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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 1.
’Αστρονομία των κατοίκων τής Σελήνης.

Β'.
Έν ταϊς μακραϊς καί σιωπηραϊς νυξίν, άληθώς 

σιωπηοαϊς, καθόσον ούδεμία πνοή τήν αίωνίαν δια- 
ταράσσει σιγήν, οί ύπό τήν Γήν Σεληναίοι δύνανται 
νά κατοπτεύωσι τήν Γήν τήν Γήν άστρον παρθενι- 
κόν καί αγνόν, πόρρωθεν. Αύτη έχει πρός αύτούς ώς 
ή Σελήνη πρός ήμάς εχει, ούσα δηλονότι τό μυστη
ριώδες άστρον, ή πηγή τής ποιήσεως· εύτυχέστεροι 
δέ τών στιχοπλόκων τής Γής, οί'τινες, κατά τό πα
ράδειγμα τοΰ Barihe έν τή δεξαμενή του Palais- 
Royal, ολοκλήρους θά κατέτριβον ώρας, άτενίζοντες 
τήν Σελήνην χωρίς ούδέ τήν έλαχίστην έκεΐθεν νά 
πορισθώσιν έμπνευσιν, οί υπόγειοι, λέγω, Σεληναίοι 
μυρίας άρύονται έκ του ήμετέρου κόσμου αισίους επιρ
ροής. Πλήν φευ! δέν συμβαίνει ταύτό περί τούς τό 
αντίθετον οίκοΰντας ήμισφαίριον, τούς ατυχείς 'Ar- 
τιγείους, ούκ έχοντας τήν ήμετέραν Γήν, έπισπωμέ- 
νην τά βλέμματα, φωτίζουσαν τάς νύκτας, ρυθμί- 
ζουσαν τό ήμερολόγιον αύτών καί προφαίνουσαν αύ- 
τοις τά ποικίλα θεάματα, άπερ ό στρεφόμενος ούτος 
τροχός αποκαλύπτει διαδοχικώς τοϊς άντίποσιν αύ
τών. Ούτως, ένφ έπί τοΰ ετέρου τής Σελήνης ημι
σφαιρίου ούχί λίαν έρεβεννή ύφίσταται νύξ, διότι κατά 
τήν στιγμήν τής δύσεως τοΰ Ήλίου, ή Γή άπτομένη, 
ζωηρότατα σελαγίζει έν τώ μέσω τής νυκτός καί μό
νον κατά τήν άνατολήν τής έπιούσης σβέννυται, ένφ 
έπί τοΰ ετέρου ημισφαιρίου τήν θέαν τοΰ ούρανοΰ δια
κοσμεί τό άπαράμιλλον τοϋτο άστρον, τό δίδον χώ
ραν εις απείρους παρατηρήσεις, κατά τό αντίθετον ό 
μέλας ούρανός, δλως μονότονος διατελών, δι’όρφναίας 
άμφικαλύπτει τόν κόσμον νυκτός δεκαπεντάκις μα- 
κροτέρας τής καθ’ ήμάς.

Οί άνά τήν σφαίραν όμως προνομιοΰχοι θνητοί, 
δσοι καταλιπόντες έπί μικρόν τόν Γαλλικόν ούρα-

νόν, άνήλθον πρός τόν τροπικόν καί διελάσαντες 
τόν ’Ισημερινόν, κατήλθον είς τό μεσημβρινόν ήμι- 
σφαίριον, όμολογοΰσιν δτι ούδέποτ’ είδον λαμπρότερον 
θέαμα, τοΰ έμφανιζομένου κατά τόν ύπερωκεάνειον 
ούρανόν, δταν ό μέν πολικός άστήρ φαίνεται προσ- 
κόπτων έπί τοΰ πρός άρκτον όρίζοντος, ό δέ τοΰ 
Σταυρού άστερισμός σελαγίζει κατά τόν πρός μεσημ
βρίαν ούρανόν.............

Μακρώ τούτων εύτυχέστεροι τυγχάνουσιν οί Σελη
ναίοι, δσοι τής άπφκισμένης αύτών πατρίδος, χω- 
ροΰντες έπί τό πρός ήμάς έστραμμένον ήμισφαίριον, 
τόν Γήϊνον αστέρα θεώνται.

Άδυνατοΰντες κατ’ άρχάς νά πιστεύσωσι τοϊς 
ίδίοις όφθαλμοΐς, διαπυνθάνονται παρά τοϊς αύτό- 
χθοσιν, άν τό ούράνιον έκείνο σφαίρωμα τυγχάνει 
ίνδαλμα φαντασιώδες, ή παροδικόν τι φαινόμενου 
μετεωρολογικόν, χωροΰντες δέ πρός τό κέντρον τοΰ 
ύπό τήν Γήν ήμισφαιρίου, βλέπουσι τήν Γήν συν- 
αιωρουμένην, καθόσον αύτοί άναβαίνουσιν, είτα κα
ταλαμβανόμενοι ύπό τής νυκτός, άποθαυμάζουσι τόν 
δεύτερον τούτον "Ηλιον, δν ή θεία πρόνοια εύδοκή- 
σασα έθετο έν τω ούρανώ είς φαΰσιν πρό τών βημά
των αύτών. Τότε δέ τό θάυ.βος αύτών, ύπερφυώς 
έκτεινόμενον, τρέπεται είς θυμίαμα προσευχής πρός 
τόν ήμέτερον κόσμον, προσευχής λυρικής ώραιοτέρας 
ύπέρ πάσας, άς ήμεϊς τή Σελήνη άπευθύνομεν, ούδέ 
τής τοΰ Alfred de Musset στροφικής ωδής έξαιρου- 
μένης

«Πο~ίον πνεΰμα ζοφερον 
περιάγει εν σκιά, 
ώ Σε-Ιηνη, εζαρτΆν 
είς το άκρον νήματος, 
της ώχρας σον καΛΛονης 
και π^ενράν και πρόσωπον . . . »

«Lune quel esprit sombre 
Promine au bout d’un fil

Dans I’ombre
Ta face et ton profit ?»

”Av ό Άσμοδαΐος, ό χωλός διάβολος, δν ό Λεζά- 
γος προσέλαβεν οδηγόν καί περιηγητήν έν τή διά τής 
άνθρωπότητος περιοδεία αύτοϋ, ένεθυμεϊτο τυχόν . 
τούς Ά/τιγείους Σεληναίους, άφεύκτως,όδηγήσας τόν 
έξ Άλκάλας Δόμ Κλεόφαν-Λέανδρον-Περέζ-Ζαμβουλόν 
κτλ. έπί τά Δορφίλεια ό'ρη, μεθόρια τών δύω ήπεί-
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Ρων, ήθελον έρμηνεύση αύτφ τήν προσευχήν τών τής 
Γής θαυμαστών τη αληθεία 3ε δυσάρεστον εΐνε τό 
δτι επελάθετο τής γωνίας ταύτης τοΰ πανοράματος.

Θε'αμα αφηγήσεων, συνδιαλέξεων, ανεκδότων, εν
δεχομένως δέ καί ψευδεστάτων μύθων, καθάπερ δή 
συμβαίνει καί τοΐς παρ’ ήμΐν περιοδευταϊς, γίνεται ή 
Γή τοΐς Άντιγείοις Σεληναίοις, έπανακάμπτουσιν 
ο’ίκαδε· τίς δύναται φαντασθήναι τί εκεί περί τοΰ 
ήμετέρου λέγεται κόσμου ;

Πιθανώς μόνον αγαθά εχουσι λέγειν · χλ\’ χν ποτέ 
διεστραμμένα τινά πνεύματα, ζηλοΰντα τούς επί Γης 
μισάνθρωπους, λαλώσιν άνευλαβώς, ώμεν γενναίοι 
περί αύτούς, «άφες αύτοΐς Κύριε», έπιλέγοντες.

Ή εναργής διάκρισις, ή έν τη Σελήνη ύφισταμένη 
ζνοψεσον του ουρζνου τών Άντιγειων καί τού τών 
Γπογειων, ^ιζκρισις, καθ’ τ;ν ολοσχερώς τνΧεονεκτού- 

σιν οί τελευταίοι, είωκεν Ισως γε'νεσιν θεμελιώδους 
διακρίσεως έν τη έθνότητι τών Σεληναίων. Οί τό 
προνομιούχου οΐκούντες ήμισφαίριον άπαρτίζουσι πι
θανώς τούς εύγενεΐς, ένώ οί άντίποδες αύτών εΐσίν 
οί αγροίκοι. Έν τοιαύτη περιπτώσει αί χάριν προσκυ- 
νήσεως όδοιπορίαι πρός τό μέρος τής Γης, πολλώ

χύδην όχλφ.
Καί περί τούτου μέν άπέστω ήυ.ΐν πάσα συζήτη- 

σις, άλλ’ δμως σπουδαιοτέρα τις σκέψις άγει εις πα
ραδοχήν ουσιώδους διαφοράς μ.εταξύ τών νεμομένων 
τά δύο ημισφαίρια, τούτέστιν δτι ή σύστασις ή φυ
σική τής Σελήνης πιθανώς διαφέρει καθ’ έκάτερον 
αύτών.

Βέβαιοι εκ τών προτερων δτι ή Σελήνη ούδέποτε 
μεταστραφησεται, ουδέ δείξει εν ουδενί χρόνω τό πρό- 
σωπον, οπερ μ.εχρις ώδε τοσούτον έπιμεμελημένως 
εκρυψεν άφ’ ήμών, εύφάνταστοί τινες συγγραφείς ποί
κιλας προυβαλον εικασίας περί τού μυστηριώδους ε
κείνου ημισφαίριου. Προεβησαν δε μέχρι τού άποοαν- 
θήναι οτι η Σελήνή στερείται άλλου ήμ,ισφαιρίου καί 
ετι πορρωτερω οτι εΐνε κοίλη δίκην πίλου, ού ή κυρ- 
τότης απευθύνεται πρός τήν Γην. Οί μυθοπλάσται 
ουτοι επελαθοντο δυο προσοχής χζΐιον πραγμάτων. 
Πρώτον δτι ή Σελήνη προφαίνει ήμΐν διά τών ταλαν
τώσεων αύτής 7° 53' άπό τε άνατολών καί δυ- 
σμών καί 6°, 47' άπ’ άρκτου καί μεσημβρίας ήτοι 1 4 
εκατοστά τού άοράτου αύτής ήμισφαιρίου ούτως, 
ώστε κατ ακριβή υπολογισμόν μόνον τά τεσσαοάκον- 
τα τρία εκατοστά ττ)ς ολ?)ς σφαίρας αύττίς διατε- 
λοΰσιν άγνωστα· δεύτερον δ’ έπελάθοντο τούτου, 
δτι βλέπομεν έντεύθεν τούς δορυφόρους τού Διός καί 
άλλους δεικνύοντας μεν επίσης καί τούτους τό αύτό 
άείποτε πρόσωπον τοΐς οίκείοις πλανήταις, ώςπεο 
ημΐν ή Σελήνή, αλλ όντας ουχ ήττον σφαιρικούς. 
Ηκιστα ούν τοΐς ιδεολογοις τούτοις άκολουθούντες, 

άρκούμεθα έκφέροντες ιδέας τινάς περί τής φυσικής 
τής Σελήνης συστάσεως.

t θ Huygens έφρόνει δτι, ένεκα τής έκτοπιστικής 
αυτού κι/ησεως, ο ήμέτερος δορυφόρος συνέστηκεν έξ 
ύλης μη ομογενούς και οτι αρχήθεν τά βαρύτερα τών 
μερών αύτού, ύπό τής κεντρόφυγος έλαυνόμενα δυ- 

ναμεως, ετιναχθησαν προς το αόρατόν ήμισφαίριον 
ούτως, ώστε τά βαρύτερα καί τραχύτερα τών ύλικών 
μ,οριων απηρτισαν αυτό, ενώ τό προς ήμάς έστραμ- 
μένον εκ τών κουφότατων συνέστηκεν.

Και τοιαυτη μεν εν συνοψει εστίν ή τού Hnygens 
θεωρία. Τό καθ’ ήμάς τήν αντίθετον άκριβώς άσπα- 
ζόμεθα γνώμην ούκ έκ πνεύματος άντιλογίας όρμώ- 
μενοι, καθόσον πριν ή γνωρισθώμεν μετχ τού σοφού 
αστρονόμου, εφρονοΰμεν τήν άντίθετον άντικρυς τής 
ύπ’ αύτού προταθείσης ιδέας.

Άποφαινόμεθα τωόντι δτι ένεκα τής έλξεως τής 
Γής τα βαρύτερα τών υλικών αντικειμένων ώρμησαν 
τό κατώτερον ήμ.ισφαίριον τής Σελήνης καταλαβόντα, 
ήτοι το υπέρ τάς κεφαλας ημών αιωνίως παραμένον, 
ενώ τά κουφότερα, υγρά καί ροώδη ένδεχομένως, κα- 
τέσχον την μετεωροτέραν χώραν, ήτοι τήν πρός τούς 
άστε'ρας άπευθυνομε'νην.

1 ούτου ούτως έχοντος, ή Σελήνη παρεμφέρει πρός 
τά φελλώδη έκεΐνα παίγνια, ών ό πλήρης μολύβδου 
πούς συντείνει εις την ορθίαν αύτών στάσιν, θά ήν 
δηλονότι ώσανεί ϊστατο όρθια έπί τής Γής, εις 96 
χιλιάδων λευγών άπόστασιν.

Γουτου δ υποτιθέμενου, προς τήν πλευράν ταύτην, 
7) τναντζπασιν ελλείπουσιν, η z3cv ολίγα ύττζργουσι 
τά άεριόμορφα ύγρζ, τούναντίον προς τό άντίθετον 
ήμισφαίριον ζαι ρευστά ζ,ζί αέρια πιθανώτατα πλεο— 
νάζουσι- τούτο δέ καί κυρούσιν αί άτελεΐς παρατη
ρήσεις, δσαι δυνατόν έπί τής Σελήνης νά γείνωσιν.

’Εντεύθεν θά έπορίζετό τις δτι δύο φύσεις ούσιω- 
δώς διακεκριμέναι έπινέμονται τής Σελήνης τό κρά
τος. "Αν τό πρός ήμάς έστραμμένον ήμισφαίριον 
ούδέν είδος ατμόσφαιρας κέκτηται καί ώς έκ τούτου 
ούδέν είδος ύδατώδους ύγρού, διότι άδύνατος τών 
ύγρών ή ύπόστασις άνευ τής ατμοσφαιρικής πιέσεως, 
έν τούτφ πάντως διαιτώνται οργανισμοί ούσιωδώς 
τών ήμετέρων διάφοροι, ή άλλως μένει μοιραίως πάν- 
τρ αοικητον χαι μ?) οιχνισιμόν. ”Αν τούναντίον αί 
αντιχεψ.εναι χώραι υπο υ^ατω^ών ύγρών άρ^ευομε- 
ναι, καλύπτονται υπο ποιας τίνος άτριοσ^αίρας, yj 
σύστασις τών κατοίκων αύτών κραταιάν δυνατόν νά 
παρζσχγ] αναλογίαν πρός την τών κατοίκων της Γης· 
δυνατόν ν’ άντλώσιν ουτοι τάς άρχάς τής οικείας 
συντηρήσεως έν τε τώ άναπνεομένω άεριώδει ύγρώ 
καί εν τοΐς στερεοΐς καί ύγροΐς στοιχείοις, έξ ών τρέ
φονται, ενφ οί τού άντιθέτου ήμισφαιρίου γείτονες 
αύτών ούτε άναπνέουσιν ούτε τρέφονται ώς ήμεϊς. 
Εκατεραν δε των ηπείρων θά διεΐπεν ιδία φυσιολο

γία ριζικώς άπό τής έτέρας διαφέρουσα, ήν ούδεΐς 
ήδύνατο ν’ άνταλλάξη νηποινεί, διαβαίνων. ’Αλλά 
καί τά στοιχεία προσέτι τής φυσικής αύτών θά ήσαν 
απ αλληλων διάφορά ούσιωδώς. Ένώ δηλονότι έν 
τώ προς ήμάς έστραμμένφ ήμισφαιρίφ ό ούρανός, 
διηνεκώς μέλας, θά διετήρει μέχρι συντέλειας αιώνων 
τήν άνε'φελον αιθρίαν, τήν μονότονον αυτού ηρεμίαν, 
επί τού ετέρου τά μετεωρολογικά φαινόμενα θά έξε- 
δηλούντο έν άπάση αύτών τη ποικιλία. Ένώ έπί τοΰ 
πρώτου οι άνθρωποι κωφοί καί άναυδοι κατά φυσικόν 
νόμον, διά μόνης δέ τής τών συμβολικών σημείων 

τής οδού καί όφείλομεν διά τού ετέρου καν τών πο- 
δών νά έχώμεθα αύτής.

Δέν ήκολουθήσαμεν δέ τώ παραδείγματι τών αρ
χαίων σοφών, ούδέ τώ τών πέντε ή έξ τά μάλα 
γνωστών νεωτέρων, ίσχυριζομένων δτι ήδύναντο λο- 
γικώς νά ύπολογίσωσι τό ανάστημα τών άνά τούς 
πλανήτας ανθρώπων, τό μέν διότι δέν εύρομεν ημ.εϊς 
αύτοί στοιχεία έπαρκή πρός άπεργασίαν τούτου, τό 
δέ διότι άπετράπημεν έκ παραδείγματος τίνος παρά
βολου, καθ’ ον χρόνον τό άντικείμενον τούτο έμελε- 
τώμεν.

