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ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ.

Καί τοι σήμερον, χάptv είς τά φιλάνθρωπα 
«ίσθήματα τής Λ. Μ. τοΰ ήμετέρου Ά να -  
κτος, δέν γίνεται πλέον είς τά μέρη μας, 
τουλάχιστον Φανερά, τό άπάνθρωπον τών 
μαύρων σωματεμπόριον, είς άλλας όμως 
7 ώρας τής ’Ασίας, της ’Αφρικής, καί τής 
Γΐοτείου Αμερικής είσέτι ακμάζει. "Οτι τοΰτο 
είναι εναντίον και είς αύτούς τούς νόμους 
τής «ρύσεως πας δστις σκεφθή ότι δντα 
ανθρώπινα πωλοΰνται ύπό όντων ανθρωπί
νων, ώς κτήνη, είς άλλα δντα ανθρώπινα, 
βλέπει αυτό δφθαλμοφανώς. Πλήν δστις 
ακούσει τά ανήκουστα δεινά είς δσα εκ
τίθενται πρώτον μέν οί πωλούμενοι καί 
κατά δεύτερον λόγον οί αίχμαλωτίζοντες 
αύτούς άδύνατον νά μή φρικιάση, άναλο- 
γιζόμενος τόν βαθμόν τής πτώσεως είς 
δν επεσε και είσέτι διατελεΐ τουλάχιστον 
μέρος τι τής άνθρωπότητος.

Ευριωτέρα αγορά τοΰ θλιβεροΰ τούτου 
εμπορίου σήμερον, μετά την κατάργησήν 
αύτοΰ άπό τά δυτικά τής ’Αφρικής παρά
λια, είναι ή πόλις Ζανζιβάρη, ήτις εύρί- 
σκεται έπί νήσου ομωνύμου, άπεχούσης εί
κοσι πέντε αγγλικά μίλια άπό τής ανα
τολικής παοαλίας τής Αφρικής, καί ητιζ 
είναι πρωτευουσα βασιλείου ομωνύμου. Ό 
Ναύαρχος Κοκβούρνης, διοικητής τής ’Αγ
γλικής μοίρας, τής σταθμευούσης είς τά 
ανατολικά τής ’Αφρικής παράλια, έν τή 
εκθέσει αύτοΰ, τή κατά μάιον τοΰ 1871 , 
άναφέρων τήν αγοράν ταύτην λέγει « χθές 
έπεσκέφθην τήν ένταΰθα άγοράν τών δού
λ ω ν  θέαμα θλιβερώτερον καί μάλλον άπο- 
τρόπαιον τούτου ουδέποτε εΐδον έν τή ζωή 
μου. Εκατοντάδες μαύρων, άμφοτέρων τών 
γενών, ήσαν έκεΐ· τινές έξ αύτών ώμοίαζον 
πρός σκελετούς ζώντας, άλλοι ήσαν ευ
τραφείς καί ένδεδυμένοι καί άλλων ή κατά- 
στασις ήτο διάφορος· οΰτοί, συρόμενοι διά 
ράβδου έχούσης είς τήν άκραν άρπάγην, ώς 
ή ήσαν πρόβατα ή άλλα ζώα έν άγορα, 
παρετηροΰντο. » Περί τής άγορας ταύτης 
έγραψαν πολλοί, πλήν αρκεί νά παραθέσω- 
μεν τήν ύπό τοΰ ιεραποστόλου Π. 'Ορνέρου. 
« Όλίγον μακράν τής οικίας μου εύρίσκε- 
ται ή αγορά τών δοίιλων. Είναι δέ αυτη

αρκετά εκτεταμένη τ ις  θέσις, ευρισκόμενη 
έν τώ κέντρω τής πόλεως καί περικυκλου- 
μένη ύπό δύσμορφων οικιών, έκτισμένων 
μέ άχυρότριμμα καί κεκαλυμμένων ύπό 
φύλλων κοκκοφοινίκων. Έκεΐ βλέπει τις 
μεμιγμένους, ώς εί ήσαν πραγματεΐαι α
ποθήκης τινός, άνδρας, γυναίκας, παιδία, 
έχοντας ώς έπί τό πλεΐστον τήν ξηρότητα 
τών σκελετών. Πληρεστάτη άποκτήνωσις 
φαίνεται έπί πάντων σχεδόν τών προσώ
πων τών δυστυχών έκείνων, οΐτινες φα- 
ροϋσιν όποιον καί οί πρωτόπλαστοι έφερον 
πρό τής παραβάσεο^ς φόρεμα. Έχοντες δέ 
τό δμμα άπηλιθιωμιίνον καί κρατούντες τά 
γόνατα διά τών βραχιόνων, δπως μή έκ 
τής άκρας αδυναμίας πίπτη τό σώμα είς 
τά όπίσω, οί άθλιοι έκεΐνοι μαΰροι ούδέν 
σημεΐον άνθρώπου έχουσίν, έκτος τής έκ- 
φράσεως δτι καθ’ ύπερβολήν πάσχουσιν. 
Ό μάλλον ισχυρός καί πεπειραμένος κά
λαμος άδύνατον νά περιγράψη τήν άγοράν 
τών δούλων. Αυτη είναι ή γνώμη πάντων 
τών Εύρωπαίων δσοι έπεσκέφθησαν αύτήν. 
Ώδήγησα ποτέ είς τήν άγοράν άξιωματι- 
κούς τοΰ ναυτικοΰ, τοσαύτην δέ αίσθησή 
έπροξένησαν έπ’ αύτούς αί φρικώδεις έκεΐ- 
ναι σκηναί, ώστε μέ δάκρυα είς τούς όφ- 
θαλμούς μοί έλεγον « πάτερ, υποφέρω· δέν 
δύναμαι νά μένω· ουδέποτε έπί ζωής 
μου είδόν τι τόσον σπαραξικάρδιον. » 
Καί όντως, δταν τις βλέπη τόν δυστυχή 
μαΰρον, άρπαζόμενον ύπό τοΰ δημοπράτου 
καί συρόμενον έν τή άγορα δπως έξαιτα- 
σθή, δίκην κτήνους, αισθάνεται φρικίασιν. 
Ό άγοραστής βιάζει τόν μαΰρον νά στα- 
θή* τοΰ άνοίγει τό στόμα, παρατηρεί κα
λώς τήν γλώσσαν καί τούς όδόντας του, 
έξετάζει τούς οφθαλμούς του, βλέπει τούς 
πόδας του καί όλα τά μέρη τοΰ σώμα
τός του, δπως βεβαιωθή δτι ούδέν έλάτ- 
τωμα έχει καί ύπό ούδεμιας πάσχει άσθε- 
νείας· άφοΰ δέ βεβαιωθή, προσφέρει τιμήν. 
Έκεΐθεν ό μαΰρος φέρεται πρός δλα τά 
μέρη τής άγορας καί προσφέρεται είς τόν- 
πλειονοδοτοΰντα. Αί σκηναί αί λαμβάνου- 
σαι χώραν κατά τήν πώλησιν γυναικών 
άδύνατον νά περιγραβώσιν ύπό τιμίοα χα-
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λάμου, έκτος δέ τούτου καί θά θεωρηθώσιν 
απίστευτοι είς χώρας χριστιανικός. Άφότου 
ή τιμή τών μαύρων αίφνης ύψώθη, παιδίον 
εξ εως έπτά έτών πωλείται άντί 7;εντή- 
κοντα φράγκων- άνήρ ^ωμαλαΐος εικοσαε
τής άντί έχατόν πεντήκοντα, καί γυνή τής 
αύτής ήλικίας άπό 1 0 9 — 150. Κυρίως τούς 
μαύρους άγοράζουσιν οί Άραβες όπως με- 
ταχειρίζωνται αυτούς εις τάς γεωργικός 
των εργασίας. Οί μαΰροι πρέπει να έργά- 
ζωνται πέντε ήμέρας διά τούς κυρίους των, 
οίτινες, εστω γνωστόν, οϋδεμίαν τοΐς δί- 
οουσι τροφήν, άλλά τοΐς παραχωροΰσι δύο 
ήμέρας, τήν πέμπτην καί παρασκευήν, κατά 
τάς όποιας χρεωστοΰσι νά έργασδώσιν 
όπως προμηθευθώσι τήν τροφήν τής έβδο- 
μάδος των. Οί δούλοι, τούς οποίους μι- 
σθώνουσιν εις τούς έν τή πόλει Εύρωπαί- 
ούς, πληρώνονται πρός 8 σολδία (2 γρο- 
σάρας) τήν ήμέραν· πλήν έκ τούτων οί 
κύριοί των λαρ-βάνουσι τά 6 και άφήνου- 
σιν είς τούς δούλους μόνον τά δύο (ή 20 
παράδας) τήν ήμέραν πρός διατροφήν των. 
Οϋτως ό δυστυχής μαΰρος είναι τό κτήνος 
τοΰ Άραβος, όστις ζή έκ τοΰ ίδρώτος τοΰ 
προσώπου αύτοΰ. Μεταξύ τών έν τή άγορα 
έκτεθημένων δούλων άπαντα τις ενίοτε καί 
λίαν παθητικάς σκηνάς. ’Επειδή είναι γνω
στόν -οτι.άγοράζοντες, άπελευθεροΰμεν τά 
παιδία, συχνά .βλέπομεν τοιαΰτα δυστυχή 
μικρά άτενίζοντα πρός ήμας μετά παθη
τικού μηδιάματος καί λίγοντα «Μζούγγου, 
νουνούα μίμι, » ήτοι «λευκέ, αγόρασε με.»

