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ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΓΥΝΗ.

Γυναίκα ένάρετον τίς θέλει εύρεΐ 5 διότι ή τοιαύτη 
εινε πολύ τιμιωτέρα υπέρ τούς μαργαρίτας. Ή χαρδία τοΰ άν- 
δοός αύτής θαρρεί έπ αύτήν, χαί δέν θέλει στεοεΐσθαι αφθο
νίας. θέλει.φέρει εις αυτόν χαλάν, κα'ι ούχΐ κακόν, πάσας τάς 
ήμέοας τής ζωής αύτής. Ζητεί μαλλίον χαί λιναριού, καί ερ
γάζεται ευχαρίστως μέ τάς χεΐρας αύτής. Εινε ως τά πλοία· 
τών εμπόρων' φέρει τήν τροφήν αύτής άπό μαχρόθεν. Και 
έγείρετοκι έν ω εινε έτι νύξ, καί δίδει.τροφήν εις τόν- οίκον αύ
τής,. καί έονα είς τάς θεραπαίνας αύτής. θεωρεί- αγρόν, χαί 
αγοράζει αυτόν' έχ τοΰ χαρποΰ τών χειρών αύτής φυτεύει αμ
πελώνα. Ζώνει τήν όσιούν αύτής μέ· δύναμιν, χαί ένισχΰει 
τούς βραχίονας αυτής. Αισθάνεται δτι τό εμπόριο» αύτής εινε 
καλόν ό λύχνος αύτής δέν σβύνεται τήν νύκτα. Βάλλει τάς 
χεΐράς αύτής είς τό άδράκτιον, και κρατεί έν τή χ=ιρΐ αύτής 
τή» ηλακάτην. ’Ανοίγει τήν.χεϊρα αύτής εις τούς πτωχούς,,

MENTOPOS Τόμ. Β’. Τεύχος ΙΟ'..

χαί έχτείνει τάς χεΐρας αύτής πρός τούς ενδεείς. Δέν φοβείται- 
τή» χιόνα διά τόν οίκον αύτής· διότι πας ό οίκος αύτής εινε 
ένδεδυμένοι διπλά. Κάμνει εις έαυτήν σκεπάσματα·· τό ένδυμα- 
αύτής εινε βύσσος καί πορφύρα. ‘Ο-άνήρτ αύτής γνωρίζεται έν· 
ταΐς πύλαις, δταν κάθηται μεταξύ τών πρεσβυτέρων τοΰ τόπου; 
Κάμνει λεπτόν πανίον, καί πωλεϊ και δίδει ζώνας εις τούς 
έμπορους. Ίσχύν καί ευπρέπειαν εινε ένδεδυμένή· καί ευφραί
νεται διά τόν μέλλοντα καιρόν. ’Ανοίγει τό στόμα αύτής έν συ— 
φίφ· καί έπί τής γλώσης αύτής εινε νόμος εύμενείας.. Έπα- 
γρυπνεΐ είς τήν χυβέρνησιν τοΰ οίκου αύτής, χαί άρτον οκνη
ρίας δέν τρώγει. Τά τέκνα αύτής σηκώνονται καί μακαρίζοΰσιν· 
αυτήν και ό άνήρ αύτής επαινεί αυτήν πολλαί θυγατέρες, 
έφέρθησαν άςίως, άλλά σύ ύπερέβης πάσας. Ψευδής εινε ή; 
χάρις, καί μάταιον τό κάλλος’ ή γυνή ή φοβουμένη τό» Κύριον- 
αυτή θέλει έπαινεΐσθαι. Δότε είς· αύτήν έκ τού καρπού τών- 
χειρών αύτής' και τά έργα αύτής άς έπαινώσιν αύτήν έν ταΐς; 
πύλαις. (ΙΙαροιμ. λά. ΙΟ-—3-1),
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Τό Ρόδον.
Τό άνθος τούτο, «ή λαμπρότης τών φυτών» υπό τών 

αρχαίων έπονομασθέν, εΐνε τοσούτφ ώραϊον, ή ευωδία αύτοΰ 
τόσφ ήδεΐα, ώστε αληθώς κατέστη σύμβολον διαφόρων και 
ιτολλάκις αντιθέτων αισθημάτων. Δι’ αύτοΰ ή ευσέβεια πεοι- 

_ κοσμεί τούς ναούς, έξ αύτοΰ ό έρως καϊ ή οαιδρότης πλέκουσι 
στεφάνους. ‘Ηθλίψις δακρυρροοΰσα άποφυλλίζει αύτό έπ'ι τοΰ 
τάφου, ή αιδώς και ή σεμνότης τό δέχονται ασμένως ώς έπα- 
θλον τερπνόν και εύάρεστον. ’ Ανθος θαλερόν και έπιφανές έξ 
οΰ ή νεότής καί μόνη αύτή έπιτρέπεται νά περιστολίζη έλευ- 
θέρως έαυτήν.

Ό περί τόν 17ον αιώνα άκμάσας λατΐνος ποιητής Rapin, 
έν τώ « περί Κήπων » ποιήματι αύτοΰ, μυθολογεί τό ρόδον ώς 
εξής.

« ‘Η Ροδάνθη, βασίλισσα τής Κορίνθου, δπως διαφυγή τήν 
καταδίωξιν τών έραστών αύτής, κρύπτεται έν τινι ναφ τής 
Άρτέμιδος καϊ τοΰ ’Απόλλωνος. Οί έρασταϊ περικυκλοϋσι 
τόν ναόν. ‘Η Ροδάνθη αναγκάζεται νά παρουσιασθή, και 
επικαλείται εις βοήθειαν τόν λαόν. Συνελθών δ’οΰτος εις τήν 
πρόσκλησιν αυτής καϊ ϊδών αύτήν τοσούτφ ώραίαν, καταβάλ
λει άμέσως τό άγαλμα τής Άρτέμιδος, καί τήν άνακηρύττεί 
θεάν τοΰ ναοΰ, ό δ’ ’Απόλλων οργισθε’ις μεταμορφόνει τήν 
Ροδάνθην εις ρόδον ».

Μυθολογείται προσέτι δτι ό Έρως έν τινι έορτή τοΰ ‘Ολυμ
που, έν τφ μέσφ τής άγαλλιάσεως τών χορών καί τών ασμά
των. άνέτρεψε διά τής πτέρυγός του κύλικα πλήρη εύώδους 
καϊ ροδόχρου νέκταρος, δπερ έκχυθέν έπϊ ρόδων λευκών μετέδω- 
κεν αύτοίς τήν τε χροιάν καϊ τήν ήδεϊαν οσμήν,άπερ μέχρι τής 
σήμερον διατηροΰσι.

Τό ρόδον ήτο ιδίως άφιερωμένον τή Αφροδίτη, ώς σύμβο- 
λ»ν μαλθακότητος καί ήδυπαθείας. Άλλά καί τά αγάλματα 
τών Χαρίτων περιεστέφοντο έξ αύτοΰ, ώς έξ ιδίας αύτών καϊ 
οϋχ'ι αλλοτρίας καλλονής διαλαμπουσών.

*Π περί τοΰ ρόδου Ε’ φδή τοΰ Άνακρέοντος άρχεται’ούτω: 
« Τό ρόδον τό τών Έοώτων.

μίξωμεν Διονύσφ’ 
τό ρόδον τό καλλίφυλλον 

κροτάφοισίν άρμόσαντες, 
πίνωμεν αβρά γελώντες.

τό ρόδον φέριστον άνθος 
ρόδον είαρος μέλημα· 

ρόδα καϊ θεοϊσι τεοπνά, 
ρόδα, τοίς ό παϊς Κυθήοης 

στέφεται καλούς ίούλους 
Χαρίτεσσι συγχορεύων ». κτλ;

‘Ο ‘Η ρόοοτος άναφέρει δτι εις τούς κήπους τοΰ Μίδα, υίοΰ 
τοΰ Γορδίου, ύπήρχον ρόδα αυτομάτως βλαστάνοντα, έχοντα 
έκαστον έςήκοντα φύλλα, καϊ ύπερτεροΰντα τά άλλα κατά τήν 
ευωδίαν: « οί δέ άπικόμενοι εις άλλην γήν τής Μακεδονίης, 

οικησαν πελας τών κήπων τών λεγομέ νων είναι Μίδεω τοΰ 
Γορδιεω, εν τοισι φύεται αυτόματα ρόδα, εν έκαστον έχον 
ξή κοντά φύλλα, όδμή τε υπερφέροντα τών άλλων ». 
(‘Ηροδ. Ουράν. 138.)

Εν τφ άρχαίω καϊ περιωνύμφ ίσπανικφ μυθιστορήματι, 
τοΰ 1 4ου αιώνος, « Αμαοις ο Κέλτικος » έπιγραφομένφ, 
άναγινώσκομεν καϊ τάδε. « ‘Η Ώριανή, οΰσα αιχμάλωτος, 
καϊ μή δυναμένη νά όμιλήση, ουδέ νά γράψη πρός τον έραστήν 
αυτής, τφ ρίπτει άνωθεν τοΰ πύργου εν ρόδον βεβρεγμένον διά 
τών δακρύων της ».

‘Ο Μάρκος ’Αντώνιός, άποθνήσκων, διέταξε τήν Κλεοπά
τραν νά έπιχύση μύρα έπϊ τού τάφου του, καϊ νά περικαλύψη 
αύτόν μέ ρόδα.

Η νήσος Ρόδος, οΰσα τό πάλαι νοσώδης, ελώδης και πλή
ρης οφεων, προσεκλήθη Όφιοΰσα' μετά ταΰτα Μακα ρία (ευ
δαίμων) καϊ τέλος έκ τής μεγάλης ποσότητας τών έκεΐσε άνα- 
φυομενων ρόδων προσέλαβε τήν ενεστώταν επωνυμίαν αύτής.

‘Β τελετή « τής Κυριακής τών ρόδων, Dominica in 
rOSa» γίνεται καθ’ έκαστον έτος έν Ρώμη. ‘Ο Μακαριώτατος 
Πατήρ, ευλογών δν ρόδον χρυσοΰν, έπιστέλλει αύτό δώρον 
πρός ανακτας καϊ άνάσσας. Τό τοΰ παρελθόντος έτους άπε- 
στάλη, ώς λέγεται, τή Αύτοκρατορίσση Εύγενία.

Τό επόμενον περί ρόδου ποιημάτιον τοΰ γάλλου ποιητοΰ 
Ronsard εις νεάνιδα αποτεινόμενου, δέν μεταφράζομεν εις 
τδν πεζόν λόγον, ϊνα μή άπολέση τήν χάριν αύτοΰ και αξίαν.

Mignonne, allons voir si la rose, 
Qui ce matin avait diclose, 
Sa robe de pourpre au Soleil, 
N’.a point perdu cette vesprie, 
Les plis de sa robe pourpree 
Et son teint au vdtre pared. j
Las I voyez cnmme en peu d’ espace 
Mignonne, elle a, dessus la place, 
Las I Las ! ses beautis laissi choir !
Oh 1 vraiment, maratre nature, 
Puisqu une telle ileur ne dure, 
Que du matin jusques au soir, 
Done, si vous me croyez mignonne 
Tandis que votre Ago fleuronne 
En sa plus verte nouveauti, 
Cueillez, cueillez votre jeunesse ; 
Comme a cette fleur la vieillesse 
Fera ternir votre beauti.»

‘Π δέ περίφημος Λεσβία ποιήτρια^Σαπφώ, αποτείνεται πρός 
πλουσίαν,άλλ’ αμαθή καϊ άμουσονγΰναΐκα διά τών εξής ς-ίχων;

« Κατθανοϊσα δέ κείσεαι’ 
ούδέ τι μναμοσύνα σέθεν 
έσσεται ούδέποκ’ ύστερον 
ού γάρ πεδέχεις ρόδων 
τών έκ Πιερίας κτλ.» 

ήτοι «Άποθανοΰσα δέν θ’άφήσης δνομα αθάνατον, διότι αί 
Μοΰσαι δέν σ’ έστόλισαν μέ τά ρόδα των .»

Έν τή αγγλική ίστορίφ άναφέρεται και περί τοΰ λευκού 
καϊ τοΰ έρυθροΰ ρόδου. Ταΰτα ήσαν ονόματα τών έν Άγγλίφ 
κατά τόν ΙΕ', αιώνα δύο μεγάλων έναντίων κομμάτων τοΰ 
York καϊ τοΰ Lancaster, άντιποιουμένων τήν βασιλείαν. 
Έληξε δ’ ό έμφύλιος ούτος πόλεμος διά τοΰ συνοικεσίου τοΰ 
Λαγκεστρίδου Henr Tudor μετά τής ϊίορκίδος ’Ελισάβετ, 
θυγατρός Έδουάρδου τοΰ Δ’, ‘ο Σακεοπήρος περιγράφει ώς 
εξής τήν αρχήν καϊ τδν σχηματισμόν αύτών έν τφ Α . Δρά- 
ματι τοΰ ’Ερρίκου ΣΤ . Σκηνή Δ’.

«Plant. Since you are tongue-tyed, and so loath to 
speak,

In dumb significants proclaim your thoughts; 
Let him that Jis a true-born gentleman, 
And stands upon the honour of his birth, 
If he suppose that I have pleaded truth 
From off this brier pluck a white rose withme 

«Som. Let him that is no coward, nor no flatterer
But dare maintain the party of the truth 
Pluck a red rose from off this thorn with me.»

ήτοι' «Πλαντάτζενετ (Δούξ τής‘Γόρκης). Έπειδή αί γλώσ- 
σαι ύμών είσϊ πεπεδημέναι, καϊ άποστρέφεσθε τό όμιλεΐν, 
διαδηλώσατε τά φρονήματά σας σιωπηλώς. “Οστις έξ ύμών 
εΐνε όντως εύγενής καϊ έπϊ τή τιμή τής γενήσεως αύτοΰ έγ- 
καυχάται, έάν νομίζη δτι αληθώς αντιποιούμαι τό δίκαιον, 
άς άνασπάση έκ τών θάμνων τούτων εν λευκόν ρόδον μετ'έμοΰ.

Σομμερσέτ. “Οστις δέν εΐνε άνανδρος, ούδέ κόλαξ, άλλά 
δύναται θαρραλέως νά συναγωνισθή ύπέρ τής άληθείας, άς 
άποσπάση έκ τούτου τοΰ βάτου εν έρυθρόν ρόδον μετ εμού.»

Εκτοτε δέ τά οικόσημα άμφοτέρων τών κομμάτων έφερον 
άναγεγλυμμένον τδ ΐδιάζον έκάστφ ρόδον.

Τά ρόδα άποτελοΰσι (τήν λύσιν τοΰ γλαφυρού έκείνου διη
γήματος τοΰ Λουκιανού « Λούκιος ή όνος » έπιγραφομένου, 
ένθα άναφέρεται δτι νέος τις εις όνον μεταμορφωθείς, δέν 
ήδύνατο άλλως ν’ άναλάβη τήν προτέραν αύτοΰ άνθρωπίνην 
μοοφήν, εΐμή διά της γεύσεως ρόδων. «Έν τούτφ δέ τίνος 
άνθη φέροντος παροδεύόντος, έν τοίς άλλοις άνθεσίν όρώ καϊ 
ρόδων χλωρών φύλλα καϊ μηδέν έτι όκνών, άναπηδήσας 
τοΰ λέχοος έκπίπτω . . . Καϊ άπανθιζόμενος άπ' αύτών τών 
άνθέων τά ρόδα κατέπινον. Τών δ'έτι θαυμαζόντων έπ’έμοϊ 
άποπίπτει έξ έμοΰ έκείνη ή τοΰ κτήνους δψις, καϊ άπόλ- 
λυται, καϊ αφανής ήν έκεΐνος ά πάλαι όνος.» κτλ. "Απαντες 
δ’ οίθεαταϊ έξεπλάγησαν ίδόντες αίφνης τόν δνον^λαβόντα 
μορφήν άνθρώπου.

Τό επόμενον περί ενός φύλλοα ρόδου τουρκικόν άνέκδοτον 
δέν άμοιρεΐ χάριτος.

‘Ο Άβδουλκαδρής, διάσημον παρ' 'Οθωμανούς υποκείμε
νον, προσήγγιζεν ήδη εις Βαβυλώνα, ένθα έμελλε νά εγκα

τασταθή. Οί άρχοντες Γτής πόλεως, μή θέλοντες ούδόλως νά 
τδν δεχθώσιν, άλλ’άφ’ ετέρου τά τής φιλοξενίας σεβόμενοι, 
δέν έτόλμων νά τφ είπωσι τούτο προφορικώς. Διά νά τόν κά- 
μωσιν δθεν νά έννοήση τήν πρδς αύτδν άποστροφήντων, 
ήλθον εις προϋπάντησίν του, κρατοΰντ ες είς χείρας άγγειον 
πλήρες ύδατος, ύποδεικνύοντες δτι, ώς τοΰ αγγείου δντος 
πλήρους μέχρι τοΰ χείλους, ήτο αδύνατον νά έπιτεθή τι 
πλέον έπ’ αύτοΰ, ούτω καϊ ή πόλις αύτών γέμουσα άνδρών 
σοφών καϊ ποιητών, δέν ήδύνατο νά προσλάβη καϊ άλλους, 
καϊ δτι δέν υπήρχε τόπος δι' αυτόν. ‘Ο Άβδουλκαδρής έν- 
νοήσας τδ τέχνασμα, καϊ, χωρίς νά είπη λέξιν, κύύας καί 
λαβών εν ούλλον ρόδου κείμενον χαμαί, έθηκεν αύτδ ήρέμα 
έπϊ τής έπιφανείας τοΰ ύδατος, άποδεικνύων αύτοίς δτι χωρίς 
νά ύπερχειλίση τδ ύδωρ εΰρε καϊ τδ φύλλον θέσιν έν τφ 
άγγείφ. ‘Η ευφυής αύτη πράξις τοσούτφ ήρεσε τοίς Βαβυλω- 
νίοις ώστε έθεώοησαν τδν Άβδουλκαδρήν ώς θαυμάσιου άν- 
δρα καϊ συνώδευσαν αύτδν έν θριάμβφ εις τήν πόλιν των.

Εμ. Γιαννακοπουλ.

Άναγνωστήρων “ή Σμύρνη.”
Τήν Κυριακήν τής 23ης Δεκεμβρίου λήξαντος έτους ό διά 

πολλών άξιολόγων πραγματειών πολλάκις κοσμήσας τάς σελί
δας τοΰ Μέντορος εύμαθής νέος κύριος Άνδρέας Κουρνιάκτης ά- 
πήγγειλεν έν τφ Άναγνωστηρίφ «ή Σμύρνη» περισπούδα
στου περί έμπορίου ομιλίαν, τής οποίας περίληψιν καταχωρί- 
ζομεν, έχουσαν ώς ακολούθως:

Φιλόμουσοι Κυρίαι καϊ Κύριοι!
Έξετάζοντες τδν τρόπον, διά τοΰ όποιου ή Θεία πρόνοια διέ

ταξε τά πράγματα έπϊ τής γής, βλέπομεν δτι ήθέλησε νά ςε- 
ρεώση τήν ενότητα καϊ τήν αγάπην μεταςύ τών ανθρώπων έπι- 
βάλλουσα αύτοίς γενικάς άνάγκας καϊ άμοιβαίαν βοήθειαν. ‘Ως 
έκ τούτου δέν έπέτρεψεν εις τήν αυτήν έπικράτειαν νά παράγη 
πάν δ,τι εΐνε άναγκαΐον πρδς διατήρησιν τοΰ άνθρώπου, άλλά 
διέσπειρε τά δώρα αύτής μέ τρόπον ώστε οί άνθρωποι, έ'νεκεν 
τής αμοιβαίας αύτών ανάγκης, νά δύνανται νά διατηρούν ανα
μεταξύ των έμπορικάς καϊ κοινωνικάς σχέσεις.’(‘Η συνεχής λοι
πόν αύτη ανταλλαγή δλων τών πρδς εύζωίαντοΰ βίου αποτελεί, 
τδ έμπόριον διά δέ τοΰ εμπορίου ή αφθονία καϊ ό πλούτος διε- 
σπάρησαν έπϊ τής γής, τά δέ έθνη συνεδέθησαν δι’ αοιαρρήκτωυ 
δεσμών καϊ αδελφικών σχέσεων.

Άλλ’ ένφ ή Θεία πρόνοια διεμοίρασεν εις τούς ανθρώπους τά 
δώρα αύτής καϊ έθεσε μεταξύ αύτών άνυπέρβλητα προσκόμ
ματα, τά όρη καϊ τάς θαλάσσας, έπροίκησεν δμως τδν άνθρωπον 
μέ τόσην οξύνοιαν καϊ ΐσχύν, ώστε έδυνήθη βαθμηδόν νά γίνη 
κύριος δλων τών στοιχείων τής φύσεως καϊ νά καταβάλη πάν τδ 
πρόστυχου. Ούτω ό άνθρωπος ύπδ μόνης αύτοΰ τής ευφυΐας 
οδηγούμενος κατεσκεύασεν έαυτφ κατάλληλον οίκημα και έν- 
δύματα δπως προφυλάττη τδ σώμα^αύτοΰ κατά τών προσβολών
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τοϋ καιοοΰ, χαι έφεΰρε τέχνα; χαΐ πχντοϊα άλλα μέσα Ϊίχ 
πληοώαη τάς άνάγκα; του καΐ χαταστήσκ) άνετώτερον τον βίον 
αύτοϋ. Προπάντων διά τή; ναυτιλίας χαΐ τών έμπορίκών σχέ
σεων τά έθ/ηδύ-ανται νά άνταλλάςωσι τά προϊόντα αυτών, 
άναπληροΰντα διά τοϋ μέσου τούτου πάν δ,τι δέν παράγει ή 
χώρα των.

‘11 ανταλλαγή λοιπόν εινε δρος απαραίτητος προ; άνάπτυ- 
ξιν τή; εμπορική; προαγωγή;. “Ανευ τής ανταλλαγή; τά 
άτομα θά ήνχγχάζοντο ή νά μετέρχονται δλα τά επαγ
γέλματα ή νά στερώνται πολλών πραγμάτων άποτελούντων 
τήν εΰζωΐκν τοϋ ανθρώπου. Οΰτω διά τή; ανταλλαγή; ή μέν 
βόρειο; Γαλλία ανταλλάσσει τά μέταλλα, τους άνθρακας χαΐ 
άλλα βιομηχανικά προϊόντα μέ τδ έλαιον, τά δπωρικά κα'ι τόν 
οίνον τής μεσημβρική; Γαλλίας’ ώς έκ τής ανταλλαγής δέ 
ταύτης τών εγχωρίων προϊόντων αναπτύσσεται καί αύξάνει τδ 
εσωτερικόν έμπόριον τοϋ γαλλικού έθνους. ‘ Εκάστη δμως έπι- 
κράτεια δέν παράγει είμή ειδικά προϊόντα χαΐ άνευ τοϋ έξωτε- 
ριχοΰ εμπορίου ήθελε δοκιμάσει μεγίστην έλλειψιν ού μόνον 
ώ; προ; τά αντικείμενα τής πολυτελείας άλλά και εις αύτά 
τά πρδς τδ ζήν απολύτως αναγκαία. Ωπως έχτιμήσωμεν τάς 
ώφελείας τοϋ εξωτερικού εμπορίου, λέγει ό Κ. Blanqui, 
άναφέρομεν μόνον δτι ή ’Αγγλία χρεωστεϊ δλον τδν πλούτον 
αύτής εί; τάς έμπορικάς σχέσεις της μετά τών ξένων λαών, 
καί δτι άπολαμ,βάνουσα διά τοϋ εξωτερικού [έμπορίου τάς πρώ- 
τας ύλας τάς επεξεργάζεται διά τών μηχανών καΐ τάς πωλεΐ 
ακολούθως εις διπλάσιάν τιμήν.

Εΐνε φανερόν δτι ή γέννησι; τοΰ έμπορίου ανάγεται εις τήν 
πρώτην σύστασιν τών κοινωνιών. Κατ άρχάς τδ έμπόριον συ- 
νίστατο ει; τήν απλήν ανταλλαγήν τών φυσικών προϊόντων 
πληθυνθέντων δμως τών κατοίκων τής γής, αί άνταλλαγα'ι αΐ- 
■τίνε; περιωρίζοντο μεταξύ τών ατόμων τής αύτής φυλής έπε- 
ξετάθησαν εις τάς ομόρου; επικράτειας καΐ άκολούθως εις τά 
μάλλον άπομεμακρυσμένα έθνη. Άλλ’ ώς έκ τή; δυσκολίας 
ήτις ύπήρχεν εις τήν μεταφοράν τών άνταλακτέων πραγμάτων, 
εύρεθείσης δέ καΐ τής χρήσεω; τών νομισμάτων, άνεφάνη άντΐ 
τή; ανταλλαγής ή αγορά καΐ ή πώλησις. Ό χρυσό; καί ό 
•άργυρος διά κοινής συναινέσεως τών λαών έκόπησαν εις μικρά 
τεμάχια έπΐ τών οποίων ένεχάραξαν τήν εικόνα θεότητος ή ή
γεμόνος τινός, τά δέ μικρά ταΰτα τεμάχια χρυσού ή άργύρου 
ώ,ομάσθησαν νομίσματαή χρήματα. ‘Η έφεύρεσίς λοιπόν τών 
νομισμάτων εΐνε άρχαιοτάτη. Κατά τδν Ηρόδοτον οί Λυδοΐ 
πρό πάντων τών έθνών έκοψαν άργυρά καί χρυσά νομίσματα. 
Μολονότι ό Διόδωρος αναφέρει δτι οί κιβδηλοποιοί έτιμωροΰντο 
έν Αϊγύπτω διά τής αποκοπής τής χειρός, εΐνε βέβαιον δμως 
δτι δέν ανήκει εις τού; Αιγυπτίους ή πρώτη τών νομισμάτων 
εφεύρεσις. Τά πλ.εϊς-α τών άρχαίων νομισμάτων τών εΰρεθέντων 
έν τή Αίγύπτφ εΐνε ελληνικά ή ρωμαϊκά. Τά πρώτα ελληνικά 
νομίσματα «έρουσιν ώ; άπεικόνισμα κεοαλήν βοός. Άκολού
θως ένεχάραξαν έπΐ τών νομισμάτων σύμβολα άνήκοντα ιδίως 
εί; εκάς-ην έπαρχίαν’ οΰτω, οί μέν Δελφοί έχάοαττον τόν δελ- 

φϊνα, οί δέ’Αθηναίοι τήν γλαύκα, οί Βοιωτοΐ τδν Βάκχον, οί 
Μακεδόνε; ασπίδα, οί Ρόδιοι τόν δίσκον τοϋ ήλιου καΐ οί Ρω
μαίοι τήν κεφαλήν τοϋ Ίανοϋ. Κατά τήν μαρτυρίαν διαφό
ρων συγγραφέων υπάρχουν λαοί οιτινες άνταλλάσσουν είδη 
άντΐ νομισμάτων. Οί κάτοικοι του Μεξικού δέν μετεχειρίζοντο 
άλλοτε τά μέταλλα ώ; νόμισμα, άλλά καρπόν τινα δένδρου 
κακάο ονομαζόμενου. Έν Βιργινίφ τδ μεσιτικόν δργανον 
τή; ανταλλαγής ήτον ό καπνός. Έν Άβυσσυνία τδ άλας. Έν 
τή Σκωτία τά σιδηρά καρφία. Ει; τάς Μαλδίβας νήσου; αί 
χογχύλαι, έν δέ τή Ρωσσία πριν τής έποχή; Πέτρου τοΰ Με
γάλου τά δέρματα τών ζώων.

Εΐνε πολ.ύ πιθανόν δτι τδ χερσαϊον έμπόριον προηγήθη 
. τοϋ θαλασσίου. Τί; δύναται δαω; νά υπολογίση τά άπειρα 

προσκόμματα άτινα κατ’ άρχάς έχώριζον τά μάλλον άπομε
μακρυσμένα έθνη ; οποία; κα>. πόσα; προσπάθεια; κατέβαλεν 
ό άνθρωπο; δπως ύπερπηδήση αύτά ; Τίς έδίδαξεν αύτδν νά 
κυρι-ύση τήν φύσιν, νά δαμάση τά ζώα, νά διάσχιση δρό
μους, νά έγείρη γεφύρα; καΐ νά έφεύρη διάφορα μέσα συγκοι
νωνίας καΐ μετακομίσεως ; Άλλ’ έάν τοσούτον θαυμασμόν 
μάς προςενή ή τού χερσαίου εμπορίου πρόοδος, τίς οέν κυρι
εύεται ύπδ εκτάκτων τής ψυχή; αισθημάτων, ύπδ έκπλήξεω; 
καΐ θαυμασμού, οσάκις διαλ.ογισθή τήν διαφοράν ήτις υπάρχει 
μεταξύ τοΰ πλοιαρίου έπΐ τού οποίου μετέβη ό πρώτο; άν
θρωπος καΐ τών σημερινών άτμοπλοίων άτινα άψηοοϋν άνευ 
τή; συνδρομής τών ιστίων τήν ορμήν τών κυμάτων καΐ τήν 
δύναμιν τών ανέμων ; ‘Οποία τφ δντι μεταβολή, οποία ση
μαντική πρόοδο; ! Τίς έξ ήμών δέν γινώσκει τά έξαίσια άπο- 
τελέσματα τοϋ άτμοϋ, έφηρμοσμένου ώ; κινητική δύναμις ; 
Ό άτμδς κατέστη σήμερον ή άπαραίτητο; δύναμις τών νεω- 
τέρων μηχανών καΐ ή ψυχή οΰτω; εϊπεϊν τής νεωτέρα; βιομη
χανία; καΐ τοϋ έμπορίου. Εισερχόμενοι εί; βιομηχανικό·/τι 
κατάστημα μετά θαυμασμού βλέπομεν s-j καΐ μόνον ελατήριου 
διανέμον τήν δύναμιν αύτού έπΐ δλων τών μερών τού έργο— 
στασίου, θέτον είς κίνησιν ύπερμεγέθεις όγκου; καί ύπερνικών 
πάσαν δυσκολίαν χαΐ πάν πρόσκομμα. ‘Π εφαρμογή τού άτ
μοϋ έπΐ τής βιομηχανία; κατέστη σήμερον ού μόνον γενική 
άλλά καΐ προσφορωτάτη. Διά τών μηχανών κινοϋμεν μέ θαυ- 
μασίαν ταχύτητα τά ήμέτερα νηματουργεία, άνασηκόνομεν 
βάρη υπέρογκα, έξαντλοΰμεν έκ τού βάθου; τής γή; τά ΰδατα 
καΐ γίνεται μεγίστη χρήτι; είς τά μεταλ.λεΐα, είς τήν έκτύ- 
πωσιν τών έφημεοίδων καΐ τήν κατασκευήν τών νομισμάτων. 
Εις τά; μηχανές καΐ τήν βιομηχανίαν χρεωστεϊ ό λαό; τής 
’Αγγλία; δλον αύτοϋ τδ μεγαλείου. Διά τών εκκοκυστικών 
μηχανών ή Αγγλία έπασχολεΐ έπέχεινα τών 800,000 ερ
γατών καΐ παράγει κατ’ έτος βαμβακουργήματα άξια; 700,- 
000,000 φρ. Διά τή; τελειοποιήσεω; τών μηχανών ή δια·, 
νοητική άνάπτυξι; τών λαών σημαντικά έβελτιώθη, καθότ- 
τά συγγράμματα χαΐ αί εφημερίδες κατέστησαν κτήμα κοινόν, 
ένώ πριν τή; έφευρέσεω; τοϋ τύπου εΐ; αρχαίο; συγγρα
φεύς ή μία Παλαιά Γραφή έπωλοϋντο άντΐ χιλίων φράγκων, 

ποσδν διά τοϋ όποιου δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν σήμερον 
ολόκληρον βιβλιοθήκην. Οΰτω διά μέν τοϋ άτμού καΐ των 
μηχανών ή μεταφορά των εμπορευμάτων κατέστη εύθηνοτέρα 
καΐ ταχύτερα, διά δέ τοΰ ήλεκτρισμοΰ αί αποστάσεις ηφα- 
νίσθησαν καΐ οί άνθρωποι δύνανται έν άχαρεϊ νά μεταβιβά- 
ζωσι διά θαλασσών καΐ δρέων τάς έννοιας αύτών μετ’ ολί
γον δέ θέλει άντικαταστήσει χαΐ αύτδν τδν άτμδν καΐ κατά τήν 
νύκτα θέλει φωτίζει τάς ήμετέρας πόλεις καΐ οικίας. ’Αρκεί 
δέ ή έφεύρεσίς αΰτη ν’ άναδείξη τήν υπεροχήν τοΰ ένεστώτος 
αίώνος άπέναντι τοΰ παρελθόντος, καΐ ένταΰθα έπιτρέψατέμοι 
κύριοι, νά ύπομνήσω ολίγα τινά περί τής θαυμασίας ταύτης 
έπινοήσεως.

