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Κωνσταντινούπολις, 15/27 Σεπτεμβρίου

το E.vmxoTomim zuiiima.

Ή ελληνική κυβέρνησις διεβίβασε πρός τάς 
ύπογραψάσας τήν βερολίνειον συνθήκην δυνά

μεις, ύπό ημερομηνίαν 26/7 σεπτεμβρίου, εγ
κύκλιον, δι’ ής αίτεϊται τήν παρά τή Ύψηλή 

Πύλη μεσολάβησιν αύτών είς έκτέλεσιν τών 
περί 'Ελλάδος άποφάσεων τοΰ βερολινείου 

συνεδρίου.
Τό διπλωματικόν τοΰτο έγγραφον, μετ’ά- 

ξιεπαίνου συντεταγμένον μετριοπάθειας, έχει 

ώς έπεται.

IJς>ος τονς ίν τη ά.Ι.Ιοδαπη πρέσβεις· 

τοΰ βασιΛέως.

‘Εν ΆΟήναις, τή 26/7 σεπτεμβρίου 1878.

Συνεπείς τής άποφάσεως τοΰ βερολινείου 
συνεδρίου, ήτις, άναγραφεϊσα έν τώ ΙΓ’ πρωτο- 
κόλφ τών συνεδριάσεων αύτοΰ,μνημονεύεται 
έν τφ άρθρφ 24 τής συνθήκης, ή δε βασιλική 
κυβέρνησις άπηύθυνε, τή 5/17 λήξαντος Ιου
λίου, διακοίνωσιν πρός τήν Υψηλήν Πύλην, ’ 
δε’ής παρεκάλει αύτήν νά διορίση έπιτρόπους 
ΐνα, άπό κοινού μετά τών ύπό τής βασιλικής 
κυβερνήσεως διορισθησομένων, γένηται έκτέ- 
λεσις τής προειρημένης άποφάσεως τοΰ βερο- 
λινείου συνεδρίου.

Τό διάβημα τοΰτο ύπηγο'ρευσεν ή σκέψις, 
ότι ή άπόφασις τοΰ συνεδρίου δέν ήδύνατο νά 
φιλονεικηθή κατ' αρχήν ύπό τής Ύψ. Πύλης.

Άληθώς, ύπογράφουσα τήν βερολίνειον συν
θήκην, ή Πύλη άνεγνώρισε ρητώς τήν έν τώ 
24 αύτής άρθρφ άναγεγραμμένην άρχήν τής 
τοπικής παραχωρήσεως, διέλυσε δέ οΰτω διά 
τής ύπογραφής αύτής πάσαν έντφ συνεδρίω 

γενομένην ύπό τών πληρεξουσίων αύτής έπι- 
ρύλαξιν ώς πρός τό ΙΓ' πρωτο’κολον.

Εις όμως καί ήμισυς μήν παρήλθεν άπό τής 
έπιδο'σεως τής προειρημένης διακοινώσεως καί 
καθ’ απαν τοΰτο τό χρονικόν διάστημα ού
δεμία έδο'θη παρά τής Ύψ. Πύλης άπάντησις 
εις τήν άνακοίνωσιν τής ήμετέρας κυβερνήσεως.

Μή δυναμένη ή κυβέρνησις τού βασιλέως νά 
έρμηνεύση ώς άονησιν τήν μακράν ταύτην σι
ωπήν τής Πύλης, ήναγκάζετο νά βλέπη πα- 
ρερχο'μενον τόν χρο’νον, χωρίς τίνος έπί τά 
πρόσω βήματος πρός λύσιν ύποθέσεως σπου- 
δαιοτάτης, μετά τό πέρας τών έργασιών τού 
έν Βερολίνφ συνεδρίου.

ΊΙ τοιαύτη τών πραγμάτων κατάστασις 
έπεβάρυνε τήν βασιλικήν κυβέρνησιν δι’ εύθύ- 
νης,καίδένήτο αύτή έπιτετραμμένον νά παρα
γνώριση ούτε τήν σπουδαιότητα, ούτε τάς 
συνεπείας. Έπεθύμει δέ καί άλλως ή κυβέρνη- 
σις τοΰ βασιλέως νά μή ύποληφθή ώς αύθαί- 
ρετοςή γινομένη παρ’ αύτής ερμηνεία τής σιω
πής τής Πύλης. %’

Τούτων ένεκα, καί ΐνα παράσχη εις τήν κυ- 
βέρνησιν τοΰ Σουλτάνου τήν εύκαιρίαν νά δη- 
λώση τάς περί τής έκτελέσεως τών άποφά- 
σεων τοΰ συνεδρίου διαθέσεις αύτής, ή βασι
λική κυβέρνησις άνεκοίνωσε τήν παρελθοΰσαν 
δευτέραν 5 1/2 σεπτεμβρίου είς τόν μέγαν βε- 
ζίρην, διά τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει πρεσ- 
βευτοΰ τοΰ βασιλέως, τηλεγράφημα, δι’ ου ό 
κ. Κουντουριώτης παρηγγέλλετο νά ζητήση 
παρά τοΰ μεγάλου βεζίρου, δπως μέχρι τής 
παρασκευής 25/6 σεπτεμβρίου δοθή κατηγο- 
ρική άπάντησις είς τήγ διακοίνωσιν τής 5/17 
παρελθόντος ίουλίου.

Ό κ. Κουντουριώτης παρηγγέλλετο έπίσης 
νά δηλώσγι είς τόν Σαφφέτ πασσάν δτι ή βα
σιλική κυβέρνησις, άναγκαζομένη νά έρμηνεύση 
ώ; άρνησιν τήν σιωπήν τής Πύλης, ήθελεν εύ- 
ρεθή είς τήν άνάγκην νά προσφύγη είς τάς με-
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γάλα; δυνάμεις, εις άς τό άρθρον 24 τή; 
συνθήκης τοΰ Βερολίνου παρείχε τό δικαίωμα 
τής μεσολαβήσεως, όπως παρακαλε'ση αύτάς 
νά άσκήσωσι τό δικαίωμα τοΰτο, καθ’ ήν πε- 
ρίπτωσιν ή Ύψ. Πύλη μετά τό τελευταϊον η
μών διάβημα, δέν ήθελεν απαντήσει κατηγο- 
ρικώς καί καταφατικώς είς τήν προκειμένην 
διακοίνωσιν.

Είς τάς παραστάσεις τοΰ κ. Κουντουριώτου 
ό μέγας βεζίρης άπήντησεν ότι θέλει συμβου- 
λευθή τοΰς συναδέλφους αύτοΰ καί λάβει τάς 
διαταγάςτοΰ Σουλτάνου, όπως δώση τήν ζη- 
τουμένην άπάντησιν. Είπε δέ άληθώς χθές 
είς τόν κ. Κουντουριώτην, ότι παρήγγειλεν 
είς τόν έν Άθήναις πρεσβευτήν τής Τουρκίας 
νά γνωστοποιήσ-ρ ήμΐν τήν άπάντησιν τής Ύ. 
Πύλης, καί ότι έν τή έπί τούτω γραφείση 
πρός τόν Φωτιάδην βε'ην έπιστολή, ή οθω
μανική κυβέρνησις έδήλου ότι δέν ήδύνατο 
ν’άπαντήσγ είς τήν πρόσκλησιν τής ελληνι
κής κυβερνήσεως, πριν ή έλάμβανε παρά τών 
δυνάμεων άπάντησιν είς τό ύπόμνημα, όπερ 
πρό μικρού είχεν άποστείλει πρός αύτάς.

Ή άπάντησις αύτη είναι άπλώς διακρου- 
στική. Σκοπεί δέ νά απόκρουση πάσαν συνεν- 
νο'ησιν μεταξύ τών δύο κυβερνήσεων πρός έκ- 
τέλεσιν τής άποφάσεως τοΰ συνεδρίου, καί νά 
περιαγάγη τήν έλληνικήν κυβέρνησιν είς έλατ- 
τωματικόν κύκλον άδιεξιτήτων δυσχερειών.

Απέναντι τοΰ έθους τούτου τής Ύψ. Πύ
λης, προσπαθούσης νά ύπεκφύγη τήν έκτέλε- 
σιν τών άποφάσεων τοΰ συνεδρίου, ή βασιλική I 
κυβέρνησις φρονεί ότι έπέστη ή στιγμή, όπως 
άποταθή πρός τάς δυνάμεις καί παρακαλέσγ 
αύτάς νά έξασκήσωσι τό τής μεσολαβήσεως 
δικαίωμα, όπερ άπένειμεν αύταΐς τό άρθρον 
24 τής συνθήκης τοΰ Βερολίνου. Αί μέχρι 
τοΰδε γενόμεναι προσπάθεια·, πρός έπίτευξιν 
συνεννοήσεώς τίνος μετά τής Ύψ. Πύλης έ
πεισαν ήμάς ότι άνευ τής μεσολαβήσεως τών 
μεγάλων δυνάμεων ούδ’ άρχή τις κάν έκτελέ- 
σεως τών άποφάσεων τοΰ συνεδρίου ήθελεν 
είναι δυνατόν νά έπιτευχθή. Ή βασιλική κυ- 
βέρνησις, ούδεμίαν έπίσημον λαβοΰσα γνώσιν 
τοΰ περιεχομένου τοΰ παρά τής Ύψ. Πύλης 
άπευθυνθέντος πρός τάς δυνάμεις ύπομνήμα- 
τος, δέν δύναται νά γνωρίζη άν ή οθωμανική 
κυβέρνησις δικαιούται νά προσδοκά άπάντη- 
σίν τινα τών δυνάμεων είς αύτό.

Δέν επιτρέπεται δ’έπίσης είς τήν κυβέρνη- 
σιν τοΰ βασιλέως νά με'νη έν απραξία άναμέ- 
νουσα νχ έπέλθη τό γεγονός, έξ ού ό Σαφφέτ

πασσας έννοεϊ νά έξαρτήση τήν άπάντησιν 
ήν έζητήσαμεν παρ’αύτοΰ.

Καί, καθ’ήν όμω; έτι περίπτωσιν ή Πύλη 
δικαιούται νά λάβη άπάντησιν τινα παρά 
τών δυνάμεων, ή περί μεσολαβήσεως αίτησις 
ήμών ούδέν είς αύτήν δύναται νά παρεμβάλη 
πρόσκομμα,ήβασιλική κυβέρνησις δέν διστάζει 
ν’ άποτείνη είς τάς μεγάλας δυνάμεις τήν πα
ρούσαν περί μεσολαβήσεως αΐτησιν. Παραγ- 
γέλλεσθε έπομένως νά ζητήσητε συνέντευξιν 
παρά τοΰ ύπουργοΰ τών έξωτερικών τής . . . 
καί νά παρακαλέσητε τήν κυβέρνησιν, παρ’ή 
διατελεΐτε διαπεπιστευμένος, ν’άσκήση τό 
τής μεσολαβήσεως δικαίωμα άπό κοινού με
τά τών έν τώ άρθρφ 24 τής βερολινείου συν
θήκης μνημονευομένων δυνάμεων.

Θέλετε εύαρεστηθή ν’ άναγνώσητε τήν πα
ρούσαν καί ν’ άφήσητε αύτής άντίγραφον είς 
τήν Α. έξοχότητα τόν ύπουργόν τών έξωτε
ρικών. . .

(Ύπογ.) ΗΕΟΔΩΡΟΧ Π. ΔΙΙΛΙΓΙΛΝΝΠΣ.

Π ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ.

ΑΝΑΤΟΛΗ. ΑΡΜΕΝΙΑ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ.

Οί άνθρωποι σπανίως ηύτυχησαν νά παραστώσιν 
μάρτυρες αύτοσυνείδητοι είς τάς μεγάλας ιστορικά; 
μεταβολάς.

Έκτος τών καταχτητών ή τών κατακτηθέντων 
λαών, τών δρασάντων ή παθόντιον, οί λοιποί τών 
άνθρώπων δεν ήδύναντο νά διακρίνωσι τήν σημασίαν 
τών γεγονότων, είμήότε ταϋτα εΤχον ήδη καταλά 
βει θέσιν έν τή ιστορία, ούδόλω; οντες εΐ; θέσιν νά 
σκεοθώσιν ότι ώοειλον νά βλέπωσι τήν ίστοοίαν 
ταύτην μορφουμένην καί παρασκευαζόμενη? ύπδ τά 
όμματα αυτών, τοϋ κοσμου όντος λίαν μεγάλου, τών 
άνθρώπων έπί πολύ διεσκορπισμένων, τοϋ συνόλου 
τών πραγμάτων άγαν ομιχλώδους.

Σήμερον δέν συμβαίνει πλέον τδ αύτδ, έάν δέ αί 
αλληλοδιάδοχοι πλήμμυραι τη; Ασίας έπί τής Εύρώ
πη; κατέπληξαν τους προγόνους ήμών ώ; καταστρο- 
οαι. ων ηουνατουν να εννοησωσι τα αίτια, ημείς ηυ- 
τυχήσαμεν νά παραστώμεν έν έπιγνώσει τών πραγ
μάτων εϊς αντίστροφον κίνησιν, ίσως ούχ ήττον μείζο - 
να, είς τήν δίνην τοϋ εύρωπα’ίκοΰ κύματος, εις τήν 
άμπώτιοα τής Λύσεως έπί τήν ’Ασίαν. Ού πρδ πολ
λοΰ έτι, τδ ζήτημα έμενεν αόριστον· οί τελευταίοι 
έπελθόντε; έκ τών Ασιανών, έστρατοπεδευμένοι 

I έν μέσω τοϋ εύρωπαϊκοϋ κόσμου ώς στοι/εΐον ουπω

φρική, Ιτέρωθέν εΐσι ατενώς συνδεδεμέναι διά τοΰ 
δεσμοΰ τοϋ σχηματίζοντας τό κέντρον, περί ου ούκ 

έστιν είπεΐν εις τίνχ ιδία άνήκει.
Ό δεσμός ούτός έστιν όροπέδιον υψηλόν, ψυχροί·, 

σχετικώς ξηρόν, ύπδ μεγάλων διατεμνόμενον όρέων 
καί κλίνον πρός τε τήν Μεσόγειον, τόν Εύξεινον, τήν 
Κασπίαν καί τδν Ινδικόν ωκεανόν· χώρα, μικτή 
καί μεσάζουσα, προωρισμένη έξ αύτή; τής Οέσεως 
αύτής νά καταστή ?ν τών μεγάλων σημείων συσ
σωρεύσει·»; λαών. Ή ΰαβυλών, ή Νινευή, ή Περσία 
ή Μηοία έξηρτώντ· αύτής πρδ; άνατολάς, ή Τροία, 
ή ’Αντιόχεια, ή "Γύρος, 4 ελληνικός πολιτισμός έλαμ
παν πρδς δυσμάς· έν αύτω τω κέντρο» ή Αρμενία 

έσχε τήν στιγμήν τοϋ μεγαλείου αύτής.
Έκ τών τριών πρωτίστων χωρών, ή έγγύτατα 

κείμενη πρδς τήν Εύρώπην, ή Μικρά Άσία, έστιν ή 
μάλλον άνεξάρτητος, ή μάλλον μεμονωμένη. Μή ού - 
σα τόπος διαβάσεως, ολίγον έξηρευνήθη· ή άκριβής 
μάλιστα τοπογραφία πολλών σημείων αύτή; τυγχά
νει είσέστι άγνωστος. Έν συνόλω όμως δυνατόν νά 
περιγραφή ώς χερσόνησος τετραμμένη πρδς δυσμάς, 
άπεσπασμένη τής Ασίας καί οίονει τρέχουσα εις ύ- 
πάντησιν τής Εύρώπης, πρός ήν σχεδδν έγγίζει. Τδ 
εσωτερικόν "ολόκληρον κατέχει ευρύ όροπέδιον, ήρεμα 
έπικλινές πρδς δυσμάς. Έπί τούτου τοϋ οροπεδίου, 
ύψηλοϋ 1,000— 1,500 κατά μέσον όρον μέτρων, 
σχεδόν ψιλοϋ δένδρων, παράγοντος οημητριακούς καρ
πούς, άλλά στυγνοϋ τήν όόιν καί μονοτόνου, εκτεί
νονται σειραί λόφων καί όρέων, ών άτελώς μέχρι 
τοΰδε καί συγκεχυμένως έγένετο ή περιγραφή. Ένθεν 
κάκεΐθεν, έκ μέσου τών ύψηλών τούτων πεδιάδων 
άνορθοϋνται ηφαίστεια άρχαία έσβεσμένα, ών ό ολκός 
προεκβάλλεται προς τήν Αρμενίαν καί τήν Περ
σίαν. Πρός βορράν τά όρη μεγεθύνονται κατά παραλ
λήλους σειράς άπδ τής θαλάσσης πρδς τδ κεντρικόν 
όροπέδιον πρδς’νότον, ό Γαϋρος, έχων 3,500 ώς έγ
γιστα μέτρεον ίψος, ύπέρκειται τής άκτν,ς τής Μεσο
γείου. Μεταξύ τοϋ οροπεδίου καί τής θαλάσσης διαρ- 
ρέουσι πολλοί καί ορμητικοί ποταμοί. Τών ποταμών 
τούτων ό άξιολογώτατος, όΆλυς (Κηζίλ-ΐρμάκ) εκ
βάλλει είς τον Εύξεινον, ό»ς καί ό δλίγον γνωστός 
γείτων αύτοΰ, ό Σακαρίας. ΌΚαΰστρος, ό Μέανδρος, 
ό Έρμος, ό Καλύκαδνο; (Έρμενεκ) καί πλέΐστοι 
άλλοι έκβάλλουσιν είς τήν Μεσόγειον.

