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Λΰο «χ τών πολυανθρωποτάτων βασιλείων τή ; μ* 
γάλης Ά σίας, ή Κίνα χαί ή 'ΐιπονία, δ ιιτιλισαν σχεδόν 
άγνωστα χαί ά**ξερ«ύνητα μέ'/pt τοΰδι^ διά το μισαλ- 
λόδοξον τών χατοίχων πνιΰμα, ή υαλλον δ·.ά τόν 
^όβον, τόν δποΐον συνέλαβο* αί Κυβερνήσεις των. Αλλά 
τη ; μεν πρώτης τοΰ; λιμένα; ή-οιξεν άπό τινων ετών 
8ιά τοΰ πολέμου ή πρόμαχο; τή ; πανχοϊμίου έλευθε- 
ρίας ’Αγγλία· ή δέ διυτέρα, άφ ότου ό ίχ τή ; Βενετία; 
πολυπλαγχτος Μαρχόκωλος πολλά περί αύτή; Θαυμάσια 
« ί; τήν ’Οδύσσειάν του έρ^αψώδησε, ξεναγήσασα χαί πε* 
ριποιηθεΐσα μάλιστα χ ατ ’ άρχάς τοΰ; Ευρωπαίου;, 
άνεδείχθη έπειτα τοσοΰτον δυσμενής προ; αύτο4;,
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ώστε ουτ« έμπορον, ούτε περιηγητήν πλέον δέχεται. 
Γοιαυτη; ϊμως χακεντρεχοΰ; άπεχθιία ; δ'.αθεσις 
επριπιν ιίς τό έξης ΐν τ ε ίώ ; νά παύση’ ιπ ε ιίή  
διάφοροι πιριστάσιις, οίον οΐ χ ιιμ ώ ν ις , ή νηνεμία, 
αί παλίρ^οιαι, ή έλλ ιιψ ι; τών έφοδιων κτλ. φίρουσι 
χαί άχουσίως συχνάχις τοΰ; νιυτιλλομενιυ ; ει; τα 
άφιλόξινα έχεΐνα παράλια. Πολλοί ?ε ναυαγοδντε; 
εμποδίζονται νά προσπελάσωσιν εις την γην, η χαι 
άποβάντες παντοδοιπώς καχοποιοΰνται υπό τών οεισι- 
δαιμόνων ανθρώπων. Έ πειτα  ω ; νήτος η πολυπληθής 
αυτη χώρα υπόσχεται πολύ πλειοτεραν την  χεροοσχο" 
πίαν είς τό έμπόριον τών εθνών παρά τήν μεσόγειον 
χαί ώς εΐπιΐν άδιιςοδον Κίναν. Τέλος αυτοί ουτα οί 
άπρόϊΐτοι λαοί θέλουσιν ώφεληθή άναλογως, διά τής 
μετά τ ώ ν  Ευρωπαίων κοινωνίας, μιτοβαλλομίνων 
μέν τοΰ ποΜτιχοΰ φόβου χαί τής θεοβλαβείας τω/ 
εί; άγάπην, ίλαρό^ητα καί ευσέβειαν, κατανα/ι- 
σχομένου δέ λυσιτελώς ι(ς τά ίξω τοΰ θυμοιιδοΰς χαί 
θερμουργοΰ χαρακτήρός των.

‘ Ο ζήλος  άρα τ ή ;  θρη»κε;ας  χα ί  ί  φ ιλ α ν θ ρ ω π ία  κα ί  το  
συμφέρον ιπ έ β α λ λο ν  ώ ;  χρ έο ς  π ολ ιτ ικό ν  εις τ α ς  θ α λ α σ -  
σοκρατούσας  δυνάμ ε ις  νά χ α τ α ς τ ,σ ω σ ι  χαί α υτόθ ι  ά νεμ ·  
π ό ϊ ισ τ ο ν  τ ώ ν  ά υ λ ω ν  ιδεών, χ α θ ω ς  κ α ί  τ ώ ν  υλ ικώ ν  προί*  
όντ»ι)ν τ ή ν  ί υ ν α λ λ α γ ή ν .  Α:ά τ α υ τ α  π ά ν τ α  έ ναμ ίΛ λω μ ι^ ν ι  
ά ξ ίο π ρ ιπ ώ ς  πρός τή ν  κ λ ι ινή ν  α υ τ ή ς  μ ητροπολ ιν  ή 
‘Ομόσπονδος Ά μ ι ρ ι χ ή  άνέλαβεν ε σ χ ά τ ω ς  τ ό ν γ ι ν -  
ναΐον τ ο ΰ το ν  ά' ,ώνα κ α ί  στολον  ήδη εκπέμπε ι  υπό .οΰ  
ϊο κ ιμ ω τ ά τ ο ι ι  τ ώ ν  μ ο ρ ά ρ χ ω ν ,  τοΰ Κ. tlfppu, ν α υα ρ -  
χ ο υ μ ιν ο ν ,  δ :ά  νά  προτρέψί), χ ρ · ί * ί  δε τυχουσης, και
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νά έχβιάσ>) τήν Ίαπονίαν ιίς  ιύνοΐχωτέρας τοΰ λοιπού 
σχέσιις.

Συνισταμένη έκ πολλών χυκλάδων (3 8 0 0  χατά τ ι- 
να ;) τοΰ βορείου μεγάλο» ’Ωκεανού είς σχήμα «λ ύ 
σου, ριρομένης άπό νότου καί δυσμών πρός βορρά ν 
καί άνατολάς, ή Ίαπονία άντιπαρήκει κατά μήκος 
παράλληλος είς τήν Κορέαν καί Κίναν, χωρίζεται δέ 
διά πορθμού άπό τάς Κουρίλλας νήσους, αί δποϊαι,κα 
θώς καί αυτή, άπεσπάσθησάν ποτε άπό τάς παρω- 
κεανίτιδας εσχατιάς τή ; 'Ρωσσίας (Καμτσάτκας) υ
πό σεισμών αλλεπαλλήλων, είς τούς οποίους δλη ή 
απέραντος έκείνη επιφάνεια ύπόκεΐται. Επειδή δέ έχ 
τείνεται άπό 29  μέχρι 47 μοίρας πλάτους καί 126 
μέχρις 148 μήκους, περιλαμβάνει διάφορα κλίματα 
άπό τοΰ καυσωνος δηλ. τών τροπικών μέχρι τοΞ πα
γετού τών πόλων. Έν γένει ομως ό τόπος θεωρείται ώς 
εύκρατος, άν καί ραγδαΐαι βροχαί πιπτωσι διαρκούν- 
τος τοΰ θέρους, βρονται δέ χαί άστραπαί κλονίζωσι 
τόν άίρα* διά τοΰτο καί αί νόσοι σπανίζουσι καί ή 
ζωή είς βαθύ γήρας παρατείνεται. Έ ^ ει δέ εμβαδόν 
μέν 28  0 0 0  τετραγ. λευγών, Ικτασιν δέ 5 5 0 , πε
ρ ιχέετα ι άπό ταραχώδη πάντοτε καί πολοκόμαντον 
θάλασσαν, ή δέ παραλία της καλύπτει πολλάς Χα- 
ρύβδεις καί Σκύλλας, άχανή δηλ. βάραδρα καί έπιχίνδυ. 
νωτάτους ύράλους.

