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Λ τοπον ήθ-ελεν είσθαι, πραγματευόμενοι π ε 
ρί τών εργατών χώρας τόπον εκτεταμένης όσον 
η Γαλλία, νά θεωρήσωμεν αυτούς  ώς μίαν καί 
τήν αυτήν κλάσιν. "Ανθρωποι, άπέχοντες α π ’ 
άλλήλων εξακόσια ή  επτακόσια μίλια, δεν ευπο
ρούν νά ήναι οί αυτοί. ' Υπάρχουν μεγάλαι καί 
ούσιίοδεις διαφοραί μεταξύ τών κατοικούντων 
τά παράλια τής Μεσογείου χ τών διαιτωμένων 
πλησίον τού βρετανικού Π ορθμού ,— μεταζυ  
τών επάνω είς τάς όχθας τον  ΓΡήνου και τών 
επάνω είς τούς αιγιαλούς τού μεγάλου 'Α τλ α ν 
τικού Ω κεανού . Α ί  χρεϊαι του ιινθρώπου, τά  
προϊόντα τής γής, ό μισθός της εργασίας, δ ια 
φέρουν ουσιωδώς είς έκάστην μεγάλην διαίρεσιν 
τού εκτεταμένου τούτου βασιλείου. Α ί  κνριω- 
τεραι δε τής Γαλλίας διαιρέσεις είναι, Ιον. Α ί  
βόρειοι j  βόρειόν ατολικαί έπαρχίαι- 2ον. Α ί  
κεντρικαί έπαρχίαι' 3ον. Α ί  νότιοι έπαρχίαι· 
και 4ον. Α ί  δντικαί έπαρχίαι. Προσέτι, δέν 
άοιιόέει νά κοίνωμεν τήν κατάστασιν Γάλλων 
έργατών καί Γάλλων χοιρινών άπ οσονς απαν-  
τώμεν σιμά είς τούς ΙΙαρισίους καί εις άλλας 
μεγαλοπόλεις· αλλά πρέπει νά στοχαςώμεθα  
τους κατοίκους τού  ενδότερα, τούς άπομεμαχρυ- 
σμένους τών μεγάλων αγορών καί βασιλικών 
λεωφόρων, οίτινες, είς χώραν όπου αί μεγαλο- 
πόλεις είναι όλίγαι καί μακράν άπ άλλήλων, 
συγκροτούν τό πλεϊστον μέρος τού πληθυσμού  

Τό  1827 έκαμε τάς έξης παρατ- 
Γάλλος πολιτικός οίκονοι- '1 ' 
πίνος (Du;.in)·— 1 Εις πέ 
τά  γεωπονικά εργαλεία εί 
είδους. Τόσον κακώς ;
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τόσον δυσάρμοστα είς τήν κινούσαν αυτά  ζωι
κήν δύναμιν, ώστε κάμνουν νά σκορπίζεται τό  
ήμισυ αύτής, τά  δύο τρ ίτα ,  καί κάποτε τά  τρία  
τέταρτα . Εύρίσκονται είσέτι μέρη τής  Γ α λλ ί
ας, όπου οί άνθρωποι, στερούμενοι τόν άπαι-  
Γούιιενον αριθμόν οικιακών ζώων, μεταχειρίζον
ται τάς γυναίκας ώς κτήνη διά νά σηκόνωσιν 
ύ νά σύρωσι φορτία. Α ί  δυστυχείς  ανται, παρά  
φύσιν καί ύπέρ δύναμιν κοπιάζουσαι, περνώ- 
σαι τήν ζωήν μέσα είς τούς ήλιους, τάς βροχάς, 
καί τάς χιόνας, έχουν τά  πρόσωπα, τάς χειρας, 
τούς πέιδας, και τόν λαιμόν, σκεπασμένα μέ κε- 
καυμένον τι  μελάγχροινον δέρμα, τό  όποιον 
τάς κάμνει νά όμοιάζωσιν ' Οττεντύτους,  ενώ οί 
σκληροί γωνιώδεις χαρακτήρες των μάς ενθύμ ι
ζαν τούς Ταρτάρας.’ ’ Ομολογεί, μ ’ όλα ταύτα ,  
ότι είχαν γένειν πολλαί βελτιώσεις. Έ τα ι -  
ρεΐαι γεωργικαί είχαν συγκροτηθην εις τάς κν- 
ριωτέρας πόλεις τών τμημάτων ή νομών, αί τ ι  νες 
κατεστάθησαν είδος σχολείων άλληλοδιδακτι
κών διά τούς γεωργούς. Εχρησιμενσε δε. με 
γάλους καί ή εισαγωγή νέων ειδών ζωοτροφίας 
διά τά  βοσκήματα · έλήφθη κάποια φροντίς 
πρός βελτίωσιν τού γένους τών ίππων. Τά  
βώδια τρέφονται καλήτερα παρά πρότερον  
πολλά είσάγονται άπό τήν Γερμανίαν είς κατά- 
στασιν ίσχνότητος, και παχύνονται εις τήν 
Γαλλίαν. Έ βελτιώ θη  δέ πολύ και τό 
τών προβάτων. Π ρος τουτοις, αι καλέ 
χωρικών φυλάττονται όπωσούν κ α ' 
τά  παράθυρά των έχουν τώρα ώ 
ύάλια. Ά λ λ ’ όλαι ανται ' 
μερικαί, περιωρισμίναι εί 
δ' έμπορεί νά έχη άλλέω 
όπου τό μέγα πληθο  
είναι πένητες, εύτελεί 
ήμισυ αυτών τουλάχ  
γνώσωσιν. Οί μι 
μέ τούς ήμισειαΓ
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προερχομένης άπό  τήν έλλειφιν στοιχειώδους I 
διδασκαλίας εις τού,' δήιιους, 10,000 τών οποί
ων ¿μεναν περί τά  τέλη τού  1806 χωρίς δ ιδ α 
σκάλους οποιοσδήποτε είδους. 'Ο  νόμος, ό 
τεθείς τό 1833 υπό τής συνελεύσεως των α ν τ ι 
προσώπων διά τήν σύστασιν  προκαταρκτικής 
διδασκαλίας καθ ' όλην τήν επικράτειαν, θέλει 
βραδέως μεν άλλά βεβαίως βελτιώσειν τήν κα- 
τάσταοιν  των χωρικών.

"Εν άλλο μ ε /α  έμπόδιον είς τήν βελτίωιην 
τής Γαλλικής γεωργίας είναι τό σύστημα  τού 
έκμισθόνειν τήν γην είς ηιιισειαστας, οίτινες 
δίδουν είς τον κτήτορα τό ήπιου των προϊόντων, 
— σύστημα ριζωμένον β α θ ύ τα τα  είς τήν Γαλ-  | 
λίαν. ‘ Είς μεγαλώτατον μέρος τού βασιλείου,' 
έλεγε τριμηνιαίόν τ ι  περιοδικόν τής Γαλλίας  
τό  1828, ‘ είς δλας τάς κεντρικάς επαρχίας,μόλις  
υπάρχουν ίδιοκτήται γεωργοί· όχι ολιγωτερον 
το ύ  ημίσεως όλης τής Γαλλικής χώρας καλλιερ
γείται υπό άτυχων ήμισειαστών, οίτινες σ υ μ 
φωνούν νά κρατώσι τήν γήν διά τρία έτη, και I 
νά γεωργώσιν αυτήν, δ’ίδοντες είς τον κτήτορα | 
τό ήπιου των προϊόντων. 'Ο  ιδιοκτήτης προ- 
μη9-εύει τά κτήνη όσα χρειάζονται άπαραιτήτως  
πρός καλλιέργειαν των μικρών τ φ τ ω ν  άγρών, 
καί τά  γεννήπατατά  άπαιιούμενα διά τήν πρώ- 
την σποράν, ώς καί διά τήν ζωοτροφίαν τού  
ήπισειαστού καί τής οικογένειας του έως τον 
πρώτον 9-ερισμόν. ‘ Ο ήπισειαστής εργάζεται, 
σπείρει, d-ερίζει· αύτός δε καί ή οίκογένειά τον  
τρέφονται άπό τά  προϊόντα· ύστερον λαμβάνει 
καί ό κ.τηματίαςτυ μερίδιόν τον. Ενίοτε παρ- 

? εμβάλλεται μεσάζων τις μεταξύ τού ιδιόκτητα 
καί τού ήμισειαστοϋ.'— Τών μεσαςοντων τού
των ή εισαγωγή τείνει φυσικά νά έπαυξάνη τά  
τής βελτιώσεως εμπόδια, τά  όποια φαίνονται 

■ιαϊον έπακολούθημα τού  ήπισειαστικοϋ  
■τος κατά τό καλήτερον αύτοϋ είδος. 

*ίς τάς επαρχίας έκείνας, όπου οί 
·■ ήμισειασταί, άλλά πληρόνονν 

τροσυμφωνημένην άργνρίον 
τες δι' εαυτούς όλα τά  

~ς συμφωνίας δίν είναι 
rε ν' άποζημιώση τον 

όποια ήίλελεν άπαι-  
ωπονικών μεθόδων, 
εϊν δι' άμοιβαίας 

~ί  είς τήν Γαλλι-
, II * «

τούτον, όθεν πηγάζουν κατά τό πλεϊστον μέρος 
ai Γαλλικαί πρόσοδοι, ονομάζουν οί Γάλλοι 
contribution foncière. 'Εκτός τούτα είναι ή προ- 
σωπική συνεισφορά καί η τών κινητών. Η  
προσωπική είναι είδος κεφαλικού φορον, λογα
ριαζόμενου πρός τρία  ημεροκάματα·— ?) αξία 
τού ήπεροκαμάτου προσδιορίζεται νπ ο  της γε
νικής συνόδου τού τμήπατος· δεν υπερβαίνει δε 
ποτέ έν ήπισυ φράγκον, ουδε είναι ολιγωτερα 
80 έκατοστημορίων τον φράγκου. Γυναίκες  
καί παϊδες κάτω τών δεκαοκτώ χρόνων ηλικίας 
εξαιρούνται. Ό  επί τών κινητών φόρος έπι- 

I βάλλεται άναλόγως μέ τό ενοίκιον έκαστου οίκα, 
πρός 3  τά  εκατόν έπάνω είς τό ενοίκιον· ε π ι 
βάλλεται δε είς όλα τά  ενοίκια τα  από  200 εως 
2500 φ ράγκα■ κάνεις δεν πληρόνει ολιγωτερον 
τών πέντε φράγκων, ουδε περισσότερόν τών 80, 
διά τά  όποια ό οίκοκύριος είναι υπεύθυνος είς 
τήν κνβέρνησιν. Είς τούς Παρισίους καί είς 
άλλας μεγαλοπόλεις, όπου ήθελεν ε ισθαι δ ύ σ 
κολοι' νά λογαριασθή ή άξια τριών ήμεροκα- 
μάτων, άντί τού προσωπικόύ φορου έπιβαλλε- 

I  ται δασιιός τις είς όλα τα  δι ανάλωσιν έμβαί- 
νοντα εις τήν πόλιν είδη· ούτος δε παράγει  

! μόνον εις Παρισίους τέσσαρα εκατομμύρια  
κατ’ έτος. 'Υπάρχει  προσέτι καί φορος τις 

Ιετιΐ d-υρών ÿ παραθύρων. Η γενική ποσότης  
τού επί τής ιδιοκτησίας φορου ψηφιξεται κατ 
ετος ύπό τής νομοθετικής συνοδου, προσδιορί
ζεται δε συγχρόνως καί τό άνάλογον μερίδιον 

I έκάστου νομού ή τιιήιιατος. Εκτός τούτων 
πληρύνονται καί άλλοι φοροι διά τα  τοπικά  
εςο ία  έκάστου νοιιού, καί άλλοι άχυμη διά  τά  
ά^ιιοτικά έξοδα έκάστου δήμου.

Τό κωλντικόν σύστησα, τό όποιον άχόμη 
κρατεί ή Γαλλία, ως πρός τους τελωνιακους 
αύτής κανονισμόύς, βλάπτει αναμφιβόλως δ ια 
φόρους κλάδυς τής γεωργικής της. Τ ά  κρασία 
της, τό σταθερόν αύτής εξαγώγιμον προϊόν, 
δίδοντα ενασχόλησιν είς τρία εκατομμύρια λαό,
 τό έν τρίτον τού  πλΐ]θνσμϋ της,— καί αριστα
τήν ποιότητα, πωλούνται είς τον τόπον  τ?(ς γε- 
νέσεώς των άπό οκτώ έως 20 Ελληνικά λεπτά 
τό βωκάλιον, ενώ ή εξαγωγή ιολιγόστενσε τόσον, 
ώστε τώρα εξάγεται τό ηιιισυ τών προ τού  1790 
εξαγομένων. Τά  αίτια  της παρακμής ταύτη-, 
άποδιδονται όλως διόλυ είς την απατην  ταύτην,  
ότι δηλαδή ζητούν νά πωλώοιν είς ξένους, χωρίς 

' «’ άγοράζωσιν ά π ' αύτούς. Τά κνριωτερα είδη,
'■’ro w  νά προσφέρωσιν εις ανταλλαγήν

■ -νί, άρκτώαι χώραι τής Εύ- 
• καί τό λ ίνον  άλλά τα ύ-  

άπηγορευμένα έξ α ιτίας  
ν, τούς οποίους επέβαλεν
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είς αυτά  ή Γαλλική κυβέρνησες, διά νά ένθαρ- 
ρύνη τους εγχωρίους χειροτέχνας. Τούτον  ά- 
ποτέλεσμα έστάθ ι] ότι ή εισαγωγή Γαλλικών 
οίνων είς τήν Π ρβσσίαν ήλαττώ θη άπό  15,000 
τόνους * είς 4,000, ή εις τήν Σ βεκ ίαν  άπό  7,000 
τόνους είς μόνον 100, ή εις τι|ν Λανίαν καί 
Νορβεγίαν άπό  5 ,000 εις 1000,?) είς τήν 'Ρωσ- 
σίαν άπό  12,000 είς 4 ,000, καί ή είς ' Αμβούρ-  
γον, Βρέμεν, Λυβέκκαν, καί Λάντισκον, άπό
46,000 είς 15,000.

Ώ ς  εϊπαμεν ήδη, είς τήν Γαλλίαν υπάρχου ν 
ίκαναί διαφοραί, προερχόμεναι άπό θέσιν, κλί
μα, καί εξεις. Α ί  βόρειοι, άνατολικαί, και 
βορειοδυτικοί επαρχία ι πάσχουν περισσότερον  
οί χωρικοί τής Βρετανίας (Bretagne) είναι άκό- 
μη είς άθλίαν ήιιιβάρβαρον κατάστασιν, οί τής 
Κ ομπανίας  (Champagne) είναι πτωχότατοι, οί 
τής Πικαρδίας δεν είναι παρά ολίγον άνώτεροι- 
ή Νορμανδία είναι τό καλήτερον τής βορείου 
Γαλλίας. Α ί  κεντρικαί έπαρχίαι έχουν χώμα 
καλόν καί κλίμα ώραίον, τά  όποια άναπληρόνυν 
άλλας ελλείψεις, καί καθιστάνουν όπωσοϋν εύ- 
χάριστον  τήν ϋπαρξιν τού λαού. Είς τάς νοτίβς 
επαρχίας, αί χρεϊαι τού  πλήθους είναι όλιγώ- 
τεραι, αί ζωοτροφίαι εύθηναί, καί φωτία καί 
ενδύματα όλιγώτερον άναγκαία. Ά λ λ '  αί έξεις 
τού  μεσημβρινού χωρικού ή  γεωργού διαφέρουν 
παντάπασιν  άπό τάς του άρκτωου, καί δεν έμ
πορεί νά γένη μεταξύ αυτών κάμμία σύγκρισις. 
Γενικώς δύναταί τ ις  νά είπη, ότι οί έργάται 
τής Γαλλίας έβελτιώθησαν εντός τής έσχάτης  
τεσσαρακονταετηρίδος, άλλ' ότι ήθελαν είσθαι  
πολύ μάλλον βελτιωμένοι, άν έλειπενή άμάθεια, 
αί πεπαλαιωμέναι αύτών έξεις εσφαλμένης γε 
ωργίας, ό τής ιδιοκτησίας ύπέριιετρος καταμε
ρισμός·. καί το τής κυβερνήσεως έσφαλμένον ο ι
κονομικόν σύστημα.

Ο  Α Π Τ Η Ν Ο Δ Τ Τ Η Σ .

