
ΙΔΟΥ ΜΑΓΟΙ ΑΙΙΟ ΑΝΑΤΟΛΩΝ.

Οί από ανατολών εις Ιεροσόλυμα παρα- 
γενόμενοι μάγοι, τούς οποίους αναφέρει έν 
τώ Εύαγγελίω αύτοΰ ό εύαγγελιστής Ματ
θαίος, έδωκαν αφορμήν καί εις τούς σχολι- 
αστάς όπως μεταχειρισθώσιν άπασαν αύτών 
τήν δύναμιν, καί εις τούς αστρονόμους δπως 
δοθώσιν εις άστρονομικάς έρεύνας και εις 
τούς συναξαριστάς δπως κατά πολύ γυρινά- 
σωσι τήν γόνιμον αύτών φαντασίαν. Καί έν- 
τούτοίς φαίνεται δτι οί άνθρωποι έκεΐνοι ή- 
σαν μαθηταί τοΰ Ζωροάστρου, καί δτι παρ’ 
αύτοΐς ή προφητεία τοΰ Βαλαάμ « ά ν α τ ε -  
λ ε ϊ  ά σ τ  ρ ο ν έξ ’Ιακώβ καί άναστήσεται άν
θρωπος έξ ’Ισραήλ κτλ.» (1) δέν ήτο άγνω
στος. Ό Τάκιτος καί ό Βιργίλιος λέγουσιν 
δτι κατά τήν εποχήν έκείνην (καθ’ ήν δηλα
δή έγεννήθη ό Χριστός) καθ’ δλην τήν οι
κουμένην, καί μάλιστα κατά τήν ’Ανατολήν, 
διεδίδετο δτι μέγας τις βασιλεύς καί σωτήρ 
έγεννατο, καί γενικώς ώς τόπος τής γεννή
σεων αύτοΰ ύπεδεικνύετο ή Ίουδαία.

Οί τά δόγματα τοΰ Ζωροάστρου άκολου- 
θοϋντες ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον έρασταί 
τής αστρονομίας. Καθώς δέ άνδρες άλιεΐς 
ενώ  κ α τ ε γ ί ν ο ν τ ο  έπ ι δ ι ο ρ θ ο ΰ ν τ ε ς 
τά δίκτυα αύτών προσεκλήθησαν ύπό τοΰ 
Χριστοΰ δπως γίνωσιν άλιεΐς ανθρώπων, κα
θώς τελώνης ενώ  έ κ ά θ η τ ο  π α ρ ά  τό 
τ ε λ ω ν ε ΐ ο ν  προσεκλήθη δπως λάβη μετ’ 
«ύτοϋ μέρος, οΰτω καί αστρονόμοι έ ν ώ κ. α- 
τ ε γ  ιν ο ν το ε ις  τ ά ς  ά σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ά ς

( 1 )  ’Αριθμοί  χδ' .  J7.

α υ τ ώ ν  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  εΤδον σημεΐον έν 
τώ ούρανω.

’Αλλά τί ήτο τό σημεΐον έκεΐνο; Πολ
λοί ειπον δτι ήτο άστήρ λάμπων μέν έπί τι- 
να χρόνον ακολούθως δέ γενόμενος άφ,αντος. 
Πλήν ούδέν φαινόμενον τόσον άξιοσημείω- 
τον άναφέρεται ύπό τών συγχρόνων συγ
γραφέων. Ό Κέπλερος ύπολογίσας ευρεν δ- 
τι ολίγον προ τής γεννήσεως τοΰ Χριστοΰ 
έγενετο σπανια τις σύνοδος τών πλανητών 
Διός καί Άρεως. Οί δύο πλανήται συνήλθον 
έπί τινα χρόνον, έχωρίσθησαν ακολούθως, 
και μετ’ ολίγον καί πάλιν έκ δευτέρου συν
ήλθον. Έκ τοΰ όποιου συνεπέρανεν ό Κέπλε
ρος δτι οί μάγοι, ίδόντες έκ τής χώρας αύ
τών τό παράξενον φαινόμενον τής πρώτης 
τών δύο πλανητών συνόδου, έθεώρησαν αύτό 
ώς τό σημεΐον τοΰ περιμενομένου βασιλέως, 
καί επομένως άνεχώρησαν δπως μετσβώσιν 
εις τήν χώραν δπου κατά τήν κοινήν παρά
δοσή εμελλεν ό μέγας έκεΐνος βασιλεύς νά 
γεννηθή, ήτοι τήν Ίουδαίαν. Καθ’ όδόν ό
μως, χωρισθέντων τών πλανητών, έχασαν 
οί μάγοι τό σημεΐόν των, πλήν δτε, έξελ- 
θόντες τής Ιερουσαλήμ, έπορεύοντο εις Βη
θλεέμ ή δευτέρα τών πλανητών σύνοδος έπ- 
ήλθε δι’ ο καί έγράφη «ίδόντες δέ τον άστέ- 
ρα έχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα.» Νε- 
ώτεραι δμως έρευναι απέδειξαν δτι ή σύνο
δος αυτη τών πλανητών δέν ικανοποιεί τήν 
ιστορίαν καί έπομένως ό όδηγήσας τούς μά
γους άστήρ πρέπει νά ήτο μετέωρον, καθότι
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πλανήτης ή κομήτης, ώς έκ τής έν τώ ού- 
ρανώ διευθύνσεως αύτών καί τής μεγάλης 
των άπό τής γής άποστάσεως ούτε έξ Ιερο
σολύμων πρός Βηθλεέμ νά προάγη ητο δυ
νατόν ούτε νά σταθη καί νά δείξη τόν οικον 
«έν ω ήν τό παιδίον».

Καί ταΰτα μέν περί τοΰ άς·έρος. ’Επανερ

χόμενοι δέ εϊς τούς μάγους®),έγομεν δτι οί 
έν λόγω μάγοι κατά τούς πρώτους τοΰ Χρι
στιανισμού αιώνας έΟεωροΰντο ώς βασιλείς. 
Ό Τερτυλλιανός μάλιστα άναφέρων έκ τοΰ 
εβδομηκοστού πρώτου ψαλμοΰ τό «βασιλείς 
’χ\ράβων καΙΣαβά δώρα προσάξουσι» προσθέ
τει ότι έν ’Ανατολή οί μάγοι ήσαν βασιλείς.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ.
Β ' .  ΟΡΓΑΝν ΠΝΚ1ΊΤΑ.

Α υ λ ο ί .  Ο ί’Αρχαίοι είχον πολλών ει
δών αυλούς έκ τών όποιων οί άξιολογώτεροι 
ησαν ό κυρίως αυλός, ό πλαγίαυλος καί ό 
βαρύαυλος. Ό αυλός κατά τούς άρχαιοτά- 
τους χρόνους φαίνεται δτι ήτο άπλούστα-

ΑΙγύπτιο; αύλός καί κιΟάραι.

