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ΤΟ ΕΛΛ11ΆΙΚ0Χ ΪΠΟΗΧΠΜΑ.
Ό τη<: Πέατης δημοσιεύει τό εξής

κείμενον τοΰ ύπομνήματος, δπερ άνέγνω ενώ
πιον τοΰ συνεδρίου ό κ. Δηλιγιάννης κατά τήν 

συνεδρίασιν τής 17/29 ΐουνίου.
Αί αληθείς εύχαί τής ελληνικής κυβερνή

σεως συνεταυτίσθησαν πάντοτε μετά τών 
πόθων τοΰ όλου έθνους, ου ή ελεύθερα Ελλάς 
αποτελεί μικρόν μόνον μέρος. Οί αύτοί πόθοι 
ένέπνεαν τό ελληνικόν έθνος, οτε άπεδύθη είς 
τόν μακράν ύπέρ ανεξαρτησίας άγώνα τοΰ 
1821. Καί ό,τι άφορή τήν ολοσχερή αύτών 
πλήρωσιν, ή ελληνική κυβέρνησες δέν παρα
γνωρίζει τάς μεγάλας αύτής δυσχερείας. Ή 
εδραία άπόφασις τής Εύρώπης ν'άποκαταστή- 
σ·ρ τήν ειρήνην έν ’Ανατολή, χωρίς νά διατα- 
ράξν) ύπέρ τό δέον τό καθεστώς, ύποδεικνύει 
τή ελληνική κυβερνήσει τά όρια, άτινα πρέ
πει νά θέσνι είς τάς ιδίας έαυτής εύχάς, ζη
τούσα μόνον τήν προσάρτησιν τής Κρήτης καί 
τών μεθορίων επαρχιών. Αί εύχαι αύται δέν 
διατελοΰσιν εις άντίθεσιν, ούτε πρός τά συμ
φέροντα τής Εύρώπης, ούτε πρός τά τοΰ γεί
τονας κράτους· ή παραδοχή των θά έξεπλή- 
ρου τήν έδραίαν θέλησιν τών κατοίκων τών 
περί ών ό λόγος επαρχιών καί θά παρείχεν είς 
τό βασίλειον ησυχίαν καί άνεκτήν ΰπαρξιν. 
Καί ό,τι μέν άφορά τά συμφέροντα τής Εύρώ
πης, άφοΰ επιθυμία αύτής είναι ή έδραίωσις 
τής ειρήνης έν Ανατολή, ή προσάρτησες τών 
επαρχιών έκείνων θά ήτο τό λυσιτελέστατον 
καί μόνον δυνατόν μέσον, όπως άρθή πάσα 
αφορμή δυναμένη νά διακυβεύσ-ρ τό ειρηνευτι
κόν έ'ργον τής Εύρώπης. ’Αρκεί ν’ άναλογισθή 
τις τό παρελθόν τών επαρχιών καί τάς άφορ- 
μάς, αί’τινες τοσάκις έβίασαν αύτάς νά προσ- 
φύγωσιν είς άκρα μέσα πρός βελτίωσιν τής 

τύχης των, δπως πεισθή ότι αί αύται άφορ- 
μαί Οά προεκάλουν έν έγγυτέρφ ή άποτέρφ 
μέλλοντι τά αύτά λυπηρά άποτελέσματα. 
Άπ’έναντίας, ή μεγάλυνσις τοΰ ελληνικού 
βασιλείου Οά ήτο συμπλήρωσες τοΰ εκπολι
τιστικού έργου, όπερ άνέλαβεν ή Εύρώπη δη- 
μιουργήσασα τό ελληνικόν βασΐλειον. Άλλ’ ή 
προσάρτησες αύτών θά συνέφερε καί τή Τουρ- 
κία,καθό αΐρουσα τάς άφορμάς τών ταραχών, 
αϊτινες τοσάκις έξήντλησαν τά οικονομικά 
της, διεκύβευσαν τά πολιτικά της συμφέροντα 
καί διετάραξαν τάς σχέσεις τής αγαθής γει- 
τονείας, άς προσεπάθησε πάντοτε νά τηρήσν) 
ή 'Ελλάς. Ό,τι άφορή τό κύριον συμφέρον, τό 
συμφέρον αύτών τών επαρχιών, είναι πασί
γνωστου ότι ζητοϋσι άπό ήμίσεως αϊώνος τήν 
ένωσίν των μετά τάς Ελλάδος. Ή Οέλησις 
αύτη έξεδηλώθη πολλάκις παρρησία, καί 
πλέον ή άπαξ οί κάτοικοι έδραξαν τά όπλα 
καί ύπέστησαν πάντα τά δεινοπαθήματα τοΰ 
πολέμου πρός έπίτευξιν τοΰ ποθουμένου. ’Ολί
γοι μόλις παρήλθον μήνες, άφ’ ότου έν μιά 
τών περί ών ό λόγος έπαρχιών ή ησυχία άπο- 
κατέστη μόνον, δτε μεγάλη δύναμις έβεβαίω- 
σεν δτι «ή ελληνική ύπο'Οεσις δέν θά ζημιω- 
θή» καί δτι έν τώ συνεδρίφ θά ε’ίπνι δτι «ή 
ειρήνευσες οφείλεται μόνον ε'ς τήν παρέμβα
σίν της». 'Ετέρα έπαρχία, ή Κρήτη, διατελεϊ 
έτι έν πλτρει έπαναστάσει καί κατά τάς τε
λευταίας ειδήσεις τό αίμα ρέει αύτόθι πατα- 
μηδόν.

Δέν θά ήτο λοιπόν έργον δίκαιον καί φι
λάνθρωπον τό νά πληρωθώσιν οί έθνικοΐ πό
θοι τών χωρών έκείνων, νά είσακουσθώσιν αί 
τοσάκις διατυπωθιϊσαι εύχαί των καί νά προ- 
ληφθώσιν έν τφ μέλλοντι αί ερημώσεις καί 
καταστροφαί, είς ας εκτίθενται όπως άσφα- 
λίσωσιν έαυταΐς έθνικήν ΰπαρξιν ; Ό,τι αφορά 
τό ελληνικόν βασίλειον ίδίφ, πάσα έκδήλωσις 
τών έθνικών εύχών τών έν Τουρκίιγ Έλλήνων
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προκαλεΐ έξ ανάγκης ζωηρότατου έρεθισμ.όν. 
Οί εκ τών έλληνικών επαρχιών τοϋ όθωμανι- 
κοΰ κράτους καταγόμενοι κάτοικοι τοϋ βασι
λείου συμποσοΰνται είς πολλάς χιλιάδας. 
Πολλοί έξ αύτών κατέχουσιν επιφανείς θέσεις 
έν πάσι τοίς κλάδοις τής διοικήσεως, έν τώ 
στρατφ καί έν τώ ναυτικώ, άλλοι Ss διακρί- 
νονται έπί εμπορική καί βιομηχανική δραστη- 
ριότητι. Πάσα ε'ίδησις έπαναστάσεως έν 
Τουρκία συγκινεϊ βαθύτατα τάς καρδίας 
αύτών. Καί άλλοι μέν διαβαίνουσι τά σύνο
ρα όπως ενωθώσι μετά τών μαχομένων, 
άλλοι δέ κενοϋσιν ύπέρ τοϋ κοινού άγώ
νος τά βαλάντιά των. Τό κίνημα μετα
δίδεται βαθμηδόν καί μεταξύ τών κατοί
κων τοϋ βασιλείου, τών μή καταγόμενων 
έκ τών έπανεστατημε’νων επαρχιών· μή δυνά- 
μενοι δέ καί ουτοι νά λησμονήσωσι τί όφεί- 
λουσιν είς προτε’ρους αγώνας τών αποκλήρων 
άδελφών καί νά μείνωσιν άδιάφοοοι ένώπιον 
τοϋ ύπέρ άπελευθερώσεως άγώνος αύτών κα
τατάσσονται είς τάς τάξεις των καί συμπο- 
λεμοϋσι μετ’ αύτών.

Τοιαύτη κατάστασις πραγμάτων προκαλεϊ 
έκάστοτε έν τώ βασιλείφ σοβαράς κρίσεις, 
δυσχεραινούσας τά μέγιστα τήν θέσιν τής κυ
βερνήσεως. Μ ή δυναμένη ν’ άρνηθή τάς συμ
πάθειας της εϊς έπαρχίας ηνωμένας μετά 
έλευθέρας 'Ελλάδος δι’ ιστορικών δεσμών, διά 
κοινής καταγωγής καί κοινών παθημάτων, 
ούδέ νά έπιδείξη αδιαφορίαν, ήτις θ' άπεστέ- 
ρει αύτήν πάραυτα τής έμπιστοσύνης τοϋ ελ
ληνισμού καί Οά κατέστρεφε τάς εύλογους έλ- 
πίδας, μεθ’ ών άτενίζουσιν άνέκαθεν οί έν 
Τουρκία Έλληνες πρός τό βασίλειον, ή ελλη
νική κυβέρνησις εύρίσκεται ανίσχυρος ένώπιον 
τού ρεύματα.-. Έάν άπεπειράτο ν’άντιστή, 
Ουσιάζουσα τά τιμαλφέστατα τού κράτους 
συμφέροντα, 0’ άνετρέπετο καί τό ρεύμα Οά 
παρέσυρε τήν χώραν σύμπασαν είς τήν πάλην 
Άλλως τε δέ, καί Οέλουσα άπλώς νά περι- 
στείλη τάς έθνικάς όρμάς, ή κυβέρνησις θά έ
βλεπε τάς προσπάθειας αύτής ματαιουμένας 
ύπό τής έκτάσεως καί τού σχηματισμού τής 
όροθετικής γραμμής, ήν ούδέ στρατός έξ 100, 
000 άνδρών 0ά ήδύνατο νά έπιτηρή ούτως, 
ώστε νά κωλύη τήν κρύφα διάβασιν έθελον- 
τών.’

'Η θέσις, είς ήν περιάγουσι τά έπαναστα- 
τικά ταϋτα κινήματα τήν ελληνικήν κυβέρ- 
νησιν, είναι ούχ ήττον δυσχερής καί άφόρη- 
τος έξ οικονομικής άπόψεως. Ό προϋπολογι

σμός τοϋ βασιλείου έξηντλήθη καί έξαν- 
τλεΐται έτι ένεκεν παραπλήσιων συμβάντων. 
Καίτοι μεγίστη ύπάρχει διαφορά μεταξύ τού 
προϋπολογισμού τοϋ Κυβερνήτου τής Ελλά
δος έν έτει 1829 καί τού προϋπολογισμού τού 
λήξαντος έτους, αί συνδρομαΐ αί χορηγούμε
να! εϊς τούς πρόσφυγας καί τούς επιστρέφον- 
τας άγωνιστάς καί οί έξοπλισμοί, οϋς προκα- 
λεϊ ή έκρυθμος αΰτη θέσις τών πραγμάτων καί 
αί τεταμέναι μετά τού γείτονος σχέσεις, α- 
περρόφησαν πολλάκις εκατομμύρια όλα, έ- 
πολλαπλασίασαν τό δημόσιον χρέος καί βιά— 
ζουσι τήν χώραν νάκαταναλίσκη είς μή πα
ραγωγικά έργα μέγα (*·ερος  τών δημοσίων 
προσόδων, όπερ, έάν έδαπανάτο άλλως, 0’ 
ανέπτυσσε τούς ύλικούς πόρους καί τήν εύη- 
μερίαν τής χώρας. ’Αφού μεγάλα καί πλού
σια έθνη, μεθ’ ών ούδέ νά συγκριθή δύναταε 
ή μικρά Ελλάς, συναισθάνονται τάς συνέ
πειας παραπλήσιων δαπανών, φυσικόν είναι 
οτι τό μικρόν ελληνικόν βασίλειον, δπερ ήναγ- 
κάσθη έπανειλημμένος ν’άναλάβη παραπλή
σιας ύποχρεώσεις, διατρέφει δέ καί σήμερον 
τρισμυρίους πρόσφυγας καί άναγκάζεται νά 
έπιχειρή εξοπλισμούς ύπερβαίνοντας τάς δυ
νάμεις του, πνίγεται σχεδόν ύπό τό βάρος.

*) Έν ύπομνήματι έπιγραφομένω Further facts 

in the Carly discovery of Australia δ κ. Major 
άπε'δειξεν άναμφήριστον την τών Γάλλων προτε
ραιότητα, στηριζόμενος έπί χάρτου φε'ροντος υπο
γραφήν Oronce Fine, de Besanfon ύπδ χρονο
λογίαν 1531, δν κατε'χει τδ Βρετανικόν μουσεΐον. 
Αί αξιώσεις τών Πορτογάλων εδράζονται έπί σει
ράς χαρτών φερόντων μετά τοΰ ονόματος τοϋ John 
Botz τδ έτος 1542 καί άπαρτιζόντων έπίσης μέρος

ΊΙ κυβέρνησις τού βασιλέως τρέφει τήν έν- 
δόμυχον πεποίθησιν ότι τοιαύτη κατάστασις 
πραγμάτων δέν δύναται νά παραταθή έπί 
πλέον νομίζει δ’ ότι έπιτελεϊ απαραίτητον 
καθήκον έκτιθεμένη αύτήν είς τό συνέδριον 
καί παρακαλούσα αύτό νά έπιφέρη τήν δέου
σαν θεραπείαν αίρον τάς άφορμάς.

ΣΥΧΘΠΚΠ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

ΊΙ Α. Μεγαλειότης ή βασίλισσα τού Ηνω
μένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρετανίας καί 
τής Ιρλανδίας καί αύτοκράτειρα τής Ινδικής 
καί ή Α. Μεγαλειότης ό Σουλτάνος, έπιθβ- 
μοϋντες θερμώς ΐνα αύςήσωσι καί ένισχύσωσιν 
άμοιβαίως τάς άγαθας μεταξύ τών δύο κρα
τών ύφισταμένας σχέσεις, άπεφάσισαν ΐνα συν- 
άψωσι συνθήκην συμμαχίας (αμυντικήν) πρός 
έξασφάλισιν έν τφ μέλλοντι τών έν’Ασία χω
ρών τής οθωμανικής αύτοκρατορίας.

Κατά συνέπειαν ή Α. Μεγαλειότης ή βα
σίλισσα καί ό Σουλτάνος ώρισαν πρός τόν σκο
πόν τούτον πληρεξουσίους, καί παρά μέν τής 
βασιλίσσης τής Μεγάλης Βρετανίας ώρίσθη 
τοιούτος ό κ. Άουστεν Ααγιάρδος, τετιμημέ- 

νος διά τού παρασήμου τού ζ/ουτροΒ α’ τά
ξεως, παρά δέ τής Α. Μεγαλειότητος τού 
Σουλτάνου ή Α.Ύψηλότης ό Σαφφέτ πασσας. 
Οί πληρεξούσιοι ούτοι συνεφώνησαν έπι τών 
επομένων.

Άρθρον 1. Έάν ήΡωσσία καταλαμβάνουσα 
τό Βατούμ, ’Αρδαχάν καί Κάρς, ή έν τών με
ρών τούτων, έπιχειρήση έν τώ μέλλοντι νά 
καταλάβη καί έτερον μέρος τών έν Άσίοε εύ- 
ρισκομένων χωρών τής οθωμανικής αύτοκρα
τορίας, έκτος τών όρισθησομένων διά τής συν
θήκης τής ειρήνης, τής μεταξύ Ρωσσίας καί 
Τουρκίας συνομολογηθείσης ή ’Αγγλία ύπο- 
χρεοϋται νά συμμαχήση μετά τής όθωμ.αύτο
κρατορίας, όπως προφύλαξη καί ύπερασπίση 
τάς ρηθείσας χώρας διά τής ισχύος τών όπλων.

Άρθρ- 2. ’Απέναντι τούτου καί ή Α. Με
γαλειότης ό Σουλτάνος ύπισχνεϊται τή Αγ
γλία νά είσαγάγη τάς άπαιτουμέ.νας μεταρ
ρυθμίσεις, αϊτινες συμφωνηθήσονται μεταξύ 
τών δύο δυνάμεων, πρός βελτίονα διακυβέρ
νησή καί πρός προστασίαν τών Χριστιανών 
καί λοιπών ύπηκόων τοϋ οθωμανικού κρά
τους, τών έν ταϊς χώραις ταύταις ευρισκο
μένων. "Οπως δέ δυνηθή ή ’Αγγλία νά λάβη 
τά άπαιτούμενα μέτρα πρός έκτέλεσιν τών 
ύποσχέσεων αύτού, συναινεΐ ίνα ή ’Αγγλία 
καταλάβη τήν νήσον Κύπρον καί διοική αύτήν.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ.

