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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

‘Ο ‘Η γεμών ή ν έ ψ ς ε ν  αύτοπροσώ πω ς 
τάς Βουλάς , άναγνούς Δ ιάγελμα λίαν 
έχτενές τώ ν  σπουδα ίω ν χαί πο ικ ίλω ν 
τή ς  Κ υβερνήσεως έργασιών ώ ς  καί τώ ν  
μ ελλόντω ν νομοσχεδίων αγρονομίας, δα
σονομίας, δ ιωρυγοπο ιήσεως, έκπα ιδεύ- 
σεω ς, άπλοπο ιήσεω ς τή ς πολ ιτικής δι
κονομίας χαί οίκονομολογίας, α έπ ά - 
ναγκες Γνα μ ελ ετη θ ώ σ ιν  ύπό τώ ν  Νο
μοθετικών Σ ω μ άτω ν καί έπ ιψ η φ ισ θ ώ σ ιν  
έν τή  παρούσΐβ τακτική  σ υνό δ ψ , τ ε 
λευταίοι μέν διά τούς Β ουλευτάς, π ρ ώ 
τη  δέ διά τή ν  νέαν Γερουσίαν, ή τ ις  
άπαρτισθεΐσα  δεικνύετα ι κάπω ς α ν τ ι
πολ ιτευόμενη  ώ ς  πρός τούς κυβερνη
τικούς Γερουσιαστάς. ‘Η Βουλή έπα - 
σχοληθήσετα ι ίδ ίω ς έπ ί τά  οικονομικά, 
προσπαθούσα Γνα σταθμ ίσω  τή ν  πο
ρείαν το ύτω ν , βαίνουσαν κατά κρημ νώ ν 
Ινεκα  σφετερ ίσεω ς καί καθυστερήσεω ς 
σ η μ α ντ ικώ ν ποσώ ν ύπό τ ιν ω ν  γ ε ν ι
κώ ν τοΰ Κράτους τα μ ιώ ν .

Τά πολ ιτικά  έν ‘Ελλάδι θολοΰντα ι, 
τοΰ δημοκρατικού πνεύμ ατος τείνοντος 
είς άνατροπήν τοΰ καθεστώ τος, είς τοΰ
το Ιχοντος τή ν  αγγλικήν δχίθευ πο
λ ιτ ική ν σ υμ β α δ ίζο υσα ν έν τούτοις οί 
μοναρχικοί ουδόλως ά π ελπ ίζο υσ ιν  ώ ς  
πρός τή ν  τροποπο ίησ ιν τοΰ Σ υντάγ
ματος, καί το ι ώδε κεΐτα ι ή. τα ρπη ΐα  
■πέτρα.

‘Η άκύρωσις το~>ν έκλογώ ν τή ς ’Ατ
τικής- έδυσχέρανε πολλούς έν τ ψ  έ£ω- 
τ ερ ιχ ψ  ώ ς  καί είς- τό έσωτερ ικόν, ίδ ίως

δμως τούς ά ντ ιπολ ιτευομ ένους, διότι εί 
επ εκυρ ο ΰντο , τό ύπουργεΐον έ :: ιπ τ ε ν  
έξ άπαντος· άλλά μήποις καί ήδη είναι 
στερεόν; ή μ ή π ω ς , εί ηύδοκίμει ή ά ν -  
τ ιπ ο λ ίτευσ ις , δέν ήθέλομεν έχει ταύτά  
τοΐς αύτο ΐς;

Πόσον ε ιμ εθα  ή πα τη μ ένο ι, νομ ίζον- 
τες  δτι ή Ε λλάς έφησυχάσε ι, έφόσον 
δ ια τελε ΐ ούσα το ια ύτη , ώ ς άφέθη  ύπό 
τής Δ ιπλω μ ατία ς , οί δέ παΐδες αύτής 
πολλοί μή δυνάμενο ι Γν’ ά να π τύ ςω σ ι 
τά ς  φυσ ικάς καί ύπερφυσ ικάς ένεργείας 
τ ω ν  είς κύκλον εύρύν καί άπέραντον 
ώ ς ύπήρχέ ποτε, δτε ή ‘Ελληνική φυλή  
συμπερ ιελάμβανεν έκτός τώ ν  ή π ε ιρ ω - 
τ ικ ώ ν  χω ρ ώ ν άπάσας τά ς Ά σιάτιδας 
καί Λ ίγυπ τια κάς ’Αποικίας !

Τήν πο λ ιτε ία ν  τοΰ Σοικράτους, κύριοι 
κομματάρχαί, δν έφονεύσαμ εν , ώ ς οί 
θεοκτόνοι, τόν Θ εάνθρωπον, ή ώ ς οί 
νεοιτεροι τόν Καποδίστριαν καί οί ε ν 
τόπιο ι ώδε τόν Βάρβον Κ αταρτζήν. Τήν 
ά γω γήν, λέγω , τοΰ Σωκρατικοΰ καί Πλα- 
τω νικοΰ πολιτεύματος εισαγάγετε έν 
‘Ελλάδι δ ιά τ ε  τό άνδρεΐον καί διά τό 
ώραΐον φΰλον, ώ ς έν Ά θ ή να ις , έν X(q>,
Σπάρτη ά ρ χ ή θ εν  τότε δ’έσόμεθα καί 
η μ είς  ποΛΛο»ν ε ί)νω ν  «κάρρονες,» πολ
λ ώ ν  λα ώ ν «ήγή τορ ες .»

ΤΙΙΑΕΓΡΑΜΜΑΤΑ·
Τά τής ’Ισπανίας είς καλλιτέραν φα'σιν. 

Τά τής ’Ιταλίας, άντικυβερνητικά. Αί έκ- 
λογαί τών Δημαρχείων τής Γαλλίας έν γένει 
δημοκρατικαί. Αί έζαγωγαί έν Γαλλία άνα- 
βαίνουσιν έφέτος είς 3 7 2 δισεκατομμύρια 
σχεδόν φράγκων. Τά ’Ανατολικά λίαν περι

πεπλεγμένα κα; μάλλον εμπόλεμα ή ειρηνικά, 
μεθ’ Αλας τάς διαβεβαιώσεις τοϋ Γορτζαχώφ 
καί Βίσμαρκ.

20 χιλ κοιλά σίτ,υ έν Γαλαζίω κα;
Ισμαηλίω έπωλήθησαν μέ τιμήν 4*/4__
4 2/3 Ολλανδικών. Αί κριθαί είς τιμήν δ 
ραφανόσπορος άζήτητος. Τά σιδηροδρομικά 
τ^ς I ωμυλίας γραμματια είς δφεσιν ενεκα 
τοϋ τρομερού έκεΐσε χειμώνος. ‘Ο λιμός έν 
’Ανατολή εξακολουθεί.

«ΜΙΧΑΗΛ Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ.»

Προ τριών ακριβώς εκατονταετηρίδων ήκ- 
μαζεν δ αθάνατος ουτος ήρως τοΰ Βου- 
κουρεστίου, 5ςτις ώς έκ θαύματος διασω
θείς απο τής λαιμητόμου άνεδείχθη ή- 
γεμών τών ένθεν καί πέραν τών Καρπαθίων 
οίκόυντων λαών. Μενεα οέ πνέων κατά 
τών κοινών τής Χριστιανωσύνης έχθρών 
συνήψε συμμαχίαν τοΓς πλησιοχώροις ήγε- 
μόσι πρός κατατρόπωσιν τούτων. "Οθεν ότέ 
μέν μετα τών άνορείων συστρατήγων τοΰ- 
τόπου ώς λέων έκ τοΰ συστάδην μαχό- 
μενος, δτε ο’ είς φρούρια καί πύργους καί 
λιμένας ώς αετός κεραυνοφόρος πετών, τόν 
τρόμον καί τήν φυγήν τοΐς 'Γούρκοις ένέ- 
βαλεν άλλοτε δέ συμπολεμών τοΐς συμ- 
μαχοις κατ’ έκείνων, νικητής καί τροπαιοΰχος 
εικότως ύπό τον ιστορικών έκλήθη.
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πολλας κώμας χαί πόλεις είς μνήμην τών 
αύτοϋ νικών έστήθησαν πλήν ό κατά τήν 
κλιτύν τοΰ Καλογηρενίου, τρίωρον τής πρω- 
τευοΰσης άπέχοντος, αναστηλωθείς σταυρός, 
τό άνεξίτηλον τοΰτο της νίκης κατά τών 
Τούρκων τψ~ 1595 λιθοχάρακτον σύμβολον, 
μαρτυρεί τρανώς τόν άνδρα, οΐός τις ήν 
ήρως, άςιος Όμηρικής γραφίδος, δ τής 
γενναιότητος φερώνυμος Ήγεμών.

Εΐς τών κραταιών αρχηγετών τής συγ-

κεντρώσεως τών διεσπαρμένων δακορωμαϊκών 
λαών, έφαμιλλος τών ήρωϊκής φύτλης 
καταγομένων φιλοχρίστων ‘Ηγεμόνων, έ- 
ΟΟςάσθη ώςτε φιλευσέβής τής Πίστεως πρό- 
μαχος, τήν τε ’Εκκλησίαν τοΰ ‘Αγίου Νι
κολάου Biserica Alba κατακοσμήσας καί 
τό’Αθωνικόν ευαγές Μοναστήριον Μιχαλ-ΰόόα 
ανεγείρας, καί ώς τής Πατρίδος ύπερμαχος} 
τό λάβαρον τής ένώσεως πάντων τών Δα- 
κών εΓπερ τις άλλος άηττήτως κρατών.

Πλην αλλ’ ^ προδοσία ευρε καί τότε 
εχίονης γέννημα τόν Τρανσυλβανον Basta, 
^ςτις εφόνευσεν αίφνης τόν ήρωα τοΰτον 
εκ τής σκηνής πρός προϋπάντησίν του έςελ- 
θόντα, καθ’ ήν ώραν έμελέτα έν Τούροα 
νέαν σταυροφορίαν κατά τών Τούρκων. Τουτου 
τοϋ ήρωος ό άνδριάς άποκαλυφθείς άπεθα- 
νατίσθη όια προσφωνήσεως ένθουσιώδους 
ύπό τοΰ Δημάρχου κ. Γ Μάνου καί άντι- 
φωνήσεως άρμοδίας τής Α. Τ. τοΰ ‘Ηγε- 
μόνος Καρόλου.

’Επιγραφή! έπ'ι τού άνόριάντος τοΰ Μιχαήλ 
Γ ενναίου.

Έπί τής προμετωπίδας τοΰ στηλοβάτον 
ένεγλύφησαν εν μαρμάρψ ρωμυνιστί.

ΜΙΧΑΗΛ 2ΤΡΑΤΗΓ0Σ Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ 
‘ΗΓΕΜΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΓΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ 

ΜΟΑΔΑΤΙΑΣ,
  —

Τϊρχηγος ι ενιχό;  έν ταϊς Ήγεμονίαις τοΰ Άμ·
δεά/.ου (Τρανσυλβανίας) τψ 1592 — 1601. 
Έπί τοΰ παραλλήλου αί πόλεις καί κδμαι:

Γεούργεβον 1594
"Αστό Φλώχη 1595
‘Ρουχτσουχιον 1594
Δαρστώρ 1505
Σερπατεστιον 1594
Πουτινέον 1594
Στα νήστιον 1594
'Ηροοβα 1595
Τουρτουχα'ϊα 1599
Βραΐλα 1598
Καλουγχαρένιον 1595
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Ρ Ε L E R I N  A G I U L
Ε. S. ARCHIEREULUI NEOPHYT SCRIBAN

ETC. ETC. ETC.,

• Vfi^utu-s’au iimbletele tale, Dumne^eule, 
■imbletele Oumne^eului meii ale Imp&ratului 
•celu! din cel s&nt» (psalm. 63).

MULT DO RITE FRATE !

c Al d u r Os A s a l u t a r e  in  d o m n u l .