Οί άρχαΐοι έγίνωσκον μόνον δτι τδ ήλεκτρου διά τής τριβής 
καΐ προστριβής αποκτά τήν ίδιο τητα τοΰ νά έλκη τά έλαφρά 
σώματα. Οί νεώτεροι δμως διά σειρά; άλλεπαλλήλων έφευρέ— 
σεων άπέδειξαν δτι ό ηλεκτρισμός έχει αναλογίαν πρδς τήν 
•δύναμιν τήν παράγουσαν τδν κεραυνόν καΐ τήν αστραπήν 
καΐ δτι διά τής επαφής τού χαλκού μετά τοΰ ψευδαργύρου 
δυνάμεθα νά παράξωμεν τδν ηλεκτρισμόν. Έκ τής ιδέας ταύ
της όρμώμενο; ό Ιταλός Βόλτας έπενόησε στήλην έξ αργυ
ρών καΐ χάλκινων πλακών, διά δέ τής πολλαπλασιάσεως αύ
τών απέδειξεν δτι δσον ύψηλοτέοα εΐνε ή βολταϊκή αΰτη 
στήλη, τόσον περισσότερος ήλεκτρισμδς αναπτύσσεται. ’Εν
τούτοις ή έπιστήμη δέν περιωρίσθη ένταΰθα. Φυσικοί τινες ή- 
θέλησαν ν’ άπλουστεύσουν τδν ηλεκτρισμόν άποδίδοντες αύτφ 
τά ίδια φαινόμενα τοΰ μαγνήτου. ‘Οποία δμως ή φύσις τοϋ 
μαγνήτου καΐ διατί στρέφεται άεννάως πρδς βορράν ; ’Ακατα
νόητου μυστήριον ένώπιον τοΰ όποιου έναυάγησε καΐ αύτή 
ή μεγαλοφυία τοΰ Νεύτωνος ! Μ’δλα ταΰτα κατά τδ 1819 
Δανός τις χημικός Oersted, καλούμενος άνεγνώρισεν δτι ή 
μαγνητιζομένη βελόνη επηρεάζεται ύπδ τού ρεύματος τής 
βολταϊκής στήλης καΐ δτι ή βελόνη αΰτη άφοΰ τεθή είς κί- 
νησιν καΐ χαράξη εν τεταρτοκύκλιον παύει δεικνύουσα τδν 
βορράν. Μέχρι τής εποχής ταύτης ούδεμία δύναμις έδυνήθη 
νά μεταβάλη τήν διεύθυνσίν τής βελόνη; ούτε νά έξασθε- 
νίση τήν ακάθεκτου αύτής κλίσιν προς βορράν. ‘Ο ηλεκτρι
σμός άρα εΐνε δύναμις ήτις έπενεργεϊ έπΐ τοΰ μαγνήτου καί 
πολύ πιθανόν νά ήνε αύτός ό ίδιος μαγνήτης. ‘Η έφεύρεσίς 
αΰτη έξέπληξε τοσοΰτον τδν γάλλον γεωμέτρην Ampere 
ώστε διά τοΰ ηλεκτρικού ρευστού έπέτυχε τά αύτά φαινόμενα 
τά υπό τοΰ μαγνητισμού παραγόμενα, άποδείξας οΰτω; δτι 
ο μαγνήτης δέν εΐνε άλλο είμή σύνολον ηλεκτρικών ρευμά
των. ‘Η ήμετέρα γή, έ παμμεγέθης ούτος μαγνήτης δστις έκ 
τοΰ ενός πόλου είς τδν άλλον διευθύνει τά; πυξίδας τών θαλασ- 
σοπορούντων χρεωστεϊ τήν ιδιότητα ταύτην είς ρεύματα ηλε
κτρικά τά οποία τ εριτυλίσσουν τήν ήμετέραν σφαίραν έξ άνα- 
το.,ών πρδς δυσμάς διά ύπερμεγέθου; μαγνητική; ζώνης. 
Πραγμα παράδοξον ! Άπδ καταβολή; κόσμου ό μαγνήτης πα- 
ρήγεν ηλεκτρικά ρεύματα καΐ οΰδεΐς παρετήρησε τδ φαινό
μενου τούτο’ σήμερον δμως θέτοντες είς έπαφήν τδν μαγνήτην

)

μετά τοΰ ηλεκτρικού αγωγού έξακοντίζομεν ήλεκτρικά ρεύματα 
εις απόστασιν 500—1 000 μέτρων, τδ δέ τεμάχιον σιδήρου 
τδ όποιον εύρίσκεται εί; τδ άκρου τής πορεία; αύτού γίνεται 
πάραυτα μαγνήτης. Έάν δέ ό μαγνήτης ούτος συγκοινωνή 
μετά βελόνης δεικνύουσης τά ψηφία τού αλφαβήτου, τότε σχη- 
ματίζομεν τακτικόν τηλέγραφον διά τοΰ όποιου δυνάμεθα νά 
μεταβιβάσωμεν μέ τεράστιον τάχος τά διανοήματα ήμών, εί; 
οποιανδήποτε απόστασιν καΐ άν εύρεθώμεν. t Άλλ’ έπΐ τ 

προκείμενον.
Είπομεν ανωτέρω δτι τδ έμπόριον ανάγεται είς τήν πρώ

την σύστασιν τών κοινωνιών καΐ δτι έλαβε σχετικήν άνά- 
πτυξιν άμα ή πολιτική κοινωνία έμορφώθη, οί δέ λαοί συν- 
εδέθησαν διά φιλικών σχέσεων. Άλλά τίς ύπήρξεν ό πρώ
το; λαός δστις μετήλθε τήν έμπορείαν καΐ άντήλλαξε τά 
προϊόντα τής χώρας αύτοϋ μέ έκεΐνα τών άλλων λαών ; Κατά 
τήν γνώμην πολλών άρχαίων συγγραφέων οί Φοίνικες έχρη- 
μάτισαν οί πρώτοι οιτινες ηύδοκίμησαν είς τδ έμπόριον καΐ 
τήν ναυτιλίαν. Κατοικοΰντες μικροτάτην έκτασιν χώρας κα- 
τώρθωσαν ενεκεν τών έξωτερικών αύτών έπιχειρήσεων νά συ
στήσουν πολυαρίθμους αποικίας εί; δλα σχεδόν τά γνωστά 
μέρη τοΰ παλαιού κόσμου. Τά πλοία τή; Σιδώνο; καΐ τής 
Τύρου προχωρήσαντα είς τήν Μεσόγειον κατέλαβαν πλείστου; 
τόπους έπΐ τών έν αύτή δυτικών παραλίων τής ’Ισπανίας καΐ 
τή; ’Αφρικής. Κατά δέ τήν μαρτυρίαν τοΰ ‘Ηροδότου, οί Φοί
νικες σνακαλύψαντες πολλά; νήσους έν τφ Ώκεανω έξέτειναν 
τήν κυριαρχίαν αύτων μέχρι τής’Ινδική; θαλάσσης. ‘ΗΣιδών 
πρωτεύουσα τή; Φοινίκης έφημίσθη διά τήν ποιότητα τών τε
χνικών αύτής ποοϊόντων καθώς καΐ διά τά πλούτη τά άποκτη- 
θέντα διά τού έμπορίου καί τής ναυτιλίας. Οί κάτοικοι αυτή; 
έθεωροΰντο ώ; οί σριστοι μεταξύ τών ναυπηγών, τών ξυλουρ
γών καΐ τών ύφαντών. ‘Η βαφική τέχνη προπάντων έκαλ- 
λιεργεϊτο έντή Τύρφ ένθα εύρέθη, ώ; γνωστόν, τδ πολύτιμον 
χρώμα τής πορφύρας. Οί Εβραίοι βλέποντες μέ δμμα πλεο
νεκτικόν τά πλούτη άτινα έχορήγει ή ’Ινδία είς τούς γείτονας 
αυτών Φοίνικας, συνεμάχησαν μετά τοΰ βασιλέως τής Τύρου 
Είράμου καΐ κατεσκεύασαν έπΐ σκοπφ έμπορικού κέρδους ς-ό- 
λον τοΰ όποιου ένεπιστεύθησαν τήν διεύθυνσίν. είς τού; Φοί
νικας. ‘Οστόλο; ούτος διά τής Ερυθρά; θαλάσσης μετέβαι- 
νεν είς Σώφειραν ένθεν μετεκόμιζεν άφθόνον χρυσόν κα>. άργυρον 
καΐ ξυλείαν άρίστης ποιότητας. Πλήν ό εθνικός χαρακτηρ 
τών 1 Εβραίων καΐ αί περιπέτειαι έν αΐς ύπέκυψε τδ βασίλειον 
τοΰ Ισραήλ άπέτρεψαν αύτούς τοΰ έμπορίου καΐ τής ναυτιλίας

Τδ έμπορικδν πνΰμα τών Φοινίκων μετεδόθη καθ’ ολοκλη
ρίαν εί; τούς Καρχηδονίους. Ούτοι, έγκαταλείψαντες είς τούς 
Φοίνικας τήν αποκλειστικήν κυριαρχίαν τής ’Ερυθρά; θαλάσ
ση; καΐ τήν έλευθέραν έξάσκησιν τοΰ ανατολικού έμπορίου, 
έτράπησαν πρδς δυσμάς καΐ περάσαντες τάς ‘Ηρακλείους στή- 
λας, αΐτινες έθεωροΰντο τότε ώ; τδ τελευταϊον δριον τής θα- 
λασσοπορίας έγίνοντο κύριοι ού μόνον δλων τών παραλίων πό
λεων τής ‘Ισπανίας καΐ τής Γαλλίας άλλά προέβησαν καί μέ
χρι τών Βρεττανικων νήσων.
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Άς φέρωμεν ήδη τδ βλέμμα ήμών χαί έπί τοϋ ελληνικού 
έθνους καί άς έξετάσωμεν όποίαι μεταξύ τών έλ. πόλεων 
διέπρεψαν εις τδ έμπόριον και τήν ναυτιλίαν. Εΐνε φανερόν 
δτι ή ελληνική ναυτιλία ένεκεν τοΰ στενού κύκλου τών γεω
γραφικών γνώσεων περιωρίζετο κατ’ άρχάς εις τδ Αΐγαΐον πέ
λαγος και δτι αί συγκοινωνία', μεταξύ τών διαφόρων πόλεων 
τής Ελλάδος έγίνοντο διά μικρών πλοίων, τά οποία έν καιρφ 
χειμώνος δέν άπεμακρύνοντο τής ξηράς. Μόνον κατά τδν Μάρ
τιον μήνα οί “Έλληνες ήρχιζον τήν ακτοπλοΐαν ταύτην, ήτις 
διήρκει μέχρι Όκτωμβρίου, τδν δέ υπόλοιπον χρόνον τά έλ- 
ληνικά πλοία προσωρμίζοντο. Μετά τήν άλωσιν τής Τρωάδος 
ή ελληνική ναυτιλία έλαβεν αρκετήν άνάπτυξιν, διότι κατά 
τήν διάρκειαν τής πολιορκίας ταύτης οί Ελληνες γνωρίσαντες 
πολλούς παραλίους τόπους τής Θράκης, τοϋ Πόντου καί τής 
Μικράς ’Ασίας συνήψαν έμπορικάς σχέσεις μετά τών κατοί
κων τών μερών τούτων. Ιδίως τδ ελληνικόν έμπόριον ήκμασε 
είς τάς έλ. άποικίας της Μικράς Ασίας. ‘Η Μίλητος ύπερέβη 
κατά τδν πολιτισμόν καί τά πλούτη δλας τάς άλλας έλλ. 
άποικίας. ‘Π ’Εφεσος ύπήρξεν ένεκεν τοΰ καλού λιμένος αύ
τής ή άποθήκη τών ασιατικών καί ευρωπαϊκών προϊόντων.

‘Ο έν αυτή ναός τής Άρτέμιδος έχρησίμευεν ούτως εΐπεϊν, 
ως κέντρον ένθα συνήρχοντο οί απανταχού 'Ελληνες δπως 
πανηγυρίσουν τά Πανιώνικα καί άγοράσουν υφάσματα και άλλα 
πολύτιμα είδη. Μεταξύ τών νήσων ή Λέσβος και ή Χίος έφη- 
μίσθησαν διά τήν άφθονίαν τών προϊόντων καί τούς εκλεκτούς 
οίνους των,ή δέ Σάμος διά τδ άξιόλογον ναυτικόν της. ‘Η νή
σος Ρόδος, λέγει ό Στράβων, υπερέβη κατά τήν ευρύτητα του 
λιμένος αύτης, τήν ναυτικήν δύναμιν, τά δημόσια καταστή 
ματα, τήν κατασκευήν τών τριήρεων καί άλλων πολεμικών 
δπλων, δλας τάς έλληνικάς πόλεις. Οί σοφοί νόμοι τών Ροδίων 
καί ή εμπειρία αύτών περί τήν ναυτικήν άποκατέστησαν αυτούς 
έπί πολύν καιρόν θαλασσοκράτορας καί έμπορικωτάτους.

« Ούδείς λαός, λέγει ό ιστορικός Heeren, δέν καθίδρυσε 
τόσας άποικίας δσας οί ’Ελληνες" αί δέ άποικίαι αύται άνέλα- 
βον ύπδ πολλάς επόψεις χαρακτήρα τοσούτον σπουδαϊον ώστε 
άδυνατοϋμεν νά έννοήσωμεν τό δλον τής άρχαία; ιστορίας άνευ 
τής γνώσεως αυτών. Αί έλλ. άποικίαι ίδρύθησαν έν μέρει 
ένεκα πολίτικων λόγων καί έν μέρει πρδς πλειοτέραν ώθη- 
σιν καί πλειοτέραν έπέκτασιν τοΰ εμπορίου. Τό πλεΐστον 
μέρος τών αποικιών τούτων ήσαν έμπορικαί πόλεις θεμελιω- 
θεΐσαι εις τάς τερπνοτέρας χώρας τής γής καί ύπό λαμπρόν 
όοίζοντα. ‘ U τοπογραφική αύτών θέσις προέτρεπε τούς κατοί
κους εις τδ έμπόριον καί εις τήν ναυτιλίαν, καί ού μόνον συνε- 
τέλεσαν μεγάλως εις τήν πρόοδον τοϋ ελληνικού πολιτισμού, 
άλλ’ ένεκεν τού πλούτου καί τής ευπραγίας αύτών, αί τέχναι 
ένεθαοούνοντο καί πολλοί έξοχοι άνδρες άνεφάνησαν κατά τήν 
έποχήν έκείνην. Αί άρχαιότεραι καί αί σπουδαιότερα! τών αποι
κιών τούτων έξετείνοντο άπδ τοϋ Εύξείνου μέχρι τής Κιλικίας 
δπου έγκατεστάθησαν άπδ τής εποχής τού Τρωικού πολέμου 
οί’Ίωνες, οί Αΐολεϊς καί οί Δωριείς. Αί άποικίαι αύται ήσαν 

αί σημαντικώτεραι διά τδ έμπόριον των καί είς τήν πατρίδα 
τού ‘Ομήρου, τού ’Αλκαίου καί τής Σαπφούς έβλάστησεν ό 
πρώτος σπόρος τής επικής καί λυρικής ποιήσεως. Έντεύθεν τδ 
ελληνικόν έθνος ελαβε τήν πρώτην ηθικήν αύτοΰ άνάπτυξιν, 
ήτις βραδύτερον έπενήργήσε κσί έπί τής μητροπόλεως.»

‘Η ύλική δμως αΰτη ευπραγία τών έλ. αποικιών τής Μικράς 
’Ασίας πολλάκις διεταράχθη ύπδ τών Περσών, οϊτινες έπί 
τέλους καθυποτάξαντες αυτάς άπεφάσισαν νά κυριεύσουν καί 
τήν ‘Ελλάδα. Μόνον ή πολιτική σύνεσις καί μεγαλοφυία [τού 
Θεμιστοκλέους ήδυνήθη νά σώση τήν πατρίδα έκ τής γενικής 
ταύτης καταδρομής. Οί Πέρσαι έφορμήσαντες μέ 1,200 
πλοία κατά τού έλ. στόλου πλησίον τής Σαλαμϊνος ένικήθη- 
σαν κατά κράτος, ό δέ Εέρξης έφυγε κατησχυμμένος είς τήν 
Περσίαν. Διά τής λαμπράς ταύτης νίκης δ Θεμιστοκλής άνε- 
βίβασε τήν έλλ. ναυτιλίαν είς ύψηλήν περιωπήν καί άνέδειξε 
τδν Πειραιά καί τάς ’Αθήνας πόλεις έμπορικωτάτας. Μετά 
δέ τδν θάνατον τού Κίμωνος ό Περικλής κατώρθωσε διά τής 
ευγλωττίας αύτού νά λάβη τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων. 
Έπί τής ίποχής τού μεγάλου τούτου άνδρδς αί τέχναι καί 
τδ έμπόριον έλαβον σημαντικήν άνάπτυξιν μεγάλη αφθο
νία ερρεε πανταχόθεν, ή δέ πόλις τών ’Αθηνών καλλωπι- 
σθεϊσα μέ λαμπράς οικοδομάς, μέ ναούς, μέ δημοσίους περι
πάτους, μέ άγάλματα καί άλλα κομψά καί μεγαλοπρεπή 
μνημεία κατέστη ή ώραιοτέρα καί ή πλουσιωτέρα πόλις τού 
παλαιού κόσμου. ‘Ο Περικλής έσύστησεν ώσαύτως έλλ. άποι
κίας είς Θράκην, είς τά παράλια τού Εύξείνου Πόντου καί 
είς πολλάς νήσους τού Αιγαίου, κατεδίωξε δέ τούςπειρατάς 
καί άνέδειξε σεβαστήν τήν έλλ. ναυτιλίαν. Κατά δεύτερον 
λόγον ή Κόρινθος ώς έκ τής τοποθεσίας αύτής κατέστη τδ 
σημαντικώτερον έμπορεΐον τής ‘Ελλάδος καί ή άποθήκη τών 
εμπορευμάτων άτινα έπέμποντο εκ τής Ασίας εις Ευρώπην. 
Πολλοί δέ έμποροι καί ναϋται έπροτίμων νά καταπλέωσιν είς 
τδν Κοοίνθιακδν Κόλπον ϊν’ άποφύγωσι τδν περίπλουν τής 
Πελοπονήσου καί πρό πάντων τούς κινδύνους τού ακρωτηρίου 
Μαλέα.

Μ’ δλα ταύτα ή ναυτική τέχνη τής έποχής εκείνης εύρί- 
σκετο είσέτι ένεκε τής έλλείψεως τής πυξίδος είς νηπιώδη κα- 
τάστασιν. Εί; τού; αρχαίους "Ελληνας ήτον ναί μέν γνωστή 
ή ελκυστική μαγνητική δύναμις, ούχί δμως ή δύναμίς αύτής 
ποός τδ δεικνύειν σταθερώς τδν αρκτικόν πόλον. ‘Ως εκ τού
του οί πλοίαρχοι οδηγού; μόνον έχοντες τούς άστέρας ήναγ- 
κάζοντο πολλάκις, ιδίως δταν ό ούρανδς ήτο νεφελώδης, ή νά 
έμβαίνωσιν είς τούς λιμένας ή νά π) ανώνται έν τώ μέσφ τών 
ύδάτων καί νά κατασυντρίοωσι τα πλοία των κατα των σκο
πέλων καί των σύρτεων. Εις τήν ατελειαν τής ταρτιλιας συνε- 
τέλει πολύ καί ή άτέλεια τών γεωγραφικών γνώσεων. Πολ
λά! χώροι τής Δύσεως ήσαν άγνωστοι είς τούς αρχαίους "Ελ
ληνας. ‘Η άρχαία Γαλατία, αί Βρεττανικαΐ νήσοι καί ή βό
ρειος Γερμανία έγειναν γνωσταί μόνον έπί τής έποχής τών 
Ρωμαίων, καί μολονότι ιστορικοί τινές άναφέρουν δτι οί 

κες έξετέλεσαν τδν περίπλουν τής ’Αφρικής, ή άτελής δμως 
περιγραφή ήν κάμνουν ώς πρδς τδ σχήμα της μεγάλης ταύ
της χερσονήσου, άποδεικνύει τρανώς δτι δέν έπεξετάθησαν 
επέκεινα τών παραλίων της Έρυθράς θαλάσσης. Πρώτος ’Αλέ
ξανδρος ό μέγα; διά των έκστρατειών αύτοΰ έποίησε γνωστάς 
πολλάς χώρα; τής Ασίας καί διηυκόλυνε μεγάλως τάς συγ
κοινωνίας μετά των μερών τούτων. Κατεδαφίσας δέ τήν Τύρον 
καί ύποδουλώσας δλην τήν π αραλίαν χώραν της Αΐγύπτου έκ- 
-ισεν εις τάς έκβολάς τοΰ Νείλου ποταμού πόλιν έμπορικω- 
τάτην ήν έκόσμησε διά τοΰ ονόματος του.

‘Ο χαρακτήρ των Ρωμαίων καί ή στρατιωτική αύτών άνα- 
τροοή τούς άπέτρεψαν κατ’ άρχάς έκ των έμπορικών επιχει
ρήσεων. ‘Οπόταν ό Ρωμύλος έκτισε τήν Ρώμην, άπηγόρευσεν 
εις τούς πολίτας τά βιομηχανικά έργα καί τδ έμποριον. 
‘Η διάταξις αΰτη σκοπόν έχουσα τήν έμψύχωσίν τής ^γε
ωργίας καί της στρατιωτικής τέχνης διετηρήθη πιστώς ύπδ- 
τών Ρωμαίων έπί πολλούς αιώνας. Ενεκεν δμως τής ύπερο- 
χής τών Καρχηδονίων έπί τής θαλάσσης, ήΡώμηήναγ- 
κάσθη νά κατασκευάσω ικανόν στόλον ^δπω; προστατεύσω τδ 
ναυτικόν αύτής έμπόριον έπί τής ’Αφρική; καί επεκτείνω 
τήν κυριαρχίαν της έπί τής Σικελίας καί των παρακειμένων 
νήσων. Μετά δέ τήν ύποδούλωσιν της Καρχηδόνος, τής ‘Ελ
λάδος καί τής Αΐγύπτου οί Ρωμαίοι εμφανίζονται θαλασσο
κράτορες καθ’ δλην τήν Μεσόγειον καί καθιδρύουν πολλάς 
άποικίας κατάτήν νότιον ‘Ισπανίαν καί τήν Λυσιτανίαν, ή δέ 
κατάκτησις τής Γαλατίας ύπδ ’Ιουλίου Καίσαρος προσέθηκε 
νέους εμπορικούς τόπους είς τδ ήδη άπέραντον ρωμαϊκόν κρά
τος. Τδ περί προσόδων τής Ρώμης θέμα διατελεϊ, κύριοι, 
παρέχον ήμΐν πλείστας δσας δυσκολίας. ‘Η πρώττ» περίοδος 
τής Ρωμαϊκής Ιστορίας, ήτοι άπδ ‘Ρωμύλου μέχρι έξώσεως 
Ταρκυνίου τού ύπερηφάνου, περίοδος άν δχι κατά πάντα μυ
θώδης άλλά σκοτεινή άναντιρρήτως είς πολλά μέρη, δέν μάς 
φωτίζει ώς πρδς τδν τρόπον δΓ ού ή κυβέρνησις έπορίζετο 
τά μέσα τής αύτοσυντηρήσεως. Μελετώντες τδν Τίτον Λί- 
βιον φθάνομεν είς τδ μόνον συμπέρασμα, δτι ή στρατιωτική 
έκείνη κυβέρνησις βιαιοπραγούσα έπίσης κατά τε τών ιδίων 
συμπολιτών καί τών υποτελών αύτής λαών έλάμβανε κατά 
τδ αύτή δοκούν τδ δέκατον τών εισοδημάτων έν εϊδεσι. Κα- 
ταστραφείσης δέ της βασιλικής εξουσίας ή έπί ολίγον δημο- 
κρατουμένη Ρώμη έπελάβετο μεταβολής τίνδς ρυθμισάσης 
τήν εϊσπραξιν τών δεκάτων έπί τδ ήπιώτερον, καθώς λέγει ό 
Ούλπιανός, έπιφυλαττομένου τοϋ άνωτάτου δικαιώματος τής 
έπιθεωρήσεως έν περιπτώσει παραπόνων τοΰ Givis romani 
εις τδν άνώτατον pontificem. Πλήν προϊόντος τού χρόνου 
καί τής Ρώμης άναλαβούσης νέαν οψιν ώς έκ τών συμβάντων 
τού Ιουλίου Καίσαρος, βλέπομεν βίον όπωσούν τακτικώτεοον, 
διαδοθέντα καί είς τάς κοινωνικάς καί έμπορικάς σχέσεις τοϋ 
έθους εκείνου. Ώς έκ τούτου έσυστήθησαν κατά ποώτον έν 
Ρωμω αι μεγάλαι έταιρίαι, άφορώσαι έμπορικάς ή ναυτικάς 
έπιχειρήσεις, τραπεζικάς έργασίας καί μισθώσεις έπί των δη
μοσίων προσόδων.

Ένταϋθα ώρειλον, κύριοι, νά διαλάβω διά βραχέων ολίγα 
τινά άφορώντα τδν μεσαιωνικόν κόσμον, πλήν χάριν συντομίας 
μεταβαίνω είς έποχήν σπουδαιοτέραν ενεκεν τών μεγάλων 
άνακαλύψεων, πρό πάντων τής έπινοήσεως τή; πυξίδος, ήτις 
έπέφερε ριζικήν μεταρρύθμισιν είς τήν έμπορικήν ναυτιλίαν 
τής Εύρώπης.

Τέσσαρα έθνη, οί’Ιταλοί, οί Γάλλοι, οί Γερμανοί καί οί 
"Αγγλοι διεκδικούσι τήν τιμήν τής έφευρέσεως ταύτης. Μέχρι 
τοϋ 1 4ου αΐώνος ή πυξ'ις συνίστατο είς τεμάχιον τρελού φέ
ροντας τήν μαγνητικήν βελόνην καί πλέοντος εντός άγγείου 
πλήρους ΰδατος. ‘Η τελειοποίησις δμω; τής πυξίδος άνήκει εις 
τδν ’Ιταλόν Flavio Gioja δστις έφήρμοσεν αύτήν έπί τών 
πλοίων. Διά της χρήσεως τής ναυτικής πυξίδος πολλά άγνω
στα μέρη της ’Ασίας καί της ’Αφρικής έγένοντο γνωστά. Μέ
χρι τού 4 5ου αΐώνος οί Εύοωπαΐοι έθαλασσοπόρουν μόνον κατά 
τήν Μεσόγειον καί τήν Βαλτικήν, κατ’ δνομα έγίνωσκον τδν 
’Ανατολικόν Ωκεανόν, τδ δέ άκρωτήριον Bojador ήτο τδ 
τελευταίον δριον τών γεωγραφικών αύτών γνώσεων. Πρώτος 
ό Βαρθολομαίος Δίας προχωρεί μέχρι τοΰ άκρωτηρίου δι’ ού 
λήγει ή ’Αφρική" μή δυνηθείς δέ νά τδ κάμΑη τδ ώνόμασεν 
άκρωτήριον τών καταιγίδων, μέχρις ού ’Εμμανουήλ δ βασιλεύς 
τής Πορτογαλλίας έμφορούμενος ύπδ τής ελπίδας δτι διά τοϋ 
δρόμου τούτου θά κατορθώση νά φθάση εις τάς ’Ινδίας, τδ 
ώνόμασε τελειωτικώς Ε ΰ ε λ π ι άκρωτήριον.

* Η άνακάλυψις τής ’Αμερικής ύπήρξε κατά τού; νεωτέρους 
χρόνους συμβάν τοσοΰτον σπουδαϊον, ώστε αδυνατούμεν να 
πιστεύσωμεν πώ; εί; μόνος άνθρωπος συνέλαβε τήν ιδέαν κα 
ήδυνήθη νά έπιχειρίση τοσούτον μακρδν καί επίπονον πλοϋν. 
’Εντούτοις ό Κολόμβος διά τής δρθότητος τού νοδς καί τήςί 
εύθύτητος τού συλλογισμού ήτις εινε άπαύγασμα τής μα
θηματικής γνώσεων, έσκέφθη δτι, αφού ή γή εινε σφαιροει
δής, έποεπεν άναχωρούντες έκ τής Εύρώπης καί διευθυνόμε- 
νοι πρδς Δυσμάς ή νά άνακαλύψωμεν νέας γαίας ή νά φθά- 
σωμεν είς τά δυτικά παράλια τής Κίνας. Έκθαμβος διά τήν 
έπιτυχή ταύτην άνακάλυψιν καί βουλόμενος νά πραγμανοποι- 
ήση τδ σχέδιόν του άπετάνθη κατ’ άοχάς είς τήν κυβέρνησιν 
τής Γενούης, ήτις μετά περιφρονήσεως άπέκρουσε τήν πρότα- 
σίν του. ‘Ο Κολόμβος μή άπελπισθείς έκ τής αποτυχίας 
ταύτης, μετέβη εί; Πορτογοίλλίαν δπως έπικαλεσθή τήν βο
ήθειαν Ίωάννου τού Β’. Δυστυχώς οί ύπουργοί τού βασιλέω; 
άφοϋ ύπεσχέθησαν είς αύτδν δύο πλοία, σκληρώς τον εξηπά- 
τησαν έπιιοορτίσαντες Πορτογάλλον τινά πλοίαρχον όπως ανα- 
λάβη τήν έπιχείρησιν ταύτην. Άποτυχών ώσαύτως εις Γαλ
λίαν καί εις ’Αγγλίαν ό καρτερικός Κολόμβος άπήλαυσεν έπί 
τέλους τήν συνδρομήν τού βασιλέως τής ‘Ισπανίας καί οπλή- 
σας τρία πλοία είς τόν λιμένα τής Πάλου άνεχώρησεν έξ 
’Ισπανίας τήν 3 Αύγουστου 1 492. Μετά θαλασσαπορίαν 
τριών μηνών, διαρκούντων τών όποιων ό Κολόμβος ύπέστη 
μυρίας προσβολάς έκ μέρους τών ναυτών, οϊτινες έθεώρουν αυ
τόν παράφρονα, άνεκάλυψε μικράν τινα νήσον τής ’Αμερικής
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ήν άπεχάλεσεν 'Άγιον Σωστήν. Μετά δέ τήν άναχάλυψιν πολ
λών άλλων νήσων έν τφ Άμεριχανιχφ κόλπφ κειμένων ό 
Κολόμβος ήναγκάσθη νά έπιταχύνη τήν επάνοδόν του εις 
‘Ισπανίαν, δπου ό λαός ύπεδέξατο αύτδν μετά μεγάλου ενθου
σιασμού χα'ι παρατάξεως.

‘Ο Κολόμβος έξετέλεσεν ακολούθως τρία νέα ταξείδια είς 
τδν νέον κόσμον, είς τδν όποιον έπρεπε νά δοθή τδ δνοαά του. 
Δυστυχώς δμως ή πρώτη στιγμή, καθ’ ήν ή ’Αμερική άνεκα- 
λύφθη, έστιγματίσθη ύπδ αδικίας· καθότι έμπορός τις Φλωρεν
τινός ονόματι Άμέρικος Βεσπούχιος, δστις έςέδωχε° τούς πρώ
τους γεωγραφικούς πίνακας τής ’Αμερικής, έσφετερίσθη τήν 
τιμήν ταύτην, ό δέ χρηστός κα'ι μεγαλοφυής Κολόμβος έπα- 
νελθών έκ τοΰ τελευταίου αύτοΰ πλοϋ χα'ι ύποστάς μυρίας 
αδικίας έκ μέρους του Φερδινάνδου έτελεύτησεν άγνωστος είς 
πόλιν τινά τής ‘Ισπανίας.

’Ανεξαρτήτως τής έπιρροής, ήν ή ανακάλυψες τοΰ Εύέλπιδος 
’Ακρωτηρίου χαί τής ’Αμερικής έξήσκησεν έπί τών φώτων καί 
τής πολίτικης, αί έμπορικαΐ αύτής συνέπειαι εινε μάλλον αξι
οσημείωτοι. Έκτοτε τδ έμπόριον ήλλαξε καθ’ ολοκληρίαν φά- 
σιν και πορείαν. Τδ χερσαΐον έμπόριον αντικατέστησε τδ 
ναυτικόν, είς τρόπον ώστε ή εμπορική Οέσις τών διαφόρων 
έθνών τής έποχής έκείνη; έλαβεν άναλόγως τής γεωγραφικής 
αύτών θέσεως διάφορον σημασίαν. Ούτως ή Μεσόγειος παρε- 
χώρησε τά πρωτεία είς τδν ωκεανόν, τδ δέ έμπόριον συνεκεν- 
τρώθη είς τάς χεϊρας τών Ισπανών καί τών Πορτογάλ.λων 
οΐτινες γενόμενοι κύριοι τοΰ Ινδικού έμπορίου, έπέφερον άνε- 
πανόρθωτον ζημίαν είς τδ έμπόριον τών Άνσεατικών πό
λεων, τής Βενετίας καί πρδ πάντων τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ήτις έθεωρεΐτο τότε ώς τδ κέντρον δλων τών έμπορικών έργα- 
σιών και ή μεγάλη αποθήκη τοϋ διαμετακομιστικοϋ έμπορίου 
μεταξύ Εύρώπης καί ’Ασίας. ’Εξ άλλου ή εισαγωγή τοΰ χρυ
σίου έκ τοΰ Μεξ’χοΰ καί τοΰ Περού ήλάττωσε τάς τιμάς τών 
μετάλλων καί μετεβίβασεν εις άλλας χεΐ ρας τήν έγγειον ιδιο
κτησίαν, δημιουργήσασα οΰτω τήν πιστωσιν, ήτις παρήγαγε 
τήν βιομηχανίαν καί έπέφερεν είς τδν οικονομικόν κόσμον θαυ
μάσια άποτελέσματα.

Έκ τής εποχής ταύτης χρονολογείται επίσης ή έλευθερία 
τοΰ έμπορίου ή κάλλιον έίπεΐν αί προσπάθειαι τάς οποία; κα
ταβάλλουν τά έθνη, δπως άφαιρέσουν τά προσκόμματα τά κω- 
λύοντα τήν ενέργειαν αύτοΰ. Αί άρχαΐ τής έλευθερίας τοΰ 
έμπορίου καθώς και ή ολέθρια έπιρροή τών περιοριστικών μέ
τρων έσυζητήθησαν παρ’ δλων τών σοφώ ν οικονομολόγων τής 
έποχήςήμών και πρδ πάντων παρά τοΰ Άδάμ Σμΐθ έν τώ 
άξιολόγφ αύτοΰ συγγράμματι περί τοϋ πλούτου τών 
έθνών; Δυστυχώς δμως αί θεωρία1, αΰται δέν έτέθησαν είσέτι 
εις έφαρμογήν, οί δέ περισσότεροι λαοί ςενάζουν ύπδ τδ καλού- 
μενον προστατευτικόν σύστημα. Διά τοΰ αθλίου τούτου συστή
ματος τδ έμπόριον τής ‘Ισπανίας παρήχμασε και κατεστράφη 
όλοτελώς, ένώ τό Βέλγιον, ή Ελβετία χαΐ ή ‘Ολλανδία διά τών 
έλευθεριών αύτών ού μόνον ανέπτυξαν θαυμασίως τήν εξωτερι

κήν και έσωτερικήν αύτών έμπορείαν, άλλ’ ενταύθα ή εύημε- 
ρία καί ό αληθής πολιτισμός ακμάζουν περισσότερον ή είς κάθε 
άλλο μέρος τής Ευρώπης. Κατά τδ 1820 οί έμποροι τοΰ Λον
δίνου άπηύθυναν είς τάς Βουλάς τών Κοινοτήτων αίτησιν διά 
τής οποίας τρανώ; άπεδείκνυον δτι, ή κατάργησις δλων τών 
προστατευτικών δικαιωμάτων ήθελεν έπιφέρει είς τήν ’Αγγλίαν 
μεγίστην ωφέλειαν. ‘Η αΐτησις αυτή βασιζαμένη έπί επιστη
μονικών αποδείξεων καί στηριζομένη ύπδ τών μάλλον ευυ
πολήπτων έμπορων τής πρωτευούσης έπέφερε μεγίστην 
έπιρροήν έπί τής αγγλικής έμποριχή; νομολογίας. Κατά τά 
δέκα τελευταία έτη έγένοντο σπουδαΐαι μεταρρυθμίσεις έπί 
τοΰ τελώνιαχοΰ συστήματος τής Άγγλ.ίας, ήτις σήμερον διά 
τών τεχνικών αύτής λιμένων (doks), τών αποθηκών καί τών 
έλευθέρων αύτών θεσμών κατέστη τδ πλουσιώτερον κα'ι έμ- 
ποριχώτερον έθνος τοΰ κόσμου,.