‘Η μεγίστη τών νήσων τούτων, των όποιων αί 
πλεισται ύπάρχουσιν άπότομοι μόνον χαί μελανοί σκό 
πίλοι, λεγομένη Νίφων, ή Νίπων κατά τούς έγχω 
ρίους, χατά δέ τούς Σίνας (Κινέζους) Γίχπουν, μετέ- 
δωχε παρερθαρμένον τό δνομα είς πασαν τήν· πολυ. 
μερή ταυτην έπικράτειαν δθεν έχρέρεται κοινώς Για· 
πόν, ή γιαπάν. Έ χ δέ τών πόλεων αυτής δυο έξάι- 
ρέτως κρίνονται λόγου χαί σημειώσεως άξιαι, δηλ. 
ή Μιγάχω, καδέδρα τοΰ πνευματικού άύτοκράτορος, 
ώς περιλαμβάνουσα 6 0 0 ,0 00  κατοίκων καί ή Γέδω, 
ώς περιέχουσα τουλάχιστον 2 ,0 0 0 , 0 0 0  (όσα καί ή 
χαδέδρα τής Κίνας τό Πεκΐνον)' τινές δμως ρίρου. 
σι τόν αριθμόν εις 7 έκατομμΰρια.

Πλουτει δέ παντοδαπών προϊόντων ή χώρα' έπει- 
!δή άν καί εκ ρύσεως Ιτυχεν ορεινή χαί τραχεία, 
ή άτρυτος ομως ριλοπονία τήν κατέστησε εύρορον 
καί τερπνήν· οδεν καί δένδρα ρύονται ποικίλα χάρπι- 
μα χαί άγρια, μάλιστα δέ ή παπυρορόρος συκάμι 
νος, ή χαρουροσταγής δάφνη, θυΐα τις, έκ του καρποϋ 
τής δποίας ίκδλίβεται εύχυμον ελαιον, δρυες, πεϋκαι, 
ελατοί, κέδροι,άρχευδοι, χοκχοροίνικες, σιδηρόξυλον, τό 
βαμβόν κτλ. καί ρυτά σπόριμα καλλιεργούνται διάρο- 
ρα,οιον άρίςη νικοτιανή (καπνόχορτον) και σήσαμον προ 
πάντων ομως τό τέ' ιδιαιτέρως δέ πάλιν ευδοκιμεί έπί 
τίνος βουνού τής Μεάκω (Μιγάκω), είδός τι πρασίνου 
τέ σπανιώτατον, τό δποΐον άποδησαυρίζεται υπέρ 
μόνης τής αύτοκρατορικής αύλής· άν δέ ποτε λαθρεμ- 
πόρως ένερανίσδη καί είς τάς άγοράς του Λονδίνου,ή τοΰ 
Άμστελοδάμου, έπωλήδη τρεις χαί τέσσαρας γχινέας 
χατά λίτραν. Ά π ίϊτευτος σχεδόν καταντά ή έπιμέ- 
λεια, τήν δποίαν καταβάλλουσιν οί ρυτοκόμοι είς τόν 
καθαριτμόν τοΰ έδάρους, καθώς καί είς τήν συλλογήν 
τής πόας ταύτης- διότι πςοσίχουσι μή καί ή πνοή

των αύτή τό έγγίσ»)' δια τοΰτο ρέροβσι ρίμωτρον ιίς  
τό στόμα όταν συλλέγωσι το πολύτιμ·ν οοτό τ ί.
Ε κτός δέ τούτων οί αίγιαλοί τρε'ρουσι μαργαρίτβρό- 
ρο.υς κόγχας, ή γη περιέχει μέν καί λιθάνθρακας καί 
μέταλλα διάρορα, οίον χαλκόν, άλλ’ άφδονώτατα 
δ αρερόντως προσφέρει τον χρυσόν χαί τόν, άργυρον, 
ο ιτις διά τήν έκλεχτήν του ποιότητα χρησιμεύει, 
είπέρ τις άλλος εις τήν ώοολογοποιιαν·

