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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΠΑΑΝΙΔΟΥ.

Μετά σιγήν πολυχρόνιον παριστάμενος 
«ήμερον ενώπιον τοιούτου εκλεκτού ακροα
τηρίου, ϊνα ποιήσω συνέχειαν τοϋ πέρυσι 
διδαχθέντος ιστορικού μου μαθήματος, πρώ
τιστα πάντων απονέμω, ώς πρέπει, προς 
τας φιλομούσου; Κυρίας καί τούς εντίμους 
Κυρίου; τάς ευχαριστίας μου έπί τή τιμή, 
ή; με ήζίωσαν ήδη διά τή; εύγενούς αύτών 
παρουσία; καί έπί τή προθυμία, μεθ’ ή; 
«υνήλθον ένταΰθα, δπως μετ’ άκρα; περιερ- 
γίας καί τής δεούσης φιλομαθείας άκροά- 
σωνται τού; αγώνα;, τά αμαρτήματα καί

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ε .) 

τά αθλα καί έν γένει περί τού βίου τών ή- 
μετέρων Προγόνων.

Ιίόσο) δέ συμβάλλεται προ; τοΐς άλλοις 
διδαγμασι καϊ ή διδασκαλία τής ιστορίας 
άπό τοΰ βήματος τοϋ Συλλόγου εί; τδν 
σκοπόν αύτού τόν λυσιτελέστατον, εΐ; ττ,ν 
διάδοσιν τών Γραμμάτων κατά τήν κλει
νήν τού Όμηρου πατρίδα, ούδεί; έστιν, δς- 
τις καί έπ’ έλάχιστον αμφιβάλλει. Επειδή, 
δπω; έκ τού μαθήματος τή; ’Αστρονομίας 
διδασζόμεθα τήν ούσίαν,τδν σκοπόν καί τήν 
φύσιν τών ούρανίων σωμάτων, τήν άφ’ ημών 
καί άπ’ άλλήλων άπόστασιν τών άστέρων, 
τά μέσα τού διαστέλλειν τάς νεφελώδεις 
σωρείας εί; διακεκριμένους κόσμους, έξ ών 
συνίσταται δ λεγόμενος Γαλαξίας, ώς καί 
τά διάφορα στριόματα, έξ ών ό ήμέτερος 
άποτελε’.ται πλανήτης, ούτοι διά τής άφη- 
γήσεω; τών άνθρωπίνων πράξεων, ΰιά τής 
διδασκαλίας τής ιστορίας, μανΟάνομεν τά 
μέσα τού άναλΰειν τήν ομίχλην τή; προαι
ώνιου παραδόσεως εί; τά διάφορα στοιχεία, 
έξ ών αύτή συνεκοοτήθη ήρέμα, τον τρόπον
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τοΰ διακρίνειν τάς Απ’ Αλλήλων Αποστάσεις 
τών έν τώ ήθικώ κόσμω επιγείων άστέρων, 
καϊ κατά πόσον αστερισμός τις έκ τούτων 
υπάρχει καθ’ δλας τάς όψεις λαμπρότερος 
τοϋ. ετέρου.

Καϊ εί έκ τοϋ μαθήματος τής Άστρονο
μίας έξάγομεν οτι ή τάξις, ή αρμονία καί ή 
πρόοδος τών ουρανίων σωμάτων Αποκαλύ- 
πτουσι τρανώς τον θεδν έν τή φύσει τών 
οντων, διά τής ιστορίας πειθόμεθα δτι αύτή 
ί συνέχεια τοϋ σκοποϋ, αυτά ή πρόοδος τών 
αιώνων, αύτά ή συνάφεια τής πράξεως καί 
τής διανοίας τών οίχομένων άνθρώπων πρδς 
τάν διάνοιαν καϊ τάν πράξιν τών νΰν έπϊ 
γής ζώντων άποκαλύπτουσιν εναργέστατα 
την ν.ταρζιν τοΰ iijrlazov έν τή φύσει, 
έν τή συνειδτ,σει καϊ έν τή πορεία τών 
ανθρωπίνων γεγονότων, καί διά τής ιστο
ρίας σαφέστατα βλέπομεν έπϊ μέν τής 
μεγάλης κλίμακος τών τοΰ κόσμου κι
νήσεων έγκεχαραγμένην τήν άδιάλειπτον 
διάνοιαν τοϋ Δημιουργού, έπι δε τής μικρο- 
τέρας κλίμακος τής ζωής τών ήρώων, τών 
σοφών, τών άγιων, τούς υψηλότατους αγώ
νας τών δημιουργηθέντων πλασμάτων.

Παρ’ ήμΐν δέ ιδίως τοΐς ’Ελλησι λίαν 
συντελεί πρδς τοΐς άλλοις καϊ ή διδασκαλία 
τής 'ιστορίας τοϋ ήμετέρου πολυκυδίστου έ
θνους, ούχί βεβαίως πρδς απλήν έξιστόρησιν 
τών πράξεων αύτοΰ τών ένδόξων,ΐνα ήμεΐς, 
οι έκείνων απόγονοι, καυχο,μεθα κενοφρόνως 
έπϊ μόνφ πατραγαθία, άλλά μάλλον άπ’ έ- 
ναντίου πρδς έποικοδόμησιν άναγκαίαν καί 
είς άναζωπύρησιν τοϋ θρησκευτικού καϊ έ- 
Ονικοϋ αισθήματος πάντων, ώς παραθήγου- 
σα προςηκόντως τήν ήμετέραν φιλοτιμίαν 
καί τήν είς τά καλά προθυμίαν, προβάλ- 
λουσα ήμΐν παράδειγμα τούς Πατέρας, οΐ
τινες Ανέγραψαν την μνήμην αύτών εις τά 
υψη, καϊ τών οποίων τά μνημεία τής δό
ξης καϊ τών κινδύνων οι φάροι ΐστανται πα
ρά τάς ακτάς τοϋ παρελθόντος, ΐνα διευ- 
θύνωσιν ήμάς είς τοϋ μέλλοντος τά αχανή 
πελάγη.

Ποδς τδν σκοπδν λοιπδν τοΰτον τδν κα- 
λ.δν καϊ ωφέλιμον συνεπεία τιμητικής έν- 

τολής καϊ εύγενεστάτης προςκλήσεως τοΰ 
Φιλεκπαιδευτικού τούτου Συλλόγου άναδε- 
ξά μένος εύχαρίστως κατά τδ παρελθόν 
σχολικόν έτος τάν διδασκαλίαν τής έλληνε- 
κής ιστορίας τή πατρική προτροπή τοΰ σε
βαστού μοι Γυμνασιάρχου, διεξήλθον εν
ταύθα, ώς ήδυνάμην, συντόμως τδ μέγα ι
στορικόν στάδιον, δπερ έδολιχοδρόμησε 
θαυμασίως τδ ήμέτερον έθνος άπδ τών αρ
χαιότατων χρόνων μέχρι τής υπδ τών 
Τούρκων άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, 
τάς παντοίας μεταβολάς καϊ τάς φάσεις, 
ας υπέστη 5 ’Ελληνισμός κατά την μακράν 
ταύτην πορείαν, καί τάς ποικίλας περιπέ
τειας, είς άς δ ελληνικός χριστιανισμός πε- 
ριέστη κατά τούς μ.έσους αιώνας. Ώςτε έ
φέτος δέν δύναμαι ή νά συμπληρώσω κατά 
καθήκον τδ ιστορικόν μάθημά μου. Πρίν ή 
δμως έπιχειρήσω την συνέχειαν τούτου, τάν 
έξιστόρησιν δηλονότι τών μετά την άλωσιν 
γεγονότων, κατ’ Ανάγκην οφείλω σήμερον νά 
άναδράμω είς τά δπίσω πρδς τάν όδδν, ήν 
διήνυσα, ΐνα ύπομνήσω ύμΐν συντομώτατα 
δσα μελεϊστϊ Ανέπτυξα πέρυσι, καϊ ΐνα δώ
σω τοΐς πάσι γενικήν ιδέαν περϊ τοϋ δλου, 
προςτιθεϊς έπϊ τέλους καϊ κρίσεις τινάς έπϊ 
τούτου.

Μεταξύ τών έθνών τοΰ άρχαίου κόσμου, 
Κύριοι, Εύγενεΐς μ,ου Κυρίαι, δύο καϊ μόνον 
έξέχουσι κατά πάντα τάν σπουδαιότητα 
καϊ τά έργα, τδ τών 'Ελλήνων καϊ τών 
'Ρωμαίων, διότι ταΰτα πεπροικισμένα διά 
πασών τών άπαιτουυένων είς την Ανάπτυ- 
ξιν καϊ την πρόοδον σοιματικών καϊ πνευ
ματικών προτερημάτων, βοηθούμενα δέ 
καϊ ύπδ τής ωραίας φύσεως τής χώρας αύ
τών τής ποικίλης, εύθύς άπδ τών αρχαιοτά- 
των χρόνων ήρξαντο, έκάτερον μέν κατ’ ι
δίαν, Αλλά πάντοτε κατά λόγον νά καταρ- 
τίζωσι βίον κρείττονα όσημέραι καϊ τελει- 
ότερον άνθρωπίνως, νά προάγωνται κατ’ ό
λίγον,τδ μέν μάλλον έν θεωρία, τδ δέ πρα- 
κτικώς ώς τδ πλεΐστον καϊ νά προςεγγί- 
ζωσιν έτι μάλλον πρδς τδν τελικόν προο
ρισμόν τοϋ ανθρώπου, την κατά τδ δυνατδν 

δηλονότι Ανάπτυξιν, θεραπείαν καϊ έπικρά- 
τησιν τών πνευματικών δυνάμεων.

Άλλά καί τοι διά τής Αναπτύξεως καϊ 
προόδου Αμφοτέρων τούτων τών έθνών ή 
αρχαιότης έπέτυχε παντδς δ,τι υψηλόν έφι 
και σχετικώς τέλειον έν τφ κόσμω, ούχ 
ήττον δμως καϊ μεθ’ δλην τήν στενήν πρός 
Αλλήλους συγγένειαν, καϊ μεθ’ δλην τήν αρ
χικήν αυτών ενότητα,οί ’Ελληνες καί 'Ρω
μαίοι διαφέρουσι μεταξύ των τήν τε θρη
σκείαν καϊ πολιτείαν, τάς τε τέχνας καϊ 
έπιστήμας καϊ δή καϊ τά ήθη καϊ κοινωνί
αν. Ή δέ παγκόσμιος ιστορία παριστώσα 
έν γένει τδ ήμέτερον έθνος τυρβαζόμενον 
υπό παθών νεανικών, τήν δέ έλληνικήν κοι
νωνίαν όργωσαν, σφιιγώσαν καϊ πρός τι τέρ
μα όρμώσαν προσεχές κχί τοι άγνωστον έ- 

■ ξαίρει αύτδ ύπέρ πάντα τά έθνη, αλλά δή 
καϊ ύπέρ τούς Ρωμαίους. Κα'ι δικαίως' διότι 
τδ ελληνικόν έθνος εύθύς έξ άρχή; έφάνη 
Αριστεϋον παραγαγδν παραδόξως καί έν τή 
νηπιακή αύτού καταστάσει καρπούς Αξιους 
τε καϊ άφθονους, ώς μαρτυροΰσι τά δίδυμα 
έργα τού αθανάτου 'Ομήρου· Παραδείγμα
τα δ’ ευφυΐα;, γενναιότατος καϊ Ανδρείας 
καϊ άλλων Αρετών έδειξεν είς τδ μή πε
ραιτέρω. Άσία, Λιβύη, ’Ιταλία, Γαλλία, 
πάντα τά παράλια τής Μεσογείου καϊ άλ
λα μακράν τής θαλάσσης μέρη υπό 'Ελλή
νων αποικισθέντα έδειξαν δτι είς τδν πα
τριωτισμόν τών 'Ελλήνων ούδέν ήτο δυνα
τόν νά ίσοφαρίση. Τό υγιεινόν καϊ μαγευ
τικόν τοϋ κλίματος, τδ εμπορικόν τής Οέ- 
σεως, ή απαραδειγμάτιστος ευημερία το- 
σούτων μεγαλοπόλεων, μαρτυροΰσι τήν 
περϊ εκλογήν τοΰ τόπου μεγαλοφυίαν, τήν 
περίνοιαν τών άποίκων, τήν ύπέρ τούς εγ
χωρίους υπεροχήν τούτων καϊ τήν διαφο
ράν αύτών έκ τών μετέπειτα κρατησάντων.

Ο μικρός έν Έλλάδι καϊ καθειογμένος 
κόσμος εύθύς άπ’ Αρχής έκήρυξε πόλεμον 
κατά πάντων τών έν ταΐς Ανατολικαϊς φυ- 
λαΐς λειψάνων τοϋ αύτομάτου βίου. Ό τύ- 
’-ος έκεΐνος, καθ’ 8ν οί Πελασγοί έμιμή- 
θησαν^ τήν Ασίαν έν τή Εύρώπη, έξηλείφθη 
υπό τής Ελλάδος έν τή προβάσει τοϋ χρό

νου. Ό νοΰς έστράτευσε κατά πάντων, ϊνα 
δαμάση την ΰλην. Ό δεσποτισμδς ώφειλε 
νά ύποχωρήση είς την τών Ελλήνων έ
λευθερίαν. Καί έν ταύτη τή πάλη τρανώς 
διεκρίθησαν αί τρεις έποχαϊ τής 'Ελλάδος. 
Αυτή προςέβαλε την ’Ασίαν κατά τδν 
Τρωικόν πόλεμον, άπέκρουσεν αύτήν έν Σα- 
λαμΐνι καί καθυπέταξεν έπϊ ’Αλεξάν
δρου. 'Π δέ πρόοδος τού 'Ελληνικού έ
θνους κατά μικρόν άναπτυσσομένη συνε- 
τελέσθη καθόλου έπϊ Περικλέους τού πάνυ. 
Διά τούτο καϊ ό αιών τή; 'Ελλάδος παρί- 
ς-αται έπϊ τούτου άσυγκρίτως λαμπρότερος 
ύπέρ πάντας, άξιολογώτερος κατά πάντα 
έν τή γενική ίστορίφ, ώς θρίαμβος τ>]ς άν
θρωπότητος' τά δέ προϊόντα τής ελληνικής 
μεγαλοφυίας, τελειότερα, ιδεωδέστερα καϊ 
διδακτικώτερα, χοησιμεύοντα πάντοτε, ώς 
πρωτότυπα αριστοτεχνήματα, ώς καϊ εις 
τούς αιώνας Αξιομίμητα,καϊ ώς τδ πλεΐστον 
Αμίμητα παραδείγματα. Τδ ελληνικόν λοι
πόν έθνος διαιωνίσαν έαυτδ διά τών μεγά
λων τής διανοίας έργων, διά τής Ποιήσεως, 
τής Μυθολογίας, τής Φιλοσοφίας, τής Ι
στορίας, τής Αρχιτεκτονικής, τής Γλυπτι
κής, τής Ζωγραφικής, τής Μουσικής, καϊ 
τών άλλων τεχνών, ούδένα άλλον ήδύνα
το έχειν έν τούτιυ τώ κόσμω ένάμιλλον 
κατά πάντα, παρά τδν δαιμόνιου άνδρα, 
τδν όποιον αύτδ πάλιν διέπλασε μετ’ ολί
γον, τδν νίόν τοΰ Φι.ΐίππου, τόν Μαχιύό- 
να ΆΜζανθρον^ τοΰ δποίου δ βίος δι’ έ
τών μέν μετρούμενος ήτο βραχύς, μακρότα- 
τος δέ διά συμβεβηκότων, καϊ δς τις ’Α
λέξανδρο; κατά τούτο μάλιστα υπερτερεί 
τούς λοιπού; πάντας πρωταγωνιστάς τής 
ιστορίας έν γένει δτι Ικ παίόων ηρζατο 
μεγαλουργών.

Ή αρίζηλος δμως δόξα καϊ τδ μεγαλεί
ου αύτδ τοΰ έθνους διά τήν ύπερπλεονάσα- 
σαν, ώς μή ώφελε, πνευματικήν καϊ πολι
τικήν αύτού έλευθερίαν, ώς καϊ δι’ άλλας 
πολλάς καϊ διαφόρους αιτίας, παύεται 
πλέον αμα τή έντελεϊ 'Ελληνική αύτονο- 
μία καϊ μάλιστα, δτε ή δεσποτεία τής 
Ρώμης έπέβαλεν αύθαιρέτως είς τούς δου-
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πλούσιοι, οί σοφοί

λωθέντα; γραιζύλους τδ φοβερόν όνομα τοϋ 
Λατίου. II αρχαία 'Ελλάς άπολέσασα τήν 
αυτονομίαν άφήκε τήν μεγαλουργίαν, άπο 
θεμένη δέ τάς δμηρικάς αύτής δάφνας είς 
πόδα; Ι’ωμα ων δεσποτών και θρησκομα
νών ιερέων άπεσύρθη τής σκηνής, άπόλω- 
λε διανοητικώς, κοίνωνικώς τε καί έθνικώς 
καί ζατέδυσεν εί; τήν τών αναμνήσεων βα
σιλείαν καταλιποΰσα τοϊ; έπιγιγνομένοις 
σωρόν τινα ερειπίων καί μέγα πλήθος βι
βλίων ! Ευτυχώς δμω; καί ούτως ή 'Ελλά; 
ούκ άπέθανεν, άλλά καθεύδει’ αυτή δέ η 
ασθένεια ούκ έστι πρδ; θάνατον, άλλ’ ’ίνα 
δοξασθή δι’ αύτή; δ υίϊς τοϋ θεοϋ.

Καί τώ όντι" πάν δ,τι άπέβαλον αί κυ
ριότητες, α> άρχαί, οί 
καϊ οί πάση; τάξεως σλιγάοχαι, τοΰτο πρδς 
κοινόν όφελος τή; άνθρωπότητος άποβαίνει. 
'Ο y/oj-oc τοϋ ‘Ηρακλείτου βαθμηδόν καί 
ίρέμα εις τδν κόσμον άνακοινοΰταΓ δ δέ 
Λ’οΰί τοϋ Άναξαγόρου έπί μάλλον ανα
πτυσσόμενος γίνεται κοινότερος κατ’ ολί
γον’ τδ δέ daifiinor νοϋ Σωχ^άτους, μύ· 
χιον προανάκρουσμα έθνικής συνειδήσεως, 
πρόδρομος φανερός έθνικής αρμονία; ένσαο- 
κούμενον είς δλην τής κοινωνίαν προαγγέλ
λει τήν μέλλουσαν έπανόρθωσιν τοϋ αρχαί
ου 'Ελληνικού, έθνους. Καί ιδού, ω τοϋ θαύ
ματος, ένώ καθόλου ή άνθρωπότης πάση; 
πίστεως έστερημένη ζαί ηθικώς πλανωμέ
νη έν έρήμω αύχμηροτάτη έπεζήτει όασίν 
τινα ψυχικής παραμυθίας, καί απόλυτον 
εΐχεν άνάγκην διανοητικής, ήθικής καί κοι 
νωνικής άναμορφώσεω;, ιδού, λέγω, αίφνης 
καί κατά προσδοκίαν, δτε ήλθε τό πλήρω
μα τοϋ χρόνου, αναφαίνεται έν Γαλιλαίο- 
νέον τι κήρυγμα, ουράνιον θρήσκευμα, έπί 
τής ισότητας στηριζόμενον ζαί τής ελευθε
ρίας απάντων κα1. έντελλόμενον πασι τήν 
άδελ άλλήλους άγάπην, διαδίδο
ται έξορκίζει τήν πολυμορφί
αν, τά κόμματα καί τάς διχονοία;, άς έπ- 
ήνεγκε πρότερον τδ πολ.υπρόσωπον τής Οε
ότητος καί ανακαινίζει, ώς έπρεπε, τήν έκ 
τοϋ παγκοσμίου κατακλυσμού περισωθεΐ- 

σαν ελληνικήν κοινωνίαν διά τοϋ βαπτί- 
σματος καί τή; διδασκαλία;.

'Ο ούρανοβάμων Παύλος, ως άλλη περι
στερά έζ τής κιβωτού πιριπτάσα, έρχεται 
εί; Μακεδονίαν, ομολογεί χάοιτας δσας 
πλεΐστα; εις τούς περί -.όν Μέγαν Αλέ
ξανδρον διά τήν είς τόν κόσμον σκόπιμου 
μετάδοσιν τοϋ 'Ελληνισμού καί τών ελλη
νικών γραμμάτων. σπεύδει δε έπειτα εις 
’Αθήνα;, -τήν πατρίδα Θεών τε σοφών τε, 
καί έκεϊ αγορεύει ύπέρ ένότητος Θεοΰ καί 
Χριστού Οεότητος καί περί προςδοκιας μελ- 
λούσης άναστάσεως. "Εκαστος φθόγγος τοϋ 
ρήτορος κλονεϊ τάς βάσεις τή; πολιτείας 
καί κατεδαφίζει ένα βωμόν. 'II άκρόπο- 
λις ανοίγει τάς πύλας της. Ο 'Αοειος Πά
γο; υποχωρεί ζαί ή ήχώ τής Πυκνός μετα- 
δίδωσι τό Εύαγγέλιον απ’ ’Αθηνών καί 
Κορίνθου καί άπό άκρης Ελλάδος μέχρι 
περάτων τοϋ απέραντου Ρωμαϊκού κράτους. 
Ό χριστιανισμός λοιπόν ό ύπό μίαν έπο- 
ψιν ών δ τών 'Εβραίων Εβραίος, υπό άλ
λην έννοιαν καί σπουδαίαν κατέστη πρδς 
"Ελληνας "Ελλην. 'II τών ιερών αύτοϋ βί
βλων γλώσσα είναι ούχί ή γλώσσα τοϋ 
Σινά ή τών 'Ιεροσολύμων, άλλ’ ή τών Α
θηνών καί τής ’Αλεξάνδρειάς. 'Ανευ δέ τοϋ 
Πλάτωνος, άνευ τοϋ ’Αριστοτέλους καί άνευ 
τοϋ Αλεξάνδρου πάσα ή εΐ; τόν χριστιανι
σμόν προπαρασκευή καί πάσα η άνάπτυξις 
τούτου θά άπέβαινε πάντως πολύ διάφορος 
έκείνη;, ήτις πραγματικώς άπέβη έν τή 
προβάσει τοϋ χρόνου ζαί έν τηλικουτω 
πλούτω τοϋ έθνικού κόσμου.

"Ωςτε ό άπό πολλοΰ Έπιμενίδειον ύπνον 
καθεύδων ελληνισμός,ώς μύκης άναπηδήσας 
χαμόθεν περιπτύσσεται εύχαρίστως τήν νέ
αν ώραίαν πίστιν καί μνηστεύεται ταύτην. 
Συνθήκη δέ παοαχρήμα μεταξύ τής νεαράς 
συζυγίας, τοϋ χριστιανισμού καί Ελλάδος, 
έξασφαλίζει τό μέλλον. Καί ή μεν 'Ελλάς 
δωρεϊται προθύμως τώ χριστιανισμό) ευφυΐ
αν, παιδείαν, τύπους πολιτευμάτων καί ά- 
κλόνητον καρτερίαν είς αίκισμού; καί βα
σάνου;, είς προκαταβολήν δέ προςφέρει καί 
αίμ.ατηράν θυσίαν, τηλικοϋτον μαρτύρων 

Οεσπέσιον νέφος. Ούτος δέ τουναντίον τί- 
θζ,σιν άσπασίως είς τόν δάκτυλον τής μνη
στή; του τόν αρραβώνα τή; σωτηρίας. Κατ’ 
ακολουθίαν δέ ταύτη; τής αμοιβαία; συνθή 
κης κυοφορείται ή ιδέα τής έθνικής άφο- 
μοιώσεω; καί συγχωνεύσεω; καί προετοι
μάζεται ή μεγάλη περίοδος, καθ’ ήν δλον 
τό έθνος μέλλει νά έπαισθανθή τήν κυκλο
φορίαν τού αϊματος εί; πάντα τά μέλη. Διό 
οί χυμοί οί ζωοποιήσαντες καί δόντες κί- 
νησιν είς τό άτομον μετοχετεύονται βαθ
μηδόν είς τάς φλέβα; τής κοινωνίας.

Καί ιδού, ένώ ή μοναρχία τής 'Ρώμης 
διήνυεν οδόν αμαρτία; συνεπισύρουσα εΐ; τόν 
όλεθρόν της καί τον ύφ’ έαυτήν ύπάρχοντα 
κόσμον, δ εύγενής υιός τοΰ Χλωρού Κων- 
σταντίου άκατόρθωτον κρίνα; τήν επανόρ- 
θωσιν τή; έπιθανάτως έχούσης 'Ρωμαϊκής 
πολιτείας διά μέσου τή; πολυθεΐας, στρέφει 
τό βλέμμα του πρός τήν 'Ανατολήν καί έκ- 
τελεϊ τό άποφασισθέν τολμηρότατον σχέ- 
διόν του. ’Αποκεφαλίζει τήν 'Ρώμην, άπο- 
μακρύνει τόν Αύτοκράτορα άπό τής τοΰ 
κόσμου βασιλευούσης, παραδίδωσι ταύτην 
είς τήν διάθεσίν τής θεάς Τύχη; τη; καί 
απέρχεται είς τήν χώραν τοϋ πρίν μέν ά- 
γνώστου, νϋν δέ άποκεζαλυμμένου Θεοΰ, 
είς τήν ώραίαν 'Ελλάδα. Τό Βυζάντιον τό
τε δρίζεται τόπος συνοχής τοϋ ανατολικού 
καί τοΰ δυτικοΰ κόσμου, καί ή Κωνσταντι
νούπολή έκλέγεται, καί δ.καίω;, ή πρω
τεύουσα καί εστία τοΰ Χριστιανικού Πανελ
ληνίου. Τό ελληνικόν τέλο; πάντων έθνος 
είς αμοιβήν τή; καινότητος ταύτη; απο
λαμβάνει δ,τι άπό πολλοΰ έστερεϊτο. Γίνε
ται ένδοξον έν ένι λόγω τό μή 3ν μηδέ έ
θνος, γίνεται κύριος ό πρότερον δούλος καί 
λίαν έχέφρων ό πρώην γραικύλος ! Μέγας, 
ει. Κύριε, καί θαυμαστά τά έργα σου καί 
ούδείς λόγος έξαρκέσει πρό; ύμνον τών 
θαυμάσιων σου !

Αλλ’ δ ελληνικός κόσμος συνεπής πάν
τοτε είς τόν φυλετικόν χαρακτήρα ήτο τό
τε διγρημένος είς δύο στρατόπεδα καί σπου 
' «ϊα χαί είς δύο κόμματα ή διάνοιά του. 
Διό συγκαλεϊται ή πρώτη τών μεγάλων οι

κουμενικών Συνόδων, καί έν αυτή έκδηλοΰν- 
ται αί δύο μεγάλαι ίδέαι αί διαφιλονεικοϋ- 
σαι τήν κυριαρχίαν τοϋ κόσμου, η μέν διά 
τοΰ Άρείου, τοϋ ύπερμάχου τοΰ παρελθόν
τος, ή δΐ διά τοϋ διακόνου’Αθανασίου, τοΰ 
νομοθέτου τού μέλλοντος· ’Εν δέ τώ μέσοι 
τών ανταγωνιστών άμφιπτερυγίζει δ έκδη- 
μο; 'Ρωμαϊκός αετός,' δ διατάκτης τοΰ ενε
στώτας, Κωνσταντίνος δ μέγας. ’Ενταύθα 
νικά ή εύγλωτία τοϋ Μεγάλου ’Αθανασίου, 
ύπερτερεΐ τό τής έναρζώσεως δόγμα ζαί 
θριαμβεύει ή ’Ορθοδοξία' ένώ άφ’ έτέρου 
καταδικάζεται η αΐρεσις ‘τού Άρείου, τής 
’Αλεξανδρινής Σχολής ή φιλοσοφία, ζαί ύ- 
περάνω τής ’Ακαδημία; τού Πλάτωνος ό 
Σταιφόσ κυματίζει. Τό τή; πίστεως Σύμ
βολον ελληνικοί; γράμμασι γεγραμμένον 
διατυποϊ, σαφηνίζει καί δογματοποιεϊ τήν 
μεταξύ ένανθρωπίσεως καί πανελληνίου συν- 
αφθεϊσαν συνθήκην. Τό πιστεύω έν άλλοις 
λόγοι; γίνεται κέντρον, περί 8 θέλει στρέ- 
φεσθαι πά; δ μετέπειτα αιών, γίνεται κρί
κος συνδέων τοϋ Πλάτωνος τήν 'Ελλάδα 
πρός τήν τοϋ Παύλου καί Χρυσοστόμου. Ή 
ελληνική γλώσσα ύπείκουσα είς τήν ευφυΐαν 
τού Κλήρου έκδηλοϊ πάντα τά καινοφανή 
δόγματα τής χριστιανική; πίστεως, τό δέ 
άρχιζαν αύτής κάλλος καί περ ύπό χροιάς 
τινο^ς ανατολική; έπιχρυσούμενον καί έπο
μένως ήττον αττικόν, σώζεται δμως πάλιν 
ακέραιον σχεδόν παρά τοΐς Πατράσι τή; 
’Εκκλησία; καί διατελεϊ ον πάντοτε έναρ- 
μόνιον καί καθαρόν, διατήρησαν τόν χαρα
κτήρα τοΰ Πλάτωνος καί Λυσίου.

Πλήν, εί καί δ χριστιανισμό; έπαγιώθη 
ύπό τών δύο μεγάλων ελληνικών συνοδό,ν, 
δ ύπέρ ένότήτο; δμω; πόλεμο; τών δύο άν- 
τιθέτων κομμάτων άρχεται άνανεούμενος 
άπό τούδε. Ό 'Λρειος μετεμψυχούμενος είς 
τού; Απολλιναρίους, τού; Μακεδονίου;, τού; 
Ευτυχίου;, τούς Πελάγιους καί εί; πλεί
στους τών ’Αθηνών σοφιστάς καί φιλοσόφου; 
τής ’Αλεξάνδρειάς καταπολεμεί τούς άσπα- 
σαμένου; τό Εύαγγέλιον. Τό δέ τή; πίστε
ως Σύμβολον εκτίθεται είς τήν διττήν αντ
ενέργειαν τοΰ άσυνθέτου ελληνισμού καί 
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τής Βυζαντινής μοναρχίας. Άλλ’ ή μεγά
λη αυτή έρις έπι μακρότατον χρόνον δια- 
ταράξασα τάς τών χριστιανών συνειδήσεις 
όριστικώς διελύθη διά τής στιβαράς χειρός 
τοϋ μεγάλου Θεοδοσίου χάρις είς την άκλό- 
νητον πίστιν καί τούς μεγάλους αγώνας 
τών αειμνήστων Πατέρων. Ουτω δέ καθιε- 
ροϋται εφάπαξ ό θρίαμβος τής Ορθοδοξίας, 
κατευνάζεται δ σάλος άπδ τών επιδρομών 
τών βαρβάρων, κατορθοϋται ή πολιτική έ
νότης τοϋ κράτους καί κανονίζονται πάντα 
κατά τάς άρχάς τοϋ Εύαγγελίου. Άλλά 
τήν ποθητήν ταύτην ειρήνη* διαδέχεται 
περίοδος άλλη, περίοδος οργασμού, ταρα
χής καί δημωδών στάσεων, αϊτινες ένόθευ- 
σαν πολυτρόπως καί Ακρωτήριασαν τάς ή 
θικάς καί ύλικάς δυνάμεις τοϋ κράτους. Ή 
δέ πολιτεία έπαμφοτερίζουσα νϋν μέν πρδς 
την θρησκευτική* διχόνοιαν, νϋν δέ πρδς 
τδν βασιλικό* δεσποτισμδν δέν εκειτο έπί 
βάσεων στερεών καί έδραίων.

'Η οϊκτρά δέ κατάστασις αΰτη διαρκεϊ 
έπι πάμπολυν χρόνον, μέχρις ού ή έξω
θεν έπελθοϋσα βαρβαρότης ένθεν μέν τής 
τών Περσών εϊδωλολατρείας, ένθεν δέ τής 
τών Αράβων μονοθεΐας κα >ά τής Βυζαντι
νής πολιτείας, κατά τής χριστιανικής έκ- 
κλησίας καί κατά τής προγονικής παραδό
σεως καί παιδείας, συνήψε τά διεστώτα, 
προϋκάλεσε τήν φιλίαν καί συμμαχίαν τών 
διαμαχομένων Ελλήνων καί έστερέωσε τδν 
έθνισμδν πάντων τώ; υπηκόων. Άπδ δέ 
τής έβδομης καί τελευταίας οικουμενικής 
Συνόδου δ σύλλογος τών πεπαιδευμένων 
άποταξάμενος τώ πειρασμό! τής αίρέσεως 
συντάσσεται τη ορθοδοξία, θεραπεύει τήν 
γλώσσαν καί ελληνικήν επιστήμην καί α
ποτελεί τδ κυριώτατον τοϋ 'Ελληνισμού 
στοιχεΐον. Ταύτην δέ τήν ζηλωτήν αρμονί
αν τών πολιτικών δεσμών, τοΰ θρησκεύ
ματος καί παιδείας συμπληροϊ ή πολυτά
ραχος είκονομαχία έπί τής εποχής τών Ί- 
σαύρων. 'Π έπί τής βασιλίσσης όμως Ειρή
νης άναστήλωσις τών εικόνων έπενήργησε 
λίαν έπί τήν δύσιν καί διήγειρε τη* τών 
Παπών φιλαρχίαν.

'Η δυσμική Εύρώπη εύθύς μετά τη* κα- 
τάλυσιν τοϋ άχανοϋς Ρωμαϊκού κράτους 
υπδ τών Γερμανικών φυλών ήρξατο νά προ- 
αισθάνηται τή* ανάγκην τοϋ νά συμπυ- 
κνώ,ση κατά μικρόν τάς διεσπασμένας δυ
νάμεις. Οί δέ Ίεράρχαι τής Ρώμης άπδ 
πολλοΰ μέν άρξάμενοι νά άποσύρωνται κατ’ 
ολίγον τής πρδς τούς Βυζαντινούς αύτοκρά- 
τορας υποταγής των, κατώρθωσαν έπί τέ
λους διά τής προστασίας τών Φράγκων 
ηγεμόνων νά ύπεξαιρέσωσι τήν μέση* ’Ι
ταλίαν άπδ τοϋ ζυγοϋ τών έν Κωνσταντι- 
νουπόλει καί νά ίδρύσωσι τδν Παπισμόν. 
Καθ’ 8ν λοιπδν χρόνον έν τή Ανατολή γί
νεται συμμαχία μεταξύ Κλήρου καί Βασι
λείας, έν τή Δύσει ό θρόνος τοϋ Αύγουστύ- 
λου άνορθοϋται διά τοϋ Μεγάλου Καρόλου, 
νέα δέ φάσις πραγμάτων διαδέχεται τήν 
προτέραν καί νέος πολιτισμός άντικαθίστη- 
σιν έν τή εσπερία τήν έπί πλείστους αιώ
νας έπικρατοϋσαν έκεϊθι άπαιδευσίαν καί 
άναρχίαν "Ωςτε ή έννάτη μετά Χριστόν έ- 
κατονταετηρίς εύρε τήν ’Ανατολήν καί τή* 
Δύσιν δλως μεταμεμορφωμένας.

