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Άριθ. 9. Σεπτέμβριος, 1868. Ά' Έτος.

ΤΟ ΜΕΑΑΝ ΟΡΟΣ, II ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ.

Ιλλυρία μέν ώνομάζετο —άλα.', ή χώρα έν ή κε?τ.ι 
το Μέλαν Ορος, ή Μαυροβούνιου,, Ααβεάται δέ οί πε
ρίοικοι, έξ ού καί Ααβεάτν. ή λίμνη τής Σκόδρας, τα
νύν Βλάτω. Οί άναχωροΰντε: άπό τής Σκόδρας προς 

το όρος συνήθως άκολουθουσι τήν διά της λίμνης οδόν 
επί ακάτων, αιτινες καλούνται λόνδραι ύπό τών 
εγχωρίων· καί δεξιόθεν μέν διακρίνονται μόλις εϊς την 
άπόστασιν τά λεγάμενα 'Επτά Βουνά, άρις-εοόθεν δέ 
εγείρονται αί απόκρημνοι πλευραί τών όρέων της Ρω- 
μιάς, περιόραντιζόμεναι ύπό τών ΰδάτων τής λίμνης,

' 1 ματισμοι Μαυροβουνιωτών.

έντός της οποίας σχηματίζόυσι ζωγοαφικώτατα ακρω
τήρια καί νησίδια. ’Επάνω δέ, κρύπτονται μεταξύ 
τών κρημνών αλβανικά χωρία, τά άποτελοϋντα την 
επαρχίαν της Κραϊνης. Τό όνοματοΰτο σημαίνει σλα- 
βιστί ορεινόν μεθόριον.

Μετά δέ πέντε λευγών κωπηλασίαν έαφανίζεται ή 
Βρανίνα, καί μετ’ αύτήν ή Αεσένδρα, νησίδες δίδυ
μοι, σχηματίζουσαι ώσανεί πύλας της λίμνης πρός τά 
άνω αύτής. Καί έπί μέν τής διπλής κορυφής τής πρώ- 

Τόμ. Α\ — Σεπτέμβριος, 1868.

I 
της φαίνονται άθλια τινα οχυρώματα· ή δεύτερα δέ 
είναι βράχος τις ξηρός καί αύχμηρός, πανταχόθεν έπι- 
κρατούμενος· όίστε απορεί τις πώς έν έτει 1858 οί 
’Οθωμανοί είχον στήσει έκεΐ τό στρατηγείου των.

Περίεργος είναι ή ιστορία τών δύο τοοτων νησίδων. 
Τώ 18326 τής Σκόδρας διοικητής 'Ρεσσίτ πασσάς είχε 
συλλάβει ώ; κατασκόπους δυο νησιώτας της Βρανίνης, 
έλθάντας εις τήν πόλιν δι’ υποθέσεις των, καί τούς 
άπεκεφάλισεν άδικάστους· όργισθε'ντες έκ τούτου οί 
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Βρανινιώται άνεκήρυξαν ήγεμόνα των τον τότε βλάχι
καν τού Μαυροβούνιου Πέτρον Τ’, όσης καταβάς, και 
όχυρώσας έν σπουδή τάς δύο νησίδας, κατέστη κύριος 
όλης της λίμνης. Αί λόνδραι των Μαυροβουνιωτών, 
κατερχόμεναι έως ύπό τά πυροβόλα του Φρουρίου της 
Σκούρας λαθραίως, μάλιστα δέ κατά τάς σκοτεινάς 
νύκτας καί τάς ομιχλώδεις ήμέρας, διήρπαζον παν το 
προστυγχάνον, καταφεύγοντες έπειτα εις την Ριγέκαν, 
καί πολλάς πολλακις κεφαλάς συναποφέροντες· έως 
ού, τω 1843, ο Οσμ.άν πασσάς, κυριεύσαςπάλιν τάς 
νησίδας διά στολίσκου εξ ενός βρικίου καί δύοκανονο- 
φόρων, άπεδίωξε τούς κατοίκους των, καί ούτως ά- 
πήλλαξε την Σκόδραν από των επιδρομών αύτών.

Εκεΐθεν της Αεσένδρας ή όρασις εκτείνεται άπα- 
ρεμ.πόδιστος μέχρι των σκυθρωπών ακτών της Κερνί- 
κης (Τσέρνιτσα), έμπροσθοφυλακής τού Μαυροβού
νιου, ή δέ ψυχή συγκινεΐται απέναντι της εύκλεοΰς 
ταύτης γωνίας της γης, ήτις όλους τέσσαρας αιώνας 
άντέσχεν άγωνιζομένη κατά της δουλείας αγώνα ά- 
γνως-ον εις τον πεφωτισμενον της Εύρώπης κόσμον, 
μόλις έν έτει 1858 κινηθέντα εΐ; περιέργειαν καί θαυ
μασμόν έκ τής ηρωικής έν Γραχόβω μάχης, καί μόλις 
τότε φροντισαντα να γνωρίση την γεωγραφικήν θέσιν 
τής μικράς εκείνης φωλεάς τών άδαμάστων άνδρών.

Ο Φράγκος, όπου δέν έχει συμφέρον τι, είναι τό
σον αγεωγράφητος!

Εντεύθεν του-Μέλανος Όρους ούτε-χωρίον φαίνε
ται εις τάς πλευράς αυτού, ούτε καλύβη, ούτε ποι- 
μήν, ούτε α’ίς· αλλά καίτοι τά πάντα παρίστανται 
σιωπηλά καί ακίνητα, είς μόνος τυφεκισμός άν άκου- 
σθή έκ των οθωμανικών κανονοφόρων, ή γή άναδίδει 
αμέσως ώς έκτών σπλάγχνων της πλήθη μαχητών, έξ 
ών αί ράχεις έκεϊναι καί αί φάραγγες πληρούνται ατρα
πών καί καπνού.

Εκεί δεξιόθεν εκβάλλει ο Μωρακίας (Μωράτσα), 
ποταμός ές ού ή λίμνη τρέφεται, καί όςτις διαβρέχει 
τας ευφόρους πεδιάδας τής Ζέττης καί τής Αεσχοπό- 
λεώς, Μικρός τις κώνος μεμονωμένος καί μόλις δια- 
κρινόμενος έν τη ομίχλη φέρει επί τής κορυφής του 
οθωμανικόν τι φρούριον, το τού Ζαβλιάκου, τον πρό
σκοπον τούτον τιών Οθωμανών , ον έκυρίευσαν οσάκις 
ήθέλησαν οί Μαυροβουνιώται. Το φρούριον τούτο έκτί- 
σθη μέν έν έτει 14’23 ύπό Στεφάνου τού Μαυροβού
νιο.to ή Κερναγορίτου, ήλώθη δ’ έπειτα ύπο τών 
Τούρκων, καί πάλιν άνεκτήθη ύπο τών Μαυροβουνιω- 
5ων, χρημάτισαν μέχρι τίνος ώς πρωτεύουσα τού σχε
δόν μ,υθώδους ήρωος αύτών ΐβάνου Κεονο’ιεβικ. Κυ- 
ριευσάντων δ’ αύτού έκ νέου τών Τούρκων, ό Άβανος ά- 
νεχώρησεν είς τά όρη, όπου ίδρυσε το μικρόν Κράτος 
κατα τού οποίου ούδέν ΐσχυσαν εκτοτε αί δυνάμεις ό- 
λαι τών πασσάδων της Βοσνίας καί Αλβανίας.

Τω 1835, δώδεκα Μαυροβουνιώται, εύτολμοι άν- 
δρες, έφορμήσαντες διά νυκτόςκαί αϊφνιδίως κατά του 
φρουρίου τού Ζαβλιάκου, έπειδή έμαθον ότι ολίγοι καί 
οχι άγρυπνοι ήσαν οί έν αύτώ φρουροί, έκράτησαν αύ- 
τού καί άντέσχον κατά τών πέριξ ’Οθωμανών,διοικου- 
μένων ύπο τίνος Δερβίς αγά. Τούς τυφεκισμούς άκού- 
σαντες οί κάτοικοι τής Ριγέκας, έσπευσαν όμοθυμα- 
δόνύπέρ τών πολιορκουμένων αδελφών των, καί τρεις 
όλας ήμ.έρας έπολέμουν καρτερικώτατα, ότε προσελ- 
θόντος του πατσά τής Σκόδρας μετά πολλής καί άλλης 
δυνάμεως, οί Μαυροβουνιώται άνεχώρησαν συναποφέ

ροντες πλεΐστα λάφυρα, αφού έπυρπόλησαν καί πόλιν 
καί φρούριον.

Καί τω 185’2, επί τού ήγεμόνος Δανιήλου, μία 
δράξ Μαυροβουνιωτών άνέβησαν είς τά τείχη τού Ζα
βλιάκου, συνέλαβον αϊφνιδίως τούς φρουρούς, τούς ά- 
πεκεφάλισαν (κατά την άγρίαν συνήθειαν ήν έδίδα- 
ξαν οί Τούρκοι, το αύτό τούτο πράττοντες προς τούς 
αιχμαλώτους, καίτοι ή οθωμανική Κυβέρνησις σήμε
ρον άπαναίνεται αύτήν), έπειτα δ’ έστρεψαν τά στό
ματα τών πυροβόλων τού φρουρίου κατά τής πόλεως, 
άπέβαλον έξ αύτής τούς Οθωμανούς, καί καλεσαντες 
καί άλλους Μαυροβουνιώτας ώχυρώθησαν. Άμα μα- 
θών το γεγονός τούτο, ό πασσάς τής Σκόδρας έδραμε 
μετά πολλοΰ στρατού’ καί πρώτον έπεχείρησεν έφο
δον άλλ’ άπολέσας τριακοσίους τών στρατιωτών του, 
έπειτα δέ καί άλλους άνωφελώς, κατέφυγεν είς πο
λιορκίαν, ήτις θά παρετείνετο τίς οίδε πόσον, άν ή 
Αύστρία δεν ύπεχρέονε τον Δανιήλον νά παραιτήση το 
φρούριον. "Εκτοτε τό φρούριον τού Ζαβλιάκου άνωκο- 
δομήθη κατά νέον σχέδιον στρατηγικώτερον.

Άπό Ζαβλιάκου προς τό Κεττίγνιον, πρωτεύουσαν 
τού Μαυροβούνιου, άναπλέεται είσέτι ή λίμ.νη, στενου- 
μένη μέχρι τού στομίου ετέρου ποταμού, τής Κερνο- 
βίκης, έπί τής οποίας πρώτον απαντάται ή Πρεβάκα, 
χωρίον οίκτρόν καί άθλιον’ άλλ’ είς τόν σκεπτόμενον 
ότι ό πρώτος όρος τής έλευθερίας παντός λαού είναι ή 
ανοχή πασών τών στερήσεων τού βίου, τά πενιχρά 
ταύτα καλύβια έμπνέουσι σέβας. Μετά δύο έτι ώρών 
διάπλουν, τό μέλαν καί ακίνητον νάμα τής Κερνοβίκης 
διαδέχεται ρεύμα ταχύ καί διαυγές, διέρπον μεταξύ 
τερπνών λειμώνων’ ανοίγεται δέ τότε ή κοιλάς,καίτό 
άκάτιον, μή δυνάμενον νά προχωρήση, άφίνει τούς 
έπιβάτας είς Ριγέκαν.

Τόπολίχνιον τούτο, ιδίως δέ το έν αύτώ μοναστή- 
ριον, ύπήρξε μετά τήν απώλειαν τού Ζαβλιάκου ή 
πρωτεύουσα τού Μαυροβούνιου, ότε τό Κεττίγνιον δεν 
ύπήρχεν είσέτι. Εν έτει 1492 ή 'Ριγέκα έκέκτητο τυ- 
πογραφεϊον σλαβικόν, ότε είς τά δύο τρίτα τήξ πεπο- 
λισμένης Ευρώπης ήτο έτι άγνωστον το τυπογραφείου- 
καί πότε μέν καί πώς άπωλέσθη τό τυπογραφείου τού
το, αγνοείται ■ άλλ ό προκάτοχος τού Δανιήλου βλα- 
δίκας,Πέτρος Γ’, είχε συς·ήσει έτερον έντω έπισκοπείω 
του, ένθα έτυπώθησαν ικανά βιβλία θρησκευτικά καί 
εθνικά, τινά ποιήαατά του, καί τά πολύτιμα χρονικά 
τού Μαυροβούνιου, γνωστά ύπο τήν επωνυμίαν Γρί- 
λιτσα. Ευθύς όμως μετά θάνατον αύτού, έπί τού πο- 
λέυ.ου τού 1852 καί τής εισβολής τού Όμέρ πασσά, 
τάτ υπογραφικά ς-οιχεία έχύθησαν είς σφαίρας, διά τήν 
έλλειψιν άλλου μολύβδου.

'11 άπό Ριγέκας είς Κεττίγνιον οδός είναι πετρώδης 
καί δύσβατος’ καί μέχρι μέν τίνος ή ατραπός ακολου
θείτο ρείθρου τής Κερνοβίκης,έπειτα δέ,. σχηματίζου- 
σα διά μιας αγκώνα, στρέφεται προς νότον. Υπάρχει 
παράδοσις παρά τοϊς Μαυροβουνιώταις, ότι ότε έδη- 
μιούργει ό Θεός τόν κόσμον, διήρχετο τό άπειρον διά— 
ς-ημαφέρων σάκκον περιέχοντα τάόρη, άτινα έσπειρεν 
όπου καί ώς ήβούλετο· ό σάκκος όμως έρράγη, φοβε
ρός δέ σωρός βουνών, εκχυθείς έπεσεν είς τήν χώραν 
ταύτην, καί ούτως έσχηματίσθη τό Μαυροβούνιου.

Τοιούτου τίνος συμβάματος έχει αληθώς τήν όψιν 
ό τόπος- μετά τήν επίπονον δέ άνάβασιν μέχρι τής 
κορυφής καταβαίνει τις είς τό χωρίον Δόβερσκον Σέ- 

λον· εντεύθεν μέρος μέν της οδού είναι κοίτη χειμάρ
ρου κυλίουσα έν ώρα χειμώνος θολερά και βίαια νά
ματα, έπειτα δέ τέλος παρουσιάζεται πεδιάς τις έχου- 
σα μιας καί ήμισείας ώρας έκτασιν, έν μέρει καλ
λιεργημένη, ήτις φαίνεται είς τόν οδοιπόρον ώς άλλη 
Εδέμ, μετά το ιαύ την'χαλεπήν οδοιπορίαν είς δέτούς 

πρόποδας βράχων τινών ΰψικρήμνων, συσφιγγόντων 
τήν πεδιάδα, διακρίνεται τό Κεττίγνιον, ή νυν πρω
τεύουσα, χωρίον μάλλον καί αυτή, καί χωρίον μικρό- 
τερον πολλών άλλων τού Μαυροβούνιου.

Είς τήν θέσιν τού Κεττιγνίου κατ’ άρχάς εύρίσκετο 
μόνον εν μοναστηριού, όπου διέτριβε συνήθως ό βλαδί- 
κας· ολίγον δέ κατ’ ολίγον ήγέρθησαν περί αύτό καί 
επτά ή οκτώ οίκίαι, ακολούθως δέ καί άλλαι’ άλλά 
μέχρι τού 1858 (ότε έσχεδιάσθη ή είκών τήν οποίαν 
έπιτάττομεν) ήσαν όλαι 16, κανονικώς ωκοδομημέ- 
ναι. Τό πολίχνιον έχειτό σχήμα Τ, ήτοι διατέμνεται 
ύπο δύο οδών συμπιπτουσών είς ορθήν γωνίαν. ’Επί 
της συμπτώσεως αύτών ύπάρχει πλατείά τις τριγωνι
κή, καί είς τό μέσον αύτης δένδρον, καί ύπό τό δέν- 
δρον φρέαρ. ’Εκείκαί τό μόνον ξενοδοχείου, οικοδομή 
κτισθείσα κατά σχέδιον εύρωπαϊκόν. Περί τό φρέαρ 
τούτο έρχονται καί ύδρεύονται αί τό κάλλος άρρενω- 
παί τού χωρίου κόραι, καί αύτόθι γίνονται αί συν
απαντήσεις. Οί Μαυροβουνιώται, ώς καί οί ’Ελληνες 
καί πας γενναιόφρων λαός, θεωρούσι τό προς τήν γυ
ναίκα σέβας ώς άνυπέρθετον είς πάντα τίμιου άνθρω
πον, καί τόν μαχητήν όςτις έπυροβόλησε προς στίφος 
έν μέσω τού οποίου εύρίσκεταί τις γυνή δυσφημοΰσιν 
ώς άνανδρου. ’Οφείλει μάλλον νά ύπος·η όλας τάς 
προσβολάς καί νά μή άντιπυοοβολήση · καί τόσην 
ίσχύν έχει ό νόμος ούτος είς τό Μαυροβούνιου, ώστε 
όταν οί Κούκαι ^Κουτσήδες) ΐύρίσκωνται είς πόλεμον 
προς τούς Μαυροβουνιώτας, κρύπτονται όπισθεν τών 
γυναικών των (ώς λεγουσιν αί γλώσσαι αί κακαί), ό
πως ^υροβολώσιν αύτοί άκινδύνως προς τούς πολε
μίους των. Υπάρχει δέ καί δημώδης τις διάλογος 
διαδηλών τήν μοίραν τών γυναικών παρά τοίς λαοίς 
τής ανατολικής Εύρώπης. II σκηνή υποτίθεται ε’ίς τι 
καφενείου πολύγλωσσον·

« — Τί είναι ή γυνή; —- Ό ’Οθωμανός αποκρίνε
ται, αιχμάλωτος. Ό ’Αλβανός, δούλη. — Ό Σέρβος, 
θεράπαινα. — Ό Βούλγαρος, σύντροφος. — Ό Ε
βραίος, συνέταιρος. — Ό "Ελλην, βασίλισσα!

Βασίλισσα, είναι πολύ, τό όμολογουμεν’ άλλά πά
λιν ώς προς τήν δούλην τού ’Αλβανού βασιλεύει κατά 
σύγκρισιν ή γυνή τού 'Έλληίος.

Μέχρι τού Δανιήλου, τό ηγεμονικόν άξίωμ.α μετέ- 
βαινε κληρονομικώς είς τήν οικογένειαν τών Νιεγό- 
σων, άλλ’ είς τούς έκ πλαγίου συγγενείς· έπειδή έως 
τότε οί βλαδίκαι, ώς επίσκοποι ένταύτώ, έμεναν άγα
μοι" ό Δανιήλος πρώτος διέζευξε τήν ηγεμονικήν αρ
χήν άπό τής επισκοπικής, καί μεταβιβάσας τόν τίτλον 
μετά τών καθηκόντων τού βλαδίκα είς ένα τών ισα
δέλφων του, αύτός έμεινεν ήγεμών λαϊκός ύπό τόν τί
τλον κνιάζου, ον ειχον ήδη οί ηγεμόνες τής Σερβίας. 
Ένυμφεύθη δ’έπειτα τήν θυγατέρα εμπόρου τίνος σλά- 
βου, είς Τεργέςην έγκαταστημένου , κόρην έπιμελώς 
άνατεθραμμένην καί εύειδή. Ό Δανιήλος έδολοφονήθη 
μετ’ολίγα έτη-, άλλ’ έπί τών ημερών καί κατά προ
τροπήν τής γυναίκας ταύτης, Δαρίγκας όνομαζομένης, 
έπαυσε βάρβαρός τις συνήθειαήν είχαν οίΜαυοοβουνιώ-

ται εκ τών Τούρκων, νά έκθετωσι τάς κεφαλάς τών 
εχθρών ους έφόνευον είς τινα πύργον, κείμενον έπί της 
όφρύος τών βράχων, άπέναντι τής οικίας τού ήγεμό
νος των.

’Αδιάλλακτοι έχθ·ροί τών ’Οθωμανών, ήλθαν είς πό
λεμον προς αύτούς καί έπί τού νύν ήγεμόνος Νικολάου, 
έν έτει 1863, ότε ό Ομέρ πασσάς, μετά πολλάς καί 
δεινάς άπωλείας, κατόρθωσε νά προβή έν τω όρει μέ
χρι τόΐϊων εις τούς οποίους Τούρκος δεν είχε πατήσει 
άλ) .οτε· άλλ’ αί μεγάλαι Δυνάμεις, έλεήσασαι τόν άν- 
δρείον μικρόν λαόν, έπενέβησαν ύπέρ αύτού, καί οΰτω 
διεσώθη πάλιν ακέραιος ή χώρα καί ή αύτονομία του.

'Η έθνική φιλοτι μία τών λαών, άναπτυχθείσα κατά 
τόν παρόντα αιώνα, δέν ανέχεται νά διάγη τού λοι
πού ύποτελής είς ηγεμόνας άλλογ'λώσσους, αλλοφύλους 
καί αλλοθρήσκους, ούτε άν προαιρώνται ούτοι σήμερον 
νά ήναι φιλοδίκαιοι καί ισόνομοι προς άπαντας ανεξ
αιρέτως τούς ύπό τό.σκήπτρου αύτών λαούς· έχομεν 
δέ πρόσφατον παράδε.γμα πεφωτισμένης Κυβερνήσεως 
αίσθανομένης ταύτην τήν αλήθειαν, τήν Αύστρίαν, ή- 
τις μεταβάλλουσα τήν μέχρι τούδε έπωνυμίαν αύτής, 
αντί Αυστριακής Αυτοκρατορίας θέλει νά κληθη Μοναρ
χία ΑύστροΟυγγρική---- ό νοών νοείτω '.

Ποτέ μή άναγγείλης αναφανδόν είς φίλους σου τό 
συμβάν σοι εύτύχημα, έπειδή φαίνεται ώς κεραυνός.

Πάντων τών ανθρώπων όξύτατοι είναι οί φαινομε- 
νοι προς συμφέρον τι γλ.υκείς.

Ό πράττων άνευ σταθερών αρχών ομοιάζει προς 
άνθρωπον βλέποντα είς τό ώρολόγιόν του, άφου αύ
τός έθεσε τυχαίως τόν ώροδείκτην. 

01 ΙΑΠΩΝΕΣ ΙΑΤΡΟΙ.

Είς τήν Ιαπωνίαν πλήθουσιν οί ιατροί, μάλιστα 
δέ είς τό Γέδδον καί οί μέν τής αύλής ανάγονται είς 
τάξιν τινά κοινωνικήν άνωτέραν, τήν λεγομένην τών 
χατταμότων ούτοι φερουσι δύο σπάθας, έχόυσι τήν 
κεφαλήν ξυρισμένην, καί οί μέν προσκεκούΛημένοι είς 
τόν οίκον τού ήγεμόνος καί μή έπισκεπτόμενοι έξω α
σθενείς, έχουσι βαθμόν άνώτερον ούτοι είναι φυσικώ 
τω λόγω όλίγιστοι, καί άπολαμβάνουσι περί τάς 15 
έως 20 χιλιάδας φράγκων οί δ άλλοι είναι αξιωμα
τικοί άκολουθοΰντες τόν στρατόν έν ώρα πολέμου. Δί
δεται δέ καί είς τούτους μισθός όχι άνώτερος τών 10 
χιλιάδων φράγκων· άλλ’ότε δέν έχουσιν ύπηρεσίαν, 
επισκέπτονται καί ασθενείς τών οικογενειών μεθ’ ών έ
χουσι σχέσιν. -

Οί άλλοι ιατροί, οί μήτε ύπάλληλοι όντες, μήτε 
αξιωματικοί, προέρχονται έκ τού κόλπου τίόν πολιτών, 
καί ανάγονται είς τρίτην τάςιν. Οί πλεϊσ-ςοι αύτών 
έφοίτησαν έπί τινα χρόνον είς τήν έν Κιότω ή έν Γέδ- 
δω ιατρικήν σχολήν· πολλοί όμως* όνψες υιοί οικογε
νειών έν α.ίς ή ιατρική τέχνη μεταδίδεται άπό πατρός 
είς υιόν, έδιδάχθησαν αύτήν μόνον έν τη πατρική οι
κία. Καί έπειδή ούδείς νόμος ύποχρεοΐ τούς μαθητάς

■ | (1) Ίδε πρόοψιν τον Κεττιγνίου έν σελ. 260.
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τής ιατρικής νά δίδωσιν έξετάσεις, έκαστος αύτών 
εξέρχεται έπαγγελλόμενος τήν τέχνην όταν θέλη, ακο
λουθεί δέ καί οίανδήποτε αύτος έκλέξή μέθοδον ό μέν 
ιατρεύει ή άποκτείνει κατά τούς εγχωρίους εμπειρι
κούς, οδέ κατά την κινεζικήν έπιστήμην, ό δε κατά 
την ολλανδικήν. Αίσπουδαί των ιατρικών σχολών της 
Ιαπωνίας είναι έπιπολαιο'ταται, επειδή ούδεμία τών 
προπαρασκευαστικών επιστημών διδάσκεται· άλλ’ ό- 
πωςδηποτε, ό λαός εύχαριστεΐται έξ αύτών, θε'λων μό
νον νά έχη πολλούς· ούτοι δέ διακρίνονται ώς καλοί 
όταν προσέχουν νά μη έναντιώνται εις τάς ιδέας τών 
ασθενών των, καί νά μη καταχρώνται την προς το ε
πάγγελμα αύτών εμπιστοσύνην. II εμπιστοσύνη αυ
τή τούς ύποχρεοι να έχωσε κοσμίαν συμπεριφοράν, 
έμπνέουσαν σέβας εις το δημόσιον καί διακοίνουσαν 
αύτούς μεταξύ τών λοιπών άνθοώπων.

Διά τούτο, μιμούμενοι το σχήμα τών εν τη αύλή 

Κεττίγνιον, ή πρωτεύουσα τού Μαυροβούνιου. (Ίοε σελ. 2ί9.)

τους, αφού πληρωθώσιν αί άνυπέρθετοι δαπάναι, ώς 
αι προς τροφήν, αι προς τάς μεγάλας ετήσια; έορτάς, 
αί προς τούς βόνζους, το Οέατρον, τά λουτρά καί τάς 
λοιπας της ζωής άνεσεις, συνήθως απολείπονται διά 
τον ιατρόν όλίγιστα. ’Ανέχεται όμως την αδικίαν ταύ
την ο ιατρός φιλοσοφικιοτατα, κ,αι ή αύταπάρνησις 
αυτή αληθώς τιμά και ανυψοι τούς ανθρώπους τού
τους, μάλιστα δε ως συνυπαρχουσα πολ.λάκις μετά 
τού επιστημονικού ζήλου, μετά πόθου πολλού πσός 
την έξερεύνησιν καί σπουδήν τής φύσεως* ώστε άν τά 
προτερήματα ταύτα τών ιατρών τής Ιαπωνίας έστη- 
ρίζοντο επί υγειών θεμελίων, ή ώρμώντο έξ επαρκούς 
προπαρασκευαστικής διδασκαλίας, πάντως θά παρήγον 
έξαιρέτους καρπούς.

Και παλιν όμως δια τής φιλομαθείας των οί ΐάπω- 
νες ιατροί συνετέλεσαν υπέρ παν άλλο κοινωνικόν σώ
μα προς την προοδον τού πολιτισμού έν τή πατρίδι 
των. Εχουσιν αδελφότητα συγκαταοιθμουμένην μετά 
τών άλλων συντεχνιών όσαι απολαύουσι προνομίων τι- 
νων, και ή αδελφότης άυτη, ήτις φαίνεται άρχαιοτά- 

συναδέλφων των, η τών ιερέων (βόνζων), ξυρίζουσι 
καί αύτοί την κεφαλήν'των, καίτοι τρίτης τάζεως ια
τροί, άλλοι δ’ έχουσι την κόμην πίπτουσαν επί του 
αύχένος καί περικεκομμένην ςρογγύλως, καί τέλος άλ
λοι γένειον μακρόν. Καί επειδή ώς πολΐται άπλοι ς-ε- 
ρούνται τού δικαιώματος τού να φέοωσιν αριστερόθεν 
της ζώνης των δύο σπάθας, άρκούνται νά φέρωσι μίαν 
μόνην μικράν, καί ταύτην περιτυλιγμένην εις έπίχνοον 
(βελούδου) καί εις τρίχαπτον. Οί σημαντικώτεροι α
κολουθούνται κ,αί υπό ύπηρέτου φέροντος κιβώτιον πε- 
ριέχον τά φάρμακα· ό δέ υπηρέτης ούτος πράττει συγ
χρόνως καί έργα βοηθού.

Πολλάκις εις τούς αριστοκρατικούς οίκους δέν πλη- 
ρόνονται, ώς άν ηρκει ή τιμή ότι προσεκληθησαν ύπ’ 
αύτών' καί έκ τών άλλων δέ όλίγιστα ώφελούνται, 
διότι ή κατάστασις τών άστυκών τάξεων <ής Ιαπω
νίας είναι έν γένει τοιαύτη, ώς-ε, εϊς το τέλος τού έ

τη, έχει ώς προστάτην άγιόν τινα ίνομαζόμενον Για- 
κούσην. Κατά τά αύτοκρατορικά χρονικά, τού Κιότου, 
το πρώτον ιαπωνικόν οαρμακοπωλεϊον συνέστη έν έ- 
τει 730. ’Εν έτει 808 ιατρός τις, Φίρος Σάδάς καλού
μενος, έπλούτισε τήν ιατρικήν επιστήμην διά τής συλ- 
λογής συνταγών άπαρτιζουσών εκατόν τεύχη.Τά π:ώ- 
τα νοσοκομεία ίδρύθησαν έν έτει 825. Αί πρώται 
ίατρικαί γνώσεις τών Ιαπώνων προήλθυν, ώς καί αί 
άλλαι δλαι, έκ τής Κίνας· αύτ.όθεν έλάμβανον συγ
γράμματα περί ανατομίας, έχειρίδια περί βοτανικής, 
συνταγολόγια, διδασκάλους σοφούς, ιατρούς εμπειρι
κούς, καί φάρμακα παρεσκευασμένα προς ίασιν απεί
ρων νοσημάτων. Τινές τών έμπειρικών τούτων προσέ- 
θετον εϊς τήν τέχνην καί τήν μαγείαν, καί μέχρι σή
μερον οί διάδοχοι αύτών περιέρχονται πωλούντες 
φυλακτήρια, έπωδάς γεγραμμένας διά καββαλιστικών 
χαρακτήρων, χιτώνας οίτινες, φορούμενοι κατά τινα 
τρόπον καί κατά τινα καιρόν αίσιον υπό τών πασχόν- 
των, δύνανται δήθεν καί εις τά λοίσθια εύρισκομένους 
νά τούς άναστήσωσιν. ’Αλλά καί οί ιερείς τών ’ΐαπώ- 

νων γινώσκουσιν εύχάς ή έξορκισμούς, στήνοντα τάς 
αιμορραγίας, συνουλούντα τάς πληγάς, έξαλείφοντα 
τά έντομα, καί διαλύοντα τήν βασκανίαν έπί ανθρώπων 
τε καί κτηνών.

ΛΓΓΑΙΚΑ ΙΙΘΙΙ. — ΑΑΙΔΙ1 ΤΑΤΤΕΡΣΑΑ.
ΠΙΚΡΪΑΙ KAI ΒΛΣΑΧΟ1 ΓΥΧΑΙΚΟΣ ΧΥΜΦΑΓ2ΓΟΥ.

(Ίδε σελίδα 230. — Συνεχεία.)

Προς τό τέλος χορού τίνος-δοθέντος μετ’ολίγον 
καιρόν, ή λαίδη Μ... έλαβε τήν χαράν καί όμού φρί
κην νά ίδη τήν μικράν της « ’ίνδιανήν » βαλσίζουσαν 
επανειλημμένους μετά τού μέλλοντος δουκός Δογκα- 

Ίάπων Ιατρός έπισκεπτόμενο; ασθενή.

Hit

ή t .·"■

οψιπλούτου τραπεζίτου, άντιπροσώπου τής κομητείας 
όπου έβασίλευον οί Χάουτον ένα καιρόν.

Βεβαίως ήσαν οίκτρά αύτά. όλα· ή έξισωτική αύτη 
ροπή τού αϊώνος είχε τι άξιοθρήνητον, καί όμως έν 
τώ βάθει τής καρδίας της ή λαίδη Μ... ύπερηγάλ- 
λετο.