Οί Ίάπονες άριδμούμενοι τέλο; 4 0 ,0 00  ΟΟΟ,έ'/ουσι 
χρώμα ύπόχ_λωρον, πρός βορρά·/ μέν λευκότερον, πρός 
μεσημβρίαν δέ με/αγχρινόν- παρπτάνοντοι ώ ; γεν- 
ναιόρρονες, υπερήφανοι, δυμοειδεϊς, μάχιμοι καί ρι* 
λοπονώτατοι Πο τέ δέν ύπετά/θησαν ύπ' ά'λου έθνους*- 
ή Κίνα μόνον άπεπειράθη πολλακ'ς νά τού; γιιρώσΐ), 
χαδώς έπί Κούβλ— Χάν τω 1275 , άλλά πάντοτε 
άπεκρο’ίσδη ήττημενη. Κατασκει/άζοοσι χαοτϊον άπό 
τόν φλοιόν τής παπυρορόρου συχαμίνου (moras papy- 
rifera) καθώ; χαί άπό τά φύλλα πολ/ώ< ρυτών καί  
θάμνων ίμαντωδών ύφαίν:υ:ι λαμπρότατα ση;ικά καί  
χρυσόπαστα, ή άργυρόπαστα. ’Επιτηδεύονται τήν 
γλυπτικήν, τήν μεταλλουργίαν, ττν άγρονομίαν, 
εξέχουσι δέ εί; τήν άργιλλοπλαστικήν ( 1 ) καί τήν ζω- 
γραρικήν, τής δποία; ιδιαιτέρως έξήιχησαν τό χρω
ματικόν μέρος. ‘ Ο ’Αβέλ —  ‘Ρεμουζάτ (2) έθαυμαζε 
τήν ακρίβειαν τών είχόνων βοτανικού τίνος συγ
γράμματος. ‘Ο δέ Σ'.εβολδ τού; χρ1 νει νοημονειτέρους 
καί εύμαδεςερους πολύ τών Κινέζων’έπειοή μετέφρασαν 
είς τήν γλώσσαν, των διάφορα Όλ/ανδικα βιβλία, άνα- 
γινώσκουσιν ε ί; τάς’Ολλανδικάς έφημερίδας τάς πολίτι- 
κας περιπετείας καί δλην τήν διανοητικήν κίνησιν τών 
Ευρωπαίων* έμιμήίησαν έντελώς τό βιρόμετρον, τό 
τηλεσκόπιον καί άλλα τής μαθηματικής όργανα' εχου- 
σιν έκπαλαι χαραχτήρας τυπογραφικούς, ή μάλλον 
στερεοτυπίαν’ διότι τό σύιτημα τής γλώσση; των δέν 
έπιδεχεται κινητά στοιχεία. Αποφεΰγουσιν ομως ώς 
μίασμα τά πτώματα’ διά τούτο αί άνατομικαί των 
ΐδέαι άποβαίνουΉν περιωρισμέναι καί ή χειρουργία των 
μένει άτελής άλλά γνωρίζουσι τουναντίον ά/.ριβώς τάς 
ποιότητας καί τήν ενέργειαν τών φαρμάκων, μάλιστα 
δέ τώ/ β3τανών’ έμπορίύονται δέ ολίγον έςωτερικώς 
καί μόνον μετά  τώ ν Κινέζων χαί ’Ολλανδών’ άλλά  τά 
εντός τής πατρίδος των συναλλάγματα γίνονται πο- 
λυειδή καί εκτεταμένα. Μεταρέρουσι δέ τά έμπορευ- 
ματά των καί διά τών ποταμών είς μυοπάρωνας, ή 
λέμβους. Τό πάλαι τά εστία των ησαν άπό ρύλλ« 
συμπεπλεγμένα ώς ή ψίαθος, ή δέ άγκυρα έχ σιδηρο- 
ξύλου, χαί ή κάμηλος αύτή έκ σπάρτων. Διά τό δύς- 
βατον τού τόπου τά γράμματα χαί τάς ειδήσεις μετα- 
βιβάζουσι ταχυδρόμοι, τών δποίων ή ύπηρεσία τόσον 
τακτικώς έκτελιΐται, ώστε μόλις ρανή δ έρχόμενος 
ταχυδρόμος, άναχωρει δ άλλος χτλ. Είιρίϊκονται 
τέλος είς τήν 'ιστορίαν τών Ίαπόνων παραδείγματα 
τινα σταδερότητος καί συζυγικής πίστεως, προσέτ: 
δέ καί φιλοτιμίας κα! άνδρίας, δποία άσμένως Πλού
ταρχός τ ις έδύνατο νά συλλέξη· άλλ’ ήμεΐς άρκούμεδα

( 1 )  Τέχη\γ z&r y a p y o v f l a r .
(2) διάσημος τής Γαλλίας Ά σιανάγλωσσος.

*ις δύο μόνον τήν σωφροσύνην νέα; Λουκρητίας καί 
τήν στωϊχήν καρτερίαν δευτέρου Σκαιβόλα.

Εΰγενής Γ ιακατα; λεγόμενος έχ τοΰ Φιράτου νυμ 
ψευδείς νεάνιδα άπεδήμησεν είς μαχρυνόν τόπον’ άλλος δί 
τις ματαίως πειράσας ταύτην κατά διαφόρους τρόπους 
άπεφάσισε μετά τών περί αύτόν νά είσβάλη ένόπλως 
διά τής βίας χαί ένίκησι τήν άντίς·ασιν. ‘Η γυνή έδαμά· 
ίθη μέν ούτως, δέν έδυνήθη ομως νά χωνεύση τήν υβρίν 
καί τήν έκ τούτου άναβρασθεΐσαν είς τήν ψυχή/ τη; 
άγανάκτησιν. ’Επειδή έπιστρέψαντος τοΰ συζύγου της 
«κάλεσε πάντας τούς φίλους του, καθώ; καί αύτόν 
τόν φθορέα είς πολυτελές δεΐπνον. Έμφανισθεϊσα δ’ 
έπειτα έν μέσω τών συνδαιτυμόνων τούς ήρώτησεν, 
δποίας ποινής έκρίνετο παρ αυτών ά ,ία  ειτις βιασθεΐσα 
«πόντος τοΰ άνδρός της παρέβη τά τοΰ γάμου χρέη. 
Πάντων δέ ώς έξ ενός στόματος άνακραξάντων οτι 
ουτη μέν ήτο άδώα, δ ένοχος δμως τοιούτου έγκλή- 
ματος έπρεπε νά ρονευδή ώς μόνος αίτιος, ιδού λοιπόν, 
ειπεν, δ κακούργος, εκείνον δείξασα' έγώ δέ εΐμι ή πα. 
6οΰσα ! . . . . ’Αμα δέ ταΰτα λέγουσα αΰτοχειριά- 
σθη. Ά λ λ ’ εύδύς επεσ$ν άνιρρημένος πλησίον αύτής καί 
β έγκληματίας.

Κατά δέ τό 1651 ήγεμών τις Τσουγκα τοδνομα 
συνωμόσας κατά τοΰ αύτοχράτορος άνεχαλύρθη καί 
βασανισθείς σκληρώς άπέθανκ. Όλίγιρ δ’ ύστερον δ 
υιός έκδιχοόμενος τόν πατέρα αύτοΰ συνώμοσε κα! 
αύτός κατά τοΰ ήγεμόνος. Συλληφθείς δέ έχολάσθη 
πολυειδώς διά νά μαρτυρήση τούς συνωμότας. Και 
πρώτον μέν περιαλειρθείς μέ γήν ύγράν έτέθη έπάνω 
διρμής σποδού, εως ού ή )ή  περιεκολλήδη ήδη ίιάπυ* 
πυρος εις τό σώμα ώς είς τό τοΰ ‘Ηραχλέους δ χ ί 
α ών τοΰ Νέσσου. Έ πειτα  δέ διετμήθη κατά διάφορα 
μέρη' έπί δέ τών πληγών σταζόμενος άναλβλυ- 
μένος είς κάμινον χαλκός άπέσπα μετ’ όλίγον ολόκλη
ρα τοΰ δέρματος τεμάχια. Ά λλ ’ δ ’Αρμόδιος καί 
Αριστογείτων έκεϊνος άκαμπτος διατελών μέχρι τε 
λευταίας άναπνοής ύπέστη και τόν διά ξίφους θάνατον 
χωρίς νά φανέρωση τής έπιβουλής τό μυστήριον.

