
Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΕΝ ΑΠΛι ΕΛΕ.Μίι.

Άφοΰ ό Ναπολέων κατώοθωσε νά δια
φυγή άπό το Οΰατερλώ, τόσον καταβε
βλημένος ήτο άπό τούς κόπους τής μάχης 
έκείνης ώστε έδέησε νά β:αστάζηται έπί 
τοΰ ίππου του· υπό τών ολίγων στρατη
γών του* οΐτινες τώ ειχον μείνει πιστοί.. 
Έφθασεν είς Ιίαρισίους, αλλά δέν έπορεύθη 
είς τά ανάκτορα τοΰ Κεοαμικοΰ. Τά διά
φορα έν Γαλλία κόμματα εέχον συνα-σπισθή 
εναντίον του, δι* ο καί τό φρονιμώτερον 
ήτο νά δώση πέρας. είς*τήν πολιτικήν ΰπαρ- 
ξίν του, τό οποίον καί επραξε, παραδώσας 
εαυτόν είς τούς Ά γγλους. Οί ’Ά γγλο ι, πα- 
ραλαβόντες αυτόν έντός τοΰ πλοίου τοΰ; 
όνομαζομένου «Βελλερεφσντης» καί δι-οι- 
κουμένου υπό τοΰ πλοιάρχου Μαίτλάνδου, 
μετέφερον αυτόν είς ΠλυμούΟην. Τό ύπουρ- 
γεΐον τής Α γγλ ία ς  τότε άπεφάσισε νά 
θεώρηση αυτόν, ώς αιχμάλωτον καί νά πέμ- 
ψη αυτόν είς τήν έν τώ Ατλαντικώ ώκεα- 
νώ νήσον τής Ά γ ια ς  Ελένης. Τήν 28ην 
λοιπόν Ιουλίου;'ή 9η ν Αύγουστου, ε. τ.) 1 8 1 5  
ό ναύαρχος τής Α γ γ λ ία ς  Γεώργιος Κοκ- 
βούρνης, έπιβαίνων, τοΰ πλοίου, « Νο,ρθυμ- 
βερλάνδη » καί εχων ύπό τάς διαταγάς αύ
τοΰ δύο φρεγάτας καί επτά άλλα πολεμικά 
πλοΐα, άπέπλευσε φέρων τον α ί χ μ ά λω,το ν 
είς Ά γ . Ελένην. Κατά τόν διάπλουν ό πρώ
ην αύτοκράτωρ έφέρετο μετ’ αταραξίας καί 
άξιοπρεπείας, άγαπώμενος καί τιμώμενος 
υφ’ ό/»ων τών έντός τοΰ- πλοίου ευρισκο
μένων ανθρώπων. Τήν δέ 4^10 ’Οκτωβρί
ου 18 15 , τέσσαρας μήνας μετά τήν έ.ν 
Οΰατερλώ μάχην* ό Ναπολέων καί οί σύν 
αύτώ άπεβίβάζοντο είς τήν νήσον. Α ξ ιω 
ματικός τις, έχων αύστηράς διαταγάς, έ- 
τέθη παρ’ αύτώ, ώς διηνεκής φύλαξ του 
καί ήτο ύπόχρεως νά είδοποιή τόν, ναύαρ
χον δι’ οίονδήποτε έκτακτον κίνημα ήθελε 
παρατηρήσει μεταξύ τών Γάλλων, έωσοΰ 
έτοιμασθή τό διά τόν Ναπολέοντα οίκημα 
είς Μακρυδάσος, δ,που έπρεπε τά φροντίζη 
ώστε ό αιχμάλωτος καί οί σύν αύτώ μή 
μένωσιν εκτός τής οικίας πλέον τής έν- 
*άτης εσπερινής ώρας.

Γην ΙΟην (ε. ν.) Δεκεμβρίου ό Βονοπάρ- 
της μετώκησε,ν είς Μακρυδάσος, όπου πριν

•/ντο, ή έδρα τοΰ κυβερνήτου τής νήσου. 
Μετά τοΰ αύτοκράτορος ήσαν ό στρατηγός 
Βερτράνδος ή· σύζυγός του καί τρία τέκνα, 
ό Κόμης Μονθολόν ή σύζυγός του καί δύο 
τέκνα, ό Κόμης Λάς Κάζας μετά τοΰ υί- 
οΰ του, ό στρατηγός Γουργώδος, καί ό δό- 
κτω,ρ Όμεάρα, οστις, υπηρετών ώς χειροΰρ- 
γος έντός τοΰ Βελλερεφόντου, είχε διορι- 
σθή ύπό τής Α γγλ ικής Κυβερνήσεως ια
τρός1 τοΰ Ναπολέοντος. Είς τά πέριξ τοΰ 
μέρους έτέθησαν πολυάριθμοι φύλακες καί 
άπηγορεύθη είς τούς έντός τής οικίας νά 
συνομιλώσι μετά τών έγχωρίων.· τόσαι δέ 
προφυλάξεις έλήφθησαν ώστε πολύ παρε- 
πονοΰντο δι’ αύτάς οί μετά τοΰ Ναπολέ
οντος συζώντες ώς λίαν ένοχλητικάς. Είς 
τήν έρημικήν ταύτην έξορίαν ό Ναπολέων
' 'Λ rt \ \ ι/Λανεσηκεν εις έκαστον των περ&. αυτόν ιοια 
χρέη, έκάστης δέ ώρας ή ένασχόλησις ήτο 
προσδιωρισμένη. Ύπηγόρευεν ή συνωμίλει 
μετά τών φίλων του·· έλάλει μετ’ άκρας 
αταραξίας περί·, τών συμβάντων καί τών 
προσώπων άτινα είχον σχέσιν· μετ’ αύτοΰ, 
καί διηγείτο τήν παρελθοΰσαν ιστορίαν του 
ώς εί έλάλει περίί πραγμάτων συμβάντων 
προ τριών αιώνων. Ύπεδείκνυε τά λάθη 
διά τά όποΐα ή ιστορία ήδύνατο νά τόν ψέξη 
καί έφερε τούς λόγους του όπως δικαιο- 
λογηθή.

Πολλαί συζητήσεις καί παρατηρήσεις έ- 
γενοντο ύπό τοΰ Ναπολέοντος κατά τήν έν 
Ά γ . Ελένη διατριβήν του· ταύτας καί νά 
άπαριθμήσωμεν θά ήτο λίαν μακρόν, μίαν 
τινά όμως, άν καί πασίγνωστον, δέν θεωροΰ- 
μεν περιττόν νά άναφέρωμεν καί ένταΰθα.