Μίαν ημέραν, ό Γουτβόΰτος τήν είπε μετά, οικειό
τητας ή οποία τήν έξέπληξεν, ότι έμελλε νά έλθη καί 
νά τη όμιλήση περί ύποθέσεως. Τόσον σπουδαΐον 
έθεώρησε τό βήμα τούτο, ώστε ήθέλησε ν’ άκούση καί 
τήν γνώμην τού υιού της. Ό Φίλιππος τήν ήκουεν 
άνυπομονών καί τρίβων άντιξόως διά τής άκρας του 
ραβδίου του τήν πεφιλημένην της μητρός του δασύ- 
μαλλον άγκυρανήν γαλήν. — Νά σέ είπώ, τον έλεγεν 
ή λαίδη Μ..., δέν ήθελα νάλέγουν ότι φέρω τον φίλον 

στρίας. Ύπό τινα έποψιν, τό πράγμα τούτο δέν συνε- 
βιβάζετο μετά τών άριτοκρατικών της προλήψεων 
άλλ’ εις πολλάς άγαθάς φύσεις εμφωλεύει λαθραΐον 
όρμημά τι στασιαστικόν τούτο λοιπόν έξεγερθέν ολί
γον κατ’ ολίγον έν τη ψυχή της, τη έπροξένει τήν 
τε'ρψιν διά τήν άπροσδόκητον τής Φλώρας έκβασιν. 
Αλλά συγχρόνως έφαντάζετο πόσον εις τήν λαίδην 

Χάουτον έφαίνετο σκανδαλώδης ή έκβασις αΰτη ! ’Ενώ 
ή θυγάτηο τού πτωχού αξιωματικού τών αποικιών 
περιεδινεΐτο ούτως έν ταΐς άγκάλαις τού εύγενούς καί 
πλουσίου μαρκησίου, ή τής λαίδης ταύτης θυγάτηρ, ή 
Αίγιδία Χάουτον, είχε κατέλθει εις τον. νεώτερον τού 
Γουτβούτου αδελφόν, τον Σήτωνα.· ή δέ λαίδη Θεοδω- 
ρόβνα, ή νεωτέρα της αδελφή, συνεχόρευε μετά τίνος 

σου εις τήν οικίαν μου, όπως τον καταπείσω εις δυσα
νάλογον τοιούτον γάμον μέ μίαν κόρην έκτοΰ μηδενός, 
άγενεάλόγητον, καί χωρίς προϊκά τινα τούλάχιστον.

— Περίεργος είσαι, μητέρα! όμιλεΐς πάντοτε περί 
αύτ,ής ώς άν ήτο ή κόρη τού δημίου. Τό κατ’ έμέ, ά- 
γνοώ ποιον αίμα ρέει εις τάς φλέβας τής, άλλα μόνον 
βλέπω ότι έχει σπανίαν τινα εύγένειαν ψυχής, ώς καί 
συμπεριφοράν τινα αριστοκρατικήν τοιαύτην, όποιαν 
είθε νά ειχον πολλαί τών άριστοκρατικωτάτων οικογε
νειών του τόπου μας. ’Άλλα ς-ερεΰρι περιουσίας· ό
σον δι’αύτό, δέν ή'ευρα ότι μετρεΐς τήν αξίαν τών 
ανθρώπων έκ τού ποσού'τών χρημάτων, «τινα δύναν
ται χρόνον μέ τον χρόνον νά δαπανήσωσιν.

— ’Οχι, όχι, δεν λέγω τούτο* ή ιδέα μου απέχει 
τού νά ηναι τόσον χαμαίζηλος- άλλ’ είσαι άνθρωπος
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του κόσμου,' καί καταλαμβάνεις ότι ή Φλώρα, τής ό
ποιας δένάρνοϋμαι τά εράσμια πλεονεκτήματα, είναι 
εύχ ήττον ύπότινα έποψιν μία νύμφη άσύμφ...

— Η πτωχή νέα! ανέκραξε, διακοψας ό Φίλιπ
πος, ώς μή ανεχόμενος τήν αντιπαθητικήν ταύτην λέ- 
ςιν. Είναι ασύμφορος!

— Οπωςδήποτε, άν πολιτευθή επιτηδείως (πί- 
στευσέ με, διότι εις τά τοιαΰτα νομίζω νά. έχω πεί
ραν αρκετήν εις αύτήν μου την ηλικίαν), άν ή Φλώρα 
είςεύρη πώς νά φερθή, τον Γουτβούτον σου θά τον ϊδή 
εις τούς πόδας της.. "Αλλως τε, θά καταβάλω και έκ 
μέρους μου δλας μου τάς δυνάμεις προς τούτο, και 
πιστεύω δτι και σύ θα μάς βοηθήσης κάμποσον.

— A ! όσον δι’ αύτό, μάτερ φίλα, θά έπροτίμων 
ένα βρόχον νά μού δώσουν αϊφνιδίως εις τάς χεΐρας, 
και να με βάλουν ταύρους αγρίους νά συλλαμβάνω άπδ 
τα κέρατα, παρα νά ρίψω ποτέ τού ύμεναίου τον δε
σμόν περί τον. τράχηλον των ταλαιπώρων τής Βελγρα- 
βίας νέων. * '

— Εστω! άς μάς λείψη και ή βοήθεια σου. "ΐίδη 
παρετήρησα δτι εϊς την κατ’ επιφάνειαν ελαφρότητα 
της Φλώρας ύπολανθανει βαθύτατη επιστήμη τακτι
κής. Η σκωπτική εκείνη αφέλειά της, οί ελεύθεροι τρό
ποι τής εσάγηνευσαν τον Γουτβούτον κάλλιον παοά 
την ανεπιληπτον αξιοπρέπειαν καί σοβαρότητα της 
ωραίας εζαδέλφηςσου Βαλεντίας. Τί μόνον : ό σίδηρος 
πρέπει νά σφυρηλατήται ενόσω είναι ακόμη θερμός. 
Βλέπομεν όδηγούμεθα.

— Εγκαρτέρησε, μητέρα μου, έγκαρτέρησε εϊς αύ- 
τ ί σου το σχέδιον. Εις αύτά τά πράγματα τής καρ
διάς δεν ύπάρχ,ει άλλη όξυδερκεστέρα σου, είπε τέλος 
ό Φίλιππος μετά λ επ-,ή; τίνος ειρωνείας· άλλα συγχρό
νως σέ συστήνω καί νά προσεχής πολύ. Ένθυμου δτι 
τά δύο τρίτα ενός αίώνος τά έχεις θεατάς σου άπδ τού 
ύψους τής ανεπίληπτου αυτών αύς-ηρότητος. Δύο τρί
τα ενός αίώνος λέγων, — καταλαμβάνεις, — εν
νοώ τούς έβδομήκοντα χειμ.ώνας. τής αύστηράς λαί
δης Χάουτον.

Κατ’ αύτήν εκείνην την εσπέραν ό Γουτβούτος, εύ- 
ρεθεις εις το θεατρον τού ιταλικού μελοδράματος, πα- 
ρητησε το θεωρεΐόν των σωματοφυλάκων τής βασιλίσ- 
σης, καί μετέβη εις τό τής λαίδης Μ... Τδ βήμα τούτο 
δεν έμεινεν άπαρατήρητον ή εύγενής αύτού μ.ήτηρ, ή 
δούκισσα τής Δογκαστρίας, ή ώς έπί τό πλεϊστον απα
θής ενώπιον τού θεάματος, καί ύπνώττουσα μάλιστα, 
εγειρασα την δίοπτραν της κατηύθυνεν αύτήν προ; 
την πολυέραστον κόρην, γύρω της όποιας έπτέρύγι- 
ζεν ώς μηλολόνθη ό μέλλων κληρονόμος τής γαληνότη- 
τός της,. — Δύτη ποια; ήρώτησέ τινα τών σχετι
κών της δείξασα. τήν Φλώραν δτε δ’εμαθεν εκ τίνος 
μηδενός προήρχετο ή κόρη αύτη, ούδ’ έλαχίστην κα- 
τεδέχθη πλ.έον νά δώση προσοχήν.

Τό θέαμα έτελείωσε, καί εις την θύραν τού θεάτρου, 
ενώ ό Γουτβουτος έσκέπαζε μετά μ,υρίων προθυυ.ιών 
τούς μικρούς πόδας τής μις Μοντελίου εντός θαλπτη- 
ρίου δαπέδου κειμένου εντός του οχήματος, ό Φίλιπ
πος τον παρετήρει συς-ρέφων τον μύστακά του’ύπερο- 
πτικώς καί ώς οίκτείρων τάύτας τάς θεραπείας του.' Ό 
δέ άλλος, συναρπάσας τό βλέμμα τούτο, καί αισθανθείς 
τήν περιφρονητικήν σημασίαν του, — Πώς, Φίλιππε 
αγαθέ, τον είπεν άμα άναχωρήσαντος τού όχήαατος’ 
μή έχεις ό'ρεξιν καί σύ νά κυνηγήσης εις τά χώματα τά 

έδικάμου; Πρόσεξε καλά’ κατά τών λαθραίων κυνη
γών πυροβολώ.

— Επίτρεψε, άπεκρίθη ψυχρώς ό Φίλιππος, νά μ.ή 
αισθανθώ τό άλας τοΰχαρίεντος τούτου άςεϊσμκύ σου.

« Τί χώματά του λέγει αύτός ! Πόθεν έχει τδ δι
καίωμα νά όμιλη ώς κύριος! ’Αλλά καί τί με μέλει·; 
έλεγε καθ’ εαυτόν μετά τινας στιγμάς ό αμείλικτος 
τού γάμ.ου εχθρός. ’Η μήπως έχου κ’ εγώ τήν διάθεσιν 
νά κατασταθώ γελοίος καθώς όλοι αύτοί οί βλάκες; 
ίί, άν ο Γουτβουτος τό άπεφάσιζε! τωόντι, άπειρος 

κόσμος θά έμελανοφόρει ’ καί εν πρώτοις όλαι αί θεα- 
τρίς-ριαι· ώς-ε τδ θέατρον δεν θά είχε πλέον φόβον πυρ- 
καϊάς· τά δάκρυάτων θά τήν έσβυναν.

— Φίλιππε, τον είπεν ή λαίδη Μ... τήν επιούσαν, 
δεν ή μπόρεσα χθες τδ εσπέρας νά καταλάβω διατί έ'με- 
νες εντός τού'θεωρείου μου κατά τάς διακοπάς τής 
σκηνης, καί διατί διέκοπτες πάντοτε τήν ομιλίαν τού 
Γουτβούτου. Στοχάζομαι ό'τι αρκετά σ’ είχα δόσει νά 
ενύοήσης τά τρέχοντα, ώστε νά μή θεωρήσαι ώς α
διάκριτος. Βλέπεις ότι -το πράγμα λαμβάνει χαρακτή
ρα σπουδαίου- παρατηρείς το συνεγ'ίς των επισκέ
ψεων κύτταξε λοιπόν νά εύρίσκης τρόπον, ώστε νά 
μ.ή παρεμποδίζωνται.

— Ίίκουσα, διό ύπήκουσα, άπεκρίθη ό Φίλιππος 
προσκυνήσας.

Μετά το πρόγευμα, καθ’δ ό Φίλιππος δεν έφάνη ώς 
άλλοτε ομιλητικός, ή λαίδη Μ..., μείνασα μετά της 
μικράς προστατευομένης της μ.όνη, έπεχείρησε νά τήν 
έξομολογήση έπιτηδε ίως.

— Ό Γουτβούτος, τήν είπε, μ’εφάνη εκτενέστατος 
πρδς σέ χθες, εις τδ θέατρον. Είναι δυνατόν νά μάθω 
τί σ’ έλεγε, μέ τόσον ζήλον ;

— "ίΪ! άνε'κραξεν ή κόρη μετά σχήμ.ατος άκηδίας 
σημαντικού· ού'τε τ’ όνομα αύτού τού ανθρώπου δεν 
εϊμπορώ ν’ ακούω! "Εχω εις αύτό απέχθειαν.

— ’Αλλά μέ συγχωρεΐς, παιδί μου, νά σέ είπω, 
ότι δεν πρέπει τελείως εϊς κόρην τοιαύτη περί το λέ
γε ιν ελευθερία. Μέ φαίνεται, ώς ν άκούοί τον Φίλιπ
πον, καί καθώς γνωρίζεις, ούτε αύτού ό σαρκαστικός 
τόνος μ.’ εύχαριστεϊ. "Εκ τινων λέξεων τάς οποίας 
συνήρπασα έπιτροχάδην, ό Γουτβούτος θά έλθη σήμε
ρον νά ζητήση τήν οριστικήν σου άπόκρισιν εϊς ό',τι σέ 
είχεν έρωτήσει. Είναι άληθές, ή είχα άπατηθή;

— Διόλου δέν εΐχετε άπατηθή.
— Σέ θέλει σύντροφον τής ζωής του;
— Εννοείται.
-— Καί λέγεις ότι τ όνομά του σ είναι απεχθές !
Αί λέξεις αύται έλέχθησαν μετά προφοράς δηλού- 

σης τραγικήν τινα έ'κπληξιν.
II Φλώρα ήνοιξετδ ριπίδιον της, άλλα τόσον σφο

δρός, ώστε παρ’ ολίγον τδ συνέτριβε· χαριέστατον 
σύμπλεγμα έλέφαντος καί πτερών, πράγμα έξαίσιον, 
πολυτελές, τό όποιον ό Φίλιππος τήν είχε φέρει τήν 
προτεραίαν. Μετά δέ τούτο τδ κίνημ.α, —Μάλιστα 
λοιπόν! είπεν· ό σουλτάνος έρριψεν εις εμέ τδ μαν- 
δύλί του· πρέπει δέ τώρα νά. γόνυπετήσω ταπεινώς 
εϊς σημεϊον ύποταγής;

— Αύτοί οίλόγοι... ό σουλτάνος... τδ μανδυλι... 
’Αστεΐζεσαι· πώς είναι δυνατόν ν’ άποποιηθης τοιαύ- 
την εύκαιρίαν!...

-— Τόσον ά'ξιον απορίας θά σάς έφαίνετο; ύπέλαβεν 
ή άτίθασσος κόρη μετά φρικτής αταραξίας.

παναλαμβάνω μέ λύπην μου, επειδή μέ αναγκάζεις· τδ 
άγνωστον τής γενεαλογίας σου, ή χρηματική σου θέσις, 
μυρίοι άλλοι λόγοι τούς όποιους καταλαμ-βάνεις, δέν 
σοί επιτρέπουν, μά τήν αλήθειαν, νά φέρεσακ εϊς τήν 
παρούσαν περίστασιν ώς άν ήσο κάμμία κληρονόμος 
με τίτλους...

'Η λαίδη Μ... προέβη ύπέρ τδ δέον ό τελευταίος 
μάλιστα λόγος της ούτος ήτο πικρότατος* τόσον πι
κρότερος, όσον άπήδεν όλωςδιόλου τής συνήθους τής 
ομιλίας της γλυκύτητος.

— ’Αρκεί, άρκεΐ, σάς παρακαλώ, ύπέλαβεν ή Φλώ
ρα- ό μ.αρκήσιος θά λάβη τήν άπόκρισίν μου όποιαν 
τήν επιθυμεί·.

’Εκ τού τόνου καί έκ τού τρόπου καθ’ ον έ'δωκεν ή 
κόρη τήν πάνδημον ταύτην ύπόσχεσιν, ή λαίδη Μ... 
ησθάνθη τινά έν τη συνειδήσει τύψιν, καί ή ψυχή της . 
περιεπολήθη ύπδ ένδοιασμ,ών, μήποτε ή νέα δούκισσα 
Δογκας-ρίας έ'λθη παρ’ αύτή μίαν ημέραν περίλυπος, έ- 
λέγχουσα αύτήν ότι τήν συνήψε μετά άνδρδς κακού 
καί άδιορθώτου· διότι τδ μ.έλλον άδηλον· τδ μέλλον 
αμφίβολον.

’Αλλά πάλιν άπεδίωξεν άπδ τού πνεύματός της τούς 
απαίσιους τούτους προεπιλογισμούς. Ο Γουτβουτος 
έπεριμένετο καί έμελλε νά γίνη δεκτός. Αί Χάουτον, 
μήτηρ τε καί θυγατέρες, έ'μελλον νά λάβωσι τήν θριαμ
βευτικήν είδησιν, καί « νά τήν φυσώσι, καί νά μή 
κρυόνη. » "Η δη τάς διέβλεπε συνηγμένας εϊς τδν ναόν 
τού 'Αγίου Γεωργίου, όπου ό γάμος έ'μελλε νά τελεσθη· 
διήκουεν ήδη τά κατηναγκασμένα των συγχαριτήρια- 
έν συντόμω, ήδη άπεγεύετο τδν γλυκασμόν τής νίκης, 
νίκης τοιαύτης, οποίαν όλίγις-αι νυμφαγωγοί ηύτύχη- 
σαν προ αυτής νά κερδήσωσι. Διό καί άμ.α έπανιδούσα 
τδνυίόντης, έ'τρεξε προ αύτού όλη χαρά,όλη διάχυσις, 
καί — ’Ετελείωσε, τον είπεν υιέ μου, καί εϊς τά έδι
κά σου...

— Τί μέ λέγεις! άπεκρίθη πρδς αύτήν ό υιός, κύ- 
ψας ίνα θωπεύση τδν Ζουζού, κυλινδούμενον εϊς τούς 
πόδας του. Όρθώς λοιπόν είχες μαντεύσει;

— Καί ήδύνατο ν’ άπατηθη τις πλέον εϊς αύτό; 
’Αλλά, μήν έρωτας τί ύπέφερα. Θεέ μ.ου! πόσος κό
πος άπαιτεΐται εϊς αύτά τά πράγματα! Πιστεύεις ό'τι 
μέχρι τής τελευταίας στιγμής έχρειάσθη νά ϊδω αγγέ
λους, ώστε νά τδ καταπείσω νά είπη τδ ναι, αύτδ 
τδ παλιοκόριτσο; Καλέ, άπδ τρίχας άπεποιεϊτο τδν 
Γουτβούτον ώς τδν τυχόντα άνθρωπον τού δρόμου ! 'Η 
τρελή! Μόλις αφού παρέστησα ενώπιον τών οφθαλμών 
της όλας τάς λαμπρότητας τής τύχης ή όποια τήν πα- 
ρεκάλει, τότε μόλις... καί πάλιν μέ δυσαρέσκειαν ή
γουν, καί ώς νά τήν έσυραν εϊς θυσίαν. Τί τά θέλεις, 
είπε τδ ναι, δόξα τώ θεώ ! Τώρα ό Γουτβούτος είν’ ε
πάνω. ’Αναβαίνομεν άμέσως νά τδν γνωστοποιήσωμεν 
τήν συγκατάθεσίν μας, καί, μά τδ ναί! όσον καί άν 
κακοφανη εϊς τήν λαίδην Χάουτον,..*

— ’Α! μητέρα μου, τί έκαμες;
'Η λαίδη Μ... έμεινεν ένεά έν τω μέσω τού ενθου

σιασμού της, άμφιβάλλουσα άν έπρεπε νά πιστεύση 
τάς ιδίας της άκοάς. 'Η περιπαθής έκοώνησις τού Φι
λίππου έμαρτύρησε δριμεΐαν οδύνην ψυχής’ τδν είδε 
στηρίξαντα τούς άγκώνας άμφοτέρους έπί τού μαρμά
ρου τής εστίας καί λαβόντα τήν κεφαλήν μεταξύ τών 
δύο χειριών, εϊς σχήμα άκρας άπελπισίας· τον είδε, 
τον παρετήρησεν έκπληκτος· — Είναι δυνατόν ! τδν

— Δηλαδή... εγώ... άλλ’ όχι- θά ήσο διά δέσι- 
μον... Σκέψου καλώς· έχεις εις τήν διάθεσίν σου ένα 
άνδρα ό'ςτις είναι το μ.ήλον τής έριδας μεταξύ τών 
ώραιοτέρων κορών τής υψηλής αγγλικής αριστοκρα
τίας, ένα τών πρωτίστων τίτλων μεταξύ τών πατρι
κίων μας, ένα γαμβρόν του οποίου ή άπόκτησις έθεω- 
ρεΐτο ώς πράγμ.α έκ τών αδυνάτων καί τώρα σύ, σύ 
ήτις, —■ σέ ζν,τώ συγγνώμην διά τήν ειλικρίνειάν 
μ.ου, — σύ ήτις ούτε συγγένειας έχεις, ούτε περιουσίαν, 
καί τής οποίας ή άποκατάστασις έθεωρείτο ώς προ
βληματική έως χθές, θ’ άποποιηθης τώρα τδ άνήκου- 
στον τούτο εύεργέτημα τής θείας Προνοίας!

Π λαίδη Μ... πρώτον ίσως εϊς όλην της τήν ζωήν 
ώμίλησε μετά τοιαύτης αδημονίας· άλλ’έβλεπε κιν- 
δυνεύουσαν τήν τύχην μάχης, όχι ύποδεεστέρας τής 
έν Μαραθώνι.

— Μέ φαίνεται, άπήντησεν απλώς ή Φλώρα, ό'τι 
σάς είδα σήμερον τδ πρωί νά όμιλήτε μέ τον κύριον 
Φίλιππον. Τδν ε’ίπετε αύτά ό'λα τά φρονήματά σας;

— Ο Φίλιππος τά φρονήματά μου τά γνωρίζει πρδ, 
πολλού' ό Φίλιππος γινώσκει πόσην χαράν θά ήσθα- 
νόμ.ην άν σ έβλεπα σύζυγον του Γουτβούτου· επιθυ
μιών δέ καί αύτός επίσης τήν εύτυχίαν σου...

Τό δυστυχές ριπίδιον τώρα πλέον κατεσυντρίβη· 
τδ έρριψε δέ ή Φλώρα εϊς τούς πόδας της μετά κατα- 
φρονήσεως.

— Αληθώς, κόμ.ησσα, μέ συμβουλεύετε νά δεχθώ 
τον λόρδον Γουτβούτον ;

— A ! είπε καθ’ έαυτήν ή λαίδη Μ..., μικρά ύπο- 
κρίτρια!... ’Εξ εμού έπερίμενεςτήν συμβουλήν! Καλά 
εγώ έμάντευα...

— ’Εφρονουν, έπρόσθεσεν ή μ.ίς Μοντελίου, ό'τι- τά 
εκ συνθήκης συνοικέσια δέν σάς εύηρέστουν.

— "Ακούσε νά σέ είπω, παιδί μου· έκ συστήματος, 
όχι, δέν αγαπώ τά τοιαύτα συνοικέσια- άλλ’ύπάρχει 
διαφορά. Λέγω συνοικέσιον έκ συνθήκης, ό'ταν, παρα
δείγματος χάριν, πλούσιόςτις έλθών εις τδ είναι έκ τού 
μηδενός,κάμ.νη διά τών χρημάτων του ανταλλαγήν μέ 
κόρας περιφανούς οικογένειας, αίματος καθαρωτέρου 
τού αίματός του, καί τούτο όχι έκ συμπάθειας τινδς, 
άλλ’έξ απλού συμ.φέροντος. Αύτδ ή ψυχή μου δέν.τό 
ανέχεται. Εϊς τήν παρούσαν όμως περίς-ασιν είναι με
γάλη ή διάφορά. Ό Γουτβούτος δέν κινείται ύπέρ σού 
ύπο ελάχιστου άξιομέμπτου σκοπού. "Αλλως τε, έχεις 
ιδέαν ακριβή περί τής σημασίας τών δουκών τής Δογ
καστρίας εϊς τδν τόπον τούτον; Γνωρίζεις τίνα βαθμόν 

■έχουν, οποίαν ϊσχυν, εις όποια βασιλικά σχεδόν πα
λάτια διάγουσι τδν βίον των; "Εχουν τδ Έλμεσλυ, 
σχεδόν έφάμιλλον τού ανακτόρου τού Ούϊνσορίου. 
Ταύτα πάντα έδικά σου, έάν τά καταδεχθής· καί ακό
μη ήγουν διστάζεις...

— Νά πωληθώ εις τδν λόρδον Γουτβούτον.
— Νά πωληθης; Είσαι παράδοξος! Μέ φαίνεται ν’ 

ακούω τδν Φίλιππον. Τούλάχιστον, νά σοί έπροτείνε- 
το άνήρ τις δυσάρεστος, χυδαίος, μυσαρός· τυραννό- 
φρων τις σύζυγος, τού όποιου καί μόνη ή όψις νά σέ κι- 
νή εις άπος-ροφήν ! ’Αλλ’ ό Γουτβούτος, δόξα τώ Θεώ, 
τί έχει; ’Αφίνω κατά μέρος τά πλούτη του καί τδν 
βαθμόν του· άλλ’ είναι καί χαριέστατος ό νέος, καί 
είμαι βέβαια ότι, αφού ίδης ότι ή μετ’ αύτού έ'νωσίς 
σόυ ικανοποιεί πάσαν σου φιλοτιμίαν, μάλιστα δέ πά
σαν φιλόδοξον έλπίδα σου... Τέλος πάντων, σέ τδ ε
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είπεν. Άκουσίως μου λοιπόν... Φίλιππε' μου! παιδί 
μου!... Λοιπόν την άγαπας αύτήν την κόρΑ;... 
Διατίνά μέ τό κρύπτης;... διατί νά μέάφήσης είς τήν 
άγνοιαν;...

— Διότι κ’ έγώ αύτός μόλις χθες τό ένόησα, έψι- 
θύρισαν τά χείλη τού πτωχού Φιλίππου... Άλλ’όμως 
μή λυπήσαι, μητέρα’ ούδόλως μή σε τύψη ή συνείδη- 
σις, έπρόσθεσε ζητών νά πραΰνη την ταραχήν της μη- 
τρόςτου. Γυνή ήτις είναι ικανή νά δοθη είς άνδρα τόν 
οποίον δέν αγαπά...

—- Άλλά δέν πταίει αύτό τό ταλαίπωρον, Φίλιπ
πε· αύτό τί νά σέ κάμη ; Εγώ, μέ τάς παρακινήσεις 
μου, τήν ήνάγκασα...

.— Άν μέ ήγάπα καθώς έγώ... ήλπιζα, ούδέποτε 
θά έπείθετο, έ'ςω καί άναγκαζομένη. Είπες ότι ό Γουτ- 
βοΰτος είν’ έπάνω; Δέν έπιθυμώ νά συναπαντηθώ μετ 
αύτού, και διά τούτο θά μείνω εντός τού θαλάμου σου· 
άλλά προς θεού, άς μέ άφήσουν εδώ μόνον διά τινας 
στιγμάς I...

— Ά ! έλεγε κατά νουν ή λαίδη Μ..., σπεύδουσα 
νά πράξιρ κατά τήν έπιθυμίαν τού υιού της, ό θεός 
τώρα μέ παιδεύει, καί μέ-παιδεύει δικαίως, δτι παρε- 
βίασα τήν συνείδησιν αύτής τής νέας· καί τούτο ένώ 
μέήλεγχε καί ή έδική μου συνείδησις. Άλλα μή γε'νοι- 
το νά καταστήσω έγώ αύτη τόν Φίλιππον μου δυστυ
χή ! μή γένοιτο νά επισφραγίσω διά τών ιδίων μου 
χειρών καταδίκην ήτις θά έξήλειφε πάσαν ελπίδα 
του !...

’Ενώ ύπό τών θλιβερών στοχασμών τούτων περ,ι- 
πολουμ.ε'νη άνέβαινεν έπιμόχθως τήν κλίμακα προς τό 
άνώτερον πάτωμα τής οικίας, παρ’ ολίγον συνεκρούετο 
έν τη αμαυρώσει τών όμμάτων της μετά τίνος άνδρός 
καταβαίνοντος έσπευσμένως. Ό άνήρ ούτος, ωσαύτως 
άσχολοφανής, ύπετραύλισε' τινας λέξεις έξαιτουμένας 
συγγνώμην, καί κατηυθύνθη έν τάχει πρός τήν θύραν 
τήςέζόδου· ή δέ αξιοθρήνητος 'Ελένη, διά τής ομίχλης 
τήν οποίαν τά δάκρυα έπέγυσαν είς τάς κόρας τών όμ- 
μάτωντης διακρίνασα άμυδρώςτόν άναχωρούντα, συν
έλαβε πάραυτα έλπίδα τινά, — καίτοι ή έλπίς αύτη 
ούδέν είχε διδόμενον. Τότε δέ έπισπεύσασα τά βήμα- 
τά της, άφίχθη μετά [χίαν στιγμήν είς τήν αίθουσαν, 
όπου εύρε τήν μις Μοντελίου μόνην, κατάμονου.

— Άπεποιήθης λοιπόν τόν Γουτβούτον; λέγει 
πρός αύτήν ή νυμφαγωγός έν ορμή χαράς καί έλπίδος· 
ορμή τής οποίας τήν πηγήν ή Φλώρα έξέλαβεν δλως 
διάφορον.

— Μάλιστα, κυρία, άπεκρίθη ή νεάνις· ένόμισα 
ανοίκειον καί απρεπές τό νά τόν προσφέρω καρδίαν, 
άδιάφορον πρός τήν αγάπην τής οποίας αύτός μοί πα
ρείχε τεκμήριον τόσον άναμφισβήτητον. Τόν είπα δτι 
θά έφερόμην πρός αύτόν άναςίως, άν άντήμειβα διά 
ψεύδους τήν εύγενή πρός έμέ εμπιστοσύνην του. Καί 
σείς όμως, μή νομίσητε δτι χθές σάς είχα άπατήσει. 
Χθές, αληθώς είχα αποφασίσει, είς τήν αδημονίαν μου, 
είς τήν λύπην μου, νά τόν δεχθώ· άλλ’ δτε ήλθεν ή 
ςιγμή ή κρίσιμος, ήσθάνθην δτι δέν είχα δύναμιν νά 
κρατήσω τόν λόγον τον όποιον σάς είχα δώσει.

— Καλλίτερον, τόσον τό καλλίτερου! άνέκραξεν ή 
λαίδη Μ... έναγκαλιζομένη τήν κόρην. Ού'τε σ’ερωτώ, 
παιδί μου, ποιόν τό μυστήριον τής ανυπερβλήτου αν
τιπάθειας σου. Μόνον συγχώρησε με νά συμπεράνω δτι 
ό Φίλιππός μου δέν είναι διόλου άλλότριος είς αύτό. 

Η γυνή δέν αγαπά νά μαντεύεται ύπό γυναικός 
άλλης. ’Επήραν λοιπόν τήν Φλώραν τά δάκρυα· άλλά 
δάκρυα τά όποια ταχέως έςεγνώθησαν, πρόίτον διά 
τών φιλημ-άτων καί θωπειών της λαίδης Μ..., καί 
δεύτερον διά τής άφίξεως τού Φιλίππου, δν έσπευσε 
νά κράξη ή αγαθή μήτηρ του.

Ολίγος τινάς ώρας μετά ταΰτα, αναπολούσα τήν 
απρόοπτον ταύτην λύσιν, — Ποιος νά μ. έ'λεγεν, 
έσκέπτετο ή νυμφαγωγός, ποιος νά μ’ έ'λεγεν ότι θά 
συνέτεινα εις συνοικέσιον τόσον άλλο'τριον πρός τά σχέ
διά μου, τόσον εναντίον πρός τάς έλπίδας μου; 'Η 
Άννα Χάουτον τώρα θά έ'χη νάγελα!... πάγαινε νά 
κλείσης εκείνο τό στόμα της τό άπύλωτον. Τό άληθές 
είναι δτι οί Καρρούθερσοι συνήθως δέν ή'ρχοντο είς 
τοιαύτας συγγένειας. Όταν συλλογίζωμαι όποιας λαμ
πρά; εύκαιρίας θά είχεν ό Φίλιππος, άν ήθελε!... Καί 
ίσα ένώ πλέον είχα λάβει τήν άπόφασιν δτι θά τόν έχω 
άγαμον... Άλλ’ άρκεί" άκούω τι νά μέλε'γηδτι κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον θά ήναι εύτυχέτερον τό παιδί μου, 
καί αύ'τη ή ιδέα μέ πληροί άγαλλιάσεως. ’Εν τούτοι;, 
έτελείωσε- δέν θά νυμφαγωγήσω πλέον κάμμίαν... 
ούδ ’ άν ήκουα έξ ούρανού φωνήν,

Νά τήν πιςεύσωμεν; Νά πιστεύσωμεν δτι ή λαίδη 
Τάττερσαλ θά τηρήση τούτον τη; τόν δρκον; Δέν τολ
μώ μεν, έπειδή ταύτην τήν ώραν φαίνεται διόλου άνεύ- 
θυνοςδι’δσα άν ορκίζεται. Άπηλλαγμένη παντό; φορ
τίου, έλευθέρα πάσης μερίμνης, σήμερον διατελεί είς 
τά; συνανας-ροφάς τής Βελγραβίας έν μακαρίαγαλή
νη καί αταραξία ψυχής. Προχθές δμ.ως έ'λεγεν ή λαίδη 
Χάουτον, δτι ή δυστράπελος έκείνη Άδελίζα, λησμο- 
νήσασα τής Βαλεντίας τη; τήν αποτυχίαν, καί αίσθαν- 
θείσα δτι ειχεν άδικον κατ’ έκείνην τήν περίστασιν, 
θέλει έκ δευτέρου νά έπιχειρήση τι παραπλήσιον· νά 
ρίψη δηλαδή καί άλλην λέμβον είς τά άστατα τού ω
κεανού τού Ύιχεναίου κύματα. ’Ανατέλλει δέ μόλις 
είς τον ορίζοντα τό νέον αύτής τούτο άςρον.

Νέον άστρον ; πάλιν άοά γε πε'πρωται είς ημάς νά 
ίδωμεν άνοιγόμενον έκεΐνο τό « μάγγανον » ; Άς έλ- 
πίσωμεν δχι. Καί δμ.ως, φευ!..· Άλλ’ όχι, δχΓ ό 
θεός θά μάς εύσπλαγχνισθή· αύτός καί θά σώση άπό 
παντός νέου ναυαγίου τήν προσφιλή ήμίν κόμησσαν!