Ούδείς άλλος λαός έπιμένει τοσοΰτον ίσχυρογνω- 
μόνως εις τά πατροπαράδοτα «ύτοΰ έθιμα. Οί ΐάπο· 
νες σχίζουσι τήν κοιλίαν των διά τοΰ ξίφους, δσάκις 
θέλουσι ν’ άποφύγωσι έπονείδιστον θάνατον ώς κατά- 
δικοί. "Οταν δέ θέλωσι νά τιμήσωσιν έξόχως τινά άν- 
θρωπον,ς-ρέρουσι πρός αύτόν τά νώτα. Ό δέεύωχ ηθείς, 
άφ’ ου έπλήρωσεν ήδη τήν γαστέρα, θεωριϊ ώς κομ- 
ψότητος καί φιλοφρονήσεως καδήκον νά γέμιση ούχί 
μόνον τούς κόλπους του έκ τών παρατεθειμένων xai 
περισσευό/των πλακουντίων καί γλυκασμάτων, άλλά 
καί σπυρίδας δλοχλήρους, τάς δποίας επιφορτίζει τού; 
βπηρέτας διά νά τάς κομίσωσιν είς τήν οικίαν του' 
άπαραλλάκτως σχεδόν καθώς εις πολυτελείς τινας βα
σιλικούς χορούς οί γαστρίμαργοι έφοδιάζονται καί εΐ; 
τό μεταταΰτα μέ τά προσφερόμενα χαί κυχλοφοροΰντα 
σακχαρόπηκτα Ούχ’ ηττον δ’ Γσως φανή άλλό- 
χοτον καί οτι διά νά άρέση πλειότερον ή έρωμένη πρός 
τόν Ιραστήν φροντίζει νά βάψ^ μέλανας ώς έβενον τούς 
μαργαρώδεις όδόντας της.

βύδεμιά; χώρας άλλης ή χρονολογία έκτιίν ιτα ι

είς άπωτέραν άπόστασίν. Διότι χατά τήν κοσμογονίαν 
τής Ίαπονίας προελθόντες οί θεοί έκ τοΰ χάους διηγβν 
προ μυριάδων γενεών είς τούς κόλπους τής γαληνής 
χαι ήοέμου εύδαιμονίας των. Τότε δέ τ ις έξ αυτών 
ποικίλων τόν δρόμον τών ούρανίων σωμάτων άπεφά- 
σισε νά δημιουργήτη υπό τούς πόδας του τήν οίκήσι- 
μον ταύτην γήν. Χάριν δέ τούτου έβύδισε τήν λόγ
χην είς τά υίατα , αί δέ ^ανίδες συμπαγεισαι έμόρ- 
φωσαν τόν κόσμον, τάς κυκλάδας δηλ. τή ; Ίαπονίας !
Ό  αυτός δέ πολυπράγμων θεός πλάσας ύστερον δκτώ 
έχατομ. δ/των χαί δικασχίλια πράγματα; παρέδωκε 
τό σύστημα τοΰτο είς τήν φιλτάτην αύτοΰ θυγατέρα 
τήν θεάν τοΰ ήλίου· αύτή δέ βασιλεύσασα 2 5 0 ,0 0 0  
περίπου έτη (!) παρέδωκε τό κράτος είς τέσσαρας 
χερσαίους θεούς, οίτινες έκυβέρνησαν μόνον 2 ,0 9 1 .0 0 0  
έτη (!!) δ δέ τελευταίος αύτών τρωθείς υπό τών 
θελγήτρων επιγείου τινός νύμφης, έγέννησεν ιίόν, έξ 
ου κατάγονται οί Μικάδοι, δηλ. οί πνευματικοί Μο- 
νάρχαι. ‘Η άληθή; δμως ίς·ορία τή ; Ίαπονία; άρχίτβι 
έκ τίνος τούτων, λεγομένου Ζιμπουτεν Bsc δηλ. 
θείου πο:θητοΰ' υπήρξε δε ουτος κατά τόν Κλαπρόθ 
(I ) . ανδρείος τις στρατηλάτης Κινέζος, υποτάξας 
τήν Νίπον, ή Νίφων, καί άκμάζων κατά τό 6 6 0  π χ . 
ώς κύριος τών Ίαπονιίων Κυκλάδων.

Οι διάδοχοι τοΰ ’Αλεξάνδρου τούτου τής Ίαπονίας ει- 
/ον διπλήν δύναμιν, πολιτικήν δηλ.καί πνευματικήν' εως 
ου μίταδοΰς τις εξ αύτών είς τόν τριετή υίόν του τήν ίε- 
ροφαντικήν τιάραν ένταύτώκαί τό βασιλικόν σκήπτρον, 
κατέστησε συμβούλιον ' κηδεμονίας’ τοΰτο ομως διή* 
γείρε τοσοΰτον τά πάθη τοΰ φθόνου καί τής κενο
δοξία;, ώστε έμφυλίου διαρραγέντος πολέμου, ένέπε- 
πεσεν είς δεσμωτήριον. Απαλλαγείς δέ τής ποινής 
ταύτης διά τι/ος ανδρείου στρατιωτικού Ταϋκό-Σου- 
μα καλουμένου, άνηγόρευσε Σιόγουν, εΓτε στρατάρχην 
τόν λυτρωτήν του. Ά λλά συγκεντρώσαντος κατ’ ο 
λίγον τούτου εις εαυτόν πασαν τήν εξουσίαν, δ Μι
κάδος περιελείφθη, χρόνου προϊόντος, ώς είδωλον, ή 
σκιά τής άρχής, τιμώμενον μέν ύπά τών ύπηκόων, 
άλλ' άνίσχυρον.

Επειδή δέ δοξάζεται κοινώς ώς θεογενής, είτε έκ 
θείας δομώμενος γενεάς, όλίγον φροντίζει περί τών 
έπιγείων πραγμάτων, παρεμβαίνει δέ μόνον είς τά τής 
θρησκεία;, αγιάζει δηλ. καί κηρύττει ώς δσίους τούς 
επιφανείς άνδρας, τών δποίων τάς πράξεις μανθάνει 
παρά τοΰ Σιογοΰν, άηοδίδει είς τούς ή^εμόνας, ή με* 
γιστανας διαφόρους προσηγορίας ιεροπρεπείς, προσδιο· 
ρίζει τήν ήμέραν τών εορτών, ρυθμίζει τάς θεολογι- 
χάς συζητήσεις χαί εφορεύει τά τή; παιδεία;, ήτις έκ
τος τών κατωτέρων φροντιστηρίων έχει 6  μέν πα 
νεπιστήμια είς διάφορα μέρη, μίαν δέ άχαδημίαν, συν- 
τάττουσαν τά χρονικά τής εθνικής Ιστορίας, τό μηνο- 
λόγιον κτλ.

‘Ως υίός διιως, ή απόγονος τοΰ ήλίου κάθηταί τ ι .  
νας ώρας χαθ’ έχάστην έπί τοΰ θρόνου άχινητος ως

(\ J  Σοφός Γάλλος, J ιάσημος διά τάς x tp i την 
άρχαιολογίαν xai τάς γλώσσας τών Α σιανώ ν ΐ -  
θνών γνώσεις τον.



