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Τό ρίγκ διάφορον τή; ήμερα; μετετοπίσθη 

άπό τής εύρωπαϊκής’Ανατολής εΐ; τήν μέσην 
’Ασίαν, άφ’ή; ώρα; ό εμίρη; τοΰ Καβοΰλ έτόλ- 

μησε νά έξώση έκ τή; χώρα; αύτοΰ τήν ύπό 
τοΰ άντιβασιλέω; τή; 'Ινδική; άποσταλεΐσαν 

αύτώ πρεσβείαν. Όπισθεν τοΰ έμίρου ή άγ
γλική κυβέρνησις διείδε τόν δάκτυλον τή; 
Ρωσσία; καί έν τη πρώτη έξάψει οί Άγγλοι 
ΐζήτησαν οίονεί τήν κήρυξιν πολέμου κατά 
τή; δυνάμεως ταύτη;. Άλλά τής πρώτη; έξ- 

άψεω; παρελθούση;, έπήλθον μετριώτεραι σκέ
ψεις· καί δέν έγκατελείφθη μέν ή ιδέα τή; 

αύστηρά; τιμωρία; τού έμίρου, άλλά σκέψι; 
γίνεται άπό τοΰδε όπω; μή ή Ρωσσία άναγ- 

κασθή νά περιπλακη εί; τήν πάλην. Καί ή 
ρωσσική δέ πολιτική τό καθ’έαυτήν προσπα
θώ ν'άπαλλάξη πάσαν αύτή; εύθύνην, έπί 
τοΰ παρόντος τουλάχιστον, έν τώ ζητήματι. 

Τήντε ρωσσικήν καί τήν αγγλικήν πολιτικήν 
έν τή περιστάσει ταύτη συγκεφαλαιοϊ αρκούν
τως καλώ; τό επόμενον άρθρον τοΰ βρυξελ- 

λαίου Βορρά, ήμιεπισήμου οργάνου τή; ρωσ- 
σικής κυβερνήσεως.

Πρό τινο; έγράφομεν τά έξη;. «Αί ύπουρ- 
γικαί έφημερίδες τοΰ Λονδίνου πραγματεύον
ται τό έν τή ήμερησία διατάξει τεθέν ζήτημα 
τή; Άφγανίας μετά τή; ζωηρότητος καί τής 
πυρετώδου; έκείνη; συγκινήσεω;, τή; χαρα- 
κτηριζούση; ιδίως τήν αγγλικήν πολιτικήν έπί 
τοΰ ένεστώτος ύπουργείου, καί ήτι; ούτε λο
γικής ούτε ισχύος άπόδειξι; είναι», ίίδυνάμε- 
θα τοΰ; άνωτέρω μόνον στίχου; παρατιθέντες 

νά περιγράψωμεν τήν έντύπωσιν, ήν παρήγα- 
γον άρτι έν Λονδίνω αί νεώτεραι έξ Ινδικής 
ειδήσεις καϊ τά οργίλα σχόλια, άτινα έξηκόν- 
τισαν κατά τήν πρώτην στιγμήν αί πλεΐσται 
άγγλικαί έφημερίδες, ών ή οργή άπηυθύνετο 
τοσοΰτον σχεδόν κατά τή; Ι’ωσσίας, όσον κα
τά τοΰ ίμ.ίριη τής Άφγανίας. Ό A'pdroc π . χ. 
ώ; δύναται νά πεισθή τι; περί τούτου έκ τοϋ 
τηλεγραφήματος τοΰ έν Καλκούτγ. άνταπο- 
κριτοΰ αύτοΰ,έζήτησεν άπλούστατα όπω; κη- 
ρυχθή ό πόλεμο; κατά τή; Ι’ωσσίας.

Εύτυχώς ηρκεσαν είκοσι καί τέσσαοε; ώραι 
όπω; έπενέγκωσι μικράν άταραξίαν καί έμ- 
πνεύσωσιν είς τοΰ; άγγλου; συναδέλφου; ήμών 
όρθοτέραν κρίσιν. Είναι εΐσέτι λίαν ήρεθισμένοι 
κατά τοϋ Σέρ Άλή, έγκαταλείπουσιν δμω; 
τήν Ρωσσίαν ζητοϋσι νά τιμωρηθή ό έμίρης, 
προσθέτουσιν δμω; ότι δέν πρέπει νά παρασύ- 
ρωσι τήν Ρωσσίαν είς τήν πάλην. Ό Arpdro; 
συμβουλεύει μάλιστα τήν άγγλοϊνδικήν κυ- 
βέρνησιν νά μή προβή άμέσως εί; τήν τιμω
ρίαν τοΰ Σέρ Άλή, νά περιμείνωσι δέ μέχρι 
τή; άνοίξεω; όπω; άφεθή τώ ήγεμόνι τής 
Άφγανίας ό χρόνο; τή; σκέψεως καί τό δυνα
τόν τή; μεταμέλειας.

Ίσω; ή καταπράϋνσι; αύτη ποιήση νέα; 
προόδου; έντό; τινων ήμερών. Άλλω; δέ, άζιο- 
σημείωτον είναι ότι τό ζήτημα ούδαμώς εΐσέ
τι διηυκρινίσθη. Τό μόνον θετικόν γεγονός εί
ναι ότι ή πρεσβεία τοΰ σίρ Νέβιλ Σάμβερλαιν 
έπανήλθεν είς Πεσαβούρ, διότι εί; αξιωματι
κό; τοΰ Σέρ Άλή μετά σημαντικών δυνάμεων 
έν τοΐς μεθορίοι; άντέστη όπω; αύτη έξακο- 
λουθήση τήν πορείαν αύτής. Καθ’όσον δ'άφο- 
ρζ τήν έπιστολήν, ήν ό Σέρ Άλη έμελλε ν απο- 
στείλη πρό; άπάντησιν έκείνης, δι'ή; ό άντι- 
βασιλεΰ; τής 'Ινδικής έγνωστοποίει αύτώ τήν 
προσεχή άναχώρησιν τή; πρεσβείας, έξακο- 
λουθοϋσιν ούδόλως περί αύτή; όμιλοΰντες. 'Εν 
τούτοις είναι ενδιαφέρον νά γνωσθη τί ή έπι-
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στολή έκείνη άπέγεινε καί τί περιεϊχεν. Έκ 
τοΰ ίκ Βομβάης τηλεγραφήματος, όπεο άνήγ- 
γελλε προ τινων ημερών τήν άνταλλαγήν τής 
επιστολογραφίας μεταξύ τοΰ άντιβασιλε'ως 
τής ’Ινδικής καί τοΰ έμίρου,εξάγεται ύπονοου- 
με'νως, ότι ή πρεσβεία έμελλε νά περιμε'νν) 
τήν άπάντησιν τοΰ Σέρ Άλή, πριν ή διευθυνθή 
εις Καβούλ. Ό σερ Νέβιλ Σάμβερλαιν περιέ- 
μεινε τήν άπάντησιν ταύτην; 'Γούτο δέν λέ- 
γουσιν. Υπάρχει λοιπόν έν τούτοις σκοτεινόν 
-.ε σημεϊον, όπερ άνάγκη νά διαφωτισθή, όπως 
δυνηθή τις νά έκτιμήση έν πλήρει γνώσει τό 
έπεισόδιον.

θέλουσιν ίσως παρατηρήσει, ότι ήρκει νά 
κοινοποιηθώ τώ Σέρ Άλή ή τής πρεσβείας 
άφιξις, όπως ούτως υποδεχθώ αύτήν καλώς, 
καί ότι, έπειδή ή εϊς τήν κοινοποίησιν ταύτην 
άπάντησις τοΰ έμίρου ήθελεν είναι βεβαίως εύ- 
νοϊκή, ήτο ανωφελές ό σερ Νέβιλ Σάμβερλαιν 
νά περιμείνη αύτήν δπως έκκινήση. Θά ήτο 
εύλογοφανής ή άντίρρησις αύτη άν έπρόκειτο 
περί συνήθους πρεσβείας, άλλά τό πράγμα ούχ 
ούτως έχει. Ό σερ Νέβιλ Σάμβερλαιν είχε 
μεθ’έαυτοΰ σημαντικήν στρατιωτικήν συνο
δείαν, ύπερβαίνουσαν κατά πολύ τάς νομί
μους άναλογίας συνήθους συνοδείας. Αμφι
βάλλεται άν ή ρωσσική πρεσβεία, περϊ ής το
σοΰτο όμιλοΰσιν άπό τινων εβδομάδων, μετέ- 
βη είς Άφγανίαν μετά στρατιωτικής συνο
δείας, τοσοΰτο ήκιστα καταλλήλου διά πρε
σβείαν.

Ό παρισινός Χρόνον προσπαθεί νά έξηγή- 
ση τό γεγονός τοΰτο διά τών κινδύνων, οϋς ή 
άγγλοίνδική πρεσβεία ήδύνατο νά διατρέξη 
διά μέσου τών φυλών τών άφγανικών μεθορίων, 
κα’ι ότι κατά συνέπειαν τούτου ώφειλε νά ή
ναι είς θέσιν, όπως έν άνάγκη άνοιξη οδόν διά 
τής βίας. Άλλά τήν έςήγησιν ταύτην δια- 
ψεύδει ή έπομένη λεπτομέρεια, ήν χορηγεί ό 
έν Λονδίνφ άνταποκριτής τής Εφημέριό ον 
των Συζητήσεων· «Τό περίεργον είναι ότι ή 
αγγλική κυβέρνησις έλαβεν ομήρους παρά τών 
φιλοπολέμων φυλών τών ευρισκομένων έν τή 
παρόδω τοΰ Κιβέρτ, όπως έξασφαλισθή ή διά - 
βασις τοΰ σίρ Νέβιλ Σάμβερλαιν καί τής πρε- 
βείας αύτοΰ». Τήν λεπτομέρειαν ταύτην έπι- 
βεβαιοϊ ό έν Καλκούττα ανταποκριτής τοΰ 
Χρόνου, παρατηρών ότι αί φυλαι τής παρόδου 
Κιβέρτ, διάκεινται φιλικώς τη Αγγλία.

Ούδεμία λοιπόν ύπήρχεν άνάγκη όπως ό 
σίρ Νέβιλ Σάμβερλαιν παραλαβή μεθ’ έαυτοΰ 
τοσοΰτο σημαντικά; στρατιωτικής δυνάμεις, 
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δέν είναι δέ άπολύτως αδύνατο» ό Σερ Άλή, 
καίπερ διατεθειμένος νά ύποδεχθή κάλλι- 
στα τόν άπεσταλμένον τοΰ άντιβασιλε'ως 
τής Ινδικής, νά παρεκάλεσεν αύτόν, όπως έγ- 
καταλείψη είς τά μεθόρια μέρος τούλάχιστον 
τοΰ συνοδεύοντος αύτόν στρατιωτικοΰ σώμα
τος. "Αν ούτως είχε τό πράγμα, δυσχερές 
ήθελεν είναι ν' άποδώση τις πρός τόν έμίρην 
άπαν τό πταίσμα.

Καθ’όσον δ’αφορά τά ατελεύτητα σχόλια 
τών αγγλικών κα! τινων εύρωπαϊκών έφημε- 
ρίδων περί τοΰ σκοποΰ τής ρωσσική; πρεσβείας 
έν Καβούλ, νομίζομεν ότι οί ήμέτεροι συνά
δελφοι άν έσκέπτοντο πλειότερον καί άν είχον 
πλειότερον μνημονικόν καί όλιγώτερον φατρι- 
ασμόν ήθελον παραδόξως απλοποιήσει τήν 
έργασίαν αύτών. "Οταν πρό τινων έτών τά 
άνακτοβούλια τοΰ Λονδίνου καί τής Πετρου- 
πολεως προσεπάθησαν νά καθορίσωσι τάς 
σφαίρας τής άμοιβαίας αύτών επιρροή; έν ’Α
σία, έσχημάτισαν τήν πεποίθησιν ότι ειρηνική, 
άμεσος καί μόνιμος ένε’ργεια έκατέρας τών δύο 
δυνάμεων έν τή έαυτής σφαίρα ήτο τό καλ- 
λίτερον μέσον όπως έξασφαλισθή ή διατήρησες 
τής ησυχίας έν ταϊς χώραις έκείναις. Όπως 
ή ένε’ργεια αύτη ή πράγματι άποτελεσματική, 
έπρεπε νά έχη κΰρος τι, τό δέ κΰρος τοΰτο 
ήδύνατο νά έξευρεθή μόνον έν τή εύθύνη, ήν 
ήθελον άναλάβει ή Ρωσσία καί ή ’Αγγλία ώς 
πρός τήν ορθήν στάσιν τών ασιατικών κρατών, 
ών έκαστον αποτελεί τάς δύο σφαίρας τής 
έπιρροής. ΊΙ Ρωσσία συνηνεσε ν’ άναλάβη τήν 
εύθύνην ήτις έπεβάλλετο αύτή, άλλ’ ή Αγ
γλία ήρνήθη. Άλλ’ή Άφγανία είναι τό σημαν- 
τικώτερον τών κρατών, απερ έξαρτώνται κατά 
τό μάλλον ή ήττον άμέσως άπό τής Αγγλίας. 
Έπειδή ή Ρωσσία δέν άπήντησε παρά τή 
άγγλική κυβερνήσει, · καθ’ όσον άφορά τήν 
Άφγανίαν, τά έχέγγυα τής άσφαλείας, απερ 
ητο διατεθειμένη νά παράσχη τή ’Αγγλία, 
προκειμε'νου περί τών χανάτων, άτινα παρ’ 
αύτής έξηοτώντο, μόνον μέσον άπελείπετο 
αύτη νά ζητήση τά έχέγγυα ταΰτα παρ’ αύ
τοΰ τούτου τοΰ έμίρυο, συνάπτουσα άμεσους 
μετ’ αύτοΰ σχέσεις. Τά πρό ένός έτους γενό- 
μενα έν Άσία, αί ήττα·, τών Κασγάρων, ή 
κατάλυσις τοΰ κράτους τοΰ Γιακούπ βέη? ή 
φυγή τοΰ πρώην χάνη τής Χοκάνδης, κα- 
ταφυγόντος εί; Άφγανίαν έπί τήέλπίδι άναμ- 
φιβόλως όπως εύρη αύτόσε βοήθειαν πρός έπα- 
νάκτησιν τοΰ θρόνου αύτοΰ—ταΰτα πάντα 
άποτελοΰσι κατάστασιν άρκούντως άσταθή, 

κατά τών ένδεχομένων τής όποιας ή Ρωσσία 
ώφειλε νά λάβη τά μέτρα αύτής, ή δέ ειρηνι
κή καί φιλική στάσις τής Άφγανίας είναι 
προφανώς έν τών σπουδαιοτέρων στοιχείων 
τής άσφαλείας αύτής.

Τοΰτο, νομίζομεν, έξηγεϊ έπαρκέστατα καί 
λίαν εύλογοφανώς τόν σκοπόν τής είς Καβούλ 
ρωσσικής πρεσβείας, είς ήν έφημερίδες τινές 
άποδίδουσιν άγνοοΰμεν οποίους μυστηριώδεις 
λόγους καί συνδυασμούς. Άπό μόνης τής Αγ
γλίας έξηρτάτο όπως ούδεμία ρωσσική πρεσβεία 
πατήση τόν πόδα εϊς Καβούλ, άλλά δέν ήθέ
λησε τοΰτο. Ό,τι ή Αγγλία ήρνήθη νά πράξη 
έν τφ συμφέροντι τής άσφαλείας τής Ρωσ
σίας, πρέπει κατ’άνάγκην όπως ή τελευταία 
πράξη τοΰτο άφ’έαυτής. Τοΰτο φυσικώτατον, 
περί τούτου ούδαμώς ή Αγγλία οφείλει νά 
άνησυχή καί ούδαμώς τοΰτο δυνατόν νά κα- 
ταστή άντικείμενον διαφωνίας μεταξύ τών 
δύο δυνάμεων.

Έκ τών λοιπών έν τή ήμερησία διατάξει 

ζητημάτων, τό μέν ελληνικόν φαίνεται ύπνώτ- 
τον, τό δέ τής αύστριακής κατοχής τής Βοσ
νίας είσήλθεν είς φάσιν κρείττονα διά τήν αύ- 

στριακήν κυβέρνησιν μετά τάς τελευταίας 
έπιτυχίας τών στρατευμάτων αύτής, προε- 
λασάντων ήδη μέχρι Σβορνικίου.