Αί δυτικοί έκβολαί αύτώνεϊσιν έπί κόλπων θαυμά
σιων, πέραν τών οποίων έν τώ πελάγει ύπάρχουσι συ
στάδες νήσων τδ πάλαι έλληνικών, τής Ρόδου, Σάμου,

άφομοιωθεν, έξηκολούθουν νά ταράττωσι τδν ορ
γανισμόν τή; Εύρώπη;- άλλά τοϊ; τότε έπιτρε'πετο 
νά οιασκοπώσι τινι τρόπω τδ ξένον τοΰτο στοιχεΐον 
θά έξωλοθρεύετο ή θά συνεχωνευετο. Σήμερον τδ ζή
τημα καθορίζεται· το στοιχεΐον τοΰτο πιθανώς δέν 
θά έξολοθρευθή ούδέ θά συγχωνευθή · Οά άπομονωθή 
άπδ τής Άσία; τή; άποστειλάσης αύτδ ήμϊν καί 
θά δεσπόση αύτοΰ ή Εύρώπη, ήτις έπίσης πλημμυ- 
ρεΐ έπί τήν Ασίαν. Άλλά μεταςύ τών Ευρωπαίων 
δύο χώραι μέλλουσι νά οιαφιλονεικήσιοσι τήν έν Ά 
β(χ υπεροχήν· ή ί’ωσσία, άτε Οέλουσα νά διάνοιξη 
έαυτήδίοδον πρδς τά έκτδς τοϋ κόσμου· ή Αγγλία, 
άτε βουλομένη νά τηρήση τήν επιρροήν αύτή; έπί 
τοϋ εξωτερικού τούτου κόσμου, ώ; άμεσώτερον άπει- 
λουμε'νη. Έφ’οσον τά Ίμαλαΐα, τδ Ίνδο-Κοδς ή το 
Αφγανιστάν διεχώριζον τούς δύο αντιπάλους, έπετρέ- 

■ πέτο διαπορέϊν πότε καί πώς αί άπειλαί Οά μετε- 
βάλλοντο εΐ; έργα. Άλλ’ ή ί’ωσσία, κεκλεισμένη έν 
τώ έσωτερικώ ύπδ τών μεγάλων ασιατικών όρέων, 
χατώρθωσεν ήδη νά ύπερβή τδν φραγμόν τοΰτον έπί 
τινο; σημείου· κατείχε τάς δύο κλιτύας τοϋ Καυκά

σου, έπλησίαζεν εί; τδν Εύφράτην,
Άμα ώ; προσεπέλασεν αύτώ, ή Αγγλία ήσθάνθη 

έαυτήν πληγεΐσαν έστρατοπεδευμένη τούντεϋθεν έν 
Κύπρω έπιτηρεΐ τήν ύπδ τών Γερμανών καλουμένην 
ένίοτε Vorder Asieil. τήν προτε'ραν Ασίαν", οί δυο 
αντίπαλοι Οεωροϋσι τήν Αρμενίαν, τόν Εύφράτην, 
τδν Περσικόν κόλπον, τδ Σουέζ, τήν ’Ινδικήν θάλασ
σαν· ό άγων συνήφθη άναφανδδν, άδύνατον δ’έστι 

πλέον ν’ άναχαιτισθή.
Δέν προτιθέμεθα νά προοικάσωμεν τήν πολιτικήν 

αύτοΰ έκβασιν, τοϋθ’ δ’περ δυσχερές, μηδέ νά κρίνωμεν 
περί τής ήθικότητος αύτοΰ, τοϋθ’ό’περ θά ήτο άπει- 
ράκις άκοπώτερον- σκοποΰμεν ί’να παρακολουθήσαντες 
προσπαθήσωμεν νά έννοήσωυεν αύτόν. ί’ί'άωμεν λοιπόν 
βλέμμα έπί τοΰ νέου πεδίου τή; μάχης, όλιγωροϋντε; 
περί τών αγωνιστών ους ήδη γινώσκομεν.

Τό πεδίον τή; μάχης είναι περίπλοκρν. Άφίνον 
κατά μέρος τήν Συρίαν, πρδς ήν συνέχεται μόνον έκ 
τής γειτνιάσεω;, περιλαμβάνει τήν Μικράν Ασίαν, 
μένουσαν τουρκικήν, τήν Αρμενίαν, καθισταμένην 
ρωσσικήν, τήν Μεσοποταμίαν, πρδς ήν πλησιάζει ή 
Αγγλία. Έάν αί τρεις αυται χώραι διαφέρουσι κατά 
τό κλίμα, τάς κλιτύας, τάς έξωτερεκάς σχέσεις, κακώς 
δέ έχουσι τά όρια διακεχαραγμένα, βορειοανατολικό»; 
μέν ένθα ή Αρμενία μίγνυται τή ί’ωσσία καί τή 
Περσία, νοτιανατολικώς δέ ένθα ή Μεσοποταμία καί
ή Συρία σχεδδν συγχέονται τή "Αραβία καί τή Ά- | Χίου, Μτυλήνης (άρχαίας Λέσβου). Όλίγαι άκταί ;
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είναι θαυμασιώτερον διατετμημέναι ή αύταϊ αυται αί 

παραλίαι τής Μεσογείου- δλίγισται ε'ν τώ κόσμω κοι
λάδες είσϊ γονιμώτεραι τών έκ τοΰ οροπεδίου τούτου 
κχταβαινουσών, Έπϊ τών υψηλών τούτων χωρών, δ 
αήρ έστι ξηρός και αυχμηρός, τδ ψΰχος κα'ι ό καύ- 
σων ύπερβολικοϊ, τδ βάρος βραχώδες καϊ άγονον, αί 
λίμναι υφάλμυροι. Έν ταϊς κοιλάσιν, άπ’εναντίας, 
φύεται δ σϊτος κα'ι ή όρυζα, άνθεϊ τδ ρόδον και ό 
άήρ έστι χλιαρός.

Ή περιοχή τής Μικρας ’Ασίας είναι ή ήδύνατο 
να καταστή μία τών σιταποθηκών τής Ευρώπης. 
Τώ 1850 ό κ. Τσιχατσέφ ύπελόγιζεν είς εκατόν χι
λιάδας τόνων, 1,000 χιλιόγραμμων έκαστον, τήν 
εξαγωγήν σιτηρών τής Μικρας 'Ασίας δια τούς ευρω
παϊκούς λιμένας και εϊς τετρακοσίας χιλιάδας τόνων τδ 
σύνολον τής ενιαυσίου παραγωγής. Ή έλαια, ό κα 
πνός, ή άμπελος αυξάνει έν ταϊς πεδιάσι- τά όρη εί 
σϊ κεκαλυμμένα ύπδ λαμπρών ε'λατών, αί'τινες ώς έπϊ 
τδ πλεϊστον πίπτουσι κα’ι ξηραίνονται έπϊ τόπου έλ
λείψει με'σων μετακομιστικών. Τά μεταλλεία, απερ 
κακώς εκμεταλλεύονται, ήδύναντο ν’άποβώσιν είς τών 
μεγάλων τών χωρών τούτων πόρων ούχί τά χουσω 
ρυχεϊα, ούδέ ή χρυσίτις άμμος τοϋ Πακτωλοϋ, ά'περ 
δέν Οά ήδύναντο ν’ άντιπαραβληθώσι πρδς τά τής 
Καλιφρονίας καϊ Αυστραλίας, άλλ’οί σωροί δρυκτοΰ 
ά'λατος, ξυλίτου, θειικοΰ μολύβδου άργυρούχου ή χαλ
κού, ών έκτακτος ή αφθονία. "Άπαντα τά πλούτη 
ταΰτα, δπως άποκαλυφθώσιν, ούδενδς άλλου δέον
ται ή προσφόρου τοΰ τόπου έκμεταλλεύσεως, ούδό
λως δέ αμφίβολον τυγχάνει οτι ή Αγγλία θέλει σπεύ- 
σει νά ζητήση έκεϊ άντιστάθμισιν τών Ουσιών άς Οά 
έπιβάλη αύτή τδ έργον προστάτου.

Τδ δροπε'διον τής Μικρας ’Ασίας, προεκτεινόμενο-/ 
πρδς άνατολάς ύπερβαίνει τάς πηγάς τοϋ Άλυος, 
ύψοΰται έπϊ τών ανατολικών διακλαδώσεων τοΰ Άν 
τιταύρου καϊ τών όρέων τής Τραπεζοΰντος, καϊ σχη
ματίζει έτερον, τδ τής ’Αρμενίας, ύψηλότερον, 
ψυχρότερου καϊ τραχύ, ύπδ ύψηλοτε'ρων όρέων δε- 
σποζόμενον. Τδ ύψηλότερον πάντων, τδ 'Αραράτ, 
ύπερβαίνει τά 5,100 μέτρα έτι μάλλον καϊ πολλά 
άλλα φΟάνουσι τδ ύψος τών ύψηλοτε’ρων “Αλπεων ή 
μών. Ή καθ’ αύτδ Μικρά Άσία, ένεκα τών ακτών καϊ 
τών τερπνών παραλίων αυτής, ήτο άκόμη κατά τδ 
ήμισυ εύρωπαϊκή-ή Αρμενία, μέ τάς συνεχώς πεπη- 
γυίας λίμνας αύτής, τούς τριακονταβαΟμίους χειμώ
νας, καϊ τά πλέον ή τεσσαρακονταβάΟμια ύπδ σκιάν 
θέρη αύτής, έστϊ τέλεον άσιατική. Ή Θεοδοσιούπο 
λις (Έρζερούμ) ύπδ τδ γεωγραφικόν πλάτος τής Νεα-

πόλεως ή τής Μεσσήνης έχει με'σην θερμοκρασίαν 
κατωτε'ραν 4 βαθμούς τής τών Παρισίων. Κατά τδ 
πλεϊστον τής Αρμενίας, γνωστόν έστιν δ'τι αί κατοι
κία·. είναι κεχωσμέναι ύπδ τήν γήν, μόνον δ'αί στέ 
γα·. φαίνονται έξωθεν. Ό άνθρωπος προφυλάττεται 
ούτως άπδ τοΰ ψύχους τοΰ χειμώνος ή τοΰ καύσωνος 
τοΰ θέρους.

Ό τόπος Οά ήτο παντάπασιν άχαρις,εΐμή είχε τά 
χιονοσκεπή όρη αύτοΰ- ούδέν σχεδδν Οά παρήγεν, έάν 
ό ήλιος τοΰ θέρους δέν ωρίμαζε ταχέως τούς πυρούς 
καϊ τάς Οπώρας. Έν τώ κέντρω τοΰ Οροπεδίου πολ- 
λαϊ μεγάλαι λίμναι πληροΰσι κοιλότητας προφανώς 
ήοαιστειογενέΐς, κειμένας μεταξύ βουνωδών πεδιάδων. 
Πλήν άπ'άνατολών ένθα τά υψώματα συνεχίζονται 
πρδς τήν Περσίαν, ή περιοχή τής βάσεως διατέ- 
μνεται ύπδ βαθειών καϊ γονίμων κοιλάδων πρδς 
βορραν- δ Τσουρούκ καταρρέει πρδς τδν Ευξεινον, δ 
Άράξης καϊ ό Κΰρος πρδς τήν Κασπίαν.

Ό Κΰρος καϊ ό Άράξης άπδ πολλοΰ ήδη είσϊ πο
ταμοϊ ρωσσικοϊ, δ δέ διπλούς κώνος τοΰ Αραράτ ση 
μειοϊ το ό’ριον τών ρωσσικών.τουρκικών καϊ περσικών 
κτήσεων. Έπϊ τάδε τών δύο τούτων πρδς βορ
ραν ποταμών, έγείρεται ό Καύκασος μετά τών κορυφών 
αύτοΰ ύψηλοτε'ρων καϊ αύτοΰ τοΰ’Αραράτ καϊ μάλιστα 
στενότερου συυεσφιγμε'υωυ. Έκεϊ ήσαν τά φυσικά τής 
Ρωσσίας ορ·.α· άφ’ής ήμέρας δ ρώσσος στρατιώτης 
κατήλθεν εις τάς καυκασιαυάς κοιλάδας, ή βαθμιαία
χατάκτησις τής Αρμενίας απλώς ζήτημα χρόνου 
κατέστη. Σήμερον ό τσάρος λαμβάνει καϊ έτερον τε- 
μάχιον έκ τών αρμενικών κοιλάδων καϊ προσεγγίζει 
εις τδ δροπέδιον. έφ'ού ύπάρχουσιν αί πηγαϊ τοΰ Εύ- 
φράτου. Διά τοΰ λιμένος τοΰ Βατούμ. καϊ τής κοιοά- 
δος τοΰ Τσουρούκ, ή Ρωσσία έγείρεται μέχρι τοΰ 
ούδοΰ τής κλιτύος τής Ινδικής θαλάσσης, καϊ ό ου
δός ουτος. παρά τάς μεγάλαςκορυφάς αύτοΰ, δέν είναι 
άλυσος συνεχής, ώς δ Καύκασος ή τά Ίμαλαϊα- εί
ναι μάλλον άκρώρεια σχετικώς εύυπε'ρβατος- τοΰτο 
άπεδείχθη κατά τον τελευταϊον πόλεμον. Έκ τών 
ύπωρειών τοΰ ’Αραράτ ή Ρωσσία έγγίζει πρδς τάς 
έξωτερικάς κλιτύας τής Ασίας. Έπϊ τών μακρών 
τούτων κλιτύων, τών άπδ Θεοδοσιουπόλεως εις τδν
Περσικόν κόλπον κατιουσών, διαρ'ρέουσι δύο μεγάλοι 
ποταμοϊ, ύ Ευφράτης καϊ ό Τίγρις διά χώρας, ήν οί 
Τούρκοι καλοΰσιν Έλ-Δζεζιρέχ (νήσον), ήμεϊς δέ Με
σοποταμίαν, χώραν μεγάλων αναμνήσεων καϊ είσέτι 
επιδεκτικήν μεγάλης άναπτύξεως, έάν τύχη γονιμο- 
ποιοΰ ώθήσεως. Αναμφιβόλους ή Βαβυλών καϊ ή Νι- 
νευή μετά τοΰ πλήθους τών άνακτόρων καϊ τών γι-

τολάς, διά τών Καρδουχείων Άλπεων. Είναι δ Τίγρις 
ποταμός κατ’άρχάς μικροΰ λόγου άξιος, μετ’ού πολύ 
πολύ δέ μεγεθυνόμενος ύπδ τών πολυαρίθμων παρα
ποτάμων, ους δέχεται έκ τών κοιλάδων τοΰ Κουρδι
στάν. Ταχέως διαφυγών έκ τών δρέων δ Τίγρις δέν 
δ'.αλείπει αύξάνων άπδ τών παραποτάμων τής αρι
στερός όχθης αύτοΰ, ένώ ό Εύφράτης, κατ’άρχάς άξιο- 
λογώτερος, μικρούς τινας μόνον παραποτάμους δεχό
μενος καϊ διά τής έζατμίσεως άποβάλλων τά ύδατα 
αύτοΰ έκ τής γειτνιάσεως τών καυστικών άμμων 
τής ’Αραβίας, έκ τών άρδεύσεων ή τών τεναγών, 
μετ’ού πολύ καθίσταται δ έλάττων τών δυο ποταμών.