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ’.
’Εν τή άρχαιότητι, τά ρείθρα τού άμφιλαφούς ελ

ληνικού πολιτισμού έπελάγιζον, ού μόνον έπί τής με
γάλης εύρωπαϊκής έλληνικής χερσονήσου καί τών πα
ρακειμένων νήσων, άλλά καί έφ’όλων. σχεδόν τών 
νήσων καί ακτών τής Μεσογείου θαλάσσης· καί οπου
δήποτε γής έλαλείτο ή ελληνική γλώσσα, είτε έν Ευ
ρώπη, είτε έν Ασία, είτε έν Αφρική, έκεί ήν καί ελ
ληνικός βίος, ελληνική ιστορία. Άλλ’ύπήρχον καί άλ
λοι πολλοί βάρβαροι λαοί- όθεν ανάγκη ήτο, ί'να ό

(I) Ή άξώλογος αύτη πραγματεία οφείλεται είς τον κύριον 'Ιε
ρώνυμον Μυριανθέα, διδάκτορα τής φιλοσοφίας καί καθηγητήν 
τής θεολογίας έν τή Θεολογική Σχολή τού πατριαρχικού Θρόνου 
τών 'Ιεροσολύμοιν. 'Ο αύτός εκδίδει προσεχώς, μεταφράσ.ας, «’Α
πολογίαν τού Χριστιανισμού ύπό Σ. ΛουΘαρδιτίου » σοφού καθη- 
γητού τής θεολογίας έν τω Πανεπιστήμιο) τής Λειψίας· πόνημα 
σύντομον άμα καί περιεκτικώτατον, καί ύπό τήν επιστημονικήν έ- 
ποψιν μεθοδιχώτατον, τιμώμενον δέ μόνον 5 δραχμών περί ού δι
καίως πέποιθεν ό μεταφραστής δτι εύρήσει έξαίρετον αποδοχήν 
παρ’ άπασι τοϊς όμογενέσιν.

προπαρασκευαστικός διά τόν Χριστιανισμόν ελληνικός 
πολιτισμός διαδοθή καί παρά τοίς λαοί; έκείνοις. Η 
θεία Πρόνοια, πλήν τού Σωκράτους καί Πλάτωνος, ε
γείρει καί άλλον πρόδρομον τού Εύαγγελίου, τόν μέ- 
γαν Αλέξανδρον,δς έν βραχυτάτωχρόνου διαστήματι 
ϊορυσε τήν άπέραντον έκείνην μοναρχίαν, ήτις, άρχο- 
μένη άπό τών όρέων τής Μακεδονίας, έςετείνετο μέχρι 
τών ποταμών τής ’Ινδίας, καί περιελάμβανε λαούς 
διαφορωτάτους τήντε άνάπτυξιν καί τά ήθη. Τό μέγα 
τούτο κρ,άτος σκοπόν είχεν ό μεγαλεπήβολος αύτού 
ιδρυτής ϊνα συμπήξη έπί μιας κοινής βάσεως, τής έλ
ληνικής γλώσσης καί τού ελληνικού πολιτισμού. Τόν 
μέγαν τούτον σκοπόν τού μεγάλου ’Αλεξάνδρου, άπο- 
θανόντος καί τής μοναρχίας αύτού μερισθείσης είς 
πολλά βασίλεια, έπραγματοποίησαν οί διάδοχοι αύ- 
τού. Ούτω δέ μία γλώσσα, ελληνική, καί είς όμοειδής 
πολιτισμός, ό ελληνικός, ^πεκράτησαν έφ’δλου τού τό
τε γνωστού κόσμου. 'Η ένότης αύ'τη τής γλώσσης καί 
τού πολιτισμού προώρισται ώς βάσις τού κηρύγματος 
καί τής διαδόσεως τού Εύαγγελίου.

Τά πολυπληθή τών διαδόχων τού μεγάλου Αλεξάν
δρου βασίλεια κατώρθωσαν μέν τήν εσωτερικήν ένότητα 
τών λαών, έ'λειπεν όμως έ'τι ή εξωτερική, ή πολιτική· 
ταύτην έζετέλεσεν έπί τέλους ή 'Ρώμη, άπορροφήσασα 
πολιτικώς ολόκληρον τόν κόσμον. Τοιούτω δέ τρόπω 
τά πάντα ήσαν έτοιμα πρός υποδοχήν τού Χριστιανι
σμού. — Άλλά ρίψωμεν ήδη έν βλέμμα καί έπί τόν 
κατ έζοχήν λαόν τής θρησκείας, τόν λαόν τής άποκα- 
λύψεως, τον Ισραήλ.

Μόνος ό λαός ούτος μϊτάςύ πάντων τών λαών τής 
γής,διασχίσας διά τού πνεύματος αύτού τά καλύπτον- 
τα ολόκληρον τήν ανθρωπότητα πυκνά νέφη τής πολυ- 
θείας, άν.ψώθη είς τήν ίδε'αν ενός μόνου καί προσωπι
κού θεού, ον προεστήσατο κέντοον καί σκοπόν παντός 
τού θρησκευτικού, τού κοινωνικού,' καί πολιτικού βίου 
αύτού. Τό ίσραηλιτικόν έθνος ούδαμώς έόόξασαν άν- 
δρία, ή πολιτική σύνεσις, ή εύφυία, ή σοφία, ή τέχνη, 
ή αγχίνοια. Τήν τέχνην, τά προϊόντα τού αισθήμα
τος, το φιλοσοφικόν, τό κατακτητικόν καί νομοθετι
κόν πνεύμα ζητητέον έν 'Ελλάδι καί έν 'Ρώμη. Άπα- 
σα ή εύκλεια τού λαού τούτου περκορίζετο είς τούτο 
καί μόνον, ό'τι ήν ό λαός τής θρησκείας καί τή; άπο- 
καλύψεως, κάτοχος τών λογίων τού θεού, φύλαξ τών 
έπαγγελιών αύτού, καί ταμίας τής ένοτητος τού θεού. 
Τόν θρησκευτικόν βίον τού λαού τούτου ιχετά προσο- 
χης εζεταζοντες, τρεις μεγαλας ιύεας εν αυτω αποκα- 
λύπτομεν πρώτην καί ύπείτάτην τήν ιδέαν τού θεού, 
θεού ζώντος, προσωπικού, αγίου, εύσπλάγχνου· δευ- 
τέραν τήν ιδέαν τής αμαρτίας, καί τρίτην τήν ιδέαν 
μελλούσης άπολυτρώσεως. Περί τάς τρεις ταύτας ιδέας 
περιστρέφεται ολόκληρος ή παλαιά Διαθήκη.

Επί Λύγούστου Καίσαρος πάντα τά έθνη τής γής, 
καλώς ήδη προπαρεσκευασμένα, έστραμμένα εΐχον τά 
όμματα πρός τόν περιούσιον τούτον λαόν τού θεού, 
παρ αύτού άναμένοντα τήν σωτηρίαν καί άπολύτρω- 
σιν αύτών. Αλλ’ ό Σωτήρ τού κόσμου έπεφάνη, ό δέ 
έκλεκτός τού θεού λαός συλλαμβάνει αύτόν, κατακρί
νει θανατω, καί σταυροί έπί ξύλου ατιμωτικού μετα
ξύ δύω ληστών! Ούτως έ'θηκας λοιπόν πέρας είς τήν 
αποστολήν σου, ταλαίπωρε ’Ισραήλ! ’Ελθέ ελληνικέ 
λαέ, πρόδρομε τού Εύαγγελίου, έλθέ, ϊνα γένη καί α
πόστολος καί κήρυξ αύτού· έλθε'· ή θεία Πρόνοια καλεϊ 

σε καί πάλιν, ϊνα νέον, ένδοξον καί τηλαυγές πρόσω- 
πον διαδραματίσης έν τή σκηνή τής ιστορίας τής άν- 
θρωπότητος· μέχρι τούδε ύπήρξας ύ.αός τών τεχ_νών 
καί τών έπιστημών, λαός τών καταχτήσεων νυν γε- 
νήση καί λαός τής θρησκείας· το πνεύμα τών ιστορι
κών σου παραδόσεων καί αναμνήσεων μικρόν ή ήκιστα 
αντιφάσκει πρός τό πνεύμα τού ιερού Εύαγγελίου. Ό- 
νειρον, τής μέν προγονικής σου φιλοσοφίας ήν ή ίσοπο- 
λιτεία, τού δέ μεγάλου Αλεξάνδρου ή παγκόσμιος έ
νότης. Άλλα τό θειον Εύαγγέλιον κηρύττει θεόν, πα
τέρα φιλόστοργου άπάσης τής άνθρωπότητος· διδάσκει 
τήν αδελφικήν αγάπην, τήν έλευθερίαν, τήν ισότητα 
μεταξύ πάντων τών ανθρώπων · « ούκ έ'νι Ιουδαίος, 
ούδέ "Ελλην ούκ έ'νι δούλος, ούδέ έλεύθερος’ ούκ έ'νι 
άρσεν καί θήλυ’ πάντες γάρ υμείς είς έστέ έν Χριστώ 
Ιησού ·> (Γαλ. 3, 28)· έλθέ, ελληνικέ λαέ, ϊν άκού- 

σης παρ’ αύτού τού Σωτήρος τής άνθρωπότητος τον 
μέλλοντα προορισμόν σου’ «Ήσαν δέ τινες "Ελληνες 
έκ τών άναβαινόντων, ϊνα προσκυνήσωσιν έν τή έορτη· 
ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τω άπό Βησθαϊδά της 
Γαλιλαίας, καί ήρώτων αύτόν λέγοντες, Κύριε, θέλο- 
μεν τόν ’ΐησούν ίδείν έρχεται Φίλιππος καί λέγει τω 
Άνδρέα· καί πάλιν Άνδρέας καί Φίλιππος λέγουσι τω 
’Ιησού’ ό δέ ’Ιησούς άπεκρίνετο αύτοίς λέγων έλήλυθεν 
ή ώρα, ϊνα δοξασθή ό υιός τού ανθρώπου.» ( Ιωάν. 
12, 20-23.)

Ούτω, παραγκωνιζομένου τού εβραϊκού λαού, κα
λείται ύπό της θείας Προνοίας τό έλληνικόν έ'θνος, ϊνα 
συνδιαλλάξη τήν χριστιανικήν θρησκείαν πρός τόν 'Ελ
ληνισμόν, ϊνα ένώση στενώς τήν ιστορίαν τοΰπεπολι- 
τισμε'νου κόσμου πρός τήν ιστορίαν της θείας Άποκα- 
λύψεως. Άπό της ώρας ταύ-.ης συναπτεται συμμαχία 
στενωτάτη μεταξύ τού Ελληνισμού καί τού Χριςιε- 
νισμού'· ό μέν 'Ελληνισμός καταστήσει τόν Χριστια- 
νισιχόν θοησκείαν τού σύμπαντος κόσμου, ό δέ Χρι- 
τιανισμός έκτελέσει τήν παλιγγενεσίαν της ελληνικής 
φυλής. '11 αμοιβαία αύτη συμμαχία έ'σται τό κύριον 
έλατήριον όλων τών πράξεων, όλου τού βίου τής μετά 
ταύτα έξ αύτών τών σπλάγχνων τού Χριςιανισμού καί 
τού 'Ελληνισμού έξελευσομένης 'Ελληνικής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας.

Μόλις ό μέγας τών έθνών Άπόςολος έκόμισε το 
θειον τού Εύαγγελίου κήρυγμα καί είς έλληνικάς χώ
ρας, καί εύρε πανταχού ένθουσιωδεςάτην ύποδοχήν. 
Ό φιλελεύθερος ελληνικός λαός, σενάζων ύπό τόν βα- 
ρύτατον ζυγόν της Ρώμης, άμα άκούσας της γλυκυ- 
τάτης φωνής τού Ιησού, λεγούσης, « Δεύτε πρός με 
πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κάγώ αναπαύ
σω ημάς, » (Ματθ. 11, 28) έδραμε παραχρήμα είς 
τάς σωτηρίους αύτού άγκάλας. Μόλις άνεπετάσθη ή 
σημαία της ένΧριςώ έλευθερίας έν Αντιόχεια, Εφέσω, 
Θεσσαλονίκη, Κορίνθω καί αλλαχού, καί αμέσως άπει
ρα πλήθη 'Ελλήνων συνεπυκνώθησοΛ ύπ’ αύτήν· έν 
βραχυτατω δέ χρόνου διαςήματι ή Ελλάς έγένετο 
πρωτεύουσα τού Χριςκανισμού.

Τοιούτω τρόπω οί "Ελληνες, εί καί ζώντες έν τή 
τυραννικωτάτη ρωμαϊκή μοναρχία, άνέπνεον όμως έν 
τοίς κόλποις της ’Εκκλησίας τήν ζωσγόνον αύραν της 
έλευθερίας. Τίς αγνοεί, οτι κατά τούς πρώτους μάλις-α 
χρόνους τού Χριςιανισμοΰ έκάςη έκκλησία έζη δημο- 
κρατικώς, έχουσα ίδιους τινάς θεσμούς, συνι-αμένη έκ 
συμπολιτών ίσων, καί έκλέγουσα τόν έαυτής αρχηγόν
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διά της δημοτικής ψήφου ; Αί έν’Ασία έπτά τη; ’Απο
καλύψεων έκκλησίαι, ή τη; ’Εφέσου, 

ίμου, των θυατείρων, των Σάρ 
ία;, και της Λαοδικείας, καθώς καί αί λοιπαί έν 

'Ελλάδι, καθά μαρτυροΰσιν αί ’Επιςολαί, είχοντό S'r,- 
μοκρατικόν εκείνο πολίτευμα. *Οτε δέ αί ίεραί αύται 
κοινότητες έπολλαπλασιάσθησαν καί έκάθ.υψαν ολό
κληρον την 'Ελλάδα, τότε συνεκρότησαν, ούτως εί- 
πεΐν, όμόσπονδον πολιτείαν, συνεννοσύμεναι προς άλ- 
ληλας περί του κοινού συμφέροντος, καί συγκοινωνού
σα'. άλλήλαι; δια πιστών αγίων ’Αποτόλων καί ταύ- 
τα έν μοναρχία, έχούση ςοιχεΐα όλως αντίθετα προς 
την μορφουμένην νέαν κοινωνίαν.

Οί πρώτοι χριστιανοί, ένθεν ρ.έν φλέγόμενοι ύπο 
θεομοτάτη; προς την πί-ιν άφοσιώσεως, ένθεν δε δυσ- 
φορούντε; διά την τότε έξαχρείωσιν τών ηθών, διά τήν 
έσχάτην της κύβερνησεως διαφθοράν, διά τάς κατα
διώξεις, καταφεύγουσι καί εις τάς έρήμ.ους, καί μετα- 
βάλλουσι τά σπήλαια καί τάς όπάς τής γης είς κατοι
κίας ανθρώπων, καί άπολαύουσιν εκεί ανενόχλητοι τών 
χαρισμάτων τής ελευθερίας. Αί έρημοι τής Αίγυπτου, 
τής Θηβαίδος, τής Συρίας, τής Μεσοποταμία; έλκύου* 
σι τδ άνθος τής ελληνικής κοινωνίας, τούς Βασι- 
λείους, τούς Γρηγορίους, τούς· Αθανασίους, τούς ’Αν
τωνίου;, καί τοσούτους άλλους τής Εκκλησίας φω- 
ςηρας, οιτινες μακράν τής τύρβης του κόσρ.ου, έν τή 
έρήμω, ζηταύσι καί άνευρίσκουσι τάμέσα, δι’ ών μέλ- 
λουσιν άναμορφώσειν τήν κοινωνίαν επί νέων ηθικών 
βάσεων.

Αί είς τάς έρήμους σποράδην γινόμεναι αύται άποι- 
κίαι όσημέραι πληθύνονται, καί επί τέλους μεταβάλ
λονται είς μονά; καί κοινόβια, ών το πολίτευμα συν
τάσσει αύτός ό μέγας Βασίλειος. Οί πολϊται ούτοι τής 
ερήμου ούδερ.ίαν πολιτικήν αρχήν άναγνωρίζουσιν ε- 
χουσιν ιδίαν πολιτείαν καί ίδιους νόμου;. Τά ιερά 
ταύτα άναχωρητήρια ήσαν αί πρώται Ακαδημία', τού 
Χριςιανισμού καί τού Ελληνισμού, το καταφύγιου 
τής εθνική; ημών γλώσσης, των ίςορικών ήρ,ών ανα
μνήσεων καί παραδόσεων κατά τάς χαλεπάς τού πα
ρελθόντος ημέρας. Εκ τών έρημων τούτων άνέτειλε το 
φως της παλιγγενεσίας της ελληνικής φυλής.

Άλλ’ ή πονηρά 'Ρώμη ένόησε τέλος τον θειον προο
ρισμόν της φυλής ταύτης, τήν άμοιβαίαν συρ.μ.α- 
χίαν τού Χριστιανισμού καί τού Ελληνισμού· δθεν 
τρομερούς έγείρει διωγμούς κατά της νεοσυστάτου 
’Εκκλησίας τού Ιησού Χρις-οΰ· καί το μεν ελληνικόν 
αίυ.α ρέει ποταμηδόν ύπέρ της πίστεως καί της πα
τρίδας, μέγιστοι δέ άπολογηταί τού δικαίου καί της 
αλήθειας άναδείκνυνται ’Ιουστίνος ό φιλόσοφος καί 
μάρτυς, ό ’Αθηναγόρας, ό Ειρηναίος, Κλήμης ό Άλε- 
ξανδρεύς, ό ’Αδαμάντιος ’Ωριγένης, καί πλεΐστοι άλ
λοι. Οί φριχτοί ούτοι διωγμοί τού λατινικού τύφου 
κατά του Χριςκανισμού καί τού 'Ελληνισμού έξηκο- 
λούθησαν έπί τρεις δλας έκατονταετηρίδας· έν τή δει
νή ταύτη πάλη ή Ελληνική .’Εκκλησία έ'στη ακλόνητος 
έν τώ πεδίω της μάχης, ούδεμιάς φειδομένη θυσίας, 
επειδή ό άγων έγίνετο ύπέρ τών όλων, υπέρ πίστεως 
καί πατρίδος. ’Εν τη μεγάλη αύτης απελπισία, ή Ρώ
μη ζητεί συμβιβασμόν τινα, καί αί περιτάσεις παρου
σιάζονται εύνοϊκώταται. Κωνταντΐνος ό μέγας, άνήρ 
'Ρωμαίος, άσπάζεται ,τήν χριστιανικήν θρησκείαν, καί 
μεταφέρει την έδραν τού κράτους είς γην ελληνικήν,

τής Σμύρνης, τής 
δέων, τής Φιλά

ει; τό Βυζάντιον. Τότε ή ελληνική’Εκκλησία, ώςάντι- 
πρόσωπος του 'Ελληνισμού, παραχωρεί τήν πολιτικήν 
αρχήν καί διατηρεί μόνην τήν πνευματικήν. Οΰτω τά 
δύω αντίζηλα έ'θνη, τό Λατινικόν καί τό 'Ελληνικόν, 
συνδιηλλάγησαν, τού 'Ελληνισμού έξασφαλισθέντος έν 
τώεύδίω-λιμάνι της ’Εκκλησίας.

’Αφού τοιούτω τρύπιο συνωμολογήθη ειρήνη, του
λάχιστον προς καιρόν, μεταξύ τών δύω ς^ιχείων, τού 
λατινικού καί τού ελληνικού, καί ή ησυχία άποκατέ- 
ς·η έν τή Εκκλησία, τότε δή τό φύσει φιλοσοφικόν καί 
φιλελεύθερον ελληνικόν πνεύμα εύρίσκει στάδιον άπέ- 
ραντον προ; ένδοξου; πνευματικούς αγώνας, τάς θεο- 
πνεύ-ους Γραφάς. Τότε, από τού τρίτου μέχρι τού 
ογδόου καί έννάτου αίώνος, ήκμασαν οί ’Αθανάσιοι, 
οί Βασίλειο’., οί Γρηγόριοι, οί Χρυσό^ομοι, οί Κύ- 
ριλλοι, οί Θεοδώρητοι, καί τοσούτοι άλλοι της Ορ
θοδοξίας πρόμαχοι καί ύπ?ρασπισταί. Σημειωτέου, 
ότι ή Εκκλησία κατά τούς μεγίστους τούτους πνευμα
τικούς αγώνας ΐστατο κατ’ άρχάς άπλούς θεατής τών 
άγωνιζομένών, ούδέν παρεμβάλλουσα πρόσκομμα είς 
τήν έλευθέραν έρευναν τών θείων διδασκαλιών· ότε ό
μως ή συζήτησις ωρίμαζε καί τό συζητούμενον θέμα 
έξηντλείτο, τότε δή ολόκληρος ή ’Εκκλησία συνήρχε- 
το είς σύνοδον Οικουμενικήν,· καί έν άγίω Πνεύματι 
έθέσπιζε τά ορθόδοξα δόγματα, τού; δέ αιρετικούς ά- 
πεμάκρυνε τού περιβόλου αύτης. 'Επτά θεοσυλλέκτους 
Οικουμενικά; Συνόδους αριθμεί ή ήμετέρα Ορθόδοξο;
Εκκλησία.

Αζια σημειώσεω; καί πολλής προσοχή; τά ακόλου
θα- α') καί αί έπτά Οίκουμένικαί Σύνοδοι συνήλθαν 
έν έλληνικαίς πόλεσι* β') οί συγκροτοΰντες αύτά; 
θείο'. Πατέρες ήσαν τό πλείστον Ελληνες· γ') τά θε
σπιζόμενα ύπ’ αύτών έγράφοντο καί έκοινοποιούντο είς 
ολον τον χριστιανικόν κόσμον έλληνις-ί. ’Εντεύθεν συν- 
άγομεν, ότι αί θείαι Οίκουμένικαί Σύνοδοι ήσαν κυ
ρίως έθνικαί, άντεπροσώπευον πνευματικοί; ολόκληρον 
τήν ορθόδοξον ελληνικήν φυλήν, καί τά ύπ’ αύτών θε- 
σπισθέντα καί νομοθετηθέντα είσίν ού μόνον θεόπνευ
στα, άλλα καί τού ήμετέρου έθνους πνευματική περιου
σία αναφαίρετος. Σόμπας ό βίος τή; νέας έλληνικη; 
φυλής είς τάς Συνόδου; ανάγεται καί δι’ αύτών ερ
μηνεύεται. Τό κανονικόν ή έκκλησιαστικόν Δίκαιον με
λετών τις, έπιγινώσκει τον αληθή προορισμόν τού Ελ
ληνισμού.

Εσημειώσαμεν έν τοίς έμπροσθεν, ότι αί ύπο τών 
θείων Αποστόλων ίδρυθεΐσαι πρώται ’Εκκλησίαι εΐχον 
δημοκρατικόν πολίτευμα, σύμφωνον προς τό πνεύμα 
τού ιερού Εύαγγελίου· πάσα Εκκλησία τότε, είτε ύπό 
έπισκόπου καί πρεσβυτέρων, είτε ύπό μόνων πρεσβυ
τέρων ποιμαινομένη , ήν αύτοκέφαλος καί ανεξάρτη
τος. Ού'τε Μητροπολίται, ού'τε ’Αρχιεπίσκοποι, ού'τε 
Έξαρχοι, ούτε Πατριάρχαι καί Πάπαι ύπήρχον κατ’ 
έκείνην τήν έποχήν· άρχομένου όμως τού δευτέρου 
αίώνος τό πολίτευμα τούτο ύπέςη άλλοίωσίν τινα* 
διότι οί επίσκοποι τών πόλεων ήρξαντο έξασκείν έπιρ- 
ροήν τινα έπί τών έπισκόπων τών κωμών καί χωρίων, 
ήτοι τών χωρεπισκόπων. Κατά τό δεύτερον ή'μισυ τού 
αυτού αίώνος (160-170) έγένετο ανάγκη συγκροτή- 
σεως τοπικών Συνόδων. Πρώτη τοιαύτη Σύνοδος συνε- 
κροτήθη κατά τών έν Φρυγία άναφανέντωνΜοντανιτών. 
(Εύσεβ. έκκλ. Ιστ. βιβλ. Ε'. κεφ. ις'.) « Συγκρο
τούνται προσέτι, λέγει καί ό Τερτυλλιανός (de jejun.

XIII) έν ταίς έλληνικαίς χώραις κατά τόπους έκ πα
σών τών ’Εκκλησιών Σύνοδοι, αιτινες καί ύψηλότερά 
τινα έν κοινώ πραγματεύονται, καί τήν χριστιανωσύ- 
νην όλην μετά μεγάλου σεβασμού παριτάσιν. » Επει
δή δέ αί Σύνοδοι αύται συνήρχοντο έν ταίς μητροπό- 
λεσι τών έπαρχιών, καί οί έπίσκοποι τών μητροπό
λεων έγίνοντο πρόεδροι αύτών, ώς εμπειρότεροι καί 
σοφώτεροι τών άλλων, έκτήσαντο δικαιώματά τινα 
έπί τών έπισκόπων τών λοιπών πόλεων.

If κατά τον τέταρτον αιώνα (341) έν ’Αντιόχεια 
συγκροτηθεΐσα τοπική Σύνοδος ώρισεν άκριβές-ερον διά 
τού έννάτου αύτης κανόνος τάς σχέσεις τού'Μητροπο
λίτου προς τούς έπισκόπους. « Τούς καθ έκάστην έ- 
παρχίαν έπισκόπους είδέναιχρή τόν έν τή μητροπόλει 
προες-ώτα έπίσκοπον, καί τήν,φροντίδα άναδέχεσθαι 
πάσης τής έπαοχίας, διά τό έν τή μητροπόλει παντα- 
χόθεν συντρέχειν πάντα? τούς τά πράγματα έχοντας· 
οθεν έδοξε καί τή τιμή προηγείσθαι αύτόν, μηδέν τι 
πράττειν περιττόν τούς λοιπούς έπισκόπους άνευ αυ
τού, κατά τόν άρχαίον κρατήσαντα τών πατέρων ημών 
κανόνα, ή ταύτα μόνα, όσα τή έκαστου έπιβάλλει πα
ροικία, καί ταίς ύπ’ αύτήν χώραις· εκατόν γάρ έπί
σκοπον εξουσίαν έχειν τής έαυτού παροικίας, διοικείν 
τά κατά τήν έκάς-ω έπιβάλλουσαν εύσέβειαν, καί πρό
νοιαν ποιείσθαι πάσης της χώρας της ύπο τήν έαυτού 
πολιν,ώς καί χειροτονείν πρεσβυτε'ρους καί διακόνους, 
περαιτέρω δέ μηδέν πράττειν έπιχειρεΐν δίχα τού τής 
μητροπόλεως έπισκόπου, μηδέ- αύτόν άνευ τής τών 
λοιπών γνώμης». Ούτως οί μέν έπίσκοποι τών κωμών 
καί χωρίων ύπετάγησαν τοίς έπισκόποις τών πόλεων, 
οί δέ τόίν πόλεων τοίς τών μητροπόλεων. Αλλά καί 
αύθις έκάστου μητροπολίτου ή Εκκλησία.ήν αυτοκέ
φαλος.

’Επειδή όμως τινές τών μητροπόλεων τού ρωμαϊ
κού'κράτους ύπερείχον πολιτικώς τόίν λοιπόιν, οίαι 
ήσαν, π. χ., ή 'Ρώμη, ή ’Αλεξάνδρεια, ή ’Αντιόχεια, 
οί μητροπολίται τών πόλεων τούτων άνεκηρύχθησαν 
Εξαρχοι καί Πατριάρχαι, καί ύπεταξαν τούς έν τή 

έξαρχία αύτών Μητροπολίτας. Πλήν τής Ρώμης, τής 
’Αλεξανδρείας καί ’Αντιόχειας, προήχθησαν είς βαθ
μόν πατριαρχικού θρόνου καί αί πόλεις Ιερουσαλήμ, 
καί Κωνς-αντινούπολις. Καί ό μέν Ιεροσολύμων ήξιώ- 
θη τής τιμής ταύτης παρά τής Λ 1 Οικουμενικής Συν
όδου (καν. Ζ.'.),'διά τό έν Ιερουσαλήμ, ίερουργηκέναι 
τό ύπερφυες μυςηριον της σωτηρίας τον μόνον καί μέ- 
γαν αρχιερέα. 'Ο δέ Κωνςαντινουπόλεως έτιμήθη δεύ
τερος τή τάξει τών ΙΙατριαρχών ύπο της Β Οικουμε
νικής Συνόδου (καν. ς .), καί έπεβεβαιώθη ύπό τής
Δ' (καν. Κ1Γ.), διά τό μετατεθήναι τήν έδραν τού I 
ρωμαϊκού κράτους είς Βυζάντιον. Οί έπίσκοποι τής 
'Ρώμης, τής ’Αλεξανδρείας καί τής ’Αντιόχειας προσ- 
ηγορεύοντο Πάπαι καί Πατριάρχαι ήδη προ τής πρώ
της Οικουμενικής Συνόδου. Καί μετά τήν μεταρρύθμι- 
σιν ταύτην τού κυβερνητικού τής ’Εκκλησίας συστή
ματος, ’Εκκλησίαι τινές κατά τόπους διετήρησαν τήν 
άρχαίαν αύτόιν ανεξαρτησίαν καί μέχρι σήμερον πα
ράδειγμα κείσθω ή Εκκλησία της νήσου Κύπρου.

Τοιούτω τρόπω το πολίτευμα τής ’Εκκλησίας, ον 
τήν αρχήν δημ.οκρατικόν, μετεβλήθη, προϊόντος τού

(1) Παρά τής Δ' ένομίζομεν. "11 ήμεϊς ).αν6ανόμεθα, ή κατά 
τυπογραφικόν παρόραμα τό Δ έτράπη είς Α. — Χημ. τ. συντ.

χρόνου, είς αριστοκρατικόν καί ολιγαρχικόν. Καί έν 
τή τοιαύτη αύτού μ-ορφη τδ πολίτευμα τούτο έρείδε- 
ται έπί άρχών δημοκρατικών διότι ού μόνον κατά 
τήν έγκαθίδρυσιν τών Πατριαρχιών, αλλά καί κατά 
τήν έκλογήν τών ύπ’αύτούς μητροπολιτών καί έπι
σκόπων ψήφον έχει μετά τού κλήρου καί ό λαός. Προσ
έτι ο Πατριάρχης, εί καί αύτός κυρίως τούς ο’ίακας 
τού σκάφους της’Εκκλησίας διευθύνει, έχει όμως παρ' 
έαυτώ Σύνοδον ίεράν, τάς έκκ/.ησιαστικάς ύποθέσεις 
μετ’ αύτού συνδιεξάγουσαν. ’Εν κρισίμοις δέ περιςά- 
σεσι συγκαλεΐται γενική Σύνοδος έπισκόπων καί κα
τωτέρων κληρικών έξ όλης της πατριαρχικής παροι
κίας.

'Ως βλέπομεν, ή ’Ανατολική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία 
διφρηται είς ποθ.ή.άς όλως άπ’ άλλήλων ανεξαρτήτους 
’Εκκλησίας. H διαίρεσις αυτή συντελεί λίαν είς πάσαν 
άνάπτυξιν καί πρόοδον· διότι όπου μέν πνέει αύρα έ- 
λευθερίας, έκεϊ καί πνευματικός βίος, έκεϊ καί πρόο
δο;, έκεΐ καί εύδαιμ.ονία· όπου δέ φυσώσι τά δηλη
τηριώδη πνεύματα τού δεσποτισμ-οΰ, έκεΐ καί μαρα
σμός, έκεΐ καί θάνατος, έκεΐ καί δυστυχία. Ούδείς δ’ 
εύ φρονών δύναται προσάψαι ήμΐν τόν μώμον, ότι δή
θεν τερούμεθα ένότητος ’ σύμβολον άπάσης της Ελλη
νικής Ορθοδόξου ’Εκκλησίας ές-ίν ή ένότης έν τοίς δόγ- 
μασιν, έν τή ζώση πίστει είς τόν Κύριον ημών Ιη- 
σούν Χριςόν, τόν μόνον ακρογωνιαίου λίθον τού όλου 
οικοδομήματος της Εκκλησίας, τόν έλθόντα είς τόν 
κόσμον, ϊνα έπεκτείνη τήν αγάπην καί διδάξη τήν ισό
τητα μεταξύ πάντων τών λαίον τη; γης. Ανώτατο; 
αρχηγό; καί μόνη κεφαλή της ήμετε'ρα; Εκκλησίας έ- 
τίν ό θεάνθρωπος ’Ιησούς, ό τήν λαοπόθητον έκείνην 
έντολήν τοΐς ίεροΐς αύτού μαθηταΐς· καί τοίς διάδοχοι; 
αύτών έντειλάμενος* « Ο’ίδατε, ότι οί άρχοντε; τών 
έθνών κατακυριεύουσιν αύτών καί οί μεγάλοι κατεςου- 
σιάζουσιν αύτών. Ούχ ούτω; δέ έσται ένύμ.ΐν- άλλ’ό; 
έάν θέλη έν ύμΐν μέγα; γενισθαι, έστωύμών διάκονο;· 
καί ο; έάν θέλη έν ύμΐν είναι πρώτο;, έπιο ύμών δού
λο;. » (Μαρθ. 20, 25.)