La despar^irea nostra, cea mal dupe urm&, din Bu- 
curesci, ’^ϊ-am fost promis, cS, de nu vom ciiM ori a- 
mfinduol la  Ierusalim, cel pufin unui din no!, care va 
face ac^sta c&l&torie, s& fie dator celul-alt, ca de Indata 
dupa sosirea sa in acest pament sant §i cetate, in care 
s’aii plinit tdta lucrarea mantuirei nostre a caci d in  S ion  
a eqitH leg ea  §i cu v en tu l D om nulu i d in  I eru sa lim » sa 
scrie t6te ln tiparirile ce va priimi el in caiatoria sa 

refiesiunile sale in acest suget: apol fiind ca 
Pr^sf. ta m’a i inaintat pe mine la Ierusalimul cel de 
sus, de aceea sarcina caiatoriei la Ierusalimul cest 
de jos precum §i relafiunea ce ne am fost impus’o 
inca din tinere^e reciprocamente a o da, ail remas 
t6ta asupra’mi.

De aceea i t a  ca imi implinesc asta<Ji promisiunea 
descriindu-νδ  m a l an te iu  caiatoria mea penS aice; §i 
al II, istoricul drumului §i intiparirea politico-reli- 
gi6sa ce’mi a facut el §i santele lo c u n ; era a l III, 
prejmetele lor, istoria lor §i incheiarea.

Incep decl cu 

PARTEA I.
Dumineca in 16 a trecutei luni Iunie, des de di- 

mineja, am plecat din Bucuresci cu drumul de fer la 
Giurgiu, unde indata trecand Dunarea, m’am pus tot 
pe drumul ferat catre Varna.

Cat am putut observa pe ac^sta linie, Bulgaria are 
un pament manos ca §i al nostru, mai ales laturile 
dunarene, daca ar avea §i bra^e mai multe spre a ’l 
cu ltiv a ; nenorocire insa, ca pe unde am trecut o di 
intrega, nu am v6^ut_de cat purine §i sarace satucene de 
bulgari §i ace§tia turci^i in tota puterea cuventului! 
Cre§tini §i bisericl cre§tine§ti nu am v6^ut nici in - 
tr ’o parte, pen6 la Varna, ori ca de eraii unde-va 
pote ca erau amestecafi cu turci ori mai bine tur- 
ci^i. Omeni competing §i local! ne au incredinfat ca 
Bulgaria numSra sute de sate turcite inca din re- 
chime ! tot de asemenea ni se spunea §i despre Er- 
tzegovina §i A lban ia !

V6 pute^i deci inchipui, cat este de mare Patriar- 
hatul de Ohrida, de Ipek §i de Thesalonic, precum §i 
alte Patriarchate seu Ecsarhate din Iliria §i dupa a- 
iurea, pronumite P la iu r i, care pe intrecute s’aii su- 
pus §i se suputi puterei civile mai mult de cat lui 
Dumne^efi, ambiand setdse dupa titluri sforaitdre, ba 
inca ca mai mul^i Episcopi o il Eclesiastici, tot de o 
data, se pdte fi inchina^i §i decora^i ca Patriarchi, 
s’afi scornit Sinodele acelea ce numai avuse fiinfa in 
B ise r ic a ! ij!i a§a tot mai departe itmbia ingenuchia|i 
ca s6 capete, d e  la  P u te rn ic i i  f li ld , titluri necanonice 
§i decora^iuni ce nici o data le afl meritatu inaintea 
lui Dumne^eii! !  § i prin ac^sta afl perdut §i perd, 
daca nu cre§tinatatea lor ori pe oile lor ca alta data, 
dar apoi nesmintit Orthodoxia lor §i Independent lor, 
c&ci ii in fapta numai sunt de cat ni^te rid icu litafi!...

Cine nu §tie ca in trecut mai multa splenddre avea 
un Staroste de chinovie de cat Autocefalii, Ecsarhii §i 
Ipertimii (Ύπέρτιμοι) ^ilelor ndstre! . . .  Dar care cu tote 
acestea, nicairi in lumea cre§tina nu se vSd a§a de 
trufa§i §i tot de o data $i a§a de de§e4i de reali- 
ta te , ca pe la cei ce afl facut §i fac pact cu puter- 
nici $ile i, in detrimentul Dogmelor, Alisterelor §i a 
dreptului B isericei! ca §i cand D. N. Is. Hs. le arfi 
ordonat espres acesta.

0 !  cat de multa durere am sim^it, cand am scris 
aceste triste adevSruri! . .  insa Iliria, Erzegovina, Bos
nia, Albania, §. a. §i Bulgarii turcifi ori persecutafi 
nu pot de cat sa ranesca inima unui cugetatoru Cre§- 
t in ! er mai ales unui pelerin care nu pdte vorbi de 
cat pe santul adevSr. Sermana B u lgarie ! tu tot-d’a 
una ai fost isbita din tdte parfile !. έχ· pentru cama§a 
ta tot d’a-una §i din tote parfiles ’au aruncatso rfi!!.. 
§i tradarea.

Dar sa revenim la §irul caiatoriei nostre. In aceea§i 
fli deci, am ajuns la Varna, politie in tarita a Bul- 
gariei, incongiurata cu ziduri §i unde se afla §i o 
veche ceta^ue. In Varna am numerut 12 geamii §i 
numai vre-o trei-patru bisericl cre§tine§ti.

Varna este situata, precum se crede, in locul ve- 
chiului O dessus §i sta la vre-o 42 mile, cum ni s’afl 
spus, departe de Rusciuc seii de Giurgiu. Noi ajun- 
gdnd in apele ei, nemijlocit am fost strapurta^i in 
tr ’un vapor austriac, cu care a doua <Ji“am fost pu§i 
in Constantinopole.

Caiatoria pe vapor in adever este din cele mai incan- 
tatore, insa inaintand in Constantinopole §i ve^end 
starea actuaia a vechiului Bizanfifi, a Fanarului §i a- 
altor suburbii, ve spun drept ca n’am incercat sim- 
^imintele ce spun scriitorii sa incerca cand ved pen
tru prima 6ra regidnele feerice ale sele, cu tdte ca 
ele sunt unice in felul lor in lumea ndstra. Din con-



Τηργόβιστον 1596
Άστυ τού Άγ. Γεωργ-Β 1596
Γουργουΐτσιον 1599
Νικόπολις 1599
Κισελέτ 1599
Βιδύνιον 1596
Σιβυον (ι; ρμούπολις) 1599
Άλμπα ’Ιουλία 1599
Σουτσεάβα 1600
Χοτίνη 1600
Γοροσλάβον 1600
δέ τής άνατολικής μετωπίδος
τών στρατηγών.
Βάνος Μιχάλτσεας
‘Ράδος Βουζέσκος
Στρόες Βουζέσκος
Πρέδας Βουζέσκος
‘Ράδος Καλομφιρέσκος
Βάνος Μάντα
Βάνος Ουδρεα
Βόρνικος Δημήτριος
Στέφανος 'Ρασβάνος
Μήρζεας δ μέγας
Πόπα Στόϊκας Φαρκασάνος
’Αλβέρτος Κιραλύς
Βάμπας Νοβάκος
Καπιτάν Βελίσκος
Γεώργιος 'Ράτιος
Λέκας Άγας.

ΓΑΛΛΙΑ.
Ό Κ. Ψωσεττης Επιστολογράφων τά 

περί τών γαλλικών κομμάτων, άτινα διχά- 
ζουσι τήν πατρίδα τοΰ θιέρς, λέγει πρδς 
τοίς άλλοις κ«ί τά έξης σπουδαία:

«Ούκ οίδαμεν βεβαίως μέχρι τίνος βαθμοΰ 
δυνήσεται ν’ άντιστή δ άρχηγδς τοΰ Κράτους 
είς τδ νά μή πέση είς τάς παγίδας αΐτινές τω 
έστήθησαν, ώς καί εί εφθασεν άκοΰσαι καί νοήσαι 
τήν φωνήν τοΰ έθνους, διατρανωδεΐσαν είς όλας 
τάς άπδ τής 24 Μαίου καί μέχρι τοΰδε γενο- 
μένης έκλογάς, είς άς ούδείς 'επταετισττρ ηόδο- 
κίμησαν ΐνα έκλεγή- ήμεΐς δμως ο? είδότες τδν 
χουζισμόν ώς καί τδν χαρλισμόν τών ανευ αρ
χών καί πεποιθήσεων έπί τδ έθνος ανθρώπων, 
οιτινες συνταυτίζονται τφ όρλεανισμφ καί βονα.- 
παρτισμψ  τών ώδε βουλευτών ήμεΐς οί έγνω- 
χότες, δτι καί αύτδς δ εύφυής Κούζας ούκ ήν 
είς κατάστασιν άκοΰσαι ή τοΙ>ς οδς περιεφρόνει 
μέν πλήν ήκολούθει, διότι έκολάκευον τάς άδυ- 
ναμίας του, φοβούμβθα μήπα,ί Mai ί. άργ^*τρή- 
τηγος πρόεδρος είςακούση..............τάς κινδυνώ
δεις συμ βουλάς τών δρλεανιστών καί προκαλέσει 
τοΰθ’ δπερ πάντες οί πατριώται έπιθυμοΰσιν 
άποφυγεΐν.

Όπως δμως πότ’ άν f  δ τι βλέπομεν ήδη 
άναγκάζει ’μας νά είπωμεν δτι, μέχρι τοΰδε τού- 
λάχιστον, συνέπεια τοΰ Βουλευτηρίου τών Βερ
σαλλιών έστα ι  Διάλυσις ή Πραξικόπημα,
Βοναπαρτισμός ή Δημοκρατία.

‘Ως πρδς δέ τήν έπταετίαν κατήντησε το
σοΰτον γελοία ώστε ίδου πώς περιλαλεΐται 
διαλεκτικώς.

Άπήντησα τδν Ξ: έξερχόμενον τοΰ συμβο
λαιογράφου του.

— Μψαρ εχαμες τό γαμιχόν συμβόλαιον; τψ
*!πον.

— Ούχί, άπήντησέ μοι.
— Τήν διαθήκην Ίσως]
— 'Ήκιστα.
— Ήγόρασές τι κτήμα νέον ;
— Τουναντίον, έπώλησα κο[ί δ τι είχον.
— Βουλει άγοράσαι χρεώγραφα τοΰ Κράτους!
— Ου μεν ουν.
— Μετοχάς τών σιδηροδρόμων;
— Ούχί.'
— Τότε λοιπδν διατί έπώλησας τά; κτήσεις;
— ’Ενθυμείσαι, άπεκριθημοι, τόν τίμιον έ- 

χεΐνον iv  τψ Gi!-B!as αξιωματικόν, οςτις εκρινε 
καλδν ίνα μεταποιήση τήν περιουσίαν του είς 
δουβλόνια χρυσά, άτινα ένέθηκεν έν κιβωτίφ 
καί Ιλάμβανεν δ τι τψ έχρειάζετο καθ’ ήμέραν ; 
Εκαμον λοιπδν ώς αύτός- διηρεσά μου την πε
ριουσίαν είς ίσα μέρη, συνισταμένην είς τραπε
ζικά γραμμάτια- δαπανήσω δέ άνά Ιν δέμα 
κατ’ έτος.

— Καί πόσας δεσμίδας έχεις (γραμιιατίων);
■— ‘Επτά.
— "Οταν δέ τελειώσωσιν ;
— Αύτοκτονήσω.
— Άλλ’ Λχζ ανόητος.

Διόδου· είμι έπταετιστής (septennS
uRomanul».

ΗΠΕΙΡΟΣ
Δημοσιεύομεν ώδε τήν εγκύκλιον περί 

ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ έπιστολήν τής Σ. ’Εφορίας 
Ίωαννίνων, φέρουσαν σφραγίδα έλληναρα- 
βικήν, διατί δ’ ούχί καί εβραϊκήν; οίωνδν 
άριστον συμφιλιώσεως γλωσσών, είθε δέ 
καί φυλών ’ Ανατολικών!