άγαλμα, καί ο5τω διατηρείται ήρεμον το βασίλειον ! 
άναστάς δέ βάλλει είς τον «ΰτόν τόπο» το διάδημα. 
Τέλος οί ούράνιοι θεοί τδν έπισχέπτονται κατ’ έτος 
εις δλόχληρον μ ίνα 1 δθεν τότε χαί αύτός άναπαύεται' 
ή δέ Ίαπονία διάγει, ώς δυ/αται, καί δ λαός λειποτα 
κτεΐ ix τών ν«ών, διότι λείπουσιν οί Θεοί έχεΐθεν !

ίίάντες δέ προσέχουσι διαρερόντως μή βεβηλωθή 
καδ’ δποιονδήποτε τρόπον ή ένθεος τοΰ Μιχαδω ού 
σία' άλλά καί αύτός ροβούμενος μή μολυνδή 6πό τ ί 
νος άσεβοΰς xai άνοσίου βλέμματος, δέν εξέρχεται 
παντελώς έκ τών ύψηρόρων ένδιαιτημάτων του' καί 
άπό δωματίου δέ είς δωμάτιον μεταβαίνων, βαστάζε
ται κατωμαδόν υπό τών θεραπόντων. Ούδείς δέ τολ
μά νά θίξη τόν πώγωνα καί τήν κόμην του, ή νά πε- 
ρικόψη τούς όνυχας του' άλλά καί ό,τί ποτε μετεχει 
ρίσδη, οίον όδόνια, ένδύματα, ή αγγεία διάφορα, τά μέν 
καίονται, τά δέ συντρίβονται παρευθύς, καί διά του 
το τά τοιαΰτα πάντα προςρέρονται πρός αύτόν εύτε- 
λέστατα. ‘Ο δέ άνεχόμενος μεγαλοφρόνως τάς τοι* 
αυτας τ95ς δεότητος στερήσεις καί ταλαιπωρίας, άπο 
ζημιοϋται τούλάχιστον εις τόν γυναικωνίτην, όπου εύ 
ρίσχει άγαδή τύχη δώδεκα νύμφας, προωρισμένας νά 
διαιωνίσωσι τοΰ ήλιου τήν γε<εάν, ένδεδυμένας δέ το 
σοΰτον σκληράς έσδήτα:, ώστε μόλις δύνανται νά κι- 
νηβώσι. Τέλος άποθανόντος τοΰ Μικάδω ύπό τίνος 
τών νόσων τής άνδρωαίνης φύσεως, διαδρυλλεΐται είς 
τά Ιξω οτι έλειποθυμησεν, άφ’ ου προηγουμένως εν τώ 
μεταξύ άναγορευδή δ διάδοχός του.

‘Ο παράδοξος ούτος ήοως διέπει τά τής έπικρα* 
τουσης θρησκείας πάντα. Λέγεται δέ αυτη Σίντο καί 
δεωρεϊται ώς άρχαιοτάτη τών δύο ετέρων, τής τών 
Βουδιστών *αί τής τοΰ Κομρυκίου.

Έκ τούτων ή πρώτη πρεσβεύει δπιρτάτην τινά δε- 
α ι, Τενσιοδαΐσην λεγομένην' μετ’ αύτόν δέ τόν άδελ. 
φόν της Φάτσαμ (Άρην) καί κατόπιν υποδεεστέρους 
άλλους δαίμονας διαρόρων τάξεων, οιτινες έχρημάτι- 
σα* πάντες εΰεργέται τής πατρίδος, ή όπωςδήποτε 
τήν έδόξασαν. Ούδείς δ’ επικαλείται τήν Τενσιοδαΐ 
σην αμέσως, άλλά πάντοτε δ;ά μεσιτών, δηλ. τών & 
γιων. Πρός δέ τόν Φάτσμαν, τιμώμενον ώς πολιού
χον καί προστάτην ιδιαίτερον τής Ίαπονιας δ αύτο. 
κράτωρ πέμπει πολλάκις καί πρεσβείας διά νά τόν 
συμβουλευθή έπί σπουδαίων τοΰ βασιλείου ΰπσθε'σιων, 
καδώς ποτε άπό τήν Αίγυπτον, τήν Λυδίαν, τήν Σι 
κελίαν καί άλλας μακρυνάς χώρας εστελλον οί βασι. 
λεις νά έρωτήσωσι τήν γνώμην τοΰ έν Δελροΐς ’Απόλ
λωνος καί νά λάβωσι τούς χρησμούς του ώς οδηγί
αν πιρί τοΰ μέλλοντος. Σέβονται δέ οί ’Ιάπονις καί 
ζώά τινα, ώς τήν άλώπεκα, τήν δποίαν καί μαντευ 
ονται. Παραδέχονται δέ αθανασίαν ψυχής καί έκδί- 
κασιν τών πράξεων ένώπιον ούρανίου δικαστηρίου, καί 
άνταπόδοσιν τών έργων καί παράδεισον δηλ. τόν αίδέρα 
είτε τό δψωμα τοΰ ούρανοϋ καί αδην ι ίς  τής γης 
τούς κευδμώνας.

‘Εορτάζοντες δέ τρις τοΰ μηνός περιπολοϋσιν είς 
τοΰς ναούς, κειμένους ώς έπί τό πλεΐστον έν μέσω

λειμώνων (1 ) ή ιίς  εύθαλεΓς τόπους, πιριχυχλουμε* 
νους δέ καί άπό γάστρας διαφόρων ρυτών. Έχεΐ δέ 
κρέμανται χαΐ τά σύμβολα τών Θεοτήτων ώ ; σημαΐαι 
είς σχή^α μακρών χαρτιού ταΐΊών συνδιδιμένων είςτό 
άχρον έπιμήκους χονταρίου άπό ξύλον τής Ίαπονικής 
0ι4ας' διατηρούνται δμως ταδτα καί είς τάς ιδιωτικά ς 
οικίας έντός μικρών εύκτηρίων σηκώ'. Έξεβχομένους 
δέ τών ναών υποδέχονται φιλοφρόνως καί καταδέλγου* 
σιν τούς εύλαβεΐς ίέρειαι τινες, ώς νύμφαι τής’Αρροδίτης 
καί τοΰ έρωτος, είς τά πέριξ αύτών ένδιαιτώμεναι.

Ούδέν άλλο τέρπει τοσοΰτον τού; θεούς, λέγου* 
σιν οί ίερεΐς τών Ίαπόνων, όσον ’■ό νά βλέπωσι τούς 
άνδρώιτους άπολαύοντας τάς άθ< ας τοΰ κόσμου το ύ -· 
του ήδονάς, καθώς άπολαύουσι καί αύτο! τά ; τοΰ άλλου.