τόν τι όργανον. Οί Αιγύπτιοι τόν ώνόμαζον 
Σ ε μ π ί  καθότι ήτο κατεσκευασμένος έξ ό-

στοΰ κνήμης ζώου. Καί οί Λατίνοι δέ δνο- 
μάζοντες αύτόν τ ί μ π ι α  (Tibid) μετεχειρί
ζοντο τήν αύτήν λέξιν, δι’ ής έφανέρωνον 
τό ός-οΰν τού μηρού. ’Ενίοτε οί αυλοί κατε- 
σκευάζοντο καί έκ σκληρού ξύλου ή καλάμου.

Ή προκειμένη εικονογραφία 
έλήφθη έκ τοιχογραφήματος εύ- 
ρισκομένου είς τό Βρεττανικόν 
μουσεΐον, καί παριστάνοντος Αι
γύπτιας νεάνιδας παιζούσας διά
φορα όργανα μουσικά. Ή πρός 
τά δεξιά νεανις παίζει μακρόν 
τινα διπλούν αύλόν έκ καλάμου. 
Τοιοΰτον τι όργανον διατηρείται 
έν τώ Βρεττανικώ μουσείω με- 
ταξύ τών Αιγυπτιακών αρχαιο
τήτων. Ό Τόνος τοΰ είδους τού
του τού αύλοΰ ήτον πιθανώς έρ
ρινος. ’Εν τή κάτωθεν παρατάξει 
τών ’Ασσυριών μουσικών, τοιοΰ- 
τόν τι όργανον πλήν βραχύτεοον 
παρατηρεΐται είς τάς χεΐρας τοδ 
2ου καί 7ου μουσικοΰ.

Ό Κύριος Βίλκινσον παρέχει δείγμα πλα
γιαύλου άντιγραφέντος έξ ένός Τάφου έν 
Θήβαις, οΰτινος τό μήκος ήτο σχεδόν τεσ-

Μου^ικοι Α σ ιΰ ρ ι ο ι .

σάρων ποδών. Τά λείψανα ένός πλαγιαύλου 
έκ καλάμου, άνακαλυφθέντος. εις ’Αλικαρ
νασσόν, καί μέρος ίσως διπλού ξυλινου αύ
λοΰ, ώς καί τό πασίγνωστον άγαλμα τού
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Πανός, διατυροΰνταιείς τό Βρεττανικόν Μου- 
σεΐον. Έν τώ τελευταίω τουτω τό στόμα 
κλίνει πρός τά πλάγια, ό οε οεξιος βραχίων 
καί τό κάτω μέρος τοΰ αύλοΰ είναι έπιοιορ-

θώματα. Πρέπει δέ νά ένθυμώμεθα δτι ό αυ
λός, ή φλογέρα καί ό πλαγίαυλος παίζον
ται διά λεπτού τίνος σωλήνος. Ό είς αύτόν 
έμφυσώμενος άήρ εύρίσκων άντίστασιν έπί 
μικροΰ τίνος ξυλαρίου ή φελλοΰ ή άλλου τί
νος έμποδίου, ευρισκομένου είς τήν άκραν τοΰ 
οργάνου, εξέρχεται δι’ όπης όλίγον τι κατω
τέρω, καί παράγει τόν ήχον τόν όποιον κα
λώς γινώσκομεν ύπό τό όνομα συριγμόν.

Παρά τοΐς Έβραίοις, τοΐς Αίγυπτίοις, 
τοΐς ’Ασσυρίοις, τοΐς ΙΙέρσαις, τοΐς Έλλησι, 
καί τοΐς ΓΡωμαίοις οί διπλοί αύλοί φαίνεται 
δτι ήσαν έν μεγάλη χρήσει, δπως δι’ αύτών 
προσαυλώσιν είς τάς απαγγελίας ποιημά
των καί ασμάτων, είς Ορησκευτικάς τελε
τάς, είς κηδείας, καί χορούς. Οί αύλοΰντες 
κάποτε εφερον ώς έπίδεσμον (φορβειάν) πλα
τύ λωρίον έκ δέρματος έχον άνοιγμά τι διά 
τό στόμα. Ούτος έτίθετο ώς βρόχος περί 
τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπον, έπί σκοπφ νά 
πιέζονται τά χείλη καί αί παρειαί τήν ώραν 
καθ’ ήν ό αυλητής έφύσα έντός τού όργά- 
νου καί ούτω νά παράγηται τόνος πληρέστε- 
ρ®ς, όμαλώτερος, καί έντονώτερος. Τό δέμα 
τοΰτο έχαράχΟη έπί λίθων έν 'Ρώμη, άναφέ-

ρεται δέ καί άπό Έ λ
ληνας συγγραφείς. 
Εϊδός τι τοιούτου έ- 
πιδέσμου φαίνεται καί 
έν τή προκειμένη ει
κονογραφία, άντιγρα- 
φθείση έκ τίνος αγ
γείου έχοντος έζω- 
γραφισμένον Έτρου-

Αύλητής Έτρουσκανό;. σ χ α ν ίν  α ύ λ η τ ή ν .

χαλδαϊκή λέξις μ α σ χ ρ ο κ ί 0 α ήτις άπαντα 
είς τό βιβλίον τοΰ Δανιήλ (γ'.ΙΟ) καί ήτις s- 
ςηγεΐται κατά τούς έβδομήκοντα Σύριγξ, 
υποτίθεται δτι σημαίνει δλα τά όργανα τού

ειοους τών αυλών, δπως μετεχειρίζοντο αύ- 
τα οί Βαβυλώνιοι. Ή αντιστοιχούσα λέξις 
τοΰ Εβραϊκού είναι Χ α λ ί  λ  ήτις μεταφρά
ζεται συνήθως σύριγξ.

Έξετάζοντες καλώς τήν Γραφήν εύρί
σκομεν πολλάς μαρτυρίας τού δτι τό όργα
νον τοΰτο ήτο λίαν έν χρήσει παρά τοΐς 
Ιουόαιοις.Είς Αην Βασιλειών ί. 5 παρίσταται 
χορός προφητών αόλούντων. Είς τήν Γ'. Βα
σιλειών, ά. 40. κατά τό Εβραϊκόν κείμενον, 
έν τώ άναγορεύειν τόν Σολομώντα βασιλέα, 
ό λαός εύφραίνετο μέ αύλσύς. Είς τόν Ήσα- 
ίαν κεφ. έ. 12. κατάρα έκφράζεται δτι « με
τά κιθάρας, καί ψαλτηρίου, καί τυμπάνων, 
καί α ύ λ ώ ν  τόν οίνον πίνουσι, τά δέ έργα 
Κυρίου ούκ’ έμβλέπουσι, καί τά εργα τών 
χειρών αύτοΰ ού κατανοοΰσιν.» ’Ητο εθιμον 
παρά τοΐς Έβραίοις δτι πας άνθρωπος, ό- 
σονδήποτε πτωχός καί άν ήτο, επρεπε είς 
τήν κηδείαν της γυναικός του νά εχη του
λάχιστον δύο αύλητάς. Έκ τοΰ Τερεμίου 
(̂ Κεφ. λα. 36) φαίνεται δτι μετεχειρίζοντο 
τον αύλόν είς τό πένθος (μυριολόγια). Έπί 
δέ τής έποχης τοΰ Σωτήρος, οί αύληταί εί- 
σετι έσυνειθίζοντο, ώς τοΰτο φαίνεται έκ τού 
Ευαγγελίου (Ματθ. θ\ 23) όπότε ό Ίησοΰς 
«είσελθών είς τόν οίκον τού άρχοντος καί εύ
ρών τούς α ύ λ η τ ά ς  καί τον οχλον θορυ- 
βούμεναν λέγει, αύτοΐς, ’Αναχωρείτε, ού 
γάρ άπέθανεν τό κοράσιον άλλά καθεύδει.» 
Εν οέ τώ Κεφ. ιά. 17. τοΰ αύτοΰ ό Ίησοΰς 