Άριθ. 35.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 
<.Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ 
Άζών.με Κύριε,

Δέν λανθάνει υμάς βεβαίως, δπόσον ευεργετική 
ύπήρξεν ή έπφροή, ήν έξήσκησαν έπί τών διαφόρων 
κατοίκων τής ’Ανατολής αί Λεσχαι και οί Σύλ
λογοι, οιτινες... διακαίουσιν δσημεραι τδν πρδς 
τά γράμματα ζήλον καί διεγείρουσι τδν δργασμδν 
πρδς τδν πολιτισμόν. Δέν υπάρχει σχεδόν σή
μερον πόλις ή Κοινότης*) στερούμενη τοιούτου 
τινδς έκπολιτιστικοΰ κέντρου, τά πλεΐστα δέ 
X O U T V > V  C O O O U T C l V  καλώς διωργανίσθησαν καί 
διατηρούνται καί τοιαυτας έποιήσαντο προοδους, 
ώστε καί Σχολεία καί Παρθεναγωγεία πολλαχοΰ 
συνέστησαν καί διατηροΰσι, καί πλήρεις Βιβλιοθή- 
κας κατήρτισαν, καί εκατοντάδας άπορων μα
θητών έκπαιδεύουσι, καί άόκνως διά δημοσίων 
άκροαμάτων τδν άπάιόευτον έργάτην, και τδν 
άμόρφωτον οίκογενειαρχην διδασκουσι και ηθικώς 
διαμορφοΰσιν.

Άλλ’ έν τψ παρηγόρψ τουτψ φαινομένψ, έν 
τψ καλψ καί εύγενεΐ τούτψ άγώνι, ή Πατρίς 
ήμών, ής μνημονεύει ή ‘Ιστορία τών τελευταίων 
αίώνων ώς διαπρεπή καταλαβουσης θέσιν με
τάξι) τών χωρών εκείνων τής ’Ανατολής, έν αίς 
άκμαΐος είχε διατηρηθή ό πρδς τά γράμματα

(*) ‘ΕχΧος τή ς  π α ρ ο ικ ία ς  B o v x o v ( t6 t t o v  Σ . Σ .

καί τδν πολιτισμδν ζήλος, καί διατρανοΐ τάς με- 
γίστας υπηρεσίας, ας αυτη παρέσχε κατά τους 
σκοτεινούς έκείνους χρόνους είς τάς άλλας Ε 
παρχίας, ποδηγετήαασα αύτάς διά τών έπί παι
δεία καί λοιπαις άρεταΐς έξοχων αύτής τέκνων, 
είς τδ στάδιον τής προόδου καί τής διανοητικής 
άναπτύξεως, ή Ηπειρος, λέγομεν, μειονεκτεΐ. ‘Η 
ερευνά καί άνάπτυξις τών τής τοιαύτη; παρακμής 
καί ταπεινώσεως αίτιων, δέν είναι τής παρουσης 
στιγμής εργον. ’Εκείνο δμως δπερ πάντες σή
μερον όμολογοΰμεν, είναι δτι τδ περίεργον τοΰτο 
θέαμα, άλγος μέν καί ψυχικήν δδύνην έμποιεΐ 
τψ Ήπειρώτη, δστις μέγας έν τή αλλοδαπή 
μοχλδς καί προστάτης τών έργο>ν τή; προόδου 
άναδίίκνυμενος, μείζονα τούτων έδικαιοΰτο νά 
προσδοκά νά ίδη πρδς τήν πατρίδα αύτοΰ στρέ- 
φων τά βλέμματα, εύλογον δέ απορίαν έμπνεει 
καί είς τδν ξένον, άναμιμνησκόμενον όποιων άν
δρών πατρίς υπήρξε και υπάρχει η χωρα αυτη, 

‘Η ϊδρυσις σχολείων καί Παρθεναγωγείων έν 
Η’πείρψ, ή χρηματική συνδρομή άπορων τοιούτων· 
ή συντήρησις ύποτρόφων, κτλ. έργα δήλα όη, δι 
α δικαίως καυχώνται τόσοι άλλοι Σύλλογοι έν 
πόλεσι πολλψ τής ήμετέρας μικροτέραις Εργα
ζόμενοι, δέν ήδύνατο βεβαίως νά ηναι σήμερον 
τδ αίτιον καί δ σκοπδς τής συστάσεως Συλλόγου 

\ έν  τή ήμετέροι: πόλει- διότι φρονοΰμεν οτι η 
πατρίς ήμών μή άμοιροΰαα, χάρις είς τας γεν
ναιοδωρίας τών τέκνων αύτής, πόρων χρημα
τικών πρδς σύστασιν καί συντήρησιν τοιούτων 
έχπαιδευτικών Καταστημάτων, ούχί υλικής έπι- 
κουρίας άλλ’ ηθικής μάλλον χειραγωγίας καί κα- 
θοδηγίας έπί τήν άποτελεσματικωτέραν χρήσιν 
τών πόρων αύτής έχει ανάγκην ή περί τούτου 
δέ πρόνοια — λίαν έπείγουσα άλλως τε σήμερον 
— είναι εργον ούχί τών ένταΰθα μόνον άλλά τών 
άπανταχοΰ Ήπειρωτών, καί ίδίως τοΰ έν Κωνοταν- 
τινουπόλει ύπδ άρίστους οιωνούς συστηθεντος 
έσχάτως ’Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγ».

Άλλ’ ή ένταΰθα σύσταοις έκπολιτιστικοΰ τίνος 
κέντρου, καταστήματος δήλα δή τείνοντος δια τής 
έν αύτψ συγκεντρώσεως άπάντων τών κοινω
νικών στοιχείων είς τήν έξάλειψιν τών φυλετικών 
καί κοινωνικών διακρίσεων — Οια τής έν αυτψ  

καταλλήλου διδασκαλίας τοΰ λαοΰ, είς οιεγερσιν 
τής έπιθυμίας αύτοΰ δπω; καί έαυτδν φωτίση 
καί ήθικοποιήση καί τά τέκνα αύτοΰ κάλλιον 
μορφώση — καί διά τής διαδόσεως τών περί 
έμπορίας καί βιομηχανίας πρακτικών γνώσεων, 
είς τήν έμπορικήν καί βιομηχανικήν άνάπτυξιν 
τών κατοίκων — ηδυνατο ού μονον λυσιτελεστατ/j 
ν’ άποβη είς τδν τοπον, αλλα καί ως τις κοι
νωνική ανάγκη άπαραίτητος £δει ν4 «εωρηθη.

‘Τπδ τοιούτων ώθοΰντο σκέψεων καί είς τοιούτ» 
κενοΰ τήν άναπλήρωσιν άπέβλεπον οί πρδ δύο 
περίπου έτών συστήσαντες τήν ένταΰθα έμπορικήν 
καί φιλολογικήν Λέσχην «ΠΡΟΟΔΟΝ» , ήτις 
τοιούτων ιδεών ουσα άπόρροια, σκοπδν προτίθεται, 
ώς έν τψ ώδε έγκλείστψ Κανονισμψ αύτής παρα
τηρείτε, άξιότιμε Κύριε, «τήν ηθικήν άνάπτυξιν 
«καί τήν έμπορικήν καί βιομηχανικήν προαγωγήν 
«τής πόλεως ταύτης, διά τοΰ σχηματισμού Ά - 
«■ναγνωστηρίου έφημερίδων καί περιοδικών, δια 
«συχνών έν αύτη δημοσίων άκροαμάτων ηθικών, 
«διδακτικών καί ποικίλων, καί διά τοΰ καταρ- 
«τισμοΰ δημοσίας βιβλιοθήκης, κτλ«.

Έκ μικρών ή Λέσχη αυτη κατ’ άρχάς δρμη-

θεΐσα, καί δλίγους κατά τά νηπιακά αύτής βή
ματα εύροΰσα”άρωγούς, δλίγας βεβαίως έποιήσατο 
προόδους κατά τδ πρώτον άπδ τής συστάσεως 
αύτής ετος. ’Εσχάτως δμως μεταρρυθμίσασα τδν 
Κανονισμδν αύτής καί νέαν δοΰσα ώθησιν είς τάς 
ένεργείας της, έθετο μέν τάς βάσεις διαρκεστέρας 
ύπάρξεως, έστρεψε δέ καί τάς προσπαθείας αύτής 
έπί τήν παραγωγήν καρπών ώφελιμωτέρων καί 
πρακτικοτέρων. Καί δή μεθ’ δλην τήν σημερινήν 
γλισχρότητα τών πόρων αύτής, ή ήμετέρα Λέσχη 
παρέχει είς τούς εν αύ:ή φοιτώντας Άναγνωστή- 
ριον μετά πολλών Έφημερίδων καί Περιοδικών, 
κέκτηται τινά τών άπαιτουμένων πρδς συντήρησιν 
αύτής έπίπλων, ήγόρασέ τινα όργανα πειραμα
τικής χημίας, καί διά τής φιλοτίμου προσφοράς 
τινών έκ τών αξιότιμων συμπολιτών έσχηματισεν 
ήδη καί Βιβλιοθήκην εκ τινων έκατοντάδων τό
μων, προσέτι δέ, χάρις είς τήν προθυμίαν τινών 
έκ τών ένταΰθα λογίων, καί άκροάσεις και μα
θήματα αρκετά έν αύτη έδόθησαν καί δίδονται, 
έν οίς προθύμως συρρέει δ λαδς, δι’ δν κυρίως 
προωρίσθησαν.

Άλλά ταΰτα καί μόνα δέν άρκοΰσι πρδς τδν 
Ιπιδιωκόμενον σκοπδν, τά δέ μέλη τής Λέσχης 
καί ή Έφορία αύτής βλέπουσα τήν μεθ’ δλας 
τάς συνήθεις, παρ’ ήμΐν μάλιστα, δυσκολίας είς 
τάς άρχάς τών τοιούτων έπιχειρήσεων, ταχεΐαν 
προαγωγήν τοΰ καταστήματος, έστρεψεν έσχάτως 
τήν προσοχήν αύτής έπί τής άγοράς καί τών 
έλλειπόντων είσέτι έπίπλων καί δργάνων τής 
πειραματικής φυσικής καί χημίας, καί έπί τής 
προμήθειας τών καταλλήλων περιοδικών καί 
λοιπών συγγραμμάτων δι’ ών διαδίδονται έν τη' 
Έσπερέ αί τόσψ έπωφελεΐς έμπορικαί καί βιομη
χανικοί γνώσεις είς πάσας τάς κοινωνικά? τάξεις, 
καί έπί τής έκδόσεως καταλλήλου περιοδικού, 
ίδίως δέ έπί τοΰ πληρεστέρου καταρτισμοΰ  ̂ τής 
Βιβλιοθήκης, ής τήν ωφέλειαν ύμεΐς, άξιότιμε 
Κύριε, οί έν τή αλλοδαπή εύρισκόμενοι, ύπέρ 
πάντα άλλον κατανοείτε.

Καίτοι μή άγνοοΰντες τάς Ινεκα τής ένδειας 
τοΰ τόπου καί των άλλων αύτοΰ περιστατικών 
δυαχερείας, δέν άπεδειλιάσαμεν ομως πρδ; τδ 
εργον, ύπ’ οψιν ημών εχοντες τους τοσους έν 
τή αλλοδαπή μεγαθύμους πατριώτας, δι’ οδς 
σεμνύνεται ή Ηπειρος και έν οις ευλόγως κα- 
τατάσσεσθε και υμείς, αξιότιμε κύριε.