’Αλλά ποΐαι αί άρχαί καί ποιον τό πνεύμα τη; Λα
τινική;’Εκκλησία;; ’Εν Ρώμη βασιλεύει ό ανθρώπινο; 
τύφος· δεσποτισμός απόλυτος· πόλεμος ακήρυκτος κα
τά τών τεχνών καί τών έπιςημών, κατά πάσης προό
δου τού ανθρωπίνου πνεύματος, κατά τού εύεργετικω- 
τάτου σημερινού εύρωπαϊκού πολιτισμού· έν Ρώμη 
βασιλεύουσιν αί άρχαί τού βαρβάρου μεσαιώνος τη; 
Δύσεω;· όλοι οί πεπολιτισμένοι λαοί, χαίρειν είπόντες 
τώ έφ’ ώ δικαίω; έγκαυχώνται σημερινώ πολιτισμώ, 
όφείλουσιν έπανελθεϊν εί; έκείνα;. Ό άμφιβάλλων 
περί τούτου, άναγνώτω τόν ούχί πρό πολλού έκ τη; 
'Ρώμη; ώ; κεραυνόν κατά τών πεφωτισμένων έθνών 
έκσφενδονισθέντα πολύκροτον έκεΐνον σύλλαβον. Η 
Λατινική ’Εκκλησία, έγειρομένη κατά τού πολιτισμού 
τούτου, έγείρεται κατά τού άληθοί^ πνεύματο; τού 
Εύαγγελίου, κατά τής εύδαιμονίας της άνθρωπότητος. 
Τούτου ένεκα τά πεφωτισμένα έ'θνη τη; Εύρώ·π·/·,ς ήρ
ξαντο ήδη άποςφέφειν άπ αύτης τό πρόσωπον.

Τίς δέ καί ποία ή Εκκλησία τών Διαμαρτυρομένων, 
τών τε Λουθηρανών καί τών Μεταρρυθμισμένων; Η 
’Εκκλησία αύτη, άποσπασθεΐσα κατά τόν δέκατον 
έκτον αιώνα έκ τής Λατινικής, εις ούδεμίαν δ’άμε
σον έπαφήν προς τήν 'Ελληνικήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλη
σίαν έλθούσα, κατήντησεν είς τό όλως αντίθετον άκρον
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τού Παπισμού· έλευθερία αχαλίνωτος έστιν ό κύ
ριος χαρακτήρ τής ’Εκκλησίας ταύτης. Όμολογητέον, 
ότι ή ’Εκκλησία αύτη, έν τή αναπτύξει τής Θείας διδα
σκαλίας ςοιχεΐ τοΐς ίχνεσι της ’Εκκλησίας τού Κλή- 
μεντος καί τού ’Ωριγένους- όμολογητέον, ότι άνέδει- 
ξεν, ώς ή Ελληνική ’Εκκλησία τών πρώτων αιώνων, 
μεγίςους άπολογητάς τού Χριςτανισμού, όστις κατά 
τον παρελθόντα μάλιςα αιώνα κατεπολεμήθη δεινώς 
ύπό έπισημοτάτων φιλοσοφούν-στερείται όμως ή ’Εκ
κλησία αύτη της αναγκαίας ένότητος, τών θετικών βά
σεων τής πις-εως- ό'θεν εύρίσκεται εις άποσύνθεσιν, καί 
ή θρησκεία ενιαχού μεταπίπτει εις ξηράν φιλοσοφίαν. 
Ενεκα τούτου ήρςατο ήδη αναπτυσσόμενη έν ταΐς τών 

Διαμαρτυρομένων Έκκλησίαις, μάλις-α έν ’Αγγλία, ή 
μακαρία τάσις ϊνα ένωθώσι μετά της 'Ελληνικής Όρ- 
θοδόςου ’Εκκλησίας, ήτις την μέσην οδόν βαδίζουσα 
περιέχει όλα τά αναγκαία στοιχεία προς βίον ένδοξον 
καί διαρκή, καί φέρει έν 
έαυτή τά σπέρματα όλων 
έκείνων τών αρχών, έφ’ών 
έρείδεται ό σημερινός πο
λιτισμός, καί προς άς τεί- 
νουσιν όλοι οί πεφωτισμέ
νοι. Αί άρχαί αύταί είσι, 
πλήρης έλευθερία έν τή 
προαγωγή καί αναπτύξει . 
τών τεχνών, τών έπιςη- 
μών, της βιομηχανίας 
καί της έμπορίας· πλή
ρης θρησκευτική ανοχή· 
διάδοσις τής αδελφικής 
αγάπης καί ΐσότητος με
ταξύ όλων τών ανθρώ
πων τέλος, έλευθέρα ές- 
άσκησις τών δικαιωμά
των τού χριςτανού πολί
του έν τε τή Εκκλησία 
καίτή Πολιτεία. ’Ανάγκη 
δέ ϊνα καί αύθις σημ.ειώ- 
σωμεν, ότι μόνη ή ήμε- 
τέρα Εκκλησία έμ.πνεε- 
ται ύπό τού πνεύρ.ατος 
τοιούτων αρχών; Δειξάτω ήμΐν ή ιστορία έν καί 
ρ.όνον παράδειγμα πρός άπόδειξιν , ότι ή 'Ελλη
νική ’Εκκλησία κατε δίωξέ ποτέ έπιςήμονά τινα, ή 
τεχνίτην, ή έμπορον, ή βιομήγανον, ή τούλάχι- 
στον , ότι παρενέβαλε καί μικρόν τι πρόσκομρ.α εις 
τήν έλευθέραν αύτών ένέργειαν. Φρικιώ δε καί ανα
πολούν εις τήν ρ-νήμην ρ.ου τά ιερά τής Λατινικής’Εκ
κλησίας δικας-ήρια. Περί δέ τής άκρας ανοχής τής ή- 
μετέρας ’Εκκλησίας, όλος ό κόσμος ήδη ές-ί πεπεισμέ
νος. Τίς λατϊνος θεολόγος, καί έν αύτη τή σοφή δυτική 
Ευρώπη, τολμά καί άπαξ ϊνα έπισκεφθή παράδοσιν 
διαμαρτυρομένου καθηγητού θεολόγου ; 'Έλληνες δέ 
ορθόδοξοι θεολόγοι, ύπ’ αύτών τών άνωτάτων τής 
Εκκλησίας ιεραρχών άπεταλμένοι, φοιτώντες έν Γερ
μανία τακτικώς εις τάς παραδόσεις τών τε λατίνων 
καί διαρ,αρτυρομένων τής θεολογίας καθηγητών, διε— 
γείρουσι τήν προσοχήν καί τον θαυμασμόν τώνεύ φρο- 
■νούντων, οϊτινες ς-ρέφοντες όμρ.α εύνοϊκόν πρός τήν 
• Εκκλησίαν τών οκτώ πρώτων αιώνων, άρχονται ήδη 
έμ,βριθές·ερον μελετάν τό διέπον τούς θεσρ.ούς αύτης 

Μιλάν Όβρί'νοβικ, ήγεμών των ϊερβων.

φιλελεύθερον πνεύμα, και σπουδαίως σκέπτεσθαι περί 
του άναμένοντος αύτήν λαμπρού μέλλοντος.

Τοιαύτη ή κατά θείαν Πρόνοιαν θέσις της ήμετέρας 
Εκκλησίας έν τω χρι-ιανικώ κοσμώ, καί τοιοΰτος ό 

θείος αύτης προορισμός.

Ο ΗΡΕΜΩΝ ΜΙΛΑΝ ΟΒΡΕΝΟΒΙΚ.

Βέβαιοι ότι αί τύχαι του αδελφού λαού των Σε'ρ- 
βων διαφέρουσιν εις τούς "Ελληνας μάλλον ή εις 
πάντα άλλον λαόν άλλότριον προς εκείνους, έπειδή 
άμφοτέρων ημών τά παθήματα είναι τά αυτά, καί αί 
έλπίδες, έρχόμεθα νά συμπληρώσωμεν έν όλίγοις όσα 
εις προηγουμένην τινά σελίδα (242) είπομεν περί της 
τραγικής καταστροφής τού βίου τού ήγεμόνος Μι
χαήλ, καί τού ένθρονισμοΰ τού νεαρού διαδόχου αυ

τού Μιλάνος Όβρένο- 
βικ.

Το εΰμοιρον παιδίον 
τούτο έγεννήθη την (1 0) 
22 αύγούστου 1854 έν 
Ίασίω, έκ μητρος Μολ- 
δαυίδος, της Μαρίας Καν- 
ταρτζή, συζύγου τού μό
νου υιού τού ’Εφραίμ, α
δελφού τού Μιλόσχου· 
έπειδή δέ ό ήγεμών Μι
χαήλ δέν είχε λάβει τε- 
κνον, άνέτρεφε τον μικρόν 
τούτον έξάδελφον όπως 
καταστήση αύτον διάδο
χόν του, έάν μέχpt τέλους 
έ'μενεν άτεκνος. ’Επί τού- 
τω λοιπόν τον είχε στεί
λει τω 1864 ϊνα σπου- 
δάζη, εις Γαλλίαν, οπόθεν 
καί προσεκλήθη μετά τον 
αίφνίοιον τού. Μιχαήλ 
θάνατον. ’Αναχωρών δέ 
προσέλαβε καί τον παι
δαγωγόν αύτού (Fran

cois Huet), πρώην καθηγητήν τής φιλοσοφίας έν τω 
Πανεπιστημίου των Παρισίων.

Ο AYTOKPATfiP KAI II ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΩΧ ΓΑΛΛΩΝ

ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩι ΪΠΟΥΡΠΚΩι.

'Π απέναντι εϊκών παρις-α αίθουσαν των γαλλικών α
νακτόρων, έν η λαμβάνει χώραν ύπουργικόν συμβούλιου 
προεδρευόμενον ύπ’αύτού τού Αύτοκράτορος. ,Είς τά 
συμβούλια ταΰτα είναι· σχεδόν πάντοτε παρούσα καί 
ή Αύτοκράτειρα Εύγενία. Αί Μεγαλειότητες Αύτών πε
ριτοιχίζονται ύπό τών υπουργών όλων. Ούτως, άρχό- 
μενοι άπό τών δεξιόθεν τού Αύτοκράτορος, βλέπομεν 
όρθιον τον 'Ρουέρον, ύπουργόν τού Κράτους' παρεκει 
δέ τον Βουιτρύ,πρόεδρον τού συμβουλίου τού Κράτους· 
τον Δουρουήν, ύπουργόν τής δημοσίας έκπαιδεύσεως' 
τον Βαρόσχην (Baroche), τής δικαιοσύνης καί τών 
έκκλησιαστικών τον Μουστιέρον, τών έξωτερικών. ’Α
ριστερόθεν δέ τής Αύτοκρατείρας, τόνΜάγνην (Magne),
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τών οικονομικών τον Πινάρδον (όρθιον), τών έσωτε- 
ρικών τόν Φορκάδην Δελαροκέττον, τής γεωργίας,

τού έαπορίου καί τόυν δημοσίων έργων, και τον στρα
τάρχην Νήλ (Kiel), τών στρατιωτικών- Εις τούτον
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λαλοΰντα φαίνονται προσέχοντες κατά τήν στιγμήν 
ταυτην ά'παντες. Τέλος, τον ναύαρχον Γενουϊλλύ, έ- 
χοντα έστραμμένα ήμΐν τά νώτα.

ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

Τω 1840 έπρόκειτο νά μεθερμ,ηνευθή επίγραμμά τι 
καρχηδονικον,καί οί γάλλοι άρχαιογράφοι ήμιλλώντο 
τίςναδώση την αληθή αύτού έννοιαν. Εις έξ αύτών 
(ό general Duvivier) εύρεν ότι έσήμαινεν, <^ε κεΐ- 
ται ’Αμίλκας πατήρ ’Αννίβα, ίσα προσφιλής τή πά
τριοι δεινός τε τοΐς πολέμιοι;. »

Ετερος, (ό de Saulcy) έδιδε την ακόλουθον έννοιαν· 
« Η ϊσιδος ιέρεια τόδε ήγειρε μ.νήμ.α”Εαρι, Χάρισίτε 
καί Ρόδοις τοΐς ποθεινοΐς καί κοσμογόνοις. »

Επειδή δ’έκάτερος των σοφών τούτων έπέμενεν εις 
την ερμηνείαν αυτού, θεωρών ώς ορθήν, ή ’Ακαδημία 
ανέθεσε τήν κρίσιν εις τρίτον' ούτος δ’ έξήγησεν* «'Ιε
ρόν τόδε άφιέρωται θεώ τό τών ανέμων καί θυελλών, 
τού πραΰναι τάς όργάς αύτοΰ. »

ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.

Τα γαλλικά στρατεύματα καταγίνονται σήμερον 
όπως προσκτήσώσι τήν άπαιτουμένην πείραν εις τά 
νέα γυμνάσια, άτινα καθιστώσιν αναγκαία αί περί 
τον εξοπλισμόν νέαι τροποποιήσεις. 'Η τελειοποίησις 
τών τυφεκίων άπητησε τήν έξεύρεσιν νέου τίνος αμυν
τικού συςήματος, καί ιδού έπενοήθησαν αί όνου.ασθεΐ- 
σαι trancheesabris, ήτοι τάφροι προφυλακτικαί. Υπό 
τήν ύπεράσπισιν τών ακροβολιστών, πας λόχος σχη
ματίζει γραμμήν, έκαστο; στρατιώτη; άποθέτει χα
μαί τον σάκκον -καί τό ό'πλον ταυ, έπειτα δε διαιρούν
ται όλοι εϊ; συνεργεία (γαλλιστί ateliers) έκ τριών 
άνδρών έκαστον· καί είς μέν εξ αύτών φέρει πτυάριον 
οί δ’ άλλοι δύο δικέλλας. Τά στελέχη τών δικελλών, 
τιθέμενα χαμαί, ούρα προς κεφαλήν, ύποδεικνούουσι 
τήν διεύθυσιν καί τό πλάτος τής τάφρου. Σκάπτεται δ’ 
έπειτα αύτη μέχρι βάθους ήμίσεος μέτρου, καί τό χώ
μα ρίπτεται επί τού χείλους της προς τούς πολεμίους· 
ώστε εντός δέκα λεπτών είναι καί άποπερατωμένον το 
πρόχειρον προτείχισμ.α, έχον ύψος ένός μέτρου καί ά- 
διαπέραστον πρόςτά βλήματα τών τυφεκίων· μάλις-α 
δέ καί τών κανονιών αί σφαΐραι δυσκόλω; τό διαπερώ- 
σι. Τά νέα τυφέκια έχουσι καί τούτο τό πλεονέκτημα, 
ότι επειδή γεμίζονται άνευ οβελού, έκ τών όπισθεν, ό 
στρατιώτης δύναται καί κοιτώμενος πρηνή; νά τά με
ταχειρίζεται μετά πολλής ευκολίας.

’Επειδή δ ’ένεκα τή; ταχυτητος μεθ’ ής πυροβολεί τό 
νέον τυφέκιον ηύξησε μεγάλως ή κατανάλωσις τώνφυ- 
σεκίων, έδέησε νά έπινοηθή καί νέος τρόπος έφοδιασμ.ού 
τών στρατιωτών έν ώρα μάχης. Κατεσκευάσθησαν λοι
πόν νέα κιβώτια, ών έκαστον, κείμενον επί δύο τρο
χών, σύρεται ύπό δύο ίππων κατά μέτωπον άμ.φοτέρων, 
ή κατά γραμμήν (κατά τήν φύσιν τού εδάφους). ΙΙάν 
κιβώτιου ενέχει δέκα συρτάρια στενά καί υψηλά, καί 
παν συρτάριον περιέχει φυσέκια 1,100. ’’Εχουσι δέ τά 
συρτάρια ταύτα εκατέρωθεν ένα έπιμ.ήκη σιδηροΰν κρί
κον, ίνα μετακομίζωνται εύχερώ; ύπό δύο μόνον άν- 
δρών, όπου τής γραμμής τά φυσέκια σπανίζωσι.

'Η ρωσσική Κυβέρνησις, έκ φιλανθρωπίας όρμωμ,ένη, 

προέτεινεν εσχάτως εις τάς άλλας τήε Ευρώπης ίνα 
διά κοινής συμφωνίας μή γίνεται έν πολέμ.ω χρήσις 
τών προ μικρού έφευρεθεισών νέων τινών σφαιρών, αϊ- 
τινε; ένω τιτρώσκουσιν έκρήγνυνται ένταύτώ. Αί σφαΐ
ραι αύται είναι, ώς φαίνεται, βλήματα κανονιών, ώς 
καί τυφεκίων. Αληθώς, εάν ό πόλεμος, παρά τοΐς πο
λιτισμένοι;.έ'θνεσί δεν κινήται προς φόνον τής άνθρω- 
πότητος, άλλα μόνον πρό; υποταγήν τών εναντίων, 
τίζ 'h χρεία νά προξενήται 'είς τού; δυστυχείς τράυμα- 
τιζομένού; ανθρώπους άφευκτος θάνατος; '11 νίκη ή- 
δύνατο νά επιτυγχάνεται καί άν τά βλήματα τών πο
λεμίων, απλώς τραυματίζοντα, έστελλον μόνον έξω 
τής μάχης όσους πλείστους.

Αλλά τα νέα βλήματα τών οποίων τήν άπαγόρευ- 
σιν προτείνει ή Ρωσσία είναι, ώς λέγεται, τά μέχρι 
τοΰδε μόνον προς τά θηρία έν χρήσει, έφευρεθέντα 
πρώτον ύπό γάλλου τινός οπλοποιού, όνομαζομένου 
Δεβισμ.ου (Devistne). Είναι δέ ταύτα κυλινδρικά, γέ- 
μοντα πυρίτιδος καί άπολήγοντα προς τά άνω είς κοι
νόν όστις φέρει καψίδιον·. Όταν τό καψίδιον τούτο 
συγκρουσθή μετά σώματος στερεού, φέρ’ είπεΐν ο
στού, ή μεταλλικού τίνος πράγματος έκ τών τής απο
σκευής τού στρατιώτου, άνάπτον πάραυτα μεταδίδει 
τό πυρ είς τήν έν τώ βλήματι έναποταμιευμ.ένην πυ
ρίτιδα, καί τό βλήμα ούτως έκρήγνυταΓ έάν δέ ώς 
απλή σφαίρα δέν έθανάτωσε, διά τής έκρήξεως θανα- 
τόνει άφεύκτως.

Η γαλλική Κυβέρνησις έδέχθη προθύμως τήν ρωσ- 
σικην πρότασιν, ώς καί ή ιταλική’ ή Πρωσσία άπήν- 
τησεν ότι είναι χρεία νά σκεφθή έπί τού προκειμένου 
διεθνής τις έπιτροπή στρατιωτική, προσδιορίσουσα τάς 
περιστάσεις καθ’ άς δέν πρέπει νά μεταχειρίζωνται 
τά ολέθρια βλήματα οί έμπόλεμοι· ή δέ ’Αγγλία άπε- 
φάνθη ότι έν ώρα πολέμου πας τις είναι έλεύθερος νά 
μεταχειρισθή ό,τι μέσον έχη κατά τού έχθρού. "Αν α
ληθώς έδωκε τοιαύτην άπάκρισιν ή ’Αγγλία, λυπου- 
μεθα ότι ό προτεσταντισμός ήττήθη ύπό τού παπι
σμού, γενναιότερου καί φιλανθρωποτέρου φανέντος είς 
τήν παρούσαν περίστασιν. Τότε ή ’Αγγλία πώς νά 
μή μεταχειρισθή καί τά δηλητηριώδη βλήματα διά 
τών όποιων πυροβολούνται αί φάλαιναι ύπό τών ά- 
λιευόντων τά κήτη ταύτα;

Ας ειπωμεν καί περί τών τελευταίων τούτων βλη
μάτων όλιγας τινάς λέξεις. Ιατρό; τις τά έφηύρε· 
γάλλος καί ούτος· Θιερσελΐνος (Tlliercelin) ονομάζε
ται. Είναι στρογγύλα καί χωρούν είς τον σωλήνα τών 
εύρυσωλήνων τυφεκίων. Μίαν μικράν βόμβαν ύποθέ- 
σετε πλήρη πυρίτιδος, καί είς τό μέσον τής πυρίτιδος 
χαοτιον πεοιέχον αναμικτα δύο τών δραστικωτάτων 
δηλητηρίων ς-ρυχνίνην καί κυράριον (curare), τό φο
βερόν τούτο τοξικόν αγρίων τινών φυλών της ’Αμερι
κής. II βόμ.βα διαπερα τό σώμα καί έκρήγνυται εντός 
αύτοΰ- έάν δέ ού'τε αυτή άπέκτεινεν, ού'τε τά’συντρίμ- 
μ.ατα της, άποκτείνει τό έν αύτη δηλητήριου άναπο- 
φευκτως, έν άκαρή, ή, τό πολύ, έντός πέντε λεπτών. 
Κατά τά πειράματα τού έφευρετοΰ, απαιτείται δη
λητήριου 5 δεκάτων τού χιλιοστού μ.έρους ενός γραμ
μαρίου άνα έκαστον χιλιόγραμμ.ον βάρους τού φονευο- 
μένου ζώου. Διά τήν φάλαιναν, έχουσαν βάρος 60,000 
χιλιόγραμμων περίπου, απαιτείται 30 γραμμαρίων 
δηλητήριον. Δέκα τοιαΰτα πειράματα έγένοντο μέχρι 
τόυδε επι φαλαινών καί είς μεν τά δύο, αί φάλαιναι 

έμειναν έν άκαρή νεκραί, έντελώς ακίνητοι- είς.δέ τά 
τρία, ό θάνατος έπήλθε μετά πέντε λεπτά· είς δέ τά 
άλλα πέντε, μετά δέκα έως είκοσι λεπτά.'Ωστε διά 
τον άνθρωπον, έχοντα βάρος 60 έως 80 χιλιογράμ- 
μων κατά μ.έσον όρον, θά ά~ητεΐτο μόλις 5 ή 6 εκα
τοστών τού γραμμαρίου δηλητήριον.

Θεραπευτικώς λοιπόν όμιλούντες, λέγομεν ότι, έαν 
έντός βόμ,βας, όβουζίου ή γρενάτας έτίθετο 'μικρόν τι 
χαρτίον περιέχον μ,όνον δέκα γραμμαρίων κόνιν τού 
κυρίου Θιερσελίνου, ή δόσις αύτη θά ύπερήρκει όπως 
πεμφθώσι διά μιας έν σκηναΐς δικαίων διακόσιοι χρι
στιανοί.

Ο ΑΕΩΝ.
Ούδενός θηρίου τ’ 'όνομα είναι είς ημάς οίκειότερον, 

ού'τε κάνέν άλλο έδωκεν είς τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας 
αφορμήν· είς μεταφορικούς λόγους πλείονας ή τό τού 
λέοντος· ένώ τό θηρίον τούτο μικρότατον μόνον-μέρος 
τήςΕύοώπης έκατοίκησε, καίπρό πολλών αιώνων όλως 
έξέλειπεν έξ αύτής. ’Αληθώς μέν αίπλεΐσται τών ρήσεων 
έν αίς άναφέρεται τ’όνομά του είναι έβραϊκαί, έπειδή 
οί 'Εβραίοι πολλάκις έτυχε νά γνωρίσωσι τήν δύνα- 
μιν καί τόλμην τού θηρίου τούτου έξ οικείας πείρας· 
αλλά καί προ τής διαδόσεως τής παλαιάς καί νέας ■ 
Διαθήκης είς τήν Εύρώπην, ό λέων παρεΐχεν είς τούς 
ποιητάς καί τούς ρήτορας απείρους εικόνας καί παρα- 
βολάς.

’Επιστεύθη έκπαλαι ότι ό λέων πλήττει τάς πλευ
ράς του διά τής ούράς ότε θέλει νά έρεθίση εαυτόν είς 
οργήν - όθεν έλέχθη μεταφορικώς καί έπί ανθρώπου, 
« πλ’ήττει τάς εαυτού πλευοάς», ύπό τήν έννοιαν ότι 
θέλει νά πράξη τι αύτός εαυτόν έρεθίζων διά τεχνη
τών μέσων, ένω δέν έχει προς τούτο διάθεσιν ή ορεξ-tv. 

Η είκών τού λέοντος πλήττοντος τάς πλευράς αύτοΰ 
διά της ούράς απαντάται καί είς τον Ομ,ηρον, άρυ- 
σθέντα αύτήν ίσως έξ άρχαιοτέρων ποιητών· άύ.λα 
πρώτος τήν ήρμήνευσεν ώς ανωτέρω ό λατΐνος ποιη
τής Αευκανός, καί μετά τούτον ό Πλίνιος· τέλος δέ 
Δίδυμος ό ’Αλεξανδρεύς, είς έκ τών πρώτων σχολια
στών τής ’ίλιάδος, άνεκάλυψεν είς τήν άκραν τής ού
ράς τού λέοντος κεκρυμμένον μεταζύ τών τριχών ο- 
ξύν τινα όνυχα, καί ύπέθεσεν ότι ούτος ήτο τό όργανον 
τό όποιον, ότε ό 7.έων έν ώρα κινδύνου σείει βιαιως 
τήν ούράν, τού έκέντα τάς πλευράς δίκην πτερνιστή
ρας, καί τόν παρώρμα κατά τών εχθρών του.

Οί νεώτεροι φυσιολόγοι άατεφρόνησαν τήν παρατή- 
ρησιν ταύτηθ τού σχολιαστού ώς μωράν, καί ούδέ καν 
έλαβον τόν κόπον νά τήν ά-ναιρέσωσιν ά.λλ’ όμως έπι 
λέοντός τίνος καί λεαίνης, άποθανόντων έν τω θηριο- 
τοοφε'ίω τών Παρισίων, εύρέθη πραγματικώς είς τήν 
άκραν τών ούρων ό είρημένο,ς όνυξ, άν καί μικρότατος 
καί προσκεκολλημένος μόνον έπί τού δέρματος, άπει 
τού οποίου καί άπεσπάσθη ανευ πολλού κοπου.

Καί έπί λεοπαρδάλεώς τίνος τής Ασιας άνεκαλυφθη 
όμοιόν τι κέντρον ύφ’ ενός τών μελών τής έν Αονδίνω 
Ζωο/.ογικής Εταιρίας- άύ.λ’ώς φαίνεται, τα πλέΐστα 
τών ζώων τού αύτού τούτου γένους στερούνται τοιου- 
■του- τό βέβαιον είναι ότι εις τήν οικιακήν γαύ.ήν έλ- 
λείπει.

Παράδοξον θά φανή ότι ή γαύ^ή τών οικιών ημών 
παραβάλλεται προς τόν λέοντα- άλλ’ όμως προς τούς 

φυσιολόγους, σπουδάσαντας καλώς τόν οργανισμόν 
τών ζώων τούτων, ό λέων, ή βασιλική λεγομένη τίγρις, 
ή πάρδαλις, ό πάνθηρ, ό αίλουρόπαρδος, ό κουγούαρος 
καί πλήθος άλλων τοιούτων, μέχρι τού μικροτάτου αύ
τών, τού καθ’ ημάς αίλουρου, όλα είναι τού αύτού γέ
νους- μ,όνον δέ διαφέροντα κατά τό μέγεθος, τό χρώ- 
χα καί το μ.ήκος τών τριχιών, λέγονται κοινώςύπό τής 
έπις-ήμης αιλουροειδή (felis).

Είς τάς έλαχίστας λεπτομέρειας τών διαφόρων 
ζώων τούτων διακρίνεται ή όμ.οιότης αύτών. Οί όνυχες 
είναι όπλα ισχυρά είς τό γένος τοΰτο, άλλ.α πρέπει νά 
φυλάττωνται καλώς, όπως τοΐς άποβαινωσιν ώφε- 
λιμ.οι. Οί όνυχες ούτοι είναι μακροί, οξείς, κοπτεροί- 
άν ήσαν διατεθειμένοι ώς είς τάάλλα όνυχηρά μ,αστο- 
φόρα ζώα, ώς παραδείγματος χ,άριν είς τούς κύνας, 
αί άκραι αύτών, έγγίζουσαι κατά πάν βήμα έπί του 
έδάφους, θά ές-ομ.οΰντο τάχιστα- ύπάρχει λοιπόν δια
φορά είς τάς φάλαγγας των, ήτοι είς τήν θέσιν τών 
όστιον τών δακτύλων των- ή φάλαγξ ήτις φερει τόν ό
νυχα είναι συνδεδεμ,ένη μετά τής επομένης ούτως, ώς-ε 
νά διπλοΰται μ.ετ'αύτής καί νά χωρη εντός κοιλότη- 
τός τίνος ύπαρχούσης είς τήν δευτέραν.

’Εκ τού συγκλεισμοΰ τής τελευταίας φάλαγγος προ- 
φυλάττεται όχι μ,όνον ή αίχμ.ή τού ονυχος, ά'λύ.α και 
ό δάκτυλος από πάσης έξαρθρώσεως, ότε τό ζωον 
πλήττει διά τού ποδός. Τωόντι, όλα τού είδους τού
του τά ζώα, μεγάλα τε καί μικρά, έχουσι τήν συνή
θειαν’ νά θανατώνωσιν ή τούλάχισον να σκοτωνωσι το 
θήραμα αύτών πριν τό φαγωσι, καταφεροντα έπ αυτού 
ένα τών εμπρόσθιων ποδών των- τούτο βλεπομεν πσλ- 
λάκις εί; τάς γαλάς τάς χειροήθεις, τούτο δε παρετη- 
ρησαν οί περιηγηταί καί είς τόν λέοντα της Αφρικής* 
άλΛ’ούτος έ'χει τόσην δύναμιν, ώστε δι’ ένός μόνου 
πλήγματος συντρίβει τό κρανιον βουβάλου. Και μ,εοος 
μέν τής δυνάμεως ταύτης προέρχεται έκ τής βαρύτητος 
τιών όςέων τού ποδός, άποτελούντος ό,τι η σφυρά, μέ
ρος δέ καί έκ τής ισχύος τών μυώνων οίτινες βάλλουσι 
τόν πόδα είς κίνησιν.

Τοιαύτην λοιπόν έχων τεραστίαν δύναμιν, καί 
τοιαΰτα φοβερά όπλα,δυναμενος δε και να πηδηστι δι 
ένός μ.ονου άλματος διάστημα πολύ, ό λέων ούδένα 
βλέπει άξιόφοβον έχθρόν μεταξύ τών άλλων τής γής 
θηρίων (ώστε οσάκις, μ.ή ε/.ων ορεζιν να πολεμ,ηση, 
αποχωρεί ήσύχως ένώπιον αλλ.ων ζωων αδυνατών και 
ούδέν είς αύτόν διεγειρόντων αίσθημα κινδύνου, δέν εί
ναι διά τούτο άξιοθαύμας·ος· παρετηρήθη μ,αλιστα ότι, 
οσάκις προτίθεται νά έφορμ-/ίση έπι τίνος ζώου εκ τού 
όποιου περιμένει άντίστασιν, προσεχμι να επιπιπτη 
αίφνιδίως-'έξέρχεται διά νυκτός, ή μεταβαίνει έρπων 
από θάμ,νου εις θαμ.νον, και Ουτω προχωρεί μεχρις 
άποστάσεως, ώστε δι’ ένός μονού αλματος ν άρπαση 
είς τούς όνυχάς του τό θήραμ,α. Καιτοι ο άνθρωπος δεν 
φαίνεται είς τον λέοντα ώς άςιος φο@θυ, αλ,λα πολλά- 
κις τό θηρίον διστάζει ένώπιον αύτοΰ, μάλιστα δέ ό
που τά πυροβόλα όπλα είναι αρκούντως διαδεδομένα. 
Τό θράσος τών λεόντων τού ’Ακρωτηρίου τής Χρηστής 
Ελπίδος ήλαττώθη όχι ολίγον αφοτου οι Ευρωπαίοι 

συνέστησαν έκεΐ καταστήμ.ατα- καίτοήδέ είς τά απώ
τερα μ.έρη τής αποικίας εκείνης είσέτι γίνεται θραύσις 
πολλή ύπό τών λεόντων είς τά κτήνη, σπανίως έφορ- 
μώσιν είς άνθρωπον, έκ.τός άν προσεβάλλοντο υπ αύ- 
του πρώτου.
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Οί Άραβες λέγουσιν ότι ό λύγς, — είδος αίλουρου 
αγρίου τον οποίον ό Αινναίος κςιί ό Βυφφών όνομά- 
ζουσι καράκαλον, — πολλάκις καθίσταται οδηγός 
ή ποριστής του λέοντος· ό'τι προηγείται αυτού ολί
γα βη'ματα καί τόν φέρει όπου άπαντώνται θηράματα 
αφθονότερα- οσάκις δέ τύχη μεμακρυσμένος απ’ αϊ
τού, βάλλει ιδίαν τινα φωνήν, ώς θέλων νά έπιστήση 
την προσοχήν τού λέοντος επί ζώου τίνος διαβαίνοντας 
πλησίοθεν εκείνου. Προσθε'τουσιν ό'τι και ό λε'ων πρός 
ανταμοιβήν άφίνει πάντοτε εις τόν λύγκα μέρος της 
βοράς του ταύτης.