'Ημέραν τινά έλάβομεν μέγα σύγγραμμα θεωρητικής 
αστρονομίας, σταλέν ήμΐν ύπο τού συγγραφεως ως α- 
ναγκαίαν συνέχειαν τού περί πληθύος οικουμένων κό
σμου ήμετέρου φιλοπονήματος. Ή πρώτη φρκσις, ην 
άνοίξαντες τό βιβλίον είδομεν ήν ή εξής· «οι κάτοικοι 
τού'Ηλίου έχουσιν ανάστημα κατά 426,000 φοράς υ- 
ψηλότερον τού ήμετέρου»· οσάκις έκτοτε περί τού ζη
τήματος τούτου διανοούμεθα, ο συγγραφευς ούτος, ού 
ήμεϊς μέν άποσιωπώμεν τό όνομα, άλλ’δστις απονως 
θ’ άναγνωρίσγ) τήν ανωτέρω φράσιν, άν τυχόν απάν
τηση αύτήν, άναμιμνησκόμεθα μετ’ αυτού και δυο 
ετέρων έπίσης ζώντων συγγραφέων, ώς καί τινων τολ
μητιών θεωρητικών, οΐτινες κατά τό παράδειγμα τού 
Γερμανού Wolff ύπελόγισαν μεΐον ενός δακτύλου τό 
ανάστημα τών οίκητόρων τού Διος, τού Κρονου και 
τής Σελήνης, τούτου δ’ύπε'χοντος παρ’ ήμΐν θέσιν αν
τιδότου κατά πάσης ιδέας προσδιορισμού ανάλογου, 
διακηρύσσομεν έν πάσ-ρ ταπεινοφροσύνη δτι άδυνα- 
τούμεν τέλεον νά εϊπωμέν τι θετικόν περί τού τών 
κατοίκων τών πλανητών αναστήματος- και αθυμως 
μέν πλήν μετ’ έγκαρτερήσεως φρονούμεν δτι όφείλομεν 
ύποταχθήναι εις τήν αποχήν ταύτην άλλως δ’ έν 
τή συνεχεία τού παρόντος βιβλίου άπαντήσουσι ση
μεία τινά σχέσιν έχοντα πρός τό νύν αδιαλυτον τούτο 
ζήτημα. «

Έπανακάμπτοντες ήδη εις τήν Σελήνήν, παρατη- 
ρούμεν δτι ή αστρονομία τών κατοίκων αύτής τυγ
χάνει τά μάλα περίπλοκος- έπειδή δέ μεγάλης χρή- 
ζουσιν όξυνοίας, δπως άνυψωθώσι μεχρ'· τήί καταλη- 
ίεως τού αληθούς τού κόσμου συστήματος, έπιτρέπε
ται νά φρονώμεν δτι, ύπολειφθέντες, μενουσιν υπο το 
κράτος τής απάτης τών αισθήσεων βλεποντες τοί- 
νυν εαυτούς ακινήτους εν τφ κεντρφ τού συμπαντος, 
παραδέχονται δτι χάριν αύτών περιστρέφεται ο Η
λιος έν ήμέραις είκοσιεννέα καί ήμισείφ, οί δέ αστέρες 
έν είκοσιεπτά καί τετάρτφ- οί δε βλέποντες την Γήν, 
καίπερ ό άστήρ ούτος φαίνεται αύτοΐς σχεδόν τι α
κίνητος έν τώ μέσφ τού διαστήματος, παρατηρούσι 
πιθανώς δτι έν είκοσιεννέα ήμέραις ολόκληρον περιο-, 
δεύει τόν ούρανόν καί άποδίδουσιν ένδεχομένως τάς 
κινήσεις ταύτας τώ ούρανώ ή τη Γη, δυσχερέστατης 
ούσης αύτοΐς, ώσπερ έ'φθημεν είπόντες, τής έννοιας, 
καθ’ ήν αύτοί αληθώς κινούνται περί τήν Γήν, δτι 
ό "Ηλιος είναι τό κέντρον τής κινήσεως τής τε Γής 
καί τών άλλων πλανητών, αί δ’έμφάσεις παρ’ ούδενΐ 
τών άλλων αστέρων εΐσί τοσούτον περίπλοκοι, δσον 
παρά τοΐς Δορυφόροις1.

γλώσσης συνδιαλεγόμενοι, θά διετέλουν εν αιωνία 
σιγή, δεσποζούση έν σεμνοπρεπείς στυγνή, έπί τού 
δευτέρου τά ηχητικά κύματα θ’ απειργαζοντο, ως 
παρ’ ήμΐν, τό κράτος τού θορύβου τού λαλουμένου λο- 
γου, τής ψυχαγωγούσης μουσικής- ένώ ή ετέρα τών 
πλευρών άγνοεΐ παντάπασι τά τής άμφιλύκης φαι
νόμενα, δι’ ών τοσούτον αγλαΐζεται ή τε ανατολή 
καί ή δύσις τοΰ τής ημέρας φωστήρος ούτως, ώστε 
ούδέν χρονικόν μεσολαβεί διάστημα άναμέσον φω
τός καί σκότους, ή δέ νύξ, ένεκα τής φθινουσης 
φάσεως τής Γής, άποβαίνουσα έπί μάλλον καί 
μάλλον ζοφερά καθόσον προκύπτει, θά διεσκεδά- 
ζετο έξαπίνης ύπό τής πρώτης τού Ήλίου άκτΐνος, 
τό έτεοον τών ημισφαίριων θα εκαρπούτο πκσας τής 
ήούς καί τού λυκόφωτος τάς λαμπηδόνας, απαντα 
τόν πλούτον τού ήρέμα μειουμένου φωτός, δπερ οίον 
προπεμπτήριος άσπασμός ανελίσσεται εις τά υψη τής 
άτμ,οσφαίρας περί τό τέρμα τής ημέρας, πλούτον 
διάφορον τού ήμ,ετέρου, καθάπερ δή και τα συνι- 
στώντα τήν Σεληνιακήν άτμόσφαιραν στοιχεία δια- 
φέρουσι τών ήμετέρων τήν τε φυσιν και τας αναλο
γίας. ’Ατμόσφαιρα έρυθρά ίσως, πράσινη ή κιτρινο- 
χρους μεταλλοιούσα τά τού φωτός φαινόμενα άλλως, 
ή ώς παρίστανται ήμΐν, χρωννύουσα τά νέφη πράσι
να, ή κυανά, χρυσίζουσα τόν ούρανόν τής ημέρας, 
κυανόχρους δέ σπείρουσα αστέρας εν τώ τής νυκτος 
στερεώματι. Ένθεν μέν παρέχουσα τοΐς δένδροις τήν 
ύπόχρωσιν σμαράγδου καί διά σαπφειροχρόων άνθέων 
κατακοσμούσα, έκεΐσε δ’ ερυθροβαφεΐς προφαίνουσα 
λειμώνας, αύλακας λευκαζούσας καί παραλίας φαιό- 
χρους, καθ’ ών πορφύρεια καί χρυσοειδή κύματα κυ- 
λινδούνται.

Ούτω θά διέφερον άλλήλων τά δύο τής ήμετέρας 
Σελήνης ημισφαίρια, ή τις παρά τήν σχετικήν αύτής 
σμικρότητα θά παρείχε δύο κοσμικούς τύπους ριζικώς 
διακεκοιμένους. ’Αλλά ταύτα πάντα, έπαναλαμβά- 
νομεν λέγοντες, άπλαΐ τινες εΐσίν είκασίαι, ψυχαγω- 
γούσαι μέν τήν φαντασίαν έπί τινας στιγμάς, αλλ’ 
ούδο'λως προσήκουσαι τφ έπιστημονικφ πνεύματι. 
Άφ’ ής δηλονότι στιγμής προσπελάζει τις τφ άγνώ- 
στφ καί πιθανώς ούδεπώποτε γνωσθησομενω ημι- 
σφαιρίω τής Σελήνης, έπιτρέπεται πράγματι ν’ άφεθή 
εϊς στιγμιαίαν παράβασιν άναλαμβάνων τήν εσθήτα 
τής φαντασίας τήν χαρίεσσαν, αντί τής ζύστηράς τής 
έπιστήμης τηβένου.

Μεταξύ τών περί οίκήσεως τών Κόσμων άπευθυν- 
θεισών ήμΐν παρατηρήσεων, πλείονες προύτίθεντο νά 
έρωτήσωσι, διζτί ούδέν ούδέποτε περί τού αναστή
ματος τών κατοίκων τούτων ε’ίπομεν. Τωόντι δε 
αφού έν ταϊς διαλέξεσιν ήμών ταύταις, ταΐς εξαιρε- 
τικώς διαφερούσαις τών συνήθων ήμΐν διατριβών, 
έπιτρέπομεν έαυτοϊς τήν έπί δεξιφ ή αριστερά αγχί- 
στροφον περιπολίαν έπί τής στενωτάτης οδού (πολλφ 
δή στενωτέρας, ή όσον κοινώς νομίζεται) τής πειρα
ματικής έπιστήμης, ήδυνάμεθα ίσως ετι πορρωτερω 
χωρούντες νά δρέψωμ.εν άνθη τινά, ών τά πέταλα 
ήκιστα έφυλλοτομ.ήσαμεν. ’Αλλά μήν ώδε έγκειται 
άκριβώς ή πλάνη· άδυνατούμεν νά έξέλθωμεν τέλεον
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Έττον εύνοϊκώς δσον γε πρός τοϋτο διατεθειμένοι 
τών ύπό τήν Γήν Σεληναίων, ών ή άπό τής ημερή
σιας μέχρι τής νυκτίας περιόδου μετάβασις σημαίνει 
απλώς τήν άπό έντονωτέρου φωτός εις άμυδρότερον 
εναλλαγήν καϊ άφ’ ών άπεστι τό άπόλυτον σκότος, 
οί Άντίγειοι έχουσιν εντελή δεκαπενθήμερον νύκτα. 
Έκ τών πειραμάτων τοΰ Bougeur, τοΰ Lambert 
καί έξ αύτής έτι τής θεωρίας τοΰ Robert Smith προ
κύπτει ότι ή μέση άναλογία τοΰ ήλιακοΰ φωτός πρός 
τό τής Σελήνης είναι ώς 300,000 ; 1· ή δέ μέση 
άναλογία τοΰ ήλιακοΰ φωτός πρός τό τής πληθούσης 
Γής, έσται ώς 23,000 : 1. "Οθεν εξάγεται ότι ή Γή 
ώραίαν δι’ αύτούς άπαρτίζει σελήνην. Καί στερούνται 
μέν οί τό άντίθετο^ οΐκοΰντες ήμισφαίριον φωτιστικού 
τής νυκτός σημείου, άλλ’ ’ίσως κέκτηνται ύπό τήν 
άγνωστον αύτών άτμόσφαιραν είδος τεχνητοΰ ήλίου 
άναπτομένου κατά τό ήμισυ τοΰ ενιαυτού. Ίσως δ’ 
αύτή ή φύσις άναλαμβάνει τό έργον τοΰ παρέχειν αύ- 
τοΐς φωτισμόν επίκαιρον, οίον τό βόρειον σέλας, ού ή 
άνταύγεια φωτίζει τάς πολικάς ήμών χώρας· ίσως 
προσέτι ή κατασκευή τών οφθαλμών αύτών τυγχάνει 
επιτήδεια πρός τόν νυκτερινόν ώς καί πρός τόν ήμε- 
ρινόν βίον, ’ίσως δ* έπίσης διάγουσιν ύπνώττοντες, 
ώς οί παρ’ ήμιν μυωξοί, διαρκοΰντος τοΰ μηνιαίου 
ζοφερού αύτών χειμώνας κτλ.

Καί πάντα μέν ταύτα ίστέον δτι άνάγονται είς τήν 
σφαίραν τών πιθανοτήτων, άλλ’ δ,τι άναμφίρρηστος 
ύπάρχει άλήθεια, είνε δτι ή φύσις έφρόντισε νά παρα
σκευάστε τοϊς Σεληναίοις πάντα τά πρός τόν βίον έπι- 
τήδεια καί δτι άν τις αύτών μεταβάς διεχείμαζε 
παρ’ ήμίν, σφοδρά θά έξεπλήσσετο έπί τή ύπερόγκφ 
ταύτη γηίν·ρ σφαίρα, ήτις δαψιλώς παρέχουσα ήμϊν 
τήν ήμέραν καί τήν νύκτα, δίκην μεγάλου παιδίου 
ψυχαγωγής παρορμά ήμάς είς τό παίζειν κρυ- 
πτίνδα.

Οίας εικασίας προάγει, οΐας ιδέας έγείρει νεοσ- 
σιάς δίκην ή σκέψις καί μελέτη περί τής φύσεως τής 
Σελήνης, τής τοσοϋτον διαφόρου τής ήμετέρας Γής, 
πλήν τοσούτφ γειτνιαζούσης ! περί τής διάρκειας 
τοΰ βίου τών Σεληναίων, περί τής διαίτης, τής έ- 
γρηγόρσεως καί τοΰ ύπνου αύτών, (ε’ί που διέρχονται 
τό τρίτον τοΰ βίου, ώς περ ήμεϊς έν τώ κασιγνήτφ

1 Ή καθολική ΐδεα, ήν οί άστρονόμοι έπρέσβευον 
τέως περί τής απουσίας πάσης κινήσεως έπί τής ορατής 
επιφάνειας τής Σελήνης, έτροποποιήθη έναγχος δια πα- 
ρατηρήσεως γενομένης έν πολλοϊς σημείοις τής σφαίρας 
ΰπο πολυαρίθμων αστεροσκόπων. Δακτυλιοειδές (κρατη- 
ροειδες) όρος τής Σελήνης φαίνετ’ έμπλησθέν, ή συνιζίσαν 
ούτως, ώστε ή εσωτερική αΰτοΰ κοιλότης έγένετο αφανής. 
Άφ’ ής ημέρας άπηυθύναμεν τή Άκαδημίφ τών επιστημών 
τας περί τοϋ αντικειμένου τούτου παρατηρήσεις ήμών, πολ
λά υπομνήματα προσυπεστήριξαν αύτάς, μεταξύ δ’ άλλων 
τά τών αστεροσκοπείων τής Ρώμης, τοΰ Γρήνουικ καί τής 
άλλης Αγγλίας. Έφιστών τήν προσοχήν έπί τήν πιθα
νήν ταύτην μεταβολήν ό έν Άθήναις κύριος ’Ιούλιος Σμίθ 
έπηνώρθωσε τήν άξιαν τοΰ ήμετέρου Δορυφόρου. ('Ως πρός 
τά καθέκαστα τών παρατηρήσεων τούτων δρα τήν λογο
δοσίαν τής 20 Μαίου 1867 καί τάς Μελέτας καί διαλέ
ξεις ήμών περί αστρονομίας τόμ. 11),
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τοΰ ύπνου θανάτφ) —περί τής γλώσσης καί τής δια
νοητικής καί ηθικής αύτών άξίας—περί τής ιστο
ρίας τών ιδεών καί τών συνεταιρισμών αύτών; όποιοι 
δέ τινες είσί ; τί πράττουσιν ; σκέπτονται άρά γε 
περί ήμών (σπουδαϊον νή Δία ζήτημα) τών κατοίκων 
τής Γής, τής άνάσσης δλων αύτών μεθ’ δ τι κάν 
φρονοΰσιν ! . . . . Διά τί νά στερώμεθα άπαντήσεως 
πρός πάντα τά προβλήματα ταύτα ; διατί δέ νά 
ωμεν ήναγκασμένοι νά κατακλείωμεν τόν περί αύ
τών λόγον δι’ έρωτηματικοΰ σημείου ;

Ό Κεκέρων ώς παιδαγωγός.1

1 Μετεφράσθη έκ τοΰ Γερμανικού ύπό τοΰ ελλογίμου 
καθηγητοΰ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΑΚΑ.

ι
Ό Μάρκος Τούλλιος Κικέρων, γεννηθείς μέν τφ 

106, θανών δέ τφ 43 έτει π. Χρ. γενόμενος φιλόσο
φος, πολιτικός καί ρήτωρ, πρός δέ καί δημιουργός 
τοΰ κλασικού Λατινικού πεζού λόγου, άνήκει τοϊς παι- 
δαγωγοϊς συγγραφεΰσι τών άρχαίων 'Ρωμαϊκών χρό
νων. Έγεννήθη μέν έν Άρπίνοις, ένθα ό πατήρ αύτού 
κατά τόν άρχαϊον 'Ρωμαϊκόν τρόπον έν τή εαυτού ί- 
παύλει έβίου έν λυπηρή άπραγμοσύνν;, άλλ’ ήλθεν εύ- 
θύς είς 'Ρώμην, έν ή παϊς έτι άξιόλογον εύφυίαν έξε- 
δήλωσε. Μαθητής τοΰ ποιητδΰ Άρχίου γενόμενος ά- 
νετράφη έν πνεύματι Ελληνικής φιλοσοφίας έπιόούς 
κατ’ έξοχήν μέν ταϊς σπουδαϊς τών τοΰ .Πλάτωνος 
έργων, βραδύτερον δέ καί τών συγγραμμάτων τών με
γάλων Ελλήνων ρητόρων Δημοσθένους, Λυσίου καί Ί- 
σοκράτους. Κατά τό 2 6[έτος τής ήλικίας αύτού περι- 
επορεύσατο τήν Ελλάδα καί τήν Μικράν Ασίαν. Ώς 
ρήτωρ άνεφάνη τό πρώτον κατά τό 27 έτος αύτού 
ύπεραπολογούμενος τοΰ 'Ρωσικίου, έπετέλεσε δέ διά 
τε τήν εαυτού φυσικήν εύγλωττίαν καί τήν σπανίαν 
μόρφωσιν τοιούτους θριάμβους, ώστε έποιήσατο τήν 
οδόν πρός τά ύψιστα πολιτικά άξιώματα. Ώς ύπατος 
έπιφανής γενόμενος διά τής άνακαλύψεως καί έξοντώ- 
σεως τής Κατιλιναϊκής συνωμοσίας παρέσχετο τή πα- 
τρίδι ώς πιστότατος αύτή πολίτης τάς άξιολογω- 
τάτας ύπηρεσίας· ώστε δικαίως ήδύνατο είπεϊν δτι 
αύτός τήν πολιτείαν έσωσεν. Έξηναγκάσθη μέν διά 
τών τοΰ Κλαυδίου αιτιάσεων καταλιπεϊν τήν 'Ρώ
μην, άλλ’ άνέκαμψεν εύθύς έκ τής έξορίας καϊ έγένε
το τής Κιλικίας έπαρχος. Μετά τήν παρά τήν Φάρ
σαλαν μάχην, διηλλάχθη πρός τόν μέγαν άντίπαλον 
αύτού Καίσαρα, άλλά καταδιωχθείς ύπό τών άνδρών 
τής δευτέρας Τριανδρίας έθανατώθη ύπό τής φονικής 
χειρός τοΰ άγνώμονος Ποπιλλίου Λένα, δν ποτέ έσω
σε διά τής εύγλωττίας αύτοϋ.

