
περιβάλλουν μέ ίμάτια, τά κτήνη μέ δέρματα, τούς 
ιχθύς μέ λεπίδας καί όστρακα, τήν γην μέ άνθη, 
καί τόν ουρανόν μέ ή'λιον σελήνην καί άστέρας, έγυ- 
μνώθη, καί έξετέθη είς τά έμπαικτικά καί περιφρο
νητικά βλέμματα τών εχθρών του. Καί διά τί αρά 
γε ύπέκυψεν είς τά δεινά ταϋτα ; Δήλον οτι έλο- 
γίσθη ώς ένοχος καί έγυμνώθη αύτός, διά νά ένδυ- 
θώμεν ήμεϊς μέ τά ίμάτια τής δικαιοσύνης του, καί. 
να εύπρεπισθώμεν μέ αθωότητα καί καλλονήν, κα
θώς καί οι’ ημάς έπτώχευσε πλούσιος ών, ίνα ήμεϊς 
τή εκείνου πτωχεία πλουτήσωμεν.

Πρός περισσοτέρων ατιμίαν συνεσταυροόθησαν μετ’ 
αύτοϋ δύο λησται, εις έκ δεξιών, καί είς έξ εύιο'/ύ- 
μων. Αλλά καί κατά τήν περίστασιν ταύτην έτα- 
νερωσε. το άπειρον έλεός του, σωτηρίαν έπιδαψιλεύ- 
σας εις τόν ενα εκ τών ούο ληστών, προς παραμυ
θίαν και ελπιοα πολλών μυριάδων τής ανθρωπότη
τας. Γην μετάνοιαν καί σωτηρίαν τοϋ ψυχορραγοϋν- 
τος ληστοϋ συνοδέυσαν άληθώς πολλά θαυμάσια. 
Ο Λυτρωτής τοϋ κοσμου άποθνήσκων έν άρρήτω αγω
νία, άπήλλαξεν αύτόν, καίτοι δεινών έγκλημάτων ένο
χον, τοΰ αιωνίου θανάτου. « Μνήσθητί μου, Κύριε, 
οταν έλθης έν τή βασιλεία σου,» έξεφώνησεν όέσταυ- 
ρωμενος ληστης. Ποσον ισχυρά πίστις ! όποιοι λό
γοι άπό στόμα ληστοϋ ! Βλέπει τόν Χριστόν έπί 
ξύλου κρεμάμενον, καί όμως ονομάζει αύτόν Κύοιον 
βλέπει αύτόν άποθνήσκοντα, καί όμως αναφέρει τήν 
βασιλείαν του· αισθάνεται περί έαυτοΰ δ'τι πνέει τά 
λοίσθια, καί όμως δέεται νά ένθυμηθή αύτόν ό Χρι
στός. Διά τοϋ όφθαλμοΰ τής πίστεως θεοιρεϊ επέ
κεινα τοϋ σταυρού, έπέκεινα τής σωματικής διαλύ-

σεως, καί βλέπει άόρατον αιώνιον βασιλείαν, ϊσως 
έκ τών παρευρεθέντων ένδεκα μαθητών ούδείς είχε 
πιστιν αξίαν νά παραβληθή μέ τήν τοΰ ψυχορραγοϋν- 
τος ληστοϋ. Βέβαια ό Θεός έχάρισεν είς αύτόν έν 
άφθονία τό δώρον τής πίστεως.

Καί ή άπάντησις δέ πόσον θαυμαστή ! 0  λη
στής παρεκάλεσε τόν Χριστόν νά ένθυμηθή αύτόν 
είς μέλλοντά τινα χρόνον δ δέ Χριστός τί άποκρί- 
νεται; Σήμερον μετ’ έμοϋ έση έν τώ παραδείσω· οχι 
μετά έν έτος, μετά ενα μήνα, μετά μίαν ήμέραν, 
άλλά σ ή μ ε ρ ο ν .  Ω τής έκπληκτικής χάριτος ! 
πόσον δήλον ότι έσώθη δ ληστής όχι έκ τών ιδίων 
αύτοΰ έργων, άλλά διά τής πίστεως καί τής μετά
νοιας.

Διά τί δέ δ μέν έκ τών ληστών έσώθη, δ δέ οϋ; 
Αμφότεροι ήσαν ένοχοι, καί άμφότεροι έσταυρώθη- 
σαν, άξια ών επραξαν άπολαμβάνοντες. Αλλά τοϋ 
μέν συνετρίβη ή καρδία, τοϋ δέ έσκληρύνθη έν άμε- 
τανοησία. Ο μέν άπέθανεν όμολογών :άς αμαρτίας 
του, καί δεόμενος τοΰ Σωτήρος· δ δέ καταρώμενος 
καί βλασφημών δ μέν ήξιώθη τής χάριτος τοΰ Θεοϋ, 
καί άνεκαινίσθη κατά τό πνεύμα καί τήν διάθεσιν 
δ δέ, άποτυχών ταύτης, έχάθη έλεεινώς. « Ζητείτε,» 
είπεν δ Κύριος ήμών, « καί εύρήσετε- κρούετε, καί 
άνοιγήσεται ύμίν» δ είς έζήτησε, καί εύρήκε τήν 
χάριν τοϋ Θεοϋ- έκρουσε, καί ή θύρα τοΰ παραδεί
σου άνεώχθη είς αύτόν δ άλλος δέν έζήτησε, καί 
δέν εύρήκε χάριν δέν έκρουσε, καί ή θύρα τοΰ πα
ραδείσου δέν άνεώχθη είς αύτόν.

Ο Κύριος ήμών, προσηλωμένος έν άγωνία έπί τοϋ 
σταυρού, προσεδέχθη μ’ όλον τοΰτο τον μετανοή- 
σαντα κακοϋργον καί νϋν δέ, καθήμενος έν δόξη είς 
τόν έπουράνιον θρόνον του, δέχεται προθύμως τούς έν 
πίστει καί μετανοία καί έξομολογήσει προσερχομέ- 
νους· χθές, σήμερον, καί είς τόν αιώνα είναι δ αύτός. 
Ο ληστής είσήλθεν είς τον παράδεισον τήν ήμέραν 
καί τήν ώραν τής άποβιώσεώς του- τής αύτής δέ 
μακαριότητος άξιοϋται πάς δ έν μετανοία άποθνή
σκων. Πόσον θαυμαστή καί πόσον αιφνιδία ή με
ταβολή τοϋ ληστοϋ ! Τό πρωί ήτον υίός άπωλείας, 
όδεύων είς τόν αδην πρό δέ τής εσπέρας είχε συγ- 
καταριθμηθή μετά τών τέκνων τοϋ Θεοϋ, καί είσέλ- 
θει μετά τοϋ Χριφτοϋ είς τον παράδεισον. « Παοά 
Κυρίου έγένετο αυτη, καί έστι θαυμαστή έν όφθαλ- 
μοϊς ήμών.»

Κ Α Ι παν αγαθόν τοΰ χόσμου άν ί/τ, τις, είναι μ’ ολον τοΰτο άθλιο; 
άν Ιχτ] χ.αμερπη, άπαίδευτον, άσεβη νοϋν. Οί κήποι, οί άγροι 
οί αμπελώνες, οί ελαιώνες, ολίγον συντείνουν είς εύδαιαονίαν τοΰ 
ανθρώπου, οστις κατατυραννεϊται ΰπδ παθών. Ό  δέ μήτε άγραν 
εχων μήτε κήπον, πλουτών δέ μόνον άπό σοφίαν, ίγαθότν,τα, καί 
αλήθειαν, είναι καί μεγας και ευδαίμων, μ’ βλην τήν πενίαν του.



Α ΠΟΘΗΚΙΙ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ *.'*·ηιζιόζ

Π Ε Ρ ΙΓ Ρ Α Φ Η  Ι Η Σ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ .

Συνέχεια καί τέλος. Ίο= σελ. 24- 27, 47, εο-52.

Ε Κ  των σημερινών έχχλησιών της Κωνσταντινουπόλεως ιχνηΆης 

άξιωτέρα είναι ή της Ζωοδάχου ΓΙηγής, πρί> ¿λίγων Ιτών U p *  

σαπανη άνεγερθείσχ, χε,μένη δέ εις θε'σ,ν τερπνοτάτην περί τά Ιξ 
στάδι* μακράν τής πόλεως κατά τήν Προποντίδα, &π>υ ήτο πάλαι 

ποτέ και ναός μεγαλοπρεπέστατο; καί τά Πηγαία ’Ανάκτορα. Ε ν 
ταύθα οί 'Ρωμαίων βασιλείς έποίουν κατ’ Ιτος, τήν ήαέραν της 

Αναληψεως, πομπικήν προέλευσιν, οιατρίβοντες χρόνον τινά ε’ις 
τα των ΙΙηγων Παλάτια, προς μεταβολήν του άε'ρος χα'ι άπόλαυ- 
αιν των χαρίτων τής ρύσεως- έκάλουν δέ τήν αετοιχεσίαν ταύτην 

εαρινήν εις ΙΙηγάς μετάστασιν. Ιίλησίον τής νεωστί άνεγερΟεί- 
σης εκκλησίας φκοίομήθη χα'ι νοσοχομεϊον χώρητιχώτατον.