Των Ά π τη ν ο δ υ τώ ν  υπάρχουν διάφορα είδη, 
γεννώνται δέ όλα είς τάς  θαλάσσας τού νοτίου 
ημισφαιρίου. Βοηθούμενοι άπό τάς πτέρυγας, 
αιτινες ομοιάζουν μικρά κωπία, κολνμβώσι μεν 
εξαίρετα, άλλά δεν π ε τ ο ύ ν  διό καί Ά π τ η ν ο -  
δύτα ι έονομάσθησαν. Φαίνονται δέ κατά  
πρώτην προσβολήν ώς νά ήσαν σκεπασμένοι με 
λεπίδας, καθότι τά  πτερά των είναι κοντά καί 
·ύττόιτκλ?)ρα, και διατεθειμένα κατά τήν αυτήν  
τάξιν  ώς τά λέπια. Οί ταρσοί αυτών είναι 
βαλμένοι διόλου όπίσω, κατά κάθετον πρός τό 
σώμα, ώστε είς τήν ξηράν στέκουν όρθιοι καθώς 
άνθρωποι. Εχουν δέ τούς δακτύλους ύμενώ-

* Κΐ<  Τ ο , ο ζ  « ι ρ ί ί χ ι ι  252 Γαλλό»Ίο· τό δ ι  Γαλιφιό» χ α ρ ι ί
vKip  ra $  όχάδας.

Α τ ίΧ η ν ο & ν χ η ς  Π α χ α γ ο ν ιχ ό ζ .

δεις, καί τούς ταρσούς πολλά κοντούς καί δ υ 
νατούς. Τήν παραλίαν επισκέπτονται μόνον 
διά νά νεοσσεύωσι· προβαίνουν δέ, συρόμενοι 
επί τής γαστρός α ύ τώ ν  διότι, άν καί στέκωσιν 
όρθιοι, δεν έμπορουν όμως καί νά όδεύωσιν 
οντω. Κολυμβώντες, είναι καταβυθισμένοι 
ύπέρ τό στήθος· εξέχουν δέ μόνον τήν κεφαλήν 
και τόν τράχηλον, μεταχειριζόμενοι ώς κωπία 
τάς λεπιδωτάς πτέρυγας. Τό ράμφος αυτών 
είναι μακρόν, λεπτόν, καί όλίγον τι  κεκλιμένου 
είς τήν άκραν.

’Ε πί τών Φαλκλανδίων Νήσων καί τής Π ν -  
ρώδυς Γής  (Terra del Fuego)5 δ ιατρίβει τόν και
ρόν τής νεοσσοτροφίας, κατά χιλιάδας, είδός τι 
καλούμενον ό Μαγελλανικός Ά π τη ν ο δ ύ τη ς .  
Μέγα πλήθος τούτων έθανάτωσαν οί νανται 

του περιβόητου πλοιάρχου τής 'Α γγλ ία ς  Κονκ,
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αλλά  ποσώς δέν ενοστιμεύθησαν τό κρέας των. 
Τ α  δυστυχή  πτηνά, διόλου άγνοούντα τον άν
θρωπον, δεν είχαν '¿τι μάθειν νά τρέμωσι την  
δύναμίν τ ο ν  καί, άντί νά φεύγωσιν άπό τον  
πληαιάζοντα εξολοθρευτήν, ¿στέκαν όλως ακί
νητα. Εις τό κολύμβημα ήσαν τα χ ύ τα τα  καί 
έπιδεξιώτατα, Άστε κάνέν όψάριον δεν ήμπόρει 
νά έκφύγη. Ό τ ε  άπηντούσαν εμπόδιόν τι*είς 
την θάλασσαν, ύπερέβαιναν αυτό δι' αιφνίδιου 
τινός άγώνος, πηδώντα ώς δυο πήχεις ύπέρ  τήν 
επιφάνειαν. 4 Τ ά  αυγά των, ' λέγει περιηγητής  
επίσημος, 4 γεννοΰν οί Μαγελλανικοί ' Α π τηνο -  
δύται συναθροιζόμενοι παμπληθεί  εις μέρη, τά  
όποια ή μακροχρόνιος αυτών διατριβή έκαθά- 
ρισεν από χόρτα· άι/άμεσον δε εις τάς πολυα- 
ρίθμους τα ύ τα ς  φωλεάς, λαμβάνει τις φοβεράν 
ιδέαν τής ά π ' άνθρώπας έρημώσεως των νήσων 
το ύ τω ν  γενική τις σιωπή έπεκρατούσε, καί 
οπουδήποτε περιεφερόμεθα διά νά προβλε- 
φθώιιεν άπό αυγά, μάς έστραβοκύτταζαν μεν, 
αλλά χωρίς τον παραμικρόν φόβον.' Ό  Μ α-  
γελλανικός Ά π τ η ν ο δ ύ τη ς  είναι μόλις ένα πήχυν  
μακρύς.

'Υπάρχει καί Αοφωτός τ ις  Ά π τ η ν ο δ ύ τη ς ,  
ισομεγέθης περίπου με νήσσαν, κατοίκων άε 
τάς Φαλκλανδίας Νήσους καί τήν Βανδιεμενήν  
Γήν. Οντος έχει συνήθειαν νά πηδά ύπέρ τό 
ύδωρ, όχι μόνον προς αποφυγήν εμποδίων, αλλά 
καί διά παίγνιον.  4 Οί Λοφωτοί Ά π τ η ν ο δ ύ -  
τα ι, '  λέγει πλοίαρχός τις, 4 κρύπτονται αν άμε
σον εις τά  υψηλά χόρτα ή είς τά  βάθη  παρα 
θαλασσίων φαράγγων, όπου συναθροιζόμενοι 
κάποτε παμπληθεί,  εκβάλλουν μυγμόν τινα, 
μακράν άκουόμενον, κ, διεγείροντα σειράν ιδεών 
όχι τών πλέον εναρέστων.' Προσθέτει δέ, ότι 
πολλών, τους όποιους έξέτασεν, ή κόρη ήτο συν
εσταλμένη είς μίαν ψιλήν στιγμήν.

Τό περιφημότερον όμως καί τό πολύ μεγα- 
λήτερον είδος τών άλλοκότων τούτων πτηνών 
είναι ό Παταγονικός Ά π τη ν ο δ ύ τη ς ,  τού όποίυ 
τήν εικόνα παρεστήσαμεν είς τήν προηγουμένην 
σελίδα. Ό  πλοίαρχος Κούκ ίδε χιλιάδας α υ 
τών πλησίον τής νήσου Σ ταατενής ,  καί τών 
καραβιών δ' αύτοϋ τό πλήρωμα συν έλα β εν 
ύπέρ τούς πεντακοσίους διά τροφήν. ' Ο Γ άλ
λος περιπλιοτήρ τού κόσμσ Bougainville έπίασεν 
ένα, όστις μετ' ολίγον ήμερώθη τοσούτον, ώστε 
ήκολούθει καί έγνώριζε τον επιστάτην αυτού-  
έτρωγε δέ κρέας, όψάρια, ή ψωμίον, άλλα μετά  
καιρόν άδυνάτησεν, έφύρασε, καί άπέθανε.  
Τ ά  πτερά τού ηλικιωμένου Α π τ η ν ο δ ύ το υ  είναι 
τωόντι αξιοπερίεργα· ή κορυφή τής κεφαλής καί 
ό τράχηλος είναι μαύρα, περιωρισμένα υπό λαμ- 
πράς κίτρινης ζώνης, ήτις αρχίζει μέν πλατεία ,

ώστε νά κρατή μέγα διάστημα επί τών πλαγίων  
τής κεφαλής, έπειτα δέ στενουμένη, κατέρχεται 
είς τό μέσον τού τραχήλου, όθεν προβαίνει έως 
νά συμμ ιχθή  μέ τό λευκόν τών υποκάτω πτερών  
ή άνω δ επιφάνεια έχει ναλιστερόν άργυροϋν  
λευκόφαιον χρώμα. Τό μήκος τού Π α τα γο -  
νικού 'Α πτηνοδύτου  πλησιάζει είς δύο πήχεις- 
τό δέ βάρος είς δεκαπέντε όκάδας.

ΑΓοκκαλα.— Προ ολίγων ετών ήρχισαν οί 
'Ά γ γλο ι  νά μεταχειρίζωνται τά  κόκκαλα ώς κά
προν, παχύνοντες δι αυτών τάς λεπτάς, ξηράς, 
καί αμμώδεις γαίας. Τήν σήαερον γίνεται 
χρήσις αυτών τόσον εκτεταμένη, ώστε είσάγον- 
ται ήδη πολλά φορτία έξωθεν, καί μάλιστα  έκ 
τής Γερμανίας, τής  ' Ολλανδίας, καί τού Βελγίβ- 
έσχάτιος έστάλθησαν τινά ή άπό τήν  Σ μύρνην.

Αιά νά χρησιμεύσωσι τά  κόκκαλα ώς κόπρος, 
ανάγκη πάσα νά ήναι αλεσμένα· είς τό  Λονδί-  
νον έσυστήθησαν μύλοι, όπου συντρίβονται ή 
άλέθονται, καί όθεν έμπορεϊ τ ις νά τ ' άγοράση  
έτοιμα διά τό χωράφιον του. Πωλούνται δέ 
τά μέν χονδραλεσμένα,— ήγουν όσα έχουν ενός 
ή ήμίσεως δακτύλου μέγεθος,— πρός περίπου  
τρεις Αραχμάς τό  29 οκάδων μέτρον, τά  δε λι- 
πταλεσμένα, ή τά  είς είδος κονιορτού, πρός 
τέσσαρας Αραχμάς.

4 Μ εγίστην  ωφέλειαν, ' παρατηρεί Ά γ γ λ ο ς  
τις, 4 έπροξένησαν τά  κόκκαλα είς μακρυνά και 
άκαλλιέργητα μέρη, όπου δι' έλλειψιν ζώων δεν 
υπήρχε κόπρος, καί όπου ή μετακομιδή αυτής  
ήθελεν ε ίσθαι παραπολύ δαπανηρά. Αιά μέσα 
αυτών εκτεταμέναι περιοχαί άκάρπων άμμων 
μετεβλήθησαν εις καρποφόρους άγρούς. Τά  
κόκκαλα είναι όχι μόνον εύθηνοτερα της κόπρα, 
άλλα καί πλέον εύμετακόμιστα διά τό ελαφρά- 
τεοον, καί προσέτι τόσον πολυπληθή , ώστε δεν 
δυσκολεύεται τις ν' άγοράση όσα θελει. Είς 
εν ςρέμμα 'Αγγλικόν,  (4,840 τετραγωνικάς νάρ- 
<5ας=6,453ϊ τετραγωνικούς πήχεις), όπυ είχαν 
βαλθήν τριάκοντα μέτρα κοκκαλιον, έσπάρησαν  
δύο ήπιου πέτρα σίτον, καί, μολονότι τό χώμα 
ήτο πολύ άδύνατον, έκαρποφάρησεν όμως εικο- 
σιτέσσαρα μέτρα- άλλα δε τού  αύτού άγρού 
ιιέρη, τά όποια είχαν σπαρθήν εξεπίτηδες χωρίς 
κόκκαλα, δεν έδωκαν ούδε τον σπόρον.

Ο  ^ ρ τ α ε ε ρ ξ η ς  3 / ν η . μ ω ν ,  άναγκασθείς ποτε 
νά φάγη κρίθινον άρτον με ξηρέ', σύκα, καί νά 
πίη νερόν, 4 Ό π ο ια ν  ηδονήν, είπεν, 4έχασα  
μέχρι τής σήμερον εξ αιτίας τών τρυφών μου !

Ο Κ ύ ρ ο ς , έ ρ ω τ η θ ε ί ς  τ ί  έ μ α θ ε  π ρ ώ τ ο ν ,  ά π ε -  
κ ρ ί θ η ,  4 Νά λ έγω  τ ή ν  α λ ή θ ε ι α ν . '
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Ο  Λ Τ Κ Ο Σ .

Ο Λ ύκος έχρημάτισε κατά. πάντα  αιώνα 
τρομερός είς ποίμνια. "Υπουλος, δειλός, άγριος , 
και άδηφάγος, όρμά καθ ' όποιουδήποτε ζώου, 
τό όποιον έχει θάρρος ότι δύνατα ι νά νικήση· 
άλλα κατά τού  άνθρώπου μόνον είς σπανίας  
τινάς περιστάσεις, όταν βιάζη αυτόν ή άνάγκη. 
Είναι δέ μεγαλήτερος κ, δυνατώτερος τού σκύλα, 
όστις είναι παλαιός καί άσπονδος εχθρός του.

Οί Λ ύκο ι περιφέρονται ώς έπιτοπλεΐατον  
αγεληδόν, καί καταδιώκουν τό θήρευμά των 
διά τής οσμής, ή, σχηματίζοντες ημικύκλιον, 
ποοχωρούν κατεπάνω αυτού, ώστε νά βιάσωσι 
τό άτυχες ζώον να πεση α π ο κρημνόν, ή, β α θ 
μηδόν περικλείοντες αυτό, νά έμποδίσωσι την 
φυγήν του .— **Ιδ α μ ε ν , ' λέγει τις, 4 τά  λείψανα 
δορκάδων είς τάς βάσεις αποτόμων τινών κρη
μνών, άπό τάς κορυφάς τών οποίων πιθανόν  
ότι είχαν κατακρημνισθήν, β ιασθεϊσαι ύπό τών 
Λύκων. Λ έγετα ι ότι πολλάκις μεταχειρίζονται 
τό μέσον τούτο τά  αδηφαγα τα ύτα  ζώα εις 
μέση, όπου έκτεταμεναι πεδιάδες περιορίζονται 
άπό κατά κάθετον κρημνούς. 'Ενώ βόσκονται 
ήσύχως αί δορκάδες, συναθροίζονται οί Λ ύκο ι  
πολυάριθμοι, καί, σχηματίζοντες ημισέληνον, 
σύρονται άργά άργά πρός τήν άγέλην, ώστε να 
μή τάς  τρομάξωσι κατά πρώ τον άλλ' άφού  
ιδωσιν ότι έχουν καλώς περικλεισμένα τα  ανυ- 
π ο π τα  ξώα, προβαίνουν ταχυτερον, καί με ολο- 
λυγιιούς τρομερούς φοβίζουν  αυτά, και τα  β ιά 
ζουν νά φύγωσιν απ  ο τφν μονήν ανοικτήν οδόν 
τήν πρός τον κρημνόν, γνωριζοντες, ως φαίνε
ται, ότι άφού μίαν  φοράν αρχίση να τρέχη μ  
όλην αυτής  τήν δύναμιν  η αγέλη, κρημνίζεται 
ευκόλως έκ τού βουνού, καθότι  τά  όπισθεν, 
άγνοοΰντα τον κίνδυνον, σπρώχνουν βιαίως τα 
έμπροσθεν. Οί Λ ύκο ι τότε καταβαίνουν με 
τήν ησυχίαν των, καί ευωχούνται από τα  κατε- 
θπαραγμένα πτώματα.

Τόσον πολυάριθμοι καί τόσον ολέθριοι ήσαν 
ποτε οί Λύκοι είς τήν 'Α γγλ ία ν ,  ώστε νόμοι 

6 * β’

έθέτοντο πρός εξολόθρευσιν αύτών, καταγώγια  
έκτίζοντο είς τά  βορεινά μέρη διά νά έξασφα-  
λίζωσιν οδοιπόρους άπό  τας προσβολάς των, 
καί λύκων κεφαλαί έλαμβάνοντο άντί φόρων  
ένα καιρόν ήσαν ή μάστιξ καί ό τρόμος τής  
Μεγάλης Βρετανίας. Μ '  όλους δέ τούς κατ'  
αύτών άγώνας, παρήλθαν  πολλοί αιώνες, εως 
ν' άφανισθώαιν εξ ολοκλήρου· είς τήν 'Ιρλαν
δίαν έμεναν έως περί τάς άρχάς τής τελευταίας  
έκατονταετηρίδος. Τής ' Οθωμανικής αύτο-  
κρατορίας αί τερπναί, άλλ' ήρημωμέναι, χώραι, 
ενοχλούνται είσέτι άπό τά  θηρία  τ α ύ τ α · δέν 
άπολείπουν  ούδ' άπό τής Σ μύρνης  τα  περίχωρα. 
Είς τά  βορεινά μέρη τής Ευρώπης ύπάρχουν  
ομοίως πάμπολλοι- έφονεύθησαν δέ ΐινες ύπέρ  
τούς δύο ήμισυ πήχεις μακροί άπό τό ρύγχος  
είς τό άκρον τής ούράς.

Ο Αύκος ποτέ δέν έχει τήν ουράν του γυρι-  
σιιένην πρός τά  άνω· τό ένδυμά του είναι δααν, 
χονδρόν, καί ύποκιτρίνου ψαρού χρώματος, κλί
νοντας κατά τό μάλλον καί ήττον είς το μέλαν  
όταν ήναι στενοχωρημένος άπό πείναν, κατα-  
τοώγει πάν είδος λείψανων, προσβάλλει κατά  
άνθρώπων καί κατά  παντός ζώου μέ θηριώδές 
τ ι  πείσμα, άκόμη δέ καί έκθάπτει τούς νεκρούς 
άπό τούς τάφους των.

