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Π0ΛΙΤΕ10ΓΡΑΦΙΑ W  ΣΒΡΩΝ 
(ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ.) ( ! >

Προ διακοσίων ήδη έτών έξ=;ρευναται ή εξωτερική 
χατάστασις της Κίνας. Έ χ δέ τών περι αυτήν ενα 
σχοληΟέντων οί HL̂V ιεραπόστολοι έκλιναν πάντοτε 
είς ύπερβολάς, άλλοι δ< τούναντίο* οιον ό M altebrun 
χαί Sonneret έσπούδασαν νά έξευτέλισωσι τήν αρ 
χαιοτάτην ταυτην χώραν χαί τον ιρ'.λοπονωτατον αυ 
τής λαόν αντίποδα, β^τως εΐπεϊν, τών λοιπών παντω»
επί της γης.  ̂ , , - -

Αί καχίαι καί αί άρεταί τών απογο»ων της αρ
χαίας Σηριχής άπεδόδησαν εί; τό κλίμα πα;ά πολ
λών xai μάλιστα τοΰ Μο»τετκιοΰ χαί Charron. 
Ά λ λ ’ υπάρχει ήδη ίκανώς άποδιδειγμένον οτι ό τοπο; 
δέν ενεργεί τοσοΰτον έπί τών ανθρώπων, όσον η K'j - 
βέρνη*ις, ή θρησκεία χαί ή άνττροφη των, καίω ; 
λέγει χαί Κινέζος ποιητής ό Λιεουσου,. « Ούίέν κλίμα 
ιιθασσιΰει τήν τίγριν, ουτε ανδρί,ει τ4ν λαγωον. » 

Αί περί χρονολογίας τή ; Κίνας διατριβαί, μάλι

(1) Νομίζω δτι ή Kira, έ.Ιέγιτο χατά τονc Αρ 
χαίονζ ( Π .Ιίνιυν, ΠτοΛιμαΐον κ τλ .) Σί/ρες, π α ρ ά  τη 
σέ, ή σερ τήν μ έ ια ζα ν ' oi δ έ  Σ ίτα ι ήσαν είς τήν  
χώρατ των σημερινών βιρμάνων.

Τύμ. Α .

στα δέ τοΰ μονάχου Gaubil θεωρούνται σπουδαϊαι 
καί λόγου άξιαι, *»ν περιέχωσί τινα σφάλματα- τήν 
δέ φυσικήν καί γεωγραφικήν της ε*θεσιν διεπραγμα- 
τεύδησαν πολλοί- ε δοκμησιν όμως ιδιαιτέρως κατ 
αύ:ή< 5 Duhade άλλ’ ή Ιστορία, οιον ή καρά τοΰ 
ίερέως Grosier καί M ailer σφάλλει χατά τήν χρίοιν 
καί τήν άχρίβε:αν- συντιλοΰσι δέ εις τοΰτο χα: οί 
Σήρες, ε ι:ε  Κινέζοι αυτοί ώς κομπορρνονε; χη  
υπό έκτοπου έθνικίς περιφιλαυτία; νίχώμενο'.

Σποράδην όμως πιριέγραψαν πολλά «Ειάκουστα 
νεάπεροι πιριηγηταί, οιον ό Χτυμβο-δ, Κλαπρό?, to- 
χτωρ Μόρρισσων, 'Γιμκόφσκη χτλ. μαλ'.στα δε ο ο:α- 
βόητος Abel Rem usat, ό ιτις ένηϊ/ολήίη £ξαι:έτως 
ίίς  τόν κλάδο» τοΰτον τής Ασιατικής φιλολογία:. 05εν 
ϊξ ουτοΓι μάλιστα έρανιζό^εδα τήν ά«ολου9ον ~ιρι 
Ση 3ών σύ»οψιν.

Ή  China (Κίνα), παραφδοά τοΰ Τσίν, /έ·ε-αι 
jGtoi παρά τινα αύτοκράτορα βασιλίυσι-τα 256  ειη  
πρό Χρ. (- ΰτως εμαθον α ύ τ ή ν  προφερομ,ένην (China) 
οί Πορ-ογά'λοι πρώτοι παρά τών Μαλαισίω» ναυ- 
χλήρω», οίτινες τήν έγνώριζον 300  έτη πρό Χρ

ιΗ Κίνα έχει ορια πρό; β'->ρρα» τήν Σιβηρίαν, προς 
δυσμάς τούς Κιργκίζου:, ή άρχτώους Ταρτάρους καί την 
Βουγαρίαν,ή μεοημβρ νήν Ταοταρίαν (τήν λεγσμένην 
ανεξάρτητον), irpoc νότον τήν έπιχράτιιαν τοϋ ‘Ρ αγγι 
Σίγγ χαί τή» Ίνδί/ν, τοΰ; Βιρμάνο.ς (Σίνας) τό 
βασίλε ον τοΰ Λ^ώ:, τοΰ “Αναμ, τήν Κινεζικήν, τήν 
χιτρίνην θάλασσαν, καί τό πέλαγος τή ; Ίαπονίας.

Έ γε ι μήν.ο; 1400 λεύγα: άπό τό Kacbgar πρός 
δ«σμάς εω ; χοΰ άκρωτηρί.υ Lesseps πρός άνατολας

Τε υχ. 1 .



καί 7 6 0  πλάτος άπό τό δρος Δαδ* προς άρχτον εως 
τής παραλίου πόλεως Loui Tcheoa πρό; νότον* τά 
Si παράλιά της εκτείνονται είί επέκεινα τών 1000.

‘ Η γεωμιτρική έπιφάνεια ύπολογίζεται 6 7 4 ,0 0 0  
τετραγωνικώ.' λευγών, σχεδόν τό I [10  τή ; οικήσιμου 
γής· υπερβαίνει άρα τήν ‘Ρωμα'ύήν αυτοκρατορίαν, 
όποία ητο εκϊ Τραϊανού, καί τήν τοΰ ’Αλεξάνδρου, 
καί τήν  Ευρώπην δλην* έλαττοΰται όμως τή ; ‘Ρωσ
σίας, ητις υποχωρεί τουναντίον εις τήν Κίναν κατά 
τόν πληθυσμόν, ιόν πλούτον καί τάς τέχνας.

Είς τάς μαχράς διαστάσεις ταύτας περιλαμβάνον
ται χαί τόποι πολλοί υποτελείς τής Κίνας, οίον τό 
κυρίως Θ;υβέτ, τό Βουτάν, τό μιχρόν Θουβέτ, ή μικρά 
Βουχαρία, ή Όϊγουρία, ή Καλμουκία, ή Μογγολία 
δυτική, ή Μογγούξ, Μαντσουρία, τό Ταγγούτ, ή 
χερσόνησος Κορέα, ή νήσος Σεγαλλιέν, ή Φορμόζα κτλ.

’Εκ τούτων ή Βοχαρία ύπήρξεν ή πατρις τών 
αρχαίων Σκυδώ» τής Ά σίας κατά τόν ‘Ηρόδοτον καί 
Στράβωνα' αύτοί εύρίσκονται νΰν διεσκορπισμένοι είς 
τήν Ταυρικήν yesοόννησον, (Κριμαίαν) τή» Περσίαν, 
τάς πιρί τόν Καύκασο» χώρας καί τήν Σιβηρίαν.

Οί Κινέζοι άνί,κοντές, ώς ραίνεται, εί; τήν Μογ
γολική», ιίτ ε  κιτρίνην γενεάν άναμεμιγμενην μετά 
ποιχιλίας τίνός τών γενεών Ινδική; καί ΜαΛαισικής, 
αΓτινες προήλδον ίσως άπό συνδυασμόν τή ; Αΐίΐιοπική; 
καί τή ; λευκής, ή Σχυδιχής1 απώλειαν μέν τόν πολε 
μικάν χαρακτήρα τών προγόνων των Μογ^όλων" άλλά 
χατεστάθησαν εμπορικοί, βιομήχανοι, μικρολόγοι πιρί 
τάς φιλοφρονήσεις καί δεξιώσεις* Ιχουσι δέ πολλήν 
ομοιότητα και μετά τών Αιγυπτίων κατά τε το ήθος 
καί τάς δεσμοδεσίας. Οί εμπορευόμενοι ίξ  αύτών, είτε 
παράλιοι, δμιλοΰσιν έκ τών ξένων γλωσσών μάλιστα 
τή» Πορτογαλλικήν, 'Ισπανικήν, ’Αγγλικήν χαί Μα- 
λαισικήν.

Διαιροΰνται δέ είς 4  τάξεις τοΰ; λογίους, τοΰ; 
γεωργούς, τοΰς γειρώνακτας χαί του; εμπόρους.

Δέν υπάρχει παρ αυτοί; κληρονομική εΰγένιια· άλλ’ 
έκαστος τιματαί κατά τήν ατομικήν του αξίαν. ‘Ο 
δοξασδεί; μάλιστα έκ τών πράξεών του εξευγενίζει καί 
τοϋ; προγόνους του.

Μόνοι άπολαυουσι δικαιοψάτων κληρονομικών ό 
αύτοκράτωρ καί οί έκ τής οικογενείας του ηγεμόνες, 
έκτό: τώ» απογόνων τοΰ μεγάλου νομοδέτου των 
Κουνφοΰτσου, εις τιμήν τοΰ όποιου καί ναού; άνήγειραν.

‘Ω; υπέρτατος κυριάρχης τιμαται ό αύτοκράτωρ, 
όστι; λέγεται καί υιός τοΰ ήλίου.

Τό πολίτευμα υπάρχει δεσποτιχέν μετά πατριαρ 
■ ι̂κών τινων δεσμών κα: κανόνων τοΰ Κουνφοΰτσου1 
Συγχιρναται όμως ή απόλυτος έξουσία ΰπό δι 
καίων έν γένει νόμων, τοΰ προνομίου, τό όποιον εχουσί 
τινες δικασταί νά ύποβάλωσι παρατηρήσει;, και τή ; 
έκλογής τών άρχόντων, ιίτε  δημοσίων λειτουργών, 
πάντων έκ τής τάξιω ς τών λογίων. ‘Ο αύτοκράτωρ 
τής Κίνας προοδεύεται ΰπό ραβδούχων καί δορυφόρων, 
καδώ; καί οί υπάλληλοι αύτοΰ, καί άπαιτιΐ άπεριόρις-ον 
σέβας' οδεν άν τις κατά τύχην, όταν τόν άπαντα, δέν 
«έση πρηνής στρέφων τά νώτα πρός αύτόν, τιμωρείται 
διά θανάτου !

‘Η Κυβέρνησις συγκροτείται ΰπό εξ υπερτάτω» 
συμβουλίων, είτε υπουργείων· άλλ’ οί σύμβουλοι ύπό- 
κεινται και αυτοί πλτιμμελοΰντες είς τάς αύτάς ποι- 
νάς, είς τά ; όποιας ΰποβάλλεται χαί ό ψιλός αύτός 
αχθοφόρος.

Αί τιμωρίαι δέν άναλογοΰσι παντελώς πρός τό 
βάρος τον έγκλήματος. ‘Ο ποινικός τώ* Κινέζων 
νομος έχρημάτισεν ό τύπος τοΰ Δρακοντείου- άλλ’ ή 
αύστηρότη; αύτοΰ κολάζεται πολΰ περί τή» έκτέλεσιν.

Ή  έπανάστασις επιφέρει τήν τιμωρίαν όλοκλήρου 
τή ; οίχογενείας.

Τό διαζυγιον γίνεται εύκολώτατα- ό σύζυγος δυ
νατοί νά τό ζητήση 1) διά στείρωσιν τής γυναικός ’ 2) 
μοιχείαν 3) χακολογίαν· 4) κλοπήν1 5) ζηλοτυπίαν 
6) λέπραν· 7) άρνησιν νά υπηρέτηση τόν πενδερόν, ή 
τήν πενδεράν. ’Απαγορεύεται εις τήν γυναίκα νά ζητή- 
ση διαζυγιον1 άλλ ’ αυτη έπιχαλεΐται τή» διάστασιν δΐ 
αίκίσεις κτλ.

Το εσωτερικόν έμπόριον γίνεται δραστηριώτατον 
τό δέ έξωτερικόν δλίγον· ουτω π. y .  έξαγεται τέ 
ΰπό τών Αγγλω» 50  εκατομμυρίων μόνον άξίας, εΐ- 
σάγεται δέ δπιον 45  ή 50.

Ούτε ε ί; τήν ’Αγγλίαν εΰρίσχιται τοσοΰτο; πα
τριωτισμό; καί τοσαυτη φιλοπονι'α1 άλλ ’ αντί τών 
αρετών τούτων οί Κινέζοι κατηγοροΰνται ώ ; ακόλα
στοι, κιρδαλεόφρονε;, ψεΰσται, άπαταιώνες, καί αγε
νείς, ή άνανδροι.

. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Σπάνιοι εύρίσκονται οί μή γνωρίζοντες νά άναγι- 
νώσχωσι καί νά γράφωσι Κινέζοι.

Ή  γλώσσά των κατ’ άρχάς ήτο ιερογλυφική· νΰν δέ 
μετεβλήδη εις μονοσυλλαβική»· όδεν εχει χαρακτΐρας 
ιδεογραφικούς καί 3 4 0  συλλαβάς, αί έποΐαι έξαπλώς 
προφερόμεναι παριστάνουσι πάντοτε διάφορον έννοια» 
χαί άποτελοΰσι J2 0 0 — 1300 λέξεις.

Ου τω κατά τόν ‘Ρεμου'άτ δι ένός μόνου ήχου δ 
Κινέζος εκφράζει τό πράγμα αμέσως' τά δέ σημεία, 
είτε ά  χαρακτήρες του, δέν έμφαίνουσι φωνήν, άλλ’ 
όμοιάζουσι μέ τά άριδμητικά σύμβολα 2, 3, 4 , τά 
οποϊα άμα ίδωμεν έννοοΰμεν ιύδύς τό δύο, τρία, τέσ· 
σαρα, ώστε οί Κινέζοι είκονίζουσι τά άντικείμενα ώς 
δΐ άριθμών1 οδεν πολλά ’Ασιατικά έ'δνη άλλας γλώσ
σα; λαλοΰντα μεταχειρίζονται τά Κινεζικά γράμματα, 
χαδως πάντες οί λαοί τής Ευρώπης μεταχειρίζονται 
τοΰς αύτούς αραβικούς χαρακτήρας, άν καί όμι/ώσι 
διαφόρους γλώσσας.

Οσον αί λέξεις ύπάρχουσιν δλιγάριδμοι, τόσον 
έπληδύνδησαν τά σημεία τής γραφής μέχρι δηλ. 
1 0 0 ,0 0 0 . Ά λ λ ’ έξ αύτών πολλά ίσοδυναμοΰσιν ώς 
συνώνυμα1 άλλα δέ ώ ; αρχαϊκά έξέπεσον ε ΐ; άγρη- 
στιαν, ώστε μόνον χιλιάδων τινών ή γνώσις άρκεΐ 
ιίς  τήν άνάγνωσιν' ή δέ σπουδή τούτων δέν απαιτεί 
πολλούς κόπους, διότι οί ^ιζικοί, είτε πρωτότυποι δέν 
ύπερβαίυουσι τούς 200 . Τοΰτο δέ άπεδιίχνύει πόσο» 
δλίγας ιδέας καί χρείας ειχε κ α τ ’ άρχάς τά Ιδνος· 
έπτά π. χ . μόνον σημιΐα παρίστανον τά ουράνια άντι-

χείμενα1 Ιλειπε δ ϊτ ι  σημιϊον ιίς  παράς-ασιν α φ η μ ένη ; 
ιδέας οιο» τής τοΰ θεοΰ1 εΰριδη δμως άλλο εικονικόν 
τοΰ καχοΰ δαίμονος ! ώ ττε έ* τούτου έξαγεται πόσο» 
*ί Κινέζοι ήσαν, έκτός τώ» άλλων, και δίΐσιδαίμονες.

Κατά τ ι ς  άρχάς τοΰ αίώνο; τούτου ή Κινεζική 
γλώσσα ήτο πάντη άγνωστος είς τή» Γαλλία»1 δδε- 
«ροσεκλήδη τώ  18U9 Γερμανός τις H ager καλού 
μένος πρό; σύνταξιν λεξιχοΰ, τό όποιον ομω; δέν 
κατώρδωσε. Τότε ό ‘Ρεμουζάτ συνέλαβε τόν σκοπό» 
νά σπου^άση τή» γλώσσαν ταύτην αύτοοιδακτος, δηλ. 
ούχί μό»ον άνευ διδατκάλου, άλλά καί λεξικού καί 
γραμματική;. Καταγΐνομε*ο; όμως κυριω; εις τη» ια
τρικήν, μέρος τή ; νυ<τά: μόνον ειχ ιν  άφιερωμένον εί; 
τήν μελέτη* ταύτη». Ε» ώ δε παντοιοτροπως ό ‘Ρε* 
μουζάτ έμάντευε τήν Κινιζιχήν, άλλος έξίσου εύφυή; 
χαί φιλόπονο;, ό Chezy, κατεγίνετο νά μάθ^ τήν 
Βραχμανιχήν, ιίτε  Σανικριτιχήν γλώσσαν, τής οποίας 
Ιλειπον όμοίω; βοηθητικά βιβλία. Μετά πέντε δέ έτη 
εχτοτε ό σοφά; ‘ Ρεμουζάτ έξιδωκι δοκίμιον τή ; Κινεζι 
χής, όπου φαίνεται ποΰ εμελλέ ποτε νά καταντήιη. Έ» 
αύτώ δέ έκτός τών άλλω» σηαιιοϊ καί γράμματά τινα 
συαβολιχά σύνδεταοϊον μ ίγ γ =  φώ ;, συγκείμενον έκ 
δύο άλλων τοΰ ήλίου και τή ; σελήνη;1 ch o u =  βι
βλίο», έχφραζόμενον διά χαραχτήρος συνθέτου ίκ δύο 
τοΰ έκφράζοντος δηλ. τήν γραρίδ* καί τοΰ τάν λόγον 
ώς ά» έλεγε τ ι ; ,  ζωγραφητάς λόγο;. Ι υ =  όργή, έχ 
δύο χαρακτήρων τοΰ σημαίνοντο; τάν δοΰλον καί τοΰ 
τήν καρδίαν, διότι ή οργή προέρχεται άπό καρδ.αν 
δούλη» τοϋ πάδους.

Είς συλλογήν τινα, ΜεταΙ,Ιεϊοτ τής ' 4  raze.Ιής, 
έκδοδεΐσαν παρά τοΰ Χ,άμερ έν Βιέννη απο 1 8 1 3— 19 
άνεφάνη άλλο έργο» τοΰ ‘Ρ*μουζάτ,τά όποιον άπίδειξι 
τήν πρόοδόν του1 διότι τότε έΕήλωσεν οτι οί Κινέζο: 
ποος-ιδέντες μόριό» τ ι ε ί; τό τέλο; τώ» άκαμπτων ού
τως είπεΐ», καί άχλίτων λέ;εων, δσα; μεταχειρίζονται, 
δίδουσιν είς αύτά; τή» δύναμιν τή ; καταλήξεως τών 
πτώσεων, τώ» χρόνων, τών προσώποιν, τών προδέσεων.

Μετά ταΰτα έδημιουργήδησαν δύβκαδέδραι τώ* δύ  ̂
«ροκειμένων νέω» φιλολογιών1 οδέ ‘ Ρεμουζάτ προλο
γίζω» είς τό Γαλλικόν λύκειον το μάδημά του παρέ- 
ς-ι;σε πόσον ή σπουδή τή ; Κινεζική; ήτο περιιργο; καί 
διά τήν ποίησιν καί διά τήν ιστορίαν περισσότερον ώ ; 
περιλαμβάνουταν τά  συμβεβηκότα 4 0  αιώνων καί δια 
φόρων τή ; ’Ασίας λαών άλλω» Ίαπονιτών, Κορεατών, 
Ταρτάρων, θουβετώ» κτλ. ’Αμέσως δ' έπιιτα καί 
βιβλιοδήχη Κινιζική συνεκροτήθη έ» Παρισίοις έκ 
5 0 0 0  τόμων καί ό κατάλογος αύτών έξιδόδη ιίς  το 
Γαλλικόν παρά τοΰ ‘Ριμουζάτ, καδώς έπειτα με- 
τεφράσδη καί μυθιστόρημα τι αι δυο εξαδε.Ιφαι, πα- 
ριστάνον ζωγραφικώ; τά ή3η τών Κινέζων. Αυτόθι 
βλέπομεν τον άνετον καί δηλοπρεπή βιον ει; τας α- 
νωτέρας τάξεις1 τοΰ; λογίους έν μέσω βιβλίων καί 
ηνθών και άρωμάτων στιχουργοΰντας ένταυτώ καί 
πίνοντας, ή φιλοφρονουμέ*ου; δι ύποκλισεων ατελεύ
τητων μέχρις έδάφους' ένίοτε δέ ΰπό τό προσωπιϊον 
τών τοιουτων περιποιήσεων καί χαριεντισμών κρύ
πτονται καί ένεργοΰσι τά άγενέ»τατα «άδη, Ιχτελεί- 
τβι δέ ή έπιβουλή άνεπαισδήτως· χαντ·ϋ παρατηρεί; τήν

ιέπιτήδίυσίν, τήν στάδμην χαί τήν προμελέτην εις τάς 
έννοιας, ε ΐ; τούς λόγου:, ε ί; τοΰς τρόπους καί εις τάς 
κινήσεις1 έν γένει δέ ψυχρότητα φλιγματικήν ύπιρ- 
βάλλουσαν, ώ ; ά/ μδ ήσαν οί άνδρωποι αύτοί έκ σαρκός 
χαί δστέων,άλλά κεράμου καί ξύλων. Ούτως ή κοινωνία 
διατηρείται πρά αιώνων ακίνητος, ή δέ πολιτική έξου
σία περιορίζεται ούχί ΰπό κλήρου, ή άριστοκρατίάς 
εύπατριδών, ώ ; ή5η είρηχαι, άλλ’ ύπό συστήματος λο
γίων νεοφανών δί ήδικής τινο; και πολιτική, ένταυ" 
τώ δϊγματολογία; συνδεδεμένων, προσλαμβανόμενων 
δέ εις τά σώμα μετά ποοηγηθεϊσαν έξέτασιν τής 
παιδεία; των. Έ ν τούτοι; ή καλλονή δέλγεται ΰπό τοΰ 
ΰθλου τής τοιαύτης δοκιμασία; καί στιχουργία; τών 
ΥΙανδαρί'ων, καθώ; άλλαχοΰ ΰπό τή ; άνδρία; καί τών 
πολεμικώ» κατορθωμάτων.

ΕΠ1ΣΤΗΜΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧ Ν λΙ.

‘ Ω ;  ιατρός ό ‘Ρεμουζάτ δέ» διευκρίνισε πολύ τά 
τή ; ιατρική; τών Κινέζων, προοωχδισμένος ίσως ύπό 
τώ» διισιδαιμονιών, αί όποιαι ιίς  τάς συνταγάς των 
άναμιγνύονται. Λέγεται δέ διι οί Κινέζοι έξη5κήδη- 
σαν τοσοΰτον εΐ; τήν έξέτασιν τών σφυγμών, ώ/'τε 
παραδέχονται μ->ρία; αυτών ποικιλίας *αί διά μόνη; 
τή; θεωρία; ταύτης άναγνωρίζουσι τήν κατάστασιν 
χαί τών έσωτερικών δργάνων· άλλ’ ό ‘Ρεμουζάτ διέ* 
γοαιΐε τόν περχινισμάν, είτε τό» τρόπον, καδ ο» οί 
Κινέζοι έμπήγουσι λεπτά ; βελόνα; είς τά δδυνώμενα 
τοΰ σώματος μέρη.

"Οτι λίδοι πίπτουσιν άπό τής άτμοσφαίρας ήμφι- 
σβητεΐτο μέχρι τοΰδε, ή μάλλον ούδείς έπίστιυεν* 
άλλά τό πραγμα άιτεδείχθη ήίη ώς βέβαιον. Θαυμά-· 
ζομεν δέ οτι περί τούτων γίνεται λόγος καί »ΐς τά  
χρονικά τών Κινέζων. ’Επειδή αναφέρει έξ αύτών ό 
‘ Ρεμουζάτ πολλά παλαιά καί νεώτιρα παραδείγματα, 
ές ώ ντινα  άναβαίνουσι μέχρι τών χρόνων τή ; κτίβε- 
ω ; τή ; ‘ Ρώμης.

Ήγνοεΐτο μέγρι τοΰδε πόθεν οί Καλμοΰκοι πορι. 
ζόμενοι τά άμμωνιαχόν αλας τό μεταφέρουσιν εις 
άπασαν τήν ’Ασίαν1 άλλ έρωτηδείς περί τούτου παρά 
τοΰ γαιωλόγου Cordier ό ‘Ρεμουζάτ εΰρήκεν είς τήν 
Κινεζικήν εγκυκλοπαίδειαν δύο όρη πυριπνοα ύποκαιό- 
μινα έ» μέτω τής Ασίας, 4 0 0  λεύγα; δηλ. μακρ*ν 
τών παραλίων,όπου ύπετίδιτο ότι συνήθω; εύρίσκονται 
τά τοιαΰτα. ’Έπειτα δέ πλησίασα; ε ί; αύτά έπί τή ; 
Κινεζικής Γαρταρία; έπληροφορήδη περι τή ; ακρίβεια; 
τώ» λόγων τοϋ ‘Ρεμουζάτ1 ίξ  αύτών οε, καθω; και 
τών τ ίΰ  Κλουπρόθ ε ίιη γ ή σ ιω ν , οδηγούμενος διωρδωσε 
τάς περί τών κεντρικών τή; Ά *ιας ορέων ΐδεας του.

Θζυμάζομεν ότι οί Κινέζοι γνωρίζουσι τάς έγκυ- 
κλοπαιδείας1 άλλ’ εχουιι μάλιστα καί πολλάς· ως 
άξιολογωτάτη δέ πα^ώ» θιωρεϊται ή έκδοδεΐσα είς 
τήν Ίαπονίαν, τή ; οποίας ό ‘ Ρεμουζάτ εδωκε πλήρη 
αναλυτικόν τών περιεχομένων αρδρων πίνακα.

Τά τοιαΰτα βιβλία άναφαίνονται ι ί ;  δύο πάντη άν- 
τιδέτου; περιόδους του βίου τών έδνώ» δηλ. κατά



τού; πρώτου; χρόνους και χατά τοΰς τελευταίους1 
σχεδόν όμοίως- διότι έπί μέν τής άμαθείας αίοδανόμε. 
βχ τήν χρείαν νά συμπιριλάβωμιν πάτα; τά ; γνώσεις· 
οταν δέ αί έπιστήμαι ΰπάρχωσιν ηδη άνεπτυγμέναι, 
Ιχομεν ανάγκην νά τάς συνοψισωμιν· Ουτω τά αρ
χαιότατα τών λαών βιβλία περέιχου?ιν ολον τον 
ύτάρχοντα θησαυρόν τών γνώσιων υπό θρησκευτικόν 
τ ε κάλυμμα κα! ε ίς  ποιητικόν υφος, οπου ώς έν χω 
νευτηρία» τά πάντα συγχέονται καί αναμιγνύονται. 
°()9εν άρχόμεδα πάντοτε έκ τής γενικής έπόψεως τοϋ 
άδροίσματος, έπειτα δέ μεταβαίνομεν ίχ τών καδό
λου εις τά καδ’ εκαστα. Ά φ ’ ου δέ άνερευνήσωμιν 
κατ’ ιδίαν πάντα τά μέρη, συμπηγνύομεν αΰτά είς 
καινόν τ ι οικοδόμημα, το δποΐον είχομεν τέω ; διαλε* 
λυμένον, ώστε *Γς τε το τε'λος καί τήν άρχην χρηοί- 
μεύουσιν δμοίω; σχεδόν αί έγκυκλοπαιδεΐαΐ.

