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Καί το ι οί βίοι Των μεγαλοφυών άνδρών, ε ίτε  πο
λιτικών, είτε στρατιωτικών, είτε επιστημόνων, μάς 
ένδιαφέρουσι, δ ιότι έξ αυτών μανθάνομεν τά  τεράστια 
εκείνα έργα τών κοινωφελών Οεσμοθεσιών, τών πο
λεμικών καί διανοητικών καταχτήσεων, δ ι’ ών προή- 
-χθη ό πολιτισμός τώ ν λαών καί τής ανθρωπότητας, 
καί τοι θαυμάζομεν αυτούς διά την εύκλειαν, μεθ’ ής 
περιέβαλον έκαστοι κατά καιρούς την εποχήν των, 
δέν δυνάμεθα δμως ν άρνηθώμεν δτι ό θαυμασμός 
ήμών καί τό  ένδιάφορον διαρκοΰσιν ενόσω έκπληττό- 
μεθα ύπό τού θάμβους τώ ν εξωτερικών εντυπώσεων, 
ένόσω άφαρπαζόμεθα από την έφήμερον καλλονήν καί 
λαμπρότητα τή,ς εγκοσμίου ταύτης ύπάρξεως.

Πλήν άμα άφελόντες τή,ν έπισκοτούσαν τάς φρέ- 
νας μας άχλύν συναισθανθώμεν επί τέλους, δ τι τά 
πάντα ενταύθα ύπόκεινται εις άέναον ροήν καί κίνη- 
σιν, δτι τά  πάντα παρέρχονται ώς όναρ σκιάς καί φά
σματα, οτι ή γνώσις καί ή κατάκτησις τής πεπερα
σμένης ταύτης φύσεως τών οντων, όσονδη,ποτε καί άν 
παρίσταται κατά πρώτον γοητευτική, καί θελκτήριος, 
άποδείκνυται δμως μάλλον ή ή,ττον ταχέως διά τη,ς 
πείρας ανεπαρκής καί ύπόκενος, άμα έπανακαμφθέντες 
έντός ήμών αυτών, έντός τής ήμετέρας συνειδτ’σεω; 
έννοη,σωμεν, δ τι άπας ήμών ό προορισμ.ός, άπασα ή ε 
νέργεια, δέν ¿ 'αντλείτα ι έντός τής φαινομενική; ταύ 

της καί πρόσκαιρου ύπάρξεως, άλλ δτι, καθό προι
κισμένοι έκτός τής αίσθητικότητος καί τή ; άντιλη,- 
ψεως καί μέ λογικήν καί ηθικήν δύναμιν, άνήκομεν 
καί εις υπεραισθητικόν τινα  κόσμον, εϊμεθα μέλη ύ- 
περτέρας τινός πνευματικής διατάξεως, άμα έν ένί λό
γω  πειραθώμεν δτι ενταύθα μόνον, ώς εις ασφαλή, λ ι
μένα άγκυροβολούντες έξασφαλιζόμεθα έκ τώ ν υφά
λων καί σΰρτεων τού ταραχώδους τούτου καί πολυ- 
κυμάντου βίου, ιδού πάραυτα ή καρδία μας άρχε- 
τα ι ν’ άδιαφορη καί νά ψυχραίνεται εις τάς παρα
στάσεις τού εξωτερικού τούτου θεάτρου, καί τήν α 
διαφορίαν καί ψυχρότητα διαδέχονται ή αποστροφή 
καί ή ναυτίασις, δ ιότι αναφύονται ήδη έν ή,μϊν αύ- 
τοίς άλλαι χρείαι, άλλα ζητήματα, διότι προτιθέ- 
μενοι τό μέγα αίνιγμα τής ζω ή ; και τού θανάτου, 
έκζητούμεν τίς ή σχέσις μεταξύ τών δύο τούτων αν
τιθέτων καταστάσεων, τίς ή γέφυρα ή μετάγουσα 
τούς έκ γή,ς εϊς ουρανόν, διότι έν ένί λόγω άναλο- 
γιζόμεθα μετά βαθείας συντριβής καί μεταμελεί*; 
τό ρητόν έκείνο τού Κυρίου, «  τ ί  γάρ ωφελείται άν
θρωπος εάν τόν κόσμον δλον κερδή.ση,, τήν δέ ψυχήν 
αύτού ζημιωθή ; ί  τ ί  δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα 
τής ψυχή; αύτού ; »

Καί, τό τε  δή τό τε  δ άνθρωπος ούκέτι ένασμενι- 
ζόμενο; εις τά  πολύκροτα έργα τής πολιτική,; ή στρα 
τιωτικής μεγαλοφυίας, ούκέτι λαμβάνων τέρψιν έκ 
τώ ν έψιμμυθιωμένων καλλονών τής ρητορικής καί τή ; 
ποιήσεως, ή έκ τών σκαλαθυρματίων τής εριστικής 
φιλοσοφίας τρέπεται άλλτ,ν νέαν όδον, δπως εϋμοιρή-
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σ·/ι στερεόν τ ι  και ασφαλές όρμητήριον άλα,Θείας καί 
πραγματικότητος, χειμαζόμενος έν τώ  πελάγει τού- 
τω  των διηνεκών μεταβολών καί αλλοιώσεων, τότε 
δή τό τε , ώς ό άσωτος εκείνος υιός, όστις κατασπα- 
ταλήσας τήν περιουσίαν του εις εταίρας καί κώμους, 
καί συνελθών έαυτώ, ειπεν, άναστάς πορεύσομαι 
πρός τόν πατέρα μου, οϋτω καί ό καταναλώσας τό 
πλείστον του βίου εις άκαρπους καί ματαίας ασχο
λίας, μεταμελόμενος, έπαναστρέψομαι, λέγει, πρός 
τόν πατέρα καί δημιουργόν μου, μελετήσω τό  θέλη
μα αύτοϋ, καί πληρώσω τάς έντολάς του ζηλών καί 
έκμιμούμενος τούς διανύσαντας τήν εόθεϊαν εκείνην 
οδόν, τήν μόνην ασφαλώς άγουσαν τόν άνθρωπον εις 
τόν τελικόν καί ΰψιστον προορισμόν του, τήν όδόν 
τής χρ ισ τια ν ικ ή ς  άγιότητος.

Λ λλ ’ έάν διά μόνης τής χριστιανικής άγιότητος 
φθάνωμεν είς τόν πρός 8ν όρον μας, έάν διά μόνης 
αυτής άνυφούμεθα εις τήν πηγήν πάσης άληθείας καί 
πραγματικότητος απολυόμενοι τών δεσμών τού ά 
στατου τούτου" καί ματαίου βίου, δεν ήθελε·/ είσθαι 
ίσως άπό σκοπού νά διευκρινη'σωμεν καί ημείς τό ση- 
μαινόμενον τής ιδέας ταΰτης οίον προσδιωρίσθη, ά- 
νεπτύχθη καίκαθιερώΟη ΰπό του πνεύματος τής ορ
θοδόξου ήμών χριστιανικής θρησκείας, οίον έγένετο 
κοινόν σύμβολον καί γνώρισμα τής πολυπληθούς έκεί- 
νης χορείας τών πιστών, οϊτινες δ ι’ επιμόνου καρτε
ρίας καί άσκήσεως κατεργασάμενοι έν έαυτοίς τήν 
αγιότητα, διαλάμπουσιν ώς φαεινοί λαμπτήρες τής 
εύσεβείας καί τής ήθικότητος,καί έφελκύουσιν είς εαυ
τούς άπασών τών διαδοχικών γενεών τόν σεβασμόν, 
τόν πόθον καί τήν άφοσίωσιν.

Α λλ  αντί τού νά έπιληφθώμεν αμέσως καί απ' ευ
θείας τό αντικείμενου τής ήμετέρας διατριβής, αντί 
τοϋ νά έκθέσωμεν έκ προοιμίων τάς πεεί τούτου 
σκέψεις μας, συντελεστικώτερον βέβαια είς τήν έρευ · 
ναν τοϋ πράγματος είναι νά προτάξωμεν ώς προεισα- 
γωγήν καί προοδοποίησιν τάς κατά τώ ν αγίων άνα- 
φυομένας ενστάσεις, καί νά διαλύσωμεν τήν ομίχλην 
τώ ν παραλογισμών καί τών προλήψεων, δ ι’ ών πολ
λοί τών ετεροδόξων έπισκοτοϋντες τήν αλήθειαν τε ί- 
νουσιν είς στρέβλωσιν καί παραμόρφωσίν της,καί συγ- 
χέουσι τά  φύσει δ-.εστώτα καί διακεκριμένα, έξαπα- 
τώντες ούχ ήττον ή εξαπατώμενοι.

Φέρε δέ ίδωμεν τά  επιχειρήματα, έφ’ ών οί αν
τίπαλοι έπερείδουσι τάς κατά τής θεότητος τώ ν ά 
γίων αντιρρήσεις των. ίΐ άρχή, λέγουσι, τής ανθρώ
πινης άποθεώσεως, ή, έν άλλοις ρήμασι τού άπ.ονεμειν 
θείας τιμάς είς θνητούς είναι έν έκ τώ ν κυριωτέρων 
χαρακτηριστικών τής Ελληνο-Ρωμαϊκής δεισιδαιμο
νίας. Παρά τοίς Ελλησι τό  έθος τούτο διετηρήθη 
σταθερώς έκ τών άρχαιοτάτων έποχών μέχρι τής 
παντελούς άποσβέσεως τής είδωλολατρείας. Α λλ ’ ή 
άρχή αυτη ανέκαθεν ριζωθείσα δυσκόλως ήδύνατο νά 
παραιτηθή, καί τοι μεταβληθείσης τής θρησκείας, 
όθεν μετηνέχθη έκ τού Ναού είς τήν Εκκλησίαν, ένθα 
οί κεκανονισμένοι άγιοι καί μάρτυρες έχουσι μεγί- 
στην αναλογίαν πρός τούς άποθεωθέντας εθνικούς ή- 
ρωας. Εάν δέ ύπάρχνι διαφορά τις μεταξύ τούτων,

I προέρχεται ούχί έκ τοϋ πνεύματος τοϋ συστήματος, 
αλλ έκ τώ ν έποχών ή τών περιστάσεων. Α ί άφορ* 
μαί, αίτινες άπεθέωσαν τόν Καίσαρα, τόν Αλέξαν- 

! δρον, τόν Λυκούργον ή τόν Ηρακλέα, τόν Αχιλλέα 
! καί τόν Αγαμεμνονα, ή τόν Νικόλαον, τόν Σπυρίδωνα, 
καί τόν Βασίλειον, ήσαν αί αύταί. I I  πίστις μεθ’ ής 
έγίνετο παραδεκτός ό θείος αύτών 'χαρακτήρ, ή ή εύ- 
λάβεια μεθ’ ής έλ.ατρεύοντο, μετεβάλλοντο κατά τάς 
έποχάς ή τά  ήθη, άλλ ’ ή πρώτιστη άρχή τής άποθεώ
σεως είναι ή αύτή πάντοτε.

Οποίος ιδεών άναχρονισμός, όποία τών χριστιανι
κών δογμάτων παχυλή άγνοια ! Παρά μέν τοίς έθνι- 
κοίς έπικρατεί ή τοϋ άνθρώπου άποθέωσις, παρά δέ 
τοίς Ορθοδόξοις χοιστιανοϊς τό  αντίθετον, ή τού 
Θεού ένανθρώπισις καί ένσάρκωσις' παρά μεν τοίς έ- 
θνικοϊς 6 άνθρωπος, ε ίτε  διά τήν γέννησιν, είτε διά 
τήν άνδρίαν, είτε διά τά  πολιτικά ή πολεμικά του 
πλεονεκτήματα, πρός τιμήν καί δόξαν άποθεοϋται 
μετά θάνατον, συγκαταριθμείταε τό όνομά του είς 
τήν τάςιν τών Θεών, παρά ό'έ τοίς Ορθοδόξοις ό Θεάς 
ένσαρκούμενος ένανθρωπίζεται, έξυψόνει τήν άνθρω- 
πίνην φύσιν, καί άναδεικνύει αυτήν άναγκαίαν έμ- 
φάνειαν καί άποκάλυψιν τής ιδίας αυτού δυνάμεως 
καί ούσιαστικότητος. Κ-αί έπί τέλους δέ παρά μέν 
τοίς έθνικοίς ή άποθέωσις τοϋ άνθρώπου είναι γεγο 
νός πάντη συμβαματικόν καί άστατον, έξαρτώμενον 
όλως άπό έξωτερικάς καί τυχαίας περιστάσεις, καθ' 
όσον άπονέμεται ώς φόρος είτε κολακείας, είτε ευ
γνωμοσύνης πρός τόν ύπερέχοντα τών όμοιων του 
έπί τής τύχης δωρήμ.ασι, παρά δέ τοίς ορθοδόξοις ή 
ένσάρκωσις τοϋ Θεού είναι άναγκαία έκπόρευσις αυ
τού τούτου, είναι ό Θείος Λόγος ό φωτίζω·/ πάντα 
άνθρωπον έρχόμενον είς τόν κόσμον, άνευ διακρίσεως 
φύλου, βαθμοϋ, ισχύος, σοφίας, είναι έν ένί λόγω  τό 
κοινόν χαρακτηριστικόν, τά κοινόν προσόν, όπερ ά- 
πασα μέν ή άνθρωπότης φέρει μεθ’ έαυτής δυναμικώς, 
έναπόκειται δέ είς τήν έλευθέραν θέλησιν ένός έκά- 
στου τών μελών αυτής νά τό  ένιργοποιήσνι καί νά 
καταστήση άτοτελεσματικήν έν έαυτώ τήν τοϋ Θεού 
ένανθρώπισιν.

Αλλ έάν άφ ένός ό θεός ένσαρκοϋται, έάν έν τώ  
άνθρώπω εϋρίσκν) μονήν καί ένανθρωπίζεται, έπεται 
άναγκαίως άφ’ έτέρου, ότι καί ό άνθρωπος άνυψοϋ- 
τα ι έκ τής γηίνης αύτοϋ ύπάρξεως, καθαρίζεται, έξευ- 
γενίζετα ι, καί όλως είπείν άποθεοϋται. Οθεν είς τόν 
χριστιανισμόν ή ένανθρώπισις τοϋ Θεού καί ή άπο- 
θέωσις τοϋ άνθρώπου είναι δύο στιγμαί μιας καί τής 
αυτής ένότητος είναι δύο διάφοροι φάσεις καί επό
ψεις μιας καί τής αυτής ιδέας.

Ινα λοιπόν καταντήσωμεν είς θετικόν καί ώρι- 
σμένον έξαγόμενον, ΐνα έννοήσωμεν όρθώς τ ί  έστι 
χριστιανική άγιότης, ανάγκη όπως προλαβόντως πει- 
ραθώμεν νά διευκρινήσωμεν τό  υψηλόν έκεϊνο δόγμα 
τοϋ Χριστιανικού Θρησκεύματος, τό  μέγα έργον τής 
θείας ένανθρωπίσεως, διότι έντεϋθεν προκύψει σαφώς 
πώς έν αύτώ τώ  δόγματι έγκειται ή ιδέα τής χρι
στιανικής άγιότητος, οΐα πρεσβεύεται καί κανονίζε
τα ι υπό τής όρθοδόξου ήμών Εκκλησίας, πώς όμο-
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λογοϋντες καί πιστεύοντες εκείνο, όφείλομεν συνεπώς 
καί κατά λογικήν άνάγκην νά όμολογώμεν καί νά 
πιστεύωμεν καί τήν θεότητα τώ ν άγιων άνδρών, ούδέ 
είναι δυνατόν νά παραδεχθώμεν έκεϊνο χωρίς σιωπή- 
λώς νά συνομολογήσωμεν ταύτην, έκτός έάν περιπέ- 
σωμεν είς προφανή άντίφασιν.

Καί τωόντι είς τήν πρώτην περικοπήν τοϋ κατά 
ίωάννην Ευαγγελίου εμπεριέχεται συνοπτικώς μέν 
πλήν κατά βάθος άπαν τό τής ένανθρωπίσεως δόγμα. 
Έ ν  ά ρχή  ήν ύ Λόγος, κ τλ. Ναι, ή άποκάλυψις τοϋ 
Θεού είναι ό Λόγος, όστις δέν είναι μόνον εσωτερική 
τ ις  διανοητική ενέργεια, άλλά καί ζωή καί ύπόστα- 
σις, είναι ό νίός τοΰ θεοΰ  όστις έγεννήθη αμέσως 
έκ τής ουσίας τοϋ πατρός (μονογενής), επομένως δέ 
μόνος γινώσκει τήν ουσίαν τοϋ πατρός" καθώς πάλιν 
ό πατήρ θεωρεί εαυτόν έν τ ώ  υίώ, έν τώ  άπαυγά- 
σματι τής δόξης του (Πρός Εβ. I. 3 ), είς τρόπον ώ 
στε ό υιός είναι συνάναρχος τώ  πατρί γεννάται άϊδίως 
έκ τού πατρός. Ε γ ώ  έν  τώ  π α τρ ί, καί ό πα τήρ  έν 
έμ ο ί έσ τ ιν . (Εύαγ. κατά Ιωάν ΙΑ . 11 ). Ô λόγος 
ούτος ό υιός τοϋ Θεού, είναι αρχική ύποτύπωσις τής 
όλης δημουργίας, τής τε  φύσεως καί τής άνθρωπότη- 
τος ' έν αύτώ  ζω ή  ήν, ή τά  πάντα παράγουσα καί 
δημιουργική δύναμις, καί ή ζω ή  ήν τό  φως, τό  τά 
πάντα ζωογονούν καί περιθάλπον διά τοϋ λόγου' π ά ν 
τα  έγένετο  χαΐ χωρ'ις αύτοΰ έγένετο  ούδέ ί'ν  ô γ ί · 
γονε. Πάσα άποκάλυψις τοϋ Θεού εν τε  τή  έξωτε- 
ρική καί τή  πνευματική τοϋ άνθρώπου φύσει, πάσα 
γ'νώσις τών θείων πραγμάτων, πάσα άνωτέρα ζωο- 
ποίησις καί έξέγερσις. πάσα πρός τό  αγαθόν προτρε
πτική δύναμις, ϋπήρξιν άείποτε έργον τοϋ λόγου, δς· 
τις βαθμηδόν άπεκάλυψε τήν εσωτερικήν ούσίαν τού 
Θεού μέχρις ου, ότε ήλθε τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, 
σάρξ έγένετο έν τώ  ’ ΐησοϋ Χριστώ, ινα άνυψώσνι είς 
πνεύμα τήν σάρκα, τήν άσθενή καί άπορον άνθρωπί- 
νην φύσιν, επομένως δέ ό λ.όγος, έπειδή ένόνει έν έ
αυτώ είς τό  πρόσωπον τοϋ Ιησού Χριστού τήν άνθρω- 
πίνην καί Οείαν φύσιν, τό  πεπερασμ,ένον καί άπειρον, 
διά τούτο είναι ό μεσίτης μεταξύ τώ ν δύο τούτων 
πλευρών τής άντιθέσεως, είναι ύ θεάνθρωπος, ή ά
ναγκαία όδάς ή άγουσα πρός τό Θειον τήν άνθρωπό- 
τη τα . Αλλά καί άφοϋ ό Χριστός άνήλθε πάλιν είς 
τούς Ουρανούς καθεζόμενος έκ δεξιών τού πατρός, ή 
μεταξύ Θεού καί άνθρώπου σύνδεσις δέν διεκόπη. Ο 
Χριστός λέγει (Ίω ά ν . Εύαγ. ΙΑ '. 16)' Κ α ι εγώ  έρω
τήσω  τό ν  πα τέρα , χαί â./.lov Π αράχ.Ιητον δώσω 
ίμ ΐν ,  ένα μέν// μεθ' ίμ ώ ν  εις τόν  αιώνα, τό  π νεύ 
μα  τής ά.Ιηθείας.

Κ ατά τούτον τόν τρόπον ή θεία προσωπικότης έ
χ ει τριπλήν ύπόστασιν, πρώτον είναι ό Θεός, ώς ό 
Πατήρ, άφγρημένον πρόσωπον, ώς ό Θεός τών Εβραί
ων, δεύτερον είναι πρόσωπον άνθρώπινον, αίσθητικώς 
έμφανιζύμενον, τρίτον είναι πνεύμα παριστάμενον 
πνευματικώς είς τήν άνθρωπότητα. Τό άγιον τούτο 
.πνεύμα είναι βέβαια ή άληθεστάτη μορφή τής 
θείας προσωπικότητος, όπερ έμφυσώμενον είς τά  
πνεύματα τοϋ χριστιανικού πληρώματος τά  φωτίζει, 
τά  ζωογονεί, τά  έμψυχόνει,

1 Εκ τής πρώτης λοιπόν εκείνης περικοπής τοϋ κατά 
'ίωάννην Ευαγγελίου έξάγεται σαφώς ή τριαδική φύ- 
σις τής θεότητος' διότι τ ί  άλλο είναι ύ Λόγος όσ τις  
έν  άρχή  ήν χαί ήν πρός τό ν  θ εόν , και ό θ εός  ήν 
ό Λόγος, είμή ό άΐδιος θείος λόγος, όστις άνέκαθεν 
ήτο ή δημιουργική άρχή απάντων τών πραγμ.άτων, 
καί άνέκαθεν ένοικεΐ είς τό άνθρώπινον γένος Ϊνα 
καταστήσνι αύτά συγκοινωνόν τής άληθείας καί χά- 
ρ ιτος; 0  θείος λόγος έπομένως είναι ή έμμονος 
άρχή τοϋ φυσικού κόσμου, ούχ ή ττον ή ή εσωτερική 
ούσία τής ανθρωπότητάς, ήτις άναπτύσσουσα ταύτην 
τήν ούσίαν της γίνεται είκών τούτου τοϋ λόγου. 6  
υιός λοιπόν ώς δημιουργός, καί τό άγιον πνεύμα ώς 
Παράκλητος, δέν διαφέρουσιν έν ούσία άπό τόν κα
θαρόν νοϋν, όστις καλείται πατήρ, άλλ’ είσίν ή πραγ- 
ματίωσις αύτοϋ έν τ ε  τώ  φυσικω καί ήθικώ κόσμψ. 
Οϋτοι λοιπόν οί τρεις έν είσίν ( Ιωάν. 'Επιστ. Α . Ε’. 
Ζ ’ .) διότι ό θείος νους, καθό ή γενική ούσία τοΰ φυ
σικού καί πνευματικού κόσμου έπροσωποποιήθη είς 
ταϋτα τά  δύο βασίλεια, καί ή προσωποποίησις αΰτη 
τοϋ Θεοΰ είς τόν πραγματικόν κόσμον είναι ό μόνος 
άληθής τρόπος τοϋ κατανοεϊν τήν Αγίαν Τριάδα.

Τούτο δέ δείκνυται σαφέστατα έκ τής έφεξής πε
ρικοπής τοϋ κατά Ιωάννην Εύαγγελίου (1Δ\ 20). Έ ν  
έχε ivy τή  ήμέρα γνώσεσθε νμεΐς, ό τ ι έγώ έν τώ  
Π α τρ Ι, χαί νμεΐς έν  έμοϊ, χάγώ  έν ΰμΐν. Τ ί δέ 
σημαίνουσι ταϋτα, είμή ό τι δ Υιός, ό δημιουργικός 
Λόγος, όστις τά  πάντα έποίησεν, έπαναπαύεται είς 
τόν Θεόν τόν πατέρα, καί είς τήν άπειρίαν του, καί 
ό τι τό  άνθρώπινον γένος διατηρείται είς τόν θειον 
Λόγον, διά δέ τούτου είς τούς κόλπους ταύτης τής 
άπειρίας τού Πατρός, καί έπί τέλους δέ άντιστρόφως 
ό τι καί τό  άνθρώπινον γένος φέρει μεθ έαυτοϋ τόν 
Θειον Λόγον ώς τό άγιον Πνεύμα; Ούδείς έξέφρασε 
κάλλιον τού ίωάννου τήν μεταξύ τοϋ άπειρου καί 
πεπερασμένου άδιάσπαστον σύναψιν. 11 άπειρία τού 
θείου Οντος άπαλλάττετα ι έκ τής έρημίας της καί 
άπομονώσεως, έκ τής άφ/,ρημένης άπλότητος, καί 
έξ ίδιας ένεργείας' μεταπίπτει είς τό  πεπερασμένο·/, 
λαμ.βάνει προσδιορισμόν, πλήρωσιν καί πολλαπλό
τη τα . όθεν καί τό  πεπερασμένον είναι τής αύτής 
φύσεως ώς ό Θεός, έπου.ενως έπαναστρέφει είς τήν ά
πειρίαν του, έπομένως ήγέννησις τοϋ Θεού είναι προ
αιώνιος' οπερ έσ τ ί το ίς  μ έν  "ΕΛΛησι μω ρία , το ίς  
δε Ίονδα ίο ις  σχάνδαΛον.

όθεν ό υιός τοϋ Θεού, ό άϊδίως έν τώ  πατρί ών, κα- 
Οό φέρων έν έαυτώ καί τόν χαρακτήρα τοϋ πεπερα
σμένου, ώφειλε νά έπιφανή, είς τούτον τόν κόσμον, 
νά ένσαρκωθή καί νά ένανθρωπίσν;. ό  Θεός κατέβη εί: 
τόν κόσμον ώς ταπεινός άνθρωπος οϋκ εχων πού τήν 
κεφαλήν κλϊναι. 'Α λλ  επειδή ό υιός έξήλθεν έκ 
τοϋ πατρός, ποθεί ζωηρώς νά έπαναστρέψ-ρ είς τήν 
άργήν του. Ε ί  ήγα π& τέμ ε, έχά ρη ιε  αν ό τι ε ίπ ον , 
πορεύομαι πρός τό ν  πα τέρα . Κ α ί νυν εϊρηχα ύμΐν, 
π ρ ίν  γενέσθαι, ινα όταν γένητα ι π ισ τένση τε . Καί 
πραγματικώς έπαναστρέφει είς τόν πατέρα, ώστε τά 
έν αύτώ άνθρώπινον θεωρούμενο·/ κατά τήν άληθή αύ
τοϋ καί τελείαν ιδέαν, συνενοϋται μετά τοϋ Θεού καί
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προσλαμβάνεται εις τήν θείχν φύσιν. —  ό  Χριστό; 
καθίζεται έκ δεξιών τού πχτρός.

Αλλά προσερχόμενοι ήδη εί; τόν προκείμενον σκο
πόν τή ;  ήμετερα; διατριβής, δυνάμεθ* ευκόλως νά 
έξάξωμεν έκ τω ν προεκτεθέντων τ ί  το  σημαινόμενον 
καί 6 προσδιορισμό; τ ι ς  άγιότητος, κα νά εννοήσω- 
μεν πόσον συνεπή; καί συνωδό; μετά I  τοΰ προμνη 
σθέντο; χριστιανικού δόγματος είναι ή παρά τής ήμε- 
τέρας όρθοδ όξου Εκκλησίας παραδεχθεισα αρχή τού 
κανονίζειν αγίους καί προσφέρειν αύτοϊ; τήν όφειλο- 
μένην τιμήν καί εύλάβειαν' δ ιότι ή ιστορία τού υίού 
τού ανθρώπου είναι ή αναγκαία Ιστορία τής άνθρωπό- 
τη το ; ' δ ιότι παν 8,τ ι  έγένετο είςτόν εγκόσμιον βίον 
τού υίού τού ανθρώπου, αΰτό τούτο οφείλει έκαστο; 
όπαδό; αύτού, έκαστο; αληθής χριστιανός νά έπανα- 
λάβνι εί; εαυτόν, νά τό  διαπράξ-ρ έξίδίας τουένεργείας 
καί διά τής ελεύθερα; αύτού βουλήσεως, άν μέλλ /ι 
τέκνον Θεού γενέσθαι, άν μέλλρ νά συναισθάνεται 
εν έαυτώ σκηνούντα τόν Θειον Λόγον, άν μέλλη έπί 
τέλους ν’  άπολαύή τής αιωνίου ζωής, ή τι; συνίστα- 
τα ι εί; τό  νά γινώσκη τόν μόνον αληθινόν Θεόν καί 
νά πράττη κατά τό  θέλημα αύτού.