Πεποίθαμεν δτι έν τή δξυνοί^ ύμών καί τή 
έγνωσμένη πρδς τήν πατρίδα αγάπη, θέλετε έκ- 
τιμήσει δεόντως τήν χρησιμότητα καί τδν προ
ορισμόν τής Λέσχης ταυτης, και  ̂συμπαθούν 
ύπέρ τού κοινωφελούς τούτου έργου, θελετ^ 
παράσχει αύτώ προθυμψς την τε ηθικην και 
τήν ύλικήν ύμών συνδρομήν.

Ή  Έφορία.
Σπ. Μανάρης Πρόεδρος
Ά βόουλΦ ράσσαρη ς  U  όεδ
Λ λχ . Λ ια μ π ε η ς  J
Γεωργ. Εύαγγελίδης Γεν. Γραμματεός 
Δάβιτσων Μ. Λευΐ Ταμίας
'Αλες. Ευχλείοης Βιβλιοφύλα;
Κωνστ. Π αράαχης
Ίσαάχ Κοέν ΙΚοσμηταί
Μάν&ος Οΐχονύμου }
Κωνστ. Άραβαντινός Είδ. Γραμματευς.

Πρδς τδν άς. Κ-ον Θ. Α. Πασχίδην. 
Περί τής συλλογής καί άποστολής τής ύ
πέρ τής Λέσχης συνδρομής καί βιβλίων 
παρεκλήθησαν νά φροντίσωσιν οί αύτδθι 
Κ-οι Μ. Βλαχλείδης καί Δ. Μπήτσος. Τ. Σ.

tra abia am putut rem&nea intr’insul vr’o 24 ore, 
pentru ca sa potO vedea pe Piesf. Ioachim P atriar- 
chul Icumenic, persons, vrednica de to ti stima, p ie- 
cum §i pe alte personage in a lte ; dupe care m’am 
stramutat in una din insulile M arei Marmara, numita 
Halki, unde cu tacere am locuit vre o 20 de <Jile, 
fac^nd §i c&te-va bai de mare.

In acesta insula aflanduma, am mi^locit permisiu- 
nea de a visita santa Sofie §i alte bisericl cre§tine§ti 
din vre-o 400 facute In Moschee (giamii). safi des- 
fiin^ate de cuceritorii T urn ! ! . . .  §i Cre§tinii afl tftcut, 
rabdat §i tac inca§ i r a b d a !! cu un indiferentism s to ic !...

CAnd am intrat §i am studiat. acest mare| Templu 
al cre§tinatfi^ii Rome! noue, ne am umplut de mirare 
cum de numai el singur, intre o mul^ime de alte iua* 
re^e ruine sefi straforman, sta inca pene asta^i in 
pici6re, minunea O rientului!. Se vede ca pentru a 
dovedi cat este de mare soliditatea sa in comparable 
cu o a§a de mare vechime §i cu o a§a de colosala 
zidire, care cu tote acestea, a stat in picidre fa^a cu 
a ia tea rtvolupuni a secolilor §i a manilor rele a ό· 
menilor. Νοϊ preamblandu-ne printr’insul, am obser- 
vat mai multe semne cre§tine§tl, care stafl pene as- 
ta^i pe murii s e i : precum mal multe cruci sculptate 
in petra pe la ferestre §i pe d’asupra u§ilor, apoi 
patru m an Serafimi §i mai multe inscrip^iuui grece 
pe la  capitalurile stalpilor de prin coridorele de sus

Esie de insemnat., ca precum Santa Sofie este pcn- 
tre cat va, o copie ore· care a B isericei santului Mor- 
ment din Ierusalim, s§a architec^I moderni ai Orien- 
tului, ori unde radica vre-o biserica, ea este o aproxima- 
tiva im ita te  in miniatura, a St. Sofii, chiar §i in cru- 
cile sculptate pe m u r!; §i ca din Constantinopole pine 
a id  (Ierusalim) nu am vSijlut de cM ca eleaO ^isunt 
ti<t de o accia§i forma.

M’am silit cftt am putut ca sa aflu intre mormin-

tele imparajilor, macar o epigrama despre St. Con
stantin cel mare seii Fam ilia sa, §i nu aii fost cu pu- 
tin^a! caci mai tote erafl prefacute §i nimicite chiar!.. 
Atuncl de durere am strigat intru sine’mi §i am <Jis 
celor ce me’nsogefl:

«Rll§ine eterna, acelora mal ales, cari prin gratia 
»§i devotamentul acestui mare §i sant im parat Cre§- 
« tin, care a avut curagiul de a sui Christianismul pe 
«thron §i prin acesta a se cre^tina mai cu lesnire 
„poporele, afl ajuns ccea ce su n t!... Dar cu tote 
«acestea asta^.i vedem pe unit din aced ia ca afl inca 
e§i mare piacere, deca nu §i interes material, sa vada 
«pe thronul Cesarilor §i a santului §i marelui Impa- 
«rat §e^end u ra du n ea  p u s tiir e t , care abosturat (sac- 
«cage) Orientul §i Africa, §i chiar Europa atat de fi- 
a losofa diplomatil, indiferiuta §i m aterialista asta^i!.. 
«§i aii prefacut mai tota mare^a antichit-L^ei a B ise* 
« ricei lui IS. HS. in temple a •paganata^ii sale!» mai
repetim : rusine lor.

La acest murmur de durere al mefl, un Imam turc 
care m6 observa de aprope §i care se vede ca in- 
|elegea limba greca §i franca in care efl me espri- 
masem catre cei ce me insoQefl» n u  fi î supara^i «ffee 
el, ci merge^i de vede^i giamia lui N ur-osm ane care 
are un sarcofagifl gigantesc iniauntrul seii, unde re- 
paoseza rema^i^ele lui Constantin, intemeetorul impa- 
ra|iei vdstre de Easarit.»

Departandu-me deci de la  S-ta Sofia, cu inima 
f r a n t a  §i trecend pe l in g a  o a l t a  biserica colosala 
(giamie astS^i) a san^ilor Apostoli, am mers de am 
vizitat vechiul §i renumitul Ipod rom , §i apoi am cer- 
cetat in mai multe ’ anduri despre ^iseleimamului de 
la St. Sofia, §i mai mutyi m’afl incredin^at, ca acel 
sarcofagifl din giamia lui Awf - Osmanear fi coprin- 

in sine un Sultan, §i imami au piacere de a man-

gaia Cpe cre§tinii supara^i) cu numeleimparatului Con
stantin, §i altele ..

Cu tote acestea, cre§tinii chiar §i cei orthodox!, am 
bagat de sema, ca dupe atatea deceptiuni ale lor, §i 
dupa atata nepasare a poporelor crestine din Europa 
Apusena despre sorta §i cre§tinatatea lor; era mai a- 
les, dupa ata^ea secoli de educa^iune mahometana, a- 
tata s’aii deprins cu modul vie^uirei turce§t), in cat 
mul^i nu se deosibesc de ace^ti din urma, de cat prin 
inchipuirea st. cruci pe trupurile lor, §i n o len s v o len s  
iubesc nu numai guvernul turcesc, dar §i pe turci, 
chiar in atata, in cat pe mai mul^i i am auijit efl 
strigand precum se (Jice in gura m are : ca  d e o m ie 
d e  o n  este  m a l bine cu  T urci d e  ca t cu  C hrestin i! . . .  
Cu tote ca pentru mine ^ipetele, sau sunt pentru ca 
trebuesc numai de cat sa fie, sail ca acesta strigare 
este a bubei ce dore, totu§i trebue sa o mnrturisim, 
ca ei adica cre§tinii in cat va pote ca afl cuvent a 
striga ast-fel, caci mai ales asta<Jx afl esemple rele 
din vecinata^i! ! .  apoi chiar §i crestinii imperiului, de 
diferite ritu ri seu §i na^ionalita^i, dese ori, indata ce 
se intalnesc §i se aduna, disputa, sa certa, se bat §i 
chiar merg §i mai departe cu galceva!... Iar turcul, 
ori guvernul otoman, ori §i cum, §i ori §i cat de 
barbar ar fi, el insa ambia forte fin §i diplomat cu su- 
pusii sei cre^tini. El nu pune pe dinsul dari preste 
dari ca pe la  n o il . . .  nici desfiin^eza drepturiimpres- 
criptibile §i unde nu are nici un drept a se ames- 
teca, tot ca la  n o i!,. E l pote erta brutal §i neregu- 
lat numai din erorile §i ignoren^a administratoriior, 
cel pu^in ast-fel ar trebui cine-va sa disculpe peori
ce guvernament.

Dar apoi ce vom $ice, cand vom adaoge la acestea 
§i caracterul cel esclusivist §i trufa§ a unora din pre 
cunoscutii athei a Imperiului, de prisos a ’l mai spune 
n u m ele !!... mai turci de cat tu rc ii! . . .  Iar mai v6r-



ΤΟ ΩΡΑΙΟΝ ΦΥΛΟΝ.
Ai Ό ϋωμανίάες

‘Η εύώπις κόρη της ώραίας Άγαρ τέλος 
εύρωπαΐζεταί' τό δραμα τή ; μητρός τοΰ 
Ξέρξου έκπληροΰται· ή Ευρώπη καί ή Ά 
σία άδελφίζονται ώς δύο χασηνήτω . Καί 
διατί ί χ ι ; άφοΰ ’Ισαάκ καί Ισμαήλ είσιν 
άδελψίύ, καί ίσως πολύ ποθεινότεροι ή δ 
Κάϊν καί ό Άβελ τής ‘Ιεράς παραδόσεως; 

'δ φραγμός τοδ Κορανίου ύπερπηδαται. Κάτω, 
φανατισμέ, δςτις έκροίτεις είς τά σίδηρα καί 
τά δικτυωτά τήν εύόφθαλμον Όθωμανίδα. 
’Εμπρός, πολιτισμέ τοΰ ΙΘ'. αίώνος! b ά- 
νοίξας τήν δδόν τοϋ άδελφισμοΰ τών λαών 
διά τοΰ ήλεκτρισμοΰ, τών σιδηροδρόμων 
καί τών παγκοσμίων ’Εκθέσεων, διά τής 
τών φώτων διαδόσεως καί τής μετοχε- 
τεόσεως τών ‘Ιερών Γραφήν είς άπάσας 
τάς γλώσσας καί έν άπάσαις ταΐς χώραις. 
Ζήτω δ θρίαμβος τοΰ Ευαγγελίου τής ει
ρήνης, ό καί τάς άγρίας φυλάς έξευγενίσας 
καί πάσαν τήν οίκουμένην δλονέν έξημερών. 
Ναι! είς τό Εύαγγέλιον όφείλεται, ώς ελεγε 
καί ό ποθεινός μοι φράτωρ  έν τή ύστατη 
ήμέρα τοΰ βίου του, καί διά τών φώτων 
αυτής τής ήλιοβόλου βίβλου έκπολίζονται 
ήδη οί δπερωκεάνειοι τό,.οι, έν οίς καί αί 
άνθρωποβόροι εύφοροι νήσοι F idji 132 
τόν άριθμόν, αί έσχάτως είς ’Αγγλίαν έκ- 
χωρηθεΐσαι διά λύτρου 39 ‘/, χιλ- λιρών 
στερλινών.

Ά λλά ποΰ δ ειρμός τών ίδεών με συμ- 
παρέσυρεν; ό λόγος ήΤ0 περί Όθο>μανίδων. 
Παρθεναγωγεία καθιδρύονται είς τών Κυ
βερνείων τάς πρωτευούσας τοΰ Κράτους, 
έν οις θέλει διδάσκεσθαι ή τριστέλεχος 
γλώσσα τοΰ Όσμάν είς τάς ουρε ί τοΰ 
Μωχάμεθ ύπό καθηγητών άνδρών, τά δ’ 
έρχόχειρα ύπό Εύρωπαΐδων διευθυντριών. 
"Άλμα γιγάντειον έπί τά πρόΰω' μέχρι τοΰδε 
ή κορασίς έναρκτήρια μόνον γραφής καί ά- 
ναγνώσεως είς έδάφιά τινα μυθικά άραβο- 
τουρκοπερσικά έμάνθανεν 
τερα έκπαιδευτήρια θέλουσι μορφώσει τό 
φανατικόν μέν πλήν ευμενές καί συμπαθές 
τής Ά γαρ φΰλον. Τής* Όθωμανίδος έκπαι- 
δευομένης, αίρονται τά κλείθρα τοΰ φα
νατισμού, τών προλήψεων καί προκατα
λήψεων, τών φυλετικών καί θρησκευτικών 
παθών.