Μίαν τών ημερών ο Ναπολέων έλάλει 
περί τής τοΰ Χριστοΰ θεότητος· ό δέ στρα
τηγός Βερτράνδος τώ είπε. « Δέν έμπο,ρώ νά 
έννοήσω, μεγαλειότατε, πώς είς μέγας άνήρ, 
ώς ύμεΐς, δύναται νά πιστεύη ό'τι τό ύπέρ- 
τατον όν έφανέρωσεν εαυτό είς τούςάν- 
θρώπους λ,αβόν άνθρωπίνην μορφήν, μέ. 
σώμα, πρόσωπον, στόμα, καί οφθαλμούς. Ό 
Ίησο.ΰς ήτο απλώς άνθρωπος, όστις έδίδα-. 
σκε τούς μαθητάς του, καί ήπάτ,α τούς 
εύπιστους.» Ό Ναπολέων αμέσως άπήντησε. 
« Γινώσκω τούς ανθρώπους καί σοί λέγω ότι
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6 Ίησοΰς Χρις-ός δέν είναι άνθρωπος· υπάρχει 
μεταξύ τοΰ γ ριστιανισμοΰ καί πάσης άλλης 
θρησκείας διάστημα άπειρον. 'Η εΐοωλολα- 
τρεία είναι εφεύρεσις ανθρώπων εις τον Λυ
κούργον, τόν Νουμαν· και τον ’Άραβα βλέπω 
νομοΟέτας οίτινες έπραξαν μεγάλα εις τήν 
εποχήν των, όπως καί έγώ έπραξα. Ειχον 
άδυναμίας και σφάλματα ώς έκ τών οποίων 
οέν διαφέρουσιν άπ’ έμέ καί τήν λοιπήν 
ανθρωπότητα. Τό τοιοΰτον είς τόν Χρις·όν 
δέν υπάρχει. Ιίάντα έν αύτώ μέ έκπλήτ- 
•τουσι. Τό πνεΰμά του μέ κατανικα καί ή 
Οέλησίς του μέ αιχμαλωτίζει. Μεταξύ αύτοΰ 
καί όποιουδήποτε άλλου έν τώ κόσμω ή 
σύγκρισις είναι αδύνατος. Είναι αληθώς όν 
αύθύπαρκτον. Αί ΐδέαι·του, τά αίσθήματά 
του, αί άλήθειαι τάς οποίας διακηρύττει, ό 
τρόπος δι’ ου πείθει δέν εξηγούνται μήτε διά 
τοΰ άνθρωπίνου διοργανισμο.ΰ μήτε .διά τής 
ούσεως τών πραγμάτων. Ή γέννησίς του I 
καί τά κατά τόν [3ίον του, τό βάθος τής I 
διδασκαλίας του, ήτις αντικρίζει πρός τάς 
μεγίστας τών δυσκολιών καί ήτις είναι τών 
δυσκολιών τούτων ή θαυμασιωτάτη λύσις· 
τό εύαγγέλιόν του, ή επιφάνεια του, ή βα
σιλεία του, ή διά μέσου τών αιώνων καί 
τών αύτοκρατοριών διάβασές του, έκαστον 
τούτων είναι δι’ έμέ έν Οαΰμα, έν μυς-ή- 
ριον άλυτον, όπερ μέ ρίπτει είς Ικστασιν, 
έξ ής αδυνατώ νά άποσπάσω έμαυτόν, μυ
στήριον τό όποιον ούτε νά άρνηθώ δύναμαι 
ούτε νά εξηγήσω.

« Ό Χριστός, εχων ολίγους τ:νάς καί 
αδυνάτους μαθητάς κατεδικάσθη εις θάνα
τον. Άπέθανεν ών τό άντικείμενον τής όρ 
γής τοΰ Ίουδαίκοΰ ιερατείου, καί της περι- 
φρονήσεως τοΰ έθνους· έγκαταλείφθείς καί 
άποκηρυ^Οείς καί ύπό τών ιδίων αύτοΰ μα
θητών. « Μέλλουσι νά μέ συλλάβωσι καί 
νά μέ σταυρώσωσιν » είπε, «θέλω παραδοθή 
είς χεΐρας ασεβών. Ά λ λ ά  τ,ότε, άφοΰ ή θεία 
δικαιοσύνη ίκανοποιηθή καί ή αμαρτία έξ- 
αλειφθή διά τών παθών μου, ό σύνδεσμος 
τοΰ άνθρώπου μέ τόν Θεόν θέλει άνανεωθή 
.■καί ό θάνατός μου έσεται ή ζωή τών μα
θητών μου. Τότε θά ήναι ισχυρότεροι άνευ 
έμοΰ ή μετ’ ,έμοΰ, διότι θέλουσι μέ ιδεΐ νά 
άναστηθώ πάλιν· θά άνέλΟω εις τούς ου
ρανούς, καί έκ τοΰ ούρανοΰ θέλω πέμψει 
πρός αύτούς ΙΙνεΰμα, τό όποιον θέλει τούς 
διδά.ξει. Τό ΙΙν.εΰμα τοΰ Σταυροΰ θέλει κα- j

ταστήσει αύτούς ικανούς νά καταλάβωσι 
τό Εύαγγέλιόν μου· θά πιστεύσωσιν εις αύ
τό, θά κηρυττωσιν αύτό καί θά μαθητεύ- 
σωσι τόν κόσμον » καί ή παράξενος αυτη 
ύπόσχεσις, ή τόσον καταλλήλως ύπό τοΰ 
Παύλου καλούμενη « μωρία τοΰ σταυροΰ,» 
ή πρόρρησις αυτη ένός άθλίως σταυρωθέν- 
τος έξεπληρώθηί Έπί τρεΐς αιώνας τό αίμα 
τών χριστιανών ερεεν ώς ποταμός. Παν
τοΰ χριστιανοί επιπτον καί παντοΰ έΟριάμ- 
βευον.

« Λαλεΐς περί τοΰ Εαίσαρος, τοΰ Α λ ε 
ξάνδρου, περί τών κατακτήσεών των, καί 
περί τοΰ ένθουσι,ασμοΰ τόν οποίον ήναπτον 
είς τάς καρδίας τών στρατιωτών των· άλ
λά δύνασαι νά έννοήσης, άνθρωπον άπο- 
θανόντα και όμως κάμοντα κατακτήσεις 
διά στρατού πιστού καί όλως εις αύτόν 
άφωσιωμένου ; Οί στρατοί μου καί ζώντα 
είσέτι μέ έλησμό.νησαν, όπως ό τών Καρ- 
θαγενίων στρατός «λησμόνησε τόν Α νν ί
βαν. Τοιαύτη είναι ή δύναμίς μ α ς  ! Μία 
μόνον μάχη άπολεσΟεισα μας κατασυντρί
βει, καί ή δυστυχία διασκορπίζει τούς φί
λους μας. Ή έξάπλωσις τής πίστεως καί 
ή κυβέρνησι,ς τής (άληθοΰς) εκκλησίας είναι 
διαρκές θαΰμα. Έθνη έξαλείφονται, θρόνοι 
κατασυντρίβονται, άλλ’ ή εκκλησία διαμέ
νει. Ό Χριστός άπέδειξεν ότι ήτο υίός τοΰ 
Αιωνίου, μή λαμβάνων ύπ’ οψιν τον χ ρ ό
ν .ο ν. Πασαί του αί διδασκαλίαι έν καί 
μόνον δηλοΰσι, τήν Α ι ω ν ι ό τ η τ α .  Τό 
Εύαγγέλιόν του δέν είναι βιβλίον, είναι όν 
ζών,όν δραστήριον, .καί ισχυρόν τό όποιον διά 
τής ισχύος του παρασύρει παν ό,τι κωλύει 
τήν έπέκτασίν του. ’Ιδού, .έπί ταύτης τής 
τρ-απέζης τό βιβλίον τό ύπερβαΐνον πάντα 
τ.ά λοιπά καί ταΰτα λέγων ήπλωσε μετ’ 
:έπισημότητος τήν ^εΐρα έπί τοΰ Εύαγγελί- 
ο.υ) ούδέποτε διαλείπω άναγινώσκων αύτό, 
πασαν δέ ήμέραν τή.ν αύτήν ήδονή,ν ευρί
σκω. Ό έσωτερικός άνθρωπος ούδέποτε ά- 
ποπλαναται εχων τό βιβλίον τοΰτο οδηγόν 
του. Ά μ α  άπαξ κυριεύση τοΰ πνεύματός 
μας, ό Θεός είναι φίλος μας, Πατήρ μας 
καί άληθώς Θεός μας. Ό Χριστός λαλεΐ 
καί άνάπτει έν ταΐς καρδιαις τήν φλόγα 
άγάπης ήτις ,κατατρώγει τήν φιλαυτίαν, 
■ήτις νικα πάσαν άλλην άγάπην. Έγώ τό
σον ένεθουσίαζα τά πλήθη ώστε άπέθνη- 
σκον ύπέρ έμοΰ. Ά λ λ ά  πρό πάντων ή