Ε ις  τούς μεγάλους Μ ωαμεθανικούς ναούς της Κ ωνσταντινου
πόλεως παρακεινται συνήθως σχολειά τ.να  κα ί πτω χοτροφεϊα άλλ’ 
αμοιρα αρχιτεκτονικής μεγαλειόπητος- τ ινά  ό'μως τών μνημάτω ν 
καί μαυσωλείων, §που κεΐνται σουλτάνοι, βεζύραι, κα ί άλλοι ε’κ 
των επ ιφ α νω .·, είναι τωόντι περικαλλή. Ώ ς  δημόσια χοσμήαατα 
της πολεως και τω ν προαστείων ουνάμεθα πρύς τούτοις νά ά να - 
φερωμεν τούς εύρυχώρους στρατώνας, τούςύπο  του Σουλτάν M ay 
μουτ «νεγερθε'ντας. Τ ά  δημόσια λουτρά, έξ ών λέγεται ότι δπέρ 
τα m  υπαρχουσιν Ινδόν τών τε ιχώ ν , χαμηλοτάτους καί μικρούς 
όλους εχοντα, Ιξωτερικιώς μέν άλίγον συντείνουσιν είς καλλώ πι

ζ α ν  της πόλεως, Ισωθεν ¿μι.νς πολλά έξ αύτών είναι ά ρα ία  καί 
ευρυχωρα:  Α ί δημόσια, κρήνα, είναι αξιόλογοι καί πολυάριθμοι- 
τινες «»των, μ ε  τά  κατάλευκα μαρμάρινα πρόσωπα, τά  έπεξειρ- 
γασμβνα Αραβικα κοσμήματα, καί τάς Σ ιν ιχά ς άροράς τω ν , λογί
ζονται δικαίως ευπρεπέστατα ,. "Ολον το Ιν  αύταίς ¿δωρ, το άφθό- 
νως καθ εκαστην αναλισκόμενον, άγετα ι Ικ  τινων τεχνη τώ ν λιανώ ν 
εν τω  δασε, και περί το δάσος του Βελιγραδιού, δέκα ή διύδεκα 
μ ιλ ιά  αρισταμενου τής πόλεως- μεταφερετα, δέ είς Κ ωνσταντι
νούπολή, ως κα ι είς τά  προάστεια τού Ά γ . Δ ημητρίου, Π έραν, 

«λατα κλπ . διά στενών υπογείων ύδραγιογών, καί διά τών σ ο υ -  
τ ε ρ α ζ ι  Ιουρκιστί λεγομένω ν, ήτοι κοίλων ύδραυλ,κών πυρα- 

■ ; T^ r Vt0V/ * T  άνΐσα δ ιαστήματα , καί μεμηχανευμένω ν
• ^ TOV- ·* « «  να υπερβαίνωσι τάς ανωμαλίας τής χώ ρας, τής 

μεταξ» τω ν  λιμνώ ν καί τής πόλεως. Έ ν δ ο ν  τώ ν τε ιχώ ν τύ ύψη- 
λον υδραγωγείου τού Ούάλεντος χρησ ιμεύει Ι τ ι ,  μετακοαίζον το 
ρευστόν επανωθεν βαθέος τίνος κοιλώματος.

Ε ξα ιρ έσ ει μ ιας μακροτάτης δδοϊή ήτ,ς δ ιέρχετα ι τήν πόλιν 
σχεδόν α π  τά  υψηλά τε ίχη  τού Σεραγίου μ έχρ ι τής Έ δρενέ Κ α- 
πουσι, αι δδοί εΤνιη στεναί, λοξαί, κ α ί συνήθως άψυχοι καί έγκα- 
-αλελε,μμεναι. 1 α σ α χ ν , σ σ ί ν  ι α ήτο , έξώστεγ* είναι κ ιγ- 
κλιδω τα και κεκλεισμενα, καί πολλοί τών οίκων δέν Ιχουσι διόλου 
παραθυρα προς την δδον, άλλά μόνον χα μ η λ ή ν , στενήν, ευτελή 
θυραν. Α πασα η ζωη και ή δραστηριότης τού ε’νδοτέρου τής 
πόλεως συγκεντρούτα, είς τάς άγοράς ή τά  Βεζεστένια, κα ί είς τά 
Λ α ν ,ϊ. Εκ τούτων το β.αλιδέ Χ άν, καί το Γενί Χ άν, είναι αά- 

σημαντικά. k
'Η  συγκοινωνία μεταξύ τής πόλεως καί τών άπέναντ, μερών, 

του I  αλατα. Ν αυπηγείου, Τ ο πχα να , κλπ . ενεργεϊται δ ,’ άκατίω ν’ 
ατινα περνωντα κα, άντιπερνώντα δίδουν είς τον λιμένα ζωηράν 
οψιν καθ όλον το τής ήμέρας διάστηυα . Δ ιά  τών αύτών αέσων 
ο.ατηρειτα ι συγκοινωνία καί μ έ  τήν Χρυσούπολιν, όπου π οα γα α - 
-α α ι και δδοιποροι φθανουσι καθ’ Ικάστην από τήν Ν ίκαιαν, Π οού- 
« * .  Αγκυραν, κα ι άλλας πόλεις τού ε’νδοτέρου τής Μιχρας ’Ασίας.

Λ ιμένα κυρίως τής Κωνσταντινουπόλεως όνομάζουεν τον Κέ
ρατων Κολπον, ασφαλή, χω ρη τιχώ τα τον , κα ί ώ ραώ ν, καί τόσοι 

βαθυ ωστε κα, τά  μεγαλήτερα πλοία έγγίζοντα δένονται είς τού; 
ιγιαλους του- αλλ εόλόγω, ήθελεν άνομασθή λ ,μ ήν αύτής καί 

ς °  Βοσπορος, μαλιστα  τό Μέγα 'Ρ εύ μ α , τό Σωσθένιρν, τά θ ε  
ρ α π .ια , και δ Μ εγαχείμαββος, όπου πάντοτε εύρίσκονται έλλιυε 
νισαενα x ap ac ia  ¿ν πάση ασφαλεία.

Ή  Κ ωνσταντινούπολή κυρίως Ιν μόνον Ιχε ιπ ρ ο ά σ τε ιο ν  άμέσω
αότη συνεχόμενόν, τό Έ γ ιο ύ π  (ήτοι τού Ίό>€), πρδ;  v ( h l 0 . 

αιγιαλον του Κερατίου Κόλπου- άλλά προάστεια «ύ τής κοινώς κα
λούνται και τα  προς άρκτον Χάσκιοϊ, "Α γ. Δ ημή τρω ς, Ι 'α λ α τδ ς  
x«i r, προς ανατολάς Χρυσούπολις. Ό  Γ αλατας είναι κτίσοια 
των Γενουηνσιων, κείτα , δέ είς τήν πλευράν ή  τούς πρόποδαςλό- 
φου, εχοντος κατά  κορυφήν ¿ψηλόν πύργον, & τ ,ς  χρησ ιμεύει τανύν 
ως σκοπιά, «θεν εςαγγελλεται ή  ά ρ η ξ ις  πυρκαϊώ ν. Ά ν ω θ εν  τού

α ' !  κείτ“ 1 το ϊ  Σταυροδρό<κιον, ή Βέγιογλου, ό'που
κατοικουσ,ν ο? πρεσβεις τών ξένον/ δυνάμεω ν, οί Εύρω παϊοι έμ 
ποροι, και πολλοί άλλοι Χ ριστιανοί. Βορειοδυτικώς τού Γ αλα τα  
είναι τα  ναυπηγεία  τά  νεώρια, καί οί ναύσταθμοι- άνατολ,κώ ςδέ 

Ιοπχα νας- Ιπομενω ς, κατά  τήν παραλίαν τού Βοσπόρου,τά χ ω 
ρία Φ ουντουκλί ή ’Α ργυρούπ ολή  Δολμα Β αγτζές, Βεσίκτασι, ’Ο ρ- 
τακιοι, Κουρουτζισμές, Ά ρ ν α ο ύ τ-χ ,ο ί ή Μ έγα 'Ρ εύ μ α , Βεβέκι, τό 
φρουρών  ̂ Ρ ο υ μ -  Ιλ ί-Χ ισσά ρ , τό Β αλτά Α ιμ άν, τό Σω σθένων ή 
Σ τενή , μ ε  κολπον καί μέ καλόν λ ιμένα , τό Νεοχώρων, τά θ ε ρ α -  
π ε ια ,μ ε  ασφαλή λ ιμ ένα ,κ α ί τό Βουγωύκ Δερέ ήτοι Μ εγαχείααρ- 
βος,^δπου τα  θερινά π α λά τια  τών π ρ έ σ β ε ω ν .- 'Η  ε’π ί του ’Α σια
τικού παραλίου Χρυσούπολις (κοινώς Σκούταρι) εΐνα, μάλιστα  άξ,- 
0περίεργος Οι« το ’Ο θωμανικόν νεκροταφεών, άπό χυπαρίσσους 
παταφυτον,και ύπερεκτεταμένον. Πρός νότον ταύτης κείτα ι ή Χ αλ- 
ηηδων, ητοε το  Καδ, K iot, τ ,μ ω μ ένη  μέ θρόνον Μ ητροπολίτου.

_ 8ε 7 )ν Ασι« ,χ ή ν  παραλίαν τού Βοσπόρου, βλέπον-
.α ι πα λ α τ ια , χο .ρ ία , καί φρούρια, άπέναντι τών τής Ευρωπαϊκής 

θέαμα τερπνότατον άποτελούντα. Τ ω ίν τ ι ένταΰθα, ,'ας παρατηρεί 
σ υ γ γ ρ α φ ές  της Κωνσταντινιάδος, ή φύσ.ς « ε’ξεκένωσε πλουσ,,ό- 

τα τα  ολας τάς χα ρ ,τα ς πρός καλλονήν άσύγκρ,τον τών δύο τούτων 
τερπνών και θελκτικών π α ρ α ιγ ,α λ ίω ν  τά  ¿ψηλά βουνά τής ’A a tV  
κα, Ευροίπης,^τό τών κόλπων εύλίμενον, τά  διάφορα άκρω τήρ,α, 
τα  το,ν κυπαρισσων και παντοίων φυ,τών δάση, τά  κάλλη τών λει
μωνών, κα, έν γένε, ή θαυμάσιος ποικ ιλία  τούτων ά π ά ν τω ν ,σ χη - 
ματ,ζουσ, το σ α υ τ ,ς  μαγευτ,κάς θεωρίας, & ας ουδέποτε παρ ,στα  
ούτε ο της Μεσσήνης κατά Σ ικελίαν , ούτε δ έκ γε,τόνων Έ λ λ η -  
σποντε,ος πορθμός, άλλ’ ούτε κα ί αύτά τά  μεταξύ τώ ν Η ιττα λ ία ς 
βουνιον περ ι τον Ο λυμπον καί τήν Ό σ σ α ν  πολυθρύλλητα τών 
ποιητώ ν I  εμ π η  Α μΟ λω μένη τρόττον τινά κα ί ή  τώ ν ανθρώπων 
τέχνη  μ ε  το^καλλος τής φύσεως καί ^ ιλοτ,μουμένη ,έπηύξησε τον 
στολισμόν του^θρφκικοΰ τούτου Βοσπόρου διά τής άλληλενδέτου, 
σειρας^ε; αυτής της Πόλεως μ έχρ ι τού στομίου σχεδόν τού Πόν
του, τω ν τοσουτων πολυάνθρωπων διαφόρων τερπνώ ν παραθαλασ
σίων^ χω ρ ίω ν , λαμπρώ ν καί πολυτελών οικοδομών, καί τών περ ι
φανών μαλκον Σου,λτανικών π αλατίω ν , 5που καί οί τού Ό σ υ ά ν  
απογονοι, κατα  μ ,μ η σ ,ν  τ<5ν βασιλέων ποτέ τής ανατολικής , ύ ^  
κρατοριας, κα, εν εαρ, καί θέρει καί φθ,νοπώρω άγαλλόαενοι δ ,α- 
τριβουσι, τάς τερπνότητας καί τάς φυσιχάς αύτών χ ά ρ ,τα ς  δ ,ώ - 
κοντες, καθώς ο , π ά λ α ι κρατούντες Περσών τά Σούσά τε καί Έ κ -  
, ατανα.^ Ε ις  τον χαριέστατον τούτον τή ς  οικουμένης τόπον εις 
ον συνεοραμον δλα τά μ α γ ,κ ά  θέλγητρα τής φύσεως καί τ ή ς ’τέ 
χνη ς, πνεουσιν ακαταπαύστω ς γλυκεία, καί ζωογόνοι αδραι, ίχθύε^ 
περισκιρτω σι, δελφϊνες ήδιστον άναπηδώσιν, άδουσι χελ ιδόνες,γλυ.