II

Αί περί τής άγωγής γνώμαι τοΰ Κικέρωνός εΐσι 
διεσπαρμέναι έν τοϊς πολλοϊς φιλοσοφικοϊς καί ρητό- 
ρικοϊς συγγράμμασιν αύτού. Ή περί άγωγής άρχή αύ-

του μνημονικοΰ καλλιεργία έστιν άναγκαία, ή δε έκ- 
λογή τοϋ βιωτικού έπαγγέλματος εύρίσκεται έν τή 
ίδίεκ τού μαθητού κλίσει.

τοΰ έστιν ή τών φυσικών δυνάμεων άνάπτυξις. Γέρμα 
δέ τής άγωγής έστι κατ’ αύτόν ή πρός τήν αρετήν 
παίδευσις. Τήν τής κοινωνίας σωτηρίαν ερείδει επι 
τής άγωγής, άπεφαίνετο δ’ δτι ούδεμίαν άλλην μει- 
ζω, σπουδαιοτέραν καί κρείττω ύπηρεσίαν δύναται 
τις τή πολιτεία προσενεγκεϊν ή τήν τής διδασκαλίας 
καί παιδεύσεως τής νεολαίας, ’ΐδίορ δ’ έδει γενεσθαι 
τούτο έν τοϊς χρόνοις αύτού, οπότε ή νεολαία ουτω; 
έξώκειλεν, ώστε ανάγκη ήν περισταλήναι αύτήν πά
ση δυνάμει. Έφρόνει προσέτι δτι δσφ άμεινων ή α
γωγή έστιν, τοσούτφ μάλλον ισχυρά άποβαίνει^ή 
πρός τήν σπουδήν έφεσις. Τό δέ σπουδαιότερος τής 
άγωγής μέσον έστί κατά τόν Κικέρωνα ή τής, ρ??το- 
ρ^ς διδασκαλία. Κατά τήν ρήσιν αύτού ή έν τοϊς 
λόγοις δεινότης έστιν ή τελείωσις πάσης άγωγής, ως 
καί πάσης παιδεύσεως, ο όε πρός τήν εύκλειαν ζήλο, 
ή πρώτη πρός τό αγαθόν άφορμή· Διό, έλεγε, έ^Υ*' 
λως οφείλει ό παιδαγωγός μεριμνάν δπως οι παιδες 
άπταίστως διαλέγωνται. Τήν δέ ψυχολογικήν τοϋ 
Κικέρωνός στάσιν μαρτυρεί τό οτι τήν δύναμιν τών 
πρώτων εντυπώσεων προσηκόντως έξετίμα. Και παρ 
αύτω μεγάλην έχει σημασίαν τό τίνος ό παϊς , ά
κούει έν τή πατρική οικία λέγοντας και περί τίνος 
έν γένει ό λαλών λαλεϊ. Έπίσης δ’ έμάχετο καί ύπέρ 
τής άρχής τού «τά άντικείμενα καθ’ έκαστα πραγ- 
ματεύεσθαι».

III

Έν ταϊς περί τούς λόγους άσκήσεσιν ύπελάμβανεν 
ό Κικέρων, δτι ωφέλιμον τό έξ ύπογυίου λέγειν. Άλλα 
πολλώ σπουδαιότερα έφαίνετο αύτω ή διά μελέτης 
καί δίατάξεως τής ύλης παρασκευή, τό δέ κυριώτα- 
τον τό: ώς πλείστα γράφειν. Μόνον ό διά γρα 
πτών λογογραφικών άσκήσεων έπί μ.ακρόν μορφωθείς 
δύναται τής δόξης καί τού θαυμασμού καλού ρήτορος 
τυχεϊν. Αύτός ό Κικέρων έγραψεν είδος προτύπων 
λόγων πρός χρήσιν τής νεολαίας. Άλλά πρός τουτοις 
άπαιτεϊ ίνα ό ρήτωρ κατέχη θησαυρόν τινα χρησίμων 
γνώσεων έν έκάστφ χώρφ τής επιστήμης, εξοχως δ 
έν τή νομική, τή ιστορία καί τή φιλοσοφία. Ώ; πρός 
τήν ιστορίαν λέγει που τάδε· «Διά τής θεωρίας με
γάλων παραδειγμάτων τής άρχαιότητος τό μέν πνεύ
μα μορφοϋται, ή δέ βούλησις έξευγενίζεται καί ή 
ένέργεια παροξύνεται». Τή δέ φιλοσοφία πρώτος ο 
Κικέρων έχάραξεν οδόν έπί τού ρωμαϊκού εδάφους. 
«Πρός θεών, άνακράζει, «τί τό ζηλωτότερον τής σο
φίας ; τί τό έξοχώτερον ; τί δέ τό τοϊς ανθρώποις 
τιμιώτερον; Ό αϊτών πνευματικήν διασκέδασιν και 
άπό τών μεριμνών άνάπαυλαν οφείλει έπιζητεϊν τήν 
τής φιλοσοφίας σπουδήν, ήτις άνευρίσκει, τό πρός τόν 
εύδαίμονα βίον σχετιζόμενον». Περί δέ τών άλλων 
παιδαγωγικών τού Κικέρωνός ιδεών έστωσαν καί τά 
έπόμενα. Ό μαθητής οφείλει επιδείκνυσθαι εύγνώμων 
τοϊς διδασκάλοις αύτού· ο διδάσκαλος φευγετω ιην 
έν οργή τιμωρίαν, έστω δε δικα.ος και εν προσήκον,ι 
μέτρφ πράος τε καϊ αύστηρός. Ή θρησκεία έστιν ίδιον 
τι προαγωγής μέσον τής τών ηθών καλλιεργιας. Η

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ

ΕΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤίΝΟΥΙΪΟΛΕΙ
Έν τώ άρτίως έκδοθέντι ένταύθα Ήμερολογίω 

της ’Ανατολής ύπό τού εύπαιδεύτου κ. Άθ. Πα- 
λαιολόγου περιέχονται άξιαι λόγου μελέται και διη
γήματα, αί μέν πρωτότυποι, αί δέ έκ μεταφράσεων 
έπιτυχών, έτι δέ ποικίλαι πληροφορίαι περί τής Ο
θωμανικής Αύτοκρατορίας καί άλλων χωρών τής 
Άνατολής, χρήσιμοι ή μάλλον άπαραίτητοι ενί έκά
στφ, λεπτομέρειαι περί τής διπλωματικής αντιπρο
σωπείας, περί τών αύτοκεφάλων εκκλησιών, περί τής 
Άρμενικής έκκλησίας, περί τής έν Τουρκία Λατινικής 
ιεραρχίας, περί βαθμών καί βαθμοφόρων τής Οθω
μανικής Αύτοκρατορίας κτλ. Έν τώ φιλολογική αυ
τού μέρει δημοσιεύονται αξιόλογοι τινες διατριβαί, 
έξ ών ‘ ιδία ' μνημονεύομεν τής ύπό του κ. Μ. I. Γε- 
δεών Ό Πατριάρχης Ίωάσαφ Β' Μεγαλοπρε
πής καί τής ύπό του κ. Α. Παπαδοπούλου Κερα- 
μέως Περί τινων Έχχλησιων έν Γαλατα Κωνσταν
τινουπόλεως. Έν τώ κεφαλαίφ τώ άφορώντι είς τήν 
δημοσίαν έκπαίδευσιν έν Τουρκία παρατηροΰμεν α
ξιοσημείωτους τινάς πληροφορίας περί σχολείων και 
βιβλιοθηκών, ών τινας άναδημοσιεύομεν παρά πό- 
δας. Καί έστι μέν αληθές, ώς παρατηρεί καί ό φιλό
πονος έκδοτης, ότι ή περισυλλογή τοιούτων πληρο
φοριών έστιν ένταύθα δυσχερέστατη καί άτελ/;,, ουχ 
ήττον ή κατά μικρόν άναζήτησις καί εξελεγξις τού
των συντελεί τά μέγιστα είς τήν βαθμιαίαν συμπλή- 
ρωσιν τοϋ κενού τών στατιστικών ειδήσεων και εις 
τήν διαοώτισιν πολλών πραγμάτων συνδεομένων 
πρός ζητήματα έκπαιδευτικά. Εντεύθεν δέ κατάδηλος 
γίνεται καί ύπό τήν έποψιν ταύτην ή χρησιμότης του 
ένλόγφ Ημερολογίου, ού όφιλοπονος έκδοτης υπισχνει- 
ται διά τό προσεχές έτος «λεπτομερεστέρας και ακρι- 
βεστέρας ειδήσεις περί τών τής πρωτευούσης και των 
πέριξ σχολείων.» Ύπό τόν τίτλον Ένοριαχαι Σχο- 
λαι, τό 'Ημερολόγιον της ’Ανατολής δημοσιεύει λε
πτομερή πίνακα τών καθ’ ήμάς σχολείων τής κατω- 
τέρας παιδεύσεως, ον συνοψίζομεν ώς επομένως. ,

Ύπάρχουσιν έν τή ήμετέρμ πρωτευούση και εν 
τοϊς προαστείοις έν δλφ 104 κατώτερα παιδευτήρια 
ένοριακά (μή συμπεριλαμβανομένων τών προσηρτη- 
μένων είς τά άνώτερα δημόσια καί ιδιωτικά εκπαι
δευτήρια) ήτοι :
Αηρ-οτιχαί, αστιχαι χαι ρι- 

χταί σχολαί................
Έλληνιχαι σχολαί.............
Παρθεναγωγεία..................
Νηπιαγωγεία......................

(μαθηταί 5,669).
» 747.

(μαθήτρ. 3,932).
(μαθηταί

Έν δλφ μαθηταί

50
12
30
12

έκατέρου φύλου 917).
........................ 11,265)7
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Ό έκδοτης τοΰ ’Ημερολογίου παρατίθησι καί ά- 
ριθμούς περί τής έτησίας ολικής δαπάνης έκαστου 
τών παιδευτηρίων τούτων, άνευ συγκεφαλαιώσεως 
τοΰ γενικού συνόλου. 'Ημείς δέ προστιθέντες τά [χε
ρικά ιαΰτα άθροίσματα εύρίσκομεν δτι διά μόνα τά 
κατώτερα ένοριαχά παιδευτήρια ή ήμετέρα κοινότης 
δαπανά έτησίως εϊκοσε ^ελεάδα,ς λερών μή 
έχουσα είμή δώδεκα ατελείς έλληνιχας σχολάς μετά 
747 μόλις μαθητών, ενώ άφ’ ετέρου ή Μ. τοΰ Γ. 
Σχολή αδυνατεί νά διδάξη έπαρκώς τούς συρρεύσαν- 
τας είς ταύτην όκτακοσίους περίπου μαθητάς. Οί 
αριθμοί ούτοι δέον νά έμβάλωσιν ήμάς είς σπου
δαίας σκέψεις περί τής καταστάσεως καί τής πο
ρείας τών καθ’ ήμάς εκπαιδευτικών πραγμάτων.

Ιδού δέ νΰν καί τινες πληροφορία', περί τής έκπαι- 
δεύσεως παρά ταϊς λοιπαϊς κοινότησι καί περί βιβλιο
θηκών, άς παρατιθέμεθα αύτολεζεί ώς εχουσιν έν τφ 
Ήμερολογίω τής ’Ανατολής :

’Αρμένικη εκπαίδευσες.

Ό άρθμός τών έν Κωνσταντινουπόλει καί τοίς πέ- 
ριξ άρμενικών σχολείων, κοινών τε καί ιδιωτικών 
ανέρχεται είς 63, ών τά μέν 42 άρρένων, τά δέ 
21£θηλέων. Φοιτώσι δέ είς αύτά άρρενα μέν 3,780, 
κοράσια δέ 1,960, ήτοι έν δλοις μαθηταί καί μα- 
θήτριαι 6,740. Δαπανώνται δέ έτησίως πρός συν- 
τήρησιν τών σχολείων τούτων γρόσια 1,261,480. 
Είσΐ δέ τά σχολεία τών Αρμενίων καλώς έν γένει 
κατηρτισμ.ένα. Διδάσκεται δ’ έν αύτοϊς πρός τή αρ
μένική καί τοϊς έγκυκλίοις μαθήμασιν έκ τών ξέ
νων γλωσσών, ή τουρκική καί ή γαλλική, άς, άμ- 
φοτε'ρας, καλώς έκμανθάνουσιν οί Αρμένιοι· έ'ν τι- 
σι δέ καί ή αγγλική, έν ένί δέ καί μόνω σχολείω, 
τώ τοΰ Μεσαχωρίου, διδάσκεται καί ή ελληνική.

‘Εβραϊκή εκπαίδευσες.

'Ικανήν έπίδοσιν έ'σχεν ή παιδεία κατά τά τελευ
ταία ταΰτα έ'τη καί παρά τοϊς Ίσραηλίταις διά 
τών προσπαθειών τής «Παγκοσμίου Ίσραηλιτικής 
Ένώσεως». Ύπάρχουσι δέ σήμερον καθ’ άπαν τό 
όθωμ. κράτος σχολεία μέν άρρένων 30, έν οίς καί 
εν γεωργικόν έν Ίο'ππη, θηλέων δέ 15, ήτοι τό δλον 
45, ών 1 1 έν Κωνσταντινουπόλει, ήτοι 7 άρρένων 
καί 4 παρθεναγωγεία. Περιλαμβάνουσι δέ τά σχολεία 
ταΰτα άρρενα μέν 5360, κοράσια δέ 1690, ήτοι έν 
δλοιςμαθητάς καί μαθήτριας 7050. Έν πολλοίς τών 
σχολείων τούτων, τοίς τελειότερον κατηρτισμένοις, 
πρός τή εβραϊκή καί τή ίσπανοεβραϊκή γλώσση έκ 
τών ξένων γλωσσών διδάσκεται καί ή ιταλική ή ή 
γαλλική μετά τής τουρκικής καί ελληνικής, έν τισι 
δέ καί ή γαλλική, έν δέ τοϊς έν Συρία καί ’Αφρική 
πρός τή εβραϊκή διδάσκεται καί ή άραβική, τοϊς δέ 
έν Βουλγαρία καί ή βουλγαρική. ‘Η έτησία ολική δα- 
πάση τής συντηρήσεως τών μέν σχολείων τών άρρέ
νων άνέρχεται είς 306,017 φράγκων, τών δέ θηλέων 
είς 115,173 φράγκων, ήτοι τό δλον 421,191 φρ., 
ών 151,939 χορηγούνται ύπό τής «Παγκοσμίου Ί- 

σραηλιτικής Ένώσεως» καί 14,500 ύπό τής «Άγ- 
γλο-έβραϊκής ’Αδελφότητος». Οί ύπέρ συντηρήσεως 
τών σχολείων τούτων πόροι προέρχονται έκ τών έπί 
τών έμπορευμάτων εισαγωγής καί έξαγωγής καθω- 
ρισμένων δασμών, έξ έράνων καί έξ εισφορών μεγα- 
πλούτων ίσραηλιτικών ο’ίκων, οίοι οί τοΰ Γόλδσμιθ, 
Χίρς, Καμόνδου, Άλλαττίνη, καί δή έκ τών τακτι
κών έτησίων έπιχορηγήσεων τών δύο εταιριών τής έν 
Παρισίοις «Παγκοσμίου Ίσραηλιτικής Ένώσεως» καί 
τής έν έν Αονδίνω «Άγγλο-έβραϊκής». Πλήν δέ τού
των ύπάρχουσιν ένιαχοΰ καί έπιτόπια φιλανθρωπικά 
σωματεία ύποστηρίζοντα τούς άπορωτέρους τών μα
θητών. Σημειωτέον δέ δτι έν άπασι σχεδόν τοϊς κοι- 
νοτικοϊς τών ’Ισραηλιτών σχολείοις καταβάλλονται 
καί δίδακτρα ύπό τών εύπορωτέρων μαθητών.

Βιβλιοθήκαι.

τόμ. 27,013

Έσσάδ έφένόη, έν τή συνοικία Γερέ- 
Μπατάν............................................. »

Οί Μουσουλμάνοι άνέκαθεν διεκρίθησαν έπί δαψι- 
λεία καί γενναιότητι πρός ϊδρυσιν τεμενών (τζαμιών), 
σχολών (μεδρεσέδων), κρηνών (τσεσμέδων), πτωχο- 
τροφείων (ίμαρετίων) καί βιβλιοθηκών (κιουτουπχα- 
νέδων).

