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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΒΑΟΗΑΣ.
Εις παντοδαπάς φήμας καί συζητήςεχς.. 

πλούσια ή έβδομάς αύτη πτωχή δύναται νά 
θεωρηθή γεγονότων ούΑέ διαλύσασα τήν έπι 

τοΰ πολιτικού καί στρατιωτικού δοίζοντος τοΰ 
ανατολικού ζητήματος κατετκεδασμένην 
χλύν. Έν τι μόνον σαφε'στερον έξεδηλώθη οτι..

αποτέλεσμα τοΰ λυμαινομένου τήν ’Ανατολήν 
τελευταίου φυσικού κα'ι αιματηρού πολέμου 
έσονται ριζικαί τροποποιήσεις τής ένεστώσης 

τών πραγμάτων καταστάσεως, αϊτινες—έλ- 
πίσωμεν τοΰτο γάριν τής άνθρωπότητος και 
τοΰ περιπύστου πολέμου τοΰ ΙΘ’ αϊώνος—ύπό 
τής Εύρώπης άπάσης ύπαγορευόμεναι έσονται 
σύμφωνοι πρός τό συμφέρον τής δικαιοσύνης, 

τοΰ πολιτισμού καί τής άνθρωπότητος. Έλ- 
πίσωμεν τοΰτο καθ’όσον μετά τήν άφθονον 
ροήν ανθρωπίνου αίματος ού μόνον τών στρα
τιωτών έν τοΐς πεδίοις τών μαχών, άλλα 
καί τών πολιτών πάσης τάξεως καί ήλικίας, 

άλλά καί τών γερόντων καί τών γυναικών 
καί τών παιδιών έν ταϊς οίκείαις άύτών έ- 
στίαις, μετά τήν φοβεράν διασποράν δέκα 
καί έπέκεινα μυριάδων ανθρωπίνων πλασμά
των τά πάνδεινα ύποστάντων καί Θρηνούντων 
τών μέν έκ λιμού καί ψύχους, τών δέ έπί τών 
άπολομένων γονέων, τέκνων καί αδελφών 
αύτών, θά ήτον αίσχος διά τήν ανθρωπότητα 
καί διά τήν Εύρώπην έάν έκ τοϋ ζέοντος αί

ματος τών άθώων, έάν έκ τής άτιμώσεως 
τών γυναικών καί τών παρθένων, δέν άνε-

φύετο πραγμάτων κατάστασις Ικανοποιούσα 
τούλάχιστον τά δίκαια τών τοσοΰτον σκλη- 
οώς δοκιμασθέντων λαών τής Ανατολής.

-Axtw ανεξάλειπτου έάν μετά τήν 
χύτην ανθρωποθυσίαν, ήτις έν δια

ιρετούς έπήνεγκε καταστροφής 
λφττους τών κατά τον έπαοά- 

ιάκονταετή εκείνον πόλεμον, αί 
ευρωπαϊκά!δυνάμεις κτηνωδώς—έπιτραπήτω 
ή λέξις τοΐς παρισταμένοις έν τή άποτροπαίφ 
ταύτϊ) σφαγιάσει τών λαών—έμμένουσαι εις 

υλικά συμφέροντα παρεώρων τό μέγις-ον τών 
συμφερόντων, τήν δικαιοσύνην. Σκληράν τοΰ 
τί στοιχίζει ή ύλική αύτη αδιαφορία ελαβε 
πείραν ή σύγχρονος Εύρώπη έν τώ ζητήματι 
τών γερμανικών δουκάτων, δπερ άπό πεντε- 
καίδεκα έτών περιέστησεν αύτήν εις τήν φο
βεράν ανάγκην άδιαλείπτου σχεδόν πολέμου 

καί μεταποιήσεως τών εύρωπαϊκών χωρών 
εις εύρεΐς στρατώνας έπί καταστροφή τής ερ

γασίας, τής βιομηχανίας καί τοΰ άνθρωπισμοΰ.
Καί όμως όσον πιθαναί είσίν αί έλπίδες 

αύται, άλλο τόσον πιθανή έστιν άφ’έτέρου ή 
έπέκτασις τής βροτολοιγοΰ ταύτης πάλης έπί 
μείζονας διαστάσεις, ών άδύνατον νά προ- 
βλεφθή ή έκβασις. Ό πολιτικός δρίζων, ίνα 

τήν λίαν τετριμμένη·; άλλά καί έκφραστικήν 
ταύτην φράσιν μεταχειρισθώμεν, θολοϋται 
μάλλον ή χιάζει. Αί περινοστήσεις εύρω- 

πχϊκών τινων κρατών, ίδίεκ δέ τής Αγγλίας 

καί τής Αύστρίας φαίνονται τέλος άπολήγου- 
σαι εις τετμημένην οδόν, ένώ άλλων ή στάσις 
σφιγγός αίνιγμα εΐσέτι διατελεϊ.

t
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Περί τά τέλη τής παρελθούση; έβδομάδο;, 

άφοϋ ήγγέλθη εϊ; τό Κοινοβουλίου ύπό της 
κυβερνήσεως οτι έπροκειτο νά ύποβληθή τήν 
δευτέραν ή αϊτησις έκτακτου πιστώσεως εξ 

εκατομμυρίων λιρών στερλινών, ό έν Βρυούλ- 
λοις τότε ναύλοχων αγγλικός στόλος, έξ 
ένδεκα μεγάλων καί ισχυρότατων θωρηκτών 

συγκείμενος καί ύπό τόν ναύαρχον Χόρνβυ 
διατελών, είσέπλεε τή πρωία τής παρασκευής 

τόν Ελλήσποντον, άμα δί f.a-.ί τί Δαρδα- 
νέλλια άφικόμενος, λαβών διά τοϋ έκεΐ άγ- 
γλου προξένου άντεπιταγήν τοΰ υπουργείου, 
άνεζεύγνυτο καί άπεσύρετο εις τόν όρμον τών 

Βεσικίων παρά τήν είσοδον τοϋ'Ελλησπόντου. 
Έζ. τών έξηγήσεων αϊτινες περί τούτου έδό- 
θησαν έν ταϊς δύο Βουλαΐς κατεδείχθη ότι τό 
διάβημα τούτο προεκάλεσαν αίρωσσικαί προε

λάσεις πρός τήν Καλλίπολιν καί ή άγνοια τών 
δρων τή; εφήνης καί τών προθέσεων τής Ρωσ- 
σίας. Τών όρων τούτων άνακοινωθ&ντων καί 
δοθεισών ύπό τοϋ ρώσσου πρεσβευτού κόμη- 
τος Σουβαλώφ διαβεβαιώσεων οτι ή Ρωσσία 

δέν προτίθεται τήν κατοχήν τή; Καλλιπο- 

λεως, έκτο; έάν άναγκασθή εις τοΰτο ύπό 

συγκεντρώσεως τοϋ τουρκικού στρατού, τό 
αγγλικόν ύπουργεΐον έδωκε τήν άντιδιαβε- 
βαίωσιν ότι ούδ’ ή ’Αγγλία σκοπεί τήν τή; 

Καλλιπόλεω; κατοχήν καί έπεμψε τήν άντε- 
πιταγήν τής άναζεύξεως τού αγγλικού στόλου. 
ΊΙ 'Γψηλή Πύλη, εις ήν εΐχεν άγγελθή ύπό 
τοΰ ένταΰθα αγγλου πρέσβεως κ. Ααγυάρδου 
ο εις τόν'Ελλήσποντον ε'ίσπλους τοϋ αγγλικού 
στόλου, ούδεμίαν εις τούτο προέβαλεν άντΐ- 
στασιν, άλλ’ έξέδωκε μάλιστα καί φιρμάνιον 

τεκμηριούν όμως ότι ή άδεια τοΰ εϊσπλου δί- 
δοται τή ρητή αιτήσει τής αγγλικής κυβερ-. 
νήσεως.

Έν τούτοις τό διάβημα τούτο, δπερ προ
ήλθε» έξ ατομικής ένεργείας τοϋ πρωθυπουρ
γού λόρδου Βήκονσφηλδ, έδωζ.εν αφορμήν εις 
σπουδαιοτάτα; διχογνωμίας έν τώ άγγλικω 

ύπουργείω, κατά συνέπειαν τών όποιων παρή- 
τοΰντο δύο τών σπουδαιότερων αύτοΰ μελών, 

Ο τών αποικιών υπουργό; λόρδος Καρναρβών 

ταυ

καί ό τών έξωτερικών κόμη; Δέρβυ. Καί ό μέν 
πρώτος, άπό πολλοϋ ήδη διαφωνών πρό; τόν 
πρωθυπουργόν μεθ' οΰ ήρισεν ότε έξεφώνησε 
πρό δύω περίπου μηνών τόν λόγον έκεϊνον έν 
ω μωρίαν διά πάντα "Αγγλον έχαρακτήριζε 

τήν έπανάληψιν τού κριμαϊκού πολέμου, ήγ- 
γειλεν ώ; οριστικήν έν τή Βουλή τών λόρδων 

τήν παραίτησιν αυτού, ού μόνον ένεκα τοΰ 
εϊσπλου τοϋ αγγλικού στόλου, άλλά καί διά 

τάς άρχαία; ταύτας διαφωνίας καί διότι 
έναντίο; ήν εις τήν αΐτουμένην έκτακτον πί- 
στωσιν. Ό δέ δεύτερος άπέσυρε τήν παραίτη- 

σιν αύτοΰ καθό προκληθεϊσαν μόνον έκ
εϊσπλου τού αγγλικού στόλου εί; τόν Ελλή
σποντον.

Τήν δευτέραν ή περί έκτακτου πιστώσεως 

αϊτησις ύπεβλήθη ύπό τή; αγγλική; κυβερ
νήσεως εις τά; δύο βουλάς, ή δέ συζήτησε; 
περί αύτής άνεβλήθη εις τήν προχθές, πέμ- 
πτην. Σπουδαιότατα’, ύπήρξαν αί δηλώσεις 

τών ύπουργών κατά τήν υποβολήν τής αιτή
σει·;;· καί ό μέν λόρδος Δέρβυ εϊπεν ότι οριστι
κή διακανόνισις τής ειρήνης αδύνατός έστιν 
άνευ εύρωπαϊκοΰ συνεδρίου, περί δέ τούτου 
σύμφωνοί είσι πάσαι αί δυνάμεις, ό δέ σίρ 
Στάφφορδ Νορθζ.οτ έν τή κάτω Βουλή ήτιο- 

λο'γησε τήν αϊτησιν τή; πιστώσεως ούχί έκ 
τού ότι ή κυβέρνησις πρόκειται νά ποιήσηται 

χρήσιν αύτής πρόςάμεσόν τινα ένέργειαν, άλλ’ 
έζ. τού ότι δέον νά είσέλΟή εις τό συνέδριον ή 

’Αγγλία μετά πλήρους τοϋ γοήτρου αύτής. 
Άπεδέζατο δ’ ό ύπουργός ουτος ότι συνέπειαι 

τού ένεστώτο; πολέμου έσονται ριζικαί τρο

ποποιήσεις εν τή ενεστώσή τών πραγμάτων 
καταστάσει, προσδείς μόνον ότι δέν πρέπει νά 
θυσιασθή ή Τουρκία εις τάς θεωρία; τής Εύ
ρώπης.

Αί δηλώσεις αύται δικαίως σπουδαιότατα·, 

έκριθησαν καί ύποδείκνύουσιν ότι ή ’Αγγλία 
έχει ήδη καθωρισμένον πρόγραμμα περί τών 
ριζικών τούτων τροποποιήσεων, πρόγραμμα 

περί 6 συνησπισε τινα; τών ευρωπαϊκών δυ
νάμεων. Τούτο δ’έπικυροϋται καί έκ τού θρυ- 
ληθεντο; οτι ένεκα τών σφοδρών επιθέσεων 

τής άντιπολιτεύσεω; κατά τοϋ αγγλικού ύ- 
πουργείου τό ύπουργεΐον θά δώσή τήν έγγύη- 
σιν ότι κατά τήν προσεχή έν τφ Κοινοβουλ’ω 
συζήτησιν, έάν κατορθώσή νά τύχη μεγάλης 
πλειονοψηφίας, θέλει άποκαλυφθή σπουδαιό

τατος εύρωπαϊκός συνδυασμός.
'Όσον έκ τών διαβιβασθέντων εις τήν πό- 

λιν ημών κατά τήν εβδομάδα ταύτην τηλε

γραφημάτων φαίνεται, έν τών πρώτων μελών 
τοϋ συνδυασμού τούτου είναι ή Αύστρία. ΊΙ 
άγγλική κυβέρνησις πολλά;, ώς έξάγεται, 
κατέβαλε προσπάθεια; όπω; έπισπάσηται 
πρό; έαυτήν τήν άμφιγνοοϋσαν ταύτην δύ- 

ναμιν, ήτις καί νΰν έτι σκέπτεται μή μετα- 
σχοϋσα εύρωπαϊκοΰ τίνος συνδυασμού ύπο- 

λειφθή έπί τέλους μεμονωμένη καί πληρώση 
άντί πάντων. Έν τούτοι;, έάν πιστεύσωμεν 

εις τελευταίου τηλεγράφημα τών Παρισίων, ή 
Αύστρία ήδη συνετάχθη μετά τής 'Αγγλίας, 

καθόσον άμφοτεραι, λέγεται, αί δυνάμει; 
άπέστειλαν ταύτόσημον διακοίνωσιν εις Πε- 
τρούπολιν δηλοΰσαν ότι ούδεί; όρο; μετά τής 
Τουρκίας συναποφασισθείς δύναται νά ήναι 
οριστικός άνευ τής συμπράξεως τώνάλλων δυ
νάμεων. Προσέθηκε δ' ή Αύστρία ότι ούδέν 
θά κυρώση μέτρου δυ/άμενον νά έπενέγκτ) 
έμμέσως ή αμέσως τήν κατάλυσιν τή; τουρ
κικής κυριαρχίας έν Εύρώπη.

Δυνάμεθα άρά γε νά πιστεύσωμεν εί; τήν 
σπουδαιοτάτην ταύτην εϊδησιν; Άμφιβάλ- 

λομεν εΐσέτι, ώ; άμφιβάλλομεν καί περί τής 

πιστή; ύπό τού τηλεγράφου ερμηνεία; τών 
περί Ελλάδος δηλώσεων τών άγγλων ύπουρ
γών έν τώ Κοινοβουλίω. Καί άληθώς, πώς νά 

πιστεύσωμεν ότι ή ’Αγγλία έπηρώτησε τήν 
Ελλάδα άν άποδέχηται εύρωπαϊκήν συνδιά- 
σκεψιν, ή δ' Ελλάς άπήντησεν ότι δέν δύνα
ται περί τούτου νά όμιλήση πριν ή γνωσθή 
έάν θά συνέλθη ή μή συνδιάσχ.εψις ; Πώς νά 
πιστεύσωμεν ότι ό λόρδο; Δέρβυ συνεπέρανεν 
έκ τούτων ότι ή Ελλάς ένεργεΐ προφανώς έν 
πνεύματι αποχής, άλλά τούτο δέν άπαρτίζει 
δι’ αύτήν τό δικαίωμα τής μετοχής εις τήν 
διανομήν τών όμορων χωρών ; Τούτο δέν θά 

ήτον έμμεσος προ'σκλησις διά τήν Ελλάδα, 

όπω; μετάσχη τής έν ’Ανατολή πάλης ; Δέν 
θά ήτο άπροοπτός τις μεταβολή τής άγγλι
κή; πολιτικής, ήτις άχρι τοϋδε τούλάχιστον 
άσχολουμένη νά προλάβη πάσαν έν ’Ανατολή 
νέαν περιπλοκήν διά παντός τρόπου άπήτει 
παρά τής Ελλάδος νά ύποσχεθή έκ τών προ- 
τέρων τήν απόλυτον καί πλνρη αυτή; ούδε- 

τερότητα; Πώ; άρά γε πάντα ταΰτα τά αι
νίγματα δύνανται νά λυθώσιν, έάν μάλιστα 
προστεθή εις ταΰτα καί τό άλλο δυσεπίλυ

του αίνιγμα τή; στάσεως τοϋ βασιλεως Γεωρ
γίου, ήτις προύκάλεσε τήν τελευταίαν υπουρ
γικήν έν Έλλάδι κρίσιν ;

Ούδόλως ύποκρύπτεται σήμερον ότε ό βα
σιλεύς Γεώργιος έν άγνοίιζ τών ύπουργών αύ- 
τού διέταττε κινήσεις στρατών πρό; τά με
θόρια ύποδεικνυούσας φιλοπόλεμου τι πνεύμα 

καί ότι τούτο προύκάλεσε τήν τελευταίαν 
ύπουργικήν κρίσιν. ΊΙ παράδοξος καί αντισυν

ταγματική αύτη στάσις τού βασιλέω; Γεωρ
γίου προήρχετο άρά γε έξ άπλή; ιδιοτροπίας 
καί έρωτος τών πολεμικών δαφνών, ή έξ ειση

γήσεων φίλων καί συγγενών αύτώ ηγεμόνων; 
Δέν δυνάμεθα ούτε Θέλομεν νά πιστεύσωμεν 
εις τό πρώτον άλλ’ άφ’ ετέρου πώ; δυνάμε
θα νά συμβιβάσωμεν τό δεύτερον πρός τό 
έξαγο'μενον τών ήμιεπισήμων δηλώσεων, άς 

έδωκαν οί πρώην ύπουργοί έν τε τή Βουλή καί 
διά τού τύπου προκληθέντες ύπό τών κατά 
τό σάββατον καί τήν κυριακήν γενομένων έν 

Άθήναις διαδηλώσεων τού όχλου; Μακοώς τάς 
διαδηλώσεις ταύτας αφηγούνται καί δικαίως 

στηλιτεύουσιν αύτάς τά τελευταία αττικά 
φύλλα. Τό μέγα εθνικόν άλγος έπί τή συνομο
λογήσει τής ειρήνης, περιφρονηθέντος άλως τού 
ελληνικού στοιχείου, έκμεταλλευθεΐσα ανόσιος 
σπείρα όνειρώττουσα τήν κόρεσιν τών αντιδρα

στικών αύτής κατά τού Συντάγματος παθών * 
εϊ; μυρϊας προήχθη αταξίας, αϊτινες κατά 
τήν περίστασιν ταύτην δικαίως δύνανται νά 
χαρακτηρισθώσιν έσχάτη; προδοσίας έγκλή- 

ματα. Μετ’ εύγλώττου άγανακτήσεω; έχα- ’ ...