‘Η Τουρκισσα κατέστη ήδη γηγενής έν 
‘Ελλάδι, αΰτόχθων έν τη~ ’Ανατολή, πο- 
λΐτις έν ‘Ρωμυλία- τοΰ δέ Κράτους οί ίθύν- 
τορες 7ν’ άπαλλαγώσι τής ευρωπαϊκής κη
δεμονίας καί ταρταροφοβίας δφείλούσιν έναγ- 
καλισθήναι την σοφίαν τοΰ Πλάτωνος, 
είσαγαγεΐν δέ τάς βίβλους τοΰ Άριστοτέλους

tos a unora §i din cetatea Minervel (cea sfa§iata de 
perscmalitafl), care desprefuesc tot ce nu este de fo- 
losul lor, anticrist §i m aterialist §i b o ga t!... tratand 
de nebun pe omul sarac §i cre^tin; er de omeni a- 
devera^i numai pe den til; Ace§tia sunt din aceia cari 
inca nu au inven t nimica, dar §i nu au uitat nimica 
din vechia devisa: Πας μή "Ελλην βάρβαρος, de pe 
cand nu eraQ Adami^i in lume de cat numai jidov ii; 
i r a  atliei de fasonul acestor cestiona^i, (care afi tra- 
dat §i tradeza speran^ele cre^tinilor, §i 111 present ca 
§i 111 autichitate omora pe Socra^ii lor) se fineu pogo- 
ritori din D iviuitaji ! (Va<,la- se Mithologia). Si de aceea 
§i ei la r6ndul lor astSqli, sunt uriji mai de tote po
porele omoglote, omodocse §i chiar neomodocse a im- 
periului St. Constantin

Eaca unde au impins trufia unora §i lacomia altora, 
daca nu §i chiar diploma^ia, pe poporele creatine a 
Resaritu lu i! Eaca de ce cred ei ca mahometismul, in 
aceste condifiuni, pote se impara^iasca mult preste 
cre§tinii din re sa r it ! . .  Mutyemita trufiei nostre eosfo- 
rice §i orbirei nostre orthodocse ori mai bine necre§- 
tine, care tot-d’auna s’a sfir§it intre sine, §i care nici 
0 data, chiar inca de sub Imperatorii Cre§tini, nu s’au 
unit la un lucru bun §i folositor cre§tinatafii nostre 
orthodocse, era asta-ςΐϊ au ajuns s& se $ica §i sino- 
liima cu corup^iunea §i depravafiunea ce lasa a se vede 
pana si de v u lg : ca nici un element nu se afla in
tre noi, cu care sa se pota intocmi, cu fericire, im- 
periul turc, sau mai drept, recapata §i reocupa thro- 
nul imperiului Creftin de resarit! . .  Mul^emita §i 
celor ce sciii a aplica cu succes faimosa m acsima: Di
vide et impera!..

In adever cat am §e^ut §i am amblat prin Constan 
tinopole, §i d it am caiatorit de la Constantinopole, 
prin t6te ora§ele maritime pe unde au sta^ionat va- 
porul ce me duce ori m’aduc^, precum: D ardanele,

M itiline, Smirna, Rodos, Mersina, sau Tarsul, Alec- 
sandreta, Ciprul, Iatachia, Tripoli, Beirutul, Saida sau 
Sidonul, Acra, Jafa  §i chiar Alecsandria, 111 timp de 
doue §i trei septamani, preste tot locul mi se repeta 
adeverurile espuse mai sus, precum §i aceste de mai 
gios, ad ica : cum ca unii din cre§tinii cu numele, im- 
preuna cu unii din civiliza^ii de Europeni iara cu nu
mele, au fost in tot respectul, mai fune§ti imperiului 
St. Constantin, de cat ori §i ce alta, §i mai desbra- 
catori pentru poporele Resaritului de cat cuceritorii 
tu rc i! .  Ne esplicam :

Marfurile fal§e a unor state Europene, au nemicit 
fabricele Resaritului care produceii stofe de 0 durata 
nlai mult de cat a viefii omene§ti, §i prin acesta, t6ta 
industria resaritului au cadut §i nego^ul resariten as- 
ta-ςΐϊ se face escluzivamente prin fabricate europene; 
iara poporelor indigene a resaritului nu le au remas de cat 
seu  a g r icu ltu ra  sm  in d o len ;ia , petrecend ςΐίΐο intregi, 
prin cafeuri, qeflind p e  sa lte , cu  ciubu c cu  c a f e ! . .  111 
deriderea incalcatorului §i a jefuitorului strain ! Ba ce 
vrei mai mult, ca chiar misionarii sectatori, carii in 
aparenfe pretind cu glas mare §i in public, ca servesc 
cre§tinismului omenirei, in fapt inse, ei nu inteme- 
iaza stabilimente religiose, adica biserici §i §coli, de 
cat pe la locuri renumite in Istoriav santa, ca prin a- 
cestea se pote esploata pe popdre §i se adune Ια η ϊ 
§i s u f l e t e ! . .  Acest adever In t6ta Palestina (1) §i

(1) Acest nume evree^te se pronun^a Peleseth, cSd E- 
vreii priu trinsul deosebe locurile ocupate de Filisteni, inse 
numele cel vechm este pamentul Hanaan, Palestina 0 chia- 
ma numai Grecii ?i Evreii eleni^ti. Hotarele ei era Libanul 
care evree^te insemneza alb din causa ca virful este tot- 
d’a-una cu omet, apoi era mun|ii Neftalim, Carmil, Ghe- 
val §i GLelboe ori Efraim. Inse pe timpul lui Solomon, ea 
a avut hotar Eufratul §i Mediterana.. .

santa Cetate este 0 evidence. Caci totti a ctiv ita tea  m i- 
siuniloru, es te  num a i in  d e tr im en tu l o r th od o cs ie i c&- 
flute, bucapite, j e fu i t e  qi rob ite  d e p u te r i l e  lumeqtt, D- 
^eu feresca de mai re ii! Apoi nici ca se pote proba 
ca dela origina misionarilorii §i pana asta-^i, ei arti 
ti convertit cu fericire §i s ta b il, un siugur sat sail 
ora§ curat mahometan in  P a lestina  sau  A rab ia ! prin 
urmare socot ca am cuvent, cand incheiu, ca Resari- 
tul este 0 buna mina de esploatat pentru lacomia u- 
nora din Europeni esclu s ivam en te  fi lo loz o fo  th eo lo g i m a- 
terialiqM.

Inse de vom cauta fara patima, vom vede , ca nu 
se pote aplica acesta §i la orthodocsi, de §i altm iu- 
trele nu neinteresan|i; ei inse este f6rte lung timp 
de cand aO perdut spiritul, educafiunea §i zelul pro- 
silitismului §i al apostolatului! . .  § i apoi bisericele §i 
tote A§e$emintele lor religiose sunt facute de sAnta 
Elena ori de Justinian cel mare ori de al$i Impera^i. 
§ i ca tota culpabilitatea lor (daca cineva ar voi se’§i 
0 faca) ar sta numai in aceea ca ei aQ fost pre farft 
de grije, despre luminarea sp ir itu a l, cand au putut 
§i pe cat aii putut, §i s’aii lasat de li s’au mancat 
111 Constantinopole sail in familiile §i amiciile lor 0 
mul^ime de milione de lei ce le vene din Romania 
ori depe a iu re a , secoli in treg i, fara a folosi intru 
ceva Biserica de Resarit (escepfiunea nu pote fi de 
cat forte imperceptibila).

B isericile in Palestina stau a§a cum le-afi lasat impera
torii fondatori. Episcopatul a facut §i el din timp In 
timp numai vre 0 doue Sem inarii; el inse fiiind ig- 
norent, mai ca §i la n o i! . .  Profesori rei pot lesne 
a semana neghina, care nu tar^iii se faca a se pustii 
Biserica de credincio§iortodochsi, ori resturna dogmele. 
misterele sante, dreptul §i constitu^iunea e i , tot 
§i la noi §i ca §i pe aiurea.

άλλ’ ήδη άνώ-

ας μετεγλώττισαν οί σοφοί Άραβες είς τά 
Σχολεία, ώς καί τάς ίεράς Βίβλους, Πα- 
λαιάν τε καί Νέαν, Ίσραηλιτικήν τε καί 
Χριστιανικήν, έξ ών τό Κοράνιον έφύτρωσεν 
οφείλουσιν ένσπεΓραι είς τάς άπαλάς τών 
άρρένων καί θηλέων καρδίας σπέρματα ά- 
γάπης καί συμφιλιώσεως, άτινα άπό μόνης 
τής φιλοσοφίας τών ‘Ελλήνων καί τοϋ όρ- 
θοδόςου τούτων Χριστιανισμού δύνανται ν’ 
άρυσθώσιν.

Έρρέτωσαν λοιπόν ή έχθροπάθεια καί 
ή άλληλοσφαγία μεταςύ ‘Ελλήνων καί Τούρ
κων· τείνωμεν οί πάντες χεΓρα άδελφικήν, 
οί τήν κλασικήν τής έπαγγελίας Γην οί- 
κοΰντες· θάψωμεν είς τούς ύποχθονίους 
χάνδακας τάς άναμνήσεις καί έκδικήσεις τών 
παρελθόντων έ τώ ν  ουτω δέ πως συμβα- 
όιοΰμεν έπί τήν δδόν τής άναγεννήσεως, 
τών φώτων, τοϋ πολιτισμού, τής ευημερία;, 
ήν έχάραςαν οί μεγάλοι αύτής άνδρες καί 
ΐν τή” άκμή τοΰ ‘ ΕλληνισμΟϋ καί μετά τήν 
παρακμήν αύτοΰ, καίτοι άρδευ&εΐσαν κρουνοις 
αίμάτων άντί μέλανος, στρωθεισαν δέ σειραΓς 
όστών άντί πετρών.

‘Η ‘Ελληνας «σπάζεται τήν Όθωμανίδα 
οιά φιλήματος άδελφικοΰ, ούχί ώς ή Σάρρα 
τήν Άγαρ, άλλ’ ώς ή Ασπασία τήν ’Αρ
τεμίσιαν.

ΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΛΔΑΙ

Αποσπώμεν τών στηλών τής «Ίιυνίας» 
:ά έφεςής ύπό τόν άνω τίτλον άναφορικώς 
τής ’Ιατρικής καί τών μυστών αύτής, άτινα 
σπεύδομεν άσμένως καταχωρήσαι, καθόσον 
έδόθη ήμΐν άφορμή Γνα έπαινέσωμεν έν α λ 
λοδαπή άλλοδαπούς Άσκληπιάδας, οιτινες 
ού μόνον τήν έπιστήμην παρά τό προσκέ- 
φαλον τών νοσούντων έλευθερίως έςήσκησαν, 
άλλά καί τό βαλάντιόν των γενναιοδώρως 
πρός τούτους ήνέωξαν, βαλσαμώσαντες τό 
ήθικόν πρώτον καί είτα τό σωματικόν θε- 
ραπεύσαντες. Ενταύθα δέ πολλάκις έδόθη 
τω τύπω αιτία Τνα κατηγορηθώσι πολλοί, 
ώς έκμεταλλευσάμενοι τήν ίεράν ταύτην τοΰ 
‘Ιπποκράτους έπιστήμην μέχρις άτιμίας καί 
βεβηλώσεως. Εξαιρούνται βεβαίως οί φιλο- 
γενεΓς έκεΓνοι ίατροϊ, οδς καί ήμεις δημοσίως 
ηύχαριστήσαμεν καί περί ών έν άλλη εύκαι- 
ρία δμιλήσομεν τά δέοντα.