Τό ζήτημα τής εισαγωγής καί έφαρμογής 

μεταρρυθμίσεων είς τήν Μικράν Ασίαν, συνω- 
δά τή άγγλοτουρκική συμβάσει τής 4 ίουνίου, 
προσκρούει κατά πολλών προσκομμάτων, ών 

τό σπουδαιότατον είναι ή άνάγκη χρημάτων, 
άνάγκη δι’ ήν ή τουρκική κυβέρνησις ήθέλησε 
νά συνάψη δάνειον έν Λονδίνφ έπί τή βάσει 
τοΰ είς τήν Τουρκίαν δοθησομένου περισσεύ
ματος τών προσόδων τής Κύπρου. Άλλ’ αί 
περί τοΰ δανείου διαπραγματεύσεις έναυάγη- 
σαν, λέγεται, ή διότι έκρίθη ανεπαρκές τό 
περίσσευμα τοΰτο, ή, όπερ καί πιθανώτερον, 
διότι αί πρόσοδοι τής Κύπρου άποτελοΰσι μέ
ρος τών εγγυήσεων, αΐτινες έδόθησαν είς τούς 

προηγούμενους πιστωτάς τής Τουρκίας καί 
επομένως δέν δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς 
έγγύησις νέου δανείου, πριν ή έπέλθη συμβι

βασμός μεταξύ τής Τουρκίας καί τών πιστω

τών αύτής.
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EX TAIS ΠΛΡΙΣΓΡΙΟΙΣ ΒΓΕΜΟΧΙΛΙΣ.

(Συνέχεια καί τέλος· ίδε άριθμ. 41).

Ούτως εύρίσκοντο τά πράγματα, δ'τε έςερβάγη ό 
ρωσσοτουρκικδς πόλεμος τοϋ 1854, οστις, φυσικώ 
τω λόγιο. άνέστειλε καί έμπόίισε τήν έξακολούΟησιν 
πάσης νε'α; συζητήσεως καί διαπραγματεύσεως πρδς 

λύσιν τής διαφορά;.
Μετά τήν λήςιν αύτοΰ συνελΟοϋσαι έν Παρισίοις 

αί έμπόλεαοι δυνάμεις πρδς σύνταξιν τής συνθήκης, 
κατ’έπιφάνειαν μέν καϊ έκ προθέσεως όπως τακτοποιή- 
σωσι καϊ έμπεδώσωσι τά άναταραχΟέντα πράγματα 
τής’ Ανατολής, κατά βάθος όμως καϊ άκουσίως, δ'πως 
ύποκρύψωσι νέας νέου πολέμου άφορμάς, έπελάβοντο 
καϊ τοϋ ζητήματος τών έλληνικών μοναστηριων, 
άποδοϋσαι αύτώ, ώς μή ώφελε, χαρακτήρα διεθνή. 
Τδ λάθος τοΰτο τών δυνάμεων ένεΟάρ'δυνεν έτι μάλ- 
λοι έν ταϊς κατόπιν ένεργεία·.; αύτής τήν κυβέρνησιν 
τών παριστρίων Ηγεμονιών. Διότι έφάνη ώσεϊ αί 
δυνάμεις τής Εύρώπης έλεγον αΰτη· ή διαγωγή σου 
τοϋ νά ζητής νά διεκδικήσης καϊ οΐκειοποιηΟής τήν 
περιουσίαν τών έλληνικών μοναστηριων δεν είναι 

κακή καϊ επίμεμπτο;. προσπάΟησον όμως τοϋ λοιποΰ 
νά άνευρης τρόπους, όπως συγκάλυψη; αύτήν, και 
παραπείΟουσα νά ύποκλέψης τήν πεποίθησιν ήμών, 
ό'τι πραγματικώς έχεις δικαιώματα έπι τής περιου
σίας ταύτης. Άλλ’ή κυβέρνησι; τών'Ηγεμονιών έν 
τοϊς έφεςήςάντϊ μείζονος πανουργίας, μείζονα τόλμην 
άνέπτυξε.

'Γδ περϊ τούτου μόρκ τής συνθήκης είναι ή 6 §. 
Άλλ’οπω; πανταχοΰ καϊ πάντοτε, ούτω καϊ ένταΰθα 
οί επτά άντιπρόσωποι δεν ήδυνήΟησαν νά έξενέγκωσι 
μίαν καϊ την αύτήν γνώμην. Άφ’ένδς μέν διεσπά- 
σΟησαν οί τής Γαλλίας, Αγγλίας, Σαρδηνία; καϊ 
Πρωσσίας τήν αύτήν σχόντες γνώμην, άφ’ετέρου δέ 
ό τής Αύστρίάς, Ρωσσίας καϊ Τουρκίας, έκαστος ίδια 
γνωματέυσα;.

Άςιον παρατηρήσεως είναι ό'τι έν άρχή άπαντες 
ά ναγνωρίζουσιν ό'τι τά καθιερωμένα μοναστήρια έν 
ταϊς παριστρίοις ΊΙγεμονίαις άποτελοΰσιν ιδίαν καϊ 
αύτοτελή τάξιν ιδρυμάτων, κατόπιν όμως διασχίζον

ται αί γνώμαι ώς έξής.
Οί μέν άντιπρόσωποι Γαλλίας, Αγγλίας, Σαρδη

νίας καϊ Πρωσσίας παραδέχονται ότι έκ τών κτημά-

I
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των τούτων τά κλειστά άφιερώθησαν είς τούς 'Αγίους 
Τόπους, 8τι ή θέλησις έν γένει τών δωρητών ήτο, 
δπως έκ τών έτησίων αύτών εισοδημάτων διατη
ρώντας πρώτον τά εγχώρια φιλανθρωπικά καταστή
ματα και κατόπιν άποστέλληται τδ λοιπδν είς τούς 
πατριάρχας και τάς ίεράς κοινότητας, δτι ουτω διά 
τών αφιερώσεων αυτών οί ελληνες ηγούμενοι κατώρ- 
θ»σαν νά καταλάβωσι κα'ι κατεξουσίασαν τδ όγδοον 
τών Ηγεμονιών, κα'ι τελευταΐον συμπεραίνουσιν δτι 
πρέπει νά έπέλθ-jj συμβιβασμός μεταξύ τών δύο μερών 
πρδς συμφιλίωσιν.

Ό της Αυστρίας, πάντοτε εφεκτικός, παρατηρεί 
οτι, έπειδή σπουδαΐον τδ ζήτημα κα'ι ούχ'ι έν γνώσει 
επομένως τελεία αύτοΰ υπάρχει, διά τοΰτο άρνεΤται 
γνώμην.

Ό της Ρωσσίας αντεπεξερχόμενος κατά τής γνώ 
μης τών εύρωπαίων συναδέλφων αύτοΰ, άκουσίως δέ 
ού'τω σύμφωνων μετά τοΰ πολεμίου αύτοΰ, τοΰ αντι
προσώπου τής Τουρκίας, λογικώς κα'ι διά πραγμάτων 
αναιρεί τά ύπ' αύτών λεχθέντα, λε'γει δτι ή λέξις 
καθιέρωσις κα'ι άφιερωσις κατ'ούδέν διαφέρει | 
τών άλλων τρόπων πρδς κτήσιν τής ιδιοκτησίας, 
διότι έπ'ι μοναστηρίων ή λέξις αυτή ιδίως κατηγο- 
ρεΐται, επομένως νομίμως κατέχουσι τά πατριαρχεία 
καί αί ίερα'ι κοινότητες τά κτήματα ταΰτα, άπο- 
δεικνύει δτι ταΰτα ούχ'ι τδ όγδοον, άλλά τδ δέκατον 
πέμπτον μόνον άποτελοΰσι τής χώρας κα'ι συμπε
ραίνει λέγων δτι πάσα πράξις αυθαίρετος ώς πρδς τδ 
ζήτημα τοΰτο θέλει Οεωρηθή καθαρά δήμευσις και 
καταπάτησις τής περιουσίας ταύτης.

Ό τής Τουρκίας έν τέλει, άκριβής τής ύποθέσεως 
γνώστης, διότι όπισθεν αύτοΰ αύτά τά πατριαρχεία 
κα'ι αί ίερα'ι κοινότητες έλάλουν, άνακηρύττει κα'ι 
ουτος έγκυρα τά δικαιώματα τών Έλλήνων κα'ι θεω
ρεί καλδν δπως τδ ζήτημα τοΰτο έξομαλισθή ύπδ 
μικτής έπιτροπείας, άποτελουμένης έκ τών άντιπρο- 
σώπων τών Ηγεμονιών καϊ τών έλληνικών μονα
στηρίων· άλλαις λέξεσι, ζητεί νά άφαιρέση τδν άτό- 
πως άποοοθέντα αύτώ διεθνή χαρακτήρα.

Κατά φυσικήν άχολουθίαν κατόπιν πάντων τού
των ύπερισχύει ή τών πολλών γνώμη. Συνωδά δέ 
τοΐς διακελεύμασι τοΰ ουτω συνταχθέντος πρωτοκόλ
λου τά ένδιαφερόμενα μέρη Οέλουσι προσέλθει νά συν- 
εννοηθώσι φιλικώς· έν έναντια δέ περιπτώσει κα'ι 
παρελθόντος ένδς έτους άνευ άποτελέσματος, ή διαφορά 
αύτών τότε θέλει κριθή ύπδ διαιτητών· διχογνω- 
μουντων δέ κα'ι τούτων, θέλει έκλεχθή είς έπιδιαι- 
τητής· κα'ι έν περιπτώσει διαφωνίας ώς πρδς τδ

πρόσωπον αύτοΰ, ή Τψ. Πύλη μετά τών δυνάμεων 
θέλει έκλέξει αύτόν. Έγένετο κα'ι ύπεγράφη έν Πα
ρίσι οις τή 30 ίουλίου 1858.

Δυνάμει τής έπισήμου ταύτης άποφάσεως τών έν 
ΙΙαρισίοις συνελθουσών εύρωπαϊκών δυνάμεων ήν φα
νερά ή δδδς, ήν οί διαφερόμενοι ώφειλον νά διανύ- 
σωσι πρδς άρσιν τής μεταξύ αύτών ύπαρχούσης δια- 
στάσεως, ώρίσθη μάλιστα καϊ τδ έπ'ι τούτω ίκανδν 
κριθέν χρονικόν διάστημα. Καϊ οί μεν άντιπρόσωποι 
τών έλληνικών μοναστηρίων, συμμορφούμενοι πρδς 
τάς ύψηλάς ταύτας διατάξεις έσπευσαν καϊ συνήλθον 
έγκαιρο,ς έν Βουκουρεστίω· ή κυβέρνησις όμως τών 
Ηγεμονιών, ποτέ μέν δΓάναβολών, ποτέ δέ δι’ύπεκ- 
φυγών καϊ άλλων μηχανημάτων, ούχϊ μόνον κατώρ- 
θωσε νά παρέλθη έν άπραξία τδ όρισθέν τοΰ χρόνου 
διάστημα, άλλ'έπειράθη καϊ παντϊ τρόπω όπως αι- 
ρουσα άφ’έαυτής τήν αιτίαν τής άποτυχίας ταύτης 
πρδς συμβιβασμόν έπιρρί·ψ>), εί δυνατόν, έπϊ τών έλ
λήνων άντιπροσώπων. Ούτοι όμως περιοριζόμενοι 
καϊ στηριζόμενοι έπϊ τών δικαιωμάτων αύτών ήρ- 
κοΰντο διαμαρτυρόμενοι δι' έντονου γλώσσης κατά 
τής ηγεμονικής κυβερνήσεως, αύτήν αίτιώμενοι έπϊ 
τή τοιαύτη τών πραγμάτων καταστάσει.

Ή πρδς συμβιβασμόν προθεσμία έξητεΐτο Οπως 
παραταθή έτι παρά τής μολδαυϊκής κυβερνήσεως, ότε 
έπήλθεν ή πρώτη δεκεμβρίου 1860. Διά πρωτοκό
λου τών δυνάμεων, χρονολογούμενου άπδ ταύτης τής 
ήμέρας. αί δύο παρίστριοι Ήγεμονίαι συνηνώθησαν 
είς μίαν ύπδ τδ καινοφανές όνομα Ρουμανία καϊ 
ηγεμόνα τδν Κούζαν. Έν τώ πρωτοκόλω τούτω έγί- 
νετο μνεία καϊ περϊ τής ταχείας έφαρμογν,ς καϊ έκ- 
τελε'σεως τοΰ άφορώντος τδ ζήτημα τών έλληνικών 
μοναστηρίων παρισινού πρωτοκόλου.

ΊΙ Τψ. Πύλη έπϊ τούτοις παρέσχε νέαν προθε
σμίαν, φθάνουσανμέχρι τής 12 άπριλίου 1862, ύπο- 
μνήσασα άμα οτι, αν καϊ μέχρι τής έποχής έκείνης 
ούδεμία έπέλθη συνεννόησις, τότε τδ ζήτημα θέλει 
λυθή διά διαιτησίας, καθ' ά ώρίσθη' άλλ'ούδέν ώφε- 
λησεν αύτη, ώς καϊ ή προηγούμενη. Παρήλθε καϊ 
αύτη είς μάτην όπως καϊ έκείνη· οί δέ άντιπρόσωποι 
τών πατριαρχείων καϊ τών ιερών κοινοτήτων έδέη- 
σεν όπως καϊ ήδη πάλιν διαμαρτυρόμενοι έγγράφως 
διακηρύξωσι τήν κακήν πίστιν τής ρουμανικής κυ
βερνήσεως και έξαιτήσωνται τήν διά διαιτητικής 
έπιτροπείας τοΰ λοιποΰ έπίλυσιν τοΰ ζητήματος έντδς 
έξ μηνών.

Ή Τψ. Πύλη έν τούτω τω χρόνω δεόντως έξε- 
πλήρωσε τδ έπιβαλλόμενον αύτή χρέος. Δι’ έγγράφων

αύτής πρός τε τδν ηγεμόνα Ρουμανίας Κούζαν καϊ ■ 
τάς εύρωπαίκάς δυνάμεις, άφ'ένδς μέν ύπεστηριζε τδ ί 
νόμιμον καϊ εύλογον τών αιτήσεων τών πατριαρ- ■ 
χείων καϊ τών ιερών κοινοτήτων, άφ’έτέρου δέ έξε- ι 
τίθει πρδς τήν Εύρώπην τάς αυθαιρέτους καϊ ίδιο- ι 
γνώμονας πράξεις τής ήγεμονικής τοΰ Κούζα κυβερ 
νήσεως. μή θελούσης ούτε πρωτόκολα νά σεβασθή, 
ούτε και τήν έλαχίστην φωνήν τοΰ δικαίου ν'άκούστ).

Μάτην όμως πάσαι αυται αί υπομνήσεις καϊ οί 
έλεγχοι καϊαί διαμαρτυρία!. Ή ηγεμονική τοΰ Κούζα 
κυβέρνησις έπροχώρει κωφεύουσα, ώς ό έχων πρδ 
δφθαλμών τδ τέρμα τής οδοιπορίας αύτοΰ καϊ προθυ- 
μούμενο; όπως ότι τάχιστα φθάση είς αύτό.

Ούτω λοιπόν έν πρώτοις διατάσσεται ή κατάσχε
σες απάντων τών εισοδημάτων τών έλληνικών μονά ■ 
στηρίων, δριζομένου δ'τι θά είσπράττωνται ταΰτα τοΰ 
λοιποΰ ύπδ τών ύπαλλήλων τοΰ κεντρικοΰ ταμείου· 
τοΰτο δέ έλήφθη ώς μέτρον μάλλον πρδς άσφάλειαν καϊ 
ούχϊ βλάβην τών συμφερόντων τών ιδιοκτητών, διότι, 
λέγει τδ διάταγμα, οί πατριάρχαι καϊ οί άρ χηγόϊ 
τών ιερών κοινοτήτων ένήγαγον τούς έν Ρουμανία 
ήγουμένους καϊ έξάρχους. Δι’ έτε’ρου έπειτα διατάγ
ματος έξοστρακίζεται έκ τών έλληνικών μοναστηρίων 
ή άξεστος καϊ άγροΐκος έλληνική γλώσσα καϊ άντ’αύ- 
τής εΐσάγεται ή σοφή καϊ πλούσια ρουμανική. Ή 
έκτέλεσις έπήλθεν άμεσος, διότι δι’ ιδιαιτέρας υπουρ
γικής διαταγής, καίτοι έγγύς ήσαν αί έορταϊ τοΰ 
Πάσχα, οκταήμερος μόνον προθεσμία έδόθη. Έν τέ- 
λει πρδς έπίστεψιν έπήλθε τδ άπδ 15 μαρτίου 1863 
διάταγμα, δι' ου κηρύττονται πάντα τά έλληνικά 
μοναστήρια μεθ' απάντων τών παραρτημάτων αύ
τών ιδιοκτησία τοΰ ρουμανικού κράτους· άφαιρεΐται 
δέ παρά τών πρώην ιδιοκτητών αύτών παν ένδικον 
μέσον, μή έγκριθέν ύπδ τών δικηγόρων τής ρουμα
νικής κυβερνήσεως, πρδς ους έπϊ τούτω δέον πρδ τής 
δίκης νά παραδοθώσι τά σχετικά τής δίκης έγγραφα. 
Κατά συνέπειαν πρδς τά άνωτέρω δΓ άλλου διατάγ
ματος άπδ 18 ίουλίου 1863 άφαιροΰνται άπδ τών έν 
λόγω μοναστηρίων πάντα τά ιερά σκεύη καϊ λοιπά 
πολύτιμα κινητά, τά κτητορικά έγγραφα καϊ τά 
χρυσόβουλλα.