Προτιθέντε; λοιπόν τώρα τό  ζήτημα, εί; τ ί  συν- 
ίσταται ή άγιότης, καί πώς τό  άτομον βαθμηδόν 
προοδεύον εις τήν ηθικότητα καταντά επί τέλους μέ
χρι τού άκροτάτου αύτής βαθμού, μέχρι τής άγιότη- 
τος, άπαντώμεν πρώτον, ο τι ή ήθικότης προϋποθέτει 
διηνεκή πάλην μεταξύ τού λόγου καί τού πάθους, 
μεταξύ τής διανοητικής καί αισθητικής τού άνθρώ 
που φύσεω;' δ ιότι ό άνθρωπο; άφ’ ενός μέν κ^θο αι
σθητικόν ον, έχει κλίσεις, όρμάς, τάσεις προερχομέ- 
νας έκ των φυσικών αύτού αναγκών' επομένως δέ ε 
νεργών είς έκπλήρωσιν τών αναγκών τούτων ενεργεί 
ώς ζώον, άφ' έτέρου δέ, καθό λογικόν ον καί έξυψού- 
μενος τής ζωική; καταστάσεως, πράττει καί ώς ηθι
κόν υποκείμενον, ώς ενάρετος. Αλλ’ ή αρετή είναι 
πάντοτε ανάλογο; τής προσωπικής θυσία; καί αυτα- 
παρνήσεως, διότι πάσα σπουδαία άπόφασις, πάσα ε 
νάρετο; πράξις, έστω  καί σμικροϋ λόγου άξια, ανάγκη 
ν άπαντά πρόσκομμά τ ι  καί αντίδρασιν, συγκρουομέ- 
νη καί άντιπαλαίουσα πρός τ ι  πάθος καί ιδιοτέλειαν, 
πρός τινα  αισθητικήν ραστώνην καί άπόλαυσιν, διότι 
ή άρετή είναι ή προοδευτική ίκανότης, ή βαθμολογική 
προσπάθεια τού άνθρώπου, ό'πω; έκπληροι τό ηθικόν 
αγαθόν, τά ; διαταγά ; τού ηθικού νόμου.

Εντεύθεν ούν έπεται δ τι κατά τήν πάλην ταύτην 
έπειδή δεν είναι είσέτι κύριος έαυτού, επειδή δέν ε ί
ναι είσέ-ι εγκρατή; άπάσης εκείνης τής ψυχι
κή; ισχύος καί ενεργότητο; ή τι; καθίσταται ό άπα- 
ραίτητο; όρος τής επιτυχίας τού απολύτου σκοπού 
τού υπό τού λόγου έπιζαλλομένου,δτε μέν εξέρχεται 
νικητής καί θριαμβεύει κατά  τώ ν  παθών καί αισθη
τικών1 όρέςεων, ότε δέ ήττώμενο; αιχμαλωτίζεται, 
καί βία ΰπό τούτων παρωθούμενος εξοκέλλει εις ο,τι 
ό  λογισμός κατακρίνει ώ ; φαϋλον καί άντιβαϊνον είς 
τήν ηθικήν τάξιν, είς τήν έκπλήρωσιν τού ανθρωπί
νου προορισμού, όθεν 6 άνθρωπος περιοριζόμενο; είς 
τούτον τόν βαθμόν τής ηθική; αύτού άναπιύξεως πε

ριπίπτει εί; εσωτερικά; αντιφάσεις, καί αμφιταλαν
τεύεται μεταξύ αντιθέτων καταστάσεων. Αληθή; 
καρτεροψυχία ή ηθικός ενθουσιασμός ενδέχεται νά 
συμβαδίζη παράλληλο; μετά χαμερπεία; καί φαυλό- 
τητος, φρόνημα υψηλόν καί γενναίου μετά ποταπώ/ 
καί αγενών αισθημάτων. II παρατήρησις δέ αυτή μά
λιστα εφαρμόζεται εί; τόν πράττοντ* ούχί κατά τινα 
καθολικόν κανόνα τη ; ήθικότητος, ούχί κατά τινα 
πλήρη καί περιεκτικήν ιδέαν τού άγαθού, άλλ ’άπλώς 
κατά τινα πλευράν αύτής, κατά τινα μονομερή καί 
αποκλειστικόν ηθικόν σκοπόν. Δ ιότι υπέρ ταύτης μέν 
τής μερίδος τού άγαθού, ύπέρ ταύτης τής μονομέ
ρειας καί άποκλειστικότητος έ εργεί δραστηρίω; καί 
μ ε τ ’  άφοσίώσεως, άλλ ’ ύπέρ τού συνόλου τή ; ηθική; 
ιδέας, ύπέρ τού καθολικού νόμου τή ; ήθικότητος μέ
νει αδρανή; καί διάφορος. Τοιοΰτοι είναι παραδείγ
ματος χάριν οί ολως άφοσιούμενοι ε ί; τό  ίδιον αύτών 
έργον ή επιτήδευμα, οί ύπέρ παν άλλο αισθανόμενοι 
τήν οικογενειακήν στοργήν, τοιούτοι είναι οί λάτραι 
τής επιστήμη; οϊτινε; χάριν έρεύνης τινός ή άνακαλύ- 
ψεω; πρός ούδέν λογίζονται οΐανδήποτε κακουχίαν 
καί στέρησιν, οίονδήποτε κίνδυνον. Τοιούτοι ήσαν οί 
ήρωε; τής άρχαιότητο; οϊτινε; έθετον ώς μοναδικόν 
κέντρου, ώ ; άκρότατον τέρμα τών μελημάτων καί τών 
αγώνων των τά  αισθήματα τή ; προσωπικής τιμ,ής ή 
τή ; πατριωτικής δόςης, θυσιάζοντε; ύπέρ τούτων πάν 
έτερον καθήκον, πάσαν έτέραν ύποχρέωσιν.

Α λλ ’ έν τή βαθμολογική ταύτη ποοόδω ύπάρχει 
καί τις άνώτατος βαθμό; ηθική; άναπτύξεως, ύπάρ- 
χει καί τ ι  υψιστον σημείου ήθικότητος, οΰτινρς άλλο 
ύπέρτεοον ούδέ καν νά φαντασθώμεν δυνάμεθα. ’Εν
ταύθα παύε·, πλέον ή διηνεκής πάλη τή ; βουλήσεως 
πρός τάς δρμας τής άλογου ημών φύσεω;, πρός τά  

| παρεντιθέμενα προσκόμματα είς τήν τού ηθικού νό
μου έκπλήρωσιν. ’ Ενταύθα τά άτοπον άναβιβάζεται 
άπό την κατάστασιν τού ενδομύχου σάλου καί τή ;

| άμφιταλαντεύσεως είς τήν τής αταραξίας καί έδραιό*
I τη το ;, δ ιότι διά τή ; επιμόνου φιλοπονίας καί άσκή- 
σεω; γίνεται εγκρατή; έαυτού, τό  ηθικόν φρόνημα 
κατακυριεύει τά όρμέμφυτον, καί ή βούλησι; εντελώς 
άποπνευματουμένη σρύεται αενάως τάς εμπνεύσεις 
τη ; έκ τού ύπεραισθητικοϋ κόσμου, έκ τή ; σφαίρα; 
τού πνεύματος. Ενταύθα έπί τέλους τό  άτομον δέν 

1 προκαταλαμβάνεται ύπό μοναδικής τινο; καί άπο- 
ι κλειστικής μορφής τή ; ηθικής ιδέας, αλλά θέτει ώ ;  
απόλυτον σκοπόν τώ ν πράξεών του καί βούλεται τό 

1 αγαθόν ύφ’ οΐανδήποτε μορφήν καί άν παρίσταται. 
Είς πάσαν μοναδικήν πράξιν έχει ιϊρό οφθαλμών τήν 

1 π.Ιήρη ίά ία ν  τοΰ  άγαθοΰ. Εί; πάσαν άπόφασιν, εί; 
πάν έργον καί τό  πλέον σμικρόν καί περιωρισμένον, 
άλλο τ ι  δέν άναπολεϊ, άλλο τ ι  δέν άναλογίζεται 
είμή τήν παρουσία »· τοΰ άχροτάτου άγαθοΰ, καί εί; 
αύτόν τόν ελάχιστου καί άφανέστατον ήθικόν σκοπόν 
έφαρμόζει τήν πλήρη ένεργότητα τή ; βουλήσεως, 
διότι γινώσκει παρεστώσαν καί ένταύθα τήν καθο
λικήν τού λόγου ιδέαν. Καί συντόμως είπείν, τόν 
άπαντα βίον του κατεργάζεται καί διαπλάττει εί; 
άπεικόνισμα τού άκροτάτου άγαθού, τή ; ηθική; ίγ
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^ανικότητος. όθεν διά τη ; διαπλάσεω; ταύτης συν- 
άπ τετα ι καί συνενοϋται μ ετ’ έκείνου, όπερ πρότε- 
ρον μέν ϊστατο ύπεράνω αύτού, ώ ;  τ ι  άλλότριον καί 
'υπέρτερου, νύν δέ μετατρέπεται είς ίδιον αύτού στοι
χείου καί ούσιαστικότητα. 0  άνθρωπος άπαλλαττό- 
μενο; τής ζωώδους καί εμπαθούς αύτού καταστά- 
σεω; ύψούται είς τό  θειον, τά άίδιον, καί ή βούλησίς 
του άποσπωμένη έκ τώ ν φθαρτών καί εφημέριον κα
θίστατα ι οργανον τή ;  αιωνίου βουλήσεως, ήτις μαρ
τυρεί έν αύτώ τό άπειρον καί άείζωον τού πνεύμα
τος. Αύτη δέ ή άκροτάτη ήθικότης, ή συνειδυία τήν 
μετά τού Θεού καταλλαγήν καί έ'νωσίν της είναι ή 
καλουμένη ά γ ιό της ' διότι καθώς ή άρετή, ό ύπο· 
δεέστερος βαθμό; τής ήθικότητος, συνίσταται εί; τήν 
αδιάκοπου τάσιν καί προσπάθειαν τού άνθρώπου πρό; 
έκπλήρωσιν τού ηθικού νόμ,ου, ούτως ή άγιότης, ήτοι 
ό ανώτατος εκείνης βαθμός, συνίσταται είς τήν πλήρη 
αρμονίαν τή ; βουλήσεως μετά τού ηθικού νόμου, ώστε 
ουδέποτε νά παρεκτρέπηται έκ τούτου, ώστε ουδέ
ποτε έξ άλλης πηγή; είμή έκ ταύτης ν’  άρύεται τά ; 
αποφάσεις καί τάς πράξεις της. Είς τήν αγιότητα ή 
βούλησι; ψαύει τό  τέρμα της, δ ιότι ούδεμία πλέον 
έμφιλοχωρεϊ πάλη καί σύγκρουσι; μεταξύ αντιθέτων 
συμφερόντων, δ ιότι κατά πάσαν περίπτωσιν πραγ
ματοποιείται καί αναφαίνεται ή μεθ έαυτή; συνά- 
δουσα καί ά ρμ οηχή  βού-Ιησις τοΰ άγαθοΰ, ή τι; ύ- 
φ ίσταται εδραία, άμετάτρεπτος, άνωτέρχ παντός 
δισταγμού, πάσης αβεβαιότητας. Εί; τήν αγιότητα 
τέλος πάντων επιτυγχάνεται ή εσωτερική εκείνη γ α 
λήνη καί αύτάρκεια, ή τι; πηγάζει άπό τήν συνείδη- 
οιν τή ; αρμονία; μεταξύ βουλήσεως καί πράξεως, άπό 
τό  αίσθημα τή ; εύστοχου εκείνη; ένεργητικότητο;, 
ή τι; άδιαλείπτω; συγκεντρούται εί; έν καί τό αύτά 
σημείου, εί; τήν πραγμχτίωσιν τή ; ηθικής ιδέας, εί; 
τήν έκπλήρωσιν τού καθήκοντος.

0  κα τ’ εξοχήν εύσεβή; άνήρ, ό όντως άγιος, αύ- 
«τηρώ ; τηρών τό ρητόν τού Κυρίου, ό θό.ίων τήν  
ν υ χ ή *  αΰτοΰ σώσαζ, οντος ά πο.ίε 'σ ιι αυτήν, θυ
σιάζει τήν ιδίαν αύτού ατομικότητα, καί διά τής ά- 
πονεκρώσεω; τών παθών, διά τής αποστροφή; καίά- 
παρνήσεως τών προςκαίρων ήδυπαθειών καί άπολαύ 
σεων άνεγείρεται έκ νεκρών, καί διαχέει έν έαυτώ 
πνεύμα θεία; σοφία; καί συνέσεως, αναλαμβάνει αϊω- 
νίαν καί αδιάφθορου υπαρξιν' δ ιό τι ό έν τώ  Θεώ ζώ ν 
καί πρός αύτόν άδιαλείπτω; άναφέρων τά  διανοή
ματα  καί τάς πράξεις του, ούτο; πραγματικώ; απο
λαύει τή ; άϊδιότητο; καί ό κατορθώσα; νά αίρηται 
ύπεράνω έαυτού, ύπεράνω τώ ν εγκοσμίων καί εγω ι
στικών συμφερόντων, ούτο; βέβαια συναισθάνεται δτι 
•τοσούτω μάλλον κερδίζει καί σώζεται πνευματι- 
κώ;, δσω προθυμότερου ζ^μιοϋται καί άπόλλυται 
αίσθητικώ;. όθεν ό άγιο; έν τή  θρησκευτικότητι αύ
τού ένώ έκπληροι τό  καθήκον, ένώ πράττει έργα α 
γάπη; καί άγαθωσύνης, σύνοιδε τήν αΐωνίαν αύτού 
μακαριότητα, ήτις συνίσταται είς τά νά συναισθάνη- 
τα ι εαυτόν πεπληρωμένον τής θείας χάριτος, είς τό 
νά γινώσκνι οτι δ Χριστός, ό λυτρωτής τού κόσμου, 
ζή  &  αύτώ, δ τι διά τή ; παρουσία; τού θείου πνεΰ-

ματο; έν τώ  άχειροποιήτω ναώ τή ; καρδία; του, ά* 
ποθνήσκει ό παλαιός, ύλικό; καί θνητό; άνθρωπο;, 
ζή  δέ άπεναντία; ό νέος, ό πνευματικό; καί άφθαρ
τος, καί, κατά τήν άποστολικήν ρήσιν, ζ ή  ό Χ ρ ι 
σ τός è r  έμοί ούχέτι έγώ  è r  ιμ ο ί. Παύει τό  γήϊνον 
καί άρχεται τό ούράνιον, παύει τό  άτελές καί πε
περασμένου καί άρχεται τό  τέλειον καί άπειρον, ένθα 
ό πιστός δέν βλέπει πλέον τόν Θεόν δ ι’ εικόνων καί 
συμβόλων, άλλά κατά πρόσωπον. Επομένως ό'έ τό 
κοινόν όφλημα τού θανάτου αύτό τό  έκπληροϊ ζών, 
καθ’ δσον άποθνήσχει πάσαν ημέραν, εί; τρόπον 
ώ στε βλέπων έαυτόν ακατάσχετου ύπό τού θανάτου 
δύναται μετά θάρρους νά εκφώνηση' Θ άνατε, που 
σου τό  χέν τρον  ;  "A 3  η, που σου τό  νεϊχος ;  Κ α ι 
ε ίτ ε  ζώ μ εν , ζώ μ εν  τώ  Κ ν ρ ίω , ε ίτ ε  θη )σχομ ετ, 
θτήσκομεν τώ  Κ νρ ίω ' ώ στε  ε ίτε  ζώ μ εν  ε ίτε  θνή- 
σχομεν, έσμεν άε) τφ  Κ νρίω .

Καί ό πρόδρομο; τού χριστανισμού, ό θείος Π λά
τω ν , περί αθανασία; ψυχ_ής πραγματευόμενος έν τώ  
περιωνύμω αύτού διαλόγω τού Φαίδωνος, ύπαινίττε- 
τα ι συνωδά τούτοι; a δτι τό  φιλοσοφείν είναι μελέ- 
»  τη  τού θανάτου, διότι ό θάνατος είναι κάθαρσι; 
β καί αποχωρισμό; τή ; ψυχή; · άπό τού σώματος 
ο ώ στε νά ήναι δσον ένεστιν αύτή καθ' έαυτήν ά- 
»  παλλαγείσα άπό πάσης αισθητικής ορμή; καί όρέξε- 
s ως. Οθεν δσω μάλλον ζώ ν τε ; άπολυόμεθα τού σώ- 
8 ματος, τοσούτω εγγύτερον προσερχόμεθα είς τήν 
»  άλήθειαν Τό αρχέτυπον τού καλού, τού αληθούς, 
β τού δικαίου ύφίσταται πάντοτε τό  αύτό, ένώ τό 
8 έκτύπωμα αύτών, ή πληθύς τώ ν καλών άδιακό- 
β πιο; μεταβάλλεται. Θεωρούσα τό  λοιπόν ή ψυχή 
s αύτή καθ έαυτήν τά  πράγματα, εισχωρεί εί; τά 
β  καθαρόν, άναλλοίωτον καί άίδιον, άλλά καί αύτή 
s τό τε  είναι αναλλοίωτος καί άναποσύνθετος, καί 
a τούτο είναι έν αύτή τό έλλογον. ¡Μόνον τό σύν- 
a θετόν δύναται ν’ άποσυντεθή, άλλά τό  ταύτόν καί 
8 άίδιον, όποιον είναι ή ψυχή, ένώ θεωρεί αύτό, δια- 
s μένει έν τώ  Οανάτω. ίίπομένως δέ δέν άπόλλυται 
a ή ούσία αυτη τής ψυχής, βτε επέρχεται ό θάνχ- 
γ τος' διότι έν τώ  άνθρώπω ενυπάρχει τό θείον. »  

’Α λλ ’ ό Πλάτων είχεν άπλώ; άμυδρόν τ ι  προαί
σθημα τή ; άγιότητος, ήτοι τής ένώσεως τού άνθρώ
που μετά τού Θεού, τού πεπερασμένου μετά τού ά- 
πείρου, ένώσεως ύφισταμένη; μόνον έν τή θεωρία καί 
τή  γνώσει. ούχί δέ καί έν τή  έφαοαονή καί τή  πρά- 
ξει. Τότε δέ μόνον κατεδείχθη πραγματική καί συγ- 
κεκρ'μενη, τό τε  μόνον κατέστη τελεσφόρο; καί ζώ -  
σα, δ τε  ήλθε τό  πλήρωμα τού χρόνου, δτε άνέτειλε 
τό  φώ; τού Χριστιανικού Θρησκεύματος, δτε ό θεμε
λιωτής αύτού διαρρήξα; τό  μεταξύ Θεού καί ανθρώ
που ύπαρχον μεσότοιχον, διά τού ίδιου αύτού πα
ραδείγματος διτ,νοιξε τήν όδόν τής άπολυτρώσεως 
λόγω τε  καί έργω διδάξας ότι ή έπαναστροφή τού 
άνθρώπου πρός τόν Θεόν, ή ή ένανθρώπισις τούτου 
άλλως πως δέν κατορθούται είμή διά τών ατομικών 
θυσιών καί αγώνων, είμή διά τή ; συνεχούς άσκήσε- 
ω ;  ε ί; τήν Ε ¡αγγελικήν αρετήν καί τελειότητα, 
είμή έν ένί λόγο» διά της σταυρώσεως, δι ή; ό άν-
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(barreo; θυσκεζων τήν δλην του ατομικότητα εϊ; την 
θείαν ούσίαν, καί ανακτώμενο; τήν έν τώ  θεω  ΰπαρ- 
ξιν του, υψούται εί; τήν αιώνιον προσωπικότητα του 
πνεύματος.

Καθόλου δ'είπείν ή υψηλότερα έκφρασις, τό καθα- 
ρώτερον σόμβολον τής χριστιανικής άγιότητος, είναι 
αυτό τό μυστικόν Δείπνον, δπερ ό Κύριο; ημών μ ι
κρόν πρό του θανάτου του διέταξεν εί; αιώνα τόν ά
παντα, διότι ό έπαξίω; τρώγων τή ; σαρκό; καί πί
νων του αϊματο; του Ιησού Χριστού σύνοιδεν ότι 
συνταυτίζεται ήδη μετ’ αυτού, δτι ζή έν αύτώ ό λυ 
τρωτή; του, δτι διά τών ευσεβών φρονημάτων του, 
διά τή ; ζωηρά; του πίστεω;, διά τή; θεοφιλούς δια
γωγή; καί τών ενάρετων του πράξεων καθίσταται 
¿θάνατο; ούχί μόνον έπ’ έλπίδι ζωή; μελλούσης, 
προσδοκών αύτήν μετά θάνατον, άλλα καί έν τώ  
παρόντι βίω άπολαύων τής άίδίου μακαριότητο;, 
διότι ό άγιο; έντρυφα εί; τήν αληθινήν αιωνιότητα, 
εί; τήν ένεστώσαν αθανασίαν άνά πάσαν στιγμήν, 
καθ’ ήν συναισθάνεται δτι έκπληροϊ τά ; υπαγορεύ
σει; τού ηθικού νόμου, καθ ήν γινώσκει δτι τά δια
νοήματα καί αί πράξεις του φωταγωγούνται καί 
διαυγάζονται υπό τή; ιδέα; τού ηθικού αγαθού καί 
τή ; καθολικότητος, καθ’ ήν θεωρεί έαυτόν ώ; συνερ- 
γόν μέλος, ώ; χρήσιμον δργανον τού θείου έπ’ άγαθώ 
τή ; άνθρωπότητος, καθ’ ήν έπομένω; σύνοιδεν δτι 
δέν ζή αύτός, άλλ’ή θεία ιδέα έν αύτώ. »  ίδού ό τρό- 
»  πο;, λέγει Γερμανό; τ ι ;  φιλόσοφο;, ( ( )  δι’ ού πά;
»  ευσεβής έχει έν έαυτώ άναλλοίοιτον καί αίωνίαν 
β ϋπαρξιν. Διότι άν τά  αίσθήματά μας άναφέρων- 
»  ται εί; τόν Θεόν, άπέναντι τού όποιου πάν άτο- 
® μικόν καί φθαρτόν σβύνεται, επόμενον είναι νά 
Β μήν ένυπάρχν) καί εί; αύτά ούδέν φθαρτόν καί με- 
β ταβλητόν, άλλά μόνον αιώνιον καί αμετάβλητον. 
11 Δυνάμεθα δέ όρθώ; νά εΐπωμεν, δτι βίο; άγιο; εί- 
»  ναι έκεϊνος, έν ω θυσιάσα; τ ι ;  καί άπαλλοτριώ- 
»  σας πάν θνητόν, άπολαύει πραγματικώ; τή; ά- 
»  θανασίας. Ó παρά τή; θρησκεία; διδαχθεί; νά ή- 
»  ναί τ ι  πλέον, νά ηναι υπέρτερο; αύτό; εαυτού, ού- 
»  το ; γινώσκει δτι σμικρόν τ ι  άπόλλυσιν άπολλύων 
a έαυτόν. Τό τέρμα καί ό χαρακτήρ τού θρησκευ- 
β τικού βίου δέν είναι ή έν τώ  μέλλοντι χρόνω, ή 
β  μετά θάνατον αθανασία, άλλ’ ή άμέσω; καί έν τώ  
ΐ) ποοσκαίρω τούτω βίω καρπουμένη' έν μέσω τού 
β  πεπερασμένου νά συνταυτίζεται τ ι ;  νά ένοποιή- 
β  ται μετά τού απείρου, καί κατά πάσαν στιγμήν 
β  νά ηναι αιώνιο; β .

Αλλ ϊνα συναφθή τις μετά τού απείρου, ίνα πολι·· 
τογραφηθή εί; τό βασίλειον τή ; απολύτου άληθείας, 
τής ένεστώση; αίωνιότητο;, ϊνα, έν άλλοι; ρήμασι, 
καταταχθή εί; τήν χορείαν τών άγιων, οφείλει νά 
προκαταρτισθή διά τινο; θεμελιώδους αρχή;, διά τ ί
νος άδιασείστου φρονήματος ύφ’ ού κατεχόμενο; διευ
κολύνεται όπω; διέλθη άπροσκόπτω; τήν άνωθεν 
διχχαραττομένην αύτώ όδόν, δπω; άναδεχθή καί 
φέοη εί; πέρα; τού; αγώνα; έκείνου; καί τά έργα,

(1 ) Schlcicrmachcr ¿όγος περί τή ς  βρησκιίας.

ών 6 Κύριος παρέσχεν έαυτόν υπογραμμόν καί ύπο-1 
δείγμα εί; τούς θέλοντας ϊνα άραν.τες τόν ζυγόν αυ
τού καί άκολουθοΰντέ; τον τύχωσι τού ποθουμένου 
τέρματος, τής έν Χριστώ άγιωσύνης καί μακαριότητο;.

Τί; είναι λοιπόν αΰτη ή θεμελιώδη; άρχή, τ ί ;  ό 
αναγκαίο; καί αναπόδραστο; δρο; π^ό; έπιτυχίαν τού 
απολύτου τούτου σκοπού ; είναι ή ζέσι; έκείνη τού 
πνεύματος, ήτι; άνέλκουσα τόν άνθρωπον άπό τόν 
βόρβορον τού έγωϊσμού καί τού πάθους, καί πληρούσά 
αύτόν άγνής εύσεβεία; καί αύταπαρνήσεω;, αναρρι
πίζει εί; τήν καρδίαν του τήν φλόγωσιν τού θείου έ
ρωτος' είναι ή ζωηρά έκείνη άκρατο; πίστις, ήτι; άμα 
κατάσχγι τόν άνθρωπον αποκαλύπτει εί; αύτόν υψη
λά; καί μυστηριώδεις άλ.ηθείας, άνοίγουσα αύτώ τούς 
άνεξαντλήτου; έκείνου; θησαυρού; τή ; πνευματική; 
ζωή; καί άπολαύσεως' ήτι;, άμα ριζοβολήση, εί; τήν 
ψυχήν του κυβερνά τού; οίακα; τού βίου του, διέπεε 
τήν έλευθερίαν του, καί απορροφά εί; έαυτήν άπα- 
σαν τήν διανοητικήν του ένεργητικότητα. Οθεν 6 
ζωογονούμενο; ϋπό καθαρά; καί άκηράτου πίστεω;, 
ούτε έν τή  διανοία αυτού ούτε έν τή βουλήσει άπαντά 
πλέον δισταγμόν ή πρόσκομμα, καθ’ δσον ή πίστι; 
είναι ένδόμυχο; καί ακλόνητος πεποίθησις, ή τι; κα- 
τακυριεύουσα τήν έξωτερικήν ένέργειαν ούχ ήττον ή 
τήν διάνοιαν, έπιβάλλει εί; τόν άνθρωπον τό απα
ραίτητον καθήκον τού νά ρυθμίζρ όλοσχερώ; τήν δια
γωγήν καί τά ; πράξεις αυτού κατά τά ; έμπνεύσει; 
της. Καί τωόντι τ ί  άλλο είναι αί πράξεις είμή άμε
σος απόρροια καί έξωτερίκευσι; τού πνεύματος; Επο- 
μένω; οίαδήποτε ή κατάστασι; τούτου, οίαιδήποτε 
αί πεποιθήσεις του, τοιαϋται ανάγκη νά ήναι καί αί 
έξωτερικαί του ένέργειαΓ ή, ϊνα έκφρασθώμεν κάλ- 
λιον, ό χαρακτήρ τού άνθρώπου είναι τό έξαγόμενον 
τών σχηματισθεισών πεποιθήσεών του. ·—  Ενεργών 
λοιπόν ό άνθρωπος ένεργεϊ πάντοτε κατά τά ; δοξα
σία; καί πεποιθήσεις του, οίουδήποτε εϊδου; καί άν 
ήναι αύται, είτε πολιτικαί, είτε έπιστημονικαί, εΐτε 
ήθικαί, έξ ών δραστικώτεραι βέβαια καί ισχυρότερα·, 
είναι αί θρησκευτικά!, καθ’ δσον καί τό άντικείμενόν 
των είναι καθολικώτερον καί περιεκτικώτερον. όταν 
λοιπόν ή εί; τά ; θρησκευτικά; άληθείας πεποίθησις 
ήναι πλήρη;, κραταιά καί βαθεϊα, δταν ή πίστι; ή
ναι άκμαία καί ζέουσα, διαπερά δλον τόν άνθρωπον, 
ώ ; τό  αίμα κυκλοφορεί εί; τά ; φλέβα; του, στρέφει 
πρό; τήν πράξιν όλα; αύτού τά ; δυνάμει;, καί άπο- 
σπώσα αύτόν παντός προσωπικού αισθήματος, ή έμ- 
ποιοΰσα αύτώ λήθην τού έαυτού του, τόν έπασχολεί 
άνενδότω; εί; τήν ύπ’ αύτού πιστευομένην άλήθειαν 
καί τόν παρωθεί άκαταμαχήτω; εί; τήν έκπλήρωσιν 
τού προορισμού του. 0  άληθώ; πιστεύων δέν είναι 
είμή ό υπηρέτη;, τό  δργανον τής πίστεώ; του, αι
σθανόμενο; άπαραβίαστον καθήκον άναπόδραστον ά- 
νάγκην νά ήναι άκριβής εκτελεστή; τών παραγγελ
μάτων της, νά διαπλάττη καί νά διατυπόνη κατά 
τά ; υπαγορεύσεις τη ; τόν βίον καί τόν χαρακτήρά 
του, καί νά καθυποτάτττ, εί; τό κράτος της μέ πλή
ρη υποταγήν καί άφοσίωσιν τό σύμπαν τών αίσθημά-, 
των αύτού, τών διαλογισμών καί τών πράξεων.
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Αλλά πώς δυνάμεθα νά θέσωμεν ώ; άρχήν άσφα- 
λή καί κανόνα άλάνθαστον, δτι ό άνθρωπο; είναι πάν
τοτε τό προϊόν τών πεποιθήσεών του, δτι εί; τήν 
πρακτικήν του διαγωγήν άντανακλάται πιστώ; ό 
τρόπος καθ’ δν διανοείται ή πιστεύει, ένώ άπαντώ- 
μεν έκάστοτε παραδείγματα τής μεταξύ πίστεω; 
καί πράξεων ύπαρχούση; διαφωνία; καί άντιφάσεω;, 
ένώ βλέπομεν πολλάκι; τόν πλήρη εύλαβεία; καί 
θρησκευτικότητος, τόν άδιστάκτω; πιστεύοντα τά 
ιερά τή ; Εκκλησία; δόγματα έκτραχηλιζόμενον εί; 
πράξεις παραλόγου; καί αθεμίτου;, ένώ έκ πείρα; 
γινώσκομεν δτι ώ ; έπί τό πολύ αί πεποιθήσεις καί 
αί πράξεις συγκρούονται πρό; άλλήλα; καί άντιστρα- 
τεύονται ; ’Αλλ’ ή άντιστράτευσι; αυτη καί σύγκρου- 
σις, καί τοι συνήθως ύποπίπτουσα εί; τά ; αισθήσεις 
μα;, δέν είναι δμω; είμή φαινομενική καί έπιπόλαι- 
ο;, καθ’ δσον λαμβάνει χώραν μόνον όσάκι; ή πίστι; 
είναι νεκρά καί άγονο;, όσάκι; πιστεύει τ ι ;  μηχανι
κώς πω; καί καθ’ έξιν μάλλον ή έξ ενδομύχου πλη
ροφορία; καί προαιρέσεω;, όσάκι; παραδέχεται τά 
δόγμα τής πίστεω; ούχί διότι όργά πρό; τήν έν 
αύτώ ένυπάρχουσαν άλήθειαν, άλλ.ά διότι αύτομάτω; 
καί κατά συμβεβηκό; έτυχεν ύπ αύτό γεννημένος, διό
τ ι  πιστεύων άλλο τ ι  δέν προτίθεται είμή πώ; νά 
έμμένη εί; τά ; πατρικά; αύτού παραδόσεις καί νά 
τά ; κληροδοτήσει κατόπιν εί; τού; έκγόνου; του σώ
α; καί άθικτου; δπω; αύτό; τά ; παρέλαβεν.