Δέν δύναμαι δέ, κύριοι, νά περάνω τδν λόγον τοϋτον χωρίς 
νά είπω ολίγα τινά χαΐ περί τής ηθικής μορφώσεως καί άνα- 
πτύξεως τών έμπόρων. ‘Η έμποριχή έκπαίδευσις καθίσταται 
σήμερον άναγκαιοτάτη ενεχεν τών πολυειδών γνώσεων ας 
πρέπει νά κατέχη ό έμ.τορο;. Τδ έμπόριον κατέστη έν 
Έυρ ώπη σπουδαΐον άντικείμενον μελέτης έκ μέρους τών 
Κυβερνήσεων. Χρηματιστήρια, εμπορικοί λέσχαι, ειδικά 
δικαστήρια, ών οι δικασταΐ εκλέγονται έκ τοϋ σώματος, τών 
έμπόρων, άνηγέρθησαν εις δλας σχεδόν τάς κυριωτέοας πόλεις 
τής ’Ευρώπης. Μεγάλα] εκπαιδευτικά καταστήματα, έπίτών 
οποίων προεξάρχει ή. άνωτάτη σχολή τοΰ έμπορίου έν Παρι- 
σίοις, καθιδρύθησαν πρδς τελειοποίησιν τής σπουδαζούσης τδ 
έμπόριον νεολαίας. Ένταϋθα αί παραδόσεις τών μαθημάτων 
διαιρούνται εις τρεις τάξεις καί απαρτίζουν τδ σύνολον τών 
εμπορικών γνώσεων. Έν μέν τή.πρώτη οί μαθηταΐ σπουδάζουν 
τήν αριθμητικήν, γεωγραφίαν, τάς ευρωπαϊκός γλώσσας, καί 
τάς γενικός συνήθειας τοΰ έμπορίου’ έν τή δευτέρα τδ λογιστι
κόν, τδ έμπορικόν δίκαιον καί τήν πολιτικήν οικονομίαν έν 
δέ τή,τρίτη έταρμόζουν είκονικώς έπί πρακτικών εργασιών 
τάς άποκτηθείσας ήδη γνώσεις. Συλλογή έξ δλων τών παρα

γωγικών δυνάμεων τή; βιομηχανίας καθώς κα'ι δείγματα τή; 
πρώτης ΰλης διευκολύνουσιν είς αύτούς τον τρόπον'τοΰ άναγνω- 
ρίζειν τάς ποικιλ,ίας,τά ελαττώματα,τάς αποχρώσεις, τήν φθο
ράν και τάς νοθεύσεις έκάστου προϊόντος. Σειρά χημικών μα
θημάτων συνδυασμένων μετά τής τέχνης καθώς καί ή δια
γραφή τών κυριωτέρων μηχανών θέτει αύτούς εις κατάστασιν 
νά διευθύνουν μόνο·, των έργοστάσιόν τι είτε άλλο βιομηχανι
κόν κατάστημα. Τέλος αί σπουδαΐαι συνεντεύξεις περί έμπο- 
ρικών ύποθέσεων καθώς καί ή ακριβής γνώσις τών νομισμάτων 
παντδς έθνους καί τών τελ.ωνιακών διατιμήσεων αποκαθις-ώσιν 
αύτούς ειδήμονας τών ύψηλοτέρων βιομηχανικών καί εμπορι
κών έπιχειρήσεων. Έν ’Αγγλία καθώς καί έν ’Ολλανδία δπου 
ή ές.ς τών υποθέσεων εΐνε, ούτως ειπειν, Φυσική εις έκαστον 
πολίτην, ού [.όνον ή εμπορική έπιστήμη διδάσκεται εντε
λώς, άλλ’έκαστος έμποριχδς οϊχος εινε πραγματικόν σχο-

μονά τών πράξεών του τήν εύθύτητα καί τήν οικονομίαν, ούχί 
τήν άσωτίαν, τδν δόλον ή τάς διατυπώσεις τοϋ νόμου. Άφ 
έτέρ ου επειδή ή έκβασις τών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 
έξσοτάται ώς έπί τδ πλεΐστον έξ απροόπτων περιστάσεων, ή 
δέ πεοιουσία τών έμπόρων δύναται άπδ στιγμήν εί; άλλην ν’ 
άπολεσθή, μόνον διά τής ηθικής αύτοΰ δυνάμεω; καί τής πραγ
ματικής παιδείας θά δυνηθή δ έμπορο; νά διατηρήση τήν 
ύπεροχήν αύτού καί νά έπανορθώση τήν οΰτω κλονισθεΐσαν 
αύτοΰ οικονομικήν θέσιν. Καιρός λοιπόν ν’ άποβάλλωμεν τά 
σαθοά καί παλαιό ήμών συστήματα καί νά ύψώσώαεν τήν 
εμπορικήν βιομηχανίαν ει; τήν προσήκουσαν αυτή επιστη
μονικήν περιωπήν. Άς τρέψωμεν δλας τάς διανοητικός κα'ι 
ύλικάς ήυών δυνάμεις επί τοΰ πρακτικού βίου, έπί τή; σπου
δής, έπί τή; χριστιανικής καί κοινωνικής ήμών άναμορφώσεως, 
και τότε, άλλά τότε μόνον θά άποκτήσωμεν τήν ύπόληψιν 
καί τήν άγάπην τών πεπολιτισμένων έθνών. "Ας μορφώσω- 
μεν πρδ πάντων τάς καρδίας ήμών, αποσκορακίζοντες έθιμα 
Βυζαντινά ή βάρβαρα άνακαλοΰντα εί; τήν μνήμην ήμών 
εποχήν σχολαστικισμού καί διαφθοράς. Διά τής καλώ; έννο- 
ουμένης ανατροφής, διά τής ευθύτητο; καί άληθείας, διά τής 
καλής πίστεως καί πρδ πάντων διά τής τιμιότητος, 
θά φανώμεν κσ'· άξιοι τοΰ προορισμού ήμών καί χρήσιμοι εις 
τήν πατρίδα· καί τήν άνθρωπότητα.

ΑΝΑΠΤΓΞΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΓΡΑΦΩΝ
γινομένη έν τφ Συλλόγφ «‘Ελικώνΐ»· 

ύπδ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑ

Γ ένεσις.
ΚΕΦ. Α*.

« Έ*  άρχή έποίηοεν ό Θεδς τδν ούρανδν καίτήνγήν ‘Π δέ 
γή ήν άόρατος καί άκατασκεύαστος καί σκότος επάνω τής 
αβύσσου » κτλ.

"Ούτως άρχεται ή πρώτη σελΐς τοΰ θείου τούτου βιβλίου, 
τδ όποιον πολλούς μέν κατά συνέχειαν αιώνα; καταπολεμεί
ται, άλ.λά άδιακόπως χαΐ καταισχύνει τούς πολεμοΰντας αύτό. 
Άν δέ οί καταπολεμούντο; ούτοι έρωτηθώσι" διατί τάχα το- 
σοΰτον κατ’ αύτοΰ καταφέρονται, διατί αυτδ καταπολεμοΰ- 
σιν ; απλώς και καθαοώς θέλουσιν άπαντήσει, δτι ούχί μό
νον είς αύτδ δέν ήδύνονται, άλλ’ οΰτε κάν δύνανται νά ύπο- 
οέρωσιν αυτό. Πλήν διατί τούτο ; πόθεν αΰτη ή άποστροφή ; 
Άν κα'ι δέν λέγεται, ό λ.όγος δμως δέν εΐνε και τοσούτον δυσ
νόητος. Καθώς ό διά πολύν χρόνον εις σκοτεινήν έγκεκλει- 
σμένος φυλακήν εΐτα δ’ αίφνης έξελ,θών, άν εύρεθή ενώπιον 
λαμπρού καί ζωηρού φωτός, δέν δύναται νά ύποφέρη τήν 
λ,άμψιν, άλλά θαμβούμενος, κλείει τούς οφθαλμούς καί θέτει*  

23

εΐο ν, ένθα ή μαθητεία τών υπαλλήλων έπαρκεΐ δπως έξομα- 
λύνη είς αύτούς τά δυσκολώτερα ζητήματα, ατινα ήθελον πα- 
ρουσιασθή. Δυστυχώς παρ’ ήμΐν ή εμπορική έν γένεί έκπαΐ- 
δευσις εύρίσκεται είσέτι εις άνώμαλ.ον κατάστασιν. Όχι μο
νον τοιούτων έκπαιδευτικών καταστημάτων στερούμεθα, άλλ, 
ή έπιστήμη τοΰ έμπορίου εΐνε πάντη άγνωστος εις τούς με- 
τερχομένους τδ εμπορικόν στάδιον. Τδ πλεΐστον μέρος τών 
έμπόρων αγνοεί τάς αιτίας τών έμποριχών κρίσεων αΐτινες 
έπενεργοϋσιν έπί τών ιδίων ύποθέσεων, εΐνε άμοιροι τών α- 
πλουστέρων ζητημάτων τής πολιτικής οικονομίας, τής έμπο- 
ρικής νομολογίας ή δυσανασχετούν οσάκις πρόκειται νά διεκ- 
δικήσουν τά δικαιώματά των. Ψευδής και άνυπόστατος μοί 
φαίνεται ή ιδέα τινών, οΐτινες θεωρούν τδ έμπόριον ώς άπλοΰν 
επάγγελμα μή χρήζον ούδεμιας προσοχής καί μελέτης. Οι 
καλοί οΰτοι άνθοωποι στηρίζουν τήν ΐοέαν ταύτην εις παρα
δείγματα έμπόρων τινών, οΐτινες καί τοι άπαίδευτοι ηύδοκί- 
μησαν είς τδ έμπόριον. Εί; τδν παρελθόντα αιώνα ενεκεν τοϋ 
στενού κύκλου τών εμπορικών ύποθέσεων, τδ επιχείρημα τούτο 
ήδύνατο έν μέρει νά ήνε βάσιμον, άλλ’ άφού διά τής προόδου 
τοϋ πολιτισμοΰ, τδ έμπόριον άνεδείχθη ό ισχυρότερος δε
σμός δστις συνδέει τά διάφορα έθνη,, άφού ή άναχάλυψι; νέων 
κόσμων αγνώστων εις τούς άρχαίους, έπολ.λαπλασίασε τάς 
σχέσεις μεταξύ τών ανθρώπων, εΐνε έπάναγκες νά σπουδάζο- 
μεν τά ήθη καί έθιμα, τήν γεωγραφίαν, τήν γλώσσαν, τά 
φυσικά προϊόντα κα'ι τούς εμπορικούς νόμους τοΰ έθνους ή τοΰ 
ατόμου, μετά τοΰ οποίου έμπορευόμεθα. ‘Η ναυτιλία, τά 
συναλλάγματα, αί τραπεζικαΐ έργασίαι, τδ σύστημα τής ένα- 
ποταμιεύσεως, αί τελωνιακαΐ διατιμήσεις, αί πρώται ΰλαι, 
δλα ταΰτα εΐνε αντικείμενα σπουδαία, ατινα χρεωστοΰν νά 
σύρουν τήν προσοχήν τών έμπόρων. ‘Ο συνεταιρισμός κατέ
στη σήμερον εν έκ τών ισχυρότερων οργάνων τής παραγωγι
κής β.ομηχανίας. Πολλαπλασιάζω*  τάς άτομικάς δυνάμει; 
τάς ένόνει είς εν κέντρον, διά τοΰ οποίου ό άνθρωπος δύναται νά 
έκτελέση τάς μεγαλειτέρας επιχειρήσεις. Καί τωόντι, ή έξό- 
ρυξις τών μεταλλείων, ή ύλοτομία, ή κατασκευή τών σιδηοών 
δρόμων καί άλλων τοιούτων, άπαιτούν κεφάλαια ύπέρονκα 
τά όποια εν άτομον ή μία οικογένεια δέν δύναται νά διαθέση. 
Μόνον έταιρεΐαι έκ 300,000 μετόχων εΐνε είς κατάστασιν 
νά έκτελέσουν τά κολοσσαΐα ταΰτα έργα, ατινα ωφέλησαν 
τοσούτον τήν άνθοωπότητα καί τδν πολιτισμόν. ‘Η δέ Άν- 
γλία, τδ Βέλ,γιον, ή Γερμανία καί τά ‘Ηνωμένα Κράτη χρε
ωστοΰν είς τδν συνεταιρισμόν τά ωραιότερα κα'ι ωφελιμώτερα 
αύτών καθιδούματα. Έξ άλλ.ου αί άσφαλιστικαΐ έταιρεΐαι 
μετέτρεψαν τήν φύσιν δλων τών έμπορικών συνδυασμών χαΐ 
εγείρονται πολλάκις ζητήματα τοσοΰτο πολύπλοκα μεταξύ 
τών έμπόρων, ώστε απαιτείται ειδική γνώσις πρδς έξομά- 
λυνσιν αύτών. Έκτος δέ τούτου ή έπιστήμη ήθικοποιεΐ τδν 
έμπορον, δστις πρέπει νά έχη πάντοτε πρδ οφθαλμών τήν δι
κά ι ο σ ύ ν η ν χαΐ τήν τιμιότητα είς δλας αύτοΰ τάς 
υποχρεώσει;. Ό αληθής έμπορος πρέπει νά έχη ώς γνώ-
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επ’ αυτών τήν παλάμην, ούτω χαι οί ένώπιον τού λαμπρού 
τούτου έμπίπτοντες φωτός ενοχλούνται ύπ’ αυτού, και ώς 
ενοχλητικόν τό άποστρέφονται. Καθώς δμως ό έκ τής σκο
τεινής φυλακής έξελθών και πολύ υπό τού ηλιακού φωτός 
ενοχλούμενος καθίσταται αξιοθρήνητος άν, φυσώυ, προσπαθή 
νά σβύση τόν τό ζωηρόν και λαμπρόν φώς πέμποντα ήλιον, 
ούτω και ούτοι άξιοι θρήνων και οιχτιρμών γίνονται πιστεύοντες 
δτι διά τής ασθενούς αύτών πνοής, θέλουσι σβύσει τό έκ τού 
νοητού ‘Ηλιου προς ήμάς πεμφθέν ζωοποιόν φως τούτο. Αλλά 
τούτους μέν έάσωμεν χαίρειν, ημείς δέ πειραθώμεν διά τού 
θαυμαστού φωτός τούτον, ζητούντες πρώτον τή'βοήθειαν τού 
πέμψαντος αύτό προς ημάς, πειραθώμεν, αδελφοί μου, νά ίδω
μεν τά θαυμάσια τού ήμετέρου Δημιουργού, νά έυτρυφήσω- 
μεν έν πνεύματι, θεωρούντες αυτά, καί νά προσκολληθώμεν 
διά τής αγάπης προς ’Εκείνον, δστις ποιήσας τά θαυμάσια 
ταύτα έποοίκησε καί ήμάς μέ τήν θαύμασίαν δύναμιν τού νά 
θεωρώμεν αύτά.

Καί πρώτον περί τού συγγραφέως. Άν καί έν τοίς έπο- 
μένοις θέλομεν λάβει αφορμήν νά όμιλήσωμεν πολλά περί 
τού θαυμάσιου άνδρός τού συγγράψαντος τό τεύχος τούτο, 
δέν εινε άκαιρον ίσως νά είπωμεν καί ήδη ολίγα τινά πεοί 
αυτού. Συγγραφεύς τού βιβλίου τούτου εινε ό τών ’Ιουδαίων 
θεσμοθέτης, ό θεσπέσιος Μωύσής: Ούτος έγεννήθη έν Αι
γύπτιο κατά τόν ΐς- . πρδ Χριστού αιώνα. Τήν έποχήν έ- 
κείνην ή Αίγυπτος ήτο χώρα πλούσια καί πεπολιτισυιένη, 
διότι καί πόλεις πολλάς καί ώραίας είχε, καί υπό διορύγων 
διετέμνετο, καί διά μνημείων κινούντων άχρι τούδε τδν θαυ
μασμόν έκοσμείτο’ άλλ’ δσον ή έποχή αύτη ήτο καλή διά 
τούς κατοίκους τής χώρας, τοσούτον ήτο σκληρά διά τδν λαόν, 
εις 8ν άνήκεν ό Μωύσής. Οί προπάτορες αύτών άναγκασθέντες 
υπό πείνης ειχον μετοικήσει είς τήν χώραν τήν οποίαν πολύ 
εύηργέτησαν’ άλλ’ ή ευγνωμοσύνη δέν εινε αίσθημα τδ όποιον 
νά διαμένη έπί πολύ έν τή ψυχή τών ανθρώπων’ ό Φθόνος καί 
ή ζηλοτυπία είσχωρούντες είς τήν καρδίαν ταχέως κάανουσι 
τούς ανθρώπους νά λησμονώσι καί χάριτας καί εύεονεσίας*  
δι’ 8 καί οί εύεργετήσαντες τήν χώραν ταύτην, Φθονηθέντες ύπδ 
τών αύτής κατοίκων, έπασχον δεινά ακαταλόγιστα*  ήσαν είς 
έξόντωσιν καταδεδικασμένοι, εν δέ έκτων τής έςοντώσεως μέ
σων ήτο καί ή διαταγή τού βασιλέως τής χώρας, διαταγή 
απάνθρωπος, καθ ή> πάν άρσεν βρέφος τού λαού εκείνου 
έπρεπε νά ρίπτηται εις τδν Νείλον, ώστε άποθανόντων τών 
άνδρών νά έκλειψη πλέον ή γενεά έκείνη. Έν τή δεινή ταύτη 
περιστάσει έγεννήθη τδ παιδίον, δπερ ακολούθως άνεδείχθη τδ 
λαμπρότατον πνεύμα τής έποχής του, λαμπρυνθέν έτι μάλ
λον διά τής τού Θεού έμπνεύσεως. Τδ βρέφος τούτο ό πατήο 
αυτού Άμβράμ καί ή μήτηρ Ίωχαβέδ(ΐ) β/έποντες άστείον, 
έφύλαςαν μέ κίνδυνον τής ζωής των τρεις ολοκλήρους μή
νας, άλλά μή δυνάμενοι νά φυλάττωσιν αύτό επί πλέον έξέ-

(4)Έξοδ./. 20. 

θηκαν είς τδν ποταμόν. ‘Ο ποταμός δμως ήτο διατεταγμένος 
νά τδ σώση, διότι ή τού βασιλέως θυγάτηρ Θέρμουθις (2) κα- 
ταβάσα είς αύτδν διά νά λουσθή εύρε τδ παιδίον τδ όποιον λυ- 
πηθεΐτα υιοθέτησε καί άνέθρεψεν έν πάση σολία Αιγυπτίων, 
καλέσασα αύτό Μωύσήν έκ τών λέξεων « μ ω » ήτις παρ’ 
Αιγυπτίοις σημαίνει ύδωρ καί «υ σ ή ς» σωθείς (3)· Τά κατορ
θώματα καί τά θαύματα τά όποια έπραξεν άνδρωθείς θέλομεν 
έκθέσει, Θεού θέλοντος, έν καιρώ ενθέτω, ήδη μόνον προσ- 
θέτοντες δτι, καθώς τά θαύματα έκεϊνα δέν έπραξεν έξ ιδίας 
δυνάμεως άλλά διά τής δυνάμεως τού Θεού, ούτω καί τδ πα
ρόν βιβλίον ούχί διά τής ιδίας αύτού σοφίας έγραψεν, άλλά 
διά σοφίας άνωτέρας της ανθρωπίνου, *Ηδη  έπανέλθωμεν εις 
τά έμπεριεχόμενα καί δείξωμεν τούτο διά τών έν αύτω λόγων.

Τά έν τή περικοπή ταύτη περιγραφόμενα ούτε έθεάθησαν 
άλλ’ ούτε ήτο δυνατόν νά θεαθώσιν ύπδ οφθαλμών άνθρω- 
πίνων. διότι εινε συμβάντα μυριάδων αιώνων πρδ της ύπάρ- 
ξεως τού άνθρώπου, δστις μόλις άριθμεί επτά χιλιάδας έτών 
έπί ταύτης της γης. «‘Η πίστις δμως, ήτις εινε βεβαίωσι; 
πραγμάτων μή βλεπομένων υ ήτις προέρχεται έξ ακοής, 
ακοής διά ρήματος Θεού, έκαμε τούς λογικώς σκεπτομένους, 
δτι τά ύπδ τού Θεού φανερούμενα άδύνατον νά μή συμφω- 
νωσι πρδς τά έργα αύτού, έκαμαν αύτούς, λέγομεν, νά πα- 
ραδέχωνται άδιστάκτως δσα οφθαλμός άνθρώπινος ούτε ειδεν 
ούτε ήδύνατο νά ίδη ποτέ. ‘Η δέ επιστήμη, τδ ετερον τούτο 
δώρου τού παναγάθου Δημιουργού, βασιζομένη άμέσως επί 
τών έργων αύτού, έλθούσα έπ’ εσχάτων τών ημέρων τούτων, 
δικαιόνει τούς άδιστάκτως πιστεύοντας τδν θειον λόγον καί 
άφίνει άναπολογήτους τούς άρνηθέντΛς αύτόν.

α Έν άρχή έποίησεν ο Θεός τόν ουρανόν καί τδν γήν.» 
Καί είς πότε μέν άνάγεται ή άρχή αύτη, αδυνατούμεν νά 
γνωρίσωμεν*  δτι δμως εινε μυριάδες αιώνων άπδ τής αρχής 
ταύτης, έξετάζοντες τήν λέξιν αουρανόν» καί τά μετ’αύτού 
θέλομεν αίσθανθή. Ρίψωμέν λοιπδν πρδς τδ έκτος τής προ- 
σωοινής ήμών κατοικίας ταύτης έν βλέμμα*  στρέψωμεν πρδς 
τδν άπέραντον θόλον τούς οφθαλμούς. Τί βλέπομεν Πλή
θος άκτινοβολόντων φωτεινών σωμάτων, είς τινα δέ μέρη καί 
ύλην τινά όμοιαν πρδς λευκά καί φωτοβόλα νέφη4 καί ταύτα 
διά γυμνών τών οφθαλμών. ΤΑν δμως διά τηλεσκοπίου θεω- 
ρήσωμεν τδν ούράνιον θόλον, καί αστέρας ασυγκρίτως πολυ
πληθέστερους θέλομεν ίδ=ί, καί τήν διά μόνων τών οφθαλ
μών ώς λευκήν καί νεφελοειδή φαινομένην ύλην είς πλήθος 
κατά τδ ©αινόμενον μικρών άναλυομένην αστέρων, έτέραν δέ 
πριν διά γυμνών οφθαλμών άόρατον ήδη εις πολλά τού δια
στήματος μέρη διεσπαρμένην. Τά νεφελοειδή ταΰτα όντα 
παρουσιάζουσι σχήματα καί μεγέθη κατά τδ φαινόμενου 
διάφορα. Καί «δσα μέν φαίνονται μικρά έχουσι σχήμα δί
σκου κυκλοειδούς ή έλλειύοειδούς οντα η μεμονωμένα ή κατά 
ζεύγη, οπότε καί συνέχονται υπό λεπτής τίνος φωτεινής

(2) Ίωσ. άρχ. Β’. 9, 5.—(3) Ίωσ. αύτ. 9. 6. 

ταινίας’ δσα δέ φαίνονται μεγάλα έχουσι καί τά σχήματα 
αυτών ποικιλότερα διότ·., άλλα μέν ρίπτουσι μακράν αύτών 
έντδς τού διαστήματος διακλαδώσεις άλλα δέ εκτείνονται είς 
σχήμα ριπιδίου, ή έχουσι σχήμα δακτυλίου εύκρίνώς λή- 
γοντος καί τό κατά τδ κέντρον αύτών διάστημα σκοτεινόν. 
Τά νεφελοειδή ταύτα καί διά τών ισχυρότατων σημερινών 
τηλεσκοπίων θεωρούμενα πάντοτε ώς φωσφόρα νέφη φαί
νονται καί ούδέν πλέον (1) Έκ πάντων δμως τών έν τώ 
διαστήματι λευκωμάτων τδ μάλλον ημάς ενδιαφέρον καί τδ 
όποιον ανάγκη νά περιεργασθωμεν ολίγον εινε ό Γαλαξίας. 
Πάντες γινώσκομεν τήν γιγάντιον ταύτην ζώνην, ήτις ολί
γον τι πλαγιώτερον άπδ βορράν πρδς νότον διέρχεται διά 
τού ούρανίου βόλου· καί κόπτει τδν ούράνιον μεσηυ,βοινδν είς 
6 3° γωνίαν. ‘Ο αθάνατος Γουάιέλμος Έρσχελος, σπουδάζων 
τά κατά τδ λεύκωμα τούτο, εύρεν δτι είς μέρη δπου οί 
αστέρες φαίνονται σπάνιοι, ογδοήκοντα φωτεινά οντα (άς-έ- 
ρες) έμπεριείχοντο έντδς τής άντικρυζούσης τδ μέγα αυτού· 
τηλεσκόπιου θέσ«ως· χωρίς δέ νά μ-τακινήση τδ δργανον 
τούτο άλλ’ απλώς διά τής κινήσεως τής γής κινούμενον, 
βλέπων δι’ αύτού, είδε διερχομένους καί ήρίθμησεν έν δια- 
στήματι μ»ας ώρας 4800’ δτε δμως τδ τηλεσκόπιου έσοά- 
φη πρδς1 τά πλούσια τού Γαλαξίου μέρη ούχί όλιγώτεοοι 
τώυ 588 αστέρων παρουσιάσθησαν έντδς τού τηλεσκοπίου 
του, καί έν διαστήματι δέκα πέντε κατά συνέχειαν λεπτών 
ούδεμία έλάττωσις τού- αριθμού αύτού έφάνη. Ρέύαα λοιπόν 
διαρκές άστέρων είσήρχετο καί έξήρχετο έκ τού τηλεσκοπίου 
ό δέ Έρσχελος ύπελόγισεν δτι 1 1-6 00θ' άστέρων πρέπει νά 
διήλθον διά τού οφθαλμού» του κατά τδ μικρόν τών 1 5 λε
πτών διάστημα (2) Διά τών παρατηρήσεων τούτων καί άλ
λων είδους ομοίου κατέστη γνωστόν δτι τδ τού λευκώμα
τος τούτου σχήμα εινε πεπλατυσμένου φακοειδές καί με
μονωμένου ή κεχωρισμένον παντδς άλλου έν τω διαστή
ματα νεφελοειδούς λευκώματος. Πάν σχήμα τοιούτον εχει 
κατ’ ανάγκην άξονας δύο, ε/α μικρόν καί ετερον μέγαν. ‘Ο 
μέγας τού Γαλαςίου» άξων υποτίθεται ώς έμπεριέχων επτα
κόσιας ή οκτακοσίας φοράς τδ άπδ τής γής ήμών μέχρι τού 
Σείριου άστέρος διάστημα·, ό δέ μικρός εκατόν πευτήκοντα 
φοράς τδ διάστημα τούτο. Διά νά λάβωμεν δέ- ίδέα< τινά τού 
μεταχείριζομένου μέτρου τούτου λέγομεν μόνον δτι τδ φώ*  
τδ όποιον διατρέχει διακοσίας χιλιάδας μιλιών άνά πάν δευ
τερόλεπτου, άπαιτεΐ δπως φθάση εις ήμάς έκ τού Σειοίου 
τρία ολόκληρα έτη ! (;3) Φκντάσθητε όποιον άκαταμέτρητου 
μέγεθος.

"Απασαι αί δυνάμεις τάς όποιας ή ψυχή κέκτηται έδόθησαν 
εις τδν ανθρώπου μέ σκοπόν νά ανυψούται δι’ αύτών έκ τής 
σφαίρας τής υλικής είς ήν οί*  πόδες αύτού εινε προσκεκολλη- 
μένοι, καί άνυψούμενος νά θεωρή δ,τι τά άλλα έπί της γής

(I) CosmosΤ. Α . σελ. 88.-(2) Midnight pag. 189. 
(3) Cosmos Τ. A ’. σελ. 95.

ζώντα χτίσματα αδυνατούν νά ίδωσιν. Αν δέ καταχρώμενος 
αυτών μεταχειρίζηται άλλως αύτάς, τότε άφ’ εαυτού ούτος κα
θίσταται διά τούτο υπόλογος. Ούτως ή Φαντασία, ή πλαστική 
αύτη τής ψυχής δύναμις ήτις πολλάκις καταθέλγει, άλλοτε δέ 
βυθίζει είς λώπας ή καί κατατρομάζει ήμάς διά τών ύπ’ αυτής 
πλαττομένων εικόνων, εινε βοηθός άνεκτίμητος, προσκαλου- 
μένη εις βοήθειαν τού λογικού, πρδς κατάληψιν δύσκολων καί 
υψηλών πραγμάτων. Εν τούτου πείραμα δέν θά ήτο άπδ σκο
πού καί κατά τήν περίστασιν ταύτην. Απαντες γινώσκομεν 
δτι ό πανταχόθεν περικυκλών ήμάς χώρος εινε καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις άπέραυτός’ λάβωμεν λοιπδν τάς πτέρυγας τής Φαν
τασίας καί είσέλθωμεν τολμηρώς έν τώ άχανεϊ τούτω δια— 
στήματι, άλλά πάντοτε διευθυνόμενοι παραλλήλως πρδς τδν 
μικρόν τού Γαλαξίου μας άξονα. Καθόσον έκ τού ήμετέρου ά- 
πομακρυνόμεθα πλανήτου ούτος σμικρότερος καί σμικρότερος 
είς τά βλέμματά μας δεικνύεται, άν καταδεχόμενοι ρίπτωμεν 
έπ’ αύτού τήν δψιν. 4 Η σμικρότης αύ:η αύξάνουσα άδιακόπως 
καθ’ δσον άποτέρω καί άποτέρω προχωρούμεν, τοσαύτη κα
ταντά: τέλος, ώστε ή πρόσκαιρος ήμώ' κατοικία αύτη καί εις. 
τδν δξύτατον οφθαλμόν τέλος πάντων άποβαίνει αφανής. ‘Ο ή
λιος, ό τοσούτον μέγας έκ τής γής φαινόυενος, σμικρύνεται καί 
ούτος καί καθίσταται ώς εις έκ τών άναριθμήτων σμικροτάτων 
άστέοων τών κοσυ,ούντων τδν ούοάνιον θόλον. Ό άνωθεν τής; 
κεφαλής ήμων καί κατά τδ ήμίσυ μόνον έκ τής γής φαινόμενος- 
Γαλαξίας, δστις έν αργή τής τολμηράς ήμών ταύτης έν τω α- 
χανεί εισόδου έφαίνετο καί ύπδ τούς ποδας ήμών, δηλαδή, 
δλος βαθμηδόν λαμβάνει σχήμα δακτυλίου. Αλλά προχωρή- 
σωμεν έτι. Πάντες οί εις αύτδν άνήκοντες αστέρες καταντώσι 
τοσούτον σμικροί, ώστε μετά δυσκολίας διακρίνομεν αύτούς 
πλέον άρχοντα», έκλείποντες. Μετ’ ολίγον δέ έκ πάντων τών- 
αφτερισμων ούδέν πλέον φαίνεται ή νεφελοειδές τ». λεύκωμα^ 
δμοιον πρδςτά πολλά τά έν τω ούρανφ τοιαυτα. Εύρισκόμεθχ 
ευ τω μέσω τού απείρου’ ίδωμεν τδ αχανές τούτο οιάστηυα, 
ού μέρος μόνον διά των τής Φαντασίας διετρέςαμεν πτερύγων’ 
ίδωμεν, θεωρήσωμεν αύτδ πανταχόθεν* δέν εινε άρα δμοιον 
μέ τινα ωκεανόν άπειρον ύπδ πολυπληθών κοσμούμενου νήσων 
τών εν αυτω νεφελοειδών λευκωαάτων ;........Άλλά πού καί τί
εινε ό Γαλαξίας ; Πού καί τί ό ήαέτεοος ήλιος ; πού κα· τί η 
ημετέρα γή ; Πλήν έπανακάμόωαεν, στραφώμεν εις τά οπίσω, 
λάβωμεν πάλιν τήν οποίαν διετοέξααεν διεύθυνσιν ΐνα μή εντός 
τού άπειρου τούτου χαθώμεν. Οί τδ τού Γαλαξίου λεύκωμα 
άποτελούντες αστέρες ιδού πάλιν άρχοντα: φαινόμενο·.’ άλλ’ ό 
ήμέτερος ήλιος;-άκόμη. Πλήν μεταξύ τούτων άφήσαμεν αύτόν. 
Ούδέν άρα ετερον εινε ή εις έκ τών πολυπληθών άστέρων τών 
άποτελούντων τδ τού Γαλαξίου λεύκωμα ! ‘Η δέ ημετέρα νη ·β 
εϊς έκ τών πολλών άστερίσκων τών στρεφομένων περί τδν αστέ
ρα τούτον ! Καί δύναταί τις λοιπόν θεωρών ταύτα νά υιή άνα- 
φωνή: ώ βάθος δυνάμεως καί σοφίας; ’Ηδύνατο ό Δαυίδ άνυψού- 
μενο; πρδς τά ουράνια νά μή άνακράζη « δταν θεωοώ τούς ού
ρα νούς Σου, τδ έργου τών δακτύλων Σου, τήν σελήνην καί*  
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τού*  άστέοας, τά όποια Σύ έθεμελίωσας, τί είνε ό άνθρωπος 
.ώστε νά ένθυμήσαι αυτόν, ή ό υίδς τού ανθρώπου ώστε νά έ- 
πισκέπτησαι αύτόν ; (I) Στώμεν ενώπιον τού ποιήσαντος τό 
άπειοον τούτο, διότι ούχί μόνον ενθυμείται ήμάς καί έπισκέ- 
πτεται, άλλά καί πατέρα παραγγέλλει νά τόν άποκαλώμεν*  
Οίος πατήρ! Τή αλήθεια ό νούς μου σαλεύεται, άμα ώς άναλο- 
γισθώ δτι τοιούτον έχο/τες Πλάστην καί Πατέρα ουδόλως ή 
σπανίως αύτό ένθυμούμεθα, δμοιοι όντες πρός τούς άποστάτας 
εκείνους υιούς, οΐτινες ούδέν πρός τούς γεννήτορας αισθάνονται 
φίλτρον I Δέν αναφέρω τούς μισούντας, τούς κακολογούντας, 
τούς άρνουμένους τήν ύπαρξίν του, διότι αυτοί άντίςοιχούν πρός 
τούς πατροκτόνους, χωρίς ούτε καν οί άφρονες νά τό αίσθάνων- 
ται ! Καί δμως ό άπειρος κατά τήν σοφίαν καί δύναμιν πατήρ 
μας είνε καί κατά τήν αγαθότητα άπειρος*  διό καί ού παύεται 
ευεργετών τούς αποστάτας υιούς του, πέμπων αύτοϊς ύετούς 
καί εύκρασίας καί ευφορίας, διά τό σώμα, λαλών πάντοτε πρός 
τήν συνείδησιν καί φωτίζων τήν διάνοιαν διά τής γνωστοποιή- 
σεως τών αύτου θαυμάσιων ! Γνωστοποιεί λοιπόν πρός ήμάς 
ό ’Απειράγαθος πατήρ μας, δτι αυτός έν αρχή έποίησε τόν 
ούρανόν καί τήν γην, δτι αυτός, δτε έντός τού χώρου τού 
απέραντου έθετε κατά συστήματα καί σωοείας τούς απειραρίθ
μου αστέρας, έθεσεν έντός μιάς τών σωρειών τούτων καί τήν 
ήμετέραν γην.