Νομίζομεν περίιργον ότι έκπαλαι αί γυναίκες έχλέ- 
χδησαν είς τήν ύπηρισίαν τής θρησκείας, καδώς είς τήν 
Αίγυπτον, τήν ‘ Ελλάδα, τήν ‘Ρώμην, τήν Γαλατίαν» 
τλπ. Δί αύτών έτελοΰντο τά πλειστα τών θαυμάτων, 
ιύ τα ί έχρησιμευον ώς μεσίτριαι μεταξύ θεών χαί άν- 
θρώπων, ώς διάκτορες τών δείων βουλήσεων, ώς φωνή 
εναυλος τής άφανοΰς δεότητος, μάλις-α δέ ώς τό οργα- 
νον τ?5ς άγυρτίας τών γοήτων, μή εξαιρούμενου χαί αΰ* 
τοΰ τοΰ νομοδέτου Νουμα. ’Επειδή χαί διά τοϋ άνβους 
τής εξωτερικής χάριτος έμάγευον τήν καρδίαν καί διά 
τήν ύπερβάλλουσαν τοΰ νευριχοΰ των συστήματος Ιξα- 
ψιν, χατά τήν περίοδον μάλιστα τής έφηβικής ήλιχίας, 
ϋπέχειντο, ειπιρ τινες άλλαι, είς εκστάσεις, είς όπτα- 
σίας καί εις σπασμούς. ‘Ο φυσικός των έρως πολλάκις 
άποτρεπόμενος έχ τοϋ κυρίου σχοποΰ, άνεφέρετο, χα
θώ; δ τής Έλουησίας τοΰ Άβελάρδου, πρός όντι υπερ
φυές, έωσοΰ τό πάθος μετεβάλλετο ενίοτε καί είς άληδή 
φρενοβλάβειαν, ή ειδικήν μανίαν. Ά λλά τοΰτο πρέπει νά 
έξακολουδή πάντοτε τόν συνήδη ροΰνέπειδή τότε έκπλη- 
ροΐ τόν σκοπόν τής ρύσεως* διά τοΰτο καί ή θρησκεία 
διά τών τελετών της σιμνοποιεΐ τόν γάμον. ‘Οποία 
εύγνωμοσύνη μας συγκινεΐ πρός τόν ουράνιον πατέρα, 
οταν δεχώμεθα ώς δώρον τής πρός ήμδί φιλανδρωπίας 
του τήν νύμρην καί τόν νυμφίον ! ‘Οποί* δέ χάρις 
ομοίως πρός ούτόν, όταν άποκτώμεν καί τούς καρπούς 
τής συζυγικής συμπαδείας !

Ά λλ ’ είς τάς γυναίκας Ιδόθη καί όταν γηράσκου- 
σαι καταντήσωσιν ήδη άχρηστοι νά χρησιμεύωσι*αί 
χατ’ άλλον τρόπον είς τήν θρησκείαν, τρέρουσαι δηλ. 
διά τών μύθων καί τών διηγημάτων τάς προλήψεις καί 
τάς δεισιδαιμονίας τών άλλων.

Τό δόγμα τών Βουδιστών, τό δποΐον παρέλαβον 
οί Ίάπονες ΐκ  τών άντιπέραν Κορεατών (καθώς ίσως 
χαί τάς τέχνας κα! τά γράμματα) άντίκειται σχε
δόν έκ διαμέτρου είς τήν είρημένην θρησκείαν τών 
Σιντών. Διότι οί Βουδισταί σκληραγωγούμενοι αύτοΐ 
υποβάλλουσι καί τούς άλλου; είς διαφόρους κακοπα- 
θείας καίβασάνους, έξάπτουσι διά χιμαιρικών φόβων τήν 
φαντασίαν καί ταράττουσι τήν ψυχήν διά τοΰ παντο- 
τεΐνοϋ ελέγχου τής συνειδήσεως. ‘Ο θεός τών Βουδι
στών παριστάνεται ούχί ώς θεός αγάπης καί πατρι-

( 1 )  J l c  τής ημέρας προσινχογται ιπροοθιγ τών  
r a u r  τοντωγ.

χής μακροθυμίαί, άλλ’ οργής, έχδικήσιως χαί αίμα 
των εξ απαλής δέ ήδη ήλιχίας τά παιδία τών’Ιαπόνων 
ρέρουσιν ά»ά χεϊρας κατηχητικά ένταυτώ καί ίςοριχά 
βιβλία, έξ ών μυσταγωγούμενα είς τάς άριτάς . καί 
τά άθλα τών μεγάλων άνδρών τής κοινής πατρίδος' 
συνιιθίζουσιν είς τήν όλιγωρίαν τή ; ζωής καί είς τήν 
ιδέαν τής αύτοχειρίας. Ποτέ οί Δρυίδαι καί οί ίερεΐς 
τώ 1' Έλευσινίων δέν κατέπληττον τόσον τούς άπειρο- 
κάκους καί ευήθεις ανθρώπους, όσον κατατρομάζουσιν 
αυτούς οί Βουδισταί. Πλήθος λαοϋ συνοδευόμενον άπό 
Πόνζους άναχωριΐ κατ' έτος έν λιτανεία, διά νά 
ύπάγη υπέρ άρέσεως τών αμαρτιών του ιίς τήν Σιά- 
καν, όπου εύρίσκεται τό κεντρικόν προσκύνημα τών 
όπαδών τοΰ Βούδα, τοΰ δποίου ό κολοσσός εχει 14 
πόδας πλάτους μόνον κατά τό στήθος" 8 3  δέ δψους. 
Διαβαίνουσι δέ οί προσχυνηταί ουτοι γυμνόποδες 
καί πεζοί πετρώδη καί άνώμαλον καί μακρόν δρό
μον, τριρόμενοι μόνον μέ δύο δρδχας, πεφρυγμένης 
ορύζης χαδ' ήμέραν. Ά ρ’ ου δέ ρθάσωσιν είς τόν τό
πον τίδινται είς πλάστιγγας χρεμαμένας έπάνω βα- 
δυτάτων βαράθρων' έν τώ μιταξύ δέ τοΰτω όφείλουσι 
νά έξομολογηδώσι δημοσία τάς αμαρτίας των. Ά λλ ’ 
άν χατά τύχην ρανώσι διαλογιζόμενοι, ή ζητοΰντες νσ 
άποσιωπήσωσί τινα, δ άγριος Βουδιβτής δέν διστάζει, 
άφαιρών παριυδύς τό κείμενον έπί τής άλλης πλευράς 
τών πλαςιγγων βάρος, ή άντί^οπον νά ρίψη δρμητικώ; 
τόν αμαρτωλόν είς τόν χεάδαν έκεΐνον, όπου ίσως ούτε 
ίχνος αύτοΰ ραίνεται. ‘Η Μιγιάκω περιέχει τουλάχι
στον 50  χ ιλ . τοιούτων ιερέων τοΰ Βούδα καί πλήθο; 
ναών. Έντος τίνος τούτων ύψοΰται καί δ άνδριάς τοΰ 
Κβάνβου πελώριος τό μέγεδος, εχων 36 γεΐρας, πέριξ 
δέ αύτοΰ άμφιδεατρικώς κεΐνται 3 3 3 ,3 3 3  άγάλματα 
ημιθέων υπαλλήλων του !