Εάν λοιπόν, άντί νά μετουσιούταί τ ι ;  καί νά έν- 
στερνίζηται τό έμπεριεχόμενον τή ; πίστεω;, έάν, άν- 
τ ί  τού νά άντέχηται αύτού μετά ζέσεω; καί σπου- 
δαιότητο;, τό παρακολουθή ψυχρώ; καί άδιαφόρω; 
κατά τυφλήν τινα άπομίμησιν, βαστάζων αύτό ώ: έ - 
πείσακτον φορτίον τή; μνήμης, συνιστάμενον εί; τήν 
άποστήθισιν ξηρών τινων τύπων καί συμβόλων, έπό- 
μενον είναι τότε νά μήν έξασκή ή πίστι; ούδεμίαν ί- 
σχύν ούδεμίαν έπίόροιαν έπί τής βουλήσεως, καί ώ ; έκ

συμπλεκόμενα άπαρτίζουσι συμπαγή καί άδιάσπα-: 
στον ενότητα.

'Ανακεφαλαιούντε; ούνέν συνάψει τά είρημένα συν- 
άγομεν, δτι ή άγιότη; έγκειται εί; αύτήν τήν φύσιν 
τού Χριστιανικού θρησκεύματος, δτι είναι ή ενσάρ
κωσες τού θείου ούχ ήττον ή ή άποθέωσις τού άν
θρώπου, δτι ή έμφάνισι; τών Αγίων άνδρών τή; Ορ
θοδόξου ημών Εκκλησία; δέν είναι άλλο τ ι  είμή 
προαγωγή καί συνέχεια τή ; τού Χριστού έμφανίσεω; 
ούτινο; ό βίο; καί τά εί; αύτόν άναφερόμενα δεν εί
ναι μόνον άπλ.ώ; ιστορικά γεγονότα, λχβόντα χοιραν 
πρό (861 έτών, άτινα έκτοτε άνεπιστρεπτεί παρήλ- 
θον, άλλ’ όσημε'ραι διαδραματιζόμενα μέχρι τή; συν
τέλεια; τών αιώνων, γεγονότα έκάστοτε καινά καί 
πρόσφατα, γεγονότα όφείλοντα νά ένοπτρίζωνται καί 
νά έπαναλαμβάνωνται κατά τό μάλλον ή ήττον εί; 
τόν βίον παντό; δστις είναι όντω; άξιο; τού Χριστια
νικού ονόματος, καί δτι έπομένω; οφείλεται τιμή καί 
λατρεία εί; αύτού; τού; γενναίου; πρωταθλητά; τή; 
Χριστιανική; Πίστεω;, οϊτινε; διά τή; άγιότητό; των 
κατέστησαν σκεύη έκλογής, δοχεία τή; θεία; χάρι- 
το;. Καί τωόντι ήμεΐ; τιμώντε; καί λατρεύοντες αύ
τού; δέν έκπίπτομεν εί; τήν τών έθνικών άνθρωπο- 
λατρείαν, ώ ; πάνυ άσόφω; καί άντιχριστιανικώ; δια - 
τείνονται οί έτερόδοξοι, διότι δέν λατρεύομεν τά  έν 
αύτοϊ; ένυπάρχοντα ατομικά καί ίδια πλεονεκτή
ματα, ώ; οί τόν πολυθεϊσμόν πρεσβεύοντε;, π. χ, 
τήν εύγ-ένειχν τού Λιακού, ή τήν άνδρίαν τού Πρα- 
κλε'ους, άλλά τό θειον, τήν αιώνιον προσωπικότητα 
τού πνεύματος, ήν κατειργάσαντο έν έαυτοΐ; έμμό- 
νω; όλοκαυτούντες τήν ιδίαν αύτών άτομικότητα' ή; 
όλοκαυτουμένης, καί έκλειπούση; οΐαςδήποτε δια- 
κρίσεω; είτε φυσικών είτε έπικτήτων πλεονεκτημά
των, άλλο τ ι  κυρίως δέν έναπολειπεται ώ ; άντικεί
μενον τήςήμετέρα; λατρεία;, είμή τό κοινόν εί; πάν- 

| τα ; τούτου; προσόν, ή άγιότη;' προσόν, έ'νεκεν τού
ταυτη; επι των πραςεων του, επόμενον είναι τα  εργα1 , , , ν 1, , . ..  ̂ -, , ,ν ' . , ‘ _ ν  οποίου απαντε; οι άγιοι εισιν ε ί; aovo; αγιο;, Οιοτι
του να εκπηγα,ωσιν ου/Ι εκ τή ; καταχρηστική; λε · .. . < %. < . ι < / η·, .  1 . . .  λ . .. . απαντε; εχουσι μιαν όιανοιαν, μιαν ψυχήν, μιαν θ ί
γόμενη; θρησκευτική; αυτου πεποιθησεως, ητι; ου-  ̂ , , 1 ' '1 λησιν εν ενι σωματι.

Εκ τοιούτων λοιπόν άρχών όρμωμένη καί ή άμώ- 
μητο; ημών Ορθόδοξο; Εκκλησία, καί προσηκόντω; 
σταθμίζουσα τήν άξίαν τών καθοραϊζόντων αύτήν εκ
λεκτών τέκνων τη;, άπονέμει τήν εις τόν θειον αύ-

γομε'νη; θρ·
σιωδώ; δέν υπάρχει είμή κατ’ επιφάνειαν, άλλ’ έκ τ ί 
νος άλλη; άντιθέτου πεποιθησεως βασιζομένης έπί 
τού πάθους ή τού άτομικού συμφέροντος. Πράττει 
δμω; καί ούτο; πάντοτε συνφδά ταί; άτομικαί; αύ
τού δοξασίαι; καί πεποιθήσεσιν.

Αλλ’ έπανερχόμενοι ήδη έπί τό προκείμενον πα
ρατηρούμε·/, δτι τό κυριώτερον γνώρισμα τή ; άγιότη - 
το ; είναι ή πλήρη; έκείνη καί άδιάρρηκτο; άρμονία 
μεταξύ πίστεω; καί πράξεω;’ διότι ό άγιο; δλο; δια- 
περώμενο; ύπό τή; θρησκευτική; πίστεως, καί δι’αύ- 
τής καί κατ’ αύτήν ρυθμίζων καί διαπλάττων νούν 
καί καρδίαν, άποδεικνύει τόν δλον πρακτικόν του 
βίον άκριβέ; έκμαγεϊον καί έκτύπωμα τών έαυτού 
πεποιθήσεων, καί παρίσταται ώ ; £ν έκ τών πλαστι
κών έκείνων άριστουργημάτων τής κλασική; Καλλι
τεχνίας, έν οί; τό έξωτερικόν, τό ορατόν, ή ύλη άν- 
τανακλώσιν εύκρινέστατα τό έσωτερικόν, τό ιδανι
κόν, τό πνεύμα, έκάτερα δέ τά  συστατικά στοιχεία, j χαράν τού Κυρίου συναγαλλόμενοι μετ’αύτών, καί έν 
τού Καλλιτεχνήματος συμφυόμενα ούτως είπείν καί ίνί στόματι καί μια καρδία άδοντες καί ψάλλοντε;

τών καί άγιον χαρακτήρα όφειλομένην τιμήν καί εύ· 
λάβειαν, γεραίρει τά  μνημόσυνα αύτών δι έπετείων 
πανσέπτων έορτών καί φαιδρών πανηγύρεων, ένθα 
έκ βάθους ψυχή; έκχέονται τά  ζωηρότερα καί πε- 
ριπαθέστερα αισθήματα τή; πνευματική; ευφροσύνη; 
καί τέρψεως, καί προτάττει εί; τά  δμματα ημών 
τών λοιπών τέκνων τη; τόν ένθεον αύτών βίον ώ ; κα
νόνα καί υπογραμμόν, ϊνα καί ήμεΐ; τού; τρόπου; 
αύτών έκμιμούμενοι καί τά  ίχνη των έπιδιώκοντε;, 
άνανήψωμεν έκ τής κραιπάλης τού αισθητικού καί 
γεώδους βίου, καί καταξιωθώμεν δπω;, ζώντε; έν 
πνεύμαγι καί άληθεία, συμπαραστατήσωμεν εί; τήν

1
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τόν επινίκιον ύ'μνον τής παλιγγενεσία; ήμών καί τής 
εκ νεύρων άναστάσεως.

Εν Κεφαλληνία τή 10 Μαρτίου 1861.

θ . Κ Λ Ρ ο ν Σ ο ε .

Β ΪΟ Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α  ΤΙ Μ
Π Ε Ρ Ι

Ε Ρ Ν Ε Σ Τ Ο Γ  Ε Κ  Λ Α ϊ Ω Λ .

. .. —000 —

'θ  άμείλικτος θάνατος δέν παύει άρπάζων έκ τού 
μέσον ήμών τού; άριστήχ; τω ν έπιστημών καί των 
τεχνών', τού; έκ παντός τρόπου μεγάλα καί εύγεν·?, I 
έν τώ  εαυτών βίω διανοηθέντας καί πράξαντας. ’Εν ω ' 
α ί τελευταϊαι ήμέραι τού ’Απριλίου ένεστώτος έτους 
έπήνεγκον εαρινήν άνακούφισιν εί; τά ; χρονίας άλ- 
γηδόνας τοΰ Έρνέστου έκ Λασώλ, ή έννάτη Μαιου 
έπέπρωτο νά κλείση διά παντός τούς οφθαλμούς αυ
τού. Ό  Π έτρος Έ ρ κ 'σ ζ ο ς  έχ A a o ù ù  (Peter E r
nst von Lasaulx) έγεννήθη τήν 16 Μαρτίου 1805 
έν Κοβλεντία άπό πατρός τασσόμενου εις τού; τότε 
έζόχου; αρχιτέκτονας. Μόλις άγων τό  δωδέκατον 
ετος τής ηλικίας έγένετο είσαγώγιμος εις τό  έπιτό- 
πιον γυμνάσιο·;, καί υπό τήν χειραγωγίαν τού διευθύ- 
νοντος αυτό Χριστια ού Σχλόπερ έπεδόθη διά παντός 
ζήλου εις τάς σπουδάς τοΰ ανθρωπισμού. Κ α τά  δέ 
τόν ’ Ιούλιον τού 1824 άπελθών εί; Βόννην έσπούδα- 
σεν έπί τέσσαρα όλα έτη φιλολογίαν. ’Ενταύθα τού 
λόγου ρητέον, ό τι τό  τής Βόννης ΓΙανεπισττ,μιον ήκ- 
t'-αζε τό τε  μ.εγαλως όιά τούς εν αύτώ διδάσκοντας 
διάσημους άνδρας Σχέγελ, Νείβουρ, Βράνδην καί Ού- 
έλκερ. Καί έν ώ  μέν τά  διδάγματα τού πρώτου έ- 
νεποίησαν αύτώ τήν κλίσιν εις τήν ’Ασιανήν φιλολο
γίαν, τά  τώ ν  άλλων έξήγειραν ώς είκός τόν θαυμα
σμόν αυτού έπί τη κλασική φιλολογία. Έκείθεν έ- 
τράπη εις τήν μεσημβρινήν Γερμανίαν. Τό μέγα κλέ
ος των καθηγητών τού έν Μονάχω Πανεπιστημίου 
Σχελλιγκίου, Βάδερ καί Γοίρρη άντιφ λοτιμουμένων 
πρός τήν δόξαν τής επιστήμης τώ ν  έπιστημών, εϊλ- 
κυοε τόν εύφυή Λασώλ εις τήν μητρύπολιν ταύτην 
τής Βαυαρίας. Κ ατά  δέ τήν αυτόθι διαμονήν ώφελή- 
€η ού μόνον άπό τώ ν σοφών παραδόσεων τών προ- 
μνήσθέντων Καθηγητών, άλλα καί άπό τής ιδιαιτέ
ρας αυτών προσομιλίας ή; έκριναν αύτόν άξιον. Ά λ -  
λ.ά σφοδρά πρός τό είδέναι εφεσις ήλασεν αύτόν εις 
περιηγήσεις. Μεταβάς λοιπόν έν πρώτοις εις Βιέννην 
καί άκροασάμενο; έπί Ιν έτος τών μαθημάτων τών 
Καθηγητών Guenther, lieiih καί Pabst, κατευθύνθη 
έπειτα εις ’Ιταλίαν περιηγηθείς αύτήν ά'πασαν. Έν 
'Ρώμη δ ' έμερίσθησαν αί μελέται αύτού εις θεολογι- 
κάς καί αρχαιολογικά;. Έμελέτα τούς μεγάλους συγ
γραφείς τής Εκκλησία; καί τούς Σχολαστικούς, καί 
δ ιέπλαττε τήν παλλαισθησίαν αυτού σπουδάζων έζ

αυτοψίας τά  κειμήλια τής αρχαίας τέχνης. Ό  RuriJ 
sen, Plattnel, Cornelius, Iiorh , Oberbeck, Letellref 
ησαν oi αυτόθι} είλοι του.

Αύο δ ’ έτη διατρίψας έν 'Ρώμη έπανήλθεν εϊ; M0W 
ναχον έν έτει 1833, δτε μετά καί άλλων λογάδων 
άνδρών συνώδευσε τώ  κλείνω ημών ΒασιλεϊΌθωνιείς 
τήν ήμετέραν χώραν, καί έγνώρισενέκτού σύνεγγυς τό 
κλασικόν έδαφος. Ά λ λ ’ ή άστυγείτων ’Ανατολή τα 
χέως εΐλκυσεν εις έαυτήν τό  βλέμμα τού φιλομαθούς 
Αασώλ. Απήλθε λοιπόν εις Σμύρνην καί Κωνσταντι
νούπολή, κάκειθεν εσπευσμένως εί, τήν ίεράν πόλιν, 
lv f α έπισταμένως έ'ζήτησε τά  τώ ν αγίων τόπων, ών 
ή θεα έζωογόνησε τήν ευσεβή αύτού φαντασίαν. Έ-" 
πανειλημμέναι όμως ένσκήψεις λοιμού έπετάγυνον τήν 
έκείθεν εις Ευρώπην έπιστροφήν του. Έν έτει 1834 
έπανελθών εις 'Ρώμην έθεάσατο καί δεύτερον τά  θαυ
μάσια μνημεία τής περιβόητου πόλεως, καί κατά τό  
1833 εϋδοκίμως ύποστάς έν Μονάχω τάς διδακτο
ρικά; έξετάσεις έγ'ραψεν εναίσιμον διατριβήν (disser- 
tat ο inauguralis) α De mortis dominatu in vete-' 
res » ,  ήγουν αντικείμενο·; φιλολογικόν άμα καί θεο- 
λογικόν. Κ α τά  τά αύτό δέ έτος διωρίσθη έκτακτος 
Καθηγητής τής Φι.Ιυ.ΙογΙας και τής χ./ασιχής άο- 
χ α ιο γ ι ωοι'ας έν τώ  τής Ουίρτβούργης Πανεπιστημίω, 
νυμ.φευθείς. έν ταύτώ  τήν λογ-ίαν θυγ-ατέρα τού φι
λοσόφου Βάδερ ’Ιουλίαν. Κ ατά  δέ τό  1837 έγένετο 
τακτικός Καθηγητής, καί κατά τό  έπιόν έτος πρύ- 
τανις τού αύτού Πανεπιστημίου. Ό  Λασώλ έτάσσετο 
τό τε  καιρού εις τούς συστήσαντας τά  ιστορικά άμα 
καί πολιτικά φύλλα διά τήν καθολικήν Γερμανίαν 
α Historisch-politische Blaetter fuer das Katho
lische Deutschland. »  THv δέ διάπυρος καθολι
κός καί αύθορμήτως άνεδέχετο τόν άγώνα πρός ύπε- 
ράσπισιν ζη τημ ά τω ν τής καθολικής θρησκείας, ’α -  
φείς δέ τό  εΰρύ στάδιον τώ ν θρησκευτικών καί πο
λιτικών άντιλογ'ΐών, άφωσιώθη τη  μελέτη τής Ε λλη 
νικής καί ’ Ρωμαϊκής φιλολογίας. Καίάπόταύτης τής 
εποχής ήλθεν εις φώ; σειρά πραγματικώς θρησκευτι
κής καί φιλοσοφικής ΰλης, έν αίς παρατηρείται πνεύ
μα μυστηριώδες. Είσί δέ αύται αί έξης’

ά. Das P e l a s g i s c h e  O r a k e l  d e s  Zeus 
zu Dodona 1840.

β'. lieber den S i n n  d e s  O e d i p u s -
eage. 1

· ( '.  Die S u e h n o p f e r  d e r  Griechen 11841 
und Roemer u n d  i h r  Y e r h a - j  
eltniss zu dem Einem auf Golgatha ] 

δ '. Die G e b e t e  d e r  G - r i e c h e n i
und Roemer. (1842

i .  Die L  i n o s k 1 a g  e. )
σ τ '. Der Fluch bei den Roemern undj

Griechen. / 1843
ζ\  Prometheus die Sage und ihr Sinn' 
ή. Der E i  d b e  i den Griechen. ^1844
θ'. Der E  i d b e i d e  n Roemern i
Έν έτει 1844 έκλήθη εις Μόναχον ϊνα διαδεχθή 

τόν άποθανόντα Ά σ τ ,  8ν μόνον αί περί Πλάτωνος 
πραγματεϊαι άρκούσι νά κατατάξωσιν εις τού; περι-
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δόξους (φιλολόγους). Κ α τά  δέ τό  έπιόν έτος έ ξελ έ - ' 
ξατο αύτόν ή Ακαδημία τώ ν επιστημών τακτικόν αύ- 
,σής μέλος. Έ κ το τε  δε μέχρι τού 1847 έδημοσί- 
ευσεν έν τοίς ακαδημαϊκοί; ύπομνήμασι τρεις διεξο
δικός διατριβάς τάς δε’

1. Ueber das S t u d i u m  d e r  G r i e c h i 
s c h e n  und Roemischer Alterthuemer 1846.

2. .Leber die Buecher des Koenigs Numa
3. Uebcr den E n t  w i c k l u n g s g a n g

des Griechischen und Rcemischen) 1847 
und den gegenwaertigen Zustand , 
des deutschen Lebens.

Σπανία εύγλ.ωττία πλήρης συμμετρίας καί αρμό
διας εκλογής τών ονομάτων καί τών ρημάτων προ
ερχόμενη άπό ενδομύχου ένθουσιασμού, ποιητική 
καί ευφυής κατανόησις τής άρχαιότητος (οΐα θέλει 
μένει διά παντός κεκλεισμένη εις τούς μικρολόγως τήν 
φιλολογ'ίαν εξετάζοντας), παρρησία γνησίου ακαδη
μαϊκού πολίτου, σταθερότης χαρακτήρος, πάσαι αΰ- 
τα ι συλλήβδην αί άρεταί, αϊτινε; έκόσμουν τόν Λα- 
σώλ, ταχέως κατέστησαν αύτόν προσφιλέστατο·; Κα- διατριβή; Leber die prophetische Kraft her mens- 
θηγητήν τοίς έαυτού δμιληταϊς, ώς ούδένα τών πρό j chlirchen Seele in Denkern und Dichtern καί με- 
αύτού ή τών συγχρόνων συναδέλφων του. Κ α τά  τήν * *8 » τών ετών 1839 καί 18C0 έφανησαν είς τό

μείνε πιστός εις τάς άρχάς άϋτού καί αγορητές - ¿ ,ς  
τοίς συναδέλφ-.ις.

Κ ατά  τόν χρόνον τής ί\  Μονάχω άνακτηθείβης 
καθηγεσία; του έδημοσ(ίυ ίε  πολλά μικρότερα καί 
μεγαλείτερα συγ*ρρά,(Λματα } ά τι να έν μέρει ήρανίζετο 
άπό τ(·;ν παρ"_0^οεων αύτού, οϊον’

Die Geologie der Griechen und Roemer 1831. 
ß . Zur Geschichte und Plilosophie der Ehe bei 

den Griechen 1852. 
γ '.  Der U n t e r g a n g  d e s  H e l l e n i s 

mu s  185 4. 
δ' . P h i l o s o p h i e  d e r G e s c h i c h t e ,  1836.

Καί δ τε  εν έτει 1856— 1857 έξελέξατο αύτόν 
τά Πανεπιστήμιον Πρύτανιν, άνέλαβε τήν πρυτανείαν 
μετά διατριβή; Leber die theologischen Grun
dlagen aller | hilosophischen Systeme (= π ε ο ί  τών 
θεολογικών βάσεων δλων τών φιλοσοφικών συστημά
των). ’Αμέσως δέ μετά ταύτα συνεχάρη τώ  γ'ηραιώ 
Θειρχσίω τελούντι τήν πεντηκονταετηρίδα αύτού διά

•παρούσαν εποχήν, καθ’ ή·; αντίκρυ; προλήψεως επι
κρατεί καί συνεχώς ένισχύεται ή ιδέα τού νά έμμένη 
έκαστος εις 8 έκλήθη, έγνώριζεν δ Αασώλ δ ί άπαρα- 
δειγματίστου τέχνης νά ένσταλάζη εί; τάς ψυχάς τών 
νέων ενθουσιασμών έπί ταϊς μεγάλα·.; ίδέαι; τής ιστο
ρίας, νά καθιστά τήν διάνοιαν αύτών ικανήν εις έκ- 
μάθησιν τής φιλολογίας καί αρχαιολογίας. —  Ύ π ό 
τοιαύτην έποψιν εξεταζόμενος ό Λασώλ ούδένα κατέ- 
λ.ιπε διάδοχον αντάξιον αύτού Τό ετος 1847 έπί- 
κρανε μεγ'άλω; τήν εύαίσθητον αύτού καρδίαν. Γνω
στόν ό’τ ι  ήναγκάσθη τό τε  νά παραιτηθή τής καθη
γεσίας, δ ιότι έν τη  Γερουσία τού Μονάχου προέτεινεν 
ϊνα έκφρασθή ή ευγνωμοσύνη όλου τού σώματος πρός 
τό  πεπτωκός ϋπουργ'βϊον Abel. ’Αλλά διά τήν ά- 
διαφιλονείκητον εμπιστοσύνην, ής άπήλαυε πανταχού 
τής Βαυαρίας ώ ; αμερόληπτος υπερασπιστής τώ ν τής 

- πατρίδο; συμφερόντων, έτιμήθη ύπό τής επαρχία; 
Abensberg, εκλεχθείς μέλος τής έν Φραγφόρτη κατά 
τό  184S συγ’κροτηθείστ,ς γ τρ ρ α π χ ή ς  έθηχής σνκ- 
ΐ.Π ό σ ιω ς  ( d e r  d e u t s c h  r e n N a t i o n a l ·  
v e  r s a m m 1 u n g). Καί κατά τήν περίστασιν ταύ
την διέπρείεν έπί άδόλω πατριωτισμό», καταπολε- 
μών 
κή
δημοκρ
ταχέως ηύςησεν ό αριθμός τώ ν πολιτικών αύτού αν
τιπάλων. Κ α τά  δέ τό  1849 τά ύπουργ'εϊον Beislcr 
άπέδωκεν αύτώ τήν προτέραν αύτού έδραν, καί έν 
ταύτώ  έξελέξατο αύτόν βουλευτήν ή επαρχία Keílic- 
im. Ώ ς  τοιούτο; δ ’ έξελέγετο κατά πάσαν βουλευ
τικήν περίοδον ύπό διαφόρων επαρχιών, άλλά διά 
τόν ϋποτροπιασμόν τής νόσου παρητήθη δύο μήνας 
•πρό τού θανάτου του τής έν λόγω  Οεσεως. Καί ώ ; 
βουλευτής, άν δέν άπίδωμεν είς τ.να παράδοξα, ά
τ ι  να μό-,ος προβάλλω·; μόνος καί ύπερησπίζετο, ένε-

φό»; τά  πονήματα αύτού o D e s S o c r a t e s  L e h e n  
u n d  L  e  h r  e »  (  Σωκράτους βίο; καί διδασκαλία) 
καί D i e P h i s o p h r e d e r  s h o e n e n K u -  
e n s t e  ( = ή  φιλοσοφία τό»ν ώραίων τεχνών). Ί ΐ  
τελευταία εργασία, ήν όλίγ'ας ήμέρας πρό τού θανά
του του έπεμψεν εί; τήν ’Ακαδημίαν τώ ν έπιστη- 
μών, στρέφεται περί τήν μυστηριώδη σημασίαν τής 
'Ρώμης έν τή  παγκοσμίω ιστορία. Πασαι αύται αί 
συγ'γραφαί Ιχουσι μάλλον ατομικήν, ή μεγάλη·; ε
πιστημονικήν αξίαν, άλλά τό  έπιτρεχέ; καί ή γλα - 
φυρότης τού ύφους θέλουσι κα τα τά ττει αύτά; διά 
παντός είς τά  τεχνικό»; τέλεια  προϊόντα τής διάνοι
ας. Έν δέ τώ  συγγράμματι αύτού P h i l i s o  — 
p h i e  d e r  G e c h i c h t e  (=ο ιλοσοφ ία  τής ι
στορίας) αποκαλύπτονται επόψεις περί ειμαρμένη; 
δμοιαι ταΐς τού Τακίτου, διό ό άγαν καθολικός κα- 
τηγορήθη ύπό τινων ώς έτεροδοξών καί άφιστάμενο; 
δήθεν τού χριστιανισμού. 'Α λλά  ταύτα έξηγούντα·. 
άν ένθυμηθώμεν ό τι ό Λασώλ είργάζετο πολύ διά 
τής ζωηρά; του φαντασίας ύπεριπταμένης πολλάκι; 
τής κριτική; τού νού. Ο Αασώλ προςφυώς μέν κα- 
τενόε·. τήν μεγάλην ένότητα παντός βίου, άλλά πα-

σου να ενεργρ.
Τ ί δέ ρητέον περί τώ ν άλλων τού άνδρός άρετών; 

Μόνη ή πρός τήν πατρίδα αύταπάρνησις ά τε πρώτι
στη τώ ν άρετών προμηνύει καί επισφραγίζει πάσας 
τά ; άλλας. Ως δέ ζών έπζξίως έτιμάτο ύπό τ ε  τού 
ήγεμόνος καί τής πατρίδυς, ούτω καί άποθανών έτυ- 
χε τώ ν προσηκόντων τ?.ς γενικής τιμή ; τεκμηρίων, 
διότι καί άρχοντες καί ίδιώται αυθόρμητοι ήκολού- 
θησαν εί; τήν κηδείαν τού αληθούς ’πατριώτου γ'ενο 
μένην έν Μονάχω κατά τήν 1 1 Μαΐου. Οί δ εύγνω-
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μονικώς προ; αυτόν διακείμενοι φοίτηταί τοΰ Πανε
πιστημίου ιδία πενθηφορήσαντε; άπέδωκαν καί τά ; 
άλλα; τιμ ά ; τώ  προσφίλεστάτω αυτών Καθηγητή 
δ ι' εκλεκτών νεκρικών αλμάτων, άτινα έψαλλον δ ι- 
αρκούση; τής εκφορά; καί τοΰ ενταφιασμού, καί διά 
γενική; λαμπαδηφορίας, b  έτέλεσαν τήν έτιούσαν 
τή ; κηδείας έπί τού τάφου.

