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ΣΕΙ1ΤΕΜΒΡΙ0Σ 1871—ΤΕΥΧΟΣ KE'.

φίλοι άναγνώσται!

ςβ)ΐΓ αισιωτάτοις οιωνοΐς άρχόμεθα τού Γ. τόμου τού Μέν- 

τορος, ούτινος πρώτιστον μέλημα υπήρξε καί θά ύπάρχη ή ε'·ζ τΧν 
πάτριον θρησκείαν ένίσχυσις του Έλληνος νεανίου. "Οτε προ δύο 
ετών έγράοομεν τδ προοίμιον τού περιοδικού τούτου (τόμ. Α'. σελ. 3), 
νεκρώσιμος καθ’ δσον αφόρα την θρησκείαν έπεκράτει σιγή καί περί 
παντός άλλου να γράφωσι καί νά όμιλώσιν ήθελον ο'ίτε σοφοί καί ό 
τύπος ή περί πραγμάτων μεσαιωνικών καί εώλων, ώς άπεκάλουν τα 
την θρησκείαν τού ’Ιησού Χριστού άποβλέποντα. Σήμερον δμως ήλθε 
τό πλήρωμα τού χρόνου, σήμερον θρησκευτικός κρατεί την Ευρώπην 
παροξυσμός· σήμερον διατρέφει ό κόσμος έλπίδα δτι προσεγγίζει ήδη 
ή ημέρα τής άληθούς αδελφικής αγάπης, οί'αν έδίδαξεν ό ’Ιησούς 
λόγω τε καί έργω, καί οτι ή γή θά παύση ούσα κοιλάς κλαυθμώ- 
νος εις τούς πλείστους. Ό 19ος αιών πριν ή άποχαιρετίση την αν
θρωπότητα, θ’ άδελφοποιήση, φαίνεται, αυτήν ύπό τον ένα και 
μόνον συνταγματικόν χάρτην, δστις εΐνε το ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ. Ό 
παρά τοΐς χριστιανούς έν γένει τύπος καί ή δημοσιογραφία ούδέν 
άλλο σήμερον θεωρούσιν ούσιωδέστερον ή την παλινόρθωσιν τών 
κακώς κειμένων και την έπανάκαμψιν τού χριστιανισμού εις την 
προσήκουσαν αύτω περιωπήν, άφ’ ής οίκτρότατα καί κρίμασιν οΐς 
μόνος Κύριος οίδεν έξέπεσεν. ’Αφορμήν τής θέσεως ταύτης έπέ- 
πρωτο νά δώση αυτός εκείνος, δστις επί αιώνας έλυμαίνετο τήν 
μεγαλειτέραν μερίδα τής φερούσης τό όνομα τού Χριστού άνθρω- 
πότητος. Ήθέλησεν έν ύπερμεσούντι 19ω αίώνι ν’ άποκαλέση έαυ-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεύχος ΚΕ .) 

τον θεόν άλλ’ ή απαίσιος αύτη φωνή ώς βαρύδρομος κεραυνός έξύ- 
πνισεν από τού βαθυτάτου ληθάργου αυτούς τονς καθολικούς, οι 
όποιοι διαρρηγνύουσι τά ίμάτια αυτών και, δλως άψηφοΰντες τούς 
άφορισμούς τού Βατικανού, συνελεύσεις έπϊ συνελεύσεων συγκρο- 
τοΰσι προς τήν τού κακού θεραπείαν. Ή καθολική μάλιστα Γερμα
νία, άνανήψασα κινείται σύσσωμος άπό τού ενός άκρου μέχρι τού 
άλλου. ’Επίσημοι καθηγηταί έν ταις περί τού χριστιανισμού μελέ- 
ταις γηράσαντες συγγράφουσι καί δημοσιεύουσι φυλλάδια πλείστου 
λόγου άξια καί πραγματείας σπουδαιοτάτας.

’Απέναντι λοιπόν τηλικαύτης κινήσεως μόνη τού Έλληνος ή 
καρδία θά διατελή είσέτι ψυχρά πρός τό θρήσκευμα; Μόνος ό 
’Ορθόδοξος “Ελλην θά έξακολουθή θεωρών ώς μητρυιάν τήν τού 
Χριστού Εκκλησίαν καί θά μυκτηρίζη αυτήν, αφού οί Καθολικοί 
αϊτοί φωνάζουσιν δτι ή 'Ορθόδοξος Ανατολική 'Εκκλησία ού 
μόνον διεηύλα'ξε, σχετικώς άγνότερον πάσης άλλης, τδ πολί
τευμα καί τάς αρχαίας παραδόσεις τον χριστιανικόν θρησκεύ
ματος άλλα καί αυτό τό πνεύμα τον χριστιανισμόν νπδ την ά- 
κραιφνεστέραν αϊτού έκφανσιν περιέσωσεν;ά<ροΰ δ έπισημότεοος 
τών Προτεσταντών θεολόγων, ό πολυμαθής Στράους, διακηρύττει 
δτι ή 'Ελληνική ’Εκκλησία εΐνε ή έκκλησία τών οκτώ αιώ
νων τον χριστιανισμού, ότι αύτη καί σήμερον εΐνε Ικκλησίατών 
επτά Οικουμενικών Συνόδων, ότι ή άνάπτυξις αυτής εσταμά- 
τησεν άπό τής έβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, επομένως οτι 
αύτη εΐνε ό ΜΟΝΟΣ ΤΤΠΟΣ τής αρχαίας διδασκαλίας καί 
τών αρχαίων εθίμων: (ίδε Α'.τόμ. Μέντ. σελ.504).—Άναγινώ-
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σκοντες τά τοιαΰτα έν τάίς έφημερίσιν, ουδόλως δνειροπολούμεν βέ
βαια λέγοντεςότι ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, καθ’δν οί χριστιανοί 
τουλάχιστον, άν δχι πάσα ή άνθρωπότης, γενήσονται μια ποίμνη υπό 
ένα καί μόνον ποιμένα, τον Ίησονν. Άλλα τούτου γενομένου, τις 
άμφιβάλλει ότι καί τά έθνη τά άλλα, έχοντα σημαιοφόρους αυτούς 
τούς σταυρωτός τού 'Ιησού ’Ιουδαίους, δέν θά προσέλθωσιν ύπό τό 
σκήπτρον τού μόνου τούτου θείου ποιμένος; Άλλα τότε τις θά τολ- 
μήση νά εϊπη ότι ή ήμερα δέν διηύγασε καί ότι ό φώσφορος δέν ά- 
νέτειλεν (ΐδε Πέτρου τού Αποστόλου Έπις·. Καθολ. Β'. ά. 19), ο 
έστιν ότι ή άνθρωπότης δέν έφθασεν εις τον κολοφώνα της ευδαι
μονίας της;

Δύο επίσημοι Γερμανοί, χριστιανοί της Δυτικής ’Εκκλησίας άμ- 
φότεροι, οι κύριοι Φραγκίσκος Βάαδερ καί Φ. Χόφμαν, δ μέν κα
θηγητής της φιλοσοφίας τού έν Βυρσβούργω τής Βαυαρίας πανεπι
στημίου, ό δέ είς των έν τω καθ’ ήμας αϊώνι βαθυνουστέρων φιλο

σόφων ή θεοσόφων τής Γερμανίας, είσί κατά το παρόν οί δύο φω
στήρες τής ήμέρας. 'Ο Καθολικός Βάαδερ πρό τεσσαράκοντα ετών 
έξηκολούθει γράφων φιλοσοφικά τε καί κοινωνιολογικά συγγράμματα, 
δι’ ών έπέδρασεν ού μικρόν εις την φιλοσοφικήν άνάπτυξιν τού γερ

μανικού πνεύματος, άλλ’ αί περί τού αρχαίου πολιτεύματος τής εκ
κλησίας καί τού πνεύματος τού χριστιανισμού θεωρίαι του μόλις σή
μερον προσέλαβον τήν άπαιτουμένην αυθεντίαν, βραδύτερου μέν τού 
δέοντος άλλ’ ούχί και κατόπιν εορτής· ό δέ κ. Χόφμαν σταχυολο- 
γήσας τά πυριφλεγέστερα χωρία των συγγραμμάτων τού γηραιού 
Βάαδερ, συνέρραψεν αυτά εις φυλλάδιον, τό όποιον έξέδωκε κατ’ 
αύτάς ύπό τον τίτλον «κεραυνός κατά τής 'Ρώμης», κοσμήσας 
αυτό μετά ΐδίου προλόγου καί σημειώσεων.

'Ο «κατά τής’Ρώμης κεραυνός» έξεδόθη δϊς μέχρι σήμερον 
καί δ γερμανικός τύπος πολύν έποιήσατο περί αυτού λόγον, μά
λιστα δέ ή « Αύγουσταία έφημερίς».

Τό ούσιωδέστερον όμως δι’ ήμας τούς ’Ορθοδόξους είνε ότι έκ 
τού συγγράμματος τού καθολικού Βάαδερ δυνάμεθα νά πορισθώμεν, 
φίλε άναγνώστα, τάς φιλοσοφικωτάτας καί κρατίστας των αποδεί
ξεων ότι ή ’Ορθόδοξος ’Ανατολική ’Εκκλησία ον μόνον διεφι!- 
λα|ε, σχετικώς άγνότερον πάσης άλλης, τό πολίτευμα καί τάς 
αρχαίας παραδόσεις τοΰ χριστιανικόν θρησκεύματος, αλλά καί 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΝΕΎΜΑ ΤΟΤ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΎ ύποτην 
άκραιφνεστέραν αντον έ'κφανσιν περιέσωσεν. ’Ιδού οί αληθώς 
πεπαιδευμένοι τί φρονούσιν, ιδού οί αληθώς φιλόσοφοι τί διδάσκου- 
σιν. Αλλ ουτοι μεν μορφόνουσι Γερμανούς, οί δέ Ρενάν μορφό— 
νουσι Γάλλους, ήτοι έκεϊνοι μέν λαόν ευσεβή, φιλόχριστον καί 
άήττητον, οΰτοςδέλαόν άθεον, αντίχριστου καί τά πάνδεινα πεπον- 
θότα. Όπόσον ζωηρά ταύτα τά παραδείγματα διά τούς μή νωθρόν 
τό πνεύμα έχοντας και μή τήν καρδίαν πεπωρωμένους! Άς παύ- 
σωμεν, προς θεού, άς παύσωμεν πλέον μυκτηρίζοντας τό θαύμα 
τής ιστορίας, τον χριστιανισμόν, διότι έπληθύνθη ήδη ή γνώσις· άς 
μή όκνώμεν ν’ άναγινώσκωμεν τά τοσαύτα σχετικά πρός τον χρι
στιανισμόν σοφά καί διδακτικότατα συγγράμματα, άτινα καί έν τή 
ήμετέρα αλλά καί έν ξέναις πρό πάντων γλώσσαις γραφέντα φι- 
λογενώς και άξιεπαίνως παρ’ αληθώς σοφών ομογενών εις τήν ελ
ληνικήν μετηνέχθησαν. Πώς, δι’ αγάπην τού μεγάλου Άρχιτξ- 

κτονος τού σύμπαντος, πώς τοσούτον απαθώς ν’ άποφαινώμεθα κατά 
ύποθέσεως ή τήν ζωήν εις ήμας [χορηγούσης ή τον θάνατον, 
χωρίς νά μελετήσωμεν πρότερον έπ’ αυτής; τή άληθεία μεγαλει- 
τέραν άδικίαν ν’ άδικήση εαυτόν ό άνθρωπος δέν ήδύνατο. — Πι
στεύω, δέν πιστεύω· ιδού οί δύο περίβολοι, έν οίς διανέμεται ή άν
θρωπότης απασα*  αλλα πόσον αράγε δ πρώτος είνε μικρότερος τού 
οευτερου! « Πίστευσον, άδελφέ, καί σωθήση » είπε τό γλυκύτατου 
στόμα τού ’Ιησού. Διατί τόν υβρίζεις; διατί τον άποκαλεϊς ψεύστην 
και πλανον; εκείνοι, οίτινες τον ειχον σταυρώσει, δέν ειχον οί τά- 
λανες υπ’ οψιν τήν μαρτυρίαν 19 αιώνων· άλλά σύ, δστις ονομά
ζεσαι χριστιανός (χωρίς μάλιστα νά έρυθριάς καί δικαίως) διατί 
λέγεις «δ Χριστός δέν ήτο δ Θεός- ήτο άνθρωπος·» δέν τον 
άποκαλεϊς ούτω ψεύστην ; βέβαια, διότι δ ίδιος περί εαυτού εϊπεν 
«έγώ καί δ πατήρ έν έσμεν » (Ίωαν.ί.30), καί άλλαχού «πάν
τα μοι παρεδόθη ύπό τού πατρός μου καί ούδε'ις έπιγινώσκει τόν' 
υιόν, ειμή δ πατήρ, ουδέ τόν πατέρα τις έπιγινώσκει, εϊμή δ υιός 
και ώ έάν βούληται δ υιός άποκαλύψαι » (Ματθ. ιά. 24) (*).  « Δέν 
πιστεύω, λέγει, διότι δ Θεός δέν έΐχεν άνάγκην νά γίνη άνθρω
πος». Καί πώς πιστεύεις ότι δ μέγας τής Σπάρτης βασιλεύς Αγη
σίλαος ίππευεν έπί καλάμου καί συνέπαιζε μέ τούςπαϊδάς του; Πώς 
πιστεύεις ότι δ μέγας βασιλεύς τής Μεγ. Βρεττανίας Κάρολος δ Β'. 
πληρών τών πίλον του κεγχρίου μετέβαινεν εις τόν ορνιθώνα καί 
έτάγιζεν όρνιθας; «Ώ! αύτά εΐσιν άνθρώπινα, αποκρίνεται· μή 
τοσούτον έξευτελίζης τον Θεόν, παραβάλλω·/ αυτόν πρός τόν μηδα
μινόν άνθρωπον ». Και διατί δέν λέγεις ότι όσον άνώτερος είνε δ 
θεός τού άνθρώπου, τοσούτον άνωτέρα είνε καί ή άγάπη αυτού 
προς τό πλάσμα του παρά ή τού Αγησιλάου πρός τόν υιόν του 
ή ή τοΰ Καρόλου πρόςτάς όρνιθάς του; ‘Ο Θεός άγάπη έστί, λέγει 
δ έπιστήθιος μαθητής τού ’Ιησού· έν τούτω έφανερώθη ή άγάπη τού 
Θεού έν ήμΐν, ότι τόν υιόν αυτού τόν μονογενή άπέσταλκεν δ Θεός 
εις τόν κόσμον, ί'να ζήσωμεν δι’ αντον- έν τούτω έστιν ή άγάπη, 
ούχί ότι ήμεϊς ήγαπήσαμεν τόν Θεόν, άλλ’ ότι αυτός ήγάπησεν ή- 
μάς και άπέστειλε τόν υιόν αυτού ίλασμόν περί τών άμαρτιών 
ημών κ.τ,λ. (’Ιωάν. έπις. καθολ. Α'. δ’. 10). Βλέπετε τίς ή αιτία, 
δι’ ήν ε'γινεν δ Θεός άνθρωπος; ϊνα ζήσωμεν δι’ αντον, ΐνα χέ- 
νηται ίλασμός περί τών άμαρτιών ημών. ’Αλλά θέλεις καί νά 
πολυπραγμονήσης καί νά μικρολογήσης έπί τού μυστηρίου τής έν- 
σάρκου οικονομίας; Μή, άδελφέ· παράβαλε τόν εαυτόν σου πρός 
μαθητήν μικροτάτης τάξεως καί έντούτοις θέλοντα νάπολυπραγ- 
μονή καί νά προσπαθή νά νοήση μαθήματα άνωτέρων πολύ τάξεων 
καί θά πεισθής ότι πράττεις άτοπα. Ό Χριστός είπε καί τό « έρεύνα 
τάς γραφάς» καί τό « πίστευε καί μή έρεύνα». Ύπάρχουσι λοι— 
πόν τά έρευνητέα, τά όποια όφείλομεν νά έρευνώμεν, ύπάρχουσιν 
όμως καίτάάνεξερεύνητα,τών όποιων τό μυστηριώδες δφειλομεννά 
σεβώμεθα.

Είνε άληθές ότι δ ’Ιησουιτισμός ίδρυθείς έν τή Δύσει έπότισε 
καί ήμας μέ τά δηλητηριωδέστατα αυτού νάματα, άτινα ούδέν άλ
λο έσκόπουν εϊμή δι’ ύπούλων, δολίων, καταχθονίων καί ςυγερών 
μέσων νά καταστρέψωσι τού ’Ιησού τήν θρησκείαν καί άντ’ αυτής

(*)  Περί τούτων άνάγνωθι πλειότεοα έν τομ. Α'. Μέντοοος σελ. 
25—30 καί 81—84.

Πώς θά σταυρώσωμεν τήν σάρκα, πώς θ’ άπαρνηθώμεν εαυ
τούς, πώς θά άρωμεν τον σταυρόν ήμών καί ν’ άκολουθήσωμεν 
τω ’Ιησού, όταν βλέπωμεν τούς διδασκάλους ήμών όλως τά 
έναντία πράττοντας; «Διδάξω άνομους τάς δδούς σου καί άσε- 
βεϊς έπί σέ έπιστρέψουσι» λέγομεν προσευχόμενοι- άλλά πώς θά 
διδάξωμεν άνομους, όταν ήμεϊς αυτοί ήμεθα άνομοι; Ή ούρανό- 
πεμπτος τοΰ ’Ιησού θρησκεία κατήντησε πράγματι τύπος άπλού- 
στατος παρά τοϊς μέν, μωρία παρά τοϊς δέ, καί θρησκεία τής 
κατσαρόλας παρά τω χυδαίω όχλω. Ή κατάστασις αύτη είνε 

κατάστασις πραγμάτων υποφερτή;
Δίδοντες δέ πέρας είς τά ούχί τοσούτον εύάρεστα ταύτα, χρέος 

ήμών θεωροΰμεν νά εϊπωμεν, ότι καί πολλοί τών μητροπολιτι- 
κών θρόνων διέπονται παρ’ Αρχιερέων, οίτινες άν ώς άνθρωποι 
έ'χωσι καί αυτοί τά έλαττώματά των, άλλά προσπαθοΰσιν δ μέν 
μάλλον δ δέ ήττον όπως άφιχθώσιν εις τό σημεϊον έκεΐνο, πρός 
δ δ Άρχιερεύς οφείλει νά τείνει. Έπί παραδείγματι τίς δέν 
δύναται ν’ άγαπά καί εϊλικρινώς νά σέβεται τόν άληθώς άξιο- 
σέβαστον Μητροπολίτην Σμύρνης, δ δποϊος άφ’ ής στιγμής άνέ- 
λαβε τάς ήνίας τής έπαρχίας Του ούχί μόνον τοϊς ένταΰθα πά- 
σιν εαυτόν ζών παρέχει τής ηθικής καί τής άρετής πρότυπον 
καί τούς περί Εαυτόν πάντας τοιούτους έξέλεξεν, άλλά καί πώς 
όσον έ'νεστι μάλλον νά δρθοτομή τόν λόγον τής τού Χριστού 
άληθείας κήδεται; "Οτι δέ ουδόλως κολακεύομεν άλλ’ ότι άλήθειαν 
γυμνήν λέγομεν, μαρτυρεί σύσσωμος αυτός άπαξάπας δ εγχώ
ριος τύπος, άναφέρων τάς καθ’ έκάστην άρχιερατικάς πράξεις Του, 
τάς όποιας νά έπαναλάβωμεν περιττόν θεωροΰμεν. Τοιαΰτα δέ 
πολλά άναγινώσκομεν εις τάς έφημερίδας καί διά πολλούς άλα
λους τη άληθεία λαοφιλείς καί τω ό·/τι σεβαστούς Αρχιερείς 
ήμών. Έν τούτοις καί πάλιν ήμεϊς έχομεν δίκαιον νά καρδιαλ- 

γώμεν.
Άλλά περί τούτων άρκείτωσαν ταύτα, φίλτατοι άναγνώσται. 

Όφείλομεν βεβαίως νά μεταβιβάσωμεν υμάς καί έπί τι άλλο α
νάγνωσμα. Ό Μέντωρ θά προσπαθή πάντοτε, ώς καί άλλοτε 
εϊπομεν, νά τέρπη· διά τούτο και τήν 'ύλην θά έκλέγη καί ει
κόνας ώραίας θά παρενείρη καί χάρτην καλής ποιότητος θά με
ταχειρίζεται καί τυπογραφικήν καλλονήν θά έπιδιώκη· άλλ’ άν 
ένίοτε φαίνηται άσθενής τήν σάρκα, ένω τό πνεύμα διατελεϊ 
πάντοτε πρόθυμος, έπικαλεϊται τών εύγενών άναγνωστών του 
τήν έπιείκειαν. Αγαπά πάντας καί έπιθυμεϊ νά τόν άγαπώσι 
πάντες, άλλ’ ούχ ήττον έπιθυμεϊ καί νά λέγη έλευθέρως έκεϊ- 
νο τό όποιον αύτός νομίζει άλήθειαν, πεποιθώς ότι ούδείς κα
λός θά μισήση ποτέ τήν άλήθειαν, έστω καί ότι πικράν αυτήν 

άπεκάλεσαν.
Μή θέλοντας νά έπαναλάβωμεν όσα έν τώ έπιλόγω τού Β'. 

τόμου έγράψαμεν, περιοριζόμεθα μόνον είς τό νά άναγγεΓλωμεν 
καί αΰθις ότι ή συνδρομή μένει ή αύτή, ήτοι δύο μετζίτια διά 
τούς έν Σμύρνη καί ήμίσεια λίρα δθωμ. διά τούς έκτος, άλλά 
προπληρωτέα. "Οστις έχει τι καλόν νά δημοσιεύση, έλευθέρως 
δύναται νά τό στέλλη πρός τήν Χιεύθυνσιν είς γλώσσαν καθα
ρόν καί εΰληπτον, καθαρογεγραμμένον καί έλεύθερον ταχυδρομι
κών τελών, οδός Μετζιτιέ άριθ. 7. Τοϊς κυρίοις τυνδρομηταϊς

ν’ άνεγείρή τήν μυσαράν άνθρωπολατρείαν· άλλ’ δ κ. Χόφμαν πα
ρατηρεί ότι είνε αδύνατον νά παραταθή εισέτι έπι μακρον ή υπα? 
ξις κτιρίου έκ διαμέτρου έναντίου πρός τήν Αγίαν Γραφήν, πρό, 

τήν παράδοσιν, πρός τήν ιστορίαν καί πρός τήν λογικήν
Εϊπομεν λοιπόν ότι έπ’ αΐσιωτάτοις οϊωνοις άρχομεθα τού Γ. 

τόμου τού Μέντορος, διότι σήμερον έπ’ άκριβές οί πολυμαθέστατοι 
Καθολικοί θεολόγοι τής Γερμανίας συνεδριάζουσιν ύπό τήν προε- 
δρείαν τού καθηγητού τού Μονάχου Φρίδριχ έν Έϊδελβέργη και 

συσκέπτονται περί άνακαινίσεως τοΰ καθολικού θρησκεύματος και 
έπ’ άγαθώ τής έπιδόσεως τοΰ ηθικόν βίον τής άνθρωπότητος, ος- 
τις μόνος είνε δ άληθής πολιτισμός. Σήμερον λοιπόν δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν ότι εύρισκόμεθα ίσως εις τάς παραμονάς τής ηθικής 
παλιγγενεσίας τής ’Ανατολής· διότι άφοΰ άπό τής Δύσεως ήλθον 
τά δηλητηριώδη τής άπιστίας νάματα, έκεϊθεν έπρεπε νά έλθη και 
ή παλινόρθωσις. Τοιοΰτοι κατέστημεν σήμερον ήμεις οί Άνατολϊ- 

ται, τυφλοί τουτέστι μιμηταί τών Ευρωπαίων, δυστυχώς όμως εις 
τάς κακίας των ώς έπί το πλεΐστον άλλ’ άς έλπίσωμεν ότι θ αρ- 

χίσωμεν νά μιμώμεθα αυτούς καί εις τά καλά.
‘Η γεραρά έκείνη συνέλευσις, άνωτέρα βεβαίως πασών τών προ

αιώνιων προλήψεων, θά έλθη άναμφιβόλως εις έπαφην, έάν μη 
καί έπιμιξίαν, πρός τήν ορθόδοξον χριστιανωσύνην, άπό τής όποιας 
έχουσι νά παραλάβωσι τά κεφαλαιώδη δόγματα τής χριστιανικής 
πίστεως τοιαΰτα, οία έθέσπισαν αύτά αί κατά τούς άρχαίους χρόνους 
τοΰ χριστιανισμού συγκροτηθέΐσαι οικουμενικά', σύνοδον ήμεϊς δ, 
θά πορισθώμεν παρά τών Γερμανών τά ήθικά έκεινα ελατήρια, 

τά ζωοποιοΰντα τήν πίστιν καί καθιστώντα αυτήν άληθή πρωτουρ- 
γόν αιτίαν τής ήμερώσεως τών ηθών καί τής καθάρσεως τού κοι

νωνικού βίου.
’Ιδού πώς τελειόνει τό κύριον άρθρον τού άρ. 528 τήςΤεργε- 

σταίας Κλειούς.
»Τό θρησκευτικόν αίσθημα, όπερ άλλοτε ήτο δ ισχυρότερος μο- 

»χλός τής έθνικής συνειδήσεως, άπεναρκώθη μέν ώς μή ώφελεν 
«ένιαχού τής Ανατολής, διεφθάρη δέ σχεδόν άρδην πολλαχοΰ τής 
«Έλλάδοξ. Τίς πταίει έάν ήδη φυλορροεϊ τό πρώην εύανθές δένδρον 

τής ορθοδοξίας; Ένθα προΐστανται............... »
Άλλά τά άλλα πονεϊ ή ψυχή μας νά μεταγράψωμεν καί έπι- 

θυμούμεν τήν άνασκευήν μέν αυτών, έάν ήνε ψεύδη, τήν άρσιν δέ 

αυτών, έάν ήνε άληθή.
Έν τούτοις καιρός εινε πλέον καί οί τήν Αγίαν τού Χρι

στού ’Εκκλησίαν πηδαλιουχούντες· νά συναισθανθώσι τό βάρος τής 
ευθύνης, ήν άπέναντι αυτής έχουσιν είνε καιρός πλέον ν’ άφι- 
σωσι τήν μερίδα τής Μάρθας, ήν άπεδοκίμασεν δ Σωτήρ, καί 
νά πεισθώσιν ότι «ενός μόνου έστί χρεία»· είνε καιρός πλέον νά 
έκλέξωσι τήν άγαθήν τής Μαρίας μερίδα, διότι άπ’ αυτών έξήρ- 
τηται τό πά·?, άπ’ αυτών έξήρτηται ή ευδαιμονία τής άνθρωπό
τητος καί έν τώ νύν αϊώνι καί έν τω μέλλοντι, Ήμεϊς δέν είτ- 
μεθα οί αρμόδιοι νά εϊπωμεν ταύτα· το συναισθανόμεθα· άλλά τί 
νά κάμωμεν, όταν βλέπωμεν τήν σεβαστήν ήμών Μητέρα, τήν 
μεγάλην τοΰ Χριστού ’Εκκλησίαν, έμπιστευομέ-/ην ένιαχού τούς 
οϊακας τής χριστιανικής τίνος τών τέκνων Της άγωγής εις ανΤ 
δρας πάντη πρός τούτο άναρμφδίους;
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οωρηθήσεται περί τά τέλη τού έτους εΐκών ωραία έπί ιδιαιτέρου 
χάρτου ύπό τοΰ Ξυλογράφου τοΰ Μέντορος, τοΐς δέ φίλοι; πράκ- 
τορσιν, οί όποιοι παρακαλούνται νά προσπαθώσιν όπως οί συν- 
δρομηταί λαμβάνωσιν εγκαίρως τά φύλλα και ασφαλώς, προσφέ- 
ρεται άμοιβή 20 επί τοΐς 100 καί συλλογή εικόνων ευρωπαϊ
κών, άν δ αριθμός των συνδρομητών αυτών ύπερβαίνη τους εϊ-· 

κοσιν, ύπο τής Διευθύνσεως.
Τό έμβλημα έκρίθη καλόν νά άλλαχθή καί εφέτος, διότι καί

ΔΩΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.

Τοιοΰτοι ένίοτε άνατέλλουσιν αστέρες εις τον δρίζοντα, ώστε 
καί παννύχιόν τις θεωρών αυτούς δεν κορέννυται, καί από πρωίας 
μέχρις έσπέρας τά περί αυτών διηγούμενος δέν άποκάμνει. Έπι 
της σκηνής ένίοτε παρουσιάζονται πρόσωπα, τών οποίων την εμ- 
φάνισιν έκ δευτέρου καί έκ τρίτου καί πολλάκις, εϊ δυνατόν, οί θεαται 
έπιμόνως ζητοΰσιν. Άστήρ τοιοΰτος, δστις άνέτειλε καί μεσουρανεί 
επί τον γυναικεϊον δρίζοντα—πρόσωπον τοιοΰτον, έφ ώ νά σεμνύνη- 
ται άπας δ Ελληνικός θήλυς όμιλος δικαιούται, εινε ή γυνή εκεί
νη, ής τό έξ αγάλματος δμοίωμα ε’δον καί σύντομον βιογρα
φίαν άνέγνωσαν οί άναγνώσται ημών έν σελ. 149 τοΰ Β'. τόμ. 
τοΰ άνά χεϊρας συγγράμματος.

Τής έξοχου ταύτης γυναικός καί εικόνα ώραιοτέραν καί βι
ογραφίαν μάλλον λεπτομερή καταχωρίζομεν σήμερον, ήν εύπαί- 
δευτος νέος, δ κ. Α. Σιμιτόπουλος, έπεξειργάσθη καί έν τώ καθ’ή- 
μας ‘Ελληνικό Συλλέγω Έλιχώνι τήν 21 Μαΐου ε. ε. άπήγ- 
γειλεν έν μέσω πολυπληθούς καί εΰγενοϋς δμηγύρεως.

Έχει δέ ή περί ής δ λόγος δμιλία ως έπεται:

Φιλόμονσον χαι ινγινις άχροατήριον.

Ή εις άπάντων ημών τά βλέμματα άπαστράπτουσα χαρά, τό 
έπί πάσι χείλεσιν έπικαθήμενον μειδίαμα, ή λιγυρά φόρμιγξ, 
οί ανταλλασσόμενοι αδελφικοί χαιρετισμοί καί περιπτύξεις, ή έν 
μέσω ήμών παρουσία τοΰ Θεοφιλ 'Αγ. Μυρέων, τοΰ Κυρ. Προξένου 
καί Γραμματέως τοΰ ενταύθα Έλλ. Προξενείου, τών έπαξίως 
άντιπροσωπευόντων τήν Έλλ. Κυβέρνησιν, καί τοΰ φιλογενεσ. Κ. 
Χατζή Ν. Γιαννάκογλου, μεγάλην καί χαρμόσυνου μαρτυροΰσι τήν 
σημερινήν έορτήν τοΰ ιερού τούτου Τεμένους τοΰ Έλλ. Συλλόγου 
Ελιχΰνος, δστις πρώτην φοράν συνέρχεται ϊνα έορτάση δύω ύ- 
ψηλάς έορτάς, τήν τοΰ Διαδόχου τοΰ Έλλ. θρόνου καί τήν τής 
Ήγεμονίδος Ελένης Γκίκα (Δώρας Ίστριάδος), έπιτίμου προέ
δρου αυτού· τας δε έορτάς ταύτας εορτάζει δ 'Ελίκων σήμερον, 
διότι συναισθάνεται ότι έν μέν τή πρώτη συγκεντροΰνται οί πό
θοι και αι έλπίδες τοΰ Έλλ. έθνους, έν δέ τή δευτέρα εορτά
ζεται ή μεγαλοφυια, τό μεγαλείου τής ψυχής, τό ύψος τώυ 
ΐδεώυ. Καί περί μέν τής πρώτης κατόπιν θέλει λαλήσει δ 
καλλιεπής Παράσχος, περί δέ τής δευτέρας άνετέθη εις έμέ 
υά ομιλήσω και την βιογραφίαν αυτής υά αφηγηθώ- καί τοι 
δέ ή έυτολή ύπερβαίνει τάς δυνάμεις μου — καθόσου προκειμέυου 

θέσιν πολλήν κατελάμβανε τό τοΰ περαιωθέντος τόμου καί τό 
ξυλογράφημα είχε σχεδόν καταντήσει άχρηστον. Παριστάνει δέ 
τό νέον τοΰτο την ’Αθήναν, ήτις ύπο την μορφήν τοΰ Μέντορος 
είχε συνοδεύσει τον Τηλέμαχον εις τά προς άναζήτησιν τοΰ πατρός 
Όδυσσέως ταξείδιά του. Περί τής ’Αθήνας, τής όποιας καί τήν 
εικονογραφίαν κατεχωρίσαμεν έν σελ. 151 τοΰ Α'. τόμου, εϊ- 
χομεν γράψει έκεϊ τά δέοντα καί εΐχομεν εΐπεΐ ότι άλληγορεΐ- 
ται εις τήν φρόνησιν.