Φαίνεται δέ ό'τι εις την Σενεγάλην ό λέων συντρο
φεύει ούτω και μετά του λύκου. Ο Άλανσών βέβαιο? 
ό'τι πολλακις κατα τόν ποταμόν Αίγειρα άπαντώνται 
όμού τά δύο ταύτα θηρία, καί ό'τι όχι μόνον ήκουσε 

Λέων άρριζανός.

ήρχοντο τα θηρία ταύτα καί τούς επεσκέπτοντο πολ
λάκις διά νύκτός άφαρπάζοντα τά κτήνη των, τό 
δέ διότι οί άποικοι αύτοί έπορεύοντο νά τά προσ- 
βάλωσιν εις τάς φωλεάς των, όπως άπαλλαχθώσιν άπό 
τοιούτων επικινδύνων γειτόνων. Μίαν των ημερών, 
άγρονόμος τις είχε παρατηρήσει ότι τώ ελλειπεν εις 
τών ίππων του. Άναζητήσας αύτόν πανταχοΰ, έσυυ.- 
πέρανεν έκ τινων ιχνών ότι τό κτήνος έθανατώθη ύπό 
λέοντος- καί λοιπόν άπεφάσισε μετά τινων άλλων νά 
πορευθη εις εύρεσιν τού θηρίου. Οι Οττεντότοι τούς 
οποίους προσέλαβον οί κυνηγοί ώς οδηγούς τούς εφεοον 
εις άπόστασιν ενός μιλίου άπό τού τόπου ένθα είχε θα- 
νατωθη ό 'ίππος. Ό λέων είχε μεταφέρει έως εκεί τό 
θήραμά του ϊνα φάγη αύτό ήσύχως, ώς πράττουσι συ
νήθως τά θηρία ταύτα. ’ίδιον τούς κυνηγούς προσερ- 
χομε'νους, ό λέων ήγέρθη, καί μετά τινα δισταγμόν 
έκρύβη εντός θάμνων τινών ολίγον άπεχοντων, εις τό 

τούς ώρυγμούς των άναδιδου.ένους έκ της αύτης Οέ- 
σεως, αλλά καί νύκτα τινά, κοιμώμενος εντός καλύβης 
αίθιόπων, εις την στέγην της οποίας εύρίσκοντο ήπλι.- 
μένα όψάρια προ; ζήρανσιν, είδε λύκον καί λέοντα 
προσερχομένους ϊναλάβωσιν έκ τών όψαρίων τούτων. 
Την δ’ επιούσαν, έζετάσας επί της ά'μμου τά ϊχνήτων, 
παρετηρησεν ές αύτών ότι έπορεύοντο πλησίον ό εις 
τού άλλου.

Αλλά καί εις τόν Βοτανικόν Κήπον τών Παρισίων, 
όπου τρέφονται καί θηρία πολλά, συνέβη νά ϊόωσ.εν 
κεκλεισμ,ε'νους εις τόν αύτόν κλωβόν καί συνωκειωμ,έ- 
νους λέοντα η λέαιναν μετά κυνο'ς.

Εις τάς περιγραφάς τών πρώτων άποίκων τού 
Εύέλπιδος ’Ακρωτηρίου άπαντώνται μεταςύ καί άλ
λων άςιοπεριέογων πολλά περί λεόντων, τό μέν διότι 

βάθος μιας φάραγγος. Τόν ήκολούθησαν λοιπόν μακρί- 
θεν, καί λαβόντες θέσιν τινά ύψηλοτέραν, ήρχησαν να 
πυροβολώσι πρός τούς θάμνους. Άλλ’ ό λέων δεν έδιδε 
οημείον ύπάρξεως ύπό τούς τυφεκισμούς- η έφονεύθη 
και δια τούτο εμενεν ακίνητος, η δέν ήθελε νά έπες- 
ελθη. ΙΙαρώρμησαν τότε τούς κυνηγετικούς κύνας νά τόν 
ανακαλύψωσι, καί τότε έβεβαιώθησαν ότι έζη , έπειδή 
οί κύνες άμα πλησιάσαντες πρός αύτόν (οπισθοδρόμη
σαν έν βία, τό δέ θηρίον έβαλε μετά τής κινήσεως καί 
τρομερόν ώρυγμόν. Ανυπομονήσας εις τών κυνηγών, 
νέος άνθρωπος καί εύ'τολμος πολύ, έπειδή έβλεπε τόν 
λέοντα έπιμόνως κρύπτόμενον καί μή παραιτοΰντα 
τήν θέσιν εκείνην, άφήκε τούς συντρόφους του εις τόν 
λοφον, και κατέβη εις τό βάθος της φάραγγος- εκεί 
δε ήρχισε να λιθοβολη πρός τούς θάμνους. Λυτή ή 
τολμηρια ήρέθισε τέλος τήν οργήν τού λέοντος, όςτιε. 
εζορμησας απο των θάμνων, έν άλμα, δύο άλυιατα, 

έρριψε τόν κυνηγόν κατά γης. Θά τόν κατεσπάραττεν, 
άν δέν τού περιέσπα τήν προσοχήν εις τών κυνών, ός- 
τις ώρμησε τότε ύλακτών κατά τού θηρίου ώς λυσσώ
δης. Τό δυστυχές τούτο ζώον, λησμόνησαν τήν περί 
της ιδίας του συντηρήσεως φοοντίδα χάριν της σωτη
ρίας τού κυρίου του, τόσον είχε πλησιάσει πρός τόν 
λέοντα, ώτε έγείρας ούτος ένα τών εμπρόσθιων ποδών 
τό άφήκε νεκρόν εις τόν τόπον. Ελαβεν όμως ό κυνη

Λέαινα μετά τών σκύμνων αύτης.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΣ.

’Επεκράτησεν εις τούς έμπορους παρ ήμΐν να γρά- 
φωσιν « ή ύπόθεσις σάς συστήνω », «ή παραγγελία 
ΐΛοί έδώσετε », « ό λογαριασμός μοί εστειλετε» κτλ., 
αντί « ή ύπόθεσις ήν σάς συστήνω », «ή παραγγελία 
ήν μοί έδώσετε », « ό λογαριασμός δν μοί έστειλετε». 
Λιατί τούτο ; Χάριν συντομίας νομίζομεν. ’Αλλ ένό— 
σω ήσαν άχρηστοι αί μονοσύλλαβοι αντωνυμιαι « ος, 

Τόμ.. ΑΓ. — Σεπτέμβριος, 1868. 

γός έκ τού αντιπερισπασμού τούτου καιρόν νά σωθή δι’ 
ενός πηδήματος εις τά όπίσω, καί τότε οί σύντρο
φοί του, άπό τίνος βράχου ανωτέρω κειμένου, έπυρο- 
βόλησαν όλοι συγχρόνως πρός τόν λέοντα. Επεσε δέ 
τό θηρίον ύπό πολλών όμού βλημάτων τρωθέν πλη
σίον τού πιστού κυνός, όςτις διά της θυσίας αύτού έ
σωσε τήν ζωήν τού κυρίου του.

ή, δ » ίσως έβαρύνοντο νά γράφωσιν « ό οποίος, ή ο
ποία, τό όποιον»· τώρα όμως, καιρός είναι νά παύση 
ή άδικαιολόγητος καί άχαρις αύτη ύπέρβασις.

Καθ’ όλα, καί κατά τά ελάχιστα, πρέπον είναι νά 
βελτιώμεθα ολίγον κατ’ ολίγον, tic <τόν κόσμον τόν 
έξηυγενισμένον, τήν σήμερον ό αδιόρθωτος λόγος απο
τελεί έντύπωσιν οποίαν τό σχισμένον ή τό έμβαλωμέ- 
νον ένδυμα έπ’ άνθρώπου κατά τ’ άλλα κοσμίου.

18
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Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ.
Οί Αμερικανοί έπεχείρησαν άπό τίνος ή'δη καιρού 

έργον μέγα- νά συνάψωσι τον ’Ατλαντικόν μετά του 
Ειρηνικού’Ωκεανού διά σιδηροδρόμου· έργον τό όποιον, 
διά τα έν τώ μεταξύ παντοειδή εμπόδια, ώς καί διά 
τας μελλούσας αύτού συνέπειας προς τό έμπόριον όλης 
τής οικουμένης, φέρει τόν χαρακτήρα μεγαλουργίας 
θαυμαστής. Η γραμμή αναχωρεί από του Νεοβοράκου 
καί λήγει είς τόν Σαν Φραγκίσκον. Ουδέποτε γιγάν- 
τειον τοιοΰτο σχέδιον έπενοήθη, άπεφασίσθη καίέβλή- 
θη είς έκτέλεσιν εντός όλιγωτέρου χρόνου καί μετά 
πλείονος σύμπνοιας καί ευκολίας. *Εν βλέμμα άν ρίψη 
τις έπί τού χάρτου τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Α
μερικής, βλέπει πάραυτα όποϊαι δυσκολίαι παρουσιά- 
ζοντο είς τούς μηχανικούς τής Εταιρίας εκείνης, όφεί- 
λοντας νά διαπεράσωσι μεγάλας έρημους, τάς αχανείς 
πεδιάδας τού Φαινιμόρου Κουπέρου, εκτεινόμενα; 
άπό τών οχθών του Μισσισίπου, του Μισσούρου, τού 
Αρκάνσα, ποταμών πολυρρόων, μέχρι τού Ειρηνι

κού, και έν τω μέσω τών όποιων εγείρονται, ώς φοβε
ρά τις άκανθα ιχθύος, ώς ανυπέρβλητος φραγμός, τά 
περιβόητα εκείνα Βραχώδη όρη,’Αλλ’εϊς τάς Ηνωμέ
νας Πολιτείας τής ’Αμερικής, ή Κυβέρνησις, αρχήν 
εχουσα τήν έλευθερίαν, παρέχει τήν αρωγήν αύτης καί 
εις πάσαν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν ύπρσχομένην πρόο
δον. Αμα ώς έπινοηθη ύπό ολίγων τινών ανθρώπων 
σχέδιόν τι προφανώς έπωφελές, ή κυβέρνησις εκείνη 
παρέχει ασμένως είς τήν ιδιωτικήν εργασίαν τά μεγά
λα δημόσια μέσα, ένθαρρύνουσα όσον οίόν τε παν έ’ρ- 
γον έξ ού προσδοκάται αυζησις τής γενικής εύημερίας. 
Ούτως, ότε ή άνακάλυψις χρυσού έν Καλιφορνία εφείλ- 
κυσε διά τής μεγάλης αμερικανικής έρημου συνοδίας 
ολοκλήρους μεταναστών, ή Σύγκλητος έπροθυμήθη νά 
καλέσνι ανθρώπους αρμοδίους όπως σπουδάσωσι πόθεν 
καί πώς ήδύναντο νά χαραχθώσιν οί άριστοι δρόμοι- 
συγχρόνως δέ έξεζήτησε παρά τής Κυβερνήσεως νά 
ΐόρυθώσι στρατιωτικοί σταθμοί πρός ύπεράσπισιν τών 
οδοιπόρων κατά τών πολλών άγριων φυλών, δι’ών ού- 
τοι ήναγκάζοντο νά διέλθωσιν.

’Αφού δ’ έγένοντο αί προαπαιτούμεναι σπουδαί έπί 
τών τόπων αύτών ύπό τών αξιωματικών οίτινες έδιοί- 
κουντούς μονήρεις εκείνους σταθμούς τών αχανών ερή
μων, ή και ύπό μηχανικών πεμπομένων έπ’ αύτφ τού- 
πω, μετά τινα καιρόν, όλίγιστον, όχι μόνον δρόμοι 
ήνοίχθησαν, αλλά καί έξελέχθη μεταξύ πολλών σχε
δίων τό τού σιδηροδρόμου όστις κατασκευάζεται σήμε
ρον, διατεμνων έξ ανατολών προς δυσμάς τήν Βόρειον 
Αμερικήν κατά τό μέγιστον πλάτος αύτης. Μοναξία 

καί έρημος είναι πράγματα έπιπροσθοΰντα είς τήν περί 
κατασκευής σιδηροδρόμου τίνος ιδέαν. ’Εν Εύρώπη, ή 
ιδρυσις σιδηροδρόμου θεωρείται συνήθως ώς τό άκρον 
τέρμα τού πολιτισμού. Ο σιδηρόδρομος είναι αποτέ
λεσμα τών χρειών τών κατοίκων είναι τό άνυπέρθε- 
τον συμπλήρωμα τού πολλαπλασιασμού τών έμπορι- 
κών ανταλλαγών- και διά τούτο ή κατασκευή του βα
σίζεται επι αυθεντικών πορισμάτων, έξ ών υποδει
κνύεται ή ανάγκη καί τό κατεπείγον αύτού. ’.Αλλ’ είς 
τους Αμερικανούς διαφέρει- οί ’Αμερικανοί δεν θεω- 
ρούσι το σύστημα τούτο ώς άλάνθαστον. ’Αναχωρούν- 
τες εκ τής αρχής οτι ό σιδηρόδρομος είναι, όχι αποτέ

λεσμα, αλλά μέσον πολιτισμού, άρχονται ΐδρύοντες 
σιδηροδρόμους πανταχού, καί είς αύτήν τήν έρημον, 
καλώς γινώσκοντες ότι « όπου άν άκουσθή ό συριγμός 
τού ατμού, ή πρόοδος δεν βραδύνει εκεί νά τρέξ-ρ, καί 
ότι όπου άν σταθμεύσει ή ατμάμαξα όπως δροσίση δι’ 
υδατος τούς χαλύβδινους της πνεύμονας, ό τόπος εκεί
νος εντός ολίγου καθίσταται χωρίον, τό δέ χωρίον έν- 
τός ολίγου καθίσταται πόλις. »

’Η γραμμή τού σιδηροδρόμου, αφετηρία του οποίου 
προσδιωρίσθη ύπό τού προέδρου Αιγκόλνου ή Όμάχα, 
έν τή χώρα τού Μισσούρου ποταμού, ακολουθεί σχε
δόν ακριβώς την 41 καί 42 μοίραν. Καί πρώτον προ
χωρεί έπί τής άριστεράς όχθης τού ποταμού Πλάτου 
μέχρι του στομίου του Βορείου κλάδου αύτού· διελ— 
θούσα δέ τόν κλάδον τούτον, ακολουθεί τόν Νότιον 
κατά τήν άριστεράν αύτού όχθην, μέχρις ου φθάνει είς 
τάς πηγάς του, έν τώ στενώ τού Εβάνσου. ’Επειτα 
διέρχεται άπαρεμποδίστως τάς πεδιάδας τής Λαρα- 
μίας μέχρι τού φρουρίου Βριδιγέρου, κειμένου προς 
βοράν τών Βραχωδών όρέων. (Μετά χάρτου άναχείρας 
ό αναγνώστης δύναται νά λάβη τελείαν ιδέαν τής 
ίραμμής.) Εισέρχεται τότε μεταξύ τών Ούαχσατικών 
Walisatch ) βουνών, καί παρακολουθούσα τον ποτα

μόν Ούέβερον άφικνείται είς τήν μεγάλην Άλμυράν 
λίμνην τών Μορμόνων, τής οποίας πάλιν παρακολου
θεί την νότιον όχθην. ’Εκτοτε εισέρχεται είς τήν κοι
λάδα Τουίλλην, άγουσαν αύτήν είς τά άκρα τής μεγά
λης άμερικανής ερήμου τών λειμώνων, τής οποίας μόλις 
άπτεται πριν είσδύση είς τά όρη Κέδαρα (Cedar), άτι- 
να παραιτούσα μετ’ ολίγον εισχωρεί είς τά Ούμβόλ- 
τε;α όρη, παρά τάς πηγάς τού Οΰμβολτείου ποταμού. 
Παρακολουθεί δέ καί τούτον μέχρι της λίμνης όπου 
αύτός έκβάλλει, είς μικράν άπόστασιν άπό τής κοιλά
δας τού Κάρσωνος, κείμενης είς τούς πρόποδας τών ό
ρέων τής Σιέρρας Νεβάδας. Ούτος ό τελευταίος φραγ
μός έφαίνετο ώς ό μάλλον δυσυπέρβλητος· ό σιδηρό
δρομος διέρχεται καί τούτον διά κατήφορων άνεπαι- 
σθήτων μέχρι τής κοιλάδος τού Σακραμέντου, όπου 
τε'λος συνάπτεται μετά τών άλλων σιδηροδρόμων τής 
Καλιφορνίας.

’Η άπόστασις άπό Όμάχας μέχρι της κοιλάδος τού 
Σακραμέντου είναι 1800 μιλίων περίπου- ένω δέ ά- 
παντώνται έν τώ μεταξύ τρία συστήματα όρέων, ού- 
δαμού παρίστανται έμπόδια δεινότερα τών άπαντη- 
Θέντων έν πολύ όλιγωτέρω διαστήματι είς τίνας τών 
εύρωπαϊκών σιδηροδρόμων, Κατενικήθησαν δέ καί 
ταύτα ύπό τών μηχανικών, καίτοι ανάξια τού κόπου, 
συγκρινομένης τής σημασίας τών σιδηροδρόμων τού
των προς τήν τού αμερικανικού. Μόνον μεταξύ τών 
Βραχωδών όρέων ό κατήφορος ή ό άνήφορος είναι έως 
1 12 ποδών κατά παν μίλιον· αλλά τούτο δέν έκτείνε- 
ται πολύ. Προς ύπέρβασιν τού προσκόμματος τούτου 
είν’ έπάναγκες νά διατρυπηθή όρος τι μέχρι 1400 
ποδών.

Τοσοΰτος δέ καταβάλλεται ύπό τών ’Αμερικανών 
ζήλος είς τήν μεγάλην ταύτην έπιχείρησιν, ώς-ε όχι 
μόνον εργάζονται πρός τόν σιδηρόδρομον τούτον ένθεν 
καί συγχρόνως έκεΐθεν τών Βραχωδών όρέων, άλλα 
καί άλλαχόσε τής διαχαοαχθείσης γραμμής πολλά 
τμήματα αύτού ήδη άπεπερατώθησαν ή είναι είς κατα
σκευήν· αί δέ Έταιρίαι είς τάς οποίας παρεχωρήθη τό 
έργον, — παράδειγμα μοναδικόν ίσως έν τή ιστορία 

τών σιδηροδρόμων, — άπεπεράτωσαν καί παρέδωκαν 
είς τήν χρήσιν τού δημοσίου τμήματά τινα δεκαοκτώ 
μήνας προ τήςλήξεως τής προθεσμίας ήν είχε προσδιο
ρίσει ή Κυβέρνησις !

Είπομεν ότι ή αμερικανική Κυβέρνησις παρέχει τήν 
άρωγ'ήν αυτής είς πάσαν μεγάλην έθνικήν έπιχείρησιν. 
Τωόντι, είς τήν περί ής ό λόγος παρέσχε.καί έπιχορή- 
γησιν χρηματικήν· 80,000 φράγκων άνά παν μίλιον 
άπό τής Όμάχας έως είς τούς πρόποδας τών Βραχω
δών όρέων· ωσαύτως δέ 80,000 φράγκων άνά παν μί
λιον καί είς τήν 'Εταιρίαν ήτις άνεδέχθη τήν κατα
σκευήν άπό τής Καλιφορνίας μέχρι τών όρέων τής 
Σιέρρας Νεβάδας. ’Αλλά διά τήν ύπέρβασιν τών Βρα
χωδών όρέων, έκτεινομένην μέχρις 1 50 μιλίων, καί 
τών τής Σιέρρας Νεβάδας, άπαντώσαν έτερα 150 μι
λιά σχεδόν, έτριπλασίασε τήν έπιχορήγησιν, ήτοι ηύ- 
ξησεν αύτήν είς 250,000 φράγκων κατά μίλιον. Διά 
δέ τήν ύπέρβασιν τού κεντρικού οροπεδίου τών Μορμό
νων, ηύξησε τήν έπιχορήγησιν είς 160,000 φρ. κατά 
παν μίλιον. Αί δέ πληρωμαί γίνονται αμέσως, άμα δη
λαδή κατασκευασθή τμήμα 20 μιλίων καί έγκριθή ύπό 
τίνος επιτροπής έπιθεωρητικής ώς καλώς έχον,

Περιπλέον, ή αμερικανική Κυβέρνησις ένόησεν ότι, 
ίνα οίκίζεται ή γή ταχέως,πρέπει, κατά τάς ίεράς Γρα- 
φας, νά δίδεται είς τούς γινώσκοντας νά γονιμοποιώ- 
σιν αύτήν. Είς έκαστον λοιπόν μήκος 1,600 μέτρων 
δρόμου, ή 'Εταιρία λαμβάνει δύο τμήματα έκ 4,000 
στρεμμάτων, εκλεγόμενα ύπ’αύτης μεταξύ τών μήπω 
άπηλλοτριωμένων έθνικών γαιών. Πρέπει δέ τά γήπεδα 
ταΰτανά μήσυνέχωνται,άλλάνάήναιάπομεμονωμενα.

Ούτως ή Κυβέρνησις φροντίζει νά ήναι αί ίδιοκτη- 
σίαι έκάστης 'Εταιρίας τού σιδηροδρόμου τούτου διε- 
σπαρμέναι κατά τό μήκος αύτού· τούτο δέ και ίνα μή 
σχηματισθή πώποτε τιμαριωτικόν τι κτήμα έν τη δη-, 
μοκρατία, καί εταιρία τις ιδιωτική άποκτήση δικαίω- 
μα ίνα συγκέντρωση μίαν ημέραν τά συμφέροντα αύ· 
τής είς ολίγους τινάς τόπους, τούς οποίους ήδύνατο 
έπειτα νά τρεψ-fl είς μονοπώλιον. Προσέτι δ’ αί 'Εται- 
ρίαι κέκτηνται τά μεταλλεία τού σιδήρου καί τά αν
θρακωρυχεία.

Τό δλον τών έπιχορηγήσεων πρός τάς διαφόρους 
ταύτας Εταιρίας μόλις φθάνει είς 250 εκατομμύρια 
φράγκων, ένω τό κεφάλαιον τό όποιον κατέθεσε μόνη 
ή τού Ειρηνικού Ωκεανού Εταιρία έξ ιδιωτικών χρη
μάτων είναι 500 έκατομμύρια φράγκων, έζ ών οί Μορ- 
μόνες 1 ύπέγραψαν δι’ 100 έκατομμύρια.

Δέν είναι λοιπόν αληθώς μέγα έργον ό συνάψων τούς 
δύο ’Ωκεανούς σιδηρόδρομος ούτος; Όποια πραγμάτων 
άντίθεσις! Χώραι αχανείς, οίκούμεναι μέχρι τοϋδε 
ύπό φυλών αγρίων ιθαγενών, τών Σιούσων (Sioux), 
τών Παύνων (Pawnees) καί τών θηρίων, νά διατρέ- 
χωνται ύπό άτμαμαξών κομιζουσών τά έμπορεύματα 
τής ’Ινδικής καί τής Κίνας! Χέρσοι απέραντοι, έτι 
παρθένοι καί άπό του βλέμματος αύτού τών ανθρώ
πων, τά Βραχώδη οοη, οί απάτητοι εκείνοι λειμώνες, 
διαπερώμενα ύπό τού έμπορου τού μεταβαίνοντος άπό 
Βοστώνος είς Σαν Φραγκίσκον! Καί τούτο έντός τεσ
σάρων ή πέντε ημερών, ένω διά της οδού τού ακρωτη
ρίου Χόρνου άπητοΰντο πέντε μήνες ή καί έξ !

(1) Περί του περιέργου ).αοϋ τούτου, μεταναστεύσαντος εις τόν 
πρώην έρημον τόπον εκείνον έξ Εύρώπης, καί συστήσαντος ίδιον 
πολίτευμα και ΐδια ήθη, άλλοτε λέγομεν.

Θαυμάσια όντως έργα είδεν ό αιών ημών έκπληρού- 
μενα. Οί σιδηρόδρομοι ή'πλωσαν ώσανεί δίκτυον έπί 
της έπιφανείας τών πολιτισμένων τόπων- ιδού σήμερον 
είσχωρουσι καί είς τούς έτι άγριους.

Τά άτμόπλοα διασχίζουσιν όλας τάς θαλάσσας 
μετά τάχους καί ασφαλείας καθ’ ών αί τρικυμίαι ού- 
δέν ίσχύουσιν.

Ό έν τώ ’Ατλαντικό» κάλως φέρει τούς δύο κόσμους 
είς συνομιλίαν- αί δι’αύτού έπιςολαίδιανύουσιχιλίων 
λευγών άπόστασιν κατά παν δευτερόλεπτον.

’Εντός ολίγων έτι μηνών άνοιγήσεται ό ισθμός τής 
Σουέζης, διά του οποίου ό έμπορικός της ’Ασίας στό
λος, πλοία μικρά μετά μεγάλων άναπλέοντα καί κατα- 
πλέοντα, μέλλουν νά εύρωσι τό διάστημα ήλαττωμέ- 
νον κατά πολλάς χιλιάδας λευγών.

’Εντός δύο έτών ή τριών οί’Αμερικανοί θ’άποπε- 
ρατώσωσι τόν διωκεάνειον σιδηρόδρομον αύτών, καί 
τότε άπό τών βορείων ακτών της Γαλλίας ή τών νο
τίων της Αγγλίας άναχωρώντις θά καταφθάνη είς τόν 
Σαν Φραγκίσκον έντός δεκαπέντε ημερών.

Όλα τά μεγάλα ταύτα έργα έχουσι κοινόν τινα 
χαρακτήρα. Τό βαδίζειν κατήντησε μηδέν σήμερον- τό 
τρέχειν μόλις αρκεί. Ό κοινός εχθρός τηςπαρούσης ώ
ρας είναι το διάσημα- ανάγκη πάσα ό έχθρός ούτος νά 
έκλειψη- έάν δέ τούτο ήναι άκατόρθωτον, διότι δέν 
πρόκειται πάντοτε ισθμός διατεμνόμενος ή όρος δια- 
τρυπώμενον, προσπαθούμεν ν’ αύξήσωμεν τό τάχος- 
ώςπόπου δέν δυνάμεθα νά ύποσκελίσωμεν τό πρόσκομ
μα πετώμεν περί αύτό.

Time is money (ό χρόνος χρήματα), λέγει ό ’Αγ
γλος, ό πρακτικώτατος τών ανθρώπων καί ό έξάδελ- 
φος αύτού ό ’Αμερικανός, ό αείποτε πρός τον σκοπόν 
αύτου χωρών, προσθέτει Go head! (Εμπρός!) Ιδού 
τό σύνθημα τού παρόντος αίώνος· ιδού ή ζαλόεσσα 
ορμή ή έλκουσα τόν πολιτισμόν έν όλη τη δυνάμει τού 
ατμού, ένω συγχρόνως φυλάττει τήν κανονικήν δια
πασών τής προόδου.

Στρέφοντες μετά τά θαυμαςά ταύτα έργα τούς 
οφθαλμούς είς τά καθ’ ημάς ιδίως, είς τόν βαρύν λίθον 
τόν προσδεδεμένον είς τόν πόδα ημών, πώς νά μή οί- 
κτείρωμεν τήν ήμετέραν τύχην! Όλα τά χριςτανικά 
έθνη θάλλουσι, καί μόνοι τηκόμεθα ημείς, έθνος άπό 
τού οποίου ούτε ό χριςτανισμός λείπει (καί χριςτα- 
νισμός άσυγκρίτως έλευθεριώτερος τού παπιςτκού), ού
τε ό νούςύ δεξιός, ούτε ή άγαθή έφεσις πρός τήν μεγά
λην πρόοδον.

Τά παρόντα δεινά ύποφέρονται εύκολώτερον ή τα 
προβλεπόμενα.

'II τών ηθών αύστηρότης είναι στολισμός αύξάνων 
τ.ό κάλλος τής γυναικός. e

Δέν είναι τόσον άξιόφοβος ό φθόνος ό λαλών, όσον 
ό σιγών.

ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΖΑ ΜΝΗΜΕΙΑ.

Τόσων έβριθεν ιστορικών μνημείων ή πόλις τών 
Αθηνών είς τήν άκμήν της, ώς-ε ό Κικέρων λέγει, ό'τι 
όπόθεν άν τις διέβαινεν έπάτει έπί τής ιστορίας.
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ΑΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Ποίτ,σις Γ. X. Ζα λ αχώ στα. (1)

Μια βοσκοποΰλ’ αγάπησα, μιάζηλεμμένη κόρη, 
Και την αγάπησα πολύ· 
Ημουν αλάλητο πουλί, 

Δέκα χρόνων αγόρι.

(I) Το ασμα τούτο και τό μέλος αυτού ήρύσθημεν έχ των «ΕΞ 
ΑΣΜΑΤΩΝ» άτινα έξεδόθησαν εσχάτως έν Βιέννη υπό τής κυρίας 
Εύγενίας Σκαραμαγκά Μαντζουράνη, άφιερωθέντα τή Μεγαλείο- 
τάτη Βασιλίσση των Ελλήνων. Των εξ ασμάτων τούτων οι μέν 
ποιηται είναι διάφοροι, τα δέ κάλλιστα μέλη συνετέθησαν μετά 
συμφωνίας κλειδοκύμβαλού υπό τής εΐρημένης εύγενούς κυρίας, 
προορισάσης τα έκ τής πωλήσεως χρήματα (δραχμάς 5 δι’ έκα
στον άντίτυπον) εις τάς απόρους κρητϊκάς οικογένειας.

Μια μέρα’που καθώμεθα’ςτά χόρτα τ’ ανθισμένα, 
— Μάρω, *να λόγο θά σου πώ· 
Μάρω, της είπα, σ’ αγαπώ· 

Τρελαίνομαι για σένα!

Από τη μέση μ’ άρπαξε, μ’ έφίλησε ’ςτό στόμα, 
Καί μούπε, — Γι αναστεναγμούς, 
Για της αγάπης τούς καϋμούς 

Είσαι μικρός ακόμα.

Μεγάλωσα καί την ζητώ· άλλον ζητ’ή καρδιά της, 
Καί μέ ξεχάνει τ’ ορφανό.
Εγ όμως δέν τό λησμονώ 

Ποτέ τό φίλημά της.
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Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ,
II ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΥ.

(Ίδε σελ. 246. — Συνέχεια καί τέλος.)

Ούδεμία αμφιβολία ότι ό Θαλής καί ό Πυθαγόρας 
δέν ήρκέσθησαν νά φέρωσιν εις την 'Ελλάδα απλώς την 
έκθεσιν καί την έξέλεγξιν των αιγυπτιακών προτά
σεων· ό νους αύτών προσέθηκέ τι εις τό ξένον εργον 
άλλα μεταξύ τοσούτων προτάσεων, των πλείςων ανω
νύμων καί άγνωστου πηγης, δέν επιτρέπεται αρά γε ή 
εικασία ότι πολλαί προήλθαν έκ τών ήσύχων σχο
λών τών κοιλάδων τού Νείλου; Είναι γνωσταί αί ποώ- 
τιςαι τών προτάσεων άς έπενόησεν άφ εαυτού ό Θα
λής· ταύτας εκθέτει ήμϊν ό Πρόκλος· τού δέ Πυθαγό- 
ρου δύο μόνον αναφέρει πρωτοτύπους προτάσεις, ών 
αληθώς ή μία είναι της μεγίστης σημασίας· έννοου- 
μεν την γνωστήν υπό τ όνομα τετράγιονον της 
ύποτεινούσης. Ο Πρόκλος άναφε'ρει ωσαύτως τάκυ- 
ριωδές·ερα τών θεωρημάτων άτινα οφείλονται εις τούς 
άμεσους τού Πυθαγόρου μαθητάς, άλλ’ ενδέχεται νά 
έξηλέγχθησαν πολλά έξ αύτών πρώτον ύπό του διδα
σκάλου. Ό Πλάτων έν Τιμαίω παρέχει την άπόδει- 
ξιν ότι ή πυθαγόρειος σχολή έγίνωσκε τά πέντε κανο
νικά σώματα, άτινα έν τη νεωτέρα κρυσταλλογραφία 
παρέχουσι τηλικαύτην αφορμήν λόγου, καί τών ο
ποίων ή σπουδή ύποθέτει ήδη γεωμετρίαν τινά λεπτο- 
τάτην καί ΰψηλοτάτην τον κύβον, το τετράεδρον, τό 
οκτάεδρον, τό είκοσάεδρον καί τό πενταγώνων δωδε- 
κάεδρον. Είναι αδύνατον νά μή προηγήθη της σπουδής 
τών κανονικών τούτων σωμάτων, άτινα όλα δύνανται 

----------
Μάρ’ έ-να λό - γο θά σου πώ· 
Καί μέ ξε-χά- νει τ’ άρ- φα- νό.

Fine. ,

- πο τη μέ- ση

νά έγγραφώσιν έντός σφαίρας, ή της σφαίρας ταύτης 
σπουδή, καί βαθυτάτη μάλιστα. "Οταν συνάψη τις 
δύο προς δύο τάς αντιθέτους κορυφάς πενταγώνου τί
νος, δηλαδή πολυγώνου έκ πέντε μερών κανονικού, έ
χει τό σχήμα τού πεντακλάδου άστέρος όςτις διεδρα- 
μάτισεν ώς τι μυστήριον έν τη πυθαγόρειοι σχολή, καί 
έχρησίμευεν εις τούς μαθητάς της ώς ιδιαίτερον μεταξύ 
αύτών γνώρισμα.