IS43. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

κοκελαδοΰσιν άηδονες, κα ί άλλα  άλλως τιτυρίζοντα, τούς άκροα- 
τάς γλυκύτατα  καταθέλγουσι.»

Τ ά  χειροτεχνήμ α τα  της Κοινσταντινουπόλεως είναι ανάξια λό
γου- το Ο εμποριον αύτής ήθελεν είσθαι ττολύ σημαντικιότερον, 
εάν ή γεω ργική ταξις του λαού ήτον ολιγώτερον παρημ ελημ ένη . 
Η άνακούφισις τής γεω ργίας ήθελεν επαυξήσει δεκαπλασίως τό 

εμπόρω ν.

Εν ελλείψει επισήμου άπογραφής, δ πληθυσμός υπολογίζεται 
άλλως παρ άλλων" κατά  τό πιθανώτερον, οί έν τοίς τε ίχεσ ι κά
τοικοι συμποσούνται είς περίπου 500,000" συναριθμουμένοον δέκα ί 
τώ ν είς τά  προάστεια καί τάς πολυαρίθμους κώ μας τού Βοσπό
ρου, δ πληθυσμός δεν δπερβαίνει βοο,οου, Τούρκων, Γραικώ ν, ’Αρ
μενίω ν, ’Ιουδαίων, καί Φράγκοον.

Ιή ν  χαρ ιεστάτην θέσιν τή ς  σημερινής βασιλευούσης κα τείχε  
τοπαλα ι το Βυζάντιον- άλλ εάν ώ ; εύλογο); δυνάμεθα νά π ιστεύ- 
ω μ εν) τήν Ικτασιν τής αρχα ία ς εκείνης πόλεως σημειόνωσι τά π α 
ρόντα τε ίχη  τού Σεραγίου, ήτο βεβαίως μ ικρά. Τ ή ν  δέ Κωνσταν
τινού πολή  θεμελίω σα; τό 328 μ . X . δ αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος, 
κατεπλούτισεν αυτήν μέ αριστουργήματα τών τεχνώ ν συναχθέντα 
πανταχόθεν τού 'Ρ ω μ α ϊκού  κόσμου, κα ί μ ετ ’ ού πολύ κατέστησεν 
ούτήν καί τής 'Ρ ό ιμ η ς  έφάμιλλον. Τ ό  1204 « δ τυφλός γηραιός 
Δανδολο;,·. οί Βενετοί, καί οί Γάλλοι, τήν -ϊφήρεσαν άπό τούς άναν
δρους I ραικοριομαιους, προσβαλόντες αυτήν έκ τού μέρους τού λ ι
μένας. Αφού δ’ έμεινε πεντήκοντά ίπ τ ά  έτη είς τάς χεϊρας τών 
Φ ρά γκω ν, ήλώθη πά λ ιν  παρά τών 'Ε λλήνω ν τό 1261 ύπό τον αύ- 
τοκράτορα Μ ιχα ήλ ΙΙαλαιολόγον. 'Γ π ό  δ ε τ ώ ν  Τούρκων ήλώθη 
τόν Μάϊον τού 1453, ήτοι ακριβώς πρό 3»ο ετών.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Ν  είναι εις τούς πλειοτέρους τών αναγνωστών μας 3τι 
Ιν  Ρ ώ μ η  δπαοχει θεολογικόν φρονπστήριον πρός έξάπλωσιν τών 
δογμάτο»-/ τής Δ υτικής 'Ρ ω μ α ϊκ ή ς  εκκλησίας- κύριον σκοπόν Ιχ ε ι 
νά προετοιμάζη διά τής άπαιτουμένης διδασκαλίας νέους άλλοε- 
θνείς, ώς ιεραποστόλους τής 'Ρ ώ μ η ς. Η ε ιιε ϊχ ε  δέ τον ΑΙάϊον 90 

μαθητάς- έκ τούτων 5 ήσαν Σ ϊνα ι, 10 Χ αλδαϊοι, β ’Α ρμένιοι, 4 
Γεωργιανοί, 5 Σ ύ pot, 5 Μ αρωνϊται, 4 Α ιγύπτιο ι, 9 Έ λ λ η ν ες , 5 ’Αλ
βανοί, 3 Βούλγαροι, ι Ίλλυριός, 3 Β λάχοι, 4 Γερμανοί, 6 Ό λ λ α ν -  
¿ 01, 4 Ά γ γ λ ο ι,  5 Σκώ το ι, 5 ’Ιρλανδοί, καί 6 ’Αμερικανοί. ’Αφού 
ί,α τρ ίψ η  δ μαθητής |ξ  μήνας είς τό κατάστημ α, υποχρεούται δι’ 
2ρκου νά άφιερο/θή είς τό ιεραποστολικόν έπάγγελμα . Ή  συνή
θης περίοδος τής σπουδής έιναι μ ία  δεκαετία, άλλά πολλάχις βρα- 
χυνετα ι. Μετά το τέλος των μαθη μάτω ν, χειροτονείται δ σπου- 
♦άσας, καί λαμβάνω ν άργύριον έπανέρχετα ι είς τήν πατρ ίδα  του.

Ο Ι Α Σ Θ Ε Ν Ε ΙΑ Σ  ΪΠ Ο Κ Ρ 1 Ν Ο Μ Ε Ν Ο Ι.

 ̂>1 ττλεισ¿οι τιον ανθρι»>πων θεωρουσι τήν υγείαν ύρ τό 
αεγιστον άγαθον, καί όσοι κακή τύχη πάσχουσιν άπο’ τι 
επιμελούνται νά κρύπτωσιν αυτό άπό τά βλε'μματα τού 
δημοσίου. Κατά πρώτη ν λοιττόν οψιν -ήθελε φανή όιόλου 
απιθανον, οτι ευρεθησαν ποτε άνθρωποι προσποιούμενοι, 
καί μάλιστα έκουσίως έφ εαυτών έπιψεροντες, όσα ό λοι
πός κόσμο; προσπαθεί τοσουτον ν’ άποφεύγη ή καί ν’ άπο- 
ποιήται- μικρά όμως γνώσις τών πολλαχού γινομένων θέ
λει ταχέως μάς πληροψορήσειν, ότι ενίοτε ύποκρίνονταί 
τ ινες  άσθενειας άνυπα'ρκτους, ή και πραγματικώς έμποιού- 
«ιν αυτάς αυτοί είς εαυτούς, πρός επίτευξιν έλπιζομένου 
τινός αγαθού.

Διαιρούνται <ίέ οί ιός έπιτοπλεΐστον νόσου; ύποκρινό- 
μενοι εις έζ κλασεις' — 1. Στρατιώται, οί νεοσύλλεκτοι αά- 
λιστα, καί ναύται συγκροτούν ίσως τήν μεγίστην των κλή
σεων τούτων. Ο σκοπός αύτών είναι -ή μηδόλως νά έυ- 
βώσιν είς τήν υπηρεσίαν, ή, έμβάντες ήδη, ν’ άπαλλαχθώσι 
χρέους τινός, ή νά λάβωσι τήν άπόλυσίν των, μετά συν
τάξεως ετησίου, ή καί χωρίς αύτής. 2. Αγοραστοί δούλοι 
ζητοΰσι πολλάκις τοιουτοτρόπως νά έπιτύχο/σι πρόσκαιρου 
παύσεως άπό τούς βαρείς κόπους των, καί ν’ άξιωθώσι τών 
αναπαύσεων τού νοσοκομείου. 3. Υπόδικοι υποκρίνονται 
πολλακις ασθένειαν, ώστε ν άποφύγωσι τήν ποινη'ν. 4- Οί 
πολίτικα; θέσεις κατέχοντες μεγαλύνουσιν ενίοτε τά μικρά 
παθη των επί σκοπώ τού ν άρπάσωσι δυσανάλογον άρ.οι- 
βη'ν. 5. 0  έξ επαγγέλματος επαίτης ζητεί πολλάκις, διά 
τής ύποκρισεως άθλιότητος καί παντοειδών νόσων, νά έφελ- 
κύη τό έλεος τών ανθρώπων καί ν’ άποψεόγη τήν εργασίαν.
6. Τινες προσποιούνται ότι πάσχουσι χωρίς φανερά; τίνος 
αίτιας- οΰτοι όμως είναι ολίγοι τον αριθμόν, καί γενικώς 
νεάνιδες.