ρακτήρισαν τοιαύτας αύτάς έν τε τή Βουλή
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καί έν τώ τύ-φ οί τέσσαρε; πολιτικοί ήγέται 
έν Έλλάίι Κουαουνίούρο;, Ζαίμη;, Δεληγε- 

ώργη; καί Τρικούστη;, οίτινε; έν ταϊ; έξηγή- 

σεσιν αύτών ύπέίειξαν ότι δυστυχώ; ή μεγά
λη, ίικαία καί χριστιανική Εύρωστη τά πάν

τα τή Έλλάοι ήρνήθη καί έΟυσίασεν, ούτως εί- 
πεΐν, αύτήν εί; τά; άξιώσει; τή; 'Ρωσσία; καί 
εϊ; τά σλαυϊκά συμφέροντα. Έάν τ,ναι άλη- 
θί; ότι εύρωπαϊκή τι; δύναμι; συνεοούλευσε 

τήν Έλλάία νά έκτεΟή εϊ; τά; τύχα; τοϋ 

πολέμου έπί τή έλπίίι ότι άλλη τι; ίύναμ·.; 
ήθελε βοηθήσει αύτή έξ αντιζηλία; πρό; έκεΐ- 
νην, άληθώ; τότε ίύναταί τι; ν’ άπελπισΟή 
καί νζ έπαναλάβγ, τό λόγιον τοϋ κ. Βάϋστ : 
11 n’y a plus d'Europe (5έν ύπάρχει πλέον 

Ευρώπη).
Όπω;5ήποτε ή Ελλά; δέν άπε'γνω καί εϊ; 

τών πολιτικών αύτή; άνδρών ό κ. Κουμουν- 
δοϋρο; άνέλαβε τό βαρύτατου κατά τήν κρί- 

σιμον ταύτην ώραν φορτίου τή; κυβερνήσει»;. 
Τήν πολιτικήν αύτοΰ ό κ. Κουμουνδοϋρο; 

συνεκεφαλαίωσεν έν ταϊ; έπομέναι; λέςεσιν: 
«Ενεργό; καί πραγματική προστασία καί 
ύπεράσπισι; τοϋ ελληνισμού καί τών κατα- 
πιεζομένων άδελφών ημών». Άλλά. πώς καί 
διά τινο; μέσου Οά δυνηΟή νά έκτελέση τό 

πρόγραμμα τούτο, μάλιστα νΰν ότε ή ειρήνη 
ή συνωμολογήΟη ήδη ή έν τώ συνομολογεϊ- 
σΟαι είναι καί ότε μεθ’όλα; τά; διπλωματι
κά; τή; γλώσση; λεπτότητα; καί επιφυλά
ξει; τή; ούτωσΐ δή λεγομε'νη; πολιτική; τών 

μεγάλων δυνάμεων πλέον ή π.Οανόν είναι ότν 
ή πολιτική αΰτη Οά περιορισθή εϊ; άσκοπου; 

καί ματαία; έπιδείξει;, έπί δέ τέλου;, ώ; έν 
Αονδίνω τώ 187 1 καί έν Κωνσταντινουπό- 

λει τώ 1876, Οά περιβάλη δι’ εύρωπαϊκή; 
κυρώσεω; τά; ρωσσικά; απαιτήσει; ύπέρ τοϋ 

σλαυϊσμοϋ; Έν μόνον ύπάρχει πρό; τούτο 
μέσον, άλλά τό μέσον τούτο είναι έσχατον 
ήρωϊκόν φάρμακου συνεπαγομενον ή τήν επι
τυχίαν, ή τήν παντελή καταστροφήν τοϋ ελ
ληνισμού. Ί·.7. πίσωμεν καί πάλιν ότι ή πολι
τική σύνεσις Οά επικράτηση, έν Εύρώπγ, καί Οά 
άποσοβήση τήν κατάπτωσιν καί τού δευτέ- 

ρου μετά τήν Τουρκίαν εύρωπαίκοΰ προμα- 
χώνο; κατά τών επιδρομών τοϋ Βορρά.

Έν τούτοι; ή ειρήνη λέγεται συνομολογου- 
μένη. Μετά έβδομαδιαίαν σιγήν καί άμφιβο- 

λίαυ έπί τέλου; οί πληρεξούσιοι έδωκαν ση
μεία ζωή; τήν προχΟέ;. πέμπτην. Τηλεγρά

φημα παρά τών πληρεξουσίων έξ Άδριανου- 
πόλεω; άποσταλέν εϊ; τήν Πύλην συνίστα αύ
τή, τήν ταχεϊαν διόρΟωσιν παραλλαγών τινων 
ύφισταμένων έν τώ ρωσσικώ κειμένω τών 

προκαταρκτικών όρων καί έν ταϊ; διαβιβα- 
σΟείσαι; παρά τή; Πύλη; διαταγαΐ;, έγνω- 

στοποίει ότι ή οριστική υπογραφή τή; ειρή
νη;, ϊσω; δ’επιμένω; καί τό εύρωπαϊκόν συ
νέδριου, ο ενήσεται ούχΐ έν Όδησσώ, άλλ’ εν 
Άδριανουπόλει, ένθα άποστέλλεται παρά τοϋ 

αύτοκράτ ρο; ’Αλεξάνδρου ειδικό; απεσταλ

μένο; καί ήγγελλεν ότι ή ειρήνη έμελλεν ύπο- 

γοαφήναι τήν 5 μ. μ. τή; πέμπτη;, έάν κα- 
τέφΟανον αί όριστικαί όδηγίαι. Αύται άπε- 
στάλησαν πρό μεσημβρία; τή; πέμπτη;, άλλά. 
μέχρι τή; χΟέ; εσπέρα; ούδεμία είχε ληφΟή 
εϊδησι; περί οριστική; υπογραφή; τή; ειρήνη;. 

Τούναντίον διεδόΟη ότι κατά τήν τελευταίαν 

ώραν νέα·, τινέ; δυσχέρεια·, προέκυψαν κατά 
τήν ύπογραφήν τή; ειρήνη;, ώ; έκ δέ τούτου 
διηνεκώ; άντηλλζσσοντο διά τοΰ τηλεγρά

φου μεταξύ τή; Πύλη; καί τών έν Άδριανου- 
πολει πληρεξουσίων αύτή; εξηγήσει; καί άντε· 
ξηγήσει; Έλπίζεται οπωσδήποτε ότι καί αί 
δυσχέρεια·, αύται Οά άρΟώσι καί οί προκαταρ

κτικοί όροι τή; ειρήνη; σήμερον ή κύριον Οά 
ύπογραφώσιν. Έν ταϊ; αΐσίαι; ταύται; έλπίσι 
περί υπογραφή; τή; ειρήνης άκαιροι φαίνονται 
αί έν τή Μεσογείω έκτακτοι στόλων κινήσεις. 
Έκτο; τοϋ ά·(γλικοϋ, π-ρΐ ού ηδη προε·'ρηται, 
καί ή Ιταλία μέγαν άπέστειλεν έκ 'Γάραντο; 
στόλον μετά, ειδικών οδηγιών καί ή Γαλλία 

εζ. Τουλώνος. Αποστολή τών στόλων τούτων 
φαινομένη τούάάχιστον καί λεγομε'νη είναι ή 
προστασία τή; ξωή; κζί τή; ασφαλεία; τών 
ύπηκόων αύτών.

Άντιφασκούσα; έφαίνοντο πρό; τά; περί 
ταχείας συνομολογήσει»; τών προκαταρκτι-

εφαίνοντο 

στείλασα 
στολ,'.τιζ,ών

κών όρων τή; ειρήνη; έλπίδα; αί κατά τήν 
εβδομάδα ταύτην σύντονοι κζί αδιάκοποι τών 

Ρώσσων προελάσεις πρό; τήν πρωτεύουσαν 
ιδίως. Αί προελάσεις αύται συνοψίζονται εις 

τά επόμενα. Τρεις μεγάλζι ρωσσικζί μοΐραι 
κινούμενοι. ΊΙ μέν τούτων άνα- 

τήν εϊ; Ιίαλλίπολιν πορείαν ένεκα 
λόγων έτράπη κατά τήν άπό Ά-

δριανουπόλεως εις Δεδέ άγάτ; σιδηροδρορ ικήν 

γραμμήν καί καταλαβοϋσα τή πέμπτα) τής 
παρελΟούσης έβδομάδος κατήλΟε εί; Δεδέ ά
γάτ;. άφ’ ού κατά τά; τελευταία; ειδήσεις 
μικρόν απείχε. Δευτέρα μοίρα προελάσασζ διά 

Πύργου έπί τοϋ Εύξείνου κατέφθασεν εϊς Σα
ράντα Εκκλησίας, έκεϊθεν δέ,λέγεται,μέχρι τής 

λίμνη; τών Δέρκων. ΊΙ τρίτη τέλος φΟζσα εϊ; 
Αουλέ Βουργά; κατέλαβε τήν δευτέραν ή τρί- 

την μετά μικράν μάχην τήν Τσουρλοϋν καί 
έκεϊθεν προήλθε μέχρι Τσερκέςκιοϊ έν μέσω τής 
άπό Τσορλού εί; Τσατάλδζαν όδοϋ. Τοιαύ η 

ήν ή στρατιωτική κατάστασί;, ότε ήγγέλΟη 

ώ; βέβαια, πλέον ή ύπογραφή τών προκαταρ

κτικών τή; ειρήνης όρων.
ΊΙ οθωμανική Βουλή ήσχολήΟη κατά τήν 

εβδομάδα ταύτην εϊ; διάφορου; έπερωτήσεις. 
ών σπουδαιοτάτη ήν ή ύπό τών έλλήνων βου

λευτών Χαμουδοπούλου Σμύρνη; καί 'Γπαν- 
δρευμένου Αιγαίου περί τών στυγερών έν Στα- 
κτοχωρίω κακουργημάτων, άπερ άναφέρει έκ- 
Οεσι; πρό; τήν Βουλήν καί τά όποια διεπρά- 

γησαν προεξάρχοντος, φεϋ! τοϋ έν Πύργω πρό; 

τήρησιν τή; τάξεω; άποσταλέντο; τέρατος 

άληθώ; Νουρή βε'η.

Ο ΧΑΡΟ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΠΗΑΤΙΣΜΟΣ
Tax κΡΛταχ της κεντρικής ετρηιιιις.
Έξεδόθη εσχάτως έν Γαλλία, συνταγεν ύπό τοϋ 

χ A. llitnly σπουδαιότατου βιβλίου έπιγραφόικενον 
Ilistoirc de la formation territorria'e des Flats 
de VEurope centrale, διπλοΰν πχσέχον διάφορον, 
διότι χαί μυεϊ ήμας εΐ; τό έργον τών παρελθόντων 
αιώνων κα’ι στρέφει τήν ήμετέραν προσοχήν ποός τό 
μέλλον Τοΰ βιβλίου τούτου χαλλίστην. δημοσιεύει 
άνάλυσιν ή γαλλική Έφημερις τών Συζητή
σεων, άνάλυσιν ήτις, νομίζομε», δεν στερείται εν
διαφέροντος χαί διά τούς ήμετέρους άναγνώστα 

Αί άπό δωδεκαετίας, λέγει τό εΐρημένον φύλλον, 
επελθοϋσχι εν τή κεντρική Ευρώπη μετχβολχί ου
δόλως εΐσίν όριστικαί, άλλ’απλώς τόπροοίνιον πλη- 
ρεστ.-ρχ; κχι λογικωτέρας δργανώσεως. Δεν επιθυ
μούμε/ νά γε’νωμεν μάντεις κακών διά τό αυστρο- 
ουγγρικόν κράτος. ΊΙ Αυστρία ε’στί νϋν μάλλον 
ή ποτέ άςίχ τής συμπάθεια; τών φιλελευΟέ 
ρων. συνταγματικών καί ειρηνικών χωρών. Τό 
κράτος τοΰτο έν τ7| γεωγραφική αΰτοϋ θέσει καί 
εν τώ πολιτικοί αύτοΰ χαταρτισμω ε’στιν τών 
ίδραιοτάτων στοιχείων τή; ευρωπαϊκής ειρήνης. 
Άλλ’ έάν τις Οίλη νά πορισΟή τά; αναγκαία; συν
έπεια; τών τελευταίων γεγονότων, απεομετέβχ· 
λον τόν χάρτην τή; κεντρικής Ευρώπης, δεν δύνα 
ται νά μή πεισΟΤ) οτι Οαττον ή βράδιον ή διανομή 
τών χωρών, χ; εμπεριέχει τό είρό έκε~ ο κράτος, 
ύποστήσεται σπουδαία; τροποποιήσεις. Έπιτραπή- 
τω ήμΤν άπλοΰ; περί τούτων ϋπα.νιγμός οΰδχμώς 
άςιοΰσιν ούτε έςχχριβώται ούτε συζητήσαι τά; τρο- 
ποποήσεις ταύτας- άλλως δέ, τοΰτο Οά παρέσυρεν 
ήμας ίκτό; τοϋ αντικειμένου περί ου γενήσεται λό - 
γο; έν τώ άρΟρω τούτω. Έν τούτοι; ή θεωρία αυ
τή τοΰ μέλλοντος παρίσταται φυσικώς εις τήν διά
νοιαν έκάστου άναγινώσκοντο; τά συμπεράσματα 
τγ,ς συγγραφής τοΰ κ. A Ilimly.

Άλλά πρώτον τί έννοητέον διά τής γεωγραφική; 
ταυτη; φράσεω; Κεντρική Ευρώπη; Έστιν 
άράγε χώρα διακεκριμένα έχουσχ δ.ια είτε φυσικά 
είτε έχ συνθήκης; Έχει χαρακτήρά τινα φυσικόν, 
κλιματικού; καί γεωλογικούς όρους, διακρίνοντας 
αυτήν τών λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, ιστορικά; 
παραδόσεις καΟιστώσας αυτήν ιδιαιτέραν όντότητα; 
Έσχεν έν τώ παρελθόντι καί τηρεί έν τω παρόντι 
ιδίαν ίίπαρςιν καί. ώ; εΐπεΤν. ατομικήν ώ; ή’Ιτα- 
λία, ώ; ή Γαλλία, ώ; ή Ισπανία, ώ; πϊ:αι αί 
αλλαι έΟνχαί ατομικότητες, αϊτινες άλληλοδιαδό- 
χω; πχρέστηταν έν τή σκηνή τή; ιστορία;; ‘Ο κ. 
A. ililllly ευκρινέστατα άπαντα εί; τά έρωτήματχ 
ταϋτα, άπερ ετίθεντο αύτω ευθύ; έν αρχή τής 
συγγραφή; αύτοΰ.