Ό κ.Άουστεν Ααγιάρδος καί ό μέγας βε
ζίρης Σαφφέτ πασσας άπεδέξαντο έκ συμφώ
νου καί τούς όρους τούτους, οϊτινες έσονται 
προσάρτημα είς τήν συνθήκην, ήν συνήψαν καί 
ύπέγραψαν τή 4 ίουνίου 1878, έν τή ίδιότητι 
αύτών ώς πληρεξούσιοι τών δύο κρατών, ύπέ
γραψαν δέ αύτούς τή 1 ίουλίου.

Άρθρον 1. Έν τή νήσφ θέλει ύπάρχει, ώς 
καί πρότεοον ίεροδικαστήριον μουσουλμανικόν 
(Μεχκεμ.έϊ cepit'i ισ.Ιαμά), δπερ θέλει θεω
ρεί άποκλειστικώς τάς θρησκευτικάς ύποθέσεις, 
άφίνον κατά μέρος πάν άλλο ζήτημα, άφορών 
είς τούς έκεϊ μουσουλμάνους κατοίκους.

Άρθρ. 2. Τό ύπουργείον τοϋ Έφκαφίου θέλει 
διορίσει διά τήν νήσον ταύτην ένα ύπάλληλον 
έκ τών μουσουλμάνων κατοίκων αύτής, δπως 
μετά επιτρόπων διοριζομένων ύπό τών αγ
γλικών αρχών δεακυβερνά τάς γαίας καί τά 
άλλα ακίνητα κτήματα τών έν νήσφ ταύτη 
ευρισκομένων τεμενών, νεκροταφείων καί με- 
δρεσέδων καί άλλων θρησκευτικών έν Κύπρφ 
καθιδρυμάτων.

ΆρΟρ. 3 ,11 ’Αγγλία, έκπίπτουσα πρώτον 
έκ τών προσόδων τής νήσου τάς δαπάνας τής 
διοικήσεως, θέλει πληρόνει είς τήν Ύψ. Πύ
λην κατ’ έτος τά περισσεύοντα. Τό περίσ
σευμα τούτο θέλει όρισθή κατά τό μέσον όρον 
τών εισοδημάτων κατά τά πέντε τελευταία 
έτη. Ό μέσος ούτος όρος, ύπελογίσθη είς 22, 
968 πουγγία, θέλει δέ έξελεγχθή άκολούθως. 
Εξαιρούνται τά ποσά άτινα προέκυψαν έκ 
γαιών άνηκουσών είς τό στέμμα^ ή είς τό 
κράτος, αϊτινες έμισθώθησαν ή έπωλήθησαν 
κατά τήν περίοδον ταύτην.

Άρθρ. 4. ΊΙ Ύψ. Πύλη δύναται νά πωλή 
ή νά έκμισθοΐ έλευθέρως τάς εν τή νήσω Κύ- 
πρω εύρισκομένας γαίας καί άλλας ιδιοκτη
σίας άνηκούσας είς τό στέμμα ή είς τό κρά
τος, ών τό προϊόν δέν θά άποτελή μέρος τής 
προσόδου τής νήσου, περί ής προσόδου γίνεται 
λόγος έν τώ 3 άρθρφ.

ΆρΟρ. 5. Ή άγγλική κυβέρνησις δύναται 
δι’ύπαλλήλων τής αρμοδίου άρχής ν’άγορά- 
ζη δι’άπαλλοτριώσεως είς λογικάς τιμάς πά
σαν γήν, ήτις θά έκρίνετο άναγκαία είς βελ
τιώσεις ή δι’ άλλους λόγους ώς καί είς χέρ
σους γαίας.

ΆρΟρ. 6. Έάν ή Ρωσσία άποδώση τήΤουρ- 
κίικ τό Κάρς καί τάς άλλας έν Άρμενίφ κα
τακτήσεις, άς έποιήσατο κατά τόν τελευ- 
ταϊον πόλεμον, ή Κύπρος άποδοθήσεται τή 
Τουρκίφ,ή δέ παρούσα συνθήκη άκυρούται.

Π ΕΞΒΡΕΥΚΠΣΙΣ ΤΠΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΛΠΟ ΤΟΪ 1829 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1878.

(Ύπό Ad. F. de Fo.vipertuis).

Τήν έπί τή ανακαλύψει τής Αυστραλίας δόξαν 
έπ'ι μάκρους χρόνους ειχεν άπολαύσας 5 'Ολλανδός 
Dirk Ilartog, οστις προσορμισθείς κατα τήν δυσμι- 
κήν τής νήσου ακραν τή 25 δκτωβρίου 1 61 6, έκά- 
λεσεν αυτήν Ένδράχτειον γήν terre d'Endr’- 

aght ix τοϋ δνόματος τοϋ ού έπέβαινε πλοίου. 
Γνωστόν τυγχάνει νϋν οτι οί Γάλλοι έν πρώτοις, 
έφεξής δέ οί Πορτογάλοι κα'ι ’Ισπανοί1 προηγή-

4
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Οησαν τών αντιποιούμενων τής τιμής ταύτης 'Ολ
λανδών άλλως δέ. παραδόσεις διαδεδομέναι παρά 
τοϊς αΰτόχθοσι τήν πρώτην τής νήσου άνακάλυ 
ψιν άποδιδοΰσι τοϊς Σίναις, βέβαιον δέ είναι δ'τι έν 
έτει 1851 άνεκαλύφθησαν έπί τοΰ έδάφους τής 
Αυστραλίας χώπαι κα'ι άλλα ναυτικά έπιπλα, αναμ 
φίβολον φέροντα τδν σινικόν τύπον, απερ είς με
γάλα κεχωσμένα βάθη ύπδ προσχώσεων κεχαλυμ- 
με'να μαρτυρουσιν άριδήλως ότι μακρδς διέρρευσε 
χρόνος άπδ τής έγκαταλείψεως αΰτών έν τή νήσω.

Έξ χα'ι εϊχοσιν έτη μετά τδν Ilartog τών συμ
πολιτών αΰτοΰ τις Άβελ Ίάνσενος Tasman περιέ- 
πλευσε. χωρίς δ'μως νά προσορμισθή, τήν Νέαν 
'Ολλανδίαν ή τήν μεγάλην μεσημβρινήν 
χε'ρσον, ώς συνήθως έκαλεϊτο είσέτι κατά τάς 
ιδέας, αϊς ένησμε'νιζον τότε οί γεωγράφοι, οίτινες 
άπδ τών τοΰ Κολόμβου θαλασσοποριών ουδέποτε 
έπαύσαντο πρεσβεύοντες τήν υπαρξιν μεγάλης 
μεσημβρινής ηπείρου, ώς άναγκαίον αντίρροπου 
τής χερσαίας τοΰ ετέρου ημισφαιρίου μάζης Ό 
Τάσμανος άνεκάλυψε πρδς μεσημβρίαν μεγάλην 
νήσον, τήν γειτνιάζουσαν πρδς τήν μεσημβρινοανα- 
τολιχήν τής αΰστραλιακής ηπείρου άκραν, ήν, 
πρδς τιμήν τοΰ γενικοΰ διοιχητοΰ τών Νηρλανδι- 
κών Ινδιών, άπεκάλεσε χε'ρσον ΤΡαίί Diemen, 
σφαλερώς αυτήν ε’κλαμβάνων ώς άποτελοΰσαν μέ
ρος τής -ηπείρου, άπάτην παθών, ήτις έπί μακρδν 
δφίστατο μετ’αΰτδν χρόνον. Έχτοτε οί θαλασσο
πόροι έφαίνοντο δλιγώρως περ'ι τήν Αΰστραλίαν 
εχοντες, χα'ι δ’τε δ Κούκ έν έτει 17'0 προσήγγισεν 
αΰτή, δλόκληρος ή άνατολική άκτή έπ'ι έκτάσεως 
32 μοιρών, ήτοι επέκεινα τών 1900 θαλασσίων μι
λίων, έμενεν έντελώς άγνωστος. Ή άκτή αυτή 
πλήρης υφάλων κατά τήν άρκτιχήν αΰτής έσχα- 
τιάν δυσχερεστάτην άπειργάζετο τήν έξερεύνησιν, 
κα'ι όμως ό Κούκ ειχεν ήδη περάνας αΰτήν σχεδδν, 
δ’τε κατά τήν νύκτα τής 10 πρδς τήν 11 Ιουνίου 
τοΰ πλοίου αΰτοΰ Endeavour προσαράςαντος κατά 
βράχου ύφάλου κα'ι έκσφηνωθέντος, μόλις μετά 24 
ώρών ύπερφυεϊς μοχθους κατώρθωσε ν’απαλλαγή, 
άπολέσας μέν έπ'ι τής έγχρίψεως μέρος τοΰ διπλού 
σανιδώματος καί τής ψευδοτροπιδος τοΰ πλοίου, 
άναγκασθεϊς δέ νά ζητήστ) ώς τάχιστα αρμόδιον 
άγχυροβόλιον, όπως έπανορθώσας τήν βλάβην πρδς 
τήν Εΰρώπην διευθυνθή.

Μετά δέκα κα'ι δχτώ έτη δ πλοίαρχος Philips 

άπεβίβαζεν έπ'ι τής παραλίας Botany-bay 760 
μετανάστας. ναύτας τινάς καί τινας στρατιωτικούς, 
έν συνόλω 1017 άτομα, τδν πυρήνα, ώς είπεϊν, 
άποικίας προαχθείσης έν διαστήματι δγδοήχοντα 
έτών εις έκτακτον εΰημερίας βαθμόν- άλλ’δ'μως ή 
αποικία αυτή μέχρι τοΰ 1813 φυτοζωήσασα παρά 
τάς μεσημβρινοανατολικάς τής νήσου χώρας, έπέσχε 
κατά τούς πρόποδας τών Κυανών δρέων, <ί>σ?ι πρδ 
άνυπερβλήτου φραγμού. Όρώμενα έκ τής Sydney 
τά υψώματα ταΰτα τά δρεινά, παρεμφερή εισι προς 
έ'ρκος έκ μικρών συγκείμενον λόφων, μόλις άπδ τοΰ 
έδάφους διακρινομένων τωόντι δ’ουτοι άνατείνοντες 
είς ύψος 900 μέτρων, άντιτάσσουσι πρδς τούς οδοι
πόρους βαθείας οιασφάγας, άπορβώγας βράχους, 
άδιεςιτήτους παρόδους, άς κα'ι αΰτοϊ οί αΰτόχθονες 
ήρνοΰντο νά ύποδείξωσιν. 'Ότε δ*  δ κ Evans 
κατώρθωσε νάύπερβή τήν πάροδον KangerOO. ήτις 
κατ'εΰθυωρίαν σχεδδν διανοίγεται πρδ τοΰ λιμένος 
.Takson, ή καλλιέργεια τών χέρσων γαιών έπεξε- 
τάθη πρδς τδ πεδίον Bathurst, πάντοτε όμως πρδς 
δυσμάς διακλαδουμένη είς τάς ύπδ τοΰ Murrum- 
bridgo, τοΰ Lachlan, τοΰ Darling άρδευομένας 
κοιλάδας. Έκ τής πρώτης τοΰ Sturt έχδρομής, 
γενομένης τω 1829, άπεδείχθη ότι οί δύακες ού- 
τοι συμβάλλουσιν είς τδν Murray ποταμόν, έκβάλ- 
λοντα μέν είς τδν όρμον Encounter, δεχόμενου δέ 
πάντα τά άπδ τών δυσμικών κλιτύων τών Κυα
νών δρέων καταρβέοντα όοατα.

τών τοΰ Μουσείου συλλογών. Τέλος δέ έπ'ι τών 
έγγράφων τών έν έτει 176? εύρεθέντων έν Μανίλ- 
λη δηλοΰται δ'τι δ 'Ισπανός Y’aes de Torres γενό- 
μενος έν έτει I 606 κατά τδν δμώνυμον αΰτω πορθ
μόν, έπί δύο μήνας έξηρεύνησεν αΰτόν.

Έν διαστήματι τριών καί τριάκοττα ήμερών δ
Sturt παρακολουθήσας τον ροΰν τοΰ Murray, 
έφθασεν είς τήν λίμνην ή μάλλον τδ τέναγος ’Αλε
ξανδρινήν, χωριζομένην άπδ τής θαλάσσης διά με - 
σολαβούσης ψαμμώδους σύρτεως, τοσοΰτο στενής, 
ώστε δ οδοιπόρος εΰκρινώς άκούει μακρόθεν τών 
κυμάτων τδν ρόχθον, άλλ’εΰτελών ύπολειπουένων 
πλέον αΰτω προμηθειών, ώφειλε νά φρόντισα) περ'ι 
τής έπανόδου, ήν δι’άτρύτων πόνων και φοβερών 
στερήσεων έξετέλεσε.

Μετά τινα έτη διά τής έξερευνήσεως τών άνά μέσον 
Murray κα'ι Spencer έκτεινομένων εΰφόρων γαιών 
έλαβε γένεσιν ή αποικία Άδελαις, έκτοτε δέέμπα- 
γιωθείσης έν τω πνεύματι τών κατοίκων τής ιδέας 
τοΰ νά έμμείνωσιν έντή χώρα έκείν-r, διά παντδς, οί 
μέν πρδς μεσημβρίαν οίκοΰντες έζήτησαν ν’άνακαλύ- 
•ψωσι συγκοινωνίαν μετά τών πρδς δυσμάς, οί δέ τάς 
άνατολικάς νεμόμενοι άχτάς διέξοδον πρδς άρκτον, 
τοιαότην δέ τινα ύπελάμβανον ο5τοι δ’τι θά παρεϊ- 
χεν αΰτοϊς πάντως μέγα τι ύδατος ρεΰμα, κα'ι ό'τι 
διά τής ποταμίας έκείνης δδοΰ 0ά κατώρθουν ν'άντι- 
καταστήσωσι τδν μεταξδ Sydney κα'ι τής θαλάσ
σης τών Μολούχων διάπλουν, δν χινδυνωδέστατον 
καθιστώσιν ίΐ τε πορθμός Torres κα'ι ή μαχρά τών
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χοραλλιωδών υφάλων σειρά. Έπί δύο έτη (1840 
— 1841)8 Eyre αποπειρώμενος είσεχώρησεν εϊς τδ 
διαμέρισμα Torres, εΰρεϊαν χθαμαλήν χώραν τέσ
σαρας μέν μετρούσαν μοίρας πλάτους έπ'ι τοσαύταις 
μήκους σχεδδν, πολυαρίθμους δέ περιλαμβάνουσαν 
άλμυράς λίμνας, έφεξής δ’εΐσδύσας εις τήν γήν τών 
NuytS, έκτενή χοίλην παραλίαν, πάντη άμοιρον 
ναυλόχου, όρμου, λιμένος, είς οΰδέν μετά παντοίας 
στερήσεις και κινδύνους ήνυσεν, άλλ’ ή εις τδ κα- 
ταστήσαι κατάδηλον τήν παντελή τής ζώνης έ
κείνης έρήμωσιν. Άλλ’εΰτυχέστερος τούτου ύπήρξε 
νεαρός τις γερμανδς φυσιοδίφης Leichhardt τουνομα- 
ουτο άφικόμενος είς Αΰστραλίαν κατά τδ 1843 
ήκρίβωσε μετά δύο έτών παρέλευσιν τήν χώραν, 
τήν περιλαμβανομένην μεταξύ τοΰ όρμου ΜΟΓΰίΟΠ, 
τδ μέσον σχεδδν κατέχοντος τής άνατολικής τής 
νήσου πλευράς καί τοΰ λιμένος Essington (port 
Essington),τοΰ άρκτικωτάτου μέν κατά τήν βόρειον 
πλευράν σημείου, δυσμικώς δέ κειμένου τοΰ αχανούς 
τής Καρπενταρίας κόλπου.

Ή έξερεύνησις αυτή διήρκεσεν έπ'ι δεκαπέντε 
περίπου μήνας, καθ’ οΰς δ Leichhardt διήλασε 
διαγωνίως άπαν τδ νοτιανατολικδν τής Αυστραλίας 
διαμέρισμα, είς έκτασιν 1900 μιλίων κατά γραμ
μήν εΰθεϊαν. Ένθαρ’ρυνθείς έκ τής πρώτης ταύτης 
Επιτυχίας, άνέλαβε νά διαπορευθή δι’ άπάσης τής 
Αΰστραλίας κατά τδ μέγιστον αΰτής μήκος άπ’ά- 
νατολών πρδς δυσμάς. Καί άνεχώρησε μέν τωόντι 
έπ'ι τω σκοπώ τούτω άπδ τής Βρισβάνης, έν τω 
όρμω Moreton κείμενης, άρχομένου τοΰ 1848 
έτους, έκ δέ τών επιστολών αΰτοΰ έφαίνετο 0τ( 
κατά μήνα άπρίλιον είχε καταλαβών τάς άχθας 
τοΰ ρύακος CagOOU, τριακόσια μίλια άφισταμένου 
τής Βρισβάνης, άλλ’ έχτοτε οΰδέν περί αΰτοΰ και 
τών συνοδιτών έγνώσθη, κα'ι μόνον έν έτει 1858 
είς τών αδελφών Gregory τά πρώτα τής έχδρομής 
αΰτοΰ άνεκάλυψεν Ιχνη παρά τδν ποταμίσκον Βι
κτωρίαν.