Η κριτική λοιπόν θε’λει σήμερον ότι ή Αίγυπτος ύπήρ- 
ξε πρότης 'Ελλάδος ή κοιτίς της γεωμετρίας. Ό Πυθα
γόρας συνωκείωσε τούς μαθητάς του μετά της έπιςη- 
μης ταύτης καί μετά τής διδακτικής μεθόδου ή'τις 
πολλάς τών ανακαλύψεων αύιης κατέςησε τοϊς πάσιν 
εύληπτους, πρώτον έγχαράττουσα αύτάς εις πάσαν 
μνήμην. Σήμερον, μόλις δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τήν 
άξίαν της νηπιώδους σχεδόν επιστήμης ταύτης, ής αί 
άλήθειαι πρωίμως καθίστανται προφανείς παρ’ήμίν· 
άλλ αυτή προετύπωσε τάς μήτρας αύτάς, ένθα οί ή- 
μέτεροι συλλογισμοί λαμβάνουσι τό σχήμα. Οί λαοί 
καί αί φυλαί έχουσιν ωσαύτως περίοδον ηλικίας παιδι
κής, αιώνες δέ είναι τό μέτρον τών βραδειών προό
δων των.

Ό νους τών Αιγυπτίων, όσον ταχύς καί δεξιός 
έφάνη εις τό κατατάττειν καί όρίζειν τά σχήματα, ώς 
καί εις τό άνακαλύπ-ειν τάς ιδιότητας αύτών, τοσού- 
τον δυσχερώς είχε προς τό άφηρημένοντών μαθηματι
κών· ή ιερογλυφική αριθμητική κατά τινα μέν ήτο φι- 
λοσοφικωτάτη καί έλλογωτάτη, άλλ όλίγιστα έγινώ- 
σκοντο σύμβολα αύτής, καίπεριωρίζετο εις ς·ενώτατον 
κύκλον. Τό περιεργότερον αύτής είναι τά σημεία διά
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τών οποίων παρίσταντο οί άριθμοί' διότι άληθώς τά 
ιερογλυφικά σημεία, ώς προς την παράς-ασιν τών άριθ
μών έπλεονέκτουν τών φωνητικών σημείων τά μέγι— 
ςα’ οί αριθμοί δέν είναι πράγματα, άλλ’ ίδέαι ειδικής 
τίνος φύσεως· προς συναρμολογίαν τών ιδεών τούτων 
ήτο λοιπόν πολύ εύκολώτερον νά συναρμολογηθώσι ση
μεία ιδεών, τουτέστιν ιερογλυφικά, παρά τά σημεία 
τών λέξεων αϊτινες έξέφραζον τάς ιδέας ταύτας. ού
τος είναι ό λόγος δι’ ον, έν ώ τά πλεϊστα τών ση
μείων τής ιερογλυφικής γραφής έξέλειπον έντελώς, 
ή καί μετεσχηματίζοντο είς φωνητικά ή αλφαβητικά 
σημεία,δηλαδή είςγράμματα, τουναντίον τάαριθμητι
κά σημεία διετηρήθησαν πανταχοΰ μέχρι σήμερον χω
ρίς ποσώς νά μεταβληθή ή σημασία των."Ωστε τά αριθ
μητικά ιερογλυφικά άτινα είναι οί σημερινοί αριθμοί, 
τούτον έχουσι τον περίεργον χαρακτήρα, ότι είναι τά 
μόνα έπιμένοντα λείψανα τών αρχαίων έκείνων ιερο
γλυφικών γραφών, τών οποίων ή έννοια ζητείται μετά 
τοσούτου κόπου ύπό τών καταγινομένων περί τήν 
σπουδήν τών πρώτων ιστορικών χρόνων.

Η αριθμητική τής αρχαίας ιερογλυφικής γραφής 
έθεμελιοΰτο έκτοτε έπί του δεκαδικού συστήματος, 
άλλ’ αί δεκαδικαί μονάδες έκάστης τάξεως παρίσταν- 
το δι’ ένός μόνου σημείου. Αί άπλαΐ μονάδες από τού 
ένός μέχρι τού έννέα παρίσταντο διά τοσούτων γραμ
μών καθέτων αί δεκάδες από τού δέκα μέχρι τού έννε- 
νήκοντα παρίσταντο διά κύκλων διηνεωγμένων· τό ε
κατόν έγράφετο διά σημείου όμοιάζοντος φύλλον φοί— 
νικος τετυλιγμένον· τό χίλια ήτο άνθος λώτου· τό 
δεκακισχ ίλια δάκτυλος καμπύλος. ’Αλλ’ ό'τε έφθανον 
οί αριθμοί εϊςτινα ύψη, συνεχέοντο περαιτέρω καί έσκο- 
τίζοντο.

Η αριθμητική τών Αιγυπτίων ίερέιον πολύ έμειονέ- 
κτει τής γεωμετρίας των. ’Αληθώς μέν έγίνωσκον πρά
ξεις τινάς· ό θεός θεύθ είχεν έφεύρει τόν αριθμόν συγ
χρόνως μετά τής αστρονομίας καί τών κύβων· άλλ ή 
τών αριθμών έπιστήμη διετέλει είς τά σπάργανα· ώςε 
ό Πυθαγόρας δέν έδιδάχθη έκ τών αιγυπτιακών ναών 
έκείνην τήν ύπέροχον αύτού αριθμητικήν, τήν ψυχήν 
ώς είπεΐν όλης τής φιλοσοφίας του. ’Επί τής μακράς 
βασιλείας τού ’Αμάσιδος ό Πυθαγόρας είχε μείνει είς 
τήν Αίγυπτον, οπού προέβη είς τάς άνωτάτας τών ιε
ρατικών τιμών. Ό ’Αμασις άπέθανεν έν έτει 527· 
μόλις δέ ένθρονισθέντος τού υιού αύτού Ί’αμμηνίτου, 
ό Καμβύσηςέξώρμησε κατά τής Αίγύπτου, τήν οποίαν 
κατηφάνισαν οΐ στρατοί αύτού- ή δέ οργή τών νικη
τών έπέπεσε κατα τών ιερέων προ πάντων, έκπροσω- 
πούντων έν Αίγύπτω ό,τι εύγενέστερον καί έθνικώτε- 
ρον. Ό Πυθαγόρας ήχθη τότε είς τήν Βαβυλώνα αιχμά
λωτος μετά πλείςων καί άλλων ιερέων πολλάκις όμως 
καί αί συμφοραί αύταί ώφελούσι τούς μεγαλοφυείς 
άνδρας. ’Εκεί ό Πυθαγόρας έλαβε καιρόν νά σπουδάση 
καί άλλον τινά πολιτισμόν, σχεδόν άγνωστον είς τήν 
'Ελλάδα, καί νά γνωρίση ιδέας τάς οποίας ούτε ό αιγυ
πτιακός νους, ούτε ό ελληνικός είχον συλλαβει είσέτι.

Επι τών οχθών τού Εύφράτου ήδυνήθη νά συμπλή
ρωσή τό έ'ργον τού οποίου κατήρξατο έν τή κοιλάδι 
τού Νείλου, καί νά προπαρασκευάσει τόν κάρπιμον 
συνδυασμόν τής έπιστήμης τών σχημάτων μετά τής 
τών αριθμών. Η Βαβυλών τότε εύρίσκετο είς τήν με- 
γίστην αύτής ακμήν καί λαμπρότητα- ύπήρχε τό κέν- 
τρον έκτεταμένου έμπορίου, ένθα συναπηντώντο οΐ νο

μαδικοί πραγματευταί τής Βακτοιανής, τής Ινδικής 
καί αύτής τής Κίνας. Αί έμπορικαί συνοδίαι συνεκό- 
μιζον αυτόθι τά προϊόντα όλης τής ’Ασίας. Εκεί τό 
Θίβετον ές-ελλε τούς πολυτίμους λίθους του, τούς όνυ
χας, τούς σαρδίους καί τούς κυάνους, δι’ών κατεσκευά- 
ζοντο αί σφραγίδες, οί δακτυλιόλιθοι καί πλεϊστα κο
σμήματα. Η δέ ’Ινδική τήν κοχενίλλην, δι’ ής έβά- 
φοντο τά ύφασματακαί τά δάπεδα, τούς μαργαρίτας, 
άλιευομένους είς τόν ’Ινδικόν Ωκεανόν, μάλιστα δέ 
παρά τάς όχθας τής Ταπροβάνης, τόν έλέφαντα, τά 
πολύτιμα ξύλα δι’ ών κατεσκευάζοντο ράβδοι τινές 
έχουσαι έπί τής κεφαλής χαρακτηριστικόν τι κόσμη
μα, πού μέν μήλον,ποΰ δέ ρόδον, κρίνον ή αετόν,περί 
<ον αναφέρει καί ό 'Ηρόδοτος είς τάς περιηγήσεις του. 
’Εκτης ’Ινδικής προήρχετο καί τό έ'ριον είς μεγάλας. 
ποσότητας. II χωρατού όρους Ιμάου είσέφερεν είς τήν 
κοιλάδα τού Εύφράτου έ'τι καί κύνας κυνηγετικούς,ζη
τούμενους ύπό τών πλουσίων ιππέων τής Βαβυλώνος. 
Καί ή Κίνα δ’ έστελλε τά προϊόντα αύτής διά τών 
κερβανίων. Καί ή μέν εισαγωγή έγίνετο διά τών α
νατολικών οδών, ή δε εξαγωγή διά τών δυτικών. Η 
Βαβυλών έπώλει τά κατειργασμένα προϊόντα αύτής, 
καί τά κοσμήματα, καί τά μΰρα, καί τά ύφάσματα, 
καί τάς έξεσμένας πέτρας, είς τούς εμπόρους τής Φοι
νίκης, ής τά πλοία έμπορεύοντο παρά τάς παραλίας 
τής Μεσογείου. ’Από δέ τού Βορρά κατέφθανον είς τήν 
Βαβυλώνα οί σίτοι καί οί οίνοι τών εύφορων χωρών 
τής Αρμενίας καί τής Μεσοποταμίας, καταπλέοντες 
τόν Εύφράτην έπί σκαφών έλαφρών ξύλινων, ένδεδυμέ- 
νων είς δέρμα. Είς τοιαύτην λοιπόν πρωτεύουσαν πλή
ρη ζωηρότητας καί κινήσεως, ό Πυθαγόρας ήδυνήθη 
άκόπως, επειδή ή αιχμαλωσία του δέν ήτο πολύ στε
νή, νά συχνάζη είς τε τούς Βαβυλωνίους ιερείς καί είς 
τούς πανταδαπούς έμπορους, καί είς τούς 'Εβραίους 
καί τούς Βραχμάνας, ίσως δέ καί είς τούς Σήρας, ήτοι 
τούς Κινέζους αύτούς.

II άσσυριακή έπιστήμη, επτά αιώνας προ Χριστού, 
καί άρα πολύ προ τής καταναγκασμένης οδοιπορίας τού 
ΙΙυθαγόρου είς τήν’Ασίαν, περιελάμβανεν ήδη τήν μυθο
λογίαν, ιστορίαν, γεωγραφίαν καί στατιστικήν, βοτα
νικήν, ζωολογίαν, αστρονομίαν καί αστρολογίαν, τήν 
έπιστήμην τού ημερολογίου, αριθμητικήν, αρχιτεκτο
νικήν καί γραμματικήν. Αύτη ή πλήρης καταγραφή εύ- 
ρέθη έπί τών οπτών πλίνθων τής βιβλιοθήκης του τε
λευταίου βασιλέως τής Νινευής, τού άτυχούς Σαρδα- 
ναπάλου. ’Επειδή δέ ό λόγος ένταύθα είναι ιδίως περί 
τής αριθμητικής, είς τάς αγοράς τής ’Ασσυρίας, τάς 
σημαντικωτάτας τής ’Ασίας όλης, οί πρακτικοί λο
γαριασμοί έγίνοντοδιά πινακίδων έχουσών χορδάς, έπί 
τών όποιων ήσαν περασμένα σφαιρίδια κινούμενα 
έμπρός ή όπίσω, καί ουτω σημειούντα άριθμητικάς 
μονάδας διαφόρου τάξεως. Τό πράγμα τούτο, παρεμ- 
φέρον κατά τι προς τούς σημερινούς άριθμητάς τών 
σφαιριστηρίων,είναι πανάρχαιον,διότιύπήρχεν ένχρή- 
σει είς τήν Νινευήνπολύ πριν εισαχθή εις τήνΒαβυλώνα.

Έτι καί σήμερον οί κάτοικοι τών εσχάτων τής 
Ανατολής, ώς οί Κινέζοι καί οΐ Τάρταροι, έχουσι 
λογιστικήν τινά μηχανήν, καλουμένην ύπ’ αύτών 
σουαμπάν, τήν οποίαν πάντοτε μεταχειρίζονται είς 
τό έμπόριον- είναι δέ τετράγωνόν τι έπίμηκες, περι- 
λαμβάνον τρεις τάξεις κινητών σφαιριδίων, διαπερα- 
σμένων είς νήματα τανυσμένα καλώς · αύτη δέ είσ— 

ήχθη καί είς τήν Ρωσσίαν ύπό τών Μογγόλων κατα- 
κτητών περίτάτέλη τού μεσαιώνος. Οί Ρώσσοι βάφου- 
σι διά χρωμάτων διαφόρων τάς σφαίρας τών μονάδων, 
δεκάδων καί εκατοντάδων. Έκεΐθεν είσήχθη καί είς 
τήν Γαλλίαν. Διά της μηχανής ταύτης γίνονται τά
χιστα αί πράξεις τής προσθε'σεως, άφαιρέσεως καί πολ
λαπλασιασμού, όχι όμως όταν ήναι πολυσύνθετοι.

H λογιστική μηχανή τών ’Ασιανών έχρησίμευσε 
παρά τοΐς Ελλησιν ώς τύπος των μεταλλικών ή 
λίθινων πινάκων τούς οποίους πρώτος έτελειοποιήσεν ό 
Πυθαγόρας, κατά τόν Κάντορα, κατασκευάσας τόν 
αληθή άβακα. 'Η ελληνική λέξις άβαξ ομοιάζει τήν 
σημιτικήν άβάκ, σημαίνουσαν χώμα ή άμμον. Είς 
τήν Βαβυλώνα ό Πυθαγόρας άπέκτησεν, ώς φαίνεται, 
τάς άριθμητικάς γνώσεις έξ ώνπαρωρμήθη νά μετα- 
χειρισθή τον χωμάτινον πίνακα αντί τών παλαιοτέ- 
ρων- έκεΐ ώσαύτως έμαθε νά παριστά τούς αριθμούς 
1 μέχρις 9 διά διαφόρων σημείων.

Προ τού ΙΙυθαγόρου, ούδάμοΰ γίνεται λόγος τής ά- 
ριθμητικήςώς έπι-ήμης-όύπολογισμός διατελεΐ πράγ
μα χυδαΐον καί μόνον είς τούς έμπορευομένους χρή
σιμον· μετ’ αύτόν όμως ή τών αριθμών έπιστήμη εισ
χωρεί είς τήν μουσικήν καί είς αυτήν τήν μεταφυσι
κήν. Είς τήν ούτιο προχωρήσασαν άριθμητικήν τής 
πυθαγορικής σχολής είναι άδύνατον νά έξακριβωθή 
καλώς όπόσα οφείλονται είς τόν διδάσκαλον αύτόν καί 
όπόσα είς τάς σχολάς τών Ασσυριών. Αναλύων τάς 
ιδιότητας τών άριθμών ό Πυθαγόρας έξήγαγε τό περί
φημου αύτοΰ γεωμετρικόν θεώρημα τού τετραγώνου 
τής ύποτεινούσης, καί μετά τούτο τάς ρίζας τών άριθ
μών όσοι δέν είναι έντελώς τετραγωνικοί, δηλαδή τά 
άνυπολόγιστα λεγάμενα ποσά, άτινα ή έπιστήμη, 
μή δυναμένη νά έκφραση ακριβώς δι’άριθμών, αναγκά
ζεται νά παραστήση συμβολικώς.

Εκ τούτων πάντων καί άλλων τού Πυθαγάρου αλ
γεβρικών προβλημάτων μαρτυρεΐται, ότι άνήρ έκεΐνος 
είχε φέρει τήν άριθμητικήν είς ύψος, όπου μόνον οί έζο- 
χοι νάες έφικνοΰνται έτι καί σήμερον."Ολον σχεδόν τό 
οικοδόμημα τής έπιστήμης τών άριθμών άνηγέρθη διά 
τών χειρών ένός καί μόνου άνδράς' ώστε ούδέν άπο
ρον άν ό είσδύσας ουτω βαθέως είς τά μυστήρια τού 
άπειρου μεγέθους έθεώρησε τόν άριθμόν ώς τι ύπερ- 
φυές, μυστικόν καί σχεδόν θειον.

Οί Πυθαγορικοί έθεώρουν τόν άριθμόν 36 ώς τό 
τού κόσμου σύμβολον. Έάν τις λάβη τό άθροισμα 
τών τεσσάρων πρώτων άρτιων άριθμών καί τών τεσ
σάρων πρώτων μή άρτιων, έχει 36" άλλ οί μέν τέσ- 
σαρες πρώτοι άρτιοι αριθμοί παριστώσι τά τέσσαρα 
γήινα ή άκάθαρτα στοιχεία" οί δέ τέσσαρες πρώτοι μή 
άρτιοι άριθμοί έξεικονίζουσι τά τέσσαρα καθαρά ή ού- 
ράνια στοιχεία. Εθεωρήθη λοιπόν ό άριθμός 36 ώς 
κεκτημένος μεγάλας άρετάς. Ο Πλάτων άκολούθως έξε- 
θρόνισε τόν άριθμόν τούτον υπέρ τού αριθμού 40, ά- 
φαιρέσας τόν 5 άπο τής σειράς τών μή αρτίων καί 
άντικατασήσας τήν σειράν 1,3, 5, 7 δι’ I, 3, 7, 9. 
'θ άριθμός 5 έτέθη κατά μέρος ώς ή πρώτη αρχή, ό 
Νούς ό θείος καί ύπέρτατος. Δέν είναι δέ άξιον απο
ρίας ότι οί Κινέζοι θεωρούσι τόν Φο-χί ώς έφευρετήν 
τού πρώτου τών είρημένων δύο συστημάτων, καί ότι 
ό Βου-βάγγ, ό πατήρ τού ομωνύμου αύτοκράτορος, 
βασιλεύσας περί τό έτος 1 120 προ Χριςού, διετείνετο 
ότι ύπήρξεν έφευρετής τού δευτέρου ; Ι^αίάεα δέν πρέ

πει νά συμπεράνωμενότιήντλησαν από κοινής τίνος πη
γής οί άνδρεςέκεΐνοι,τών οποίων ή αλλόκοτος φαντασία 
είς ούδέν πραγματικόν, είς ούδεμίαν έπιστημονικήν 
κοσμογονίαν έστηρίζετο; Τήν δέ πηγήν ταύτην πού 
αλλαχού ν’ άναζητήση τις, είμή είς τάς χώρας ένθα ή 
τύχη είχε φέρει τον Πυθαγόραν μετά τήν έν Αίγύπτω 
διαμονήν του;

Ο Κάντωρ αναφέρει καί άλλο τι περίεργον προς 
άπόδειξίν ότι ή ελληνική κα* ή κινεζική έπιςη'μη έπή- 
γασαν έκ τής αύτής αρχής. Ο αύτοκράτωρ Κιαου-κόγγ, 
βασιλεύσας έν έτει 1100 προ Χριςου, εραστής δέ τών 
μαθηματικών, ήρώτησε μίαν ημέραν σοφόν τινα, Σαν- 
κάου ονομαζόμενου · «Έμαθον ότι είσαι έμπειρότατος 
περί τούς αριθμούς· δέν μοί λέγεις πώςό αρχαίοςΦο- 
χί κατεμέτρησε τούς βαθμούς τής ούρανίου σφαί
ρας; Ata κλίμακος ν’άναβή τις είς τόν ούρανόν είναι 
άδύνατον. 'Η στάθμη καί τό μέτρου τού μεγέθους τής 
γης είς τόν ούρανόν δέν δύνανται νά έφαρμοσθώσι. Πώς 
λοιπόν έγεινεν ή καταμέτρησις; »

'θ Σαν-κάου είς ταύτα άπεκρίνετο, « Η τέχνη 
τού άριθμεΐν άνάγεται είς τόν κύκλον καί είς τό τε
τράγωνον. Εάν τις άναλύση γωνίαν ορθήν, ή γραμμή 
ή συνάπτουσα τά δύο άκρα τής βάσεως καί τού ύψους 
είναι ίση πρός πέντε, έάν ή μέν βάσις ηναι ίση προς 
τρία, τό δέ ύψος ίσον πρός τέσσαρα. »

'θ δέ Κιαου-κόγγ άνέκραζεν είς τούτο, « Τω όντι 
αύτό είναι θαυμαστόν!

’Αλλά πόθεν έλαβεν ό Πυθαγόρας τά σημεία άτινα 
κατέστησαν οΐ σημερινοί άριθμοί ; Τά σημεία ταύτα 
παράγονται κατά πάσαν πιθανότητα έκ τών Δεβα- 
ναγαρίων άριθμών, ήτοι έκ τής γραφής τών θεών, ώς 
άπεκαλεΐτο ή σανσκριτική γραφή. Είς τήν Βαβυλώνα 
ή είς τήν Αίγυπτον ό Πυθαγόρας έμαθε τά σημεία δι’ 
ών παρέστησε τούς αριθμούς από 1 μέχρι 10; Περί 
τούτου άγνοοΰμεν κατ’ άλλους μέν τά σημερινά αριθ
μητικά ημών σημεία είναι πυθαγορικά, κατ’άλλους δέ 
αραβικά.

"Οπως άν έχη, ό Πυθαγόρας μετεχ_ειρίζετο άναμφι- 
βόλως έν τοΐς άριθμητικοΐς ύπολογισμοΐς αύτού ειδικά 
σημεία από τού 1 μέχρι τού 9- καί ούτως έπενόησε 
τήν παράστασιν τών μονάδων τών διαφόρων τάξεων 
διά τών αύτών συμβόλων, μεταβάλλων τήν αξίαν αύ
τών κατά τήν θέσιν ήν έπέχουσι. Δυστυχώς, ή μεγάλη 
αυτή μεταβολή έσχε βραδείς τούς καρπούς· τά πυθα
γορικά σημεία έμειναν τεθαμμένα είς τά μυστήρια τής 
σχολής- ή Ελλάς έξηκολόυθησε μεταχειριζομένη αλ
φαβητικά στοιχεία αντί άριθμών, καί ουτω διετέλει 
δούλη τής άγονου αριθμητικής της. Τό αύτό τούτο 
σύστημα έτήρησαν αείποτε καί οί Ρωμαίοι, έπι τής 
μακράς τών οποίων κυριαρχίας ή ιστορία τών έπιστη- 
μών μαρτυρεί αναντίρρητου οπισθοδρόμησή τού άν- 
θρωπίνου πνεύματος έν τούτω τω έθνει. Ειχεν απέ
χθειαν ό ρωμαϊκός νούς πρός- τά μαθηματικά, ώς καί 
πρός τήν φιλοσοφίαν αί κυβερνητικαί καί στρατιωτι- 
καί τέχναι ήσαν ή μόνη φροντίς τών έπηρμένων έκεί
νων κατακτητών καί φθορέων. II φιλοσοφία τής Ρώ
μης ήτο απλούς τις έκλεκτικισμόςι, άμοιρος μεγαλείου, 
ξένος δέ καί αύτός- ή αστρονομία των,καθαρώς φυσι
κή, ή δέ γεωμετρία των απλή χωρομετρία- οΐ τών ά
ριθμών θεωρία, ήτις είχε προβιβασθή είς τοσούτον ύπό 
τών σχολών Πυθαγορικής καί Πλατωνικής, έν Ρώμη 
ύπήρχεν όλως ήμελημένη.
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’Αφήκαμεν τον Πυθαγόραν έν Βαβυλώνι, ένθα έ- 
μεινεν έπί δώδεκα έτη αιχμάλωτος καί άμα σπου- 
δάζων, έως ού άπηλευθερώθη (τω 513) παραδόξως 
πως. Τόν Καμβύσην είχε διαδεχθή ό Δαρεϊος μετά την 
βραχεΐαν μεσοβασιλείαν τοΰ Ψευδοσμέρδιος. Εις την 
αύλήν τοΰ Δαρείου έ'ζη ιατρός τις Κροτωνιάτης Δη- 
μοκήδης ονομαζόμενος, εύνούστατος παρά τώ κρα- 
ταιώ βασιλεύ, πέμψαντι αύτόν μετά στρατού όπως κα
τασκόπευση τάς έλληνικάς παραλίας· άλλ’ ό Δημο- 
κήδης,παραβάς τό πρόσταγμα, άπέβη εις Τάραντα 
έγκαταλιπών τούς ύπ’ αύτόν Πέρσας. Ούτοι άποπλευ- 
σαντες τότε άπό της νοτίου Ιταλίας έναυάγησαν, συν- 
ελήφθησαν καί έπωλη'θησαν είς τινα Γίλλον Ταραν- 
τΐνον. 'Ηδη τοΰ Πυθαγόρου ή φήμη ύπηρχε μεγάλη, 
άφοΰ βλέπομεν ότι ό Γίλλος άπέπεμψε τούς Πέρσας 
αιχμαλώτους είς τόν Δαρεϊον, ζητών άντ’ αύτών τόν 
έλληνα αύτοΰ αιχμάλωτον ούτως ό μέγας φιλόσοφος 
έπέστρεψεν εις την πατρίδα μετά μακράν απουσίαν, 
άγων ηλικίαν πεντη'κοντα καί έξ ετών έπρόφθασε δέ 
καί ουτω νά κλείστι τούς οφθαλμούς Φερεκύδου τοΰ 
πρώτου διδασκάλου του, περιηλθεν όλον έτος πολλούς 
της Ελλάδος τόπους, ίνα έπανίδη αύτούς, καί μόνον 
μετατην περιοδείαν ταυτην ήνοιξε την περιφημόν του 
σχολήν.

Καί πρώτον κατέστη είς την Κρότωνα, πόλιν της 
κάτω’Ιταλίας· διατελών δ’έτι ύπό τάς προλήψεις της 
Αίγυπτου καί της Ασίας, έφρόνει ό'τι ή έπιστήμη δέν 
έπλάσθη διά τό πλήθος, πρός δ έλάλει μόνον περί η
θικής· προς δέ τούς άπολαύοντας της εμπιστοσύνης 
του καί δεδοκιμασμένους, άπεκάλυπτε τά μυστη'ρια 
της μεταφυσικής αύτοΰ, συμπεριλαμβανούσης ά'παντα 
τά τοΰ πνεύματος καί της ύλης. Ό αποκλειστικός χα- 
ρακτήρ της διδασκαλίας του, άλλα καί τό ύψος αύτό 
τών εννοιών του έκίνησαν έχθροπαθείας κατ’ αύτοΰ- ή 
ειρήνη της σχολής του διεταράχθη' ό Πυθαγόρας έθεω- 
ρεΐτο ώς αριστοκράτης ύπο τών δημοκρατικών, τών 
όποιων καί ύπεστη τάς φθονεράς καί άναξίας καταδρο- 

Ζ ’<7Ϊ a ’ ’ ~ Γ’ Ζ 1 z ~ .

μας. Εζωσΰεις έκτης Κροτωνος, κατεφυγε πρώτον εις 
Τάραντα, έπειτα δέ είςΜεταπόντιον, άλλ’ούδαμοΰ ευ- 
ρηκε την ησυχίαν. Απέθανεν ό εύγενης γέρων έννενή- 
κοντα και εννέα ετών, έν τώ μέσω τών εμφυλίων ερί
δων.

Δύο τινα διδασκόμεθα έκ της ιστορίας τοΰ Πυθα
γόρου· πρώτον, μέχρι τίνος έξικνεϊται τό μέγεθος ενός 
και μονού ανδρός” καί δεύτερον κατά πόσον είναι βρα
δύ τό έργον τών έπιστημών καί τοΰ πολιτισμού είς τά 
σπάργανα της άνθρωπότητος. Ή μικρά ελληνική χώρα 
έθεωρήθη έπί μακρόν χρόνον ώς τό κε'ντρον καί ώς ή 
πρώτη εστία της προόδου έν τώ κόσμω' ση'μερον όμως 
ή κριτική θέλει ό'τι ύπάρχει όφθαλμοφανη'ς τις συνά
φεια μεταζυ τοΰ παμφαοΰς ελληνικού πολιτισμού καί 
τών αρχαιότερων έκείνων, οίτινες άν καί δέν είναι κα
λώς εγνωσμένοι, άνήκουσιν όμως είς την ιστορίαν καί 
αύτοι. Αλλά καί πέραν έκείνων διακρίνεται παρελθόν 
τι έ'τι απώτερον, μόλις ύποφώσκον έντός συςημάτων 
γραμματικών, καί συμβόλων, καί ιδιαιτέρων αριθμη
τικών σημείων' καθ’ έκάστην δέ άναδείκνυται μεΐζον 
το μέρος το οποίον διεδραμάτισεν ή ’Ασία έν τη σκο
τεινή εκείνη αρχαιοτητι. ’Εκ της εύρυτάτης ηπείρου 
της όποιας ή Εύρώπη φαίνεται ώς τι παράρτημα, έξεπο- 
ρεύθησαν όχι μόνον αί φυλαί ημών, άλλα καί αί φι- 
λοσοφικαι, αι θρησκευτικά! καί αί επιστημονικά! 

ημών ίδέαι. Η ιστορία τοΰ ήμετέρου πολιτισμού, η- 
τις έφάνη τοσοΰτον βραχεία ένόσω δέν ήτενίζομεν έ- 
πεκεινα τών ορίων της Εύρώπης, εκτείνεται εις απο
στάσεις ακαταμέτρητους ό'τε συνάπτομεν αύτήν πρός 
τό παρελθόν, τό όποιον ή μελέτη μετά της ύπομονης 
ζητεί ση'μερον ν’άποκαταστηση έκ λειψάνων τινών, 
καθώς ή φυσιολογία άνακαλύπτει έκ τινων όστε'ων ά- 
πολιθωμε'νων τά άλλοτέ ποτέ ύπάρξαντα έπί γης καί 
ση'μερον άγνωστα ζώα. Τοιοΰτότι θεωρείται καί ή ά- 
νακάλυψις της άκρας άρχαιότητος τοΰ δεκαδικού συ
στήματος. Τό μηδενικόν είναι τό τελευταϊον τών άνα- 
καλυφθέντων αριθμητικών σημείων έγεννη'θη σχεδόν 
συγχρόνως είς διάφορα της γης μέρη κατά τούς πρώ
τους αιώνας μετά Χριστόν· έ'πεσεν άπό τοΰ δένδρου 
της αριθμητικής ώς καρπός ό'στις ωρίμασε, καί τγί. 
συνάρσει τοΰ πολυτίμου, τοΰ άνυπερθέτου συμβόλου 
τούτου, ή αριθμητική ή θετική έπαγιώθη. Του μη
δενικού ή ιστορία είναι έκ τών περιεργοτάτων μερών 
τοΰ πονη'ματος τοΰ Κάντορος.

(Revue des deux Mondes.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1868.

Είς την έλληνικην Βουλήν ύπεβλήθη ό προϋπολογισμός 
τοΰ 1868, τοΰ οποίου τδημισυέδαπανη'θη διά βασιλι
κών διαταγμάτων, τά δέ ψηφισθησόμενα ποσά θά ή- 
ναι δι’έξ μόνον μήνας, άπό 1 ίουλίου μέχρι 31 δεκεμ- 
βρίου 1868.

Τάτοΰ 1868έσοδατοΰκράτουςσημειοΰνταιέν τώγε- 
νικω τούτω προϋπολογισμό είς δραχμάς33,508,000” 
ό δέ του 1867 προϋπολογισμός περιεϊχεν έσοδα προϋ- 
πολογισθέντα 32,229,335· ώστε ό τοΰ 1868 περιέ
χει αύξησιν 1,215,665. Αύτη δέ τών εσόδων ή αυ- 
ξησις προέρχεται ιδίως έκ της αύξήσεως τών δημη
τριακών καρπών τοΰ έτους τούτου προς τούς τοΰ 
παρελθόντος , έκ τής πιθανής αύξησεως τών τελωνια- 
κών εισπράξεων καί άλλων προϊόντων της γης.