’Ενώ δηλονότι δ Ανατολικός τότε κό
σμος, δςτις έσωζεν ετι πλεΐστα δσα λεί
ψανα τής αρχαίας παιδείας καί κυβερνη
τικής εύρυθμίας, σμβλυωπών, ώς μή ώφε- 
λε, πρδς τά συμβαίνοντα έν Εύρώπη, άφή- 
κε τδ πολεμικόν αύτοϋ πνεΰμα νά μαραί- 
νχται όσημέραι, καί κατά μικρόν έστερή- 
θη τοϋ γλυκυτάτου έκείνου καί σύναμα 
ένεργητικωτάτου αισθήματος τής φιλοπα
τρίας, άντικαταστήσας αύτήν δι’ άλλου ε
λατηρίου έπίσης ενεργού, έπίσης ισχυρότα
του, πολλάκις δέ μάλιστα καί θαυματουρ
γού καταστάντος έν τή ελληνική ιστορία, 
τοϋ αισθήματος τής θρησκείας. Άπεναντί- 
ου τά έν τή Δύσει νεαρά έκεϊνα Γερμανικά 
φύλα υπδ μεγίστου μαχίμου οργασμού οί- 
στρηλατούμενα δέν ήδύναντο νά αΐσθαν- 
Οώσι πολλήν εύλάβειαν πρδς έκείνην την 
άνειμένην ανατολικήν κοινωνίαν. 'Ο χωρι
σμός δέ τής Ιταλίας, ή κοσμική τών Πα
πών έξουσία, ή έπανόρθωσις τής Λατινικής 
αύτοκρατοοίας καί πολλά άλλα αίτια ώ- 

θοΰσι τήν Ανατολήν καί τήν Δύσιν είς τδ 
νά έρίσωσι πρδς άλλήλας περί υπεροχής 
καί πρωτείων έπί προφάσει μέν δογματι
κών ζητημάτων, πράγματι δέ διά κατα
κτητικούς τοϋ Ποντίφηκος λόγους. Έφ’ φ 
άμοιβαΐαι πρεσβεΐαι πέμπονται πρδς άλλή
λας, ύβρεις και άντεγκλή,σεις άποτείνονται 
μεταξύ των, Σύνοδοι έπί Συνόδων συγκρο
τούνται άλλεπαλλήλως, άναθεματισμοί, άφ- 
ορισμοί, καθαιρέσεις, άραί καί κατάραι έξε- 
ρεύγονται κατ’ άλλήλων καί τδ πάν είς κί- 
νησιν τίθεται. Άλλά τάς διχονοίας κορυ- 
φοϊ, τάς αμοιβαίας Αντιζηλίας έξάπτει καί 
τδν χωρισμόν τών έκκλησιών συμπληροϊ ή 
υπδ δυτικών ιερέων έπινοηθεΐσα προςθή,κη 
τεσσάρων συλλαβών έν τώ Συμβόλω τής 
πίστεως, τδ πολυθρύλλητον ζήτημα « περί 
έκπορεύσεως τοϋ αγίου Πνεύματος, filio- 
que.t Τότε δή έκηρύχθη τδ σχίσμα μετα
ξύ όρθοδόξου καί παπικής έκκλησίας καί 
χάσμα διά παντδς έστήρικται μέγα έν μέ
σω τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως!

Πλήν τδ άνακηρυχθέν τούτο σχίσμα, εο- 
γον άναποδράστου καί Ολιβερωτάτης άνάγ- 
κης, ητο ή ορατή καί άμεσος άφορμή τών 
άπδ πολλοΰ παρασκευαζομένων πόορωθεν 
έν τη Ανατολή μελλουσών ανατροπών καί 
Αναστατώσεων. Έκ δέ τοϋ Αδιαλλάκτου 
πολέμου μεταξύ τοϋ λατινίζοντος καί έλ- 
ληνίζοντος χριστιανισμού έπήγασαν πάσαι 
αί μετά ταύτα παντοΐαι Ούελλαι καί έΟνι- 
καί συμφορά’., αϊτινες έπήλθον υπό τών α
τελεύτητων έκείνων σταυροφορικών σμη
νών τών άθροισθέντων άπδ τών περάτων 
τής 'Εσπερίας. 'II χριστιανική τότε Εύρώπη 
σύμπασα όπλισθεϊσα έστράτευσε κατά τής 
Ασιας, ϊνα δήθεν έλευθερώση τδν "Αγιον 

Τάφον άπδ τών χειρών τών άπιστων. Δύο 
δέ αιώνων περίπου άένναος κίνησις, άκατά- 
παυστος ροή καί στρατιωτική παλίρροια 
συνεκύκα Εύρώπην τε καί Ασίαν καί ένεκα 
τουτου μυριάδες καϊ μυριάδων εκατοντάδες 
άνθρώπων άπωλέσθησαν.

Αλλα καί ό βίος τών ήμετέρων πατέ
ρων, ας τδ είπωμεν έλευθέρως, ούχ ήκιστα 
συνετέλει είς την άλλόκοτον παρακμήν ή 

μάλλον είς τήν καταστροφήν τοϋ πλεΐστ’ 
αγαθά διακατέχοντος έτι ελληνικού Ανα
τολικού κράτους. Οί έπί τοϋ Βυζαντινού 
θρόνου τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου καθήμε- 
νοι άνδρες πλήν έξαιρέσεων δλιγίστων δυς- 
τυχώς ούδεμίαν πολιτικήν καί πολεμική* 
άρετήν ειχον. ΊΊ πολιτεία διεξήγετο υπό 
ασελγών καί άσυνέτων άνθρώπων. 'Η ιδιο
τέλεια έβασίλευεν, ή πολυτέλεια έπεκράτει' 
ό δεισιδαίμων λαός καί ό αμαθέστατος Κλή
ρος ούδέν δυστυχώς έπραττε πλέον υπέρ 
πίστεως καί πατρίδος, άλλά μάλλον άπ- 
εναντίου συνίστα τήν άδράνειαν καί τή* μο
ναξιάν ένιστάμενος, ώς μή ώφελεν, εΐς 
τάς γενναίας προτροπάς Αλεξίου του ε'. 
καί έμπάίζων τήν φιλοπατρίαν τινών βα
σιλέων. 'Π γεωργία, ή βιομηχανία, ή στρα
τιωτική υπηρεσία έστεροϋντο τών χρησι- 
μωτέρων καί ρωμαλεωτέρων βραχιόνων, ένώ 
τούναντιον τά μοναστήρια έπολλαπλασιά- 
ζοντο. Διδ τδ ’Ανατολικόν βυζαντινόν κρά
τος κατήντησε πράγματι άπδ πολλών εκα
τονταετηρίδων νά δμοιάζη μάλλον πρδς 
μοναχών άπραγμόνων ένδιαίτημα, ή πρδς 
ένεργδν πολιτικήν κοινωνίαν. 'Ο Βυζαντινός 
'Ελληνισμός ένί λόγιρ ένεργών άνευ ένότη- 
τος καί άνευ τής προςηκούσης έμ.πειρίας έ
πνεε προδήλως τά λοίσθια" ώςτε κορυφω- 
θείσης τής παραλυσίας έκείνης ή έλαχίστη 
πνοή ανέμου ήρκει τή άληθεία νά έπαγά- 
γη τήν πτώσιν τσϋ κράτους. Καί ιδού τήν 
12η,ν ’Απριλίου 1204 έπνευσε* άπδ δυσμών 
καταιγίς σφοδροτάτη, ήτις τδ μέν πλοϊον 
άνέτρεψεν αύτανδρον, τά φύλλα κατέβα
λε, γυμνόν δέ τδ δένδρον έδειξε καί άπδ 
τής ρίζης αύτής σαλευόμενον λοιπόν. Οΰ- 
τω δέ έξεπληρώθη τδ προαιώνιον τής Δύ
σεως ονειρον τοϋ νά κατακττ.θή τδ αιρετι
κόν Βυζάντιον, καί νά υποταγώσιν οί χρι
στιανοί τής ’Ανατολής είς τήν έκκλησίαν 
τής Ρώμης I

Αΰτη δέ η αλωσις τής Κωνσταντινουπό
λεως υπδ τών πιστών τέκνων τοΰ ΙΙάπα 
κατήνεγκε πράγματι τήν καιριωτέραν πλη
γή* έπί τής εύζμερίας καί τοϋ μέλλοντος 
τοϋ ελληνικού έθνους. Έντεϋθεν δέ χρονο-
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λογείται κυρίως ή πτώσι; τή; Βυζαντινή; 
Αύτοκρατορίας καί εντεύθεν πηγάζουσι πάν
τα τά δεινά, τά δποΐα ύ.τέστη κατόπιν ή 
Ορθόδοξος έκκλησία και τό ελληνικόν έθνος 
έν γένει. Διότι ή μετά εξηκονταετίαν έξω- 
σις τών Λατίνων καί η άνάκτησις τοϋ θρό
νου τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών 11α- 
λαιολόγων πρός ώραν μόνον επούλωσαν τά 
βαθύτατα τραύματα τά κατενεχθέντα είς 
τό σώμα τοΰ έθνους. Πάσαι δέ αί δυνάμεις 
τοΰ έλληνικοϋ έθνους καί μεθ’ δλα; τάς ά 
γαθά; περί βελτιώσεως προσπαθεί»ς τινών 
βασιλέων τοΰ Βυζαντίου έν τώ μεταξύ έ
κτοτε είχον μαρανθή παραδόξως. Τά απο
τελέσματα τών ημαρτημένων θρησκευτικών 
δοξασιών έκορυφώθησαν. Οί αλλόφυλοι ύ- 
περεπλεόνασαν έντός τή; έπικρατείας. Ό 
ελληνικός πληθυσμός μετά τών εισοδημάτων 
κατά τά τρία τέταρ-.α ήλαττώΟη, καί τό 
άλλοτε άπέοαντον Βυζαντινόν έλληνικόν 
κράτος κολοβωθ'εν πανταχόθεν καί περιο
ρισμόν έν μόνη τή πρωτευούση έκυμαίνετο 
ήδη μεταξύ ζωής καί θανάτου !

Καί τέλος πάντων ένώ ό Πάπας είχε την 
γενναιότητα νά προτείνη άδιαλείπτω; τήν 
θρησκευτικήν ένωσιν τής ’Ανατολής καί τής 
Δύσεως, ένώ τής Ευρώπης οί ήγεμόνες ένό- 
μιζον δτι πρόκειται περιφραγμάτων έντε
λώς εΐς αύτούς άλλοτρίων, καί ένώ πάντε; οί 
άλλοι, οΐτινες πρότερον ήθλησαν ύπέρ τή; 
αυτονομίας τοΰ χριστιανισμού τή; ’Ανατο
λής, έμενον νΰν άπρακτοι καθ’ ολοκληρί
αν, περί τάς άκτάς τοϋ Βοσπόρου έμελλε 
νά συγκρότησή μονομαχία φοβερά καί κρί
σιμο; περί τών δλων μεταξύ τοΰ παντοδυ
νάμου τών Όσμανιδών κυριάρχου καί τοΰ 
ύπό πάντων έγκαταλελειμμένου Κωνσταν
τίνου τοΰ IB'. ! ’Αλλ’ ούχ’ ήττον κα'ι ούτω 
τό έλληνικόν έθνος άπαν καί τοι έλιγοστόν 
τήν πληθύν καί τήν ίσχύν του άδύνατον, δ
μως καί έν τή φοβέρα, τελευταία καί κρι- 
σιμωτάτη, στιγμή έκείνη αποφαίνεται άγε- 
ρώχω; κατά τή; επιβουλής τών έν Ρώμη 
καί, προτιμών μάλλον τήν βαρβαρότητα 
τοϋ Τούρκου ή τοΰ Λατίνου τόν δόλον, ά- 
ποδεικνύει οτι ή Απελπισμένη αύτη άπό- 

φασίς του είναι απόρροια θλιβερά; πεποι- 
θήσεως καί βαθείας τών πραγμάτων μελέ
της. ΓΟ δέ αείμνηστος Κωνσταντίνο; καί 
περ έχων ύπό τά τείχη τοΰ Βυζαντίου τών 
’Αράβων τά σμήνη, τών Σαρακηνών καί 
τών Τούρκων, ύπό δέ τό ίδιον πρόςταγμά 
του όλιγωτέρους τών τριςχιλίων, δμώς δέν 
ήθελε πάλιν νά παραβίαση τήν συνείδησ,ν 
τον λαοΰ του. Δ.ό δή καί δέν έπαυε νυκτός 
καί ήμέρας καθ’ δλον τό διάστημα τή; πο
λιορκίας περιεργόμενος έφιππο; περί τά 
τείχη τή; πόλεω; καί διατάσσων τά δέον
τα, νΰν μέν αμυνόμενος, νϋν δέ επιτιθέμε
νος μετά τοσούτων ήρώων Ελλήνων καί 
άλλων γενναίων ξένων. ’Αλλά τά πράγ
ματα έμελλον νά κατισχύσωσι δυ;τυχώ; 
τή; δραστηριότητος καί ανδρείας τών ευα
ρίθμων πολιορκουμένων!

Καί τώ δντι. Μετά παρέλευσιν 53ών η
μερών τρομερωτάτη; πολιορκίας τήν τρίτην 
ήμέραν τής εβδομάδας, μή είχε ξημερώσει! 
τήν 29ην Μαίου 1433 αυτός δ Σουλτάνος 
ώ; λέων έφώρμησε μετά τών γενιτσάρων 
αύτοΰ καί παντός τοΰ στρατού του κατά 
τής πόλεως πανταχόθεν, κατά γήν καί διά 
Θαλάσσης, καί μετά τέσσαρας μεγάλας έφό- 
δους είςέβαλεν είς τήν πόλιν. Οί δέ περί 
τόν Κωνσταντίνον όλίγιστοι μέν, άλλά 
καρτερώτατοι "Ελληνες, καίπερ κεκμηκό- 
τες έκ τοΰ παρατεταμένου άγώνος, δμως 
ύπέστησαν άπτοήτως τήν φοβερωτάτην αύ 
τήν καταιγίδα καί τετράκις άπέκρουσαν 
τούς πΰρ πνέοντας πολεμίους, έως ού φυ
σικά ήναγκάσθησαν νά ένδώσωσιν έπί τέ
λους είς τόν άπό στιγμής είς στιγμήν αύ- 
ξάνοντα ογκον καί τόν χείμαρρον τών έχ- 
Ορών των και νά πέοωσι πάντες. Καί αύτός 
δ άγιος άληθώς βασιλεύ; Κωνσαντΐνος άγω- 
νιβάμενο; μόνος πρός έχθρού; Αναρίθμους, 
ώς δ έσχατος τών στρατιωτών, ένώ τό αί
μα έρρεε ποταμηδόν έκ τών χειρών του, καί 
τών ποδών του, καί τετραυματισμένος, έ- 
πεσεν έκ τοΰ ίππου μόλις προφθάσας νά εί- 
~'Ι) δέν ύπάρχει χριστιανός νά λάβη
τήν κεφαλήν μου ;» καί έμεινε κατά γής 
κείμενος μεταξύ άλλων νεκρών χιλιάδων, 

άκήδεστος, άταφος, απαρατήρητος δλως, 
καίτοι έφόρει Ερυθρά πέδιλα, έφ’ οίς ήσαν 
χρυσό» αετοί κεντημένοι ! . . "Επεσε λοιπόν 
δ άτυχης βασιλεύς Κωνσταντίνος ύπό τόν 
πέλεκυν τοΰ Μωάμεθ έκθύμω; μαχόμενος 
ύπέρ πίστεο>ς καί πατρίδος, καί δ Ελληνι
σμός έξέπνευσεν έπί τέλους ! Ίίλώθη δε ή 
μεσαιτάτη τών Δωριέων πόλις, ή μασχά
λη Ελλάδος, τό Βυζάντιον, τό μέγα ίδρυ
μα τοϋ μεγαλοφυούς Κωνσταντίνου, τό Εφ
άμιλλου κατά πάντα πρός τό μέγα χτί
σμα τοΰ ’Αλέξανδρου, ή Επτάλοφος, Νέα 
Ρώμη, ή βασιλίς τών πόλεων, ή μητρόπο- 
λις τοΰ Ανατολικού ελληνικού κράτους, δ 
άσπονδος εχθρό; τών Φράγκων, τό μή- 
λον τής έριδο; τών έθνών, τό χρυσοϋν δ- 
νειρον τών Ελλήνων, ή ωραία Κωνσταντι
νούπολή ί έπεσε, καί ή χώρα πάσα παρε- 
δόθη εί; τήν διάκρισιν τών νικητών ! . . Καί 
ταύτα μέν άλις- έπί πάσι δέ τούτοι; τά 
πολλά τών Ορηνημάτων κωφοί; δάκρυσι 
καί στεναγμοί; άλαλήτοις τούς Ελληνα; 
άφοσιωτέον . . .

Οταν τις φιλοσοφικώς έξετάζη τήν ίςο- 
ρίαν τή; άνθρωπότητος, είναι άδύνατον νά 
μή άποκαλύψη έν αύτή λόγον τινά άνώτε- 
ρον τών ιστορικών άλλοιώσεων καί μετα
βολών τοΰ κόσμου. Ό λόγος ούτος δέν εί
ναι καταφανή; ώς τό πλεΐστον’ διότι αί 
ίστορικαί περιπέτειαι συχνάκις παρουσιά
ζονται είς τάς δραματουργούσας αύτάς γε
νεάς ύπό τήν δυςειδεστέραν δψιν. Πολλά
κις μάλιστα δ άνθρωπος Απελπίζεται περί 
τής τύχη; καί τοΰ μέλλοντος τής άνθρω
πίνης κοινωνίας, δταν διαλογίζηται δτι αί 
πράξεις αύτής φέρουσι μάλλον ανατροπής 
χαρακτήρα ή δψιν τινά προόδου. Καί δμως 
ούδέν βεβαιότερου τοΰ δτι αί φοβερώταται 
περιπέτειαι τόν αύτόν έπέχουσι τόπον έν 
τω ήθικώ κόσμω τής άνθρωπότητος, δποΐον 
καί έν τω φυσικώ αί λαίλαπες καί αί κα
ταιγίδες, μετά μόνη; αύτής τής διαφοράς 
δτι τούτων μέν τά άποτελέσματα εϊναι 
πρόχειρα, ταχέα καί άμεσα, ένζί έκείνων 
βραδέα, πολύπλοκα καί δυςδιάκριτα. Καί 
τών μέν φυσικών αποτελεσμάτων καί αίτι-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ε'.) 

ών τήν αλληλουχίαν τό αύτό άτομον βλέ
πει, αισθάνεται, Εξηγεί καί κατανοεί, ένώ 
τών κοινωνικών περιπετειών καί τών μεγά
λων ιστορικών γεγονότων τού; λόγους ούδέ 
αιώνες πολλάκις ν’ άποκαλύψωσι δύνανται. 
Καί δμως υπάρχει έν πάσι θεία τι; καί υ
πέρτατη διευθύνουσα Πρόνοια, ήτι; είναι 
μέν αόρατος είς τούς υλικούς οφθαλμούς ή
μών καί Ακατάληπτος εί; τήν περιωρισμέ- 
νην χωρητικότητα τής ήμετέρας διανοίας, 
θάττον δμως ή βράδιον Αποκαλύπτεται αΰ
τη είς τάς εύτυχεστέρας γενεάς τών Επιγό
νων, οΐτινες πάντως καρποΰνται τούς σκλη
ρούς, άλλ’ έντίμους τών Προγόνων αγώνας. 
Οΰτω συνέβη έν τοίς αρχαιότατοι; χρόνοι;, 
ουτω κατά τούς μέσους αιώνας, οΰτω πάν
τοτε καί δή καί εί; τήν περίστασιν ταύτην.

Ώ; έπί τών δένδρων διά τή; πτώσεως 
τών παλαιών προετοιμάζονται νέα φύλλα, 
δπως διά τοΰ έαρος προετοιμάζεται τό θέρο; 
καί δ χειμιον διά τοϋ φθινοπώρου, οΰτω καί 
διά τής πτώσεως προγενεστέρων έθνών καί 
πολιτευμάτων δωργανοΟται άλλη πραγμά
των κατάστασις. Καί τοΰτο γίνεται πάλιν 
προς Επιτυχίαν σκοπών, οΐτινες διαφεύγου- 
σι τήν άνθρωπίνην αδυναμίαν. Ί’ίψωμεν 
βλέμμα Εταστικόν έπϊ τών γεγονότων τοΰ 
έλληνικσΰ έθνους καί Οέλομεν ίδεί δτι καί 
ένταΰθα τό αύτό πραγματοΰται. Τό έθνος 
αύτό φύσει καί θέσει διαφέρον τών άλλων 
εύθύς Από τής πρώτης γνωστής αύτοΰ ήλι
κίας Εδείχθη δτι περιείχε πάντα τά σπέρ
ματα τής άναπτύξεως καί προόδου, έν δέ 
τή προβάσει τοΰ χρόνου ήκμασε καί προή- 
χθη είς τόν κολοφώνα τής δόξης γενόμενον 
διδάσκαλος καί φανό; πάντων τών αιώνων. 
Άλλ’ ένώ άφ’ ενός φαεινότατη λάμψις, πβ- 
ρίσελας, οΰτω; είπεΐν, δόξης περιηύγαζε τό 
Εξωτερικόν τοΰ έλληνικοϋ έθνους, ό αναπό
φευκτος δμως εσωτερικός σκώληξ είςδύσας 
ύπέσκαπτεν άφ’ ετέρου τά θεμέλια τοϋ οί- 
κοδομήματό; του. Διά τούτο τό έθνος παν- 
ταχού καί πάντοτε έφαίνετο μέλη έχον, 
ούδαμοΰ δμως σώμα.

Καί Αληθώς. Παρήλθεν ή ηγεμονία τή; 
Σπάρτης, παρήλθεν ή τών Αθηνών καί ιδού 
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μετ’ αύτών άρχεται ή έκπτωσις τής 'Ελ
λάδος. Ή Άνταλκίδειος ειρήνη ή τήν κοι
νήν έλευθερίαν σκοπούσα έπήνεγκε τοσαύ
την ισότητα, δση άπητεϊτο, ϊνα καταστρέ- 
ψη πάσαν δύναμιν ικανήν νά φέρη είς ένα»· 
σιν τά άπ’ άλλήλων διεστώτα καί /οριζό
μενα έπί μάλλον. Πόθεν δέ, νομίζετε, προς 
τάσσεται αυτή ; διαπράττεται ύπδ τών 
βαρβάρων, τούς οποίους τοσάκις οί "Ελλη
νες κατετρόπωσαν, καί τούς οποίους πνοή 
μόνον τής Ελλάδος ή καί ένδς αύτής μέρους 
έξήρκει νά καταστρέψη. Είκοσιδύο μετέ- 
πειτα έτη έγένετο ή έν Μαντινεία μάχη, 

η; προέκυψε τδ έναντίον τού παρά πάν
των προςδοκωμένου. "Επεσεν έν τή μάχη 
ό μέγας Έπαμινώνδας καί μετ’ αύτού έ- 
ξέλιπεν ή όλιγοχρόνιος υπεροχή τών Θη
βαίων, κατελύθη τδ μέχρι τότε έπικρατήσαν 
δι’ ήγεμονιών πολιτικόν σύστημα τής Ελ
λάδος, καί έπήλθεν αναρχία καί άκρισία 
μείζων ή πρότερον. Διδ έν ούδεμιόί τής 
Ελλάδος πόλει μικρά: καί μεγάλη έμεινε 
δύναμις ίκανή νά συντείνη καί περί έαυτήν 
έφελκύστι άλλην έλάττονα, ϊνα προκύψη ή 
έκ τής ένώαεως ισχύ;. "Ολος ό κόσμος πε- 
ριέμενεν έκ τοΰ ’Αλεξάνδρου νά συμπαγή ή 
Ελλάς καί ή Άσία εύδαιμονήσγ- καί όμως 
μετά τδν πρόωρον θάνατόν του καί τήν 
έζαχρείωσιν μετά ταύτα τών διαδόχων αύ
τοΰ καί τών επιγόνων τδ πάν παρεδόθη είς 
τούς 'Ρωμαίους, ϊνα τυραννήσωσι καί γυ- 
μνώσωσι πάντα τδν κόσμον. Ή άπάνθρω· 
πος αύτη εξουσία τών 'Ρωμαίων, δ μετ’ αυ
τού; άγριος δεσποτισμδς τών Πάρθων καί ή 
θηριώδης αρχή τών μετέπειτα σκυθικών φυ
λών, καί τάς μεγάλας ελπίδας, οσας ή σύ- 
νεσις και ή χρηστότης τοΰ ’Αλεξάνδρου πε
ρί τοΰ άρχαίου κόσμου παρεΐχεν, ώς έκ 
συμφώνου κατέψευσαν, καί τάς γενομένας 
βελτιώσεις έκ βάθρων κατέστρεψαν καί καθ’ 
ολοκληρίαν.

Καί ένώ πολλά τά έν τούτω τω κόσμω 
συμβαίνοντα είναι ή τούλάχιστον φαίνονται 
εύεξήγητα είς τδν φιλόσοφον παρατηρητήν, 
ύπάρχουσιν όμως καί πάμπολλα άλλα, έν 
οΐ; πρέπει νά κλίνη τι; τδν αύχένα σεβό- 

μένος τάς βουλάς τοϋ 'Υψίστου, ομολογώ» 
τήν έαυτοΰ αμάθειαν καί άπορων πώς νά 
έξηγήση οτι Δημήτριο; ό Πολιορκητής λό
γου χάριν, δστις έμελλε νά κληρονομήση 
’Αντίγονον τδν ισχυρότερου διάδοχον τοϋ 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, έν λαμπρή φυλακή) 
τοϋ πενθεροΰ του Σελεύκου τοσοϋτον έλε- 
εινώς τδν βίον άπήλλαξε" πώς ’Αννίβας δ 
τοϋ Ασδρούβα, δ νικητής τών 'Ρωμαίων, ή- 
ναγκάσθη νά δηλητηριασθή είς ξένην γήν 
πρόςφυξ, δπως άπαλλάξη τούς 'Ρωμαίους 
τοϋ φόβου, τδν όποιον ένέπνεεν είς αύτούς. 
Πώς δ ’Αντώνιος, δστις ήδύνατο νά γείνη 
κοσμοκράτωρ άντϊ τοϋ Αύγούστου, κατα- 
φρονήσας τιμάς καί δόξας καϊ έγκαταλιπών 
τούς περιμένοντας αύτδν στρατιώτας, ϊνα 
άκολουθήση τήν φυγόμαχου καί δραπέτιν 
ώραίαυ Κλεοπάτραν, δέν εΰρισκε τδν φο- 
νεύσοντα αύτδν καίπερ ίκετεύων. Καί πώς 
δ μέγας Ναπολέων, δ ήρως τής Ιταλίας, δ 
νικητής τής Εύρώπης, πώς γίνεται φυγάς 
τής Μόσχας καί ακούσιος ερημίτης τής Α
γίας 'Ελένη; !

Τοιοϋτό τι δή συνέβη καϊ τώ ελληνικό» 
εθνει έπί τών Βυζαντινών χρόνων. Τδ Βυ
ζαντινόν άπέραντον κράτος πάντοτε είχε 
πάν δ,τι άπήτεϊτο, ΐνα διαρκέσω καί με
γαλουργήσω- εθνικήν ενότητα περιέχουσαν 
ώς τδ πλεΐστον τά δύο συστατικά, τήν 
ταύτότητα τής θρησκείας καί τήν ταύτό- 
τητα τής γλώσσης. Πρωτεύουσαν ασφαλή 
συνάπτουσαν θαυμασίως ένθεν μέν τάς δύο 
μεγάλας ελληνικά; χερσονήσους, τήν Ασί
αν καί τήν Εύρώπην, ένθεν δέ τάς δύο με
γάλας έλληνικάς Οαλάσσας, τδ Αιγαίου Πέ
λαγος καί τδν Εύξεινον Πόντον. Εύπορίαν 
μεγάλην καί κυβέρνησιν έπιτηδειοτάτην- 
ώςτε έκ πάντων τούτων τδ κατά τδν μέ
σον αιώνα τοΰ ελληνικού έθνους στάδιον 
προοιοινίζετο λαμπρδν, μέγα. Καί δμως δέν 
έπηλήθευσαν δυςτυχώς αί χρησταί αύται 
ελπίδες’ διότι ή δημοσία άρετή παρά τοΐ; 
Βυζαντινοΐς έλλησιν άπδ πολλοΰ ήρξατο 
νά έκλείπη, ή ιδιωτική νά μή ύπάρχη καί 
τδ ατομικόν φρόνημα νά επικρατή. "Οταν 
δέ τδ φρόνημα τοΰτο έκ ταπεινών έρμάται 

καί ταπεινά έπιδιώκη, πάντως Οά έπιφέρη 
τήν αθλιότητα, τήν διάλυσιν καί φθοράν, 
άτε ούδέν κοινόν συγχωρούν, ούδέν υψηλόν 
καί ούδέν γενναΐον. Διδ τδ ελληνικόν έθνος 
καίπερ έκθύμως άγωνισάμενον έπί πολλάς 
εκατονταετηρίδας ύπέκυψεν έπί τέλους είς 
τήν £ίνην τοϋ πανδαμάτοοος χρόνου, δςτις 
οΰτε γή; φείδεται, ούτε θαλάσσης, άναδει- 
κνύων νήσους, ένθα πρότερον ήτο άπέραν
τον πέλαγος, ποταμούς ξηραίνων, ροάς ύ
δάτων άλλαχοΰ άναφαίνων καί κατακλύζων 
ηπείρους.

"Ωςτε, έάν μή θέλωμεν νά πέσωμεν εις 
τήν ασεβή καί άτοπον ιδέαν ότι τά πάν
τα έν τούτω τώ κόσμω ύπδ τυφλής τίνος 
τύχη; άγονται καϊ φέρονται, ώς ύπ’ ανέ
μων τά νέφη, πρέπει άδιστάκτως ν’ άποδε- 
χθώμεν ότι τοϋ παγκοσμίου τούτου δράμα
τος αί σκηναί έν ούρανοϊς μέν σχεδιάζον
ται, παρ’ ήμΐν δέ ένταΰθα έπιτελοΰνται. 
Τά διάφορα έθνη λοιπδν διαδέχονται άλ- 
ληλα, ύψοΰνται, καί καταπίπτουν, καί πά
λιν άνίστανται καί πάλιν άνυψοϋνται κατ’ 
άνωτέραν αόρατον διαταγήν. Οί "Ελληνες 
λόγου χάριν παρέστησαν πρδ τών Μακε- 
δόνων, ούτοι διεδέξαντο τούς "Ελληνας, οί 
Ρωμαίοι τούς Μακεδόνας, οί Βυζαντινοί 
τούς Ρωμαίους, τούς Βυζαντινούς οί Τούρ
κοι καί ουτω καθεξής. Καί δμως δποία ά
κρα δυ;τυχώς παραγνώρισις τής διευθυνού- 
σης τά πάντα άοοάτως θείας Προνοίας πα
ρά τών έφημέρια φρονεόντων !

Καί τώ όντι- τδ ελληνικόν έθνος, Κύριοι, 
εύγενεΐς μου Κυρίαι, δμοιάζει πρδς ύπερύ- 
ψηλον δένδρον ή πρδς περίβλεπτον οικοδό
μημα, τού δποίου ούδέν μέρος κρύπτεται, 
άλλά μάλιστα τούναντίον εί τυχόν παρ’ 
αύτώ ύπάρχει τι έλλειμμα, δέν μένει άπα- 
ρατήρητον- διά τοΰτο πολλοί τών γραψάν- 
των βυζαντινήν ιστορίαν, καίπερ άλλως σο
φοί καί σπουδαίοι, παλαιά τε πολλά τε 
είδότες, δμως φιλόψογοι φύσει έν τώ με
ταξύ εδρεθέντες έφιλοτιμήθησαν, καί φιλο- 
τιμοΰνταί τινες καϊ σήμερον ετι νά έπιδει- 
χθώσιν ελλείμματα αύτοϋ έξελέγχοντες 

μάλλον ή αγαθόν τι παρατηρούντες-Οί φιλο
κατήγοροι ουτοι έν ταΐς φοβεραΐς έκεί.αις 
έρισι καί διχονοίαις μεταξύ αιρέσεων καί 
Ορθοδοξίας, άναμέσον Ρώμης καί Βυζαντίου, 
μεταξύ Πατριάρχου καί Πάπα ούδένα άλ
λον διαβλέπουσι λόγον ή τά πάθη φιλοδό- 
ξων άνδρών πρδς άλλήλους διαπληκτιζο- 
μένων περί κοσμικών πρωτείων. Πλήν ού
δείς ήμών έστιν ήδη, πιστεύω, δςτις αγνο
εί δτι αΐτίαι καί λόγοι περί τοΰ άγώνος έ
κείνου τών πατέρων ήμών τών μέσων αιώ
νων δέν ήσαν τύποι έξωτερικοί ή έθιμα καί 
λεξίδια, δτι δέν προέκειτο τότε περί ένζύ- 
μων τε ή άζυμων, περί έγγαμου ή αγάμου 
βίου τοϋ κλήρου, άλλ’ έζητεϊτο απαξ διά 
παντδς νά διακριθή έπί τέλους, άν τδ πο- 

• λύτιμον αιμα τοϋ Κυρίου ήμών Ιησού Χρι
στού έχύθη έπί τοΰ σταυρού άπλώ;, ϊνα 
τήν παγκόσμιον δουλείαν τών αύτοκρατό- 
ρων τή; Ρώμης διαδέξηται άλλη νέα πολ
λώ αίσχροτέρα εκείνης ρωμαϊκή δουλεία τών 
άρχιερέων αύτής, ή άν τούναντίον τδ αίμα 
εκείνο τοϋ Χριστού καί σωτήρος έρρευσεν έ- 
πί τής γής, ϊνα έξ αύτού άναβλαστήση τδ 
αγλαόν τού νεωτέρου κόσμου δένδρον τής 
έλευθερίας, ύπδ τήν σκιάν τού οποίου καί 
άτομα καί έθνη νά δύνωνται ν’ άναπνέωσι 
τήν θείαν αύραν τής πνευματικής έλευθερίας 
καί πάντες άνεξαιρέτως δρέπωσι τού; ζωο- 
δότας καρπού; αύτοϋ. Δέν ήγωνίζοντο λοι
πόν τά πρόσωπα κατ’ άλλήλων, άλλ’ έ- 
μάχοντο αί προαιώνιοι καί αντίθετοι άρχαί 
καί ίδέαι. Έπάλαιε τδ ιδεώδες πνεύμα τοΰ 
'Ελληνισμού πρδς τδν ύλικδν καί γήϊνον 
δαίμονα, ό λόγος τοϋ Θεού κατά τής βία; 
τού κόσμου, πρδς τδν δεσποτισμδν ή έλευ- 
θερία, ή εθνική άνεξαρτησία πρδς τήν κα- 
τάστασιν τήν κτηνώδη.

'Ο Μέγας ’Αθανάσιος, ό Πατριάρχης Φώ
τιος καί ό ’Εφέσου Μάρκος ό Εύγενικδς εί
σίν έν τώ μέσο» τών 'Ιεραρχών τής ’Ορθοδο
ξίας, δ,τι ό Λεωνίδας, ό Θεμιστοκλή; καί 
ό Κίμωνος Μιλτιάδης έν τώ μέσο» τών έν 
Μαραθώνι, έν Θερμοπύλαις καί έν Σαλαμΐνι 
αθανάτων άθλητών τοΰ πολιτισμού καί τή; 
έλευθερίας. Άν έν τώ ίερώ πεδίω τοϋ Μα-
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ραθώνος δέν κατασυνετρίβετο τοϋ μεγάλου 
βασιλέως ή ορμή καί τδ θράσος, έλευθερία, 
παιδεία, έπιστήμη καί τέχνη ελληνική σή
μερον ήθελον είσθαι ακατανόητοι λέξεις ή 
καί ανύπαρκτοι δλως Άν έπίσης έν 
μεσαιωνική έκείνω τών πατέρων ήμών ά- 
γώνι ή υπεροπτική δφρύ; τοϋ άρχιερέως 
τής Ρώμης δέν κατεβάλλετο, ελληνική φι
λολογία καί γλώσσα, χριστιανική έλευθε
ρία, ανοχή καί αγάπη ήθελον είσθαι σήμε
ρον ίστορικαί μόνον λέξεις έζφράζουσαι τήν 
ιδέαν γεγονότων πάλαι ποτέ ύπαρξάντων. 
Ό μεσαιωνικός δέ έκεϊνος τών πατέρων ή
μών ύπέρ τής έλευθερίας καί τοϋ χριστιανι
σμού άγων ήν προςέτι πολύ δυςχερέστερος 
καί δεινότερος τών περί ανεξαρτησίας καί 
δό ξης αγώνων τών αρχαιότερων ήμών προ
γόνων, διότι ούτοι μέν έκ τοϋ συστάδην έ- 
μάχοντο ύπέρ τών αγαθών τούτων πρδς 
εξωτερικούς πολεμίους φανερούς καί κεκη- 
ρυγμένους’ ένώ οί πατέρες ήμών τών μέ
σων αιώνων συγχρόνως έπάλαιον πρός ε
ξωτερικούς καί έσωτερικούς εχθρούς άνα- 
φανδά πολεμοϋντας καί ιεροκρυφίως, καί 
μ.άλιστα ούχί ώς πολϊται ανεξάρτητοι καί 
έλεύθεροι πολιτειών δημοκρατουμένων, άλλ’ 
ώς ύπήκοοι ευπειθείς βασιλέων δεσποτικω- 
τάτων μωρώς πολλάκις έγκαυχωμένων έπί 
τώ ρωμαϊσμώ αύτών.