Οι Βουδισταί, διαιρούμενοι είς πολλάς αιρέσεις, 
καταπλημμυροΰσι πάσαν τήνΊαπονίαν' άλλά καδώ; έξ 
αντιθέτων σημείων είσβάλλοντες δυο ποταμοί συγχω 
νεύονται είς τήν θάλασσαν, ομοίως άπό τινων χρόνων 
δ Βουδισμός καί ό Σιντισμός πλησιάζουσι νά ενωθώ 
σιν είς μίαν καί τήν καθολικήν έννοιαν τής θεολατριίας, 
ή θεοσεβείας, τούτέστι τοΰ όρειλοαένου πρός τόν δη
μιουργόν τών οντων σεβασμού. Διά τοΰτο οί αύτοί 
σχεδόν ναοί χρησιμεύουσιν ήδη είς τάς άγιστείας άμ- 
ροτέρων τών άντιπάλων τούτων θρησκειών, αί δποΐαι 
ένδέχεται νά μεταβληδώσιν είς τήν άγνοτέραν καί 
ήδιχωτέρα» τοΰ Κονρουκίου πρεσβευομένην άπό τούς 
προύχοντας καί πεπαιδιυμένους τής Κίνας.

Ευτυχείς οί βάρβαροι τόποι, οπου ή άνεξιθρησκεία 
προχώρησε μέχρις αύτοΰ τοΰ σημείου· διότι καί τοι* 
αύτη κατάστασις παρηγορεΐ καί έμπνε'ει έλπίδας 
κρείττονος μέλλοντος. Μήπως πάντες οί άνδρωποι 
δέν έχουσι κυρίως τόν αύτόν σκοπόν ;  Δέν. κινούν
ται άπό τό αύτό αίσδημα; Δέν όνομάζουσι τόν 
βίόν μέ διάφορα όνόματα ; Ά λλ ’ άπόκιιται βεβαίως 
είς τήν έπιμιξίαν τών Ευρωπαίων νά διευκρινήση ποτέ 
τήν άμυδράν ταύτην καί συγκεχυμε’νην δόξαν, ώστε 
άρ’ ο ί κατά δυστυχίαν ευρίσκονται πολιτικώς χω ρ ι
σμένα τά έδνη, νά συ*άπτωνται τούλάχιστον κατά 
τήν Θρησκείαν' καί καδώς τά μέρη πλατείας πρός τά

χάτω πυραμίδος, ν ’ άπολήγωσιν, ώς είς χορυρήί, είς 
τήν ιδέαν ένός καί μόνου καί τοϋ αύτοΰ θεοϋ.

Ά ρ ’ ου έχωρίσδη ή πολιτική άπό τής π<ευματικής 
έξουσίας τών Ιαπόνων, διεκρίδη όμοίω; καί ή καδέδρα 
έχάστης' όδεν δ μέν Μικάδω διαμένει είς μί«ν έκ τών 
πέντε μεγάλων πόλεων τοΰ βασιλιίου τήν Μιγιάκω, δ 
δέ Δάιρης, Κοΰβε καί Σιόγοον προσέτι λεγόμενος, είτε 
μονάρχης πολιτιχός διατρίβει είς τήν Γεδω.

Κατά τόν 16ον αιώνα άποθανόντος άχλήρου του 
αύτοκράτορος, πολλοί ηγεμόνες ήμφισβήτησαν διά τών 
όπλων τό διάδημα' ΰπερίσχυσεν όμω; δ Νοπουνάγια 
διά τε τής εύφυΐας καί τή; δραστηριότητος τοΰ Χιδε- 
γιόζη, όστις άπό υπηρέτου ύψώθη είς μεγάλην δόξης 
περιωπήν. Δολοφονηθέντος δέ χαί τοϋ Νοπουνάγια ό* 
λίγωυστερον, άνηγορεύθη διάδοχος αύτός ουτο; δ Χιδε- 
γιόζης. Κάταστήσας δέ υποχείριον τήν Κορέαν, επϊ* 
ναστατήιασαν πρό τινων έτών, ίμελέτα νά εί?βάλη 
χαί είς τήν Κίναν τόν προκατέλαβεν ομως δ θάνα
τος .’Επιμελούμενος δέ νά έξασραλίση τά διχαιώματα 
τοΰ έξαετοΰς υίοϋ του, έρρόντισεν έγχαίρως νά τόν 
μνηστεύση μέ τήν έγγόνην ρίλου του ήγιμόνος κα- 
λουμένου Ούγέγία. Ουτος όμως καταρρονών τάς 
πίστεις καί τάν όρκον, έσφετερίσθη τήν έξουσίαν, τό 
δέ χειρότερον έκαυσε καί αύτόν τόν γνήσιον κληρο
νόμο·/, πυρπολήσας τό άνάκτορον, «που εΰρίσκετο.

Κατ’ αύτήν τήν στάσιν οί χριστιανοί Πορτουγάλ- 
λοι, καθώς καί οί εγχώριοι, όσοι ήσαν προσήλυτοι τής 
έπεισάκτου ταύτης δρησχείας, έτυχον προστεθειμένοι 
είς τήν ρατρίαν τοΰ υίοϋ του Χιδεγιόζη ώς προστα- 
τεύσαντος έκπαλαι τήν ελευθερίαν τής συνειδήσεως. 
Διά τούτο αμα δ αρπαξ Ούγέγιας άνέβη τόν θρόνον, 
έξεδιχήθη άνηλιώ; χατ’ αύτών. Συνέπεσον ομως εκτός 
ταυτης καί άλλαι τινές αίτίαι. αΐτινες άνε^ρίπα- 
σαν έτι μάλλον τήν μνησικακίαν του. ’Επειδή παρα- 
χειμάζοντές ποτε οί Ίάπονες είς τό Μαχάον (1) προ- 
σέβυίλον τούς Πορτουγάλλους, άπεκρούσδησαν όμως 
παρά τοΰ άποίχιστοΰ Άνδρέου Πεσσόα, ρονευθέντων 
25 εξ αύτών. ‘Η περί τοΰ συμβεβηχότος τούτου άπο- 
λογία τών Πορτογάλλων^έν είσηκούσδη ύπό τής Ίαπο·* 
νικής Κυβερνήσεως' άλλά μετά 2 ή 3 έτη έλδών δ Ά ν- 
δρέαςείς Ναγκασάχη χάριν έμπορείας, περιεκυχλώθη 
πανταχόθεν ύπό τών έχδρών, εως ου πυρποληδέντος 
τοΰ πλοίου του, έφονεύθη κολυμβών είς τήν θάλασσαν 
μετά παντός τοΰ. πληρώματος. "Επειτα ’Ισπανός τ ις , 
Σιβαστιανός λεγόμενος, έφάνη βολίζων τούς αίγια- 
λούς, ήτοι μετρών τό βάδος τών ύδάτων τών πα
ραλίων τής Ίαπονίας, τό όποιον παρώργισε πολύ τόν 
αύτοκράτορα ώς σημεΐον μελετωμένης έπιβουλής. Ά λ 
λά χαί άλλος ’Ισπανός ναύκληρος, καταπλεύσας είς τόν 
λιμένα Ούζάνδου, έριλοτιμήδη νά παραστήση μεγαλορ- 
ρημόνως πρός τόν αύτόδι βασιλέα τήν παντοδυναμίαν 
τοΰ Β1. Φιλίππου, δεικνύων ένταυτώ χαί έπί τοϋ χάρτου