Κατόπιν πάντων τούτων οίονεϊ δικαιολογούμενος 
καϊ άποδεικνύων άμα τήν τε θεοσεβή αύτοΰ μέριμναν 
ύπέρ τών πατριαρχείων καϊ τών ιερών κοινοτήτων, 
ώς καϊ τδν σεβασμόν αύτοΰ πρδς τήν κυρίαρχον κυ- 
βέρνησιν ό ήγεμών Κούζας δι’ υπομνήματος αύτοΰ 
άπδ 10 αύγουστου 1863 πρδς τδν ύπουργόν τήςΤψ. 
Πύλης διακηρύττει ότι παραχωρεί χρηματικόν τι 

ξ

ποσδν είς αύτά πρδς άποζημίωσιν, ήτοι πεντήκοντα 
εκατομμυρίων γροσίων (άποτελούμενα περίπου έκ 
τοΰδιετοΰς εισοδήματος τών δημευθέντων κτημάτων), 
έπϊ τω ό'ρω όμως ί'να τδ ποσδν τοΰτο μένη πάντοτε 
ένχποτεταμιευμενον έν Ρουμανία, μόνον δέ οί ετήσιοι 
αύτοΰ τόκοι άποστέλλωνται τοΐς άνωτέρω. ’Απέναντι 
δέ τής μεγαλοδωρίας βεβαίως ταύτης οί Έλληνες 
ύποχρεοϋνται νά έπιστρέψωσιν οσα οί εύσεβεΐς ί’ου- 

μάνοι έδωρήσαντο αύτοΐς κατά τε τούς ύπάρχοντας 
καταλόγους έν τοΐς μοναστηρίοις καϊ τάς έξ άξιοπί- 
στου πηγής πληροφορίας. Έν τώ αύτω ύπομνήματι 
ό ήγεμών Κούζας προθυμεΐται νά συνδράμη καϊ βοη- 
θήσγι τούς ομοθρήσκους αύτοΰ, καϊ διά τοΰτο 
ορίζει δέκα εκατομμύρια γροσίων πρδς ί'δρυσιν λαϊκής 
σχολής καϊ νοσοκομείου έν Κωνσταντινουπόλει δι’ ω
φέλειαν τών ένδεών παντός δόγματος.

Είς τδ ύπόμνημα τοΰτο μεμετρημένως καϊ άξιο- 
πρεπώς έγένετο άπάντησις ύπδ τών πατριαρχείων 
καϊ τών ιερών κοινοτήτων. Διά τής τελευταίας αύ
τών ταύτης διαμαρτυρίας άπδ 25 σεπτεμβρίου 1863 
δηλοΰσιν οί άντιπρόσωποι αύτών οτι εϊσϊν άμετά- 
τρεπτοι έν τή άποφάσει αύτών ύπέρ τής διαφυλά- 
;εως τών ιδίων δικαιωμάτων, οτι άποκηρύττουσι τάς 
πράξεις τής βουμανικής κυβερνήσεως ώς αύθαιρέτους 
καϊ δ'τι έπιμένουσιν ότι δέον νά έκτελεσθή τδ σχετι
κόν πρωτοκολον τής τών Παρισίων συνθήκης.

Ούτως ή άνατολική Εκκλησία διά τής τελευταίας 
ταύτης πράξεως τής ύπδ τδν Κούζαν κυβερνήσεως 
τής Ρουμανίας άπεξενώθη τής τοσοΰτο σπουδαίας καϊ 
σημαντικής αύτής έν ταΐς παριστρίοις Ήγεμονίαις 
περιουσίας, ήν ψυχαϊ εύσεβεΐς καϊ φιλάνθρωποι άπ’ 
αιώνων έκληροδότησαν αύτή. Τωόντι δυστυχώς φαί
νεται ότι πάσα έλπϊς περϊ τής άνακτήσεως τής οη- 
μευθείσης ταύτης περιουσίας σχεδόν άπεπτη- ούχϊ 
διότι παρερχομένου τοΰ χρόνου τά δικαιώματα τών 
κυρίων αύτής έξασθενοΰσι καϊ καταστρέφονται, έπειδή 
ή δικαιοσύνη ούδέποτε παραγράφεται, άλλά διότι οί 
οΐκειοποιηθέντες αύτήν ούδέν θέλουσιν, ούτε νά πρά- 
ξωσιν, ούτε καϊ νά άκούσωσιν έτι δέ μάλλον βτε 
μετά τά τελευταία γεγονότα ή έν ΙΙαρισίοις συνθήκη 
τέλεον άπεσβέσθη ύπδ τών έν Βερολίνω συνελθόντων 
άντιπροσώπων τών μεγάλων τής Εύρώπης δυνάμεων, 
νέους καϊ πάλιν ύπέρ τής ’Ανατολής συνταξάντων 

όρους καϊ πρωτόκολα.
Λυπηρόν θά ήτο έάν ό έπϊ τής γ-ής προορισμός ί 

τής Εκκλησίας ήδύνατο νά άλλοιωθή, ή καϊ άλλοις 
πως κατ’ έλάχιστον πάθη έκ μιας τίνος άνθρωπίνης 
πράξεως, έστω καϊ ήγεμονικής, έστω καϊ δι’ ής ά-
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φαιρέϊται μυριοτάλαντος περιουσία. Ευτυχώ; όμω; δ 
έπί τή; γή; προορισμό; τή; ορθοδόξου ήμών Έκχλη · 
σία; πιστεύομεν κα'ι εϊμεθα βέβαιοι ούδεμίαν σχέσιν 
εχει πρδ; τά εκπληκτικά μεν έκεϊνα κα'ι φοβερά, 
τακτικά ομω; καί συνήθη έν τώ κόσμω ύπάρχοντα 
παίγνια τή; τυφλής τύχη;, δι’ων έν μια στιγμή 
χρόνου ισχυροί καταπίπτουσι μετ' αίσχους καί άπδ 
τοϋ μηδενδ; άνίστανται πλούσιοι κα'· άνυψοϋνται εΐ; 
νεφέλας δόξη; καί τιμή;.

IQAXNUS ΚΗΠΟΥΡΙΛΗΣ.

ΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΛΧ ΝΕΠΤΕΡΠΝ

ΠΕΡΙ THS ΧΓΓΓΡΑΦΙΙΣ

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ.

“Εν τών σπουδαιότατων καί δυσκολωτάτων ζητη 
μάτων τή; εκκλησιαστική; φιλολογία; τοϋ πρώτου 
αίώνός έστιν ή συγγραφή τών ιερών Ευαγγελίων καί 
μάλιστα ή έςήγησι; τής πρδς άλληλα δμοιότητό; τε 
καί διάφορά; τών τριών πρώτων Ευαγγελίων τοΰ 
Ματθαίου, τοϋ Μάοκου καί τοϋ Λουκά. Καί τδ μεν 
δυσεπίλυτου τοϋ ζητήματος προέρχεται ε'κ τή; σπά
νει»; συγγραμμάτων καί ειδήσεων σαφών καί ώρι- 
σμε'νων έκ τοϋ πρώτου αίώνος*  ή δε σπουδαιότη; 
αύτοΰ έγκειται έν αύτή τή φύσει τοϋ πράγματος, 
έπειδή τά Ευαγγελία θεωρούνται ανέκαθεν ύπδ τής 
Έκκλησία; πηγαί αύθεντικαί τοϋ βίου καί τών δι
δασκαλιών τοΰ άρχηγοϋ καί θεμελιωτοϋ αύτής*  καί 
έντεϋθεν μάλιστα έπί τούτων έπεστησαν τήν εαυτών 
προσοχήν οί έπί δεινότητι καί επιστημοσύνη διακρι- 
νόμενοι νεώτεροι πολέμιοί τε καί ύπέρμαχοι τοϋ χρι- 
στιανισμοϋ, οϊ μεν ζητοϋντε; νά καταρρίψωσι τδ κϋ- 
ρος αύτών τδ ιστορικόν, οί δε νά στηρίξωσι τδ προ; 
βαλλόμενον αύτών ιστορικόν κϋρος. Συνεπεία δε τή; 
πάλης ταύτη; ή νεωτέρα Οεολογική έπιστήμη, άπδ 
τής παρελθούσης ιδίως έκατονταετηρίδος. σπουδαίω; 
έπελάβετο τής λύσεως τοΰ ζητήματος, καί έκ τή; 
έλλείψεως, ώ; εϊρηται, σαφών μαρτυριών άπδ τοϋ 
πρώτου αίώνος κατέφυγεν είς πολλά; ύποθέσεις, αϊ- 
τινες καίτοι όοιστικώς δεν έπιλύουσι τδ ζητούμενον, 
καί τινες μάλιστα ούκ ολίγα έχουσι τά άνεμώλια, 
έν τούτοις είσίν ίξιαι προσοχής καί μελέτης, ώ; έπι- 
κυροϋσαι τήν αλήθειαν, δ'τι τδ άνθρώπινον πνεΰμα 
ιχόλι; μετά πολλά; λοξοδρομία; καί αποπλανήσεις έφ·. 
χνέϊταί πω; τοΰάληΟοϋς, καί ότι τδ έκάστοτε καινό 
φάνε; καί νέ*.ν  δεν είναι πάντοτε καί άληθές. Πριν 
δε ή προβώ; .ι εί; τήν έκθεσιν τών υποθέσεων τού

*) Πρβλ. έπί παραοείγματι, τήν τελευταίαν εϊ; 
Ίερουσ. άνάβασιν τοϋ Κυρίου καί τήν ιστορίαν τοϋ 
πάθους παρά τοϊς τρισί Ματθ. 21—27. Μάρκ. 11 
-ν-15. Λουκ. 19, 28—κεφ. 21.

των, χάριν τών περί τά τοιαΰτα άδαώς πω; έχόντων, 
Οέλομεν πρότερον δηλώσει δι'όλίγων όποιον τί έστι τδ 
έπιλυτέον ζήτημα.

'Ο μετά προσοχή; άναγινώσκων τά ιερά Εύαγγέ 
λια εύκόλω; παρατηρεί, ότι, ένώ τδ κατά Ίωάννην 
Εύαγγέλιον κατά τε τδ περιεχόμενον καί τήν τάξιν 
τή; διηγήσεω; καί τήν φράσιν τοΰ λόγου πολλήν μεν 
έχει διαφοράν, έλαχίστην δε ομοιότητα πρδς τά άλλα 
τρία, ταϋτα τούναντίον πολλήν μεν έχουσι τήν πρδ; 
άλληλα ομοιότητα καί συμφωνίαν, δλίγην δε σχετι - 
τικώ; τήν διαφοράν. Καί οί τρέϊς εύαγγελισταί πε
ριορίζονται μόνον είς τδν έν Γαλιλαία βίον καί κή
ρυγμα τοΰ Σωτήρος, περί δέ τών παρά τώ Ιωάννη 
μνημονευόμενων*  εϊς τήν Ίουδαίαν καί Ιερουσαλήμ 
αναβάσεων καί τών αύτόθι ένεργειών αύτοΰ ούδε'
να ποιοϋνται λόγον, πλήν τής τελευταίας αύτοΰ 
εϊ; Ιερουσαλήμ ανόδου, ύ'τε καί παραδοθεί; έσταυρώ- 
θη. Καί οί τρέϊς έχουσι τδ αύτδ σχέδιον καί έκτδς 
δλιγίστων έξαιρέσεων κατά τήν αύτήν τάξιν έξιστο- 
ροϋσι τά γεγονότα, καί, τδ μέγιστον, πολλάκι; συμ- 
φωνοΰσιν άλλήλοι; καί εϊ; αύτάς τά; φράσεις καί λέ
ξεις καί μεταβάσεις2. ΊΙ περί τάς λέξεις δέ καί τάς 
φράσεις όμοιότης αύτη καί συμφωνία δέν είναι ή αύ
τή καί τοϊς τρισίν, άλλά μείζων μέν μεταξύ Ματ
θαίου καί Μάρκου, Μάρκου καί Λουκά, έλάσσων δέ 
μεταξύ τούτου καί τοϋ Ματθαίου5. Έκ τούτων οέ 
άπλούστατα θά παρεδέχετό τι;, οτι ό ύστερον γράψας 
άντέγραψεν τδν πρδ αύτοΰ ή τού; πρδ αύτοΰ γρά- 
ψαντας, έάν μή καί διάφοροί ούκ όλιγαι καί διαφω
νία'. άπαντώσαι περιέπλεκον τδ ζήτημα. Γεγονότα 
τινά τοΰ βίου τοϋ Σωτήρο; καί τινε; διδασκαλία·, αύ
τοΰ ίδιάζουσιν τώ ένί ή τώ άλλο»4, καί τδ αύτδ γε
γονός καί ή αύτή διδασκαλία έχουσιν ένίοτε άλλην 
μέν θέσιν παρά τώ ένί καί άλλην παρά τώ άλλοι, καί

*) Ίω. 2, 13 κ. έξ. 5, 1 κ. έξ. 7, 2 κ. έξ.
2) ΙΙρβλ. έπί παραοείγματι Ματθ. 4, 18 κ. έξ. 

καί Μάρκ. I, 16 κ. έξ. Ματθ. 9, 9 καί Μαρκ. 2, 
15. Μάρκ. 4, 4 1 καί Λουκ. 8. 25.

3) ΙΙρβλ. τά προϋποσημειωθέντα χωρία, πρδ; δέ 
Ματθ. 8, 16 καί Λουκ. 4, 40. Μάρκ. 5, 22 καί 
Λουκ. 5, 37.

4 Έκ τών 121, λόγου χάριν, τεμαχίων, εί; ά 
δύναται νά διαιρεθή ή έν τοϊ; τρισίν έκτιθεμένη ευ
αγγελική ιστορία. 47 μέν εϊσιν κοινά καί τοϊ; τρισίν 
εύαγγ: · ,ταϊς. I 2 τώ Ματθ. καί Μάρκ.. 2 Ματ καί 
Λουκ. Μάρκ καί Λουκά, ίδια δέ 17 μόνο» τώ Ματθ., 
2 μό/ τώ Μάρκ. καί 38 μόνω τώ Λουκά. Έπιθι 
καί αλα Εϊσαγ. είς τήν Κ. Δ. §. 13, ό;τι; όμω;
άλλν, διαιρέσει άκολουθεϊ. 

μάλιστα ούχί σπανίως διαφωνοϋσιν άλλήλοι; περί τά 
δεύτερεύοντα περιστατικά τοϋ αύτοΰ γεγονότος*.  Τδ 
παράδοξον τοΰτο σύμπλεγμα τών ομοιοτήτων καί τών 
διαφορών ούδέ τού; άρχαίου; διέλαθεν έρμηνευτάς*  άλλ' 
έκεϊνοι ώ; τά πολλά τή δογματική τών ζητημάτων 
έπιλύσει χαίροντες, τή; ιστορική; επιλύσει»; ώλιγώ- 
ρουν συνήθως. Ταύτη; δέ τή άνάγκη καί τή τάσει 
τής έποχής επόμενοι συντόνως <ό; εϊπομεν,έπελάβοντο 
οί νεώτεροι, καί ελλείψει σαφών καί άναντιρρήτων 
ιστορικών μαρτυριών κατέφυγον είς πολλά; καί πο
λύπλοκου; ύποθέσεις, αι'τινες άπασαι δύνανται νά 
υπαχθώσιν εϊ; τά; τρέϊς ταύτας, ή ότι καί οί τρέϊς 
ήρύσαντο έκ μιας ή πλειόνων είς ήμας μή 
π ε ρ ι σ ω 0 ε ι σ ώ ν έ γ γ ρ ά φ ω ν πηγών, ήό'τι έγρα
ψαν έπί τ ή βάσει τής άγράφου προφορικής 
καί οίονεί στερεοτύπου καταστάσης πα- 
ραδόσεως, ήό'τιόύστερον γράψας έπωφελή- 
θη τδν πρδ αύτοΰ ή τούς πρδ αύτοΰ γρά- 
ψαντας, βοηθούμενος άμα καί ύπδ τή; ζώ- 
ση; άγράφου παραδόσεως.