Έν Γούρνα οί δύο ποταμοϊ συνενοΰνται πάλιν. 
Τά θολά καϊ ορμητικά ύδατα τοΰ Τίγρητος παρασύ- 
ρουσι τά διαυγή πλήν νωθρά νάματα τοΰ Εύφράτου. 
Διαβαίνουσιν ηνωμένα ύπδ τδ όνομα Σάτ-έλ-Άράβ, 
έν άποστάσει χιλιαμε'τρων τινών άπδ τής Βασσόρας, 
έπετα έκβάλλουσι διά εύρέος δέλτα είς τδν Περσικόν 

κόλπον.
Έν τώ μέσω αύτοΰ μέρει δ Εύφράτης αείποτε 

δυσκόλως θέλει είναι πλωτός- φραττόμενος ύπδ σύρ- 
τεων ή ύφάλων θέλει χρησιμεύει πρδ πάντων διά τάς 
αρδεύσεις. ΊΙ κοιλάς αύτοΰ θαυμασίως ύπδ φοινίκων 
περιστεφανουμένη, έσπαρμένη ύπδ πλήθους νήσων, 
περικυκλουμένη έξ αγρών, ους αρδεύει τδ ρεΰμα τοΰ 
ποταμοΰ δι’ άπειρομεγέθων σικλοφόρων τροχών, ύπ ’ 
αύτοΰ τοΰ ποταμοΰ κινούμενων, κέκληται ?να χατα- 

I στή αύθις μία τών δλβιωτάτων τοΰ κόσμου. Πρδς τδ 
παρόν είναι ολίγον χαϊ κακώς καλλιεργημένη, τά 
προχώματα κακώς διατηροΰνται, τδ ύδωρ πλημμυρεϊ 
ή άποσύρεται τυχαίως- είναι τόπος άνακαινίσιμος.

Πολύ διάφορος είναι δ Τίγρις. Μόλις έξερχόμενος έκ 
τοΰ όρους, ένΜοσούλ, είναι ήδη πλωτός- άκριβώς μά
λιστα είπεϊν, διά τά εμπορεύματα δύνανται νά με- 
ταχειρισθώσ·. τήν όδδν τοΰ ποταμοΰ κατά τήν κατά- 
βασιν άπδΔιαρβεκίρης, έν άποστάσει μόλις εκατόν 
χιλιαμε'τρων άπδ τής πηγής αύτοΰ. Άτμόπλουν 
είχεν άναπλεύσει άπδ Βαγδάτης μέχρις έγγύτατα 
τοΰ Μουσούλ, σχεδδν έπϊ τής τοποθεσίας τής άρχαίας 
Νινευή- έκεϊ έδέησε νά σταθή άπέναντι τοΰ όρμητι- 
.τοΰ, τών πυλών τοΰ Νεμρώδ, παρά τά ερείπια γέ
φυρας, ήν ή δημώδης παράδοσις άποδίδωσιν εις τδν 
μέγαν κυνηγόν ένώπιον τοΰ Αιωνίου. Δι’ 
έργων τινών θά κατωρθοΰτο δ άνάπλους τών μεγά- * 
λων πλοίων μέχρις αύτοΰ τοΰ Μοσούλ.

Άπδ τής Βαγδάτης διαρόέων κοιλάδα έξαισίαν 
κατά τήν γονιμότητα, πλήρη ήλίου, ύδάτων άνα- 
βλυζόντων έκ τής γ-ής, αναμνήσεων ισχυρών, πόλεων - 4

γαντιαίων περιβόλων αύτών δέν θ'άναγεννηθώσι, καϊ 
τοΰτο οΰδεϊς θά έπόθει, έπειδή βεβαίως ή γή αύτη 
τής Μεσοποταμίας ύπέρ πάσας τάς χώρας τής ύφη 
λίου είδε πολλήν λαμπρότητα ανωφελή, καταπιέσεις 
καϊ τυραννίας, άλλά τδ ύδωρ τών ποταμών δύναται 
να άναζωογονήση τούς άγριους, ν' άναγεννήση τδ έμ- 
πόριον είς τάς πόλεις, νά έμφυτεύση τήν συνήθειαν 
τής εργασίας εις τούς άνθρώπους- έν τή διπλή κοι- 
λάδι τοΰ Τίγρητος καϊ Εύφράτου, ύπάρχει τι, δι”ο5 
νά παύσωσιν οί λιμοϊ τής ’Ινδικής, πρδς δέ καϊ νά 

τραφή μέγα έθνος.
Πάντα ταΰτα, δμολογητέον δέν θά συνετελοΰντο ύπδ 

τήν κυριαρχίαν τών τούρκων διοικητών. Οί δυο 
μεγάλοι ποταμοϊ, εις εαυτούς άφεθέντες, ούδέν 
άλλο ποιοΰσιν ή καταστρέφουσι τήν κοίτην καϊ 
τάς όχθας αύτών. Αί πλήμμυραι, αί'τινες θά έξησφά- 
λιζον εις τάς κοιλάδας αύτών γονιμότητα ίσην ή 
ύπερτέραν τών κοιλάδων τοΰ Νείλου, καταβιβρώ- 
σκουσι τάς γαίας, δημιουργοΰσιν απειρομεγέθη τέλ
ματα, καθιστώσι τούς άγρούς άκατοικήτους καϊ τάς 
πόλεις έρήμους. Ή Βαγδάτη δέν έχει πλέον ίσως τδ 
εικοστόν τοΰ πάλαι πληθυσμοΰ αύτής, ή Βασσόρα 
τρέμει έκ τοΰ πυρετοΰ έπϊ τής άκρας τοΰ τενάγους, 
όπερ παραχθέν έκ τίνος πλημμύρας τοΰ Εύφράτου 
τώ 183-1 μετέβαλεν εϊς ευρύ τέλμα τδ ρεΰμα τοΰ 
μεγάλου ποταμοΰ. Ό Εύφράτης άναβλύζε·. έκ τής 
γής βορειοανατολικούς τής Θεοδοσιουπόλεως, μεταξύ | 
τών πηγών τών ρωσσικών ποταμών καϊ εγγύτατα 
είς τά νε'α μεθόρια, ύπδ τδ τετριμμένον όνομα Καρά | 
σοΰ (μέλαν ύδωο), κοινόν είς τοσούτους ποταμούς 
τής τουρκικής Ασίας, ίέει έν πρώτοις πρδς δυσμάς 
έν τινε ταπεινώσει τοΰ οροπεδίου τής Αρμενίας, 
έπειτα φθάνων είς τάς πρώτας κλιτύας τοΰ Άντι- 
ταύρου κάμπτεται άποτόμως πρδς νότον καϊ δέχεται 
τά ύδατα ετέρου Εύφράτου καταβάντος καϊ αύτοΰ διά 
βωγμής παραλλήλου τετραυμένης άπ’ άνατολών πρδς 
δυσμάς. θ5τος είναι ό Μουράτ σοΰ. Τούντεΰθεν δ 
μέγας ποταμός τρέπεται, εύρεϊε περιελιγμοίις ποιων, 
πρδς τήν μεσημβρινήν άκρζν τοΰ οροπεδίου, ταπει- 
νοΰται ταχέως πρδς τήν κοιλάδα τής Μεσοποταμίας 
καϊ διέρχεται πρδς άνατολάς τοΰ Χαλεπίου, μόλις 
εκατόν χιλιόμετρα άπωτέρω τής παραλίας τής Με 
σογείου- είτα καϊ αυθις περιελισσόμενος. καταπίπτων 
άπδ βραχωδών καϊ άμμωδών λόφων, ρέει τελευταϊον 
πρδς τδ πρανές τοΰ Περσικοΰ κόλπου.

Μικρδν κάτωθεν τής συμβολής τών δυο Εύ ορατών, 
εγγύτατα τής άριστερας όχθης τοΰ ποταμοΰ ά'αβλύζει 
έκ τής γής πηγή, ής τδ ύδωρ διευθύνεται πρδς άνα
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χατηρειπωμένων, ό Τίγρις ε’ναι πλωτό; καΟ'ολον τδν 
ενιαυτόν μέχρι Γούρνας, ένθα ένοΰται τώ Εύφράττ(· 
tv τούτοις χατά τού; [«γάλους καύσωνας, τά ύοατα 
ταπεινοΰνται ίκανώς ώστε καΟιστώσι δυσχερή τδν 
πλοΰν Τότε δή απαιτούνται δκτώ ή δέκα ήμερα·· 
όπως χαταβή τις άπδ Βαγδάτης εις Βασσόραν, ένώ 
4 ήμισυς τούτου τοΰ χρόνου άρχει κατά τήν ώραν 
τής ύψώσεω; τών ύδάτων.

Τά μεγάλα πλοία δύνανται νά άναπλέωσιν έν παντϊ 
χαίρω τδν ροΰν τοΰ Σάτ-έλ-’Λραβ μέχρι Γαουρνας, 
ένθα λαμβάνουσι τά προϊόντα τών δύο κοιλάδων. Λυ
τή ή πόλις άρα υποδεικνύεται ώ; μέλλουσα άποΟήκη 
τοΰ εμπορίου τής έξαγωγής.

Μεταξύ τών εκβολών τοΰ Σάτ έλ-Άράβ, μία 
μόνη, ή τοΰ Φάω, είναι πράγματι προσιτή εϊ; τά 
πλόϊα, άπερ όμως δέον νά έπωφελώνται τήν παλίρ
ροιαν ή τήν άμπώτιδα, όπως εισέλΟωσιν ή έξέλθωβι 
τοΰ ποταμοΰ.

'Ό,τι δήποτε καϊ άν έν τώ μέλλοντι τελεσΟή έπϊ 
τών οχθών τούτων τών δύο μεγάλων ποταμών, ή 
χώρα ήν διαρρέουσιν ούκ είς μακράν βεβαίως θέλει 
μεταβληΟή κατά τήν οψιν καϊ κατά μέρος Ο'άνακτή- 
•ηται τδν πάλα·, όλβον αύτής. Έν αύτή λεωφόροι 
διασταυροΰνται, λεωφόροι πρδ; τδ παρόν έμπορικχϊ. 
Ισως δε μετ’ού πολύ στρατηγικά!· αί γάιαι Οέλουσι 
καλλιεργητή, ΐσω; ό'πως μετ’ού πολύ κατερημωΟώσι, 
τέλος άναγκάϊον συμπλήρωμα τοΰ εκπολιτιστικού έρ
γου τοΰ πλήρους όπισΟολογισμών σιδηρόδρομο; ούκ εις 
μακράν πιθανώς θέλει διαπερα τήν βόρειον Συρίαν 
χαϊ τήν Μεσοποταμίαν, συνδέων τήν Μεσόγειον μετά 
τοΰ Ιίερσιχοΰ κόλπου καϊ ουτω; έκπληρών πρδ; βορ- 
ραν τδ έργον δπερ ή διώρυξι; τοΰ Σουέζ έκπληροΤ, 
πρδς δυσμά; τής χερσονήσου ταύτη;. Καθ’ δ'σον έστι 
χρϊναι έκ τών τελευταίω; γενομένων μελετών, ή 
καταλληλότερα σιδηροδρομική γραμμή Οά διήρχετο 
διά Χαλεπίου, Οά χατελάμβανε τήν κοιλάδα τοΰ 
Ευφράτου, άλλ’ άπλώς δπως διαπεράση αύτήν καϊ 
φΟάσγι εΐ; τήν τοΰ Τίγρητος έν το?ς πέριξ τή; Διαρ- 
βεχίρης, όπόΟεν Οά χατέβαινεν εΐ; Βαγδάτην παρακο
λουθούσα ούχϊ τά; οχΟα; τοΰ ποταμοΰ, άλλά τήν σει
ράν τών πόλεων, αΐτινε; έκτεινόμεναι έν ταϊς ύπω- 
ρείαις τών δρέων τή; Καρδουχία; Οά έχορήγουν εμ
πορεύματα πρδ; μετακόμισιν ίκανώς άξιόλογα.

Τοιαυτη τούλάχιστόν έστιν ή γνώμη αύστριακοΰ 
τίνος μηχανικού, τοΰ κ. Σερνϊκ. έπιμελώ; εξερευνά, 
σαντο; τά μέρη τή; Συρία; καϊ τή; Μεσοποταμίας, 
καθ’ ά ό σιδηρόδρομο; δεν ήτον δυνατδν νά συστηΟή. 
Έν Αγγλία τδ γενικόν αίσθημα φαίνεται εύνούστερον

διατεθειμένου πρδς τήν κοιλάδα τοΰ Εύφράτου, άλλά 
κατά τήν ήμετέραν γνώμην ώσπερ καϊ κατά τοΰ κ. 
Σερνϊκ, δ Τίγρις, ποταμό; πλωτό;, προεκτεινόμενος 
μεταξύ τών κοιλάδων τή; Καρδουχία; καϊ τών α
γρών τοΰ Εύφράτου, κεϊται έν κρείττονι θέσει ή δ 
παρακείμενο; αύτώ, ού ή δεξιά όχθη συνορεύει έγγύ- 
τατα εϊ; τά; άμμου;, καϊ τά; άνυδρου; χώρας τής 
Αραβίας. Νέαι σπουδαϊ Οά διδάςωσιν ήμας μετ’ ού 
πολύ πλείονα, άλλ"ό’πως δήποτε ή σόστασις σιδηρο
δρόμου μεταξύ τής Μεσογείου καϊ τοΰ Περσικού κόλπου 
Οεωρητέα ώ; προσεχής.

Ή έπιδρομή τών Εύρωπαίων δεν πρέπει νά κα
ταστήσω, ήμάς έπιλήσμονας τών λαών τών σήμερον 
βιούντων έπϊ τοΰ έδάφους τούτου τής Μικρϊς ή προ
γενέστερα; ' Ισιας, έφ’ών έπϊ τέλους'Οά διαχυΟώσι τά 
εύεργετήματα ή Οά βαρόνωσι τά βάρη τής προστα
σίας ή τής κατακτήσεως.

Γνωστόν έστι πόσον πολυάριθμα, έπάλληλα καϊ 
μεμιγμένα εϊσϊ τά έθνη καϊ αϊ φυλαϊ αί'τινες οΐκοΰσι 
τήν δυτικήν ταύτην Ασίαν άπδ τοΰ Καυκάσου μέ- 
χρι τοΰ Περσικοΰ κόλπου.

Έν Τιφλίδι, λέγουσι, δέον νάόμιλήτις έβδομή- 
χοντα γλωσσικά ιδιώματα ό'πως καθίσταται κατα- 
λη πτός. Έν Βαγδάτη, έν Μοσούλ, έάν ή σύγχυσις 
τών γλωσσών είναι έλάττων, ή τών λαών είναι έτι 
πληρέστερα· τί; Οά ήδύνατο νά ειπη τί μένει έν τώ 
αί'ματι τών σημερινών κατοίκων, έκ τοΰ αι'ματος τών 
θεμελιωτών τή; Νινευή, τή; Βαβυλώνος, τή; Σελεύ
κεια; ; Οί ίσχυροϊ ούτοι δημιουργοί αύτοκρατοριών, 
πιθανώς σηυϊται, άλλά περϊ τών όποιων αί συζητή
σεις δεν προσεγγίζουσιν εϊς τδ τέρμα αύτών έτροπο- 
ποιήθησαν άλληλοδιαδόχω; ύπδ στοιχείων ελληνικών, 
ρωμαϊκών, περσικών, τουρκικών ή μογγολικών, ών 
ή αναλογία άδύνατον νά βεβαιωΟή. Πρδς τάς πηγάς 
τοΰ Τίγρητος καϊ τοΰ Εύφράτου, οί ’Αρμένιοι, φυλή 
δξύνου; καϊ νουνεχής.επίμονο; καϊ εμπορική,άνΟιστα- 
μένη εϊ; τδν διασκορπισμόν καϊ εί; τήν πολιτικήν 
έκμηδένισιν. κατοικοΰσι περϊ τά τρία μέχρι τών τεσ
σάρων εκατομμυρίων τά ύψηλά οροπέδια, ων ύπέρ- 
κειται τδ 'Αραράτ. Βορειότερον, αί φυλαϊ τοΰ Καυ
κάσου, άφοΰ έπάλαισαν πρδ; τήν Ρωσσίαν όπισθοχω- 
ροΰσι νΰν απέναντι τοΰ μοσχοβιτικοΰ στοιχείου. 'Ήδη 
?ν έκατομμ ύριον τούλάχιστον Κοζάκων ή Ρώσσων 
κατέχουσι :ά; κοιλάδας τοΰ Καυκάσου, έν αίς άντι- 
κατέστησα. τού; άρχαίου; οϊκήτορα; Κιρκασίου; ή 
Γεωργιανού; τού; Κιρκασίου; κυρίως οϊ; ή θρησκεία 
δεν επιτρέπει νά συνδιαλλαγώσι μετά τοΰ χριστιανού 
έπιδρομέως.