'11 μνήμη τοιούτων άνδρών, ών αί πράξεις βιω- 
φελεϊς γενόμεναι συνδέονται στενώ; μετά τής ηθική; 
ευδαιμονία; τή ; πατρίδο;, άπαράγραπτο; μένουσα έν 
ταΐς σελίσι τή ; ιστορίας ακμαία παραδίδεται το ΐ; έ- 
πιγιγνομένοις. Καί έν δσ<υ τά  αθάνατα μνημεία τή ; 
άρχαιότ.,το; ερμηνεύονται έν τα ί; άκαδημίαις, έν δσω 
ό ΙΙλά των καί ό Σοφοκλής, ό Πίνδαρος καί ά Αισχύ
λος,δ Τάκιτος καίό Όράτ.ο; καί τών άλλων ποιητών 
καί συγγραφέων ή χορεία άνκγινώσκονται έν τ ώ  τού 
Μονάχου Πανεπιστήμιο», εύγνωμόνω; θέλει μνημονεύε- 
σθαι τό όνομα τού Αασώλ, δ τ τ ι;  καθ’ δλον αύτού τόν 
βίον έπιτυχώ: ήγωνίσθη νά ένσταλάξη έν τα ί; ψυχαϊ; 
τώ ν νέων ύγιέστατον καρπόν άπό τών αρχαίων συγ
γραμμάτων, καί νά έμποιήση έν αύταί; τόν θειον ε
κείνον ενθουσιασμόν, ού άνευ ούδεν μέγα καί εύγενέ; 
κατορθούται!

Τοσαύτα γράφοντες περί Αασώλ, άφ’ ού άνέγνω- 
μεν καί τά  περί αύτού δημοσιευθέντα εν τισ ι τών 
γερμανικών εφημερίδων ασμένως άναμένομεν νά ίδω
μεν πλει'ω καί βελτίω  περί τού άνδρό; έν τ<>ϊ; πρα
κτικοί; τή ; Βαυαρικής ’Ακαδημίας.

Ν . π κ τ ρ η γ

Κβέτ,γητής τού Γ·.μνα®ίου Γύρου.
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έσπεραν τινα ό Κ ρηναίο; είσήλθε θριαμβεύων είς 
τήν οικίαν τού Ροβέρτου. (1 Κιισαρίνα έσττ.ρίζετο 
έπί τού δεςιού του βραχίονο:, ό δέ αριστερό; άνε- 
παύιτο ήσύχως έντό; τού μαύρου μανδυλίου άπό τό 
δποίον δέν ήδύνατο πλέον νά άποχωρισθ?,. Κχαιρέ- 
τισε δε τού; νέους συζύγους καί είπε’

Κχ_ω τήν τιμήν νά σας αναγγείλω τόν προσε 
χή γάμον μου. Θά στρατολογηθώ...........

—  Είς τό  ό σύνταγμα τώ ν λογχοφόρων ; ή,ρώ 
τησεν ή Ουρανία.

Μάλιστα, άπεκρίθη ή Καισαρίνα.
ένω  δέ ώμίλουν περί ύμεναίου είιήλθεν ό Κ . δέ 

Μορνάν.

—  Ζητώ συγγνώμην, κυρία, είπεν ό νεοεισελθών 
εί; τήν Ουρανίαν, δ τι έρχομαι νά πάρω τόν σύζυγόν 
σας. Αλλά μέ είχεν είπεί δτι θά ελθ-ρ νά μέ συνα- 
ααντήσή είς τήν λέσχην τήν έννάτην ακριβώς, καί

τώρα είναι δεκάτη, ώστε έλαβα τό  θάρψος νά Γχθω 
νά τόν ζητήσω.

—  É/ετε δίκαιον, κύριε, είπεν ή Καισαρίνα. Πρέ
πει \ά ήναί τ ι; άκριβής" αγαπώ τήν στρατιωτικήν 
ακρίβειαν.

—  Αλλά, κύριε , είπεν ή Ουρανία, άφ’ ού θέλετε 
νά συνάζεσθε εί; τήν λέσχην δια τ ί  δέν συνέρχεσθι 
έδώ ; Δέν είναι νόστιμα·, οί συναναστροφαί εί; τά ; 
όποια; συνέρχονται μόνον άνδρες.

—  Είναι ώ ; αί νύκτες χωρίς άστρα, είπεν ό Ειρη
ναίος ρίψα; βλέμμα εί; την Καισαρίναν. Π ώς! δέν 
θέλετε σό ωραιότερου μέρος τή . άνθρωπότητος ;

—  Ε ; εναντίας, είπεν 6 Κ. δε Μορνάν' δεχόμεθα 
πάντοτε τήν κυρίαν τή ; κούπα?, τήν κόμησσαν τού 
καρού, τήν δούκησσαν τού σπαθιού καί τήν μαρκε* 
σίαν τής πίκα:.

—  Λοιπόν διατ .εδάζετε τό  έσπέρας παίζοντε; ; 
ήρώτησεν ή Ουρανία.

—  Μάλιστα, κυρία μου, άπεκρίθη ό Κ. δέ Μορ
νάν, δστι: δέν είχε παρατηρήσει δ τι απ’ αρχής 4 
'Ροβέρτος τώ  απεύθυνε σχήματα καί σημεία τη λε
γραφικά.

—  Καί παίζετε βαρύ παιγνίδι ; ήρώτησεν ή Ου
ρανία.

—  Μικρά πράγματα! ολίγα ; χιλιάδας φράγκα. 
0  Ροβέρτο; έχασε, νομίζω, τριάντα χιλιάδα; τού
τον τ  .ν χρόνον.

—  Είναι δυνατόν ! άνέκρχξεν ή Ουρανία.
—  Λαί ! είπεν ό Ρ.βερτος. Δεν ηξεύρω διατί 

πρέπει να £/ω μυστικήν μιαν κλίσιν μου τοσον φυ
σικήν' τό κά τω  κάτω είι/.αι πλούσιο..

Τά ελαττώματα  τού 'Ροβέρτου ώμοίαζον τά άμε· 
Ρ'κχνίχά καλάθια τά όποίχ εμβαινουσι τό Εν έντό; 
τού άλλου. Δομ ζομεν πάντοτε δ τι εφθάσαμεν εί; τό 
τελευτά ον, καί όμω; πρέπει ν άνοιξωμεν πολλά έως 
ού νά φθάσωμεν ει; αύτό.

—  "λ ;  άναχωρήσωμεν, είπε σηκωθεί;' άς υπάγω* 
μεν νά παίξωμε·. Ζήτωσαν οί παλμοί καί ή εξαψις 
τού παιγνιδιού !

—  Λαι, ζή τω  τό  παιγνίδιον ! άνέκραξεν ή Ου
ρανία, είναι εύγενέ; πάθο:. Ανδρέχ, είπεν tic τόν υ 
πηρέτην. φέρε τά π ε ζα ν  καί χαρτιά . . . .  ΙΙαίξετε, 
κύριοι, όχι ε.ς τήν λέσχην αλλ’ εδώ. Εγώ στο.χη- 
ματίζω .

—  Σύ ; ήρώτησεν ό Ροβέρτος.
—  Εγώ ναι, διότι έχω τό  αύτό π>θθί· Ναι, α 

γαπώ να βλ.έπω τά  φλωριζ «ο; τά  άστρα, άγαπώ 
νά περνώ τήν νύκτα έχουσα τού; οφθαλμού; προση
λωμένου; εις τήν τράπεζαν, καί τή< κ α .δ ίιν  τρ ί- 
μουσαν . . . Αλήθεια, φιλε μου, εϊμεθα πλασμένοι 
ό ενα; διά τόν άλλον.

—  Λοιπόν ένυμφεύθην μίαν λαίμαργου και μίαν 
χαρτοπαίκτριαν, είπεν ό Ροβέρτο; καθ εαυτόν. ΑΙ 
άνύπανδροι καί μάλιστα αί ξανθι·, δσον νά σέ βάλουν 
είς τό χέρι. . . μέ τά  ξανθά μαλλΐα τω ν τάς έκλαμ- 
βάνομεν άντί άγγέλων, καί δμω; είναι ύποκρίτριαι.

Ε νώ  δέ έσκέττετο ταύτα έμοίραζε κα ίτά  χαρτί«,
—  Παίζω, είπε, πεντακόσια φραγκα.

Δ Ω Ρ Α .
·*— Καλά ! άπεκρίθη ό Μορνάν.'
—  κ ’ έγώ  στοιχηματίζω χίλια φράγκα διά τόν 

άνδρα μου, είπεν ή Ουρανία.
—  Πώς, χίλια φράγκα ! άνέκραξεν ό Ροβέρτο;' 

σοσοΰτον ποσόν ! . . .
—  Ποιος θέλει νά στοιχηματίσει ; ήρώτησεν ή 

Ουρανία.
—  όχ  ι έγώ  βεβαίως, είπεν ή Καισαρίνά" δεν ήμ· 

«ορώ  νά υποφέρω τά  παιγνίδια έκτό; μόνου τού ζα 
τρικίου, καί αύτό διότι όμοιάζει μάχην. Είναι άπο 
τρόπαιου πάθος τό  τώ ν χαρτιών, είπε χαμηλή τή 
φωνή είς τόν Ειρηναίον' ποτέ δέν θά συγκατατεθώ 
νά νυμφευθώ -χαρτοπαίκτην.

—  Στοιχηματίζετε, Κ. Μοζεράν ; ήρώτησεν ή 
Ουρανία τον Ειρηναίον.

—  Εγώ, κυρία ! άνέκραξεν ούτο;, ποτέ δέν 
«τοιχημησιζω ούτε παίζω. Λεν ήξεύρω νά παίξω άλλο 
•πό τον πόλεμον, καί αυτόν όχι πολύ καλά.

Αλλ ’ ή Ουρανία, ωφελούμενη άπό μικρού τινο; θο 
ρύβου γενομενου περι αυτήν είπε κρυφίως πρός τόν 
Ειρηναίον"

—  Στοιχηματίσετε μαζή μου, καί ε ίτε  κερδήσετ; 
είτε χάσετε, αδιάφορου' δεν λογαριάζεται.

—  Λλλα, κυρία, ή αρ^αβωνιστική μου δεν ήμ· 
κορεί να ύποφέρη τά  χαρτιά Εί; μάτην θά τήν δια 
βεβαιώσω δτι δεν παίζω αληθινά, α<τή θά νομίζη 
ότι το λεγω  δια νά μέ συγχωρτ.ση,

—  Στοιχν μ χτίσετε ή τήν αναφέρω αμέσως τό  
μαϋρον μανόύλι.

—  θεέ μου ! είπε καθ έ.υτόν ό ταλαίπωρο: Ε ι
ρηναίο;— Στοιχηματίζω  διά τά  χίλια φραγκα τής 
Κυρίας, ανεφωνηιεν.

—  Είναι δ,ν.-ιόν, άνέκραξεν ή Καισαρίνα, εϊ.θε 
χαρσοπα'κτ-ης, σείς ! . . .

Ó Ροβέρτο: έχασε πολλάκι:. Ó Μορνάν έκέρδησε 
τρεί; χι/.ιαδα; φράγκων. Ο Ειρηναίο: αναγκασμένο; 
πάντοτε νά στοίχημα τιζη, μέ τήν Ουρανίαν έφαίνετο 
δ τ ι ¿κέρδαινε θησαυρούς' αλλά τά  κέρδη του ήσαν 
φαντασ ώδη.

—  Χ άνω  τρsic χιλ·άδας φράγκα, είπεν ό Ρο
βέρτο: γ ινόμενο: αδιακόπω; σκυθρωπότερος, θέλω νά 
τά  χερδή ω πάλιν καί τά  παίζω.

—  "Ας τολμήσωμεν περισσότερον, είπε καθ’ έχυ- 
τά.ν ή Ουρανία.

—  Κύριε Μοζεράν, είπεν εί; τόν αντίπαλόν της 
δστις ητο μέν νικητή; άλλά περίλυπο:, σας προτείνω 
τολμηρόν παιγνίδιον, στοιχηματίζω πάντο ε διά τόν 
ίνδρα μου καί παίζω τήν μεγάλη,ν μου άμαξαν διά 
τήν μικράν τήν έδικήν σα;. Βεβαίως θά έχετε ' ποϊο; 
τώρα δέν έχει;

—  Δεν είναι πλέον πάθο:, άλλά μανία ! άνέ
κραξεν ό 'Ροβέρτος. Σάς ανέθρεψαν, κυρία, εί; κάνέν 
σχολείου τής Βάδης;

—  Π ω; ! φίλε μου, δέν είσαι ευχαριστημένο; νά 
Ιχη ; συμμέτοχου τώ ν κλίσεών σου ;  θα κατορ- 
•ώσωμεν νά γυρίστ, ό τροχό; τής τύχη; δι’  ήμάς.

*Α ; έξαχολουθήσωμεν, Κ . Μοζεράν. Είπαμεν τρεί; 
χιλιάδα; φράγκα.

h a n ¿

—  Κύρ·ε Μοζεράν, είπεν ή Καισαρίνα χρυφίωί 
εί; τόν Ειρηναίον, δν στοιχηματίσετε καί δι’ αύτό 
τό παράδοξον παιγνίδιον, έγώ άποσύρομαι ώ ; εί; τήν 
Βερεζιναν" δέν θά γίνετε ποτέ συζυγό; μου.

—  Κ  λέγετε !  άνεφώντ,σεν ό Ειρηναίος, θα μέ 
συγχωρήσετε, κυρία μου, είπεν εις Τήν Ουρανίαν, δέν 
ήμπορώ νά παίξω διό-t δεν έχω εις τήν διάθεσίν 
μου παρά δημοσίαν άμαξαν" και έπειδή δέν μέ ανή
κει εννοείτε δτι . .

—  Εστω, είπεν ή Ούράνία. Πώς είναι ή πληγή σας, 
κύρ ε Ειρηναίε ;

—  Σ οιχηματιζω ! άνέκραξεν δ Ειρηναίος. Κνθυ- 
μ,ούμαι δτι εχω άλογον ώραίον. Είχα λησμονήσει εν
τελώς το άλογον έκείνο το σ τα κ τί, ¿λησμό
νησα . . . τό άσπρον, . . .  ή μάλλον τό μαύρου.

Ο Ροβέρτο: έχασεν άκδμη τρεί; χιλιάδά; φράγκων.
—  Με έμά -ευσαν άπόύε! . . . είπεν. Αυτήν τήν 

φοράν παίζω έξ χιλιάδα; φράγκων.
— Και εγώ, εΐ.-.εν ή Ουρανία, παίζω τήν εξο

χήν μου
— Τρέλλα ! άνεφώνησεν δ Ροβέρτος, είναι δυστυ·’ 

χία, είναι καταστροφή να Ι/τι τ ι ;  τοιαύτην γυναίκα.
Κυρία, ε'πεν ό Ειρηναίος, δέν έχω τίποτε πλέον 

νά στοίχημα-ίσω. Δεν ί  ·ο> είμή ϊν μικρόν δωμάτιο* 
εί; τό ξενοδοχείου εί; Μονμορανσύ.

—  Κύριε Μοζεράν, ή:ώτη εν ή Ουρανία, πού α
γοράζετε τα μαύρα μανδύλ·ά σας ;

- A ! έν’ΐυμήθην. είπεν εύθυ ό Ειρηναίος, έχω 
μίαν μικραν οικίαν εί: τήν έςοχήν.

Ο Ροβέρτο, ί/ασε καί πάλιν, ό δέ Μορνάν άνεχώ- 
ρησε φέρω· μεθ’ έαυτού δώδεκα χιλιάδα: φράγκων.

Ó ‘ Ροβέρτο; ήτον έξημένος, οΐ οφθαλμοί του έ- 
σπινθηροβολουν, καί έπνεε θυμόν ώ; άτυχή; χαρτο
παίκτη,

—  Είσαι τρελ/ή, είπεν εί; τήν γυναΐκά του, τό 
όχημα, τ. έξοχή μα: όλα έ/άθτ,σαν ! .  . . Μέ σέ έν* 
το ; ολίγων ήμερων θα χαθη όλη μας ή κατάστασις. 
Δέν υπάρχει δλεθρ ώτερον πράγμα άπό τήν χαρ
τοπαίκτριαν" άν ήξευρες πόσον σέ άσχη.μίζουν τά 
χαρτια! τά μαγουλά σου τά όποια ήσαν ανθηρά 
έγειναν κατακόκκινα. τά μάτια σου είναι άγρια. Μέ 
εκαμε: άφ’ ού σ» είδα νά συχαθώ τά  χαρτιά καί δέν 
θέλο» ποτέ πλέον να τά έγγίσω.

—  ίντρεύθης λοιπόν; άνέκραξεν ή Ουρανία.
—  Τί σέ μέλει, άφ ού σ’ έγκαταλειπω διά παν

τός ; .  · Δέν θα ζήσω μέ μίαν χαρτοπαίκτριαν . . .  
Ϋγίαινε, κυρία.

—  Αναχωρεί:; άνε’κραςεν ή Ουρανία.
—  Δέν θά νυμφευθώ ένα χαρτοπαίκτην, είπεν ή 

Καισαρίνα εί; τόν Ειρηναίον. Ί'γιαίνετε, κύριε.
—  Κυρία, είπεν 6 Ειρηναίο; είς τήν Ουρανίαν, εί

ναι καιρό: νά έξηγηθώμεν.
— Λοιπόν θέλει; νά χωρισθώμίν; ήρώτησεν ή 

Ουρανία τόν σύ.υγόν της. Είσαι αποφασισμένος ;
— Τίποτε δέν θά μέ κάμτ,νά αλλάξω τήν άπό· 

φασίν μου.
—  Λοιπόν δέν πρέπει πλέον νά διστάσω, πρέπει 

νά κάμω μεγάλην άπόφασιν. . .
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βεεΓ μου! άνεφώνησεν δ Ροβέρτο:, θά πέση 'άπό 
τό  παρα'θυρον !

Αλλ αντί νά ριφθ-ρ από τό  παράθυρου ή Ουρανία, 
έπλησίασεν είς τήν βιβλιοθήκην, έλαβεν έν βιβλίου 
καί τό  ήνοιξε.

< ' Π“ ί·' ε’ " εν ό ‘Ροβέρτος, όταν αναχωρώ διά
μήν σέ ίδώ πλέον, δταν τά  τρομερά ελαττώματα  σου 
κατέστρεψαν τήν ευτυχίαν μου, πέρνεις βιβλίου διά 
νά άναγνώση,ς ήσύχως; . . .

Π Ουρανία δεν άπήντησε; άλλ’ άνε’γνωσε δυνατά 
τό  μέρος τούτο'

® 0  Βεελζεβοϋλ, ό'στι; δέν εΐχεν ίδεί εαυτόν, έκύ 
τα ξε μίαν ημέραν είς έ'να καθρέπτην τής Βενετίας, 
καί άφήκε φωνήν φρίκης. 0  καθρέττης ¿δείκνυε» ά 
κριβώς _ολας του τάς ελλείψεις' είδε τά  βλέμματά 
του φλογερά καί διαβολικά, καί τό  τρομερόν γένειόν 
του κατακοκκινισμένδν άπό τό πυρ τής κολάσεως. ό  
Βεελζεβοίιλ ¿γλύκανε τά  βλέμματά του, έκοψε τό 
γένειόν του καί έγεινεν ώραΐος καί κομψός' δ ιότι α- 
πεβαλε τά  ελαττώματα  τά  όποια τώ  εδειξεν ό πι
στός του φίλος, ό καθρέπτης τοΰ διαβόλου, ϊ

—  Τ ί σημαίνει α ϊτό  ; ήρώτησεν ό ‘Ροβέρτος πλη- 
σιάσας πρός αυτήν.

—  Σημαίνει, φίλε μου, ό τι ήμην δ καθρέπτης τοΰ 
διαβόΰου. Δέν είμαι ούτε λαίμαργος, οϋτε χαρτοπαί
κτρια' τό παίξιμόν μου ήτον ψευδές. Δύνασαι νά νυμ- 
φευθή; τόν Μαζεράν, Καισαρίνα, δέν είναι χαρτοπαί
κτης, άλλά γενναίος, έπρόσθεσε μέ μειδίαμα περιγε
λαστικόν. όσον διά σέ, φίλε μου, είπεν είς τόν Ρο
βέρτον, όστις τήν έσφιγγεν είς τάς άγκάλας του, σέ 
διώρθωσα, δέν είναι αληθές; δ ιότι ό διάβολος δέν 
ηύρε τόν εαυτόν του εύμορφον είς τόν καθρέπτην.

11.
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ΠΕΡΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

Κ Α Ι ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ-

—000—

Ή  μεν υπό στοιχ. α '  είκών παριστα αϋτοκρά- 
τορα τοΰ Βυζαντίου, - ή δέ ΰπό στοιχ_. Β' Πατριάρ
χην τής Κωνσταντινουπόλεως πρό της διαιρέσεως 
τω ν εκκλησιών. “Ά ξιον δέ σημειώσεως ό'τι πρό τής 
διαιρέσεως ταύτης οί ιερωμένοι άμ.φοτέρων τών 
δογμάτων ένεδΰοντο ώς ένεδύετο ό έν τή  ΰπό 
στοιχ. Β είκόνι Πατριάρχης’ μετά δέ τήν διαίρε- 
σιν,- μ.ή Οέλοντες νά δμοιάζωσιν άλλήλυυς μηδέ κατά 
τό  ένδυμα, έπενόησαν νά τροποποιήσωσιν αϋτό. "Οθεν 
ά?χόμενοι “ “ ό τοΰ πίλου μ.έχρι τών πέδιλων ούδέν 
άφήκαν άτροποποίητον οϋτω οί μέν ’Ανατολικοί, ά- 
φαιρέσαντές τόν γΰρον τοΰ πίλου, ¿σχημάτισαν τά κα- 
λυμαύ/μον, οί δέ Δυτικοί, στρέψαντες πρός τά  άνω 
τόν γΰρον αύτόν ¿σχημάτισαν τόν τρίγωνον πίλον. 
Πρός τουτοις,οίμέν Ανατολικοί προσθέσαντες χειρίδας 
είς τόν μανδύαν άπετέλεσαν τό  ράσον,οί δέ Δυτικοί 
περιορίσαντες αύτόν πρός τά  νώτα ¿σχημάτισαν τά λε
γόμενον έπωμίδιον ,ΕοΓβμιοΙιι)' εί; δέ τό ένδυμα άφαι-

Α ’

Ω Ρ  Α.

' Ε.Ι.Ιην Λ ν τοχρά τω ρ . 

Β'

Π ατρ ιάρχης Ο ίχο ιμ ε ι ιχΰς.

ρέσαντεςοί Ανατολικοί ές ολοκλήρου τά  κομβία ¿σχη
μάτισαν τό  ά ν τε ρ ί,ο ί δέ Δυτικοί προσθέσαντες ές ε 
ναντίας κομβία μέχρι τών κρασπέδων,¿σχημάτισαν τήν 
λεγομένην χα ζά χα νή  αοτάι αν  (solaiia). Έ π ί τέλους 

είς τά  πέδιλα άφαιρέσαντες τό  όπισΟςν αύτών μέρος 
οί Ανατολικοί ¿σχημάτισαν τά  μ ίο τ ια ,  ένφ οί Δυτι
κοί προσθέσαντες τάς πόρπας άπετέλεσαν τά  πορπό-

φόρα πέδιλα' καί έν τούτοις έν ούσία καί έν τή άρ
χή αύτοΰ είναι πάντοτε τό  αύτό φόρεμα. Μή τάχα 
δέν συμβαίνη τό  αύτό καί ώς πρός τάς θρησκευτικάς 
δοξασίας, αί πλείους τών όποιων κα τ’ ούσίαν ούδέν 
διαφέρουσι; Ιναί ώς πότε ή τοιαύτη πλάνη-, . . . 
Πότε άρα θέλει φθάσει ό ευτυχής ¿κείνος καιρός, 
καθ’ 8ν ά'παν τό  άνθρώπινον γένος, ή τουλάχιστον 
πάντες οί είς Χριστόν πιστεύοντες θέλουσιν άποτε- 
λέσει έν καί μόνον ποίμνιον ύπό τόν αύτόν ποιμένα 
ώς έπηγγείλατο ό θεάνθρωπος Ιησούς ;

Ί. ΔΕ-ΚΙΓΑΑΛΑΣ.
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ΙΩ Α Ν  M I S  Φ Ρ Λ Γ Κ  Λ ΙΝ Ο Σ

χα'ι α ί τε .ίευ τα ϊα ι άποδημίαι ε ίς  το ν  άρ- 

χτιχύν πό.Ιον.

(Τέλος, ". 'ρ »  ?υλλά 5. 2  Μ ,  2 G j  xa! 2G6.)

— οοο—

Δ '.

°Οτε δέ τά  ύπό τόν 'Ωστενπλοία έπανήλθον είς τήν 
Αγγλίαν, οί περί τό ναυαρχείου έ τι μάλλον άνησυ- 

χοΰντε; διά τόν Φραγκλίνον, καί έτι μάλλον άποροϋν- 
τες περί τοΰ τρόπου καθ 8ν έπρεπε νά γίνωσι καί 
νέαι Ιρευναι, συνεκρότησαν συνέλευσιν είς ήν συνεκά 
λεσαν πάντας τούς ναυτικούς οίτινες, είτε ώς άξιω- 
ματικοί τοΰ στόλου είτε ώς πλοίαρχοι κητοθήραι 
είχον διακριθή κατά τάς προσαρκτίους ναυσιπορίας. 
Ιίο τέ  δέν είχον συμπαρευρεθή είς συμβούλιου τοσαΰτα 
φώτα καί τοσαύτη διαφωνία. 'Ο μέν περιφανής Ιω ά ν 
νης'Ρός,δ Ώ σ τεν  καίό Όμμάνεϋ ησαν γνώμης οτι τά 
πληρώματα τοΰ τε  Γρόμ,υυ καί τοΰ 'E p t’Goix άπωλέ- 
σθησαν εως ένός, καί ότι πάσα νεωτέρα έπιχείρησις 
ύπέρ αύτώ/ ητο μ.αταία, ό δέ πλοίαρχος Πέννυ, καί 
οί ιατροί Ί ’ ίχαρδσων καί Ούιλλιαμ Σκόρεσβυ, πείραν 
μακράν έχοντες τών πρός τόν πόλον χωρών, δίίσχυρί- 
ζοντο ότι μέρος καν τώ ν συμπλωτήρων τοΰ Φραγ- 
κλίνου έζων έτι. Αλλά ποΰ ήσαν ; καί ποΰ τοΰ αχα
νούς αρκτικού πέλαγους νά ζη τηθώσ ι; Κ ατά  τούτο 
ή διαφωνία ηϋξανεν έ τ ι μάλλον. "Επειδή δέ οι πλείους 
έδόξαζον ότι πρέπει νά γίνωσιν έρευναι πρός τά  πα
ράλια τοϋ Ούελλιγκτονείόυ προθμ.οϋ, διευθύνθη εκεί ό 
πλοίαρχος Βέΰ.χερ όστις, ώς εϊπομεν έν τοίς εμπρο- 
«θεν, ήλθε μετά δύο πλοίων είς τόν πορθμόν τής Βα- 
σιλίσση; ϊυα διαχειμάστ, έκεί (1 8 5 2 — I853J, ενώ 
τά  λοιπά πλοία ύπό τόν Κ έλλετ διευθύνθησαν πρός 
τήν νήσον Μελβίλ.

Ό  Βελχερ ευρεν, ού μακράν τοϋ ακρωτηρίου εί; 8 
είχε δώσει ό Πέννυ τό όνομα τοϋ Φραγκλίνου, ίχνη 
οικοδομών μαρτυροϋντα ό τι άνθρωποι ανώτεροι τών 
Έσκιμώων κατά τάυ πολιτισμόν είχον κατοικήσει 
έκεί. ’Αλλ’ ούδεμία σημείωσις έσιόζετο εξηγούσα τά  
περί τούτου* ήσαν δέ τά  ίχνη ταϋτα, ώς θέλομεν ί- 
δεί κατωτέρω, τώ ν περί τόν Φραγκλίνον, διατριψάν- 
των εκεί τό 1S i 3 έτος. ’Ευ τοσούτω πολλαί νέαι

γαΐαι, καί μ.άλιστα ή τή ; άρχτιχής Κυρνουά.ί.ίηςχ.αί 
α ί νήσοι Β ικ τω ρ ία ς  άνεκαλύφθησάν κατά τήν 78 
περίπου, πρός άνατολάς καί πρός άρκτον- πρό; δυ- 
σμ,άς δέ μόνον αχανή ωκεανόν έβλεπε·/ ό οφθαλμός, ε 
λεύθερον παραδόξω; πάγων άπ’αύτής τής 20 Μαίου."