Διά τούτο τόν ύπέρ τής ελληνικής ’Ορθο
δόξου εκκλησίας άγώνα τών πατέρων ή
μών είλικρινώς θαυμάζω καί μείζω έν πολ
λοί; άνενδοιάστως κηρύσσω τών φονικω- 
τάτων αγώνων τών άρχαίων Ελλήνων έν 
τοϊς αίματοφύρτοις πεδίο·.;' διότι τά όπλα 
τών πολεμίων τούτων ήσαν τό πΰρ καί δ 
σίδηρος, πολύ όλιγώτερον φοβερά τών έν- 
ταϋθα τεθέντων εις χρήσιν, τής ψυχολογι
κής δηλονότι βίας, τού ποικίλου δόλου καί 
τού χρυσού, τοΰ παραδίδοντος άναιμωτί τώ 
έχθρώ κατά Φίλιππον καί τά όχυρώτατα 
φρούρια καί άνερχομένου ευθύ έπί τών α
προσίτων επάλξεων καί έπί τών ήλιβάτων. 
Ατελεύτητος λοιπόν έσται ή δόξα πάντων 
έκείνων τών κληρικών τε καί λαϊκών, οϊ
τινες έν ταϊς κρισιμωτάταις στιγμαϊς έκεί- 

ναις τού ορθοδόξου ελληνικού γένους άπα- 
ράμιλλον έπεδείξαντο τόλμην ακμαίου νε· 
ανίου, ανένδοτον σταθερότητα άνδρδς, καί 
βαθεϊαν σύνεσιν πολύπειρου πρεσβύτου, άνε- 
δείχθησαν πιστοί καί αδιάφθοροι φύλακες 
τής ίερδς παρακαταθήκης τών πατέρων ή
μών, καί οϊτινες ύπεστήριξαν πάση δυνά
μει τδν δεινόν τοΰτον άγώνα ύπέρ πίστε
ως καί Πατρίδος.

’Αλλ’ ϊσως τινές τών ένταΰθα άπδ άλλων 
ιδεών όρμώμενοι καί μελέτης δέν ήθελον 
διστάσει νά έκφωνήσουν προς ταΰτα «τό 
μύρον έπί φακή». Πλήν ήθελον ούτοι βε
βαίως μέ αδικήσει, έάν κάπως νομίζωσιν 
δτι παράλείπων τά έλλείμματα τών Βυζαν
τινών Ελλήνων προςποιοϋμαι άγνοιαν τού
των, ή δτι έκθετων αύτά προςπαθώ νά δι
καιολογήσω τούς ήμετέρους πατέρας. Πολ- 
λού γε καί δέω. Δέν άρνούμαι, Κύριοι, δτι 
ό χριστιανικός ’Ελληνισμός τών Βυζαντινών 
χρόνων έστερήθη κατά μικρόν τών παραδό
σεων, τών αισθημάτων, τών φρονημάτων, 
τής παιδείας καί τοσούτων άλλων άρετών 
τού αρχαίου ελληνισμού. Δέν παρασιωπώ 
ότι ανυπολόγιστον είναι τό ποσδν τών αν
θρώπων, δσοι κατά τούς χρόνους έκεινους 
ύπό κακώς νενοημένου ζήλου οιστρηλατού- 
μενοι περιεβάλλοντο τό μοναχικόν σχήαα, 
έγκαταλείποντες μέν τά αληθώς ιερά κα
θήκοντα τού άνθρώπου έν τούτω τώ κό
σμω, τά καθήκοντα δηλονότι τοΰ πατρδς, 
τού πολίτου, τού στρατιώτου, καταναλί- 
σκοντες δέ τάς ήθικάς, σωματικά; καί 
πνευματικά; δυνάμεις εί; βίον άσκοπον, 
έστιν δτε δέ καί άπψδοντα είς τό σχήμα. 
'Ομολογώ δτι, όσάκις βασιλείς τινες πα- 
τριώται έκ τής άτοπου αύτής καταστάσε
ως τών πραγμάτων είς απελπισίαν περιελ- 
Οόντες έπεχείρησαν τήν βελτίωσιν τούτων, 
κατεπολεμούντο ύπό τοΰ κλήρου, ίσχυριζο- 
μένου « δτι ό βασιλεύς οφείλει νά μή άπο- 
τρέπνι τής διακονίας τού Θεού, ούς άνθρώ- 
πους ηύδόκησεν δ Θεός νά προςαρτήσ^ είς 
τήν διακονίαν τοΰ βασιλέως. » Δέν άποκρύ- 
πτω οτι είς τον μαρασμόν του Ανατολικού 
Βυζαντινού κράτου; συνέδραμαν πρός πολ- 

λοϊς άλλοις αίτιοι; καί ή πρόςληψις άσια- | 
νών έξεων δλως άλλοτρίων τοΰ χριστιανι
σμού, αγρίων καί άπανθρώπων, οίον τών 
αποτρόπαιων ποινών, τής γλωττοκοπίας, 
τής ρινοτομίας, τής τυφλώσεως καί τών ό
μοιων. Συμφωνώ πληρέστατα πρός τούς 
κατηγόρους δτι οί βασιλείς τής δυναστείας 
τών Παλαιολόγων, πλήν τοΰ τελευταίου, 
τοΰ άειμνήστου Κωνσταντίνου, ήσαν δλως 
ανάξιοι διάδοχοι τών πλείστων προκατό- 
χων' διότι άμνημονούντες έθελουσίως τών 
γενομένων ύπό τών Φράγκων πρό καί κα
τά τάς αποφράδας ήμέρας τής ύπ·’ αύτών 
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως κατά 
τών ορθοδόξων Ελλήνων, άντί νά καταπο- 
λεμήσωσι τούς έχθρού; τή; πίστεως ήμών 
καί πατρίδος, ούτοι ΐπεναντίου παρέλυον 
τάς δυνάμεις τοΰ έθνους καί τδν έσωτερι- 
κδν βίον τής έκκλησία; διά τών γελοίων, 
τών έγκληματικών αύτών τάσεων καί τών 
προδοτικών όντως προςπαθειών τοΰ νά έ- 
νώσωσι τά φύσει διγ,ρημένα καί νά ύπαγά- 
γωσιν ύπδ ζυγόν ξενικής δουλείας τήν ε
θνικήν συνείδησιν στηριζόμενοι μόνον είς 
τάς άπατηλάς ύποσχέσεις τής Ρώμης.

Ταΰτα πάντα καί εϊ τι άλλο δικαίως 
κατηγοροϋσι Ίών ήμετέρων προγόνων, άδι- 
στάκτως καταδικάζω' διότι ταΰτα είσι 
κηλϊδες, αϊτινες κατεβίβασαν τό ήμέτερον 
έθνος, κατεσπίλωσαν όντως τήν έν Κων- 
σταντινουπόλει ελληνικήν μοναρχίαν κατά 
τούς μέσους αιώνας, ένεκόλαψαν στίγμα άν- 
εξάλείπτον εΐς τδ όνομα καί τήν μνήμην 
τών άσυνέτων αύτοκρατόρων, τοΰ πλείστου 
μέρους τών θρησκομανών ιερέων, καί τού 
δεισιδαίμονος πλήθους, καί έπέσυραν μέγαν 
μώμον κατά τής Βυζαντινής ιστορίας. Ούχ 
ήττον δμως καί μεθ’ δλα ταΰτα δέν ύπήρ- 
ξεν άδοξος δλως καί άλυσιτελής εί; τήν 
διαμόρφωσιν τοΰ ελληνικού έθνους καί τοΰ 
ευρωπαϊκού πολιτισμού ή μακρά έκείνη τών 
περιπετειών ’Οδύσσεια. Καί τώ όντι, άν ή 
απαιδευσία, αί θρησκευτικαί πλάναι καί ή 
πολλών καί διαφόρων αλλοφύλων έντός τού 
κράτους ένίόρυσις έματαίωσαν πράγματι 
τας χρηστά; έλπίδας, δσας παρεϊχεν ή η

θική καί ύλική κατάστασις τοΰ ελληνικού 
έθνους ζατά τούς πρώτους πέντε αιώνας, 
ή έν Κωνσταντινουπόλει Βυζαντινή μοναρ
χία άνέδειςε πάλιν έν γένει τήν σύνεσιν, 
τήν έπιτηδειότητα καί τήν δραστηριότητα, 
είς ήν κυρίως όφείλομεν ήμεΐς, οί έκείνων ά~ 
πόγονοι, τήν σωτηρίαν ήμών, καί έδειξε με
γάλα; άρετάς, άκρα; άφοσιώσεις, πίστιν ά- 
κοαιφνή καί αίσθημα άκμαΐον έλευθερίας· 
Αύτή ή Βυζαντινή μοναρχία άνεζωπύρησε 
τον χριστιανικόν ελληνισμόν εις πολλάς 
χώρας ύπδ τών ’Αράβων κατακλυσθείσας και 
αύτή έξελλήνισε πάμπολλα έθνη πρότερον 
βάρβαρα όντα. Ό δέ τών μέσων αιώνων 
ελληνισμός, δ τοσοϋτον κατακρινόμενος ώς.· 
δ τάφος τοΰ πνεύματος καί τό δεσμωτηρίου 
τής ελευθερίας, δέν διέψευσε πράγματι τού 
έλληνικού ονόματος τήν αληθή σημασίαν" 
διότι καίτοι άσιαναί έξεις καί άρκτώα 
βάρβαρα έθνη έπενήργησαν, ώς μή ώφε- 
λεν, έπί τήν τύχην τού Βυζαντινού βασι
λείου, ούχ ήττον δμως δ διά τής δλεθρίας 
ταύτης έπιμιξίας άκρωτηριασθείς καί παρα
μορφωθείς έλληνισμός τών Βυζαντινών χρό
νων, κατώρθωσε πάλιν νά διαπράξϊΐ πολ
λά αξιομνημόνευτα έργα, στηρίξας, ένόσω 
έζη, διά τοΰ αϊματός του τήν ζωήν καί 
τήν ελευθερίαν άπό τών τής Δύσεως λύκων.

Ναί, μετά βίον ένδοξον πλήν πολυώδυνου 
καί πολυκίνδυνον έτών χιλίων διακοσίων δ 
έπ’ αιώνας ύπάρξα; άκαταμάχητος προμά
χων τής ορθοδοξίας καί τδ προπύργιον τής 
ελευθερία; έπεσεν ύπό τήν μισάδελφον τής 
Δύσεως προδοσίαν, καί νέα μαρτύρων αϊματα 
έβαψαν πάλιν τό πορφυροΰν έδαφος τής ι
ερά; τών πατέρων χώρας. Επεσε πράγμα
τι ή εύγενή; καί μεγάλη πόλις τοΰ έλληνι- 
σμού ή έμπερικλείουσα εις τούς κόλπου; αυ
τής τόν πυρήνα τού πολιτισμού τής ’Ανα
τολής καί Εύρώπης, καί νέοι μαρτυρικοί 
στέφανοι έστεψαν πάλιν τά; σεπτά; κε
φαλάς τών αθλητών τής πίστεως καί πα
τρίδος. Άληθώς η άκρόπολις τής φιλοσοφίας 
καί τό άσυλον τών γραμμάτων έπεσε, και 
αί μοΰσαι, αί άρεταί καί πάσα παιδεία κα

ι τέδυσαν, ώς τά κρίνα τοΰ αγρού, άπερ ίξέως
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μεν είς ύψος καί κάλλος αίρονται,ταχέως δέ 
πάλιν μαραίνονται καί έκλείπουσι. Τω ον- 
τι έθνος προνομιοϋχον έν τή οικογένεια 
τής άνθρωπότητος, λαμπάς φωτεινοτάτη 
τοϋ άρχαίου κόσμου έπεσεν, άλλ’ έπεσεν, 
άφοΰ τήν Ρώμην έξεπολίτισεν, άφοΰ τδν 
χριστιανισμόν προπαρεσζεύασε καί άφοΰ τά 
δόγματά του έσυστηματοποίησε. Σύμφημι 
οτι έπεσε τδ βυζαντινόν έλληνικόν έθνος 
εις ιστορικήν άνυπαρξίαν καί ύπέκυψεν, ώς 
μη ώφελεν, υπό τούς τοΰ χριστιανισμού 
πολεμίους, πλήν έπεσεν, άφοΰ πρώτον άνε- 
χαίτισε καί έκράττσεν αύτούς έπί οκτώ δ- 
λοκλήρους αιώνας καί έσωσε τήν Εύρώπην 
άπδ τοΰ κατακλυσμού τών επιδρομών των 
διά τής βραδείας αύτοΰ καί ηρωικής άγωνί- 
ας.Πάντες λοιπόν όφείλομεν τούτω τώ έθνει 
ζωηροτάτην εύγνωμοσύνην καί μέχρι τών 
ερειπίων αύτοΰ καί μέχρι τοΰ τάφου- ένθεν 
μέν, διότι έν τώ προσώπω τοΰ μεγαθύμου 
βασιλέως Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου 
ελληνοπρεπώς έπεσεν ύπδ τό φάσγανον τοΰ 
πορθητοΰ, άνευ παραδόσεως, άνευ συνθήκης, 
καί ούχί καθώς έν Ίταλίφ δ τελευταίος 
αύτοκράτωρ τής Ρώμης Ρωμύλος δ Αύγου- 
στύλος παρέδωκεν έαυτδν και τδ r-έμυ.α Ό- 
δοάκρω τώ βασιλεΐ τών Έρούλων έπί ίσοβίω 
συντάζει έξακισχιλίων λιτρών χρυσοΰ- έν
θεν δέ, διότι καί άφοΰ κατέπεσεν ύπδ τά 
τραύματα τοσούτων αιώνων, έκληροδότησεν 
ήμΐν τούς χρυσούς άετούς του. τήν άθά- 
νατον γλώσσάν του καί τούς πνευματικούς 
θησαυρούς του !

"Οσον δέ άφορφ είς τήν ’Ανατολικήν ’Ορ
θόδοξον έκκλησίαν ερωτώ, άν μή ύπήρξέ 
ποτέ έποχή έν τώ μακρώ καί ένδόξω αύ
τής βίω, δτε έκ τών έπιστημονικών άκτί- 
νων μόνης αύτής άπας δ χριστιανικός τής 
Εύρώπης κόσμος έφωτίζετο, έθερμαίνετο, 
έδιδάσκετο- άν μή ύπήρξέ ποτέ μακρά σει
ρά αιώνων, καθ’ ήν μόνη ή ’Ανατολική ’Ορ
θόδοξος εκκλησία κατεπολέμει διά τής έ
πιστήμης καί τών φώτων αύτής τήν πα* 
χυλωτάτην άμάθειαν καί τήν άνθρωπο- 
φθόρον δεισιδαιμονίαν τής έκκλησίας τής 
Δύσεως, καί άν άπδ τής πνευματικής αύ

τής έστίας δέν άνάπτουσιν έτι αί σήμερον 
πεπαιδευμέναι καί σοφαί έκκλησίαι τής έ- 
σπερίας τάς θεολογικάς αύτών φωτεινοτέ- 
ρας δάδας ; Άλλ’, έάν παραλείψω τούς αρ
χαίους έκείνου; κλασικούς χρόνους τής ’Α
νατολικής έκκλησίας, καθ’ οΰς αΰτη καί μό
νη έςεπροσώπει τδν χριστιανισμόν έν τή 
Οικουμένη, μή καί κατά τήν παραμονήν αύ
τής τής δουλείας της δέν άνέφλεξεν αυτή έν 
τή Εύρώπη διά τών δυςτυχών αύτής προςφύ- 
γων τδν ίερδν έκεινον τής νεολαίας τής Δύ
σεως πρδς τήν έλληνομάθειαν ενθουσιασμόν; 
Τίς άλλη έκκλησία παρά τήν ’Ανατολικήν έ
κείνην, τήν Βυζαντινήν, έξέπεμψε τούς απο
στόλους αύτής άπδ τοΰ Άδρίου μέχρι τών 
άπωτάτων θαλασσών τής Κίνας καί ’Ια
πωνίας καί διεσάλπισε τάς άρχάς τοΰ Εύ
αγγελίου άπδ τών πάγων τού Βορρά μέ
χρι τών διακεκαυμένων έρημων τής Αιθιο
πίας; Τίς άλλη παρά τήν ήμετέραν ’Ορθό
δοξον έκκλησίαν παραβολώτερον καί έπι- 
τυχέστερον έκήρυξέ ποτέ τδ ίερδν Εύαγγέ
λιον ; Ούδένα δέ λανθάνει σήμερον δτι ή 
’Ορθόδοξος αύτή ’Ανατολική έκκλησία με
τά τού έθνους αύτού τοΰ ελληνικού κατό
πιν τεραστίων άγώνων καί άθλων ύπέρ 
τής ελευθερίας έν γένει, ύπδ πάντων έγ- 
καταλειφθιϊσα ύπέκυψεν είς ζυγόν, στερη- 
θεΐσα τής πολιτική; έκείνης έλευθερίας καί 
έσωτερικής άνεξαρτησίας, έν ή έντρυφώσιν 
άνέκαθεν πάσαι αί έκκλησίαι τή; Δύσεως. 
Καί δμω; κατ’ έξαίρεσιν, ίσως μοναδικήν, ή 
’Ανατολική ’Ορθόδοξος έκκλησία καί έν 
τή ύποταγή αύτής ούτε τήν φιλομάθειάν 
της άπέβαλεν, ούτε τών πατρώων αύτής 
αρετών έπελάθετο, ούδέ τδ φρόνημα αύτής 
έντελώς ύπεδούλωσεν. Αύτή έξεπαίδευσεν 
έλληνικώς τδ ήμέτερον έθνος έν ταΐς θλι- 
βεραΐς ήμέραις, αύτή καί μόνη ύπάρχει 
καί σήμερον ό έθνικδς ήμών παιδαγωγός, 
ό έπιεικής διδάσκαλος, δ γλυκύς έν ταΐς 
συμφοραΐς παρήγορος, δ άγρυπνος τών πα
τρίων φύλαξ, δ πιστός τοΰ έθνικοΰ αισθή
ματος φρουρό; καί πάσης τή; προγονικής 
ήμών πνευματικής παρακαταθήκης δ ακρι
βής καί ανελλιπής θεματοφύλαξ.

Καί ταύτα μέν σήμερον περί τοΰ έλλτνι- 
κού έθνους έν γένει άπδ τών αρχαιότατων 
χρόνων μέχρι τής ύπδ τών Τούρκων άλώ
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως. "Απαντες 
δέ γνωρίζομ,εν δτι μετά τδν πρώτον πολι
τισμόν τοΰ κόσμου, τδν καθαρόν έλληνι- 
*δν, έπήλθεν δ δι’ ’Αλεξάνδρου, ελληνικός 
τε καί Μακεδονικός, εύρύτερος τοΰ πρώ
του. Μετ’ αύτδν ήλθεν δ Ρωμαϊκός καί έ
πειτα δ Βυζαντινός, δστις ήν εύρύτερος βε
βαίως καί συνέχεια τού δευτέρου" καί με
τά ταΰτα δ Εύρωπαϊκδς, εύρύτερος πάν
των τών προγενεστέρων. Είς τούτους δέ 
πάντας τί συνετέλεσεν άρά γε ή Ελλάς ; 
Ή Ελλάς, Κύριοι, εύγενεΐς μου Κυρίαι, έ- 
δοξάσθη μόνη καί καθ’ έαυτήν πολιτικώς 
καί ίπιστημονικώς έν τώ πρώτω, δλου τοΰ 
λοιποΰ κόσμου ύπδ βαρβαρότητος καλυ
πτόμενου. ’Εδοξάσθη κατ’ άμφω έν τώ δευ- 
τέρω διά τοΰ ’Αλεξάνδρου, δςτις έξύπνισε 
τήν ’Ασίαν. Εδοξάσθη έν τώ Ρωμαϊκό» έπι- 
στημονικώς ύπόδουλος μέν, άλλά διδάσκα
λος γενομένη τών κρατούντων Ρωμαίων. 
’Εδοξάσθη έν τώ Βυζαντινώ θρησκευτικώς. 
δέν έμεινε δ’ άδοξος έν τώ Εύρωπαϊκώ φω- 
τίζουσα τήν Εύρώπην, ώς πολικός άστήρ, 
διά τών αθανάτων συγγραμμάτων τών έν- 
δόξων υιών αύτής. Τέλος δ’ έπήλθεν δ 
«κυβικός ζυγός, καί έν τούτω ή 'Ελλάς ή 
δόξησεν, έταπεινώθη, περιεφρονήθη, ήκρω- 
τηοιάσθη, ήλθεν είς τδ χείλος τοΰ τάφου, 
έλησμονήθη, ένομίσθη νεκρά καί ώς μή ύ- 
πάρχουσα" δ καιρός διεξοδικός, ή πάλη μα
κρά, βαρύτατος δ άγων, ασθενές τό σώμα, 
μώλωπας ετι έχον, πανταχόθεν καταδρο
μή, ούδαμόθεν βοήθεια- δ κόσμος δλος σχε
δδν έκώφευεν είς τά δάκρυα τών πασχόν
των. Τδ ελληνικόν λοιπόν έθνος έκινδύνευ- 
σε τδν έσχατον κίνδυνον, γνωρίζον μέν πό
θεν νά φύγη, άλλ’ άγνών ποΰ νά καταφύ- 
γη! Είς τήν γηΐνην διπλωματίαν ή κατα
στροφή αύτής έφαίνετο βέβαια, άλλ’ ούχί 
καί έν ταΐς δέλτοις ταΐς ούρανίαις, έν αϊς 
άποφασίζονται τά ένταΰθα Καί ιδού, ώ 
τού θαύματος ! τήν τρίτην δεκαετίαν τής 
δεκάτη; έννάτης άπό Χριστοΰ έκατονταετη- 

ρίδος εύαγγελιζομένη ή γή χαράν μεγάλην 
διά τήν έορταζομένην άμωμον σύλληψιν τοϋ 
υίοϋ τής Παρθένου καί τήν έκ νεκρών Άνά- 
στάσιν τοϋ Σωτήρος εύηγγελίσατο καί τήν 
άνάστασιν τής νεκροφανούς 'Ελλάδος. Καί 
ταύτη; μέν άπόμοιρα μόνον άνέκτησε τήν 
έλευθερίαν της, καί προάγεται δσημέραι, 
δλόκληρον δέ τδ έθνος εύελπίζεται τή τοΰ 
Θεού βοηθεία αίσιώτερον μέλλον!

ΤΟ ΜΑΤΡΟΒΟΥΝΙΟΝ.
******

Όλίγιστοι ήσχολήθησαν είς τήν περι
γραφήν τής ορεινής έκείνης χώρας, ήν μό
λις ενθυμούνται δταν άναφυή πολιτική τις 
περιπλοκή, δπως προσφάτως συνέβη κατά 
τήν έπανάστασιν τής ’Ερζεγοβίνης. 'II γερ
μανική Λιπ.Ιοψατική ίπβΐηρίς, ή άναφέ- 
ρουσα μετ’ άκρας εύλαβείας άπάσας τάς 
ηγεμονίας τοϋ 'Ρέους, τής Λίππης, τού Σιγ- 
μάριγκεν καί άλλων μικροσκοπικών καί ά- 
κεζαρτήτωκ δήθεν κρατών,ούδ’ αναφέρει τδν 
ηγεμόνα τοϋ Μαυροβούνιου, έν δέ τή πολλοΰ 
λόγου άξία Γεωγραφία του δ Γάλλος ’Ελι
σαίος 'Ρεκλού άποφαίνεται λίαν αύστηρώς 
περί τής ηγεμονίας, λέγων δτι τά δρη συνέ- 
χουσιν αύτήν είς τήν άρχαίτυπον βαρβαρό
τητα. ’Επιεικέστερων έζρινεν δ Γερμανός Κ. 
Γουσταϋος 'Ράς, δστις δίς έντδς τριετίας 
(1871 —1874) έπεσκέφθη τδ Μαυροβούνιου 
καί περιέγραψε λεπτομερώς τήν φύσιν τού 
έδάφους, τδ πολίτευμα, τά πάντα. Αί πλη
ροφορία’. αύτοΰ συμφωνοΰσι καθ’ δλα πρδς 
δσα άναφέρουσιν οί Σλαύοι συγγραφείς.

Κατά τόν Κ. 'Ράς μόλις άπδ τών άοχών 
τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος έγένετο 
γνωστόν έν Εύρώπη τδ όνομα τοΰ Μαυρο
βούνιου, πολλοί δέ Εύρωπαΐοι καί νΰν έτι 
φρονούσιν δτι δ τόπος κατοικεϊται άπδ 
βαρβάρους ληστάς μαχομένους πρδς άλλή- 
λου;· Είς τοΰτο δ’ ίσως δρμώνται έκ τή; 
άγριας δψεω; τής χώρας άμα έκ Καττάρου 
μεταβαίνφ τις εΐς τδ Μαυροβούνιον. Μετά-
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ξύ Καττάρου χαΐ Κετίνης μόλις πρδ μιχροΰ 
κατεσκευάσθη δδδς αμαξιτή δαπάνη τής 
αύστριακής κυβερνήσεως και τοΰ ηγεμό- 
νος Νικολάου, δ^δέ Κ. 'Ράς περιγράφει ώς 
εξής τήν πορείαν του διά τών ατραπών (κα
τά τήν τελευταίαν οδοιπορίαν του αμαξιτή 
οδδς δεν υπήρχε)'

« Μεταξύ Νιεγκδς και Κετίνης ύψοϋται 
μακρά σειρά τιτανωδών βράχων, άνευ χλό
ης—άληθής έκ βράχων έρημος. Μεταξύ 
τών βράχων αύτών ύπάρχουσι χείμαρροι, 
ούδέν δέ βλέπει τις ή βράχους, άνά μέ
σον τών ίποίων ύπάρχει άτραπδς έν εϊδει 
κλίμακος μάλλον. Πολλάκις οί δδηγοί μ’ 
έκράτουν επί τοΰ 'ίππου, φόβω μά, ούτος ό- 
λισθήσας μέ ρίψη είς τήν άβυσον, πολλαχοΰ 
δ’ ώφειλον ν’ άφιππεύσω καί ν’ αναρριχώ
μαι είς τ’ ανωφερή μέρη. Μετά τριών ώρών 
πορείαν άδύνατον αποβαίνει νά σταΟη τις 
έπί τοΰ ίππου’ τέλος δέ βλέπω πρδς τά κά
τω Οαλεράν πεδιάδα καί δλκδς λευκά φαίνε
ται έν αύτή.’ΛΙού ύ σιδηρόδρομος, λέγει μοι 
γελών δ οδηγός μου.—'Η λευκά δλκδς είναι 
τδ προσφάτως τελειωθέν μέρος τής νέας ό
δοΰ, αί δέ λευκαί οίκίαι, είς άς απολήγει, 
εΐναι αί τής πρωτευούσης. Έπί άποκρήμνου 
βράχου προέχει λιθίνη οικοδομά, είδος μαυ
σωλείου—αύτη δέ είναι η πυριτιδοαποθή- 
κη τής Κετίνης. Ιππεύω καί προχωροΰμεν’ 
'II πεδιάς εκτείνεται’ δεξιόΟεν τδ Λόφτσεν, 
ή ύψηλοτέρα κορυφή τοΰ Μέλανος Ορους, 
δεσπόζει δλων τών πέριξ βράχων, μεθ’ δ 
φαίνεται η πυριτιδοαποθήκη καί τδ σφαι- 
ροχυτήριον τής Κετίνης. Είς τήν είσοδον 
τής κοιλάδος ύπάρχει τδ περίφημου μονα
στηριού, έν’ φ έζησεν δ μέγας /UaJirac 
τοΰ Μαυροβούνιου καί ού δπέρκειται πύρ
γος μέ έπάλξεις, χρησιμεύων άλλοτε ώς 
σκοπιά. Ό ’’Αγγλος περιηγητής σίρ Γάρδνερ 
Ούΐλκινσων, δστις έπεσκέφθη τδ Μαυροβού
νιου κατά τδ 4 840, είδε τάς έπάλξεις κε· 
καλυμμένα; άπδ κεφαλάς Τούρκων ...»

'Ο Γερμανός συγγραφεύς περιγράφει λε
πτομερώς τά,ν πριοτεύουσαν, άλλ’ ΐνα από
δειξη τάς γενομένας προόδους παραβάλλει 

τήν νΰν τών πραγμάτων κατάστασιν πρδς 
τήν πρό τινων έτών.

Ό Κυπριανός 'Ροβέρτος, έν τω βιβλίω 
του περ'ι τών Σ^αύων της ΤονρχΙας περ·.· 
έγραφεν οΰτω τά,ν πρωτεύουσαν καί τά,ν- αύ- 
λήν τοΰ Μαυροβουνίου έν έτει 4 840.

«ΊΙ αύλή έδρεύει είς τδ νέον μοναστή- 
ριον, δπερ δ νΰν βλαδίκας ωκοδόμησεν ίδί- 
αις δαπάναις . . . Τέσσαρα κανόνια ύπερα- 
σπίζουσι τά,ν είσοδον τοΰ ενδιαιτήματος 
αύτοΰ, τοΰ ένταυτώ πολεμικού καί μονα
στικού' πλησίον τοΰ κωδωνοστασίου ήγειρ- 
ται ή πυριτιδοαποθήκη, τδ δέ τυπογραφεϊ- 
ον κεΐται πλησίον τής οπλοθήκης. Ί1 εύρεΐα 
αίθουσα,έν η γίνονται αί συνδιασκέψεις,άντί 
παντδς επίπλου έχει τάπητα καί βάθρα λί
θινα πέριξ εστίας,ήν τδν χειμώνα άπτουσιν. 
Έκεΐ κάθηνται οί αρχηγοί, άφοΰ κρεμάσω- 
σιν εί; τδν τοίχον τά δπλα των, χαί πί%ου· 
σι τδ τσιμπούκι. Τδ άποτέλεσμα τών συν
διασκέψεων έγγράφεται ύπδ τοΰ γραμμα- 
τέως τού συμβουλίου, δστις γράφει κατά 
τδν τουρκικόν τρόπον, έπί τών γονάτων. . .

«Τδ εσπέρας, μετά τδ δεϊπνον, οί έκ 
τών μεθορίων οπλαρχηγοί' (προσερχόμενοι 
δπωςέκΟέσωσι τά διατρέχοντα),οί σερδάραι, 
οί γηραιοί κνιίζοι καί αύτοί οί τυφλοί ποιη- 
ταΐ κάθηνται πέριξ τοΰ όσποδάρου, δστις 
συνδιαλέγεται πρδς αύτούς,συγχαίρει τοΐς ά- 
ξιωτέροις ή διατάσσει νά τώ ψάλωσι ραψω
δίας ηρωΐκάς. Τά άριστα τών ασμάτων 
τούτων δημοσιεύονται ακολούθως είς τάν 
Τηρ.ΙΙτσα. Ουτω διέρχονται τάς νύκτας 
είς τδ φρούριον τών Μελανών Όρέων.»

Ό Κ. 'Ράς, άφοΰ άνέφερε τάς αναμνήσεις 
ταύτας τοΰ παρελθόντος, έκθέτει τά,ν νΰν 
φυσιογνωμίαν τής Κετίνης.

«Τδ ώραιότερον οικοδόμημα τής πρω- 
τευούσης, λέγει δ Γερμανός συγγραφεύς, 
εΐναι τδ νέον παλάτιον, είς 8 διαμένει δ ή- 
γεμών μετά τής οίκογενείας του’εΐναι δέ άρ
κούντως μέγα καί κεΐται έπϊ τής κυριω- 
τέρας όδοΰ.— Είς τδ κατώγειον ύπάρχουσι 
πρδς τοΐς άλλοις δωματίοις η αίθουσα τής 
ύποδοχής καί ή αίθουσα έν ή συνεδριάζει 
η γερουσία, η διέπουσα τά τοΰ κράτους. ΊΙ 

τής γερουσίας αίθουσα εΐναι κομψώς ηύ- 
πρεπισμένη. Τό άνώγεων περιέχει πολλά 
δωαάτια καί αίθουσας κάλλιστα κεκοσμη- 
μένας’ δ βλέπων τάς εικόνας κα'ι τά,ν δια
σκευήν τών δωματίων καί αιθουσών καί 
τού; μαλθακού; τάπητας ούδόλω; πιστεύει 
δτι εύρίσκεται πασά .7α ώ .Ιηστριχά, ώς ευ- 
αρεστοΰνται ν’ άποκαλώσι τού; Μαυροβου
νίου; γερμανικαί τινε; έφημερίδες. Αί ώραι- 
ότεραι τοΰ παλατιού αϊθουσαι εΐναι η τοΰ 
χορού καί ή τής ύποδοχής...

« Δύο μεγάλαι δδο'ι τέμνουσι τά,ν πόλιν 
ύπάρχουσι δέ πολλαί άλλαι μικραί. Αί οί- 
κίαι γενικώς έχουσι δύο δροφάς, είσί λιθό
κτιστοι καϊ σκέπονται άπδ κεράμου. Ούδε
μίαν άπήντησα άχυροσκεπή... Άξιοσημει- 
ώτεραι τών δημοσίων οικοδομών είσί τδ 
νεόδμητου νοσοκομείου καί τδ παρθευαγω- 
γεΐον... Είς τδ αρχαίου παλάτιον υπάρχει 
τδ τυπογραφείου τοΰ κράτους, είς 8 έκτυ
ποΰνται η έπιτόπιος έφημερΐς ΓχΜς Τσερ- 
νογχόρτσα (η Φωνή τού Μαυροβουνίου) καί 
παιδαγωγικά τινα βιβλία.»

’Αλλαχού δ Κ. 'Ράς διηγείται τάν έπί- 
σκεψίν του εί; τδν δ'.ευθυντά,ν τών ταχυδρο
μείων καί τηλεγράφων.

• ’Απδ τή; 2)14 Μαΐιυ 1874 τδ Μαυ
ροβούνιου έκοινώνει ταχυδρομικώς καί τη- 
λεγραφικώ; πρδς τδν αρχαίου καί τδν νέον 
κόσμον’ έκτοτε δέ δ Κ. Πέτρο; Σούμποτιτ; 
ίδρυσε ταχυδρομεία εί; δεκαέξ διάφορα μέ
ρη καϊ έσύστησε συγκοινωνίαν ταχυδρομι
κήν μεταξύ τή; πρωτευούσης καί τοΰ Κατ- 
τάρου’ κατεσκεύασε δέ γραμματόσημα ί- 
τινα είσί δεκτά εί; κυκλοφορίαν έν Αύστρία 
καί Ουγγαρίφ. "Εν τηλεγράφημα στοιχίζει 
30 κράΰτσερ. Ευρον τδν Κ. Σούμποτιτς 
λίαν ήσχολημένον ϊνα είσαγάγη τά έμπο- 
ρικά δελτία καί νά συνομολογήση συμβά
σεις ταχυδρομικά; πρδς τά Ευρωπαϊκά κρά
τη. Ονε κατά πρώτον έπεσκέφθην αυτόν 
μοι εδειξε μέ ύφος θριαμβευτικόν τδ πρώτον 
έπίσημον γράμμα δπερ πρδ μικρού εΐχε λά
βει έκ Παρισίων έκ μέρους τοΰ υπουργού 
τών εσωτερικών’ έφερε δέ τά,ν εξής επιγρα
φήν : Τώ Κ. γενικώ Διευθυντή τών μαύρο*

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ε’.)

βουνιωτικών ταχυδρομείων.—Είς Κετίνην.
«Πλησίον τοΰ ταχυδρομείου υπήρχε με

γάλη οικοδομή, ήν δέν εΐχον ίδεΐ κατά τήν 
πρώτην μου περιήγησιν. Αύτοΰ πρδ ένδς 
καί ημίσεος έτους συνέστη τδ άνώτατον 
παρθεναγωγείου υπό τήν διεύθυνσιν τής δε
σποινίδας Ναρέτζα Πάτζεβιτς.»