Καταρχάς τής βασιλείας τού Λοδοβίκου ΙΑ'., 
είς τήν καρδίαν τού χειμώνος καί τών χιόνων, 
Λύκοι πολυπληθέστατο ι έπεσαν κατεπάνω μ ε 
γάλης τινός συνοδίας εφίππων στρατιωτών, εις 
τούς πρόποδας  τοϋ βουνού 'Ιούρα. Οί στρα-  
τιώται τούς κατεπολέμησαν γενναίως, καί ¿σκό
τωσαν πολλάς αύτών έκατοστάς·  άλλά τέλος 
ύπερενικτ'ιθ'ησαν υπο τού πλήθους, καί κατεφα- 
γώθησαν αύτοί καί οί ίπ π ο ι  των. Σ τα υ ρό ς  
τις άνηγέρθη επί τού τόπου τής πάλης, μέ επ ι
γραφήν πρός άνάμνηοιν, όστις διαμενει εως
τήν σήμερον.

’Ακόμη δέ καί τώρα αί λεηλασίαι των είς τά  
ψυχρότερα καί ορεινότερα μέρη τής Ευρωπτ,ς 
είναι πολλάκις σπουδαιοτάτου χαρακτήρος. 
Είς μίαν μόνον ' Ρωασικήν επαρχίαν τήν Λ ιβο-  
νίαν, διακόσια πεντήκοντα μίλια μακράν καί 
έκατόν πεντήκοντα πλατείαν, έθανατώθηααν  
ύπό λύκων τά  εφεξής ζώα κατά τό  1823. Η  
έκθεσις είναι επίσημος.

"Irtrtot . . ■ 1 ,8 4 1  A l y . i  . ■ ■ 2 ,5 4 5
Όρνιθα 1 >24·̂  Έρώ» · · ·
Ρ οαχήματα  κ ιρ α α ^ ρ α  1 ,8 0 7  Χ ο ίρ ο ι . . .
Μ οοχο ι . . . 7 3 3  θ η χ α ζο ιτα . χο ιςώ ια , 3 1 2
Π ρόβατα  . . '  1 5 ,1 8 2  . . .  7 0 3
•A p, t o  . . .  7 2 6  X ^ f{ . . .  8 7 3

Τ ά  επόμενα σννέβησαν ομοίως είς τήν 'Ρωσ-  
σίαν όχι πρό π ο λλο ί— 1 Μ ίαν  τών ημερών, ενώ
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γυνή τις, συνωδ ευμενή άπό τρία  των τέκνων 
της, ώδοιπορούσε μέ χαμουλκόν,— ήτοι όχημα  
χωρίς τροχούς, επί τής χιόνος συρόμενου,— ίδε 
λύκους κατόπιν αύτής. Ά μ έ π ω ς  έβαλε τον 
ίππον εις το πλέον γοργόν αυτού  τρέξιμον, και 
τον ήλαυνε προς τον οίκον αυτής, όοτις δεν 
ήτο πολύ μακράν. Ά λ λ '  εις μάτην, καθότι  τα 
¿Η]ριώδη ζώα όλονέν την έπρόφθαναν, κ, τέλος 
ήσαν έτοιμα νά όρμήσωσι κατά τού χαμουλκού. 
Π ρος διαφύλαξιν λοιπόν τής ιδίας της ζαιής χ, 
τής των επίλοιπων τέκνων, έλαβε τώρα ή άθλια ,  
σχεδόν παράφρων γυνή έν άπό τά  βρέφη της, κ, 
τό έρριψε θήρευμα εις τούς αιμοδιψείς διώκτας. 
Τούτο έστησε τον δρόμον αυτών διά μίαν σ τ ι γ 
μήν·  άλλ* άφυύ κατέφαγαν τό  μικρόν άθώον, 
ανενέωσαν την  δίωξιν, και δευτέραν φοράν 
επρόφθασαν τον χαμουλκόν. Η  μήτηρ, άπηλ- 
πισμένη, κατέφυγεν εις τό αυτό φρικώδες μέσον, 
και έρριψεν εις τούς θηριώδεις εχθρούς εν άλλο 
άπό τά  τέκνα της. Α ιά  νά συντέμω τό θλ ιβ ε
ρόν τούτο διήγημα, τρίτον τέκνον έθνσ ιάσθη  
παρομοίως. Μ ετ '  ολίγον δέ, ή τρ ισάθλια  γυνή, 
τής όποιας εύκολώτερον δύναταί τ ις  νά σνλλάβη  
παρά νά περιγραφή τά  α ισθή μα τα , έφθασε  
σώα είς τον οϊκόν της. ’Εδώ έδιηγήθη τά  
συμβεβηκότα, και έπροσπάθησε νά δικαιολο- 
γήση την διαγωγήν αύτής, περιγράφονσα την 
δεινήν θέσιν, είς τήν οποίαν είχε καταντήσειν. 
Χωρικός τις όμως, παρευρεθείς εκεί, καί άκού- 
σας τό  διήγημα, έσήκωσεν άξίνην, καί μέ μίαν  
πληγήν τής έδιχοτόμησε τό  κρανίον, λέγων, 
συγχρόνως, ότι μήτηρ, ήτις ήδύνατο  νά θυσ ι-  
άση οΰτω τά  τέκνα της προς διαφνλαξιν τής 
ιδίας της ζωής, δεν ητο πλέον άξια νά ζή. ' Ο 
άνθρωπος ουτος έφνλακώθη, άλλ’ ό αυτοκοά- 
τωρ τον έσυγχώρησεν ακολούθως.

' ο λύκος μνημονεύεται είς διάφορα μέρη τών 
Γραφών, καθώς είς Γενέσεως μ θ . 21, όπου 
ό ’Ιακώβ προφητεύει περί τού Βενιαμίν, ότι 
4 θέλει ε ισθαι λύκος αρπαξ· τό  πρωί θέλει 
κατατρώγειν τό θήρευμα, καί τό εσπέρας θέλει 
διαιρεϊν τά  λάφυρα·’ καί είς Μ α τθ α ίο υ  ζ1. 15, 
όπου οί ψευδοπροφήται παραβάλλονται με τον 
άπιστον καί πανούργον τούτον εχθρόν, 4 Ποοσ-  
έχετε άπό τών ψευδοπροφητών, οϊτινες έρχον
ται προς ύμάς έν ένδύμασι προβάτων, έσωθεν  
δέ είσι λύκοι αρπαγές.’

Ο  π α ρ α β α ι μ ω ν  τήν ύπόσχεσιν αυτού βλά
πτε ι  μάλιστα  τον έαυτόν του.

Ο  Δ Ι Κ Α ϊ ο ς  επιμελείται την ςωήν τού κτήνους 
τ ο ν  τά  δέ σπλάγχνα τών ασεβών είναι άνελεή- 
μονα.— . Σ ο λ ο μ ώ ν .

Ο ΓΑ Λ Λ ΙΚ Ο 2  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ  Ε ΙΣ  Τ Η Ν  Ρ Ο Σ Σ ΙΑ Ν .

Η  ε ε η ς  περιγραφή τών παθών τού Γαλλικού  
στρατού είς τήν Ρωσσίαν, κατά τό  1812, δεί
χνει καθαρώ τατα  πόσον μεγάλα είναι κάποτε  
τά  τού  πολέμου δεινά.

Ό  χειμών τώρα μάς έπρόφθασεν· επιβαρύ-  
νας δέ τά  π ά θ η  έκάστου, έδωκε τέλος είς τήν 
άμοιβαίαν συνδρομήν, ή όποια έως τώρα μάς  
είχεν ύποβαστάξειν. 'Α π ό  τού  νύν μεμονωμέ
νοι καί άτομικοί άγώνες μόνον παριστάνοντο  
είς τούς οφθαλμούς. "Εως καί οί καλήτεροι 
δέν είχαν πλέον κάμμίαν εντροπήν. Π ά σ α  
όπλων αδελφότης ελησμονήθη· όλα τά  δεσμά  
τής κοινωνίας δ ιελ ύ θ η σ α ν  ή υπερβολική τα λ α ι 
πωρία τούς εϊχεν άποθηριώσειν. Ή κ α τ α φ θ ε ί -  
ρουσα πείνα, άφαιρέσασα πάν α ίσθημα  άνθρω- 
πικόν, άφήκε μόνον τό πρός διαφνλαξιν τή ς  
ζωής κτηνώδες ένστιγμα.

Έξωμοιώθησαν, τρόπον τινά, μέ τό τραχύ  κ. 
βάρβαρον κλίμα, '¿¿ς οί χειρότεροι τών άγρίοη·, 
οί δυνατοί έπ ιπ τα ν  επάνω είς τούς αδυνάτους, 
καί τών ήρπαζαν ό,τι έκρατούσαν  προθνμω ς  
έπερικύκλοναν τούς άποθνήσκοντας, καί πολλά-  
κις καν δέν έπρόσμεναν τήν τελευταίαν πνοήν 
πριν τούς γυμνώσωσιν. “ Οταν άλογόν τ ι  έπι-  
πτεν, ώρμούσαν κατεπάνω του, τό άνέσχιζαν, -¿, 
ώς πεινασμένοι λύκοι, ήρπαζαν τό κρέας ό είς 
απο τού άλλου το στόμα. Μ '  όλα τα ύτα ,  ήσαν  
ακόμη πολλοί, φυλάσσοντες τόσον ηθικόν α ί 
σθημα , ώστε πρός σωτηρίαν εαυτών νά μή προ- 
ςενώσι φθοράν είς άλλους· τ ίποτε  όμως ύπέρ  
τούτο δέν ίσχυε νά κατορθώση ή άρετή των.
Εάν αξιωματικός τ ις  ή στρατιώτης επιπτε  

πλησίον αύτών, ή υπό τούς τροχούς τού  κανο
νιού, ματαίως τούς έπαρακάλει, υπέρ τής κοινής 
πατριδος, θρησκείας, καί αγώνοε, νά τον συν- 
δράμω σιν ούδ' έγύριζαν νά τον ιδωσι· τό κλίμα 
είχε παγωσειν τάς καρδιας τ ω ν  ή αύστηρότης  
του ειχε συστειλειν τά  α ισθήματα , ώς και τά  
πρόσωπα των. Π αρά  τά ίδιά του π ά θ η  κάνεις 
δέν έσυλλογίζετο τ ίποτε  άλλο· ό φόβος δέν άφινε 
τόπον δι έλεος. Η  περιφιλαυτία  εκείνη, τήν  
οποίαν πολλάκις  προξενεί ή ύπερβολική ευδαι
μονία, πηγαςει καί απο άκραν κακοδαιμονίαν  
άλλ’ είς το ιαύτην περίστασιν είναι πλέον σ ν γ - 
χωρητη- καθότι εκείνη μεν είναι θεληματική,  
α υτη δέ ακούσιος· ή μία έγκλημα τής καρδιας, 
ή άλλη ορμη τις φυσική. Τωόντι ειι; τήν προ- 
κειμένην περίστασιν, ήτό τις όπωσούν συγγνώ
μης άξιος· διότι, καί έν μόνον λεπτόν άν έστέ- 
κετο, έβαλλεν είς όχι μικρόν κίνδυνον τον ¿αυ
τόν το υ · εις τό μέσον τού καθολικού τούτον  
άφανισμού, όποιος έξήπλονε τήν χεΐρα είς τον
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σνστρατιίοτην, ή τον π ίπ το ντα  αύτού  αρχηγόν, 
έδειχνε γενναιότητα  τήν πλέον θαυμα σ ία ν .

"Οτε, παντάπασιν  άπηυδισμένοι, δέν ήδύ-  
ναντο πλέον νά προχωρήσωσιν, έστεκαν ολίγα 
λεπτά, καί ό χειμών μέ τάς παγωμένας χεϊράς 
τον τούς ήρπαζε πλέον διά ίδικούς το ν .  Εις  
μάτην τότε, νάρκωσιν αισθανόμενοι, ήγωνίζοντο 
νά κινηθώσιν. "Αλαλοι καί αναίσθητοι έπρό- 
βαιναν ολίγα βήματα  ώς μηχαναί· άλλά τό  α ί
μα, παγόνον ήδη είς τάς φλέβας, έρρεεν άσθε-  
νώς διά μέσου τών καρδιών, καί, άναβαίνον είς 
τάς κεφαλάς, τούς έκαμνε νά κλονίζωνται ώς 
μεθυσμένοι. ’Α π ό  τά  όμματά  των, κόκκινα ή 
φλογωμένα εκ τής άδιακόπου όψεως τής θ α μ -  
βονούσης χιόνος καί τής άγρνπνίας, έξώρμων 
δάκρυα αίματος, συνωδευμένα μέ στεναγμούς  
βαθυτά τους ·  έκύτταζαν τόν ουρανόν, ημάς, καί 
τήν γην, μέ σκυθρωπόν καί άγριον πρόσω πον  
τούτο ήτον ό τελευταίος άποχαιρετισμός των· ή 
μάλλον όνειδος είς τήν βάρβαρον εκείνην φύσιν, 
ή οποία τούς έβασάνιζε. Π ίπτοντες  οΰτω 
επάνω είς τά  γόνατα, καί ύστερον επάνω είς 
τάς χείρας, κινονντες πρός ολίγον τάς κεφαλάς 
έκ δεξιών είς τά  αριστερά, ενώ άπό τά  άγκομα- 
χούντα χείλη των έφευγαν  θρήνοι οί πλέον θ λ ι
βεροί, έξηπλόνοντο, τέλος, επάνω είς τήν χιόνα, 
κοκκινίζοντες αυτήν μέ ρεύμα ζωντανό αίματος, 
καί όλαι των αί δυστυχία ι έτελείοναν. Οί συ- 
στρατιώ ται τούς έδιασκέλιζαν, χωρίς κάν νά 
παραμερίζωσι, φοβούμενοι μή μακρύνωσι τήν 
οδόν καί μέ εν βήιια· ούτε τάς κεφαλάς δέν 
έστρεφαν νά τούς ΐδωσι· διότι, επειδή τών κε
φαλών καί γενείων αί τρίχες ήσαν παγωμέναι, 
τό  παραμικρόν τής κεφαλής κίνημα έφερε πόνον.

Σ κηνα ί, έτι πλέον φρικώδεις, έπαρουσιάζοντο  
είς τά  ευρύχωρα εκείνα προσωρινά οικοδομήμα
τα , τά  όποια έκ δ ιαστημάτων άπαντούσαμεν είς 
τον δρόσον. Είς τα ύ τα  στρατιώται καί αξιω
ματικοί ώρμούσαν συγκεχυμένοι, καί έστοιβά- 
ζοντο συνάμα  ώσάν βιάδια. Οί ζωντανοί, μήν 
έχοντες αρκετήν δύναμιν νά μετακινήσωσι τούς  
όσοι είχαν άποθάνειν πλησίον τού πυρός, έκά
θ ιζαν  επάνω είς τά  νεκρά σώματα, έωσοϋ ήρχε- 
το ή ώρα των ν’ άποπνεύσωσιν, ότε έχρησίμευ
αν ^ αυτοί  ώς νεκροκράββατα είς άλλα σφάγια. 
'Ενίοτε έπυρπολούντο τά  ξύλα, έκ τών οποίων 
συνίσταντο αί οίκοδομαί αύται, καί τότε όλοι 
οί εύρισκόμενοι μέσα, ημιθανείς ήδη άπό τό 
κρύος, άπέψυχαν είς τό  μέσον τών φλογών. Είς 
χωρίον τι,  οί στρατιώται έβαλαν φωτίαν είς 
ολοκλήρους οικίας, διά νά ζεστανθώσιν όλίγας 
στιγμάς. Τών πυρκαϊών τούτων ή λάμψις ειλ- 
κυε πολλούς, παράφρονας ήδη άπό τήν δριμύ- 
τητα  τού ψύχους καί τής  κακοπαθείας τήν

ύπερβολήν. Οντοι, τρέχοντες ώς μαινόμενοι, 
βρύχοντες τούς όδόντας, καί με γέλωτα δα ιμο
νιακόν, έπ ιπ ταν  είς τήν μέσην τών φλογών, όπου 
άπέθνησκαν σπαραττόμενοι φοβερά. Οί πει- 
νασμένοι των σύντροφοι τούς έθεώρουν άμέρι- 
μνοι· είναι δ' άληθέστατον, ότι τινες αύτών 
έσυραν τά ήμισεψημένα σώματα άπό τάς φλό
γας, καί έτόλμων νά φέρωσιν είς τό  χείλη τήν  
άνθρωπίνην σάρκα !