ής Περ- 
τήν Ίνδοευρωπαϊ - 
τούτων στοιχείων 
κατά τήν άρχήν 
ένεκεντρίσΟησαν,

Πρδ; άνατολά; Καρδοΰχοι ή Κούρδοι, γείτονες τών 
έ· Αρμενίων, άλλ’άγροικότερο: καϊ μάλον ανεξάρτητοι, 
ί άληΟε?; ορεινοί, έπίσης άριανής είσι καταγωγή;, άλλά 
I πρεσβεόουσι τδν μωαμεθανισμόν. ΚαΟάπερ οί ήμέτεροι 

1 Ήβερνιά, Σαβογιάρδοι ή οί Πυρηναϊοι ήμών, οί 
I Κούρδο: μεταναστεόουσι, διασκορπίζονται έν'Λρμενία, 

έν Περσία, έν Μεσοποταμία, γίνονται ποιμένες, ένίο- 
: τε λησταϊ, έπειτα εγκαθίστανται μονίμως καϊ κο
κ μίζουσιν εϊ; τδν λαόν σώμα άνδρών ενεργητικών καϊ 

δραστήριων. Ώ; πρδ; τδ όροπέδιον τής Ανατολής 
χαϊ τών άκτών. αΐτινε; καταβαίνουσιν άπ'αύτοΰ 
πρδ; τδν Εύξεινον καϊ τήν Μεσόγειον, ■ ούδεμία χώ

ρα, λέγει ό Μώμσεν, παρουσιάζει ψηφιδωτόν κεκα- 
λυμμένον ϋπδ τηλικαυτη; πληΟύο; φυλών, διαφόρων 
άλλήλαις. επαλλήλων ή συναναπεφυρμένων έξ άμνη- 
μονευτων χρόνων·. Ού μήν άλλά έν τω συνόλω Οά 
ύπελάμβανέ τι; ό'τι δύναται ν' άναγνωρίση δύο άρχέ- 
γονα ρεύματα, τδ μέν τών σιμιτικών λ'ών, οπερ διά 
τών μεσημβρινών άκτών διεχύΟη έν τώ νότιο τή; 
χερσονήσου, τδ δέ, έλΟδν έξ ανατολών διά 
αία; καϊ Αρμενίας καϊ άνήκον εί; 
κήν οικογένειαν. Έπϊ τών πρωτων 
ήδη μεμιγμένων καϊ συγκεχυμένων 
τή; ιστορίας έλΟόντε; οί 'Έλληνες 
χατοικοΰντε; σήμερον έτι έν πλειονοψηφία τά; δυτικά;

» παραλία; καϊ τά; νήσου; τοΰ Αιγαίου πέλαγους· οί 
Γαλάται, συγγενείς τών ήμετέρων προγόνων, εγκα
τεστημένοι έπϊ τοΰ κεντρικού οροπεδίου καϊ έπϊ τών 
δρέων τή; Άγκύρα;, οί ’Ιουδαίοι, έπειτα οί Τούρκοι, 
σήμερον πολυαριΟμότεροι τών χριστιανών υπηκόων 
αύτών καϊ άρχοντες άδιαφιλονείκητοι τής καθ' αύτδ 

Μικρά; Ασίας.
j "Λπαν τδ σύνολον τοΰτο τών λαών, ών άναφέρο-
Γ μεν μόνον τούς κυριωτέρους, δύναται νά σχηματί- 
1 στ( άθροισμα δκτώ μέχρι δέκα εκατομμυρίων ά-Ζιρώ 

πων έπϊ εδάφους διπλάσιου την έκτασιν τοΰ τή; 
Γαλλίας καϊ ικανού νά διαΟρέψη πληθυσμόν τούλάχι
στον τετραπλάσιον. Έν κεφαλαίω, ή χώρα ή έκτει- 

ί νομένη άπδ Κωνσταντινουπόλεως εις Βασσόραν δια- 
| τρέφει, ώ; έστι πρόδηλον, 15 μέχρι 20 έκαττομμυ-
I Ρ'.α άνθρώπων, άλλά διατρέφει αύτούς κακώς καϊ
. δέν χορηγέ? αύτοΤ; ούτε τήν υλικήν ΰπαρξιν, ούτε τήν 
| διανοητικήν άνάπτυςιν, ήν Οά εδικαιούντο ν’άπεκδέ- 

χωνται παρ’ αύτής.
| 'Ιδού νΰν έρχεται ή Εύρώπη ε’κ νότου άμα καϊ έκ

βορρϊ. Τί Οά πράξη; ΕύΟύ; έν πρώτοις, Οά κατα- 
I σχευάστ, λεωφόρους, σιδηροδρόμους, οιώρυχας. Καϊ έ

πειτα ; Έξεστι φοβεΤσΟαι μήτοι ή τουρκική Άσία δέν

κερδήσ-β έν τή συναφεία αύτή; πρδ; τήν ευρωπαϊκήν 
Λύσιν ό.τι Οά ήδύνατο νά κερδήση άπ’αύτής. 'Γπδ 
πάντα τά ώραϊα εκπολιτιστικά σχέδια περϊ ών όμιλού- 
σιν ό επιδρομεύ; ό έκ βορρά καί ό προστάτης ό έκ νότου, 
έκάτερο; αύτών δέν διορα, είμή τήν έαυτοΰ ώφέλειαν 
καϊ μεγε'Ουνσιν. Έν Κύπριο πρδ πάντων Οέλουσι φρον
τίσει νά έκμεταλλευΟώσι τδ έδαφος ύπέρ τών τραπεζών 
τοΰ Λόμβαρδ Στρήτ· ε'ν Τιφλίδι καϊ ε'ν Βατούμ Οέ
λουσι παρασκευάσει τήν βαθμιαίαν άφομοίωσιν τών 
κατοίκων και Οέλουσι προσθέσει τδ ρωσσικδν στοιχέϊον 
εις πάντα τά ήδη συναναμιχΟέντα έπϊ ταύτης τής 
γ-ής τή; 'Ασίας. Λιά τών βιομηχανικών καϊ γεωργι
κών έργασιών έκάτερο; τών έκπολιτιστών δέν Οά Οεω- 
ρή καϊ δέν Οά βλέπΤ( είμή τδν άνταγωνιστήν αύτοΰ, 
οί δέ λαοϊ τή; Αρμενίας, τή; ’Ανατολής καϊ τής 
Μεσοποταμίας κινδυνεόου-ι πολύ μή εϋρεΟώσι μεταξύ 

σφύρα; καϊ άκμωνος.
Δέν Οά τολμήσωμεν νά προείπωμεν τδ μέλλον. 

Έάν τδ πρόβλημα ήδύνατο νά περιορισΟή εΐ; τδ ά- 
πλοΰν τοΰτο διδόμενον όποτέρα. ή Αγγλία ή ή Ι’ωσ- 
σία κέκτηται πλείονα; πιθανότητα; ό’τι Οά έπιβάλη . 
τήν κυριαρχίαν αύτή; έπϊ τής δυτικής ’Ασίας, οέν 
Οά διστάσωμεν ν' άποδώσωμΐν τδ πλεονέκτημα εις 
τήν Ρωσσίαν. Ααδ; ηπειρωτικός, είΟισμένο; είς τδν 
καυστικόν ήλιον καϊ εί; τδ δριμύ ψύχος, κατά συνέ
πειαν επιτήδειο; νά ύποχωρή είς πάντα τά κλίματα· 
άγροδίαιτος. γόνιμος, μόλις άπαλλαγεϊς τών άσιατι- 
κών ήΟών καϊ έπομένως δυνάμενος νά συγχωνευθή 
υετά τής Άσία; ή ν’ άπορόοφήση έν έαυτώ τήν Α
σίαν. ό ρωσσικδς λαδς κέκτηται βεβαίω; πλείονα; 
πιθανότητας μέλ.λοντο; έν μικρά Άσία, ή οί άγγλοι 
στρατιώται, έμποροι ή κεφαλαιούχοι, άνίκανοι μέν 
πρδς άφομοίωσιν [«τά τών ιθαγενών φυλών, άλλ'έ- 
πιτήοειοι νά έποικίζωσι μόνον τάς χώρας, ών οί άρ- 
χα?ο·. κάτοικοι εξαφανίζονται ένώπιον αύτών, καΟά- 
περ έν Αυστραλία καϊ έν’Αμερική. Τί; δμω; βέβαιο? 
ή-αας ό'τι ό λαδς τή; Βαβυλώνος. τή; Νινευή, τή; 
Παλμύρας δέν έχει έν έαυτώ σπέρμα ζωή;· οτι ό 
Τούρκο; καλακάγαΟο;, τίμιο;, σοβαρό;, πεπροικισμέ- 
νο; ένϊ λόγω μετά πραγματικών άρετών, δέν Οά άνα- 
πτυχθή καϊ δέν Οά καταστή ίκανδ; νά Οεμελιώση 
οι’ έαυτδν κατάστασιν πραγυάτων μόνιμον καϊ ευ- 
δαίμονα ύπδ τήν έπιρροήν τής Αγγλίας;

Γδ μέλλον, καϊ μέλλον προσεχές, θέλει δείξει τοΰ
το. άλλ'ή πιΟανότης αύτη φαίνεται λίαν ασθενής. 
Ύπάρχουσιν έν τή ήμετέρα κοινωνική καϊ διανοητι
κή καταστάσει. παρ’ήμ?ν το?ς Εύρωπαίοις, σπέρματα 
άπερ δυνατδν νά καρποφορήσωσι παρά τόις άνα-
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τολιχοϊς λαοΐς· άλλ’ύπάρχουσι χα'ι άλλα πολυαριθ- 
μότερα, δυνάμενα νά έπισπεύσωσι την παρακμήν καί 
τον όλεθρόν αυτών· το παν έζήρτηται ε'κ τοΰ μέρους, 
δι’ου ό ήμε'τερος πολιτισμός εϊσαχθήσεται ε'ν αύτο7ς· 
εάν έμφυτευθή ούχί ώς άνάπτυξίς τις κα'ι τελειοποίη 
σις τή; προτέρας κοινωνικής χαταστάσεως αύτών, 
άλλ’ώς δύναμις ξένη κα'ι δεσποτεκή, άδύνατον νά μή 
δεινωση τήν ασθενή καί νοσηράν κατάστασιν, ε'ν η 
άπδ πολλοΰ φυτοζωεί ή άσιατική Τουρκία.

Μεγάλη έστ'ιν ή ευθύνη διά τούς έπιχειροΰντας ν’ 
άνορθωσωσι τδν γεγηρακότα τοΰτον κόσμον δεν δι- 
χαιοΰνται ν’ άποτύχωσιν έν τή απόπειρα αύτών, ή 
δε ύποχρέωσι; ήν έχουσι τοΰ έπιτυχέϊν έπί τινα τού - 
λάχιστον χρόνον, θέλει καταστήσει μετ’ού πολλά έτη 
τήν Μικράν ’Ασίαν, τήν ‘Αρμενίαν καί τήν Μεσο
ποταμίαν, μίαν τών μάλλον ένδιαφερουσών χωρών 
τής ύφηλίου.

(Έκ τής Γαλλικής Δημοκρατίας).

Δ. Σ. Ι1ΛΗΘΩΜΔΗΣ.

ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

ΠΕΡΙ ΔΙΙΜΕΓΣΕίίΣ ΕΙΤΕ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΕΙΣ
τής εκκλησιαστικής και μοναστηριακής 

περιουσίας

ΕΝ ΤΑΪΣ ΠΛΡ1ΣΤΡΙΟΙΣ ΗΓΕΜΟΝΙΛΙΖ.

'Ότι προκαλέϊ τήν άπέχθειαν καί τήν άγανάκτη- 
σιν τών άνθρώπων κατά τίνος πράξεως δέν είναι τό
σον τδ άδικον καί ολως αναιτιολόγητο·/ αύτής, όσον 
ό προπετής καί ύπουλο; τρόπος, δι’ου έξετελέσθη. 
'Γποχωρέϊ τις πολλάκι; έν τώ κόσμω τούτω εΐ; τήν 
άοικίαν, βλέπων τδ ανώφελε; πάσης κατ' αύτή; άν 
τιστάσεως, άλλάκατεξανίσταται δργίλως, ό'τανβλέπη 
αύτήν άποτολμώσαν νά παρουσιασθή ύπδ τδ σεανδν 
ονομα τής δικαιοσύνης. Διά τούτο τις ευκόλως λη
σμονεί όσα ύπο ληστών έπαΟεν έπί τών όρέων, άλλά 
δυσανασχετεί μεγάλω; κατά τών έντδς τής πόλεω; 
πανούργω; καί δολίως ζητούντων νά ύποκλέψωσι τήν 
περιουσίαν αύτοΰ. Τοΰτ' αύτδ βλέπομεν γινόμενον έπί 
τοΰ προκειμένου θέματος. Αί δύο παρίστριοι ΊΙγεμο- 
νίαι άπδ τοΰ 1829 ήδη έφάνησαν γλιχόμεναι τής 
αύτόθι ούχί ασήμαντου εύρισχομένη; περιουσία; τών 
ορθοδόξων πατριαρχείων καί τών ιερών κοινοτήτων, 
άλλ'ύπέκρυπτον τούτο πάντοτε δέ έμηχανώντο δ'πω; 
καλύπτωσι παντί τρόπω τούς ούχί άφιλοκεροέϊς αύ
τών σκοπούς, μέχρι; ου έπέτυχον τοΰ ποθουμε’νου, 
χωρίς όμως καί νά διχαιολογηθώσιν άπέναντι τοΰ 
κόσμου. Ή άδικος αύτών πραξι; ήν καί έσται πάν

τοτε τοιαύτη, ίσο; καί αν παρέλθτ] χρόνος, διότι 
ούδέποτε τδ άδικον, αλλάσσον φύσιν, θά καταστή 
δίκαιον.

Καί βεβαίως έπραττον κάλλιστα οί ζητοΰντες νά 
έξαπατήσωσι τδν κόσμον περί τής άνόμου καί ό'λως 
άναιτιολογήτου αύτών ταύτης έπιθέσεως κατά τής 
αύτόθι άλλοτρίας έκκλησιαστική; καί μοναστηριακής 
περιουσίας, διότι έβλεπον καί μόνοι οτι ούδεμία πε- 
ρίστασις, έστω καί έλαφροτάτη, ύφ’άς τούλάχιστον 
δικαιολογείται ένεργουμένη μία τοιαύτη πράξις, έπα- 
ρουσιάζετο. Ούτε κίνδυνο; μέγας έπέκειτο, καθ' 3ν 
τών πάντων κινδυνευοντων καί μελλόντων νά ύπο- 
κύψωσιν ύπδ τδ βάρος τής εχθρικής συμφοράς μόνη 
ή περιουσία αύ'τη έμενεν ολως ξένη καί άδιάφορος· 
ούτε δέ έπί τοσοΰτο πάλιν είχε παρεκκλίνει ή πε
ριουσία αύτη τοΰ άρχικοΰ σκοπού χαί προορισμού, 
παρέχουσα σκάνδαλον με'γα εις τήν κοινωνίαν χαί τά 
ήθικά ύποσχάπτουσα αύτής θεμέλια, ώστε οΰτω δη- 
μεύουσα αυτήν ή πολιτεία νά θεωρηθή οίονει ύπερα- 
μυνομένη έαυτής. Ούδόλως· ούδέτερον τούτων παρί- 
στατο, άλλά sic. volo, sic jubco· χαί έν τούτοις, 
έπαναλέγομεν, δέν ήθέλησαν νά έχφρασθώσιν ούτως 
ένώ ένήργουν συμφώνως πρδς τήν έννοιαν τών λέξεων 
τούτων.