Τοΰτο συνέβη καί κατά τον μεσαίωνα* διότι ή 
έποχη αυτη ητο κοιτίς νέας κοινωνίας καί τάφος συνα- 
μα τής αρχαίας καί έκλειπούση; ηδη. Οδεν τότε μά- 
λ ις ι  έπολλαπλασιάσδησα» τά εγκυκλοπαιδικά συγγράμ
ματα ό ομασθέντα πομπωδέστερο* ποτε μεν θησαυρόc, 
ποτέ δέ eixorec τοΰ κόσμου καί θέατρα τής φυσεως· 
αΰτόδι δέ εϋρίσκοντο άποτεταμιευμέναι ά,τασαι αι τών 
προγόνων μαθήσεις- Ά λλ ’ είς τοιαύτη» τινά κατά-^ 
στάσιν εύρίσκονται κα! οι Κινέζοι, ή δέ έπιστημη των 
φαίνεται καί νηπιώδης ένταυτώ και γηοαια κατά τινα 
λόγον, τό μέ* πρώτον ώ ; περιωρισμέ»η καί άτελης, 
τό δέ δεύτερον ώ ; αρχαιότατη, οσον τά εδνος. Και 
ούτως έχουσα ομως ή εγκυκλοπαίδεια τής Ιαπονιαςτι- 
μαται ώς πανδέκτης παντοδαπών επιστημονικών, φι_ 
λολογικών καί τεχνικών γ νώ σ ε ω ν ,  έκ τοϋ όποιου χ τ  
ημείς αύτοί έδυνάμεδα πολλά ώρελιμω; να άρυσδώμεν. 
Συγκροτείται δέ έξ όγδοήκοντα τομών όγκωδεστατων 
έκταπτύχου μεγέδου;, oftou έκαστον πραγμα ευρισκε- 
τα ι ιίκονίσμένον, φέρει δέ παρακείμενον τά ονομα ει; 
τε τήν Κινεζικήν καί Ίαπονικήν καί άλλας ξενα: 
(τής Ευρώπη;) γλώσσας. ‘Η δημόσιος βιβλιοδηκη τών 
ΐίαρισίων Ιχει τήν εγκυκλοπαίδειαν ταύτην.

Οί Κινέζοι εννόησαν ήδη έκ πολλοΰ τήν λογικότητα 
τής υπό τοΰ Λινναίου κατά πρώτον ιίσ ϊχδείοη ; ονο
ματολογία; εί; τάς φυσιογραφικάς έπιστήμας. Κα3ώ; 
δέ ημείς προσδιορίζοντες τά άτομά τινο; γένους διά 
κοινοΰ οΰσιαστκοΰ δ;αχρ:νομεν τά είδη δι δνόματος 
άλλου ούσιαστικοΰ, ή επιθέτου προστιθεμένου, καί 
λέγομεν canis vulpes, canis leo, rosa cani 
na, viola tricolor κτλ. εχουσι καί αυτοί χα 
ρακτήρα; γραφικώς τά είδη έκφράζοντας. Ούτως 
οταν δίλωσι νά σημάνωσι τάν λύκον καί τήν άλώ- 
πεκα σχηματίζουσι δύο γράμματα έκ δυο μερών 
σύνθετα, έξ ών τά μέν κοινόν παριστάνει τάν κύνα ώ ; 
τύπον, τό δέ μερ·.κόν τό είδος. -Εκτός ομω; τουτου 
περιλαμβάνοντις έν συνόψει τάς άναλογίας τών όντων 
ύπάγουσι τάν λύκον, τήν άλώπικα τήν ικτίδα καί τά 
άλλα σαρκοφάγα είς τόν κύνα, τά διάφορα ιίδη τών 
αιγών ι ΐ ;  τά πρόβατον, τάς κεμάδας (άντιλόπας), τάς 
εορκάδας, τοΰς δασύποδας, τόν μοσχοφόρον βουν ιίς 
■τψ ελαφον, τά άναμηρυκώμενα εις τάν βοϋν, τά τρω

κτικά εί; τόν μΰν, τά παχύδερμα ε?; τόν χοίρον, τά 
μώνυχα κτλ. είς τόν Γπτον.

Τί πλειότερον κατά τοΰτο έπραξαν δ Λινναϊβς, ό 
Κυβιέ καί 5 Ju ssieu  ,·

υ ί  Κινέ ζοι σημαίνουσι τά Ιντοι/α δί όνόματος πα* 
ριστάνοντος αΰτά ώς φέροντα έξωθεν τά οστά, καί 
ίυγχεόμενα μετά τών διαφόρω* μαλακοστράκων. Ή  
συγκριτική άνατομία άπσδίίκνύιι ορθόν καί τόν όρον 
τοΰτον.

Ο: Κινέζοι ύπερβαίνουσι τοΰ; Ευρωπαίους κατά τήν 
μεταξουργίαν, τήν κεραμικήν έν γένει, μάλιστα δέ 
τήν τών μυρόίνων λεγομέ*ων αγγείων, είτε φαρφου- 
ρίων, τήν κατασκευήν τοϋ μέλανο; και άλλων χρω
μάτων’ μονοί δέ γνωρίζουσι τήν καλλιέργειαν τοΰ τε’. 
Μετεχίιρίζοντο δέ έκπαλαι τάν πολοδείκτην, ε ίτ ι τήν 
μαγνητικήν πυξίδα, τά χαρτονόμισμα, τήν τυπογρα
φίαν, τήν πυρόκονιν καί τά έξ αυτής έμπρηστήρια 
μηχανήματα κτλ. όνομάζοντις την κινητήν πυραυλο- 
στιχίαν κεραυνοβόλους άμαξας.

Εχ τούτων δ πολο,-νώμων, είτε ή μαγνητική πυξίς 
μετεκομίσδη εί; τήν Εύρώπην βεβα’ως ΰπά τών Α ρά
βων, τών οποίων πλοΐα άναγόμενα έκ τής Ερυθρας 
θαλάσσης, είτε τοϋ Αραβικοΰ χόλπου παρέπλεον τά 
παράλια τής Ινδίας, οπου συνηντώντο μετά τών Κ ι
νεζικών όλκάδων. ‘Η πυρόκονις όμως καί ή τυπογραφία 
ηλδον πιθανότα-.α διά ξηρας.

Ά λλά πώς αί εφευρέσεις αυται δέν διεκοινώδησαν 
είς τήν ‘Ρωσσίαν έπί τών Μογγολικών πολέμων, ότε 
ηύςησεν ή κοινωνία τής Ά ϊία ς  καί τής Εύρώπης; Πώς 
δέ καί ό Βενετός Μαρκόπωλος, όστις εύνοουμενος 
παρά τοϋ αύτοκράτορος τής Κίνας περιώδευσε πολ
λοΰ; τής έπικρατείας τοί» τόπους καί άνέρερε πρός 
αύτόν τά ; ιδέας του, άπεσιώπησε παντελώς τήν τυχο- 

ραφίαν είς τήν εκθεσιν, τήν όποιαν κατέλιπε ; Προς- 
Οετέον δέ καί τοΰτο ότι ή τέχνη αΰτη προώδευσε πολΰ 
είς τήν Ευρώπην, άφ’ ότου έπενοήδη, η άπλώς «ίσήχθη 
παρά τοΰ Γερμανού Γκιουτεμβέργ- διότι άπό ξύλινων 
σανίδων, είτε πινάκω*, όπου ήσαν τορευτά τά γράμ
ματα, ύστερον ταΰτα κατασκευαζόμινα μεταλλικά 
έχωρίσδησαν και ήδη συνάπτονται είς εν διά τήν σύν- 
θεσιν τής λέξεω;, έ* ώ οί Κινέζοι διατηροΰσι μέχρι 
τοΰοε τάν αύτόν ξυλογραφικάν τρόπον.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Κατά τόν Abel Bemusat τό Βασίλειον ολον εχει 
525  λεύγας άπό βε^ρα πράς νότον, 6 0 0  δέ άπ’ ανα
τολών πράς δυσμάς· καταρδεύεται υπό δύο μεγάλων 
ποταμών, τοΰ Kiang καί τοΰ Κίτρινου, έξ ών ό πρώ
τος έχει 7 λεύγας πλάτος είς τάς έκβολάς του \ 
Κατατεμνομένη δέ ύπό πολυπληδών διωρύγων, δί ών 
εΰκολύνεται ή κοινωνία, περιλαμβάνει ή χώρα διά
φορα καί ποικίλα κλίματα άπά τά ψύχος τής Σι
βηρίας μέχρι τοΰ καύσωνος τής Ινδίας, άκολούδως δέ 
τρέφει ζώα καί φυτά είς διαφόρου; δίρμοκρασίας ευ- 
δοκιμοΰντα. ‘Β Κίνα εμπορεύεται διά μέν τής τό- 
λεως, είτε επαρχίας Κιάκτα μετά τής ‘ Ρωσσίας, διά 
δέ τοΰ Καντον μετά τή ςλοιπής Εύρώπης, Τά πά-

λαι τά πλοία αυτής ίφθασαν μέχρι τής Αραβίας καί 
τής Αίγυπτου- εί; δέ τούς ‘Ρωμαίους έγνορίσδη διά 
τής μετάξης (Σηρικού νήμχτος) τέλος δ πληδυσμάς 
ούτής φέρεται είς 3 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .

Ή  δρησκεία τών /ογίων κατά ιόν Κουφοτσον 
πρεσβεύει ενα μόνον θεόν· άλλ’ δ Αύτοκράτωρ καί οί 
άρχοντες τιμώσιν Ιτι καί τοΰς άστε'ρας καί τά ορη καί 
τάς ψυχάς τών γονέων καί τών σοφών.

Ά λλη δρησκεία ή τοΰ Lao-tseu άκμάσαντος κατά 
τοΰ; αύτούς χρόνου; τοΰ Κονφούτσου καί τοΰ Σω- 
κράτου; φαίνεται μίγμα δεισιδαιμονιών, μαγεία;, θαυ
μάτων καί άγυρτιών, άνάλογον μέ τόν Νεοπλα
τωνισμόν διεφθαραένον.

Τρίτη δέ δρησκεία είσήχ_δη έ* τής Ινδίας ή τοΰ 
Βούδα έπικρατοΰσα αύτόθι εκ τριών χιλιάδων έτών, 
παρακολουδουμένη δέ υπο τριακοσίων εκατομμυρίων 
ανθρώπων.

Αί έπαρχίαι διοικοϋνται ΰπά διαφόρων μεγιστάνων 
ανεξαρτήτων άνταποκρινομένων μετά τής αύλή; άμέ 
σως, όταν δέν συμφωνώσι κατά τι. Δύο συνήθως έ· 
■παρχίαι ύποτελοϋσιν ιίς  ενα ήγεμόνα,είτε αντιβασιλέα, 
έκαστη δέ αΰτών εχει έπαρχον ιδιαίτερον, ενα εφο· 
ρ ον τών γραμμάτων, ενα επιμελητήν τών δημοσίων 
-χρημάτων, ενα ποινικόν δικαστήν καί δύο έφορους 
τάν μεντών αλυκών, τάν δέ τών αύ:οκρατορι*ών ά 
ποθηκών. "Εκαστον δέ τής έπαρχίας μέρος εχει 
κατωτέρους διοικητάς καί δικαστάς. Οί ύπάλληλοι δι
ορίζονται ύπά τοΰ αύτοκράτορος έκ τριών ά*ομάτων 
προτεινομένων παρά τοΰ έπί τών υπαλλήλων συμβου
λίου· διότι, ώς είρηται,ύπουργοί δέν ϋπάρχουσιν είς τήν 
Κίναν" άλλά συμβούλια ειδικά διέπουσι τούς διαφόρους 
κλάδους τής υπηρεσίας, οιον τά στρατιωτικά, τά 
ναυτικά κτλ. ’Εκ τούτων τά τής δικαιοσύνης λέ 
γ ιτα ι συμβούλιον τών ποινών καί τών κολάσεων 
διότι βάσανος κκί δικαιοσύνη συνωνυμοϋσι σχεδόν 
*ίς τήν χώραν ταυτην, όπου ή ιδέα τής Κυβιρνή- 
σεως παριστάνεται διά τοΰ συμβόλου τής ράβδου' 
τό δέ συμβούλιον τό έπί τών υπαλλήλων έφορεύει 
πάντα τά λοιπά καί συγκιντρίζει είς εν τάς δυνά 
μει; των.

Έκδίδοται κατ’ ετος αύτοκρατορικόν μη/ολόγιον 
περιεχον τοΰ; κλά?ους τής δημοσίας όπηρεσίας και 
"ους ταύτην διευδύνοντας- όμοίως δέ κα! έφημεοίς 
τής Κυβερνήσεως άναγγέλλουσα τά γενόμενα. ’Εκ
τός τής πολιτικής καθ’ ολα τά άλλα ή έλευθεροτυπία 
υπάρχει απόλυτος- άλλ’ οταν δ γράφων είς τάν 
τύπον δέν τίμηση το γράμμα, διά τοϋ οποίου ση- 
μειοϋται τό ονομα τοΰ αύτοκράτορος, άναβιβάζων 
αύτό εξω τής γραμμής (τοΰ στίχου) εί; τήν χορυ 
φήν τής σελίδος, καί προστιδείς τιμητικόν τ ι έπίθε- 
τον, κινδυνιύει νά κατατμηδη μεληδόν, καθώς καί ή 
γενιά αύτοΰ ολη !

Επιπόλαιοι γεωγράφοι κα! ίστορικο! εφερον πάν
τοτε έκ τών όπερβορείων τόπων τά σμήνη τών βαρ
βάρων, τά δποΐα ιίσέβαλον είς τήν Εύρώπην μετά τήν 
πτώσιν τή ; ’Ρωμαϊκής δυναστείας καί καθεξής, ώ ; 
άν ησαν ίκανώς ιύρύχωροι, ώστε νά γεννήσωσι κά! νά* 
δρέψωσι τόσους λαούς· ήδη ομως υπάρχι; άποδεδιεγ-

μένον δτι πάντις σχιδόν ουτοι έξωρμήδησίν κυρίως 
άπό τήν Άσίαν.

Ά λλ ’ ή Άσία ολη ιύρίσκεται είς βαδΰ βυδισμένη 
σκότος, μόνη δέ ή Κίνα κείται ώς φάρος περί τάς 
έσχατιάς αύτής υψωμένος. Είς τά χρονικά δέ τής 
Κίνας ιΰρίσχομεν τήν ιστορίαν καί τών άλλων έδνών, 
μάλιστα δέ τών άπειραρίθμων Ταρτάρων καϊ διαφό
ρων άλλων βαρβάρων, οίτινες άπό τά βάδη τής Αβίας 
έξήλθον διά νά καταπλημμυρήσωσι τήν Εύρώπην. Οί 
Ουνοι έπαπείλουν καί αύτή/ τήν Κίναν, πριν έπιπεσωσι 
κατά τοΰ ‘ Ρωμαϊκού Κράτους· διάφοροι δέ Κινέζοι 
σοφοί έδειξαν ε ί; τάν ‘ Ριμουζάτ καί Κλαπρόδ οτι καί 
τά άλλα έθνη οιον Γέται καί Άλανοί καί Ά σιοι, έρεί* 
πια τών Γοτθικών φυλών, ύπελείφδησαν τήδε κάκεΐσε 
ιίς τά ύψηλά τής Άσίας μέρη ώς τίλματά τινα, τά 
όποΐα μένουσιν εί; τάς κορυφάς, άφ ’ ού άποσυρδή ή 
πλημμύρα.

Διά τοΰτο δ ‘Ρεμουζάτ ένησχολήδη ιδιαιτέρως είς 
τήν έρευναν τών ’Ασιανών έδνών, διαγράφων είς 
υπόμνημα ιδιαίτερον τήν εκτασιν τοΰ Κίνεζικοϋ Βα
σιλείου άπό ενα αιώνα πρό χριστοΰ μέχρι τοΰδε’ έπειδή 
πολλάκις καί πολλαχώς τά όρια ταύτης μετικινήδησαν, 
ποτέ μέν μέχρι τής Σογδιανής καί τοϋ Όξου, ή καί 
τής Αρμενίας, όπου έπεμψε μιτανάστας, ποτέ δέ είς 
τά ένδότιρα.

Κατά τάν ‘Ρεμουζάτ 87 ετη σχεδόν πρά Χριστοΰ, ή 
δυναστεία τοϋ Χάν (αύτοκράτορος τών Κινέζων) έκοι- 
νώνει μετά τών περί τόν Όξον τόπων, ζητοΰσα έκεϊ- 
δεν συμμαχίαν τινά κατά τών έπαπειλούντων όσημέ· 
ραι τήν έπικράτειάν του Ουνων. 'Εκατόν δέ Ιτη μετά 
Χριστόν στρατιά Κινέζων κατέβη μέχρι καί αύτής 
τής Κασπία; θαλάσσης, καί παρ ολίγον ιίσέβαλιν είς 
τό ‘Ρωμαϊκόν κράτος. Τότε δέ περίπου αύτοκράτωρ 
αύτή; Ά ν-θο υν  παρά τών Κινέζων καλούμενος (ί»ως 
τις έκ τών Ά νιωνίνων) Ιπεμψε καί πρεσβείαν διά το ι 
Τογκίν πρός τάν αύτοκράτορα υίόν τοΰ ούρανοΰ λεγό
μενον, ώς-ε μικραί τινες καί μακρυναί σ χ έ ίιις  υπήρξαν 
βεβαίως μεταξύ τών δύο τούτων μεγάλων έδνών, τά 
δποΐα ησαν κύρια τών πλείς-ων άλλω ν συνυπαντήθησαν 
δέ πρά; όλίγον καί είς τά μεθόριά των, ίσως μάλιστα 
καί έκινδύνευσαν νά συγκρουσδώσιν άνεπαισθήτως, κα
θώς έγγίζονται δύο γίγαντες διαβαίνοντες διά νυκτός 
πλησίον άλήλλων.

Ά λλ ’ ή Κίνα έξιτάθη πρός δυσμάς δ^αφερόντως 
κατά τόν 7. καί 8 . αιώνα" διότι τότι συμπεριέλαβιν 
είς τής έπικρατεία; της τάν ιυρύχωρον περίβολον καί 
βασίλιια ολόκληρα, καδώ; τήν Βοχαριαν, τήν Κα- 
ρίσμην καί την Σαμαρ/.άνδαν- οί δέ μεταξύ Κασπίας 
καί ’’Οξου νομάδες λαοί άνεγνωρίσθησαν κατ’ ονομα 
τούλάγιστον καί πρός καιρόν τινα μόνον υποτελείς· 
άλλά καί ό υίός τοΰ τελευταίου τών Σασανιδών βα- 
ίίλέων τής Περσίας είς τήν Κίναν ιύρήκεν άσυλον 
Φεύγων τήν πορδητικήν έπανάστασίν τοΰ ’Ισλαμισμού 
θριαμβευοντος.

Μετά ταϋτα όμως ύπέστη καί ή Κίνα τάς περι - 
πετείας τής τύχης κα! είς πολλά μάλιστα ύπά τώ» 
ύπερβορείων έδνών διεμελίσδη βασίλιια, οιον τό Κι- 
τάνς, Ταγγουτένς κτλ. εως ου ΐκυριεύδη παντιλώς



δκ4 τών Μογγόλ«ν. Ά λ λ ’ ουτοι μ ιγαλυνθέντις έξέ- 
τεςναν πάλιν πρά; δυσμάς τήν δύναμιν χαί τό δνομα 
τή ; Κίνας· διότι χατήντησαν μέχρι χαί αύτής τη ; 
Σιλισίβς. Έγγονος δε τ ις  τοϋ Γχέγγις Χάν ώνομά- 
σβη νικητή; τών Φράγκονν, ιν  ώ δ βασίλιυς τή ; 
Περσίαι ύ π ιτ ιλ ι ι ε ΐ; τον μέγαν Χάν τής Ταρταρίας, 
αύτοχράτορα δέ τής Κίνας.

Τότε έχ νέου οί Βάρβαροι είτέβαλον έχ τοΰ χέντρου 
τή ; Ά σ ία ; ι ί ;  τά βόρεια τή ; Ευρώπη;, τήν δέ Κίναν 
διεμεοίσδησα* τοΐ Γχέγγι; Χάν ot άτογονοι επι τή;δυ- 
ναστεία; τοΰΜ ίγγ’ έγνωρίσθι; δμως πλειοτορον η χω 
ρα αυτη ύπά τών άλλων λαών καί βϊδμη^άν παλιν έςη- 
πλώθη έπ ίτή ; κρατούση; ν ΰ ν  δυναστεία; τών Μαντσου, 
ώστε πλήθος οχυρωμάτων, φρουρίων καί ς·ρατιωτικώ' 
σταθμών κατέχει τή* επικράτειαν ολην απο τών ανα' 
τολικών εσχατιών εω ; έπέκεινα τή ; Κασγαρ κείμενη; 
έν με7tf» σχεδόν Πεχίγγ καί Βιέννη; !

Ό  Κλαπροδ καί 5 ΡεμΛζάτ έαόνηταν πολύ νατα . 
γινόμενοι νά διευκρινίσωσι τήν ιστορίαν τών Γαρτα 
ρων, τών όποιων καί τό ονομα, ώ ; άξιων δήδιν υ:ώ ' 
τοΰ Ταοτάρου, κατεπτόιμε πάντοτε τή* Εύρώχην.

Τό φοβϊρόν τωόντι τοΰτο έθνο; διαιοεΐται ει; πιντε 
κυρίως μεγάλα·· φυλά;,τοΐ»; Τογγούσους, τοΰ; Μογγό 
λου:τ,τού; \1χντσου;, τού; Τούρκου; καί τοΐ); Θ ;υ?έτα:

Έ κ τούτων οί άνατολιχώτατοι πάντων Γοργού; 
χατοίχοΰσιν πολλά; ε<ατοντάδας τετραγωνικών λευ 
γών κ»ί πολλάκις κατέςησαν τή ; Κίνα; κύριοι* διότι 
έκ τοΰ δεχάτου ή)ηϊί'5νο; κατέλαβον τά βόρεια αυΤή ;, 
άνηγόρευταν δέ αΰτοκράτορα τόν ήγιμόνα των (Χ*ν) 
άπαιτοΰντες χαί τών άλλων Ταρταριχών φυλών τήν 
υποταγήν. Τογγοΰσος αύτοκράτωρ έκ τή ; δυναστεία; 
τοΰ Κι-* έζήτηιε φόρον χατά το 1210  παρά τοΰ 
βχσιλέως τών Μογγόλων, χελεύων αύτόν νά άχού’ ΐ  
γονυκλιτώ; τά ; προσταγά; τοΰ κυριάρχου του' άλλ 
εκείνο; στραφεί; πρά; νότον ϋπτυσεν ε ί; τον αέρα κ ιΐ 
είπεν « ‘Ο πεμψχς Σι λέγιτα ι υιός τοΰ ήλίου, άλλ’ 
ουτε ά*9ρωπο; υπάρχει. »

Μ ετ ’ δλίγον τωόντι δ Γκέγγις Χάν καταττρέψας 
τούς Τογγοΰς άνήγείοε τήν δύναμιν τών Μογγόλων.

01 Τογγού; ομω; άνίλαβον κατά τινα τρόπον 
ύστερον δ.ότι οί νΰν βασιλεύοντες τή ; Κίνας Μαντσού 
Ιξ |«ίνων γενεαλογοΰνται.

‘ Η ιστορία δέ* αναφέρει ποτέ λαόν τοσοΰτον έκτα 
βέντα διά τών πολέμων, δτον οί ΜογγόλοΓ έπειδή όρ- 
μηθέντίς εκ τή ; λίμνη; Βέβ*αλ ηύξήθησαν ώ ; δγκο,ς 
μέγας χ ι όνος έκ τών όρέων καταφερόμ?νος, καί νέονς 
πάντοτε λαούς προσλαμβάνοντις καδ’ δδόν, υπέταξαν 
τήν Κίναν, τήν Κογιγχίνην, τήν ’Ιαπωνίαν,τήν Γιάβαν, 
τήν Περσίαν, ιά ς  πράς τάν Καύκασον χώρα;, τήν 
‘Ρωσσίαν, τή ; οποίας ή υποτέλεια διήρκεσε μέχρι τοΰ 
16 αιώνος, χαί τήν Πολλωνίαν, οπου οί Τάρταροι 
νικήσαντες κατά τήν μάχην τοΰ Α ίγνιτσ έγέμισαν έν 
νέα σάχκους μεγάλους άπά κομμένα αύτία.

Οί υίοί καί στρατηγοί τοΰ βαρβάρου τούτου Ά λε 
ζάνδρου έχοημάτισαν καί αύτοί άλλοι ’Α-λε'ξανδροι- ή δέ 
επιδρομή αύτοΰ ήτο χαταςρεπτική, ώ ; ή τοΰ ’Αττίλα. 
Καί δ μέν Μαχεδών έκτισε τήν Αλεξάνδρειαν, δ δέ 
Τάρταρο; έκαυιι τήν Σαμαρκάνδαν καί Βοχαρίαν, ήρά

νισ* τον πολιτισμόν τής Περσίας xai Κίνας, έπαπείλκ 
δέ χαί τάν τής Ευρώπης όλης.

‘ Η καταγωγή τών Μογγόλων μένει ιίσέτι σκοτεινή* 
διότι καί ή έχδοθεΐσα παρά τοΰ Schm idt αύτών ιστο
ρία, σύγγραμμα Μογγόλου τίνος ήγιμόνος, περιέχει 
τοσαύτας ίερολογίας τοϋ Βουδιστιχοΰ δόγματος, το 
όποιον επρέσβευον, ώστε άναβ βάζιι τήν γενεάν τοϋ 
Γχεγγις Χαν μέχρι τή ; άρχή; τοΰ κόσμου. Ούτως 
έμφυλίζουσι χαί οι παλαιοί χρονογράφοι ι ί ;  χινοδόξους, 
άλλά ψ υδ ιΐ; ήρωας τήν γενεαλογίαν τών νεωτέρων 
έδνώ*, τού; Φ.άγκους π. χ . ε ί; τάν Έκτορα, χαί 
τού; Βρετα»νού; εΐ; τό> Βροΰτον.

Οί 'Γοΰρκοι διέιτρεψαν πολύ έπί τώ* Ταρταριχών 
κατακτήιεων. Πολλά αύτών πλήθη ήχολούδουν τήν 
στρατιάν τοΰ Γ κένγχυχαν'έπειτα  δέ έλεηλάτησαν καί 
έπόρδησαν πολλά; χώρας πράς ίδιον αυτών δρελος* έχ 
δέ τώ* κατορθωμάτων τούτων τό τελευταΐον καί περί* 
φημότατον ύπήρξεν ή οίκτρά καταστροφή τή ; Βυζαντι
νή; αυτοκρατορίας καί ώ ; έπισφράγισμα τή ; συμφορά; 
ή άλωσι; τή ; 2υς·υχοΰ; Κωνσταντινουπόλεω;. ‘ Η δόζα 
τή ; κατακτήηω ; ταυτη; ήμαίρωσε τάς άλλας φυλάς 
τών Τούρκων, 20εν ώ ; τοιοΰτοι έπικράτησε τοΰ λοιποϋ 
■*ά δεωρώντα μόνον οί ’Οθωμανοί' άλλά κυρίω; ή φυλή 
αυτη κατείχε μεγάλην χώραν έ'νθεν μέν μεταξύ τοϋ 
λδρίου καί τή ; λίμ*ης Β ϊΐκάλ, έν9εν δέ μεταξύ τών 
Σαμογεδων κα! τών Ινδών.

ΟίΘουβέται έμειναν περιωρισμένοι ι ί ;  τήν πατρίδα 
κ*ί η ιυ /ot τοΰ Θ’, αι’ώνο;, δτε έξήλδον ώ ; πορδη* 
ταί μέχοι τοΰ Β;γγ*αλικοΰ κόλπου.

Συμβϊβηκά; περίεργον, άλλ’ ου^ί τοσοΰτον γνωστόν 
οτι τή ; Εόρώτης η δη βεβαρυμένη; άπό τού; ς·αυ- 
ρορορικού; πολέμου;, δ έγγονος τοΰ ΓγέγκισΧαν 
χνταπεχρίνετο διπλωματικώς μετά τοΰ Βασιλέως τής 
Γαλλίας Φιλίππου τοϋ ‘Ωραίου χαί πρεσβείαν έπεμψε 
τρά; αύτόν ΰποΐ'/όμενο; τή* βοή9ειάν του, μάλιστα 
δέ δύναμιν ίππικοΰ πρά; άνάκτησιν τών άγιων τής 
‘Ιερουσαλήμ τόπων. Τά έγγραφα πάντα τοϋ Ταρτά- 
ρου διατηρούμενα είς τά άρχεΐα τή ; Γαλλική; μοναρ
χ ία ; άνεγνώιβηταν παρά τοΰ ‘Ρ εμ ουζάτ.