ομιλών περι τών μή μετανοούντων λέγει. 
« Ιίνι  ομοιώσω τήν γενεάν ταύτην, όμοία έ- 
στί παιδαριοις καθημένοις έν άγοραΐς καί 
προσφωνοΰσι τοΐς έταίροις αύτών, καί λέ- 
γουσιν, Η ύ λ ή σ α μ ε ν  ύμών καί ούκ ώρχή- 
σασθε κτλ.» Ό Άπόστα7.ος Ιΐαΰλος είς τήν 
πρός Κορινθίους Αην (Κεφ. ιδ'. 7) λέγει. «Ό
μως τά άψυχα φωνήν δίδοντα, είτε αύλός ,  
είτε κιθάρα, έάν διαστολήν τοΐς φθόγγοις μή 
δώ, πώς γνωσθήσετα» τό α ύ λ ο ύ μ ε ν ο ν  ή 
το κιθαριζομενον;» καί έν Άποκαλύψει (ιή. 
22) ό αύλός συγκαταριθμεΐται μετά τών ορ
γάνων τών μή άκουομένων ετι έν Βαβυλώνι.

Πολλά άρχαΐα έθνη μετεχειρίζοντο αυ
λούς δτζ ώδήγουν τούς στρατούς των είς μά
χην. Οί έπί τώ σκοπφ τούτω αύλοί διηρούν- 
το καθ’ Ηρόδοτον είς άρρενας καί θήλεις, 
δηλαδή χονδρούς καί λεπτούς, ών ό ήχος ή
το ισως αντίστοιχος πρός φωνήν γυναικείαν
και άνδρικήν. Οί Λακεδαιμόνιοι ειχον «σμά τι



έπί τοΰ δτι ό χαλάς αθλητής ήδύνατο νά κα- 
θιστα τόν άνθρωπον άφοβον πρός πάντα κίν
δυνον, καί πρός αύτήν τήν μάχαιραν. Οί ’Α
θηναίοι είχον εις πολλήν ύπόληψιν τόν αυ
λόν  ̂ ίσως διότι ή έφεύρεσίς του άπεδίδετο 
εις τήν ’Αθήναν. Ό μέγας ’Αλέξανδρος έ- 
θαύμασε πολύ τήν τέχνην αύλητοΰ τινός Τι
μοθέου, ό δέ ’Αθηναίος προσεκάλεσεν αύτόν 
νά αύληση εις τούς γάμους του. Οί Θηβαίοι 
έκαυχώντο δτι ήσαν άριστοι αύληταί. Μετά 
τήν καταστροφήν της πόλεώς των όλίγον έ- 
φρόντισαν περί τής έπανορθώσεως τών δη
μοσίων μνημείων, άτινα είχον καταριφθή, 
έκτος μόνον ένός αγάλματος τοΰ Έρμου, ά- 
νεγερθέντος ενεκα τής ακολούθου επιγρα
φής ήν εφερεν. « Ή Ε λλάς έκήρυξεν ότι 
αί Θήβαι έκέρδησαν τό γέρας έπί τοΰ αύλοΰ». 
Κατά τήν άλωσιν τών ’Αθηνών 404 π. X. 
οί Σπαρτιάται έκρίμνησαν τά μακρά τείχη 
καί έκαυσαν τά πλοΐα είς τόν λιμένα ή χ ο ΰ ν
το ς το ΰ  αύλοΰ .  Μέχρι τών Περσικών Πο
λέμων, κατά τόν Αριστοτέλη, αύληταί ήσαν 
μόνον έκ τής κατωτέρας τάξεως τοΰ λαοΰ. 
Μετ’ αύτούς όμως ήρχισαν καί αί άνώτεραι 
τής κοινωνίας τάξεις νά αύλώσιν, έο>σοΰέθε- 
ωρεΐτο διακεκριμμένος πας όστις ήξευρε νά 
αύλή. Προσέτι αύληταί δέν ησαν μόνον άν- 
δρες, ύπήρχον καί αύλητρίδες, αίτινες περι- 
ήρχοντο όπως μισθόνωνται £ίς συμπόσια καί 
τάς έορτάς. Ό Όράτιος αναφέρει ότι είς τήν 
εποχήν του ύπήρχον σχολαί τοιούτων αύλη- 
τρίδων. Αί σχολαί αυται άκολούθως κατήν- 
τησαν -τόσον πολυπληθείς, ώστε περί τά τέ
λη τής Βασιλείας τοΰ ’Ιουστινιανού τό έπ- 
άγγελμα αύτών έθεωρεΐτο άτιμον καί κα- 
τηργήθη.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΪ ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ 
ΤΟΤ ΚΛΛ01ΓΜΕΙ\0Ϊ

« ΣΕΛΗΝΗ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ».
Εις τό αύτοκρατορικόν θησαυροφυλάκιον 

τής 'Ρωσσίας εύρίσκονται πολλοί λίθοι πο
λύτιμοι, δυο τών οποίων εΐναι άδάμαντες 
μεγάλοι. Περί τοΰ ένός τούτων, τοΰ εχοντος 
σχήμα καί μέγεθος ώοΰ περιστεράς καί όνο- 
μαζομένου Όρλώφ, έγένετο μνεία έν τή πε
ρί άδαμάντων πραγματεία (1). Ό άλλος, ε- 
χων σχήμα πρίσματος άκανονίστου χαί μέ-

(I) Σελ 57 καί 58.