περί τοιαύτης ένδοξου γυναικός, ήτις πολλών άνδρών συγγραφέων 
τήν ύπόληψιν έπεσκίασε καί ής περ τά αθάνατα συγγράμματα τον 
γενικόν έπισύρουσι θαυμασμόν παντός τοΰ πεπολιτισμένου κό
σμου, προκειμέυου περί τοιούτου δαιμονίου πνεύματος καί μεγα
λουργού δυνάμεως, περί τοιαύτης ψυχικής άγαθότητος, ευαγγελι
κής χάριτος καί αρετής νά όμιλήση τις, έπρεπε καί άναλόγους νά 
έχη τάς γνώσεις καί τήν μάθησιν—·έν τούτοι; ή προς τον Σύλ
λογον τούτον αγάπη μου,, τήν δποίαν πας Έλλην δφείλει νά έ- 
χή προς παν δ,τι συντείνει εις τήν πρόοδον καί κοινωνικήν βελ— 
τίωσιν, με έκαμε καί τάς τυχόν γενησομένας έπικρίσεις ν’ αψη
φήσω. Άλλ’ ινα ακριβώς τις εϊκονίση τήν γυναίκα ταύτην, εινε 
ανάγκη έκ τών, ιδίων αύτής συγγραμμάτων καί τών έν αύ- 
τοΐς έκτεθειμένων εικόνων νά συλλέξη τά χρώματα καί τάς γραμ- 
μάς τής εικόνος αύτής. Επειδή δεν εϊμεθα εις θέσιν νά γιγνώ- 
σκωμεν άπαντα τά ποικίλα καί ύψηλά θέματα τά έν τοΐς συγ- 
γράμμασι τής Δώρας Ίστριάδος εκτυλισσόμενα, ΐνα δυνηθώμεν 
νά περιγράψωμεν ακριβώς καί άπαντα αυτής τά ηθικά πλεονε
κτήματα, έδέησεν ΐνα λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν παρά τοΰ Βαρθολο
μαίου Τσεκέττη Βιογραφίαν αύτής.

I.
Ή ‘Ελένη Γκίκα γεννηθεΐσα έν Βουκουρεστίω τό 1828, είνε 

θυγάτηρ τοΰ ήγεμόνος Μιχαήλ Γκίκα, χρηματίσαντος ύπουργοΰ 
τών έσωτερικών έν Βλαχία, αδελφού τοΰ ’Αλεξάνδρου X. καί 
διαδεχθέντος έπί τοΰ θρόνου τής Βλαχίας τον Γρηγόριον Δ. Γκί- 
καν κατά τό 1834. (*)

(*) Σημ. ’Αρχηγός τής οικογένειας τών Γκίκα τής έξ ‘Ηπείρου 
καταγομένης εινε δ Γεώργιος L, προσκληθείς κατά τό 1658 πα
ρά τοΰ φίλου του Βεζύρου Μεχμέτ Κυπρισλή, ϊνα καταλάβη τον 
θρόνον τής Μολδαβίας καί μετά έν έτος τον τής Βλαχίας.

Ή τής Ελένης μήτηρ Ήγεμονίς Αικατερίνη ύπήρξεν ή πρώτη 
γυνή ή εις τήν Ρουμουνικήν γλώσσαν δημοσιεύσασα διάφορα συγ
γράμματα.

Κατά τό 1841 δ ήγεμων Μιχαήλ έγκατέλειψε τήν πολιτικήν, 
δ δέ αδελφός αυτού ’Αλέξανδρος δ X. άφεθείς εις εαυτόν δέν 
ήδυνήθη νά διαφύγη τήν καταστροφήν εκείνην, ήν περ πολιτική σύ- 
νεσις καί πεΐρα καί άδελφικαί συμβουλαί είχον έμποδίσει μέχρι 

τοΰδε.
Ή ανατροφή τής ‘Ηγεμονίδος Ελένης ένεπιστεύθη τω πολυμα- 

θεΐ καί σοφωΈλληνι Καθηγητή Γρηγορίω Παππαδοπούλω δστις, 
κάτοχος τών άρχαίων κλασικών και τών νεωτέρων γλωσσών καί 

φιλολογικών, ευρών δέ νοΰν μέγαν καί σπάνιάν μεγαλοφυίαν, έ- 
κράτυνεν ένωρίς αυτόν δι’ αναγνώσεων σπουδαίων καί υγιών και 

ΰψωσεν αυτήν εις τάς άνδρικωτέρας μελέτας.
Παιδιόθεν δέ έφαίνετο δποία τις μέλλει νά κατασταθή- διότι

μόλις ένδεκαετής συνέγραψε γλαφυρώτατον διήγημα. «Ή προώρως 
» άναφανεΐσα έν αυτή δαιμόνια μεγαλοφυια, λέγει δ διδάσκαλος, 
» ή αγγελική αύτής καρδία, ή έπιλάμπουσα χάρις, καθίσων αυτήν 
» άντικείμενον συγγενικής λατρείας καί άγλάϊσμα τής αυλής τοΰ
» Ήγεμόνος Άλε- 
» ξάνδρου, ενώ ή 
» άνήκουσατω φύ- 
ι> λω αυτής γυμνα- 
■» στική έναρμονί- 
υ ως διέπλαττε τό 
» μετά στοργής ύ- 
» πό τής φύσεως δη 
ι> μιουργηθέν αύτής 
» σώμα- διότι ή έ- 
·» ξοχος αύτη γυνή, 
» εινε ούχ ήττον 
» γυνή, πάσας τάς 
» τελειότητας καί 
» τάς χάριτας τής 
» έαυτής φύσεως 
» κεκτημένη. Ό 
» νούς αύτής οΰτω 
» θαυμασίως άνε- 
» πτύσσετο, ώςε οί 
» τήν διδασκαλίαν 
» της έπιτετραμ- 
» μένοι ήναγκά- 
» ζοντονά μεταχει 
» ρίζωνται έκτα- 
» κτον τινά μέθο- 
» δον, τής μεγαλο- 
» φυίας μή ύποκει- 
» μένης εις τούς 
» συνήθεις κανό- 
» νας.» Ήγεμονίς 
πλήρης χαρίτων, έ- 
χουσα άπαντα τά μέ 
σα τής υλικής εύ- 
ζωιας, ήδύνατο έν 
μέσω τού πλούτου, 
τής χλιδής καί τής 
πολυτελείας νά δι- 
έλθη τον βίον αύτής 
έντρυφώσα εις τάς 
ύλικάς ήδονάς, δ- 
πως αί πλεΐσται,άλ-

ΔΩΡΑ ΙΣΤΡΙΔΣ.

λά τήν αποστολήν αύτής καλώς έννοοϋσα άπέφευγε πάσαν ύλικήν 
άνάπαυσιν καί έμφιλοχωρούσα εις τε τάς αρχαίας καί νεωτέρας 
φιλολογίας συνήγεν ύλην έπιστημονικήν, ή δέ φαντασία αύ
τής άπέκτα τά ζωηρά έκεΐνα χρώματα, άπερ πάντες θαυμά- 
ζουσιν.

Έπεσκέφθη ακολούθως μετά τοΰ πατρός αύτής τάς Αύλάς τής 
Βιέννης, Βερολίνου καί Δρέσδης- κατά δέ τό 1849 νυμφεύεται 
τόνΡώσσον Ηγεμόνα ’Αλέξανδρον Κολτσόφ Μασάλσκην, έκ μιάς 

τών τριών ενδόξων οικογενειών τής Ρωσσίας καταγόμενου (αί άλ- 
λαι δύω οικογένεια', εϊσίν ή τών Όδογεύσκη καί τών Γορτζακώφ)· 

Τό μή ωφέλιμον διά τήν ύγείαν της ψυχρόν τής 'Ρωσσίας κλί
μα καί αί πρός τά φιλελεύθερα αισθήματα αυτής αντίθετοι τής τότε
Ρωσ. Κυβερνήσεως άρχαί τήν ήνάγκασαν νά έγκαταλίπη τήν Ρωσ_ 
σίαν, ής πολλάς περιηγήθη χώρας άποθησαυρίσασα μέγαν πλού
τον ακριβών παρατηρήσεων καί έμβριθεστάτων μελετών.

’Από τοΰ 1855—-τού 1860 έζησεν εις τό Βέλγιον καί εις
τήν Γερμανίαν, ’Ι
ταλίαν, Γαλλίαν 
καί ’Ελβετίαν, έν
θα έσπούδασε με
τά προσοχής τά ήθη 
καί έθιμα καί τάς 
διαφόρους νομοθε
σίας τής 'Ομοσπον
δίας. ’Εντεύθεν ήρ- 
ξατο σειράς έκδό- 
σεων άρθρων καί βι
βλίων εμβριθών τήν 
έννοιαν καί ισχυρών 
τήν έκφρασιν, και 
ών έκαστον ήρκει νά 
χορηγήση έπισήμου 
συγγραφέωςύπόλη- 
ψιν, καί όπως τιμή- 
ση τον άνδρικώτερον 
καί μάλλον έξησκη- 
μένον τών καλάμων 
ύπο τό πλαστόν όνο
μα τής Δώρας’Ιςρι- 
άδος.

Κατόπιν περιη
γήθη ολην τήν Ελ
λάδα, ένθα έγένετο 
δεκτή μετά τής ά- 
νηκούσης αύτή δό- 
ξης καί τή έδόθη 
καί ή Ελληνική έ- 
θνικότης παμψηφεί 
παρά τής βουλής· 
τό δέ 1861 έπέ- 
σρεψεν εις τήν ’Ι
ταλίαν. Κατά τήν 
άφιξίν της δ Γαρι- 
βάλδης τήν παρεκί- 
νει ΐνα μεταχειρι- 
σθή τήν έπί τών 
Ρουμούνων μεγά
λην αύτής έπιρροήν

κατά τής Αύστρίας. Εις τήν περίφημου καταστάσαν τού μεγάλου 
τούτου πατριώτου έπιστολήν τής 16 ’Ιουλίου 1861 άναφέρονται 
τά έξής. « Οί Μολδο-Βλάχοι πρέπει νάπράξωσι τό αύτό (νά έμ- 
» ψυχώσωσι δηλονότι τούς Μαϊάρους)· έλπίζω πολύ εις τήν έπί τών 
» συμπατριωτών ύμών ύψηλήν έπιρροήν, ΐνα συσφίγξωμεν αύτούς
» τούς δεσμούς, οΐτινες οφείλουσι τοΰ λοιποΰ νά ένώσωσι τάς Ά- 

νατ. φυλάς μετά τών έν τω κέντρω καί έν τή δύσει ςής Εύρώπης 
» διεσκορπισμένων αδελφών των.
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Ή Δώρα Ίστριάς γινώσκει κατά βάθος την 'Ελληνικήν, ’Ιτα
λικήν, ’Αγγλικήν, Γερμανικήν, Γαλλικήν, Ρουμουνικήν, Λατινι
κήν, Ρωσσικήν καί’Αλβανικήν. Περί τής αρχαίας Έλλ. γλώσσης 
μνημονεύεται Sv πασίγνωστο·? γεγονός. Εις τήν Αυλήν του Βασι- 
λέως τής Πρωσσίας ό ’Αλέξανδρος Οϋμβόλδος προσκληθείς παρά 
τοϋ Φριδερίκου Γουλιέλμου ϊνα τω έρμηνεύση Έλληνικάς τινας 
έπιγραφάς επί τισι άναγλύφοις γεγλυμμένας, προσέτρεξεν εις τήν 
Ήγεμονίδα Ελένην, ήτις εύχερώς ήρμήνευσε ταύτας. Δύναταί τις 
όθεν νά έπαναλάβη περί αυτής δ,τι άλλοτε ή Ίσαβέλα Θεοτόκη 
έλεγε. «Γιγνώσκει καί γράφει πολλάς νέας γλώσσας καί όμιλεί 
» ταύτας μετά τοσαύτης εΰχερείας και ταχύτητας, ώστε ό άκούων 
» αυτής νομίζει δτι είνε ή μητρική αυτής γλώσσα.»

II.
Έκεϊνο δπερ μάλλον χαρακτηρίζει τον φιλολογικόν βίον τής 

Δώρας εΐνε ή ένδελεχής καί δραστήριος προσπάθεια εις τό νά άνα- 
γεννήση παρά τοϊς Άνατ. Λαοϊς τό του έθνισμοΰ αίσθημα, εις τό 
νά διαδώση διά καταλλήλων συγγραφών τάς παραδόσεις τής ανε
ξαρτησίας καί εις τό νά διδάξη τους κυβερνώντας ώς καί τούς κυ- 
βερνωμένους τό δικαίωμα, δπερ έχουσιν δπαντες οί λαοί ώς πρός 
τούς φιλελευθέρους θεσμούς, τάς πολιτικάς διατάξεις καί αυτούς 
τούς νόμους.

Βλέπομε·/ δθεν τήν ένδοξον ταύτην γυναίκα τήν γενομένην υπό
δειγμα τής ’Αλβανικής, Σερβικής καί Ρουμουνικής έθνικότητος 
λαμβάνουσαν μέρος, δσον τό εφικτόν ένεκα τής ήλικίας, εΐςτά 
πρώτα Ίταλ. κινήματα τοΰ 1846.

Ένόησε μετ’ ολίγον δτι εις τοσοΰτον δίκαιον καί άγιον τού εθνι
σμού άγώνα οί λίβελλοι δέν ήθελον επιφέρει άσφαλές και ώφέλι- 
μον αποτέλεσμα, καί επειδή μετά τά μεγάλα γεγονότα, άτινα ήνέ- 
ωξαν μεταξύ τού χθές καί σήμερον βαθεϊαν άβυσσον, αί διπλω
ματικά! αυται έπιστολαί εΐχον συνήθη τινά εντολήν, ένόησεν δτι 
ώφειλε νά άνακαλέση τό παρελθόν, νά θέση υπό τήν άληθή αυτών 
δψιν τά έν ένεργεία πολιτικά ζητήματα, νά καταβάλη τάς δεισι
δαιμονίας καί προλήψεις, παλαιά ράκη τού παρελθόντος, άτινα 
οφείλομε·; νά καταστρέψωμεν ριζηδόν καί άποτελεσματικώς, δτι 
ώφειλεν έν ένί λόγω νά άποκτήση διά τής γραφίδος παν δ,τι δεν 
ήδύνατο διά τών δπλων.

Καί ό θρίαμβος τού έθνισμού ήρξατο.
Ή ιδέα τής ανεξαρτησίας εις τό πρώτον Ίταλ. κίνημα έξη— 

γέρθη έν τω νω τής Δώρας Ίστριάδος καί έκτοτε βασανίζει τό 
πνεύμα αυτής. Περιφρονήσασα δθεν τά οικογενειακά θέλγητρα άπέ- 
ναντι τής υψηλής έντολής, εις ήν ήσθάνετο δτι προσεκλήθη, έγκα- 
ταλείπει τήν Ρωσ. Αυλήν, περιηγείται τήν ’Ιταλίαν καί τήν ’Ανα
τολήν, εις ούδέν λογιζομένη τούς καί τήν άνδρικωτέραν γενναιό
τητα δυναμένους νά κλονίσωσι κινδύνους· ουδόλως δέ φροντίζουσα 
περί μόχθων, ταλαιπωριών καί άσθενειών,προσπαθεί νά σπουδάση 
από τον φιλόσοφον καί τον τεχνίτην τά θαυμάσια τής φύσεως, τά 
ήθη τών λαών, τάς άνάγκας αυτών, ίνα έπαναφέρη ταύτα μέ τήν 
χαρακτηρίζονταν αυτήν ακρίβειαν καί αλήθειαν εις τάς συγγραφάς 
καί βίβλους αυτής εις τάς μάλλον ζοφερωτέρας περιόδους τής 
Ευρώπης, ’Ασίας καί ’Αμερικής.

Γεννηθεϊσα εν Ρουμουνία, ένθα οί πρόγονοι αυτής ήρξαντο νά 

βασιλεύωσιν, ώς είπομεν, κατά τον 17 αιώνα, δεν ήδύνατο νά 
βλέπη απαθώς τον Νικόλαον Α'. είσβάλλοντα έκ νέου εις τήν χώ
ραν ταύτην, τήν τοσαύτας ύποστασαν έπιδρομάς καί άφ’ ής ή μεν 
Ρωσσία άφήρεσε τήν Βασσαραβίαν ή δέ Αυστρία τήν Βουκοίίναν.

Ή αποστολή τών Γκίκα εινε ή μέχρι τού τελευταίου ύπερά- 
σπισις τής Ρουμουνικής ανεξαρτησίας. Ή Ήγεμονις Ελένη εινε 
ζώσα άπόδειξις τής αποστολής ταύτης, συναδούσης τη δικαιοσύνη, 
τώ δικαιώματι τών έθνικοτήτων καί ταΐς ίδέαις τού αιώνος ήμών 
Έγίγνωσκε πρός τούτοις καλώς νά διακρίνη έν τω πολιτικά» τούς 
πατριωτικούς καί γενναίους πόθους άπό τών άγονων ένεργειών.

Μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν δ Αύτοκράτωρ Νικόλαος ήπείλει 
τήν ανεξαρτησίαν τής πατρίδος της, διεμαρτύρετο κατά τών σχε
δίων του· άμα δέ τη άπομακρύνσει τών Ρώσσων, τά στρατεύματα 
τού Φραγκίσκου ’Ιωσήφ, κατέχοντα τό Ρουμουνικόν έδαφος έφαί— 
νοντο δτι ήθελον νά διαιωνίσωσι τήν κατοχήν, μ εταβάλλοντα αυτήν 
εις άληθή κατάκτησιν, ήρξατο γράφουσα εντόνους καί δραστήριους 
διαμαρτυρήσεις κατά τοΰ Αυστριακού προσηλυτισμού, αί'τννες ευ- 
ρον ού σμικράν ηχώ έν τη Δύσει.—"Οτε δέ έπήλθεν δ κίνδυνος, 
προελθών είτε έκ τής ’Ανατολής είτε έκ τής Δύσεως, εύρέθη 
πάντοτε εις τούς πρώτους στίχους τών υπερασπιστών τού έθνικού 
έκείνου άγώνος, υπέρ ου δ ένδοξος θείός της Γρηγόριος ό III 
έχυσε τό αίμα αυτού.

III.
’Ολίγα έτη παρήλθον άφ’ δτου έφηρμόσθη εις τάς ίστορικάς 

έπιστήμας τό τον αιώνα ήμών διακρίνον αναλυτικόν πνεύμα.
Ό άνθρωπος άποκαμών άπό τήν τυφλήν πίστιν ζητεί νά είσχω- 

ρήση διά τοΰ νοός εις τό παρελθόν πριν ή παραδεχθή τάς παρα
δόσεις καί στηριχθή εις τήν μνήμην και ύποβάλη παν γεγονός και 
πάσαν περίστασιν υπό τήν κριτικήν καί λογικήν άνάλυσιν, άνατρέ- 
χων εις τάς αληθείς πηγάς. ’Εκ τής καρτερικής ταύτης ανατομίας 
άνεκαλύφθησαν πολλά σφάλματα καί μετεβλήθη ή διήγησις πολ
λών ιστορικών περιόδων, καί οί άνθρωποι ώς καί τά γεγονότα, 
μετά τήν διάρρηξιν τοΰ περικαλύπτοντος αυτά ψευδούς πέπλου 
έφάνησαν έν τη πραγματικότητι αυτών.

Τήν ανάγκην ταύτην τού άνατρέχειν εις τάς πηγάς, τήν παρά 
παντός τίμιου Ιστορικού ήδη δ',αγνωσθείσαν, κατενόησεν ή τήν 
έΟνιχότητα συγγράψασα, δθεν άπό τά συγγράμματα αυτής δέν λεί
πει έστω καί ή έλαχίστη σημείωσις τών πηγών, έξ ών άρύεται καί 
έφ’ ών στηρίζει τάς γνώμας αυτής.

Εις τήν καρτερικήν σπουδήν καί μελέτην τών άρχαίων συγ
γραμμάτων άποδεικνύει εΰρείαν καί άκριβή πολυμάθειαν καί κρί- 
σιν, τοσοΰτον δέ γινώσκει τήν χρονολογίαν, ώστε αί έπιστολαί 
αυτής βρίθουσαι ημερομηνιών καί ιστορικών σημειώσεων, ήδύναντο 
νά δημοσιευθώσι χωρίς νά μειώσωσι τό έλάχιστον τήν έπιστημονι- 
κήν αυτής φήμην.

Εΐνε τω δντι, ώς έρρέθη, «Ζώσα ’Εγκυκλοπαίδεια.» 
ΙΠΙ.

Τά πρώτα μαθήματα τής ζωγραφικής έλαβε παρά τού Κάουφαν 
καί τού Ευτυχίου Ταβόνη, τάς δέ πρώτας αυτής εικόνας έξέθεσε·. 
εις Δρέσδην κατά τό 1845, ένθα έπωλήθησαν υπέρ τών πτωχών 
Ώς θυγάτηρ τής ’Ανατολής προσάγει τάς ωραιότητας αυτής· εύγε-

Τά συγγράμματα τής Ήγεμονίδος Ελένης Γκίκα διαιρούνται εις 
Εθνικά, Κοινωνικά, Πολιτικά, Ιστορικά, Μυθιστορήματα, Πε
ριηγήσεις κλτ. — ’Εθνικά είσί τά έξής.

Ιον Ή Ρουμουνική φιλολογία.
2ον Αί Ίόνιοι Νήσοι.
δον Ή Ρουμουνική έθνικότης κατά τά δημώδη άσματα.
4ον Οί κλέπται τής νεωτέρας Ελλάδος.
δον Ή Ελληνική έθνικότης κατά τούς Ιστοριογράφους.
Έν τή άξιολόγω πραγματεία ταύτη πολεμεί τήν ά'τοπον ιδέαν 

δυτικών τινων συγγραφέων, δτι δήθεν τό Έλλ. έθνος έξηχρειώθη 
παραδεχθέν τόν χριστιανισμόν, ώς άν ήτο δυνατόν ή άληθής θρη
σκεία ή είς τήν πρόοδον καί τον πολιτισμόν ποδηγετούσα τό άνθρώ- 
πινον γένος νά τό έξαχρειώση· καί μεταξύ άλλων άποδείξεων έπι- 
καλεΐται τά έξοχα έργα τών πνευματικών πατέρων τών πρώτων 
έκατονταετητρίδων τού χριστιανισμού, άναφέρουσα τό περί αυτών πο
λυμαθές σύγγραμμα τοΰ Καθηγητοΰ Κοντογόνη.—Επίσης καταπο
λεμούσα έν αύτω τούς παραλογισμούς τοΰ Φαλμεράϊερ άναλύει τά 
περί τούτου συγγράμματα τοΰ Κου Παπαρηγοπούλου· έπαινοΰσα τήν 
έμβρίθειαν τής ιδέας και τήν ιστορικήν σπουδαιότητα αυτού, άπο- 
δεικνύει δι’ υγιών Ιστορικών άκριβειών δτι ού μόνον τόν έθνισμόν αυ
τών διετήρησαν καί τόν ένέβαλον εις τούς παρ’ αύτοϊς άποικισθέντας 
άλλους λαούς, άλλ’ δτι καί τόν έθνικόν αύτών χαρακτήρα γνήσιον 
διετήρησαν).

6ον Ή Σέρβική έθνικότης κατά τά δημώδη άσματα.
7ον Ή ’Αλβανική » » ” »
δον Ή Έλλ. έθνικότης » » »

Κοινωνικά.
Ιον Ή μοναχική ζωή έν τη Άν. Εκκλησία.
2ον Ή Ρουμανία καί ή Όρθοδ. Εκκλησία.
3ον Όί Ρουμούνοι καί ή Παπωσύνη.
4ον Αί έν τη ’Ανατολή γυναίκες (σύγγραμμα μεταφρασθέν 

παρά τής Κυρίας Αιμιλίας Σκουζέ.)
δον Αί πρός Άθηναίον φιλόσοφον έπιστολαί.
6ον Αί γυναίκες παρά γυναικός.

Πολιτικά.
Ιον Παρατηρήσεις περί τής διοργανώσεως τών Παραδουνά

βιων Ήγεμονειών.
2ον Περί τής άδελφότητος τών λατινικών φυλών καί περί 

τής έπιρροής αυτών είς τήν άνάπτυξιν τής άνθρωπότητος.
3ον Εις ξένος έν τη Μολδοβλαχία.

4ον Ή Ρώμη.
δον Ό Αυστριακός προσηλυτισμός παρά τάΐς παραδουναβίαις 

ήγεμονείαις.
6ον Ή Ιταλία έγένετο!
7ον *0  Βασιλεύς τής Ιταλίας.
8ον Ή Ρώμη καί οί Βούλγαροι.
9ον Ή Κρητική έπανάστασις.
ΙΟον Ή νήσος Κρήτη.
Ιίον Επιστολή πρός τήν Βουλήν τών Αθηνών, κτλ. 

'Ιστορικά.
Ιον Οί Ήρωες τής Ρουμουνίας.

2.

νής ιδέα τή εμπνέει δύω χαριέσσας εικόνας « τήν Έλάτην και τον 

Φοίνικα ».
« Έλάτη τις ... . έρημος ύψούται έπί ξηρού καί άποτόμου 

«όρους τού βορρά .... Κοιμάται.............. δ πάγος καί ή χιών
» τήν περ’.καλύπτουσι μέ τον λευκόν αυτών μανδύαν. »

« Βλέπει κατ’ δναρ Φοίνικα, δστις μακράν έν τη ’Ανατολή ά- 
» ναγεννώμενος, μονήρης θλίβεται έπί τής κλιτύος φλογιζομένου 
» βράχου ».

Το σοβαρόν μεγαλείον τοϋ χειμώνος τάς Άρκτου, τά ύπό πα- 
χείας χιόνος κεκαλυμμένα πεδία, ή σιωπή τάς έρημίας, έμπνέουσιν 
είς τινας τών ρωπογραφιών αΰτάς άλήθειαν, ήν περ δέν δύνανται 
νά φθάσωσιν οί κοινοί τεχνίται.

’Αλλά πλέον ή διά τήν άξίαν τάς τέχνης αί εικόνες τής Δώρας 
Ίστριάδος (αΐτινες έβραβεύθησαν μέ άργυροΰν βραβείον έν τη έν 
Πετρουπόλει τό 1854 λαβούση χώραν εκθέσει τών ώραίων τε
χνών) θεωρούνται ώς ένεργόν παράδειγμα είς τόπον καί χρόνον, 
ένθα δ τών τεχνών καί τών γραμμάτων βίος ύπό τήν συνεχή μά
στιγα τών 'Ρωσσικών, Αυστριακών καί άλλων έπιδρομών, ειχεν 
έκμηδενισθή, τά δέ πολιτικά καί κοινωνικά ζητήματα είχε διαδε- 
χθή ή κακή πίστις καί αδράνεια.

V.
Τήν άγγελικήν μορφήν καί τήν χαρίεσσαν καί εύγενή φυσιογνω

μίαν τής Δώρας Ίστριάδος, οϋσης δωδεκαετούς, έξύμνησε δι’ ώ- 
ραιοτάτων στίχων δ Ρουμοΰνος ποιητής Ήλιάδης Ραδουλέσκης.

Ή ήρεμος καί γλυκεία φυσιογνωμία, τό άξιοπρεπές μεγαλείον, 
τό χάριεν καί εύγενές τών τρόπων καί τοΰ ήθους αυτής καί προ 
πάντων ή ζωηρότης τών οφθαλμών έκείνων, τών προδιδόντων καί 
τον μέγαν αυτής νουν, συνενούμενα μετά τής μεγαλοφυΐας και τοΰ 
υψιπετούς τής διάνοιας, παράγουσι το έντελές έν τη μορφή, έν τη 
ψυχή καί έν τή διανοία αυτής.

Τοιαύτη οΰσα ή Ήγεμονις Ελένη Γκίκα καί καθ’ έκάστην συγ- 
γράφουσα καί διδάσκουσα άρύεται τάς άγαθοτέρας πηγάς τής άλη- 
θοΰς τού άνθρώπου ευδαιμονίας. Τά έκ τών έπιστημών καί τών 
γλωσσών έμπόδια καί τού φύλλου αυτής, έκμηδενισθέντα άπέναντι 
τοΰ έκτάκτου αυτής πνεύματος καί τής άεννάου ένεργείας—οί φιλο
λογικοί, έπιστημονικοί, καί πολιτικοί αυτής θρίαμβοι—δ έρως τού 
ώραίου, τοΰ μεγάλου καί υψηλού, δν περ άρκούντως ίκανοποίησεν 
εν τάΐς περιηγήσεσιν, έν τή ποικίλη καί καθ’ έκάστην σπουδή τών 
έπιστημών καί τών γραμμάτων, έν τή μετά τών μεγαλε.ιτέρων άν- 
δρών τής έποχής αυτής αλληλογραφία, τών ύπό τον ξένων ζυγόν 
οιατελουντων λαών—ταΰτα πάντα δέν άποτελοΰσι τήν μεγαλειτέ- 
ραν ευδαιμονίαν τού άνθρώπου; Δέν λογίζεται άληθής ευδαίμων δ 
άνθρωπος έκείνος, δστις μετά τοσούτων προικισθείς προτερημάτων 
υποστηρίζει τους αγιωτέρους τών λαών πόθους, υπέρ τών άπαρα- 
γράπτων οικαιωμάτων τών λαών, μετά τών δπλων τής ιστορίας, 
τών γνώσεων, τοΰ άληθούς, σαφούς καί θετικού λόγου, και διά 
τού φωτός τής έπιστήμης εισάγων τον πλησίον του εις τήν γνώσιν 
καί κατάληψιν τών κοινωνικών, πολιτικών, καί έπιστημονικών ζη
τημάτων, άναλόγως τής άναπτύξεως έκαστου μεταχειριζόμενος 
γλώσσαν, ιδέαν καί ύφος λόγου, καί πράττων τούτο μετά τοσαύτης 
άγιας ύπομονής καί άγγελικής άγαθότητος καί γλυκύτητος;

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεύχος ΚΕ .)
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2ον Περί των έν τή Δύσει γυναικών.
3ον Περί τοϋ 'Ελληνικού Κλήρου.
4ον Περί της εθνικής έπαναστάσεως των Σέρβων, κατά τά 

δημώδη άσματα.
δον Ή Βασιλική.

Μυθιστορήματα.

Ιον Ό εξόριστος του Βιρβεστέϊν.
2ον Εις τάς δχθας των Έλβετ. λιμνών.
Βον Ή Βενετίας.—καί λοιπά διάφορα άλλα ποικίλα καί πε

ριηγήσεις.
Περαίνων την περί βιογραφίας καί των συγγραμμάτων της εν

δόξου ταύτης γυναικος ομιλίαν νομίζω ότι οφείλομεν να εύχαρι- 
στήσωμεν την Σεβ. Όθωμ. Κυβέρνησιν διά την πλήρη ελευθε
ρίαν, ήν περ παρέχει εις την σύστασιν τοιουτων συλλόγων, σκο- 
πούντων την ηθικήν μόρφωσιν καί διανοητικήν άνάπτυξιν των 

υπηκόων Λύτης, υπέρ τής ευημερίας των όποιων σπουοαιως και 

«όκνως μεριμνά.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΪΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ.
(Ίδε σελ. 356 τομ. Β'.)

Μέρος Β'.

Τιμαϊκαι τίτλοι τής αύτοζρατορικής οικογένειας.
’Εν άπολύτω κυβερνήσει, ούδεμίαν διάκρισιν ποιουμένη μεταξύ 

εύγενών καί ιδιωτών, ό ήγεμών έστιν ή μόνη πηγή τών τιμών, τί
τλων καί αξιωμάτων έν τε τοϊς άνακτόροις καί έν ολω τώ κράτει, 
δεσποτικώς ύπ’ αύτοϋ χορηγουμένων ή άφαιρουμένων. ’Επί χίλια πε
ρίπου έτη, άπό Βεσπεσιανοϋ μέχρι ’Αλεξίου τοϋ Κομνηνοΰ, ό Καΐ- 
σαρ ήτο το δεύτερον πρόσωπον ή τουλάχιστον ό δεύτερος βαθμός, δ 

δ’ ύπέρτατος τίτλος τοϋ Λνγούστου (Σεβαστού) άπενέμετο έλευθε- 
ριώτερον τοΐς υίοΐς καί άδελφοΐς τοϋ βασιλεύοντος μονάρχου. Άλλ’ 
ή ευστροφία τής Ελληνικής γλώσσης ύπηγόρευσε τώ Αύτοκράτορι 
Άλεξίω νέους καί πομπώδεις τίτλων συνδυασμούς. Συνάψας εις μίαν 
λέξιν το Σεβαστός καί Αύτοκράτωρ, έδημιούργησε τον ήχητικ’ον τί
τλον Σεβαστοχράτωρ. Οΰτος κατείχε τήν πρώτην τοϋ θρόνου βα
θμίδα προ τοϋ Καίσαρος. Άνευφημεΐτο δημοσία, και τά διακριτικά 
αύτοϋ σημεία συνίσταντο εις ιδιαιτέρους τινάς καλλωπισμούς τής κε
φαλής καί τών ποδών. Ό Αύτοκράτωρ ήδύνατο μόνος νά φορή πορ
φυρά ή κοκκινοβαφή πέδιλα καί τό στενόν διάδημα ή τήν τιάραν, 
κατά μίμησιν τών βασιλέων τής Περσίας. Ήτο δ’ αΰτη υψηλός πυ
ραμιδοειδής πίλος έριοϋς ή μεταξωτός, περικαλυπτόμενος σχεδόν 
όλος υπό μαργαριτών καί άλλων κοσμημάτων. Ή κορυφή αύτοϋ έ- 
σχηματίζετο κυκλοειίής μετά δύο χρυσών τόξων, επί δέ τοϋ ση
μείου τής διχοτομίας αύτών έπέκειτο σταυρός, καί δύο σύρματα μαρ- 
γαροκέντητα έπεκρέμαντο αμφοτέρωθεν τών παρειών. ’Αντί πορφυ
ρών, τά σανδάλια τοϋ Σεόαστοκράτορος καί τοϋ Καίσαρος ήσαν 
πράσινα , οί δε ανοιχτοί αύτών στέφανοι πφριεκοσμοϋντο αλλά φει- 
δωλώς υπό πολυτίμων λίθων. Παρεκτός καί κατώτερον τοϋ Καίσα
ρος ή αγχίνοια τοϋ ’Αλεξίου έπλασε τον Πανυπερσέβαστον κα· 
τόν Πρωτοσέβασ/ον. τίτλους σημαίνοντος υπεροχήν καί προτέρη- 

σιν επί τοϋ άπλοϋ ονόματος τοϋ Αύγουστου, οπερ, καθαιρεθέν ούτω 

τής αρχαίας καί ίεράς αύτοϋ σημασίας, άπεδίδετο μόνον τοΐς συγ- 
γενέσικαί ύπηρέταις τής Βυζαντινής αυλής. Ή θυγάτηρ τοϋ ’Αλε
ξίου Άννα Κομνηνή ασμένως εκθειάζει τήν τεχνήεσσαν ταύτην 
βαθμολογικήν σειράν τών έλπίδων καί τιμών, άποκαλοΰσα τον ί- 
αυτής πατέρα Έπιστημονάργην, εφεύρεσήν τής βασιλικής ταύτης 
τέχνης, τής «τέχνης τεχνών, καί επιστήμης επιστημών!» (Άλεξ. 
Βιβλ. Γ. Σελ. 78, 79). Άλλ’ ή χαρίεσσα αΰτη περί λέξεων επι
στήμη, προσιτή ουσα καί τή άπλουστάτη διανοία, έπλουτίσθη λίαν 
εύχερώς ύπό τής κενοδοξίας τών διαδόχων τοϋ ’Αλεξίου, οιτινες 
προς τούς εύνοουμένους ύπ’ αύτών υιούς 'καί αδελφούς άπένειμαν 
τον ύψηλότερον τίτλον τοϋ Λεσ πότου μετά νέων κοσμημάτων καί 
προνομίων, κατέχοντος τήν πρώτην αμέσως θέσιν μετά τόν Αύτο- 
κράτορα.