Απατωσι δε οι πλάνοι ούτοι όχι μόνον τό δημόσιον έν 
γένει, αλλα καί αυτούς τούς ιατρούς- διότι ή έξέλεγξις 
τών πλαστών νόσων δεν είναι τόσον εύ'κολος, όσον -ήθελέ 
τις νομίσει. Είς την Γαλλίαν είχε φθάσειν είς τόσην ακ
μήν ή τέχνη τού ύποκρίνεσθαι άσθενείας, ώστε κατήντησεν 
έπισης δύσκολον νά έξελέγχη -ης τά πλαστά πάθη καί νά 
ιατρεύη τά αληθή. Η  άδηλότης πολλών ασθενειών βοη- 
θει τήν εξαισιον ενίοτε εύφυίαν τών αύτάς ΰποκρινομένων 
ικαναί τούτων δεν συνοδεύονται μ ούδερ.ίαν μεταβολήν τού 
σφυγμού, ούδεμίαν άλλοίωσιν τής όψεως, ούδεμίαν αταξίαν 
τών σωματικών υπουργιών, άλλά γνωρίζεται κυρίως ή πα
ρουσία των άπό τάς εκθέσεις τών πασχόντων. Προσέτι, 
ιατρικά τινα εξεπίτηδες λαμβανόμενα, καί έρεθιστικαί ού- 
σίαι εφαρμοζόμενα'., επιβαρύνουν ύπαρχούσας άρρωστίας ή 
παράγουν άλλας. Είς τά στρατεύματα, προστρέχουσι κοό 
ποτέ εις αυστηρότατα μέτρα πρός άνακάλυψιν των πλ.α- 
νών τούτων, αλλ άπαντες σχεδόν οΐ συγγραφείς κατα
κρίνουν αύτά, διαβεβαιούντες ότι διά τής επιτηδειότητοε 
κερδαίνεται μάλλον ή διά τής τραχύτητος. Συμφέρει 
πολυ να προσποτήται ό ιατρός ότι δεν έχει τήν έλαχίστην 
υποψίαν, και να εττ.μένη άόκνως είς τήν οδόν ταύτην. 0  
υποκρινομενος κλίνει συνη’θως είς ΰπερβολάς, καί άν ένθαό- 
ρύνηται νά όμιλή ελευθέρως, προδίδει πολλάκις αύτό; εαυ
τόν διά τίνος ασυμβιβάστου έκθέσεως- δεικνύει μεγίστην 
σπουδήν να εντύπωση είς τόν ιατρόν ότι αληθώς καί δει- 
νώς πάσχει, καί κάμνει εξεπίτηδες παρατηρη'σεις πρός άναί- 
ρεσιν ενδεχομένων άντιρρήσεων, καί πρός έξάλειψιν πάσης 
άμφιβολίας άπό , τό πνεύμα τού ιατρού.

Αλλ ενώ έξ ένός- μέρους διά τών πλανών τούτων άπε- 
λυθησαν πολλάκις τής στρατιωτικής ΰττηρεσίας οί υγιείς, 
ή έλαβον συντάξεις καί άτελείας είς τούς̂  άξιους μόνον 
καί πάσχοντας άνηκούσας, αληθεύει έξ άλλου μέρους ότι
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τινές πραγματικώς νοσοΰντες ύπέπεσαν εις υποψίαν ώς πλά
νοι, καί μή τυχόντες άναλόγου θεραπείας, κατήντησαν εις 
άδικον θάνατον. Βέβαια δέ κάλλιαν ή'θελεν είσθαι χίλιοι 
απατεώνες ν αποφύγωσι τήν ποινήν, παρά εις αθώος να 
ύποφέρν, ώς έκ τής άβεβαιότητος τής ιατρικής τέχνης.

Ολίγα τινά παραδείγματα θέλουν παραστήσει σταθερό
τητα σκοπού, η τις, άν μετεχειρίζοντο αύτήν επ’ άγαθώ, 
ή δυνατό πολλάκις νά έπιφέρη εξαίρετα αποτελέσματα. *

Τυφλό της, ολική ή μερική, είναι μία έκ των ασθενειών, 
όσας οί στρατιώται υποκρίνονται. Νέος τις, εις τήν πο
λιορκίαν του Λουξεμβούργου, ύπηρετήσας όλην τήν νύκτα, 
ειπε τό πρωϊ ότι εχασε το φως Του έξ ολοκλήρου. Αλλ’ 
οί οφθαλμοί του έφαίνοντο φυσικώτατοι, καί οί λόγοι του 
δέν έπιστεύθησαν. Προσήρμοσαν δ’ εις αύτόν έκδόρια 
(βιζικατορια), διεβίβασαν πλέγμα τι διά του κρέατος του, 
καί μετεχειρίσθησαν άλλα μέσα θεραπείας, δΥ £ καί έφαί- 
νετα ευγνώμων, πλήν ελεγεν ότι δεν είδεν έκ τούτων κάμ- 
μίαν ωφέλειαν. Προς τελευτάίαν δοκιμασίαν έφεραν αυ
τόν είς̂  τό χείλος ποταμού, καί τον είπαν νά προχωρήση- 
προεχωρησε δέ τωόντι, καί έπεσεν εις αύτόν, άλλ’ άνελή- 
φθη παρά τινων λέμβων επίτηδες έκεΐ τεθειμένων. Οί 
ιατροί ύπεσχέθησαν τότε νά τον άπολύσωσιν αυτός δέ, 
περιχαρής, έπίασεν εύθύς βιβλίον, καί άνέγνωσεν ύψηλο- 
φώνως. Τήν τυφλότητα ύπεκρίνοντο παραπολύ καί οί 
νεοσύλλεκτοι του Ιαλλικοΰ στρατού, παρήγον δε διάφορα 
των συμπτωμάτων της μεταχειριζόμενοι τά βότανα στρύ
χνον καί ΰυσκύαμον διακόσιοι άπελύθησαν τοιουτοτρόπως. 
Εις τήν Αίγυπτον επικρατεί πολλάκις ασθένεια τις, κα
λούμενη νυκτερινή τυφλότης- ταύτην δ’ επί τοσοΰτον ύπε
κρίνοντο οί Αγγλοι στρατιώται, οί σταλθέντες κατά του εν 
Αίγύπτω I αλλικου στρατού, ώστε τό ήμισυ έκ τινων ταγ
μάτων κατήντησαν ανίκανοι. Εφεύραν όμως οί άξιωμα- 
τικοί τρόπον θεραπείας̂  άναγκάζοντες αυτούς νά έκπληρώσι 
χρέη, μή άπαιτοΰντα έξ απαντος τό φώς. Φλόγωσις τών 
οφθαλμών παρήχθη πολλάκις διά τής εισαγωγής ταβάκου, 
άλατος, χυλου του ταβάκου, κλπ. τριακόσιοι στρατιώται 
ήσθενησάν ποτε τοιουτοτραπως εις ένα στρατώνα- έκωλύ- 
θη δε ή πρόοδος του πάθους διά τής άνακαλύψεως μικρών 
φακέλλων άχνης υδραργύρου. Ο δεξιός Οφθαλμός είναι 
σχεδόν πάντοτε ό πάσχων, επειδή ούτος είναι ό άξιολογώ- 
τερος εις τον στρατιώτην. Πολλοί Αγγλοι στρατιώται 
εμενον πρότερον μονόφθαλμοι, οπότε ή κυβέρνησις έδ\δεν 
ετήσιον σύνταξιν διά τήν απώλειαν του ενός Οφθαλμού- 
άλλα τήν σήμερον δεν δίδει, πλέον συντάξεις εις τούς μο- 
νοφθάλμους.

Πλαστή κωφότης δεν είναι ποσώς σπάνιον. Τόσον 
έπιτηδειως μαλιστα ΰπεκρίθησάν τινες αύτήν, ώστε αιφνί
δια έκπυρσοκράτησις πλησίον του ώτός δεν επέφερε κάνέν 
αποτέλεσμα. Εις μίαν περίστασιν αποκοιμηθείς τις δι’ 
οπίου, ώρμησεν έξω τής κλίνης τρομάξας εις τον κρότον 
πιστόλας, και ούτως έφανερώθη, Η επιτυχής όμως μί-

μησις των κωφών κατα τούς τρόπους καί τήν τού προσώ
που έκφρασιν απαιτεί μεγίστην έπιδεξιότητα, καί μάλιστα 
οταν προσποιήταί τις συγχρόνως καί τήν αφωνίαν. Επι- 
τηδαοτερον, λέγει ό Φοδερές, μιμούνται τήν άφωνίαν αί 
γυναίκες. Αριστόν τινα πλάνον έξήλεγξεν ό Α ββά ς Σι- 
κάρδος. Τέσσαρα έτη άνθίστατο ό πλάνος εκείνος εις παν
τοειδείς έρεύνας και εις έπιμελεστάτην έπαγρύπνησιν- ακό
μη καί εις τό διάστημα τών ονείρων του, ή όπότε αίφνι- 
διως εςυπνιζετο, προέφερε μόνον σιγανόν τινα γοερόν μυγ- 
μον. Ηλευθερώθη, τέλος, έκ τής φυλακής, έν η ήΤ0 πε- 
ριωρισμενος- άλλα μετ ού πολύ έπαγιδεύθη, γράψας στί
χους, δηλοποιούντας ότι ήτο μαθητής τού Α β β ά  Σικάρδ 
(διδασκάλου τών κωφαλάλων). Ο Α β β ά ς, ίδών τήν γρα
φήν του, διαμιάς έκήρυζεν αύτόν πλάνον, καθότι αύτός μεν 
έγραφε τας λέξεις κατά τήν φωνήν των, οί δ' έκ γενετής 
κωφάλαλοι γράφουσι μόνον ώς βλέπουσι. Μετά καιρόν 
εςωμολογηθη και ο ίδιος τήν απάτην.

Τήν μανίαν ύπεκρίθησαν υποκείμενα εις διαφόρους θέ
σεις- κατα συνέπειαν δέ τής άγνοιας, ήτις τόσον γενικώς 
έπικρατει περί τών άληθινών σημείων τής ύπάρξεώς της, 
πολλάκις επέτυχον. Καί έκ τής ποιήσεως καί έκ τής ιστο
ρίας ήδύνατό τις νά άναφέρη πάμπολλα παραδείγματα 
πλαστής παραφροσύνης- άλλά περιοριζόμεθα εις τον Οδυσ- 
σέα, τον Δαβίδ, τον χόλωνα, καί τον Ιούνιον Βρούτον. 
Συνήθως ό προσποιούμενος υπερβαίνει τά όρια, καί δέν πα
ριστάνει χαρακτηριστικά τινα τής μανίας, οίον άγρυπνίαν, 
άσιτίαν, κλπ. Αληθεύει όμως ότι καί τούς όντως φρενο
βλαβείς μετεχειρίσθησαν ενίοτε ώς πλάνους.

Πολυχρόνιον ύπνωδίαν ύπεκρίθησαν ώσαύτως τινές μέ 
αξιοθαύμαστου επιμονήν, καί προ πάντων Βρετανός τις, 
ονοματι Φινεές Αδάμ Ούτος φυλακισθείς διά λειποτα- 
ξίαν έκ τού στρατού, έκειτο άπό τής 5·ης Απριλίου μέχρι 
τής 8ης Ιουλίου, 1811, διόλου άναίσθητος, άνθιστάμενος 
εις όλα τα προς διεγερσιν αύτού συντείνοντα, οίον εις τα- 
βάκον, ηλεκτρισμόν, κλπ. ¿θήλαζε δέ ρευστήν τροφήν διά 
τών όδόντων του, επειδή ή σιαγών του δέν ήδύνατο νά 
άνοιχθή. 0  χειρούργος, φρονών ότι ή κεφαλή ήτο βε- 
βλαμμενη, άπεσπασε τό περικράνιον, διά νά τήν έξετάση- 
έλαφράς τις στεναγμός ήτο τό μόνον σημείον τής οδύνης 
του! Απελυθη καί εστάλθη εις τού πατρός του. Μετ' 
ολιγας δ ημέρας ειργαζετο εις τον άγρόν.