Ο ΙΟ Ρ Δ Α Ν Η Σ .

Επεθτμοτν νά ί’άω τον Ίορδάνην κατά τό  
μέρος, όπου χύνεται είς τήν Νεκράν Θ άλασσαν  
άλλ’ οί 'Ά ρ α β ες  δέν ήθελαν νά μέ όδηγήσωσιν  
εκεί, επειδή, σιμά τών εκβολών, ό ποταμός στρέ
φεται είς τ’ αριστερά, καί πλησιάζει τά  βουνά 
τής ’Αραβίας. 'Εξ άνάγκης, λοιπόν, άπεφά-  
σισα νά ύπάγω μόνον εις τήν πλησιεστέραν μας 
καμπυλότητα τού ποταμού. αΟθεν, χαλάσαν-  
τες τήν σκηνήν, έπροβαίναμεν μέ ύπερβολικήν 
δυσκολίαν, διά μίαν καί ήιιίσειαν ώραν, έπάνω 
ψιλής λευκότατης άμμου. ’ Επλησιάζαμεν δέ 
είς δάσος τ ι  φοινίκων καί μυρικών, τό όποιον 
μ ’ έφάνη πολλά παράξενον νά ϊδω είς τό μέσον 
τής άκάρπου τ  αύτης γής, ότε ο ί ” Αραβες έατά-  
θησαν έξαφνα, καί έδειχναν κάτι, τό  όποιον 
εγώ ακόμη δέν είχα παρατηρήσειν, είς τον πάτον  
τής κοιλότητος. Έ κ ύ ττα ξα ,  αλλά δέν ήμπόρε- 
σα νά καταλάβω τ ί  είναι· έφαίνετο ώσάν άμμος 
κινούμενη. °Οταν έφθάσαμεν σιμώτερα είς το 
παράξενον τούτο άντικείμενον, ίδα κίτρινόν τι 
ρεύμα, τό όποιον μόλις ήμπόρουν νά διακρίνω 
άπό τάς επί τών χειλέων αύτού άμμους, κα τα 
βυθισμένου, καί προβαϊνον άργότατα . Τούτο  
ήτον ό ’Ιορδάνης.

Είχα έπιθεωρήσειν τούς μεγάλους ποταμούς  
τής ’Αμερικής μέ τήν ηδονήν εκείνην, τήν οποί
αν ή μοναξία καί ή φύσις γεννούν είς τήν ψ υ
χ ή ν  είχα έπισκεφθήν τον Τίβεριν μέ ενθουσια
σμόν, καί ζητήσειν μέ τον αυτόν ζήλον τον Εύ- 
ρώταν καί τον Κ ηφ ισσόν  άλλά δεν δύναμαι νά 
έκφράσω τ ί  α ίσθάνθην,  οτε ϊδα τόν Ίορδάνην.
” Οχι μόνον μ' ένθύμιζεν ουτος ό ποταμός περι
βόητου αρχαιότητα, άλλά καί αί όχθα ι  αυτοί 
έπαρουσίαζαν είς τούς οφθαλμούς τό θέατρον  
τών θαυμάτων τής θρησκείας μυ. Ή Ί ο υ δ α ί α  
είναι ό μόνος τόπος είς τόν κόσμον, όστις άνα- 
ζωόνει είς τόν περιηγητήν τήν μνήμην άνθρω- 
πίνων τε καί ούρανίων πραγμάτων, καί όστις 
άια μέσου τού συνδυασμού Γούτου γεννά είς τήν  
ψυχήν ιδέας καί α ισθήματα , τά  όποια ούδέν 
άλλο μέρος τής οικουμένης είναι ικανόν νά διε-

Οί ’Ά ρ α β ες  έγυμνωθησαν, και επηδησαν εις
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τόν Ιορδάνιψ. Έ γώ  δέν έτόλμησα ν’ άκολου- 
3-7)011) τό παράδειγμά των διά τον πυρετόν, όστις 
άχυμη μ  εβασάνιζεν  εγονάτισιι όμως επάνω 
εις τήν όχθην όμού με τους όνο μου δούλους ή 
τον διερμηνεντήν τού  μοναστηριού. "Υστερον 
επήρα ολίγον νερόν άπό τον ποταμόν εις δερμά- 
τινον τ ι  ά γγε ϊο ν  πλήν δεν μ  έψάνη γλυκύ ώσάν 
μέλι , κατά τ ψ  φράσιν ευσεβούς τινός ιεραπο
στόλου. Το έοτοχάσθίιν  έξεναντίας μάλλον  
σ τυ φ ό ν  αλλά, μολονότι έπια  αρκετήν ποσότιγτα, 
δεν επ α θα  τ ίποτε ' μάλιςα δε, νομίζω ότι ήθελεν  
ι ίσ θ α ι  πολλά νοστιμον, αν εκαθαρίζετο από  
τήν άμμον, τ ψ  οποίαν φέρει συνάμα.

Περίπου δύο λεύγας μακράν άπό τό μέρος, 
όπου εατεκόμεθα, ϊδα ανωτέρω, πλησίον τού  
ποταμού, δάσος τ ι  αρκετής έκτάαεως. Έ χε ι  
άπεφάσισα νά προχωρήσω, διότι έλογαρίαζα 
ότι αυτός πρέπει νά ήναι σχεδόν ό τόπος, όπου  
οί Ισραιβ.ϊται ¿πέρασαν τον ποταμόν, άντικρύ  
τής Ιεριχώ, οπου τό μάννα έπαυσε νά π ίπ τη ,  
οπου οί Έ βραϊοι έγεύθ7)σαν τούς πρώτους καρ
πούς τής γής τής επαγγελίας, όπου ό Ναϊμάν  
εθεραπευθη από τήν λέπραν του, ή, τελευταΐον, 
όπου ο Χ ρ ίσ τος  έβα π τ ίσ θ η  άπό τόν άγιον Ίω  
άννην.

ΙΙρός τό μέρος τούτο έπροβαίναμεν, άλλά, 
σιμωσαντες, τμούσαμεν τάς φωνάς άνθρώπων εις 
το δάσος. Κ α τά  δυστυχίαν δε, τού άνθρώπου  
jj φωνη, ήτις παντού  άλλού σέ ευφραίνει, ÿ τήν 
οποίαν ήθελέ τις αγαπάν  ν' άκούη έπάνω εις 
τά  χείλί) τού Ίορδάνου, είναι αυτό εκείνο, τό 
όποιον σε φοβίζει π'λειότερον εις τάς ερήμους 
ταύτας . Οί Β7)θλεεμΐται καί, ό διερμηνευτείς 
έπρόβαλαν ευθύς νά συρθώμεν οπίσω- εγώ όμως 
τούς ειπα, ότι δεν είχα έλθεϊν τόσον μακράν 
δια  νά ήμαι τόσον βιαστικός νά επιστρέφω· ότι 
εσυμφώνυν μέν νά μήν υπάγω  παράνω, άλλ' ότι 
η μ ψ  αποφασισμένος νά εξετάσω τόν ποταμόν  
άντικρύ τού μέρους, όπου τότε έστεκόμεθα.

Μ ε δυσαρέσκειαν έκλιναν εις τήν άπόφασίν  
μου, καί ύπήγαμεν πάλιν εις τό χείλος τού Ίορ-  
δανα, τόν οποίον κύρτωμά τι είχε μακρύνειν ολί
γον άπό 7)μάς. Τόν εΰρ7)χα τού ιδίου πλάτους  
και βάθους καθώς μίαν λεύγαν κατωτέρω, δ η 
λαδή εξ ή επτά  πόδας βαθύν  πλησίον εις τήν 
ξηράν, καί ώς πεντήκοντα βήματα  πλατύν.

ΓΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Ε ι ς  πέντε κνριώτερα γένη διαιρούνται οι άν
θρωποι, ήγουν^ εις Ευρωπαϊκόν, 'Ασ ιατικόν  ή  
Μογγολικόν, Αμερικανόν, Μαλαϊκόν, καί ’Α 
φρικανόν. Αιακρίνονται δε άπ  άλλήλων διά 
τών χαρακτήρων καί τού  χρώματος αυτών.

1 .  Ε ν ρ ω 7 ί α ι θ £ .  2 .  Α φ ρ ι χ α ν ό ζ .  3 .  Α ΰ ι α ν ο ς ,  η  Μ ο γ γ ό λ ο ί .

4 . Α ντό χθ α ν  ‘Α μ ιζιχα νό ι. 5 .  Μαλαιο{.

Τό  Ε τ ρ ω π α ι κ ο ν  Γ Ε Ν Ο Σ ,  εις τό όποιον ήμεϊς 
άνήκομεν, διακρίνεται άπό φύσει λευκόν χρώμα, 
μιγμένον μέ κόκκινον, ώς καί άπό τρίχας ευθεί
ας, πρόσωπον ώοειδές, μέτωπον εξηπλωμένον, 
στρογγυλήν, πλήρη σιαγόνα, καί γενικώς τούς  
πλέον τακτικούς καί ωραίους χαρακτήρας. Τό  
γένος τούτο περιλαμβάνει σχεδόν όλους τούς  
Ευρωπαίους μετά τών εις Α μ ερ ική ν  καί άλλα 
μέρη τού κόσμου άπογόνων α υ τώ ν  προσέτι, 
τά  έθνη τής  Αυτικής ' Ασ ίας , μέχρι τού  ποταμό  
’ Οβίου, τών Βελούρ Τ ά γ ,  καί τών Ίμμαλέων  
όρέων, ώς καί τούς κατοίκους τής Βαρβαρίας, 
Α ίγύπ το ν ,  καί ’Αβυσσιν ίας, καί τούς Μαυρα-  
σίους τής Βορείου ’Αφρικής.

Τού γένους τούτο ι ι τα ώραιότερα παραδείγ
ματα  είναι οί Γεωργιανοί καί οί Κιρκασσοί, 
μεταξύ τών οποίων λέγεται ότι σπανίως βλέπει 
τ ις  άσχημον πρόσωπον. Οί Τούρκοι καί οί 
Πέρσαι λαμβάνουν τάς συμβίας των άπό τά  
έθνΐ) τ α ύ τα ,  και οι Περσαι δε κατεξαίρετον 
μετέχουν τού κάλλους αυτών.

Τά  πλειότερα έθνη τού Ευρωπαϊκού γένους 
άνήκουν εις τήν Κελτικήν πάτριάν. "Εχουν 
μελάίνας τρίχας, μέλανας οφθαλμούς, καί οφιν 
κλίνουσαν εις τό μελάγχροινον,τό οποίον συνή
θως είναι βαθύτερου, όσον τό κλίμα είναι θερ- 
μοτερον. Οί Αραβες, Αβυσσινοί, καί οί λαοί 
τής Βορείου Αφρικής, ανιγκοντες εις τήν π ά 
τριάν ταύτην , έχουν χρώμα ελαίας. Τό πρό
σωπον είναι λεπτόν, μάλιστα εις θερμά κλίμα
τα- ή μύτη  έξέχουσα, καί ή μορφή υψηλή και 
λιγνή.

Εις τό μέσον τής Ευρώπης ύπόρχει κλάδος 
τού  γένους τούτου, ονομαζόμενος ή Τευτονιχή 
ή Γοτθικέ) πάτριά , ήτις περιλαμβάνει τούς Γερ
μανούς, 'Ολλανδούς, Α ά ν ο υ ς ,Σ  βίκους, Νορβι-  
γούς, Ίσλανδούς, κ, Πεδινούς Σκώ τονς. Τών
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εθνών τούτων συνήθη χαρακτηριστικά είναι I 
ώραΐον καί κόκκινου δέρμα, άνοικταί ή  ξανθαι 
τρίχες, καί γαλανά ή λευκόφαια όμμάτια. Τό 
πρόσωπον είναι γενικώς πλατύτερου, καί η 
μορφή παχντέρα παρ’ εις άλλα έθνη τού Ευρω
παϊκού γένους. Οί Ά γ γ λ ο ι  καταγονται α π o I 
μίγμα τής Κελτικής καί Γοτθ ικής  πάτριάς, καί 
αννενόνουν τούς χαρακτήρας αμφοτέρων.

Οί λευκόχροοι ’Αμερικανοί, καταγόμενοι εξ 
άποίκων άπό διάφορα Ευρωπαϊκά έθνη, ομοιά
ζουν, τό  φαινόμενου, εκείνους, από τους οποίους 
κατάγονται. Είναι δε άξιοπαρατήρν]τον, ότι 
άκόμη καί εις τάς βορεινοτέρας καί ψυχροτέρας 
χώρας τής Αυτικής ’Ηπείρου 7) όψις δεν είναι 
συνήθως τόσον λευκή καί ωραία, όσον εις τό  
άρκτώον μέρος τής Ευρώπης.

Τό  Α σ ι α τ ι κ ό ν  ή Λ / ο γ γ ο λ ι κ ο ν  γ έ ν ο ς  περι
κλείει τά  έθνη τής Ά σ ί α ς ,  τά  πρός άνατολάς 
τον  ’ Οβίου, τών Βελούρ Τ ά γ ,  ¿ τών Ίμμαλέων  
όρέων, μέ όλίγας μόνον εξαιρέσεις. Ολα 
τά  έθνη ταύτα  έχουν χρώμα κιτρινωπόν ή ώς 
τό τής ελαίας,— χονδράς, εύθειας, μαύρας τρ ί
χας,— μικρά μαύρα όμμάτια, πλαγίως ύψούμενα  
άπό τήν μύτην  πρός τούς κροτάφους — i  ύψηλα  
οστά παρειών. Μορφήν έχουν συνήθως μικρό- 
τέραν παρά τό Ευρωπαϊκόν γένος, κ, όχι τόπον 
σύμμετρον. Τό πρόσωπον είναι σχεδόν τετρά
γωνον, μέ όλιγοστήν μελαιναν γενειάδα.

Τ ά  πλέον αξιοσημείωτα παραδείγματα τού  | 
γένους τούτου είναι οι Μογγολοι, Σ ϊν α ι ,  και | 
Ίάπονες · εις α υ τ ο δε περιλαμβάνονται και οι | 
κάτοικοι τής κατεψυγμένης ζώνης, ώς αί πλεί- 
σται  φυλαί τής Σ ιβ ηρ ίας ,  οί Ααπονοί,^  οί 
Γρηνλανδοί, κτλ. τά έθνη ομΟίς τα ύ τα  είναι I 
πολύ μικροτέρου άναστήιιατος, σπανίως υπέρ  
τούς δύο πήχεις τό  ύψος.  ̂ ^

Τό  Α μ ε ρ ι κ α ν ό ν  γ έ ν ο ς  περικλείει όλους 
τούς αύτόχθονας Α μερικανούς , εκτός τών Έ - 
σκουϊμών καί Γρ>)νλανδών· κ α θ  ολ?)ν δε. t?¡v 
παμμεγέθη  αύτήν χώραν καί ύπό κλίματα τοσον 
ποικίλα διαφυλάττσν τά  αύτά  χαρακτηριστικά. \ 
Έ χο υ ν  χρώμα χαλκού, ομοιον μέ τό τού κιννα- 
μώμον ή σκωριασμένου σιδήρου,— χονδράς, ευ
θείας, μαύρας τρίχας,— υψηλά οστά παρειών', 
j  βυθισμένους οφθαλμούς. Τό μέτωπον είναι 
συνήθως κοντόν,— ή μύτη  κ, δλον τό προσωπον 
πλατέα ,— οί ρώθωνες πολυ ανοικτοί, κ, τα χεί
λη παχέα. Η  γενειάς είναι άραιά -¿ όλιγοστή.

Τό  Μ α λ α ι κ ο ν  Γ Ε Ν Ο Σ  περικλείει τά ς  κατοί
κους τής Μ αλαίας, Ταπροβάνης, τών ’Α σ ια τ ι 
κών Νήσων, τής Νέας Ζηλανδίας, καί τής Π ο 
λυνησίας, οί πλεϊστοι τών όποιων ομιλούν τήν 
Μαλαϊκήν, ή όιιοίαν τι νά διάλεκτον. Εχουν δε 
iuuv βαθεΐαν μελάγχροίνον,— μαύρα όμμάτια,

νους τρ ίχας,— στόμα ^ μύτ7]ν πλατέα ,— καί τήν  
άνω σιαγόνα όπωσούν έξέχονααν. ' Η  κεφαλή 
ομοιάζει κατά τό σχήμα μέρος μέν τήν τού Ευ
ρωπαϊκού, μέρος δε τήν τού  ’ Αφρικανού γένους.