ειχον ταύτην τήν δύναμιν, άλλά δέν ήδυ- 
νηθην να την μεταΟωσω εις κανένα ουοει  ̂
έκ τών στρατηγών μου Ιμαθεν αύτήν παρ’ 
έμοϋ. Ήδη ότε εύρίσκομαι έν Ά γ ια  Ε λέ
νη, ήδη ότε είμαι μόνος, δέσμιος έπί τού
του τοΰ βράχου τίς άγωνίζεται καί κατα- 
κτα δι’ έμέ βασιλείας ; 1 ίς καταβαλλει 
δι’ έμέ προσπαθείας έν Εύρωπη ; Ποΰ εί
ναι οί φίλοι μου ; Ναι, ούο ή τρεις, οΐ- 
τινες χάοιν τής πιστότητος σας απαθανα- 
τίζεσθε, συμμερίζεσθε καί παρηγορεΐτε τά 
δεινά τής εξορίας μου. » Η φωνή τοΰ αύ- 
τοκράτορος, λέγοντος ταΰτα,ετρεμεν έκ τής 
συγκινήσεις, καί έπί- μίαν στιγμήν διεκόπη. 
Μετά τοΰτο πάλιν έξηκολουθησε« Ναι, ή ζωή 
μας άλλοτε έλαμπε δι’ όλης τής λάμψεως 
τοΰ διαδήματος καί τοΰ θρόνου, άλλ’ ήδη 
αποθνήσκω πρό τοΰ καιροΰ μου, καί τό 
σώμα μου Οά έπιστρέψη είς τήν γην. Όποία 
άβυσσος μεταξύ τής άθλιότητός μου καί 
τής αιωνίου βασιλείας τοΰ Χρίστου, ήτις 
κηρύττεται, άγαπαται, λατρεύεται καί ήτις 
Ιξαπλοϋται έπί όλης τής οικουμένης ! »

ΟΝΕΙΡΛ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ.

Γ'.

Ή κυρία Ελέρκ συνήθιζε, νά διηγήται τό 
ακόλουθον περιστατικών τής ζωής τοΰ πα- 
τρός της Κ. I. Αάκρη, έκ Κίρκ’λινστον.

« "Οτεό. πατήρ μου ήτο νέος μετέβη εις 
Έδιμβοΰργον διά νά εξακολούθηση τάς σπου- 
δάς του έκεΐ· διέμεινε οέ τόν χειμώνα μετά 
τοΰ θείου του καί τής θείας Κ. Κ. ΓρίφφιΟ.. 
Οταν έφάνη ή άνοιξις αύτός καί τινες άλλοι 

νέοι φίλοι του όπως διασ/.εδάζωσι μετέβαινον 
εις τά μάλλον αξιοθέατα έκ τών πλησιοχώρων 
μερών καί διήρχοντο πολλάς ώρας. Εσπέραν 
τινά,έλθών εις τήν οικίαν ό νέος Δάκρης,ειπεν 
εις τούς θειους του ότι τήν έπαύριον έσκόπε.υον 
νά πορευθώσιν είς αλιείαν, άν ό καιρός τό έ- 
πιτρέψη, ότι ήτοίμασαν τά πρός τήν έκδρο- 
μήν ταύτην καί ότι πρέπει νά έγερθή εις τάς 
έξ το πρωί. Είς τούς λόγους τούτους τοΰ 
νεου ούδείς ούδεμίαν έκαμε παρατήρησιν, έ
καστος δέ,όταν ήλθεν ή ώρα, μετέβη ήσυχος 
είς τήν κλίνην του. Πλήν μόλις ή Η,. ΓρίφφιΟ