γεθος ίσον μέ μικρόν χειρός δάκτυλον, όνο- 
μάζεται Σάχης, καθότι είναι ό εις έκ τών 
δύο μεγάλων άδαμάντων, οΐτινες έκόσμουν 
άλλοτε τόν θρόνον τοΰ Ναδίρ Σάχου τής 
Περσίας. Οί δύο εκείνοι άδάμαντες α>νομά- 
ζοντο ύπό τών Περσών 6 μέν «"Ηλιος τής 
θαλάσσης» ό δέ «Σελήνη τών όρέων». Ότε 
ό Ναδίρ Σάχης έδολοφονήθη, οί θησαυροί του 
διηρπάσθησαν, τούς δέ πολυτίμους του λ ί
θους διαμοΐρασθέντες στρατιώταί τινες ε- 
•κρυψαν αύτούς μετά μεγίστης προσοχής. 
Τον καιρόν έκείνον άρμένιός τις, Σαφράς κα
λούμενος, κατώκει μετά δύο αδελφών του 
είς Βυσσόραν. Ήμέραν τινά Αύγανός τις έλ
θών πρός αύτόν τώ προσέφερε νά άγοράση 
μέγαν τινά άδάμαντα, όστις ήτο ή «Σελήνη 
τών όρέων», εν σμαράγδι ον, εν ρουβίνιον 
μυθικοΰ μεγέθους, εν σαπφήριον ώραιότα- 
τον, καλούμενον ύπό τών Περσών «οφθαλ
μός τοΰ ’Αλλάχ», καί τινας άλλους πολυ
τίμους λίθους, καί έζήτει τόσον όλίγα χρή
ματα ώστε ό Σαφράς ύποπτευθείς ρ-ήπως η
σαν κλεμμένα ειπεν είς τόν Αύγανόν ότι 
δέν είχε τήν στιγμήν έκείνην χρήματα, άλ
λά νά έπιστρέψη άλλην τινά ώραν. Ό Αύ
γανός όμως, φοβηθείς μήπως ό Σαφράς τόν 
κα-ταμηνύση, έγεινεν άμέσως άφαντος έκ τής 
Βυσσόρας· οί δέ τρεις αδελφοί, άν καί πολύ 
έζήτησαν αύτόν, έστάθη αδύνατον νά τόν ά- 
νακαλύψωσι. Μετά τινα ετη ό πρεσβύτερος 
τών τριών άδελφών άπήντησεν αίφνης τόν 
άνθρωπον έν Βαγδάτη· έρο.>τήσας δέ αύτόν 
περί τών πολυτίμων λίθων του εμαθεί οτι 
πρό ολίγου τούς είχε πωλήσει είς ’Ιουδαίον 
τινα άντί 65,000 γροσίων καί δύο καλών 
ίππων. Ό Σαφράς μαθών τόν ’Ιουδαίον, ά- 
πηυθύνθη είς αύτόν καί τώ προσέφερε διπλά
σιάν τιμήν όπως άγοράση τούς πολυτίμους 
λίθους, άλλ’ ό ’Ιουδαίος' άπεποιήθη. Ό Σα
φράς τότε συμφωνήσας μετά τών δύο του ά
δελφών άπεφάσισε νά φονεύση τόν Ιουδαίον 
καί νά λάβη παρ’ αύτοΰ τούς λίθους, τό ό
ποιον καί κατώρθωσε νά έκτελέση. Τήν ά- 
κόλσυθον ήμέραν οί τρεις αδελφοί έδηλητη- 
ρίασαν καί τόν Αύγανόν καί ερριψαν καί τών 
δύο τά σώματα εϊς τόν ποταμόν. Πλήν κα
θώς πάντες οί κακούργοι συμφωνοΰσι μόνον 
διά νά κακουργώσιν ούτω καί οί τρεις έκεΐ- 
νοι κακούργοι αδελφοί μετά τά κακουργήμα- 
τά των, θελήσαντες νά διαμερισθώσι τόν καρ
πόν τής αδικίας των ήλθον είς ρήξιν. Ό Σα-

■φράς έν τή περιπτώσει έκείνη άπεφάσισε νά 
'θανατώση καί τούς δύο του άδέλφούς, τούς 
οποίους δηλητηριάσας Ιφυγεν είς Κωνσταν
τ ι ν ο ύ π ο λ ή  καί έκεΐθεν είς 'Ολλανδίαν, όπου 
έφανέρωσε τούς θησαυρούς του καί προσέφε- 
ρεν αύτούς πρός άγοράν ίϊς  τάς Εύρωπαϊ- 
κάς αύλάς. Ή Αικατερίνη Β'. τής 'Ρωσσίας 
έπρότεινε τότε νά άγοράση μόνον τήν «Σε-: 
λήνην τών όρέων». Ό δέ Σαφράς προσεκλή- 
θη εϊς 'Ρωσσίαν καί είσήχθη είς τόν τιμιο- 
ποιόν (bijoutier) τής αυλής. Ό Σαφράς έ- 
ζήτησεν άντί "τοΰ άδάμαντος πρώτον τόν 
τίτλον τής εύγενείας, δεύτερον σύνταξιν 
'ισόβιον 10 ,000  ρουβλίων κατ’ έτος, καί
500.000 ρούβλια πληρωτέα είς ίσας δόσεις 
:έντός δεκαετίας. Ό Κόμης Πανίν, όστις ή
το τότε υπουργός τής 'Ρωσσίας έπεμήκυνε 
τάς διαπραγματεύσεις όσον ήδύνατο καί έν 
τώ μεταξύ συνήργει όπως ό άρμένιος χρεω- 
Οή* οτε τούτο συνέβη ό ύπουργός αίφνης δι
έκοψε τάς διαπραγματεύσεις. Ό Σαφράς τό
τε, κατά τούς νόμους τοΰ κράτους, δέν ήδύ  ̂
νατό νά άναχωρήση έκ 'Ρωσσίας άν πρώτον 
δέν έπλήρωνε τά χρέη του· ό δέ τιμιοποιός 
τής αύλής ήτοιμάζετο νά έπωφεληθή έκ τής 
>6έσεως τού άρμενίου, έλπίζων ότι θά άγορά
ση τούς πολυτίμους λίθους είς τό τέταρτον 
τής αξίας των. Ό Σαφράς έν τούτοις έννοή- 
σας τό στρατήγημα καί διαθέσας τινάς τών 
ήττονος άξίας άδαμάντων του μεταξύ τών 
‘συμπατριωτών του έπλήρωσε τά χρέη του 
:καί έγένετο άφαντος. Ή 'Ρωσσική κυβέρνη- 
σις έπεμψε κατόπιν αύτοΰ άλλά δέν τόν ευ- 
:ρε. Μετά δέκα ετη, ένώ εύρίσκετο είς Ά -  
στραχάν, νέαι προτάσεις τώ έγενοντο άλλ’ 
αυτός άπεποιεΐτο νά εΧΘ*/) είς διαπραγματεύ
σεις εκτός έάν ή άγορά έγίνετο είς Σμύρ
νην. Ή Αικατερίνη παραδ?χθεΐσα τέλος έγέ- 
-νετο κυρία τού άδάμαντος άντί τού τίτλου,
600.000 άργυρών καί 170,000 -/αρτίνων 
■ρουβλίων, ήτοι σχεδόν δύο ήμισυ εκατομμυ
ρίων φράγκων. Ό Σαφράς μή δυνάμενος νά 
έπανέλθη είς τήν πατρίδα του ένεκα τών 
δύο άνθρωποκτονιών καί τών δύο άοελφοκτο- 
νιών, τάς όποιας ειχε διαπράξει, άπεφάσισε 
ίο, μεταβή είς Άστραχάν, όπου νυμφευθείς 
άρμενίδα τινά έσχε μετ’ αύτής επτά θυγατέ
ρας. ’Αφού ένύμφευσε τάς θυγατέρας του είς 
έκ τών γαμβρών του διά νά λάβη είς τήν κα
τοχήν του τό μερίδχον τής συζύγου του έδη- 
"λητηρίασεν αύτόν. Ή κολοσσιαία του περι

ουσία (περί τά 12  έκατομμύρια λιρών) διη” 
ρέθη καί κατεσπαταλήθη ύπό τών κληρονό
μων του, σήμερον δέ πολλοί έκ τών έγγόνων 
τού Σαφρά ζώσιν έν Άστραχάνη έν άκρα ά- 
νεχεία καί άθλιότητι!