Τδ έτος 1848 άλγεινήν προσεκτήσατο φήμην έν 
τοϊς ύπομνήμασι τών κατά τήν Αΰστραλίαν έξε- 
ρευνήσεων. -

Είχε μέν διακριβωθή ότι ό ρύαξ Βικτωρία, δ’στις 
άλλως πάσχει έστιν δ'τε έλλειψιν όδατος, πρδς τήν 
μεσημβρινήν έχώρει άκτήν, τούτου δ’ουτως έχοντος 
ή έκζήτησις μεγάλης ποταμίας συγκοι ωνίας άνά 
μέσον άρκτου κα'ι άνατολών παιδαριώ'ές τι άπέ- 
βαινεν Εγχείρημα, άλλ’ αί διά ξηρΖς όδο’ι δέν έφαί
νοντο είσέτι όλως άποκεκλεισμέναι- ή προσοχή τών 
άποίκων έτράπη πρδς τήν βάσιν τής προμήχους 
χερσονήσου 'Τόρχης, τής άποτελουσης τάς άνατο
λικάς τής Καρπενταρίας παραλίας, καί τις τούτων 
Kennedy καλούμενος άνέλαβε νά είσδύσγ| έκεϊ·

δρμηθε'ις έκ τής βόρειας τής χερσονήσου άχρας, 
έχώρησεπρδς μεσημβρίαν έπ'ι τδν όρμον τής ήγεμο- 
νίδος Καρλόττης (Princesse Charlotte), ένθα πο
λεμικόν πλοϊον άνέμενεν αΰτόν. Μετά έξ δέ μήνας 
οί τής Άλβιώνος ναυτικο'ι συνήγον αΰτόχθονα 
γυμνόν, τραυματίαν, λιυ.ώττοντα, οστις μετά μα
κράν άνάπαυσιν άφηγήθη περ) τής έκδρομής τάς 
θλιβερωτάτας τών περιπετειών. Άπδ τής ένάρξεως 
αΰτής, έλεγεν, ακανθώδεις άπήντησαν θαμνώνας, 
δυσχεράναντας τήν πορείαν αΰτών, βραδύτερον δέ, 
τών τροφίμων έξαντληθέντων, πάντας τούς ίππους 
ήναγκάσθησαν νά σφάξωσι, τούτου δ’έ'νεκα πάντες 
οί τήν συνοδίαν άποτελοΰντες, πλήν τριών εΰρω- 
παίων και αΰτοΰ τούτου τοΰ αΰτόχθονος, άπεποιή- 
θησαν νά χωρήσωσι προσωτέρω, έπ'ι τέλους δ’ ό 
Κέννεδυς έπειγόμενος ή νά έπανακάμψη άπραχτος, 
ή νά συνεχίσει τήν πορείαν μετά μόνου τοΰ αΰτο- 
χθονος, τήν τελευταίαν ταύτην άτυχώς ηρετίσατο 
γνώμην, διότι τραυματισθε'ις θανασίμως έν τινι 
πρδς αΰτόχθονας συμπλοκή, έξέπνευσε πρδ τών 
δφθαλμών τοΰ πιστού αΰτοΰ συνοδοιπόρου, οΰδέν δέ 
ούτε τών έγγράφων, ούτε τοΰ νεκροΰ αΰτοΰ άνευ- 
ρέθη ποτέ ίχνος.

Άλλ’ ή συμφορά τοΰ τε Leichhardt κα'ι τοΰ 
Κεννέδυος δέν ίσχυσε νά παρακωλύση τούς αδελφούς 
Gregory, τούς Roe, τούς Austin, τούς Babbage, 
τούς Morton τοΰ έξερευνήσαι κατά τά επόμενα 
δώδεκα έτη τάς κεντρικάς έρήμους τής νήσου άπό 
τε δυσμών κα'ι άνατολών. Μή δυνάμενος ή μόνον 
περί τά οΰσιωδέστερα νά ένοιατρίψω τών έπιτευ- 
χθέντων άποτελεσμά των, παρασιωπώ άκων τας 
έκδρομάς αΰτών, έξιστορώ δέ μόνον τά κατά τήν 
πρώτην διάβασιν τής αΰστραλιακής ηπείρου άπδ 
Μελβούρνης μέχρι τοΰ κόλπου Καρπενταρίας.

ΊΙ διάβασες αυτή έστοίχισε τήν ζωήν τοΰ έπι- 
τελέσαντος αΰτήν ’Ιρλανδού Θωμά Ο-Hara Burke, 
δστις χρηματίσας εΰελπις έν Woolwich κα'ι Εθε
λοντής έν αΰστριακή ύπηρεσία. ήλθε χατά τδ 
1849 όπως έν Αΰστραλία άποχατασταθή. Κινήσας 
έκ Μελβούρνης ττ( 20 αύγούστου I860 έν συνοδία 
δεκαεπτά ατόμων και παραχολουθούμενος ύπδ εί · 
χοσιπέντε ίππων,τοσούτων καμήλων χαέ πολυπλη
θούς ύλιχοΰ, ο Burke άφίχετο περ'ι τά τέλη δεκεμ- 
βρίου εις τήν χώραν τήν μεταξύ τής 25° και 26° 
μεσημβρινού πλάτους χειμένην, ήν πετραίαν 
έρημον έκάλεσαν ένθα δ Sturt κατά τήν δευτέ
ραν αΰτοΰ έξερευνησιν (1845) ύπε’στη έν διαστή- j
μάτι έξ μηνών τά φρικωδέστατα τών ^ινών, ένθα 
δ ύπ’αΰτδν άρχηγδς, δ δευτερεύων τής έκδρομής χ. 
Poole άπώλετο.'Ο Burke μετά τής ευαρίθμου συν- 
οδίας του διήλθεν αΰτήν, οΰχί τοιοΰτο δυσχερώς, 
ατε μή άπαντήσαντες, ώς φαίνεται, ούτε τήν λει- *
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ψυδρίαν, ούτε την βαθεϊαν έχείνην έρήμωσιν, ής ή 
ίντύπωσις προσέβαλε τον Sturt- Τοΰ κατα πρώτην 
δ’έποψιν παραδόξου τούτου φαινομένου την έξήγησιν 
φυσικωτάτην άλως απεργάζεται ή φύσις τής μερί- 
δο; ταύτης τής αύστραλιακής ηπείρου, δποχειμέ- 
νης έχ περιτροπής εϊς αύχμούς διαρκείς ή δετούς 
χατακλυσμιαίους, οίτινες μεταμορφοΰντες έναλλάξ 
εις τέλματα ύλομανή αληθείς στέππας, μεταβάλ 
λουσι πα'λιν εις πα'ντη άνύδρούς κα'ι άβάτους ερη
μιάς τας πρώην καταχλυζομένας κα'ι θαλεράς χώ 
ρας. Ύπερβάντες τήν χώραν ταύτην οί δδοιπόροι, 
εισήλθον εϊς τήν δπδ τοΰ Yappar ή Gloncary 
διαββεομένην κοιλάδα, ήν διελαυνοντες προσήγγιζον 
πρδς τής θαλάσσης τάς όχθχς, ώς ύπετόπαζον έκ 
τεκμηρίων άε) έπ'ι μάλλον χαρακτηριστικών, μέχρις 
ου κατά τήν 11 φεβρουαρίου 1861 ειδοντήν πλημ
μυρίδα έπινεμομένην τά τενάγη, εϊς ά περί τάς 
έχβολάς αύτοΰ εισβάλλει ό Yappar. Ό Burke έ- 
χώρησε πορβωτέρω ευθύ πρδς ά'ρκτον, άλλά πεδίον 
άργίλλώοες ύδατόκλυστΟν, ή υπό άδιαβάτων ακαν
θωδών θάμνων σύμφυτον χνέκοψε τήν πορείαν αύ
τοΰ πρδς τδν ωκεανόν έχεΤνΟν, ού ή γειτνίασις ού- 
δεμίαν πλέον ένεδέχετο άμφισβήτησιν.

Ό Burke κα'ι οϊ έταΤροι αύτοΰ αισθανόμενοι 
έαυτούς μέν ύπδ μεγίστης άτον'ας κατειλημμένους, 
τάς δε χαμηλούς βλέποντες τάς μέν νεκράς, τάς δέ 
άπειρηκυίας καί παντάπασιν ανικάνους πρδς πο
ρείαν, απεφάσισαν νά παλινοστήσωσι, τοΰτο δ’α
ποπειρώμενοι απώλοντο, ο τε Burke καί ό Wils, 
αστρονόμος ών καί τοπογράφος τής έκδρομής, έκ 
καταπονήσεως άμα καί ασιτίας έν τή χοιλάδι Coo
per, ην διήλθον έπανακάμπτοντες, ά'λλος δέ τις ό 
John Mac Donall Stuart έπέπρωτο νά φθάση μέ
χρι τής θαλάσσης έκείνης, ής δ Burke μόνον τδν 
βόχθον εΐχεν άκούσας διοδεύων μέν καί ούτος τήν 
Αυστραλίαν άπ’άρκτου πρδς μεσημβρίαν, διά τοΰ 
κεντρικού δ’αύτής διελαύνων τμήματος· άρχαϊος 
Ιταϊρος τών κατά τήν Αύστραλίαν έξερευνήσεων 
είχε συνοδεύσει τδν Sturt κατά τδ 1845 κα'ι μετά 
δεκατρία έτη διήλθει αύτδς ουτος τήν χώραν Tor
rens· ό Stuart άπήρέν έξ Άδελαΐδος κατά μάρ- 
τιον τοΰ 1860, άλλ'έπισχών ένεκα προσζομμά- 
μάτων ανυπερβλήτων, ήναγκάσθη νά παλινδρομήση 
κατ’έπανάληψιν δες- ιξηντλημένος τδ σώμα, άλλ' 
άκατάβλητον μέν τήν βούλησιν, ακέραιον δέ τδ 
θάρβος διασώζων, μόλις έπανελθιον, ήσχολήθη περί 
τήν άνασύστασιν τής συνοδίας αύτοΰ κα'ι πρδς τά 
τέλη τοΰ νοεμβρίου 1861 άπήρχετο αυθις, συνο- 
δευόμενος τήν φοράν ταύτην ύπδ τοΰ σοφού φυσιο
δίφου κ. Waterhouse- Κατά φεβρουάριον τοΰ 1862 
είχον καταλάβει τδ New-Castle-Water τήν συνα
γωγήν ταύτην γλυ.ιέος ύ'ίατος, ήν πλάτος μέν 

έχουσαν 240 μέτρων, μήκος αόριστον, άναχαλύψας 
τδ παρελθδν έτος ύπδ τήν 17° 30°' 40°" μοϊραν 
μεσημβρινού πλάτους, περιήλθεν αποπειρώμενος, 
καίτοι άνευ έπιτυχίας, ν*άναγν<·ρίσή  τήν γραμμήν 
τήν διαχωρίζουσαν τά αδιάβατα τής ά'ρκτου δάση, 
άπδ τών αμμωδών τής μεσημβρίας έρήμων. Άλλα 
κα'ι τήν φοράν ταύτην ούδεμίάν κατορθώσας ν' ά- 
ναχαλύψη δίοδον διανοιγομε'νην ή κατ'εύθεΤαν πρδς 
βορ’ράν, ή πρδς τά βορειανατολικά κάν τής δεξαμε
νής έκείνης, ήναγκάσθη δ Stuart νά έκκλίνη πρδς 
τδ βορειοδυτικόν μικρόν όσον, ό'πως έπαναλάβρ, ώς 
καί συνέβη πράγματι, εφεξής τήν πρδς άρκτον 
φοράν, άφοΰ έν άρχή μέν θαλερούς άπήντησε λει- 
μώνος, είτα δέ άρχέγονόν και πάντη άβατον δάσος, 
ύπερβχίνων δέ άλλεπαλλήλως θαμνώδη τινά ζώνην 
κα'ι εύρείας πεδιάδας ύπδ μελαίνης μέν κατεστρω- 
μένης έκ προσχώσεως γής, καταχεκλυσμένας δέ 
ύπδ ύδάτων, άφικνεΤτο τή 10 ίουλίου εϊς τάς πη- 
γάς τοΰ μικρού ρύαχος Άδελαΐδος, άρδεύοντος 
χώραν εύθηνοΰσαν είς φοίνικας (pcndanus) πίτυας 
κα'ι ναστοκαλάμους, έν ή ό Stuart ήρξατο διακρί
νουν μετ’άπεριγράπτου άγαλλιάσεως σημεία βέβαια 
τής τοΰ ώκεανοΰ γειτνιάσεως- ”Ποη τοΰ κύματος 
ό βόχθος ήχούετο δ Stuart διατάσσει τήν έπίσχεσιν 
τών ί'ππων τής συνοδίας· χωρεΤ μόνος, καί βλέπει 
τά κύματα τοΰ Ειρηνικού έν τώ κόλπω Van Die
men κυλιόμενα- ειτα προσφωνεί τούς εταίρους 
άγνοοΰντας εΐσέτι τήν τοσαύτην γειτνίασιν. Θά- 
λασσαΙ θάλασσα! κραυγάζουσι κα'ι ρίπτον- 
ται εϊς τά κύματα, φρενητιώδεις έκπέμποντες 
άνευφημιας.

’Ενώ δέ ό Stuart τήν μεγάλην αύτοΰ συνετέλει 
διάβασιν, έκδρομα'ι άλλαι ύπδ τάς έμπνεύσεις τών 
επιχωρίων κυβερνήσεων παρασκευασθεΤσαι, πρού- 
τίθεντο νά ε'πανεύρωσι κάν τά ίχνη τοΰ Burke, 
άφοΰ δή ην αδύνατον πλέον νά σπεύσωσε πρδς 
βοήθειαν αύτοΰ. Έπ'ι τώ σκοπώ δέ τούτω δ κ. 
Landsborongh άπάρας έκ Καρπενταρίας και διε- 
λάσας τήν ύπδ τού Cooper διαρβεομένην κοιλάδα, 
έπανήλθεν εϊς Μελβούρνην, ούδέν θετικόν δυνηθε'ς 
νά μάθη περί τής τύχης τοΰ τάλανος περιοδευτού 
(1861 —1862). Τήν αύτήν έπεχείρησε πορείαν καί 
ό κ. Mac-Kinley, άλλά κατ’ϊξιν άντίθετον. Άφοΰ 
έν διαστήματι έ; εβδομάδων διατρέχων κατέλαβε 
τά έσχατα τών Squatters καταστήματα, απερ 
ήδη έξετείνοντο ύπέρ τάς 660 λεύγας πρδς άρκτον 
τής Άδελαΐδος είσέδυσεν έν τή πετραία έρήμω 
κινδυνευων να -αταποντισθή αύτδς ύπδ τών ύδά - 
των έκεΤ ένθα μιχροΰ δεΤν δ Sturt έχ δίψης άπέ 
θνησχεν· τή δέ 29 μχιου 1862 καταλαβών τδν 
δύάκα Leichhardt, ού μακράν τοϋ στομίου αύτοΰ 
ήδύνήθη νά ιό ·, τήν πχλίρβοιαν πλημμυροΰσάν >ε 

καί υφεεμένην· άλλά κωλυόμενος ύπδ άδιαβάτων 
τελμάτων νά φθάσγι μέχρι τής παραλίας, έπανέ- 
καμψε διά τής νεαράς αποικίας (Queensland) αυ
τός τε xa’t ή συνοδια έν οίχτρα διατελοΰντες κα- 
ταστάσει, τών μέν άνθρώπων στερούμενων τεΐου, 
σακχάρεος χα'ι αλεύρου, τών δέ πλείστων φορτηγών 
κτηνών άπολεσθέντων. Κατ’ αύτδ τοΰτο τδ έτος 
θετικά) τέλος πάντων έλήφθησαν ειδήσεις περ) τής 
τοϋ Burke εκδρομής. Ό κ. Howitt άναχωρήσας 
έχ Μελβούρνης συνήντησε πράγματι τή 15 σεπτεμ- 
βριου τδν King, τδν συνεταίρον έχε'νον, όστις πε- 
ριποιηθεές τδν Burke κα'ι συμπαραστάς αύτώ κατά 
τάς έσχάτας αύτοΰ στιγμάς και τάς ύστάτας αύ
τοΰ άποδεξάμενος έντολάς.εΐχεν ευρών άντίλ ηψινκα) 
προστασίαν παρά τινι αυτοχθόνων φυλή· δ κ.Howitt 
μόλις ποτέ ήδυνήθη ν’άναγνωρίση έν τώ οίονε'ι σκε- 
λετώ έκείνω, δν πρδ δφθαλμοϋ είχε, τδν τοσοΰτο 
ρωμαλέον άνδρα, οΓον έγίνωσκεν άλλοτε, τδν King.