Α'.

Πρώτος επινοητής τής πρώτη; ύποθέσεως φέρε
ται ό έκ τών διαμαρτυρομένων έκκλησιαστικδς ιστο
ριογράφος CleriCUS (·]· 1736), όστι; έν τή ιστορία 
αύτοΰ τών δύο πρώτων αιώνων πρδ; έξήγησιν τοΰ 
ίν λόγω ζητήματος παρεδέξατο πολλά ύπδ αύτοπτών 
μαρτύρων τοϋ βίου τοϋ Κυρίου συντεταγμένα Εύαγ
γέλια ιός πηγάς τών ήμετέρων εύαγγελιστών. Τούτω 
δέ ακολουθών ό 8λίγω μεταγενέστερος όρθολογιστή; 
Seilller έν τή μεταφράσει αύτοΰ τών περί τών τεσ ’ 

σάρων Εύαγγελίων πραγματειών τοϋ Άγγλου Town
soil παρεδέχθη έν ή πλείω συροχαλδαϊστί συγγε- 
γραμμε'να άρχέτυπα Εύαγγέλια. ’Αντί δέ τών όλω; 
υποθετικών τούτων Εύαγγελίων ό I.essing μετά καί 
άλλων δρθολογιστών καί τοϋ διασήμου τή; Έϊδελ- 
βέργης καθηγητοϋ Παύλου ώ; πηγήν τών ήμετέρων 
Εύαγγελίων ένόμισε τδ ύπδ τή; ιστορίας οπωσδήποτε 
μαρτυρούμενον καθ’Έ β ρ α ί ο υ; Εύαγγέλιον. Άλλ’ά- 
πασών τούτων σπουδαιοτάτη. τολμηροτάτη καί πο- 
λυπλοκωτάτη ύπήρξεν ή ύπόθειις τοϋ Eichhorn καί 
τή; σχολής αύτοΰ περί τίνος πρωτευαγγελίου, 
ίπερ έν Ίεροσολύμοις καθ’ους χρόνους έλιθοβολήθη δ 
πρωτομάρτυς Στέφανος (περί τά 34 έν συροχαλδαϊκή

γλώσσγι συνετάχθη ύπδ τών αποστόλων χάριν κυρίως 
τών προ; διάδοσιν τής πίστεως περιοδευόντων εύαγ- 
γελιστών.’ Τούτου δέ τοϋ πρωτευαγγελίου διάφοροι 
έν συροχαλδαϊκή έπίσης γλώσση έπεξειργασμέναι και 
έπηυξημε'ναι έκδόσεις έχρησίμευσαν ιός πηγαί τοϊς 
ήμετέροις εύαγγελισταϊς, καί δή ή μέν έκδοσι; Λ τώ 
Ματθαίω. ή έκδοσι; Β τώ Λουκά, ή έκ τών δύο 
προηγου;αε’νων άπηρτισμενη έκδοσι; Γ τώ Μάρκω 
καί ή έκδοσι; Δ τώ Ματθαίω άμα καί Λουκά. Έ 
πειδή δέ διά τή; ύποθέσειος ταύτης εξηγείται μόνον 
ή περί τδ περιεχόμενον καί τάς έννοια; συμφωνία 
τών Εύαγγελίων, έμενον δ’ άνεξήγητοι αί διαφοραί 
αύτών καί διαφωνία·., καί μάλιστα ή περί τά; ελ
ληνικά; λέξεις καί φράσεις συμφωνία αύτών, διά τοΰτο 
ό "Αγγλος Herbert Marsh πρδ; ταϊς πολλαϊς τοΰ 
πρωτευαγγελίου έκδόσεσιν ή άντιγράφοις παρεδέχθη 
καί μίαν ελληνικήν αύτοΰ μετάφρασιν καί ίκανώ; 
μετέβαλε τήν τοΰ Eicliliorn ύπόθεσιν. Καί αύτδς 
δέ ό Eichhorn, έκ τών γενομε'νων παρατηρήσεων 
άναγνωρίσας τδ ανεπαρκές τής έαυτοϋ ύποθέσεω;, 
σπουδαίω; έτροποποίησεν αύτήν, παραδεχθείς ελλη
νικήν μετάφρασιν ού μόνον τοϋ πρωτευαγγελίου, 
άλλα καί δύο έκ τών έπηι^η;χένων καί έπεξειργα- 
σμένων αύτοΰ έκδόσεων τοϋ Α καί τοΰ Δ*.

Τδ πολύπλοκον δέ τών ύποθέσεων τούτων καί πο- 
λύσχημον συνέταμέ πω; καί ήπλοποίησεν δ Gratz 
(έν τινι πραγματεία αύτοΰ έπιγραφομένη Νέα από
πειρα πρδς έξήγησιν τής γενέσεως τών 
τριών πρώτων Εύαγγελίων ένΤυβίγγγι 18 1 2), 
παραδεχθείς 1] πρωτευαγγέλιον έβραϊστί, 2] 
ελληνικήν αύτοΰ μετάφρασιν μετά ικανών 
προσθηκών 3] συντομώτερα εύαγγελικά 
ύπομνήματα*  4] τά κατά Μάρκον καί Λου- 
κάν Εύαγγέλια συντεταγμένα έπί τή βάσει 
τοϋ έλληνικοΰ πρωτευαγγελίου καί βοή
θεια τών υπομνημάτων τούτων*  5] τδ κα- 
τά.Ματθαϊον έβραϊστί έπί τή βάσει 
τοϋέβραϊκοϋ πρωτοευαγγελίου μετά 
προσθηκών, ειλημμένων έκ τίνος εύ- 
αγγελικοϋ υπομνήματος, 0 π ε ρ έπωφε- 
λήθη καί δ Λουκάς*  6]έλληνικήν τοΰ 
προηγουμένουμετάφρασιντήβοηθεία 
τοΰ κατά Μάρκον Εύαγγελίουκαίμε-

*) Περί τών πολύπλοκων καί πολυσχήμων τού
των ύποθέσεων τοϋ τε Marsh καί Eicliliorn έκτενέ- 
στερον ποιεϊται λόγον έκ τών ήμετέρων ό Δαμαλάς 
έν τή Εισαγωγή αύτοΰ εΐ; τήν Κ. Δ. §. 13.
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τ ά προσθηκών ι ς αύτοΰ κα'ι 7] διαφόρους 
παρεμβολάς και μεταθέσει; τεμαχίων 
ά μ ο ι β κ ί ω ς γ ε ν ο μ έ ν ω ν έ ν τ ο Τ ς Ε ύ α γ γ ε 
λίοις Ματθαίου κα'ι Μάρκου.

Άλλα μεθ’ όλα; τάς άπλουστεόσει; ταύτα; και 
τροποποιήσεις ή ύπόθεσις αυτή ήν οΰ μόνον είσέτι 
πολύπλοκος άλλά κα'ι ανίκανος πρδς έπίλυσιν τοΰ έν 
λόγω ζητήματος. 'Επ', τούτοις δε ή αυθαίρετο; συνε- 
πισιύρευσις διαφόρων ευαγγελικών υπομνημάτων κα'ι 
ή παντελής σιωπή τής αρχαία; ’Εκκλησία; περί τι 
νος τοιούτου πρωτευαγγελίου, ταΰτα κα'ι τά τοιαΰτα 
σαφώς μαρτυροΰσι τδ άπίθανον τή; ϋποθέσεως ταύ
της. Διδ μετά όλιγοχρόνιον ε'ν τώ κράτει τή; επι
στήμη; βασιλείαν καθηρεθη τοΰ θρόνου και τής άρχής 
κα'ι .ύπεχώρησεν έτέρα ύποθέσει, πολυχρονιωτέρα μέν 

κα'ι διαρκέστερα, άλλ’έπίσης άπιθάνω και άνεπιτυχεϊ

ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΙΑΙΔΕΥΣΕ8Σ.

(Συνεχεία- ιδε άριθμδν 41).
Μή νομίση τις, ότι ή άξίωσις παιδαγωγικής τίνος 

διδασκαλίας ήθελεν έκπληρωθή διά τής διδασκαλίας 
τής ηθικής, ή, ώς ε’θισται, μετά τοΰ θρησκευτικού 
μαθήματος συνημμένης ή αυτοτελούς. Βεβαίως ή 
διδασκαλία αύτής δέν πρέπει ένταΰθα ώ; πάντη πε 
ριττή νά θεωρηθή- δέν πρέπει ν' άρνηθώμεν ότι αυτή 
έν πλεϊσται; περιστάσεσι μέγιστα; παρέχει ώφελείας, 
ώς έπιβεβαιοϊ ήμάς ή πέϊρκ- άλλά δέν πρέπει νά 
λησμονώμεν ότι έπίση; εϊς πλεΐστα; περιστάσεις ορ
θή τις τοιαύτη διδασκαλία σχεδδν πάσα άνευ τινδς 
διαρκούς ένεργεία; γίνεται εξίτηλος. ΊΙ ένεργότης ε
πομένως αΰτής άνάγκη ν'ε’ξαρταται έξ όρων, ους αύ
τη μόνη αδυνατεί νά δη ιιουργ ηση. Μορφόνει δέ αυ 
τη πρώτη σφα'ράν τινα διανοημάτων πλησίον τών 
λοιπών τού ανθρώπου. Μορφόνει δέ μετ' εύχερείας 
μεγίστης άνθρώπου;, οΐ'τινες τήν ηθικότητα ώςτι έκ
τδς αυτών ύπάρχον θεωροΰσιν, οϊ; αυτή δέν αποτε
λεί τήν κρηπίδα τοΰ ήθικοΰ αΰτών βίου. Τά δέ συν- 
τασσόμενα ύπ’αύτών σχέδια, οί έπιδιωκόμενοι σκοποί 
δρίζονται ύπδ τών λοιπών τής διανοίας σφαιρών. 
Μόνον δέ ένθα αυται άφί/ουσι κενόν χώρον έκεϊ άκο 
λουθοΰσι τάς αξιώσει; τής ηθικής, ή τδ πολύ ύπο- 
βάλλουσι τά εξ άλλων α τιών συντεταγμένα σχέδια 
τώ ήθικώ ελέγχω.

ΊΙ παιδαγωγική διδασκαλία δέν πρέπει έν ώρισμε- 
νω, στενώ; περιωρισμέ/"· χώρω νά κινήται- άνάγκη 
έπ'ι πάντων νά έπεκτείνηται, άτινα δύνανται σπου-

δαίως έπ'ι τοΰ πνευματικού βίου τοΰ άνθρώπου νά

αυτής ν’ άπαιτήσωμεν δύναται μόνον νά συμβή, έ- 
πειδή αί ανθρώπινο’, άτομικότητές εΐσι ποικίλαι, ά
νευ προγενεστέρας πείρας νά μή γ··ωρίσωμεν τδ ση- 
μεϊον, έξ ο5 απερχόμενοι, διά τής διδασκαλίας εύχε- 
ρεστερον έπί τοΰ παιδδς δυνάμεθα νά έπενεργήσωμεν. 
Ό ιστορικής διδασκαλίας ή ποιήσεω; ανεπίδεκτος 
δύναται νά ήναι επιδεκτικός μαθηματικών- άν κα'ι 
ταΰτα λίαν μακράν φαίνονται όντα τών ηθικών σχέ
σεων, συμβάλλουσιν έν τούτοις πρδς έξεύρεσιν οδού, 
ήτις άρχομένη άπ’ αυτών άγει πρδς τήν ηθικήν 
μόρφωσιν. Έάν δέ ούδεμία έτέρα ωφέλεια θέλει προ
κόψει, τούλάχιστον διά τής ένασχολήσεως έπ’αύτών 
ή ψυχή θέλει υπό τινο; πληρωθή. θέλει δέ έπέλθει 
ισορροπία πρδς τάς χυδαιοτάτας ήθικάς πλάνας, ακ
τίνες έν κενή ψυχή άκριβώς τοσοΰτον καρποφορώ; 
εκφύονται. Τής ψυχή; κενής ουσης, ώ; παρά τοϊς 
παισ'ι κα'ι φυσιχώ άνθρώπω, προεξάρχε·. έν αύτή πά
σα δυσθυμία, βίαια δρμή. πόθος τής συνειδήσεως, άτε 
τών διανοημάτων, καθ’ ών ήδύναντο νά προσκρούσω - 
σιν έλλειπόντων. Λείπει τδ δυνατδν τοΰτο τοΰ ίδίου
αύτών έγώ νά διακρίνωσιν- οια δέ άντικείμενα πρδ 
κύτών προθέμενοι, νά καθυποβάλλωσι ταΰτα εις άμε- 
ρόληπτον κρίσιν, συγκρίνοντε; ταΰτα πρδς άλλα συμ
φέροντα. Οΰδέν επομένως ε’πιχινδυνωδέστερον τή ήθι 
κότητι ή τδ νά θέλη τι; άπόλυτόν τι, ό’λως πρδ; τάς 
περίπλοκά; άδιάφορος, πρδς άς ή τάσι; πρδς τδν άπαξ 
προτεθέντα σκοπόν δύναται ν' άγάγη αυτόν.

Έν τών προειρημένων άποδεικνύεται έτερόν τι, 
ό’περ ή διδασκαλία έάν πρέπη παιδαγωγικοί; νά έπε- 
νεργή, πρδ παντδ; άλλου άνάγκη νά κατορθώση. 
Δέν άρχει αύτη νά δημιουργή γνώσεις, διότι αί γνώ
σεις δύνανται άπρακτοι καί νεκροί νά χήνται, χωρ'ις 
νά θέτωσι τδν άνθρωπον εις κίνησιν, κα'ι οστις δύνα
ται τά; γνώσεις α ιτοΰ οΐονεί κτήαα νά κατεχη, ά
νευ τινο; ήθική; ένεκα τούτων άξια;. Τοιαύτη δέ 
γνώσις είναι φορτίον νεκρόν, μή δυνάμενον ένεργόν 
τινα τουλάχιστον σφα'ραν διανοημάτων νά μορφώση 
ούδεμίαν τοιαότην. ήτις τδ αίσθημα καί τήν βού- 
λησιν τοΰ άνθρώπ υ διορίζει ή τούλάχιστον διαθέ
τει. Τδ πολυμερές -.ής γνώσεως δέν πρέπει βεβαίως 
νά παρεκτρέπηται εις πολυπραγμοσύνην, διότι αυτή 
άντίκει-αι τώ π·.ε ατι τής ήθική; άξιώσεως. ΊΙ δέ 
θυμική κατάστα-ι; ήν ή γνώσις έγείρει. μακράν 
πάση; αδιαφορία ί./αγχη νά 'άστατοι- άνάγκη αύ'τη 
να ήναι τδ ύπδ όνομα ενδιαφέρον σήμα:/έμενον. 
Ό ;ζδιαφερόμε·/σ, ■ ; τι ά/τιχείμενον προσφνεται αΰ

άντικείμενον μελήματος είναι τδ ποικίλον ύπδ τής 
πείρας διδόμενον. Δύναται δ'μως νά στρέψη τήν ένέρ- 
γειαν αύτού καί έπί τών γενικών νόμων, οϊτινες διέ- 
πουσι τήν ποικιλίαν ταύτην καί οΐ'τινες μόνον διά 
τής έσκεμμένης έρεονης τών τής πείρας προϊόντων 
δυνατόν νά γνωσθωσι. Διαστέλλομεν επομένως χατά 
ταύτα τδ ένδιαφέρονεις εμπειρικόν καί θεωρη
τικόν. ΊΙ δέ χεχαρισμενη συμπάθεια δύναται ή 
πρδς τά χαθ'εκαστα πρόσωπα ή πρδς τάς διαφόρου; 
άνθρωπίνου; κοινωνίας ν’άναφέρηται. Ουτοι δέ έχο- 
μεν τδ συμπαθητικόν καί τδ κοινωνικόν έν
διαφέρον. Έν τή συνειδήσει άπαντα ή αισθητική 
χαί ήθική κρίσις τοΰ εγνωσμένου- ή δέ συμπάθεια 
πρδ; τους άνθρώπου; καί τάς περιστάσεις τών άνθοιο- 
πίνων κοινωνιών άγει πρδς την συναίσθησιν τής ανε
πάρκεια; τής άνθρωπίνης δυνάμεως καί δή είς θρη
σκευτικά; θεωρίας, αί'τινες διά τών ηθικών καί αι
σθητικών ιδεών (ιδέα χατά Πλατωνχ) λαμβάνουσι 
τήν ορθήν αύτών αξίαν. Ούτω δέ έχομεν τδ αισθη
τικόν καί θρησ κευτιχδν ένδιαφέρον, ώς τά δύο 
τευλευταϊα μέλη τής διαιρέοεω; τοΰ ενδιαφέροντος 

ώς πρδς τδ είδος αύτοΰ.
ΊΙ δέ διαίρεσις τοΰ ένδιαφέροντος ώς πρδς τά αν

τικείμενα αύτού, ώς πρδς τά χινοΰντα δηλαδή αύτδ 
ενεκα τής μεγίστης αύτών ποικιλίας φαίνεται λίαν 
μεγάλη ουσα- ήθελε δέ είσθαι βεβαίως ματαία καί 
δή χαί επιβλαβής έναπχόλησις, τήν διδασκαλίαν έπί 
παντδ; είδους αύτού νά έπεχτείνη τις. Έν τούτοι; 
προέχουσι δύο κύρια άντικείμενα τού ενδιαφέροντος- 
τά ανθρώπινα καί ή ούσις.