Τήν προσοχήν τοΰ Κ. Γουσταύου 'Ράς 
φυσικω τω λόγω έφείλκυσε τδ κατάστημα 
αύτό. Ή άνωτάτη έκπαίδευσις τών γυναι
κών ούδόλως συμβιβάζεται πρδς τήν βάρ
βαρον κατάστασιν, ην τινες άποδίδουσιν 
εί; τδ Μαυροβούνιου’ αξιέπαινος δέ λίαν εί
ναι ό ήγεμών Νικόλαος, δστις προσπαθεί 
νά άπαλλάξη τούς υπηκόου; του τοΰ ζυ
γού τής άμαθείας, καί δ Γερμανός συγγρα
φεύς ομολογεί άσμένως οτι δ κλήρος τοΰ 
Μαυροβουνίου ούδέν εί; τοΰτο παρενέβαλε 
πρόσκομμα. Περί τά 40 σχολεία άρρένων 
συνέστησεν ήδη εί; διάφορα μέρη, ίδρυσε 
δέ καί διδασκαλείου. Τδ παρθεναγωγείου 
τή; Κετίνης ίδρύθη τώ 1869, δαπανά δέ 
ή κυβέρνησις πρδς συντήοησίν του 20,000 
φράγκων έτησίως. Διδάσκουσι δέ μία δι
ευθύντρια ('Ρωσσί; τήν καταγωγήν), δύο δι- 
δασκάλισσαι, εΐ; ιεροδιδάσκαλο;, εις καθη
γητή; τής ωδική; καί έτερος ιερωμένος. Τδ 
κατάστημα έχει θέσεις διά 30 μαθήτριας, 
ών 20 μέν Εκπαιδεύονται δαπάναις τοΰ 
κράτους, 1 0 δε είσίν ύπότροφοι, πληρόνου- 
σαι έτησίως άνά 200 φιορίνια. Αί ύπότρο- 
φοι είσί δεκταί είς ηλικίαν 12 έτών καϊ 
είοερχόμεναι εί; τδ παρθεναγωγείου όφεί
λουσι νά ήξεύρωσιν άνάγνωσιν, γραφήν καί 
αριθμητικήν μέχρι τών 100. Ή διδασκα
λία διαρκεΐ έξ ετη καί περιλαμβάνει τρεις 
τάξεις. Είς τήν τρίτην τάξιν είσί δεκταί αί 
μάλλον τών άλλων διαπρέπουσαι νεάνιδες 
η αί προωρισμέναι νά γίνωσι διδασκάλισ- 
σαι. Αί τής τάξεως ταύτης μαθήτριαι, α
σχολούνται, ύπδ τήν διεύθυνσιν διδασκαλισ- 
σών, εί; τήν διδασκαλίαν τών δύο κατω
τέρων τάξεων’ διδάσκονται δέ συγχρόνως 
οικιακήν οικονομίαν καί χειροτεχνήματα. »

Ό Κ. 'Ράς επαινεί πολύ τήν διευθύντρι
αν, ήτις ίμιλεΐ καλώς την γαλλικήν, τήν 
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βωσσιχήν καί τήν σέρβική*’ έπίσης δέ μετ’ 
επαίνων άναφέρει και περί τών διδασκα- 
λ.ισσών δεσποινίδων Μίλα* Στανόγεβιτς 
καί Μιλοσλαύα; Σπάνιτς. Οί ενδιαφερόμε
νοι είς τάς παιδαγωγικός λεπτομέρειας θέ- 
λουσιν εΰρει έν τω Ζ*. κεφαλαίω τοϋ βιβλίου 
τοΰ Κ. 'Ράς άπάσας τάς ποθητά; πληρο
φορίας. Τά σχολεία τών άρρένων ήρεσαν 
αυτω πολύ, ώς καί τό διδασκαλεϊον, έν <μ 
μορφοΰνται οί διδάσκαλοι τής ηγεμονίας. 
«Έπεσζέφθην, λέγει, πολλά σχολεία έν 
τοϊς χωρίοις καί ασμένως βεβαιώ δτι 
δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς πρότυπα είς 
τά ποωσσικά καί αυστριακά. "Οσον δ’ αφο
ρά τούς μαθητάς τοΰ διδασκαλείου, ούτοι 
έκπαιδεύονται έπιστημονικώς καί στρατιω- 
τικώς. Τήν πρωίαν άσχολοΰνται είς τήν λο
γικήν, τήν ιστορίαν, τά Θρησκευτικά, τήν 
φυσικήν ιστορίαν καί τήν γεωγραφίαν, με
τά μεσημβρίαν δε είς γραφήν καί γυμνα
στικήν. 'L1 Κυριακή είναι προωρισμένη διά 
τήν στρατιωτικήν έκπαίδευσιν. Άνωθεν τής 
κλίνης έκάστου μαθητου κρέμανται τά δ- 
πλα του, ήτοι τουφέκιαν δπισθογεμές, για
ταγάνια·/ και ζεύγος πολυκρότων ... Το 
διδασκαλείου συντηρείται δημοσία δαπά- 
νρ, οί δέ μαΘηταί άμ’ άποφοιτήσωσιν, 6- 
φείλουσι νά ύπηρετήσωσιν έπί ώρισμένον 
χρόνον ώς διδάσκαλοι.»

Πολλούς έπαίνους δαψιλεύει ό δημοκρά
της Ράς τώ ηγεμόνι Νικολάω, έκπαιδευ- 
Θέντι, ώς γνωστόν, έν Παρισίοις καί όαι- 
λοΰντι διαφόρους ξένα; γλώσσας, ήτοι τήν 
ρωσσικήν, τήν γαλλικήν, τήν ιταλικήν καί 
τήν γερμανικήν. Ό ήγεμών ούτος δικαίως 
θεωρείται ό μεταρρυθμιστής τής χώρας, ό
μολογουμένως δέ ό τόπος πολλά οφείλει 
είς τόν ρέκτην τοΰτον άνδρα, οστις καί ο
δούς έσόστησε καί τόν στρατόν μετερρΰθμι- 
σε καί άλλας άπειρους είσήγαγε βελτιώ
σεις, έν αίς καί κώδηκα ποινικόν, κτλ., κτλ.

Γ. Ο. Λ.

ΤΟ ΖΩΙΚΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΒΟ- 
ΡΕΙΟΔΥΤ1ΚΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Κα! τοι δριμύτατον ψύχος επικρατεί, ώς 
γνωστόν, εΐς τάς άρκτικάς χώρας, ούχ’ ήτ
τον ικανά σχετικώς ζώα εΰρηνται’ άπόδει- 
ξις δέ τούτου τδ μέγα τών γουναρικών έμ
πόριον, δπερ ένεργεί έν τή Νέα ’Αγγλία ή 
λεγομένη 'Εταιρεία τοΰ κόλπου τοΰ Ουδ- 
σωνος. 'Π εταιρεία αΰτη έχει είς τά διάφορα 
γραφεϊά της, άτινα ύπάρχουσιν είς τά μέρη 
έκείνα, πλήθος άπειρον σισυρών.

'Η λευκή άρκτος φαίνεται δτι είναι ό 
πρόσκοπος τών ζώων είς τάς πολικά; χώ
ρας, ένθα καί μόνον ζή’ τδ πλείστον δέ τοΰ 
χρόνου διάκειται νεναρκωμένη. Τδ ζώον 
τοΰτο ένίοτε έχει μήκος μέχρι τριών μέτρων 
καί κέκτηται θαυμασίαν δύναμιν, ενεκεν δέ 
τής αγριότητάς της καταντά λίαν επίφοβος. 
'Π τροφή της συνίσταται άπδ ιχθύς, διδ 
τδ κρέας της είναι άνούσιον. Ή μέλαινα 
άρκτος είναι ήττον κακή καί φεύγει άμα ά- 
κούσρ τδν έλάχιστον θόρυβον. 'Η σισύρα 
αυτής είναι περιζήτητος ένεκεν τής μακράς 
καί μεταξωτής τριχός.

Ή λαίμαργος λεγομένη άρκτος κατά τδν 
χειμώνα έκτακτον άποδεικνύει ενέργειαν, 
ένώ αί δμογενείς της διατελοϋσι βεβυθισμέ- 
ναι είς λήθαργον’ έχουσα δέ μέγεθος κυνδς 
καί άνάστημα μέτριον έπιφέρει μεγάλας 
καταστροφής, απαιτούσα; ίσχύν καί δεξιό
τητα άμυθήτους. Κλέπτει καί κρύπτει έν 
τή χιόνι ή άλλαχοΰ ου μόνον τρόφιμα, άλ
λά καί έργαλεΐα· Οί περιηγηταί άναφέρου- 
σι περί αυτών πράγματα, άτινα άποδε.- 
κνύουσι πρόθεσιν λελογισμένην καί άτινα 
έδύνατο τις ν’ άποδώση μάλλον εις άνθρώ- 
πους ή είς ζώα.

Τά ψι.Ιά γουναρικά, ήτοι ή μυγαλή, ή 
λευκαϊκτίς, κτλ, δέν έπισύρουσι πολύ τήν 
προσοχήν τών κυνηγών, άφ’ οΰ μάλιστα κα- 
τηογήθη τδ προνόμιον τδ οποίον είχον οί 
ανώτατοι τοΰ κράτους λειτουργοί τοΰ φέρει·/ 
διφθέραν έκ λευκοϊκτίδος. Τών λοιπών ζώ
ων προτιμάται τδ σαρθέριον, δπερ ευρηται 

εις μέρη άδενδρα καί ξηρά. Ή σισύρα αύτού 
είναι πολύτιμος καί χαίρει μεγάλην ζήτη- 
σιν. Περισσότερον ζητείται ή σισύρα τού 
μεγάλου λεγομένου σαρθερίου ή σαμουρίου, 
άλλά δέν είναι τόσον άφθονος. Μετ’ αύτά 
επέρχεται ί ένυδρίς, ής ή σισύρα είναι με
ταξωτή καί τυγχάνει στερεωτέρα τής τών 
προμνησθέντων ζώων. Καί κατ’ αυτόν τδν 
χειμώνα ή ένυδρίς βυθίζεται είς βαθεϊς καί 
ορμητικούς ποταμούς πρδς εύρεσιν τροφής 
καί άπέρχεται υπό τούς πάγους είς μακράς 
Αποστάσεις, έξέρχεται δέ αυΐις είς τήν ξη- 
ράν έξ όπή; τών πάγων

Είς τά βόρεια μέρη ό κύων μετέχει τών 
έργασιών, τών πόνων καί ένίοτε τής εύ
τυχία; τοΰ κυρίου του’ οΰ μόνον θηρεύει 
μετ’ αύτού, άλλά καί έλκει ή φέρει τδ φορ- 
τίον τούτου. Οί κατοικίδιοι κύνες, οΐτινες 
κατάγονται υπό άγριων κυνών ή καί λύ
κων, άνήκουσιν είς διαφόρους τύπους. Ο 
έσκιμώος λεγόμενος κύων διατηρεί καλ
λίτερο* τδν ίδιάζοντα αύτώ χαρακτήρα, 
διά τδν φυσικόν λόγον οτι δ κύριός του ά 
πο τελεί ιδιαίτερον λαδν, μηδεμίαν έχοντα 
συνάφειαν πρδς τούς λευκούς, μηδέ πρδς 
τάς λοιπάς άγριας φυλάς. Οί κύνες ουτοι, 
προικισμένοι δντες μέ μεγάλην μυώδη δύ- 
ναμιν, διανύουσι χιλιάδας μιλλίων, μόνον 
τήν νύκτα αναπαυόμενοι έπί τής χιόνος, έ- 
ζευγμένοι είς έλκηθρα φορτωμένα ούκ ολί
γον (έκαστος κύων δύναται νά σύρη βάρος 

οκάδων). Οί άγριοι κύνες ύπερτερούσι 
τών λοιπών καί κατά τοΰτο, δτι τρώγου- 
σιν δλιγ'ώτερον καί είς τάς χειμερινής έκ- 
δρομάς των οί πόδες των δέν τρέχουσι 
κίνδυνον νά πληγωθώσιν, δπερ έξαντλεϊ 
τάς δυνάμεις τών λοιπών κυνών, καί Αναγ
κάζει τδν οδηγόν νά ύποδένη τούς πόδας 
των καί νά Θερμαίνη αυτούς τήν νύκτα. Οι 
τών Έσκιμώων δύνανται νά διανύσωσι τρι
ών ή τεσσάρων ημερών πορείαν άνευ τρο
φής.

Ποικιλία άλωπέκων υπάρχει έν τω Ανω 
Καναδά’ τινές καθίστανται λευκότατοι τον 
χειμώνα, άλλαι δέ κυανόλευκοι’ ούχ ήτ
τον τδ δέρμα δλων δέν είναι επίσης ζητημέ

νο* πολύ. 'Π ’Αμερικανική άλώπηξ είναι 
τριών ειδών’ ερυθρά, άργυρόχρους καί μέλαι- 
να. Τής έρυθροχρόου η σισύρα είναι ή ήττον 
πολύτιμος, άλλ’ ή τής ραβδωτής καί άρ- 
γυροχρόου καταντγ. εΐς ύπέρογκον τιμήν. 
Τινά τών δερμάτων αύτών έπωλήθησαν μέ
χρι 1700 φράγκων.

Τά έν ταϊς άρκτικαϊ; χώραις άπαντώ- 
υ.ενα αμφίβια είσίν ή φώκη καί δ θαλάσ
σιος έλέφας (α). Τό έλαιον καί τδ λίπος τής 
φώκη; υποδεικνύονται πολύτιμος τών Έ
σκιμώων τροφή, έκ δέ τών νεύρων σχημα-

(α) Ό Θαλάσσιο; ’Ε λ έ φ α ;, κατ’ άλ
λου; Άλιελέφας, ονομάζεται γαλλιστί (ή λέξι; 
εΐναι μάλλον βωσσική) morse καί λατινιστί Τπ- 
chechns, έκ τοΰ έλληνικοΰ τρίχα; εχειν εΐναι 
δέ εΐδο; μαστοφόρων τής οΐκογενεία; τών σαρ
κοφάγων, άποτελοΰν μετά τών φωκών τό γένος 
τών άι/,φιβίων. Τό κυριώτερον τώ· μαστοφόρων 
τούτων εΐναι ή ’Αρκτική ΤριχοΟχος, 
άλλως Θαλάσσιος Β ο 0 ς, Θαλάσσιος 
Ίππο;, Ζώον μέ μεγάλους όδόντας, 
Θαλάσσιος Έλέφας, διότι έκ τή; ά·.ω 
γνάθου έςέχουσι δύο πελώριοι όδόντες, ζατερ- 
χόμενοι πρό; τά κάτω καί έχοντες ένίοτε μή
κος μέχρις 70 έκατομμέτρων. Οί όδόντε; ούτοι 
άφίνουσιν ανοικτόν δλον τό μέρος τή; γνάθου 
καί παρέχουσιν αύτή σχήμα χονδρόν έξωδηκό- 
το; ράμφους. Τά έμπροσθεν μέλη τοΰ Θαλασ
σίου Έλέφαντος, οντα βραχύτατα ζαί δια
τεταγμένα ώς τά τών φωκών, άπολήγουσιν εί; 5 
δακτύλου; φέροντα; ισχυρούς όνυχα; καί συνε
χομένους έν εΐδει πτερυγίων διά πυκνής μεμ
βράνης. Τό έπίμηκες καί κωνοειδές σώμά του 
απολήγει εί; βραχυτάτην ουράν καί καλύπτεται 
ύπό βραχειών καί υπόφαιων τριχών. ΊΙ κεφα
λή εΐναι στρογγύλη καί ούδέν παρέχει ίχνος ώ- 
των· λέγεται δέ οτι τό ζώον τοΰτο ύπεροαίνει 
κατά τόν όγκον τού; Ισχυροτέρου; ταύρου; και 
δύναται νά φθάση μέχρι 5 ποδών μήκους. ΟΙ 
Θαλάσσιοι ’Ελέφαντες έχουσι τά ήθη 
τών φωκών έν γένει μέν είσίν αβλαβείς, άλλ’ 
άμα προσβληΟώσιν, ύπερασπίζουσιν έαυτούς λυσ- 
σωδώς’ γεννώσι δ’ α! (Ιήλειαι έν ή" δύο συγχρό
νως. Πολύ καταδιώκουν τά ζώα ταΰτα διά τό 
λίπος καί τούς όδόντας. Τό έκ τοΰ λίπους πα- 
ραγόμενον έ'αιον τιμάται όσον καί τή; φαλαί- 
νης, ο! δέ όδόντε; είσί προτιμώτεροι τών γνω
στών ελεφαντόδοντων.

Τά ζώα ταΰτα, έπειδή καταδιώκονται συν- 
τόνω; ύπό τών άλιέων, όσημέραι σπανίζουσιν. 
Ακριβέστατα δέ περιέγραψεν αύτά περί τά τέ- 
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τίζουσι νήμα St’ ου £άπτουσι τά δέρμα
τα. Τδ σκύτος χρησιμεύει ϊνα κατασκευ- 
άζωσιν ενδύματα, σκηνάς θερινά; καί περι
καλύμματα τών μονόξυλων. Ό θαλάσσιος 
έλέφας δστις είναι μεγαλύτερος τής φώκης, 
έχει στόμα πλατύ ώς τοΰ βοδς, δι’ 8 τδ 
αμφίβιον έκλήΟη καί θαλάσσιος βοΰς. ’Εκ 
τών αμφιβίων τούτων λαμβάνουσιν όδόντας 
πολυτιμοτέρους τοΰ έλέφαντος χαΐ λευκο- 
τάτους. Είς τάς πολικά; χώρας οί θαλάσ
σιοι ελέφαντες κοιτάζονται κατ’ άγέλας, 
ένώ εΐς γρηγορεϊ’ αμα δέ .τοΰ έλαχίστου 
φανέντος κινδύνου, βρυχηθμός παρατετα- 
μένος τοΰ σκοπού ειδοποιεί τούς πάντας, 
οΐτινες σπεύδουσιν εύθύς ν’ άναχοιρήσωσι 
μετά θορύβου μεγάλου, πλήσσοντες τούς 
πάγους διά τών χαυλιοδόντων.

Ό κάστωρ άποδεικνύεται άληθής πηγή 
πόρων διά τδν Καναδήν. Τδ μέν κρέας χρη
σιμεύει πρδς τροφήν, τδ δέ δέρμα παρέχει 
λαμπράν σισύραν. Καί τοι άπδ τής ίδρύ- 
σεως τής Εταιρείας τοΰ κόλπου τοΰ Οΰδ- 
σωνος άμείλικτον έκήρυξαν κατ’ αύτοΰ πό
λεμον οί κυνηγοί, ούχ’ ήττον δέν έδυνή- 
Οησαν νά έξοντώσωσιν αύτδν καί άπδ τοϋ 
4 865 μέχρι τοΰ 1868 έφονεύθησαν 78,374 
κάστορες. 'Η όξύτης τοΰ ζώου τούτου εΐ
ναι μεγάλη καϊ άποδεικνύεται έκ τοΰ οτι 
φροντίζει νά προβλέψή τά; αναγκαίας τρο
φάς καί νά κατασκευάση έν τή φωλεά του 
υπόγεια, δι’ ών νά δυνηθή νά φυγή άν

λη τή; ΙΣΤ'. έκατονταετηρίδο; ό 'Ολλανδό; Γε- 
ράρίο; Βόερ. «Ο! Θαλάσσιοι ’Ελέφαντες (ινι(- 
russi-s) εΐναι, λέγει, τέρατα θαλάσσια παραδό
ξου σχήματος, μεγαλήτερα βοδς, ζώντα έν τή 
θαλάσση. Τό δέρμα αύτών ομοιάζει πρό; τό τοϋ 
θαλασσίου κυνός (robbe) καί έ'χει δυνατά; τρί
χας, τό δέ ρόγχο; παρεμφέρει πρό; τό τοϋ λέ- 
οντο;- κάΟηνται δέ πολλάκι; έπι τών πάγων. 
Ό Θαλάσσιος Έλέφας φονεύεται δυσ«ά
λως, 1ν δέν κτυπηθή εί; τού; κροτάφου;· έχει 
δέ πόδας τέσσαρα; και υστερείται ώτων . . . 'Ο
σάκις ο! άλιεΤ; άπαντώσι τά ζώα έπί τών πά
γων, πρώτον αύτά βίπτουσι τά μικρά των έν
τός τοϋ ΰδατος, έπειτα δέ πίπτουσι καί ο! γο
νείς καί λαμδάνοντες τά μικρά είς τά; άγκά/ α; 
των άποδύουσι μετ’ αύτών έναλλάξ και κατα- 
δύουσιν. > 

τυχόν προσβληθή’ άλλά τδ γιγάντιον ά
ληθώς έργον των συνίσταται είς τήν κατα
σκευήν προχωμάτων έν τοΐς ποταμοϊς καϊ 
ταΐς λίμναις’ απορεί τις δέ πώς ή ίλύ; αυ
τή, ή τεθεϊσα διά τών ποδών τών ζώων 
καί άπολιθωθιϊσα, κατέστη υδραυλικός πη
λός, 8ν τά Ετη έσκλήρυναν άντί νά δια- 
λύσωσι. Μεγάλαι τεχνητά! λίμναι οφείλ,ου- 
σι τήν υπαρξίν των είς τά προχώματα αύ
τά, άτινα, διατνροΰντα τήν υγρασίαν έν τώ 
έδάφει, συνετέλεσαν είς τήν αΰξησιν τών 
δένδρων. Ένεκεν τής καταστροφής τών κα
στόρων, έκλείπουσι βαθμηδόν τά προχώ
ματα αύτά, δπερ ού μικρά διά τδν τό
πον ζημία, διότι ό ροΰ; ποταμών τινων 
έτράπη πρδς άλλην διεύθυνσιν καί ή γό
νιμό της τοΰ έδάφους δέν είναι οϊα ην πρίν.

'Ο μοσχοφόρος μΰς όμοιάζει κατά τδ 
χρώμα πρδς τδν κάστορα, άλλά τδ δέρμα 
του δέν εΐναι τόσον πολύτιμον. Έν τούτοις 
πλεΐστοι οσοι ασχολούνται είς τήν θήραν 
αύτοΰ καί υπολογίζεται δτι κάτ’ έτος Εξά
γονται ύπέρ τάς 1 50 χιλιάδας δερμάτων· 
Τδ κρέας τοΰ μοσχοφόρου μυδς δέν εΐναι άν- 
ούσιον, άλλά δέν δύναταί τις νά τρώγη 
αύτδ έπ'ι πολύν χρόνον. Τήν φωλεάν του 
κατασκευάζει είς τά ελη, άνω τής έπιφανεί
ας τών ύδ άτων’έχει δέ ή φωλεάσχήμα σφαι
ρικόν καίϊνα μή είσέρχηται τδ ψύχος,κλείει 
τάς οπάς μέ χόρτον ή βρύον. Τδ θέρος σκά
πτει είς τά; δχθας τοΰ ποταμοΰ καί έκεϊ 
γεννά τρις καθ’δλην έκείνην τοΰ έτους ώραν.

Τρία είδη ορείων μυών ύπάρχουσιν έν 
τώ Καναδά’ καταφεύγουσι δέ τδν χειμώ
να ή καϊ όσάκις ύφίσταται κίνδυνός τις είς 
οπάς, άς πρδς τοΰτο σκάπτουσι· Μεγάλη 
εξαγωγή τών δερμάτων τών τετραπόδων 
αύτών γίνεται.

ΊΙ καρψπού (είδος έλάφου), δμοιάζου- 
σα πρδς τδν τάρανδον τή; Λαπωνίας, εΰρη- 
ται συνήθως πλησίον τών λιμνών’ χιλιάδας 
δ* αύτής φονεύουσι κατ’ έτος. Ί1 διφθέρα 
εΐναι μέν καλή, άλλ’ αί τρίχες πίπτουσιν 
εύκόλως. Σ. Ε. Ν.

S. — ——

01 ΠΥΡΓΟΙ ΤΠΣ Σ1ΓΙΙΣ.

Όλίγιστοι παρ’ ημϊν γινώσκουσι τά ήθη 
καί έθιμα τών πλείστων ασιατικών έθνών’ 
διδ νομίζομεν καλδν νά μεταφέρωαεν έκ 
τοΰ άγγλικοΰ Xpdrov τήν έπομένην επι
στολήν περί τών λεγομένων Πύργων τή; 
Σιγής, ήτοι περί τών επικήδειων τελετών 
καί περί ταφής παρά τοίς Πάοσαις ή 
1’κέμπρ (α).

λέξις π·ρσική, σημαίνουσα 
δ’ έν γένει άπεκάλεσαν οί 

; τούς μή όντα; μέν 
μή πρεσβεύοντα; δέ 

κυρίως ομω; άποκαλοϋσι τού; 
; άκολουθοϋσι τά δόγματα

(α) Γ κ έ μ π ρ, 
α π ι στον οΰτω 
Μουσουλμάνοι τού; λαού; 
Ιουδαίου; ή Χριστιανού? 
τόν ισλαμισμόν 1 
πυρολάτρες, οΐτινες 
τοϋ Ζωροάστρου. Οί Γκέμπραι Λέγονται και 
II άρσή, δ.ότι κατάγονται έκ τού Φάρς ή Φαρ- 
σιστάν (ΙΙερσιας) καί Μ α τ ζ ο ύ, έκ τοϋ ονόμα
τα; τ&ν μάγων, ήτοι τ&ν ιερέων τή; θρησκείας 
τοϋ Ζωροάστρου. Λατρεύουσι δέ τόν ήλιον ώ; 
εικόνα τής θεότητας καί τύπον τοϋ άγνοτάτου 
πυράς και σέβονται καί τού; λοιπού; άστέρας. 
Ουδέποτε σβϋνουσιν έκουσίω; τό πϋρ, άλλ’ ά- 
φίνουσι νά σβεαθή μόνον, μή βίπτοντε; ξύλα- 
δν έκραγή έν τή οικία των πϋρ, ούδόλως προσ- 
παθοϋσι νά σβέσωσιν αύτό. Ίδιάζουσαν άφοσί - 
ωσιν δεεκνυουσι πρός τήν ζώνην των, ήν ουδέ
ποτε καταλείπουσι καί διατηροϋσι θρησκευτι
κό; τά Ιερά βιβλία τοϋ Ζωροάστρου. Οί πυρο- 
λάτραι ούτοι έν γένει είσί πράοι, καλοκάγαθοι, 
πιστοί καί ούδόλως είσιν άξιοι περιφρονήσεω; — 
Ή πυρολατρεία, έπικρατήσασα έν Αίγύπτψ άπό 
τ&ν άρ-χαιοτάτων χρόνων, ϊπαυσεν έπί ’Αλεξάν
δρου τοϋ Μεγάλου καί έπί τ&ν διαδόχων αύ
τοί, έπί τ&ν Σελευκιδ&ν καί ’Αρσακιδων Παρ- 
θ&ν τφ 22» Μ. X είσήχθη καί αυθις ύπό 
Άρδεσίρ Βαβεχάν, τοϋ ίδρυτοϋ τή; έν Περσία 
δυναστεία; τ&ν Σασανιδ&ν· άλλά τφ 665, είσ- 
βαλόντων τ&ν ’Αράβων έν Περσία καί είσαχθέν- 
τος τοϋ ίσλαμισμοϋ, κατηργήθη ή πυρολατρεία 
και οί ύπαοοί αύτής ώφειλον νά καταλίπωσι 
τήν χώραν, διότι αύστηρω; κατεδιώκοντο. Οί 
μέν κατέφυγαν εί; τά νότια τής Κασπίας θα
λάσση;, οί δέ μετέβησαν εί; Γκχουζεράτ. Α! 
διάφοροι μουσουλμανικά! δυναστεΓαι, αί διαδε- 
χθεΤσαι αί μέν τάς δε έν Άσία, έπιμόνως κατ
έδιωξαν τού; πυρολάτρας καί προσεπάΟησαν νά 
καταστρέψωσι τό θρήσκευμα αύτό· ούχ ήττον 
όμως πολλοί οπαδοί εΰρηνται είσέτι έν Περσία, 
εί; Γεχιράν καί Ίσπαχάν καί μάλιστα εί; τό

Χάρις, λέγει δ έπιστέλλων πρδς τδν 
Λρόο>·, εΐς τήν καλοκαγαθίαν τοΰ σ’ιρ 
Τζαμσετζή Τζετζιμπόη (J amseljee J ejee- 
bhoy), έσχον τό προνόμιον νά έπισκεφθώ, 
μετά τδν πρίγκιπα τής Ούαλλίας, τά παρά 
τοΐς Εύρωπαίοις σχεδδν άγνωστα μέρη ταΰ
τα (τούς Πύργου; τής Σιγής.)

'Υπενθυμίζομε* έν πρ’ώτοις δτι οί Πάρ- 
σαι κατάγονται έκ τών άρχαίων Περσών, 
τών έκδιωχθέντων τή; πατρίδος των ύπδ 
τών μωαμεθανών κατακτητών και άποκα- 
τασταθέντων πρδ ένδεκα εκατονταετηρίδων 
εΐς Σουράτην. Κατά τήν τελευταίαν άπο- 
γραφήν ύπάρχουσιν 70,000 Παρσών, ών 
50,000 είς Βομβάην καϊ οί λοιποί είς διά
φορα μέρη τή; Ινδικής, κυρίως δμως είς 
ΓκΙουζεράτ καί είς τδ προεδρεϊον τής Βομ
βάης. Καί τοι έν τώ πληθυσμό τής Ινδι
κής (240 Εκατομμύρια) είσιν ώς σταγών 
υδατος, ούχ’ ήτττον οί Πάρσαι άποτελοϋ- 
σι λαόν σημαίνοντα’ ούτοι άμιλλώνται κα
τά τήν δραστηριότητα καϊ τήν πρωτοβου
λίαν πρδς τούς Γ.ύοωπαίους, έξισοΰνται αύ- 
τοΐς κατά τδν πλούτον καϊ μιμούνται πολ
λά έθιμα εύρωπαϊκά. ΊΙ γλώσσά των εΐναι 
ή γκίουζερατική, άλλ’ δλοι σχεδόν δμιλοΰ- 
σι τήν άγγλικήν, ήτι; διδάσκεται εί; ά
παντα τά σχολειά των. Τδ έν Βομβάη 
σχολεϊόν των, εί; 8 δωρεάν Εκπαιδεύονται 
περί τά χίλια άρρενα καϊ θήλεα, διατηρεί
ται άριστα.

ΊΙ θρησκεία τών Παρσών, ή μεταβιβα- 
σθεΐσα αύτοϊς έν τή άρχαιτύπω άγνότητί 
της ύπδ τοΰ προφήτου Ζωροάστρου, οϊαν 
διδάσκει αύτήν ή Ζένδ-’Αβέστσ, είναι μο- 
νοθεΐα, ή μάλλον πολυθεία, Εναντίον τοΰ 
φιλοσοφικού περϊ δύο άρχών δόγματός της

Κέρμα!. Πολυαριθμότεροι είσιν έν τή Ινδική 
καί πρό πάντων έν Βομβάη, ζωντε; ύπό τήν 
προστασίαν τ&ν "Αγγλων καί φημιζόμενοι έπί 
εμπορική τιμιότητι. Κατά διαφόρου; περιηγη- 
τά; ό ολικό; αριθμό; αύτ&ν ανέρχεται εί; 75 χι
λιάδα; ψυχάς.

Περί Ζωροάστρου ίπερσιστί Ζερδούστ) ΐδε’Η
θικήν Βάμοα, διαφόρου; ιστορίας, κτλ- — Σημ. 
Όμήρου.
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καί τής κατά τδ φαινόμενον Ιατρεία; τοΰ 
πυρδς καί τών στοιχείων τών θεωρουμένιάν 
ώς προφανές άπεικόνισμα τής Θεότητος. 
Ή ήθική τής θρησκείας αύτής συγκεφαλαι- 
οϋται εΐς τρία δόγματα, έκ δύο λέξεων έ
καστον : ακαλοί λογισμοί», «καλοί λόγοι», 
«καλαί πράξεις», τά δέ δόγματα ταΰτα 
καθ’ έκάστην ύπενθυμίζουσι τοϊς Πάρσαις 
τά τρία μικρά σειράδια ή σχοινί» τή; λευ
κής ζώνης των. Τό παρσικδν σύστημα κατ’ 
άρχήν μέν προσεγγίζει πρδς τδ τών άρεια- 
νών Ινδών, οίον παριστώσιν ήμϊν αύτδ 
αί ίεραί δέλτοι Βέδαι, έν πολλοϊς δέ πρδς 
τδν μεταγενέστερον βραχμανισμόν

Οΰδετέρα τών θρησκειών τούτων δύνα- 
ναται νά ποίηση προσηλύταυς. 11α; άνθρω
πο; οφείλει νά γεννηθή Βραχμάν ή Πάρ- 
ση;, ούδεμία δύναμις δέ δύναται νά με
ταποίηση τδν μέν ή τδν δέ. *Αξιον σημει- 
ώσεω; δμως περιστατικού διακρίνει τήν α'ί- 
ρεσιν τών Παρσών* ούδέν δηλονότι άκρι. 
βώς ομοιον πρδς τάς θρησκευτικά; τελετάς 
των εΰρηται παρά τοϊς λοιποϊς έθνεσιν, 
εξαιρέσει τοΰ εθίμου τοΰ έκθέτειν τά σώ
ματα εις τάς κορυφά; τών βράχων, εθίμου 
άπαντώντος, καί τοι όχι τόσον κοινώς, πα
ρά τοϊς βουδδισταϊς τοΰ Βοτάν.

Οί Ψύχρας ή Πύργοι τής Σιγής τ&ν 
Παρσών εΰρηνται έντδς κήπου, έπί τοΰ υ
ψηλού μέρους τοΰ λόφου τοΰ Μαλαβαρ— 
τερπνού γηλόφου κειμένου έπί μισός τών 
παραλιών τοΰ Μέλανος "Ορμου, όπου υπάρ
χει πλήθος ευρωπαϊκών εξοχικών οικιών 
καί έπαύλεων, ώς καί τών πλουσίων τής 
Βομβάης κατοίκων.

Είς τδν κήπον τών Λάχμας άγει όδδς 
καλώς διατηρημένη, ή; ή είσοδος άπαγο- 
ρεύεται εΐς πάντας, έκτδς εις τούς Πάρσας, 
υπδ στερεών σ.δηρών κιγκλίδων. Χάρις εϊς 
τδν πανίσχυρον σίρ Τζαμσετζή, αί κιγ- 
κλίδε; ήνοίχθησαν, αμα έμφανισθείσης τή; 
άμάξης μου, ώς έκ μαγείας' έδυνήθην δέ 
νά διέλθω ταχέως δι’ άληθοΰς δενδροφύ- 
του οδού καί εύρον τδν άξιέραστον γραμ
ματέα τοΰ Πάρσου ιΐούντσαγϊαλ, Κ. Νουσε- 
σουαντζή Μπαϊραντζή (A’usserwanjee lfij- 

ranjee), δστις μέ περιέμενεν είς τοϋ κή
που τήν είσοδον. Εύθύς μ’ ώδήγησεν είς 
τδ ύψηλότερον μέρος τών καθιερωμένων 
γαιών καί έστημεν έπί τοΰ δώματος τοΰ 
μεγίστου τών τριών σαγρή ή ευκτήριων 
οίκων, οίτινες έπίκεινται τών πέντε Πύρ
γοι» τής Σιγής. Έν τώ κυριωτέρφ σαγρή 
καίει πάντοτε τδ ίερδν πΰρ, όπερ, άπτό- 
μενον μετά πανδήμων τελετών, διατηρεί
ται νυχθημερόν διά θυμιαμάτων καί έρυ- 
Οροξύλου (σανδάλου). Λαμπρά ε’ναι ή άπο- 
ψις έκ τοΰ μέρους έκείνου. Κάτωθεν ήμών 
έφαίνοντο ή Βομβάη, κεκαλυμμένη έν μέρει 
ύπδ δασών κοκοφοινίκων, ό μεγαλοπρεπής 
λιμήν καί δ μεγαλοπρεπής δρμο; της ά- 
κτινοβολοΰντες' πέριξ ήμών έξετείνετο κή
πος, οίον μόνον ύπδ τδν ήλιον τών τρο
πικών βλέπει τις, πέραν δέ παρετείνοντο 
λαμπροί διάδρομοι έκ γιγαντιαίων δέν
δρων. Ούδεί; άγγλικδ; παράδεισο; (pare) 
διατηρείται καλλίτερου τοΰ κήπου τούτου, 
ή ποιητικωτέρα δέ γραφίς αδύνατον νά πα- 
ραστήση τήν μεγαλοπρέπειαν τών άνθούν- 
των θάμνων, τών κυπαρίσσι»», τών φοι
νίκων—ιδεώδους εντελούς ού μόνον τής 
θρησκευτικής σιγή;, άλλά καί τή; αιωνί
ου άναπαύσεως.