Σημειωτέας ένταΰθα αί άπδ τοΰ 1863 μέχρι τού 
1866 γενομεναι έκδρομα'ι τών μέν κκ. Lefroy, 
Hunt, Delisser, Hardwicke, Scholl, Cowie πρδς 
δυσμάς, τών δ’άδελφών Tardine κατά τήν χερσό
νησον Ύόρχην. Κατ’ αύτήν έπίσης τήν περίοδον 
(1865) άρχικά γράμματα έπί τίνος ευρεθέντα 
δένδρου, διεγείραντα τοΰ Leichhardt τήν άνάμνη- 
σιν, παρεκίνησαν εις νέαν περ) άνευρέσεως τών 
ϊχνών αύτοΰ έπιχείρησιν- κα'ι ή μέν διεύθυνσις άνε- 
τέθη τώ έκ Queensland χ· Mac-Infyre, ουτος δέ 
έξεκίνησε μηνδς ΐουνίου 1866, άλλά προσβληθείς 
ύπδ πυρετοΰ άπεβίωσε κατά τήν περίχωρον τοΰ 
ρύαχος Fraser, είς τδν μυχόν τοΰ τής Καρπαντε- 
ρίας κόλπου έκβάλλοντος· βραδύτερον δέ δ χ. Gill - 
Diora άνεΰρεν έν Wantatto, χώρφ κειμένη παρά 
τήν 25 μοίραν Ν. Π. κα'ι 140° μήκους, λείψανά 
τινα, άτινα έφαίνοντο προσανήχοντα εις τέσσαρας 
Ευρωπαίους. Κα'ι τοΰτο μέν έγένετο τδ 1871, τδ 
δ’έπιδν έτος ό περιοδευτής ο5τος άνεκάλυψεν εις 
100 μιλίων άπόστασιν δυσμικώτερον περισκελίδχς, 
τεμάχια άδιαβρόχου ύφάσματος πρδς κατασκευήν 
σκηνής έπιτηδείου κα) έπικαλύμματα κυανά, τέλος 
δέ χατά μήνα Ιούνιον 1874 είς τις Andrew Hume 
καλούμενος διετάθη ότι έπανεΰρε Classen τδν 
βοηθόν τοΰ Leichhardt μεταξύ τών παρά τάς πη- 
γάς τοΰ Stewart Greek οϊκούντων αυτοχθόνων- 
ότι ό Classen διηγήθη αύτώ πώς δ Leichhardt, 
έγχαταλειφθε'ις ύπδ τών οικείων, στα-ιασάντων, 
άπέθανε θΰμα έξαντλήσεως χα) δίψης'οίχτρδν, χαί- 
περ δ’ύποστηριζόμεναι αί λεπτομέρεια! αυ ιαι ύπό τε 
τοΰ ωρολογίου κα) τοΰ γνώμονος τοΰ Leichhardt, 
άπερ δ Andrew Hume διατείνεται ότι ε·χεν άνευ
ρων, ούχ ήττον όμως πολλήν άπήντησαν δυσπιστίαν 
χα) μέχρις ώδε άγνοοΰμεν άν έπεβεβαιώθησαν.

Αι' χατά τήν Αύστραλίαν εξερευνήσεις έρ'βωμε- 
νέστερον έπανελήφθησαν έν τ-Τς μετά ταΰτα τρισ'ιν 
έτεσιν. Κατά τδ δεύτερον ήμισυ τοΰ 1872 έκορομή 
πρδς άνίχνευσιν τής κεντρικής Αυστραλίας, δργα- 
νισθεϊσα έν Μελβούρνη τή φροντίοι τού ϊατροΰ χ. 
Muller, έτέθη ύπδ τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ernest 
Gilles. Όρμηθείσα έκ Chambers Pillar, βράχου 
ψαμμολιθιχοΰ, ύψηλοΰ μέν περ) τά 45 μέτρα, κει
μένου δέ πρδς δυσμάς τής τηλεγραφικής γραμμής, 
τής διατεμνούσης νΰν τήν αύστραλιακήν ήπειρον 
άπδ μεσημβρίας πρδς άρκτον, άπδ τής Άδελαΐδος 
δηλονότι μέχρι τοΰ Δαρβινείου λιμένος είς μήκος 
3,240 χιλιαμέτρων καί διευθυνθεΤσα πρδς τά δυτι- 
κοβόρεια, άπήντησε τήν ορεινήν άλυσον, ήτις, 
φερώνυμος τώ Macdonell Range, παρατείνεται 
εις τρεις μοίρας πρδς,δυσμάς. Αύτοΰ δέ τής πορείας 
γενόμενος ό περιοδευτής, χωρήσας πρδς τά μεσηα- 
βρινοδυτικά, ευρύ άνεκάλυψεν άλατοΰχον έλος, οπερ 
Άμεδαίου λίμνην (Lake Amedeus) έκάλεσε, 
διακοσίων περίπου χιλιαμέτρων μήκος μετρούν. 
Άλλ’ ύπδ λειψυδρίας άπειληθε'ις, ήναγκάσθη ό κ. 
Gilles νά έπανακάμψη μέχρι τοΰ σημείου έξ ου 
έξεκίνησεν, άλλως θά χατελάμβανε πιθανώς τάς 
πηγάς τοΰ ρύακος Murchison. Εύτυχέστερος 
τούτου ό συνταγματάρχης Egerton Warburton, 
κατώρθωσε νά συντελέση αύτδς πρώτος τήν διά 
τής ήμισείας δυσμικής μερίδος τής ηπείρου διέ- 
λασιν, καθ’ ήν τοσοΰτοι τών προκχτόχων αύτοΰ 
άπέτυχον.—Άναχωρήσας έξΆδελαΐδος δ κ.War
burton έφθασε κατά μήνα δεκέμβριον τοΰ 1872 
εϊς τδν 1100 μίλια άφιστάμενον τηλεγραφικόν σταθ
μόν, τδν έπικαλουμενον Alice Springs, δπόθεν άνα- 
χωρών τή 15 άπριλίου τοΰ 1873, δπως διευθυνθή 
πρδς δυσμάς, έφθανε μετά έννεάμηνον πορείαν εϊς 
Perth, πρωτεύουσαν τής δυσμικής κατά τήν Αύ
στραλίαν άποικίας. Κατά τήν έκδρομήν ταύτην 
μόνον ?ξ μηνών παρέλαβον έπιτήδεια, έξ οδ κα'ι 
ιεόνου έστιν εϊκάσαι οΐας ταλαιπωρίας δ συνταγ
ματάρχης Warburton κα) οί συνοπαδο) είχον νά 
ύποστώσι ! Κατά τάς τελευταίας ημέρας έτρά- 
φησαν άποκλειστικώς έκ τοΰ κρέατος τών καμήλων, 
αί'τινες είς τοσοΰτον ϊσχνότητος έφθασαν, ώστε ούδέ 
τδ έλάχιστον έπεπόλαζε μόριον λίπους έν τώ ύπδ 
τής σαρκδς αύτών παρασκευαζόμενοι ζωμώ. Κατα- 
λαβόντες τάς όχθας τοΰ βύακος Oakover, εύρον 
τήν κοίτην αύτοΰ αύχμώσαν οίίτως ώστε άπώλ- 
λοντο άν πάντες έξηντλημένοι, εϊ μή δύο μεταξύ 
αύτών άνδρες, ους τά σκέλη ήδύναντο εΐσέτι νά 
ύποστηρίξωσιν, έφθανον τήν προσεχεστατην κατα- 
λαμβάνοντες κατοικίαν, τήν τών χκ Grand, Har
per και Anderson, είς 150 μιλίων έκεΤθεν άπό- 
στασιν κειμένην, έξ ής άφθονα μετεκόμισαν τά έπι- 
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τήδεια. Καί χατα μεν την φοράν τών δρέων Mac
Dougall, φερώνυμων τοΰ χατασχευαστοΰ της τη
λεγραφικής γραμμής, ή συνοδία είχεν εύροΰσα νο- 
μάς τε κα'ι ύδωρ, χατα δε την λοιπήν πορείαν 
μέχρι τοΰ βύαχος Oakover μόνον ψάμμων σωρείας 
χα'ι χατηρημωμε'νον έδαφος. Τούςαΰτόχθονα;φεύγον
τας έπί τή προσπελάσει τών οδοιπόρων, περιγράφει 
ό χ. Warburfon χαταταχτέους «έν τή χατωτάτη 
βαθμΐδι τής διανοητικής άναπτύξεως τοΰ άνθρωπί- 
νου γένους·. Στερούμενοι καλυβών σκηνοΰσιν ύπδ 
ύπδ τάς βάτους- ή πλήρης αύτών έσθής συνί- 
σταται εις δστοΰν ε’χ wallabus, δ'περ διείρουσι διά 
τών ρινών μόνοι οί άνδρες, τών γυναικών. . . . δλο- 
γΰμνων μενουσών.

Έκ τοΰ συνόλου τών εξερευνήσεων τούτων έπήλθε 
λυσις ζητημάτων έπί μακρδν χρόνον αμφισβητού
μενων τοιαύτη, ώστε γινώσχεται νΰν ίτι τά ένδό- 
τερα τής Αύστραλίας ούτε Κασπίαν τινά περιλαμ- 
βάνουσι θάλασσαν, ούτε λίμνας μεγάλας, ούτε ορη 
υψηλά· ίτι τδ ύδρογραφικδν χα'ι δρεογραφικδν χατ’ 
αυτήν σύστημα απεργάζονται σειραί λόφων ανατει- 
νόντων εις ύψος 600 περίπου μέτρων, ψαμμώδεις 
τοϋ έδάφους πτυχα'ι, βεόματα ύδάτων σπανίως 
μονίμων χαί άεννάων, εύρεΐαι κοιλότητες, 
αλμυρά ένέχουσαι ύδατα, κα'ι ώς έπ'ι τδ πολύ 
σπανίως δέ χαί λίμνας σχηματίζονται. Και έστι 
μεν τε'λματα, μέν άληθές δτι ή έξερεόνησις 
άπάσης τής έπιφα είας τής Αύστραλίας ένδεώς 
έχει εΐσέτι, καθόσον πρδς άρκτον μεν καί δυ- 
σμάς ή χε'ρσοςTasman, πρδς άρκτον ή χώρα Arn 
heini, πρδς δέ τδ β ρειανατολικδν ή τε χώρα Καρ- 
πενταρία καί ή χερσόνησος Ί’όρκης παρίστανται 
λευχαί έν τω χάρτη, πρδς δυσμάς δέ καί πρδς τδ 
κέντρον καί χατά μεσημβρίαν άπδ τής 35° μέχρι τής 
20 μοίρας μεσημβρινού πλάτους εύρεΐαι άπλούνται 
έχτάσεις ή πάντη ανεξερεύνητοι, ή καθ'άς οί πε- 
ριοδευται σπανίας χαδ μεμονωμένας έποιήσαντο 
έπισχέψεις, ώστε ούδεμίαν λέγει τις ύπερβολήν δια- 
τεινόμενος δ’τι έχ τών 6,353,000 χιλιαμέτρων, 
τών τήν έπιφάνειαν τής μεγαλονήσου συνιστώντων, 
ύπέρ τδ τρίτον εΐσι τι υπολείπεται τδ εςερευνητέον, 
τοΰθ’δπερ έν χρόνω γενήσεται πάντως άλλ’όμως 
οΐαδήποτε κάν ώσι τά έχ τής έξερευνήσεως πορί
σματα, έκ τών προτέρων δέν φαίνονται έπιτήδεια 
χατά γε τά έχ τής μαθηματικής γεωγραφίας διδό 
μένα νά έξαλλοιώσωσι τήν ιδιοφυή φυσιογνωμίαν, 
οϊαν ούσιωδώς μέ/ρις ώδε χαταμανθάνομεν, χαί 
οιαν περιοδεΐαι έπ’ι τεσσαράκοντα διεξαγόμενα; έτη 
διετύπωσαν έπί τήν παράδοξον ταύτην χώραν, τήν 
τοσοΰτον άλλοίαν χατά τδ ζωϊχδν καί φυτιχδν βα- 
σίλειον άπότε τοΰ παλαιού χα'ι άπδ τοΰ νέου κόσμου. 

Έν’Αρτάχη, τή 6 Ιουνίου 1878.
' Ν.Κ ΛΠΜΝΙΟΧ, ιατρός

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΙΣΙ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΤΠΣ ΕΓΣΕΒΙΚΙΙΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΙΑ ΤΠΣ ΑΓΔΓΠΣ.

(WoHLWOtLn). (')

Ό χριστιανισμός καί ή ήθική συναντιόνται έν 
τή θεμελιώσει αύτών άρχή, δτι ή εϋσεβική 
άγάπη είναι ή ψυχή τής ήθικότητος- διδ αυτή 
έν τε τή ήθική καί έν τω βίιρ αμέσως, άνευ 

δηλαδή έμμεσου σκοποΰ τά μάλιστα είναι άγα- 
στή. "Οσον δέ χα'ι άν ήναί τις τών καθηκόντων 
αύτοΰ έπιλήσμων ή ύπδ ηθικήν έποψιν ποιχίλως 
κηλιδωτός. — · Ήτο καλός τις άνθρωπος!» λέγο- 
μεν, διά τοΰχαλδς ύποδηλοΰντες τήν εύσεβιχήν 
ήμών άγάπην.—Άφ" ετέρου δ’άπαντώμεν τδν 
άστοργον έγωϊσμδν, όστις προσβάλλει τής κοι
νωνίας τήν ηθικήν ύπαρξιν, διότι άντί πάσης ηθι
κής άρχής θέτει τήν «helium omnium contra 
omneS» (πόλεμος πάντων κατά πάντων), κατά- 
στασις ήν τά διαχωλύοντα τοΰ δι χαί ου όρια, ώς 
χα'ι τδ τής άνταποδόσεως σύστημα, μάτην 
προφυλάττουσιν έκ τών βδελυγμιών ύπερβολικών 
διαβημάτων.

Τή άγωγή δέ άνήκει ή δύσκολος τέχνη τήν εύ- 
σεβικήν άγάπην νά καταστήση ήθικήν τοΰ παιδδς 
δρδσιν. Ή τοΰ πλησίον άγάπη. ώςδ χρι
στιανισμός αύτήν εύστόχω; ορίζει, μένει πάντοτε 
έν τών δυσχερε ιτάτων φρονημάτων.

"Ο τε θαυμασμός πρδς τδ λαμπρόν και ώραΐον 
χα'ι ή άγάπη τοΰ άγαθοΰ εΐσιν αυθόρμητα συναι
σθήματα, φυσιχαί βοπαί. ΊΙ ήθική δμως, ήτις 
προκαλεΐ μείζονα έν ήμΐν σχέψιν ύπδ τήν τοΰ 
πλησίον άγάπην υπονοεί τδ άε'ι έτοιμον φρό
νημα, ί'να ή τοΰ πλησίον ευημερία ε'ν τή περιοχή 
τής εύσεβιχής διατελή άγάπης, άποβαίνουσα άντι- 
χείμενον προσφιλούς χλίσεως,δν χαί ή πρώτη συν- 
άντησις η μακρά κοινωνία ούδεμίαν άφορμήν πρδς 
χλίσιν καί ύπόληψιν παρέχωσιν- έτι χα'ι άν αισθη
τική ή ήθική δυσμορφία ύπάρχ-ρ ή άποκρουστιχώς 
επιδρά ή καθ’ ήμών έπενεχθεΐσα κακοβουλία. Δέν 
πρέπει ή εύσεβ.χή αύ'τη άγάπη νά διδάσχηται χα'ι 
ασχήται ; καί έπειδή έκ ταύτης ή ύψίστη έξχρτδ- 
τοι χρίσις τή; ήθιχής χαταστάσεως,δέν πρέπει αύ- 
τη νά έπασχολή τά μάλιστα τήν προσοχήν τοΰ 
παιδαγωγού ;

Ήθελε δέ είσθκι άσχοπον ή παιδαγωγική τήν 
πρδς εύσεβιχήν άγάπην μόρφωσιν έξ ολοκλήρου τώ 
θρησκευτικοί ρκθήματι χαί τοίς ποικίλοι; αύτοΰ

(·) Monalshl&ttir fur wiss. Pfdagogik vun 
Ziller. 