Ιίλήν ταΰτα, καίτοι άδύνατον νά παρα- 
σταθώσι διά λόγου, είναι σχεδόν μηδέν 
παραβαλλόμενα με τά όσα οί δυστυχείς 
μαΰροι πάσχουσιν άπό τής στιγμής καθ’ 
ήν αίχμαλωτισθώσι μέχρις ου φερθώσιν είς 
ταύτην τήν αγοράν. Αέγομεν δέ αίχμαλω- 
τισθώσι διότι οί δύστηνοι γεννώνται έ- 
λεύθεροι, εχουσι τάς οίκογενείας των, ζώσι 
καλλιεργοΰντες τήν γενναίτηραν αύτών 
γήν, άλιεύοντες είς τούς ποταμούς καί 
τάς λίμνας, τάς όποιας ό Θεός έθεσε πλη
σίον αύτών, καί σχηματίζουσιν έθνη καί 
φυλάς όλως ανεξαρτήτους απ’ άλλήλων. 
Πλήν έπειδή δέν είναι συνηνωμένοι ώστ£ 
νά άποτ&λώσιν ισχυρόν τι κράτος, έπειδή 
οέν γινώσκουσι τά φονικά έργαλεΐα, τά 
'όποια οί άλλοι μεταχειρίζονται, καί πρό 
πάντων έπειδή εύρίσκονται έν τώ κόσμο)

τούτω άνθρωποι άγοράζοντες άλλους ά7- 
θρώπους, παρακινούνται έτεροι όπως, μετα- 
βαίνοντες είς τό κέντρον τής Αφρικής, άο- 
πάζωσι πλάσματα ύπό τοΰ Θεοΰ πλασθέντα 
ελεύθερα, καί, μεταφέροντες, πωλοΰσιν αύτά 
ώς κτήνη. ΙΙώς δέ γίνεται ή άρπαγή αύ
τη καί πόσα δεινά πάσχουσι τά άτυχή 
θύματα, σκιαγραφεί έν όλιγοις τό ακόλουθον 
απόσπασμα έγγραφου επισήμου, ήτοι τής 
έκθέσεως ήν ή έπί τούτου έπιτροπή παρου- 
σιασεν είς το Α γγλικόν Κοινοβούλιον έ- 
σχάτως. « Οί φέροντες τούς δούλους (οϊτι- 
νες είναι Άραβες) άναχωροΰσι διά τό έσω- 
τερ'.κόν (τής Αφρικής) καλώς ώπλισμένοι 
καί έφωδιασμένοι μέ τά είδη δι’ ών άν- 
ταλάσσουσι σώματα, ώς κομβολόγια καί 
πανία βαμβακερά. Άφοΰ φθάσωσιν είς τό 
μέρος όπου προτίθενται, παρακινοΰσι καί 
πολλάκις βοηθοΰσι μίαν φυλήν ιθαγενών 
όπως πολεμήση κατά τής άλλης. Διά τής 
βοήθειας αύτών ή νίκη σχεδόν πάντοτε 
είναι βεβαία διά τό μέρος τό όποιον ύπο- 
στηρίζουσιν, οί δέ αίχμαλωτισθέντες περι
έρχονται είς τήν κατοχήν των, είτε ώς 
δικαίωμά των, είτε έπί ανταλλαγή· κατά 
τήν τελευταίαν ταύτην -περίπτωσιν ή τ ι
μή έκάς-ου είναι όλίγαι μόνον πήχεις πανιού. 
Κατά τό διάστημα τής διαμάχης χιλιάδες 
φονεύονται ή άποθνήσκουσι συνεπεία πληγών 
κςί στερήσεων. Χωρία καίονταϊ αί δέ γυ
ναίκες καί τά παιδία σύροντΑ είς δου
λείαν. Ή εντελής έρήμωσις τής χώρας, 
τής μεταξύ τής παραλίας καί τοϋ μέρου 
όπου σήμερον συλλαμβάνονται οί δοΰλο 
άποδε'ικνύει τόν φοβερόν yapακτήρα τ< 
έπιδρομών. . . Άφοΰ διά τοΰ τρόπου τούτ 
συναθροίσωσιν αριθμόν δούλων αρκετόν 
πως άντισταθμίση τάς μεγάλας άπωλεία 
τάς κατά τήν όδόν, οί ’Άραβες άναχωροΰσι 
μετ’ αύτών διευθυνόμενοι πρός τήν παρα
λίαν. Τά φρικτά δεινά τά όποΐα πάσχουσι 
κατά τήν μακράν ταύτην οδοιπορίαν περι
γράφει ό Δ. Λίβιγκστον καί άλλοι περιηγη- 
ταί. Οί δούλοι περιπατοΰσι καθ’ ομάδας, 
οί άρρενες φέρουσι περί τόν τράχηλον 
αύτών βαρύ τι ξύλον, καλώς στερεωμένον, 
τό όποιον τήν νύκτα καρφώνεται έπί τοΰ 
έδάφους ή δένεται μετ’ άλλων εϊς τρόπον 
ώστε ή τών δούλων δραπέτευσις νά κατα- 
σταθή άδύνατος. Αί γυναίκες καί τά παιδία 
δένονται διά λωρίων. Πασα απόπειρα φυ