Άλλά τίνες είσίν αρά γε αί πέντε οικο
δομά! αίτινες μυστηριωδώς αναδύονται έκ 
τών δασέων δένδρων ; Είσίν έπαχθή κτίρια 
έκ μαύρου γρανίτου, στερεότατα, ώστε έ
πί αιώνα; νά διατηρηθώσιν, έπικεχρισμένα 
διά λευκής βαφής, ή; τήν καθαριότητα 
καί τήν λάμψιν διαστρέφουσιν εμβλήματα 
μέλανα, όμοιάζοντά πως πρδς μύκητας. 
Δέν δύναταί τις ν’ άποκαλέση τά κτίρια 
ταΰτα πύργου;, διότι τδ ΰψος των ε’ναι 
δυσανάλογον πρδς τήν διάμετρόν των. Ό 
μέγιστο; τών πέντε πύργων, δ τόσον στε- 
ρεώς κτισθείς, ώστε ή δαπάνη συνεποσώ- 
θη είς τρεϊς λάκκας ρουππιών (10 χιλιά
δας λ.ίρας στερλίνας), πρέπει νά έχη διά
μετρον μέν περίπου 40 ποδών, ύψος δέ 23. 
ΓΟ αρχαιότερος, δ καί μικρότερος, ώκοδο- 
μήθη πρδ δύο αιώνων, δτε οί Ilapoat έγ- 
κατέστησαν εί; τήν Βομβάην, σήμερον δέ 

χρήσιν αυτού ποιεϊ ή οικογένεια Μόδα, ης 
οί ποόγονοι ήγειραν αύτδν, ώστε τά όστά 
πολλών γενεών τίς αύτής οικογένειας εΰ
ρηνται έκεΐ. Ό δεύτερος πύργος ώκοδομή- 
θη τώ 4 756 καί οί τρεϊς κατά τδν νΰν 
αιώνα. "Εκτος πύργος υπάρχει μεμονωμέ
νος' ε’ναι δέ τετράγωνος καί προιόρισται 
διά τούς ύποστάντας θάνατον άτιμον. Τά 
όστα τών κακούργων ούδέποτε μιγνύονται 
τοϊς τών λοιπών άνθριόπων.

Άλλά δέν περιεγράψαμεν τδ παραδοξό- 
τερον τών άλλοκότων αύτών οικοδομών. 
Οί Πύργοι τής Σιγής, καί τοι δέν φέρουσι 
κοσμήματα ή τύπους, έπιστεγάζονται ύπδ 
σκέπη; έκτάκτου, άμέσως έλκυούσης τδ 
βλέμμα, ύπδ σκέπη; ούχί έκ λίθων αργών 
καί ακινήτων, άλλ’ έκ ζώντων γυπών. Τά 
πτηνά ταΰτα, κατά τήν έπίσκεψίν μου, ή
σαν παρατεταγμένα τα μέν παρά τά δέ έν 
πληρέστατη τάξει, άποτελοΰντα κανονικόν 
κύκλον περί τδ Οωρακεϊον τοΰ πύργου, έ
χοντα τάς κεφαλάς έστραμμένας πρδς τδ 
έσωτερικδν αύτοϋ καί διατελοΰντα τόσον 
άκίνητα, ώστε, «ν δέν υπήρχε τδ χρώμα 
τών πτερών των, ήθελεν έκλάβει τις αύτά 
ώς άνάγλυφα. Τοιαύτη ή εξωτερική δψις 
τών Πύργων τής Σιγής' άφοΰ δέ καθιερώ- 
θησαν ώς ιερά έξ αρχής, ούδείς, έκτδς τών 
νεκροθαπτών, δύναται νά είσδύση έν αυ- 
τοΐς' ούδ’ αύτδς δ μέγας τώ» Παρσών ίε- 
ρεύς δύναται νά προχωρήση πέραν άποστά
σεως τριάκοντα ποδών. Εντούτοις έθη 
καν ύπ’ όψιν μου έντελές πρότυπον τοΰ 
εσωτερικού.

Φαντασθήτε στήλην στρογγύλην ή πα- 
J^vv κύλινδρον ΰψους 4 2 μέχρι 1 ί ποδών 
καί διαμέτρου τούλάχιστον 40 ποδών, ώ- 
κοδομημένον καθ’ ολοκληρίαν έκ στερεών 
λίθων, έκτδς τοΰ κέντρου, δπου φρέαρ 5 
ή 6 ποδών πλάτους φέρει είς κοίλωμα κεί
μενον ύπδ τδ ξύλινον μέρος τής οικοδο
μής καί περιεχον τέσσαρας υδραγωγούς ά- 
ποτελοϋντας τάς δεξιάς αψίδας καί άπο- 
ληγούσας είς ύπογείους αύλακας πεπλη- 
ρωμένους άνθράκων. Λίθινον προτείχισμα 
ΰψους 10 μέχρι 42 ποδών περιβάλλει τδ 

άνώτατον έπίπεδον τοΰ κυλίνδρου τούτου 
καί όλοτελώς άποκρύπτει τήν έσωτερικήν 
δψιν. Τδ προτείχισμα τοΰτο, φαινόμενον 
έξωθεν, έκλαμβάνεται ώ; άποτελοΰν Sv καί 
μόνον σύνολ.ον μέ αυτήν τήν οικοδομήν, καί 
έπειδή, ώς καί τδ υπόλοιπον, είναι κεχρω- 
ματισμένον λευκόν,παρέχει είς τδ δλον όψιν 
χαμηλού πύργου. Τδ άνώτατον μέρος τοΰ 
πύργου αΰτοΰ διαιρείται εΐς έβδομήκοντα 
δύο μέρη ή ανοικτά άποδοχεϊα, προέ/ον- 
τα έκ τοΰ κεντρνκοΰ φρέατος ώς σώστρα 
ένηρμοσμέναι ράβδοι καί δια «ταγμένα έν 
τρισίν όμοκέντροις κύκλοις, κεχωρισμένοις 
τοϊς μέν άπδ τών δέ διά στενών έκ λίθων 
οχετών, προωρισμένων νά φέρωσιν είς τδ 
φρέαρ άπασαν τών άποδοχείων τήν υγρα
σίαν καί έκεΐθεν είς τούς ύπογείους αύλα
κας. Σημειωτέο» έν παρόδιο ότι δ άριθμδς 
3 είναι σύμβολον τών τριών δογμάτων τοϋ 
Ζωροάστρου καί δτι δ άριθμδς 72 άνάγε- 
ται είς τά κεφάλαια τής Γίάσνας, έν τή 
Ζένδ-Άβέστα.

"Εκαστος κύκλος τών λίθινων καί άνευ 
έπικαλύμματας σορών ή νεκρικών θηκών 
χωρίζεται τοΰ άλλου διά στενής δδοΰ, (άσ
τε ύπάρχουσι τρεϊς κυκλοτερείς οδοί (τής 
τελευταίας περιεχούσης τδ κεντρικόν φρέ
αρ), άπασαι διασταυρούμενοι ύφ’ έτέρας 
δδοΰ άγούσης είς τήν μόνην θύραν, έξ ή; 
εισέρχονται έξωθεν οί νεκροφόροι. Έν τώ 
έξωτερικώ κύκλω τών σορών είσί τεθει
μένα τά σώματα τών άνδρών, έν δέ τφ 
μεσαίω τών γυναικών καί έν τφ τρίτιρ 
καί μικρότεροι τών παίδων. Ταΰτα δ’ έξε- 
τάζοντος έμοΰ μετά τοΰ γραμματέω; αι
φνίδιος τών γυπών κίνησις μα; ήνάγ- 
κασε νά έγείρωμεν τήν κεφαλήν. Υ
πέρ τά εκατόν όρνεα έκ τών συνηγμένων 
έπί τή; κορυφής ένδς τών πύργων ήρχι- 
ζον νά παρέχωσι σημεϊα ανησυχίας, ένφ 
άλλα προσήρχοντο δλαις δυνάμεσιν έκ τών 
πέριξ δένδρων' τδ αίτιον ταύτης τής κινή- 
σεως, τής αίφνης έπελΟούσης, εύθύς έμά- 
θομεν — είχον ίδεϊ πλησιάζουσαν νεκρικήν 
πομπήν. "Οσον καί άν άπέχη ή οικία τοΰ 
τεθνεώτος, είτε πλούσιος τυγχάνει ούτος,
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είτε πτωχός, είτε σημαίνων, είτε άσημος, 
τό σώμά του πρέπει νά μεταφερθή είς 
τούς ΙΙύργους τής Σιγής υπό τών επι
σήμων νεκροφόρων, ούς καλοϋσι ναζαζαλάρ 
κα'ι οΐτινες άποτελοΰσιν ιδιαιτέραν τάξιν,τής 
νεκρικής συνοδίας βαδιζούσης μετ’ αυτούς.

’Επειδή οί ναζαζαλάρ θεωρούνται ώς μι- 
ανθέντες αμα έντελέσωσι τήν λειτουργίαν 
των, όφείλουσι νά ζώσιν δλως μακράν τών 
λοιπών μελών τής κοινότητος, κατ’ ακο
λουθίαν δέ λαμβάνουσι μισθόν μέγαν.

llplv ό νεκρός άπαχθή έκ τής οικίας 
του, είς -?,ν είναι συνηγμένοι οί συγγενείς, 
απαγγέλλουσι προσευχής νεκρώσιμους, τό 
δέ πτώμα εκτίθεται πρό κυνός — ζώου 
Οεωρουμένου ίεροΰ παρά τοΐς Πάρσας.

Μετά την τελευταίαν ταύτην τελετήν, 
ήν καλοΰσι σαγόηύ, τό σώμα, περιτυ- 
λιχθέν είς σάβανον λευκόν, τίθεται είς 
μεταλλίνην λεκάνην, ανοικτήν είς τά δύο 
άκρα, οί δέ υπάλληλοι τών επικήδειων 
πομπών, φέροντες κατάλευκα ίμάτια, δι
ευθύνονται πρός τά Λάχμας. Είς άπό- 
στασιν τούλάχιστον τριάκοντα ποδών ά- 
κολουθούσιν αύτούς οί συγγενείς τού ά- 
ποβιώσαντος, βαδίζοντες άνά δύο καί έν- 
δεδυμένοι έπίσης λευκά’ έκαστον ζεύγος 
κρατεί έν τών άκρων λευκοΰ μανδηλίου, 
χρησιμεύοντος ώς ένωτικόν σημεΐον. 'II κη
δεία, είς ήν παρευρέθην, ήν παιδός. "Ο 
τε δέ οί νεκροφόροι έφθασαν είς τήν α
τραπόν ήτις διά κλιτύος άποκρήμνου ά
γει είς τήν Θύραν τοϋ πύργου, οί συγ
γενείς, δκτώ τόν άριθμδν, έστράφησαν είς 
τά όπίσω και είσήλθον είς ένα τών ευ
κτήριων οίκων.

Έκεΐ, μέ εΐπεν 5 γραμματεύς, έπα- 
ναλαμβάνουσι γάθας τινάς (προσευχές) κα'ι 
δέονται ΐν* άκωλύτως τό πνεύμα τοϋ θα- 
νόντος έπανέλθη, τήν τετάρτην μετά τόν 
θάνατον ήμέραν, είς τόν τελευταίου τής 
άναπαύσεως τόπον. »

Ή κηδεία αύτη έγένετο έν τώ αύτώ 
πύργω, έν ώ άνεπαύοντο ήδη άλλα μέ
λη τής αύτής οίκογενείας. Οί δύο νεκρο- 
φόροι ηνοιξαν άμέσως τήν Ούραν, μετέφε

ραν εόσεβάστως είς τό έσωτερικόν τό σώ
μα τού παιδός, καϊ, ούδενός θεωροϋντος, 
κατέθηκαν είς μίαν τών θηκών τών πλη- 
σιεστέρων τοϋ κεντρικού φρέατος. Μετά 
δέκα λεπτά έφάνησαν φέροντες κενόν τό 
φέρετρον καϊ τό λευκόν σάβανον’ μόλις δέ 
κλεισθείσης τής θύρας, δωδεκάς γυπών έ- 
πέπεσαν εις τό σώμα κα'ι τούτους άμέ
σως ήκολούθησαν άλλοι. Μετά πέντε λε
πτά εϊδομεν τούς κορεσθέντας γϋπας νά 
έπανέλθωσι νωχελώς είς τήν θέσιν των έν 
τή στέγη, τού πύργου, άφήσαντες όπιοθέν 
των σκελετόν μόνον. ’Εντούτοις οί νεκρο- 
θάπται είσήλθον είς κτίριον όμοιάζον προς 
πελώριον βαρέλιον, ό δέ σύντροφός μου έ- 
πληροφόρησέ με δτι ήλλαζον ένδύματα καί 
ένίπτοντο. Μετ’ όλίγα λεπτά έξήλθον καϊ 
έθηκαν τά επίσημα ένδύματά των είς μέ
ρος κείμενον ού μακράν. Έκτδς τοϋ κή
που ούδέν τών ένδυμάτων τούτων φέρουσι 
φόβω μή μιάνωσι τήν πόλιν’ δι’ έκάστην 
δέ τελετήν ποιοϋσι χρήσιν δλως νέων έν
δυμάτων. Μετά δεκαπέντε ήμέρας ή τδ 
πολύ τέσσαρας εβδομάδας οί αύτοί νεκρο- 
θάπται έπανήλθον είς τόν πύργον καί, φέ
ροντες χειρόκτια, μετεκόμι.σαν δι’ έργα- 
λείου άρκούντως όμοιάζοντος πρδς πυρά- 
γραν τον άποξηραθέντα σκελετόν έντός 
τοϋ κεντρικού φρέατος. Έκεΐ δέ εΐναι τό 
οριστικόν δοχεΐον τών οστών.

Η αηδής δψις τών γυπών αύτών μέ ή- 
νάγκασε ν’ άποστρέψω τδ πρόσωπον μετά 
βδελυγμίας, ήν δέν έδυνήθην ν’ άποκρύψω, 
Ήρώτησα τόν γραμματέα πώς ήτο δυνα
τόν νά έξοικειωθώσι πρδς τοιούτο έθιμον 
κα'ι ιδού ώς έγγιστα ή άπάντησίς του.

« Ο ήμέτερος προφήτης, 8ς έζη πρδ έ- 
ξακισχιλίων έτών, μάς έδίδαξε νά θεωρώ- 
μεν τά στοιχεία ώς σύμβολα τής Οεό
τητος. ΊΙ γή, τδ πΰρ, τδ ύδωρ, έλεγεν 
δ Ζωροάστρης, ούδέποτε καϊ έν ούδεμι? πε· 
ριστάσει πρέπει νά μιανθώσι διά τής επα
φής τών έν σήψει σωμάτων. Γυμνοί, έλε
γε προσέτι, ήλθομεν έν τώ κόσμο), καί 
γυμνοί άπελευσόμεθα. ”θλα τά φθαρτά μέ
ρη τοϋ άτόμου ήμών όφείλουσι νά έξα- 

λειφθώσιν δσον ένεστι ταχέως καϊ τοιου
τοτρόπως, ώστε ή μήτηρ ήμών γή, ή 
τι τών ύπ’ αύτής τρεφομένων όντο>ν, μή 
μιανθώσιν είς οίονδήποτε βαθμόν. Κατά βά
θος, δ προφήτης ήμών ήν δ μέγιστος τών 
περϊ ύγιεινής άσχοληθέντων καϊ ήμεϊς 
σύμφωνα πρός τούς περϊ υγιεινής νόμους 
τούτους οίκοδομοϋμεν τούς ήμετέρους 
πύργους είς τάς κορυφάς τών λόφων, 
άνωθεν πάσης ανθρωπίνου κατοικίας· Ούδε- 
μιάς φειδόμεθα δαπάνης οίκοδομοϋντες αύ
τούς διά στερεωτάτου υλικού, έάν δέ έκ- 
θέτωμεν τούς νεκρούς είς άνοικτά δοχεία 
κείμενα είς ύψος -14· ποδών, δέν πράττομεν 
τούτο ΐνα άναγκαίως γίνωσι βορρά τών 
γυπών, άλλ’ ΐνα τά λείψανα διασκορπισθώ- 
σιν δσον ένεστι ταχύτερον καϊ δίχως ή 
γή ή έν τών ταύτην κατοικούντων ζώντων 
πλασμάτων μιανθή .

«Ό Θεδς όντως στέλλει τούς γόπας, 
καϊ βεβαίως τά όρνεα ταύτα κάμνουσι τό 
έργον των ταχύτερον ή δσον θά έκαμνον 
αύτό αί μυριάδες τών έντόμων άν τό σώ
μα κατωρύσσετο. Υπδ υγιεινήν έποψιν, ού
δέν υπάρχει εντελέστερου τού ήμετέρου συ
στήματος τοϋ κηδεύειν τούς νεκρούς’ καϊ 
αύτδ τδ όμβριον ΰδωρ, δπερ πλύνει τούς 
ήμετέρους σκελετούς, διοχετεύεται είς άν
θρακα καθαρτικόν. Ενταύθα, είς τούς πέν
τε πύργους, αναπαύονται τά οστά απάν
των τών Παρσών, οΐτινες άπό δύο αιώνων 
έζησαν είς Βομβάην. Διατελοϋμεν ηνωμέ
νοι έν τώ βίω καϊ έσμέν τοιοΰτοι έν τώ 
θανάτω. Αύτός δ προϊστάμενος ήμών, δ σϊρ 
Τζαμπετζή, εύφραίνεται άναλογιζόμενος ότι 
μετά τόν θάνατόν του θ’ άποκατασταθή ή 
Ισότης μεταξύ αύτού καϊ τών πτωχοτέρων 
καϊ άσθενεστέρων Παρσών.»

Μετά τήν απολογίαν ταύτην τών Πύρ
γων τής Σιγής δέν έδυνήθην νά μή άνα- 
λογ-ισθώ δτι, καί τοι τό σύστημα τούτο 
αντιβαίνει είς τάς ευρωπαϊκός ήμών ιδέας 
καϊ τά αισθήματα, δ ήμέτερος τρόπος τοΰ 
θάπτειν τούς νεκρούς θά έκίνει τήν άγα- 
νάκτησιν τών Παρσών.

Ή θέα σωμάτων έν διαλύσει, παραδεδο- 
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. Ε.) 

μένων είς αναρίθμητους σκώληκας δεν φο
βίζει ήμάς, διότι δέν βλέπομεν αυτούς’ 
άλλ’ άς άναλογισθώμεν δτι ούδείς Πάρσης 
παρευρίσκεται είς τδ έργον τών γυπών τών 
Θεόθεν στελλομένων. Τότε διατϊ νά έκπλησ- 
σώμεθα έπϊ τώ δτι προτιμώσι τήν ταχυ- 
τέραν τών δύο μεθόδων ; Καί λογικώς δέν 
δύνανται τάχα νά έρωτήσωσι ποία τών δύο 
μεθόδων εΐναι ή καλλιτέρχ ύπό υγιεινήν 
έποψιν ;

(Μετάφρασες Π. Ο. Λ.)

ΖΩΥΦΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΝ 
ΤΙΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ.

Είς τά θαλάσσια ΰδατα άπαντώνται αν
αρίθμητοι ποσότητες μικροσκοπικών όν
των. ΓΙΙ θάλασσα βρίθει τών τοιούτων 
όργανικών δντων, εις τινα δέ παράλια καθ
ίσταται, ένεκεν τούτων, παχεία καϊ έλαι- 
ώδης. Οί Οαλασσσοπόροι ευρον είς τάς άρ- 
κτικάς θαλάσσας, έν αΐς ύπάρχουσιν αί φά
λαινας μικρά Οστρακόδερμα, δμοιάζοντα 
πρός έλάχιστα έμβρυα καρίδων, τόσον δέ 
πολλά, ίόστε ένίοτε οί σωλήνες, δι’ ών άνέ· 
συρον ΰδωρ διά τούς λέβητας τών άτμο- 
πλόων, ένεφράσσοντο και κατήντα ή μη
χανή νά σταματήση.

ΊΙ ζωή αναπτύσσεται εις τήν επιφάνειαν 
τών αρκτικών θαλασσών δπως καϊ είς τήν 
τών τροπικών. Οί ναυτικοί ειδον ένίοτε είς 
διάφορα μέρη τού Ώκεανοΰ τόσας πολλάς 
συνηθροισμένας μέδουσας, ώστε δλον τό 
ΰδωρ έφαίνετο γλαυκόχοουν. Ύπάρχουσι 
προσέτι έν αυτή τή έπιφανεία τοϋ υδατος 
μυριάδες έντόμων άροτριώντων αυτήν, ώς 
αί τών λιμνών μυΐαι, ών οί κοϋφοι πόδες 
φαίνεται δτι μόλις ψαύουσι τό ύγρόν, έν 
φ εύρίσκουσι στήριγμα.

Μέχρι τών τελευταίων χρόνων οί φυσι
ολόγοι ούδόλως εΐχον έςερευνήσει έπιστα- 
μένως τήν έπιφάνειαν τοΰ Ώκεανοΰ’ τελει- 
οποιηθέντων δμως πρό μικρού τών αναγ
καίων εργαλείων, ήρξαντο αί παρατηρή-24 
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σεις’ σημειωτέο* δέ δτι πρώτοι οί *Αγγλοι 
έπέστησαν τή» προσοχή* τω» είς τά έν τή 
έπιφανεία τών ύδάτων ζωύφια καί φυτά.

Τδ έργαλ ϊον, ου χρήσιν ποιοΰσιν έ* ταΐς 
έρεύναις ταύταις, είναι κωνική βορβοροφά- 
γος, ούτως είπεΐν, συνισταμένη έχ λε
πτού πανιού χαί φέρουσα είς τά έμπροσθεν 
πλωτήρα έχ φελλού. Οταν υψωσιν αύτήν 
είς τήν θαλασσαν τδ ύδωρ καταδύεται καί 
διηθεί διά τοϋ λ.επτού πανιού, τά δέ ζω
ύφια μένουσιν έν αύτώ. Η βορβοροφάγος, 
χάρις είς τούς έκ φελλού πλωτήρας, μένει 
έν τή έπιφανεία τής θαλάσσης, διότι δέν 
πρέπει νά κατέλθη βαθέως. ’Ενώ τδ πλοΐ- 
ον πελαγοδρομεί, ρίπτουσι τδ έργαλείον ά
πδ καιροΰ είς καιρδν, τδ άνελκύουσι και 
τδ περιεχόμενον κενοϋσιν έπί σινδόνος λευ
κής' τότε δέ διά τού μικροσκοπίου παρα
τηρούσα τά συλλεχθέντα άπειρα ζωύφια, ά
τινα άδύνατον νά διακρίνωσι διά γυμνού 
δφθαλμοΰ. Τδ είδος τούτο τοΰ έρευναν ει · 
ναι εύκολο* καί δύναται πας τις νά ποι- 
ήση' είναι δέ χάριεν τδ έργον καί διασκε- 
δαστικδν, μάλιστα κατά τους μάκρους 
πλούς, καθ’ ους ή μονοτονία τής θαλάσ
σης έπιφέρει τή* κόπωσιν τού πνεύματος. 
Έάν ή θάλασσα ηναι γαληνιαία, ώς συνή
θως συμβαίνει είς τήν μεταξύ τού τροπι
κού ζώνην, καί ή βορβοροφάγος ή, κάλλι- 
ον είπεΐν, τδ δίκτυον διατηρήται άκριβώς 
είς τήν έπιφάνειαν, ή ταχύτης τού πλοίου 
ούδέν εις τδν σκοπδν παρεμβάλλει πρό
σκομμα' έάν δμως τδ δίκτυο* δέν ήναι έν 
ισορροπία καί βυθίζηται εις τό ύδωρ, ή άν- 
τίστασις είναι τόσον μεγάλη, ώστε τδ έρ- 
γαλεϊον συντρίβεται.

Ολα τά μέρη τού 'Ωκεανού δέν tlvat 
έζίσου πλούσια είς μισκροσκοπικά ζωύφια 
καί συνεχώς τδ δίκτυον ανέρχεται κενόν' έ
νίοτε δμως άπαντφ τις άληθεϊς σύρτεις ύ- 
γρογενών, ατελών Οστρακόδερμων, έκπλησ- 
σόντων τδν οφθαλμόν διά τών παραδόξο>ν 
σχημάτων αύτών Τά μικρά ζωύφια, ών 
αί δ.«στάσεις καταμετριόνται, δύνανται νά 
διατη.ηθώσιν είς φιάλας Γ.εριεχούσας οινό

πνευμα ή, άπλούστερον, θαλάσσιον ύδωρ, 
είς 8 προστίθεται φοινικδν όξύ.

Αξιωματικός τού αγγλικού ναυτικού, 
δ Κ. Φ. Ι· Πάλμερ, κατά τινα άπδ Κίνας 
είς Εύρώπην πλοΰν διά τού τρόπου τούτου 
συνέλεξε περί τά έξακόσια ε"δη ζωυφίων έν 
τε τώ Ίνδικώ Ώκεανώ καί έν ταΐς θα- 
λάσσαις ταΐς διαβρεχούσαις τήν Εύρώπην. 
Τά παραδοξότερα είδη συνέλεξεν είς τδ αρ
χιπέλαγος τής Κίνας, τά πλεΐστα δέ τού
των είσί νέα, καί διά τών άλλοκότων 
σχημάιων αύτών εϊλκυσαν τήν προσοχήν 
τών ’’Αγγλων φυσιολόγων.

Έάν όλοι οί φίλοι τής έπιστήμης καί 
οί Οαλασσοπορούντες φυσιοδίφαι έπεδίδοντο 
είς τοιαύτας έργασίας, συντόμως θά εϊχομεν 
έντελεΐς γνώσεις έπί δλου ζώντος κόσμου 
μήπω έξερευνηθέντος.

Γινομένων έρευνών διά τοιούτων δικτύ
ων έν τή έπιφανείμ τής θαλάσσης, θά έδύ
νατο πάς τις νά μελετήση άποτελεσματι- 
κώς τά φαινόμενα είς ά δίδει χώραν ή 
συνάθροισις ένύγρων καί άτελών φυτών. 
Γνωστόν τυγχάνει πρδ πολλοΰ δτι τδ λαμ
πρόν θέαμα τού φωσφορισμού τής θαλάσ
σης όφείλεται εις τήν συγκόλλησιν ζωυφί
ων, ήτοι τών Νυκτερινών (/Voclihigues), 
Βεροών [Beroes), Πυροσώμων (Pyrosdmes), 
Χειροπτέρων καί Πεντατύλων (Pentatu/es), 
Τά πλεΐστα τούτων έκκρίνουσι διά ειδικών 
αδένων ύλην πηκτήν, ήν νομίζουσι τήν 
κυρίαν αιτίαν τού διαχεομένου φωτός. Ό
ταν έρεθίζωσιν αύτά διά προστριβής ή έκ- 
κρισις γίνεται άφθονωτέρα καί τδ φώς ζω- 
ηρότερον. Άναφέρουσι δέ περί περιηγητών 
οΐτινες, διατηρούντες έντός βαυκάλεως Πυ- 
ρόσωμά τινα, έδυνήθησαν τήν νύκτανά φέγ- 
γωσιν εΐς τδ δωμάτιό* των. Ύπελογίσθη ό
τι είς τριάκοντα κυβικά έκατοστόμετρα 
φωσφορίζοντος θαλασσίου υδατος ύπήρχον 
ύπέρ τάς 25,000 Νυκτερινών.

Ή έκτασις τών μικροσκοπικών φύκων υ
περβαίνει πάν ο,τι δύναται νά φαντασθή 
τις' τά άτελή φυτά ταΰτα, τά ένίοτε συγ
κείμενα άπδ μίαν μόνην ινα, έχουσι με
γάλην δύναμιν είς τδ άναπτύσσεσθαι, δ- 

πως χαί άλλα θαλάσσια φυτά, ή δέ πα
ρουσία των είς τινα τοΰ Ωκεανού μέρη 
παρέχει είς αύτά ίδιον χρώμα, έξ’ ού έ- 
λαβον τά ίνόματα ΚιτςΛκη Θά.Ιασσα, Έ- 
ρν0ρά Θά.Ιασσα, κτλ. Αί έκθέσεις τών 
πολυαρίθμων περιηγητών έκ συμφώνου ά- 
τιοδίδουσιν είς φύκος τής απροσδιορίστου 
οίκογενείας τών Πρωτοκόκκων τδ χρώμα 
τής θαλάσσης.

• Τά θαλάσσια φυτά, επιφέρει ό Μοκέν 
Τανδών, συνεχώς εχουσιν ύψος μικροσκο- 
πικόν. Ό Φρεΰσινέ καί δ Τώρρελ έπί τού 
δρόμονος Creole παρετήρησαν πέριξ τού 
Τάγίο (έν τή νήσω τοΰ Λουσών) έκτασιν 
θαλάσσης 60 εκατομμυρίων τετραγωνικών 
μέτρων έχουσαν χρώμα άλουργόν. Ό χρω
ματισμός δ’ ούτος προήρχετο έκ τής πα
ρουσίας εύτελούς φυτού, ού άπαιτούνται 
40,000 άτομα ϊνα καταλάβωσι τδ διά
στημα ένδς τετραγωνικού χιλιομέτρου ! Έ 
πειδή δ χρωματισμός έξετείνετο είς άρ- 
κετδν βάθος, άδύνατον νά ύπολογίση τις 
τδ» άριθμδν τών ζώντων αύτών ό*των.»

Καί αύτή ή ’Ερυθρά θάλασσα παρου
σιάζει κατα τινας περιστάσεις χρωματι
σμό», έξ ού έλαβε τδ όνομά της' έπίσης 
δέ καί ούτος όφείλεται είς μικροσκοπικδ» 
φύκος.

• Τήν 10 Δεκεμβρίου, λέγει δ Κ. Έ- 
ρεμ,πέργ, είδον είς Τόρ, πλησίον τοΰ όρους 
Σινά, δλον τδν όρμον, τδν άποτελούντα 
τόν λιμένα τής πόλεως αύτής, έρυθρδν ώς 
τδ αίμα, ένώ πέραν τού μέρους, όπου είναι 
τά κοράλλια, ή θάλασσα διετήρει τδ σύνη- 
θες χρώμά της. Μικρά κύματα έφερον είς 
τήν παραλίαν, καθόσον διήρκει δ καύσων 
τής ήμέρας, ΰλην πορφυρά» γλοιώδη' ώστε 
έντος ήμισειας ώρας όλος δ όρμος περιε- 
βλήθη ύπδ ερυθρά; ζώνης . . . Ήντλησα μέ 
ποτήριον ύδωρ, όπερ έφερα είς τήν σκη
νήν μου, εύκόλως δέ είδον ότι δ χρωματι
σμός, ούτος ώφείλετο είς μικράς κ'αί μόλις 
δρατάς τολύπας, συνεχώς ύποπρασίνους, 
ένίοτε βαθέω* πρασίνας, τδ πλεΐστον όμως 
έρυθράς.’ Εντούτοις, τδ ύδωρ είς 8 έπέπλε- 
ον, ήν δλως άχρουν' παρετήρησα τήν ΰλην 

ταύτην διά τού μικροσκοπίου' αί τολύπαι 
ήσαν έσχηματισμέναι έξ αθροισμάτων ί- 
νών. Τά αθροίσματα ταύτα σπακίως εϊχον 
μήκος πλέον τών δύο χιλιομέτρων' ήσαν 
δ' άτρακτόμορφα και συνείχοντο είς είδος 
κολεού γλοιώδους. Τήν ήμέραν διέμειναν 
είς τήν έπιφάνειαν τοΰ υδατος, άλλά τήν 
νύκτα κατήλθον είς τδν πυθμένα του πο
τηριού, καί μετά τινα χρόνον άνήλθον πά
λιν είς τήν επιφάνειαν.»—Τδ φύκος τοΰτο 
έκλήθη Έρυϋρά Τριχοάεαμίς.

Ό Κ. Έβενώ Δυπου, δικηγόρος έν τή 
νήσω Μαυρίκιου διηγείται δτι τήν 3)15 
Ιουλίου 1813 είδε τήν αύτήν θάλασσαν 
έχουσαν έρυθρδν χρώμα έπί μεγίστης άπο
στάσεως, ή δ’ έπιφάνεια ήν κεκαλυμμένη 
άπδ λεπτήν έρυθρόχοουν ΰλην.

Αί νεώτεραι έρευναι άπεκάλυψαν τωόντι 
πολλά καί θαυμάσια πράγματα περί τών 
έν τή έπιφανεία τών ύδάτων μακροσκοπι
κών όντων. Είς τά ζωύφια άπέδωκαν διά
φορα όνόματα, ήτοι 'Οστρακόδερμοι ύ,μιρί- 
που/·, Μ via ώχεάκειος, 'Λστεροειύες, Ζωή, 
Λακτυ.Ιιοειόής σχύΛηζ, Νύμφη δεχάπους, 
κτλ., ωσαύτως δέ καί τά φυτά ώνόμασαν 
θα.ΙασσΙα?, Φυκόσχικστ, Ποσειύωχί- 
ar, κτλ. I. Υ. Α.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΤΑΙΟΦΡΟΣΥΝΑΙ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ.

’’Αλλοτε οί πρεσβευταί άπήλαυον περισ
σοτέρων προνομίων ή όσων νϋν' άντε- 
προσώπευον πραγματικώς καί άτομικώς τούς 
ήγεμόνας των καί έχαιρον πολλά δικαι
ώματα" σήμερον δμως σχετικώς δλιγίστας 
άτελείας καί ολίγα δικαιώματα χαίρουσι. 
Διό καλδν νομίζομεν ν’ άναφέρωμεν έν πε- 
ριλήψει περί τών άρχαίων έκείνων προνο
μίων, έρανιζόμενοι τά πλεΐστα έξ εύρωπαϊ
κών συγγραφών.
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Κυρίως πρώτοι οί Βυζαντινοί άρχισαν νά 
στέλλωσι πρεσβευτάς, μετ’ αύτού; δέ οί 
πάπας. Ο; τών άρχαίων άγγελοι και 
κήρυκες δέν ήσαν πρεσβευταί ή διπλωμα
τικοί πράκτορες, διότι παρά τοϊ; πλεΐστοι; 
αρχαίοι; έθνεσι σχέσεις δέν ύπήρχον ή έν 
καιρώ πολέμου. Οί ηγεμόνες τής Εύρώπης 
μόλις άπδ τοϋ 1 495 ήρχισαν νά διατηρώσιν 
ιδιαιτέρους πράκτορα; παρά τοϊ; γείτοσιν 
αύτών. Μετ’ ού πολύ άνεφύησαν διάφοροι 
διακρίσεις έν τοί; βαθμοί; τών διπλωμα
τικών πρακτόρων. Οί κυρίως πρεσβευταί 
λεγόμενοι ήσαν πολυδάπανοι. Αί πομπαΐ 
καί έπιδείξεις δι’ ών πεσιεβάλλοντο, ή ά
ξια ήν άπέδιδον εαυτοί;, τόσα έπέφερον 
έξοδα, ώστε οί ήγεμόνες ώφειλον νά άντι- 
καταστήσωσιν αύτού; διά πρακτόρων μι
κρότερου βαθμού, μή ύποβαλλομένων είς 
μεγάλας δαπάνας. Καί τοι δέ η διαίρεσις 
αύτη διετάχθη άπ’ άρχής, μόλις μετά τήν 
συνθήκην τής Βεστφαλίας έκανονίσθη ή τά
ξις τών διπλωματικών αντιπροσώπων. Ά
πό τοϋ 1648 άρχεται ή ύπο τών συγγρα
φέων καλουμένη μεγά.ΐη ύιπ.ίωματιχη ί- 

•‘Τ0Λ'δι διαρκέσασα περί τά διακόσια έτη 
καί λήξασα κατά τήν Σύνοδον τής Βιέν
νης. Τότε δέν υπήρχε κοινή γνώμη προς 
έξέλεγξιν τών θελήσεων τών ηγεμόνων, οί 
δε διπλωμάται άντεπροσώπευον πολιτικήν 
άποκλειστικώς άτομικήν' έπειδή δέ αί α
ποστάσεις ήσα» μεγάλαι καί αί συγκοινω
νίας δύσκολοι, ήρμήνευον κατ’ αρέσκειαν 
τά; οδηγίας των καί ένίοτε ένήργουν άνευ 
τοιούτων. Ταϋτα, ένφ ηύςανον τήν εύθύ- 
νην, παρεϊχον τώ πρεσβευτή άξίαν πραγ
ματικήν. 'Η διπλωματία ήν τότε έπάγγελ
μα απαιτούν μεγάλην κρίσιν, πολύ προο
ρατικόν, ταχύτητα έν τώ άποφασίζειν καϊ 
δραστηριότητα ού τήν τυχοΰσαν. Άρα οί 
το έπάγγελμα τούτο μετερχόμενοι εδικαι
ούντο ν’ άπαιτώσι προνόμια ύπερβολικά, 
απερ καϊ άπήλαυσαν' σήμερον δμως, δτε 
οί υπουργοί τών έξωτερικών διέπουσιν α- 
πάσας τάς διαπραγματεύσεις διά τού ηλεκ
τρικού σύρματος καϊ οί απεσταλμένοι δύ
νανται νά λάβωσιν άπάντησιν τής κυβερ- 

νήσεώς των έντδς ώρών τινων, οί πρεσβευ- 
ταϊ ούδεμίαν έχουσι πρωτοβουλίαν καϊ ή 
ευθύνη των έν μέρει οΐχεται. Φυσικώτατον 
οθεν ήτο ν’ άπολέσωσι μέγα μέρος τών 
προνομίων των.