Διηγήθημεν διά τίνος Οαυμασίου τρόπου ό πλοίαρ
χο; Κ έλλετ συν-ήγαγεν έν Μελβίλ τά έαρ τοϋ 1853 
έτους τό πλήρωμα τοϋ ¿ Ιη χ ν ε ν το ν , σώσας αύτό ά 
πό τώ ν άξενων παραλίων τής Βάγκ;- άλλο; δέ τις 
αξιωματικός τοϋ Βελχερ, ό Μάκ Κλίντοκ, έπανέ- 
λαβε κατά τοϋ; δυτικού; πάγους τό  τολμηρόν έπι- 
χείρημα τοϋ 1851, καί άνεδείχθη ανώτερος έαυτού. 
Κ ατά  τήν αξιομνημόνευτου ταύτην εκδρομήν, εκατόν 
καί δέκα ολοκλήρου; ήμέρα; διαρκέσασαν, άνεκαλύ- 
φθησαν πρός άρκτον μέν νέα νήσος ήν τινα  ώνόμα- 
σαν Σρά ρα γδον , πρό; δυσμά; δέ δύο άλλαι-νήσοι 
όνου.ασθεΐσαι Π ριγχηψ  Π ατρίκ ιος χαί * Ε γ . ί ιν -  
τον, αί τελευταίαι ίσως τοϋ αρχιπελάγους Παρρυ.

Οϋτω λοιπύν έπλουτίζετο διά νέων ανακαλύψεων 
ό χάρτης τοϋ πόλου' άλλ ’ αί έπιστημονικαί αϋται 
κατακτήσεις έμελλον ν' άγορασθώσιν άντί πολλοϋ, 
διότι ό πόλος όστις μετά μεγίστης φειδωλίας καί ώ - 
σανεί έλυπεϊτο άπεκάλυπτε τά  μυστήρια αύτοϋ, ού 
μόνον ¿σιώπησε·/ ώ ; πρό, τά πρόβλημα ούτινο; ή 7.ύ- 
σις άνεζητεϊτο τοσούτω περιπαθώς, άλλά καί τέσ - 
σαρα πλοία έκ τών ύπό τόν Βελχερ κατέσχε μετα
ξύ τώ ν πάγων ή ακόρεστο; αϋτη Σφίγξ. Εΰτυχώς 
τά  πληρώματα έσώθησαν.

'θ  δέ πλοίαρχο; ’Ίγγλ ιφ ιλδ  πριν ή έλθη εί; τά 
ύπό τόν Βελχερ πλοία, έξηρεύνησεν ευτυχώ; ολόκληρον 
τόν πορθμόν Σ μ ίθ , δ ι ' ού ό όρμος Βαφψίνου κοινωνεϊ 
μετά τής προβληματική; πολικής λεκάνης. "Οσε ό 
Βαφφΐνος έπεσκέφθη τόν ομώνυμον αύτώ όρμον, όστις 
εί/εν ήδη άνακαλυφθή ύπό τοϋ Δάβις, οϋ:ε τόν πορ
θμόν Σμίθ, οϋτε τήν είσοδον Jones, οϋσε τό στενόν 
τοϋ Λαγκάστρ εύρεν' όθεν ανήγγειλε·/ έπάνε/.Οών ότι 
ήτο περίκλειστος θάλασσα' ή πλάνη δέ αϋτη δύο ε 
κατονταετηρίδα; έπικρατήσασα, άνεχαίτισεν έπιβϋ.α- 
βώ: τά ; προόδους τ ί ς  γεωγραφική; έπιστήμης. Αύσός 
ό ένδοξος 'Ρός, ότε έπανήλθεν έκεί τό I 8 I S έτος, ά- 
πατηθείς ύπό τώ ν πάγων ή τοϋ πολικού αντικατοπ
τρισμού, ένόμισεν ό τ ι είδεν όρη κλείοντα τήν είσο
δον τοϋ Ααγκαστρείου πορθμού, καί επανήλθε πεπει
σμένο; ότι δέν υπήρχε δίοδο; άπό τοϋ Βαφοινείου όρ
μου πρό; τόν Βεχρίνειον πορθμόν, καί ότι άπό τριών 
εκατονταετηρίδων ή άνθρωπότης έπλανατο. Ά λ λ ’ ό 
ύπ’αύτόν αξιωματικός Έδουάρδος Περρυ, κατά τήν εν 
18 19 ετει περιώνυμον αύτοϋ περιήγηση/, κατέβαλε·/ 

είς έδαφος τά  χιμαιρικά Κροκέρειαόρη τού 'Ρός, καί 
περάσας θαρραλέως τόν Λαγκάστρειον πορθμόν άνε- 
κάλυψεν άλληλοδιαδόχω; τόν τού Βερρώ, τόν τοϋ Οό- 
έλλιγκτον, τόν τοϋ Prince Regent καί τάς διαχωρι- 
ζούσα; αυτούς νήσους, καί μετά τόλμης διεύθυνε τά 
πλοία αύτοϋ πρός τά  άγνωστα παράλια τή ; νήσου 
Μελβίλλης. Οϋτω μετά είκοσι·/ έτη έξηφανίσθη ή άν- 
ταρκτική Ήπειρος, ήν έλεγεν ό τι εϊχεν ανακαλύψει 
ό άμερικανό; Οϋιλκες πρό; τήν άντίθετον άκεαν τής 
υδρογείου σφαίρας.
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Τήν Ία α .α .ΙΛ α τ  εϊχεν εφοπλίσει ή Κ.Φραγκλ.ίνου, 
ή; τά ; «καμάτους προσπάθεια; έξήγειρεν έ τ ι ¡/.άλ
λον νέα τις περίστασις. Έσκιμ.ώό; τις διερμηνεύ; Λ- 
δάμ ϋέ/. όνο-. αζόμενος, εϊχεν έρμηνεύσει διήγησίν τ ι-  
να των ιθαγενών τον ακρωτηρίου Έβοράκου.παριβτώ- 
βαν ότι όνο πλοία συνετρίβησαν τό  1840 έτος μετα
ξύ τω ν πάγων πρό; άρκτον τον Βχφφινείου όρν.Ον' 
ταύτην δέ τήν διήγησίν έφαίνετο έπιβεβαιούσα καί 
μαρτυρία εμπορικού τινο; πλοίου άπαντήσαντο; δύο 
έγκαταλελειμένα σκάφη. Μα την ή 'l iru t-t.U a  έπε- 
σκέφθη τόν επικίνδυνον όρμον τη ; Μελβίλλ.η; καί τον 
τον Ούόλστενολμ, ώ ; καί τό  ακρωτήριο·/ 1)ιιΙιΙ!ι·>- 
I )  μιμ'Ν, όπου ύπετίθετο ότι κατεστρά-.ησαν τά  
πλοία. ’ ( )  Ίγ γλ ιφ ιλδ  είσε/ώρησεν εις τόν πορθμόν 
το ν  ϊμ ίθ  μέχρι 78 35 ', πρό; τό  ΰψο; δέ τον ακρω
τηρίου ’Αλεξάνδρου είδεν έκτει-ομέ γ,ν πρό; άρκτον 
μέχρι τΫ.: άκρα; τον όρίζοντο; θάλασσαν ελευθέραν 
πάγων. Πίνα χλοερά έκάλ.υπτον τήν απότομον πα
ραλίαν, καί ώ'.αια θαλάσσια φυτά έπαιζο·/ μετά των 
κυμάτων’ άλλ έπε/.Οονσα σφοδροτάτη τρικυμία ε- 
βίασε τόν /σαον././««· νά όπ οθοδρομήοη,.

’Κν τοσούτω άλλο πλοίον, ό ’ /·.>/ / ε ΐρ ψ ιΐ ι .αναχώ
ρησαν άπό τού Βεχρινείου πορθμού. έπεσκέφθη τά 
με-Υ,μοοινά παράλια τού παγερού ωκεανού. Δια/ει- 
μάσασα εί; Χόγκ-Κόγκ ενώ ό σύντροφο: αύτη; Ί  ι 
χ ΐ ί ΐ ' τ ψ .  ¿πε δίωκε τό  τέλο: τά,; αξιομνημόνευτου 
αυτού πεσιηγη-εως, ή /'.σ/μ κυβερνωμ.ένη ντο
τού Κόλ.λινσον. παρτ.κονλ οάίΐΥ,τε τά  ϊ/νη αυτού τό ε 
πόμενον ετο ; μέχρι τού στομίου τού ¡Κ/ιι ι· τ ί ϊ< 
7[/·ι¡»ι,ποι: Γ ι ι ././ιλ  ή Ι/αν Λ . κ α ί  ά··εκάλυψε 
τά,ν περιώνυμον πρό: τό  άρκτοδυτιν.όν δίοδον. ο ί 
πάγοι τη ; περί Μελ.ζίλ θαλάσσης. οί ι ε: εί ον εμ
ποδίσει τόν Μακ Κλ.ού;, έλιασαν καί τόν Κόλ.λινσον 
νά στρέψη πρό; μεσημβρίαν, καί νά διαχειμάοη τό 
<851- 1852 εί; τό  στε·όν τού Δή ζ καί ¿,ίνψων. όΟεν 
έπεσκέφθη τά  πέριξ προ/ωρ·/,σα; προ; άνατολά; μέχρι 
τού στενού ^π ιε.ι Η ι*8. 1!ο~ε οί εί; άναζήτησιν τού 
Φραγκλ.ίνου σταλέντε; δεν βϊ/ον φθάσει τόσω πλη- 
σίον τού σκοπού. Κννβνήζοντα μόνον χιλιόυετρα 
άπεϊχεν 6 Κόλλ-ινσον άπό τού μέρου;, όπου συνέβυι 
τό  ναυάγιον* τεμάχιον ξύλου εύρεθέν εί; τόν ό:υ.ον 
τού ΟιιιιΙιπιΙςι· άπεδόθη εί: £ν των δύο πλ.οίων τού 
άτυχου; θαλασσοπόρο/ άπορον δε πώς άποδείξει; 
τρανώτεραι δέν κατεδειξαν εκτοτε τό  τοσούτω πλη- 
σίον συμβάν δυστύχημα. 'II /όπιμ///·;/<-/!’.· έπανήλθε 
τό  185 4 διά τού Βεχρινείου στενού μετά περιήγησιν, 
ή; πολύ ένδοξοτέρα υπηρξεν ή προηγηθείσα τού , 
γνεντοΰ.

11 εϊ; ’ Αγγλίαν επάνοδο; τω ν διαφόρων τούτων 
πλοίων έτερε μ,εγίσττ,ν ανησυχίαν καί απελπισίαν. 
Τά,ν πολικήν θάλασσα·/ διέσχισαν άπό βορρά π:ό: 
μεσημβρίαν καί άπ’ ανατολών πρό; δυσμά; τά  τε  
πλοία καί τά  ϊλκυθρα των Ά γ γ λ ω ν  καί 'Αμερικα
νών, καί όμω; ούδέ ΐχνο: των ζχ το υμένων άνεκαλύ 
φθη. Ί ίκ το τ ε  αί εικασίαι έπολυπλασιάσθησαν, καί ά- 
γωνιώντε; πάντε; έστρεφαν τά  βλέμματα καί πρό;
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τά  πέρατα τού κόσμου. Εί; ποιον αρα τούτων έμελ
λε νά εΰρεθή ή λύσις τού τραγικού αινίγματος j

Ε’ .

Ειδομεν ό τι πολλ.οί λόγοι, οϋ μόνον γεωγραφικοί
καί μετεωρολογικοί, άλλά καί υποθετικοί συνέτρεξαν 
εί: τά,ν κατάρτησιν τω ν άποφάσεω* των περί τω ν 
πλ.οίων όσα έστάλ.Υ,σαν εί; άναζήτησιν τού Φραγκλί- 
νου. Ειδομεν τό  αγγλικόν αύτό ναυαρχεϊον διευθύ- 
νον έπιμόνω; τάς ερεύνα: αυτού, συμτώνως άλλως τ *  
καί μετά τω ν όνομαστοτέρων θαλασσοπόρων, πρός 
άρκτον, ένω τό  δράμα συνέβη πρός μεσημβρίαν. Πε- 
ποίθησι: μάλιστα είχε μοροωθά, ό τι ό Φραγκλινος, 
δ'.ευθυνθεί; διά τού Οΰελλιγ’κτονείου πορθμού, καί 
ευρών τό πέλαγος τά μετά ταύτα παραττ,ρν,θέν υπό 
τού ΙΙέννυ καί 2τύου*ρτ καί Βέλχερ, είσεδυσεν εί; αύ
τό  μετά των δύο πλοίων, καί ότι οί πάγοι, συμπη- 
χθέντε: όπισθεν, περιέκλεισαν αύτόν δέσμ.ιον ύπό τόν 
πόλον' ύπετιθετο δέ ό τι διά τό εύκρατον κλίαα τής 
αρκτικά; λεκάνης. καί τήν δαψιλειαν τώ ν τροφίμων ί*  
ζων έτι εκεί οί ατρόμητοι περίΥ,·. Υ,ταί καί τοι αί/μά- 

. λωτοι τών πάγων. 'Γινέ; δε καί τολμηρότεια έδόξα- 
ξον. Πεπεισμένοι ό τι ό Φραγκλ ίνο; πλεύσας θάλασσαν 
έλευθέραν παγετών, παρ/λλ·.ξε τόν πόλον καί άνε- 
ζήτησε τήν περίφ,ημον προ; άρκτον δίοδον, ύπέθετον 
ότι τό  “ /'.(./λ’/1. καί ό /¡Ίψ νι: έμελ.λ.ον νά άναφα- 
νώσι κατά τά  παράλια τά : Πολυνί/ς του Ούράγ- 
γελ f 1), πρό; άρκτον τά,; 'Ασία;.

'Αλλά καί ή 'Αμερική ήπατάτο ό»; καί ά Ευρώπη, 
διότι πρό: τόν πορθμ.όν Ούέ/.ινκτον άπέστειλαν καί 
αί (λ/.όσπονδοι Πυλιτείαι δύο πλοία τό A<!vMiirc καί 
τό  R o s f ιιρ . Ο  Κ .  Γόίνελ έμπορο: εν Νεοβοράκ-.·, δα- 
παντ,σα; πολ.λά έξ ιδίων κατά τά,ν ποώτν,ν άποστο- 
λά,ν. έσ(όπλισε καί αυθι; τό  πρώτον τι.,ν πλοίων 
τούτων, καί αρχηγόν τά ; αποδημία: ώνόμασε τόν δό- 
κ-ωρα Κ έν (5 J. είδγ'μονα τών πολ ικών Οαλ.ασσών καί 
τώ ν κινδύνων αύτών Δεκαεπτά άνδρες. όλοι έθελον- 
τα ί καί ύραστηριοι, συνεκρότουν -.ό πλήρωμα.

Ω Ρ Α.

Ί )  ’·' rnnrrl. 5λ),οι *>! μ ί'ΐ7 ·3  el T í r ιμίοι te-
ξάζ ισ · κατΰ ropá?r.eiv ότι i r i f y e i  ü j t .  τόν τ.Ο ,ν . βίλτονβ 
ανίυ πτνων. Τ.’ νόιξνν όέ τα ττ,ν τά,ν όποιαν xal στ,μιρον έτι, 
μ ιτί τ4; tiriCííaioisii; τιον rep-.r r̂.T·:ν. τινί: 6[ωρού*ιν ύς
ye'uaipav. -ριΤιιοι ο ί 'Ρ ο σ ο ι άπ ίόιιξαν a V iff,. Ιί.ν  3 Ά τρ ιλ ίο ν  
1Κ21 ο! ά;:ωματ·.χοΐ Ι 'ϊρ ά γ γ ιλ  χα! Ά ν ζ  C, ίπ ι^ ιι ία αντί; τ ο λ -  

μ».ροτάττ,< έ>5 ομί,ν όπί τώ ν  πάγων, á . e x á o - y a v  ίχ ντόν Í S -  

χ α ιττά  λ · {γ α ;  μαχραν τη :  ά » ι ι  ιχ ϊ,; παραλίας, πρός ίρχ τον 

τώ ν  νήα ν  τη ;  Νέας ΣιΟηρίας. πέλαγος άνοιχ ¿ν ¿-ομάταντςς 

αϋτό Πολύνίαν- t / t  ΐ ί  παρατηρήτιι τούτο τό  1810 ό έχ Γ ι-  

ενοία ; Έ  ενατςόμ. Ό  Ονράγγελ έπ«·/ε:ρτ»£ν άπό τού  1 8 1 » 

μέ·/ρι τού 1821 τέαααρας άποίημίος. xa¡ δ-.i πολλώ . παρατη- 
ρήτδων χαϊ άναχαλύύεων ώρΐλ/Ο  τη ν έπ στημητ.

3  Τόν όόχτωρχ Κέν (Kent ) χατέοά*Τ*ν ή ί~  δ’.μ ία  τώ ν  τ » -  

ρ η γήβεω ν ήτο παγχοαμιος ο/«όόν περιηγητής. Τριαχοντα«- 

τή ς  ων μόλις έπεανέφβη τή ν Κίναν, τή ν  δυτικήν παραλίαν τή ς  

’  ??!>?, χχΐ τό  βα*ίλει.ν  τή :  Λαομέης, άνέβη τό. ΝιΤλον, 
έπεαχέ? η τήν Νο.€ίαν, παρευ-έβη εις τό ν  πόλεμον τής Μεζι- 
χής χα! είδε -ήν Γιρμανίαν, τή ν  Έ λ ίε τ ία ν , τή ν  Ίαπανία , χ |  

τούς ΙΙαριαίους, όπου ήχου «  μαάήματα ίατριχή ; ¡s i  ϊ ,  ίτ*ς.
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*0 Κέν ίγθασεν εί; 'Τππέρναβικ περί τά ; άρχά; 
Αύγουστου 1853, καί λαβών σκύλους καί έλκυθρα 
έτκιμώα άπά,ρρ/ έκ νέου, καί έσπευσε νά μεταβά, διά 
τών έπικινδύνων πάγων καί μεταξύ τά,; όμίχλ.η; τής 
Μελβίλ εις τόν πορθμόν ΣμίΟ, όπου απάντησε καται
γίδας καί τρικυμίας καί πάγους φράσσοντας την οδόν 
αύτού. Έλθών δέ εις πλάτος 78" 41 ' ήναγκάσθη νά 
μή προβη περαιτέρω' καί μετά πολλούς καί δεινότα
του ; κινδύνου; έοθασε τήν 4 Ο -επτεμβρίου εί; τόν 
όρμον τού 'Ρενσλάερ, όθεν δέν έμελλε πλέον νά έκβά, 
τό  μικρόν μέν εκείνο άλλά γενναϊον πλοίον. Εύθ ς 
ήσχολήθ,σαν εί; προετοιμ.ασίαν νέα; περιηγήσεω: 
κατά τό  προσεχές έαρ, καί εφόδια άπετέθησαν εις 
κρύπτας πολλά; λεύγας άπε/ούσας άπ’ άλλήλων' 
άλλά μ ε τ ’ όλίγόν ό ήλιο; άρχισε νά κασαβαίνη πρό: 
τόν ορίζοντα, καί περί τά  μέσα Νοεμβρίου έγένετο 
έξ ολοκλήρου αφανής' έμελλε δέ νά άνατείλγ, έκ νέου 
περί τά  τέλη Φεβρουάριου. Μέχρι τής έπο/ης εκείνης 
ούοέν πλοίον είχε διαχειμάσει εί; πλάτος τοσούτω 
υψηλόν πρός δυσμ.άς τά ; Γροελάνδης. Διό οί Αμερι
κανοί, πλέον τών πρό αύτών περιηγητών κατά τά ; 
θα λάσο α; εκείνα:, διά,λθον νύκτα πολύ διεξοδικωτέ- 
ραν. Γνωστόν δέ ότι ή διάρκεια τά,ς νυκ.τά: αυξάνει 
καθ’ όσον έγγίζιμ εν εί; τόν πόλον. Ο πολικός κύ
κλος oivat τό  τελευταίο·/ όριον τών μερών εκείνων 
της γά,ς, ά τινα βλέπο/σι καθ έκάστην άνατέλλοντα 
καί δύοντα τόν ήλιον είναι τό όριον τό  διαχωρίζον 
τό  βασίλειο·/ τού φωτό: άπό τού βασιλείου τού σκό
τους (1 ).  Ά π ό  τού κύκλου τούτου ή πολική άμέρα 
καί νύξ μεταβάλλουσι διάρκειαν άπό πλάτους εϊ; 
πλά ι ο;. Τού φαινομένου δέ τούτου α ιτία  είναι τό 
λοξον τη ; γραμμά; περί '?,·/ στρέφεται ή γά. Εάν ή 
γραμμή κύ:η ήτο κάθετος, « ί  ήμέραι θά ήσαν καθ' ό
λη·/ τήν οικουμένην ίσαι πρό; τά ; νύκτα;, καί ή τόσω 
βραχεία περίοδο; τη : ϊίημε ία; θά ήτο διηνεκής. Εις 
τό  πλάτος τής 70 ή μέν πολική ήυέρα έχει έξηκον- 
ταπεντάκις σχεδόν τήν διάρκειαν τώ ν είκοσιτεσσά- 
ρων ωρών, ή δέ νύξ έξηκοντάκι;. 'Τπό τόν 80 πα
ράλληλον ό ήλιο: μένει εί; τόν ορίζοντα εκατόν τριά
κοντα καί τέσσαρας ημέρας, μένει δέ αφανής έκατόν 
είκοσιεπτά. Κ ατά  τόν πόλον διαρκεϊ ήμερα καί νύξ 
άδιακόπω:' αυτή μέν άπό τώ ν μέσων Νοεμβρίου μέ- , 
χρι τώ ν αρχών Φεβρουάριου, εκείνη δέ άπό της 2 I ! 
Μαρτίου μέχρι τη ; 23 Σεπτεμβρίου. Ίνκάστην δέ 
αύτών διαδέχεσαι πεντήκοντα περίπου ήμερων λ.υ- 
καυγέ;, συμπλ.ηρούν τόν ενιαύσιον κ/κλον.

Ώ :  καί οί πρό αύτού έπισκεφθεντες τά ; θαλάσσα; 
έκείνα;. τό πλήρωμα τού Advance ύπέκυψεν εί; οδυ
νηρά; δοκιμασία;. Ό  χειυ.ών ήλθε δριμύτατος. Τό

( I  Ο! άρχ ϊίο ι ίγ ίν ω -.xov χ « !  τή ν  β?χΤρχν χ » !  τούς πο"' ι-  

χολ; χόχλοι.;. Ο! Κινέζοι x*l οΐ Α ιγύπτιοι πρώτοι, χχ! μετά 

τα ύτχ  ο! ’ Κλληνε;, χχτεϊ'.εόχσχν χχ  ρονομιχά; oyxipx;. Ό  
Αεοντ ο ; .  "Ε λλην μηχχ. χ .ς , λέγει δ τ ι έ π '» ϋ τ · .ϋ  χ-.τεχχεο*- 

ζον :ζ  ορχΤρχι τ ο ύ  Ά ρ ά τ ο υ  χχλούμενχι, S ; μ ετε^ει:>  

ζοντο ε ί; τό νά πχρχτηρώχι χχ! νά εύχολόνωχι τάς χχτά βά- 
λχχχχν περιηγήχεις. Έπ! τών χφχιρών ί έ  τούτων 4 χ  χπχό ; 

ώ ;  χχ! ό χντχρχτιχό; πο'/ιτιχό; χόχλο; ή  χν ώριχμενοι « ί ;  41 

*λ ίιο ( πρό; άρκτον χχΐ μιχημ! ρίχν.

οινόπνευμα έπάγωσεν άπ ' αύτού £τι τού Νοεμβρίου, 
καί ό ύδράργυρο; τού θερμομέτρου έμεινεν ακίνητος 
επί τέσσαρας όλοκλήρου; μάνα:' καί τό  δεινότερον, 
δύο νόσοι επικίνδυνοι, ό τέτανος καί ή στομακάκη έ- 
νέσκηψαν αμείλικτοι. Ιΐροσθετέον δ ’ εις ταύτα καί 
τήν έλλειψιν τώ ν τροφών, τώ ν  ανθράκων καί τού 
ελαίου. Κρέας νωπόν δέν είχον όπω: μεταχειρισθώσι 
κατά τά ; στομακάκη; ήτις καί τού; κύνας αυτούς 
προσέβαλε πλέον μάλιστα τώ ν ανθρώπων' δ ιό τι πλήν 
έξ ολοι οί λοιποί άπέθανον.

Κ α τά  τά ; πρώτα; ημέρας τού Απριλίου τό  πλή
ρωμα πενθούν περί τήν τελ.ευτσίαν κατοικίαν ένός 
τών συντρόφων αύτού, είδεν αγέλην ανθρώπων φα- 
νεϊσαν εις τού; ΰψηλ.οτέρους πάγου; καί κραυγάζου- 
οιν θηριωδώς* ήσαν δέ Έσκιμώοι οϊτινες, κατοικούν- 
τ ε ;  δεκαοκτώ μίλια μακράν εις χωρίον καλούμενον 
Ετά, ήρχοντο νά έπισκεφθώσι τού; ξένους. Αλλά καί 

άλλο χωρίον, Πετέροβικ τό  όνομα, έκειτο πλησίον 
τού πρώτου. Ό  Κέν άπελθών εις άντεπίσκεψιν τών 
νέων αύτού φίλ ων, εύρε τέσσαρας οικογένειας κατοι
κούσα: ώ ; θηρία έντό; τής χιόνος. Α ί δύο αύτών ό- 
παί είχον έκτασιν επτά ποδών πρός έξ, καί εντός 
αύτώνέκειν-ο άναμίξ δεκατρείς άνθρωποι, άνδρε:, γυ
ναίκες καί παιδία. μόνον ένδυμα έχοντες τήν ακα
θαρσίαν, καί .«συμπεπλεγμένοί'· κατά τήν περίεργον 
σύγκρισιν τού ναυσιπόρου τούτου « ώς σκώληκε: έν
τό ; αλιευτικού κανύστρου. »  ,Μετά τώ ν σκωλ.ήκων 
τούτων διενυκτέρευσε καί ό Κέν.

Οί ' Εσκιμώοι όλίγας χιλιάδα: άποτελούντες, διε- 
σκορπίσθησαν άπό τού ακρωτηρίου Βαρρώ μέχρι τού 
ακρωτηρίου τού Αποχαιρετισμού, καί από τούτου μέ
χρι τά ί άκρα; λμίθ, ήτοι εί; εκτασιν ϊσην σχεδόν 
πρό; τήν τής Ευρώπης. Οί περιηγηταί άπήντησαν 

' καταλύματα Έσκιμώων καθ’ όλην σχεδόν τήν επι
φάνειαν τού αρκτικού λαβυρίνθου. Ό  δόκτωρ 'Ρί- 
χαρδσον άξιοι ό τι τινά αυτών έχουσι δύο αιώνων ύ- 
παρξιν.

Κπανελ.Οόντο; τού Μαρτίου έπανελήφθησαν καί 
αϊ έρευνα·.. ‘Ο δόκτωρ ΙΙλυι'η έπισκεφθε'-ς τήν δυ τι
κήν παραλίαν τού πορθμού ϋμίΟ. επείοθη ό τι ή νή
σο; τού Ίγγλεφ ιλδ  Λ'ιι.σ· .//ωι· ήτο ά-
κρωτήριον τή : γόο Τ"ν  Πο/λ.αί έκδρομαί
έγένοντο εντεύθεν, ¡/.ία όμω; πρό πασών τώ ν άλ.λ.ων 
είναι άξια μνήμης.

