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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
‘Η μιθιβτοριογραφία έν τη αρχαία Α ίγύπτφ.

Τ6 τελειότερον έπιζή.—‘ H ρ.ιχρα βασίλισσα τής 
’Ολλανδίας.—Κινέζοι ναΰται ενώπιον τοϋ άγγ/.ου δι- 
χαστοϋ.—At λόγιαι γυναϊχες έν Γερμανία—Τό ,3α- 
«ίλεμμχ (ποίημα).—Αί περί τής ειρήνης διοαχη έν 
Ευρώπη.—Τα αξιοθέατα νοΰ Νίχχο (Ιαπω νίας)— 
‘Η πεντηχονταετηρίς τοΰ έξόχου Ρώσσου μυθιατο- 
ριογράίου Δοστοέβαχη.—Βάμδυ!; σχοινοβάτης.—Nsa 
σιδηροδρομική γραααή έν Ρωσιία .—Πραχτιχαι συμ- 
βουλαι υγιεινής.-t—‘Ιστία </.ετ’ οπών.—Τα παθήματα 
των πνεύματος άχων.—Γνωστοποίησις.

Η ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΑΙΑι ΑΙΓΥΡΤΩι.

ΑΙ έπ ’ εσχάτων γενόμεναι έν Α ίγύπτω εΰρε- 
•εις άρ^αίων παπύρων άπεχάλυψαν ήμϊν φιλο
λογίαν ή'τις κατά πολύ μετέβαλε τάς μέχρ1 
τούδέ επικρατούσα; γνώμας περί τοΰ υποτιθε
μένου άχάριτος καί ανιαρού βίου των κατοίκων 
τής κοιλάδος τοΰ Νείλου. Πρότερον ειχομεν 
συνειθίσει να άποβλέπωμεν εις τήν φιλολογίαν 
τής αρχαίας Αΐγύπτου ώς συγκειμένην κυρίως 
έκ προσευχών, έπιχλήσεων προ; τού; θεούς μα
γικών επωδών καί θρησκευτικών κειμένων. Ή  
βίβλος τών Νεκρών, τό μέγα τούτο προϊόν τής 
θρησκβυτικής σκέψεως, έθεωρεΐτο ώς το μόνον 
βιβλίον έπί τώ ίποίω οί άοχαΐοι Αιγύπτιοι ή· 
δύναντο να έγκαυχώνται. Ή  πρόληψις αυτή 
τάνΰν διεσκεδάσθη. Διά τών έπ ’ εσχάτων γε- 
νομένων ανακαλύψεων τών Αιγυπτιολόγων Πή- 
τρη, Δεμοργάν καί Μασπερώ, είς φιλολογικός 
πλούσιος θησαυρός ήξιή^θη ε:ς τό φώς μετά πο
λυχρόνιον άνάπαυσιν υπό τά ερείπια. Ειμεθα δέ 
επί τοϋ παρόντος είς θέσιν κατά τόν δέκατον

έ'ννατον μετά Χριτόν αιώνα νά έντρυφησωμεν 
καί έκτιμήσωμεν τά  μυθιστορικά προϊόντα τοϋ 
καλάμου τών συγγραφέων τών άκμασάντων 
δέκα εννέα αιώνας πρό Χριστού.

Έ κ πάντων τών μυθιστορημάτων τά οποία 
διεσώθησαν έν τα ΐς περγαμηναϊς περί οΰδενός 
δύναται νά £ηθή δτι είναι τόσον θαυμάσιον καί 
άζιοπερίεργον ώς τό διηγημα περί τών δύο α
δελφών,— θαυμάσιον υπό ταύτην την άποψιν, 
ό'τι καταδεικνύει μέχρι τίνος υψηλού βαθμού 
άναπτύξεως είχε φθάσει ή μυθιστορική φιλολο
γία έν ούτως άπωτάτίβ χρονική περιόδω, καί 
άξιοσημείωτον διότι δεικνύει θαυμασίαν δμοι- 
οτητα πρός τό περιεχόμενον τού λαμπρού άμα 
δέ καί συγκινητικού διηγήματος τής 'Αγίας 
Γραφής περί τού 'Ιωσήφ καί τής συζύγου τοϋ 
Πετεφρή.Αί έν τώ μέλλοντι μελέται καί ερευναι 
θά άποδείζωσιν άν τούτο τό άρχαΐον α ιγ υ π τ ι
ακόν διήγημα είναι ειλημμένον έκ τή ; Παλαι- 
ά ; Διαθήκη;, ώ ; τινε; Αιγυπτιολόγοι ισχυρί
ζονται, η άν είναι μυθιστόρημα λαβόν τήν υπό- 
θεσίν του έ’χ τίνος άρχαιοτέρας παραδόσεως. 
Ά λ λ ’ έπειδή τούτο κέκτηται μεγάλην σημα
σίαν ενταύθα συντόμως θά άναφέρωμεν τό πε- 
ριεχόμενον αΰτοϋ.

"Εν τινι πόλει τή ; Αΐγύπου έζων δύο α
δελφοί, ών b ε ί; έκαλεΐτο Ά νπού, ό δέ ετερος 
Μπάτα. Ό  πρεσβύτερο; αδελφό; Ά νπού ειχεν 
οικίαν καί οικογένειαν, ό δέ Μπάτα διέτριβε 
παρ’ αΰτώ σύντροφο; καί φίλο; τοϋ οίκου. Μίαν 
ημέραν ο ’Ανπού άπέ·3τειλε τόν αδελφόν του 
Μπάταν νά κομίσϊ) σίτον έκ τής αποθήκης δτε 
δέ ό μικρό ιτερος άδελφός άπήλθεν όπως έκτε- 
λέση τήν παοαγγελίαν τοΰ πρεσβυτέρου συνήν · 
νησε τήν σύζυγον τοΰ άδελφοϋ του καθημένην 
νωχελώς έν τώ κομμωτηρίω της. Ό  Μπάτα



Α Σ Τ Ρ Α Π Η
έζήτχισε παρ’ αυτής τό άναγκαΐον ποσόν τοΰ 
σίτου, άλλ ’ αυτη άντί τοΰ σίτου τώ προέτεινεν 
ίρωτικάς σχέσεις, άπαραλλάκτως ώς ή σύζυ
γος τοΰ Πετεφρή εις τόν ’Ιωσήφ. Ό  Μπάτα δέν 
Ακούσε τάς Soλίας αυτής προτάσεις καί άφοΰ 
έλαβε μόνος του τόν σίτον, άπήλθεν. Ή  γυνή 
αύτη φοβουμένη μή δ Μπάτα διηγηθή τό συμ
βάν εις τόν σύζυγόν της επίτηδες ούτως έστρε
ψε τήν δπόθεσιν ώστε να καταπεισθή ό σύζυγός 
της περί τής ένοχης τοΰ Μ πάτα. Ιίεραιτέρω έν 
τώ  διηγήματι άναφέρεται δτι δ Μπάτα έφονεύ- 
θη υπό τοΰ Ά μπού, δστις έκριψε την καρδίαν 
τοΰ Μπάτα έν τώ κορμώ τής συκής. "Οτε έκο
ψαν τό δένδρον, δ Μπάτα άνέστη καί ούτω καθ’ 
έξής. Ή μ *ΐς, ώς εννοείται, κεφαλαιωδώς έμνη- 
μονευσαμεν τό π^ριεχόμενον τοΰ μυθιστορήμα- 
τος· τοϋτο δείκνυσιν, όποια θαυμάσια έτι δ ιη
γήματα διαμένουσι κεχωσμένα έντοϊς σκοτεινοϊς 
τάφοις τοΰ άρχαιοτάτου λαοϋ τής άνθρωπότη- 
τος. Έ ν τή άποκαλυφθείση φιλολογία τής Αί
γ υπ το ν  άπαντώσνν οΰ μόνον ερωτικόν χαρα
κτήρα φέροντα μυθιστορήματα άλλά καί έζιστο- 
ροΰντα διαφόρους περιπετείας διηγήματα. Έ ν  
θαυμασιώτατον έκ τούτου τοΰείδους μυθιστόρη
μα εΐναι τό έξιστοοοΰν τάς περιπετ$ί«ς τοΰ 
Σανεχάτου, τό δποϊον έζ δλοκλήρου μετεφράσθη 
6πό τοΰ καθηγητοΰ Πίτρι έν τή άξιολόγου του 
συγγραφή υπό τόν τίτλον « Διηγήματα α ιγυ
πτ ια κά » . Έ ν τώ διηγήματι τούτω γίνεται λό
γος περί ένός αύλικοΰ έκ τής αυλής τοΰ Ά μέν- 
άν- Χάτ ιδρυτοΰ τής δωδεκάτης δυναστείας των 
έν Αι’γύπ τφ  Φαραόνων. Ό  αυλικός ούτος, κα
λούμενος Σανεχάτ, έπέσυρε τήν όργήν τοΰ Ά -  
μένου καί ήναγκάσθη να δραπετεύση εκ τής 
χώρας. Ουτος διευθυνόμενος πρός βορραν διήλθε 
τά  δρια τής Α ίγύπτου καί εισελθών εις τήν Πα
λαιστίνην διέτριψεν έπί τινα χρόνον. 'Η  περι
γραφή τής έκ τής Αίγύπτου δραπετεύσεως, των 
πολυαρίθμων περιπετειών έν Συρία καί τής επ ι
στροφής τοΰ Σανεχάτου εις τήν πατρίδα του

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΟΝ ΕΠΙΖΗ

Ό  Βολταΐρος ίσχυρίζετο οτι δ Χριστιανισμός 
δέν θά έπιζησ7] τόν δέκατον έννατον αιώνα. 
’Αλλά τΐ δέν κατώρθωσεν δ 19 αιών διά τόν 
Χριστιανισμόν ; Οδτος διεσκόρπισε τό Εΰαγγέ- 
λιον έκ νέου καθ’ άπαντα τόν κόσμον. Ουτος 
έκέρδισε τάς νήσους τοΰ Νότου καί έκλόνισε 

τάς ίσχυράς έθνικάς θρησκείας τής ’Ινδίας, τής 
Κίνας κα ί τής ’Ιαπωνίας. Οδτος παρεκίνησε 
τους ίεραποστόλ ους νά κηρύξωσι τόν Χριστιανι
σμόν καί εις τά  μυχαίτατα άκρα τής γής ! 
Ουτος άφιέρωσε τά εύγενέστατά του τέκνα είς 
τόν Χριστόν έν τοΐς έγκάτοις τής ’Αφρικής 
περί τών δποίων δ Βολταΐρος ουδέποτε εϊχεν 
ακούσει, άκόμη δέ μετεχειρίσθη τό έν Φερνέ 
τυπογραφεΐον τό δποϊον έτύπωνε τά συγγράμ
ματα τοΰ Βολταίρο,υ — ίσως δέ κα ί, αυτήν τήν 
κατά τοΰ Ευαγγελίου ψευδή του προφητείαν—■ 
δπως τυπώση εις τάς νέας γλώσσας τόν λόγαν 
τ ιΰ  Θεοΰ !— κ ’Ανέγνωσα τήν Γραφήν» έλεγεν 
δ Θωμάς Πέϊν έν τώ τ έ λ ε ι  τοΰ συγράμματός 
του «Αιών τοΰ ορθού λόγου »  (έκδοθέντος πρό 
έκατόν έτών) «ώς νά διήλθε τις διά τοΰ δά 
σους μετά πελέκεως καί νά κατέκοπτε ξύλα . 
Ένταΰθα ταΰτα κεΐνται καί οΐ Ιερείς, άν δύ- 
νανται, άς τά μεταφυτεύσωσιν. Ούτοι ίσως άν- 
ορθώσωσι ταΰτα άλλ ’ ουδέποτε ταΰτα θά άνα- 
κτήσωσι τάς άποκοπείσας ρίζας τω ν».

Πρό τίνος χρόνου είς περίεργος ήθέλησε νά ά- 
γοράστρ £ν άντίτυπον έκ τούτου τοΰ βιβλίου 
τοΰ Θωμά Πέιν έν τφ  δποίω άπαντώσιν αί μνη-

δμοιάζει έπί μάλλον πρός διήγημα έκτιθέμενον μονευθεϊσαι φράσεις. Ούτος μετά πολλας εκζητή-
δπό τίνος Ευρωπαίου περιηγηθέντος κατά τόν σεις ευρεν Sv μόνον σώμα τούτου τοΰ βιβλίου έν
παρόντα αίώνα τ ή ν ’Αφρικήν παρά περιγραφήν ρια μεγαλοπόλει παρά Tivt μεγάλω έμπόρω άρ-
συγγραφεΐσαν πρό δύο χιλιάδων^ έτών πρό Χοι- χα(ων β ^ χ ^ ν , ένω άνευ υπερβολής δυνάμεθα νά
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ΐσχυρισθώμεν ό'τι άντί έκάστ ης 'Αγίας Γραφήστοϋ. Μελετώντες έν συνόλω τήν έπ ’ έσχάτων 
άνακαλυφθεΐσαν έλαφράν φιλολογίαν τών Α ιγυ
πτίω ν, πειθόμεθα οτι δεν πρέπει πάντοτε νά έκ- 
λάβωμεν τόν Αιγύπτιον ώς δν σοβαρόν καί σκυ
θρωπόν, ά λλ ’ ώς άνδρα έκτιμώντα τά μυθιστο
ρήματα καί τήν διασκέδασιν, ώς γ ίνετα ι δήλον 
έκ τούτων τών πολιτίμων μνημείων τής πολιας 
άρχαιότητος.

υπαρχούσης τότε πρό έκατόν έτών, τήν σήμερονς 
είναι έν διαδόσει έκατόν τοιαΰται !
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Η ΜΙΚΡΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 

Τ Η Σ  Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α Σ
’Εάν έπισκεφθήτε τήν Χάγην, τήν ώραίαν 

ιτεύουσαν τής 'Ολλανδίας άνευ άλλου θά 
θυμεΐτε νά ίό'ητε τήν νεαράν βασσίλισσαν.

είναι δεκαπενταέτις τήν ηλικίαν, ήρχισε 
η  βασιλεύϊ) ήδη άπό τοΰ 1890, ό'τε δ πατήρ 
ής, Βασιλεύς Βιλχέμος δ III άπέθανε. Τό 
ίρες αυτής δνομα είνε Β ιλχεμίνα, Ελένη, 
λίνα, Μαρία άλλ ’ έν γενει καλοΰσι τήν νεα- 
ι κόρην βασίλισσαν Βιλχεμίναν. Οί'κοθεν έν- 
ΐται ό'τι τόσον νεαρά κόρη δέν θά έγνώριζε 
χυβερνα τους υπηκόους της, διά τοΰτο αϋτη 
ε ευτυχής διότι έχει σοφήν μητέρα ήτις γνω- 
ίΐ νά παρασκευάζη αυτήν διά τό υψηλόν βα- 
ιΐχόν άζίωμα. "Ιίως ού ή Βιχελμίνα φθάσνι 
τό δέκατον δγδοον έτος τής ήλικίας της, ή 

τηρ της Βασίλισσα Ελένη θά κυβέρνα τήν 
>ραν ώς άντιβασίλισσα. Ή  βασίλισσα Έ λέ- 
είναι ή χήρα τοΰ βασιλέως Βιλχέλμου τοΰ 

[ πρός τόν δποϊον αύτη συνεζεύχθη δτε ητο 
χαεννεαέτις. Αύτη είναι θυγάτηρ ένός Ή γε- 
νος τής Γερμανίας καί κατά τήν γέννησιν 
i τήν ανατροφήν αΰττ, έπαξίως κατέχει τήν 
ηλήν θέσιν τής άντιβασιλίσσης. Ό  βασιλεύς 
Χχέλ{Λθς ην έξήκοντα δύο έτών δτε συνεζεύ- 
)| αυτήν. Ή  βασίλισσα διά τής εγκαρδίου ά- 
ίΐώσεως πρός τόν σύζυγόν της καί τοΰ φιλο- 
5νου της χαρακτήρος πρός πάντας άνήρπασε 
{ καρδίας τών 'Ολλανδών, οίπνες δικαίως 
«««χώνται έ π ’ αυτή ώς καί έπί τή νεαρα βα- 
Ιίϊβη τή θυγατρί αυτής. 'Η  βασίλισσα 'Ελέ* 
ϊκόριη φαίνεται πολΰ νέα, καίτοι είνε ήδη 
>®«ράκοντα έτών. 'Η Βιλχιμίνα εινε τά μο- 
ί̂νές τέκνον. της.
Ό Βιλχέλμος δ III έβασίλευσεν επί τής 

'λλανδίας δέκα τέσσαρα έτη, άπό τοΰ 1849 
Κρι τοΰ θανάτου του. Οδτος ήν δ τελευταίος 
*ίοχος τοΰ θρόνου έκ τής ανδρικής γραμμής, 
(*o0 οίκου τών Όράνων εις τόν δποϊον (οίκον) 
Ολλανδία όφείλει τήν ανεξαρτησίαν της. Τό 
%!)μα περί τοΰ εΰγενοΰς ήγεμόνος τών Όρά 
ιν) γνωστού δπό τό όνομα «Σιγηλός Βιλχέλ- 
*51 ανήκει εις μίαν συγκινητικωτάτην εποχήν 
111 κόσμου. Οδτος άπελύτρωσε τούς Ό λλαν- 

εκ τής φοβέρας τυραννίας τών ’Ισπανών, 
^*®ας καί αυτήν τήν ιδιωτικήν του περιου- 
Γν δΐϊέρ τής ώφελειας τής πατρίδος του καί 
^τέλους κατά τό 1854 έπεσεν υπό τό ξίφος 

(  (αΥρίο>* φονέως.
Η Ολλανδία ουδέποτε έλησμόνηϊε τήν 

Β^^ΐν τής ευγνωμοσύνης πρός τόνήγεμόνα τής

Όράνης καί σήμερον τιμά αυτόν έν τφ  προσώ- 
πω τής μοναδικής του κληρονόμου, τής νεαράς 
βασιλίσσης. Ή  διοίκησις τής 'Ολλανδίας είνα· 
περιωρισμένη, ή χώρα αυτη έχει συνταγματι 
κήν μοναρχίαν. Ό  θρόνος κληρονομικώς μετα
βαίνει εις τούς άρρενας γόνους τοΰ οίκου, ά λλ ’ 
έν έλλείψει διαδόχου ήγεμόνος, τό στέμμα δ ί
δεται είς τήν θυγτέρα τοΰ βασιλέως. Β ιλχέλ- 
μος δ III ένυμφεύθη έτι κατά τήν νεανικήν του 
ήλικίαν καί απέκτησε δύο υιούς ά λ λ ’ άμφότε- 
oot άπέθανον ένωρίτερον τοΰ πατρός των. Ό  
πρεσ?ύτερος αυτού υίός η δ διάδοχος διήλθε 
τάς τελευταίας του ήμέρας έν Παρισίοις λίαν 
άσώτως. 'Ο άδελφός του ήν άσθενικός καί ω 
φέλιμον ήτο εις τήν 'Ολλανδίαν διότι οΰδείς 
τούτων τών νέων διεδέχθη τόν θρόνον.