Καθώς, λέγει, αΐ πλεϊσται τών ευρωπαϊκών 
χωρών, ουτω καί ή κε-τρική Ευρώπη δε*  είναι 
δυνατόν νά περιγραφή μετά μαθηματικής ακρίβειας. 
Οόχ ήττον έχει ϊδιάζοντα χαρακτήρα, ίστι; ακρι
βώς έ;τιν ό χαρακτήρ με'-η; έν πϊσι φύσεως. Αί 
δύο μεγάλαι διαστάσεις τής ευρωπαϊκής ηπείρου 
διακόπτονται έν αύτή καί αί δύο μεγάλαι ευρω
παϊκά: δάλασσαι περιβρέχουσι τά; άκτά; αύτή; διά 
τών εσωτερικών αύτών κόλπων. Τήν μέσην κατέ
χει Οέσιν μεταξύ τή; βαρείας ανατολικής Ευρώπης, 
τής παγετώδους χειαωνο; ώρα καί Οερμοτάτη; ,t 
θέρους, καί τής έλαφρα;δυτική; Εύρώπης, τήςεύ-
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κράτου την ατμόσφαιραν ώς έκ τής ύγρότητος τοΰ 
ώχεανοΰ' εκτείνεται αμα έπ'ι τής μονοτονου πεδιά- 
δος τής ’Ανατολής κα'ι έπ'ι τών άνδηρωτών χωρών 
τής Δύσεως. Περιέχει, άλλ’έν ίσρ αναλογία, κατά 
πολυπληθείς δμάδας τουλάχιστον, τας τρεΤς μεγά- 
λας εύρωπαϊκάς φυλάς, τήν γερμανικήν, τήν σλαυϊ 
κήν και τήν νεολατινικήν, πρδς δε ώς αντιπροσώ
πους τών δευτερευουσών φυλών τους φιννίους Μα 
γυάρους. Δΐήρημένη σχεδόν έξ ίσου μεταξύ τοΰ 
καθολικισμού κα'ι τοΰ προτεσταντισμού, έχει πρδς 
τούτοις κα'ι λαούς τής ανατολικής δρθοδοξία;. Εί
ναι, ένί λόγω, ή χώρα, έν η τά πάντα συναντιόν
ται. ϊσοΰνται, αντισταθμίζονται· είναι ούχί βεβαίως 
ή μάλιστα προνομιούχος χώρα τή; Εύριόπης. άλλ’ 
εκείνη ήτις δύναται ν’άποκληθή ή μ 2 λ λ ο ν ε ύ ρ ω 
παϊκή, διότι εκπρόσωπε? πληρέστερου τούς μέ
σους αυτής χαρακτήρας. Συγκοινωνούσα διά ξηρά; 
καί διά θαλάσσης μετά πασών τώνάλλων χωρών τής 
ευρωπαϊκής ηπείρου, εξαιρούμενη; τής Ισπανίας, 
ύπήρξεν άπδ τοΰ Μέσου αίώνος τδ κέντρον τή; 
βαρύτητος τής ευρωπαϊκής πολιτικής, είτε τά τών 
γειτόνων αυτής σφετεριζομένη, είτε πεδία μαχών 
αύτοΤς χορηγούσα- ή επιστήμη αυτής αντιποιεί
ται, ούχί άνευ λόγου, τής δόξη; ότι κοσμοπολίτικη 
έστι, καί οί μετανάσται αυτής, οί’τινε; τήν Ευρώ
πην καί τδν Νέον Κόσμον κατακλύζουσιν, άπορ- 
βοφώνται ύπδ τών περί αύτού; εθνοτήτων μετ’ εύ- 
κολίας άγνώστου εις τάς λοιπάς φυλάς.

Ούτως δρίζων δ συγγραφεύς τδν γενικδν χαρα
κτήρα τής χώρας, ής τδ ίστορικδν ποιήσεται, προ
βαίνει είς τήν γεωγραφικήν αύτής περιγραφήν. Ό 
συγγραφεύς άνήκει είς τήν νεωτέραν ιστορικήν σχο
λήν, ήτις αρχήν έχει τδ ΟεωρεΤν τήν γεωγραφίαν 
ούχί ώς προσάρτημα άπλοΰν καί βοηθητικήν επι
στήμην, άλλ’ ώ; αύτήν τήν βάσιν τής ιστορικής 
διδασκαλίας. Εί καί άναγνωρίζει οτι ή κεντρική 
Εύρώπη δεν έχει ακριβή όρια, άλλ' ή γεωγραφική 
αυτή έκφρασις περιλαμβάνει, κατ’αύτδν, άφ’ένδς 
τά λεκανοπέδια τοΰ Οΰϊάδρου (Oder), τού Άλβιο; 
(Elbe), τού Ούϊσούργιδος (Weser), καθ' απασαν 
αύτών τήν έκτασιν, τά τοΰ Ρήνου, τοΰ Μεύσου 
καί τοϋ Σκάλδιο; (Escauf) εξαιρέσει τών άριστερά 
συμβαλλόντων αύτοΤς, οΐτινες τδν άνώτερον αύτών 
βοΰν έχουσιν έν τή γαλλική χώρα, καί άφ’ετέρου 
τδ άνω καί τδ μέσον μέρο; τοΰ λεκανοπεδίου τοΰ 
Δουνάβεως. Όρογραφικώς τής χώρας ταύτης δε
σπόζει έν τώ συνόλω αύτής καί καθορίζει εί; τά 
μέρη τδ ύπό τινων γεωγράφων Καρπαθοερκύνιον 
καλούμενον σύστημα δρέων, ου αί δύω μεγάλα·, 
διακλαδώσεις, ή μέν ανατολική, ή δε δυτική, συν
δεόμενα; μετ’ άλλήλων πρδς νότον ύπδ τοΰ συστή - 
ματος τών "Αλπεων προήκουσι μακρυνόμεναι προϊ-

όντω; άπ’ άλλήλων πρδ; βορρ2ν καί χαμηλοΰνται 
βαθμιαίως, έως ου άπολήγουσιν άφ’ένδς μεν είς τάς 
πεοιάοα; τών Κάτω Χωρών, άφ’ετέρου δέ εί; τάς 
τής Πολωνίας καί τής Ρωσσίας. ΊΙ Βόρειο; θά
λασσα καί ή Βαλτική άπαρτίζουσι τήν τετάρτην 
πλευράν τοΰ τετράπλευρου τούτου, οπερ λίαν απο
κλίνει πρδς βορράν έν τώ άνωτε’ρω αύτοΰ μέρει. 
Τοιοΰτον τδ Οέατρον τή; ιστορίας, ήν έγραψεν δ 
κ. A. Himly.

Ό συγγραφεύς καθίστησιν ήμϊν άλληλοδιαδόχως 
γνωστά πάντα αύτοΰ τά μέρη Ό σχηματισμό; τοΰ 
έδάφους, ή τών δρέων προεκβολή, τδ σύστημα τών 
υδάτων, τά προϊόντα τών διάφορων χωρών, αί ποι
κιλία; τοΰ κλίματος, δ χαρακτήρ,τά ήθη, τά προ
σόντα τών κατοίκων, ή ενέργεια τής φύσεως έπί 
τοΰ άνθρώπου καί άντιστρόφως ή τοΰ ανθρώπου 
έπί τής φύσεως, Ινί λόγιο πϊν ο,τι Απαρτίζει τήν 
φυσικήν γεωγραφίαν κατά τήν εύρυτάτην αύτής 
έννοιαν έκτίθεται μετ’ ανυπερβλήτου επιστήμης. 
Μετά δε ταΰτα δ συγγραφεύς άρχεται τής ιστορίας 
τών χωρών άς περιέγραψεν άγει δέ τδν άναγνώστην 
άπδ τής Γερμανία; τοΰ Τακίτου μέχρι τής Γερμα
νίας τοΰ πρίγκηπος Βίσμαρκ. Επαγωγός βεβαίως 
ή άποψις εΐ; τούς φίλους τών μακρών διά μέσου 
τών αιώνων καί τών λαών περινοστησεων ! Άλλ’ 
ούδέν αντικείμενον ύπάοχε· τοσοΰτο περίπλοκου καί 
κατ’έπιφάνειαν τοσοΰτον συγκεχυμένου, ώστε νά μή 
ήναι δυνατή ή διασάφησις καί άπλοποίησις αύτοΰ 
διά τή; χρήσεως καλής μεθόδου. Τοΰτο δ’ έπραξεν 
δ συγγραφεύς μετά πλήρους έπιτυχίας, έφαρμόσας 
έπιτηοείως τδν δεύτερον κανόνα, δν δ Καρτέσιος έ- 
τίθη έαυτώ διά τώνδε τών λέξεων <Δ:αιρεΤν έκά- 
στην τών εξεταστέων δυσχερε ών είς τοσαΰτα μόρια, 
όσα δυνατόν καί άνάγκη πρδς εύχερεστέραν αύτών 
έπίλυσιν...» Έν τή συγγραφή τοΰ κ. A. Himly 
τδ πλήθος τών λεπτομερειών άπόλλυται έν τή σα
φήνεια τών ο αιρέσεων. Δυνάμεθα άρα παρακολου- 
θήσαι αύτω είς ας κάλλιστα έχάραξεν άτραπούς 
καί διεισδΰσαι εΐ; τά; μακρά; αύλακα; ά; βαθέω; 
έχάραξεν. Έν κεφαλαίω, απαν τδπλήθος τών κρα
τών, άπερ επιθεωρεί, δύναται συγκεφαλαιωθήναι 
εις πέντε κοσίως συστάδας: τήν Αυστρίαν, τήν 
Πρωσσίαν, τήν Μιχρογερμανίαν, κατά τήν έκφρα- 
σιν τοΰ συγγραφέως, τάς Κάτω Χώρας καί τήν 
Ελβετίαν. Έν τή τάξει ταύττ, έξετάζοντες αύτά; 
σηυειοΰμεν τά; σπουδαιότερα; γεωγραφικά; καί 
ιστορικά; αύτών μεταμορφώσεις.

ΊΙ Α·’σ·:'κ ώ; παν δ.τι μέγα έκ ταπεινών 
ώρμήθη χα’· άδυ.άτων. Άπλοΰν τδ πρώτον μαρ- 
γραβιάτον ή- τυσ-ά· ύπδ Καρόλου τοΰ Μεγάλου, 
κατά τά ά ντ',λικδ δ'ρια τού κράτους αύτοΰ, π:δς 
περιστολήν τοΰ φιλνταράχου τών Αβαρών. Επί

συνθήκη; καί κατά παράδοξον καί αξιοσημείω
του σύμπτωσιν ή ’Ιταλία καί ή Πρωσσία, ών 
ή πολιτική καί τά συμφέροντα τοσοΰτον στενώ; 
σήμερον είσι συνοεοεμένα διά τή; αύτή; έτυχον 
συνθήκη; τοΰ βασιλικού αξιώματος. Ποάγματι·το 
δουκάτον τής Σαβοΐα; ποοήχθη ε·.; βασίλειο? τή; 
Σικελία;, ολίγο) δ’ έπειτα τή; Σαρδηνία; (1720), 
ύπδ τών συνθηκών τή; Ούτρέχτη; καί τής Τε
τραπλής Συμμαχίας. Έν τοίς μεταξύ τών δύω 
προμνηυ,ονευθεισών χρονολογιών διαλείμμασι (14 I I 
—1701), οϊ Όενζόλλερν σπουδαίως τά; κτήσεις 
αύτών έπηύξησαν. ”Πδη άπδ τοΰ 1614 πρώτον 
έμπηγνύουσι κάμακα εί; τά; παραρρηνείου; επαρ
χία; διά τή; προσκτήσεω; τών δουκάτων Κλέβη; 
καί Μαρκία;· τέσσαρα έπειτα έτη έκτώντο έκ 
κληρονομιάς τδ δουκάτον τή; Πρωσσία;· ή συν
θήκη τή; Ούεστφαλία; (1618) δίδωσιν αύτοί; τδ 
Μαγδεβοΰργον, ή τού Ί’αστάδ (1714) τήν άνω 
Γουέλδρην, ή τοΰ Ούβετσβοόργου (1763) τήν Σι- 
λεσίαν, ή τή; Βιέννη; (18 15) τά; έπαρχία; τής 
Ούεστφαλία; καί τοΰ Ρήνου. Έσμέν ηναγκασμένοι 
νά συντομωμεν τδ όνοματολόγιον τοΰτο τών προσ
κτήσεων χώρας, ών αί τελευταίαι έπαναφέρουσι, 
λέγει ό γάλλος άρθρογράφος, είς τήν διάνοιαν ή 
μών τά; αλγεινά; αναμνήσεις τού 1S70.

Ό,τι κάν πράξη ό πρίγκηψ Βισμαρκ, ό.τι καν 
λέγωσιν οί γερμανοί ένωτικοί, υπάρχει, καί έπί 
πολύ έτι υπάρξει ίσως, έκτο; τών δύο μεγάλων 
κρατών, περί ών ε’ρηται, τρίτη τι; Γερμανία, 
ήτι; ούπω συνεχωνεύθη έν τή γερμανική ένότητι, 
ώ; αί άρχαΤαι γαλλικαί έπαρχίαι έν τή γαλλική 
δεά τοΰ σχηματισμού τών νομών. ΊΙ Μικρά αυτή 
Γερμανία έχε· επίση; ιστορίαν, ήτις ούτε διάφο
ρου στερείται ούτε δόξης. Πρίν ή ή Πρωσσία καί 
ή Λύστ;ία καταλάβωσι τάξιν μεταξύ τών πρώτων 
κρατών τή; Εύρώπης. έξυμνεϊτο ή αίγλη καί ή 
ισχύ; τών Γουέλφων τοΰ Άννοβέρου καί τής 
Ιίρυνσουικης, τού άσκανικού οίκου έν Σαξωνία, 
τών Βιτελσβάχων τή; Βαυαρία;, τών Όενστάου- 
φεν τής Σουηβία; Περί τά τέλη τού δωδεκάτου 
αίώνος ή έκθρόν.σι; Ερρίκου τοΰ Αέοντος κατε- 
μέλισεν εί; πλε'στα πριγκηπάτα τδ δουκάτον τή; 
Σαξωνία; (1180)· ή άπόσβεσι; τοΰ οίκου τού 
Όευστάουοεν τω 1268 έν τω προσώπω τοΰ νεα
ρού καί άτυχούς Κορραδίνου τδ αύτδ έπήνεγκεν 
Αποτέλεσμα έν τω δουκάτω τή; Σουηβία;. 'Γπέρ 
τά 300 πριγκηπάτα —λαμβάνομευ τήν λέξεν ύπδ 
γε?·κωτέραν σημασίαν—έγένοντο τότε ανεξάρτητα (
κράτη τής αύτοκρατορίας. Δέν Οέλομεν νά άνακι- 
νήσωμεν πασαν έκείνην τήν φεουδαλικήν κόνιν,ής ό 
συγγραφεύς έξί,ταβεν, Ουτω; εϊπεΤν, πάντα; τσΰ; 
κόκκους διά τοΰ μικροσκοπίου. Έκ τή; μυρμηκιάς 4
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πέντε αιώνας έν τώ σκότει διατελεϊ- άλλά περι
φανώ; είς τήν ιστορίαν εισέρχεται ότε ό τοΰ οίκου 
τών Άψβούργων αρχηγέτης, δ αύτοκράτωρ Ροδόλ
φο;. τδ δουκάτον Απονέμει τή; Λύστρία; τω υιοί 
αύτοΰ Αλβέρτο) (1282). Έπηύξητο ήδη διά τής 
Στυρίας. τή; Καρινθίας. τή; Τυρολικής καί τή; 
Καρνιόλη*.  Ήμιόλιον έπειτα αιώνα (1437) περι
βάλλεται τδ αύτοκρατορικδν άξίωμα. ό’περ τω 1866 
μόνον έμελλεν άπολέσαι. Σπουδαία τότε μεταμόρ- 
φωσι; άντικαθίστησιν αντί τή; αγία; ρωμαϊκής 
αύτοκρατορίας, άντί τής αύτοκρατορίας τών Και- 
σάρων καί Καρόλου τοΰ Μεγάλου, τήν νεωτέραν 
αύτοκρατορίαν τής Αύστρίας, έστερηυένην τή; 
πάλαι επικυριαρχία; αύτής έπί τών λοιπών κρατών 
τής Γερμανίας ΊΙ αίγλη τοΰ άψβουργικού οίκου, 
τδ μεγαλείου αύτ-ΰ έπί Καρόλου τοΰ Ε', ή ισχυρά · 
καί διηνεκή; αύτοΰ έπίδρασι; έφ' άπάσης τή; Εύ
ρώπης. οί έπ’ αιώνας άγώνε; αύτοΰ μετά τοΰ οί 
κου τής Γαλλίας καί μετά τή; Πρωσσία;, π2σα 
έιείνη ή περιφανής ιστορία κάλλιστα ύπδ τοΰ κ. 
Ilillilv έκτίθεται μηδαμώς απομακρυνομένου τής 
ειδικής ε'πόψεως, ήν έαυτώ προέθετο, ήτοι τής τοΰ 
χωρογραφικοΰ σχηματισμού τής αυστριακή; μο
ναρχίας.