γ ή ς  ή λύσεως τών δεσμών, ή πάσα υπο
ψία ή άργητα χατά τήν όδόν πάντοτί τήν 
αύτήν έπισύρει τιμωρίαν, ήτις είναι άμέ- 
σος θάνατος. Οί ασθενείς έγχαταλείπονται 
είς τόν δρόμον, ή δέ όδός δουλεμποριχοΰ 
κερβανίου φαίνεται ώς έχ τών άποθνησχόν- 
των καί τών νεκρών. Οί Άραβες εκτι
μώ σι τά δυστυχή πλάσματα μέ τήν τιμήν 
τήν όποιαν Οά εΰρωσιν έν τή άγορα, όταν 
δέ νομίσωσιν ότι δέν θά πληρωθώσι διά 
τά τής οδοιπορίας των έξοδα άπαλλάττον- 
ται αύτών. “Ωστε πολυάριθμοι δοΰλοι άπο- 
θνήσκουσιν ή Φονεύονται καθ’ όδόν, οί δέ 
έπιζώντες φθάνουσιν είς τήν αγοράν έν οίκ- 
τροτάτη καταστάσει. »

Ό Δ. Λίβιγκστον έν ταΐς τελευταίαις 
αύτοΰ έπιστολαΐς παθητικώτατα περιγρά
φει τάς φρικώδεις ταύτας σκηνάς ών έγέ
νετο μάρτυς αύτόπτης. Ό χώρος δέν μάς 
επιτρέπει νά μεταφέρωμεν τάς περιγραφάς 
του ταύτας δι’ ό περιοριζόμεθα είς τάς 
ακολούθους όλίγας λέξεις. Άφοΰ ό ήρως 
Χριστιανός περιγράψει τον θάνατον 22 
ύποδουλωθέντων,οίτινες άπέθανον άπό πόνον 
καρδίας, προσθέτει. αΕίδον καί άλλους άπο- 
θνήσκοντας, μάλιστα εν ώραιότατον παιδίον 
1 0 — 12 έτών ηλικίας· όταν τό ήρώτησα 
ποΰ έπόνει, Ιθεσε τήν χεΐρά του άκριβές-ατα 
είς τήν θέσιν όπου κεΐται ή καρδία. » 
"Ετερος ιεραπόστολος, ό προαναφερΟείς II. 
"Ορνερος,·περιγράφει ώς έξής τά κατά τήν 
πρός τήν παραλίαν οδοιπορίαν τών δούλων. 
« Οί μαΰροι σαγινεύονται ώς εί ήσαν ά
γρια ζώα. Τά παιδία πολλάκις άπατώνται 
μέ οπώρας ή παίγνια καί, άφοΰ φερΟώσιν 
είς παράμερον θέσιν, άρπάζονται. Έχομεν 
ένταΰθα παιδία τοιαΰτα κλαπέντα παρά τήν 
λίμνην ΙΝυάνσαν και είς τά όποΐα έπεβλή- 
Οη έξάμηνος οδοιπορία όπως φθάσωσιν είς 
τήν παραλίαν. Πλήν τί ετρωγον κατά τό 
μακρόν τοΰτο διάστημα ; Έβιάζοντο νά 
πληρώσι τόν στόμαχόν των μέ φύλλα δέν
δρων, χόρτα, καί ενίοτε χ ώ μ α  όπως κατευ- 
νάσωσι τήν πεινάν τω ν διότι το μέρος 
τής μανίόχας (είδος τροφής) τό όποιον τοΐς 
δίδεται ουδόλως έξαρχεΐ όπως διατηρήση 
αύτούς ζώντας. Έν καιρώ ανάγκης οί 
άνθρωποκάπηλοι ουδόλως φοβούνται νά τρέ- 
φωσι τούς δούλους των καί διά χρέατος 
άνθρωπίνου. Ή μικρά μας Σουέμα πολλάκις 
μας έδιηγήθη ότι ή έ?&:πορία άπ3 τήν

πατρίδα της Μιάο, όπου τήν ήρπασαν^ 
μέχρι Ζχνζιβάρης, όπου τήν έθαψαν ζώ- 
σαν, πρέπει νά διήρχεσε τούλάχιστον μή
νας τρεις. « Κατά τήν όδοιπορίαν έκείνην, 
μάς ειπεν, ύπήρχον είς τό κερβάνιον πολ
λοί ασθενείς, ώς έκ τών όποιων ή όδοι- 
πορία ήργοπόρει. Γά τρόφιμα ήσαν τόσον 
όλίγα καί ή πείνα τόσον πολλή ώστε, διά 
νά καθησυχάζωμεν αύτήν, κατεφεύγαμεν είς 
χόρτα καί είς χώμα είσετι. "Οταν άσθε- 
νής τις άπόθνησκε τόν εκοπτον είς τεμά
χια τά έψηναν καί μάς τά έδιδαν νά τά 
φάγωμεν λέγοντες· « είναι άρνί. » Ήμεΐς 
δέ τόσον έπεινούσαμεν ώστε, μολονότι εί- 
ξεύραμεν ότι ήτο άνθρώπινον κρέας, τό έ- 
τρώγαμεν διά νά μή άποθάνωμεν τής κεί
νης. » Καί τώ οντι πολυάριθμοι έκ τών 
δυστυχών μαύρων άποθνήσκουσιν έκ τοΰ 
κόπου καί τής πείνης πριν ή φθάσωσιν 
είς τήν παραλίαν. »

Ή Λαμοΰ είναι πόλις κειμένη παρά τά  
βόρεια σύνορα τοΰ έπί τής Αφρικανικής ή- 
πείρου βασιλείου τής Ζανζιβάρης, ή δέ Κί- 
λουα είναι νοτιωτάτη. Είς τήν τελευταίαν 
ταύτην φέρουσαν έκ τοΰ έσωτερικοΰ πάντας 
τούς παρά τήν λίμνην ΪΥυάνσαν ύποδουλουμέ- 
νους, είς δέ τήν πρώτην τούς έξ άλλων μερών. 
Μολονότι δέ τά δεινά τά όποΐα πάσχουσιν 
έωσότου φθάσωσιν είς τήν παραλίαν είναι α
περίγραπτα, μολονότι τά έκ τής παραλίας 
μέχρι Ζανζιβάρης διά θαλάσσης ούδόλως υ
πολείπονται τών πρώτων, έκ δέ τών τριών 
καί πολλάκις πέντε ύποδουλωθέντων μόλις 
εις φθάνει, κατά τούς ύπολογισμούς τοΰ Δ.. 
Λιβγστόνος, είς Ζανζιβάρην ζών, πάλιν ό ά-. 
ριθμός τών κατ’ ετος πωλουμένων δούλων 
ύπερβαίνει τάς 20,000. ’Ωστε ό αριθμός τών 
φονευομένων κατ’ έτος όπως αί 20 αυτα* 
χιλιάδες πωληθώσι καταντά αμύθητος ! "Ο
πως τεθή πέρας είς τήν άπανθρωπίαν 
ταύτην ή κυοέρνησις τής Μ. Βρετανίας έ- 
πεμψεν είς Ζανζιβάρην, ώς έκτακτον άπε- 
σταλμένον, τόν πρώην διοικητήν 'ής Βομ
βάης, Βάρτλη Φρέρ, έπιφορτίσασα αύτόν νά 
έπιτύχη παρά τοΰ Σουλτάνου τοϋ βασιλείου 
έκείνου τήν κατάργησιν τή δουλεμπορίας. 
Καί αί άλλαι δέ ευρωπαϊκοί κυβερνήσεις πα- 
ρήγγειλαν εις τούς απεσταλμένους των νά 
ύποστηρίξωσιν ένώπιον τής κυβερνήσεως τής* 
Ζανζιβάρης τάς προτάοεις- τοϋ Βρετανού, 
πρέσβίως. Έλπίσωμεν ότι αί προσπάθειας



αυται τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου θέλουσιν 
απαλλάξει τούς δυστυχείς μαύρους από τα 
δεινά, τά όποΐα αδίκως πάσχουσι, καί τήν 
•άνθρωπότητα άπό τήν αίσχράν τής σωμα
τεμπορίας κηλίδα.

ΜΟΤΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ.

Γ .  ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΟΡΔΑ.

Καθ’ όσον ή μουσική έκαλλιεργεΐτο, τό 
ούς άνεκάλυπτεν ότι ήτον ανάγκη ώστε τά 
έγχορδα όργανα νά άποτελώσιν ήχους συν
εχείς, ώς τοΰτο δύναται νά γείνη διά τών 
πνευστών όργάνων. Ή ανάγκη αΰτη έθερα 
πεύθη διά τής έφευρέσεως τοϋ δ ο ξ α ρ ι ο ύ .  
Είς τά πρώτα παραδείγματα τών αρχαίων 
χρίς-ιανών, αί χορδαί τών κιθαρών Φαίνονται 
έφωδιασμέναι μέ μαγάδα(καβαλάρης) κυρτήν.

"Οτι ό Δαβίδ εΐσήξε νέα μουσικά όργανα 
άναφαίρεται ύπό τοΰ \4μώς {ΣΤ' 5)· ίσως δέ 
εΐσήξε καί τήν χρήσιν τοϋ δοξαρίου, άλλ’είναι 
όμολογούμενον ότι δέν απαντάται ούτε είς 
τά άναγλυφα ούτε είς τά άπεικονίσματα 
τών περιστοιχούντων τούς Εβραίου-; έθνών. 
Έκ τής δυσκολίας τοϋ νά κρούηται έναρ- 
μονιως το βιολίον ( έκτός άν τό οογανον 
εύρίσκηται είς χεΐρας καλοΰ μουσικοϋ ) , 
συμπεραίνομεν ότι οί βαθμοί τοΰ τόνου καί 

-ή δύναμις τοΰ ήχου θά ήσαν έπί πολύν και
ρόν άγνωστα. Έκ τής ευκολίας όμως μέ 
τήν όποιαν άιτλή μουσική επιτυγχάνεται δι’ 
αύτοΰ έξάγομεν ότι διά πολύν καιρόν τό 
βιολίον ήτο έν χρήσει είς τήν κατωτέραν 
τάξιν τής κοινωνίας, χωρίς νά Οεωρήται ύπό 
τών καλλιτεχνών τής έποχής ώς κομψόν τι- 
καί αξιον νά άπεικονισθή. Τοϋτο θά ήναι 
καί ή αιτία διά τήν όποιαν οί νεώτεροι μετα- 
ορας-αί τής Γραφής έπροτίμησαν νά μεταφρά- 
σωσιτήν έβραϊκήν λέξιν νέμπελ διά "ής λέξε- 
ως βάρβιτος ή βιολί,είς τάχωρία έκεΐνα όπου 
τό όργανον απαντάται έν χρήσει είς δια
σκεδάσεις, ώς π. χ. είς Ήσαίαν έ. 12  όπου 
άναφέρεται ώς έν διασκεδάσει καί έπίσης είς 
ΊΙσαιαν ιδ'. 11 καί Ά μώς έ. 23 έν πολυτε
λεία. Αί διάφοροι αύται μεταφράσεις άποδει- 
κνύουσιν ότι -κατά τούς χρόνους τών μετα
φραστών πλήρης άγνοια τών παρ’ Έβραίοις 
μουσικών όργάνων έπεκράτει.

-Σήμερον καί οί Άραβες καί οί Αιγύπτιοι 
έχουν πολλά είδη όργάνων .κρουομένων διά 
ώοξαρίων.Μεταξύ αύτών είναι τό ρε . μπάμπ,

είδος τριχόρδου οργάνου, καί τό ρεμαγκί, τ& 
όποΐα φανερώνουσ: τήν έν τή Ανατολή έ- 
φεύρεσιν τοΰ βιολιού. Τινά τών ρεμαγκί τού
των κρούονται έπακουμβούμενα κάτω καθώς 
ή μεγάλη ευρωπαϊκή βάρβιτος (Violoncello) 
καθώς έπίσης καί τό (ίεμπαμπ-εσ-χαίρ ή 
βάρβιτος τών ποιητών, τό όποιον μίαν ή δύο 
μόνον'χορδάς έχει.

Αί παραδόσεις τών Ανατολικών ’Ινδιών 
μαρτυρούσα ότι ή χρήσις τών μουσικών όρ
γάνων, τών κρουομένων διά δοξαριών, ήτο 
γνωστή είς πολύ άρχαίαν έποχήν. Οί ΊνδοΙ 
έχουσιν οργανόντι όνομαζόμενον ρ αβάνας-ρον, 
άποδιοόμενον είς τόν Έεβανέμ (ισχυρόν τινα 
βασιλέα τής Κεϋλάνης, οστις εζη πρό πέντε 
χιλιάδων έτών). Τά σημερινά Σινικά καί 
’Ιαπωνικά μονόχορδα βιολία είναι πιθα
νώς άπομίμησις αρχαίου τοιούτου οργά
νου. Είς τά αρχαία λειτουργικά βιβλία 
τών Χριστιανών ή μικρά βάρβιτος φαίνεται 
έχουσα σχήμα άπιδίου καί μίαν μόνον χορ
δήν, όπως φαίνεται είς τό ξυλογράφημα τό 
όποιον άντεγράφη έξ ενός Άγγλοσαξωνικοδ 
χειρογράφου ψαλτηρίου τής ένδεκάτης έκα
τονταετηρίδος, διατηρουμένου είς τό Βρε
τανικόν μουσεΐον.

’ Ατιιόσχημον βιολίον.

Ή κάτωθεν εικονογραφία,έν ή φαίνεται ο̂ γ- 
γανον σχεδόν όμοιον πρός κιθάραν,έλήφθη έ-Κ 
Βυζαντίου τινός χειρογράφου,'εύρισκομένου 
είς τό Βρετανικόν μουσεΐον καί χρονολογου- 
μένου1066 μ.Χ.Ό ΔόκτωρΒύρνης (Dr.Burney) 
φέρει παράδειγμα ωοειδούς τίνος βιολιού γε- 
γλυμένου έπί λεκάνης, έκχωθείσης είς τήν 
γαλλικήν πόλιν Σουασσόνην (Soisson). Ή άρ- 
χαιότης αΰτη ύποτίθεται ότι είναι τοϋ όγδοοι» 
αίώνος καί τό 'επ’ αύτής όργανον «μοιάζει

μέ άνάγλυφόν τι ευρισκόμενον εις τό μονα- 
■στήριον τοϋ άγιου Εεωογίου έν Βουερβέλ,

έκατονταετηρίδος.