Είναι άληθές ότι ούχί ολίγοι μοναχοί, πτωχοί, 
πορευόμενοι εις τάς παριστρίους 'Ηγεμονίας ώς ηγού
μενοι καί έξαρχοι τών αύτόθι εκκλησιαστικών καί 
μοναστηριακών κτημάτων έπέστρεφον κατόπιν εκα
τομμυριούχοι, άφοΰ διήρχοντο άλλως τε τδν αύτόθι 
χρόνον τής ύπηρεσία; αύτών έν πάση τρυφή καί 
απολαύσει. Είναι άληθές έπίση; ότι καί τδ ούτω πως 
σπουδαίως άποδεκατιζόμενον εισόδημα τών κτημάτων 
τούτων ούχί πάντοτε έδαπανατο όπου έδει καί όπως 
οί δωρηταί ειχον ορίσει. Άλλά, όμολογητέον έπίσης 
ότι πολλάκις οί έν ταϊς ΤΙγεμονίαι; έπροστάτευσαν 
καί υπερησπίσθησαν τούς ώς άρπαγας καί καταχρα- 
στά; ύπδ τή; οικείας αρχής καταδιωχομένους ηγου
μένους καί έξάρχους. Δέν είναι δέ ούτε άδύνατον ούτε 
άπίστευτον, ότι ταχέως ή βραδέως ήθελεν έλθει ή 
ήμέρα, καθ’ήν θά έζητεϊτο λόγος ακριβής παρά τών 
αρμοδίων περί τε τής διαχειρίσεως καί τής δαπάνης 
τής εθνικής ταύτης περιουσία;· ώστε ή κυβέρνησις 
τών παριστρίων Ηγεμονιών ήδύνατο τδ πολύ νά 
ύπομνήση εϊ; τού; αρμοδίου; τδ άτακτον καί έπιβλα- 
βέ; τής διαχειρ' · ■>; τών αύτόθι εκκλησιαστικών καί 
μοναστηειακών χτημάτων. Εδικαιούτο δέ, έπειδή 
ύπδ τήν φύλα'·./ καί προστασίαν τών νόυων αύτή; 
ή περιουσία αύτ ; εύρίσκετο, καί επειδή ύπδ έγχω-
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ρίωνά’πασα άφιερωθη, νά ζητήση άνάλογον εισφοράν 
ύπέρ τε τών κοινωνικών αναγκών τών πολιτών ώς 
χαί τών δαπανών τής έξουσίας. Ούτω πράττουσα 
άναμφιβόλω; καί Οά εδικαιούτο παρ’ απάντων καί Οά 
είσηχούετο ύπδ τών αρμοδίων· άλλά τά έπελθόντα 
πράγματα άλλοίου; συλλογισμούς χαί προθέσεις έφα- 

νέρωσαν.
Άπδ τής ΙΕ' έκατονταετηείδος, καί κατ’έξοχήν 

άπδ τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, τδ οι
κουμενικόν πατριαρχεΐον, τδ πατριαρχείου Ιεροσολύ
μων, τδ όρο; Σινί καί τδ 'Άγιον Όρος έκέκτηντο 
διάφορα εκκλησιαστικά καί μοναστηριακά κτήματα 
έν ταϊ; παριστρίοι; Ηγεμονία·.;, άφιερωθέ/τα διά 
δωρεών καί διαθήκης ύπδ τών εγχωρίων ηγεμόνων 

καί ιδιωτών. Έν τή εκδηλώσει ταύτη τών χριστια 
νικών αισθημάτων καί τών φιλάνθρωπων διαθέσεων 
οί μέν έκ τών δωρητών έπραττον οΰτω χάριν τής 
ψυχικής σωτηρίας καί πρδς διαιώνισιν τού μνημοσύ 
νου αύτών,οί δέ,βαθύτερου καί δξύτερον ριπτοντε; τδ 
βλέμμα, όπω; παράσχωσι κυρίως τή πενομένη καί
πολλαχόθεν καταπιεζομενη τότε δρΟρδόξω ήμών Έκ | 

κλησία αρωγήν ύλικήν καί βοήθειαν.
Ή ιδιοκτησία αύτη τών μνησθέντων πατριαρχείων 

καί τών ιερών κοινοτήτων, βαθμηδόν μεγεθυνόμενη , 
ύπδ τών άναφαινομένων ένίοτε έπιμελών καί χρη 
στών διαχειριστών, ούδέποτε διεφι/.ο/εικήθη παρ'ού- 
δενδς, ούτε παρά τή; τοπικής κυβερνήσεως. ούτε 

παρ'ιδιωτών.
Έν ταϊς Ηγεμονίας έκτδς τούτων ύπήρχον καί 

άλλα μοναστήρια, ύπδ τών εγχωρίων ιδρυμένα καί 
κατεχόμενα" άλλά διεκρίνοντο τών πρώτων επονο
μαζόμενα έντόπι α, μή καθιερωμένα, μή προς- 
κυνημένα μοναστήρια, άπ’έναντίας πρδ; έκεϊνα 
(καθιερωμένα, προσκυνημένα μοναστήρια). 
ΊΙ διάχρισις αύτη, ούδέποτε παύσασα, δεικνύει τδ 

0λω; ανεξάρτητον καί αύτοτελές τών ύπδ τών πα
τριαρχείων καί τών ιερών κοινοτήτων κατεχομένων 
αύτόθι ιδρυμάτων. Συνεπεία τή; διακρίσεω; ταύτη;

--- αρμοδίου; τοπικά;τά μεν ύπήγοντο άμέσω; εις τά: 
άρχάς χαίέκυβερνώντο ύπδ εντοπίων ηγουμένων,τά δέ 
μή άναγνωρίζοντα τοιαύτην σχέσιν οιωκοΰντο έλευθέ- 

ρ·.ο, ύπδ τών έπί τούτοι άποστελλομένων επίτροπων.
ΊΙ άπδ τών αρχών τής ΙΙΓ έκατονταετηρίδος 

άνελθοΰσα τδν ηγεμονικόν θρόνον άμφοτέρων τών πα- 
ριστρίων Ηγεμονιών σειρά τών έλλήνων ηγεμόνων 
ούδέν έχαινοτομησεν έπί τούτοι· άπ' εναντία; μάλι
στα ϋπεστήριξε καί κατησφάλι ε δεόντως τά δικαιώ

ματα ταϋτα τών πατριαρχείων καί τών ιερών χοι
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νοτήτωυ. Τδ νά έςενέγκη τι; γνώμην περί τών άοι 
δίμων τούτων άνδρών είναι λίαν δύσκολου. Είπερ 
καί άλλαχοΰ ενταύθα απαιτείται πλήρη; καί έξη- 
κριβωαένη μελέτη τών προσώπων τούτων, τών χρό
νων, καθ'ού; έζησαν, καί τών περιστάσεων, έν αίς 
εύρέθησαν άλλως έπιπόλαιο; καί έκ τού παραχρήμα 
έκφερομένη κρίσις τι; λίαν εύκολον νά προσέγγιση 
εϊς τδ έτερον άκρον τής έν τώ αέσω εύρισκομένης 
άληθείας. Ούτω φερόμενοι, άλλοι μέν υπερεξεθείασαν, 
άλλοι δέ άπεταρτάρωσαν αύτούς, άμφότεροι άναξίως. 
Μελέτη τις άξια και τελεία περί τών άνδρών τού- 

τως, καί ιδία έν γένει περί τών λεγοαένων Φανα- 
ριωτών, ούτε έγράφη μέχρι τοΰδε, ούτε καί είναι 
έργον, δυνάμενον νά ζητηθή παρά τοΰ τυχόντος καί 

οποτεδήποτε.Ήθέλησαν νά διαταθώσι καί νά άποδείξωσι μά
λιστα οτι οί ελληνε; ηγεμόνες πολλάκι; έπενέβαινον 
ε·.; τά τή; διαχειρίσεως τών έλληνικών μοναστηρίων 
καί συχνάκι; έπέβαλλον εί; αύτά κατά βούλησιν φό
ρους καί άλλα βάρη· ούδέτερον όμω; τούτων άληθε; 

! ύπάρχει. Μελετώντε; τά περί τούτου άκριβέστερον, 
εύρίσκομεν ότι ή έπέμβασις αύτη τών ηγεμόνων, 
οθεν καί ή έν τοϊς άρχείοις τών Ηγεμονιών ένίοτε εύ- 

• ρεσι; άπολογισμών τών κτημάτων τούτων, έγίνετο 
1 ούχί αύθορμήτω; καί αύθεκάστως, άλλά τή έπιμόνω 

παρακλήσει τών πατριάρχων καί τών προϊσταμένων 
τών ιερών κοινοτήτων, πρός τε τδν μητροπολίτην 
καί τδν ηγεμόνα, πρδς έξομάλισιν τών άναφυομένων 
διαφορών μεταξύ αύτών καί τών ηγουμένων ή έξ- 

άρχων.Ώς όντων δέ καί τών ιδρυμάτων τούτων ύπδ τήν 

σκεπήν καί τήν αιγίδα τής ήγειεονική; κυβερνήσεω; 
φυσικώ τώ λόγω χρέος καί καθήκον έπεβάλλετο αύ- 
το~ς νά συντρέχωσιν εί; τά; άνάγκας αύτής διά χρη

ματικών εισφορών καί καταβολών· τοΰτο 

διημφισβητήθη.
Είναι άληθές ό’τι καί έκτακτοί τινες 

παρ' αύτών έρανοι ύπό τινων ήγεμόνων, 
έγίνετο μετά πολλής τής έπιφυλάξεως, 

τοΰ τόπου καί έν δειναϊς 
γεμων Άντιοχος Καντεμίρης, 
έκτακτον φόρον ε’ς τε τά έντόπια καί μή μοναστήρια, 
άλλ’ένεκα τών τοΰ τόπου συμφορών. Έπίσης δ ήγε- 
μών Αλέξανδρο; Ύψηλά-τη; έπέβαλε νέον φόρον εί; 
τά έλληνιχά μοναστήρια, άλλά συγχρόνω; άπήλλα- 
ξεν αύτά τοΰ πρδς τδν ηγεμόνα δεδομένου· δ δέ νέος 
ώρίσθη ύπέρ τή; τών γραμμάτων έν τώ τόπω δια

δόσεων.

δε ούδέποτε

άπητοΰντο 
άλλά τοΰτο 
πρδ; όφελος 

περιστάσεσιν. Ουτω; ύ ή- 
τω 1706, έπέβαλεν

t
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*Αν οί διισχυρισμοί ουτοι, οτι δηλαδή κατ' έτος 
έδιδον λόγον διαχειρίσεως τά ελληνικά μοναστήρια 
εις τον ηγεμόνα, ήσαν αληθείς τότε χατά τό 1808 
τό βλαχικδν διβάνιον δέν Οά εΰρισκετο εν αγνοια, 
ώστε νά ζητή πληροφορίας έπ'ι τούτω παρά του μη
τροπολίτου. ’Αλλά και αύτή ή ε'π'ι τοσοΰτο χωρή- 
σατα ηγεμονική τοϋ Κούζα κυβέρνησις δεν ήδυνήθη 
ρητώς καί έκπεφασμ-ένως νά χρνηθή την διάκρισι-' 
ταύτην τών εγχωρίων άπό τών έλληνικών μοναστή- 
ρίων. ’Αναφέρει μάλιστα έν τώ εγγράφω αύτής, ό'τι 
πάντοτε οί έξαρχοι κα'ι ηγούμενοι ευπειθείς έφάνησαν 
πρός τούς νόμους τοΰ τόπου, άλλ’έν τέλει κατηγα- 
νακτημένη αναφωνεί οτι παρά πάντων άπό πολλοΰ 
ώς και ύπό τής κυβερνήσεως «ζητείτο ή αποπομπή 
τών έλλήνων μοναχών, μόλις δέ κατά το 1821 ειση- 
κούσθη ή έθνική αύτη ευχή.

Ψευδές κα'ι ανυπόστατου τό τοιοΰτο. Τώ 1821 
άληθώς έξεδιώχθησαν πάντες οί ελληνες ηγούμενοι 
καί έξαρχοι έκ τών θέσεων αύτών. άλλά γνωστόν εί
ναι διατί κα'ι ύπδ τίνων έξεδιώχθησαν. ούχ'ι δέ ό’τι 
ήσαν απειθείς πρδς τήν κυβέρνησιν τοΰ τόπου (ό’λως 
τοΰ αντιθέτου προς τά ανωτέρω όμολογηΟεντος . Αυτή 
οέ ή μολδαυϊκή κυβέρνησις. άλλως τε τδν μάρτιον τοΰ 
18 27 έσχε τήν πρωτοβουλίαν τής άνακλήσεως τών 
φυγόντων κα’ι επανόδου τών πραγμάτων είς τήν προ- 
τέραν κατάστασιν, συμφώνως πρδς τδ έπ’ι τούτω έκ- 
δοΟέν κατ' ίούνιον τοΰ αύτοΰ έτους σουλτανικδν φιρ 
μάνιον. 'Ήδη κατά τάς άρχάς τοΰ 1828 ήσαν εγ
κατεστημένοι, κα'ι ή μολδαυϊκή κυβέρνησις είχεν 
άποδώσει τούς απολογισμούς τής κατά τήν άπουσίαν 
διαχειρίσεως, ώστε άπορέ? τις τί νά εΐπη περ'ι τών 
γραψάντων, οτι μόλις μετά τήν έν Άδριανουπόλει 
συνθήκην τών Ρώσσων, 2 σεπτεμβρίου 1829, κα'ι 
δυνάμει αύτής επανήλθαν οί ελληνες ηγούμενοι κα’ι 
έςαρχοι.

Άφοΰ έληξεν ό ρωσσοτουρκικδς πόλεμος διά τής 
ειρήνης τής Άδριανουπόλεως. ή ί’ωσσία ε'Οεώρησε 
καλδν όπως έπί τινα χρόνον καταλάβη τάς παρι- 
στρίους Ηγεμονίας στρατιωτικώς. άς κα'ι πραγμα
τικών κατέλαβε μέχρι τοΰ 1811.Κατά τδ δεκαπεν 
ταετές τοΰτο χρονικόν διάστημα τά ελληνικά υ.ονα 
στήριχ ού μόνον δεινώς κατεπιέσθησαν. ΰποβληθέντα 
εϊς έκτακτα βάρη, άλλά προσέτι οί έγχώριαι έμψυ- 
χωθέντες. φαίνεται, έκ τϊ,ς παρουσίας τών Ρώσσων, 
διενοήθησαν νά διεκδικήσωσι τήν κυριότητα αύτών, 
λεγοντες ό’τι πρώτον άπδ τής τοΰ 18 28 επανόδου 
αύτών οϊ "Ελληνες ήρςαντο νά προφέρωσι τήν λέξιν 
ιδιοκτησία.

Συγγρόνως ό έπ'ι τής κατοχής στρατηγός Κισσέ - 
λεφ άπηγόρευσε πασαν άποστολήν εις τδ εξωτερικόν 
οίασδήποτε προσόδου. Τοΰτο ένεθάρρυνεν έτι τούς 
εντοπίους άρχοντας, ώστε νά κατακραυγάζωσι κατά 
τών έλλήνων μοναχών, κα'ι νά άπαιτώσι τήν άπο- 
δίωξιν αύτών. Άλλά τοΰτο ούτε ό ρώσσος στρατη
γός έφάνη ό’τι παρεδέχΟη, ούτε κα'ι ή Τουρκία ήθέ
λησε ν’ άκουση. Τούντεΰθεν ή κατά τών Έλλήνων 

1 καταφορά έτι μάλλον ΰπετράφη κα'ι ηύξησε.

Πρδς κατάπαυσιν λοιπόν τής άδικου ταύτης έξε- 
γέρσεως κατά τών έλληνικών μοναστηριων, κα'ι πρδς 
ειρηνικήν δίευΟέτησιν τών διαταραχΟέντων πραγμά
των έλήφθη πρόνοια ύπδ τών Ρώσσων κατά τήν 
σύνταξιν τοΰ Όργανικοΰ νομού τών Ηγεμονιών. Έν 
τώ άρΟρω 363 τοΰ νόμου τούτου διετάσσετο ή σύ- 

στασις μικτής έπιτροπής· έργον αύτής Οά ήτο ή 
διευκρίνισις τών έξής τριών ζητημάτων πρώτον, νά 
έςετάση τούς τίτλους τών καθιερωμένων μοναστηριων· 
δεύτερον, νά άνακαλύψη τάς έν τή διαχειρίσει αύτών 
καταχρήσεις κα’ι νά περιστείλη αύτάς· κα'ι τρίτον, 
νά άνευρη τί δύνανται νά χορηγώσι τά μοναστήρια 
ταΰτα ύπέρ τών φιλανθρωπικών τοΰ τοπου ιδρυμάτων, 
Πεοιττδν νά ύποδείξωμεν, διότι ευκόλως έκαστος δια
βλέπει έν τώ άρΟρω τούτω τοΰ Όργανικοΰ νόμου τήν 
άναγνώρισιν τής ύπαρχούσης διακρίσεως μεταξύ τών 
έλληνικών καθιερωμένων μοναστηριων καί τών έγ- 
χωρίων ό’.τι όμως χρήζει παρατηρήσεως είναι, οτι 
το πασιφανές τοΰτο γράμμα τοΰ νόμου διεστράφη έπί 
τοσοΰτο, ώστε κατωρθώθη νά χρησιμεύση ώς επι
χείρημα είς τούς ενάντιους.

Ή διάταξις αυτή έμεινε γράμμα νεκρόν, διότι ή 
έςέτασις τών τής ιδιοκτησίας εγγράφων δέν συνέφε- 
ρεν είς τούς Μολδοβλάχους.

Εϊς τδ αύτδ αποτέλεσμα άπέληξαν μετά τοΰτο 
καί νέαι διαπραγματεύσεις, άρξάμεναι μεταξύ τών 

αντιπρόσωπων τών Ηγεμονιών, τών πατριαρχείων 
καί τών ιερών κοινοτήτων, τής Τουρκίας καί τής 
Ρωσσίας, καί παραταΟέΐσαι μέχρι τοΰ 1853· ή 
ερευνά τών τής ιδιοκτησίας τίτλων ύπήρξεν ή πέτρα 
τοΰ σκανδάλου, έφ'ής «ναυάγησαν πϊσαι αυται αί 
ένέργειαι.