Όθεν διαιρούνται τά μαθήυατα έν τή διδασκαλία 
εις ηθικά (χατά Mager) χαί τής φυσικής ιστο
ρίας. Γά μέν πρώτα έγκλείουσι τά γλωσσικά!/ τά 
δέ δεύτερα τά μαθηματικά' άμφότερα δε εΐσι διά 
τήν άμεσον πρδ; ήθικότητα άγωγήν τοιαύτη; άξιο- 
λογότητος, ό'σον άξιόλογά εΐσι τά άποτελέσματα τών 
ενεργειών αύτών. ΕΪναι δέ φανερώτατον οτι τά ήθι- 
κά μαθήματά εΐσι στενότατα συνδεδεοένα μετά τή; 
άγωγ-ής πρδ; ήθικότητα. Άλλά καί τά τής φυσικής 
ιστορία; δύνανται διά τοΰτο δΓ αυτήν νά ωσιν ούχί 
άνευ μικρά; άξιολογότητος, διότι ή φύσι; είναι τδ 
κοινδν έδαφος, έφ’ου πάντα τά άνθρώπινα άναπτύσ- 
σονται. ’Ενταύθα θέλομε/ κυρίως περί τών πρώτων 
πραγματευθή, έπιφυλασσόυε/οι έν δέοντι καί περί 
τών δευτέρων νά άναπτύξωρ εν τά δέοντα. ί

ΊΙ διδασκαλία άνάγκη κυρίως ν’ άρχηται έξ έκεί - 
νου, όπερ έν τή καθημερινή τοΰ παιδδς πείρα κχί δΓ 
αύτής άποβαίνε: ά/τικείμε/ον γνώςεως, καί έν τή
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τώ. 'Ό,τι ένδιαφέρει ήμάς, πληροί τδ Ουμικδν ήμών 
δρίζει τήν εσωτερικήν ήμών ένεργότητα. Τδ ενδια
φέρον δύναται ν’ άγάγη πρδς έφεσιν κα'ι βούλησιν, 
χωρίς νά ήναι αύτδ τοιοΰτον- άποτελέϊ ούτως είπεϊν 
τδ μεταίχμιον μεταξύ τής μόνης παραστάσεως καί 
τή; έφέσεως καί βουλήσεως.

Τδ πολυμερές τοΰ ένδι αφέροντ ος επομέ
νως είναι δ πρώτος τής παιδαγωγικής διδασκαλίας 
σκοπός. Έπειδή δέ ένδιαφέρεταί τις εις ό',τι γινώσκει 
τδ πολυμερές ενδιαφέρον προϋποθέτει πολυμερή γνώ- 
σιν χαί πολυμερή άνεπτυγμένην πνευματικήν ικα
νότητα- παρέχει δέ συγχρόνως τήν άρίστην προπα- 
ρασκευήν διά τάς ποικιλοτάτας έργασίας, άς τδ αύ- 
θαίρετον ή ή άνάγκη τώ άνδρ’ι έν τώ μέλλοντι έπι- 
βάλλουσιν. Έάν δέ τδ ένδιαφέρον πολυμερώς άναπτυ- 
χθή, αίρεται πας φόβος, μή ό άνθρωπο; βυθισθή ε’ν 
μια καί υόνη τάσει καί περί φρονώ ν πάσας τάς λοι
πά; έμπλακή είς άνωμάλου; ήθικάς σχέσεις. Ό παϊς 
ένώ τοΰτο εν τινι τελειότητι άνεπτυχθη, δέν θέλει 
άφοσιωθή άπροστάτευτος ταϊς έπιζημίοις έπιρ'ροαϊς, 
άς δύναται ή περιβάλλουσα αύτδν κοινωνία νά έξα- 
σκή- θέλει εκλέξει σημεϊον τι ύψηλότερον διά τήν 
αύτοΰ αξίαν τά συμφέροντα, άτινα πληροΰσι τδν 
πραγματικόν αύτοΰ βίον θέλουσι φκνή αύτώ ταπεινά 
ώς πρδς τά άνώτερα, άτινα ώς ιδεώδη άρχουσι τοΰ 
θυμικού αύτοΰ. Τδ πολυμερές ένδιαφέρον πρέπει ν’άρ- 
χη τοΰ πνευματικού τοΰ παιδδς βίου. Τοΰτο όμως 
οέν εύοδοΰται διά πολλών διεγέρσεων, άλλ’ αί πολλαί 
άνάγκαι μείζους μετ’ άλλήλων ένοόμεναι ν’άποβώσι. 
Πρέπει τδ ένδιαφέρον νά διορίση τήν τοΰ παιδδς προ
σωπικότητα πρδς συνένωσιν καί σκέψιν περί τοΰ ό'- 
λου καί οΰχί πρδς διασποράν άγον. Διδ τδ πολυμερές 
τοΰ ένδιαφέροντος .καί ούχί ή ποικιλία τών συμφερόν
των ένεκα ταύτης τής αιτίας έθεωρήθη αναγκαία. 
’Απαιτείται δέ τέλος πολυμέρεια καί ούχί όλο- 
μέρεια- διότι πλήν τοΰ ότι ή όλομέρεια είναι άνέ- 
φικτος, άλλά καί τδ ένδιαφέρον, οίκοθεν έννοεϊται. 
δέν δύναται νά περιλάβη άντικείμενα άνάξια τοΰ σκο 
ποΰ αύτοΰ.

Αί τοΰ ένδιαφέροντος διάφοροι διεγέρσεις δΰνανται 
νά διαστέλλωνται ώς πρδς τδ είδος αύτοΰ καί ώς 
πρδ; τά άντικείμενα (ύλην), έφ'ών ένασχολεϊται. 
Ώς πρδς τδ ενδιαφέρον, ώς πρδ; τήν κατάστασιν τοΰ 
θυμικού, έν ω ένοικε'. δια τέ/Λομεν είς δύο είδη- 
πρώτον, τδ καθαρώς θεωρητικόν, ουτινος σκοπός 
είναι τδ ειδένατ δεύτερον, τή/ κεχαρισμένην 
συ μ πάθειαν(ρεΐηΰΙ1ΐθ11ο Thcilnalime) ήτις διο
ρίζει τά τοΰ άνθρώπου φρονήματα. Τού μέν πρώτου
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καθημερινή αύτοΰ κοινωνία ώς άντικείμενον τής συμ
πάθειας αύτοΰ παρίσταται. Διότι ταΰτα, χαί μόνα 
ταΰτα δημωυργοΰσιν ε'ν αύτω τας πρώτος στοιχειώ
δεις παραστάσεις, διεγείρουσι τά πρώτα στοιχειώδη 
αισθήματα, δΓ ών διανοήματα καί φρονήματα, άτινα 
ό άμεσος βιωτικδς χόχλος δεν δύναται νά παράσχη 
τώ παιδί, άποβαίνουσι καταληπτά- ταΰτα τέλος εί
σί τά τήν πρώτην σφαίραν τών παραστάσεων xa't 
φρονημάτων άναπλάττοντα κα'ι μορφοΰντα.

Θέμα επομένως τής διδασκαλίας είναι τδν πρώτον 
ορίζοντα τοΰ παιδδς νά εύρύνη κα'ι μάλιστα ν’ άνυ- 
ψωσ-η αύτδν ύπεράνω αύτοΰ. Δεν εύοδοΰται όμως 
τοιαύτη άνύψωσις, έάν αυτή δι’ άλματος έπιζητή νά 
χειραφετηθή τοΰ δεδομένου, ώς άτυχώς έν τοΐς παρ’ 
ήμϊν συμβαίνει σχολείοις. Διότι διαρραγέντος τοΰ τής 
αλληλουχίας κα'ι ένότητος νήματος, συνδιαρ'ρήγνυτα·. 
κα' τδ τής καταλήψεως. •■'Οθεν ή διδασκαλία άνάγκη 
νά λαμβάνη τήν ύλην αύτής έκ τοΰ εγγύς τώ παι- 
δ'ι κειμένου καί συγγενοΰς τώ ίδίω αύτοΰ όρίζοντι. 
Ύπδ τήν λέξιν δμως εγγύς δεν πρέπει νά νομίση τις 
δ'τι πρόκειται σχέσιν χρόνου ή τόπου νά σημάνωμεν 
διότι τί κεϊται τώ παιδί άπώτερον ή δ βίος τών νεω- 
τέρων χρόνων; τί είναι τώ παιδί άναλόγως 
τής άληθοΰς αύτοΰ ούσίας καί εσωτερικής ύπο- 
στάσεως άκαταληπτότερον ή ουτος; Ό παΐς δύ
ναται τούς εξωτερικούς τών γονέων αύτοΰ τρόπους 
δυνάμει τής μιμητικής αύτοΰ δυνάμεως ν’ άπομιμή- 
ται, άλλ’έν τώ έσωτεριχώ πυρήνι τοΰ βίου αύτοΰ οδ- 
τοι δέν δύναται νά είσδύσωσι, τής κυρίας ούσίας έν 
αύτω παραμενούσης. Τοΰτο δέ πρδ πολλοΰ έγένετο 
αισθητόν διότι έν άπείροις παιδικοί; βιβλίοις έπειρά- 
θησάν τινες νά παραθέσωσι φαντασιώδη ύλην καί 
κόσμον αντίστοιχον πρδς τήν πνευματικήν τοΰ παιδδς 
περίοδον, ήτις, ώς γνωστδν, είναι ή περίοδος τής 
φαντασίας, οστις κόσμος άναμφιλε'κτως είναι κα
ταληπτός τώ παιδί. Είναι όμως ασύγγνωστος 
πλάνη ή γνώμη τινων, φρονούντων, δ’τι 
τά παδικά έχεΐνα βιβλία άνάγκη νά περιέ- 
χωσι χαί παιδιχάς ιστορίας- διότι τότε ό 
παΐς θέλει έν τή παιδική αύτοΰ σφαίρφ 
προσχολληθή- δ δέ κύριος τής άγωγής σκοπός θέ
λει ματαιωθή, άδυνατούσης ν’ άνυψώση τδν παΐδα 
ύπεράνω τής παιδικής σφαίρας. Καί τώ μεγίστω δέ 
ποιητή θέλει είσθαι άνέφικτον νά συνειδή τδν παι
δικόν κόσμον καί άντίληψιν, έπί τή ύποθέσει 
δέ δτι άπέβη τοΰτο αύτώ έφικτδν εις τινας περιστά
σεις, θέλει είσθαι δυσχερέστατου αύτω, μή όντι κα- 
τόχω τής άναγκαίας ίκανότητος καί διαθέσεως, ν’ ά-
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γάγη τδν παΐδα βαθμιαίως διά σειράς παραστάσεων 
είς τάς σημερινός ήμών σχέσεις. Ούδέν λοιπδν έτε
ρον ύπολείπεται ή ν’ άνακάμψν| τις είς τήν παιδικήν 
τοΰ άνθρώπου ήλικίαν καί τάς παραστάσεις έκείνης 
ώς ύλην διά τήν πρώτην ήλικίαν νά χρησιμοποιήσν). 
Αί σχέσεις τής περιόδου έκείνης, έν ή αϊ ανθρώπινοι 
χαί κοινωνικαί καταστάσεις είσίν δμοιαι πρδς τάς έν 
τή κοινωνία τών παίδων μετ’ άλλήλων μορφουμένας , 
είσί τώ παιδί καταληπταί- τδ δέ άσύνηθες ώς πρδς 
τήν εξωτερικήν αύτών έμφάνειαν συντελεί, ί'να έγει- 
ρηται πρδς ταΰτα τδ ένδιαφέρον αύτοΰ. Ιίαραδείγμα 
τα κακών πράξεων, σκιαγραφίαι άνηθίκου χαραχτή- 
ρος άνάγκη νά μή άποκλείωνται τής παρεχόμενης τώ 
παιδί ύ'λης, έκτδς έάν έπίχηται φόβος πλάνης, μτ 
δ παΐς ταΰτα ώς καλά ένστερνισθή- διότι άνευ αύ 
τών ή παρεχόμενη τροφή άποβαίνει δχληρά καί μο 
νομερής- δ παϊς άνάγκη νά διακρενγι καί έκτιμα τ« 
άγαθδν ώς άγαθδν καί τδ κακόν ώς κακόν. Εύτυχώι 
δέν έλλείπει ήμϊν άρμόζουσα διδακτική ίίλη, ί'να τδν 
πάϊδα ανυψωσωμεν είς ύψηλοτέραν σφαίραν, έφ’ όσον 
τοΰτο δέν έτελέσθη διά βίου έν τινι ύπδ τοιαύτην 
έποψιν πλασθε’ντι κόσμω. Διά δύο δέ λόγους ή χρή
σις τής έν λόγω ύλης είναι εύκτέα- πρώτον δδηγέϊ 
τον πάϊδα είς βιωτικάς σχέσεις, αί'τινες προίστορικώ- 
τεραί εΐσιν, ώςδΡόβινσων, ήαίέν τοΐς αρχαιό
τεροι; συγγραφεΰσι διαγράφομε ναι- δεύτερον χρησι
μεύει ώς σημεΐον συγκεντρωτικόν διά πάσας τάς λοι
πός γνώσεις.

Ένταΰθα δέ άπαντώμεν τδ δεύτερον καθήκον τής 
παιδαγωγικής διδασκαλίας- δ'τι πρέπει δηλαδή αύ'τη 
νά δημιουργήσ-β έν τώ παιδί σφαίραν διανοημάτων 
ήτις δέν πρέπει νά ήναι κυκεών κλασματικών γνώ
σεων, άλλ’ έν πασι τοΐς άποτελοΰσιν αύτδν να επι
κρατή αλληλουχία καί λογική ένότης- πρέπει αύ'τη 
ν’άγη τάς γνώσεις ούχί είς αποσυνθεσιν, αλλ’είς ένο- 
ποίησιν. Διανοήματα δέ τινα, κυρίως μέτρα καί έπε- 
νέργειαι μένουσιν άγονοι, « διότι έν τή μακρϊ τής νεό- 
τητος περιόδω τοσαΰτα έκ τούτων ύπάρχουσιν, ώσ
τε ή ίσχυροτάτη έπικρατέϊ. Μόνον δέ τδ έξόχως ισχυ
ρόν καί τδ ποικίλως συνημμένου παρίστανται εύκό- 
λως καί συχνάκις πρδ τής ψυχής- μόνον τδ τά μά
λιστα έξέχον κινεί τδν άνθρωπον είς δρασιν». Τδ διά 
τής διδασκαλίας δημιουργηθέν μεμονωμένου έν ίσχυρί 
ένεργότητι πάντοτε θέλει οπισθοχωρεί πρδς τδ ύπδ 
τοΰ βίου μορφωθέν- ό,τι δέ έξ έκάστου δημιουργή
ματος ώς πρδς τήν έσωτερικήν ζωτικότητα λείπεται 
άνάγκη ή παιδαγωγιγή διδασκαλία δΓ έσωτερικής έ- 
νοτητος τών καθ' έκαστα μελών νά συμπληροϊ. Ή 

ωδασκαλία δέν επιτρέπεται νά παρέχηται κλασμα- 
τικώς,άλλά — άμα ώς ή άντιληπτική τοΰ παιδδς δύνα- 
μις έπιτρέψ-η — είς μείζονα όλα- καί τά καθ’έκαστα 
ίλα άνάγκη ε’ν τοιαύτη τινι αλληλουχία νά παρέ
χονται, ώστε δυνάμει τή; συγγένειας τής ύλης αύ
τών φυσικώς αυθις είς μείζονα ο).α νά ένώνται. Αί 
μονομερείς ερμηνεία·., άς ή διδασκαλία έπί ελασσονών | 
παρέχει άντικειμένων άνάγκη μετά τών άντικειμέ- 
νων, είς ά άναφέρονται, δι’ένωτικοΰ νήματος ή κάλ- 
λιον διά τίνος πολυμόρφου πλέγματος συνενούίχεναι, 
νά συγχωνεύωνται μετά τών κυρίων γνώσεων.