πλησίον τής Τουένης, έφ’ ου φαίνεται όργα- 
νόν τι είς τάς χεΐρας προσώπου, οντος [Λερούς 
σΐ)[/.7Γ<λέγ[/.Μτοςί το οτιοΐον υτιοτιθετat ότι tccc- 
ρίστα τούς 12  αποστόλους, κρούοντας διά
φορα μουσικά όργανα, έξαιρουμένου τοϋ Ί- 
σκαριώτου ’Ιούδα, όστις άπεικονίζετο έχων 
τήν κεφαλήν πρός τά κατω έντος λεβητος 
φλογών. Είς χειρόγραφόν τι τής δωδέκατης 

^έκατονταετηρίδος, εύρισκόμενον είς το Βρε
τανικόν μουσεΐον, εύρίσκονται ίχνογραφη- 
μένα καί 2 ταΰτα όργανα. Τό τοϋ μεγαλει- 
τέρου είδους είναι κατα το σχήμα το πρό
τυπόν άλλου όργανου, ευρισκομένου εις τας 
χεΐρας άπεικονισματος τίνος,παρις·ώντος τον 
Βασιλέα Χιλπερίκον. Τό άπεικόνισμα τοΰτο 
εύρίσκεται είς τόν ναόν τής Παναγίας τών ΙΙα- 
ρισίων. Ό ναός ουτος ήρξατο άνακτιζόμενος 
κατά τήν δεκάτην εκατονταετηρίδα καί έτελει- 
ώθη περί τάς άρχάς τής δέκατης τρίτης.

Η Τ Ω Ν  Α Σ Τ Ρ Ω Ν  Α Α Τ Ρ Ε Ι Α  Ε Ν Σ ΙΝ ΙΚ Η .

Είς τήν πρωτεύουσαν τής Σινικής, τό Πε- 
κΐνον, ύπάρχουσι πολλοί ναοί άνήκοντες είς 
τά διάφορα είδη των είδωλολατρών, οί ό
ποιοι κατοικοϋσι τήν πόλιν εκείνην· μεταξύ 
τούτων όμως διακρίνονται οί μεγάλοι αύτο- 
κρατορικοί ναοί, ήτοι ό Ναός τοΰ Ούρανοΰ, 
ό Ναός τής Εής, ό Ναός τής Γεωργίας καί 
rot Βωμοί τοΰ Ήλίου καί τήν Σελήνης. Τήν 
άνοιξιν περί τήν έαρινήν ισημερίαν ό αύτο- 
-κράτωρ τών Σινών άροτρια ιδίαις χερσί μέ- 
; ρ ο ς τι τοϋ άγροϋ καί σπείρει ενός ή δύο ει
δών σπόρους. Τοΰτο δέ πράττει ώς παρά- 

ίδειγμα -εις -τον λαόν,, ποφακινών τούς υπη

κόους του νά τιμώσι τήν γεωργίαν καί ούχί 
νά τήν άποστρέφωνται, όπως πολλοί έξ ή
μών έδώ, καί νά άγαπώσι την εργασίαν καί 
ούχί νά τήν άποφεύγωσι. Τό παράδειγμα 
τοΰτο τοΰ αύτοκράτορος έχει καλά πάντοτε 
αποτελέσματα, καί οί Σίναι ήδη είναι γεωρ
γοί άριστοι. Προσέτι δέ καί ή αύτοκράτειρα 
καί πασαι αί κυρίαι τής αύλής της κατ’ έ
τος καλλιεργοΰσι τόν μεταξοσκώληκα καί 
τοΰτο ώς παράδειγμα είς τάς γυναίκας τη; 
Σινικής, ότιχρεωτοϋσι νά έργάζωνται. Λαμ
πρόν καί άξιομίμητον καί τοΰτο τό παρά
δειγμα διά τάς γυναίκας, πολλαί τών οποίων 
δυστυχώς είς τά μέρη μας άπέμαθον, φαίνε
ται, άπομανθάνουσιν CTt ή έογασια είναι 
μήτηρ σωφροσύνης ή δέ αργία μήτηρ πάσης 
κακίας. Κατά τήν περίπτωσιν λοιπόν καθ’ήν 
ό αύτοκράτωρ δίδει τό ώραΐον είς τούς υ
π η κ ό ο υ ς  του παράδειγμα, καλλΓεργών τήν 
γην ίδιοχείρως, γίνεται καί έν τώ Ναώ τής 
Γεωργίας μεγάλη αύτοκρατορική τελετή.. 
Κατά τήν ήμέραν τοΰ θερινού ήλιοστασίου 
λαμβάνει χώραν ή έπισημοτέρα τελετή έν 
τώ Ναίϊ) τής Γής. Τήν δέ έννάτην δεκεμβρίου 
ήτοι τήν ήμέραν τοΰ χειμερινού ήλιοστασίου 
ό αύτοκράτωρ ιερουργεί έν τώ Ναώ τοΰ Ού- 
ρανοϋ, περί ου μεταφέρομεν έκ τίνος αλλη
λογραφίας τά έπόμενα. '

Τπάρχουσιν έν τώ Ναώ τοϋ Ούρανοΰ δύο 
βωμοί, πλήν είς μόνον τόν ένα τούτων, ή
τοι τόν νότιον, γίνεται ή μεγάλη έτήσιος 
τελετή, ή κατά τό χειμερινόν ήλιοστάσιον, 
ήτις φέρει χαρακτήρα μετανοίας καί θυσίας. 
Τήν νύκτα, τήν πρό τής 9ης δεκεμβρίο», ό 
αύτοκράτωρ, καθήμενος έπί άμάξης,συρομέ- 
νης ύπό ελεφάντων έπίτηδες διά ταύτην τήν 
περίστασιν τρεφομένων, μεταβαίνει είς τόν 
Ναόν καί διέρχεται τήν νύκτα έν τή «αι
θούση τής πρός μετάνοιαν νης-είας».Τό όνομα 
τής αιθούσης δεικνύει τό είδος τής τελετής. 
Πρός τό τέλος τής νυκτός ήτοι πρό τής αύ- 
γής, ό αύτοκράτωρ μεταβαίνει έκ τής αιθού
σης είς τόν μέγαν νότειον βωμόν, όπου προσ-· 
φέρεται νέος τις ταϋρος θυσία, αύτοΰ τοϋ αύ
τοκράτορος θυσιάζοντας· ακολούθως τό σφζ- 
γιασθέν ζώον καίεται ολόκληρον· καί τεμά
χια δέ μεταξο^τά καίονται έπίσης, ώς προσ 
φοραί, έπί μικροτέοων πυρών άλλ’ έν τή 
αύτή θέσει. Μετά ταΰτα οί είς τήν τελετήν 
λαβόντες μέρος τρώγουσι καί πίνουσιν, ο 
-δέ .αύτοκράτωρ γεύεται τό «κρέας τής