ΊΙ Πρωσσία—άποκαλοΰμεν αυτήν ουτω εύθΰς έξ 
αρχής, καίτοι τδ δουκάτον τής Πρωσσία; προσε- 
κτήθη ύπδ τοΰ οίκου τών Όενζόλλερν μόνον τώ 
1618. τ δ δε τής Πρωσσία; όνομα ήρξατο μόλι; 
τώ 1701 καταδεικνύον τδ σύνολον τών κτήσεων 
τοΰ οίκου τουτου — ή Πρωσσί , λέγομεν, έν τρισ'ι 
μεγάλοι; σταθμοί; διήνυσε τήν δδδν ήτις ήγαγεν 
αύτήν εΐ; τήν πρώτην τάξιν τών εύρωπαϊκών δυ
νάμεων. καί κατά παράδοξον συμπτωσιν, ήν τά 
σύγχρονα γεγονότα έτι μάλλον άναδεικνόουσιν, δί; 
έπανειληυ.μένως ή ΙΙρωσσ'α εί; τήν γενναιότητα 
τών Άψβουργων οφείλει τήν τής χώρα; αύξησιν 
ή τήν άνΰγ-ωσιν τού αξιώματος αύτή;. Ό αρχη
γό; τοΰ άψβουργικοΰ οίκου, ό αύτοκράτωρ 'Ρο
δόλφος, έξαγαγων έκ τοΰ αφανούς αύτοΰ έν 
Σουηβ'α πύργου ένα Όενζόλλερν κατέστησεν αύ
τδν βουργράβον τή; Νυρεμβέργη; Ί273).Ό αύτο
κράτωρ ΣΊγισμοΰνδο;, τοΰ λουξεμβουργιχοΰ οίκου, 
δίδωσιν έτέρω ήγεμόνι τοΰ αύτοΰ οίκου τδ μαρ- 
γραβιάτον τοΰ Βραδενβούργου όπερ συνεπήγετο 
το τού έκλέκτορος άξίωμα'1411) Τελευταίου εί; 
Άόβούργος. ό αύτοκράτωρ Λεοπόλδο; ό Λ', τδ 
δεύτερον είς τδ μεγαλείου συντελεί τών Όενζόλ
λερν τδ βασιλικόν έπιτιθείς στέμμα έπί τής κε
φαλής τοΰ έκλέκτορο; Φρειδερίκου τοΰ I”, όστις 
ύπδ τδ ονομα Φρειδερίκος Λ' αποβαίνει ό πρώτο; 
βασιλεύ; τή; νεωτέρα; Πρωσσία; (170! . ‘Ο τί
τλο; ούτο; καθιερώθη ύπδ τή; έν Ούτρέχτη
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ταύτης τών μικροσκοπικών χρατών προε’κυψαν 
τέσσαρα νεώτερα βασίλεια- τά της Σαξωνίας. της 
Βυρτεμβέργης, τής Βαυαρίας καί τοΰ Άννοβέρου, 
ό'περ άπερροφήθη ύπδ τής Πρωσσίας τω i860

Αί πολιτιχαί μεταπολιτεύσεις χα'ι αί χωρογρα 
φικαί μεταβολαί αί έπελθοΰσαι ε’ν ταϊς ύπδ τδ 
όνομα Κάτω Χώραι γνωσταΐς έπαρχίαις, ουτω 
άποχληθείσαις ε'χ τοΰ οτι χεΐνται χατά τον κατώ
τερον ροΰν τών μεγάλων ποταμών τοΰ μέρους τού
του τής κεντρικής Ευρώπης, τοΰ Σκάλδιος, τοΰ 
Μεύσου χα'ι τοΰ Ρήνου, πολλώ έτι πολυαριθμό- 
τεραι χα'ι ποικιλώτεραι ύπήρξαν ή αί τών περ'ι 
ών προείρηται κρατών. Αί ώραΐαι έκεϊναι κα'ι 
γόνιμοι χώραι, αί διά τήν ειρήνην χα'ι τήν ευη
μερίαν γενομεναι, αί υπο λαών φιλήσυχων, φίλο-, 
πόνων κα'ι βιομηχάνων οϊκούμεναι, έγένοντο &ηνε- 
κώς τό δέλεαρ χα'ι τδ έρμαιου πάσης φιλοδοξίας, τδ 
μοιραϊον πεδίου μάχης πάντων τώυ μεγάλωυήπει- 
ρωτικών πολέμων, τδ διηνεχώς άνταλλασσόμενον 
άθλον πάσης νίχης. ΊΙ γαλατική εκείνη χώρα τών 
Βαταυών, ή ύπδ τάς δύο πρώτας φραγκικά; δυ
ναστείας συνηνωμένη μετά τοΰ βασιλείου τής 
Νέστρίας, ή υπό τοΰ τιμαριωτισμού εις πλήθος κο
μιτάτων χα'ι άρχοντειών διατμηΟεϊσα, ήν διανενε- 
μημένη χατά τά τέλη τοΰ ΙΔ' αϊώνος εις έπτα- 
χαίδεχα επαρχίας,αί'τινες διά διαφόρων γάμων συν- 
ηνώθησαν ύπδ τδν δουκικδν οίκον τής Βουργουν
δίας· διά γάμου επίσης μετέβησαν άπδ τοΰ οίκου 
τούτου εις τδν τής Αυστρίας. Tu, felix, Austria, 
nube (Ευδαίμων σύ, ώ Αυστρία, τοΐς γάμοις), 
ελεγεν ό Ματβίας Κορβϊνος, δ επιφανής βασιλεύς 
τής Ουγγαρίας, ύπαινισσόμενος τήν διά τών γά
μων ταύτην πολιτικήν. Ευδαίμων Αύστρία ΙΠοία 
εΐρωνία τής τύχης! Καλόν ήν τοΰτο λεγόμενον 
κατά τούς παρελθόντα; αιώνας. Άλλά σήμερον 
τήν παρελθοΰσαν ταύτην ευδαιμονίαν αντικατέ
στησαν ή προσπάθεια χα'ι ή αδιάλειπτος εργασία, 
ήν έπιβάλλουσιν ή συντήρησις κράτους σχληρώς 
δοκιμασθέντος, ή διατήρησις οικοδομήματος ϋπδ 
παντός ανέμου προσβαλλομένου. Άλλ’ή τύχη φίλε' 
τάς αντιθέσεις ταύτας. αί'τινε'ς εΐσι τδ δίδαγμα καί 
τδ ήθιχδν πόρισμα τής ιστορίας. Ό οίκος τής Αυ
στρίας διετήρησε τάς επαρχίας ταύτας μέχρι τής 
γαλλικής έπαναστάσεως, άλλά διά πλείςων περιπε
τειών. Ό πρωτότοκος αύτοΰ κλάδος, δ ισπανικός, 
κατέσχεν αύτάς έπί δύο καί ήμισυν περίπου αιώ
νας μέχρι τής έν Ούτρέχτη συνθήκης (1713). 
Άλλ*  έν τώ μεταξύ άπώλεσε τάς επτά επαρχίας 
τοΰ Βορρά, αί’τινες άπετέλεσαν τήν δημοκρατίαν 
τής'Ολλανδίας ή τών Ηνωμένων’Επαρχιών, έπα- 
ναστάσαι τώ 1572 καί άναγνωρισθεϊσαι άνεξάρτη- 
τοι τώ 16'ι8 διά τής ούεστφαλικής συνθήκης. Ό 

δευτερότοκος κ/άδος, ό αυστριακός, κατέσχεν αύ
τάς κατά τδν 111' αιώνα άπδ τής έν Ούτρέχτη 
συνθήκης μέχρι τής έπαναστάσεως αύτών τώ 
1 787. ΊΙ ιστορία αύτών συγχέεται τότε μετά 
τής ιστορίας τής δημοκρατικής καί τής αύτοχρα- 
τορικής Γαλλίας. Συνενωθεϊσαι καί πάλιν διά τής 
βιενναίας συνθήκη; τοΰ 1815 ύπδ τδ όνομα βασι
λείου τών Κάτω Χωρών, έχωρίσθησαν τέλος τώ 
1830 διά τοΰ καταρτισμοΰ τοΰ βασιλείου τής 
Βελγικής. Άλλά τις τολμά νά διισχυρισθή οτι 
αυτή έστιν ή τελευταία αύτών μεταμόρφωσις καί 
ότι έν τή άπομεμακρυσμένη εκείνη γωνία τής 
κεντρικής Ευρώπης ή ιστορική γεωγραφία είπε 
τήν τελευταίαν αύτής λέξιν;

ΊΙ Αυστρία ηύξήθη ιδία διά δυναστικών γάμων 
και διά κληρονομιών, ή Πρωσσία διά καταχτήσεων, 
ή δε 'Ελβετία άλλο έφήρμοσε σύστημα, τδ τής 
ομοσπονδίας, ή. έάν δυνατόν νά γείνη χρήσις τής 
λεςεως ταύτης. τδ τν,ς συσσαρχώσεως τών περίοι
κων πολιτειών. Δέν θά ύπομνήσωμεν ένταΰθα 
τδν σχηματισμόν τής ελβετικής ομοσπονδίας, 
συγκείμενης τδ πρώτον έκ τών ύπδ τδ όνομα 
Βαλδσταέτεν τριών τοπαρχιών (1315), είτα έξ 
δκτω τοπαρχιών (1352) καί τέλος εκτών τριων- 
χαίδεκα τοπαρχ ιών (1513)· δ τελευταίος ουτος 
άριθμδς δέν μετεβλήθη μέχρι τής γαλλικής έπα
ναστάσεως. ΊΙ στενή συμμαχία ή συναφθεΐσα 
μεταξύ τών τριών Γριζικών συνασπισμών (1498), 
τών έπί τών δυο οχθών τοΰ “Ανω 'Ρήνου άποκα- 
τεστημένων. έφερε πράγματι τά δ'ρια αύτής πέ
ραν τής Όβερλάνδης, μέχρι τής πρώτιστης σειράς 
τών Γριζικών Άλπεων, αΐτινε; περιλαμβάνονται 
έν τή γραμμή τής διανομής τών ύδάτων τής Ευ
ρώπης. ΊΙ δημοκρατία ήν ούτω έξησφαλισμένη 
κατά πάσης επιχειρήσει»; έκ Βοραρλβέργης, Τυ
ρολικής καί Έγγαδίνης. Είναι άληθές οτι τήν 
συμμαχίαν ταύτην οί Γρίζονες ήτήσαντο έξασφα- 
λίζοντες έαυτο'ς προστασίαν έν ταϊς πρδς τους 
κόμητας τής Τυρολικής δ'.αφοραϊ; αύτών. Άλλ’ 
όμως οί 'Ελβετοί έξησφαλισμένοι ούτω έτόγχανον 
πρδς νότον, πρδς ανατολάς καί νοτιανατολικώ; 
καί έπηεεισμένοι έπί μιας τών μάλιστα ά- 
διαχωρήτων σειρών τών ’Άλπεων. Διό ήρ- 
ξαντο θεωροΰ/τε; τούς Γρίζονας ώς δι’ άδια- 
λύτων δεσμών αύτοϊς συνδεδεαενους, και τω 
όυτι ούκ εις μακράν επόμενον ην τήν ιδιό
τητα συμμάχων ν’ άκτικαταστήση ό τίτλος μελών 
τή; Όμοσπου ίας. Τδ σύστημα τοΰτο συνθηκών 
περί συμμα/ίχ; καί συσπονδίας ές-ηρμόσθη ύπδ 
τής ’Ελβετίας εις πάσας τάς μικράς αρχοντειας 
ή περίοικους κοινότητας, οσάκις δέν ητο δυνατόν 

| ν’ άποβώσιν ε ϋΟύς εξ άρχής ύπήκοοι. Ούτως ή 

Μονή (1451) καί ή πόλις (1451) τοΰ Σαίντ Γάλλ. 
ή έπισκοπή τής Βασιλείας, ή δημοκρατία τής 
Μουλχούζης. ή Ούαλεσιανή χώρα, μή άποτελοΰ- 
σαι άναπόσπαστον μέρος τής 'Ομοσπονδίας, συνε- 
δέοντο αύτή διά τών δεσμών πραγματικής συμ- 
μαχίας, ήν δύναται τις νά παραβάλη. ώς πρδς 
τδν χαρακτήρα καί τάς συνέπειας αύτής. πρδς τδ 
σύστημα τών συμμάχων (Socii) τής ρωμαϊκής 
δημοκρατίας. Ουτω συμπεριελήφθησαν έν πάσαις 
ταϊς σπουδαίαις συναλλαγαϊς τής ελβετικής δμο
σπονδίας, ηύδόκησε δ’ αύτη νά καταστήση αύτάς 
μετόχους τών τυχών αύτής, ώς εί. ούτω πράτ- 
τουσα, έδέσμευεν αύτάς μετά τής έαυτής τύχης 
καί έκ τών προτέρων κατοχήν αυτών ελάμβανε. 
Τά πάντα άρα παρεσκευασμένα ήσαν διά τής πο
λιτικής ταύτης τών εκουσίων προσαρτήσεων διά 
τήν μεγέθυνσιν τής Ελβετίας, οτε αί συνΟήκαι 
τοΰ 1815 άνεβίβασαν εις 22 τάς τοπαρχίας αυτής.

Τοιαύτη κατ’ουσίαν ή συγγραφή τοΰ κ. Α. 
Ilimly διδακτικωτάτη αμα τοΐς περί τάς ιστορι
κός σπουδάς ασχολούμενους, άμα δέ καί λίαν ε
παγωγός.

ΗΕΡΙ ΤΟΥ ΕΘΟΥΣ ΚΛΙΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ.
ΊΙ έν ταϊς παροόσαις δειναϊς περιστάσεσι καί 

χαλεπωτάταις τοΰ έπικρατοΰντος πολέμου συμφο- 
ραϊς έπιδειχνυμένη ιδιαιτέρα συμπάθεια χαί φι
λανθρωπία καί ή έπιδαψιλευομένη πανταχόθεν 
πλουσίως παντοειδής βοήθεια καί άναχούφισις εις 
τούς μέχρι θανάτου πάσχοντας καί ταλαιπωρουμέ- 
νους άνέμνησαν εις ημάς τά τών αρχαίων 
εθνών άσυλα. Έκ τής ιδέας δέ ταύτης πα- 
ρορμηθέντε; προεθυμήθημεν νά γράψωμεν περί 
τοΰ έθους καί τοΰ δικαιώματος τοΰ 
ασύλου παρ’ αρχαίοι ς τά; ακολούθους βραχείας 
πληροφορίας ίστορικώτερόν πως. ϊ’να γείνη καταλη 
πτδν ότι σήμερον διά τοΰ χοιστιχνικοΰ πνεύματος 
ούχί πλέον ναοί χαί βωμοί χαί άλλα τοιαΰτα, 
άλλ’ή ανθρώπινος καρδία κατέστη άσυλον καί χα 
ταφυγιον τής άδιχως χαί αναξιοπαθώς τά πάνδεινα 
πασ/ουσης άνθρωπότητος.

"Αξια δ’έρεύνης χαί συστηματικωτέρας σπουδής 
περί τούτου δύναται τις κυρίως νά θεωρήσ-ρ τήν 
αρχήν καί έπικράτησιν τοΰ έθους χαί προνομίου 
τούτου. τούς κυριω-ΐοο·>: λαούς, έν -ϊς ε-·.· άτη- 
σε τούς τόπους, οιτ.νε <■ ρίσθησαν ζχ’· έχρη-εάτι 
ζον ώς άσυλα, τού; άνθριόπους, οΐτινες άπήλαυον 
ή μή τή; τοιαύτης χάριτος. καί ιδία περί ασύλου 
παρ’ Εβραίοι; καί ακολούθως παρά τοΐς Χριστια- 
νοϊς άπδ τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι τής

σιωπηλή; τοΰ προνομίου τούτου καταργήσει»;.
ΊΙ λέξις άσυλον γίνεται έκ τοΰ α στερητικού 

καί έχ τοΰ σύλη. ό’περ σημαίνει «Τδ δικαίωμα 
τοΰ κουρσεύειν (συλάν==αφχιρεϊν τι ώς λάφυρον) τά 
έχθρικά πλοία έν χαίρω πολέμου» (βλ. Σχαρλ. 
Λες. έν λέξ. σύλη). Έκ τούτου άσυλον σημαίνει 
τόπον καταφυγής, ίερδν καί άπαραβίαστον κατα
φύγιου, εις ί προφθχσα; κατέφυγεν ό ύπδ τής πο
λιτικής δικαιοσύνη; ή καί ύπδ ιδιώτου πρδς συλλη- 
ψιν καί τιμωρίαν καταδιωχόμενος, καί έν ω έξησφα- 
λίζετο ή ζωή αύτοΰ- καθότι ούδείς έδιχαιοΰτο νά 
άποσπάση βιαίως έξ άσυλου, άνεγνωρισμένου πολι- 
τικώς, τδν εις αυτό καταφεύγοντα. όντα πολλάχις 
καί έγκληματίαν.

