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Α σ.φίκτυονίαι, (Συνεχεία ίο. άρ. 76.)
Τό συνέδριον τοΰτο έλέγετο Πυλαία, άτε παρά τάς Πύλας 

(Θερμοπύλας) συναγόμενον και όμως φαίνεται πυλαία όνομα
ζομένη καί ή έν Δελφοΐς γινομένη συνεδρίασις αύτοϋ ώς καί 
η έν Πύλαις· συνίστατο δέ έκ δύο τάξεων άντιπροσώπων, οί 
την μίαν άποτελοϋντες ώνομάζοντο Πολαγόραι, οί δέ τήν άλ
λην Ίερομνήμονες. Και ΓΙυλαγο'ραι μέν έξελέγοντο έτησίως 
έν Άθήναις τρεις, Ίερομνήμων δέ, διά κλήρου άναδεικνύμενος, 
εις. (Άριστοφ. Κεφ. 607). "Οτι τό αξίωμα τούτο ήν λίαν έν
τιμον έξάγεται έκ τοϋ όρκου τών Ήλιαστών (Δημοσθ. κ. Τι- 
μοκρ. 170) έν ω μνημονεύεται ό Ίερομνήμων μετά τών έννέα 
αρχόντων. "Εν τινι περιστάσει άπαντώμεν ότι ό τοϋ συνε
δρίου πρόεδρος ήν Ίερομνήμων, καί ότι έξελέχθη στρατηγός 
τοΰ Άμφικτυονικοΰ στρατού κατά τών Άμφισσέων (Αίσχ. ά
νωτ-). ”Ο£εν συμπεραίνεται οτι οί Ίερομνήμονες, καί 
Ίερογραμματεις λεγόμενοι, ήσαν ανώτεροι τών Πυλα- 
γορών.

’Εκ τής παρ’ Αισχίνη (κ. Κτησιφ. 115 και 126) θέσεως τών 
λέξεων καί τής έννοιας φαίνεται έτι, οτι τό τοΰ Ίερομνήμονος 
αξίωμα ήν καί διαρκέστερον τού τών Πυλαγορών είσί μάλι
στα οί ένεκα λόγων ισχυρών πιστεύοντες, ότι οί Ίερομνήμονες 
έξελέγοντο διά βίου (Clinton F. Hell Τομ· iii. 621. Titmanti, 
σελ. 84 86.) Πλήν άλλοι δέν συμφωνούσιν πρός τούτους (Sho- 
emann de Comit. σελ 392). Εύρίσζομεν έτι έπιγραφάς παρά 
Βοικίω (1171) περιεχούσας γεωδαισίας ύπό τώνΊερομνημόνων, 
ώς εί άπετέλουν εκτελεστικήν,οιον είπειν,επιτροπήν, καί ότι τό 
συνέδριον έπέρανέ ποτέ τά έργα αύτοΰ ψηφισάμενον ίνα συνέλ- 
θωσιν οί Ίερομνήμονες έκτάκτως, προ τής έπιούσης τακτικής 
Πυλαίας, ε έχοντες δόγμα καθ’ δ,τι δίκας δώσουσιν οί Άμφισ- 
σεϊς, ύπέρ ών είς τόν Θεόν καί τήν γήν τήν Ίεράν καί τούς 
Άμφικτύονας έξήμαρτον », ώς εί ήσαν ουτοι διαρκής έπιτρο- 
πή. (Αίσχ. κ. Κτησιφ. 124). Τό όνομα αύτών δ ήλοι αύτούς 
έχοντες πλείω τών άλλων σχέσιν πρός τόν ναόν αμφίβολον 
δέ ύπάρχει αν καί έφερον έν γένει ψήφον ή ού έπί τών συζη- 
τουμένων υποθέσεων. Έκ τών κατωτέρω παρατιθεμένων δύο 
Άμφικτυονικών δογμάτων έξάγεται τό δεύτερον, έν ω έκ τών 
έπιγραφών (1688 καί 1699) ας ό Slioeinann παρατίθεται (σελ. 
392) καί τήν μαρτυρίαν τού Δημοσθένους (περί Στεφ. 277) 
συμπεραίνεται τό έναντίον. Ή τοΰ Αίσχίνου διήγησις (κ.Κτησιφ. 
121) ύποδεικνύει ότι ουτοι ήσαν οί είδικώτερον τάς τήν Άμφι- 
κτυονίαν συγκροτούσας πολιτείας παρουσιάζοντες. Πιθανώς δέ 
τά είς έκατέραν τών δύο τάξεων τών άπεσταλμένων ανατιθέμενα 
έργα δέν ήσαν κατ’ άκρίβειαν ώρισμένα, καί διέφερον ταύτα 
κατά καιρούς, άν αί περί τούτου ύπό τών συγγραφέων γινόμε- 
ναι διακρίσεις όρθώς έχωσι. Είς τήν έκκλησίαν, ήτοι την γε
νικήν συνέλευσιν συνεκάλουν ού μόνον τούς Πυλαγόρας καί 
τούς Ίερομνήμονας, άλλά καί τούς συνθυοντας καί τούς χρω- 
μένους τώ Θεώ, καί επειδή τοιοϋτοι συνήρχοντο πλεΐστοι κατ’ 
έτος είς τήν έν Θερμοπύλαις γινομένην συναγωγήν, έξάγεται 
ότι λίαν πολυάριθμος ήν αυτή (Ήσύχ. είς Σοφ. Τραχ. 639)· 
συνεκαλεΐτο δέ είς έκτακτους περιστάσεις ύπό τού προέδρου 
τού συνιδρίου (ό τάς γνώμας έπιψηφίζων Αίσχ. κ. Κτησιφ. 
ανωτέρω).

Περί τών έργων τού τελευταίου τούτου σώματος οί όρκοι 
ους ώμνυε καί τά δόγματα άπερ έψήφιζε δίδουσιν ήμΐν σαφή 
ιδέαν καί ό μέν όρκος ήν ο μηδεμίαν πόλιν τών Άμφικτυονί- 
δων άνάστατον ποιήσειν, μηδ’ ύδάτων ναματιαίων εϊρξειν, μητ’ 
έν πολεμώ μητ’ έν ειρήνη, έάν δέ τις ταύτα παραβή, στρατεύ- 
σειν έπί τούτον καί τάς πόλεις άναστήσειν, καί έάν τις ή ού
λα τά τοΰ θεού ή συνειδή τι ή βουλεύση τι κατά τών Ιερών, 
τιμωρησεΐν καί χειρί καί ποδί καί φωνή καί πάση δυνάμει· »

(Α’σχ. παρ. § 121). Ύπάρχουσι δέ καί δύο παρά Δημοσθένει 
(π.Στεφ.) δόγματα τούτων,είς ά παραπέμπομεν τόν άναγνώς-ην.

Έκ τών όρκων λοιπόν καί τών δογμάτων βλέπομεν, ότι τό 
κύριον χρέος τών Άμφικτυόνων ήν ή διατήρησις τών δικαίων 
καί τής αξιοπρέπειας τού έν Δελφοΐς ναού. Γινώσκομεν έτι 
ότι κατακαέντος αυτομάτως τοΰ ναού (548 π. X.), οί Άμφι- 
κτύονες έμίσθωσαν τήν έξοικοδόμησιν αύτοΰ τοΐς Άθήνησιν 
Άλκμ,αιωνίδαις άντί τριακοσίων ταλάντων. (Προδ. Β. 180 Ε. 
62). Έκ τού ’Αθηναίου δέ μανθάνομεν ότι παρενέβαινον ουτοι 
καί είς τά ελάχιστα τοΰ ναού τούτου πράγματα, χανονίζοντες 
καί αύτά τά περί τών είς αύτόν ύπηρετούντων (Άθήν. Δ. 172).