τυχίας·, ίντος χαί τούτου τής τελετής μέ
ρους. Έν τώ Ναώ τοΰ Ουρανού ούδέν 6πάρ- 
χει άγαλμα ή είδωλον καί έπομένως ούδε- 
μίαν ιδέαν ναοΰ είδωλολατρικοΰ παρέχει* έν 
αύτω όμως λατρεύονται μετά τών θεών καί 
καί θανόντες αύτοκράτορες, ό οέ ζών αύτο- 
κράτωρ τίθεται μεταξύ αύτών καί τών θνη
τών. Έπειδή δέ ή μεγάλη τελετή τοΰ χει
μερινού ήλιοστασίου γίνεται έπί τοϋ νοτείου 
βωμοΰ, ουτος θεωρείται ώς το πρώτον τής 
Σινικής θρησκευτικόν κτίριον, καί τοι είς τό 
όμμα τοϋ Ευρωπαίου ούδένα δεικνύει θρη
σκευτικόν χαρακτήρα. Ό βωμός ούτος είναι 
κυκλικός κα̂  σύγκειται έκ τριών, τοΰ ένός 
έπί τοΰ άλλου τεθημένων, άνδηρων. Ή επι
φάνεια τοΰ άνωτάτου ανδήρου, ούσα κυ
κλική, φαίνεται μάλλον ώς Οέσις διά μουσι
κούς όπως παιανίζωσι, καί oyi ώς βωμός· εί
ναι δέ έστρωμμένη μέ λευκά μάρμαρα. Έκ 
τής άνω έπιφανείας αύτής 'κατερχόμενός τις 
έννέα βαθμίδας φθάνει είς τό δεύτερον έκ τής 
αύτής υλης άνδηρον. Έννέα βαθμίδας κα
τωτέρω τούτου χεϊται τό κατώτατον, έκ τοΰ 
οποίου κατέρχεται τις εις τό έδαφος δι’ έν
νέα πάλιν βαθμιδών. "Ωστε, διά νά άνέλθη 
τις άπό τοϋ έδάφους μέχρι τής κορυφής τοΰ 
βωμοΰ, πρέπει νά άνέλθη δ  ̂είκοσι καί επτά 
βαθμιδών. Κλίμακας έχει τέσσαρας έστραμ- 
μένας πρός τά τέσσαρα κύρια τοΰ όρίζοντος 
σημεϊα (ανατολήν, δύσιν, βορραν καί νότον). 

*Ό βωμός περικλείεται έντός χαμηλοΰ τε- 
τραπλεύρου τοίχου,εχοντος έν έκάς-η π λ ε υ ρ ά  
θύραν μαρμαρίνην, άντίκρύζουσαν πρός μ ία ν  
κλίμακα. Είς τήν νοτειοανατολικήν γωνίαν 
τοΰ τοίχου τούτου εύρίσκεται. ό ιδιαίτερος 
βωμός, έφ' ού κατακαιεται ο ταΰρος, μετά ό- 
κτώ άλλων μικρότερων έκ σιδήρου βωμών, 
έπί τών οποίων καίονται αί πρός τούς οκτώ 
προγόνους τοΰ αύτοκράτορος θυσίαι,τοΰ ταύ
ρου προσφερομένου είς τόνΣάγγ-τί μόνον.’Α
κριβώς τήν αύγήν, τοΰ πυρός καιομένου έπί 
τών εστιών τούτων καί τοΰ αύτοκράτορος 
εύρισκομένου έπί τοΰ άνωτάτου άνδηρου καί 
θυμιώντος χαί προσευχομένου είς τόν Σαγγ- 
τί και τούς προγόνους του, μουσική ακού
εται καί χορός άρχεται είς μέρος τι τοϋ 
Ναοΰ, τά όποια είναι αρχαιότατα είδη λα
τρείας. Όλοι οί μεγιστάνες τής αύλής εύ- 
ρίσκονται έπι τών κλιμάκων τών άνδηρων 
οπισθε/ τοΰ αύτοκράτορος ίερέως. Καίτοι 
βέ τ ϊ φώς τ?,ς πρωίας προχωρούν καθιστά

ορατά πάντα, πλήν πάλιν τό χυριώτερον τοΰ’ 
Λαοΰ φώς προέρχεται έκ τών βωμών. Τό ό
νομα τοΰ έφ’ ού καίεται ό ταϋρος είναι λέξις 
τις σημαίνουσα «φωτοδότης».

Πολλοί περιηγηταΐ έςέλαβσν τόν βόρειον 
βωμόν ο»ς τον Ναόν τοϋ Ούρανοΰ, ένώ πράγ
ματι ό βωμός έκεΐνος μέρος μόνον τοΰ δλου 
ναοΰ άποτελεΐ· πλήν, εχων έπί τοΰ ύψηλο- 
τάτου άνδηρου αύτοΰ μόνιμόν τι κτίριον, ε
πισύρει πολύ τοϋ παρατηρητοϋ τήν προσο
χήν. Συνίσταται δέ καί ουτος, ώς και ό νό- 
τειος, έκ τριών κυκλοειδών άνδηρων έκ λ? 
κοΰ μαρμάρου, τεθημένων τοΰ ένός έπι 
άλλου, μέ μόνι]ν τήν διαφοράν δτι eyει όχ 
κλίμακας άντί τεσσάρων. Είς τό κέντρον 
τής άνω έπιφανείας αύτοΰ εύρίσκονται τρεΐς 
μαρμάριναι βαθμίδες καί έπ’ αύτών μικρός 
τις κυκλαειδής ναός ξύλινος. Πάντα τά Σι
νικά κτίρια, είτε ναοί, είτε άνάκτορα, είτε 
οίκίαι εχουσι σχήμα έπίμηκες, ώστε τό κυ- 
κλοειδές έκεΐνο άποτελεΐ άντί&ετον έξαίρεσιν 
είς τήν Σινικήν άρχιτεκτονικήν. Είς τόν βω
μόν τοΰτον ό αύτοκράτωρ, μεταβαίνων κατά 
τό εαρ, θύει καί εύχεται ύπέρ τής συγκομιδής.

Ό Ναός τής Γής εύρίσκεται είς τό βό
ρειον τής πόλεως μέρος, καί εμπεριέ
χει βωμούς άφιερωμένο-υς είς τά Πνεύματα 
τών Όρέων καί τών θαλασσών. Έπι τών βω
μών εκείνων είναι τεθημένοι άβακες, άφιερω- 
μένοι είς τά πέντε ορη τής Σινικής, καί είς 
άλλα τής Μαγχουρίας καί Ταρταρίας,ώς καί 
είς τέσσαρας θαλάσσαςκαί τέσσαρας λίμνας.

Ό βωμός τοϋ Ήλίου εύρίσκεται είς τό 
ανατολικόν τοΰ Πεκίνου μέρος, ή δέ έπ’ αύ
τοΰ τελετή γίνεται τήν άνοιξιν. Έπί τοϋ 
βωμοΰ τούτου θυσιάζουσιν άποκλειστικώς ε,ίς 
τόν Ήλιον. Ό βωμός περικυκλοΰται, ώς καί 
οί άλλοι, άπό α/.ση δένδρων.

Έπί τών βωμών τής Σελήνης γίνεται έ- 
πίσημος ιεροπραξία κατά τήν φθινοπιορινήν 
ισημερίαν. Έπί τοΰ αύτοΰ εύρίσκονται ά
βακες τών έπτά άστέρων, τών άποτελού-ντων 
τήν μεγάλην άρκτον, τών πέντε πλανητών 
(άγνοουμένων τών νεωστί άνακαλυφθέντων), 
τών 28 αστερισμών καί άλλων αποθεώσεων 
τοΰ άστερόεντος χώρουν

Έν Σινική εύρίσκονται τρία διάφορα εί- 
δωλολατρείας είδη, τό τώ·* Ταυιστών, Κομ- 
φουχιανών χαί Βουδιστών, ά λλ ’ αί έν τοΐς 
άνα;ερθεΐσι ναοις γενόμεναι τελεταΐ είς ού- 
δεμία·* τών τριών θρησκειών έκ5ΐ>ω* *-*ή-

10-
ου-

-χΌυσιν. Ή κεντρική χυβέρνησις αναγνωρίζει 
μέν τά έν λόγω θρησκεύματα, άλλά κυρίως 
θρησκέυτικαί τελεταί αύτής είναι τά έν Πε- 
χίνω γινόμενα. Είναι δέ ταΰτα λατρεία τις  
αυτοκρατοριχή μετ’ ππιΟεωθέντδς τινός | 
νάρχου, ώς άρχτήν της, -καί μόνον ιερέα Ιχ 
σα τόν αύτοχράτορα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Τά εϋρΐϊχόμενα απ ίΊτϊ τοΟ έν 'Αγιοι; πατρόί 