Αλλ’ άράγεήγή αύτη εύρίσκετο είς τήν κατάστασήν, είς 
ήν καί σήμερον εΰρίσκεται, δτε έν αρχή έκ τών χειρών τού 
Παντοδυνάμου έξήλθεν; Ούχί, άπαντά ό Θείος λόγος, α ‘Η γή 
ήν αόρατος καί ακατασκεύαστος καί σκότος επάνω τής άβύσ- 
σου. » Οί πίστει νοοϋντες κατηρτίσθαι τούς αιώνας ρήματι Θεού 
(2) έυχον άείποτε άκράδαντον τήν πεποίθησιν — δσον καί άν 
έλεγον πολλοί δτι ή γή ούτε άρχήν έλαβεν ούτε τέλος εξει— 
δτΐβ ή τής παροικίας ήμών γή αύτη δέν έξήλθε τών χειρών 
τού Δημιουργού ^οποία σήμερον φαίνεται, άλλ’ δτι ήν « άό- 
ρατος καί ακατασκεύαστος,» απλώς καί μόνον διότι ό άψευδής 
τού Θεού λογος τό λέγει. Τήν δέ πεποίθησιν αύτών ταύτην 
τίς πλέον σήμερον νά άντιλέξη δύναται ; Άπεδείχθη, καί 
τρανώτατα μαλιστα, δτι τό τής γής σχήμα δέν είνε άκριβώς 
σφαιρικόν, αλλά σφαιροειδές, πεπιεσμένον κατά τούς πόλους 
καί έςωγκωμένον περί τόν ισημερινόν. Εινε δέ γνωστόν έκ τής 
Φυσικής, δτι πάσης ρευστής μάζης μή έπήρεαζομένης άμέσως 
υπό ξένης τίνος καί μεγάλης έπενεργείας, τά μόρια διατίθεν
ται ούτως ώστε νά άποτελήται σχήμα σφαιρικόν, ού κέντρον 
τής βαρύτητος εινε αυτό τό τής σφαίρας κέντοον. ‘Ο Πλατώ 
(Platau) μάλιστα κατώρθωσε διά λίαν απλής μεθόδου έξουδε- 
τερών την βαρύτητα υγρών τινων νά άποδείξη καί πειραμα
τικός τήν αλήθειαν ταύτην. Τά πεοί ών ό λόγος πειράματα 
εις ουοεν ετερον συνισταντο ή εις το εισαςαι οια μακρας χοάνης 
έλαιον έντός άγγείου περιέχοντος μίγμά τι έξ ύδατος καί οινο
πνεύματος, έν τοιαύτη αναλογία, ώστε ή πύκνωσις καί βαρύτης

‘Ιερά Γραμ. ύαλμ. ή. — (2) ‘Εβρ. ιά. 2. 

αύτού νά ήνε ίση μέ τήν πύκνωσιν καί βαρύτητα τού έλαίου. 
Είσαγομένου ούτω τού έλαίου έντός ισοβαρούς αύτω μίγματος, 
τά μόρια αυτού έτοποθετούντο ούτως ώστε άπετελείτο σφαίρα 
ακριβής (3). *Αν  δέ όποιαδήποτε ρευστή σφαίρα άρχίση νά 
στρέφηται περί άξονα τινα διερχόμεν ον διά τού αύτής κέν
τρου, δήλον δτι πάντα αυτής τά μόρια θέλουν τε θή εις κίνησιν 
καί θέλουν περιγράφει δλα ταύτοχρό/ως κύκλους τελείους περί 
τόν άξονα έκεϊνον*  άλλά τά μέ/ πλησιέστερα εις τδν άξονα 
κύκλους μικσοτέρους, τά δέ μακρότερον κύκλους μεγαλειτέρους* 
δθεν καί ή ταχύτης τών τελευταίων τούτων έσεται πολύ μεγα- 
λειτέρα τών μικρούς διαγραφόντων κύκλους, ‘Ως εκ τούτου τά 
άπωτέρω τού άξονος κείμενα μόρια αποκτούν κεντρόφυγά τινα 
δύναμιν πεοισσοτέραν τών άλλων, ήτις τείνουσα νά άποσπάση 
αυτά άπό τής ελκτικής τού κέντρου δυνάμεως (δι δ καί κεν- 
τρόφυξ έκλήθη) θέλει τά άπομακρύνει άπ’ αύτού άναλόγως τής 
ισχύος της. Τά μακράν λοιπόν τών πόλων τής σφαίρας μέρη 
θέλουσιν ούτως έξογκωθή, ενώ τά περί τούς πόλους θέλουσι πι- 
εσθή ύπήκοντα είς τδν νόμον τής ισορροπίας. ‘Η δέ έξόγκωσις 
καί πίεσις αύτη, ή προερχομένη έκ της περί τόν άξονα κινή- 
σεως, είνε άκριβώς ανάλογος πρός τήν ταχύτητα της περι
στροφής καί πρδς τό μέγεθος της περιστρεφομένης σφαίρας. 
Άλλ’ είδομεν δτι καί ή γη έφ’ ής κάτοικού μεν είνε σφαίρα 
πεπιεσμένη περί τούς πόλους καί έξωγκωμένη κατά τόν ιση

μερινόν. ‘Η δέ έξόγκωσις αύτη ή κατά τόν ισημερινόν καί 
ή πίεσις ή πεοί τούς πόλους είνε άκριβώς έκείναι, άς σφαίρα 
ρευστή στρεφομένη περί τόν άξονά της μέ τήν αύτήν ταχύ
τητα, μέ τήν οποίαν καί ή γή μας στρέφεται, καί ούσα τού 
αύτού μέ αύτήν μεγέθους, ήθελε πάθει. Έξ ού κατάδηλον 
δτι ή γή εύρίσκετο είς ρευστήν τινα κατάστασιν πριν ή γίνη 
στεοεά ώς ήδη υπάρχει. Άλλά πόθεν ή ρευστότης αύτη ; Αν 
λάβωμεν ύπ’ όψιν τό είς τά μεταλλεία παρατηρούμενος δτι 
δηλαδή καθόσον τις πρδς τά κάτω προχωρεί κατά τοσούτον 
καί ή θ’ουιότης αυξάνει, ενα τακτικώς τού θερμομέτρου βαθ
μόν άνά περίπου εκατόν πόδας*  άν λάβωμεν ύπ’ δψΐν τά 
βαθέα άρτεσιανά φρέατα, τά όποια δσον βαθύτερον σκάπτονται 
τόσον καί θερμότερον άναβλύίουσιν ύδωρ*  άν λάβωμεν ύπ δψιν 
τά πολλά έπί τής γής ηφαίστεια, τά ήδη έν ένεργεία καί τά 
άσυγκρίτως πολυπληθέστερα, τά άποσβεσθέντα, πειθόμεθα 
άνευ σκιάς άμφιβολίας δτι ή γή εγκλείει θερμότητα ύπερβο
λικήν, άρκετήν καί αύτούς τούς βράχους νά κρατή άναλελυ- 
μένους, ού δείγμα άπό καιρού είς καιρόν πέμπει προς ημάς 
διά τής έκ τών ηφαιστείων έξερευγομένης διαπύρου λάβας. ‘Π 
θεομότης αύτη ήτο άσυγκρίτως μεγαλειτέρα εν έποχή προ 
πολλού ήδη παρελθούση, ώς καί τά άνωθεν μνημονευθέντα 
πολυπληθή έσβεσμένα ηφαίστεια μαρτυρούσι, καί ήτο τοσού
τον μεγαλειτέρα δσον καί οί αιώνες ήσαν πλησιέστεροι είς 
τήν άρχήν αύτών. Ανάγκη πάσα οθεν έν τοΐς πρώτοις έκει- 
νοις αίώσι, πάν τδ ήδη στερεόν τής γής μέρος νά ήτο διάπυ-

(3) Traite de Physique, par Peclet tom. I, pag.129. 

ρον, ρευστόν ή άτμοειδές, κατά τήν φύσιν έκαστου τών άπο- 
τελούντων αύτό σωμάτων, ώς καί τό σχήμα αύτής πληρέ
στατα μαρτυρεί. Έν τοιαύτη θερμοκρασίφ τδ ύδωρ β·βαίως 
αδύνατον νά μένγ| ρευστόν, άφού μάλιστα άπεδείχθη δτι εις 
άνωτέραν τών 2 I 2 βαθμών θερμότητα καί τά άποτελοϋντα 
αυτό δύο άέρια, τό όξυγόνον καί ύδρογόνον, ούδεμίαν πλέον 
εχουσι πρός άλληλα χημικήν συγγένειαν. Επεται δθεν δτι έν 
ή εποχή ό τής σφαίρας ήμών δγκος ήτο ρευστός περιεκαλύ- 
πτ&το καί υπό ατμών άμέτρων πολλών σωμάτων, ώς χλωρίου, 
θειϊκού οξέος καί τών τοιούτων, καί ύπό άτμίδων παμπληθών. 
‘Η όέ κατάστασις αύτη ήτο κατάστασις καθ’ ήν «ή γή ήν άό- 
ρατος καί άκατασκεύαστο; καί σκότος έπάνω τής άβύσσου.»

Διδασκόμεθα λοιπόν έκ τού θείου λόγου δτι « έν άρχή 
έποίησεν ό Θεός τόν ούρανόν καί τήν νήν*»  καί δτι « ή 
γή ήν άόρστος καί άκατασκεύαστος καί σκότος έπάνω τής 
άβύσσου.» Όποια διδασκαλία ! Πλήν τίς ό διδάσκων; Καί 
τίς ήδύνατο έτερος ή ό τότε παρευρισκόμενος, ό δημιουργών καί 
βλέπων τά αόρατα ; αΌταν έγεννήθη άστρα, ήνεσάν με έν 
φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου καί ύμνησαν» (1), ‘Ημάς 
δέ, αδελφοί μου, τί ήδη κωλύει νά μιμηθώμεν τούς άγγέλους ; 

Ένώσωμεν τήν φωνήν ήμών μετά τής των προφητών αυτού, 
ών ούκ ήν όκόσμος άξιος*είπωμεν  μετ’ αύτών «Αινείτε τδν 
Κύριον έκ οών ούρανών, αινείτε αύτδν έν τοίς ύψίστοις. Αινείτε 
αυτόν πάντες οί άγγελοι αυτού, αινείτε αύτόν πάσαι αί δυνά
μεις αύτου. Αινείτε αύτόν, ήλιε καί σελήνη*  αινείτε αύτδν 
πάντα τά άστρα καί τό φώς. Αινείτε αύτόν σι ούοανοί τών 
ουρανών καί τό ύδωρ τδ υπεράνω τών ούοανών. Άίνεσάτωσαν 
τδ ονομα Κυρίου, δτι αύτδς είπε καί έγεννήθησαν, αύτδς έν- 
ετείλατο καί έκτίσθησαν. (Ψαλμ. ρμή)*»

Λ ΑΠΡ ΑΔΟ Υ,

ΓΑΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΓ ΚΑί ΠΟΙΗΤΟΤ 

’Ωδή πρός τούς Έλληνας τούς ύπέρ τής Γαλλίας 

μάχομένους.

Δεύτε παίδες τής‘Ελλάδος, Σείς παράδειγμα ©ανήτε 
πρός τούς αχάριστους, δσους έσωσεν ή χειρ ήμών ! 
ή Εύρώπη έχει βλέμμα πρδς ήμάς δειλόν ψυχρόν, 
έν ώ Σείς έν τοίς προμάχοις πίπτετε ύπέρ ήμών.

Μόνοι Σείς άναπολούντες τά καλά τών ξένων έργα, 
έν ώ άλλοι τήν πενθούσαν έξυβρίζουσι Γαλλίαν*  
μόνοι Σείς, ναί! έκφωνείτε τής εύγνωμοσύνη; λόγον, 
καί κηρύττετε αύτδν εύγενώς καί άγερώχως.

Εισαεί εύλογημένη, έλθέ, ώ φυλή γενναία I 
τής Ελευθερίας πρώτη καί άρχαία στρατιά, 
μόνοι Σείς των Γάλλων όντως άξιοι συστρατιωται ! 
γενεά Θεμιστοκλέους, Λεωνίδου γενεά.
(ί) Ίώβ, Λή. 7,

Εν ταις χώραις τής Γαλλίας γαληνοί καί θαρραλέοι, 
λάμπετε ώς άκτίς δόξης έπί τόσων συμφορών, 
καί ώς οί Ιν Θερμοπύλαις θνήσκετε ήρωϊκώς, 
στέφοντες τάς κεφαλάς σας, ώς οί παλαιοί γονείς σας.

Ούρανόθεν προικισμένη άρετάς φυλή σπανίας, 
έν ή εΐχον καί αί Μούσαι πρώτον κάλλιστον βωμόν, 
δίδαξε ήμάς, ώ φίλη, τήν κατά βαρβάρων νίκην, 
δείξε πώς ό άποθνήσκων άναζή άθανατών.

Στρατηγοί ούς παιδιόθεν δακρυχέων έπαινούσα, 
χαίρετε ώ Βότσαρί μου, ώ Νικήτα, ώ Κανάρη ! 
νά, τά τέκνα σας γνωρίζω καί τά δπλα σας οιλώ,.... 
δσα πέμπει ή Ελλάς πρδς τήν κόρην της Γαλλίαν.

Δράμε έκ τών τόπων πάντων, δθεν έσχομεν τδ φώς, 
δθεν ή ήμερα φέγγει έπί πάντων τών άνθρώπων, 
καί από τών Ούνων σώσε, ώ λαέ ομηρικέ, 
τής προόδου τήν λαμπάδα, είς ήμάς παραδοθεϊσαν.

λ'Αν έκπνεύσητε. τό κλέος άτελεύτητον καί μέγα 
έχετε καί πανταχου έκ δικαίου θαυμασμού, 
έν Άθήναις καί έν Σπάρτη άκουστδν τό όνομά σας ! 
μάρτυρας δ’ Ελευθερίας ή Γαλλία σάς κηρύττει.

Δύω έθνη, δύω φίλοι τών μεγάλων ιδεών 
τού ελέους καί τών νόμων τής κλεινής φιλανθρωπίας 
έπί τώ/ πτωμάτων τούτων πλέκουσι λαμπρούς στεφάνους 
έκ τής άθηναίας δάφνης καί τής γαλλικής δρυός.

Μαρτυρήσατε, ώ θείοι τών πιπτόντων φυτευταί, 
καί άπό τού Παρθενωνος βλέψατε πρός τήν Γαλλίαν*  
Σάς ή άνθρωπότης έχει διδασκάλους αιωνίως, 
χαιρετήσατε πατέοες. τούς άξιους σας υιούς.

Σείς εμπνέετε αύτοίςτούς μεγαλοψύχους οίστρους*  
σοφοί, νλύπται, ποιηταί, νομοθέται, μαχηταί, 
σείς νεννάτε τούς ώοαίους κατά σώμα καί ψυχήν, 
καί παρέχετε αύτούς τής Γαλλίας ύπερμάχους.

Έλληνες, ή λαλιά μου πνίγεται, ύπό δακρύων, 
καί κακώς τό αίσθημά μ*>υ,  τάς εύχάς μου εςηγεί*  
γαλλικός κοουδαλός πρός τού Αλφειού τούς κύκνους 
άποτείνει ταπεινώς ασθενείς χαιρετισμούς.

Άλλ’ ιδού έπί α’.θέρος μακράν κόσμου έφημέρου, 
δν μιαίνουσιν έξώλεις τύραννοι θεοστυγείς, 
Έν μοναίς ταις μακαρίαις τού μεγάλου Άοιοού, 
θεωοώ ομίλους δύω άνδοών άκτινοβολούντων.

Εκεί βλέπω Άχιλλέα, Όδυσσέα καί Φειδίαν, 
Βαύάοδον καί Τουραίνον, Πλάτωνα καί Λαμαρτίνον, 
καί Κοονήλιον πρό τούτων άπαντώντα τόν Αισχύλον 
καί μετά φιλοφροσύνης λέγοντα : ευχαριστώ.

.Έν Σμύρνη 24 Ιανουάριου Ί 871 

μετεφράσθη αύτοσχεδίως έκ τού γαλλικού είς άνομολήκτους 

στίχους δεκαπεντασυλλάβους.
I. Γ. Λ.
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ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΘΙΕΡΣΟΣ 
σ ττμω θ’υπ ο υ ρ γο ς τής Γαλλικής Δήμο

Έγεννήίη τσ> 
1797. Πρδ τής 
Γαλλικής έπανα- 
<-άσεως τών 1 83θ· 
διεκρίθη ως εις 
τών έξοχωτέρων 
δημοσιογράφων. 
Συντελέσας δέ εις 
έκ τών πρώτων εις 
τήν μεταπολίτευ
σή, έγένετο μετ’ 
αυτήν πρωθυπουρ
γός της Γαλλίας.

Ό θίερσος δια- 
πρέπει καί ώς συγ 
γοα©εύς. Τά ούο 
μεγάλα καί γενι
κής θαυμαζόμενα- 
συγγράμματα αυ
τού εινε: ή ιστορία· 
τής πρώτης Γαλ- 
/ ικής έπαναστά- 
σεως καί ή ιστορία 
τής ύπατείας καί· 
τής αυτοκρατορίας. 
Διά τδ αφελές συγ
χρόνως καί ισχυ
ρόν τού ύφους του, 
διά τήν φιλοσοφι
κήν έποψιν υφ ην 
θεωρεί τήν ίστο-
οίαν, διά τήν ποικιλίαν τών γνώσεων ή> αναπτύσσει, καί διά 
τήν άκοίβειαν μεθ’ ή; πραγματεύεται δλα τά αντικείμενα, 
δικαίως θεωρείται ώς ό Θουκυδίδης τής Γαλλίας.

ΓΌτε τή 3') I 5/Ιουλίου παρελθ. έτους, τού δουκδς Γραμών 
άναγνόντος ένώπιον τής Γερουσίας τήν πολεμικήν τής κυ- 
βεονήσεως διακήρυξιν, οί συνειλεγμένοι. πατέρες πάντες σχε
δόν επευφημούν καί έπεκρότουν τήν διακήρυξιν τού·πολέμου, 
ό Θίερσος άναστάς είπε «Μή λησμονήσητε, κύριοι, δτι έκ τής 
ύμετέοας ύήφου έξήρτηται ή τύχη τής πατρίδος. καί ή ζωή 
πολλών μυοιάδων άνδρών*  παραινή υμάς νά προφυλάττησθε
άπδ τών παθών χαί τή; απερίσκεπτου ορμητικότητος. Χά- 
ριν άπλοϋ τύπου θέλετε νά χύσητε ποταμού; αιμάτων ; Τδ 
κατ’ εμέ, κηδόμενος περί τή; μετά θάνατον μνήμης μου, δέν 
άναδέχομαι τήν ευθύνην τοιαύτης άποφάσεως. Τδν πόλεμον 
τούτον έγώ νομίζω άσύνετον. Είμαι βίβαιως δτι θά μετα- 
νοήσητε. ‘Η έκλεχθείσα ευκαιρία τού πολέμου εινε φαυ
λότατη. »

Τά πράγματα εσπευσαν γιγαντιαίφ τώ βήματι ΐν’ άπο- 
δείξωσίν δτι ό πεοίφημος ιστοριογράφος καί έγκωμιαστής τού 
Ναπολέοντος Α ό ποώην πιστός υπουργός των Όολεανιδων 
καί τού συνταγματικού πολιτεύματος, ό νουνεχέστατος Θίερσος 

είχε δίκαιον/IT Ιψ 
Σεδάν καταστροφή 
καί ή αιχμαλωσία 
τοΰ Ναπολέοντος 
Γ'. έπήνεγκον τήν 
πτώσιν τής Γαλ
λικής αυτοκρατο
ρίας, τήν άνάστα- 
σιν της δημοκρα
τίας καί τήν πολι
ορκίαν τών Παρι- 
σίων, επι τής ά- 
μύνης των οποίων 
εκλέγεται συμβού
λων. Τού συμβου
λίου τούτου μέλος, 
άπήρτισε και δ 
Θίερσος.

‘ Β Γ αλλική δη
μοκρατία ήθέλτσε 
τήν ειρήνην’ έπι- 
σήμως δέ ήγγέλθη 
δτι ό Θίερσος άπε- 
στάλη είς Λονδί
νο ν, Πετρούπολιν 
και Βιέννην πρδς 
έκτέλεσιν διπλω
ματικής έντελής, 
άλλ’ ή αποστολή 
αύτη άπέτυχεν. 
‘Η κυβέρνησις τότε 

άλλην παρομοίαν έν- 
άλλά και ταύτης άπο-

κ μ α τ ι α ς.

έπεοόρτισε τδν έξοχον πολιτικόν μέ 
τολήν εις Πετρούπολιν καί Βιέννην*  
τυχούσης, έπέστρεδεν είς Παρισίους καί έκείθεν εις Τουρ. έν
θεν άπεστάλη ΐνα διαπραγματευθή μετά τοϋ Βίσμαρκ ανα
κωχήν 25’ήμερών, δπως έκλεχθή έν τώ μεταξύ καί σύνελθε. 
ή συντακτική συνέλευσις. ‘Η αποστολή αύτη έναυάγησεν επί
σης, διότι ό Βίσμαρκ δέν ήθέλησε κατ ούδένα τρόπον να 
έπιτοέύ'η τήν εις Παρισίους εισαγωγήν τών καθ εκαστην 
άπαιτουμένων τροφίμων κατά τήν διάρκειαν τών 25 ήμερων;

Τή 1 4)25· παρελθ. Ία^ουαρίου ύπεγράφη παρά τού Βισ—
μαρκ καί τού Φάβρου σύμβασις περί παραδόσεως των 11α- 
ρισίων καί περί ανακωχής 21 ήμερών. Κατά δ· το χρονικόν 
τούτο διάστημα ό Γαλλικός λαός έςελέξατο τούς αντιπροσώ
πους αυτού, οΐτινες συνήλθον τήν 5)17 τού αρξαμενου ηθη 

μηνδς εν Βοροώ» Τήν επομένην ημέραν η Συντακτική ’Εθνο
συνέλευσή έπεκύοωσε τδ δημοκρατικόν πολίτευμα,.τδ έγκριθεν 
ύπδ τής Συνελεύσεως1 τού 1849°, έκλέξασα πρόεδρον τής
εκτελεστικής έςουσίας τδν είς 1-8 νομούς εκλεχθέντα Θίερσον..

Έγεννήθη έν 
Πομερανία*  έχει 
δέ σήμερον ήλικίαν 
•57 έτών περίπου. 
Ό τοσούτον μεγα- 
λύνας τήν αυτού 
πατρίδα περίνους 
ούτος άνήρ ήρςατο 
τού δημοσίου βί
ου του άπδ τού δι
οικητικού κλάδου, 
γενόμενος άκολού- 
θως σύμβουλος τού 
Κράτους, πρέσ€υς 
παρά τή έν Φραγ- 
κοφοοτίφ Διαίτ^ 
τών Γερμανικών 
κρατών έν έτει 
4 848, πληρεξού
σιος υπουργός πα
ρά τή αυλή τής 
Ρωσσίας είς Πε
τρούπολιν, ώς καί 
παρά τή Γαλλική 
έν Παρισίοις έπί 
μήνας εξ.

‘Ο κόμης Βισ- 
μαρκ άνήχ€ΐ είςτήν 
στρατιωτικήν και 
αριστοκρατικήν με
ρίδα της πατρίδος 
του*  επιχειρηματίας τολμηρός καί εύστοχος, τά πάντα έφερε 
μέχρι τού νύν εις αίσιον πέρας, ώς τά τών δουκάτων Σλεσ- 
€ίχου καί Χολστείνου, τήν ύπόθεσιν της *Εσσης,  τήν μεταρ- 
ρύθμισιν τής όμοσπονδικής έξουσίας, τήν Γαλλογερμανικήν 
εμπορικήν συνθήκην, τήν άναδιοργάνωσιν τού Πρωσσιχοϋ

Ο ΚΟΜΗΣ ΒΙΣΜΑΡΚ ΣΩΓΧΑΟΥΣΕΝ
ύ έπι τών εξωτερικών και πρωθυπουργός της Πρωσσιας.

Τ ώ Κ υ ρ ί ω X η δ έ λ τ α.

Le passion rend fou Γ homme le plus sense.

Μέ συγχωρεϊτε άν έκ τής ιδίας υμών φαρέτρας τδ βέλος 
ελαβον καί προέταξα τήν άνω ρήτραν. Μοί έφάνη άρμόζουσα, 
καί τδ καλόν έστί καλόν, έστω καί έν βαβυλονείω κράματι ευ
ρισκόμενον.

Άναγνοϋσα τήν άπάντησιν υμών, άμφιταλαντεύθην κατά 
πρώτον τά μέγιστα άν ν’ άποκριθώ έπρεπεν. ‘Η εύρεΐα υμών 
πολυμάθεια τοσούτον σάς παρέσυρε καί είς τοσούτον ύψος άνηρ- 
πάσθητε, ώστε κατέστη άπολύτως άδύνατον, τοιαύτης άπο- 
στάσεως χωριζούσης ημάς, νά άναγνώσητε καλώς καί νά έν- 

•στρατού, τδν κατά 
Αυστρίας πόλεμον, 
τήν ύπδ τδ σκήπ- 
τρον τής Πρωσσίσς 
συ νένω σιν δλων 
τών βορείων κρα
τών τή; Γερμανίας 
μέχρι τού ποταμού 
Μοίνου, τέλος τήν 
αιχμαλωσίαν τού 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 
Γ\ ,τήν άνάστασιν 
τής Γερμανικής 
αυτοκρατορίας, τήν 
έσχάτην ταπείνω- 
σιν ΤΗΣ ΓΑΛ
ΛΙΑΣ καί τήν έκ- 
πόρθησιν τού με
γίστου τής οικου
μένης φρουρί ου, 
ΤΩΝ ΠΑΡ1ΣΙΩΝ.

Τίς οΐδεν άν ή 
ιστορία δέν θά δνο- 
μάση Μέγαν τδν 
έν αιχμαλωσία 
κρατούντα τδν ά- 
νεύιδν Ναπολέον
τος τού Μεγάλου.

Πρδ τών τελευ
ταίων τούτων κα
τορθωμάτων τού

Βίσμαρκ, ό Εύρωπ. τύπος τδν κατεγέλα, παραβάλλων αύτδν 
πρδς τδν ποτέ Γάλλον υπουργόν πρίγκηπα Πολιγνίακ, δστις τά 
πάντα έπεχείρει συγχρόνως, νομίζων αύτά εύκατόρθωτα,μέχρις 
ού έναυάγησεν εις τδ αδύνατον. Ό Βίσμαρκ δαως άπέδειξε 
διά τών έργων άκριτον καί άδικον τήν παραβολήν ταύτην.

νοήσητε τά παρ’ εμού γραφέντα. "Έγράψατε λοιπόν άρθρον 
κεκοσμημένον μέ ιδέας ύψηλάς, καί πρωτοτύπους σκέψεις μέ 
εύγενεϊς καί κολακευτικές προσφωνήσεις, μέ ώραΐα επίθετα, 
άλλά δυστυχώς καταληπτόν μόνον εί; δντα δμοια υμών, έάν 
ύπάρχωσι, πεπροικισμένα δηλ. μέ φαντασίαν ζωηράν και 
νούν ύψιπέτην, ειθισμένον δέ τδ ούς έχοντα είς άκοόασιν το- 
σούτων ευφήμων φράσεων. Οσον τδκατ’ έμέ μή εννοούσα καί 
μή άναγνωρίζουσα τούτο ώς άπάντησιν τής άπολογίας μου, 
τδ έθεώρησα άτ ο σκοπού καί παράλογον. Σκεφθεΐσα πλήν δτι 
δυνατόν ίσως, έάν παρακαλέσω υμάς, νά κατέλθητε πρδς στιγ
μήν χάριν φιλανθρωπίας δπως συνεννοηθώμεν καλλίτεοον, 
θά τδ πράξητε, γράφω δπως έπαναλάβω τά γραφέντα, καί 
διευκρινίσω εί δυνατόν ταύτα έπί τδ καταληπτότερο? καί προσ-
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φορώτερον βιάσήν άπό πεντάγλωτσον πολυπάθειαν πλημμυ- 

ρουμένην διάνοιαν σας.
Άπόδειξις μικρά δτι ή πολυμάθεια ύμών δέν εννοείται δε

όντως παρά τοϊς χοινοϊς άνθρωποι; εΐνε δτι γράφοντες τδ 
α άλλ’ ώ κακόν κακού κάκιστον κακή και πονηρά γυνή » ή 
αξιότιμο; διεύθυνσι; τού περιοδικού «ο Μέντωρ », μή 
έννοήσασα τήν εύγενή ύμών πρόθεσιν, εθεσε σημείωσιν έκ- 
τραγηλιστικην τήν σημασίαν εχουσαν. Εγώ δμως εύτυχώς 
σάς έμάντευσα.(Η πρόθεσις ύμών ήτο, αφού έδείξατε δτι γνωρί
ζετε τοσαύτα θαυμαστά και περίεργα,νά δείςητεκαί τήν περί τά 
κορακίστικά λογοπαίγνια δεινότητα ύμών. Μή αρκεσθέντε; 
δέ διά τού αναδιπλασιασμού τού κάππα, έπετάξατε και άλλο 
διά τού αναδιπλασιασμού τού σίγμα χί*  ο δέν ήσχύνθητε 
τοιαύτην αισχύνην προφέρουσα ;» ‘Η αφόρητος απειροκα
λία τινών καταστρέφει τά ευωδέστερα και πολυτιμότερα άνθη 
καλλιεπείας άπαραμίλλου, άνθη βλαστάνοντα δι’ άρδεύσεως 
έκ ναμάτων επιμελημένης ανατροφής, κοινωνικής θέσεως καί 
ατομικής αξίας. Στοιχηματίζω δτι άλλο; απειρόκαλος εΐνε 
ικανός ν’ άναβοήση πρδ τού κατωτέρω κειμένου «Pro aris Cl 
focis » σας

Δέν ’ςεύρομε Λατινικά’ λυπούμεθα, τί κρίμα 1 
τών υψηλών σας ιδεών εχάσαμεν τδ νήμα.

Τά δέ αποσιωπητικά, τά μεταξύ τυφλών, κωφών καί άνθοω- 
ποφάγων κείμενα, τί αρα έκάλυψαν ύπδ τδν μυστικόν αύτών 
πέπλον καί οποίων μαργαριτών έστερήθημεν I ’Άν ή αξιότι
μο; διεύθυνσις τού Μέντορος καί τούτο επραςεν, ιεροσυλίαν 
έποίήσε καί αδικίαν πρδς τδ ανθρώπινον γένος. "Αν δέ σείς 
αύτός, μή τολμήσαντες εις τήν ασθενή ήμών άντίληύιν καί 
κρίσιν να έκθέσητε αριστουργήματα εύφημου καλλιλογίας 
τοσοΰτον αρεστής καί συνήθους ύμίν, κλαίομεν διά τήν περί 
ταύτα απειρίαν μας.

Εΐπον δτι ή εύρεΐα υμών πο)υμάθεια σάς παοέσυοε, και 
άπόδειςις εΐνε δτι έγράψατε καί δίς έπανελάοατε δτι δεινόν τι 
έγώ πεπονθυΐα τήν άπολογίαν έγραψα*  έλησμονήσατε δέ δτι 
χονδροειδές και ταπεινόν ολίγον τδ επιχείρημα, καί λόγος 
άνευ βαρύτητος καί ύποστάσεως, διότι κάλλιστα τάς ιδίας 
ύμών λέξεις δύναμαι αντιγράφουσα ν’ άπευθύνω πρδς ύμάς, 
άνευ εξελέγξεω; ούδενός, άνευ τής ελάχιστης ευθύνης άπο- 
δείξεως*  λαβούσα δέ τδ γαλλικόν ύμών ρητόν νά προτάξω έν 
τή απαντήσει μου ταύτη. ’Οφείλατε νομίζω, τά εν τοίς γε- 
γραμμένοις μου κακώς καθ’ ύμάς έχοντα νά έξελέγξητε καί 
έπικρίνητε, χωρίς ποσώς νά θέλητε νά μαντεύσητε τδ πόθεν 
καί πώς’ τούτο αδιάφορον πρδς ύμάς.

Εΐπον δτι τδ άρθρον ύμών κεκοσμημένον έστί μέ πρωτο
τύπους σκέψεις καί άπόδειςις τδ περίφημου ύμών δίλημμα; 
Άν μέν, γράφετε, δικαίως ύβριζώμεθα, πρέπει νά σιωπώμεν 
ώς άξια τών πράξεων μας απολαμβάνονται*  άν δέ άδίκως, 
πρέπει πάλιν νά σιωπώμεν, διότι άνευ λόγου άπογρώντος ή. 
αύδ·μιας αιτία; ύπαρχούσης ύβρίζουσι*  καί δυνάμεθα νά θεω- 

ρώμεν αύτού; άξιους πάσης συγγνώμης ώς ©ύσει κακώς ποός 
ημάς διατεθειμένους.

"Αν ικανός εΐσθε δπως τήν τακτικήν ταύτην έν ένεργείφ θέ- 
σητε καί κατά ταύτην ρυθμίσητε τά; πράξεις σας, κηρύξατε 
σεαυτδν τώ δημοσίω, δπως έλθόντες δλοι σάς θαυμάσωσι, 
διότι άληθώς περίεργον καί πρωτοφανές δν υπάρχετε.