‘ H έπιμίξία τώ» Ταρτάρων καί τών Ευρωπαίων 
ηυξησε κατά διαφόρου; καιρού;' διότι πολλοί μονάχοι 
’Ιταλοί, Γάλλοι, Βέλγοι έπεμ®9ησαν ώς πρέσβει; πρά; 
τόν μεγαν Χάν. Διάσηυοι δέ πάλιν Μογγόλοι ηλθον εις 
τήν ‘Ρώμην, Βαρκελώνην, Βαλεντίαν yalence , Αούγ- 
δουνον, Παρισιού;, Αονδινον καί Νόρδαμπτον. Φραγ- 
κισκάνο; δέ τις Νεαπολίτη; iy  ρηυάτισεν άρχιεπίσκοπος 
τοϋ Πεκίνου, δ δέ διάδοχό; του έδίδαξεν ώ ; καθη
γητή; τής Θεολογίας έν Παρισίοις. Ά λλά  πότοι 
άλλοι άράγε ήττον γνω*τοί άπεπλανήθησαν είς τας 
εσχατιάς τής Ά τίας, ώς αιχμάλωτοι, ή ώ ; φιλοκιρ- 
δεΐ;, ή ώς άγύρται καί τυγοδιώκτα ι! Οΰτω; νΑγγλος 
τις έξορισδεί; τή; πατρίδος του διά κακουργήματα 
έπέμφθη παρά τών Ταρτάρων πρά; τον Βασιλέα τήο 
Ουγγαρίας' υποδηματοποιό; τ ι ;  δέ Φλαμάνδος συ- 
νήντησεν εις τήν Ταρταρίαν Ού(·γραν γυναίκα Παγ- 
κέταν τουνομα άπαχδεΐσαν αιχμάλωτον* έπειτα 
χρυσοχόον τινα Παρισιανάν χαί νέον άλλον έκ τοδ 
Rouen παριυριΟέντας ιίς τήν αλωσιν τών Βελγρα'διβν.

Έ κτο ; δέ τούτων είδε χαι ‘Ρώσσους χαί Ούγγρους χαί 
φλαμάνδους. Τάρταρο; έπώλει περικεφαλαία; είς τά 
στρατόπεδα τοΰ ‘Ωραίου Φιλίππου. Πολλοί έμποροι 
τέ>ο; έκ Βρεσλαβία;, Πολλωνία;, Αύστρία; άπήλδον 
ε ΐ; τήν Ταρταρία*. Οΰτω δέ άπεπλανήδη χαί ό Map- 
κόπωλος, αι δέ Θαυμάσιοι αύτοΰ καί έκστατικαί διη
γήσεις έπιστρέψαντος έχινησαν μ ιτά  τινα Ιτη τήν 
περιέργειαν τοΰ Χριστοφόρου Κολόμβου’ διότι άνα- 
ζητών αυντομωτέραν άδάν φέρουσαν ε ί; τάς Ανατο- 
λικάς Ινδίας, o0ev ηλθεν 6 Όδυσσεύ; τής Βενετίας, 
άνεϋρεν άνελπίστως νέον κόσμον τήν Αμερικήν.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

Τεσσαράκοντα φιλοσόφων Κινέζων συγγράμματα 
κατέχει ή δημόσιος βιβλιοθήκη τών Παρισίων· άλλ’ 
αύτά είσέτι τιεριμένουσιν άναγνώστα;. Έν τοσουτω 
όμολογεΐται γενικώς ότι έκ τών διαφόρων συστημάτων 
τή ; φιλοσοφία; έπικρατεΐ μάλιστα εί; τήν Κίναν ή 
τοΰ Κουνφούτσου, τοΰ όποιου τά δόγματα, μίγμα 
ή9ΐκή; χαί πολιτική;, φέρουοιν εΐ; πάντας τή ; δημο
σίου υπηρεσίας τούς βαθμού;.

Πολλή αναλογία ύπάρχει μεταξύ Κοονφούτσου καί 
Σωκράτους, έπειδή έγεννήθησαν σχεδόν ταύτοχρονω;, 
ειχον τήν αύτήν κλίσιν εί; τά πρακτικόν μέρος τή ; 
φιλοσοφίας, άπέφίυγον δ’ δμοίως τήν θεωρίαν, διδά
σκοντες τήν ηθική'·.

Ίδιαιτέρω; δέ ή φιλοσοφία τοΰ Κινέζου Σωκράτου: 
υποβάλλει τόν νέον ε ί; τον γέροντα, τάν υιόν είς τόν 
πατέρα, τάν δευτερότοκο'* αδελφόν εί; τόν πρωτότοκον, 
τάν ύπή<οον ε ΐ; τάν άρχοντα, ή δικαστήν, τούτου; δέ; 
πάντας ε ί; τόν Βασιλέα, κατασκευάζων ουτω κοινωνικήν 
τινα πυραμίδα άπό τών κατωττάτων ε ί;  τού; ά*ω- 
τάτου;· άδιαφορεϊ δέ άν ουτη σύγκηται έκ ζώντων σω 
μάτων, ή σκελετών, καί άν περιέχη εί; τά κέντρον ναόν, 
ή τάφον· τιμα ομω; τήν ουμπάθειαν καί τήν δικαιοσύνην 
ώς πρώτιστα; τών άρετών, αναφέρει δέ πρό πάντων 
καί τοΰτο · 40  σύ μισείς έτέρω μή ποίησές.»

Ά λ λ ’ έκ τών τοιουτων παραδειγμάτων δέν ώφελή 
θησαν ούτ’ αύτοί οί θ^ασώται έξ επαγγέλματος τήί 
Κονφουτσική; Μανδαρινή; φιλοσοφία; ! οθεν παντοΰ 
τού; εύ'ρισκον οί Ευρωπαίοι δολίους, ασώτου:, ψ ιύστα ; 
δειλού;- ίσως δμως δέν πρέπει νά ένοχοποιώμεν κατά 
τοΰτο τήν φιλοσοφίαν, καδώ; ούτε εί; τά ; κατηγορία: 
τοΰ Άριστοτελους νά άποδιδα,μεν τών σχολαστικών 
τού; παραλογισμούς καί τας καταχρήσεις.

Ό  Κουνφοΰττος συνέγραψ» διάφορα βιβλία μυ
στηριώδη *αί παραβολικά. Ά λλά καί ό άντίπαλός του 
Ααο-Τσεου κατά τοΰτο δέν διαφέρει.’Επειδή έξηγών τά 
πάντα διά τών αριθμών, ένθυμίζει τού; Πυθαγορείους 
τής Έλλάδο; καί τού; Νεοπλατωνιστάς τών τελευ
ταίων χρόνων τή ; ελληνικής δόξης. ’Ιδιαιτέρως δέ 
λέγει ότι τό εν έγέννησε τά δύο, τά δέ δυο έγέννησαν 
τά τρ ία ,τά  τρία δέ παρήγαγον τά παν.

Ή  παιδιά τών αριθμών παρεμβαίνει πολύ εις τούς 
συνδυασμούς τών έννοιών τών Κινέζων- διότι ώς λεπτο
λόγοι άριθμοΰσι πάντα τά ς-οιχεΐα, πάσας τάς άρετάς καί 
χαχίας, τάς φυσικά; χαί ήδικάς ποιότητας· όθεν έκαστη

τάξ ι; τών αντικειμένων τούτων εχ ιι ‘ Ιδιαίτερόν τινα 
άριθμόν, οιον ό ούρανάς καί ή γή, τά κενόν καί τά 
πλίρες τά δύο' άλλά δέ καί τά τρία 'δ ιόχι υπάρχουσι παν- 
τοΐαι τριάδες δηλ. τριάς τών τριών πρωτίστων άρετών, 
τριάς τών αρχαιότατων βασιλέων, τριάς τοΰ άνθρώ · 
που τή; γή ; καί τοΰ οΰρανοΰ. Ε ί; δέ τά τέσσαρα άνά' 
γονται αί τέσσαρε; θάλασσαι, οι τέσσαρες καιροί τοδ 
έτους, οί τέσσαρες βάρβαροι λαοί κτλ. Είς δέ τά πέντε, 
αι πέντε κοινωνικοί σχέσεις, τά πέντε χρώματα, οί 
πέντε πλα*ήται, τά πέντε σπλάγχνα κτλ.

Παρομοιοζω τον Κονφοΰτσον μέ τού; πολιτικού; εκεί
νους τής ‘Ελλάδος άνδρας, οί όποιοι ώ/ομάσδηβα* 
έξόχως Σοφοί. Διότι καί αύτοΰ όλη ή σοφία ε!χ* 
σκοπόν τήν ήθοποίησιν τής κοινωνία; καί τόν κανονι
σμόν τής Κοβερνησεως. Καί κατά μέν τδ δεύτερον 
τοΰτο επέτυχε' διότι ή ένότης τής Κινεζιχής μοναρχίας 
διετηρήθη ευτυχώς· τό πρώτον δμως δέν ήχο επιχείρημα 
τόοον εύχόλω; έχτελεοτόν' άλλ' ό Κονφοίτσο; πρέπιι 
να τιμάται όμοίω; καί διά τούς γενναίους σκοπού; καί 
διά τήν άγαδήν καρδίαν του ένταυτώ" έπειδή κατώρ- 
θ'ωσε νά έπιστήση τήν διάνοιαν ώ ; διευθύντριαν τή; κοι
νωνίας, τά όποιον έπεδύμει μέν καί τ,ύχετο ό Πλάτων, 
άλλά ποτέ δέν ήξιώθη πραγμαιιχώ; νά Γόη out8 αύτά;, 
οίίιε άλλο; ούδείς εις κανένα άλλο·* τόπίΐν.

‘Η διδασκαλία τοΰ Κουνφούτσου ά ν ε * 6 Ο r, μάλιστα καί 
ετελειοποΐϊ,θη παρά τών μαθητών του' οθεν έκ τών πέντε 
βιβλίων (Κίγγ) τών άποδιδομένων είς ούτόν, μόνον τά 
Α . ου'έταξε έξ ιδίων, τά δέ λοιπά τέσσερα συνερα- 
νίοθη έξ άλλων, τά δέ τέσσαρα ήδι*ά βιβλία, λεγό·· 
μενα Τσού, συνελέχθησαν υπό τών άχροατών, ή 
οπαδών του.

Τά οεβασμιώτατον διά τήν αρχαιότητά του έκ τών 
βιβλίων τούτων ονομάζεται Κίγγ· εγει δέ ώ ; βάσιν 
δύο σύμβολα δ/;λ. μίαν γραμμήν συνε'/ή χαί έ τέραν 
τεθλασμένην, αί όποιαι διαφόρως άνά τρία τεμάχ α συν- 
απτόμεναι άποτελοΰσι 64  σχήματα. Τά τρ’χράμματα 
ταΰΐα κατά τήν παράίοσιν τών Κινέζων έφευρέθησαν 
παρά του πρώτου αύτών νομοθέτου Φώχη τριάκοντα 
αιώνας πρά Χριστοΰ. ‘ H έννοια τών μυστηριοιδών συμ
βόλων τούτων ένησχόλησε παμπόλλου; ύπομννματι- 
στά;, καθώ; ή ποίησις τοΰ Δάντη' διαμένει ομως 
είσέτι σκοτεινή και άχατάληπτο;. Έχ τούτων ωφελού
μενοι 1200 εχη περίπου πρά Χριστοΰ δυο αύτοκράτοοεί 
πατήρ καί υίά; δ Ούέν Ούάγγ καί δ ΤσΕου Κογγ 
προσέθηκαν είς έκαστον τών 64  εμβλημάτων χαρα- 
«τήρά; τινας άλλους αινιγματώδεις μέν καί αυτούς, 
άλλά συνηγοροΰντας,ώ; φαίνεται,ύπέρ τή; πολιτική; των.

Μετά δέ 600  έτη έπελθών καί αύτός ό Κονφοΰτσος 
έξίδωκε τάς πολιτικά; ιδέα; αΰιοΰ ώ ; ερμηνείαν 
ιών θεσπεσίων συμβόλων έκείνων διά ν« καταστήση 
καί αύτάς σίβασμίας' άλλά τάν Κονφοΰτσον άνε- 
σχεύασεν αιρετικό; τις τοΰ 13 αΐώνσ; διατιινόμενος 
οτι ή μέν εύθεΐα γραμμή έοήμαινε τήν ένεργέν αρχήν 
τής φύσεως, ή δέ τεθλασμένη τήν παθητικήν, βλέπων δέ 
φυσικά ζητήματα όπου ό Κονφοϋτος ιύρισκιν ηθικήν χαί 
πολιτικήν.

Τά βιβλίον άρα τοΰτο άνεδείχθη ώς δέν?ρον, οποο 
εμφυλίσδηοα» παντοίων ειδών χαρποί, ή μάλλον τά



διάφορα συστήματα έμφυλίσθτηα-αν καί σχόλια άκα- 
τανοήτου κιιμένου περιιτυλίχθησαν ε ί; αύτό ώς ή 
κλωστή είς τήν άτρακτον.

Τό δεύτερον βιβλίο» Τσου Κ ιγγ ητο απάνθισμα 
δ ια ιρ ώ »  ιστοριών περιστρεφόμενον είς μόνην τήν χρο- 
νβλογίαν τής Κίνας- κατεκάη δέ ύπό τίνος τυράννου 
Χοάγγ' διότι περιεϊχεν ήθικής καί πολιτικής ιδέας 
άντιβαινούσας ε ί; τά τυραννικά του φρονήματα· άλλ 
άνεπληρώδη έπειτα έν μέρει άπά μνήμης, προς-εθιιμένων 
καί 25 άλλων κεφαλαίων έξ έν ος αντίτυπου άνευρεδέν- 
τος είς τοίχον τή ; οικία; αύτοΰ τοϋ Κουνφούτσου- 
περιλαμβάνει δέ σήμερον πολλάς ήδικάς καί πολιτικά; ε ι
σηγήσεις, λόγου; βασιλέων, όνειδισμούς ύιτουργών χτλ. 
ό δέ Ιησουίτη; Ιερομόναχος R egis δεωριΐ τό βιβλιον 
τοΰτο, τό όποιον καί μετέφρασεν ,  ώ ; άρχαιότιρον και 
αύτής τή ; πιντατεύχου τοΰ Μ ^υιεω ;.

Ά λλο βιβλίον C h i-k in g  περιέχει 311  λυρικά ποιή
ματα αρχαία έν ειδει ασμάτων συντεδέ»των 3 0 0  έτη 
πρό τοΰ ‘Ομήρου" 1200  δέ πρό Χριστοΰ Έπαινος με 
γιστάνων, κατάκρισις υπουργών, δλοφυρμοί καί δρηνω* 
δίαι διά τάς συμφορά; τοΰ βασιλείου, συμβουλαί διά 
τήν έκ τούτων απαλλαγήν κα! άλλα τοιαΰτα ΰπά ρ- 
χουσι» υπόδεσις τών ιίδυλίων τούτων.

Τά δύο τελευταία βιβλία Κίγγ δέν μιτεφρά^δησαν 
ιίσέτι. Γνωρίζεται μόνον οτι έξ αύτών τό μέν πραγ
ματεύεται περί ιεροτελεστιών (Λ ΐ'Κ ι) τό δέ περί 
ίςορίας, τήν οποίαν συνέταξεν αύτός δ Κουνφοΰτσος ώ ; 
μάδημα μάλλον ήδιχής, ή διήγησιν ξηράν παρελδόντων 
συαβαμάτων άλλ’ ή διδασκαλία αυτη συνέχεται τό· 
οον μέ τήν δύναμιν τών φράσεων καί τήν τέχνην, ή 
τά  μυστήρια τοΰ Κινεζικοΰ λόγου, ώστε καταντά 
δύσληπτος ε ί; τού; ξένου;- έπιγράφεται δέ έ'αρ καϊ 
φθινόπωρον, ώ ; άν Ιλιγέ τ ι; χρονικά· » ΐ; τήν λέξιν 
ομως εαρ παρακοκουθοΰσι πολλαί ήδικαί καί πολιτι- 
καί ίδέαι συνυπακουόμεναι,καδώς καί είς τήν τοΰ φθινο- 
πώρου, ώστε κ»ί ή έπιγραφή τοΰ βιβλίου περιλαμβάνει 
πολλήν έννοιαν.

Έ κ  δέ τών τεσσάρων ήδικών βιβλίων τό μέν λε
γόμενον ΜεγάΛη μελέτη  μετεφράσδη καί ιξεδόθ*] 
παρά τοΰ P au th ie r  υπάρχει δέ συναφή κεφαλαίων 
άνηκόντων εί; αυτόν τόν ίίουνφοΰτσον καί διαφόρου; 
θιασώτας του- τό δέ δεύτερον φέρει τό ονομα μαδητοΰ 
τίνος τοΰ φιλοσόφου- τό τρίτον περιλαμβάνει άποφθεγ* 
ματα καί ομιλίας αύτοΰ' τό δέ τέταρτον, έργον τοΰ 
έγγόνου του, έξεδόδη μεδηρμηνευμένον παρά τοΰ 
‘ Ρεμουζάτ.

‘Ο σβφός ούτο; άνήρ, ώς εΐ πέρ τ ι ;  άλλος μέχρι 
τής έποχή; του, έξηκρίδωσε τήν θρησκείαν τοΰ Βούδα·

Αυτη αναλογεί μέ τόν λεγόμινονπανθεϊσμόν. Διότι 
κατ’ αύτήν μόνη ύπάρχεί ή απόλυτο; μία ού’ ία’ αί 
δέ λοιπαί πάσαι κατά μέρο; υπάρξει;, είτε πάντα τά 
δντα δεωροΰνται ώς εκφρασις ή δήλωσις ταύτη ;.’Επειδή 
8έ έκείνη θεωριϊται ώ ; πραγματική,ταΰτα υπολείπονται 
ώ ; άπλα φαινόμβνχ* ώ ς ι  δπροσβάλλων ήμας χόσμο; δέν 
έχει τινά βεβαίαν ύπόστασιν, άλλά φβίνεται μόνον. Καί 
ή άπόλυτος δέ αύτή ουσία ούτε μορφήν έχ ιι, ούτε κατη
γορούμενον, καί χαρακτήρα; ! J ώστ* κατ’ αύτόν τόν

τρόπον τής άναλύσιως διαφειίγιι παντελώς απασα ή 
ούσία, τό πά» δέ καταντδ ιίς χάος καί άβυσσον, όπου 
πιριέπεσον οί ’Αλεξανδρινοί, καδώ; έσχάτω ; καί οι 
Γερμανοί φιλόσοφοι!

Ά λλά  τό καδαρόν Όν υπάρχει δ Βούδας, ή υπέρτατη 
καί άκατάληπτος διάνοια' έξ αύτοΰ δέ ώς άκτινοβο- 
λοΰντος παράγονται τά  λοιπά όντα, ή δέ φωτιστική 
αυτη δύναμις έλαττοΰται καδ’ οσον μακρυνεται αύτοΰ 
είς τά διάστημα καί είς τόν χρόνον.

Διά νά είσαξη τήν ιδέαν τοΰ άπειρου είς πνιύματα 
βαναυσων άν&^ώπων ή βρησκιία αυτη πολλαπλασια·. 
ζει τεραστίως τούς κόσμους, ύποτιδεΐσα διαφόρους αλ
λεπαλλήλου; τάξεις, οπου ένδιαιτώνται οντα βαθμηδόν 
τελειότερα, μέχρι τών οποίων δύναται νά ύψωθή δ 
άνδρωπος. (ίδι Τίμαιον ΙΙλατωνος],

Καδώς δέ δ τόπο; κατέχεται υπό άπειροπληδών 
κόσμων, ουτω καί δ χρόνος διαιρείται εΐ; απειραρίθ
μου; πιριόδου;, εΐτε κάλπας- έκάςη δέ χάλπα αποτελεί 
τήν ζωήν έ*ός κόσμου1 διαιρείται δέ είς τέσσαρας 
περιόδους. Κατά τήν πρώτην "ούτων δ κόσμος μορ- 
φοϋται, είτε συγκροτείται, τά όντα τότε εύρίσκοντη 
είς τάν τόπο» τών μορφωμάτων· άλλά προϊόντος 
τοϋ χρόνου ή άρετή τοΰ Βού5α έξαιθενεΐται κατά 
τά φαινόμενον καί τά  πάντα παρακμάζουσιν· άπό 
δέ τάν χόσμον τών μορφωμάτων, ή ειδών αί ούσίαι 
καταβαίνουσιν είς τάν τών έπιδυμιών- αύτόδι διάγει* 
ρεται η όρεξίς τω ϊ, άφ ου γΕυδώσιν υδατό; τίνος άνα- 
βρύοντος καί ήδέος ώ ; τό πίαρ χαί τό μέλι. Ά ν  καί ή 
ήδυπάδειά των ύπάρχη άβρά καί μέτρια, άμαυροΰται 
ομω; ή λαμπρότη; των- έπειτα δέ φαγοΰσαι βρώμά τ ι 
παχύτερσν, γίνονται βίαιοι καί έμπαδείς διά τοΰ συν· 
0υ»σμρΰ τών φύλων, άκολούδως δέ περιπίπτουσιν είς τήν 
δουλείαν καί τήν σκοτομαιναν τών αίσδήσιων.

'Π πτώσίς των έν τοσούτω εμποδίζεται, δ δέ κό
σμος εύρίσχεται ι ίς  στάσιμόν τινα κατάστασιν ώ ; έ* 
ισορροπία διαρκοΰσαν μέχρι τινός. Ά λλ ' όλίγω υς·ε- 
ρον έπαναλαμβάνεται ή άκάδεκτ=ς πράς τά κάτω ^οπή, 
καί πλησιάζει ό καιρός τή ; χαταςροφή;,αναγγελλόμενος 
διά καταιγίδων, έμπρησμών χαί κατακλυσμών. Τάκακά 
ταΰτα άναβαίνουσιν άπά στεγάσματος εις στέγασμα 
τών άλλιπαλλήλων κόσμων, εως ου έχλείποντος μέν 
τοΰ άγαδοϋ, πλιονάζοντος δέ τοΰ κανον, έπέλθ$ ή μ ε
γάλη πυρκαϊά, ήπ ς είς έπτ» ήμέρας καταναλίσκιι τά 
ζώα καί τού; κακούς άνδρώπου; καί δαίμονα;. Τότι 
τόν τόπον τοΰ κόσμου καταλαυβάνιι τά κενόν, καί 
οΰτε ήμέρα, ουτε ήλιος πλέον υπάρχει, έπικρατιί δέ 
πανταχόδι τά σκότος.

Πά ντα ταΰτα περιλαμβάνονται είς μίαν καί μόνη» 
κάλπαν οί δέ ούσίαι (τά ο-τα) τών ά-ωτέρων στε
γασμάτων τοΰ ούρανον, οπου δέν «ρικνίΰνται αι τοι- 
αΰται καταστροφαί, διαρκιιΰσι πολύ πλειότερον παρ’ 
όσον διαρκιΐ μία έκ τών τοιούτων μεταβολών. Τινές 
π. χ . ζώσιν ώς 8 0 ,0 0 0  κά λπ α ;! !

Όποία καταπληκτική αφθονία αιώνων καί κόσμων 
ιίς  τό πνεΰμα τών Βουδιστών I

Μεταξύ δέ τών αιώνων καί κόσμων τούτων δηλ. έκ 
μακρών διαλειμμάτων χαί διαστημάτων αναφαίνεται

ή απόλυτος ούσία τοΰ Βούδα, δηλ. γίνονται ένσαρ. 
κώσιις τοΰ θεοϋ τούτου. Οί σωματοποιούμενοι τότε 
Βοΰδαι έρχονται οταν πληρωθείσης τινός ήλικία; 
(πιριόδου) μέλλωσι νά έγκαΐνιάσωσι τήν έπερχομενην 
καί νά δείξωσι τή» όδόν τή; σωτηρία;. Ο τελευταία 
δ’ αύτών έπ ιβανίΐ; έλέγετο Σακωα-Μενη, μεσία; τοΰ 
Βιυδισμοΰ γεννηδεί; έκ παρδένου. Ο Βούδας οΰτο 
ειχε δύο ουσίας έξ ών ή μέν ητο γίννητή, ή δνητή, καί 
ιίς  μεταμορφώσει; ύποκειμένη, ή δε ήτο αύτό; δ νο- 
μο; δηλ. αιώνιος καί αναλλοίωτος. —  Ο βίος τοΰ 
ένανθρωπήσαντος Θιοΰ τουτου εδωκεν άφορμην ει; 
πλήθος μύδων καί παραδόίεων- διότι είς τήν ιστορίαν 
τής έπιγείου ύπάρξεώ; του προστίδεται καί ή διήγη- 
σ ι; τών προηγηδεισών ένσαρκώιεων καδ’ ολην τήν 
σειράν τών αιώνων* τό αύτό δέ συνέβη καί περί τών 
λοιπών άγιων υποκειμένων, δηλ. τών αλληλοδιαδοχών 
Βουδών, τών δποίων διαγράφονται αί μεταμορφώσεις, 
αί παλιγγενεσία!, τά δαύματα τή; μιτανοιας, τοΰ ελεου 
καί τής άπτασίας. ’Ιδού τό μυδολογικόν μέρος τής 
θρησκεία; ταύτη :, κατόπιν δέ άκολουδεΐ τά ήδικόν.

Πρώτος ό Βουδισμό; έ φ υ ξ ε ν  είς τά βάδη τή ; 
Ά σίας τήν ισότητα τών άνδρώπων έμπροσδεν τοΰ 
Θεού· διότι γεννηθείς ε ί; τήν ’Ινδίαν, χώραν τών 
φυλών καί τάξεων δηλ. τ ώ ν  έξαιρέσεων, κατεπάλαισε 
πάσας αύτάς, καί παρέστηϊε πάντας τούς λαούς 
έχοντας τά αύτά δίκαια· καταδιωχβεί; δέ ύπό τών 
Βραχμάνων ύπέστη διάφορα μαρτύρια. Οι οπαδοί 
του έχυσαν τό αιμά των ύπέρ τή ; άνδρωπότητος, 
«δίδαξαν πάσα; τάς χριστιανιχάς άριτάς, τήν άπ: 
τών αίσδήσεων άπαλλαγήν, τήν ταπείνωσιν, ’■ήν σκλη
ραγωγίαν, καί τόν ελεον Η δέ συμπαδεια αύτών έξα- 
■πλοϋται καί είς τά ζώα αύτά καί τά φυτά, ώς γλυκεϊά 
τ ι ;  έαρίνή δρόσος. Τσως μάλις-α καί δ άνδρωπος αύτός 
θυσιάζεται δι» τά ζώ α ! έπειδή οί πανδείσταί μή δι» 
κρίνοντες αυτόν τής φυσεως δέν τόν προτιμώσιν αύτής· 
οδεν παραγγέλλονται οί πιστοί νά ά^ίνωσι. τροφήν εί; 
τού; (μυ;) ποντικού;, νά μή άνάπτωσι λύχνον διά νά 
μή καίωνται τά ίυχάρ-.α ( ι ί  πεταλοΰδε;), περιποι
ούνται δέ τά νοσοκομιΐα τών ζώων’ τά άναπαλιν τη ; 
δόξης τοϋ Μαλλεμβραχίου, όστις καταφρονών τά ζώα 
ώ ; άψυχα κατεπάτει σκληρώ; τινά, άν καί τοσον τά 
ηγάπ».