άπεκοιμήΟη καί ήρχισε νά κραυγάζη μεγαλο
φώνως» Σώσατέ τους,σώσατέ τους, ή λέμβος 
βυθίζεται !»Ό σύζυγός της έξυπνίσας αύτήν 
ήρχισε νά τήν έρωτα τί έχει ; και έάν τό πε
ρί τής εκδρομής τοΰ άνεψιοΰ των άκουσμα 
τήν άνησύχησεν »οχι» άπεκρίΟη εκείνη, «ού
τε καν έσκέφθην περί αύτής » καί ταΰτα εί- 
ποΰσα έστράφη έπί τοΰ άλλου πλευροΰ καί 
πάλιν άπεκοιμήθη. Πϊ^ήν οέν παρήλθεν ώρα 
πολλή καί ήρχισε πάλιν νά φωνάζη, ούσα ύ
πό τό κράτος ονείρου φοβερού- « ’Ιδού βυθί
ζεται ή λέμβος!» ό σύζυγός της τήν έξύπνη- 
σε καί έκ δευτέρου, άλλ’ έκείνη τώ είπεν ότι 
τό δεύτερον ονειρον ήτο άποτέλεσμα τοΰ 
πρώτου ονείρου, έπειδή ούδόλως άνησύχει πε
ρί τής έκδρομής. Άφοΰ συνωμίλησαν ολίγον 
άμφότεροι άπεκοιμήθησαν, άλλ’ ό ύπνος ερ- 
ριψε πάλιν τήν κυρίαν εις άγωνίαν δεινήν, ή- 
τις τόσον γοερώς ήρχισε νά φωνάζη «έχάθη- 
σαν! ή λέμβος κατεβυθίσθη! » ώστε αί φω- 
ναί της άφύπνισαν τόν σύζυγόν της,ό όποιος 
καί· έκ τρίτου· τήν άπέσπασεν άπό τοΰ ύπνου*
« Ά !  τώρα » είπεν ή Κ. ΓρίφφιΟ, άφοΰ τε- 
λευταίαν ταύτην φοράν έξύπνησε, « δέν δύ
ναμαι πλέον νά ήσυχάσω· πρέπει ό Κ. Δά
κρης νά μή ύπάγη αύριον εις τήν έκδρο- 
μήν, διότι άν ύπάγη έκεΐνος έγώ πολύ θά
γ / ' · « .  \  ̂ rυποφέρω εωσου ιοω αυτόν επιστρεφοντα· 
ό στοχασμός μόνον ουτος μέ θανατώνει. » 
'Γαΰτα είποΰσα ήγέρθη έκ τής κλίνης της, 
ερριψεν έπ’ αύτής φόρεμά τι καί δρομαίως. 
έπορεύθη πρός τήν κλίνην τοΰ άνεψιοΰ των, 
όστις έκοιματο είς τό πλησίον δωμάτιον, έ- 
ξυπνίσασα δε αύτόν μετά πολλής δυσκολίας 
κατώρθωσε νά λάβη τόν λόγον του ότι δέν 
θά πορευθή είς τήν μελετωμένην έκδρομήν.
« Ά λ λ ά  τί νά είπω είς τούς φίλους μου, οί 
όποιοι Οά ρ.έ περιμένωσιν είς τήν Λείθην 
τό πρωί κατά τάς 6 ; » « Δύνασαι νά είπης 
πρός αύτούς μετά πάσης άληθείας ότι ά- 
διαθετεΐ ή θεία σου, καθότι πράγματι εί
μαι αδιάθετος. Σκέτου ότι οί γονείς σου δέν 
έχουν άλλον, ότι· είσαι ύπό τήν κηδεμονίαν 
μας καί ότι άν λυπηρόν τι συμβή θά είναι 
πρός θάνατόν μου. » Ό Κ. Δάκρης έγερΟείς 
έγραψεν επιστολήν πρός τούς φίλους του, 
ειδοποιών αύτούς ότι δέν δύναται νά πο
ρευθή μετ’ αύτών, καί τήν. έπεμψε διά τοϋ- 
ύπηρέτου είς Λείθην. Ή πρωία άνέτειλε, 
λαμπρά, ή δέ ήμέρα σχεδόν όλη ήτο ώραία, 
πλήν κατά τήν τρίτην μετά μεσημβρίαν



ώραν τήγέρθη τρικυμία τόσον σφοδρά ώστε 
τό πλοιάριον, έφ’ ου ησαν οί φίλοι τοϋ Δά- 
κρη καί έπί του οποίου έπρόκειτο νά ήναι 
καί αυτός, έν άκαρί χατεβυθίσθη καί oioi- 
ποτε πλέον ούτε αυτό ούτε οί έντός αύτοΰ 
ούτε έφάνησαν ούτε ήκούσθη τ». περί αύτών!»

Ότε ό Δόκτωρ Χάρβεης, όστις άνεκάλυ
ψε τήν τοΰ αίματος κυκλοφορίαν, ητο νέος, 
μετέβαινέ ποτε έξ Α γ γ λ ία ς  εις Γαλλίαν, 
μετά τινων συνοδοιπόρων. Άφοΰ κατήντη- 
σαν είς Δούβρην, έκαστος, ώς τότε ητο 
συνήθεια, παρουσίασε τό διαβατήριόν του. 
Μετά πολλής δμως έκπλήξεως ήκουσεν ό 
νέος Χάρβεης άπό τό στόμα τοΰ διοικητοΰ 
ότι οέν είχε τήν άδειαν νά αναχώρηση άλλ’ 
ότι επρεπε νά μείνη ύπό κράτησιν. Ό νέος 
έζήτησε νά μάΟη τον λόγον οιά τον όποιον 
έμποδίζετο, τήν πρδξιν ένεκα τής όποιας 
ετίθετο ύπό κράτησιν, άλλ’ ό διοικητής 
ούδένα τώ έδωκε λόγον. Τό πλοΐον έπί 
τοΰ οποίου 'έπρόκειτο νά έπιβή ό Χάρβεης 
καί έπί τοΰ όποιου έπέβησαν οί συνοδοιπό

ροι του, άπέπλευσε κατά τήν εσπέραν εύ- 
ρόν πρόσφορον τόν καιρόν. Τήν νύχτα όμως, 
εγερθείσης τρικυμίας φοβέρας, καί τό 
πλοΐον κατεστράφη καί οί έπιβάται άπαν- 
τες έπνίγησαν, τήν δέ ακόλουθον ήμέραν 
έ'φθασεν είς Δούβρην ή λυπηρά τής απώ
λειας ταύτης αγγελία. Ή κράτηαις λοιπόν 
τοΰ Χάοβεη έγένετο αιτία τής διασώσεως 
τής ζωής του, ή δέ αιτία τής κρατήσεως 
ταύτης ήτο πράγματι θαυμαστή. Ό διοικητής 
ούδόλως έγνώριζε τόν Δόχτοραούτεπροσωπι- 
κώς ούτε έξ ακοής, πλήν τήν προηγουμένην 
νύκτα εί^εν είδεΐ καθ’ ύπνον ότι ο Κ. Χάρβεης 
ήρχετο είς Δούβρην όπως μεταβή είς Γαλ
λίαν καί ότι ώφειλε νά έμποδίση αύτόν. Τό 
ονειρον τοΰτο μετά τήν άφιξ'ντής Ολιβεοάς 
αγγελίας διηγήΟη ό διοικητής είς τόν Δό- 

.κτορα, ό δέ Δόκτωρ, όστις ήτο ευσεβής 
καί καλός άνθρωπος, συχνάκις μετά ταΰ
τα διηγείτο τό παράξενον τοΰτο συμβάν 
τοΰ βίου του.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΛΡΑ Τ0Ι2 ΑΡΧΑΙΟΙ̂
Γ'. ΟΡΓΑΝΑ ΚΓΧΟΡΛΑ.