Δέν είναι επομένως παράξενον οτι οι 'Ο λ
λανδοί είναι υπερευχαριστημένοι έκ τής μικράς 
των βασιλίσσης καί έκ τής καλής αυτής αγω 
γής ήτις παρέχεται αυτή δπως αυτη καταστή 
έπάξιος τής υψηλής θέσεώς της. Ή  νεαρά βα
σίλισσα Β ιλχελμίνα είναι αξιέραστος καί έχει 
θελκτικοτάτην συμπεριφοράν. Τό πρόσωπόν της 
είναι μειλίχιον καί γνωστικόν, έ'νεκα δέ τούτου 
πολλάκις γίνεται μνεία περί αυτής ώς «τοΰ 
γλυκέος κορασίου». Οί κάτοικοι τής πρωτευού- 
σης καταθέλγονται βλέποντες τήν μικράν των 
βασίλισσαν καί τήν σεβαστήν μητέρα της έξί,ρ- 
χομένας εις περίπατον έπί μιας άνακτορ.κής 
άμάξης, Αύται είς τάς ζητωκραυγάς τού διερ- 
χομένου πλήθους λίαν άξιεράστως χαιοετίζουσι..

Καίτοι ή μικρά Βιλχελμίνα είναι βασίλισσα, 
έν τούτους αύτη είναι πάλιν παιδίον ώς τά λοι
πά καί έχει τάς αΰτάς κλίσεις καί έφέσεις ώς 
καί ταΰτα Αύτη ΰπεραγαπά νά έξέρχηται είς 
περίπατον καί ιδία ευχαριστείται δταν τή έπι- 
τρέψωσιν δπως αύτη μόνη ήνιοχή καθημένη έν 
άμάξη συοομένη υπό §ξ μικροσώμων ίππων ,άνά 
δύο εις τήν σειράν. Λέγεται οτι αύτη έχει έπί - 
μονον θέλησιν παρ’ δλην τήν τρυφεράν ηλικίαν 
της, άλλά πάλιν οΰδείς άρνεΐται δτι αύτη είνα ι 
τίμιον καί ευπειθές κοράσιον προσόντα τά δ 
ποια πάντοτε μεγάλως έκτιμώνται παρά τοΰ 
βασιλεΰσι καί ταΐς βασιλίσαις ώς καί παρά τοΐς 
λοιποΐς άνθρώποις. Μεταξύ τών πολλών α ϋ τ ' 
διδασκάλων καί διδασκαλισσών υπάρχει μίχ 
Ά γ γ λ ίς , ·ίίτις μίαν ήμέραν πρός τιμωρίαν (δ ι
ότι ή Β ιλχελμίνα παρεμέλησέ ποτε νά έκμάθη 
τά υπό τής ’Αγγλίδος ώρισθέν μάθημα) έδ ‘·>κ 
αυτή νά ιχνογράφηση τόν άτλαντα τής 1‘ίό . 
πης. Ή  Βιλχελμίνα άνευ δισταγοϋ είπε ■ 
είς τήν διδασκάλισσάν της«θά ΐχνογραφ ',$···. 
άτλανα, διότι πρέπει νά υπακούσω—~ άλλά ο^ις



θά ϊδητε»· 'Ότε δέ τό περατωθέν έργον υπε
βλήθη εις τήν έπιθεώρησιν τής διδασκαλίσσης, 
κατεδείχθη ότι ή Β ιλχελμίνα είχε ζωγραφήση 
τήν 'Ολλανδίαν μεγαλειτέραν, τάς δέ Βρεττα- 
νικάς νήσους τόσον σμικοτάτας ώστε μόλις διε- 
κρίνοντο. Ό  άτλας έν ταΐς λοιπαΐς λεπτομερί- 
αις ην άλάνθαστο;.

Έτερον διήγημα,φερόνυμον μεταξύ τών κατοί 
κων τής πρωτευούσης, δεικνύει πόσον σοφώς φέ
ρεται πρός αυτήν ή μήτηο τη ;, προσπαθούσα 
νά άναπτύξϊ) έν τώ τέκνω ττς τα καλά προσόν
τα καί νά κωλύση τήν έμφάνισιν τών κακών 
κλίσεων αΐτινες ένίοτε φανερούνται καί παρά
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ώς τά γειτονικά αυτής βασίλεια άλλ ’ έχει λί
αν έκτεταμένας κτήσεις έν άλλαις χώραις ίδία[ 
δέ έν ταΐς νήσοις του ’Ινδικού Ώκεανοΰ. Μόνον 
ή νήσος ’Ιάβα αριθμεί πλέον τών 18 έκατομμυ· 
ρίων κατοίκων. Μεγάλη λοιπόν ευθύνη άπόκει 
τα ι τνί νεαρά βασιλίσσν] άλλά καί ιδιαιτέρα πε- 
περίστασις παέχεται αυτη πρός έξάσκησιν υπέ 
τού άγα θοϋ τής επιρροής της

'Η βασίλισσα δέν δέν θά κυβέρνα μόνη άλ 
λά θά συνοδεύηται υπό τού συμβουλίου τού 
κτάτους άποτελουμένου έκ δώδεκα μελών τοϋ 
υπουργικού σώματος. Πεποίθαμεν δέ, οτι διά 
τών συνετών συμβουλών, τών πιστών ύπαλλή

κκταστΫ) άμεμπτος κα ί τελειοτάτη κατά τούς 
νΰν χρόνους.

j CTXPJ

τοϊς καλοΐς παιδιοις καί κορ'/σίοις.Οΰ πρό τίνος λων καί τών άφοσιωμένων υπηκόων ή κυβέρνη· 
χοόνου η βασίλισσα Βιλχελμίνα θέλουσα νά εΐ- σις τής νεαρας βασιλίσσης τής 'Ολλανδίας θά 
πτ] τ ι βίς την μητέρα της έκρουβε τήν θύραν 
τού θαλάμου αυτής, ταχέως καί κατά τ ι άπο- 
τόμως, ώς ένίοτε πράτουσι τά π α ιδ ί«  όταν 
τοϊς έπέλθη κατά νούν τ ι.

«Ποιος είνε · » ήρώτησεν· ή μήτηρ της, ητις 
καλώς έγνώριζε τό έπιβλητικόν κρούσιμον συγ
χρόνως δέ καί τόν έρεθυσμόν τού πνεύματος τής 
θυγατρός της.

(('Η βασίλισσα τής 'Ο λλανδίας» ην ή υπε
ρήφανος άπάντησις !

((Δέν δέχομαι» εΐπεν ήάντιβασίλισσα έσωθεν.

ΚΙΝΕΖΟΙ Ν Α ΥΓ Α Ι
ΙίΝΩΠΙΟΝ ΤΟΤ ΑΓΓΑΟΪ ΔΙΚΑΣΤΟΤ

Πρό τίνος χρόνου δύο Κινέζοι ναΰται παρο«- 
σιάσθησαν ενώπιον τού έν Λονδίνω αστυνομικού 
δικαστοΰ. Ούτοι έπλησίασαν εις τόν δικαστήν 
ποιούντες βαθείας υποκλίσεις, έπειτα πεοιετύ-

Έ π ί μίαν στιγμήν έπεκράτει σιγή καί έκ λ ιξαν τόν λαιμόν των διά τής μακράς κόμη;
τών δύο μερών τού θαλάμου. Ή  μήτηρ άνυπο- των ^τ ιί  έφθανε μέχρι τού εδάφους καί άπέθη-
μόνως έπερίμενε πραοτέραν καί ήδυτέραν άπάν- καν έπί τού γραφείου τού δικαστού μίαν μα-
τησιν. Τότε έν μειλιχίω καί τρυφερά φωνή ή- κΡ“ν αναφοράν δύο μέτρων μακράν καί γεγραρ
κούσθησαν έξωθεν at γλυκεϊαι λέξεις κμήτερ, μένην ί ιά  σινικών γραμμάτων. Ό  δικαστή
έγώ είμαι, ή άγαπητή σου θυγάτηρ, έπιτρέπεις προσεκάλεσε παρευθΰς μεταφραστήν δστις μετέ-
νά εισέλθω ; »

«Έλευθέρως» άπήντησεν ή συγκινηθεϊσα μή- 
τηρ— σείς δέ άναγνώσται δύνασθε νά φαντα- 
σθήτε τήν έπακολουθήσασαν συνάντησιν.

Τό διήγημα τό άναφέρον ό'τι ήμικρά βασίλισ

φρασε τήν άναφοράν τών Κινέζων. Οδτοι έν τ$ 
άναφορα των έλεγον δτι είναι ουτιδανοί, αξιο
καταφρόνητοι, δμοιοι πρός τόν κονιορτόν τών ί -  
δών καί έπάξιοι νά ριφθώσιν εις τήν κοπριάν. 
’Αλλά παρ’ όλην των τήν ουτιδανότητα ουτοι

I I  "  ■ Τ Γ I Ά λ V W .
σα ώμίλει μέ τήν κούκλαν της ή όποία έσραλε το_λ ί^ώσι νά προσφεύγωσι πρός τήν ευθυδικίαν

yw/wj auuaax, αν σεν υπακουσ/ις ι τ »·* ι ι » ι *
θά σέ κάμω βασίλισσαν καί τότε δέν θά ένης λ<5σ0<Ρ°· Κ-ωΡ°1 παραβαλλόμενοι πρός τόν

1 . .  .  Λ ι 1»   ι   .  f ____ u . .  ί .  _______ λ - _______ _____________________ Α με ποιον νά δμιλής.
Ή  μικρά βασίλισσα ακόμη άπό τώρα φαν- 

τάζαι τίνων αγαθών στερούνται αί βασίλισσαι 
ένεκα τού υψηλού άξιώματος τού ει’ς αύτάς ά- 
νατιθειμένου. Είθε η βασίλισσα Β ιλχελμίνα νά 
διαμένη πάντοτε μετριόφρων οπως ζητή συμπά
θειαν καί συμβουλήν κατά τήν θλίψιν καί τήν 
ευδαιμονίαν -καί ειθε ό Πανάγαθος θεός νά δ ί- 
ovj ζωήν εί’ς τήν καλοκάγαθον καί βυνετήν αΰ- 
Τή? μητέρα δπως χειραγωγη καί παραμυθή 
αυτήν.
 ̂ Η Ό λλανδία , ώς γνωστόν δέν είναι μεγάλ*^

δικαστήν, τού δποίου ή τιμιότης καταυγάζει 
7?λιος τής μεσημβρίας. Έ ν τέλει οί Κινέζοι έν 
τή άναφορα των παοεκάλουν τόν δικαστήν ν« 
άπαλλάξ·/) αυτούς έκ τής υπηρεσίας έν τφ β· 
τμοπλοίω έπί τού όποιου ούτοι άφίχθησαν ε!( 
Λονδίνον. Ή  ΰπερησία τήν δποίαν οδτοι έξετέ· 
λουν έν τώ άτμοπλοίωήν χειροτέρα τού ά'δου.Ό 
δικαστή; μετά τήν άνάγνωσιν τής αναφοράς ά· 
πέστειλε τήν υπόθεσιν ταύτην ε?ς τό λιμεναρ- 
χεΐον διότι έκρινεν ό'τι αυτη δέν ανήκει εις τήν 
δικαιοδοσίαν του.
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ΑΙΛΟΓΙΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑι
Αί γυναίκες έν Γερμανία έπέβυρον άλλοτε τήν 

ΐΕοοσοχήν τών άνδρών ενεκα της παιοειας των. Κ,ατα 
τΐν μιεσαίωνα αδται καταλάμ-βανον τήν πρώτην θέσιν, 
άλλ’ ’έπειτα ολίγον κατ’ ό λ ίρ ν  ή Γερυ.ανις εστερήδη 
τούτου του πρωτείου* περιορισθεΐσα υπό της ουνα- 
μ,εως τών ίστορικώς μιορφωθέντων δρων εις τό στενόν 
«λαίσιον τών οικογενειακών καθηκόντων, αυτη, κατα 
τό φαινόι^ενον, οέν έζήτει να έκτελεσν) άλλο τι ερ- 
γον εν τϊ] κοινωνία. ’ Εννοείται, τοΰτο πρό παντός 
άλλου έπέορασεν έπ\ της άναπτύξεως αϋτών, αί 
λ<!γiat γυναίκες έν Γερμανία ταχέως εγένοντο ®πα- 
νιώταται.

‘ Η εποχή τής άναγεννήαεως τών γραμματων* 
καθ’ ήν τόσον πολλαι γυναίκες εν Ι τα λ ία  και Γαλ
λία έςεΐχον έπί τη παιδεία καί τη^ μεγαλοφυία, 
παρήλβεν έν Γερμανία ολω; άφανώς οια τας γυναΐ- 
*α;. Αύται δ^ν έξεδήλουν ιδιαιτέραν τασιν εις τό να 
άνθαμιλλώνται πρός τούς άνδρας «ια τής παιδε ας 
των, άλλα προέκυψαν λίαν ζωηραί θεωρητικαι συζη
τήσεις έπί τής διαφορϊς τής υφιστάμενης μεταξύ 
άαφοτέρων τών φύλων έκ τής άποψεως τών οιανοη- 
τικών ποοσόντων. Τοιοΐϊτον επίσης φαινόμενον παρα- 
τηρεΐτο καί έν ’ Ιταλία. Τότε συνεγράφησαν απαντε; 
ούτοι ο! ογκώδεις τόμοι περί τοϋ αν πρεπη^να εκ- 
λαμβάνωμεν τήν γυναίκα ώς άνθρωπον. Αλλ ευρε- 
ίησαν καί πρόμαχοι τών γυναικών ο'ίτινες έξανεστη- 
tjsv κατα τών ΰπό τώνγερμανών επιστημόνων οιατυ- 
«ουμένων γνωμών. Έ ν  τώ άριθμώ τούτων τών υπερ- 
μάχων τών δικαιωμάτων τών γυναικών κατα τόν XVI 
αιώνα πρέπει να καταλέξωμεν τόν Κοιίράοον Τσελ- 
τές, τόν μαθητήν τοϋ Ρουδόλφου Αγρικολου και 
τόν στεφανηφόρον ποιητήν αύτοκράτορα Μαξιμιλια- 
νόν. Εκτός τοϋ Τσελτές, έν ταύτη τη κινήσει τών 
ανθρωπιστών ΰπίρ τών γυναικών συμμετεϊχον· ό 
Έρασμος, δ ϊίμ .ύ ν  Γέδηκε, b Σόππιους ιδία δέ δ 
Άγρίππας Νέτεσγεημ. δστις κατα τό 1529 εν Αντ- 
δερπένη έζέδωκε λατινιστί βίβλον εν τη δποία απο- 
δεικνύει ού αόνον τήν ευγένειαν και, τα εξοχα προ- 
Τερήματα του γυναικί'ου φυλου, αΛΑχ και την υπε- 
οοχήν αύτοΰ. Τό βιβλίον τοΰτο μεταφράσθη εις τήν 
γαλλικήν γλώσσαν κατα τόν XVI αίώνα καί εσχε 
μεγάλην επιτυχίαν.