Τά έ'ξοδα τοΰ κράτους διά τό 1868 ύπολογίζονται 
είς δραχ. 44,093,989· ό δετό 1867 ψηφισθείςτα
κτικός προϋπολογισμός έ'φερεν έ'ξοδα μετά τάς χορηγη- 
θείσας πιστώσεις δρ. 30,683,4 70' ώστε τά έ'ξοδα 
τοΰ 1868 ύπερτεροΰσι τά τοΰ 1867 κατά δραχμάς 
3,410,516. '

Λόγοι κυριώτεροι της αύξησεως τών έξόδων, γράφει 
ό ύπουργός τών οικονομικών, είναι οί έξης. Οτι τό 
δημόσιον χρέος ηύξησε κατά 1,805,000' διότι συμπε- 
ριεληφθησαν 800,000 δραχμών διά την μελετωμένην 
διευθέτησιν τών δύο αγγλικών δανείων τοΰ 1824 καί 
1825' διότι έσημειώθησαν 150,000 δραχμών ώς το- 
κοι καί χρεωλύσιον πρός άποζημίωσιν τών κληρονόμων 
τοΰ πρώην βασιλέως "Οθωνος, διά την έν Ελλάδι ακί
νητον περιουσίαν των' διότι ό τόκος καί τό χρεωλύ
σιον τοΰ πραγματοποιηθέντος μέρους τοΰ δανείου τιον 
28 εκατομμυρίων άνέβη είς δραχμάς 853,500' 
διότι ηύξησαν αί δαπάναι της γενικής υπηρεσίας τών 
ύπουργείων κατά δρ. 1,058,84 4' καί δι’ άλλους τι- 
νάς λόγους προήλθε, λέγει ό υπουργός, ή αύξησις τών 
έξόδων τοΰ 1868 κατά 3,410,516.

Καί τά μέν έσοδα τοΰ κράτους, ώς είπομεν, διά τό 
1868 ύπολογίζονται είς δρ. 33,508,000.

Τά δέ έξοδα ύπολογίζονται είς 34,048,905 κατά
τά εξής γενικά κεφάλαια.

α'. Είς έτήσιον χρέος.δημόσιον ώς εξής' 
Χρε'ος δημόσιον έξωτερικόν. δραχ. 

» » έσωτερικόν. »
Συντάξεις......................... »

2,025,000
3,159,870
2,711,500

Τό ό'λον. 7,896,370
β'. Είς βασιλικήν έπιχορήγησιν » 1,125,000
γ'. Είς έξοδα Βουλής . 360,000
δ'. Είς τήν γενικήν υπηρεσίαν

τών ύπουργείων ώς εξής'
Τοΰ υπουργείου τών έξωτε-

ρικών............................. 862,028
Τοΰ τής δικαιοσύνης . » 2,441,022
Τοΰ τών έσωτερικών. . » 3,508,214
Τοΰ τών έκκλησιατικών. . » 1,653,446
Τοΰ τών στρατιωτικών. » 8,808,250
Τοΰ τών ναυτικών. ϊ> 2,053,300
Τοΰ τών οικονομικών. 1,142,856

Τό ό'λον τών ύπουργείων Σ> 20,469,1 16
ε'. ’Έξοδα διοικήσεως καί έπι-

στασιας.......................... » 2,299,500
Είς διαφόρους πληρωμάς. . » 1,898,000

Τό ό'λον τών ύπολογιζο-
μένων δαπανών διά τό έτος
1868 άναβαίνει είς. . » 34,047,986

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.

ΜΙΚΡΟΝΟΙΑ.

Μικρόνους τις άνθρωπος έγραψε πρός φίλον του τήν 
έπομένην έπιστολήν· « Αγαπητέ φίλε..., ελησμονησα 
τήν ταμβακοθήκην μου είς τήν οικίαν σου· λαβε την 
καλωσύνην νά μέ τήν στείλης διά τοΰ έπιφέροντος το 
παρόν. » ’Ενώ έδίπλονε τήν επιστολήν, εύρίσκει τήν 
ταμβακοθήκην του, καί προσθέτει ύστερόγραφον' 
— « Τήν ηύρα καί μή λάβης τόν κόπον νά τήν ζη- 
τής. » Κλείσας δ’ έπειτα τό γράμμα, τό έ'πεμψε. 

ΤΑ ΠΑΚΑΣΗΜΑ.

— Ίδέτόν... πώς έναβρύνεται διά τδ παράσημόν 
του!

— Αδελφή, είς τούς τοιούτους αρμόζουν τά παρα-

εημα, διότι δι αύτους έγιναν. Είς τους σπουδαίους 
ανθρώπους δεν πρέπουν.

ΜΟΥΣΑ ΜΑΙΝΑΣ.

Ζη'τω, ζη'τω, ζήτω ό γάτος 
Γεώργος ό ’ίακωβάτος! 
Ζήτω τρις τοΰ βουλευτή !
Ζήτω καί τοΰ ποιητή !

Ποιητής αρχαϊκός,
Ποιητής άλκαϊκδς, 
Ποιητής άλμανικός, 
Ελεγειοσαπφικος 
Καί άριστοφανικός. 
ΙΙερσιουβεναλικός, 
Αριοστοδαντικδς, 
Ποιητής κουρλανδικός, 
Ποιητής μουζικικός.

Χαστούκια τοΰ Υπουργείου, 
Χαστούκια καί τής Βουλής' 
Χαστούκια τοΰ Νομαρχείου, 
Χαστούκια τ’ς Επισκοπής.

ΑΙ ΑΠΟΡΙΑΙ.

__Είναι απόσπασμα τοΰ ποιήματος « Ελληνες καί
Μουζίκοι», έκδοθέντος έν 'Ελλάδι προ μικρού. 

— 'Υπό τίνος;
— Σιωπή, μή μάς ακούσουν οί ξένοι· — ύπό Γ. 

Ιακωβάτου.
— Τού βουλευτοΰ;
— Τοΰ βουλευτοΰ I
— Καί αύτός εαυτόν άποκαλεϊ γάτον καί τά άλλα;
— Περαιτέρω άποκαλεϊ εαυτόν καί χείρονα τού

των. Πολλά τοΰ ποιήματος δέν προφέρονται.

Ο ΑΗΩΟΣ ΑΙΙΑ’ΓΕΩΧ.

Είς τι δικαστήριον τοΰ Κεντουκίου, έν Αμερική, ένη- 
γαγέ τις πολίτης άνθρωπον τινα περιφερομενον εις τας ο-
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δούς και έχοντα έμπροσθεν αύτοΰ ζρεμάμενον μικρόν τι 
τραπέζιον, επί. τοΰ οποίου έπαιζε τρία χαρτία τοΰ χαρ
τοπαιγνίου. Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας άπαντώνται 
καθ οδόν τοιοΰτοί τινες βιομήχανοι άπατώντες τούς 
διαβάτας. Έχουσι τωόντι έπί τοΰ φορητού τραπεζίου 
των τρία μόνον παιζόχαρτα, τά όποια μεταβιβάζουσι 
διά πολλής ταχυχειρίας, τό μέν. πρός τά δεξιά, τό δέ 
προς τ’αριστερά, τό δέ εις τό μέσον οί πέριεστώτες 
άκολουθοΰσι την κίνησιν καί στοιχηματίζουσιν όταν 
νομίσωσιν ό'τι είδον ποΰ έρρίφθη τό έκ τών τριών παι- 
ζοχάρτων προσδιοριζόριενον έκ προτέρου. Είς τούτο 
δέ άπατώνται καί οί πανουργότεροι. Ό παίκτης άφί- 
νει νά τον ριαντεύσωσιν άπας η δίς. Τά στοιχήματα 
αΰξάνουσιν- αφού δέ συναχθή ικανόν τι ποσόν χρη
μάτων, τότε άπατα καί τούς μάλλον γεγυμνασμενους 
οφθαλμούς μεταβάλλων άνεπαισθήτως τον τρόπον καθ’ 
δν ρίπτει τά τρία χαρτία του- μένουσι δέ τότε tA'ftr 
νότες όσοι πολλάκις καταθέτουσι καί τον έσχατον ο
βολόν των, νομίζοντες ότι άλανθάστως είχον ΐδεΐ πού 
έκειτο τό προσεσημειωμένον χαρτίον.

Είς έκ τούτων λοιπόν ύπήρχεν ό ένάγων, αίτιώμε- 
νος τον παίκτην ότι ύπέκλεπτε τό χαρτίον, καί ούτω 
δέν εύρίσκετο πλέον μεταξύ τών τριών ό'τε έτίθετο τό 
στοίχημα.

Ό δικηγόοος τοΰ ψηφοπαίκτου ύπεστηριζεν ότι 
τούναντίον ούδείς έγίνετο δόλος, άλλ ότι όλη ή πονη
ριά ένυπηρχεν είς την έπιτηδειότητα τοΰ ψηφοπαί
κτου, καί εις την γαχυχειρίαν του, πλανώσαν τά βλέμ
ματα τών στοιχηματιζόντων.

Τό παν έξήρτητο έκ της άποδείξεως τοΰ λόγου τού
του, καί ό δικηγόρος, όστις είχεν, ώς φαίνεται, γυ- 
μνασθή εις τό παίγνιον τών τριών παιζοχ άρτων 
πριν η σπουδάστι τούς νόμους, — Κύριοι, είπε πρός 
τούς δικαστάς, ιδού τρία παιζόχαρτα- (καί πραγματι- 
κώς έξη'γαγεν έκ του κόλπου του τρία χαρτία, τά ο
ποία καί ήπλωσεν έπί της ένώπιόν του τοαπέζης.) 
ιδού τοία παιζόχαρτα- οκτώ καρρώ, άσος σπαθί, δά- 
μα πίκα είς τό μέσον" άσος σπαθί, οκτώ καρρώ, άσος 
σπαθί, δάμ.α πίκα... Κύριε πρόεδρε, ποΰ είναι ή δάμα 
πίκα; Καταβάλλει τις πέντε τάληρα έκ την δάμαν 
πίκαν; — Τά κατέβαλα! είπεν ό πρόεδρος. — Κα
ταβεβλημένα προσέθεσαν οί άλλοι δικασταί. — Καί 
πέντε περιπλέον έξ έμοΰ, άνέκραξεν είς έξ αύτών. —· 
Έχει καλώς, είπεν ό δικηγόρος. — II δάμα πίκα είναι 
έν τώ μέσω, ανέκραξαν όμοφώνως οίποιχηματίσαντες. 
— Έχάσετε ! άπεκρίθη ό δικηγόρος θριαμβευτικώς· ή 
δάμα πίκα, κύριοί μου,κεΐται είς τά δεξιά,καί ήπατή- 
θητε όχι ύπό δόλου,άλλ’ απλής ταχυχειρίας. Μέ χρεω- 
στεΐτε δεκαπέντε τάληρα,καί πρός τούτοις, μετά την 
άπόδειξίν μου ταύτήν, οφείλετε νά άπολύσητε τον 
πελάτην μου.

Τωόντι, ή δάμα πίκα έ'κειτο είς τά δεξιά- ώς-ε ά- 
πέβαινε περιττή πάσα αντιλογία. Ο κατηγορούμε
νος άπεπέμφθη, ό δ’ εύφραδης δικηγόρος προσέθεσε τά 
δεκαπέντε τάληρα τοΰ δικαστηρίου είς την αντιμι
σθίαν ήν έπαξίως έλαβεν.

ΑΝΩΦΕΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑ.

Κατά την τελευταίαν έκρηξιν της χολέρας έν Ουγ
γαρία, πτωχός τις μουσικός άκούσας ότι είς χωρίον τι 
ή έπιδημία δέν προσέβαλλε τάς γυναίκας, άνεχώρησεν

έκτου χωρίου του, όπου ή χολέρα έκαμνε θραΰσιν είς 
άμφότερα τά φΰλα, καί φορέσας ενδυμασίαν γυναικός 
μετέβη είς τό προνομιουχον έκεϊνο. ’Αλλά μόλις φθά- 
σας, ήσθάνθη ό άθλιος τά συμπτώματα της ασιατικής 
χολέρας, καί εντός τριών ωρών έξέπνεε, — Φευ! λέ
γουν, μόλις έλθόντα ποιος νά μ’ έπρόδωσε, τον δυς-υ- 
χή, ώς άνδρα καί όχι γυναίκα;

ΤΑ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ.

Ή βιομηχανία καθ’ έκάστην καταγίνεται όπως κα
θιστά χρήσιμα τά περιττώματα καί άλλα άχρηστα 
πράγματα παντοϊα, άποβαλλόμενα ύπό τών τεχνών, 
ώς καί τά ράκη τά είς τούς δρόμους εύρισκόμενα με- 
ταζύ τών περισαρωμάτων. Οί κατασκευασταί τών μάλ
λινων ύφασμάτων άποβάλλουσι πλείστας ΰλας, τάς 
όποιας άγοράζοντες άνθρωποι είς τοΰτο ιδίως τό εργον 
δεδομ. ίνοι μεταπέμπουσιν είς άλλα έργοστάσια, ένθα 
αίύλαι αύται χρησιμεύουσιν είς κατασκευήν νέου τίνος 
ύφάσματος, έγνωσμένου ύπό τό όνομα μάλλινου δέρμα
τος. Αί αύται ΰλαι, άναμιγνύμεναι μετά νέου έρίου, 
κλώθονται, έπειτα δέ ύφαίνονται πρός κατασκευήν 
κοινών φορεμάτων παχέων (draps pilotes) καί ταπή
των προστύχων.

Αυτή ή νέα βιομηχανία τόσην έχει βαρύτητα έν 
’Αγγλία, ώστε μόνον έν Αήδαις (Leeds), δεκαέξ μη- 
χαναί ρακιοξαντικαί παράγουσι κατ’ έτος 1,683,409 
χιλιόγραμμων πρώτηνΰλην,τό όποιον ίσοδυναμεΐ'πρός 
έτήσιον προϊόν έρίου 410,000 χιλιογρ. ώς έγγιστα. 
Κατά τήν παγκόσμιον έκθεσιν τού παρελθόντος έτους 
ε’ίδομεν τοιαΰτα μαλλία έξηγμένα έκ ρακών παντός εί
δους, καίπωλούμενα είς τό έμπόριον πρός κατασκευήν 
παχυλών ύφασμάτων λίαν εύθηνών.

Ενί λόγω, ούδέν άπόλλυται- τίποτε δέν απορρίπτε
ται ώς άχ ρηστον ολωσδιόλου- αί παλαιαί περικνημί
δες, οί τετριμμένοι τάπητες, ώς καί τά γλίσχρα αύτά 
ράκη άτινα έχρησίμευσαν είς καθαρισμόν τών μηχα
νών, εισέρχονται είς τήν κατασκευήν τινών ύφασμά
των. Έπενόησαν μάλιστα καί τινα μέθοδον δι’ήςμετα- 
βάλλουσι τά ύδατα έντός τών οποίων πλύνονται τά 
μαλλία είς άλλας τινάς έμπορικάςύλας, τάς οποίας έ- 
θεώρουν μέχρι τουδε δλως άχρηστους καί ανωφελείς· 
διά μηχανικών καί χημικών έπεξεργασιών μεταμορ- 
φοΰσι τά ύδατα ταΰτα είς στεατίνην, ήτις είναι ή βά- 
σις τών μικτών σπερμακητίνων κηρίων, ώς καί είς 
λίπασμά τι (engrais), πωλούμενον πρός 50- φρ. τον 
τόννον.

Αί τρίχες τής δαμάλεως άποτιλλόμεναι ύπό τών 
βυρσοδεψών κοπανίζονται είς μεγάλα ίγδία, καί χρη- 
σιμεύουσιν είς κατασκευήν πιλημάτων (κετσέδων)- είς 
άλλα δέ μέρη κατασκευάζουσιν έξ αύτών σχοινιά, τά
πητας, στρωσίδια, προσκεφάλαια καθεδρών, όπου τάς 
έμβάλλουσιν αντί τριχών ίππείων. Οί δέ τής κόλλας 
κατασκευασταί μεταχειρίζονται ύπό διαφόρους όνο- 
μασίαςτά περιττά τεμάχιατών δερματίων, βυρσών καί 
σισυρών. Οί όνυχες καί τά ώτα τών ίππων, προβάτων 
καί άλλων κτηνών, ώς καί τά παλαιά σκύτη, χρη- 
σιμεύουσιν είς τοΰτο καί αύτά ένίοτε.

Η πηκτή (gelatine), ήτις καί αΰτη είναι κόλλα 
τις καθαρωτέρα, χρησιμεύουσα είς τήν μαγειρικήν, 
άποκτάται ομοίως έκ περιττωμάτων συναγομένων

Α

είς τούς μή είδότας τήν άναλογίαν αύτών πρός τά γνω
στά έν τη ’Ανατολή.

1 μέτρον (metre) είναι ίσον πρός 1 πήχυν.
1 έκατοστόμετρον (centimetre) είναι τό έκατοστόν 

τοΰ μέτρου.
1 χιλιοστόμετρου (millimetre) είναι τό χιλιοστόν 

τοΰ μέτρου.
1 χιλιόμετρον (kilometre) είναι άπόστασις 1000 

μέτρων.
1 χιλιόγραμμου (kilogramme) 8ivat σταθμόν ισο

βαρές προς 1000 γραμμάρια (grammes).
Έν χιλιόγραμμον καί ζζ ίσοβαρεΐ πρός μίαν όκκά- 

δα* ώστε
3 γραμμάρια καί 12 1/2 γραμμαρίου

ίσοβαροΰσι πρός 1 δράμιον.
Μία λίτρα γαλλική (une livre), είναι ήμισυ χιλιό

γραμμου- ώστε 2 λίτραι καί ήμίσεια ίσοβαροΰσι πρός 
μίαν όκκάδα.

Έν λίτρου (un litre) είυαι 800 γραμμάρια, έυώ μία 
λίτρα είναι 500 γραμμάρια.

όπου έργάζονται έλέφαντα καί οστά. Είς ταΰτα προσ
τίθενται οί χόνδροι καί οί τένοντες τών ζώων, περι- 
κόμματα μεμβρανών, χειροκτίιον καί παντός είδους 
τοιαΰτα άλλα περιττώματα.

Είς τήν ’Αμερικήν καί άλλας χώρας καθιστώσι χρή
σιμα τά δέρματα τών έγχέλεων, συμπλέκοντες αύτά 
καί περνκαλύπτοντες τάς λαβάς τών μαστίγων, ώς 
καί τά άκρα τών καλωδίων.

Τά δέρματα τών ιχθύων πλατάκων, κοινώς παρ’ 
ήμΐν καλούμενων γλωσσών, καθώς καί·άλλων όψα- 
ρίων, πωλοΰνται είς μεγάλας ποσότητας, χρησιμεύον- 
τα πρός διύλισιν τών σιραιοπίων, πρός καθαρισμόν τοΰ 
καφέ (καθώς τον βράζουσιν οί Εύρωπαΐόι είς τά καφε
νεία των), κτλ.

Σήμερον βυρσοδεψοΰσι τά δέρματα τών φωκών, 
μετασκευάζοντες αύτά είς έξαίρετα σκύτη πρός ύπο- 
δήματα. Είς τό Τέξας βυρσοδεψοΰσι καί προπαρα- 
σκευάζουσι τά δέρματα τών κροκοδείλων μεταβάλλον- 
τες αύτά είς σκύτη εύ'χρηστα ώς τά τοΰ μόσχου, καί 
πεποικιλμένα ώς ή λεπίς τής χελώνης. Είς δέ τάς ’Ιν
δίας καί τήν ’Αφρικήν κατασκευάζουσιν οίκιακάς έμ- 
βάδ ας έκ τοΰ δέρματος τοΰ όφεως, έκ τοΰ οποίου πε— 
ριτυλίσσουσι καί τάς λαβάς τών ξιφών.

Είς Νεοβόρακον συνάγονται κατ’έτος 8-9000 πε- 
ριπλανώμενοι κύνες- τούτων δέ οί μή άναζητούμενοι 
ύπό τών κυρίων των έντός ώρισμένης προθεσμίας πνί
γονται, καί τά πτώματά των μεταφέρονται ύπό πλοια
ρίων ένησχολημένων πρός καθαρισμόν της πόλεως είς 
τινα νησίδα, όπου ούδέν αύτών απορρίπτεται- διότι 
τό μέν λίπος αναλύεται, τά δέ δέρματα πωλοΰνται 
είς τούς κατασκευαστάς τών χειροκτίων, τά δέ οστά 
χρησιμεύουσιν έξαιρέτως πρός πίανσιν τής γής.

Είς τήν Γερμανίαν, τάς Ηνωμένας Πολιτείας, τό 
Εύ'ελπι ’Ακρωτήριον καί άλλας χώρας, μεταχειρίζον
ται τό λίπος τοΰ κυνός είς όσα πάθη οί καθ’ ημάς ια
τροί διορίζουσι τό έ'λαιον τοΰ ήπατος του άντακέως 
(μορούνας).

ΪΙ βιομηχανία μεταχειρίζεται τά όστα κατά πολ
λούς τρόπους- έξ αύτών κατασκευάζεται βαφήτις μέ- 
λαινα (noif animal)- βραζόμενα δέ δίδουσι τήν πη
κτήν (gelatine) ής έχουσι χρείαν οί βαφείς καί κατα
σκευασταί βελούδων καί άλλων καλών ύφασμάτων- 
έξ αύτών έξάγεται καί τι λίπος, λευκόν μέν όταν τά 
όστάήναι ετι νωπά, φαιόν δέ όταν προέρχεται έκ πα
λαιών όστέων προ καιρού πολλοΰ συνηγμένων.

Οί τορνευταί κατασκευάζουσιν έξ αύτών άπειρα 
πράγματα- λαβάς ψηκτρίδών διά τούς όδόντας καί 
τούς όνυχας, μαχαιριών, ριπιδίων, κτλ. - πρός δέ 
κτένια, μύστρα (κοχλιάρια), κομβία, κτλ., κτλ. Γίνε
ται δ’ έξ αύτών μέγα έμπόριον · τώ 1 867, ή ’Αγγλία 
είσήγαγε 64,000 τόννων, ών ή αξία προσήγγιζεν είς 
φράγκα 9,925,000* μετεχειρίσθη δέ καί έκτών ιδίων 
όστέων 70,000 τόννων, έχόντων άξίαν 10,875,000 
φράγκων τούλάχιστον.

Καί έκ τών περιττωμάτων τών ιχθύων έξάγεται 
πηκτή καί έλαιον, τά δέ λείψανα μεταβάλλονται είς 
λίπασμα έξαίρετον διά τήν γην.

ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ.
Περί τοΰ ήγεμόνος Βλαδίμηρου Β , τοΰ έπιλεγομέ- 

νου Μονομάχου, ύπάρχει παράδοσις έν 'Ρωσσία, ή έπο- 
μένη.

Προ ς τάς άρχάςτοΰ 1Β’ αίώνος, ό Αλέξιος Κομνη- 
νός ίπεμψεν έκ Κίεβου πρεσβευτάς έκ τών περιφανε- 
στέρων προσώπων τής πομπώδους αύλής του, μετά 
δώρων βαρυτίμων πρός τον μέγαν ηγεμόνα Βλαδίμηρον, 
καί μετά τοΰ μητροπολίτου Εφέσου, όστις έχρισεν 
αύτόν Καίσαρα έν όνόματι τοΰ αύτοκράτορος. Σώζε
ται λοιπόν έν Μόσχα θρόνος όστις, καθά λέγεται, εί
ναι αύτός έκεΐνος έπί τοΰ οποίου είχε καθεσθή ό Βλα
δίμηρος έπί τής στέψεως αύτου* καί τό μέν ξύλον τού 
θρόνου τούτου είναι έκ καρύας· τέσσαρες δέ στήλαι ύ- 
ποβαστάζουσι τον ούρανίσκον του, πέριξ τοΰ οποίου 
άναγινώσκονται τά επόμενα, μεταπεφρασμένα πι-ώς- 
« α/. Είπεν ό Θεός- Έξελεςάμην σε Καίσαρα, έλαβόν 
σε από τής δεξιάς, καί έν τη άγαθωσύνη μου ίδωκά 
σοι έξουσίαν πλήρη έπί τών έμών έν δλαις ταΐς ήμέ- 
ραις τής ζωής σου, έν δσω βαδίζης κατά τάς συμβου- 
λάς μου καί πράττης κατά τό έμόν θέλημα.— β'. Καί 
δώσω σοι καρδίαν καθαράν καί δικαίαν, καί έση ό μέ
γιστος πάντων τών Καισάρων τών πρό σοΰ καί μετά σέ- 
βασιλεύση επί γής ένωτιζόμενος τούς στεναγμούς καί 
παύων τά δάκρυα τών έν θλίψεσι. — γ'. ’Επιμελοΰ 
καί αγάπα αύτούς, όπως πληθύνω τά έτη τής ζωής σου 
καί αποσοβήσω τούς πολεμίους σου. Καί πέμψω σοι έν 
αφθονία τούς καρπούς τής γής, καί ύψώσω τήν γενεάν 
σου καί ένισχύσω τό κράτος σου. — δζ 'Η βασιλεία 
σου είή είς αιώνα τον άπαντα- έσομαί σοι πατήρ, καί 
έση μοι υιός- καί οίκοθεν πληρώσω σε^όξης καί πλού
του, καί ύποτάξω σοι τούς έθνικούς. ’Αδικοΰντα δέ 
παιδεύσω σε καί αποστερήσω σε τών έμών χαρίτων. »

Είς τά κάτω τοΰ θρόνου τούτου άναγινώσκονται 
τά επόμενα- « Τά αίτια έξ ών ύψώθη είς ένδοξον τί
τλον Καίσαρος Μονομάχου ό μέγας ήγεμώνΒλαδίμηρος, 
τρισέγγονο: τοΰ αξιομακάριστου ήγεμόνος άγιου Βλαδι- 
μήρου, είναι ταΰτα. Βασιλεύων τής μεγάλης ηγεμο
νίας τοΰ Κιέβου συνεκάλεσε τούς ηγεμόνας καί βοϊά- 
ρους καί στρατηγούς αύτοΰ είς συμβούλων, καί είπεν

ΓΑΑΛΙΚΑ ΣΤΑΘΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ.
’Επειδή συνεχώς άναφέρομεν τά γαλλικά σταθμά 

καί μέτρα, άναγκαΐον νά δώσωμεν άπαξ διά παντός
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είς αυτούς· —'Καίτοι είμαι ό νεώτατος τών βασιλευ- 
σάντων τής μεγάλης Ρωσσίας και ίθυνάντων το σκήπ
τρου καί σημαιοφορησάντων, επειδή ό μέγας ήγεμών 
Όλεγος έξεστράτευσε κατά της Κωνσταντινουπόλεως, 
καί έφοοολόγησεν αύτην έπιστρέψας σώος εις τά ίδια, 
ώς κληρονόμοι έλέω Θεού τών ήμετέρων προγόνων, 
είμεθα κεκλημένοι καί ημείς τά αύτά εκείνων έργα νά 
μιμηθώμεν. Εξ ύμών λοιπόν περιμένω ση'μερον τό 
φώς,πεποιθώς εις τηνχριςιανικην ύμών άνδρίαν, όπως 
τό άγιον όνομα τού Κυρίου καί ή θαυματουργός αγία 
Τριάς θριαμβεύσωσι διά της ύμετέρας καρτερίας καί 
ύπό την στρατηγίαν μου. Τότε οί ηγεμόνες καί μεγι- 
ςάνες άπεκρίθησαν είς τόν Βλαδίμηρον 'Η καρδία του 
Καίσαρος άπόκειται έν ταΐς χερσί του Κυρίου, καθά 
λέγει ή Γραφή, καί μετά τό θε'λημα του Θεού ύπείκο- 
μεν είς τό του ήμετέρου ήγεμόνος. Τότε ό Βλαδίμη
ρος συνήθροισε τούς συνετωτάτους καί έπιτηδειοτά- 
τους τών στρατηγών αύτοΰ- καί καταστήσας αύτούς 
αρχηγούς πολυπληθούς ςφατοΰ, διεβίβασεν αύτούς είς 
Θράκην συστήσας νά αίχμαλωτεύσωσι πολλούς καί νά 
έπις-ρέψωσιν οίκαδε πλήρεις δόξης καί πλούτου. Κατ’ 
εκείνον τόν καιρόν έβασίλευεν έν Κωνσταντινουπόλει 
ήγεμών τις ύπέρτιμος, ό'ςτς πολεμών πρός τούς Πέρ- 
σας καί τούς Λατίνους, συνεκάλεσε τούς ύπουργούς αύ
τοΰ' είς συμβούλων, καί άπεφάσισε νά ςείλη πρεσβείαν 
συγκειμένην έκ του μητροπολίτου ’Εφέσου, τών δύο 
έπισκόπων Μιλήτου καί Μιτυλήνης, τών πρεσβυτέρων 
της ’Αντιόχειας καί τών Ιεροοσολύμων, καί άλλων 
πολλών μεγιστάνων· έ'δωκε δέ καί δώρον σταυρόν κα- ι 
τεσκευασμένον έκ του θαυματουργού ξύλου τού αληθι
νού σταυρού, καί άφαιρέσας από της κεφαλής του τό 
καισαρικόν στέμμα, τό έθηκεν έπί χρυσού δίσκου ίνα 
ουτω προσφέρωσιν αύτό είς τον Βλαδίμηρον, ώς καί 
ποτήριόν τι τό.όποιον μετεχειρίζετο είς τών αύτοκρα- 
τόρων της 'Ρώμης- προσε'θηκε δέ είς ταύτα καί ά'λυσιν 
καί περιδέραιον ιερόν ιππότου, ώς καί τόν ίδιον του 
μανδύαν, καί ς-αυρόν τινα αραβικόν χρυσοΰν, καί άλλα 
πολλά δώρα. Παρηγγέλθη δέ είς τούς πρέσβεις νά εϊ- 
πωσιν είς τόν μέγαν της Ρωσσίας ηγεμόνα· « Δέξαι 
παρ’ ημών, ήγεμών .φιλόθρησκε καί φιλοδίκαιε τ’ αύ- 
τοκρατορικά δώρα ταύτα, πρός δέ καί τόν τίτλονΚαί
σαρος, ώς προσήκοντα είς τό εύγενές σου ύψος άφότου 
ένεθρονίσθης· εύχόμεθα δέ όπως προβής είς μεγίστην 
τιμήν καί δόξαν, καί έπιθυμοΰμεν όπως ή ’Εκκλησία 
τού Κυρίου διατελνί ατάραχος, πάντες δέ οί πιςοί άπο- 
λαύωσι της ησυχίας ύπό τήν καισαρικήν κυριαρχίαν 
καί τήν ανεξάρτητοναύτοκρατορίανσου.» Ούτως ό μέ- 
γας ήγεμών Βλαδίμηρος έστέφθη Καΐσαρ- λαβών δέ έκ
τοτε τόν τίτλον, διετέλεσεν έν ειρήνη μετά τού έλληνος 
αύτοκράτορος. »

Αί έπιγραφαί αύται έ'δωκαν αφορμήν είςπολλάς ίτο- 
ρικάς συζητήσεις· πολλοί τών Ρώσσων συγγραφέων δια
τείνονται ότι ταύτα δέν είναι γνήσια, καί ότι ό θρόνος 
κατεσκευάσθη πολύ προ τού θανάτου τού Μονομάχου. 
“Οπωςδήποτε, ό θρόνος ούτος είναι έκ τών σπανιωτά- 
των μνημείων τής ρωσσικής τέχνης κατά τόν μεσαιώ- 
να, έπειδή κατεσκευάσθη έν Μόσχα, καί ίσως ύπό 
έλλήνων τεχνιτών. Πέρις αύτοΰ ύπάρχουσιν ανάγλυ
φα παριστώντα, a , τόν ρώσσον ήγεμόνα κηρύττοντα 
τόν πρός τούς "Ελληνας πόλεμον β', τόν έξοπλισμόν 
τών ς-ρατευμάτων πρός ταύτηντήν έκςφατείαν- γ', τήν 
άναχώρησιν τού στρατού- δ , τήν κατά Κωνσταντινου

πόλεως έφοδον ε', τά ελληνικά χωρία περιπίπτοντα είς 
τάς χεΐρας τών Ρώσσων ς-', τήν έπιστροφήν αύτών 
συγκομιζόντων πλούσια λάφυρα- ζ', τόν πόλεμον τών 
'Ελλήνων πρός τούς Πέρσας- η', τό συμβούλων τού 
έλληνος αύτοκράτορος άποφασίζον ίνα προταθη ειρή
νη πρός τούς'Ρώσσους· θ', τούς πρέσβεις φέροντας είς 
τόν Βλαδίμηρον Μονομάχον τά κυριαρχικά σύμβολα- 
ι', τόν έκ Κωνς·αντινουπόλεως άπόπλουν αύτών ια ,τήν 
προσέλευσιν τών πρέσβεων- ιβ', τήν ς-έψιν τού ήγεμό
νος Βλαδιμήρου ύπό τού μητροπολίτου ’Εφέσου.