'θ  υποπλοίαρχο; Μόρτον, διοικων απόσπασμα 
ναυτών, διευθύνθη πρός τόν πόλον διαβά; τού; παρά 
τήν παραλίαν τής Γροελάνδη; πάγου;' άπήντησε δέ 
τό  περιεργότατον εκείνο οικοδόμημα τη ; φύσεω;, 
τά άνακαλυφθέν πρότινος χρόνου ύπό τού Κέν καί 
παρ αύτού όνομασθέν οΜνημεϊον Τέννισσον, η οίκο- 
δόμ.ημα παραπλήσιον όβελίσκω ή τουρκικώ ιιη  α ρ ί, 
ΰψοςίχον τετρακοσίων όγδοήκοντα ποδών, καί βά- 
θρον «  τοσούτω εύρυθμον λ.έγει ό Κέν, ώ ; εί έλα- 
ξεύθνι ύπό χειρών ανθρώπων. »

Μ ετ’ ολίγον εϊδον άλλο φαινόμενον οϋχ ήττον 
περίεργον παρατηρηθεν πρό αύτών επί της Γροενλ αν- 
δικά; παραλία; μεταξύ τού 79 καί 80 παραλ.λήλου 
ύπό τού Κέν, καί παρ’ αύτού όνομασθέν ο Κρύσταλν



V ;  Οΰμβόλδου. ο Είναι δε αχανής ποταμό; πεπηγώς, 
ού τίνος αί έ/.βολαί εκτείνονται είς πλχτο; είκοσι 
λευγών καί επέκεινα, κρεμάμενο; πεντακοσίου; περί
που πόδχς ϋπέρ τήν θάλασσαν, καί πη,'άζων άπό α
γνώστου καί άχανεστέρου πελάγου; πάγων. Καθ' ό
σον δέ προέβαινον ή όδός έγίνετο στενωτέρα καί τρα- 
χυτέρα, όγκοι πάγων έφραττον καί ώς χάος αδιέ
ξοδον καθίστων αυτήν. Πέραν δέ τού 80 παραλλή- 
λ.ου άνεκάλυψαν νέον πορθμόν προχωροϋντα πρός άρ
κτον, καί ώνόμασαν αύτόν Κέννεδυ, είς 8ν καί εί- 
σέλθόντε; εύρον του; πάγου; λεπτοτέρου; καί εύσυν- | 
τρίπτους. 01 κύνε; οί σύροντε; τ ά  έλκυθρα, ώ ;  εί 
προησθάνθησαν έπικείμενον κίνδυνον, έτρεμον. Α ί
φνης διεσκεδάσθη ή ομίχλη καί είδον άποροϋντες οί 
περιηγηταί μεταξύ τού πορθμού ρεύμα καθαρού ΰδα- 
το ; καί έν αύτώ αναρίθμητους άγέλας πτηνών. Χε- 
λιδύνες, νήσσα·., χήνες, λάροι περιΐπταντο, ένώ άλλα 
άγνωστα πτηνά κατάλευκα καί πλατυτάτα; έχοντα 
πτέρυγας έπλανώντο κρώζοντα είς τόν αέρα. Φώκαι 
έπαιζον έπί τώ ν πάγων, οϊτινες ωθούμενοι ύπό τού 
κύματος άνέβαινον πρός άρκτον μ ετά  ταχύτητο ; 
μείζονος καί τής τών έλκύθρων. Ο Έσκιμώος Χάνς, | 
ό μόνος τολμήσας νά συνοδεύση τόν τολμηρόν περιη
γητήν, ένόμιζεν ότι ώνειρεύετο ότε είδε τό  καθαρόν 
ύδωρ, τού ; ιχθύ; καί τ ά  πτηνά.

.. Τήν 2 4 Ιουνίου οί περιηγηταί έ'φθασαν πέραν τής 1 
8  I πλάτους εί; τ ό  Α ν εξά ρ τη τον  ακρωτήριο.·», τό  ά- 
νυψούμενον ϋπέρ τήν ελεύθερα·; πάγ'ων θάλασσαν. 'Ο 
Μόρτον άναβα; εί; τήν κορυφήν τού φυσικού τούτου 
τείχους, άνεπέτασε τήν σημαίαν τού 'Α ιτα ρ χ τ ιχ ο ΰ , 
ήτις κυματίσασα πρό δεκαπέντε ετών είς τόν μεσημ
βρινόν πόλον όπου εφερεν αυτήν ό πλοίαρχος Ούΐλ- 
κες, ευτύχησε νά κυματίση καί είς τόν αρκτικόν.

Κ α ί πρός δεφ.άν μέν ή παραλία έκλ.ινε πρό; άνα- 
τολάς καί έκολπούτο' πρός άρκτον δέ ή άπαγής θά
λασσα έκυλίετο αχανής, καί πρό; άριστεράν, ή 
δυτική παραλία τού πορθμού Κέννεδυ έξετείνετο πέ
ραν τού 83 παραλλήλου, καί άπέληγεν εί; σειράν 
όρέων, τών οποίων ή κυριωτέρα κορυφή, ΰψο; έχουσα 
τριών περίπου χιλιάδων μέτρων, ώνομάσθη άγιος 
Π ά ρρν . Τά άνταρκτικά ηφαίστεια τό  " Ε ρ ιΰ ο ς  καί 
ό Γρύ/ιο; καί τά  όρη Πάρρυ θεωρούνται μέχρι τής 
σήμερον ώ ; άλλα·, στήλαι τού Ήρακλέου; είς τάς 
δύο άκρα; τής ύδρογ'είου.

Ό  ατρόμητος 'Αμερικανός έθαύμασεν ο ,τ ι ανθρώ
που οφθαλμό; δέν είχεν ίδεί έως τότε.

Πρό τώ ν  ποδών αύτού ή θάλασσα έπί χιλίας 
ή χιλίας διακοσίας τετραγ·ωνικάς λεύγ'ας ήτο ε
λεύθερα πάγων. "Ανεμος άπαρκτίας σφοδρότατο; 
πνεύσας έπί πεντήκοντα καί δύο ώρας, δέν έ’φερεν 
ούδ’ έν τεμάχιον πάγου. Τά  κύματα ήσαν πρασινωπά, 
καί έφαίνοντο αί αντίθετοι κινήσεις τή ; παλίρροιας. 
Π άντα  συνετελουν ένί λόγω είς τ ό  ν' άποδείξωσιν 
ό τι ή θάλασσα ήτο βαθεΐα, ευρύχωρος καί άπαγής.
• « ’Α λλ ’  έως πού έξετείνετο ; έρωτά ό δόκτωρ
Κέν. Πώς εξηγείται τό  παρά τού; παραδεδεγμένους 
νόμους φυσικόν τούτο φαινόμενον, ή βαθύρρους λέγω 
καί άπαγής θάλασσα μεταξύ παγερά; ζώνης ;  Πάν-

203 Π  Α  Ν  Δ

τ ε ;  ήπορήσαμεν καί πάντε: έπεΓυμθυμέν νά διατρέ- 
ςώμεν τ ό  άπέραντον εκείνο πέλαγος, ο

Έν τοσούτω παρήλθεν όλον τό  θέρο; χωρίς ν’ α 
παλλαγή τό  Λ ιΙυ,ίιιγο  άπό τώ ν πάγων μεταξύ τώ ν 
όποιων ήτο προσηλωμένον. Δέν έβράδυνε δέ νά έπέλ- 
Ον; ό χειμ.ών φέρων τήν συνήθη δαμύτη τα , μείζονα 
μάλιστα τής πρσητηθείτης, δ ιότι ’  καί αί τροφαί καί 
τά  ξύλα είχον σχεδόν τελειώσει. "Επρεπε νά ζήσω- 
σιν ώ ;  καί οί Εσκιμώοι, νά κυνηγ-ώσιν ώ ;  καί αυτοί 
άρκτου; καί φώκας, καί νά καταλύωσιν έντό; καλυ
βών έσκεπασμένων έσωθεν διά φυκίων. Επειδή δέ 
έςέλιπον ολως τά  ξύλα, ήναγκάσθησαν νά καταστρέ- 
ψωσι τά  ή ττον αναγκαία μέρη τού πλοίου ϊνα θερ- 
μανθώσιν. 'Αλλά πρός τό  ψύχος καί τήν πείναν έ\έ-* 
σκηψαν καί νόσοι, ή στομακάκη καί ό τέτανος' δύο 
νέα θύματα άνηρπάγησαν. Δεινότατα υπήρξαν τά  πα
θήματα τώ ν περιηγητών κατά τήν μακράν πολικήν 
νύκτα. "Οτε δέ εφθασεν ό ’ Ιούνιος συνεκροτήθη συμ
βούλιο·;, καί άπβφασίσθη νά έγκαταλείψωσι τό  ςάλοίον 
έπιβάντες δέ είς τρεις λέμβους νά προσ-,:«Οήσωσι νά 
μεταβώσιν είς τά  έν τώ  όρμω Βαφφίνου καταστήματα 

τών Δανών. Διό άποχαιρε-·:.;αντες τούς φίλους αυ
τώ ν Εσκιμ;·:ους πρός Ούς διένειμον ό ,τι δέν έδύναντο 
να ςε 'ω σ ι μεθ- εαυτών, άνεχώρησαν τήν I 9 'Ιουλίου 
1853, σύροντε; τά ; τρεις λέμβου;' διέτρεξαν δέ ού- 
τ ω  π ω ; 350 μίλια μέχρι τής έλευθέρα; Οαλάσσ-ης 
τού όρμου Μελβίλ.

Δέν επιχειρούμε-; νά διηγηθώμεν τά ;  δραματικά; 
περιπετεία; τής πρωτοφανούς ταύτης εκδρομής, τούς 
ηρωικού; αγώνας τώ ν δεκατεσσάρων εκείνων άνδρών, 
παλαιύντων πρός τήν άκαταμάχητον δύναμιν τής 
φύσεως τού πόλου. Ό  δόκτωρ Κέν διηγήθή λεπτο
μερώς τόν περίπλουν τώ ν  τριών λεμβών μεταξύ τώ ν 
πάγων, έφ" ών έκινδύνευον άδιακόπω; νά συντρι- 
.βώσι μετά τών έν αύταίς. Ό λίγα ι ούγγίαι κόνεως 
άρτου καί αλείμματος, ιδού ή καθημερινή τροφή τών 
περιηγητών' άλλ ' ή φύσις ήλέησεν έπί τέλους αύτούς. 
Μ ετά όγδοήκοντα καί μίαν ημέραν έφθασαν έξησθε- 
νημένοι καί λιμώττοντες είς τόν λιμένα τού 1'ππέο- 
ναβικ, διατρέξαντες χίλια τριακόσια μίλια ώ ; έγγιστα, 
καί μετεκομίσθησαν είς Κεοβόρακον ύπό τού π λοιάρ- 
χουΆρστέϊν όςτις είχε σταλή είς άναζήτησιν αύτών.

Α ί περί τής άπαγού; θαλάσσης παρατηρήσεις τού 
Κέν έπεκύρωσαν τάς τού Έδενστόμ, Οΰράγγελ, Ά ν -  
ζού, Πέννυ, Στύουαρ, Βέλχερ καί άλλων. Ά λ λ 'ό  το λ 
μηρός περιηγητής, ού τίνος τούς αγώνας άντήμειψαν αί 
γεωγγαφικαί έταιρίαι άμφοτέρων τώ ν ημισφαιρίων 
καί αύτή αύτού ή κυβέρνησις, "δέν άπέλαυσεν έπί 
πολ.ύ τώ ν τιμών τούτων' διότι, τριάκοντα καί τεσ 
σάρων μόλις ετών ηλικίαν εχων άπέθανεν έν Άβάνη, 
όπου μ.ετέβη ελπίζω·; νά παρατείνγ, τόν βίον. Άπέθα
νεν όμως φέρων μεθ' εαυτού τήν παραμυθίαν ό τι τό 
όνομα αύτού θέλει ζήσει όσον και ή θάλασσα ήν α- 
νεκάλυψεν.

Ϊ Τ .

’Ενώ δέ τό  αγγλικόν ναυαρχείου καί αί 'Ομόσπον
δο: Πολιτεία·, τής Αμερικής άνεζήτουν έπιμόνως
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πληροφορίας παρά τώ ν αρκτικών /.ωρών περί τής 
τύχης τών πληρωμάτων τού E p ifiovc καί τού Τ ρ ό -  
ρ ο ν , ή Κ. Φραγκλίνου, προαίσθημα έχουσα άκατανί- 
κητον, εστριφ* τό  βλέμμα πρό; τά  μεσημβοινά παρά
λ ια  τής αρκτικής λεκάνης' ιδού διά τ ί  δίς μέν έ
στειλε πρός τά  μέρη εκείνα τόν Π ριγχηπα  A U C tp - 
ro>’, άπαξ δέ τόν Φ οίηχα.

Τό προαίσθημα δέ τούτο δέν ήτο παράλογον 
δ ιότι τό  4 8 5 4 τό  ναυαρχείον έλαβεν επιστολήν τού 
δόκτορος 'Ράε έκ τού λιμένο; Ρεπούλς, ανατολικής 
παραλίας τής ΒουΟιας, έν ή ίλεγεν ότι Έσκιμώοί τ ι-  
νες έκ Πέλλυ-Βάν διηγήθησαν αύτώ ότι πρό τεσσά
ρων χειμώνων, τό  έαρ τού 1850 έτους, απόσπασμα 
K iS .itu ro ir  ί  ανθρώπων λευκών, έκ τεσσαράκοντα 
πεοίπου συγχροτούμενον, πάντων δε ίσχ οτάτων, 
διευθύνετο πρό; μεσημβρίαν έπί τού πάγου, σύρον 
σκάφος πλησίον τής αρκτική; παραλίας τή ; j ής συν 
(ίασι.Μ ως Γου.Ι.Ιιέ.Ιμου. 'Ολίγον δέ πρό τή ; δια- 
σπάσεως τών πάγο»ν, τριάκοντα πτώματα  εύρέθησαν 
εις τήν μεγάλην ξηράν, καί πέντε άλλα είς παρακει- 
μένην νήσον, ολίγον μακράν μεγάλου ποταμού, ίσως 
τού ποταμού Βάκ. Ή  κατάστασις τών πτωμάτων 
καί τό  πεοιεχόμενον τών λεβήτων άπεδείκνυον ό τι οί 
ταλαίπωροι περιηγηταί έβιάσθησαν νά γίνωσιν άν- 
θρωποφάγοι.

Εί καί οί διηγηθέντε; ταύτα Έσκιμώοί δέν είδον 
ίδίοις όφθαλμοίς τό  δυστύχημα, ούτινος ή εί- 
δησις μετεδόθη μακρόθεν αύτοΐς άπό φυλή; είς φυ
λήν, ούδέν ή ττον όμως τά  πράγματα ÄTtva εϋρών 6 
'Ράε είς χεϊρας τών ιθαγενών ήγόρασεν, έπεισαν αύτόν 
ότι ή εϊδησις ήτο αληθής. Μεταξύ δέ τώ ν άλλων ή
σαν καί άργυρά σκεύη φέροντα τό  όνομα τού Φραγ
κλίνου καί άλλων αξιωματικών, πρός τούτοις δέ 
καί τό παράσημου τού Γουελφών 8 εφερεν ό άτυχή; 
περιηγητής.

Τό ναυαρχείου προσεκάλεσε τό τε  τήν έν 'ϊδ σ ω ν  
Εταιρίαν νά πορισθτ, νέας πληροφορίας, στέλλουσα 
είς τά  μέρη τά  όνομασθεντα ύπό τώ ν Έσκιμώων άν- 
δρας νοήμονας όπως έξακριβώσωσι τά  λεχθεντα, άνα- 
ζητήσωσιν ημερολόγια καί χειρόγραφα, καί ένταφιά- 
σωσι τούς πεσόντας ύπέρ τής έπιστήμης καί τής πα- 
τρίδος. Καί έφεραν μέν οί σταλέντες ’ Ιάκωβος Ά ν -  
δερσον καί Γρήν Στύουαρτ νέας αποδείξεις τών παρά 
τού δόκτωρος 'Ράε γραφέντων, δέν εύρον ομω; ούτε 
πτώμα ούτε έγγραφα.

Ή  Κ. Φραγκλίνου παρεκάλεσεν έπιμόνως τό άγ- 
γλικόν υπουργείου νά έξαποστείλη καί άλλα πλοία 
είς τά  παράλια τής γης τού βασιλέω; Γουλλιέλμου, 
όπου υπέθετε γενομένην τήν καταστροφήν' άλλ η’ κυ- 
βέρνησις, πεπεισμέν-η ό τι δέν είχε τίνα νά σώση, ά- 
πήντησεν ό τι »νόμιζε καθήκον αύτής νά μή έκθετη 
είς νέους κινδύνους καί άλλων ύπαρξιν. 'ΐ ΐ  εύγενής ό
μως γυνή, σώζουσα πάντοτε ελπίδας, άπέβαλε τήν 
σύνταξιν ήν έδωκεν αυτή ή κυβέρνησις ώς χήρα ά- 
ζιωματικοΰ, καί αφιέρωσε τά  λείψανα τής ίδιας πε
ριουσίας «ίς άγοράν καί εφοπλισμόν τού Φύξ, μικρού 
ελικοκινήτου πλοίου εκατόν καί είκοσι τόνων, ούτι
νος τήν διεύθυνσιν άνεδέχθη προθύμως ό ατρόμητος

πλοίαρχος Μάκ Κλ,ίντοκ. Πλήρωμα δε έχω·; μόνον 
εϊκοσιτεσσάρων, έπιλέκτων όμως, άνδρών, άνιχώρησε 
τήν I ’Ιουλίου 4857 έκ τού λιμένος Άβερδήν, καί 
τήν 6 τού Αύγουστου είσή'/θεν είς τόν τού 'Τππέρνα- 
βικ. Καί προμηθευθείς τριακονταπέντε κύ-.ας άμα- 
ξηλάτας, πρό; τούτοι; δέ καί δυο έσκιμώους οδη
γούς, άνεχώρησεν αμέσως ενόσω ήτο θέρος. Είς μάτην 
όμως ή τόση σπουδή' δ ιότι άνεμοι νότιοι πνέον- 
τε ; άοιακόπως συνεσώρευον πάγους πρός βορραν τού 
όρμου Βαφφίνου, καί ού μόνον δεν έπέτρεπον τώ  Φύξ 
νά μεταβή μέχρι τού Λαγκαστρείου πορθμού, άλλά 
καί περικλείσαντες εντός εύρυτάτου παγερού πεδίου 
παρέσυραν αύτόν πρός μεσημβρίαν. Μ ετ’ ολίγον £- 
φθασε καί ό χειμών, καί τό  πλοίον ήναγκάαθη νά 
μείνη μεταξύ τών πάγων, έν μέσω τής θαλάσσης 
τού Βαφφίνου, καί νά παλαίη πρός τρικυμίας καί 
θυέλλας. Κ ατά  τήν μακράν αύτών φυλάκισιν οί Ά γ 
γλοι παρετήρησαν περιεργότατα φαινόμενα. Ειδον 
παραδείγματος χάριν πολλάκις έκστατικοί τε  κ «ί 
έντρομοι τόν περί αύτούς στερεόν πάγον διαρρηχθέν- 
τα  αίφνης μετά πατάγου ώ ; εί έπυρσοκρότει υπο
βρύχιος υπόνομος, καί μακράς σειράς πάγων άνατι- 
νασσομένας ύπό τού ύδατο; είς 'υψος πολλών ποδών 
καί καταπιπτούσας έκατέρωθεν τής σχισμής. Τήν ώ
ραν εκείνην φώκαι συνέρρεον αγεληδόν είς τήν επιφά
νειαν. Τό δέ πλήρωμα φονεύον πολλάς έξ αύτών, 
εξήγεν έλαιον διά τάς λυχνίας, καί έδιδεν είς τρο
φήν πρός τούς κύνας.

Τήν οίκτράν δέ ταύτην θέσιν κατέστησε·; οίκτρο- 
τέραν ό θάνατος. Τήν 4 Δεκεμβρίου άπετέθη ό νε
κρός τού μηχανικού Σκότ είς όπήν σκαφεϊσαν εντός 
τού πάγου' ή φύσις αύτή έφάνη συλλυπουμένη μετά 
τώ ν επιζώντων' διότι ή νύξ, ήτις έπεκράτει άπό τής 
4 Κοεμβρίου ήτο ζοφεροιτάτη, καί ό άνεμο; έσύριζε 
κλαυθμηρώς' θά έλεγε T t ;  ό τι εώρταζεν ό θάνατος. 
Συγχρόνως δέ τό τε  έλαμψιν είς τόν ουρανόν μετέω
ρον σπανιώτατον, καί άνέτειλεν ή σελήνη έξ παρα- 
σελήνους εχουσα περί τόν δίσκον αύτής, ώσανεί έφε
ρε στέφανον ακτινοειδή ώς τόν ζωγραφούμενον περί 
τάς κεφαλάς τών άγίοιν.

Τήν 25 Απριλίου 1858 σφοδροτάτη τρικυμία 
•υνταράξασα τόν στερεόν θόλον τόν καλύπτοντα έπί 
τοσούτους μήνας τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, συνέ- 
τριψεν αύτόν' καί άπηλλάγη μέν ό Φ όζ τών δεσμών 
αύτού, μετά μεγίστους όμως κινδύνους. Διέτριψ» δέ 
προσηλωμένος έντός τού πάγου διακοσίας καί τεσσα
ράκοντα δύο ημέρας παρασυρόμενος ύπ' αύτού, καί 
διατρέξας οδτω δύο χιλιάδων καί ίιακοσίων χιλιο
μέτρων διάστημα.

Ό  Μάκ Κλίντοκ έσπευσε τό τε  νά μεταβή είς τά  
βόρεια καταστήματα τών Δανών ίνα λάβη τροφά; 
καί έπανέλθη είς τό  στενόν τού Λαγκάστερ. Μετά 
πολλάς δέ δυσκολίας είσήλθε τήν 27 Ιουλίου είς τόν 
λιμένα Πόνδ, όπου συνήθως συνέρχονται οί κητοθή 
ραι. Ά π ό  τής ΙΣΤ ’ έκατονταετηρίδο; οτε, ώς λέγε
τα ι, οί Ούάσκωνε; άρχισαν νά θηρεύωσι κατά τά  πκ 
ράλια τής Γασκωνίας τά  κήτη τά  λεγόμενα ro»tr*te, 
at φάλαιναι έμακρύνθησαν άπό τω ν ήμετέρων θα-
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λασσών. Ψεύγουσαι άπό κόλπου εις κόλπον και άπό 
στενού εις στενόν, κατέφυγον ώ ; εις άσυλου εί; τού; 
πάγους τού πόλου" άλλα καί έ/.εί οί αμείλικτοι αυ
τώ ν  εχθροί ηλθον καταφρονούντε; τον θάνατον ϊνα 
δώσωσιν αυτόν εί; τά  κήτη. 'θ  Δάβις, ζη τών τήν δυ- 
τικοβόρειον δίοδον, απάντησε φαλαίνας, αϋτη δέ ή 
άνακάλυψι; υπήρξε πολυτιμοτέρα τη ; άλλη;, διότι 
εί; αύτήν οφείλει ή Α γγλ ία  μ.έρος τού ίδιου πλού- 
του καί μάλιστα τη ; Οαλασσία; δυνάμεω; ( I ).

'Ο Μάκ Κλίντοκ εύρεν εί; τόν λιμένα Πόνδ χω- 
ίον είκοσιπέντε Έσκιμώων, ό’περ συγκείμενον έκ 
ερμάτων φωκών καί ονομαζόμενο·» ούχί τόσον εύ- 

φώνιος Καπαροκ-λο-λίκ, εκειτο έντό; κόλπου, εί; 
τό  βάθος ημικυκλίου έκ πάγων καί έξ όρέων άπο- 
τόμ.ων καί άγριων. Οϊ κάτοικοι έφαίνοντο ευτυχεί; 
καί ανθηροί τήν υγείαν ήσαν δέ καί όπωσούν ' κα
θαροί, καί έφερον, ώ ; λέγει ό Μάκ Κλίντοκ, μακράν 
μ.αύρην κόμην κυματίζουσαν ά τά κ τω ; επί χιτώνο; 
έκ δέρματο; φώκης, δ ;τ ι; έκρυπτε τό  άνώτερον μέ
ρος πλατείας άναξυρίδο; έκ δέρματο; άρκτου, άπολη- 
γούση; εί; δερμάτινα υποδήματα.

Διαβάς τού; πορθμού; τού Λαγκάστερ καί τού 
Βαρρώ ό Ι ’ί ζ  έφθασε την 1 I Αύγουστου εί; τό  ακρω
τήριου Βέλεϋ. Ειπομεν έν το ϊ; έμπροσθεν ό'τι οί περί 
τόν νίϊστεν άνεκάλυψαν τό  18 ο 0 κατά τά  παρά
λια έκεΐνα τρεις τάφους καί λείψανά τινα τή ; 
έκείσε πρώτης διατριβή; τού Φραγκλίνου. Ή  χήρα 
αύτού είχε παραγγείλει τόν Μάκ Κλίντοκ, νά άνε- 
γείρη έπί τής νήσου Βτ,τσυ μνημείου εί; τιμήν 
τού ενδόξου θαλ.ασσοπόρου καί τώ ν συ·» πλωτήρων 
αύτού" τράπεζα μαρμ.αρίνη έφ’ ή; ήτο κε/αραγμένη 
επιγραφή προσηλώθη εκεί" ού μακράν δέ άνυψούτο 
ή έπιτάφειο; στήλη ή ύπά τού Ίω . Βαρρώ άναστη- 
λωθεΐσα εί; τιμήν τού Γάλλου αξιωματικού Βελλό.

Μετά ταύτα άπάραντε; διευθύνθησαν πρός τό  στε
νόν Πήλ. Μεταξύ δέ βροχής, καί όμ.ίχλη; καί τρ ι- 
κυμία; είσέδυσαν τολμ.ηρώς εί; τόν μακράν πορθμόν, 
τόν διαχωρίζοντα τήν ΝοιΊΐι-δοπίΟΓεοΙ άπά τή ; γή; 
τού Ι*ι ¡ιιεο-ιΙο-ΟαΠββ, δςτις ήτο σχεδόν ανεξερεύνη
το ;  ένεκα τών σχεδόν αιωνίων αύτού πάγων. ’Αλ.λά 
καί αύτοί δεν υπήρξαν εύτυχέστεροι τώ ν προηγηθέν- 
των. Θεωρών δέ πάντη μάταιον ό Μάκ Κλίντοκ νά 
παλαίση πρός ανυπέρβλητα έμπόδια έπανέκαμψε,

(1 Ό  Σχόρεββυ λ έγ ε ι ό τι ο ! Σχανν.νανο! τή ;  έγόόη; χ ϊ !  
έννάτης ίχ«τοντχεττ,ρ:3ος ή λ ί ί . τ χ ν  χρώτο: γ χ λ χ ϊν τ ;. θ'. Ό λ -  

λχνίο ΐ ή 'βον μ ετχ  τού ; Ούάσχωνχ;, χα! μ ιτ - αυτούς οί "Α γ 

γλο ι, μόνοι σχεδόν χαταγινόμενο; σήμερον εις τήν αλιείαν ταύ- 

τη ν, χαί βι* αύτή ; άπ οχ τώ ντι; έπ ιτηβειοτάτους χ*1 άτριμή- 
τους ναΰτας.

‘ 11 φάλαινα τού μεσηγ,βρινιΰ ημισφαιρίου είναι άλλοία τής 

τού  ίρχτιχού· ό ί έ  ισημερινός χωρίζει τ ά  οΰο ταύτα  γένη ώς 
τεΤχος χυρός ο όέν ϋχερββίνοο·! ττοτε. Ή  φάλαινα τω ν  μεαημ- 
ίρινών θαλασσών είναι μιχρά, χρώματος ύχοφαίου, χαί σχα- 

ν ϊω ; τροάγει ποσότητα έλαίου άνωτέραν τής Γων τεεντή- 

χοντα ιείβων ένφ ή τής αρχιου είναι γ .γάντειος χ«1 τεολλά- 

χ ις προάγει δ-.βχοσίων χαί έπέχεινα ττίΐων ίλαιον. Εχ τή ς  π α

ρουσίας εις τόν μεσημβρινόν ειρηνικόν ωκεανόν φαλαίνης τού άρ- 

χτιχού ατλαντικού ύπέβεσεν ό ύαοπλοίαρ/ος Μώρυ τ?.ν ύπαρ- 

ξιν τή ;  ίυτιχοίορείου ίιόίου  πολύπρό τή< άναχαϊόψεω; αύτή;.