Ά λλ ’ δ Βουδισμός ώ ; πανθεϊστή; φέρει τόν άν
θρωπον είς τήν ψυχρότητα, τήν άδιαφορ'-αν και τή< 
άπάδειαν διότι ό πανδεΐσμό; βλέπων βαναυσως ώ ; 
μόνην ζωήν τήν υλικήν τ ο ύ τ η ν ,  έγχαταλιμπάνεται καί 
άποκοιμίζιται είς αύτήν, ή πιστιύων ύψηλοφρονέστε- 
ρον, καδώ; οί Βουδισταί, μίαν μόνον απόλυτον ούσίαν, 
τής δποίας τά οντα ύπάρχουσιν ώς άντανάκλασις κτλ. 
θεωρεί τόν κόσμον ώ ; σκιάν μόνον καί όλίγον πιρί αύτοΰ 
φροντίζει, σπουδάζει μάλιστα καί ν’ άπαλλαχθή τήν 
ταχίστην· διότι δ παυων νά ενεργή, νά πράττ»;, νά αί- 
σθάνηταί καί νά διανοήται, εξέρχεται έκ τοΰ κόσμου 
τή; άπάτη;, συνάπτεται δέ μετά τής αρχή; τ ώ ν  οντων 
(τής απολύτου ούσίας).

Πόσον διαφέρει δ Χριστιανισμός ! έπειδή πρισβ.ύει 
τόν θ«όν οΰχί άπλώς ώς ούσίαν απόλυτον, άλλ ώς 
αιτίαν καί δημιουργόν τοΰ παντός, οΰτ’ ώ ; άφτ;ρημέ·

νον τι οί, άλλ’ ώς θέλησιν ζώσα» *αΐ φιλάνθρωπον, 
ώ ; ν:ΰν άπειρον ταυτιζόμενον μετά τοΰ άγαθοΰ καί 
τή ; άριτή ;, πολέμ ο» δέ τοΰ κακοΰ καί τή ; αμαρτία;.

Αλλ ή θρησκεία τοϋ Βούδα άναφανιΐ3α πρώτον εί; 
τήν ’Ινδικήν έπαρχίαν B ehar ώφέλησινοπου έκηρύχδη- 
διότι τείνει πάντοτε ώ ; μοχλός τις ισχυρός νά άνεγιί- 
Ρϊ! τ ;ύ ς  βαρβάρου; λαού;, ώ ; οί Τάρταροι, ή εί; άκρον 
φιλοκερδείς καί φιλήδονου;, ώ ; οί Κινέζοι, άπό τήν 
υλην ε:ς ύψηλοτέρας τινας άφΐ)ρημένα; ιδέας, ουιω δέ 
προπαρασκευάζει τούς άνθρώπους είς τόν Χριστιανι
σμόν, άπ’ εναντίας τοΰ Βραχμανίσμοΰ καί τοΰ ’Ισλα
μισμού. Όδεν ούδαμοΰ τοσοΰτον εϋχόλω; ι ί ;  τήν 
Ασίαν ειοηχΟη ή Ευαγγελική π ίϊτ ις , οσον οπου ιύρή- 
κίν ή'δ« τόν Βουδισμόν.

‘Ο Βουδισμός έχει μοναχού; ιερείς, καλογραίας καί 
πατριάρχην, οστις τιμαται ώς άντιπρόσωπος τοϋ 
Βούδα, Γσως δέ καί τ ι πλέον. "Ε«ας·ον παιδίον γεννώ - 
μενον κατά τόν θάνατον τοϋ πατριάρχου δύνατα: νά 
έλπίση τήν τιμήν τής δ αδοχής του. 'Γοιοϋτοι έζησαν 
μέχρι τίνος 33 κατά τήν Ίαπονικήν εγκυκλοπαίδειαν’ 
όδιν ό ‘Ρίμοοζάτ συμπεοαίνιι ότι δ Βούδας άπέδανεν 
950  Ιτη πρά Χριστοΰ, άν έκαστος τών πατρίαρ-^ών 
έζησε» ώς 70  έτη.

Παριστάνεται δέ, είτε είκονίζεται δ Βίύδας κατά 
32 τρόπους’ οί δέ Μογγόλοι καί Κινέζοι άποδίδουσιν 
είς αύτό» ό/δοήκοντα είδη καλλονής! !

‘ Εκατόν δέ εξήκοντα επτά έτη πρό Χριστοΰ δ εί* 
κοστάς δεύτερο; πατριάρχη; άπήλθεν ώς ιεραπόστο
λος μέχρι Φιργανα τή ; μικρας Βουχαρία; δηλ. 4 0 0  
λεύγας μακράν τής ’Ινδίας, τής ύπό τών ιερών ποτα
μών ποτιζομένης χώρας, έξω τής όποιας κατά τούς 
Βραχμώνα; δέν υπάρχει έλπίς σωτηρίας. Έ κείίεν δ’ 
ύπ’ αύτών έλαυνομένη ή θρησκεία τοΰ Βοΰδα διεσώδη 
ι ί ;  τήν νήσον Ταπροβάνην κατά τόν 6 αιώνα πρό X. 
(Bournouf et Lesson) αύτάδε» δέ μετέβη ιίς τού; 
Σίνα; ( Βιρμάνους) Pegu, Σιάμ, τήν ’Ιάβαν καί τε- 
λευταίον τήν Κίνα» [3 90  πρά Χριστοΰ)1 έπ ιιτα  δέ δ 
28 . πατριάρχης Bohdi Darm a μετέδηκε τά κέντρον 
του αύτόθι περί τά τέλη του Ε'. αίώνο; πρά Χριστοΰ.

Άποθανόντος τούτου οί Βραχμανις κατέσφαξαν 
έλείΐνώς πάντας τούς Βουδιστάς· αίρισιάρχη; δέ τις 
βιολογική; φιλοσοφίας Μιμάνσα λιγόμενος έξέδωκε 
ταύτην τήν προκήρυξιν. «Ά πό τής μεσημβρινής θαλάσ
σης μέχρι τής ύπωριίας τοΰ χιονοσκεπούς ‘Ιμάου 
ό'στις φεισδή γυν*ικ£*ν καί παιδιών τών Βου?ΐϊΐών 
τιμωρείται διά θανάτου.»

Ά λλ  έκ τοΰ καταδιωγμοΰ τούτου ό Βουδισμός 
επήρθη καί ηΰξήδη ώς πΰρ υπό ανέμων άναρ^ιπιζόμενον- 
όθεν έκτοτε έπεκράτησε πράς άνατολάς ε ί; τήν Κίναν, 
’Ιαπονίαν, πρός βορρά» εις τό 03υβέτ, πρός νότον είς 
τήν Κορέαν, πρός δυσμάς ιίς τήν Πιρσιαν καί διάφορα 
Ταρτάρων γένη· δΐήρέθη ομως καί έντός αύτή; τή; 
’Ινδίας μέχρι τοΰ ΙΖ'. αίώνος Ιπειτα δέ σχεδόν ιξέ* 
λιπε- ιδιαιτέρως δέ καθιδρύδη είς τήν πόλιν Κόθαν, 
όπου (3 9 7 — 400  μετά Χριστόν) ά-ήγιιρε καί μονα
στήρια.

Ά φ ’ ου οί Μ«γγόλοι υπέταξαν τή» Κίναν έπί τών



διαδόχων τοΰ Γ χ έ γ γ ι ς Χ ά ' \  ciTtve; ήσαν πρός πάτα; τάς 
θρησκείας άόιάφοροι, ό προιδρευων αύτόθι πατριάρχη; 
καταγόμενο; έκ τοΰ θ^υβέϊ άπε^εώδη" έχτβτε άφι« 
ρώθησαν ε ί; αϋτό* έκτεταμένα τεμένη· έκλήδη δέ 
Αάμα (άρχιερευ:).

Ά ν καί οί αύτοκράτορες "ή ; Κίνα; ίφά*ησαν κατ’ 
άρχά; άνεξίδρησκοι, ή μάλλον προ; κά*τα τά δόγ
ματα ίσορρεπει;, έκλιναν ομως χατ’ ολίγον ε ί; τόν 
Βουδισμόν.

Μετά δί τήν έξωσιν τών Μογγόλων ή διαδεχδεΐσα 
αύτοΰ; γ«ν*ά τών Μίγγ έαειξετά αύτά χαί αύτή φρονή
ματα υπέρ τοΰ Βουδισμού' ή δέ έπελθοδεα ύστερον 
είσβολή χαί κραταίωσις τή ; βασιλευουσνι; νΰν γενεά; 
τών Mantchous ί’ς-·ρέ'·>σαν έτι μάλλον τήν έπεισακτον 
ταύτην θρησκεία·’ έπε ήργησε δέ αυτη τοσοΰτον έπί 
τώ» Μογγόλων τή ; Ταρταρία;, ώστε οί άγριοι έκεΐνοι 
πορδηταί στρατηγοί τοΰ Γεγγ>;Χάν μετεβλήδησαν 
ε ΐ; δεωοητικσύ; Λαμάς, ή δέ φιλοπόλεμο; όρμή των 
έχωνεύβη εϊ; τά ; εκστάσεις καί τήν έπιθυμίαν τοΰ νά 
Ιμβώΐιν ε ί; τοΰ; κόλπου; τή ; παγκοσμίου ψυχή;, ή 
τή ; φύσεω;- ευτω δέ τά ήδη έξηαερώδησαν καί είσή- 
χβη ή σπιυδή τών γραμαάτων τή; Σαγσχριτική; καί 
θσυβεταηκή; γλώσσης, τών οποίων τά ίερά βιβλία 
διετηρίϋντο χα: μετεφράζοντο ε ι; τά μοναστήρια, 
καδώ: τά Λατινικά χατά τον μεσαίωνα ε ΐ; τά τή; 
Σαξι.ν-ία; καί τή ; ’Α γγλία ;.

Σήμερον δέ ό Δαλαϊλαμά είτε μέγα; (ωκεανό;) 
λαιμά; τιμάται ω ; μετεμψύχωσι; τοϋ θεοΰ Βούδα· 
έπιτρέπεται δέ ε ϊ; αύτόν ΰπό τοΰ αύτοκοάτορος τή; 
Κ ίν α ; νά λαμβάνη τήν τοιαύτην προσηγορίαν, άν 
«ροσδέτη χαί τά αΰπήχοο; ευπειθέστατο;» ε! δέ κατά 
τυχη» περιπέσει είς τήν δυσμένειαν τοϋ αύτοκρα'τορος, 
μετακαλεΐται ε ί; τήν αύλήν, έ*εΐ δέ νοσήσας (τυπι - 
χώτατα) θεραπεύεται έπιμελώ ; ΰτά τών Άσκληπιών 
τοδ αύτοκρα'τορο;· όλίγω 8’ υς-ερον ή έπίσημο; έφημε 
ρίς Αναγγέλλει ότι ό Βούδα; άλλαξε κατοικίαν χαί μέλ
λει νά άναγεννηδή ε ί; τά Θουβέτ !

Λέγεται δέ ότι πρά J 5  έτών δέν υπήρχε Λαμά;· 
έπειδή συνέβη διαφορά μεταξύ τή; ίιρα; συνόδου τοΰ 
θουβέτ καί τοΰ αύτοκρα'τορο;· διότι έκ«ίνη μεν διΐσχυ 
ρίζετο ότι παιδίον τ ι γεννηδέν ε ί; τά Θουβέτ ήτο ό 
Λαμά;, ό δέ αύτοκράτειρ τούναντίον διετείνετο ότι ό 
Βοΰδα; έτΐμησε τή» αύτοχρατορική* οικογένειαν καί 
έν μέσω αύτή; έγεννήδη.

‘Ο σοφό; ‘ Ρεμουζάτ, όστι; είσεχώρησε τοσοΰτον 
6α8έω; « ι; τάν λαβύρινδον τών Ασιατικών τούτων 
γνώσεων άπέδανε δυστυχώ; 42  έτών ηλικία; ! Τ ί; 
αράγε καί πότε δελει άναλάβει, ή μάλλον άνεύρει τάν 
λεπτότατον τ ή ; ’Αριάδνη; μίτον, όστις έπεσεν άπά τά ; 
χειρά; του ;

Κατά τάν J . J .  Ampere.

/. Ν . Λ ε β α δ ι ύ ς .

0  ΚΟΡΑΙΙ^ΟΣ.

”θ τε  αί φανατιχαί στάσει; τών Γιβελ)ί*ων καί ιώ ν 
Γουέλφω» έσπάραττον τήν άτυχή Ιταλίαν, ό Πάπα;, 
ο ;τ ι; διά τών όπλων το.» άρορίΐμοϋ χ«ί τών άρών 
κατέλυε καί ίδρυε 6ρό<ου;, μετέστησε τά έπί τοΰ στέμ·· 
μαιο; τή; ?ι*ε/.ία; κληρονομικόν δικαίωμα τοΰ ανη
λίκου Κοραδίνου εί; τόν Κάρολον, άνάξιον αδελφόν τοΰ 
άγαδοδ xai εύσεβοϋ; βασιλέω; τή; Γαλλία; Λοδοδίχευ, 
τοϋ έπιχληδέντο; άγίου.

‘ Ο Κοραϊΐνο; έν τούτοις άνετρέφετ:, τή έπιμελεια 
τή; μητρό; ε ί; τή» αύλήν τοΰ Δουκά; τής Βαυαρίας 
Λ&υδοβίκου. ’ ΐΐτον έ ; κρατή; ττ,; τ.αιδείας τ ω  >> χρό
νων εκείνων, καί έγριρε γερμανιστί ποιήσεις αιτινες 
Ιλ·ϊβον πολλήν ϊήμην εί; τήν Γερμονίαν. έπροίχισε δέ 
ιύτάν ή φ ΰ :ι; μέ σπ«νία. μορφή; χ#ί οώμοτες >.αλ-- 
ίονήν.

‘Η ποιηιική τοΰ δεχαπενταεχοΰ; νεονίου ψυχή έπέτι 
πράς χόομου; ιδανικού;, χαί ώνειρεΰετο τοΰ παιρκοδ 
σχεμμαιο; τήν άνάχτησιν. Γλυκεϊ; είναι τή; τρυφε
ρά; ήλίχίχ; οί ίνειροι, διότι τού; τέρπει καί τού; καλ
λύνει ή ‘/αρίεσοα πληθυ; χρυσ>λί?ων, α ιιινε; όνομά- 
ζο<ται έλπίδε;, άλλ’ ο ΰανο; δέν διαρκε; έπί πολΰ, καί 
οί ό/ιιροι διαλύονται, κα: τή; φιν-.αοίο; δ θελκτικός 
παράδεισος τρέπεται εΐ; γήν ά^αρίν κα,ί ξ^ράν, είς 
σκηνήν καταστροφή{ καί έρημίας.

Πληδΰς τυγοδιωκτώ» καί δυσηρεστημένων περιε- 
κυκλονε τάν επίδοξόν τή; Σικελία; ήγεμό/α, ένισχύ- 
ουσα «ά; H it ' του, και άναπιεροΰσα ιά ; ελπίδας του. 
Ματαίω; ή μήτηρ καί ή μνηστή ίζήτησαν νά τά» άπο- 
τρέψωσι τοΰ έπιχειρήματος, ά Κοραδί*ο; κατέβΐ) μετ’ 
άξιομάχου στρατού εί; τήν Ί ϊαλ ίαν, όπ*υ ήνώΟησαν 
μετ’ αύΐοϋ οί Γιδίλλϊνοι, άσπονδοι τής παπική; εξου
σίας έχδρί;ί, αίρνη; ά'ακύψαντις τήν κεφαλήν, καί ά- 
πελάσα<τες τής ‘Ρώμης τά» Πάπαν. Διέβη ώ ; νικητής 
άτό τήν Πίσαν καί τήν Σιέναν, καί Γδρυσε τό στρα- 
τόκεδόν του πρά τών τειχών φρουρίου, όπου ό Πά
πα; έκλείετο μετά τών έπισκόπων αυτοΓι. Μετέβί) ε ί; 
τήν ‘ Ρώμην, έ'-δα ό λαός τάν ΰπεδέχδη έορτάζων καί 
εΰδυμών, καί έκεΐδεν έπορεύδι; eic τά βασίλειον τής 
Νεαπόλεω;, όπου παρετασσοντο αί έπίσης αξιόμαχοι 
τοΰ Καρόλου δυνάμεις, καί ίδοΰ συμπλέκεται είς 
χειρας ή άφωρισμένη στρατιά μετά τής στρατιάς τή ; 
ηύλογημένης. Άλλά τήν τύχην τής μάχη; δέν «π ε . 
φασισεν ή άρά καί ή ευλογία τοΰ Πάπα. Γηραιός τι; 
Ιππότη; Γάλλο; έδίδαξε τάν Κάρολον νά κράτηση 
εφεδρείαν τινά άξ’.ολόγων μαχητών, άμέτοχο» μέν τής 
μάχης, έτοίμην ομω; να έπιπέση κατά τοΰ έχδροδ 
εν καιρώ δέοντι. Διε^ρηγνυοντο ήδη αί τάξεις τώ» 
Γάλλων, καί οί Γερμανοί χα! οί Γιβελλϊνοι εσπευδο» 
γαυριώντες νά δρέψωσι τοΰ; καρπού; τή; νίκη;, άλλ’ 
ορμητική καί απροσδόκητος έΐίέπεσεν ή εφεδρεία κατά 
τών νικώντων, καί ή τύχη τών οπλών μετέπεσε, καί 
ή νίκη έτράπη είς ήτταν. Οί γλυχεϊ; τοΰ Κοραδίνου 
δνειροι διελυδησαν, άποφυλλίζοντες τήν δάφνην τής 
χεφαλής τοο.

‘Ο δυστυχής Κοραδινο; ήδυνήδη ιεόλις νά σωδή, 
*αι προσέφυγεν ιίς  ‘Ρώμην, όπου ευρε» άντί εορτών 
Ιμπαιγμοΰς, διότι οί Γουέλφοι άνηγειρον ήίη τήν κε 
φαλήν, ώς πρώην οί πολέμιοι αύτών Γιβελλΐνοι καί 
έπανήγαγβν τάν Πάπαν είς τόν θρόνον του, ήναγ- 
χαίσδη δέ ένδεδυμένος ίμάτια ποιμένος νά φευγη έ 
χων μεδ’ έαυτοΰ τάν έξάδελφον Φριδερΐκον τή ; Αυ
στρίας καί τινας όλίγους πιστού; θεράποντα;, άλλ’ 
ένώ έπεβιβάσδη έπι πλοίου, συνελήρδη διά προδοσία; 
καί παρεδόδη εί; τάν Κάρολον.

του τών κατά τό βασίλιιον τή ; Νεαπόλιω; Συμβου-
λαιογράφων. ‘ Η μόνη αΰτη ψήφο; ήρκεσεν εί; τόν 
Κάρολον όπω; φονεύση τοΰ; άδωωδέντα;.

‘ H εΐκών τού διηγήματος τούτου παριστάνει τόν 
Κοραδΐνον χαί τόν έξάδελφον αύτοΰ Φριδερΐκον κ*θ ’ 
ήν στιγμήν τοΐ: άνηγγέλδη ό θάνατος. 'Αμέριμνοι 
έπαιζον τούς κύβους οί δυστυχείς νεανίαι, διότι δέν 
έφοβοΰντο νά καταδικασδώσιν.

Τήν άκόλουδον ήμέραν ώίηγήΟησαν δέσμιοι «ι; τή* 
έκκλησίαν ?να άκούσωσι ζώ ντε; λειτουργίαν υπέρ τής

Ό  Κοραδΐγοζ.

Λέγευσίν οι ίστοριογράιοι τή; Ιταλίας ότι ό Μά 
π α ;, (ήτί» Κ>ήυη; ό τέταρτος) έδωκε τώ Καρολω 
έρωτηθείς τήν ακόλουθον θηριώδη »υμβ?υ'ην. « 'Ή 
( ωη τοΰ Κοραδίνου s U a i  θάματος τοϋ Λ «ρό.Ιου, ή 
ζωή τοΰ R ap d .lo v  e i r a i  θάνατοι: ζοΰ Κι ραδινόν. » 

‘Ο Κάρολο; «ίσήγαγεν εί; δίκην τοΰ; δυα έξαδελ* 
φου; καί τοΰ; έννέα δεράποντα; αύτών, δ.ορίσας δι- 
χαστά; τής εκλογής του. ‘Η δίκη εγένετο εί> Νεα- 
πολιν τό 1267 Ιτος.

Οί μέν πλεΐστοι τών διχαττών ήσαν Γάλλοι οί δέ 
λοιποί Ιταλοί οικείοι τοϋ Καρόλου, καί όμως πά». 
τε ; έδωχαν αθωωτικήν ψήφον, πλήν ένός, τον ^ρω.

ταυτα ευ-ον έ 
τοιμον τά ίκρίωιεα μεταξύ τής έκκλησίας χαί τοΰ ι 
ουδαϊκού κοιυητηρίου κίίμενον. ‘Ο δυστυχή; Κορα- 
δΐνος έγονάτισεν, άπέδηκε τήν κεφαλήν εί; τον xsp- 
μόν,καί έπιφωνήσας οώ μήτιρ , μ ή τ ΐρ Jiov, όποιον π ι .  
χρόν μήνυ/ια col προετοιμάζεται^ ! έδέ^θη τον 7:8- 
λεκυν τοΰ δημίου χαί παρέδωκε τά αγγελικό* πνεΰμα, 
άλλ’ ό Φριδερΐ«ος έξαγριωδείς άντέστη κατά τοΰ δη
μίου, καί καταρώμενος καί βλάσφημων ή -ωνίσθη μα
ταίως νά άπορύγη τόν θάνατον. Τήν αυτήν τύχη» ύ- 
πίστησαν καί οι έννέα θε^άπο<τΐς. Ζ.

ίναπαύσεω; τών ψυχών των J Μετά



Α Ν Α Κ Α Α ϊ Ψ Ι Σ  ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  ΐ Π Σ  ΕΝ 

Τ ί !  Ε ϊ Ξ Ε Ι Ν ϋ  Ι Ι Ο Μ 'δ  ΑΡΧΑΙΑΣ 

Π Ο Α Ε Ϊ Σ  Τ Ο Μ Ε ϋ Σ .

(Συνέχεια καί τέλος ίδε τεΰχ. Θ )

Δικαίω δέ τω  λό((θ έ κριτικώτατος σχολιαστής 
ΓοτΟοβρέδος, άροΰ άπέδειξεν οτι αί ανακαλύψεις τοΰ 
τάφου τοΰ Ούϊδίου,καί τοΰ άργυροΰ καλάμου του ήσαν 
μυθιστορήματα, καί επομένως ήσαν γελοϊαι αί εις 
τήν άρχαίαν Τόμιν δοβεϊσαι έπονομασίαι Τομεσβάρ 
χαί Κιοβία, παρατηρεί, οτι ή γνώμη τινων λεγόντων, 
οτι ή 'Γόμα καλείται τανΰν Λ/πα μ -α  παρά τοις Ο
θωμανοίς, έάν δέν «!*αι άληδής, δέν απέχει ομως 
πολύ τή; άληΟίίας. Τή» γνώμην ’ταυτην άναγινώ 
σκωμεν έν τω γενικώ Αεξικώ τοΟ Όφμάννου ( ί )  καί εν 
τώ  Ίστορικώ Λεξικώ τοΰ Μορέρι (2)

’Εκτός τών τριών λανθασμένων έπονομασιών τού
δων, ή Τόμις, κατά -6ν Όρτέλιον (3) έπωνομάσΒη 
καί Τ ρ ίτο *  ίκη, καί Κ ωνσταντΙα. Τ Ο m i S τόμις 
Straboni; T o m i  τομοί P to lem aeo ; T o m e u s  
τομίύς Stephano, et T o m o s  P lin io ; Moesiae 
in ferio ris oppidum. O vidii nobilis poetae e x i-  
]io  c la ru m ,quam  Miletidem nom inat 1 T r i s t  
E ! e g .  9. M ilesiorum  enim  colonia est, teste 
eodem 3. T r i s t .  E l e g .  9 . T o m i t a e  gen 
t i l e ,  apud eundem . (T rito a ice  idem in  L ex ic is 
nomen h a b e t ; sed unde petitum  ignoro. Scio 
T riton icen  hoc tractu  apud Pomponium). C o n ·  
s t  a n t i  a  apud M arium  N igrum  vocatur. Sec 
T om isw ar a  Caelio Calcagn ino , cu i m agis fido. 
C iofanus tam en ab incolis et huius loci peritis- 
sim is scrib it K i ο v i a  appellari, additque, haud 
procul ab hac urbe lacum  quendam  Ο ν  v i d o v 
v e  j e z e o r o ,  i· O 'id ii lacum  ap ellari.

Τή» έξήγησιν ταυτην τοϋ Τζιοφάνη, καί τήν μαρ- 
τυρ;α» τοΰ Καλκαγνίνη,ήδέλησεν, ώ ; φαίνεται, νά συν

(Ο J . Jac . Hofmani Lexicon U niversale. Ge- 
nevae 1678 V ol. IV. etc (pvJ·

(2 Grand D ictionnaire H istorique, et C ritique 
par Moreri. λ  Basle 1740 Tom. VI. «ίς φυλ. 
T o m i  T om isw ar, v ille de la T urqu ie  en Europe 
Kile est sur la c6te de la  B ulgarie entre la  v ille  de 
V arne et celle de Chiustenze. Quelques Geogra 
plies preunent Tom iswar pour F ancienne Tomi, 
Tomis, Tom aea, Tomos. que Γ ex il et la  mort du 
Poete Ovide rend iren t celebres; m ais les autres 
m ettent cette ancienne T o m i  A B a b a, situee 
su r la  meme cole, au  Nord de Tom isw ar. * B a u- 
drand.

(3) Abraham i O rtelii T hesaurus Geographi- 
cus, Antuerpiae 1596 fee <pv.l.

δέσ») δ ήμετερος Κοραή; βτε, γράφων τάς κρίτιχάς σνι- 
υιειώσειςτου έπί τώ< Γεωγραφικών τοϋ Στράβωνος, έ- 
πρόσδεσεν είς το τέλος τής εφεξής σημειώσεω;, έν τώ  
Δ'. Τόμω σελ. 123 , μία» γελοιοδεστάτην έξήγησιν. 
=  «σελ. 42 . στ. 19. Τόμιν') Η Λ, AT, Τομέα. ΔΓ.
» Τόμεα, Τομέαν, 'Γομάια. ‘ Η ήμετέρα διόρδωσις 
» συνάδει οΰ μόνον τή κατωτέρω (σελ. 43 ) (*) άφ’
• άπαξαπάντων ώμολογημένη γραφή, Τόμις εϋδείας 
» πτώσεως, άλλά καί τοις άρχαίοις νομίσμασίν, ο ί;
» έγκεχάρακται ΤΟΜΕΩΣ κατά γενικήν, ώς πό .ϊις , 
ί  πόΛεως, π ό ΐιν .  Προστέδη δέ, οτι καί ό έκεΐ δια- 
s τρίψας τον τής εξορίας χρόνον ποιητής Οΰίδιος 
® ούκ άλλως αύτήν ονομάζει (Ovid. Ex Ponto epi - 
» stol. lib . iv -  14. 5 9 . »
l a m  m ihi eara  T o m i s  p atria  quae sede fugatis

Tempus ad hoc nobis hospita fida naanet.
« Έ σ τι δέ ή Τόμις τό νΰν καλούμενον Τομισβάρ,

» ή Τεμισβάρ, ου σύνεγγυς καί λίμνην ε ίνα ι τ ίν χ  
» φασί καλ:υμένην, Όβιδοβιτζέρο, τούτέστιν, Ουίδίοι»
» λίμνην. ·

Τό παχύτατον γεωγραφικόν τοΰτο λάθος είναι 
άκατανόητον είς συγγραφέα σοφώτατον καί κριτικώτα- 
τον ώ ; ήτον ό ’Αδαμάντιο; Κοραής. Και έν ώ αναφέρει 
πρός μαρτυρίαν τοϋ άληθοδς ονόματος τής Τόμεως 
στίχου; τινα ; τών Ποντικών τοΰ Ουιδιου, άποροΰμεν 
πώς δέν έσυμβοολεΰδη τά Ά παντα τοΰ ποιητοΰ τούτοι) 
έκδοδέντα υπό τοϋ σοφοΰ Β:υρμάννου, όπου επικρί
νονται αί παρά Καλκαγνίνη καί Τζιοφάνη δοδεισαι γε- 
λοΐαι έπονομασίαι ε ί; τήν άρχαίαν πόλιν Τ ό μ ι ν  (1 ).