Παντοειδείς σπασμούς καί σπαραγμούς μιμούνται πολ
λάκις οί έπαίται. διά να έγειρωσι τήν συμπάθειαν, καί νά 
έλκύωσιν ελεημοσύνην. Τά πάθη ταΰτα είναι μάλιστα 
καταλληλα εις τους πανούργους τούτους, καθό μή άπαι- 
τοΰντα άοκνον προσοχήν καί άδιάλειπτον άγρυπνίαν, ώς 
αλλαι υποκρίσεις, και καθό δυνάμενα εις οίανδήποτε στιγ
μήν νά παραστηθώσι, τήν συμφερωτέραν εις τόν ύποκρι- 
νόμενον. Επαίτης έν Αγγλία έπροσποιείτο ότι ε”πασχεν 
άπό κατάληψιν έξηλέγχθη δέ δί εύφυεστάτου τρόπου., 
Εις καταληπτικούς σπασμούς, τά μέλη κλπ. μένουν εις
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οίανδήποτε θέσιν ή'θελον τύχει καθ’ ήν στιγμήν ή αναισθη
σία κυριεύση τόν πάσχοντα, πάντη άκίνητα. Τήν φοράν 
ταύτην ό βραχίων τού ανθρώπου ήτον έκτεταμένος. « Ας 
ίδωμ εν,» είπέ τις τρανοφώνως, « πόσον βάρος δύναται νά 
σηκώση ό βραχίων τού ταλαιπώρου τούτου.» Επέρασε 
δέ βρόχον έπάνιυθεν τής χειρός του, καί έκρέμασεν εις 
αύτόν μικρόν τι βάρος- ό βραχίων διέμενεν ασάλευτος. 
Εκοψαν έπειτα τό σχοινίον σιωπηλώς, καί ό βραχίων τού 
έπαίτου αίφνιδίως άνυψώθη, ώς έκ τής ένεργουμένης ύπ’ 
αύτού κατά τήν στιγμήν εκείνην εκουσίου δυνάμεως πρός 
βάσταξιν τού βάρους.

Ενίοτε υποκρίνονται δριμεΐς τάχα πόνους καί μετά με
γάλης επιτυχίας, διότι πολλά νευραλγικά πάθη δέν εμφαί
νει κάμμία οίαδήποτε μεταβολή τής όψεως. Νεοσύλλε
κτος Βρετανός στρατιώτης, δολίω τρόπω παρακινηθείς νά 
έμβή εις τήν υπηρεσίαν, έπροσποιήθη μετ’ ού πολύ οδύνην 
εις τό γόνατον, διά τήν άφαίρεσιν τής οποίας συγκατέ- 
νευσε καί μάλιστα παρεκάλεσε νά δοκιμάσωσι παντοειδή 
μέσα θεραπείας, έξ ών τινά ήσαν τού πλέον αύστηροΰ χα- 
ρακτήρος. Αφού δέ τέσσαρα έτη έζήτουν νά τόν ίατρεύ- 
σωσιν, επέτυχε του ποθουμένου, άπολυθείς. Μετ’ ού πολύ 
δέ άπέρριψε τήν ξυλίνην κνήμην, τήν οποίαν έφοροΰσε προ 
τριών ετών, καί ώμολόγησε τήν απάτην, δικαιολογώ-; αύ
τήν έπί τη βάσει έκδικήσεως. Ιατρός τις διηγείται ότι 
νεάνις έπασχέ ποτε δεινώς άπό τινα νευραλγίαν, καί ότι 
μάλιστα διά ταύτην άπελύθη τής σχολής, όπου δέν ήτο 
ποσώς εύχαριστημένη. Εν μια τών προσβολών, θέλων 
ό ιατρός νά δοκιμάση τό άποτέλεσμα ίσχυράς νευρικής έν- 
τυπώσεως, καί γνωρίζων τήν πρός τούς κύνας άντιπάθειαν 
τής κόρης, είπεν ότι τήν θεραπείαν αύτής ήδύναντο μόνον 
νά έλπίσωσιν έκ τής τρίψεως τού προσώπου της έπί του 
νώτου ένός τών ζώων τούτων. Πάραυτα ή νευραλγία 
ήφανίσθη, καί δέν έπανέστρεψε πλήν μετά δεκαοκτώ μή
νας- έόημοσιεύθη δέ τό γενόμενον ώς παράδειγμα τής επιρ
ροής τών νοητικών εντυπώσεων έπί τών νευρικών παθών. 
Μετά χρόνους, ή νεάνις αυτη ώμολόγησεν ότι ύπεκρίθη 
τήν άσθένειαν.

Τραύματα, έλκη, καί κολοβώσεις έμποιούσι πολλάκις 
έφ εαυτών καί ναυται καί στρατιώται. Ελκη άσήμαντα 
επί τών κνημών καθίστανται πολλάκις σπουδαία, ερεθιζό
μενα όι ασβέστου, ή άλλων καυστικών ύλών. Γραϊά τις 
έν Δουβλίνω τής Ιρλανδίας ά π έκτη σε μεγίστην φήμην παρά 
τοί; νεοσυλλέκτοις, παράγουσα τά έλκη ταΰτα διά μίγμα
τος άραιού σαπονίου καί τιτάνου. Πολλ.οί νεοσύλλεκτοι 
-αράγουσιν αύτά, ποιοΰντες εντομήν εις τήν κνήμην, καί 
δενοντες έν αύτή χαλκούν νόμισμα. Διά νά έμποδίζωσι 
τούς πάσχοντας άπό τό σκαλίζειν τάς πονεμένας κνήμας 
των, αναγκάζονται κάποτε οί χειρούργοι τών στρατευμά
των νά σφραγίζωσι τούς περιτυλίσσοντας αύτάς έπιδέσμους- 
άλλά τούτο δέν άρκεί πάντοτε, επειδή πολλάκις οί στρατι- 
ώται ώθούσι καρφοβέλονα καί βελόνας διά τών επιδέσμων,

ώστε συνέβη νά προσδράμωσιν έπί τέλους οί ιατροί κα,ί 
εις τήν έν κιβωτίω κλείδωσιν τής πασχούσηςκνήμης. Τραύ
ματα ή κακώσεις προσποιούνται πολλάκις οί δειλοί έν καιοώ 
μάχης, ώστε νά μή συμμεθέξωσι τών κινδύνων της- ενίοτε 
δέ καί πραγματικώς υπάγουν όπου μικρά τις πληγή κα
ταντά άναπόφευκτος, ώστε νά μή έκτεθώσιν εις κίνδυνον 
μεγαλητέρας. Η άπάτη αυτη δέν περιορίζεται εις τούς 
στρατιώτας- διότι καί άξιωματικοί εξηλέγχθησαν ύποκρι- 
νόμενοι ότι ελαβον τραύματα, έπί σκοπώ ή του ν’ άπαλ- 
λαχθώσι τής υπηρεσίας ή τού νά τυπωθώσι τά ονόματα 
των εις τήν έπίσημον εφημερίδα τού κράτους. Αλλ’ οί 
σταθεράν άπόφασιν έχοντες νά παραιτήσωσι τήν στρατι
ωτικήν ή ναυτικήν υπηρεσίαν έμποιούσι καίρια τραύματα, 
ή καί κολοβόνουσι μέρος τού σώματος. Οί άρχαίοι Ρω
μαίοι άπέκοπτον τόν άντίχειρα. Κολοβώσεις ένηργοΰντο 
συχνότατα υπό τών Γάλλων στρατιωτών, έκωλύθησαν δέ 
μόνον διά τής άποφάσεως νά κρατώνται εις τό στράτευμα 
καί οί ούτω ήσχημισμένοι. ίΐς έπιτοπλείστον άπέσπων 
ή συνέτριβον τούς εμπρόσθιους όδόντας, ώστε νά μή δύ- 
νανται νά δάκνωσι τά φυσίγγια. Εν Αγγλία ώσαύτως 
έκολόβονον οί στρατιώται αύτοί έαυτούς, άποκόπτοντες 
ένα ή δύο δακτύλους, ή καί μέρος τής χειρός. 0  άριθμός 
όμως τών τοιούτων έσμικρύνθη εσχάτως, μετά τήν έ'κδο- 
σιν τού νεωτέρου κανονισμού, όστις διατάττει ν’ άπολύων- 
ται τής υπηρεσίας μόνον οι έν μάχη κολοβούμενοι. Τινές 
ένεποίησαν εις έαυτούς τραύριατα, έπειτα δ’ έπροσποιήθη - 
σαν ότι ελαβον αύτά, άλλους υπερασπιζόμενοι. Νέος τις, 
ένώ περιεπάτει ποτέ ό Βοναπάρτης εις τό ζωοτροφείου τού 
Αγ. Κλαυδίου, ώρμησεν αίφνιδίως εις τό μέσον του περι- 
κυκλοΰντος αύτόν πλήθους, δεικνύων δύο τραύματα, καί 
κραυγάζων, « Δολοφόνοι! Σώσατε τόν Πρώτον Υπατον : > 
¿προσποιείτο δέ ότι είχεν άκούσει τό σχέδιον συνωμοσίας 
κατά τού Ναπολέοντος, καί διά τούτο έζήτησαν νά θανα- 
τώσωσιν αύτόν οί συνωμόται. Αλλά μετά πολλάς ματαίας 
έρεύνας άνεκαλύφθη έπί τέλους, ότι τά τραύματα ήσαν αύ- 
τοποίητα.

Συνέχεται όπωσοΰν μέ τήν ύπόθεσιν ταύτην καί τό πε
ρίεργον, ότι γυναίκες έμπηξαν ένίοτε βελόνας εις τό ίδιον 
σωμά των. Νεάνιδός τίνος, έν νοσοκομείω τού Δουβλίνου, 
άπετμήθη ό βραχίων τό 1818 διά νοσηράχ κατάστασιν, 
προελθοΰσαν έκ τής παρουσίας βελονών, τάς οποίας μετέ- 
πειτα ώμολόγησεν ότι συνείθιζεν αύτή ή ιδία νά ώθη ε»ς 
τήν χείρα καί τόν βραχίονά της. Η Ραχήλ Χέρζ κατέ
στη αντικείμενου μεγάλης περιεργείας έν Κοπενάγη, τό 
1807. Αποστήματα έσχημ.ατίσθησαν εις διάφορα μέρη 
του σώματός της, έξ ών άπεσπώντο βελόναι. Τοιουτο
τρόπως δέ κατήντησεν ολως ελκώδης, ελεεινόν θέαμα πα- 
ριστώσα- μετέπειτα. έγνωρίσθη κατά τύχην, ότι είχε συν
ήθειαν ή ταλαίπωρος νά είσάγη εξεπίτηδες τάς βελόνας 
ταύτας. Τετρακόσια’, άφηρέθησαν εις τρίο# έτη !

