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θέλγετα ι μέν χαί φωτίζεται δ φιλομαθής άνθρω 
•πος άναγινώσκων τών φιλοσόφων τού; βίους- ένθουσιδ 
Εμως και ωφελείται πολύ μάλλον γνωρίζων όπωσοΰν 
έ* τοΰ σΰνεγγυς τού; έξοχους άνδρας, δσοι δέπρεψαν 
έιραρμόζοντες τήν θεωρίαν si; τήν πραξιν

Ούδεμία ίσως χώρα άλλη παρά τήν Γαλλίαν δέν 
ηύτύχησε νά γεν\ήσίΐ τοσοϋτον μεγαλοφυείς νομοθέ 
τας, ανδρείους στρατηγού; καί ενδόξους άρχοντας. Τις 
δέν ενθυμείται μεταξύ τών άλλων τήν άείμνης-ον εκείνην 
συνεδρίασιν, οτε πάντες τοϋ έθνους οί προχριτοι, παν 
ταχόθεν συναγμένοι άνεχαίνισα» μεν διά μια; ολον 
τής ύπαργούσης κοινωνίας το έτοιμόρροπον σύστημα, 
έθυσίασαν δέ αυτομάτως είς τον βωμόν τή; πατρίδος 
καί κληρονομικά προνόμια, χαί τιμάς πατροπαραδό- 
τους, χαί διχαστικής εξουσίας δικαιώματα, χαί χρη- 
ματισμοΰ πλουσίους χαί διαρκείς πόρους. Τοιαύτη 
πολιτική αύταπάρνησις, μέλλουσα βεβαίως νά έξομοιώση 
διά παντός ενώπιον τών νόμων τόσον ετερογενείς τά 
ξεις, καθώς ό χριστιανισμός ένώπ ον τοΰ θεοΰ, 8έν 
έφάνη ποτέ είς κανένα τόπον.

Ευτυχής ή \ύξ τ ή ;4 Α ύ γ  υπέρ τη; Γαλλίας, αν 
δέν παρηκολουθεΐτο άπό πολλάς άποφραδας ημέρας ! 
άν διέμενεν άχραφνής καί άυώμητος ή ακμή έκείνη 
τών γενναίων φρονημάτων καί τοΰ ζήλου τών κοινών 
*αλων, ήτις έχάλει πάντα; χού; άλλου; λαούς μάρτυ- 
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ρας τοΰ πατριωτισμοί, καθώς επειτα τών θριάμβων.
"Επεσε τότε τό σύστημα τής παλαιας χυβερνήσεως, 

το οποίον επεσχίαζιν ώς τανύφυλλος δρϋς ολον τό εόα ■ 
®ος τή; Γαλλίας’ άλλ’ αί ρίζαι εμενον είσέτι βαθεως 
έξηαλωμένοι, οί δέ νεωτερισταί μή άρκούμενοι είς 
τά γενόμενα, ήθελον καί αύτάς καθάπαξ νά άνα- 
σπάσωσιν άνέλαβον δέ ηράκλειον καί άπέραντον άθλον, 
μή άναλογιζόμενοι οτι ή απόλυτος ίσότης ύπάργει 
άνέβικτος, αί δέ βελτιώσεις κατορθοϋνται βαθμηδόν καί 
απαιτείται ‘/ρόνος πολΰς είς ςερέωσίν των. *Ητο όμως 
είμαρμένον ίσως νά γεννηθή δ έμφύλιος εκείνος πόλεμο;, 
διά τόν όποιον χατεχιρματίσθη ή πολιτική είς πολυα
ρίθμου; φατρίας, κα^ω; ή πίστις εί; αιρέσεις. Όποια 
άμιλλα ακολούθως πρός ιά ς αλληλοδιαδόχου; μετ«βο- 
Aaς! όποιος δέ συνωθισμός είς τήν απώλειαν! Στρατηγοί, 
χαί πρόεδροι, *αί ναύαρχοι, καί διιυθυνταί διαφίρων 
συμβουλίων, οιτινες ήξ ώθησαν ενίοτε νά κατοιχήσο>σι 
τών βασιλέων τά ανάκτορα, έξήσκησαν δέ μεγάλην 
δύναμιν, άπήνοντο έπειτα άλληλοδιαδοχως εις τά δε
σμωτήρια, έκίΐθεν δέ ου-ήθως καί εις σφαγή-, άν 
δέν πρόφθανον νά διασωθώσι φευγοντες εις ψυχρά 
κλίματα, ή ε ί; ήλιοκαύστους τόπου;. Πο/λαχις τούς 
άπιδίωχεν ή βία, ένώ οί άνεμοι άντίπρωροι πνέοντες, 
zc.il', έμπόδ.ζον νά μακρυνθώσιν· ουτω δέ ναυα-^ήσα*· 
τές τινες έπεχαλοΰντο ώς ευεργετικόν σύμπτωμα τήν 
τρικυμίαν· ( 1) άλλοι δέ σοφοί, διάφοροι άφαιρού-

(1)  Olor verrepor" ό Αιαβόητις Νομοδιδόσιιη.Ιιχ 
Mtp.hr ek  TVi Ό ./.ianUac τά παράλια .
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μ ε ν ο ι  κ α ί  τ η ς  δ ι α ν ο ί α ς  α υ τ ή ς  τ ή ν  Λ α ρ η γ ΐ ρ ί α ν ,  a w t -  
σ π ώ ν τ ο  δ υ ν α σ τ ι κ ώ ς  κ α ί  ά π ό  τ ο *  κ ό σ μ ο *  τ ώ ν  ι δ ε ώ ν ,  
τ ή *  τ ε λ ε υ τ α ί α ν  τ α ύ τ η ν  τ ώ *  α ν θ ρ ώ π ω ν  π ί ΐ ^ ί δ α .  ( 1 )

‘Η άλληλομαχία τώ* κομμάτων καί τών παθών ή: 
άγριότης κατήντησΐν τοσοΰτον επίφοβοι, η δε διάλυσις 
τώ* τελευταίων στοιχείων τής κοινωνία; ήτο τοσοΰτον 
προσεχής, ω ι ιε  καί δ άκατάπληκτος αυτό; Ναπο
λέων, έμφανισθείς ποτε είς τής κοινής σωτηρίας το 
συνέδριον έζήτεί διαδατήριον, διά νά άπέλθη νά ύπηρε. 
τήσΐ] τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας τό* κυριάρχην. 
(2) καθώ; διά του; αυτούς λόγου; καί ά Κρόμβελ 
ποό τής κατά το 16 40  μεταπολίτευσεω;, τήν παρα
μονή* σχεδόν αύτής τής δικτατορικής παντοδυναμίας 
του, έσπευδε νά καταφυγή είς τή ν ’Αμερικήν μετά τοΰ 
Χάμδεν.

Είς τοιαύτας έλεεινάς πεοιπετείας φέρουιιν αί δη- 
μαγωγικαί στάσεις τοΰς λαούς, όσαι υπερβαίνουτι τόν 
‘ Ρουβίκωνα! Ουτω δέ προσοχθοΰοιν άπελπιζόμενοι καί 
οί άπτοητότατοι πολίται. Ά λλ ’ ή θεία πρόνοια δέν 
άρίνει τούς μεγαλεπιβόλους άνδρας νά διαφυγωσιν, 
οταν δύνανται νά χρησιμεύσωσιν εις γενικό* τινα καί 
κοινωφελή σχοπόν' τοΰτο δ-: ά^εδείχδη νιωστί χαί έπί 
τοΰ ένεσσώτος προέδρου τή; Γαλλικής Δημοκρατίας.

‘Ο Αουδ. Ναπολέων έγεν»ήδη τή 20  Αύγουστου 
1808  είς τοΰ Κεραμεικοΰ τά παλάτιον ΰπό τή; ‘Ορ
τανσίας, κόρης μέν τή ; πρώτης αύτοκρατοοίσσης τών 
Γάλλων Ίωσηφίνης καί τοΰ ΰποκόμητος Βωχαρνέ, (3) 
συζύγου δέ τοΰ ΛουΟοβικου Βοναπαρτου πρώην βα 
σιλέως τής ’Ολλανδίας. Τό συμβεβηκός τοΰτο άνηγ- 
γέλθη διά τηλεβόλων έκ τής μητροπόλιως είς πασα* 
τής Γαλλίας τήν εύρυχωρον τότε επικράτειαν, καθώς 
καί είς τόν μέγαν λεγόμενον στρατόν. Μετά δέ ταΰτα 
ό αύτοκράτωρ Ναπολέων καί ή δεύτερα αύτοχρατό 
ρισσα Λουηιία άνεδέχθησα* τά νεογνόν έκ τώ* υδάτων 
τοΰ βαπτίτματος. Έκτοτε δέ είς τοΰς κόλπους τής 
δόξης άνατρεφόμενος ο Λουδοβίκος Ναπολέων, ελαβε 
κα·;ά παράδοξόν τινα συμπτωπν ώ ; παιδαγωγόν τόν 
Κ. Λιβά, υίάν περίφημου δημαγωγού, αυτοχειρία- 
σθέντος διά νά μή έπιζήτη άφοΟ εξέλιπεν δ αίματο- 
y αρής συνέταιρος αύτοΰ ‘Ροδισπιέρος.

Με τά δέ τήν πολινόρθωοι* τή ; βασιλικής δυναστείας 
τών Βουρβώνωνή βασιλίς ‘Ωρτηνσία,μετωνοματμενη ήδη 
δούχισσα τοΰ Σαίν— Λεού, άνεχώρησεν ευθύς πονοίκιο; 
είς Βαυαρία*· άλλ’ άποσπαθεϊσα καί αύτόθεν, καθώς 
καί έκ τής Έλουητίας ύστερον διά πολιτικούς λόγους1 
κατεστάθη δριστικώς εις ‘Ρώμην. Ό τε δέ ήκοΰσθη ή 
Ίουλιανή έπανάστασις, συνελθόντες τοΰ αύτοκράτορος 
οί συγγενείς, δηλ. ή μήτηρ καί ό αδελφός αύτής καρ 
δινάλης Φέσχ, ό ‘Ιερώνυμος Βοναπάρτης καί οί δυο 
τή; άνάσσης Ώρτηνσίας υίοί, διεβουλευοντο, ά* ήτο 
δυνατόν νά περιστρέψωτι τά πράγματα είς ωφέλειαν

( 1 ) Καθώς ό Κονδορσε, ό Ίαβααζά  χαί ό Βαλλύ.
(2) Mignet. Notice historique sur M. le comte 

Merlin.
(3) Γνωστόν οτι ή χαριεστάτη αυτη Βασίλισσα  

ητο σ νπζευγμ ένη  είς πρώτον γάμον μετά τον 
Βωχαρνέ.

τής οΰογενειας των’ ω ιτ ε  έκ μικρας ήδη ήλιχίας 5 
Πρίγγίψ Λουδοβίκος έμυσταγωγεϊτο είς τά σχέδια τής 
κατακτήίεως. Φοβηθείσης ομως τότε τής έπιχωριου 
άρχής τάς μυστηριώδεις σκευωρίας τοιυυτου συμβου
λίου, δ Λουδοβικος,καθώς καί δ αδελφός του,ήναγκάοθη 
νά άναχωρήση έκ τοΰ ‘Ρωμαϊχοΰ κράτους. Τότεπερι- 
πλεχθένιες άμφότεροι ιίς τήν έπισυμβασβν ’Ιταλικήν 
έπανας-ασιν καί ΰπό τοΰ ς·ρατηγοΰ Σερκονιάνη δοηθού- 
μενοι, προσέδαλο* τά ‘Ρωμαϊκά στρατεύματα καί 
άνιδειχθητα» νιχηταί. ‘ Η ενωσις όμως τών δυνάμεων 
τής Αύς-ρίας καί Γαλλίας άνές-ειλε μέ* τή ; ανταρσίας 
εκείνης τήν πρόοδον, αυτοί δέ έξωρίσθησαν άμφότεροι έκ 
τής ’Ιταλίας.

Άποθανόντος μετά ταΰτα τήν 27 Μαρτίου 
1831 τοΰ άδελφοΰ του, δ Ναπολέων έξηκολούθηιε 
μόνο; τού; οποίους ετρεφε πολιτικού; σκοπούς· 
άλλ οί πρός κατόρθωσίν αύτών άπαντώμεναι δυτκο- 
λίαι έταπιίνωσαν Εκανώς τήν φυσικήν του ύπερη- 
φάνειαν, ώστε κατεδέχθη νά ζητήση παρά τοΰ Φ ιλίπ
που νά τόν ΰπηρετή κα! ώς άτλοΰς στρατιώτης. ‘Ο 
πολυμητις όμως δα:ιλεΰς τώ» Γάλλων τόν διέταξεν 
άποτόμως νά μακρυνθή. Διά τοΰτο άπελθών είς 
Α γγλ ίαν ό Ναπολέων, διέμεΐνε μίχρις Αύγουστου 
1831 θεατής ιώ ν περί βουλευτικής μεταρρυθμίσεως 
σπουδαίων εκείνης τής έποχής συζητήσεων, "ίστερον 
δέ έπιστρεψας είς Έλουητίαν, ήκουσεν ώς εθελοντής 
είς τά σχολειού τοΰ Θούν (Pliun) τάς στρατιωτικάς 
έπιστήμας* έπειδή δέ ή Ο ουργοβία τό* έπολιτογρά- 
φησεν, Ιπεμψεν είς αύτήν ύπ’ ευγνωμοσύνη; δύο έξάλι- 
τρα τηλεβόλα μετά πάίης τής αναγκαία; αποσκευής. 
Κ ατ’ έκιΐνον δέ βχεδόν τόν καιρόν έγραψε καί τούς 
πολιτικούς ^εμδασμους του (Reveries politiques),xa ■ 
θώ; καί τάς πολιτικάς καί στρατιωτικά; περί Έλουη
τίας σκέψεις του ( Reflections politiques et m ili- 
taires sur la Suisse). Έ ξ άμφοτέρων τών βιβ?.ίων 
τούτων καταδείκνυται έναργώς πόσον πρωιμως ό Να-’ 
πολέων ήρχισε νά κανονιζη καί νά κατατάττη τούς 
λογισμούς του’ άλλά τό δεύτερον δοκίμιον έξελέγχει 
διαφερόντως τήν εύφοΐαν και τή» κρίσι* του, αί δποιαι 
παρεγνωρίσθησα» έν καιρώ διά τήν έπισκιάζουσαν τό 
συνολον φιλοδοξίαν.

«Άριστον (λέγet) είδος πολιτείας υπάρχει έκ«ΐνο, ο
που πασα έξουσίας παρεκτροπή, ή κατάχρησις έπανορ- 
θοΰται ευκόλως- άνευ δέ κοινωνικής ταραχής καί α ι
ματοχυσίας μεταβάλλονται ούχί μόνον οί νόμοι, άλ
λά καί ό αρχηγός αύτός τής έπικρατείας.—  Τά τρία 
πρώτιστα σώματα τής εξουσίας ΰπάρχουσι* δ λαός, 
ή νομοθετική βουλή καί δ αύτοκράτωρ χτλ.» “Εκτο·· 
τε, ώς. φαίνεται, υπέρ πάντα άλλον ήσθάνετο δ Ναπο
λέων τή* μαγείαν τσΰ τελευταίου τουτου δνόματος· 
διά τοΰτο ή ιδέα τής άναμφιτβητήτου αύταρχίας επ ι
πολάζει παντού είς όσα έγραψεν υπομνήματα.

Πνέων τοσοΰτον τόν πόθον τής αύτοκρατορίκής με- 
γαλειότητος, έθεώρει ανέκαθεν τόν θεΐόν του ώς άπό- 
στολόν τινα, ή προφήτην μεγάλων μεταβολώ*, ώς αρ
χηγόν δυναστείας καί ώς ένσάρκωσιν, ούτως είπεΐν, 
τοΰ δημοκρατικού, ή μάλλον μοναρχικού πνεύματος. 
Καθώς δέ δ Θεμιστοκλής δέν έκοιματο, ενθυμούμενος

τοΰ Μιλτιάδου τά τρόπαια, ουτε δ Ναπολέων ειχέ 
κοτε ησυχίαν, άναλογιζόμενος τοΰ θείου του τά κα
τορθώματα’ όθεν έφιλοτιμεΐτο κατά πάντα τρόπο» 
νά άναφανή αΰτοΰ άξιος. Έκειδή πολλάκις άριστον 
είδος κληφο'ομίας υπάρχει τών προγονών ή δόξα. 
1\αί άν δέ ουτε νά τήν έπαναλάβωμεν, ούτε όπωσοΰν 
νά τήν αύξήσωμε* προωρίοθημεν, ούχ ηττον δμως 
χρεωστοΰμεν νά τήν περιποιώμεθα ώς ευθαλές καί 
βαθυσκιον δενδρον τής οίκογενεία;, υπό τό όποιον έ· 
τυχομεν κατεσκηνωμένΟ’.

Τοιαΰτα φρονών δ Ναπολέων, άπεφάοισεν ήδη νά 
χατιβαλη ίκ τοΰ θρόνου τό» Φίλιππον, χωρίς ούτε εις 
τήν μητέρα του ν’ άποκαλυψη τά μυστήριον τοΰτο, τό 
οποίο.» έβυσσοδόμ*υεν· Όθεν εΐςβαλών αίφνηδίως είς Αρ 
γεντόρρατο* ττ,ν 30 Οκτωβρίου τοΰ 1836, έπωχιΐτο 
άπαθώ; επί τεθρίππου άμαξα;, ώ ; ά* ήρχετο ιίς έορ 
τήν τινα, ή πανήγυριν· διήλθε δέ όλόκληρον τήν νύ
κτα κοιμώμενος χωρίς τόν ελάχιστον συνειδήσεως έ 
λεγχον, ούτε φόβον όαοιονδήποτε, καθώ; τοΰ-ο συ 
νέβη και είς τόν θεΐόν του ένιοτε πριν «νατε/λνι ή ή· 
μίρα καί τ ι ς  φονικωτάτης μά'/η.. Τήν δέ επαύριον 
τερί 5 ην ώραν έξ*λθών, ΰπήγεν είς εντευξιν τοΰ ~ρα 
τηγοΰ Βώδρίϋ, κατά τών στρατώνα τοΰΆ ουστερλιτζ, 
όπου άνεπέτασε καί τήν άιτοφόρον σημαίαν, ώ ; ά< 
εμλλε νά εχτελεση έξέτασιν ς-ρατιωτιχοΰ τάγμα 
το;· ή-'όρευσι δέ π;ός τούς στρατιώτας, ώς ά» έπέ 
σ τ ρ ε φ ε  νικηφόρος από τήν Αίγυπτον· τέλος πρότεινιν 
είς άλλο» στρατηγόν, τάν φρούραρχον τής πόλεως, 
ν ’ άφοσιωθή είς τήν υπηρεσίαν του, ώς αν τώ διέταττε 
νά έπαναλάβρ τά συνήθη του χρέη! Ά λ λ ’ έκ τών ς-ρα 
τίωτών ολίγοι τινές μόνον έφώνησαν άνευφημοΰντε; 
τά ζήτω δ αύτοκράτωρ . . .  οί δέ λοιποί πάντες τάν 
κατεδίωξαν μέχρι τής συνοικίας τοΰ Φικμα- τινές 
αάλιστα ήθέίησαν χαί νά τόν λογχεύτωσι· τέλος δέ 
συλληφθείς, υπετάχθη Ινευ πάλης, άνίυ άντιστάιεως, 
άνευ καί τής έλαχίστης διαμαρτυρήτεως, αντί δέ 
παντός άλ)ου λόγου έξέφραιε τάς άκολούθί,υ; μόνον 
λέξεις « Είμαι λοιπόν αιχμάλωτο;· τόσον κα)ήτερα, 
άλλά δέ* θέλω καταζή^ι είς τήν έξορίαν. » Έ πειτα 
άπήχθη είς ΓΙαρισίους- οπου ό Φίλιππος, ό όποιος π ι
θανώς τάν είδε, μεγαλοψύχως κατ’ αύτήν τήν περί- 
στασιν πολιτευόμενο:, ήρκέοθη άντί παοης άλλη; ποι
νής νά έξορ’σΐ) τόν προπετή τοΰτον νεανίαν εί; τάς 
‘Ομοσπό'δους τή; Άμεριχίς επαρχίας.

Πάντα τά συμδάντα ταΰτα έξιστορεΐ ό Ναπολέων 
προς τήν μητέρα του διά τών προς αύτήν έπι*τολών: 
μέ άκρα* άφέλειαν. Πολλάκις εί, αύτάς επικρατεί ή 
ποιητική έκείνη λογογραφία, τή* δποία* ώνόμασαν ο1 
Γάλλοι ρομαντισμόν* δπά πάσας ομως τάς άφηγήιεις 
ρέει ^αγδαΐος δ Ναπολεανισμός, καθώς Ίηγοΰνται ci 
άρχαΐοι περί τοΰ ‘Ροδανοΰ καί τή: Αρεθούτη;' παν- 
τοΰ αναφαίνεται ή σταθερότη; τοΰ πάθους καί ή άπό 
φασις τοΰ γράφοντος νά φθάοη τάν ύπατον βαθμόν 
τής πολιτικής δυνάμεως. Άμφιδαλλομεν,λέγει τις Α γ
γλος, άν ποτέ τις τών Στουαρτών άπο τοΰ 1650  με- 
γρι τής παγγενοΰς αύτών καταστροφής ΰπεθα/ψε τό- 
σον τά κοινά τής οικογένειας του συμφέροντα, δσον ί  
Λουδοβίκος Ναπολέων· διότι ουτε αί φυσικαί και ά.

πέραντοι τής Νοτίίου ’Αμερικής σκηνογραφίαι άπειρε * 
ψαν παντε/.ώ; τήν φαντασίαν του άπό τό κύριον τού
το τής ζωή; του είδωλον. Ε’νώ δ’ αύτδς περιηγείτο 
άφηρημένος τρόπον τίνά είς τόν νέον κόσμον, το τόλ- 
μημάτου, καθώ; καί τό δρμητικό» του χαρακτήρό; του, 
έγίνετο υπόδεσις λόγων καθ’ δλας τάς συναναστρο- 
ράς τών Παρισίων· έψιθυρίζετο δέ μάλιστα ότι ούχί 
μόνον ά Λαφαγέτ άπέβλεψε προσηνώς πρός αΰτάν, ά λ 
λά καί ό γενναίος δημοκράτης καί έφημεριδογράφος 
‘ Αρμάν Καρέλ επιδοκίμασε τό επιχείρημα (1). Αύτός 
δέ έπιστρέψας μετά τινα χρόνον είς τήν Εύρώπην εύ - 
τύχησε τούλάχιστον νά παραμυθήση τήν μητέρα του, 
πνέουσαν ή5η τά λοίσθια, άποθανοϋσαν δέ τή 5 8 βρίου
1837.

Πόσον ήτο άξια τής τελευταίας ταύτης τοΰ 
Ούρανουο χάριτος ή φίλος-οργοτά’-η βασιλίς ‘Ωρτην- 
οία ! Π;σα ΰπέφΕρεν όπέρ τοΰ μονογενοΰς τούτου υί- 
οΰ ! Κίχεν ή δυστυχής τήν ένδόμυχον έπιδυμίαν, ήλ- 
πιζε μά/ ιοτα ότι ή^ελε τόν ϊδεΐ ποτέ περιβίβλημένςν 
τήν αύτοκρατορικήν άλουργίδα, άναλαμβάνοντα δε τό 
σκήπτρο* τοΰ ήρωο; τής παρελθούιης εποχή;. Όδεν 
τώ 1834 έ* ‘Ρώμη. διατρίβουσα, μετεκάλεσεν έξεπ ί. 
τηδες καί μαγνητιστήι τινα περίφημον, διά νά άπο- 
κοιμίση δερ7·παινίδα Αίδιόπισσαν ύπν&βάτιν, ώστε νά 
μάδι; παρ’ αυτής τοΰ υίοΰ της τό πεπρωμένον- καί 
διά τοΰτο έπολλαπλασίαζε κατά διαφόρους τρόπους 
τάς έρωτήσεις « Π ώ;, σέ παρακαλώ, τόν βλέπεις ;—  
Ά χ  ! τον βλέπω, έθέσπισεν ή πυδία έκείνη, τόν βλέ
πω θριαμβεόοντα καί ιύδαίμονα' μέγα τ ι μάλιστα I- 
δνος τόν έκλέγει καί ώς άρχοντα.— ‘Ω; αύτοκράτο- 
ρα ; ύπέλαβεν άιδματική χαί παράφορος ή τρυφρρά 
μήτηρ —  ώς αύτοκράτορα ! ποτέ . . . .  Αλλά διατί 
άρά γε τόσον αδυσώπητος ή Κλωθώ προς τάν Διογένη 
τοΰτον άνακτα ; Μήπως διότι οί ή ;ω ις τής άνθρωπό- 
τητος άφίνουσι συνήθως ένθυμήιεις μόνον, ούχί δέ καί 
κληρονόμους ;

Κατ’ έκεΐνον τον καιρόν έξεδωκεν ό Ναπολέων 
καί τά» σφοδρότατον Φιλιππικόν του, τούτέστι τά 
κατά Φιλίππου υπόμνημα, οπου απολογείται περί 
τής είς τό Άργεντόρατον εισβολής του. Έκτοτε 
μόνον ή Γαλλική Κυβέρνησις φοβηθεΐσα τήν ίσχυρο- 
γνώμονα τοΰ άπροσδοκήτου τούτου άνταγωνιστοΰ φ ι
λοτιμίαν, έπέμεινεν άπαιτοϋσα τή* άπό τής Έλουη
τίας αύτοΰ Ιξωσι*. Διά τοΰτο πάλιν δ Ναπολέων ή . 
ναγχάσθη νά καταφυ;η είς τήν Α γγλ ίαν, ώς μόνην 
χώραν, όπου τής φιλοξενίας τά νόμιμα δέν ΰποχωροΰ 
σι πολύ είς τών άστυνομικών διατάξεων τή* αύστη- 
οότητα. Άναλβμβάνων δέ έν Λονδίνω από τους το 
ιούτους άνωφελεΐ; κόπου; μεταξύ τοϋ 1837  καί 
1840, διά ποικίλων νεανικών εϋπαθειώ» καί διαχύσε-

( \ )  Ό  ενψ νέσ τα ιο ς  ούτος ά>ήρ προεφήτευσε μ ά 
λ ι σ τ α  τότε τ ά  έξης π ερ ί  τής μ ε λ λ ο ν σ η ς  τύχης  τ·)ϋ 
Ν απολέοντος  <£ Λεν π ρ έπ ε ι  >ά έ λ π ίσ η  οτ ι  θέλε ι 
ποτέ δ ο ξα σ θή  ώς α ρχηγός , ά» δεν π α ρα ίτ η σ η  τά  
Υποτ ιθ έμενα  δ ιχα ιώ/ιατα  τϊ)ς α ντ ι  χρατοριχ'Τίς r o f t i -  
μότητος  χα ι παραόνθ ΐ)  ι ιόνον  εις τον λ α ο ν  την  κ ν · 
ρ ια ρ χ ία ν .  »



ω ν ,  έθεράπευε μ έ ν  τού; έπιφανεστάτους Ικ τών αρ
χαίων φίλων, προσεταιρίζϊτο δέ χαί νέους άλλους, ο 
σοι έδύιαντό ποτε νά τώ  χρησιμεύσωσιν Ε« τών «τ ι 
ρ ο φ ώ τ ω ν  δέ τούτων πλανητών, άπό τ ο ΰ ς  δποί·υ; χα
τά διαφόρους άποστάσει; περίίστοιχίζετο, διέπρεπε 
μάλιστα 5 Δε Πιρσινί· διότι ώς άγχίνους και θιρμουρ- 
γ ό ς  έφεύρισκεν έν ταύτώ xai έξετέλει τά αρμόδια ε ί ς  
τ ό  παρ’ αύτοΰ άσπασθέν σύστημα. Έ κ ί ν ε ι  δ έ  τ ή ;  συ
νωμοσίας τά έλατήρια μετά τοσαότη; εύχειρεία; κ α ί  
έπιδιξιότητος, ώστε άνθόπλοκοι σειραί ε ι λ κ υ ο ν  τ ο ύ ς  δ- 
παδού;, εύχολώτιρον παρ' έάν μετιχειρίζετο σ ι δ η ρ ά ;  
άλύσους. Έκτάς δέ τώ< πλιονίκτημάτων τ ο ύ τ ω ν  ή τ ο  
προσέτι καΐε ίς τήν άκμήντών πραγμάτων καρτερικός 
καί ε ί ς  τ ο υ ς  κΐν5ύνου; « Κ α τ ά π λ η κ τ ο ς .