Μετ’ ού πολύ καί αί γυναίκες ήρξαντο να λαμ- 
^άνωσιν ενεργόν μέρος έν ταύτη υπερ αυτών κινήσει. 
Ήδη χατα τήν άρχήν τοϋ XVII αΐώνος πολ/αί γυ
ναίκες ύψωσαν τήν’ φωνήν των. Κ ατ’ άρχας έν ταΐς 
Κάτω Χώραις ένεφανίσΟη ειδική γυναικεία φιλολογία, 
αί δέ γυναίκες διεκοίθησαν έν τή σφαίρα τών επι- 
«ττημΰν. Μεγάλην έπιρροήν έπί τής γυναικείας κινή- 
«ω ς  έξήσκησε τότε ή Αννα-Μαρία Σχούρμαν, έπ ι- 
κ>η9·ϊσα Ά β η ν ϊ τής Ολλανδίας, ίξέχουσα έπί τή 
βαθεία παιδεία της καί άριστα γινωσκουσα τας κλασ- 
•ικας γλώσσας. Ά λ λ ’ ή Αννα-Μαρία είχε καί άλλα 
ταλαντα· αΰτη ήν καλλιτέχνις καί ποιητρια. Κατα 
τ4 1648 αυτη έξέδωκεν έν Αάηδεν βιβλίον περί γυ- 
ναικός τό δποΐον έφημίσβη καί μεταφρασθη εις την 
Υαλλιχήν. Τό ονομα τής Αννης-Μαριας εγενετο πε- 
Ρ'πυστον, αύ'τη δέ συνεκοινώνει πρός τούς μεγίστους 
επίϋτήαονας, καί εξέχοντας άνδρας τής έποχής της. 
Η επιρροή τής Αννης-Μαοίας, ώς άναφεοει δ Στεην- 

^αουζεν έν τώ  περιοδικω ((Nord und Sud)), ιοία 
'σχυρώς έξεδηλώθη έν τώ τρόπω τής γυναικείας έκ- 
’Γαιδεύσεως κατα τόν XVII *«?να. Οί γονείς έν Γερ

μανία ηρξαντο να έπιθυμώσιν 8πως αί θυγατέρες των 
γίνωσιν έξοχοι έπί παιδεία καί μεγαλοφυή ώς ή 
Αννα-Μαρία, ένεκα δέ τούτου έπλήρουν τας κεφαλας 
τών θυγατέρων των δια διαφόρων γνώσεων άνευ τίνος 
συστήματος. Τότε σχεδόν έν έκαστη είκογενεία ήδύ- 
νατό τις να εδρη άνα εν κοράσιον, άξιον θαυμασμοϋ 
δια τήν πληθΰν τών γνώσεων του, ώς π . χ. ή Αννα 
Μαρία Κράμερ, τελευτήσασα κατα. τό δέκατον τέ
ταρτον έτος τής ήλικίας της, πιθανώς ένεκα τοϋ 
καμάτου τοϋ έγκεφάλου. ‘Ο πατήρ αυτής ην οια- 
μαρτυρόμενος ίερεύς έν Μαγοεβούργω και οι ολων 
του τών δυνάμεων προσεπάθει να πληρώση τόν εγ
κέφαλον τής θυγατρός του δια πολλών γνωσεων τών 
τότε γνωστών. Κατα τήν τελευτήν της ούτος συνέ
ταξε οιθυοαμβικόν έπιτάφιον λατινιστί εν τώ  δποιω 
κατερίθμει τας γνώσεις τής θυγατρός του.

Τότε απαντες οί λόγιοι έν Γερμανία συνελυπηθη- 
σαν διά τόν θάνατ>ν ταύτης τής θαυυ,ασίας κόρης, έν 
έκάστω δέ οίκογενεία άνεφάνη είδος τι αμίλλης εν 
τω  έργω τής μορφώσεως τών κορασίων, τα δποΐα 
έξεπαίδευον δ'σον ήτο δυνατόν περισσότερον. Ακόμη 
έν ταΐς πριγκιπικαΐς οΐκογενείαις έπεδίωκον τόν αυ
τόν σκοπδν, αί δέ μικραί πρινκιπέσσαι άνθημιλλώντο 
πρός άλλήλας διά τών γνώσεων των* λόγου χάριν ή 
πριγκίπισσα τής Βαδένης Αίκατερίνα Ούρσούλα ήού- 
νατο νά συζητήση μετά τοϋ λογιωτατου λατινιστοϋ 
τής έποχής της· ή Αουίζα Αμενε, πριγκίπισσα τοϋ 
Ανγαλτ, έξέμαΟε τήν ‘Εβραϊκήν γλώσσαν ή πριγ- 
κίπισσα Ά ντουανέτα τής Βιουρτεμβέργης κατεϊχεν 
ούχί τήν τελευταίαν θέσιν μεταξύ τών ειδημόνων 
τής έλληνικής γλώσσης καί τής αρχαιολογίας. ‘Η 
Σοφία τής Βρου- οβίκης ώμίλει καί έγραφε τινας 
γλώσσας καί είχε πολλάς γνώσεις έκ τ<Γν θεολογι- 
κών, γεωγραφικών καί ιστορικών έπιστημών. ‘ Η θυ
γάτηρ αυτής, Σοφία Σαρλόττα έκληρονόμησε τά 
προσόντα αύτής καί έλαβεν έγκυκλοπαιδικήν μόρφοσιν.

Έ ν ταΐς οΐκογενείαις τών απλών πολιτών ή τά- 
σις πρός τήν μάθησιν δέν ή το όλιγωτέρα, ούκ όλί- 
γαι δέ γυναίκες διεκρίθησαν διά τών γνώσεων των. 
Πολλοί συγγραφείς τότε έξήλθον 8πως ύπερασπίσωσι 
τάς λογίας γυναίκας, τινές δέ αύτών, ιδία δ Παουλ- 
λήνης ένθέρμως ύπερεμά/ουν τών δικαιομάτων τών 
γυναικών μή φειδόμενοι τών άντιπάλων των. Ά λ λ ’ 
έν τούτω τω έκθειάζοντι τάς λογίας γυναίκας ΰμνφ 
ήκούετο καί ή φωνή τής έπικρίσεως. ‘Ο Γοχμπέρτ 
π . χ . έπαινών τάς μεγαλοφυείς γυναίκας έξέφραζε 
γνώμην περί τοϋ 0Tt, ίσως, πολλαί γνώσεις φερουσι 
μάλλον βλάβην είς τάς γυναίκας η ωφέλειαν. ((Έν 
τούτοις, λέγει ούτος, αδύνατον νά άρνηθώμεν #Tt και 
ή γυνή έπλάσθη κατ’ εικόνα κκί δμοίωσιν τοϋ Θεοϋ, 
έάν δέ παρά τισι τών γυναικών άπαντώσιν έκτακτος 
μεγαλοφυία, οξύνοια καί λαμπρόταται ίδέαε καί έαν 
αύται έπωφελοϋνται ταύτας πρός δόξαν τοϋ Θεοϋ, 
ήμεΐς πρέπει νά έπαΐνέσωμεν καί νά δοξάσωμεν αυτας 
ενεκα τούτου.

Ά λ λ ’ έπειδή ταϋτα είναι παραδείγματα έξαιρε- 
■«κά καί ήρωϊκά, θά ήτο έπικίνδυνον να θέτωμεν 
αύτά ώς ποότυπον είς πάσας τάς λοιπας γυναίκας, 
ιδία έν έ/είνη τή περιστάσει, οτε πρός άπόκτησιν 
τούτων τών πλεονεκτημάτων αί γυναίκες άναγκα- 
ζονται νά παραμελώσι τά άμεσά των καθήκοντα. 
Σχ ε̂δόν παρόμοιαι ίδέαι έκφράζονται έν έτερα περιέρ- 
γ(ύ βίβλω έκδοθείση ολίγον μετά ταϋτα και φερούση 
τήν άκόλουθον περίεργον ϊέπιγραφήν ((’ Ωφέλιμον, εύ- 
γενικόν καί περίεργον λεξικόν τών γυναικών)), Έ ν
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τ Ψ προοιμίω ^ταύτης της βίβλου γίνεται λόγος περ! 
τών ενθουσιιοδών συζητήσεων τας δποίας οι εγείρει τό 
περί τών λογιών γυναικών ζήτημα και τίθεται τό ζή
τημα, αν πρεπει να παρέχηται είς τήν γυναίκα επ ι
στημονική μόρφωσις καϊ έν τίνι μέτρω. ‘ Ο συγγρα- 
φευς άπαντα θετικώς ό'τι πρέπει αί γυναίκες να μορ- 
φώνται έπιστηαονικώς άλλ’ έν περιορισμένω μέτρω. 
((Αι γυναίκες, λεγει ουτος, α'ίτινες έπ! πολΰ έχώρη- 
σαν εις τήν έκμαθησιν τών μαθηματικών, τής φιλο
σοφίας, τών φυσικιδν επιστημών, της πολιτικής, τής 
κριτικής, τής φιλολογίας, της ποιήσεως, τών γλωσ
σών, τής ΰψίστης θεολογίας, τοΰ δικαίου και τής ια
τρικής εις ουδένα φέρουσιν ωφέλειαν. Ό ταν τοιοΰτον 
είδους φυτόν βλαστάνει έν τοϊς πεδίοις τής έπιστή- 
μης, πρεπει να άποβλέπωμεν εις αυτό ώς εις φυτόν 
σπάνιον και εξωτικόν, ουχ! οέ να θέτωμεν αυτό ώς 
πρότυπον.

Τοιαυτη αποψις τοΰ γυναικείου ζητήματος ά- 
πε/τα επί μάλλον και μάλλον οπαδούς. Λέν χρησι- 
μεύουσι ήμΐν οί έκτακτοι νόες τών γυναικών, άλλα 
πρέπει να ύποστηριχθή ή κανονική άνάπτυξις τής 
μορφώσεως τών γυναικών—τοιοΰτον ήν ιό  σύνθημα· 
έν Γερμανία κατά πρώτον έγένετο λίγος περί τής 
ώφελιμωτέρας δια τήν κοινωνίαν μορφώσεως τών γυ
ναικών. ‘Ο Σεκενδορφ, πρύτανις τοΰ πανεπιστημείου

7Γερ' , Τ“ 7' το'3 XVII αΐώνπς πολ- 
λακίς εςεφραζε τήν βαθείαν του λύπην έπι τω  γεγο- 
νοτι δ'τι έν τή αύτή σειρά μετά τινων )ογίων γυ
ναικών ευρίσκονται χιλιάδες τοιούτων γυναικών αι- 
τινες οΰδέν εμαθον, κα! ώμολόγει ό'τι ιδία περί της 
γυναικείας μορφώσεως ελά/ιστα φροντίζουσι διότι 
(Γμέχρι τοϋδε ΰπάρχουσι τριίς μόνον σχολά! τών θη- 
λεων, αυται δέ ούδέν ιδιαίτερον αποτέλεσμα παρή- 
γαγον)). Εν πολλοΐς άλλοις συγγράμμασιν άναφερο- 
μενοις εις ταΰτην τήν έποχήν έπ·'σης εκφράζονται 
ιδέαι περί της ανάγκης της μεταρρυθμίσεως της γυ
ναικείας εκπαιίευσεως κα! τής χειοαφετήσεως τών 
γυναικών, αλλ ουδεις εσκεφθη πεο! της εφαρμογής 
τούτων τών ιοεών §ις τόν β ίον. *Εν τούτοις ύφίσταν- 
το δύο τάσεις έν τή κοινή γνώμη· ή μία—λίανστενή 
άλλα τελε·'ως ώρισμενη, έ<φραζομένη ΰπέο τής γυ
ναικείας άνωτάτης έκπαι'εύσεως, ή δέ άλλη απαι
τούσα την έκπαίδευσιν καθόλου τών γυναικών.

Τω 1707 είς συγγρα*>ευς προέτεινε την Τδρυσίν 
Ακαδημίας δια τας νεαρας κόρας κα! παρουσίασε τό 

σχέδιον τοϋ διοργανισμοΰ αύτής, άλλ’ ή έπιχείρησις 
αδτη δέν έπραγυ.ατοποιη'θη. Τήν αυτήν τύχην εσχεν 
Ιτέρατις παρομοία πρότασις, γενομένη έν ’Αμβούρ- 
γω. Εν πάση περιπτώσει τοΰτο καταδεικνύει ?τι κα! 
τότε εύρίσκοντο ειλικρινείς οπαίο! τή- γυναικείας έκ- 
πα'δεύσεως. ‘Ο περιφανής κριτιχός Γότσεδ ήν ό έν- 
θετ μοτατος πρόμαχος τής γυναικείας έκπαιδεύσεως 
κα! εν τινι πραγματε'α του έ^έφοασεν έπ! τούτω τας 
ακόλουθους σκέψεις· ((ΤΙολλάκις θαυμάζω ταύτην τήν 
άντιπαθειαν τήν Οποίαν τ ιν ϊς  τρέφουσι πρός τήν εκ
παίδευσή τών γυναικών. Μήπως ολίγοι άνδοες δπάρ- 
χουσιν οί όποιοι αΰτό τό ?νομα λογία γυνή» συν- 
δεουσι με τα τής παίαστάσεως περ! 5ντος εστερηαέ- 
νου πασης θελκτικότητος, γελοίοι κα! άποτοοπαίου; 
Εν τουτοις τίνες άλλοι 9ροι δύνανται κάλλιον ν3ε 

συνιράμωσιν εις τήν ευτυχίαν τών συζύγοιν εκτός τής 
αμοιβαίας συνδικίας ; Πολλάκις σκέπτομαι πόσον ευ
τυχής ήτο % περιφανής Λασιέ "έν τη επικοινωνία 
μετα τής λογίας του συζύγου. Φαντάζοιιαι αΰτοΰς 
ιταρακαθημένους κα! μεταφράζοντας ακριβώς τα σοφά

αποφθέγματα τοΰ Έ πικτήτου. ‘Οπόσον εΰχάρι,
και ενο αφερουσαι συζητήσεις θα συνέβαινον μ£- 
αΰτών διά τι να φράσιν, ιδέαν τινα τοΰ φιλοσά 
πώς ουτοι άνΟημιλλώντο έν τή πολυμαθεία κα! ι 
ουτοι επί τέλους κατέληγον εις τό αυτό συμπέρίι 
κα! έξέδιδον τά βιβλία υπό τήν υπογραφήν^ 
’ Αλλ’ ό Γοτσέδ ού μόνον κατά θεωρίαν έφαντάζ 
τήν ευτυχίαν τοΰ νά εχη πολυμαθή γυναίκα, ούτο; 
τή πράξει εγευθη αυτής. £Η σύζυγοςαύτοΰ,ήγ λ» 
τάτη γυνή κα! ήν συνεργάτριά του, ήν πραγμ« 
πολυμαθής Γερμανίς. Αίίτη τελείως έγίνωσκε · 
®ΡΧα α̂5 y Ά'[ τας νέας γλώσσας κα! τήν γραμματβί 
γίαν κα! έθεωρείτο ώς άστήρ πρώτου υ.εγέθους 
τω δρίζοντι τής γυναικείας πολυμαθείας. ‘ ϊ ΐ  
niv έκώλυεν αυτήν, κατά τ ή ν  όμολογίαν πάντων ι 
συγχρόνων, άπό τοΰναέξέχη έν πάσαις ταίς οΐκογε» 
ϊ^αίς αρεταίς και να ή φιλόστοργος υιήτηρ. Μετ’ ι 
την^περ! τα τέλη τοΰ ·χνΐΙΤ αίώνος ή λογι'αγν 
χατ ολίγον παρεχώρησε τήν θέσιν της εις τήν xaW) 
μεμορφωμένην γυναίκα, μοναδική δέ λογία Γ*ρμ* 
ητις λίαν εφημ·'σθη κατ’ εκείνην τήν έποχήν, τ'ι 
Αννα Χριστίνα Μπαλταζάρ, ή Μοϋσα τοϋ Γρέηφσβι 
ήτ-.ςάπήγγειλε κατα τό 1 750 τόν πανηγυρικόν*! 
τα^εγκαίνια τής Άκαδημαίκης βιβλιοθήκης. Κατϊ' 
γνώμην τών συγχρόνων, αΰτη υπερείχε κατάι 
πολυμάθειαν άπάσας τας λογίας γυναίκας, άί« 
τότε εφηυ,ίζοντο. ’ Αλλά ίΛετά τοΰ δεκάτου όγϋ 
αιώνος εληξεν δ χρυσοΰς αιών τής γυναικείας πο^ι 
θε'.̂ ας έν Γερμανία. ‘Η μόρ-ίωσις κα! ή έκπαί?!Λ 
επ·. μάλλον διεοόθησαν άλλ’ 6 βαθμός αΰτί|ς κατ? 
βεν, τό δέ πλαίσιον της διανοητικής ένεργεία; )! | 
στενό' ελένετο. ’ Ιδεώδες ττ ς̂ συγχρόνου Γερμϊνί 
ίγενετο ουχ! πλέον ή λόγια γυνή, τήν όποιανϊ'? 
θείαζέ ποτε ό κριτικός Γοτσέδ, άλλ’ ή σώφρωνί 
κοοέσποινα (cHaupfran)) ήτις δέν γινώσκεε 
αεταφραζη τόν ’ Επικτήτην κα! νά συζητή περ!· 
λοσοφικών ζητημάτων άλλα δύναται κάλλ ϊτι 
μαγειοευη κα! να πλύνη τά άστρόρουχα τή{ 
γενείας της. Τό ιδεώδες τοΰτο έπιμό/οις διατηρΛ 
κα! μέ/ρι της -τήμ^ρον έν τή συγχρόνω κοινών'?1 
Γεργμανίας, ένεκα δέ τούτου Ιν Γερμανία αί γυνώ 
τόσον δυσκόλως δύνανται νά εΰούνωσι τά διχαιώμ* 
των κα! τόσον βραδέως χωρεί τό περ! τής άνωτί' 
εκπαιοεύσεως τών γυναικών κίνημα.
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‘Ο ήλιος βασιλεύει πέρα στό βουνό 
κ’ εγω στό δάσος μέσα μόνος τριγυρνώ" 
στό οασος στ ακρογιάλι κα! στά λαγκάδί· 
ναρα στον ποΰ δέν ’έχει πόνο στήν καρδ;*·