ΗΦΑΙ ΣΤΓΑ
Θ Ε Ρ Μ Ε Σ Σ Α  Ί Ι  ΙΚΡΑ Ν Η Σ Ο Σ  

Ι1Φ Α ΙΣ Τ Ο Τ  (V o lcan o ) .

Μεταξύ πως τής Λιπάρας καί τής Σικελί
ας, λέγει ό Στράβων, κεΐται ή νήσος « ήν 
νΰν ίεράν Ηφαίστου κα7^οΰσι, πετρώδης πά
σα καί έρημος καί διάπυρος. Έχ ει δέ άνα- 
πνοάς τρεις ώς έκ τριών κρατήρων. Έκ δέ 
τοΰ μεγίστου καί μύδρους ταί φλόγες άνα-. 
φέρουσιν, ο’ί προσκεχώκασιν ήδη πολύ μέρος 
τοΰ πόρου». ΙΙερι ταύτης, νέος τις περιηγη
τής, έπισκεφθείς έσχάτωςτά Λιπάρας, λέγει.

«Ό έν ένεργεία ώνκρατήρ ήλκυσεν ήμας 
δπως έπισκεφθώμεν τήν νήσον τού Ηφαί
στου. Όθεν άποπλεύσαντες έκ Λιπάρας μετά 
πέντε περίπου μιλίων εύάρεσ.τον πλούν έφθά- 
σαμεν ύπ’ αυτόν τόν πόδα τοΰ κρατήρος, ό- 
στις ύψούτο αριστερόθεν ήμών καί έξέπεμπε 
στήλην πυκνήν καπνού άσπρου. Όλίγον μα
κράν τής κορυφής ήτο σωρός θείου κίτρινου, 
παρά τον όποιον έβλέπομεν έπίσης καπνόν 
μετά άτμοΰ μεμιγμένον. Ούδέν ίχνος φυτού 
έπί τοΰ λόφου έκείνου ύπάρχει. ,Δεξιόθεν έ
βλέπομεν τον κρατήρα άλλου άποσβεσθέν- 
τος πυριπνόου. Ό λόφος έπί τού όποιου χαί 
ουτος εύρίσκετο καί παν τό πλησιόχωρον έ
δαφος άπετελοΰντο άποκλειστικώς έκ τέφρας 
καί ήσαν γυμνά καί άνεπίδεκτα φυτών τό 
παν γενικώς έφαίνετο ώς άποτέλεσμα μεγά
λης πυράς άναφθείσης ύπό χειρών γιγάντων. 
Ένώπιον ήμών ήτο παραλία έκ τέφρας καί 
έλαφροπετρών πρός τά δεξιά δέ ταύτης εί- 
δομεν άπότομον όγκον έκ γής καί βράχου έκ 
τοΰ οποίου μεγάλαι ποσότητες θείου είχον 
πριν ληφθή. Άποβιβασθέντες έπί τής παρα
λίας ήκολουθήσαμεν τήν ατραπόν τήν φέρου- 
σαν είς τόν κρατήρα. Έπειδή δέ αύτη εχει 
σχήμα γραμμής τεθλασμένης ή άνάβασις 
δέν είναι δύσκολος. Μετά δέκα λεπτών οδοι
πορίαν τό έδαφος αίφνης ήρξατο νά ήχοΐ 
κάτωθεν καί νά δονήται ύπό τούς ποδας μας, 
προξενούν τον αύτόν κρότον οίον καί μέγα 
τεμάχιον πάγου όταν τις περιπατή έπ’ αύ
τοΰ. Τοΰτο έξηκολούθει έπιτεινόμενον έω-



σοΰ διήλθομεν τον σωρόν του θείου, δπου ή 
δόνησιςήτο καί βαρύτερα ή είς οί ον δήποτε 
άλλο μέρος τοΰ λόφου. ΙΙρίν ή φθάσωμεν είς 
τόν σωρόν άπηντήσαμεν θειον λευκωποΰ 
χρώματος τό όποιον καθ’ δσον άνηρχόμεθα 
έλάμβανεν οψιν κιτρίνην. "Οτε έπλησιάσα- 
μεν τόν σωρόν οσμή βαρεία θείου προσέβαλε, 
τήν όσφρησίν μας, λευκός δέ καπνός β,ραόέ- 
ως άνήρχετο έκ μικρών χασμάτων ύπό τούς 
πόδας ήμών ητο θειον λαμπρόν κίτρινον κά
ποτε δέ. καί λευκόν. Ή θέα έκ ταύτης τής 
θέσεω.ς ήτο μαγευτική* έβλέπομεν δλας τάς 
Αιπάρας, τά παράλια τής Καλαβρίας καί, 
τούς λόφους τούς περί τό Παλέρμον. Στρα- 
φέντες πρός τήν νίσον ειδομεν τόν κρατήρα 
μελανόν τήν οψιν καί κεκαλυμμένου ύπό μι
κρών λίθων ή σκωριών, τεθέντων έκεΐ ύπό 
τή ; δυνάμεως τοΰ ήφαιστίου. Μετά πέντε 
είσέτι λεπτών οδοιπορίαν έφθάσαμεν έπ’ αύ
τοΰ τοΰ χείλους τοΰ κρατήρος, εχοντο,ς σχή
μα κυπέλλου, πλατέως είς τά άνω καί στε·* 
νεύοντος πρός τά κάτω· ή περιφέρείά του είς 
τό χείλος είναι, ενός μιλίου και επέκεινα. 
Εαθέως, πρός τά σπλάγχνα τής γής ώς έ- 
φαίνετο, έβλέπομεν κίτρινα τεμάχια έμπηγ- 
μένα έπι τοΰ έχοντας χρώμα πηλοΰ έδάφους.