Οί πέντε λοιπόν τίτλοι :Λεσπότης, Σεβαστοχράτεορ, Καϊσαρ, 
Πανυπερσέβαστος καί Πρωτοσέβαστος, περιορίζονται συνήθως 
εις τούς έξ άγχιστείας συγγενείς τοϋ ήγεμόνος, έξ αύτοϋ εκπορευ
όμενοι, άλλ’ ούδόλως έκπληροϋντες κανονικά δημόσια ύπουργήμα- 
τα· διό ή ΰπαρξις αύτών διετέλει ουσα άσκοπος, ασταθής καί πε
ριττή.

Περί τών Αξιωματικών τοϋ παλατιού., τοϋ κρά
τους καί τοϋ στρατοϋ.

Έν πάση μοναρχία αί ουσιώδεις δυνάμεις τής κυβερνήσεως ο- 
φείλουσιν έκτελεΐσθαι ύπό τών ύπουργών τοϋ παλατιού, τοϋ θησαυ
ροφυλακίου, τοϋ στόλου καί τοϋ στρατοϋ. Οί τίτλοι μόνον δύναν- 
ται νά διαφέρωσιν. Έν μοναρχία λοιπόν, παν άντικείμενον προς τό 
άτομον τοϋ ήγεμόνος άναφερούση, ή φροντίς καί αί έθιμοταξίαι τοϋ 
παλατιού άποτελοϋσι τό σεβαστότερον υπούργημα. Α'. ό Κουροπα- 
λύτης ό τόσω περίδοξος έν τή εποχή τοϋ Ιουστινιανού, άντικατε- 
στάθη ύπό τοϋ Πρωτοβεστιαρίου, ούτινος τό πρώτιστον καθήκον 
περιωρίζετο εις τήν έπιτήρησιν τοϋ βασιλικού ιματιοφυλακίου. Άλλ’ 
ή δικαιοδοσία αύτοϋ έξετείνετο καί έπί τών απειραρίθμων υπηρε
τών τής πομπής καί πολυτελείας, προήδρευε δέ κρατών τήν άργυ- 
ραν του βακτηρίαν έν τοΐς δημοσίαις καί ίδιαιτέραις άκροάσεσι. Β'. 
κατά τό άρχαΐον σύστημα τοϋ Κωνσταντίνου τό όνομα Λογοθέτης 
άπεδίδετο τοΐς ύπουργοΐς έπί τών οικονομικών, Άλλ’ ύπήρχον καί 
Λογοθέται τών δημοσίων κτημάτων, τών ταχυδρομείων καί τών 
στρατιωτικών· ό δέ Μέγας Λογοθέτης, δ ύπέρτατος ούτος φύ- 
λαξ τών νόμων καί τών προσόδων,διεκρίνετο ώς ό Καγκελάριος τών 
βασιλείων τής Εύρώπης· « ώς ή Λατίνων φωνή Καγκελάριον, ώς 
δ’ Έλληνες ε’ποιεν Λογοθέτην» λέγει ό Βυζαντινός χρονογρά
φος Νικήτας. Τό δέ Μέγας προσετέθη ύπό Ανδρονίκου τοϋ πρε- 
σβυτέρου. Τό οξυδερκές λοιπόν όμμα τοϋ Μεγάλου Λογοθέτου έπη- 
γρύπνει έπί τής πολιτικής διοικήσεως. Είχε ?έ καί συμβοηθούς, 
έν δεούση πειθαρχία διατελοΰντας, τόν έπαρχον, τόν πρώτον γραμ
ματέα καί τούς φύλακας τής ιδιαιτέρας σφραγΐδος, τών αρχείων 
καί τής πορφύρας μελάνης, τής διατηρουμένης άποκλειστικώς διά 
τήν ίεράν τοϋ Αύτοκράτορος ύπογραφήν. Οί είσηγηταί τών ξένων 
πρέσβεων ήσαν ό Μέγας Σγιαοΰς καί ό Λραγομάνος, άμφότερα 
ονόματα τουρκικής καταγωγής, (ό Σουλτάνος έπεμψε τώ Άλεξίο} 

ένα Σιαονς, γράφει ή Άννα Κομνηνή, καί ό Παχυμέρης πολ- 
λάκις αναφέρει περί τού Μεγάλου Τσαους). I . Εκ τής ταπεινής 
θέσεως καί ύπηρεσίας φυλάκων, οί Λομέστιχοι άνεπαισθήτως προ- 
ήχθησαν εϊς βαθμόν στρατηγών. Τα στρατιωτικά θέματα τής Ανα
τολής καί τής Αύσεως, οι λεγεώνες τής τε Ευρώπης και τής 
’Ασίας, πολλάκις διεμερίζοντο, μεχρισοϋ ό Μέγας Λομέστιχος 
περιείλήθη έπί τέλους τήν γενικήν καί άπόλυτον άρχηγίαν τών 
στρατιωτικών δυνάμεων τής ξηράς. Ό Πρωτοστράτωρ, βοηθος 

ών τό πρώτον εις τήν έφ’ 'ίππου άνάόασιν τοϋ Αύτοκράτορος, κα
τέστη βαθμηδόν δ τοποτηρητής τοϋ Μεγάλου Δομεστίκου έν τώ 

στρατοπέδω, καί ή δικαιοδοσία αύτοϋ έςετάθη επι του ιπποστά
σιο», έπί τοϋ ιππικού καί τών βασιλικών συνοδιών τής τε κυνη- 
γεσίας καί τής ίερακοθηρίας. Ό Στρατοπεδάρχης τγι ό πρώτος 
δικαστής τοϋ στρατοπέδου· ό Πρωτοσπαθάριος της σω
ματοφυλακής*  ό Κονόσταυλος ή Λοηόσταυλος, ο Μέγας Λιτε- 
ριάρχης καί ό ’Λχόλουθος ήσαν άνά έκαστος οί άρχηγοί τών 

Φράγγων, τών βαρβάρων καί τών Βαράγγων ή Άγγλων, απάντων 
τούτων ύπομισθίων, άπαρτιζόντων τά νεύρα ούτως ε'.πεΐν τών Βυ
ζαντινών στρατευμάτων. Δ'. Αί ναυτικαί δυνάμεις διετέλουν ύπό 
τήν άρχηγίαν τοϋ Μεγάλου Λουχός, έν άπουσία δ’ αύτοϋ ύπέ- 
κειντο τή διαταγή τοϋ Μεγάλου Λρουγχαρίρυ τοϋ στόλου, έχον- 
τος ώς τοποτηρητήν αύτοϋ τόν Έμίρην ή ’Λμιράλλον, όνομα Σα- 
ρακηνής καταγωγής, άλλ’ υίοθετηθέν ύφ’ άπασών τών τής Εύρώ
πης νεωτέρων γλωσσών. Έκ τών άξιωματικών τούτων, καί έκ 
πλείστων άλλων, ούς περιττόν ν’ άπαριθμήσωμεν, συνέκειτο ή τε 
πολιτική καί ή στρατιωτική ιεραρχία. Οί μισθοί, αί τιμαί, οί ιμα
τισμοί καί οί τίτλοι, ώς και οί άμοιβάιοι αύτών χαιρετισμοί και αί 
σχετικαί προτιμίαι ίσοσταθμίζοντο μετ’ άκριδεστέρας φιλοπονίας 
ή όση άπητεΐτο προς τήν σύνταξιν έλευθέρου τίνος πολιτεύματος. 
Ό δέ Κώδηξ ουτος ήτο έν τώ τελειοϋσθαι, οτε ή άνυπόστατος 
αΰτη οικοδομή, τό μνημειον τούτο τής κενοδοξίας καί τής δου
λείας έτάφη διά παντός ύπό τά έρείπια τής αύτοκρατορίας. (έπιθι 
περί τούτων πάντων Γεώργιον Κωδινόν τόν Κουροπαλάτην, έπι- 
ζήσαντα εις τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως.)

Λατρεία τοϋ Αύτοκράτορος και ύποΨονή τών 
πρέσβεων.

Οί έξοχώτεροι τίτλοι καί οί ταπεινότεροι τοϋ σώματος σχη
ματισμοί, οΰς ή εύλάβεια άπένειμε τώ Ί'περτάτω Όντι, έξηνδρα- 
ποδίσθηοαν ύπ'ο τής κολακείας καί τοϋ φόβου εις τάς θελήσεις 
πλασμάτων τής αυτής προς ήμας φύσεως. Ό λατρευτικός τρό
πος τοϋ προσπίπτειν κατά γής καί άσπάζεσθαι τούς πόδας τοϋ 
Αύτοκράτορος προσελήφθη ύπό τοϋ Δ’.οκλητιανοϋ κατά μίμησιν τής 
Περσικής οουλειας. Έξηκολουθήθη δέ καί προσεπηυξήθη μέχρι 
τής τελευταίας έποχής τής ύπάρξεως τοϋ Κράτους. 'Εξαιρούμε
νων μόνων τών Κυριακών, κατά θρησκευτικόν σεβασμόν, ό τα
πεινωτικός οΰτος χαιρετισμός έπεβάλλετο εϊς πάντας τους ένώ- 

πιον τοϋ βασιλέως παρουσιαζομένους καί αυτούς τούς πρίγκηπας 
τούς περιδεβλημένους διάδημα καί πορφύραν, έτι δέ καί εις τούς 
πρέσβεις τούς άντιπροσωπεύοντας άνεξαρτήτους ηγεμόνας, ήτοι 
τούς Καλίφας τής ’Ασίας, Αίγυπτου καί ’Ισπανίας, τούς βασι

λείς τής Γαλλίας καί ’Ιταλίας, καί τούς Λατίνους Αύτοκράτορας 
τής αρχαίας Ρώμης. Ό πρεσβευτής τοϋ Αύτοκράτορος Όθωνος 
Liutprand ύπεστήριξε τήν έλευθερίαν τοϋ πνεύματος τών Φράγ
κων καί τήν αξιοπρέπειαν τοϋ Κυρίου του· ούχ ήττον όμως εί- 
λικρινώς και αύτός ομολογεί τήν ταπείνωσιν τής πρώτης αύτοϋ 
άκροάσεως, έν Βιβλίω ς. τής ιστορίας αύτοϋ: "Οτε προσήγγιζε 
τόν θρόνον, τά πτηνά τοϋ χρυσού δένδρου ήρχισαν νά κελαδώσιν, 
άμφότεροι δ’ οί χρυσοί λέοντες συγχρόνως νά βρυχώνται. 'Ο 
Liutprand μετά δύο συμπρέσβεων ήναγκάσθη ινα προσκλίνη χα
μαί καί τρις τό έδαφος έγγίση διά τοϋ μετώπου του. Έν τώ 
βραχεί τούτω χρόνω τής προσκλίσεως, ό θρόνος άνυψώθη αίφνης 
μηχανικώς άπό τοϋ πατώματος τής αιθούσης προς τήν οροφήν, 
ή μορφή τοϋ Αύτοκράτορος άνεφάνη φέρουσα νέαν καί πομπω- 
δεστέραν περιστολήν, καί ή συνέντευξις έσχεν ούτω πέρας έν άγε- 
ρώχω καί μεγαλόπρεπε: σιγή. Διά τής πιστής καί περιέργου 
ταύτης άφηγήσεως ό πρεσβευτής άπεικονίζει τάς έθιμοταξίας τής 
Βυζαντινής αύλής, διατηρηθείσας ώσαύτως μέχρι τοϋ παρελθόν
τος αίώνος έν τε τή 'Γψηλή Πύλη καί τή Ρωσσική αύλή. Μετά 
μακράν χερσαίαν τε καί διά θαλάσσης πορείαν άπό Βενετίας εις 
Κωνσταντινούπολή, ό πρεσβευτής άφηγεΐται ότι προσωρμίσθη εις 
τον Κεράτειον κόλπον, δθεν οί έπί τούτω ώρισμένοι άξιωματικοί 
τόν ώδή·ρησαν εις τό προς υποδοχήν αύτοϋ προετοιμασθέν παλά- 
τιον. Άλλα τό παλάτιον τό φιλοξενικόν ήτο μάλλον ειρκτή, ής 
οί αύστηροί φύλακες άπηγόρευον πάσαν μετά τών ξένων ή τών 
έγχωρίων έπιμιξίαν. Έν τή πρώτη άκροάσει προσέφερε τά δώρα 
τοϋ Κυρίου του, ήτοι δούλους, σκεύη χρυσά καί πολύτιμον πα
νοπλίαν. Ή δ’ έπιδείξεως ένεκεν γενομένη τότε ενώπιον του 
άπότισις τοϋ μισθού τών έξιωματικών καί τοϋ στρατοϋ, καταφανή 
καθίστανε τά πλούτη τής αύτοκρατορίας. Έφιλοξενήθη δ’ έν 
βασιλική τραπέζη, εις ήν καί έτεροι πρέσβεις διαφόρων έθνών 
έλαβον τάς θέσεις των, άναλόγως τής παρά τοΐς Βυζαντινοΐς 
ύπολήψεως ή περιφρονήσεως αύτών. Έκ τών ιδίων αύτοϋ παρο- 
ψίδων ο Αύτοκράτωρ, ώς σημεϊον μέγιστον εύνοιας, προσέπεμπε 
τοΐς παρακαθημένοις, ώς έπίσης καί λαμπρά*?  τιμητικήν στολήν 
προσέφερε τοΐς εύνοουμένοις ύπ’ αύτοϋ τών πρέσβεων, τήν ημέ
ραν τής άπελεύσεώς των. Έκάστην πρωίαν καί εσπέραν, σίτε 
πολιτικοί καί οί στρατιωτικοί ύπηρέται προσεδέχοντο τά καθή- 
κοντά των έν τώ παλατίω, αί έργασίαι των άντημείβοντο διά 
τοϋ βλέμματος, ίσως καί τοϋ μειδιάματος τοϋ Κυρίου των, οΰ- 
τινος αί διαταγαί έσημαίνοντο δι’ άπλοϋ σημείου ή νεύματος 
τής κεφαλής, και ούτω δή πάν έπίγειον μεγαλεΐον ί'οτατο έν 
σιγή καί ύποκλίσει ένώπιον αύτοϋ.

Προελεύσεις και έπευφημίαι.

Έν -αΐς τακτικαΐς ή έκτάκτοις πορείαις διαμέσου τών οδών τής 
πρωτευούσης ό Αύτοκράτωρ άνεκάλυπτε τό άτομον του εις τήν δψιν 
τοϋ δημοσίου. Τά έθιμα τής πολιτικής συνεσχετίζοντο μετά τών 
τής θρησκείας, καί αί έπισκέψεις αύτοϋ προς τάς μεγάλος εκκλη
σίας έρρυθμίζοντο κατά τό ορθόδοξον έορτολόγιον. Τήν προτεοαία-ν 
τής πορείας ταύτης ή χαρίεσσα ή εύλαβής πρόθεσις τοϋ μονάρ
χου άνηγγέλλετο ύπό τών κηρύκων. Αί όδοί έκαθαρίζοντο, καί τά
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λιθόστρωτα μέ άνθη έπεκαλύπτοντο. Τά πολυτιμότερα έπιπλα, τά 
χρυσά και αργυρά σκεύη, τά μεταξωτά υφάσματα άνηρτώντο έκ 
των παραθύρων καί των θεωρείων, καί αυστηρά πειθαρχία περιέ- 
στελλε καί άνεχαίτιζε τον θόρυβον τού λαού. Ή πομπή ήνοίγετο 
ύπδ τών αξιωματικών τού στρατού προπορευομένων κατόπιν τού
των έβάδιζόν κατά σειράν οι άρχοντες καί υπουργοί, καί τέλος ό 
Αΰτοκράτωρ ύπδ ευνούχων καί δομεστίκων περιφρουρούμενος. Έν 
δέ τή πύλη της εκκλησίας τδν ύπεδέχετο ίεροπρεπώς ό πατριάρ
χης μετά τού κλήρου, αλλά τδ καθήκον τής μετ’ άνευφημιών υπο
δοχής δέν έπετρέπετο εις τάς τραχείας και αυθορμήτους ζητω- 
κραυγάς τού πλήθους. Αί κατάλληλοι προς τούτο θέσεις κατεί- 
χοντο ύπδ τών ταγμάτων τών ηρασίνων καί γαλάζιων, φατριών 
τού ιπποδρομίου, τών όποιων αί μανιώδεις συνδιενέξξ',ς καί δια- 
πληκτισμο'ι έταπεινοΰντο τότε άνεπαισθήτως εις άμιλλαν δουλι
κήν. Οί έπαινοι τού αΰτοκράτορος άντήχουν μελωδικώς, ένθεν 
και' ένθεν τού εις δύο αντίθετα μέρη ίσταμέυου χορού τών φα
τριών, ύπδ τών ποιητών καί τών μουσικών αυτών ρυθμιζομένου· 
ό δέ' πολυχρονισμός μετά τής νίκης ήτο ή έπωδή έκάστου ασμα-> 
τος λατινιστί ούτωσί άπαγγελλομένου:

Κωνσίρβιτ ζ)έονς ήαπέριονμ βέστρουμ—βίκτορ σις σέμ- 
mo—βηβήτε, Μμινι Ήμπερατόρις, w» μσΰλτος άννος.

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.

Ή προκειμένη εϊκών έξυλογραφήθη, άντιγραφεΐσα άπδ πρωτο
τύπου, τδ όποιον εΐχε βραβευθή έν τή κατά τδ 1862 παγκρσμίω 
έκθέσει τού Λονδίνου καί τδ όποιον έίνε καλλιτέχνημα καλλίτ 
τέχνου ομογενούς, τού κυρίου Χαραλάμπου Παλαιολόγου. Όπόση 
καταλαμβάνει εγκάρδιος χαρά πάντα "Ελληνα έπί τή καί εις την 
καλλιτεχνίαν προκοπή τών ήμετέρων όμογενών οΰ τού παρόντος 
νά είπώμεν- άναφέρομεν όμως μετ’ άγαλλιάσεως ότι δ κύριος Πα- 
λαιολόγος τιμά κατά τούτο πολύ οΰ μόνον τδν 'Ελληνισμόν αλλά 
καί ιδίως την Λέσβον, πατρίδα τών γεννητόρων του, καθότι οΰχί μό
νον έτη πολλά έν Εΰρώπη σπουδάζων διέμεινεν, αλλά καί δεκα
ετίαν περίπου άπδ τής έποχήςέκείνης μετ’αΰταπαρνήσεως άσχολούτ 
μένος εις τδ είδος τούτο τής καλλιτεχνίας, άναμφιβόλως καί πολύ 
πλείότερον εις τδτέλειον αυτής προσήγγισεν, ώς μαρτυρούσι κ,αί 
τά" παρ’ αΰτοΰ φιλοπονηθέντα διάφορα ομοιώματα, έν οίς πολλά 
και ατόμων εις ύψηλάς άνηκόντων περιωπάς.

Περί τής είκόνος ταύτης είχε δημοσιεύσει έν τω ΰπ’ άρ. 1219 
ή Αμάλθεια (29 'Ιουνίου 1862) τά εξής-

» Εν τω 104 αριθμώ, τής 26 'Ιουνίου, τού «Βρεττανικού 
»’ Αστέρος» έδημοσιεύθη βραχεία εΐδησις περί τού 'Ελληνικού 
» οωματιορ τής έν Αονδίνω διεθνούς Έκθέσεως, έν ή ευχαρίστως 
«βλέπομεν επαινούμενα τά έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, καί 
«ιδίως· εικόνα τινά τού νυν έν Σμύρνη δ’.αμένοντος Κ. Χαρ. X. 
» Παλαιολόγου. 'Ως θέλόυσιν ΐδεϊ οί άναγνώσται, περί τής εικό-

Αί αΰταί δ’ αύται άνευφημίαι έγίνοντο έν τ· ταϊς άκροάσεσι 
καί τοΐς συμποσίοις τού Αΰτοκράτορος, καί προς μαρτύριον άπο- 
λύτου μοναρχίας έξεφωνούντο λατινιστί, γοτθιστί, περσιστί, γαλ
λιστί ετι δέ καί αγγλιστί κατ’ έπανάληψιν ύπδ τών επί τούτω 
μισθοδοτουμένων τού παλατιού πρδς διατήρησιν τού αληθούς ή 
ψευδούς χαρακτήρας τών διαφόρων τούτων εθνών.

« Βαραγγοί κατά την πατρίαν γλώσσαν καί ουτο·., ήγουν Τν- 
κλινιστί πολυχρονίζουσι » λέγει ό Κωδΐνος σ. 90. Μεγάλως δ’έ— 
πεθύμει ό περιώνυμος άγγλος ιστορικός, έξ οϋ ήρανίσθημεν την 
παρούσαν πραγματείαν, νά διετήρει δ Κωδΐνος αΰτάς τάς λέξεις, 
εί καί διεφθαρμένας, τής αγγλικής προσφωνήσεως. «Swish, λέγει 
he had preserved the words, however corrupt of their En
glish acclamation.»

Περί δέ πάντων τούτων, εθιμοτυπιών, έπευφημίσεων, κ. λ. κλ. 
ό βουλόμενος λαβεΐν σαφεστέραν πληροφορίαν διελθέτω τδ σύγ
γραμμα Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννήτου μετά τών σημειώσεων 
φών γερμανών αυτού εκδοτών Leich καί Reiske.

EM. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΪΑΟΧ.

« νος ταύτης βεβαιούται ότι έθαυμάσθη ώς μία τών καλλίστων, 
»οΰ μόνον τού 'Ελληνικού δωματίου, άλλ’ όλου τού παλατιού 
« τής Έκθέσεως, όπερ βεβαίως μεγάλην περιποιεϊ τιμήν εις τδν 
» ομογενή ημών ζωγράφον κ. Παλαιολόγον.

«’Ιδού οί λόγοι τ0^ Βρεττανικού Άστέρος, έξ ών βλέπομεν 
« καί ότι ή έκδοσις τής έφημερίδος ταύτης διακόπτεται:

«Καί τδ στενόν τού αίφνης διακοπτομένου φύλλου τής παροΰ-, 
σης έφημερίδος καί τδ βραχύ τού χρόνου μάς έμποδίζουσι νά δια-, 
τρέξωμεν κατ’ όνομα μετά πλείστης έτι λεπτομέρειας τά τοσαύτα 
άλλα έργα τής ελληνικής καλλιτεχνίας καί βιομηχανίας έν τή 
Έκθέσει, πρδ πάντων δέ τάς εικόνας τού Κ. Βρυζάκη, τορτέστι 
τήν άφιξιν τού Λόρδου Βύρωνος εις Μεσολογγίου, τδ. στρατοπέ
δου τού Καραϊσκάκη και τήν Ελλάδα καλούσαν τά τέκνα της, 
τού σεβασμίου Αγαθάγγελου τήν μυριότιμον λεπτουργικήν τέ
χνην, τδ πλέον θαυμαστόν έν τή Έκθέσει εις το είδος του έργου 
τής Βυζαντινής λεπτουργίας, τέλος δέ τήν εικόνα τοΰ δικαίου 
Άριστείδου ύπδ τού κ. Παλαιολόγου 'Π εϊκών αϋτη παρίστησι 
τδν Άθηναΐον πλησιάζοντα τδν έξοστρακιζόμενον κα;ί αΐτούμενον 
παρ’ αΰτού νά γράψη έπί οστράκου τδ όνομά του· τδ υπομειδί
αμα τού δικαίου Άριστείδου πλήρες ήμιοικτιρμού κ,αί το χαϊνον 
καί σκαιδν τού χωρικού φαίνονται ώσεί όμιλούντα. Κατά τήν γνώ
μην πλείστων καλλιτεχνών, ή σύνθεσις τής είκόνος ταύτης είνο 
εΰγενής, ακριβής, εκφραστική καί έντεχνος, μετά χρωμάτων άρμο- 
νικωτάτωτ έθαυμάσθη ώς μία τών καλλίστων τού κρυστάλλινου 
παλατιού. »

Ο χωρικός καί ό δίκαιος ’Αριστείδης.
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Ο ΔΙΔΑϋΤυΡ ΕΡΡΙΚΟΣ KURZ.
Ό διδάκτωρ 'Ερρίκος Kurz, έφορος της έν Άραύη (*)  δημο

σίας βιβλιοθήκης, όστις έξελέγη εσχάτως επίτιμον μέλος τοΰ έν 
Άθήναις 'Ελληνικοί φιλολογικού συλλόγου, άπεφάσισε νά πρόσ
θεση ένα τόμον εις την πέμπτην έκδοσιν της δημώδους του ιστο
ρίας τής Γερμανικής φιλολογίας, ής δ τρίτος τόμος (έν Λειψία 
1863—4) καταλήγει εις τον θάνατον τοΰ Γαίτου. 'Ο τέταρτος 
προχωρεί έως τδ 1856. Άναμφιβόλως εινε έπικίνδυνον πάντοτε 
νά όμιλή τις περί των συγχρόνων του, και μάλιστα όταν έν τώ 
αριθμώ τούτω απαντάται «τδ ευερέθιστου πλήθος των ποιητών.» 
Άλλ’ ό διδάκτωρ Kurz έδειξεν έν τώ έπιπόνω σταδίω του τόσφ 
μεγάλην ανεξαρτησίαν χαρακτήρες και τοσάκις άπέδειξε την κλί- 
σιν του πρδς τάς βαθείας έρευνας, ώστε δέον νά έλπίζωμεν ότι 
θά εϋρωμεν έν αϋτώ κριτήν άμερόληπτον, καί τοιαύτη όντως εινε 
ή γνώμη την όποιαν δ γερμανικός τύπος έχει περί τοΰ σοφού 
συγγραφέως τής Γερμανικής Βιβλιοθήκης. Ό διδάκτωρ Kurz γεν
νηθείς έν ΙΙαρισίοις έκ γονέων γερμανών (1805), άφ’ ου έλαβε 
τους βαθμούς του έν Λειψία, ήρξατο καλλιεργών την ανατολικήν 
φιλολογίαν. ’Απότοΰ 1830, έδημοσίευσεν «υπόμνημα περί τής πο
λιτικής καί θρησκευτικής καταστάσεως τής Κίνας, 2300 έτη πρδ 
τής ήμετέρας χρονολογίας·» μία δέ αρκετά πρόσφατος δημοσίευσις 
ποιήματος του τίνος Σινικού «τδ Πέταλον » (έν Σαιγγάλω, 1866) 
μαρτυρεί ότι δέν παρητήθη ποσώς των σπουδών τής νεότητάς του.

(*) Πρωτευούση τής Άργοβίας, μιας τών 22 τοπαρχιών, εις 
ας εΰρηται σήμερον διηρημένη ή Ελβετία.

Άλλ’ αί έργασίαι του έπί τής φιλολογίας τοΰ τόπου του έπί 
πολύ ένησχόλησαν τήν φιλεργίαν του.

Όντως, πλήν τής μεγάλης του ιστορίας τής Γερμανικής Φι- 
λογογίας, ής ή πρώτη έκδοσις ήρξατο φαινομένη κατά τδ 1851, 
έδημοσίευσε « τον δδηγόν τής ιστορίας τής Γερμανικής Φιλολο
γίας,» «τάς σπουδάς φιλολογικής ιστορίας, « τδ έγχειρίδιον τής 
εθνικής ποιήσεως,» « τδ έγχειρίδιον Γερμανικής πεζογραφίας,» 
«τους Γερμανούς ποιητάς καί πεζογράφους,» τέλος «τήν Γερ
μανικήν Βιβλιοθήκην.» 'Η Βιβλιοθήκη αύτη έσχε τήν σπάνιον 
ευτυχίαν τοΰ νά έπιδοκιμασθή ακόμη κ.αί έν τη αλλοδαπή παρά 
ξένων συγγραφέων, οιτινες συνήθως δέν έπροθυμοποιοΰντο νά συνα- 
δωσι, καί έπηνέθη ταΰτοχρόνως ΰπδ τής Έπιθεωρήσεως τών δύο 
κόσμων καί ύπδ «της Συγχρόνου Έπιθεωρήσεως.»

Ή τιμή τήν όποιαν δ «Σύλλογος» Αθηνών έκαμεν εις τδν δι
δάκτορα Κ«γζ, άπονέμων αΰτώ τδν έξαίρετον τίτλον επιτίμου μέ
λους, πληρέστατα δικαιολογείται ύπδ τοΰ σταθερού φιλελληνισμού 
τοΰ σοφού τούτου. Ό έξοχος συγγραφεύς τής «ιστορίας τής Γερμαν. 
φιλολογίας» δέν ε’νε έκ τών δυστρόπων έκείνων Τευτονομανών, οΐ- 
τινεςδέν βλέπουν ή τήν Γερμανικήν οικογένειαν εις τά απέραντα 
χρονικά τής ανθρωπότητες. Γινώσκει δτι έκαστον έθνος προσε- 
κλήθη ΐν’ άναλόγως τών δυνάμεων του έργασθη εις τδ έπίπον07 
ίργον τής παγκοσμίου προόδου. Άλλως δέν διαφεύγει τήν πολυμά- 
θειάν του δτι ή Ευρώπη οφείλει τδ παν εις τήν πρωτοβουλίαν τής 
'Ελλάδος, τήν έλευθεριαν, τήν φιλοσοφίαν, τήν έπιστήμην καί τήν 
τέχνην. Δέν αγνοεί ότι οί Έλληνες πληροΰσι θριαμβευτικώς 

πέντε αιώνας τής 'ιστορίας τοΰ ανθρωπίνου γένους. ΔΓ αυτόν, ώς 
δι’ όλους τούς έξοχους νόας, ή Ελλάς εινε δευτέρα πατρίς.

’Εάν ύπάρχωσιν έξαιρέσεις τινές μεταξύ τών πεπαιδευμένων, 
ή πείρα άπέδειξεν, ότι ή αχαριστία δέν έπιτυγχάνει μάλλον έν 
τη φιλολογία ή έν τώ ιδιωτικό βίω. Οί έχθροι της 'Ελλάδος 
αφού έπί ματαίω καταβάλωσι πάσαν προσπάθειαν πρδς έπιτυχίαν 
πολλαπλασιάζοντες τά παράδοξα, θνήσκουσιν έν γένει περιφρονού- 
μενοι καί τδ μνημόσυνόν των μετ’ ήχου άπόλλυται.

ΔΩΡΑ Δ’ΙΣΤΡΙΑ.

II ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ.

Τά κακουργήματα καί οί φόνοι, οιτινες έρριψαν τδν φόβον εις 
τούς κατοίκους τής Πρωτευούσης, μοί υπενθύμισαν ιστορίαν τινά, 
ήτις έπροξένει τδν τρόμον τής παιδικής μου ηλικίας· ιδού δέαύτη 
τήν όποιαν μόλις ένθυμοΰμαι.

Είχον καί έχω είσέτι χάριτι θεία έξάδελφόν τινα, όστις καί πα- 
ρευρέθη εις πολλάς μάχας τής Γερμανίας έπί τής Αυτοκρατορίας. 
Πρδ πολλών έτών ήμέραν τινά είπεν εις τήν μητέρα μου, ότι θά 
παρουσίαση πρδς αυτήν νέον τινά Γερμανόν, ούτινος οί γονείς 
κατά τήν εις Αυστρίαν έκστρατείαν του είχον λάβει μεγίστη·/ 

πρόνοιαν υπέρ αϋτοΰ.— Αγάπα τον δυστυχή Γουσταΰον μου, θεία, 
έλεγεν δ έξάδελφός μου· Ή φράσις αύτη, άν καί απλή καθ’ έαυ- 
τήν, εις τδ στόμα τού Κόρσου αξιωματικού έμπεριέκλειε σημασίαν 
πολύ άνωτέραν ή τδ νά άπαιτήση άπδ την θείαν του καλήν περι- 
ποίησιν δι’ ένα ξένον.