«Μ ετά  τους Διδασχάλους, καί ίσω ς 
πρό α υ τώ ν , οί Ιατροί κ έκ τη ντα ι με
γάλην τή ν  επιρροήν έπ ί τή ς ήθ ιχοπο ιή- 
σεο>ς ή έςαχρειο')σεως τώ ν  κοινόρνιών 
ή μ ώ ν  καθότι έκεΐνο ι μέν ώ ς έπ ί τό 
πλεΐστον προς τούς μ αθητεύοντας κυ-

ρίοις διατελοΰσι τό παράδειγμα· ούτοι 
δ έ , πρός ους έξ ανάγκης δ ιαπ ιστευό- 
μ εθα  τά τ ιμ αλφέστερα  τώ ν  ο ικογενειώ ν 
ή μ ώ ν , of Ιατροί, οΤτινες είσχωροΰσι 
καί είς τά  πλέον άδυτα τοΰ οίκου, οΤ- 
τ ινες  εύρ ίσκονται είς τή ν  οίκειοτέραν 
σχέσιν μετά τώ ν  μ η τέρ ω ν , τώ ν  συ- 
ζυγω ν  καί τώ ν  θυγατέρω ν μ α ς , κα
θήκον εχουσι νά  δ ια τελώ σ ιν δ ακρι
βέστερος τύπος τής- ήθ ικό τη το ς, καί 
ό πυρ ήν τώ ν  υγιεστέροιν αρχών. Δέν 
πρόκειτα ι μόνον π ερ ί τώ ν  η θ ικ ώ ν  έ- 
κείνο^ν καταστροφώ ν, ώ ν  άμεσοι πολ
λάκις τυγχάνο υσ ιν α ίτ ιο ι, άλλά μάλι
στα καί π ερ ί έκ ε ίνω ν , άσ τινα ς  σ υ νε 
π ιφ έρει τό α ύ τώ ν  παράδειγμα . Κατέ- 
χοντες δ ικα ίω ς ύψ η λή ν έν τή  κο ινω νία  
π ερ ιω π ή ν  ώ ς κατά τό μάλλον καί ήττον 
π επα ιδ ευμ ένο ς  ούτοι κυρ ίω ς άποτελού- 
σιν έν τοΐς κύκλοις τώ ν  συναναστροφώ ν 
τό κέντρον τώ ν  ομ ιλ ιώ ν καί σ υ ζ η τή 
σεων* έν δέ τή  ευκαιρ ία  ταύτγ( άρχαί 
καί φρόνήματα υγιή , ήθος χρηστόν καί 
εύγενής άγωγή δύναντα ι νά  κατορθώ- 
σοισι τοσαϋτα άγαθά, δσα το υναντίο ν 
κακάα ί καταστρεπτικα ί καί έθνολέτειρα ι 
έκε ΐνα ι δοςασίαι. α ιτ ιν ε ς  έπ ιπολάζουσ ι 
παρά τοΐς κουφοτέροις τ ώ ν  άνδρών καί 
τοΐς ήμ ιμαθεστέρο ις τώ ν  νεα ν ίσ κ ω ν , 
ήθη  έκδεδι*(|τημένα καί άγο^γή δζουσα 

τής ά νθελλη ν ική ς έκ ε ίνη ς  ίταμότητος, 

τή ς  ύπ ενθ υμ ιζο ύσ η ς  ή μ ΐν  τούς Ίακο>- 

β ίνους τή ς Γαλλίας. . . .

Τή άλη θε ία  ούδέν τοσοΰτον άποτρό- 
παιον τοΰ Ιατρού εκείνου, ούτινος τή ν  
θύραν κρούει μ ετά  σπουδής τρέμουσά 
τ ις  χειρ, τοΰ ’Ιατρού, δν φ ω νή  διακο- 
πτομένη  καΛεΐ παρά τή ν  κ λ ίνη ν  τοΰ 
κ ινδυνεύοντος, εκείνου τέλο ς , έκ τή ς  
προθυμ ίας ή τής βραδυτητος τοΰ ίτζο ίοο  
έξαρτάτα ι ά νθρ ο ιπ ίνη  υπαρξις, καί ό'στις 
μόλον το ΰτο , έςη π λω μ ένο ς νο ιχελώ ς 
έπ ί το ϋ  ανακλίντρου αύτοΰ, έξάγει βρα
δέως καί ά π α θώ ς τό ώρολόγιόν του, 
έφ ’ ού avct νά  μετρήση τά  λ επ τά  τής 
α γω ν ία ς  τοΰ θνήσκοντος, ύπολογ^ζει τή ν 
δ ιατεταγμ ένην ώραν τοΰ φαγητού, τοΰ 
ύπνου ή τή ς  διασκεδάσεως, καί τολμά 
νά  άποκριθή «μ ετά  δύο ή τρεις όίρας!» 
Καί υπομονή μέν, άν τυγχ ά νη  γηραιός

τ ις  άπόμαχος τή ς έ π ισ τ ή μ η ς , δστις 
δύνατα ι νά  ε ίπ η  ήμ ΐν  τό τώ ν  Σπαρ
τ ια τώ ν  : «άμ μ ες ποκ’ ήμες άλκιμοι νεα - 
νία ι*» άλλά τ ί, όπόταν ουτος εύρ ίσκητα ι 
έν τή  άνθηροτέρα αύτοΰ ή λ ικ ία , έν 
τή  ώρα τώ ν  βαρυτέρων κα θ η κό ντω ν , 
καθ ’ ή ν  όφείλει νά  θεω ρ ή  ώ ς ευ τύ 
χημ α  τή ν  εύκαιρ ίαν ν ’ άνακράξΐβ: «ά μ -  
μες δέ γ ’ ε ίμ έ ν  ήν δέ λής, π είραν 
λ ά β ε !»  Πλήν τούτο μόνον δέν άρκεΐ. 
Ά τεγκτο ι καί σκληροκάρδιοι μέχρις ά- 
να ισθη σ ία ς ενιο ι α ύ τώ ν  τυγχάνουσ ι πολ
λάκις προς τούς πενεστέρους, τούς ά- 
δυνατοΰντας νά  προκαταβάλοισι τή ν  
αμοιβήν τή ς  έπισκέψεο^ς , ή πρό τή ς 
θύρας τού άσθενούντος ίστάμενο ι έκ- 
τε ίνουσ ι τή ν  χεΐρα, καί ώ σ ε ί έπρόκειτο 
περ ί έμπορικής τ ίνο ς πρ ά ςεω ς , π α ρ ψ -  
δοΰσι τό πολυθρύλλητον έκεΐνο : έν τή  
π α λ ά μ η , καί ούτως ε ίσ έ λ θ ω μ ε ν ! ’ Α
ναφανδόν τ ιν ε ς  ές α ύ τώ ν  θεωροΰσι τή ν  
έπ ισ τή μ η ν  ώ ς βιοποριστικόν ταχυδακ- 
τυλούργημ α , δι’ ού προώρ ιστα ι ν ’ ά- 
ποκτήσω σ ιν έν μ ια στιγμή τό άργύριον 
τώ ν  Φ ωσχίλδ , ή τοΰ βαρώνος Σ ίνα τά 

κτήματα .

Τοΐς τοιούτοις άνάγκη άράγε νά  
ύπο μ νή σω μ εν τή ν δ ιαγωγήν τοΰ 'A - 
κρωνος ή τοΰ ‘Ιπποκράτους, δπόταν δ 
λοιμός έπο ίε ι τή ν  κατα πληκτική ν έκεί- 
νη ν  θραΰσιν έντός τ ώ ν  πο/ιορκουμέ- 
νω ν  ’Α θ η νώ ν , ώ σ τε  τά  φρέατα, αί δδοί 
ή άγορά καί τά δημόσια κτίρ ια  ήσαν 
πεπληρωμέν7 πτω μ άτο ιν  καί ά γω νκό ν- 
τω ν , αύτός δέ ό ’Ο λύμπιος έκ ινδύνευε  
ν ’ άποβάλη τό θάρρος καί τό άκρά- 
δαντον έκεΐνο  πρό τώ ν  συμφορών φρό
ν η μ α ; "Ω! ούδέποτε πρ έπ ε ι σείς οί 
σεμνυνόμενο ι έπί τ ψ  τού Ά σκληπιάδου 
δνόματι, νά λη σμονήσητε τή ν  γ εννα ία ν  
έκ ε ίνη ν  δ ιαγω γήν, ούδέ τούς εύγενε ΐς  
τοΰ Γαληνού λόγους, ο ίτ ινες εναυλο ι 
είς τά  ώ τά  σας, διά παντός πρέπε< 
νά  σάς όδηγώσι πρός τή ν  φ ιλα νθρ ω π ία ν , 
καί νά  σάς ένθαρρύνω σ ι πρό τοΰ κ ιν 
δύνου.

Ού γάρ ότ] δυνατόν άμα χρηματίζεσΰσ.1 
τε xai ουτω μ ε γ ά λ ψ  έπασχεϊν τέχνψ· άλλ 
άνάγκη καταφρονήσω, β α τ ίρ ου  τόν έπ ί &ά-
τερον ορμήσαντα σφοορότερον   ’’Ωστε,
ου μόνον άνάγχη χρημάτω ν χαταφρονει



ί
δεκ εβαλο ς

τόν ζοιοΰτον έσόμενον, άλλά χα ι φιλόπονον 
έσχάτως υπάρχειν. Και μήν  ούχ ένδέχεται 
φιλόπονον ε ίνα ι ζινα με&υσχόμενον, έμ π ι-  
/.λωμενον, η  άφροδισ ίο ις  προσχείμενον, ή 
συλλήβδην είπεΐν α ϊυοίο ίς χα ι γαστρι δου- 
λεύοντα· σωφροσύνης γουν φίλος, ώ σπερ  
ϊ ε χα* άληθε ίας ίτα ψ ο ς , δ  f  άλη&ης ια 
τρός ίς ε ύ ρ η τα ι  ϊνα δε φ ιλοπόνοις τη
τούτων άοχ-ήσει π α ρ α μ έν η , χρημάτω ν τε 
χαταφρονεΐν , χαι σωφροσύνην άσχεϊν, πάντα 
ηδη  της φ ιλοσοφίας εχειν τά μ έρ η , τό τε 
λογιχόν χολ τό φυσιχον χαί τό ήβιχόν.

Τοιαΰτα χρυσά καί πολύτιμα άληθώς 
£πη άναφω νεΓ  ό Γαληνός, θαυμάζων  
καϊ έπαινών τό ν ‘Ιπποκράτη ν πρός τούς 
συγχρόνους- καί τούς- μεταγενεστέρους, 
πρός τούς Άσχληπιάδας τής έποχής 
ήμών.

Ωμεν τοιοΰτοί, άς πράξω μεν ταΰτα , 
ά ναφω νεΓ , καί ούδέν έμποδί^ει ούχί 
μόνον ομοιοι α ύ τψ , άλλά και άνώτερο ι

άπο βώ μ εν . — (άκολουθεΓ.)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ

‘Ο Κ. Π. Αύρηλιανός έν τψ περιοδικψ αύτοΰ 
Τεύχει «Revista Sciitljifica» γράφει περί οίνων 
τοΰ τόπου τά έξης.