Ά ρ π α ι .  Εκ τών όσων άπαντώμεν έν τή 
ΙΙαλαια Γραφή περί τοΰ Νέβελ ή νάβλης, 
φαίνεται ότι "τό όργανον εκείνο ήτον εΰχρη- 
στότατον παρ’ άρχαίοις Έβραίοις. Κατά 
πρώτον άναφέρεται έπί τής Βασιλείας τοΰ

Σαούλ (1 Βασιλειών Γ. 5). Ό Βασιλεύς Δαβίδ 
περί πολλοΰ ποιούμενος τό όργανον τοΰτο 
μετεχειρίζετο αύτό συχνά είς Ορησκευτικάς 
τελετάς. Ότε μετέφερον τήν κιβωτόν είς 
Ιεροσόλυμα μετεχειρίσθησαν καί τήν νάβ- 
λαν ( 1 Παραλειπομένων ΙΕ. 10 καί 1ΣΤ'. δ). 
Κατά δε τήν τελείαν διοργάνωσιν τής μου
σικής τοΰ ναοΰ, τά όργανα ταΰτα άνετέ- 
θησαν εις τάς οίκογενείας τοΰ Άσάφ, τοΰ 
Χιμάν καί τοΰ Ίδιθούμ. (1 ΙΤαρελειπ. ΚΕ.1.) 
Ως τ:ρός τήν κατασκευήν τής νάβλας κα- 
τεβλήθη μεγάλη προσοχή. Έν πρώτοις ά
παντώμεν ότι τό όργανον τοΰτο εν άρχή 
ήτο κατεσκευασμένον έκ ξύλου έλάτης, 
ακολούθως κατεσκευάσθη έκ τοΰ σπανιω- 
τάτου ξύλου άλμουγείμ, τό όποιον ήτο 
ειοός τι πεύκης τής ’Ινδικής* τινά δέ ήσαν 
κατεσκευασμένα ίσως καί έκ μετάλλου, ώς 
λέγει ό Ίώσηπος (Αρχ. Η', γ'. 8.), έκτος 
έάν πρέπη νά ύποθέσωμεν τό μέταλλον ώς 
ρ,ερος τοΰ όργάνου. Ό Ήσαΐας παραπο
ιούμενος λέγει ότι καί τό όργανον τ̂αΰτο 
μετεχειρίζοντο ότε έπινον τόν οίνον (Ήσα. 
Ε. 12.). Ό Ίώσηπος άναφέρει ότι « ή μέν 
κινύρα Έβραΐστί κινόρ, δέκα χορδαΐς έξ- 
ημμένη τύπτεται πλήκτρω, ή δέ νάβλα 
δώδεκα φθόγγους εχουσα τοΐς δακτύλοις 
.κρούεται (Αοχαιολ. Ζ'. ιβ'. 3.) Ή τελευ-

Άριθ. 1, άνεκαλΰοΟη εί; Θήοα; Αίγυπτου.
ταία αύτη περιγραφή αρμόζει εις τήν παρ’ 
άρχαίοις Αίγυπτίοις καλώς γνωστήν μεγά
λην άρπαν τήν παριστανομένην εις τά ά- 
πεικονίσματά των κατά διάφορα σχήματα.

Ό περιηγητής Ιάκωβος Βρούσιος εύοεν δύο 
τοιαύτας τοιχογραφημένας έπί τοΰ τοίχου 
αρχαίου τάφου iv Θήβαις, ύποτιθεμενου 
ότι ανήκει είς Τάμεσιν τόν τρίτον, βασι- 
λεύσαντα περί τό 1250 II. X. Έάν ύπο- 
λογίσωμεν ότι ό άνθρωπος ό μεταχειριζό- 
μενος τό όργανον -τοΰτο είχεν άνάστημα 
ο ποδών καί 10  δακτύλων, συμπεραίνο- 
μεν ότι ή άρπα,  όσον μεγάλη καί άν κα
τεσκευάσθη, θά ήτον κάτι μικρότερα άπό 
G πόδας καί ήμισυν. Ή Ασιατική άρπα ού
δέποτε είχε προμετώπιον στύριγμα όπως 
άντιστέκηται -είς τό έκ τής τεντώσεως τών 
χορδών λύγισμοι, άλλά πιθανώς μετεχει
ρίζοντο είς τήν κατασκευήν αύτής μέταλ
λον ή έλεφαντόδοντον όπως δύνανται νά 
τανύωσιν πολύ τάς χορδάς. Αί μεγάλαι 
Ά ρπαι τάς όποιας ό Βρούσιος εϋρεν τοι
χογραφημένος, είχον ή μέν μία 11 χορδάς 
ή δέ άλλη 13 , δηλαδή μίαν περισσοτέραν 
καί μίαν όλιγωτέραν εκ τών 12  χορδών τής 
νάβλας ήν περιγράφει ό Ίώσηπος.Ή ομόφω
νος μαρτυρία τοΰ Ιερωνύμου, Ίσιοδώρου καί 
Κασσιοδώρου είναι ότι ή νάβλα ήτο κατά τό 
σχήμα ώς τό Ελληνικόν στοιχεΐον Δ άνε- 
στραμμένον. Τοΰτο εδιδε είς τό όργανον τήν 
ομοιότητα τοΰ σχήματος μεγάλης άρπας 
καί οχι λύρας, ή οποία λύρα είχε πάντο
τε 4  πλευράς ήτοι μίαν άνω, μίαν κάτω 
.καί δύο εις τά πλάγια, καί ώμοίαζε πολύ 
.κατά τό σχήμα πρός τετράγωνον.

Έκτος τών άνωτέρω μνημονευόμενων 
άνεκαλύφθησαν ύπό τοΰ 'Ροζελλίνι καί άλ- 
λαι ά ρ π α ι  iv  Αίγόπτω. Τό ύπ’ άρι,θ. 2

2. Μεγάλη "Αρπα (’Ροζελλίνη).

ξυ7.ογράφημα παριστα μεγάλην άρπαν κρου- 
ομένην ύπό γυναικός γονατισμένης, ήτις

ϋπετέλει μέρος τής όρ/ίστρας. Ή ύπ’ αριθ. 3·

παριστανομένη ήτον ίσως βαρύτονος ά ρ π α  
τήν όποιαν μετεχειρίζοντο εις τελετάς. Εις 
τήν έν σελίδι 90 φαινομένην σειράν τών 
Άσσυρίων μουσικών φαίνονται 7 άρπαι μέ 
κομβία είς τό τέλος έκάστης χορδής πι
θανώς διά νά τανύσωσι τό όργανον.

4. Όργζνον Ελληνικόν (έληψ&η εκ «νο; αγγείου 
ευρισκομένου εν Μονάχω).

Τά παρ’ 'Έλλη σι ν όργανα τοΰ είδους 
τούτου είχον μεγάλην ομοιότητα πρός τά 
τών Άσσυρίων. Οί Αιγύπτιοι είχον επίσης



τριγωνοειδεΐς άρπας άςτινας παρέλαβον άπό 
τούς "Ελληνας. Παρομοία τις άρπα είναι 
είσέτι έν χρήσει παρά τοΐς ϊθαγενέσι τής 
μεσογείου Άορικής.

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΝ.

Τό ήλιοτρόπιον ώνομάσθη ούτως έκ τή.ς 
έσφαλμένης ιδέας ότι τό άνθος αύτοΰ ά δ t- 
α κ ό π ω ς  στρέφεται πρός τον ήλιον. Οί 
Γάλλοι όνομάζουσιν αύτό επίσης lournesoi. 
’Ανήκει δέ εις το ώραΐον και πολυπληθές 
τών φυτών γένος, τό τών ήλιανΟών καλού- 
μενον, καί φαίνεται ότι αί ιδιότητες αύτοΰ 
είναι πολύ ώφελιμώτεραι ή όσον έθεωροΰ-ν 
το . μέχρι τοΰδ'ε. Δύναται οέ νά καλλιεργη- i 
θ.η επωφελώς και νά έφαρμωσθή εις πολλά 
ωφέλιμα έργα. Έν στρέμμα γης δύναται νά 
χωρέση 25,000 φυτών, δώδεκα δακτύλους 
τό εν μακράν τοΰ άλλου.