Ένεκα τοΰ συμφέροντος τοΰ ναού, τό Άμφικτυονικόν συνέ
δρων φαίνεται καί παρά τους όρκους αύτοΰ ένίοτε πράττον, 
καί τό ύπ’ αύτοΰ δήθεν προστατευόμενον διεθνές τής Ελλάδος 
δίκαιον προσβάλλον, καί άφορμήν είς σκληράς καί άπανθρώ- 
πους πράξεις παρέχον, καί τούτων μάλιστα αύτό μετέ/ον π. 
χ. ή πόλις Κρίσσα, έν τώ Κορινθιακή κόλπω καί πλησίον τών 
Δελφών κειμένη, έπεσκέπτετο ύπό ξένων, έκ τής δυσεως ερ
χομένων δι’ αύτής είς τόν ναόν. Τούς κατοίκους ταύτης κα
τηγόρησαν οί Δελφοί ώς παρά νόμον φορολογοΰντας τούς ξένους 
τούτους καί άλλα εγκλήματα διαπράττοντας. Οί δέ Άμφικτό- 
ονας έκήρυξαν πόλεμον κατ’ αύτών, ώς τω Θεώ δήθεν άδικούν- 
των. Ό πόλεμος διήρκεσε δέκα έτη έως ου, κατά συμβουλήν 
τοΰ Σόλωνος, άπέτρεψαν άλλαχόσε τό δι’ οχετού είς τήν πό
λιν ρέον ύδωρ τοΰ ΙΙλείστου ποταμοΰ, καί φαρμακώσαντες αύ
τό δι’ έλλεβόρου άπέστρεψαν αύθις είς τόν οχετόν. Οί Κιρ- 
ραϊοι, δίψη πολλή συνεχόμενοι, πιόντες άδην έκ τοΰ υδατος 
τούτου, καί ύπό διάρροιας άπαύστου καταληφθέντες ήφανίσθη- 
σαν, οί δέ Άμφικτύονες είλον ούτω τήν πόλιν, παραβιάσαντες 
διττώς τόν όρκον αύτών, έάν ήν ή Κίρρα Άμφικτυονίς πόλις. 
Ή χώρα αύτής —τό εύφορον Κρισσαΐον ή Κιρ’ραΐον πεδίον — 
άφιερώθη τω Θεώ καί έγένετο άρά, καί ώμοσαν όρκους, κατά 
παντός όστις ήθελε γεωργήσει ή κατοικήσει έν αύτώ· καί ού
τως έτελεύτησεν ό πρώτος ιερός πόλεμος, τώ 586 π X τών 
Άμφικτυόνων καί τών Αθηναίων γενομένων οργάνων τάς θεί
ας Δελφικής έκοικήσεως· (Παυσ. 1.37. 4. Clinton. F. Hel. τόμ. 
Β. 196. Αίσχ· κ. Κτησιφ 109).

Ό δεύτερος ιερός ή Φωκικός πόλεμος (356 π. χ.) ήν ό μά
λιστα τοΐς Άμφικτύοσι περισπούδαστος, καί είς τούτον ώφε- 
ληθέντες οί Θηβαίοι έκ τής' έγκρίσεως τών Άμφικτυόνων έλα 
βον δίκας παρά τών έχθρών αύτών Φωκέων ινα δέ ποιήσωσι 
τούτο έζήτησαν τήν βοήθειαν τού Φιλίππου, όστις προθόμως 
έκήρυξεν έαυτόν ύπερασπιστήν τού Θεού, διότι τοΰτο παρε- 
σκεύαζεν αύτώ τήν πρός τούς φιλοδόξους αύτοΰ σκοπούς οδόν. 
Οί Φωκεις ύπετάχθησαν, τό δέ συνέδριον έψήφισεν όπως κατα- 
στραφώσι μέν πάσαι αί πόλεις αύτών,πλήν Άβών, οί δέ κάτοι
κοι προσδιανεμηθώσι κατά κώμας μή πλέον τών πεντήκοντα 
κατοίκων έχούσας. Αί δύο αύτών ψήφοι έν τω συνεδρίω έδόθη- 
σαν τώ Φιλίππω, ός εύρατο έκ τούτου πρόφασιν ϊνα αύτός μεν 
είς τά πράγματα τής Ελλάδος έμπλέκηται, τούς δέ ύπηκόους 
αύτοΰ ώς Έλληνας θεωρή, άτε παραδεχθέντας ήδη είς την 
Άμφικτυονίαν ταύτην. Περί τών αιτιών τοΰ τρίτου ιερού πο
λέμου γίνεται λόγος έν τοΐς ύπό τοϋ Δημοσθένους παρατιθε- 
μένοις δόγμασι τών Άμφικτυόνων. Οί Άμφισσεϊς έπελθόντες 
άνέλαβον τήν Κρίσαν καί τό πεδίον τό ύπό τών Αμφικτυόνων 
τώ Θεώ άνιερωθέν, έγεώργουν καί προσεφέροντο περί τούς 
ξένους τούς έπί τό ιερόν διά τής χώρας ταύτης άφικνουμένους 
χείρον τών πάλαι Κρισαίων. Συνέπεια δέ τού πολέμου τούτου 
ήν ή ύποταγή τών Άμφισσέων είς τόν Φίλιππον διά τής έν 
Χαιρωνεία μάχης (338 π. χ.), καί ή θανάσιμος προσβολή τής 
ανεξαρτησίας τής Ελλάδος. Κατά τό εξής έτος, έν συνεδρίω 
τών Άμφικτυονίδων πόλεων, έκηρύχθη ώς έξ άπάσης τής Έλ_
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λάδος πόλεμος κατά τής Περσίας, καί ό Φίλιππος έξελέχθη 
’Αρχιστράτηγος τών Ελλήνων. Είς τήν περίστασιν ταύτην οι 
Άμφικτύονες άνέλαβον τόν άρχαΐον αύτών χαρακτήρα, τουτέ- 
στι τοΰ παριστάνειν τήν δλην 'Ελλάδα, ώς δτε. ποτέ έπεκή- 
ρυξαν άργύριον έπί τω φόνω τοΰ προδεδοκότος τούς Έλληνας 
έν Θερμοπύλαις ’Εφιάλτου τοΰ Τοαχινίου, καί έτι άνήγειρον 
μνημεία είς τιμήν τών ώδε ύπέρ πατρίδος πεσόντων. Ό 'Ηρό
δοτος ονομάζει αυτούς, τής έπικηρύξεως τοΰ ’Εφιάλτου μνη- 
μονεύων, Πυλαγόρους 'Ελλήνων (Ήρόδ· 7. 214. 228).