’Εντούτοις άρκετάς έτι χαίρουσιν άτελεί- 
α; δι’ ιόν διατηρούσι τήν τιμήν τής Οέσεώς 
των καϊ άποδ-ικνύουσιν αύτήν έξαιρετικήν. 
Και νϋν δέν πληοόνουσι φόρους, ούδ’ υπάγον
ται εις τήν δικαιοδοσίαν τής χώρας έν ή 
πρεσβεύουσιν. Είσίν απαραβίαστοι, αύτοί καϊ 
ή κατοικία των, ώς κα’ι οί ταχυδρόμοι. Καϊ 
ταύτα μέν περϊ τής νϋν θέσεως τών πρε- 
βευτών' ίδωμεν δέ δποία ην τδ πάλαι.

Έν πολλαϊς περιστάσεσι τά προνόμια 
τών διπλωματικών απεσταλμένων άπεδεί- 
χΟησαν ανώτερα καϊ αύτών τών ήγεαόνων· 
Έπϊ πολύ έξήσκησαν αμέσως τδ δικαίω
μα τοϋ άπονέμειν δικαιοσύνην καϊ κατ’ ά- 
κολουθίαν τδ τή; ζωής καϊ τοΰ θανάτου ε
πί τών περϊ αυτούς. Αί οίκίαι καί αί άμα- 
ξαί των, αναγνωριζόμενα! ώ; άσυλα κατά 
τών ένεργειών τή; έγχωρίου δικαιοσύνης, 
συνεχώς έχρησίμευσαν ώ; καταφύγιον είς 
κακούργους πάσης έΟνικότητο;’ εΐ; τινας δέ 
πρωτευσύσας ή ατέλεια αύτη έξετείνετο έφ’ 
δλης τή; συνοικία;, είς ήν έκειτο τδ εν
διαίτημα τοΰ πρεσβευτοΰ. Ειχον φύλακας 
διά τήν δπεράσπισιν έαυτών καί τών προ
νομίων των καί συνεχώς έξήρχοντο συνω· 
δευμένοι ύπό φρουράς. Τινές ήρνοΰντο καί 
αύτά τά χρέη των νά πληρώσωσι καϊ με
γίστη άληθώς έγίνετο κατάχρησις ώς πρδς 
τήν Ατέλειαν τών δι’ αύτούς δήθεν είσαγο- 
μένων διαφόρων πραγμάτων. Έν γένει έ
καστος πρεσβευτή; έπεζήτει τήν ευκαιρίαν 
ϊνα έπεκτείνη, έμμέσως ή αμέσως, τά προ
νόμιά του, και τδν ήμισυν χρόνον κατέ- 
τριβον εί; σφοδρά; διαμάχας περί όνου 
σκιάς.

'Η ιστορία τή; διπλωματία; βρίθει πε
ριέργων δραμάτων, παριστανόντων δσας 
δύναταί τις νά φαντασθή δνσχερείας καί 
αμφισβητήσεις, άς ένίοτε καί ένόπλως ύπ- 
εστήοιζον, διότι οί τού xatpou έκείνου ιύ· 

γεη'ς εΐχον φοβέραν κλίσιν πρδς τδ έρί- 
ζειν. Τυφλώς ώρμων είς τάς διαμάχας καί 
δυσκόλως άπεσύροντο" άρκούμεθα δ’ έν
ταΰθα ν’ άναφέρωμεν έκ τών πολλών τά 
μάλλον άξια λόγου παραδείγματα.

Καθ’ ήν ήμέραν έφθασεν εις Λονδϊνον ό 
Εουλλίή (έκτακτος απεσταλμένος τής Γαλ
λίας), ϊνα συγχαρή τφ βασιλεϊ Ίακώβω Α' 
έπϊ τή άναβάσει αύτού εί; τδν θρόνον τής 
’Αγγλίας, οί τής συνοδία; του εύγενεΐς ή- 
ρισαν έν τινι οίνοπωλείφ πρδ; 'Αγγλους, 
εί; δέ τών εύγενών έφόνευσεν υπήκοον τή; 
Λ. Βρετανικής Μεγαλειότητος. Ό φόνος 
ούτος μεγάλην έπέφερε ταραχήν, ό όχλος 
έξηγέρθη καί οί Γάλλοι άφεύκτως ήθελον 
φονευθή άν δέν έσώζοντο διά τής οπίσθιας 
Ούρα;' κατέφυγον δέ είς τδ οίκημα, έν ω 
διέμενεν δ μαρκήσιος δέ Μπωμδν Χάρλαζ, 
τακτικός πρεσβευτής τοΰ βασιλέως τή; Γαλ
λίας. Γνωστού γενομένου τού φόνου, ό 
'Ροσνύ προσεκάλεσε τούς κυριωτέρους άν
δρας τή; πρεσβείας, διώρισεν αυτούς δικα- 
στάς καί προσήγαγε τδν φονέα. Τό δικα- 
στήρ-.ον, έπί τή δμολογία τοϋ ένοχου, κατ- 
εδίκασε τοΰτον εί; θάνατον καί ό 'Ροσνύ 
είδοποίησεν άμέσως τδν λόρδον δήμαρχον 
περί τή; δικαστικής άποφάσεως, προσθεϊς 
οτι οί άξιωματικοΐ τής δικαιοσύνης δύναν
ται νά λάβωσι τδν ένοχον καί νά Οανατώ· 
σωσιν, άν θέλωσι' διό ό λόρδος δήμαρχο; 
έφυλάκισεν αύτόν.

Λλλ ενώ έγένοντο ταύτα, 5 Μπωμδν 
Χάρλαι, δστις ούδόλως έπεδοκίμαζε τήν 
διαγωγήν τοΰ Σουλλ’ή, έζήτησεν άκρόασιν 
παρά τφ βασιλεϊ Ίακώβω καϊ έπέτυχε χά
ριν ύπέρ τού καταδικασθέντος, Sv ήτοιμά- 
ζοντο νά καρατομήσωσιν.

II πρώτη πράξις τοΰ διπλωματικού τού
του δράματος δέν έδύνατο νά παράσχη ά
φορμήν είς Αμφισβητήσεις, διότι ό πρεσβευ
τής εδικαιούτο νά δικάση. Άλλ’ ό Ιάκω
βος Λ', εΐχε τδ δικαίωμα νά έπέμβη ; Αύ
τού έκειτο ή δυσχέρεια.

Αμα ή είδησις διεβιβάσθη εί; Παρισιού;, 
ο: πάντες ήγανάκτησαν έπί τώ δτι ξένο; 
βασιλεύς άνέλαβε νά άπονείμή χάοιν εί;

Γάλλον υπήκοον καταδικασθέντα ύπδ αρ
μόδιας άρχής' τούτο έθεώρησαν μεγάλην 
ύβριν πρδς τδν βασιλέα τής Γαλλίας. ΙΙάν- 
τε; άπεφάνθγ,σαν δτι ό φονεύς έπρεπε ν ά- 
ποκεφαλισθη ή άπαγχονισθή, κατά τήν ά- 
πόφασιν τοΰ 'Ροσνύ, καϊ δτι ή έπέμβασις 
τού βασιλέως τή; Αγγλίας ήν προφανής 
παραβίασις τών άμοιβχίων δικαιωμάτων 
τώνδύο βασιλείων. Παράπονα δέ διεβιβά- 
σθησαν είς τήν αύλήν τή; Αγγλίας καί 
δ δέ Μπωμδν Χάρλαι έπεπλήχθη αύστηρώς, 
διότι έπεκαλέσθη τήν επιείκειαν τού ξένου.

Τδ δικαίωμα τού πρεσβευτοΰ τού δικά- 
ζειν μέλη τής ιδίας πρεσβείας ήν απεριό
ριστον, άλλά τδ σημαντικώτερον δικαί
ωμα, τδ τοΰ άσυλου, περιωρίζετο είς μο
νού; τού; συνήθεις κακούργους. Είς περί- 
στασιν προδοσίας ή συνωμοσία; κατά τοϋ 
κράτους παρεδέχοντο δτι έπρεπε νά ένδώ- 
σωσιν οί πρεσβευταί' άλλ’ ένώ άπήτουν τήν 
παράδοσιν τών προδοτών καϊ συνοιμοτών, 
τών καταφευγόντων εις τδν περίβολον τών 
ξένων πρεσβειών, αί κυβερνήσεις πολλάκις 
διημφισβήτουν τούτο εί; τάς λοιπά; επι
κράτεια; οσάκις αύται έπεκαλούντο αύτό. 
Μετέβαλλον συνεχώς διαγωγήν καί κατέ- 
φευγον είς επιχειρήματα καϊ άρχάς, κατά 
τά συμφέροντά των, προβάλλουσαι λόγους 
πολιτικούς, προνόμια, κτλ. Ιδού δέ πα
ράδειγμα τής διπροσωπίας, ούτως είπεΐν, 
ταύτης.

Τφ 1540, ή Βενετία, άπαυδήσασα έκ 
τού πρδ; τήν Τουρκίαν πολέμου, έστειλε 
πληρεξούσιον εις Κωνσταντινούπολιν ϊνα 
διαπραγματευθή συνθήκην ειρήνης' έδωκέ 
δ’ αύτώ οδηγίας ϊνα παρσχωρήσ·ΐ} τή Πύ
λη δύο έν ΙΙελοπονήσω πόλει; τής δημο
κρατίας. Ό πληρεξούσιος, δτε έφθασεν εί; 
τήν πρωτεύουσαν τή; Τουρκίας, έμαθεν δτι 
ή τουρκική κυβέρνησις ήν άριστα πληροφο- 
ρημένη περί τών διαθέσεων τής βενετικής 
δημοκρατία; καϊ δτι είχε μεγαλειτέρα; απ
αιτήσεις. Ένήργησεν δσον έδυνήθη, άλλά μό
λις κατώρθωσε νά συνομολογήσει συνθήκην, 
πληοώσας καϊ 300,000 δουκάτα. Ότε έπέ- 
στρεψεν εις Βενετίαν, ό πληρεξούσιο; ούτος 
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κατηγορήθη ώς άνάξιος, άπελογήθη όμως 
άποδείξας δτι ή Πύλη έγίνωσκε κατά βά
θος τά απόρρητα της βενετικής δημοκρα
τίας καί οτι διά τοΰτο ένέδωκεν. Ή κυ- 
βέρνησις έθηκεν είς ένέργειαν τους κατα
σκόπους της καί μετ’ οΰ πολύ άνεκάλυψεν 
δτι δ Νικόλαος Καβέτσας, γραμματεύς τής 
Γερουσίας, δ Κωνσταντίνος Καβέτσας, γοαμ 
ματεύς τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα, καί γε
ρουσιαστής καλούμενος Μαφφέο Λεόνε έπλη- 
ρόνοντο ύπο τής Γαλλίας ϊν’ άποκαλύπτω- 
σιν αύτή τά βουλεύματα τής κυβερνή
σεως καί δτι τά τρία αύτά άτομα άνεκοί- 
νουν δλας τάς πολιτικάς υποθέσεις τώ βα- 
σιλεϊ τής Γαλλίας Φραγκίσκο! Α'., δστις 
διεβίβαζε τώ συμμαχώ του Σουλεϋμάν, 
διά τοΰ Βαλιέρ καί Άμπουδίου, αποστόλων 
του έν Βενετία Οι ένοχοι, αμα έμαθον ό
τι άπεκαλύφθησαν, εσπευσαν νά φύγωσι, 
καί δ μέν Κωνσταντίνος Καβέτσας κα1. δ 
Λεόνε κατόρθωσαν τοΰτο, άλλ' οί τρεϊς 
άλλοι δέν έδυνήθησαν νά άναχωρήσωσι καί 
ωφειλον νά καταφύγωσιν εις τήν γαλλικήν 
πρεσβείαν. Το Συμβούλιου τών Δέκα, βα
σιζόμενου έπί τής άρχής δτι άσυλου δέυ 
παρέχεται τοϊς προδόταις, έζήτησε τούς 
έυόχους, άρνγ,θέντος δέ τοΰ προξένου, έστει
λε λόχον μέ δύο κανόνια, ϊν’ απαίτηση διά 
τής βίας δ,τι οικεία βουλή δέν ήθελον νά 
παραδώσωσιν. ’Ιίναγκάσθη δ πρεσβευτής νά 
ένδώση και οί τρεϊς ποοδόται τής πατρί
δος ΒενετοΙ άπηγχονίσθησαν.

Το πράγμα ήρέθισε Φραγκίσκον τδν Α'., 
δστις συνεχώς έπανελάμβανεν δτι θά κη- 
ρύξη τδν πόλεμον πρδς τήν Βενετίαν και 
έπί δλόκληρον μήνα δέν ήθελε να δεχθή τδν 
πρεσβευτήν τής Γαληνότατης Δημοκρατίας" 
έπί τέλους προσεκάλεσεν αύτδν καί είπε 
μέ ΰφος άργιλον"

» Τί ήθέλετε πράξει, Κύριε, αν ησθε είς 
τήν θέσιν μ.ου καί προσεβάλλεσθε ούτως; » 

Ο πανούργος πρεβευτής άπήντησε :
* Μεγαλειότατε, έάν έπαναστάται υπή

κοοι τής Ύμ. Μεγαλειότητος έτόλμων νά 
ζη τήσωσιν άσυλον έν τώ μεγάρω μου, ήθε
λον παραδώτει αύτούς ‘είς τήν δικαιοσύνην, 

καί άν έπραττον άλλως, ή δημοκρατία μοο 
ήθελε μέ τιμωρήσει αύστηρώς. »

'Η ύπόθεσις δέν έλαβεν άλλην τροπήν.
Κυρίως δμως έν 'Ρώμη τδ τοΰ ασύλου δι

καίωμα παρήγαγε πολυαρίθμους καί ατε
λεύτητους έριδας Ή πρώτη τούτων άνεφύη 
έν έτει 16Β5 έπί τής παπωσύνης ’Αλεξάν
δρου τοΰ Ζ'. κατ’ αύτδ τής χειροτονίας του 
τδ έτος.

Ό μαρκήσιος δε Φοντεναί, πρεσβευτής 
τής Γαλλίας, είχε χορηγήσει άσυλον έν τώ 
μεγάρφ του είς Νεαπολίτας έξορισθέντας 
τής πατρίδος των υπδ τών 'Ισπανών, σίτε
υες ήσαν κύριοι τής χώρας" ένόμισε δέ ά- 
σφαλέστερον νά άποστείλη αύτούς είς Σι* 
βιταβέκιαν καί έκεΐθεν είς Γαλλίαν" άλλ’ έ- 
πειδή έφοβήθη μή συλληφθώτι καθ’ δδδν 
(διότι όπερίσχυεν έν 'Ρώμη ή ισπανική έ- 
πιρροή) έστειλεν αύτούς έπί τών ιδίων ά
μαξών καί διέταξε νά τούς συνοδεύσωσιν 
άνθρωποί του. Τά προφυλακτικά ταΰτα μέ
τρα είς ούδέν ίσχυσαν, ή δέ συνοδία μόλις 
διέβη τάς πύλας τής 'Ρώμης προσεβλήθη 
υπδ Κόρσων φρουρών παπικών καί έπήλθε 
£>ήξις, καθ’ ήν συνελήφθησαν καί έφυλακί- 
σθησαν 17 Νεαπολϊται. 'Ο πρεσβευτής διε- 
κήρυξεν δτι μετά τοιαύτην ύβριν έμελλε νά 
καταλίπη τήν 'Ρώμην άμέσως" συγχρόνως 
δέ έζήτησεν άκρόασιν παρά τώ πάπα καί 
έξέθηκεν αύτώ τούς λόγους, ών ένεκεν ά- 
νεχώρει. 'Ο Φοντεναί ήν ήρεθισμένος, 
διότι ήξευοεν δτι ή παπική κυβέρνησις ήν 
ύπέρ τών 'Ισπανών καί δτι η σύλληψις τών 
Νεαπολιτών έγένετο κατ’ είσήγησιν τούτων. 
Μετά δέ πολλάς καί ζωηράς συζητήσεις δ 
πάπας Άλέξανδος Ζ'. διέταξε νά άποδοθώ- 
σιν οί πεφυλακισμένοι είς τδν Γάλλον πρε
σβευτήν, άλλ' ούτος έζήτει συγχρόνως ίκα- 
νοποίησιν διά τήν προσγενομένην υβριν καί 
τήν τιμωρίαν τών Κόρσων, οϊτινες προσέ
βαλαν τάς άμαξας του καί έπλήγωσαν πολ
λούς τών άνθρώπων τού" έπειδή δέ άπέτυ- 
χεν, έβαρύνθη καί έπαυσεν άπαιτών ίκανο- 
ποίησιν, κτλ. Μετά τινα έτη, 1662, τοΰ 
δουκδς Κρεκή διατελοΰντος πρεσβευτοΰ τής 
Γαλλίας καί παπεύοντος τοϋ αΰτοΰ Άλε- 

ξάνδρου Ζ'. νέα άνεφύη ίρις, ήτις παρ’ ολί
γον νά γίνη άφορμή πολέμου, ή δέ ίρις προ- 
εκλήθη έκ τής παραβιάσεως τοΰ άσύλου.

’Αστυνομικοί υπάλληλοι ήθέλησαν νά 
συλλάβωσι, διά χρέος 1 0 σκούδων, τεχνί
την καταφυγόντα είς τήν γαλλικήν πρε
σβείαν, άλλ’ άπεδιώχθησαν ύπδ τών ύπαλ
λήλων αυτής. Τήν έπιοΰσαν οί άστυνομικοί 
ύπάλληλοι, προσλαβόντες έπικούρους, ήθέ- 
λησαν νά προσβάλωσι καί αυθις τήν πρε
σβείαν, ής οί άνθρωποι έδραξαν τά δπλα 
καί ίτυχον τής συνδρομής ού μόνον τών άλ
λων πρεσβειών, άλλά καί τών 'Ρωμαίων, 
τών φίλα φρονούντων τή Γαλλίφ. Ή 'Ρώμη 
μετεβλήθη είς άληθές στρατόπεδον καί παρ’ 
όλίγον νά έπέλθη φοβερά καταστροφή. Η 
θύελλα παρήλθεν έντούτοις, άλλά μετά μι- 
κρδν πάλιν έξερράγη. Τδν Αύγουστον τοΰ 
4 662 Γάλλοι ήρισαν έν οίνοπωλείω πρδς 
παπικούς στρατιώτας, Κόρσους τήν πατρί
δα καί άνθρώπους άτιθάσσους" έπειδή δ’ 
ούτοι άφωπλίαθησαν, άφηνίασαν πραγμα
τικώς καί διέταξαν τακτικήν έκστρατείαν 
κατά τής γαλλικής πρεσβείας, ϊνα έκδι— 
κηθώσι δι’ ήν ύπέστησαν υβριν" μέχρι τό
σης τόλμης προέβησαν, ώστε τήν νύκτα 
συναντήσαντες τήν άμαξαν τής κυρίας τοΰ 
πρεσβευτοΰ έπυροβόλησαν καί έφόνευσαν έ
να τών άκολούθων τής πρεσβείας.

Ό δούξ Κρεκή δέν έφερεν εύκόλως τοι
αύτας ύβρεις. Άνεχώρησεν δθεν έκ 'Ρώμης, 
μετέβη είς Τοσκάνην μέ τούς καρδιναλίους 
τούς άφοσιωμένους τή κυβερνήσει του καί 
έκεΐθεν άπήλθεν είς Γαλλίαν. 'Ο Λουδοβί
κος ΙΔ', άργισθείς, άπέμπεψε διά στρατι
ωτών τδν άντιπρόσωπον τοΰ πάπα, έζήτη
σεν ίκανοποίησιν καί κατέλαβε τδ Άβι- 
νϊών. Ολόκληρον έτος παρήλθεν είς δια
πραγματεύσεις, τά πνεύματα εκατέρωθεν 
ησαν έξηρεθισμένα καί φοβερά μέτρα άντ- 
εκδικήσεως ύπεβάλλοντο έν 'Ρώμη καί Πα
ρισίοις. Οί άντιπρόπωποι τών δύο ηγεμό
νων, συνελθόντες είς Πίζαν, άπεφάσισαν με
τά πολλά ϊνα δ πάπας στείλη είς Γαλ
λίαν τδν καρδινάλιον Κίτζη, άνεψιόν του, 
ως πληρεξούσιον ϊνα έκφραση τφ βασιλεϊ 

τήν λύπην τοΰ πάπα δι’ ήν ύπέστη δβριν 
ή Γαλλία, ό έτερος δέ άνεψιδς τοΰ πάπα, 
’Αντώνιος Κίτζης, νά μεταβή παρά τώ 
Κρεκή, όταν έπανέλθη ούτος είς 'Ρώμην, 
καί έκφράση τήν λύπην τής Α. άγιότητος 
διά τήν είς τδν πρεσβευτήν γενομένην προσ
βολήν" συγχρόνως δ’ άπεφασίσθη δτι τοΰ 
λοιποΰ δέν θά ώσι δεκτοί έν τή ύπτ,οεσί-η 
τοΰ παπικοΰ κράτους Κόρσοι καί δτι θ’ 
άνεγερθή έν 'Ρώμη πυραμίς μετ’ έπιγραφής 
άναμιμνησκούσης τδ κακούργημα καί τήν 
τιμωρίαν τών Κόρτων. Ολα ταΰτα έξετε- 
λέσθησαν τωόντι καί τδ Άβινίών άπεδόθη 
τώ πάπ$.

Αί άτέλειαι άς ώφειλε ν’ άπδλαμβάνη 
ή συνοικία, έν ή ήν τδ μέγαρον τοΰ πρέσβε 
ως, έδιδον χώραν είς μεγαλητέρας καταχρή
σεις ή τδ κυρίως λεγόμενον δικαίωμα ά- 
σύλου" άλλ’ έπειδή αί άτέλειαι αύται ύφί- 
σταντο μόνον έν Βενετίει, Μαδρίτη, 'Ρώμη 
καί Φραγκοφόρτη, τ’ άποτελέσματά των 
περιωρίζοντο είς τάς περί ών δ λόγος πό
λεις. Αί άτέλειαι παρεϊχον έκάστω πρε
σβευτή τδ δικαίωμα τοΰ άποκλείειν τούς 
άξιωματικούς τής δικαιοσύνης άπδ περί
μετρόν τινα, έχουσαν ώρισμένα δρια, περί 
τδ μέγαρόν του" τδ δικαίωμα δέ τοΰτο δι- 
ετηρεϊτο τόσον αύστηρώς, ώστε πολλάκις 
ε'δον έν Μαδρίτη πρεσβευτάς συντελοΰντας 
είς τδν άπαγχονισμδν δικαστικών ύπαλλή
λων, διότι ύπερέβησαν τά διαγεγραμμένα δ- 
ρια. Κατά Ιανουάριον τοΰ 4 680, έπειδή α
ξιωματικός τής Μαδρίτης μέ τήν έθνοφρου- 
ράν διέβη τάς εξαρτήσεις τής γαλλικής πρε
σβείας, ό πρεσβευτής παρεπονήθη δπου δεϊ 
καί δ άξιωματικδς ώφειλε νά ζητήση συγ
γνώμην, άλλ’ επειδή μετά 10 ήμέρας είς 
τδ αύτδ ύπέκυψε σφάλμα, δ πρεσβευτής έ
ζήτησεν έντόνως ίκανοποίησιν. Τώ άπήν- 
τησαν δτι δ βασιλεύς τής 'Ισπανίας πρδ 9 
έτών άνήγγειλεν δτι προτίθεται νά καταρ- 
γήση τάς προνομίας τών συνοικιών καί δι* 
εκήρυξαν δτι δ πρεσβευτής έκάστης δυνά- 
μεως θέλει τυγχάνει τών αύτών περιποιή
σεων παρ’ αύτώ, οϊων τυγχάνει καί δ πθέ-
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σβυς του έν τή αύλή τοΰ αύτοΰ ηγεμόνος, 
δτι δε, κατ’ ακολουθίαν, επειδή ό έν Βερ- 
σαλλίαις Ίσπα'δς άπεσταλμένος δέν άπε- 
λάμβα»ε τδ αύτδ προνόμιον, ό βασιλεύς 
άπεφάσισε νά μ.ή τδ παραχωρήση είς τδν 
πρεσβευτήν τής Γαλλίας. Ό Βιλλίάρ (ό 
Γάλλος δηλ. πρεσβευτής) άνταπαντών είπεν 
δτι δ βασιλεύς και κύριός του προθύμως θά 
δεχθή τήν άρχήν τής αμοιβαιότητας ώς 
προς τδν τρόπον τοΰ περιποιεϊσθαι τούς 
πρεσβευτάς τών δυο έθνών, καί ανέφερε τά 
προνόμια άπερ άπελάμβανεν ό πρεσβευτής 
τής Α. Καθολικής Μεγαλειότητος (τής Ι
σπανίας) παρά τώ Χριστιανικωτάτω βασι- 
λεϊ (τής Γαλλίας), ήτοι : νά είσέρχηται 
παρά τώ βασιλεΐ καί τή βασιλίσση δίχως 
νά ζητηση προηγουμένως συνέντευξιν, ν’ 
άκολουθή εις τδ κυνήγιον αυτόκλητος τήν 
Λ. Μεγαλειότητα, νά περιφέρηται έν Πα- 
ρισίοις έφ’ άμάξης συρόμενης ύπδ έξ ίπ
πων, κτλ., προνόμια άτινα δέν χαίρει ό 
παρά τή αυλή τοΰ Έσκουριάλ πρεσβευτής 
τής Γαλλίας. Διά ταΰτα έπέμενεν έν τή ά- 
ποφάσει του τοΰ νά διατήρηση τάς άτελεί
ας τής συνοικίας. 'II αύλή τής Γαλλίας ώρ- 
γίσθη διά τήν άρντ.σιν τής Ισπανίας καί 
διέταξε τον Βιλλίάρ νά ζητήση Δημοσίαν 
ίκανοποίησιν. Kat πάλιν ήρνήθη τής Ισπα
νίας ή αύλή, ήτις διεκήρυξε, πρδς τούτοις, 
δτι καί τών λοιπών πρεσβευτών τά προ
νόμια Οά περιορισθώσιν- άλλά, τών πραγ
μάτων όσημέραι λαμβανόντων σοβαρωτέ- 
ραν τροπήν, ή 'Ισπανία ένέδωκεν.

Έν Ί’ώμη μέγιστον, υπερβολικόν μάλ
λον ήν τδ δικαίωμα τών άτελειών καί ά
ξιον μέρος τής πόλεως πλησίον τοΰ με
γάρου τοΰ πρεσβευτοΰ ήν άπηλλαγμένον 
πάσης δικαστικής δ-.καιοδοσίας καί κατ’ α
κολουθίαν έχρησίμευεν ώς καταφύγιον εις 
τούς κλέπτας καί τούς φονεϊς. Τδ προνό
μιον τούτο διήρκεσεν ύπέρ τά έκατδν έτη· 
έπί δέ τής παπωσύνης Ίννοκεντίου Θ · έθε- 
ωρήθη άπάδον πρδς τήν αξιοπρέπειαν τής 
παπικής κυβερνήσεως καί πρδς τδ σέβας 
τδ δφειλόμενον είς τήν δικαιοσύνην. Ό πά
πας ούτος άπεφάσισεν οθεν νά κατάργηση 

αύτδ καί δικαίως παρετήρησεν δτι αί άτέ- 
λειαι αύται παρεχωρηθησαν καθ’ δν χρό
νον ή πρωτεύουσα τοΰ χριστιανικού κόσμου 
έσπαράσσετο ύπδ τών κομμάτων, οί δέ 
παρά τούτοις πρεσβευταί ώφειλον νά προσ
έρχονται μετ’ ένόπλων συνοδιών. Ένηρ- 
γουν τότε ώς έπί πολέμου καί τάς ύπδ τοΰ 
πρεσβευτοΰ προστατευομένας οικίας έση- 
μείουν προς άπόδειξιν δτι απαγορεύεται η 
άνάμιξις πάσης άλλης έξουσίας. Οί χρό
νοι δμως έκεΐνοι, έλεγεν ό πάπας, παρήλ- 
Οον καί ήδη ύπήοχε νόμιμος καί άνεγνω- 
ρισμένος ηγεμών" οθεν η ατέλεια τοΰ λοι
πού έδει νά περιορισΟή μόνον εις τδ μέγα- 
ρον τού πρεσβευτοΰ, ούχί δέ καί είς τάς 
παρακειμένας οικίας. Ίννοκέντιος ό Θ', δι
εκήρυξε πρδς τούτοις δτι δέν θέλει δεχθή 
είς τήν αύλην του τούς πρεσβευτάς βσοι δέν 
παραιτηθώσι τοΰ προνομίου τοΰ έκτείνειν 
τήν δικαιοδοσίαν των εις τάς πέριξ οικίας, 
καί δτι συναινεϊ μόνον ϊνα οί ύπάρ/οντες 
πρεσβευταί διατηρησωσι τδ προνόμιον μέ- 
χρ'.ς ού λήξη ή αποστολή των’ καί οί μέν 
ηγεμόνες τής Γερμανίας, 'Ισπανίας καϊ Πο- 
λοινίας προθύμως έδέχθησαν, άλλ’ δ τής 
Γαλλίας (Λουδοβίκος ΙΔ'.) δέν έδέχθη, καί 
άγερώχως άπήντησεν δτι ούτος ουνειθίζει 
νά δίδη άλλοις τά παραδείγματα καί οχι 
νά μιμήται. Άποθανόντος δέ τώ 1687 
τοΰ έν 'Ρώμ.η πρεσβευτοΰ, δ Λουδοβίκος 
ΙΔ'. έστειλεν άντ’ αύτοΰ τδν Λαβαρδέν.

Ουτος εϊσήλθεν εις τήν 'Ρώμην ώς εΐς 
κατακτηθεϊσαν πόλιν, συνοδευόμενος άπδ 
πλήθος εύγενών καί άπδ τετρακοσίους 
στρατιώτας ώπλισμένους ώς εΐς πόλεμον, 
έθηκε φύλακας περί τήν πρεσβείαν καί 
συναγαγών μετ’ ου πολύ 4 200 άνδρας ήρ
ξατο προστατεύων τδ μέρος εις ο ήξίου 
δ'τι έκτείνεται η δικαιοδοσία του, μηδενί 
'Ρωμαίω ύπαλλήλω έπιτρέπων νά προσ
έρχεται.

Αί προπαρασκευαί καί άπειλαί αύται 
ούδόλως έφόβισαν τδν πάπαν άρνηθέντα 
μάλιστα νά δεχθή τδν πρεσβευτήν, δστις 
οΰτω δέν άνεγνωοίζετο, καί δή καί άφώρι- 
σεν αύτόν. Ό Λαβαρδέν διεμαρτυρήθη κατά 

τού αφορισμού καί έκήουξεν αύτδν άνίσχυ- 
ρον, ή δέ γαλλική κυβέρνησις τόσον έρε- 
Οίσθη, ώστε διέταξε τδν στοατδν νά κατα- 
λάβη τδ Άβινίών. Ό Λουδοβίκος ΙΔ'. 
προσεπάθησεν δλαις δυνάμεσι νά ύποστή- 
ρίξή τά δήθεν δικαιώματα του, άλλ’ ό πά
πας ην έκ τών χαρακτήρων έκείνων οΐτινες 
ούδέποτε ένδίδουσι. Τέλος η Γαλλία έπί 
τής παπωσύνης Ίννοκεντίου τοΰ 1Β'. (4 663) 
παρητηθη τών προνομίων της.

Ό Λουδοβίκος ΙΔ'. ένέδωκεν είς τδ ζή
τημα τούτο, ίσως διότι είχεν αντίπαλον 
ισχυρόν' κατ’ άλλας δμως περιστάσεις έφά
νη άσπλαχνος' άπόδειξις δέ τούτου η έρις 
του πρδς τήν δημοκρατίαν τής Γενούης. 
Κατ’ άρχάς η έρις δέν ήτο διπλωματική, 
άλλά βαθμηδόν άπεδείχθη τοιαύτη. Ιδού 
δέ πόθεν έπήγασεν.

Οί Γενουήνσιοι είχον λάβει παραγγελίαν 
νά ναυπηγήσωσι διά τδ ισπανικόν ναυτικόν 
τέσσαρα πλοία' έπειδή δέ η Γαλλία διε- 
τέλει τότε είς πόλεμον πρδς τήν Ισπανί
αν, ό Λουδοβίκος ΙΔ'. ειδοποίησε τήν γε- 
νουηνσίαν κυβέρνησιν ότι θά θεώρηση ώς 
εχθροπραξίαν τήν είς τούς 'Ισπανούς παρά- 
δοσιν τών πλοίων τούτων καί θά συλλάβη 
αυτά ίμ’ άποπλεύσωσι τοΰ λιμένος. Οί Γε- 
νουηνσιοι Αγανάκτησαν καί έν τή παραφο
ρά των έπροπηλάκισαν τδν Γάλλον πρε
σβευτήν, προσέβαλαν καί κακομετεχειρί- 
σθησαν τούς ανθρώπους του καί άπέπεμ- 
ψαν τής πόλεως τδν ιατρόν του, ώς καί 
τόν πνευματικόν τής συζύγου του' συγ
χρόνως δέ τά 4 διά τούς Ισπανούς πλοία j 
άπέπλευσαν τοΰ λιμένος. Ή Γαλλία διέτα
ξε τότε τδν στόλον της νά κανονοβολήση 
τήν Γένουαν καί τδ ήμισυ τής πόλεως έ- 
πυρπολήθη. Οί Γενουήνσιοι, ΐνα έπιτύχω- 
σιν είρηνην, ύπεβληθησαν είς έξευτελιστι- 
κούς δρους, έδέησε δέ νά μεταβή αύτδς ό 
δόγης Λάσκαρις μετά τεσσάρων γερουσια
στών είς Βερσαλλίας ΐνα ζητήση συγγνώ
μην ές ονόματος τής δημοκρατίας. 'Π ι
στορία διετηρησε τδ κείμενον τοΰ λόγου 
8ν ό δόγης απήγγειλε πρδ τοΰ θρόνου Λου- 
οουικου τού ΙΔ'- είναι δ’ ούτος μνημεΐον

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ε.) 

ταπεινώσεως, δμοιον τού δποίου άλλο δέν 
απαντάται είς τ’ αρχεία τών διπλωματι
κών σχέσεων. Κατά τήν περίστασιν δέ ταύ
την δ δόγης έξέφερεν άπάντησιν καταστά- 
σαν περίφημον. Έρωτηθείς ύπδ αυλικών 
τού μεγάλου βασιλέως τί τών έν Βερσαλ- 
λίαις έξέπληξεν αύτδν περισσότερον.—Τό 
δτι ει/for ipavzir exti, είπεν.

Έπί πολύ είχε συζητηθή άν δ πρεσβευ
τής δύναται νά έκβιασθή είς τήν πληρωμήν 
τού χρέους του. Ό Γρότιος καί άλλοι ά- 
πη,ντησαν καταφατικώς' ούχ ηττον δμως 
έπί πολύ δ.ημφισβητηθη τδ πράγμα καί 
ούκ ολίγα συνέβησαν παρατράγωδα.