Άπόδειξις δτι ή απολογία μου παρηννοήθη εΐνε δλη ή κυ- 
κεώνειος απλή ύμών παρατήρησις. Πανταχού τις 
άπαντά διαστροφήν τού νοήματος, παρεξήγησιν τών λέξεων, 
γελοία συμπεράσματα. ’Εν τή παρατηρήσει ύμών μεγίστην 
τήν Φροντίδα καταβάλλετε καί εναγωνίως προσπαθείτε, άνα- 
μιγνύοντες Μωύσείς καί νόμους, ν’ άποδείξητε τήν άνδοικήν- 
ύπεροχήν*  άλλ’ ώ ’γαθέ, τί; ‘Ηρακλήν ψέγει ; τις διαφιλο- 
νεικεί τούτο · αντί του καταδαπανάσθαι είς μαρτυρίας κοινά;, 
καί πασιγνώστους, δέν ήτο προτιμότερου ν’ άναγνώσητε ποοσ*  
εκτικώτερον ή άνευ πάθους τήν άπολογίαν μου ; ‘Γπέροχον 
τδν άνδρα θεωρούσα έγραψα δτι δταν ό άνήρ άνδρικώς τωόντι 
φέρηται, ή γυνή μετά σεβασμού πρός αύτόν έμβλέπουσα, καί 
θεωρούσα αύτόν άληθώς ύπέροχον ον, προσπαθεί νά μιμηθή 
αύτδν καί φιλοτιμείται νά διόρθωσή τάς ελλείψεις αύτής δπως 
φανή άξια σύντροφος του άνδρός. Τού κατατρέχοντος ήυάς 
πάντας νοσήματος τήν ίασιν καί θεραπείαν πώς θά έζήτουν 
άπδ τούς ά*δρας  καί πώς τήν διαγωγήν αύτών καί τδ καλόν 
παράδειγμα θά έθεώρουν ώς μόνον φάρμακου άλεξίκακον, άν 
ήγνόουν δτι μέσα πλείονα καί προτερήματα κέκτηνται δπως 
τούτο κατορθώσωσιν’Εζήτησα δέ τδν άνδρόφιλον θεόν, οχι, 
κύριε Χηδέλτα, τδν τά προ/όμια ταύτα χορηγήσαντα, άλλά 
τόν άνδρόφιλον θεδυ ή Σατανάν, τδ πλανών ολέθριον πνεύμα 
τδ προσθέσαν είς τά άληθή τού άνδρό; προνόμια, είς τά εύ— 
γενή φρονήματα, είς τά χρέη αύτού πρός τούς άλλους καί δι
καιώματα καί τδ δτι δικαιούται νά πράτττ} δ,τι είς άσθενέστεοα- 
αύτού ό'ντα κατακρίνει πραττόμενον. Τδ πνεύμα τδ συγχώρη
σαν νά πιστεύωσιν δτι εις τούτο ή ανδρική ύπεροχή συνίστα- 
ται, ούγί δέ εις τήν εύρεσιν καταλλήλων μέσων πρός άπο- 
δίωξιν νόσου κοινής*  καί εθεώρησα γελοίον τό καταδαπανά
σθαι εις κατά γυναικών γνώμας, δοξασίας καί σκώμματα, άντί 
τού καταγίνεσθαι εις τήν παντελή αρσιν τών αιτίων, είς τήν 
μελέτην καί ευρεσιν μέσων σκόπιμων καί άποτελεσματικών. 
Έθ^ώρησα γελοίον τό εξαπατάν εαυτούς^ καί νομίζεΐν δτι δταν 
κοινωνίας ή κυριωτέρα μερίς νοσή, τό μόλυσμα δέν διαδί
δεται, άν προασπίζουν τήν άλλην μερίδα δι’ ειρωνειών καί ύ
βρεων*  έθεώρησα γελοίον τό άφίνειν τδν ασθενή νά άνα- 
πνέη μέμολυσμένον άέρα, τδ έπιτείνειν τήν ασθένειαν αύτού 
διά κακών παραδειγμάτων, καί άντί φαρμάκων υποδεικνύειν 
μόνον τήν νόσον καί έλεεινολογείν αύτήν. Τδν θεόν αύτόν δέν 
εύρον ούδαμοϋ, ούτε έν τώ ταρτάρω, καί ειπον, άγνοώ. Καί 
ιδού σείς αποκαλύπτετε καί άναγγέλλετε δτι ό άνήο άξίως 
καί καταλλήλως πράττει καί δτι,άν πάσχωμεν, καλώς πάσχο- 
μεν, διότι ό νόμος τής β’ας καί τδ δικαίωμα τού ισχυρότερου 
υπάρχει καί βασιλεύει.Μεγίστην τωόντι οί άνδρες τήν γάριν νά

τοίς εις στολισμόν τής ψοχίς, ίίί τήν ένθάρρυνσιν επιστημών 
και γραμμάτων και νά γίνωσι ζών παράδειγμαΕζητησα 
άπό τούς οίκογενειάρχας νά μή νομιζωσιν αληΟη και αω- 
τον πολιτισμού τήν φραγκοειόή ανατροφήν νά μη καταοα- 
πανώνται είς έφεσπερίδας, χορούς, μελοδράματα και Vau
deville αισχρά’ νά μή νομίζωσιν ότι ή τής θυγατρός ανα
τροφή σύνίσταται είς τήν περιφρόνησιν τής πατρίου γλώσ- 
σης, εις τήν έκμάθησιν ολίγων χωλων γαλλικών, κλειοοκυμ- 
βάλου κα'ι λαρυγγισμού ξένων φσματίων, εις υποκλισ.ις και 
φιλοφρονήσεις αστείας· νά μή νομίζωσιν αποβλητέα τά πά- 
τοια ή^η καί συγχωρώσι πάσαν ελευθερίαν εις τας τής θυ
γατρός των πράξεις”, αμα συνφδουσι τώ φραγκισμω' νά μ^ 
συγχωρώσι τήν άνάγνωσιν οίωνόήποτε βιβλίων και μυθίςο- 
ρημάτων, ατινα μολύναντα τήν πάτριον αυτών γήν, έμόλυ- 
ναν και τό έθνος ήμών, διότι τά υίοθετήσαμεν δυστυχώς. ’Εν 
γένει πάντες δε εκδηλώσατε τρανήν περιφρόνησιν κατά πά

σης είς μάταια άσχολουμένης γυναικός, κηρύςατε σταυροφο
ρίαν κατά τών αξιοκατακρίτων αυτών πράξεων. Πορευθητε 
τήν ευθείαν όδόν, δείξατε διαγωγήν ελληνικήν, και θέλουν σάς 
άκολουθήσει- έστέ βέβαιος- θέλουν συμμορφωθή μέ τδ ύμέ- 
τερον παράδειγμα. "Αν δέ έμμένοντες είς ταΰτα δέν δυνηθήτέ 
ούδέν νά κατορθώσητε, έστέ άξιοι τής τύχης σας,, τό επα
ναλαμβάνω, καί πάσα κατ’ αυτών μεμύιμοιρια και διαμαρ- 

τύρησις καταντφ ολως γελοία.
Συμβουλεύετε ημάς, δπως τά τών προγόνων συγγράμ

ματα άναγινώσκουσαι μεγίστην άπολαμβάνωμεν τήν ώφεύ.ειαν*  
αλλ’ άράγε δέν υπάρχει ανάγκη βιβλίων προτρεπτικών είς 
τούτο καί έμπνεόντων τδν έρωτα αληθούς παιδείας ; δεν 
δπάργει ανάγκη βιβλίων καταλλήλων τή εποχή ύποδεικνυ- 
όντων έναργώς τήν αθλιότητα τών περξ ών καταγινόμεθα 
καί άνυύούντων τήν διάνοιαν πρδς άλλα ευγενέστερα και σω- 
τήοια ; ’δέν υπάρχει ανάγκη βιβλίων έν καταληπτή γιγραμ- 
μένων γλώσση, τάς τών προγόνων άρετάς υποδεικνυόντων κα'ι 
άνενθυμιζόντώ ήμϊν, τίνος έθνους έσμέν άπόγονοη δπως γεν- 

νήσωσιν αποστροφήν καί περιφρόνησιν πρδς τά σημερινά 
γελοία ήθη τοΰ Ευρωπαϊκού πολιτισμού, και πραγματευο- 
μένων περί παίδων ανατροφής, περί οικιακής οικονομίας κλ ; 
"0'1 υπάοχουσι θέματα τοιαύτα, άπόδειξιν φέρω τδ υμέτε- 
ρον’τεμάχιόν τδ άρχίζον » Δατ'ι δέν πλησιάζετε τά διόα- 

σκαλεϊα κτλ.» και λήγον είς τδ τέλος του αυτου παραγρα- 
ιοου. Άλλά σείς πρώτον λέγετε δτι ύπάρχουσι ΐοιαΰτα, άλ
λ’ ή βιβλιοθήκη μου άμοιρε? δύνασθε νά τδ άποδειςητε ; 
έπειτα λέγετε νά γράψωμεν ήμεΐς τά τοιαύτα’ εύχαριστοΰμεν 
διά τήν συμβουλήν. Έπειτα δτι οί έχοντες τήν καλήν διάθε- 
σιν άμοιοούσι μέσων, και δτι αί γυναίκες πρέπει νά υποστηρί- 
ξωσιν αύτούς’ διατί πλήν δέν ύποστηρίζωσιν αυτούς οι ανΟρες 
τούτο καταδεικνύει, δτι πάρεργόν τι τήν γυναικείαν άνατρο- 
οήν θεωρούσι, και άπαξιοϋσι νά δώσωσι πολλοστημόριο*  

τού ποσού, δπερ έδωσαν υπέρ μεταφράσεως Ευρωπαϊκών μυ
θιστορημάτων, είς & κχτά μέγα μέρος, τά μεμπτέα ήμών

σάς όφείλωσ*.  πρέπει διά τάς ιδιότητας, δι ών τούς κοσμείτε. 
Αί μεγάλαι καί πελώριοι έκεϊναι πρδς τούς άνδρας ύβρεις μου, 
αΐτινες τοσαύτην τήν άγανάκτησιν σάς επροξενήσαν καί ας 
αναφέρετε έν τή παρατηρήσει ύμών δορυφορουμ ένας απο μέγι
στα θαυμαστικά εν παρενθέσει, δύνανται άρα νά παραβλη- 
θώσι μέτάς ύμετέρας τάς καθιστώσας τούς άνδρας τυραννι
κούς δέσποτας, δικαιολογούντας διά τού δικαίου τού ισχυρο- 
τέρου τάς μεμπτέα; πράξεις των καί ζητουντας άπδ υποδεε- 
στέοους αυτών δ,τι οί ίδιοι άδυνατούσι νά πράξωσίν; ’Ωστε έγώ 
μέν θεωρώ αύτούς οίκογενειάρχας επιθυμούντας τήν^εύημερίαν 
τής οίκογενείας. των, πολίτας επιθυμούντας,τήν τού έθνους πρό
οδον, άδελφούς, συζύγους, καί έξορκίζω αύτούς νά προσπαθη- 
σωσι διά τής επιρροής αύτών νά καταστείλωσι ^τήν φθοροποιάν 
πολυτέλειαν, νά παύσωσι βαδίζοντες οδόν άναξίαν αύτοίς, 
σείς δέ ματαιολογοϋντες εις συγκρίσεις καί παραλληλισμούς, 
προσπαθοϋντες νά ύπερασπίσητε τήν προσβληθείσαν αύτών τι
μήν, άνακράζετε τέλος δτι τό δίκαιον τού ίσχυροτέρου ζή, τάς 
παρατηρήσεις μου έκλαμβάνοντες ως διαμαρτυρήσεις η ως 
προσπάθειας αρπαγής τού σκήπτρου των’ ^δικαιολογείτε δέ 
τάς μεμπτέας αύτών πράξεις λέγοντε; οτι, επειδή ό ανήρ ευ- 
ρίσκεται είς εύρύτερον κύκλον καθηκόντων, και αείποτε μάχε
ται, εΐνε επόμενον έξ ανάγκης νά σφάλλη περισσότερον. 
Άναλαβόντες τήν άπάντησιν ύπεχρεώσατε του; ανδρας αρ
κούντως, καί αί γυναίκες ούδαμώς δικαιούνται νά καυχώνται 

διά τάς φράσεις, άς ήκουσαν.
Αναγνωρίζω ήδη κάλλιστα τήν ορθότητα τών γεγραμ- 

μένων σας, δτι δλως άκατάλληλός είμι νά εξετάσω το ζήτημα 
ύπδ τήν έποψιν τών κατά γυναικδς προσαπτομένων ύβρεων, 
διότι πνέω μέν μέγα, ισχύω δέ μικρόν. Σείς αληθώς μέγα 
ισχύετε ώς πρδς τούτο, καί φαίνεσθε όντως πεπροικισμένος 
μέ ίστορικάς, νομικάς καί πρακτικά; γνώσεις, ών έγώ στερού
μαι*  άπόδειξις δέ ή τών ύβρεων αλληλουχία και απαριθμησίς.

Ούτε δεινόν τι πεπονθυΐα ούτε πάθος τρεφουσα, τήν άπο
λογίαν έγραψα, άλλ*  έπροσπάθησα νά καταδείξωδτι κοινά 
τά ελαττώματα, άν καί πολλαχού ύποδεέστερα τα ημετερα. 
’Εζήτησα άπό τούς νέους νά παύσωσιν αντες πρότυπα Παρισι- 
ανής κομψότητος, άκολουθούντες μετά θρησκευτικής εύλαβείας 
πάν τδ έκεϊθεν ερχόμενον, έστω καίκακόζηλον ή γελοίον, 
καί άλλάσσοντες ενδυμασίαν άεννάως κατά τάς τού συρμου 
διατάξεις*  νά παύσωσι περιερχόμενοι τάς οδούς ώς δεινοί κα- 
τακτηταί καρδιών, ώπλισμένοι μέ πάσαν τήν άναγκαίαν άπο- 
σκευήν χειροκτίων, μαστιγίων, ομματούαλίων καί λοιπών*  νά 
παύσωσι μεταχειριζόμενοι έμπροσθεν των κυρίων < φράσεις 
ξένα; κομψά; καί τετορνευμένας. γελοίως μέ τήν ημετέραν 
γλώσσαν συμμιγείσας, συνοδευομένας μέ υποκλίσεις καί πι- 
Οηκισμούς*  άντί τών ψευδών υποκλίσεων και τής ενώπιον 
τών κυριών άποκαλύψεως τής κεφαλής προτιμότερον θά ήτο, 
νή τδν Δία, καί άνδροπρεπέστερον να μη εκτραχηλίζων- 
ται κατ’ ιδίαν των εις λέξεις ασέμνους *α ’. υβριστικάς αφο- 

ρώσας αύτάς. Εζήτησα νά καταγίνωνταν εις οτι αοίΛο^ει αν-
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οφείλομε ί. Διά τής ευεργετικής των άν3ρων γραφίδας μετε- 
φράσθησαν χαΐ ύπερεπλήρωσαν τάς χεφαλάς ήμών ιδεών ρω- 
μαντισμοΰ, ψευδούς εΰγενείας χαί πολιτισμού.

‘Γπάρχουσι χαί άλλα, ών τήν άναίρεσιν περιττήν θεωρώ 
■ώς προελθόντων έχ παρεννοήσεως τών λόγων μου, ώ; τδ ‘Ηρά
κλειον άθλον, δπερ χατετάραξε καί έπάταξεν υμάς. Δέν ήδυ
νήθη ν δέ νά μή γελάσω μέ τδν πάταγον έκείνων τών λέξεων, 
μέ τήν ρητορικωτάτη έκείνην προσφώνησιν, ήν απευθύνατε, ά- 
γανακτούντες και έκπληττόμενοι, πρδς τοΰ; έργάτας νά ρίψουν 
τήν δίχελλαν, πρδς τοΰ; ναύτας νά νεωλχήσουν τδ πλοϊον αυ
τών, χλ. ‘Ομολογώ δτι χαί ό έσχατος τών ανθρώπων οΰτω θά 
άπήντα, προσκαλούμενος εις τών καθηκόντων του τήνέχπλήρω 
σιν. Τελευτώσα λέγω δτι διά τής άπαντήσεως υμών τοσούτον 
ειδεχθή τήν γυναικείαν δψιν έπαραστήσατε, μέ τοσούτο μέλα- 
να χρώματα μάς έζωγραφήσατε, ώστε έκ καρδίας έπεθύμησα 
νά μεταμορφωθώ εις άνδρα, άλλ’ όχι εις άνδρα οΐος ύμεϊς.

Χαίρετε.
ΕΛΕΝΗ . . .

Σ. Δ. Καταχωρίζοντες καί τήν τρίτην ταύτην διατριβήν, 
έπισφραγίζομεν τήν μετ' ούχ’ι φλέγματος άμφοτέρωθεν γενο- 
μένην ταύτην συνδιάλεξιν μεταξύ ‘Ελένης καί X. Δ. , μετα- 
φέροντες έκ τής φίλης Ευρυδίκης τήν έπομένπν πραγ
ματείαν, ήν σπουδαίος καί άρχαΐος καθηγητής τοϋ Έθ/. Πα- 
νεπιστημείου τών ’Αθηνών έπέστειλεν αύτή καί ής τήν άνά- 
γνωσιν στενώς συνιστώμεν τή τε 1 Ελένη και τώ X, Δ.

Πλούταρχος Πολλιανώ 
και Ευρυδίκη εύ πράττειν. 

σ. Έν άρχή μάλιστα πρέπει οί σύζυγοι νά φυλάσσωνται 
άπδ τών διαφορών κα’ι διενέξεων, βλέποντες δτι καί τά συναο- 
μΟσθέντα σκεύη κατ’ άρχάς μέν ευκόλως διασπώνται καί 
χωρίζονται ύπδ τής τυχούσης άφορμής' άφ’ ού δέ έπειτα 
αί συναρμογαί λάβωσε διά τού χρόνου σύμπηξιν, μόλις ύπδ 
πυρδς καί σιδήρου διαλύονται.

β . Τήν σελήνην, δταν άπομακρυνθή τοΰ ήλίου, περιφανή 
καί λαμπράν βλέπομεν' άφανίζεται δέ χαΐ κρύπτεται, δτάν 
πλησιάση εις αύτόν ή δέ σώφρων γυνή τούναντίον πρέπει νά 
φαίνηται μάλιστα μετά τού άνδρδς, νά οϊκουρή δέ και νά 
χρύπτηται, δταν έκεϊνος μή παρευρίσχηται.

γ’. Καθώς ούδέν υπάρχει όφελος κατόπτρου εύτρεπισμένου 
μετά χρυσου καί πολυτίμων λίθων, έάν μή δειχνύη τήν μορ
φήν ομοίαν*  οΰτω; ούδέ πλούσιας συζύγου ωφέλεια ύπάρχει, 
έάν μή παρέχη τδν βίον δμοιον καί τδ ήθος σύμφωνον πρδς τδν 
άνδρα.

δ'. Οί φιλόμουσι τών βασιλέων πολλούς μουσικούς ποιού- 
σιν· οί φιλολόγοι λογίους· οί φιλαθληταί γυμναστικούς- ούτως 
άνήρ φιλάγαθος κα'ι φιλόκαλος ποιεί τήν γυναίκα αύτοΰ 
<ώφρονα καί κοσμίαν.

έ. Φιλόπλουτος ή ‘Ελένη, φιλήδονος ό Πάρις' φρόνιμος ό 
Όδυσσεύς, σώφρων ή Πννελόπη'διά τούτο ό μέν γάμος τούτων 
έγένετο μακάριος χαΐ ζηλωτός- ό δέ γάμος έκείνων Ίλιάδα 
κακών προύξένησεν είς τούς ’Ελληνας χαΐ είς τούς βαρβάρους.

ς . ‘Ο Σωκράτης προέτρεπεν εκ τών κατόπιριζομένων 
νεανίσκων τούς μέν άσχήμους νά καλύπτωσι τήν άσχημίαν 
διά τής άρετής, τούς δέ εύμορφους νά μή χαταισχύνωσι διά 
τής κακίας τήν μορφήν. Καλδν λοιπδν εινε καί ή οικοδέσποινα, 
δταν έχη έν ταΐς χερσί τδ κάτοπτρον, νά λέγη αυτή έν έαυτή, 
ή μέν άσχημος: Τί άρα, άν μή γείνω σώφρων ; ή δέ ευειδής, 
Τί αρα, άν γείνω σώφρων; διότι είς τήν άσχημον γυναίκα 
σεμνόν πράγμα εΐνε, εί άγαπάται διά τδ ήθος μάλλον ή τδ 
κάλλος.

ζ’. Εις τάς θυγατέρας τοΰ Λυσάνδρου ό τύραννος τής Σικε
λίας έπεμψεν ίμάτια καί πλόχια τής ί κεφαλής έκ τών πολυτε
λών· άλλ’ ό Λύσανδρος δέν έδέχθη εΐπών- Ταύτα τά κόσμια 
θέλουσι καταισχύνει μάλλον ή κοσμήσει τάς θυγατέρας μου.

ή. Ή φοβουμένη νά γελάση πρός τδν άνδρα καί νά πράξη 
τι, ΐνα μή φανή θρασεία καί άκόλαστος, κατ’ ούδέν διαφέρει 
τής γυναιχός, ήτις ούδέ άλοιφήν τινα καθόλου μεταχειρίζεται, 
ΐνα μή φαίνηται δτι χρίεται διά μύρου τήν κεφαλήν, καί ούδέ 
νίπτεται, ΐνα μή φαίνηται δτι φυκιασιδούται τδ πρόσωπον.

θ . Δέν ήτο εις τάς ’Αιγύπτιας γυναίκας πατροπαράδοτον 
νά μεταχειρίζωνται υποδήματα, δπως διημερεύσωσιν έν τφ 
οίχφ' άλλ’ αί πλεϊσται τών γυναικών, άν άφαιρέσης άπ’ αυτών 
τά χρυσοκέντητα ύποδήματα και τά βραχιόλια καί τάς περι- 
σκελίδας, καί τδ πορφυφοΰν ίμάτιον καί τούς μαργαρίτας, τότε 
οικουρούσε.

ί. Τήν Άφροδίτην τών Ήλείων ό Φειδίας έποίησε νά πατή 
χελώνην, σύμβολον ούσαν είς τάς γυναίκας οίκουρίας καί 
σιωπής. Διότι πρέπει ή γυνή ή πρδς τδν άνδρα αύτής ή διά 
τού άνδρδς αυτής νά λαλή, μή δυσαρεστουμένη δτι διά ξένης 
γλώσσης όμιλεϊ σεμνότερον, καθώς ό αύλητής.

ιά. Οί πλούσιοι καί οί βασιλείς, τιμώντες τούς φιλοσόφους, 
καί εαυτούς κοσμούσι καί έκείνους- οί δέ φιλόσοφοι, κολακεύον- 
τες τούς πλουσίους, ούχι τούτου; ποιούσιν ένδοξους, άλλ’ εαυ
τούς άδοξοτέρους. Τούτο συμβαίνει καί εις τάς γυναίκας' διότι, 
δταν μέν ύποτάσσωσιν έαυτάς εί; τούς άνδρας, έπαινοϋνται' δ
ταν δέ θέλωσι νά έξουσιάζωσι μάλλον τών έξουσιαζομέιων, φέ
ρονται άπρεπώ ς. Πρέπει δέ νά έξουσιάζη τής γυναικδς ό άνήρ 
ούχΐώς έξουσιάζει ό χτήτωρ τοΰ κτήματος, άλλ’ ώς ή ψυχή 
τού σώματος, συμπαθών καί ηνωμένος ών διά τής^αγάπης.

ιβ'. Εν Αέπτει, πόλει τής Λιβύης, πάτριον έθος ύπάρχει’ τή 
επομένη ήμέρα μετά τδν γάμον νά πέμπη ή νύμφη προς τήν 
μητέρα τού νυμφίου καί νά ζητή χύτραν' εκείνη δμως δέν δίδει 
καί λέγει δτι δέν έχει, δπως ή νύμφη, γινώσκουσα άπ' αρχής 
τήν τής πενθεράς ομοιότητα πρδς μητρυιάν, άν ύστερον συμβή 
τι τραχύτερον, μή άγανακτή, μηδέ άδημίνή. Τούτο γινώσκου- 
σα ή νύμφη, πρέπει νά θεραπεύη τήν πρόφασιν. Εΐνε δέ ζη
λοτυπία τής πενθεράς ύπέρ ευνοίας πρδς τήν νύμφην · μία δέ

καί τής Κλεοβουλίνης καί τής Γοργούς, τής γυναικδς τοϋ· 
Αεωνίδου, καί τής Τιμοκλείας, τής άδελφής τού θεαγένους, 
χαί Κλαυδίας τής παλαιάς, καί Κορνηλίας τής Σκιπίωνος, καί- 
όσαι έγένοντο θαυμασταί καί περιβόητοι, ταΰτα έχουσα ώς 
προίκα καί κοσμουμένη δι’ αύτών δύνασαι νά ζής ένδόξως. 
άμα καί μακαρίως. Διότι άν ή Σαπφώ έγραψε πρός τινα 
πλουσίαν: «Άποθανοΰσα δέ κεϊσαι, ούδέ. θέλει εΐσθαι σοϋ 
ένθύμησις ούδεμία' διότι δέν μετέχεις ρόδων τών εκ τής Πιε
ρίας'» πώς μάλλον δέν θέλει εΐσθαι συγκεχωρημένον εις 
σέ νά μεγαλοφρονής και νά καυχάσαι, άν μή μετέχης τών ρό
δων, άλλά τών καρπών, οΰς αί Μοΰσαι φέρουσι καί χαρί
ζονται είς τούς θαυμάζοντας παιδείαν καί Φιλοσοφίαν ;

Ή μετοχική τράπεζα»
ΠΟΝΤΟΣ.

Μετά πολλής τής εύχαριστήσεως μεταφέρομεν έκ τής έφη— 
μερίδος 'Ομόνοια τήν κατωτέρω εκ Κερασούντος άλληλο- 
γραφίαν, έν ή άναφέρονται τά τής τελετή; τής έπετηρίδος τής. 
Τραπέζης ό «Πόντος», ώς καί λόγον τοΰ διευθυντού αύτής. 
κ. Δ. Κωνσταντινίδου, δστις συντόμως μέν πλήν περιεχτίκώς. 
καί μετά πολλής φιλοπατρίας δίδωσιν εΰθύνας τής διαχει- 
ρήσεώςτου. Τοιαΰται τράπεζαι, έχουσαι μάλιστα ούχι μόνον 
καθαρώς υλικόν άλλά καί ηθικόν καί εκπαιδευτικόν σκοπόν, 
εισίν εύερ ['ετικώτατα·. διά τδν ελληνισμόν καί τήν πρακτικήν· 
αύτού πρόοδον. Έν τφ Πόντφ-, δπου ού σμικρδν ό ελληνι
σμός διεδραμάτισε πρόσωπον, ό- «Πόντος» έσται εν ευεργέ
τημα, εν καύχημα, μία καλλίγονος πηγή προόδου καί άνα- 
μορφώσεως Δόξα καί τιμή τούς φιλοπάτρισιν αύτού μετόχοις,. 
οϊτινες έννοήσαντες τήν τελεσιουργδν τοϋ συνεταιρισμού δύ— 
ναμιν ήθέλησαν νά μεταφυτεύσωσι τά άγαθά του έν τή ίς·ο— 
ρικδν κλέος κεκτημένη πατρίδι αύτών. Δόξα καί τιμή τοιού— 
τοις Έλλησιν οιτινες μακράν τά πάθη καί τάς μικροφιλοτι 
μίας άποδιώκοντες έν αδελφική ειρήνη πρδς τδ κοινόν καλδν συ
νεργάζονται.. ‘Ο’Μέντωρ έκ καρδίας εύχεται αύτοΐς γι- 
γαντιαίας προόδους έν τή όντως ευεργετική διά τδν έν Πόντφ- 
ελληνισμόν έπιχειρήσει των.

Κερασούς, 4 ίανουίρίου 1 871. (Ιδιαιτέρα άλληλο- 
γραφία· τής «‘Ομονοίας»)*

* Η κοινότης τής Κ-ερασούντος κατ’ούδέν ύπολειπομένη τών 
λοιπών τής’Ανατολής πόλεων, αΐτινες μοχθούσι χάριν τής. 
ηθικής καί υλικής αύτών προόδου, άποδεικνύει δείγματα τρα- 
νώτατα τοϋ ποδς τήν ιδίαν αύτής πρόοδον οργασμού" δύναται. 
μάλιστα νά καταστή υπόδειγμα άξιον μιμήσεως καί παρά 
τών λοιπών κοινοτήτων τών μήπω μεμυημένων υπό τών· 
νέων ιδεών. Τή 3η τρ· μ. παρέστην έν τελετή, ήτις έγέ
νετο έν τή εύοείφ τού σχολείου αιθούση, λαμπρότατα κε— 
κοσμημένη, παρήν δέ άπασα ή άριστοκρατία τής πόλεως έκα- 
τίοου τοϋ ®ύλου, μή ύπολειπομένων καί τοΰ προξένου τοΰ αύ-

υπάρχει τοϋ πάθους θεραπεία' Ιδιαιτέρως μέν νά περιποιή 
ή νύμφη είς έαυτήν τήν εύνοιαν και άγάπην τού άνδρδς, απδ 
δέ τής πενθεράς νά μή άφαιρή αύτήν, μηδέ νά δλιγοστεύη.

ιγ . Είς τούς περί τδν Κΰρον Έλληνας παρήγγειλαν οί 
στρατηγοί τούς εχθρούς, έάν μέν κραυγάζοντες έφορμώσι,νά δέ- 
χωνται μετά σιωπής' έάν δέ έκεϊνοι σιωπώσι, νά άντεπεξέρχων- 
ται κατ' αύτών βοώντες. Αί δέ φρόνιμοι γυναίκες, δταν οί 
άνδρες αύτών ώργισμένοι δντες κραυγάζωσιν, ήσυχάζουσιν' 
δταν δέ σιωπώσιν εκείνοι, προσλαλούσι καί παρηγοροϋσαι 

αυτούς χαταπραύνουσιν.
ιδ . Οί προσερχόμενοι είς έλέφαντας δέν φορούσι λαμ

πρόν ένδυμα' ούδέ δσοι πλησιάζουσιν είς τούς ταύρους ένδύ- 
ονται κόκκινα φορέματα' διότι έξαγριόνονται ταΰτα τά ζώα 
μάλιστα ύπδ τών χρωμάτων τούτων' περί δέ τών τίγρεων λέ- 
γουσιν δτι, δταν κρούωνται περί αύτός τύμπανα, έκμαίνον- 
ται διόλου καί διασχίζουσιν έαυτάς. ’Επειδή λοιπόν καί έκ 
τών άνδρών οί μέν βλέποντες κοκκίνας καί πορφυρά; ενδυμα
σία; δυσανασχετούσιν, οί δέ δυσαρεστούνται εις κύμβαλα καί 
τύμπανα, τί κακόν εινε ν’ άπέχωνται τούτων αί γυναίκες 
καί νά μή ταράσσωσι μηδέ παροξύνωσι τούς άνδρας αύτών, 
άλλά νά συζώσιν έν ήσυχίφ καί πρφότητι ;

ιέ. ‘Ο Πλάτων είς τούς γέροντας μάλλον συνεβούλευε να 
έντρέπωνται τούς νέους, ι/α καί έκεϊνοι φέρωνται πρδς αύτούς 
μετ’ αιδημοσύνης' διότι δπου άναισχυντούσιν οί γέροντες, 
ούδεμία αιδώ;, ούδ εύλάβεια έγγίνεται είς τούς νέους. Τούτο 
ένθυμούμενο; ό άνήρ οφείλει μηδένα μάλλον τή; γυναικδς αυ
τού νά αίδήται, έπειδή δ νυμφικός θάλαμος μέλλει νάγείνη 
εις αύτήν διδασκαλία εύταξίαςμάλλον ή. άκολασίας.

Ις·'. Μή νομίζης δτι ή γυνή σου θέλει άπέχεσθαι τής 
περιέργειας καί πολυτελείας, άν βλέπη σέ μή καταφρονοΰντα 
τούτων εις άλλα, άλλ’ εύρίσκοντα ηδονήν είς χρυσά ποτήρια, 
είς ζωγραφιάς οικημάτων καί είς περιδέραια ήμιόνων καί ίπ
πων ' διότι δέν εΐνε δυνατόν νά έκδιώξης τής γυναιχωνίτιδος 
τήν πολυτέλειαν, έν δσφ αυτή άναστρέφεται έν τφ μέσω 

τής άνδρωνίτιδος.
Καί σύ μέν, ώ Πολλιανέ, έχων ήδη καιρόν αρμόδιον· νά 

ένασχολήσαι είς άποκτησιν γνώσεων καί μαθήσεως, έπϊκό- 
σμει τδ ήθος σου, πλησιάζων καί συναναστρεφόμενος μετά 
τών δυναμένων νά σέ ώφελήσωσιν' είς δέ τήν γυναίκα σου, 
συνάγων πανταχόθεν τδ χρήσιμον, καθώς αί μέλισσαι, καί 
φέρων σύ αυτός έν σεαυτφ, μεταδίδου καί προσδιαλέγου, άγα— 
πητάς ποιών είς αύτήν καί οικείας τάς άριστα; τών μαθήσεων. 
Σύ δέ, ώ Εύρυδίκη, άγωνίζου μάλιστα νά ένδιατρίβης είς τά 
τών σοφών καί άγαθών άνδρών καί γυναικών άποφθέγματα, 
©πως μέν εύιοοαίνης τδ· άνδοα σου, θαυμάζησαι δέ ύπδ τών 
άλλων γυναικών, οΰτω κοσμουμένη έξαιρέτως καί σεμνώς άπδ 
μηδεμιά; δαπάνης. Διότι ταύτης μέν της πλούσιας γυναικδς 
τούς μαργαρίτας χαί έχείνη; τής ξένης τά μεταξωτά δέν δύνα- 
σαι νά λάβης ούδέ νά περιβάλης εί; σεαυτήν, έάν μή άγο- 
ράσης αντί πολλών χρημάτων-: τ» δέ κόσμια τής θεανούς
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τοκράτορος Πασών τών Ρωσσιών χ. Κυπριώτου μετά της κυρίας 
του χαΐ τών πρακτόρων τών άτμοπλοίων*  λαός δέ πολύς συ- 
νέρρευσεν ούτως ή εορτή παρίστα θέαμα μεγαλοπρεπέστα- 
τον. Έν τώ μέσω βαθείας σιγής ό διευθυντής τής Τραπέζης 
ό «Πόντος» κ. Δ. Κωνσταντινίδης έδωκε τήν έπΐ τής διαχει» 
ρίσεως αύτοϋ κατά τό λήξαν έτος απολογίαν, κατέδειξεν ευ

φραδώς τήν πρόοδον και τό μέλλον τής Τραπέζης, δτι καί το'· 
έκ μικρών κεφαλαίων άρξαμένη πρό τριετίας κατέχει κεφάλαιον 
πλέον τών δύο χιλιάδων λιρών μέ μέρισμα πρός 2 0 0)0 έκ 
μετοχών 391 διαφόρων πόλεων τοϋ Πόντου- δτι τής τοαπέ- 
ζης ό προορισμός εινε υλικός καΐ ηθικός, προσόν δπεο δέν 
•έχουσιν αί λοιπαΐ τράπεζαι, διότι ή αύτή Τράπεζα χατά 
τόν κανονισμόν αύτής θέλει χορηγεί κεφάλαια ύπέρ των σχο
λείων τών πόλεων, εις άς άνήκουσιν οί μέτοχοι. Κατέδειξε 
πρός τούτοις δτι έντός τής πρώτης περιόδου των δέκα πέντε 
ετών τά κεφάλαια τής Τραπέζης θέλουσιν άναβή πέραν τών 
200,000 λιρών, καί ούτω θέλει καταστή τό σπουδαιότεοον 
τραπεζιτικόν κατάστημα τής ’Ανατολής. Τά τοιαϋτα έργα 
εΐνε τή άληθείφ ανώτερα παντός επαίνου, οί δέ μοχθοϋντες 
χάριν αύτών αληθείς τής κοινωνίας εύεργέται. Εΐτα δέ ώς 
έφορος των σχολείων ό κ. Δ. Κωνσταντινίδης στρέψας τόν 
λόγον πρός τάς παρισταμένας κυρίας άπέδωκε τάς έαυτοϋ 
ευχαριστίας έπί τή προθύμφ προσφορφ τών παρατεθειμένων 
ωραιοτάτων εργόχειρων χάριν τοϋ ύπέρ τών σχολείων Λα
χείου, τοϋ οποίου ή έκκύβευσις έγένετο ύπό τής έπιτροπής 
των φιλομούσων κυρίων Μαρίας Κυπριώτη, ’Αφροδίτης Δ. 
Κωνσταντινίδου, Ευφροσύνης Α. Πισσάνη, Ελίζας Ρενιέρη, 
παιανιζούσης μουσικής καΐ άοόντων τών μαθητών. Καΐ τά τής 
παιδείας μεθ' οποίου ζήλου έπιδιώκονται έν Κερασοϋντι αδύ
νατον νά περιγράψω, εύχομαι μόνον δπως καΐ αί λοιπαΐ πό
λεις έν ’Ανατολή μιμώνται τά καλά παραδείγματα χάριν 
τής ηθικής αύτών προόδου*  άκολούθως έγένετο ή έκλογή τοϋ 
Δ'-ευθυντοϋ τής Τραπέζης διά τό τρέχον έτος καΐ τών συμβού
λων, καθ' ήν άνεδείχθη διευθυντής ό άπό τής ίδρύσεως αύτής 
κ. Δ. Κωνσταντινίδης διατελών, σύμβουλοι δέ οίκ.Γ. Κων
σταντινίδης, Κ. Πισσάνης, Γ. Νεόφυτος, Κ. Μοσσεσουμου- 
τζιάν, Άθ. Άσλανίδης, καΐ ούτως ελ.ηξεν ή εορτή έν τφ μέσφ 
τής γενικής τών πολιτών συγκινήσεως, έγώ δέ συνεχάρην 
τοϊς τών καλών έργάταις, ευχηθείς έκ μέσης καρδίας τήν άο- 
κνον επιδίωξιν τοϋ σκοπού.

Ε. Δ. Π.

ΛΟΓΟΣ

εκφωνηθείς ύπό τοϋ διευθυντοϋ τής Τραπέζης «Πόντου» 

τήν 3ην ιανουαρίου 1871 τρίτην επετηρίδα.