Eivat επίσης άξιόν απορίας πώς ό σκεπτικός Κο- 
ραή; μέλλων νά σύνταξη γεωγραφικάς σημειώσεις έπί 
τών Γεωγραφικών τοΰ Στράβωνος, καί νά παραβάλλω 
επομένως τά τώ* πόλεων αρχαία ονόματα μέ τά νέα, 
δέν Ιρευνησεν τό παρ έμοΰ ανωτέρω άναφερδέν (2) περί 
τής αρχαίας Τόμεως Μέγα Γεωγραφικό/ Κριτικόν 
Λεζιχην τοΰ Μαρτινιέρου, ουγγραφέως ζώντος π ε
ρί τά μέσα της δέκατης όγδοης έκατονταειηρίδος. Ά ν  
ήδελε συμβουλευδ// .τόν συγγραφέα τοΰτον καδώς τό  ̂
έσυμβουλεύδη διά τήν αρχαιολογικήν έρευναν τοϋ ο 
ρούς τής Χίου Χι.ΙΙππου [3], ό σοφώτατος Κοραής 
ήδελεν άποφύγει τό άσυγχώρητον λάδος νά συγχίσΐ] 
μίαν άρχαίαν παραδαλάσσιον πόλιν τοΰ Εϋξείνου 11 όν- 
του, τανΰν Μαύρης Θαλάσσης, μέ μίαν παραποτάμιων 
πόλιν τής Ούγγρίας, περί τής όποια; ίδοΰ τί λέγει ό 
ρηδείς Γάλλος γίωγράρος,

TEM ESW AR ou T E M lSW A R , v ille  de la  
Basse-H ongrie, sur la  Tomes, dans le Gomte 
auquel e lle donne son nom. Mohamet, prem ier 
y is ir  de Solim an 11, l ’assiegea en 1551 , et s en

(*) «7 dob ή διόρθωσις αυτη οτιχ. 16. Τόμις) 
» Λποκατέυτησα την άρχαίαν γραφήν σι*>άδυνσαν 
» ώδε πασι τοις άντιγράφοις (Me τά άνωτέρω ση- 
• μ ειω θέντα ). Α Τ . Τομεύς.

(1) "/όε τά οσα εΐπομεν άνοιτέρω έν αε.Ι. 206 .
( 2 j  Ίό ε σε.Ι. 206
[3] 'Id s Ά τ α κ τ α  Kopaij· Τομ. Γ ,1 σε.Ι. 24 ,

rend it m aitre m a lg r i la  defense v igoureuse d ’un 
Capitaine appelle Losence, q u i e ta it seobnde de 
quelques troupes Espagnoles, Hongroises et Al 
lem andes. Les T urcs en Grent la  c a p ita le d u n  
Beglierbexat, q u i ava it sous lu i s ix  sangiacs. 
E lle dem eura sous Ieur puissance ju sq u ’en 1716 , 
que les troupes Im periales, sous la  conduite du 
Prince Eugene de Savo ie , repriren t cette im por- 
tante p lace, q u i est rest^ea la  m aison d’Autriche 
p.ar le  tra ite  de P assaro ritz  en 1718. Calcagnin 
cro it que cette v ille  est 1 ancienne Τ  o m i  s, ou 
Τ  o m e a, ou le Poete Ovide fut relegue. Mais 
p lu sieu rs com battent ce sentim ent.

Περί δέ τής πόλεως « Τ ό μ ε ω ς »  ίδοΰ τίνι τρόπω 
τήν περιγράφει δ αυτός συγγραφεύς" TOMES 0 U  

TOMI, v ille  de la  Basse Moesie, vers l’embou- 
chure du Danube, pres du Pont Euxin . Pompo 
n iu s Mela (L. 2. c. 2 .) Ptolom^e (L. 3. c 10.) 
P line (L. 3 . c. 11 .) et Ammien M arcellin (L 22 . 
c. 19.) ecriven t TOMI, au  nom inatif p lurie l. 
Strabon dit dans un endroit (L. 7. p 319 .) 
TOMIS au s in gu lier, et TOMAEA dans un autre. 
Etienne le Geographe lit  TOMEUS ; et sur une 
M edaille d e C a r a c a l l a  on trouve cette in 
scription METPOIJ. ΠΟΝΤΟΥ TOMEQC. Ovide, 
dont quelques exem plaires portent TOMIS, d: 
au tres TOMOS, et d autres TOMI, a  donne l ’o 
rig in e  du nom de cette v ille , dans son troisiem e 
liv re  des T ristes (Eleg 9.).

Χαίρω δέ χαράν μεγάλη» παρατηρών οτι έτερος 
συγγραφεΰς τής Νέας ‘ Ελλάδος, του δποίου ή Γεω
γραφία έτυπώδ'Λ έν Β ινετία κατά το 1728, καίτοι μή 
Ι/οιν τήν^φιλολογικήν παιδιίαν, καί τά μεγάλα φώτα 
τοϋ Κοραή, όχι μόνον δέν υπέπεσεν είς τό, ένεκα ά* 
κατανοητού απροσεξίας, παχυλόν λάδος τούτου, άλλά 
μάλιστα έπλησίασεν καί τής άληδείας. Αποδίδω δέ 
ε ί; ακατανόητο» απροσεξίαν τό λάδος τοϋ οοφωτάτου 
Κοραή, καθότι ουτος ελαβεν ύπ’ οψιν τήν γεωγρα
φίαν τοΰ Μελετίου διά τήν σύνταξιν τών σημειώσεων 
■ts’j  έπί τών Γεωγραφικών τοΰ Στράβωνος, ώς έξά 
γ£ται άπό τό έφεξής έδάφιον τοΰ Τόμ. Δ1. σ«λ. 123, 
« Κά.Ι.Ιατις' κατά μέν τόν Ααμ6ί.12·ην, ή νΰ ν  .Ιεγο- 
μένη Μαγκάλια (M angalia), κατά δέ τόν ήμέτερον 
ΜεΛέτιον Μαγκάλια.» Καί τ4 περίεργο» είναι οτι ή 
σημείωσις αΰτη άναγινώσκεται έν τή αύι5ί σιλ'-δι, οποο 
ό Κοραής ονομάζει τήν Τόμιν, Τομισβάρ. ‘Ο Μελέ
τιος, περιγραφών τάς πόλεις τή; Μοίσίας, λέγει. —  
κ Τόμοι, Τσμείς, ή καί Τομεύς, πόλις παραδαλάτ. 
» οία μεταξύ τής Ίιτροπόλεως πρός Βορεά», καί τής 
» Καλατίας πρός Μεσημβρία», έκλήδη ούτως, άπό τής 
» τομής Ά ψύρτίυ, τοΰ άδελφοΰ τής Μήδειας, καί τα 
» φέντος υπό τοϋ πατρος τ^υ* έόρ-:δη αυιη καί Μιλη- 
» τίς, καί τελευταΐον Κωνσταντία1 άπό Κωσταντία; 
» τής αδελφής τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, κα| τώ - 
» ρα κοινώς λέγεται Κωνστάντζα. Κάλλατις, καί 
» Καλλατία, πόλις παραδαλασσία, χτίσμα ‘Ηρακλε- 
» ωτών, κοινώς «ανϋν λεγομέν»; Παγκάλλια. » 

Λανβάνεται ομως ό Μελέτιος γράφων δτι ή Τό

μις έρρέθη χαί τε.ΙευζΛΐον Κ ωνσταντία, καθότι «τε 
οίκοδομήδη ή πόλις αΰτη, ή πρώτη ΰπήρχεν είσέτι 
ώς πρωτεύουσα τής Σκυδιας, χα?ώς είδομεν ανω
τέρω (1).

Έ ξ όσων δέ μέχρι τοΰδε έκδέσαμεν έξάγεται ότι οί 
γράψαντες ότι ή αρχαία Τόμις ονομάζεται σήμερον 
Τουρκιστί Μ παμπά , ή κατ’ άλλους Κονστενζέ, 
μόνον ουτοι έπλησίασαν τής «ληδείας, καθότι καί οί 
δυο πόλις αΰται κιΐνται εις τά παράλια τής Μαύρης 
βαλάσσης. Ή  τοποδεσία όμως τής άρχαίαο Τόμεως 
καλείται σήμερον Τουρκιστί Ά ν α δ ό Λ χ ϊ ο ΐ ,  ή* 
γουν χωρίον της Άνατο.Ιής, είναι καταρημωμένον, μή 
υπαρχοουοης ουτε μιας καλύβης· απέχει δέ δυο ώρας 
άπό τήν Κωνσταντίαν, ή Κουστεντζέ. ‘Η άναχάλυψις 
τής εφεξής έπιγραφής έπί λιδίνίυ οτήλης, ήν εΰρο- 
μεν, τήν 26 Ιουλίου 1851 , μεταξύ πολλών άλλων I- 
ρε ιπ ίων έν4τή άνωρηδείση τοποθεσία ΆναδύΛχϊοϊ ( 2 ) ,  
έπιβεβαιοΐ τούς λόγους μου.

ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ 
ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΥΓΟ 
ΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΑΥΡΗ 
ΛΙΟΝ ΟΥΗΡΟΝ ΚΑΙΣΑ 
ΡΑ Ο ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟ 
ΜΕΙ ΝΑΥΚΛΗΡΩΝ ΛΝΑ 
ΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΤΟΝ ΑΝ 
ΔΡΙΑΝΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ
ι ί  τ ο υ  τ ι τ ο Γ  
ΝΕΩΓΕΡΟΥ.

Τό νέον ονομα τοΰτο Ά ναδο.Ιχΐο ϊ τής αρχαίας 
Τόμεως έση»ειώβΐ] κατά πρώτην φοράν τό 1838  ετος 
παρά τοΰ Κυρίου ΈΛΙέρτου ιίς τόν γενικόr  χάρτην 
τής Β .Ιαχίας, τής Βουλγαρίας καί τής ίΡυμεΛ ίας(3 )  
δστις αποτελεί μέρος τοϋ Νέου ’Λ τΛ απος, υπό τοΰ 
αΰτοΰ Τοπογράφου δημοσιευδέντος είς Παρισίους τό 
1843 ετος πρός άνάπτυξιν τής παρ αΰτοΰ μεταφρα
σδείσης ιστορίας τον Οθωμανικού κράτονς έκ του 
Γερμανικοϋ, υπό Ham m er ’Αμερ.

‘Ο Κ. ’Ελλέρτος ομως δέν προσδέτει είσ τ' ονομα

( Ι ) Ί ό β  σε.Ι. 206 .
( 2 )  Τήν άνακά.,Ιυψιν ταύτην δφεί.Ιω είς τόν Κ. 

Λουδοβίκον Μπιάνχη*, γραφέα τοΰ έν Βάρντ/ Πρα
κτορείου τών Αυστριακών άτμοπΛοίων, δςτις, μαθών  
δτι εμε.ΙΛων νά μεταβώ είς ‘Ρασσοβάτ 'ένεκα τής 
άποβιώσεως υπηκόου Ε.Ι.Ιηνος, ιιέ είδοποίη~
σε περί τής ύπάρζεως μ ια ς στήΛης μέ έπιγραφήν 
Έ.Ι.Ιηνίκήν είς τήν τοποθεσίαν όνομαζομένην Α  - 
ναδύΛχϊυϊ κατά τήν μεγάΛην οδόν, άγονσαν άπό 
Κουστενζέ εις ΣιΛιβρίαν.

(3 ) Carte gene ra le  de la  y a lla ch ie , de la  Bul
g a r ie , e t de la  Roum elie, dressee d’ apres les 
cartes les plus recentes du dep0t topographique 
du m in istere de la  Guerre a ". Petersbourg en 
1839 par J . J, H e l l e r t .



Άνβδόλχιοΐ xat τδ άρχαΐον (T o m is )  ώς έί«ρβξ* διά 
τήν γειτνιάζουσαν χωμόπολιν Κ ουστενίζε (Constan· 
tia ). Σημιιόνει δ ί τό Άναδόλχϊοϊ ι ίς  ί*α στινόν κόλ- 
πο» τοΰ Εοξείνοο Πόντου, θϊωρουμένο», κβχά τον 
Οΰίδιον ώς λεμήν, είς τόν δποΐον ιίσήρχονχο έκ χής Ι 
ταλίας δλίγα πλοΐτ, καίτοι 5»χα πολΰ έπιχίνδυνον, 
μή ευρισκομένου άλλου λιμένος πρός έχει»* χά πα 
ράλια.
Rarus ab Italia tantum mare navita transit. 

Litora rarus in haec portubus orba venit. 
T r  i s t i u m. Lib. HI. El. XII.

Πότε δέ rj χοποθεσία χης αρχαίας Τόμεως έπω- 
νουάσθη Ανα,δ ό.Ιχϊοϊ ; χοΰχο μας etvat άγνωστον. 
Είχάζομεν μόνον ότι έχλήOtj ούτως άπο τοΰς Όθωμα- 
νοΰς, οτε καριευθείσνις παρά τούτων δλης Χής κάχω 
Μοισίας, χανϋν Βουλγαρίας, ci χρισχιανοί κάτοικοι 
τής Κωνσχανχίας, (παρά τής Οθωμ. έπονομαίθίίσης 
Κ ουστενεζέ), ύποχρεώδησαν ίσως παρ αβτής νά κα- 
τοικήσωτιν αυτόθι.

Έρχόμεδα χώρα νά είπωμεν ολίγα τινα περί χής 
άνωρηδείίης επιγραφής, ητις σώζεται επί λίθινης στή 
λης, τριών ήμισι πο?ών χό μήκος, xat δύο χό πλά 
τος· είναι δέ κεκοσμημένη μέ άστράγαλον εΐ; τάς δύο 
άκρας χης. Τά γράμματα Ιχουσι χήν αύτή* μορφήν 
εκείνων χής επιγραφής άναχαλυφθείσης έν Bap<η έν 
τή οίχία ένός ’Αρμενίου, ώς άλλοτε είπομεν (1). "Οτι 
δέ ε!»αι τής αύ χής έποχής, διδασχόμεδα τοΰτο άπό 
τ ' δνομα τοΰ άνδρός είς τιμήν τοδ όποιου άνηγέρδ ;̂ 
ό άνδρίάς, έπί τής ^ηδείσης στήλης. Καί τώ ovxt ό 
Ούήρος είχε νυμφευδή μέ τήν δυγατ=ρα χοΰ Αύχοκρά 
τορος Άνχωνίνου τοΰ Εύσεβοΰς, όνομαζομέν^ν Κρισπί- 
νην. Άποδανόννο; δέ τοΰ Λΰχοχράτορος τούτου, έσυμ. 
μερίσδη δ Οΰήρος χή» Βασιλείαν μέ τάν Μάρκον 
Αύρήλιο/ χάν φιλόσοφον χά 151 ετος Μ. X. ^αμβά 
νων χάν χίτλον τοΰ Καίσαρος.

Δίδομεν δέ s/ς χήν επιγραφήν χαύτην χήν εφεξής 
έξήγησι*. « 'Αγαθή χόχη·

« Τά σωμαχεΐον χώ» ιν Τόμει Ναυχλήρων τιμα τάν 
ν υιόν τοϋ Αύτοχράχορος Μ. Αύρήλιον Ούήρον Καίσαρα' 
» Ποΰβλιος δέ Τ;χος ό Νεώχεοος ά»έσχησι χάν άν 
» δριάνχα αύχοΰ ιδία δαπάνη. »

‘Ο άνδριάς ουτος άνηγέρθη πράς χιμήν ταΰ Κ*ί- 
σαρος Ούήρου, υίοδεχημενου ή?η παρά τοΰ Αύτοχοά- 
τορος Μ. Αύρηλίου, ότε διαχαχβενχος νά έχαχρατεύ^ΐ 
χατά χών βαρβάρων χής Παννονίας, διέβη άπά τήν Τό 
μιν, ητις έσυνόρευι μέ χήν Παννο.ίαν. Είναι δέ πολΰ 
■πιθανόν όχι χά σωμαχεΐον χών Ναύκληρων τή; πλούσιο; 
*αί εμπορικής πόλεως χαΰτης, κατά τήν μαρτυρίαν 
τοΰ Σωζομένου, είραξε τήν περίπχωσιν χαύιη* να 
κολαχεΰση τάν μέλλονχ* Αύτοκράτορα, διά χής ά· 
νιγέρσεως χοΰ άνδριάντό; του, λείψανο* χοΰ δποίου εϊ 
ναι ή παρ ήμών άναχαλυφθεΐσα επιγραφή επί λίθινου 
σχήλης.

( 1 )  Ίδ ε  τήν εφημερίδα τών Α θηνών· ύ Α ΐ  ώ r
Ά ρ ιθ . 12 0 3 , τής 2 4  Ο χιωβρΙον  1 8 5 1 .

Έχ τής δοτιχξς δέ πτώ»εωξ Τόμει, ή* άνάγινώ- 
σκωμεν έν τή επιγραφή, διδασχόμεδα προσέτι ότι ή ά- 
ληθής έπονομασίι τής ρηθείσης πόλεως ηιο Τόμις, μ ί 
όχι Τομέυς, κατά Στέφανον τάν Βυζαντινόν, περί 
ΙΙόΛεων. Έκλίνεχο λοιπόν ώ : όρδώς παρετήρησε* ό 
ήμέτερος Κοραή; (1), καί δ Γάλλος γεωγράφος 
Gosselia (2) ή Τόμις, τής Τόμεως, χαθώ; χλίνεχαι 
ή πόΑις, τής πό.ΙεωΓ. ‘ Ο δεύχεροο μάλιστα προσθέ- 
τ£ΐ τά εφεξής. Quant a la ville de T o m i s ,  
notre manuscrit 1393 , au lieu de Γομαίαν, ou, 
selou le dernier editeur Τομέα porte Τόυεα qui 
parait etre une m auvaise Ιβςοη su b s titu te  a 1ό- 
μιν aecusatif du nom de Touu, que Straboo  
donne plus bas a cette m£me ville. Ajoute* qu’ 
Ovide, qui dsvait hien connaitre cette ville, le 
lieu de son exil, l appelle Τ o m i s. Enfin si 
les medailles de la meme ville portentioutes con- 
stamment ΤΟΜΕΩΣ, ce genitif peut aussi bien 
appartenir a Τ0Μ1Σ (corame 110ΑΙΣ appar- 
tien a  πόλεως) qu’au nom de Τ0Μ ΕΥΣ, qu’ E ti
enne du Byzance a pris d’ une leeon fautive de 
Strabon. Τέλος καί άπό τάς διασωθείσας ΰπογραφας 
Άρ/ιερέων τινων χής ρηθείσης πόλεως, χών δποίαν χά 
άνόμαχα άναγινώσχω'χαι έ* χώ συγγράμμαιι τοΰ Le 
quien (3) βεβαιιύμεθα τά osa άναφέρωμεν περί τής 
άληθοΰ; έπονομαίίας τή; αρχαία; πρωχευούσης χ»ις 
Σκυ^ίας, ή χαχ άλλου; χής χάιω Μοισίας.

Άπά χήν σύντομον δέ βιογραφίαν πεπαιδευμένων 
τινων χής νέα; ‘ Ελλάδος, συνχίχδΰσαν υπά Γεωργίου 
BevSoxcu καί χυπωθεΐσαν έν τώ Δ'. Τόμω χή; Εχχλη- 
σιασχι^ής ισχορίας χοΰ Μελεχίου, μανθάνομεν δχι ό Μι
χαήλ Σχε-δός, ιατροφιλόσοφος χής ?ε<άχης όγδοης εχα- 
χο^τατηρίδο;, «έζέδωκενέν Πεχρουπόλει Λατινπχί β ι- 
• βλιάριον περί τής πόλεως Τόμες, τόπος έςορια; χοΰ 
» ’Οβιδίου.· Αυπίύμεδα όμως χά μέγισχα δτι το βι- 
βλιίρίον τοΰτο 31ν υπάρχει ε’ν τή Δημοσία βιβλιοδη'η 
τών Ά δηνώ ', καί επομένως άγνοοΰμεν τί λέγει ο ια- 
τρίφίλόιοφο; Σχινδης περί τή; πά'ε>ος, ήτ<ς Ιγι»« 
περιώνυμος διά τήν έίορίαν χοΰ Οΰί^ιου, ΐ^ ς  
ονομάζεται παρ αυτοϋ Τόμες άνχί Τόμις. Χα ρο- 
αεδα δέ ο’-ι έδυνήθ^μεν ν’ άποάε'ζωμε* τι»ι τροπω πρά 
τριών ή5η αιώνων τοιοΰτοι χν\ τηλιχοΰτοι σοφοί μΌ 
έξαίρουυ,ένουκιί χε·ϋ νεωτέρου Γερμανού Γεωγράφου 
Κ ΦΟΡΜίΙΙΚΓΕΡΟΥ, άπατήδηςαν χαί άπατώνται με. 
γάλω; γ;άφοντες, ότι τά Ί'ομεοβόρ, παραποχαμΌς 
πόλις τή; Οϋγγρία , είναι ή άρχαία Τόμις, πιιραθα- 
λάσσιος πόλις χοΰ Εκείνου πόνχου.

Α. Παππαόόχον.ίος Βρε τός.

(1) Ί  δε άνωτέρω σε.Ι 22 8
(2) Ίδ ι Geographie de Strabon, traduite du 
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χαί 88 .

i.3) Oriene Christianus. Τόμ. A'.

Σ ί Μ ϋ Τ Π Σ Ι Σ  ΚΑΤΑ Θ 1 Μ Σ Σ Α Ϊ .

( Σ ννέχεια  χα 'ι τέ.ίος ϊδε Τεΰχος Η . )

"Οτε δ’ έπλησιάσαμεν ίχανώς, ό Οβριέν έλαβε τήν 
σάλπιγγα.

λ θ ά  σ2ς στείλωμεν ανθρώπους, τοΐς είπεν, αμα 
ό χαιράς μας τά έπιτρεψη.

‘Ο πλοίαρχος έδήλωσε διά οημείων οτι ένόησεν, δ 
δέ γέρων Μοραβάς, όατις ίστατο πλησίον του, άφ^ρε- 
σε τό έκ μεταξοπτίλου σκιάδιό* του διά νά μας ευ
χαρίστηση· άλλά τήν αΰτήν στιγμήν σφοδρά της πνοή 
τά άπίσπασιν άπά τήν χεΐρά του καί τό ι^ρ.ψεν είς 
τήν θάλασαν’ Τά συμβεβικάς τοΰτο δν και άπλοΰν 
καθ’ εαυχά, μέ ένεπλησεν όμως λύπης- ήθέλησα περι- 
φρονών τόν κίνδυνον νά ριφθώ είς τήν λέμβον, καί νά 
πλησιάσω τάν ’'Κρμήν

Σ·/ερΐγγε, άνέκραξα αποταθείς πρός τόν ξυλουρ
γόν μας, όστις τούς άγχώνας έχων έστηριγμένους 
έπί τή; πλευράς τοΰ πλοίου, έθεώρει τάν ίΕρμήγ 
περίλυπος, τ ι σκέπτεσαι περί τοΰ ταλαίπωρου τουτου 
πλοίου ;

« Σκέπτομαι ε ιπ ε , διαβιβάσας τήν έντος τοΰ 
στόαατός χου νιχοτιανήν άπό τήν δεξιάν πρός χήν άρισ- 
τεράν σιαγόνα, πτύσας τινάς σταγόνας έκ τοΰ χυμοΰ 
οίυτής καί σπογγίσας άκολουδως τό οτόμα του διά 
τής παλάμης, προοίμια συ<ήδη τών λογών του, σκέπ
τομαι, κύριε Βενειαμίν, oxt ό 1Ερμής κινδυνεύει.

• Ά λλά  νομίζεις ότι υπάρχει βλάβη τις εί; το 
‘ υπό τήν επιφάνειαν τή ; Θαλάσση; μέρος τ ιϋ  σκάφους ;

—  Ναι ! κυτταξε πόσον χαδαρον έξέρχεται το 
νεράν άπό. τήν αντλίαν. Φανερόν λοιπον είναι, οτι 
τά Νεράν τοΰχο άνανεοΰται.

Τήν αύτήν στιγμήν μαΰρόο τις καπνός καί στρο- 
^άλιγγες φλογών έξήρχοντο άπό τοΰ μαγειρείου. ΕΙτα 
αίφνης κραυγή τρομερά ήντήχησεν έπί τοΰ καταστρώ
ματος τοΰ ταλαιπώρου πλοίου. Φ ω τ ιά ......................!
Φωτιά . . . . !

Όβριέν, είναι αδύνατον ν’ άφίσωμεν νά χαθώσιν οι 
δυστυχείς cutof διάταξον νά ρίψωσι τήν λέμβον εί; 
τήν θάλασσαν υπάγω έγώ δ ίδιος μετά τριών ή τεσ
σάρων ναυτών.

Ό  οβριέν ήρνήδη, καί μοί παρέστησεν δρδότατα 
ότι έκτιδέμενοι τοιουτοτροπως οι οίνδρωποι μας και 
έγώ ήθέλομεν εδρει βέβαιον θάνατον, έντουτοις είς 
τή* ρωνήν ταύτην τοΰ τρόμου, οΐ δυο νεοι ιεραποσ 
τολοι καί οί ναΰται τοϋ Έρμου έγκατέλιπον τήν 
αντλίαν καί ώρμησαν είς τά μαγειρεΐον άλλά μ ολας 
τάς προσπαθείας τ » ν , αί φλόγες ηυξανον έτι μάλλον. 
Τότε, κατά διαταγήν τοΰ πλοιάρχοΰ, ην ή σφοδρότης 
τοΰ άνεμου δέν μας έπέτρεψε ν’ άχούσωμεν, τέσσαρες 
ναΰται άνέσπασαν το μαγειρεΐον καί τό Ιρ^ιψαν ιίς  
τήν θάλασσαν και διά μέν τουτου του μηχανήματος 
έσβέσθη τό πϋρ, δέν ιίμεθα όμως είσέτι πεπεισμένοι 
π ιρ ί τής άσοαλιίας των, διότι έκ τής απουσίας τοΰ 
μαγείρου, οστις ήναγκάιθηνά έργασθή ιίς  τήν αντλίαν,

ζτο προφανές ότι ολων αί δυνάμεις ιιχον έξαντληδη 
ενεκα τοΰ ϋπερβο/ικοΰ κόπου, καδότι μηδενός τών 
έν τώ  πλοίω έφιίσδησαν.

Τοΰ κινδύνου παριλθόντος, παρετά·χδησαν έκ νέου 
ιίς  τήν αντλία*, δ δέ πλοίαρχος άνέλαβε τή* προτέραν 
του θέσιν παρά τόν γέροντα ιεραπόστολον εΰΟυς ομως 
είδομεν τάν ξυλουργόν έξερχόμενον άπό τής μεγάλης 
καταπακτής καί τρέχοντα μετά σπουδής πράς τον 
πλοίαρχον πράς ον έλάλησέ τι κρυφίως.