Σουλτάνοι, μεγιστάνες διαφόρων βαθμών καί πολ
λοί ίδιώται συστήσαντες βιβλιοθήκας έπροίκισαν ταύ- 
τας διά σταθερών πόρων άφιερώσαντες σπουδαία 
κτήματα πρός μισθοδότησιν τών βιβλιοφυλάκων καί 
διατήρησιν έν καλή καταστάσει τών βιβλιοθηκών καί 
πλουτισμόν αύτών.

Πανταχού τής Αύτοκρατορίας, έν ταϊς κυριωτέ- 
ραις πόλεσι, παρά τεμένεσι καί μεδΐ,ιτίοις ή μαυσω- 
λείοις ύπάρχουσι βιβλιοθήκαι. Τό ύπουργείον τής δη
μοσίας έκπαιδεύσεως μ.ή άνεχόμενον δπως αί πλού
σια'. αύται βιβλιοθήκαι διατελώσιν άλυσιτελείς τφ 
δηαοσίφ, σκέπτεται νΰν περί τακτοποιήσεως αύτών, 
ώστε νά καταστώσι πάσι προσιταί καί χρήσιμοι.

Ένταΰθα σημ-ειοΰνται αί έν Κωσταντινουπόλει μό
νον ύπάρχουσαι βιβλιοθήκαι μετά τού άριθμοΰ τών 
έμπεριεχομένων τόμων, ών αί πλεΐσται περιέχουσι 
χειρόγραφα μεγάλης άξίας.
Έντός τοΰ τεμ.ένους τοΰ Σουλτάν Με-

χεμέδ τοΰ Πορθητού (Φατίχ)..............τόμ. 4,885
Σουλτάν Βαγιαζήτ τοΰ Β’, έν τώ τεμέ-

νει αύτοΰ...................   » 3,244
Σουλτάν Σουλεϊμάν τού Α', έν τώ τεμέ- 

νει αύτοΰ........................................... » 1,535
Έν τώ μεδρεσέ τοΰ Ααλελή (ίδρυμα Σουλ

τάν Σελίμ τού Β' καί Μουσταφά 
τοΰ Α')............................................. » 3,683

Σουλτάν Όσμάν τοΰ Β', παρά τώ Όσ- 
μανιέ................................................... » 4,382

Σουλτάν Μαχμούδ τοΰ Α', έν τώ τεμένει 
Άγ. Σοφίας...................................... » 4,864

Σουλτάν Χαμίδ τοΰ Α', παρά τώ μαυ- 
σωλείφ αύτοΰ................................... » 2,123

Λαλά ’Ισμαήλ, έν τώ τεμένει Σουλτάν 
Χαμίτ τοΰ Α'................................... » 762

Σουλτάν Άχμέό, έντός τοΰ Γενί-δζαμίου » 1,535
Πρός μεταφοράν................................τόμ. 27,013

Τών Κιοπρουληδών, κατά τό Τσεμπερ- 
λή-τάς................................................ »

Άσίρ έφένδη, έν Μπαχτσέ καπού. ... » 
Άλή πασσά, παρά τώ τεμένει Σεχζαδέ. » 
Διαφόρων δωρητών, παρά τώ ίδίφ τεμένει » 
Δαμάτ Ίβραχήμ πασσά, παρά τώ ίδίφ

τεμένει................................................... »
Άτήφ έφένδη, κατά τήν συνοικίαν Βεφά » 
Χεκήμ Άλή πασσά, έντός τοΰ τεμένους 

αύτοΰ................................................. »
Μεχμέδ Ραγήπ πασσά, κατά τήν Κόσκαν » 
Βελι-έδ-δίν έφένδη, παρά τό τέμενος

Φατίχ...................................................... »
Φεϊζ-ούλ—λάχ έφένδη, παρά τό τέμενος

Φατίχ..................................................... »
Μεχμέδ Μουράτ έφένδη, κατά τόν Τσαρ-

σαμπάν................................................... »
Χαδζή Βεσίρ άγά, έν τώ μεδρεσέ αύτού 

παρά τή Υψηλή Πύλη................... »
Μεχμέδ πασσά, έν τή συνοικία Έγιούπ. » 
Χοσρέβ πασσά, » » » »
ΆμουδζάΧουσείν πασσά, έν Σερατζχανέ. » 
Μουσταφά πασσά Μερζιφουνί................... »
Άλή πασσά Τσορλουλοΰ......................... »
Σεΐχ Μουράδ έφένδη, κατά τό Μουχλίον. » 
Βεσίρ άγά, κατά τήν συνοικίαν Μπαμπά

Χαϊδάο................................................... »
Κασάπ Μουσταφά άγά, έντός τοΰ με

δρεσέ Σερβιλλί................................. »
Άβδ-ούλ-λάχ άγά,κατά τό ΚαδήΤσεσμέ. » 
Τής Βαλιδέ σουλτάνας Μίχρι 23άχ, έν

τός τοΰ τεμένους Έγιούπ.............. »
Μεχμέδ άγά, έντός τοΰ τεμένους αύτοΰ 

κατά τόν Τσαρσαμπάν................... »
Όμέρ έφένδη ίατροΰ, κατά τήν συνοικίαν 

Μουλλά Κιουρανί.............................. »
Μεσίχ Άλή πασσά................................... »
Μουσταφά Ρεΐς έφένδη..................... · . . »
Γιαχγιά έφένδη, έντός τοΰ μεδρεσέ αύτοΰ » 
Καζασκέρ Μουσταφά έφένδη, κατά τόν

Τσαρσαμπάν.......................................... »
Τής Σαλιχά χανούμ, κατά τήν συνοι

κίαν Μεσιχ-Άλή πασσά................. »
Τοΰ τεμένους Σουλτάν Άχμέδ, κατά τό 

Ίπποδρόμιον...................................... »
Τοΰ μεδρεσέ Μεχμέδ έφένδη έν Γαλατά » 
Τοΰ διδασκαλείου, έν Τσεμπερλή-τάς.. » 
Τής A. Τ. τής βασιλομήτ. τού άοιδίμου

Σουλτάν Άβδ-ούλ Άζίζ, έν Άκ-σεράϊ » 
Τοΰ μεδρεσέ Κηλήτζ Άλή πασσά, έν

Τοπχανέ.....................................  »
Τοΰ Τεμένους Φινδικλή........................... »
Τοΰ Μεδλεβιχανέ, έν Γενί καποΰ........... »

Έκ μεταφορά:

3,853

2,777
2,159
2,876
1,039

1,199
2,756

1,490
1,733

2,141

2,099

1,268

1,368
1,768

483
541
453
450
542

219

397
396

287

210

147
157
175
471

194

273

1,373
238 
260

500

110
561
165

Βιβλιοθήκαι ελληνικοί.
Μή δυνηθέντες, ώς έσκοποΰμεν, έλλείψει πληρο

φοριών, νά δώσωμεν γενικόν κατάλογον τών έν τώ 
όθωμανικώ κράτει διασημοτέρων ελληνικών βιβλιο
θηκών, περιοριζόμεθα έν γε τώ παρόντι νά σημειώ- 
σωμεν έν συντόμφ μόνον τάς έν τή πρωτευούση ά- 
ξιολογωτέρας έλληνικάς βιβλιοθήκας· είσΐ δέ αί εξής :

ΊΙ έν τώ Μετοχίφ τοΰ παναγίου Τάφου, ίδουθεϊσα 
ύπό τοΰ πατριάρχου Ιεροσολύμων Δοσιθέου τώ 1680 
καί πλουτισθείσα ύπό τών εύκλεών αύτοΰ διαδόχων 
κέκτηται δ’ αύτη περί τάς 4,000 έντύπων καί 630 
χειρόγραφα, ούσα κατά τοΰτο ή πολυτιμοτέρα βι
βλιοθήκη τής Ανατολής. Βιβλιοφύλαξ Σωφρόνιος 
ίεροδιάκονος.

Ή τής Μ. τοΰ Γ. Σχολής, άλλοτε βιβλιοθήκη τοΰ 
άειμ.νήστου Νικηφόρου Θεοτόκη, μετακομισθείσα έξ 
Αγίου Όρους τώ 1804, έπλουτίσθη τώ 1865 έπι 
τής πατριαρχείας Σωφρονίου Γ', τά έν τοϊς ύπο- 
γείοις τοΰ πατριαρχικού σκευοφυλακίου άποκείμενα 
βιβλία άποθησαυρίσαντος έν αύτή τοΰ τότε σχολαρ- 
χοΰντος άειμνήστου Εύσταθίου Κλεοβούλου. Οί έν 
τή βιβλιοθήκη ταύτη τόμοι, αύξηθέντες κατόπιν καί 
διά δωρεών νεωτέρων συγγραμμάτων άνέρχονται ήδη 
είς 7,000 έν οίς περί τά 40 χειρόγραφα.

Ή τής έν Χάλκη Εμπορικής σχολής, βιβλιοθήκη 
ούσα άλλοτε τής μονής, έν ή αύτη κεϊται, έχει έν
τυπα ελληνικά, λατινικά, γαλλικά, ιταλικά καί γερ
μανικά 3,888, έν οίς 890 περιοδικά διαφόρων γλωσ
σών, 115 χάρτας γεωγραφικούς καί άστρονομικούς, 
168 πίνακας βοτανικής καί ζωολογίας καί 12 5 ι
χνογραφήματα άρχαιολογικά καί ιστορικά, χειρό
γραφα δέ, πάντα έκκλησιαστικής ύλης, 156.

Ή τής έν Χάλκη Θεολογικής σχολής άριθμοΰσα 
περί τάς 7,000 τόμων. Χειρόγραφα τά μέν τή μονή 
άνήκοντα 160, τά δέ τή σχολή 200. Ή τής μονής 
βιβλιοθήκη ίδρύθη μικρόν μετά τά μέσα τοΰ ΙΣΤ' 
αίώνος. Βιβλιοφύλαξ Κωνσταντίνος Χειμώνιος.

ΊΙ τής έν Σταυροδρομίφ σχολής τών Είσοδίων, 
άριθμοΰσα έντυπα περί τάς 4,000 τόμων καί όλίγι- 
στα χειρόγραφα μικράς άξίας. Τό σπουδαιότερον 
τούτων «Κήπος Χαρίτων» τοΰ Δαπόντε έξεδόθη πρό 
διετίας έν Παρισίοις ύπό Emile Legrand καί έν Ά- 
θήναις ύπό Γαβριήλ Σοφοκλέους.

Ή τοΰ «’Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου» ίδρυ- 
θεϊσα τφ 1870 καί περιέχουσα ύπέρ τάς 8,000 έν
τύπων καί 40 περίπου άξια λόγου χειρόγραφα, δώ
ρημα τοΰ μακαρίτου μ.ητροπολίτου Δέρκων Νεοφύτου. 
Βιβλιοφύλαξ τού παρόντος έτους Α. Παπαδοπούλας 

Κεραμεύς.
Ή τής «Εταιρίας τών Μεσαιωνικών Ερευνών», 

πρό τριών έτών ίδρυθεϊσα καί άξια μνείας ώς άπο- 
τελοΰσα ειδικήν συλλογήν, χρήσιμον τοίς έρευνώσι 
τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν καί φιλολογίαν χειρόγρα
φα περί τά 30. Βιβλιοφύλαξ τοΰ ένεστώτος έτους 
’Ιωάννης Ή. Κολόμβος.

—a a a in..·..—
Τό δλον τόμοι 64,141
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Τελετή τοΰ γάμ.ου παρά Χεναος.

Ώς έν πάση χώρα ούτω καί έν τή Σινική ή τε
λετή τοϋ γάμου συνοδεύεται ύπό ποικίλων διατυπώ
σεων, αΐτινες όμως διαφέρουσιν ούσιωδώς τών έν άλ- 
λοις έ'θνεσιν. Αί γυναίκες έν Κίνζ διαιτώνται άπο- 
κεχωρισμέναι τών άνδρών, οί μνηστευόμενοι δέ σπα
νιότατα είδον ή γινώσκουσιν άλλήλους πρό τών αρ
ραβώνων έντεύθεν ή ανάγκη τοΰ προστρέχειν είς 
τούς μεσίτας καί τάς μεσιτρίας τών συνοικεσίων, ήτοι 
τούς προξενήτας. Ό άποφασίσας νά νυμφευθή καί 
μή ποιησάμενος έκλογήν τινα άνατίθησι τήν φροντί
δα ταύτην είς τόν μεσίτην, δστις αναλαμβάνει νά 
εΰρη νύμφην άνάλογον τή άξία καί τή κοινωνική 
τάξει τοΰ γαμβρού- έάν δ’ ούτος, συμβουλευόμενος 
τήν κλίσιν καί τά συμφε'ροντα αύτοϋ έποιήσατο ήδη 
τήν έκλογήν του,—τούθ’ δπερ, ώς εϊπομεν, σπανίως 
συαβσίνει,— ό έργολάβος τών συνοικεσίων μεταβαίνει 
ώς πληρεξούσιος αντιπρόσωπος παρά τή ύποδειχθεί- 
ση οίκογενείη καί άνακοινοΐ τάς προτάσεις τού αΐ- 
τούντος.

Άλλ’ ό γαμβρός οφείλει νά έπιστήση τήν προσο
χήν αύτού είς προκαταρκτικόν τι σημεϊον, οφείλει 
δηλονότι νά έρωτήση μήπως ή μελλόνυμφος φέρει 
κατά τύχην τό αύτό καί έκεϊνος έπιθετον. Έάν συμ- 
βαίνη ούτω, τότε ή σύμπτωσις τού αύτού πατρωνυ
μικού έπιθέτου είνε πρόσκομμα άνυπέρβλητον, κα
θότι οί σινικοί νόμοι δέν έπιτρέπουσιν έν τοιαύτη 
περιπτώσει τόν γάμον. Άλλά καί άν δέν ύπάρ
χη ταύτότης έπιθέτου, άν ό μέν γαμβρός καλείται 
Αή ή Κάγγ, ή δέ νύμφη Τσούν ή Τσάν, ύπάρ- 
χουσιν έτεραι δυσχέρειαι. Ό μεσίτης οφείλει νά 
λάβη παρ’ ενός έκ ιστού τών συμβαλλομένων με
ρών έπίσημον ληξιαρχικήν πράξιν σημειοϋσαν τό 
ό'νομα, τήν ήλικίαν, τό έτος καί τήν ώραν τής 
γεννήσεως αύτών κλπ. Αί σημειώσεις αύται. φέρονται 
μετά ταύτα είς μάντιν, ΐνα ούτος έςετάση άν τό σχε- 
διαζόμενον συνοικέσιον. μέλλη ν’ άποβή εύτυχές. "Αν 
ή άπάντησις είνε εύνους (συνήθως δέ καθίσταται 
τοιαύτη διά τής έπιχρυσώσεως τής παλάμης τού 
μάντεως) καί άν ύπάρχη ίσότης τάξεως καί περιου
σίας μεταξύ τών δύο οικογενειών, τότε ή αίτησις γί
νεται κατά τούς είθισμένους έπισήμους προξενικούς 
τύπους- άμα δέ στέλλονται καί τά γαμήλια δώρα· 
άν δέ ταύτα γένωνται αποδεκτά, τό νέον ζεύγος θεω
ρείται νομίμως μεμνηστευμένον. Λείπεται ακολούθως 
νά όρισθή ή ήμέρα τοΰ γάμου· τότε δέ πάλιν παρί- 
σταται ή ανάγκη τού μάντεως.

Πρό τής τού γάμου ήμέρας, ό μνηστήρ λαμβάνει 
νέον ό'νομα καί φροντίζει νά προμηθευθή πίλον και
νουργή, ή δέ μνηστή, ής ή κόμη μέχρι τούδε άφίνε- 
το νά κυματίζη πίπτουσα μέχρι πτέρνης, πρώτον 
ήδη σχηματίζει ταύτην κατά τρόπον ίδιάζοντα έν 
Κίνα ταϊς έγγάμοις γυναιξί, ό τρόπος δ’ ούτος συνί- 
σταται είς τό διδόναι τοϊς βοστρύχοις τό σχήμα καί 
τόν όγκον τεϊ'φόρου δοχείου καί ύποστηρίζειν τόν όγ
κον έκεϊνον επί τοϋ μετώπου διά στενής λωρίδος έκ 

χρυσού ή έκ πολυτίμου λίθου καί όπισθεν τής κεφα
λής διά πληθύος καρφίδων.

Άπό τής πρωίας τής ήμέρας τού γάμου άποστέλ- 
λονται τώ μνηστήρι εύχαί καί δώρα, έν οίς καί έν 
ζεύγος νησσών, αΐτινες θεωρούνται έν Κίνζ ώς έμ
βλημα οικογενειακού συνδέσμου καί στοργής. Ώς αλ
λαχού, οΰτω καί έν Κίνζ, αί γυναίκες ποιούνται έπί- 
δειξιν δακρύων τινών έν τή περιστάσει ταύτη- αί 
νεάνιόες αί φίλαι τής νύμφης μένουσι παρ’ αύτή τήν 
πρωίαν ταύτην θρηνούσαι έπί τή προσεχεϊ άπελεύσει 
αύτής ή μάλλον έπί τή ίδί^ αύτών άγαμία, προσ- 
σφέρουσι δέ τή μελλονύμφω καί τι δώρον ώς προσθή
κην είς τήν προίκα αύτής.