Επιστάντος δέ ή3η τοΰ καυοΰ τή ; νέας έδόδου ό 
Ναπολέων έρριψεν αύθις τόν κύβον καί εί; δεύτερον 
άπίδύθη αγώνα δ ετήρησε δέ τοταύτην καί τότε έχε 
μυθίαν, ώ ;τ ε  ούδείς σχεδόν έμάντευσε τά διανόημα 
τά  του μόνον δέ τήν προτεραία/ τή; άποδημίας 5 κο
ρυφαίος τών λοιπών φίλων του (1) Μοντο^ών, κοινω. 
νός δέ τή ; αιχμαλωσίας το ϊ θείου του, έρωτήθ») άν 0έ* 
λ») νά τον άχολουθήσ»), το όποιον ύπισχεθη εκείνος 
χωρ ί; όμως νά αάθ>) τόν πρός ον όρον. Ό  δέ Ναπο 
λέων, έπιβάς άτμοκινίτου, ήρχιτο, ώ ; έπί θεωρίαν οί 
αρχαίοι καί μέ πάντα σχεδόν τή; βασιλική; δυναστιί. 
ας τά παράσημα· διότι ού/ί μόνον πολυτελή -ών ε 
φοδίων έφερεν άποσκευήν, άλλά και οδοιπορικά; ά*ά- 
ξ * ; ,  καίίθεραπείαν δορυφόρων πολυάριθμον, καί ιππείς 
ίκανού:, καί όψοποιούς, καί παραμαγείρους, καί κυνη
γόν, καί οίκονόμον, και κουρέα, καί γραμματείς, καί 
λαμπράν οίκιακήν έδουχίαν. Τόν παρηκολούθη δέ πρό 
πάντων καί αετό; χεροήθης, προωρισμένος καθώς ή 
Ιριφος τοϋ Σαρτωρίου (2 ) ε ί; δραματικόν τι άποτέ 
λισμα, άλλά καί πάσα έν γένει ή προπομπή ήτο θεα 
τρικώτερόν πως προπαρασκευασιιένη.

Άποβιβασθέντες οί όπαδοί ουτοι τοΰ Ναπολέοντο: 
τή 6  Αύγουστου 18 40  εί; Γεσσοριακόν, έκέλευον τό 
σταθμεΰβν αύτόδι στράτευμα νά προστεθϊ) είς αυτούς, 
άλλά μόνον ιΤς λοχαγός έδέχθη τήν φιλοφρονητικήν 
ταυτην πρόσκλησιν. Τοΰτο δέ ίδών ό Λουδοβίκος Να
πολέων, άπεχώρητε μετά τών περί αύτόν εις λόφον 
τινά* όπου ΐστατο κίων ύψηλός άνεγερθιίς είς τιμήν 
τοΰ θείου του· έπί τής κορυφή; δέ αύτοΰ ήλπίζετο ό* 
τ ι ήδελεν έλθει νά καθίσΐ} καί ό άετός 'ά ια έκ τοδ 
πλοίου άπελυετο- έπειδή συνειθισμένος νά τρέφηται ά 
πό αΰτάς τάς χειρας τοϋ Ναπολέοντος, έπρεπεν αυ
τομάτως νά τόν παρακολούθησή. ‘Η αίφνήδιο; τοΰ βα
σιλικού τούτου πτηνού ιμφάνισι; έπάνω της σημαίας, 
τήν όποιαν ευθύς 5 Ναπολέων άνεπέτασεν, Ιμελλεν ώς 
καλός οιωνός κατά τά άρχαΐα τής ματικής έθιμα νά 
έκπληξη καί νά ένθα^υνη ένταυτώ τούς στρατιώτά; 
του' άλλ’ ή φρουρά συνελθοΰσα, διεσχόρπισεν έν ^ιπή 
του; οπαδού; τοΰ Ναπολέοντος, αύτός δέ τρώσας τ ι-

( 1 )  yH aar δ ϊ οϋτοι οί άχό.Ιουθοι, Bataille, Con- 
nean, Aludenise, Oraano, T o isin , Mesonann, De 
la Borde, Montauban, Lomlard, Baubjaci xz. l .

(2 /  Ίδ . ΠΛοντ. i r  β ίω  Σαρτωρίου.

νά τών στρατιωτών, έμενι μέχρι τινός φλεγματικοί 
καί γαλήνιος ώς αυτόχρημα Ολλανδός. Άναγχασθιίς 
όμως μετ’ ολίγον ν’ άποσυρθή, έρρ·φθη είς τήν θά ' 
λασσαν διά νά φθάσΐ] χολυμβών «ίς τό πλοΐον, έπεσε 
δέ μετ’ αύτοΰ χαΐ τά βασίλειον. Κατά δυστυχίαν δέ 
ουνελήφθη πριν ετι καταντήση είς τό άτμοκίνητον.

Αναγγελθέντων τούτων πάντων είς τήν Γαλλικήν 
Κυβερν. έκρίθη έπίκαιρο; δραστιχωτέρου τινός άλλου 
τρόπου χρήσι; διά νά άποτρέψι; τόν Ναπολιοντα άπό 
τά ; περί διαδοχής καί κληοονομίας τοΰ στέμματος ά- 
παιτήσεις. Διά τοΰτο άπήχθη ώ ; υπόδικος έ»ώπιον 
τής δμηγυρεως τών Τιμούχων, έκ τών ό“οίων οι πλιΐ- 
στοι ήσαν αναστήματα του θείου του. Ά.-ολογούμενος 
δέ τότε άξιοπρεπώς έδειξεν ούχί μόνον ρητορικήν δυ- 
/αμιν, αλλά καί φρόνημα έζζρμένον καί πεποίθησίν 
τινα είς εαυτόν όντως παράδοξον καί νεοφανή προ
τερήματα, τά όποια πάντοτε διαφερόντως τόν ώφέλη* 
σαν. Αλλ’ δ λόγος του ένεψυχώθη αάλιστα άπό τόν 
χειμα^ον τής παθητική; εύγλωττίας τοΰ περιώνυμου 
συνηγόρου καί βουλευτοΰ Βερύ, όστι; λαβών άρορμήν 
νά ικπομπεύση τοΰς θησαυρού; τής εύφριδείας ένταυ- 
τώ καί τών ιδεών τσυ, ιίροσέβαλε δεινώς, άλλ’ έπιτη- 
δείως τήν Κυβέρνησή τών χαραχωμάτο)ν, ώς τήν ώ- 
νόμαζον τότε οί Νομιμόφρονες- έφανέρωσε δέ καί ό· 
λον τά κατά τής δυναστείας τοΰ Φιλίππου άσπονδ}ν 
μίσος, ώ ; δ στωμυλος έξ ίσου 3Ι«ρτΐν5άκ ύπερασπίσθη 
ώς ένοχον έντός τοϋ αύτοΰ περιβόλου τόν διάδοχόν του 
πρωθυπουργόν, τόν πρίγγηπα Πολινιάκην ( 1 ).

‘ Η ψήφος τοΰ υπέρτατου τούτου πολίτικου Δικα
στηρίου περιεμένετο άναγκαίω; μελαινα- καί πραγμα- 
τικώς ό Ναπολέων κατεδικάσθη είς ειρκτήν διά βί
ου- ώς τοιαότη δέ άπεφασίσθη έπειτα τό φρούρίον 
Χάμ* έπειδή τάν έθεώρησαν οι έχθροί ώς πολιτιχώς 
φρενοβλαβή καί διά τοΰτο οίκτου μάλλον, ή ποινής 
αύστηροτέρας και έκδικήσεως άξιον.

Άλλά πώς αρά γε δ Ναπολέων άπεφάσισε δυο άλ- 
λεπαλλήλους έφόδοος, υπέρ τής Ικβάσεω·,' τών δποίων 
ούτε προπαρασκευήν τινα ειχεν, ούτε βεβαιότητα ; 
Καθώς οί άρχαΐοι στρατηγοί Βρούτος, Καΐσαρ κ α ίτ ι-  
νες άλλοι' ή9έλησε προφανώς νά δοκιμάση τήν μοΐράν 
του, ή τήν δόναμιν τοΰ άστερισμου, ΰπό τόν δποΐον 
ετυχε νά γεννηθή" ήθέλησε ν’ άνβμοχλεόση τήν Γαλ
λίαν μέ τό ξίφος τοΰ Ναπολέοντος, ήίέλησι τέλος νά 
πληροφορηθή άν ή άετοφόρος σηυαία τοΰ θείου του 
έδύνατο έτι νά συγ*αλέσ») περί αυτόν υίους τινας τών 
νικηφόρων οτρατιωτών τοΰ μεγάλου στρατού καί τής 
αύτοκρατορικής φρουρά;· διαφορών δέ περί τοϋ απο
τελέσματος, έφρόντισεν αύτός νά έκτελίση τό χρέος 
του, και ούτως έγενετο μαρτυς καί όλοκαότωμα τής 
δεισιδαιμονίας του' διά τοΰτο ούτε έταράχθη παντε
λώς άφοΰ και τότε άπέτυχεν, άλλ’ έμβάς εις τόΧάμ, 
έξεφώνησε πάλιν τού; ακολούθους άξιοσημειώτους 
λόγους ■ je  suis a ma place , voila Γ homme, 
voila le drame. »

( I J  ‘Ο σνγγραφίύς τον παρόντος άρθρου ητο 
αντόπτης τής dιαγραφομίνης διαδικασίας roD Να~ 
πο.Ιέοντος.

’ Εκεΐώζ λέων έντός ζωγρείου κατάκλεισίος παρ<ο- 
ξυνετο όσημέραι δ Ναπολέων καί ίγίνετο έαυτοΰ προ 
φανώς θυμοειδέστερος' διά τοΰτο συχνάκις έφιλονείκει, 
μέ τόν φοούραρχον καί τού; λοιπού; άξιωματικού;' 
άν καί προσεφέροντο πράως καί εύπειθώς μάλιστα 
διότι καί νά ίππεύη είχε τήν άδειαν, καί νά γρ«φ») 
έλευθέρως πράς τού; φίλους του, καί είς τών άνθέων 
τήν καλλιέργειαν νά ψυχαγωγήται, καί άλλας διαφό
ρους σωμασκίας, ή διασκεδάσεις νά έπιτ^δεύηται. Οΰτω 
δέ διάγων συνέταξε καί έπεξειργάσθη τό Ναπολεόντειον 
ούστημα, τό δποΐον διά παντάς έμελέτα καί άνεμη 
ρύκιζε- δέν ε ΐαυσεν όμως έν τώ μεταξύ νά φροντίζη 
εύστόχως καί περί τής σωτηρία; του- οθεν κατώρθωσε 
νά δραπέτευση, ύπά τοϋ δόκτοροζ Κονώ καί τοΰ θα 
λαμηπόλου του βοηθούμενο;. ’Επιφανείς δέ τότε έκ τρί
του είς τήν Αγγλία/ τώ 1846 , έπανέλαβε τάς συ 
νήθεις ε ’ εις του, συντονώτερον δέ περιποιείτο καί 
έπολλαπλασίαζε τούς πολιτικούς του φίλους πρός εΰ- 
χερεστέραν τών βουλευμάτων του κατόρθωσιν. Συνι- 
τέλεσεν όμως ούκ όλίγον εί; αύτήν καί αύτός δ Φ ί
λιππος· διότι ή γινομένη έν θριάμβψ τών λ·;ιψάνων 
τοϋ αύτοκράτορο; Ναπολέοντος μετακομιδή ώ : δημο 
τελής άποθέωσις καί τοΰ έθνους όλου καί αύτής τή; 
Κυβερνήσεως πρός αύτόν λατρεία, άνεζωογόνησε 
«αλα ιά ; άναμνήσεις, άνερ^ίπισε δέ διάφορα πολιτικά 
πάθη.

Ούτως ή άδικία τιμωρείται τέλος πάντων έπί τών 
ηγεμόνων, καθώς καί έπί τών λοιπών άνθρώπων- διότ 
άγαθό; καί γενναίος βασιλεύς,Πρίαμος δέ τή ; οίκογενεί- 
αςτου,δ δυστυχής Κάρολος,άφοΰ καί τό ίδιον έθνος του 
πατρικώς έκυβέρνησε καί τά λοιπά πάντα άπήλλαξεν 
άπά τ ή ς ’Αφρικής τά λϊ]στήοια, καί τήν 'Ελλάδα είς 
τήν ά<μήν τοΰ κινδύνου διέσωσε, αύτός κα! οί περί 
αυτόν πάντες, χήοαι γυναίκες καί όρφανά, ώς μηνα 
γύρται τρόπον τινά περιεφέροντο είς τά ; άλλας τή ; 
Ευρώπης αύλάς, καί άλληλοδιαδόχως άπέθνησκον είς 
τή ; Σκωτίας τά όρη (1).

‘Η κατά τοΰ Φ.λίπιτου στάσις δέν συνέβη ίσως 
άπά ταύτομάτου, διότι εμελλεν είς τά ερείπια αύτοΰ 
πεσόντος νά ύψωθή παρά πασαν ελπίδα όλίγω ύστε
ρον δ τοσουτους διαφυγών κινδύνους δ ανεψιός τοΰ 
μεγάλου Ναπολέοντος* -

Οί κίνδυνοι δέ ούτοι μάλιστα έξωμάλυναν παραδό 
ξως τήν δδόν, τήν όποιαν έβάδιζεν- διότι ούτε δ δη
μοκρατικός υιός τοΰ Λουκιανού, ούτε δ τοΰ ‘Ιερωνύ
μου δραστηριώτατος καί νοημονέστατος έπέτυχον 
αν και δμοίως κατέβησαν είς τό πολιτικό/ στά$ιον 
καί άντιπρόσωποι έπέυιφθησαν. Μόνος δέ δ Λουδοβίκος 
Ναπολέων άναγορευθείς άλληλοδιαδόχως καί άντιπρό 
σωπος καί πρόεδρος τή ; δημοκρατίας, ελαβε τελευταΐον 
ώς μαρτυρίαν άνήκους·ον μέχρι τοΰδε έθνικής αγάπη 
καί πίστεως 6  έκατομ. ψήφων. Κύριος δέ τής άνω 
τάτης άρχή; ηδη γενόμενο;, άπλοποίητεν όσον ένδέ

(1) Ό  δυστυχής ΚάροΛος ουτε τής ίιρας σνρι 
ρ αχ ία ς τήκ ύπεράσπισιτ ήθέΛησε r  άπαιτήστ/ πρός 
βοήθειά,ν του, φιιδόρεΥος τοϋ αίματος τώκ νπη 
ζδωκ του.

χετο τήν Κυβέρνησιν· διότι τρεις τροχοί, ό Νομοθετι
κός *ύλλογος, ή Γερουσία και το Συμβούλιον τοΰ Κρά
τους, προστεθειμένοι ε ί; τόν πρώτον τής μηχανής 
άξονα,κινβΰνται άσυκγρούστως καί δμαλώς, άπο μόνον 
τάν άρχηγόν, ώς Άρχιμήδην τινά, λαμβάνοντες τήν 
πρώτην κίνησιν.

Μακάριος καί αύτός, άν μετεχειρίσθη τάς προγρα* 
φάς μόνον ώ ; μέσον τελείας εΐρηνοποιήσεως ! Πολύ δέ 
μάλλον εύδαίμων καί ζηλωτή ή Γαλλία, άν ίδη έπ ι- 
στρέφοντας έν καιρώ τοΰς φυγαδευθέντας υιούς της, 
άφ’ ου παρέλθΐ), ώς οργή Κυρίου, ή πολι’τική άνάγκη· 

Έξιστορήσαντες συντόμως τάν βίον τοΰ προέδρου 
τή ; Γαλλικής Δημοκρατίας, νομίζομεν τοϋ έργου 
συμπλήρωμα τό νά είκονογραφήσωμεν εΰσυνόπτως καί 
αύτόν τούτον τόν Ναπολέοντα. Ό  Ναπολέων έχει 
βαθεΐς καί άμυδροΰς τούς οφθαλμούς, τό μέτωπον 
πλατύ καί συνεσπασμένον, τά χείλη ώχρά καί μόλις 
ξ ήμιιείας άνοιγόμινα, ώττε νά έξέλθ») δί αύτών 

Λακωνική τις θελήσεως Ικορασις. Ή  ριψοκίνδυνος άν- 
δρεία του καλύπτεται άπό φαινομένην τινά δειλίαν, ή 

σταθερά καί αμετάθετος άπάφασις συσκιάζεται άπό 
τοΰ ήθους τήν γλυκύτητα, τήν δέ ΐσχυρογνωμοσύνην 
αντισταθμίζει ή φυσική άγαθότης. ’Εν γένει δέ ή ζωή 
κρύπτεται ύπά μαρμάρου έπιφάνειαν, τό δέ πΰρ ύπό 
τήν σποδάν ώστε δ χαρακνήρ ολος υπάρχει μίγμα τι 
ή5ών Αύγούστου καί Τίτου, ύπό μελαγχολικήν φυ- 

ογνωμίαν, όποία ή τοΰ Βερτέρου, τών Γερμανών δ 
τύπος.

Ο Ναπολέων σκέπτεται, άλλά δέν συζητεΐ1 άπο- 
φασίζ«ι χωρίς νά διαβουλεύηται, ένεργεΐ άταράχως, 
άποφθέγγεται άναιτιολογήτως, έπιβάλλει αύτομάτως 
τήν πίστιν, άλλά δέν τήν ζητεί ποτέ' κινείται ευκό
λως, άλλά δέν παρασύρεται' προεδρεύει σιωπηλώς 
έκάστοτε τών ύπουργών τό Συμβούλιον,ακούε} τά πάν
τα, λέγει ολίγα καί δέν ύποχωρεϊ τίποτε' κόπτει δέ 
μονολεξεί σχεδόν τάς συζητησεις ώ ; δ:ο κοπίδο; άλλο
τε ά Φωκίων τοΰ Δημοσθένους τούς λόγους. Αρακοι· 
νοβουλ/υτικόν ύπουργεΐον δέν δύναται, αύτοΰ άρχοντος, 
ά ευδοκίμηση' διότι αύτό μέν θέλει νά κυβερνά κατά 

τό δοκοΰν, εκείνος δέ μένει άκράδαντος είς τό φρό
νημά του' διά τοΰτο ή φιλόστοργος καί άγαθή μήτηρ 
Ωρτηνσία τόν ώνόμαζεν UQ doux entete. “Ισως Ιχ ιί  

τό άτεγκτον τής Α γγλικής τραχύτητος καί είς τήν 
δίαιταν, καί εί; τήν ομιλίαν καί είς τό σώμα' ή σκλη- 
ρότης του όμως κολάζεται έκ πιρισσοΰ άπό τήν χάριν 
τής αίσθητικότητος' πολλοί παρεξήγησαν ώς άδυνα- 
μίαν τήν πραότητα τοΰ Ναπολέοντος, τήν δέ προσή
νειαν ώς ταπεινοφροσύνην,

Πολύπτυχο; φαίνεται τοΰ Ναπολέοντος ή ψυχή' 
διότι ούδείς μέχρι τοΰδε καί έκ τών φίλων του έφθασε 
νά προχωρήσυ είς τά υδατα τής διανοίας του" Ούδείς 
έξουσιάζει τοΰ; άλλους όσον έαυτόν εκείνος. Διά ?τοΰτο 
καί αί ίδέαι του άναφαίνονται έφ όσον έρχεται καί δ 
καιρός τών έργω», ή δέ καρδία του ύποτελιΐ εντελώς 
εί; τήν κεφαλήν. Λέγεται δέ προσέτι ότι όλίγον α ι
σθάνεται τά κάλλη τής ποιήσεως, όλίγον δέ τιμά καί 
τών καλών τεχνών τά άριστουργήματα. Όμολογών 
τά πολύτιμα τοΰ Ναπολέοντος προτιρήματα Γάλλος



τ ις, δ Γκερονιέ, διατείνεται ότι λείπει άπό αυιόν ή 
εισηγητική χοί ««αγωγές δόναμις, είτε ή δημιουργική 
τέχνη ιδιαιτέρου κόμματος, έχ πεποιθήσιως άφωσιω- 
μένου. Πολλάχις μάλιστα, χατ’ αυτόν, ή ενέργεια τοΰ 
Ναπολέοντος διακόπτεται παντελώς, ή προς χαιρόν 
υπνώττει. Άλλά δύναται δ Ναπολέων νά χρατή συνεχώς 
έντεταμένον τό τόξον;

Τά ακόλουθα ανέκδοτα άποδεικνύουσι τήν περί- 
νοιαν όσον ίσως χαί τήν τιμιότη-α τοΰ άνδρός.

Κατά τό 1851 δ Ναπολέων προητοϊμάζετο ώς υπο
ψήφιος τής προεδρεία;, χαδώς χαί 5 Καβαιηάκ. Ά λλ ’ 
όυτος μέν είχεν ηδη έκδεδομένον τό πολιτικόν του διάγ 
γελμα ώς σύμβολον πίστεως· 5 δέ Ναπολέων εβράδυνε 
νά το βυντάξη- τέλος δέ πάντων τό συνέταξε μέ τήν 
συνήθη τοΰ ΰφους του ευκρίνειαν. Πριν όμως τό δημο
σίευση, ήδελε νά συμβουλευθή δυο φίλους, β'.ηθήσαντα; 
τήν άναγόρευσίν του, τόν μέν Θιέρς μετά προσοχής 
τίνος καί εύλαβείας ώς άστατον, δξύδροπον καί ύπο
πτον, τόν δε Αίμύλιον Γεραρδΐ/ον ώς παρρησιαστικόν 
καί ειλικρινή.

Είς τά προκιίμενον διάγγελμα, ώς γενναίος καί 
φιλόπατρις ό Ναπολέων μεταξύ τών άλλων παρέ 
νε:ρε καί ταύτην τήν φράσιν « θέλω  φιλοτιμηθή νά 
παραδώσω ε ί; τάν ίιάδοχόν μου τήν εξουσίαν στε- 
ρεωμένην, τήν έλευδερίαν άκέραιον, καί τών πραγ
μάτων τήν πρόοδον έντελή.» Τί ποιείς; ειπεν ό Θιέρς· 
έξοβέλισον τήν άνόητον ταυτην φράσιν- πρόσεξε μη 
δεδίς μέ λόγους τοιούτου;* μή ύποσχιθής τίποτε, φύ
λαξε τά π α ν .»—Τοιαύτη/ φαρμακερόν γλώσσαν μετα
χειρίζονται πρός τ ίΰ ς  ηγεμόνας οι κόλακες, ή τευλά ' 
y ιστόν οί δόλιοι κα! ίδιοτελεΐς ά-δρωποι, τοΰς όποιους 
ώς κόραχας ήτο συμφέρον τών κοινωνιών καί αύτών 
τών ηγεμόνων ν’ άποσκορακίζωσι. Τά διάγγελμα όμως 
πεοιεϊχι καί έτέραν τινά άξιοσημείωτον φράσιν, τήν 
άκόλουδον « iH δημοκρατία ώς γεννα ία  πρέπει νά 
ΐχτ) πεποίθησιν είς το μ έλλον’ διά τοΰτο εγώ , ος 
τις ΐέπαθον τά καχά τής έζηρίας και τής α ιχμαλω 
σίας, επιθυμώ, ειπέρ τις άλλος, νά  ιδω τήν ν αέραν, 
δτε ή πατρις άχινδύνωο δύναται νά  καταπαύση 
πάσας τάς προγραφάς, νά εζαλείψ ί) δέ και τά άαν- 
δρότατα τον εμφύλιον πολέμου ίχνη. » Καί άλλη 
πάλιν άνοησία, ύπέλαβιν δ θρασύστομος καί άκριτόμυ. 
0ος Θιέρς. Αμνηστία ! καιρός τώ όντι γενναιότητ®;, 
Ινώ είσέτι φαίνεται είς τάς άδοΰς τό αίμα τής Ίου- 
νιακής έπαναστάσεως· »

Εν συντομω ό Θιερς έκρινεν ατοπον τό διάγγελ
μα, άνεδεχδι; ϊέ νά πέμψη αυτός ετερον, ώς καί πραγ- 
ματικώς έπεμψεν αύτά τη επαύριον. Μ ετ’ ολίγον δέ 
ήλθε καί ό Γεραρδίνος, « Τί φρονείς περί τών δύο τού 
των διαγγελμάτων; τω εΐπεν ό Ναπολέων.— Νομίζω, 
άπεκριθη εκείνο;, ότι τό μέν αληθεύει ώς ή φύιις, τά 
δε φαίνεται άμυδρόν ώς όπισθεν ύέλου σχεδιατμένον 
άντίγραφον φύλαξε πρά πάντων τόν χαραχτήοά σου.

Αφοΰ δέ ό Ναπολέων διεκοίνωσεν είς τόν Γεραρδϊ 
νον καί τήν έξοέελιστέαν κατά τάν θ έ ρ ς  φράσιν, ου 
τος τόν  ήρωτησε- Θελ»ις τ ώ  Οντι μετά τέσσαρα έτη  
νά άποδώσης την έξουσίαν ς-ερεωμένην, τήν έλευδερίαν 
ακέραιον, τ ή ν  δε πρόοδον π ώ ν  πραγμάτων εντελή ;

διατήρησον * ψ  φράσιν* δέν θέλεις; τότε ευθύς έξάλει- 
ψαί την.

‘Ο Ναπολέων όρθώς φρονών καί γε*ναίω; αΐσθα. 
νόμενο;, διετήρησεν όλόκ/.ηρον τήν περίεργον ταύτην 
περικοπήν. (1) I. Ν. ΛΕΒΑΔΕΥΣ.

ΑΠΟΙΚΙΑ ΑΓΓΛΩΝ ΕΝ ΑΦΡΙΚΗ.

( Συνέχεια καί τέλος .)