Τέλος ό Γουστάβος έφθασε. Κατά τήν έν Γερμανία διαμονήν 
τοΰ έξαδέλφου μου δέν ήτο ειμή μικρόν παιδίον τόρα δέ εινε 
νεανίας εύρωστος καί ωραίος, έχει λαμπρόν ανάστημα καί έξοχο·/ 
πνεύμα. Μολονότι εις τήν ακμήν τής ηλικίας του, ή φυσιογνω
μία του όμως και τδ μελαγχολικδν ύφος του, προέδιδον έσωτε- 
ρικήν τινα ταραχήν, καί βαθεία θλίψις ήτον έγκεχαραγμένη έπί. 
τοΰ ωραίου προσώπου του. Άν καί αρκετά πλούσιος, ό κόμης 
Γουσταΰος, άπέφευγεν έν τούτοις τάς συναναστροφάς τοΰ μεγάλου 
κόσμου· ποτέ δέν έδέχετο προσκλήσεις μήτε χορών, μήτε δια
σκεδάσεων, μήτε θεάτρων, μήτε έσπερίδων—έν ένί λόγω δέν έμει- 
δίασε πώποτε, αλλά πάντοτε ήτο κατηφής καί μελαγχολικός.

Ή μήτηρ μου προσεπάθει παντί σθένει όπως τώ χορηγήση πα
ραμυθίαν τινά, πλήν ήτον αδύνατον. Τέλος αύτη ήρχισε νά μαντεύη 
ότι μυστηριώδες αίσθημα κατεβίβρωσκεν ώς γάγγραινα τήν πολυ- 
τλήμονα καρδίαν του, τήν οποίαν ίσως είχε σαγηνεύσει τδ γλαυ
κόν βλέμμα τίνος λευκής καί σκληρας κόρης τοΰ Βορρά. Τέλος 
έπειδή αί γυναίκες εινε εις άκρον φιλοπερίεργοι εις τοιαύτας 
περιστάσεις, κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν όπως άποσπάση τδ μυ
στικόν τής καρδίας του. Πλήν δυστυχώς άπετύγχανε. Τέλος ευρε 
κατάλληλον περίστασιν. ‘Εσπέραν τινά έγένετο λόγος περί δει
σιδαιμονιών έκάστου τόπου. 'Η Κορσική, ή πατρίς αύτη τοΰ Να- 
πολέοντος Α'. ώς γνωρίζομεν, βρίθει άπδ δεισιδαιμονικάς προ
λήψεις, διότι έκεί ή πρόοδος τών φώτων δέν έφθασεν είσέτι εις τδν 
άνώτατον βαθμόν. Έπελήφθησαν έπί τούτω τής περιστάσεως ίνα 
έρωτήσωσι τδν Γουσταΰον άν εινε αρκετά δεισιδαίμων.

Εις τάς ερωτήσεις ταύτας, ό νέος κόμης, όστις πρδ ολίγων 
«τιγμών ίστατο μάλλον κατηφής καί μάλον μελαγχολικδς παρά 
τδ σύνηθες, αίφνης ήγέρθη, έπροφασίσθη αδιαθεσίαν τινά, καί 
έντώ άμα μάς έγκατέλειψεν ώχρδς καί λίαν τεταραγμένος. Ή 
αιφνίδια αύτη άναχώρησίς του τά μάλιστα τδν διετάραξετ ή φυ
σιογνωμία του κατέση ζοφερά καί απειλητική, ή δέ φωνή του 
έντρομος, ώστε έκαστος έμάντευσεν ότι πικρά τις άνάμνησις κα- 

τεβίίρωσκε τήν τάλαιναν καρδίαν του.
Ή μήτηρ μου έπέστησε τήν προσοχήν τοΰ έξαδέλφου μου εις 

ταΰτα.
— Έχεις δίκαιον! άπήντησεν ούτος.
Ό έξάδελφός μου έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας μετά Ολί- 

ψεως καί μελαγχολίας ασυνήθους πρδς αυτόν, καθώς ότε κατά 
πρώτην φοράν τδν παρουσίασε πρδς ήμάς. Απάντων ή περιέρ
γεια ηύξήθη εις τδ έπακρον τώ άπηύθυναν διαφόρους έρωτήσεις. 
Τέλος ώθούμενος ύπδ αοράτου τίνος δυνάμεως, άπεφάσισε νά μάς 
διηγηθή τδ εξής θλιβερόν καί τρομερόν συμβάν, οπερ ήτον ή 
αιτία τής τοσαύτης μελαγχολίας καί τής τοσαύτης τοΰ συνει- 
δότος του τύψεως.

Έν τινι μικρά πόλει τής Γερμανίας έζων δύο οίκογενειαι έν
τιμων πολιτών, τάς όποιας άφοσίωσις καί φιλία αδιάλυτος συν
έδεε πρδ πολλών έτών. Ή πατρογονική αύτη φιλία τών δύο τού
των οικογενειών, τοΰ Ροδρίκου καί τοΰ Όθωνος, έπροξένει μεγά
λην έντύπωσιν εις όλην τήν πόλιν αί οικίαι των ήσαν τόσον 
πλησίον,ώστε ε'χον μίαν καί τήν αυτήν αυλήν,τδν αυτόν κήπον,καί 
έλογίζοντο σχεδόν συγκάτοικοι. Πώποτε δέν ήλθον εις ρήξιν ή 
ζηλοτυπία ήτον άγνωστος πρδς αυτούς, ή σωφροσύνη των, ή λι- 
τότης των, ή τ.μιότης των, έγένοντο παράδειγμα εις όλην τήν 
πόλιν. Μετ’ ολίγον έμελλεν ίσως νά τούς συνδέση νέος δεσμός 
αδιάσπαστος, ό όποιος νά συνεπιφέρη την ευδαιμονίαν εις τούς δύο 
τούτους οίκους. Δέν παρήλθον πολλά έτη, καί ή σύζυγος τοΰ Ρο
δρίκου έγέννησεν υιόν, ή δέ σύζυγος τοΰ ’Όθωνος θυγατέρα, ήν 
πάραυτα ό Όθων έπαρουσίασε πρδς τδν Ροδρΐκον, εΐπών:

— ’Ιδού ή Κύττη μου, ή σύζυγος τοΰ ’Ερρίκου σου. ! ! !
Τά δύω ταΰτα τέκνα ύπδ τδ άγρυπνον ομμα τών γονέων των 

άνεπτΰσσοντο όσημέραι· ή ώραιότης αύτών καί ή κλίσις πρδς τήν 
φιλομάθειαν ήτον απερίγραπτος· πάντοτε ήσαν αχώριστα εις τήν 
μελέτην, εις τά παιγνίδια, εις τάς διασκεδάσεις των, διότι 
έγνώριζον έκ τρυφεράς ηλικίας των, ότι αδιάλυτος δεσμός συνέ- 
δεεν αυτούς, και αρκετόν χρόνον τά δύο αύτά τέκνα έζων όμοΰ, 
έν άκρα ειρήνη καί ευδαιμονία άναμένοντα τήν στιγμήν τής ένώ- 
σεώς των.

Άλλ’ οίμοι! το μέλλον εινε αόρατον !! !
Δεκαπεντε ήδη ανοίξεις έμέτρα ή ωραία Κύττη, καί ήτον 

ίγνή καί χαρίεσσαώς άγγελος. Φεΰ! τρία έτη διεχώριζον ακόμη 
τον τρυφερόν καί ώραϊον ’Ερρίκον τής στιγμής τοΰ ν’ απόλαυση το 
ίνδαλμα τής καρδίας του, διότι οί γονείς των είχον άπεφασίσει νά 
τούς νυμφεύσωσιν εις τδ δέκατον όγδοον έτος τής ήλικίας των.

Πλήν δυστυχώς διά τδν ’Ερρίκον τά πάντα ήλλαξαν φάσιν, δι
ότι ούχί μόνον ήτον ωραία ή Κύττη, αλλά καί οί έπαινοι, οίτι- 
>-ς άπηυθύνοντο πρδς αυτήν άπδ όλην τήν χώραν, ένεκα τής 

εξαίσιας καλλονής της, καί ό αδύνατος και άστατος χαρακτήρ 
της έκαμαν αυτήν νά λησμονήση τδν ’Ερρίκον.

Πάντοτε έλεγε μετά τίνος ψύχρας ζέσεως οτι τον ήγάπα καί 
τδν έλάτρευεν, ότι θά ήνε αιωνίως ιδική του, οτι έπροτίμα 
μυριάκις τδν θάνατον ή νά άρνηθη αυτόν διά σύζυγον. Έν τούτοις 
ό έρως έκείνος καί ή άφοσίωσις, τήν όποιαν έτρεφε πρδς αυτόν 
νηπιόθεν, έξεριζζώθησαν άπδ τήν καρδίαν της. 'Οσάκις ό ’Ερρίκος 
άπεμακρύνετο άπδ τδν οίκον της, ένεκα τών άσχολήσεών του, 
αύτη έστολίζετο καί ίστατο πλησίον τοΰ παραθύρου της, ϊνα προσδέ- 
χηται τάς φιλοφρονήσεις τών γειτόνων της.

Ό ’Ερρίκος δέν ήργησε νά κατανοήση κατά πόσον έσφαλλε, 
θεωρών αυτήν ώς πιστήν, διότι ή καρδία του έκυριεύετο ύπδ τρο- 
μεράς μελαγχολίας καί θλίψεως· δέν παρήλθε δέ πολύς και
ρός, καί προσετέθη νέα πικρά πληγή εις τήν πάλλουσαν καρ
δίαν του· ήτον ό θάνατος τοΰ πατρός του ! !!

Μετά τδν θάνατον τοΰ πατρός του, ό 'Ερρίκος ήσθάνθη έαυ- 
τδν άπαραμύθητον μ.υρία πάθη άντεπάλαιον εις τήν πάσχουσαν 
καρδίαν του· ή θλίψις του ήτον έπερίγραποτος. Μετ’ ολίγον δέ 
καιρόν έπεσεν εις κινδυνώδη άσθένειαν οί ιατροί ήρχισαν νά άπελ- 
πίζωνται περί τής ζωής του. Οιμοι! μία μόνον έλπίς σωτηρίας 
ύπήρχεν εις αυτόν, ή άναχώρησίς άπδ τήν Γερμανίαν εις θερμό
τερου κλίμα.

Διά τδν Ερρίκον ό λόγος οΰτος ήτον ή άπόφασις τοΰ θανάτου 
του· έπροτίμα μυριάκις τδν θάνατον, έλεγεν, ή νά άποχωρισθη 
μίαν στιγμήν τήν φιλτάτην του Κύττην. Τέλος έμενεν άκρά- 
δαντος εις τήν άπόφασίν του. Έν τούτοις ή ασθένεια έκαμνε γι- 
γαντιαίας προόδους ημέρα τη ημέρα· ή μήτηρ του έ[αενεν άπα- 
ρηγόρητος, καί ή προτέρα ευδαιμονία ήρχισε νά παρέρχηται ώς 
σκιά· τέλος μετά μεγάλης δυσκολίας ή μήτηρ του κατέπεισεν 
αυτόν, οτι περισσοτέρα άντίστασις θά τδν έχώριζε διά παντός άπδ 
τήν φιλτάτην του Κύττην. Ό δυστυχής άσθενής συνεκινήθη τέλος 
άπδ τά δάκρυα τής μητρός του, άπδ τούς τρυφερούς καί θερμούς 
όρκους τής ώραίας μνηστής του, καί άνεχώρησεν ! !!

'Ο αποχαιρετισμός τών δύω τούτων μνηστήρων ύπήρξε σπαρα- 
κτικώτατος. Ό ’Ερρίκος ήτον άδύνατον’νά άποσπασθή άπδ τάς 
άγκάλας τής ώραίας Κύττης του· φεΰ! προΰμάντευεν ό δύστηνος 
ότι πώποτε πλέον δέν θά τήν έπανίδη! Ή Κύττη άνελύθη εις 
πικρά δάκρυα!!! πικρός ύπήρξεν δ άποχωρισμδς τοΰ ’Ερρίκου· φεΰ! 
δέν έγνώριζεν ό δύστηνος ότι τή προσέφερε τδ τελευταιον φίλημα 
τής καρδίας του, καί τον ύστατον άποχαιρετισμόν ! !!

(Ακολουθεί).

Έχ τον Γαλλικόν, μΐτάφρασι; ΑΡ. Γ. ΞΓΔΗ.

ΑΛΑΝΘΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ

Αί γαλλικαί έφημερίδες άναγγέλλουσιν ότι εις Άγγλος, ό 
δόκτωρ Χιρθέϊνσον, άνεκάλυψεν άλάνθαστον ιατρικόν κατά τής 
χολέρας. Το ιατρικόν τούτο συνίσταται απλώς εις τήν τρίψιν τοΰ 
ίπιγαστρίου τοΰ πάσχοντος 3Γ όλιγίστης ποσότητος αΐθερικής 3»μ-
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ς μετά ρουμίου καί ρακής. Χολερι- 
:ελπιστ·.κή, ΐάθησαν εντός ολίγων ώ-

τιδος (collodion': μεμιγμένη 
κοί( ων ή κατάστασις ήτο άτ 
ρών διά τοΰ φαρμάκου τζύτου

ΜΕΧΜΕΤ ΕΜΙΝ ΑΛΛΗ ΠΑΣΣΑΣ. 
Ο Μ. ΒΕΖΙ ΡΗΣ.

Έγεννήθη τώ 1815 (1230 εγίρας) έν πενιχρω τινι οΐκίσκω 
κειμένω απέναντι 
τοΰ έν Κων)πόλε·. 
τεμένους Μερτζάν 
άγά έξ αφανών καί 
άσημων γονέων.
Μειράκιον έτι μό
λις, εις ηλικίαν 18 
έτών, ε’ίλκυσεν η δη 
ε’ς εαυτόν ώς γλα
φυρός συγγραφεΰς 
καί ΐστώρ τών ’Α
σιατικών γραμμά
των τά βλέμ.ματα 
τοΰ διάσημου Ρεσ- 
χίδ, υπό τήν προσ
τασίαν τοΰ όποιου 
ήρξατο τοΰ πολιτι
κοί αύτοΰ σταδίυυ.

Έν λίαν νεαρά ή- 
λικίσ εΐσελθών τώ 
1830 έν τοΐς γρα- 
φείοις τών μεταφρα
στών τής Υ. Πύλης 
και έντριβείς ήδη 
δια βαθείας σπου
δής τής ’Αραβικής 
καί Περσικής φιλο
λογίας, ήσχολήθη 
άνενδότως περί τήν 
Γαλλικήν και τάς 
μεταφράσεις καί δε- 
καενεαετή μόλις 
βλέπομεν αυτόν κα- 
ταγινόμενον περί τάς 
Εΰρωπαϊκάς γλώσ
σας καί έπιστήμας 
έν Βιέννη, όπου πα- 
ρηκολούθησε τον 
Άχμέδ-Φετχΰ 
Πασσάν ώςΒ.γραμ- 
ματεΰς τής έκεϊσε 
τουρκικήςΐίρεσβείας

Άπό διετίας ήδη εύρίσκετο έκεΐ έπαυςάνων καί τελειοποιών 
τάς γνώσεις του, δτε. άνακληθείς εις Κωνσταντινούπολιν, έπανήλθε 
κατά Νοέμβριον τοΰ 1837, όπως άναλάβη τήν Οέσιν Α'. Διερμη- 
νέως τής Υ. Πύλης, Οέσιν λίαν έντιμον καί διαπρεπή, έν ή διέ- 
λαμψαν οί σκαπανείς τοΰ έν Τουρκία πολιτισμού, ή ευαγής πλειάς 
τών . άπό τοΰ Παναγιώτη Νικουσίου μέχρι τοΰ Σταυράκη Άρισ- 
τάρχη αειμνήστων Φαναριωτών, οϊτινες προελέαναν τήν όδδν τής 
επ' αίσίοις χωρίύσης έν Τουρκία άναμορφώσεως.

ΜΕΧΜΕΤ ΕΜΙΝ ΑΑΛΗ ΠΑΣΣΑΣ 

ό Μ. Βεζύρης.

Έτος μόλις παρέρχεται άπό τοΰ διορισμού του έπί τήν Μεγά- 
λην Διερμηνείαν καί άποστέλλεται εις Αονδϊνον παρά τώ διασήμω 
προστάτη του Μουσταφα Μεχμέτ Ρεσχίδ Πασσά πρεσβεύοντι τότε 
παρά τή αυλή τοΰ Άγ. ’Ιακώβου· μετ’ ολίγον δέ σύμβουλος τής 
πρεσβείας διορισθείς, έμεινε μετά τήν εις Παρισίους μετάβασιν τοΰ 
Ρεσχίδ Πασσά έπιτετραμμένος τά τής Πρεσβείας, δτε και πάλιν 
άνακληθείς τώ 1839 εις Κωνσ)νούπολιν κατέλαβε τήν Οέσιν ύφ- 

ύπουργοϋ έν τώ έπί 
τών έξωτερικών ύ- 
πουργείω. Διετίαν 
δέ παραμείνας καί 
έν τή θέσει ταύτη 
άποστέλλεται καί 
αύθις εις Αονδϊνον 
τώ 1841 ώς Πρεσ
βευτής τής Τουρ
κίας, καί έν τή 
σπουδαία έκείνη θέ
σει έπί τρία καί ή- 
μισυ έτη παραμεί
νας, ειλκυσεν εις ε
αυτόν διά τής με
τριοπάθειας τής εΰ- 
προσηγορίας καί τάς 
ορθής κρίσεώς του 
τήν κοινήν τοΰ δι
πλωματικού σώμα
τος ΰπόληψιν (ου- 
τινος, κατά σύμ- 
πτωσιν, καί προε- 
ξήρχε, λόγω τών 
τοΰ διορισμού πρεσ
βειών, καί τοι τήν 
ηλικίαν νεώτατος 
τών λοιπών) καί ι
δίως τήν τοΰ Λόρ
δου Άβερδήνου,τοΰ 
κριψίνοος τούτου καί 
ψυχρού πολιτικού, 
δστις προΐστατο τότε 
τών έπί τών έξω
τερικών σχέσεων 
τής ’Αγγλίας.

Τώ 1844 έπανελ- 
Οόντα εις Κωνσταν
τινούπολή βλέπο
μεν αυτόν υπηρε
τούντο έπί τινας 
μήνας ώς μέλος τοΰ

’Ανώτατου Συμβουλίου τής Δικαιοσύνης Άχκιάμ Άδλιέ καί ευθύς 
κατόπιν έπί τή εις Συρίαν λόγω υπηρεσίας μεταβάσει τοΰ έπί τών 
έξωτερικών ύπουργοΰ μέχρι τοΰ 1845. δτε τοΰ Ρεσχίδ Πασσά δι- 
ορισθέντος έν τώ ΰπουργείω τούτω, ό Άαλή έφένδης άνέλαβε 
παρ’ αΰτώ τήν Οέσιν συμβούλου κατέχων συγχρόνως καί τήν Οέ
σιν Άρχικαγκελαρίου τοΰ Διβανίου (Μπεϊλικτσή).

Έτος δεν ειχεν έτι συμπληρωθή καί τοΰ Ρεσχίδ Πασσά κλη- 
θέντος έπί τήν ύπατον τής Μ. Βεζυρείας αρχήν, ί Άαλή Έφένδης 

ανέρχεται έπί τήν Οέσιν υπουργού έπί τών έξωτερικών, εις ήν Οέ
σιν παρέμεινε μέχρι τής 7 ’Ιανουάριου τοΰ 1852 καί άφ’ ης κα- 
τήλθεν οίκειοθελώς άμα τή έκ τής Βεζυρείας πτώσει τοΰ έν τή 
πολιτική διδασκάλου καί προστάτου του. Κατά τον χρόνον τής 
ύπουργείας του ταύτης άνεφύη και ή ένεκεν τών μουσουρικών Τουρ- 
κο-έλληνική διαφορά, εις τήν αίσίαν τής όποιας λύσιν είργάσθη 
μεγάλως, άνθ’ οΰ άντημείφθη υπό τοΰ Μονάρχου προαχθείς εις τον 

βαθμόν Μουσίρη.
Τόν ολίγον καιρόν τής άπό τών πολιτικών σχολής του αφιέ

ρωσε προς συμπλήρωσιν τής πλουσιωτάτης βιβλιοθήκης του καί 
εις τήν ανατροφήν τών τέκνων του, διότι διεκρίνετο οΰ μόνον διά 
τήν μετά λογισμού φιλοτεκνίαν του, άλλα καί διά τήν άκραν προς 
τούς γονείς του στοργήν, εις τών όποιων τήν περί τήν έκπαίδευ- 
σίν του φροντίδα απέδιδε τήν πρόοδον αυτού. Δέν ήδυνήθη δμως 
έπ'ιμακρόν νά διαμείνη έν τω ήσύχω οικογενειακέ) βίω. Έπί τής 
ύπατείας τοΰ Έλχατζή Μεχμέτ Έμίν Ρεούφ Πασσά καλείται εϊ 
και άκουσίως του έπί τήν προεδρείαν τοΰ άνωτάτου συμβουλίου 
τής δικαιοσύνης- μήν δέ δέν παρήλθεν άπό τοΰ διορισμού του τού
του καί, κληθέντος τ'ο δεύτερον τού Ρεσχίδ Πασσά έπί τήν Βε- 
ζυρείαν, ό Άαλή Πασσάς άνέλαβε καί πάλιν τό χαρτοφυλάκων 
τοΰ έπί τών Έξωτερικών Υπουργείου, δπερ διετήρησεν έπί πέντε 
καί ήμισυν μήνας.

Τό κρίσιμον τών καιρών ήνάγκασε τόν Ρεσχίδ Πασσά ν’άφήση 
τήν σφραγίδα τού Κράτους τήν 6 Αύγουστου τοΰ 1856 καί ν’ άνα
λάβη τήν προεδρείαν τοΰ άνωτάτου Συμβουλίου· ό δέ Σουλτάνος 
έκάλεσε τότε έπί τήν άνωτάτην αρχήν τόν τέως έπί τών άξωτε- 
ρικών υπουργόν του Μεχμέτ Έμίν Άαλή Πασσά. Ή ΰπόθεσις 
δμως τοΰ δανείου, δπερ παρά τήν θέλησιν σχεδόν τοΰ Σουλτάνου 
συνεφωνήθη έν Παρισίοις καί δέν άνεγνωρίσθη έν Κωνσταντινου- 
πόλει, έπέφερε μετά δύω μήνας τήν πτώσιν τοΰ Άαλή Πασσά, 
δστις ύποπεσών ύπό δυσμένειαν άπεστάλη, πρωθυπουργοΰντος τοΰ 
έπ’ άδελφή τη Άδιλέ γαμβρού τοΰ Σουλτάνου Μεχμέτ Άλή 
Πασσά, διοικητής εις Σμύρνην ένθα έπί 5 μήνας διατρίψας, με- 
τετέθη έπί τήν διοίκησιν τής Προύσης, δθεν τήν 19 Σεπτεμβρίου 
τοΰ 1854, τοΰ Κύπριζλη Μεχμέτ Πασσά πρωθυπουργοΰντος, άνα
κληθείς εις Κωνσταντινούπολιν διωρίσθη πρόεδρος τοΰ συμβουλίου 
Γανζιματ καί έπί τών έξωτερικών υπουργός έπί τη ευθύς κατόπιν 
γενομένη τό τέταρτον ύπατεία τοΰ Ρεσχίδ Πασσά.

Μετά έπτάμηνον Βεζυρείαν τοΰ διασήμου εκείνου πολιτικού ά- 
ποχωρήσαντος τής αρχής, ώς ευρισκομένου εις άντίθεσιν προς τρ 
κόμμα τοΰ παλαιού τουρκισμοΰ, καλείται τό δεύτερον τή 20 ’Ιου
νίου 1855 έπί τήν πρωθυπουργίαν δ Άαλής διορισθείς βεζύρης, 
ενώ διεμενεν εις Βιέννην άντιπροσωπεύων τήν Τουρκίαν έν τή 
γενομενη τότε έκεΐ συνδιασκέψε» προς κατάπαυσ.ν τοΰ Κριμαϊκού 
πολέμου. Οθεν έλθών εις Κωνσταντινούπολιν καί άναλαβών τήν 
ύπατον άρχήν, παρέμεινεν έπί έτος καί πρός, μέχρι τής 19 Οκ
τωβρίου τοΰ 1856.

Επι τής υπατειας του ταύτης, έπιτευχθείσης μετά δεκάμηνον 
πολιορκίαν τη 27 Αύγούστου (8 76ρίου) τοΰ 1855 τής άλώσεως 
τής Σεβαστουπόλεως, έπεσπεύσθη ή κατάπαυσις τοΰ έν Κριμαία 
αιματηρού δράματος διά τής συνομολογησεως τής έν Παρισίοις συν-
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θήκης, εις τάς διαπραγματεύσεις τής όποιας άπ’ ευθείας έλαβεν 
δ Βεζύρης μέρος, καταλιπών έν Κωνσταντινουπόλει τοποτηρητήν 
τόν Κύπριζλη Μεχμέτ Πασσάν καίμεταβάς εις Παρισίους ώς πρώ
τος πληρεξούσιος τής Τουρκίας. Άλλ’ δ,τι έδόξασεν αυτόν έτι μάλ
λον καί άνύψωσεν εις τά δμματα τοΰ κόσμου, εΐνε ούχί τόσον ή 
συνθήκη αύτη, δι’ ής ή Τουρκία είσήρχετο εις τήν χορείαν τών 
Ευρωπαϊκών κρατών ή δέ άκεραιότης της ετίθετο ύπό τήν προ
στασίαν τών πέντε τής Ευρώπης μεγάλων δυνάμεων, δσον τ'ο πε
ριλάλητου Χάτι Χουμαγιοΰν τό έκδοθέν τη 6 Φευρουαρίου τοΰ 
1856, δι’ οΰ πανηγυρικώς άνεκηρύσσοντο καί πάλιν αί άρχαί αι 
έν τω Χάτι Σεριφίω τοΰ Γκιουλχανέ διατυπωθείσαι καί δι’ ου έτί- 
θεντο αί βάσεις τής έν Τουρκία έγκαινιάσεως τής ισονομίας. Τον 
θεμελιώδη τούτον Χάρτην, δν προεδρεύων έτι τοΰ Συμβουλίου τοΰ 
Τανζιμάτ είχε προετοιμάσει καί ουτινος πρωθυπουργών προεκά- 
λεσε τήν έκδοσιν, έθεώρησεν ώς τό άσφαλέςερον μέσον πρός έξου- 
δετέρωσιν τής πολιτικής έν Τουρκία έπιρροής τής Ρωσσίας, έφ’ ω 
και κατέγινε περί τήν έφαρμογήν του.

Άπό τής έκ Παρισίων έπανόδου του αί άρχαί τοΰ Άαλή ύπέ- 
στησαν σποϋδαίαν τροπήν ένώ μέχρι τής εποχής έκείνης ήσπά- 
ζετο τήν πολιτικήν τοΰ Ρεσχίδ καί έβάδιζεν έπί τοίς ίχνεσιν αυ
τού, έκτοτε κατέλιπε ταύτην τραπείς άντίθετον πρός τούς ξένους 
όδόν. Μικρόν μετά τήν έκ Παρισίων επάνοδόν του, άναφυεισών 
δυσχερειών τινων περί τήν έκτέλεσιν τής συνθήκης καί ιδίως ώς 
πρός τά άφορώντα τάς παραδουνάβιους ήγεμονίας, έπειδή καί ό 
Ρεσχίδ έφαίνετο λίαν φιλένδοτος εις τάς άπαιτήσεις τής Ευρω
παϊκής διπλωματίας, άπεχωρίσθη άπ’ αΰτοΰ καί τή έπιρροή τοΰ 
πανισχύρου τότε έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεως τής ’Αγγλίας 
πεσών τής αρχής παρεχώρησε τήν Οέσιν του εις τόν πρώην 
προστάτην τότε δ’ άντίπαλόν του Ρεσχίδ.

ΊΙ διάστασις αύτη τών δύω έξοχων έκείνων πολιτικών άνδρών 
δέν διήρκεσεν έπί μακρόν. Ό Ρεσχίδ μόλις άνελθών έπί τήν ύ
πατον έξουσίαν τό πέμπτον καί ένόησεν ευθύς τήν άνάγκην, ήν 
είχε τής συνδρομής καί συμπράξεως τοΰ προκατόχου του· αί άντι- 
ζηλίαι καί έπεμβάσεις τών αυλών Αγγλίας καί Γαλλίας καθί- 
στων λίαν ακανθώδη τήν θέσιν τοΰ ύπάτου, δστις έν τη κρίσιμο» 
έκείνη έποχή ειχεν ύπέρ ποτέ άνάγκην πεφωτισμένου βοηθού καί 
συναντιλήπτορος, έφ’ ω καί έσπευσε νά τείνη φιλικήν χεΐρα τω κα- 
τελθόντι Άαλή, δν τρεις εβδομάδας μετά τήν άποχώρησίν του 
βλέπομεν εισερχόμενου έν τω ύπουργικώ συμβουλίω ώς έπί τών 
έξωτερικών υπουργόν, ένθα και παρέμεινε μέχρι τής 29 Δεκεμ
βρίου τοΰ 1857, δτε διεδέξατο τ'ο τρίτον τόν έξάκις βεζυρεύσαντα 
Ρεσχίδ Πασσά άποθανόντα τή 26 Δεκεμβρίου εις ήλικίαν 55 έτών 
καί έν άκμή ισχύος καί δόξης.

Ή έπί διετίαν διαρκέσασα τρ’ίτη βεζυρεία του δέν ήτον άμοιρος 
σπουδαίων πολιτικών γεγονότων, μεγάλως δ’ άπησχόλησαν αυτόν 
ένθεν μεν τά πράγματα τής Μολδοβλαχίας, δπου, μετά πολλάς 
άντιδράσεις, έξελέχθη τή 5) 17 ’Ιανουάριου τοΰ 1859 ήγεμών 
άμφοτέρων τών ήγεμονιών δ ’Αλέξανδρος Κούζας, άφ’ ετέρου δέ 
ή έκπτωσις τοΰ Αλεξάνδρου Καραγεώργεβιτζς άπό τής ήγεμο
νίας τής Σερβίας και ή άνάκλησις τοΰ γέροντος Μιλ'οσχ Όβρέ- 
νοβιτζ άναγορευθέντος όμοφώνως ύπό τής Σκουπτσίνας τή 7)19 

3.
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ΙΟβρίου 1858 καί άναγνωρισθέντος ύπδ τής 1. Πύλης τή 31 τοΰ 
αΰτοΰ μηνδς και έτους. Τή 5 όμως 7βριου 1858 ανακαλυφθεισης 
έν Κωνσταντινουπόλει συνωμ.οσίας, ης αρχηγοί μεν ησαν δυο Κι- 
οΰρδαι άνήκοντες εις τδ σώμα τών Ουλεμά, εις Αλβανός ο Τζα- 
φέρ Πασσας, διακριθείς έν ταϊςταραχαΐς της πατρίδοςτου, και εις 
Κιρκάσιος δ Χουσειν Πασσάς άνδραγαθήσας έν τή κατά τοΰ Μαυ
ροβούνιου πάλη, σκοπδς δέ άναμόρφωσις δήθεν τής Τουρκίας έπί τδ 
συνταγματικώτερον, ό Άαλή Πασσας δειςας οτι εινε ήπιωτερος 
τοΰ δέοντος, ή μάλλον τολμήσας, καθ’ά έλέγετο, νάκαταδείςη 
έν τω Συμβουλίω τήν άνάγκην τής έξελέγξεως τών δαπανωμε- 
νων εις τον στρατόν και τδ ναυτικόν και πρδ πάνπων εις τους 
πολίτικους μισθούς και τάς έπιχορηγήσεις, τών οποίων τήν σπα
τάλην ύπέδε-.ξεν ώς κυρίως αιτίαν τών οικονομικών τής Τουρ
κίας δυσχερειών, έπαύθη τή 6 "Οκτωβρίου τοΰ 1859 παραχω- 
ρήσας τήν Θέσιν του είς τδν Κύπριζλη Μεχμέτ Πασσάν. Κλη
θείς έπί τήν προεδρείαν τοΰ Συμβουλίου τοΰ Τανζιμάτ αντικα
τέστησε τώ 1861 τδν Φουάτ Πασσάν, μεταβάντα εις Συρίαν έ
νεκα τών Συριακών, εν τω επί τών εςωτερικών υπουργείο) κα: 
τότε συνήψε τήν μετά Γαλλίας καί ’Αγγλίας έμπορικήν συνθή
κην καί μετ’ εΰσταθίας ύπεστήριςε τους υπαλλήλους τής Πύλης 
κατά τών αξιώσεων τής Ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Ό τήν 13)25 ϊουνίου τοΰ 1861 έπ-.συμβάς Θάνατος τοΰ Σουλ- 
τάν Άπδ’-οΰλ Μετζίτ ήνάγκασεν αΰτδν πρδς ώραν ν’ άπομα- 
κρυνθή τών δημοσίων, είς ών τήν διεύθυνσιν νέα πρόσωπα έφάνη 
τδ κατ’ άοχάς δτι έπρόκειτο νά έλθωσι- ταχέως δμως ή δξυδέρ- 
κεια τοΰ εΰκλεώς άνάσσοντος Σουλτάν Άπδ’-οΰλ Άζίζ διέκρινεν 
αΰτδν μεταξύ τών Βεζυρων τών περιστοιχουντων τον Ορονον και 
έπί μικρόν μέν τδ τέταρτον άνύψωσεν αΰτδν έπί τήν Μ. Βεζυ- 
ρείαν είτα δέ τω 1864 διώρισεν αΰτδν μέλος καί πρόεδρον τής 
συνδιασκέψεως, ήτι, συνέστη ΰπδ τών άιπιπροσώπων τών υπο- 
γοαψασών τήν έν Παρισίοις συνθήκην, δπως κανονίση τήν πολι
τικήν κατάστασιν τής Ρουμανίας. Διατελέσας δέ καί πάλιν ύπονρ- 
γδς τών εξωτερικών έπί τών βεζυρών Φουάτ καί Μεχμέτ Ρουστή, 
άνήλθεν ολίγον μετά τήν έκρηξιν τής κρητικής έπαναστάσεως, 
κατ’ αύγουστον τοΰ 1868, τδ πέμπτου καί τελευταίου έπί τδ άξίωμα 
της Μ. Βεζυρείας, έν ω καί παρέμεινε μέχρις ου τήν 2 μ. μ. τής 
25 Αΰγούστου ε. ε. τδ δρέπανου τοΰ Οαυάτου άπέκοψε τδ νήμα 
τής ζωής του εις ηλικίαν 56 έτώυ καί έυτή ακμή τής δόξης του.