« ‘Ο τρυγητός τών αμπέλων έτελείωσε- καθ’α 
δέ οίδα μικρόν ποσόν παρήγαγε τό μέγαβουνόν 
(Delu mare) ού μόνον από τάς χαλαζοκτυπη- 
θείσας αμπέλου», άλλά χαΐ άπό τάς άλλας άκόμη. 
’Αμπελώνες παράγοντες άλλοτε 1000-1500-2000 
δεκαλίτρων (vedre) γλεΰκος (must) έφέτος παρή- 
γαγον μόλις 500-300 καί ύλιγώτερον. Καί δμως 
ή ποιότης τών οίνων έστίν άρίστη, πάντων τών 
αμπελουργών άποφηναμένων δτι οί έφετεινοί οΐνοί 
είσι δυνατοί. 1 ό γλεΰκος ώς έκ τής ξηρασίας κα
τέστη ^οώδες (strop) καί έξ αύτών τών κατωτέ
ρων αμπέλων. Αί τιμαί ως έκ τουτου είσιν ευ
χάριστοι' οίνοι πωλοόμενοι άλλοτε δυο φράγκων 
έφέτος έξεποιηθηβαν διπλοτίμως· οί δέ περίφημοι 
ανεβησαν κα! μέχρι τών §ξ καί έπτά.»

Είς ταΰτα προσθέτομεν ημείς δτι έφέτος ώς 
καϊ αύτοί οί οίνοι τοΰ Όδοβεστίου δυνανται νά 
μετακομισθώσιν είς μακράς αποστάσεις, ένώ άλ
λοτε δέν διετηροΰντο, καταναλισκόμενοι έν τόπψ 
ή καί είς τινας πλησιεστάτους νομούς.

ΕύρίσκΟνται δ’ έπιτοπίως οίνοι Δακίας πολυε
τείς, δυνάμενοι ΐνα συγκριθώσι τοΐς Εύρωπαϊκοΐς 
άν ούχί τοΐς Έλληνικοϊς. Τοΰ Δραγασανίου καί 
Όδοβεστίου οί οίνοι ώς καί τοΰ Βερτισκοίου οί 
αρωματικοί είσιν οί μάλλον έξάκουστοι καί έν αύτή 
ταυτη τή πρωτευουσίβ τών ’Ανατολικών έθνών.

— ‘Ο Eorndnu αναγγέλλει τήν άφιξιν τής φι
λολόγου Κ-ας ’Ολυμπίας Noel de B ertier, ής 
έφεσπερίδες άγγέλλονται αί έξης.

1. Le pays de Danube.
2- Aveg-vous ce q u e j ’ai perdu?
3. Les adieux ά Luzon.
4. Un jo l i  type de Femme.
5. Satyre. 8. Mimi Pinsin. 9. Le p a y s  de 

Nod.
10 L'Expiation de Cain, la liedenption. Le

gislation de Nod.
—Κατά τάς μετεωρολογικάς καί βαρομετριχάς τοΰ 
Κ. Γ. Στεφανέσχου καθηγητοΰ ώδε τό δψος τοΰ 
Βουκουρεστίου άπό τής θαλασσίας τοΰ Εύξείνου 
Πόντου έν Βάρνη έπιφανείάς άναβαίνει μεταξύ 
τών 87 88 μέτρων έκ τής οίκίας τοΰ Κ. Βα-
χάλογλου έν τη όδψ Monitor.

— ‘Ο γραμματεύς τοΰ τής Δακίας έν ΓΙαρισίοις 
Πρακτωρείου μετά τοΰ δόκτορος Γ. Όβεδενάρου 
άντιπροσωπεάσουσι τό έθνος έν τψ Παρισινψ τοΰ 
75 έτους Συνεδρίψ τών Γεωγραφικών Έπιστημών.
«Ίην δ’Ελλάδα τις άντιπροσωπευσε>;»

Ίην 6 ην Ίαννουαρίου προσεχοΰς άνοί^ονται 
έν Αίγυπτψ τά νέα μικτά Πρωτοδικεία τής ’Α
λεξανδρείας, Κάιρου καί Ζαγαζικίου. Τό δ’ Έφε- 
τείον καταρτίζεται έν τψ μεγάρψ τοΰ Τοσίτσα είς 
τό άστυ τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΧΩΡΙΑ

Έντός δεκαετίας τό Κράτος συνομολόγησε δά
νεια περίπου τών 282 Ιια εκατομμυρίων φράγκων, 
έξ ών ύπέρ τά 72 Εκατομμύρια έπληρώΟησαν μέ
χρι τοΰδε' μένουσι λοιπόν 2107, έκατομ. καί τινες 
μυριάδες φράγκων, δι’ά ένεγράφη έν τψ προϋπο- 
λογισμψ τόκος (annuite) 33,283, 220 φρ. Έξ 
αύτών χρέος κυμαινόμεν'ον ύπολογίζεται είς στρογ
γυλόν άριί)μόν 100 έκατομμυρίων νέων γροσίων 
(άνά 5 γρ τουρκικά έκαστον γρόσιον). Έχ δέ 
τοΰ νέου τών έπτά έκατομμυρίων φράγκων δα
νείου τοΰ Δημαρχ^οο 20 χιλ. λίραι στερλίναι

(1 '/, έκατομμυριον φραγχων) έμετρήθησαν ά>ς 
πρώτη δοσις προχθές είς τόν κ. ταμίαν. ‘Ως βλέ
πετε καί τό Δακιχόν Κράτος δέν μένει όπισθεν 
τοΰ ’Οθωμανικού ώς πρός τά Οικονομολογικά.

Ο 1 πουργός τών οημοσίων έ’ργων έπέστειλε 
γραμματα είς τους πρακτορας τών Παρισίων, ‘Ρώ
μης, ί.ιεννης καί Πετρουπόλεως πρός δημιουργίαν 
’Αγροτικού Πιστωτηρίου (Credit Agricol), συνψ- 
δά τοις Καταστατικοϊς τών έν έχείναις ταίς πόλεσι 
τοιούτων ιδρυμάτων, υπέρ τών έκμίσθωτών, ά- 
ναγκαζομένων έφέτος ίνα έκποιήσωσι τά δημη
τριακά είς τιμάς εύθηνάς ώς έκ τής μή έκζητή- 
σεως αύτών. Τπέρ «Πτωχιχοΰ» δμως «Π«στω- 
τηρίου» ούδείς υπουργός ποτε έφρόντισεν· ύπέρ 
προμήθειας υδατος καθαροΰ, ένώ τοσαΰται διαυ
γέστατοι πηγαί είς τά προάσ-εια τοΰ Βουκουρε
στίου κελαρρίζουσιν, ούδείς σπουδαίως έμερίμνη- 
σεν υπέρ τής άπαλλαγής του βορβόρου καί τής 
ίλύος. έν αίς κυλινδούμεθα ούδέν σχέδιον πρού- 
τάθη· υπέρ τής άρσεως τοσούτων άκαθαρσιών καί 
τής απαγορεύσεως σεσηπότων καρπών ώς κα! τών 
δηλητηριωδών τρωγαλίων καί γλυκισμάτων ούδεί; 
άστυνόμος έ'λαβεν ύπό σοβαράν % ν. Έ  ! καί πόσα 
είσέτι έλλειπουσι κα! μάλιστα τά κυριωδέστερα 
και τά μάλλον κοινωφελέστερα !

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ.

I έχνη τών γυμνασμάτων, τών έξασκήσεων. 
Χείρων, Ασκληπιός, Πρόδικος, ‘Ιππο

κράτης, Γαληνός, ΆρεταΓος, ύπήρξαν ου 
μόνον ίατροί περίφημοι, άλλά καί διδάσκαλοι 
τής Γυμναστικής έπιτήδειοι.

Όμηρος, δ γυμνασιάρχης ποιητής, κατά 
τόν Κ. A. P asqu ier, περιγράφει πολλά 
γυμνάσιά πρωτότυπα είς παλαίστρας  (arg
ues), ων σημειοΰμεν: τό γυμνάσιον τοΰ 
υίοΰ τοϋ Ααέριου καί Τελαμώνος, τοϋ ΑΓαν- 
τος καί Όδυσσέως, τοΰ Εΰρυάλου καί Έ - 
ποπος κτλ. τοΰ Πολυδευκους καί Άμύκα.

0  Βιργίλλιος Ιπίσης περιγράφει πώς δ 
Εντελλος θλ^Γ τά όστά τοΰ Δουρές καί I- 
τερα αιματηρότερα τών μυθωδών καί ή- 
ρωικων χρόνων καί τής έποχής τών άρ
χαίων άγώνων έπεισόδια.

Διά τά σωματικά βεβαίως γυμνάσια βλέ
πομεν Ιν Άθήναις διδασκόμενα τό άλμα, 
τό στάδιον (course), τόν δίσκον, τήν πυγ- 
μήν, τήν πάλην, τό άκόντιον, τελούμενα 
0ε πλησ ίον τιον ίεριδν ά λσ ώ ν ή τώ ν  κή πω ν , 
τών εςω τής πόλεως κειμένων είς σχολεία 
όνόματι: Λύκειον, Κυνόσαργες, ’Ακαδημίαν, 
κατά τόν Άββάν Βαρθελεμήν, (0  γυμνα- 
σιάρχης, δ ξυστάρχης, ό παιδοτρίβης είσιν 
όνόματα Εφαρμοζόμενα έπί διάφορα πρό
σωπα, Επιφορτισμένα τήν γυμναστικήν τών 
παίόων, οΤτινες ου μόνον έξεπαιδεόοντο, άλλά 
καί ^ωμαλέοι καί ίσχυροί καθίσταντο.

Η ‘Ρ ω μ η  Ισχε τόν πρεσβύτερον Ταρ- 
κίνιον, δςτις ω’κοδόμησε τό πρώτον ίππο- 
δρόμιον, Ινθα ή νεολαία έπεδόθη έπί τοίς 
γυμνασίοις· παρήκμασεν δμως είτα Ινεκα 
τών αίματωδοιν άγώνων τών μονομάχων. 
ΈκεΓ Ικειτο τό πεδίον τοΰ νΑρεως, Ινθα 
ό Πομπήιος, συνψδά τω Σαλλουστίψ, έ- 
πορευετο Ιτι ένήλιζ 58 έτών.

Οί δορατισταί, οί ιππόδρομοι, οί άμαζό- 
δρομοι, τά περίφρακτα, αί άσκήσεις τής 
ιππικής, τής ξιφομαχίας, τής λόγχης, υ 
πήρξαν ή γυμναστική τοΰ μεσαιώνος.

Ό  Ιωάννης τών Μεδίκων συνέστησε τό 
calcio, κατα μίμησιν τών πάλαι άγώνο;ν, 
έν Φλωρεντία, έπί τής μεγάλης Πλατείας 
τοΰ Τιμίου Σταυροΰ (Santa Croce).

Γό άερόστατον, δ σχοΓνος (corde), δ 
κίρκος, τά χαριστήρια, δ πύραυλος μετά 
τοϋ δρόμου  (course) είσιν of άγώνες τής 
νεολαίας.

Ή  ’Αγγλία διέσωσε τήν πυγμήν ύπό 
τοΰνομα boxe, μορφοΰσαν τούς πυγμάχους 
(boxeurs) ού μόνον εύρώστους, άλλά, κατά 
τ^ν S ir John Sinclair, καί άνεπτυγμένους 
διανοητικώς.

Αί άποτελοΰσαι τήν άρχαίαν γυμναστικήν 
άσκήσεις έσκόπουν είς τήν τελειοποίησιν 
τών δργάνων καί τήν αδξησιν τών δυνά
μεων. Οί μοχλοί τής κινήσεώς είσι δύο εί- 
δώνπαθητικοί, τά όστά’ένεργητικοί δέ, οί μΰς. 

Pasquier τελευτά την είσαγωγήν
Συντάκτης υπεύθυνος Θ'.'Α. Πασχίδης

του είς τήν Γυμναστικήν διά τής έπομένης 
λογικωτάτης προτροπής.