Έκ τών ανωτέρω άποδεικνύεται άποχρώντως δτι καί οί Άμ- 
φικτύονες αυτοί δέν έτήρουν τδν δν ώμοσαν δρκον. Έκ πολλών 
δέ γίνεται δήλον δτι ούτε ήλάφρυνον τά έκ τών πολέμων δει
νά, ούτε υπεστήριζον τούς όρκους αυτών. Ούτω π. χ. αί Μυ- 
κήναι χατεστράφησαν ύπδ τοΰ "Αργους (π. χ. 468), αί Θε- 
σπιαί καί αί Πλαταιαί ύπδ τών Θηβών, και ή τών Θηβών πόλις 
έκ μέσης τής Έλλάδοςάνηρπάσθη ύπό τοΰ ’Αλεξάν
δρου (Αίσχ. κ. Κτησιφ· 133). Έκτου Θουκυδίδου δέ (Α· 112) 
μανθάνομεν ότι, όλίγα έτη προ τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, 
οί Λακεδαιμόνιοι στρατεύσαντες τόν ιερόν κληθέντα πόλεμον, 
καί χρατήσαντες τοΰ έν Δελφοΐς ίεροΰ, παρέδοσαν αύτό τοΐς 
Δελφοϊς — και αύθις ύστερον οί ’Αθηναίοι, άποχωρησάντων 
αύτών, στρατεύσαντες καί κρατήσαντες παρέδοσαν αύτό τοΐς 
Φωκεΰσι* οί δέ Άμφικτύονες άπαθεϊς θεαταί γενόμενοι ούδένα 
φαίνονται μέρος λαβόντες είς ταΰτα.

Παραλείπόντες τήν περαιτέρω ιστορίαν τοΰ συνεδρίου τούτου 
προσθέτομεν μόνον δτι ο Αύγουστος έζήτησε ίνα καί ή ύπ’ αύ
τοΰ οίκοδομηΟεΐσα Νικόπολις (31 μ. X.) καταταχθή έν ταΐς 
Άμφικτυονίσι, καί δτι ό τδν δεύτερον μετά Χριστόν αιώνα 
άκμάσας Παυσανίας μνημονεύει αύτοΰ ώς έτι ύπάρχοντος μέν, 
άλλά άποβαλόντος πάσαν δύναμιν καί ισχύν, ώς καί πολύ πρό
τερον ό Δημοσθένης (περί Είρ. 63) ώνομασεν αύτδ α ή έν 
Δελφοΐς σκιά. »

Περί τής παραγωγής του ονόματος τών Άμφικτυόνων πολ
λά έγράφησαν ύπδ των φιλοπραγμόνων καί περί τά τοιαΰτα 
σπουδαζόντων. Τινές μέν γράφουσιν αύτδ διά τοΰ I (άμφικτί- 
ονες), νομίζοντες δτι δηλοΐ άστυγείτονας, πέριξ κοινού τίνος 
χώρου οίκοΰντας· άλλοι δέ δτι ώνομάσθη τό συνέδρων ούτω 
ύπό τοΰ συστήσαντος δήθεν αύτό Άμφικτύονος ήγεμόνος τής 
Θεσσαλίας. Ή πρώτη γνώμη φαίνεται έπικρατεστέρα, καί ταύ
την παραδέχονται οί σπουδαιότεροι τών νεωτέρων αρχαιολό
γων, οϊτινες Οεωροΰσι καί τδν Άμφικτύονα καί τδν Έλληνα 
καί τδν Δώρον καί τόν 2οΰθον καί τδν "Ιωνά καί τδν Θεσ- 
σαλδν, καί Αάρισσαν τήν τοΰ Πελασγού θυγατέρα, καί 
άλλους ούχί ώς ιστορικά καί αληθώς ποτέ ύπάρξαντα πρόσω
πα, άλλ’ ώς προσωποποιήσεις ποιητικάς αρχαίων συστημάτων 
καί κατασκευασμάτων άλλως τε δ 'Ηρόδοτος καί ό Θουκυδί
δης, καί τοι αφορμήν έχοντες, ούδόλως έποιήσαντο μνείαν 
τούτου. Καί περί τής πρώτης έτι συ στάσεως τών Άμφικτυ- 
ονιών τούτων πολλά έρρέΟησαν, ά?»λ’ ούδέν σαφές Χαί ιστορι
κόν άπεδείχθη· (ίδ. Tliirhvall. Ίστ. Έλλ. Heeren πολιτ. άρχ. 
Έλλ, St. Croix περί άρχ. συμμ. πολιτ. Waxmuth. άρχαιολ.)

—οοο-—

Πε^ί /Οττεντώτων.
ΙΙρίν τής έγκαταστάσεως τής άποικίας τοΰ τής Καλής- 

Έλπίδος άκρωτηρίου, ή χώρα τών Όττεντώτων άπετέλει έν 
τών εύρυτέρων τής νοτίου Αφρικής κρατών άλλά τανΰν, τά 
μέγιστα ύπό τών αλλεπαλλήλων επιδρομών τής άποικίας ταύ- 
της συσταλέν, περιλαμβάνει μόνον τήν μεταξύ 20° καί 30° πλά
τους καί 6° καί 22° μήκους κειμένην χώραν ορίζεται πρός άνα- 
τολά; μέν ύπό τής τών Κάφρων χώρας, ποδς μεσημβρίαν ύπό 
τής άποικίας τοϋ άκρωτηρίου, προς δυσμάς ύπό τοϋ ’Ωκεανού 
καί πρός βορράν ύπ’ εθνών καί χωρών δλως άγνωστων ό 
τόπος ουτος είναι ύψηλδς, ύπδ υψικορυφων όρέων διασχιζόμε
νος, ών αί ΰψισται κορυφαί, έπί εξαμηνίαν δλην χιονοσκεπείς, 
έχουσιν ύψος 5 μέχρι 6,000 μέτρων περίπου. Αί κυριώτεραι 
τούτων σειραί εΐσί, πρδς βοόράν ή τών όρέων Νίεβελδ, ήτις, 
ύπδ διάφορα βουνών ονόματα, Δρυμωδών, Χιονωδών, τοΰ 'Ρι- 
νοκέρωτος καί τής Χάριτος, έκτείνεται άπδ τοΰ οροπεδίου 
τής τών Κάφρων χώρας μέχρι τών έκβο?<ών τού ’Οράγγου 
ποταμού, διαπερώσα ούτως άπασαν τήν Όττεντωτίαν, καί πρδς 
νότον ή σειρά τών ορέων Καραί, κλάδωσις ούσα, ώς νομίζε- 
ται, τών όρέων Νίεβελδ, συναπτομένη αύτοΐς πρδς άνατολάς. 
Η γεωσκοπική κατασκευή τών υψωμάτων τούτων ολίγον εΐνα ι 

γνωστή· κύρια έντούτοις στοιχεία αύτών φαίνονται ό σιδη
ρούχος σχιστόλιθος, ό κουάρκιος καί ό ώχρώδης άργιλος, έκ 
τής άποσυνθέσεως τού γρανίτου προερχόμενος, είς έξαισίους 
σωρούς άνευρισκομένου αύτόθι. Αί πρώται γαΐαι ώσαύτως φαί
νονται άφθονώταται· αί πήγα· τοΰ πετρελαίου, τοΰ νιτρώδους 
καί κοινοΰ άλατος είσίν έν Όττεντωτία είς μεγίστας ποσότη
τας. Οί 'Ολλανδοί έπί πολύν χρόνον έξώρυξαν αύτόθι μεταλ
λεία χαλκού άλλά ταΰτα είσίν δλως έγκαταλελειμμένα ήδη.