Αί κυβερνήσεις τών παριστρίων Ηγεμονιών έπέμε- 

μενον έν τή αξιώσει αύτών τοΰ νά καταβάλληται τό 
έν τέταρτον τών εισοδημάτων τών έλληνικών μονα- 
στήριων ύπέρ τών αγαθοεργών καταστημάτων τοΰ 
τύπου, τοΰτο δέ έσκεμμένως καί πονηρώ τω σκοπώ 
άπήτουν. διότι πρδς έξακρίβωσιν τοΰ τετάρτου τούτου 
Οά έγίνετο άνάγκη νά έπεμβαίνωσιν είς τά τής δια-

χειρίσεως καί διοικήσεων των κτημάτων αύτών.. Οϊ 
πατριάρχα: καί αί ίερα' κοινότητες είς ταΰτα έπρό- 
τεινον νά χορηγώσιν έτησίως έκ τών εισοδημάτων 
50,000 μέν φλωρίων τή βλάχικη, 12,500 δέ τή 
μολδαυϊκή κυβερνήσει. Καί ή μέν βλαχική κυβέρνη 
σις έφαίνετο επίμονος καί άκατάπειστος, ένώ ή μολ- 
δαυϊκή άπεδέξατο καί 'δήλωσε τοΰτο δι'έγγράφου άπδ 
15 μαιου 1851 ('Έπεται τδ τέλος).

ΙΙΕΡΙ ΙΙΕΙΘΑΡΧΙΑΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΙΙΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

(Συνέχεια· ιδε άριθμδν 39).
Τδ βλέμμα τής παιδεύσεως είναι πρδς τδ μέλ

λον εστραμμένον, ά·.ε προπαρασκευαζούσης τδν παϊ- 
δα διά σκοπόν, ον ώς άνήρ θέλει ποτέ πραγματώσει. 
Άλλ’ οί σκοποί έκεϊνοι δύνανται ποικίλοι νά ωστ 
πώς λοιπδν δύναται ή άγωγή περί πάντων τούτων 
νά προνοήση; 'ΤποτεΘείσΟω όμως ότι δύναται δέν θέ
λει αρά γε τούτους έν τή πολλαπλότητι τής ένεργεί
ας αΰτής συγχύσει, καίπερ άπασαν αύτής τήν ένερ 
γότητα Οέτουσα είς ένε'ργειαν. όπως πασι τοϊς μέλ- 

λουσι νομίμοις τοΰ άνδρδς έξυπηρετήση σκοποϊς: Έάν 
δέ αΰτη πάσας τάς προκειμένας αύτή έργασίας άδυ- 
νατή έκ μιας άρχής νά πορισΟή, τότε άνάγκη 
ταύτας νά συνάψη έν μια έννοια, ί'να ουτω τούλά
χιστον άναπληρωτικώς ένιαϊόν τι πορισΟή πρόγραμ
μα διά τήν ολότητα τοϊς δράσει»; αύτής.

Έάν δέ υπήρχαν αναγκαία προβλήματα πρδς λύ 
σιν τών όποιων πας άνθρωπος ιυοειλε νά συντέλεση, 
ή άγωγή Οά ήτο κυρίως ή πρδς λύσιν τούτων τδν 
παϊδα προπαρασκευάζουσα. Τά δέ προβλήματα, ένοΐς 
τδ αύΟαίρετονένυπάρχει. ήθελεν αΰτη τοσοΰτον λά
βει ύπ’ όψιν, έφ’ δ'σον τά αναγκαία τδ έπέτρεπον. 
Άρχομένη δέ ή παιδαγωγική κατά τήν ένε'ργειαν αύ
τής έκ τών άναγκαίων προβλημάτων τοΰ μέλλοντος 
άνδρδς, θέλει τούλάχιστον τήν κυρίαν τής άγωγής 
δι'άνοιαν πορισΟή. Θέλει δέ ευρεϊ ότι ή τή οιανοια 
ταύτη τής παιδαγωγικής αντιστοιχούσα μόρφωσις 
εδράζεται επί όρων τοσοΰτον ευρύ ένεργουντων, ώστε 
ουτοι περιλαμβάνουσι τήν ολότητα τής άνθρωπίνης 
άγωγής, μεθ' απάντων τών μερών αΰτής ευρισκόμενοι 
έν ένότητι. Ουτω δέ θέλει αΰτη συγχρόνως τήν άρ
χήν διά τήν άνάπτυξιν τής όλης έπιστήμης άπο- 

τελέοει.
Ί’πάρχουσι λοιπόν όντ >ς τοιαΰτα άναγκα’α προ

βλήματα τώ άνήλικι. Έκαστος άνθρωπος άνάγκη 
νά βούληταίτι· καί όσον κχί άν τά αντικείμενα τής

βουλήσεως αύτοΰ ήναι διάφορα, διότι έκ στιγμιαίας 
ίδιοτρόπου διαΟέσεως Laune) ή τύχης έξαρτώνται, 
ώστε νά μή δύνωνται νά προνοώνται, ή βούλησις ό
μως ύπόκειται άναποδράστως τή ήΟικη χρίσει. Αυ
τή δέ δέν έπισκοτίζεται έκ τής έπιρροής, ήν ή έκ 
τής βουλήσεως άπορρέουσα πρδξις έπ’άγαΟώ ή χακώ 
τοΰ βουλομένου ή τών άλλων έχει · ούδόλως δέ δεϊται 
μακρών σκέίειον,ί'να όρίση τήνάπόοανσιν αύτής. άλλ’ 
ά;αέσως καί άναγκαίως έπί τών σχέσεων αύτής ή 
ηθική κρίσις έκφέρεται. ΊΙ ήΟική επομένως μόρ- 
φωσις είναι άναγκαίον πρόβλημα τής αγωγής· έάν 
δέ αΰτη προβάλλη πρδ τών οφθαλμών αύτής, τί πο
τέ ό παϊς θέλει άποβή άνάγκη νά νοή αύτδν βου- 
λόμ«νον καί έκφέρουσα τήν έαυτής κρίσιν περί 
μελλουσης του παιδδς βουλήσεως, συνεκφέρει χαί 

τήν περί αΰτής.
ΊΙ ήΟική λοιπδν μόρφωσις είναι άναγκαίον πρό 

βλήμα τής άγωγής. 'Όσον δέ άψευδώς ή ήΟική 
κρίσις έν τώ έσχάτω καί ύψίστω αύτής χριτηρίω 
περί τής άξίας τοΰ άνθρώπου γνωματεύει, τόσον ά- 
•άευδώς ή δι' εκείνων τών λέξεων όριζομένη ιδέα 
περιέχει τήν κυρίαν διά τήν άγωγ·ήν γνώμην. Τί- 
νας δέ δευτερεύοντας σκοπούς πλήν τών κυρίων έ 
τι άνάγκη νά έπ: δίωξη καί έν τίνι έκτάσει δύναν

ται ουτοι νά έπιζητηθώσι; Περί τούτου ύπάρχουσι 
διάυοοοι γνώμα: άναλόγως τής Θεωρίας, ήν έκαστος 
περί τής άρχικής τής βουλήσεως καταγω-ρ-ής απο
δέχεται. Ό φρονών όμως ότι ή βούλησις έκφύεται 
έν τοϊς τελειοτέροις άνθρώποις, ώς τδ φυτδν έκ τοΰ 
ήδη παρεσκευκσμέ·Λυ έδάφους, θέλει πιστεύσει οτι 
πλήν τών έκ τής ένεργείας τής άγωγ-ής πρδς ήθι 
κοποίησιν παραγομένων, άσχε’ιως πρδς ταύτην έτι 
πλεΐστα δύνανται έν τώ παιδί νά έκβλαστήσωσιν. 
Άλλ’ οί οΰτω φρονοΰντες καί πιστεύοντε; σφάλλον
ται. διότι ή βούλησις ούδεμία είναι αυτοτελής δύ- 
ναυ.ις τής ψυχής ή άπόρροια τοιαύτης τίνος, άλλά 
προϊόν έν τή ψυχή, ήκιστα αύτοτελές ή καθ' εαυ
τό ΰπάρχον. ώς κινησις τις ή χημικη ενέργεια έν 
τή υλική φύσει. Έπί τής κινήσεως καί τής χη
μικής ένεργείας άμέσως αδύνατον νά έπενεργήση τις, 
υ.ή έπί τής ΰλης έπενεργών. ήτις κινείται ή έπί 
τής ΰλης, ήτις χημικώς ένεργεϊ. Διά τδν αύτδν 
δέ λόγον ελάχιστα δύναται τις έπί τής βουλήσεως 
αυτής νά έπενεργήση. μήγινώσκων τήν ΰλην, δι’ής 
ή βούλησις τελεσιουργεϊται. II βούλησις όμως είναι , 
καθαρόν τών παραστάσεων προϊόν καί ώρισμένη τις 
αύτών ένέργεια. Ώ; δέ αί δονήσεις, αϊ δι' οίανοή- 

ποτε αιτίαν έν τώ έσωτερικώ σώματος τίνος προ-
4 
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καλούμενα·., ήττον ίκ τής ποιοτικής καταστάσεως 
τών ίδιων αύτοΰ στοιχείων έξαρτώνται ή έκ τοΰ τρό
που καθ’ δν ταΰτα — βεβαίως συνεπεία τής ποιο
τικής αυτών καταστάσεως —μετ’ άλλήλων συν
ημμένα εΐσιν, ουτω καί ή βούλητις — ώς κα'ι τδ 
αίσθημα — ήτις ύφίσταται έν τώ άνθρώπω συνέ
πεια έρεθισμοΰ ήττον έκ τής ποιότητΟς έκάστης 
τών ιδίων αυτής παραστάσεων έξαρταται, ή έκ 
τοΰ τρόπου, καθ’ ίν αυται μετ’ άλλήλων συμπλέ
κονται. Ό βουλόμενος λοιπδν νά έπενεργήση ού’τως 
έπί τοΰ άνθρώπου, ώστε ουτος συνεπεία δεδομένης 
άυορμής νά αΐσθάνηται καί βρυληται καί δη καί 
νά πράττη καθ’ όιρισμένον τρόπον, άνάγκη νά κα- 
τατάςη τάς έννοιας αύτοΰ καθ' ώρισμένον τρόπον. 
ΊΙ βουλησις ούδεμία ιδιαιτέρα τής ψυχής είναι 
δύναμις, άλλά μόνον οιάθεσις τοΰ θυμικοΰ, ούδέ 
αυτεξούσιος καί καθ’ έαυτήν ύπάρχουσα, άλλ’ ύφί- 
σταται μόνον ώς τοιαύτη ή άλλοι α ενωσις τοιού
των ή αλλοιων παραστάσεων. Δέν ύπάρχει επο
μένως έπενεργειά τις επ' αύτής καί ούδεμία έτέ
ρα μόρφωσις αύτής είναι έφικτή, ή ή διά τής πα
ραγωγής παραστάσεων καί τής ένώσεως τούτων 
είς σειράς και κλοπής τών σειρών ή διά τοΰ σχη
ματισμού ομάδων παραστάσεων. Είναι δέ αληθές 
οτι πάντα τά τμήματα τής διανοίας δέν σχετίζον
ται έν ίση στενή καί άμέσω αναφορά πρδς τήν βού- 
λησιν άλλά καί ούδέν είναι άσχετον πρδς αύτήν, 
ούδεμία; παραστάσεως ύπαρχούσης, ήτις έν ίδαιτε- 
ραις περιστάσεσι δέν ήθελεν άσκήσει άξιόλογον έπ’ 
αύτής έπιρροήν διότι αί πνευματικαί ενέργεια·, 
έξαρτώνται μεγάλως έκ τών σωματικών. Μόρφωσις 
επομένως τής βουλήσεως πρδς ήθικοποίησιν εί
ναι άκατανόητος άνευ τής τοΰ ό’λου άνθρώπου μορ- 
φώσεως- και τάνάπαλιν ούδέν επενεργεί μορφωτικοί; 
έπί τοΰ άνθρώπου, ουτινος ή ένε’ργεια δέν φέρει ήθι- 
κοποιόν χαρακτήρα.

Μορφοΰται, σχηματίζεται καί διορίζεται ή διά
νοια τοΰ παιδδς πρώτον διά τοΰ καθ’ ήμέραν πραγ
ματικού βίου. Άλλ’ αί βιωτικαί τοΰ παιδδς σχέ
σεις είσί στεναί καί περιωρισμέναι ■ στενή επο
μένως καί περιωρισμένη κατ' άνάγκην καί ή συα~- 
ρα τών εννοιών, ήν έκεϊναι παράγουσιν. Αύται βε
βαίως εύρύνονται βαθμιαίως, άλλ' έν ώ μετρώ εύ- 
ρυνονται, έν τώ αύτω καί άποσπώνται τής έπενεο- 
γείας τοΰ παιδαγωγού. 'Ανάγκη όμως άντικρύ πρδς 
τάς άξιολογωτέρας βιωτικάς σχέσεις εύρέϊα καί έμ
μονος μόρφωσις τοΰ παιδδς νά βαίνη, έάν θέλη τις 
νά προφυλάττη αύτδν έκ πιθανών παρεκτροπών 

τώ δέ παιδαγαγώ θέλει εϊσθαι άνέφικτον τάς σχέ
σεις έκείνας. αί'τινες έν ήθική άναφορα έπιζημίως 
έπί τοΰ παιδδς έπενεργοΰσι, ν' άποτρέψη άπ’ αύτοΰ. 
Διότι, έάν πρδς αποτροπήν μεταχειρισθή συνεχή 
έπιτήρησιν καί άγρυπνον προφύλαξιν, θέλει γίνει 
παραίτιος ήθικής τώ παιδί βλάβης, δι’ ής ή πα-
σα ήθική τοΰ παιδδς δύναμις θέλει δολοφονηθή, ή 
μυστηριώδης τις άντίδρασις κατά τών μέτρων τής
άγωγής έν αύτώ γεννηθή. "Όθεν άνάγκη δΓ άλ
λων μέσων σφαίρα εννοιών έν τώ παιδί νά δη- 
μιουργηθη, ήτις άφ’ένδς μέν νά σχετίζηται μετά 
άξιολογωτέρων βιωτικών σχέσεων ή έκεϊναι, αϊτι
νες παριστώσι τήν άμεσον πραγματικότητα τοΰ παι- 
δδς κανονικώς· άφ’ ετέρου δέ ηθικώς νά ύψόϊ τδν 
πα~δα τοσοΰτον, ώστε νά δύνηται ό παιδαγωγός 
άνευ εναγώνιου προφυλάξεως έν τή πραγματικότητι 
αύτοΰ ν' άφίνη αύτδν έλευθέρως νά ενεργή.

Τά δέ λοιπά πρδς μόρφωσιν τής διανοίας μέ- 
σα μόνη ή διδασκαλία δύναται νά παράσχη. Έκ 
τούτου άπο: ρέει ή άρχή τής παιδαγωγικής δι
δασκαλίας, ής ό τελικός σκοπός δέν είναι γνώ
σεις τινάς τώ παιδί νά παράσχη, ούδέ ποιάν τινα 
πνευματικήν νά δημιουργήση έν αύτώ μόρφωσιν, 
άλλά νά εύρύνη τδν κύκλον τών διανοημάτων αύτοΰ, 
πλουτήση καί διαμορφώση αύτδν, έπενεργών έπ’ 
αύτοΰ ηθικώς1.

Έάν δέ πλήν τής παιδαγωγικής διδασκαλίας δύ
νανται νά ΰπάοχωσι καί άλλα μέσα, δεν Οέλομεν 
ένταΰθα έρευνήσει.

Πρώτον δέ έρωτώμεν. πόσον πρέπει ή διδασκα
λία νά έκταθή καί ποίου είδους άνάγκη νά ήναι, 
έάν πρέπη αί άςιώσεις, άς ή ήθική μόρφωσις διορί
ζει, νά έκπληρώνται; ,Έπετα·. συνέχεια).

Ε. Λ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ.

ΤΟ ΓΑΛΑ.—Διά νά πεισθής, ό’τι τδ πωλούμενον 
γάλα δέν είναι νοθευμένον μετά ύδατος, έμβαψον με
γάλην καθαράν βελόνην πλεξίματος καθέτως εϊς τό 
γάλα καί ταχέως έκβαλε αύτήν Έάν έπί τής έπι
φανείας τής έμβαφείσης βελόνης μείνη σταγών τοΰ 
γάλακτος έπικεκολλημένη, τδ γάλα είναι άνόθευτον. 
ένώ εκ τοΰ δΓ ύδατος νενοθευμένου γάλακτος θά έκ- 
βληθή ή βελόνη καθαρά. (Εστία).

’) Σημ. Κατά δέ τδ πνεΰμα τοΰ χριστιανι- 
σμοΰ σκοποί τής παιδαγωγικής διδασκαλίας είναι 
ή ήθική καί θρησκευτική τοΰ ατόμου μόρφωσις. ί’να 
ύψωθή είς τά κατ' ιδέαν τής προσωπικότητος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ' ΣΚΠΝΑ1 ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ!.
ΑΓΩΓΗ ΑΔΕΛΦΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.