Καθ’ δλου τδ μακρδυ τούτο πολίτικου στάδιου ό Άαλή Πασ- 
σάς άνέπτυξε πάντοτε άκραυ φιλοπονίαν, πολιτικήν περίυοιαν 
καί χαρακτήρες εΰστάθειαυ. Εις αΰτδν κατά μέγα μέρος οφεί
λονται αί διοικητικά’ καί άλλαι μεταρρυθμήσεις αί έπ’ εσχάτων 
παρ’ ήμΐν είσαχθέϊσαι. 'Απολειπόμενος ό Άαλής τοΰ μέν Ρεσχίδ 
κατά τδ πολυμήχανου καί τολμηρόν, τοΰ δέ Φουάδ κατά το οξύ
νουν καί δραστήριου, ύπερειχεν άμφοτέρων κατά τήν βαθύτητα 
καί περίυοιαν καί άπετέλει συν αΰτοΐς τήν τριάδα τών κατά τδν 
αιώνα τούτον μεγάλων πολιτικών τής Τουρκίας άνδρών.

Αντί τοΰ άποβιώσαντος Άαλή Πασσά διωρίσθη Μ. Βεζύρης 
ήΑ.’Γψ ό τέως έπί τών ναυτικών υπουργός Μεχμέτ Νεδίμ Πασ
άς. Ή Λ. Ύψ. πρδ δεκαπενταετίας ήν Γ. Διοικητής Σμύρνης 

(Έκ τής έφημ. « Πρόοδος »).

Η ΞΑΝΘΗ
κα! ή ύπέρ τών παίδων ένδελχής μέριμνα.

Ή Ξάνθη εινε Θρακική πόλις έν τή έπαρχία Γένιτζε Καράσσου, 
έδρα αρχιεπισκοπική καί κέντρου τής έν τή περιφερεία ταύτη τε
λούμενης πλούσιας έμπορίας τών δνομαστοτέρων τής Τουρκίας 

καπνών.
Το κλίμα τής Ξάνθης εινε εΰκραέστατον, διατηρουμένης μέ

σης θερμοκρασίας 12—14 ° έκατονταβάθμου, ή δέ άποψις 
αΰτής γοητευτική. Πρδς δυσμάς εις άπόστασιν 12 περίπου χι
λιομέτρων ρέει διά πολλών ελιγμών δ Νέστος (Καράσσου), φυ
σικόν δριον μεταξύ Θράκης καί Μακεδονίας, έχων πλάτος μεν 
άπδ 150—3000 γαλ. μέτρων κατά μέρη καί άναλόγως τών 
έποχών τοΰ έτους, βάθος δέ άπδ 2—6 καί ταχύτητα ροής, 
κατά μέσον τοΰ ρεύματος, 2»/, ώς έγγιστα γαλ. μέτρα κατά 

δευτερόλεπτου.
ΊΙ πόλις Ξάνθη, τής οποίας τήν είσοδον ώραιζουσι πλούσιαι 

νεόδμητοι οικοδομά-, άριθμεΐ περί τάς δέκα χιλιάδας κατοίκων, 
οί όποιοι πάντες ασχολούνται εις τήν έμπορίαν τών καπνών, ών 

ή κατ’ έτος έξαγωγή ύπερδαίνει τδ ποσδν δύο ήμ-.συ έκατομμυ- 

οίων οκάδων.
Οί κάτοικοι τής Ξάνθης, φιλοπάτριδες, νοήμονες καί φιλο

μαθείς, ανέπτυξαν άπό τινων ιδίως έτών μέγιστον πρδς τήν πρό
οδον ζήλον, άνενδότως καταγινόμενοι εις τήν ηθικήν προαγωγήν 
καί βελτίωσιν τών κοινών καί προθύμως έπαρκοΰντες εις τάς 
ύλικάς τοΰ τόπου άνάγκας Τήν διανοητικήν καί ήθικήν πρδ πάν
των μόρφωσιν τών έαυτών τέκνων περί πλείστου ποιούμενοι, 
συντηροΰσιν άξ-.όλογα έκπαιδευτικά καταστήματα, δύο μέν σχο
λάς τών άρρένων, μίαν ελληνικήν καί μίαν αλληλοδιδακτικήν, 
δύο δέ τών θηλέων όμοιας- αί ειρημέναι σχολαί, ύπδ τήν ένδε- 

λεχή μέριμναν καί έποπτείαν εφορευτικής επι τούτω επιτροπής και 
ύπδ τδν άκάματον τών διδασκόντων ζήλον, άποφέρουσι κατ' έτος 
άγλαοτάτους καρπούς, δικαιοΰντας πάσαν προσδοκίαν καί θυσίαν 
τοΰ κοινού- οΰτω τδ εΰάρεστον άποτέλεσμα τών δημοσίων έξε- 
τάσεων καί κατά το ήδη λήξαν σχολικού έτος υπερεπλήρωσε τάς 
εΰχάς πάντων καί έπεσπάσατο τδν δίκαιον αΰτών θαυμασμόν καί 
έπαινον ύπέρ τών πάνυ φιλότιμων καί εΰπαιδεύτων λειτουργών τών 
Μουσών κ. κ. Παν. Άδαμαντίδου ελληνοδιδασκάλου, Εΰθυμίου, 
Καραμέρου, άλληλοδιδάκτου, ώς καί τής άρτι παραιτηθείσης συ
νετής καί σώφρονος διευθυντρίας τοΰ παρθεναγωγείου κ. Μαριώ- 
ρας Ματσουκά. Καί ή μέν ελληνική σχολή και τδ παρθεναγω- 
γεϊσν—συγκεντρωθένταήδη εις πλούσιον καί εΰρύχωρον νεόδμη
του κατάστημα, καταλλήλως διηρημένον. χάριν τοΰ οποίου τή 
γενναία συνδρομή τών φιλομούσων τούτων κατοίκων έδαπανήθη- 
σαν ύπέρ τάς έδδομήκοντα χιλιάδ. γροσίων —πλήν τών προσόδων, 
τών έκ τής έκμισθώσεως οικείων κτημάτων καί τοΰ τοκισμού ιδίων 
χρηματικών κεφαλαίων, κέκτηνται καί σπουδαίαν άλλην έκ τοΰ 
ύπέρ αΰτών εισπραττομένου παρά τών άτμοπ'Λοϊκων πρακτόρων 
έράνου 20 παράδων άφ’ έκάστου δέματος έμπορευμάτων τής έξα- 
γωγής- ή δέ αλληλοδιδακτική τών άρρένων, ύπδ τδν τίτλον «Μα- 

τσίνειος», ίδρυθεϊσα ύπδ τοΰ αειμνήστου Μιχαήλ Ματσίνη καί 
συντηρουμένη έκ τής έαυτοΰ περιουσίας, εινε άΟάνατον μνημείου 
αγνής φιλοπατρίας τοΰ πολυσεδάστου τούτου άνδρός, δστις και 
άρριοοίαν xbv σχοζδν οικοδομήν ήγειρε */.αι  μονίμους ζό- 
ρους αΰτή έν τω μέλλοντι έξησφάλισεν οΰ μήν άλλα καί εΰσε- 
βώς τδν παρόντα αυτού βίον πληρώσας έσχάτως, κατέλιπε πλήν 
ικανών άλλων χρηματικών . βοηθημάτων ύπέρ πολλών άγαθοερ- 
γών πράξεων καί ποσδν 3000 όθ. λιρών είς άπάσας έν γένει 

τάς σχολάς.
Ήδη τήν μετ’ άκραιφνοΰς φιλοπατρίας καί άπαραμλλου ζή-, 

λου έπιτελέσασαν τά έαυτης καθήκοντα πρώην εφορευτικήν έπι- 
τροπήν διεδέξατο τελευταίως, ύπδ τήν προεδρείαν πάντοτε τοΰ 
θεσπεσίου ιεράρχου Αγίου Ξάνθης Κυρίου Ίλαρίωνος, έ- 
τέρα πενταμελής έκ τών τά πρώτα φερόντων άξιοτίμων πολιτών 
κ. κ. Παν. Στάλιογλου, Βασ. Ματσίνη, Γεωρ. Μουράτη, Γεωρ. 
Τασούδη καί τοΰ εΰγενοΰς φιλέλληνος Λουκά I. Ίσσάντορος, αΰ- 
στριακοΰ άτμοπλοϊκοΰ πράκτορος, ω μεγίστη δφείλεται εΰγνωμο- 
σύνη διά τάς άνέκαθεν σπουδαίας καί παντοίας πρδς τδ κοινδν -υ
πηρεσίας αΰτοΰ, οΰσιωδώς συντελέσαντος είς τήν ύποστήριξιν 
καί μονιμοποίησιν τών εκπαιδευτικών καταστημάτων καί προθύ
μως άναδεξαμένου τήν έκάστοτε εί'σπραξιν τοΰ προμνησθέντος 
ύπέρ αΰτών έράνου. Ή ένεστώσα έφορία, τής οποίας τά μέλη, ώς 
έκ τής κοινωνικής αΰτών θέσεως, τής ηθικής έπιρροής καί τοΰ 
πρδς τήν παιδείαν έρωτος, ύπόσχονται έκ τών προτέρων τή πα- 
τρίδι τά βέλτιστα, άρςαμένη τών έργασιών αΰτής διά τακτικών 
συνεδριάσεων, σκέπτεται, ώς πληροφορούμεθα, πρώτον μέν νά 
ίδρυση καί νέαν άλληλοδιδακτικήν, μή έπαρκούσης μιάς μόνης, 
δεύτερον δέ ν’ άποστείλη, κοινή δαπάνη, είς άνώτερα έκπαιδευ- 
τήρια τδν έν τάΐς δημοσίαις έξετάσεσιν άριστεύσοντα έκ τών 
κατά τδ έτος τούτο άπολυθέντων τής ελληνικής Σχολής μαθη
τών, τρίτον ν’ αΰξήση τδν άριθμδν τών διδασκόντων, οπότε έφι- 
κτη καθίσταται καί τελειοτέρα τις ένταίθα παίδευσις, τέταρτον 
νά διορίση κηδεμόνα ή παιδονόμον, έπιτετραμμένον τήν έντδς καί 
έκτος τών Σχολών έποπτείαν τών μαθητών καί συλλήβδην νά 
έπιφέρη πάσαν δυνατήν βελτίωσιν εις τά κοινά- οΰδόλως δέ άμ- 
φιίάλλομεν οτι ύπδ σπουδαιοτάτην έποψιν θά λάόη καί, πρώτον 
μέν τήν μονιμότητα τών διδασκάλων, ής άνευ πάντες οί άγώ- 
ν^ς μηδενίζονται και ό ιερός αΰτών σκοπδς ματαιοΰται- έπειδή 

τυνεχης προσώπων αντικατάστασις συνεπάγεται άναγκαίως καί 
επιζήμιου τοΐς μαθηταις άλλαγήν συστήματος διδασκαλίας- άλ
λως οί νΰν άπδ ετών ήδη εΰδοκίμως διδάσκοντες, παρασχόντες 

ικανα οειγματα τής εΰσυνειοητου συναισθήσεως και έκπληρώσεως 
τών έαυτών καθηκόντων, άπέκτησαν καί δικαιώματα έπί τής εΰ- 
γνωμοσύνης τοΰ κοινού- δεύτερον δέ τήν σύστασιν βιβλιοθήκης 
άναλογου πρδς τάς άνάγκας κα! τδν βαθμόν τής έν τάΐς Σχο- 
λάΐς διδόμενης παιοεύσεως, έλλειψιν τοσούτω μάλλον έπαισθητήν, 
δσω η προσπορισις ενταύθα οίουδήποτε χρησίμου τοΐς τε διδά- 
σκουσι καί διδασκομένοις βιβλίου άποβαίνει πολλάκις δυσχερής.

Τά άνωθι άνέγνωμεν έν τώ ύπ’ άρ. 824 τοΰ Μολόχοι-, τά 
όποια δλα άξ-.όλογα τή άληθεία καί πολλήν περιποιοΰντα τι

μήν είς τους ομογενείς Ξανθίους- κυρίως όμως τέσσαρα είσι, τά 
έφ’ ών πρδ πάντων άξίζει νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών.

ά.) δτι τά ΐκπαι^εντικά τών Ληνθίων καταστήματα, κέκτη
νται καί ΣΠΟΥΔΑΙΑΝ άλλην πρόοδον έκ τοΰ υπέρ αυτών ε'ισ- 
πηαττομένον παρά τών άτμοπλοϊκών πρακτόρων έράνου 20 
παράδων άφ’ έκάστου δέματος εμπορευμάτων τής έξαγωγής. 
Είς πόσας πόλεις το εΰκολώτατον τούτο μέτρον ήδύνατο νά χο- 
ρηγή μεγάλα ποσά ύπέρ τών σχολείων καί μολαταύτα δυστυ
χώς παοαμελεΐται!

β'.) δ, και τδ οΰσιωδέστατον πάντων, δτι ή ένεστώσα τών έν 
Ξάνθη έκπαιδευτικών καταστημάτων έφορία σκέπτεται μεταξύ 
άλλων καί τούτο: ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΠι ΚΠΔΕΜΟΝΑ ΊΙ ΠΑΙΔΟ- 
ΝΟΜΟΝ, ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚ
ΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.—
Όπόσον λαμπρά αΰτη ή σκέψ-.ς, όπόσον λυσιτελής ό τοιοΰτος 
διορισμός! Όπόσης εΰχής έργον άν απασαι αί κοινότητες έ- 
λάμβανον ύπ’ οψιν τήν σπουδαίαν ταύτην έλλειψιν καί προ- 
έβαινον είς τδν διορισμόν οΰχ ένδς άλλά πλειοτέρων τοι- 
ούτων Κηδεμόνων ή Παιδονόμωυ^ οί οποίοι νά ώσιν έπιτε- 
τραμμένοι πρδ πάντων τήν έκτος τών Σχολών έποπτείαν τών 
μαθητών ! Περί τής έν τάΐς όδοίς άνυποφόρου διαγωμής τών 
παίδων καί άλλοτε ό Μέντωρ (Τομ. Α'. σελ. 147) είχε γρά
ψει, τών οποίων έκεϊ γραφέντων τήν άνάγνωσιν καί αύθις συν-
ιστώμεν τοΐς φίλοις άναγ’/ώσταις. Παρά τοΐς

ύπήρχεν έπί τούτω άρχων, Παιδονόμο 
έργον ήτον ή τών παίδων άγωγή καί

άρχαίοις Σπαρ-

ωμα αΰτοΰ ένομίζετο λίαν έντιμον καί έξελέγετο πάντοτε έκ τών 
κρατίστων πολιτών. Ούτος έπετήρει καθόλου τούς παΐδας καί έτι-
μώρει αΰστηρώς τούς άμελεΐς καί νωθρούς, έφ’ ώ ήσαν παρ’ αΰτώ 
υπο τοΰ Λυκουργου ώρισμένοι μαστιγοφόροι. Τούς δυσήνιους 
παΐδας ήδύνατο νά φέρη ενώπιον τών ’ έφορων.

γ'.) Ότι άνευ τής μονιμότητες τών διδασκάλων, τών παρα- 
σχόντων ήδη -κανά δείγματα τής εΰδοκίμου διδασκαλίας των, 
πάντες οί άγώνες μηδενίζονται και ό ιερός αΰτών σκοπδς μα- 
ταιούται, καί

δ'.) “Οτι ή έλλειψις δημοσίας βιβλιοθήκης έν πάση κοινότητι 
εινε έλλειψις τά μάλα έπαισθητή.

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Ή έμπορ-.κή ιστορία τής 'Ελλάδος δέν εινε ή έμπορική ιστο
ρία τοΰ μεγαλείου και τής δόξης της.

Οί άρχαΐοι Έλληνες δέν άνέθετον τήν εύκλειαν καί τήν δό
ξαν εις τον πλούτον, ούτε έθήρευον οια τών εμπορικών κερδών 
τήν ευδαιμονίαν τής έπιδεικτικής τρυφής τών Φοινίκων και Καρ- 
χηδονίων. Ή πατρίς, τά ιερά, ή έλευθερία, ή φιλοσοφία, αί έπι- 
στήμαι, αί καλαί τέχναι υπήρξαν τ’ άντικείμενα τής λατρείας 
τών έμπορων Ελλήνων.

Άλλ’ ή έμπορική ιστορία τής Ελλάδος εινε άξια μεγάλης 
έρεύνης καί σπουδής, τδ μέν διά νά γνωρίσωμεν, άν καί κατά 
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πόσον βυνετέλεσε τό έμπόριον είς τό μεγαλεϊον της 'Ελλάδος, 
τό δέ, διά νά μάθωμεν όποια ύπήρξεν ή πολιτική καί οικονομική 
διεύθυνσις τοΰ εμπορίου. ·

Έκ της ιστορίας συνάγεται δτι ή κοινωνική άποκατάστασις τών 
Αιγυπτίων καί Φοινίκων προηγήθη έπί αιώνας τής σταθεράς κα- 
θιδρύσεως τών έν Έλλάδι κοινωνιών. "Οτε δ Κέκρωψ κατέλαβε 
τήν χώραν Κρανάϊδα λεγομένην, άπ’ αΰτοΰ δέ κληθεϊσαν Κε- 
κροπίαν, άπό τοΰ Έρεχθέως ’Αθήνας, καί άπό τοΰ "Ιωνος ’Ιω
νίαν—δτε δ Κάδμος κατέλαβε τήν Καδμείαν (Βοιωτίαν) καί έκ
τισε τάς Θήβας—δτε δ Δαναός τό "Αργος, καί τελευταίου δ 
Πέλωψ της Φρυγίας τήν Πελοπόννησον, δέν ευρον ούτε λαούς 
άποκατεστημένους, οϋτε πόλεις συνεστημένας. Ταΰτα δέ, κατά τό 
χρονολογικόν μάρμαρον της Πάρου (νΰν ίστάμενον έν τη αιθούση 
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Όξφόρ, καί καλούμενου μάρμαρου τοΰ 
Ά/οοννίελ, συυέβησαυ κατά του ΙΣΤ'. περίπου αίώυα π. X.

Άλλ’ έπί τό θέμα. Άπασαι αί έλληνικαί πόλεις, ιδίως αί τών 
άποικιών, έκτίσθησαν έπί παραλίων καί παραποτάμιων θέσεων, 
ινα συγκοινωνώσι μέ τους Αυδούς καί Φοίνικας, πρωτεύοντας τώ 
καιρω έκείνω κατά τάς τέχνας καί τό έμπόριον, κατά τόν πλού
τον καί τήν πολυτέλειαν, καί διά τούτο έγένοντο ένδοξοι. Τά 
τρία τών έπτά θαυμάτων τοΰ κόσμου υπήρξαν, τό μέν έν τη 
Έφέσσω (δ ναός τής Άρτέμιδος), τό δέ έν Αλικαρνασσό (τό 
μνήμα τοΰ Μαυσώλου) καί τό τρίτον έν Ρόδω (δ κολοσσός τοΰ 
Ήλιου.) Πάμπολλα δημόσια κτίσματα ναών, θεάτρων, άγορών καί 
καλλιτεχνικά διακοσμήματα ειχον αί κατά τήν ’Ασίαν πόλεις.

Ή Ελλάς, λέγει δ Παυσανίας, δέν έχει πολύ περισσότερα 
θαυμαστά έργα άπό τήν ’Ιωνίαν (α).

Ό "Ομηρος, δ ’Ανακρέων, δ/Αλκαίος, ή Σαπφώ,δ Πιττακός, δ 
Κλεόβουλος, δ Πυθαγόρας, καί πλήθος φιλοσόφων, ρητόρων, ποι
ητών, γεωγράφων, ιστορικών, άστρονόμων καί μαθηματικών έγεν- 
νήθησαν είς τάς πόλεις έκείνας, πρός δέ οί ζωγράφοι Άπελλής 
καί δ Παράσσιος. Συνεπώς τό άνθρώπινον γένος ομολογεί χάριτας.

Ή Έφεσσος υπήρξε τό κέντρον τών ερχομένων άπό τών έν- 
οοτέρων τής Λυδίας καί ’Ασίας, καί τών άπερχομένων είς τους 
τόπους τούτους άπό τάς έλλην. νήσους καί άπό τήν Ελλάδα. 
Είχε καλόν λιμένα καί νεώρια. Ή Σελινουσία λίμνη αυτής έδι- 
8sv άξιολόγους προσόδους. Τό έμπόριον τών ’Ασιατικών καί Ευ
ρωπαϊκών προϊόντων τής έποχής έκείνης ένεργεΐτο κατά μέγα 
μέρος διά τής Έφέσσου (β). 'Ο έν α’υτή ναός τής Άρτέμιδος κα
τέστη τό άσυλου τής διαφυλάξεως, ή μεγίστη τράπεζα τής παρα- 
καταθέσεως τών χρημάτων και πολυτίμων πραγμάτων τών πλου
σίων άνδρών πολλών τόπων. Πλήθη τών Ίώνων συνήρχοντο εις 
τήν Έφεσσον διά τήν πανήγυριν τών Πανιωνίων (γ).

(α) Τά μέν δή έν ’Ιωνία θαύματα πολλά τε, καί οΰ πολλώ τινι 
τών έν τή Έλλάδι άποδέοντά έστι. (Παυσ. βιβλ. Ζ'. Κ. 5.)

(β) Έμπόριον ούσα μέγιστον τών κατά τήν Ασίαν τήν έντός 
τοΰ Ταύρου (Στραβ. 642.)

(γ) Πανήγυρις δέ συντελεϊται κατ’ έτος. Έθει δέ τινι οί νέοι φι- 
λοκαλοΰσι μάλιστα, περί τάς ένταΰθα ευωχίας λαμπρυνόμενοι, 

(Στράβ. 646.

Ή ΣΜΥΡΝΗ, Έφεσος κατά πρώτον όνομασθεϊσα, εκειτο εις 
τήν καταλληλοτέραν διά τό έμπόριον τής Ασίας καί Ευρώπης 
θέσιν, έπί τής άκτής εΰρυχωροτάτου λιμένος. Ηΰδοκίμησε και 
προώδευσεν. Οί Κολοφώνιοι άπέβαλον άπό τής Σμύρνης τους 
Αίολεϊς, καί κατέστησαν αυτήν ’Ιωνικήν πόλιν δ πρώτος τών έκ 
τής Ασίας Ίώνων νικήσας είς τά ’Ολύμπια τής Πελοποννήσου 
ύπήρξεν δ Σμυρναϊος Όνομαστός (δ). Οί Λυδοί πολλάκις έπολέ- 
μησαν καί έβλαψαν τήν Σμύρνην, έν δέ τω Ζ'. αϊώνι π. X. δ πα
τήρ τοΰ Κροίσου, δ βασιλεύς Άλιάττης έκυρίευσε καί έβλαψε 
τήν Σμύρνην, ώστε οί Σμυρναϊοι έπί 400 έτη έζων διαμερισμένο’· 
είς κώμας (ε).

Ή νέα Σμύρνη ύπό τοΰ Αντιγόνου κτισθεϊσα (?) κατεστάθη 
έμπορικωτάτη, διεκοσμήθη λαμπρώς, καί ύπερέβαλε πάσας τάς 
πόλεις τής ’Ιωνίας.

Άλλ’ έπί τό έμπόριον τόν λόγον φέροντες εύχαριστούμεθα νά 
μνημονεύσωμεν τόν Άριστοτέλην, καθ’ δν ή άνταλλαγή, ήν οί 
άνθρωποι πράττουσι δίδοντες καί λαμβάνοντες τό πρός ιδίαν αύ- 
τών χρήσιν έπιζητούμενον πράγμα, είνε κυρίως ή μεταβλη- 
τική χρήσις τών πραγμάτων. "Υστερον δμως διά τής πλη- 
θύος τών κατοίκων καί τής χρήσεως τοΰ νομίσματος, άνεφάνη 

’έν είδος χρηματι?ικής τό έμπορικόν έπάγγελμα, ου τίνος δ πρώ
τιστος καί κύριος σκοπός ύπήρξε τό χρηματικόν κέρδος.

Καί κατ’ άρχάς μέν τό έμπόριον ήτον άπλοΰν, τοΰ καιρού δέ 
προϊόντος κατέστη τέχνη, διά τής πρακτικής σχηματιζομένη καί 
πάντοτε άφορώσα πόθεν καί πού έπιτύχη πλειότερα χρηματικά

(δ) Τρίτη δλυμπιάδι καί εικοστή πυγμής άθλα άπέδοσαν. Όνο- 
μαστός δέ ένίκησεν έκ Σμύρνης. (Παυσ. βιβλ. Ε'. Κ. 8.)

(ε) Αυδών δέ κατασπασάντων τήν Σμύρναν περί 400 έτη διε- 
τέλεσεν οικουμένη κωμηδόν. (Στράβ. 646.)

(?) Ό Παυσανίας καί δ ρήτωρ Άρισπείδης άναφέρουσι τόν Αλέ
ξανδρον ώς οικιστήν τής Σμύρνης· άφοΰ ή πόλις αΰτη κατεσκάφη 
ύπό τών Αυδών, δέν άνηγέρθη και δέν συνοικίσθη πλέον ούτε έπί 
τής βασιλείας τοΰ Κροίσου, ούτε έπί τής Περσικής δυναστείας, ούτε 
έν τοϊς χρόνοις τής έλευθερώσεως τής Ιωνίας μετά τάς νικάς καί 
τήν συνθήκην τοΰ Κίμωνος.

Ό μέγας Αλέξανδρος ίδών τά προτερήματα τής θέσεως τής πα- 
λαιάς Σμύρνης συνεβούλευε τούς Σμυρναίους νά άνεγείρωσι τήν 
Σμύρνην καί νά συνοικίσωσιν.Έρωτησάντων δέ περί τούτου τώνΣμυρ- 
ναίων τό έν Κολοφώνι Μαντεϊον τοΰ Απόλλωνος Κλάρου, άντή- 
χησε τό Μαντεϊον τούτο τήν φωνήν τοΰ Αλεξάνδρου είπών « Τρισ- 
μάκαρες έχεΐνοι χαι τετράκις άνδρες εσονται, οι Πάγον οίχή- 
σονσι περην ίεροΐο Μίλητος.»

Ή άπόφασις λοιπόν τής άνεγέρσεως τής Σμύρνης έγένετο ύπό 
τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου, καί μετά τόν χρησμόν τοΰ Κλαριού 
Απόλλωνος ήρξατο δ συνοικισμός.

Ό Αντίγονος βμως καί δ Λυσίμαχος μετά τήν άποβίωσιν τοΰ 
Αλεξάνδρου έκτισαν τήν πόλιν, ώς λέγει δ Στράβων, ήτοι έτελει- 
οποίησαν καί έκόσμησαν αυτήν. «Αυδών δέ κατασπασάντων τήν 
Σμύρναν, περί 400 έτη διετέλεσεν οικουμένη κωμηδόν. Ειτα άνή- 
γειρεν αύτήν Αντίγονος καί μετά ταΰτα Λυσίμαχος, καί νΰν έστι 
καλλίστη πασών. Έστι δ’ ή ρυμοτομία διάφορος έπ’ ευθειών είς 
δύναμιν, καί αί οδοί λιθόστρωτοι, στοαί τε μεγάλαι τετράγωνοι, 
έπίπεδοι καί ύπερωοι. Έστι δέ καί βιβλιοθήκη, καί το Όμήρειον, 
στοά τετράγωνος, έχουσα νεών 'Ομήρου καΐξόανον.» (Στράβ. 646), 

κέρδη. Τό έμπόριον καί ή εμπορική τέχνη άνήκουσιν είς τήν έ- 
ποχήν τής προόδου τοΰ πληθυσμού καί τών γνώσεων τών κοι
νωνιών, καί τών σχέσεων τών διαφόρων τόπων καί έθνων.

Ή ιστορία τοΰ έμπορίου είνε ή διήγησις τής κατά διαφόρους 
έποχάς καταστάσεως αυτού· αλλ ή ειδική αυτή ιστορία έχ»ι ά
μεσον σχέσιν πρός τά εκτιθέμενα ύπό τοΰ Άριστοτέλους. Άφοΰ 
δέ, κατ’ αυτόν, διάφορα ύπήρξαν περί έμπορίου νομοθετικά καί 
πολιτικά συστήματα, άφ’ ου διάφοροι καί πολλαί γνώμαι προσή- 
χθησαν είς συζήτησιν περί έμπορίου, φρονώ δτι ή ιστορία αΰτοΰ

Ο ΔΕΡΚΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Ό Μητροπολίτης Δέρκων Νεόφυ
τος, τήν πατρίδα ’Ηπειρώτης, έγεννή- 
θη περί τά 1820 έν χωρίω Σταυ- 
ροσκιάδι τής Παλαιάς Πωγωνιανής. 
Φονευθέντος τοΰ πατρός αΰτοΰ εις 
Μεσολόγγιον κατά τά 1823, έμενε 
παρά τή χήρα Μητρί αΰτού Σουλ- 
τάνη μέχρι τοΰ 1829, δπότε παρέ- 
λαδεν αυτόν δ τότε άρχιερεύς Δρυϊ- 
νουπόλεως κύριος ’Ιωακείμ δ Χϊος, 
δ μετά ταΰτα Ίωαννίνων, ακολούθως 
Κυζίκου καί τέλος Πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως, δστις έχειροτόνησεν 
αΰτόν Διάκονον κατά τά 1838 είς 
’Ιωάννινα έν τή ιερά Εκκλησία τοΰ 
Άρχιμανδρείου. Κατά δέ τό έτος 1842 
δλως άγγράμματος ών άπήλθεν είς 
τάς Αθήνας άπό Κων)λεως χάριν 
σπουδής. Κατά δέ τό 1844 μετε- 
κλήθη παρά τοΰ Γέροντος αΰτοΰ καί 
είσήχθη είς τήν έν Χάλκη θεολογι- 
κήν Σχολήν, έν ή διεκπεραιώσας τήν 
σειράν τών μαθημάτων έξήλθε τελει- 
αδίδακτος μετά τοΰ τακτικού διπλώ
ματος κατά τό 1849ον έτος. Άπε- 
στάλη δέ παρά τής τοΰ X. Μ. Εκ
κλησίας έν τή έπαρχία Δρύστρας έ- 
ξαρχικώς. Έκεϊθεν έπανελθών άπε- 
στάλη είς Κύζικον παρά τοΰ Γέροντός 
του, διαμείνας έκεϊσε ώς έπίτροπος 
Αρχιερατικός μέχρι μεσοΰντος τοΰ Ο ΔΕΡΚΩΝ ΝΕΟΦΓΤΟΣ.

1855, δπότε Πατριαρχεύοντος Κυρίλλου τοΰ άπό Άμασείας 
προσεκλήθη εις Κων)λιν ώς Μέγας Πρωτοσύγκελλος. Κατά δέ 
τό 1856 μεσοΰντος Απριλίου προεβιβάσθη εις τόν θρόνον τής 
Μητροπόλεως Χίου. Φθίνοντος δέ τοΰ 1860ου έτους μετέθεσεν 
αΰτόν ή Μεγάλη Εκκλησία, πατριαρχεύοντος τοΰ Γέροντός του 
Κυρίου Ιωακείμ, εις τήν Μητρόπολιν Κασσανδρείας. Κατά τό 
1864ον έπ: τής Πατριαρχείας Σωφρονίου τοΰ άπό Άμασείας 
προσεκλήθη εις Κων)λιν ώς μέλος Συνοδικόν κατά δέ το 1865ον 
μεσοΰντος Μαρτίου προεβιβάσθη εις τόν θρόνον τής Μητροπό
λεως Δέρκων. Κατά τό παρελθόν έτος 1870 έξελέγη Πα- 
·?'·®ΡΖγϊν Αλεξάνδρειάς άπο τε τοΰ κλήρου καί τοΰ λαού τοΰ

πρέπει νά ήνε άκριβής διά νά πρόκυψη ή πειραματική τής θεω
ρίας άπόδειξις καί ύποστήριξις.