Ή χώρα αύτη δέν έχει ούδεμίαν λίμνην, ύπ’ όλιγίστων δέ 
μόνον ποταμών διαβρέχεται, ών έπισημ-ότεροί είσιν ό Φίσς, ή
τοι ποταμός τών ιχθύων καί ό Όράγγης, δστις, έκ τής συμ
βολής τοΰ Κίτρινου καί Μέλανος ποταμού σχηματιζόμενος, 
άποτελεΐ είς τό μέσον τοΰ ρρΰ αύτοΰ καταρράκτην,έχοντα κατά 
τήν τοΰ Παττερσώνος μαρτυρίαν πλέον τών 400 ποδών ύψος 
καί 1,500 εύρος. Ό Γωρίτ, ό Ζονδάγης καί άλλοι μικροί πο
ταμοί ούδέν άλλο άξιον λόγου παριστώσιν ή τάς έτησίας αύ
τών πλημμύρας, καλυπτούσας τήν χώραν άμμω, καί συντεινού- 
σας ούτω πρδς έπαύξησιν τοΰ τής χώρας άγονου. — Μεταξύ 
τών τήν αποικίαν τοΰ ακρωτηρίου άπδ τής Όττεντωτίας δια- 
χωριζόντων όρέων εκτείνονται άπειρου έκτάσεως οροπέδια, τής 
Καιρούς ύπδ τών εγχωρίων καλούμενα· τινές δέ τών εύρειών 
τούτων έρημων έχουσι καί 200 λευγών μήκος. Ή γή αύτών σύγ- 
κειται έξ έ ,ός στρώματος αργίλου καί άμμου,κίτρινον, ώχρώδες 
χρώμα έχούσης, ένεκα τών περιεχομένων σιδηρούχων μορίων 
είς ενός δέη δύο ποδών βάθος εύρίσκεται ό στερεός βράχος,ύο- 
τινοςάποσύνθεσις φαίνεται τδ πρώτον στρώμα. Έν καιρώ ύγρα- 
σίας αί γαΐαι αύται, άς ό θερινός ήλιος καθιστά ξηράς ώς πλίν
θους, μαλακόνονται αίφνης, καί, ώς έκ μαγείας, καλύπτονται 
ύπδ χλόης, θάμνων καί φυτών οί δέ Όττεντώτοι τότε συντρέ- 
χουσιν αύτόσε πανταχόθεν, πρδς νομήν τών ποιμνίων αύτών 
καί Θήραν τών παντοειδών ζώων, άτινα αγεληδόν άπδ τών 
ξηρών όρέων κατέρχονται πρδς άπόλαυσιν τής ώραίας ταύτης 
χλόης. Ή μόλις δ’ ένα μήνα διαρκούσα ώρα αύτη είναι ή μό
νη, καθ’ ήν ή Όττεντωτία είναι εύάρεστος· καθόσον δ άνεμος, 
ό ήλιος, ή βροχή, καθιστώσιν τήν έν αύτή διαμονήν άφόρητον 
δλως κατά τάς άλλας τοΰ χρόνου ώρας. — Ή χλωρίς τής 
χώρας ταύτης ολίγον έσπουδάσθη· έν τούτοις ή τών βολβωδών 
φυτών κλάσις φαίνεται πολυάριθμος. — Αί ταπεινότεραι καί 
δρυμώδεις κοιλάδες φοιτώνται άφθόνως ύπ’ έλεφάντων, Σικερώ- 
των ρινοκερώτων, λεόντων, πανθήρων, άγριων γαλών, θωών 
καί προπάντων ύφ’ ύαινών καί λύκων. Ή Όττεντωτία τρέφει 
ώσαύτως πιθήκους, δορκάδας, στρεψικέρωτας, ώρυγγας, πρόβα
τα τής Βαρβαρίας καί βουβάλους, τήν κυρίαν τροφήν τών 
κατοίκων άποτελοΰντας. Τά γένη τής αντιλόπης εΐσί πολυα- 
ριθμότατα, άλλ’ ή κυανή άντιλόπη καθίσταται βαθμηδόν σπά
νιά. Τά πτηνά αύτής εΐσί τά αύτά τοΐς τοΰ ’Ακρωτηρίου, Ή 
θερμοκρασία δέν υπερβαίνει σχεδόν τδν 30 άριθμδν κατά τό 
θέρος, διαρκούν άπό τής άρχής τοΰ Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους 
τοΰ Μαρτίου. Άπδ τής τελευταίας δέ ταύτης έποχής μέχρι 
τέλους τοΰ ’Ιουνίου δ νοταπηλειώτης άνεμος πνέει μετά μεγί
στης σφοδρότητος, νέφη όλα άμμου έγείρων καί παραθύρων· 
εις δέ τδ Ακρωτήριο? εισδύει καί έντός τών κάλλιστα κεκλεισ- 
μένων οικημάτων.

Οί Όττεντώτοι διαιρούνται είς πολλάς φυλάς, ών κύριαι 
είσίν αί τών μεγάλων καί μικρών Ναμακάων, τών Δαμοράων, 
τών Καρονάων, τών Σανακάων, καί τών Βοσχιμάνων ή Σαά- 
βων. Οί δέ τής τελευταίας ταύτης φυλής, κατά τδ βορει,ότε- 
ρον τής Όττεντωτίας μέρος κείμενης, εύρίσκονται άναμφιλέ- 
κτω; είς τόν τελευταίου βαθμόν τοΰ έξευτελισμοΰ τοΰ άνθρω- 
πίνου γένους. Τά πρόσωπα αύτών είσίν αποτρόπαια έκ τής 
ζωότητος· χονδροειδή δέ, έκτεθηλυμένα καί επίβουλα χαρακτη
ριστικά, χείλη προμήκη ώς ρύγχος, ρίν σιμή κ.τ.λ. τά πάντα 
οεικνύουσι παρ’ αύτοΐς τήν βλαχίαν. Ή κεκαρμένη κόμη αυτών 
καί έπί τών οπισθίων προβαίνουσα ομοιάζει μάλλον τριχώσε.ι. 
ζώου ή άνθρωπίν,η κόμη· τοσοΰτον δέ διαφόρους τών ήμετέρων 
έχουσι τούς πόδας αύτών, ώστε έκ πρώτου βλέμματος ανα
γνωρίζει τις Βοσχιμάνου ίχνος έντετυπωμένον έπί τής άμμου. 
Αί τών Βοσχιμάνων γυναίκες είσίν έτι τών άνδρ.ών δυςτεχθέ- 
στεραι· άδύνατον είναι νά θεώρηση τις αύτάς άνευ φρίκης. — 
Παραλείπομεν τήν λεπτομερή περιγραφήν γυ.ναικδς Βοσχιμά
νου, καθισταμένης ώς έκ τών πολλών αύτής αποτρόπαιων δυσ
μορφιών άναξίας δλω τοΰ ονόματος γυναικός. Οί Βοσχι- 
μάνοι είσίν ούτω κτηνώδεις καί οκνηροί, ώστε οί υπό τών ά- 
ποίκων τοΰ ’Ακρωτηρίου συλληφθέντες έπροτίμησαν νά φονευ- 
θώσι μάλλον ή νά συγκατανεύσωσιν είς τήν έλαχίστην έργα. 

σίαν. Ξένοι πρδς πάσαν οικογένειας ίδέαν, ούδέποτε κτίζουσι 
χωρία· δέρμα δέ μόνον προβάτου κατά τδν χειμώνα ένδεδυμέ- 
νοι, καί τόξον μετά φαρέτρας πλήρους δεδελητηριασμένων 
βελών φέροντες, διατρέχουσι μόνοι τά όρη καί τάς ερήμους, 
ούδ’ αύτοΰ τοΰ δήγματος τοΰ σκορπίου έπιρροήν τινά έχοντος 
έπ’ αύτοΐς.