Έκ τούτων ποριζόμεθα τήν αλήθειαν αυθις οτι τδ 
κύριον άντικείμενον τής παιδαγωγικής διδασκαλίας 
δεν δύναται νά παρασκευασθή ύπό τοΰ παιδαγωγοΰ 
ουδέ ύπό τινων ευαρίθμων μέτριων ή καί καλών κε
φαλών έκ τοΰ προχείρου. Ό παιδαγωγός πρέπει 
νά εϊπη καθ' έαυτδν «Ούχί έγώ, άλλά άπασα ή ού- 
ναμις παντός έκείνου, οπερ οί άνθρωποι συνήσθοντο, 
έπειράθησαν καί διενον',Οησαν είναι & άληθ-ής καί ικα
νός παιδαγωγός- ουτος προσήκει τώ παιδαγωγουμένω 
ύπ’ αύτοΰ πρδς ερμηνείαν καί σώφρονα ποδηγέτησιν. 
Τοΰτο δέ είναι τδ μέγιστον, οπερ ή άνθρωπότης έν 
έκάστη στιγμή τής ύπάρξεως αύτής δύναται νά κά- 
μη, δτι άπαν τδ κέρδος τών μέχρι τοΰδε δοκιμών τώ 
παιδί συγκεντρωτικώς παρέχει, είτε έν τή διδασκα
λία, είτε έν τή παιδεύσει >. Πόσα δέ νά παρέχη δύ

ναται ίκ τή; πλούσια; τών προγόνων κληρονομιάς 
συγκεντρωτικώς καί τίνι τρόπω άνάγκη τοΰτο νά 

γίνγ, ένταΰθα, ένθα πρόκειται έπί γενικωτάτων παι
δαγωγικών έννοιών διά τών μερικωτέρων καθαρότητά 
τινα νά έπιχύσωμεν, δέν δύναται νά έξερευνηθή.

(Έπεται τδ τέλος).

Έν Άγγλίφ έκδίδονται ήδη 1,885 έφημερίδες κα! 
818 περιοδικά. Άν είς τά τελευταία ταΰια προσθέ- 
σωμεν καί 56 άλλα άτινά εΐσιν όργανα διαφόρων 
σοφών εταιριών, ό άριθμδς τών έν τή Μεγάλη Βρετ- 
τανία έκδιδομένων φύλλων είναι 2,759.

Έκ τούτων 486 έφημερίδες καί 598 περιοδικά 

έκδίδονται έν Λονδίνω.
Ή ίίλη τών έφημερίδων είναι συνήθως πολιτική, 

αί δέ έφημερίδες αυται ύποδιαιροΰνται ώς εξής- 562 
φιλελεύθεραι, 331 συντηρητικά), 71 φιλελεύθερα! 
συντηρητικά) καί 94 I ούδέτεραι.

Έκ τών 8 13 περιοδικών συγγραμμάτων 398 είσί 

θρησκευτικά.Αί είχονογραφηοέναι έφημερίδες είσί 287, ών αί 
33 έχουσιν εικόνας κεχρωματιτμε'νας.

Τά έργατικά ζητή-αατα διαπραγματεύονται 1 4 έ
φημερίδες. έκτδς ΙΟΙ άλλων αί'τινες εΐσιν όργανα ε
ταιριών τών επιτηδευμάτων.

ΟΙΚΟΓΕΧΕΙΑΚΑΙ ΣΚ1ΙΧΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.
ΑΓΩΓΙ! ΑΔΕΛΦΟΙ- ΒΑΣΙΛΕΩΣ.

(Συνέχεια- ίο: άριθμδν 41).

Ό κ. Βρέβ μεταβαίνει, έκεϊ δέ εύρίσχει συνεδριά
ζοντας μετά τοΰ γραμματέω; τδν σφραγι&οφύλαχα, 
τδν 1’ουλιέλμον δέ Βαίρ καί τδν πρόεδρον Ζαννέν.

Ό γραμματεύς ώμίλησεν ού'τω.
— Συνήλθομεν ό’πως άνακοινώσωμεν ύμΐν ό'τι άπό 

τινων ήμερών παρετηρήσαμεν οτι ό βασιλεύς εύηρε- 
στήθη ν'άποσύρ-jj ύμδς άπδ τοΰ κυρίου άδελφοΰ αύτοΰ. 
Έπί τούτω έκρίναμεν καλόν νά συμβουλεύσωμεν ύμΐν 
ό’πως προλάβητε τήν Α. Μεγαλειότητα. Ύμΐν άπό- 
χειται ό'πως έκφράσητε αύτώ τήν ύμετέραν θλίψιν, 
ό'τι δέν ήδυνήθητε νά ύπηρετήσητε αύτώ κατά τήν 
θέλησιν αύτοΰ, καί δηλώσητε οτι είσθε έτοιμος νά 
καταθέσητε τήν εντολήν, ήνή Α. Μεγαλειότη; έδω- 
κεν ύμΐν παρά τώ βασιλόπαιδι. Τήν γνώμην ταύτην 

έκρίναμεν καθήκον νά δώσωμεν ύμΐν.
— Κύριοι, άπήντησεν ό κ. Βρέβ, τοιαύτη γνώμη 

έξερχομένη παρ’ άνδρών συνετών, ofot ύμεϊς, βεβαίως 
είναι σοφωτάτη. 'Έτοιμος είμαι νά καταθέσω είς τήν 
Α. Μεγαλειότητα, τά ύπ'αύτής άνατιθέντα με χρέη. 

’ 'Εκείνος μοί έδωκε καί έκείνος δύναται νά μέ άφαιρέστ) 
αύτά. Άλλ’ ο,τι δέν δύναται νά μέ άφαιρέσ-ρ είναι 
ή τιμή. Άλλως δέ, αί ύπηρεσίαι, άς προσήνεγκον τή 
Α. Μεγαλεωτητι, είτε έν τώ έξωτερικώ, έν ταΐς 
πρε-βείαις, είτε έν τώ έσωτεριχώ, παρά τώ άοελφώ 
αύτοΰ, ουδόλως είναι άξιαι νά τύχωσι τοσαύτη; κα-
αυτόν, —......
κής έκτιμήσεως, οϊαν άναγγέλλετέ μοι. Εύαρεστή- 
θητε λοιπόν νά μοί εϊπητε κατά τί έπταισα. Τις 
ένοχος διαγωγή έπισπϊται έπ’ έμέ τοσοΰτο άτιμον 
ποινήν ; Ερωτώ ύμϊς, πληροφορήσατε' με.ποινήν ; ’Ερωτώ υμάς, πληροφορ«ρ».- .

— Γινώσκετε, κύριε, άπήντησεν δ σφραγιδοφύ- 
λαξ. οτι οί ήγεμόνε; δέν έχουσιν άνάγκην νά έξη- 
γώσ·. τού; λόγους τή; θελήσεω; αύτών άρχει νά θέ- 

λωσιν, όπω; ύπακούσωμεν ει; αύτούς.
— Καί έγώ είμαι πρόθυμος νά υπακούσω, άλλά 

πρώτον είς ύμδς, κύριοι, είς ύμδς, οί'τινες εισθε οί 
άντιπρόσωποι τών θελήσεων τοΰ βασιλέως, οφείλω 
νά άφηγηθώ άκριβώς καί λεπτομερώς ό',τι έπραξα ώ; 
παιδαγωγό; τοΰ βασιλόπαιδος. Πρώτη μου φροντίς 
ύπήρξε νά εγχαράξω έν τή ψυχή αύτοΰ "τδν φόβον 
τοΰ Θεοΰ καί τό πρό; τδν βασιλέα σέβα;. Ούδέποτε ς 
έπαυσα λέγων οτι τά πάντα ήσαν διά τον βασιλέα, 
καί ότι έκ μόνης τής άγαθής Οελήσεως τοΰ βασιλεως 
έξήρτηταε ν' άπ-.βή άπλοΰς εύγενής τοΰ βασιλείου,

1 I
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Αί δέ μελέται αύτοΰ, άντικείμενον ίδίφ Ιτ/αν την 
■πλήρη γνώσιν τής Γαλλίας. Άπδ τριαχοσίων ή τε- 
τραχοσίων έτών ούδεμία συνήφθη μάχη, ή; τδ όνομα, 
ή έποχή, τά πρώτα συμβάντα διετέλεσαν άγνωστα 
αύτώ, χωρές ούδέποτε τα τών αρχηγών ονόματα να 
λησμονηση. Γινώσκει τήν βασιλείαν, τδν χαρακτή
ρα, τήν διαγωγήν πάντων τών βασιλέων ήμών. Έπι 
δέ τών παραδειγμάτων τούτων πάντοτε στηρίζομαι, 
ίπως διδάξω αύτδν τήν ελευθεριότητα κα'ι έμπνεύσω 
τήν φρίκην τή; φιλαργυρίας.

‘Ότε παρεδόθη είς τάς χεϊρά; μου, είχε χαρακτήρα 
ζωηρδν κα'ι άστατον, άλλ’ήτο φύσει άγαθος, ούδέ- 
ποτε αγαπών νά πράξτ| ή ίδη τδ κακόν. Σήμερον 
δύναμαι είπεΐν δτι πασαι αί κλίσεις αύτοΰ εΐσι κλίσεις 
βασιλόπαιδος. “Εχει πνεΰμα θαυμάσιον, επιζητούν 
πάντοτε τήν νίκην, άποστρεφόμενον δέ τήν ΐδε’αν 
τής ήττης. Συνεχώς όμιλε? περέ πολέμου κατά τών 
εχθρών τής Γαλλίας καέ περ’ι άναχτήσεω; παντδ; 
σφετερισθέντος, άλλ’ αείποτε ό'πως θέση τοΰτο ΰπδ 
τήν βασιλικήν ίσχυν.

Μετά τήν είλικριν?; ταύτην άφήγησιν, κύριοι, ίν 
μόνον υπολείπεται τδ πρακτε'ον. Μεταβαίνω άπδ τοϋ 
βήματος τούτου εις τήν ειρκτήν, όπως κατατάξω 
έμαυτδν μεταξύ τών δεσμωτών, κα’ι παρακαλώ όπως 
εϊπητε τώ βασιλεϊ ίτι αναμένω έχει τάς πρδς έμέ 
ερωτήσεις καέ απαντήσει;.

— ΙΙροφυλά/θητε, άνε'χραξεν ό σφραγιδοφύλαξ· Οά 
προσβάλητε μεγάλως τδν βασιλέα.

— *Εστω·  θ'άποστώ, άφοΰ τδ κρίνετε κατάλληλον. 
Άλλ’ επιτρέψατε’ μοι νά έπαναλάβω είς τδν βασιλέα 
5,τι είπον ύμϊν καέ άναχτήσωμαι ουτω παρ’ αύτοΰ 
τήν εύνοιαν του νά παραδώσω έγώ αύτδς τδν μαθη
τήν μου είς τάς χεϊρας τής Α. Μ.

Έπιτρεπουσιν αύτώ τοΰτο, χαέ δ κ. Βρέβ επιστρέ
φει παρά τώΓάστωνι. Τδ παιδίον έχοιμάτο έτι. Ό 
χ. Βρέβ είσήλθεν είς τδν θάλαμον αύτοΰ, άνεσυοε τά 
παραπετάσματα, έξύπνισεν αύτδ χαέ προσχαλέσας 
τδν ίερε'α λε'γει εις τδν μαθητήν αύτοΰ δτι μέλλει νά 
έγχαταλίπη αύτόν. Είς τάς λέξεις ταύτας τδ παι
δίον ηρξατο τρέμον καέ ήρώτησεν αύτδν τήν αιτίαν 
μετά φωνής συγχεχινημένης.

— Σύ είσαι, τέκνον μου, ή αιτία, ύπέλαβεν ό κ. 
Βρέβ, ή μικρά έπιτυχία είς τάς σπουδάς σου είναι ή 
άφορμή. Ό βασιλεύς, οστις προσφιλώς σέ άγαπϊ χαέ 
έπιθυμεϊ πολύ τήν επιτυχίαν τής άγωγής σου, άπο- 
δίδει τδ δλίγον τής προόδου σου είς τήν άμέλειάν μου 
χαέ άπεφάσισε νά σοέ δώση άλλον παιδαγωγόν. 

Τδ παιδίον ήχουε κατάπληκτου χαέ μετά δακρύων |

. Έάν δέν

είς τούς οφθαλμούς, μή δυνάμε/ον νά δμιλήση καέ 
μόλις άναπνέον. Συνελθδν δλίγον έκ τής πρώτης 
αύτοΰ ταραχής.

— Κύριε Βρέβ, είπε μετά φωνή; υπδ λυγμών 
διακοπτόμενης άνά πάσαν στιγμήν. . .
προσηνέχθην καλώς. . .. διατί δέν μέ προελάβετε; 
διατί δέν μέ έτιμωρήσατε περισσότερον ; Ώ ! θά ηύ- 
χαριστούμην νά μοέ δώσητε πενταχοσίας μαστιγώ
σεις χαέ νά μή μέ άφήσητε. ΏI Θεε μου ! θά ίδιδον 
ένα βραχίονα, διά νά μή γείνη τοΰτο. Πηγαίνω είς 
τδν βασιλέα, θά πέσω εις τά γόνατά του χαέ θά τδν 
παραχαλέσω νά σϊς άφήση μαζή μου.

— Τίποτε μή πράξης, άπήντησεν δ χ. Βρέβ ζωη- 
ρώς, θά ένομιζεν ό'τι έγώ σέ παρακινώ, χαέ θά προσε- 
βάλλετο.

Τδ παιδίον στραφέν πρδς τδν ιερέα, είπεν αύτώ 
μετ’ άπελπισίας.

— Έάν ό κ. Βρέβ δέν ήτο δι’ έμέ χαλδς παιδα
γωγός, διατί μοέ τδνέδωχαν; έάν δέ ήναι χαλδς, διατί 
μέ τδν στεροΰσιν;

Ό χ. Βρέβ, βλέπων διπλασιαζόμενα τά δάκρυα χαέ 
τά παράπονα τοΰ Τάστωνος, ό'στις χαέ πάλιν έρρίφθη 
κλαίων έπέ τής κλίνης αύτοΰ, πλησιάζει είς τδ προσ- 
κεφάλαιόν του καέ τώ λέγει συγχεχινημένος καέ 
αύτός.

— Πρέπει, τέκνον μου, νά ήσυχάσης, καέ ν'ά- 
σχηθής είς ο,τι άρέσκει είς τδν βασιλέα, διότι μή 
λησμονεί ό'τι τώ οφείλεις πάσαν ύπαχοήν χαέ ώς 
υπήκοος χαέ ώς άδελφδς αύτοΰ. Σκέπτου ένίοτε τδν 
τελευταϊον τοΰτον λόγον, τδν όποιον σοέ άφίνω ώς 
αποχαιρετισμόν, χαέ δν σοέ άποτείνω έχ τών μυ - 
χιαιτάτων τής χαρδίας μου, ούχέ πρδς τδ έμδν άλ
λά πρδς τδ σδν συμφέρον, καέ διά τήν ύποχρέωσιν 
ήν Ιτ/^ν ίν τή ύπηρεσία τοΰ κράτους.

Έπειδή τδ παιδίον δτε ήκουσε τήν λεξιν τοΰ άπο 
χαιρετισμού ήρχισε νά κλαίη σφοδρότερον,

— θά ίδωμεν, τώ είπεν ό χ. Βρέβ, χαέ πάλιν δ 
εϊς τδν άλλον, διότι έγώ αύτδς θά σέ οδηγήσω εις 
τδν βασιλέα καέ θά σέ παραδώσω είς τάς χεϊρας 
αύτοΰ.

Τήν ώραν έκείνην είσήλθεν είς τδν θάλαμον τοΰ 
Τάστωνος δ δεύτερος παιδαγωγός.