Ό καπνός ένίοτε έγίνετο τόσον πυκνός ώ
στε μόλις ήδυνάμεθα νά βλέπωμεν ό εις τόν 
άλλον. Έκ τοΰ βάθους έξήρχετο βαρύς τις 
ήχος όμοιος μέ τόν άποτελούμενον ύπό με- 
μακρυσμένου ποταμοΰ, κιλυομένου έπι πε
τρών κατά τόν ροΰν του. Άφοΰ μετά τεσ
σαράκοντα λεπτών οδοιπορίαν άνήλθομεν είς 
τήν κορυφήν, άναβάντες είς έννεακοσίων πο
δών υψος, ήρχίσαμεν ήδη νά καταβαίνωμεν 
έντός τοΰ κρατήρος. Ό κατήφορος όμοιάζει 
μέ τήν κοίτην χειμάρου όρεινοΰ και είς πολ
λά μέρη είναι λίαν κρημνώδης· ότε κατήλ- 
θομεν είς τά βάθος, ή θέα ήτις παρουσιάσθη 
ένώπιον τών οφθαλμών μας ήτο αληθώς θαυ
μάσιος. Ύπέρ τήν κεφαλήν μας ήσαν μέγι
στοι ογκοι θείου λαμπροτάτου κίτρινου καί 
πορτοκαλαίου χρώματος. Αί τολΰ ήλίου α
κτίνες διερχόμεναι έκ διαλειμμάτων διά τοΰ 
λευκοΰ καπνοΰ έχρύσωναν τήν ήδη λαμπράν 
ταύτην υλην, Εξ οπών ή χασμάτων σκοτει
νών, έν αύτώ τώ Οείφ, έξήρχετο άτμός. Ό ή
χος, όστις είς τήν κορυφήν Ιφθανεν είς ήμάς 
ώς ποταμοΰ κίλυσμα, ήδη κάτω ήκούετο πο
λύ δυνατός και ώμοίαζε πρός τήν βοήν τήν 
υπο πολλοΰ πυρός προξενουμένην. Ί ’περάνω

τοΰ θείου ήσαν αί ύψηλαι τοΰ κρατήρος πλευ-. 
ραί και μετ’ άύτάς ό λαμπρός γαλάζιος ου
ρανός, συχνά σκιαζόμενος ύπό νεοέλης κα
πνοΰ. Τό εσωτερικόν τών χασμάτων, καθό
σον ήδυνήθημεν νά ίδωμεν, ήτο κεκαυμένον, 
τελείως μελανόν έξωθεν ήτο Οεΐον όμοιά- 
ζον, εξαιρέσει τοΰ χρώματος, πρός νεοπεσοδ  ̂
σαν χιόνα, καί πυκνούμενον όταν σφυγχΟή. 
Ή όσμή τών θειούχων ατμών ήτο καθ’ υπερ
βολήν ισχυρά είς τάς θέσεις έκείνας. ’Επί 
τοΰ έδάφους ήσαν πλήθος έλαφροπετρών. 
Είς μέρος τι ήτο στρώμμα μαλακοΰ καί πα- 
χέως άργήλου πλησίο-v τοΰ οποίου ειδομεν 
τά ερείπια οικίας χρηοιμ?υούσης άλλοτε είς 
τούς εξάγοντας τό θίΐον έργάτας. Ό κρα- 
τήρ ουτος, οστις εύρίσκεται είς άένναον *- 
νέργειαν, έχει τετρακοσίων ποδών βάθος. 
Άναρυχώμενοι μβτά δυσκολίας άνήλθομεν* 
πάλιν τον κρατήρα, καί άπό τής κορυφής 
διευθύνθημεν εις τό παράλιον. »

Ο ΕΥΤΥΧΕΣΤΑΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ.

Κατά τήν κατοχήν τών Παρισίων ύπό 
τών συμμαχικών στρατών, τό 18 15 , τρεΐς 
εύγενεΐς στρατιωτικοί περιεπάτουν πρωίαν 
τινά έντός τοΰ βοτανικοΰ κήπου, τάς · φυσι- 
κάς καλλωνάς τοΰ όποιου ύπεδείκνυεν αύ- 
τοΐς καί σχεδόν έπιστημονικώς περιέγραφεν 
άνθρωπός τις παραξένως ένδεδυμένος, τόν 
όποιον έξελάμβανον ώς ύποκηπουρόν. "Οταν 
έλάλει περί τών δένδρων τής ’Ινδίας ώς τόν 
λοτόν, τόν φοίνικα, τήν βάλανον κτλ. ή πε
ριγραφή του ήτο έμφαντικωτέρα. Άφοΰ έτε- 
λείωσε τήν βοτανικήν του έκθεσιν στραφείς 
πρός τό άκροατήριόν του διά τρόπου λίαν 
εύγενοΰς ήρώτα τά όνόματα τών ξένων. «Εί
μαι ό αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας» ειπεν ό είς 
έξ αύτών. «Αληθώς! “Α, ό δέ κύριος;» «εί
ναι ό αύτοκράτωρ τής Αύστρίας». ανΩ! νά 
ύποθέσω λοιπόν» έξηκολαΰθησεν ό παράξε
νος άνθρωπος, «ότι καί ό εύγενής ουτος εί
ναι έπίσης αύτοκράτωρ;» «Ό/ι,» άπήντη- 
σεν ό Φρειδερίκος Γου7αέλμος μειδιών, 6- 
στις τότε κατά πρώτον έβλεπε τούς Παρισί- 
ους, «είμαι απλώς ό βασιλεύς τής Πρωσσί- 
ας. Ά λλά ,»  έξηκολούθησεν ή μεγαλειότης 
του μετά τοΰ υφους έκείνου τοΰ χαρακτηρί
ζοντας τήν φυλήν του, «θά λάβετε καί σείς 
τήν καλοσύνην νά μάς είπήτε τό όνομα το$ 
διακεκριμμένου όδηγοΰ ςίς τόν όποιον είμε-

’δα τόσον υπόχρεοι;» «Κύριε αδελφέ-μου» 
άπήντησεν ό παράξενος άνθρωπος τεντώνων 
εαυτόν καί θέτων τήν χεΐρα έπί τοΰ στήθους 
του « Κύριοι αδελφοί μου, είμαι ό Μέγας 
Μογγόλος». Ό Αλέξανδρος τής'Ρωσσίας 
ός-ις πολλάκις μετά ταΰτα έδιηγήθη τό συμ7 
βάν τοΰτο, συνήθιζε νά προσθετή ότι ό Μέ
γας Μογγόλος έκεΐνος, όστις ήτο απλώς α
βλαβής τις παράφρων, πλήν άλλοτε διακε- 
κριμμένος βοτανικός, ήτο άναμφιβόλως ό 
εύτυχέστερος μονάρχης έκ τών τεσσάρων.

Ο Ο Υ Ρ Α Ν Ο Σ  Κ Α Τ Α  ΤΑ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α .