Τό εσπέρας, άφικνεϊται ό μνηστήρ συνοδευόμενος 
ύπό τάγματος όλου φίλων, ύπό νέων φερόντων φα
νούς καί ύπό δύο ετέρων φερόντων μακράν σημαίαν 
έξ ύφάσμ-ατος μάλλινου ή μεταξωτού, έφ’ ού έκεν- 
τήθη ό έθνικός δράκων. Έπί τέλους, κομίζεται εύ- 
ρύτατον φορεϊον χρυσαϊς κεκοσμημένον γλυφαϊς καί 
ερμητικώς κεκλεισμένον. Έν αύτφ έπιμελώς περιτε- 
τυλιγμένη φέρεται ή νύμφη αόρατος είς πάντας, όλη 
δέ ή πομπή, ήγουμένης μουσικής καί σημαίας, καί έ- 
ποαένων ανθρώπων φερόντων τά κοσμήματα τής 
νύμφης, διευθύνεται πρός τήν οικίαν τού γαμβρού.

Έπί τού ούδού τής οικίας τούτου καίονται άνθρα
κες έν πυραύνφ προωρισμένοι κατά πάσαν πιθανότητα 
νά παρακωλύσωσι τήν νύμφην τού νά κομίση μεθ* 
έαυτής οίονόήποτε πνεύμα κακοποιόν. Είτα διευθύ
νεται πρός τόν πατέρα καί τήν μητέρα τού νυμφίου 
καί ύποβάλλει έδαφιαίως τάς ύποκλίσεις αύτής, ά- 
σπάζεται τούς πίνακας έφ’ ών σημειούνται τά ονό
ματα τών προγόνων τής νέας αύτής οικογένειας καί 
προσφέρει τοϊς προσκεκληαένοις έκ τού αρωματικού 
φυτού μαλαβάθρου. Μέχρι τής στιγμής έκείνης ή 
νύμφη διατελεϊ κεκαλυμμένη, τότε δέ πορεύεται πρός 
τόν κοιτώνα αύτής όπου ό νυμφίος αίρει άπ’ αύτής 
τόν πέπλον μετά τούτο έπανέρχεται, χαιρετίζει έκ 
νέου τούς γονείς καί φίλους καί κάθηται, σύν τφ συ- 
ζύγφ, είς τράπεζαν παρεσκευασμένην. Έπί ταύτης 
φαίνονται δύο κύπελλα οίνου, τό μέν μετά ζακχάρεως, 
τό δέ περιέχον έγχυμα πικρών χόρτων. Οί δύο νεό
νυμφοι πίνουσιν όυ.ού έκ τών ποτηρίων τούτων, δη- 
λούντες ούτω ότι τού λοιπού θά συμμερίζωνται άπό 
κοινού τάς πικρίας τοΰ βίου. Είτα ή νεαρά σύζυγος 
άποσύρεται, συνοδευομένη ύπό τών παρουσών κυριών, 
ών τινες άπαγγέλλουσιν έπ’ αύτής μυστηριώδεις εύ- 
χάς γοητείας καί προπαρασκευάζουσι τόν νυμφώνα.

Τήν πρωίαν τελείται λατρεία τοϊς έφεστίοις θεοΐς, 
αί δέ κατόπιν έξ ήμέραι είσίν ώρισμέναι πρός ύποδο- 
χήν τών έπισήμως έπισκεπτομένων τόν οίκον τού 
γαμβρού συγγενών άμφοτέρων τών οικογενειών, οΐτι- 
νες έπίσης έπισκέπτονται καί τόν πατρικόν οίκον τής 
νεονύμφου. Καθ’ δλον τούτο τό χρονικόν διάστημα, 
αύτη έξέρχεται έν φορείφ έρυθρφ συνοδευομένη ύπό 
τής μουσικής καί τής σημαίας αύτής.

Τοιαύτη ή τελετή τών μετά τής πρώτης συζύγου 
γάμων. Τοιαύτην σύζυγον μίαν μόνον οί Σΐναι λαμ- 
βάνουσιν, άλλά παραπληρωματικάς πολλάς, άναλό-

. Ούχ ήττον είοΐ σύ- 
τιμής καί δικαιωμάτων

γως τή διαθέσει καί τή περιουσία τού συζύγου. Αί 
τής δευτέράς ταύτης τάξεως σύζυγοι λαμβάνονται 
καί έκ κατωτέρας κοινωνικής βαθμ.ϊδος, είσί δέ ώς 
έπί τό πλεϊστον θεράπαιναι τής πρώτης συζύγου, ά- 
γοραζόμεναι ύπό τοΰ άνδρός καί νυμφεύονται μετά 
πολλώ ήττονος έπισημότητος. 
ζυγοί νόμιμοι, άπολαύουσι 
άνεγνωρισμένων, τά δέ τέ
κνα αύτών κληρονομούσιν 
έξ ίσου μετά τών τής πρώ
της συζύγου, ήτις όμως 
θεωρείται ώς ή κοινή μήτηρ 
παντός τού οίκου καί άπο- 
λαύει παρά πάντων τών τέ
κνων βαθυτέρου σεβασμού.

Μέρισται εύκολίαι παρέ
χονται έν Κίνα πρός έπί- 
τευξιν διαζυγίου. Παρεκτός 
τών περιπτώσεων, καθ’ άς 
καί έν Εύρώπη έπιβάλλεται 
τό διαζύγιον, πάς σύζυγος 
δύναται νά διαζευχθή έάν 
έγκαλέση τήν συμβίαν έπί 
φυσική τινι παθήσει, έπί 
έλλείψει σεβασμού ποός τούς 
εαυτού γονείς, έπί κλοπή ή 
έπί φαυλότητι χαρακτήρος 
κλπ. "Αν δμως ό σύζυγος 
άπέκτησε περιουσίαν μετά 
τούς γάμους αύτού, άν ή 
γυνή στερείται πατρικού οί
κου δπως καταφύγη εις αύ
τόν, ή έάν έπένθησεν έπί τώ 
θανάτφ τών γονέων τού 
συζύγου αύτής, τό διαζύ- 
γιον δέν έπιτρέπεται. Οΰτω 
δ’ έφαρμόζεται καί έν τού- 
τφ ή παρά τοϊς Σίναις έπι- 
κρατούσα άρχή δτι ό νόμος 
δέον μέν νά ηνε αυστηρός, 
άλλά δέον συνάμ-α νά έφαρ- 
μόζηται μετ’ οίκτου.

Δέν άπαγορεύεται ταϊς 
χήραις νά έρχωνται είς δεύ
τερον γάμον, άλλά τότε ά- 
φαιρούνται άπ’ αύτών πολ
λά προνόμια καί ή διαγωγή 
αύτών έπεκρίνετα. ώς μετέ- 
χουσα έλαφρότητος. Προ- 
κειμ,ένου δέ περί τούτου ά- 
ναμ.ιμνησκόμεθα τού επομέ
νου γεγονότος, δπερ άφηγεΐται ό Τσουά"γ 
τών μεγάλων Σινών φιλοσόφων.

Είς τών ευπορών Σινών νυμφευθείς νεαράν καί έρα- 
σμίαν γυναίκα μετά τινας μήνας άπεβίωσεν. Κατά 
τάς τελευταίας πρό τού θανάτου αύτού ήμέρας ή σύ
ζυγος έκόπτετο θρηνούσα καί έβεβαίου ότι ούδέποτε 
πλέον έμελλε νά νυμφευθή. Ό ετοιμοθάνατος άνήρ, 

θεωοών τούτο παοάλογον, άπήτησε παοά τής γυναι- 
κός. έάν έλθη μετά ταύτα είς δεύτερον γάμον, νά 
άναμείνη μόνον μέχρις ού ξηρανθή ο επί τού τάφοι/ 
του χούς Άποθζνόντος τού άνδρός καί ταφέντος, 
πολλοί νεαροί καί καλλίμορφοι μνηστήρες ένεφανί- 
σθησαν, άλλ’ ή χήοα πρός ούδένα ήτένισεν έχουσα 
διαρκώς έν νφ τόν μακαρίτην. Καθ’ έκάστην μετέ-

.Λ»

) καί έθρήνει, φροντίζουσα 
τά δάκρυα αύτής μή πί-

βαινεν είς τόν τάφον τούτου 
όμως ταύτοχρόνως δπως ' 
πτωσιν έπί τού χώματος. Μετά τινας ήμέρας ό 
Τσουάγγ-τσί διαβαίνων έκεϊθεν είδε τήν γυναίκα 
άερίζουσαν διά ριπιδίου ούχί έαυτήν, άλλά τό ύγρόν

1 χώμα καί ήρώτησε τήν αιτίαν.^ Τότε αύτη διηγήθη 
αύτφ τήν τελευταίαν άπάντησιν τού συζύγου καί πα-

37.
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ρεκζλεσε τόν Τσουάγγ-τσί ίνα τήν βοηθήση πρός 
τοΰτο δοΰσα καί αύτώ ριπίδιον ούτω δέ άμφότεροι 
καθίσαντες παρά τόν τάφον είργάσθησαν πάση δυνά
μει δπως άποξηράνωσι τό ύγρόν χώμα, καί τό ύγρόν 
χώμα άπεξηράνθη ταχύτατα ! (Έκ τής Γαλλικής).

Η ΠΟΛΙΣ ΔΙΑΡΒΕΚΙΡ 

(Ή άρχαία ’Άιαδα).

ΔΙΑΡΒΕΚΙΡ, ή Λαιρβ'εχ- Ά[Μ, Καρα-Άμ,ίδ, 
ΑΜΙΔΑ παρά τοϊς άρχζίοις, είνε πόλις οχυρά τής 
’Ασιατικής Τουρκίας, κειμένη έπί τοΰ Τίγρητος, ά- 
πέχουσα τής θεοόοσιουπόλεως ΒΒΔ 256 χιλιόμετρα, 
εις βόρειον πλάτος 3 7° 5 5' καί μήκος δ. 3 7° 4 Γ. Πε
ριέχει 40,000 κατοίκων καί είνε έδρα τοΰ γενικού 
διοίκητοΰ τοΰ ομωνύμου νομού. Πνευματικοί αρχηγοί 
έδρεύουσιν έν αύτή οί εξής: ό Πατριάρχης τών ’Ιακω- 
βιτών (έδρεύων συνηθε'στερον έν Δάρ-Ές-Σαφρίν, παρά 
τή Μαρδίν) οί ’Αρχιεπίσκοποι τών ’Αρμενίων καί τών 
Χαλδαίων καί είς ’Επίσκοπος τών ’Ορθοδόξων (ό άγ. 
Άμίδης). Ή Διαρβεκΐρ περικλείεται έντός ύψηλών 
καί οχυρών τειχών, κατερειπωθέντων είς πολλά μέ
ρη καί έπισκευασθε'ντων, προστατεύεται δέ ύπό οχυ
ρού φρουρίου. Έπί τών τειχών τούτου άναγινώσκον- 
ται πολλαί Άραβικαί έπιγραφαί, χρονολογούμενα! 
άπό τής μουσουλμανικής κατακτήσεως. ’Εκτός τής 
πόλεως ύπάρχουσι πολλά κάλλιστα τεμε'νη, άγοραί, 
κλπ. έτι δέ βυρσοδεψεία, καί ύφαντουργεϊα ύφασμά- 
των μεταξωτών, βαμβακίνων καί μάλλινων. "Αλλο
τε ύπήρχεν έν αύτή δραστηριωτάτη βιομηχανία καί 
έμπόριον, περιελθοντα ήδη είς παρακμήν. ’Αγνοεί
τε ή εποχή τής κτίσεως τής Άμίδης, άλλ’είνε γνω
στόν δτι άνεκτίσθη ύπό τοΰ Ούάλεντος καί τοΰ Ού- 
αλεντινιανοΰ. Κυριευθεΐσα πολλάκις καί άλληλοδια- 
δόχως ύπό τών Βυζαντινών καί τών Περσών κατά 
τούς μεταξύ τούτων πολέμους, περιήλθεν είς τήν 
κυριότητα τοΰ Τουρκικού Κράτους μεσοΰντος τοΰ 1Β' 
αίώνος.

---------- ---------------

Ίστεοφόρα. καί άτμ.όϊΐλοεα.

Ό Νηιγτώμωχ άρτίως έδημοσίευσε διά τήν πε
ρίοδον τοΰ 1882—83, τόν γενικόν κατάλογον τών 
ιστιοφόρων καί άτμοπλοίων σύμπαντος τοΰ κόσμου. 
Τά ιστιοφόρα, είς ά παρατηρεΐται μείωσις ώς πρός 
τά παρελθόντα έτη, είσί 48,487 τόν άριθμόν, χω
ρητικότητας τό δλον 13,739,970 τόννων.

Δυνάμεθα νά κατατάξωμεν έν τη άκολούθφ τάξει 
τάς διαφόρους χώρας, τάς καταρτιζούσας τόν άνω- 
τέρω άριθμόν σημειοΰντες τά πλοία έκείνων τών 
χωρών, αϊτινες έχουσιν ύπέρ τά 1000 :

’Αγγλία 18,035, ’Αμερική 6,057, Νορβηγία 
4,112, Ιταλία 3,054, Γερμανία 2,871, Γαλλία 
2,536, Ρωσσία 2,155, Σουηδία 1,976, Ελλάς 

1,809, ’Ισπανία 1,555, ί'Ολλανδία 1,221, Δανία 
1,165. Ή’Αγγλία, ώς παρατηρεΐται, κατέχει ί- 
ριθμόν ιστιοφόρων άποτελοΰντα σχεδόν τό ήμισυ τοΰ 
άριθμοΰ τοΰ ναυτικού ολοκλήρου τοΰ κόσμου. ,

Ή άναλογία αΰτη είνε μάλλον άξιοπαρατήρητος 
καθόσον άφορά είς τά άτμόπλοια, άτινα κέκτηνται 
τά διάφορα κράτη.

Διά τό έτος 1882—83 ταΰτα άριθμοΰνται είς 
7,301 ολικής χωρητικότητας 8,404,932 τόννων 
καί μερικής 5,479,441 τόννων έν τφ ποσώ τούτφ 
ή ’Αγγλία παρίστησι 4,317 πλοία χωρητικότητας 
5,352,545 τόννων σύν τή ολική χωρητικότητι 
3,462,877 τόννων, δηλ. τά 0,6 τοΰ δλου.

’Ακολούθως έρχονται οί εξής άριθμοί.
’Αμερική 594, Γαλλία 414, Γερμανία 354, ’Ισπα

νία 252, Σουηδία 246, Ρωσσία 187, Νορβηγία 185, 
Δανία 133, ’Ιταλία 127,’Ολλανδία 121.

Τά λοιπά κράτη έχουσι πάντα έ) άσσον ή 100 
άτμόπλοια. Έν τούτοις δέ όφείλομεν νά κατατά
ξωμεν τήν Κεντρικήν καί Νότιον ’Αμερικήν, τοΰ προ- 
κειμένου άριθμοΰ άφορώντος μ,όνον είς τήν Βόρειον 
’Αμερικήν.

Ή αύτή παρατήρ ησις Εφαρμόζεται είς τούς αριθμούς 
ους έσηυ.ειώσαμεν όιά τά ιστιοφόρα, άτινα κατά 
συνέπειαν άφορώσιν άποκλειστικώς είς τήν Β. ’Αμε
ρικήν.

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΒΟΝ. ΤΟΝ ΤΕΜ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡίΟίΤίΗ

Τό γαλλικόν Ύπουργεϊον τής δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως άπεφάσισε τήν σύστασιν τεσσάρων νέων ε
δρών 'ΐΫις ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας έν ταϊς 
Φιλολογικαϊς Σχολαϊς τών πόλεων Α1Χ, Βεζανσώνος, 
Κλαιρμόντου καί Γρενόβλης.

*** Ή κυβε'ρνησις τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής προσεκάλεσε πάσας τάς εύρωπαίκάς κυβερ
νήσεις δπως έκ συνθήκης όρίσωσι κοινόν τινα μεσημ- 
βοινόν, δι’ ού νά καθωρίζηται μία καί ή αύτή ώρα 
καθ’ δλην τήν οικουμένην. Ή διαφορά τών ώρών πα 
ρέχει πολλάς δυσκολίας, αϊτινες όσημέραι αύξάνονται 
ένεκα τής έπεκτάσεως τής διά σιδηροδρόμων καί τη
λεγράφων συγκοινωνίας. Τό άσσρονομικόν τμήμα 
τής γαλλικής ’Ακαδημίας τών έπιστημών έπελήφθη 
ήδη τής μελέτης τοΰ ζητήματος τούτου.

* * Ή κ. Σάρα Δαμαλά (Βερνάρ) ύπέστη άρτίως 
οίκονοαικήν καταστροφήν άπολέσασα 400 χιλ. φρ., 
άτινα είχεν έπί τόκφ έν τινι καταστήματι χρεωκο- 
πήσαντι. Έν τούτοις ή διάσημος ηθοποιός, άνδρικόν 
έπιδειξαμένη θάρρος, διεβεβαίωσε πάντας τούς πι- 
στωτάς αύτής, δτι ούδείς τούτων ζημιωθήσεται, άλ
λ’ δτι διά τής δραστηριότητας καί τής έργασίας θά 
άποτίσγ πάντα αύτής τά χρέη.

* * Τό Γαλ.λικόν ύπουργεϊον τής Δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως άποστέλλει είς Ελλάδα τόν διδάκτορα κ. 
Paul Bey πρός διερεύνησιν της Κωπαίδος λίμνης 

καί πρός άνεύρεσιν περιέργων άντικειμένων διά τάς 
συλλογάς τής Γαλλικής Κυβερνήσεως.

Τό αύτό ύπουργεϊον άπεφάσισε τήν άποστολήν έ- 
πιστημονικής έπιτροπής είς τήν χώραν κει-
με'νην έν ’Αφρική νοτίως τής Άβυσσινίας. Ή επι
τροπή αΰτη, ής μέλη ώρίοθησαν, πρός άλλοις, είς ο- 
ρυκτολόγος καί είς ιατρός, σκοπόν έχει νά έκτ λέστ) 
μελέτας τοπογραφικάς, γεωλογικάς καί όρυκτολο- 
γικάς.