Ώς πρδ; τήν άρχήν, τδ έθος χαί τδ δικαίωμα 
τοΰ άσυλου ή τοΰ καταφυγίου είναι πανάρχαιον, 
διότι πρδ παντός άναφέρεται ύπδ τοΰ Μωϋσέω; 
μεταξύ τών άλλων παραγγελμάτων, τών ύπδ τοΰ 
Θεοΰ δοθέντων διά τούτου εις τδν εβραϊκόν λαόν 
περίπου τω 1490 πρδ Χρίστου (Έςόδ. χά, 13 14). 
ΙΙραγματοποιηθέν δέ τδ παράγγελμα τοΰτο χαί τε- 
θέν εί; ενέργειαν ώς δικαίωμα φαίνεται μετά την 
ύπδ τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή χατάκτησιν τής Γής τής 
Επαγγελία;, τουτέστι τή; Ιίαλαιστίνης (1445 π. 
X.), 0τε πράγματι ώρίσθησαν ώς άσυλα εις τού; χιν- 
δυνεύοντα; 8; πόλει;, τάς όποιας ή Αγία Γραφή 
άποχαλεϊ πόλεις φ u γ α δευ τ η ρ ί ο υ ς (Δευτερ. 
λέ. Ίησ. Ναυή κ'). Άγνωστον δέ πώς ή πότε, ή 
άνέχ τών 'Εβραίων μετέβη ή έλαβεν άρχήν τδ έθος 
χαί τδ δ-χαίωμα τοΰ άσύλου εις τού; "Ελληνα; χαί 
τού; 'Ρωμαίους, παρ’ οϊ; ισχυσεν έπί χρόνον ικα
νόν Βέβαιον δέ μόνον είναι, δ'τι τά άσυλα άπαν 
τώσι παρ’άμφοτέροις τούτοις τοΐς έθνεσιν αμέσως 
εις τούς ιστορικούς αυτών χρόνους, καίπερ ούχί ώ; 
νόμος έγγραφο; καί θετός λεπτομερώς, ώ; παρ’ 
'Εβραίο·.;, άλλ’ώς έθο; καί δίκαιον κοινόν, ισχόον 
άγράφω; καί Ορησκευτικώς.

Ό νόμος ή τδ έθος τοΰ άσύλου καί τοΰ κατα
φυγίου έκπηγάζει πάντως έχ τοΰ αισθήματος τής 
συμπάθειας καί φιλανθρωπίας πρδς διάσωσιν τής 
ζωής άνθρώπου. έστω πολλάκι; χαί κακούργου. Έκ 
τούτου δ’έκαστο; έννοεϊ οτι τδ φιλάνθρωπον τοΰτο 
έθο;, ώ; αίσθημα συμπάθειας, ευκόλως έμελλε νά 
εϊσαχθή καί έν τή χριστιανική’Εκκλησία, ήτις ώ; 
θεμέλιον τή; ευαγγελικής ηθικής αυτής προκατα
βάλλεται τήν πρδς τδν πλησίον, ήτοι τήν πρδς 
πάντα; άνθρώπου; καί τού; έχθρού; έτι αυτούς, 
άγάπην καίεύσπλαγχνίαν. Καί πράγματι εΐσήχθη- 
άν δέ ούχί ώς έθος καί νόμιμον τοΰ ρωμαϊκού 
κράτους ή τοΰ εθνισμού, ίσως ώ; δίκαιον τής μω- 
σαϊκής νομοθεσίας, έξ ής ή χριστιανική ’Εκκλησία 
παρέλαβεν εξωτερικά τινα χαί έπουσιώδη, μηδαμώς ·&

■
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εϊς το πνεΰμα τής χριστιανικής εύσεβείας άντ> 
στρατευόμενα. Άλλ’όμως τδ άρχαϊον τοΰτο τοΰ 
ασύλου δικαίωμα παρά τοϊς Χριστιανό?; δεν έσχε 
μεθ'όλην αύτοΰ τήν έκτασιν βάσεις αμεταβλήτους 
χαί γενιχάς, καθότι ή υπαρξις αύτοΰ υπήρξε πρόσ
καιρο; χα'ι παροδική· άλλά και ουτω παρε'χε τήν 
έαυτοΰ ωφέλειαν, διότι δι' αυτής έμαλάσσετο 
τών ρωμαϊκών νόμων ή σκληρότη; κα'ι διήγειρε 
τούς διχαστάς, ί'να ε'πιμελέστερον κα'ι διχαιότερον 
διεξάγωσι τάς διαδικαζομένας τοΰ λαοΰ υποθέσει;.

Έν τούτοι; ποϊόςτις δ χρόνος ώρισμένως. χαθ’δν 
τό δικαίωμα τοΰ ασύλου ήρξατο ενεογοΰν ώ; έθος 
ή ώς νόμος ε’ν τή χριστιανική Έχκλη-ίφ ; Κατά 
την γνώμην τών πλείστων δ χρόνο; άκειβώς δεν 
δύναται νά δρισθή Φαίνεται ό'αως βέβαιον ό'τι 
τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου άποδεξααένου τδν χρι
στιανισμόν ώ; ίδιον αύτοΰ θρήσκευμα. τδ πρότεοον 
σιωπηλώς πως δπάρχον τοΰ άσυλου έθος άπέβη 
βαθμηδόν φανερόν δίκαιον καί προνόμιον τών χρι
στιανικών εκκλησιών, καίτοι πολλοί άμφιβάλλου- 
σιν αν δ Μεγα; Κωνσταντίνος έξέδωκέ τινα νόμον 
πρδς ύποστήριξιν τοΰ προνομίου τούτου. Πρώτο; 
τών χριστιανών τοΰ Βυζαντίου αύτοκρατόρων Θεο
δόσιος δ Μεγας (3S2 μ. X.) έξέδωκε νόμον περί 
άσυλου, οΰχί θεσμοθετών καί πρώτον ήδη εΐσάγων 
τδ έθος, άλλά διασαφηνίζων καί ύρίζων αύτδ διά 
νόμου άκριβέστερον, ή μάλλον πεοιορίζων αύτό. 
"Οτι δέ καί προ τοΰ Μεγάλου Θεοδοσίου ίσχυε τδ 
δικαίωμα τοΰ άσυλου ώ; άνεγνωρισμένον ποονόμιον 
?ών χριστιανικών εκκλησιών, τοΰτο διατρανοΰται 
έκ τών λεγομένων Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου έν τω 
πρδς τδν Με’γκν Βασίλειον έπιταφίω αύτοΰ, τάδε 
διηγούμενος. «Γυναίκα τινα τών επιφανών έξ άν- 
δρδς ού πρδ πολλοΰ τδν βίον άπολιπόντος ό τοΰ οι- 
καστοΰ σύνεδρο; έβιάζετο, προ; γάμον έλκων άπα- 
ςιοΰσαν ή δέ ούκ έχουσα όπως διαφύγη τήν τυ 
ραννιδα, .. τ ή ί ε ρ α τρ απ ε'ζ η προσφεύ
γει, καί θεδν ποιείται προστάτην 
κατά τή; έπηρείας- τί ούν εδει ποιείν ώ 
πρδς τή; Τριάδος αύτής (τδν μέγαν Βασίλειον): . . 
ούκ αντιποιείσθαι, χατέχειν, κήδεσθαι. χεϊρα δρέ- 
γειν Θεοΰ φιλανθρωπία καί νόμω τω τετιμηκότι 
θυσιαστήρια ; ού πάντα δρασαι καί παθείν έθελή- 
σαι πρότεοον, ήτι βουλεόσαιθχι κατ’αύτή; άπάν- 
Ορωπον, καί καθυβρίσαι μέν τήν ίεράν τράπεζαν, 
χχθυβρίσαι δέ τήν πίστιν, μεθ'ή; ίκέτευεν ; Ου φη 
σιν δ καινός δικαστή;· άλλ’ ήττδσθαι χοή τής 
έμής δυνασ είας, καί προδότα; χοιστιανού; τών οί
κε ων νόμων· δ μέν έζήτει τήν ίχέτιν, δ δέ Μέγα; 
Βασίλειος) είχετο κατά κράτος» (Λόγ. κ'). Έπι- 
βίβαιοΰται δέ ό νόμο; τοΰ άσυλου υπάρχων πρδ 
τοΰ Μεγάλου Θεοδοσίου καί εκ τίνος επιστολής τοΰ | 

άγιου ’Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων (Έπ·ς. 
λγ', ή κατ’άλλου; ιο'), έν ή εκτίθεται έτέρα πα 
ραβίασις άσύλου έπί τοΰ αύτΟχράτορο; Ούαλεν- 
τινιανοΰ.

Πολλοί πάντως λαοί τής άρχαιότητο; καί τοΰ 
μέσου αίώνο; ειχον καί έτήρουν τδ έθος καί τδ 
οικαιον του άσυλου, αλλ'ενταύθα μνηαο.εύοαεν 
κυρίως εκείνους, ένοίς έπί μάλλον ή εγγράφω; τοΰτο 
ε'πεκράτησε οίον τδν εβραϊκόν κατά τούς αρχαιό
τατου; χρόνους, τδν ελληνικόν, τδν ρωμαϊκόν καί 
τδν ύπδ τήν βυζαντινήν κυριαρχίαν υπαγόμενου, 
πρεσβεύοντα δέ πρδ πολλοΰ τήν χριστιανικήν θρη
σκείαν.

Διάφορα: δέ ήσαν παρά τοίς λαοί; τούτοι; καί οί 
τόποι, οί'τινες ώρίσθησαν καί άνεγνωρίζοντο· ώς 
άσυλα καί καταφύγια πρδς διάσωσιν τών τήν ζωήν 
κινδυνευόντων. Παρά τοϊς 'Εβραίοι; πρώτον κατά 
τήν προσταγήν τοΰ Θεοΰ (ΆρΌμ. λέ, 6, 13. I ί. 
Δευτερ. ιθ', 2.9.) μετά τήν κα-άκτητιν τή; ένθεν 
καί πέραν τοΰ Ίορδάνου Γής τή; ’Επαγγελία; δ 
Ίησοΰς τοΰ Ναυή, διάδοχος τοΰ Μωϋσέως καί έκ - 
τελεστής τών προσταγμάτων τοΰ Θεοΰ, διεχώρι- 
σεν εξ πόλει; άσύλου; ή φυγαοευτηρίου;· τρεις μέν 
ε'ντεΰθεν τοΰ Ίορδάνου. τήν Κάδης, τήν Συχέμ καί 
τήν Άρβδκ, τρε?; δέ πέραν, τήν Βοσδρ, τήν Ά 
ρημωθ καί τήν Γαυλών (Ίησ. Ναυή κ'. 7 — 9), 
θεωρούμενα; πόλεις ίεράς καί άνηκούσας εις τούς 
Λευϊτας. Εφεξής δέ πιθανόν ότι τδ προνόμιον 
τοΰτο έπεξετάθη καί εϊς άλλα; πόλεις, ή εις αύτδν 
τδν ί, Ίεροσολυμοις ναόν, ή ε'ς τήν ίεράν σκηνήν 
καί τδ θυσιαστήριον αύτής, καθότι αύτόθι εις τδ 
θυσιαστήριον τής σκηνής τδν Άοωνίαν καταφυγόντα 
έφόνευσεν ό βχιιλεΰ; Σολομών (Γ'Βασιλ ά.
’.8. 31. 34)

Παρ’ Ελλησι δέ καί 'Ρωμαίοι; ωσαύτως 
σιμευον ώ; άσυλα καί καταφύγια αυτοί 
πρώτον και τά τεμένη, οί βωμοί, τά αγάλματα 
τών θεών, τά περί τού; ναού; ιερά άλση, οί τάφοι 
τών ημιθέων κα'ι ηρώων καί άλλα τοιαΰτα παρ’αύ- 
τοϊςίερα, προστατεύοντα πάντα; άδιακιίτω; τούς 
εΐ; αύτά καταφεύγοντας, Άλλ’ώσπερ παρ' 'Εβραίοι;, 
ουτω καί παρ’ 'Έλλησι καί Ρωμαίοι;, οΰχί πάντες 
οί ιεροί τοποι καί ναοί τοΰ έθνισμοΰ οί άπχνταχοΰ 
εκέκτηντο τδ προνόμιο·/ τοΰ άσυλού, άλλ'ώρισμένοι 
τινές καί ύπδ πολιτικών νόμων άνεγνωρισμένοι. 
Διασημότεροι τούτων έν ταϊ; έλληνικαϊς χώραις 
άναφέρονται έν Άθήναις μέν τδ Θησεϊον, ώ; άσυ- 
λον τών ύπδ τών δεσποτών καταπιεζομένων δούλων 
(Πλουτ. Β. Θησέως), δ βωμός τοΰ Έλέου έν τή 
άγορα (Παυσ. ά, 17), ό βωμό; τοΰ’Αγοραίου Διδς, 
οί βωμοί τώ» δώδεκα θεών δ βωμό; τής Άρτέμι- 
δο; έ« Μουνυχία κτλ. Έν δέ τή άλλϊ| Έλλάδι, ό 
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τής Άλέας ’Αθήνας έν Τεγέα (Πλουτάρ. Β. Δημ.)- 
δ εν Καλαυρια καί έπί τοΰ Ταινάρου τής Λακω 
νικής ναός τοΰ ΙΙοοειοώνος (Θουκυδ. ά, 128. 133. 
Κορν. Νέπ. Παυσ. δ';. Πλεϊστοι δ'άλλοι ναοί καί 
τόποι άναφέρονται έν τή άχανεστάτη βωμαϊκή 
αυτοκρατορία, έν Ρώμη καί άλλαχοΰ ώς άσυλα, 
άτινα έπί τοσοΰτον έπολλαπλασιάσθησαν, μάλιστα 
έπί Τιβερίου αύτοχράτορος (25 μ. X.), ώστε πα 
ρεμπόδιζον καί τήν έκτέλεσιν τοιν αποφάσεων τών 
άπανταχοΰ ρωμαϊκώ > δικαστηρίων, τοΰθ’όπερ πα 
ρεχίνησε τήν ρωμαϊκήν Σύγκλητον νά προκαλέση 
αύτοκρατορικδν διάταγμα πρδς περιορισμόν τΰ>ν 
άναριθμήτων άσύλιον καί καταφυγίων, πρδς περι
στολήν δέ τής έντεΰθεν προερχόμενης άτιμωρησίας, 
τή; διχαστικής συγχύσεω; καί τής φοβέρας κακία; 
χαί παραλυσίας τής βωμαϊκή; κοινωνία; (Σουέτ. 
Τιβερ 37. Τακίτ. Χρον. γ', 00. 63. δ'. 14).

Ή παο’ 'Έλλησι καί 'Ρωμαίοι; ποικιλία τώ>ν 
το.των τοΰ άσυλου έπεκράτησε καί παρά τοϊς χρι
στιανό?;. Διότι καί ένταΰθα τδ προνόμιον τοΰ 
άσύλου εκέκτηντο έν τοϊς πρώτοις οί ιεροί τών χρι 
στιανών ναοί, καί ιδία τδ εσώτερον αύτοΰ μέρος, 
τδ άδυτον, ή αγία τράπεζα, ή ιερά πρόθεσι; καί 
πάν δ',τι έν αύτοϊ; ιερόν. Έπί σεβασμω ιδία έν 
τω ναω διεκρίνετο ή άγία τράπεζα ή τδ ίερδν θυ
σιαστήριον, ώ; άνωτέρω έδηλώθη ύπό Γρηγορίου 
τοΰ Θεολόγου ιβλ. λόγ. αύτοΰ κ'), καθάπερ δη- 
λοΰται καί ύπδ Συνεσίου έπισκόπου Κυρήνης, τάδε 
γράφοντος κατ’Ανδρονίκου επάρχου ΙΙτολεμαΐδος· 
«'Ότι πρώτος παρ’ήμϊν καί μόνο; έργω καί λόγω 
τδν Χριστόν έβλασφή'χησεν- εργω μέν άφ’ ου τή 
θύρα τή; ’Εκκλησίας πρ-.σεπαττάλ.ευσεν έαυτοΰ 
διατάγματα· τοϊς μέν ύπ’αύτοΰ παρανομουμένοις 
τής άσύλου τ ρ α π έ ζ η ς ά π ο κ λ ειω ν την 
ίκετίαν» κτλ. Ούδενί ο’ έπετρέπετο νά άπο- 
σπάση τινα βιαίως έκ τών ιερών άσυλων. Ίστορεϊ- 
ται δ’ ότι έπί Θεοδοσίου τοΰ Μικροΰ, πλ,ην τής 
άγία; τραπέζη;, οί τόποι καί τά όρια τοΰ άσύλου 
έπεςετάθησαν καί εϊς άλλα μέρη χαί πράγματα. 
Διότι ό αύτοκράτωρ ούτος διά νόμου, άνχτρέποντος 
τδν δι’ Εύτροπίου τοΰ Ε υνούχου ποοκληθέντα καί 
ύπδ Άρκαδίου τοΰ αύτοχράτορος έκδοθέντά πρδς 
περιστολήν τών άσύλων. ορίζει ρητώς. ί'να ού μό
νον ή άγία τράπεζα καί δ κυρίως ναός, άλλά καί 
ό,τιδήποτε παρενέπιπτε μεταξύ τής εκκλησίας καί 
τών εξωτερικών τοΰ περιβόλου τοίχων, οϊον οική
ματα καί χελλία τοΰ Επισκόπου κκ'· τών κλητικών, 
κή-οι λουτρώνες, α ΐλα οτοαί. άπ / ■ j υουσι/ έπίση; 
τοΰ προνομίου τοΰ άσύκου ι,βλ. Κωδ Θεοδ βιβλ. θ', 
τίτλ. με νόμ. ιέ. «πεοίτών καταφε υγόντων εις 
τα; έκχλησία;·).