Τελ.ειόνοντες τόν παράδοξον καί λυπηρόν τούτον κατά-
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λογον τών πλαστών νόσων, θέλουν κάμει μίαν μόνον πα- 
ρατήρησιν* εξ ενός μέρους, είναι, βεβαίως αξιοκατάκριτοι ¡ 
oí τά τοιαΰτα πράσσοντες, οΐα^ηποτε καί αν ήναι ή θέσις 
των ίί  άλλου ¿έ, -τρέπει να ύποθέσωμεν ελαττώματα ση

μαντικά εις την πεζικήν καί ναυτικήν στρατιωτικήν υπη
ρεσίαν των εθνών* όιοτι πώς άλ/.ους ήθελον ύποφέρειν οί 
άνθρωποι εκουσίους τοσαυτα ¿εινα, ώστε ν άπαλλαχθώσιν 
αύτης;

O Κ Α Τ Ω Β Λ Ε ψ .

T P

’Α γ έ λ η  Κ α τ ω β λ έ π ι

1 0  προτεταγμενον ζωον καλείτα ι Γ νΰ ςυπό  τών ’Αφρικανών· τό 
δε ονομα Κ ατωβλεψ εδωκεν δ Α ιλιανός εις αγρών τ ι  ζώον φοβέρας 
δψεους, κατοικούν την ’Αφρικήν, καί περιγραφόμενον ΰ π ’ αύτοΰ εις 
τρόπον, Ιξ οδ φαίνεται π ιθανώ τατον ότι Ιννοοΰαε τον Γνΰν. ' Ο 
Π λίνιος λέγει ότι γενναται εις τήν Α ιθιοπίαν, παρά τάς π η γά ς τοΰ 
Νείλου· ότι είναι μετρίου μεγέθους, άλλα ¡ϊραουπόρος, οτι έχει όγ- 
κυύδη κεφαλήν, κλίνουσαν προς τά  κά τω , καί ότι το βλέμμα  του 
είναι θανάσιμον,— περιγραφή βεβαίους ανάρμοστος εις τον Γνΰν, 
καί παραπολίυ απροσδιόριστος κα ί υπερβολική. 'Ο  Γνΰς οαως εΤναι 
τόσον άλλόκοτον ζώον, ώστε δέν π ρέπει νά Ικπληττόυμεθα εάν οί 
άοχαΐοι άπεδιδον εις αυτόν τεραστίους ιδιότητας. Φ α ίνετα ι ώς

λεπτά , βωμαλέα, άριστα συνηρμοσμένα, καί ομοια τώ ν τής έλά- 
φου· ή  δέ κεφαλή καί τα  κέρατα μας Ινθυμίζουσι τόν βούβαλον. 
Ο ί οφθαλμοί επαπειλοϋσι, καί εμφαίνουσι μεγάλην θηρ ιω δίαν τά  
κέρατα, κοινά εις άμφότερα τά  γένη , Ιξαπλοΰνται όυς περικεφα
λαία επάνωθεν τοΰ μετώ που, δθεν κλίνουσι προς τά κάτου μεταξύ 
τώ ν οφθαλμών, έπειτα  δ’ εξαίφνης στρέφονται προς τά  άνω, στρογ- 
γυλευόμενα καί λεπτυνόμενα όσον προβαίνουσι, καί λήγοντα εις 
άκρα μετρίας δξύτητος, Ή  τοποθεσία τουν είναι τοιαύτη, ώστε 
έπισχιάζουσι τούς οφθαλμούς, επιφέροντα ύποπτον κα ί εκδικητι
κήν πρόσοψιν. Έ π ί  τών μυχτηρουν ιστανται χονδραί τρ ίχες όμοια, 
θυσάνου, καί ή σιαγών καί δ λάρυγξ είναι κεκαλυμμένα μέ ταύ-

σύνθετος εκ τοΰ ίπ π ο υ , τοΰ βοός, και τής έλάφου, διότι μ ετέχε ι έκ \ τοειδείς τρ ίχας, άποτελούσας οασύν πουγουνα* πλήρης δε χα ίτη  έξαρ- 
τοΰ χαρακτηρος και τών τριώ ν, μάλιστα  δέ τοΰ ίπ π ο υ ' τω όντι, δ τα τα ι Ικ  τοΰ υποκάτω  μέρους τοΰ τραχήλου, κα ί έκ τοΰ μέσου 
τράχηλος, το σώ μα, καί ή ουρά του είναι απαράλλακτα ώς εύσχή- ' τώ ν έμπροσθίων μελών. Ή  κεφαλή τοΰ Κατώβλεπος είναι βα-

ς· τό δέ στόμα ή  βύγχος αύτοΰ, ον πλατύτατον, 
τινά παραρτήματα , ί ν !φ ’ Ιχάστου άκρου, άτινα

 '•y ’  Γ  ’  ■'-'[-·'■· » « V  ν ν κ ι  ιλ /ν ΐΑ ^ ΐΛ /ς /ς ίΑ Λ  ΚΑ U Jl, C V O yf / J -  : WUJV *. JAJA VIIW IV U ,C A ll

μου μικροΰ ίππου· δ τράχηλος καλύπτεται υ π ’ όρθιας* καί πυκνής | ρεία, ώς ή τοΰ βοός* * 
χα ίτη ς , ή δέ ουρά είναι μακρά καί κατάχυτος. Τ ά  σκέλη εΤναι 1 σ χη μ α τίζει δύο τινά
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καλυπτουσιν, ώς δικλίδες, τάς δπάς τών μυκτήρω ν, δυναμένουν 
♦ότω νά άνοίγωνται καί νά κλείω νται κ α τ’ αρέσκειαν.

Ο ί Κατουβλεπες γεννώνται εις τάς πεδιάδας τής Νοτίου ’Α φρι
κής, καί τάς λοφώδεις χώ ρα ς, όπου περιπλανώ νται ποτέ μέν μό
νοι, ώς έπιτοπλεϊστον δέ αγεληδόν* μεταναστεύουσι δέ κατά  τάς 
ουράς τοΰ ένιαυτοΰ. ’Α γνοείται μέν έως ποΰ εκτείνονται εις τό 
Ινδότερον· καί εις τά  απώ τερα δ'μως μέρη, όπου διήλθον περιη- 
γη τα ί, άπήντησαν άγέλας, καί κατεδίωξαν αυτάς* διότι τό κρέας 
τουν τ ιμ α τα ι καί δπό τών εγχω ρίω ν καί δπό τών άποίκω ν. Ε ίνα ι 
όμους άγριουτατοι κα ί δυσπρόσιτοι. "Α μ α  όταν ίόουσιν εχθρόν, όια- 
τρέχουσι τό πεδίον, ό χ ι άτάκτω ς και συγκεχυμένοι, αλλά κατά σει
ράν, άκολουθοΰντες οδηγόν Ινώ  δέ βλέπονται μακρόθεν κ α λ πά - 
ζοντες έπ ί τής πεδιάδος, παρεμφέρουσι τοσοΰτον μέ τούς βαβδω- 
,τούς ονάγρους,— κατόχους τώ ν αύτών ερη μ ιώ ν,— ώστε, αν έλειπε 
και ή τοΰ-χρώ ματος διαφορά, ήθελον ευκόλως εκλαμβάνεσθαι άντ’ 
εκεινουν. Τό χ ρ ώ μ α  των είναι γενικώς βαθύ μελάγχροινον, ή ουρά 
τουν λευκόφαιος, καί ή χ α ίτη  σχεδόν λευκή. Τ α χύ τη τα , ώς !μ -  
φαίνεται εκ τής βωμαλεότητος καί συναρμογής τοΰ σουματος αύτών, 
εχουσι μ ε γ ίσ τη ν  πριν δέ δράμωσιν, δρμώσιν ένθεν κάκεϊθεν, λα- 
κτίζουσι, κερατίζουσι, καί δεικνύουσι σφοδράν συγκίνησιν. Σ π α 
νίου; τολμούσι νά προσβάλουσιν άνθρωπον, εκτός δπόταν στενοχω - 
ρηθώσι παραπολύ ή τρουθώσι* τότε δέ υπερασπίζονται μ ε τ ’ απελ
πισίας· π ίπτοντες επ ί τών γονάτων, όρμώσι κατά τοΰ θρασέος ε χ 
θρού τουν μετά  παραδόξου ισχύος καί σφοδρότητος, κ α ί, αν δέν ήναι 
άριστα προητοιμασμένος, άφεύκτως θανατόνεται.

Ο πόταν 6 Κ ατώβλεψ άλωθή νέος, ήμερόνεται άνευ πολλής δυσ
κολίας· συμπεριφέρετα ι δέ μετά  τών βοών, άβλαβώς υπάγω ν εις 
τήν νορήν, καί πάλιν έπαναστρέφουν φαίνεται όμως ότι ολίγοι 
μόνον γεουργοί ήυ.ερόνουν αυτούς, καθό υποκειμένους εις θανατη
φόρα εξανθήματα τής επιδερμίδας, ά καί μεταδίδουν εις τά  λοιπά 
ζώ α. ΓΙεριωρισμένος ώ ν, καταντά θηριώδης, καί δέν δύναταί τις 
νά πλησιάση αυτόν άνευ προφυλάξεως· αί θήλειαι είναι ήττον επ ι-  
κινουνοι τών άρμενων, κα ί μάλλον εύάγουγοι.

I) Οεα τοΰ ερυθροΰ χρώ ματος λέγετα ι οτι παροξύνει τό ζώον 
τοΰτο. « ΙΙρός διασκέδασιν,ν λ έγεΓ Α γγλος π ερ ιη γ η τή ς ,« εδένομεν 
κόκκινα χειρ^μακτρα ε ί; βάβδον, καί άνυψοΰμεν αυτήν ενώπιον 
τουν Κ α τω β λ έπω ν ουτοι δέ επήδουν τήδε χάκεϊσε, έτυπτον τάς 
πλευράς μέ τάς μακρά; ουράς τω ν , καί άνοΰρυττον τήν γήν μέ τάς 
όπλάς αότούν, σφοδρώς ήρεθισμένοι, καί εις τό φαινόμενου έτοιμοι 
νά δρμήσωσι καθ ήμών* έπειτα  δέ, καθ’ ήν στιγμ ή ν εμέλλομεν 
νά πυροβολήσουμε'/, έφευγον τάχιστα* καί άπομακουνόμενοι, π α - 
ρίστανον τό αύτό κωμικόν θεαυια.»

Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  Ο Μ Α Κ Ε Δ Ω Ν , Κ Α Ι Ο Κ Ω Μ ΙΚ Ο Σ  
Σ Α Τ Υ Ρ Ο Σ .

0ΊΈ ό Φίλιππο; ¿πανηγύριζε τήν νίκην τής Ολύνθου, προσ- 
εκάλεσεν εις ύειπνον όλους τούς σκηνικούς, καί τιμούν μέ 
στεφάνους τούς όσοι έξ αύτών έφάνησαν τεχνικώτεροι εις 
τούς θεατρικούς αγώνας, ή ρώτησε καί τινα όνομαζόμενον 
Σάτυρον, κωμικόν υποκριτήν, ¿ιά τί μο'νος αύτός ¿έν ζητεί 
ούόεμίαν χάριν* ή τάχα έγνώρισεν εις τόν Φίλιππον μι
κροπρέπειαν, ή προς τήν τέχνην αύτοΰ απαρέσκειαν; Ο 
Αθηναίος κωμικός άπεκρίθη ότι, όσα μέν οί άλλοι ζητοΰσι, 
τούτων ¿εν έχει ού ε̂μίαν χρείαν· ό,τι ό αύτός "ήθελε ζη
τήσει μετά χαράς, τούτο είναι μεν εύκολ,ον εις τόν Φίλιπ
πον νά όώση, αύτός όμως νά ζητήση ¿εν τολικά, οοβού-

ι

μένος μή άποτυχη. Τέλος πάντων, άφοΰ ό βασιλεύς, 
ανήσυχος νά άκούση τό ζήτημα του κωμικού, έπρόσταξεν 
αύτόν έλευθέρως νά είπη τί θέλει, ¿εν έζήτησεν άλλο, παοά 
να έλευθερώση τάς θυγατέρας τού ¿ολοφονηθέντος φίλου 
αύτοΰ, Λπολλ.οφάνους τοΰ Πυ ν̂αίαυ, αΐτινες εύρίσκοντο εις 
τήν Ολυνθον, σταλείσαι εκεί άπό μικράς ηλικίας υπό τών 
συγγενών, φοβουμένων τούς φονείς τοΰ πατρός αύτών, καί 
έζήτησεν αύτάς, ¿ιά νά νυμφεύση έξ ’¿ίων. Τά ζήτημα 
έφάνη εις τούς παρόντα; τόσον παpά¿oξov, ώστ έγεινε 
κρότος πολύς καί εύφημία παρά πάντων, καί αύτός ό Φί
λιππος, κινηθείς εις φιλανθρωπίαν, έχάρισεν εις τόν Σάτυ
ρον τάς νέας, καίτοι ό πατήρ αύτών είχε φονεύσειν Αλέ- 
ξav¿pov τόν ¿¿ελφον τοΰ Φιλίππου.

Ο Μ ΙΙΡ Ο Σ  ΚΑΙ Ο Υ ΪΡ Γ ΙΛ ΙΟ Σ .

0  Μ έ Ν  Ο μ η ρ ο ;  ή τ ο  μ ε γ ά λ η τε ρ ο ν  π ν ε ύ μ α , ό ¿ έ  Ο ύ ϊρ -  

γ ίλ ιο ς  κ α λ ή τερ ο ς  τ ε χ ν ίτ η ς .  Ε ις  έκείνον μ έν  θαυ μ ά ζο μ ε·/ 

τό ν  ά ν θ ρ ω π ο ν , εις τοΰτον ¿ έ  τ ό  π ο ίη μ α . 0  α εν  σ υ ν α ο -  

π ά ζ ε ι  η μ ά ς  μ έ  ο ρμ ή ν ά ν υ π ό σ τ α τ ο ν , ό ¿ έ  επ ισ ύ ρ ε ι μ έ  θ ε λ 

κ τ ικ ή ν  μ ε γ α λ ε ιό τ η τ α .  0  Ο μ η ρ ο ς  ¿ ια σ κ ο ρ π ίζ ε ι  μ έ  γ ε ν -  

ν α ία ν  α φ θ ο ν ία ν , ό Ο ύ ϊρ γ ίλ ιο ς  χ α ρ ίζ ε ι  μ έ  σ κ ε π τ ικ ή ν  μ ε 

γ α λ ο π ρ έ π ε ια ν .  Ο  Ο μ η ρ ο ς  εκ χ έ ε ι ώ ς  ό Ν ε ίλ ο ς  τ ά  εαυτού 

π λ ο υ τ η  μ έ  α ίφ ν ίό ιο ν  π λ η μ μ ύ ρ α ν ,  ό  ¿ έ ,  ώ ς  π ο τ α μ ό ς  ®υ- 

λ ά τ τ ω ν  τ ά ς  έαυτοΰ ο χ θ α ς , φ έ ρ ε τ α ι μ έ  τ α κ τ ικ ό ν  ρεύμ α . 

Ε ά ν  ό έ  π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν  κ α ί τ ά ς  μ η χ α ν ά ς  α ύ τ ώ ν , ό Ο μ η 

ρο; ο μ ο ιά ζε ι μ έ  τό ν  Δ ία , ό τ α ν  εις τ ή ν  ορ γή ν  α ύ τ ο ΰ  σείουν 
\ >/ \ 

το ν  Ο λ υ μ π ο ν  κερα υνοβολή , κ α ι φ λ έγη  τού ς ουρανούς* ό ¿έ

Ούϊργίλιος είναι όμοιος μέ τόν αύτόν τοΰτον Δία, όταν εις 
τήν αγαθότητα αύτοΰ βουλευόμενος μετά τών θεών, κ ά -  

μντι σχέδια περί τών βασιλειών, καί ¿ιατάττη όλην τήν 
κτίσιν αύτοΰ.

[’ Εκ τοΰ "Αγγλου Π οιητοΰ Π Ο Π .]

Ο  Βοσσουέτος, Ιγκουαιάζων τήν Έ ρ β ιεττα ν  Μ αρίαν, βασίλισ
σαν τής ’Α γγλίας, λέγει ότι « ευχαριστεί τόν Θεόν διά δύο μ εγά - 
λας χά ρ ιτα ς, τήν μέν, 6'τι έκαμεν αυτήν Χ ρ ισ τια νή ν  τήν δέ . . . .  
τ ι προσμενετε ν άκουσητε, άκροατα ί; ίσους ότι άνώρθωσε τά  π ο ά γ - 
μ α τα  τοΰ βασιλέως, υίοΰ αυτής. Ο ύ χ ί, αλλά διότι έκαμεν αυτήν 
δυστυχή βασίλισσαν.»

Ο  ΕΝ Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ  Ν \ 0 Σ  Τ Η Σ  Φ Η Μ Η Σ .

Ι Η Ν  Ι8ην του παρελθο’ντος ’Οκτωβρίου άνεωχθη εν Τεομανία 
μεγαλοπρεπής εθνικός ναός, άφιερουμένος εις τήν μνή μην όλων 
τώ ν περιβόητων Γερμανών, άνδρών τε καί γυναικώ ν. Τ ήν ιδέαν 
τής οικοδομής αύτοΰ συνε'λαβε πρώτον κατά τό XR06 ό νυν Βασιλεύ; 
τής Βαυαρίας. Τό Ι8Η προσεκάλεσεν άρχιτε'κτονας νά παοασκευ- 
άσωσι σχέδια , εξ ών όμως δέν παρεδέχθη κάνέν. Τό 1810 διώςισε 
τόν Λε'οντα Βόν Κλένζ νά έτοιμάση νε'α σχέδια , καί εκ τούτων 
προετιμήθη τό νεω σ ιί τοσον επ ιτυ χώ ς Ικτελεσθέν. Ά λ λ ’ δ π ο ώ - 
τος λίθος Ιτε'θη τήν Ι8ην'! ’Ο κτωβρίου, ts3o, εις τόπον εκλεχθεντα 
μ ετά  πολυχρόνιον σκε'ψιν ώς τόν καταλληλότερον, ήτοι παρά τόν 
Δανούβιον, επ ί τών μεθορίων τής !ν Γ ερμανία  ποΓε ‘Ρ ω μ α ϊκή ς 
αυτοκρατορίας, ού μακράν τής ‘Ρατισβόνης, αρχαίας μητροπόλεως
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τών πρώ τω ν Δουκών τη ς Βαυαρίας. " Ιστα τα ι 3’ έπ ί λόφου, 250 
ποδας δψωμένου υπέρ το επίπεδον του ποτάμιου. Ή  έξ αυτού 
θέα είναι λαμπρότατη . Ε ις  τα  ’Ε γκα ίν ια  παρευρέθησαν δ βασι
λεύς της Βαυαρίας μετοι της αυλής του, καί διάφορα μέλη του 
β α σ ικ ο ύ  οίκου της Προυσσίας. Έ ν ω  ή βασιλική συνοδία ανέ
βαινε τδες κλίμακας αίτινες άγουσιν εις τον ναόν, τά γμ α  οργανικής 
μουσικής καί χορός άοιδών έψαλλον "Υμνον εις τους Π οιητάς. "Ο τε 
δέ προσήγγισεν δ βασιλεύς εις τήν πύλην τής οικοδομής, άπέτεινε 
προς αυτόν δμιλίαν δ Ν ομάρχης, έν ή έξέθηκε τήν μεγίσ την εθνι
κήν άξιολογότητα του λαμπρού έργου, τδ  δποϊον το'σον ευτυχώ ς 
έπενόησε καί εςετε'λεσεν δ βασιλεύς Λοδοβίκος. « Ό  Ναδς οδτος 
τή ς  Φ ή μης,«  είπεν δ ρήτωρ προς το  τέλος τής ομιλίας του, « Θέλει 
εϊσ&αι τδ Παλλάδιον τής νειυτερας Γ ερμανίας, καί τδ όνομα τού 
βασιλικού Θεμελιωτού θέλουσιν ένθυμεϊσθαι μ ετ’ ευγνωμοσύνης, 
εις άπάσας τάς Ιπερχομένας γενεάς, ά π α ν ΐες  οί Γ ερμανικά  φρο- 
νοΰντες, καί οί περί τήν ευδαιμονίαν τής πατρίδος αδτών σπου- 
δάζοντες.» Ε ις  τήν δμιλίαν ταύτην άπήντησεν δ βασιλεύς δι’ έν- 
τυπο>τικοΰ λόγου, περιέχοντος πρδς τοϊς άλλοις καί τήν άξιοσημεί- 
ο>τον ταύτην περίοδον « Ε ίθ ε  δ ναδς οδτος να χρησιμεύση πρδς 
άνάπτυξιν καί στερέωσιν τού Γερμανικού εθνισμού. Ε ίθε άπαντες 
οί Γερμανοί, εις οίονδήποτε γένος καί άν άνήκω σι, νά αϊσθάνωνται 
δτι εχόυσι κοινήν πα τρ ίδα , π α τρ ίδα  τιμώ σ αν αυτούς· καί είθε είς 
έκαστος ν ’ ά γω νίζη τα ι, κατά δύναμιν, υπέρ τού κλέους αυτής.»