Τοιαύτην έννοώ τήν σφαϊραν τής έμπορικής ιστορίας καί τοι- 
οΰτον θέλω άκολουθήσει σύστημα, εις τάς περί τοΰ έμπορίου 
έφεξής διατριβάς μου.

Ό έντιμος πρόεδρος τοΰ Συλλόγου δ Έλιχύν έν Σμύρνη, κ. 
Α. Δ. Π ε ζ ά ρ ο ς, παρακαλεϊται νά έπιτρέψη τήν άνάγνωσιν τής 
παρούσης διατριβής, είς μίαν τών προσεχών συνεδριάσεων τοΰ έν
τιμου σώματος, ώς έλάχιστον τεκμήριον ύπολήψεως και σεβασμού.

Κων?. I. Ξάνθης, έπίτιμον μέλος.

θρόνου έκείνου, λαβών 'έξ χιλιάδας 
ψήφους. Άλλά μή θεωρών εαυτόν 
ικανόν άπέστειλε πρός τάς έκεϊσε Κοι
νότητας γράμμα, δι’ ού έπληροφόρει 
αΰτοϊς τούς λόγους τής άποποιήσεως 
αύτοΰ. Τό περί ου δ λόγος γράμμα 
έχει ώς έφεξής.

Τω Εΰγενεστάτω Κυρίω Σ. Κων- 
σταντινίδη Προέδρω τής έν Αλεξάν
δρειά Έλληνοαιγυπτιακής Κοινότη- 
τος. κτλ. κτλ.

Εύγενέστατε! άπό τοΰ σταλέντος 
μοι περιποθήτου γράμματός της καί 
άπό τοΰ έσωκλείστου άντιγράφου τής 
πρός τήν Αύτοΰ Θειοτάτην Παναγιό- 
τητα άναφορας τών έντιμων έφορευ- 
τικών έπιτροπών είδοποιήθην τήν γε- 
νομένην έπί τοΰ ταπεινού άτόμου μου 
έκλογήν τοΰ τε κλήρου καί τοΰ λαού 
τοΰ άγιωτάτου αΰτοΰ Πατριαρχικού 
θρόνου είς τήν τούτου διαδοχήν. Ή 
εϊδησις αΰτη, ώς ήν επόμενον πολ- 
λαχώς διέθετο τόν τε νοΰν καί τήν 
καρδίαν μου, άμα μέν διαπορουμένου 
πόθεν άρα δ εΰαγής ούτος κλήρος καί 
δ ’Ορθόδοξος λαός μηδέποτε τών 
κατ’ έμέ πείραν λαβών, είτε άμέσως 
καί προσωπικώς είτε έμμέσως, προ- 
ήχθη μεταξύ τοσούτων 'Ιεραρχών αυ
τόθι τε καί έν τοϊς λοιποϊς θρόνοις 
διαπρεπόντων προτιμήσαι καί προε- 
λέσθαι τήν έμήν έλαχιστότητα, καί 
τοι τό φιλήσυχον καί μετριόφρον έπι- 

διώκουσαν καί μηδέ φαντασθεϊσάν ποτέ τό παράπαν άναβήνα: 
τόν περίπυστον θρόνον τών Κυρίλλων καί Αθανασιών, άμα δε 
καί βαθέως συγκινηθέντος τήν ψυχήν έπί τοϊς άγαθοϊς περί έμοΰ 
καί χριστιανικοϊς αϊσθήμασι καί φρονήμασι τοΰ ορθοδόξου αΰτόθι 
πληρώματος, έφ’ οις καί εΰγνωμονών έγκαρδίως άδυνατώ διά 
λόγων παραστήσαι τάς εΰχαριστίας μου· χεϊρας δέ αϊρων ύπέρ 
αύτοΰ ού παύσομαι έν ταϊς προς θεόν ταπειναϊς μου δεήσεσι. 
Καθόσον δ’ άφορα τήν γενομένην μοι κλήσιν είς τήν τοΰ άγιω
τάτου τούτου θρόνου διαδοχήν, είς ήν καί ή υίϊκή Αυτής άγάπη 
ύπό διαθέσεως ευμενούς καί έπ’ έλπίσι χρηστάΐς προτρέπει με, 
τούτην έγώ θεωρών οΰ μόνον άνωτέραν τών δυνάμεών μου.



22 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 23

άλλα καί άντικειμένην πρ’ος τάς άρχάς τού βίου μου, ουδόλως 
δύναμαι άποδεχθήναι, αλλ αποποιούμαι τελεον οΰχ όπως συν— 
ειδώς τήν έμήν άσθένειαν μή ίκανούσαν πρδς τδ μέγα καί βαρύ 
φορτίον μήτε θαρρούσαν μετά τοσούτον σάλον κατορθώσασθαι την 
ποθουμένην γαλήνην ής χρήζει δ πολύπαθης ουτος θρόνος, άλλα 
καί μή ανεχόμενος στερηθήναι τού αγαπητού μοι ποιμνίου, τού 
παρά Θεού έμπιστευθέντος μοι, μεθ’ οϋ εύχομαι καί έπιποθώ συ- 
ζήσαι διά βίου, άλλως τε καί αιτίαν έχων προφανεστέραν καί 
αναπόφευκτο·? τδ ακατάλληλον τού της Αίγυπτου κλίματος προς 
την κατάστασιν της ύγείας μου. Τούτο σπεύδω γνωστοποιήσαι 
θετικώς τε καί δριστικώς τή τε περιποθήτω μοι Εΰγενεία Της καί 
δι’ αυτής ταΐς έντίμοις έφορευτικαΐς έπιτροπαϊς καί τοΐς λοιποΐς 
πάσιν α'υτόσε χριστιανοΐς, ευχόμενος έκ μέσης ψυχής όπως ό δο- 
τήρ τών φώτων άναδείξη τον έπαξίως ποιμανούντα τόν ευσεβή 
καί ορθόδοξον εκείνον λαόν πρ’ος δόξαν τής αγίας αυτού ’Εκκλη
σίας. Περαίνω ευχαριστών αυτή διά τά ειλικρινή προς εμέ αι
σθήματα καί άποδίδων αυτή από καρδίας τον δφειλόμενον έπαι
νον διά την Χριστιανικήν αυτής προθυμίαν υπέρ τών συμφερόντων 
τού άγιωτάτου αυτόθι Πατριαρχικού άποστολικού θρόνου.

Τή 3 Μαρτίου 1870 Κωνσταντινουπόλει.
Άφ’ ής δέ εποχής έξήλθε τής Θεολογικής Σχολής έξεφώ— 

νησε πολλούς λόγους έν τε τή Κυζίκω καί έν ταΐς έπαρχίαις 
αυτού. Δέν νομίζομεν όμως ότι διεφύλαξεν αυτούς διά τον λόγον 
ότι έχων τινά ευχέρειαν ώμίλει πάντοτε προχείρως, σκοπόν έχων 
τήν διδασκαλίαν καί οΰχί τήν έπίδειξιν ώς έκ τούτου δέ φοο- 

νούμεν ότι ολίγους τινας γραφή διεφύλαξεν

ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τδ έμπόριον τού πετρελαίου έλαβε μεγιστην έπέκτασιν, καί έν 
τούτοις δλίγιστοι γινώσκουσι τά κατ’ αυτό. Ιδού τί περί τούτου ά- 
ναγινώσκομεν έν τω Ήμερολογίω τού Καναδά τού 1871.

« Το πετρέλαιον έξάγεται έν τω μεσημβρινό μέρει τής Επαρ
χίας ’Οντάριο. Ή παραγωγή αυτού εινε μεγίστη καί φαίνεται α
νεξάντλητος. Τά πρώτα φρέατα άνωρύχθησαν έν Oil Springs 
έν τή κομητεία Αάμβτον, τω 1862. Κατά μάρτιον τού 1863 
έξήγαγον πλείονα τών 4,000 γαλλονίων (15, 140, 000 λίτρας). 
Άνεκάλυψαν τδ μεταλλικόν τούτο υγρόν καί εϊς τά έτερα μέρη.

»Κυρίως πετρέλαιον έξάγεται έν Bothwctt, κομητεία Κέντ, 
έν Πετόλια, κομητεία Αάμβτον. Τω 1867 άνώρυξαν μετά μεγά
λης επιτυχίας 130 φρέατα, άπέστειλαν 120,000 βαρέλια καί ά- 
πεθήκευσαν διά τήν μέλλουσαν χρήσιν 200,000 βαρελίων. Τω 
1868 παρήγοντο καθ’ εβδομάδα περί τάς 4,000 βαρέλλια, ήτοι 
200,000 κατ’ έτος.

» Τδ πετρέλαιον τούτο κατά πρώτον εισήγετο δυσκόλως εις τάς 
εΰρωπαικας άγοράς ένεκα τής άποφοράς του· άντ’ αυτού δ’ έπροτι- 
μάτο τδ άμερικανικόν, ώς έκ τού όποιου ταχέως ευρον τρόπον τού 
καθαρίζειν τδ πετρέλαιον τού Καναδά. ’Επειδή δέ φωτίζει κάλλιον 

τού άμερικαν.κού, καί άφ’ ετέρου είνε ήττον εκείνου εΰφλόγιστον, 

προσδοκάται μείζων αυτού έπέκτασις».
Εις τά ανωτέρω προστίθησιν ή «Σφαίρα τού Λονδίνου» ότι ή 

προς έξαγωγήν τού πετρελαίου δαπάνη είνε ασήμαντος παραβαλ
λόμενη προς τάς χρηματικές δαπάνας καί τάς ανθρωπίνους θυ
σίας, αίτινες καταβάλλονται διά τήν έξαγωγήν τού χρυσού καί 
τών πολυτίμων λίθων, ών ή πώλησις δέν καλύπτει πάντοτε τάς 
δαπάνας. Διά τήν έξαγωγήν τού πετρελαίου απαιτούνται όλίγαι 
μόνον έκατοστύες λιρών στερλινών. “Απαξ τού πετρελαίου ανα- 
καλυπτομένου, τά μόνα προς έξαγωγήν αυτού άπαιτούμενα έξοδα 

είνε τδ νά έξάγεται ώς έξάγεται τδ ύδωρ έκ φρέατος. Πραγμα
τικούς, τδ ύγρδν τούτο πολλάκις άναβρύει μετά τοσαύτης έντά- 
σεως, ώστε άμα ώς άνορυχθή τδ φρέαρ, έν μια στιγμή αναπηδά 
έξ αυτού μεθ’ ορμής τοσαύτης, ώστε καταπλημμυρεΐ τά πέρις.

Το περιεργότερον είνε ότι τδ πετρέλαιον ανακαλύπτεται πάντοτε 
έγγύτατα τού πλωτού ποταμού Σαίν Κλαίρ, μεταξύ τών λιμνών 
Χουρών καί Έριέ, οπερ μεγάλως διευκολύνει τήν έξαγωγήν αυτού. 
Εόρίσκεται έν τω κέντρω τών σιδηροδρόμων, καίδι’ οχετών μετα
φέρεται άπ’ ευθείας άπό τών φρεάτων εις τδν σιδηρόδρομον, αί δ’ 
αμαξοστοιχία1. λαμβάνουσι τδ πετρέλαιον ώς αλλαχού λαμβάνουσι 
τδ ύδωρ. (Νεολόγος).

ΙΝΔΙΚΠ ΟΡΧΗΣΙΣ.

Ή σοβαρότης τών αυτοχθόνων ’Ινδών δέν συγχωρεΐ αΰτοΐς τήν 
ϊρχησιν άλλ’ όταν έπιθυμήσωσι τδ είδος τούτο τής άναψύξεως, 
ύποχρεούσι νεάνιδας άς πληρόνουσι 500—1000 ρούπια τήν εσπέ
ραν. Οί δέ λαμπροί καί φαεινοί ούτοι αστέρες εύρίσκονται ιδίως 
έν ταΐς α'υλαΐς τών ηγεμόνων τών Βορείων ’Ινδιών, ένθα συνήθως 
δίδονται τοιαύται ορχήσεις. Αί κόραι αυται, ών ή ηλικία φθάνει 
άπδ τού εικοστού μέχρι τού τριακοστού έτους, εϊσί συνήθως σμικραί 
τδ ανάστημα, άλλ’ ώράΐαι τδ πρόσωπον καί εύπλαστοι τά μέλη. 
'II ένουμασία αυτών συνίσταται έξ εΰρέων μεταξωτών άναξυρίδων, 
έκ λευκού φορέματος, όμοιάζοντος μέ τήν παρ’ ήμϊν φουστανέλ- 
λαν καί πεποικιλμένου χρυσοΐς καί άργυροΐς κοσμήμασι, καί έκ 
κομψού πέπλου, δν ρίπτουσι χαριέντως έπί τού στήθους αύτών.

'Ο ρυθμός τής δρχήσεως αύτών έστι μονότονος καί οΰχί λίαν 
ευχάριστος· ένίοτε όμως καθίσταται χαρίεις καί πρωτότυπος, ιδίως 
δτε πολλαί κόραι άποτελούσι χορόν. Τότε αί κινήσεις αυτών εί- 
σίν ευάρεστοι καί οί βραχίονες αυτών άνυψούνται μετά θάρρους 
καί χάριτος. ’Ενώπιον όμως τών ξένων δέν δεικνύουσι τοσαύτην 
έλευθεριότητα· πρό τίνος χρόνου έν τινι τών ’Ινδικών τούτων δια
σκεδάσεων παρευρέθησαν καί τινες “Αγγλοι, οϊτινες ίστάμενοι ό
πισθεν τών αυτοχθόνων, έθεώρουν τάς κινήσεις τών όρχουμένων 
νεανίδων θελχθέντες δ’ έξ αυτών, ήγέρθησαν αίφνης καί λαβόν- 
τες αΰτάς έκ τών χειρών έπειράθησαν νά συγχορεύσωσι τδ 
βάλς· άλλ’ αί πτωχαί νεάνιδες τοσούτον έταράχθησαν έκ τής ά- 
διακρισίας ταύτης τών ξένων, ώστε καταπεσούσαι έπί τού έδάφους, 
ήρχισαν νά κλαίωσι καί δδύρωνται, μέχρις ου οί Ευρωπαίοι χο- 
ρευταί ύπεχώρησαν απέναντι τής ’Ινδικής ταύτης έθιμοταξίας.

II ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ ΕΚΦΟΡΑ.
Έθιμον έν γίνει έπικρατεΐ παρά τοΐς ναυτικοΐς νά ένταφιάζη- 

ται ό τυχόν έν τινι πλοίω άποθανών ναύτης έπί τής ξηρας, όταν 
τούτο ήνε δυνατόν άλλ’ έάν τδ πλοΐον εόρίσκεται έν τή θαλάσ
ση ή έξω έχθρικής τίνος παραλίας, έφ’ ής άπόβασις καθίσταται 
αδύνατος, τότε συνήθως ή έκφορά τελείται ώς εξής. “Αμα έκ- 
πνεύση δ νεκρός, ράπτεται έντδς αιώρας (κλίνης κρεμαστής), καί 
ακολούθως τίθεται μεταξύ δύο πυροβόλων έπί τού καταστρώματος, 
μέχρις ου γείνη ή έκφορά αυτού, ήτις συνήθως τελείται τήν ύστε- 
ραίαν. “Αμα δ’ ήχήση ό προς τήν τελετήν ταύτην κώδων, πάσα 
έργασία έν τω πλοίω καταπαύει προς καιρόν, καί τρεις λέμβοι 
προβαίνουσιν ολίγον άπδ τού πλοίου μέχρις ου φθάσωσιν εις ώ- 
ρισμένην απ’αυτού άπόστασιν, δτε σχηματίζουσιν ημικύκλιον, καί 
δ ίερεύς τελεί τά τής κηδείας. ’Εν μέν τή μια τών λέμβων τούτων 
εΐσίν δ πλοίαρχος καί δ ίερεύς, έν δέ τή δεύτερα δ νεκρός, καί έν 
τή τρίτη οί φίλοι τού άποθανόντος ναύται, οϊτινες παρίστανται ώς 
θρηνητήρες. “Αμα δ’ δ ίερεύς άποπερατώση τήν προσευχήν, δ νε

κρός, έφ’ ου εισι προσδεδεμέναι σφαϊραι βαρύνουσαι 136 λίτρας, 
ρίπτεται εϊς τδ ύδωρ και καταβυθίζεται. Μετά δέ τδ τέλος τής 
τελετής αί σημαΐαι καταστέλλονται καί αί λέμβοι έπιστρέφουσιν 
εις τδ πλοΐον καθ’ ήν τάξιν έγκατέλιπον αύτό.

ΟΣΦΡΠΣΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΗ.

Πτωχός τις νέος, καμινοκαθάρτης τδ έπάγγελμα, μή έχων άρ- 
κετά χρήματα διά νά πληρώση τδ γεύμα του, έστάθη άπέναντι 
μαγειρείου τίνος καί έρρόφα μέ τήν μύτην του τάς γλυκείας ο- 
σμάς, τάς δποίας άνέδιδον τά διάφορα φαγητά. 'Ο κύριος τού 
μαγειρείου τω είπε πολλάκις ν’ άναχωρήση, άλλ’ έκεΐνος προσε- 
ποιεΐτο τδν κωφόν. Έπί τέλους δ μάγειρος έξήλθε καί τω έζή- 
τει έπίμονως τήν ήμίσειαν τιμήν ενός γεύματος, λέγων ότι, έπειδή 
έτράφη μέ τήν οσμήν τών φαγητών του, έπρεπε νά πληρώση. 'Ο 
πτωχός νέος ειπεν ότι μήτε έδύνατο μήτε ήθελε να πληρώση 
και ότι ήθελε προσκαλέσει τδν πρώτον διαβάτην ν’ άποφανθή 
άν ή αϊτησις αΰτη δέν ήτο καί άλογος καί άδικος. Τήν αυτήν 
στιγμήν άστυνομικός τις υπάλληλος συνέβη νά διαβαίνη έκεΐθεν 
καί ή ύπόθεσις άνεφέρθη προς αυτόν, δστις άποταθεις προς τδν 
νεον καμινοκαθάρτην, είπε «κύριε, έπειδή μέ τήν οσμήν τών φα
γητών του άνθρώπου τούτου ευχαρίστησες και έχόρτασες τήν μύ
την σου, δ έστι τδ δργανον μιας τών πέντε αϊσθήσεών σου, τής 
δσφρήσεως, δίκαιον καί ορθόν εινε νά εΰχαριστήσης καί νχ χόρ
τασης και σύ μίαν άπδ τάς αισθήσεις έκείνου. Πόσα χρήματα 
εχεις ;»—“Ολος μου δ πλούτος εινε δύο μόνα γρόσια, κύριε, καί 
μέ αύτά πρεπει ν άγοράσω ψωμί.— Δέν πειράζει, ειπεν δ άστυ- 
νομικδς υπάλληλος· βάλε τα άνάμεσα εις τάς δύο παλάμας σου 
και κροτάλιζε τα δυνατά.—-Ό νέος έπραξε κατά τήν διαταγήν τού 
άνωτέρου του· δ δέ άστυνομονικδς ύπάλληλος στραφείς πρ’ος τδν 
μάγειρον, ε’πε: τόρα νομίζω, κύριε, εισθε πολύ καλά πληρω

μένος. Η οσμή τών φαγητών σου έχόρτασε τήν δσφρασιν τού κα- 
μινοκαθάρτου, αλλά και δ ήχος τών χρημάτων έκείνου έχόρτασε 
φιαί ευχαρίστησε τήν άκοήν τήν ΐδικήν σου.

II άπόφασις αύτη έφάνη δίκαια εις πάντας, όσοι τήν ήκουσαν.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ.

1. 'Ο Μαλέρβος εΤχεν υιόν, τδν δποΐον περιπαθώς ύπερηγά- 
πα. Τού υιού φονευθέντος έν μονομαχία ύπό εύγενούς τίνος 
ευπατρίδου, δ πατήρ ήθελε νά έκδικήσητδν θάνατόν του, άλλα 
πάντες οί φίλοι τδν έσυμβούλευον ότι ήτον άνάρμοστον νά μονο- 
μαχήση εϊς ηλικίαν έβδομήκοντα έτών, ένω δ άντίπαλός του μό
λις είχεν είκοσι δύω έτη. «’Άφετέμε,» είπε, «δέν θά έκκυβεύσω 
παρά ένα οβολόν έναντίον μιας πιστόλας !»

2. “Οτε δ Saint Autaire έπαρουσιάσθη ϊνα εισαχθή εις τήν 
’Ακαδημίαν, δ Βουαλώ ήνα'ντιόνετο ζωηρώς. Πλήν έκαμε τούς 
ώραιοτέρους στίχους, είπε τις τών παρόντων.—Πολύ καλά, κύριε, 
άπήντησεν δ Despreaux, άφού έπαινεΐτε τούς στίχους του, τότε 
κάμετέ μου τήν τιμήν νά περιφρονήσητε τούς ϊδικούς μου.

2. Μέγας τις άρχων έλεγε πρ’ος τδν Βουαλώ, ότι κάλλιον νά 
έγνώριζε νά ξυρίζη, ή νά κάμνη ποιήματα.—Πρόςτι χρησιμεύουν 
τά ποιήματά σου; έλεγεν ουτος πρ’ος τδν Βουαλώ.—Εϊς τδ νά 
τέρπωσι καί νά άναπτύσσωσι τά έξοχα πνεύματα, άπήντησεν δ 
ποιητής.

Ο ΤΑΩΣ

'Ο Ταώς άνήκει εις τήν τάξιν τών ημέρων ή τών κατοικίδιων 
πτηνών κατάγεται άπδ τήν Κεντρικήν ’Ασίαν καί διακρινεται 
διά τών εξής χαρακτήρων. Έχει τδ ράμφος καμπύλον καί κωνο
ειδές, λόφον έπί τής κεφαλής, 18 στεγαστρίδας (tectrices) ύψηλάς 
καί λίαν μακράς, κεκοσμημένας διά ποικιλοχρόων καί ώραίων 
χρωμάτων, φερούσας εϊς τά άκρα κηλίδας στιλπνάς καί στρογγύ- 
λας ώς οφθαλμούς. 'Ο Ταώς άναπτύσσων τήν ουράν του σχημα
τίζει ώραΐον πτερότροχον.

Πλεΐστα άξιοπερίεργα άναφέρει δ Βυφφών περί τού γένους τών 
ταών, έκ τών δποίων σημειούμεν τινά. Έάν ή άρχή καί έξου- 
σία ένέκειτο εις τήν ώραιότητα καί οΰχί εις τήν ϊσχύν και εις 
τήν ρώμην, λέγει ό μέγας ούτος φυσιοδίφης, άναντιρρήτως δ ταώς 
ήθελεν εϊσθαι δ βασιλεύς τών πτηνών· τοσούτον ή φύσις έχορή- 
γησεν εις αΰτδν δαψιλώς τούς θησαυρούς της. Έχει άνάστημα 
καί στάσιν μεγαλοπρεπή, είνε υπερήφανος εις τά; κινήσεις του 
καί εύγενής εϊς τήν μορφήν του. 'II άναλογία τού σώματός του 
εΐνε κομψή· ένί λόγω δ ταώς είνε τδ εΰκινητότερον, ώραιότερον 
καί κομψότερου τών πτηνών. Ή κεφαλή του κοσμείται διά λό
φου κινητού, κεκοσμημένου μέ τά ώραιότερα χρώματα- ά- 
νυψόνει δ’ αύτον κομψώς, χωρίς νά αίσθανθή οΰδέν βάρος έπί τής 
κορυφής του. Τδ άπαράμιλλον καί θαυμάσιον πτέρωμά του έκμα- 
γεύει τούς οφθαλμούς, φέρον τά σπανιώτερα και πλουσιώτερα 
τών ώραιοτέρων άνθέων χρώματα, τά άντανακλώντα τήν στιλ
πνότητα τών πολυτίμων λίθων καί τήν μεγαλοπρεπή λάμψιν τής 
“Ιριδος.. 'II φύσις οΰχί μόνον συνήνωσε πάντα τά χρώματα τού 
οΰρανού καί τής γης, όπως τελειοποιήση τδ άριστούργημα της 
μεγαλοπρεπείας της, άλλ' άκόμη διά τής άπαραμίλλου γραφίδος 
της άνέμιξεν., έποικίλλωσεν, έχρωμάτισε καί άνέλυσεν αύτά καί 
έσχημάτισεν άπαράμιλλον εικόνα, έν ή διά τής άναμίξεως τών
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ζοφερωτέρων χρωμάτων και της ποικιλίας δίδει λάμψιν τοσοΰ- 
τον ύπερτάτην, ώστε αδυνατεί ή γλώσσα νά περιγράψη αυτήν.

Έν τούτοις εΐνε άξιολύπητον ή τοσαύτη ώραιότης καί κομψό- 
της νά άσχημίζηται καί νά ήνε αντίθετος πρός το'υς ισχνούς και

ρας ποικιλίας εις τά χρώματά του, τά όποια εϊσι φαιά, λευκά, 
μαύρα, πράσινα, κυανά, κίτρινα κτλ. Δύω είδη ταών διακρί- 
νονται, ό λευκός ταώς καί δ ποικιλόχρους- διακρίνεται έπίσης 
καί Ιν άλλο είδος ταών, τό τής ’Ιαπωνίας, τό όποιον - φέρει

ΑΝΟΥΣΙΟΣ ΣΕΝΕΦΕΛΔΕΡΟΣ. δέν θά έξεθετόμην πλέον εις τοιαύτας χρονοτριβάς, οΰτε εις έξοδα 

τόσον μεγάλα· θά έπανεπαυόμην δέ εις έμ.αυτόν καί θά ήμην

άμορφους πό- 
δας του καί 
πρός την λίαν 
δυσάρεστου 
φωνήν του.

Έν τή ά
γρια καταςά- 
σει, τό πτέ
ρωμα τοΰταώ 
εΐνε λαμπρό- 
τερον ακόμη, 
ή εις την ήμε
ρον τό κυα- 
νούν χρώμα, 
διά του όποιου 
στολίζεται ό 
λαιμός του, έ- 
πεκτείνεται 
μέχρι τής ρά- 
χεως έν τω 
μέσω ομμά- 
των πρασίνου 
κεχρυσωμέ- 
νου.

Ό θήλυς 
ταώς δεν φέ
ρει τόν ώραΐον 
στολισμόν του 
άρρενος· γεν
νά δε κατ’ έ
τος 8—12 

των 07»0’.~ 
ων ή έκκόλα- 
ψις διαρκεϊ α
πό 27 — 30 
ημερών. Τά 
μικρά ονομά
ζονται ταών- 
νια.

Τά πτερά, 
ατινα σχημα
τίζουν την ου
ράν του ταώ, 
πίπτουσι περί 
τάτέλη του Ι
ουλίου, καί α
ναφύονται κα
τά την άνοι-

πτερορρύησιν 
ταύτην, ό τα-

Ό ταώ ς.

έπί τής κεφα
λής του λόφον 
έν εϊδει στά- 
χυος.

Ό ταώς 
κατά πλείςους 
δρνιθολόγους 
εΐνε ό τύπος 
μικράς τίνος 
οικογένειας, 
ήτις έμπερι- 
έχει, έκτος 
του κυρίως 
ταώ, τόν Μο- 
ναυλον , τόν 
Άλεκτρυονώ- 
δη, τόν ’Αρ
γόν καί τόν 
’Ινδικόν.

Λέγεται ότι 
οί ταω μετη- 
νέχθησαν εις 
την Ευρώπην 
έπί τής επο
χής τού με
γάλου ’Αλε
ξάνδρου κατά 
την αυτού έκ- 
στρατείαν εις 
τάς ’Ινδίας. 
ΊΙτο περιζή
τητος εις τους 
Ρωμαίους καί 
κατά τόν με- 
σαιώνα διά τό 
νόστιμον τού 
κρέατος η 
μάλλον διά 
τήν άξίαν του· 
π ρ ο σ εφέρετο 
δέ εις τά λαμ
πρό τέρα καί 
πολυτελέστε- 
ρα συμπόσια. 
Διά τών πτε
ρών του κα- 
τασκευάζουσι 
περίφημα ρι
πίδια, καί δι
άφορα στολί
δια προ πάν-

Ό Άλοΰσιος Σενεφέλδερος, εις δν ό κόσμος χρεωστει μίαν 
τών ωραιότερων καί χρησιμωτέρων άνακαλύψεων, τήν τής λιθο
γραφίας, έγεννήθη έν Πράγα της Βοημίας έν έτει 1771. Ό πα
τήρ αυτού, διακεκριμένος τού έν Μονάχω βασιλικού θεάτρου 
δραματικός, μή θέλων νά μετέλθωσι καί τά τέκνα του τό αυτό 
επιτήδευμα, μεγάλην δεικνύοντα εις τούτο κλίσιν, έπεμψε τόν
Άλοΰσιον, δεκαπενταέτη όντα, εις τό έν Ίγγολστάδη, πόλει τής
Βαβαρίας, πανεπιστήμιον, ΐνα σπουδάση τά νομικά. Άπολέσας 
όμως κατά τήν έποχήν έκείνην τόν πατέρα του δ Άλοΰσιος
έμεινεν έλεύθερος νά έκλέξη όποι- 
ονδήποτε στάδιον ήθελε· δι’ δ καί 
διακόψας τάς νομικάς αυτού σπου- 
δάς, έπεδόθη μετ’ ένθουσιασμού εις 
δραμάτων σύνταξιν, εις ήν καί δι- 
αρκουσών τών σπουδών αυτού εΐχεν 
άσχοληθή.

Ή υποδοχή, ής ήξιώθη μικρόν 
αυτού έργον, δ Εϊδήμων τών γν- 
ναικών, εις τήν άπό σκηνής διδα
σκαλίαν τού δποίου καί δ ίδιος έλ.αβε 
μέρος, έθεωρήθη ύπ’ αυτού ώς αρ
κετόν τεκμήριον τής μελλούσης έπι
τυχίας του· οθεν καί άπό τής στιγ
μής έκείνης ένεκολπώθη τό διπλούν 
έπάγγελμα τού δραματικού συγγρα- 
φέως καί τού ηθοποιού. Μή δυνά- 
μενος όμως νά έπιτύχη, ώς ήλπιζε, 
θέσιν εις τό έν Μονάχω βασιλικόν 
θέατρον, περιήλθε μεθ' εταιρίας ηθο
ποιών τάς πόλεις Νυρεμβέργην, Βαμ- 
βέργην, Αύγούσταν καί Ρατισβόνην.

Πλήν άντί ηδονής καί δόξης, ας 
έπεδίωκεν, αηδίαν καί στερήσεις εις 
τούτο τής ζωής τό είδος άπαντή- 
σας, είδε τέλος δ Άλοΰσιος τάς 
θεατρικές αυτού έλπίδας έψευσμένας 
καί άπεφάσισε νά άφιερωθή όλος εις 
τήν φιλολογίαν. Διά νά κατασταθή δέ 
γνωστός, προσεπάθησε νά δημοσι- 
εύση καί διά τού τόπου τά ολίγα

ώς διάγει μονήρη θέσιν, σιωπά, δέν φουσκόνει πλέον καί εύρίσκεται 
εις μελαγχολικήν κατάστασιν. Τά ήθη τών ταών εΐνε τά αυτά 
μέ τά τών κατοικίδιων πτηνών. Τρέφεται μέ σπόρους διαφόρων 
ειδών ή συνήθης διάρκεια τής ζωής του εΐνε 25 έτη περίπου.

‘Ο οικιακός ταώς διαφέρει τού άγριου, διότι φέρει περισσοτέ-

των διά τάς γυναίκας.
Οί "Ελληνες ποιηταί έθεώρουν τον ταών ώς τό φύνοούμενον 

πτην'ον τής Ήρας· τά κοσμούντα τήν ουράν αυτού δμματα ε’.σίν, 
ώς άναφέρουσιν οί μύθοι των, τά τού πολυομμάτου . Αργού, οστις 
εΐχεν έπιφορτισθή υπό τής θεάς νά φυλάττη τήν Δάμαλιν Ίώ.

βέβαιος περί τής έπιτυχίας.» Ή σκέψις αύτη υπήρξε δι’ αυτόν ά- 
κτίς φωτός καί μολονότι ήσθάνετο ότι μεταξύ τής συλλήψεως 
σχεδίου τίνος καί τής έκτελέσεως αυτού υπάρχει μέγα χάσμα, 
ό Άλοΰσιος ουδόλως έδειλίασεν, ούδέ έφοβήθη τάς δυσκολίας, 
αϊτινες ίσως καί ήρέθιζον αυτόν περισσότερον. Τοιαύτη εΐνε πάν
τοτε ή τών έφευρετών ιστορία. Έπεθύμει λοιπόν τήν άπόκτη-

αυτού, οί χρηματι-
κοί πόροι ήσαν μηδέν itkfy ή δύσκολος αύτη καί θλιβερά κα- 
τάστασις ύπήρξεν ή πρώτιστη αιτία τής άνακαλύψεως τής λιθο-

αυτού έργα, τά δποΐα άπό σκηνής έδιδάχθησαν. Αλλά κατά τήν 
έποχήν έκείνην ώς καί σήμερον, διά συγγραφέα αφανή, άπροστά- 
τευτον καί προ πάντων πένητα, τούτο παρείχε πλείστας δσας δυσ
κολίας. Έν τούτοις ευρε βιβλιοπώλην υποσχόμενου ν’ άγοράση 
τινά τών έργων του, άν ταύτα έξετυπούντο καθ’ ώρισμένην διο
ρίαν. "Οπως λοιπόν έπισπεύση τήν έργασίαν δ Σενεφέλδερος, διέ- 
τρ'.δεν ήμέρας δλοκλήρους εις τό τυπογραφείο·/ καί εΐργάζετο δ 
ίδιος στοιχειοθετών καί πιέζων μ' δλον όμως αυτού τόν ζήλον 
τούτον καί τήν δραστηριότητα, ή έργασία μόλις δεκαπέντε ήμέρας 
μετά τήν προθεσμίαν τελειώσασα έγένετο εις αυτόν ζημίας πρό
ξενος, διότι τά χρήματα, τά δποΐα άπό τόν βιβλιοπώλην έλαβε, 
σχεδόν ήρκεσαν δπως καλύψη τάς δαπάνας.