Έχ πάντων τούτων τδ προνόμιον τοΰ άσύλου 

έκέκτηντο μάλλον τά βαπτιστήρια, άτινα έχειντο 
έξω τοΰ κυρίως ναοΰ καί έθεωροΰντο ώς άσυλα 
ιερά καί άπαραβίαστα, ώς τοΰτο οηλοΰται τρανώς 
έξ όσων περί Προτερίου. επισκόπου Αλεξάνδρειάς, 
τοΰ καταφυγόντος μέν εις τδ βχπτιστήριον τής 
εκκλησίας, φονευθέντος δέ σκληρώς αύτόθι ύπδ Τι
μοθέου τοΰ Λίλούρου, ό Εύάγριος ιστορεί, λόγων 
«Ούδέν έτερον ήν ποιεϊν τδν μακάριον έχεϊνον 
(Προτε'ριον) ή τόπον οοΰναι τή οργή κατά τδ 
γεγραμμένον καί τδ σεπτόν καταλαβεΐνβα- 
πτιστήριον, φεύγοντα τών έπί αύτω τρεχόντων 
πρδς φόνον τήν έφοδον έν ω τόπω καί βαρόάροις 
καί πδσιν άγριοι; άνθρωποι; έγγίγνεται δέος, τοϊς 
καί μή είδόσι τδ σέβα; τοΰ τόπου χαί τήν έκεϊθεν 
βρύουσαν χάριν» (Έκκλ. Ίστορ βιβλ 6', χεφ. ή).
Ωσαύτως δέ ύπήρχον παρά τοϊς βυζαντινό?; χρι
στιανό?; καί άλλα πολλά, ατινα εκέκτηντο τδ προ 
νόυ.ιον καί τδ δικαίωμα τοΰ άσυλου, οιον τά πολ- 
λαχοΰ άνεστηλωμένχ χγάλιχκτα τών αύτοκρατορων, 
περί ών ύπάρχει καί ιδιαίτερος τίτλο; έν τώ χω- 
δηκι τοΰ Θεοδοσίου, τδέπί τών φρουρίων χυματίζον 
αύτοκρατορικδν λάβχρον, ό επισκοπικός οίκος, τά 
μνηυεϊα καί οί τάφοι τών τεθνεώτων, οί σταυροί 
έστηριγμένοι ε’ν διάφοροι; τόποι;, αί σχολαί, τά 
μοναστήρια καί κατά τού; μεταγενεστέρους χρό
νου; οί ξενώνες, οί π| 
καθιερωμένοι, ώ, 
φιλανθρωπίας.

ιρδς φιλοξενίαν καί περίθαλψιν 
.; ιδρύματα ιερά καί έ.διαιτήματα 

("Επεται τδ τέλος).

II ΙΝΔΙΚ11 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΤΩι BS5 3.

Ό κ. Garcin lie Tassv, εϊ; τών επισημότατων 
καί πρεσβυτάτων γάλλων ίνδολόγων, ε’δημοσίευσε 
καί κατά τδ έτος τοΰτο έτησίαν έπιθεώρησιν τών 
κατά τήν ’Ινδικήν ύπδ τδν άνωτέρω τίτλον. Έν 
τή έπιθεωρήσει ταύτη άντανακλώνται ώς ε’ν κα- 
τόπτρω αί ίδέαι καί τά πάθη όσα συγκυκώντα1 
έν τή εύρεία ε’χείνη χώρα, έν ή έπικρατοΰσι πάν
τοτε ή θρησκεία καί ή ποίησις. Αί εϊς τδν χρι 
στιανισμδν προσελεύσεις ούδεμίαν έλαβον έπέκτα- 
σιν καί τδ χριστιανικόν κήρυγμα τής αύτή; 
τυγχάνει ψύχρας ύποδοχής. Πέρυσιν γερμανοί ιε
ραπόστολοι, οί'τινες έκήρυττον τδ Εύαγγέλιον κατά 
τήν δυτικήν παραλίαν, διεταράχθησαν εις τδ ίργον 
αύτών ύπ'άνδρδς. όστι; παρηκολούθει αύτοϊ; παν- 
ταχοΰ παριστών εαυτόν ώς ένσάρκωσιν τοΰ Σίβα· 
άλλως δ’ ό άνήρ ουτο; ήν άθλιό; τις, Οεδς άνευ 
πεποιθήσεως. καί απλή απειλή περί προσκλήσειο; 
τής άστυνομίας ήνάγκασεν αύτδν νά δμολογήση 
τδν δόλον άλλ’ούχ ήττον δέν διηνοίγησαν τώναύ 
τοχθόνων οί οφθαλμοί ώςπρδςτάςθεότητας αύτών-
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Ε·.ς τόν μωαμεθανισμόν άνήκει σήμεοον ή τοΰ 
δημοσίου εύνοια κα'ι δ βραχμανισμό; εί; καλλίστας 
διατελε: μετ’ αΰτοΰ σχέσεις. Άλλ' οί νεκροί ώ;

' η- «XX Τ ”
προ; τούτο δεν είναι τοσοΰτον φιλένδοτοι, όσον οί 
ζώντες. Έν Κασμηρία ύπαρχε: σεβαστό; ό τάφο; 
αγίου, όστι; ζών έθεωρεΐτο ώ; πιστευων εί; άμφο- 
τε'ρα; τά; θρησκείας- ότε άπέθανε, Μουσουλμάνοι 
κα: Ίνοοι διημφισβήτησαν τό σώμα αΰτοΰ· οί 
Μουσουλμάνοι ύπερίσχυον καί εμελλον νάένταφιά- 
σωσιν αΰτό κατά τά θρησκευτικά αΰτών έθιμα, 
ότε το φερετρον άπεπτη εί; τόν άέρκ κα’: άναπε- 
σον κατα γής εύρέθη κενόν, τοΰ σώματος άφαντου 
γενομενου.

Με9 όλα ταΰτα «αί κατά τοΰ ισλαμισμού προ
λήψεις έλάττοΰνται δσημέρα·. ·, ώ; διαβεβαιοϊ ό 
κ. Gar:,’ill de Tassy. Τό βέβαιον είναι ότι ό 
ισλαμισμό; μεγάλα; ποιείται ε'ν τή Ινδική προό
δους υπό τε τήν έποψιν τής μεταδόσεως τή; Ορη 
σκειας και υπο την τοΰ θρησκευτικού ζήλου. Οί 
Αγγλοι κολακεύουσιν αυτόν καί φαίνονται λησμο 

νοΰντε; ότι έγένετο κατ’αΰτών ή ψυχή τή; τε
λευταία; ανταρσίας. Ό άντιβασιλεύς τής’Ινδικής 
κατεθηκετόν άκρογωνιαΐον λίθον μεγάλο υ σχολείου 
Mahomedan anglo oriental College. Οί Μου
σουλμάνοι συνιστώσι πανταχοΰ σχολεία καί δη- 
μοσιευουσι πλήθος απολογητικών πραγματειών. 
ΊΙ κινησις αυτή έδιπλασιάσθη άπότοΰρωσσοτουρ- 
κικοΰ πολέμου. Πολλοί τών αληθών πιστών ιιε- 
τεβησαν παρά τοΐς τουρκικοί; στρατεΰμασιν. Αί 
επιτόπιοι έφημερίδε; πλήρεις είσί ποιημάτων άπο- 
πνεοντων τόν ποιητικόν τούτον ένθουσιασμόν. 
«Ώ δίκαιε Κριτά, δό; τήν νίκην τώ βασιλεΐ τή; 
Τουρκίας ! Οί τω Τσάρω ύποτεταγμένοι 'Ρώσσοι 
ϋποταγήτωσαν είς τόν Σουλτάνου !. "Ισως ή αγ
γλική πολιτική διανοείται νά έξαγοράση τήν εύ
νοιαν τή; Ινδική;, ίσως δέ κα’ι συμπάση; τή; 
’Ασία; διά τοΰ φιλενδότου αυτής εί; τό Ίσλάμ. 
Τό μέλλον θά καταδείξη έάν ό υπολογισμό; ούτος 
είναι δρθος- άλλ’εάν επιτυχή, πρώτην φοράν ό 
φανατισμό; Οά φανή ευγνώμων.

’Ενώπιον τοΰ ζήλου τ-ή; μουσουλμανικής προ
παγάνδα; ή τών βραχμάνων άπάΟεια μείζων φαί
νεται. Ναι μεν ίδρΰουσι καί ούτοι θρησκευτικά 
τινα σχολεία- άλλ’ό’,τι άπαρτίζει τήν τιμήν άλλά 
καί τό άδΰνατον μέρος τή; θεολογίας αΰτών είναι 
ότι ταχέως τρέπονται εις τόν θεϊσμόν ή εις τόν 
πανθεϊσμόν, όστι; δύναται μέν νά σαγήνευσή τά; 
υψηλότερα; οιανοιας, άλλ’ δλιγίστην έχει λαβήν 
επί τών προλήψεων τοΰ κατωτέρου όχλου, αίτι- 
νε; μένουσιν ώς ήσαν ή καί έτι μάλλον πολλα
πλασιάζοντας

Μόνα·, αί εΰρωπαϊκαί επιστήμαι ήδυναντο νά

παραβλάψωσι τάς θρησκεία; ταότα;, καθ’ών άχρι 
τοΰδε ό χριστιανισμό; δέν ήδυνήθη νά επικράτησή· 
άλλ’ αί τών ιθαγενών προλήψεις πολλά; άντι- 
ταττουσι Ουσχερείάς ε:; τήν εισαγωγήν αΰτοΰ. Οί 
’Ινδοί αισθάνονται μέν ότι δέον νά παιδευθώσιν είς 
τά; ευρωπαϊκά; έπιστήμα; καί τε'χνα; καί έπιθυ- 
θυμοΰσι τοΰτο, έστω καί μόνον όπω; συμμετά- 
σχωσι τοϊς Άγγλοι; εί; τήν κυβέρνησι/ τή; χώ
ρας- το δέ συντομώτατον μέσον Οά ήτο ν’ άπο- 
σταλώσι κατ’εκλογήν πολλοί όπως λάβωσιν έν 
Αγγλία παίοευσιν ήν νά διαδώσωσιν έπιστοέοον 
Τις ει; τήν χώραν αυτών. Άλλ’ αί προλήψεις 
κα: αί δεισ:δα:μονία: έμποοίζουσιν αΰτούς, άδΰνατο; 
δε φαίνεται τοΐς πολλοί;, εξαιρούμενων Ολίγων 
άνεπτυγμενων, ή ει; ’Αγγλίαν μετάβασις. Αΰτοί 
οι Μουσουλμάνοι άποστρέφονται τήν υποχρεωτι
κήν μετά τών Χριστιανών συνάφειαν. Πρό; ύπερ- 
νίκησιν τοΰ προσκόμματο; τούτου σχέψις γίνεται 
'' - ' -» \ > « « . ' οπω; οι ινοοί σπουόασται παιόευωνται έν ’Αγγλία 
έν ειδικοί; σχολείοις, έν οΓς ή υπηρεσία Οά γίνη- 
τα: ύπό ομοθρήσκων αυτοί; μαγείρων κα’ι ύπη 
ρετών. Έντδς ολιγοετούς διαμονή; οί πλευστοί 
Οά περιεφρονουν βεβαίως τό μωρόν τοΰτο μέτρου 
καί ο'ότω; ή πρόληψ-.ς θάκατεστρέφετο βαθμηδόν.

Έν τούτοι; δ περιοδικό; τύπο; καί αί φιλολογι
κά-. εταιρίαι εισι τά μόνα σχεδόν μέσα αγωγή; 
ε’ν ’Ινδική. Αί επιτόπιοι έφημερίδε; έπολλαπλα- 
σιάσΟησαν. ΊΙ άναλογία αύτών πρός τά; τή; Ευ
ρώπη; και τή; Αμερική; διατελεί είσέτι βεβαίως 
έλαχιστη· αλλ’ ώ; πρός τήν ’Ασίαν δ άριΟμό; 
αΰτών είναι σπουδαίο; καί κατά τό τέλος τοΰ 
18 <6 ανήρχετο ει; 250. Το πρώτον άφέθη είς 
αυτας αρκετα μεγάλη ελευθερία, άλλά σήμ.ερον 
κρίνεται ότι κατεχράσθησαν τήν έλευθερίαν ταύτην 
εις τά; περί τή; διοικήσεω; κρίσεις αΰτών. Οί 
Αγγλοι, οιτινες. ώ; γνωστόν.ουδέποτε καταχρών- 

ται αυτήν εν τή πατριό: αΰτών, σκέπτονται όπω; 
περιορισωσιν αυτήν έν τή Ινδική, άλλά μή κα- 
ταργοΰντες άλλως τήν χρήσιν αΰτή; είς ό,τι κα
λόν έχει.

Έάν αί τή; Ινδική; έφημερίδε; ήναι ήναγκα- 
σμένα: νά τηρώσιν επιφυλακτικήν γλώσσαν εί; 
τας συζητήσει; αΰτών περί τών προσώπων καί 
τών πράξεων τή; κυβερνήσεως, άντεκδικοΰνται έν 
τγ, ποιήσει, ή; είσιν ύπέρμεςοι, καί ένταί; ήθικαί; 
Οεωρίαι;. Κηρύττουσι κάτι: τής πολυτελείας, κα
λώ; γε πράττουσαι, καθόσον ή μή παραγωγό; 
πολυτέλεια μία τών συμφορών τή; Ινδικής έστι. 
Κατεφανη κατά τήν ύποδοχήν τοΰ πρίγκηπος 
τή; Οΰχλλιας μέχρι τίνος ν’ άνέλθη δύναται ή 
μωρά επιδειξι; τοΰ χρυσοΰ καί τών πολυτίμων 
λίθων. ΊΙ κατά τοΰ; γάμου; δαπάνη παρά τοΐς 

άπλοι; προκρίτοις άριθμείται καθ’ εκατομμύρια. 
Ουτω; εξατμίζονται έν μέρει όσα πλούτη παρά
γει ή γονιμότη; τής ινδική; χώρα;, δ ότι τά εκα
τομμύρια ταΰτα άποσπώνται ύπό τό σχήμα τε
λών καί φόρων παρά τών γεωργών, εί; ο·3ς άφίε- 
ται μόνον τό αΰστηρώ; άναγκαίον πρό; συντηρη- 
σιν. Τί έκ τούτου προκύπτει ; 'Ότι ή έλαχιστη 
σιτοδεία αποβαίνει λιμό; παρ’ άνθρώποις, οί’τινε; 
δέν έχουσιν άποθεματικόν χρήμα πρό; αγοραν τής 
ξένη; δρύζης.

ΊΙ έγκράτεια, ήτις είναι ή κυρία αΰτών άρετη. 
στρέφεται επίσης κατ’αΰτών κατά τηνπεριπτω- 
σιν ταύτην. ’Επειδή ή φυσική αΰτών κατανα- 
λωσις περιορίζεται είς τό αΰστηρώ; άναγκαίον, 
ή παραγωγή, ήτι; φυσικώς διακανονίζεται έπ'ι 
τοΰ μέσου όρου τή; καταναλώσεως, εκπίπτει αμα 
τοΰ ελάχιστου μετεωρολογικοΰ γεγονότος διαταρά- 
ςαντος αυτήν. Καί τουτου ένεκα τοσάκις, και 
πέρυσιν έτι, ό λιμό; τοσαΰτα άθλια πλάσματα 
προϊάπτει είς "Αιδην έπί τής γονίμου έκείνης 
χώρας,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
ΧΕΑ ΠΟΜΠΗΙΑ.—Έγράψαμεν ήδη περί τής 

άνευρέσεως ε'ν Άπουλία κατακεχωσμένη; πόλεως, 
τής λατινιστί μέν Sipuntuiu. ελληνιστί δέ Σιποΰν 
το; καλούμενης. Περί τή; πόλεω; ταύτης δ άγ- 
γλικό; Χρόνος γράφει τά επόμενα.