Τό  Α φ ρ ι κ α ν ό ν  γ έ ν ο ς  έχει μαύρα όμμάτια,  
— μαύρας μαλλωτάς τρ ίχας,— σιμάς ρίνας ,—  
παχέα χείλι),— και τ?^ν άνω σιαγόνα έξέχουσαν. 
Τό μέτωπον κλίνει πρός τά  όιιίσω, καί ή κεφαλή 
είναι συνήθως όλιγώτερον σφαιροειδής παρά  ή 
τών Ευρωπαίων. Τά  πλέον εντελή π α ρ α δ ε ίγ 
ματα  τού  γένους τούτου είναι οί Μαύροι, οί 

I κατοικούντες πρός νότον τής Σ α χά ρα ς ,  εις τήν  
άνω ή Κάτω Γαϊνέαν, Σ ουδάν,  ή Νυβίαν. Σ υ ν -  
ήίλως είναι μικρόσωμοι, εϋριοστοι, χ, δύσμορφοι.

Οί Ίάλοφφοι τής Σ ενεγαμβ ίας , καί οί κατ-  
Ιοικούντες τό άνατολικόν παράλιον τής ’Α φ ρ ι

κής Κάφφραι, ομοιάζουν άλλους τού  γένους 
τούτου εις τό κατάμαυρον χρώμά των καί εις 
τινας τών χαρακτήρων αυτών. Ά λ λ ’ είναι 
ύιψηλότεροι, λεπτότεροι, και συμμετρώτεροι τών 
επ ίλο ιπω ν ομοιάζουν δέ καί οί χαρακτήρες  
αυτών περισσότερον μέ τούς τού  Ευρωπαϊκού  
γένους.

Οί Φούλαι τής Αυτικής ’Αφρικής φαίνονται 
μάλλον ν’ άνήκωσιν εις τό γένος τών Μαυρβσιων. 
Είναι μόνον κιτρινωποί· χαρακτήρας δ ’ έχουν 
μικρούς, καί τρίχας μαλακάς καί μεταξοειδείς. 

ί Οί ' Οττεντότοι ομοιάζουν τό ’Αφρικανόν  
γένος εις τάς σιμάς ρίνας των, παχέα χείλη, καί 
χαμηλά μέτω πα · ώς $ εις τάς μαλλωτάς τρίχας,  

\α ίτινες είναι βοστρυχ7)δόν διεσκορπισμέναι έπι  
τής κεφαλής. Τό χρώμά των είναι ύποκίτρινον  
μελάγχροινον. Έ χουν  δέ έξέχοντα οστά παρει- 
ών, καί όξεϊαν σιαγόνα, ήτις δίδει τριγωνιώδες 

I σχήμα εις τό πρόσωπον.
Οί κάτοικοι τώΡ ’ Αουστραλιακών Νήσων, τής  

Νέας Βρετανίας, Νέας Ιρλανδ ίας ,  Νέας ' Ολ
λανδίας, Νέων 'Ηβρίδων, Νέας Καλιβονίας, καί 
ολίγων τινών άπό τάς γειτονικός νήσας, προσέτι 
δέ καί οί διαιτώμενοι εις τάς  ένδοτέρας καί 

I όρεινάς χώρας τής Μ αλαίας, τού  Βορνέου, κ, 
τών πλειοτέρων άπό τάς 'Α σ ια τ ικός  Νήσους, 
είναι πυγμαιον είδος τού  ' Αφρικανού γένους. 
Τόσον εξέχουν πολλάκις αί σιαγόνες των, ώστε 

I κάιινουν αυτούς  νά όμοιάζωσι τον Σ α τυ ρο π ί-  
θνμον, ήτοι ’ Οραγγβτάγγιον. Οί κατοικούντες 

I τά παράλια είναι γενικώς τού Μ αλαϊκού γένους.
Είδοποιούμεθα ύπό τών αγίων Γραφών, οτι 

όλα τά  γένη τα ύτα  είναι άδελφοί τής  αυτής  
οικογένειας, τέκνα τών άύτών προπατόρων. 

Ι'Επροξένησε δέ τήν μεταξύ των μεγάλην άνο- 
I ποιότητα μέρος μέν ή διάφορά τού κλίματος, 
τής τροφής, τής ενδυμασίας καί τών τρότκον 
τού ζην, μέρος δέ, άλλα α ίτια  δυσνόητα πρός
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Γ'νωριζοτν οι πλειότεροι των φιλομούσων 
Σμυρναίω ν, δτι εύρίσκονται εις τήν  πόλιν τα ύ-  
τ ψ  έηιοτολαί τινες τον  άοι,δίμον Κοραή, σταλ-  
θεϊσαι έκ ΙΙαρισίων το  1788, 1789, 1790, 1791, 
1792, και 1793, πρός ένα των στενών α ν  τον  
φίλων, τον πρωτοψάλτην Αημήτριον. "Οτι περι- 
έχονν πολλήν άξιόλογον Ιστορικήν ϋλην, θέλει  
το  μαντεύσειν καθείς, δστις γνωρίζει τ ί  έγίνετο 
εις Παριαίονς κατά τούς χρόνονς, εις τούς  
δποίονς έγράφησαν. ° Οτι δε είναι καί άριστα  
παραδείγματα  επιστολογραφίας,— τουλάχιστον  
διά την γλώσσάν μας, εις τήν οποίαν δεν έχομεν 
άκόμη σνλλογάς επιστολών,— έμπορεϊ ευκόλως 
νά το συμπεράνη καθείς, δστις άνέγνωσε τά  
συγγράμματα , και έσπούδασε τον χαρακτήρα, 
του  Κοραή. Τό κ α θ ' ήμάς, άποροϋμεν διατί  
να μένωσιν ανέκδοτοι μέχρι τής σήμερον αί πε- 
ριεργόταται ανται έπιστολαί, άφοϋ μέιλιστα καί 
τνπογραφ ία ι Έλληνικαί έπολυπλασιόσθησαν, 
καί συνδρομηταί γίνονται προθύμως εις παντός  
είδους βιβλία, καί είς τινα μάλιστα  όχι συνδρο
μής άξια. Θέλει φ α ν ψ  ϊσως παράδοξον εις 
πολλούς, ότι ό συγγενής τού πρωτοψάλτου, είε 
τον  οποίου τάς  χεϊρας εύρίσκονται τά  ιστορικά  
τα ν τ α  απομνημονεύματα, προσ παθε ί  διά πολύν  
καιρόν ήδη νά οίκονομήση^τά ·4ι^σς τνπωσιν  
αυτών άπαιτούμενα έξοδα, $ μ ' δλον τούτο είς 
δύο μόνον πόλειςέκαμεν έως τώρα συνδρομητάς! 
καί ή συνδρομή δεν είναι παρά ήμισν δίστηλον  !

Α ιά  νά έκδοθή λοιπόν μίαν ώραν άρχήτερα 
ϋλη τόσον ηδονική καί τόσον ωφέλιμος, μάς  
έδωκεν άδειαν ό ιδιοκτήτης νά καταχωρίσωμεν 
α ποσπάσματα  τινά είς τό περιοδικόν τούτο,  
εύελπις ότι, άφοϋ καθείς ΐδη καί κρίνη δι εαυ
τόν, θέλει ασμένως καί γενναίως σννεισφέρειν, 
ώστε όχι μόνον νά τυπωθώσιν αί προειρημέναι 
έπιστολαί, άλλα $ νά τυπω θώ σι καθώς πρέπει.

Ύ π ό  ημερομηνίαν 8 Σεπτεμβρ ίου  1789, γρά
φει ό μακαρίτης τά  επόμενα πρός τον φίλτατον  
αύτον πρωτοψάλτην.

'Α ς  εϊπωμεν ολίγα περί τών ενταύθα  πολν- 
θρυλλήτων συμβάντων. *Εως τώρα αύτοϋ
πρέπει νά τά  ήκούσετε· καί εγώ εύρίσκομαι 
πολλά άπησχολημένος διά νά περιγράφω τοιαϋ-  
τα  π ράγματα · μ' δλον τούτο, διά  νά μην άδη- 
μονής κατ' έμοϋ, διά νά μή κραυγάζης καί 
σχίζης τά  ίμάτιά σου ώς έπιλελησιιένος, καί 
παντάπασιν  ήμελημένος ύ π '  εμού, ανάγκη είναι 
νά μωρολογήσω ολίγον.

’Έξευρε λοιπόν, πρωτοψάλτα, ότι διά τό νά 
ύπέπεσεν ή παρούσα βασιλεία τής Γαλλίας είς 
βαρύτατα  χρέη, τά  μεν άπό τούς παρελθόντος

πολέμους, τά δε περισσότερα, καθώς λέγονσιν, 
άπό την δ ιαρπαγήν κ, άσωτίαν τών μεγιστάνων, 
και τό  πολυδάπανον μάλιστα  αυτής τής βασι-  
λίσσης καί τών άλλων όρχοντισσών τής αύλής, 
όσαι τήν ύπηρετοϋν, ό βασιλεύς, μή δυνώμενος 
πλέον νά επιφόρτιση τον λαόν μέ νέους φόρους, 
βεβαρυμένον ήδη κατά πολλά, ήναγκάσθη νά 
συνάθροιση κοινήν τού γένους συνέλευσιν, διά 
νά εύρη θεραπείαν είς αυτήν τήν πληγήν. 3 Ε- 
πεμψε λοιπόν έκάστη επαρχία, ή μάλλον είπεϊν 
έκάστη πόλις καί κώμη, αιρετούς πρέσβεις είς 
Βερααλίαν, κεκλημένους ά π ’ αύτόν τον άνακτα, 
χιλίους διακοσίους τον α ρ ιθ μ ό ν  τούτέστι, τρι-  
ακοσίους έκ τού  κλήρου, τριακοσίους εκ τών εύ- 
γενών, καί έξακοσίους τού  τρίτου τάγματος.  
Τρίτον τά γμ α  όνομάζουσιν έδώ τούς μή εύ- 
γενεΐς λαϊκούς, δεύτερον τών εύγενών, κ, πρώτον 
τού κλήρου. Α υ το ί ,  καθώς είπα, αυνήχθησαν  
είς Βερσαλίαν περί τάς άρχάς τού M a te  μηνάς. 
Καί ό άναξ καί οί περί τον άνακτα τούς έσύν- 
αξαν διά νά εΰρωσι πόρον αργυρίου, μήν ύπο-  
πτεύοντες άλλο τ ί  περισσότερον· όλλά τό τρίτον  
τά γμ α  ήθέλησεν όχι μόνον νά θεραπεύση τήν  
παρούσαν νόσον, άλλά νά έμποδίση άκόμη καί  
^ ^ ¿ α ^ σ τ ρ ο φ ή ν  τής νόσου. Α υ τό  διά νά γένη, 
άνάγκη ι¡το νά βάλωσιν οικονομίαν είς τάς  
δαπάνας τής  αύλής, νά άνατρέψωσι πολλά άδι
κα προνόμια καί τού κλήρου καί τών εύγενών, 
άναγκάζοντές τους νά πληρόνωσι καί αυτοί  
έκαστος κ α τ ’ αναλογίαν τών ύπαρχόντων του, 
ώς τό τρίτον τά γμ α . ' Ο κλήρος καί οί εύγενεις 
ίσχυρογνώμησαν, καί οί αύλικοί σννεβούλευσαν, 
καθώς λέγουσι, τον βασιλέα νά διαλύση τήν  
σύνοδον αύτό όμως μή δυνάμενον νά γένη 
χωρίς νά προξενήση θόρυβον είς δλην τήν βασι
λείαν, καί μάλιστα  είς τό Παρίσιον, έκαμαν  νά 
έλθη  τριάκοντα χιλιάδες στράτευμα είς Β ερσ α 
λίαν, διά  νά εύρίσκωνται έτοιμοι, άν άκολυθήση  
κάμμία έπανάστασις,  νά τήν πνίξωσιν είς αύτα  
τά, (&Γάργανα· άλλά τό  πράγμα  δέν έλαβεν 
έκβασιν τήν έλπιζομένην καί ποθουμένην.

τΗτον, αδελφέ μου, δωδεκάτΐ] τον 'Ιουλίου  
μηνοο, ημέρα Κυριακή, πρός τό εσπέρας· δλος 
ό χοσμος. ήτον είς περιδιάβασιν, είς τον βασι
λικόν κήπον, όνομαζόμενον Κεραμεικόν, δστις 
είναι είς τήν άκραν τής πόλεως τού ΙΙαρισίον.  
Είς αύτόν τον κήπον εύρέθην καί εγώ μέ ένα 
φίλον. Ά κο ύο μ εν  έξαίφνης κτύπους πιστολών 
καί τουφεκίων έρωτα έκαστος τον πλησίον α ύ 
τοϋ, καί ούδείς έξεύρει νά εϊπη τί  είναι. Τρέ- 
χουσιν δλος ό λαός, άνδρες, γυναίκες, παιδια ,  
πρός τά τελευταία δρια τού  κήπου μετά θορύβα,  
καί τ ί  βλέπομεν; πλήθος στρατιωτών άπεσταλ-  
ιιενων άπό Βερσαλίαν, καί ήρχετο κατά τον
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Παρισιού, διά νά έμποδίση τήν επανάστασιν ,  
τήν όποιαν ύπωπτεύοντο, δτι έμελλε νά άκολου- 
θύ]ση τήν επαύριον, ήγσν τήν δ ευ τερ α ν  επειδή 
τήν δεντέραν ήτο (καθώς τωρα στοχάζονται)  
ό σκοπός των νά διαλυσωσι  τήν σύνοδον, και, 
άν ή σύνοδος έναντιούτο, τούς μεν νά θανατώ-  
σωσι, τούς δέ νά έξορίσωσι, κτλ. 'Ο αρχηγός 
τον στρατού ήτον ό πρίγκιψ Ααμβέσκιος· α υ 
τός άν έπροσφέρετο μέ φρόνησιν, ίσως το πράγ-  
μα δέν έπέστρεφε κατά τής κεφαλής των. 'Α λλ '  
ή πρόνοια, ή τύχη ,  ή δ,τι αλλο θέλεις να είπης, 
ή κεφαλή του δέν είχεν ούτε δραχμήν έγκεφάλσ. 
Ε υθύς  δταν έμβήκεν είς τον κήπον, τρέχει ώς 
ενεογούμενος, έλκει την μαχαιραν του, καί κα- 
τακόπτε ι  τό πρόσωπον ενός αθώου και άθλιου  
εξηκονταετούς γέροντος, έντιμου πολίτου, οστις 
εύρέθη καί αυτός περιερχομενος ο ταλαίπωρος  
οιχοϋ μέ τούς άλλους είς τον κήπον. Α ύ τό  τό 
άσπλαγχνον έργον κατά πρώτην προσβολήν μάς 
έκαμεν δλους νά πέσω μεν είς φυγήν, καί νά δια- 
σκορπισθώμεν έκαστος είς τον οικον του. "Ε - 
φ θασε  καί ή νύξ, τήν οποίαν επερά,σαμεν μέ 
μεγάλον φόβον, άν καί αυτός δέν έτολμησε να, 
εμβή είς τήν χωράν, αλλ έμεινεν ε^ω εις τα 
προάστεια. Μόλις έςημέρωσε, φίλε μου, καί 
όλοι οί πολϊται τού Παρισιού, ύποπτευόμενοι, 
ή μάλλον είπεϊν βλέποντες πλέον φανερώς τους  
σκοπούς τής  αυλής, έςωπλίσθησαν έκαστος 
καθώς ήδυνήθη μέ σκοπόν νά πολεμήσωσιν, 
άλλ’ ή ήμερα δλη έπέρασεν είς τον εξοπλισμόν.
€ Ο δέ πρίγκιψ Ααμβέσκιος, ακούω ν αυτα , δέν 
ετόλμησε νά έμβή είς τήν πολιν· α υ τη ή  είδηαις 
μόλις έφθασεν είς Βερσαλίαν καί είς τάς  περί
οικους πόλεις, και έξωπλίσθησαν ομοίως δλος 
ό λαός τής Βερσαλίας καί τών άλλων πόλεων. 
Ή  αύλή, ό κλήρος, καί οί εύγενεις, βλέποντες 
αύτά , ήρχισαν νά συλλογί,ωνται· αλλ αυτα  
δέν ήσαν ακόμη πάρεξ άρχαί ώδίνων. Την  
Τρίτην, πρωί, βλέπει ο λαός τού  Π αρισιού , οτι 
δέν έχει δπλα αρκετά διά νά έξοπλίση  ολους 
τούς πολίτας. 'Υ π ά γο υ σ ι  λοιπόν καί πατούσι  
τά  βασιλικά μαγαζία , καί τους  αρσεναδας, καί 
δ που αλλαχού εύρίσκοννο οπλα, καί τα  έπ ήραν 
ο λα, έως καί αύτά  τά  κανόνια, μέ τα  οποϊα  
καλά εγγαστρωμενα έστολισαν τα ς  πλατείας και 
ρύμας τής πόλεως, με σκοπον να τα  μεταχειρι-  
σθώσιν, άν ό Ααμβέσκιος έμβαινεν είς τό Π α 
ρίσιον. Καί  άν αύτό συνέβαινε, φίλε μου, ήθε-  
λεν έκείνην τήν ήιιέραν ρευσειν ποταμηδον το 
αίμα- και ίσως ήιιην καί εγώ άπό τον αριθμόν  
τών νεκρών, καί ή λογιστής σου στερημένος την  
σήιιερον άπό  τήν τοσαυτί/ν μου μωρολογίαν.