’Εκ τής άλλοιώσεως καί τής βαθείας ταραχής ην 
παρετηρήσαμεν έπί τοΰ προσώπου τω ν, έσυμπεράναμεν 
ότι ή είδησις ήν δ ξυλουργός διεκοίνει τοιουτοτρόπως 
ώφειλε νά ηναι λίαν σοβαρά. Μ ιτά μίαν στιγμήν, δ 
άνθρωπος ουτος έλθών παρά τήν αντλίαν, Ιρριψεν 
έντός αύτής τόν καθετήρα, τάν άπέσυρε καί ικίνησε 
τήν κεφαλήν μέ ύφος πολλά περίλυπον. ’Ηλεκτρικόν 
αποτέλεσμα παρήγαγε τά σημεΐον τοΰτο. Οί ναΰται 
ών προηγουμένως αί δυνάμεις έφαίνοντο έξηντλημέναι 
άπεχδυδέντες τούς ύπενδύτας των, καί ρίψαντες τά 
σκιάδιά των, άνέλαβον τήν αντλίαν μετά πλείστης 
ή εί'πέρ ποτε ζέσεως, Οί νέοι ‘ Ιεραπόστολοι, οιτινις 
πρά όλίγου χαταλιπόντε; τά καταστρωμα είχον κα- 
ταβή είς τόν θάλαμον διά νά παρηγορήσωσι τάς συ
ζύγους των, άνεφάνησαν άμέσως" δ δέ πλοίαρχος καί 
δ γέρων, μέχρι τοΰδε μή έργαζόμενοι, ήνώθησαν μετ 
α υτώ ν ούτε τό πρόσωπόν των ουτε α! κινήσεις των 
έξέφραζον τό μέγεθος τοϋ έπικειμένου κινδύνου· το 
εξωτερικόν των ητο ευσταθές και γαλήνίον1 ήγωνι- 
σθησαν καί ουτοι έπί τινας στιγμάς· δ δέ πλοίαρχος, 
όστις έφαίνετο ότι έζήτιι νά λαλήση πράς ήμα;, άπε- 
σπάσθη της συσσωματώσεως, καί λαβών τεμάχιον 
σανίδος έφ ου έγραψε διά κιμωλίας τ ί, έπλησίασε τοϋ 
πλοίου καί ανύψωσε τήν σανίδα" έπ αύτή; ητο γεγραμ* 
μένη ή χρομερά αυτη λέξις « ΒΥΘΙΖΟΜΕ0Α.

Ά λλά τί ήδυνάμεθα νά πράξωμεν υπέρ αύτών. Τήν 
στιγμήν έκείνην, ή θάλασσα ήτο τοσοΰτον έξηγρκύ- 
μένη, καί τά κύματα τοσ&ϋτον σφοίρώς συνετρίβοντο 
κατά τών πλευρών τοΰ ταλαιπώρου πλοίου μας, ωστε 
αί έπηγχενίδες αύτοΰ έτριζον, χαί άνά πασαν στιγμήν 
έφαίνοντο όχι εμελλον νά δια^ραγώσι. Έχτός τής μιχρόίς 
φώχης δέν είχομεν άλλα ίστια . Ό  Όβριέν τωέσήμαν* 
δια της χειράς οχι χαί ημείς είιρισκόμεδα έντός κίνδυνου 
χαί ότι πρός τό παρόν εύχάς μόνον ήδυνάμεδα ν’ 
άπευθύνωμεν υπέρ αυτών. —  Τότε αί δυο γυναΐχις 
έξελθοΰσαι τοΰ θαλάμου έπροχώρησαν έπί τοΰ κατασ
τρώματος, ιιτα  γονυπετησασαι έθρήνουν, Άμφότερα! 
ήσαν ώχραί καί έντρομοι- ή νεωτέρα φέρουσα λιυκήν 
όθώνη» είχε τούς βραχίονας γυμνούς, τήν δέ χόμην λυ
τήν, χάί’υγρον καί ταλαντευομένην έπί τών ώμων της, 
ή πρεσβυτέρα ίφόριι μαχράν χ ιτώνα  ύπό χον οποίον 
έκάλυπτέ τι. Ούδέποτε θέλω λησμονήσει τήν στιγμήν 
καθ’ ην, άμα προσευχηθεΐσαι, έπορεύθησαν πρός τόν 
γέροντα, οστις χεκοπιακώς άπά τήν αντλίαν είχε 
καταλαβει τήν προτέραν του θέσιν. ‘Η νεωτέρα έρ 
ρίφθη είς τάς άγχάλας τοΰ γέροντος Μοραβοΰ χαί 
Ιχρυψε τό πρόσωπόν της είς τδ στήθος του, ή δέ πρε
σβυτέρα, ητις περί πολλοΰ έποιεΐτο τάν μανδύαν της, 
έκάθησε παρα τούς πόδας των. Τέλος £ν μέγα πρό-



βατόν, οπερ έπροσπάθει να «ροφυλαχθή άπά τήν βρο
χήν παρευάγον τήν κεφαλήν του ύπό το έπανωφόρίον 
της νέας γυναικάς, συνεπλήρου τοΰτο τό σύμπλεγμα. 
Τά πρόσωπον τοΰ γέροντος Μοραβοΰ ήτο γαλήνιον’ 
ούδέν ίχνος τρόμου έφϊίνετο έπ’ αύτοΰ’ μόνον ΰψων» 
τήν σεβασμίαν αύτοΰ κεφαλήν προς τον Ουρανόν ζητών 
παρ’ αΰτοΰ προστασίαν ύπέρ τών τέκνων του. ‘Η αγω 
νία ην έδείκνυεν ή το έπανωρόριον φέρουσα γυνή μοί 
ένέπνευσε μεγάλην έπιθυμίαν τοΰ νά μάθω δποΐον ήτο 
τό αντικείμενο* δπερ τοσοΰτον έπιμελώς έχάλυπτε. 
Ά λ λ ’ αίφνης σφοδρά πνοή συμπιεσθεΐσα είς τάς πτυ* 
χάς τοΰ ενδύματος της, μοί κατέστησεν δρατόν τό 
παιδίον, τοΰ οποίου ή ξανθή  κεφαλή είχεν άναπαυθή 
έπί τών γονάτων μου, και το δποΐον ήδη έκλαιε βλέπον 
τήν μητέρα του κλαίουσα-ι, κα’ι τήν πιριέβαλλε μέ τοΰς 
μικρού; του βραχίονας, ώ ; διά νά τήν παρηγόρησή.

Πηδαλιούχε, πρόσεχε εις τόν οίαχα 1
Εις τήν φωνήν τοΰ Όβριέν άπέσπασα τά βλέμματά 

μου άπό τό λυπηρόν εκείνο θέαμα, διά νά μάδω τό 
αίτιον ταύτη; τής δ ιαταγή ;. Άπό τά δπισδεν τής 
έφολκίδος κϋμα κολοσσαϊον, δμοιον πρός ορος μέ χιο- 
νοσκεπή κορυφήν, κατέπιπτε καθ’ ήμών καί μας κα- 
τεδίωκε μ ιτά τρομερού κρότου.

« Ναΰταί, προσοχή » άνέκραξεν έκ νε'ου δ Όβριέν 
μόλις δ’ έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας, καί τό κΰμα έπ ι. 
πεσάν κατά της κορωνίδος έρώρμησεν έπί τοΰ κατα
στρώματος μεδ’ δρμήί θηριώδους. Μονόξυλα, ορνιθώ
νες παν ο,τι άντεστάδη ένώπιον του κατιποντίσδη. 
Καί αΰτή ή έφολκίς έβυθίσθη τοιουτοτρόπως ώστε έπί 
εν δευτερόλεπτον τό ΰδωρ μας έκάλυψε μέχρι τοΰ 
ατήδους. Τά άκρα τών πλευρών τοΰ πλοίου εδιγον 
τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης’ έχ δέ τής έφολκίδος <)έν 
έφαίνοντο είμή οί Ιστοί χαί αί κεφαλαί μας, τά λοιπά 
πάντα ή ϊαν υπό τήν δάλασ3αν, ήτις έπάφλαζε πιρί 
ήμας δμοιάζουσα μεγάλην ψίαθον έξ άφροΰ. Ένομί 
σαμεν εαυτούς απολωλότα;, ένομίσαμιν οτι ή Μ via 
δέν ήδελιν άνεγερθή πλέον* άλλά καί ήδη άνταπαντή 
σασκ εις τήν κίνησιν τοΰ πηδαλίου διά ζωηρού τ ινα γ
μού, καί άποτινάξασα τόν δγκον τοΰ υδατος δπερ 
έκράτιι αυτήν υποβρύχιον, άνυψώθη χαριέντως έπί 
τήν επιφάνειαν ώς ωραίος κύκνο; τοΰ δποίου ή κεφαλή 
έπί πολί) έμενε βεβυθισμένη έντός τοΰ υδατος, καί 
ήρχισε ν* αναπήδα έλαφρώς έπί τών κυμάτων. Βαβαί ! 
τό τρομερόν τοΰτο κΰμα μας έπροξένησε σκληράν 
ζημίαν δ δυστυχής μας Δική;, πίθηκος αξιέραστο; 
καί καλώς άνατεδραμμένος, οστις διήγαγε ολον αΰτοΰ 
τόν βίον έντός τοΰ πλοίου, καί τόν όποιον οί ναΰταί 
μας ειγον διδάξει διάφορα παίγνια, άφηρπάσδη υπό 
τών κυμάτων. Ό τε  δ Όβριέν διέταξε είς τούς 
ναύτας νά προσέχωσι, τδ ταλαίπωρον ζώ :»  μιμηδέν 
τό παράδειγμά των κατέλαβε κάλων τινα ' άλλ’ έπειδή 
είχε πιάσει μόνον τήν άκοαν χωρίς νά τόν έντείνζ 
καλώς, ή θάλλασσα τό άφήρπαοεν άπά τοΰ κατα
στρώματος. Τόν είδαμεν κρατοΰντα είσέτι τά σχοινίον 
εις τάς χεΐράς του. Ή  θάλασσα μυκωμίνη υπέρ τήν 
κεφαλήν του, τόν έσφενδόνιζεν ένθεν καί ένθεν. εύδύς 
ήναγκάσδη νά έγκαταλείψη τό σχοινίον" τό μικρόν του 
μελανόν πρόσωπον, οί έξέχοντες δφδαλμοίτου καί τό

ήνεώγμίνον καί μιμορφατμίνον στόμα του ε’φάνηταν 
διά τινας στίγμάς είσέτι έπί τών κυμάτων, έτίναξε τήν 
κεφαλήν του, έπτερνίοδη πολλάκις καί άπεφύσησε πο
λύ υδωρ άπό τούς ρωθωνάς του, είτα £ίψα; τελευ- 
ταϊον αποχαιρετισμού βλέμμα έπίτβΰ πλοίου τό ύπάρ- 
ξαν δΐ αύτόν γλυκυτάτη πατρίς, έξηρανίσθη υπό τά 
κύματα.

Προσεβλέψαμεν έπειτα πρός τό* Έ ρμ ήν’ ώς καί 
ημείς, έπάλαιε' κατά τής δρμητικόχητος χών κυμάτων, 
άλλ’ ή σύγκρουσις υπήρξε πολλά ισχυρά. Οί ναΰταί 
έγχαταλείψαντες τάς άντλία; ερριψαν εϊς τήν θάλασσαν 
καί ορνιθώνας κα! δοκούς καί παν τό πλώ ϊμον έχ τ ις  
αταξίας ητις έπεκράτει έπί τοϋ καταστρώματος ενοή— 
σαμεν δτι πασα έλπίς είχεν έκλείψει καί δτι Ιρθασεν 
ή τρομερά στιγμή καδ’ ήν έμελλε νά καταποντισδή. 
Οί πλεΐοτοι τώ ν  δυστυχών έκείνων έφαίνονχο ώ ; πα- 
ράφρονες· οί μέν ετεΐνον χεΐρας ίκέτιδας πρός ήαας, 
οί δέ συντρίψαντες προηγουμένως τού; πυδμένα; τών 
βουκίων τοΰ ρουμίου, έτρεχον ήδη έπί τοΰ καταστρώ
ματος ώς μανιώδες άπειλοΰντες ήμας διά τοΰγρόνδου.

Ά λ λ ’ αίφνης φλόγες κυανόχροοι καί τυφώνες κα- 
πνοΰ έξήλδον άπά τής μεγάλης καταπακτής. Έ ν τή 
άπελπισια των οί άθλιοι είχον δέσει πΰρ είς τά οινό
πνευμα, Ή  <ρλόξ έξετάνδη καί κατέκαυσε τά σχοινιά 
άπα»τα· πάραυτα ή δερμότης κατέστη τοσοΰτον δρι- 
μεΐα, ώστε αί δύο δυστυχείς γυναίκες καί δ γέρων 
ή*αγχάσδη3αν νά έγχαταλείψωσι τήν θέσιν των καί νά 
σωθώσι εις τά δζίσω. Τό αύτό έπραξε χαί δ πλοίαρ
χος κα! οί δυο νέοι Ιεραπόστολοι, οίτινες ήσαν είς τήν 
άντλίαν, ένώ οί λοιποί ναυται καί έπιβάται τήν είχον 
έγκαχαλείψει. Φεΰ! ή τρομερά είχών ήιις παρέστη 
τότε ένώπιόν μου, ούδέποτε θέλει έξαλειφθή τή; μνή
μης μου. ‘ Η πρεσβυτέρα τών δύο κυριών, κρατούσα 
τό τέχνον τη; ε ι; ΐά ς άγχάλας τό ήσπάσθη έπανειλημ- 
μένως καί τά προσέφερεν είς τόν πατέρα του, ι?τα 
γονυπετήσασα έμεινεν άχίνητος ώσπερ μαρμάρινο» 
άγαλμα. ‘Η σύντροφός της ής τήν δεξιάν έθλιβεν δ 
δυστυχής γέρων, έκράτει διά τή; έτέρας ιόν σύζυγόν 
της ώς νά έφοβεΐτο μή δ θάνατος τόν προσβάλη προ 
αυτής, Ά παντες ήσαν συσσωρευμένοι περί τόν γέροντα, 
όστις γονυπετήσας έν τώ  μέσω τοϋ κύκλου ανύψωσε 
τά ; χεΐρας καί τους δρΟαλμούς πράς τόν θεόν έπικα- 
λούμενο; τό έλεός του. Ματαία παράκλησις ! Αί φλό* 
φλόγες έρεδισδεΐσαι ύπό τή; σφοδρότητο; τοϋ άνέμου, 
έπροόδευον- τό έμπρόσδιον τοΰ πλοίου δέν παρέσταινε 
πλέον είμή κυμαινόμενον περιφλεγή δαυλόν. ‘Ο Έρμ%ς 
πλέων τότε πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου, διήλδε 
ταχέως ένώπιον τοΰ έμπροσθίου μας ίστοϋ. Τήν 
στιγμήν ταύτην δ ταλαίπωρος πλοίαρχος, ήμίγυμνον 
εΧων τά σώμα, τήν κεφαλήν ασκεπή καί τό πρό
σωπον ώχράν ώς τό τοΰ νεκροΰ, υψωσεν είς τόν άέρα 
σημαίαν, άλλά μόλις τήν άνεπέτασε καί δ άνεμος 
άποσπάσας αύτήν τών χειρών του τήν ερριψεν είς τήν 
θάλασσαν, εϊς μυρία έλεεινά ράκη. Έλαβεν ακολούθως 
τήν σανίδα έφ’ ής είχε γ ράψει τήν λέξιν α βνθι(,όμε0α 
» καί προοέδηκε. « Τό πΛοΐοτ πνρποΛεϊται, έχάθημεγ

Ούδέν είσέτι ήδυνάμεθα νά πράξωμεν, ύπέρ αύτών 
διότι ζητοΰντε; νά τούς σώσωμεν ήθέλομεν άπολεσθή χω-

ρις νά δυνηθώμε* νά τού; ώρελήσωμεν, Άπηντήσαμεν 
πρά; αυτού; διά τής χειρός προσπαθοΰντες νά τούς 
ένθαρ^ύνωμεν. Αίφνης καχελήφδημεν αΰθι; ΰπά πυχνοΰ 
•τίνος καί εΰμεγέθους νέρςυς δπερ έβλέπομίν άπό 
τινων στιγμών, χαί οπερ έπέπεσε χαδ’ ήμών μετά τα- 
χυτητος ηλεκτρικής έκπυρσοχροτήσεως’ δ άνεμος έμυ· 
χατο ©ρ'.χωδώς κα! έξέφερε μάκρους ουρισμου; έπί 
τών τροχιλαιών. Τό μόνον ίστίον οπερ είχομεν πετα- 
μένον, διασπάσαν τά σχοινία του διεσχίσδη ε ί; τεμά
χ ιά  μετά κρότου δμοίοο ιτρός τόν του τηλεβόλου. 
Ποτέ κίνδυνος -δέν ύπήρξε τρομερώτερος. Τά ,πάντα 
πέριξ ήσαν σκοτεινά ώ ; έν τώ μέσω βαθείας χειμε
ρινής νυκτός’ πυκνόν κάλυμμα βροχή; καί χαλαζη; 
μας περιεβαλε παντοιχόδε». ‘ Η Μ ιία  έκλονίζετο, 
τά σχοινία της έχριζον ώς νά ’ήοδάνετο χαί αΰτη τόν 
επικείμενον κίνδυνον.

« Πρόσεχε είς τόν οΰκα, πηδαλιοΰχε ! άνέχραξα 
στετορεία τή φωνή.

Έμείναμεν έν τοίϊύτη θέσει έπί τινα λεπτά τής ωρας 
περιμένοντες άπό στιγμήν είς στιγμήν τόν θάνατον' 
ούδείς έτόλμα νά λαλήοΐ) έν τούτοι; έκ τών έλαφροτέρων 
κινήσεων τ ί ;  έρολχίόος, ήσθάνδημεν δτι ή δρμή χοΰ χλύ 
δωνο; ήρχιζενά χαταβάλληται. Τω δντι,ή καταιγίς χορέ 
σασα χαβ’ ήμών τήν λύσσαν τη ; έξηκοΛούδησε τήν πο
ρείαν τη ;. Τό δέ πλοΐόν μας άναλαβόν τόν έλαρρόν 
αΰτοΰ πλοΰν, άνεφάνη έκ νέου έπί τής κορυφής τών 
κυμάιων, Ά λλά τί έγινεν δ Έρμης 1 δ Έρμης δέν 
ύπήργε πλέον! Προσηλώσαντε; τά βλέμματά μας πρός 
τό μέρος οπου τάν είχομεν είδει πρό τής .τελευταίας 
ταύτης πνοής τοΰ άνεμου, ούδέν άλλο είδομεν πλέον 
ή μέγαν κύκλον έντός του δποίου έπάφλαζεν δ άφρό; 
ιοΰ υδατος.

Τής τελευταίας ταύτης μάστιγος δοόσης πέρας 
είς τήν τρικυμίαν, καί τοΰ άνέμου μετριασδέντος, 
άνεπτύξαμεν τό μέγα μας ίστίον καί έπλεύσαμεν πλη- 
σίστιοι πρός τά δίχροτον. ‘Π θαλασσα έκαλύπτετο 
άπά δοχούς δρνιδώνας καί κατάρτια κατακερματισμένα. 
Έ ν τούχοις δ γέρων Πιμβόλδο; ένόμισεν δτι είδε τι 
χινούμενον έντός τοΰ υίατο;, δλίγους πήχεις άπέ 
χον ήμών,

« Κύριε Βενειαμίν, κύριε υποπλοίαρχε Οβριεν 
κυτάξετε έχεΐ κινείται τι, άνέκραξεν δ ναύτης. Ό  
Όβριέν καί έγώ προσεβλέψαμεν πρός τό μέρος οπερ 
μα; έδείχνοε καί είδομεν πραγματιχώ; τήν περί ή ; δ 
λόγος κίνησιν, άλλά δέν ήδυνήθημεν ν’ άποφανθώμεν 
περί τοΰ αιτίου.

β Άνθρωπος είναι » άνέκραξεν δ Πιμβόλδος γε-
γωνυα τή φω νή ................  « Παιδιά, είπε τρέχων πρός
ιήν πρύμνην, δεσατέ με μέ αύτό τό σχοινί κβί βαστάτε 
χαλά τήν δίχραν, μήπως τό ά ρ ίσ ετε .............

Μόλις ειπε ταόχας τρς λέξεις, χαί ρίψα; εύθΰς τδ 
βχιάδιόν του έπί τοΰ καταστρώματος, έπτ|?ησεν εις τήν 
βάλασσαν άπά τό πλοΐον.

« ’Απολύσατε, άπολύσατε . . . χάλα τό σχοινί. . ;
Και πάραυτα διευθύνθη πρός τά σημεΐον δπερ ιΐχε 

δείξει πρός ήμας, Τό δψος τών κυμάτων, ατινα Ιχά- 
λυπτον τήν κεφαλήν του xai τ ίν  διεχώριζον τοΰ άντι- 
χειμένου όπιρ έπεθύμει νά χαταλάβΐ), έξήπτε ιόν ζή-

λόν του, τέλος τά κατέλαβε καί έπροχώρησε πρό; ή-
μας.

« Κάτω τόν ο?«ικα, πηδαλιούχε, άνέχραξεν δ Όβρι
έν, άφες τον νά μα; φδάσ^.

Τοιουτοτρόπως έπλησιάσαμεν πρός τόν γενναΐον χαί 
μεγαλοψυχον Πιμβόλδον, τόν δποΐον οί ναΰταί μας 1~ 
συρον έπί τοΰ πλοίου.

» Πιμβόλδε . . . . .  τόν έχομεν;
« Ναι, φίλοι μ ου.................. ουρατέ μ ε  τοις

άπήνίησε* δ ΓΙιμβόλδος άσδμαίνων.
« Διάβελε ! . . άνέκραξεν δ λοχίας, πρόβατον » . . .
Πραγματικώ:, ή-to τό πρόβαιον οitep είχομεν είδει 

έπί τοΰ καταστρώματος τοΰ Έρμου. Ά λλά φαντα- 
σθή'ε τήν χοράν μας, cxe ευρομεν πρισδεδιμένον περί 
τά σώμα του ζώου τά παιδίον τής γυναιχός τοΰ ιερα
ποστόλου. Ζήχω ί ζήιω , . . . . δ Πιμβόλδος . . . . 
άνέχραξαν οί ναΰταί μας, ρίπτοντες τά σχιαδιά των 
si; χόν άέρα.

‘Η χαρά μας ήτο τοσαύτη ώστε έλησμονήιαμεν τά 
παιδιον το δποΐον ήτο άνκίσδητον καί ξι;ρόν ώς ξύλον. 
ΙΙρώχος έγώ έξήλδον τής παραφοράς τούτης.

« Οερμάνατε υδωρ, άνέχραξοι, έτοιμάσ*τε φλανέλας 
και ενδύματα δερμά καί φέρετε' τα είς τόν βάλαμον, 

Εδραμον πρός το παιδίον, άπέσπασα τά ρινόμαχχρα 
αιτινα τά προσέοεον μέ τό πρόβαχον, είχα, λοβών αΰ- 
χό είς τάς άγκάλας μου, τό κατεβίβοισα εί; τό» θά
λαμον. ‘Ο ΓΙιμβόλδος, του δποίου τά φορέματα ήσαν 
χαδυγρα μέ συνώδευσεν. Άπεκδύσαμεν τό παιδίον, 
έσπο^γίσαμεν τά μέλη του καί τό περιεβάλαμεν μέ 
θερμά καλλύμμαχα. Προσεχρίψαμεν άχολούδω; τούς 
μι ρους και τά σκέλη του διά μάλλινων υφασμάτων 
έΟεσαμεν δύο φιάλα; πλήρεις δερμοΰ υδαχο; εις τούς 
πόδας του καί άλο; θερμόν έπί τής κοιλίας χου. Μα- 
χαιαι προσπάδειαι I τά ταλαίπωρον δέν εδιδεν είσέτι 
δ;ίγμαχα ζωή;.

Ή  συγχι*ησις τών ναυτών μα; ήχο τοσοΰτον βαδεΐ* 
ωστε απαντε; είχον συσσωριυθή 5ια νά πληροφορηθώσι 
περι τού άποτεΛέσματος. Οί μέν έδεώρουν μέ δμμα 
έχθαμβον, οί ^έ, έναντίον τοΰ χανονισμοϋ καί τήις εύ- 
χαξια;, άπετόλμων νά καχαβώσι μίαν ή δύο βαδμίδας 
πρός χόν δάλαμον, είχα ^ίπχονχες βλέμμαχα περιεργείας 
επροσπάδουν νά έίάξωσιν έκ του προσώπου μας άν 
ϋπήρχεν έλπίς. ‘Ο οέ Πιμβόλδος, σύρας άπό τοΰ κόλ
που χου ρινόμακχρον καιεβεβρεγμένον άπό θαλάσσιον 
υδωρ, άπεμύχχεχο συχνά, προαπαθών διά τούτου νά 
χρυ,ψτ} τά δάχρυά του, άλλ’ αυτά ισχυρότερα τή ; θελή- 
οεως του,ερρεον έπ! τών παρειών του·καί έπιπτον χρου- 
νηδάν έπί χών φορεμάχων του.

—  Α » ! Πιμβόλδε, τώ  είπον δλίψα; τήν χεΐρά 
του, έπριπιν δ θεός ν’ άνχαμοίψη τήν γινναίαν σου 
πραςιν δίδων ζωήν είς τά παιδίον οπερ εσωσας Δέν μοί 
απήνχη9εν> άλλ’ έρ^ιψε βλέμμα περίλυπον έπί τοΰ 
παιδίον,...........

α Άπέβανιν » έψ.θυρισεν δ Όβριέν λαβών τήν άχ- 
Ριν  του σινδονιου διά νά χαλύψη τό παιδίον.

Ά λλά τήν στιγμήν ταύτην, δ Πιμβόλδος, τοΰ δ
ποίου οί δφθαλμοί ήσαν προσηλωμένοι έπί τοΰ προσώ
που τοΰ παιδιού καί κατεσχόπευο/ τό παραμικρόν τής

3
ι



ζωής δείγμα, έπελήφθη ζωηρώς τοδ βραχίονος τοΰ 
Όβριέν.

Στάσου ! .................άνέχραξεν.
‘ Η φωνή του ήτο τοσοΰτον ήχηρά xai κατανυκτιχή, 

ώστε οί οφθαλμοί μου καταλιπούντες τό λυπηρόν θέαμα 
προ»ηλώθησαν Iπ ’ αύτοΰ. Έχφρασις απερίγραπτος 
έλπίδος χαί φόβου έζωγραφεΐτο έπί τοϋ προσώπου του, 
οί ο®9αλμοί του προσηλωμένοι έπ! τοΰ τροσώπου τοΰ 
παιδιού Ιμενον ακίνητοι, τά δέ ‘/.‘ ίλη του έτρεμον.

Z-fl άνέχραξε μ ! φωνήν βραγχώδη! υποπλοίαρχε ζ|, 
‘Ρίψας τότε τά βλέμματά μου έπί τοΰ παιδιού, 

είδαν τό στήθος του έξογχούμενον, εΐτα βαθύς στεναγ- 
μός έξέπνευσεν έπί τών χειλέων του. Τότε οί ναΰται 
ποδοχροτοΰντες χαί χειροκροτοΰντες έκραξαν ουρά ! ! 
ώς αληθείς παρ άφρονες,

Διάβολε! άνέχραξεν δ Πιμβόλδος, έχάσαμεν τόν 
πίθηκον Δικήν, ιδού άλλος εις τόν τόπον του.

’ Εδιπλασιάσαμεν τάς περιποιήσεις μας, καί πάραυτα 
αί προ»πάθε;αί μας έστέφθησαν υπό εντελούς επιτυ
χίας. Αμα έσταλάξαμεν σταγόνας τινάς κράματος ές 
οίνου χαί δδατος έντός τοΰ λάρυγγος, οί μεγάλοι αύ- 
τοϋ χυανοΐ όρθαλμοί ήνεώχθηιαν, χαί έρόιψαν έφ’ ήμας 
βλέμμα «βέβαιον βαθμηδόν ή θερμότης τοΰ σώματός 
του έπανήλθε, χα! δ σφυγμός του ήοχησε νά πάλλη· τό 
αίμα Ιχυχλοφόρει ήδη έλευθέρως είς τάς φλέβας του, 
τά ύπομέλανχχείλη του βαθμηδόν καθίσταντο φίΐδρά 
καί ρόδινα. Τέλος έπροσπάθησε νά στραφή πρός τήν 
έτέραν πλευράν, Ιμεσεν ικανήν ποσότητα θαλασσίου 
δδατος, καί ακολούθως άπεκοιμήθη βαθύν ΰπνον.

« Πώς ρογχαλίζει, δ πονηρός! ειπεν είς τών ναυ
τών, δ j τις ειχεν είσδύσει εις τόν θάλαμον . . . .  Τόν 
άκούεις κυρ ΓΙιμβόλδε;

—  Ναι, άπήντησεν δ Πιμβόλδος, καί ποτέ μουσικός 
δέν μου έπροξένησε τόσην εύχαρίστησιν,

Άφοΰ έπλησιάσαμεν εις άπόίτασιν σάλπιγγος πρός 
τό δίκροτον, δ πλοίαρχος προσφωνήσας μας ήρώ- 
τησε αν συνέβη τί δυστύχημα έντός τοΰ πλοίου διαρ- 
κουσης τής τρικυμίας.