παρήλλαξε τήν Nortli-Somersct καί είσήλθεν χΐς τό 
παράλληλον στενόν τού Pi ince-llegeiit" ήλπιζε δέ 
ότι θά κατώρθου νά μετχζή  διά τού στενού Βελλό 
πρό; τήν δυτικήν παραλίαν τή ; χερσονήσου Βουθία;, 
καί έκείθεν πρό; τήν γην τού βασιλέω; Γουλλιέλμου, 
ίσω; δέ καί πρό; τήν αμερικανικήν παραλίαν καί τόν 
Βεχρίνειον πορθμόν. Κ α ί κατώρθίχσε μέν νά διαβή, 
τό  στενόν πέντε μέν ή έξ λευγών μήκο; έ/ ον 
ένό; δε μιλίου πλάτο;, κατά τήν άλλην όμως άκραν 
άπήντησε πεδίον πάγου κεκολλημένον εκατέρωθεν εί; 
τήν ξηράν. Καί είδε μέν τήν θάλασσαν έλευθέραν 
πέραν τού πεδίου τούτου, άλλά πώ ; νά διαπεράση 
αύτό ; Μάτην έπί είκοσι καί μ.ίαν ημέραν διέτριψεν 
έκεΐ παρατηρώ·» ώ ; άλλο; Τάνταλο; τήν κίνησιν τών 
πάγων, καί έλπίζων νά διάσχιση, αύτού;" ήναγκάσθη 
νά οπισθοχώρηση, καί έλθουν νά διαχειμάσγ εντός λ ι · 
μένος 8ν έκάλεσε Λιμένα. Κ έννεόυ , εις μνήμην τού 
μετά τού Βελλό άνακαλύψαντο; τό  στενόν τούτο 
πλοιάρχου Κέννεδυ. Κ α ί κατά μέν τά ;  τελευταία; 
ημέρας τού θέρους έτοποθέτησαν εις διάφορα μέρη 
τροφάς αναγκαίας διά τά ; μελλούσας έκδρομάς" τόν 
δέ έπελθόντα χειμώνα έμειναν μεταξύ σκότους μέ
χρι Φεβρουάριου, δτε άνεφάνη ό ήλιος φέρων δριμύ- 
τερον ψύχος. ("Ο Κέν καί άλλοι έκ Σιβηρίας περιηγη- 
τα ί είχον ήδη ομιλήσει περί τής παραδόξου συμπτώ- 
σεως τής επανόδου τού ήλίου καί τής έντάσεοι, τού 
ψύχους.) Καί ό'μως έπεχείρησαν τήν πρώτην εκδρο
μήν. Έλθόντε; μέχρι τού μαγνητικού πόλου, άπήν- 
τησαν μοίραν Έσκιμούων" καί έρωτήσαντες αυτούς 
ήκουσαν εί; άπάντησ.ν δ ,τ ι είχε διηγηθή καί ό Κ. 
"Ράης, ό'τι δηλαδή έν πλοΐον έξώκειλε πρό τινων ε
τώ ν πρό; τό δυτικοβόρειον τή ; νήσου τού Βασιλέως 
Γουλλιέλμου, καί ό'τι πολλοί λευκοί άπέθανον κατά 
τά  παράλια τού Μ ιγά .Ιου  Π οταμού' ήγόρασαν δέ 
παρ’ αύτών οί Ά γ γ λ ο ι  καί διάφορα πράγματα μαρ- 
τυρούντα άναντιρρήτω; τό  άληθές τής διηγήσεως.

"Αλλ’ ή εκδρομή άφ’ ής ¿πήγασε βέβαιον άποτέ- 
λεσμα ΰπήρξεν ή τού ’Απριλίου. Τήν 2 τού μ.ηνός, ό 
Μάκ Κλίντοκ καί ό αντάξιος αύτού εφάμιλλος "θβ - 
σιυν συναναχωρήσαντες μετά δύο άποσπασμάτων, 
κατέβησαν πρός μεσημβρίαν, ενώ ό πλοίαρχος Ά λ -  
λεν Γιούγκ, όδηγ.υν τρίτην μ.οίραν άνέβη πρός τό  δυ- 
τικοβόρειον πρό; τό  στενόν τού Πήλ καί τήν γην 
τού I ’ rince-dc-Gallo*. Έλθόντες δέ εις τά ακρωτή
ριο·» Βικτωρίας έχωρίσθησαν, διευθυνθέντες ό μέν πρό; 
τό βόρειον μέρος τής -¡-ή; τού βασιλέω; Γουλλιέλμου, 
ό δέ πρό; τό ανατολικόν τής αύτή; νήσου καί τού 
ποταμού Βάκ. ·̂

Κ ατά  τό  άκρωτήριον Μύρτον ό Μάκ Κλίντοκ ά
πήντησε χωρίο·» Έσκιμώων συγκείμενον έκ τινων 
χιονοτεύκτων καλυβών. Γραία δέ τ ι ;  νοημονεστάτη 
έρωτηθεϊσα ύπό τού γνωστοτάτου Γροελλ.ανδοΰ διερ- 
μηνέως Πέτερσεν, διηγήθη δπως σχεδόν καί οί ά
γριοι τού μαγνητικού πόλου καί τής Belly-Bay τά 
περί Φραγκλίνου" άλλ’ έρευνήσαντε: Ισπιθαμήν πρός 
σπιθαμήν τό  έδαφος ουδέ ίχνος τών ζητουμένων εΰ- 
ρον. Έ π ί τέλους κατά τά  πέριξ τού ακρωτηρίου Έ ρ - 
σχελ, πρός δυσμάς, «πήντησαν σκελετόν ανθρώπου
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φέροντα έτι ράκη τινά, καί παρ’ «ύτόν λεύκωμα πε- 
ριέχον άσημάντους τινάς έπιστολάς. Πεσών πρημνής 
ό ταλαίπωρος εκείνος δεν είχε κατορθώσει νά έγερθή. 
Έ κ  τινων δέ σημείων ύπετέθη ό'τι ήτο ύπ-ηρέτη; ά- 

ξιωμ.ατικού.
Ο δέ υποπλοίαρχος Ό βσων μεταβάς κατ’ εύθεΐαν 

εί; τό  άκρωτήριον ΦήΛιχος, κείμενον πρό; άρκτον 
τής γής τού βασιλέω; Γουλλιέλμου, εύρε κρύπτην, 
σκηνήν, σκεπάσματα, ενδύματα καί άλλα είδη έ- 
σκορπισμένα. Μετά τινας δέ ημέρας, τήν G Μαΐου 
1 8ο9 , ή αχρα Β ικτωρία  έδωκε τήν λύσιν τού ολέ
θριου αινίγματος. ’Εντός τής κρύπτης τή ; κατα- 
σκευασθείση; πρό είκοσιν έτών υπό τού ’Ιακώβου 
'Ρός, ευρον κιβώτιο·» έκ λευκοσιδήρου περιέχον έν
τυπον φύλλον περγαμηνής έξάγλωσσον, έξ ¿κείνων 
έφ’ ών συνειθίζουσιν οί ναυτικοί Ά γ γ λ ο ι  νά γράφωσι 
τά  τής θέσεως αύτών, καί είσάγοντες εντός βαυκαλίου 
ρίπτουσιν εις τήν θάλασσαν. Ιδού δέ τ ί  περιείχε·» ή 

περγαμηνή αϋτη"
α Πλοία τής Αύτής Μεγαλειότητος, "Ε ρεβ ος  καί 

Τρόμος, διεχείμασαν έντός τού πάγου.—  πλ. 70° 
δ '. Ά ,  Μήκ.’  9 8 ° 2 3 ' Δ. —  28 Μαΐου 1847. —  
1847.—  Διεχείμασαν τό  1846— 47 ( ΐ )  εις τήν 
νήσον Βήτσυ, άφού άνέβησαν τό  στενόν Ούέλιγκτον 
μέχρι πλ. 77° καί κατέβησαν κατά μήκος τήν δυτι
κήν παραλίαν τής νήσου Κορνουάλλης. —  ’Ιωάννης 
Φραγκλίνο; διευθυντής τή ; μοίρας. —  "Ολα καλά 
(allwell).— · Γρ. Γόρ, υποπλοίαρχος, καί Des Vœux, 

δεύτ. »
Δεν είχον παρέλθει ένδεκα μήνες έκτοτε, καί άλλη 

χειρ προσέθετο εί; τό  περιθώριον τού φύλλου τό  πέν
θιμου τούτο υστερόγραφου"

«2 5  ’Απριλίου 1848.—  Ό  "Ερεβος  καί 6 Τ ρό 
μ ος, συσχεθέντε; ύπό τώ ν πάγων άπό τή ; I 2 Σε
πτεμβρίου 18 4 6 , έγκατελείφθησαν τήν 22 ’Απρι
λίου, πέντε λεύγα; πρό; Α. Δ. Οί αξιωμ.ατιαοί καί 
τά  πληρώμ.ατα, έκατόν καί πέντε όλοι, ύπό τόν 
πλοίαρχον Κροζιέ άπέβησαν ένταύθα. Ό  Σίρ ’ Ιωάν
νης Φραγκλϊνος άπέθανε τήν 11 ’Ιουνίου 1847. Ό  
αριθμός τών μέχρι τούδε άποθανόντων άναβαίνει εις 
έννέα αξιωματικούς καί δεκαπέντε ναύτας.

»  Φ. 'Ρ . Μ. Κροζιέ, διευθυντής. ’ Ιωάννης Φιτσ- 
ζέμς, πλοίαργος τού Έ ρέβ ου .

»  Αϋριον 26 , άναχωρούμεν εις τόν ποταμόν Βάκ.
Κατατρυχόμενοι ύπό τ ε  τού ψύχους καί τού λ ι

μού κατέπιπτον εις μετά τόν άλλον νεκροί καθ’ ο
δόν, ώς εϊπον μετά ταύτα οί Έσκιμώοι. 'θ  δέ 
Όβσον καί ό Μάκ Κλίντοκ άνεγνώρισαν τήν όδάν 
ταύτην, δ ιό τι ευρον έπ’ αύτής τά  ίχνη τώ ν νεκρών.

ΙΙρός τά  βάθη όρμου κληθέντο; τού 'Ερέβους

( 1 ) Μ ιΐΐφρά»βμ«ν άχριβω; τή ν ήμίριμηνίχν rev xavομοιο- 

τύχον του συνημμένου εις τή ν ίχβισιν του Màx Κλίντοχ · άλλ1 
έ συντάχτης τής έχβέσοως ix lx e c e v  eîc χροφανί; λάβος, Ϊώ τ ι  

αϋτό τούτο τό  έγγραφον λέγει ό τι τ4  κλοΓα συνεσχέβησαν ΰχό 
τω ν  χάγυ νάχό τής 12 Σ ίχ τευβρ . 18 6 ' Spa ό ΦραγχλΓνος 

όύ τρ .Δ εν έν τή  νήοιρ Βήτσ-j τ ί ν  χειμωνβ 1845— 46, xai οΰ/1 

1816—47.

εύρον πλοιάριο·» έπί έλκύθρου, έχον μήκος μ.έν είκοσι 
καίόκτώ,πλάτος δέ επτά καί ήμίσεως ποδών.Φαίνεται 
δέ ό τ ι είχον ναυπηγήσει αύτό ϊνα πλεύσωσιν έπί τού 
ποταμ,ού Βάκ. "Οπισθεν αύτού ύπό σωρόν ενδυμάτων 
εύρέθη πτώμα άπεξηραμμένον" άλλά καί έτερον έκει- 
το  έκει πλησίον καταφαγωθέν έν μέρει ύπό θηρίων. 
Τό τώ ν π τωμάτων τούτων έκράτει έ τ ι βιβλίο·» 
προσευχή;" καί επειδή ήσαν κεχαραγμένα κατά τά  
πρώτα φύλλα τά  δύο ταύτα στοιχεία Γ. Γ , ύπετέθη 
ό τι τό  λείψανου εκείνο ήτο τού ύπολοχαγού Γράχαμ 
Γόρ, τού ύπογράψαντος τήν ανωτέρω σημείωσιν.

Αλλά καί άλλα βιβλία εύρέθησαν, ολα θρησκευ
τικά, πλήν ενός καί μόνου τού ύπό Γολσμίθ 'Ε φ η 
μερ ίου  του  Ούεχφ ίΛύ' ή θρησκεία δίδει καί δύνα- 
μ.ιν καί θάρρος.

Ευρον δέ καί πλήθος άλλων πραγμάτων, οίον 
πτύα, σκαπάνας, σχοινιά, περόνας. ωρολόγια κλ. έ- 
σκορπισμένα πανταχού. Δύο πυροβόλα δίκαννα, πλή
ρη καί έτοιμα κατά  πάντα, ήσαν ¿στηριγμένα έπί 
τών πλευρών τού πλοίου πλησίον τώ ν δύο π τωμά
των. "Ολα ταύτα, ώς άλλα πολύτιμα κειμήλια, συν- 
ήγαγον έπιμελώς οί Ά γ γ λ ο ι  καί μετέρεραν εις ’Α γ 
γλίαν.

Τ ί δέ άπεγένοντο καί πότε καί πού άπέθανον οί 
λοιποί οί ύπό τόν πλοίαρχον Κροζιέ ; Τούτο μένει 
άγνωστον άχρι τούδε.

Τά δέ πλοία έξοκείλαντα, κατά τάς διαβεβαιώσεις 
τών Έσκιμώων, εχρησίμευσαν αύτοίς άντί ξύλων" ό 
Μάκ Κλίντοκ είδε μάλιστα καί τεμάχιά τινα  εί; 
τά ς χείρα; αύτών.

Περί τά  τέλη ’Ιουλίου καί τά  τρία αποσπάσματα 
συνήλθον εί; τόν λιμένα Κέννεδυ, τήν δέ 9 Αύγου
στου ό Ί ό ζ  άπαλλαγείς τώ ν πάγων άνεχώρησεν εί; 
’Αγγλίαν ό'που έφθασε μετά δύο μήνας.

Ή  καταστροφή τού Φραγκλίνου έλυσε τουλάχι
στον τό  έτερον τών προβλημάτων τής αρκτική; γεω 
γραφία;, τά περί τή ; δυτικοβορείου διόδου, καί προη- 
τοίμασε τήν λύσιν τού δευτέρου, τού περί τή ; έλευ- 
θέρα; θαλάσση; τού πόλου.

Έθαυμάσαμεν τήν άκάματον δραστηριότητα καί 
τήν ανένδοτον επιμονήν τής ’ .Αγγλοσαξωνική; φυλής. 
Εάν ή ’Α γγλία  άνέδειξεν έαυτήν διάδοχον τού Πο- 

σειδώνο;, καί διά τή ; δεσποτική; αύτής τριαίνης ζη
τε ί νά κυβέρνηση, τόν κόσμον, 6μ.ολογητέον ό τι ού- 
δέν άλλο έθνος έφάνη άχρι τής σήμερον ικανόν νά 
διαφιλονεικήση τήν κατοχήν τής τριαίνης ταύτης* 
άπό τού αρκτικού μέχρι τού άνταρκτικού πόλου, 
καθ’ όλους τούς ωκεανούς έπτερύγισεν ή σημαία αύ
τής, καί έπί τεσσαράκοντα έτη άνδρες έξοχοι ήγω- 
νίσθτ,σαν νά είσχωρήσωσιν εί; τά  βασίλεια τού τρο
μερού θεού τής Άρκτου, 8ν έλάτρευον οί πατέρες αύ
τών. Καί ή ’Αμερική έβάδισεν εις τά  ίχνη τής μη- 
τροπόλεως αύτής, καί ενίοτε τά  τέκνα τού άλλου 
ημισφαιρίου ύπερέβησαν καί αύτούς τούς Άγγλους" 
άλλά μή δέν είναι καί οί ’Αμερικανοί υιοί τών πα 
τέρων αύτών ·, ή γεωγραφία εύγνωμονεί πρός αύτούς



καί έλπιζε ·. ό τι καί πολλών άλλων μυστηρίων τήν 
άνακάλυψιν θέλει οφείλει μ ετ’  ολίγον εις τήν άκατα- 
δάμ.αστόν αυτών δραστηριότητα.

(!.Ε CORRÉSPONDANT.)
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Μέτοικοι εκαλούντο μεν πολίται ελεύθεροι οίκ.οών 
τ ε ;  έν τή Α ττική ' ούτοι δέ κατά τού; χρόνου; τή ; 
άκμή; τή ; πόλεως ησαν περί τά ; 4 5,0 Ο Ο, ήτοι τό 
ήμισυ ιώ ν  πολιτών. 7ά πολλά τών Αθηνών πλεο
νεκτήματα έφ’ όλων τών άλλων Ελληνικών πόλεων, 
μάλιστα δέ ή εύθετο; προ; τό εμπόριο·/ θετις τη; 
πόλεω; καί ή πλούσια ευκαιρία εις την έξάσκησιν 
επιτηδευμάτων καί διάπρασιν, παρεκίνει πολλοί.; οΰ 
μόνον Ελληνα; άλλα καί βαρβάρου; νά προτιμώσι την 
έκεί διατριβήν τού έν τή  πατρίδι βίου (ΐ ) ,κ α ί  νά με- 
τοτκώσιν έκεϊ. 0  Ξενοφών (2 ) αναφέρει έν τούτοι; Λυ· 
δού;, Φρύγα;, Σύρου; καί Φοίνικα;- ή δέ πόλι; συνι- 
δούσα την προσγινομένην αυτή ωφέλειαν έκ τη ; Tot- 
αύτη; έπανξήσεω; ενεργού πλήθους δέν άπηγόρευεν 
αύτοί; τήν υποδοχήν. Διεθρυλλεϊτο δέ ότι αϊ Αθή- 
ναι μάλλον τών άλλων Ελληνικών πόλεων προςεφέ- 
ροντο φιλικώ; πρό; τού; ξένου; καί διηυκόλυνον αυ
το ί; τήν αυτόθι διατριβήν, άν καί βεβαίως ή ιδία 
καθόλου το ϊ; Ελλησιν άρχή τού ολίγον τιμάν τού; 
ξένου; ίσχυε πάντω; καί ενταύθα. Η  το δε άπηγο- 
ρευμένον εί; αύτού; ύπό τών νόμων νά έχωσιν αγρού; 
έν τή  Αττική καί νά συνδέωνται δ ι' έπιγαυ.ιών 
πρό; τού; πολίτα;. Λφειλε νά έκλέγωσί τινα τω ν 
πολιτών προ;τάτην ή πάτρωνα, ό όποιος ήν μεσί 
τη ; αύτού καί τή ; πόλεώ;, καί ιδίως δι’ αύτού ά- 
νεφεροντο έπί πάση; δίκη; ο! μέτοικοι, άν καί γενο- 
μένη; τη ; μηνύσεω; -ήσαν ανεξάρτητοι κατά τά  πε 
ραιτέρω (θ ). Ο τι δέ ούτοι διά τήν Οπό τού προστά 
του παρεχομένην συνδρομήν είχον άνθυπο/ρεώσει; 
τινά; πρό; τούτον, είναι πρόδηλον, άν καί ρητώ; ού 
δεν άναφέρεται περί τούτου. 0  δέ μηδένα έχων προ 
στάνην κατηγορείτο (γραφή άπροστασίου), καί έάν 
εύρίσκετο ένοχο; έπωλείτο ώ ; δούλο; (4 ). Εί; τήν αύ 
τήν όέ ϋπεβάλλετο τιμωρίαν καί ό μή πληρώνων τό 
νόμιμον μετοίκιον" τούτο δέ διά μέν τόν άνδρα ήν 
δώδεκα όραχμαί τού έτους, διά γυναίκα δέ ζώσαν 
ιδία ήτοι ούχί έν τή  οικία συζύγου ή υιού έ ; δραχ- 
μαί, προστιθεμένου καί τριωβόλου ώ ; γραφικόν δι 
•καίωμα διά τόν γραφέα τη ; άρχή; (5 ). Εκτός δε 
τούτου έπλήροναν καί επιτηδεύματος φόρον άπό τού

(1 ) n«piGcA. to i<  στίχους του Λυσίππου «ν  Διχαιάρχου

Ρ -ο ι'Η λλή 'ω ν  Χ«ρ4 Μ ιλλίο^. ·Λ π οσπ «σμ «τα  Ε λλή νω ν  ‘ ¡σ τ . 

ριχών τ.μ . S σ. 3 5 « . - ( i )  ΠιρΙ προσόδων 1, 3. πσρόβ. Γ '. i !

2. χσΐ ϊ .  3, 4 . —  ν3| ΠαράΕ. Ά τ τ ιχ ή  δίχη σ. 181 χ*1 863
(Σχοιμάννυυ χαΐ Μιϊόρου)—  (4 ) ΛΰτόΙι σ. 3 1 S χα| ¿ζ,-ρ. _

(5 ) Πολυδίϋχης Γ ',6 6 , Βοίχχι < τομ. 1. σ. 4 4 6  (Π ολ ιτ. Οίχο*. 
’ Λβηνχίων).

όποιου οί πολίται ήσαν άπηλλαγμένοι. Καί εί; εκ τά 
κτου; δέ εισφορά; ύπεβάλλοντο; συχνότατα; ούσα; 
ει; χρόνου; πολέμων, καί εί; λειτουργία; τινα;, περί 
τών όποιων δμω; δέν γινώσκομεν άκριβέστερόν τ ι  
περί αύτών. Ει; έορτά; δέ δημοσία; τελουμένα; με
τά  πομπή; ώφιιλον νά συνοϊεύωσι κατά τήν πομ
πήν τινέ; αύτών φεροντες σκιάδια, υδρίας ή σκά- 
φα; {1 ).

Τελο; δέ καί εί; στρατιωτικήν υπηρεσίαν ύπεβάλ- 
λοντο καί έπί τού στολου καί κατά -¿ήν, καί μάλι
στα καί ώ ; όπλίται- μόνον δέ εί; τό ιππικόν δεν 
έλαμβάνοντο (2 ).

Μέτοικοι εύεργετήσαντε; τήν πόλιν άπηλλάττον- 
το άπό τού μετοικίου καί τή ; ύποχρεώσεως τού έ- 
χειν προστάτην καί ήδύναντο νά έχωσι καί αγρούς. 
Καί είχον μέν ούτοι τά ; αύτά; λειτουργίαςμέ τούςπο- 
λ ιτα ;, καί εκ τούτου εκαλούντο ισοτελείς, ήσαν δ 
μω ; ¿στερημένοι πάντων τών δικαίων τού ενεργού 
πολίτου, ή δέ απονομή τή ; ίσοτελεία; έγίνετο διά 
ψηφίσματος τού δήμου. Διά τήν παραδοχήν δμω; 
τών μετοικων άπητείτο, ιό; είκός καί ή συναίνεσι; 
δημοσία; τινο; άρχή;, καί δή, ώς φαίνε raí, τού Λ - 
ρείου πάγου, άν καί δέν δύναται νά λεχθή τούτο 
μετά βεβαιότητας (3).

( \πό τού Γερμανικού έκ τών Σχοιμάννου Αρ
χαιοτήτων'.

ί .  Π. Μ Ο Σ ΪΤ Ο ΙΤ Η Γ .
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Τήν 27 Μαίου τού ένεστώτο; έτους συ εκροτήθη 
έν τοϊ; τού Χριστιανοβούργου άνακτόροι; ή ετήσιο; 
γενική συνεδρίασι; τή ; έντιμου ταύτη; εταιρίας, ύπό 
τήν προεδρείαν τού Μεγαλειοτάτου κα! φιλομούσου 
Βασιλέω; τή ; Δανία; Ψρεδερίκου τού Ζλ

Η συνεδρίασι; ήρξατο διά τή ; ύπό τού πολυμα
θούς αύτή; γραμματεω; τού καί συμβούλου τής επ ι
κράτειας Κ. Καρόλου Κ. ‘ Ράφνου άναγνώσεω; λε
πτομερούς έκθέσεως τώ ν κατά τήν διάρκειαν τού έ 
τους 1860 εργασιών τή ; εταιρίας. Μετά ταύτα ά- 
νέφερεν ό αύτό; γραμματεύ; ότ>· ιύρίσκονται ύπό τά 
πιεστήρια δύο τόμοι τών πρακτικών τή ; εταιρίας, 
ώ ; καί ή τελευταία σειρά τού έτους 1 800 τής αρ
χαιολογικής έΐίίθεωρήσεω; καί τών διατριβών τών 
δημοσιευόμενων κατ’ έτος ύπ’ έκείνης. Ειτα πα
ρουσίασε συμπεπληρωμένον τ ·  ε ίοείοοη ροϋΐί-

(1) Σχια3η»όροι, ¿Jpmpófn, σχσφηφέροι, Ά ρποχριτίων ύπό 

σχσ*ί]:ρ. Πολυίαϋχης. Γ '. S5. (2- " l it  Βοιχχ. Πολ. Οΐχον. τομ. 

σ. 687. -  (3 } Ή  είχσσίσ σ :η ρ ίζ ·τα ι μόνον ίπ ! τ ι ν ς  χωρίου τηϋ 

Τοσιχλίους Οίδιπ. Κολον. σ τ. 918.
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rum antique linguae Se¡>lentr¡onalis, eonscripeit 
Sfeinbiörn Eßilsson. »  μετά διεξοδικού προλόγου 
συγγεγραμμένου ύπό ίωά/νου Σιγυρδσόνου, εν ω γίνε
ται μνεία τών πηγών έξ ών ήρύσθη τό  περί ού ό λό 
γο; λεξικόν ό άποοιώσα; συγγράφει»; αύτού Εγιλ- 

σόνο;.
Ó δέ Μεγαλειότατο; Πρόεδρο; ύπέβαλε τή  όμη- 

νύρει διάφορα αξιόλογα αρχαία αντικείμενα, μεθ 
ών άπό τή ; τελευταία; τού παρελθόντος έτου; γ ε 
νική; συνεδριάσεως έπλουτίοθη τό ιδιαίτερον αύτού 
μουσείον. Εκ τούτων σημειωτέα ίδίω; λιθίνη άκίς 
βέλου; τριγώνου άνακαλυφθε'ντο; έν Θορσίω τή ; 
Σεανίας, καί εϋριθεντο; καθηλωμένου έπί ανθρωπί
νου κρανίου. Ετι δέ 85 περίπου αντικείμενα τή ; 
«ιδηρά; λεγομένη; εποχής, καί πύ.είστα ρωμαϊκά 
νομίσματα τού Γ ' ώ ; έγγισ τα  μετά Χριστόν αίώ 
νο;- πρό; δέ θώραξ συγκείμενο; έκ σιδηρών κρίκων 
μετά έπωμίου πόρπη; κεκοσμ/μένη; άργυροί; καί 
χρυσοί; έπικοσμήμασΓ ξυλίνη άσπί; ώ; καί διάφορα 
ξυθ,ινα βέλη, καί έπί τέλους αργυρά καί χρυσότευκτο; 
λαβί; ξίφους. Πλεϊστα δέ έκ τών αρχαίων τούτων 
ώ ; πολλοϋ λόγου άξια έσημειώθησαν ίνα σχεδιογρα- 
φηθώσι, καί χρησιμεύσωσιν εί; τού; προσαρτωμένου; 
πίνακα; εί; τά ; κατ’ ετο; ύπό τή ; Εταιρίας δημοσι 
ευομένα; διατριβά;.

Ó δέ στρατηγό; Κ  Δέ Φιλίγερο; παρουσίασε·/αρ
χαία όπλα έκ τών εσχάτως έναποτεθέντων έν τή  έν 
Κοπενάγ^ όπλοθήκνι.

έγινε δέ επομένως λόγος ό τι ό Κ . ‘ Ρίγκος. έπαρ
χο; τή; μεσημβρινής Γροινλαδία:, έπεμψε τή  εταιρία 
τόν τελευταίον τόμον τώ ν Γροελανδικών πατροπαρα- 
δέσεων τών συλλεχθεισών καί συγγραφεισών ύπό αύ
τώ ν τών εντοπίων, μετά συλλογής καταλλήλων 
ξυλογραφιών σχεδιασθεισών καί χαρα^ειοών ύπό 
τώ ν αύτών Γροελανδών (Esquimaux) .

Ο τι i καθηγητή; τού έν Γοετθάβω γυμνασίου Κ. 
ί. Κρενοχμίότιο; έπεμψε τή έντίμω έταιρία έπιτο 
μ.ήν περί σύμπαντο; έν Γροενλανδ κή γλώσσγ, γε- 
γραμμένην.

Ο τι ό εκ Βριστόλη; τής Μασσασουχέτης έν Αμε 
ρική Κ . Niel A rien  a tall River επεμψεν έπίσσμον 
δωρητήριον έγγραφον, δι’ ού δωρείται χάριν ίδιαζού- 
ση; ύποληψεω; τή  έντίμω ταύτη έταιρία καί τώ  ά- 
καμάτω αύτή; γραμματεί Κ. Κ αρόλω Κ . ‘ Ράφνω, 
τώ  συγγράφει διαφόρων περί Αμερικής πονημάτων, 
τόν ιδιόκτητον αύτού βράχον τόν ύπό τήν ονομασίαν 
Dighten Rock * γνωστόν, ώ ; καί τό πέριξ αύτού 
γήπεδον. Επομένως ή όμήγυρι; έπεφόρτισε τό διοι
κητικόν συμβούλιο* ίνα έκφράση τήν πρό; τόν δω 
ρητήν εύγνωμοσύνην τής εταιρίας, καί φροντίση περί 
τής εί; τό μέλλον έν καλή καταστάσει διατηρήσει·; 
τού^άξιούόγου τούτου μνημείου (monument).

Ο τι επεμψεν έπί τέλους καί 6 έν Βενετιόλα τή ; 
λρερική; Γενικό; τή ; Δανία; Πρόξενο; Κ. Γ. Στύρυπο; 
σχεδιογραφήματα διαφόρων αρχαίων εικόνων, α’ τινε; 
σώζονται έγκεχαραγμέναι έπί βράχου κειμένου κατά 
τήν όδόν τήν ά;-0υσαν _έκ Βαλεντία; πρό; Πόοτον- 
Γαβέλλον.