'Α λ λά  τί  συμβαίνει (ένθυαού δτι είναι τρ ίτη  
άκόμη) μετά τό γεύιια ; ' Υπάγουοιν  οι ωπλισμέ-

νοι πολϊται, καί π  ερικυκλοϋσι τήν Β  α σ τ ί λ ι 
α ν, διά νά ζητήσωσι καί νά λάβωσιν άπό τόν  
άρχοντα καί επ ιστάτην  αύτής δσα δπλα εύρί- 
σκοντο είς αύτήν. Τ ί  είναι δμως αύτή  ή Β α -  
στιλία ; δύνασαι νά μέ έρωτήσης εύλόγως ή 
λογιότης σου, δστις δέν ϊδες πάρεξ τό Βεζίρ  
Χάνιον καί τό κατηρειπωμένον καί κλονούμενον 
Βεζεστένιον. Ή  Β α σ τιλ ία  είναι ένα τειχίον  
μικρόν, άλλ’ όχυρώτατον είς τά  άκρα τής πόλεως 
τού Παρισιού, τού  οποίου ή οικοδομή προ πεν- 
τακοσίων σχεδόν χρόνων έγινεν είς δ ιάστημα  
δέκα ετών καί μέ δαπάνην πολλών μιλλιουνίων. 
Α ύτήν  τήν μετεχειρίζοντο διά φυλακήν, καθώς 
είς Κωνσταντινούπολιν μεταχειρίζονται τό Έ -  
π τα π ύ ρ γ ιο ν  άλλά φυλακίων σκληράν, καί πολ-  
λάκις άδικον καί τυραννικήν, είς τρόπον ώστε 
συνέβαινεν όχι όλίγας φοράς, άν έκ δυστυχ ία ς  
είς μίαν σύνοδον άνθρώπων έφενγεν άπό  τό  
στόμα σου έξ άπροσεξίας κάνένας λόγος κατά  
τών μινίστρων, άν έλεγες, παραδείγματος χάριν, 
δτι ό δείνα έπάτησε στρεβλά, νά γένης τήν  
επαύριον άνάρπαστος, καί νά φ υλακ ισθής  είς 
αύτήν δι δλην σου τήν ζωήν, χωρίς νά έξεύρη 
ούτε συγγενής ούτε φίλος τ ί  έγινες, ούτε νά έχης 
άδειαν νά γράψης επιστολήν, ή νά δώσης τήν  
είδησιν είς κάνένα,— φυλακή, καθώς βλέπεις, 
ώ^αία διά πρωτοψάλτας. Οί Οπλισμένοι λοι
πόν βλέποντες, δτι ό άρχων Ίελονέ (αύτό ήτο  
τό όνομα τού επ ισ τά του ) δέν ήθελε νά άνοιξη 
τάς πύλας, τ?)ν έβίασαν· ήσαν δύο ώραι μετά  
τό γεύμα, καί παρά  πάσαν ελπίδα είς τάς πέντε  
τήν έπήραν. Τό πρώτον έργον έμβαίνοντες είς 
τό κάστρον ήτο, νά άποκεφαλίσωοι τόν άθλιον  
Ίελονέ, καί άλλον ένα δεύτερον άρχοντα μετ' 
αύτόν. rHaav έξ ώραι, καί έκβήκα κατά τό 
συνειθισμένον μου, διά  νά ύπάγω  είς τόν κα- 
φενέν νά άναγνώσω τά ς Ά γ γ λ ι κ ά ς  έφημερίδας· 
επειδή είς δλους αυτούς  τούς θορύβους και τάς 
ταραχάς μή νομίσης δτι έφύλαττα  τόν οίκον· 
έξεναντίας, έκβαινα καθ' ήμέραν διά νά γίνωμαι 
αύτόπ της  τοιούτων φοβερών πραγμάτων, τά  
όποια ήσαν δι έμέ, καθώς  ή διά τούς λοιπούς 
ολ«ς, καινά. Ύ π ά γω ν  λοιπόν είς τόν καφενέν, 
ήπάντησα τούς πορθητάς  τής Βαστιλ ίας  συνω- 
δευμένους μέ τριακοαίας ήτετ^ακοσίας χιλιάδας  
λαού, οί όποιοι περιέφεραν είς δλας τάς  ρύμας  
τής πόλεως, επάνω είςαακρά κοντάρια, (θέαμα  
φρικτόν !) τάς δύο κεφαλάς αίματοοταγεϊς .  
Α ύ τή  ή είδησις έκαμεν εύθύς όχι μόνον νά δια- 
σκεδασθή ένθεν χάκεϊθεν δλον τ ό  στράτευμα  
τού Λαμβεσχίου , τό όποιον ήτον άκόμη έξω 
τού Π αρισ ιού , άλλά, φθάνονσα τό αύτό  εσπέ
ρας καί είς Βερσαλίαν, κατέπληξε τόσον τήν  
αΐιλήν, τόν κλήρον, καί τούς εύγενεις, ώστε
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πρώτον μέν δέν ήθελαν νά πιοτεύσωαι την  πόρ- 
θησ ιν  τής Β αστιλ ίας , ώς πράγμα άδύνατον· 
‘έπειτα , βεβαιωθέντες διά δευτέρων καί τρίτων  
ταχυδρόμων καί αυτό  και την άποτομήν των 
κεφαλών, και ότι οί Παρισινοί ήτοιμάζοντο νά 
ύπάγωσι την επαύριον εις αυτήν τήν Βερσαλί-  
αν, έκυριεύθησαν άπό τοσαύτην  δειλίαν, ώστε, 
καθώς λέγουαι, τήν νύκτα εκείνην, όλη ή β ασ ι
λική οικογένεια έκοιμήθη όχι εις τόν συνειθι-  
αμένον κοιτώνά του έκαστος, άλλ' εις ένα κιό- 
σκιον, τό όποιον είναι εις τό βασιλικόν περιβό- 
λιον· όχι ότι έκεϊ ήσαν άσφαλέστεροι, άλλ' 
επειδή ό φόβος τούς εξέστησε, καί δεν ήξευραν 
πλέον τ ί  κάμνουσι. Μόλις εξημέρωσε, φίλε μβ, 
καί 4 Π α τε ϊς  με, πατώ σε, ’ τό  τής παροιμίας· 
έγιναν άφαντοι πολλοί μινίστροι, δούκες, κομή
τες, δούκισσαι, κομήτισσαι, καί άλλαι άρχόν- 
τ ισ σα ι  εκ τής συνοδίας τής βασιλίσσης, καί  
πέντε πρίγκιπες τού βασιλικού α ίματος, έξ ών 
καί ό νεώτερος αδελφός τού βασιλέως ό Κόμης 
τής  Ά ρ τ ε σ ία ς ,  καί άφησαν μόνον σχεδόν τόν 
βασιλέα μετά τής βασιλίσσης καί τού  πρεσβυ-  
τέρου του αδελφού.

’Ιδού καί άλλο επίσης άξιόλογον α π ό σ π α 
σ μ α ·—

'Ιουνίου  20, 1792. Η μ έρα  φοβερά. Σ ε  
έγραψα άνωτέρω, ότι μή σέ φανή παράδοξον 
άν σέ γράψω κάμμίαν ημέραν τόν φόνον τού  
βασιλέως. Α υ τ ή  ή δυστυχής πρόρρησις ενδέ
χεται νά τελειωθή σήμερον είναι τέσσαρες ή 
πέντε ήμέραι, άφού έπροσμέναμεν τόν σημερι
νόν θόρυβον. Μ εταξύ  τών νέων νόμων είναι 
καί ούτος, ότι ή μέν σύνοδος νά θέτη  το ύς νόμβς, 
νόμων όμως δύναμιν  νά μήν έχωσιν, άν δεν τούς  
έπικυροΐ καί ό βασιλεύς· ό βασιλεύς, κατά  τήν 
νέαν νομοθεσίαν, έχει τήν εξουσίαν νά άκυρώση 
τόν νόμον δύο συνόδων διετών, ήγουν τέσσαρα  
έτη· παραδείγματος χάριν, άν μία σύνοδος νο
μοθέτηση τί, ό δέ βασιλεύς δέν τό κρίνη δίκαιον, 
δύναται  νά μήν ύπογράψη εις αυτόν τόν νόμον  
άν, παρελθούσης τής διετίας τής συνόδου, ή 
μετ ' αυτήν σύνοδος ζητήση πάλιν τόν αύτόν  
νόμον, ό βασιλεύς έχει καί πάλιν, άν θελήση, 
τήν εξουσίαν νά άποβάλη τήν αιτησιν τής  
δευτέρας συνόδου. Α ν  όμως μετά τήν δευτέ- 
ραν διετίαν ή τρίτη  σύνοδος έπιμείνη εις τό νά 
προβάλη  εκ τρίτου τόν αύτόν νόμον, τότε ό βα 
σιλεύς χρεωστεΐ έξ άπαντος νά τόν επικύρωση. 
Σ ε  έγραψα άνωτέρω, ότι ή σύνοδος έδωκε ψη
φίσατε κατά τών όχλαγωγών καλογήρων νά έξο- 
ρίζωνται άπό τήν βασιλείαν. Α ύ τό  τό ψήφ ι
σμα ό βασιλεύς, η κακώς συμβουλευόμενος, ή 
(εό  όποιον είναι π ιθανόν) καί φοβούμενος μήν

άγριώση περισσότερον τούς πανοοιω τάτους, οί 
όποιοι, καί άν τούς έμποδίσης νά ταράττωσι  
φανερώς τόν λαόν, έχουσιν άλλο φοβερόν και 
κρυπτόν μέσον τό τής έξομ,ολογήσεως, διά νά 
κάμνωσι τά  θελήματά  των, δέν ήθέλησε  νά το 
κύρωση μέ τήν ύπογραφήν του. Τάς  ακολού
θους ημέρας έδωκεν άλλο ψήφισμα ή αυτή  σύν
οδος, νά συναχθώσιν άπ ' δλας τού  βασιλείου  
τάς  επαρχίας είκοσι χιλιάδες άνδρών, % νά έλ- 
θωσι νά φυλάξωσι τό ΙΙαρίσιον άπό τούς πολ
λούς κινδύνους, τούς οποίους τρέχομεν καθ '  
ήμέραν καί ώραν, τό μέν άπό τούς εξωτερικούς 
εχθρούς, τό  δέ άπό τούς εσωτερικούς, οί όποιοι 
μελετώσι, καθώς ύποπτεύοντα ι πολλοί, νά μάς 
άρπάαωσιν έκόντα ή άκοντα τόν βασιλέα, και 
νά τόν ύπάγωσιν εις τήν Γερμανίαν. Καί αυτός  
μέν ήτον ό φανερός σκοπός τού  ψηφίσματος·  
άλλ’ ό βασιλεύς, υποπτευόμενος ότι ή σύνοδος, 
ή τουλάχιστον μερικοί τής συνόδου, βλέποντές  
τον άγαπώμενον άπό τούς στρατιώτας τον ΙΙα -  
ρ ισίου ,ήθέλησαν νά φέρωσι στρατιώτας άλλους 
άπό τάς  επαρχίας, διά νά τόν κυβερνώσιν ώς 
θέλονσι μέ τόν φόβον τών άλλοτρίων στρατιω 
τών, ή καί νά τόν έπιβουλευθώσιν εις αύτήν τήν  
ζωήν, δέν ήθέλησε νά επικύρωση ούτε αύτό  τό  
ψήφισμα. Ή  σύνοδος, άν καί δνσαρεστΐ]μένη 
εις αύτό  του  βασιλέως τό έργον, ήσύχασεν όμως, 
διότι ό βασιλεύς, ή  δικαίως ή άδίκως, μετεχει 
ρ ίσθη  τό δικαίωμα, τό όποιον έδωκεν εις αντον  
ή νέα νομοθεσία. Ά λ λ ’ οί ψ ω ρ ο μ α ν ό λ η δ ε ς ,  
φίλε μου, οί όποιοι ζαλίζονται άπό δικαιώματα, 
συναθροίζονται  ταύτ^ν τήν ώραν μεσημέριον 
μέ θόρυβον μέγαν  εις τό προάστειον του Ά γ .  
Α ν τω ν ίο υ  λεγόμενον, εως δώδεκα ή δεκαπέντε 
χιλιάδες λαός, έξωπλισμένοι μέ παντός είδους 
άρματα, καί τρέχουσιν όλοι πρός τό βασιλικόν  
παλάτιον διά νά ζητήσωσι (μετ' ειρήνης ύς 
λέγουσι) παρά τού βασιλέως τήν κύρωσιν τών 
δύο ψηφισμάτων. ' Ο άθλιος βασιλεύς τό προ - 
είδε πρό πολλών ήμερων, καί έκαμε την διαθύι- 
κην του· άλλοι λίγουσιν, ότι καί έξωμολογήθη.
’ Αφίνω λοιπόν καί εγώ τόν κάλαμον, καί τρέχω 
μέ τόν φίλον μου π ρ ίς  τό παλάτιον, διά νά ίδια 
καί νά σέ γράψω μετά τήν έπιατροφήν μου τό  
τέλος τού  φοβερού κινήματος.

Τη αύτή  ήμερα, ώρα δεκάτη τής εσπέρας, 
επιστρέφω άπό τό παλάτιον, περικυκλωμένον 
άπό τετρακοσίας χιλιάδας τουλάχιστον θεατών  
καί περιέργων. Οί ψωρομανόληδες έσπασαν  
δύο θύρας τής αυλής, τάς όποιας εύρηκαν *λει- 
σμένας· δέν έφθανεν αύτό, άλλ' άνέβησαν καί 
εις αύτόν τόν οίκον τού  βασιλέως, και ταύτην  
τήν ώραν, εις τήν οποίαν σέ γράφω, είναι όλαι 
αι βαοιλικαί κάμεραι γεμάται άπό  μ  π α λ τ  η-
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ο ι τ  ζ η μ π λ ά κ ι δ α ς . “Εως τώρα δέν ¿πεί
ραξαν άν.όμη τόν βασιλέα, άλλά λαλοϋσι μέ 
αύτόν είρηνικώς ή τ ε κ λ η φ σ ί ζ ι κ α .  Τόν 
ήρώτησαν, λέγουσιν, άν θέλη νά ήναι βασιλεύς  
τών Γάλλων, ή νά ονομάζεται βασιλεύς τών φυ- 
■ γάδων καί έπιβούλων τής πατρίδος· είναι μέγας  
φόβος όμως τήν νύκτα, άν δέν τούς έκβαλωσιν 
άπό τό παλάτιον, μήπως κάνένας κακεντρεχής 
ή μεθυσμένος ά π ’ αυτούς μαχαιρώση τόν βασ ι
λέα· υποπτεύονται πολλοί, ότι μερικοί τής συν
όδου έκίνησαν κρυφίως τόν λαόν εις αύτό, διά 
νά φοβερίσωσι τόν βασιλέα.