«Ή  ‘Ρώμη παρουσιάζει καταπληκτικόν 
παράδειγμα έπηρείας ήν ή συνήθεια τών 
έργωδών έργασιών καί τών υστερήσεων δύ- 
ναται ΙπενεγκεΓν έπί τοΰ μεγαλείου, τής 
ίσχύος λαοϋ τίνος, καί τής πτώσεως είς ήν 
καταντά διά τής λήθης τών πρώτων άρετών 
*ύτου. Οί κατακτηταί τοΰ κόσμου, έκνε- 
νευρισμένοι ύπό τής ’Ασιατικής πολυτελείας, 
ύπετάγησαν είς στίφη δυσανάγο>γα. ‘Ωσαύτως 
/J Περσία, οοζασθεισα υπό Κύρου, τοϋ στωϊχοΰ 
πολεμιστοΰ, ή Περσία έκνενευρισμένη, έ- 
ζηυτελισμένη, κατέρρευσεν ύπό τήν είςβολήν 
μικροΰ στρατοϋ Μακεδόνων.»

«Συμφέρει, λέγε* ό δόκτωρ Κ. Bally, 
Γνα παρουσιάζωμεν συνεχώς τά μεγάλα πρό
τυπα τής πείρας τών παρελθόντων χρόνων, 
άτινα μαρτυρουσι τήν διαρκή ύπεροχήν τών 
σκληραγωγουμένων καί έγκρατευομένων λαών 
άπό τών ένηδόνων καί έκτεθηλυμένων έθ- 
νων (τού# δπερ  παρατηρεΐτα ι χαι είς τά 
άτομα  Σ. Μ )»

Φοβηθώμεν δθεν τήν μίμησιν τών διεφ
θαρμένων έθνών, μή έμπιστευόμενοι άπο- 
κλειστικώς τη διανοητική ήμών δπεροχή· 
υπάρχει βεβαία τις σχέσις μεταξύ τής φυ
σικής ένεργείας καί τής ήθικής ένεργείας. 
Απολαύσωμεν τών ευεργετημάτων τής ε ί- 

ρηνης· έπιδοθώμεν ψυχικώς ταΓς άγναΓς 
συγκινησεσι τών έπιστημών καί τεχνών πλήν 
μαθωμεν τηρήσαι συγχρόνως τήν τε φυ
σικήν καί την ήθικήν ίσχύν. ‘Υπερασπι- 
σωμεθα αύτάς, άμυνόμενοι άπό τών προσβο
λών πολιτικής τίνος έκδεδιητημένης.

Οί άγώνες όφείλουσι τήν πηγήν αύτών 
έν ‘Ελλάδι είς δύο ληστάς φονευθέντας ύπό 
τοϋ ‘Ηρακλέους καί Θησέως, οιτινες συνέστη
σαν τούς παλαιούς άγώνας διά τής καθι- 
δρυσεως δημοσίων ΓΙαλαιστρών, άνακαι- 
νισθεισών εΓτα δπό Ίφίτου κατά τήν 18-ην 
’Ολυμπιάδα.

‘Εκάτερον τών φύλων, έν Σπάρτη, έ2 
ξησκεΐτο έν τη πάλη. ΜορφωθεΓσαι έν τοΓς 
μετα τών άνδρών άγώσιν αί γυναΓκες ήντλουν 
έ ; άγωγής άρρενωπής κ»ί αύστηράς τά 
στοιχεία τής φυσικής καί ήθικής ίσχύος, 
ήτις παρήγαγε τούς τής πατρίδος ήρωας.

0  M ercurialis βέβαιοι δτι, ποίράτισι λαοΓς, 
αί νεανιδες έπάλαιον μετά τών νεανιών:
S ed  p u e l lo e  -quoque ju v en ib u s  con ten d e-  
bant. Ό Άθήναιος,' άφ^οδ έδαν^ίσα.το τό 
χωρίον, άναφέρει δτι ή πάλη αυτη έςησκει^ . 
έν τη νήσο) τής Χίου καϊ τ^" Λακωνί? . '

Ή πάλη έςησκείτο, γράφει δ δόχτωρ 
Lande, καί παρά τοΓς νεωτέροις "Ελλησιν, 
είς τά Κράτη... τοΰ Μωρέως. Ή  έςάσκη- 
σίς εστι παραπλησία τή τών Ολυμπιακών 
άγώνων. Ή τοιαύτη γύμνασις... διευθύνουσα 
ταυτοχρόνως πρός τά τής κινήσεώς συστή
ματα την ζωικήν προσήλωσίν έστι μέσον 
δπως άποσπάση τούς φοιτητάς τών Γυμνα
σίων (Colleges) άπό τών δλεθριωτάτων 
συνηθειών είς άς παραδίδονται συχνάκις 
κατα τήν τρικυμιώδη έποχήν τής έφηβι- 
Χότητος (Προσοχή, ί Ελληνισμέ \ διότι ώόε 
εγχειται ή&ιχώς χαι πολιτιχώς τό λαμπρόν 
σου μέλλον ώς υπήρξε  χαι τό παρελθόν 
σου αίγλη εν).

Ό δρόμος κατείχε τόν πρώτον βαθμόν 
είς τάς έζασκήσεις ‘Ελλήνων τε καί ‘Ρ ω 
μαίων, άνοίγων τούς άξιομνημονεύ'ους τής 
Ολυμπίας άγώνας, ών τά όνόματα μόνα 

διασωθέντα άπό τής φθοράς τοΰ πανδα- 
μάτορος χρόνου εφθασαν μέχρις ήμών.....

‘Η πηγή τής άσκήσεως ταύτης άνάγεται 
είς τήν καταγωγήν τοΰ άνθρώπου Ιτρεξε 
κατ’ άρχάς Γν’ ύπεκφύγη τόν θανατηφόρον 
όδόντα τών αγρίων θηρών είτα, όδηγούμενος 
δπο τοΰ σκληροΰ ένστίκτου τοΰ ιθύνοντος 
αύτόν, Ιτρεξε καί οΰτος κυνηγών τά άσθενη 
ζώα.

Ό δρόμος (τό στάδιον) τοσοΰτον ύπε- 
λήπτετο παρά τοΓς Έλλησιν, ώσθ’ δ Ό 
μηρος έν τή Ί λ ιάδ ι χαι τή Ό δυσσείψ, ό 
Πίνδαρος έν ταΓς ωδαΓς, ευαρεστούνται περι-
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γράφοντες τήν άσκησιν ταύτην καί τούς 
σ;αοιοορόμους έγκωμιάζοντες.

Απόδειξις δέ πόσου έςετίμων αί Έλληνες 
τό είδος τοΰτό έστιν δτι δ πρώτος τών δύο 
ποιητών άποδίδωσι τω ΆχιλλεΓ πλείστα 
τής ώκυποδίας Επίθετα. ΈννοεΓται δ’ οΓ- 
κοθεν δτι δ Όμηρος δέν ήθελεν άποδώσει 
τφ  ήρωϊ τοιαύτην τινά άξιότητα, εί αύτή 
όέν έτιμάτο τότε, ένώ ήδη ήθελεν έκληφθή 
ώς φυσική τις χλίσις πρός φυγήν.

Τό Άλμα ώς καί δ Δρόμος, γράφει δ 
πλοίαρχος Sneyder, άπετέλουν τά δύο τοΰ 
πεντάθλου εΓδη ·). Οί Έ λληνες άθληταί 
γυμναζόμενοι είς τό άλμα Ιφερόν έστιν οτε 
αλτήρας  είς τάς χεΓρας, τούς πόδας, τάς 
κεφαλάς χαί τούς ώμους, χατά τήν περίσχασιν. 
Τινές δέ, ώς οί σχοινδβάται, έξησχοΰντο 
έπί σανίδων οίνοβρέχτων χαί έλαιοχρισμένων.

Διά τής βυθίσεως έν τή θαλάσση ή Θέτις 
κατέστησε τόν υίόν της ού μόνον άκάματον 
έν σταδίφ άλλά καί άήττητον έν πολέμω.
‘0  Είροκούσιος8), λουόμενος καθ’ έκάστην 
είς δδωρ σχεδόν πεπηγός τών περί τήν χα- 
λύβην του λιμνών καί ποταμών, κατέσττ 
δυνατός έν πόνοις καί άπρόσβλητος έν νόσοις! 
Τφ παραδείγματι τών ‘Ρωμαίων δσοι δια- 
φεύγοντες τό πεδίον τοΰ Άρεως έρρίπτοντο 
είς τόν Τίβεριν χάθιδροίτε χαΐ χονιαμένοι, δ 
ΚαΓσαρ καί Καμοένς έν τψ  ναυαγίφ των 
οιέσωσαν τά 'Απομνημονεύματα xvj την 
ΛυσιτανιάδαΛ). *

ΒΟΓΚΟΪΡΕΣΤΙΑΝΑ.

Τοΰ άειμνήστου « ’Αναστασίου Ζάππα» 
η περιουσία^ κατεγράφη σφραγισθείσα δπό 
του Γ. Προξενείου- άναβαίνει δέ είς 14 χιλ. 
φλ. καθά αδεται.

Οί φοιτητα; εν είρηγή άπηλευθερώθησαν 
έγγυησει, της δίκης τούτων άναβλη- 

θείσης τήν 13 Δεκεμβρίου.
Τήν αύτήν ήμέραν δικάζεται καί τό ζή

τημα τών Ίσραηλιχών, οΓτινες χατά μέν 
τό Σύνταγμα (άρθ. 7) δέν Ιχουσι δικαίωμα 
πολιτικόν κατά δέ τόν Δημοχικόν νόμον 
(αρθ. 21) Ιχουσι δικαίωμα άστυκόν, ώς 
έκλογεΓς καί έκλέςιμοι.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

‘Ο πρό τεσσάρων ήδη έτών έντεΰθβν έν Μο- 
νάχψ μεταβάς πρός σπουδήν τής Φιλολογίας χ. 
Ιωάννης Τζετζης . έχ Ζιτσης δρμώμενος έ—

. πέστρεψι ■ κατ’ αύχάς ώδε προτιθέμενος Γνα πο- 
ρευθ^ είς φίλην Πατρίδα, τήν Ηπειρον.

Προϊόν τών σπουδών αύτοΰ «τό πβρί ’Αρχαίας 
‘Ελληνικής Μουσικής έν ττς Ελληνική Έκκλη- 
σίφ» συνετάχθη έχδοθέν γερμανιστί τψ  τίτλψ

Ueber Die Altgriechische Music 
in der 

Griechischen Kirche
δπερ άνβθηκε τή επιγραφή

«ΦΙΛΟΜΟΓΣΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣΙ ΤΟΙΣ ΕΓΓΕ- 
ΝΕΣΤΑΤΟΙΣ ΚΓΡΙΟΙΣ ΞΑΝΘΩ. ΜΙΧΑΗΛ, 
ΦΙΛΗΊΉι ΑΝΑΣΤΑΣΙΩ., ΒΟΠΆΊΉι ΤΕ 
ΧΡΙΣΊΌΔΟΓΛΩ), ΧΑΡ1ΤΟΣ ΕΓΓΝΩΜΟΣΓ- 
ΝΗΣ ΤΕ ΕΝΕΚΑ ΒΑΘΓΣΈΒΑΣΤΩΣ.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΒΟΣΣΕΑ 

TO nOIHSIA Γ. ΠΑΡΑ2Χ0Ϊ

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
άπαγγέλεται ύπό τοΰ δραματικού 

Κ. Α. Δ η μ ψ ρ ιά δ ο υ  

Σάββατον 23 Νοεμβρίου, 

έν Έφεσπερίδι Άκαδημαϊκη'.

‘Οδός ’Ακαδημίας No. 24. Τυπογραφείων Κ. Ν. ‘Ραδουλέσκου.

β ΐ )  ‘Ο Δίσκος, ή Πυγμή, ή Πάλη συν τοΐς ανα* 

έκαλοΰντο Μνταΰλον (Antiquity grecques).

2) Λαός βόρειος άγριος έν ’Αμερική.

3) Ίην Ίλιάδα τών Πορτογάλλων.