Κατά τάς λαμπράς ταύτας τάς περί τά 
Χριστούγεννα εσπέρας άν τις, ύψώσαςτούς ό- 
φθαλμούς, ίδη τον ουρανόν τής Ιωνίας μας 
θέλει έχει ένώπιον αύτοΰ εν έκ τών ύψίστων 
καί ίσως τό μοναδικόν τών θεαμάτων,άφ’ όσα 
επιτρέπεται ό θνητός ήμών οφθαλμός νά ί
δη έκ ταύτης τής γής. Αστέρες λαμπροί ά- 
-καταπαύσταις χύνοντες τό μυστηριώδες αύ
τών φώς, διαφόρων χρωμάτων, είναι διε
σπαρμένοι καθ’ όλας τάς διευθύνσεις. Πρός τό 
μέρος τής ανατολής τίς δύναται νά μή θαυ- 
μάση τήν άπερίγραπτον ώραιότητα τοΰ ού
ρανοΰ βλέπων τόν Ώρίονα ύψούμενον καί οί- 
ονεί διώκοντα τάς Πλειάδας, άνωθεν αύτοΰ 
τόν Ταΰρον καί τούς Διδύμους, όπισθεν δέ αύ
τοΰ τόν λαμπρότατον Σύριον; Τίς δύναται 
βλέπων ταΰτα νά μή ένθυμηθή, άν ποτε ά- 
■νέγνωσε, τό Σούτσιον.

Θ·έ υμ.νεΐ τ ή ν  δός«ν σου ή  v i ;  κα ί  ή  ήμέρα
Μέ ανΟ’ έστόλησα; τήν  γήν  με 4 στρα τόν »1θέρα ;

Καθόσον ή έσπέρα προχωρεί άλλο ι αστε
ρισμοί έκ τών όπισθεν τοΰ Τμώλου καί τοΰ 
Σιπύλου μας ύψοΰνται. Πρός τό βορειοανα
τολικόν ή Μεγάλη Άρκτος, οί έπτά έκεΐνοι 
αστέρες, ο ς̂ «καί άμαξαν», καθ’ Όμηρον, 
«καλέουσιν», ύψουμένη βαθμηδόν άνωθεν τοΰ 
Σιπύλου τείνει νά πλησιάση είς τόν ύπέρ τήν 
κορυφήν ήμών ουρανόν, ένώ άκαταπαύστως 
οί δύο αύτης άστέοες δεικνύουσι τήν θέσιν 
ουρανίου πόλου. Ύπεράνω ή ύπό άστρων δια
φόρων χρωμάτων καί μεγεθών κεκοσμημένη 
ζώνη— ό Γαλαξίας, ζώνει έξ ανατολών πρός 
δυσμάς όλον τόν ουρανόν, διερχόμενος έκ τοΰ 
κατακορύφου σημείου. Άπό τό δυτικόν μέρος 
ναι μέν λείπουσιν όποιοι είς τό άνατολικόν 
εύρίσκονται αστέρες, άλλ’ ή θεά τής ώραιό- 
τητος—ή Αφροδίτη, λάμπει έκεΐ καλύπτου-

σά διά τοΰ θελκτικοΰ φωτός της πάντας τούς 
μικρούς αστέρας καί ύπερβαίνουσα κατά τήν 
λαμπρότητα πάντα τά άστρα τοΰ ούρανοΰ. 
Ή Αφροδίτη, ώς πλανήτης, δέν βασιλεύει 
πάντοτε κατά τήν έποχήν τών Χριστουγέν
νων έπί τοΰ δυτικοΰ ούρανοΰ, άλλ’ ό καθα
ρός ουρανός, όστις έκίνει τόν μικρόν ποιμέ
να, τόν ύστερον άναδειχθέντα μονάρχην καί 
γλυκύν τοΰ ’Ισραήλ μελωδόν, νά γράψη «Οί 
ούρανοί διηγοΰνται δόξαν θεοΰ, ποίησιν δέ 
χειρών αύτοΰ αναγγέλλει τό στερέωμα» ού
δέποτε φαίνεται έστερημένος τών ©ωτοβό* 
λων αύτοΰ κοσμημάτων. Πρός δέ τό νότειον 
έφέτος τήν εσπέραν τών Χριστουγέννων Οά 
Ιδωμεν τήν σελήνην.

«Έκαστος τών αστέρων», λ ίγε ι ό Χάλ* 
μέρος έν τοΐς άστρονομικοΐς αύτοΰ λόγοις, 
«δέν είναι αδύνατον νά κατέχη τό κέντρον 
μεγάλου καί Λαμπροΰ συστήματος, όποιον 
είναι τό ήμέτερον. Κόσμοι περιφέρονται είς 
τάς μεμακρυσμένας έκείνας άποστάσεις, οί 
δέ κόσμοι έκεΐνοι πρέπει νά ήναι σκηναί ζω
ής φυσικής τε καί διανοητικής. Είς τον μα* 
κράν κεχρυσωμένον γαλάζιον ούρανόν βλέ- 
πορ.εν τήν οψιν τοΰ παντός, όπου κάθε λάμ- 
πον σημεΐον παριοτα ένα ήλιον, έκαστος δέ 
ήλιος εν σύστημα κόσμων, καί όπου μεθ’ ό
λου τοΰ μεγαλείου τών ύψηλών αύτοΰ ιδιο
τήτων βασιλεύει ό Θεός, πληρών τόν άπει
ρον χώρον μέ τά θαυμάσιά του καί έπισκε- 
πτόμενος έν τή μεγαλειότητι τής δυνάμεώς 
του πάντα τά μέρη τής απείρου βασιλείας 
του. »

ΕΠΗ Χ Ρ Υ Σ Α .

Έκ πασών τών έπί γής μουσικών ή άνερ- 
χομένη καί είσχωροΰσα έντος τοΰ ούρανοΰ ύ- 
ψηλότερον είναι οί παλμοί άγαπώσης καρ
δίας.

Έ σ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς .  Οί άνθρωποι οί
τινες αποχωρίζονται τής κοινωνίας καί δέν 
Ιχουσι στενούς καί προσφιλείς οικογενεια
κούς δεσμούς είναι οί μάλλον ταλαίπωροι 
τών ζώντων. Ό ΙΙύρων λέγει ότι «ή εύόαι- 
μονία έγεννήθη δίδυμος» άλλ’ ή ποιητική 
καί ώραία αυτη φράσις δέν εχει έκτεταμένην 
τήν σημασίαν. Είμεθα ά γ ε λ α ΐ ο ι  καί δεν 
δυνάμεθα νά βαδίζωμεν τόν δρόμον της ζω
ής μόνοι ή καί μεθ’ ένός άλλου μόνον. Ό 
άνθρωπος όστις δι’ ούδένα φροντίζει καί διά



τόν όποιον δέν φροντίζει κανείς όλίγα θέλ
γητρα της ζωής αισθάνεται και ολίγον μέλ
λει νά ζήση. "Οταν εχης σωρόν στάκτης α
ναμμένης έχεις και καίον πΰρ· σκόρπισε αυ
τήν και θέλει σβύσει, θέλει κρυώσει. Οΰτω 
και διά νά ίχης ζωήν πλήρη πρέπει νά εχης 
πολλών ζωάς όμοΰ, ΐνα ή ζωή έκαστου θερ- 
μαίνηται υπό τής τών άλλων και ΐνα ενθαρ
ρύνω σι ν άλλήλας καί έμπιστεύωνται άλλή
λας και ύποστηρίζωσιν άλλήλας. ’Λν θέλης 
νά ζήσης ζωήν άνθρωπίνην καί ούχί άμανί- 
του Ισο κοινωνικός, φιλάδελφος, βοηθητι
κός, συμπαθητικός καί έργάζου προθύμως 
ϋπέρ τής εύημερίας τών άλλων.