’Ιουνίου 21. Σ έ  εύχομαι καλήν ήμέραν! 
καλή έστάθη  καί διά τήν δυστυχή  Γαλλίαν.
' Ολίγον έλειψε χθες  νά μείνωμεν χωρίς βασιλέα. 
Σ έ  είπα, ότι ό όχλος έσπασαν τάς πύλας τής  
αύλής τού  παλατιού. Ά φ ο ύ  ανέβησαν εις το 
παλάτιον, έτρεξαν ώς μαινόμενοι, άλλοι εις τον 
θάλαμον τού βασιλέως, καί άλλοι πρός τήν β α 
σ ίλ ισ σ α ν  ό βασιλεύς είχε κλεισθην εις το οίκη
μά του μέ όλίγβς σωματοφύλακας, άλλά βλέπων, 
ότι ό όχλος μετεχειρίζετο τά ς  άξίνας διά νά 
σ'πάση τήν θύραν τού οικήματος, έσηκώθη μο- 
νος του μέ άκραν μεγαλοψυχίαν, καί άνοιξε καί 
τάς δύο π τύχα ς  τής θύρας. Ε υ θ ύ ς  τό οίκημα 
εγεμίσθη άπό τόσους μ π ε ρ μ π ά τ  ι δ ' ε ς  
ώπλισμένους, ώστε ήτον αδύνατον νά σωθή ό 
βασιλεύς μέ τοσούτον ολίγον αριθμόν σωματο
φυλάκων- ό βασιλεύς έσνρθη εις τό παράθνρον,  
καί έκεϊθεν ήρχισε νά  δημηγορν τόν όχλον, 
ερωτών τήν αιτίαν, δ'ιατί έρχονται πρός αντον  
μετά μαχαιρών καί ξύλων. Εις τοσαύτην βοήν 
καί θόρυβον υή δννάμενος νά άκουσθή άπό  
τόν όχλον, άνέβη εις μίαν κα θ έδ ρ α ν  τού είπαν  
λοιπόν όσα σέ έγραψα χθες, ζητονντες τήν κύ- 
ρωσιν τών δύο ψηφισμάτων τής συνόδου. Εις 
τοιαύτην φοβεράν περίστασιν ό Λοδοβίκος έφέρ- 
θη  μέ σταθερότητα  μεγάλην  j  φρόνησιν όντως 
βασιλικήν, ένωμένην υέ άκραν γαλήνην καί εύ- 
μένειαν. Τό πρόσωπόν τον, λέγουσι, δέν ήλ- 
λαξε παντελώς, ούτε παραμικρόν φόβον έδειξεν 
*ίς τυιούτον κίνδυνον. Κ αί ίσως αύτή  ή στα-  
θερότης τόν ήλενθέρωσεν άπό τήν σφαγήν. 
Τούς είπε μέ γελαστόν πρόσωπον, ότι αύτό τό 
κίνημα ήτον εναντίον εις τούς νόμους, τούς  
οποίους αύτός άπεφάσισε νά φύλαξη πάντοτε  
καί μέ αύτόν τής ζωής του τόν κίνδυνον ότι, 
άν δέν έκύρωσε τά  ψηφίσματα ,  τό έκαμε διά 
πολλάς αιτίας, καί αύτό τό δικαίωμα έδόθη εις 
αυτόν άπό τήν νέαν νομοθεσίαν. Τότε τον  
έπρόσφεραν ένα κόκκινον σκούφον, παρακαλοϋν- 
τές τον νά τόν βόλη εις τήν κεφαλήν τον, ώς 
σημεΐον τής ελευθερίας, (διότι ο κόκκινος σκού
φος είναι σήμερον εδώ σημεΐον τής ελευθερίας,

καί πρό ολίγων μηνών ίφάνησαν καί εις αύτάς  
τάς οδούς πολλοί μανιώδες μέ κόκκινους σκού
φους άντί καπέλλων). Ό  δυστυχής βασιλεύς  
έστεψε τήν βασιλικήν τον κάραν μέ τόν Ζ ακύν- 
θιον σκούφον τότε έφώναξαν μερικοί άπό τούς  
μπερμπάτιδες, Ζ ή τ ω  τ ό  έ θ ν ο ς ,  ζ ή τ ω  ή 
ε λ ε υ θ ε ρ ί α ! εις αύτάς τάς κρανγάς άντε- 
φώνει καί αύτός ό βασιλεύς μέ όλην του τήν  
Ιύναμιν, Ζ ή τ  ω τ ό  έ θ ν ο ς !  Ή  σύγκλητος  
όμως, μανθάνουσα όλα αυτά , καί φοβούμενη 
υέ δίκαιον, μήν άκολονθήση κάμμία επιβουλή 
εις αυτήν τήν ζωήν τού βασιλέως, έπεμψαν εί- 
κοσιτέσσαρας συγκλητικούς μέ προσταγήν νά 
περικυκλώσωσι τόν βασιλέα, νά διασκεδάσωσι 
μέ λόγους ειρηνικούς τόν λαόν, ή, άν αύτό δέν 
γίνη, ν' άποθάνωσι προτιμότερον μέ τόν β α σ ι
λέα, παρά νά τόν άφήσωσιν άβοήθητον εις 
τοιαύτην καταισχύνην.

Μερικοί άπό τούς συγκλητικούς δέν ήθελαν  
νά συγκατανεύσωσιν εις τό νά πεμφθώσι σ υ γ 
κλητικοί πρός τόν βασιλέα, καί μέ τούτο ¿βε
βαίωσαν τήν υποψίαν, ότι αυτοί είχαν κινήόειν 
κρυφίως τόν λαόν. Οί είκοσιτέσσαρες όμως 
συγκλητικοί υπήγαν  πρός τόν βασιλέα, καί 
κα θ’ έκάστην ήμίσειαν ώραν τούς άλλασσεν η 
σύγκλητος, πέμπουσα είκοσιτέσσαρας άλλους, 
διά νά μανθάνη παρά τών προτέρων τά  τρέ
χοντα. "Ενας άπό τούς συγκλητικούς (τούτο  
είναι βέβαιον) ήθέλησε νά ένισχύση καί νά πα-  
ρηγορήση τόν βασιλέα, λέγοιν πρός αύτόν νά 
υή φοβήται· ί Νά μή φοβώμαι !' αποκρίνεται 
ό βασιλεύς μέ γενναιότητα· 4 εις τοιαύτας περι
στάσεις οί κακοί μόνον φοβούνται· εγώ δέν έχω 
τί  νά φοβηθώ, επειδή ή συνείδησίς μου δεν έχει 
τ ί  νά μέ έλέγξη.’ Τότε λαμβάνει τήν χεΐρα 
ενός σωματοφύλακος, καί τήν θέτει επάνω εις 
τήν καρδίαν του, έπειτα τόν λέγει, 4 Είπέ, φίλε 
μου, τήν άλήθειαν εις όλους όσοι μέ περικυκλού- 
σιν, αισθάνεσαι κάνένα κτύπον  εις τήν καρδίαν 
μου Κ αί επειδή ό σωματοφύλαξ τόν είπεν, 
ί " Οχι, βασιλεύ.’ ί ’ Οχι βέβαια,’ άπεκρίθη πάλιν  
ούτος· 4 καί διατί νά φοβηθώ τόν λαόν μου, τόν 
όποιον ποτέ δέν ¿κακοποίησα ·’ Α ύ τ α  κ, άλλα 
παρόμοια συνέβησαν, φίλε μου, εις αυτήν τήν  
δεινήν περίστ ασιν· ύστερον άπό πολλάς δημη
γορίας καί παρακλήσεις τών συγκλητικών μόλις 
καί μετά βίας άνεχώρησεν ολίγον κατ’ ολίγον  ό 
δ/λος, και μάς  άφήκε πάλιν τόν Λοδοβίκον  
ζώντα.

$
Τελειόνομεν μέ τήν ακόλουθον άξιομνημόνευ- 

τον περίοδον·— Α ί  πολιτικαί ανται μεταβολαί, 
φίλε μου, άς ήσαι βέβαιος, δέν γίνονται χωρίς 
ευδοκίαν ή  συγχώρησιν  τής άνωτάτω Προνοίας.
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Είναι μία χειρ αόρατος, ή οποία κυβερνά 
καί διοικεί τά  πάντα, και οί άνθρωποι δεν είναι 
πώρεξ όργανα και σκεύη, άλλα τιμής, καί άλλα 
ατιμίας, καθώς έκαστος ενεργεί, άλλος διά τό 
κοινόν, καί άλλος διά τό ίδιόν τον σνμιρέρον.

Ο Ι  Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι  Ρ Ο Θ Σ Κ Ι Λ Δ Α Ι .

Η  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  τώ ν ' Ροθσκιλ.δών, οίτινες υπέρ  
τά  είκοσι έτη έχρημάτισαν οί τραπεζϊτα ι  καί 
δανεισταί ποτέ μεν εις μίαν ποτέ δε εις άλλην 
Ευρωπαϊκήν κυβέρνησιν, θεωρούνται με θ α υ 
μασμόν υπό τον  πολιτισμένου κόσμον διά την 
επιτυχίαν, ήτις παρηκολούθησε σχεδόν όλας 
αυτών τάς έπιχειρήσεις. Τό  εφεξής σχεδίασμα  
τής άρχής j  προόδου των έρανιζόμεθα εκ τίνος 
συγγράμματος νεωστί δημοσιευθέντος, π επε ι
σμένοι ότι θέλει ενχαριστήσειν όλους, εκείνους 
δε μάλιστα  όσοι αγαπούν νά βλέπωσιν ευδοκι
μούσαν την αρετήν.

Καταρχάς τών πολέμων τής Γαλλικής έπα- 
ναστάσεως, ό πατήρ  αυτών, Μωϋσής ' Ρ ο θ - 
σκίλδης, ήτο μικρός τραπεζίτης ή δανειςής, κατ
οικίαν εις αφανές τι μέρος τού Φραγκοφόρτου, 
άλλ’ έγνωρίζετο ώς άνθρωπος τιμιωτάτου χαρα- 
κτήρος. Είχε δε τρεις υιούς, έκ τών οποίων 
τον μεγαλήτερον Ν ά θ α ν  έστειλεν εις ’Α γγλ ίαν ,  
τον δεύτερον Σολομώντα εις Παρισίους, $ τον 
τρίτον έκράτησε μ εθ ' εαυτού.

“Οτε διεπέρασαν τόν 'Ρήνον τά  Γαλλικά  
στρατεύματα , οί πλεϊστοι τών ήγεμόνων τής  
Γερμανίας έδιώχθησαν άπό τάς περιοχάς των, 
ή, μεταξύ τών λοιπών, ό κυρίαρχος τής ' Α σσ ίας  
Κασσέλας, όστις έπήρεν εις Φραγκοφόρτον 
τά  άδαμαντικά καί αργύριά του, με σκοπόν νά 
παρακαταθέση αύτά , εί δυνατόν, όπου ήθελεν 
ε ίσθαι πλειοτέρα ελπίς νά μή πέσωσιν εις Γαλ-  
λικάς χεϊρας. 'Ο  ευυπόληπτος χαρακτήρ τού  
ταπεινού ’Ιουδαίου, Μωϋσέως 'Ροθσκίλδου, 
παρεκίνησε τόν πρίγκιπα  νά ν π ό γη  προς αυτόν, 
διά νά τού παραδώση τόν θησαυρόν, άξίζοντα 
εκατομμύρια ταλλάρων. ' Ο 'Ροθσκίλδης  άπ- 
έβαλε διαμιάς βάρος τόσον επικίνδυνον, καθότι  
ό Γαλλικός στρατός έπλησίαζεν ήδη κατά τής  
πόλεως. Τελευταίου όμυις ό πρίγκιφ , όστις 
καν ομολογίαν δέν ήθελε νά έπάρη, κατέπεισεν  
ή μάλλον έβίασε τόν Μωύσήν νά άναδεχθή τήν 
φύλαξιν τού άργυρίου καί τών πολυτίμων λ ίθω ν  
τά Γαλλικά δέ στρατεύματα έμβαιναν πραγμα-  
τικώς εις τήν πόλεν τήν στιγμήν, κατά τήν οποί
αν έπέτυχεν  ο 'Ροθσκίλδης νά χώση τού πρίγ-  
κιπος τόν θησαυρόν εις μίαν γωνίαν τού κηπα- 
ρίου του.

Τήν ίδικήν τα περιουσίαν, ήτις  ήξιζεν ώς τεσ 

σαράκοντα χιλιάδας ταλλάρων, δέν τήν έκρυφε 
ποσώς, κάλλιστα γνωρίζων, ότι, άν έπραττεν  
οϋτω, ήθελε γένειν έρευνα ή πλέον ακριβής, καί 
ότι όχι μόνον ό ίδικός του, άλλά και ό τον  
πρίγκιπος θησαυρός, ήθελεν άνακαλυφθήν και 
άρπαχθήν. Τιοόντι οί δημοκρατικοί, οίτινες, 
ώς άλλοι Φιλισταϊοι, ¿πάτησαν τόν οίκον τον  
'Ροθσκίλ,δου, δεν τού άφήκαν, άπό τά  ίδικά 
τον, ούδ' ενός ταλλάρου άργύριον ή  πράγμα.  
Καθώς οί λοιποί όλοι ’Ιουδαίοι, ό χαλος Μων-  
σής άφέθη πάμπτω χος·  άλλά τού πρίγκιπος ό 
θησαυρός έμενεν άνέγγικτος· καί μετά καιρόν, 
αφού ό Γαλλικός στρατός άνεχώρησεν άπό τό 
Φραγκοφόρτον, ήρχισε πάλιν  ό Ροθσκίλδης  
μακράς τινάς ύποθέσεις  ώς τραπεζίτης, ανξά- 
νων προσεκτικώς τό έργον του διά τών χρημ ά
των τού πρίγκιπος μέχρι τού  1802, όπόταν 
έπέρασεν οντος άπό τό Φραγκοφόρτον, νπάγων  
εις τήν Κασσέλαν. Είχεν άκούσειν καί άνα- 
γνώσειν εις τάς εφημερίδας ότι οί Γάλλοι είχαν 
καταγυμνώσειν τόν 'Ροθσκίλδην, καί λοιπόν 
έστοχάζετο καί τά  ίδιά του χρήματα  ώς εξά
παντος χαμένα. Υ π ή γ ε ,  μ ’ όλον τούτο, πρός 
τόν έντιμον ’Ιουδαίον, καί, χωρίς κάμμίαν ελπί
δα, ήρώτησεν άν οί λησταί τά  επήραν όλα·
4 Ουδέ λεπτόν,’ άπεκρίθη ό Μωϋσής·  4 τά άδα
μαντικά σας μένουν άνέγγικτα εις τό δυνατόν  
κιβώτιον, όπου τά  έφύλαξα· έχω δε νά πληρώσω 
καί όλον τό άργύριον εις τήν ύφ η λότη τά  σας 
με τόκον πρός πέντε τά  εκατόν άπό τήν ήμέραν, 
κατά  τήν όποιαν ένεπ ιστεύθητε τόν ’Ιουδαίον, 
Μωύσήν 'Ροθσκίλδην .’ Έ δ ιη γή θ η  τότε τά  
πάντα ώς ήκολούθησαν, καί διάφορα άνέκδοτα 
περί τής  ευφυΐας τών αρπάγων στρατιωτών.
1 ’Επειδή έμεινα πα ντά πα σ ι  στερημένος ί δικού 
μου άργυρίου, ’ έξηκολούθει, 4 καί είχα τόσον 
πολλά χρήματα τής ύφηλότητός σας νεκρά καί 
άνωφέλητα, καί επειδή εϋρισκα νά τά  τοκίζω 
είς άξιοτίμους εμπόρους, ήρχισα νά τά μετα-  
χειρίζωμαι ολίγον κατ’ ολίγον. ’Επέτυχα  δέ, 
καί τώρα είναι δικαιότατον νά έπάρετε όπίσω 
τό άργύριόν σας με τόκον πρός πέντε τά  εκα
τόν.’ 4 Οχι, ’ είπεν ό πρ ίγκ ιφ ·  4 ούτε τόν τό 
κον δέχομαι, τόν όποιον ή τιμ ιότης σου προσ
φέρει, ούτε τό άργύριόν μου σηκόν οι άπό τάς 
^εεράς σου. ' Ο τόκος δέν έξισοϋται μ ’ όσα 
έχασες διά  νά φυλάξης τά  ίδικά μου· σέ άφίνω 
δέ όλον τό άργύριον είκοσι χρόνους άκόμη, μ* 
τόκον πρός δύο μόνον τά  εκατόν.’

Είς τήν  συνέλευσιν τής Βιέννης, ό πρίγκιφ  
ύπερεπαίνεσε τόν Μ ωύσήν 'Ροθσκίλδην είς 
τούς έκεϊ συνηθροισμένους ήγεμόνας καί ύπαρ- 
γούς, καί τόν ¿σύστησε με τοσαύτην προθυμίαν,  
ώςε ύπεσχέθησαν νά προτιμώσι τήν οικογένειαν

1838. ΑΠ Ο Θ Η Κ Η  Τ Ω Ν  Ω Φ Ε Α Ι Μ Ω Ν  Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν . d o

αυτού είς πραγματεύσεις δανείων καί τιοόντι 
τό δάνειον διακοσίων έκατομμυρίων φράγκων, 
τά όποια είχε νά πληρώση ή Γαλλία  είς 
τάς συμμάχους δυνάμεις, τό ένεπιστεύθησαν  
είς τόν εν Ιΐαρισίοις υίον του, τόν σήμερον 
Βαρόνον Σολ.ομώντα 'Ροθσκίλδην. Ε π ε ιδ ή  
δ’ έσυμφωνήθη τό δάνειον αύτό  πρός 67 τά 
εκατόν, καί μετ ’ ολίγον έπωλήθη  93, έμειναν 52,000,000 φράγκα διάφορον ! Τόσον σ υ μ 
βάλλει πρός πλουτισμόν ή τ ιμ ιότης.

ΠΕΡΙ ΕΟΡΤΩΝ.