Κύρ·οι,
Τρίτην ήδη φοράν·, μή συμπεριλαμβανομένης τής πρώτης, 

άναβαίνω τό βήμα, ϊνα εκθέσω ύμΐν τήν λήξιν τοϋ τρίτου έ
τους καΐ τήν ένιαύσιον διαχείρισιν καΐ πορείαν τής άνατεθεί- 
?ης μοι διευθύνσεως τής μετοχικής τραπέζης «Πόντος» ήτις 

από τής συστάσεώς της έκάστοτε καΐ συμιοώνως ταΐς προσδο- 
κίαις μου παγιωθεϊσα προσλαμβάνει εύρυτέρας διαστάσεις καΐ 
διακλαδώσεις καθ’ άπασαν τήν Πόντιον ’Ανατολήν, καΐ πέ- 
ποιθα οτι εις έν τών προσεχών ετών θέλομεν ίδεΐ αύτήν 
απροσδοκήτως καταλαβοϋσαν οίκείαν θέσιν μεταξύ τών κυοι- 
ωτέρων τραπεζών τοΰ κράτους διά τής αύξήσεως τών μετο
χών αυτής μέχρι 2,000 άντιστοιχουσών εις κεφάλαιον άνώ- 
τερον τών 2θΟ χιλ. λιρών (διότι μία μετοχή έπΐ μίαν πεοί- 
οοον φθάνει είς 130 λίρα; περίπου), καΐ ικανήν νά κατα
στή πηγή τής Ανατολής άπάσης, έξ ής νά διοχετεύωνται πρός 
αύτήν τά μέσα τής διευκολύνσεως ύπέρ τής γεωργίας, εμπο
ρίας, ναυτιλίας, διαδόσεω; καΐ ύποστηρίξεως τής παιδείας κτλ. 
αρχών άς περιεβλήθη έν τή γεννήσει της.

Επικαλούμενος πρδς ύποστήριξιν τών προεκτεθειμένων μοι 
τά προκείμενα πρδς έξέτασιν πρακτικά αύτής καΐ τούς παρα- 
κατιόν άριθμούς συγκριτικώς πρός τά δύο προηγούμενα έτη, 
περιττόν θεωρώ νά συστήσω καΐ αΰθΐς τδν συνεταιρισμόν καΐ 
καταδείξώ τήν έκ τής είς τάς τραπέζας συσσωρεύσεως πολ- 
λ; άγονων καΐ μονομερω; διαχειριζομένων κεφαλαίων προσ*  
γινομένην μεγάλην ίσχύν, ώστε πολλάκις συν τοϊς άλλοις 
καΐ βασιλεϊαι καΐ αύτοκρατορίαι καΐ πόλεμοι καΐ εΐρήναι κτλ. 
νά έξαρτώνται έκ τών τοιούτων.

Αί μετοχαΐ τής τραπέζης, κύριοι, κατά μέν τδ πρώτον 
έτος 1868 περιεστράφησαν είς 1 65, τδ δέ καταστατικόν εις 
γρ. 37,724 ένώ αϋται κατά τδ δεύτερον έτος 1 869 έν τή 
προσθήκη έτέρων μετ’αύτοϋ έφθασαν είς 237 καταστατι
κόν 91,650,: 45 Μετά μεγάλης δ’εύαρεσκείας άναγγέλλω 
ύμΐν δτι αϋται κατά τδ λήξαν έτος άνέβησαν είς μετοχάς 
391, τδ δέ κεφάλαιον ή καταστατικόν είς 201,340 : 40 ύ- 
ποδιαιρούμενον ώς έξής :

Κεφάλαιον προτελευταίου έτους ή δευτέρου τής τραπέζης γρ. 
91,650 : 45 — καταβολαΐ λήξαντο; έτους έπΐ 39-1 μετοχ. 
πρδς δρ. 180 70,380—άπαξ έπΐ μίαν περίοδον 3 μετόχων 
πρδς 1 8 λίρ. 5, 400—άποθεματικδν παρόντος έτους 5,004: 
55—κέρδη ένεστώτος έτους 32,206: 40, τδ δλον 204, 
638: 40.

Μέρισμα άναλογοϋν διά μέν τούς μετόχους έκ τοϋ πρώτου 
•τους γρ. 127: 60, έκ τοϋ δευτέοου δέ 72, καΐ τοϋ τρίτου 
36, ίσον πρός 20 0)0 έτησίως, μέρισμα ούχί εύκαταφρόνητον 
απέναντι τοσούτων δανείων ποδς τούς μετόχους πρδς εν τοϊς 
0)0 μόνον, ώς τε τδ καταστατικόν τής τραπέζης τοϋ λήξαντος 
έτους ύπερεδιπλασιάσθη*  ταύτδ προοιωνίζομαι καΐ διά τδ 

προσεχές.
Καθ’ δλον τδ λήξαν έτος ή τράπεζα ένήργησε δάνεια δια

κόσια, διεχειρίσθη δέ περί τάς 500 χιλ. γρ., σχετικώς ολίγα, 
διότι οί δανειζόμενοι συγκατατίθενται νά κρατήσωσι τά δανει
ζόμενα καί πέραν τής προθεσμίας των δι’ άνωτέρου τόκου ώς 
προστίμου, έπιβαλλομένου πρδς έγκαιρον πληρωμήν, ήν συ

νιστώ ύμΐν.
Αί μέχρι τοϋδε έκ συναισθήσ εως τής σπουδαιότητος αύτοϋ 

συμμετασχοϋσαι είς τδ μέγα τούτο έργον τής ’Ανατολής, ή 
μάλλον τής ήμετέρας πόλεως είσΐν αί άκόλουθοι κατά μετό
χους καΐ πράκτορας.

Κερασοϋς διά μετοχάς 220. Κων)πολις διά μετοχάς 48, 
πράχτώρ Πλάτων Ν. Παρασκευάς. Τραπεζοϋς διά μετοχ. 54, 
πράκ. Άνδ. Τριανταφυλίδης. Τρίπολις διά μετ. 1 8, Ανταπο
κριτής Κυρ. Μαυρίδης. Πλάτανα διά μετοχ. 10, άν-.απ. Ιωάν. 
Φρακουλάνδης. Όρδού, διά μετ. 29, άνταπ. Κεβδρκ Τζιλτζι- 
άν, Πουλαντζάκης διά μετ. 5, άντ.Νικ. Φωτεινόπουλος*  Νικό- 
πολις διά μετ. 5, άντ. Γαβρ. Σαμλόγλους. Άμισδς διά μετ. 
1 . Οίνόη 1. έν αΐ; αύξανομένων των μετοχών εις άριθμούς 
όρ’.ζομένους ύπδ τοϋ κανονισμού, 100 μετοχών διά ώ. τά- 
ξεως ποακτοοεΐα καΐ 50 διά β . θέλει ένεργεϊσθαι ώσαύτως 
διαχείρισις άναλόγων κεφαλαίων δικαιουμένων πάντοτε τών 
έν αύταϊς μετόχων καΐ πρό τούτου ν’ άποτείνωνται εις τήν 
έ'δοαν τής τραπέζης ένταΰθα, οσάκις ήθελον λάβει άνάγκην 
δανείων*  ώς δέ παοατηρεϊται, πρδς ικανούς τοιούτους έξωτερι- 
κούς μετόχους καΐ μή, έχομεν δάνεια περίπου 400 λιρών.

Δέν πρέπει νά παραλείψω ένταΰθα, κύριοι, καΐ τδν μέγαν 
καΐ ίερδν συνάμα σκοπόν, δν περιεβλήθη ή τράπεζά μας αΰτη 
περιποιοϋντα αύτή μεγάλην τήν τιμήν, χαΐ δι’ άς προβλέψεις 
έξεθέμεθα συνάμα χαΐ διά τήν πρόνοιαν τήν ύπέρ έκπροιχίσεως 
τών σχολείων, διαδόσεως τής παιδείας, άνακουφίσεως πτω
χών, γηρατειών χλπ. ώς ό κανονισμός διαλαμβάνει, ών αμοι- 
ροϋσι μεγαλείτεραι τράπεζαι, έπιδιώκουσαι μονομερή σκο
πόν ύπέρ τών μετόχων των μόνον. Πρδς τοιούτον σκοπόν έκα- 
νονίσθη τδ έτησίως κοατούμενον καΐ τοκιζόμενου άποθεματικόν, 
δπεο εοθασεν ηδη είς λίρας 80, καΐ τοϋ χρόνου προϊόντος θά 
ίδωμεν αύτδ άφικνούμενον εις χιλιάδας λιρών, δτε μετά τήν 
ποώτην τής τραπέζης περίοδον θά διατεθώσι έτήσια κέρδη τού
του ύπέρ των σχολείων τών συντελεσασων πόλεων άναλόγως.

θεωοώ πρδς τούτοις καθήκον μου νά συστήσω ύμΐν, Κύριοι, 
καΐ μάλιστα τοϊς δυναμένοις, ϊνα κατά τδ παράδειγμα καΐ τδν 
τρόπον τών ’Αδελφών Κωνσταντινιδών, οΰς έμιμήθησαν καΐ οί 
κύοιοι Πισάναι κατά μίαν μετοχήν, προσλάβητε ώσαύτως με
τοχάς καΐ ύπέρ τών σχολείων ύμων, προωρισμένων νά διδάξώσι 
τά·. μεσόγεια καΐ τάπέριςήμών, ουσης τής ήμετέρας πόλεως 
ώς έκ τής γεωγραφικής θέσεωςκέντρον πρδς αύτά*  πρδς δ συντε- 
λέσει τελεσιοόρως ή έπ’ αίσίοις οίωνοΐς άρξαμένη οδοποιία. 
"Οθεν μετά χαράς άναγγέλλω ύμΐν δτι τδ κεφάλαιον τών 1 5 
ύπέρ τών σχολείων ήμετέρων μετοχών σύν τή μια τής μακα- 
ριτίσσης Ελισάβετ Γ. Κωνσταντινίδου έφθασεν είς λίρας 
9ί:,04, όμού δέ μετά κεφαλαίου 110:04, καΐ προοιωνίζο
μαι δτι μέχρι τής λήξεως τής περιόδου μέλλει νά πλησιάση 
είς 2,000 λίρας, δπερ τότε μεταβληθήσεται είς προσοδοφόρα 
στερεά κτήματα πρδς πορισμδν τών σχολείων ήμών καΐ έπέ- 
κτασιν ?ών έν αύτοΐς σπουδών.

Καΐ κατά τό λήξαν έτος έθεωρήθησαν τά κεφάλαια τής τρα
πέζης, ούχί ίκανά πρός αϊτησιν αϋτοκρατοριχοϋ διατάγματος, 
άναβληθέντος τοϋ τοιούτου μέχρι πλειοτέρσς αύξήσεως τών 

κεφαλαίων*  πέποίθα δ’ δτι ή πατρική κυβέρνησες θέλει άνοίξει 
τάς άγκάλας της πρδς ύποστήριξιν καΐ περίθαλψιν τοιαύτης 
τραπέζης πρωτοφανούς έν τφ κράτει αύτής, ήτις εύχομαι 
νά τύχη καΐ εις άλλας πόλεις μιμητών καΐ ζηλωτών.

Ανακοινών δέ τήν λήξιν τής διετίας τοϋ έν ένεργεία τέως 
συμβουλίου καΐ διευθύνσεως, προτείνω νά προβήτε κατά τδν 
κανονισμόν είς τήν διά μυστικής ψηφοφορίας άντικατάστασίν 
των δσον δέ περί πρακτόρων καΐ άνταποκριτών τής Τραπέ
ζης έν τφ εξωτερικώ, τούτων περιμείνατε τάς κατά πόλεις έκ- 
λογάς, πρδς άς άνεκοίνωσα έγκαίρως, εν έλλείψει δέ δύνα
ται νά προβή πρδς άντικατάστασίν αύτών τδ νέον συμβούλιου 
μετά τοϋ διευθυντοϋ.

Παοεκλίνων τοϋ θέματός μου παρατηρώ, κύριοι, μετ’ ευ
χαριστίας δτι τήν συνεδρίασίν μας ταύτην καλλύνει καΐ έτερον 
προσφιλές καί φιλόμουσον άκροατήριον, άπαρτιζόμενον έξ άρ- 
ρένων τε καΐ τοϋ γυναικείου φύλου, δπερ είργάσθη σύν ταΐς 
μαθητρίαις καΐ προσήνεγκεν έκουσίως είς τδν βωμόν τής παι
δείας τά πεοιχαλλή έπΐ τών τραπεζών έργα τών χειρών του 
καΐ προσήλθεν, ϊνα παρασταθή καΐ ένεργήση τήν έκκύβευσιν 
τοϋ ύπδ τήν προστασίαν αύτοϋ 1,000 άριθμ. λαχείου πρδς 
όφελος τών άνεγερθέντων προσοδοφόρων χτημάτων τών σχο
λείων ήμων, οϊς έπι καλούμαι νά προστεθώσι κατεπειγόντως 
διά κοινής άρωγής εν παρθεναγ ωγεϊον καΐ μία λέσχη διά δη
μόσια μαθήματα καΐ συνεδριάσεις άναγκαίας.

Έπειδή δέ,ώςάνωτέρω έλέχθη, ή ήμετέρα πόλις ώς έκ 
τής γεωγραφικής θέσεω; μεγάλην έχει τήν εντολήν, ϊνα ώς 
άπδ κέντρου διαχέη τά της παιδείας νάματα εις τί τά μεσό
γεια καΐ τά πέριξ πολίχνια, άπαιτεϊται τά σχολεία ήμων 
καΐ ή έν αύτοΐς έκπαίδευσις νά καταλάβωσιν άνωτέραν θέ
σιν, πρδς δ χρήζομεν άνωτέρων των ύπαρχόντων μέσων. 
Όφείλομεν λοιπόν νά συντελέσωμεν άπαντες πρδς οίκοδόμησιν 
καΐ άλλων, ώς τά έκτελειούμενα, προσοδοφόρων κτημάτων, 
δι’ ών μόνον δυνάμεθα νά παγιώσωμεν τδ μέλλον τών σχο
λείων κα' νά εύρύνωμεν τδ στάδιον τών έν αύτοΐς σπουδών. 
Πρδς δν σκοπόν θέλομεν ενεργήσει έτερον μεγαλείτερον μέν, 
της αύτης δέ φύσεως λαχείου έκκυβευθησόμενον μετά έν έτος, 
πεποιθότες δτι πλήν τών κατά τδ ένεστώς έτος συντελεσασών 
πόλεων θέλουσι συνδράμει καΐ άλλοι έν τε Ευρώπη καΐ Ρωσ- 
σίφ, κλπ, παρεπιδημοϋντες ομογενείς.

'Οθεν προτείνω δημοσία έπαινον καΐ εύχαριστίαν πρδς τούς 
έντός τε καΐ έκτδς τής πόλεως ήμών · .ετασχόντας τοϋ λαχείου 
(ών ικανά γραμμάτια διέθεσε καΐ ό παρεστώς διοικητής τής 
πόλεως ήμών Ρουβΐν-βέης) καΐ ιδίως πρδς τάς φιλομούσους 
Κυρίας καΐ μαθήτριας, ών τά ονόματα άπαγγελθήσονται έν 
τώ τέλει.

Επανερχόμενος δέ είς τδ θέμα μου συνιστώ, Κύριοι, τοϊς 
πάσιν ιδίως δέ τοϊς μέτριων καΐ μικρών ούσιών χατόχοις καΐ 
ταΐς συντεχνίαις, ϊνα λάβωσι μετοχάς, άναλογιζόμενυι του
λάχιστον τάς περιπετείας τύχης, γηρατεΐα κτλ. αΐτινες δύ
νανται νά έξασφαλίσωσιν ή άνακουφίσωσι διά μικράς καΐ ά- 
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νεπαισθήτου έτησίας καταβολής' και επικαλούμαι ΐνα διά τδ 
μέλλον αί μετοχα'ι προκαταβληθώσιν ύπδ πάντων κατά Ια
νουάριον ούτω δέ 5 μερίσματα μεγαλείτερα θέλετε λαμβά
νει κα'ι τούς μόχθου; τού τήν διεύθυνσιν και πρδς ζημίαν 
των ιδιαιτέρων συμφερόντων, ύπδ μόνου δέ τού αισθήματος 
τής φιλοπατρίας άναδεχθησομένου τηλικοΰτον βάρος, θέλετε 
μετριάσει.

Σ. Δ. Έφιστώμεν πολύ·τήν προσοχήν τών αναγνωστών έπί 
τών άνωθι άπδ τοΰ- συνεταιρισμού ωφελειών.

Μοίσιακά.
Μ ο ι σ ί α λέγεται ή. μεταξύ τοϋ μεγάλου ποταμού I- 

στρου ή Δανουβίου καϊ τού όρους Αίμου χώρα προσαρκτία 
τής φίλης θρφκης, διαιρουμένη τδ πάλαι είς Κάτω κα'ι 
"Ανω Μοισίαν. Καί ή μέν Κάτω Μοισία ειχεν όρια ποδς 
άνατολάς μέν τδν Ευξεινον Πόντον, πρδς δυσμάς δέ τδν πο
ταμόν Κίαβρον, κατερχόμενον άπδ τών δυτικών τοΰ Αίμου 
προπόδων καί συμβάλλοντα είς τδν "Ιατρόν ή δέ "Ανω Μοισία, 
χωριζομένη άπδ τής Κάτω διά τοΰ ρηθέντος ποταμού Κιάβρου, 
έξετείνετο είς τήν νΰν Σερβίαν καϊ Βοσνίαν, περιέχουσα τήν 
Ναϊσσδ; (Νύσσαν), τήν Βυτήνην καϊ άλλα; πόλεις.

Καθ όσον μανθάνομεν έκ τε τών ιστορικά) ν καϊ τών μυθο
λογικών τής καθ'ήμάς ’Ανατολής παραδόσεων, φαίνεται, ότι 
έξ άμνημονεϋτων χρόνων τήν χερρονησώδη μερίδα τής ά- 
νατολικής Ευρώπης, τήν άπδ "Ιστρου μέχρι Ταινάρου, καί 
τήν παρακειμένην άλλην χερσόννησον τής δυτικής ’Ασίας, 
τήν Μικρασίαν δηλαδή, κατφκουν πολλαχοΰ αυτόχθονε; λαοί, 
μεθ’ ών συμμκχθέντες έπειτα οί έξ ’Ασίας ' έπελθόντε; θρφ- 
κες, Μ'υσοί, Πελασγοί καί όσοι άλλοι έπήλυδες μικρότεροι 
λαοί, απετέλεσαν διά χρόνου τήν ελληνικήν φυλήν καϊ 
γλώσσαν, κράμα τι· ούσαν λαών κα'ι διαλέκτων αύτοχθό- 
νων, ευρωπαϊκών, άαιατικών καϊ άφρικανικών. Τδ κράμα 
τοΰτο έποίησε τότε καϊ ποιεί· πάντοτε μάλλον καϊ ήττον ή 
γεωγραφική θέσις τών είρημένων χερσονήσων, έν αΐ·ς μετά 
τόσας ζημίας, παρελθούσας, έπιπολάζέι καϊ σήμερον, αυξα
νόμενη βαθμηδόν, ή. αύτή φυλή καϊ γλώσσα, νικώσα· έπϊ τέ
λους πάν έμπόδιον.

Έπϊ ‘Ομήρου, και πρδ αύτού βέβαια- καϊ μετ' αύτόν·, 
λαός τις θρφκικός, τουτέστιν ελληνικός, λεγόμενος πρώτον μέν. 
Μυσοί, έπειτα δέ ΜΟισοί, ώς λέγει ό Στράβων, κατωκει τήν 
άπ’ αύτοΰ κληθεϊσαν Μοισίαν. Τινές εϊπον, έν οϊς καϊ ό ρη- 
θεϊς Γεωγράφος, ότι οί Μυσοϊ ουτω; ώνομάσθησαν άπδ τής 
όξύης,. δένδρου, πολλοΰ φυομένου- καϊ μυσής λεγομένου 
παρ’ αύτοΐς. Τδ ξύλον τούτο λέγεται μ ε σ σ έ ς καϊ νΰν έν 
τή Μικρασίφ. ύπδ τών αλλογλώσσων. Άλλοι δέ παράγουσι 
τονομα έκ τών αύτόθι πολλών βάλτων, γινομένων έκ τών 
άναχύσεων καϊ προχοών τοΰ "ίστρου. Πιθανώς οί έν θρφκη 
Μυσοϊ έγράφοντο έπειτα Μοισοϊ διά τής διφθόγγου οι πρδς 
οιάκρισίν μικράν τών έν τή Μικρσσία. Μυσών, λεγομένων 
αποικιστών τής έν θρφκη Μοισίας, έλθόντων έκεϊ προ τού 

Τρωικού πολέμου, διότι καϊ οΰτοι άναφέρονται παρ' ‘Ομήρφ 
ώς Τρώων σύμμαχοι.

Οί Μοισοϊ μετά τών Θρακών καϊ τών άλλων ‘Ελλήνων 
άκμάζοντε; έπϊ Αίνου, Όρφέως, Μουσαίου, Εύμόλπου, άπφ- 
κισαν πολλά μέρη, (έν οϊς καϊ τήν ’Αττικήν), άρκτώα, 
έσπέρια καϊ ανατολικά. "Αποικοι ή, συγγενείς τή; έλληνίδος 
θρφκης έν τή Μικρασία ήσαν ού μόνον οί Φρύγες, άλλά καί 
οί Βιθυνοϊ καϊ οί Μαίονες, οί έπειτα όνομασθέντες Αυδοί, καϊ 
οί Κάρες κοϊ άλλοι έτι λαοί. ‘Γποτίθεται, ότι οί Μοισοϊ ήκ- 
μαζον είσέτι. αύτονύμοΰμένοι, ώς οί Οδρύσαι, έπϊ τής άκ- 
μής τών ’Αθηναίων καϊ τών Λακεδαιμονίων, δεχόμενοι εύνοϊ- 
κως κατά τά παράλια καϊ παρίστρια μέρη τάς πολλάς έκεί- 
νας έμπορικάς άποικίας τών Μιλησίων, τών Χαλκηδονίων, 
τών Βυζαντίων, τών ‘Ηρακλειωτών καϊ οΐων άλλων‘Ελλή
νων, οιτινες άπφκισαν καϊ έκόσμησαν πάντα τδν γύρον τοϋ 
Πόντου.

Φαίνεται, ότι έπϊ τής άκμής τών Μακεδόνων ηύξήθη έν· 
τή Άνφ Μοισία άλλος τις λαός, θρφκικδς καϊ αύτός, τουτέστι 
συγγενικός πρδς ήμάς, οί Τριβαλλοί, όνομα παραγόμενον ίσω; 
έκ τού τρικαϊ βηλοί, σημαίνοντος οικισμόν τινα ή π ό λ ι ν, 
οίονεϊ Τριχωρϊται ή Τριπολΐται. Τούτους, ώ; ληστρικούς, 
ένοχλούντας τά πλησιόχωρα μέρη τής Μακεδονίας καϊ τής 
Θράκης, έπελθών μετά δυνάμεως, κατεπόλεμησεν ό μέγας 
’Αλέξανδρος καϊ διαβάς τδν "Ιστρον, έτα.τείνωσε τού; Γέτας, 
λαόν πιθανώς καταγωγής Σκανδιναβικής, ώς οί μετ’ αύτούς. 
άκμάσαντες Γότθοι. Τούς Τριβαλλούς έπειτα κατέβαλον έτι. 
καϊ έκάκωσαν οΐ Αύταριάται, λαός ’Ιλλυρικός, καταβληθείς κα'ι 
αύτδς άκολούθως ύπδ τών Ρωμαίων.

Οί Γέται κατέχοντες έπϊ τών Μάκεδόνων καί τών πρώτων 
τής Ρώμης αύτοκρατόρων τήν νύν Μολδαβίαν, Βεσσαραβίαν, 
Βλαχίαν, Τρανσυλβανίαν κτλ. έλάτρευον ώ; θεόν τόν Ζάμολ- 
ξιν, ένα τών μαθητών τού Πυθαγόρου, καϊ άπεϊχον κρεωφα— 
γίας. Έχοντες δέ πάντοτε σχέσεις τινάς έμπορικάς μετά τών 
ΜΟισών καϊ τών άλλων ‘Ελλήνων, άπφκίσθησαν πολλοί έξ. 
αύτών είς τήν Μοισίαν τήν Κάτω. Συγχρόνως άλλος λαός, 
ομόγλωσσος τών Γετών, ώς λέγει δ Στράβων, οί Δ ά ο ι, ο 
έπειταόνομασθέντες Δάκοι, έπήλθεν εις τήν Άνω Μοι
σίαν είτ’ έκ τής Δύσεως, είτ’ έκ τής περϊ τήν Κασπίαν ’Ασί
ας, ώς φρονούσιν άλλοι. Άλλά διά τούς έπήλυδα; τούτους, 
λαού; ουδέποτε ή. Μοισία άπώλεσε τδ άρχαΐον καϊ άγαπητδν 
αύτή όνομα.

Τό περίεργον, ότι· καϊ· τούς Γέτας ό·1 Ηρόδοτος καϊ ό Στράβων· 
λέγουσιν όμ ο γ·λ ώ τ το υ·ς τών θρφκών,. αρα καϊ τών 
Μοισών, τούς δέ Δάκους ό Στράβων ομογλωσσσους 
τών Γετών. Τί νά συμπεράνωμεν έκ τουτου Ότι καϊ οί 
Γέται καϊ οί Δάκοι ήσαν αύτόχρημα θροικικοϊ λαοί; Οΰχϊ 
βέβαια ' άλλ’ ότι καϊ ή νΰν Βλαχία καϊ Μολδαβία καί τά προσ— 
εσπέρια τής Μοισίας καϊ τής Βλαχίας ήσαν άνέκαθεν ύπδ τών 
θοακών καϊ τών άλλων ελληνικών λαών άπφκισμένα, οί δε- 
Γέται καϊ οί. Δάκοι, λαοϊ έπήλυδες. κατά νεωτεοου; χρόνου;» 

καί φυσ'.κώ τφ λόγφ εχοντες άλλας διαλέκτους, έδοσαν α
πλώς εις τδν τόπον τδ έθνικδν εαυτών όνομα, ώς δορυκτή- 
τορες αύτού. Ούτω καί ημείς ώνομάσθημεν Ρωμαίοι έκ πε- 
ριστάσεως, καί περ μή καταγόμενοι έκ Ρώμης, ούτω καϊ οι 
Κελτοϊ ή Γαλάτσι μετωνομάσθησαν Φράγκοι άπό τίνος γερ
μανικού λαού, καϊ οί Βρεττανοϊ Άγγλοι, καϊ οί παρ’ ήμϊν 
Μοισοϊ Βούλγαροι παρά τοϊς ξένοις υπό τίνος λαού τα- 
ταρικοΰ, έπελθόντος είς τήν θρφκην έκ τής Σαρματίας καϊ 
σχεδόν άφανίσθέντος έν τοϊς άδίκοις προς ήμάς πολέμοις. Οί 
νΰν άτόπως λεγόμενοι Βούλγαροι τής ‘Ελληνίδος Μοισίας, 
εχοντες οί πλεϊστοι άναντιρρήτως καταγωγήν κοινήν μεθ' ή
μών καϊ δίγλωσσοι δντες, ω; τινες τών ύπό Στράβω
νος άναφερομένων λαών τής "Ανω 'Ηπείρου, ύποκ'.νοΰνται 
•έξωθεν καθ’ ήμών διά τίνος συμμορίας ίδιοτελοΰς, έν τή πρω- 
τευούση έδρευούσης, καϊ άλληλογραφούσης μετά τών Παπ- 
πολατρών καϊ τών Πανσλαβιστών. Μηχανορραφίαι μωροπα- 
νοΰργοι, άστοχοι, άτελεσφόρητοι, επιζήμιοι προ πάντων προς 
τούς ύποκινοΰντας καϊ ένεργοΰντας τδ κακόν, έπειδή τ’ άχώ- 
ρίστώς συνυπάρχοντα έκ φύσεως ού χωρισθήσονται. Τδν ζη- 
τούμενον ύπδ τής είρημένης συμμορίας χωρισμόν κατακρίνει, 
αποκρούει κα'ι έμποδίζει μεθ’ ήμών δλος ό σοφός κόσμος καί 
πάσα γείτων δύναμις διά τήν ιδίαν έαυτής ασφάλειαν καϊ 
ησυχίαν.

Τής Μοισίας τδ κυριώτερον νΰν έν τφ Πόντφ έμπορεϊον 
λογίζεται ή Βάρνα, ή πάλαι 'Οδησσός, Μιλησίων άποι- 
κία παρά τδν ομώνυμον ποταμόν (καϊ τδν Πάνυσον, άλ
λον ποταμόν νοτιώτερον) ή μητρόπολις τής βορειοτέοας ’Ο
δησσού, τής έν τή ρωσσική έπικρατεία. Πρδς άρκτον τής 
Βάρνας ύπάρχει άλλη πόλις παλαιά ‘Ελληνίς, οί Κρου
νοί (Μπαλζϊκ), μεθ’ ήν ό κόλπος τής Βάρνας κλείεται ύπδ 
τής Καλλιάκρας, ήτις λεγομένη ποτέ Τ ί ρ ι ζ α, πόλις τει
χισμένη, έχρησίμευεν ώς θησαυροφυλάκιον τοΰ Λυσιμάχου, 
■βασιλέως Έλληνος τής Θράκης, μετά τδν Αλέξανδρον.

(Έπεται συνέχεια).

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΕΤΣΙΣ
έν τω Άυαγνωστηρίω «Η Σμύρνη»

«ατά τδν Δεκέμβριον τοΰ 4 870 ύπδ Ε. ΡΟΣΣΗ.

Περ: ’Αστέρων.

Κύριοι καϊ Κυρίαι.

Πολλάκις μέχρι σήμερον άπαντώμεν άνθρώπου; ερωτώντας 
άλλήλους περϊ τών λαμπόντων έκείνων σημείων, άτινα έν 
καιρφ αιθρίας νυκτδς φαίνονται ώ; προσηλωμένα, ούτως είπεϊν, 
έπϊ τοΰ ούρανίου θόλου.

Τα μυστήρια καϊ τά μεγαλεία τών ούρανίων διαστάσεων 
εισιν έν γένει αγνωστα, διότι νομίζεται κοινώς οτι ή άστρονο- 

μία εινε επιστήμη λίαν δυσχερής ώς απαιτούσα πρδςμάλλν 
έντελή αύτής κατάληψιν ού μόνον προηγουμένας μαθηματικά; 
γνώσεις, άλλά καϊ σύντασιν μεγάλην πνεύματος δπως λύση 
τά διάφορα προβλήματα, τά όποια ή έ-πιστήμη αύτη μάς πα
ρουσιάζει. Άλλα καϊ αί προαπαιτούμεναι γνώσεις τών κα
θαρών και έφηρμοσμένων μαθηματικών προξενοΰσίν ούχ ήτ
τον'δυσχερείας τοϊς βουλομένοις σπουδάσαι, διά τοΰτο ή μα
θηματική αστρονομία εινε φόβητρον δι’ έκείνους, οιτινες δλως 
άμοιροι είσϊ τής επιστήμης τοΰ ύπολογισμοϋ, καϊ τή άληθείφ 
δέν έχουσιν άδικον.

’Ολίγοι δύνανται νά καυχηθωσιν οτι εύκόλως είσδύουσιν έν 
τοϊς μυστήριοι; τοΰ ούρανίου μηχανικού συστήματος. * Η βα- 
θεϊα γνώσις τής ύψηλής μαθηματικής εινε έκ των ών ούκ άνευ 
διά νά μυηθή τις είς τούς έκπληκτικούς άλγεβραϊκούς καϊ τρι
γωνομετρικούς ύπολογισμούς τούς ύψώσαντας τήν άστρονομίαν 
είς τδν πρώτον βαθμόν τών έξηκριβωμένων επιστημών. Διά 
μόνης τής ισχύος τοΰ υπολογισμού καϊ τής ένδελεχοΰς παρα- 
τηρήσεως ήδυνήθη δ άνθρώπινος νοΰς νά ύψωθή καϊ νά ύψόνητα'· 
πάντοτε εως εις τδ άπειρον ΐνα θαυμάζη ές ά-:ϊ τούς άμεταθέτους 
καϊ αιωνίους νόμους τούς τάς ούρανίους σφαίρας κυβερνώντας.

Άλλ’;εί πάντες δέν εύμοιρήσαμεν νά έχωμεν τήν άπαι- 
τουμένην ικανότητα καϊ τδ θάρρος ΐνα προσεγγίσωμεν βίς’τοι- 
αύτας σπουδάς, δέν εσεται έκ τούτου ότι καϊ μόνον οί μαθημα
τικοί άστρονόμοι οφείλουσι νά έχωσι τδ προνόμιον τοΰ γνω- 
ρίζειν τί εινε ουρανός καϊ τϊ έν αύτφ γίγνεται.

Ο νΰν αιών δέν εινε απλή θεωρία άλλά καϊ έφαρμογή 
ένταύτφ. Εύτυχώς σήμερον κεκτήμεθα πονημάτων έπϊ το- 
σοΰτον άπλοποιούντων καί αυτά τά δυσκολώτατα προβλήματα 
τά ύπδ τών διαφόρων κλάδων τών άνθρωπίνων γνώσεων πα- 
ρουσιαζόμενα, ώστε πας τις εχων άνεπτυγμένον όπωσοΰν τδν 
νοΰν, οφείλει νά άρύηται έξ αύτών τδ άναγκαϊον συμπλή
ρωμα τής ηθικές αύτού μορφώσεως.

‘Η άρχαιότης παρείχε μεγάλος δυσχερείας τώ βουλομένφ 
σπουδάσαι έπιστήμην τινά, ένφ σήμερον εύρίσκομεν τήν οδόν 
λίαν ύμαλήν. ' Η εσωτερική φιλοσοφία ήτι; άλλοτε ήτον άπο- 
κλειστικώς τδ άπόγειον σημείον τοϊς μεμυημένοις μόνον, δέν 
ύπάρχει πλέον ό νέος πολιτισμός δέν έχει τδν έγωισμδν τής 
επιστήμτς, τούναντίον διανέμει πασι άδίακρίτω; καϊ γενναίως 
τούς διανοητικούς θησαυρούς, καϊ άπατεϊ δπως έκαστος έχη 
τδ δικαίωμα τοΰ μή βαδίζειν πλέον ψη) αφητεϊ έν τφ σκό- 
τει, άλλά νά βλέπη καθαρώ; έν τφ βίφ.

Διά μόνη; λοιπδν τής μετά λόγου περιγραφής τών ούρα
νίων φαινομένων έλυσαν τδ πρόβλημα τοΰ καταστήσαι τήν 
σπουδήν τής άστρονομίας ού μόνον ωφέλιμον άλλά καϊ τά 
μέγιστα εύχάριστον.