Τήν φοράν ταύτην είσδύομεν είς βασιλικήν οικογε- 
„ιβν. Φαίνεται δτι βασιλική καί ιδιωτική οικογένεια | 

έν καί τό αύτό. Τά φυσικά αισθήματα, εφ’ών 
στηρίζεται ή οικογένεια, ή υίική στοργή, ή πατρική 
άγάπη, τό μητρικόν φίλτρου, ή αδελφική αγάπη είναι 
τοσοΰτο ιερά, ώστε πάντες θεωροΰ,ιν αυτα εκουσιως 
ώς άιατακίνητα· άλλ’ούχ οίίτως έχει. Βασιλείς· και 
βασίλισσα., βασιλόπαιδες καί κόραι βασιλέων, οεν ει 
ναι κατά τόν αύτόν τρόπον, ώς ήμεΐς, πατερες. μη
τέρες καί άδελφοί, άλλ’ούδέ δύνανται νά ήναι τοιουτοι. 
•Ο πολιτικός λόγος εισδύει κατ’ άνάγκην εις τα αι
σθήματα αύτών καί τροποποιεί αύτά· έχουσι καθή
κοντα, άπερ ήμεΐς οεν έχομεν, τά οέ δίκαια αυτών 
είναι έτι μάλλον διάφορα τών ήμετέρων. Έν μονον 
πρό τοΰτο φοβερόν παράδειγμα άρκεΐ. Πέτρος 6 Με- 
γας έφόνευσε τόν υίδν αύτοΰ. Διατί; Λύθεντικαι και 
προσφάτως γενόμεναι μαρτυρία·, άποδεικνύουσι τούτο, 
ήτοι ό’πως μή άφήση νά περιέλθη τό άρτιγενες αυ
τοΰ κράτος είς τάς χεΐρας παράφρονος. Πεισθεις 
δΓ άναμφηρίστων άποδείξεων ότι τδ κράτος αυτου 
ήθελεν άπολεσθή διά τοΰ τσάρεβιτς, έθυσεν αυτόν εις 
τό έργον αύτοΰ. Έάν ό πατήρ έφόνευσε τόν υιόν, 
τοΰτο δηλοΐ δ’τι δ βασιλεύς ένδοθεν αύτοΰ εφονευσε 
τόν πατέρα. Ό δυνάμενος νά γινώσκη τήν ιδιωτικήν 
ιστορίαν τών βασιλευουσών οικογενειών, Οά έφρικια 
διά πάσας τάς μυστηριώδεις τραγωδίας, 3σαι οιαορα 
ματίζονται έν τω βάθει τών βασιλικών μεγάρων.^Εις 
τά δοάαατα ταΰτα δέν ρέει μέν άείποτε τό αίμα, 
ούδέ‘πρόκειται πάντοτε περί φόνου. Οί Ουσιαζομενοι 
συχνότατα έν αύτοΐς δέν είναι άνθρώπινα πΛασματα, 
είναι τά αισθήματα αύτών. ΊΙ δυναστική άγερωχια, 
ή φιλοδοξία, δ φόβος, δ πολεμικός λόγος είναι οι δήμιοι. 

Ή παροΰσα άφήγησις τής άγωγής αοελφου 
βασιλέως θά διαφώτιση διά ζοφερωτάτου χρώματος 
ίν έσωτερικόν βασιλικής οικογένειας. Θά ΐδητε εν τη 
άφηγήσει ταύτη μητέρα οιαφθείρουσα·/ τα ηθη, η 
άφίνουσαν νά διάφθαρή δ έτερος τών υιών αυτής εκ 
στοργής πρός τδν άλλον. Βεβαίως τό πρόσωπον, δπερ 

παρίσταται ώς δ ηρως τοΰ δράματος τής ιστορίας 
ταύτης, τά μάλα περιφρονεΐται καί καταισχύνεται, 
καί όμως καταληφθήσεταί τις ύπό οίκτου, βλέπων τι η 

φύσις δΓ αύτό ε'πραςε καί τί ήάγωγή έποίησεν αυτό
Κατ’ εύτυχή συγκυρίαν άναγνούς τήν αυθεντικήν 

άφήγησιν τών πρώτων έτών άδελφοΰ βασιλεως, 
ούδαμώς έδίστασα νά ένδιατοίψω έν ταΐς λεπτομε-
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ρείαις τής ζωής βασιλόπαιδος μαθητοΰ, αϊτινες περιέ- 

χουσι μεγίστην πρακτικήν ωφέλειαν. ~
■ Γάστων ό νεώτερος άδελφός Λουδοβίκου του ΙΓ 
έγεννήθη έν Φονταινεβλώ τήν 25 απριλιου 1CO8 

, ίς μέν έτη μετά τόν άδελφδν αύτοΰ, γ οε πρδ του 

θανάτου τοΰ πατρός. Μέχρι τής ηλικίας επτά ετών 
διετέλει ύπό τήν έπιτήρησιν τής κυρία; Μογλατ, επα- 
ξίως άπολαυούσης τής εμπιστοσύνης τής Μαρίας των 
Μεδίκων. ΊΙ κρίσις, ήν ή παιδαγωγός εξηνεγκε^περι 
τοΰ μαθητοΰ αύτής δύναται νά συνοψισθη εν ταϊςλο- 
ξεσι ταύταις: Παιδίον πλήρες μέν άγαθών διαθέσεων, 
’άλλά κινητόν. Τό βάθος τοΰ ήθικοΰ τούτου διαγνωστι- 

κοΰ θέλει διασαφηνισθή διά τής επόμενης αφηγησεως.
Τήν 19 ίουλίου 1 ('■ 15, ήμόρ«*  καθ'ην^ο 1 αστών 

συνεπλήρου επτά έτη και μήνας τρεις, τη συστασει 
τοΰ στρατάρχου δ-.Ανκρ,ή Μαρία τών Μεδικων έδω- 

κεν αύτώ ώς παιδαγωγόν τόν κ. δέ Βρέβ, οστις επι 
,.ακρόν αισίως ύπηρέτησε τό κράτος είς απομεμακρυ- 
σμένας δπηρεσί«, ή δ’έν ί>ώμη διαμονή αυτοΰ ως 
πρεσβευτοΰ άνήγαγεν αύτόν είς την πρώτην ταςιν 
-ών διπλωαατών. Τό παιδαγωγικόν αύτοΰ καθήκον 
διήοκεσεν έπί τριετίαν. Τήν άφήγησιν τής τριετίας 
ταύτης κατέχομεν έξ αύτής τής γραφιοος^αι τοΰ 
στόματος αύτοΰ. Δίδομεν λοιπόν αυτιρ τόν λόγον, 
διότι ούτε δ Ραβελαί, ούτε δ Ρουσσέο κάλλιον έγραψαν 
τί δέον πράττειν τόν παιδαγωγόν, ενω ο κ. Βρε6 

έπραξε πάνθ’όσα είπε. , _ . -
« Τό πρώτον καί ίσχυρότερον :αέσον τής αγωγής 

ήν άνέλαβον είναι ή ύποταγή ην εμαυτψ έπεβα- 
λον παρά τώ βασιλόπαΓοι. Πάντοτε ήν παρατεθειμέ
νη τράπεζα διά τόν παιδαγωγόν, πλήρης φαγητών, 
Είςήν έγώ ούδέποτε παρεκάθησα, ήναγκασμενος να 
γευαατίζω καί νά δειπνώ πάντοτε μετά του,μαθη

τοΰ μου δ’πως άφαιρώ άπό τών κατωτέρων αυτου τα 
αέσα τοΰ συνοιαλέγεσθαι μετ’αύτοΰ, όπως εθίζω αυ- 
‘τόν είςτόν πολιτισμόν καί έςοικειώ πρός τους υψη
λούς λόγους, τούς μόνους άξιους βασιλόπαιδος.

,Έπί τριετίαν έστρωναν καθ'έκάστην έσπεραν παρα 
τήν κλίνην αύτοΰ άχυροστρωμνήν έφ’ής έκοιμωμην, 
όπως μή ώφήσω αύτόν είς τήν διάκρισιν τών εν τω 
δωαατίω κοιμωμε’νων κα’ι προλάβω δπως μη*ί ? ευρή 
εύκαιρίαν, έγειρόμενος νά εϊπη τι αύτώ, οπερ οεν 

έποεπε ν’άκούση. _
‘ ,Όύδέποτε κατά τήν τριετίαν ταύτην εςηλθε της 

κλίνης αύτοΰ χωρίς καί έγώ νά έγερθώ, μόλις δ’έ

γειρόμενος ήρχετο τοΰ έργου δεόμενος του Θεού, ύμνων 
αύτόν, εύχαριστων αύτώ καί ποιούμενος αυστηραν 

έξέτασιν τής συνειδήσεως αυτοΰ.

i
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I
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• Παρουσιάσθην πάντοτε ένώπιον αύτοΰ φέρων άί- 
βδον είς την δσφύν, ούχί ό'πως δείρω αύτόν, καθόσον 
τό σωφρονιστικόν τοΰτο μέσον τρέϊς μόνον μετεχειρί- 
σΟην, άλλα διότι έκρινα ωφέλιμον νά εμπνέω αύτω 
διά τών οφθαλμών τόν σωτήριον φόβον της τιμωρίας. 
’Εν γένει, οσάκις περιέπ'ιπτεν είς σφάλμα τι, ίσω- 
φρόνιζον αύτόν δΤάπλοΰ βλέμματος, οιά καταλλήλου 
έπιπλήξεως καί ένίοτε οιά πρακτικού μαθήματος».

Τίνα ήσαν τά πρακτικά ταϋτα μαθήματα ! Τοΰτο 
άφηγέϊται αύτός ό κ. Βρέβ οιά τών επομένων.

«Μίαν ήμέραν δ Τάστων έν τή τραπέζη είπεν 
υβριστικόν λόγον πρός τινα τών ύπηρετούντων αύτώ 
εύγενών. Ό κ. Βρεβ ούδεμίαν έποιήσατο αύτώ έπι- 
πληξιν άλλά τό εσπέρας κατά τό δέϊπνον έφάνησαν 
είς τήν υπηρεσίαν τά παραμαγειρόπαιδα. 'Ο 
Τάστων έξεπλάγη. «Τοιοϋτοι μόνον άνθρωποι σοί πρέ
πει πλέον νά σέ ύπηρετώσιν, άπήντησε ψυχρώ; δ κ. 
Βρέβ, άφοΰ όέν γνωρίζης νά μεταχειρίζησαι τοΰς εύ- 
γενέϊς ώς εύγενέϊς·.

Ή γενική καί λεπτομερής διοργάνωοις τής άγω· 
γ-ής τοΰ βασιλόπαιδος άνταπεκρίνετο είς τάς άρχάς 
ταύτας.

Ό κ. Βρεβ τριπλοΰν έπεδίωκε σκοπόν τήν διά τών 
βιβλίων, τήν διά τών άνθρώπων, τήν διά τών πραγ
μάτων παίδευσιν.

Βιβλιοθήκη συγκείμενη έκ πάντων τών άριστουρ- 
γημάτων τών διαφόρων γλωσσών ήτο τό πρώτι
στον κόσμημα τοΰ δωματίου τοΰ κ. Βρέβ, όπερ έχρη- 
σίμευε διά τόν Τάστωνα ώς αίθουσα μελέτης. Έπί 
τών τοίχων ήσαν άνηρτημένοι γεωγραφικοί χάρται,εί - 
κόνε; διάσημων άνδρών, πινακοθν,και παριστώσαίτι- 
τάς τών μεγίστων πράξεων τοΰ παρελθόντος. ΙΙροςτήν 
τών Βιβλίων άνταπεκρίνετο ή τών διδασκάλων εκ

λογή.

Έπειδή οέ ό κ. Βρέβ (όμιλεϊ ό άββας Άρτινί, 
κατά τον αύτόγραφον λόγον αύτοΰ τοΰ κ. Βρεβ) έγί- 
νωσκε τόν βασιλόπαιδα έχοντα πνεΰμα γοργόν καί 
ενεργόν καί εύχαριστούμενον έκ τής μετά τών έπι I 
δεξιών άνδρών συνδιαλεξεως περί παντός αντικειμένου, 
ιδιαζόντως έπρονόησε νά προμηθευση αύτώ άνδρας 
δυναμένους νά ϊκανοποιήσωσι τήν άξιέπαινον ταύτην 
περιεργίαν καί πληρώσωσι αύτή συνάμα αντικειμένων 
άγαθών καί άξιων μεγάλου βασιλόπαιδος.

"Ηρξατο διά τοΰ καθήκοντος συνήθους εφημερίου, 
δΤοπερ προσεκάλεσε τον κ. ΙΙαστάρ, εύγενή νέον έκ 
ΙΙικαρδίας, σοφώτατον καί έχοντα ήυχαγωγικώτατον 
διαλεκτικόν, άγαθδν άνδρα καί τρέφοντα άριστα περί 
θρησκείας αισθήματα. "Αμα τοΰ βασιλόπαιδος εγειρό

μενου, ό κ. Παστάρ ήρχετο τής συνδιαλεξεως κατά 
τήν παρουσιαζομένην εύκαιρίαν. Πολλάκις κατέληγε 
τό/ λόγον είς ηθικόν τι συμπέρασμα έκ τής 'Αγίας 
1'ραφής λαμβανόμενον ή είς σπουδαίου τι βιβλίον μετά 
τοιαύτης δέ πάντοτε δεξιότητος, ϋιστε ούδέποτε οχλη
ρός καθίστατο.

Ό κ. Βρεβ εξέλεξε συγχρόνως τέσσαρας συνήθεις 
εύγενέϊς, όπως διαμένωσι πάντοτε παρά τώ βασιλό- 
παιδι, τούς κυρίους Μασβώ, ΙΙοϋζιέ,Τεδούνκαί Πλεσσί. 
Ό πρώτος ήτο έκ Παρισίων, είδικώτατος έν πάση 
έπιστήμη καί ιδία περί τήν γεωγραφίαν καί τά μα
θηματικά. ών εύστοχου καί κατάλληλον χρήσιν 
εποιέϊτο. Έν συντόμω ήν άνήρ σοφώτατο; καί πο- 
λιτικωτατος.

'<) κ. Ηοϋζιέ Δαφινοά; δέν είχε μέν ώς έκεϊνος 
τήν αύτήν διανοητικήν δύναμιν, άλλ’ήτο νοήμων, 
λίαν έχε'μυθος καί έπιφυλακτικώτατος.

Ό Τεδουνήν έξοχου πνεύματος καί είχε μεγίστην 
γνώσιν τών τοΰ κόσμου πραγμάτων. Ό τρόπος αύτοΰ 
τοΰ ένεργέϊν καί συνδιαλέγεσθαι ήν πάντοτε χαρίεις, 
συνεμορφοΰτο δέ προς τήν εύχαρίστησιν έκείνων μεθ’ 
ών συνδιελε’γετο.

'Ο κ. Πλεσσί είχε φαιδρότατου ήθος, μυρίους 
έχων ν’ άφηγηθή μύθους καί διορών εύστόχως έκεΐνο 
περί ού^ήθελε γείνει λόγος· άλλά μεθ’όλα ταϋτα ό 
λόγος αύτοΰ ούδέν είχε τό χαμερπές, ούτε τό κακόν 
παράδειγμα.

Πάντες μετέβαινον άκριβώς τήν τεταγμένην 
αύτόϊς ώραν, καί γινώσκοντε; ότι ί κύριος αύτών 
ηρέσκοντο έκ τής συνδιαλεξεως αύτών, μεγίστην 
ήσθκνοντο'εύχαρίστησιν βλέποντες αύτόν προκόπτοντα 
καθ'έκάστην καί εύστόχως όμιλοΰντα περί πάντων 
έν ή εύρίσκετο ηλικία.

Ό κ. Βρέβ μετά τής διακρινούσης αύτόν σεμνό- 
πρεπείας διεδραμάτισεν άριστα το πρόσωπον αύτοΰ έν 
τώ κόσμω τούτω. Το επόμενον γεγονός άποδείκνυσι 
πώς ένόει τό έργον αύτοΰ.

Ήμέραν τινά κατά τήν εις τήν Χορμανδίαν γε- 
I νομένην περιοδείαν μετά τής βασιλικής συνοδία; οτε 
διδάσκαλος καί ό μαθητής διήρχοντο χωρίον, όπου 
είδον πολλούς κατοίκους ρακένδυτους, έπιθανατίου; 
τήν όψιν καί πολλάς οικίας ήρειπωμένας. Τό παι
διού έθεώρει τό θλιβερόν τοΰτο θέαμα έν σιγή.