«Άν εΐχον,» έλεγε μετά τό πάθημα έκείνο καί κατά τάς στιγ-
μάς τής στενοχώριας του, «μικρόν τι πιεστήριο·? καί τινα στοιχεία,

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ· Γ. τεύχος ΚΕ'.

γραφίας· διότι άν δ Σενεφέλδερος 
είχε τά μέσα νά προμηθευθή μι
κρόν τι πιεστήριο'? καί τυπογραφικά 
στοιχεία, ήθελε περιορισθή εις τήν 
αγοράν τούτων δπως τυπόνη τά 
συγγράμματά του διά τής γνωστής 
μεθόδου.

Ενταύθα πρέπει νά θαυμάσωμεν 
άναγνωρίζοντες τόν δάκτυλον τής 
θείας Προνοίας, ήτις έκαμεν ώστε 
δ άνήρ οΰτος νά εύρεθή άφ’ ενός μέν 
εις τοσαύτην πενίαν, άφ’ ετέρου δέ 
έν τώ μέσω τών λίθων έκείνων, οϊ- 
τινες έπέπρωτο νά γίνωσι τά όργα
να τής δόξης αυτού. (*)

Αί πρώτα·. άπόπειραι, τάς οποίας 
ό Σενεφέλδερος έκαμεν, ΐνα έπιτύ
χη οικονομικόν τινα τρόπον τυπώ- 
σεως, συνίσταντο εις τό νά τυπόνη 
λέξεις ή καί γραμμές ολοκλήρους 
έπάνω εις μαλακόν τι φύραμα (ζύ
μην) έκ πηλού ή αλεύρου καί γύ
ψου, μεταχειριζόμενος τυπογραφικά 
στοιχεία, καί έπί τού είδους τούτου 
τής μήτρας (καλουπίου) νά χύνη ι
σπανικόν κηρόν (βουλοκέρι). Διά τού 
τρόπου τούτου έπετύγχανε πλάκας, 
αί δποΐαι όμως δέν ήσαν κατάλλη
λοι προς τύπωσιν, διότι μέ τήν πα
ραμικρά'? πίεσιν έθραύοντο.

Έγκαταλείψας τό σύστημα τούτο,
ώς μή δυνάμενον νά φέρη αυτόν εις τό ποθούμενον άποτέλεσμα 
(άν καί λεληθότως εΐχεν άνακαλύψει τήν στερεογραφίαν) έ Σε
νεφέλδερος ήρχισε νά γυμνάζηται εις τό νά γράφη άνεστραμμένως 
έπί χάλκινης πλακός, τήν οποίαν προηγουμένως έκάλυπτε διά βε- 
ρενικείου (**)  χαλκογραφικού, άκολούθως δέ άφαιρών τό βερενί- 
κειον δθεν ή γραφ'ις αυτού δέν είχε διέλθει, έχυνεν έπί τής πλακός 
νιτρικόν οξύ μετ’ ολίγου ύδατος μεμιγμένον, τό οποίον κατα- 
τρώγον τόν χαλκόν όπου δέν υπήρχε βερενίκειον, άφινε τά γραμ-

(*)  Μόνον έν Βοημία εΰρίσκονται οί διά τήν λιθογραφίαν κα

τάλληλοι λίθοι.
(**)  Βερνίκι (άπό τού) «Φερενίκειον καί (Μακεδονικώς) Βερε- 

νίκειον καί Βερονίκειον, δνομασθέν οΰτω χάριν τής γυναικός ΙΙτο-
λεμαίου τού Αάγου, έπί τής βασιλείας τού όποιου έσκευάσθη κατά
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ματα ώς έξοχάς· Ταχέως δμως άνεγνώρισεν δτι διά τοΰ τρόπου 
τούτου δέν ήθελε/δυνηθή νά φθάση εις τ'ο ποθούμενον τέλος, και 
δτι αί συχνά: αΰτοΰ δοκιμαί ήθελον άναμφιβόλως φθείρει τήν 
χαλκήν πλάκα, εις την θέσιν τής όποιας δυσκόλως έπειτα ήθελε 
δυνηθή νά προμηθευθή άλλην. "Οθεν έσκέφθη νά Αντικατα
στήσω) τ'ον χαλκόν δι’ ύλης έτέρας, διά τάς δοκιμάς τουλάχιστον.

Μετεχειρίσθη λοιπόν πλάκας κασσιτέρου- άλλ’ έπί τοΰ με
τάλλου τούτου ή τοΰ νιτρικού οξέος έπενέργεια ήτο Ανεπαίσθητος- 
άφ’ ετέρου δέ αί συνεχείς έξαλείψεις, τάς όποιας ό Σενεφέλδερος 
ήτο ήναγκασμένος νά κάμνη, έφθειρον ταχέως την κίσσηριν (έλα— 
φρόπετραν), τήν όποιαν προς τούτο μετεχειρίζετο. Τοσαύτη δέ ήτο 
ή πενία τού πτωχού Άλούσίου ώστε καί ή δαπάνη αΰτη τώ ήτο 
λίαν έπαχθής. Έν στιγμή τοιαύτης σκληρός άνεχείας ένεθυμήθη 
δτι εις τάς δχθας τού ποταμού Ίσάρα, παραποτάμιου τού Άλβιος, 
εϊχεν ίδεϊ μικράς λεύκάς πέτρας, αϊτινες ίσως ήδύναντο νά άν- 
τικαταστήσωσι την κίσσηριν. Έλαβε λοιπόν έξ αυτών τινας, τάς 
όποιας μεταχειρισθείς εύρε προς τούτο πολ'υ καταλλήλους. Τά τε
μάχια ταύτα ήσαν μέρη λίθου κελχεΐμ, δηλαδή πλατεία*.  πέ- 
τραι έκ τού είδους τών λευκών εκείνων λίθων, οί οποίοι ονομά
ζονται πώροι.

Έκ τοΰ λευκού χρώματος τών λίθων τούτων καί τής καθα
ρότητες, εις ήν διά τής έργασίας κατήντων, παρεκινήθη νά με- 
ταχειρισθή αυτούς καί εις τάς δοκιμάς της ανεστραμμένης γρα
φής ή τού ανεστραμμένου χαράγματος, χωρίς νά ήξεύρη δτι ημέ
ραν τινά ήδύνατο καί νά μεταχειρισθή αυτούς προς τόπωσιν, άν 
καί ήτο βέβαιος δτι ήδύνατο νά προμηθευθή πλάκας έξ αυτών 
0,50 προς 15 πάχους, εις εΰτελεοτάτην τιμήν. Οί λίθοι λοιπόν 
αντικατέστησαν τας μεταλλινας πλακα, εις .α·, δοκιμάς. Ο 
Σενεφέλδερος κατεσκεύασε βερενίκειον βάσιν έχον κηρόν, σαπώ- 
νιον καί έλαιον τερεβινθίνης· ήλειφε μέ τό βερενίκειον τούτο τον 
λίθον, αφού καλώς πρώτον έκαθάριζεν αυτόν, άφήρει ακολούθως 
τό βερενίκειον όπως καί άπ'ο τον χαλκόν, καί έχυνεν έπ’ αΰτοΰ 
νιτρικόν οξύ διά νά κατατρώγη τά γυμνά μέρη τοΰ λίθου. Μετά 
ταΰτα έτύπωνε, μεταχειριζόμενος πιεστήριον χαλκογραφικόν καί 
μελάνην έκ λινελαίου καί έλαχίστης δέσεως ταρταρίου. ’Ακολού
θως έσπόγγιζε τήν πλάκα δι’ ΰδατος έμπεριέχοντος πάτασσαν καί 
άλας κοινόν, Ένεκα δμως τής άτελείας τών μέσων, τής ανικα
νότητες τοΰ Ανδρος εις τ'? τυπόνειν καί προ πάντων τών πολ
λών πόρων τών λίθων, οϊτινες άτελώς καθοριζόμενοι εΰκόλως 
έρρυπαίνοντο από τής μελάνης, ή έπιτυχία έφαίνετο λίαν έλλι- 
πής. Τοιαύτη ύπήρξεν ή πρώτη τής λιθογραφίας περίοδος άπό 
το 1791 — 1796, καθ’ ήν δ 'Αλοόσιος κατετρίβη εις .Αγόνους 
δοκιμάς καί διηνεκείς στερήσεις.

Τέλος ημέραν τινά τού Ίουλί?υ 1796 ό Σενεφέλδερος έπε- 
φορτίσθη ύπό τής μητρός του νά λάβη σημείωσιν τών ασπρορού
χων, τά οποία ή πλύντρια έμελλε νά λάβή- Έν τή ώς έκ τών 

πρώτον, ώς λέγουν, εις τήν ’Αλεξάνδρειαν, Ό Ευστάθιος λέγει 
δτι εις τον καιρόν του ώνομάζετο κοινώς «Βερονίκη τό ’Ήλεκτρον», 
Κατ’ άλλους βερονίκη έλέγετο τών αίγείρων τό κομμώδες. Τό 
βερνίκωμα οί παλαιοί έλεγον γάνωσιν ή γάνωμα. Σ. Δ. Β, 

ενασχολήσεων αΰτοΰ Αταξία, μή εύρισκων πρόχειρο·/ τεμάχιον 
χάρτου, έλαβεν αΰθωρί καθαρισμένου τινά λίθον, έπί τοΰ οποίου 
έγραψε διά βερενικείου τήν ζητηθεΐσαν σημείωσιν, σκοπεύων ν*  Αν
τιγράψω) αΰτήν έπί χάρτου άμα εύρη τοιοΰτον. Ών δέ χαρακτή
ρες νά μή άφίυη οΰδέν απαρατήρητου ήθέλησε νά Ιδη τί θ’ άπο- 
γίνη ή έπί τοΰ λίθου γραφή ύπο τήν έπενέργειαν τοΰ δξέος καί 
τής διαβάσεως τής τυπογραφικής μελάνης. Μεγάλη βεβαίως 
ύπήρξεν ή έκπληξις αΰτοΰ ίδόντος δτι δπου ΰπήρχε βερενίκειον 
έκεΐ καί έμελανόνετο δ λίθος· δπου δέ δέν ύπηρχε τοιοΰτον ή 
ώς έκ τοΰ οξέος ύγρότης προεφύλαττε τ'ον λίθον από τοΰ με
λανώματος. ’Από τής ήμέρας έκείνης άνεκαλύφθη ή λιθογραφία, 
ό δέ Σενεφέλδερος έγκαταλείψας τήν μηχανικήν τύπωσιν κατε- 
γίνετο εις τήν χημικήν.

Μετά δύο έτών δοκιμάς εύρε φίλον τινα, συντάκτην μουσικών, 
τον Κ. Γλείσνερον· συνεταιρίσθη μετ’ αΰτοΰ καί ήρχισαν νά τυ- 
πόνωσι, διά τής νέας τέχνης ταύτης, τεμάχια μουσικής μετα- 
χειριζόμενοι άλλοτε μέν πιεστήριον χαλκογραφικόν, άλλοτε δέ 
τυπογραφικόν. Τεμάχια τετράγωνα σανίδος κεκαλυμμένα διά 
μάλλινου ύφάσματος έχρησίμευον πρός μελάνωμα· εινε δέ θαυ
μασμού άξιου πώς διά τοιούτων ατελών καί άμορφων εργαλείων 
ήδυνήθησαν νά έπιτύχωσι τοσοΰτον καθαράν καί όμοιόμορφον τύ- 
πωσιν, οϊαν βλέπομε·/ ?ίς τά έργα τής έποχής έκείνης.

Τά πρώτα λόγου άξια έργα τά έξελθόντα έκ τών πιεστηρίων 
τής λιθογραφίας εινε δώδεκα άσματα συνοδευόμενα ύπό κλειδο- 
κυμβάλου καί δύο συμφωνίαι αυλού. Τά έργα ταΰτα έγιναν αιτία 
νά έμψυχωθή ή νέα αΰτη τέχνη,

Μή σκοπεύοντας νά παραηολουθήσωμεν τήν πρόοδον καί τε- 
λειοποίησιν τής τέχνης ταύτης, ούτε περί τών πιεστηρίων τά 
όποια ακολούθως ό έφευρετής αύτής κατεσκεύασεν, ούτε περί τών 
περιοδειών αΰτοΰ εις διαφόρους τής Εΰρώπης πόλεις (συσταί- 
νοντος λιθογραφεϊα δπου ήδύνατο), ούτε περί τών μετά ταΰτα 
αΰτοΰ τε καί άλλων ανακαλύψεων ποιούμεν κατά τό παρόν λόγον.

Ό Σενεφέλδερος ύπήρξε κατά πολύ εΰτυχέστερος τού Ίωάν- 
νου Γουτεμβεργίου (έφευρετοΰ τής τυπογραφίας) καί άλλων εΰερ- 
γετικών και άναξιοπαθησάντων Ανδρών, διότι οΰχί ώς εκείνος μό
νον μετά θάνατον έτιμήθη, άλλά καί ζών άπήλαυσεν έμψυχώσεως 
καί τιμών θά κατέλιπε δέ κολοσσιαίαν περιουσίαν, άν δέν πε- 
ριεφρόνει τά χρήματα, άν δέν έξώδευςν αΰτά ώς καί τ'ον καιρόν 
Αδιακρίτως. Ό φιλόμουσος τής Βαυαρίας βασιλεύς είχεν αΰτ'ον 
διά πολλής τιμής· διέταξε νά κατασκευασθή ή προτομή του καί 
νά τεθή παρά τάις τών τεχνητών τών τιμησάντων τό κράτος του, 
έδωκεν εις αΰτ'ον τιμητικήν σύνταξιν κατά τά τελευταία τής 
ζωής του έτη, καί μετά θάνατον τώ άνήγειρε μαυσωλείου. Ή 
’Ακαδημία τοΰ Μςνάχου, ήτις κατά τό 1798 άντήμειψεν αυτόν 
διά τοΰ εΰτελούς ποσού τών 25 φλωρινίων, τ'ον έτίμησε μετά 
ταύτα διά μεταλλίου χρυσού. Οί ήγεμόνες τής Αΰστρίας, Σαξω- 
νίας, Ρωσσίας κα'ι ’Αγγλία? επεμψ^ν εις αΰτ'ον δακτυλίους καί 
μετάλλια τιμητικά,

Ζήσας ούτως έν τιμαϊς κατά τά τελευταία τής ζωής του έτη, 
τέλος τήν 26 φεβρουαρίου 1834 έξεμέτρησε τό ζήν έν Μονάχω 
φής Βαυαρίας, εις ήλ.κίαν 63 ετών αφού δλίγον προ τοΰ θανά

του του έχασε τήν δρασιν. Ώς μονήν δέ κληρονομιάν εις τόν 
μονογενή αΰτοΰ υιόν, τόν όποιον έκ τής πρώτης του συζύγου έγέν- 
νησεν, άφήκε τό δνομά του!

Τοιοΰτος ύπήρξεν δ τής λιθογραφίας έφευρετής, άνήρ άγαθός, 
εΰαίσθητος καί άπλοΰς, μέ νοΰν έφευρετικόν καί ζωηράν φαντα
σίαν έφθασεν εις τιμάς καί δόξαν διά τής ταπεινότητες, διά 
τών στερήσεων. Έκέρδησε τήν εΰγνωμοσύνην διά δραστηριότητες 
καί φιλοπονίας, καί δύναται νά χρησιμεύση ώς λαμπρόν παρά
δειγμα εις τούς φιλοδόξους, ένθυμίζων αΰτοίς δτι ένόσω μέν, νέος 
ών, έπεδίωκεν ήδονήν καί δόξαν, έθέριζεν αηδίαν καί άδοξίαν 
άφ’ δτου δμως, ταπεινωθείς, έζήτει νά φθάση εις οικονομικόν τι 
και πρακτικόν μέσον, ήρχισε νά γίνεται μέγας. «Ό ύψών εαυ
τόν ταπεινωθήσεται, δ δέ ταπεινών έαυτόν ύψωθήσεται» είπε τό 
θείον στόμα- ή δέ πείρα καθ’ έκάστην έπιβεβαιοί τό οΰράνιον 
τούτο καί αιώνιον λόγιον. Δ. Ζαχαρίας.

ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ ΕΝ ΒΑΖΕΛΛΗ
(‘Εηεισόδιον τοΰ Γαλλογιρμανικού πολέμου.)

Έκαμα περιηγήσεις, είδα αρκετά έρείπ.α, τά όποια δ πανδα- 
μάτωρ χρόνος καί ή καταστρεπτική χειρ τοΰ ανθρώπου παρήγα- 
γεν. Ερείπια πύργων, μοναστηρίων, χωρίων, καί πόλεων άκόμη... 
Αλλά τρομερώτερον καί πενθιμώτερον θέαμα οί δφθαλμοί μου 
άκόμη δέν άπήντησαν πώποτε... Οϊμοι, τά έρείπια τής Βαζέλ- 
λης!!! τής άνθούσης έκείνης κωμοπόλεως, ένθα συνέβησαν τά 
τρομερώτερα καί τραγικώτερα έπεισόδια τής μάχης τοΰ Σεδάν.

Ό οΰρανός ήτο ζοφερός, ή σελήνη έρριπτε τάς φαεινάς αΰ- 
τής ακτίνας, δτε έπεσκέφθην τά έρείπια ταΰτα.

Φρίκην έμπνέουσιν εις τ'ο βλέμμα ενός περιηγητοΰ! άδόνατον 
νά περιγράψω τ'ο ελεεινόν έκεϊνο θέαμα· ένθεν κακείθεν βλέπει τις 
καρδιαλγών σωρούς έρειπίων. Φεΰ! οϊκίαι κατηρειπωμέναι, τοί
χοι κρημνισμένοι καί κατεστραμμένοι ύπό τοΰ παμφάγου πυρές! 
νομίζει τις δτι εύρίσκεται εις άρχαίαν τινά πόλιν κεραυνοβλη- 
θείσαν ύπό τής θείας έκδικήσεως! ώ-πόλεμε! πόλεμε! δπόσα 
φρικώδη καί τρομερά αποτελέσματα παρέχεις! δπόσα ανθρώπινα 
θύματα έπιπίπτουν ύπό τήν παμφάγον σου μάχαιραν! Εις την 
θέαν τών έρειπίων τούτων μυρίοι διαλογισμοί διήρχοντο τήν διά- 
νοιάν μου· οϊμοι! ένεθυμήθην δτι έζων ποτέ εις τά έρημα ταΰτα 
μέρη δύο χιλιάδες ψυχών ειρηνικών, φιλόπονων καί τίμιων, καί 
σήμερον πανταχοΰ βασιλεύει μονοτονία καί μελαγχολία! Καθ’ ήν 
στιγμήν σάς γράφω τάς γραμμάς ταύτας, μόλις ύπάρχει τ'ο Sv 
τρίτον τών κατοίκων! Ευτυχείς έκείνοι οϊτινες έπεσον ύπό τήν 
μάχαιραν, διότι οι πλειστοι έγιναν δλοκαύτωμα τοΰ πυρές!..

Έπεθύμουν νά φύγω άπό τ'ο μέρος έκείνο τοΰ πένθους καί τής 
θείας οργής, δτε ένεθυμήθην δτι εις παραπλήσίέν τι χωρίον έζη 
γραία τις ύπερεκατοντοΰτις καί Sv βρέφος μόλις δέκα μηνών, οί 
μόνοι έπιζήσαντες άπό μίαν οικογένειαν συγκειμένην έξ ένδεκα 
ψυχών!..

Μοί έπρότειναν νά μέδδηγήσωσι παρ’ αΰτη τη γραία, ήτις ονο
μάζεται θηρεσία. Διευθυνθην προς αυτήν μεγίστην έντύπωσιν καί 

θάμβος μ” έπροξένησίν δ τρόπος της 'διηγήσεώς της καί τό με
λαγχολιών ύφος της. Εινε Αδύνατον νά Αφηγηθώ κατά λέξιν 
δ,τι μοί ειπεν ή δέ περίληψις αΰτών έχει ώς εξής.

«’Έζων, είπε, μετά τοΰ νεωτέρου Αδελφού μου, Ανύμφου έτι, 
μετά τών δύω υιών μου και τών δύω θυγατέρων μου, τής μιας 
χήρας, τής άλλης ύπάνδρου, καί μετά τεσσάρων μικρών ανηλί
κων. ’Αρκετά πλούσιοι δέν ήμεθα· πλήν ήμεθα εΰτυχείς, διότι ή 
οικία Ανήκεν εις ήμας, έποριζόμεθα τά πρός τ'ο ζήν και διήγο- 
μεν βίον ειρηνικόν καί εΰδαίμονα.

«Οϊμοι! ή 30 Αΰγούστου 1870, άποφράς ήμερα! οί γάλλοι καί 
οί Πρώσσοι έπροχώρουν πρός τά μέρη μας- μολοντούτο ειχομεν 
ε’.σέτι μικράν τινα έλπίδα, διότι ήλπίζαμεν δτι θά σμγκρουσθώ- 
σιν έπί τών ύψωμάτων μας.

«Φεύ! τήν έπαύριον ή μάχη ήρχισεν ή γή έτρεμεν ύπό τούς 
πόδας μας καί δ Αήρ Αντήχει Από τάς γοεράς φωνάς μας. Τέ
λος περί τό έσπέρας εϊδομεν θέαμα φρικτόν τούς Γάλλους κατα- 
διωκομένους ύπό τών Πρώσσων καί έρχομένους πρός τά μέρη 
μας, εις τούς κήπους μας, εις τάς δδούς· καί εις αΰτάς άκόμη 
τάς οικίας μας εϊσέδυον, διασπειροντες πανταχόσε τήν φρίκην καί 
τόν τρόμον.

«Κατ’έκείνην την στιγμήν ό Αδελφός μου, δστις ύπηρέτησε παρά 
τω Ναπολέοντι Α'., οί δύο υιοί μου καί δ γαμβρός μου, οϊτινες 
ήσαν καταγεγραμμένοι εις τήν έθνοφυλακήν, προητοιμάσθησαν εις 
άμυναν κατά τήν προέλευσιν τοΰ έχθροΰ· έγώ δέ πάντοτε τούς 
ένεθάρρυνον... οϊμοι! τό παν τετέλεσται πλέον δι’ ήμάς! μόλις 
οι Βαυαροι και οι Πρώσσοι εΤδον οτι εις τ'ον στρατόν εύρίσκοντο 
καί άπό τούς κατοίκους τής Βαζέλλης, καί παρευθύς έπέπεσον ώς 
αίμοβόροι λύκοι εφ ημών! II Βαζέλλη άπώλετο- Οποία σκληρά 
τύχη! όποιαν φρικτήν έκδίκησιν έκαμαν εις ήμάς τούς Αθώους, ώς 
καί έκείνους άκόμη οϊτινες έπολέμησαν! Φεύ! Αδύνατον νά έκ- 
φράσω τήν φρίκην, τήν οποίαν τότε ήσθάνθην είθε νά άπέθνη- 
σκον μετά τών άλλων! διότι όταν ένθυμηθώ τ'ο τρομερόν τούτο 
δράμα, τά μέλη μου κάμπτονται καί αισθάνομαι τάς φρένάς μου 
νά σαλεύωσι. Δεξιόθεν καί αριστερόθεν ώς κεραυνός έ’πιπτεν ή 
μάχαιρα τοΰ έχθροΰ· τά δντα έκεινα δέν ήσαν άνθρωποι· ήσαν 
τίγρεις αιμοδιψείς. Πλεϊστοι άπ'ο τ'ον φόβον των έκρύφθησαν εις 
τά ύπόγεια, άλλά καί ούτοι έλαβον θάνατον έπώδυνΟν, διότι μή 
δυνάμενοι οί εχθροί νά τούς συλλάβωσ1. ζώντας, άπεφάσισαν νά 
καύσωσιν ή νά κατακερματίσωσιν αΰτούς ύπό τά έρείπια τών οι
κιών των! Φεΰ! οΰχί μόνον ή κωμόπολίς έύρέθη περιτοιχι
σμένη ύπό τοΰ έχθροΰ, άλλά καί τό νά φύγή τις από τής θείας 
ταύτης οργής ήτο Αδύνατον δλαι αί οικία*,  σχεδόν έγένοντο πα
ρανάλωμα τοΰ πυρός! οϊμοι! πώς ήδυνήθην νά ένθυμηθώ ταύτα 
καί νά μή παραφρονήσω;! ώ! δπίϊαι σκληραί Αναμνήσεις! Φαν- 
τάσθητι, κύριε, Απ'ο τά δέκα τέκνα καί βρέφη δπου είχον τί 
μοί έμεινεν! ωχ I Αλλοίμονον! δ μικρός καί χαρίεις ούτος άγ
γελος, ή μικρά μου Αουκία, τήν όποιαν βλέπετε έπί τής κοιτίδες 
ταύτης! Καί τό βρέφος τοΰτο πώς έσώθη; έκ θαύματος! πώς 
ήδυνήθην νά δραπετεύσω έκ τής θείας έκείνης οργής; ’Ακούσατε.

« Έξήλθον πρός στιγμήν άπ'ο τό ύπόγειον, ένθα ειχομεν κατα- 
φύγει· έπεθύμουν νά μάθω τί συνέβαΐνεν. Έδραμον Αμέσως εις μικρήν 
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τινά θάλαμον, ένθα εύρίσκετο εις σταυρός καί μία είκών. Έπεσα 
γονυκλινής πρδ τοΰ εσταυρωμένου καί έδεόμην ένθέρμως! Αί

φνης ακούω τήν φωνήν τοΰ αδελφού μου, καλοΰσαν με.
«Ήλθε πρδς εμέ μέ ήθος άποπεπλανημένον, μέ τδ πυροβό- 

λον εις χεϊρας, φεΰ! είχε δίκαιον δ τάλας· τά δύω μου τέκνα 
έπεσον οϊκτρώς αίματόφυρτα πρδ τών ποδών του ! Ή οι
κία μας περιεστοιχεϊτο άπδ τάς φλόγας. Μοί έλεγε «φύγετε, 
φύγετε αμέσως άπδ τήν θύραν τοΰ κήπου.» Τότε ή ’Ιωάννα καί 
ή ’Ιουλία (οΰτω, ώνομάζοντο αί δύο μου θυγατέρες) έγένοντο 
άφαντοι, δδηγούμεναι άπδ τήν θείαν Πρόνοιαν! Νά φύγητε καί 
σεΐς άμέσως καί σεις! τώ είπον άλλ’ εκείνος «ήμών τδ καθή
κον άπαιτεϊ νά έμμείνωμεν εις τδν κίνδυνον! Ύγίαινε! σέ άπο- 
χαιρετώ, φιλτάτη μου άδελφή ! » έπρόσθεσε μετά φωνής συγκε- 
κομμένης καί έναγκαλιζόμενός με, «εις τδν οΰρανδν θά έπανί- 
δωμεν άλλήλους» είπε καί μέ ώθησεν εκτός.

» Οί'μοι! άπερίγραπτος εινε ή καταστροφή εκείνη ! πανταχοΰ 
ήκούοντο κτύποι πυροβόλων, ό άήρ άντήχει άπδ τάς γοεράς κραυ- 
γάς τών δυστυχών, οί'μοι! οϊμοι! οϊμοι! πΰρ καί μάχαιρα παν
ταχοΰ ήστραπτον!

» "Οτε εύρέθην περικυκλωμένη άπδ τά φλόγας, δέν έγνώριζον 
ποΰ έτρεχον ! αίφνης εύρέθην πρδ σωρού τινδς πτωμάτων άμφο- 
τέρων τών φύλων, έκάστης ηλικίας, απάντων σχεδδν αίματοφύρ- 
των καί έκτάδην κειμένων! οί'μοι! τδ πρώτον πτώμα, τδ όποιον 
άπήντησαν οί οφθαλμοί μου ήτο τής θυγατρός μου ! φρίκη μέ 
καταλαμβάνει, κύριε, δταν άναμνησθώ τήν τρομεράν εκείνην στιγ
μήν. Κατ’ άρχάς μέ κατέλαβε τρομερά σκοτοδινίασις, άπελιθώθην 
είθε νά άπέθνησκον έκείνην τήν στιγμήν! Πλήν όχι, δ Θεδς 
ήθέλησε νά έπιζήσω άκόμη, διότι εις τάς νεκράς άγκάλας τής 
ταλαίνης θυγατρός μου έ'κειτο ζών έτι καί μειδιών ώς άγγελος 
τδ δύστηνον τούτο βρέφος. Ό άγγελος ουτος τδν οποίον βλέπεις 
έπί τής κοιτίδος ταύτης! Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν άγνοώ τί 
μοί συνέβη ! ήμην μάλλον νεκρά ή ζώσα- ήρπασα μετ’ άπογνώ- 
σεως τδ άθώον βρέφος εις τάς άγκάλας μου καί έτρεχον έν 
άπελπισία διά μέσου τών άγρών, άνευ τύψεως συνειδότος, τέλος 
άπήντησα οικίαν τινά.. είσήλθον, καί αύτη εινε ή οικία εις τήν 
οποίαν μέ βλέπετε!

» Έμαθα τέλος, ότι έμεινα μόνη εις τδν κόσμον μετά τοΰ άγ- 
γέλου τούτου, μέ τήν μικράν μου Λουκίαν,» είπε δείξασά μοι 
εις τήν κοιτίδα έν άθώον και χαρίεν βρέφος, τδ όποιον μόλις ει- 
δον, καί έκυριεύθην ύπδ πικράς λύπης· δάκρυα πικρά έρρευσαν 
έκ τών οφθαλμών μου.

Εις τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή δύστυχος γραία είχε 
τάς χεϊρας πρδ τών οφθαλμών καί έπνίγετο εις λυγμούς' 
οίμοι! σκληρά! αναμνήσεις κατέτρυχον ώς γάγγραινα τήν βαρυ- 
αλγοΰσαν καρδίαν της!..

Άφ" ου άνέλαβεν ολίγον, μοί είπε..
—«Πώς θά δυνηθώ νά έπιζήσω τόρα δέν ήξεύρω, και έν 

τούτοις πρέπει νά ζήσω διά τδν άγγελον τούτον, ένω τά μάλι- 
στα έπεθύμουν νά συναντήσω εκείνους οιτινες αναπαύονται ήδη 
τδν αιώνιον ύπνον! Άλλ’ οϊμοι! ύπάρχουσιν άρά γε οί τάφοι των! 
φεΰ! θά έχω τουλάχιστον τήν έσχάτην παραμυθίαν νά χύσω έν

δάκρυ θερμόν έπί τής τελευταίας αυτής ζοφεράς καί ψύχρας 
κατοικίας των; (Έκ τού Γαλ. ύπδ Α. Γ. Εύδη).