Τή κοινή ύμών συγκαταθέσει, κύριοι, θέλομεν καϊ ημείς 
ακολουθήσει έν τή παρούση όμιλίφ τήν άπλοποιητικήν μέ
θοδον, τούτέστι θέλομεν παραλείψει πάν είδος ύπολογισμοϋ' 
διότι πρδς περιγραφήν τών τοΰ στερεώματος θαυμάτων δέν 
έχομεν χρείαν νά άποπλανηθώμεν έν τφ λ.αβυρίνθφ τών
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μαθηματικών αί έξισώσεις, &ί γεωμετρικά! πρόοδοι καί τά 
λογάριθμα άποβαίνουσιν δλως περιττά προς τδν παοόντα 
σκοπόν. Ό υπολογισμός τών άπειροστών και ό τών πιθανο
τήτων εινε μυστηριώδεις γλώσσαι εννοούμε ναι ύπδ μόνων 
τών μεμυημένων*  ήμεΐς θέλομεν προσπαθήσει δσον τδ έφ: ή- 
μΐν νά όμιλήσωμεν τήν κοινήν γλώσσαν καί έσμέν εύέλπιδες 
οτι πάντες έννοήσουσιν ήμάς.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣ1Σ ΤΟΓ ΟΓΡΑΝΟΓ.

Αστέρες και αστερισμοί .

Τδ πρώτον φαινόμενων, τδ όποιον οί άστέοες παοουσιάζου- 
σιν, εινε οτι ή μεταξύ αύτων άπόστασις μένει πάντοτε ή 
αύτή, καί δέν μεταβάλλεται όπως ή τών πλανητών. Δεύτε
ρον δτι φέρονται πάντες έξ ανατολών πρδς δυσμάς. Τδ φαι
νόμενο ν τούτο οφείλεται εις τήν έκ δυσμών πρδς άνατολάς 
περιστροφήν τής γής περί τδν έαυτής άξονα.

’Ονομάζομε? αστερισμόν σύμπλεγμα ή σύστημα αστέρων 
παριστανόντων σχήμά τι. Πάντα τά ούράνια ταύτα αθροί
σματα φαίνονται, δτι φυλάττουσιν έπι πολύν καιρόν τά αύτά 
σχήματα’ οιότι οποίον σχήμα παρίστανον πρό τινων χιλιάδων 
ετών, τδ αυτδ παριστάνουσι καί σήμερον. Δι’ αύτδν τδν λόγον 
αί άστέοες ούτοι καλούνται απλανείς.

Εινε αληθές δτι ή ονομασία αύτη δέν αρμόζει διόλου, άλλά 
τού: ονομάζομεν ούτω πρδς αντιδιαστολήν τών πλανητών,

Τδ πάν κινείται έν τή φύσει*  οί αστέρες, ώς καί πάν δ,τα 
υπάρχει, συμμετέχουσι τής γενικής κινήσεως τού σύμπαντο^,, 
διατρέχουσι τάς αιθέριους διαστάσεις μέ ταχύτητα άκατανόη- 
τον καί διαγράφουσι τροχιάς άπειρους πέριξ άλλων άστέοων 
ως κέντρων πελωρίων, οΐτινες είνε τεράστιο: όγκοι ύλης κα
θιστάμενοι άόρατοι έν τφ άχανεϊ διαστήματι. Άλλά ποινή 
ομιλήσωμεν περί τής ιδιαιτέρας κινήσεως τών άστέοων τού
των τών καλουμένων άπλανών, πριν ή έξηγήσωμεν πώς οί 
αστρονόμοι ήδυνήθησαν νά άνακαλύψωσι τήν μυστηριώδη 
ταύτην κίνησιν τήν είς πάσαν στιγμήν διά τρόπου δλως άορά- 
του ήμίν μετασχηματίζουσαν τά σχήματα πάντων τών ούοα- 
νίων συμπλεγμάτων, φέρε λάβωμεν, ινα γίνωμεν εύληπτό- 
τεροι, ενα όποιονοήποτε αστερισμόν, έστω τής μεγάλης 
ά ο κ τ ο υ.

Σάς λέγω έν παροδφ, κύριοι, οτι είς μάτην θέλετε ζητήσει 
νά εύρητε μεταξύ τών πολικών άστέοων σχήμά τι ύπενθυμίζον 
ύμίν τδ του τρομερού ζώου του κατοικαύντος εις τούς πόλους. 
Τά ονόματα των τεχνητών τούτων ουρανίων αθροισμάτων σχε
δδν ουδέποτε άνταποκρίνονται τω φαινομένω αυτών σχή- 
ματι.

f/Iva εύρωμεν τήν μεγάλην άρκτον, πρέπει νά στραφώμεν 
πρδς τδν ορίζοντα καί πρδς βορράν θέλομεν παρατηρήσει ένα 
αστερισμόν συγκείμενον έξ επτά άστέρων δευτέρου μεγέθους.

Μέ γυμ ·δν οφθαλμόν δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν έως 
138 αστέρας τής μεγάλης άοκτου’ άλλ’ ήμεΐς δεν θά όμιλή-
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σωμεν ενταύθα, είμή μόνον περί τών επτά, οΐτινες και περισ
σότερον τών λοιπών λάμπουσιν.

Ό’Αστερισμός ούτος καλείται καί ά μ α ξ α’διότι-οί μέν 
τέσσαρες αστέρες οί σχηματίζοντες άκανόνιστον τετράγωνον 
θεωρούνται ώς οί τροχοί τής άμάξης, οί δέ λοιποί τρεις οί σχη
ματίζοντες καμπύλην γραμμήν ώς ό ρυμδς αύτής. Ό εγγύ
τερος τφ ρυμφ άστήρ λάμπει όλιγώτερον, ένώ είς τδν Ι7ον 
αιώνα έλαμπεν ώς οί λοιποί έξ.

Ιδού τά ονόματα τών επτά ρηθέντων άστέρων;
Εκ τών τεσσάρων τών άποτελούντων τούς τροχούς τής 

άμάςν,ς αστέρων οί μέν τρεις καλούνται ύπδ τών Άοάβων 
Δ ο υ β χ έ, Μ ε ρ ά κ και Φ λ έ γ δ α*  ό δέ τέταρτος ό εγγύ
τερος τώ ρυμφ Μ έ γ ρ ε ς· οί λοιποί τρεϊς οί άποτελούντες 
τδν ρυμδν καλούνται Ά λ ιό θ, Μιζάρ και Ά χ α ί ρ.

Πλησίον τού Μιζάρ υπάρχει εις έτερος άστήρ 5ου μεγέ
θους έχων φως άσθενές και ευρισκόμενος σχεδόν πάντοτε έν 
έκλείύει ύπδ τού Μιζάρ Εκαλείτο ύπδ τών Αράβων Σ σ ϊ- 
δ ά κ δ έστι δοκιμή, διότι έπ’ αύτού έδοκίμαζον τήν δύναμίν 
τής όράσεώς των.

‘Ο αστερισμός τής μεγάλης άρκτου έξ άρχαιοτάτων χρό
νων παριστάνει σχήμα άν^λλοίωταν. ‘Γπδ τού ‘Ομήρου έκα- 
λεΐτο άμαξα, ύπδ τών Αιγυπτίων άμαξα τού Ό σ ί- 
ρ ι δ ο ς, ύπδ δέ των ‘Εβραίων άμαξα τού Δαβίδ. Διε- 
κρίνετο επίσης ύπδ τδ όνομα Septem triones, ση
μαίνον οί επτά άροτήρες βοές ή οί βόες τού ’Ικάρου πα- 
ριστανόμεναι διά τού Βοώ του ετέρου αστερισμού 2θ° περίπου 
μακράν τοϋ ισημερινού. ’Εκ τού septemtriones παρήχθη 
άκολούθως είς τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας ή λέξις Septentrion 
σημαίνοντα τδν Βορράν,

Κατά τά έν συντόμφ προλεχθέντα δυνάμεθα τώρα εύκόλως 
μεταξύ των πολιχών άστέρων νά εύρωμεν τήν μεγάλην άρκτον, 
καί άν κάμωμεν τήν παρατήρησιν συνεχώς εσπέρας τινάς 
θέλομεν ιδεΐ οτι αί γωνιώδεις άποστάσεις τών τόν άστερισμδν 
τοϋτον άποτελούντων άστέρων είσίν αμετάβλητοι.

’Ενταύθα γεννάται δυσκολία τις. Πως δυνάμεθα νά διακρί- 
νωρεν τούς άστέρας τούς λεγομένους απλανείς άπδ τούς πλα- 
νήτας τού ήμετέρου ήλιακού συστήματος, οΐτινες ομοιάζουν, 
μέ τούς πρώτους;

‘Π παρατήρησις μάς διδάσκει, δτι πλανήται είνε όσοι ά- 
στέρες μεταβάλλουσιν άκαταπαύστως τήν πρδς τούς άλλους θέ
σιν αύτων, έχουσι φως άτονώτερον των άπλανων καί παρα
τηρούμενοι διά τοϋ τηλεσκοπίου μεγεθύνονται, φαινόμενοι όχι 
ώς λάμποντα σημεία άλλ’ ώς μικροί δίσκοι, τήν διάμετρον 
τ\ώ οποίων δυνάμεθα νά καταμετρήσωμεν. Οί δέ άπλανεΐς 
φαίνονται ακίνητοι και ώς σημεία φωτεινά άνευ διαμέτρου.

Οί μέ άοπλον οφθαλμόν δρώμενοι πλανήται είσίν οί εξής·.
Έ ρ μ η ς, σπανίως ορατός διότι ευρισκόμενος πολύ πλη

σίον τού ‘Ηλιου άφανίζεται είς τδ απλετον φώς αύτού. ’Ενί
οτε φαίνεται προς δυσμάς τδ εσπέρας μετά τήν δύσιν τού ή

λιου καί πρδς άνατολάς τήν πρωίαν πρδ τής ανατολής αυτού,.

Λέγεται δτ έ περίφημος Κοπέρνικος άποβιώσας τδ 7 0°ν 
έτος τής ήλικίας του ούδέποτε ήδυνήθη νά τδν ιύη.

’Αφροδίτη. Έχει φώς λαμπρόν, γλυκύ και ώραϊον. 
Καλείται και άστρον τού έρωτος.

Άρης . Πυροειδής καί υπέρυθρος. ‘Η ονομασία αύτη τού 
θεού τού πολέμου τώ έδόθη ύπδ τών άρχαίων ‘Ελλήνων, διότι 
έπίστευον ότι ό πλανήτης ούτος είχε πολεμικήν επιρροήν 
συγκερνωμένην έντοσούτφ ύπδ τής έρωτικής τής ’Αφροδίτης.

Ζεύς, ό μέγιστος τών άλλων πλανητών’ φαίνεται δε 
πάντων λαμπρότατος καί χρώματος κυανολεύκου.

Κρόνος’ διακρίνεται τών λοιπών διά τού περιζωννυοντος 
αύτδν δακτυλίου καί έχει χρώμα άμαυρδν καί μολυβδόχρουν.

Οί ρηθέντες ούτοι πέντε πλανήται είνε οί κυριώτεροι, τους 
όποιους εύκόλως δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν μέ γυμνόν οφ
θαλμόν. Κατόπιν έρχεται όΟύ ρανός. ‘Ο πλανήτης ουτος, 
δστις φαίνεται ώς άστήρ 6ου μεγέθους, μόλις εινε ορατοί 
είς τδν άοπλον οφθαλμόν. Τελευταίου

ΌΠοσειδών, ό πλέον άπομεμακρυσμένος τών γνω
στών πλανητών, καί 110 φοράς μεγαλείτερος της γής. ‘Η 
άπόστασις αύτού άπδ τδν ήλιον είνε εν δισεκατομμύριον δια
κόσια εκατομμύρια λεύγας.

Άς έπανέλθωμεν ήδη είς τούς άστέρας τούς καλουμένους 
άπλανεΐς κα. ίδωμεν τί ή έπιστήμη μάς διδάσκει περί αύτών.

Διά τών φωτομετρικών πειραμάτων άπέδειξαν μαθηματι- 
κως δτι πάντες οί άπλανεΐς αστέρες δέν είνε άλλο είμή 
ήλιοι ως ο ήμέτερος’ επομένως σώματα αυτόφωτα φωτίζοντα 
άλλους πλανήτας πεοιστρειοομένους
ξαζον πρδ δύω χιλιάδων ετών ό ‘Ηράκλειτος καί πάντει 
τής Άλεξανδρειανής σχολής φιλόσοφοι 
τηλεσκοπίων.

Άπδ τής έφευρέσεως τών θαυμάσιων 
γάνων άνεκαλυφθησαν άπειροι άστέρες 
οφθαλμόν. Αλλ’έως. που άραγε φθάνουν τά δρια τ 
τός ; ύπάρχει σημείον τι πέραν τού ύποιου είνε μηδέν 
είνε έν πρόβλημα, 
λύση.

πέριξ αύτών. Τούτο έδό— 
οί

καί τοι στερούμενοι

τούτων οπτικών ορ- 
άόρατοι μέ γυμνόν 

ού παν- 
; τούτο 

τδ όποιον ή έπιστήμη δέν δύναται νά

’Αποστάσεις τών άστέρων.
‘Ο προσγειότατος τών άπλανών άστέρων καλείται Σείριος’ 

έχει φώς λαμπρότατον καί λευκόν πλήν τδ χρώμα του δέν 
ύπήοξεν άείποτε τδ αύτό, διότι ό μέν Πτολεμαίος λέγει δτι 
είνε έουθρδς ό δέ Σενέκας δτι είνε έρυθρότερος καί άπδ τδν 
Άρην. ‘Γπδ τών ’Αράβων έκαλεΐτο Βαράκερ, δ έστι πο- 
λύχρους. Φαίνεται δτι μετά ταύτα ή φωτόσφαιρα του ούσιω- 
δως μετεβλήθη ως δίδουσα χρώμα ούχί πλέον ερυθρόν άλλά 
λευκόν.

‘Ο ασ:ήρ ούτος άνάγεται εις τδν αστερισμόν τού Μ ε- 
γάλου Κυνδς όρατού είς ήμάς καί τοποθετημένου έπί 
τής όχθης τού Γαλαξίου. Άπδ τής 12 ’Ιουλίου εως 1 1 Αύ- 
γούστου άνατέλλει ταύτοχρόνως μετά τού ‘Ηλιου Κατά τήν
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έποχήν ταύτην ύπάρχουτ. καί οί μεγαλείτεροι καύσωνες οί 
λεγόμενοι κυνικά καύματα.

Διά νά ποοσδιοοίσωσιν οί αστρονόμοι τάς αποστάσεις των 
άστέοων ποάττουσιν ούτως. » *

‘Γποτεθήσθω διά μίαν στιγμήν δτι εύρισκόμεθα έπί τοϋ 
Σείριου. Θέλομεν ίδεϊ εί; μεγίστην άπόστασιν εν σημεΐον σχε
δδν δυσδιάκριτον καί ότι τδ σημεΐον τούτο υποτείνει μιαν 
γων'αν ένδς δευτέρου λεπτού’ είνε ή άκτίς τής γήινου τρο-

’Εκ τής τριγωνομετρίας γνωρίζομεν ότι εν άντικείμενον 
οίονδήποτε ύποτείνει γωνίαν τόσφ μικροτέραν οσφ περισσό
τερον άφίσταται τού οφθαλμού τού παρατηρητού, καί διά 
τού ύπολογισμού εύρίσκομεν δτι τδ άντικείμενον τδ ύποτεΐνον 
γωνίαν ένδς δευτέρου λεπτού μοίρας άπέχει τού, παρατηρη
τού τοσον δσον είνε τδ μήκος τοϋ αντικειμένου επανειλημμέ
νου 206,0 00 φοράς.

Άλλ’ άπο τού Σειρίου διά νά ίδωμεν άντικείμενον έχον 
βάσιν άρκετά μεγάλην δέν είνε άλλο είμή ή διάμετρος τής 
γήινου τροχιάς ίσης μέ 78 εκατομμύρια λεύγας, τδ δέ ή- 
μισυ αύτής, ο έστι ή άκτίς, είνε ίση μέ 39 εκατομμύρια λεύ
γας, ήτις είνε ή άπόστασις τού ήλιου άπδ τής γής.

‘Η γωνία ύπ^ήν όποιαν ό έπί τοϋ Σείριου ευρισκόμενος, 

παρατηρητής ήθελεν ίδεϊ τήν άκτΐνα τής γήινου τροχ-.άς καί 
ήτις καλείται παράλλαξις ήθελεν είσθαι τόσον μικρά ώστε 
άν ύπέτεινε τόξον έώς δευτέρου λεπτού, τότε ή άπόστασις 
τού Σειρίου άπδ τής γής ήθελεν είσθαι ίση μέ 206,000ιφοράς 
τήν άκτΐνα τής γήινου τροχιάς, ο εστι τής αποστασεως τού 
‘Ηλιου άπδ τής γής’ δηλ. 206,0ΟΟ'φοράς 39 έκατομ.λεύ- 
γαι= 8 τρισεκατομ. καί 34 δισεκατομ. λεύγας I

Άλλ! αί ετήσιοι παραλλάξεις τών είνε έτι μικρότεραι 
τού ένδς δευτέοου, δπερ δηλοΐ δτι ύπάρχουσιν αστέρες τόσφ» 
μακράν τής γής ώστε ό έφ1 ένδς αύτών ευρισκόμενος παρα- 
τηοητής δέν ήθελε δυνηθή νά ίδη είς τδ άχανές διάστημα 
τδν ήλιον μεθ’ δλου τού πλανητικού αύτοΰ συστήματος. Λε- 
πτοτάτη θοίξ τεθεΐσα πλησίον τού οφθαλμού αύτού ήρκει· 
δπως καλύύη ολόκληρον τδ ήμέτερον πλανητικόν σύστημα.

Ό 6 I ος άστήο τοϋ Κύκνου (βορείου ά-τερισμού) κατά τούς 
υπολογισμούς τού Φρειδερίκου Γουλλιέλμου Βέσελ άπέχει άπδ 
τής γής 600,000 φοράς π ερισσότερον παρ’δσον άπέχει ό- 
ήλιος*  δηλ. 600,000 φοράς 39 έκατομ. λεύγας=23 τρισε- 
κατομ. καί 400 δισεκατομ. λεύγας. ‘Ώστε το φώς το δια- 
τρέχον 77000 λεύγας άνά πάν δευτερόλε.ττον καί φθάνον 
άπδ τοϋ ήλιου είς τήν γήν είς 8 περίπου λεπτά άπδ τού εί- 
ρημένου άστέρος, δέν δύναται να φθαση ειμη εις 1 0 ετη.

‘Ίνα έννοήσωμεν κάλλιον τήν έκπληκτικήν άπόστασιν τών 
αστέρων, άς κάμωμεν τήν εςής παρατηρησιν.

Άν φαντασθώμεν τδν άξονα τής γής προεκβεβλημένον- 
έπ’ άπειοον, ούτος θέλει συναπαντήσει τδν ουρανόν εις δύο 
σημεία καλούμενα πόλους’ ό άξων ούτος μένει άμετάβλη- 
το:, διότι άνταποκρίνεται πάντοτε πρδς τδν αύτδν άστέρα τής.

25



Ο ΜΕΝΤΩΡ. 195

194 Ο ΜΕΝΤΩΡ.

μ ι χ ρ ά ς άρκτου, ευρισκόμενον πλησίον του βορείου πό
λου και καλούμενον διά τούτο πολικόν αστέρα. Άλλά γνω- 
ρίζομεν δτι ή γή περιστρεφόμενη περί τδν "Ηλιον διαγρά- 
φέι τροχιάν έχουσαν περιφέρειαν 2 39 έκατομ. λευγών άρα 
ή άπόστασις τών αστέρων άπδ τής γής εινε τόσφ μεγάλη, 
ώστε ή τροχιά αύτη, ήτις μάς φαίνεται πελώριος, θεωρείται 
μηδέν.

Ό Henderson παρετήρησεν δτι ή παράλλαξις τού Σεί
ριου εινε έτι μικροτέρα ένδς δευτέρου λεπτού τής μοίρας και 
δι’ υπολογισμών εύρεν, δτι ό όγκος αύτού εινε 20 έκατομ. 
φοράς μεγαλείτερος τού ή) ίου, δντος μεγαλειτέρου τής γής 
1 έκατ. και ΑΟΟίχιλ, φοράς.

Ό Gall επίσης διά τής παραλλάξεως ύπελόγισε τήν ά- 
πόστασιν τού άστέρος τούτου, δτι εινε μεγαλειτέρα τής τού 
ήλίου 896,000 έκατομ. φοράς, ήτοι 34 τρισέκατομ. καί 944 
δισεκατομ. λεύγας. "Ωστε άν φαντασθώμεν σφαίραν κανονιού 
πίπτουσαν έκ τού άστέρος τούτου και διατρέχουσαν 450 λεύ
γας τήν ώραν, ήθελον παρέλθει πλέον τών 2 έκατομ. 800 
χιλ. έτών έως νά φθάση είς τδν ήλιον. Τδ φώς μέ τήν άκα· 
τανόητον αύτού ταχύτητα δέν δύναται νά διατρέξη τδ διά
στημα τούτο μείον τών 22 ετών.

‘Η διάαετοος αυτού εινε 40 έκατομ. λευγών, δηλ. ό ογ— 
κος του δύναται νά πλήρωσή και ύπερβή έτι τδ μεταξύ γής 
καί ήλίου διάστημα.

‘Η ιδέα μόνον μιας τοιαύτης μάζης έκπληττε», τήν φαν
τασίαν τού ανθρώπου. Άλλά και ό άστήρ ούτος ό τοσούτον 
υπερμεγέθης δέν θεωρείται ώς κόκκος άμμου εντός τού άπει
ρου ; δέν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι ύπάρχουσι και άλλοι 
ήλιοι μεγαλείτεροι τούτου; καί τωόντι εσχάτως άπέδειξαν, 
δτι ό άστήο ούτος δέν εινε είμή ό δορυφόρος ένδς άλλου 
άστέρος άσυγκρίτως μεγαλειτέρου.

"Οσοι αστέρες λάμπουσι περισσότερον δέν εινε και πλη- 
σιέστεροι ήμών διότι τδ ’Άλφα τού Κενταύρου, άστήρ λαμπρδς 
χρώματος κίτρινου, εινε ό πλησιέστερος τού ήμετέρου συστή
ματος. ’Εντούτοις εΰρίσκεται είς τοιαύτην άπόστασιν, ώστε τδ 
φώς του απαιτεί πλέον τών 3 έτων διά νά φθάση είς ήμάς, 
ό δέ όγκος του εινε τρις μεγαλείτερος τού ήλίου. Έάν ό 
ήλιος εύοίσκετο είς τοιαύτην άπόστασιν, ήθελε καταντήσει 
άόοατος μέ γυμνδν οφθαλμόν.

Ό άστήο ούτος ε{ καί πρώτου μεγέθους δέν υπερβαίνει 
κατά τήν λάμψιν τδν V6ga τής Λύρας, είς έτι μεγαλειτέ- 
ραν άπόστασιν εύρισκόμενον. Ό Άρκτούρος,άςήρ ά. μεγέθους, 
εΰρίσκεται εις μεγαλειτέραν άπόστασιν ή ό 61ος τού Κύκνου, 
δστις μόλις είνε ορατός διά γυμνού οφθαλμού. Έκ τών ει- 
ρημένων γίνεται δήλον δτι αιτία τής κατατάςεως ένδς άστέ
ρος είς τήν πρώτην τάξιν δέν εινε ή προσέγγισις αύτου πρδς 
τήν γήν άλλά μάλλον τδ μέγεθος τής φωταύγειας αύτού.

’Αριθμός τών ’Αστέρων.

4Ο αριθμδς τών άστέρων είνε άπειρος, άν καί μέ άοπλον 

οφθαλμόν μόνον 5 — 6 χιλ. δυνάμεθα νά ίδωμεν. ‘Ο *Ερ-  
σχελλος διά τού γιγαντιαίου αύτού τηλεσκοπίου εντός χώ
ρου 1 50 μήκους καί 2° πλάτους έμέτρησεν έπέκεινα τών 
50 χιλιάδων.

‘Ο Γαλαξίας εμπεριέχει πλέον τών 50 έκατομ. Νεφε
λώδεις κηλΐδες, αϊτινες ούδέν άλλο είσίν είμή ποοοώτατοι 
Γαλαξίας άνεκαλύφθησαν 3600, αϊτινες παρατηρούμεναι διά 
τών τηλεσκοπίων φαίνονται δτι είνε πυκναι πολλών άστέοων 
προσαθροίσεις. Μία νεφελώδης χηλις έχουσα έπιφάνειαν ίσην 
τώ φαινομίνφ δίσκφ τής Σελήνη; εμπεριέχει πλέον τών 200 
χιλ. ήλιων.

‘Ο άριθμδς τών άστέρων αύξάνε». μέ μεγίστην ταχύτητα. 
Ούτως άριθμούνται καί είς τά δύο ήμισφαίρια 18 άστέρες τού 
ά. μεγέθους, 65 τού β'. 1 90 τού γ’. 425 τού δ . 1400 τοϋ 
έ. 400 τού ς . Άπδ τού ζ . μέχρι τού ιδ\, μεγέθους οί άς-έρες 
δέν διακρίνονται διά γυμνού οφθαλμού. Τοϋ τελευταίου τούτου 
μεγέθους ήρίθμησαν πλέον τών 28 έκατομ. 6 97 χιλ.

Οί αστέρες λοιπόν εινε άπειροι τδν άριθμόν, άφού ολό
κληρον τδ ήμέτερον ήλιακδν σύστημα, δλοι οί ορατοί άστέρες 
καί ό γαλαξίας δέν αποτελούν, ώς είνε ήδη γνωστόν σήμερον, 
είμή μίαν νεφελώδη κηλΐδα εις τδν ούρανόν, ή δπως λέγει ό 
Humboldt μίαν νήσον έν τφ σύμπαντι.

Κινήσεις τών άστέρων.

•Όταν παρατηρώμεν τδν ούρανόν διά γυμνού οφθαλμού, 
οί αστερισμοί φαίνονται δτι τώ δντι φυλάττουσι τά αυτά 
σχήματα καί τάς αυτάς πρδς άλλήλους διαστάσεις. Άλλά 
αί νεώτεραι παρατηρήσεις άπέδειξαν δτι οί άστέρες έχουσιν 
ιδίας κινήσεις καί δτι μετά παρέλευσιν 25 χιλ. ετών τδ 
σχήμα τών άστερισμών θέλει μεταβληθή. Πολλών μάλιστα 
άστέρων ή ταχύτης τής κινήσεως προσδιωρίσθη άκριβώς*  ούτω 
π.χ. ή τοϋ Σείριου ταχύτης εινε 9 λευγών είς έκαστον δευτε- 
ρόλεπτον, τού 61ου τού Κύκνου 17 λευγών, τοϋ Άλφα τού 
Κενταύρου 5, τού Λega τής Λύρας 5, τής Λίγος 12, τού 
Άρκτούρου 22, τού δέ άστέρος τοϋ Άργελάνδρου κειμένου 
πλησίον τήςμεγάλης Άρκτου 249 λευγών.

Ό Άρκτούρος κινούμενος, ώς είδομεν, μέ ταχύτητα 22 
λευγών είς έκαστον δευτερόλεπτον, άπαιτεϊ ενα ολόκληρον 
αιώνα διά νά διατρέξη είς τδν ουρανόν εν διάστημα ούχί μεγα- 
λείτερον τού 1 τής διαμέτρου τής Σελήνης άπδ τής εποχής 
τού‘Ιππάρχου, δέν άπεμακρύνθη άπδ τούς γειτνιάζοντας μι
κρούς άστέρας είμή κατά 1° 15®.

Οί άστέρες κινούνται ού μόνον άνισοταχώς, ώς ανωτέρω 
είδομεν, άλλά καί κατά διαφόρους διευθύνσεις. Μεταξύ τού 
β καί γ τού Κύκνου υπάρχει διάστασις 5ο περίπου*  έντδς 
αύτού τού χώρου ύπάρχουσι 400'χιλ. ως έγγιστα ήλιων, 
ών αί μέν 200 χιλ. έλκύονται πρδς τδ εν μέρος, αί δέ λοιπαί 
πρδς τδ άντίθετον.

Πάντα τά ουράνια σώματα κινούνται πέριξ κέντρων άγνώ- 
στω/, ώς καί ό ήμέτερος ήλιος. *0  Έρσχελλος άπέδειξεν δτι

ή Ανάγκη, ή παντοδύναμος αύτη θεά, είς τής οποίας τήν από
λυτον καί άκράτητον δύναμιν ήσαν καί οί θεοί υποκείμενοι, 
καί τών διπλωματών ή μήτηρ είνε ή ’Ανάγκη. Α». Μοΐραι έκά- 
θηντοείς τδ Γραφεΐον, τήν Καγγελαρίαν, δηλαδή τοϋ Διδς 
γράφουσα». τάς άποφάσεις αύτού*  καί οί διπλωμάται εν τοις 
Άρχείοις τών επιγείων Ζηνών συνέρχονται, ΐνα γράψωσι τάς 
θελήσεις αύτών*  αί Μοΐραι παοιστάνοντο γραϊαι, και οί διπλώ
ματα». πολλάς έπί τοϋ προσώπου των φέρουν τάς ρυτίδας· αί 
Μοΐραι είχον πασπαλισμένας μέ άλευρον τάς κεφαλάς των, καί 
οί διπλώματα», εως πρό τινων έτών έπασπάλιζον μέ πούδραν 
τάς κεφαλάς των, σήμερον δέ πουδράρουν μέ στάκτην τά μμά- 
τ^α τών άλλων*  αί άποφάσεις τών Μοιρών ήσαν άμετάτρεπτοι 
καί άμετάβλητοι, καί δμως πολλάκις άνετράπησαν διά τής επι
στροφής πολλών έκ τού Άδου είς τήν ζωήν*  καί τών Διπλ. 
Συμβουλίων αί άποωάσεις έπί τού άμετατρέπτου καί αμετα
βλήτου σκαρόνονται, ώς π.χ. ή ‘Ιερά Συμμαχία. άλλ’ έν 
διαστήματι 30 ένών έγινεν ώς τδ τριακονταετές Σύνταγμα 
τής ‘Ελλάδος. Έξηπάτησαν α»ί Μοΐραι τδν Τυφώνα νά φάγη 
τούς ολέθριους εφήμερους καρπούς, καί κατά συνέπειαν έβαψε 
μέ τδ αίμά του τόν Αίαον,έξ ού καί τδ δνομα τού Όρους*  και 
οί Διπλωμάται κάμνουν συνήθως τοιούτους χωρατάδες*  άφίνοντες 
τήν Δανίαν,ής τδ τέλος έν Γούνασι θεών κεΐται, βλέπομεν τήν 
Πολωνίαν*  τή είπαν, έν ή ήμέρα φάγης άπδ τού ξύλου τή; 
ζωή; έτη καί σύ ώς θεός, καί έφαγεν, άλήθεια, τόσο πολύ ξύλο, 
ώστε έσκασεν άπό τήν πολυφαγίαν. Έδίδασκον αί Μοΐραι καί 
τήν μαντικήν*  καί μήπως οί διπλωμάται δέν είνε και Προφέσ- 
σορες αυτής ; άνάγνωσον οϊον δήποτε διπλωματικόν έγγρα
φον, καί μάλιστα τά διαβόητα πρωτόκολλα, καί θέλεις ίδεϊ 
οτι έν μέν τφ συνόλφενυπάρχει σύσσωμον τδ «τδν Άλυν δια- 
βάς μεγάλην άρχήν καταλύσεις*  » έν έκάστω δέ άρθρω ύπο- 
φαίνεται τδ ΟΓ τοϋ «ήξεις αφίξεις, ΟΤ, θνήξεις εν πολέμφ'» 
καί ή μέν Κλωθώ, ή καί πρεσβυτέρα, παρετηρούσε τήν γέν- 
ντισιν τών άνθρώπων καί κρατούσα ηλακάτην έκλωθε τής 
ζωής των τδ νήμα*  καί βεβαίως είς αύτήν ανήκει ή προση- 
γορία τής Λέδυ’ ή δέ Λάχεσις κρατούσα άτρακτον έτύλιττεν 
έπ’ αύτού τδ νήμα διατάττουσα τά μέλλοντα αύτού*  καί είς 
τήν κυρίαν αύτήν άνήκει τής Ματμουαζέλ ή προσηγορία*  ή, 
δέ Ατροπος κρατούσα ψαλίδιον έκοπτε τδ νήμα*  ήτον άρα 
αύτή Φροηλάην, ή Γκοσποτίνα. Άλλ’ άνωτέρα τών 
Μοιρών ήτον ή Ειμαρμένη, ήν ο»ί Τούρκοι ονομάζουν 
Έ τ ζ έ λ, οί δέ διπλώματα», τήν έφόρεσαν καπελίνο καί Μα- 
λακώφ καί τήν ώνόμασαν Φ έ τ ά κ ο μ π λ ί, εις τδ όποιον οί· 
μέν άνίσχυροι κλίνουν τδν αύχένα, οί δέ διπλωμάται, μέ τδ 
καπέλον είς χεΐρας καί μέ ένα σωρό Ρεβερέντσες ο
πισθοδρομούν είς τήν παρουσίαν του I άς διαμαρτύρωνται όσον- 
θέλουσιν οί άντιπρόσωποι τής Αλσατίας καί τής Λωραίνης 
έν τή Γαλλική εθνοσυνελεύσε». κατά τής άπαλλοτριώσεώς των 
χάριν τής νεαράς Γερμανικής αυτοκρατορίας*  ενώπιον τού 
άκάμπτου fait accompli δέν δύνανται είμή νά κύψωσι τδν- 
αύχένα*  διότι ούτως έδοξ» τφ γνησίφ τέκνφ τών άρχαίων Μοι
ρών κ. Βίσμαρκ. Καί σεις αγέρωχοι Παρισιανοί, τούς οποίους 
μόνη ή άδυσώπητος πείνα έδάμασε, άνοίξατε τάς πύλας τής 
ύπερηφάνΟυ καί μοναδικής πόλεώς σας καί ύποδέχθητε τούς, 
νικήτας σας*  άλλως ούαί τοΐς ήττημένοις.

καί ούτος κινείται, διαγραφών άπειρον καμπύλην γραμμήν 
μεθ’ δλου τού των πλανητών καί κομητών συστήματος πρδς 
ενα αστέρα, τδν άστέρισμδν τού ‘Πρακλέους. Ό Bessel ύπε- 
λόγισεν δτι ή ταχύτηςτου εινε 700 χιλ. μυριαμέτρων άνά 
πάσαν ήμέραν, ταχύτης διπλάσιά εκείνης τής περί τδν ήλιον 
κινήσεως τής γής. * Η δέ μεταςύ τού άστέρος τούτου καί τοϋ 
ήλίου άπόστασις tl/ε τόσον τεράστιος, ώστε ό ήλιος διά νά 
φθάση έκεϊ άπαιτούνται πλέον τών τριών έκατομ. ετών.

Έκ τούτων βλέπομεν δτι ό ήλιος δέν είνε είμή μικρός τις 
δορυφόρος ένδς άλλου ήλίου ευρισκομένου είς τάς άκαταμετρή- 
τους διαστάσεις τού άπειρου. Άλλ’ ό ήμ’έτερος ήλιος άπο- 
τελεϊ βεβαίως μέρος μιά; άστρφας οδού, ήτις πρέπει νά περί- 

στρέφηται περί τι κοινόν κέντρον.
Κατά τδν Άργελάνδρον τδ γενικόν τούτο κέντρον εύρίσκε- 

τα». είς τδν Αστερισμόν τοϋ Περσέως, κατά τδν Moedler εις 
τδ σύστημα τών Πλειάδων πλησίον τής ’Αλκυόνης. ‘Ο 
άστήρ ούτος δστις είνε ό λαμπρότερος τού συστήματος τούτου, 
εΰρίσκεται είς τοιαύτην άπόστασιν άπδ τής γής, ώστε τδ φως 
του διά νά φθάση έδω άπαιτούντα». πλέον τών 500 ετών.