• ‘Η σημαία τής δημοκρατίας, τήν όποιαν ύψωσαν 
τότε οί Ολλανδοί, είχε τά χρώματα τής ’Ολλανδικής 
χαθέτως, αντί όριζοντείων σειρών, ώστε ώμοία- 
ζεν έντε/ώς μέ τήν τρίχροον τής Γαλλίας. Οί δέ 
Ά γγλο ι κατ άρχάς μέν έφάνησαν ήσυχοι και αδιά
φοροι' άλλά τή 27 Ιαν. 1841 ό διοικητής άνήγγει- 
λεν είς τούς ‘Ολλανδού; οτι επειδή τινες αρχηγοί 
τών Κάφρων έζήτησαν τήν προστασίαν τής ’Α γγλίας, 
άπόσπασμα στρατιωτών έμελλε νά κίνηθή διά ξηρας 
υπέρ αυτών. Πάλιν τότε διεμαρτυρήθησαν οί 'Ολ
λανδοί διά τάς έπιβούλους κατ’ αύτών εισηγήσεις, έπα. 
ναλαμβάνοντες ότι δέν ζητοΰπν άλλο παρά τό άναμ- 
φισβήτητον και άπαράγραπτον δικαίωμα τής ατομι
κής ύπερασπίσεως κατά τών περιστοιχούντων αυτούς 
βαρβάρων λαών, υποσχόμενοι δε πασαν διχαίαν έγγύησιν 
υπέρ τής άνεξαρτησίας τών Μαύρων. ‘Ο δέ Διοικητής, 
φαινόμενος ότι ύπενδίδει δήδεν εις τήν ορθότητα τών 
λόγων τούτων, άφήχε τοΰ; 'Ολλανδού; νά βόικωνται 
πρός καιρόν μέ ματαίας ελπίδας. Ά λλ ’ ίξαίφνης τή 10 
’Ιουνίου έμήνυσεν εί; αύτοΰ; ότι τοΰ λοιπού θέλει τοΰς 
μεταχειρίζεσδαι ώς ζυγομαχοΰντας καί σκληροτραχή- 
λου; ύπηκόου:, άν δεν πείδωνται είς τάς άρχάς τάς 
άποιχίας. Κατά δέ τόν Ίαννουάριον τοΰ 1842  διέ
ταξε τάν στρατηγόν Σμίθ, πλησίον στρατοπεδεύοντα, 
νά καταλαβη έν όνόματι τή ; Μεγάλης Βρεττανίας τό 
Πάρ Ναταλ ! 1

Ίδοΰ ποΰ άπέβησαν τόσαι κα<ουχίαι, τοσοΰτοι α γώ 
νες, και τόσα δείνα τών Ολλανδών ! Ά λλά  τί έπρεπεν 
ήδη νά πράξωσιν ; Οί μέν πλεΐστοι άπεφζοισαν νά 
άντιτάξωσι τήν άπελπιοίαν κατά τής βίας, οί δέ λοι
ποί φρονιμώτϊρον συλλογιζόμενοι ήσδάνοντο ότι δέν 
πρόκείται περί άμύνη; κατά 250  στρατιωτών, τοΰς 
όποιου; επήγαγεν ό λοχαγός- άλλ’ η ελάχιστη άντί- 
στασις και μάλιστα έκχυσις οίματος ήθελεν έκπολε- 
μωσει ο'-ην τήν Αγγλίαν άφορμήν ήδη τινά εύπρόσω- 
πον θηρεύουσαν. ”θθεν καί συμβούλευδν ώς προκρ τοτέ- 
ραν τήν παντελήάδράνειαν, είτε άπραξίιν· επειδή ένό- 
μιζον ότι άνευ αιτίας ίσως δίν άπεφάσιζεν ή ’Αγγλία νά 
ελθ ο ει; βιαιοπραγίας. Κατά δυστυχίαν, ώς συμβαίνει 
πολλάχις. έπεκράτησε καί έντανθα τών τόλμηροτέρων ή 
γνώμη οδεν παρ'-βλεψα» μέν τόν λοχαγόν νά κατασκη
νώσει είς τό Πάρ Νατάλ- έλθόντες δέ, έστραιοπέ-

(1) Ue la Guerroniere. Portraite politiques 
Contemporains. —  The po litical and historical 
w orks of Louis Napoleon Bonaparte w ith  an 
o rig in a l memoir ot his life . 2 Vol.

δευσαν κατέναντι αύτοΰ καί αυτοί, αύτός δέ αποπει
ρώμενος τών διαλλακτικών μέσων, εδωκε προθεσμίαν 
15 ήμερων, διά νά κρίνωσιν όρδότερον τήν άληδή των 
τύ/ην καί κατάστασίν. Βλέπων όμως ότι έπληθύνοντο 
ήμέραν έξ ημέρας,έρ^ιψε τάν κύβον Καί ήτο μέν βεβαίω; 
άπονενοημένη άπόφασίς διά 2 5 0  ς-ρατιωτών νά προσβά- 
λτι λαό/ όλόχλορον, διακοσίας μάλιστα λεύγα; μακράν 
κείμενο; τοΰ άλλου στρατιωτικού τή ; Α γγλ ίας σταθ 
μου- άλλ’ όστις γνωρίζει τήν αποικιακήν ιστορίαν τοΰ 
Ά γ  j-λιχοΰ εθ'Ους. τήν θαυμαστήν τοΰ ς·ρατοΰ πειθαρ 
χίαν καί τήν άνδρίαν, προσέτι δέ καί τήν απόλυτον 
σχεδόν τών άξιωματικών πεποίθησιν, δέν άπορεΐ παν 
τελώς είς τά ήδη διάγνωσθέντα. Όθεν κατά τήν τε 
τάρτην Μαίου 1 8 4 2  δ Σμίθ προσέβαλε διά νυχτός 
τοΰ; Ολλανδούς, άπώλεσε τό τριτημόριον τών δ.<νά- 
μεών του, μόλις δέ διασώσα; τήν περΰειρθεισαν, έπο 
λιορκειτο ήδη είς τά χαρακώματα τοΰ στρατοπέδου 
του. Ένώ δέ άπηλπισμένος ήδη διά τήν έλλειψιν τώ 
επιτηδείων έχινδύνευεν, έφάνη δίκροτον σύρον κα 
τόπιν δύο σιταγωγό, φέροντα 5 0 0 — 600 στρατιώ 
τας, οΰινες τήν επαύριον άπεβιβάσδησαν διοικούμενο 
ύπά τοΰ συνταγματάργου Κλαέτου. ‘Ο αξιωματικά 
ουτος, ώς ιθαγενή;, καταγόμενος έκ τή ; εύπορωτάτη 
τών άμπελοπλούτων άποίκων οίχογενείας, έφαίνετο κα 
τάλληλος είς συμβιβισμόν. Καί πραγματιχώ; οί Όλ 
λανδοί συνεΐδον τόν κίνδυνον- διότι χαί δ πα^ αύτώ 
άνας-αθείς Πάνδης, αμα ένεφανίσθησαν ο ί’Άγγλοι έπα 
νές·*! κατ αύτώ/, καί ποίμνια διηρπάγησαν,καί άνθρωποι 
μεμονωμένοι τινές έδολοφονήθησαν παρά τών Μαύρω 
ένθαρ^υνθέντων έκ τούτου. Οίκονομών δέ κατά τό δυ 
νατόν κ«ί τήν φιλοτιμίαν τών ’Ολλανδών ό Κλαέτης 
άπέ-ειλεν αρμόδιον άνθρωπον ώ ; κήρυκα, υποσχόμενο; 
άμνηςίαν πρός πάντας (έκτος 5 μόνον τών πρωτίς·ων, 
οΐτινες καί αύτοί έπειτα συγχωρήθησαν), διατήρησιν δέ 
τών κτημάτων καί προστασίαν κατά τών άλλορύλοιν 
έπιδρομών- προσέτι δέ καταλιπών ακέραιον τά ύπαρ
χον πολίτευμα καί τοΰ; έν ισχύει νόμους.

Έταράχθησαν σφόδρα οί φιλανΟρωπότατοι ίίρεΐς 
τής άποικίας, μαθόντες τοΰ; όρους τή ; συνθήκης ταύ- 
της· άλλ' δ ζήλος των δέν εφερεν άποτέλεσμα' διότι 
καί ό Διοικητής παρεδέχθη άσμένως τά γινόμενα, 
ψηφίσας μάλιστα ώς έφορον άιτυκάν Κλαέτην τινα 
συγγενή τοΰ στρατιωτικού, καί ή κεντρική Κυβέρνη- 
σις έπεκύρωσε τήν σύμβασίν· προσέτι δέ κ α τ ’ έξαίρε- 
otv άνέδειξεν ανεξάρτητον τής έτέρας τήν νέαν αποι
κίαν ταύτην, καί ό άρχων αυτής διωρίζετο αμέσως ύ 
πό τοΰ υπουργείου. "Εκτοτε οί ’Ολλανδοί ήταν έλεύ 
θέροι νά νομοθετώσι κατά τήν άνάγκην τών περιστά 
σεων τά συμφέροντα ει’ς τήν κοινότητά των, και το
σοΰτον φόρον μόνον νά άποδίδωσιν, όσος ήρκει πρός 
διατήρησιν τής διοικήσεως. "Οδεν εύηαεροΰντες κατά 
πάντα ζώτιν είρηνικώ; καί ώς πρόςτίΰς περιστοΐ'/οΰν- 
τας Μαύρους· εφέτος μάλιστα καί σώμα εθελοντών 
συνεκροτήθη, προθυμούμενον νά υπάγη πράς επικουρίαν 
τοΰ ς-ρατηγοΰ Χάρρη Σμίθ' άλλ’ ή Κυβέρνησις άπηγό- 
ρευσε τήν βσήθειαν ταύτην. νΕχει δέ σήμερον ή αποικία 
τοϋ Πόρ Νατάλ 2 2 0 0 0  λαόν, αύξανόμενον όσημέραι 
ταχέως. Καί όμως οί "Ολλανδοί δέν έμενον κατά πάντα

ντελώς εύχάρι? οι. Ά π ά 4  δετώ ν μάλις-α Ιτρεφον τήν 
Ιδέαν νάάπαλλαγώσι τής Α γγλικής έξουσίας. Διά τοΰ
το πολλοί άπεποιήθηιαν τ ή ν  δμολογοϋσαν αυτούς ύπη· 
κόους τής Α γγλ ία ς συνθήκην. ’Ολίγοι νέοι προσετέ- 
^ησαν έχ τών μή έν καιρώ μεταναστευσάντων, Ιχ δέ 
τών υπαρχόντων ήδη τινές, δι»βάντες τάν ποταμόν 
Κουατλάμονα,άνεχώρησαν εΐ; τήν έρημον, διά νά ζώ- 
σιν αύτόθι ελεύθεροι. Ή ταν δέ τοιοΰτοι εί; τά μεθόρια 
τή; άποικίας περί τοΰ; 15000  μέχρι τ&ΰ 1849 , έ- 
ρίζοντε; όμω; πάντοτε καί διαπλη<τιζόμενοι μέ τούς 
όσιωτάτους ιεραποστόλους, οι όποιοι εΰρίσκονται διε■ 
σπαρμένοι μεταξύ τών Αΐθιοπικών φυλών. ’Ενίοτε δέ 
καί αυτή ή Διοίκησις τής άποικίας τοΰ; παρηνώχλει, 
ένδυμίζουσα ότι κατά τάν νόμον, όστις έξετείνε τήν 
αρμοδιότητα τών Δικαστηρίων τοΰ ακρωτηρίου μέχ^ρι 
τής 25 μοίρας, ύπήγοντο εΐ; αύτά. Ό  νόμο; ουτος 
έδεωρεΐτο έ'ως τότε ώς μή γενόμενος, άλλ’ εκτοτε 
ήναγκάζοντο νά ύτοβληδώσιν είς τάς διατάζεις του 
άπαντες οί ’Ολλανδοί, καδώ; καί οί κάτοικοι τής Α γ 
γλικής Καφρερίας. Μετά ταΰτα έχωρίσδη καί νέα 
τις επαρχία, διηρημένη εις 5 δήμους- καθ έκαστον 
δε τούτων διωοίσδη πολιτάρχης, έδρεύων είς ώχυρω- 
μένον τ ι φοούριον. Διωρίσθησαν δέ καί ιερείς κοδ 
έκάστην φυλήν χρησιμεύοντες ώς σύμβουλο: καί κατ 
τηχηταί. Ά λλά διά νά μή οαντασθώσιν αί Ολλανδοί 
ότι ή Κυβέρνησις τοΰς παραδίΒει κακοβούλως εί; τούς 
παλαιούς έ)»θρούς των, διετάχθη νά λαμβάνωνται οί 
τοιοΰτοι κληπκοί άπό τοΰς κόλπους τή ; Όλλα/δικής 
έχκλησίας, οί δέ τών άλλων δογμάτων ήδυναντο μέν 
χατ’ ιδίαν νά κηρύττωσι τά εύαγγέλιον, δέν έβοηδοΰν 
το ομως παρά τής Κυβερνήσεως. Παρά δέ ταΰτα ή 
Κυβέρνησις έξησφάλισε τό δικαίωμα τή; κυριότητος 
τών κατεχομένων κτημάτων κα! καδιέρωσε τήν ιδιόρ
ρυθμον διοίκησίν τω ν- άλλά πασαι αί παραχωρήσεις 
αύται δέν ίσχυσαν νά νικήσωσι τήν ΐσχυρογνωμοσυνην 
τοΰ λαοΰ εκείνου Όθεν αμα εμαθον τά μελετώμενα, 
τά πλεϊστον μέρος, ώ ; δισχίλιοι, έμβήχαν πάλιν είς 
τήν έρημον, όπου μεταξύ τή; 22 καί 2 5  μοίρα; πλα· 
νώνται Ιτι μέχρι τοΰδε μέ τά ποίμνιά των ώς νομά
δες, ώττε άγνοείται καί ή ακριβής ίσοορία ιών νέ
ων περιπετειών, είς τάς όπο’ας ενδέχεται νά περιε- 
πεσον. Άποσπασθέντες έκ τής κοινής δμάδος πρά 15 
ή 17 έτών, έπαυσαν κ α τ ’ ολίγον τήν μετά τών άλλων 
σχέσιν- ώς άποχωρισμένοι δέ διά χώρα; πλέον τών 
έκατάν πεντήκοντα λευγών ίσως πλατείας διαφεύ- 
γουσι τήν προςοχήν τών Εύρωπαίων. Ά λλά μετα τό . 
σην πολυχρόνιο» σιωπήν Ιδωκάν τινα σημεία ζωής καί 
ώ ; άπολ&κότε; εύρεθησαν ίσχάτω :' διότι μαδόντες ότι 
συγκινεΐται ή φυλή τών Κάφρων, 8ι αυτής δέ ό ανα
βρασμός μεταδίδοται δπωσοΰν καί ιίς άλλα βαρβάρων 
πλήδη τής μεσημβρινής Αφρικής, ώστε έπαπειλε'ίται 
ή ήσυχια κατά τής δμογενοΰς των άποικίας τοΰ Πάρ 
Νατάλ, διαμεΐνάσης άπροστατεύτου, συνήλδον εΐ; συμ- 
βούλιον' δ δέ A. Β. Πραΐτώριος, όστις διστέλεσεν άρ" 
χηγό; των άπό τής κατά τοΰ Διγγάν νίκης, έφανέ- 
ρωσεν «ί; τάς ύποπτους πάτριάς τών βαρβάρων οτι 
αν ίπιχειοήσωσί τ ι κατά τοΰ Πάρ Νατάλ, δέλουσι ζη
τήσει διά τών όπλων καί αύτοί ίκανοποίησιν. Ούτως



Ιχόντων τδν πραγμα’των μίχρί τύύ 1846 άναιτιω, 
χαί παρά πασαν *ροϊδοκιοιγ οί Κάφροι, έξελθόντε; 
της έρήμου, έπλημμύρησβν ώ ; χείμαρρος εί; τήν ά- 
νατολιχήν επαρχία» τή ; άποικίας. Κα! τότε, καθώ; 
χαί άλλοτε προχατελνίφθη ή Α γγλ ική  έξουσία, άλλ’ 
όμως ίδυνήθη νά συγκ«ντρώση τάς Ολιγάριθμους δυ 
νάμεις της, απήλασε τού; βαρβάρους και τούς ήνά- 
γκασε νά ζητήσωσιν ειρήνην.

Κατά τήν κρίσιμον ταύτην περίστασιν ή Α γγλ ία  
έμιμήδη τήν Γαλλίαν, ητις δέν κατώρθ-ωσε νά άσφα 
λίσθή όπωσοΰν ε ί; τάς κατά τήν Βόρειον Αφρικήν 
κατακτήσει; πρί> εκτείνη κατ’ όλίγον τό μήκος τώ» 
προς τήν έρημον δρίων της άπό Κωνσταντίνας καί 
Σετίφ μέχρις Αϋρηλιανουπόλεω; καί Τ έμσεν δέκα 
περίπου στρατιωτικού; σταθμούς, δ9εν φάλαγγες μα
χίμων δπλιτών πετώσιν εύδυ:, δπου έπαπειλεΐται 
κίνδυνο;, καί προλαμβάνουσιν άμα γεννωμένη*. πασαν 
ίπβναστάσιω ; απόπειραν. Συμπεριλαβοΰια τω δ/τι 
νϊωστί ή ’Αγγλία ει; τήν αποικία* της τή» Α γγλι
κήν Καφριρίαν, ητις ώ ; ζώνη τις έρημος έμελλε νά 
τήν άποχωρίζη τών ’Αγρίων φυλών, «κανόνισε σχε 
δάν αυτόθι άνάλογον ύπεροισπίσιως σύστημα διά τοΰ 
Χάρ^η Σμίθ, χαταστι/σαντος στρατιωτικούς σταθμούς 
καδ’ δλον τόν ^οΰν τοΰ Buffal R iver Βουφαλορίβερ. 
είτε Βουφάλου ποταμού κατά τούς αΰτοΰ, σχεδόν 
τόπου;, του; άλλοτε παρά τοΰ Δούρβαν ώρισμένους. 
Αΰτόδι συνέρχονται οί εμπορευόμενοι μετά τώ/ μεσο 
γείων τή ; Αφρικής εθνών Κύρωιαΐοι- έν μέσω δετών 
φυλών κατεςαθησαν πολιτικοί έπαρχοι οίτινε; διοιχοΰσι 
τά πράγματα, χαθώ; εις τή» Α λγερ ία ', βοηθούμενοι 
υπό τακτική; τίνος μοίρας, λεγομένης Police Caffre, 
Καφριχή; άστυνομίος. Δυσχόλως πιστεύομε» «ίς πόσα; 
χρηματικάς Θυσίας ϋπέχυψεν ή ’Αγγλία διά τόν μι 
κράν τοΰτο» κατά τοιούτων βαρβάρων πόλεμον. ’Επει
δή μόνον άπό τό 1830  ήδη τό ίιπουργιΐον έζήτησι 2 
εκατομμύρια λιρών στερλινών, δηλ. 50  έκατομ. 
φράγκων άπό τήν βουλήν πρός έξόφλησιν τών δαπα- 
νημάτων τοΰ τελευταίου κατά τών Κάφρων πολέμου, 
«ρνηθέν δμω; διά τή» δυσκολίαν νά υποβάλ^ λογισμόν 
λεπτομερή καί δικαιολογημένο» τή ; χρήσεως. Ά ν  δέ 
είς τό ποσόν τοΰτο προσθέσωμεν κ*ι τόσα; άλλας π ι
στώσεις δοθιίσας άλληλοδιαδόχως άπό τοΰ 1846  μί 
χρι τοΰδε, δέλομεν συμπεράνει έξ άνάγκης οτι τό 
κεφάλαιον ίσως πρό πολλοΰ ήδη ύπερέβη τά εκατόν 
εκατομμύρια.

Καί ομως οί Κα'φροι, ήρεμήσαντε; έπί τρία έτη, 
έπανέλαβον τάς εχθροπραξίας των ιδιαιτέρως άπό τό· 
Δεκέμβριον τοΰ 1850  Έ* τώ μεταξύ ίέ  τούτω έγει 
νεν ίκανή κατά πάντα πρόοδος· αί κλοπαί ήσανσπα- 
νιώταται· αί μ ιταζύτώ ν φυλών Ιριδες προλαμβάνον- 
το, ή γεωργία και τό έμπόριον έξηπλώθη, χαθώς καί ή 
χρήσις πολλών τέω ; άσυνήθων πραγμάτων, ή Οιλο 
πονία ύπεχεντήθη, πολλοί ά ;ρ οι (ΐργάζοντο προθύμω: 
καί εί; τήν κατασκευήν άχαξωτώ 5 )ώ». Άλλά πό9ίν 
δρά γε προήλθεν ή νέι στάσις ; ίσως άπό τόν φόβον 
τών φυλάρχων μή άποβάλλωσι κατ’ ολίγον τήν δύ α 
μίν καί έπι^όοην των" ύπεκινήθηταν δέ προσέτι καί 
παρά τίνος ψευδομάντεως, ή ψευδό ρ)?ήτου, Οΰμλ»-

γε'νη καλουμένου ώς προλέγοντος οτι ή έμφά'ΐσις τών 
άκρίδων κατ έχεΐνο τό έτος καί ή εντεύθεν προελ- 
δοϋσα μεγάλη τών ληΐων φθορά προαναγγέλλει τή» 
εξωσιν τοΰ λευκού γένους. Όπωςδήποτ άν έχη ή 
πιρί τουτου άλήδεια, δ Χάρ^η Σμίθ έπολιμήδη έ ;  
άπροόπτου καί πριν καταστήσ^ ικανά; δυνάμεις είς 
τοΰς στρατιωτιχοΰς στάθμου;. Έκραγείσης δέ τής 
στάσιως οί άποτελοΰντες τά αστυνομικόν σώνα 4 0 0  
Μχΰροι έλειποτάχτησαν πόντε; αύτομολοΰντες πρός 
τούς δμογ«νεΐς των. Καί ομω; δ Χ*ρ£η Σμίδ Ισπιυσε 
κατά τά δυνατόν έκ τών παρόντων νά άντιστή πράς 
τους έχδροΰς, μεταφέρων μαλιστα φρονίμως τά» πό
λεμον εις τήν ιδίαν των χώραν, πέραν δ//λ. τοΰ Ρου- 
φαλορίβερ' άλλ έχων δλίγας δυνάμεις, δέν ίσχυσε νά 
υπερασπισδή ολην τών μεθορίων τήν γραμμήν, έκτει- 
•ομένην εΐ; 40  Αεύγας· έπειτα στίφη λεηλατών δια- 
χωροΰντα μεταξύ τών φρουρίων μέχρι τοΰ κέντρου 
τής άποιχίας, έκαιον, έλήστευίν, έφόν«υον. Οί δέ πο- 
λίται πάσχοντες κατ’ ο?/ον δέν ήθέλησαν νά έκστρα* 
τιΰσωσι μακράν πρό; βοήδε-αν τοΰ άρχηγοΰ των ιίς  
τών εχθρών τήν πατρίδα. Μόνο» οί Φέγγοι άιτά ά 
σπονδον πρός τού; παλάιού; αΰτών κυρ'-ouc μίτος 
Ιδραΐίον κατ αύτώ» προθύμω;. "Οθεν δ Χ-ρρη Σμίθ 
ευχαριστείτο νά διιτηρήται εί; τάς ιδίας του θέσεις 
χαινάβοηθή έκ τον προχείρου, όπου κατηπιίγε μάλ
λον η χρεία. Έ ν τούτοι; τά έπικουρ·κά σώματα, τά 
όποια πανταχόθεν σχεδόν πρόφδασαν, καθώ. καί οί έθε- 
λόμαχοι, ηύίησαν ι ί  ςρατώματα  ei; 8  μέχρι 12  ίσως 
χιλιάδων, ώστε ένεθαρρύνθη νά προχωρήιη περαιτέρω 
χαταδιώχων τούς εχθρού; μέχρι τή : ιδίας των γ ώ -  
ρας· άλλά τά στάδιον πρόκειται ά/ανέ; καί δ δρόμος 
απέραντος· διά τοΰτο ό πολέμαρχος έγει άνάγ«η» 
συχνών βοηθημάτων τή ; Μητροπόλεω;. Κατά δυστυ
χίαν δί: ήίη ταΰτα έμπ^δίσθησαν" έσχάτως μάλιστα, 
δηλ. πρό δύο π«ρίπου μηνών, άτι/οκίνητος φρεγάτα 
νουαγήτασα μεσουσης ή,υέρας καί απέναντι αΰτοΰ τοΰ 
Ακρωτηρίου διά τήν  ΰπερβάλλουσαν βίαν, Ιβλαψεν 
ίσως ούκ όλίγον τοΰ πο'έμου τήν πρόοδο».

Τί άρά γε παρέστησί μέχρι τοΰδε είς ήμα; ή ιστο
ρία τής άιτοικίας τοΰ Εΰέλπίδος άκρωτηρίου; έ(/φυ- 
λίους ταραχάς κατά τό φαινόμενον καί μάχας, αί 
δποΐαι ταράττουσι τών εθνών τήν τύχην. Ποαγμα- 
τ ιχώ ; ομω; βλέπομεν βρα^εϊαν άλλ’ άδιάκοπον ένέρ. 
γειαν τών γνώσεων, ητις αΰίάνα βαθμηδόν τήν πρόο
δον καί τόν πλούτον τών ανθρωπίνων κοινωνιών. Ά®’ 
ότου ή Αγγλία έστησί τήν οημαίαν της ι ί ;  τά πα
ράλια τή ; Αφρική;, έτριπλασιάσθη χαθ’ εαυτόν δ 
υπάρχων ήδη πληδυσυός άνευ σχιδάν συνδρομή; επεί
σακτου, κατηργήθη τό μυταράν τών άνδρωπίνω» σο> - 
μάτων έμπόριον, λαό; δέ αξιότιμος, ά 'λά  μαραινό- 
αενος ήδη διά τήν άπομόνωσίν καί τοΰ πατριαρχικού 
βίου τάς οπτασίας ποοχώρησε γιγαντιαίως εις τόν 
δ;όαον τοΰ πολιτισμού, ά·αψαν πάλιν τά άπεοβί'σμέ- 
/α τή; πα.δίίας φώτα, σοιώτατοι δεσμοί καί κατα
στήματα διάφορα κι»οΰσι τάν θαυμασμόν τή ; νηοαι- 
α ; Ευρωτη;, ή δέ πολιτκή έλευδερία επισφραγίζει τά 
λοιπά πάντα. Διατηρού-τε; τήν αυστηρότητα τών 
αρχαίων ήδών ci Ολλανδοί, έγ«ΐναν φνλανθρωπότίοοι

καί γενναιότεροι. ‘Η νεόδμητο; πόλις τοΰ Άκρωτηρί
ου, άπό 2 1  0 0 0  μόνο» κατοικουμένη, έχει πέντε φι- 
λολογικάς έταιρίας πρός δ.άδοσϊν τών γραμμάτων ^εξ 
ών μία δαπάνα 1 0 0 , 0 0 0  φράγκων κατ’ ετος), τρεις 
έταιρίας άγαδοποιού;, συγκειμινα; ώ ; έπί το πολύ έκ 
γυναικών, 9 δέ άλλα; διαφόρου; καί 10 λέσχας φραγ 
μασόνων, άαιλλωμινας καί ταύτας υπέρ τού κοινού 
καλοΰ, μ αν εταιρίαν γεωργίας, άλλην ιατρικής, άλλην 
-ροστατιυίριαν τών νέων μιταναστατών, άλλην πρό; 
άνακάλυψιν χαί Ιριυναν τής Αφρικής, 11  θρησκευ
τ ικά ;, ές ώ- ή Οΰελλισλινή υποδιαιρείται ιίς  35 τμή 
ματα διεσπαρμένα πανταχού, άλλη» τών Λονδινίων ι 
εραποστόλων, καταμεμιρισμένην ε ί; 3 3 , άλλην τήν 
τών καθολικών Γάλλων κτλ.