Νέα έςεχώσθη Πομπηία έν’Ιταλία, πάντε; δ’οί 
άρχαιολόγοι άσχολοΰνται περί αυτής. ΊΙ ίνακάλυ 
ψις αυτή έγένετο παρά τήν Μαμφρεδονίαν, 1·'ι0 
περίπου μίλια ΒΑ του Βρεντησίου έν τή χθαμαλή 
χώρα, ήτι; άπό τοΰ όρους Ι’αργάνου προήκει μέχρι 
θαλάσσης- ή άνευρεθεΐσα αρχαία πόλις έστί τό τών 
Λατίνων Sipuntum. Ήδη αίγενόμεναι άνασκαφαί 
έξήγαγον εί; φώς ναόν τής Άρτέμιδος κα'ι περι
στυλίου G5 περίπου ποδών μήκους, έξηρευνήθη δ’έν 
μέρει καίύπόγειος νεκρόπολις, ήτις φαίνεται έχουσα 
περιοχήν 40 — 45 τετραγωνικών ποδών. Τίολλαί 
έπιγραφαί καί πλεΐστα περίεργα άντικείμενκ κατε- 
τέθησαν ήδη έν τώ μουσείω Νεαπόλεως, καί;ή ιτα
λική κυβέρνησι; έδωκε τά; άναγκαία; δδηγία; όπως 
άρςωνται άμέσως υεγάλαι άνασκαφαί. ΊΙ έξαφά- 
νισις τοΰ Σιποΰντος δέν προήλθεν εξ ήφαιστειογενών 
βροχών, οΤαι αί συγχώσασαι τά; παρά τόν Βεσ 
σούβιον πόλεις, άλλ εκ καταχώσεως τοΰ εδάφους, 
ήν έπροξένησαν πιθανώς αλληλοδιάδοχοι σεισμοί. 
Είς τοΰτο δέ οφείλεται 5 ι διετηρήθη ή αρχαία αυτή 
πόλις. Τηλικαότη υπήρξε» ήκατάπτωσις τοΰ εδά 
φους, ώστε αί άρχα'αι νκοδομα'ι εύρίσκονται νΰν 20 
πόδας κατωτέρω τή; περί αυτά; πεδιάδος. Μέρος 
τή; νεωτέρα; πόλεω; Μαμφρεδονίας ώχοδόμηται 

έπί τών ερειπίων τοΰ Σιποΰντο;, άκριβώ; ώ; αί 
πόλε·.; έκεΐναι, ά; δ κ. Σλήμαν ευρεν ύπερχειμένας 
άλλήλων έν Ίσαρλίκ. Ό Σιποΰ; ήτο τδ κατ’άρ- 
χάς ελληνική άποικια, άγνωστον ποτέ συνοεχι- 
σθεΐσα. ΊΙ παράδοσις απέδιδε τήν κτίσιν αυτή;, 
ώ; χαί άλλων τινών αρχαίων τή; Άπουλία; πό
λεων, εΐ; τόν Διομήδην. ΊΙτο ήδη άρχαία, 0τε 
οί 'Ρωμαίοι άπιόκισαν έκ νέου πάσαν τήν χώραν 
μετά τόν δεύτερον λιβυκόν πόλεμον Πιθανόν είναι 
ότι τότε ώνομάσθη Sipuntunr τό άρχαΐον όνομα 
αυτή; ήτο Σιποΰ; ή μάλλον, ώς ύ Στράβων 
αΰτήν ονομάζει, Σηποϋς έκ τής παρά τά 
παράλια αυτή; εύρισκομένη; σηπίας. Τό όνομα 
τοΰτο οί 'Ρωμαίοι μετεποίησαν είς SipUntUIIl, ώς 
τόν Τάραντα εί; Tarentum, τδν Άκράγαντα είς 
Agrigentum κτλ. ΊΙ πόλις αυτή ουδέποτε ύπήρ- 
ξεν άκμαία, κα’ι ή’Απουλία ουδέποτε άνε'κυψεν άπδ 
τών τρομερών καταστροφών, αί’τινε; παρηκολουθη- 
σαν τόν δεύτερον λιβυκόν πόλεμον Κατωρθώθη έν 
τούτοι; ή διατήρησι; αυτής, ένφ άλλαι πόλεις το
σοΰτον δλοσχερώς έξηφανίζοντο, ώστε καί αΰτη ή 
παράδοσις σιγή περί τής θέσεως έν^ έκειντο Άλλά 
περί τά μέσα τοΰ ιγ' αίώνος δ Σιποΰ; έθεωρεΐτο 
νοσωδέστατο; ώ; έκ τή; χθαμαλή; αΰτβΰ θέσεως 
καί τών περί αυτόν ελών. Τώ 1251 δ Μαμφρέ- 
δο;. υιός τοΰ αΰτοκράτορος Φρειδερίκου τοΰ Β', 
μετήνεγκε τδν λαόν τή; πόλεω; ταύτης είς νεαν 
πόλιν, ήν ωκοδομήσατο έν υγιεινότερα και ύψηλο- 
τέρα θέσει, καί ώνόμασεν έκ τοΰ ίδίου αΰτοΰ δνό- 
ματο; Μαμφρεδονίαν. Έκτοτε ό αρχαίος Σιποΰ; 
έγκατελείφθη είς τούς σεισμούς, οί’τινες όμως δέν 
χατε'στρέψαν αΰτδν όλοτελώς, άλλ’έκάλυψαν αΰτδν 
διά στρώματος αργίλου οβτως, ώστε εκρυψεν αΰτδν 
άπδ πάντων τών βλεμμάτων έπί ?; όλους αιώνας. 
Λέν αναμένονται βεβαίως έν τή πόλει ταυττ^ αί έν 
Πομπηία χαί έν Έρκο-υλανω γενόμεναι ανακαλύ
ψει;, άλλά θ’άνευρεθώσι πολλαί πληροφορίαι έχου- 
σαι τήν άςίκν αΰτών περί τοΰ έπαρχιωτ.κοΰ βίου 
τών 'Ρωμαίων.

ΟΛΙΓΑ ΤΙΛΆ Ι1ΕΡΙ ΠΑΠΥΡΟΙ’.—Ό πάπυρος 
τών άρχαίων Αιγυπτίων γνωστό; ύπδ τδ όνομα 
Κύπείρος πάπυρος (Cyperus papyrus ή 
Papyrus antiquorum), φυτδν καλλίεργοΰυενον 
καθ’άπασαν γενικώς τήν Ευρώπην, έφύετο άλλοτε 
έν άφθονία έν ταΐ; διώρυξι ταϊς σχηματιζομεναις 
ύπο τινων ανωμάλων ελίξεων τοΰ Νείλου. Έν τή 
σημερινή εποχή, κατά τά; διαβεβαιώσεις βοτανικού 
φυσιολόγου, μόνον έν τώ έσωτερικώ τή; Άφρικτ,ς, 
καί παρά τά; πηγάς τοΰ Νείλου ευρίσκεται.

Τδ ώραΐον τοΰτο φυτδν ανήκει είς τήν οικογέ
νειαν τών ύδροβίων τοΰ γένους τών κυπειροειδών,
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τοΰ ir.oio'j τά είδη εΐσ} μονοκοτυλήδονα, παραπλή
σια τοΤς σιτοειδέσι. Λιακρίνονται όμως ταΰτα ιδίως 
διά τώ» τριγωνικών αύτών στελεχών, έστερημένων 
κονδύλων, κα} διά τών φύλλων αύτών, ατινα περι
βάλλει λεπτότατος φλοιός μή διαχωριζόμενος. Τά 
άνθη αύτών, αύτά καθ' έαυτά ασήμαντα, σύγκειν- 
ται έκ τριών στημόνων κα'ι ένδ; υπέρου, κατατε 
Οειμένα έπ} μιας μόνον φολίδος κα'. ούχ'ι έπ} δύο 
όπως συμβαίνει εις τά σιτοειδή.

Ό πάπυρος έδοςάσθη έν τή ιστορία, διότι έκ 
τών νηματοειδών ίνών τοΰ άοροΰ αύτοΰ στελέχους 
κατεσκευάζετο τδ πρδς γραφήν χρήσιμον, μάλλον 
δε είπε?» ό πάπυρος τών αρχαίων. Ό φλοιδ; 
αύτοΰ έχρησιμοποιε’το πρδς κατασκευήν ψιάθων, 
καλυπτρών, σχοινιών xa't πίλων· μέ τήν πλοκα- 
μοειδή δέ σκιάδα αύτοΰ εστεφάνουν τους τότε 
θεούς. Λέγεται 0rt, ότε ό ’Αγησίλαο; [έπεσκέφθη 
τήν Αίγυπτον, κατεθέλχθη έκ τής ώραιότητος 
τής βοστρυχοειδοΰ; στεφάνης τοΰ παπύρου, ώστε 
παρευΟύς μετεκόμισεν εις Ελλάδα ικανά αύτοΰ 
φυΤά'

Κατά τινα περιηγητήν φυσιοδίφην τά στελέχη 
τοΰ πάπυρου έντδς τών λιμ.ών κα'ι βαλτωδών με
ρών έλάμβανον δέκα ποδών 8|/ος φέροντα έπ} τής 
κορυφής των ποώδη στεφάνην, ήτις εις ούδέν έχρη- 
σίμευεν. ‘Όπως κατασκευάσωσι τδν χάρτην μέ 
τά στελέχη τοΰ παπύρου, έκοπτον τάς δύο αύτών 
άκρας, κατόπιν έχώριζον τδ στέλεχος εϊ; δύο ίσα 
μέρη κάθετα, κα'ι άλληλοδιαδόχω; άπέσπων έπ: 
τηδιίω; τά άποτελοΰντα αυτά στρώματα είκοσι 
περίπου τδν αριθμόν. Ή λευκότης τών στρωμάτων 
τούτων ηυξανε, καθόσον έπλησίαζον πρδς τδ κέν- 
τρον, αύτά δέ τά στρώματα χεχωρισμένα ήδη 
έσχημάτιζον ίν έκαστον ιδιαίτερον φύλλον. Τά 
φύλλα ταΰτα προσήρμοζον, προσέχοντες πάντοτε 
όπως τά νήματα αύτών διασταυρώνται, κα} ού 
τω τδ φύλλον παγιωθή στερεώς· κατόπιν έπίεζον 
κα'ι έστίλβουν αύτδ τδ φύλλον, εις δ έδιδον τδ άνά- 
λογον μέγεθος, κατασκευάζοντας ούτω χάρτα; 
διαφόρου μεγέθους, έχριον έπειτα τδν χάρτην τοΰ 
τον μέ έλεον κέδρου, δπερ έλογίζετο ώ; κάλλιστον 
προφυλαχτικόν κατά τής σήψεως.

Ό κ. Nallilin, φυσιολόγος έ« τω έν Παρι.ίοι; 
μουσείω τής Φυσικής ιστορία;, λέγει ότι διά τήν 
έπιτυχή τοΰ παπύρου κατασκευήν τδ μάλα συνέ- 
τεινεν δ παχύς, λευκά; κα} άφθονος χυμδς, οστις 
πληροί τού; καλαμοειδείς αύτοΰ μίσχους.

Ό έν Αίγυπτω διευθυντή: τών φυτειών τοΰ 
χεδίβου x. Delachevalerie γράφει εί; τήνέν Παρι 
σίοις εΦυτοκομικήν Έπιθεώρησιν· οτι έντδ; άργιλ 
λωδών πίθων καλώς ^σφραγισμένων κα} τοποθ»τη- 
μένών έντδς αρχαίων μνημείων, εύρον γεγραμμένα

έπ'ι αιγυπτιακού παπύρου ευχολόγια, εμπορικά 
βιβλία, έπιστολάς, δικογραφικούς φακέλλους. άνα 
φοράς, πρδ πάντων δέ ιδιαίτερα συμβόλαια αγορών 
χα'ι πωλήσεων Τινά τών συμβολαίων τούτων μέ αι
γυπτιακού; χαρακτήρας ανέρχονται μέχρι Μωϋσέως, 
άριθμοΰντα μέχρι σήμερον 3,500 έτών υπαρ- 
ςιν. Διετηρήθησαν κάλλιστα. χάρις εις τδ κα
τάλληλον τοΰ τόπου, ένθα έναπεθηκευθησαν, πρδ 
πάντων δέ εις τήν καλήν παρασκευήν τοΰ έπ} 
τουτορ παπύρου Ο: πάπυροι ου; έπεςειργάσθησαν 
οι νεώτεροι δέν δύνανται νά παραβληθώσι πρδς τούς 
τών αρχαίων ούτε ώ; πρδς τήν διάρκειαν ούτε ώς 
πρδς την στερεότητα αύτών.

Τπήρχον πλειότερα είδη παπύρου ό ωραιότερος, 
στιλπνότερος χα'ι λευκότερο; ήν δ βασιλικός λε
γόμενο; πάχυρος (papyrus royal), κατόπιν αύ οΰ 
ήρχετο δ ιερατικός, οστις έχρησίμευεν εις 
αντιγραφήν τή; 'Αγία; Γραφή;, ώς κα'ι άλλων θρη
σκευτικών βιβλίων.

Οί δνοματισμο'ι ούτοι παρήλλαςαν άργότερον. 
ότε δ πάπυρος κατεσκευάζετο χα'ι έν 'Ρώμη· έχε? 
έγνώρισαν τδν Αύγούστειον λεγόμενον πά
πυρον (papyrus augustus) χα'ι τδν Λίβιον 
(Livius). Τά ονόματα ταΰτα φαίνεται ίτι έοό- 
Οησαν πρδς κολακείαν τοΰ Αύγουστου ή τής συζύ
γου αύτοΰ Λιβίας.

Ό άγιος Ιερεμίας έν τινι τών συγγραφών αύτοΰ 
περικοπή λέγει δ’τι έπί τών χρόνων αύτοΰ ήχρή- 
Ο'.ς τοΰ παπύρου ήν γενική. Τόσην δέ ύπόληψιν έσχε 
κατ’έκείνου; τού; χρόνου;, ώστε έπεβάρυναν κα'ι τήν 
παραγωγήν κα'ι τήν βιομηχανίαν αύτοΰ μετά βα- 
ρυτάτων φόρων, διά τοΰτο κα'ι δ Κασσιόδωρο; 
συνέχαρη διά μια; πασιγνώστου έπιστολή; άπαν τδ 
ανθρώπινον γένος, οτε ό Θεοδώριχος ήλάττωσε τδν 
φόρον τοΰτον, ό; άδίκω;, ώ; λέγει, ύπήρχεν έπ'ι 
μιας τοσοΰτον χρησίμου παραγωγής.

'Εν πολλοΤς μουσείοις ύπάρχουσι χάρται προνο
μιούχων, βασιλέων, αότοκρατόρων, παπών, βι 
βλία ολόκληρα μέ ελληνικούς ή λατινικού; χαρα
κτήρας, γεγραμμένα έπ'ι παπύρου κα'ι άνιρχόμενα 
εϊ; τού; πρώτου; χρόνου; τής ρωμαϊκής αυτοκρα
τορίας.

Ή έφεύρεσις τοΰ νεωτέοου χάρτου, δν κατα- 
σκευάζουσιν άπδ άχρηστα υφάσματα, κα'ι άπδ δια 
φόρου; άλλα; νηματοειδείς ουσίας άναπληρώσασα 
σπουδαίως τδν πάπυρον, ήνάγκασεν όπως ή καλ
λιέργεια τοΰ φυτού τούτου παραμεληθή δλοτελώς. 
Πρό τινων όμως έτών. άφ'ότου δηλαδή τά φυλ
λώματα έλαβον μεγάλην ύπόληψιν, άνεφάνη πάλιν 
ώ; ?/ τών ώραιοτέρων φ «τών τή; εύκράτου θερμο
κρασίας, κοσμούν έςαισίως τάς ύγροτέρας τών θερ · 
μοκηπι’ων θέσεις, πολλάκι; μάλιστα μεταχειρι-

ζόμενον ώς όλως υδρόβιον φυτδν κα'ι διερχόυενον 
τήν έποχήν τή; φυτική; αύτοΰ αύςήσεω; έν το’ς 
έπ'ι τούτω κατασκευαζομένοι; υδραγωγείοι;.

Κ. Χ. ΜΕΙΛΪΛΪ

ΐηΖΑΧΤΙΜΙ ΚΙΜΙΣΙΪ.
Είναι ή νύς τή; 31 δεκεμβρίου χα'ι τδ ώρολό- 

γιον τή; Παναγίας τών Είσοδίων σημαίνει μεσονύ
κτιον. Τδ 1877 έζπνέει, έξέπνευσε! Μία κλαυθμη- 
ρά κυνδ; υλακή άπαισίω; έντδς τοΰ σκότους αντη
χεί. νεχρολογοΰσα τδ έτος τδ μυσαρόν. Μετ’ αη
δία; δ χρόνο; τδ έξήμεσεν έντδ; τοΰ βαράθρου τή; 
αϊωνιότητος. Βλασφημίαν κα'ι κατάραν μίαν έάν 
προφέρητε, έπλέςατε τδ έπιτύμβιόν του. Στρέψατε' 
τω τώρα τά νώτα κα'ι χαιρετίσατε τδ 1878 κό- 
πτοντε; τήν βασιλόπητά σας.