II ΔΙΑΤΡΥΠΗΣΕ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ.
Τή 5)17 σεπτεμβρι'ου ή έπιστήμη έώρτασεν ένα τών λαμπρο- 

τέρων, καταπληκτικωτέρων καί θαυμασιωτέρων αυτής θριάμβων 
— τήν διατρύπησιν τών Άλπεων. Άπδ τοΰδε καί εις τδ εξής τά 
τεράστια όρη άτινα χωρίζουσι τδ Πεδεμόντιον άπδ τής Σαβοΐας 
και πρδς ών τήν διάδασιν άπητέΐτο οχτάωρος καί έπιπονωτάτη 
άμαξεία, θά διέρχηται ή σιδηροδρομική άμαξα έντ’ος ολίγων λε
πτών άνά μέσον ύπωρείου σύριγγος, έχούσης μήκος περί τά οκτώ 
άγγλικά μίλια, ήτοι δεκατρείς σχεδδν χιλιάδας μέτρων ! Έντ’ος 
13 έτών (αί προκαταρκτικά! έργασίαι ήρξαντο τω 1857) έ- 
τμήθη όρος, έχον ύψος μέν 3000 μέτρων, μήκος δέ 13,000 άντί 
δαπάνης 65 έκατομμυρίων φράγκων ! Τδ νότιον μέρος τής τμη- 
θείσης σύριγγος κεϊται 1291,30 μέτρα ύπεράνω τής έπιφανείας 
τής θαλάσσης, τδ δέ βόρειον 132,55. Ή έκτρύπησις τών Άλ
πεων εινε έργον κυρίως τών Ιταλών μηχανών Σομεϊλιέ, Γράν- 
δις καί Γρατόνη, έξ ών δ τρίτος μόνον έπέζησεν ίνα ίδη περα- 
τούμενον τδ κολοσσιάΐον έργον, οι δέ άλλοι δύο άπέθανον κατα- 
βληθέντες ύπδ τοΰ καμάτου. Ή ’Ιταλία, ήτις έγέννησε τδν Κο- 
λόμβον καί τδν Γαλιλέην, τδν Σαντόριον καί τδν Τορικέλλην, τδν 
Γαλβάνην καί τδν Βόλταν, δικαίως σεμνυνομένη συγκατατάσσει 
εις τήν χορείαν τών ένδοξων άνδρών της καί τούς τρεις περι
φανείς τούτους μηχανικούς, τούς έν μέσω άπειρων δυσχερειών και 
κωλυμάτων κατορθώσαντας δ τι άλλοτε ένομίζετο ύπερνέφελος 
φαντασιοκοπία. "Οτε ήρξαντο αί έργασίαι τής διατρήσεως τοΰ 
JTont-Cenis ύπδ τήν αιγίδα τής φωτεινής διανοίας τοΰ κόμητος 
Καβούρ, πόσα δέν έρρέθησαν πρδς άπόδειξιν τοΰ άμηχάνου καί 
τοΰ άδυνάτου τής έπιχειρήσεως; Έρρέθη οτι αί εϊς τά σπλάγ
χνα τοΰ φοβερού ορούς έπιπολάζουσαι άόρατοι λίμναι θά κατέ- 
κλυζον, ώς κύματα πόντου, παν τδ προστυχόν έρρέθη ότι τά 
αυτόθι διαιτώμενα άγρια θηρία θά κατεσπάραττον τους έργάτας 
καί τους μηχανικούς· έρρέθη έπί τέλους, δτι, καί προϊόντος τοΰ 
έργου, ή ώς έκ τής μή είσχωρήσεως τοΰ άέρος θερμοκρασία τής 
σύριγγος θά άπέβαινεν ολέθρια εϊς τούς διαβάτας, οιτινες διέ- 
τρεχον κίνδυνον νά τακώσιν ύπδ τοΰ ύπερβολικοΰ καύσωνος. 
Άπαντα ταΰτα τά κατά τδ μάλλον ή ήττον ρωμαντικά προσκόμ
ματα ήρθησαν έκ τοΰ μέσου, τή δέ 5)17 σεπτεμβρι'ου οί ’Ιταλοί 
καί οί Γάλλοι έτέλεσαν τά έγκαίνια τής σιδηροδρομικής σύριγγος, 
διαβάντες αυτήν έντδς 20 λεπτών. Εις τήν τελετήν τών εγκαι
νίων παρήν άπειρον πλήθος, προεξαρχόντων τών ύπουργών τής’Ιτα- 
λίας καί τής Γαλλίας. Διάφοροι έξεφωνήθησαν λόγοι ύπέρ τής ευ
ημερίας άμφοτέρων τών έθνών δ ύπουργδς Σέλας προέπιεν ύπέρ 
τής Γαλλίας, δ ύπουργδς Λεφράγκ ύπέρ τής ’Ιταλίας, δ δέ Λε- 
σέψ ώμίλησε διά μακρών, εΐπών πρδς τοίς άλλοις δτι ή έκτρύ- 
πησις τών "Αλπεων εινε συμπλήρωμα τής τομής τοΰ Σουέζ καί 
δτι, χάρις ε’.ς τά δύο ταΰτα άριστουργήματα, έκαστος δύναται 
σήμερον νά περιέλθη άπασαν τήν ύφήλιον έντδς έβδομήκοντα 
ημερών. Εις τήν πανήγυριν έπέθηκε τέρμα συμπόσιον μεγαλο
πρεπέστατο'/, έν ώ παρεκάθησαν περί τούς 1250 συνδαιτυμόνας.

Ή τράπεζα έστρώθη έπί τοΰ τμηθέντος όρους 1250 μέτρα ύπε
ράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Χάριν δέ τής ευωχίας ταύ
της έδαπανήθησαν ύπέρ τά πεντηκοντακισχίλια φράγκα. (Κλιιώ).

TOJETOS 1872.
Το έτος 1872 δύναται νά ονομασθή έτος τοΰ 9. Ύπάρχουσι δέ 

πάμπολλαι πρδς τοΰτο άποδείξεις, έξ ών ένταΰθα παραθέτομεν τάς 
κυριωτέρας. ’Εάν προσθέσης τούς δύο πρώτους άριθμούς 1 καί 8, 
θα έχης άθροισμα 9. Πρόσθες δέ πάλιν τούς δύο τελευταίους 
7 καί 2 καί θά έχης τδ αϋτ'ο άθροισμα 9. Πρόσθεσον τούς δύο 
πρώτους 18 καί τούς δύο τελευταίους 72 καί θά έχης άθροισμα 90, 
ήτοι δεκάκις 9. Τουναντίον, άφαίρεσον τούς δύο πρώτους άριθ. 18 
άπδ τούς δύο τελευταίους 72 καί θέλεις εύρεί ύπόλοιπον 54, 
οΰτινος οί χαρακτήρες ώς άπλαί μονάδες θεωρούμεναι καί προσ

Ο ΩΤΟΣ.
Το νυκτόβιου τοΰτο άρ- 

πακτικδν πτηνδν δνομάζε- 
ται άπδ μέν τούς Γάλλους 
μίγας 6οΐ·ξ grand Due, άπδ 
δέ τούς Έλληνας ώτος διά 
τά ώς ώτα έξέχοντα εκα
τέρωθεν τής κεφαλής του 
πτερά. Ό ώτος εινε έν άπδ 
τά γνωστότερα είδη τών 
γλαυκών, αΐτινες, ώς γνω
στόν, μή δυνάμεναι νά ύπο- 
φέρωσι τήν λάμψιν τοΰ ή
λιου, κοιμώνται μέν τήν 
ήμέραν, περιφέρονται δέ τήν 
νύκτα πρδς άναζήτησιν τής 
τροφής των, πετώσαι έλα- 
φρότατα καί χωρίς τοΰ πα
ραμικρού κρότου ή θορύβου. 
Άν τις έξ αύτών δέν προ- 
φθάση νά ύπάγη εις τήν φω- 
λεάν της, άλλά τήν προ- 
λάβη τδ φώς τοΰ ήλιου, τότε 
τά πτηνά συναθροιζόμενα 
περίαύτήν τήν περιφρονοΰσι 
καί τήν περιπαίζουσιν. Αί 
γλαύκες έκτδς τών μικρών 
πτηνών συλλαμβάνουσι καί 
μΰς καί σαύρας, άτινα κα- 
τατρώγουσιν άδηφάγως.

Τών γλαυκών άλλαι μέν 
έχουσι πτερά εκατέρωθεν τής 
κεφαλής ώς οί ώτοι και ονομάζονται κερασφόροι, άλλαι δέδέν έ
χουσι και δνομάζονται ακερατοι. Άλλα είδη αύτών εινε δ βΰας 

κοινώς μπούφος, δ Άκώψ, δ νυχτιχόραξ καί δ άσκάλαφος.
Την μελαγχολικην φωνήν τών γλαυκών θεωροΰσιν οί δεισι- 

δαίμονες ώς κακδν οιωνόν. Qi άρχαϊοι Έλληνες είχον τήν 
γλαύκα άφιερωμένην, εις τήν Άθηνάν (τήν θεάν τής σοφίας), 
διότι αί βαθεϊαι μελέται γίνονται έν σιγή νυκτός. 

τιθέμενα·. δίδουσι τδν άριθμδν 9. Γράψον δέ πάλιν τούς δύο 
άκρους άριθμούς 1 και 2 ύπδ τούς δύο μέσους, τδν πρώτον ύπδ 
τδν πρώτον καί τδν δεύτερον, ύπδ τδν δεύτερον καί θέλεις έχει 
άθροισμα 99, ήτοι δύο 9. Πρόσθες όλους τούς χαρακτήρας 
1, 8, 7, 2, καί θά έχης άθροισμα 18, τοΰ δποίου οί χαρακτή
ρες 1 καί 8 προστιθέμενοι άποτελοΰσι τον άριθμδν 9. Άφαίρεσον 
τδν άριθμδν 9 άπδ τούς δύο πρώτους 18 καί θά εΰρης ύπό- 
λοιπον 9. Καί έάν άπδ τούς δύο τελευταίους 72 άφαιρέσης τδν 
άριθμδν 9, θέλεις έχει ύπόλοιπον 63, ήτοι 6 -[-3=9. Τουναντίον, 
πρόσθεσον τδ 9 εις τδ 72 καί θά εΰρης άθροισμα 81, ήτοι 8 ψ- 
1=9. Έαν τδ έτος 1872 διαιρεθή διά τοΰ δευτέρου χαρακτήρος 
8, εύρίσκεται πηλίκον 234, ήτοι 2 ψ- 3 -[- 4=9. Διαίρεσον πά
λιν τούς δύο τελευταίους άριθμούς 72 διά τοΰ ίδιου άριθμοΰ 8 καί 
θά εΰρης πηλίκον 9. Υπάρχουν δέ καί άλλαι πολλαι άποδείξεις.

ΓΠΕΡ1ΔΗΣ.

Ό ώτος έχει δύο ποδών 
μήκος καί εύρίσκεται εις τά 
βορειότατα κλίματα τρέφεται 
δέ μέ ποντικούς, δφεις, βα
τράχους, λαγωούς, νεογνά 
τών δορκάδων και παντός 
είδους πτηνά.

Εις τήν γλώσσάν μας 
ύπάρχουσιν αί λέξεις κου
κουβάγια και μπούφος, άμ- 
φότεραι σημαίνουσαι πτηνά 
νυκτόβια άρπακτικά. Ή 
πρώτη λέξις εινε πεποιη- 
μένη άπδ τήν φωνήν τοΰ 
πτηνού καί άπαντάται εις 
τδν Ησύχιον, ή δέ δευτέρα 
εύρίσκεται παρά τοίς άρ- 
χαίοις έλλησι βοΰφος, δθεν 
καί ή παροιμία «βοΰφος πε- 
ριφοιτα» έπί μωρών καί ά- 
νοήτων. Οί βοΰφοι εινε έως 
δώδεκα ειδών, άλλά τά εί
δη ταΰτα διά τήν μεταξύ 
των δλίγην διαφοράν άδύ- 
νατον νά προσδιορισθώσιν 
άκριβώς. Ό παρ’ ήμιν 
μπούφος είνε ή δ βύας τών 
άρχαίων, άν άποβλέψωμεν 
εις τήν φωνήν του, ή δ ώ
τος, άν λάδωμεν ύπ’ δψιν 
τδ σχήμά του καί τήν άνέ- 
καθεν παροιμιώδη εύήθειάν 

του· «λάρους καί ώτους, τούς ευήθεις φαμέν» έλεγον οί πα
λαιοί Έλληνες, ή δέ κωμωδία σκώπτουσα τούς Αθηναίους, «ώ 
μόνοι ώτοι τών Ελλήνων» λέγει κατά τδν Εύστάθιον (Όδ.Ε'.), καί 
«τούς έξαπατωμένους ραδίως έκ τοΰ τυχόντος οί κωμικοί ώτους 
καλοΰσιν» άναγινώσκομεν εις τδν Άθήναιον (Θ'.).

Παρά τοίς άρχαίοις Έλλησι τά πτηνά ταΰτα άναλόγως τών 
διαφόρων ειδών, εις τά δποία τά διήρουν, είχον καί διαφόρους 
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ονομασίας. Άπαντώνται δθεν ά.) αί λέξεις γλανς, χίχυμοξ, κι- 
χυμίς, χίχυβος, κιζκάβη (Άριστοφ.)· 6'.) ννκτιχόραξ, άσχά- 
ίαφος, αΐγωλιός, στρίγξ, σχώψ (δ μικρότατος όλων και συγ- 
χεόμενος πολλάκις μέ την κουκουβάγιαν), έλεος (κλαψοπούλι 
παρ’ ήμϊν διά τό κλαυθμηρόν της φωνής, βύας δέ της εκκλησίας 
bibou d’ dglise ή βύας τών κωδωνοστασίων hibou des clochers 
παρά τοϊς Γάλλοις, διότι κρύπτεται εις τά κωδωνοστάσια τών εκ
κλησιών ώς έπί τό πλεϊστον), κτλ.

ΑΝΘΩΝ

Μή μόνον επαινείτε τούς αγαθούς, αλλά και μιμέΐσθε. 
(’Ισοκράτης).

Ούδείς έπλούτησε ταχέως, δίκαιος ών.
(Μένανδρος.)

Έπιθύμει μάλλον νά σέ συμβουλεύωσιν ή νά σέ άγαπώσι. 
(Boileau).

Ή δόξα δέν μισθοΰται, άλλ’ άποκτάται.
(I. Ζαμπέλιος).

’Απ’ δμονοίης τά μεγάλα έργα.
(Ηρόδοτος).

Τών μέν χρημάτων τήν ζημίαν διορθοΰσθαι πάλιν ένι· λόγον 
δέ έκπηδήσαντα άπαξ άνακτησαι ούκ ένι.

(Χρυσόστομος).
Ό πανδαμάτωρ χρόνος τά πάντα μεταβάλλει.

(I. Καρασούτσας).
Φίλοις άτυχοΰσι καί εύτυχοΰσιν δ αυτός ϊσθι.

(Περίανδρος).
Σοφός καλείται δ χρήσιμα καί ούχί δ πολλά γνωρίζων.

(Αισχύλος).
Άνθρωπος ών, μέμνησο της κοινής τύχης.

(Ίπποθόων).
Οί πλέΐστοι τών φίλων δμοιάζουσι πρός θερινόν νέφος, δπερ 

διαλύεται εις την μικροτέραν τού ήλίου άκτΐνα.
(Victor Hugo).

Ψυχή μεγαλόφρων ουδέποτε υποτάσσεται.
(Corneille).

Τόν οκνηρόν καί οί θεοί καί οί άνθρωποι μισούσιν. 
(Ησίοδος).

Ευτυχής δ ευχαριστούμενος εις δσα έχει.
(Lebrun).

’Αγαπητή ή προδοσία ούχί δμως καί οί προδόται. 
(Ηρόδοτος).

Μηδέποτε δούλον ήδονής σαυτόν ποίει.
(Άναξανδρίδης).

Νηστεία άληθής ή τών κακών άλλοτρίωσις.
(* Αγ. Βασίλειος).

(*) Τών πέριξ χωρίων.
(**) Ο Θεόκριτος, βουκολ. ποιητής, περί ού δ Μέντωρ τομ. 

Α'. σελ. 746 καί τομ Β'. σελ. 205. 237. 278.
(***) Τόπος δ’ έστιν ούτος τά Περίκλυστα εγγύς που τής Σμύρ

νης, διά πολλοΐς τοις ύδασι περικλύζεσθαι οΰτω πως κατονομα
ζόμενος. Γεώργ. Άκρόπολ. ίστορ. § νβ'. σελ. 44.

(****) Πριν γείνη δ σιδηρόδρομος τοΰ Κασαμπά, άπαντα τά 
κιρβάνια τά έκ Σμύρνης δι’ αύτό τό μέρος προερχόμενα, διήρχοντο 
διά τών Περικλυστων, ωφελούμενων ούκ δλίγςν έξ αύτών. Τής 
χάριτος ταύτης στερούνται ήδη,

"Οπου ζή δ άνθρωπος έκεΐ καί ευδαιμονεί.
(Μάρκος Αύρήλιος).

Ή σιωπή δέν φέρει δίψαν.
(Ιπποκράτης).

Τό νά έπικαλήταί τις τάς κακάς πράξεις άλλου πρός δικαι

ολόγησα τών ίδικων του εΐνε τό αύτό ώς νά προσπαθη νά καθα- 
ρισθή μέ τήν λάσπην.

(Petit-Senn).
Μισθός αρετής έπαινος.

(Συνέσιος).
Άλλ’ ή χαρά τής γης αυτής μάς εΐνε στιγμιαία.

(Άποστολίδης).
Δεινόν έστι μέγρα φρονεΐν, μικρά πράττοντα.

(Εύάγριος).
Άνδρος χαρακτήρ έκ λόγου γνωρίζεται· λόγος πολλάκις άγ

γελος διαθέσεως.
(***)·

Ό μηδένα αδικών ούδενός δεΐται νόμου.
(Άντιφάνης).

Ασφαλής πας τόπος τω ζώντι μετά δικαιοσύνης.
(Επίκτητος).

Μία έστίν αρετή, τό άτοπον φεύγειν αεί.
(Προκόπιος).

Καλλίτερου νά διδάσκης τό τέκνον σου παρά νά θησαυρίζης 
δι’ αύτό χρήματα.

(Λ)

Ο ΚΟΥΚΑΟΥΤΖΑΣ.

» Σύ δέ μένε έν οίς έμαθες καί
» έπιστώθης, είδώς παρά τίνος έμαθες» 

(Παύλ. πρός Τιμόθ. έπις. 6'. κεφ. γ'. 14.) 

*Εν τών καλητέρων καί ώραιοτέρων τής καλλισφύρου Σμύρνης 
χωρίων εΐνε καί δ Κουχλουτζάς, κατοικούμενος άπό μόνον ορ
θοδόξους έλληνας καί τήν 'Ελλάδα φωνήν λαλούντας. Ή τερπνή 
καί εύάρεστος θέα του, τό εύάερον καί υγιεινόν αύτοΰ κλίμα, μοίένέ- 
πνευσε τό παρόν ποιημάτιον, τό οποίον καί πέμπω τή φίλη 
τοΰ Μέντορος διευθύνσεί, ΐνα καταχώριση αύτό, έλπίζουσα ότι 
ού μικράν παρέξει τήν ώφέλειαν.

Κουκλου-τσαλή (*),  ώ Κουκλουτζά, εύώδες άνθος είσαι· 
Καί ώς ώραίος Κολοσσός έν μέσω πάντων κεΐσαι.

’Αρχαίος, αρχαιότητα Ελληνικήν μυρίζεις-
Αγνός, μέ τήν άπλότητα τήν φύσιν ώραΐζεις.

(*)  Λέξις τουρκική σημαίνουσα τά εύώδη άνθη. Αέγεται ότι 
παοά τήν είσοδον τοΰ χωρίου πάλαι ποτέ ύπήρχον ίκαναί πεΰκαι 
καί ικανά άνθη κιτρινωπά, άτινα έχυνον τοσαύτην τήν εύ- 
ωδίαν, ώστε έξ αύτών έδόθη καί τό τουρκικόν όνομα Κου- 
κλουτσαλή. Πριν ώνομάζετο 'Οποίον έκ τοΰ οπή καί ήτο τό κα- 
ταφύγιον τών ποιμένων. Οί δέ νεώτεροι άπεδοσαν εις αύτό τό 
όνομα Κορνφάσιον έκ τοΰ κορυφή (έκ τού πλησίον όρους, Κα
λαμπάκα, κάρα μπιάνκαν, κεφαλήν λευκήν). Εις αύτό πάλαι ή 
Άρτεμις λουσμένη εις τά λουτρά αύτης, (τό χαλκα-μπουνάριον,) 
ήρχετο έπαναπαυομένη, έκμαγευομένη τρόπον τινά έκ τής μα
γευτικής καί θελκτικωτάτης αύτοΰ θέας.

Χάριτες εις τά πέριξ σου τρέχουν, ώς κρύα βρύσις- 
Το πάν γελά και τέρπεται κ’ ή χρυσωμένη φύσις.

Μοσχομυρίζει τό πρωί, μετά βροχήν βραχεΐαν, 
Νέκταρος έκ τοΰ στήθους της πνοήν χύνει γλυκεΐαν.

Αιώνων μάρτυς φαίνεσαι άκλόνητος, μονάχος· 
Κ’ έξέχων πάντων (*)  ιστασαι μεμονωμένος βράχος.

Μέ ροδονένιον στέφανον τάς χεϊράς σου άπλόνων, 
Καί τά τριγύρω σου χωριά φαίνεσαι στεφανόνων.

Τί θέα θελξικάρδιος, τί μαγική χορεία!
Πέριξ σου έχεις, Κουκλουτζά, τής Σμύρνης τά χωρία.

Το έν πλευρόν σου δ Βονζ&ς σπεύδει νά χαιρετήση, 
Εις τά λευκά του χώματα καί εις τό Παραδείσι.

Αμέριμνος, γαλήνιος κι’]άφροντις έντρυφάται...
Εις τούς χρυσούς τούς κήπους του έκεϊσε έγκαυχάται

Ό ανθηρός καί εύθυμος Βονρνόβας μ’ εύφροσύνην 
Άναθραμμένος έκπαλαι εις τήν αβροφροσύνην.

Κατέχει εις τούς κόλπους του σφριγώσαν νεολαίαν 
Εις τά έντός του έφερε τήν Σμύρνην άλλην, νέαν...

Έκεϊσε τό Σεϊδίκιοϊ εις τάς βοσκάς του κλίνον, 
Παχείας γαίας εύφοροΰν κ’ ύδάτων κρυστάλλινων.

Ζητεί ένα Θεόκριτον (**),  βουκολικά νά ψάλλη... 
Περίκλυστα (***)  (Βοννάρπασι), πολίχνη έκεΐ άλλη.

Το ύδωρ της νά πίωσι καλεί τούς δδοιπόρους· (****)  
Έχει χαρίσματα πολλά ! πλήν μένει χωρίς πόρους...

Τον ηθικόν της έχασε κι’ άρχάΐον χαρακτήρα 
Ή ^ίαμπηδώ*  (Σρχχλάριον)· ή δέ πικρά της μοίρα.

Εις τονομά της έδωσε λέξιν παροιμιώδη...
Έδώθεν τό Ναρλΐχιον μέ δάση τά μυθώδη,

Μέ τήν πληθύν τών ρωδιών βαρέως φορτωμένου, 
Ε’ έκεΐ τό Χαζηλάριον μ’ έλαίας κυρτωμένον

Μηνύουσι τήν εποχήν τοΰ φθινοπώρου ήδη· 
Δρεψάτω δ βουλόμενος καρπών άφθονων είδη.

Άλλ’ όλων τούτων, Κονχλουτζά, Σύ πάντων ύπερέχων 
Καί υψηλήν περιωπήν έκ φύσεως κατέχων,

Τήν θέσιν σου τήν έξοχον, την ειδικήν, μονήρη, 
Τά ήθη σου τ’ άρχαίκά πιστώς σύ διατήρει.

Κι’ άν ήτο τρόπος ή μικρά φωνή μου νά άρκέση, 
Τάς φίλας τάς Σμυρναίας μου ήθελε προσκαλέσει

Πισταί κι’ αύταί νά μένωσι ’ς τήν γλώσσαν, τήν, θρησκείαν., 
'Ελληνικήν νά έχωσι ψυχήν τε καί καρδίαν,

Κουκλουτζά, 7βριος. 1871.
ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΙΣΗι θυγάτηρ.

ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΗ 
Έχ τον ’Λγγλιχοΐ·.

Μία καρφίτσα και μία Βελόνη ήσαν γειτόνισσαι μέσα εις· 
έν καλάθιον έργοχείρου· έπειδή δέ καί αί δύο ήσαν άργαί, ήρχι- 
σαν νά φιλονεικώσιν, ώς φιλονεικοΰν πάντοτε ολοι οι άργοί,

— ’Ήθελα νά ήξεύρω, εΐπεν ή Καρφίτσα διά τί πράγμα είσαι, 
καλή, καί πώς έχεις τήν άπαίτησιν νά φαίνεσαι καί σύ εις τόν 
κόσμον χωρίς κεφαλή·;;

— Κ’ εις σέ, παρακαλώ, εις τί χρησιμεύει ή κεφαλή, άπε- 
κρίθη μέ πικρίαν ή Βελόνη, άφοΰ δέν έχεις δμμάτιον;

— Κ’ εϊς τί χρησιμεύει έν δμμάτιον, έπανέλαβεν ή Καρφί-, 
τσα, όταν μάλιστα έχη πάντοτε κάτι ·» μέσα φ

—’Εγώ είμαι δραστηριωφέρα καί κάμνω. περισσοτέραν έργα- 
σίαν άπό σέ, εΐπεν ή Βελόνη.

—Ναί, πλήν δέν θά ζήσης πολύ, άπεπρίθη ή Καρφίτσα, διότι 
έχεις πάντοτε ράμμα εις τό πλευρόν σου.

— Είσαι κακορροίζικον καί λιγυσμένον όνΐ εΐπεν ή Βελόνη.
—Καί σύ είσαι τόσον υπερήφανος, ώστε δέν είμπορεϊς νάλι- 

γύσης χωρίς νά συντρίψης τήν ράχιν σου.
—θά σοΰ πετάξω τήν κεφαλήν, άν μέ προσβάλης άλλην φοράν.
— θά σοΰ πετάξω τό δμμάτιον, Άί μ’ έγγίσης· ένθυμήσου ότι 

ή ζωή σου κρέμαται άπό μίαν μόνην κλωστήν! εΐπεν ή Καρφίτστα.
Ένω δέ έμάλλοναν, μικρόν κοράσιον είσελθόν, έπηρε τήν Βε

λόνην και ήρχισε νά ράπτη· άλλ’ έπειδή μετ’ ολίγον έσύντριψε 
τόν οφθαλμόν της, έπηρε τήν Καρφίτσαν καί, δέσαν τήν κλωστήν 
περί τόν λαιμόν της, έπροσπάθησε νά ράψη. Πλήν δέν έπέρασε 
πολλή ώρα καί έξεκόλλησε τήν κεφαλήν της. Τότε έρριψε και 
αύτήν εις τά σαρώματα πλησίον της συντριμμένης Βελόνης.

— Αξιόλογα εϊμεθα έδώ, εΐπεν ή Βελόνη.
— Τόρα δέν εχομεν πλέον νά φιλονεικώμεν διά τίποτε, άπε- 

κρίθη ή Καρφίτσα· φαίνεται οτι μέ τήν δυστυχίαν μάς ήλθε καί 
ή γνώσις.

— Κρίμα οτι δέν μάς ήλθε προτήτερα, έπανέλαβεν ή Βελόνη! 
Πόσον όμοιάζομεν τούς άνθρώπους, οί όποιοι φιλονεικοΰν διά τά 
εύτυχήματά των έωσοΰ τά χάσουν, και δέν ένθυμοΰνται δτι εΐνε 
άδελφοί, παρά άφοΰ πέσουν μαζί εϊς τήν λάσπην, ώς τό έπάθα- 
μεν καί ήμεϊς!



32 Ο ΜΕΝΤΩΡ.

Μέσον δί’ ου τις δΰναταί νά έχη πάντοτε 

εις τδ θυλάκων αύτοΰ χρήματα.

Κατά καιρούς γίνονται έν γένει παράπονα, δτι τά χρήματα 
είνε σπάνια. Έν τοιαύτη περιπτώσει έργον ζάλον εΐνε νά δείξη 
τις εις τούς' απόρους πώς δύνανται νά έχωσι πεπληρωμένα τά 
θυλάκιά των καί νά διδάξη το αληθές μυστήριον τοΰ κερδίζειν 
χρήματα, τήν άλάνθαστον μέθοδον, δι’ ής δύνανται νά έχωσι πάν
τοτε πλήρη τά βαλάντιά των. Ή άκριβής τήρησις τών δύω ακο
λούθων κανόνων φέρει τδ αποτέλεσμα τούτο:

ά.) Έστωσαν αχώριστοι σύντροφοί σας ή τιμιότης καί ή εργασία.
6'.) Δαπανάτε, φίλοι Άναγνώσται και φίλοι Αέσβιοι, πέντε λεπτά 

ολιγώτερον καθ’ έκάστην, καί μή έγγίζετε τδ καθαρδν κέρδος σας.
Διά τών κανόνων τούτων τδ άζένωτον θυλάκων σας θέλει 

αρχίσει νά έξογκοΰται και ποτέ δέν θέλετε φωνάζει δτι ό στό
μαχός σας εΐνε κενός- δέν θέλουσι σάς ονειδίζει οί δανεισταί, 
δέν θέλει σάς παγόνει ή γύμνωσις- δ μέν ούρανδς θέλει λάμπει 
έφ’ υμών ζωηρότερος, εις δέ τήν καρδίαν σας θέλετε αϊσθάνε- 
σθαι παλμούς ευφροσύνης. Έγκολπώθητελοιπόν.ταχέως τους κα
νόνας τούτους καί έ'σεσθε ευτυχείς. ’Αποσκορακίσατε άπό του 
πνεύματός σας τήν παγετώδη πνοήν της θλίψεως, ζήσατε άνε- 
ξάρτητοι- τότε θέλετε εΐσθαι άνθρωποι, διότι δέν θέλετε κρύπτει 
τδ πρόσωπόν σας, όταν σάς πλησιάζη ό πλούσιος. Ποτέ δταν οί 
υιοί της τυφλής τύχης βαδίζωσι πλησίον σας, δέν θέλετε αί- 
σθανθή τήν λύπην τοΰ δτι εΐσθε μικροί απέναντι αυτών, διότι ή 
ανεξαρτησία συν δλίγω ή συν πολλω εΐνε ευτυχής μοίρα καί σάς 
άποκαθιστα ισοτίμους τοϊς άλαζόσι καί σεμνυνομένοις έπί τών πα
ρασήμων καί ταινιών αυτών. Έστέ λοιπόν έμφρονες, έχετε συνο
δόν τήν έργασίαν αΰτη άς σάς συνοδεύει άπό τής πρωίας μέχρι 
τής στιγμής καθ’ ήν ή έσπέρα θά προσκαλέση τον ύπνον. 'Η χρη- 
στότης έστω ή ψυχή τής ψυχής σας, καί έχετε πάντοτε διά μνή
μης δτι μετά τάς καλάς έννοουμένας δαπάνας σας πρέπει νά 
σάς μένη έν υπόλοιπον. Τότε έπιτυγχάνετε τον κολοφώνα τής ευ
δαιμονίας, και ή ανεξαρτησία θέλει εΐσθαι δ θώραξ καί ή άσπίς 
σας, ή περικεφαλαία, καί δ στέφανός σας- τότε θέλετε βαδίζει 
άγερώχως καί δέν θέλετε κύπτει ένώπιον τών μεταξωτών ένδυ- 

■ μάτων, τά δποϊα φέρει άθλιός τις πλούσιος, άλλ’ ούτε περιφρό
νησή θέλετε δεχθή ποτέ παρά χειρδς έξ έκείνων, αί δποϊαι λάμ- 
πουσιν έν μέσω λίθων πολυτελών. Δ. Α. Μ. X.

Αύσις τοΰ έν τέλει τοϋ L·'. τόμου 11ου αινίγματος.
Δικαίως άπεκάλεσεν ή Μούσα ’Ιταλίας

νήσον κειμένην έμπροσθεν τοΰ κόλπου Κορινθίας
τής Ήοΰς άνθος αληθώς τήν ΖΑΚΥΝΘΟΝ τήν θείαν, 

ώς Νηρηΐδα τέμνουσαν θάλασσαν Ίονίαν.
Πολλάς τω δντι ’δούλευσε ξένας έπικρατείας, 

στενάζουσα, ύπείκουσα δ’ είς τάς βουλάς τάς θείας- 
άλλ’ έπί τέλους έφθασεν εις τήν έλευθερίαν 
κ’ ήσπάσθη συν ’έξ άδελφαϊς μητέρα τήν άγίαν.

Τδ τέλος τοΰ αινίγματος θέλετε νά ’ξηγήσω;
άν άπ’ τήν λέξιν Ζάκυνθος τδ ζήτ’ άποχωρίσω 
καί άντ’ αύτοΰ δέ παρευθύς τδ ΰ ψιλόν προσθέσω, 
έχω τήν λέξ’ 'Τάκυνθος χωρίς νά άπορήσω.

Έλύθη ουν τδ αίνιγμα μ’ ολίγον δμως σφάλμα- 
νά προσπαθήσω πρέπ’ ευθύς νά βγάλ’ αύτδ τδ φράγμα.

Άπδ τήν λέξ’ 'Τάκννθος τδ μέσον υ ν’ άφήσω 
καί μέ τδ ιώτα πάραυτα νά τ’ άντικαταστήσω.

Ν. Α. ’Αλεξάνδρου.

Έτερα.
Ζάκυνθος. Μία τών νήσων τοΰ Ίονίου Πελάγους, τήν όποιαν 

οί ’Ιταλοί διά τήν φυσικήν αυτής ώραιότητα άποκαλοΰν Fior di 
Levante- ώνομάσθη δέ ούτως άπδ Ζακύνθου υίοΰ τοΰ Δαρδάνου, 
δστις έ'κτισεν αυτήν.

Έκ τών δύο αυτής γραμμάτων ζ καί α προκύπτει τ’ο παρά 
τοϊς ποιηταϊς εΰχρηστον μόριον Ζά, τό δποϊον γραμματικώς συγ
καταλέγεται είς τάς προθέσεις- τροπή δέ τοΰ άρκτικοΰ στοιχείου 
ζ είς υ καί τοΰ παραληκτικοΰ υ είς ι γίνεται Υάκινθος, φυτδν 
ώραϊον άναδλαστήσαν έκ τής γής, φονευθέντος τοΰ δμωνύμόυ 
αύτοΰ Υακίνθου, κατά ζηλοτυπίαν τοΰ Ζεφύρου,παρά τοΰ ’Απόλ
λωνος.

Αίνιγμα Ιον.
Καί τετραπόδου καί πτηνού τήν φύσιν άμα έχω, 
Ούτε είς σκότος τδ πολύ ούτε είς φώς άντέχω.

Αογογρΐφοι.
1. Τδ δυστυχούν τιμή X γελά.

2. Ο ά μΰς σύ· ώ! πώς ; μή μή Σήθ εις.
Γ. Γ.

(Ιαροράματα.
Τόμ. Β'. σελ. 344 στήλ. ά. στίχ. 1 μετά τήν λέξιν χριςια- 

νισμοΰ γραπτέον τά άζάλουθα—, σήμερον δέ τοϋ πρακτικόν 
χριστιανισμού.

Σελ. 344 στήλη 6'. στιχ. 40 άντϊ ν’ άπονέμωσιν άλλήλους 
γρ. ν’ άπονέμωσιν άλλήλοις.

Γρίφος 1ος.