‘Ο ήλιος βασιλεύει· ολο σβύνεται 
κ’ ή κόρη της καρδιϊς μου τί νά γίνεται > 
τ“Χα ^  συλλογιέται ; τάχα μέ πονεί ; 
λογάριασε τά  χρόνια ποΰ μέ τυραννεϊ ; j

‘Ο ήλιος βασιλ είει· πάει χάθηκε 
κα! ή στερνή μου ελπίδα έμαράθηκε 
σάν άψυχο κουφάρι πέφτω στά κλαδιά.·· 
Άλοίμονο δπ’ εχει πόνο στήν καρδιά.
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’Από πολλοϋ ήδη χρόνου άνεφάνη έν Εΰρώ- 
15υι κ(ν·/ισις υπέρ τής ϊΐρ·/ίνης καί συνέδρια πολ- 
λάχις συνεΛλήΟηιχν έν δι*:ρ<5ρθ'.ς «όλεσιν, εν 
Βρνξέλλαις, Λονδίνω, Φραγ κφούρτΥΐ, Παρισιοις 
καί Γενεύη. Τό έν Παοισίοις τω 1849 υκό τήν 
προε^ρείαν τοΰ Βίκτορος Ουγώ συγκληθέν ουνέ- 
ίριον έποίησε μέγαν πάταγον καθ όλνιν τήν 
Ευρώπην, έν τούτοις ή έπιρροή τούτων τών έχ- 
θρών τού πολέμου μέχρι τήν σήμερον διέμενει 
περίωρισμένη. Οϊ πλεΐστοι έζ’/ικολούθουν άπο- 
βλέποντες ε ί; τόν πόλεμ ον, ως εις τρομερόν 
ά λλ ’ άναγκαΐον κακόν, μόνον ί έ  επ έσχατων 
έν τΐί κοινωνία τής Ευρώπης ηρζατο, κατά τό 
φαινόμενον, νά έξεγιίρνιται 5) ακράδαντος ά-
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τούτου τοΰ κακοΰ κ.αΙ, εΐ δυνατόν, τής εζον- 
τώσεως αυτού. Δυσκόλως τήν σήμερον θά εΰρί- 
σκετο πολιτικός τις άνήρ η στρατιωτικός τις, 
βστις νά άπεφάσιζε στεντωρεία τή φωνή νά απο- 
δε(ςη τήν ωφέλειαν κα! τήν ανάγκην τοΰ πολέ
μου, περί τής ηθικής καί μορφωτικής σ/ιμασιας 
αύτοΰ διά τά έθνη. Οΰδε'ις τήν σήμερον θά έ- 
τόλμα νά έπαναλαμβάν/ι,τάί φράσεις τοΰ Μόλτ- 
κε 5τι «άνευ ταύτης τής ευεργετικής κα!,, ωφε
λίμου πάλης ή άνθρωπότης θά κατεκυλίΐτο έν 
τφ  βορβόρω τοΰ παγυτάτου ύλισμοΰΒ. καί άν 
ακόμη υπάρχουσι ζηλωταί τών στρατιωτικών 
κατορθωμάτων, οϊτινες έν τω πολέμω μόνον τό 
ώραΐον κα! γραφικόν θέαμα τών συμπλοκών καί 
μαχών παρατηροΰσι, ουτοι δέν θά τολμήσωσι 
νά έπαίρωνται έπι το ίτω  καί νφ  έκφράζωσι με
γαλοφώνως, ώς πρότερον, τήν έπιθυμίαν των 
*ερΙ τής έπαναλήψεως αιματηρών σκηνών. Ό  
τιλ,ίυταϊος έκ τών στρατηγών τής Γαλλίας, δ 
Κανροπέρ ακριβέστατα έζέιρρασε διά τών ακο
λούθων λέξεων τήν μεταβολήν; τών περί τοΰ 
πολέμου φρονημάτων. «Έ χ ετε  πλήρες- δίκαιον, 
εγραφεν οδτος εις τό έν Λονδίνω τώ 1890 ϊυ γ ·  
κληβέν διεθνές συνέδριον, προσπαθοΰντες νά κω- 
λύσητ3 τόν πόλϊμον. ’Εγώ καλώς γνο>ρίζω τόν 
πόλεμον ! Είναι μυσαρόν έ'ργον καί διά τοΰτο 
αποφεύγετε αυτό®. Τοΰτο ε'.ναι ολίγον, Καθ 
έκάστην ημέραν έπ1. μάλλον αυξάνει ό αριθμός 

• τών άποστράτων τών εγγεγραμμένων εΐί δια
φόρους συλλόγους τής είρήνης, άκόμη δέ κα! εν 
τοϊς στρατιωτικοΐς περιοδικοϊς δημοσιεύονται 
διατριβαί κατά τοΰ πολέμου α ϊτινε; ουδόλως ε- 
πικροτοΰσι τήν σπουδήν μεθ’ ής τεινουσιν οί 
στρατιωτνκοΐ εις τήν τελειοποίησιν τών μέσων 
τής αμοιβαίας έξοντώσεως καί τήν έφεύρεσιν α- 
Τίάντων έκείνων τών φονικωτάτων μηχάνημά·
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των τά όποια σκοποΰσι νά μετατρέψωσι τόν 
πόλεμον είς τρομερώτατον σφαγεΐον.

*Ως πρώτη άπόδειξις τής προόόου τής δ ια- 
δόσεως τής είρήνης δύναται βεβαίως νά χρη
σιμεύσει ή έκτακτος ταχεία αΰξησις τοΰ αρι- 
θμοΰ τών τής εΐρνίνης συλλόγων καθ ολην την 
Ευρώπην. Πρότερον λ . χ . εν Α γγλ ία  υπήρχε 
μόνον είς κατά τό μάλλον καί τό ήττον ση
μαντικός σύλλογος τής ειρήνης ό Peace Sosiety 
Τώρα δέ είς αυτόν προσετέθησαν άκόμη δ διε
θνής σύλλογος τής διαιτησίας καί ό σύνδεσμος 
τής ειρήνης έπΙ κεφαλής τοΰ οποίου εΰρίσκεται 
b Γόδζον Πράττ· b σύνδεσμος τής διεθνούς δ ι
αιτησίας. κα! «ό γυναικείος σύνδεσμος τής εί- 
ρίνης» διατελών υπό τήν προεδρείαν τής μίστρις 
Γέρνη Ρίτσαρδ καί υποστηριζόμενοςΰπό τής ά- 
δρας βοήθειας τών πλουσίων μελών του.

’Εν Γαλλία εκτός τοΰ συλλόγου τοΰ περί τής 
διαιτησίας (Societ6 Fraiujais pour 1’ arbitrage) 
ώς μέλη τοΰ δποίου ενεγραφησαν πολλοί έπιστη- 
μονες, συγγραφείς και πολιτικοί ανδρες (ο Κά
ρολο; Ρισέ, δ δ’ ’ Αρσονβάλ, δ ’ Ιούλιος Σίμων, 
δ Μπαρτελώ, δ Δεκαρδέν καί άλλοι), ΰπάρχου- 
σιν έν ταίς επαρχίαις πολλοί σύλλογοι τής είς 
ρήνης, έν οίς γυναικείοι τινες σύλλογοι τής ει
ρήνης, οιτινες διατελοΰσιν έν συνδέσμω πρός 
τοίις δμοίους συλλογους έν Α γγλ ία , Ελβετία 
*αί Γερμανία.

Ή  ’Ιταλία ήτις σοβαρώτερον πασών τών χω 
ρών πάσχει έκ τοΰ στρατιωτικού συστήματος 
(militarisme),είναι ούτως είπεΐν, τό φυτώριον 
τών αντιπολεμικών τάσεων. Τοιούτοι σύλλογοι 
ευρίσκονται έν Σ ικελία, εν Νεαπόλει, Ρωμϊ), 
Γενούγι, Πάρμη, Βενετία, Τουρίνω,.Σιέννη, Πε- 
ρούζϊ), άκόμη δέ καί έν ταις κώμαις. Ό  μέγι- 
βτος καί σημαντικώτατος τούτων τών συλλό
γων, είναι άναμφιβόλ ως δ Λομβαρδικός σύλλο
γος τής. ειρήνης έπι κεφαλής τού δποίου ίστα- 
τα ι δ διευθυντής τής μεγάλην έπιρροήν έξασκού- 
σης καί λί^ν διαδομένης έφημερίδος iSecolo» 
Θεόδωρος Μονέτα.

’Εν Βελγίω κα ί ‘ Ολλανδία επίσης υπάρχου- 
σΐ σύλλογοί τινες τής εΐρνίνης. Αί δέ Σκανδη- 
ναυϊκαί χώραι \ ή Σουηδία καί η Νορβηγία κα ί 
ή Δανία άφιερώθησαν έξ ολοκλήρου εις τήν. δ ι- 
άδοσιν τής ειρήνης καί τής διαιτησίας κατά 
τρόπον ώστε έν Δανία;, λόγου χαοιν, έντίς τι- 
vWv έβδομάδων συνηθροίσθησαν πλέον τών δια- 
κοσίων χ ιλ ιάδω ν υπογραφαί εν τή αναφορφ 
υπέρ τής διεθνούς διετησιας.

’Εν Γερμανία πρό δύο, τριών έτών υπί,ρχεν 
εϊς μόνον σύλλογος τής ειρήνης έν Φρακφούρτη, 
δλιγάριθμος καί μή άπολαμβάνων ιδιαιτέραν 
τινα σημασίαν. Έ π ι τού παρόντος εκεί υπαρ»
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χουσι τριάκοντα, τουλάχιστον, σύλλογοι· ό ε
πισημότερο; αυτών λειτουργεί εν Βερολίνω, Έν 
ταύτη τή πόλει έκδιδεται τό σπουδαιότατον 
οργαναν τής περί ειρήνης διδαχής, ή έφημερίς 
Waffen Nieder (κάτω τά δπλα) έκδιδομένη υπό 
τής αυστριακής βαρωνίδος Μπέρτα? Ζούττνερ, 
ν?τις απολαύει μεγάλης δημοτικότητος ώς συγ
γραφείς τοΰ ομωνύμου μυθιστορήματος. Έ ν ταύ- 
τη τή έφημ.ερίδι λααμβάνουσι μέρος πολλοί έξο
χοι συγγράφεις καί δημοσιογράφοι. Ή  βαρωνίς 
Ζούτνερ Ιδρυσεν έν Βιένντ, σύλλογον της ειρή
νης εν τώ όποίω ένεγράφησαν πολλοί έξοχοι 
άνδρες έκ τής αριστοκρατίας. Έ ν Ουγγαρία, 
δπου εφέτος συνέρχεται «συνδιάσκεψις διεθνής 
βουλευτική)) έ π ’ εσχάτων ένεκαινίσθησαν αί 
συνεδριάσεις τοΰ νεωστί ίδρυθέντος συλλόγου 
τής ειρήνης υπό τήν προεδρείαν τοΰ διασήμου 
Ουγγρου έθνιν.οΰ ποιητοΰ Βοκάη.

Περιττόν είναι νά άναφέρωμεν οτι άπαντες 
οδτοι οί σύλλογοι καί οί σύνδεσμοι έχουσι τά 
τοΰ τύπου όργανά των καί πρός διάδοσιν τών 
ιδεών των έκδίδουσιν άκαταπαύστως διαφόρους 
πραγυ,ατείας καί βιβλία καί διοργανίζουσι δη
μοσίας συναθροίσεις καί αναγνώσματα. Οδτω 
π .χ . κ α τ ’ ’Ιανουάριον ένεσιώτος έτους έν τή 
άνωτάτη γυναικεία σχολή ό Φρεδερίκ Πασσή, 
είς έκ τών κυρίων έογατών έν τή διαδόσει τών 
περί ειρήνης φρονημάτων έν Γαλλία έποίησε δη
μόσιον διάλεξιν περί ειρήνης ένώπιον 400 φοι
τητριών ταύτης τής σχολής Κατά τό παρελ
θόν ετος, έν μεγάλω λυκείω τών Παρισίων κα
τά τήν απονομήν τών βραβείων ό καθηγητής έν 
τφ  πανηγυρικφ τώ άπαγγελθέντι έπί ταύτη 
τή ευκαιρία άνέφερε περί τοΰ διοργανισμοΰ τής 
ταυρο-ροοίας περί τής ειρήνης ήτις είναι τό 
ένδωξότατον *αί μέγστο.ν Ιργον έπί τφ  δποίω 
δύναται νά έγκαυχατια ι ή σύγχρονος έποχή.Βε- 
βα ίώς τοιούτου είδους αγορεύσεις θά ήσαν ακα
τανόητοι εν συγκοιτικώς ου μεμακρυσμένω χρό
νο»*

'Η  περί τής ειρήνης διδαχή κατέδειξε την 
ίπιρροήν της καί έπί τοΰ ευοωπαϊκοΰ τύπου δ 
τόνος τοΰ οποίου σημαντικώς μετεβλήθη έ π ’ έ- 

των. Ποότερον αί έφημερίδες σχεδόν ουδό
λως έποιοΰντο λόγον περί τής ένεργείας τών 
συλλόγων τής ειρήνης. Ό τ ε  κατά τό 1873 ό 
Γενρή Ρισάρ άπαγείλας τήν άξιοσημείωτόν του 
προσφώνησιν κατέπεισε τήν βουλήν τών κοινο
τήτων νά ψηφίση άπάντησιν εις τήν βασίλισσαν 
υπέρ τής διαιτησίας, οΰδεμία τότε ευρωπαϊκή 
έφημερίς έποίησε μνείαν τούτου τοΰ συμ-βάντος. 
Έ π ί τοΰ παρόντος, είτε μετά συμπαθείας ή άν- 
τιπθείας, αί εφημερίδες θεωροΰσιν άναγκαΐον νά 
άναφέρωσιν περί τών ένιργειών τών συλλόγων

τής ειρήνης, περί τών συνεδριάσεων, άπαγγελ- 
θέντων λόγων, αποφάσεων κ .τ .λ . Έ ν πολλαΐς 
περιστάσεσιν δ τύπος άπροκαλύπτως εκφράζε
ται υπέρ τής διαιτησίας, ώς π .χ . τοΰτο συνέβη 
πρό τίνος χρόνου δτε ειχον προκύψει τά ζητή
ματα Βενεζουελικόν, Τρανσβαλικόν κ. τ . λ .

'Ως κέντρον τής υπέρ τής ειρήνης κινήσεως χρη
σιμεύει έπί τοΰ παρόντος ή Βέρνη, ώς τό ουδέ
τερον σημεΐον πέριξ τοΰ όποιου συσσωι/.ατοΰνται 
ά'παντες οί τής ειρήνης σύλλογοι τής Ευρώπης. 
Ή  Βέρνη έξελέγη ώς διαρκής έδρα τοΰ διεθνούς 
περί τής ειρήνης γραφείου καί τής διεθνούς βου- 
ληυτικής συνδιασκέψεως. Κατ’ ετος, ένάρξεως 
γενομένης έπό τοΰ έτους 1889 έν τινι μεγάλνι 
πόλει τής Ευρώπης (τφ  δέ 1893 έν ’Αμερική) 
κατά σειράν διοργανίζεται γενικόν συνέδριον έν 
τφ  όποίω συναθροίζονται τά μέλη καί οί α ντ ι
πρόσωποι τών τής είρήνης συλλόγων έκ πάντων 
τών μερών τοΰ κόσμου. Τφ 1889 έν τφ  πρώ- 
τω έν Παρισίοις συνεδρίω παρήσαν πλέον τών 
έκατόν αντιπρόσωποι, άλλά κ α τ ’ έτος ό άριθμ,ός 
αυτών αυξάνει καί όλονέν ή σημασία τών συνε
δρίων γίνεται έπί μάλλον καταφανεστέρα. Τά έν 
Παρισίοις καί Λονδίνω συγκληθέντα συνέδρια 
συνεζήτουν περί διαφόρων περί ε?ρήνης ζητημά
των εν ταΐς αιθούσαις τών δημαρχείων. Τό έν 
Ρώμη κατά τό 5891 συγκληθέν σνέδριον συν- 
ήλθεν έν Καπιτωλίω και τά μ.έλη τοΰ συνεδρίου 
υπεδέχετο μ.ετά τής άπαιτουμένης μεγαλοπρε- 
πείας αυτός ό σύνδικος τής αιωνίου πόλεως. 
Έν τφ  συνεδρίω τής Βέρνης συγκλθέντι τφ 
1892 προήδρευεν ό Λουή Ρισονέ, ό δημοτικότα- 
τος καί περιφανέστατος άνήρ τής Ε λβετίας, 
πρώην πρόεδοος τής συμπολιτείας. Έ ν Άντβερ- 
πένη τφ  1894 δ δήμαρχος υπεδέχετο έν τφ  
δημαρχείω τά μέλη τοΰ συνεδρίου καί οί αντι
πρόσωποι τών διαφόρων συλλόγων τής είρήνης 
παρουσιάσθησαν εις τόν βασιλέα. Ή  ένέργεια 
τούτων τών συνεδρίων έξεδηλώθη ποό παντός 
έν τή ιδρύσει διεθνούς γραφείου τών συλλόγων 
τής είρήνης. Τό ίδρυμα τοΰτο ευρισκεται έν 
'Ελβετία καί οί σύμβουλοι αυτού κ α τ ’ ετος έκ- 
λέγονται υπό τοΰ συνεδρίου, τοΰτο είναι τό έ- 
νωτικόν κέντρον καί τό λύον τάς απορίας πάν- 
τ<ον τών εις αυτό απευθυνόμενοι συλλόγων τής 
ειρήνης καί άπαντα τόν κόσμ.ον. Τό ρόλον αΰτοΰ 
ώς πρός τήν είρήνήν καί τό διεθνές δίκαιον είναι 
ώς τό ρόλον πάντων τών άλλων διεθνών ιδρυ
μάτων, τών ταχυδρομικών καί τηλεγραφικών 
γραφείων, τών σιδηροδρομικών, φιλολογικών καί 
καλλιτεχνικών έταιοιών κ. τ. λ . Τό ίδρυμα 
τοΰτο συναθροίζει παν τό έν τώ τύπω έμ.φανι- 
ζόμ.ενον περί τής ειρήνης καί τής δ ιαιτησίας, 
συναθροίζει παντοειδείς ειδήσεις λύει παντοει-
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δή σκοτεινά ζητήματα καί απορίας, χρησιμεύει 
ώς μεσίτης έν τοΐς άμφισβητουμένοις ζητήμα- 
σι καί ποιεί διαφόρους προτάσεις.