* * Γαλλική τις έφημερίς ύπολογίζει τίνι τρόπφ, 
μετά τήν διώρυξιν τού Ισθμού τοΰ Παναμά άτμό- 
πλοιόν τι δυνήσεται έκτελεϊν τόν περίπλουν τοΰ 
κόσμου, ή μάλλον ποιαν θαλασσίαν οδόν τραπήσεται 
έπί τούτφ.

Τό άτμόπλοιον άποπλέον έκ τοΰ λιμένος τοΰ 
Havre διαπλέει τόν ’Ωκεανόν μέχρι Γιβραλτάρης, ά- 
φικνεΐται είς Πόρτ-Σαίτ, διέρχεται τήν διώρυγα τοΰ 
Σουέζ καί τήν Έρυθράν Θάλασσαν, διά δέ τής θα
λάσσης τών Ινδιών, φθάνει είς Pointe de Galles 
(Κεϋλάνην). Έκεϊθεν άφικνεϊται είς Σιγγαπόρην, είς 
Χόγκ-Κούγγ, είς Σαγγάϊ, καί δ.ευθύνεται είς ’Ιαπω
νίαν, περιπλέει μακροθεν τήν Τοκίο καί διέρχεται δ
λον τόν Ειρηνικόν Ωκεανόν, μεθ’ ο καταπλέει είς Σάν- 
Φραγκϊσκον έντεΰθεν προσορμίζεται είς Άκαποΰλκον 
καί είτα είς Άσπινβζλ.

Σήμερον τό άτμόπλοιον έξακολουθεϊ τόν πλοΰν 
αύτοΰ πρός νότον παραπλέον τήν Νότιον ’Αμερικήν 
καί μεταβαϊνον άπό τοΰ Ειρηνικού είς τόν ’Ατλαν
τικόν Ωκεανόν διά τού Μαγελανίου πορθμού ή κάμπτει 
τό διάσημον καί τρικυμιώδες άκρωτήριον Horn. Ά- 
ναπλέον είτα τήν Νότιον ’Αμερικήν, διέρχεται δλον 
τόν Ωκεανόν καί έπανα-τρέφεται είς Havre.

Διορυσσομένου τοΰ ’Ισθμού τοΰ Παναμά, ή οδός 
ούσιωδώς τροποποιηθήσεται. Άπό τοΰ Σάν-Φραγ- 
κίσκου, τό άτμόπλοιον θά φθάνγ είς τόν λιμένα τοΰ 
Colon-Aspinwall, θά είσέρχηται είς τον κόλπον τοΰ 
Μεξικοΰ, καί διαπλέον τοΰτον θά φθζντ) είς τόν ’Α
τλαντικόν καί όι’ εύθείας γραμμής είς τόν λιμένα 
τοΰ Havre.

Είς τήν χηρεύουσαν θέσιν τοΰ Μεγάλου Πρωτοσυγ 
κέλλου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου προήχθη τή 
ώ. τοΰ νέου έτους ύπό τής Α. Θ. Π. τοϋ Οικουμε
νικού Πατριάρχου κ. ’Ιωακείμ ό τέως μ,έγας Άρχι 
διάκονος καί τοποτηρητής τής μεγάλης Πρωτοσυγ- 
κελλίας κ. ’Ιωακείμ Εύθυβούλης· είς τήν θέσιν δέ με
γάλου ’Αρχιμανδρίτου ό ιεροδιδάσκαλος κ. Δεόντιος 
Έλευθεριάδης· είς τήν τοΰ μεγάλου άρχιδιακόνου ό 
τέως δευτερεύων κ. ’Ιωάννης, είς τήν τοΰ δευτερεύον- 
τος διακόνου ό τέως τριτεύων κ Θεοδόσιος καί είς 
τήν τοΰ τριτεύοντας ό τέως ίεροδιάκονος κ. Γαβριήλ.

Ή χειροτονία τοΰ νέου Μ. Πρωτοσυγκέλλου έτε- 
λέσθη τή Πέμπτη, εορτή τών Θεοφανείων, έν πα
τριαρχική λειτουργία καί έν μέσφ μεγάλης συρροής 

έπισήμου κόσμου, προσκαλουμ,ένου συνήθως κατά 
τήν ήμέραν ταύτην ύπό τής Α. θ. Π. καί πολυπλη
θούς λαού.

Έπι τώ διορισμώ νέου Μ. Πρωτοσυγκέλλου όφεί
λομεν ποιήσαι απλήν τινα παρατήρησιν, ήτις κυρίως 
άφορή είς τό μέλλον τής σπουδαίας καί σοβαράς 
ταύτης έκκλησιαστικής θέσεως.

Δύο τινά έφελκύουσιν έν τή περιστάσει ταύτη τήν 
ήμετέραν προσοχήν.

Τό πρώτον έστιν δτι ή Α. θ. Π. ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης, προβιβζζων είς τήν περιωπήν ταύτην 
τόν τέως Μέγαν άρχιδιάκονον κ. ’Ιωακείμ Εύθυβού- 
λη δέν ήδύνατο ποιήσαι εκλογήν έπιτυχεστέραν άαα 
κζί δικαιοτέραν. Ό νέος Μέγας Πρωτοσύγκελλος, καί- 
τοι νεαρός τήν ηλικίαν, κέκτηται πολλά τών προ
σόντων τών άπαιτουμένων έν τή σπουδαία ταύτη 
θέσει, ή μάλλον τά πρώτιστα τών προσόντων, άτι
να είσίν άμα καί τά σπανιώτερα παρ’ ήμϊν, ήτοι 
φρόνησιν, εύθύτητα, κοσμιότητα, ορθήν κρίσιν καί 
βίον άνεπίληπτον. Ή τελευταία ύπ’ αύτοΰ δημοσιευ- 
θεϊσα διάψευσις πραγμάτων γνωστών, θετικών καί 
άνζντιρρήτων, ή έπίσης σκανδαλίσασα τό δημόσιον 
δσον καί τό έπεισόδιον τοΰ άγ. Χαριουπόλεως (ού 
τήν έπανόρθωσιν προσδοκή είσέτι ή κοινή γνώμη) 
ή διάψευσις, λέγομεν, εκείνη, ούδαμώς έτέθη ύπό 
τοΰ νοήμονος κοινού είς ηθικόν βάρος τοΰ κ. Ιωακείμ 
Εύθυβούλου, καθότι έγράφη καί έδημοσιεύθη χατ’ άκω- 
τέραν ιϊιαταγήκ, ώς έλέγετο έν τή διαψεύσει.

Τούτων ένεκα ούδείς εύρέθη, ούδ’ εύρεθήσεται, πι- 
στεύομεν, δυνάμενος δικαίως καί εύσυνειδήτως νά 
κατακρίνη τήν εκλογήν τοΰ νέου Μ. Πρωτοσυγκέλλου 
ώς μή κεκτημένου τά δέοντα προσόντα. Άφ’ ετέρου 
δέ θεωροΰμεν άμα τήν πράξιν καί ώς έργον δικαιοσύνης 
διά τε λόγους ίεραρχικής τάξεως καί διά τάς μεγά- 
λας καί πολυτίμους πρός τάς ’Εκκλησίας καί τό Γέ
νος ύπηρεσίας τοΰ αειμνήστου πατρος αύτοΰ καί 
μεγάλου διδασκάλου τοΰ Γένους Κωνσταντίνου τοΰ 
Εύθυβούλου.

Δεύτερόν τι άξιον παρατηρήσεως, δλως δ’ άνεξάρ- 
τητον πρός τά ζδιαφιλονείκητα προσόντα τοΰ έκλεχ- 
θέντος, έστιν δτι άπό τίνος ή Μεγάλη ’Εκκλησία μι- 
κοάν φαίνεται άποδίδουσα προσοχήν είς τό ζήτηαα 
τής ηλικίας τών προσώπων είς ά απονέμει σπουδαία 
καί άνώτερα έκκλησιαστικζ άςιώματα. Πάσαι αί πολι- 
τεϊαι έ'χουσιν ώρισμένα τά έτη τής ηλικίας τών ύποψη- 
φίων άναλόγωςτής σπουδαιότητος τών θέσεων,οίαι αί 
τών δικαστών παντός βαθμού, βουλευτών, γερουσια
στών κλπ. μή έπαναπαυόμεναι είς μόνον τό : «πολιά 
όέ έστι φρόνησις άνθρώποις». Άλλά κζί ή Εκκλησία 
ομοίως έχει ώρισμένας τάς ηλικίας ού μόνον όιά τούς 
ιερατικούς βαθμούς, άλλά καί διά τά έκκλησιαστικά 
αξιώματα, οία τά τού πνευματικού, οικονόμου, προϊ
σταμένου κλπ. Ή θέσις τοΰ Μ. Πρωτοσυγκέλλου έστιν 
ή σπουδαιότατη έν τοϊς Πατριαρχείοις μετά τήν τοΰ 
Πατριάρχου. ΌΜ Πρωτοσύγκελλος είνε, ούτως είπεΐν, 
ό διευθυντής τών έσωτερικών κζί τής δικαιοσύνης, ό 
άντιπρόσωπος τοΰ Πατριάρχου έν ταϊς σχέσεσιν αύτοΰ 
μετά τών ξένων διπλωματών, οσάκις δέν επισκέπτεται·
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τουτους αυτοπροσώπως, οφείλει είναι συνάμα καί 
ο φυσικός καί άμεσος σύμβουλος τοΰ πρωθιεράρχου. 
Άτυχώς, άπό τίνος οί ήμέτεροι πατριάρχαι έμείω- 
σαν κατά πολύ τήν ώς πρός τοϋτο αξίαν τής μεγά- 
λης θε'σεως τής Πρωτοσυγκελλίας μή θεωροϋντες, 
φαίνεται, απαραίτητον τό ζητεϊν έστω καί έλαχίστην 
τινά γνώμην παρ’ έτε'ρου προσώπου, προσεγγίσαντες 
ουκ ολίγον εις τάς περί άλαθήτου έπικρατούσας άλ- 
λαχοϋ ιδέας. Ούχ ήττον, ή θε'σις αύτη διατηρεί ά
πασαν αύτής τήν λοιπήν σπουδαιότητα, ήν περιττόν j 
διά μακρών ενταύθα ν’ άναπτύξωμεν ώς τοϊς πάσι 
γνωστήν. ’Εντεύθεν δήλον ότι ό κατά καιρούς διορι
ζόμενος Μ. Πρωτοσύγκελλος οφείλει είνε ηλικίας κα- 
θεστηκυίας, και έκλέγεσθαι μεταξύ τών σεβασμιω- 
τέρων, συνετωτέρων καί πολυπειροτε'ρων κληρικών 
τοΰ Οικουμενικού θρόνου, τών γενικής άπολαυόντων 
τιμής, ύπολήψεως καί εμπιστοσύνης.

Ή ιστορία δέ τής θε'σεως ταύτης βέβαιοί ότι πολ
λάκις ή διεύθυνσις τών έργων τής Μ Πρωτοσυγκελ
λίας άνετε'θη εις επισκόπους καί μητροπολίτας πεπει- 
ραμε'νους, οσάκις ή ίεραρχική τάξις δέν προσέφερε 
πρόσωπον κεκτημε'νον τήν δέουσαν πείραν καί ηλικίαν.

Εύτυχώς, τήν φοράν ταύτην πάντα τά ηθικά προ
σόντα συγκεντρούνται, ώς ε’ίπομεν, άδιαφιλονεικήτως 
έν τώ προσώπφ τού πανοσ. κ. ’Ιωακείμ Εύθυβούλου, 
διο δυναμεθα νά θεωρήσωμεν τήν εκλογήν αύτού ώς 
εζαιρετιχως απρόσβλητόν καθόσον αφορά εις τήν ά- 
νηλικιότητα αύτού. Όφείλομεν όμως, κατά δημο
σιογραφικόν καθήκον, νά προσθέσωμεν Αα τό μέλλοχ 
ότι ή εκλογή νεαρών προσώπων έν τοιαύταις άνω- 
τάταις θέσεσι δέν πρε'πει νά έπικρατήστ) ώς έθιμον, 
ώς φαίνεται τάσις τις ύπάρχουσα, διότι δέν είνε δυ
νατόν τό έπιτυγχάνειν πάντοτε, ώς εν τή παρούση 
εκλογή, ήν έκθύμως έπικροτούμεν.

—Ό έν Γαλαζίω καθηγητής τών Ελληνικών γραμ ■ 
ματων κ. Χριστόδουλος Γ.Καλωταϊος, γνωστός έν τή 
ένταύθα όμογενεϊ κοινωνία ώς χρηματίσας άλλοτε 
καθηγητής έν Κωνσταντινουπόλει άπέστειλεν ήμϊν 
προς δημοσίευσιν Έλεγειον εις τόν θάνατον τού 
Αέοντος Γαμβέττα. Αυπούμεθα ότι τού ποιήματος 
τούτου, φέροντας χαρακτήρα πολιτικόν, δέν έπι- 
τρέπεται ήμϊν ή δημοσίευσις.

— ’Εν τώ προηγούμενοι ήμών τεύχει άναφέροντε; 
περί τών εν τή πόλει ήμών Ελληνικών βιβλιοπωλείων 
παρελείψαμεν, έκ παραδρομής, τό ύπό τού κ. Γρυπά- 
ρη διευθυνόμενον κατάστημα Α. Κορόμηλά, δπερ 
έστίν, ώς γνωστόν, έν τών καλώς κατηρτισμε'νων 
'Ελληνικών βιβλιοπωλείων τής βασιλευούσης.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΡΟΑΣΙΣ.

Εις τών αναγνωστών τού Κόσμου ίτ.Ίγ'Λο'ΐΖΊ ήυ.ΐν 
άρτίως τήν έπομένην σηαείωσιν ;

Γή Συντάξει τοϋ Κόσμου.
Έν μέν τώ Άττιχω Ήμερολογίω τού έτους 1 883 

σελ. ς'. άναγινώσκομεν :
«3) ’Έκλειψις τής σελήνης μερική 3/12 ’Οκτω

βρίου αόρατη παρ’ ήμϊν» κτλ.

Έν δέ τώ Ήμερολογίω τής ’Ανατολής (σε\. 2) 
τού αύτού έτους 1883, άναγινώσκομεν :

« 3°’. Έκλειψις μερική Σελήνης τήν 4 ’Οκτωβρίου, 
η αόρατο': έκ τής ’Ανατολικής καί μέσης Εύρώπης» 
κτλ.

Έρωτώμεν, τί συμβαίνει ; ‘Η θάλασσα εστρά- 
θωσε ή στραβά άρμενίζομεν ;

*
* ¥

Τό εν τή ανωτέρω σημειώσει παρατηρούμενον 
σφάλμα τού ’Αττικού Ημερολογίου, όπερ έπανελήφθη 
καί εν τώ ήμερολογικώ πίνακι τής ’Εκκλησιαστικής 
Αλήθειας έπανορθοΐ ό καθηγητής τών μαθηματικών 

κ. Α. Σπαθάρης διά τής έπομένης έπιστολής :

2 ίανουαρίου 1883.
Κύριε συντάκτα τής Έχχλ. ’Αλήθειας.

Έν τώ χθες έν ε’ίδει έπινομίδος δωοηθέντι τοϊς 
συνδρομηταϊς τής Έχχλ. αλήθειας ήμερολογίω πά
ρε· σέφρησεν έν τώ περί έκλείψεων μερίσματι τερατώδες 
σφάλμα ώς πρός τήν δευτέραν έκλειψιν τής σελήνης. 
Καί αληθές μέν έστιν ότι αύτό τούτο πάσχει καί τό 
’Αττικόν ήμερολόγιον, ώστε συμπεραίνω ότι τό κα
κόν δι’ άντ.γραφής έπολυπλασιάσθη· άλλά θεωρώ 
άναγκαιοτάτην τήν έπανόρθωσιν αύτού διά τούς ά- 
ναγνώστας τής Έχχλ. αλήθειας.

Παρ’ άνθρώποις, παρ’ οίς είσέτι ή άζία τών έπιστη- 
μών έν άμφιβόλφ κεΐται, δέον ίνα εύλαβώς προσέ- 
χωμεν ί’να μή τυχόν ή ήμετέρα άφροντισία συντελέση 
πρός ύποβιβασμόν τής αξίας ταύτης· καί μάλιστα 
διότι ό αμαθής έστιν έτοιμος πρός μυκτηρισμόν καί 
πρός περιφρόνησιν καί επομένως πρός αίωνίαν έμμονήν 
έν τή μακαρία αύτού άγνοια καί ήλιθιότητι ή, δπερ 
τό χείριστον, έν τή άμφιβολία.

Φαντάσθητε τοιούτόν τινα τών ύμετέρων αναγνω
στών αναμένοντα τήν προμ,ηνυομένην έκλειψιν τής σε
λήνης κατά τήν έβδόμην καί ήμίσειαν ώραν τής εσπέ
ρας άπό τής 3 πρός τήν 4 Οκτωβρίου, καί βλέποντα 
τήν σελήνην πλησιφαή σχεδόν άνατέλλουσαν καί δύ- 
ουσαν, καί ούδέν ίχνος έκλείψεως άνακαλύπτοντα- βε
βαίως ούτος θέλει σκανδαλισθή περί πάσης επιστημο
νικής αλήθειας.