/7οιαι, άδελφοίμβ, βδελυραί καταχρήσεις δεν 
γίνονται είς τάς Κυριακάς καί είς τάς  άλλας 
ίορτάς τής ’Εκκλησίας άπό μερικός Χριστ ιανός  ! 
* Οποιος τούς  παρατ^ρήση πώς έορτάζουαι ταύ-  
τας τάς αγίας ήμέρας, αναγκάζεται νά φαντα-  
σθή  ότι αυτοί νομίζουσιν, ότι αύτα ι αί έορταί 
επ ίτβ τ ιο  έσυστήθησαν, διά νά υβρίζεται περισ
σότερον ό Θεός, διά νά ζημιούται περισσότερον 
ή φυχή , καί διά νά κολακεύεται περισσότερον 
τό.σώμα. Κ αί τιοόντι πότε γίνονται παρ’ αύτών 
αί περισσότεραι καί αί μεγαλήτεραι άμαρτίαι, 
αί όποΐαι επίσης καί τόν Θεόν κατά πολλά π α ρ 
οργίζουν, κ, τήν φνχήν κολάζουν, παρά τα ύτα ς  
τάς αγίας ήμέρας ; Είς τα ύτα ς  γίνονται αί 
πλέον αίσχραί πράξεις, αί πλέον φρικταί κατα-  
λαλιαί, καί αί περισσότεραι ζημίαι καί ύβρεις 
πρός τον πλησίον. Είς ταύτας  οί άνθρωποι 
οντοι περισσότερον ευχαριστούν τά  διεφθαρμένα  
τιον π ά θ η ,  τάς φαντασίας τής μα τα ιό τττος ,  % 
καταγίνονται περισσότερον είς όλας τάς άλλας 
πομπάς τού κόσμυ καί τού διαβόλου, τοσούτον  
άπηγορευμένα άπο τήν ίεράν μας θρησκείαν. 
Είς τα ύτα ς  αύτοί οί άνθρωποι περισσότερον 
παραδίδονται είς τήν κραιπάλην καί μέθην, 
μαλιστα οί πολλοί εκ τού άτάκτα οχλ.ον, οίτινες 
δεν γνωρίζουν άλλον τρόπον τού άγιάζειν  τάς 
Κυριακάς παρά τούτον. Είς ταύτας  άνδρες I 
γυναίκες φαίνεται ότι διν έχουν άλλον σκοπόν 
παρά νά στολίζωσιν, όσον δυνατόν καλήτερα, 
τό σκωλ.ηκόβρωτον τούτο σώμα, καί ένδεδυμένοι 
μ όλ.ην τήν κοσμικήν ματα ιό τητα  νά περιφε
ρών ται πανταχού, καί νά έπισκέπτωνται μεταξύ  
των, διά νά καταδαπανώσι ματαίως ή άνωφελώς, 
και πολλακις παρανόμως, καιρόν τόσον πολύ
τιμον διά τήν σωτηρίαν των, καί τόσον ίερόν.

’Α λλά  τ ί  πρέπει νά κάμνωμεν διά νά έορτά- 
ζωμεν καλώς τάς Κυριακάς -¿ τάς άλλας έορτάς ; 
Πρέπει νά μένω μεν κλεισμένοι είς τάς οικίας 
μας άργοϋντες, μέ τάς χεϊρας έοταυρωμένας;

Θχι, άδελ.φοι, δέν είναι οντος ούτε ό σκοπός 
μου, ούτε ό σκοπός τής Έκκλ.ησίας. ' I I  όλο- 
τελ.ης άργία είναι τό μεγαλήτερον άφ’ ό λα τά

κακά, καί ή πηγή  όλων τών άλλων, διότι άπό  
τήν άργίαν πηγάζουν οί κακοί λογισμοί, τά  π ο 
νηρά σχέδια, καί όλ.η ή διαφθορέι τού εσωτερι
κού άνθρώπου, όστις μετά τα ύ τα  βυθ ίζετα ι είς 
όλας τάς  κακουργίας. Ώ σ τ ε ,  όταν ή ’Εκκλη
σία μάς προστάζη τήν άργίαν, εννοεί τήν άρ 
γίαν τών κοσμικών καί σωματικών φροντίδων, 
διά νά λάβω μεν μίαν  εντελή έλευθερίαν, νά 
άφιερωθώμεν είς τά  πνευματικά κ, είς τά  θεϊα .  
* Οταν μάς παραγγέλλη νά περιορισθώμεν όσον 
δυνατόν είς τήν οικίαν μας, εννοεί νά κάμωμεν 
τούτο διά νά μελετώμεν τάς  μεγάλας αλήθειας  
τής πίστεως, τήν μα τα ιό τητα  τού κόσμου, τήν  
βραχύτητα  τα ύτη ς  τής ζωής, τό τρομερόν τού  
θανάτου, τήν φοβέραν απολογίαν τήν οποίαν  
θέλομεν δώσειν μίαν ήμέραν πρός τόν Κύριον. 
Θέλει νά λυπώμεθα δ ιά  τάς  αμαρτίας μας, νά  
έχω μεν πάντοτε προ οφθαλμών τήν ανεκλάλη
του δόξαν τών δικαίων καί τά  άφατα ά γ α θ ά  
τού παραδείσου, καί τέλος πάντων  νά ένθυμώ-  
μεθα διά παντός τάς τρομεράς βασάνους τής  
αιωνίου κολάσεως. ’Ιδού ύποθέσεις ύφηλ.αί ή 
μεγάλαι, άξιαι τής  αθανάτου φυχής, είς τάς 
οποίας έχομεν χρέος άκαταπαύστως, άλλά ρα
λίστα ταύτας  τάς ίεράς ήμέρας, νά καταγινώμε- 
θα  όλοτελώς. Τ α ύ τα  άπα ιτε ϊ  ή Ε κκλησ ία  
καί ό Θεός άπό ημάς είς τάς έορτάς- καί επειδή  
ταύτας  τάς μεγάλας αλήθειας δέν έμπορεϊ τις  
νά τάς μελετήση καλήτερα, παρά όταν ήναι 
συγκεντρωμένος είς τόν εαυτόν του, διά τούτο  
είναι άνάγκη νά δαπανώμεν όσον δυνατόν π ε 
ρισσότερον καιρόν είς τόν οϊκόν μας, καταγινό- 
μενοι είς τα ύτα  τά  έργα .— Ε ύ α τ . .Σ’αλπιγε.

Ο  Γ Α Σ Τ Ρ Ι Κ Ο Σ  Χ Τ Λ Ο Σ .

Ιατρός τις (Beaumont), άνήκων είς τό στρά
τευμα τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, 
έπέτυχεν ευκαιρίαν νά κώμη παρατηρήσεις τινάς  
περί τού ανθρωπίνου στομάχου, διόλου νέας g 
εις άκρον περιέργους. ·7ο  1822, πυροβόλον τι, 
συρθεν κατά τύχην, έπλήγωσεν άνθρωπον, λεγό
μενον ’Αλέξιον, κατά τό άριστερυν πλευρόν είς 
τρόπον, ώστε μετά τήν ίασιν τής πληγής  άφέθη  
τρύπα δύο ημισυ δακτύλ.ους τήν περιφέρειαν  
ή τρύπα  δέ αντη  εκτείνετο έως μέσα εις τόν  
στόμαχόν  όθεν, οσάκις δέν ήτο στερεώς πε- 
φραγμένον τό κατά τήν πλευράν άνοιγμα, ό,τι 
έτρωγεν ή έπινεν ό άνθρωπος έξέρρεε τού σ το 
μάχου. Μ έ τήν πρόοδον όμως τού χρόνου, ή 
φύσις οικονόμησε τό έλάττωμα τούτο· διότι 
έσχηματίσθη βαθμηδόν δικλίς ή θύρα , ήτις  
δραστηρίως κρατεί μέσα τά  περιεχόμενα τού  
στομάχου, ά ΐόμη καί όταν ήναι διόλου πλήρες· 
ώστε ό Άλ.έξιος τρώγει έκτοτε, καί πίνει, καί
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«σχάζεται, ώς οί λοιποί τών ανθρώπων· μάλιστα  
δε, νυμφευθείς, έγινεν 6 πατήρ πολυαρίθμου οί- 
κογενείας.

Είζ τ ο ν  στόμαχον γεννάται μενοτόν τ ι , κα- 
λούμενον ό Γαστρικός Χ υλός , τον  όποίυ έργον 
είναι νά π έπ τη  ήτοι νά χωνεύη τάς θρεπτικός  
νλας- τούτο έξήγαγεν εκατοντάδας φορών ό 
προειρημένος ιατρός κατά τόν εφεξής τρόπον  
— Ά φ ο ύ  εκαμνε τόν άνθρωπον νά πλαγιάση  
επί τής δεξιάς του πλευράς, κατεπίεζε τήν εντός 
του άνοίγματος δικ'/.ίδα, έμβαζε σύριγγα τινά 
από κύμμι ελαστικόν, ισομεγέθη μέ π α χύ  κον
δύλων, πέντε ή εξ δακτύλους εις τόν στόμαχον, 
καί έπειτα έγύριζεν αυτόν επάνω εις τό αρι
στερόν τον πλευράν. Ύγια ίνω ν ό στόμαχος, 
κα ι '  ελεύθερος ών από τροφήν, είναι συνήθως 
διόλου κενός καί συνεσταλμένος. Μ ετά  τήν 
εισαγωγήν τής σύριγγας, ό Γαστρικός Χ υλός  
ήρχιζε νά ρέη πρώτον κατά ρανίδας, έπειτα κα
τά  διακεκομμένοι', ενίοτε δε καί κατά μικρόν 
συνεχές ρνάκιον. Ή  περικίνησις τής σύριγγος 
ηνξανε τήν έκκένωσιν. 'Η  συνήθως εξαγόμενη 
ποσότης ρευστού υ,τον άπό τέσσαρας δραχμάς  
έως μίαν ήμισν  ή δύο ουγγίας. Ητο δε κ α θ α 
ρόν, διαφανές, άοσμον, ολίγον τ ι  αλμυρόν, καί 
κλίνον πρός τό  δξννον. Κυριώτεραι αυτού  
ιδιότητες είναι ότι εμποδίζει τήν σήψιν ζωϊκών 
καί φυτικών ουσιών, καί διαλύει εντελώς τάς  
πλειοτέρας αυτών· κάμνει δέ τούτο όχι μόνον 
εντός, αλλά κ, έκτος τού  στομάχου, ώς έπληρο- 
φορήθη ό Βωμόντως διά πλείστων πειραμάτων.

Αιά νά χωνευθή γεύμα, συγκείμενον άπό  
διάφορα τροφής είδη, απαιτούνται κοινώς τρεις 
έως τρεις ήπιου ώραι. Οταν ό στόμαχος ήναι 
αδύνατος, ή βλαμμένος άπό ναρκωτικά· όταν ό 
νούς ενρίσκεται τεταραγμένος ύ π  όργης ή άλλα 
τινός ισχυρού πάθους· ή όταν ή τροφή δεν κατ- 
εμερίσθη αρκετά, χρειάζεται πλειότερος και
ρός· βραχύτερος δέ, όταν ή τροφή διηρέθη λε
πτομερώς, καί συνεμίχθη με σίελον, ή όταν η 
θερμοκρασία τού στομάχυ, ώς καί ή τού λοιπού 
σώματος, ύψώθη ύπό μέτριας γυμνάσεως. ' Α 
πό τά  κοινά είδη φυτικής τροφής, όρνζιον βρα
στόν απαιτε ί  μίαν ώραν διά νά χωνευθή· φά- 
οος, δύο ώρας· χλωρός αραβόσιτος κ φασόλια, 
τρεις ώρας καί τεσσαράκοντα πέντε λεπτέ/.· γλυ
κέα μήλα, μίαν ώραν καί τριάκοντα λεπτά· γεώ- 
πηλα, βραστά, τρεις ώρας καί τριάκοντα λεπτά· 
λάχανα βραστά, τέσσαρας ώρας καί τριάκοντα 
λεπτέ/. Ά π ό  δέ τά  τής ζωικής τροφτ¡ς είδη, 
βωδινόν κρέας, έψητόν ή οπτόν, χωνεύεται εις 
τρεις ώρας- τό αυτό, τηγανητόν, εις τέσσαρας 
ώρας- μοσχαριού κρέας, οπτόν, εις τέσσαρας 
ώρας· όρνιθες, εις τέσσαρας ώρας- χοίρειον

κρέας, έψητόν, εις πέντε ώρας καί δεκαπέντε 
λεπτά· όστρείδέα, ωμά, εις δύο ώρας καί πεν- 
τήκοντα πέντε λεπτά· αυγά , βρασμένα αραιά, 
εις τρεις ώρας· ’Ινδικός όρνις, εις δύο ώρας καί 
τριάκοντα λεπτά· κρέας ελάφου, εις μίαν ώραν 
καί τριάκοντα πέντε λεπτά.

Ο Μ Η Ν  ΙΟ Τ Μ Ο Σ .

Ο Ι ο ύ ν ι ο ς  ήτον ο τέταρτος μήν καί εις τ ό  
Α λβαν ικόν , ήτοι άρχαϊον Λατινικόν ιΜηνολό- 
γιον,καί εις τό τού ’Ρωμύλου· είχε δε έικοσιεξ 
μόνον ημέρας εις τό πρώτον, άλλά τριάκοντα  
είς τό δεύτερον. ' Ο Νουμάς τού άφήρεσε μίαν  
ημέραν, τήν οποίαν τόν άπέδωκεν ό Ιούλιος  
Καϊσαρ, έπικυρώσας συγχρόνως καί τήν θέσιν 
αυτού, τήν οποίαν διετήρησε μέχρι της σήμερον. 
Τ '  όνομά του παράγεται πιθανώς ή άπο τήν 
λέξιν Juno (Ήρα), ή άπό τήν  Juniores (Νέοι).

Τόν μήνα τούτον έζωγράφουν οί παλαιοί ώς 
νεανίσκον, φοροϋντα χλαμύδα πρασινόχροον, 
εχοντα στέφανον έπι κεφαλής, καλάθων οπωρών 
κρεμάμενον είς τόν βραχίονα, καί αετόν είς τήν 
άριστεράν χεΐρα. Μ ε τήν δεξιάν έκράτει το 
σημεϊον τού Καρκίνου, είς τόν όποιον εμβαίνων 
ό ήλιος τήν  10— 22αν, κάμνει τό θερινόν ήλω- 
στά σ ιον  τωόντι δέ τής σφαίρας αυτής, ή οποία 
τότε φαίνεται μέν στάσιμος, άλλά κατ' άλήθει* 
αν αρχίζει νά όπισθοδρομή, είναι τύπος  άρμο- 
διοπατος ό τήν κίνησιν αλλόκοτος Καρκίνος.

Μ α κ ρ ο β ι ο τ η ς  τ ω ν  Ε γ γ α μ ω ν .— Π ο λυ μ α 
θής  τ ις  ιατρός τού Βερολίνου, ό Κάσπαρ, έκαμε 
περίεργον τινά υπολογισμόν περί τής θνήσεως 
των εγγάμων ώς πρός τήν των αγάμων. Βεβαι-  
όνει, ότι διά μεν τήν ΰπανδρον είκοσιπενταετή  
γυναίκα ή κατά μέσον όρον διάρκεια τής ζωής 
είναι περίπου  36 χρόνοι, διά δέ τήν άνύπονδρον 
3 0 |. Εις ηλικίαν 30 χρόνων υπάρχει διαφορά 
4  ¿των πρός χάριν τής ύπάνδρου· είς ηλικίαν 
35, δύο ετών διαφορά, ή οϋτω καθεξής. Περί  
των άνδρών βεβαιόνει, ότι ή θνήσις  των άπό 30 
εως 45 ετών ηλικίας είναι 18 μονον διά τούς 
εγγάμους, 27 δε διά τούς αγάμους· καί ότι, άν 
ό αριθμός τών αγάμων, όσοι φθάνουν είς ηλικί
αν 40 χρόνων, ύποτεθή  41, ό τών εγγάμων είναι 
76. Η  διαφορά γίνεται ακόμη σημαντικωτέ- 
οα, όσον προβαίνει ή ηλικία. 'Εξηκονταετείς 
ευρίσκει τις 22 άγαμους, ή 48 εγγάμους· έβδο- 
μηκονταετεΐς, 11 αγάμους, καί 27 έγγαμους· 
ογδοηκονταετείς, άν τυχόν εύρεθώσι ζώντες 3 
άγαμοι, θέλουν εξάπαντος εύρεθήν 9 ευλογημέ
νοι. Ά π ό  τάς γυναίκας 72 ϋπανδροι φθάνυν  
είς ηλικίαν 45 χρόνων, άνύπανδροι δέ μόνον 52.