Τοιαύτη ήτο ή κοινωνία τής άποιχίας τοΰ Άχρω 
τηρίου, οτε εύτύ^ησα νά τήν ίδώ. ’Ά ν ποτε ή ανεξιχνί
αστος τύχη τοϋ σκοτεινού μέλλοντος τής πατρίδο; 
μου μ ’ έχρί'ώσ^ άπό τό Ιδαφός της, έν μέσω εκείνου 
τοΰ λαοΰ μόνον επιθυμώ είλικρινώς νά μέ ρίψη· έπηδή 
ΐλπ ίζω  ότι θέλω ευρει ίκανήν παραμυθίαν τής έξο- 
ρίας μου μεταξύ τών άγαθώ* έκιίνων άνδρώιτων, οι 
όποιοι ώ ; άπόγονοι τών έξορίστων τοΰ 1685  μέ έ- 
κάλουν συμπατριώτην των κατά τό 1844.

Ξαΰίέρος 'PaVjiurd.
Σημ. τοΰ Μετ. Καί ή φυσις του κλίματος εκεί

νου καθ’ έαυτήν Ιχ ιι βεβαίως διάφορα δέλγητρα, οί- 
ον τήν δέσιν τοΰ Ακρωτηρίου μ ιταξύ δυο Ωκεανών, 
τά είδος καί τήν έξαίρετον τών προϊόντων ποιότητα, 
τήν ευκρασίαν τοΰ άέρο;, τόν άστροπληδή ουρανόν, 
τοΰ όποιου ή θέα έκράτησεν έπί 3 δλόκληρα έτη αύ
τόδι τόν Έρσχελλον ώς αιχμάλωτο» κτλ. Ά λ λ ’ ή ί  
νέργεια τοΰ ανθρώπου καίή πρόοδο; τοΰ πολιτίσμοϋ κι 
νει πολύ πλειότερβν τοΰ προσεκτικού παρατηρητοΰ τήν 
πιριέργειαν. ‘Η δέ άκμάζουσα καί πάντοτε βελτιου 
μίνη κατάσταη; τισσαράχοντα πέντε αποικιών τή ; 
Α γγλ ίας είς διάφορα τοϋ κόσμου μέρη ιιμα , είπέρ τι 
άλλο τή» πολιτικήν καί τήν φιλανθρωπίαν τής Α γ 
γλίας. Δευτέρα» ταυτην φορά» ίσως, ή τρίτη» καί 
μόνη» τό φαινόμενον τοΰτο προςβάλλει τάν άνθρωπον 
είς ολην τήν ίστορίαν τοΰ άνθροιπίνου γένους. Διότι 
μ ιτά  τάς πρώτας γνωστάς άποικίας τής Φοινίκη;, 
χαί τής Αίγυπτου, αί δποΐαι άνι'διιξαν τή» ‘Ελλάδα, 
καί μετά τάς άλλας, όσας αυτή ή ‘Ελλάς ήδη άνδρω- 
θεΐσα έπεμψε πρός βορρά», πρός νότον, πράς άνα 
τολάς καί πρός δύσιν, εις μόνην τήν Α γγλ ία» άπέ- 
κιιτο ή άπαράμιλλος δόξα νά προάξη τά άνθρώιπνον 
γένος καθ' ολα τά μέρη τοΰ παλαιού καί του νέου 
κόσμου δι’ δλων τών μέσων τής θρησκείας, τοΰ έμπο 
ρίου, τώ» γνώσεων, τώ» τεχνών καί τής πολιτική; 
ελευθερίας. 1. Ν. Λ.

Η ΜΑΝΤ1Σ ΑΕΝΟΡΜΑΝΛΗ.

‘Η Άενορμάνδη έγεννήθη ιίς Άλινσών κατά τό 
1777. ‘Επταετής έτι έμάντευσιν ιίς τήν ήγουαένη

ΜΝΗΜ.

οτι θέλει άποβληθή h  τής θε'σεώς της καί γυνή 
τ ις ρωσϊΐκής καταγωγής μέλλε! νά άντικατασταθη 
άντ’ αύτής. Τήν πρόρρησιν ταύτην, ητις θεωρείται ώς 
προοίμιον τής φήμης της, ένθυμοΰνται καί φρίττουσιν 
σήμερον οί γέροντες.

Κάλυμμα σκοτεινόν κρύπτιι τόν νιανικόν βίον 
ής παραδόξου ταύτης γυναιχός, ητις έγνωρίσθη άμα 

έπαυσε» ή πολυτάραχος τρικυμία τής Γαλλική; ίπ α - 
ναστάσιως.

—  Είδες έκ τοΰ πλησίον, ήρωτήδη ποτί, τό» ‘Ρο- 
εσπιέρον ;

—  Μάλιστα, αύτός μέ έφυλάχισε.
—  Πώς τόν έγνώρισες, ήτον γενναίος ;
—  ^Ητον καδ’ ύπιρβολήν διισιδαίμων. Τάν ε?δα* 

έζήτησι νά μάθ»] τήν τύχην του καί ένώ ήγγιζε τά 
χαρτία μου, έκλειε τούς δρδαλμούς καί έφριττε φο
βούμενο; μήπω; «άδη τ ι άπαίσιον.

‘Η Αενορμάνδη κατώχει πάντοτε ε ί; Παρισιού; είς 
ΐκον, ο/ ποτέ δέν κατέλιιτε. ‘ Η ένδυμασία της ήτβν 

άφελής και κομψή!
Ή  Ίωσεφίνη Βωαρναί, σύζυγος έτι άπλή τοϋ Να

πολέοντος, μετέβη ποτέ είς τήν οικίαν της.
—  Κυρία, τή ; «ίπε- γυνή τ ις μάντι; προεμάντεμ- 

σιν είς εμέ δτι θέλω γίνει βασιλίς.
—  Λοιπό» ;
—  Αλήθειαν είχεν ;

—  Λέν θέλω γιν·ι λοιπόν βασιλίί ;
—  Ό χ ι άλλο καλλίτιρον έτι, θέλεις γίνει αύτο* 

κράτωρ.
Κατά τό ] 800  δ έπαρχος τήν έφυλάκισι. Δέν το 

εμάντευες τοΰτο, τή ; ιιπ*.
—  Ά πατασαι, άπεχριθη είς Sv τών κατασχ*6 ιν -  

των χαρτιών μου δύνασαι νά ίδ»;? δτι έσημιίωσα πρό 
πολλοΰ τήν φυλάκισ/» μου.

Έ ξατάσιως γενομένης, είιρέθη τό χαρτίον οημειοΰν 
έν λεπτομερεία τάς πιριστάσεις τής φυλακίσεώς της.

’Εάν δ ποθών νά μάθιρ τήν τύχην του δέν ήθελε νά 
φανιρωθή, έπρεπε νά τή πέμψη σημείωσίν άχριβή τής 
χρονολογίας τής γεννήσιώς του, τοΰ άνθους δπερ 
μάλλον ήγάπα χαί τής μάλλον άριστής είς αύτόν 
οσμής.

Ήθέλησεν δ Ναπολέων ποτέ, πληρών τού; ορούς 
τουτου;, νά πέμψη είς τήν μάντιν τάς σημειώσεις διά 
τίνος άγραμμάτου χωρικής. ’Ιδού ή άπάντησις.

‘Ο αϊτών νά μάδί) τήν τύχην του έγιννήδη είς νή
σον, πατέρα δέν έχει πλέον, άλλ’ αδελφού; τέσσαρας 
καί άδελφάς τρεις. ‘Ο χαρακτήρ αύτοΰ είναι έπίμονο;, 
ζωηρός, σπουδαίος καί μάλλον σοβαρός ή εύθυμος· έ- 
χ ιι γνώμην άκράδαντον καί δέν γυναιχοκρατεΐται, σπα 
νίως έμπιστεύεται ιίς  τινα, φοβείται μή μαντιύσω- 
σι τούς λογισμούς του χαι διά τοΰτο κρύπτει καί τάς 
έλαχίστας πράξιις αύτοΰ, αισθάνεται τάς ύβρεις, δυ- 
σκόλως συγχωρεΐ, άποστρέφεται τοί>ς άχαρίστους.

Πολή σκεπτικός είναι τήν στιγμήν ταύτην, έγώ τόν 
βλέπω άμφιταλαντευόμενο». παρά τό βήνηθες ένώ έχει 
νοΰν αποφασιστικόν. Μετά είκοσι» οκτώ μήνας θέλει
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ίιαζιυχδή τήν σύζυγόν του, τοΰτο δέ θέλε; Ιχει κακά; 
3ί αύτόν συνεπείας.

Το όνομά του θέλει διαδοδή μέχρι τών περάτω* 
τή ; γης. Πρέπει νά φυλαχθ? άπό τέσσαρα έκτακτα 
πράγματα, έξ ών το εν είναι θανάσιμον.

Είναι μέγας πολιτικός καί πολλάκις εργάζεται κρυ
φίως εις τό γραφειόν του- δέλει ομιλήσει μετά τών 
κραταιοτέρων. Έ χε! φίλους τριών ειδών. Οί ειλικρι
νείς τόν άγαπώ π δι ίύγνωμοσύ*ην, οί φίλοι, ου; απέ
κτησε διά τής εύδσιμονίας του, θέλουσιν έκλείψει μετ’ 
αυτής, άλλοι δέ πάλιν υπό τό κάλυμμα τής φιλίας 
χατασκοπεύουσι τάς πράξεις του. Αύτός ομως είναι 
ακατανόητος, θέλει τιμηθή τοσοΰτον όσον ούδείς άλ
λος είς τόν κόσμον, άλλ’ άν μετά έπταετίαν άπά τής 
σήμερον ένθυμηδή τάς προρρήσεις μου καί μοί ζητήση 
άλλας, τόσον καλλίτερα δί αύτόν. Βλέπω τοσαϋτα 
συμβάντα έπι τής ζωής του άνδρώπου τουτου, ώστε 
έχω ανάγκην μεγάλου βιβλίου διά νά τά  σημειώσω. 
Ά ς  μη έ^γίσιρ τόν θυμιαστήν . . . άς φυλαχδη άπό 
τόν άνεμον τής Άρκτου.

‘Η Λενορμάνδη άντί τρίποδος ειχεν έμβλημά 
εμπορικόν, ήτο βιβλίοπώλις, άλλ’ έπώλει μόνον 
τ ύ χ φ · .

Ίεγορμάϊδη.

Τήν 1 Ίαννουαριού 1804, έλπίζουσα νά άπαλλαχίνΤ 
τής φυλακή;, έγραψε τώ Φουσέ τοΰς εφεξής στίχους.

Si le prefet vent bien en Ge moment 
Par un bienfait commencer cette annec, 
S ’ il m’ ouvre en fin ce triste appartement, 
Je  lu i predis herense destinee.

Οί στίχοι ουτοι μολονότι κακοί έβραβεύδησαν · . . 
τήν επαύριον ήτον έλευθέρα.

‘Η Λενορμάνδη δέν ητον μόνον χαρτομάντίς, προ* 
έλεγε τήν τύχην Ιον έτάζουσα λευκόν ώοΰ, 2 ον άνα- 
λυουσα τήν ύπόστασιν του καφέ, 3ον μεταχειριζομένν} 
τήν άλγεβρα* καί 4ον τήν ήλεκτρομαντείαν.

‘Η μάντις άπέδανε τό 1844 .
Λέγουσιν ότι κατέλιπε μαθήτριας. Ka'i ποΐος θέ

λει τάς πιστεύσει εις τόν άπιστον τούτον αιώνα ; ‘Η 
πρός τήν μαντείαν πίστις συνετάφη μετά τής μάν
τεως. Ά λ λ ’ υπάρχει λέγουν, μυστυριώδες υπόγειον 
πρός τό ταπιινότερον τών Αθηνών μέρος, ένθα χωλή 
τις γραία προλέγει τά  μέλλοντα διά τής χαρτομαν
τείας, εις διαφόρων τάξεων καί φύλων άνθρώπους. 
Μήπως η Σίβιλλα αυτη είναι τής Λενορμάνδη; μα
θήτρια ;  2 .
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Σπουδαία; καί πεφροντισμε'νης άγωγής συμπλή
ρωμα έθεωρήθησαν έκπαλαι αί περιηγήσεις είς ξένους 
τόπους. Διά τοΰτο οί περιφανέστατοι τών σο®ών τής 
άρχαιότητο; τάς μεταχειρίσθησαν ώς όργανον τ ί ;  
δια»οητΐχής προόδου. Πολΰ δέ συνηδέστερον χρησι- 
μιύουην εις τάν σκοπόν τοΰτον σήμερον. Δ ία 'τώ ν  δέ* 
πρόκιιται βεβαίως νά ίδωμεν μόνον ώ ; γεωγράφοι 
μεμακρυσμένας πόλεις κοί χώρας, άλλά μάλλον τά 
διάφορά έθνη νά σπουδάσωμεν έπειδή έκαστον αύ-ών 
eyει ττιν ιδιαιτέραν αξίαν του, χαι πλεονεκτήματα, 
τών όποιων τά άλλα στερούνται, προσέτι δέ καί προο* 
ρισμόν τινα ιδιαίτερον.

Τάν χαρακτήρα δμΡ’ς, τό πνεύμα και τά ήδη τών 
λαών μανδάνομεν διά τής γλώσσης των καί y ωρίς 
ενίοτε νά έξέλδωμεν τής ιδίας ήμών πατρίδος· επειδή 
σπανίως αί εννοιαίτων άποδίδονταί μέ τήν αύτήν ά*ρί 
βειαν διά γλωσσών άλλων. Όδεν καί ό Θεμιστοκλή; 
επιθυμεί νά έχμάδη τήν Περσικήν διά /ά έκφραση πις-ώς 
είς τόν μέγ»* Βασιλέα τής ψυχής του τοΰ; λογι
σμού;, νά άχούσι; δέ καί έκ στόματο; εκείνου όσα περί 
αυτού ι’φρόνει.

Φαίνεται δέ ότι καί πρό τού μεγάλου τούτου στρα 
τηγυΰ οί Άδηναϊοι ένόμιζον οτι τόσον εξέχει τών 
άλλων όστις γνωρίζει ξένας γλώσσας, ώστε προσηγό 
ρευσαν διφυή, είτε δίψυχον τ ά ν  Κε*ρωπα, μόνον διότι 
ώμίλει δυο τήν Αιγυπτιακήν καί τήν ‘Ελληνικήν, 
Μετά δέ ταΰτα έδαυμάσθη έξαιρε'τως ό Μ.θριδάτης 
ώς πολύγλωττος. Ά λλά τί ήδελον είπεΐν οί αρχαίοι 
ήμών πρόγονοι άρά γε, α/ εβλεπον τόν περίφημον Με* 
τζοφάντην ; Πρό έτών ήδη ίχανών ήχούσαμεν πολλά 
περί τοΰ τεραστίου τούτου άνδρά; άπό τάν Αείμνηστον 
καί μοναδ.κόν τού έθνους ήμών ποιητήν, προσέ τ ι δέ 
καί φι^ολόγον χαρίεντα τόν μακ, ’Ιάκωβον ‘Ρίζον, ός-ις 
τον έγνώρισεν έκ τοΰ σύνεγγυς, καδώς έμάδομεν 
εσχάτως πσρ άλλων πόσον τάν μακ. αύτόν ‘Ρίζον έτίμα 
πάλιν ό ένδοξος Μετζοφάντης. Ά λ λ ’ άπά τήν Α γ γ λ ι
κήν εφημερίδα The Athenaeum, febr. λαμβάνομεν 
νεωτέρας τίνάς πληροβορίας περί τής εξαίσιου γλωσ- 
σομαδείας τοΰ προκειμίνου Ιταλού.

‘Ο Κ. Οΰάτς ήγόρευσε τά έξής είς τήν φιλολο* 
γικήν έταιρείαν τού Λονδίνου.

• Όσα ειπεν δ Ούαλέριος Μάξιμο; (βιβλ. ή.) περί 
βασιλέως τινός Άσιάτου οτι δηλ. ήδύνατο νά όμιλήση 
ιίκοσιδυο γλώσσας, έφαίνοντο ιίς  πολλούς άπίδανα· 
επιιδή ιίχοσιν αιώνες παρήλθον άπό τήν εποχήν τοΰ 
Μιδιδράτου μέχρι τής σήμερον καί ούδέν παράδειγμα 
τοιοΰτον ε'δομεν* άλλά τοϋ λοιπού τό όνομα τοΰ Μι- 
θριδάτου πρέπει νά υποχωρήσεις τά τοΰ Μετζοφάντη. 
Άποροΰμιν μόνον πώς ούδείς τών φίλων του έξέδωκιν 
υπόμνημά τ ι περί τοΰ δαυμαστοΰ τούτου άνδρος, αν 
*αί ήδη πρό τριών έτών άπέθανιν.

*0 Ιωσήφ Μετζοφάντης εγεννήδη είς τήν Βονωνίαν 
τώ 1771. εννόησε δέ κατά πρώτον τήν σπάνιάν του 
δυναμιν είς τό μανθάνειν ξένας γλώσσας, οτε περιε·

ποιείτο ώς ίερεΰς τοΰ νοσοκομείου τούς τετραυματι· 
σμένους στρατιώτας τοΰ Ναπολέοντος. Έμεινε δέ α
μετακίνητος είς τήν είρημένην πόλιν μέχρι τοΰ 1831 
ώς καδτ,γητής τής ‘Ελληνικής καί άλλων άνατολικών 
γλωσσών είς τήν αυτόθι άκαδημίαν, συγχρόνως δέ καί 
ώς β βλιοφύλαξ. Διά τάς συμβάσας όμως ταραχάς είς 
τόν Άγχωνα μετά τό 1830  έςάλη έντολήν τινα έπιτε- 
τραμμένος εί; ‘Ρώμην, όπου καί τόν ήγάπησιν δ Π άπα; 
, ’ ρηγόριος 16ος.Κατά δ» τό 1833  διιδέχδη τόν διάση- 
μον Άγγελον Μάηνώς διευθυντής του Βατικάνου* τώ  
δέ 1838 άνηγορεύδη καρδινάλιο;· άπέδανε δέ χατά τά 
.849  τή 16 Μαρτίου. —  Πρώτος πάντων, ώς φα ί

νεται, δ Σχίναρ ‘ Ρόζε άνέφερε περί αύτοΰ είς τάς 
σπά τήν Βόρειον Ιταλ ίαν κατά τό 1817  'ίπιστολάς 
του

« ‘Ο παράδοξος άνθρωπος, περί τοΰ δποίου λέγω, 
είναι δ Μετσοφάντης, οστι; μόλις έχων ηλικίαν 36  
έτών, ότε τόν έγνώρισα, άνεγίνωσκεν 2 2  καί ώμίλει 
συναναστρεφόμενος 18 γλώσσας ευκρινέστατα1 Γερ
μανός τ ι ;  άξιωματικός ώμολόγει ότι δέν έ?ύνατο νά 
τόν διαχρίνη άπά Γερμανόν- υπηρέτης μου δέ Σμυρ- 
ναΐος ελεγεν οτι ευχόλως ήθελε τόν υπολάβει τ ις 
ώς Γραικόν, ή Όδωμανόν καδ” όλην τήν Επικράτει
αν τοΰ Σουλτάνου. Ά λ λ ’ εγώ έδαύμασα μάλιστα οτι 
ποτέ δέν περιέπιπτεν είς σφάλματα χοινά καί είς 
τοΰ; Σχώτου; καί τοΰ; ’Ιρλανδούς αύτούς. Διέφερε δέ 
τών άλλοιν γλωσσομαδών καί κατά τήν άληΟή παι
δείαν κτλ. »

Ό λίγω  ύστερον δ Βαρών Ζάκ, αστρονόμο; Ουγ* 
γρος, πολύγλωσσος καί αύτό:, ειπεν είς τήν αστρονο
μικήν του άνταπόκρισιν « Ή  δακτυλοειδή; έχλειψις τοΰ 
ήλιου ήτο τό πρώτον περιεργότατον φαινόμενον είς 
έμέ, δ δέ καδηγητής Μετζοφάντης το δεύτερον. ‘ Ο 
δαιμόνιος ουτος άνήρ δμίλιΐ 32  γλώσσας ζω 3ας καί 
νεκράς. Μοί ώμίλνισεν Ούγγριστί μέ τοσαύτην άκρί- 
όειαν περί τήν γλώσσαν, ώ ιτ ε  έμεινα τώ όντι εχδαμ* 
βος· έπειτα μοί ώμίλησε Γιρμανικά πρώτον κατά τήν 
Σαξωνικήν ( τήν άρίστην δηλ.) προφοράν, έπειτα δέ 
κατά τήν Λύστριακήν καί Σουηβικήν διάλεκτον· άλλά 
τοσοΰτον ορδώς καί χαριίντως, ώστε εξεπλάγην. 
‘Ωμίλησεν δμοίως Α γγλ ιστί ι ί ;  τόν πλοίαρχον Σμίθ, 
Ρωσσιστί δέ καί Πολλωνιστί εις τόν πρίγγιπα Βολ- 
χόνσχη μέ τήν αύτήν ετοιμότητα καί εύστροφιαν, ως 
άν ώμίλει τήν πατρικήν του γλώσσαν’ έπί δέ τοΰ δεί
πνου, άφ' ου τώ  ώμίλησα είς- άλλας τινάς γλωσσάς, 
μοί ήλθεν είς τάν νοΰν νά τώ  δμιλήσω καί Βλαχιστί* 
αύτός δέ παρευθύς ήρχίσε τόσον Ιπίτροχάδην νά δη* 
μηγορή, ώστε ήναγκάσθην νά δ'.ακόψω, λέγων, βρα
δύτερα, αίδεσιμώτατε, διότι δέν δύναμαι νά Σ’ ακο
λουθήσω. Γνωρίζει προσέτι καί άλλην τινά γλώσσαν, 
τήν οποίαν ποτέ δέν έννόησα, δηλ. τήν Αιγυπτιακή», 
ιίτ* Τζιγγανικήν I »

Περί τοΰτον σχεδόν τόν χρόνον (1 8 2 1 ) καί ό Βάθ
ρων, γνωρίσας τόν Μιτζοφάντην, λέγ ιι περί αυτοΰ 
α Είναι ταχύτατος γλωσσοΐδμων· πρέπει νά εχρημ** 
τισε γενικό; διερμηνεύς κατά τήν εποχήν τοΰ πύργο» 
τής Βαβυλώνος. Τόν έδοκίμαοα είς πάσας τάς γ/»σ-



σας, δσα; δπωσουν γνωρίζω, χαί πάντοτε μέ έξκπλη- 
ξ»ν, ως χαί δί αύτής τής Α γγλ ικής. ·

Τώ Si 1820 δ Κ. Μόλβιχ, δ λογιώτατος χαί εί 
λικρινέστατος συγγραφεύς τής Δανίας, συνομιλήσας 
μέ αύτόν, είπβν οτι σπανίως δπάρχει διάλικτος Ευ
ρωπαϊκή, είτε ‘Ρωμαϊκή, είτε Σκανδιναβική, είτε Σλα- 
βωνική, τήν δποίαν νά μή δμιλή δ θαυματουργός 
ουτος γλωσσοΐδμων. Τον εύρήκα συνομιλοΰντα ιύρύθ- 
μως καί ταχέως μέ Γερμανόν ότε δέ έμείναμεν μό
νοι καί έγω τω  ώμίλησα Γερμανιστί, αυτό; μέ διέ
κοψε δΐ έρωτήσιώς τίνος είς Δανικήν γλώσσαν, τήν 
δποίαν προφέρει καί δμιλεΐ δρβότατα. Ά λ λ ’ δ Μετζο- 
φάντης δέν είναι μόνον γλωσσομαθής- επειδή γνωρίζει 
βκριβώς τήν φιλολογικήν ιστορίαν καί τήν βιβλιογρα
φ ίαν έχει δέ τρόπους ίύγενεϊς καί προσφέρεται φίλο 
φρόνως. »

Ό  Κ. Φλέκ, μαθητής τή ; βιβλική, έταιρίχς, εξέ- 
δωκε μακράν σημιίωσιν περί τοϋ Μετσοφάντη είς τό 
βιβλίον wisseu Schufth ir he ie ise  tliche 1837. 
« ‘βμίλησέ ποτε τήν νεωτέρκν ‘Ελληνικήν ι ί ;  το Βα 
τικάνον προς άνδρωπό/ τινα έλδόντα, έπειτα Έβραϊκσ 
μέ ευπατρίδην τινά ‘ Ρώσσον, οστις ήτο τότε είς τδ 
δωμάτιον τών χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης, Λ ατι
νιστί δέ καί Γερμανιστί μέ εμέ, καί Δανιστί μέ αρ
χαιολόγον τινά Δανόν, εκεί τυχόντα, Α γγλ ικά  μέ 
άλλον καί 'Ιταλικά μέ πολλούς. Ποτέ δΐν περιηγήδη 
είς ξένους τόπους, άπήλδε μόνον ει;  τήν ‘Ρώμην 
καί τήν Νεάπολιν άλλ’ αυτόθι ιδιαιτέρως έσκόπευε 
νά ίκμάδη τήν Κινεζικήν ιίς τό παιδευτήριον τών αύτο- 
χδόνων Κινέζων ώς ιεραποστόλων. Διακρίνει Ιντελώς 
τήν διαφοράν τής ‘ Αννοβερικής καί ‘Αμβουργικής δια
λέκτου. Λέγεται δέ οτι ομιλει ώς τριάκοντα γλώσ 
σας και διαλέκτους, ούχί ομως πάσας με τήν αυτήν 
ταχύτητα. »

‘Π δέ Κυρία Paget λέγει περί αυτοΰ · είς
ίερέα τινά, έλδόντα έκ Παλαιστίνης, ώμίλησε Τουρ
κιστί . . . τον ήρώαησα πόσα; γλώσεας γνωρίζει ; 
Μοί άπεκρίδη δέ « μόνον 4 0  ώς 50  δμιλώ. »

’Ανώνυμος δέ τις περιηγητής ‘Ρώσσος, έκδούς έπι* 
στολάς τινας έκ ‘Ρώμης, λέγει « Δίς έπεσκέφδην τόν 
παράδοξον τοΰτον άνδρωπον, του δ ποιου μέχρι τοΰδε 
δέν έχει παράλληλον δ σοφός κόσμο;. ‘Ο Καρδινά- 
λη; Μετσοφάντης ώμίλησεν δκτώ γλώσσας Ιμπροσθέ» 
μου· διελέχδη μάλιστα καί ‘Ρωσσιστί δρδώ; χχί σα 
φές-ατα. Καί προβεβιτκώς δέ ήδη τήν ηλικίαν έξακολου 
δει νά μανδάνη νέας γλώσσα;· προ έλίγου δέ έμα- 
δε τήν Κινεζικήν. Τόν παρεκάλεσα νά μοί δώση ση· 
μείωσιν τών γλωσσών καί διαλέκτων, τάς δποίας δ 
μιλεΐ" οδεν μοί έστειλε τό δνομα τοΰ Θεοΰ γραμμέ- 
νον ίδιοχείρως εις 5 6  γλώσσας, έξ ών 30  ήσαν Ευ
ρωπαϊκά! (μή συμπεριλαμβανομένων τών διαλέκτων) 
17 δέ, Άσιατίκαί (αποκλεισμένων καί εντεύθεν τών 
διαλέκτων) 5 Άφρικανικαί καί 4· Άμερικανικαί1. Αύ
τός είναι εν άπό τά περιεργότατα φαινόμενα τή ; α ι
ωνίου ταύτης πόλιως. s

Κατά τά τελευταία έτη ό Μετσοφάντης συνωμίλει 
ιδιαιτέραν τινά διάλεκτον μέ έκαστον τών πολυαρίδ- 
μων μαθητών τοϋ σχολείου τής διαδόσεως τ·ϋ Εύαγ-

γελίου, μεταβαίνων ταχέως άπδ τάς γλώσσ*ς τών 
ϊσχαχιών τής ’Ανατολής είς τάς τών έσχατιών τής 
Λύσιως, άπό τήν ’Ιρλανδικήν είς τήν Κινεζικήν, τήν 
δποία» άγαπα διαρερόντως . . Βεβαίως ώς φιλολόγος 
δέν συγ#ρίνεται μέ τον ‘Ράσκ, ουτε ώς βιβλιογνώ- 
μων μέ τόν Μαλιαβέκην* έχει όμως ΐδιογενή τινα 
ιύφυίαν, ήτις ήτο μέχρι τοΰδε, ίσως δί καί τοΰ λοι
πού θέλει διαμείνει, απαράμιλλος· ύπήρξεν δ μέγιστος 
πάντων τών γλωσσοΐδμόνων· διά τοΰτο νομίζομεν οτι 
τέ δνομά του δέλιι μείνιι διά παντός είς τοΰ άνδρω- 
πίνου γένους τά χρονικά.