Ε κ τό ς  τών συλλόγων τής ειρήνης καί τών 
διαφόρων συνδέσμων, ή ένέογεια τών οποίων επ- 
έφερεν ήδη ώφέλειαν, τό έργον τής ειρήνης ά
παντά μεγίστην ΰποστήοιξιν έν τή οδτω καλου- 
μένη διεθνεΐ βουλευτική ένώσει(ιιηΐοη inter parle- 
mentaire). 'Ο σύνδεσμος, οδτος άνεφάνη τφ  1888 
καί κατά τό έπόμενον έτος, έπί τής παγκοσμίου 
έκθέσεως, άπεφασίσθν, ώστε τά μέλη άπασών 
τών βουλών τής Ευρώπης, τά συμπαθούντχ 
είς τήν ιδέαν τής διεθνούς άλληλεγγύης καί τής 
δικαιοσύνης, νά συνέρχωνται κ α τ ’ έτος ξεχωρι
στά τών περί ειρήνης συνεδρίων ά λλ ’ ένεργουντα 
όμοΰ μέ τά τελευτα ία  καί νά συσκέπτωνται 
περί διαφόρων διεθνών ζητημάτων τά δποΐα δύ- 
νανται νά έπιφ^ρωσι οίανδήποτε πολιτικήν «συμ
φωνίαν. Έ ν  τ φ  διεθνεΐ τούτω συνδέσμω λαμ- 
βάνουσι μέρος οί έκλεγέντες υπό τοΰ έθνους αν
τιπρόσωποι, εκτός δέ τούτου δεκαπέντε μέλη 
τούτου τοΰ συνδέσμου σχηματίζουσιν ιδιαιτέραν 
αντιπροσω πείαν (delegation) ήτις έκ καθήκοντος 
βφε(λ3 ΐ νά έπιτηοή τά συμβαίνοντα έν τώ πολι- 
τικφ  όρίζοντι. 'Η  βουλή τής Νορβηγίας Storting 
μ ετα ξύ  τών άλλω ν, έδειξε τήν συμπάθειάν της 
πρός τόν διεθνή βουλευτικόν σύνδεσμον διά τού 
οτι άνέλαβε τάς δαπάνας κατά τήν μ-βτάβασιν 
τών μελών αυτής είς τήν συνδιάσκεψιν τοΰ συν
δέσμου. Ε κτός τούτων τών διεθνών ίδρυμάτων, 
τών διεσπαρμ-ένων καθ’ άπαντα σχεδόν τόν κό- 
ομονέν ’Α γγλ ία  ΰφίσταται έτι έν πρωτότυπον 
Ιδρυμα, τό ούτω καλούμενον κάνάστασις τής 
ειρήνης». Καί ώρισμένην ημέραν έν ταΐς Έ κκλη- 
σίαις τής ’Α γγλ ίας οί ποιμένες (qaster) καί οί 
καθολικοί Ιερείς, οί αποδεχόμενοι τήν διάδοσιν 
τής ειρήνης, απαγγέλλονται αί αύταί διδαχαί 
καί αί προσευχαί υπέρ τής ειρήνης. Οί αΰτοί 
σ κ ο π ο ί  επιδιώκονται άν οΰχΐ άμέσως ά λλ ’ εμ
μέσως καί υπό ά λ λ ’ συνεδρίων καί συνδιασκέψε
ων διαφόρων έπιστημονικών συλλόγων, έκθέσε- 
ων, διεθνών έκθέσεων, λ . χ . 6πό τοΰ συνεδρίου 
τών θρησκειών τοΰ συγκληθίντος κατά τήν έν 
Τσικάγω εκθεσιν. Ό λα  ταΰτα είναι σημεία 
καταδεικνύοντα άναμφιβόλως ό'τι υπέστη ο κα ι
ρός τοΰ βασιλείου τής τυφλής δυνάμεως καί δ- 
τ ι ή συνείδησις τής κοινωνίας έπιμόνως απαι
τεί τήν έπανόρθωσιν τοΰ δικαίου καί τής δικαι
οσύνης έν ταΐς διεθναις σχέσεσιν.

Τ Α  ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΓ Ν1ΚΚ.0
( ’Ιαπωνίας).

*Η ’ Ιαπωνία είναι ^ α τ ’ εξοχήν Ορεινή καί

πλήρης κοιλάδων χώρα- αδτη είνε άειθαλής: *«1 
εύκαρπος, έχει έν αφθονία γραφικα της φυσεως 
θεάματα καί φυσικάς καλλονάς. Αυτη 
πλήρης θελγήτρων διά τόν όδοιπορον δέν κατα
γοητεύει τόσον αύτόν διά τών λοιπών της αξι- 
οπεριέγων δσον διά τών προαςείων καί των καλ- 
‘λονών τοΟ Νιχχ.0.

•Η λέξις Νίκκο σημαίνει αάπαστράπτον με- 
ναλεΐον» καί οί ’Ιάπωνες έχουσι μίαν παροιμίαν 
λέγουσαν δτι δέν εχετε τό δικαίωμα να έπονο- 
μάσηται άντικείμενόν τ ι χ έ κ κ ο  (εξαισιον, με
γαλοπρεπές) πριν 3 ίδητε τό Νίκκο Εκ του 
Τοκίου δύνασθε νά ΰττάγητε εις τό Νικκο δια 
τού σιδηροδρόμου· ά λ λ ’ έάν έχητε περισσότερόν 
διαθέσιμον χ ρ ό ν ο ν ,  καλλίτερον είναι να παρέλ- 
θηται τό τελευταΐον μέρος τή; όόου όια της ο- 
ζινρίσκας (είδος ιαπωνικής άμάξης) διερχόμενοι 
τάς έξαισίας παρόδους ή τά δάση έκ τών κρυ
πτομεριών (είδος δένδρου) τά όποια έκτ.ινοται 
έπί τριάκοντα χιλιόμετρα καί τά οποία αποτε- 
λούσι λαμπρότατον προαύλιον τοΰ Νικκο. Κατα 
τινα παράδοσιν τό δάσος τοΰτο πρό πολλών έ
τών έφυτεύθη υπό ένός ευλαβούς αρχοντος οστις 
δέν ήτο είς κατάστασιν νά ποίηση τήν συνήθη 
προσφοράν έκ χαλκών λιχνιών είς τόν ναόν. Η 
προσφορά του αυτη (ή φύτευσις του δένδρου) αν 
καί έφαίνετο κ α τ ’ άρχάς ασήμαντος καί μικρού 
λόγου αξία, άλλά μετά ταΰτα, μετά παρελευ- 
σιν αιώνων, κατέστη σπουδαιοτάτη διότι εκ της 
άπλής φυτείας έσχηματίσθη τό ώραιότατον όα- 
σος τό όποιον δύναταί τις νά φαντασθη. 16 όα- 
σος τούτο καλείτα ι δάσος τών προσκυνητών καί 
τούτου τά γ ιγαντια ΐα  δένδρα μετά τών πολ
λών των σκοτεινών φύλλων άποτελούσιν ωραι- 
ότατον προπύλαιον πρός τά μαγευτικά τοπία 
τά όποια είς τά εμπρός εκτείνονται.

Τό Νίκκο εί»ρίσκεται έπί ώραίας πεδιάδος πε- 
ρικυκλουμένης υπό καταφύτων λόφων. Ό πισθεν 
τ ο ύ τ ω ν  λοφίσκων υψοΰται άλυσις όρέων τής ο
ποίας ή ΰψηλοτάτη κορυφή καλείτα ι Ναντάη- 
ζαν, ή ύποτιθεμένη κατοικία τού θεού τοΰ ανέ
μου καί δ τόπος δ έπισκεπτόμενος ύπ άναρι· 
θμ.ήτων προσκυνητών οΐτινες καθ ’ ώρισμένους 
καιοοΰς τού έτους άνέοχονται τό δοος τήν νύκτα 
κρατούντες φανούς. Μαγευτικόν θέαμα τοιουτο
τρόπως σχηματίζεται υπό μιας μακράς. σειράς 
φώτων τά όποια κινούνται έκ τών υπωρειών μέ
χρι τής κορυφής φωτίζοντα τα δένδρα τά όποια 
καλύπτουσι τας πλευράς τού δρους. Διαυγής 
καί ταχύρρους ποταμός έπαυξάνει τήν καλλονήν 
τής κοιλάδας, τό δέ πετρώδες ρεΐθρον καί οί 
βαθύσκιοι όχθαι αΰτοΰ έλκύουσι τόν οδοιπόρον 
νά περπλανίτα ι έκεϊ πλησίον, Πλησίον μιας
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γραφικωτάτης καμπής τού ποταμού, τέσσαρα 
περίπου χιλιόμετρα μακράν τοϋ Νίκκο άπαντα 
μακρά σειρά λιθίνων ειδώλων. Ταΰτα παριστώ- 
σι τόν ’Αμήδαν Βούδδαν, κεΐνται παρ’ άλληλα 
πλησίον τής όχθης καί άτενίζουσι μακρόθεν 
την ιεράν κορυφήν Ντατάηζαν. Οί Βουδισταί 
ισχυρίζονται δτι άδύνατον είναι νά̂  άπαριθμώσιν 
ακριβώς ταΰτα τά είδωλα, ότι οσον προσεκτι- 
κώς καί άν άριθμώσι, τό εξαγόμενον είναι πάν
τοτε διάφορον.

Παρά τήν πόλιν μία ξύλινη γέφυρα συνενοϊ 
τάς δύο δχθας τοΰ ποταμού. Αυτη καλείται 
Μηχάτη καί εχει χρώμα σκοτεινο ερυθρόν. Κα
τά τινα παράδοσιν ή γέφυρα αυτη κατεσκευά- 
σθη υπερφυσικώς όπως δυνηθή είς άγιος νά δι- 
έλθνι τόν ποταμόν όστις έν τούτω τφ  τόπω ά- 
νεχαίτησε την πορείαν αΰτοΰ. Ή  γέφυρα αυτη 
θεωρείται ιερά καί εχει εκατέρωθεν πύλας α ϊτ ι- 
νες ϊστανται κλεισταί καί ανοίγονται άπαξ μό
νον τοΰ ενιαυτού κατά τινα ιδιαιτέραν έορτήν. 
Ή  γέφυρα κατεσκευάσθη τώ 1638, εκτοτε δέ 
ώς άναφέρουσι, δέν έπεσκευάσθη. Ή  γέφυρα 
αυτη είναι τό σύνεθες άντικείμενον τής ίαπωνι- 
κής καλλιτεχνίας καί ώς τό Φουτδζή-γιάμα, 
χιονοσκεπές ορος τής Ιαπωνίας, αύτη απεικο
νίζεται ώς τό λίαν σύνηθες κόσμημα έπί παν
τοειδών άντικειμένων, άπό τών είσητηρίων τών 
σιδηροδρόμων ίως τών καλλιτεχνικώς έξειργα- 
σμένων έργων τής κεραμικής καί τής ποικ ιλιτι- , 
κής.

‘Η πόλις Νίκκο είναι μικρά καί σύγκειται 
έκ μιας μακρας όδοΰ άνοιχθείσης έπί άνωφερεί- 
ας. Έ ν ταύτη τί) όδώ ευρίσκονται πολλά εργα
στήρια δπου κατασευάζεται ποτόν έκ τών φύλ
λων τοϋ τεϊου* ταΰτα έπισκέπτονται υπό πολ-: 
λών προσκυνητών, διότι οΰδείς άλλος τόπος τής 
'Ιαπωνίας έλκύει τόσον πολλούς έπισκέπτας δ-> 
σον τό Νίκκο. Οί μεγαλοπρεπείς αΰτοΰ ναοί 
καί τά διάφορα προσκυνήματα τά όποϊα *υρί- 
σκονται πέραν τής πόλεως είναι πασίγνωστα 
πανταχοΰ δπου ό Βουδισμός έπικοατεΐ, διότι 
άπό τοΰ όγδοου αίώνος, δτε είς Κινέζος ιεραπό
στολος τοΰ Βουδισμού έπεσκέφθη τό Νίκκο, ό 
τόπος οδτος έθεωρεϊτο ιερόν προσκύνημα τών ο
παδών τού Βουδισμού. Ό  γέρων ουτος Κινέζος 
έφεδρε τόν τρόπον τής έπιτεύξεως τοΰ σχοποΰ 
των. Ουτος δέν παρημέλησε νά έγείρη 8ν οικο
δόμημα έπί τής πρότερον τεθείσης βάσεως. οδ- 
τος λοιπόν έπιζητών άκρόασιν παρά τού θεού 
ΣΙν έν Ναντάηζαν, άνεκήρυξεν αυτόν ώς Ικφαν- 
«ιν η μορφήν τοΰ Βούδδα. Τοιουτοτρόπως ό 
ευφυής οδτος Ιεραπόστολος χωρίς νά εξεγείρει 
παρά τώ λαώ ποόληψίν τινα η άντίστασιν ένε- 
βολίασε τήν καινοφανή θρησκείαν είς τήν άρ-
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χαίαν θρησκείαν, τόν Σιντοϊσμόν. *0 Σ ιντοϊ
σμός έλθών είς έπαφήν μετά τού Βουδδισμόν 
υπεβλήθη είς πολλάς αλλοιώσεις καί τήν σήμε
ρον at δύο αυται θρησκεϊαι είναι λίαν πολύ συγ- 
κεχυμέναι.

Ό πω ς έπισκεφθήτε τούς ναούς πρέπει νά 
διέλθητε τήν γέφυραν ήτις συνενοϊ τόν ποτα
μόν παρά. τήν ίεράν έρυθράν γέφυραν. ’Ανέρχε- 
βθε τάς λιθίνας βαθμίδας καί διέρχεσθε υπό 
τάς μεγάλας έκ γρανίτου αψίδας αΐτινες κατά 
τούς άρχαίους χρόνου; πάντοτε έδείκνυον δτι έ- 
κεΐ πλησίον εΰρισκεται ναός τής ^ιντοϊκή ; λα 
τρείας καί έπί τών οποίων έκαθ/ιντο τα πτηνά 
τά προσφερόμενα εις τούς θ;ούς δχι πρός^τροφήν 
ά λ λ ' δπως δείξωσιν δτι πλησιάζει ή ήώς. Αί 
αψίδες αυται τήν σήμερον είναι μόνον μεγαλο
πρεπή πλαίσια τών κολοτιαίων πυλών* πολλοί 
μεγάλοι ναοί εχουσι πολλας τοιαυτας πυλ ας. 
’Αριστερόθεν, τών αψίδων έγείρεται £ν μεγαλο
πρεπές πεντάορφον ειδωλεϊον τού όποίου τα ε- 
ρυθρόχοοα καί μεγαλοπρεπή κοσμήματαίξέχουσι 
καί καθίστανται άξιοθεατώτερα έκ τών υψηλών 
δένδρ ων κρυπτομεριών τών ευρισκομένων ολίγον 
περαιτέρω. Άφοΰ διέλθητε τόν διά πολυτελών 
αναγλύφων κεκοσμημένον πυλώνα ευρίσκεσθε εις 
μίαν εΰρείαν αυλήν πληρη περίεργων αντικειμέ
νων. Εντός τής αυλής ΰψοΰται έν πλουσίως κε
κοσμημένον οικοδόμημα έν τώ όποίω φυλάττε- 
ται μία συλλογή τών Ιερών γραφών τής Β ουί- 
δικής θρησκεία; κεκλεισμένη έντός παλαιού κ ι
βωτίου μετά χρυσών στύλων. Εκε'. πλησίον ευ- 
ρίσκεται μία δεξαμνή (στέρνα)έκ γρανίτου πλή
ρης αγιάσματος έστεγασμένη υπό στέγης λαμ- 
ποώς έξειργασμένης και στηριζομένης έπί δώ
δεκα έκ γρανίτου κιόνων φερόντων χάλκινα α
νάγλυφα'.* Περαιτέρω φθάνομεν είς τήν πύλην 
τήν καλουμένην Ίομέη-μόν ήτις ενεκα τή ; καλ
λονής τής κατασκευής καί τής ζωγραφίας εχλ 
θη ό μαργαρίτης τοΰ Νίκκο. Οί κίονες οί υπο- 
στηρίζοντες ταύτην τήν πύλην είναι πλουσίως 
χεκοσμημένοι καί έν ένΐ αυτών τό άνάγλυφον 
κεϊτα ΐ ανάποδα δπως άπατηθώσιν οί θεοί καί 
μή καταστρέψωσιν Ινεκα φθόνου τό κτίριον τοΰ
το. Καί άλλα μέτρα έλήφθν.σαν δπιος διασω- 
θώσιν άβλαβή τα κτίρια τού ναού* ουτω π . χ . 
στέγαι τινές άφέθησαν ημιτελείς όπως μή 11146 
«ρθώσιν οί θεοί δτι αξίζει τόν κόπον νά κατα- 
στοέψωσιν 8ν ήμετελέ; οικοδόμημα ! Έ *  τών 
δύο μεοών τοΰ Ίο-μέη-μόνα έκτείνονται μακοοί 
διάδρομοι μετά θαυμασίως έξειργασμένων επί 
τών τοίχων άναγλύφων απαστραπτοντων εκ 
τών πλουσιωτάτων χρωμάτων.^ Ζώα, πτηνά, 
άνθη καί καρκοί είναι γεγλυμένα μετά θαυμά
σιας καλλιτεχνίας.Έ ν λαμπρότατον σύμπλ*γμα
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γμα παριστά τρεις πιθήκους, τών οποίων ό μέν 
είς καλύπτει τούς οφθαλμούς του, δ δε έτερος 
τά ώτά του και ό τρίτος τό στόμα του. Τοΰτο 
διδάσκει, δτι καί ό άνθρωπος οφείλει νά γ τυ 
φλός, κωφός καί άλαλος εις τό κακόν. Φθάνο
μεν είς τό μέσον τού ναού καί π*ρχ τήν έσω- 
τερικήν πύλην πρέπει νά έκβάλωμεν τά υποδή
ματά μας καί νά άκολουθήτωμεν ένα σκυθρωπόν 
καί σοβαρόν ίερέα δστις όδηγεΐ ημάς είς αίθου
σας στιλβούσας έκ τού χρυσού καί τού βερνικιού 
(λάκ) τών οποίων οί τοίχοι καί αί όροφαί εί
ναι κεκοσμημένοι δ ι’ άπαστραπτόντων χρωμά
των έν λαμπρά αρμονία. Έ ν μια αιθούση επί 
τραπέζης κεΐται gv στρογγύλον κάτοπτρον έκ 
λείου μετάλλου, σύμβολον τοΰ Σεντουϊσμού, δ- 
στις έν τή  λατρεία του δεν μεταχειρίζεται είδω
λα ή ανάγλυφα. Τό πρώτον κάτοπτρον τό όποι
ον, ώς πιστεύουσιν οί οπαδοί ταύτης τής θρη
σκείας, μετηνέχθη έκ τοΰ ουρανού υπό τής θεάς 
τοΰ ήλίου, φυλάττεται έ ; τώ έν Ί ζ ε  ναώ* ά 
παντα τά λοιπά τών ναών κάτοπτρα έν Ια
πωνία είναι άπομιμ'/,βεις τούτου τοΰ κατόπτρου 
τό όποιον είναι γνωστόν υπό τό ονομα «θείος 
σπόρος» ή άντικατάστασις τού μεγάλου πνεύ
ματος, οί Σ ιντοίται δοξάζουσιν οτι τό θειον 
χατθ'.κ·1 έν τώ κατόπτρ<)>. >