Σκληροί όσον καί βλάκες μεγαλειτέραν άπόλαυσιν νο- 
μίζουσι τδ πίνειν τδ άπδ τών πληγών τών έχθρών αύτών ρέον 
αίμα· ούτως ύπήρξαν πάντοτε άντικείμενον μίσους παρά τοΐς 
γειτνιάζουσι στίφεσιν, άτινα διώκουσιν αύτούς ώς άγρια θηρία 
καί φονεύουσιν δσους έξ αύτών συλλαμβάνουσιν.—Ή νοητική 
κατάστασις τών Ναμακάων, Καρονάων καί τών άλλων φυλών 
δέν είναι σχεδόν μάλλον τής τών Βοσχιμάνων άνεπτυγμένη, 
στερούνται δμως ουτοι τών άγριοτήτων καί δυσμορφιών έκεί
νων, ευπροσήγοροι καί φιλόξενοι άπ' έναντίας οντες. Τά χα
ρακτηριστικά αύτών είσίν ήττον χονδροειδή καί κανονικότερα 
τών Βοσχιμάνων. Δέν είναι έν τούτοις όλοκλήρως άμέτοχοι τής 
βλαχίας εκείνης, ήτις παρέχει τοϊς Βοσχιμάνοις τδ τοΰ ζώου 
μάλλον ή τό τοΰ άνθρώπου ήθος· είσι δέ ύψηλοΰ καί εύαναλό- 
γου άναστήματος· αί γυναίκες αύτών έχουσι τούς όδόντας 
λευκούς, τάς χεϊρας καί τούς πόδας μικρούς, καί τούς χαρα
κτήρας αύτών αρκούντως κανονικούς· οί δέ οφθαλμοί αύτών,ώς 
καί οί τών άνδρών, είσί μικροί καί έστραμμένοι πρδς τά ένδον 
ώς καί οί τών Κινέζων (α). Οί Όττεντώτοι φθάνουσιν εις τόν 
υπέρτατου τής άκαθαρσίας βαθμόν. Ούρω πιριβρεχόμενοι καί 
διά λίπους τινός, ότέ μέν μελαίνη ότέ δέ έρυθρα βαφή, κατά 
τήν φυλήν, άναμεμιγμένου, άλειφόμενοι, άποπνεύουσιν δλως ά
φόρητον δυσωδίαν ύπδ τών φθειρών δέ καταβιβρωσκόμενοι, 
καταβιβρώσκουσιν αύτάς καί ουτοι ώς οί πίθηκοι, πρδς ούς 
χατά τοΰτο μόνον δμοιάζουσι. Όταν θέλη Όττεντώτός τις νά 
νυμφευθή παρίσταται μετά τής μνηστής αύτοΰ παρά μάγω 
τινί, δστις περιβρέχει αύτούς βορβορώδει ύδατι ή ούρω· έ'κτο- 
τε ο σύνδεσμος καθίσταται άδιάλυτος. Ή πολυγαμία έστίν 
έπιτετραμμένη· σπανίως έν τούτοις φαίνεται Όττεντώτός νυμ
φευμένος πολλάς γυναίκας, τής οκνηρίας αύτοΰ μή έπιτρεπού- 
σης αύτώ τοΰτο. Αί έκ νέου συζευγνύμεναι χήραι είσίν ύπο- 
χρεωμέναι νά κόπτωσι τήν φάλαγγα ενός δακτύλου. Έάν δέ 
τις έλλειψη τοΰ έθίμου τούτου, μαστιγοΰται καίδιώκεται τής 
φυλής. Ή αιμομιξία καί μοιχεία θανάτω κολάζεται παρά τοΐς 
Όττεντώτοις. — Έκαστον χωρίον διοικεΐται ύφ’ ένδς άρχηγοΰ, 
πάντοτε έκ τών πρεσβυτέρων αίρουμένου.

Ή τών Όττεντώτων γλώσσα είναι αξιοπαρατήρητος ώς έκ 
τής π)κηθύος τραχέων καί κνυζώντων ήχων,έκ τοϋ βάθους τοΰ 
στήθους μετ’ ίσχυρας δασύτητος προφερομένων, καί τροποποι- 
ουμένων έν τώ στόματι μετά κροταλισμοΰ δλως δυσαρέστου 
Εύρωπαϊκώ ώτί· άδύνατον δ’ έγένετο νά εύρεθη έν τώ τόπω 
τούτω ίχνος γραφής.— Σπανίως βλέπει τις Όττεντώτον πλέον 
ή 50 έτη γεγονότα· ό δέ πρόωρος ούτος θάνατος προξενεΐται 
έκ τής άκατανοήτου αύτών ακαθαρσίας, ήν ούδέν δύναται νά 
παρακίνηση αύτούς νά έγκαταλείψωσι. Φαίνονται μέν άθρησκοι, 
έν τούτοις περιηγηταί τινές παρετήρησαν παρ’ αύτοΐς κλίσιν 
πρδς τδν ’Ισλαμισμόν.

Αί τή αποικία γειτνιάζουσαι φυλαί είσίν υποτελείς τοϊς 
"Λγγλοις, οϊτινες μεταχειρίζονται αύτούς ώς φορτηγά ζώα, 
καί άριθμδν τινά άνδραπόδων ύποχρεοΰσιν αύτούς νά παρέχω- 
σιν έτησίως. Τίνος ένεκα λοιπόν έκπληττώμεθα, δτι 
προοδεύει ό πολιτισμός έν τή δυσμοίρω ταύτη χώρφ ·

(Έκ τοΰ Γαλλικού.)
Α. Σ. Β.

—οοο---

οεν

ΆνΓ/.οοτα Κάρολου ΙΕ'.
Ό Βασιλεύς ούτος ήτο ήκιστα άστεΐος- τδ Γερμανικόν φλέ

γμα καί ή Καστιλλιανή σοβαρότης έχαρακτήριζον, ώς λέγου- 
σιν, αύτόν.

— Κυριεύσας ποτέ πόλιν τινά τών Κάτω-Χωρών, ήν έζήτει 
ώς αποτελούσαν μέρος τής πατρικής αύτοΰ κληρονομιάς, έ- 
πέγραψεν είς τήν είσοδον αύτής « Suum quiquo, » δπερ έστί 
« έκάστω τά έαυτοΰ » άστεΐος δέ τις διαβαίνω·/ έκεΐθεν προ- 
σέθηκε ταΐς ανωτέρω λέξεσι « rapit » α Suiira quique rapit » 
δπερ έστί α έκάστω τά έαυτοΰ άφαιρεΐ » (ο Κάρολος).

(α) Περί ών βλίτ.ε τδ είς τήν έφημερίδα ταύτην κατιχωρισθεν άρ 
Ορο», έν έ'τει Α. οελ. 190, 194, 198 καί 202. Σ. Μ.

— Γενναίε, τώ έλεγε ποτέ αύτοκράτειρα ή γυνή του, (Ισα
βέλλα τής Ισπανίας) διά τί πολεμεΐς πάντοτε τους Γάλλους 
διά τών στρατηγών σου·, — Κυρία,τή άπεκρίθη ό Κάρολος, δέν 
άρμόζει εις τήν τιμήν τής άληθοΰς πίστεως! ή Α. Καθολική 
Μ. καί ή Α. Χριστιανική Μ. νά έπιτίθενται δημοσίως μεταξύ 
τών είς τάς τύχας άδήλου μάχης. ’Ακολούθως δέ προσέθηκεν, 
δτι θέλει φαίνεσθαι πάντοτε έπί κεφαλής τών στρατευμάτων 
αύτοΰ, πολεμών τούς απίστους τής ’Αφρικής καί τούς Προτε- 
στάντας τής Γερμανίας.