μέσοις ν'άναθέτ-μ. Ό κόσμος τών θρησκευτικών πα
ραστάσεων καί τοΰ πρακτικού βίου αποτελοΰσι σή
μερον—πρέπει άτυχώς νά τδ όμολογήσωμεν—δύο 
άνεξαρτήτους άπ’άλλήλων σφαίρας. Πόρ’βω ο'άπέ- 
χει ή θρησκευτική συνείδησι, τοΰ ν'άποτελή αρχήν, 
καθ’ ήν ή κοινωνία πάσας τάς τάσεις αύτής ρυθμί
ζει. "Οθεν ό μεταξύ τών δύο έν λόγω κόσμων δυα- 
σμδς καί ή μετ'αύτοΰ στείρωσις τών θρησκευτι
κών τής πίστεως παραστάσεων διά τδν πρακτικόν 
βίον είναι άναμφίλεκτον γεγονός. ’Απέναντι δέ’τοΰ 
λυπηρού τούτου γεγονότος άνάγκη ή παιδαγωγική, 
ήτις κύριον μορφώσεως άντικείμενον δέν έχει τδν 
ιδανικόν άνθρωπον, άλλά τδν πραγματικόν έπί 
γής βιοΰντα, νά μεριμνήστ, περ'ι τής πρδς εύσεβι
χήν άγάπην μορφώσεως αύτοΰ.

Τής δ’ άγάπης ταύτης, ώς έχ τής φυσεω; αύ
τή; άνευ αιτίου (mofjvlos) ουσης, άδύνατο; άπο- 
βαίνει πασα έμμεσος προσαγωγή. Έπειδή δ’ άφ’ 
ετέρου έκαστον ψυχολογικόν φαινόμενου άδύνατον 
μεμονωμένου νά παρίσταται, άλλ’έξ άνάγκης άποβ- 
ρέει έχ τής άπεργασίας τής συνειδήσεως ήμών, διά 
τοΰτο κύριον τής άγωγής μέλημα είναι τήν άπερ- 
γασίαν ταύτην τοΰ συνειδότος, έξ ου δ βλαστός 
τής εύσεβιχής άγάπης έκφΰεται, συνήθη νά κατα
στήση.

Ό φυσικός άνθρωπος είναι μάλλον ιδιοτελής ή 
ευεργετικός. "Εκαστος δέ τοιοΰτος έχει εαυτόν ώς 
πρώτον πλησίον — amor incipit akego — ό 
Κάιν φονεύει τδν ”Αβελ· ό πόλεμος δέν παύει έτι 
καί νΰν ν' άποτελή τδ ουσιώδες περιεχόμενον τή; 
παγκοσμίου ιστορίας- τά δέ δικαστήρια βρίθουσιν 
υποθέσεων, προερχόμενων έξ ιδιοτέλειας καί κα- 
χουργιών. Ή δέ είχών αυτή ήθελε τερατωδεστέρα 
φανή, έάν μή ύπήρχον άφορμαί έντός τής φυσι
κής σφαίρας ένεκα τών όποιων άφιεροΐ τις τδ φρό
νημα αυτού έτεροι;. Διότι ή δρωμένη λύπη λυπεί 
καί τδν θεώμενον αύτήν, ήν ουτος ώς ίδιαν αυτού 
συναισθάνεται καί σπεύδει πρδς καταπράϋνσιν Ου
τω δέ έπιφαίνεται έν αύτω ή συμπάθεια, ήτις 
άγει πρδς τήν εύεργεσί α ν—ή δέ εύεργεσία 
είναι ή άσφαλεστάτη πρδς τήν έν λόγω άγάπην 
όοός ΊΙ παιδαγωγική δέον νά έπωφεληθή τάς α
φορμές ταύτας, κυρίου μελήματος αύτής όντος άν- 
τί τής χαιρεκαχίας τήν συμπάθειαν, άν- 
τί τού φθόνου τδ συνήδεσθαι, άντί τής κ α- 
κ ο υ ρ γ ί α ς τήν ευεργεσίαν έ νωρίς νά ένστα 
λάξη τοίς παισί.

Τήν δέ άγανάκτησιν (Unwillen), ήτις λίαν 
εύχόλως γετατρέπεται εϊς κακοβουλίαν, δέον ή ά
γωγή νά συνέχη. *0  παΐς ύποκειται μεθ'ύπερβο- 
λής τή οργή χα'ι ή άγανάκτησις είναι εΐδόςτι δρ- 
γής χαί μάλιστα λίαν ουνήθσας· διότι αυτή είναι

άποστροφή παρόντος τινός. Πόσον εύχόλως έγείρε- 
ται έν τοίς παισίν ή άγανάκτησις ! ποσον συχνά 
έκρήγνυται αυτή κατά εφήβου ή άνδρδς καθεστη- 
χυίας ηλικίας I Πολλάκις αύτη άντιμάχεται τδν 
σκοπόν τής βουλήσεως καί έπιθυμίας ημών. Έπι- 
χειροΰμεν ί’να έλαττώσωμεν ή άποσοβήσωμεν αύ
τήν, άλλ’ ό παΐς άνθίσταται. αύξανοΰσης τής ά- 
γαναχτήσεως αύτοΰ. Ποιαν δέ καί ήλίκην εντασιν 
αύτη έν τω παιδί προσκταται ένεκα τής δλιγω- 
ρίας έν δεοντι πρδς άποσόβησιν αύτής είναι τοίς 
πασίγνωστου. Έάν δέ αύτη στραφή κατά ξένης 
βουλήσεως, δ’περ ούχί σπάνιον, αποβαίνει κακοβου
λία ήν ή άγωγή άνάγκη νά θεραπευσγι·

Άλλ’ή φύσις παρέχει ήμΐν πρδς τοΰτο καί έτέ- 

ραν τινά άρωγήν. Μετριάζει δηλαδή τήν φυσικήν 
ιδιοτέλειαν διά τής ορμή; πρδς κοινωνίαν μετά τών 
όμοιων ήμΐν. Άλλ’ ή δομή αύτη καθ’ ά πασαν 
τήν ένέργειαν αΰτη; άνάγκη ν’άφεθή έλευθερα- 
διότι έν εναντία περιπτώσει παράγονται οί πικροί 
καρποί τής μισανθρωπίας χαί τοΰ ζοφερού 
φρονήματος.

"Οθεν άνάγκη ν’ άγηται δ παΐς έν τω μέσω τών 
συμπαιχτόρων αύτοΰ καί νά παρέχηται αύτώ ά- 
φορμή τδ φρόνημα αύτοΰ νά άφοσιοΐ τοίς άλλοις. 
’Ανάγκη δέ νά διεγείρωνται έν αύτω αισθήματα 
συμπάθειας, χλίσις πρδς ειλικρινή φιλίαν, ήτις ευ
κόλως έν τω μέσω ομηλίκων άναπτύσσεται. Ούτω 
δέ ό βίος άποβαίνει άξιολογώτατον σχολεΐον πρδς 
μόρφωσιν τής εύσεβιχής άγάπης. Ούδέν έπομενως 
έπιβλαβέστερον ή ή ύπδ τής κακής άγωγής διατά - 
ραξις τών περί τής άξίας τών σχέσεων τοΰ φρονή
ματος έννοιών τοΰ παιδδς ή ή αδέξιος ποοηγετησις 
πρδς άνάπτυξιν αυτών.

Τά προανηνεγμένα φυσικά βοηθήματα πρδς άπο 
σόβησιν τής φυσικής ιδιοτέλειας τού άνθρώπου χαί 
προσαγωγήν είς τήν δδδν τής εύσεβιχής άγάπης 
ήθελον εισθαι άνεπαρχή πρδς τοΰτο, εί μή συνέ 
βαλλεν έτερος έπί ισχυρών έπερειδόμενος ορμών 
δεσμός, δδεσμδςτοΰ φίλου. Ό δεσμός ούτος 
άγει τδν άνθρωπον πρδς σχηματισμόν οικογένειας, 
ήτις είναι τδ άληθές τής εύσεβιχής άγάπης σχο
λεΐον. Τής οικογένειας πολλαπλασιαζομένης, συμ- 
πολλαπλασιάζεται μεταξύ τών μελών αυτής χαί ή 
έν λόγω άγάπη Ένθα ίμως ή φυσική αύτη κα'ι 
ηθική πηγή τοΰ άνθρωπίνου γένους έκλείπει ή τα- 
πεινοΰτχι υπό τήν έπιφάνειαν τήςήθικής αύτής ά
ξίας, έχει άπαντώσιν αί είδεχθέστεραι εικόνες τής 
Ιδιοτέλειας Μόνη επομένως ή ήθική άνύψω- 
σις τοΰ οΐχογενειακοΰ βίου τά μάλιστα συμβάλλει 
πρδς ήθιχοποίησιν τή; άνθρωπότητος. Μέχρι δέ 
τίνος σημείου ή έλλειψις οικογενειακού βίου εις ηθι
κήν χαλάρωσιν άγει τά έθνη χαί τούς λαούς
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μαρτυροΰσιν εύγλωττότατα άλλα τε πολλά χαί 
αί νεώτεραι κοινωνιστιχαί τάσεις, αί'τινες καί 
τδν γάμον καί την θρησκείαν άπαναίνονται.

Διατί δ’μως τά συνήθη οικοτροφεία δεν δύνανται 
ν’άντιχαθιστώσι τήν οϊχογε'νειαν ε'ν πάσες (*) — 
Διότι τά τοιαΰτα ούδεμίαν χε'χτηνιαι ικανότητα, 
"να τή Ιί λόγω άγάπη εύρεϊάν τινα καί ασφαλή 
όποστρώσωσι βάσιν. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει δέν 
δύναται άτιμωρητεί νά παραβαίνη τούς φυσικούς 
χαί ηθικούς νόμους. “Οθεν οί παϊίε; οί έν τοιοΰτοις 
χαπηλείοις ένδιαιτώμενοι αποστερούνται σύν τφ 
χρόνφ προϊόντι πάντων τών έν λόγφ εΰγενεστάτων 
αισθημάτων.

"Ετερος δέ ψυχολογικός νόμος, όστις έν τή πρδς 
μόρφωσιν εύσεβικής αγάπης εργασία δέον νά λαμ- 
βάνηται ύπδ σπουδαίαν έποψιν είναι, δ'τι τδ ίσχυ- 
ρότερον μέσον πρδς έπίρβωσιν του φρονήματος είναι 
ή συνεχής αύτοΰ έξωτερική έκδήλωσις. Διότι ήε’πε 
νέργεια τών εκδηλώσεων τών ψυχικών ήμών κατα
στάσεων, έφ'έαυτών είναι μεγίστη· οίον· αύτομά- 
τως έπιγινετα ι ημΤν συνοφρυουμένοις ή συνάγουσι 
τήν πυγμήν δργή· δ ηθοποιός απορρίπτει τδ ιστο
ρικόν αύτοΰ άνομα Χαί αναλαμβάνει έτερον καί τω 
ύποχριτή προσφύεταί τι τής αρετής. "Οθεν άνάγκη 
να μη ύποτιμώμεν την πρδς τά έσω έπιρβοήν 
τών τής εύγενείας τρόπον διότι ουτοι τά 
μάλιστα διευκολύνουσι καί άγουσιν ήμας πρός τήν 
έν λόγω άγάπην. Ένώ δέ τινα, καθ’ού ίσως ε’με- 
θα κακώς διατεθειμένοι, διά τοΰ καλήν ημέραν 
ή πώς έκοιμήθητε κτλ. προσαγορεύομεν, δι- 
ευχολύνομεν τήν άρσιν τής διαφοράς τής άντιλή- 
ψεως χαί τοΰ φρονήματος, έν ω ή δυσμένεια ένώ- 
κει. Άνευ βλάβης επομένως τοΰ άληθοΰς φρονήμα
τος δύναται ή αγωγή να άπεργάζηται φρονημάτων 
έξωτεριχάς εκδηλώσεις, καίπερ μή υπαρχόντων, 
διότι ταΰτα, ώς είπομεν, τήν πρόσκτησιν τής έν 
λόγφ αγάπης διευκολύνουσιν. Ούχί δέ μόνη ή πί- 
στις, άλλά καί ή άγάπη δεϊται καλλιέργειας, ής 
άνευ αδύνατον νά συντηρηθή. "Οθεν τοϊς προσφι- 
λώς πρδς άλλήλους διακειμένοις δέν έπαρχεΐ μόνη 
ή μ«χί« ανέκφραστος άγάπη, άλλ’άπαιτεϊται 
χαί έςωτερική ταύτης ύπ’ αυτών έκδήλωσις. ‘Εφό
σον δέ αί ε’ν λόγω εκδηλώσεις τελούνται συχνότε- 
ρον, τοσοΰτον μάλλον ένισχύεται αύτη.

Ε. Λ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ.

(‘) Ένταΰθα έννοητέον τά παιδοκαπηλεϊα.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ
ΚΑΙ Π ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΙΙΜΙΙ.

('Γπο Ε. Rossi de Gkistihuki).

Β'.
Αί περί σχηματισμού καί άρχής, ού μόνον τού 

πλανήτου ήμών, άλλά καί πάντων τών ουρανίων 
σωμάτων, θεωρίαι τοΰ περικλεούς Λαπλακίου, εί- 
περ τι καί άλλο περί κοσμογονίας σύστημα, ε'έλκυ- 
σαν τήν προσοχήν καί μελέτην τών σοφών.

Πάντες σχεδδν οί άστρονόμοι καί γεωλόγοι νομί- 
ζουσε σήμερον άτι καί ή Γή καί πάντες οί άλλοι 
τοΰ συστήματος ήμών πλανήται άπεσπάσθησαν 
έν άρχή άπδ τοΰ ήλίου καί έρρίφθησαν έν τω δια- 
στήματι κατά διαφόρους άποστάσεις τή ένεργείφ 
τής κεντρόφυγος δυνάμεως.

Τήν μεγάλην ταύτην τοΰ μεγάλου γεωμέτρου 
ιδέαν έτι μάλλον βέβαιοί ή χημική τοΰ ήλιακοΰ 
ήμών κόσμου σύστασις, άποδειχθεΤσα σήμερον διά 
τής θαυμαστής άνακαλύψεως τοΰ άναλύειν τδ φώς. 
Ή ουράνιος χημεία άπεοειξεν δ’τι γή τε και ή
λιος έκ τής αύτής σύγχεινται ύλης, οτι οί πλανή
ται δέν είναι ετερογενείς καί ό’τι ή αύτή γένεσις 
άπαντας συνδεει.

Ταύτας τάς ύπδ τής έπιστήμης παραδεδεγμένας 
κοσμογονιχάς τοΰ Ααπλ.ακίο·υ ιδέας εσχον έπίσης 
πλεϊστοι παλαιοί φιλόσοφοι.

"Οτε Πλάτων καί δ Πυθαγόρας έπίστευον οτι οί 
πλανήται είχον γεννηθή έκ τής ήλιακής ατμό
σφαιρας.

Ό Πλάτων μάλιστα, ύπέρ παν άλλο άγαπών 
χαί έκτιμών τήν άστρονομίαν χαί λέγων δ’τι ή S- 

ρασις έδόθη τώ άνθρώπω ί’να θαυμάζη τά ουράνια 
σώματα χαί άνευρίσκτ, τούς διέποντας αύτά νόμους 
είχε μαντεύσει ότι οί πλανήται, ούς-καλεϊ ο ρ γ α- 
να τοΰ χρόνου, έν άρχή έξηκοντίσθησαν είς τδ 
διάστημα κατά γραμμήν εύθεΤαν χαί δ'τι ή βαρύ- 
της, μάλλον δέ ή "λξις μετέβαλε τήν κίνησιν έκεί
νην είς κυκλοτερή.

"Ο,τι λοιπόν συμπασα ή άρχαιότης ειχεν υπο
νοήσει, τοΰτο μαθηματικώς άπε'δειξεν δ περιώνυμος 
"Αγγλος ‘Ισαάκ Νεύτων, έξαγαγών έχ τών αθανά
των κεπλερείων νόμων τήν μεγάλην τής παγκοσμίου 
ελξεως άρχήν.

Ό Άμυώτος λέγει ότι δ Πλούταρχος, έν τή 
π ερί τ ή ςέν τή σελήν -/j φαινομένης μορ
φής πραγματεία αύτοΰ, έπιτίθεται κατά τών 
στωικών έπιχουρείων χαί περιπατητικών, διότι ού 
μόνον έπίστευον είς τήν έ’λξιν, άλλά χαί διότι έχά- 
λεσαν αύτήν άσώματον ψυχήν έπί τής ύλης ένερ- 
γοΰσαν.