Μία έκ τών πολλών και πολυτίμων, πλήν 
παραμεληΟέντων, τοΰ άνθους τούτου ιδιο
τήτων είναι ότι παράγει τό άριστον μέλι 
καί τον άριστον κηρόν. Ότε τό άνθος ε ίνα ι  
εν τη ώρα του αί μέλισσαι βρύθουσιν έπ’ αύ
τοΰ. Τό έκ τοΰ σπόρου, αύτοΰ παραγόμενον. 
ελαιον, όταν καΟαριαΟή, είναι έ.ξαίρετον καί 
οιά φαγητόν και διά λύχνον, καί διά σά- 
πωνα, καί πρός χρωμάτισμα, καί μάλιστα 
διά χρώματα πράσινα καί γαλάζια. Έν 
στρέμμα γής δύναται νά παράξη ύπέρ τάς 
120  όκάδας ελαίου· τό δέ μένο.ν έκ τοΰ 
σπόρου ξυλώδες υλικόν καιόμενον παράγει 
10 τοΐς 100  κάλιον (ποτάσαν). Τό έκ τοΰ 
έλαίου τούτου κατασκευαζό.μενον λαμπρόν 
σαπώνιον, μαλακύνη τό δέρμα τοΰ προσώ
που καί τών χειρών, καί είναι έξαίρετον διά 
ξύρισμα. Τά πράσινα τοΰ άνθους τούτου 
φύλλα ξηραινόμενα καί μιγνυόμενα μέ πί- 
τυρα είναι τροφή εξαίρετος διά γαλακτοφό.- 
ρους δαμάλεις. Ό δέ πυρήν ό εξαγόμενος έκ 
τοΰ σπόρου του είναι καταλληλότερος καί 
άπό τόν λίνόσπορον διά θρέψιν καί πάχυνσιν 
ζώων. Πρόβατα, χοίροι, περιστεραί, κουνέλ- 
λια, όρνιθες παντός είδους ταχέο,/ς παχύ- 
νονται, τρεφόμενα διά τοΰ σπόρου τούτου, 
τόν όποιον προτιμώσι. παντός άλλου, Αί όρ
νιθες μάλιστα γεννώσι πολλά ώά όταν οι’ 
αύτοΰ τρέφωντα:.

Τό ήλιοτρόπιον δύναται νά καλλιεργή-

ται καί είς κάθε γωνίαν άγροΰ, εις τήν ό~
ποίαν καί δίδει ούιν κήπου. Ποέπει δέ νά: » ' »
σπείρηται δώδεκα δακτύλους τό εν μακράν· 
τοϋ άλλου καί εις ενός περίπου βάθος-, ότε 
δέ αύξηση περί τόν ενα πόδα τότε νά περι- 
χωθή μέ γ η ν  άλλην, δέν απαιτεί φροντίδα. 
Έκαστος σπόρος δίοει χιλίους ή καί. περισ
σοτέρους. Μόνον τά έν κορυφή άνθος περι
έχει S00— 1,000  σπόρους· πλήν έκτός αύ
τοΰ ύπάρχουσι συνήθως καίτέσσαρα άνθη εί
σέτι φέροντα 50— GO σπόρους έκαστον. Έκ
τός τοΰ πολυτίμου τούτου σπόρου, τό στέλε
χος δύναται νά παράγη ϊνας λεπτάς ώς μέ- 
ταξαν καί είς ποσότητα μεγάλην, άν ύπο- 
βληΟή είς τήν μέθοδον δι’ ής κατεργάζον
ται τό λινάριον. νΗση μάλιστα ότε τά ρά
κη (κουρέλια) είναι τόσον ακριβά, ώς έκ τής 
μεγάλης ζητήσεώς των διά τήν χαρτοποιί
αν, τά στελέχη ταΰτα-δύνανται νά χρησι- 
μοποιηθώσι πολύ.

Οί Σΐναι καλλιεργούντες παράγουσιν ε
κατομμύρια κανταρίων τοΰ άνθους τούτου,, 
καί προσκυνοΰσιν αύτό. Δέν είναι δέ ούδε
μία αμφιβολία ότι είς πολλά έκ τών μετα
ξωτών των έμπεριέχεται μεγάλη ποσότης 
ίνών ηλιοτροπίου. Τό έκ τών σπόρων το3, 
άνθους τούτου ελαιον είναι πολύ ζητημένο* 
είς Έωσσίαν καί λέγεται ότι γίνεται, μεγά- 
λη χρήσις αύτοΰ.

ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ 1 ΑΝΑΚ,ΑΛΪΊΈΙ-.

Αί ζωαλογικαί ανακαλύψεις, αί κατά τά 
τελευταία πεντήκοντα έτη γενόμεναι, λέγει 
’Αγγλικόν τι φύλλον, έξ ου έρανιζόμεθα 
τά επόμενα, είναι πολλαί καί σπου,δαΐαι. Είς 
τόν κατάλογον τών τέως γνωστών ζώων έ
κτοτε προσετέθησαν περίεργοι μεγάλοι χαί 
ανθρωπόμορφοι πίθηκοι, προσέτι θηρία, πα
χύδερμα, πτηνά καί έν γένει πάσης ομο
ταξίας καί τάξεως ζώα. Έν πρώτοις είς 
τούς άνθρωπομόρφους πιθήκους προσετέθη 
ή Γορίλλα, ήτις κατά τά τελευταία έτη 
κατετάχθη είς τήν άνήκουσαν αύτή θέσιν.Δευ
τέραν μετά τήν Γορίλλαν θέσιν έν τή σε.ιρα 
τών νεωτέρων άνακαλύψεων πρέπει νά καθέξη 
είδος τιμελαίνων πιθήκων! cl)irnpanz£),oi τρω- 
γλοούται (Aubryi) τοΰ καθηγητοΰ Γρατιολέ- 
του, έκ τών όποιων μέχρι τοϋ παρόντος 
εν μόνον δείγμα υπάρχει είς τό Μο,υσεϊον

τών Παρισιων. Εις τους πίθηκους τελο^ 
•προσετέθη καί ό μικρός όραγγουτάγγος 
τής νήσου Βόρνεω, τοΰ οποίου ό άρρ.εν 
άφοΰ άναπτυχθή δεν φέρει τά αηδή τυλώ
ματα τά χαρακτηρίζοντα τόν μέγαν όραγ- 
γουτάγγον.