— Ό κ. ΙΙοϋλοράν, είπεν δ κ. Βρέβ, θά μένη τοΰ 
λοιποΰ πλησίον σου, καέ σέ παρακαλώ νά τδν αγα
πάς χαέ νά πιστεύης είς αύτδν ώς είς εύγενή σοφδζ, 
οϊος είναι, θά σοέ παρέχη τοσαύτας υπηρεσίας, ώστε 
δέν θά σοέ φανή ό'τι έγώ λείπω. Έπειδή δέ πρέπει 
νά άρχίσης άμέσω; ο,τι πρέπει νά γίνη, άναθέτω 

αύτώ τήν φροντίδα, ήν εϊς ούδε'να άλλον ένεπιστεύθην 
οΰδ’έπέ μίαν καν ημέραν κατά τήν τριετίαν ταύτην. 

Ουτος μέλλει νά σέ άναθρέψη.
Μετά τάς λέξεις ταύτας δκ. Βρέβ άπεσύρθη. Μετά 

δέ δύο ήμέρας έπανήλθε κρατών χάρτην. Ήτο ή 
γραπτή περίληψις τοΰ πρδς τδν γραμματέα λόγου 
αύτοΰ. Άνέγνω αύτήν τώ παιδίω, παρακαλών, έάν 
τήν ένθυμίΐτο καλώς, νά τδ δμολογήση διά δύο 
λέξεων ίδιοχείρως καέ έπικυρώση αύτήν διά τής 
συνήθους αύτοΰ ΰπογραφής. Τδ παιδίον άνέγνω κα'ι 
υπέγραψε. Μετά μίαν εβδομάδα, τήν 25 τοΰ μηνδς, 
γενέθλιον ήμέραν τοΰ Τάστωνος, ό κ. Βρέβ έλαβε 
παρά τοΰ βασιλέως τήν διαταγήν τοΰ νά δδηγήση 

είς αύτδν τδν μαθητήν του.
Ό βασιλεύς ήτο έν τώ μεγάλω δωματίω τής βα- 

σιλίσσης μετά τοΰ κυρίου Λυύνη, τοΰ σφαγιδοφύλα- 

κος καέ τοΰ προέδρου Ζαννέν.
— Μεγαλειότατε, είπεν αύτώ ό κ. Βρέβ, εμαθον 

παρά τών όμετέρων υπουργών τάς ΰμετέρας προθέσεις, 
καέ είμαι πρόθυμος νά πληρώσω αύτάς. Μετά τοΰτο 
παρακαλώ ταπεινώς τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα, 
δπως μοέ έπιτρέψη νά γίνω αιχμάλωτο; έν τή ειρ
κτή πρδς δικαιολόγησιν τοΰ βίου μου. Καθ’ ολον τδν 
χρόνον τών παρελθουσών υπηρεσιών μου δέν έζήτησα 

χάριν ή άφεσιν, ούδέ θέλω.
— Γινώσκω, κύριε, τίς είσθε, άπήντησεν ό βα

σιλεύς, καέ ούδόλως πρόκειται νά πέμψω ύμας εις 

τήν ειρκτήν.
— Ποΰ λοιπδν μέ διατάσσει ή ’Γμετερα Μεγα- 

γειότης ν' άποσυρθώ;
— Διατάσσω ύμας νά μείνητε έν τή αύλή παρ’ 

έμοέ, δ δέ κ. σφραγιδοφύλαξ θ'άναγγείλη ύμϊν τά 

περαιτέρω τών προθεσεών μου.
— Κύριε Βρέβ, ύπέλαβεν δ σφραγιδοφύλαξ, ό βα

σιλεύς ούδαμώς άφαιρεϊ ύμας τήν παρακαταθήκην 
τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ διά τάς υπηρεσίας άς παρ’ύμών 
ή Α. Μεγαλειότης έλαβεν. Έπραξε τοΰτο χάριν θεω
ριών, άς δέν αρμόζει αύτώ νά έξηγήση. Άλλ’ δπως 
δείξη ύμϊν ή Α. Μεγαλειότης, ό’τι είναι πληρέστατα 
εύχαριστημένη έξ ύμών, διατάσσει νά δοθώσιν ύμϊν 
50,000 σκοΰδα έκ τοΰ αποταμιεύματος αύτοΰ, καέ 
τδ καθήκον τοΰ κυρίου τοΰ ίματοφυλακίου τοΰ άδελφοΰ 
αύτοΰ διαμείνη εις τοΰς δύο ύμών υιούς, ών δ νεώ- 

τερος διαδεχθήσεται τδν πρεσβύτερον.
— Μεγαλειότατε, άπήντησεν ό κ. Βρέβ, ή ’Γμ. 

Μεγαλειότης παρηγορεϊ τδ γήράςμου· μεταβαίνω νά 

φέρω τδν άδελφδν ύμών.
Έπλησίασε τότε είς τήν θύραν τοΰ μικρού δω

ματίου τής βασιλίσσης, έν ώ άφήκε τδ παιδίον, καέ 
προσκαλεσάμενος αύτδ ήγαγεν ένώπι ον τοΰ βασιλέως 

πρδς όν είπε τούς λογους τούτους.
— Μεγαλειότατε, ιδού δ άοελφδς ύμών, ίν παρα- 

δίδω ύμϊν ύγια τό τε σώμα καέ τήν ψυχήν καέ τήν 
ηλικίαν, δπως προσφέρη ύμϊν μεγάλας καέ σπουδαίας 

| ύπηρεσίας.
Είτα στραφεές πρδς τδν Γάστωνα.
— Κύριε, Οά ένθυμήσαι, έάν σοέ άρεσκη, τά πα

ραγγέλματα, άπερ σοέ παρέδωκα, χαέ άπερ άναγχά- 
ζουσί σε νά άγαπας ύπέρ παν άλλο τδν Θεδν, χαέ νά 
ύπηρετής ύπέρ πάντα άλλον τδν βασιλέα.

Τότε προχώρησα; tv βήμα πρδς τδν βασιλέα προσέ- 

θηχε.
— Συναινέϊ ή 'Γμετερα Μεγαλειότης ν' άσπασθώ 

τήν χεϊρα Αύτής;
Ό βασιλεύς συνήνεσεν Ό χ. Βρέβ ύποχλινάμενος 

τότε άφήκε τδν άδελφδν παρά τώ άδελφώ.
(‘Έπεται τδ τέλος).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
Έν τή πεοιάδι τοΰ Μαραθώνα; χατά τήν θέσιν 

Διαβολάκι τά ΰδατα τοΰ έκεϊ δέοντος χειμάέβου 
παρασυρθέντα έσχάτως κατέστησαν καταφανή ναόν, 
δντινα είκάζουσιν ώς τδν τοΰ Διονύσου. Έν τώ 
ναώ εΰρέθη πλάξ μαρμαρίνη, έχουσα μήκος μέν 
ένδς μέτρου, πλάτος δέ είκοσιπέντε εκατοστών χαέ 

φέρουσα τήν έξής επιγραφήν ’

ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΕΣ ΤΩΙ ΔΙΟ
ΝΥΣΩΙ ΑΝΕΘΕΣΑΝ 
ΛΥΣΑΝΙΑΣ ΚΑΛΙΟΥ ΤΡΙΚ 

ΟΡΥΣΙΟΣ ΗΡΧΕΝ ΙΕΡΟΠΟΙΟΙ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
ΤΡΙΚΟΡΥΣΙΟΣ 
ΟΙΝΑΙΟΣ
ΠΡΟΒΑΛΙΣΙΟΣ

ΦΑΝΟΔΩΡΟΣ 
ΜΕΛΑΝΩΠΟΣ 

ΦΙΛΟΚΛΗΣ 
ΑΝΤΙΚΡΑΤΗΣ

τήν δποίαν άντέγραψεν δ εταίρος τής έν Άθήναι; 
Γερμανικής αρχαιολογικής σχολής κ. Λόλιγκ. Εύρέθη 
δέ καέ έτέρα πλάξ, ής ή γραφή είναι δυσανάγνωστος 
λίαν, έπειδή είναι γεγραμμένη βουστροφηδόν καέ

έκ τοΰ χρόνου.έφθαρμένη

Ή χάρις τώ όμβρω άνακαλυφθέϊσα έπιγραφή καέ 
άλλα οικοδομικά λείψανα έν Μαραθώνι προσείλκυ- 
σαν πρδς τήν χώραν ταύτην τής παλαιας Διακρία; 

τήν προσοχήν πολλών.
’Επειδή δέ έκ τών πολλών τούτων οί δλίγοι εί-

>1
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ναι πιθανόν νά μή ένθυμώνται όσα έξ άναγνώσεως 
ή διδασκαλία; έμαθον περ: τής παλαιός τοΰ τόπου 
χωρογραφίας, δεν Οά ήναι περιττή ή έξής ύπόμνησις. 

Ό Μαραθών ήτο έκ των δώδεκα πρδ τοΰ Θη
σέως πόλεων τής ’Αττικής- διέφερε δέ τών ένδεκα 
άλλων κατά τοΰτο, ότι διά τοΰ ονόματος τούτου, ώς 
κυριωτέρου, εκαλούντο άπδ τών χρόνων ήδη τοΰ 
'Προδότου τέσσαρες γειτνιάζουσαι άλλήλαις πόλεις, 
ό Μαραθών, ή Οίνόη, ό Προβάλινθο; κα’ι ή Τρικό- 
ρυΟος, αί'τινες ώνομάζοντο κα'ι κοινώ όνόματι Τε- 
τράπολις άχρι τών χρόνων τοΰ Θησέως. Τής Τε- 
τραπόλεως ταύτης ήγεμών ήτό ποτέ ό Ξοΰθος, τοΰ 
Έρεχθέω; γαμβρός, άνήρ τής Ουγατρός του Κρεού- 
σης, πατήρ τοΰ Άχαιοΰ, ένδς τών τεσσάρων γεναρ
χών τών Έλλήνων.

Μετά τήν συνοίκισιν τών δώδεκα πόλεων τής 
’Αττικής ύπδ τοΰ Θησέως αί τέσσαρες τήν Τε- 
τράπολιν τέως άποτελοΰσαι πόλεις, ώς μία οέ λο- 
γιζόμεναι, έγένοντο δήμοι ύπδ τδ αύτδ έκάστη 

ονομα, έπικρατοΰντος, ώς εΐρηται, τοΰ κοινοΰ αύτών 
δνόματο; τοΰ Μαραθώνο;. Ή περιγραφή έκάστη; 
τών πόλεων τούτων, ή τών ομωνύμων αύταϊς 
δήμων δέϊται εύρυτέρου χώρου. "Όθεν, ί'να έν τοϊς 
δρίοις τής παρούσης διατριβής ή Τετράπολις περιορι
στή, άνάγκη ολίγα τά ουσιωδέστερα περί αΰτών νά 
ίστορηθώσιν.

Ό Μαραθών έκειτο όπου καί τδ νΰν χωρίον Μα
ραθώνα. Ό Λήκ τίθησι τοΰτον έν τώ χωρίω Βρα- 
ν2 καθ’ απλήν εικασίαν, Vv’ άφήση ευρυχωρίαν 
εί; τήν ού πόρρω τοΰ νΰν ΜαραΟώνος Οΐνόην. Τήν 
γνώμην τοΰ Λήκ καί τών ταύτην άσπασαμένων 
άλλων μαραθωνογράφων άντέκρουσαν λογικώς ο τε 
Γάλλος Ένριώ καί ί πολύς ιστορικός κ. Κ. Πα- 
παρρηγόπουλος καί άφίνουσι τδν Μαραθώνα άμε- 
τάθετον ένθα τδ νΰν ομώνυμον χωρίον.

Έπειδή δέ ό Λήκ καί οϊ αΰτώ συμφωνοΰντες ούκ 
ολίγοι χάριν εύρυχωρίας τή; Οΐνόης μετέθεσαν τδν 
Μαραθώνα εΐ; ΙΙρανϊ, ήναγκάσθησαν νά βυθίσωσι 
τδν Προβάλινθον είς τδ έλος τδ έν ταϊς ύπωρείαις 
τοΰ βο-υνοΰ Άγριλίκι, έκεϊ ένθα καί τών έμπίδων 
ή τυραννία καί τών βάλτων αί πνιγηραί άναΟυμι 
άσει; καθιρτώσι τδν χώρον νοσηρόν καί άποτρό- 
παιον. "Ινα δέ πιθανολογήσωσι τήν γνώμην των, 
ευρον συγγένειαν -ή παραφθοράν τοΰ δνόματο; Προ · 
βάλινθο; έν τώ νΰν όνόματι τοΰ ελώδους αύτοΰ 
χώρου Βαλαρί, άγνοοΰντες οτι τό Βαλαρί δηλοϊ τό
πον βαλτώδη εϊ; τήν γλώσσαν τών έπιδραμόντων 
τήν 'Ελλάδα κατά τδν μεσαίωνα αλλοφύλων*  ού'

τω Βαλαρί λέγεται τδ πλησίον τών Μεθάνων μέγα 
έλώδε; χωρίον καί άλλα παρόμοια άλλαχόσε, 1 
καί βαρικά ή καθ' ήμϊς γλώσσα καλεϊ. Ό Μά
ραθων λοιπόν μένει όπου ήτο, έν τώ νΰν χωρίω 
Μαραθώνα, ό δέ Προβάλινθο; έν Βρανϊ, οπού φαί
νονται άρχαίου δήμου λείψανα. ΊΙ Οίνόη έκειτο
ού πόρρω βορειοδυτικώ; τοΰ Μαραθώνο; καί τά νΰν 
δνομαζομενη Οίνόη, καί Νοινόη, ένθα καί πηγή 
ύ'δατο; ύπάρχει καί έρείπια. Είς ταύτην τήν Οι- 
νόην καί ούχί είς τήν κατά τά μεθόρια τής Βοι
ωτίας παρά τάς Ελεύθερα; Οΐνόην άναφέρεται ή 
παροιμία «Οίνόη τήν χαράδραν*  ή «Οίναϊοι έπί 
τήν χαράδραν» λεγομένην, κατά Ζηνόβαν (έκ τοΰ 
Ησυχίου) έπί τών έαυτόϊς κακόν τι έφελκομένων, 
άντί καλοΰ 3 Οηρεύουσιν. Οί Οίναϊοι έτρεψαν τήν 
κοίτην τοΰ χειμάρρου (χαράδρα;) πρδ; τήν χώραν 
αύτών είς άρδευσιν τών κτημάτων των. Πλημ- 
μυρήσας δέ ουτος παρέσυρε καί τά γεώργια αυτών 
καί τάς οικίας, καί έπαθαν ό,τι οί καλοκάγαθοι 
έκεϊνοι Καρπάθιοι μέ τδν λαγωόν. Ουτοι, έπειδή 
δέν ύπήρχεν έν τή νήσω των λαγωδς, έπηγάγοντο 
άλλοθεν τοσοΰτον δέ έπολλαπλασιάσθησαν, ώστε 
κατέφθειραν καί τάς αμπέλους αύτών καί τά δημη 
τριακά σπόριμα.

Ή θέσις τής Τρικορύθου, τετάρτης τών πόλεων 
τής μαραθωνείας Τετραπόλεω; ήτο όπου νΰν τδ 
Σοΰλι έν δροπεδίω χωριζομένω τής πεδιάδος τοΰ 
Μαραθώνο; δι*  έλους, έκ τοΰ έλους δέ τούτου έγί- 
νοντο πολλοί έμπίδες, τρικορύσιοι έμπίδες λεγόμε
νοι, σφόδρα παρενεχλοΰσαι τούς γείτονας τοΰ έλους 
Γρικορυσίους, ά; δ ’Αριστοφάνη; παρομοιάζει πρδς 
γέροντας ενοχλητικούς κτλ. Αυται δέ παραμένου · 
σιν είσέτι έκεϊ καί χρησιμευουσιν ώς μάρτυρες τής 
τοποθεσίας τής Τρικορύθου. Καί μετά τήν κατά- 
λυσιν τϊ,ς δωδεκαπολεως τής 'Αττικής ύπδ τοΰ 
Θησέως οί τής Τετραπόλεω; δήμοι Μαραθών, Οί
νόη, Προβάλινθο; καί Τρικόρυθος φαίνεται 3τι δέν 
οιεσπάσθησαν άλω; τοΰ παλαιτέρου των συνδέσμου- 
διά τοΰτο καί έν τή έπιγραφή τή έν τώ Μαραθω- 
νίω πεδίω άποκαλυφθείση έν θέσει λεγομένη Δι- 
βαλιάκι (ένθα άνωτέρω) έπιμελείφ τοΰ αρχαιοδίφου 
έκεϊ ποταμοΰ, φέρονται τέσσαρες ϊεροποιοί (έπιμελη- 
ταί θυσιών), εϊς έξ έκάστου τής Τετραπόλεω;.