Ι Ιθ Π  ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ Ι Ω \  E l l f iA O iU T P O N  
Τ Ζ Ο Γ Β Α Χ Ω Ρ ί ,

Ή  γνώσι; τών κοινωνικών καί δρησκευτικων έδί- 
μων τών διαφόρων έπί τή ; γής λαών, είναι άντικεί- 
μενον τερπνή; χαί σπουδαίας μ ιλέτης, άποκταται δέ 
ή διά τών περιηγήσεων, ή τής άναγνώσεως τών συγ
γραμμάτων, τά όποια σοφοί καί φιλαλήθεις περιηγηταί 
δημοσιευουσι. Τά τιλευταΐον δέ τοΰτο μέσον άναμ- 
φιβόλως είναι τό εΰκολώτερον, καλήτερον, εύδηνότερον 
καί άκινδυνώτερον, κοί οί πολλά καί καλά σήμερον 
άναγινώσχοντες θησαυρίζουσιν εν έαυτοΐς τάς πολυει- 
δεις έκείνας γνώσιις, δί ας δ ύπατο; τών ποιητών 
έπχίνών τόν πολόμητιν τής Ιθάκης περιπλανηδέντα 
άνακτα ειπε τό

« "Ος ποΑ.ΙΐύΥ eider άσζεα xa i νύον εγνω  »
Επι τής σπουδαίας λοιπόν καί τερπνής ταύτης ύλης 

θέλει ή Μνημοσύνη δημοσιεύει άρθρα, άνδολογούμενα 
άπό συγράμματα περιηγητών διάσημων, κοί περιγρά- 
φοντα τά ήδη, τά έθιμα, και τόν ιματισμόν λαών, είς 
τούς δποίου; ό Ευρωπαϊκός πολιτισμός δέν είσεχώρη- 
σε' διό καί αώζουσι περιέργους τίνάς παραδόσεις τών 
πατέρων των, άξίας τής προσοχής παντός ©ιλοσοφοΰν- 
τος έπί τοΰ απέραντου Ώκεανοϋ τών επινοήσεων, ή πα
ρεκτροπών τοΰ άνδρωπίνου πνεύματος.

’Ά ν δέ μας φαίνωνται περίεργα τά ήδη καί εδιμα 
λ. χ . τών Ι*δών, άν καί μ ιιδιώντις, ή σκυδρωπάζον- 
τες έκπληττώμεδα διά τάς γελοία; πολλάκις θρηςκευ- 
τικάς των τελετάς, ή διά τάς πυράς τών νεκρών, έπί 
τών δποίων σπαίρουσι φανατιώσαι σύζυγοι, τ ί ά ;α  
δέλομεν ιίπει, όταν ίδωμεν, ότι εντός αύτοΰ τοϊ εκτε
ταμένου καί άχανοΰς κράτους τής Χριστιανικωτάτης 
καί όρδοδόξου ‘ Ρωσσίας ύπήρχον λαοί, οίτινες πρά 
ολίγων χρόνων δέν έλάτρευον τόν αληθή Θεόν, τε - 
λοΰντες θυσίας, καί άλλας θρησκευτικά; τελετάς μέ 
τόν πλέον παράδοξον τρόπον ;
. Είς τούτων τών λαών είναι οί Τζουβάχοι κατοι* 
κοΰντες είς τάς δχδας τών ποταμών Βόλγα καί Σά
κας. ‘Ο λαος ουτος, δτε δ έπιοτήμων περιηγητής 
Παλλάσιος έπεσκέφδη τά μέρη εκείνα, δέν ειχ ιν έντε- 
λώς άσπασδή τόν Χ ρυτίίνισμόν, καί πολλά χωρία

«δρίσχοντο διατηοοίντα τάς παλαιάς αυτών παραδό
σεις. Πιθανόν μέχρι σήμερον νά άπέπτυσαν πάντες 
τήν γελοίαν δρησκιίαν τών πατέρων των, καί τάς 
οποίας έτέλουν δυσίας* διότι πιστεύομεν οτι ή Χρι^ 
στιανική ‘Ρω ισ ία  δέν παρημέλησ» τήν άναμόρφωσιν 
καί κατή^ησιν λαοΰ είδωλολάτρου έντάς τοΰ Κράτους 
τη ;. Ίδβύ δέ τ ί διηγείται δ πολυμαθής καί λεπτομε
ρής Παλλάσιος περί τοΰ ίματισμοΰ καί τών δρησκευ· 
τικών τελετών τοΰ αγρίου τούτου λαοΰ.

« ‘Ο ιματισμός τών Τζουβάχων γυναικών ομοιά
ζει μεγάλως μέ τόν ιματισμόν τών γυναικών τή; 
Ταρταρίας. Τά φορέματά των είναι κατισχευασμένα 
ύπά χονδρού τίνος ύφάσμ,ατος κεντημένου μέ έριον 
διαφόρων χρωμάτων, συνήθως δέ μέ έριον κυανοΰν 
χόκκινον καί μαΰρον.

(Ε ίκ. Α '.) Γυνή Τζονβάχου.
Φέρουσι δέ αυται έπί μέν του στήδους πόρπας *«ί 

πλακας έκ μετάλλου, καί κρεμώσιν είς τά πλάγια 
ταινίας ή τιμάχια  ύφασμάτων περικέντητα, έστολι- 
σμένα μέ κρωσσούς, ά ΐΐνα  προσαρτώσιν άπό τό άνωδεν 
μέρος τή ; ζώνης, καί άκοκαλοΰοι Σάρ. ‘Ο κεφαλόδι 
σμος τώ/ γυναικών τούτων, άνευ τοΰ όποιου ούτε έν 
αυτή τή οικία των δέν παρουσιάζοντα', δμοιάζει επί
σης μέ τάν τών Ταρτχρίδων καί καλείται Χονσχπου 
καλύπτεται δέ ουτος ύπά αρχαίων αργυρών κοπηκίων 
( 1) ύπά μικρών τινών πιριφερών κασσιτέρινών πλακών, 
χαί ολίγων κόκκων κοραλλιού. Τά κάλυμμα τοΰτο 
προσηλοΰται ύπά τόν πώγωνα διά πλατείας λωρίδος, 
χαί φέρει όπισδεν μακράν ίπέκτασιν έν εΐδει ουράς,

(1) Μικρόν νόμισμα ‘Ρωσσιχόν.

πλάτος σπιθαμής ίχουσαν καί καλουμένην ’Λμά. στο- 
λισμένην δ' έπίσης υπό μικρών νομισμάτων καί με
τάλλινων πλακών. Τά «κρα ούτής κιντημένα άπό 
μέταξαν ποικιλόχρουν, τελιυτώσιν είς μάκρους κρωσ
σούς, καταβαίνοντα μέχρι τών ιγνύων. ‘Εκατέρωθεν 
δέ τής λωρίδος ταύτης χρέμανται δύω άλλαι ζττον 
πλατύτεραι φθά*ουσαι μέχρι τών νεφρών, αΐτινες 
πολλάκις συνενοΰνται μεταξύ των διά στίχων ψευδο- 
κοραλλίου, καί τελιυτώσιν «ίς θύσανον. ‘Ο κιφαλό- 
δεσμος ουτος δέν εΐναι άνωδεν τοΰ μετώπου έσκαμ- 
μένος, ώς δ τών Τ α ρ τα ρ ίδ ω ν ,  μήτε πρός τήν κορυφήν 
κλειστός· τούναντίο< εϊναι ανοικτάς, και τά δύω συνε- 
νούμενα άκρα μικροΰ τίνος πέπλου καθουμένου Σονρ- 
μπάν  σ χ η μ α τ ίζ ε ι κατ' έ«εϊνο τό μέρος είδος λόφου. 
Περιβάλλουοι δέ διά τοΰ πέπλου τήν σιαγόνα καί τήν 
κεφαλήν. Τινές ομως τών γυναικών φέρουσι κατ’ έξαί- 
ρεσιν καλύμματα έντελώς πρός τά άνω κλειστά. Είς 
τήν έορτάσιμον στολήν δ πέπλος ουτος ούγκειται έξ 
υφάσματος άραιοΰ περικεντήτου διά \η.ρ.άτων <αί ποι- 
χιλοχρόων ύελίνων χανδρών· χρέμανται £έ ι ί ;  τά 
άχρα του στίχοι τινές κοραλλίων, τούς όποιους Σ οιρ- 
μπά>·— Σενι δίομάζουοι.

Ό  ιματισμός τών άνυπάνδρων εχει δλιγώτίρα κο* 
σμήματα' ουται δέν φέρουοι πέπλον, ούδέ κεφαλόδε
σμον μέ οΰράν. Τό:ον δέ αί γυναίκες, δσον καί αί 
παρθένοι κρύπτουσι τήν κόμην των, τήν δποίαν πλέ" 
κουην εις δύω πλεξίδας, άμφότεραι δέ φέρουσιν έν 
χαιρώ χειμώνβς άνωθεν τών φορεμάτων των παλαιά 
φορέματα άνδρών, έπενδύτας, καί γούνας.

‘Ο ιματισμός τών ά δρών, ώς καί δ τών πληοιο- 
χώρων φυλών, όμοιάζιι μέ τάν ιματισμόν τών χωρι
κών τοΰ εσωτερικού μέρους τής ‘ Ρωσσίας, διαφέρει δέ 
μόνον άπο τοΰ πιριλαιμίου τών υποκαμίσων, τό όποιον 
είναι περικέντητον.

Τά χαρακτηριστικά τών Τζουβάχων μαρτυρούτι 
τήν μετά τών Ταρτάρων επιμιξίαν των. Τά μαλλία 
τής κεφαλής των δέν εΐναι ού ε ξανθά ούτε κόκκινα 
ούτε καστανόχροα, άλλά χρώματος σχιδάν μελανού. 
Αί γυναίκες των είναι άρκούντως εΰειδει; καί πολύ 
καδαρώτεραι άπό τάς τής γειτνπζούσης φυλής τών 
Μορδουάνων. Καί αύτοί δέ οί οίκοι των δμοιάζουοι 
πολύ μέ τούς· τών Ταρτάρων διότι δέν εχουσι περι· 
πεφραγμένα προαύλια, είναι διεσκορπισμένοι έπί λο- 
φημ^των καί ανηφόρων, περικυκλοόμενοι ύ 'ό  μιχρών 
χαλυβών, οπου -"ίμιιύουσι τάς ζωοτροφίας των' αί 
θύραι των εΙ·<α: έστραμμέναι κατ’ άρχαίαν τινά συνή- 
δειαν πάντοτ? προ; άνατολάς’ έχου:ι δέ εξώστην 
έςεγασμένον, οπου οί κατοικονντες κοιμώνται, έν ώ ;α  
θέρους' έσωτερικώς δέ ε’χουσιν εδρανί, ώ ; και παρά 
τοϊς Ταρτάροις, ατινα χρησιμεύουσιν ώς κλϊναι' ή 
έστία κείται πάντοτε πρός τά δεξιά τ ί ;  θύρα; καί 
Ιχει καπνοδόχον ποάς τήν βάσιν εύρύν. Ο! Τζουβχχΐι 
έχουτί συνήθω; καλά στρώμα-α έκ πτερών- οί δέ 
πτωχότεροι έξ αύτών κοιμώνται έπί ψιάθων, αί’τινες 
χρησιμεύουσι και δί άλλα: οίκονομιχάς άνάγκχ;.

Οί μέν χριστιανοί Τζουβά^οι έορτάζουσι τήν πα* 
ρασκευήν, τήν όποιαν καλοΰσιν \4eprexcv, ήτοι ημέραν 
έβϊομάδος. Φαίνεται δέ δτι τό Ιθιμον τοΰτο, ώς *αί



ή πρός τό χοιρινον χρε'ας άπβ»τροφή των, μετιδόθη 
«ίς αύτοΰς εκ παραίόσιως ύπό τών Ταρτάρων, μέ τό 
Cpijjxίαμα τώ» όποιων δέν Ιχουσιν άλλο τι κοινόν. Εις 
τα χωρία όπου διατηρούνται άκόμη τά  παλαιά έ"θιμα 
ό Ζ υ ιη χ  ^1) περιφερεται τήν πέμπτην τό εσπέρας 
δια να αναγγείλω τήν έ>ρτήν τής ίπαύριον' χατβ

δάλλουσι δέ τό Ίριχ «ίς τήν χβταφανιστέραν οΰτοδ 
γωνίαν, χαΐ χάνεις δέν τολμά! νά τό έγγίσΐ] μέχρι τοδ 
φθινοπώρου, ίποχής, καθ’ ήν φέρουσι νέον, άφ'ου όλα 
τά φύλλα τοΰ παλαιοδ χαταπέσωσι· τότε μόνον έγγί* 
ζουσι τό παλαιόν, £ίπτοντες αυτό μ η ’ εύλαβείας έντός 
ρυαχος.

Ά πασα ή χοινότης προσφέρει κατ’ 
έτος πάνδημον θυσίαν εις το'πον έπί τού
του καδιερωμένον χαΐ καλούμενον Κερε- 
μ ίτ . Έχλέγουσι δέ πράς τοΰτον τάν σκο
πόν μέρος τ ι άπομεμακρυσμένον τοΰ 
χωρίου, χαι οτον τό δυνατόν πλησίον 
πηγής, ή ^υακος, καί ιίς γήπι5ον ευάρε
στου θέ*ς καί κατασκιον άπά δένδρα. Τό 
Κερεμέτ eiw*t τετράγωνον, περιπεφραγμέ- 
νον πανταχόθεν ύπά πασσάλων έχόντων 
ύψος 5 ποδών άφίνουσι δέ εις αύτό τρεις 
εισόδους, ή θύρας, τήν μέν έν τώ  μέσω 
πρός άνατολάς, τή» ?έ πράς άρκτον καί 
τήν τρίτην πράς δυσμάς. Πρέπει δέ ή πράς 
άρκτον ίύρα νά ήναι αντίκρυ τής πηγής, 
ή τοΰ ρύακος· διότι τά διά τήν θυσία# 
άναγκαΐον υδωρ, άφ’ οποίου δήποτε μέ
λους καί άν μεταχομι^ηται, δέν δύναται 
νά εισέλθ^ είς τά Κερεμέτ ιΐμή δί αύτής. 
Τά θύματα καί αί προσφοραί δέν εισέρ
χονται είμή διά τής πράς άνατολάς δύ- 
ρας, ή δέ πράς δυσμάς χρησιμεύει ώς 
δόρα εισόδου και εξόδου ι ί ;  άπαντας. 
Πλησίον ταύτης, υπάρχει δέσις τις έστε- 
γασμένη όπου ψήνονται τά κρέατα τών 
δυσιασδέντων ζώων. Στήνουσι δέ τράπε- 
ζ ιν  μεγάλην έπί πασσάλων έμπροσθεν 
τοΰ τόπου τούτου,. έν ή παραδε’ττουσι 
τά ιερά πέμματα καί άλλας προσφοράς. 
Παρά τήν πράς άρκτον κειμένην δύο αν 
ιύρίσκεται άλλη τις μεγίστη τράπεζα 
γρησιμεύουσα διά τήν εκδοράν καί τάν 
άγνίσμόν τών θυμάτων, πράς δέ τήν[Ε ίκ. 12 .y Ιματισμός Τζονβάχον γυναιχός χαι άννπάνδρου χόιη'

τήν όποιαν κάνεις δέν ε’ργάζεται. Οί ύπηρέται κα’ άρκτο$υτ ικήν  γωνίαν ευρίσκονται ακόντια, έπί τών 
οί γυναίκες, α ΐτ ιν ις είναι άπηγορευμένον νά πα· ολβίων κρεμώσι τά δέρματα τώ ν  θυσίασθέντων ζ ώ -  
ρευρίσχωνται εις τάς πανδήμους θυσίας, προσεύνονται ων· Είς όλα τά όπωσοΰν σημαντικά χωρία δπάρ-
ενωπιον

προσεύχονται
 ̂  ̂ ένος ιεροΰ δέματος τά όποιον καλείται Ίρ ιχ

τό δε λοιπον τής ημέρας δαπανώσιν είς άργίαν καί 
κραιπάλην. Το δέμα τοΰτο σύγκειται άπά 15 βλαστούς 
άγριας ροδής, τεσσαρας περίπου πόδας μήκος έχοντας 
και δεδεμενους από του μέσου δια σχοινιού κατεσκευα 
σμενου εκ φλοιοΰ, εις τά όποιον κριμώσι τευάχιον 
κασσίτερου. ‘Εκαστη οικία Ιχει τό ίδιόν τσς Ιρ 'χ , τό 
οποίον θέτουσιν εις ενα έχ δύω γειτνιαζόντων δαλά - 
μων έν πλήρει καδαρότητι έπιμελώς διατηρούμενον*

( 1) ‘ Εκατόνταρχος ή άρχηγός 1 0 0  ανθρώπων 
εχ.Ιεγομενος ύπό τής κοινότητος' τοιούτος δέ ιύρ ί 
σχιται εις ο.Ια τά χωρία  τής ‘Ρωοσίας’ ίπόκειτα ι 
δέ ο .·, οτνίκ είς τόν Σταρόασα ήτοι πρωτύτερο τού 
χωρίου.

χει εν μεγα Κερεμιτ οια τας δημοσίους, και 
πολλά άλλα μικρά διάτας μεριχάς θυσίας. Οί Τζου- 
βάχοι οί χατοικοΰντες τήν έπαρχιαν τοΰ Λ.Ιατϊρ 
χατασκευάζουσι ξύλινον οΐκίσκον έν μέσω τοΰ Κε- 
ρεμέτ έχοντα δύραν πράς άνατολάς, όρθιοι δέ τρώ- 
γουσι παρ αΰτώ τάς δυσίας, αιτινες παρατίθενται έπί 
τραπεζών καλυπτομένων μέ τραπεζομάνδηλα- πηγνύ- 
ουσι δέ είς τό μέσον τής καλύβης ταύτης μακράν άχόν* 
τιον διαπερών τήν στέγην, έπί τής κορυφής τοΰ όποιου 
προσαρμόζουσι πλιχτΰν σιδηροΰν δακτύλιον, τοΰ όποιου 
τά ά.χρα ει»αι όξύστομα, δέν άποδίδιυσι δέ χαμμίαν 
ιδιαιτέραν λατρείαν είς τοΰτο τά σημεΐον μή άπαντώ- 
μενον είς άλλα δημόσια Κερεμέτ.

Κατά τάν Σεπτέμβριον μήνα δνομαζόμενον Τζ,ονγ- 
xovti'ct εποχήν τής τών καρπών συγκομιδής χαί τής

»κορδς συγχρόνως, τελοΰσιν οί Τζουβάχοι πανδήμως 
τήν μεγάλην θυσίαν τής ευχαριστίας- θυσιάζουσι δε 
τότ* έντός τοΰ μεγάλου Κερεμέτ, ενα ίππον, Ινα βοΰν, 
χ«ί Εν πρόβατον. Είσάγοντες οθεν τά θύματα άπά τήν 
χρός άνατολάς θύραν, τά δένουσιν έπί τριΰν πάλών, 
μέχρι τοΰ τέλους τ ις  χοίνής προσευχής, πλησίον τοϋ 
τόπου οπου ψήνουσι τά κρέατα τών ζώων.

Οί Τζουβάχοι προσευχόμενοι στρέφονται πρός άνα
τολάς, καί έπανειλημμένως χλίνουσι τήν κεφαλήν, 
ίδοΰ δέ τί συνήθως λέγουσιν.

« Τόρ σιργα.Ιά, Too βιτέρ, Μποιαντσχιν·6ούΛ. » 
ήτοι «Θεέ έλέησον ήμας, ώ Θεέ, δός ήμϊν τάν έπιου- 
σιον, καί έπάκουσον ήμών. · Έπικαλοΰνται συγχρόνως 
πολλάς θεότητας ύποδεεστέρας δί ιδίων δεήσεων. Περί 
τής μυθολογίας τούτου τοΰ βλακάς λαοΰ, υπάρχει ή 
μεγαλητέρα άγνοια. ‘Ο Κερεμέτ (έξ ου καλοΰσι και 
τοΰς ιερούς των τόπους) είναι ή πρώτη δευτερεϋουσα 
θεότη,ς μετά τάν Top, όστις είναι τό υπέρτατον Ό ν. 
Αί λοιπαί θεότητες είναι Άσ.ΙΙρ, ΚσνΙρ, ΠούΛχς, 
Σονροδόν, Σιρ, Σιον.Ι-σονρίν-ίρσενέ, Χ ιρσ.Ιίρ  και 
Κεμπί. Αέγουσι δέ οτι έχουσι πολλάς άλλας ακόμη, ή 
περί τών οποίων έρευνα ίσως άποκαλύψη περίεργόν τι 
χαί διαφέρον. Φρονοΰσιν οτι ολαι αί θεότητες των 
έχουσι γυναίκα καί τέκνον, διό καί τους έπικαλοΰνται 
τρις χατ’ έπανάληψι/ ούτως, Topt ή Κ εοεμέτ.Άσχ  
(Κερεμέτ ό πατήρ) Κερεμέτ-άμαχέ (Κερεμέτ ή μή 
τηρ) καί Κερεμέτ-ούεό.Ιί ( Κερεμέτ ό υ ιό ς .) Τοΰτο 
δέ μοί τά ειπον Τζουβάχοι κατωτάτης τάξ ιω ς, μή 
δυνηθέντες όμως νά μοί δώσωσι περισσοτιρας περί 
τούτου διασαφήσεις καί πληροφορίας.

Μετά τάς προσευχάς σφάζουσι τά θόματα.'Η π:α- 
ξΐς αυτη τελείται άπό τινα τών γεροντοτέρων έκλε- 
γόμενον παμψηφιί παρά τής κοινότητος έπί τούτω. 
’Απαγγέλλει δέ ουτος πρό τής σφαγής ευχήν τινα, τήν 
έποίαν μετ’ αύτοΰ έπαναλαμβάνουσιν οί παρόντες. 
Συλλέγουσι δέ μετά προσοχή; τό αιμα τών θυμάτων, 
καί κριμώσι τά δέρματα τών δύο μεγαλ^τε'ρων ζώων 
είς δύω άκόντια ίστάμενα πρός τήν άρκτοδυτικήν γω 
νίαν τοΰ Κερεμέτ. Τά δέ δέρμα τοΰ προβάτου άπλό- 
νουσίν έπί δύω ράβδων κατά γής προσηλωμένων, έπί 
τών οποίων θέτουσι ς·αυροειδώς τρίτην. ’Αφίνουσι δέ τά 
δέρματα ούτως απλωμένα δύω μόνον ημέρας, μετά 
ταΰτα τά άποσύρουσι χαί τά πωλοΰσι μεταξύ των. 
Τά εκ τούτου προερχόμενα χρήματα είναι προσδιωρι 
σμένα πρός άγοράν χαί διατήρησιν τών αναγκαίων διά 
τάς θυσίας έπίπλων καί έργαλείων, πρός άγοράν άλεύ- 
ρου, μέλιτος, καί άλλων πραγμάτων χρησίμων κατά 
τάς έορτάς. Ή  φροντίς αυτη, καθώς καί ή περί τής 
χαθαριότητος τοΰ Κίρί/ιέ?, ανατίθεται είς άνδρα παρά 
τής χοινότητος εκλεγόμενον, καί θεωρείται ώς υπηρε
σία έντιμοτάτη· διό καί δ Ιχων αυτήν είναι τοΓς πασι 
σεβαστός καί άποκαλεΐται Κερεμέτ-Πχαγχάτ. ‘Γελοΰσι 
δέ προσέτι πανδήμους θυσίας χατά τόν καιρόν τής 
βλαστήσεως τών δημητριακών χαρπών, καί πρό πάν
των οταν άπειλώνται ύπό σιτοδείας.

Αί έντός τών οικογενειών μερικαί θυσίαι τελούνται 
« ς  πολλάς περιστάσεις, ήτοι 8ταν τις άσθενήσΐ) βα- 
ρεως, ή ϋπβχύψΐ) ιίς  οΪΊίακόν τ ι δυστύχημα, ή όταν

λ. χ . γεννηθξ τε'κνον, ή μέλλη νά τίλεσθή μνημόσυνον 
τών άποθανόντων χαί τά παρόμοια. ‘ Ο πατήρ, ή ό 
γεροντότερος τής οΐκογενείας τότε απαγγέλλει τάς εύ- 
χάς, καί σφάζιι τά  θύματα, τά όποϊα συνήθως έκλέ- 
γονται μεταξύ τών μικρών ζώ ω ν ώς έπί τό πλείστο» 
δέ τότε δύουσι πρόβατον. Είς όλας δέ τός θυσίας έν 
γε'νει, πριν σφάξωσι τό θΰμα, χυνουσιν έπ’ αΰτοΰ άγ-  
γείον πλήρες ψυχροΰ υδατος καί έάν μέν τά ζώον τα - 
ραχθή τά θυσιάζουσιν αμέσως, άλλως, έπαναλαμβά- 
νουσι τό αύτά δευτέραν χαί τρίτην φοράν.’ Αν δέ τό ζ ώ 
ον έξαχολουθή νά μένΐ] άτάραχον, ή τελετή αναβάλ
λεται.

Οί παρευρισχόμενοι είς τήν θυσίαν άφ’ ου φάγωσιν 
όλοι τάς προσφοράς, καίουσιν έπιμελώς τά έ ιτα , χαί 
ίάπτουσι τά λείψανα,διά νά μή βίβηλωθή ύπά τών ζώ 
ων ο,τι έθεωρήθη ώς ιερόν.