—οοο—
Άντί πάσης πασατηρήσεως έπί της έκδσθείσης διά τά Γυμνάσια 

Γεωγραφίας του μακαρίτου Σταύρου Σταθοπούλου, δημοσιεύομε·/τόν έξης 
σύντομον είς αύτήν πρόλογον του Καθηγητοΰ Κυρίου Στ. Κουμανούδη.

Τό παρόν εγχειρίδιου ηύχετο πας τις βεβαίως νά τό ίδη 
έκδιδόμενον τέλειον δπ’ αύτοΰ τοΰ έκπονήσαντος αύτό· άλλ’ 
άφοΰ ό άμείλικτος θάνατος άνήρπασε τόσον πρωίμως έκ τών 
ζώντων τόν αγαθόν ημών φίλον, καθήκον λυπηρόν έθεωρή- 
σαμεν νά έπιμεληθώμεν ήμεΐς, καθ’ όσον ήδυνάμεθα, τήν τοΰ 
βιβλίου μέχρι τέλους έκτύπωσιν, ήτις είχε διακοπή πρό ενός 
καί έπέκεινα έτους έν τώ τρίτω τυπογραφικώ φύλλω τοΰ 
τρίτου μέρους· καί ούτως έζημιοΰτο μέν άφ’ ένδς έπί τοσοΰ
τον χρόνον ο τήν δαπάνην προκαταβαλών τυπογράφος,(Ι) έστε- 
ρεϊτο δ’ άφ’ ετέρου ή τών γυμνασίων νεολαία βιβλίου είς 
διδασκαλίαν προσφορωτάτου. Άποφασίσαντες δέ νά άναδε- 
χθώμεν τήν περαιτέρω τοΰ τύπου έπιστασίαν, έτράπημεν είς 
ζήτησιν τών χειρογράφων τοΰ μακαρίτου, καί εύρέθησαν μέν 
αύτών ικανά, άλλ’ ούχί πάντα, διότι καί έν τώ μεταξύ έλ- 
λειπάν τινα κεφάλαια, καί έκ τοΰ τέλους όχι ολίγα· τά όποια 
ημείς έκ τοΰ Γερμανικού πρωτοτύπου έπεχειρήσαμεν νά με- 
ταφράσωμεν ή καί νά συντάξωμεν κατ’ άναλογίαν τών προ- 
ηγουμένων. Ή δέ έλλογος ημών δειλία πρδς τδ δυσχερές 
τοΰτο έργον ήλαττώθη υπό τινων φίλων, βοηθησάντων ημάς 
προθύμως, καί ούτως έγκύπτοντες ήδη θαρραλεώτερον είς τήν 
τοΰ βιβλίου άναπλήρωσιν, άνεπολοΰμεν εύχαρίστως ού μόνον 
τόν χρόνον, καθ’ δν ηύτυχήσαμεν ν’ άκροασθώμεν καί ήμεΐς 
τάς περί γεωγραφίας παραδόσεις τοΰ περιφανούς 'Ριττέρου έν 
Βερολίνω, χατά τδ σύστημα τοΰ οποίου έσχεδιάσθη καί τδ 
παρόν έγχειρίδιον ύπό τοΰ 'Ρόον, άλλ’ έτι άνεμιμνησκό- 
μεθα πολλάκις καί τών ήδυτάτων συνεντεύξεων μετά τοΰ 
ποθεινοτάτου ήμΐν Σταθοπούλου, έν αις έφιλοτιμεΐτο ό διά- 
πυρον τρέφων ζήλον ύπέρ τής τών ομογενών έκπαιδεύσεως 
νά εκθέτη εις ήμάς τε καί άλλους, μάλιστα τδ είς ανθρω
πισμόν συντελοϋν μέρος τής παραδεχθείσης ύπ’ αύτοΰ ταύτης 
γεωγραφικής μεθόδου. Δέν διστάζομεν δέ νά όμολογήσωμεν, 
ότι, άν έζη ό μακαρίτης, ήθελε πολύ κάλλιον άπαρτισθή τό 
βιβλίον· άλλά καί ούτως έκδιδόμενον, έλπίζομεν ότι θέλει 
πολύ χρησιμεύσει είς τήν νεολαίαν, ώς καί ή ύπό τοΰ «ύ- 
τοΰ συγγραφέως έκδοθεΐσα Στοιχειώδης Γεωγραφι
κών μαθημάτων σειρά. Άλλ’ή σκοπουμένη ώφέλεια 
τότε βεβαίως θέλει προκόψει, όταν οί κατά τδ βιβλίον τοΰτο 
παραδώσοντες διδάσκαλοι δέν άποκνήσωσι νά έξοικειωθώσι 
πρώτον αύτοί καλώς μέ τήν μέθοδον αύτοΰ, ήτις προφανώς 
διαφέρει πολύ τής τετριμμένης καί πεπατημένης, άλλά καί 
δι’ αύτδ τοΰτο έχει πολλά τά πλεονεκτήματα. Μακρδν δέ λό
γον έπρεπε νά κατατεινωμεν, άν ήθέλομεν έπιχειρήσει τήν 
έκθεσιν τών πλεονεκτημάτων τούτων, τά όποια άλλως πας 
προσεκτικός καί νοήμων διδάσκαλος οικοθεν θέλει κατανοήσει, 
όταν μελετήση τό βιβλίον άπροκαταλήπτως καί σπουδαίως. 
Έν μόνον δέ λέγομεν ένταΰθα έξ ίδιαιτάτης ήμών πεποιθήσεως, 
ότι τδ βιβλίον τοΰτο, όσον καί άν φαίνεται σύντομον έν τώ 
πολιτειογραφικώ μέρει, περιέχει δμως πλεΐστα καί άξ&λογα 
διδόμενα, έλλείποντα καί άπ’ αύτάς τάς όγκωδεστάτας γεω- 
γραφικάς πραγματείας, καί δτι ταΰτα νύξεις πο?.λάς παρέ- 
χουσιν είς σκέψεις καί μελέτας έμβριθεστέρας· καί διά τούτο 
άς μή άπαξιώσι νά ρίπτωσιν είς αύτό βλέμματά τινα καί οί 
υπερβάντες τά έτη τής μαθητικής ήλικίας καί οί έν τώ βίω 
ήδη τώ δραστηρίω άναστρεφόμενοι.

'Γοσαΰτα προειπόντες, παραδίδομεν μετ’ έλπίδος άγαθής τδ 
βιβλίον είς τδ κοινόν, καί έξαιτούμεθα τήν εύμενή συγγνώμην 
τών τυχόν ήμαρτημένων.

Στέφανος Κουμανούδης.

(1) Δηλ. ό Κ. Ίω. Άγγελόπουλος.
—οοο---
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Ή πζάνη.
Πάτερ, αβεί αύτοΐς, ού γάρ οϊίασι τ! ποιοϋσι.