Έκ τών σαρκοφάγων τό μάλλον άξιο- 
σημείωτον είναι ό Λίλουρόπους μελανόλευ- 
κος, όστις ανήκει είς τό γένος τών θα
λασσίων -ταύρων καί προήλθε ν έκ τών 
μογγολικών μερών, ϊό  ζώον τοΰτο είναι 
μέγα τι τετράπουν -όμοιάζον μέ τήν άρ
κτον, αποτελούν νέον καλώς διακεκριμμέ- 
νον είδος, .καί είσέτι μόνον έκ τώ,ν λει
ψάνων του γνωστόν είς τό Παρισινόν Μου
σείο ν. Καθόσον αφορά τά μονώνυχα ό 
καθηγητής ’Ισίδωρος Γοδιφρέδος Isidore 
Geofixoy Sainl-Hilaire) διευκρίνισε νέον τι 
είδος τον ή μ ι π π ο ν ,  ή όνον άγριον τής βο
ρείου ’Αραβίας, τόν όποιον (ονόμασαν καί 
ίππον άγριον, ώς· έκ τής κεφαλής καί 
τών ώτων του., τά όποία πολύ όμοιάζου
σι μέ τά τοΰ ίππου. Είς τούς ίπποποτά- 
μους προσετέθη μικροΰ μεγέθους ζώον, ευ
ρισκόμενον είς Λιβηριαν, καί είς τό όποιον 
ό δόκτωρ Λεύδης έδωκε τό γενικόν όνομα 
χοι ρόπους .  Τό ζώον τοΰτο ουδόλως εί
ναι ύψηλότερον τοΰ κάπρου, άλλά κατά 
τό σώμα χονδρότερο,'/· ή κεφαλή του εί
ναι επίσης σχετικώς βραχύτερα τής τοΰ 
ίπποποτάρ.ου. ’Αξιοσημείωτος προσθήκη είς 
τά παχύδερμα είναι καί ή άνακάλυψις 
τοΰ πηγμαίου χοίρου, οστις απαντάται είς 
τούς πρόποδας τών ανατολικών Τμαλαίων 
καί οστις φαίνεται συγγενής τοΰ κάπρου 

•τών ΙΙαπούων, τής Νέας Γουινέας.
Πολλαί πρόοδοι έγένοντο προσέτι άπό 

τών ημερών τοΰ Κουβιερου πρός έξακρί- 
βωσιν τών ζώων, τών άνηκόντων είς τό εί
δος τών βοών. Έπί τής εποχής τοΰ πε- 
ριφήμου φυσικοΰ δύο- μόνον βουβάλων πα- 
ραλλαγαί ήσαν γνωσταί, ό τής ’Ασίας καί 
ό τοΰ '’Ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος* 
άλλ’ έκτοτε άνεκαλύφθη ό περίεργος 3ρα- 
χύκερως βούβαλος. Εύρίσκονται δέ έν ’Α
φρική τρία τουλάχιστον έτερα είδη βου
βάλων, τά όποΐα είσέτι καλώς δέν έξηκρι- 
βώθησαν.

Τά περί τών βονάσων (άγριοβώδων) τής 
Εύρώπης καί τής ’Αμερικής είναι μάλλον 
γνωστά· προσέτι δέ έγνώσθη· ότι ό βόνα-

σος τοΰ Καύκασού είναι ό αύτος μέ τόν 
τής Λιθουανίας, ένώ άλλοτε ύπετίθετο τό 
έναντίον. Είς ταΰτα προσετέθησαν ό άγρι
ος τής θηβετίας βούβαλος fijali'l καί ό τής 
Μογγολίας, ώς έπίσης καί οί κατοικίδιοι. 
Τά μεγάλα άγρια τετράποδα τά άνήκοντα 
είς τούς ταύρους της ’Ινδικής, τής Ίνδο- 
σινικής καί τής Μαλάκας έπίσης κατετά- 
χθησαν λεπτομερέστερο'/.

Είς τά μηρυκαστικά (τά άναμασσώντα 
τά γενικώς ύπό τό ονομα άντιλόπαι οη- 
λούμενα, πολλά είδη άνεκαλύφθησαν. Ή 
μεγίστη καί μία έκ τών ώραιοτάτων είναι 
ή άλκη τών δασών (Orcas deibianus τοΰ 
δόκτωρος Γραίη) ήτις είναι ό δρυμωνώοης 
τύπος τοΰ ζώου, έχοντος μεγάλα τά ώτα 
καί διακρινομένου άπό τής άλκης τής έ
ρημου, τής έχούσης στενά καί λογχοειδή 
ώτα καί ούσης γνωστής άπ’ άρχής. Τό 
γένος τών έλαφοκάπρων ! Cervicapra) έ 
πλουτίσθη σύν τοΐς άλλβις δι’ ενός νέου 
περιέργου είδους ιθαγενούς τής ν οτε ίου 
’Αφρικής. Ή χερσόνησος τής ’Αραβίας έ- 
δωκε προσέτι νέον τι ζώον καταταχθέν 
μεταξύ τών μεγάλων αντιλοπών, τών ίπ- 
ποειδών. 'Όσον οέ διά τάς άφρικανάς αί-

/ / \ *Ν r ·»/<\- ,  ̂ -5* rγαγρους r̂iou- ουο ειοη αυτών είναι πάν
τοτε γνωστά· πλήν ανακαλύψεις αξιοση
μείωτοι έγένοντο ώς πρός τά μεγάλα μη
ρυκαστικά άγοια ζώα τά εχοντα κοΐλα 
κέρατα, (γένος βουβάλων,. ΤΙ βουδορκάς 
(Budorcas tapicolor) τών Τμαλαΐων είναι 
ίσως ή μάλλον αξία προσοχής.

Είς τό γένος τών προβάτων πρέπει νά 
•σημειωθή -ώς προσθήκη τό γιγαντιώδες 
πόλι (ovis poli) τοΰ όροπεδίου Π-αμίρ έν 
τή κεντρική ’Ασία, καί τό ναθοΰρι (ovis 
nallmra) ευρισκόμενον είς τά  Ίμαλάϊα καί 
είς τά πλησίον αυτών μέρη τής θιβετίας. 
Έκ τών έλάφων ή δορκάδων νέος τύπος 
όλως διάφορος ώς πρός τό σχήμα τών κε
ράτων άπηντήθη, είς δέ τον ζωολογικόν 
κήπον τοΰ Λονδίνου ύπήρχεν αίσχάτως το 
άρρεν ζεύγους τοιούτων. ’Ακριβώς ό τόπος 
όπου ή τά μάλιστα αξιοσημείωτος αυτη 
δορκάς ζή είσέτι δέν άνεκαλύφθη, καθότι 
μέχρι σήμερον ώς ζώον κεκλεισμένον είς τούς 
κυνηγετικούς παραδείσους τοΰ αύτοκράτο- 
ρος τών Σινών γινώσκεται. Μεταξύ τών 
ζώων τής οΐκογενείας ταύτης, ήτις είναι 
αρκετά αξιοπερίεργος σημειοΰμεν τον Χειρ,®-



πότην (chiropoies inermis) τής Σινικής, τοΰ 
οποίου τό ά'ρρεν, μόνον έκ πάντων τών ει
δών τών δορκάδων δέν ίγ ζ ι κέρατα, καί 
τοΰ οποίου τό θήλυ γέννα- εις κάθε γέν
ναν πολλά νεογνά, εξ ώς λέγου-σι, πράγμα 
έκτακτον καί δμως έπιβεβαιούμενον.