δέ ’Αναξαγόρας είς τδν περιέρέοντα τούτον αιθέρα 
άπέδιδε πυρογενή φύσιν, υπολαμβάνουν αύτδν ω5 
πνεΰμα, πάσης ύλης διακρινόμενον, διεισδύον καί 
συνάπτον πάντα τά ομογενή μόρια. Πρδς δέ και ό 
’Αριστοτέλης, άξιών ότι δέν ύπάρχει κενόν, τοΰ αί
θέρος τούτου έκήρυσσε τήν όπαρξιν, καλών αύτδν 
θειον έντή περί κόσμου βίβλω αύτοΰ, και δ 
’Εμπεδοκλής δνομάζει αύτδν παμφανόωντα, ή- 
γουν άκτινοβόλον καί αΰτόφωτον. Τήν εκδοχήν οέ 
ταύτην μαρτυρεί καί ή ρίζα τής λέξεως, διότι α ϊ- 
Οειν χαίειν. Έν τή σανσκριτική τδ παγκόσμιον 
βευστδν καλείται Aschtra, έξ ής βεβαίως ή έλλη

"Ωστε άχων δ Πλούταρχος γνωρίζει ήμϊν τήν 
τότε πασίγνωστον αλήθειαν ταύτην έπιπροστιθείς, 
έν τή αύτή πραγματεία, δ’τι ή μικρά σφαϊρα τής 
σελήνης δέν πίπτει έπί τής Γής, διότι, κατά τούς 
είς τήν ελξιν πιστεύοντας, αιωρεΐται ύπέρ τδν ήμέ- 
τερον πλανήτην, βιαίως κυκλικώς περιτρέχουσα,ώς 
λίθος έν σφενδόνη.

Ό δ’Άναξαγόρας, έρωτηθείς διατί τά ούράνια 
σώματα κρατούνται έν τή τροχιά αύτών μεθ’δλην 
αΰτών τήν βαρύτητα, άπεκρίθη οτι ή ταχυτης 
τού δρόμου αύτών κρατεΤ αύτά χαί ότι άν ή ισχυ
ρά αύ'τη χίνησις χαλαρωθή, ή ισορροπία θέλει τα 

ραχθή καί όλη ή μηχανή τοΰ κόσμου θέλει κατα- 
στραφή. «Τή σφόδρα δέ περιδινήσει συνι- 
στάναι καί άναθέντα κατενεχθήσε- 
σθαι» (Διογ. Ααερτ. περί Άναξαγ. βιβλ. β' 12).

Ό Πλάτων έν τώ Τιμά ίφ λέγει 8τι ή γηΐνη 
σφαίρα είναι πανταχοΰ κέντρον ελξεως καί οτι ή 
δύναμις, μεθ’ ής σώμά τι τείνει πρδς τδ δ'μοιον αύ
τώ. είναι άνάλογος πρδς τδν όγκον αύτοΰ.

'Ο έκλεκτικδς φιλόσοφο; Σιμπλίχιος έπίσης πα
ραδέχεται οτι ή κεντρόφυξ δύναμις αντισταθμίζει 
τήν βαρύτητα καί οτι αΰτοΰ χεΤται τδ μυστήριον 
τής τών ουρανίων σωμάτων ισορροπίας·

Ό Ιωάννης Φιλίππων άποδίδωσι τήν κίνησιν 
τών ουρανίων σωμάτων είς αρχικήν τινα ωθησιν, 
είς διηνεκή τάσιν πρδς πτώσιν.

Πρδς τούτοις οί παλαιοί έγίνωσκον ό’τι έπιταχυ- 
νεται ή κίνησις τών σωμάτων καί δ’τε ή πτώβές 
αυτών διαφέρει κατά τήν άντίστασιν τών μεσολα- 
βούντων. Έγίνωσκον έπίσης ότι σώμά τι τόσιρ 
πλείονα κίνησιν προσκτάται, 8σω μάλλον απομα
κρύνεται δ’θεν ήρξατο πίπτον.

Ό μέν Χάλλεϋ χαί δ νευτωνικδς Κλάρχιος ά 
πέδωκαν είς άπόκρυφον φαινόμενον τήν ελξιν, τήν 
καταπλητικήν έκείνην χαί μυστηριώδη δύναμιν, 
ήτις ήλιον τε χαί πλανήτας κρατεί έν τή ιδία 
τροχιά, έν παντί μορίερ τής όλης ευρισκόμενη· δ 
δέ Κοπε'ρνικος νομίζει αύτήν συμφυές τή υλν) στοι 
χεϊον, καί ο Νεύτων, ότι ή δύναμις, δι’ ήν παρεκ- 
κλίνουσι τή; εύθυγράμμου κινήσεως ,τά ούράνια 
σώματα, είναι αποτέλεσμα πνεύματος τά μάλιστα 
λεπτεπιλέπτου καί άνά τήν φίσιν διακεχυμένου.

Καί σήμερον γινώσχΟμεν ότι τδ ουράνιον διάστη
μα πληροΰται έξ ύλης άπείρως λεπτής,, αίθέρος 
ή παγκοσμίου ρ ευ σ τοΰ συνήθως καλουμένης. 
Τήν όπαρξιν τοΰ ύγρ ΰ τούτου μαθηματικώς απέ
δειξαν αί άναχαλύψεις του Γιούγχ. Φρέσνελ καί 
Άραγώ, τά δέ φαινόμενα τοΰ φωτός τδ δγρδν τοΰ
το έχουσιν άρχήν.

Άλλά καί οί στωικοί έφρόνουν δτι τδ αιθέριου 
τοΰτο υγρόν άποτελεϊ τούς ώ.σμούς τοΰ κόσμου, δ

νική λέξις ά στρ ον.
Άλλ’ότε Πλάτων καί δ ’Αριστοτέλης έφρόνουν 

0τι ή λέξις α ιθ ή ρ παράγεται έχτοΰάεί Οε~ν. 
όπεο σημαίνει άένναον περιφοράν. Προσέτι δ Στα- 
γειρίτης φιλόσοφος ένόμιζεν δ'τι τδ Οεϊον τοΰτο 
πνεΰμα ενεργεί ού μόνον έπί τής αψύχου χαί πα
χυλής όλης, άλλά καί έπί πάντων τών ζώντων 
οργανισμών έκάλει δέ αυτό πνευματοειδή ου
σίαν, τδ αυθόρμητον καί αύτοκίνητον τοϊς άνθρώ- 
ποις παρε'χουσαν. Οί πυθχγορικοί ένομιζον αυτήν 
πέμπτον στοιχεϊον, άπειρον έχον τήν λεπτότητα 
καί καταπληροΰν τδ πάν καί δ Πλάτων έκάλει 
αύτήν ψυχήν τοΰ κόσμου, ήτοι ούσιαν αυ - 
τοκίνητον.

Έκ δέ τών νεωτέρων δ μέν Κέπλερος φρονεϊ ότι 
πνευματοειδεϊς ουσίαι είναι αίτίαι τής έν τω παν
τί κινήσεως καί χαλεϊ αΰτάς κινητικά πνεύ
ματα, δ δέ ίερδς Αύγουστϊνος άποφαίνεται ότι 
είναι άναγκαία ή όπαρξις παγκοσμίου άρχής, ε’ν 
τοϊς στοιχείοις διακεχυμένης.

'Ο μέγας Νεύτων έγραφε, τή 28 φεβρουαρίου 
1678, πρδς τδν Ροβέρτον Βόϋλον. «Έν τώ αίθέρι 
ζητώ τήν αιτίαν τής ελξεως». Ιδού πρδς τούτοις 
ί,τι λέγει έν τώ περί μαθηματικών άρχών β'.βλίω 
αΰτοΰ.

« Λεπτότατον πνεΰμα διεισδύει είς πάντα τά 
σώματα· χρυπτόμενον έν τή ουσία αύτών, έλκει 
τή δυνάμει χαί ένεργείμ αΰτοΰ τά μόρια τών σω
μάτων έκ μεγίστων αποστάσεων. Τά μόρια ταΰτα 
συνάπτονται όντα προσεχή, διά δέ,τοΰ πνεύματος 
τούτου τά σώματα ένεργοΰσιν είς μεγιστας απο
στάσεις, έ'λκοντά τε χαί άπωθοΰντα τά γείτονα 
σωμάτια. Έκ τών δονήσεων τής πνευμχτοειδοΰς 
ταύτη; ουσίας έξεγείρονται τών ζώων τά αισθή
ματα καί, τής βόυλήσεως έπιταττουσης, κινούνται 
τά μέλη αύτών·.

Ό δέ Λεϊβνίτιος, έν τή έαυτοΰ Θ εωρί α τής 
κινήσεως πάντα φυσικόν ή τεχνητόν μηχανι
σμόν ερμηνεύει διά μιας καί μόνης αιτίας, ήτοι 
διά τής περί τήν σφαίραν περιφοράς τοΰ αίθερος. ·ι
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Ό Ααπλάκιος έν τή ’Εκθέσει τοΰ συστή
ματος τοΰ παντός έγραψε τούς αξιομνημόνευ
τους τούτους λόγους.

« ‘Οποία χα'ι άν ήναι ή φύσις της αιτίας τοΰ 
ήμετε'ρου πλανητικού συστήματος, έπειδή παρή- 
γαγεν ή διηύθυνε τας κινήσεις τών πλανητών, 
πάντως περιέβαλε πάντα ταΰτα τά σώματα καί 
δέν δύναται νά ηναι άλλο τι, ή άπειρον 4 ευ- 
στδ ν, διότι είναι τεραστία ή χωρίζουσα τά σώμα
τα άπόστασις·.

Ό Άραγώ χαί Βαδινέτος ειχον τήν πεποίθησιν 
οτι τδ διάστημα πληροί άπείρως αραιά ύλη- 4 
δεύτερος μάλιστα λέγει, περί ήλεχτρισμοΰ λαλών, 
δτι ·ο5τος είναι ?ν τών αποτελεσμάτων τοΰ λε
πτότατου κα'ι παγκοσμίου τούτου βευστοΰ, ου τήν 
ΰπαρξιν μαθηματικώς άποδείχνυσιν ή θερμότης τοΰ 
φωτός·.

Τήν ε'ν τή περιοδική τάξει τών κομητών παρα- 
τηρουμένην έπιτάχυνσιν μόνη ή άντίστασις τοΰ 
αίθέρος προξενεί. Ό κομήτης τοΰ ”Ενκ έτι κατα- 
φανέστερον άπεχάλυψεν ήμΤν τήν ΰπαρξιν τοΰ 
παντογενοΰς τούτου αίθέρος, τείνοντοςνά έλαττώση 
τήν κεντρόφυγα δύναμιν. Φαίνεται μέν άντιφατι· 
κδν 4’τι, χαίπερ τοΰ κομήτου εΰρίσκοντος άντίστα- 
σιν έν τή αιθέρια ταύτη ουσία, ούχ ήττον ή κί 
νησις αύτοΰ έπιταχύνεται · άλλ’δ'μως, έπειδή αυξει 
ή έλκτική τοΰ ήλίου δύναμις, έπεται δτι μόνη ή 
άντίστασις οίασδήποτε μεσολαβούσης ύλης δύναται 
νά έπιβραδύνη τοΰ κομήτου τήν χίνησιν Έλατ- 
τουμε'νης δέ τής στιγμιαίας ταχύτητος, δ κομή
της, ύπδ τοΰ ήλίου έλκόμενος. πλησιάζει πρδς 
αύτδν μετά πολλω μείζονος ταχύτητος.

’Αλλά καί αύτοί οί άπειράχις τών κομητών πυ
κνότεροι πλανήται, έξ ίσου ύφίστανται τήν άντί- 
στασιν ταύτην· ίσως δέ μετά μυριάδας ένιαυτών 
έλαττωθώσιν έκ τήςάντιβτάσεωςταύτης αί διαστά
σεις τής τροχιάς αύτών και, έάν μή ΰπάρξη έπα- 
νορθωτιχή τις δύναμις, θέλουσιν άπορροφηθή υπδ 
τοΰ ήλίου.

Έν τή ’Εκθέσει περ'ι τής διαφανείας 
τώνούρανών δ “Ολβερος λέγει δτι τδ βευστδν 
παρακωλύει πως τήν λάμψιν τών αστέρων καί προ- 
φυλάσσει ήμάς άπδ τής φωτοβόλου τάσεως πάν 
των τών μεμακρυσμένων έκείνων ήλιων, οί'τινες, 
άνευ τοΰ διαφανοΰς τούτου πέπλου, ήθελον λάμπει 
έπί τοΰ ούρανίου βόλου ώς δ ήμέτερος κεντρικός 
άστήρ. (Ακολουθεί).

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ__ Έν σελίδι 455 στίχ. Γ άνά-
γνωθι. υπελαμδάνετο, ένσελ. 456, στήλη 6' στίχ. 
λδ' άνάγ. έλξιν. έν σελ. 457, στίχ. λε' άνάγ. Λα 
πλακίου. στίχ. η' άνάγν. γεωμετρία- στίχ. κς' 
νάγν. Διοάφάντω*  στίχ. κθ' άνάγ ήθελεν είναι.

ΜΑΧΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΚΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΪ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΓ'.

Τω παπεζωτάτω Φι.Ιιππουπό.Ιεω'; Θεοιράνει 

τω Καξϋχΐ) Μάζιμο': Κυ0ήζΐω>' επίσκοπον 

ευ πξάττειτ.
Ό δέ πανιερώτατος κα'ι τά τής ψυχής ένδότερα 

περιπόλων διηνεκώς Θεοφάνης κα'ι έν τοΤς μάλιστα 
ήμΤν καταθύμιος δποιωνοΰν τών πρδς ήμας άμοι- 
ρήσειε γραμμάτων ; Καί πώς άνάλογον έχοι τοΤς 
κατά χρέος αύτω διά πολλά γενομένοις ; ή πώς άν 
ήμεΤς τδ μή άργδν τοΰ νοδς, κάν άλλοι άλλως 
φθάνω τηκόμενοι τδ τοΰ Μαργουνίου οιερμηνεύσωσι 
ψευδώς έπώνυμον, και έργοις αύτοΐς άποδεικνύοι- 
μεν ; Ταΰτα ουν πρδς τήν ίεράν σου ψυχήν δια- 
χαράττομεν, τδ γλυκύ μοι κα'ι όνομα καί πράγμα 
Θεόφανες ίερώτατε, καί αύτήν τήν ψυχήν έφ'δσον 
έξισχύομεν τοΤς γράμμασιν έναποτιθέμενοι- καί γάρ 
ούκ άγενεϊς ήμεΤς τών περί σέ παιδικών έρασταί. 
Ουκουν ούδέ τών έπί τι χρόνου έρώντων τεμάχιον, 
άλλά τδ άπαξ έναποστάζειν ήμών ταΤς άκοαΤς 
τών ήδίστων καί σωζουσών σειρήνων φίλτρον τε 
καί μελωδημα οίίτως έμφιλοχωρεΐ μου τή δια- 
νοία, ώστε καί εις ίεράν τινα τρέπεσθαί με μανίαν 
χαί ουράνιόν τινα ώσπερ έχ γήινου άποχαθίστασθαι, 
εϊπερ ΟεΤόν τι χαί ή ένταΰθα μουσική καί δτι μά
λιστα άγγελοειδές τδν νοερδν τών ασωμάτων περί 
τήν άνωτάτην ούσίαν χορόν ώσπερ τι άπήχημα 
έσχατον έκμιμούμενον. “Αρα άντικενοΤς ήμΤν ουτω 
τής σής φαρέτρας τά βέλεμνα ή καί ύποτέμνοις τι 
τής 4ρμής άλλοσέ ποι άνθελκόμενος τε καί μεθελ- 
κόμενος; δέδοιχα γάρ μήποτέ σοι παρυποκλέπτοι 
πρδς έαυτά τδ μεΐζον τοΰ φίλτρου τά νοερώτερα, 
ατε δή σοι πρδς τήν μουσικήν συγγενέστερα- πλήν 
άλλ’ούδ’έκεΤνα περί τήν ίεράν καί μόνην άπασχο- 
λοΰνται μουσικήν τήν έξαστράπτουσαν τής ύπε · 
ρουσίου ούσίας αίγλην δεχόμενα καθ’ ήν καί αύτών 
έκαστον τάξιν εΐληφεν, άλλά καί τής τών κάτω 
προνοίας έσθ’δ'τε γίγνονται, τδ τής άγαθοπαρόχου 
πανταιτίας προνοητικόν καί παναρμόνιον μελούρ- 
γημα άχρι καί τών εσχάτων διαδιδάζοντα. κάν- 
τεΰθεν άναλόγως τούς ιερούς τών προνοουμένων 
ύμνους ώσπερ τινί άντιστρόφω πορεία έκεΤσε δια- 
πορθμεύοντα, χαί ουτω τελούνται τε χαί τελοΰσι 
τούς μυουμένους τά μυστιχώτερα. Καί αύτδς τοί- 
νυν καίτοι ένασμενίζεις ταΤς ούρανίαις δυνάμεσι 
συμμουσουργών αύταΤς τά απόρρητα χαί ταύτη 
σου τήν ίεράν χατατε'οπων ψυχήν, νοερώς τοΤς νοε- 
ροΤς συναπτόμενος, άλλά καί πρδς τά τήδέ ποτέ

συγχαταβι βάζεις καί τούς ένσωμάτους άσώματος 
έτι ών καταγλυκαίνων σοΤς άναλόγοις γράμμασι 
καί γάρ έμοί δοχεϊ ούτος χαί ταϊς ίεραΤς έχφαντο- 
ρίαις τής ένταΰθα μουσουργίας γέγονεν 4 σκοπδς 
χαί τοΤς τδ ένδόσιμον τής παραδόσεως μεταλ- 
λεύουσι. Γίγνου δέ ποτέ χαί ήμέτερος χαί καινο- 
τέροις άνακίνει τδ έναυλον τής ψυχής ήμών ή ά - 
σμασιν, εΐ καί τοΰτο δυνατδν, ή γοΰν προσφθέγμασι. 
Τάχ’άν ούν καί συνενωθείημεν τελεώτορον άντερώ- 
μενοι,νοΰς νοιτίρ πρώτωκαί άλλήλοις συγγιγνάμε 
νοι, ειπερ τά τω αύτώ Ισα καί άλλήλοις είσίν Ισα, 
τοΰτο τδ τής ίεράς Γεωμετρίας τδ μυσταγώγημα. 
'Ερωμένην διαφυλάττοι τήν σήν πανιερότητα 4 
Κύριος, άδελφέ έν Χριστώ πανιερώτατε. Μαιμα- 

ριώνος δ' ίσταμένου κατά τδ αφί^'. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΔ'.