Αίαν αξιοπαρατήρητος καί δυσερεύνητος είς τους οφθαλμούς 
καί τήν διάνοιαν παντός, μή δι’ έπιπολαιότητος τά πράγματα 
δ’.εξερχομένου, παρίσταται σήμερον ή ηθική καί ή τοπική κα- 
τάστασις τοΰ γένους τών όσμανλιδών. "Οσω συμπαθώς καί συγ
καταβατικός εξετάσει τις τήν ήθικήν τούτων κατάστασιν θέ
λει, εάν δέν είναι άλλως προκατειλημένως, ομολογήσει οτι 
πιστοί καί ακλόνητοι ουτοι διαμένοντες είς τά εντάλματα τής 
ΐεράς αυτών βίβλου, τοϋ Κορανίου, δέν προέβησαν ουδέ κατά 
βήμα έπί τά κρείττω, άλλά διατελοϋσι καί νΰν δπως καί άπό 
τής προσελεύσεως αύτών είς τήν Πίστιν του προφήτου τής 
Μέκκας, ή μάλλον άπό τής έμφανίσεως αύτών έν ταϊς δυτι- 
καΐς τής ’Ασίας χώραις, τουτέστι δεισιδαίμονες, φανατικοί, 
αμαθέστατοι καί είς πάντα κτηνώδεις, θεωροΰτες ώς απώλειας 
τέκνα καί αποβλήτους τοϋ θεοΰ πάντας τούς μή ομοθρήσκους 
αύτοΐς, καί ώς εμπνεύσεις τοΰ Σατανά τάς είς τάς τέχνας 
καί έπιστήμας προόδους καί τελειοποιήσεις τών νεωτέρων αιώ
νων, καί διά τοΰτο μακράν αύτών άφίστανται, πάσαν δέ σπου
δήν καί μάθησιν ύπό τοΰ θρησκεύματος αύτών άπαγορευομένην, 
ώς καί πάσαν συγκοινωνίαν πρός τούς άπιστους ΰπ’ αύτών 
λεγομένους, τουτέστι τούς άλλο πρεσβεύοντας θρήσκευμα. Ώς 
μάστιξ δέ θείας οργής έν μέσω τοΰ πεφωτισμένου κόσμου κα- 
τασταθέντες καταμαστίζουσι πολυειδώς τήν άνθρωποτητα· τό 
κακοποιόν δέ τοΰτο στοιχείου έγένετο άείποτε αφορμή, ώς καί 
ήδη, νά έρίζωσε πρός άλλήλους καί είς ενόπλους συγκρούσεις 
νά περιέρχωνται κράτη καί λαοί είς Χριστόν πιστεύοντες, καί 
έθνη ισχυρά καί σοφά νά έγείρωνται κατ’ άλλήλων, ένεκα τοΰ 
έν τή Ευρωπαϊκή Οικογένεια έμπεσόντος, καί μετά τών εύγε- 
νεστέρων λαών συναγελαζόμενου τέρατος τούτου. Τά μέν τού
των, έλπίζοντα δτι διά τής έξημερώσεως καί τοΰ πολιτισμού 
αύτοΰ, κατορθωτών ΰπολαμβανομένων, θέλουσι καταστήσει 
αύτό κοινωνικόν καί χρήσιμον έν τώ κόσμω στοιχεΐον,βοηθοϋσι 
αύτό· τά δέ, πάσαν ελπίδα άπολέσαντα καί άνεπίδεκτον ηθικής 
βελτιώσεως αύτό θεωροΰντα, ζητοϋσι ϊνα περιορίσωσι τήν ε
ξουσίαν αύτοΰ, καί μετριάσωσιν ουτω τά παρ’ αύτοΰ δια- 
πραττόμενα κακουργήματα έπί λαού εύγενεστάτου τήν κατα
γωγήν καί άναξίως κακουχουμένου. ,41 ούτως αντιθέτων γνω
μών έξουσίαι αυται, έμμένουσαι είς τά αύταΐς δεδογμένα, καί 
έγερθεΐσαι νΰν κατ’ άλλήλων έκίνησαν πολύκροτους κατά γην 
καί θάλασσαν δυνάμεις,καί έν τω όνόματι τοΰ πατρός τών φώ
των καί τοΰ Θεοΰ τής ειρήνης καί τής άγάπης,καί έν τω σημείω 
τοϋ τιμίου Σταυρού, χωροϋσι πρός έπίτευξιν τού σκοπού αύτών. 
Ευχόμενοι επιτυχίαν είς δντινα τό δίκαιον έχει, καί δεόμενοι 
τοΰ ύψίστου Θεοΰ ϊνα έν τάχει έκτελεσθή τό άγιον αύτοΰ θέλη
μα, στρέφομεν τά βλέμματα ημών πρός τούς πάσχοντας ομο
γενείς ημών είς τάς άλύσεις τοΰ θεοστυγοΰς γένους, δί ου τό 
σκάνδαλον εις τόν κόσμον έπήλθε. Άποκαρτερήσαντες ούτοι 
είς ματαίας προσδοκίας τής ήτοι βουλή τοΰ τυράννου αύτών ή 
ένεργεία έξωθεν άλλων σωτηρίας καί άπελευθερώσεως αύτών, 
ήγέρθησαν έν εύθέτω χρόνω, ϊνα διά τών ίδιων αύτών χειρών, 
καί διά τής βοήθειας τού προστάτου τών άδικουμένων, τύχωσι 
ταύτης, ή παύσωσι τοΰ ζην έπί πλέον βίον άβίωτον έν βασάνοις 
μυρίαις καί άτιμώοεσι παντοίαις. Είς τό θέαμα τής εύγενούς 
ταύτης κινήσεως παρεισάγονται οσα πάντα χριστιανόν είς α
πορίαν φέρουσι, καί παντός φιλανθρώπου τήν καρδίαν πληγό- 
νουσι. Πλοία τής σημαίας τής βαρβαρότητες καί τοΰ σκότους, 
στίφη ‘Αράβων καί ’Οθωμανών καί άλύσεις κατά τών πιστών 
τοΰ Χριστού άγοντα, συνοδεύονται καί φρουροΰνται ύπό κεραυ- 
νοφόρων καί ύψιστίωννηών, εις άς είσίν άναπεπταμέναι καί δια- 
λάμπουσι σταυροστόλισται σημαΐαι! Μέγας διοικητής χριστι
ανικής χώρας, γείτονος τών έπαναστάντων, αυτοπροσώπως νου
θετεί καί δί δλων τών υλικών μέσων βοηθεΐ τούς άπιστους, 
πολεμοϋντας πρός τούς χριστιανούς, δπως εύκολώτερον κατα- 
στρέύωσι τούτους. Πεφωτισμένων εθνών υπάλληλοι, παρακο- 
λουθοΰντες τά αιμοδιψή καί κακοποιά στρατεύματα τοΰ ’Οθω
μανικού τέρατος, γίνονται ανάλγητοι μάρτυρες τών φόνων, τών 
πυρπολήσεων, τών ατιμώσεων καί κακώσεων τών υπό τών 
βαρβάρων τούτων στρατών διαπραττομένων, καί συμβουλεύ- 
ουσι τούς δεοουλωμένους νά μένωσι πιστοί πρός τόν άπηνή 
αύτών δεσπότην, καί νά άσπα'ζωνται τούς όνυχας τους σπαράσ- 
σοντος αυτούς θηρίου, μεταχειριζόμενοι επαγωγούς ύποσχέσεις 
ίσοπολιτείας μελλούσης καί έλευθεριών, ών ή έκτέλεσις φέρει 