Ώς πρός τά πτηνά, καίτοι at πλεισται 
καί λαμπρόταταν τών άνακαλύψεων έγέ- 
νοντο είς. τήν τάξίν αύτών, είναι άξιο πε
ρίεργον δτι ούδέν νέον είδος, κατά τήν κυ
ρίαν τής λέξεως σημασίαν, προσετέΟη είς 
τά άπό τής εποχής τοΰ Κουβιέρου, γνωστά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Ε ρ μ η ν ε ί α  Σ ν ν ν π τ ι χ η  χ π ι  ’ Ε χ . Ι ε χ τ ι χ η  τ ώ ν  Ε ν α γ  

γ ε Μ ω ν  μετά π ρ ο Λ ε γ ο μ ί ν ω ν  - ι ρ ι  γ ν τ , σ ι ό τ η κ χ ,  

α υ θ ε ν τ ί α ς ,  θ ε ο . ι ν ε ό σ ΐ  ον, γ . Ι ώ σ σ η ί ,  ίπ ογής  υύ· 
τω ν χ . τ . . Ι .

\πό τον τίτλον τοΰτον έξεδοθη πέρυσι 
6 πρώτος τόμος, περιέχων τά κατά Ματ
θαίον καί κατά Μάρκον Ευαγγέλια, βι
βλίου ωφέλιμου, οσον ουπω δέ, ώς πιστευ- 
ομεν, έκδίδεται καί ό δεύτερος, ήτοι τά 
κατά Λουκάν καί κατά Ίωάννην.

Όρμώμενοι έκ τοΰ κατά πόσον συμβάλ- 
λουσι τά θεία τοΰ ίεροΰ Ευαγγελίου λόγια 
είς τόν εξανθρωπισμόν- καί τήν άνύψωσιν. 
τοΰ φύσει μέν εύγενεστάτου, θέσει δέ πε- 
πτωκότος καί δυστήνου ανθρώπου, ουδόλως 
δυστάζομεν νά είπωμεν δτι πας ό μήτε 
κοπου, μήτε χρόνου, μήτε χρημάτων φειδό- 
μενος δπως καταστήση προσητά είς τόν 
λαόν καί προσέτι ευνόητα τά σωτήρια· ταΰ
τα λόγια, είναι πράγματι ευεργέτης καί 
επομένως χρήζει πάσης υποστηρίξεως καί 
συνορομής έκ μέρους τοΰ λαοΰ. Θεωροΰν- 
τες όέ δτι καί ό πονήσας τδ σύγγραμμα 
τοΰτο, τοΰτον προέθετο τόν σκοπόν καί, δτι 
ούτε κόπου, ούτε χρόνου φειδόμενος, έφι- 
λοτιμήθη νά προμηΟευθή όσους ήδύνατο 
αρχαίους καί νεωτέρους Έρμηνευτάς, νά 
μελετήση αυτούς, νά έκλέξη όσα εκρινεν 
αναγκαία, καί νά έκδώση διά τοϋ· τύπου, 
μηόεμιας φείδόμενος δαπάνης δπως κατα
στήση τό έργον του δσον τό δυνατόν ώ,οέ-r t *λιμόν, χρέος κρινομεν απαραίτητον νά συ- 
στήσωμεν τό πόνημα τοΰτο πρός πάντας 
άνεξαφετως, καθότι πάντες, ώς άνθρωποι, 
αίσθανονται ένδόμυνόν πρός τήν πρόοδον 
πόθον.

Ό πρώτος τόμος κοσμούμενος ύπό γεω-r- 
γραφικών πινάκων, πανομοιοτύπων άρ-χαί- 
ων χειρογράφων* καί άλλων εικονογραφιών» 
τιμαται αντί δραχμών τεσσάρων ήτοι γρο- 
σίων 1 8·.

Οί έπιθυμοΰντες· νά· άπακτήσωσί- τό ω
φέλιμον. τοΰτο, βιβλιον δύνανται νά άπο— 
τανθώσιν είτε απ’ ευθείας είτε διά τών ε
πιστατών. εις. τήν Σύνταξιν, τοΰ Μέλητος.

Ο ΚΗΠΟΣ·.

Πας κήπος είναι ώραΐον βιβλίον γε- 
γραμμένον ύπό τοΰ δακτύλου τοΰ Θεοΰ. 
έκαστον άνθος, έκαστον φύλλαν είναι καί 

εν γραμμα, τά όποια φθάνει μόνον νά 
μάθης — καί δ®τις Οέλων δέν δύναται νά 
τά μάθη είναι (Γλάξ, άθλιος, τά όποία φθά
νει, λέγω, νά μάθης καί νά συνθέτης καί 
τότε προχώρει άναγινώσκων. Διά τής λαμ 
πράς ιστορίας ήν θ’ άναγινώσκεις θέλεις 
αίσθάνεσθαι σεαυτόν μεταφερόμενον πολύ 
ύπεράνω τής γής. Γίνώσκεις πόσον λαμ
πρά νοήματα φυόμενα έκ τής. γής. φαί
νονται λαλοΰντα είς τόν άνθρωπον ;Ύπάρ-  
χουσι μάλιστα άνθη, άτινα μοί φαίνον
ται ώς ευπειθή παιδία- δώσε τοις δσον 
ολίγον θέλεις καί έκείνα ανέρχονται καί; 
άνθοΰσι καί σοί δείκνύουσι, διά νά είπω 
οδτω, τό λαμπρόν καί ευτυχές των πρό
σωπο ν.

Δ ο υ γ λ ά ς  Ί ε ρ ώλ δ ος , .

ΣΤ ΑΈ ΙΣΤ ΙΙν».

Σ ι δ η ρ ό δ ρ ο μ οι  τ ή ς  Ε ύ ρ ώ π η ς.
' ϊ ’πελογίσΟ.η ύπό τοΰ; Κ., Βούσσονος δτι 

διά τούς καθ’ άπασαν, τήν Ευρώπην κατε- 
στρωμμένους ήδη σιδηροδρόμους, έχοντας 
μήκος 18 ,10 0  περίπου- μιλίω.ν, αγγλικών, 
εδαπανήθησαν 424 εκατομμύρια λιρών ς-ερ- 
λίνών. Οί σιδηρόδρομοι ου.τοι αποτελούν
ται ώς έπεται. ’Λγγλία  7,670. μίλια δα
πάνη 264 1)2 έκατομ. Γαλλία 2 ,519  μίλ. 
δαπάνη 64 έκατομ. Πρωσσία 2,370 μιλ. 
δαπάνη 26 1)2 έκατομ. Γερμανίας διάφορα 
κράτη 2 ,175 μιλ. δαπάνη 21 έκατομ. Αυ
στρία 1,490 μιλ. δαπάνη 15  έκατομ. ΊΡωσ- 
σία 712 μιλ. δαπάνη 11 1)2 έκατομ. Βέλ
γιο ν 560 μιλ. δαπάνη 10 έκατομ. ’Ιταλία 
καί λοιπά κράτη 610  μιλ. δαπάνη 11 1)2 
εκατομμύρια.