Πλησίον τούτου τοΰ ναού ίντός μιας αυλής 
έγείρεται £ν οικοδόμημα έν τώ όποίω τελοΰνται 
οί Ιεροί χοροί (καγοΰροι). Ενταύθα άπαντώμεν 
μίαν χλωμήν γυναίκα εχουσαν τήν δψιν μαγίσ- 
σης καί φέρ&υσαν λευκά ένδύματα έπί έρυθροΰ 
χιτώνος, ή όποία κρατούσα eventail καί όρμα- 
θόν μικρών κωδώνων ποιεΐ μυστηριώδη^ τινά 
βήματα καί κινήσεις τοσας φοράς οσα χρήματα 
θέτουσι παρά τούς πόδας της. Έντός τοΰ λαβυ
ρίνθου τών ναών ό έι:ισκέπτης βλέπει πολλά 
περίεργα είδωλα. Έ ν ένΐ ναώ ευρίσκεται τό ά 
γαλμα, φυσικού μεγέθους, ενός γέροντος, δια- 
σήμου άγίου τών Βουδδιστών οίτινες ΰποθέτου 
σιν δτι οδτος έπί ζωής του εξετελεσε  ̂πολλά 
θαύματα καί δτι δύναται νά παρέχη είς τούς 
αίτοΰντας σωαατικήν δύναμιν. Πλησίον του ά- 
γάλματος βλέπει τις πολλά τοιαύτα σανδάλια 
τά  όποια φέρουσιν οί σύροντες τάς άμαξας κα 
λούμενοι δ ζ ι ν ρ ι κ ή σ α ι ,  οϊτινες άναρτώ- 
σι τά σανδάλιά των άπό τοΰ αγάλματος έλπί- 
ζοντες δτι θά λάβωσι παρά τοΰ άγίου σωματι
κήν δύναμιν. Μεταξύ τών πολυαρίθμων αντι
κειμένων τά όποια ευρίσκονται εν τοις ναοί; καί 
τοϊς διαφόροις προσκυνήμασιν είναι πολλαι λυ- 
χνίαι καί λαμπτήοες. Παρά τους ναούς υπάρ- 
νουσι καί κωδωνοστάσια ε> ντα  εϋή/ους κώ- 
δωνας* όλίγον δέ άπωτέρω τού|μεγάλου ναού 
ύπάρχει είς λαμπρός σταΰλο? έν τώ όποία) τρέ

φεται εΐς ιερός λευκός ϊππος. Παρά τόν σταΰ- 
λον τούτον έγείρεται £ν χάλκινον κωδωνοστασι- 
ον τεσσαράκοντα ποδών υψηλόν τό όποιον επί 
κορυφής φέρει άνάγλυφα έξ άνθέων τού λωτοΰ 
έκ τών φύλων τού όποιου κρέμανται μικροί κω· 
δωνες. Έ ν Νfioccj» ευρίσκονται τά λείψανα ένός 
έξόνου Ίάπωνος ήρωος. Ό  Ίεγιάσου, νομοθέ- 
της καί μαχητής «ν ό μ έγ ι^ο ς σογούν (αρχι
στράτηγος). Ούτος εγεννήθη τω 1542 καθ ην 
έποχήν αί αντίζηλοι μερίδες έμάχοντο υπέρ της 
κυριαρχίας καί ό εμφύλιος πόλεμος έρριπτε την 
σκοτεινήν του σκιάν έπί τής χώρας. Ό  Ιεγια- 
σου μετά πολλούς άγώνας κατέστη πραγματι- 
κώς ό κυρίαρχος τής ’Ιαπωνίας, διότι κατ ε
κείνους τοί»ς χρόνους ό Μικάδος (βασιλεύς) ήν 
άπλή κούκλα είς τάς χεΐοας τών μεγεστανων. 
Ευθύς ώς ό Ίγιάσου έκέρδισε τήν αφοσιωσιν 
τών πλείστων Δαίμων (εΰγενών) καί ησθανθη 
τήν έξουσίαν ένισχυθεισαν, ηρξατο συνετώς να 
έργάζηται πρός ένίσχυσιν καί είρήνευσιν του 
κοάτους. Κατεσκευάσθησαν πολλαί λεωφόροι 
καί πολλοί νόμοι έθεσπίσθησαν υπέρ τής ευη
μερίας τού λαού. Τόσον πολύ οδτος έπέτυχεν 
έν είρηνοποιφ του πολιτική ώστε τό βασίλειον 
τής ειρήνης τό όποιον ΐδρυσεν έπί δύο αιώνας 
μετά τόν θάνατόν του διήρκεσεν.  ̂ (

’Εν τώ καταλόγω τών ένδόξων άνδρών τους 
δποίος οί '’Ιάπωνες άγαπώσι νά τιμώσι τήν 
πρώτην θέσιν κατέχει ό Ίεγιάσου. *Η ενέργεια 
αΰτοΰ καί ή σοφή πολιτική άφήκαν ανεξάλειπτα 
ϊννη έπί τοΰ λαού.· Οδτος εί«ε δ πρωτοβάθμιος 
Σογούν, ώς ό όδηγός μου έξεφοάσθη* καιτοι όέ 
οδτος έν πολλοις άπεγοητεύθη, έν τούτοις ως 
είοηνοποιός άξίζει τήν άΐδιον εύγνωμοσυνην ή- 
τι'ς τώ αποδίδεται. Μελανή κηλίς εν τή ιστο
ρία τοΰ βίου αΰτοΰ είναι ό ΰ π ’ έξεγερθείς όιω- 
νμός κατά τών ’Ιησουιτών καί αί προσπαθειαι 
αΰτοΰ νά έκριζώση διά παντός τήν Χριστιανι
κήν θρησκείαν έν ’Ιαπωνία. Ά λ λ ’ ή καταστρο
φή τοΰ Χριστιανισμού είναι εκτός της δυναμεως 
καί τοϋ ίσχυροιτάτου βασιλέως· καίτοι ° 
εγιάσου ύπέθεσεν δτι έπέτυχε τοΰ σκοπούς του, 
έν τούτοις έπέστη ή ημέρα έν τοϊς χρονικοις της 
πατρίδος του δτε ού «όνον ή Χριστιανκή θρη
σκεία είναι άνεκτή άλλά καί μετά χαράς γ ίνε
ται ΰποδεκτή 'ϊΰπ ' οΰκ όλίγων συμπατριωτών
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Ό  Ίεγιάσου κατά πρώτον ένεταφιάίθη έν 
Κούνω Ζάν* κατά δέ τό 1617 μετεκομίσθησαν 
τά οστά του μετά μεγάλης πομπή; καί μεγα
λ ο π ρ επ ές  είς Νίκκο καί έναπετέθησαν έν πο· 
λυτελώς κεκοσμημένω μαυσωλειω. Μετα ταΰτα 
είς αύτοκρατορικός απεσταλμένος άπέδωκεν 1% 
μέρους τοΰ Μικάδου είς τόν Ίεγιάσου θείας τ ι-
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μάς άποδώσας αΰτώ τον τίτλον « Σ ό ? τ  σ ή η 
Τ ό ,  σ ό Δ α η Γ ο υ γ  ε ν » (τό μέγα φως 
τής Ανατολής, ή μεγάλη ένσάρκωτις τοΰ Βούδ- 
δα). Άναφέρουσιν δτι άρχαΐόν τι άσμα έψάλη 
έπί τοΰ τάφου τοΰ Ίεγιάσου δέκα χιλιάδας 
φοράς ΰφ’ ένός χορού Ιερέων Β ουδ ιστώ ν ΙπΙ 
τρεΐς ήμέρας μετά τήν άπόθεσιν τών λειιίάνων 
«ύτοΰ. *Υψηλαί κλίμακες μετά βαθμιδών κεκα- 
λυμένων υπό λειχήνων σκιαζόμενοι ΰπό γιγαν- 
τιαίων δένδρων, φέρουσιν εις τόν λόφον έπί τοΰ 
έποίου ΰψοΰται τό μαυσολεϊον. Δέν θά εΰρίσκε- 
το καταλληλότερος τοπος πρός αίώνιον|άνάπαυ- 
βιν ενός ήρωος ! Έ ν τώ μαυσωλεία» κεΐται ό- 
ρειχάλκινον κιβώτιον πρό τοΰ δποίου είναι τε 
θειμένη μία μεγάλη μαρμαρίνη πλάξ· έπί τών 
λειψάνων υπάρχει έν θυμιατήοιον, έν ιερόν άνθος 
τοΰ λώτου καί είς πελεκάν κρατών είς έν τώ 
ράμφει του λαμπτήρα. Τά κοσμήματα ταΰτα 
«ίναι τεχνιεντως εξειργασμένα εξ Ορειχάλκου, 
τό δε μαυσωλεΐον περικυκλοΰ ται ΰπό υψηλών 
τοίχων. Τό έργον τοΰ Ίεγιάσου εδρε μνμητήν 
έν τώ συγγενεΐ του Ίεμίτσου τοΰ οποίου τό ό- 

' νομα μεγάλως τιμάται έν ’Ιαπωνία. Οδτος 
συνεπλήρωσε καί άπετελείωσε τό φεοδαλικόν 
σύστημα τό όποιον ό Ίεγιάσου ίδουσεν. Οδτος 
έτι περισσότερον έξωράισε τήν πόλιν Ίεδώ  την 
υπό τού Ίεγιάσου κτι σ^ΐσαν. 'Υδραγωγεία, 
μέχρι τής σήμερον λειτουργοΰντα τελείως, ΰπ ’ 
α υ τ ο ύ  κατεσκευάσθησαν, νομισματοκοπεία 
ηνοιχθησαν καί πολλαι αλλαι μεταρρυθμίσεις 
είσήχθησαν. Ό  τάφος του παρά τόν όποιον έ- 
γείρονται μεγαλοπρεπείς ναοί καί προσκυνήμα
τα κεΐται πλησίον τοΰ τάφου τοΰ Ιεγιάσου.
At ολίγαι τελεταί, αΐ άπαντώσαι έν πολλοΐς 
ναοϊς τής Ιαπωνίας, παρατηροΰνται την σήμε
ρον εν Νικκω Ό τε  έπεσκέφθηυ,εν τά διάφορα 
αξοθέατα τοΰ Νίκχο μεγάλη ησυχία έπεκράτει 
έν ιταΐς μεγαλαις αίθούσαις τών ναών καί όλί- 
γοι ιερείς καί ποοσκυνηταί έφαίνοντο, * Η δόξα 
τοΰ Νίκκο κατά πολλά φαίνεται ότι ανήκει είς 
τό παρελθόν· αλλ έως δτου διασώζονται έν 
αυτώ οί μεγαλοπρεπείς ναοί μετά τών πλουσί
ων καί τών λαμπρών κοσμημάτων, ό τόπος οδ
τος θα παριστά ισχυρόν έπιχείρημα περί τής 
θαυμασίας τέχνης καί τή ; καλλιτεχνκής εμπει
ρίας τών Ιαπώνων είς τάς επιτηδείους χείρας 
τών δποίων τό ξύλον καί τό μέταλλον γίνονται 
ευπλαστα ώς δ κηρό;, διότι τόσον λεπτά καί 
τέλεια είναι τά ποικιλτικά καί γλυπτικά έργα 
καί τά άλλα κοσμήματα έν ταΐς λεπτομιερείαις 
αυτών. Τά πέοιξ τοΰ Νίκκο είναι λίαν θελκτι
κά ο θεατής απολαμβάνει άπειρον εΰ/αρίστησιν 
θεωρών τα πέρις όρη καί τούς καταρρέοντας πο
ταμούς. Λίαν ενδιαφέρουσα εκδρομή είναι ή ά-
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φιξις διά μέσου τών οροπεδίων εις τήν λίμνη·'* 
Τσίνσεν-δζή έχούσης ύψος 4000 ποδών υπέρ τή* 
επιφανειαν τής θαλασσής.Είς ταύτην φθάνει τ ις  
δι άνωμάλου καί έλικοειδοΰς δδοΰ ήτις ώς ε
πί τό πλεΐστον περιβάλλεται υπό πυκνού δ ά 
σους. Τό πλεΐστον τής δδοΰ δύναται δ βουλό- 
μένος νά διέλθη διά τών δζιριρκήση άν αποφα
σίσω νά σείηται όλον του τό σώμα· ά λλ ’ επειδή 
οί <τύροντες ταύτας τάς άμαξας βαδίζουσι βρα
δέως ένεκα τής άνωμαλίας τής δδοΰ, πολλοί 
προιιμώσι ταξειδεύωσιν έπί τοΰ κ ά γ ο υ τό 
όποιον είναι κόφινος έντός τοΰ όποιου κάθηται 
ό δδοιπόρο; καί φέρεται υπό τών άχθοοόρων. 
Προετιμήσαμεν τά δζινρικήση καί μετά τρεΐς 
ώρας πορείαν διήλθομεν δώδεκα καί ημισυ χ ιλ ι
όμετρα καί έφθάσαμεν είς τήν λίμνην. Τό γρα
φικόν χωρίον Τσινσεν-δζή εκτείνεται παοά τήν· 
όχθην τής λίμνης. Τό χωρίον τοΰτο είναι έκτι- 
σμένον κυρίως διά τούς προσκυνητάς και τά κα- 
φενείά του είναι κλειστά εκτός τοΰ Ιουλίου καί 
τοΰ Αύγουστου, ότε οί ευλαβείς απέρχονται πρός 
προσκύνησιν εις Ναντάη-Σάν.

'Η  λίμνη έχει περιφέρειαν 16 περίπου χιλιο
μέτρων όπως δέ θεωρήσωμεν τά λαμπρά περί
χωρα αυτής έκαθήσαμεν έπί λέμβου καί έπλεύ- 
σαμεν εις μακράν άπόστασιν. Πρός άνατολάς 
τό ιερόν Ναντάη-Σάν ΰψοΰται άμεσως ΰπεοάνω 
τών ΰδάτων καί τά γ ιγαντια ΐα  δένδρα μετά 
τών ποικιλόχρωμων αυτών φύλλων τά περιβάλ
λοντα τό όρος αντανακλώνται έπί τής διαυγούς 
καί ήρέμου έπιφανείας τών ΰδάτων τής λίμνης. 
Ό λ ίγα ι οίκίαι ΰπάοχουσιν υπό τήν σκιάν τοΰ 
Ναντάη-Σάν προωρισμέναι πρός κατοικίαν τών 
ιερέων καί έκεϊθεν άρχεται ή όδός τών προσκυ
νητών,ήφέοουσα είς τήν κορυφήν τού όοους είςτήν 
όποιαν οΰδείς δύναται νά άνέλθη, άνευ τής άδει
ας τοΰ Άρχιερέως τοΰ Νίκκο.