Περί δέ τοΰ στέμματος τού αύτοΰ τούτου ήγεμόνος 
της 'Ρωσσίας, ό ίςορικός Καραμψίνος γράφει τά επό
μενα· « Τά τρόπαια του Μονομάχου κατέστησαν τόν 
ήγεμόνα τοΰτον περιφημότατον. είς ’Ανατολήν τε καί 
Δύσιν· ώς-ε, κατά τούς χρονογράφους, τό όνομά του αν
τηχούν είς τά πέρατα τής γής ένεποίει είς τούς γείτο
νας αύτού τρόμον- διά τούτο ’Αλέξιος ό Κομνηνός τω 
είχε στείλει δώρα, έν οίς καί δύο στέμματα, άτινα 
φοροΰσιν οί ήγεμόνες ήμών μέχρι σήμερον κατά τήν 

ή μέραν τής στέψεως. Κατά τόν δέκατον αιώνα συνε
χώς οί τής 'Ρωσσίας Καίσαρες έζήτουν παρά τών αύ- 
τοκρατόρων τού Βυζαντί ου τινά τών διακριτικών τού
των σημείων τής ύπατης κυριαρχίας- κατά δέ τόν δέ
κατον τέταρτον, οί μεγάλοι ήγεμόνες τήςΜόσχας μετέ- 
διδον αύτά διά διαθήκης είς τούς κληρονόμους τού 
θρόνου.

Τό ώραωτερον τών δύο τούτων στεμμάτων, τό τοΰ 
Μονομάχου καλούμενου, χρησιμεύει είς τάς μεγάλας 
πομπάς- ό έπ’ αύτοΰ ταύρος, ώς καί τό στέμμα αύτό', 
είναι έκ πυκνού τίνος ύφάσματος χρυσών νημάτων τε- 
χνικώτατα έπεξειργασμένου, καί έπικεκοσμημένου διά 
μαργαριτών καί πολυτίμων λίθων- θεωρείται δέ ώς τό 
περιεργότατον τών στεμμάτων όσα διαφυλάττονται έν 
Μόσχα. Τό στέμμα τούτο έφόρεσαν έπί τής στέψεως 
αύτών οί ρώσσοι ήγεμόνες μέχρι τής βασιλείας τού 
μεγάλου Πέτρου- έχρησίμευε δέ καί έπί μεγάλων πα
ρατάξεων, καί μέχρι σήμερον προσκομίζεται είς τάς 
αύτοκρατορικάς κηδείας.

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

ΆλλαμαΐοςήνΙό; τοΰ Θεόδωρόν.

Ως είναι γνωστόν, άναχωρών έκ τής ’Αβυσσινίας ό 
άγγλος στρατηγός Ναπιέρος συμπαρέλαβεν είς τήν 
’Αγγλίαν τούς δύο ανηλίκους υιούς τοΰ βασιλέως Θεο- 
δώρου, ορφανούς πατρός, άπολέσαντας καί τήν μητέρα, 
άποθανοΰσαν μετ’ όλίγας ήρέέρας έν τώ άγγλικώ στρα- 
τοπέδω. Σήμερον δίδομεν τήν εικόνα τού πρεσβυτέρου 
αύτών· είς τοΰτον άπέκειτο ή διαδοχή τοΰ θρόνου ός- 
τις έτάφη ύπό τά τής Μαγδάλας έρείπια.

Λέγεται ό'τι τά δύο ταΰτα παιδία θά άνατραφώσιν 
έπιμελώς ύπό τής αγγλικής Κυβερνήσεως, καί τότε 
ίσως έπανίδωσι τά όρη οπού αντήχησε τοσάκις τό νι
κηφόρου τοΰ πατρός των όνομα, καί ώς άνθρωποι πε
φωτισμένοι καταστήσωσι τόν τόπον αύτών εύδαίμονα 
διά τών συμβουλών καί τής ύποστηρίξεως τής Μεγά
λης Βρετανίας.

Ούτος ό πρεσβύτερος τών δύο ορφανών ονομάζεται 
’Αλλαμαΐος, τό όποιον άβυσσινιστί σημαίνει « Είδα 
τόν κόσμον. » Εγεννήθη τόν ίούνιον τοΰ 1861. Εν
τός τοΰ ύποσκίου όμματόςτου διακρίνεται νοημοσύνη 

πολλή, άλλά δέν φαίνεται έ’χων τελείαν ιδέαν τής 
περί αύτόν καταστροφής. ’Ενίοτε αναζητεί περιλύπως 
τόν πατέρα του. Θέλοντες νά τόν διασκεδασωσι παν- 
τί τρόπω οί 'Αγγλοι, τον έδωκαν έν καλειδοσκόπιου 
καί μικρόν τι κιβώτων περιέχον μουσικήν μηχανήν.

ΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ» ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ.

'θ απόγονος τοΰ Μωάμεθ Β κέκτηται τούς μεγίς-ους 
τών σμαράγδων ό'σοι είναι γνωστοί.» Οί μαργαρίτα·, 
τοΰ θησαυροφυλακίου τής Κωνσταντινουπόλεως έχουσι 
σχήματα μοναδικά- είς έξ αύτών, άπιοειδής καί λευ
κός ώς ή χιών, έχει όγκον όχι έλάσσονα 2 έκατοστο- 
μέτρων· οί δέ άλλοι πολύτιμοι λίθρι ή κοσμήματα φέ- 
ροντα λίθους τιμαλφείς, καί θεωρούμενα ώς ανεκτίμη
τα, άριθμοΰνται έως 42. Μεταξύ τούτων, είς σμάραγ- 
δος έχει βάρος 1000 δραχμών, μία δέ πόρπη είναι 

| κεκοσμημένη διά 280 βαρέων λαμπραδαμάντων, είς
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χιτωνίσκος φέρει έπικεντήτους άδάμαντας, και έν τώ 
μέσω αύτών ένα μέγιστον, βάρους 50 καρατίων· εν 
έγχειρίδιον περικοσμείται διά λαμπραδαμάντων καί 
ένδς σμαράγδου 300 καρατίων· προστίθενται περιδέ
ραια πολλά έξ ανθράκων καί μαργαριτών μεγίστων, 
έχόντων όγκον ώών περιστεράς, κτλ.

ΝΕΩΤΕΡΑ.
Την 21 ίουλίου παρελθόντος (2 αύγούστου) έγεν- 

νήθη αισίως είς τούς ’Ελληνας βασιλόπαις, είς ον έδόθη 
τό όνομα Κωνςαντίνος. 'Ως λέγει όρθώς ή «'Ημέρα», τό 
νεογνόν τούτο δέν έκπροσωπεΐ ώς αλλαχού άπλουν 
δυναστικόν συμφέρον· άλλ’ είναι αύτόχρημα ή ένσάρ- 
κωσις τών εύχών καί τών έλπίδων του έθνους. Άγα- 
πώντες αύτό άγαπώμεν ήμας αύτούς. Τό νεογνόν εκεί
νο θά λέγ^ μίαν ημέραν τό Πιστεύω ελληνιστί, καί 
ελληνιστί θά ψάλλη τοΰ Ρήγα τόν θούριον, Ό φύλαξ 
άγγελος τοΰ ελληνικού έθνους, δστις άπεπτη εις ούρα- 
νούς την ημέραν της άλώσεως, καί ον ματαίως περιέ- 
μενον ώς σωτήρα οί έν 'Αγία Σοφία έγκεκλεισμενοι 
προπάτορες ημών, ένφ ό πορθητής έβαινεν ήδη ακάθε
κτος πατών έπί τοΰ ενδόξου πτώματος δπερ έφραττε 
την πύλην τοΰ 'Αγίου 'Ρωμανοΰ, κατήλθε πάλιν ούρα- 
νόθεν καί ήπλωσε τάς πτέρυγας αύτοΰ άνωθεν τοΰ τα- 
λαιπωρουμένου έθνους. "Οστις θέλει νά τόν ίδη, άς ά- 
τενίση πρός την κοιτίδα τοΰ βρέφους δπερ έγεννήθη 
την 2 αύγούστου έν Άθήναις.

Εν τούτοις παρετηρη'σαμεν μετά οίκτου, δτι τά 
δελτία τής ελληνικής αύλής, άναγγέλλοντα τήν κατά» 
στάσιν τής υγείας τής Βασιλίσσης καί τοΰ νεογνού βα· 
σιλόπαιδος, άποκαλοΰσιν αύτόν ξενοζήλως « πρίγ- 
κηπα. »

Πάντες γινώσκουσιν ότι « πρίγκηψ » ούδέν σημαί
νει ελληνιστί. ’Ο νεογνός τοΰ ελληνικού θρόνου άλλως 
δέν δύναται καί ούτε πρέπει νά λεχθή ή βασιλόπαις· ή 
λέξ ις αύτη είναι πλήρης’ σημαίνει δ,τι πρε'πει νά ση- 
μάνη· τήν πορφύραν άναμφήριστον, τό μεγαλείου τέ
λειου , τό σέβας αχώριστου· υιόν βασιλέως’ ούδέν 
πλέον, ούδέν έλασσον. Άν λάβη ό Κωνσταντίνος καί 
άλλους αδελφούς, τότε θά προστεθή είς αύτόν ή λέξις 
διάδοχος, πρός διαστολήν. Μόνον είς τούς Φράγκους 
άναφέροντες περί αύτοΰ όφείλομεν νά μεταχειριζώμε- 
θα τήν λέξιν prince· έπειδή δέ παρ’αύτοίς ύπάρχουσι 
καί ποίγκηπες μή πορφυρογέννητοι, καί επειδή σήμε
ρον έν Εύρώπη μεταφράζεται καταχρηστικώς καί αύ
τός ό τουρκικός τίτλος βεή, πρίγκηψ, είς τούς Φράγ
κους λαλοΰντες περί τοΰ ήμετέρου βασιλόπαιδος δυ- 
νάμεθα νά προσθέτωμεν τήν λέξιν royal παρά τή λέξει 
prince.

— Η έν Παρισίοις ιατρική ’Ακαδημία, λαβοΰσα 
γνώσιν δτι κατ’ αύτάς έκηρύττετο ή εύρεσις ΙΑΤΡΙ
ΚΟΥ τίνος κατά τής ΥΔΡΟΦΟΒΙ ΑΣ καί κατά παντός 
φαρμακεροΰ δαγκάματος, καί δτι πολλοί έπίστευσαν 
αύτό ώς άλάνθαστον, άντεκήρυξε τά επόμενα- « Πλα- 
νώμενον ουτω τό δημόσιον διατρέχει κίνδυνον· επειδή 
προσφεΰγον είς τά ψευδή φάρμακα ταύτα, άτινα ή ’Α
καδημία γινώσκει άπαντα, αναβάλλει τήν χρήσιν τοΰ 
μόνου αληθώς δραστικού μέσου τό οποίον ύπάρχει κα
τά τής άναπτύξεως τοΰ μιάσματος τής λύσσης· είναι 
δε τούτο ή δσον τό δυνατόν βαθυτέρα καί ταχυτέρα

καυτηρίασις, γινομένη μίαν ώραν τούλάχιστόν μετά 
το δάγκαμα διά σιδήρου πεπυρακτωμένου, ή διά πυ- 
ρίτιδος, ή δι άλλων δραστικωτάτων καυστικών υλών, 
ώς είναι τό θειικόν οξύ, ή τό χλωροΰχον στίμμι (beurre 
d’antimoine). »

Η καυτηρίασις γίνεται αφού ή πληγή άνοιχθή ς-αυ- 
ροειδώς. Τό φοίνικαν λεγόμενον οξύ δέν άπεδείχθη είσ- 
έτι έπίσης δραστικόν ώς τά προειρημένα.

— Άπεδείχθη έκ πείρας δτι ό σίτος άναδίδει μέγα 
ποσον ανθρακικού οξέος· διά τούτο είναι ΚΙΝΔΥΝΩ
ΔΕΣ τό να εισέρχεται τις δπου υπάρχει άποτεταυ,ιευ- 
μενος ΣΙΤΟΣ, αν πρότερον δέν άερισθή ή αποθήκη.

— "Οταν τά μεγάλα ΚΑΥΜΑΤΑ τού θέρους αύξά- 
νωσι βαθμηδόν, δέν είναι καθ’ έαυτά έπιβλαβή είς τήν 
ύγείαν, διότι τό σώμα λαμβάνει καιρόν νά συνειθίση 
εις αύτά. Άλλ’είναι ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ οσάκις ή θερμο
κρασία μεταβάλλεται διά μιας. Ούτως είς τό Πεκίνον, 
τώ 1741, ύψωθείσης αίφνιδίως τής θερμοκρασίας είς 
40 βαθμούς Ρεωμύρου, άπέθανον κατ’ εκείνο τό έτος 
έντός τριών ημερών έν τή πόλει καί τοίς προαστείόις 
1 1,000 ψυχών.

;— Γράφουσιν έξ 'Ιερουσαλήμ, δτι ό μέγας ΤΡΟΥ- 
ΑΟΣ τοΰ ναού τού ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ έσκεπάσθη εντελώς 
διά τοΰ μολύβδου, έστήθη δέ έπ’ αύτού καί σταυρός 
ώραιότατος ές ορειχάλκου έπικεχρυσωμένου. Είς δέ τά 
εντός τοΰ ναού αί τοιχογραφίαι τελειοΰνται μετά 
σπουδής, καί έλπίζεται δτι άπασαι αί έργασίαι έσον- 
ται άποπερατωμέναι πρόςτό τέλος τού προσεχοΰς Οκτω
βρίου. Αίδαπάναι πρός τήν έπισκευήν ταύτην κατετέ- 
θησαν ύπό τής 'Ρωσσίας καί Γαλλίας’ ήθέλησε δέ καί 
ή τουρκική Κυβέρνησις νά συνεισφέρη, ϊνα παραστήση 
είς τήν εύαπάτητον Φραγκίαν δτι έπαυσε φερομένη ώς 
μητρυιά πρός τούς Χριστιανούς.

—- Ιατρός τις συνέλαβε κατ’ αύτάς τό ωφέλιμον 
πρός τήν κοινήν ύγείαν, άλλα καί επικερδές σχέδιον, 
τοΰ νά ΦΕΡΗ είς ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ τό ΥΔΩΡ τοΰ ΩΚΕΑ
ΝΟΥ, άπέχον14Ο χιλιομέτρων τούτο δέ διά σιδηρών 
σωλήνων καί δύο μόνον αντλιών, ών τήν μέν μέλλει 
νά στήση έπί τής παραλίας, τήν δε είς τό ΰψηλότερον 
μέρος δι’ ού τό ύδωρ θά διέρχεται. Ουτω, τό θαλάσ
σιον ύδωρ θά καταβαίνη έξ ύψους 120 μέτρων, καί θά 
διανέμεται ώς τό πόσιμον είς δλης τής πόλεως τάς 
συνοικίας. Πολύ εύκολώτερον βεβαίως θά μετεφέρετο 
είς ’Αθήνας θαλάσσιον ύδωρ, τό έν ώρα θέρους τοσοΰ- 
τον ύγιεινόν.

— Τό Λονδίνον είναι έκ τών πόλεων δπου γίνεται 
ΜΕΓΑΑΗ ΟΙΝΟΠΟΣΙΑ, έπειδή άναλ ίσκονται αύτόθι 
80 εκατομμυρίων λίτρων πνευματώδη ποτά, ταύτό 
είπείν 2000 έκατομμύρια ποτηρίων. Ύπελογίσθη δτι 
έκ τούτωνήδύνατο νά σχηματισθή ποταμός έχων πλά
τος 4 1/2 μέτρων καί βάθος 3 1/9 είς διάστημα 9 χιλιο
μέτρων.

— Κατά τι βιβλίον έκδοθέν κατ’ αύτάς έν Παρισίοις 
καί έπιγραφόμενον « Παρακμή τής Εύρώπης», αί 
πρός ΠΟΑΕΜΟΝ ΔΑΠΛΝΑΙ ύπερτεροΰσι τάς πρός έκ- 
παίδευσιν τών κατοίκων κατά τήν έπομένην αναλο
γίαν

πρός πόλεμον πρός έκπαίδευσιν.
Γαλλία . . φράγκα 295 11
Πρωσσία. ... 276 14
Αύστρία.... 270 19
Βυρτεμβέργη. . . 218 47

— Κατά τήν έπίσημον έφημερίδα τής γαλλικής Κυ- 
βερνήσεως, αί δώδεκα ΠΟΛΕΙΣ τής ΓΑΛΛΙΑΣ ών αι 
έτήσιαι τακτικαί ΠΡΟΣΟΔΟΙ ύπερέχουσιν, είναι αί 
έξής ·

Παρίσιοι .
Μασσαλία .
Λουγδοΰνον. 
Βορδιγάλλη. 
Ροθόμαγον. 
Λίλλη. . . .

— Κατά 
μέχρι 30

"Οσπρια είς τόν ζωμόν τοΰ κρέατος.— ’Εκ 
προλήψεως πατροπαραδότου νομίζομεν δτι τά όσπρια, 
ώς ή φακή, τά φασήλια, τάρεβύνθια, κλπ., πρέπει να 
τρώγωνται μόνον νερόβραστα- άλλ δστις εδοκιμασε 
νά βράση αύτά έντός ζωμού τοΰ κρέατος, γινώσκει δτι 
καθίστανται ούτως εύχυλότατα καί όρεκτικώτατα, ύ
πέρ τό όρύζιον καί άλλα συνήθως βραζόμενα μετά τοΰ 
κρεάτινου ζωμού, ώς μόνα κατάλληλα δι’ αύτόν.

φρ. 2,495,263
2,225,850
2,225,853
1,775,906
1,729,492
1,680,281

1 άπριλίου
έν ΑΓΓΛΙΑ

Νάντεις. . . 
Τολώσα . . 
Αβρόν . . , 
Τουλών. . . 
Σα^ντετιέννη, 
Στρασβούργον. » 

διάστημα άπό 
έγεννήθησαν

<ρρ. 134,393,820
»
Μ

·»
» 
» 
τό

ίουνίου 1868
202,892 ΒΡΕΦΗ, ήτοι 2,230 καθ’ έκάστην.

— Αμερικανός τις, Νόρτων καλούμενος, έπενόησεν 
εύφυέστατον τρόπον τοΰ τρύπαν τήν γην μέχρι βάθους 
8 έως 10 μέτρων έντός όλιγίστης ώρας, καί ούτως ά- 
ποκταν πηγήν άναβρυτήριον υδατος, άνερχομένου δια 
μεταλλικού σωλήνος, έμπηγομένου είς τήν γήν. Επει
δή δέ τά νερά δέν είναι παντού τόσον άφθονα είς τήν 
γήν, ώστε ν’ άναβλύσωσιν άφ εαυτών έκ τόσον ολίγου 
βάθους, ό είρημένος Αμερικανός έφαρμόζει μικράντινα 
καί όλιγοδάπανον αντλίαν είς τό χείλος τού σωλήνος. 
'Οσάκις ό σωλήν άπαντήση έν τή γή πέτραν τινά μεγά
λην έμ,ποδίζουσαν αύτον νά προβή βαθύτερον, άνα- 
σπαται καί έμπη'γιται ολίγον παρε'κει.

— Μεταξύ Σουηδίας καί Γερμανίας, ή Βαλτική έ
χει βάθος 40 μέτρων’ τό Άδριατικόν, μεταξύ Βενε
τίας καί Τεργέστης, έχει βάθος 42- ό πορθμός ό με
ταξύ Γαλλίας καί Αγγλίας, 100· ή ιρλανδική θαλασ- 
σα νοτιοδυτικώς 660' ή Μεσόγειος, προς άνατολας 
τής Γιβραλτάρης, 1000* τά παράλια τής Ισπανίας 
2000· ή θάλασσατού Εύέλπιδος ’Ακρωτηρίου καί τού 
ακρωτηρίου Κόρνου, 5000.

— Ό πληθυσμός τών άγγλικών κτήσεων είς τήν 
’Ινδικήν ύπολογίζεται σήμερον ώς 145 εκατομμυρίων 
ψυχών περίπου.

— Κατά τόν προσεχή Οκτώβριον μέλλουν νά συνέλ- 
θωσιν έν Πετρουπόλει είς σύνοδον δλοι οι διευθυνται 
τών άνωτέρων σχολείων πανταχόθεν τής ρωσσικής αυ
τοκρατορίας. .

— Άπό του 1853 μέχρι τοΰ 1867 ή έξαγωγή τών 
'ίππων έκ τής Αγγλίας ΰπερεδιπλασιάσθη· κατά μέν 
τδ πρώτον έτος ίξήχθησαν 1902 ίπποι· κατά δέ τό 
τελευταϊον 4123.

— 'Ο ΚΑΡΑΣΟΥΣΑΣ μεταφράσας έξέδωκεν είς 
δύο τόμους τδ κλασικόν μυθιςόρημα τοΰ γάλλου Βί- 
κτοοος Ούγου, ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΤΩΝ ΠΑΡ1ΣΙΩΝ 
(Notre-Dame de Paris), έργον λίαν έπίπονον, τό ο
ποίον έξεπέρανε μετά τέχ_νης- απαράμιλλου. — Οι δυο 
τόμοι τιμώνται δραχμών 10.

11,218,938
9,174,877
9,086,222
5,645,068
2,910,422

τρίμηνον

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Γλύκισμα αγγλικόν διά ψωμίου απλού. — 

Κόψε φελίδας λευκού ψωμίου λεπτοτάτας· άφαίρεσε το 
φλόγωμα (κύτταλον), «λειψέ τας νωπόν βούτυρον, 
καί θές αύτάς εις τινα μήτραν ή χύτραν μικράν, χω- 
ρίζων διά στρωμάτων σταφίδος κορινθιακής και σμυρ- 
ναϊκής. ’Απογέμισε τήν μήτραν διά γάλακτος, έπιχυσε 
3 ή 4 ώά ολόκληρα κτυπημένα, καί ολίγον έπίτριψε 
μοσχοκάρυον. Βάλε άνωθεν καί κάτωθεν τής μήτρας 
τσύρ διά νά γίνη ή έψησίί.

ΤΑ

Έν Παρισίοις, 13 (25) αύγούστου, 1868.

Μέ μακαρίζεις, αδελφή, δτι τά τέκναμου εδώ θά μά- 
θωσι καί θά λαλώσι τήν γαλλικήν ώς ιδίαν των γλώσ
σαν. «Ποιον έπος φύγεν έρκος όδόντων !» Σύ λέγεις τού
το ! σύ τήν οποίαν ήκουσα πάντοτε μεμφομένην τούς 
ξενοζήλους τώνήμετέρων ώς μικροπρεπείς! Τούναντίον 
νά μέ ταλανίζης δι αύτό, Ελληνοδικη μου. Η μονή 
ιεου φροντίς είναι πώς νά μή λησμονήσωσι τα τέκνα 
μου τήν μητρικήν των γλώσσαν , και οσάκις τ ακού
σω προφέροντα πράγμά τι νέον πρός αύτά διά τής γαλ
λικής του λέξεως, αμέσως ένασχολούμαι νά εύρω λέ
ξιν άντικαθιστώσαν τήν ζένην. Τήν γλώσσαν τοΰ το- 
που τούτου θά τήν μάθωσι καί άκοντα- τήν διδάσκουν 
είς αύτά οί διαβάται, αί βοαί τής πόλεως, τα έπικρα- 
τοΰντα δημώδη άσματα, ή ατμόσφαιρα δλη. Εν τή 
οικία αύτή, οί ύπηρέται χαλώσιν άδιακόπως τήν 
γλώσσαν τών τέκνων μου. Μόνον εγώ και ό πατήρ των 
καί ό δικάσκαλος άντιπαλαίομεν άπαιτούντες αύστη- 
ρώς νάλαλώσι μόνην τήν έλληνικην, όταν ευρισκωνται 
μεθ’ήμών ώς καί μεταξύ των. Καί δμως, πρός τελείαν 
απαλλαγήν άπό τοΰ καθημερινού τούτου φοβήτρου, 
στέλλω τόν υιόν μου, άν καί ανήλικον έτι, είς ’Αθήνας, 
μή άνεχομένη νά κάμη τό παιδί μου εις γλώσσαν άλ
λην παρά τήν μητρικήν του τάς πρώτας του σπουδας. 
Άλλως θά ήμην άπαρηγόρητος.

Άξιομακάρις·οι έκεΐνοι οΐτινες συνέστησαν σχολεία 
έλληνικά έν Τεργέστη καί έν Βιέννη ! άπορον μέ φαίνε
ται πώς έν Αονδίνω, έν Μαγκεςρία καί Αιβερπούλη δέν 
έγινενείσέτι τοιαύτη τις φροντίς, ένω οί ομογενείς έκει- 
νοι είναι έκ τών φιλογενεστάτων. Οί κατ’ οίκον διδά
σκαλοι εσονται πάντοτε άνεπαρκεϊς είς τά παιδία. 
Απορώ δέπώς καί είς Παρισίους ακόμη δέν άνέβη είς 

I κάνενός τόν νοΰν νά συστήση ελληνικόν τι φροντιστή- 
1 ριον, δπου νά τρέφωνται μέν καί νά έπιτηρώνται οί 

είσεογόοιενοι έλληνόπαιδες, διδασκόμενοι την ίδιαν k 1 r Λ / Ζ ’ΖΛ -, Ά ~ ?»/των γλώσσαν ως ρασιν πασης άλλης σπουόης, ν άκου- 
σωσι δέ συγχρόνως καί άλλα μαθήματα εκ διδασκά
λων γάλλων, ςελλόμενοι είς τά Λύκεια έν ώοαις προσ- 
διωρισμέναις.

“Ομοιόντι κατάστημα ήδύνατο νάίσυστηθή ένταΰ- 
θα ή είς Αονδΐνον καί διά τάς έλληνίδας κόρας, άς οί 
γονείς επιθυμούν νά διδάξωσι |καί τήν φραγκικήν 
κοσμιότητα τών ήθών, άν και η κοσμιοτης αυτή είναι 
δλωε πλαστή. Ναι, αδελφή· δέν θάιπαύσω λέγουσα δτι 
είναι μόνον έπιφανεια και επιτήδευσις οτι η ανατρο
φή τών Γαλλίδων ιδίως είναι μάλλον ανατροφή έπι- 
δείξεως, καί δτι έδώ ή χρηστοήθεια τίθεται άνωτέρα 
τής υγιούς ηθικής, ήν άπεκδεχόμεναι αί οικογένειαι
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έκ τής θρησκείας μόνον, δουλουσι τάς ψυχάς είς την 
εξουσίαν τών ενταύθα κληρικών γινώσκεις δέ ότι ό λα
τινικός κλήρος επιδιώκει έκ συστήματος τό ’ίδιον αύ
του ανάξιον συμφέρον μάλλον η τό γενικόν καί μέγα 
τοΰ ηθικού κόσμου. Θέλει την γυναίκα όν τι περιδεές 
καί δεισιδαΐμον, ψυχή καί σώματι αφιερωμένου είς 
άπόμαξιν τών πληγών της καρδίας του ’ΐησοΰ καί της 
Μαρίας. Αί καρδίαι αύται άναμασσώνται μέχρις αηδίας.

’ΑΤ,λ’ ύπό αξίας τίνος 'Ελληνίδος διευθυνόμενον 
παρθεναγωγεΐόν τι έν ταύταις ταΐς έστίαις τών επι
στημών καί τεχνών, θά μάς ώφέλει τά μέγιστα.

Ιδού είπα· αγαθή ή νύξις· άλλ’ απαιτείται άξιος 
άνθρωπος, οΰ μόνον καλώς συγκεκροτημένος, αλλά καί 
άπολαυων τελείας ύπολήψεως καί τελείας εμπιστοσύ
νης' άνθρωπος έπιχειρών τό πράγμα ύπό ζήλου έθνι- 
κοΰ, καί όχι απλώς πρός κερδοσκοπίαν.

”Ακούσε τί γράφει μία τις κόμησσα τοΰ Μαρλύ έν 
τη « Βελγική ’Ανεξαρτησία » περί τοΰ ορυζάλευρου, 
τοΰ οποίου ή χρήσις, ή μάλλον ή μανία κατήντησε 
σχεδόν γενική σήμερον.

« Πάσα γυνή αρχίζει έπιχέουσα έπί τοΰ προσώπου 
της έν νέφος τοιαύτης κόνεως, τήν οποίαν άπομάσσει 
έπειτα έπιμελως· αλλά τήν έπιοΰσαν δέν τήν άπομάσ- 
σεΓ τήν αφήνει.καθώς έπεσε. Τήν τρίτην ημέραν χύνει 
ολίγον τι περισσοτέραν, καί τήν τετάρτην, καί τήν 
πέμπτην, έως ου σκεπάζει πλέον όλον τό πρόσωπόν 
της ύπό στρώμα αλεύρου’ ς-ρώμα τό όποιον βλέποντες 
οί γονείς, οί αδελφοί καί οί σύζυγοι σκούζουν καί 
σχίζουν τά φορέματα των, άλλ’ άνωφελώς! Καί ση
μείωσε ότι τό κατάρατου αύτό άλευρου ξηραίνει τήν 
επιδερμίδα, τήν καθιστά βαμβακώδη, κιτρινωπήν, 
καί τής άφαιρεϊ διά παντός τό χνοώδες εκείνο ή βε- 
λουδοειδές, τό όποιον είναι έν τών έπαγωγοτάτων Οελ- 
γήτρων τής νεότητος. Παρασιωπώ δέ καί ότι ό πασπα- 
λισμός ούτος είναι μ.ία αρχή τοΰ να βάφεται ακολού
θως ή γυνή, άμα μάλισταγίνη ανεξάρτητος. »

Βλέπεις, φίλη μου, ότι καί έδώ δέν άμβλυωπεΐ εις 
τάς τοιαύτας παρεκτροπάς τοΰ συρμοΰ όλος ό κόσμος.

Εξακολουθεί επικρατούσα μεγάλη σύγχυσις είς τάς 
γυναικείας ενδυμασίας· ό συρμός περιπλανάται άνευ 
πηδαλίου, άνευ πυξίδος, καί άφότου έκάστη ημών 
είδεν ότι ήδύνατο νά ένδυθή ώς ήθελε, πράττει έλευθέ- 
ρο>ςκαί κατά τάς ιδίας αύτής εμπνεύσεις. Είναι βέβαιον 
ότι έκάστη τώρα φορεΐ ό,τι θέλ’ρ. Επικρατέστερα', 
κατα τήν παρούσαν ώραν τοΰ έτους είναι αί έσθήτες αί 
διπλαΐ, άλλοτε μέν όμοιαι καί αί δύο, άλλοτε δέ 
χρωμάτων διαφόρων, άλλα καλώς συνδυασμένων. Η 
ύπεράνω άνασύρεται είς τά πλάγια, ή συμπτύσσεται 
είς τά όπίσω διά κομβίων καί κομβιοδοχών , ή διά 
ταινιών είς κόμβους αδρούς- ωσαύτως γίνεται χρήσις 
τής μεγάλης ζώνης εις τε τάς άπλουστάτας ένδυμασίας 
καί είς τάς πλουσιωτάτας αύτάς. Οσαι βαρύνονται 
τινάς τών λεπτομερειών τοΰ συρμοΰ, παραδέχονται 
μέν τάς διπλάς έσθήτας, αλλά τροποποιοΰσι τον συν
δυασμόν τούτον ώς επομένως" — τήν ύποκάτω μόλις 
άφήνουσι μακράν έως νά ξυρίζη τήν γήν, δηλαδή νά μή 
έχη χρείαν κομβίων· έπειτα φοροΰσιν ύπεράνω αύτής 
μίαν άλλην όμοίαν μέν, αλλά βραχυτέραν έως 25 ε
κατοστόμετρα" τέλος δέ φοροΰσι παλετόν τι,ή τηβεν- 
νίδα (mantelet), ή περιώμιόν τι (ficllll) "έκ τοΰ αύτοΰ 
υφάσματος, καθώς καί ζώνην.

Πάλιν άνεφάνησαν πολλοί πρόσθετοι ποδόγυροι (vo

lants), μάλιστα δέ είς τάς μονοχρόους ή αίολοχοόου? 
μεταξίνας έσθήτας. Τά σειραδωτά ή κλαδωτά υφά
σματα περικοσμοΰνται διά διαλόξων (biais) ή όδόν- 
των έκ μονοχ ρόου ταφετά.

’Απέναντι τών τριών ροδοχρόων μορφών, τάς όποιας 
σ’ ύποδεικνύει ή σημερινή τοΰ συρμοΰ εικονογραφία, 
θά εΰρης άντιτεταγμένην τήν βλοσυράν oiptv τής κόρης 
ήτις αγωνίζεται τον φοβερόν καί άνισον αγώνα τών 
Κρητών διότι αν έν Κρήτη γεννώσι θυγατέρας οί

Άντωνοΰοα Καστανοπούλον.

Κονταξάκαι,γεννώσι θυγατέρας καί οί Καστανόπουλοι. 
Ούτως ίσταμενη ή ’Αντωνοΰσα Καστανοπούλου, φαίνε
ται λέγουσα πρός τάς απέναντι αύτής κομψάς τοΰ 
φύλου της· « Σείς πασπαλίζεσθε δι’ορυζάλευρων χιο- 
νοχρόων· έγώ, διά τής αιθάλης τής πυρίτιδος... »

Δέν σέ φαίνεται παράδοξον, 'Ελληνοδίκη μου, ότι 
τών ενδόξων ή όψις, αντί κρινολεύκου, ώς είκάζομεν 
καί τήν τών αθανάτων, τούναντίον είναι μελαψή; 
Ενθυμούμαι ότι άλλοτέ ποτέ έπήνεις τήν λευκότητα 

τής έπιδερμίδος μου... Θά έπίστευες ποτέ ότι έμέμ.- 
φεσο τοιουτοτρόπως τήν άδοξίαν τής φίλης σου

Ζωή; Πολυμόχθου;
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