ήμ&ν Ίωέννου τοΰ Xpu70trx0[t0u.
’Οσάκις έρρίψαμεν τά Βλέμματα έπί τών 

μελιρρήτων λόγων τοΰ Χριστοφόρου τής 
Αλήθειας κήρυκος τούτου, καί μάλιστα ό- 
πόταν, βεβαρυμμένοι ύπό τών φροντίδων τοΰ 
πολύ ταράξου τούτου βίου, ή κατατεθλιμ- 
μένοι ύπό τής σοβαρας θεωρίας τών περί 
ήμας καθ’ έκάστην συμβαινόντων, άποσυ- 
οόμεθα είς τόν ήμέτερον οίκον, ώς είς γα- 
λήνιον λιμένα, και λαμβάνομεν άνά χεΐρας 
τά χρυσά τής χρυσής τής ’Αντιόχειας Ά η-  
δ,όνος κελαδήματα, δύναμίς τις οίονεί μα
γική, άρπάζουσα ημάς αίφνης έκ τοΰ ύλι- 
κοΰ τούτου κόσμου, μεταφέρει είς σφαίρας 

• Ινθα χαρά καί ηδονή άνεκλάλητος βασι- 
λεύουσιν. Έκεί άκούομεν μουσικήν οίαν 
ούδαμοΰ έπί τής γής ταύτης τά σωματικά 
ήμών ώτα ηχούσαν- Έκεΐ βλέπομεν σκηνάς 
όποιας ποτέ τά σωματικά ήμών όμματα 
έπί τής γής ταύτης άπήντησαν βλέπομεν 
θέατρον αγγέλων, βλέπομεν θέατρον ού- 
ράνίων δυνάμεων, θέατρον εν θα αύτός ό 
θρόνος τοϋ τών άπάντων Δημιουργού έν 
μέσω κεΐται· "έκεΐ άπαντώμεν τραπεζαν, 
τράπεζαν -πνευματικήν έφ’ ης παντοδαπά 
καί άφθονα τά πνευματικά εδέσματα είναι 
παρατεθημένα. Όποΐα δέ αισθήματα έν ήμΐν 
εγείρονται κατά τάς μακαρίας ταύτας ώρας 
άδυνατοΰμεν διά λόγου νά παραστήσωμεν 
πλήν προσθέτομεν μόνον ότι λησμονοϋντες 
ήμας αύτούς υπό τό κράτος τής ηδονής 
έκείνης, λησμονούμε·/ τον χρόνο ν και γευ- 
όμε.θά τής α ί ω ν ι ό τ η τ ο ς .  Οτι μετά τήν 
θείαν έκείνην άπόλαυσιν αίσθανόμεθα ήμας 
αύτούς πάντοτε βελτίους ούδέ κάν νά άνα- 
φέρωμεν έπρεπε. Ποσάκις λοιπόν ηύχήθη- 
μεν νά ίδωμεν τά συγγράμματα ταΰτα 
διά τοΰ τύπου .πολυ πλ α σι αζόμε ν α καί προ- 
σητά τοΐς πολλοΐς καθιστάμενα ό Θεός μό
νος γινώσκει, ώς Λύτός πάλιν ήςεύρει ό- 
,πόσην -έδοκιμάσαμεν χαράν άκούσαντες ότι 
«ύβ άνθρωποι, ούχί έκ τών πολυταλάντων [Ιίβλλοι νομ’ζουσιν ·0τι άμα κ α μ ω σ

πλουσίων μας, άλλά πλούσιοι κατά τήν 
γνώμην τήν άγαθήν, άνέλαβον τή / κοπιώ
δη καί πολυδάτανον έκδοσιν τών πνευμα- 
τεμφόρων τούτων βιβλίων.

Ήδη, εύτυνήσαντες νά ίδωμεν πλήρη 
τόν πρώτον τόμον τής νέας ταύτης καί 
πρώτης έν Άθήνα·ς έκδόσεως τοϋ Οείο̂  
Χρυσοστόμου, άδύνατον μέν "ά μή συγχα- 
οώυιεν τοΐς έκδόταις διά τό γιγάντιον καί 
όντως χριστιανικόν εργον, τό όποιον τό
σον φιλοτίμως άνέλαβον, καί ετι φιλοτι- 
μότερον, σύν θεώ, άξουσιν είς πέρας, άού- 
νατον δέ νά μή παρακινήσωμεν καί τούς 
ήμετέρούς άναγνώστας, ούχί τόσον πρός 
ένθάρρυνσιν τών έκδοτών, άλλά πρός άπο- 
κτησιν καί άπόλαυσιν τοΰ άνεκτιμήτου θη
σαυρού, πρός δν άπαντα τά χριστιανικά 
έθνη μετά θαυμασμού άτενίζουσιν.

Ό πρώτος τόμος τών Χρυσό ατομικών 
συγγραμμάτων, έκ δύο μερών συνιστάμενος 
καί απαρτιζόμενος άπό πλέον ή χιλίας σε- 
λάδας, περιέχει τήν είς Ματθαίον ερμηνεί
αν, συνισταμένην έξ έννενήκοντα συμμέ
τρων ομιλιών. Τής ερμηνείας προτέτα*ται 

; « θ ε ο δ ώ ρ ο υ  ε π ι σ κ ό π ο υ  Τ ρ t μ η θ ο ύ ν- 
τ ω ν π ε ρ Ί  τοΰβίο^υ κ α ί  τ ή ς  ε ξ ο ρ ί α ς  
καί  τ ώ ν  θ λ ί ψ ε ω ν  Ί ω ά ν ν ο υ τ  ο ΰ Μ α- 
κ α ρ ι ω τ ά τ ο υ  ’Α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ  Κ ω ν 
σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς  τοΰ  Χ ρ υ σ ο σ τ ό 
μου,» επονται δέ «περιλήψεις κατά παρα
γράφους τών έν τώ ά. καί β'. μέρει τοΰ 
Α'. τόμου περιεγομένων 90 ομιλιών.» Αί 
•περιλήψεις αυται έγένοντο μετά π,ολλοΰ κό
που, (καίτοι ηύχόμεθα τινές έξ αύτών νά 
ησαν μάλλον έπιτυχεΐς) ώς καί έν τώ 
:κειμένω μεγάλη κατεβλήθη προσοχή καί 
προσπάθεια όπως τυπωθή όσον τό δυνατόν 
καθαρεΰον, καί μετά σημειώσεων τών έκ 
τών 'Αγίων Γραφών φερομένων μαρτυριών.

ΙΙρός τούς έπιθυμοϋντας νά άποκτήσωσι 
τον θησαυρόν τοΰτον λέγομεν ότι ό ήδη 
έκδοθείς πρώτος τόμος εύρίσκεται έν Σμύρ
νη, έν τώ βιβλιοπωλεία) τής Άμαλθείας.

II ΤΩΝ Χ.ΡΠΜΑΤαΝ ΤΠΟΛΚΨ1Ϊ.
ΤΙόθεν καί διατί αί τόσαι άπάται καί αί 

τόσαι καταχρήσεις τής εμπιστοσύνης; 
ΙΙρώτον καί κύριον διότι ή πρός τά πλου- 
τη ύπόληψις είναι μεγάλη, άδιά-·ορον πόθεν 
καί πώς τά πλούτη ταΰτα -συνάγονται.