Τω παταγιωτάτω άρχιεπισχόπω Κωνστατ- 
^ουπό.Ιεως χνςίω Ίεςεμία, Μάζεμος ί> 

Μαξγούηος τη>· μετ’αΐόοϋ': προσκύνησιν. 

Ιδού καί αύθις τά τοΰ καθ’ήμάς ίεροΰ δόγμα
τος διά τάς γενησομένας έπηρείας, ώς έν συντόμω 
πάσι κατάδηλα άναδείκνυνται, παναγιώτατε δέσπο
τα. Τδ πανάγιον πνεΰμα παρά τοΰ πατρδς χατά 
τήν τοΰ Σωτήρος φωνήν, έκπορεύεται καί είς οί 
χείαν παράγεται άρρήτωςΰπαρξιν, ώσπερ καί 4 υίδς, 
έχ τοΰ αύτοΰ γεννητώς. Καί άμφω μέντοι διαφό- 
ρω τρόπω τής οικείας ύποστάσεως τδν πατέρα 
πεπλουτήκασιν αίτιον. Ού'τω χαί οί ιεροί μυσταγω 
γοί τής ίεράς Εκκλησίας ήμΤν παραδιδόχσιν. ’Ε
πειδή δέ εϊρηται, καί δν πέμψω ήμΤν παρά τοΰ 
πατρδς, διά τοι τοΰτο ή τούς αυτούς διδασκάλους, 
χαί πέμπεται χαί άποστέλλεται χαί πρόεισι καί 
προχεΤται χαί χορηγείται καί δίδοται χαί διανέμε
ται ήμΤν έξ άμφοΤν, ή έκ πατρδς δι’υίοΰ τδ πνεΰ
μα τδ άγιον, τής μέν προτέρας προόδου καθ’ έαυ
τήν χαί άπολύτως χαί ύπαρχτιχώς νοούμενης, 4' 
σον ήχει εις τήν οίχείαν ύπόστασιν καί θείαν παρα
γωγήν τοΰ πνεύματος, τής δέ δευτέρας εις βελτίω- 
σιν άποβλεπούσης τής κτίσεως, καθ’ ήν ούτω παρ’ 
άμφοΤν, ή έκ τοΰ πατρδς δι’υίοΰ χορηγείται χαί 
προχεΤται τδ πνεΰμα, ώστε καί αύτδ έαυτδ χορη- 
γεΤν κατά τάς πλούσιας αύτοΰ δωρεάς- τδ γάρ 
πνεΰμα οπού θέλει πνεΤ καί πάλιν, πάντα δέ ταΰ
τα ένεργεΤ τδ πνεΰμα διαιροΰν έκάστω, καθώς βού
λεται- αί αύτα'ι γάρ τής ούσίας ένέργειαι καί άοιά- 
φοροι, άλλ’έκατέρας τής προόδου διαφοράν οί αύ- 
τοί ήμάς καθαρώς έκδιδάσκουσιν έχ πατρδς μέν 
έχπορεύεσθαι λέγοντες τδ πνεΰμα, δι’ υίοΰ δέ χο- 
ρηγεΤσθαι ή πεφηνέναι ή έχλάμπειν χαί τά τοιαΰ- 
τα, τή κτίσει. ΛατΤνοι δέ τώ στενώ τής γλώτ-

της περικλειόμενοι διά μιάς καί τής αύτής τοΰ 
προκέντερε, ήτουν procedere, λέξεως. χαί έ- 
τέραν διασημαίνουσι πρόοδον, τήν τε έκπόρευσιν, 
τήν τής ύπάρξεως πχραστατιχήν, χαί τήν είς ή- 
μετέραν βελτίωσιν έχ πατρδς δε’ υίοΰ, ή έκ πατρδς 
χαί υίοΰ (ίν' ούτως ειπω) έκδρομήν. Καί οί μέν 
θεολόγοι τών Λατίνων καλώς ποιούνται’ έπειδάν 
λέγωσι, τδ πνεΰμα έκ τοΰ πατρδς προκέντερε 
(procedere) μή προστιθέντες τδ, «καί έχ τοΰ 

υίοΰ· τήν τής ύπάρξεως πρόοδον τοΰ πνεύματος έχ 
τοΰ πατρδς διασημαίνουσιν. Έπειδάν δ’αυθις λέ- 
γωσιν έκ τοΰ πατρδς χαί έχ τοΰ υίοΰ προκέντε
ρε, τήν εις βελτίωσιν ηχούσαν τής κτίσεως πρόο
δον έμφανίζουσι καί άγωνιστικώτερον διά τής 
τοιαύτης προόδου, ώσπερ χαί οί ήμέτεροι, χατά 
τών υίομάχων φέρονται. Οί μέντοι μεταγενέστεροι 
τών Λατίνων τω τής γλώττης στενώ στενοχωρού- 
μενοι καί μή δμωνύμως, άλλά συνωνύμως νοοΰντες 
έκατέραν τήν πρόοδον, συγχέουσι τά άσύγχυτα. Εί 
δέ φόβω θείω όρμώμενοί τινες τήν διαστολήν αύ
τούς έκδιδάξαιεν, ή αύτοί αύτόθεν μή έθελοχακοΰν- 
τες εκδιδχχθεΤεν, συμφωνότατοι πάντως έαυτοΤς οί 
διδάσκαλοι- ού γάρ άλλως άλλοις τδ πανάγιον πνεΰ
μα τά έαυτοΰ ένέπνει χαί έναπέστραπτε σελαγί
σματα. Προκέντερε άρα παρ’άμφοΤν, ή παρά 
πατρδς δι’υίοΰ τδ πνεΰμα τδ άγιον είς αγιασμόν 
τής κτίσεως, τουτέστιν ε’κ πατρδς χαί υίοΰ πρόει- 
σιν έν ήμΤν γενάμενον καί συμμάρφους ήμάς άπο- 
δείκνυσι Θεοΰ. Προκέδει δέ παρά τοΰ πατρδς, 
τουτέστιν έκπορεύεται καί εις οίκείαν ύπαρξιν άρβή 
τως προάγεται. Ούτως ήμεΤς παρά τε τοΰ Σωτή
ρος ήμών χαί παρά τών θείων αύτοΰ οπαδών δογ- 
ματίζειν έμυσταγωγήθημεν. Έν τούτοις τοΤς δόγ - 
μασι χάριτι Χριστοΰ άνετράφημεν χαί έν τούτοις 
σύν Θεώ συμβιωτεύειν χαί τών τήοε άπάραι, έ- 
πειδάν Θεώ βουλομένω γένηται, προσδοχώμεν, πα 
ναγιώτατε δέσποτα, κάν διαρ^αγεΤεν οί τά ήμέτε- 
ρα παρερμηνεύοντες είς έαυτών καί τών ακεραιοτε- 
ρων άπώλειαν. Ένετίηθεν, μαιμαχτηριώνος γ' 

ίσταμένου φφΚ',

SHM. Τά έξης παροράματα έγένοντο έν τοΤς 
δύο τελευταίοις τεύχεσιν. Έν τώ 28 σελίδι 4 48 
καί στήλη ά, στίχω 48—19 άντί παρακαλοΰς, 
άνάγνωθι παρακαλοΰμεν. Έν δέ τώ 29 σελ. 464, 
στήλ.ά, στίχ. 1 —2 κάτωθεν, άντί εκαί Τεΰκτρος 
ποτέ στρατευόμενος τή τής άσπίδος Λιαντι, άνά
γνωθι· τή τής άσπίδος προβολή Αίαντι. . ! I

t
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ΑΣΙΚ ΚΕΡΙΒ.
(ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΔΙΙΙΓΠΜΑ).

Έζη έν Τιφλίδι πρδ χρόνων πολλών πλούσιος 
Τούρκος, δνόματι’Αγιάκ άγδ;. Ό Θεό; έδωκεν αύ- 
τφ πολύ χρυσίον- άλλ'έκέκτητο θησαυρόν τιμαλφέ- 
στερον άπαντο; τοΰ χρυσίου τοϋ κόσμοι», 
σαυρδς ούτος ήτο ή μονογενής αύτοΰ 
Μαγούλ Μεγερή.

ΏραΤοι είναι έν τω στερεώματι οί 
ωραιότεροι οί ύπέρ τούς αστέρας ζώντες
Ούτως έλαμπε μεταξύ τών νεανίδων τή; Τιφλίδος 
ή Μαγούλ Μεγερή.

ΈκεΤ εζη έπίσης δ πτωχός Άσέκ Κερίβ. Άντέ 
παντδς άλλου αγαθού είχε λάβει παρά τοϋ Προφήτου 
μεγάθυμον καρδίαν κα'ι τδ δώρον του άδειν άρμο 
νικώς. Μετέβαινεν είς τά; γαμήλιους τελετας παί 
ζων κιθάραν καί αδων τούς άθλου; τών άρχαίων 
τοϋ Τουρκεστάν ήρώων, ό'πως τέρπη τούς πλου
σίους καέ τούς εύτυχεϊς. Ένμια τών τελετών τού
των δ άοιδδς καέ ή Μαγούλ Μεγερή είδον καέ ήγά- 
πησαν άλλήλους. Άλλ’δ πτωχός Άσέκ Κερέβ έλά- 
χιστα ήδύνατο νά έλπίζη ότι δύναται ν’άπολαύση 
τής χειρδς τής πεφιλημένης αύτοΰ- ένεκα τούτου 
έσκυθρώπασεν ώς ουρανός έν χειμώνι.

Ήμε'ραν τινά κατεκλίθη έν τώ κήπω ύπό σκιάν 
αμπέλου, έκεΤ δέ άπεκοιμήθη. Κατά τόν αύτόν 
χρόνον διήρχετο έκεϊθεν ή Ουγάτηρ τοϋ Άγιάκ άγα 
μετά τών θεραπαινίδων αύτής.

Μία αύτών παρατηρήσασα τόν κιθαριρδόν κοι- 
μώμενον εβράδυνε τό βήμα, πλησιάσασα δέ έλα- 
φρώς, ε'τραγώδησεν αύτω τούς έξής λόγους.

«Πώς δύνασαι ουτω νά κοιμάσαι ύπό τήν άμ
πελον; Ά ! έγέρθητι, άφρον, ταχέως- ιδού ή δορ
κάς σου διαβαίνει·.

Έξυπνησεν άλλ’ ή νεανις έφυγεν ελαφρά ώς 
πτηνον

Ή Μαγούλ Μεγερή, ήτις είχεν ακούσει τό ασμα, 
ηρξατο νά έπιπλήττ-ρ τήν θεραπαινίδα.

— Άν έγνώριζές εϊς τίνα έτραγώδουν, είπεν 
αύτη γελώσα, θά μ’ευχαριστείς, άντέ νά μ’έπι- 
πλήττης. Είναι δ φίλος σου Άσέκ Κερίβ.

— Ιΐοϋ είναι ; ποΰ είναι; είπεν δ μαργαρίτης 
τής Τιφλίδος.

Καέ υπόστρεψαν .
Βλε'πουσα ή κόρη τοϋ Άγιάκ άγα τήν έπέ τοϋ 

προσώπου τοϋ νέου έζωγραφημένην βαΟεΤαν Ολίψιν, 
ηρώτησεν αύτόν τήν αιτίαν μετά ήδείας φωνής καέ 
προοεπάθησε νά τόν παρηγορήση.

— Διατί νά μή ημαι μελαγχολικός; είπεν δ 
Άσέκ Κερέβ, σέ άγαπώ- καέ ποτέ δέν θέλεις γίνει 
ίδική μου !

— Ζήτησον τήν χεΤράμου παρά τοΰ πατρός μου, 
άπήντησεν έκείνη, Οά κάμη όλα τά έξοδα τοϋ 
γάμου, καέ Οά μοέ δώση προΤκα αρκετά πλουσιαν 
καέ ικανήν δ'πως έπαρχέστ] εις άμφοτέρους.

— Ναί- άπεκρίθη δ νεανίας μετά πικρού μει
διάματος- θε'λομεν έχει δαψιλώς τά πρός τδ ζήν. 
Ό Άγιάκ άγας ούδενός θέλει φεισθή ύπέρ τής εύ- 
τυχίας τής θυγατρός του. Άλλά τίς οίδεν, έάν 
βραδύτερον δέν θά έλθης νά μέ έπιπλήξης, δτι 
ούδέν είχοζ νυμφευόμενος σε, καέ δ'τι οφείλω τά 
πάντα εϊς σέ; Όχι, αγαπητή Μαγούλ Μεγερή, 
ώρκίσΟην έν τή ψυχή μου- ώμοσα νά διατρέξω τόν 
κόσμον έπέ επτά έτη καέ ν’αποκτήσω περιουσίαν, 
ή ν’άποθάνω έν ταΤς άπομεμακρυσμεναις έρημοι;· 
έάν συναινής νά μέ περιμείνης, Οά σέ νυμφευθώ έν 
τω τέλει τοϋ δρισθέντος χρόνου.

Συνήνεσεν έκείνη, άλλά προσε'θηκεν δ'τι, έάν δέν 
έπανήρχετο τήν ώρισμένην ήμε’ραν, θά έδιδε τήν 
χεΤρα αύτής εϊς τδν Χουρσέτ βέην, ό'στις άπό πολ
λοΰ έζήτει αύτήν εϊς γάμον.

'Ο Άσέκ Κερέβ άπεχαιρέτισε τήν μητέρα αύτοΰ 
καέ έλαβε τάς εύχάς της διά μακρυνδν ταξείδιον. 
Μετά ταϋτα ησπά-ατο τρυφερώς τήν μικράν αύτοΰ 
αδελφήν, άνήρτησε τήν πήραν έπέ τών ώμων καέ 
λαβών τήν οδοιπορικήν ράβδον έξήλθε τής πόλεως.

Ίππεύς καλπάζων όπισθεν αύτοΰ τόνπαρατηρεί- 
είναι δ Χουρσέτ βέης.

— "Ωρα καλή! λέγει αύτω δ βέης, όπου και άν 
ύπάγης, καλέ ταξειδιώτα, θέλω σοέ ακολουθήσει.

Ό Άσέκ Ο’άπέφευγε τήν συνοοίαν έκείνην, άλλ’ 
ούδέν ήδύνατο νά πράξ-ρ- άμφότεροι περιεπάτησαν 
έπέ πολύν χρονον. Τέλος εύρέθησαν ένώπιον μεγά
λου ποταμοΰ, Οπου ούτε γέφυρα, ούτε μέρος διαβά- 
σεως υπήρχε.

— Κολύμβησον, λέγει δ Χουρσέτ Βέης, θα σέ 
ακολουθήσω έφιππος φέρων τά ένδύματά σου.

'Ο Άσέκ έξεδόθη καέ ήρςατο κολυμβών- ότε δέ 
μετέβη είς τήν απέναντι όχθην, έστρεψε τό βλέμμα 
πρδς τά δπίσω.

’Ώ δυστυχία ! ώ παντοδύναμε’Αλλάχ I ΌΧουρ- 

σήτ βέης έλαβε τά ένδύματά του καέ άνεχώρησε 
δρομαία»; εϊς Τιφλίδα.

Έπέ τής πεδιάδας μόλις δύναται τις νά διακρίνγ; 
έν μέσω τοΰ κονιορτοϋ, όστις ήγείρετο έκ τών τοΰ 
ΐππου δπλών.

‘'Αμα εΐσελθών είς τήν πόλιν δ άπιστος τοΰ Ά
σέκ σύντροφος φέρει τά ενδύματα πρδς τήν γηραιάν 
αύτοΰ μητέρα.

— 'Ο υίόςσου, είπεν, έπνίγη εις βαθύν ποταμόν. 
Ίδου τά ένδύματά του.