Οί ϊεροποιοί ουτοι ήσαν πάντες άσχετοι πρό; 
τού; δέκα κατ’ έτος έκλεγομένους έν Άθήναις ίε- 
ροποιούς, ενα έξ έκάστης τών δέκα φυλών., Εχοντας 
καθήκον νά έπιτηοώσι τάς Ουσίας, νά προσέχω- 
σιν ί'να ωσι τά θύματα άμωμα σωματικώς, οϊ'τι-

νε; διά τοΰτο καί μώμοσκόποι έλέγοντο. Οί τής 
έπιγραφή; ϊεροποιοί θά ήσαν ειδικοί τοΰ θεοΰ 
Διονυσίου ή τής Τετραπόλεω;· ομω; καί έν Ά- 
θήναις ήσαν οί τών Σεμνών Θεών άορίστου άριθ- 
μοΰ ϊεροποιοί κατά Φώτιον έν λέξει. Δέν ήδύναντο 
δέ οί τή; Τετραπόλεω; τέσσαρες ϊεροποιοί νά ή
ναι έκ τών δέκα τών φυλών Ίεροποιών, διότι οί 
τή; Τετραπόλεω; δήμοι Μαραθών, Οίνόη καί Τρι- 
κόρυθος άνήκον εί; μίαν φυλήν, τήν Αίαντίδμ, ό 
δέ Προβάλινθο; εΐ; τήν Πανδιονίδα.

Δέν ένθυμούμεθα άν γίνεται που μνεία παρά τοϊς 
άρχαίοις ναοΰ Διονυσίου έν τώ πεδίω τοΰ Μαρα
θώνος ή που τή; Τετραπόλεω;. Καί ούδείς τών νε
ωτέρων χωρογράφων τή; ’Αττική; λέγει τι περί 

τοιούτου ναοΰ -ή ίεροϋ. Ό Λήκ έν τώ τοπογραφι- 
κώ χάρτη τοΰ Μαραθώνο; σημειοϊ έρείπια παρό

χθια τοΰ έκεϊ ποταμοΰ, κατά τήν νΰν Οέσιν Δι- 
βαλιάκι, άλλά δέν φέρει ώρισμένην περί αύτών 
γνώμην. Οί άλλοι άτθιδογράφοι άντιπαρήλθον ταΰ
τα. Ό Πίνδαρος λέγει που, νομίζω,

Άμέραι δ’επίλοιποι μάρτυρες σοφώτατοι.
Είς τούτους λοιπόν τού; μάρτυρα; μένει νά έξ- 

εύρωσι τά περί τή; προκειμένη; άνακαλύψεω; σα
φή ή τούλάχιστον εύκρινέστερα τών νΰν σκοτεινών 
εικασιών. Διότι δέν είναι πάντως άνθρακες ό ύπδ 
τή; μαραθωνείου χαράδρα; ύποδειχθείς θησαυρός. 

(Εκ τής Ώρας) I I.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
II ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.— Ευρω

παίο; περιηγητής, προτιθέμενο; τήν άναζήτησιν ά- 
δαμάντων, δημοσιεύει ύπδ τδν τίτλον τέσσαρα έ
τη έν ’Αφρική (1871 —1875) τάς εντυπώσεις 
καί περιπετείας αύτοΰ έν τοϊ; περίφημοι; άδαμαντω- 
ρυχείοι; τή; μεσημβρινή; Αφρικής. Ό περιηγητής 
σκοπόν αύτοΰ προέθετο την εις τήν μικρόν πόλιν Πνι- 
ιλ άφιξιν, κειμένην έπί τής όχθη; τοΰ Βαάλ, ό'λως 
πρωτοφανή χώραν, καθόσον μόλις τδ παρελθόν έτος 

άνευρέθησαν έν αύτή άδάμαντες. Έκ τής πόλεως 
Κάπ μετέβαινον εις Πνιέλ, έφ’ άμάξης έφ’ής συνω- 
στίζοντο έπί δωδεκαήμερον δωδεκάς περιηγητών. "Εν
δεκα ώρας μακράν τής πόλεως ταύτης νοτιοανατολικώς 
άνεκαλύφθησαν αίφνης νέα άδαμαντωρυχεϊα έν τή έ- 
παύλει Δουδοκτσπάν καί άλλαχοΰ, όπου έστράφησαν 
πάραυτα οί τών άδαμάντων έξερευνηταί. Μεταξύ 
τών τότε ίδρυθεισών πόλεων μνημονεύομεν τήν Κίμ- 
πλεϋ, ήςύ πληθυσμός έντδ; πέντε έβδομάδωνάπδ! 00

κατοίκων ηύξήθη εις 4 — 500. Τά έξερευνηθέντά 
φρέατα συνεποσώθησαν είς 700 έχοντα έκτασιν έ'- 
καστον 30 τετραγωνικούς πόδας καί έκμισθούμενα 
κατά τήν πλουσιότητα αύτών άντί 2,000 — 
50,000 μάρκων. Τά φρέατα ταΰτα δρύσσονται ε
νίοτε μέχρι βάθους 200 ποδών, ένώ εύρίσκονται είσ
έτι πολύτιμοι λίθοι. ΊΙ εργασία ήτο έπίμοχθο; καί 
σκληροτάτη. Έν τοϊ; βαθέσι καί άσκίοι; τούτοι; φρέ- 
ασιν ό ήλιος καίει άσπλάγχνως, κατά τήν έκφρασιν 
τοΰ περιηγητοΰ Βέβερ. Ούδεμία άναψυκτική αύρα- ά- 
ληθής κάμινος- έφόσον δ Εκμεταλλευτή; άνακινεϊ 
τήν σκαπάνην καί τδ πτύον, i ίδρώ; ρέει έν θρόμβοι; 
καθ’ άπαν τδ σώμα αύτοΰ. Τούτοι; προσθέσατε καί 
τήν ύπδ στενά; καί καυστικά; σκηνάς διαμονήν, 
τήν έλλειψιν πάση; οικιακή; άνέσεως, τροφήν άθλί- 
αν καί θά έχητε τοΰ μεταλλωρυχείου εικόνα. Άλλ’ 
ή τοΰ κέρδους έλπίς κρατεϊ τού; έργάτα; πνευστιών
τας, ή δέ παρά τοΰ πλησίον άνακάλυψις νέαν παρέ
χει τροφήν εις τάς έλπίδα; καί τά δνειροπολήματα. 
ΊΙ τών τάφρων πλουσιότη; ήτο ποικιλοτάτη- άλ- 
λαι μέν τοσοΰτο παραγωγικαί τυγχάνουσιν, ώστε οί 
κάτοχοι αύτών έντδ; ολίγων εβδομάδων ύπερπλου- 
τοΰσιν, άλλαι δέ τοσοΰτο δλίγον άποφέρουσι κέρδος, 
ώστε έν αύτοϊς μόλις τά πρδ; τδ ζήν έκέρδαινον. ΊΙ 
κατάστασι; αύτη έβελτιώθη άπδ τοΰ 1871— 1875 
έν Κίμπλεϋ. Τά δχήματα έφ’ ων κατωκούν, αμα 
αύτοΰ άφικόμενα άντικαθιστώντο διά σκηνών μάλι
στα δέ καί οικία ξύλινος έκτίσθη μετά κηπαρίου. 
Είς ταύτην πολλαί άλλαι προσετέθησαν οίκίαι, 
μεταφερόμεναι έτοιμοι έξ ’Αμερικής καί Νορβηγίας. 
Αί σανίδες αύτών ήσαν ήριθμημέναι καί έστοίχιζον 
κατά τάς διαστάσεις αύτών 50 — 500 λίρα; στερλί
νας. Καί σιδηραϊ δέ οίκίαι κατεσκευάσθησαν έπικα- 
λυπτόμεναι διά ξύλων. JH Κίμπλεϋ έσχε μάλιστα 
μεγίστην έκτασιν ώστε οϊ έκμεταλλευτάί ίδρυσαν έν 
αύτή διά συνδρομών φιλολογικόν Μουσεϊον, δ'περ έ- 
λάμβανε τά σπουδαιότερα αγγλικά περιοδικά, διωρ- 
γανώθησαν δέ εσπερίδες καί χοροί. Άλλ’ δπήρχον 
σκιαί εί; τήν εικόνα. Δυσχερέ; είμή άδύνατον ήτο 
νά έργασθή τι; μόνος έν τώ τάφρω- άπητεϊτο βοηθός. 
Άλλ’ οί Κάφροι καί άλλοι οϊ; πρδς έκμετάλλευσιν έ- 
χρώντο έσπευοον νά ύπεξαιρώσιν άμα τή πρώτη ευ
καιρία. Έκ τούτου έγένετο γνωστόν δ'τι έμελλαν νά 
θέσωσιν άνομον χεϊρα έπί μεγάλων τινών άδαμάντων. 
Έκτοτε αί κλοπαί ένεθαρρύθησαν ύπδ κατόχων τι- 
νών αδαμαντωρυχείων, δ'σοι διετήρουν πράκτορας, Εν
τολήν έχοντας τήν αγοράν τών κλεπτομένων λίθων. 
Οί πράκτορες άνεδείκνυντο κατ’ άρχάς ύπό τών κυρί-
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αύτών κάτοχοι αδαμαντωρυχείων, άλλά κάτοχοι με
ταλλείων άνευ αξίας, άπλώς μόνον άπολαυοντες ουτω 
του δικαιώματος τοΰ έμπορεύεσθαι τούς άοάμαντας. 
Εσπέρας γενομένης έδίδετο αύτοΐς τδ προϊόν τών κλο
πών, δπερ έπωλεϊτο παραχρήμα. Ή αξία τών κλο
πών τούτων συνεποσοΰτο καθ' έβδομάοα είς 40,000 
λίρας στερλίνας.

Άλλ’ ή τών άδαμάντων έκμετάλλευσις έπί τέλους 
ύπέστη άφ’ έαυτής μεγίστην κατάπτωσιν. Τοσοΰτοι 
άδάμαντες βιφθέντες έν τώ άγορϊ ύπετίμησαν τήν ά
ξίαν τοΰ εμπορεύματος. Πλεϊστοι τότε έκμεταλλευται 
άπήλθον εις μεταλλεία χρυσοΰ. Τά αδαμαντωρυχεία, 
τά κοσμήματα κτλ. άπώλεσαν τήν άξίαν αύτών, ού
δείς δέ έπεθύμει νά άγοράστ, τοιαΰτα. Έν τω καιρώ 
τής αφθονίας έκαστον δι’ ’αγγλίαν άτμόπλοιον μετέ
φερε 15 — 20λι'τρας άδαμάντων ζυγιζόντων έκάστου 
ήμιχιλιόγραμμον, ήτοι 3,300 κατάρια. Κατά την 
έποχήν έκείνην πάντα τά αδαμαντωρυχεία έν συνόλω 
παρήγαγον κατά μήνα 320, 000 λίρας στερλίνας ή
τοι 80,000 λίτρας καθ’ εβδομάδα κα'ι ύπέρ τάτ 11, 
000 καθ’ ήμέραν. Άλλά τδ 1874, άδάμας ζωηροΰ 
καί διαφανοΰς χρώματος, πλήν ολίγου κίτρινου ζυγί- 
ζων 80 κατάρια, έπωλεϊτο άντ'ι 240 λιρών στερλι
νών, ένώ πρδ τετραετίας εύρίσκετο άγοραστής άντ'ι 
3,000 λιρών στερλινών.

Ο ΟΗΧΑΥΡΟΧ ΤΟΥ ΙΟΥΓΟΥΡΟΛ —Κατά ζένην 
τινά εφημερίδα πολύς έγεινε λόγος περ'ι τοΰ Οησαυροΰ 
του Τακούτση, κα'ι τών άναζητήσεων όσαι έγένετο 
πρδς άνακάλυψιν αύτοΰ.

Κατά συγκυρίαν περιέπεσεν είς τάς χεΐρας ιδι
ώτου, τοΰ κ. Σάντα Βαζόνη τής Βύνης, άραβικδν 
•χειρόγραφον έκ μεμβράνης, χρονολογούμενου άπδ λίαν 
μεμακρισμε'νης έποχής.

Ή μετάφρασις τοΰ χειρογράφου τούτου έδεί- 
κνυε τήν ΰπαρξιν άκενώτου Οησαυροΰ, κεκρυμμέ- 
νου άπ’ αιώνων έν τώ βάθει κοιλότητος, γνωστής 
ύπδ τδ άνομα τδ σπήλαιον τοΰ Τακούτση. Ό 
κ. Βαζόνης, καίπερ άπλοΰς εργάτης, ήτο συγκρι 
τικώς εύπορώτατος. Τδν πλοΰτον αύτοΰ θυσιάζει 
είς άνακάλυψιν τοΰ μυθικοΰ Οησαυροΰ, άλλά κακής
διαχειρίσεως τυχών άπέληξεν είς τήν κατάοειξιν, 
μόνον τής άκριβείας τών έν τώ άραβικώ χειρογράφω
λεπτομερειών.

Μετά μακράν έργασίαν ό ίσχυρογνώμων ^ερευνη
τής παρητήθη τών έξερευνήσεων. Άλλά του χρόνου 
προϊόντος, ήδυνήθη κα'ι αύθις νά έπαναλάβη τάς 
έργασίας αύτοΰ. Δώδεκα έργάται έξακολουθοΰσι τάς 
ανασκαφάς, διακοπείσας άπδ πολλών έτών.

Ή εϊρημένη έφημερές άφηγεϊται πώς ό’Ιουγουρ- 
θας, νικηθείς ύπδ τοΰ Μετάλλου, πρ'ιν ή έτι συλ- 
ληφθή καί άπαχθή αιχμάλωτος εις ϊ·ώμην ύπδ 
τοΰ Μαρίου, έπανέκαμψεν εις Ζάμαν, δ'που οί θη
σαυροί αύτοΰ. Έκεϊ καταδιωκόμενος κα'ι πολιορκη- 
θε'ις κατώρθωσε νά διάλυση τήν πολιορκίαν καί 
άπεφάσισε νά κρυψη αύτούς.

Οί θησαυροί ουτοι συνέκειντο τδ πλεϊστον έκ 
πολυτίμων λίθων, χρυσοΰ κα'ι αργύρου εις νόμι
σμα, εις πλουσίαν χρυσήν τραπεζοσκευοθήκην καί 
είς άκατεργάστους όγκους κατά τδ έθος τών νου- 
μιδών ηγεμόνων.

Ό βασιλικός θησαυρός μετενεχθείς έπί 75 κα- 
μήλων καί φρουρουμενος ύπδ ικανής δυνάμεως, I- 

φθασε μετά 15 ήμερών πορείαν παρά τήν άκτήν, 
όπου άπεθησαυρίσθη έν τώ βάθει σπηλαίου, άνοι- 
γομενου έν τώ στομίιυ είς βάθος 35 πήχεων. 
Πρδς ασφάλειαν αύτοΰ κατεσκευάσθη τριπλοΰς βό
λος, ή δέ οπή περιεφράχθη διά φυτικής γής.

Ό κ. Βαζόνης, άντί νά σκάψη κατά παστάδας, 
προέβη διά λογικωτέρου συστήματος, καί έσκαψε 
φρέαρ έπί τοΰ όρους άνω τοΰ διά τοΰ χειρογράφου 
υποδεικνυομένου μέρους, κατά τδ κρυπτόν τδν θη
σαυρόν σχέδιον. Έπιστολή δέ τοΰ κ. Βαζόνη πρδς 
τδν υίδν αύτοΰ περί τδν γενομένων ανακαλύψεων 
λέγει τάδε.

«Άνασκάψαντες μέχρι τοΰ όριζομένου βάθους 
άπηντήσαμεν οικοδομήν βωμάίκήν. Όλίγας έτι ή
μέρας καί βέλομεν διατρυπήσει τούς τρεϊς βόλους».

Έν Γαλλία γεννώνται καθ' έκαστον έαρ (κατά τήν 
Γεωργικήν εφημερίδα) 2,500 λυκιδεϊς, φονεύονται 
δέ σχεδόν δισχίλιοι νέοι καί γέροντες λύκοι. Έκαστος 
τέλειος λύκος καταστρέφει έτησίως κατοικίδια ζώα 
αξίας χιλίων καί έπέκεινα φράγκων· ώστε ή όλική 
ζημία ανέρχεται εις 2 εκατομμύρια φράγκων.

Στατιστικώς άποδεικνύεται οτι έν μάχη, έξ 700 
πυροβολισμών φονεύεται εϊς. Κατά δέ τδν στρατάρ
χη-' de Saxe διά νά φονεύση τις έν μάχ-ρ ένα άν
θρωπον πρέπει νά μεταχειρισθή ίσον πρδς τδ βάρος 
αύτοΰ ποσδν μόλυβδου. (Νέαι Ί δ έ α ι.
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