Επί τέλους έξελέγησαν καί νέα μέλη, σύν οί; 
άριθμούνται καί διάφορα διαφόρων μερών έξοχα 
υποκείμενα, ίδίω; δέ ό Μέγα; Δούξ τή ; ’ Ρωσσία; 
Κωνσταντίνο; ό Νικολαίδ/ς, καί ό Αρχιδούφ τής 
Αυστρία; Φερδινάνδο; ό Μαξιμιλιανός.

Ί .  ΛΕ-ΚΙΓΛΛΑΛΣ.

Π Ε Ρ Ι  Α Τ Τ Ο Η Λ Τ Ω Ν .
—  0 0 0  —

II τών αυτομάτων κατασκευή δεν εϊναι έπινόησι; 
τών νεωτέρων- άνατρέχοντε: εί; τήν ιστορίαν βλέπο- 
μεν οτι άπό τής έποχή; τών αρχαίων Αιγυπτίων έμ
πειροί τινες μηχανικοίήδυνήθησαν, ζοίογονούντε;τρό
πον τινά δι’ έντέχνων μέσων σύστημά τ ι  έφ αδρα
νών μερών συγκείμ.ενον, να μιμηθώσι μάλλον ή 
ήττον εντελώς ού μόνον τά ; κινήσεις, αλλά καί αό- 
τά ; ακόμη τά ; λειτουργία; διαφόρων ζώων, μηδέ 
τού ανθρώπου έξαιρουμένου. Ούτω τό περίφημο·/ ά 
γαλμα τού Μέμνωνος, S διά τινων έ ’. τού στόματος 
αύτού έκπεμπομένων ήχων προσηγόοευε τόν άνατέλ- 
λοντα ήλιον, ήτο έκ τών άξιολογωτέρων τού είδους 
τούτου τεχνουργημάτων. ΑΙεταβαίνοντε; δε εί; τήν 
τών Ελλήνων εποχήν μανθάνομεν ύπό τού Αουλου 
Γελλίου (Noeles Altieae Lili, x c a j '. í l . )  ότι ó Áp- 
χ ίτα ; κατεσκεύασε ξυλίνην περιστεράν ίπταμένην δ: 
αγνώστου μηχανικού μ.έσου. Λύτη δέ κινουμένη ύπό 
τινο; εντός αύτή; ένεργούση; αγνώστου δυνάμεως έ · 
στηρίζετΟ μετέωρος άντισταθμίζουσα τήν δύναμιν 
τήν έλκουσαν αύτήν πρό; τά  κάτω" άλλ’ έάν έπι
πτε δέν ήδύνατο πλέον νά εγερθή άφ έαυττ,ς. Η δέ 
τού μεσαιώνο; Ιστορία αριθμεί πλεϊστα τού είδους 
τούτου αριστουργήματα’ ούτω κατά τά ; διαβεβαιώ
σεις τού Κιρχέρου, Πόρτα, Γασενδίου, Λά-.α, Ο-ύϊλ- 
κινσίου καί άλλων, Ιωάννη; ό Μύλλερος ό καί ‘ Ρε- 
γιομοντάνος έπικληΟείς, κατισκεύασιν αετόν ίστά · 
μενον έπί Ικανήν εύραν, καί προσέτι σιδηράν μυίαν 
περιφερόμενη·/ έπίση; κατά τά  διάφορα τού θαλά
μου μέρη. Αναφέρουσι προσέτι ότι ό κατά τον 1Γ. 
αιώνα άκμασα; άριστο; μαθηματικό; Λλβςςτο; ό καί 
μέγα; έπικληΟείς, κατεσκεύασεν άνθρωπόμορφον αύ- 
τόματον, ικανόν ού μόνον ν ανοίγη άφ εαυτού 
τήν ύπό τών προσερχομένων κρουομένην θύραν τού 
θαλάμου, άλλά καί νά προφέρη ήχους τινά; ώσανεί 
προσηγόρευε τού; εισερχομένου;. Ó δέ Σχόττο; έν 
τώ  πονήματι αύτού τώ  έπιγραφομένω α Ttchni'a 
furiosa seu mirabilia arlis » ποιείται μνείαν αυ
τομάτου τινός προφέροντο; δ αφόρους φωνά:. Γ νω 
ρίζομε·/ ώσαύτω; ότι Ιούλιο; Κατσαρ ό Σκαλίγερο; 
κατεγίνετο εί; κατασκευήν αυτομάτου όμοιου τή 
περιστερά τού Αρχίτου. Ούδέν όμως τών αρχαίων 
τούτων αυτομάτων δύναται νά παραδληθή πρό; τά 
κατά τού; νεωτερου; χρόνους κατασκευασθέντα' ού
τω  ό διάσημο; μηχανικό; Βαυκανσώνο; (Yaucausoii) 
ήδυνήθη νά μιμηθή εντελώς ού μόνον τά ; έφωτερικά; 

1 τών ζώων κινήσεις, άλλά καί αύτά; τά ; έ τω τίρ ’.κάς
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τού σώματος αύτών λειτουργίας. 11 παρ’ αύτούέντέ- 
χνως κατασκευασθεϊσα νήσσα περιφέρεται, πίνει, 
κινείται έν τώ  ϋδατι, κινεί τά  πτερά αύτής, παπ- 
πάζει, άνυψούται έπί τώ ν ποδών αύτής, φέρει 
τόν λαιμόν' πρός δεξιάν καί άριστεράν, τόν εκτεί
νει ίνα λάβρ όσπρια α καταβροχθιζόμ.ενα εξέρ
χονται δια τή ; έδρας εί; περιττώματα, άπαραλ- 
λάκτως ώ ; ταύτα πάντα γίνονται εις τά ; φυσι
κά; νήσσας. 0  αριστοτέχνης ούτος επέτυχε νά 
μιμηδή πάσας τάς τή ; φυσικής νήσσης κινήσεις, 
δηλαδή τό καταπίνει-/ μετά ταχύτη το ; επαυ
ξανόμενη; διά τών τού λάρυγγο; κινήσεων μέχρι 
τής έν στομάχω εισαγωγής τών τροφών, ό'που μ ετα 
ποιούμενοι εί; είδος χυμού μεταφέρονται διά τινων 
σωλήνων μέχρι τή ; έδρα;, όΟενδιά τής ένεργεία; άρ· 
μοδιού σφυγκτήρο; εξέρχονται ώ ; άλλα φυσικά περιτ
τώματα . Τά ανθρωπόμορφου δέ αύτόματον τού αρι
στοτέχνου τούτου τό  καί ύπό τήν ονομασίαν «  αύ· 
Λητής ο γνωστόν,παριστά φαϋνον παίζοντα πλαγίαυ
λον καί όμοιάζοντα κατά πάντα τό  ύπό τού άγαλ- 
ματοποιου Κούσεβόξου κατασκευασθέν ώραϊον ά
γαλμα. Τό αύτόματον τούτο παίζει διόδεκα δια
φόρου; ήχους ή μελωδίας μετά πλείστης όσης ακρί
βειας- τά  δε χείλη αύτού τελούσι τάς αναγκαίας 
κινήσει; πρό; τροποποίησιν τού εις τόν αύλόν εισερ
χομένου άέρος, αναλόγια; τώ ν ήχων καί συμφώνως 
πρός τά ; κινήσει; τώ ν δακτύλων καί τή ; γλώσσης 
αύτού. Τό δ έτερον αύτού ανθρωπόμορφου ωσαύτως 
αύτόματον, τό καί « Τ υ μ π α ν ισ τή ς  ν καλούμενου, 
κρατεί διά τής μιας μέν χειρό; αύλόν, διάδέ τής έτέ- 
ρα; ράβδον δι ή; κρούει μικρόν τύμπανου. Επί τού 
αύλού δε τούτου παίζει είκοσι περίπου μελωδίας ά; 
συνοδεύει αναλόγια; τού ήχου κροϋον τά τύμπανου 
μέ άπλά; ή διπλας πληγάς, ή καί μέ διαφόρου; 
ανακυκλήσεις (ιχιιΐι-πιοηΐβ).

Κ α τά  δέ τήν μαρτυρίαν τού ‘Ριβαρολίου ό ίερεύ; 
Μικάλιος (Μ ϊια ΐ) είχε κατασκευάσει δύο κολοσσι
αία; εκ χαλκού κεφαλάς, ικανά; νά προφέρωσι καθα- 
ρώ; ολοκλήρου; φράσεις' αλλά μή συγκατανευσάσης 
τής Γαλλικής Κυβερνήσεως ν’ άγοράση αϋτάς, καί 
βεβαρημένου όντος τού Μικαλίου ύπό πολλών χρεών, 
ένεκα τής κατασκευή; τώ ν κεφαλών τούτων, εις 
τοιαύτην στενοχώριαν καί δυσαρέσκειαν ύπέπεσεν ό 
δυστυχής, ώστε κατέθραυσεν αύτάς, καί πλήρης 
λύπης άπεβίωσεν έν μεγίστη πενία τό  έτος 1786.

Ολίγα δέ πρό τής ήμετέρας έπαναστάσεως έτη 
ό Γάλλος Ιωσήφ Δρόζο; ( Ι ) γοζ), μηχανικός τού έν 
Παρισίοις νομισματοκοπείου, κατεσκεύασε τέσσαρα 
αςιόλογα ανθρωπόμορφα αυτόματα, έξ ών τό μέν 
γράφει, τό  δέ έτερον σχεδιογραφεί, τό τρίτον παίζει 
κύμβαλου, καί τό  τέταρτον χορεύει, όλα ι δέ αί έρ- 
γασίαι αύται τελούνται μετά μεγίστη; άκριβεία; 
καί ρυθμού.

Πάντων όμως τών μέχρι τούδε κατασκευασθε'ντων 
ύπαρχει τά παίξου τό ζατρικίου ανθρωπόμορφου 
αύτόματον τού αριστοτέχνου Μαελζελου (Μβδίζοί), 
διότι ού μόνον τάττει καί άφαιρεϊ τούς πεσσούς,άλλά 
κινεί πρό; πάτα; τά; διευθύνσεις αύτούς μετά τοι-

αύτης ακρίβειας, ούτως ώστε ούδεί; δύναται νά ύ* 
περβή αύτό κατά τήν εμπειρίαν-· πρό; δέ τούτοι; 
οσάκις ό μετ’  αύτού παίζων κίνηση πεσσόν τινα 
παρά τούς κανόνας, τό  αύτόματον αμέσως διακόπτει 
τό παιγνιδιού. Καί όταν πάλιν έξακολουθή τούτο 
μέχρι τέλους, βτε πάντοτε μένει, νικημένο; ό α ντί
παλος, τό  αύτόματον άποπερατουρίένου τού παιγνι
διού εκφωνεί μετά καγχασμού τάς γαλλικά; λέξεις, 
échec, ir.at.

Ο αύτό; Μαελζέλος κατεσκεύασε καί τινα άλλα 
ολοκλήρου; φράσεις προφέροντα αύτόματα, α κατά 
πρώτον έξέθεσεν έν Λούβρω έν έτει 1823.

 ̂Οί έπιθυμ.ούντες δε νά γνωρίσωσι τόν μηχανισμόν 
δ ι ού τά  περί ών ό λόγος αυτόματα κινούνται καί 
ένεργούσι ταύτα πάντα, παραπέμπονται εί; τά  συγ
γράμματα τού Κιρχέρου, Σχόττου, Λάνα, Πόρτα, 
Κασενδίου, Ούϊλκινσίου, Καύσου κ.τ.λ. ϊδ ίω ; δέ εί; 
τά  έξη; δύω πονήματα τού Βοργνίσου, καί Λε-Κομ- 
πελένου.— Borgnis, Traité des machines imitatives. 
— De Kompelen, explication analytique île l'auto
mate joueur d échec, et d’une méthode facile pour 
imiter le mouvement de cette célèbre mach.ne.
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ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΙΙ

ΤΟ Υ  Υ Α Ρ Ο Κ Υ Α Μ Κ Ο Υ  ΟΞΕΟΣ.
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Πρός εύκολωτέραν κατάληψιν τού κατόπιν έκτε- 
Οησομ,ένου πειράματος έπί φυσητήρων, ύπομιμνήσκω 
τοϊς άναγνώσταις όλιγιστά τινα περί τού ύδροκυανι- 
κού οξέος. Εντό; τώ ν πικρών αμυγδάλων καί τών 
πυρήνων διαφόρων καρπών απαντάται ύλη τις, ή τι; 
διά τής μασσήσεω; μεταβάλλεται εί; ύλην λίαν δη
λητήριου, Κυάνιον όνομαζομένην, καί, ένουμένη με
τά  τού ύδρογόνου, παράγει τό  μεγαλήτερον δηλητή
ριο ν, τό ύδροκυανικόν όξύ, τού όποιου όλίγαι σ τα 
γόνες δύνανται νά δηλητηριάσωσιν άνθρωπον έν έ- 
λαχίστψ χρόνψ. Τήν άκραν αύτού δηλητήριου δύ· 
ναμιν δεικνύει τό όξύ τούτο, έάν εΐσαχθέν εις τάς 
φλέβα;, έ/.θη εις άμεσον συνάφειαν μετά τού αίμα
τος' άλλά ή εισπνοή μόνον τών ατμών τού οξέος τού
του δύναται νά έπιφέργ, τόν θάνατον. Επί τή ; με
γάλης λοιπόν δηλητηρίου ένεργεία; τούτου στηρίζε
τα ι ή εφαρμογή αύτού πρός δηλητηρίασιν τών φυ
σητήρων.

Εί; τά  μεγαλοπρεπέστερα πειράματα άτινα έγε- 
νοντό ποτέ, ανήκει καί ή αλιεία τώ ν φυσητηρών 
διά τού ύδροκυανικού όξέο;, έκτελουμένη νύν ύπό 
τών πλοίων εμπορικής τινο; εταιρείας τής Αγγλίας. 
Μεγάλα δυστυχήματα συνέβαινον εί; τήν αλιείαν 
τών ζώων τούτων τόσον διά τό  πλήρωμα καθώς καί 
διά τό ίδιον πλοίον, επειδή, 6 ύπό τών τόςων προσ-
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βληθείς φυσητήρ, καταδύων μ ετ’ απερίγραπτου τα- 
χύτητο; καί δυνάμεω; εις μέγιστον βάθος καί σύρων 
μεθ’ εαυτού τό  σχοινιού έφ’ ού τό  τόξου ή< προσδε- 
δεμένον, καί άναδύων απώτατα , άνέτρεπε πολλακι; 
τό  πλοίον.. Κεωστί όμως, κατά τήν συμβουλήν τού 
διάσημου τοξικολόγου Christson, έφαρμόζουσι τόςα, 
άτινα ύπεράνω τής αιχμή; φέρουσι φιάλ/,ν πλ/ρη 
ύδροκυανικού οξέος, ή τι; εϊσερχομένη εί; τό  τραύμα 
ρήγνυται, καί οϋτω; έκχεϊται τό  ύδροκυανικόν όςυ 
καί μίγνυται μετά τού αίματος. 0  τοξευθεί; φυση 
τήρ καταδύει μέν άλλ' ανέρχεται παραχρήμα πα· 
ραλελυμένος έκ τού βάθους τή ; θαλάσση; εί; τήν ε 
πιφάνειαν εί; τό αύτό μέρο; όπου έτρώθη' οϋτω; εύ· 
κόλω; άποκτείνεται ί  φυσητήρ ύπό τών ώπλισμέ- 
νων ναυτών. Δύο ούγγίαι ύδροκυανικού ό;έο; άρ- 
κούσι δι’ έκάστην αλιείαν. Οϋτω λοιπόν ή εφαρμο
γή τού δηλητηρίου τούτου εί; τήν άλιείαν τώ ν φυ
σητήρων μεγίστην εχει σημασίαν, ά τε  προφυλά- 
τουσα τού ; άλιεΐ; άπό τού; προεκτεθέντα; κιν

δύνου;.

Α.ΑΝΛΕΡΕΡ.

ΝΕΚΡΟΑΟΓΙΑ.

—  ο ο ο  —

Καί έτερο; καθηγητή; τού ήαετέρου Πανεπιστη
μίου, 6 Σπυρίδων Πήλικας, άπέθανεν έν Παρισίοις, ό 
που ειχε μεταβή χάριν τής πασχούση; αύτού ύγείας.

0  Σπυρίδων Πήλικας ήτο έκ τώ ν έγκριτοτέρων 
καθηγητών, ευδοκιμώ; διδάξας τό  ποινικόν Δίκαιον 
άπό τής ίδρύσεως τού Πανεπιστημίου. Εί καί 
άφήκε κενόν δυσπλήρωτον, ημείς όμως θρηνούμεν 
τόν άνδρα, ούχί τόσον διά τήν παιδείαν, άλλά διά 
τήν χρηστότητα τών ηθών, τήν μετριοπάθειαν, τήν 
ευσυνειδησίαν, τήν άδολου φιλοπατρίαν, ένί λόγω  τήν 
αρετήν, τήν οποίαν σπανίω; άπαντώμεν σήμερον έν 
τ ϊ, έ7.ευθέρα Ελλάδι συνημμένην τ ϊ, επιστήμη, καί 
τής όποιας αύτό; έδωκε δείγματα καί ότε διετέλε- 
σεν ύπουργό; έπί τής Δικαιοσύνης. Διά τούτο πρό 
πάντων κοινήν συμφοράν θεωροϋμεν τόν πρόωρον θά
νατον αύτού. II πατρίς άπώλεσε καί άριστον καθη
γητήν, ού μόνον λέγοντα άλλά καί πράττοντα. καί 
άριστον πολίτην.

— 000--

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ. 0  έν Παρισίοις διδαχθείς τήν ια 
τρικήν καί πρό τινων έτών διαμένων έν Αθήναι; ή- 
μ.έτερο; συμπολίτης Κ . Π. Ιναλλιβούρτσης, αναγγέλ
λει τήν έκδοσιν περιοδικού συγράμματο; τών ιατρικών
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έπιστν,μ.ών ύπό τό όνομα 'Ιπ π οχρά της . Τόν περιο
δικόν τύπον αείποτε ήγαπήσαμεν καί ύπεστηρίςαμεν, 
δ ιότι αύτό; φωτίζει τού; λαούς πλέον καί τώ ν σχο
λείων καί τώ ν πανεπιστημίων. Επειδή, ώ ; πολλά κι; 
είπομεν, δεν έχουσιν όλοι καιρόν ούτε πόρου; όπως 
συχνάζωσιν εί; τά  εκπαιδευτήρια, άναγινώσκοντε; 
καί έν αύταί; αύτών τα ί; πενιχραί; καλύβαι; τά  πε- 
ριοδικώ; έκδιδόμενα, μανθάνουσι καί διδάσκονται. 
Τοιαύτην ώφέλειαν προσδοκώμεν καί παρά τού 
.-τοχριίτους, καθόσον μάλιστα ελπιζομεν ότι, δ.ευθυν- 
τήν εχων πεπαιδευμένου, θέλει συντάττετα ι εύδο- 
κίμω;' άλλ'αρκεί μόνη ή παιδεία καί ή ευδόκιμος 
σύνταξις ; Ο Κοραή; ήτο καί σοφό.;, καί φιλόπονο;, 
καί φίλο; άκρο; πρό πάντων τή ; πατρίδο;, συντε- 
λέσα; τά  μέγιστα εί; τήν παρ ήμϊν άναγέννησιν τού 
ελευθέρου φρονήματος διά τών συγγραφών αύτού' 
αλλ' άνευ τής δαψιλού; καί συντόνου συνδρομή; τή ; 
Ζωσιμαία; αδελφότητος, θά έβλεπον τό φώ; αί τ ό 
σον κοι.ωφελείς συγγραφαί του ; θ ’ άπέθνησκε, δεν 
λέγομεν ακατονόμαστος, άλλ ώς εί; τών πολλών 
λογίων. Καλό; λοιπόν καί ό Ίπ π ο χ ρ ά τη ς ,  καλό; 
καί δ συντάκτη; αύτού, ώ ; καλή ήτο καί ή ¡ά τρ ιχη  
Μ ιΛ ισ σ α , καί άλλα έν μακαρία τή  λήξη  περιοδικά, 
ώ ; καλά είναι τά  πον/.μ.ατα τού Κοντογόνη καί Κον- 
μανούδη, τού Ραγκαβή καί Σούτσου, τού ΙΙαππαρ- 
ρηγοπούλου καί Φ.εαρίτου, καί πολλών άλλων, ά 
τινα 0μω; διά τήν χρηματικήν τώ ν συγγραφέων έν
δειαν, τήν αδιακρισίαν πολλών συνδρομητών καί τήν 
αναλγησίαν τών δυναμένων μέν νά συνδράμωσιν, άλλ 
εφήμερου μόνον έπίδειξιν έπιδιωκόντων, κεϊνται χ ει
ρόγραφα καί σκωληκόβρωτα εί; τα  βάθη κεκονιαμένων 
κιβωτίων. Εύφυή; τις φίλο; μου, έκδοϋ; μέν άλλοτϊ 
ώφελιμώτατα συγγράμματα, κενώσα; δέ διά τούτο 
τό ισχνόν βαλαντίου του, προέτρεπε τού; άρχιερεί; 
τή ; Ιερά; Συνόδου νά μεταβάλωσι τό κείμενον τού 
άφορισμού, καί άντί <ι κληρονομήσειαν τήν λέπραν 
τού Γιεζή  καί τήν αγχόνην τού ’Ιούδα » ,  καί τή ; 
άλλη; σωρεία; τών άναθεμ,άτων, νά περιοριοθώσιν 
εί; έν καί μόνον άλλά δραστικώτατον, τό  έ ;ή ;'
« Γεννηθήτωσαν έν Ελλάδι έκδόται συγγραμμάτων ¡a 
Εύχόμεθα έκ μέση; ψυχή; τώ  Ιπ π ο κ ρ ά τη  νά κατα- 
βάλη, αύτό; διά δραστηριωτέρου τινό; άντ.φαρμάκου 
τήν άράν ταύτην, ύπό τό  βάρο; τή ; οποίας ήμεί; 
πρό έτών στενάζομεν.

ΠΑΡΘΕΝ'ΑΓΩΓΕΙΟΝ. Τόν Ιούνιον μήνα έ ρένοντο αί 
εξετάσει; τού Παρθεναγωγείου τής Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρίας, διαρκέσασαι ήμέρα; δεκαπέντε. Εκ τή ; έκ- 
θέσεως δέ τού μέλους τού Συμβουλίου τή ; Εταιρίας 
Κ . Α. Μελά μανθάνομεν ότι 318 μαθήτρια·, παρου- 
οιάσθησαν ϊνα έξετασθώσιν. Επροβιβάσθησαν δέ 202, 
έξ ών 6 4 έκ τών ένδιαιτωμένων έν αύτώ τώ  Παρθε- 
ναγωγείω καί 13S έκ τώ ν έξωθεν φοιτώντων κορα- 
σίων. Πρίστευσαν δέ 16 έσωτερικαί καί 2 Ο έξωτερ·.- 
καί, 27 δέ άποπερατώσασαι τάς σπουδάς των άπε- 
λύθησαν ώ ; τελειοδίδακτοι.

Αλλά τό σημαντικώτερον, κατά τήν εκθεσιν τού 
Κ . Μελά, είναι ή επιμέλεια ή τι; κατεβλήθη ύπερ 
τή ; δ'.απλάσεω; τού ήθαυ; τών κορασίων, καί οί
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αγλαοί καρποί οίτινε; προήχθησαν, II παιδεία τού 
νοός είναι άνχντιρρήτω; επιβλαβή;, ώ ; πολλάκι; το 
εϊπομεν, εάν δέν συνοδεύεται καί ύπό τη ; παιδεία; 
τού στήθου;' τό  ιιπεν ή Εκκλησία ζητήσασα α παι
δείαν τήν έν δικαιοσύνη», τό είπον καί οί προπά:ορε; 
νμ.ών κηρύξαντε; πανουργίαν  τήν επιστήμην τήν 
χώριζαμένην δικαιοσύνη; καί αρετή;. Τοιαύτη λοι
πόν δ ιττή  παιδεία διδάσκεται έν τώ  ΠαρΟεναγω· 
γείω τή ; Εταιρία;, κατά τήν ανωτέρω έκθεσιν.

Π  O I Η  Σ  I  Σ.

Τώ  θ ι.Ιχ τιχώ  χορασίω Α ργνρώ .

—000—

Μ αχράν τώ ν  πα τρώ ω ν σου τόπ ω ν , ρα χρά ν  

Τής γ.έυχείας ρ η τρ ό ς  σου, 

Ά νθ ύ .Ι.Ιΐο ν  π .Ιήρες γαρ/των χα! ¿ράσου, 

Ε ις  y!¡v ι ί  ζη τε ίς  ξ ε ν ιτ ιία ς  π ιχρά ν  ;

Π ώ ς άγησες τάσον ρ ιχρά , τάς ¡ιιχράς 

Τάς όμή.ΐιχΛς χόρας ;

Jn '/ρχίσο τόσας π .Ιηα ίον τω ν  ώρας 

Ε ις  πε.Ιαγςς λ .¿tova ' κ&ώας χαράς.

Μ ακράν τω ν  την  π ρώ τη ν  έχ ιίνη ν  χα ρ ά ν , 

.Ίρ γνρώ , άπο.ΐαύεις ;

¡Μητέρα ευρίσκεις εδώ τρνγεράν  

Ε γγύς  της χρυσήν  χέγαΛήν ν άναπαύης ;

"11 !  πο ια  τύ  άνθος χ ο σ ρ ε ΐ τ '  άργανύν 

Ουρανία γ.Ιυχύτης 

Τά  χεί.1  η ρ ε ιδ ία ρ α  σ τ  i f  t i  σ ψ ν ύ ν ,

E t  ¡ i r  ή ί τ ι  p in  aún) ή φωνή της.

Γ .ίνχυ  ι ί ς  *ν)>· όψην τηο β .ϋ .τ ι ις  Ούρί, 

θ ε .ίχ τ ιχ ύ ν  παραδείσου.

Κ ' α ισθάνεται rs p y ir  χρυγήν ή ψ υχή σου 

Κ α ι Αέγεις, τάς π τέρυ γα ς  πώ ς âèr γ ο ρ ε ϊ ;

Ώ ρ α ϊυ ν  pixp.br, ώργανίσθης μ ικ ρόν ,

Σ υ  δεν έχ ε ις  π α τΐρα . 

θ ερ ρ ά  τ ή ν p ixpà v  và γ ι.Ιή  θυγατέρα, 

θερμά  νά γ ι.ίή  χα! ρ ΐ  χ ι ι . Ιο ς  φαιδρόν.

Μ ιχ ρ ό ν  ή σχ.Ιηρά σ ' ¿ ξεν ίτευ σ ι μο ίρα ,

Π τηνόν  ύρφανόν, πτην'ον ξόνον. 

Α .Ι.Ιά  πα ν τα χοΰ  τής στοργής tb r  σπινθήρα  

Ά ν ά π τ ι ι  τύ  β .Ι ίρ ρ α  σου Οέ.Ιγον κ (ύγραιναν,

Ευδαίμων !  πο.Ι.Ι'η διά σε ή σ τοργή ,

Ε ύ ώ  χα! έχει σ ' άγαπώ σι.

Γονείς col προσφέρει ή ά γνω στος γή,

Γ ονείς  πα ντα χοΰ  διά a i μερ.μνώ οι.

Τό  άνθος ά ρ ΐ ι ί ε ι  άγάπη πο.Ι.ίή ,

Κ  ίπ ίχ α ρ ι  θάΑ.Ιιι.

Α ύ ξά ν ιις , αυξάνεις ώς δρυς άπα.έή,

Α ιΧ ά νεις , αυξάνουν τά  v ia  σου χάΑ.Ιη.

~Ω χάρη !  π ρ ιν  h i  γιυθής τώ ν  Αυπών,

Π ρ ιν  τύ  δε’νδρον τώ ν  πόνων,

Π ρ ιν  άγγε.Ιος πύρ ινον  ρά χα ιρα ν  σπώ ν  

Τ ύ ν  όρόρον co i χ .Ιείση τώ ν  νέων σου χ ρ ό ν ω ν ,

Φαιδρά τά ς φαιδράς άχο.Ιυίθει χιρα/ρας, 

Εύγρα ινου, ιύ γρα ινα ·.

Ώ  ¡ιή του μ ιχροϋ , τού  άθώου χαί ξινού  

Πτηνού ρ ή  θο.Ιώση χ α ρ ώ ν  τάς ήμερας’

Του νεον ναυβάτου νερά αργυρά 

Τ ύ  σχάγος άς π.Ιέη.

Τής πρύμνης τον  αύρα άς ήν ' ή χα ρά ,

Ί α τ ία  του πόθοι χ  ι- ίπ ίδ ε ς  ωραίοι.

Α’αί εγώ  δα τ ις  εψτα.Ια άσμα γ.Ιυχύ 

Α ιά  χόρην γ.ΐυχεϊαν,

Του σ τίχ ο υ  φρονώ άρυιβήν i  π αρχή 

Τ ην  χόρην νά β.Ιε'πω φαίδραν χα! ο .Κ ίαν .

Έ ν  Μ ι.Ε τη  την  10 Μ αρτίου  1861.