Τοιούτοι δέ ύπάρχουσι παρ’ ήμϊν πολλοί οί εύ- 
βκανδάλοβτοο. Ού πρό πολλών έτών έγνωρίσαμεν 
ένταύθα τινα έκ τών τά πρώτα φερόντων, άνθρωπον 
άλλως άζιον παντός σεβασμού, αναφανδόν άπορρίπτον- 
τα τό σύστημα τού Κοπερνίκου καί έκλαμβάνοντα 
τούτο ώς έργον εύσεβείας· ένώ παρά τοϊς πεπολιτι- 
σμένοις έθνεσι καταβάλλεται πάσα προσπάθεια καί 
ύπ’αύτών τών έκ συστήματος θεολόγων ίνα ποδηγετή- 
σωσι τούς λαούς εις τήν αληθή θεογνωσίαν διά τών 
επιστημών. Ό Κοπέρνικος, ό Κέπλερ, ό Νεύτων ήρμη- 
νεύθησαν ώς απόστολοι πρός γεωμ.ετρεκήν από- 
δεεξεν της Οεο’κς ύπάρξεως διά τούς δεομένους 
ταύτης· τό οί ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού έγίνε- 
το, είπον, τοϊς άνθρώποις καταληπτόν διά τών νεω- 
τερων αστρονόμων γνωστόν δ’ ύπάρχει παρ’ ήμϊν τό 
βιβλίον Λόγοι, εν λίθοις, έν ώ πεφωτισμένη διάνοια

συμβιβάζει τήν μωσαϊκήν γένεσιν μετά τών πορισμά
των τής νεωτάτης γεωγονίας.

Πράγματι δέ άληθώς εύσεβής έστιν ό μή άμφιβάλ- 
λων δέν αμφιβάλλει δέ έκεϊνος, παρ’ ώ αγνός καί μή 
προκατειλημμένος φυσικός νούς συμβιβάζεται μετά 
τής διδασκομένης αύτφ άληθείας. Ό περί ύπάρξεως 
άληθειών τινων μή άμφιβκλλ.ων προετοιμάζει εαυτόν 
πρός ένστέρνισιν τής ύπάτης άληθείας. τής τοΰ θεού 
ύπάρξεως, καί αποβαίνει εύσεβής· ό περί τής ύπάρξε
ως πάσης άληθείας άμφιβάλλων έστίν ανίκανος ίνα 
περιλάβν) έν έαυτώ τήν βεβαιότητα τής θείας ύπάρ
ξεως, ή, ώς συνήθως λέγομεν, ό άρνούμενος τήν άλή- 
θειαν έν τή δημιουργία άρνείται αύτόν τόν δημιουρ
γόν. "Ωστε ό κατά τής άμφιβολίας άμείλικτος πόλε
μός έστι καθήκον ίερώτατον πάντων ήμών διδασκόν
των τε καί γραφόντων, έάν πράγματι προτιθέμεθα 
τήν ευσεβή ανατροφήν τοΰ λαού, πολύ δέ μάλ- 
λον η φροντις ημών ινα μ.η ταραζωμεν αεκτημενην 
τινά περί άληθείας βεβαιότητα.

Ταύτα γραφών ούδενός καθάπτομαι’ τό σφάλλειν 
άνθρώπινον, μάλιστα έν τώ ύπολογίζεσθαι σεληνιακάς 
εκλείψεις, μή δεομένω μ.εγάλης προσοχής. Διό, κύριε 
συντάκτα, θελήσατε ίνα έπανορθώσητε τό ήμαρτημέ- 
νον ουτω·
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άρχεται ή β' τοϋ έτους τούτου μερική 
σεληνιακή έκλειψις αόρατος έκ τής ανατολικής

Εύρώπης.
Έάν δέ τυχόν όκνήτε ίνα άναλάβητε τήν εύθύνην 

τής διορθώσεως, καταχωρίσατε τότε τήν παροΰσάν 
μου, άλλ’ αυτολεξεί καί προσυπογεγραμμένην.

Δέξασθε έπί τούτοις τήν διαβεβαίωσιν τής έμής 
ύπολήψεως.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΑΠΕΧΘΕΙΣ. — Παράδοξον έθιμον 
άναφέρεται έπικρατοΰν έν Μαγαδασκάρ·/). Οί ιθα
γενείς κάτοικοι της νήσου δυσπιστούσι πρός πάντα ξέ 
νον μεταβαίνοντα έκεΐσε χάριν έμπορίας, παντοϊα δέ 
καί άνυπέρβλητα προσκόμματα άπαντή εις τάς ύπο- 
θέσεις του ό ξένος, ίνα δέ κατανικήση ταύτα καί 
προσεταιρισθή τήν φιλίαν καί έμπιστοσύνην τών ιθα
γενών ύποχρεοΰται νά σύναψη συνοικέσιον ιδανικόν, 
έκλέγων έαυτώ συμβίαν αύτόχθονα καί τελών άρρα- 
βώνας μετ’ αύτής κατά τρόπον άγνωστον ταϊς ευρω- 
παϊκαίς νομοθεσίαις. Τό πλαστόν τούτο συνοικέ- 
σιον τελείται ώς έφεξής : οί δύο δήθεν μελλόνυμφοι 
φλεβοτομούνται έπί τού άριστεροΰ βραχίονος καί 
πληρούσιν έν ποτήριον έξ αίματος. ’Αφοΰ δέ σταμα- 
τήσωσι τήν ροήν, τά δύο συμβαλλόμενα μέρη πίνουσι 
τό έξαχθέν αίμα, ό μέν άνήρ τό τής γυναικός, ή δέ 
γυνή το τού άνδρός. Πας έξ οίαςδήποτε χώρας εις 
Μαδαγασκαρην άποβαίνων ίνα έπιόοθή εις έμπορι- 

κάς έργασίας, οφείλει νά κλίνγ πρό τοΰ άπεχθούς 
τούτου έθίμου, άλλως ού μόνον άποτυγχάνει εις τάς 
έπιχειρήσεις του ένώπιον τής κακοβουλίας τών ιθα
γενών, άλλά καί σπουδαίως διακινδυνεύει τήν ζωήν 
αύτού.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΤ ΓΑΜΒΕΤΤΑ 
ζυγισθέντα εύρέθησαν έχοντα βάρος ή μέν 400 γραμ
μαρίων, ό δέ 1,160. Ό έγκέφαλος Ναπολέοντος τοΰ 
Α’ έζύγιζε 1,245 γρ., ό τοΰ λόρδου Βύρωνος 1,400 
γρ., ό τοΰ Κρόμβελ 1,300 γρ.

Ό μέσος όρος τοΰ βάρους τοΰ ανθρωπίνου έγκεφά- 
λου είναι 1300 γραμμάρια, ώστε ό τοΰ Γαμβέττα 
είναι κατώτερος. Έπί πολύν καιρόν έπεκράτησεν ή 
θεωοία, ήν ετι πολλοί άσπάζονται, ότι ή διανοητική 
άνάπτυξις καί ή εύφυία είσιν ανάλογοι πρός τό βά
ρος τοΰ εγκεφάλου. Άλλ’ αί νεώτεραι έπιστημονικαΐ 
μελέται απέδειξαν τήν θεωρίαν ταύτην πεπλανημέ- 
νην, ήδη δέ οί φυσιολόγοι φρονοΰσι ότι μάλλον ή λε- 
πτότης τής μεμβράνης, ό άριθμός καί τό σχήμα τών 
γύρων καί ή προεξοχή τών λοβών τοΰ έγκεφάλου είσί 
τά άληθή δείγματα τής νοητικής άναπτύξεως.

Ό τό κρανίον τοΰ Γαμβέττα έςετάσας καθηγητής 
κ. Ματθίας Δυβάλ εύρε τούτο κατασκευής έξαιρετι- 
κώς λεπτής, έβεβαίωσε δ’ ότι οί γύροι ήσαν πολυ
άριθμοι καί σχήματος ώραιοτάτου, οί δ’ έμπρόσθιοι 
λοβοί λίαν προεξέχοντες. Ό τρίτος δέ γύρος ό λε
γόμενος τοΰ Βρόκα, δστις θεωρείται συνήθως ώς ή 
έδρα τοΰ προφορικού λόγου, είχεν άνάπτυξιν έκτα
κτον. Άλλως τε ή έπί τοΰ κρανίου τοΰ Γαμβέττα 
μελέτη τοΰ καθηγητοΰ παραταθήσεται έτι έπί πολ
λούς μήνας. ’

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Κ. ΚΡΟΥΠ, τοΰ γνωστού χύ
του Γερμανικών τηλεβόλων, ύπολογίζεται εις τρία 
εκατομμύρια μάρκων (ήτοι 3,750,000 φρ.) ετήσιας 
προσόδου ! Μονή ή γερμανική κυβέρνησις παρήγγειλε 
κατά τό άρτίως λήξαν έτος 240 τηλεβόλα Κρούπ J

ΧΑΡΙΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΩ.—Οί έκ 
τοΰ σύνεγγυς γινώσκοντες τόν κορυφαϊον τών συγ
χρόνων Γάλλων ποιητών βεβαιοΰσιν ότι πολλάκις καί 
ένμέσω σοβαρωτάτων περιστάσεων δέν άποβάλλει τό 
εϋθυαον τοΰ χαρακτήρας αύτοϋ καί τήν χαριτολόγον 
έτυμολογίαν του. Κατά τήν ύπό τών Γερμανών πο
λιορκίαν τών Παρισίων, ήμέραν τινά, καθ’ήν έπορεύθη 
εις τά τείχη μετά τίνος τών φίλων, όβούζια διήρ- 
χοντο συρίττοντα ύπέρ τάς κεφαλάς αυτών. Ό φίλος 
παρέστησε τώ ποιητή τό άνωφελες τοΰ να εκτεθώσιν εις 
τόν κίνδυνον.—Τί μοι μέλει ! άπήντησεν ό Βίκτωρ 
Ούγώ, είμί κατά πάντα έτοιμος ώς έκαστος τών ή- 
μετέρων άγωνιστών προητοιμασα μάλιστα και το 
έπιτύμβιόν μου· ώστε άν βλήμά τι με κεραυνώσγ, σε 
παρακαλώ νά φροντίσης όπως χαραχθή έπί τοϋ τά
φου μου τό έξής δίστιχον.

Ici repose le bon barde
Tue par une borabarde !...

στατιστικά.—Καταπληκτικήν αύξησιν λαμβάνει 
όσημέραι έν Παρισίοις ο αριθμός τών πολιτικών κη
δειών. Κατά τόν παρελθόντα μήνα δεκέμβριον, έπί
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4,400 κηδειών έν τη γαλλική πρωτευούση, αί 1207 
έγε'νοντο άνευ θρησκευτικής τελετής. Οί ίερεΐς βλέ- 
πουσιν έν άπελπισίκ έλαττουμένας τάς προσθίους αύ
τών και ό θρησκευτικός κόσμος μετά θλίψεως βλε'πει 
έξαφανιζόμενον όσημε'ραι τό θρησκευτικόν αίσθημα.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΕΡΙΠΑΘΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ .—’Επειδή 
ο κόσμος είνε παράδοξόν τι κραμα σπουδαίων χαι γε 
λοίων πραγμάτων, δεν άπαξιοϊ και ό Κόσμος νά δη
μοσιεύω] την έπιδοθεϊσαν αύτώ έν αντιγράφω παρά 
ποομς επιστολήν, ής ή αΰίεντικότη; διατελεϊ θετικώς 
βεβαιωμένη διορθωΟείσης μόνη; τή; ορθογραφίας. Ή επι
στολή έγράφη πρό καιρόν έν ΆΟήναις.

(Ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν).

Αγαπητή μου ζενοίάτρευτη Σοφού.Ια^

Λαμβάνω τόν κάλαμόν μου άνά χεφας διά νά 
σοΰ γράψω διά χείρας τήν τόλμην. "Οταν σέ βλε'πω, 
ό ούρανός χαμογελασμε'νος αστράπτει. Ή ψυχή τής 
καρδίας, όπου δέν είναι συγκεχωρημε'νον, διότι απο
θνήσκει απο αυτοχειρίαν ήγουν δηλαδή έτσι ήτο γε- 
γραμμε'νον είς τά κατάστιχα τοΰ πατρός του καί τοΰ 
υιού του και τοΰ αγίου πνευμ.ατος, ώστε δέν δύνα
μαι διά τρε'μουσαν χεΐραν. Τό βλέμμα τών μ.ατιών 
σου καί τών μ,ατιών σου είναι μ.έγα πυρκαϊά διά έμενα 
τόν σαϊτοχτυπημένον είς τήν δεξιόθεν πλευράν. Σκλη- 
ροτάτη, άγγελοκάμωμα, δηλαδή γέννημα καί θρέμμα 
τής ουρανιότητος τών αγγέλων, Σοφοΰλα, γράφον
τας τήν έπιστολήν ταύτην καί σφογγίζομαι μέ τό 
μανδηλάκι σου. Άχ ψυχή τής ψυχής μου, πεταλού
δα τής παπαρούνας καί τών πουλιών καμαρωμένη ! 
"Οταν σε είδα εις τάς ελαιοδενδρίας άστραπηδόν μοί 
έφάνη ή δρασις τών βλεμμάτων μου. Δέν έχω διόλου 
λέξις αφορμήν, όποΰ δέν νυστάζω καθολοκλήρως, καί 
ύπνος καί εικόνα παραδείσεως Χερουβίμ καί Σεραφείμ 
γλυκά βλέποντας εις τόν ύπνον τών ματιών μ.ου. . .

Ηθελα να επήγαινα ε ς τόν οίκον τοΰ άξιοσεβά- 
στου πατήρ σας διά νά έξηγηθώ πρός άνάπαυσιν τής 
συνειόησεώς μου, ώστε νά σέ εγω πουλί τών πουλιών 
μ.ου βεβαιωτικά. Έγω είμαι άνθρωπος κοινώνητος 
όηλ. έχω πολλούς άντάμ,ιδες. Εις τό Ροδακιό έκά- 
μ.αμε τό πελεκοΰδι τής κοινότης νά σκάση. Διά νά 
πληροφορηθή ο πατήρ σας περί τής τιμιοτητος καί 
υπολήψεως τοΰ ύποφαινομένου, είμαι τιμιώτατος καί 
ψυχήν βεβαιωτικός. Μονάχα κακά στόματα έκ δυσ- 
τροπιας και άλλα πολλά ανακατωμένα πρός τόν πα
τήρ σας με διέβαλον ές άπ’ έδώ. Νοιώθης λοιπόν τό 
βάθος καί τό ύψος τής παραφοράς τοΰ λόγου μου, 
οπού τα ξουράφια σου τρυποΰν τά φυλλοκάρδια τής 
καρδιασμένης μου ψυχής. "Ωστε έντελευτώ σέ παρα
καλώ, λουλουδάκι μου, έτσι νά χζρής τήν νοιότη σου 
καί δαιμόνιο νά μήν ίδής νά μοί κατέβη, τής ένδε- 
κάτης ώρας κτυπημένης είς τό πορτέλλο........... (ση-
μειοΰται τό μέρος τής συνεντεύξεως) διά νά έξηγη- 
θώμ.εν οι αμφοτεροι περί τής περίστασις τών διαβό- 
λων τοΰ πατήρ σας.

Ο ζεψυχισμενος χαΐ αιώνιος άγαπητιχο'ς σας

Μανωλάχης

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ.

•Εμβολιασμός δι’ δφεως.
Ό ’Αμερικανός ιατρός κ. Όλέτας, άρτίως μεταβάς 

είς Παρισίους, ευρε μέσον τοΰ καθιστάναι τόν άν
θρωπον απρόσβλητον άπό τών δηγμάτων τών δη
λητηριωδών ό'φεων, έπινοήσας νέον σύστημα έμβο- 
λιασμοΰ δπερ βεβαίως δέν θά έφελκύση πολλούς ο
παδούς. Ιδού πώς ό έν λόγω ιατρός έφαρμόζει τό 
νέον αύτοΰ σύστημα.

Ό πελάτης προσέρχεται τώ ίατρώ καί έκφράζει 
τήν έπιθυμ.ίαν τοΰ νά έμβολιασθή ί’να μή δηλητη- 
ριάζηται έκ τών δηγμάτων τών ό'φεων.

— Τό πράγμα είνε εύκολώτατον, φίλε μου, χ- 
πχντ% ο ιατρός. Άλλ’ άς πίωμεν πρώτον έν ποτή- 
ριον ζύθου ! ’Εκεί είς τό βάθος τοΰ δωμ,ατίου ύπάρ- 
χει βαρέλιον πλήρες ψυχροΰ ύδατος καί έν αύτώ έχω 
δοχεία πλήρη ζύθου ψυχραινόμενα. Λάβε, σέ παρα
καλώ, τόν κόπον νά φε'ρης έν τών δοχείων έκείνων 
ίνα συμπίωμεν.

Ό πελάτης σπεύδει άνυπόπτως ίνα έκτελέση τήν 
φιλικήν παράκλησιν τοΰ ίατροΰ· διευθύνεται πρός τό 
βαρέλιον, βυθίζει έν αύτώ τήν χεΐρα............ άλλ’ αί
φνης έκβάλλει κραυγήν φοβεράν καί άποσύρει βιαίως 
τήν χεΐρά του, έφ’ ής παρατηρεί έκρέοντα θρόμβον 
αίματος. Τό βαρέλιον είνε πλήρες ό'φεων, καί ό πε
λάτης έδήχθη ύφ’ ένός τούτων.