Οί Τζουβάχοι Θέτουσι τοΰς νεκρούς των είς πενι
χρά φέρετρα καλώς ένδεδυμένους, καί στρέφουσι τήν 
κεφαλήν των πρός δυσμάς. Λέγουσιν οτι σώζεται εί- 
σέτι παρ’ αύτοϊς τό έθιμον, όταν δ άποθανώνήναι ά- 
νήρ, νά συνθάπτωσι διάφορα εργαλεία καί πράγματα, 
ήτοι, εν ζεΰγος σανδαλίων πλεγμένων άπό φλοιόν δέν
δρου, τά όποια καλοΰσι Λαπτι, ενα όβελάν, μίαν μά- 
χ*ιραν, φλοιόν δένδρου, καί πυρεκβόλα (τζακμάκια). Τά 
κοινόν νεχροταφεϊον καλείται Μαοσάρ. Ιΐράς τοΰτο 
δέ έκλέγουσι μετ’ έπιμελείας τόπον μακράν τοΰ χω 
ρίου,τοΰ Κερεμέτ, καί πάσης δδοΰ. Τρις έπισκέπτονται 
τάν τάφον τοϋ άποθανόντος πάντες οί συγγενείς. Κα- 
θιερώθησαν δέ παρ’ αύτοΐ; διά τον σκοπόν τοΰτον αί 
ακόλουθοι ήμέραι, ή τέταρτη τής μεγάλης έβδομάδος, 
ή πέμπτη πρό τής ΙΙιντηχοστής (καθ ήν καί οί ‘Ρώσ- 
σοι τελοΰσιν ανάλογο» τι) καλούμενη παρ ούτοΐς 
μ ΐχ , καί ή όγδόη τοϋ Νοεμβρίου καλουμένη Ίουβου- 
ίχ . Κατά τήν τελευταίαν ταύτην ήμέραν Ουουσι πλη
σίον τοϋ τάφου, καί θέτουσι στήλην ξυλινον έπί τής 
κεφαλής τοΰ νεχροΰ. Ποιοΰσι δέ πράς τοΰτο δπήν είς 
τήν γην, καί πριν τήν στήλην θέσωσιν, έκαστος τών 
παρό/των ρίπτει έν τή όπή κρέας χαί ποτόν έκ τών 
διά τό γεΰμα προετοιμασδέντων, τρώγουσι δέ άχολού* 
θως, καί πίνουσι, καί ποικιλοτρόπως διασκεδάζουσιν.

‘Η προίξ τών ΰπανδρευομενων παρθένων καλουμένη 
ΚaJovr  άναβϊίνει εις πεντήκοντα, όγδοήχοντα, καί 
έκατόν ρούβλια. Κατά δέ τήν ήμέραν τοΰ γάμου δέν 
συνχωρεϊται είς τήν νεόνυμφον νά βιδίζη, οθεν τήν φέ- 
ρουσιν έφ’ άμάξης, ή έπί ψιάθων. ’Εν περιπτώσει δια
ζυγίου, δ σύζυγος, άποπέμπων τήν γυναΐχά του, σχ ί
ζει τάν πέπλον της (σονρμπάτ) είς δύο, καί τό μέν 
ήμυυ κρατεί, τό δ’ έτερον ήμισυ τής δίδει.

Οί Τζουβάχοι καταγίνονται πολΰ είς τήν μελισσο
τροφίαν* οθεν κατά τάς έορτάς των πίνουσιν μεγάλην 
ποσότητα ΰδρομέλιτος καί ζύδου, τόν δποΐον καλοΰσι 
μπράγχα. Ποτέ δέν μεταχειρίζονται τά ξυνόγαλα, 
ποτόν είς μεγίστην παρά τοϊς Ταρτάροις χρήσιν. Οί 
χοροί των δμοιάζουσι πολΰ μέ τούς τών Ταρτάρων, 
συνίστανραι δέ ουτοι εις διαφόρους κινήσεις τών χει - 
ρών καί τοΰ σώματος συνοδευομενας μέ βήματα βρα
χύτατα και μιχρά, κρατοΰσι τοΰς πόδας πλησίον άλ* 
λήλων, χαί περιγράφουσι» έν ρυθμώ κύκλον μικρότα.



τον. Τά ίργανά των είναι η κοινή άσκαύλη, είδος i t  
Ηι*Ρδ<» τριχόρδου λύρας, καλούμενη Κομπες, καί !ν  
είδος αρπης όριζοντιίω; χρουομένης καλούμενον Γου- 
οΜ. Τό τελευταίο» τοΰτο όργανον Ιχει 16 — 18 χορ- 
δάς καί σχήμα ημικυκλίου.

‘Ο τροπος, καθ ον οι Γζουβαχοι ορκίζονται είναι 
άξιος μνείας. ‘Ο μέλλων νά όρχισδή άπάγεται εις τό 
Κερεμέτ, έχει δέ ύποχρεοΰται νά φάγη τριβλίον πλή 
ρες σφαιρίων κατεσκευασμένων άπό άλευρο» καί βού- 
τυρΟν. Τά φιγητόν δέ τοΰτο καλείται Σαλμά και 
είναι αγαπητόν καί παρά τοίς Ταρτάροις. Έ ν ω δέ 
οϋτος τρώγει, οι παρευρισκόμενοι έκφέρουσι πολυειδείς 
καί πολυαρίδμους κατάρας. Προσέτι διά νά φανή έάν 
κατηγορία τις ή,αι άληβής, ή ψευδής, δίδουσιν είς τόν 
κατηγορούμενον νά πίη ποσότητά τινα άλατου·/ου υ· 
δατος, καί ίά/ μέν βήξη πίνων κρίνεται ένοχος, ει
δεμή, θεωρείται αθώος καί απολύεται.

Οι Τζουβάχοι οί χατοικοΰντες τάς χέρσους γαίας 
τής άριστερας όχθης τοϋ Βόλγα καλούνται 'ΧιρδιγιάΛ. 
Οί δε εις τά  ̂ορεινά χωρία κατοικοΰντες Βερεγιά.Ι. »

Θ. Γ. ’Opcpai ίύης.

ΦΥΣΙΚΗ.
*—ο —

Π Ε Ρ Ι  Φ Ω Τ Ο Σ .

( Συνέχεια.)

Ο οχ ηττον αναγκαϊον είναι τό φώς καί διά τήν 
υγείαν και ευεξίαν τών ζώων. "Οσον όμως σαφής και 
ά· ήναι άφ εϊυτής ή αλήθεια αυτη, μόλις ήοχισαν οί 
ανδρωποι σήμερον νά τήν αίσδάνωνται, καί να χατα- 
νοήτωσι ποιο» άναγκαίον είναι τό φώς εις τήν δια. 
τήρησιν τής ζωής. Είναι σχεδόν αδύνατον νά έννοήση 
τις πώς ημπορει νά διατηρηδή ζώον είς εντελές σκό
τος, και έν τοσούτω υπάρχει άναμφισβήτητον ότι 
ι,ώον τι Πρωτευς καλούμενον, δεν έχει ουδόλως χρείαν 
τοΰ φωτός. Ίο περίεργον τοΰτο ζώον πλαναται είς 
τά ^ '« Τα τών σπηλαίων, όπου έγεννήδη, καί μονάζει 
έν τω μέσω αιώνιας νυκτός και σιγής. Είς τά σπή
λαια ταΰτα έν τώ σχότει έκτελεί όλας τάς ζωϊχάς 
λειτουργίας* διανύει πάτος τάς έποχάς χαί τάς φά
σεις τοΰ ΰίου του, γέννα τά τέκνα του, καί άπαντα 
μένουσι» επίσης έστερημένα τής αίδρίας τής ημέρας 
και της Λαμπροτητος τών χρωμάτων. ’Αλλά τοΰτο 
καί μονον τό ζώον, καθ’ όσον γνωρίζομεν, δύναται νά 
οκάρξη άνευ φω τ^ς. πο;νΤα δέ τά λοιπά άποθνήσκουτιν 
άμα στερηθώσιν αύτοΰ έντελώς. Αί έρευναι “Αγγλου 
τίνος φυσικοϋ, διετράνωσαν τήν άλήδειαν ταυτην. ‘Ο 
αυτός φυσικός άπεδειξε πρός τούτοις κατά τάς έρευ
νας, τάς οποίας εκαμεν εεο το Αίγαΐον, ότι ό χρωμα
τισμός τών οστράκων είναι διάφορος κατά λόγον τοΰ 
βάθους είς τά οποίον ευρίσχίνται τά ζώα ταϋια ' διό

τ ι τό φώς εισχωρούν μέχρι τινός *?ς τό βάθος τών 
υδατων φωτίζει περισσότερόν τά είς τήν επιφάνειαν 
αυτών πλησιέστιρα καί όλιγώτερον τά βαβύτερον 
■κείμενα, μέχρις ου μηδενισθή ή ενέργεια τούτου· άλλ’ 
είς τά βάθη ταΰτα, όπου δέν εισχωρεί ή ένέργεια τοΰ 
φωτός δέν ύπάρχει τότε ουτε ζωή. Έάν δέ τις διαί
ρεση είς ζώνας τό διάστημα τοΰ βάδους τούτου θέλει 
παρατηρήσει, ότι συμβαίνει καί είς τά ζώα τά ένδι- 
αιτώμενα είς τά διάφορα ταΰτα βάθη ο,τι συμβαίνει 
είς τάς διαφόρους ταινίας τής βλαστήίεως βουνοΰ τ ί 
νος τής τροπικής ζώνης. Είς τήν υπώρειαν αύτοΰ εύ- 
ρισκομεν βλαστάνοντα τά διάφορα τών φοινίκων είδη 
τήν βανανέαν καί πάντα τά φυτά τών τροπικών κλ ι
μάτων. Οσον όμως προχωροΰμεν πρός τήν κορυφήν 
μεταβάλλεται ή βλάστησις καί λαμβάνει άλλον χαρα
κτήρα μεχρις ου φδάση είς τά όρια τής άεννάου χ  ιόνος, 
όπου παύει πασα φυτική ζωή. Ό πως δε παραβάλλωμιν 
τας ταινίας ταύτας τής βλις-ήσεως κατά το ΰψος πρός 
τας ζώνας τής βλας-ήτεως άπό τοΰ ισημερινού πρός τοΰς 
πόλους, παρομοίως άποβλέποντες είς τόν διάφορον χρω
ματισμόν τών οστράκων χατά τό διάφορον βάθος τών 
υδατων, ήίυνάμε&α νά διαιρέσωμεν χαί τήν επιφάνειαν 
της γής είς ζώνας, είς τάς όποιας ό χρωματισμός τών 
νώων ήθελε» είναι τόσω ασθενέστερος οσω περισσότε
ρον πρός τους πολους ήδελον πλησιάζει αί ζώναι. "Ο,τι 
όέ^έλέχδη περί τοΰ χρωματισμού τών οστράκων ίφαρ- 
μό,εται έπίσης καί είς τά επίγεια ζώα, χαί ούδέν 
αλλο δύναται ν’ άποδείξη τόσον σαφώς τήν άλήδειαν 
ταυτην, όσον ό χρωματισμός τών πτερών τών πτηνών. 
Ας παραβαλωμεν λ. χ . τόν συριστή» κύκνον τών 

βορείων μερών μέ τόν φοινικόπτερον τών τροπικών 
ποταμών. ‘Ο μεν πρώτος είναι πτηνόν ώραίον μέ χιο- 
νολευκον πτέρωμα κηλιδούμενον μόνον υπό μικροί κ ί
τρινου στίγματος έπί τής κεφαλής· παραχειμάζει δέ 
*(>ς τους ψυχρούς κόλπου; τής Ισλανδίας, οπου τό κε- 
λάδημά του άντηχεΓ ζοφερόν είς τά παράλια έν τώ 
μεσω τής νηνεμίας καί τών μαχρών νυκτών. ‘Ο δεύ
τερος όμως έχει χρώμα ροδινάν τοσαύτης έντάσεως, 
ωστε^ μόλις δόναταί τ ις νά ρίψη άβλαβώς τό βλέμμα 
έπ αύτοΰ, όταν φωτίζηται ύπό τοΰ λαμπρού ήλίου τής 
πατρίδος^τοο. ‘Υπό τήν ένέργειαν τώ/άκτινοβόλων 
τούτων άστρων, είς τήν χώραν ταύτην, έν η έστησαν 
τόν θρόνον των ή βερμότης καί τό φώ ;, κατοιχοΰσι 
τήν ξη:άν, τά υδατα, χαί τόν άέρα ζώα χεκοσμημένα 
μέ τά ζωηρότατα χρώματα. Ε ί; ψυχροτέρας όμως 
χωράς υπο ζοφερωτερον ουρανόν, γίνονται κα! τά χρώ
ματα ασθενέστερα καί μεταβαίνοοσιν είς τάς ώχρας 
έκιί'/ας βαφάς, τάς οποίας συνήθως βλέπομεν.

Ηοη δε ας έπανέλθωμεν είς τήν κατάδειξιν τής 
έπιρροής^τών φωτιστικών άχτίνων έπί τοΰ ζωϊκοΰ όργα- 
νισμοΰ, όπου άπαντώμεν αξιοπερίεργα φαινόμενα. Πει- 
ραματα έπί τουτω γινόμενα απέδειξαν οτι ή ®ωτι- 
στική τών ήλιαχών άκτίνων δυναμις, Ιχει τήν μεγίς-χν 
επιρροήν είς τήν ζωικήν άνάπτυξιν, τίυτέστιν είς τάς 
αεταβολάς τής μορφής, α ιτινις λαμβάνουσι χώραν 
μεταξύ τής νηπιότητος χαί τής έφηβου ήλικίας. Φυ- 
σιχός τις διά νά έρευνήση τήν τοιαύτην επιρροήν τών 
φωτιστιχώ» αχτίνων ανεο τής ίνεργείας τών θερμαν-

τιχών έθεσεν ώά βατράχων είς δόο οέλινα άγγεΐα πλήρη 
ΰδατος, έκ τών όποίων£τά μέν έκαλυψ* μέ μέλανχαρ· 
τίον διά νά τό καταστήση άϊιαχώρητον είς τάς φωτι* 
στιχάς ακτίνας, τό δέ άφήκε διαφανές. Άμφόχερα δέ 
τά έξέδεσεν είς τή» αύτήν δερμοκρασίαν, είς δέ τή* 
ένέργειαν τών ήλιακών άκτίνων μόνον τό διαφανές. 
Τούτου γενομένου παρετήρησε μετ’ όλίγας ημέρας ότι 
τά  ώά, άπ«ρ περ.είχ* τό διαφανές άγγείον άνεπτυ* 
χδησαν βαθμηδόν, ένώ έξ εκείνων, τά όποια ησαν είς 
τό σκοτεινόν ουδέ εν έζωογονήθη. Παρετήρησε δέ πρός 
τούτοις αναμφισβήτητα δείγματα τής μεταμορφώ 
σεως του έμβρύου. ‘Ο αύτός φυσικός έκαμε παρό 
μοια πειράματα έπί τών γυρίνων τοΰ πρώτου 
δηλ, μορφώματος τών βατράχων, οίτινες δει- 
κνύοοσι μόνον κεφαλήν καί ουράν. Έ πί τούτω κα 
τεσκευσε πίθον έκ κασσιτέρου, διηρημένον εις δώ
δεκα πατώματα, καί τρυπημένον μέ πολλάς τρύπας 
χάριν τής είτόδου τοΰ υίατος. Μετά ταΰτα θέσας είς 
έ'καστον πάτωμα άνά ενα γυρίνον ζυγισθέντα προη
γουμένως, κατεβύδισε τόν πίθον είς τόν ποταμόν 
Ση χουαναν, Είς «Λλο δέ άγγείον πλήρες ΰδατος έχ 
τοΰ αύτοΰ ποταμού ένέβαλεν ικανόν άριθμόν παρο
μοίων γυρίνων καί τό έξέθεσεν είς τήν πλήρη 
ενέργειαν τοΰ ήλιακοΰ φωτός. Τούτου γενομένου ειδε 
μετ’ ολίγον άπαντας τούς έν τω άγγείω γυρίνους 
μεταμορφωμένους· έκ δέ τών έν τώ πίθ<{) οί δέκα διε- 
τήρουν τήν αύτήν μορφήν, άν καί αΰξήσαντες κατά τό 
διπλάσίον, ή τριπλάσιον ώς πρός τά βάρος. Πρέπει δέ 
νά προσημιιώσωμεν ότι, χαθ’ ον καιρόν έγένετο τό 
πείραμα οί γυρίνοι ηγγιζον ηδη είς τήν εποχήν 
τή’ς μεταμορφώσεώς των, ‘ Επομένως οσοι μέν α ύ τ ώ ν  
έτέθησαν είς τήν έπιρροήν τοΰ ήλιακοΰ φωτός μετε- 
μορφώθησαν πραγματικώς· οσοι δέ έστερ^δησαν αύτή; 
έμειναν είς ην εύρίσκοντο κατάστασιν αν καί ηΐίςηταν 
κατά τόν όγκον, δηλ. έσταμάτησαν εις τήν μορφολογι- 
κήν άνάπτυξίν τω/ χωρίς ποσώς νά πάθωσιν άπό τήν  
άναβολήν αυτήν. Τοΰτο δέ σαφηνίζει καί άποδεικνύει 
δεόν τως ότι ή ένέργεια τών φωτιστικών άχτίνων] 
έπιβοηδεΐ τήν άνάπτυξιν χαί διάπλασιν τής μορφής, ήτις 
ύπόχειται είς άλλους νόμους, ή ή κατά τόν όγκον αυ 
ξησις. Κατά τά προηγηδέντα βύδείς δύναται νά 
άμφιβάλη οτι ό όργανίσμός καί αύτοΰ τοΰ άνδρώπου 
ύπόχει-αι είς τήν έπι^οήν τών φυσικών δυνάμεων 
Φαίνεται δέ ότι ό τόσον λεπτομερής καί τέλειος όργα 
νισμός τοϋ άνδρώπου ένομίσθη ικανός νά συντηρηδή 
ανεξάρτητος τής ένεργειας τών δυνάμεων έκείνων, τάς 
έποίας έπλασεν ό δημιουργός οΐϊως διεγείρωσι τήν 
ζωήν, ένδυναμόνωσιν αύτήν, καί έκτελώσι τήν άνάπτυ
ξίν της είς τάς διαφόρους μορφάς της. Καί όμως ή 
τοιαύτη δόξα είναι όλως Ισφαλμένη. ‘Η παραγνώρισις 
τής αλήθειας ταύτης, ή παραγνώρισις τής ΐπ ι^οής 
τοΰ ήλιακοΰ φωτός είς τήν υγείαν του ά»θρώπου έπέ 
φερε και έπιφέρει είσέτι αξιοδάκρυτα αποτελέσματα. 
Περί τούτου δέ θέλει πεισθή πας τις όστις ήθελε 
συμπαραβάλει τήν σωματικήν άνάπτυξιν ϊώ ν έν υπαί- 
®ρω ή έν φωτειναΐς οι’κίαις οίκουντων, μέ τήν σωμα
τική* μόρφωτιν τών σκιατραφών έκείνων, οίτινες οί 
χρΰσι \ά σκοτεινά μέρη τών πόλεων μας, ή τάόπόγεια 

ΜΝΗΜ.

κτλ. ‘Η καχεκτική κατάστασις πολλών άν0ρώπων, αί 
δυσμορφίαι τοΰ σώματος καί πολλά άλλα νοσήματα 
εχουσι τήν πηγήν των καί είς πολλά άλλα αίτια, ούχ 
ήττον ομως είς πολλάς περιστάσεις καί είς τή* έλ- 
λειψιν τής ένεργειας τοΰ ήλιακοΰ φωτός, τά δπσίον 
διαχωρεί είς τόν όργανισμόν, ζωογονεί καί έπηρεάζει 
αύτόν ποικιλοτρόπως. (άκολουδεϊ).

Ο Α Ρ Χ Α Ρ ΙΟ Σ  ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ.

(Ά ρ θ ρ ο τ  A o r )

Διά νά καταστήσωμεν δπωσοΰν προσιτήν είς τάς 
Κυρίας καί τού; συνδρομητάς τής Μνημοσύνης τήν 
-ερπνοτάτην τής Βοτανικής έπιστήμην, έπιχε’.ροΰμεν 
είς σειράν άρδρων νά πραγματευθώμεν τά ούσιωδϊ'ς-ε- 
ρα χεφάλαια αυτής υπό τόν τίτλον, ό ’Αρχάριος Βο
τανικός.

Ή  Βοτανιχή Επιστήμη ωφέλιμος «ίς τόν άνθρω
πον, καί διά τά φάρμακα τά όποία νιχώσι τάς άσδε- 
νείας του, καί διά τά φυτά τά όποία τόν τρέφουσι, 
καί διά τά άνθη τά δποία στολίζουσι τούς κήπους ή 
τάς αίδούτας του, καί στέφουσι τό λίκνον ή τό φέρε- 
τρ«ν του, κατέστη σήμερον έν Εύρώπη εν τών πρώτων 
μαδημάτων τής παιδικής άνατροφής· δέν υπάρχει δέ 
ίσως μήτηρ μεταξύ τών όπωσοΰν εύπορων οικογενειών, 
ήτις νά μή συλλέξη μετά τών τέκνων της κατά τάς 
πρώτας του έαρος ημέρας τό ήρανθές, ή τό βατράχιον, 
οΰδέ τέκνον δεκαετές, τό όποιον νά μή διακρινή καί 
νά άποχαλή διά τών έπιστημονικών ονομάτων των 
τά κοινώς ε’ν άγροίς φυόμενα φαρμακερά ή ώφέλιμα 
φυτά. Εις όλα δέ τά σχολεία, τά λύκεια, τά γυμνάσια, 
καί τά άλλα Εκπαιδευτικά καταστήματα διδάσκεται 
ή Βοτανική, ώστε ο! μεταβαίνοντες είς τά Πανεπις-ή- 
μια δέν εχουσιν πλέον, ανάγκην νά μάδωσι παρά τοϋ 
Καθηγητοΰ τάς πρώτας βάσεις καί τά στοιχεία αύ- 
τής, άλλ’ άχουουσι καί έννοοϋσι τάς ύψηλοτέρας θεω
ρίας της.

‘ Ημείς μόνον ο! είς άλλα πολλά τούς Ευρωπαίους 
πιθηκικώς μιμούμενοι, ήμεις κατεφρονήσαμεν μέχρι 
τοΰδε τήν τερπνοτέραν τών έπιστημών, τήν καλήν ταύ
την παρήγορον πάσης λύπης, τήν άθωοτέραν τών δια
σκεδάσεων, τήν πραΰνουσαν τούς πόνους μας, τήν 
τρέφουσαν καί ένδύουσαν ήμόΐς, τήν άνακαλύπτουσαν 
τά θαυμαστά τής μεγάλης φύσεως μυστήρια, καί τήν 
καταδεικνύουσαν τοΰ Δημιουργού τήν υπερτάτην σο
φίαν. Είς ήμας μένει ξένον καί άγνωστον μέγα μέ
ρος τής μυστηριώδους έποποιίας τοΰ Παντός, μένουσι 
κεκρυμέναι αί τερψικάρδιοι αύτοΰ καλλωναι, διότι φρο- 
νοΰμεν ότι έκτός τών έν τβΐς κήποις λαχανευομέ»ων 
καί καλλιεργούμενων ολίγων φυτών τά όποια καλού* 
μεν ήμερα όλα τά άλλα είναι ανάξια προσοχής· διά 
τά κα'οΰμεν άγρια, ωσάν νά έπλασεν ό Θεός ήμερα 
χαι άγρια, καί ώς νά μή φύονται τά καλλιεργούμενα 
παρ’ ήμϊ» εις τάς ίδιας πατρίδας των άφθόνως, άνεο 
ούδεμιας καλλιεργείας.



Τήν σημαντικήν τούτην ίλλειψιν ποβών νά δερβ- 
πεύσω Ιλαβον μέρος είς τήν σύνταξιν τοϋ παρόντος 
συγγράμματος* επιχειρώ δέ νά διδάξω τού; συνδρο* 
μητάς τή ; Μνημοσύνης Στοιχεία Βοτανικής μέ τ ρ ό 
πον  άτλοΰν καί ευληπτον' έπιχειρώ νά τοις έκδέσω 
τάς χρειώδεις γνώσεις αύτίς, τών οποίων είναι κά 
τοχος μήτηρ γαλλίς καί τό  μειράκιον 5 υιός τη ;’ 
επιχειρώ, τέλος, νά τοίς διοχετεύσω τόσα περί αύτής, 
όσα είναι αναγκαία ιίς  κοινωνικόν καί καλώς ά<ατε 
δραμένον άνθρωπον. Έάν επιτύχω τοΰ σκοποΰ μου, ή 
ενδόμυχος εύχαρίστησις δτι συνετέλεσα είς τών άνα 
γνωστών μου τήν ηθική/ πρόοδον δέλει εϊσδαι ή πολυ- 
τιμωτάτη μου αμοιβή,

Βοτανική καλείται ή επιστήμη ή καταγινομέ»η περί 
τήν ερευνάν ολων τών φυτών, ατίνα καλύπτουν τή 
επιφάνειαν τής γή ;, καί πολλάκις τδν πυθμένα τών 
λιμνών, τών ποταμών, καί τής δαλάσοη;.

‘Η εκτεταμένη αυτί) επιστήμη διαιρ»ΐται είς πολ 
λούς κλάδους, ητοι είς Όργανο) ραφ ίαν,ταριγράφουσα 
τά διάφορα τοϋ φυτοϋ όργανα, τό σχήμα, τή/ δέσιν, τάς 
μεταμορφώσεις των,καί τήν εσωτερικήν κατασκευήν των

Είς Φυσιολογίαν, πραγματευομένην περί τών λει. 
τουργιών τάς δποίας τελεί έκαστον όργανον τοΰ φυτοΰ, 
καί περί τών φαινομε'νων τής ζωής.

Είς Π εριγραφ ική Βοτανικήν, ητις κύριον δέμα 
Ιχει τήν περιγραφήν τών φυτών, τοΰ; χαρακτήρας 
τοΰς δποίους ταΰτα εχουιι, καί διά τών δποίων δυ 
νάμεδα άσφαλώς νά τά  γνωρίσωμεν, καί νά τά δνομά- 
σωμεν, καί τήν κατάταξιν αύτών εις Ελάσεις, Οίκο· 
γενείας, Γένη, καί είδη,

Είς ’Εφηρμοσμένην Βοτανική*·, καταγινομένην είς 
τήν Ιριυναν τών φυτών σχετικώς προς τόν κοινωνικόν 
£ίον τοΰ άνδρώπου’ αυτη δέ υποδιαιρείται εις ’Ιατρικήν 
Βοτανικήν, έξετάζοοσαν τά  φυτά οσα είνζι χρήσιμα 
ώς φάρμακα, καί εις ’Αγρονομικην Βοτανικήν, έξετά- 
ζουσαν τά φυτά οσα είναι χρήσιμα ιίς  τήν οικιακήν οί 
κονομίαν, τάς τέ/νας, καί τό έμπόριον.

Ά ν  ομως, καλέμου Άνα^νώστα, σ’ έρωτήτη τ ις έξ 
εκείνων οιτινες θέλουσι νά έξετάζω ιι τήν £ίζαν καί 
τήν φύτρα» έκαστου πράγματος, τ ί ίστ'ι φυτόν ; τί 
δέλεις τώ  άποκριδή ;

Οί περί τουτου δρισμοί είναι πολλοί, νομίζω ομω: 
δτι διά σέ άρκεϊ εΤς άλλά καλός και σαφής.

Είπέ του λοιπόν οτι φυτόν είνα ι or όργανιχόν, 
ζώ ν χαι θνήσχον, παραχβεν άπό ον τον αντον εΐ- 
ΰονc, και εχοντην ιδιότητα τον παράγειν a .U a  όντα 
όαοίου είδους στερούμενον δέ εκουσίου κινήσεακ, 
καί αίσθήσεως, και κατά συνέπειαν μι) ιχον σ ννεί 
δησο τήζ νπάρζεώς του.

‘Ο ορισμός ουτος είναι Γσως όλίγον εκτεταμένος 
άλλά καλήτερον είναι, νομίζω, νά ιίπ η τ ις  τρεις λέξεις 
ϊίεριπλέον καί νά γίνη καταληπτός' παρά νά γρυϊολο 
γη λακωνίζων.