Έπί Πέτρου τοΰ Μεγάλου πρεσβευτής 
τής 'Ρωσσίας έν Αονδίνω διετέλει δ Ματ- 
Οαιώφ' τούτον δ’ η κυβέρνησις άνεκάλεσε 
τώ 1708. Είχε παρουσιάσει τά άνακλητη- 
ριά του τή βασιλίσση ”Αννη καί έπρόκειτο 
ν’ αναχώρηση’ άλλ’ έν τή έδώ συνελήφθη 
δυνάμει έντάλματος καί έφυλακίσθη διά 
χρέος 300 λιρών στερλινών, οφειλομένων 
είς έμπορον. Ού μόνον δέ τοΰτο, άλλ’ ηρ- 
πασαν τδν πίλον καί τήν ράβδον του, ώς 
κα’ι τήν σπάθην, ήν είχε σύρει ΐνα ύπερα- 
σπίση έαυτόν. Τοιοΰτο πάθημα καί είς ιδι
ώτην θά ητο δυσάρεστον, πολλώ μάλλον 
είς εύερέθιστον πρεσβευτήν' διό άμα η βα
σίλισσα έμαθε τά διατρέξαντα, έστειλε τδν 
έπί τών έξωτερικών ύπουργδν ϊνα έκφρα
ση είς τδν εύθύς άποφυλακισθέντα Ματθαι- 
ώφ τήν λύπην της καί τήν διαβεβαίωσιν 
ότι δλοι οί ένοχοι τιμωρηθησονται αύστη- 
ρώς. Τοΰτο δέν ηρκεσεν είς τδν εύγενή 
Ρώασον, δστις έσπευσε νά διαμαρτυρηθή 

έντόνως. 'Ο ύπουργδς άπήντησεν δτι τδ 
ιδιαίτερον συμβούλιον είχε συνέλθει έπί
τηδες ΐνα έξετάση τήν ύπόθεσιν, δτι δε
καεπτά άτομα συνεληφθησαν, δτι η δι
καστική άρχή διετάχθη νά καταδιώξη αυ- 
στηρώς τούς ένοχους καί δτι πάσα ίκα- 
νοποίησις θά δοθή αύτώ. 'Ο προσβληθείς 
πάλιν δέν ηύχαριστήθη είς τάς διαβεβαι
ώσεις ταύτας καί άνεχώρησε δι’ 'Ολλαν
δίαν (ή ιστορία δέν αναφέρει άν έπλήρωσε 
τά χρέη του ή όχι), μή δεχθείς τό τού ά- 

25
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ποχαιρετισμοΰ δώρον, δπερ συνείθιζον τό
τε νά δίδωσι τοϊς πρεσβευταϊ;, καί άρνη- 
Οεί; νά έπιβή τοΰ πλοίου δπερ ή κυβέρ- 
νησις έθηκεν ε·ς τήν διάθεσιν του ϊνα δια- 
πλεύση ττ,ν Μάγχην. Τό μετ’ ού πολύ συν- 
ελθδν Κοινοβούλιον έξέφρασε διά σημαν
τική; πλειονοψηφίας τήν γνώμην του έπί τή 
γενομένη τώ πρεσβευτή προσβολή, θέσπι
σαν νά μή δοθή «μνηστεία τοϊς δικαστι
κοί; υπάλληλοι;, οϊτινες ειχον ενεργήσει 
τήν σόλληψιν, καί ήθέλησε διά νομοσχε
δίου νά κανονίση τά τών προνομίων καί 
άτελειών τοΰ διπλωματικού σώματος. Έν 
τούτοι; άπέβη αδύνατον νά έπιβάλωσι τι
μωρίαν είς τού; 17 ένοχους, έν οίς ήν 
καί ό δικαστής τοΰ Μίδδλεσεξ. Οί ένορκοι 
«πεφάνθησαν δτι ησαν ένοχοι, άλλ’ ό νόμος 
ούδόλως προέβλεπε τό πράγμα, καί κατ’ά- 
κολουθίαν ούδεμίαν έδυνήθησαν νά έκδώ- 
σωσιν άπόφασιν. Ή βασίλισσα ’’Αννα, και- 
ρίως λυπηθεΐσα διά τήν έκβασιν τής δίκης, 
έστειλεν ειδικόν άπεσταλμένον είς τον τζά- 
ρον ίνα έξηγήση τό πράγμα και έκφράση 
τήν λύπην τη; δτι ένεκεν τής έλλείψεω; 
νόμων δέν έδύνατο, κατά τ’ αγγλικά έθιμα, 
νά πράξη έν τή περιστάσει ταύτη ώς έπε- 
ΟύμεΓ πρδς τούτοι; έστειλεν είς Πετρούπολιν 
άντίγραφον τής πράξεως τοΰ Κοινοβουλίου 
ώς οιαβεβαίωσιν τοΰ οτι αί κατά τών 
πρεσβευτών προσβολαί τοΰ λοιπού θά τιμω- 
ρώνται αύστηρώς. Συγχρόνως ό έν Πετρουπό- 
λει πρεσβευτής τής ’Αγγλίας λόρδος Ούΐ- 
τουορθ έζήτησεν ύπδ τοΰ τζάρου συγγνώμην 
έν όνόματι τής βασιλίσσης έπί παρουσία τής 
αύλής και δλου τοΰ διπλωματικού σώμα
τος. Παρατηρητέον ότι δλα τά ληφθέντα 
μέτρα πρδς λύσιν τής ύποθέσεως ταύτης 
ανάγονται είς τήν γενομένην προσβολήν είς 
τδν πρεσβευτήν καί δχι είς τά καθήκον
τα του, ώστε αί κυβερνήσεις ήσχολοΰντο 
μάλλον έπί τοΰ ζητήματος τών προνομιών 
ή τής δικαιοσύνης.

Μετά Εξήκοντα έτη άνεφύη περίπτωσις 
σχεδδν όμοια, καθ’ ήν δμως τών προνομι
ών ύπερίσχυσεν ή δικαιοσύνη. 'Ο βαοώνος 
Βρίχ, πρεσβευτής (ιδίως υπουργός πρόσε- 

δρος) τοΰ τοπάρχου τής 'Ασσίας Κασσέλης 
έφημίζετο ώς κακοπληρωτής, οί δέ δανει- 
σταί του έφρόνουν δτι έπρόκειτο ν’ άνα- 
χωρήση έκ Γαλλίας δίχως νά πλήρωσή αύ
τούς· διό δλίγας πρδ τής άπελεύσεώς του 
ήμέρας διεβίβασαν αναφοράν πρδς τδ ύ- 
πουργεϊον τών έξωτερικών, παρακαλοΰντες 
νά μή δώση τώ 'Ασσίω διπλωμάτη τά δια
βατήριά του, πρίν ούτος πληρώση τά χρέη 
του. Ό Γερμανός ώργίσθη, άνεφέρθη είς 
τούς συναδέλφους του καί έπεκαλέσθη τήν 
συνδρομ,ήν των, ίσχυριζόμενος δτι ένδιέφε- 
ρε καί αύτούς ή ύπόθεσις. 'II γαλλική κυ- 
βέονησις άπήντησε διά διακοινώσεως, ήν 
δύναταί τις νά Οεωρήση ώς άπόφανσιν αύ- 
θεντικήν είς πάν άναγόμενον είς τάς δι
πλωματικής άτελείας καί προνομίας" πρδ 
πάντων έλεγεν έν τή διακοινώσει δτι οί 
πρεσβευταϊ δέν δύνανται ν’ άπολαμβάνω- 
σι προνόμια ανώτερα τών ηγεμόνων οδς 
άντιπροσωπεύουσιν" δτι επειδή ύπόκειται 
είς κατάσχεσιν ή περιουσία ήν οί ήγεμόνες 
κέκτηνται έν τώ έξωτίρικώ, ϊνα δι’ αύτής 
πληρωθώσι τά χρέη ά συνωμολόγησαν εί; 
τάς χώρας έν αίς ευρηται ή περιουσία (ή 
τά κτήματα), οί πρεσβευταϊ κατ’ ακολου
θίαν ύποχρεοΰνται νά πληρώσωσι τά χρέη 
άπερ συνωμολόγησαν έν τώ τόπο, τής δια
μονή; των. Ή διακοίνωσις έφερε πολλά 
παραδείγματα πρδς άπόδειξιν, μάλιστα τδ 
έν έτει 1764 έν Λονδίνο, συμβάν, δπου ι
διοκτησία άνήκουσα είς τδν 'Ρώσσον πρε
σβευτήν Τσερνισέφ κατεσχέθη έως ου δ 
πρίγκηψ Λιχτενστάιν έδωκεν έγγύησιν. 
Κατά τήν διακοίνωσιν, έν 'Ρωσσία έπεκρά- 
τει συνήθεια δ πρεσβευτής νά άγγέλλη είς 
τδ δημόσιον διά τριών ειδοποιήσεων δτι 
έμελλε ν’ αναχώρηση, και δτι έν Πετρου- 
πόλει κατεσχέθησαν τά πράγματα τοΰ 
Γάλλου πρεσβευτοΰ Μπωσέ, έως ου ό βα
σιλεύς τής Γαλλίας έπλήρωσε τά χρέη του, 
δτι δ Σουηδός πρεσβευτής βαρώνος δέ Πρό— 
σε έφυλακίσθη έν Βερολίνο, διότι ήρνήθη 
νά πληρώση έφιππιοποιόν τινα, δτι έν 
Τουρίνω κατεσχέθη ή άμαξα τοΰ πρεσβευ- 
τοΰ τής 'Ισπανίας, κτλ. 'Ο Βρέχ δέν έλαβε 

το,όντι τά διαβατήριά του, είμή δτε δ ή
γεμών του άπέτισε τά χρέη του.

Έν έποχή μεταγενεστέρα (τώ 1 839) δ- 
μοιον ζήτημα άνεφύη έν τή πρωτευούση 
τής Πρωσσία; καί έλύθη καθ’ δμοιον τρό
πον. 'Ο αντιπρόσωπο; τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών Μ lieaton, μέλλων νά μετοικήση, 
διέταξε νά μεταφέρωσι τά έπιπλά του" 
τοΰτο μαθών ό πρώην οικοδεσπότης έκρά- 
τησε μέρος τών επίπλων ϊνα άποζημιωθή 
διά βλάβην ήν ύπέστη ή οικία του. Ό Κ. 
W'hcalOH παρεπονέθη ευθύς είς τδν έπί 
τών έξωτερικών υπουργόν, δστις δμως έ- 
δικαίωσε τδν ιδιοκτήτην. 'Η ύπόθεσις συν- 
εβιβάσθη μέν, άλλ’ έγένοντο παρατετα- 
μέναι συζητήσεις περί τής άρχής, διάρκεσα- 
σαι μέχρι τοΰ 1844. Τά κατά τήν περί- 
στασιν ταύτην διαμειφθέντα μεταξύ τών 
δύω δυνάμεων υπομνήματα είσί περιεργό- 
τατα. Τό άρχαϊον προνόμιον ύπερήσπιζεν 
ή αμερικανική δημοκρατία, ένώ ή τιμαρι
ωτική καί αριστοκρατική Πρωσσία άνεδεί
χθη ύπέρμαχος τών νεωτέρων ιδεών. Έπί 
πέντε έτη συνεζητήθη τδ πράγμα καί έπι 
τέλους δέν συνεφώνησαν αί δύο κυβερνή
σει;.

Καί άλλοι τύποι προνομίων προεκάλε- 
σαν παρά τοϊ; πρδ ήμών πολλάς καί λυσ
σώδεις διαμάχας, ήτοι τδ δικαίωμα δικαι
οδοσίας έπί τών υπηρετών (οίαδήποτε καί 
αν ήτον ή έθνικότης των), τδ δικαίωμα 
τής διαβάσει.,ς διά τινων δδών καί πυλών, 
τδ δικαίωμα τής ατελούς εισαγωγής πραγ
μάτων άπηγορευμένων. Απαντα τά ζητή
ματα ταΰτα έπέφεραν μεταξύ τών κυβερ 
νήσεων καί τών πρεσβευτών άτελευτήτους 
έριδας, έκάστου άξιοΰντος νά λαμβάνη 
πολλά καί νά παραχωρή ολίγα.

Τά παραδείγματα, άτινα άνεφέραμεν, 
άποδεικνΰουσιν άρκούντως τήν φύσιν τών 
προνομίων, άτινα άπελάμβανον άλλοτε οί 
εν τώ έςωτερικώ αντιπρόσωποι τών ήγε- 
μόνων καί τά μέσα ων χρήσιν έποιοΰντο 
πρδς διατήρησιν έκείνων. Ίδωμεν δέ πώς 
έχουσιν ήδη τά πράγματα.

Ο Φίλλιμοο, όστις, έκτος τοΰ Κάλβου, 

ε’ναι δ μεταγενέστερος καί δ κάλλιον παν
τδς άλλου διαπραγματευθείς τά ζητήματα 
ταΰτα συγγραφεύς. διαιρεί τά διπλωματι
κά προνόμια είς δύο κατηγορίας" Ιον εί; 
τά τοΰ ακριβοδίκαιου, άτινα βασίζονται ε
πί τοΰ φυσικοΰ νόμου καί είσίν ώ; έκ τού
του αμετάθετα" 2ον είς τά γενικώς καθιε- 
ρωθέντα υπό τής συνήθειας, καί τοι μή έ
χοντα χαρακτήρα άμετάθετον. Τά πρώτα 
συγκεφαλαιοΰνται είς τδ τοΰ απαραβίαστου 
δικαίωμα, τά δεύτερα ορίζονται διά τοΰ 
όρου ετεροδικία (exterrilorialile).

Τό απαραβίαστου ε’ναι τδ ακριβοδίκαιου 
ύπέρ τών αντιπροσώπων τοΰ ήγεμόνος, οίοι 
δήποτε καί άν ήναι οί τίτλοι των, οδς χα- 
ρακτηρίζουσιν υπό τδ όνομα πρεσβευεώΐ, 
έπιτιτραμμέΐων ή ύ.τοορχώκ. Τδ προνό
μιον τοΰτο αποδίδεται είς όλους τούς άπο- 
τελοΰντας μέρος τής πρεσβείας. Δέν δύναν
ται νά καταδιώξωσιν αύτούς έπί έγκλήμα- 
τι ή νά φυλακίσωσιν έπί πολιτικής διαφο
ράς. Τά ϊδια πράγματα καί ή άλληλογρα- 
φία των είσίν απαραβίαστα.

Ό Φίλλιμορ υποστηρίζει δτι είς πρεσβευ
τής δέν δύναται νά συλληφθή δι’ ούδέν 
έγκλημα κατά τής ζωής ή περιουσίας, πε 
ριλαμβανομένου καί τοΰ φόνου, καί δτι, 
καί είς περίπτωσιν συνωμοσίας κατά τή; 
κυβερνήσεως, παρ’ ή διατελεϊ διαπεπιστευ- 
μένος, ή κυβέρνησις αυτή δέν δικαιούται 
νά τδν καταδιώξη, είμή ν’ άποπέμψη μέχρι 
τών μεθορίων (I) καί νά ζήτηση τήν τι
μωρίαν του άπδ τάς άρχάς τοΰ τόπου του. 
Τής γνώμης δμω; ταύτης δέν είναι πολλοί 
συγγραφείς, άρχαϊοι καί μεταγενέστεροι, 
οϊτινες διαβεβαιοΰσιν δτι κυβέρνησις τις έ
χει τδ δικαίο,μα νά δικάσ-ρ πρεσβευτήν 
διά φόνον ή συνωμοσίαν. Μεταξύ τών δύο 

ν’
εν

τούτο,ν αντιφατικών γνωμών δύσκολον 
άποφανθή τι; οποία είναι ή ορθή, διότι

(!) Τοιοϋτο συνέβη τω 1718 έν Γαλλία.(1) Τοιοΰτο συνέβη τω 1718 έν Γαλλία. Ό 
πρεσβευτή; τή; 'Ισπανία; Σελλαμάρε (Cellamare), 
άποοειχθει; οτι συνώμοσε μετά τής δουκίσσης 
Μαίν κατά τοϋ άντιβασιλέω;, συνελήφθη και άπ- 
ήχΟη εΐ; τά μεθόρια τή; Ισπανία;. 
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τοιαύτη πεοιπτώσει ή κυβέρνησις ενεργεί 
κατά τάς ίδ'ας ιδέας, δπερ δέν αποτελεί 
προηγούμενον, ούτε υποχρέωση διά τούς 
άλλους, θεωρητικώς τύ άπαραβίαστον τών 
διπλωματών είναι απεριόριστον, άλλ’ άγνο- 
οϋμεν αν καί πρακτικώς είναι απεριόρι
στον. 'Η άβεβαιότης αΰτη αποδίδεται είς 
τό διεθνές δίκαιον, έφ’ ού βασίζονται αί 
διπλωματικά’, άτέλειαι ή ασυδοσία·.. Ούδέν 
κατά βάθος κενώτερον κα1. έλαστικώτερον 
τού διεθνούς δικαίου, διότι έπ’ ούδεμιάς 
ποινικής Θεσμοθεσίας στηρίζεται.

Ώ; πρός την δευτέραν τών προνομίων 
κατηγορίαν, τήν ύπό τοϋ Φίλλιμορ όριζο- 
μένην ύπό τό όνομα ετεροδικία, ιδού πώς 
άποφαίνεται ό Κ. Μπλοκ έν τώ .z7e<fi.x6> 
της xoJitt,xijr. »ΊΙ ετεροδικία είναι τό ύπό 
τών άντιπροσώπων τών ξένων δυνάμεων 
κατεχόμενον δικαίωμα τού νά ζώσιν έν τή 
χώρα, έν γ πρεσβεύουσιν, ύπό τούς νόμους 
τής ιδίας αύτών χώρας. Διό δέν ύπόκεινται 
είς τήν δικαιοδοσίαν τού τόπου έν ώ είσίν. 
Ό ήγεμών, ό ευρισκόμενος έξω τής χώρας 
του, φέρει μεθ’ έαυτοΰ τήν χώραν ταύτην, 
δυνάμει έπινοήσεω; τοΰ διεθνούς δικαίου. 
Τό προνόμιον τούτο δέν έπεκτείνεται μέν 
είς τούς πρίγκιπας καί τάς πριγκιπέσσας 
τών βασιλευόντων οίκων, άλλά παραχωρεί 
ται είς τούς πρεσβευτάς καί λοιπούς διπλω
ματικούς πράκτορας, διότι άντιπροσωπεύ- 
ουσι τό άτομον τού ήγεμόνος των κα1. ύπο- 
τίθενται, ένόσιρ διαρκεΐ ή αποστολή των, 
δτι δέν κατέλιπον τό κράτος, δπερ έστειλεν 
αύτούς. 'H έπινόησις αΰτη έκτείνεται είς 
τάς οίκογενείας των, είς τούς τής ακολου
θίας των καί είς τού; άτομικώς αύτοΐς α
νήκοντας.» Οί πλεΐστοι τών νομομαθών τής 
ηπείρου παραδέχονται τήν έπινόησιν ταύ
την ώς πραγματικήν πηγήν τοΰ άπαρα- 
βιάστου καί δλων τών άλλων προνομίων.

Καί άλλα τινά προνόμια, ήττον σημαν
τικά, άναφέρει δ Φίλλιμορ ώ; άποτελοϋν- 
τα μέρος τής ετεροδικίας. Τά προνόμια 
ταϋτα άπαλλάττουσι τον διπλωματικόν 
πράκτορα πάσης άστική; ευθύνης. Ούτος, 
ή οικογένεια του, οί γραμματείς καί οί α

κόλουθοί του δέν δύνανται νά καταδιω- 
χθώσι πολιτικώς, τής άτελείας δέ ταύτης 
μετέχουσιν δπωσοΰν κ’ οί ύπηρέται του. Ίΐ 
οικία καί αί άμαξαί του είσίν άπαραβία- 
στοι, τό οίκημά του δέν δύναται νά κατα- 

εξαιρείται παντός φόρου, εθνικού ή 
δημοτικού, καί έν τισι χώραις είναι άπηλ- 
λαγμένος τελωνιακού ή άλλου δασμού δι’ 
δσα εισάγει πράγματα. Έν τούτοις ύπάρ
χουσι καί εξαιρέσεις, διότι τά προνόμια 
δέν έκτείνονται έπί τής ακινήτου ιδιοκτη
σίας, οΰτε έπ1. πραγματειών ή αντικειμέ
νων, άτινα ό πρεσβευτής κατέχει ώς έμπο
ρος' προσέτι δέ ό διπλωματικός πράκτωρ 
άποβάλλει τό προνόμιόν του άμα παρουσι- 
ασθή είς τό δικαστήοιον ώς ένάγων ή έναγό- 
μενος, διότι παραδέχεται οΰτω τήν τοπικήν 
δικαιοδοσίαν, ύπόκειται είς αξιώσεις άντα- 
γωγικάς καί υποβάλλεται είς τά τής δί
κης έξοδα, άν χάση.

Τοιοΰτος είναι ό γενικός νόμος. Είς τι- 
νας δέ χώρας τά προνόμια ταύτα διέπουσι 
τοπικαί διατάξεις. Έν 'Ρωσσία, λ. χ , ό 
πρεσβευτής δύναται νά είσαγάγη άτελώς 
πράγματα πρός ιδίαν ή τής πρεσβείας χρή
σιν μόνον κατά τό πρώτον έτος. Έν Γαλ
λία, ’Αγγλία, Τουρκία, Έλλάδι καί αλ
λαχού τό δικαίωμα τοΰτο εΐναι Απεριό
ριστον κα1. ύπόκειται είς τήν απλήν διατύ- 
πωσιν τοΰ νά ζητηθή ή άδεια τής κυβερ
νήσεως.

Α. Γ. I.

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΙΣ ΕΝ 
ΓΡΟΕΛΛΑΝΔΙΑ.

’Από πολλοΰ οί γεωγράφοι έπέστησαν 
τήν προσοχήν των είς τόν βόρειον Πόλον 
μάλλον ή εις άλλα μήπω έξερευνηθέντα 
μέρη τή; ύδρογείου σφαίρας. Μετά τάς α
νακαλύψεις τών ’Αμερικανών καί Αυστρια
κών είς τά βόρεια τή; Γροελλανδίας καί τής 
Νοβάγία ΣόμλγΧα, ή ’Αγγλία, ή Σουηδία, 
αί 'Πνωμέναι Πολιτεΐαι καί ή 'Ρωσσία 

διωργάνισαν νέας έκδρομάς, ένώ οί ένεργή- 
σαντες καί είς πέρας άγαγόντε; τάς τελευ
ταίας γεομανικάς συνέστησαν έν Βρέμη δι
αρκή έπιτροπήν ΐνα έξερευνήσωσι καί αυ- 
θις τόν βόρειον Πόλον. Τόν προσεχή Ιού
νιον οί ’Αγγλοι καί Σουηδοί επιστήμονες 
θά έκπλεύσωσι τής πατρίδας των, οί δέ 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ασχολούνται ΐνα 
ποοισθώσι τά Αναγκαία χρήματα (έν καί 
ήμισυ έκατομμύριον δολλάρων) καί ουτω 
νά πραγματιώσωσι τόν σκοπόν των. 'II 
σουηδική έκδρομή, ήν θέλει διευθύνει 5 κα
θηγητής Νορδενσκιέλδ, ό έζερευνήσας τά; 
νήσους Σπίτσμπεργ καί τήν δυτικήν Γροελ- 
λανδίαν, πρόκειται νά μεταβή είς τάς βο
ρείους έσχατιάς τή; Νοβάγία Σόμλγία, δ
που θά διαιρεθή είς δύο μέρη, ών τό μέν 
θά προχωρήση είς τάς μή έξερευνηθείσας 
βορειανατολικάς θαλάσσας, τό δέ πρός τάς 
έκβολάς τού ποταμοΰ Ίενισέη καί Όμπη 
καί Οά έπανέλθγ, είς τήν Εύρώπην διά ξη- 
ράς, δπως καί πέρυσιν επραξεν. Οί ’Αγ
γλοι, άπ’ εναντίου, θά πλεύσωσιν είς τάς 
θαλάσσας καί τούς πορθμούς τούς πρό; 
βορράν τής διώρυχος τού Σμήθ, δπου ό 
Χάλ εύρε τά ΰδατα έλεύθερα ή πλωτά πέ
ραν τών 72 βαθμών πλάτους. Τήν έκδρο- 
μήν τούτων θ’ άποτελώσι δύο άτμόπλοα, 
τό Alert καί το Discovery, άτινα Οά έ
χωσε τ’ άπαιτούμενα έφόδεα διά πλοΰν 
τριών έτών’ θέλουσι δέ διοικεί οί Κύριοι 
Νάρ καί Μάρχαμ, άμφότεοοι πλεύσαντες 
είς τάς πολικά; θαλάσσας. Πρός τούτοι; 
Οά λάβωσε μέρο; 23 Αξιωματικοί, άντι- 
προσωπεύοντες όλους τούς κλάδους τής έ
πιστήμης, καί ό πλοίαρχος ’Αλλεν Γΐούγκ, 
ό συνοδεύσα; τόν Μάκ Κλίντοκ είς τήν κα
τά τό 1858 πελαγοδρομίαν έν ταΐς πολι- 
καΐς θαλάσσαις. Ό πλοίαρχος ’Αλλεν έπε- 
βαίνει πλοίου έξοπλισθέντος ιδίαις δαπά
ναις, τή συνδρομή τής χήρας Φραγκλίνου 
καί έφημερίδος τή; Νέας Ύόρκη;. Οί 'Ρώσ- 
σοι έπίσης θά έξερευνήσωσι τά διάφορα μέ
ρη, πρός τούτο δέ άνδρες φιλοπάτριδες καί 
ρέκται κατέβαλαν ικανά χρήματα.

II έν Βρέμΐ) επιτροπή τών έπιστημόνων 

τή; Γερμανίας πρό μικρού έδημοσίευσεν έκΟε- 
σιν έπιστημονικήν τής δευτέρα; γερμανικής 
εκδρομής είς τά; παγωμένα; θαλάσσας. 'II 
έκδρομή αΰτη έποίησε σπουδαιότατα; πα
ρατηρήσεις έπί τής γεωγραφίας καί φυσι
κή; ιστορίας τών μερών έκείνων, τό δέ σύγ
γραμμα σύγκειται άπό δύο τόμους, ών ό 
δεύτερος πραγματεύεται περί βοτανικής, 
ζωολογίας, γεωλογίας, Ορυκτολογίας, υ
δρογραφίας, αστρονομίας, κτλ. κτλ' τά 
διάφορα ταϋτα ύπομνήματα συνετάχθη- 
σαν ύπό ειδικών έπιστημόνων, κατ’ άκο- 
λουθίαν δέ έχουσι μεγίστην έπιστημονικήν 
άξίαν. Ένταΰθα άναφέρομεν μόνον τά 
περί βλαστήσεως έν Γροελλανδία, έρανιζό- 
μενοι τά ουσιωδέστερα.

Πρό τής έκδρομή; τών Γερμανών, οί σο
φοί τής Εύρώπη; ά τελείς εΐχον γνώσεις πε
ρί τή; βλαστήσεως είς τά ανατολικά τή; 
Γροελλανδία;' μόλις έγίνωσκον, έκ τών συλ
λογών τοΰ στρατηγού Σαμπίν καί τού 
Σκορέμπσκη, 61 είδη φυτών. Ό διδάκτωρ 
Πάντς καί ό Κ. Κόπελανδ ήσχολήθησαν 
μετ’ άκρου ζήλου είς τήν έξερεύνησιν τοΰ 
φυτικού βασιλείου τοΰ μέρους έκείνου καϊ 
κατά τό 1 870 έκόμισαν έντελεϊς συλλογάς, 
άριστα διατηοηθείσας, ού μ,όνον τών άγγει- 
ωδών λεγομένων φυτών, άλλά καί φυκών, 
βρύων καί μυκήτων. Τά άγγειώδη φυτά 
ήσαν 89 ειδών, τά βρύα 71, οί λειχήνες 
52, τά φύκη 17, οί μύκητες 18, ών τά 
13 irdjyora—τό δλον 242. Τό ποσόν 
αύτό δέν είναι μικρόν, διά χώραν μάλι
στα τόσον ψυχράν, κειμένην πλησιέστα- 
τα τοΰ πόλου καί κεκαλυμμένην κατά 
μέγιστον μέρος ύπό πάγων.

Χάρις είς τήν διαρκή ή παρατεταμένην 
παρουσίαν τοΰ ήλιου άνω τοΰ όρίζοντος κα
τά τό θέρος, αί χιόνες ταχέως αναλύονται 
καί έπί τρεις καί επέκεινα μήνας δέν ύφί- 
στανται έν ταΐς κοιλάσι τοΰ εσωτερικού' 
μόνον εΐ; τά ύψηλά μέρη ύπάρχουσι χιό
νε; καί πάγοι, έπί κλιτύων, καθ’ δλα εκ
τεθειμένων είς τόν άέρα, καί είς τό βάθος 
τών στενών. ’Από τοΰ ’Ιουνίου έ. ν. ή χιών 
χάνεται, διαλυομένη σχεδόν απασα ύπό
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σφοδρών λαιλάπων δρμ.ωμένων έχ βορρά' 
«ντι δέ νά καλύψη δμοιομόρφως τήν γήν, 
επισωρεύεται έν είδε·, κυμάτων εκτεταμέ
νων, κατά τόν σχηματισμόν τή; γής. Κα'ι 
αυτή ή πίπτουσα έν χαίρω γαληνιαίφ σα- 
ρόνεται υπό τών άνέμων, διασκορπίζεται 
έν μέρει καί μιγνύεται πρός τό χώμα καϊ 
ττ,ν άμμον, άπερ ό άνεμος έξεγείρει έκ τής 
έπιφανείας τοΰ έδάφους. Ούτως έξηγεΐται 
διατί ή γερμανική έκδρομή είδεν άπαξ, 
κατά τά τέλη Ίου/ίου έ. ν., μέρος δλόκλη
ρον κεκαλυμμένον άπό χιόνα, ήτι; δμως 
μετά δύο ημέρας διελόθη. Οΰ μόνον δέ 
κατά τό θέρος, άλλά καϊ κατ’ αύτόν τδν 
χειμώνα τά λίαν κατωφερή κα'ι τ’ ανοικτά 
μέρη εισίν δλως άπηλλαγμένα χιόνων, ώστε 
ό τάρανδος κα'ι δ μοσχοφόρος βοϋς εύρί- 
σκουσι προχείρως τροφήν. Όπως είς τά μέ
ρη ήμών ή χ ών άναλύεται έπϊ τών στε
γών αϊτινες θερμαίνονται ύπό τήν άμε
σον έπενέργειαν τών ήλιακών άκτίνων, πρίν 
γενικώς ύψωθή ή θερμοκρασία τής ατμό
σφαιρας, ούτω κα'ι τό έδαφος τών πολικών 
μερών θερμαίνεται μετά τήν άνάλυσιν τής 
χιόνος. Ή διαφάνεια κα'ι ή ξηρασία τοΰ 
άέρος έπισπεύδουσι πολύ τήν έξάλειψιν τής 
χιόνος, έξ ής ή γή άπαλλάσσεται άπδ τοΰ 
’Απριλίου. ΊΙ διαρκής παρουσία τοΰ ήλίου 
άνω τοΰ όρίζοντος αύξάνει διά τρόπου κα
ταπληκτικού τήν ποσότητα τής θερμότη
τος έν τώ πετρώδει κα'ι βαθυχρόιρ έδάφει.

Κατά τάς έκθέσεις του Κ. Ιίάντς καϊ τάς 
τακτικάς παρατηρήσεις τής έκδρομής, ή 
θερμοκρασία τού άέρος μένει κάτω τοϋ 0 
εΐς τήν νήσον Σαβίνην καί είς τήν παρα
λίαν τής Γροελλανδίας μέχρι τέλους Μαίου 
έ. ν. ’Εντούτοις έκ τής έποχής έκείνης ή 
θερμοκρασία τού άέρος σημειοί ικανούς βαθ
μού; εΐς βάθος δακτύλων τινών. Είς τά πο
λικά μέρη ή θερμοκρασία τοΰ άέρος ολίγον 
έλαττοϋται τδ εσπέρας κατά τδ θέρος- Οί 
Εσκιμώοι άγνοούσι τί έστι δρόσος, δπως 

οι κάτοικος τών τροπικών άγνοούσι τί έστι 
χιών. ’Αν κατά τό θέρος ό συνεχώς ύπδ 
τής ομίχλη; ή τών νεφών καλυπτόμενος 
ήλιος μετρ’.άζ/) ολίγον τήν θέρμανσιν τής 

γής, έλαττοϋται τότε καϊ ή ακτινοβολία. 
Τό έδαφος τήκεται είς βάθος ένδς μέχρις 
ένδς καί ήμίσεως ποδδς, έχει δέ άρκοΰσαν 
θερμότητα ϊνα έρεθίστ) τάς ρίζας τών φυ
τών. Και δταν τά άτμοσφαιρικά ρεύματα 
άποψύχωνται, δ αήρ έν τή επιφανείς τοϋ 
έδάφους διατηρεί, ύπδ τήν έπενέργειαν τής 
γηίνου άκτινοβολίας και τής διαρκούς πα
ρουσίας τοΰ ήλίου άνω τού όρίζοντος, θερ
μοκρασίαν σχετικώς καλήν. ΊΙ θέομανσις 
δέ τοϋ έδάφους είναι τόσον λόγου άξία, 
ώστε κατά τήν ήμέραν, ένεκεν τών έγειρο- 
μένων ρευμάτων θερμού άέρος, ή ατμό
σφαιρα είναι είς κίνησιν καϊ διατελεΐ τετα- 
ραγμένη, δλαι δέ αί ακριβείς τριγωνομε
τρικά'! καταμετρήσεις όφείλουσι νά γίνων- 
ται τήν νύκτα, τών άκρων τών οξειών παρ- 
εχουσών είς τδν οφθαλμόν κατά τινας στιγ- 
μάς περιμέτρους άορίστους' φυσικώ τώ λό
γω δ έπικρατών χλιαρός άνεμος άκολου- 
θεί τά πλευρά τών όρέων μέχρι τών ύψη- 
λοτάτων κορυφών, δπου αί μάλλον άμε
σοι ακτίνες τού ήλίου θερμαίνουσιν αύτδν 
περισσότερον. ’Επειδή κατά τάς δμίχλας 
είς τά χαμηλά μέρη αί κορυφαί άναδύουσι 
πάντοτε, κατανοεί πάς τις διατί είς τά 
δρη, εις ύψος 1000 ποδών, ή βλάστησις 
είναι ή αύτή, οία καί είς τήν πεδιάδα. Δέν 
ύπάρχουσι λοιπδν έκεϊ δρια βλαστήσεως 
ώς είς τά λοιπά δρη. Έπί τών κορυφών 
τών όρέων άπαντώνται τηκόλιθα {saxi
frages), ώκιμοειδή, δρύαντες, καλλίτερον 
άνεπτυγμένοι ή έν τή πεδιάδι. Εΐς ύψος ε
πέκεινα τών 2000 μέτρων εύρηνται ωραίοι 
θύσσανοι μνίων, έχόντων μήκος ικανών δα
κτύλων.

Έν τώ πόλω καί πέριξ αύτοΰ έλλείπου- 
σι κατά τδ θέρος αί ήμερησίαι μεταβολαί 
τού φωτδς καϊτού σκότους, τού ψύχους καϊ 
τή; θερμότητος, διότι έκαστος τών άντι- 
θέτων τούτων παραγόντων έπικρατεί κατά 
τινα περίοδον τού έτους καϊ άντϊ αί μετα- 
βολαϊ αυται νά έκδηλωθώσιν αίφνιδίως, 
επέρχονται βαθμηδόν. ΊΙ θερμοκρασία τοΰ 
Θέρους τή; Γροελλανδίας, καί τοι μετρία, 
άλλά τακτική καϊ διαρκής, άρκεϊ ϊνα άνα- 

πτύξη, κατά τήν μικράν διάρκειαν τής ά- 
ναλύσεως τού πάγου, βλάσττσιν ίσχυράν' 
έπιτρέπει δέ είς τά έγχώρια φυτά νά ρίψω- 
σι βαθείας ρίζας νά ύψώσωσι τούς κλά
δους των ενα πόδα άνω τού έδάφους, νά 
βλαστήσωσι μεγάλα φύλλα, νά δώσωσιν 
είς τά άνθη ζωηρά χρώματα καί νά ώρι- 
μάσωσι τά άνθη των. Ού μόνον ή διανομή 
τής θερμότητος, άλλά καί ή ύγρασία παρου
σιάζει είς τδ κλίμα τής Γροελλανδίας χα
ρακτήρα διάφορον ή παρ’ ήμΐν. Κατά τδ 
θέρος σπάνιαι εισίν αί ατμοσφαιρικοί μετα- 
βολαϊ κα'ι τά φυτά ζώσι σχεδδν έκ μ.όνης 
τής υγρασίας τού έδάφους. Τδ ύδωρ, τδ πα- 
ραγόμενον έκ τής άναλύσεως τών χιόνων 
έπϊ τών πλευρών τών όρέων, χύνεται έπί 
βαθειών επιφανειών, πανταχοϋ ούσών ίσων, 
δίχως ν’ άποτελέση ρυάκια, διότι τδ συν
εχώς παγωμένου έδαφος είς μικράν άπδ 
τής έπιφανείας άπόστασιν δέν έπιτρέπει είς 
τδ ύδωρ νά είσδύση είς μέγα βάθος, ούτε 
νά συναχθή είς έν. Όταν άληθή ρεύματα 
ύδατος δύνανται νά σχηματισθώσιν, αί δ- 
χθαι των συνήθως εΐναι γυμναϊ, διότι κα
τά τήν βλάστησιν τού έαρος οί έξωγκού- 
μενοι χείμαρρος σαρόνουσι τάς δχθας καϊ 
άφαιρούσιν άπδ τήν γήν τδ χώμα, δπερ 
θά παραγάγη τήν βλάστησιν, καϊ τά φυτά 
δσα ήρχισαν ν’ άναπτύσσωνται. 'Γψηλά 
τινα καϊ κατάξηρα μέρη ούδεμίαν έχου
σι βλάστησιν ή μόλις άπδ άποστάσεως 
είς άπόστασιν βλέπει τις χόρτα τινά, ώ- 
κιμοειδή ή λυχνίδας. ’Απορεί τις βλέπων 
τήν βλάστησιν έλλείπουσαν σχεδδν είς τδ 
μέρος έκεϊνο τών χιόνων, όχι έκ τοΰ ψύ
χους ή τής ύγρασίας, άλλ’ έκ τής ξηρασί
ας καϊ τοΰ καύσωνος. Ούδέν καταπληκτι
κόν άρα άν, ούτως έχόντων τών πραγμά
των, τά μνία καί οί λειχήνες σπανίζουσιν.