Πάραυτα ό κ. Όλέτας λαμβάνει τήν χεΐρα αύτοΰ 
καί χρίει τό δήγμα δι’ άλειφής ύπ’ αύτοΰ κατασκευα- 
σθείσης. Ούτω δέ ό πελάτης ένεβολιάσθη διά τοΰ 
ό'φεως. Έπί τρεις ή τέσσαρας ήμέρας κατέχει τόν 
εμ,βολιασθε'ντα πυρετός, άλλά μετά ταΰτα δύναται 
νά διέρχηται πάντα τά δάση τοΰ κόσμου καί νά δέ- 
χηται τά δήγματα τών φοβερωτέρων έχιδνών χωρίς 
ούδε'να νά διατρέχη κίνδυνον ή νά δοκιμάζη πόνον. 
Είνε έμ.βολιασμένος ίσοβίως.

•Εφαρμογή συνταγής.
Ό Γάλλος ιατρός Simplissime άφηγεΐται έν τή 

Union Medicate τό επόμενον γεγονός, συμβάν έν 
τφ χωρίφ Morvan, όπου διέμενε πρός άναψυχήν έπί 
τινας ήμέρας τού θέρους. 'Ημέραν τινά ποοσεκλήθη 
πρός έπίσκεψιν πτωχού άγροκόμου, ό'ν ευρε πάσχοντα 
έκ πλευρίτιδας, πρός άλλοις δέ φαρμάκοις, διώρισε 
και εχόοριοχ. ’Ιδού δέ πώς έκτίθησι τό γεγονός·

«"Ινα καλώς έξακριβώσω τό μέγεθος τού εχόορΐου 
ιχνογράφησα τούτο έπί χαρτιού, έτι δέ έπί τοΰ αύ
τοΰ χαρτιού έγραψα καί τάς λοιπάς συνταγάς, καί 
ενεχείρισα τό φύλλον τοΰ χαρτιού είς τήν γυναίκα 
τοΰ άσθενοΰς είπών αύτή· «Κόμισον τοΰτο είς τόν 
«φαρμακοποιόν, καί άφοΰ λάβης τό εχόόριοχ, θές 
«τοΰτο επί τής πλευράς τοΰ συζύγου σου καί σκέπα- 
»σον άνωθεν διά τίνος χειρομάκτρου».

«Τή έπαύριον, έπισκεψάμενος αύθις τόν άσθενή, 
ήρώτησα πρώτον, άν τό έχόόριοτ ένήργησε· «—Δέν 
«’ξεύρω, κύριε ιατρέ, άπαντά ό άσθενής, άλλά δέν 
«επονεσα διολου.......... » Άφαιρώ τό χειρόμακτρον,
ζητώ τό εχόόριοχ, καί εύρίσκω......... τήν συνταγήν 

μου έπιτεθειμένην έπί τού πάσχοντος μέρους. Ή α
πλοϊκή γυνή ένόμισεν δτι τό ιχνογράφημά μου καί αί 
όλίγαι γραμμαί, άς έχάραξα έπί τού χάρτου, είχον 
τήν δύναμ.ιν νά θεραπεύσωσιν ο’ίκοθεν τόν άσθενή ! »

Ελβετική τις έφημερίς έδημοσίευσε έσχάτως τήν 
έπομένην είδοποίησιν

«Θεραπεία άμεσος τής ερυθρότητος της ριτός. 
Άπευθνττέοτ τω χ. X............ συτ τή άποστοάή όνο
φράγχωτ».

Γεννάδας τις σφοδρά άμηχανών πρό πολλοΰ επί τή 
έρυθρότητι τής ρινός του, ής ένεκα πολλάς ύφίστατο 
ήττας ύπό τών άντιζήλων του έν ρωμαντικαϊς υπο- 
θέσεσι, έδόξασε τόν Θεόν δτι εύρέθη μέσον ν’ άπαλ- 
λαγή του κακού τούτου καί έσπευσε ν’ άποστείλη τα 
δύο φράγκα πατά τήν ύποδειχθεΐσαν διεύθυνσιν. Μετά 
δύο ήμ-έρας έλαβε διά ταχυδρομικού δελταρίου τήν 
έπομένην άπάντησιν

«Έθ,αχοάούθει ra πίτης, εως ου το χρώμα της 
ριτός σου μεταβΛηθη εις μεΛιτζατι (ίοχρουν).

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΝΕΟΓΝΑ ΕΝ ΙΝΔΟΣΤΑΝΗι.o-o-e-o-
Τό φώς τοΰ ήλιου τό πρώτον ίδών, 

Σν κλαίεις
Καί χαίρουν οί άλλοι.

Τό ύστατον είθε τό φώς χαιρετών 
Νά χαίρης 

Νά κΐαίονν δ’ οί α,ΛΛοι.
Τοιαύτη ή έννοια εύχής ήν έν Ίνδοστάνη οί ίερεΐς, 
άντί πάσης άλλης τελετής, έπάδουσιν επί τώ το- 
κετώ παντός νεογνού. Παράδοξος άληθώς, άλλά και 
πόσον διδακτική καί σοφή ! Ημείς δέ ταύτην ανα- 
γνόντεςκαί μεταγλωττίσαντες, ώς έξ αύτομάτου απε- 
βλέψαμεν είς τόν νεκροόν τοΰ μεγάλου τής Γαλλίας 
πολίτου, περί δν —βεβαίως έν χαρή τό ύστατον τόν 
ήλιον προβλέποντα,—σύμ.πασα ή Γαλλία θρηνεί καί 
έπί μακρόν έτι θρηνήσει. Β. Λ. ιατρός.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ.
■0-000

Κύριός τις έκθέτων ιδέαν τινά πρός φίλον του, 
προσέθηκε :

— Τό πιστεύεις ; είνε τώρα έξ μήνες που έχω αύ
τήν τήν ιδέαν μέσ’ ’ς τό μυαλό μου.

— Ή δυστυχής ιδέα σου ! πόσον θά έστενοχω- 
θη άπό μοναςίαν 1 

★ *
*

Δύο σπουδαίοι φιλοσοφοΰσι περί εύτυχίας καί 
δυστυχίας κα: περί ματαιότητας τών άνθρωπίνων 
πραγμάτων.

—Πόσον διάστημα,—λέγει ό είς—χωρίζει τόν 
γέλωτα άπό τά δάκρυα !

— Μία μύτη, άπαντή δ έτερος.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τώ 1CT'. τεύχει προβλημάτων.

'Jp. 123 MITOS APIAANEIOS.—Πας δςτις ερ
γάζεται ζωκ με οΐχονομίακ, τάζιτ χαι γροτησιτ όύ- 
καται ra πΛουτήσγ.

Άρ. 12ί. ZHTHMA ΝΟΜΙΚΟ-ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.----Τού
ζητήματος τούτου έλάβομεν τήν έπομένην ορθήν α- 
πάντησιν :

• Απάντησις εις τό νομικο-αριθμητιχόν έρώτημα·

Ό πατήρ διέθετεν έν συνόλω ’'ί|τΟζ
poror τά 17/lg τών 1 7 καμήλων, ήτοι 1 6 l/s 
μήλους. Ό κριτή; διά νά άποφύγη τάς κλασμάτι- 
κάς μερίδας 8 J/2· 5 2/*3' 1 πΡοσθε'τει κά" 
μηλον είς τάς 17 καί ούτω συμπληρών τόν παρο
νομαστήν 18 είναι βέβαιος δτι δύναται νά κάμη 
τήν διανομήν άνευ κλάσματος. Άλλά τοιουτοτρό
πως διανέμει είς τούς κληρονόμους καί τάς 1 7 κα- 
μήλους ήτοι τά airodor. Έν τούτω έγκειται τό νο- 
μικώς έπιλήψιμον. Άφ’ έτε'ρου έκαστος διοριη δτι 
δπως μή ζημιωθή ό κριτής καταφεύγων είς τό τοιοΰ- 
τον μέσον άπαιτεΐται δπως ο αριθμητής τού αθροίσ
ματος μή η άνώτερος τοΰ άριθμοΰ τών καμήλων. 
Ούτως έάν π. χ. ύποτεθή δτι αί κάμηλοι ήσαν μό
νον 1 3, τοΰ άθροίσματος τών κλασματικών μερίδων 
διατελοΰντος ι7/18, ό κριτής δπως συμπλήρωσή τόν 
παρονομαστήν προσθέτει 5 καμήλους είς τάς 13, 
άλλά διανέμων τότε τάς 17 ζημιοΰται έκ τών ίδιων 
τέσσαρας καμήλους. Άπ’ εναντίας έάν ύποθέσωμεν 
δτι ό πατήρ άφίνων 1 7 καμήλους διέθετεν ύπέρ των’ 
τριών υιών του τό J/2, Uy V12 ί|τ01 17lw ° κΡιτ-ί1ί 
άφόβως ήδύνατο νά πρόσθεση επτά δλας καμήλους 
έκ τών ιδίων αίτινες θά τώ έπερίσευον μετά τήν 
διανομήν. Άπλούστερον. Ύποθέσωμεν δύο μόνον 
υιούς, είς τόν μέν τών οποίων ό πατήρ άφίνει 
είς τόν έτερον δέ τώρα ε“ν πε"
ριουσία συνίσταται είς έπτά, ή έννέα ή ένδεκα κα
μήλους, δ κριτής προστίθησι πέντε ή τρεις ή μίαν 
κάμηλον καί άφού συμπληρώση τόν παρονομαστήν 
12, κάμνει τήν διανομ,ήν άζημίως δι’ εαυτόν καίτοι 
νομικώς πλημελή. Έάν δμως αί κάμηλοι ήσαν μο- 
νον πέττε (άριθμός μικρότερος τοΰ άριθμητοΰ επτά), 
τότε δ κριτής άκολουθών τό αύτό σύστημα ζημιοϋ- 
ται καί δίδει έκ τών ιδίων δύο καμήλους.

Είς νεαρός αναγνώστης τοΰ Κόσμου.

’Λρ. 125. αίνιγμα."Εθ,ις
Άρ. 126. ετερον.—Πιστός, Ιστός.
Άρ. 127· ετερον.—‘Ράχος, άχος.
Άρ. 128. ετερον.—Καραμανία.
Άρ. 129. ΚΤΒΟΑΕΕΟΝ.

Σ Τ Ρ Α 
Τ Δ Ω Ρ 
ΡΩΜΗ 
ΑΡΗΣ.

Άρ. 130. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΏΝ.----Της
όιατοίας μη προτρεχέτω ή γλωσσά σου.
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Άρ. 131. xEs.irpi<t>ozCharade—Angleterre.
Άρ. 132· ετερος.—Charpie.
Άρ. 133. γρίφος.—Έπιμ,ονή καί 'V«o- 

μονή νοκώσο πάν πρόσκομμα»

ΛΤΤΑΙ τοΰ ΙΕ', τεύχους.—Χαρίκλεια Ν. Άδαμίδου 
(115, 118, 121).—Marie Apery (117).—Έρασμία 
Συγγγροΰ (115, 116, 118, 120).—Κωνστ. Ε. Ζαχάρωφ 
(116, 117, 118, 120, 121, 122).—Δ. Α. Ίσμυρίδη; 
(115—122).—Φ. Βαρότσης (122),— Ε. Γαβρας (116, 
122).—Κήπος Δημαρχίας (115—122). — ’Ανώνυμος Ιχ 
Θεραπειών (116, 119, 122). — Εΰρ. Α. Φωτιάδης (106, 
115, 116, 117, 118, 119, 120). —Βασ. Ν Άδαμίδης 
(115,118, 121).—Κώστας (115—122). —Κ Μελέγκο- 
γλους (116, 117, 120). -Ν. Δ Τζαλίκης (117, 119, 
120). — Γεώργ. Άρβχνιτάκης (122) —’Ιωάν. Άρβανιτά- 
κης(120).—Λυσίμαχος II. Μαυρίδης (115, 118, 120, 
121).—Σάββας Σπανόπουλος (116).—Κωνστ. I. Μεσσα- 
ρίτης (116, 117, 118, 119, 122). I. Α. Κυριακίδης 
(116, 118, 119, 122).—Σ. Αδ Χουδαβερδο'γλους (116, 
119).—I. Α Χουδαβερδόγλους (116, 119).—Έξ Άγ- 
χιάλου τις (102. 105, 106, 107, 109, 119).

Έν Βουκουρεστίψ. Γ. I. Βλαστός (120).—Γαλαζίω, 
Βιργινία I, Κουμπάρη (102, 103, 104, 105, 106, 107, 
109, 111, 112, 113) - Δράμφ, X. Ζαφειρίδης (74).

Έν Φιλιππουπόλει, Ζωή I. ’Αρμοδίου (116, 120, 122.) 
— Ίσμαηλίψ, Μ. Τανταλίδης (104, 105, 106, 107.)

Λύται τοϋ 1ς". τεύχους.
Α. Βεγλερή (126. 129, 139). — Έρασμία Συγγροΰ 

(123, 125, 126, 129, 130, 133). Δέσποινα Άσκεπίδου 
(123, 126). — Εύδοξία Νικολαίδου (123. 125, 127, 
128, 129, 133) — Σεβαστή Γαϊτανάκη (125, 126, 128, 
131). — Κορυδαλΐς (123, 129. 133). — Αγλαΐα Δ. 
Σύρμα (123,126,127,129,131,133). Χαρίκλεια Ν. Άδα
μίδου (125). Ι.Χ. Βαφείδης (126).— Β.Ν.Άδαμίδης (129). 
—Θεμ. Γαϊτανάκης (125, 128, 129, 130, 131, 133).- 
Δ. Α. Ίσμυρίδη; (1 23).—Κήπος Δημαρχίας (124, 125, 
126, 129, 131, 1 33). — Νικ. Τζαλίκης’(124, 133).— 
'Ρωμυλία Τζαλίκη (125). — Γ. Άχλιμπάρη; (133). — 
Κ, Μελέγχογλους (126). —Λ. Π. Μαυρίδης (125, 126, 
129). — Καστελλάνος (123). — Δημ. Έμμ. Κυρλαγ- 
γίτζης (125, 126, 129). — Κ. Σπαθάρης (123). — Σω
κράτης Ν. Μπόζοβιτς (123, 125, 126, 129). — Οίκος 
Ζα/άρωφ (123, 125, 131). — Ε. Α. Φωτιάδης (123, 
124, 125, 126, 127, 133). - Άθ. Κούσκουρας (121, 
125, 126, 129). — Κωνσταντίνος I. Μεσσαρίτης (125, 
126, 130, 133). — I. Α. Κυριακίδης (123 —129, καί 
133). — I. Α. Χουδαβερδόγλους (25, 26, 27, 29, 33). 
— Σ. Α. Χουδαβερδόγλους (26, 57, 29). — Οίκος Καλ- 
λίφρονος (125, 128, 129, 130). — Ε. Γ. (125, 133).— 
Κ. Β. Φιλόκοσμος, έν Θεραπείοις (133).

Έν Μιτυλήνη, Μαριάνθη I. Κοντού (123). — Όδησσψ 
ανώνυμο; (123).— Γαλαζίψ, Βιργινία I. Κουμπάρη (101). 
— Τεσσαράκοντα Έκκλησίαις, Ευτέρπη Κ. Δοδοπούλου 
(118, 120). — Ι.Ζιλβέ (117). — Περικλής Α. Εύκλεί- 
δης (119, 121). — Π. Δοδόπουλος (116).'

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-
ΑΡ. 144 —ΑΙΝΙΓΜΑ.

Χωρίς νά έχω βλάσφημου ποσώς τόν λογισμόν μου 
ε'χω τον διάβολον έγώ έμπρός άπό τόν Θεόν μου, 
τόν άρπαγα καί άτιμον πολύ πρό τοϋ δικαίου, 
τόν κλέπτην άρχαιότερον και πρό τοϋ ακεραίου. 
Έντός μου, φίλε, θά ϊδής μεγάλην αταξίαν, 
άλλά συνάμα πρόδηλον μεγάλην αρμονίαν.
Είσαι γραμμάτων έραστής ; Θηρεύεις τήν παιδείαν ; 
Τότε λοιπόν θά μέ ίδής χωρίς άμφιβολίαν.

‘Ασπασία Γαϊτανάκη.

ΑΡ. 145—ΕΤΕΡΟΝ.
"Έρχομαι φίλ’, άπό μακράν, αν ήνε ορισμός σου, 
Νά κτίσω τήν καλύβα μου εξ’ άπ’ τ’ άρχοντικό σου.

Βικτωρία Τ.

ΑΡ. 14G.— ΕΤΕΡΟΝ.
Είμαι ζώον πλήν τροφή, 
Άν μ;ά κάπ’ άφαιρεθή.

I. Π. Β.

ΑΡ 143 — ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΛΟΣ.

Έκ τών αρχικών γραμμάτων τής αντιθέτου ση
μασίας τών επομένων λέξεων σχηματίζεται ^ιίακτι- 
κώτατον γνωμίκο'ν. *

Μιχη, στασιρότης, γεγονός, ουχί, χεάιάς, βάθος, 
ενάρετος, εΛεθθερος, ΑαβεΙν, χοΛύς, όΛίγος, ά'ύ.Ιος.

Έκ Βατουμ,Ιω Μαριγώ Π.

Λ. 148.—ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.
Πώς γίνεται προσθέτων τις 6 + 7 καί άφαιρών 

τέσσαρα νά εΰργι κατάλοιπον τρία ;

ΑΡ-2149.—ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΩΝ.

. . ί . . . . . 6 . ά δ ς . . . . ς
. .1 ε......................ό . .ο. . .ο.

ΑΡ. 150. — ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ 
(Charade).

Mon pr mier est un animal
Dout mon second est un organe.
Mon entier est un vegetal
Qui sert 5 faire la tisane.

M. Dal Medico.
AP. 151. - ΕΤΕΡΟΣ.

Mon premier est une vis, 
Mon second est entre deux vis, 
Mon troisifeme est une vis, 
Mon tout contient deux vis.

Batoum. Marie P.

AP. ζ158.— ΓΡΙΦΟΣ.

π p i

Θ. Γ.