Έν τή λίμνη, ώς λέγουσιν, έν αφθονία ΰ- 
παρχουσιν ίχθεϊς καί οί εγχώριοι θεωρούνται έ- 
πιτήδειοι άλιείς. Έ κ τής λίμνης εξέρχεται ρύ- 
αξ οΰ μακράναΰτής σχηματίζον ώραΐον καταρ
ράκτην καταπίπτοντα άπό 400 ποδών ύψους. 
’Ολίγον άπωτέρω τοΰ Τσίνσεν-τζή φαίνεται μία 
ατραπός πρός τά άνω φέρουσα είς τινα ελώδη 
τόπον ό'θεν φαίνεται ή κορυφή τοΰ ήφαιστείου 
Σιράν-Σάν. Εις τά πέριξ τούτου τοΰ τόπου ά- 
παντώσι θερμαί θεϊκαί πηγαί είς τάς οποίας 
προστρέχουσι πολλοί. Οί Ιάπωνες καθ ’ όλους 
τούς χρόνους ησαν ένθερμοι θιασώται τών λου
τρών θά υπέθετε τ ις  δικαίως ότι οί Ιάπωνες 
πρέπει νά έχωσι λίαν σκληρόν δέρμαάφοΰάνέχον- 
τα ι τόσον θερμόν ύδωρ είς τό όποιον κολυμβώτι 
μετά πολλής εΰχαριστήσεως. Έ ν τα ΐς πηγαΐς 
ταύταις τό ύδωρ είναι τόσον θερμόν ώστε θά έ-
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ζεμάτιζε τούς συνήθεις θνητούς ! Έπεστρέψα- 
μεν εις τό Νίκκο έν συγκριτικώς όλιγωτέρω 
χρόνιο $ όταν άνήλθωμεν· έν τούτοις τά οστά 
ήμών έπόνουν ένεκα τού κλονισμού τής άμάξης 
τήν όποιαν έσυρον λογικά ζώα, Ιάπωνες αχθο
φόροι έπί πετρώδους έδάφους· Οί πόνοι όμως οΰ- 
δέν έσήμαινον είς ημάς οϊτινες άπελαύσαμεν το- 
σαύτας καλλονάς τής φύσεως καί τής τέχνης 
τών ανθρώπων· ή μετά τοΰ κόπου έπιτευχθεΐσα 
ήσυχία είναι γλυκεία όταν είς θησαυρός φωτει
νών αναμνήσεων πληροί τά όνειρα τοΰ ανθρώπου. 
'Η Ιπίσκεψις τοΰ Νίκκο ((τής κατοικίας τοΰ ά- 
παστράπτοντος μεγαλείου» διαμένει άνεξίτηλος 
πάντοτε έν τή μνήμη, καί παράγει άπειρον φαν
τασμαγορίαν τοΰ μεγαλείου τό δποϊον μόνον ή 
’Ανατολή δύναται νά έπιδείξγ).

Ό  έπισκεπτόμενος οίονδήποτε μέρος τούτου 
τοΰ νησιωτικού κράτους λίαν καταθέλγεται έκ 
τοΰ ήσύχου, εΰθύμου καί περιποιητικού πληθυ
σμού. Ά πέλθετε δπου θέλετε είς Ιαπω νίαν, έν
τός τοΰ θορύβου καί τοΰ κυκεώνος τής πόλεως η 
τών κωμών, η είς τήν έρημίαν τών άγρών, παν- 
ταχοΰ θά καταγοητευθήτε έκ τής έπικρατούσης 
ευγενείασ τοΰ εθνικού χαρακτήρος. ’Ακόμη καί 
τά παιδία φαίνονται δεικνύοντα άξιοσ ιμείωτον 
προσοχήν πρός τούς άλλοος καί διακρίνονται 
έν τή θελκτική καί πραεία συ^περιφο'α των 
πρός άλληλα καί πρός πάντας τούς λοιπού; μή 
εξαιρούμενων καί τών ξένων. Ό  επισκέπτης 
εισερχόμενος είς έντόπιον ξενώνα εΰρίσκει έγ- 
κάρδιον υποδοχήν καί δέχεται πολλάς εΰγενεΐς 
υποκλίσεις πάντων άπό τού πρεσβυτάτου μέχρι 
τού νεωτάτου μέλους τής οίκογενείας. Άφού 
καθήσει ό ξένος έπί τοΰ δ ι ’ ώραίας καί καθα- 
ράς ψιάθου έστρωμμένου δαπέδου, τά μέλη τής 
οίκογενείας σχηματίζουσι περί αυτόν ημικύκλι
ον καί μετά μειδιάματος άτενίζουσι τόν ξένον 
πρός τόν όποιον άποτείνουσι τό σύνεθες « Ίόκου 
πρασσάη μωσήτα» (καλώς ώρίσατε) συνοδευόμε- 
νον υπό τής χ ε ι ρ ο κ ρ ο τ ή σ ε ω ς  τών παι- 
δίων., Ό  ξένος αίσθάνεται ότι εΰρίσκεται έν 
τή οίκίβι του καίτοι έν δλως νέω κύκκλ<;> καί 
λυπεΐται διότι μόνον έν ένθερμον ίάοηγάτο» 
(σάς εΰχαριστώ) γνωρίζει νά ε?πγ| έν τή Ια π ω 
νική γλώση. ’Ακόμη καί είς τάς άπομεμακρυ- 
σμένας περιφερείας, έν παντί σταθμώ δ οδοι
πόρος συναντά καφενεία (μόνον τέϊον εΰρίσκεται) 
καί έν «·καλώς ώρίσατε) προσφερόμενον μετά 
μειδιάματος. Τό τέϊον φέρετ»ι ΰπό τών κορασί- 
ων καί οΰδεμία πληρωμή έκζητεΐται έκτός τοΰ 
αΰτοπροαιρέτου φιλοδωρήματος τό δποϊον ό ευ
γνώμων δδοιπόρος άφήνει έπί τού δίσκου κατά 
τήν άπέλευσίν του. Τά άρχαϊον ιαπωνικόν λε- 
πτότατον έτικέτον μέχρι τής σήμερον προσεκτι

κής παραδίδεται ΰπό ιδιαιτέρων διδασκάλων» 
οϊτινες δεικνύουσι πώς νά γίνωντα ι αί ΰποκλί- 
σεις, πώς νά άποτείνωνται οί χαιρετισμοί, πώς 
νά παρατίθενται τά έδέσματα, ίδί«ι δέ πώς νά 
προσφερηται είς τούς έπισήμους ξένους τό τέϊον. 
Έ ν τούτοις ή νέα Ιαπω νία  έν τή άνησύχω της 
έξβγέρσει καί έν τώ ζήλφ της πρός άμιλλαν με
τά τών λαών τής δύσεως εΰρίσκει δτι κατά τήν 
νέαν τάξιν τών πραγμάτων ολίγος χρόνος άπο- 
μένει πρός τήρησιν τών λεπτών έθιμοτυπιών. 
Έ ν Ίαπωνί^ι έπί τού παρόντος παρατηρεΐται 
μεταβατική κατάστασις μεταξύ τών ευρωπαϊ
κών ήθών καί τού άρχαίυυ έτικέτου. Κατά 
πολλάς σχέσεις ή αρχαία Ιαπω νία  δέν δμοιά- 
ζει πρός τήν σημερινήν· ά λ λ ’ ή ίσχυρά άγάπη 
τής φύσεως έπί τή όποια πάντοτε διεκρίνοντο 
απασαι αί τάξεις τής κοινωνίας έν Ιαπω νία  α
κόμη παρακινεί τόν λαόν νά εΰρίσκϊ) εΰκαιρίαν 
δπως ίκανοποιή τόαΐσθημ» τοΰτο. Μέγα μέρος 
τής θαυμασίας καλλιτεχνίας τών Ιαπώνων άν- 
αμφιβόλως οφείλεται είς τήν ένθερμον αΰτών α
γάπην καί τήν προσεκτικήν ·Λαρατήρνισιν τών 
καλλονών τής φύσεως. "Οταν άνθή τό ιερόν άν
θος τού λώτου η τά κλήματα τά πέριβάλλοτ* 
τούς τοίχους καί τής άναδενδράδας είναι πλήρη 
σταφυλών, πολλοί έξέρχονται δπως θαυμάσωσι 
τήν ώραιώτητα αΰτών. Τοιαΰται άθώαι απολαύ
σεις μεγάλως συντελοΰσιν είς τήν έξημέρωσιν 
τών ηθών τών Ιαπώ νω ν. Ό  παρατηρητής βλέ
πει π .χ . τόν Ιάπωνα ίστάμενον και άποθαυμά- 
ζοντα τό ανθούν δένδρον καί θεωρών αΰτόν νομί
ζει δτι ή καλλονή τής φύσεως ούτως ιίσέδυσεν 
είς τήν ύπαρζιν αΰτοΰ ώστε κατώρθωσε νά με
ταμόρφωση τά βλέμμα του.

Ά λ λ  ’ οΰ μόνον έν Νίκκω οί ναοί καί τά δ ι
άφορα προσκυνήματα εΰρίσκονται εν λαμπροΐς 
τόποις. Οί ναοί πάντοτε περιβάλωνται ΰπό με
γάλων κήπων κα ί εΰρέων δασών δπου οί προσκυ- 
νητα·. περ’.ερχόμενοι τούς διαφόρους δρομίσκους 
άπολαύουσι τώ ν  φυσικών καλλονώ ν. Ιδού δια- 
τί έν Ιαπω νία  ή άθοία άπόλαυσις καί ή εΰσέβει- 
τ ί βαδίζουσιν όμοΰ.

Ή  πεντηκονταετήρες το ύ  έξό  
χο\> ϊ*ώ σοου μυθιατοριογράφον»  

Λ οοτοέββκΐ).
Εφέτος συνεπληρώθησαν πεντήκοντα έτη 

άπό τής ένάρξεως τοΰ φιλολογικού σταδίου τοΰ 
διασήμου Ρώασου μυθί'τοριογράφου θ .  Μ. Δο- 
στοέβσκη. Οδτος είσ^λβεν είς τήν κονίστραν τής 
μυθιστορικής φιλολογίας διά τού διηγήματός 
του tot πένητες άνθρωποι» (Μπέδνιε λιούδη) 
τό δποϊον έσχ* μεγάλην έπιτυχίαν καί διΑ μ ι-



άς ώρισεν είς τόν νεαρόν συγγραφέα τήν έξοχον 
θέσιν μεταξύ τών κορυφαίων τής τών χρόνων 
εκείνων ρωσσικής φιλολογίας.

Ό  Δοστοέβσκη; έν τώ ήμερολογίφ του (Δνέ- 
βνικ Πισά τέλια) άναφέρει ώ ; άκολούθως πεοί 
τής δυνάμεως τής έντυπώσεως τήν οποίαν είχέν 
έξηγείρει πρό 50 έτών τό διήγημά του «Μπέ- 
δνιε Λ ιούδη». Οδτας αναφέρει, δτι συγγράψας 
τά πρώτον του μυθιστόρημα «μετά πάθους, σ/ε· 
δόν μετά δακρύων εις τούς οφθαλμούς», τή 
συμβουλή τοϋ Δ. Β. Γρηγορόβιτς, έφερεν' αυτό 
είς τόν ποιητήν Νεκράσοβ, άλλ’ αίσχύνετο δ;ό- 
τ ι υπήγεν ·ίς αυτόν μετά τοϋ συγγράμματος 
του καί έξήλθε ταχέως σχεδόν χωρίς νά είπη 
λέξιν περί αυτού διότι ολίγον ήλπιζεν ε,ίς τήν ε 
πιτυχίαν αυτού χαΐ έφοβεϊτο τους συντάκτας 
τοΰ περιοδικού ν « ’Οτέτσεσβενιγια Ζαπήσκη» 
(πατριωτική φιλολογία). Τήν αι3τήν ήμέραν 
π *ρΙ, έσπέρας δ Δοστοέβσκης ανησυχών καί 
μίλαγχολικός υπήγεν είς ένα του φίλον μετά 
τού ,δποίου άνέγνωσαν τά συγγράμματα τού 
Γόγ^λ Ιωςεΐς.τό  μεσονύκτιον. «Έπέστρεψα εις 
τήν οίκιαν μου, , αναφέρει δ Δοσ^οέ^κης., είς 
τάς τ^σσαρας μετά τό μεσονύκτιον, κατά τινα 
λαμπράν, ώς ημέραν, νύκτα τής ΓΙετροπόλεως 
(τοΰ,το συνέβη τόν Μάιον). *0. καιρό; ην θερμός 
καί ευδιος, και είσελθων εις τήν οικίαν μου δέν 
χατεκλίθην δπως κοιμηθώ αλλ* ανοίξας τό πα- 
ράθυον; έκάθησα παρ’ αυτό. Μετ’ ολίγον ηχησεν 
δ χώδων, εγώ πολΰ έθαύμασα. Κ ατ’ εκείνην την 
στιγμήν δ Γρηγορόβιτς καί ό Νεκράσοβ (διάση
μοι Ρώσσοι συγγαφεις) έρρίφθησαν έπ ’ εμού καί 
μέ περιεπτύχθησα,ν κατενθουσιασμένοι καί συγ- 
κεκινημένοι. Ουτοι τό έσπέρας είχον έπιστρέψει 
ένωρίς είς τήν κατοικίαν των, έλαβρν τό χειρό
γραφόν μου καί Αρχισαν νά άναγινώσκωσι "πρός 
δοκιμήν : «έκ τών δέκα σελίδων θά ίδωμεν άν 
είναι άξιο ν άναγνώσεως» Ά λ λ ’ άφοΰ άνέγνω
σαν όεκα σελίδας, άπεφάσισαν νά άναγνώσωσιν 
έτι δέκα, έπειτα δε εκάθησαν δλην τήν νύκτα 
καί μέχρι τής πρωίας όέν έπαυσαν άναγινώσκον- 
τες μεγαλοφωνως. Οτε έτελείωσαν (επτά τ υ 
πογραφικά φύλλα ! ) δμοθύμως άπεφάσισαν νά 
έλθωσιν αμέσως είς εμέ. «Καί άν κοιμάται θά 
τόν έξυπνήσωμεν, έλεγον οδτοι, άρκεΤ είς αΰτόν 
τόσος δπνος». Τήν ιδίαν ήμέραν ό Νεκράσοβ 
έφερε τό χειρόγραφν ε;ς τόν Μπελίνσκην. Ό  έξο
χος κριτικός κατενθουσιάρΰη h i  τούτρν τού δ ι
ηγήματος.

Είς πλούσιος ά ^ ο θ ^ φ ^ ν  είπε νά καλέσωσι 
τόν πις-ότατόν του υπηρέτην. «Πέτρε., τού είπεν 
δ πλούσιος, μετ’ μετ’ ολίγον αποθνήσκω άλλα 
δέν σέ λησμονώ· ,μετά τόν θάνατόν μου θά ευ- 
Ρ?ς ίν  τ¥ έρμαρίψ τής τραπέζης πράγμα τ ι τά

όποιον θά σέ παρακινήσω νά πί^ς διά τήν 6- 
γίαν μου» Ό  υπηρέτης ένόμιζεν δτι θά εδρη 
έν τώ έρμαρίω δώρον τ ι, ά λλ ’ δτε ήνοιξε μετ4 
τόν θάνατον τού κυρίου του τό έρμάριρν, εδρβν 
έν αυτώ παστόν ίχθΰν.

Β0 Μ3ΥΞ CXOINOSATHS
Ό  φυσιολόγος Ρίτσαρδ Δζέφαρης έν τώ πε- 

ριοδικώ «Cosmos» άναφέρει τά ακόλουθον jK a -  
θημενος έπί καθέκλας υπό μίαν άπηδέαν είδον 
μίαν αράχνην κααερχομένην έξ ενός φύλλου δέ
κα πόδας μακράν τής γής καί κρυβεΐσαν μετά- 
ξυ τών χόρτων άφοϋ άφηκεν όπισθεν τγ.ς £ν νή
μα έςαρτώμενον έκ τού ένός φύλλου και προσ-

tV, Τίίί Ί™ *π1 ένόί 'ΙαπΡοΰ άπηδίου. Με
τά δύο τρία λεπτά έφάνη είς βόμβυξ περίπου 
ένάς  ̂δακτύλου μακρός καί Αρχι*ε νά άνέρχηται 
έπ ίΰπό  της αράχνη; άφεθέντος νήματος. Οδτος 
συνέλαβε διά τοϋ στόματός του τό νήμα καί ύ
ψωσε τό  ̂σώμα του είς τά επάνω ένα δάκτυλον, 
έπειτα έκράτησε τό νήμα διά τών δύο του έμ- 
προσθίων πόδών καί άφοϋ άνήγειρε τήν κεφαλήν 
του άνέβη ένα δάκτυλον ακόμη είς τά έπάνω. 
’Ολίγον κα τ’ Ολίγον δ βόμβυξ άνευ δ ιακοπή  
ανήρχετο καί τό σώμα του αίωροϋτο έν τώ αέ
ρι, έως οδ άνέβη είς τά δένδρον, ώς δ άνθρωπος 
ανέρχεται έπί τοϋ σχοινίου. Τό μικρόν τούτο 
έντομον άνευ μεγάλης δυσκολίας καί χωρίς νά 
σταματήσή πρός άνάπαυσιν έφθασεν είς τά δέν
δρον εντός ήμισείας περίπου ωρας επί νήματος 
108κις μεγαλείτερον τοϋ σώματός του.