‘Ο Λινναίος, ό μέγας αύτός Αριστοτέλης τής πα· 
ρελδούσης εκατονταετηρίδος, δέλων νά δώοζ δρυμόν 
διά τάάνόργανα καί όργανικά όντα τοϋ παντός ειπεν

« Τ ά  ό^υχτά α ν ζ ά ν ο υ σ ι .  —  Τ ά  φυτά  α ν ζ ά ν ο ν σ ι

χα ΐ ζώσ ι .  — Τ ά  ζώ α  α ύ ζ ά ν ο ν σ ι ,  ζώ σ ι ,  χα ΐ α ίσ θ ά τ ο*. 
τα ι  » (1).εδ  εσι λοιπον ος μονήν διάκρισιν μεταξύ φυ
τοΰ καί ζώου τήν αίσβησιν. Ά λλ' εκτός α τής συνυ- 
πάρχουσι προσέτι καί πολλαί άλλαι διαφοραί αί 
ιύσιωδέστε:αι τών δποίων ειτίν αί ακόλουθοι.

Α . Ό τ ι τά ζώα Ιχουβι μίαν κοιλότητα έντός τής 
οποίας είσάγουσι τήν τροφήν των, καί τή# κατεργά
ζονται. Τήν κοιλότητα ταύτην καλοϋμιν στόμαχον 
καί τοιαύτη δέν υπάρχει «ίς τάφυτά.

Β . Οτι τά ζώα είναι προικισμένα μέ έκούσιον 
κίνησιν, ένώ τά φυτά δέν εχουσι τοιαύτην’ άν δέ τινα 
ρυτά παρουσιάζουσι καταπληκτικά κίνήσεως φαινόμενα 
(ώς ή Αιοναία μυιοπαγίς λ. χ .)  τά φαινόμενα ταΰτα 
• ίναι άποτέλετμα μηχανισμού τ;νος ιδιαιτέρου (ώς 6έ- 
λομεν άλλοτε πραγματευίεΐ ιδίως περί τούτου.)

Γ . Τά αγγεία ιίς  τα ζώα εχουσιν ωρισμένην δέσιν 
καί είναι ώρισμένου άριδμοΰ, ή δέ καταστροφή ενός έξ 
αύτών φέρει άφεύκτως τον βάνατον ένώ είς· τά φυτά 
δέν είναι ώρισμένου άριδμοΰ, και άν καταστροφή εν 
ή πολλά, δύνανται νά άναπτυχδώσι συγχρόνως άλλα 
καί νά έπιμηκύνωσι τήν ζω ψ . Τίς έξ υμών δέν είδε 
λ. χ . γηραιά στελέχη δένδρων εντελώς κοιλωδέντα 
ένεκα τή ; καταστροφής τοΰ ύπό τάν φλοιόν ξύλου’ καί 
μ’ ολον τοΰτο τά δένδρα ταΰτα ή/δουν καί έκαρποφό· 
ρουν κατ’ έτος, οντα έντελώς ύγειή.

Δ . Ή  τροφή τών ζώων είναι οργανίκαί ούσίαι 
στεραιαΐ, ήτοι άλλα ζώα, ή φυτά' ένώ ή τροφή τών 
φυτών είναι ανόργανοι ούσία:, καί εισέρχονται εις δια-

λελυμένην κα» 
τάστασιν έντός 
τοΰ όργανισμοΰ 
των.

‘Υπάρχουσι 
καί άλλαι τινές 
διαφοραί τόοον 
είς τήν αναπνοήν 
κοί δρέψιν, οσον 
καί είς τόν τρό
πον καδ’ ον πα- 
ράγονται τάζώα 
καί τά φυτά, 
άλλά ταυτας 
πρός ώραν τάς 
παραλείπομεν.

Ά ς  ίδωμεν 
τώρα έκ τινων 
Οργάνων σύγ- 
κειται εν φυτόν.

Εν τέλειον 
φυτόν συγκειται 
?ξ ενός «ξονος, 
τοΰ δποίου τά 
δύα> άκρα διευ
θύνονται κατ’ 
άντιδέτους ίιευ-

(1) Lapides crescunt, vegetab ilia crescunt et 
vivunt, anim alia crescunt,vivunt,etsentiunt. Lin.

θύντεις, καί τό μέν άγει πρός ούρανόν έπί τή ; έπ ι
φανείας τής γής, καί λέγεται καν.Ιός (caulis) τό δέ 
πρός τό κέντρον τής γής ύπό τήν έπιφάνειαν αύτής καί 
λέγεται ρίζα  (radix). Έκ τούτων δέ δ μέν καυλός 
υποδιαιρείται είς δύω, τρία, ή περισσότερα μέρη άτινα 
χαλούν ται χ.Ιάδοι (rami) ή δέ ρίζα, καί αυτή διαιρεί
τα ι είς λεπτάς τινάς διακλαδώσεις αιτινες καλοΰνται 
ριζίδια.

Έ πί τοΰ καυλοΰ, χαί ενίοτε πρός τήν βάσιν του. φύ 
ονται τά φύλ.Ια  [folia] ατινα συνήθως είναι, ώς μεμ
βρανώδη ελάσματα Τά φύλλα ταΰτα προϊούσης τής 
άναπτύξεως τοΰ φ'ντοΰ άλλοιοΰνται βαδμηδάν κατά τό 
μέγεθος ή τό σχήμα, ώστε τά πρός τή< κορυφήν τοΰ 
καυλοΰ δέν δμοιαζουσι πολλάκις, ούδέ είναι ίσα, μέ τά 
πρός τήν £ίζαν’ τά άλλοιωδέντα ταΰτα φύλλα, άτινα 
συνοδεύουσι συνήδως τά άνδη, λέγονται μετάφυ.ΐΛα. 
(bracteae) διότι άναπτύισονται μετά τα κυρίως φυλ- 
λα. Πολλάκις δέ τά φύλλα φέρουσι εκατέρωθεν τής 
βάσεώς των πρός τό μέρος όπου μετά τοΰ καυλοΰ συ
νέχονται, δύω άλλα μικρά φυλλάρια ατινα καλοΰνται 
παράφυ-U a  (stipulffi) τά παράφυλλα ταΰτα δύναται 
τ ις νά ΐ'3η είς τά φύλλα τής κοινής δενδρομαλάχης 
(althaea rosea) καί εις τά φύλλα τής ροδής (Rosaj.

Μετά τά μετάφυλλα επονται τά άνδη. Είς δέ τήν 
άνίησιν παύ«ι τα ια  περαιτέρω άνάπτυξις τοΰ φυτοΰ, 
διότι αύτή καί μόνον είναι δ τελικός τής φύσεως 
σκοπος.

Έκαστον δέ τέλειον άνθος ούγκιιτβι έκ πολλών όρ- 
γάνω», ών το έςωτιρικώτερον τό περιβάλλον καί πε 
ρίκλεΐον τά λοιπά, καί τά δποΐον είναι πρασίνου συνή 
δως χρώματος, καί φυλλώδους φυσεως, καλείται χά ΐι-ξ  
(calyx), έντός δέ τοΰ καλυκος εΰρίεκεται ε- άλλο ορ- 
γανον συγκείμενον άπό 2. 3 . 4. 5 6 . η και περισοο- 
τερα μέρη, ώς έπί τό πλεΪ3-ον λαμπρώς χρωματισμέ 
να, τό οργανον τοΰτο καλείται στεφάνη (corolla) 
καί έκαστον μέρος του καλείται πέτα ίο ν  [petalum] 
έντός τής στεφάνης ταύτη ; κεΐνται τά γεννητικά όρ
γανα, έ< τών δποίων τά μέν νηματοειδή κατά τήν βά' 
σιν, xai δ^κην πλήρη κόνεως φέροντα κατακορυφως, 
είναι τά άρδενα όργανα καί καλούνται στήμον ες (sta
mina), τά δέ εύρίσκεται είς τό κέντρον τοΰ άνβου; 
τελευτά είς στυλοειδή άπόφυοιν, είναι έξογκωμένον κα
τά τήν βάσιν του οπου φέρει κοιλότητας τινας, έν αις 
άναπτύοονται τά σπέρματα, καί τοΰτο είναι τό θή'.υ 
Όργανον, τά δποΐον καλιΐται νπερος (pistillun>). Ό  
ύπερος μετά τήν γονιμοποίησίν γίνεται καρπός περι 
κλείων τά σπέρματα, δί ών τά φυτάν διαιωνίζει τό είδος 
του έπί τής έπιφανείας τή ; γής.

Διά τών ριζών, τό φυτάν άντλεΐ τήν τροφήν του 
άπά τή ; γής, δ ά̂  τοΰ καυλοΰ, τήν διοχετιύει είς τα 
φύλλα καί τά λοιπά όργανά του, διά τών φύλλων, 
αναπνέει καί κατεργάζεται τούς χυμού; του, διά τοΰ 
κά*υ*ος καί τής στεφάνης, προστατεύει καί προφυλάτ-; 
τεΐ τά γεννητικά όργανά του, διά τών στημόνων, γο 
νιμοποιεΐ τόν ύπερον, διά τοϋ υπέρου, τέλος, σχηματίζει 
καρπόν πλήρη σπερμάτων, άτινα διασπειρόμενα διαιω- 
νίζουσι τό ίίδός του έπί τής γής, διότι άπ αύτών 
^Λβστάνουσι μυριάδες απογόνων αύτοΰ.

Ά ν δέ πσρατηρήσωμεν τάς λειτουργίας τάς δποίας 
έχει έκαστον τών προμνημονευδέντων όργάνων τοΰ 
φυτοΰ, δέλομεν ίδεΐ ότι ταΰτα δύνανται κυρίως νά 
δΐϊίρεδώσιν είς δύω, ήτοι ιίς  όργανα βρεψεως, καί 
τοιαΰτα είναι ή ^ίζα, δ καυλός, τά φύλλα, τά παρά
φυλλα, καί είς όργανα παρα^ ωγή(, καί τοιαΰτα είναι 
τά όργανα τοΰ άνδους έν γένει, οίον, δ κάλυξ, ή στε
φάνη, οί στήμονες, δ ύπερος καί τά έν τώ κορπώ 
σπέρματα.

Άρκοϋν νομίζω διά οήμερον τόσα’ άνακεφαλαιών 
δέ οσα σοί προεξέδεσα, καλέ μου άναγνώστα, δέλεις 
ίδεΐ, οτι έμαθες 1. Τί είναι Βοτανική, καί εί; πόσους 
κλάδους διαιρείται. 2 Τ ί έστι φ ντ ίν , xat χατά τ ί 
διαφέρει άπδ τό ζώον. καί 3 . Ποια είναι τά όργανα 
παντός φυτοΰ έν γένει, ποίας λειτουργίας αΰτά έχου- 
σιν, καί ε ί; πόσας κατηγορίας δύνανται ώς έκ τών 
λειτουργιών των νά διαιρεδώσι. 0 .  Γ. Όρφανίδηη .

U 0 1 Κ I Λ Α
Κατά τάν Νομάν τοΰ Gard φυτεύων γεωργός τ ις 

δένδρον εί; τόν άμπιλώνά του, άνώρυξε δησαυρόν, τόν 
δποΐον μόλις πιςεύειότι κατέχει. Συνίςαται δέ αύτάς έκ 
30 0 0  ‘Ρωμαϊκών νομισμάτων αργυρών, περιεχομένων 
έντός κάλπης, προσέτι δέ καί 162 ετέρων χρυσών, 
τών δποίων ή κάλπη ήτο περικλεισμένη είς τήν πρώ
την τά τελευταία δέ ταΰτα βαρύνοντα 867  γραμμά' 
ρια, έπωλήδησαν είς τήν πόλιν Νέμαυιον (Nimes) 
πρός τινας φιλαρχαίους άνά 1 15 φράγκα κατ’ ούγγίαν.

Έφερον δέ τά όνόματα τών άκολούδων αύτοκρατό- 
ρων κ-λ. 2 ’Ιουλίου Καίσαρος, 14 Τραϊανού, 26 Ού«* 
σπειίανοΰ, 5 Νέρω-ο:, 17 Ά ντωνίνου,16 Λομιτιανου, 
11 Άδριανοΰ, 3 Κομμόδου, 5 Λουκίου Βέρου, 5 Βέ
ρου, 10 Φαυστίνου. 1 Φαυστίκη; μητράς, 2 Σιπτίμβι> 
Σεδήρου, 1 Πλαιτίνης, 1 Λ'.υκίλλης συζύγου τοϋ Ά ν- 
νίου, 1 Περτίνακος, 2 Αύρηλίου, 1 Νέρβα, 1 Σαβίνου,
1 Δεδί#υ Ίουλιανοΰ.

—  Κολυμβητής, Βορσακέ λεγόμενος, έβυδίζετο έκ 
διαλειμμάτων είς τόν ποταμόν τών Παρισίων Σηκουά- 
ναν, καί ποτέ μέν ευρισκε μικρά τινα κομμάτια με
τάλλου μεταξύ τής ίλύοί, ποτέ δέ ήλους (καρφία), 
καί άλλα τοιαΰτα, τά δπεΐαΐδ.δεν είς τους_ρωποπωλας

Μίαν ήμέραν ξυραφισδείς ένεδύδη οπωσοΰν έπιμε-· 
λέστερον, καί λαβών μεδ εαυτου βώλον ογκώδη χρυ* 
σοΰ παμπάλαιον, ΰπήγεν εί; τό Νομισματοκοπιΐον 
διά νά ζητήσι; τήν δοκιμασίαν του καί νά τάν ανταλ- 
λάςη μέ χρυσά νομίσματα 2 0  φράγκων αξίας έκαστον.

Ά λ λ ’ δ εξωτερικός τοΰ·άνδρώποι> σχηματι*μάς I- 
δωκεν ύποψίαν κλοπής είς τάν διευδυντήν τοΰ κατα
στήματος* έξετάσεω; δέ γενομένης, άπεδείχδη οτι δ 
κολυμβητής είχεν ά.αβ,βασμένον τόν όγκον τοΰ χρυ- 
σοϋ άπο τό βάθος τοϋ Σηκουάνα, ύποκάτωδεν μάλι
στα γέφυρας τινός, πλησιοντης οποίας κατά τον 
16ο* αιώνα είχον τά εργαστήριά των πολλοί κολλυβι· 
σταί καί τραπ ιζΐτα ι’ έξετφήδη δέ 2 0 4 0  φράγ. αξίας.

  Κατά τάν προπαρελδόντα Φεβρουάριον άνα-
»κάπτοντε; τ ή ν  γήν δια να καταβαλωσι τα θει/ελια οι- 
χίας είς τήν πόλιν Πίλσιν τή ; Βοημίας εύρηκαν οί 
χτίσται όγκου; μεταλικοΰ μίγματος, περιέχοντος



χρυσό» ικανής ποσότητος. Φ αίνιται δέ οτι όλα τβ 
περίχωρα τοϋ τόπου τούτου πλουτοΰσι κατά τοΰτο 
τά μεταλλιιον, δθιν xat ή Κυβέρνησις άπεφάσισι να 
τό έξορύξ^ καθ’ όλη* τήν έχτασι» τής έπιφανιίας.

—  Είς τήν Γερμανίαν μόνην έξεδίθησαν κατά τά
1851 βιβλία 509 0 .

—  Ά πο τό 1846  μέχρι 1850  έφονιυθησαν αίμο- 
βόρα καί άγρια ζώα ύπά τών κυνηγών ιίς  μόνον χό 
βασίλιιον τής Νορίεγίας 1 8 ,604  δηλ. άρκτοι 13 2 4 , 
λόχοι 1132 , λόγχες 1 3 3 2 , ικτίδες 3 3 5 , άιτοί 
1 0 7 1 5 . γύπ ις καί {ρωδιοί 2 1 1 8 , άλλα δέ διάφορα 
1 6 1 8 .

Συνομιλία δύο βονλεντών τής βορείου όμοσπόνδου 
Αμερικής έντός τοϋ βουλευτηρίοο χαζά 

τόν Φεβρουάριον μήνα  185 1 .
Σ τάνλενς —  Ός·ις δέν πολιτεύεται καλώς δικαιο

λογείται μέ ψεύδη’ τοΰτο ε ιιραξεν ό μισθοδοτηθείς πα
ρά τή ί βουλής Κ. δί Ιργον, τό  δποΐον δέν έξετέλισι.

Γ ίδδνς —  Δέν δύναμαι νά παρακολουθήσω τόν Κ. 
βουλευτήν είς τό στάδιον τών γενικοτήτων. Διαμαρτύ 
ρομαι κατά των λόγων του.

Στάνλεϋς —  Ό στις συμπράττει, ή συνομιλεί μετά 
σοϋ προστρίβεται «ίς καπνοδοχοκόρον, καί άνάγκη 
Ιπ ιίτα  νά πλυθή· Δέν καταδέχομαι νά καταβώ 2ως 
έχει, δπου ίφθασιν ό έντιμος βουλευτής τοΰ Ό ρ ο . 
(εύγε, ευγε).

Γ ίδδινς  —  Θέλεις νά μου άκούσης;
Σ τάνλεϋς  —  ‘Υποφέρω χαί τοΰτο.
Γίδδινς —  ‘Υλακτείς (βαυζιις) αδίκως καί παρα- 

λόγως.
Σ τάνλεϋς  —  ’Ιδού πάλιν δ ψωρραλέος κυων............
Γ ίδδινς —  Σράλλιις, άν νομίζης δτι μέ τύπτεις 

ώ ; έργοδιώχτης τών Μαύρων.
Σ τάνλενς —  Μή τρίζης ουτω τοΰς όδόντας, διότι 

θέλεις πάθει κακόν. Σύ είσαι δ έργοδιώχτης (τύραννος’ 
τών λευκών, χύνεις τήν χολήν καί τόν σίελον κατά 
παντός άνθρώπου. Ά ν  ητοή καταγωγή σου άπό επαρ
χίαν τινά της Νοτείου ’Αμερικής, ήθέλομεν σέ θεωρεί 
ώς Μαϋρον, έχοντα λευκόν δέρμΛ' ήδέλομιν Σέ κυνη- 
γει Ας άγριον είς τά δάση, καί μετ’ όλίγας ήμέρας 
ήΟέλομεν Σέ δέρει ώς κλέπτην. (Γ έλ ω ;!)  Ά ν  ποτε σε 
είπα Kuptov, έψιυσθην.

Πρόεδρος πρός τόν Κ. Στάνλεϋ. Ά ν  0έλ)]ς νά δια- 
χόψης . . . .

Στάνλενς.-~·\ϊ)τόν πρέπιι νά κρεμάσρ τ ις  άπό τόν 
λαιμόν, (γέλως).

Γίδδινς —  Ό  ίντιμος βουλευτής μ’ ενθυμίζει τό 
περίτριμμα τής άγορας έχιΐνο παιδίον, τό δποΐον π ι-  
ριεστρέφιτο τόσον ταχέως, ώστε μόνον τά οπίιω  τοϋ 
βρακκίου του έφαίνοντο. Μέθυσε !

Σ τά νλεϋ— Παρακαλώ τοΰς στενογράφους νά δια- 
τηρήσωσιν ακριβώς όσους είπε λόγους πρός τόν έπαί- 
την τοΰτον. Τά χριστούγινα παραμείνας ενταύθα έπι- 
νον* άλλά τότε αύτός συνεκραιπάλει μέ τούς Μαύρους. 
Ούχ, Νομίζω ότι ιύρίσχομαι είς άμφιθέατρον, όπου 
άνατέμνονται νεκροί χυνις' δ άνθρωπος φαίνεται, 
φρενοβλαβής· δε» Ιγνώρισι ποτί xuptov.

‘Η συνομιλία διεκόπη Ινταΰθα- ή βουλή άνιυρημιΐ· 
δ δέ πρόεδρος σ ιω πά ! (C ourrier d e l’ Europe)

Α Ε Κ Α Π Ε Μ Μ Ε Ρ Ι Σ .

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.

Ά θηνα . ’Εγκωμιάζει τήν άναίρεσιν του Συνοδικοΰ 
τόμου, έχδεδομένην έσχάτως μέ τήν ακόλουθον επ ι
γραφή», «Ό  Συνοδικό; τόμος, ή πίρί άληθείας.»Κάνέν 
βιβλίον άλλο (κατ’ αύτήν)φιλαλη9έστερον δέν έφάνη μέ
χρι τοΰδε· είς κάνέν άλλο δέν είιρίικονται ήνωμένα άκ- 
ραιφνεστάτη τής πατρίδος αγάπη, άγανάκτησις διά 
τήν έξυβρισθείσαν τής ‘Ελλάδος τιμήν καί προθυμία 
προς ύπεράσπισιν τών δικαίων της κτλ.

Ίδοΰ τά συμπεράσματα τοΰ συγγραφέως.
Επειδή δ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως δέν 

ειχέ ποτε κανονικήν δικαιοδοσίαν έπί τής ‘Ελληνικής 
εκκλησίας, δ δέ Συνοδικός τόμος δέν συμφωνεί προς 
τήν έπιστολήν τοΰ Ελληνικού υπουργείου, ουτε στη
ρίζεται εί; ψητούς κανόνας, ουτε είς τό δίκαιον, π ί
πτει άφ εαυτοΰ.

’Επειδή δέ οί έν ούτώ περιεχόμενοι όροι α ντί- 
κείνται ε ί; τό αυτόνομον καί άνεξάρτητο# τοΰ Ε λ 
ληνικού έθνους, καθώς καί είς τοΰς καθεστώτας αύ- 
τοϋ νόμους, έπειτα δέ δ Συνοδικός τόμος καθιστά- 
νει εις τήν ‘Ελλάδα σύνοδον διαρκή καί ανεξάρτη
τον τής πολιτικής εξουσίας έπί τής τών εκκλησια
στικών διοικήιεως, καί επιβάλλεται ώς νόμος παρά 
ξένης εκκλησιαστικής άρχής, π ίπ τε ι χαι άπό τοϋ 
‘Ε λληνιχοϋ έθνους.

—  Τά συνωμοτικά μένουσιν εισέτι απόκρυφα. Τ ι- 
νές τών στρατιωτικών διετάχθησαν νά άποχωρήσω- 
σιν εις προσδιωρισμένους τόπους, δ Καμαρινος εις 
Μόθώνην, δ Τασιανό; είς Κόρινθον, δ Παλασκάκης 
είς Ναυπλίαν, δ δέ λοχαγός Σούλης έφυλακίσθη.

—  Ό  κατηγορηθείς πλαστογράφος τή ; βασιλικής 
υπογραφής Λεωνίδας Βούλγαρης διατελεΐ φυλακι
σμένος.

—  Τό γαλλικόν άτμοκίνητον δ Ευρώτας θέλει α
ναχωρεί κατά πασαν πρώτην δεκαημερίαν είς Χαλκί
δα, κατά πάσαν δευτέραν δεκαημερίαν είς Θεσσαλονί
κην, κατά πασαν δε'τρίτην δεκαημερίαν εί; Ναύπλιο» 
καί Καλάμας.

Α ιώ ν. Δημοσιεύει τά οριστικόν χάτι χουμαγιούν 
τοΰ Σουλτάνου περί τών ‘Αγιοταφικών πραγμάτων 
έπικυρωθέντων αύθις υπέρ τής όρθοδόξου τών Γραι
κών εκκλησίας.

Ζητεί πάλιν καί πολλάκις τήν εισαγωγήν των εκ
κλησιαστικών νομοσχεδίων, τά δποΐα ήδη θεωρούνται 
ΰπό τοϋ υπουργικού Συμβουλίου.

—  ’Αναγγέλλει τήν έκδοσή τής ανασκευής τοΰ συ» 
νοδικοΰ Τόμου, τήν δποίαν δνομάζει άντίτομον" άπο- 
Λνημονιΰων δέ καί έπαναλαμβάνων χατά τοϋ συγγρα
φέως πολλά, έπιχειρεϊ νά έξελέγξ») τό σύγγραμμα ώς

αντεθνικόν έν ταύτώ καί κακόδοξον. Ά λλά τό θέμα 
τοΰτο υποσχόμενος διά νεωτέρου φύλλου νά πραγμα- 
τευθή διεξοδικώτερον, προοιμιάζει μόνον εις ολόκληρον 
άρθρον, όπου Ιγχαλεϊ τόν συγγραφέα ώς ΰβρίζοντα 
τήν ίεράν Σύνοδον τής μεγάλης έχκλησίας, τήν καθό
λου έκκλησίαν,τήν ίλλ . Κυβέρνησιν,καίτάν ίεράν τόμον, 
συνθήκην άπάσης τής ορθοδοξίας, τήν δποίαν συνωμο- 
λόγησε καί άνεγνώρισε πανδήμως δ βασιλεύς κτλ.

—  Τή 2 9 . Ά πριλ. περί 5 ώραν μετά μεσημβρί. 
ον 2 5 — 30 λησταί είσβαλόντες είς τό χωρίον ‘Ρά- 
χαι τής Φδιώτιδος, έλήστευσαν 10 οικίας, έφόνευ- 
σαν ενα χωρικόν καί έβασάνισαν τρεις άλλους. ‘Η 
στρατιωτική δόναμις φθάσασα, ήλθεν είς χειρας με
τά τών λνιστών, φονευσασα δέ έξ αύτών τέσσαρας, 
διέσωσε τά άρπαγέντα πράγματα.

—  Συζητουαένου τοϋ προϋπολογισμού τών έξω- 
τερικών, ή βουλή άφήκε τό ύπάρχον αύτόθι κιφά- 
λαων 900 0  δραχμών, διά νά σταλή εις Νεάπολιν 
αρμόδιος άνθρωπος πρός συνομολογίαν καταλλήλου 
συνθήκης· διότι ένώ παντοΰ άλλου επικρατεί έντελής 
άνεξιθρησκεία, είς τήν Νεάπολιν δέ» επιτρέπεται ούτε 
νά θάπτωνταί οί αύτόθι άποθνήσκοντες Έλληνες.

Έ φημερϊς τοΰ λαοΰ. ’Ελεεινολογεί τήν πολιτικήν 
χατάστασιν τών κοινών πραγμάτων διότι δ λαός ά- 
πέδανεν, ή βουλή πά?χει ύπό βουλιμίας, ή δέ Γερου
σία κατήντησε χολλυβιοτών τράπεζα. ‘Υπάρχει τις 
σωτηρίας ελπίς τούλάχιστον άπό τούς λεγομένους 
λογίους ; Ά λλά ποΰ σοφάς, ποΰ γραματεύς,ποϋ συζη
τητής τοΰ αίώνος τούτου; Έ να μόνον βλέπομεν μέ- 
νοντα έν ω άπ’ άρχής έτάχθη· ενα μόνον άκουομεν 
λέγοντα μετά τόλμης άπαραμίλλου καί παρρησίας με
γάλης το ίδιον αύτοΰ φρόνημα. ‘Υπάρχουσι δέ καί τι- 
νες άλλοι δευτερευοντες κόκκοι άμμου έν τώ  άπεί- 
ρω, κομήται διευδύνοντες τόν κόσμον έν τή άφανεια 
καί τή σιγή, άνθρωποι, οίτινες ήλθον, είδον, άπέρ- 
χονται" καί δέν άδιχοΰσι μέν τήν πατρίδα, άλλά καί 
δέν τήν ώρελοΰσι, καί διά τοΰτο τήν βλάπτουσιν. ‘Ο 
Πιλάτος άντί νά σώση ϊόν δίκαιον, άπενίψατο τάς 
y t ϊρας, λέγων, άθώό; είμι άπό τοΰ αίματος τοΰ δι- 
χαίου τούτου, καί λειποτακτήσας Ιγχατέλιπεν αύτόν 
ιίς  τών κακούργων τήν διάκρισιν.