Α Φ Ο ΐ  τά  πάθη  έγκαταλίπω σιν ή μας, κολακεύομεν Ιαυτους μέ 
τήν δόκησιν δτι ήμεϊς έγκατελίπομεν αυτά.

Π Ρ Ο Υ Σ Σ Ι Α .

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η  Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ι Σ .— Ό  καθηγητής τού Βερο
λίνου Αέψιος άνεχώρησεν εκ τής Προυσσίας τδν ’Ιούλιον τού π α 
ρελθόντος έτους, ί'να περιέλθη τήν Α ίγυπτον, .’Α ραβίαν, Ν ουβίαν, 
Συρίαν, κλπ . Σκοπδς τής περιοδείας τα ύτης είναι ή έπεκτασες τών 
επιστημονικών καί αρχαιολογικών γνώ σ εω ν συνοδεύεται δέ δ κα- 
θηγητής, δαπάνη τή ς Προυσσικής αυτού Μ εγάλειότητος, υπό τίνος 
έξοχου άρχιτέκτονος καί άρίστου ενταυτώ  σχεδιογράφου, κα ι δια
φόρων άλλων τεχν ιτώ ν , οίτινες Θέλουν εϊσθαι ίκανώ τατοι να π α - 
ραστήσωσιν όρθώς παν άςιόλογον άντικείμενον. "Ο ταν δ σοφός 
καθηγητής καί οί συμβοηθοί του δημοσιεύσωσι τους καρπούς τής 
ερεύνης τω ν , δέν είναι άμφιβολία οτι θέλουν διασαφηνισθή πολλά 
μέρη τής αρχαίας ιστορίας καί τού πολιτισμού τών άνθροίπων. Έ ν  
υ π ο μ νή μ α τι, έκδοθέντι εσχάτω ς είς τδ Βερολΐνον περί τής υπο- 
θέσεως τα ύτης, δ ιαβεβαω ύται, δτι τουλάχιστον τδ ή μ ισ υ  τών άξιο- 
λογωτέρων Α ιγυπτιακώ ν μνημείω ν ή διόλου παρημελήθησαν, ή 
άτελώς περιεγράφησαν "υπό τών περιηγητώ ν. Ό  καθηγητής Αέ- 
Διος θέλει περιεργασθήν ιδιαιτέρως τά  Ιερογλυφικά καί παντδς ε ί
δους επ ιγρ ά μ μ α τα . Ε ίς  τούτο δέ τδ τμ ή μ α  τών αγώνων του θέλει 
ώφεληθή τά  μ έγ ισ τα  Ικ  τών ήδη γενομένων ανακαλύψεων παρά 
τού Champollion καί τώ ν προσφάτων Γαλλικώ ν καί Τοσκανικών 
αποστολών. Θ έλει δέ πέμψειν ού μόνον γεω γραφικός καί εθνο
γραφικός διασαφήσεις πρδς τήν έν Βερολίνω ’Α καδημίαν, άλλά 
καί πολλά π ολύτιμ α  "χυτά έκτυπα  εις τδ αυτόθι Μουσεϊον. θ έ λ ε ι 
προσπαθήσει νά συνάξη εκ τών μ νη μείω ν , κα ί νά χύση Ιν γύψω, 
εικονογραφίας τών Φ α ρα ώ ,— εκ τών άρχαιοτάτω ν μνημείω ν δσα 
δυνηθή νά ευρη μ έχρ ι τών χρόνων τών ΓΙτολεμαίων καί τή ς Κλεο
πάτρας. Ή  Προυσσική αυτού Μ εγαλειότης έχορήγησεν ιι,οοο 
τάλλαρα διά τήν παρασκευήν καί έναρξιν τή ς επιστημονικής ταύ
της αποστολής, θέλουσι δέ χορηγηθή καί έτερα, προΐούσης τής π ε- 
ριηγήσεως, ή τις  νομίζεται δτι θέλει διαρκέσει περί τά τρία έτη.

Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ .—Ί ο  1841, έν ταϊς οκτώ επαρχία ις τής Π ρουσ
σίας

Έ γεννήθησαν . . . . . . .  591,505 τέκνα
Α ί άποβιώσεις άνέβησαν εις . . 415,256
Ο ί γά μ ο ι, έν δ ιαστήματι τού έτους . 136,188

Τ δ  βασίλειον της Π ρουσσίας έλαβε τήν παρούσαν εκτασιν αυ 
τού τδ  1816' έκτοτε δ’ έμεγαλύνθη μόνον διά τής προσαποκτήσεως 
τής μ ικρας ήγεμονίας Α ιχτενβέργης, άγορασθείσης τδ  1834.

Έ κ  τής άπογραφής, ή τις  γ ίνετα ι κατά  τρ ιετία ν , έπετα ι δτι ό 
πληθυσμός τής Προυσσίας ηύξησε βαθμηδόν, ως Ιπομένω ς·

ΙΙερ ι τά  τέλη του 
1816 ήσαν io,349,03ί κάτοικοι
1819 « 10,981,934 «
1822 « 11,664,133 et
1825 « 12,256,725 «
1828 0 12,726,110 rt
1831 « 13,038,960 «
1834 Λ 13,509,927 Μ
1837 « I 4,098,125 «
1840 Λ 14,928,501 «

Ό  αριθμός τώ ν έν Προυσσία νοθυιν τέκνυιν υπερβαίνει μικρό'
τ ι  τά  7 τοϊς Ικατδν έφ’ δλα τά  γεννώμενα. Κ α τά  μέσον δρον
10,000 γάμ ο ι έν Προυσσία παράγουσι 41,282 τοκετούς. Τ δ  1840 ήσαν 
έν αυτή τη επικράτεια  2,474,177 άνδρόγυνα.

Ό  Προυσσικός στρατός συνίσταται από 122,οοο στρατιώτας έν 
π ρ α γμ α τική  δπηρεσία, καί 430,οοο εύρώστους ανδρας κάτω  τού 
τεσσαρακοστού έτους τής ήλικίας τω ν, οίτινες υπόκεινται νά κλη- 
θώσιν είς τήν υπηρεσίαν, χρείας τυχούσης. Ή  ετήσιος δαπάνη 
τής Προυσσίας διά τδν στρατιωτικόν κλάδον είναι -$‘16,οοο,οοο, ήτοι 
$  131 δι’ έκαστον ατομον έν δπ η ρ εσ ία .

Ε ις  δέ τάς 'Η νω μένας Πολιτείας τή ς ’Α μερικής δ τακτικός 
στρατός κατά  τδ 1842 συνίστατο άπδ 12,500 ανδρας, καί ή δαπάνη 
τής επ ί τών στρατιω τικώ ν γ ρ α μ μ α τε ία ς  άνέβη είς <Ε 14,οοο, ήτοι 
$ 1,120  δ ι’ έκαστον ατομον.

Ε Ν  Πετρουπόλει Ικδίδεται περί τά  τέλη έκάστου ένιαυτου κ α τά 
λογος τών έφημερίδιυν, δσων ή κυβέρνησις θέλει συγχω ρεϊ τήν 
είσοδον είς τδ κράτος της κατά  τδ  δ ιάστημα τού προσεχούς. 'Ο  
τελευταίος κατάλογος περιλαμβάνει Ιβδομήκοντα Γερμανικός εφη
μερίδας, πεντήκοντα μ ίαν Γ αλλικός, καί είκοσιμίαν Ά γγλ ικ ά ς· 
τόσαι είναι δεκταί είς τήν Πετρούπολιν· είς δέ τήν Ούιλναν έτι 
περισσότεραι, ήγουν, ΙΟΙ Γ ερμανικαί, Ιξήκοντα έννέα Γ αλλικα ί, 
καί δεκαεννέα Ά γ γ λ ικ α ί, δλαι δμού 102. 'Ο  αριθμός τώ ν έν τή 
'Ρ ιοσσική μητροπόλει έκδιδομένων περιοδικών συγγρα μμάτω ν αυ
ξάνει κατ’ έτος· πεντήκοντα τέσσαρα προανηγγέλθησαν ώς μέλ
λοντα νά έκδίδωνται κατά τδ τρέχον έτος· έκ τούτων τέσσαρα είναι 
Γ αλλικά , τρ ία  Γ ερμανικά, δύο ’Α γγλικά , καί έν Πολονικον.

Κ ατά  τους επισήμους πίνακας δ αριθμός τών έν 'Ρ ω σ σ ία  έργο- 
στασίοιν συμποσούται είς 6Ι4- παοήγαγον δέ τδ  1840 διάφορα είδη 
τής αξίας 22,250,000 αργυρών δουβλίων.

Ε Ν  Αυστρία οί χειροτέχναι οις πρδς τους γεωργούς είναι ιός »προς 
100' έν Προυσσία ώ ; 18, έν Γ αλλία  ώς 36, έν ’Α γγλ ία  ώς 45 πρδς 
ιοο. Ο ί κάτοικοι τών πόλεων έν Προυσσία είναι ώς πρδς τους έν 
κώμαες καί άγροΐς διατρίβοντας, ώς 17 πρδς 100, Ιν Αυστρία ώς 
23, έν Γ αλλ ία  ώς 33, έν ’Α γγλ ία  ώς 50. Ή  μ ηχα νική  δύναμις έν 
’Α γγλ ία  έξισούται μέ τήν 2,500,000 ίπ π ω ν , ή 13,000,000 ανθρώ πω ν 
έν δέ Γ ερμανία  λέγετα ι δτι δέν δπερβαίνει τήν δύναμιν ιοο,οοο 
ίπ π ω ν .