Κατάπληκτος καέ άπηλπισμένη ή γηραιά μή
τηρ βίπτεται έπέ τών ενδυμάτων τοϋ προσφιλεστά- 

του τε’κνου της καέ’έβρεξεν αύτά διά θερμών δα
κρύων. Έπειτα έφερεν αύτά πρδς τήν μνηστήν τοΰ 
Άσέκ Κερίβ.

— Είσαι έλευθέρα ! είπε πρδς αύτήν μετά φω
νής σπαραξικάρδιου, δ υίός μου έπνίγη. Ό Χουρ
σέτ βέης έφερε τά ένδύματά του.

— Μή πιστεύης τήν είδησιν, άπεκρίθη ή Μα
γούλ Μεγερή μειδιώσα. Είναι έπινόησις τοΰ Χουρ
σέτ βέη- ενόσω δέν παρέλθωσι τά επτά έτη, ούδε'να 
θέλω ύπανδρευθή.

Καέλαβοϋσα τήν κιθάραν ηρξατο αδουσα ήσυχως 
ασμα, δ'περ ήγάπα δ ταλαίπωρος Άσέκ Κερίβ

Τούτων γινομένων, δ δδοιπόρο; έφθασε σχεδόν 
γυμνός είς μικρόν χωρίον, ένθα φιλάνθρωποι ύπε- 
δέχθησαν αύτδν παρασχόντες τροφήν καέ ένδύματα- 
δ δέ πρδς ανταμοιβήν κατέθελξεν αύτούς διά τών 
θαυμάσιων αύτοΰ ασμάτων. Ουτω περιώδευεν άπδ 
χωρίου είς χωρίον καέ άπδ πόλεως εϊς πόλιν ή δέ 
φήμη αύτοΰ διεδόθη καθ’δ'λας τάς χώρας.

Άφίκετο τέλος είς Χαλάφ. Κατά τήν συνή
θειάν του είσήλθεν εϊς καφενεΤον καέ ζητήσας λύραν 
ηρξατο αδων.

Διέτριβε τότε έν Χαλάφ πασσά;, άγαπών πε- 
ριπαθώς τούς άοιδοΰ;. Πρδς τδν πασσάν τοΰτον 
ώδήγησαν πολλούς τοιουτους, άλλ’ ούδεές ηδυνηθη 
νά εύαρεστήση αύτώ. Οί δέ τσαοΰσαι είς μάτην 
έτρεχον εις άναζήτησιν τοιούτων, οτε αίφνης διερ- 
χόμενοι πρδ τοΰ καφενείου, ένθα οί Τοϋρκοι έπινον 
τδν καφέ αύτών καπνίζοντες, άκοόουσι φωνήν ύπερ
φυσικήν. Εισέρχονται.

— Έλθέ ταχέως μεθ’ ήμών παρά τώ μεγάλφ 
πασσα, λέγουσι πρδς τδν άοιδδν, διότι άλλως δέν 
έγγυώμεθα περέ σοΰ.

— Είμαι ελεύθερος έκ Τιφλίδος, είπεν δ Άσέκ 
Κερίβ- θά υπάγω, έάν θέλω, έάν δέν θέλω, δέν 
πηγαίνω. *Αδω  όπως μοέ άρέσκει, καέ δ πασσας 
υμών δέν έχει νά μοέ δώση δίαταγάς.

Μεθ’όλα ταϋτα οί τσαοΰσαι συνέλαβον καέ έτερον
αύτόν πρός τδν ισχυρόν κύριόν των.

— Τραγωδησον, είπεν δ πασσας- καέέκεΤνος ήρ- 
ξατο. Ήτο έρωτικδν ασμα, δ'περ είχε συνθέσει είς 
τιμήν τής Μαγούλ Μεγερή, έν ω εξυμνεί.τά θέλ
γητρα αυτής μετά τόνων τοσοΰτο γλυκέων, μετά 
φωνής τοσοΰτο περιπαθούς, ώστε β πασσδς κατα- 
γοητευθεές ήθέλησε νά κράτηση αύτδν πλησίον του 
ώς άοιδόν.

Τοΰτο υπήρξε διά τδνΆσέκ Κερέβ δετός χρυσοΰ, 
αργύρου καέ λαμπρών ενδυμάτων. Ό νέος αοιδδς 
εζη έν χαρά καέ εύτυχίφ καέ έγεινε πλούσιος, πλου- 
σιώτατος. Έλησμόνησεν άράγε τήν έν Τιφλίδι μνη
στήν αύτοΰ; Άγνωστον- άλλά βέβαιον είναι ότι 
τδ τέρμα τοΰ δρισθέντος χρόνου ταχέως προσήγγιζε. 

Τδ τελευταΤον έτος ήν έν τώ λήγειν, άλλ’έκεΤνος 
δέν διενοεΤτο εΐσέτι περέ έπανόδου. Ή ωραία Μα
γούλ Μεγερή ηρξατο άπελπιζομένη. Κατά τήν κρί- 
σιμον έκείνην στιγμήν έμπορός τις ήτοιμάζετο νά 
αναχώρηση μετά κερβανιου έκ τεσσαράκοντα κα- 
μήλων καέ δγδοήκοντα δούλων. Ή ωραία κόρη 
προσεκάλεσε καέ ένεχείρισεν αύτώ τρυβλίον χρυ- 
σοϋν, δπερ δ μνηστήρ αύτής άναχωρών τή είχεν 
άφήσει.

— Λάβε τοΰτο τδ τρυβλίον, τώ λέγει, καέ παν- 
τοΰ όπου ήθελες σταματήσει θέσον αύτδ έν τή α
γορά καέ γνωστοποίησον τοΤς πάσιν δ'τι όστις δυ- 
νηθή νά απόδειξή ότι τδ τρυβλίον τοΰτο ανήκει 
αύτώ, θέλει πάραυτα τδ λάβει μετά ισοβαρούς 
χρυσού.

Ό έμπορος άνεχώρησεν. Έξεπλήρωσεν είς όλους 
τούς τόπους τήν παραγγελίαν τή; Μαγούλ Μεγερή, 
άλλ’ούδεές παρουσιάσθη ώς ιδιοκτήτης τοΰ χρυσοΰ 
τρυβλίου. Είχε σχεδδν πωλήσει άπάσας αύτοΰ τάς 
πραγματείας, δ'τε έφθκσεν εϊς Χαλάφ μετά τών 
ύπολειφθεισών αύτώ. Έδημοσίευσε πάραυτα τήν 
περέ ού δ λόγος δηλοποίησιν, δ Άσέκ Κερέβ έλαβε 
γνώσιν τούτου καέ έσπευσεν είς τδ χάνιον, ένθα 
μόλις ίδών τδ τρυβλίον εν τώ καταστήματι τοΰ έκ 
Τιφλίδος εμπόρου, καέ άνακράζων «Τοΰτο άνήκει 
είς έμέ!· έθηκεν έπ’αύτοϋ ζωηρώς τήν χεΤρα.

— ΕΪναι άληθές ότι σοέ ανήκει, Άσέκ Κερίβ, 
είπεν δ έμπορος- σέ άνεγνώρισα- άλλά περέ τίνος 
σκέπτεσαι ; “Ύπαγε ταχέως είς Τιφλίδα I Ή μνη
στή σου μέ διέταξε νά σοέ είπω, ότι ή λήξις τής 
έπταετίας πλησιάζει, καέ ότι, έάνδέν φθάσης κατά 
τήν ώρισμένην ήμέραν, άλλον θέλει ύπανδρευθή.

Είς τούς λόγους τούτους δ άοιδδς άπελπισθεές 
έφερε συνεσταλμένα; τάς χεΤράς του είς τήν κόμην 
αύτοΰ. Τώ ύπελείποντο τρεΤς ήμέραι μόνον. Έν 
τούτοις ΐππευσε καέ λαβών τήν βαρεΤαν αύτοΰ πή
ραν, πλήρη χρυσοΰ καέ άδαμάντων, ανεχώρησεν 
ώς κεραυνός. Φεΰ 1 Περέ τήν πρωίαν τής δευτέρας 
ημέρας, δ 'ίππος αύτοΰ έξαντληθεές έπεσε νεκρός 
έπέ τοΰ ορούς τή; Άρζιανής, δ'περ εύρίσκεται με
ταξύ τής Άρζιανής καέ τοΰ Έρζερούμ. Τί ήδύνατο 
νά πράξτ;; Άπδ Άρζιανής μέχρι Τιφλίδος ή άπό- 
στασις είναι δύο μηνών, είς τοΰτον δέ δύο μόνον 
ύπελείποντο ήμέραι

—’Ω παντοδύναμε Αλλάχ ! άνέκραξεν, έάν δέν 
έλθης πρδς βοήθειάνμου, δέν έχω πλέον τι νά πρά- 
ξω έν τώ κόσμω τούτω. Καέ ήθέλησε νά βιφθτ; έκ 
τοΰ υψους τοϋ βράχου. . .

Αίφνης βλέπει κάτω έφιππόν τινα έπέ λευκοΰ ώς 
ή χιών ίππου καέ άκούει φωνήν ίσχυράν, λέγουσαν 
αιτώ-

_  Άφρον, τί θέλεις νά πράξβς ;
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— Νά αποθάνω, άπεκρίθη ό Άσικ.
— Κατάβα εδώ- έάν επιθυμ^ς ν’άποθάντ|ς, έγώ 

οέ φονεύω.
Ό Άσέχ μετά πολλής δυσκολία; κατέβη άπδ 

τοΰ βράχου.
— Άχολούθησόν με, είπε τραχέω; ό ίππεύς.
— Πώ; δύναμαι νά σέ ακολουθήσω; Ό ίππος 

σου πέτα ώς ό άνεμος, έγώ οέ είμαι πεζές κα'ι 
καταφορτωμένος.

— “Εχει; δίκαιον κρέμασον τήν πήραν σου εϊ; 
τά όπισθεν τοΰ έφιππίου καί άκολούθησόν μοι.

Είς μάτην έτρεςε κατόπιν μεθ’ό'λης αυτοΰ τή; δυ
νάμει»;- ό Άσ'ικ Κερίβ καθυστέρησε.

— Διατί δέν μέ άκολουθεϊς; ήρώτησεν δ ίππεύς·
— Πώ; νά πράξω τοΰτο; είπεν δ τάλας άοιδό;· 

δ ΐππος σου είναι ταχύτερο; τή; διανοία;· έγώ δέ 
άπέχαμα πλέον ίχ τοΰ κόπου.

— Έχει; και πάλιν δίκαιον ί'ππευσον έπ) τών 
οπισθίων κα’ι είπε μοι ε’ν άληθεία ποΰ έχει; ανάγ
κην νά δπάγη; ;

— Έάν ηδυνάμην νά φθάσω σήμερον εϊς Έρζε 
ρούμ, άπεκρίθη δ Άσίχ.

— Κλεΐσον τούς οφθαλμού;.
Τού; έκλεισεν.
— “Ηδη άνοιξαν αύτούς.
ΌΆσ’ικ παρατηρεί· ένώπιον αύτοΰ διαχρίνονται 

τά τείχη και λάμπουσιν οι μιναρέδες τής 
Έρζερούμ.

— Συγχώρησήν με, άγά, έφώνησεν, ήπατήθην. 
Ήθελον νά είπω ό'τι έχω άνάγκην νά φθάσω είς τδ 
Κάρς.

— ’Α! ά! είπεν δ ίππεύς, σολ προεΤπον έν τού
τοι; ίνα μοέ ε*π·βς  τήν άλήθειαν. Κλεΐσον κα'ι πά
λιν τούς οφθαλμούς. ΊΙδη άνοιξαν αύτούς.

Ό Άσέκ δέν δύναται νά πιστεύση 3,τι βλέπει. 
Έχει τδ Κάρς ένώπιόν του. Κλίνει τά γόνατα, 
και άνακράζει.

— Συγγνώμην, άγά, ήμάρτησε τρί; δ δοΰλος 
σου Άσ'ικ Κερίβ' άλλ’, ώς σύ γνωρίζεις, όταν άπδ 
πρωία; άρχίση τι; νά ψεύδηται, πρέπει νά ψευσθή 
μέχρι τέλους τής ημέρας. Ή καθαρά άλήθεια είναι 
ό'τι έχω άνάγκην νά φθάσω είς Τιφλίδα.

__ Ούτω λοιπδν μέ άπατφς; είπεν δργίλως δ ίπ
πεύς. Άλλ' άφοΰ άπαξ ήρχισα, σέ συγχωρώ και 
πάλιν. Κλεΐσον του; οφθαλμού;· άνοιξον αυτούς.

Ό Άσίκ έβαλε κραυγήν χαράς- ησαν άμφότεροι 
πρδ τών πυλών τής Τιφλίδος.

(“Επεται τδ τέλος).

ΑΡΧΛΙΟΛΟΓΙΚ Α.
Έν τινι συνεδριάσει τής γαλλικής ακαδημίας 

άνεγνώσθη τελευταίως σπουδαία χρονολογική μελέ
της περί τινων πύργων έν τοΐς πέριξ τών Παρι- 
σίων, χρονολογούμενων πρδ τοΰ Λύγούστου Φι
λίππου. Έπ'ι τούτω σπουδαία διηγέρθη συζήτησις 
καθ' ήν τινες τών πύργων τούτων κα) ιδία ο! τής 
Γισόρης, τής Οΰδάν και τής Έτάμβης ανέρχονται 
εις άρχαιοτέραν έποχήν τής τοΰ ΙΙΤ αϊώνος. 
’Επίσης μνεία έγένετο και περ· άνακχλύψεως ερει
πίων ρωμαϊκού κτιρίου και εκκλησίας τών πρώ
των τοΰ χριστιανισμοΰ χρόνων έν Σαβοΐα. Τδ 
ρωμαϊκόν μνημεΤον, άνοικοοομηθέν καθ’ όλοκληριιν 
έστ'ιν ορθογώνιον οικοδόμημα, έχον μήκος μέν 30 
μέτρων, πλάτος δέ 6 μέτρων και 55 κα'ι πρόδο 
μον μετά τριγωνικοΰ αετώματος. Τοΰτο φαίνεται 
ον μητροπολιτικό; τις ναδς καθιερωμένος εϊς δη
μοσία; λειτουργία;, ιός τής δικαιοσύνης,τοΰ έμπο 
ρίου κα'ι τήςδιοικήσεως.

Ή εκκλησία έχει σχήμα τριγώνου λήγοντος εϊς 
ήμικυκλικήν αψίδα, κα'ι ί’δρυτο έπ'ι τής σημερινής 
θέσεω; τοΰ άγιου .Μαρτίνου. Κυρίως είπεϊν, ή εκ
κλησία σύγκειται έκ τριών οικοδομών, τής μέν 
έπ'ι τής δέ, ών τής πρώτης, ρωμαϊκής επο
χής, μόνον αί βάσεις σώζονται· έπι τών βάσεων 
τούτων άνωκοδομήθη βραδύτερου οικοδόμημα δια- 
κρινόμενον διά χαρακτηριστικών τών βαρβαρικών 
χρόνων. Τδ οικοδόμημα τοΰτο κατεστράφη ύπδ 
τών Νορμανδών, έπ'ι δέ τών περισωθέντων αύτής 
έρειπίων άνηγέρθη κατά τδν ΙΑ' αιώνα ή σωζο- 
μενη νΰν εκκλησία

’Αλλά τδ ίπουδαιότερον τών άρχαιολογικών 
τούτων συζητήσεων έγκειται έν τινι περ'ι τών έλ
ληνικών κατοικιών μελέτη έπ'ι τών ήρωϊχών ή 
έπ; τών τοΰ Περικλεούς χρόνων. Και παρέχει 
μέν ήμϊν δ "Ομηρο; τα πρώτιστα τών οικιών 
χαρακτηριστικά, άλλά δυσπαράδεκτο; φαίνεται ή 
διά χρυσοΰ κα'ι άργύρου διαποίκιλσις τών τοίχων 
τών μεγάρων τοΰ ’Αλκινόου, τοΰ Όδυσσέως, τοΰ 
Μενελάου. Περ) δέ τής έπ) Περικλεούς διατάξεως 
τών οικιών δλίγαι μαρτυρίκι άπχντώσι παρά τοΐς 
συγγραφεΰσι, κχ'ι αύται ασαφείς Ούτως ελλείψει 
άλλων μαρτυριών, άδυνατοΰντες νά διαγράψωμ.εν 
οριστικόν τι σχέοιον τής οικιακής τών Ελλήνων 
διατάξεως, άρκούμεθα λέγοντες ό’τι οί τών προγό 
νιον ήμών οίκοι διηροΰντο εί; γυναικωνίτην 
κα'ι ανδρωνίτην, περ'ι δέ τών διά τήν φιλοξε
νίαν κα'ι τήν υποδοχήν τών ξένων θαλάμων ούδέν 
όριστικδν περ'ι τής διατάξεως αύτών σώζεται.

Ό υπεύθυνο; Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ.
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