Α π ό ν τ ε ς  φ ί λο ι .  Κατά πόσον μας ε
πιτρέπεται νά όμιλώμεν περί τών άπόντων 
φίλων μας είναι ζήτημα έκ τών μάλα σπου
δαίων. Περί τών προτερημάτων αύτών άναμ- 
φιβόλως δυνάμεθα νά λαλώμεν όσον μας ά- 
ρέσκει. Τοΰτο είναι ένασχόλησις θεάρεστος. 
’Αλλά περί τών ελαττωμάτων αύτών! Πι
στεύω δτι δταν ούδέν εις αύτούς άνακαλύ- 
πτωμεν ελάττωμα, δταν παραμελώμεν νά 
σταθμιζωμεν ακριβώς τήν ποιότητά των καί 
νά άναλύωμεν τον χαρακτήρα των, προσέ- 
χοντες τόν νουν μόνον εις τό έπαινεΐν, 
τοϋτο είναι σημεΐον τοΰ δτι ύπερβαίνομεν 
τά δρια. 'Γποθέτω δτι ή διαίρεσις μεταξύ 
τών διαφόρων βαθμών τής φιλίας πρέπει νά 
έξακριβωθή. Ά ς  δνομάσωμεν λοιπόν γνωρί
μους, φίλους καί άγαπητούς. Πολλοί δύναν- 
ται νά κατατάσσωσι τούς γνωστούς των εις 
τάς τρεις ταύτας τάξεις. Είναι λοιπόν ού 
μόνον φυσικόν άλλά καί καλόν νά γίνηται 
έλευθέραπλήν λογική καί φιλική συζήτησις, 
περί τοΰ παρελθόντος, τοΰ παρόντος, τών 
προλήψεων, τών ΐδιοτροποιών καί τών χα
ρακτήρων εκείνων μεθ’ ών είμεθα εις συνά
φειαν, καί τούς οποίους κατατάσσομεν εις 
τήν πρώτην καί δευτέραν τάξιν. Ουτω δυ
νάμεθα εύκολώτερον νά ύποφέρωμεν τάς ιδι
οτροπίας των, νά έκτιμώμεντά καλά των, νά 
κρίνωμεν κατά πόσον πρέπει νά έπιτρέπω- 
μεν δπως αί γνώμαί των έπιρρεάζωσι τάς 
ίδικάς μας. Όσον δμως διά τήν τάξιν τήν 
τρίτην... ή άγάπη δέν είναι αυτή έαυτής νό
μος ;

STATIST! Κ.ΑΙ.
Π λ η θ υ σ μ ό ς  Γ ε ρ μ α ν ί α ς .  Ή Γερ

μανική αύτοκρατορία κατοικεΐται ύπό τεσ
σαράκοντα καί ενός εκατομμυρίων ψυχών.

Έκ τούτων 1,500,000 είναι Πολωνοί, κα~ 
τοικοΰντες τήν ανατολικήν Πρωσσίαν. 100, 
000 Δανοί κατοικοΰντες τό βόρειον Σλέσβιχ, 
καί περί τάς 200,000 Γάλλων κατοικούντων 
τήν Λωραίνην καί ’Αλσατίαν. Τό μέγιστον 
έν Γερμανία κράτος, ήτοι ή ΙΙρωσσία, εχει
24,000,000 κατοίκων, τό δεύτερον, ήτοι ή 
Βαυαρία κατοικεΐται ύπό 4,800,000, τρίτη 
ερχεται ή Σαξωνία εχουσα 2,400,000 κα
τοίκων καί μετ'αύτήν ή Βιτεμβέργη, ήτις· 
κατοικεΐται υπό 1,800,000 ψυχών· τά επί
λοιπα είκοσι κράτη εχουσιν δλα όμοΰ 5,500, 
000. Κατά τήν γαλλικήν άπογραφήν τοΰ· 
1868  οί της Λωραίνης καί ’Αλσατίας κάτο^ 
και άνήρχοντο εις 1,500 ,000  περίπου.

Ή τής Γερμανίας επιφάνεια είναι 2 ,916  
τετραγωνικά γεωγραφικά μίλια· είναι λοι
πόν ού μόνον καθ’ ύπερβολήν μικροτέρα άπό 
τήν επιφάνειαν τής Ευρωπαϊκής Τωσσίας, 
ούσης 100,285 τετρ. γεωγρ. μιλ. άλλά καί, 
αύτής τής έπιφανείας τής Αυστρίας (10, 
780 τ. μ.). Αί έπιφάνειαι τών λοιπών Εύρο>~ 
παίκών κρατών είναι τής Γερμανικής μικρό- 
τεραι.

Σ χ ο λ ε ί α  έ ν Γ ε ρ μ α ν ί α .  Καθ’ £λην 
τήν Γερμανικήν αυτοκρατορίαν ύπάρχουσιν.
60.000 σχολείων, εις ά μαθητεύονται 6, 
000,000 μαθητών, καί 20 πανεπιστήρ,ιαεϊς 
τά όποια φοιτώσι 15 ,000  νέων. Έκ τών 48, 
000 διδασκάλων οΐτινες εύρίσκονται εις μό
νης τής ΙΙρωσσίας τά σχολεία περί τάς 20, 
000, λαμβάνουσι μισθόν ετήσιον άπό 7 112 
εως 15 λίρας άγγλ. 12 ,000 πληρώνονται ό- 
λιγότερον τών 22 κατ’ έτος λιρών, καί 12, 
000 έχουσι τήν άδράν μισθοδοσίαν τών 22 
— 30 λ. μόνον 13  λαμβάνουσι 150  λίρας 
μισθόν. Πρότασις έγένετο δπως διανεμηθώ- 
σιν εις τούς ατυχείς αύτούς διδασκάλους
70.000 λ. έκ τών τοΰ γαλλικού χρυσοΰ άλ
λά καί μέ τοΰτο πόσον εις τοΰ καθενός τό 
μερίδιον θά πέση;

Τό βιβλίον τών Παροιμιών περιέχει πλη- 
θύν διαφόρων θείων παραγγελμάτων κατα7-- 
λήλων διά πασαν τοΰ βίου περίστασιν. Τά 
άλλα τών Γραφών βιβλία όμοιάζουσι πρός 
μεταλλεία πολύτιμα, όπόθεν άφθονος διανο
ητικός καί ήθικός εκρέει πλοΰτος, τοΰτο δέ 
πρός δέσμην μαργαριτών, οι όποιοι, άν καί 
μικροί καί ελαφροί, δέν είναι δμως τών άλ
λων όλιγότερον πολύτιμοι.