‘Η Ιστορία καταδικάζει τάν Πιλάτον.
‘Υπάρχει τ ις σωτηρίας έλπίς άπό τούς ΐντός τών 

πραγμάτων όντας ;
‘Ο θερισμός πολβς,, οί θερισταί όλίγοι. Κόθουρνοι, 

πολύποδες, Θηραμένεις! Οί ’Ιουδαίοι έγόγγυζον, κατά 
τοΰ Μωσέως, τά σκόροδα καί τά κρόμμυα τής Αί
γυπτου ένθυμοΰμενοι. ‘Ο Αριστείδης δέν ήθελι νά 
φαίνηται, άλλά νά ^ναι δίκαιος. Οί πλεΐστοι τών ά 
πογόνων του, τό έναντίον πράττοντες άντιπολιτευ- 
ονται. Τό πνεΰμα πρόθυμον, ή σαρξ ασθενής. Σίμων 
δ μάγος Ιζήτει νά γείνιρ χριστιανός, δχι τοις θείοις 
ρήμασι πειθόμινος, άλλά χάριν πλεονεξίας. Κατά δυ- 
«τυχίαν δέ τοΰ ανθρωπίνου γένους, τοιαΰτη είναι τοΰ 
αδαμιαίου σπέρματος ή φυσις.

Δέν υπάρχει βέρά γε σωτηρίας έλπίς είς τούς ξένους, 
τοΰς λιγομένους συμμάχους μας ;

Οΰαί τή Έλλάδι, άνοί ξένοι έπιληφθώσι τών πραγ
μάτων της, ή μάλλον ούαί τή ‘ Ελλάδι, διότι οί ξένοι 
τών πραγμάτων της έπιλήφθησαν.

Τ ινέί δμως τών ήμετέρων καί ιίς  ξένους έθά^ρουν 
καί άπό τούς ξένους τήν κοινήν άνέμινον σωτηρίαν, 
άπό χειρός ξένης τής πατρίδος τήν τυραννίαν ίκζη- 
τοΰντες. Έντεΰθιν δέ προήλθον καί στάσιις, καί 
πόλεμοι έμφύλιοι’ διότι αί τούς ξένους ύπηρετοΰσαι 
φατρίαι ύπά τό πρόσχημα τοΰ κοινοΰ συμφέροντος, τό 
ίδιον έπεδίωκον συμφέρον.

Είς τίνα λοιπόν πρέπει νά έλπίση τις ;
Ή  ή ελευσις τής βασιλείας ιίς τήν Ελλάδα ήτο 

περιττή, ή αν ή βασιλεία άφευκτος ήτο, πολλά, τά 
πλειστα, τά πάντα ίσως άπό τής βασιλείας νά άπαι- 
τώμεν π ρ έπ ε ι Μέχρι τής Γ '. Σεπτεμβρίου δό
λιοι καί κακοί έν δνόματί τής βασιλείας άντεβασίλευ- 
σαν άνθρωποι, χαί ήττονες τών πραγμάτων έκυβέρνη- 
σαν ύπβυργοί· άποτέλεσμα δέ τής τοιαύτης Κυβερ- 
νήσεως είναι τά μέγα τής Συνταγματικής πολιτεύσεως 
ολίσθημα’ διότι άπό τής ήμέρας εκείνης καί ή βασι- 
σιλεία καί ή πατρίς είς γόνυ κατέπεσον.Ή παρελθοΰσα 
πολυκοιρανία ουνετάραξε το Ιργον τής βασιλείας· δ 
σκοπάς δμως μένει πάντοτε δ ούτός καί ή άναγκη ή 
αύτή· τά μέσα μόνον μετεβλήθησαν καί τά ιμπόδια 
ηύξησαν. Ά λλ ’ οσον μεγαλητέρας ευρίσκει ή βασιλεία 
άντιστάσεις, τοσοΰτον μάλλον πρέπει να μεινή εις 
δ,τι άπ’ άρχής έτελέσθη. ‘Ο Κόδρος πολλά έβλεπε 
τά κωλύματα είς τής πατρίδος του τήν σωτηρίαν καέ 
δμως αύτός μόνος ήρκεσε να σωση τά παντα. ‘Ο 
Θησεΰς μελανοφόρος έξεστράτευσε κατα τοΰ Μ ινώταυ
ρου’ άλλ’ έπέστρεψε νικών καί ίνα νιχήση. Ε ις τήν 
‘Ελλάδα υπάρχουσι πολλά Μινωταυρων «ίδη ή βασι
λεία δμως δύναται νά τά καταβιλη άναπτύοσουσα 
τάς δυνάμεις της. ’Ιδίως δέ ή βασιλεία ήλθεν είς τήν 
‘Ελλάδα, διά νά άναστήση σπέρμα τώ  Αβραάμ, διά 
νά άναπλάστ; δηλ. τών Ιίελασγών τό γένο;.

Ό  Κίμων δέν έγίνετο Κίμων, άν ό άγαθάς τής 
‘Ελλάδος δαίμων, δ δίκαιος ’Αριστείδη;, δέν έφρόντιζι 
νά τον άναφέρη άπό κοπρίας. Πολλοί δέ και άλλοι 
κοινοί εύεργέται ήθελον άποθανει αγνω ιτοι ως άνθη 
τοΰ άγροΰ, έάν δέν έχειρογωγοϋντο, δέν άνετρέφοντο 
ΰπό μεγάλων τής άνθρωπότητος κηδεμόνων.

Εύκολον είνε νά υπόδειξη τις είς τήν Βασιλείαν 
υπέρ τίνων συμφέρει νά προςφέρη τήν ύποστήριξιν καί 
τάς δυνάμεις της . · . Αλλ ή βασίλεια οίδε τα παντα 
καί τά πρόιωπα καί τά πράγματα. Πα(5 αύτή κεΐται 
τά μεταξύ προβάτων καί έρίφων διακρινέιν· δ Θεος 
εταξε τά πρόβατα έκ δεξιών, τά ερίφια έξ ευωνυμων.

—  ‘Ο Βώτης, παλαί ποτι ταμίας, φυγών δέ είς 
τήν δμορον χώραν ώς κλέπτης τών δημοσίων χρημά
των, είσήλθε μετά τριών Αλβανών έν πληριι μεσημ
βρία είς Ααμίαν, διά νά κλέψί) πάλιν, αλλ ήδη βιαίως 
καί ώς ληστής, τό βύτό ταμεΐον· όμως συλληφθιίς 
παρά τής στρατιωτικής δυνάμεως, «αρεδόθη είς τάς 
χειρας τής Δικαιοσύνης.

—  ‘ Ο Βούλγαρις (πλαστογράφος) έζήτησι νά ίδη 
τάν υπουργόν τής Δικαιοσύνης' τ ι είπον, τ ι έλαλησα* 
άδηλον.



—  *0 ύπουργδς τών Στρατιωτικών, ά«οκρινόμενος 
ιίς  τόν συντάκτην τοΰ Αίώνος, δμολογεΐ ώς πλαστόν 
τό διαφημισθέν έγγραφον τοΰ υπουργείου του περί 
συνδρομής είς τον Αιώνα, ώ ; άποφασίσαντος δήθιν

■ τοΰ συντάκτου νά άφίερώσ/j μέρος της έρημερίδος εις 
τήν στρατιωτικήν ύπηοεσίαν.

—  Έξεδόθη ένταλμα σιιλλήψεως κατά τοΰ Δοβλε 
του, icept τοΰ όποιου τόσα είπον at έφημερίδες τής 
ά/τιπολιτιύσεω;, ώ- κατχχραστοΰ. Ά λλ ’ δ Αοβλέτης 
ιτρολαβών δραπέτευσε, καθώ; πάντες οΐ πολιτικοί 
κ λε ιτα ι εύρισκουσιν έγκαίρως τόν τρόπο/ νά διαϊύ- 
γωσι τήνεύθύνην καί τόν έλεγχο/· ωστε πάντοτε είι- 
ρίσκονται καθαροί, ώς χρυσός έν χωνευτηρίω, πολλά- 
κ:ς μάλιστα καί προτιμώνται είς τήν υπηρεσίαν.

—  ‘Ο συγγραφεύς της ανασκευής τοΰ Τόμου άπο. 
δεικνύει οτι μέχρι τής β . Οικουμενικής Συνόδου ό 
αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ύπέκειτο είς τον 
μητροπολίτην ‘ Ηρακλείας. ‘Η έν Χαλκηδό/ι Σύ.οδο; 
προσέθηκεν ει: τά όριά του τήν Ποντικήν, τήν Ά σ.α- 
νην καί την Θ,ακη/. ‘Η ‘ Ελληνική εκκλησία είραν 
έχουσα τήν Κόρινθον, επ ιιτα  δέ τήν Θεσσαλονίκην διε- 
τελει αύ-οκέφαλο;. Ι1;ώτος ό Πάπας της 'Ρώμης 
Δαμάσιος υπέβαλε τήν Ελλάδα εί; τήν έκκλησιαστικήν 
του έπιβλεψιν Ιπε:τα δέ έπί τοΰ είκονοχάγου Λ;ον-

~ ν ! , , / ’ ^  , ,τος του Ισαυρου και πατριαρχευοντο; του εϊκονομα 
χου Αναστασίου δπετάγηείς τόν πατριαρχικόν θρόνον 
τή ; Κ ω-σταντινουπό'εως πρός τιμωρίαν τοΰ τότε 
όρθοδό;ου πάπα τής Ρώμης Γρηγορίου τβΰ 8 . Άλλά 
κατά τον Η. κανόνα τής έν Έφέσω Γ’ Οικουμενικής 
Συ-όδου ιά  έξ αρπαγής κτήματα αποδίδονται τοις 
κανο'ΐκοΐς κ ιί νομίμοις κυρίοις* κατά δέ σύστημα καί 
έθιμο·/ αρχαίο» τά εκκλησιαστικά καί περί ενοριών 
ταΐς πολιτικαΐς έπικρατείαις καί δίβικήσεσι συμ- 
μεταβάλλεσθαι ειωθεν . . . Άρα καί ή ΈαΧ. έκχλησία 
μεταβάλλουσα πολιτείαν, ανέκτησε καί τό άρχαΐον 
εκκλησιαστικόν αύτή; αύτοκέφαλον.

ΕΛπίς. ‘Ο Νομάρχης Κυκλάδων Κ. Ζ/γομαλας 
μετετέθη εις Φθιώτιδα.

—  Τό ύπουργεΐον εχει 30  χιλ. ταλλγιρων προωρι- 
σμένα ι ί ;  κατασκευήν ατμοκίνητου. Εύχής Ιργον, 
χρίηι η Έ'νπίς, νά άγο^ασθώσίν ε-, ή δύο πολεμικά 
άτμοχίνητα εκ τοΰ Γερμανικού στόλου, όστις δια. 
λύεται κτλ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ.

ΓΑΛΛΙΑ.
‘ Η εορτή τή; διανομής τών άετορόρων σημαιών 

εί, 6 0 — 70 πιρίπου χιλ. στρατοΰ κατά τήν 10 Μαίου 
έτελέσθη λαμπρώ; είς τό Ά ριιον Πεδίον τών Παρι- 
σίων, γενομένη; πρότερον τής συνήθους ίερουρνίας εις 
προςδ ωρισμένην εκκλησίαν. Πλήθος περιέργων συνήλ* 
θον πα/ταχόθίν ούχί μόνον τή ; Γαλλίας, άλλά και 
τη ; Ευρώπης καί αύτής τή ; Άσίας· προσέτι δέ καί 
άςιωμαπχίϊ τοΰ στρατοΰ έπέμφθησαν ατό

Σουηδίαν, Αυστρίαν, Πρωσσιαν, Πέδεμόντιον, Νεά- 
πολιν Τουρκίαν κτλ. χαΐ ώς έκ τής Περσίας δέ παρευ. 
ρέθη πρίγγιψ τις αρχηγός του ίππικοΰ.

Κατά παράδοξον δέ τινα σύμπτωσιν έγίνετο συγ
χρόνως καί λαμπρότατη στρατιωτική έξέτασις τών 
Αυστριακών στρατευμάτων έν Βιέννη.

Εκτος διαφόρων άλλων καί σύμβουλοι δημοτι
κοί (25 ) άτ»ό τάς έπαρχίας, άρνηθέντες νά δμόσωσι 
τον όρκον τής πίστεως είς τόν Ναπολέοντα, παρη- 
τήθησαν.

_ Διετάχθη να συσταθώσι δημοσίου υγιεινής συμ
βούλια είς ’Αλγερίαν,

Δυο έκ τών διασημοτάτων καθηγητών, οΓτινες 
έτίμησαν την Γαλλίαν διά τε τής σοφία; καί τοΰ ευ. 
φραδοΰς λόγου, δ Βιλμαίν καί b Κουζέν, καθώς πρό- 
τερον ί  Γκιζώ, παρητήθησαν τής υπηρεσίας, ζητούντες 
τήν άναλογοΰσαν «ίς τήν παρελθοΰσαν υπηρεσίαν αΐιτών 
σύνταξιν.

—  Διά ψηφίσματος ιδιαιτέρου έδόθη ι ί ;  τή» Γε
ρουσίαν το προνομιον του νά προηγήται τής Βουλής 
*αί του Συμβουλίου τής έπικρατείας είς τάς τελετάς, 
ή άλλας συνελεύσεις.

ΑΓΓΛΙΑ.
Το περι στρατολογίας βούλιυμα έπέτυ’χεν εις τήν 

βουλήν διά πλειονοψηφίας 150 κτλ. ό ‘Ρούσσελ αν
τιπολιτευόμενος επι σπουδαίων ζητημάτων, τά όποια 
αύτός άλλοτε ένέκρινεν, έξευτελίσθη παντελώς, 5 
ΙΙαλμεστών τόν κατεπάλαισε παντοΰ, καί ήδη κρί- 
νεται μονος άςιος να άναλάβι; τής άντιπολιτεύσεως 
τήν διεύθυνσιν.

‘Ο υπουργός τών Οικονομικών ’Ισραέλης, άπολο·· 
γινόμενοί εις τήν βουλήν πίρι τών γενομένων εισπρά
ξεων, έβεβϊίωοεν ότι ΰπερβαίνουσι κατά J 2  εκατομ
μύρια φράγκων τάς τακτικάς έτηυίους δαπάνας. Ά -  
πέδωκε δε κατ αυτήν τήν περίστοισιν τόν δίκαιον ε* 
παινον εις τας περι έλευθερια; τοΰ εμπορίου θεσμο- 
5εσιας τοΰ Πηλ, αν καί ^το του έναντιου συστήματος.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
Άποθανόντος τοΰ δουκός τής Βάδης, άνέλαβε τάς 

ηνίας τής Κυβερνησεοις έν όνόματι τοΰ φρενοβλαβούς 
νομίμου διαδόχου 5 νεώτερο; αύτοΰ αδελφός. 

ΑΜΕΡΙΚΗ.
Εοημοσιευθη ή έπίστολή τοΰ προεδοου τής Όμο- 

σπόνδου Δημοκρατίας πρός τόν αύτοκράτορα τής Ία - 
πονιας. Δί αύτής ό πρόεδρος τόν παρακαλεΐ νά συνο- 
μολογηση συνθηκην μετα τοΰ άποστίλλομένου μοιράρ^ 
χου^προς αμοιβαιαν ωρέλειαν, νά προςδιορίιΐ) λιμέ» 
να, οπου οί ’Αμερικανοί ελευθέρως νά πωλώσι" τά έμ- 
πορευματά των, και νά αγορά^ο/σι τά τής Ιαπονίας 
προϊόντα, νά ύποσχεθή τήν προσταιίαν τή ; Κυβιρνη. 
σεώς του ι ϊ ;  τούς αύτόθι έμπορευομένους καί θαλασ- 
σοποροΰντα; Αμερικανούς’ διότι μέ/pt τοΰδε πολλοί 
έξ αύτών νκυαγοΰντες έπηρεάζοντο καί έκινδύνευον δι
ατόρως εις τής Ιαπονία; τά παράλια κτλ.

ΠΕΔΕΜΟΝΤΙΟΝ.
τής δημοσιογραφίας τοΰ 

άξια και δ ζήλος 4 ' 
πολιτικός ουτος κατωρ·

Επαινείται πολύ παρά 
πρωθυπουργού ή έπιμονή, ή 

‘Ρωσιίαν, πέρ του κοινού καλοϋ. *0

Οωτεν έντός σχεδάν ολίγου νά θεραπεύση τάς πλη- 
γάς, τάς δποίας Ιπαθε τό βασίλειον άπο τους δημα
γωγούς τοΰ 1848  καί τήν παρακολοκθήσασαν τάς 
ταραχάς των εισβολήν τής Αυστρίας.

Μακάριοι οί ηγεμόνες όσοι, ώς έ Βίκτωρ Έμμα 
νουήλ, εύρίσκουσι τοιούτους πρωθυπουργούς' εύδαίμονες 
δέκαί οί λαοί, οίτινες, σωφρονή^αντες, άφιερουσι πε- 
ποιθότως τήν τύχην των εις τήν σύνεσιν καί τήν άγα· 
θότητα βασιλέων τοιούτων I

TO 0 Μ 1 Ρ 0 Ν  Τ Ο Γ  Π Ο Ι Β Ι Ο Γ .
n i l  ΙΩΣΗΦ P E T A A d l l .

Μ ε τ ά φ ρ α σ ί ζ .

Γ. X. ΖαΛοχώστα.

1.
ΟΛ ή φύσις ίχοηιατο  

'E r άγκά.Ιη νηνεμίας,
Πούποτε δεν έμνχατο 
Ή κρανγή τής τμιχυμίας,
Ύ π νο ς έρωτος id έσποζε 
Πασαν την περιοχήν.

Άπό μόνο► τον ΰρνμώνος 
ιΗ φωνή τής άηδόνος 
ΑντεΛάΜι χ’ έβαΛσάμονε 
Ύήν ά . ϊγο ΐσάν  μου ψυχήν.

2
Ή (ρωνή ιης ή γ-Ιυχεϊα 

Ήτον νμνος αρμονίας'
Κ α ι τά ρόδα και τΑ ία  
Και τύ πνε ΐμα  τής πρωίας,
Το παν ήτον ώς είς εχτασιν 
‘Ύπό τ άστρα τ ονρανον.

Ή  ψνχή μ ο ι ,  μεθυσμένη 
Λ ' έν άγνοια αποσπωμένη,
'Από τής σαρχός ενήχετο 
Εί^ τόν ύμνον τον πτηνοΰ.

3.
"2 πνος μ ’ ε.Ιαβε, γ.Ιυχεΐα 

Συμφορών  καί πόνων Λήθη,
Τής μοΛπής ή αρμονία 
Είς τόν ύπνον ένεχνθη 
Καί μ  έφάνη θέ ' άπόχρνψος,
' ΑΛΛος πό*τος, άΛΛη γή.

Τότε κόρη χαταβαίνει,
ΈΛαψρά κυμαινόμενη ,
Από τ οΐ’ρανον τά δώματα 
Με κιθάραν <ρωταυγή.

4.
Ά πό τό γΛαυχόν της όμμα 

Οίκτος παραδείσου ρέει,
ΓίΛως είς τ ώραϊον στόμα 
‘Ως άγγέΛον γέΛως π  Λέει,
‘Η ξανθή της ν.όμη χύνετα ι

Ε ίς  τόν τράχηΛον Λυτή.
Ε ίς τό στήθύς της τ ’ ώραϊον,

Τής αύγής τά μνρα πνέον,
ΑροσοβόΛον τριαντάφνΛΛον 
*Η παρθένος μου κρατεί.

5.
May.api’ α ΰ τή ! Εΰφράνθη 

ΘάΛασσα xai γή εμπρός της 
Καί τό ψύΛΛωμα καί τ’ άνθη 
Έχρυσοϋντο με τό φως της,
Και ό νους μου εχνμαίνετο 
*Ως Si’c πέ.Ιαγος φωτός.

Μεστή χάΛΛονς χαί χ α ρ τ ώ ν , 
Ούρανον ψ ΐ’χή  τ ις η ιον  
Καταδαίνονσα παρήγορος 
Ε ίς τάς ώρας τής ννχτύ(.

6 .
~ΉΛΘ εγγύς μοι, ί ’πΛάσμα θείΟι- !J  

Ε ίδα δέ τήν άηδόνα 
Π νενμ’ άδεΛφιχόν, πΛησίον 
Σια,σαν έπ ί μύρτου χΛώνα'
Εχρονεν αύτή τήν Λύραν της, 
ΈχεΛάδει τό πτηνύν.

Ανεμίχθη χ ήτον μ ία  
‘II διπΛή των μεΛωδία 
Τήν μοΛπήν τριγύρω χύνονσα,
Τήν (/οΛπήν των ουρανών.

7.
Από τοΰ πτηνοΰ τόν τόνον 

ΆτεΛεύτητος, γΛυχεΐα 
Ε ίς τήν χΛόην τών δρνμώνων 
Εγεννατο μεΛωδία 
Κ' έχ τής Λύρας έξεπέμπετο 
Α νθρώ π ινη  στοναχή.

Ε ις ί ν  τότ έμίχθη χραμα 
νΑνθρωπος xai φύσις άμα,
Κ’ έζ  αυτών διπΛή έχύνετο 
Πρός τόν Οντα προσευχή.

8 .

Και άντήχει Λέζις θεία,
Ι ί  τό φώς τον κόσμου δυΰσα,
Ή  χ ινο ίσα  τά στοιχεία,
Ή  τό σύμπαν διοικούσα,
Τών α ιώ νω ν τό προσδόχημα,
Τοΰ ύψίστου ή πνοή.

Α έξις ήχε ι, να ι, βοώσα,
Η τις πανταχοΰ πετώσα
Εί> at ή Λαμπάς τοϋ μέΛΛοντος,
Των άνθρώπων ή ζωή.

9·
Κα\ τά χείΛη μου τήν είπον 

Αις τήν Λέζιν τήν άγίαν,
Καί άπέπΛννον τόν ρύπον 
Οςτις μ ’ εσγε τήν χαρδίαν,

Κ αι τό Σύμπαν άνεσχίρτησεν 
Ά χό χρύφιον παΛμόν.

« "Ερως » είπον δίς. Ό  ερως,
‘Ο δεσπόζων (ίς  παν μέρος,



Μοϋ άπ έσυρε τό κάλυμμα 
Τ ών γη ίνω ν οφθαλμών.

10.
'Έρως . . . ερως . . . όμοφώνως 

Τό πτηνόν χ ή λύρα Λέγει'
Και οί βράχοι τοΰ δρυμώνος,
Κ αί ή θάλασσα, x ή στέγη 
Τοϋ ονρανον χαλοϋν τόν έρωτα 
Έ ν  χρνφίω στεναγμώ.

Τις άρχάγγελος τά σείει ;
ΦεΖ, ή δψις μον δαχρύει,
Ό λος τρέμω, πάθους ερπλεως 
Πρός τόν ουρανόν όρμώ.

11.
Γονατίζω , τήν παρθένον 

Πλησιάσας τήν άγίαν,
Και μ εθ ’ δρχων, χ' ϊπ ιμ ένω ν  
Τής υπόσχομαι Λατρείαν.
Μ' είιΐε, τήν δεινήν νοήσασα 
Ταραχήν τοϋ λογισμού

Και τό ρόδυν δ έφόρει 
Μοί προσέφιρεν ή χορη,
"Αφισε τήν λύραν, %χ ’ έκλαυσε, 
Σιωπώσα, μετ έμοϋ,

12.
Μέσω  δύο ψ  ωμένών 

Π αλαμών, εν ix ssia ,
Α ιαγοτερων εύχομέ* ων 
ιΙΙ ψυχή χατέστη μ ία ,
Παρελθόν χαί μ έλλον ηνααεν 
Eic εν φίλημα θερμόν.

Ώ  καλότυχα τά χ είλη  
y/έγοντα « Σ’ έρώμαι, φ ίλη !  » 
Οτ εν δάχρνο> έχθλίβεται 

Μέ τό πΰρ των στεναγμών !
13 .

~ί] παρθένε ! είπον τρέμων,
’Ά γγελο ι τον Παραδείσου 
Μέ φρουροϋν' ω ε ίμ ’ ευδαίμων 
Έ ν  τή λάμψει τή<· μορφής σου, 
Βασιλεύων έν τω χάλλει σου 
Αλλο σχήπτρον δέν ζητώ.

Ή  μορφή σου με χαλλύνει,
1Η χαρά σου μέ φαιδρύνει,
Μ ' ένα σου παλμόν, μ ' εν φίλημα  
Ούρανόφοιτος πετώ.

14.
Αέν χατάγομ' έχ πλουσίων , 

Ούτε τίτλοι μέ στολίζουν,
Ουτε πρώραι πολλώ ν πλοίων  
Α ί έμέ τόν πόντον σχίζουν ,
Α εν χαυνύνω  τήν διάνοιαν  
Ε ίς σνμπόσί άνθηρά.

Αόζαν ήλπ ισα ζητήσας%
Α λ λ  ό κόσμος, διαλύσας 
Τάς ελπίδας, μ ' έγχατέλιπεν  
Έ> απάτη θλιβερΛ.

15.
Συ πετ&ς μ 'Α γγέλου πτήσιν,

Συ θ εά , χ εγώ φυλάττω  
Ίή ς σαρχός τόν χ ο ΐν , τήν φύσ ιν  
Τής Ιλύος εδώ χάτω,
°Οπου μ ’ ερριψβν έρπύμενον 
Τοϋ νψίοτου ή Βυυλή.

Α λ λ ’ ό ερως μέ ά γν ίζε ι,
Έ ρως δς τις μέ φλογίζει,
Καί πρός τ ανω ύπεράνθρωπον 
Κ ίσον Σοϋ μέ προσχαλεϊ.

16.
Φέρε με πρός τάς άγίάς  

Ά γαμνήσζις τής Παλλάδος,
Πρός τήν γην τής εύφνίας,
Πρός τό χϋμα τής ίΕλλάδος,
Ν ’ άοπασθώ τόν χοϋν τόν φέροντα 
Τ ώ ν ηρώων τήν σποδόν.

Πρός tor Ν ςΐλον, ω θεά μου,
*Ωθησον τά βήματά μον,
Ε ίς τάς Πυραμίδας φέρετε 
Λαφνοφόρον άοιδόν.

17.
ίΡϋσον μ  εχ τής άσπλαγχνίας  

Τοϋ χτη*ώδους Βεδονϊνον,
Ε ίς έρημους τάς άγριας 
Σώσον μ ' έχ παντός κινδύνου,
*Χς ηχήσ είς ‘Η λιονπολιν  
Τήο κιθάρας ή ωδή.

‘ΡύΟμησον Σΰ τ' άσματά μον, 
Κ λαϊε είς τά δάχρυά μον,
Κ’ ή 'Ανατολή χατάθαμβος 
Τήν 3-εάν μου θέλ ίδή.

Λ ύσις τοϋ έν τώ πρηηγονμένω φνλλαδ ίφ  
προβλήματος.

Ένωσον διά γραμμής την ουράν τοϋ άριστίροΰ μέ 
τον λαιμόν τοΰ δεξιοΰ κυνός,

"Ενωσον δί άλλης γραμμής τόν οπίσθιον πόδα τοϋ 
αριστερού μέ τόν έμπροσθινόν τοΰ δεξιού κυνός,

Έκτέλεσον τήν αδτήν διπλήν ίργασίαν καί είς τό 
αντίθετον μίρος καί λόιις άμεσος τό πρόβλημα.