'Απηνιήιαμεν οτι ό άνεμος μας άφήρπασε τρεις 
ναύτας. ·

Έ  ! υποπλοίαρχε Οβριέν, πόθεν έχετε έχεΐνο τό 
πρόβατον.;

Συνδιάλεξις εκτεταμένη διά τής σάλπιγγος δέν εΐναι 
πράγμα εύκολον, χα! ομως κατωρθώσαμεν νά τώ διηγη- 
θώμεν τήν γενναία» πράξίν τοΰ Πιμβόλδου, όλοι οί 
ναΰται τοΰ διχρότου προσήλωσαν τά βλέμματα των έπί 
τής έφοκλίδος,

ι  Όβριέν, δεΐξόν μας τό παιδίον.
Ότε τω άπηντήσαμεν οτι έχοιματο, μας διέταξε νά 

μή άπομαχρυνθώθμεν τοΰ διχρότου χα! νά στείλωμεν 
λέμβον αμα ή θάλασσα χαταπραϋνθή. Κατέβημεν τότε 
είς τόν θάλαμον, τό παιδίον έκοιματο είσέτι. ’Αλλά 
ταραχθέν ενεχα τοΟ θορύβου τών βημάτων μας, έξόπ- 
νηοε χαί έξέτεινε τους μικρούς του βpαχίovαc ώς νά 
έζήτει τινά, —  είτα προστρίψα» τοΰς οφθαλμούς, έκά- 
λεσε τήν μητέρα του, τόν πατέρα του καί τήν θείαν του 
’Αίμυλίαν, διαχοπτόμενον ιίς παν όνομα οπερ έπρόφερε 
διά νά δεχθή θωπείας. Βλέπον δμως οτι ούδείς τω απε-Ι

κρίνίΓΟ, περιέφερε τά βλέμματα’ του πέριξ μετά θαυ- 
μασμοΰ. Τότε ώς νά ήσθάνθη τά μέγεθος τής συμφοράς 
του, ήρχισε νά κλαί/ι xai νά οδύρεται. ‘Η λύπη to# 
ομως υπήρξε βραχυχρόνιος-, διότι αμα τώ έδώκαμε» 
τεμάχια τινά σάκχαρος, ήρχισε νά μειδιά μετά παιδα
ριώδους χαράς, τεΐνον τούς μικρούς ούτοΰ βραχίονας 
δια να μας θωπεύσ»), ‘Ο δέ μάγειρος, ψύχων τά !μά“ 
τια του ευρ εν έντός τοΰ θυλακίου τεμάχιον χάρτου, 
έφ ου ησαν γεγραμμέναι αί ακόλουθοι λέξις.

« ‘Ο υιός μου ονομάζεται Γουλιέλμος Ούάρδος . .
Εαν ή χειρ του ύψίοτου τάν οώστ;, λάβετε ιχτον 

υπέρ αύτοΰ.
Ω ! άνέχραξεν δ γέρων Πιμβόλδος θέλω τόν άγαπα 

ως υιόν μου. .  ...................................................
Δυο ήμέρας ύστερον, τά παιδίον φέρον ένδυμασία» 

ναυτικήν, ήν ό Π,μβόλδος ίδ:αις χερσί τω είχε ράψει 
και σκιάοιον έκ κηρωτοΰ υφάσματος, έφ’ ου ήτο γ ε - 
γραμμένον το δνομα τοΰ πλοίου ή Μ ύια , έτρεχεν έπί 
τοΰ καταστρώματος παϊζον γαριέντως μετά τών ναυ- 
τώ*, άμέριμνον καί μηδόλως άνενθυμούμενον πλέον τάς 
μητριχάς άγκάλας.

Τουαύιη ή νηπιώδης ηλικία. !
(  Έ κ  τοΰ ΓαΛ.Ιιχοΰ )

Α. Κονόονρης
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Ήτον ήδη τετάρτη περίπου ώρα μετά μεοηαβρίαν,, 
τοΰ δέ πρός τήν δύοιν κλίνοντος ήλίου αί χρυσοειδεΐς 
ακτίνες άνεπαύοντο έπ! τών σποόάδην υπέρ τόν ορίζον
τα διεσκορπισμένων χρυσοπαρυφων νεφών, μεταδίδου- 
σαι είς αύτά χροιάν γλυκυτάτην, όποία ή τοΰ στιλ- 
βοντος καθααοΰ χαλκοΰ' ή κρυσταλίνη τής θαλάσσης 
επιφάνεια, ώς νά μήν έπιθύμη νά μας στερήση ουδέ τοδ 
ελάχιστου της ουρανίου λυχνίας φωτεινού μορίου, άν- 
τηνάκλα πράς ημάς υπό ποικίλους διαχρωματισμούς 
τάς είς αύτήν άνηκουσας τοΰ ήλίου άχτΐνας, άντικατρο* 
πτίζουσα δέ άφ’ ετέρου πιοτότατα τήν ώοαιοτάτην τών 
ουρανών θέαν, συνεπλήοου τήν έπαγωγιχήν είχόνα τοϋ 
μαγευτικοΰ τούτου τής φύσεως πανοράματος. Ό  μέχρι 
τινός προςπνέων άνεμος έχόπασεν ήδη κα! εντελής 
έπεχράτει τών θαλασσών νηνεμία, οτε έφάνη πράς 
άνατολάς εις μιλίου περίπου άπόσταιιν άφ’ ημών 
πλοΐον τρικάταρτον υπό σημαίαν ’Αμερικανικήν, τά 
όποιον, αμα ίδάν ημα;, υψωτεν εις τήν άχροχεραίαν 
του σημεΐον χινδυνοη- ειχε δέ τά σχοινία, τάς κεραίας 
καί τά ίστία του έν μεγίστη άταξία. Διέταξα νά κα- 
ταβιβααθή μιχρά λέμβος, κα! παρευδΰς διεϋθυνθημε» 
πράς.αύτά μετά μεγίστης ταχύτητο:, όταν δ’ έπλησιά- 
σαμεν, είδομεν εξ άνθρώπους μέ πρόσωπόν κάτισχνο» 
κα! άπεξηραμένον προστρέχοντας έπί τοΰ καταστρώ
ματος καί τείνοντας χειρας ίκέτιδας.

—  Τ ί διαβίλον θέλουν; «νέκραξεν δ γέρων Νικό-

λαος . . . .  τά σκάφος τοΰ πλοιοί) εϊνε είς αρκετά 
καλήν κατάστασιν.

—  Νικόλαε, άς σπεύσωμεν, τω άπεκρίδην, καί θά 
ίδωμεν.

—  Διά τά όνομα τοΰ Θιοΰ, άνέχραξε τί, στιγμή 
ταύτη άνθρωπός τις άπά τοΰ πλοίου, στείλατέ μας 
ύδωρ, άποθνήικομεν τής διψης.

"Αμα έφθάσαμεν είς τά πλοΐον, τρεις έκ τών δυς- 
τυχών εκείνων, είτπηδήσαντες παράφρονες εις τήν λεμ ' 
β:ν μας καί ριφθέντες κατερρόφησαν μετ απληστίας 
απερίγραπτου τά είς τάν πυθμένα αύτής αλμυρόν καί 
βρωμερόν υδωρ. Τότε έννόησα πραγματιχώς τήν τρο- 
μεράν κατάστασιν, είς ην εΰρισκοντο ci δυστυχείς 
βυτοι.

—  Νικόλαε, έφώναξα, έπίοτρεψον είς τά πλοΐόν μας, 
δέσον διπλαίίους κώπας εις τήν έφολκίδα (φελοΰχαν), 
xa! επάνελθε ένταΰθα μέ δσον δυνηθής περισσότερον 
CSbip.

Ό  ναύτης, ό ατρόμητος ουτος θαλασσοδάμας δοτις 
όποτάσσει διά τής κώπης τό φοβερόν καί άπιστον τοΰτο 
στοιχειον, ε!νε τό παράδειγμα της υπομονής, χαί ο 
τύπος της πρός τά ίδια αύτοΰ δεινά έγκαρτερησεω:, 
διότι ή ζωή του είνε σειρά άδιαχοπος κακουχιών καί 
θλίψεων, υπό τών δποίων ή καρδία του σκληρυνεται 
ώς τά ΰπό κατέργασιν ύποβληθέν τομάριον, καί μολον
τούτο ολίγοι τών ανθρώπων συγκινοΰνται τοσοΰτον 
ζωηρώς ύπά τών δεινών τοΰ άλλου, οίον δ ναύτης. 
Μόλις είχον τελειώσει τάν λόγον, καί δ γέρων Νικό
λαος, άπεκδυθείς τά έπανωφόριόν του έλαβε τίιν κωπην.

—  Γιάννη ί εχραξε πράς τόν παϊδα (μοΰτοον), χα 
δησε ιίς τό πηδάλιον καί κυβέρνα καλώς, ειδεμή θά 
οου σπάσω τά κόχκαλα . . . Εμπρός, παιδια, ας 
σπεύσωμεν.

Τότε οί χωπηλάται, οίτινες πριν παρεπονοΰντο κατά 
τοΰ χαυσωνος, άπέθεσαν χατά μίμησίν τοΰ γέροντος 
άρχηγοΰ των τά έπανωφόρια, έβρεξαν τας χειρας εις 
70 υδωρ κα! εδραξαν τάς κώπας.

—  Εμπρός, παιδιά, εμπρός ! άνέχραξεν δ γέρων 
Νικόλαος, θάρρος . . . .

Ή  λέμβος, άναχωρή’ ασα πάραυτα, διέσχιζεν ώς 
βέλος τά υδωρ κα! όλισδαίνουσα έπί τής λειοκυμάντου 
ταύτης έκτάσεως, κατέλειπεν όπισθεν αύτής χιονό- 
λευχον έξ άφροΰ αύλακα Εϊδον αύτήν έντός δλίγου 
μετά μεγίστης τής εύχαριστήιεως προσεγγίσαοαν τό 
πλοΐον. Ό  Νικόλαο; τότε έπήδησεν έπί τοΰ καταστρώ
ματος, καί χωρίς ουδέ τήν κεφαλήν του ν’ άποκαλυψη 
διηγήθη έν συντόμω πράς τάν ύποπλοίαρχον τα εις τά 
αμερικανικόν πλοΐον διατρέχοντα. Μετά στιγμάς τινας 
είδομεν καταβιβαζόμενον είς τήν λέμβον μικρόν βαρέ. 
λιον δδατος, γενιχή δέ έπεχράτει τών έν τω πλοιω 
κίνησις. Ή  έπ! τοΰ καταστρώματος οπή ήνοίχθ-η, καί 
δεύτερον βαρέλιον άνεσυρθη, τό δποΐον κατεβιβασθη 
Ιπισης είς τήν λέμβον, κατόπιν έφηρμόσθησαν ύπά τών 
ανθρώπων μας δώδεκα εκατέρωθεν μεγοίλαι πώπαι 
χα! ή έφολχίς έπροχώρηο* μεγαλοπρεπής πράς τά 
τρικάταρτον, σείρουσα δπισθέν της ιήν μετά μεγίστης 
εδχινησίας ακολουθούσαν λέμβον.

Δΰσχολον εΐνε να περιγράψωμεν τήν θλιβεράν κατα*

στααιν, είς τά παρ’ ,ήμων διασωθέν πλήρωμα εύρί- 
σχετο. Πρά εξήκοντα ήδη ωρών ειχεν έξαντληθί ή 
προμήθιιά των απασα, έκτός μόνου βαρελιού πλήρους 
ρουμ, τά όποιον ούδείς έτόλμα νά έγγίσι;, διότι οσά
κις έδοχίμασαν νά πίωσιν έξ αύτοΰ ήοθάνθησαν τόν 
ουρανίοκον των ως ύπά νιτριχοΰ όξέος διαββρωσχό- 
μ.ενον, Καταβάς είς τήν αίθουσαν, εύρον κυρίαν τριά
κοντα χαί εξ Ιτών περίπου, έχουσαν τήν κόμην ήμε- 
λημένην, τους δε ώμους κεχαλυμμένους μέ πανία εμ
βαπτισμένα είς υδωρ θαλάσσιον. Έπ! άνακλιντήρος 
καταχεκλιμένη, έκράτει είς τάς άγκάλας της τέχνον, 
εις τοΰ δποίου το πρόσωπόν έπεχρχάτει θανάσιμος 
ωχροτης· παρ’ αύτή γραΐά τις μαύρη τήν ϊθεώρεί 
μετά βαθείας λύπης, xai έράντιζεν άπά καιροΰ είς 
καιρόν αυτήν τε κα! το τέκνον της μ.έ σταγόνας δδατος.

Εΐνε ή σύζυγός μου, ε?πεν ο πλοίαρχος περι- 
παθώς, αποθνήσκει . . . .  “Α χ ! κύριε, λάβετε τήν 
καλοουνην νά κάμητε σημείων είς τούς άνθρώπους σας, 
οπως σπευσωσιν, έπειδή ήμισείαν έτι ώραν ά» άργή- 
σωσι, θέλει εΐσθαι πλέον- άργά.

— Ω ! αφέντη, αφέντη, άνέχραξεν ή πτωχή μαύρτ 
μέ συμπαθητικώτατον υφος, νά ντώοη νερά σ’ τή 
χυρά, χώρις νερό πεταίνει ! . . . καμένη κυρά . . . 
Τεέ μου, Τεέ μου !

—  Είς τάς λεξεις ταύτας ή κυρία της ήθέ)η?ε ν’ 
α/υψώση τήν κεφαλήν, δπως τήν εύ'/αριστήοη διά τήν 
άφοσίωσίν της, άλλά κατέπεσε βαρέως έπι τοΰ στή
θους της* τά χείλη της ήίαν ξηρά καί φλογώδη, το- 
ιοΰτον δέ ζωηρώς έξειχονίζετο έπί τοΰ προσώπου της 
ή έσωτεριχή άγωνία, ώστε βαθέως συγκινηθείς, τί 
απεύθυνα παρηγορητηρίους τινάς λέξεις :

—  Έ χετε θάρρος, κυρία . . . .  τη εΐπον, έντος 
ολίγου θά έχετε δίωρ άφθονον . . . θέλετε σωθή . . .

Ά λ λ ’ αυτη κινήοασα τήν κεφαλήν μέ δρος δυσπι
στίας, ώ^ιάν ήθελεν είπει, «είνε πολύ άργά,» έ ιφ ιγ . 
ξεν έπί τοΰ στήθους της τά τέχνον της καί έψιθύρισεν 
εύχάς τινας.

Εν τω μετάξύ τούτω ή λέμβος έφθασεν άναβάς 
τότε έπί τοΰ καταστρώματος, εϊδον τά πρόσωπα τών 
ανθρώπων μας καταρρεόμενα ύπό ίδρώτος , τά δέ 
φορέματα των μοσχευμένα άπά τά υπά τής βιαίας 
κωπηλασίας άναπηδοΰν υδωρ, ώς νά έβυθίοθησαν είς 
τήν θάλασσαν.

—  ’Εμπρός, άς σπευσωμεν, άς σπεύβωμεν, έφώνα» 
ξεν δ γέρων Νικόλαος.

Εν βαρέλιον μετεκομίσθη πάραυτα έκ τής λέμβου 
είς τά κατάστρωμα. Ο! διψαλέοι ναΰται ωρμησαν ώ; 
μανιώδεις έπ’ αύτοΰ, άλλά τοσοΰτον είχον καταπέσει 
αί δυνάμεις των, ώστε δέν έχρειάοθημεν πολλοΰ κό- 

διά νά τούς άπβμαχρύνωμεν. Διέταξα τόν γέ·που
ροντα Νικόλοιον νά παρατάξη τούς ανθρώπους μας, 
όπως έμποδίσωμεν τούς δυστυχείς τούτους τοΰ νά 
βλαφθώσιν ύπά τής ύπερμέτρου πόσεως, άνοίξας άκο- 
λούθως τά βαρέλιον, άνέμιξα πράς τά υδωρ ποσότητά 
τινα £ούμ, χαί άναθέσας τήν φροντίδα τής διανομής 
ίς τόν γέροντα, έπλήρωσα μέγα δοχεΐον κα! κατέβην 

μ ιτ ’ αύτοΰ είς τήν αίθουσαν.
—  Νά ! ίχραξα, δίδω» αύτά πρός τήν μαύρη*, ήν



άπήντησα etc til'* δύραν, πί* μίαν ί  ίύο χαταπόσεις, 
χαί τρέξε άχολίύθως προ; χή» κυρίαν σου.

—  Ό /ι, αφέντη, έγχώ ντε πίνει πρώτα κόρά.
Ά λλά τά πάθος τήν παρέ®ερε», έλαβε ταχέως τα

δοχεΰιν, το ίφιρεν είς τά χείλη της χαι έντάς δευτέρσο 
λεπτοΰ επιεν ο Χο» τά περιεχόμενο».

—- Ά χ  Τεέ μου ! Τεέ μου ! άνεφώνησε Θεωρούσα 
μέ λυπηρότατο» <?μμα τά χενάν δοχείο», εγχώ ντεν 
’μπόρεσε κάμ>] άλλοιώς . . . .  Κατώς Ιφερε τά νερά 
σ ’ τά στόμα μου, έγχώ ντέν μπόρεσε πλια νά το βγα·
X j .............. μά Τεε' μου ! τί χάνει μέσα ς '  τήν χοι.
λιά μου . . . , χαίει σά φωτίά - . . Ά χ  I αφέντη, τρελ- 
λάτηχα . . .  Νά πιή άχόμα, αφέντη, νά πιΐ).

Είσελθών δ πλοίαρχος ΰψωσε τήν κεφαλήν τής συ
ζύγου του χαι έπάσχισ* νά ει’σάξη είς τά στόμα της 
χοχλιίρια τινά υδατος· πλήν εις μάτην ! αι δυνάμεις 
της δο·3Χο·̂ οΰς είχον τοσοΰτο» εχλειψει, ωστε δεν η5υ· 
νατο νά καταπί:]. Γά αίμα άπεσύρθη ήδη εντελώς άπό 
τοΰ προσώπου της, καταλιπάν νεκρικήν έπ αΰτοΰ 
ωχρότητα, οί θαλοϊ ημίκλειστοι όφδαλμοί της παρου
σίαζα* τήν.έπιθανάτιον στιλπνότητα, τά άκρα ήοχισαν 
να ύυχραίνωνται . . .  ή σχληρά τοϋ δανατου χειρ ει- 
χεν έγγισει τήν δυστυχή ! . . .

—  Γίώργιε, Γεώργιε έψιδύρισεν, άπωδοϋσα άσδε 
νώς τήν χεΐρα τοΰ συζύγου της, μέ φωνήν δέ τρέμου 
σαν χαί μόλις άχουομένην, άπο . . . θνήσκω, άπο . , . 
6» . . . θλιβερώς όπεψελλιτε Καί συλλέξασα διά τε- 
λευτα'αν φοράν τάς έχλεΐπούσας δυνάμε:ς της, περιέ- 
σφιγξεν έπί τοϋ στήθους της περιπαθώς τά παρ’ αυτή 
αθώο» καί απαθώς τά πάντα δεωροΰν τέχνον της . . . 
άλλά μετ' ολίγον αί χεΐρές της π*ρέλυσαν, ρανίδες 
ψυχροϋ καί κολλώδους Βρώτος άνεφάνησαν έπί χοΰ 
π ε λ ιδ ν ο ύ  μετώπου τ η ,  οί παλμοί τής χαρδίας, τό 
τελευταΐον τοΰτο τής ζωής δείγμα, κατέοτησαν άταχτοι, 
βραδε7ς χαΐ άδύνατοί, χαί τέ^ος έξελιπον δλοτελώς. 
. . . .  Έ ν τη τελευταία δέ άγωνιοι της, ένατενίσασα 
θλιβερώς τά προσφιλές τέχνον της, έστρεψε τάβλε'μμα 
πράς τόν δυστυχή σύζυγόν της, ίστάμενον κατηφή καί 
μέ τάς χεΐρας εσταυρωμένος παρά τόν άναχλιντήρα, 
ώ ; νά ·ήδίλε τφ εί'πΐ) «Μή λυπεΐ3αι διά τήν απώλειαν 
μου, ίδοΰ σοί έναπολείπεται δ προσφιλής μας Κάρολος-, 
τά τιμαλφέστατον τοΰιο τοΰ ερωχό; μας ένέχυρον' 
πεοιποιήθητι α ύτό ................. ... »

Μόλις δέ μετά μακράν χαί' επίμονον περιποίησιν 
ήου/ήδιιμεν ν® διασώσωμεν τά χινδυνεϊίο» άδώον βρέφος. 
Έπειδή δ’ ούριος προσέπνευσεν ήδη άνεμος, ή/αγκά- 
-σθην, καδ’ ojov μάλιστα ειχομεν εκπληρώσει τά χρέος 
αας, ν άναχώρήσω είς τά πλοϊόν μας άπευδύνας πρό 
τερον θρησκευτικούς τινας παρηγορητηρ:ου*ς λόγους 
ποίς το< άπ>ραμύθητον πλοίαρχον.

Ό τε δ' είχεν άπομακρυνδή όλίγον ή λέμβος μας, 
στραφείς εΐδον τήν πτωχήν μαύρην έπί τοϋ καταστρώ
ματος, άποχαιοετοϋσσν ήμας Οιά χειρονομιών xai 
κραυγών άλλοκότων . . . .  Ε·ω δ ’ έγώ έτοιμαζόμην 
νά τή» άποχαιρετήσω, τήν ειδον είσπηδήσασα έν τή 
δαλάσση ! . . . Ή  δυστυχής ! δέν ήδέλησε νά έπιζήση 
μετά τόν Θάνατον τής κυρίας της . . . Εστρεψα τήν 
λέμβίν, έφδά;αμεν εκεί, τή» άνεσείραμεν μετ’ όλίγον,

άλλ ^τον ήδη νεκρά, καί πασα συνδρομή ά*έβη μα-< 
ταία ! . . . .

Διον. I Οΐχονομόπουλος.

Α Ι Μ Σ ϋ ι Ώ Α  Β  Ι Ι Κ Τ Γ Λ ϋ Τ Π .
(Adansonia D ig itata)

‘Ο Κολοσσός ουτος τοΰ φυτίχοΰ Βασιλείου βλαστά* 
νει χατά τάς δυτιχάς αμμώδεις γαίας τής Αφρικής, 
χαι πρά πάντων εις τήν Σενεγάλην. ‘Ο πρώτο; δέ 
Ευρωπαίος περιηγητή;, οοτις τάν εΐδ*ν, ήτον ό Θηβέ · 
τος, xai ο πρώτος Βοτανικός, δστις περί αΰτοίϊ άνέ* 
φερεν ητον ό Πρόσπερος-Άλπΐνος.

Πάντα τά όργανα τοϋ δένδρου τουτου είναι υπερ
φυή καί ΰπερμεγέδη- τό κυρίως σώμα τή; ρίζης ε£τ- 
χωρεί ε ί; τά έγκατα τής γής, οί δέ πλάγιοι διακλα- 
δισμοι της, οίτινες εκτείνονται όριζοντείως, χαί ένίοτε 
έπί τής έπιφανείας τοϋ έδάφους, εχουσι πολλάκις μή
κος έκατόν πίντήκοντα ποδών !

‘Ο κυρίως κορμός (ήτοι ή γυμνή τοΰ δένδρου βάσις) 
δέν 4ivat πολλά υψηλός, διότι, σπανίως υπερβαίνει τοΰς 
δώδεκα πόδας· άλλά τό πάχος καί ή περιφέρεια αΰ
τοΰ χαταντώσι μυδώδη· διό-ίι, είναι έβδομήχοντα πέν
τε εως όγ^οήχοντα ποδών, τουτέστι,τά στέλεχος έχει 
διάμετρον οκτώ .γαλλικών μέτρων ! Έ π ί δέ τοΰπα-/υ- 
τάτου τουτου κορμού φύονται κλάδοι άναλόγου εΰρω- 
στιας, τών οποίων αί μέτρια', διακλαδώσεις είναι ίσο- 
παχεϊς με τους κορμούς τών μεγαλητέρων δένδρω» 
τοΰ κλίματός μας.

Έπειδή οέ οί κλάδοι ουτοι εχ-’ είνονταε ώς έπί τά 
πλεΐστον όριζοντείως, καί εκτεινόμενοι Θίγουσι χατά 
τά πέρατα αύτώ» τήν γην, σχηματίζουσίν ουτω άπέ- 
ριντον καί εύρεΐαν θολωτήν σκιάδα, υπ6 τήν δχοί«ν 
αι χάδετοι τοϋ ήλίου άκτΐνες ποτέ δέν εΐδον τό έδα
φος, καί δπά τήν οποίαν καταφεύγευσίν οί έβενβ- 
πρόσωποι κάτοικοι τής Σενεγάλης. Όδεν δμοιάζει ή 
Αδανσωνία μαχρόδεν μέ ύπερμεγέδη ήμισφαιριχάν 
πράσινον ογκον έχοντα διάμετρον μεγαλιρίέραν τών 
1 50 ποδών, καί ο δεωρών αύτήν νομίζει ότι βλεπει 
δάσος ολόκληρον, καί ούχί εν μόνον δένδρον.

Ο φλοιός ο κα/'υπτων τον κορμόν y.aj τούς δια* 
κλαοισμους τής Αοανσωνιας μόλις έχει εννέα γραμ
μών πά-^ο:. Είναι δέ τιφρόχρους, ομαλός, καί ς-ιλ* 
πνάς, το δέ ύπ’ αύτόν ξύλον είναι λίυκάν xai μαλακόν.

Γά φυ/,λα τοϋ δένδρου τούτου ςύονται έπί τών 
κλάδων κατ’ εναλλαγήν, είναι έαμισ-/α, δοιχτυλωτά, 
(^ηλ. συντίβενται έκ 3 , 5 , ή 7 ουλλαρίων, δακτυλο- 
ειδώς έπί τής κορυφής τοΰ μίσχου κειμένων ) ’Έ κα
στον 6ε τούτων τών φυλλαριων έχε ι σχήμα ώοει- 
δές, σφηνοειδώς πρός τήν βάιιν διαστενούμενον- τά 
μεγαλητιρον αυτών είναι τά μεσαΐον εγον πέντε δα. 
κτύλω» μήκος καί 2 δακτύλων πλάτος'ό  δέ μίσγβς

του φύλλου συνοδεύεται εκατέρωθεν κατά τήν βάσιν 
του δπά δύω ΞΧραφυλλων μικρών, τριγωνοειδών, καί 
μετά τήν εντελή αύτοΰ άνάπτυξιν χαταπιπτό^των.

Ά ν  κα'ι συνήδως μεταξύ τοΰ μεγέδους τών δένδρων 
χαι τοϋ μεγέθους τών έπ αύτών άνδών δεν ΰπάρχη 
σχετιχή άναλογία, τά ά'δη μολοντούτο τής ’ .λδανσω 
νιας είναι μέγιστα' διότι, πριν άκόμη τής 'έντελοΰ: 
έςανθήσεώς των ly ου σε διάμετρον τριώ» δακτύλων, 
άποχτώσι δέ μετά τήν έντελή αύτών άνάπτυξίν τεσ 
σάρων δακτύλων μήκος καί Εξ δακτύλων πλάτος' 
φύονται δέ μο»ήίη εις τάς μασχάλας τών κατωτέρων 
φύλλων έκαστου κ/,αδου και κρέμονται έπί ποδίσκου 
κυλινδρικού ε/οντος πο?ΐϊΐον μήκος.

Σύγ/.tίνται δέ τά αεγάλα άνδη τής Αδανσωνία;
1. ύπά κάλυχος σχυτώδου;, κυαΘομόρφου, πενταμερούς, 
ciiτίνος αί πέντε διαιρέσεις κυρτοΰνται πρό; τά εξο>·
2 . ύπό στεφάνης έχ πέντε πετάλων μέχρι τεΰ μ.;σου 
συ/ηνωμένων, λευκών, ίσων, φλεβωδών, μεγαλύτερων

Λδανσωνία ή ΑαζτνΛωτή.