Είς τάς κοιλάδας τού έσωτερικού, δπου 
ή Οερμότης τυγχάνει μεγαλητέρα, ή βλάς-η- 
σις εϊνάι ώραιοτέρα ή είς τά παράλια' ύπάρ- 
χει χόρτος είς εύρείας έκτάσεις, είς άς βό- 
σκουσι ποίμνια ταράνδων καϊ μοσχοφόρων 
βοών, ου μόνον είς τούς πρόποδα; τών όρέων, 
άλλά καϊ είς τά πρανή μέρη, τά κείμενα είς 

ύψος άνω τών 100 ποδών. Εύρηνται δέ κί
τρινοι ήδυπνοΐδες, ώραΐα σταχυοειδή μέ υ
ψηλούς καυλούς, ανδρομέδα·, καϊ μιρτίδανα. 
Έν τώ βάθει τών ύγρών ρωγμών φύονται 
πτέριδες καϊ όξαλίδες (ξυνίθραι), τρωχάλια, 
κτλ. Είς τήν άμμον τών ποταμών φύεται 
τδ 'Eiti.liGior μέ τά λαμπρά έρυθρά φύλ
λα του καϊ έν άφθονία άπανταται μεταξύ 
τών βράχων τδ FloJepirior μέ τά μεγάλα 
άνθη καί εύώδη φύλλα του. "Απαντα τά 
φυτά ταύτα, ών ή όψις ύπενθυμίζει τά ή- 
μέτερα κλίματα, φαίνονται ώς ξένα έν μέ
σω τής άρκτώας φύσεως. Είς τά πλευρά ό
ρέων τινών φύονται μικροί μέν, άλλά κα
λοί βάτοι, ών δ καρπός ωριμάζει κατ’ έ
τος' οί δέ μεταξύ τών βάτων φυόμενοι μυρ- 
τίδανοι παρέχουσι καρπού; έξαιρετικώς νό
στιμου;. Τδ ροδόδενδρον δέν εΐναι μέν άφθο- 
νον, άλλ’ ούχ ήττον εύρηται είς πολλά μέ
ρη. "Ω-ε έν τώ έσωτερικώ τή; Γροελλανδίας 
φύονται φυτά προστατευόμενα τδν χειμώνα 
κατά δριμυτάτου ψύχους ύπδ τής χιόνος καί 
ζωογονούμενα κατά τδ βραχύ θέρος ύπδ τοΰ 
διαρκούς ήλίου καϊ ύπδ τής θερμότητος ήν 
τδ έδαφος μεταδίδει άδιαλείπτως, άνθοΰσιν 
ωραιότατα, δσον δέν προσεδόκει τι; έν ταΐς 
πολικαΐ; χώραι;, καί έτησίως ώριμάζουσι 
τού; καρπούς των.

Τοιαύτη; ούσης τής βλαστήσεως, βεβαί
ως δέν δύνανται νά λείπωσι τά χορτοφάγα 
ζώα. Ό περιηγητής έν πρώτοι; άπαντα τα
ράνδου; καϊ λευκού; λαγωούς, ζώα ζώντα έν 
τή πολική ζώνη. Έκτδ; τών ταράνδων 
οί Γερμανοί έπιστήμονες άπήντησαν ποίμνια 
μοσχοφόρων βοών, μακροτρίχων καϊ στρογ- 
γύλων' τοιούτους βόα; είδον οί "Αγγλοι ναύ- 
ται καϊ είς τάς νήσους τή; άρκτώας ’Αμε
ρικής. Ζή πρδς τούτοις δ λέμος ή λέμιο; μύς, 
δστις κυρίως τρώγει ρίζας, καϊ έκ τών σαρ
κοφάγων ή λευκοΐκτϊς καϊ ή άλώπηξ. 
Πολλά είδη χηνών καί νησσών, δ χαρί- 
εις λαγόπους, δ κόσσυφο; τών χιόνων, ου τδ 
χάριεν άσμα άντηχεΐ ηδύ έν τώ μέσω 
τοΰ παγετού τού έαρος, δ χαραδριδς καϊ δ 
θαλάσσιο; σχοίνικλο; ζωογονούσι τά μέρη 
δπου βόσκουσι τά ζώα, ένώ ό ιέραξ καϊ ή
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γλαυξ ένεδρεύουσιν αύτά Ιχ τοϋ ύψους τών 
άέρων. Προσθετέα είς ταΰτα πολλά θαλάσ
σια πτηνά, ών ή τροφή είς τά παράλια εί
ναι άφθονωτέρα ή τών πτηνών τής ξηοάς.

Φαίνεται δτι ή κατά τδ μάλλον ή ήττον 
μεγάλη άπομάκρυνσις τής γραμμής τοϋ πά
γου άπδ τής παραλίας επενεργεί ίσχυρώς 
έπι τής διανομής τών φυτών έν τή ανατολι
κή Γροελλανδίιχ· άλλως δέν Οά εξηγείτο ή 
πλούσια βλάστησις τοϋ εσωτερικού. Οι πά
γοι τής θαλάσσης έξασκοϋσιν έπί τών πα
ραλίων ένέργειαν καταψυκτικήν, ένφ η με
γάλη άπορρόφησις Οερμότητος είς τήν επι
φάνειαν τοϋ έδάφους διεγείρει τήν ζωήν ιών 
φυτών. Ή κατάστασις τοϋ κλίματος άπο- 
δεικνύεται κατά τδ Θέρος τοσοϋτον ώφβλι- 
μωτέρα είς τους διαφόρους σταθμούς, κα
θόσον ή άνευ χιόνος επιφάνεια είναι μεγα
λητέρα, ή δέ έξωτερική γραμμή τών Θαλασ
σίων πάγων είναι άπωτέρα. II έπιβλαβής 
έπενέργεια τών πλησίον Θαλασσών έπι τήν 
βλάστησιν τής πολικής ζώνης άποδεικνύ- 
εται πανταχοΰ έν τοϊς άπωτάτοις δρίοις 
τών δένδρων. ’Εν Σ.βηρίι^, μ’ δλην τήν κα
τά μέσον δρον θερμοκρασίαν τών βαθμών 
έκατοβάθμων, τδ δριον τών δένδρων έπί τών 
όχθών τοϋ Λένα καί τοϋ Σατάγκα ύψοΰται 
είς 72 1)2 βαθμούς πλάτους, ένώ η ’Ισ
λανδία, ή έχουσα μάλλον συγκερασμένον 
κλίμα, ύπδ τδ πλάτος 65 βαθμών καί μέ 
τδ ίσόΟερμον ΐ 1 βαθμοΰ, δέν παρουσιάζει 
πλέον δένδρα. Καί είς τήν μεσημβρινήν έ- 
σχατιάν της, είς 60 βαθμών πλάτος, ή 
Γροελλανδία μόλις δεικνύει ίχνη δενδροει
δούς βλαστήσεως. ’Εννέα είδη ξυλωδών έ- 
σημείωσαν οί Γερμανοί, ήτοι τήν €>«απέ- 
ταΛ-Ιον Αρνάδα, τήν Άρετοστάιρυ.ίον, τδ 
^/απωκεεδχ 'PoJJJfrJpor, τήν Τετράγω
νον Ανδρομέδαν, τήν ’Αρκτικήν Salix, 
τήν Vaccinum uliginosvm, τήν ΜίΛαε- 
rav * Εμπετρον, τήν Betula ηαιια.

Τά πλεΐστα τών γροελλανδικών φυτών 
ύπάρχουσι και έν Εύρώπη καί ’Αμερική, 
πλήν περισσότερα είναι τά ευρωπαϊκά. Μ’ 
δλην τήν γεωγραφικήν θέσιν της, ή Γροελ
λανδία ώς πρδς τήν βλάστησιν προσεγγί

ζει ιδίως τήν Εύρώπην, διότι μόλις άπαν
τώνται 6 αμερικανικά φυτά, μή παρατη- 
ρηθέντα έτι έν Εύρώπη ή έν ’Ασία.

II εκθεσις τών σοφών Γερμανών είναι ά- 
ληθής θησαυρδς γνώσεων καί παρατηρήσεων 
επιστημονικών, διότι, ώς ειπομεν, περί 
πάντων διαπραγματεύεται.

Γ. Ε. Ρ.

Τήν έπομένην έπιστολήν τοϋ άξιοτίμου 
δίευθυντοΰ τής έν ’Αθήναις Γαλλικής Σχο
λής, Κ. ’Αλβέρτου Λυμών, έθεωρήσαμεν ά
ξίαν δημοσιεύσεως έν τώ περιοδικώ τοϋ Συλ
λόγου πρώτον ώς περιέχουσαν εμβριθείς 
σκέψεις περί τών καθ’ ήμάς καί δεύτερον ώς 
άναγγέλλουσαν τήν ύπ’ αύτοϋ προσεχή εκ- 
δοσιν σπουδαίου έργου, ένδιαφέροντος τδν 
ελληνισμόν έν γένει, οπερ προθύμως συνι- 
στώμεν άπδ τοΰδε τοϊς άπανταχοϋ όμογε- 
νέσιν’ έπί τέλους δέ ώς έκφέοουσαν κρίσεις 
άξίας μελέτης έπί τής δημοσιεύσεως τών 
κατά τήν ’Ανατολήν αρχαιοτήτων καί άλ
λων όμοιων έργων.

Πρός τόν άζιύτιμον Πρόεδρον τοϋ 
Φι.Ιεκ. "ΣυΛ.Ιόγου Όμήροο.

’ΑΟήνησι τή 23 Άπριλ. 1876. 
Γαλλική Σχολή.

Κύριε Πρόεδρε,
Τήν έπιστολήν, ήν άπδ τής 3ης Άπρι* 

λίου εύηρεστήθητε νά μοί πέμψητε, έλα
βον μεθ ολοκλήρου τοϋ σώματος τοϋ περι
οδικού Όμηρου, καί σάς παρακαλώ νά δε- 
χθήτε τάς έγκαρδίους εύχαρις-ήσεις μου δια- 
βιβάζοντες αύτάς καί πρδς τδ σωματείου 
ούτινος προΐστααθε. 'Η διακαεστέρα έπιθυ- 
μία μου είναι νά διατελώ έν γνώσει τών έν- 
εργειών, αίτινες καταβάλλονται πρδς διά— 
δοσιν τών φώτων, καί πέποιθα δτι ή πρδς 
τούτο ώθησις όσημέραι έπιτεινομένη θέλει 
άναντιρρήτως άποφέρει ύπέρ τοϋ Ελληνι
σμού καρπούς αγλαούς, ικανούς νά κινή- 

σωσι τδ ενδιαφέρον καί τήν ύποστήριξιν τών 
πεπολιτισμένων έθνών.

Τά πολυάριθμα συγγράμματα τοϋ 'Ελ
ληνισμού, τά δημοσιευθέντα έν τή ’Οθωμα
νική αύτοκρατορία καί έν αύτή έτι τή Έλ- 
λάδι, είσί δυστυχώς όλίγον γνωστά. 'II 
Εύρώπη αγνοούσα αύτά στερείται ειδήσε
ων πολυτίμων, δυναμένων νά συντελέσωσιν 
εί; τήν καθ’ δλα πρόοδον τής έπιστήμης’ 
ούχ ήττον δμως εκτιμά τδν ζήλον καί 
τήν προθυμίαν τών Ελλήνων συγγραφέων 
"ΐνα συμπληρώσω δέ τδ κενόν τούτο, δπερ 
πρδ πολλοΰ παρετήρησα, προτίθεμαι νά δη
μοσιεύσω άπδ τής 1ης τοϋ προσεχούς ’Ια
νουάριου ΈπιΟεάρησιν Έ.Ι.Ιηνικής Ά.Ι- 
.ϊη.1ογρα<ρίας (Revue de Correspondence 
hcllenique'j, περιέχουσαν δσον ενεστιν άκρι- 
βεστέρας ειδήσεις περί τών έργων πάντων 
τών Ελλήνων τών άσχολουμένων είς τήν 
μελέτην τής ιστορίας, τής αρχαιολογίας 
και τής φιλοσοφίας. Έπί τώ αύτώ δέ τέ- 
λει συνέστησα ένταΰθα άπδ τοϋ παρόντος 
μηνδς σύλλογον, ού τίνος σκοπδς Θέλει 
είσθαι ή μελέτη τοιούτων συγγραμμάτων. 
Τδ πρόγραμμα, έν ω θέλω έκθέσει τάς ά- 
πλουστάτας ταύτας ιδέας, θέλει προσεχώς 
δημοσιευθή, καί θέλω σπεύσει νά έξαπο- 
στείλω αύτδ μετά τής 'Επιθεωρήσεων 
πρδς τδν σύλλογον Όμηρον.

Συμφωνώ καθ ολοκληρίαν πρδς τήν γνώ
μην -?,ν έδωκεν ύμϊν έν έτει 1874 ό Κ. 
Φουκάρ, δτι δ καταλληλότατος τρόπος τοϋ 
νά καταστήση τις γνωστήν έπιγραφήν τινα 
είναι τδ νά λάβη τδ δμοιότυπον αύτής. 
Καί άν άκόμη δυνηθή νά τήν έξηγήση έν
τελώς, ή έκτύπωσις αύτής δέν είναι Ανω
φελής. 'Η βιβλιοθήκη τής έν Σμύρνη Εθ
αγγελικής Σχολής δύναται νά σχηματίση 
πλουσιωτάτην συλλογήν τοιούτων ομοιό
τυπων διά τή; συνδρομής τών πλησιόχω
ρων μερών. ’Εστε δέ βέβαιοι δτι ήθελον 
χρεωστεϊ πρδς ύμάς μεγίστην εύγνωμοσύ ■ 
νην, άν εύηρεστήσθε ένίοτε νά μοί πέμ- 
πητε άντίτυπα τών όμοιοτύπων τών νζω- 
στί άνακαλυπτομένων επιγραφών, ά; θέ
λω δημοσιεύει έν περιπτώσει μόνον καθ’

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ε.)

ήν τά περί τάς τοιαύτας μελέτας εντρι
βή μέλη τοΰ συλλόγου εύαρεστηθώσι νά 
μοί έπιτρέψωσι.

Πρός τδν έν Παρισίοις έκδότην μου έγρα
ψα νά πέμψρ πρδς ύμάς διάφορα συγγράμ
ματα καί ύπομνήματά μου, άτινα ελπίζω 
δτι δ Σύλλογος θέλει εύαρεστηθή νά δεχθή 
ώ; δεϊγμα τής συμπάθειας μου πρδς τδν 
σκοπόν 8ν έπιδιώκει, καί τή; εύγνωμοσύνης 
μου διά τάς πρδς τδν Ελληνισμόν καί τάς 
έπιστήμας έκδουλεύσεις του.

Δέχθητε, Κύριε Πρόεδρε, τήν ειλικρινή 
έκφρασιν τής πρδς ύμάς ύπολήψεώς μου.

Albert Dumont.

ΠΟΙΚΙΛΑ-

Άρσενικοφάγοι.—Ό διδάκτωρ Κνάπ πρδ 
μικρού παρουσίασεν είς σύνοδον επιστημό
νων έν Γράτς (Στυρία) δύο Στυρίους τρώ
γοντας αρσενικόν καί έδωκε περιέργους περί 
αύτών πληροφορίας. «Δυσχερές, είπε, νά 
δρίση τις τδν άριθμδν τών άρσενικοφάγων, 
άλλ’ είμί πεπεισμένος δτι πλεϊστοι τοιοΰ- 
τοι ύπάρχουσιν έν Στυρία’ είσί δέ πρδ πάν
των ιπποκόμοι, ύπηρέται κρεοπωλών καί 
ύλοτόμοι’ εΰρηνται προσέτι καί γυναίκες. 
Πολλοί τούτων δεκαεπταετεϊς ή δεκαοκτα- 
ετεϊς ήρχισαν νά τρώγωσιν άρσενικδν καί 
έξηκολούθησαν ποάττοντε; τούτο μέχρι 
γήρατος’ διϊσχυρίζονται δέ δτι τδ αρσενι
κόν προφυλάττει τδν λαμβάνοντα κατά πά
σης άσθενείας καί καθιστά αύτδν ύγιή, δτι 
είναι ιατρικόν κατά τής δύσπνοια; καί δτι 
βοηθεϊ τήν πέψιν. Κυνηγός τις (έκ τών 
παοανόμω; θηρευόντων), τράγων ενώπιον 
μου αρσενικόν, μ’ είπεν δτι ώς έκ τής έ
ξεως απέκτησε τδ θάρρος τοΰ ν’ άνανεόνη 
τά πειράματα του. Πραγματικώς δέ οί άρ- 
σενικοφάγοι φαίνονται άπολαμβάνοντες κα
λήν ύγιείαν καί είσίν εύρωστοι’ τινές φθά- 
νουσιν εϊς έσχατον γήρας. Εις Τσάϊρουγ 
είδον άνθρακέα έβδομήκοντα καί έπέκεινα 
έτών, εύρωστότατον καί εύφυή, δστις, 

25·
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τήν μνήμην τάς ιστορίας άς εΐχον άναγνώ 
σει ποτέ περί σκορπιών, οΐτινες, περικυ- 
κλωθέντες ύπδ τοΰ πυρός, ηύτοκτόνησαν. 
Έδίσταζον κατ’ άρχάς ν’ αναγκάσω τδν 
αιχμάλωτόν μου νά καταφύγη είς τδ σκλη
ρόν τούτο μέσον, άλλ’ ή περιέργεια ύπερ- 
ίσχυσε καί λαβών κοινόν φακόν έπύκνωσα 
τάς ήλιακάς άκτίνας έπί τής ράχεώς του. 
Έν φ χρόνω έπήλθε τδ άποτέλεσμα, δ 
σκόρπιός ήρχισε νά τρέχη εις τδ κιβώτι- 
ον συρίζων καί πτύων ώς μανιακός. Έπα- 
νέλαβον έπανειλημμένως τδ πείραμα, δπερ 
τά αυτά παρήγαγεν άποτελέσματα, καί έπί 
τέλους δ σκόρπιός ήγειρε τήν ουράν του 
ταχύτατα καί έβύθισε τδ κέντρον του (dard) 
είς τήν ράχιν' τδ άποτέλεσμα τής πληγής 
ήν άμεσον, φίλος δέ, ίστάμενος πλησίον 
μου, άνεφώνησε: «Παρατηρήσετε, έκέντη- 
σεν αύτδς έαυτδν καί άπεβίωσε.» Καί βε
βαίως ή ζωή έσβέσθη είς διάστημα έλατ- 
τον τού ήμίσεος λεπτού. ’Αναγράφω τδ 
άπλούν αύτδ πράγμα, ϊν’ άποδείξω δτι τά 
ζώα δύνανται ν’ αύτοκτονήσωσι καί δτι τδ 
δηλητήριον ζώων τινών δύναται νά έπιφέρρ 
τδν θάνατον τούτων. »

XeJiddrar νοημοσύχη.—Τδ γαλλικόν 
περιοδικόν «Φύσις» έδημοσίευσε τήν έπο
μένην επιστολήν ένδς τών συνδρομητών :

« Πέρυσι κατά τδ θέρος,δτε -ήμην είς τήν 
εξοχήν, φίλος μου έδοκίμαζε τήν ευστοχί
αν του είς τδ σκοποβολεϊν πυροβολών καθ 
ιπταμένων χελιδόνων' βληθείσης μιάς τού
των, ευθύς περί τάς είκοσι συνήχθησαν περί 
αυτήν καί ένώ τινές έκτείνουσαι τάς πτέ
ρυγάς των ύπεστήριζον' τήν δυστυχή πλη- 
γωμένην, άλλαι ϊπταντο πέριξ έκφέρουσάι 
κραυγάς παραπόνων. Τδ περίεργον αύτδ 
θέαμα, δπερ καί αύτδν τδν βάρβαρον αύ- 
τουργδν τού φόνου συνεκίνησε, οιήοκεσε 
λεπτά τινα, έπειτα δέ τά νοήμονα ζώα 
αμα εΐδον δτι ή σύντροφός των άπέθανε, 
άφήκαν αύτήν νά πέση καί τήν έγκατέ- 
λιπον. ’Αγνοώ άν καί άλλ.αχοΰ συνέβη ο-

ώς μ.’ εΐπεν, άπδ 40 έτών έτρωγεν αρσε
νικόν. Μοί άνέφεραν περί κυνηγού 81 έτών, 
δστις έπί πολύ έποίει χρήσιν τοϋ δηλητη
ρίου αύτοΰ· Δεν παρετήρησαν καχεξίαν εις 
τούς άρσενικοφάγους, προερχομένην έκ τοΰ 
δηλητηρίου. Είς τών άρσενικοφάγων, μεθυ
σμένος ών, κατά τδ 1865, έλαβε μεγά
λην δόσιν έπενεγκοΰσαν σφοδράν δηλητη
ρίαση) * καθ’ ά δέ δ ίδιος εΐπεν, εΐχε κα
ταπιεί τεμάχιον έχον ίγκον κυάμου' έν 
τούτοις ίάθη καί έξηκολούθησε τρώγων άρ- 
σενικδν,καί τοι μετρίως. Κατά τάς παρατη
ρήσεις μου, τδ λευκόν κα1. τδ κίτρινον άρ- 
σενικδν λαμβάνονται ξηρά' φυσικώ τώ λό
γω δέ ή δόσις κατ’ άρχάς εΐναι μικρά, έ
πειτα δμως βαθμηδόν αύξάνει. Η μεγα- 
λητέρα δόσις καταντά μέχρι 14 γραμ
μαρίων. Ό Ματθαίος Σίμπερ, είς Λίγιστ, 
κατέπιεν ένώπιόν μου 7 4)2 γραμμάρια 
τήν 4 7 ’Απριλίου 4 865. Ή δόσις λαμβά- 
νεται ότέ μέν κατά δεκαπενθημερίαν, ότέ 
δέ καθ’ εβδομάδα καί ότέ δίς ή καί τρις 
τής έβδομάδος.»

Avroxrorla σίορπίου.—Τά επόμενα έ- 
ρανιζόμεθα έκ τής αγγλικής έφημερίδος 
Φύσις'

«'Ημέραν τινά, λέγει περιηγητής τών 
Ινδιών, δ Κ. Γ. Μπιμπιέ, είς τών υπη
ρετών μου, μ’ έφερε μέγαν μέλανα σκορπί- 
ον τής μεσημβρινής Ινδικής. Ό σκόρπιός 
ούτος, παρατείνας, φαίνεται, έπί πολύ τδν 
νυκτερινόν περίπατόν του, είχε πιθανώς 
άποπλανηθή καί τήν αυγήν δέν έδυνήθη 
νά εύρρ τήν όδδν τήν άγουσαν εις τήν κα
τοικίαν του. Πρδς διατήρησιν τοΰ ζώου έ
κλεισαν αυτό εις ύελόφρακτον έντομολογι- 
κδν κιβωτίδιον. Μετά μεσημβρίαν, ευρών 
καιρόν, ήθέλησα νά ίδω πώς εΐχεν δ αιχ
μάλωτός μου, καί, ϊνα παρατηρήσω καλώς, 
μετέφερα τδ κιβωτίδιον πρδ παραθύρου, 
εκτεθειμένου εις τάς ακτίνας του ήλιου. 
Τδ φώς καί δ ήλιος έφαίνοντο δτι ήρέθι- 
ζον αύτδ πολύ καί τοΰτο μ’ άνεκάλεσεν είς

μοιόν τι καί άν αί χελιδόνες υποστηρίξου 
σαι ούτω τάς κεκμηκυίας συντρόφους των 
κατορθοΰσι νά διαβώσι τάς θαλάσσας' ο
πωσδήποτε όμως τδ παράδειγμα τοΰτο τού 
ένστικτου τών πτηνών είναι λίαν χαρακτη
ριστικόν.»

BtBAiofiijxai tr Εΰρώπη.—Τάς πλείστας 
τών βιβλιοθηκών έχει ή Γαλλία, μόνον 
δ έν Παρισίοις ύπάρχουσιν έξ μεγάλαι, ά- 
νοικταί είς τδ δημόσιον, ήτοι ή Εθνική 
Βιβλιοθήκη (900,000 τόμοι), ή Βιβλιο
θήκη Μαζαρίνου, ή τού 'Οπλοστασίου, ή τής 

" αγίας Γενεβιέβης καί ή τής Σορβόννης. Είς 
τά λοιπά μέρη τής Γαλλίας άριθμοϋνται 
338 δημόσιαι βιβλιοθήκαι, έχουσαι περί 
τά 4 εκατομμύρια τόμων. 'Η Μεγάλη Βρετ- 
τανία έχει 1,774,493 τόμους, ή Αύστρία 
2,488,000, ή Πρωσοία 2,040,450, ή 
'Ρωσσία 852,000,ή Βελγική 509,100, κτλ.

Ύπελογίσθη δτι ύπάρχουσιν έν ένεογεία 
εις δλους τούς σιδηροδρόμους τής ύφηλίου 
50 χιλιάδες άτμομηχαναί, άξίας δύο καί 
ήμίσεος δισεκατομμυρίων φράγκων. Τάς 
πλείστας έχουσιν αί Ηνωμένοι Πολιτεΐαι 
τής ’Αμερικής (4 4000), ή ’Αγγλία έχει 40, 
900, ή Γερμανία 5,900 ή Γαλλία 4,900, 
ή 'Ρωσσία 2,600, ή Αΰστρουγγαρία 2,900, 
ή ’Ιταλία 4200, κτλ,

—ο

ΝέοΓ ήφαίστιιοχ-—Έφημερΐς τών ’Ιν
διών, καθ’ ά άναφέρουσι γαλλικά περιοδι
κά (£’ Explorateur καί La Nature), δί
δει τάς έπομένας πληροφορίας περί ηφαι
στείου, άνακαλυφθέντος έν τή μικρά νήσω 
Καμιγουΐν (Cann’i/iun) πλησίον τής παρα
λίας τού Μινδανάου (νήσου τών Φιλιππι
νών), έν ταϊς Οαλάσσαις τής Κίνας. 'Η νή
σος αύτη πρό τινων έτών ήτον εύφορος καί 
καλώς κατωκημένη, περιέχουσα 25,000 

ανθρώπων, ών 4 1,000 κατώκουν είς τήν 
πολιν Κάταρμαν' παρήγαγε δέ κάνναβιν, 
ζάχαριν καί καπνόν πρώτης ποιότητος. 
Κατά τούς πρώτους μήνας τοΰ 1871 έγέ
νοντο έκεΐ, ώς καί είς τάς πέριξ νήσους, 
σφοδροί σεισμοί, τήν δέ 49 ’Απριλίου καθ’ 
ήμάς έξήλθε τής γής δρος, οπερ βαθμη
δόν ηύξανε καί μετά 4 μήνας έφθασεν είς 
ύψος 400 ποδών, έχον διάμετρον ένδς 
τρίτου τοϋ μιλλίου. Τό ύψος τού όρους ή
δη είναι 5338 πόδες καί έν τώ κέντρω 
υπάρχει ανώμαλος κώνος I 950 ποδών καί 
άπορρώξ 4700 ποδών. Τά πλευρά είσί κε 
καλυμμένα άπδ λάβαν φαιάν, ό δέ κεντρι
κός κώνος άποτελεΐται ολόκληρος σχεδόν- 
άπδ τραχίτην λευκόφαιον. Έκ τών πέριξ 
τοΰ κρατήρος οπών έξέρχεται συνήθως κα
πνός κυανόχρους. Άπδ τής έμφανίσεως τοϋ 
ηφαιστείου τούτου ή νήσος κατέστη άγο
νος καί έρημος.

Άφορισμύς χατά τώκ ΙηιβΑαβων irzd- 
pur. — Έν <■> χρόνω οί έπιστήμονες ασχο
λούνται είς τδ νά έφεύρωσιν άλάνθαστον 
φάρμακον πρδς καταστροφήν τών επιβλαβών 
έντόμων, ιδίως του φυλλοξέρου, νομίζομε* 
καλόν νά άναφέρωμεν είς ποια οί Ευρωπαί
οι κατά τδν μεσαιώνα κατέφευγον μέσα 
πρδς έπίτευξιν τοΰ ποθουμένου' πρόσθετό- 
μεν δέ δτι αί παρατιθέμενοι αποφάσεις καί 
καταδίκαι είσίν αυθεντικοί καί οτι αί δια
τάξεις τούτων εύρηνται είς πολλά χειρό
γραφα ύπάρχοντα έν τή Εθνική τών Παρι
σίων βιβλιοθήκη· Ό Σασανέ, περίφημος νο
μομαθής τού 16 αίώνος, πολλά περί τού 
πράγματος συνεκάλεσε συμβούλια καί 
σπουδαίως δμιλεϊ περί τών μέσων τής κα
τηγορίας κατά τών έπιβλαβών ζώων. Ιδού 
δέ αί αυθεντικότεροι δίκαι καί αποφάσεις.

1120. — Ό έπίσκοπος τού Laon άφώ- 
ρισε τούς άρουραίους μύς καί τάς κάμπας.

1 488. — Οί μεγάλοι έκκλησιαστικοί το- 
ποτηρηταί τού Aulun έντέλλονται τοΐς έ- 
φημερίοις τών πλησιόχωρων κωμών νά δια-
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τάξωσι τούς τρώγα; νά παύσωσιν έπιφέρον 
τε; φθοράν ζαΐ νά τού; άφορίσωσι·

1535—Ό μέγας (εκκλησιαστικός) το- 
ποτηρητής τής Βαλεντία; προσάγει παρ’ 
«ύτφ τά; κάμπας,χορηγεί αυταϊ; δικηγόρον 
ίνα τάς υπερασπισθή, κα’ι έπί τέλους τάς 
καταδικάζει νά φύγωσιν έκ τής έπαρχίας.

Κατά τον 17ον αιώνα τριακονταεπτά 
ΰμοιαι αποφάσεις έξεδόθησαν, κατά δε τον 
4 δον μία μόνη (1741) κατά βοός. Μόνον 
δέ τά έντομα δεν κατεδιώκοντο ούτως, 
άλλά καί άλλα ζώα, ώ; έξάγεται έξ έπι- 
σήμων εγγράφων, καί ποΰ έκρεμάσθη, δυ
νάμει δικαστικής άποφάσεως, διότι έσπά- 
ραξε καί έφόνευσε παΐδα.

Εις τά; Ηνωμένα; Πολιτεία; τής ’Αμε
ρικής κατασκευάζουσιν ήδη προϊόν τι βιο
μηχανικόν έκ μίγματος βαμβακοπυρίτιδος 
και κ.άφουρα;, ήτις δταν άποθλιβή και ά- 
ποξηρανθή, αποτελεί ΰλην σκληράν, έλα- 
στικήν καί δμοιάζουσαν, άμα καθαρισθή, 
πρδ; έλέφαντα. Τδ νέον τοΰτο προϊόν είναι 
λίαν εύφλεκτου καί άνάπτει ταχύτερον τοΰ 
κηροί)' έγένοντο δέ δοκιμαί ϊνα κατασκευ- 
άσωσι δι’ αύτοΰ γυναικεία κοσμήματα καί 
έπέτυχον κατ’ άρχάς νά πωλώσιν’ άλλ’ ε
πί τέλους δέν ευδοκίμησε τδ έργον, διότι 
ευκόλως κατανοεί τις πόσον επικίνδυνο; 
είναι ή χρήσις τοιούτων κοσμημάτων, ά
φοΰ μάλιστα συνέβη καί έκκρηξις εΐς τδ 
έργοστάσιον.

Κατ’ έτος μυϊαι ιοβόλοι μεγάλην έπι
φέρουσι Οραΰσιν είς τά ζώα εν τισι τών 
δήμων τή; Κάτω Ουγγαρία;. Τδ δήγμα 
τών μυιών τούτων, Golumbatser Fliege 
καλουμένων, είναι οδυνηρόν καί συνεχώς 
έπιφέρει άμέσως τδν θάνατον είς τά ζώα. 
II παρουσία τών έντόμων αυτών είς τά 

μέρη έκεϊνα δικαίως θεωρείται ύπδ τών 
κτηνοτρόφων ώ; μάστιξ, έφέτος δέ τά έκ 
τών δηγμάτων άποτελέσματα είναι φοβε

ρότερα ή άλλοτε- Περί τούτου ιδού τί έ
γραφαν έκ Τεμεσβάρ: Τήν 11)23 ’Απρι
λίου πανικός φόβο; κατέλαβεν αίφνης τά 
ζώα, άτινα έβοσκον εΐ; τού; άγρού;' τά 
ζώα δέ ταΰτα ωρμησαν μόνα πρδς τά μέ
ρη τά άγοντα εΐς τού; σταύλου; των. "Ιπ
ποι, βύε; καί χοίροι, προσβληθέντες υπδ 
τών Columbacser Fliege, άπεβίωσαν. 
Τών έπικίνδύνων τούτων έντόμων, άτινα 
γεννώνται εί; τά τελματώδη μέρη τών μεθ
ορίων, ένέσκηψαν πολλά σμήνη πρδς τά 
μέρη τοΰ Τεμεσβάρ καί σχεδόν πανταχοϋ 
έκαμαν θύματα, έπί τε τών οδών καί έπί 
τών νομών. Εΐ; τδν δήμον Αίμπλιγ άπώ- 
λαντο 60 ίπποι, είς τήν πεοίχωρον Βου- 
ζίας άπώλοντο εκατοντάδες ζώων κερα
σφόρων καί πανταχοϋ άπαντα τις πτώ
ματα ίππων. Ένταΰθα έλήφθησαν δρα
στήρια μέτρα καί άπό τή; Κυριακή; άπη- 
γόρευσαν διά τυμπανοκρουσία; νά όδηγώ- 
σι τά ζώα εΐ; τού; αγρού;. Εκατοντάδες 
τών φοβερών μυιών είσδύουσιν εί; τού; μυ- 
κτήρας, είς τά ώτα καί εί; τά γλοιώδη 
μέρη καί δέν παραιτοΰσι τδ Οΰμά των ή 
δταν έκπνεύσρ. Ή μάστιξ αΰτη χθές καί 
προχθές μεγάλην έπέφερε Οραΰσιν είς τά 
μέρη μας. »

’ΐδού, κατά τδν διδάκτορα Μάρμων, τά 
άποτελέσματα, άτινα παρήγαγεν έν ’Αμε
ρική έντδς δεκαετίας ή χρήσις πνευμα
τωδών ποτών’ Ιον ταΰτα επέβαλαν είς τδ 
κράτος δαπάνην 600 εκατομμυρίων δολ- 
λαρίων' 2ον έπέφεραν έμμεσον δαπάνην 
700 εκατομμυρίων' 3ον κατέστρεψαν 300, 
000 ψυχάς’ 4ον ήνάγκασαν τδ κράτος νά 
διαΟρέψ’ρ 4 00,000 παιδία' 5ον έστειλαν 
εί; τάς φύλακας ή εί; τά πτωγοκομεΐα 
σχεδόν 150,000 άτομα' 6ον συνετέλεσαν 
είς επέκεινα τών 10000 αύτοκτονιών' έπ- 
ήνεγκαν ζημίαν εΐ; κτήματα καί άλλα 
πράγματα επέκεινα τών 100,000 δολλα- 
ρίων' κατέστησαν 200,000 χήρα; καί I 
έκατομμύριον ορφανά.

* *