Διά γυμνού οφθαλμού- εξ μόνον άστέρες φαίνονται εις τάς 
Πλειάδας. Ό έβδομος καλούμενος Μερόπη έγεινεν άφαντος*  
έπί τού Τρωικού πολέμου, διά τού τηλεσκοπίου δέ καθοράτα». 
μέγας άριθμός. 60 άστέρες φαίνονται κινούμενο», πρδς τήν 
Αλκυόνην, 50 φαίνονται άκίνητοι καί είς φαίνεται έλκυό- 

μενος κατ έναντίαν διεύθυνσήν.
Κατά τήν ιδέαν πολλών άστρονόμων ύπάρχουσι καί ήλιοι 

έσβεσμένοι έντδς τού άπειρου, τουτέστι σώματα τεράςία άφεγγή 

καί τόσω πολυάριθμο», δσφ καί οί άστέρες.
Τήν ιδέαν ταύτην είχον καί οί άρχαϊοι 'Έλληνες. Ό 

Ωριγένης έγραφεν δτι οί πύρινο», άστέρες περιστρέφονται περί 
σκοτεινά σώματα άόρατα ήμϊν. Μή υπάρχει τις νόμος, κατά 
τδν όποιον οί άστέρες είνε σι δορυφόρο», ετέρων σωμάτων σκο
τεινών ; ή μήπως είνε μέν καί’αύτά τά σώματα φωτεινά άλ
λ’ εχοντα μάζαν υπερμεγέθη ελκουσι τδ φώς πρδς τδ κέν
τρον αυτών καί ούτω καθίστανται άόρατα ; Ούδε’ις βεβαίως 
δύνατα». νά άπαντήση είς τοιαύτας έρωτήσεις, πλήν είνε βέ
βαιον δτι ή ανθρωπότης υπήρξε μάρτυς τής άποσβέσεως με
γάλου αριθμού αστέρων, οΐτινες καί περ μή φαινόμενοί πλέον 
εξακολουθουσιν όμως νά ύπάρχωσιν είς τδ άπειρον;

"Οπως καί άν έχη, τοιαϋτα σώματα δέν πρέπει νά ύπάρ- 
χωσ». πλησίον τού ήμετέρου ήλιακού συστήματος, διότι άλ
λως ήθέλομεν αίσθανθή τήν ταραχήν, ήν ή υπερμεγέθης αύ
τών μάζα ήθελε προξενήσει εις τδν ήλιον καί εις τούς πλα- 
νήτας. (ακολουθεί),

Μοφαι καί διπλώματα:.
Μεταξύ μοιρών καί τών έξ έπαγγέλματος διπλωματών 

τοσαύτη ομοιότης υπάρχει, ώστε πολλάκις έκλαμβάνει τις τάς 
μέν αντί τών δέ*  ούδε'ις λοιπόν κίνδυνος τού νά κολασθή δστις 
όνομάση τάς μέν Μοίρας διπλωμάτας, τάς δέ εξοχότητάς των 
Μοίρας. ‘Η Μυθολογία άναφέοει δτι τών Μοιρών ή.μήτηρ ήτον
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ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΑΟΣ.

‘0 Κωνσταντί
νος Παπαρρηγό- 
πουλος εινε εις 
τών διασημοτάτων 
χαί δημοτιχωτά- 
των τής νέας ‘Ελ
λάδος συγγραφέ
ων, διαπρέψας ιδί
ως είς έΟνικάς ίς-ο- 
ρικάς μελέτας αϊ- 
τίνες έτυχον παρ’ 
ήμϊν καί μάάιστα 
έν Εύρώπη μεγά
λης υποδοχής.

Έγεννήθη έν 
Κωνςαντινουπόλει 
έν έτει 1815 έκ 
πατρδς τοΰ τραπε
ζίτου Δημητρίου 
τοΰ Παπαρρηγο- 
πούλου, χαταγο- 
μένου μέν έχ Βιτί- 
νης τής Πελοπόν
νησου , μέγα δέ ισ- 
χύσαντος έν Κων- 
σταντινουπόλει. 

Κατά τδ 1821, 
άποθανόντος τοΰ 
πατρδς αύτοΰ, ή 
μήτηρτοΰ Κ. Πα- 
παρρηγοπούλου λαβοΰσα τά εϊσέτι άνήλιχα αυτής τέκνα κα- 
τέφυγεν εις Οδησσόν. Έκεΐ ό νέος Κωνσταντίνος έξεπαι- 
δεύθη αύτοκρατοριχή δαπάνη έν τώ λυκείφ Richelieu μέχρι 
του 1830, δτε συγκατήλθε μετά τή; μητρός χαι τών αδελ
φών είς τήν ‘Ελλάδα, δπου συνεπλήρωσε τήν ελληνικήν 
αύτοΰ παίόευσιν παρά τφ άοιδίμφ διδασκάλφ Γεωργίφ Γεν- 
ναδίφ. Τώ 1 833 εΐσήλθε νεότατος έτι είς τήν δημοσίαν 
υπηρεσίαν εν τφ ύπουργείφ της δικαιοσύνης, έν ω προήχθη 
μέχρι βαθμοΰ διευθυντοϋ τοΰ υπουργείου τούτου, καί παρέ- 
μεινε μέχρι τοΰ έτους 1843, δτε άπελύθη τής υπηρεσίας, 
χαταταχείς παραδόξως είς τούς έτερόχθονας κατά τδ διαβόητου 
ψήφισμα τής έν Άθήναις Αης έθνικής συνελεύσεως. Άλλά 
μετά εν έτος διωρίσθη πάλιν καθηγητής τής ιστορίας έν τφ 
έν Άθήναις Γυμνασίφ. Τφ 18 51 διεδέχθη τήν έν τώ Πα- 
νεπιστημίφ καθέδραν τοΰ μακαρίτου Κ. Δ. Σχ.νά, διορισθέν- 
τος τότε πρέσβεως τής ‘Ελλάδος έν Βιέννη. *0  Κ. Παπαρ- 
ρηγόπουλος διατελεϊ έκτοτε είς τδ έθνικδν Πανεπιστήμιον δι- 
όάσκων τήν ιστορίαν τοΰ ελληνικού έθνους. Καί περ μή έκ- 
παιδευθείς έν μηδενΐ Πανεπιστημίφ, έτράπη πρωιμώτατα κατ' 
ιοίαν εις ιστορικά; μελέτα; καί έξέδωσε κατά πρώτον τώ 1842

τήν περί τής έποι- 
κίσεως έν τή Πε- 
λοποννήσφ Σλαυί- 
κών τινων φυλών 
πραγματείαν αύ
τοΰ· μετά έν έτος 
δέ έτέραν πραγ
ματείαν περί τού 
τελευταίου έτους 
τής ελληνικής ε
λευθερίας, ήτοι α
κριβέστερου περί 
τοΰ έτους καθ’ ο 
έγένετο ή άλωσ-.ς 
τής Κορίνθου ύπδ 
τοΰ Μομμίου. Πε
ρί άμφοτέρων τών 
πραγματειών τού
των έγένετο πολύς 
λόγος έν Ευρώπη 
καϊ μάλιστα παρά 
τοΐς Γερμανοί; ’ τδ 
δέ έν Μονάχφ πα- 
νεπιστήμιον άπέ- 
νειμεν ένεκα αύ
τών είς τδν Κ. 
Παπαρρηγόπουλον 
τδ αξίωμα τοΰ δι- 
δάκτορος τής φι
λοσοφίας. Άπδ

τοΰ 1 850 έγένετο εις έκ τών θεμελιωτών τοΰ περιοδικού συγ
γράμματος ή «Πανδώρα» έν ή κατεχώρισε πολλάς καϊ 
ποικίλας ιστορικά; πραγματείας, ών τινες έξεδόθησαν καί 
κατ'ιδίαν τφ 1858. Τώ 1853 ύπήρξεν ώσαύτως εις έκ 

τών θεμελιωτών τοΰ Spectateur de 1’ orient (θεατού τής 
Ανατολής), τού όποιου καϊ τήν διεύθυνσιν άνέλαβεν έπΐ τρι
ετίαν, καϊ έν ω έξέδωκε διαφόρους πολιτικά; ιστορικά; πραγ
ματείας, ών τινες έξεδόθησαν έν τή γερμανική ( ώς ή περϊ 
τών Αλβανών πραγματεία μεταφρασθεΐσα παοά τού καθη- 
γητού κ, Ρόσσ)· περί άλλων δέ ούκ ολίγος έγένετο λόγος έν 
ταΐς γαλλικαϊς έφημερίσι. Τφ 1 86 0 έπεχείρησε τήν εκδο- 
σιν τής μεγάλης αύτοΰ συγγραφής έπιγραφομένης «‘Ιστορία 
τού ‘Ελληνικού έθνους άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων μέ
χρι τών νεωτέρων χάριν των πολλών.» Ταύτης, ήτις μέλ
λει ν’ άποτελέση τέσσαρας μεγάλους τόμους, έξεδόθησαν ·ήδη 
οι τρεις πρώτοι καϊ έκτυποΰται δ τέταρτος. Παρεκτδς τών 
διαφόρων τούτων πονημάτων ό Κ. Παπαρρηγόπουλος έξέδωκε 
καϊ διάφορα άλλα καθαρώς διδακτικά βιβλία, καϊ έπΐ δύο έτη 
τφ 1 858 καϊ τφ 1859 υπήρξε διευθυντής τής πολιτικής έφη- 
μερίδος ό Ε λ λ η ν. (Έκ τής ’Εθνικής Έπιθεωρήσεως).

ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

Έγεννήθη εν 
Κωνς-αντινουπόλει 
έν έτει 1810. ‘Ο 
πατήρ του Ιάκω
βος Ρΐζος έθερά— 
πευσεν εύδοκίμως 
τάς Μούσας, καθώς 
κα: ό θεΐός του ό 
περιώνυμος Ίακω- 
βάκης δ Νερουλός. 
Καϊ αύτδ; δέ άμιλ- 
λώμενος πρός τού
τους, κατώρθωσε 
νά διακριθή ώς αρ
χαιολόγος, φίλο— 
λόγος καϊ ποιητής 
έξοχος, συγγρά- 
ψας πολλά καΐποι- 
κίλα συγγράμμα
τα είς τε τδ πεζόν 
και είς τδ ποιητι
κόν. "Έν τών αρι
στουργημάτων του 
εινε ό * Κουτρού
λης»’ τδ ποίημα 
τούτο, τδ όποιον 
καϊ μόνον άρκεϊ ν 
άπαθανατίση τδν 
ποιητήν, εινε πάν 
δ,τι τελειότερου είς 
τδ είδος τούτο παρήγαγον οί νεώτεροι χρόνοι. ‘Ο «Κουτρούλη;» 
άνεβίβασε τήν δημώδη ελληνικήν γλώσσαν πολύ υψηλότερου 
παρ’ οτι εϊχον αναβιβάσει αύτήν τά λυρικά τού ’Αθανασίου 
Χριστοπούλου καϊ τά λεγάμενα Κλέπτιχα τραγούδια. ‘Οποία 
εύροια λόγου ! οποία φυσική καϊ λεία συναρμογή 1 όποια 
πάντεχνος πλοκή λέξεων καϊ φράσεων, κοινοτάτων τών 
πλείστων I

Ό Συμβολαιογράφος Τάπας, ή εις Π ό- 
ον έκδρομή, ή Λ ί ϊ λ α, δ Α ύ θ έ ν τ η ς τοΰ Μω

ρέ ω ς άποδεικνύουσιν, δτι παντα·νού τών πονημάτων αυ
τού έπιλάμπει ή αυτή λεπτότης τού πνεύματος, ή αύτή ά- 
βρότης τών αισθημάτων καί ή αύτή ιδιάζουσα χάρις τής έκ- 
φράσεως.

‘Ο ήμέτερος συνγραφεύς ύπήρξεν υπουργός άπδ τοΰ 1 855 
—1857 καϊ βουλευτής τού Πανεπιστημίου, ούτινος διετέ-

Τό τέϊον

Τά φύλλα πολλών θάμνων ωφελούν είς τήν ιατρικήν (ώς 
ή βοτανική διδάσκει) καί μάλιστα τά τοΰ Τείου ώς ίδρωτικά. 
Τδ τέϊον εινε θάμνος μέγας (λέγουσιν) ώς ή ροδωνιά, διαι
ρούμενος είς κλάδους πολλούς, φέροντας λευκά άνθη· ό κορ

λεσεν έπΐ εΐκοσ1 
καϊ έπέκεινα έτη 
καθηγητής. Διά 
Β. δέ Διατάγμα
τος τής 6 Μαρτίου 
1 869 καταλιπών 
τήν αύλήν τού Κε- 
ραμεικοΰ,δπου δι- 
ετέλει πρεσβευτής, 
μετέβη ώς τοιοΰτος 
εις τήν περιώνυμον 
πόλιν τοΰ Κωνς-αν- 
τίνου. ’Ιδού δέ τί 
έγραφε περϊ τοΰ 
διορισμού τούτου ή 
αθηναϊκή έφημερ’.ς 
Μέλλον. « Έλ 
πίζομεν δτι δ δι
ορισμός ούτος θέ
λει έπιδοκιμασθη 
ύπδ τού έσω καί 
τού έξω κοινού τής 
1 Ελλάδος. ‘Ο κ. 
Ραγκαβής συνενοΐ 
είς εαυτόν, έάν 
μή δλα, τά πλεΐ- 
στα δμως τών 
πλεονεκτημάτων, 
δσα απαιτούνται 
διά τδν έν Κων- 

σταντινουπόλει πρέσβυν ημών δέν εινε κεχαρακτηρισμένος ώς 
άνήκων άποκλειστικώς είς εξωτερικήν τινα πολιτικήν ώς πρέσ- 
βυς έν ’Αμερική εύδοχίμησεν άποχρώντως· ώς τοιοΰτος δ' έν 
Παοισίοις δέν δυσηρέστησεν είς τήν δυτικήν διπλωματίαν 
εινε φιλόπατρίς, νοήμων καϊ φίλεργος, προσηνής δέ καϊ ευ
προσήγορος τούς τρόπου; διά τε τούς ύπηκόου; Έλληνας καϊ 
διά τδν διπλωματικόν κόσμον- φέρει όνομα έγνωσμένον, ώ; 
ποεσβευτής δ’ έπΐ δύο έτη ιδίως κατά τήν διάρκειαν τών 
συνδιασκέψεων απέκτησε φήμην τινά είς τούς διπλωματικούς 

κύκλους. »
Τά πράγματα μέχρι τούδε έπεκύρωσαν τφ δντι τάς ελπίδας 

τοΰ φιλοπάτοιδος συντάκτου του Μ έ λ. λ ο ν τ ο ς, ο δε κ. 
Ραγκαβής διατελεϊ έτι είς τήν υψηλήν ταύτην θέσιν, τιμώ

μενος καί άγαπώμενος παρα πάντων.

μός καϊ οί κλάδο-, αυτού τού θάμνου άπδ τήν ρίζαν μέχρι 
τής κορυφή; σκεπάζονται άπδ άναρίθμητα φύλλα μικρά ένδς 
δακτύλου, καί μυτηρά, άπερ συλλέγονται τρεις· καϊ τά μέν 
τής πρώτης συλλογής άποδίδουσι τδ καλήτερον τέϊον, τής 
δέ δευτέρας τδ κατώτερον, καϊ τής τρίτης τδ έτι κατώτερον’ 
εινε δέ δύω ειδών, πράσινον καϊ μαΰρον.
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Τό ένσετέ zat τό τάλίποτ:
Άπήντησα (νομίζω) ποτέ, οτι εινε αξιοσημείωτου τδ μέ

γεθος τών φύλλων δένδρων τινών, καί ιδίως του Ένσετέ 
χα'ι τοϋ Τάλιποτ’ τδ πρώτον φύεται εις τήν Άβυσσινίαν, 
εχον φύλλα τόσον μεγάλα, ώστε δύω φθάνουν νά σκεπάσω - 
σιν άνθρωπον έμπροσθεν κσϊ όπισθεν μέ αύτά στρώνουσιν 
οικίας, τά μεταχειρίζονται αντί τραπεζομανδύλων, δθονων 
χτλ. Τά χονδρά μέρη τών φύλλων τούτων αλέθονται, καί 
βοαζόμενα μέ τδ γάλα γίνονται φαγητδν γλυκύτατου.

Τδ δέ δεύτεον (τδ Τ ά λ ι π ο τ), δπερ γεννάται είς τήν νή
σον Κεϊλάνην, έχει φύλλα’τόσον μεγάλα, ώστε (λέγουσι) δυ
νατόν εινε νά σκεπάζη 255 ανθρώπους όμοϋ !

Παροιμία τίς.
Λέγεται (κατά τδν ’Αριστοτέλην) δτι Άγκαϊός τις, έπαν- 

ελθών έκ τής άργοναυτικής έκστρατείας εις Σάμον, ήσχολήθη 
εις τήν καλλιέργειαν τών γαιών, βιάζων μετά πολλή; _δρα- 
στηριότητο; τούς δούλους είς έργασίαν.

’Αμπελουργός τις λοιπόν, βαρυθυμών κατά τοϋ αυστηρού 
κυρίου του, κατηράσθη αύτού, καί προύφήτευσεν δτι δέν θέ
λει γευθή έκ τοϋ καρπού τής αμπέλου ήν έφύτευσεν, ‘Ο Άγ- 
καϊος έσκωψε τδν δοϋλον έπί τή προφητείφ' δτε δ’ ήλθεν δ 
καιρδς τής τρυγήσεως, θλίψας έντδς ποτηριού τδν ζωμδν στα
φυλής κα'ι προσκαλεσάμενος μετ’ έμπαιγμοϋ τδν προφητεύ- 
σαντα οίκέτην, εΐπεν « έτι ζώ, κα'ι ό καρπδς ώριμος γέγονεν 
κα'ι ήδη μέλλω πιεϊν· δρφς γάρ τδν οίνον έν τή κύλικι.» 
Άλλ’ ό οίκέτης άπήντησεν, δτι μεγάλη υπάρχει μεταξύ 
τοϋ ποτηριού καί τών χειλέων άπόστασις, Ένφ ό Αγκαϊος 
ήτοιμάζετο νά πίη, αίφνης έλθών δρομαίο; ετερός τις δούλος, 
άνήγγειλεν δτι μέγας κάπρος εισελθών εις τας αμπέλους έvs— 

ποίει πολλήν τήν φθοράν.
Παρήτησε τδ ποτήριον, πρΙν έτι γευθή τοϋ ζωμού τής 

σταφυλής, καί έδραμε πρδς καταδίωξιν τοϋ κάπρου, αλλά πλη
γωθείς παρ’ αύτού καιρίως, έκομίσθη οϊκαδε νεκρός ! καί 
έτελέσθη ή τοϋ αμπελουργού προφητεία. Έκ δέ τής περι- 
στάσεως ταύτης, προήλ.Οεν ή παροιμία «πολλά μεταξύ πέ- 
λει κύλικος καί χείλεος άκρου», ήν καί ό Όράτιος έξέφρασεν 
ούτως· « multa cadunt inter calicen supremaque 
labra. ΔΙΟΝ. A. μ. ΧΑΡΙΚΑΗΣ Αέσβιος·

Εύκολος τροπος τοΰ εύρ:σζεεν τό άγιον 
Πάσχα.

Έάν θέλης, φίλε άναγνωστα, νά εύρης μετ’ ευκολίας τήν 
ήμέραν τού μηνός, καθ’ ήν συμπίπτει τδ άγιον Πάσχα είς 
δεδομένου τι έτος, πράξον τά έςής.

Α .) Διαίοεσον τδ άπδ Χριστού δεδομένον έτος διά 1 9.
Β".) Διαίρεσαν τδ αύτδ έτος διά 4.
Γ’.) Διαίρεσ.ον τδ αύτδ » διά 7.

Δ'.) Τδ έκ τή; πρώτης διαιρέσεως κατάλοιπον πολλαπλα
σίασαν έπί 19, εις τδ γινόμενον πρόσθες 1 5, κα'ι τδ άθροι
σμα διαίρεσον διά 30.

Ε .) Τδ έκ της δευτέρας διαιρέσεως κατάλοιπον διπλασία- 
σον, τδ έκ τής τρίτης τετραπλασιάσου, καί τδ έκ τής τέταρ
της έξαπλασίασον, καί εις τδ άθροισμα τών τριών τούτων 
ποσοτήτων πρόσθες β, τδ δέ δλον διαίρεσον διά 7.

ΣΤ1.) Είς τδ άθροισμα τών έκ της τετάρτης καί πέμπτης 
διαιρέσεως καταλοίπων πρόσθες 22. Έάν ό ευρισκόμενος αριθ
μός εινε μικρότερος τοϋ 32, σημαίνει ημερομηνίαν Μαρτίου 
διά τδ άγιον Πάσχα, τδ όποιον ζητείς. Έάν δέ ανώτερος 
τοΰ 31 , έλαττούμενος κατά 31 , δεικνύει ήμερομηνίαν Απρι
λίου διά τδ ζητούμενου άγιον Πάσχα.

Παράδειγμα. Ζητείς τδ άγιον Πάσχα τοϋ 1871 ; Τούτο 
διαιρούμενου μέν διά 19, άφίνει κατάλοιπον 9‘ διά δέ 4, ά- 
φίνει κατάλοιπον 3' και διά 7 άφίνει κατάλοιπον 2. Τδ πρώ
τον κατάλοιπον 9, πολλαπλασιαζόμενον έπί 19, φέρει γι
νόμενον 171, είς τδ όποιον προστίθεται ό αριθμός 1 5, καί 
τδ άθροισμα 186 διαιρούμενου διά 39, άφίνει κατάλοιπον 
6. Τδ διπλάσιου τοϋ δευτέρου καταλοίπου 6, τδ τετραπλά
σιον τοϋ τρίτου καταλοίπου 8 κα'ι τδ εξαπλάσιου τοϋ τετάρ
του καταλοίπου 36, προσθετόμενα δίδουσιν άθροισμα 50, εις 
τδ όποιον προστίθεται ό άριθμδς 6, καί τδ δλον 56 διαιρού
μενου διά 7, άφίνει κατάλοιπον 0. Είς τδ άθροισμα τοϋ 
τετάρτου καταλοίπου 6 προστίθεται ό άριθμδς 22, καί τδ 
άθροισμα 28, δεικνύει δτι τό άγιον Πάσχα εινε Μαρτίου 28 
διά τδ έτος 1871.

Πρώτον μαρτύρίον έν Μαδαγασζάρα.
(έκ τοϋ άγγλικοϋ).

Πρδ τριάκοντα έτών μηνί Μαρτίφ τοϋ έτους 1837, πρω
ίαν Κυριακής, ή μικρά φυλακή τής πρωτευούσης έν Amba- 
tonakanga ήνοίχθη καί νέα γυνή έξήχθη δπως θανατωθή. 

ΤΗτον ακριβώς τριάκοντα έτών, ωραία τήν δψιν καί εύγενής 
τούς τρόπους’ ή μορφή της ήτο άκτινοβόλος μέ τδ λαμ
πρόν έκεΐνο ροδόχρουν χρώμα,, δπερ αναφύεται έπί τή πεποι- 
θήσει οτι ό Θεός καί ό ούρανδς εινε πολλά πλησίον. Περιε- 
πάτει μέ σταθερόν βήμα—ήτο περικυκλωμένη ύπδ τών φυ- 
λάκων, καί ένφ ώδηγεΐτο είς θάνατον, ήρχισε νά μέλπη έν 
χαριέσση φωνή τούς ύμνους ούς ήγάπα. Άκολουθουμένη υπό 
πλήθους θεατών ών οί μέν έξέπεμπον κατ αυτής κραυγάς 
πεοιφοονήσεως, οί δέ έξεπλήττοντο θεωροϋντες αυτήν, διέ- 
βαινε διά μέσου τής πόλεως, διευθυνομένη πρδς τήν φοβε- 
ράν τάφρον ήτις κεϊται .πρδς τδ νοτιωτατον μέρος τών λό- 
φων έπί τών όποιων ή πρωτεύουσα εινε εκτισμενη. ‘Η προ 
αύτής σκηνή ήτο σπάνιάς ώραιότητος. Προς ανατολάς, δυ- 
σμάς καί νότον, έξετείνετο είς τδν εκτεταμένου ορίζοντα ή. 
μακρά καί χλοερά πεδιάς τής Imeriua, παρουσιάζουσα είς 
τούς οφθαλμούς λαμπρά; άκτϊνας λιμνών καί ρυακίων, καρ
ποφόρων άγρών καί συνδένδρων λόφων, μεταξύ τών όποιων 

έκειντο πλούσια χωρία, καί πλήθη ποιμνίων έβοσκον έν ει
ρήνη. Δέν είδε ταΰτα—δέν είδε τήν μειδιώσαν φύσιν, τδ 
χλευάζον πλήθος, τδν άπηνή δήμιον, είδε μόνον τδ πρό
σωπον τού Θεού. Καταβαίνουσα τδν λό®ον έγονυπέτήσεν δπως 
προσευχηθή καί ένφ ούτω προσηύχετο κατετρυπήθη διά τής 
λόγχης. Μεγάλη τιμή ήτο δι’ αύτήν τή άληθείφ τδ νά ήνε 
ή πρώτη Μάρτυς τής τοϋ Χριστού εκκλησίας έν τή νήσφ 
Μαδαγασκάρη. Τριάκοντα δύο έτη παρήλθον έκτοτε. Τδ πλή
θος συνωθειτο αύθις έν τφ «Λευκφ χωρίφ» καί έτέρα γυνή 
πρδς τήν όποιαν έστρέφοντο τά όμματα δλων καταβαίνει δπως 
προσευχηθή. Άλλ’ αύτή εινε ή βασίλισσα τής Μαδαγα- 
σκάρας. Έπί τών λευκών λόφων, οιτινες ύπέρκεινται [τής 
τάφρου έκεϊ δπου ή Ροσαλάμα άπέθανεν ύψοϋται ώοαία έκ- 
κλησία ήτις θέλει φέρει τδ όνομά της έπί τών τοίχων της. 
* Η έκκλησία εΐνε πεπληρωμένη χριστιανών λατρευτών καί 
μέγας άριθμδς αύτών εΐνε ήναγκασμένος νά ίσταται έξω. 
‘Η βασίλισσα ούχι διώκτις, άλλά φίλη, έρχεται δπως συ- 
νενωθή μέ τδν λαόν τη; άφιεροϋσα τήν έκκλησίαν είς τήν 
χριστιανικήν λατρείαν, καί δπως δηλώση τήν ιδιαιτέραν 
συμπάθειάν της έν ταύτη τή περιστάσει προσφέρει τήν Βί
βλον της πρδ; χρήσιν τοϋ άμβωνας. ‘Ο Πρωθυπουργό; τοϋ 
οποίου οί προκάτοχοι είχον καταδικάσει χριστιανούς είς θά
νατον, τώρα προτρέπει τούς συμπατριώτας του διά θερμών 
λόγων νά πιστεύσωσίν εις Χριστόν, διότι αύτδς εΐνε ό Σω- 
τήρ τοϋ κόσμου : Εις όλους τούς παρόντα;, άρχοντας καί 
ύπηκόους τδ γεγονός τούτο παρέχει είλικρινεστάτην χαράν. 
Κατά τά γραφόμενα τοϋ ιεραποστόλου 20,000 ποοσετέθη- 
σαν είς τήν Έκκλησίαν κατά τδ παρελθόν έτος καί υπολο
γίζονται οί προσηλυτισθέντες εις 37000 άτομα.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ.

ΨεοδοεπαΓταί.
Πτωχή μήτηρ εις Παρισίους, κατά τήν όδδν Ώβέρτ, συνε- 

κίνει τούς διαβάτας διά των σπαρακτικών θρήνων της καί έφο— 
ρολογει τά βαλάντιά των. Μεθ’ έαυτής είχε δύο παιδία, τδ 
μέν πλησίον της τδ δέεις τάς άγκάλας της. ‘Η συμπαθής 
στάσις, ο τόνος, ή φωνή τής ταλαίνης μητρδς συνεκίνησαν και 
ένα χωροφύλακα, δστις έπλησίασεν ΐνα προσθέση τδν οβολόν 
του εις τούς τών λοιπών. Πρδς τήν θέαν τοϋ χωροφύλακας ή 
επαΐτις ήρξατο θλίβουσα τδ τέκνου αύτής σπασμωδικώ; είς 
τάςαγκάλας της, ό δέ χωροφύλαξ έκπλαγείς διά τήν άκινη- 
σίαν τοϋ τέκνου τούτου, ήρξατο νά συλλαμβάνη ύπονοίας. 
Πλησιάζει, άφαιρεϊ διά τής βίας τδ τέκνου, άλλ’ αντί άνθοω- 
πίνου πλάσματος ευρίσκει τεμάχιον ξύλου ένδεδυμένον ώς παι
διού. ‘Επομένως ή ψευδής μήτηρ ώδηγήθη εις τήν ’Αστυνομίαν.

—Εις τήν αύτήν πόλιν άνά πάσαν Κυριακήν έπαρουσιάζετο 
παρά τίνι έμπόρφ είς τυφλός έπαίτης. οδηγούμενο; ύιο’ ένδς 
κορασιού. ‘Ημέραν τινά ό έμπορος, διευθυνόμενος είς τήν έκθε- 

σιν της ζωγραφικής, βλέπει τδ κοράσιον παΐζον, καί τδ έρωτά- 
«—Τί έκαμες τδν τυφλόν σου; » «— ‘Υπήγε νά ίδή τήν 
έκθεσιν, άποκρίνεται άφελω; ή μικρά, καί παίζω έως δτου νά 
έπιστρέψη. »

Πρδ μιας εικόνος, εφελκυούσης τήν προσοχήν τών παρι- 
σταμένων, ό έμπορος απαντφ τδν τυφλόν, έξηγοϋντα ποδς ένα 
θεατήν τάς καλλονάς τής εικόνος. «— Λοιπόν, τδν έρωτά. δέν 
είσαι πλέον τυφλός ; » «— Ίατρεύθην, άποκοίνεται ό έπαί
της φλεγματικώς, άλλά μοι είπον, προστίθησι κακεντρεχώ;, 
δτι ή τύφλωσις θά μοϋ έπανέλθη. »

— ‘Ημέραν τινα δύο τυφλοί έπαΐταιεις Παρισίους συνηντή- 
θησαν. ‘Ο εί; αύτών λέγει πρδς τδν έτερον Βλέπεις έκεϊνον 
τδν ώραϊον κύριον ; Θά θέσω τήν ράβδον μου μεταξύ των κνη
μών του διά νά τδν μάθω νά διαβαίνη χωρίς νά μοϋ δίδη ποτέ 
έλεημοσύνην.

Τοιούτοι έπαϊται ύπάρχουσιν ούκ ολίγοι ίσως καί εί; τήν 

πόλιν ήμών.

Ερείπια Πομπηίας.

’Ολίγοι άγνοοϋσι τήν καταστροφήν τής πόλεως ταύτης· 
έπλημμύρισαν αύτήν κατά τινα εορτήν,(23 Νοεμβρίου τοϋ 
έτους 79 Μ. X.) αί λάβαι τοϋ έκραγέντος ηφαιστείου ό Βε
ζούβιος. ‘Υπδ τάς λάβας ένεταφιάσθησαν ζωντες μυριάδες 
κατοίκων, πάσης ηλικίας καί παντός φύλου, μάλλον δ’ειπεϊν 
σύμπασα ή πόλις ’Ήδη άνασκαφαί"μετά δραστηριότητας έπι- 
διωκόμεναι, φέρουσιν έκάστοτε είς φώ; άνακαλύψεις τών άλ- 
γεινων επεισοδίων τής τρομεράς ταύτη; καταστροφής.

Έργάται σκάπτοντες εσχάτως εις στενωπόν τινα, ύπδ σω
ρόν έρειπίων, παρετήρησαν έν κενόν, είς τδ βάθος τοϋ οποίου 
ύπήρχον οστά. Τότε ό διευθύνων τάς άνασκαφάς άνέλυσεν 
ίν τφ κενφ γύψον, έπί δέ τής οΰτω σχηματισθείσης γύ
ψινης πλακάς έτυπώθησαν τέσσαρα πτώματα.

Τδ έν γυναικείου' παρ’ αύτφ εύρέθησαν δύο αργυρά δο
χεία, κλειδιά καί πολύτιμα κοσμήματα. ‘Π γυνή λοιπόν αύτη 
κατέπεσεν έν τή όδφ ένφ έφευγε, φέρουσα μεθ’ έαυτής τά 
πολύτιμα αύτής πράγματα. Διακρίνεται καθαρώς ή κόμη της, 
τδ ύφασμα τών ενδυμάτων της, καί δύο άργυρά δακτυλίδια 
περί τού; δακτύλους της.

‘Η μία τών χειρών της εΐνε τεθοαυσμένη’ή θραϋσις τοϋ 
οστού διακρίνεται- ό άριστερδς βραχίων (ύψοϋται καί συστρέφε
ται, ή χειρ, λεπτή, εΐνε συνεσταλμένη; Άπαν τδ σώμα εΐνε 
έπτυγμένον εξαιρέσει τών κνημών, λεπτοτάτων. ‘Οποίας φρι- 
κώδεις άγωνίας θά ύπέστη ή δυστυχής !

Όπισθεν αύτή; κεϊται μία γυνή κα'ι έν κοράσιον, μήτηρ καί 
θυγάτηρ ίσως. Είσί κεκλιμέναι οίονεί έπί τής αύτής κλίνης, ή 
μέν έπί τοΰ προσκεφαλαίου, τδ δέ εις τούς πόδας. Αί κνήμαι 
των διασταυροϋνται. Τδ κοράσιον προξενεί άλγυνωτάτην εν- 
τύπωσιν. Φαίνοτναι καθαρώς αί πτυχα'ι τών ένδυμάτων του 
καί τά κεντήματα τών μικρών σανδαλίων του, άλλά κυρίως
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διακρίνεται ή τελευταίαι στιγμή του I Τδ δυστυχές έφερε τήν 
έσθήτα έπΐ τοϋ προσώπου του καθότι έφοβεΐτο' έπεσε τρέχον, 
μέ τδ πρόσωπον κατά γης, μή δυνάμενον δέ νά έγερθή, έστή- 
ριξεν έφ’ ένδς τών βραχιόνων του τήν δεκαπενταετή κεφα
λήν του.

Τδ τέταοτον πτώμα, κολοσσαΐον, ανήκει είς άνδρα- οΰτος 
κατεκλίθη ευθύς· έφόρει κολλητάς άναξυρίδας, θηλυκωτά πέ
διλα καΐ σιδηροϋν δακτυλίου εις τδν δάκτυλον. Οι οφθαλ
μοί καΐ ή κόμη του έξηφανίσθησαν, άλλ’ ό μύσταξ του υπάρ
χει. ^‘Ομοιάζει στρατιωτικόν.

Λυσις τοΰ 4ου αινίγματος 

«φώσφορος. » 

Αίνιγμα 507
Νήσον μικράν ολόκληρος, ακέφαλος θεάν, 

Καΐ άπους δασυδίαιτον εμφαίνω ©ωλεάν.

Λύσίς τοΰ 5™ Γρίφου 

«Πρώτη αρετή αγάπη.» 

(Άμφότερα ύπδ τοϋ συνδρομητοΰ, A. ΜΙΑΙΟΡΑΤΟΥ.
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