τοϋ χάλυκος, χαί ώς τά μέρνι αυτοΰ προς τά εξω 
ά»ακυρτουμένων. 3. ύπά 700  σχεδόν στημονών (α^- 
^ένων όργάνων) τών οποίων τά νήματα ένουμενα μέν 
πράς τά κάτω χατά τά ημισυ τοΰ μήκους των σχη- 
ματίζουσι στήλην, έλεύδερα δέ δντα πράς τά άνω 
σχηματίζουσίν είδος θυσάνου, έκαστος δέ τών στημο- 
νοιν αύτών φέρει άνδηρα μονόχωρον· χαί 4 . ύπό ώϊΟή- 
χης περιβαλλομένης άπά τήν βάσιν τής παρά τών 
στημόνων σχηματιζομένης στήλης, κωνιχής, λασίας, 
καί φερουση; μακρότατον στύλον, xciKov, ύπερβαίνοντα 
τους στήμονας, *αι τελευτώντα εΐ; 10 ή 14 σ τ ίγ 
ματα πρισματικά.

Ό  δέ καρπός αύτής είναι χάψι μεγίστη, ξυλώδης, 
ωοειδή;, μορφήν μεγίστου πέπονος ένάς δέ χαί ήμί- 
σεως ποδός μήκος έγ=υσν, καλυπτομένη μέν έξωτε- 
ρικώς υπό yv-ίάς πυκνοΰ καί πρασίνου, διαιρουμένη 
δέ έσωτερικώς είς 6 ή 14 γώρους, ώ< έκαστος πε
ριέχει πεντήκοντα, ή έξήχο»τα σπέρ(ΐατα, ξηρά, σχλη- 
ρά, μελ.α-ά, στιλπνά κα'ι νεφρόσχημα- τά δέ μεταξύ 
τών σπερμάτων καί τών παρειών τοΰ χώρου διάστημα 
πληροΰται ύπά σαρκός σπογγώδους, αμυλώδους φυ- 
σεως, ,ητι; ξτραινομένη καθίσταται είδραυστος.

Έκ τοΰ χοιούτου λοιπόν έργανισμοϋ τών α.δών 
χαί του καρποϋ της ή ’Αδανσωνία κατατάττεται παρα 
τών Βοτανικών είς τήν χλασιν τών Μ α.ίαχοίΐόώ? 
(Malvoideaej καί είς τήν οικογένειαν τώ» Β γδ άχ ω κ  
(Dombaceai).

‘Η Αδανσωνία δέ» εIvoct άειδαλλή;· όδεν φυλλορόοεΐ 
κατά τόν Νοέμβριον, άναπτΰοσει δέ νέα φύλλα κατα 
τάν Ιούνιον χαίάνδεΐ μέν κατά τόν Ιούλιον, ωριμά
ζει δέ τούς καρπούς της κατά τόν Οκτώβριον.

Καί κοινώς μέν παρά τών έντοπίων καλείται Ban.  
6ά6, εκ/ήδη δέ Α δανσω νία  προς τιμήν τοϋ περι
κλεούς Βοτανίκοΰ Άδανσώνος πρώτου έν Εΰρώπ») 
χομίσαντος τάς περί αύτής λεπτομερεστέρας ειδήσεις. 
Μ(τεφυτεύδη δέ έπιτυχ_ώς είς Αμερικήν καί τόν Αγι* 
ον Δομένικον.

Άλλά τά δένδρον τοΰτο εΐναι άξιον παρατηρήσεως 
καί Θαυμασμού διά τήν αυξησίν καί τήν διάρκειαν τής 
ζίΰή; του' διότι, αυξάνει μέν κατ’ άρχάς τάχιστα 
μετά ταΰτα δέ σχεδόν άνεπαισδήτως- ζή δέ χατ ά τον 
άλάνθαστον υπολογισμόν τοϋ Ά δανοώ'ο; υπέρ τας 
5000  έτη. [*] Και αν τις δελήιη νά συνδυάση τάς 
άληδείας τή: έπιστήμης μέ τών Γραφών τάς παρα
δόσεις δέλει έξαγάγει ότι αί ζώσαι σήμερον έπί τοϋ 
Κότμου Άδαν-ωνίαι έποτίσδησαν το πρώτον άπο τά 
ΰοατα τοΰ Κατα*λυσμοΰ. Είναι λοιπόν τά δένδρον 
τοΰτο ούχί μόνον τά μεγαλ^τερον, αλλα και το μα- 
χροβ ώτερον τώ ν μέχρι τοΰδε γνωστών έπι τής γής 
δένδρων, είναι, κοδώς λέγει ό Αόανσων. « Εν τή 
ίστορίι τοΰ* Κόσμου ή σ(όαιψιωτ/ρα ζο>σα άηχαι- 
rJ r»/ ς. »

(*) Αια την γνώση" Trjc rfJcxtac των οινδρων 
νπάρχονσι χαρακτήρες σταθεροί xa i  μαθηνατιχώς 
άχριΰεΐς,περϊ τών όποιων θέ.Ιομεν Αα.Ιήσιι a.IX oze*



Α Ε Κ Α Π Ε Ν 8 Β Μ Ε Ρ ΙΣ .
Οί μαΰροι τών μερών δπβυ βλαστάνΐ] ή Άδανσω· 

»£« άναμιγνυουσι ιά  φύλλα καί τόν φλοιόν της (τά ό
ποΐα i f  ou ξηράνιβσι χαί λειάνωσι καλοΰσι Λάζο) μέ 
ολα τά φαγητά καί τρόφιμά των, καί πρό πάντων μέ 
τό άγαπητόν είς αύτούς Κουσκούς. Κάμνουσι δέ τοΰ 
το, διότι, άποδίδουσιν ι ί ;  τό δινδρον μεγάλας ϊαματι- 
χ ίς  ένεργειας καδ’ όλων τών άσδενειών δ δε ίδιος Ά - 
δανσών βιβαιοΐ ότι τό μαλακτιχώτατον άφίψϊμα τοΰ 
φλοιοΰ κα: τών φύλλων τοΰ Βαοβϊβ είναι ώφέλιμον, 
πρό πάντων κατά τον Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον, 
ότε φλογώδεις πυρετοί καί άλλαι τρομεραί άίδένιιαι 
χαταμαστίζουσι τοΰς κατοίκους της Σενεγάλης, καί 
ιδίως τούς παρεπιδημοΰντας Ευρωπαίους. Προς. 
θέττει δέ οτι διά τοΰ άφεψίματος τούτου, τό όποιον 
πασαν πρωίαν καί Ισπέραν έλάμβανεν, τόσο» αυτός, ό
σον καί αξιωματικός τις γάλλος ευρισκόμενος είς τήν 
συνοδίαν του, διετή'ρησε τήν υγείαν του, έν ω έκ τών 
λοιπών συμπατριωτών του οί μέν έκινδύνευσαν νά ά 
ποδάνωσιν, οί δέ καί άπέθανον.

Τρώγονται δέ κα! οί καρποί αύτοΰ νωποί έχοντες 
γεΰσιν ύπόξυνον. Ξηραινόμινοι δέ^καί ιίς  κόνιν λαμ- 
βανόμενοι φημίζονται παρά τοΐς έ/τοπίοις ώς ηρωικόν 
χατά τής δυσεντερίας φάρμακον. Καί τό μέν σκληρόν 
χαί ξυλώδες περικάρπιόν των τέμνοντες οί μαύροι, άλ 
λοτε αύτοσχεδιάζουσιν αγγεία δι οικιακήν χρήσιν, 
άλλοτε δέ καίοντες αύτό κατασκευάζουσι διά τή; 
τέφρας οάπωνα έξαισίας ποιότητος, άναμιγνύον- 
τες έλαιον τ ι λαμβχνόμενον έκ τών καρπών ενός 
φοίνικος.

Ά λλ ’ δ υπερμεγέθης ουτος Βασιλεύς τών δένδρων, 
ενώπιον τοΰ όποιου καί αύταί αί άλλοτε φημισδεΐσαι 
Κέδροι τοΰ Λιβάνου φαίνονται ώς μικροί θαμνίσκοι, 
γίνεται παρανάλωμα τών σκωλήκων πολλάκις, οίτι- 
νες κοιλαίνουσι τόν κολοσσαΐον αύτοΰ κορμόν. Οί δε 
μαύροι κανονίζοντες κα! ιΰρύνοντες τάς κοιλότητας 
ταυτας σχηματίζουσιν «ύρυχωρα δωμάτια καί σπή
λαια, έντός τών δποίων άλλοτε μέν κατοικοΰσιν, άλλο
τε δέ κριμώσι τά νεκρά σώματα τών άναξίων ταφής. 
Τοιοΰτοι δέ νομίζονται παρ αύτοΐς οί μεμυημένοι τά 
στυγηρά τής μαγείας μυστήρια, τούς όποιους φο- 
βοΰνται μέν καί κολακευουσι ζώντας, περιφρονοΰσι δέ 
μετά θάνατον. Τά σώματα λοιπόν αύτών τών ενα
γών κρεμαμε/α εντός τούτων τών σπηλαίων ξηραί
νονται έντελώς, καί άποκαθίσταντα« αληθείς μούμιαι 
άνευ άλλης τίνος παρασκευής.

Τοιοΰτον τι «ίναι τό μεγαλ^τερον καί γηραιότερον 
δινδρον τοΰ Κόσμου, τό όποιον ή φύσις μέ γιγαντιαίαν 
χιΐρα παρήγαγιν ώς καταπληκτικόν μαρτύριον τής 
παντοδυναμίας της.

θ . Γ. Όρφαγίδης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.

ΑΘΗΝΑ. Αί βουλαι άπρακτοΰσι μέχρι τής λν?- 
ξεως τής παρούσης συνόδου.

—  Ανεγνώσθη ιίς τήν Γερουσίαν ή έκθεσις τοΰ πε
ρί προξενείων νομοσχεδίου, θέλει δέ έπιστραφή είς 
τήν βουλήν μετά τήν συζήτησιν, διότι έτροποποιή-- 
δη έν μέρει.

—  Άνεκαλύφθησαν έπι τοΰ ορούς Όρθρυος τής 
ΦΟιώτιδος δδόνχες άπολελιθωμένοι τεραστίου μεγέθους 
άνήίοντες ίσως εις τ ι τών προκατακλυσμαίων θηρίων 
εκείνων, οσα διέγραψεν δ όνομαστός Κυβιέ.

—■ ‘Ο Είσαγγελεύς τών έν Άθήνοιις Πλημμελειο- 
δικών έπέμφδη ε ϊ; Κωνσταντινούπολή· αγνοείται δ 
σκοπός τής εκτάκτου ταύτης άποδημίας.

ΕΛΠΙΣ—  Αέγεται ότι δ Κ. Θίίρσιος ίστάλη διά 
νά ψαρεύστ] ώς πρός τό 4U άρθρον* δ Κ. Θείρσιος 
άπαταται πιστεύων ότι· δύναται νά επιτυχή είς τήν 
αποστολήν ταυτην" έπειτα δ Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα 
δέν θέλουσι στέρξιι ποτέ είς τοιαύτην παραβίασιν τοΰ 
συντάγματος· διύτι γνωρίζουσιν δμοίως τήν περί τοΰ 
αντικειμένου τούτου γενικήν ευχήν τοΰ Ιδνους.

ΑΙΩΝ. —  Διετάραξε τό πνιΰμα τών αξιωματικών 
τοΰ στρατοΰ τό περί διαμονές νομοσχίδιον τοΰ υπουρ
γού τών στρατιωτικών έσχάτως ύποβληθέν είς τήν 
Βουλήν διότι ή^προτέρα αύβαιρεσία έπί τοΰ προσδιο
ρισμού τής διαμονής τοΰ είς αργίαν μετατιδεμένου 
«ξιωματικοΰ λτμβάνει ήδη τόπον νόμου.

—  ‘Ο υπουργός τών Οικονομικών ύπέβαλεν είς τό 
υπουργικόν συμβούλιο-/ εκδεσιν, δΐ ή ; προσκαλεΐ αύτό 
'ά σκεφδη πώς θέλουσι άπαντηθή πρός καιρόν τά 
δημόσια έξοδα.

—  Άγγλογαλλιχός στόλος έπανέρχεται είς τήν 
’Ανατολήν.

—  Τήν 25  Αύγουστου ή νέα ιερά Σύνοδος τής 
‘Ελλάδος ίδωχε τήν διαβεβαίωσιν τή ; πίστεώς της 
ενώπιον τής Βασιλίσσης.

—  Τό έν Λονδίνω συμβούλιον τών τριών μεγάλων 
δυνάμεων συζήτησε τά τρία άκόλουθα άρθρα.

Α'. Πρέπει νά μείνη άθικτον τό άρθρον 4 0  τοΰ 
έλληνικοΰ συντάγματ#ς ; έλύθη καταφατιχώς. Ναί.

Β'. Πρέπει νά άναβληθή τό περί διαδοχής ζήτημα, 
έλύδη άποφατικώς, ούχί.

Γ'. Πρέπει νά λάβη τό άνήκον μέρος είς τό ζήτημα 
αύτό τό ‘Ελληνικόν έθνος ;  έλύθη καταφατικώς, Ναί1

—  Τή 7 Σεπτεμβρίου ημέραν Κυριακήν έχειρο- 
τονήθη δ Κ. Μισαήλ Άποττολίδης αρχιεπίσκοπος 
Ά χαΐας είς τήν έκκλησίαν τής αγίας Ειρήνης παρού
σης τής Βασιλίσσης κτλ.

—  Τό προσωπικόν τοΰ Β. έν Άθήναις γυμνασίου 
έσχηματίσδη· διωρίσθησαν δέ γυμνασιάρχης μέν δ Κ.

Χορτάκης, καθηγηταί δέ οί Κ. 1. Ψαρας, X. Βάφας, 
Αεόντιος Άναστασιάδης καί Καρατσουτσας. (*)

—  ‘Ο Βασιλεύς ώφεληδείς άπό τά λουτρά τοΰ Κ α
ρόλου έμελλε ν’ άναχωρήση είς Μόναχον, έκεΐδεν δέ 
νά έπιστρέψη εις τήν ‘ Ελλάδα πιρί τός άρχάς 
’Οκτωβρίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΑΑΟΥ. —  Καταχρίνουσα τόν 
υπουργόν τών στρατιωτικών διά τάς άλλεπαλλήλους 
χαί παραλόγους κατ’ αύτήν στρατιωτικάς νομοδεσίας 
■του λέγει καί ιά  ακόλουθα.

Καί ή Βασιλιία τ ί π ρ ά τ τ ιι; ίσως είπτ; τ ις κτλ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ,

ΓΑΛΛΙΑ

Διαφόρων έπβρχιακών καί δημοτικών συμβουλίων 
άναφοραί πρός τήν Κυβέρνησιν, τόν Πρόεδρον, ή τήν 
Γερουσίαν τής Γαλλίας εύχονται καί γνωμοδοτοΰσιν 
άλληλοδιαδόχως τήν άναγόρευσιν τής αυτοκρατορίας 
διά νά άσφαλισθ?] δριστικώς ή τύχη καί ήσυχία τοΰ 
έθνους κυμαινομένου ήδη τόσα έτη.

Τινά έκ τών συμβουλίων τούτων μάλιστα προε- 
δρεύοντο καί ύπό υπουργών, καθώς τό τών Χαμηλών 
Πυρηναίων ύπό τοΰ Φορτούλ, τό τοΰ P ay  de Dome 
ύπό τοΰ Μορνύ κτλ. Τοΰτο δέ Ιδωκεν όπωσοΰν αφορ
μήν είς μεμψίμοιρους παρατηρήσεις άλλων δυνάμεων.

Έπειδή ό αύτός τρόπος προωδοποίησεν ήδη κα! τήν 
προεδρίαν τοΰ Ναπολέοντος κατά τό 1851 , θεωρείται 
ώς αναμφίβολον σχεδόν παρά πάντων ή διακήρυξις τής 
αύτοκρατορίας.

Ό  Morning post έφημερίς υπουργική τής ’Αγ
γλικής Κυβερνήσεως διηγούμενη τά περί τούτου λέγει 
οτι δ Ναπολέων μέχρι τοΰδε δέν συγκατένευσεν, ίσως 
δέν άποφασίση μάλιστα καί τοΰ λοιποΰ πριν νυμφευδή. 
Ε ί; αύτον άρα άπόχειται νά προσδιορίση τόν καιρόν 
τή; αύτοκρατορίας- επειδή έκ τών άλλων δυνάμεων 
οΰδιμία θέλει έναντιωθή ιίς  τοΰτο· διότι ούδεμία σκο
πεύει νά έπέμβη είς τά έσωτερικά τής Γαλλίας, έφ’ 
όσον ό Ναπολέων έξακολουθιΐ νά σέβηται τήν άχε- 
ραιότητα τών άλλων ήγεμονιών κατά τήν συνθήκην 
τοΰ 1815  κτλ.

Τά άρθρον τοΰτο τοΰ Morning post έξέδωκε χαί 
ή έπίσημος έφημερίς τής Γαλλικής Κυβερνήσεως δ 
Μηγύζ ωρ.

—  Ό  Πρόεδρος έμελλι κατά τήν 15 Σεπτεμβρίου 
νά αναχώρηση έκ Παρισίων διά νά περιέλθη τάς με 
σημβοινίς έπαρχίας· έπειδή δέ αί κοινότητες έψήφισαν

ποσόν χρημάτων υπέρ τής υποδοχής του, ό Μηνύτωρ 
άνήγγειλεν οτι δ Πρόεδρος ώς περιη ,'ούμινος μόνον διά 
νά σχετισθή μετά τών λαών καί νά μάθη τάς χρείας 
των έπιθυμεΐ τά χρήματα ταΰτα νά χρησιμιυσωσιν 
μάλλον είς τας άνάγκας τών ένδεών καί εις κοινάς 
•φιλείας.

—  Q αίνεται ότι οί Νομιμόφρονες συγκατατίθενται 
ευχαρίστως είς τήν παρούσαν Κυβέρνησιν* δ ένδοξος 
Βι|ρυέ έδόθη ουντόνως είς τά δικηγορικά του έργα, δ 
Λαροσεγιαχλέν ύπερασπίζετοι τόν Ναπολέοντα είς τέ» 
νομόν του, άλλοι δέ άλλοΰ.

ΑΓΓΛΙΑ.

Επί παρουσί^ 4 0 ,0 0 0  άνθρώπων άνηγέρθη ιίς 
Leed τής ’Α γγλίας άνδριάς τοΰ ‘ Ροβέρτου Πήλ. 
Είθε καί οί υπουργοί τής Έ λλάίος νά άναδειχθώοί 
ποτε άξιοι τοιαυτης εθνικής εύγνωμοσύνης.

—  ‘Ο μέγιστος άδάμας, τόν όποιον έλαβε διά 
συνθήκης ή ’Αγγλία άπό τον νικηθέντα πα£ αύτής 
ηγεμόνα τοΰ ’Ινδικού Βασιλείου διαχωρ^η άν καί ζυ- 
γιζη 186 καράτια, δέν έχει ομως τήν άπαιτουμένην 
στιλπνότητα- έρωτηδέντες δέ οί τεχνίται Ά γγλβ ι 
περί τούτου, άπεκρίδησαν ότι μόνον ’Ολλανδοί δύναν- 
ται νά άποφασίσωσι, άν ένδέχεται νά γωνιοτομηθί} 
τοιουτοτρόπως, ώστε νά αύξήίη ή λαμπρότης του μή 
έλαττουμένου πολΰ τοΰ ογκου. Διά τοΰτο προσεκλή- 
)ησαν έκ τής 'Ολλανδίας οί αρμόδιοι λιδοξόοι καί 
άτμοχίνητος μηχανή ΙΟ ίππων δυνάμεως κατεσκιυά- 
σδη έξιπίτηδες· μέλλει δέ αυτη νά κινήται άεννάως δύο 
μήνας εως ού κατατριφδή ό άδάμας είς μίαν γωνίαν 
επάνω τροχοϋ τίνος δριζοντείως κινουμένου. Ό  Δοΰξ 
Βέλιγχτων ΐπεφορτίσδη νά βάλη τόν άδάμαντα «πάνω 
τοΰ τροχοΰ τούτου κτλ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

‘Η χολέρα έκ πολλοΰ ήδη μαστίζει τό Δάντζικ, 
πόλιν τής Πρωσσίας, έσχάτως δέ άνεφάνη καί είς τό 
Καίνισβεργ· ήλαττώδη όμως άναλόγως είς τήν Πολ- 
λωνίαν.

—  Ό  Βασιλιύς τής Σουηδίας υπήγεν ιίς  τήν ’Ελ
βετίαν τή 26  φέρων δνομα κόμης τοΰ Τούλγερου.

ΑΜΕΡΙΚΗ.

Έχτός τής περί τών τόπων τής αλιείας Ιχουσι καί 
άλλην διαφοράν αί ‘Ομόσπονδοι έπαρχίαι καί ή 
’Αγγλία.

I. ‘ Γπάρχουϊΐ νήσοι τινές Lobos λεγόμενοι πλη
σίον τοΰ Περοΰ, όπου εύρίσκιται συσσωριυμένη πρό 
αιώνων κόπρος τις πτηνών, λεγομένη Γκουάνο, χρησι- 
μωτάτη είς τήν γιωργίαν.

Τάς νήσους αύτάς άντίποιοΰνται οί ‘Ομόσπονδοι 
'Αμερικανοί, έν ώ οί Περουβιανοί τάς κατέχουσιν 
έκπαλαι ώς γείτονες· οί δέ “Αγγλοι βοηδοΰσι τούς τ ι-

(*) Έ χ  τούτων ό Κ. Βάφας παρηζήθη άπιρχό  
jitroc  etc Κωγαταντο'ούηοΛίγ' ή υπηρεσία τοΰ Γν 
μνασίου στίξεΐτα ι έγός τώγ έμπειοοτάτωγ αύτής 
αθηγητώγ.

λιυταίους τουτους.



ΓΕΩΡΓΙΚΑ.
Ef< την Βερσαλίαν, καΘώς χαι άλλαχοϋ τής Γαλ

λίας, είς τήν Αυστρίαν, τής Βιέννης «ίς τοΰ; αύτοχρα- 
τορικοΰς χήπους χτλ. ιίς  τήν Α γγλ ίαν κτλ. εΰρέθη 
ωφέλιμον ώς ιατρικόν τής έπικρατούσης νόσου τών 
άμπέλων ή άχνη είτε χόνις τοΰ Θείοι» έπιπασσο- 
μένη είς τά πάσχοντα μέρη, άφ’ οΰ ταΰτα βραχώσι 
κα: πλυΘώσι προηγουμένως.

‘Η νόσος αοτη ώνομάιδη εύρώς είτε μοΰχλα παρά 
τινων Γερμανών βοτανικών κ*ί κηπουρών εμπείρων, 
0ϊον τοΰ Heufle τοΰ Schott καί άλλων Αύστρια 
κών, πολλαπλασιάζεται δέ διά σπόρων.

Πάντες δέ σχεδόν ουτοι συμφωνοϋσιν, ώς προς τήν 
ιαματικήν ένέργειαν τής άχνης τοΰ Θείου· το συνιστα 
δέ μάλιστα καί δ Βοτανικός Biazelotti.

—  Γίνεται πολύς λόγος εις Ά γγλ ιχάς έ^μερίδας 
πιρί φαινομένου τίνος περιέργου, τό δποΐον παρετή- 
ρησε πρώτος Βοτανικός τις τοϋ Μονσπελιεοου Δουνάλ 
τουνομα.

—  Φυτόν τι άγριον εις τ ί  σιτηρά άναγόμενον και 
αίγίλωψ παρά τών Βοτανικών λεγόμενον, άφ ’ ου άλ- 
ληλοδια5όχως ισπά:η έπί 10 — 12 έτη παρήγαγε 
οπέρμα δμοιον κατά τήν μορφήν κ ι ί  τήν γεΰσιν μέ τό 
τοϋ κοινοΰ σίτου.

Όσοι γνωρίζουτι πόσα Θαύματα παράγιι ή καλ
λιέργεια μεταβάλλουσα τό ιΤδος καί τήν ποιότητα, 
χαί τάν εξωτερικόν σχηματισμόν όλον δέν Θέλουσιν 
ίσως εΰριΐ παράδοξον καί αυτήν τήν  μεταβολήν.

Π ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚ0ΕΣΙΣ.
*Τπό

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ.

■ Τά Κρυστάλλινον παλοίτιον ήτο ώςΘαυμάσιον χά. 
νιστρον, είς τά δποΐον όλα τά έΘνη συνελΘόντα έκέ- 
νωσαν ο,τι λαμπρότερον χαί πολυτιμότερον ειχον.»

Τοΰτο δικαίως λέγει δ Κ. Στ. Ξένου περί τής 
έκΘέσεως. Ά λλ ’ ήμεΐς δυνάμεΘα νά τά είπωμεν ούχ 
^ττον ίσως εύστόχως καί περί αύτοΰ τοΰ σύγγραμμα- 
τός του, τά δποΐον παριστάνιι τήν ΙκΘεσιν. Διότι ούχί 
μόνον πάντων τών λαών τά τεχνουργήματα βλέπομεν 
αύτόδι ρητοριχώς ένταυτώ καί ζωγραφιχώς έξιιχονι-

ζόμενα, άλλά χαί τήν άρχαιολογίαν ενός έκα'στοο 
είδους αύτών μανθάνομεν, άνατρέχοντες άπά τής πα- 
ρούσης έποχής ιίς  τούς άπωτάτους χρόνου;· αί δέ 
κιταλληλόταται ήδικαί παρατηρήιεις ώς άνθη,άφιλώς 
ώδε χακιΐ τοϋ κειμένου διισχορπισμίνα, συμπληροΰσι 
τοΰ έργου τήν κομψότητα καί τήν ώφέλειαν.

Αί τέχναι μεταφράζοιισιν, οδτως εΐπεΐν, είς υφος 
ευληπτον καί κοινόν τάς ύψηλάς τών έπιστημών Θεω
ρίας, αί δποΐαι καταντώσιν εΐ; -ίου; πολλούς ανέφι
κτοι· άλλά ποτέ ή τοιαύτη μεταγλώττισις δεν άπέ- 
δωκε πιστότερον τοΰ πρωτοτόκου τήν 'άξίαν οσον ή 
παγκόσμιος έκΘεσις τοΰ Λονδίνου* όθεν ούτε έλπίζο- 
μεν νά έπιτύχωμεν βιβλίον τερπνότιρο», ή λυσ ιτι- 
λέστιρον κατά τοϋτο πρός άνάγνωσιν άνδρών τ ι  καί 
γυναικών παρά τά φιλοπόνημα τοΰ Κ. Ξένου.

Ευγε καί τής έκλογής καί τών εύγενών αισθημά
των καί τής ευφυΐας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ.

7 ον Θ'. Τεύχυνς.

Σιλ.
197 ότι

κυρίων 
201 πολεμικούς 

διακρίναμε*
203  άλλά διά μόνην ®ι- 

λαργυρίαν αύτά τω-· 
όντι κλ.

ύψιρόφων

αντί
δ,τι* , 
κυρίως
•πολεμικός
διεκρίναμεν
διά μόνην φιλαργαρίαν έ- 
πιιδή διατηροϋοιν αΰτά, 
χαδώς οί έπαΐται τάς 

♦πληγάς τω ν- αύτά τωόντι 
κτλ.
ΰψορόφων

ΙΑΤΡΙΚΟ f  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Σελ.
35
36

38

39

έμβροχαί δΐ ΐλαίων 
(Δρέσδας) 
τριχοπτιρίδος 
Νά διορίσωμεν κτλ. 
Νά έπιτρέψωμιν 
τών ίδιών κα! τήν 
αλληλουχίαν 
άνδρών άνηχόντων 
τοϋ πλούτου καί έπί 
τής διανοίας

αντι
έμβροχών δΐ έλαίων 
(έκ Δρέσδας) 
τριχογραφίδος 
νά διορίσΐ) 
νά ίπιτρέψη 
τών ιδεών τήν γένεσιν 
καί άλληλ. 
άνηκόντων άνδρών 
τοΰ πλούτου καί τής 
διανοίας.