χ ρ ή μ α τ α ,  άοιάφορον διά τίνος μέσου, 
θά άπολαύσωσι τής ύπολήψεως χαι τοϋ 
σεβασμού τών πολλών και δυστυχώς πρέπει 
νά όμολογήσωμεν ο τι ούτως έχει. Συχνό
τατα βλέπομεν τήν ένάρετον ζαί τιμίαν 
ΙΙτωχίαν περιφρονουμένην, τόν δέ κεχρυσο- 
μένον Δόλον έπισύροντα τήν γενικήν προσο
χήν, ζαί ίσως ζαί τό σέβας Ώς πρός
ταΰτα όμως πιστεύομεν ότι ό λαός μας ήρ- 
χισε νά άλλάζη φρόνημα. Ή ερώτησις «εχει 
χρήματα; » ήρχισε νά παραζολουθήτε ζαί 
ύπό τής έρωτήσεως «Πώς τά έκαμε ;» Προσ
έτι δέ καί αύταί αί μητέρες, αίτινες πριν 
έφαινοντο επαναπαυόμενα', μόνον έπι τής 
βεβαιότητος ότι οί μέλλοντες σύζυγοι τών 
θυγατέρων των εχουσι χρήματα, ήρχισαν 
τώρα νά έρωτώσι πώς οί κ α λ ο ί  γ α μ- 
β ρ ο I ουτοι απέκτησαν τά χρήματα. Έλ- 
πίσωμεν δέ ότι προϊόντος τοΰ χρόνου θέλει 
καί ό λαός μας, έ'τι καλλίτερον έκτιμών τά 
πραγματα καί τά πρόσωπα, δώσει καί εις 
τόν πλούτον καί εις τήν αρετήν τάς άνηκού- 
σας αύτοις θέσεις, καί ουτω κλείσει τήν α
νοικτήν πρός τόν δόλον καί τήν απάτην 
σήμερον θύραν.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΣ ΔΤΣΤΤΧΗΣ.

’Εάν έπιθυμής νά γείνης δυστυχής, συλ- 
λογίζου τό ν  ε α υ τ ό ν  σ ου ,  συλλογίζου 
περί όσων σοΰ λείπουσι,συλλογίζου όσα σοΰ  
είναι επιθυμητά, ποιαν ύπόληψιν οί άνθρω
ποι επρεπε περι σ ο ΰ  νά εχωσι, τί οί άλλοι 
περι σ ο ΰ  σκέπτονται· και τότε θά ίδης πό
σον το σ ο ΰ τοΰτο θά σέ φέρει εις τον σζο- 
πον σου. Τότε θά μολύνης παν ότι έγγίζεις· 
τότε έκ παντός δ,τι ό θεός χαρίζει είς σέ 
σύ θά έξάγης αθλιότητα καί κακίαν τότε 
θά ήσαι πράγματι τόσον δυστυχής όσον 
ζητείς.

ΤΑ ΕΝ ΚΟΝ1ΤΛΝΤΙΝΟΤΠΟΑΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ
ΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.

Αί έν Κωνσταντινουπόλει δημοσιευόμενα’, 
εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένων και τών 
περιοδικών, άριθμοΰνται εις τεσσαράζοντα 
και τρεις. Τούτων δέκα εννέα έζδιδονται 
καθ’ έζάστην, ήτοι 5 τουρκικαί, 5 αρμένικα! 
4 γαλλικαί, 3 έλληνιζαί καί 2 άγγλικαί. 
Τέσσαρες έκοίδονται πεντάκις τή έβδομάδος- 
α5ται ζαϊ αί τέσσαρες είναι τουρκικαί. Δύο, 
ήτοι X ελληνική ζαι 1 άραενική, ©αίνονταιV » */ ι

τρις τής έβδομάδος. ’Εννέα δημοσιεύοντα1 
οίς τής έβδομάδος· τούτων είναι αί 3 άρμε- 
νικαί, αί 2 τουρκικαί, αί 2 βουλγαρικα'ι καί 
αί 2 γαλλιχαί. Έπτά έκδίδονται άπαξ τής 
έβδομάδος, 3 άρμενιχαί, 2 έλληνιζαί, 2 
γαλλικαί. Τό ελληνικόν περιοδιχόν ή «Εύ- 
ριδίκη» έκδίδεται δίς τοΰ μηνός. Υπάρχει 
προσέτι καί τουρχιζή τις γυναιζεία έφημερίς 
ήτις δεν έζοιοεται ζαθ’ ώρισμένας περιόδους. 
Πολλαι κατεβλήθησαν προσπάθειαι όπως 
έζδοθή ζαί γερμανιζή τις έφημερίς, αλλά, 
μέχρι τοΰ παρόντος δέν κατωρθώθη. '

ΕΠΗ ΧΡΤΣΑ.

Κεντρον παντός ελέγχου είναι ή έν αύ
τώ εύρισζομένη αλήθεια.

— Ή αληθής ελευθερία συνίσταται είς: 
τήν άζώλυτον έξάσζησιν τών ιδίων δικαιω
μάτων, πλήν ούχι ζςιί είς τήν ζαταπάτησιν 
τών διζαιωμάτων τών άλλων.

—Ό νους χάνει τό πρός τήν αρετήν 
σέβας άμα ώς εύρεθή εις σχέσιν μετά τής 
κακίας. Όταν δέ μειδιώμεν εις τά κινή
ματα, τά έμπήγοντα άχανθαν εις τοΰ άλ
λου τό στήθος, καθιστάμεθα καί ήμεΐς έ
νοχοι τής ηθικής εκείνης πληγής.

•—Ή ανδρεία, ούχί ή προσποιημένη 
άλλ’ ή α λ η θ ή ς ,  είναι γαλήνιος, ουδέπο
τε οέ προσβλητική. "Αν δέν παραδέχηται 
νά προσβάλληται, πλήν άλλ’ όμως ουδέ
ποτε προσβάλλει, ώς ουδέποτε άρχεται 
φιλονεικιών, ουδέποτε λαμβάνει μέρος εις 
ματαίας καί ανωφελείς Ιριδας. Ούσα ύ- 
περτέρα τής οχληράς μικροφιλοτιμίας, ου
δόλως άγαπα νά έπιδεικνύηται κατά πα- 
σαν στιγμήν* ύποφέρουσα σιωπηλώς, άπαν
τα μετά μετριότητας- μή φοβουμένη δέ. 
μηδένα εχθρόν καί μηδέ εχθρεύεται ζανέ- 
να, άλλ’ αΐσχύνεται διά τήν θρασύτητα ό
σον καί διά τήν δειλίαν.

— Τό πνεΰμα τής άληθοΰς θρησκείας· 
πνέει ευγένειαν καί γλυκύτητα· είναι κοι
νωνικόν, εράσμιον, ευεργετικόν είναι μα
κράν ή μάλλον άντίστροφον, τής σκοτεινής 
εκείνης καί ίδοτελοΰς δεισιδαιμονίας, τοΰ> 
άλογου εκείνου θρησκευτικοΰ φανατισμού, 
όστις συμπυκνώνει τάς όφρεις,. καθιστά τόν 
άνθρωπον εΰερέθιστον, θλίβει ζαί αμαυρώ
νει τό πνεΰμα, καί πληροί άπεχθείας τήν 
συμπεριφοράν.