Νέο» έτος, νέαι ελπίδες, νέαι προσδοκίαι, νέαι 
εύχα'ι, νέα δώρα, τδ παν είναι νέον. νωπόν κα'ι ά- 
φ ρ ά τ ο ν ώς επιτυχημένη β α σ ι λ ό π η τ α. Μ άλι- 
στα. κυρίαι κα'ι κύριοι, νέαι έλπίδε; κα’ι δι’ αυτήν 
ακόμη τήν γεροντοκόρην τής συνοικίας, ήτις, μή 
προσέχουσα εις τών δδόντων τη; τδν σεισμόν, μετά 
δεκαεξαετοΰς άθωότητο; κρύπτει τήν πρώτην βού
καν τή; βασιλόπητας ύπδ τδ προσκεφάλαιον 
της διά νά ίδη καθ’ ύπνου; τήν μορφήν τοΰ άγνω
στου μελλονύμφου τη;.

Πρ'ιν ή εΐσέτι άνατείλη δ νέο; τοΰ νέου έτους 
ήλιος, ήρχισαν νά μο'ι έρχωνται, σπεύδουσαι ή μία 
κατόπιν τής άλλης, αϊ άνθοδέσμαι. τόσον μεγάλαι 
κα'ιτόσον πολλά}, ώστε πρδ; στιγμήν ήρχισα σπου
δαίο»; νά σκέπτωμαι άν. χωρ'ι; νά τδ αίσθάνωμαι. 
ήμαι ώραία τι; χορεύτρια χηρυχθε’σα έν καταστά 
σει άνθοβολ’α;. ’Ανθη παντδ; χρώματος κα'ι πάση; 
ευωδίας, παντδ; κ.λίματο; κα'ι πάση; ζώνη;, συγ- 
κεντρωθέντα έν τω δωματίω μου τδ μετέβαλον εΐ; 
ώρα’ον άνθώνα, πρδ; 5ν επίζηλα θά ήτένίζον τά 
ομματα αύτών. ό δεινό; άνθοτρόφο; Man VieWeg. 
δ Koch, ό Minika, ό Wentzel κα'ι δ Μεταςϊς, 
δ’στις είναι τδ άνθος τών άνθοκόμων τής Πόλςιος. 
τοΰ Γαλατά: κα'ι τοΰ καθ'ήμα; Καταστένου. Μετά 
τά; άνθοδεσμα; ήρχισαν νά μ’ έπισκέπτώνται τά 
λοιπά άγιοβασιλειάτικα, άτινα έδεχόμην μετ’ 
εύμενοΰ; κα’ι ενδομύχου εϋχαρεστήσεως τήν όποιαν 
έφρόντιζον νά περιβάλω ώς δ φαρμακοποιό; τδ 
έπίχρυσον καταπότιον, μ δ αρκετήν δόσιν εύγενοΰ; 
αξιοπρέπειας.

Δέν θά σάς περιγράψω ολα μου τά δώρα. Τοι
αύτη έπιθεώρησις, έστω χα'ι σαββατιαία θά ητο 
πολύ μαχρά. "Ελαβον πολ·.ά πράγματα συνενοΰντα 
τήν ευφυΐαν τοΰ τεχνίτου μετά τή; φιλοκαλίας 
του. Μερικά έ; αύτών ή-αν κα'ι κωμικά, άλλά 
χωμιχότητο; δηκτικωτάτης. ’Ιδού έν δείγμα-

έχει φυσιογνωμίαν γλυκε’αν κα: ίλαραν 
σαν σεβασμόν. Βλέμμα καθαρόν. ~ '■

Μο'ι έστάλη εις επίσκοπος, οχι αληθινός, άλλά 
άπδ μ ου κ.αβά. "Ισταται δρθδς ώς δικαιοσύνη, κα'ι 

’ ι, έμπνέου- 
διαυγες, έν κατα- 

νύςει άτενίζον, κα'ι οίονε'ι συνοδεΰον μίαν αγίαν χα} 
μεγάλην ιδέαν. Έάν άχολουθήση τήν εύθεΤαν τά- 
σιν τοΰ βλέμματός του, εις τήν άλλην τής εύθείας 
άχραν άφεύκτω; θ’ άναχαλύψη τδν παράδεισον. Μέ- 
τωπον εύρύ κα'ι σοβαρόν, έρρυτιδωμένον έκ τών με - 
γάλων ύπερ τοΰ ποιμνίου φροντίδων σέ ήνάγχαζε 
νά συλλάβης έπ’αύτοφώρω τήν 'ιδέαν ότι τοιοΰτοι 
έπρεπε νά ώσιν ολοι οί πσιμενάρχαι τοΰ Γένους. 
Κάτω πρδ τών ποδών τοΰ έπισκόπου εύρίσκεται 
έρριμμένον έν βιβλίον κλειστόν, έφ’ού επιγράφεται: 
πίστευε χα'ι μήέρεύνα. Πρδ τής βίβλου κεϊ- 
ται έν άνθρώπινον χρανίον, έφ’ ου τήν κορυφήν γέ- 

γραπται: Μή μου απτού.
Το μ ή μου απτού περιορίζει τδν άνθρωπον 

εις τάς τέσσαρας μόνον αισθήσεις, κα} καταδικάζει 
τήν άφήν νά τηρή αύστηράν ούδετεςότητα. Τοΰτο 
έςηρέθισε τήν κοινήν γνώμην τών δακτύλων μου, 
οί'τινε; έντή τελεία αύτών πολιτική άνατροφή κα'ι 
τή διπλωματική περινοία, δ:ε~δον δ’τι τδ μ ή μου 
απτού προσβάλλει κατ'εύθεΐαν τά άγγλιχά συμφέ
ροντα τής χειρός μου. ’Εμπρός λοιπόν, πόλεμος 
δπερ τών άγγλικών συμφερόντων τής χειρός μου. 
’Αλλά μόλις τδ πρώτον τάγμα ” *.......—
ήγγισε τοΰ κρανίου τήν 
καταπέτασμα τή 
ται εις δύω άπδ άνωθεν έω; κάτω, εις δέ τήν θέσιν 
τοΰ μυελού, έκεΤ, δ’που έορεύει ό νοΰ; κα} έμφω- 
λεύουσιν αί ίδέαι, έντδς τή; σεβασμία; έκείνη; κε
φαλή;. άντ'ι μυελού κα'ι άντ'ι νοδ;, ’βλέπεις, φίλ- 

τατε, νά υπάρχη ένπινάκσν 
ν ί ω ν ■ τά μπαρ μπουνιά 
τοΰ έπισκοπου.

τών δακτύλων μου 
κορυφήν, εύθύς τδ 

ής κεφαλή; τοΰ έπισκόπου σχίζε-

πλήρες μπαρμπου 
εϊσιν ή μεγάλη ιδέα

κατά τήν πρώτην τοΰ 
Ή αγορά τών

'Οποία σπουδαία κινησι; 
έτους έν τή Μεγάλη δδω τοΰ Πέρα, 
δώρων είναι εορτή, είναι πανηγύρι;. Τδ πλήθος εισ
έρχεται κα'ι εξέρχεται εϊ; τοΰ Boil Marche, δ’στις 
είναι τών καταστημάτων τή; Κωνσταντινουπό
λεως, ό πατριάρχης. Άναβαίνει τά πατώματα τοΰ 
Γερμανικού Παζάρ, τοΰ δποίου ή είσοδος φράσσε
ται ύπδ σμήνους έπαρχιωτών έπιμενόντων νά χά- 
σχωσι πρδ μια; παμμεγέθους πλαγγώνος. Περιεργά
ζεται τά ώρα~α πράγματα τοΰ Πυγμαλίωνος, κα} 
έφιστα τήν προσοχήν αύτοΰ εις τά περίεργα τοΰ 

Percheron.

ι

Έσο πατήρ κα'ι ίν δύνασαι μήν άγοράσ^ς έ» κ ά-

• Α
-
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τι τι διά τα τέκνα σου. Οί μικροί αυτοί πολΐται, 
αί χρησταίτής πατρίδας έλπίδες,ώς Οά τούςάπεκά- 
λει ό πρώτος τυχών δημοδιδάσκαλος, είσί τόσον ά- 
παιτητιχο'ι κατά την πρώτην τοϋ έτους! Τδ δώ- 
ρον είναι δικαίωμά των κα'ι έννοοϋσι νά τδ ύπερα- 
σπισθώσι μέχιι δακρύων. Οί μικροί αύτοί όπόταν 
γείνωσιν άνδρες, ε'άν έξαχολουθώσι καί τότε μετά 
τής αυτής ζέσεως τήν αυτήν πολιτικήν, δυστυχία 
εις Sv τινα ήθελε προσβάλει τά ποίιτικά αυτών 
δικαιώματα.

’Εδώ, πρδ τοΰ υελώματος τούτου, δυο μικρά, 
δυο πτωχά, εΤς άδελφδς, ίσως και μία άδελφή, 
δυο ορφανά, δυο ξανθά, δυο όμοιάζοντα τοΰ ί’α - 
φαήλ τά Χερουβείμ, άτενίζουσι στρογγυλούς τούς 
αθώους αύτών οφθαλμού; κα'ι βλέπουσι κα'ι θεω- 
pooot καί περιεργάζονται κα'ι σχολιάζουσι μετ’ α 
κριβείας Γερμανού φιλολόγου μίαν λαμπρως έττο- 
λισμένην κούκλαν. Ά! άν ηδύναντο νά τήν ά 
ποκτήσωσι! Πόσον Οά ήσαν ευτυχή! Αίφνης: κρη- 
μνησθήτε γρήγορα άπδ έχε™, τοϊς λε'γει 
άγέρωχον τδ στόμα χυδαίου υπαλλήλου. Τά δέ μι
κρά, με οφθαλμού: εις τήν γήν έρ’ρι μμένους, φεύ- 
γουσι, μέ τδ παράπονον εϊς τά χείλη, ώς έντρομοι 
λαγιδεΐς. Δυστυχή, πτωχά! Διά σάς, καί αύτή ή 
θέα ενδς παιγνίου είναι άπηγορευμένη................

Άν ήμην πλούσιος, £■ ήμην έξ έκείνων οί'τινες 
έχουσι τήν εύτυχίαν νά προσφέρωσι δώρα, θά ήγό 
ραζον ?ν τηλέφωνον καί Οά τδ προσέφερον εις τδν 
κύριον Μ. Χουρμούζην, οστις τότε αντί μιας, ευ
χαρίστως οε'χα θά έδιδε τηλεφωνικώς τάς μαρτυ
ρίας του έν τή δίκη τοΰ Νικομήδειας, χωρίς ν’ ά- 
ναγκάζηται νά διασχίζη. γε'ρων άνθρωπος, πελάγη 
και ωκεανούς, άπδ τής νήσου ’Αντιγόνης με'χρι 
τών μυχών τοΰ Κερατίου κολπου. ώς ό Ίάσων. ό 
Κολόμβος, ό Κούκ κα'ι οί λοιποί Οαλασσοπόοοι, 
διακινδυνεύω*,  ώς άλλος Όδυσσεύς, νά ναυαγήση. έν 
τοιαύτη ήλΐ'ίφ. έπί νήσου νύμφη: τίνος Καλυψοΰ;

ΤΑ! σείς τών οποίων τά θυλάκια σάς δίδουσι θάρ 
ρος πρδς αγοράν, ο. τι καί άν ηγοράσατε κατά τήν 
ποώτην τοΰ έτους πλούσιον πολύτιμον, ποτέ' του δεν 
θά λάβη τόλμην νά καυχηθή Sri αξίζει τόσον δσον 
τά άνθος, τδ φΰλλον τδ πράσινον, δπερ μόνον ώραίαν 
κυριακήν ηγοράσατε έν τώ έργαστηρίω τής όδοΰ 
Νάνε'. Ουδέποτε έγένετο εύγενεστερκ χρησιμοποίη
σες τών άνθέων ! ΊΙ αγαθοεργία ίσως διά πρώτην 
φοράν έν Βυζαντίωμετεχειρίσθη μέσον τόσον άθώον, 
ώραΤον και ευώδες. Κατά τήν ήμέραν έκείνην 
ή έπί ημέρας διατήρησις τών δρφανών τής χήρας 
έξηρτάτο έξ ξνδς άνθους. ’Εξ ενδς πρασίνου φύλλου 

εκρεμάτο ή ζωή πολλών ασθενών. 'Π νεότης, ή ώ- 
ραιότης,ή εύγένεια έγε'νοντο πωλήτριαι τών άνθέων. 
Εύγε εύγενεΐς άνθοπώλιδες! "Ανθη καί σείς μεταξύ 
τών ανθέων σας έπωλεΐτε τά ώραΐα των χρώματα, 
τήν εύωδίαν των, τήν ζωηρότητα, τήν δρόσον των 
διά νά φέρητε τήν τροφήν, τήν υγείαν, τήν ζωήν, 
μίχν εύτυχή αναπνοήν, εις τά θύματα τής ταλαι
πωρίας. διά νά δώσητε μίαν στρωμνήν εις τδ μι
κρόν έκεΐνο παιδι'ον, οπερ κοιμάται έπί τοΰ άχύρου. 
Άπεκοιμήθη χωρίς νά φάγη, καί ονειρεύεται έν 
μεγάλον, πολύ μεγάλον ψωμίον.

Ευγέ σας, κυρίαι! Χάριν τοΰ δρφανοΰ έφορέσατε 
τήν έμπροσθέλαν τής υπηρέτριας σείς αί 
ζώσαι έν τή όλβιότητι. Χάριν τοΰ άσθενοΰς ή μέ- 
ταξα προσετρίβη εις τδ (δάκος. Χάριν τοΰ πεινών
τας οί άδάμαντες χατέβησαν εις τδ μαγειρεΐον.

'Οπότε τοιαΰτα έργα συμβαίνουσιν έπί τής γής, 
χαίροντες οί άγγελοι τά θεωροΰσιν έκ τών παραθύ
ρων τοΰ ούρανοΰ.

Μερικοί όχι μόνον δέν ηύδόκησαν ακόμη νά έπι- 
σκεφθώσι αυτοπροσώπως τδ Έργαστήριον, άλλά 
μηδέ τά έπισκεπτήρια αύτών τώ έστειλαν.

Τδ μ ή γνώτω ή αριστερά σου τί ποιεί 
ή δεξιά σου είναι βε'βαια ρητδν τοΰ Ευαγγελίου 
καί πάς καλώς χριστιανός πρέπει νά τδ άκολουθή.

’Αλλά χωρίς νά φανή οτι γνωρίζω τάς διπλωμα
τικά: σχέσεις τής δεξιάς των καί τής άριστεράς των 
επιτρέπω εϊς τήν γραφίδα μου νά γράψη οτι οί κύ
ριοι Μερικοί δέν έφάνησαν εϊς τδ Έργαστήριον 
διά νά μ ή μ άθη ή δ ε ξ t ά των τδ τί κάμνει 
ή αριστερά των.

ΊΙξευρετε τί είναι τδ Έργαστήριον;
Είναι τδ γάλα διά τδ έκθετον. ΕΪναι τοΰ παι

διού δ άρτος. Είναι έν πέδιλου διά τδν μικρόν του 
πόδα. Είναι ό ζωμδς τοΰ άσθενοΰς. Είναι τδ βι 
βλίον τοΰ μαθητοΰ. Είναι ή βακτηρία τοΰ χωλοΰ. 
Είναι τδ στήριγμα τής κόρης τής πτωχής. Elvat 
φραγμό; φράττι»ν τής παραπτώσεως τήν οδόν. Εί
ναι ή χαρά τής χήρας μητρός. Είναι τδ μειδίαμα 
εις τά χείλη τοΰ δρφανοΰ. Είναι έν πανίον διά τδ 
βρέφος. Είναι ή ευχή εϊς τδ στόμα τδ πεινών. Εί
ναι ?ν ένδυμα διά τδν γυμνόν. Είναι ή Οερμότης, ή 
υγεία. ή ζωή. ή τιμιότης, ή ήθικοποίησις, ή έργα- 
σια. Εαν η εργασία είναι προσευχή, ως ειπεν εις 
ένάρετος. ώ. τότε εί-.έλθετε, εις τδ Έργαστήριον, 
άποκαλύφθητε καί γονυπετήσατε. Είναι ναός.

ΕΓΩ.

Ό ύ-εύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,

Τιιιοιχ Βοϊτι'ρα καί ΣΧ’.