τήν κατάλυσιν καί των δογμάτων καί τών ιδεών τοΰ άσαλιεύτου 
εις τάς πεποιθήσεις αυτού μένοντος μουσουλμάνου, καί διά 
τουτου ούδέποτε είς αύτάς ένδόσοντος. Πλοία ύπό χριστιανι
κής πηδαλιουχούμενα χειρός, περιπλέοντα τάς παραλίας τών 
υπέρ πίστεως καί ελευθερίας πολεμουσών χωρών, συλώσι 
παν βοήθημα αύταΐς ύπό άδελφικής φιλανθρωπίας πεμπόμενον, 
καί άποστεροΰντες ουτω τούς εύγενή άγωνιζομένους αγώνα 
τών μέσων τής εύοδόσεως του έργου αύτών, τής τελείας αύ
τών καταστροφής τήν ημέραν έπιταχύνουσι. Πάντα ταΰτα, καί 
όσα άλλα τούτοις παραπλήσια άναφανδόν πραττόμενα, είσίν 
έρωτώμεν πράξεις δικαιοσύνης, έργα χριστιανών, κινήματα 
λαών έπί φωτισμώ καί έπί κατά Χριστόν αγωγή έγκαυχωμέ- 
νων, άς άποκριθώσιν οί τά μυστήρια τής πολιτικής μεμυημέ- 
νοι, οί τό άόρατον ήμΐν αγαθόν τέλος τούτων καθορώντες καί 
κηρύττοντες. 'Ημείς δέ, μή είς δολίαν προαίρεσιν άποδίδοντες 
τά γενόμενα, ούδέν άλλο βλέπομεν είμή πλάνην ίσχύουσαν έν 
τώ ΙΘ. αίώνι, ούδέν άλλο διακρίνομεν είς τήν άπαισίαν άχλύν 
είμή τόν επικείμενον όλεθρον, έκ τής άπάτης είς ήν όί ίσχύον- 
τες περιέπεσαν. άγνοοΰ<τες τήν φύσιν τοΰ θηρίου, ου τήν 
ζωήν θέλουσι νά παρατείνωσι, καί τήν μετουσίωσιν τοΰ λύκου 
είς άρνίον κατορθωτήν πιστεύοντες. Οίκτείροντες δέ τά άδι- 
κούμενα μικρά έθνη καί τούς άναξιοπαθοΰντας δυστυχείς, έκ 
μονής τή; θείας άντιλήψεως τήν δικαίωσιν αύτών προσδοκώμεν.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Περί τών Όδησσείων κλ. έπιστέλλουσι πρός ήμδς τά εξής έκ Κων

σταντινουπόλεως.
Ό κατασφαιρισμός τής ’Οδησσού είναι μηδαμινός. ’Ολίγα·. άποθήκαι 

έκάησα?, ώς καί τό τελωνεΐον, ό τηλέγραφος, καί τινα εμπορικά πλοία- 
οί Άγγλογάλλοι έπαθον περισσοτέραν σχεδόν ζημία»" ένταύθα έπέ- 
στρεύαν νά έπισκευασθώσι ατμοκίνητα τινα’ έκ τών έν τοΐς συμμαχι- 
κοϊς πλοίοις έφονεύθησαν περί τούς 20 καί έπληγωθησαν 17, ών εΤς 
άπέθανεν. Οί Ί’ώσσοι κατήλθον μέχρι Βαλτζικίου, όπου ευρόντες 500 

’Οθωμανούς στρατιώτας κατεκερματισαν αυτούς. Ό πρέσβυς τής Γαλ
λίας όλίγον έλλειψε νά παύση τά πρός τήν Πύλην σχέσεις του ένεκα 
τών δυτικών υπηκόων 'Ελλήνων. Ί1 μεταξύ δέ αύτοΰ καί τοΰ πρε'- 
σβεως τής ’Αγγλίας έ’ρις κατήντησε σοβαρά χαί κατετάραξεν άπαντας’ 
φαίνεται δέ οτι κατευνάσθη δλίγον.

— "Ενεκα τής ασφαλείας τών μεθορίων συνέστησεν ή Σ. Κυβέρ- 
νησις καί τρίτον Αρχηγείο? εις Καρπενησιού υπό τόν υποστράτη
γον Βλαχόπουλο?. Εις τό τής Λαμίας άπήλθεν ήδη ό ΰποστρα’τηγος 
Γαρδικιώτης καί είς τό τής δυτικής 'Ελλάδος ό υποστράτηγος Σ. Μίλιος.

— Η. Α. Μ. έχήρυξε διά τοΰ 'Υπουργείου, 20 φθίνοντος, τήν λήςιν 
τής Α'. συνόδου τής Δ . περιόδου τών βουλευτικών σωμάτων.

— Ή ’Αμερική φαίνεται ζητούσα ήδη νά ταχτοποίηση παλαιούς 
τινας λογαριασμούς αύτής μέ τήν ’Αγγλίαν.

—· Ό "Ηλιος, έφημερίς σπουδαία χαί όργανο? τών ριζοσπαστών έν 
’Αγγλία κατακρίνει πιχρώς τά κινήματα τών δυτικών δυνάμεων πρός 
τήν ’Ανατολήν.

—Διαβιβάζομεν είς τούς άναγνώστας ημών τήν πολλά εύαρεστον είδη 
σιν, τήν όποιαν έχομεν έκ πηγής λίαν άξι οπίστου, ότι πριν ύπο- 
γραφή τό τελευταιον έν Βιέννη πρωτόκολλων, περί ου προηγουμένως 
άναφέραμεν, ή Πρωσσία προέτεινε καί ή Αύστρία υπεστήριςε τήν πρό- 
τασιν νά μ ή λ η ο Θ ή κανέν μέτρο? υφ’οίανδήποτε τών τεσ
σάρων Δυνάμεων, άφορών τήν 'Ελλάδα, ή τάς έπανα- 
στη σά σ α ς έπ α ρ χ ί α ς, τόόποϊον νά μή συμφωνηθή πρό- 
τερον ύπό τών τεσσάρων Δυνάμεων όμοΰ. Η προτασις έγέ
νετο δεκτή, καί αποτελεί άρθρον τοΰ πρωτοκόλλου. (’Ελπίς.)

—■ Τό 'Ελληνικόν στρατόπεοον κατέλιπε τό Πέτα,άνωτίρας δυνάμεως 
κατ’ αύτοΰ έπιπεσούσης. « Μήτε άθυμών απελπίση ευημερίαν, μήτε εύ 
και καλώς πράττων άθυμίαν. ΕΤς ένιαυτός τέσσαρες ώρας φερει, καί 
μία ροπή καιροΰ πολλάς πραγμάτων μεταβολά:. » (ΓρΧγ· Ν’ζ)

— Ό Χατζή Πέτρος, Φιλάρετος χλ. έν Θεσσαλία — i Τσάμης 
έν Μακεδονία, πολεμοΰσι τόν έχθρόν μετ’ επιτυχίας· ό λεοντόκαρδος 
Θ. Γρίβας ετοιμάζεται

— Ό διαβόητος ’Ιουδαίος Δον ΙΙατσίφικος άπέθανεν είς ’Αγγλίαν.
— ’Εκ τοΰ θεάτρου τοΰ ‘Ελληνικού πολε'μου ούδεμίαν έχομεν νεω- 

νέραν τών ανωτέρω θετικήν είδησιν. ΙΙροτιμώμεν δέ μάλλον τήν σιω
πήν ή τήν διάδοσιν λεγομένων, ών τά πολλά, άν οϋχί πάντα, άποδει- 
κνύονται ύστερώτερον μύθοι καί είκοτολογήματα- « δες έξαμαρτεΐν 
ούκ άνδιός σοφού. »

— Ή ’Αγγλική Κυβε'ρνησις έλαβεν έκ τής Βαλτικής αναφοράν τοΰ 
Ναυάρχου Ναπιέρ είς ήν εκθέτει σπουδαιότατα, ότι ή εκστρατεία τής 
Βαλτικής δέν θελει είναι ούτε μικρόν ούτε ευκολον πράγμα. (Άθηνα).

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΪΪΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΫΑΟΤ·

( Οδός ’Αθήνας, άριθ. 274.;.