— Διατί δέν μ’έρωτας τήν αιτίαν τοσούτων συμ 
φορών : τώ είπεν ό κ. Βρέβ. .Μή σοι φαίνεται δίκαιον 
ί’να κάτοικοι τοΰ βασιλείου τής Ι’αλλίας εύρίσκωνται 
εϊς τοιαύτην κατάστασιν;

— Όχι. βεβαίως! ύπέλαβε ζωηρώς τό παιδίον

άλλά πώς άνέχεται τοΰτο 4 βασιλεύς, δ αδελφός μου;
— 'Οφείλεις νά κρίνης, είπεν ό κ. Βρέβ, ότι σώμα 

χεκαλυμμένον υπό βοελλών ταχέως στερείται τοΰ αί
ματος αύτοΰ καί ξηρά μόνον μένει σαρξ, κεκολλημένη 
επί τών οστών Έ λοιπόν, ή κατάστασις τών πτω
χών τούτων καί ταλαίπωρων κατοίκων είναι όμοια.

— Καί τίνες λοιπόν είναι αί κατατρώγουσαι αύ

τούς βδέλλαι;
— Οί άνδρες τοΰ πολέμου, οί'τινες, διεσπαρμένοι 

κατά στίφη καθ’απαν τό βασίλειον, ένσπείρουσΛ εις 
αύτούς μετά τής έκδιαιτήσεως καί τών βιαιοτήτων 
αύτών τήν μεγίστην πασών τών μαστίγων, τόν εμ
φύλιον δηλονότι πόλεμον. ’Ιδού τί στερεί τοΰς κατοί 
κους τούτους τήν υπαρξιν αύτών, ιδού τί άναγκάζει 
αύτούς νά πλανώνται άγροδιαιτοι, ζώντες έκ χόρτων 
ώς τά άγρια ζώα. Έ ! τίνες είναι οί πρώτιστοι αύ- 
τουργόί τών εμφυλίων τούτων πολέμων; Άνδρες με - 
γάλοι ώς έκ τής γεννήσεως, μεγιστάνες, ώς σύ, 
οί'τινες ύπό τήν πρόφασιν τοΰ δημοσίου συμφέροντος 
άνατρέπουσιν άπασαν τήν μοναρχίαν, καί βιάζσυσι 
τόν βασιλέα, ύπ’αύτών ποοδιδόμενον, νά καταπατή 
τον λαόν, ό'πως διχτηρή πολεμιστάς ί'να άμύνηται 
χατά τών εγκληματικών επιχειρήσεων. 'Αλλά θά σοί 
δώσω νά άναγνώσης τήν έθνικήν ήμών ιστορίαν, έν 
ή Οά Ιδης τόν επονείδιστου βίον καί τό άθλιον τέλος 
πάντων τών μεγάλων έκείνων, όσοι υπηρέτησαν τούς 

βασιλείς.
Τό παιδίον άπεχρίνατο.
— Ουτοι θά συμπεριεφέροντο κάλλιόν, έάν ειχον τά 

παραδείγματα, άπερ έγώ έχω προ τών οφθαλμών μου.
Μεγίστη ύπήρξεν ή συγκίνησις τοΰ κ. Βρέβ είς 

τήν άπάντησιν ταύτην. Αί λέξεις, ό τόνος, τό βλέμ
μα τοΰ παιδιού, πάντα έφαίνοντο αύτώ παράδοξα, 
συγκινητικά, καί μή συνήθεις νά κρατηθή, είπε.

— Καθ'δν τρόπον, τέκνον μου, είπε; τήν φράσιν 
ουτοι Οά συμπεριφέροντο κάλλιον, μοί έφάνη 
οτι ύπηνίττεσο τελευτάϊόν τι γεγονός καί πρόσωπα 
γνωστά. Είς ποιον άνεφέρετο ή λέξις· 'ουτοι; Είχες 

ύπ’ οψιν τινά;
— Δύο άπεχρίνατο τό μειράκιου.
— Καί τινας;
— Τον στρατάρχην δ'*Ανκρ,οστις  άπέθανε τραγι- 

κώς, ώς κακώς πρό; τόν βασιλέα προσενεχθείς, καί 
τόν έξάδελφόν μου, τόν πρίγκηπα Κονοέ, φυλακι- 
σθέυτα ίν Βαστίλλη καί Βινσέννη ένεκα άνταρσίας.

ΊΙ κατά τοΰ Κονδέ έπιέριφθέϊσα αύ'τη μομφή κα- 
τεγοήτευσε τόν χ. Βρέβ, άλλά τό όνομα τοΰ στρα
τάρχου δ’ΛΛνκρ περιήγαγεν αύτόν εϊς άμηχανίαν, διότι

αύτός ουτος ό στρατάρχης έτοποθέτησευ αύτόν πλη
σίον τοΰ Τάστωνος, έκ τής άμηχανίας δέ ταύτης 
άπηλλάγη διά τής επομένης εύστοχου άπαντήσεως.

—ΊΙ γέννησίς σου διαφέρει πολύ τοΰ στρατάρχου, 
ώστε τό παράδειγμα αύτοΰ ν’άποβλέπη σέ· άλλ’έχεις 
δίκαιον έπωφελούμενος παν ό,τι συμβαίνει είς τούς 
έξ αίματος ποίγκηπα; διά τήν διαγωγήν αύτών.

— Ουτω θά πράξω, ύπέλαβε τό μειράκιον.
— Λοιπόν, έάν τό θέλης, θά σέ διδάξω τρόπον 

όπως προφυλάττησαι άπό τοΰ παραδείγματος αύτών 
καί ζής πάντοτε ευδαίμων.

— Τίς ουτος δ τρόπος;
— ΊΙ θέσις σου είναι πλήρης κινδύνων. 'Άμα ώς 

φθάσης εις τήν ηλικίαν τοΰ φέρειν όπλα, θά άποβής 
ό σκοπός όλων τών δυσαρεσκειών καί τών φιλοδοξιών 
δέν θά ευρης, άλλ’ή μόνον άνδ;ας, οί'τινες ύπό τό 

πρόσχημα τών μεγάλων σου προσόντων θά ζητώσιν, 
όπως σέ ώθώσιν είς επιχειρήσεις έγκληυ.ατιχάς. Τον 
πρώτον όστις θέλει σέ συστήσει νά λάβης μέρος χατά 
τής ύπηρεσίας τοΰ βασιλέως ύφ’οίανδήποτε πρόφασιν, 
πάραυτα όδήγησον προ; τήν Λ. Μεγαλειότητα καί 
έπανάλαβε ύψηλοφώνως ένώπιον Αύτή; τού; λόγους 
δι’ ών έτόλμα νά σέ πείσ-η. Ουτω πράττων θά προ- 
λάβης έκ τών προτέρων πάσας τάς ύπονοίας, α; δ 
βασιλεύ; ήδύνατο νά συλλάβη περί σοΰ. Θά ήσαι 
άπηλλα·ρμένο; ουτω τών τεχνασμάτων τών μοχθηρών 
καί θά προσελκύση; τήν εύνοιαν χαί τήν συμπάθειαν 
τών άγαθών, οί'τινε; μόνον τήν ευδαιμονίαν χαί τήν 

δόξαν σου Οά ποθώσι.
Βεβαίως οί λόγοι ουτοι έξενεχθέντε; ύπό τοΰ άββά 
Άρτινύ, ώς γράφει ό κ. Βρέβ, άπαρτίζουσι θαυμάσιου 
πρόγραμμα παιδεύσεως. Ούδέν δυσχερέστερον τής α
νατροφής τοΰ άδελφοΰ βασιλέως, καί μάλιστα βασι- 
λέω; παιδο; έτι αύτοΰ ή μή ίχοντο; τέκνα. Δέον νά 
παρασκευάσω τι; συγχρόνως τον μαθητήν αύτοΰ, ό

πως ήναι ήγεμών καί μή ήναι συνάμα τοιοΰτος, 
νά δώση αύτώ άπασαν τήν ποικιλίαν τών γνώσεων, 
άπαντα τόν ύπέρ τοΰ δημοσίου άγαθοΰ ζήλον, πάσα; 
τά; γετ/αία; φιλοδοξίας, πάσας τάς εύγενέϊς ύπερη- 
φανίας, όσαι είναι άξιαι τής πρώτης τάξεως, καί νά 
έμπνέωσιν αύτώ συγχρόνως τήν μετριοπάθειαν, τήν 
φρόνησιν, τήν ύπομονήν, αί'τινε; άρμόζουσι τώ δευ- 

τέρω.
Ό κ. Βρέβ διηνεκώ; είς τόν διπλοΰν τοΰτον άπέ- 

βλεπε σκοπόν καί έπέτυχε κατά τοσοΰτο ώστε έντός 
τριετίας τό πνεΰμα τοΰ Τάστωνος, ή παίδευσις αύ
τοΰ, τό έπαγωγόν τών άπαντήσεων, τό διά πάσας 
τάς ύφηλά; γνώσεις διάφορον καί ή τοΰ χαρακτήρο;

4
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λεπτότης έφείλκυσε τον θαυμασμόν πάντων των προσ- 
πελαζόντων αύτω. Ούδέποτε ύπήρξε χατά τάς πα
ραδόσεις βαοιλόπαις ε'ν τοιαύτη ηλικία έπ'ι 0ν τοσαΰτα 
ήλπισαν.

Έντώ μεταξύ τούτω, την 23 άπριλίου 1618, 
περί την έβδόμην ώραν, κλητήρ τοΰ συμβουλίου άγ- 
γέλλει τω κ. Βρέβ, έκ μέρους τοΰ γραμματέως Σιλ- 
λερύ νά μεταβή παρ’ αύτω την 9 ώραν, όπως συ- 
σκεφΟώσι περ'ι πράγματος ένδιαφέροντος την βασιλι
κήν υπηρεσίαν. (' Ακολουθεί;.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ! ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ. — Γρά- 

φουσιν έκ Τασκένδης ίίτι έπ'έσχάτων άνεκαλύφΟησαν 
άργυρα νομίσματα λίαν περίεργα. Ταΰτα έ/οντα 
σχήμα ήμίσεος περίπου ρουβλιού, φέρουσιν επι
γραφήν έν αραβική γλώσση, έπ'ι τοΰ ένδς αυτών 
μέρους έχοντα ρήτραν τοΰ Κορανίου, έπ'ι δέ τοΰ έ- 
τε’οου τά δνόαατα τών οπαδών τοΰ Μωάμεθ, τοΰ 
Όσμάν, τοΰ Άβουβέκρ, τοΰ Άλή και τοΰ Όμέρ. 
Οί Σάρται τής Τασκένδης άνάγουσι τά νομίσμα
τα ταΰτα εϊς τδ έτος 1092. Τά ευρήματα ταΰτα, 
έγένετο ύπδ τάς έξής περιστάσεις. Ό Σάρτης Βα- 
χρώμας Χότζας είχεν εύρέϊ παρά τδ ΙΙάρκεδ, έπ'ι 
τών δημοτικών γαιών, ολόκληρον συλλογήν αρ
χαίων νομισμάτων. Κατ’άρχάς έπώλει ταύτας άνά 
μίαν, έπιχειρήσας δέ ακολούθως άνασκαφάς μεγάλας 
έν τώ ορει, άνεκάλυψεν ικανήν ποσότητα χρυσοΰ 
καί άργύρου. Βλέπων όμως τδ αδύνατον τοΰ νά 
λάβη μόνος ολην τήν ποσότητα ταύτην έζήτησε 
τήν βοήθειαν δύο έκ τών συντρόφων αύτοΰ, μεθ' ών 
διενεμήβη τήν λείαν. Μετά τινας ήμέρας, έκ φό
βου μή καταμηνυϋώσιν, έφανέρωσαν τήν υπαρξιν 
τοΰ Οησαυροΰ, κα'ι προέτειναν εις πάντας τους κα
τοίκους τοΰ· χωρίου νά λάβωσιν έκαστος τήν έαυτοΰ 
μερίδα, έπ'ι τω ορω τοΰ νά τηρήσωσι τδ πραγμα 
μυστικόν. Άλλά τοΰ μυστηρίου γνωσΟέντος, άνάκρι- 
σις άμέσως διετάχΟη.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΠΟΛΙΙΣΙΣ ΓΥΝΛΙΚΟΣ—Ό Σμ10 εζη μετά τής 

συζύγου αύτοΰ ούχ'ι τοσοΰτον έν δμοφωνία. ήγνόει δέ 
τδμέτρονό’πίρμεταχειριζόμενος ήδύνατο νά απαλλαγή. 
Είς τών φίλων αύτοΰ, κτίστη; τδ επάγγελμα, άπήλ- 
λαςεν αύτδν τών σκέψεων, προσφέρων έαυτδν ώς αγο
ραστήν τής γυναικός. ΊΙ πρότασις αυτή ήρεσε τώ 
Σμ'ιΟ, οστις έζήτησε δέκα λίρας στερλίνας ίνα παρα

χώρηση πάντα αύτοΰ τά δικαιώματα εις τδν άγαθδν 
φίλου του, τδν πάνυ προΟύμως συναινέσαντα νά έλευ- 
Οερώση αύτδν άπδ τοΰ εφιάλτου αύτοΰ· άλλ’ ό ερ
γάτης έκρινε τδ άντίτιμον τής αγοράς λίαν ύπερβο- 
λικδν, ώς πρδς τήν αξίαν τοΰ εμπορεύματος. Τότε οί 
δυο φίλοι άποφασίζουσι νά άναΟέσωσι τδ πραγμα εϊς 
τήν άπόφασιν γείτονας καπήλου, δ'στις συνεβουλευσε 
τδν ΣμίΟ νά συμβιβασθή, κα'ι τδ εμπόρευμα συνωμο- 
λογήΟη μεταξύ δύο ποτηρίων βούμης, άξίας 25 
φράγκων.

ΜΕΘΥΣΟΙ- —ΙΙερ'ι τούτων ύπάρχουσιν άρκούντως 
περίεργοι στατιστικα'ι λεπτομέρεια! έν Αγγλία κα'ι 
Γερμανία. Έξ έκΟέσεως, διανεμηΟείσης είς τήν 
Βουλήν τών Κοινοτήτων κα'ι συνταχθείσης έπ'ι τή 
βάσει τών έκΟέσων τής άστυνομίας, προκύπτει δ'τι 
ή μέθη είναι περισσότερον ανεπτυγμένη έν τή βορείω 
ή έν τή νοτίω Αγγλία, έν ή ύπάρχουσι πλείονα 
καπηλεία. Έν αύτή καί έν τή νοτιοδυτική Αγ
γλία ή μέθη άναλογέϊ πρδς 15—23 τοΐς έκατδν 
τοΰ πληθυσμοΰ, καί, άν ληφΟωσιν ύπ’ όψιν μόνον αί 
πόλεις, 4 4 τοΐς έκατδν. Έν δέ τή βορείω ή άναλογία 
είναι ώς 72 τοΐς έκατδν καί έν τοΐς πόλεσι υ,όνον 
150. Ό δυσανάλογος ούτος άριΟμδς έξηγεϊται έάν λη- 

φΟή ύπ' όψιν δ'τι οί μέθυσοι, ώς καί οί έν τώ Οεάτρω 
παριστώντες. έπιφαίνονται πλέον ή ά'πας έντή σκηνή.

Άφ’ ετέρου κατά άγγλικδν φυλλον δεικνόον τήν 
πρόοδον τής μέθης έν Γερμανία, λέγει ό'τι έν Όσνα- 
βουργη μόνη ή κατανάλωσις πνευματωδών ποτών, 
ήτις άνήρχετο τώ 187 2 έν στρογγύλω αριθμώ είς 
287,000 λίτρας, συνεποσώΟη τώ 1873 είς 343, 
χιλ. τώ 1874 εις 384,000 τώ 1875 είς 474, 
χιλ. καί τώ 1876 είς 481 ήτοι 16 λίτρας κατά 
μέσον δ'ρον έφ’ έκάστου κατοίκου

ΜΕΤΛΖΑ. —ΊΙ παραγωγή μετάξης ήρςατο έπιδιω- 
κομενη άπδ τοΰ έτους 1876 έν τή πολιτεία τής Α
λάσκας. Λιατι, λέγουσιν οί Άαερικανόι, τά 6 έκατ. 
δολλάρια, τά όποια δίδομεν είς τήν είσαγομένην μέ- 
ταξαν, νά μή τά ώφελήται ό τόπος; Κατάλληλος 
γή πρδς φυτευσιν μωρεών αγοράζεται αντί 4 — 20 
δολλαρίων τδ άκρον (2 ’/, στρέμματα), καί άγροί 
μέχρις εικοσιν άκρων ή καί δλιγώτερον δύνανται νά 
δίδωσιν εργασίαν καί διατήρησιν είς δλόκληοον οίκο ■ 
γένειαν.
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