Ό  βόμβυξ φθάσας είς τήν κορυφήν τού δέν
δρου ήρξατο αμέσως νά τρώγγ) καί ευκόλως έ- 
δακνε τό σκληρόν φύλλον τής άπηδέας· πόσον 
ομως προσεκτικώς ούτος άνερριχατο έπί τοϋ 
λεπτοτά-ου νήματος τής αράχνης τά οποίον έν 
μια πνοή τοϋ ανέμου δύναται νά διακοπή ! Οδ
τος ων συνειθισμένος νά τρώγή καί νά τρυπά 
τά σκλυρά φύλλα, διά τ ί δέν έκοψε τό λεπτόν 
νήμα τής άράχνης ; Πολλά θαυμάσια άποκρύ- 
7Γτει από του ανθρώπου ή <ρύ<τις)).

ο,

ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ

Η Ρωσσιχή κυβέρνησις ηρξατο τάςπροχαταρκτ»- 
κάς εργασίας άλλης σιδηροδρομικής έπιχειρήσεως 
έν Καυκάσω. Προτίθεται ή ένωσις τού σιδηρο
δρόμου τοϋ Βλαδικαυκάσου μετά τών σιδηροδ. 
γραμμών τών διερχομένων τόν Καύκασον παρά 
τήν Ί ιφλ ιδα . Η νέα σιδηροδρομική γραμμή 
άρχομένη άπό τού Δάρ Κάχ παρά τόν Βλαδι-

χαύχασον θά διέλθτι τόν ποταμόν Οΰράχ χαΐ 
έκεΐθεν θά διέλθϊΐ διά τοϋ ΣΙρ-Δηγάρ. Ε?ς τ ι-  
να άπόστασιν άπό τούτου τοϋ τόπου έν ένΐ ση- 
μείιο τό όποιον άκόμη δέν προσδιώρίσαν. οί μη
χανικοί θά διατρηθή μεγάλη σύραξ ( lunel) διά 
μέσου τοϋ δρους είς μήκος iO βερστίων η 10 
περίπου χιλιομέτρων δσον καί τό τουνέλιον τού 
'Δ γίοα Γοθάρθου. Ό  πρώτος γεωμέτρηί καί οί 
μηχανικοί είναι Ρώσσοι καί δέν προσδιώρίσαν 
ιίσέτι τάς δαπάνας τής κατασκευής. Πρό τίνος 
χρόνου Γαλλική έταιρία έζήτησε παρά της κυ-, 
βερνήσεως τήν έπιχείρτ,σιν τού έργου τούτου 
αλλά δέν ήδυνήθη να την λάβή, τής Ρωσσίας 
άποποιουμένης τήν υπό ξένων έταιριών κατα
σκευήν σιδηροδρόμων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑI ΤΥΜΒΟΥΑΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ^0:
( σ υ ν έ χ ε ι α )

Ι Ι ε ρ Ι  α ε 'ι ια τ η ς

Τό μέλαν αίμα, τοΰτέστι, τό αίμα ουτινος. 
τό όξυγόνον εκάη καί έγένετο χρήσις αι}τού είς 
τό σώμα, πρός παραγωγήν θεομότητος, φθάνει 
είς τόν δεξιόν κόλπον ρέον έκ τής άνω καί κά
τω χοίλης φλεβός, αΐτινες προσδέχονται τάς 
φλέβας άπάρας τής κοιλίας, τής κεφαλής, τών 
άκρων κ τλ . Έ κ τοϋ δεξιρϋ κόλπου τό αίμα 
κατέρχεται- μ ς  τήν δεξιάχ κο ιλίαν, διά τοΰ δε
ξιού .κολποκοιλιακού στομίου, αλλά πληρωθεΐ- 
σα αίματος ή δεξιά κοιλία (Άτις είνε κοίλος 
μΰς) συστέλλεται ώς μΰς καί έκδιώκει τά αίμα 
δπερ έχεν-πληρώσει αυτήν.

Τή έπενεργεία τοϋ α ΐματρί, ή κολποκοιλια
κή βαλβίς κλείεται άποφράττουσα τό άντιστοι- 
χοϋν στόμιον καί τά αίμα δέν δύναται η 
έξέλθϊΐ·/, διά τοϋ στομίου τής «πνευμονικής αρ
τηρίας».

‘Η πνευμονική αρτηρία, ίίτις .άμα τή έξόδω 
αυτής έκ τής καρδίας διαιρείται είς δύο κλά
δους, ένα διά τόν άριστεράν πνεύμονα καί ένα 
διά τόν δεξιόν φέρει τό μέλαν αίμα ή;.<ών είς 
τά τριχοειδή άγγεϊα τού πνεύμονος καί τά θέ
τει είς έπαφήν, , διά μέσου λεπτής μεμβράνης 
μετά τού άέρος τόν όποιον π?ριέχουσι τά κυ- 
στίδια τοΰ πνεύμονος.

Διά τίνος φυσικού φαινομένου, τό όξυγόνον 
τοϋ άέρος εισδύει εις τό αίμα, έκδιώκει τά αν
θρακικόν όξΰ έκ τού όποίου ε{ν& φορτωμένον τό 
αίμα παραλαβάν αυτά έξ δλων τών μερών τοΰ 
σώματος τό μετατρέπει είς έρυθρόν αίμα, τοΰ- 
τέστιν είς θρεπτικόν αίμα, τό δποϊον φέρει είς 
τά δργανα τό όξυγόνον, δπερ καιόμενον άνευ

φλογός , είς τοί>ς ίστούς ήμών γεννά σταθεράν 
θερμοκρασίαν -j*37 βαθμών. Τό έρυθρόν.αίμα 
έξέρχεται τού πνεύμονος διά τών πνευμο>ικών 
φλεδών αΐτινες φέρουσι τούτο είς τόν άριστερόν 

, κόλπον· είτα διά τού αυτού μηχανισμού, όστις 
καί δεξιά έξετελέσθη, τά αίμα κατέρχεται είς 
τήν άριστεράν κοιλίαν ή δέ χοιλία αύτη συστέλ* 
λετα», τό άριστερόν κολποκοιλιακόν στόμιον 
άποφράσσεται καί τό αίμα διέρχεται διά της 
ά ο ρ τ ι ς  αρτηρίας,ν ήτις εκφύεται έκ τού 
τοιχώματος τής αριστερά; κοιλίας τής καρδίαςν 

‘Η καρδία «υστελλομένη παράγει τόν ί  χ  ο ν 
καί τόν κ ρ ό τ ο ν  8ν άντιλαμβανόμεθα θέ- 
τοντες τό ούς ήμών η τόν δάκτυλον έπί τοϋ 
στήθους έν, τώ έπίπέδω,,,της πέμπτης αριστερά^ 
πλευράς?· ‘Η δλ*κή ποσότης τοΰ αίματος είνε 
5— 6 λίτραι.Είςέκας·ον παλμόν εισέρχεται· 180 
γραμμάρια αίματος είς τήν άορτήν. Τό' αίμα 
διατρέχει 2 9 — 30 έκατοστόμετρα κατά δευτ*- 
ρόλεπτον. Κ αλείται., ρ φ , υ γ μ ό ς  δ παλμός 
τής χερχιδικής αρτηρίας, Ατις είνε κα τ’ έπιπο- 
λήν είς τόν καρπόν τής χειρός καί συνεπώς 
μάλλον προσιτή είς τήν άφήν τών άλλων άρτη-< 
ριών τών γενιχώς βαθύτερον κειμένων.

Σφυγμ4ς τών διαφόρων ήλικιών 
*Λμα ττ5 γ ίννη σ ίΐ, δ σφυγμός κτυπα κατα λεπτόν.
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ΙΣΤΙΑ MET Ο Μ
Ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ή  α ν α κ ά λ υ ψ ε ς .

Περίεργος νεωτερισμός, διά τοϋ όποίου επαυξάνε
ται ή ταχΰτης τών ιστιοφόρων, άπλοϋς συνάμα καί 
ανέξοδος, αγγέλλεται ό'τι έτέθη είς εφαρμογήν. Πρό 
τίνος χρόνου τό έν Βερολίνω έκδιοόμενον περιοδικόν 
((Sport» έφίστα τήν προσοχήν τών αναγνωστών 
αΰτο3 iit l νέας ιδέας, ήν είχεν εφαρμόσει ένΓενούη 
4 ’ Ιταλός πλοίαρχος Βασάλλος, 8βτις επλεε δι’ ιστίων 
φερόντων όπάς. Ή  εΤδησις έξελήφθη κατ’ άρχας ώς 
άνακριοή; η <ϊς ίιιοτροπ’α τοΰ ΊταλοΟ πλοιάρχου. 
Ήδ<] έπί τοΰ αδτοϋ γεγονότος τό Αμερικανικό» πε
ριοδικόν «Philadelph ia Record» δημοσιεύει τα Ιπό- 
ΐΑ8»α· (Γθί πλέοντες πρό τινων ήμιεοών τόν ποτά
μιόν Αελααάοε έγένοντο [λάρτυρες περιέργου θεάμα
τος. Τό ιταλικόν ίστιοφόρον «Salvatore Acoame 
τό όποιον ήρχετο έκ τών βορειοδυτικήν άχτών τή ̂



16 Α Σ Τ Ρ Α Π Η
‘ Αφρικής, ϊφερεν είς
όπάς. Περί τοΰ ιδιοτρόπου τούτου φαινομένου 
στβι έξηνέχθησαν είκασίαι, έν τέλει Si έγνώσθη 8τι 
πρόκειται περί δλως νέου σηστήματος, τδ δποΐον 
ηυδοκίμησε πληρέστατα και oc’ ού επαυξάνει ή τα- 
χύτης τοΰ πλοίου καταπληκτικώς. Ό  πλοίαρχος της 
«Salvato re Accame». Άρδένας, έρωτηθείς περί τής 
χρησιμότητος των έπι τών ιστίων οπών, ειπεν δτι δια 
τούτων παρέχεται διέξοδος εις τόν άέρβ, δ δποΐος 
επικάθεται έπι τών άνευ οπών ιστίων και σχηματί
ζει αόρατόν τινα έπι τοΰ ιστίου επιφάνειαν, έπι 
τής δποίας δ άνεμος ολισθαίνει και δέν προσβάλλει 
8σον πρέπει τα Εστία. Αιά τών όπώ< τούτων δ αδρα
νής ουτος άήρ έξέρ^βται, ούτως ωστε δ άνεμος προσ
βάλλει αμέσως τδ ίστίον και οΰτως ή ταχύ της τοΰ 
πλοίου αυξάνει οΰσιωδώς. Περ'ι τούτου έπείσθην έχ 
τών πραγαάτων, είπεν δ πλοίαρχος Άρδένας, συγ- 
κρίνων τα ταξείδιά μου δια τών ιστίων μέ οπας πρός 
τα παλαιά. Έκτδς τούτου δέν είναι μόνον τδ πλοϊόν 
μου τδ δποΐον έφαρμόζει τδ σύστημα τοΰτο, άλλα 
καί πεντηκοντα άλλα ιστιοφόρα)).

ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ

Τ Ω Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Μ Α Χ Ω Ν
‘Ο έξοχος Ρώσσος συγγραφεύς καί φιλόσοφος 

κόμης Λέων Τολστόη πρό τίνος χρόνου έδημοσί- 
ίυσε έν ταΐς Ά γγλ ικα ϊς  έφημερίσι διαμαρτύρη- 
σιν κατά τοϋ τρόπου δ ι’ ου ή Ρωσσική κυβέρ- 
νησις βασανίζει τους ν τ ο υ χ ο π ό ρ τ σ η  (πνευ 
ματομάχους) διότι οί αιρετικοί ουτοι δέν θέλου- 
σι νά υπερετήσωσιν είς τά ; τάζεις το; ρωσσικοΰ 
στρατού. Πρό τίνος χρόνου οί πνευματομάχοι έκ 
τής έπαρχίας Ά χαλκαλάκ τή συνοδί^ι τών γυ
ναικών καί τών τέκνων των έκόμισαν είς τους 
άγρούς τά δπλα των, έπέθηκαν αυτά έπι πυράς 
καί έκαυσαν αυτά. Τό πΰρ έξηκολούθει καθ’ 6- 
λην τήν νύκτα, οί δέ πνϊυματομάχοι ϊσταντο 
έκεϊ καί εψαλλον ψαλμούς. Τήν αυτήν ημέραν δ 
νομάρχης τής Τιφλίδας άπέστειλλε κ α τ ’ αυτών 
Κοζάκους. Ουτοι έφθασαν καί ήρχισαν νά προσ- 
βάλωσι τούς ανυπεράσπιστους πνευματομάχους. 
Οί τελευταίοι συνάθροισαν τάς γυναίκας καί τά 
τέκνα των είς £ν μέρος έθεσαν αυτά είς τό μέ- 
σον, ούτοι δέ άλληλοκρατούμενοι είς τάς χεΐρας 
περιέφραττον αυτό ώς διά ζώση; φραγής. Οί κο- 
ζάκοι έπέπιπτον, ο; πνευματομάχοι ίσταντο α 
κίνητοι, μόνον τούς τραυματισθέντας καί τούς 
φονευθέντας άποσύροντες είς τό μέσον τοΰ ζών- 
τος «προπυργίου». Έ π ι τέλους δ αρχηγό; τών 
Κοζάκων ίδών τό ανωφελές τής τοιαύτης προσ
βολής διέκοψεν αυτήν διατάξας είς τούς πνευ
ματομάχους νά έμφανισθώσι |πρό τοΰ νομάρχου. 
Ουτοι σύροντες τούς τραυματίας καί τούς νε
κρούς έπορεύθησαν προς συνάντησιν τοϋ νομάρ-

δλα τα ιστία κυκλοτερείς χου. ‘Ο τελευταίος υπεδέχθη αυτούς μετά ®ω-
υ τούτου φαινομένου πλεί- νών Ε π ιτέλο υς συνελθών έκ τής όργή; του ή-

οώτησεν αυτούς ά'ν θά υπερετήσωσιν έν τφ  στοα- 
τφ  η όχι ; Οί γέροντες ήσύχως άπήντησαν {τι 
ούτοι *ίνε γέροντες και ουδεϊς θέλει νά κάμρ 
έξ αυτών στρατιώτας. Τότε δ νομάρχης έκάλε- 
σεν ονομαστί τρεϊ; εγγεγραμμένους έν τφ  κατα- 
λόγω τών εφέδρων καί άπηυθυνεν είς αυτούς 
τήν αυτήν έρώτησιν, λαβών δέ αρνητικήν άπάν- 
τησιν διέταξε νά μαστιγώσωσιν αυτούς. Κατ* 
εκείνην τήν στιγμήν άπαντες οί εγγεγραμμένοι 
εν τώ καταλογω τών έφεδρων 60 τόν αριθμόν,
άπομακρυνθέντες τού πλήθους άπέθεσαν πρό τοΰ 
νομάρχου τά προσκλητήρια πρός αποδοχήν τής 
στρατιωτικής υπηρεσίας.«Μαστιγώσατε αυτούς» 
ανέκραξεν δ νομάρχης εξω Ιαυτοΰ γενόμενος, 
ταχέως άνεχώρησε καί άνέθηκε τό καθήκον του 
εις τόν έπαρχον. Ό  τελευταίος έξηκολουθει τά 
βασανιστήρια επί τών πνευματομάχων επί ί ζ  
ημέρας, έκτό; δε τούτου μυστικώ τώ τρόπω έ- 
πέτρεψεν είς τούς Κοζάκους νά έκβιάσωσι τάς 
γυναίκα; καί τας κόρας τών πνεύματομάχων.

Τό κατόρθωμα δέ τοΰτο δπως έκτελεσθή άνευ 
κίνδυνου, οί μεν άνδρε; έφυλακίσθησαν οί δέ 
Κοζάκοι επέπεσαν όπω; θραύσωσι τάς θύρας 
καί τα παραθυοα τών ςίκιών τών πνευματομά- 
χων Απασαι αί γυναίκες καί αί κόραι τών 
πνεύμα τομάχων εξεβιάσθησαν καί ήτιμάσθησαν. 
Αλλ επί τέλους καί οί Κοζάκοι έκορέσθησαν. 

Τότε αυτού; άντικατέστησεν ή έκ Λεζγίνων 
(Μωαμεθανών) άποτελουμένη χωροφυλακή ήτις 
«πετελειωσε τό υπό τών Κοζάκων άρξάμενον 
ανόσιον κακούργημα. Τή έβδομη ημέρα πολλαΐ 
οίκογένειαι τών πνευματομάχων έξεδιώχθησαν, 
άγνωστον ποΰ, ό δέ ρηθείς νομάρχη; δημοσίοι 
εκαυχάτο οτι εξεδωκε διαταγήν δπως ουδεϊς 
τολμήση και α τήν οδόν νά πώληση η νά χαρί
ση τι τρόφιμον ε:; τού; πνευματομάχους διά 
νά αποθάνωσι τή ; πείνης

Γ Ν Ω * Τ Ο Ρ Ο Ι Η * Ι *
Συνιστώμεν είς τούς άναγνώστας τής  

« ’Αστραπής» τήν έν τφ  έξω φύλλω  δη- 
μοσιευομένην αγγελίαν περί τοϋ σπου
δαίου μηνιαίου λαχείου τής Σερβίας υπέρ 
ένισχύσεως τήςΣερβί/.ής βιομηχανίας έκ 
φράγ. χρυσών 3 ,220 ,000.

’ £* τοΰ τυπογραφείου A2TPAJIH2 δδδς Βορέου άρ. 13.