(1) Ν ήσον νποτεΛοΐααν ι ί ς  τήν  K i r a r , τη ν  ό π ο ια ν  
ε π α ν α σ τ α τ ή σ α σ α ι  χατά  zdv 16 α ιώ να  χ α θυη ο τά ξα ς  
κ ά λ ι γ  ό αύτοχράτωρ τής Κ ίν α ς  δ ιά  τών Π ορτον-  
γά,Ι.Ιων, έ χ ά ρ ισ ε ν  ε ίς αντονς  ν κ  ευγνωμοσύνης .

(Baynal. Hist, des deux Iudes.)



των αποικιών τήν Ικτασιν έρωτηθεις δέ πως ό Κύριος 
αύτοΰ ίφθασεν εις τοιαύτην ακμήν μεγαλειότητος χαί 
ισχύος, άπήντησεν ότι πρώτον μέν εκπέμπει ιερείς διά 
νά προπαρασκευάσωσι καί νά προσβλκύσωσι τοΰς λαού; 
είς τήννέαν θρησκείαν, έπειτα δέ έπερχόμενοι «ί ς·ρα- 
τιώται, έπιδέτ&υσι τήν κορωνίδα εις τό Ιργον της κα~ 
ταχτήσεως· Έ τυχε δέ κατ’ έκείνα τά έτη (15 98 ) νά 
βταλξ παρά τών 'Ολλανδών-είς Ίαπονία» καί ’"Αγ
γλος τις Ούίλλιαμ’Άδαμς, επιτήδειος ναυτικός, όστις 
εύτύχησεν έντός δλ/γου σχεδόν ν’ άποκτήση τοΰ ήγι- 
μόνος τήν εύνοιαν. Ώς έχων δέ κύριο» σκοπόν νά ύπο- 
σκελίστι τοΰς ήδη έγκαταατημένους είς τήν Ιαπονίαν 
Πορτουγάλλους ύπέθαλπε παντοιοτρόπως χατά πα^α* 
περίϊτασιν τοΰ αύτοχράτορος τήν όργήν οθεν καί τήν 
χαταπείρασιν τών παραλίων παρέστησεν ώς ίργον 
έχθρικόν θεωρούμενον είς τήν Εύρώπην, καί τοΰς ίε. 
ραπ'οστόλους τή; καθολικής εκκλησίας διεβαλεν ώ ; 
ταραξίας καί άντάρτας, λέγων ότι διά τοΰτο si ’Ά γ 
γλοι καί ο! Σουηδοί κλπ. δμοθυμαδόν καί αίσχρώς έκ 
τής γώρας των τού; άπίβαλον.

Έκ τούτων πάντων όρμώμενος ό αυτοκρατωρ τω 
1638 τών μέν υπαρχόντων ιεραποστόλων πολλοΰ: 
έξώρισεν, είκοσι πέντε δέ προσεπαττάλευσε, κατηδάφισε 
δέ τάς εκκλησίας καθ’ ολην τήν επικράτειαν' έκ δε 
τών χριστιανών τι<άς μέν έφόνευσε, πάντα; δέ έβίαζε 
νά έξομόσωσιν, ή είς τά πάτρια έθιμα νά έπανέλθωσιν

Άναγγελθέντων τών δεινών τούτων είς τήν Πορ- 
τογαλλίαν, ή/,θον πρός αύτό> πρέίβεις ίκετιύοντε; 
ίιπέρ τών λειψάνων τοΰ χριστιανικού πληρώματος· 
άλλ’ ό λυσσών έτι τύραννος καί αυτούς άπηνώς- κατέ 
σφαξεν, εκτός δύο μόνον, τοΰς όποιους άπέπεμψεν εις 
τήν Ευρώπην ώς μάρτυρας τοΰ μιαιφό.ου χαρακτή 
ρό; του.

Ό  διωγμός ουτος, άξιος τοΰ Διοκλητιανοΰ καί τοΰ 
Νε’ρωνος, δ,ήρκεσι τεσσαράκοντα Ιτη! Άλλά καδώ; είς 
τοΰς αρχαίους καί δυσωνύμους εκείνους αιώνας, όσο» 
έκολάζοντο καί ίπασχον οι χριςιανοί τή; Ιαπονίας,τόσον 
ώς 6 ’Ανταίο;,νε <ς δυνάμεις άνελάμβανον. επειδή πολλοί 
κ«ήκον καί εις οικίας ήγεμόνων, έχοντες διαφόρους 
σχέσεις καί διά τοΰτο μάλιστα υποβλεπόμενοι. Όδεν 
4 0  χιλιάδες έπαναστάντες κατέλαβον τό φρούριον Δα 
ριμά καί ήϋΐύνοντο· άλλ’ οί Ολλανδοί ώρελούμενοι εκ 
τής καταδρομής ταύτης έβιήδησαν διά τοϋ πυροβολι 
χοΰ των τόν αύτοκράτορα είς τήν πολιορκίαν τοϋ 
τείχους· ώστε αί/μαλωτισδέντες έπί τέλους οί χρι 
στιανοί έφονεύθησαν πάντες, τό αίμα τών πιστών έρ- 
£ευσι ποταμηδόν είς τάς όδοΰς τής πόλεως, έββέσθη 
δέ εις αύτό διά παντός ή χριστιαηκή πίστις.

Οΰτως άρα δέν γ}τχύνθησαν οί λάτρεις τοϋ Μαμ 
μωνα Όλλανδοίδί δλίγα καί πρόσκαιρα εμπορικά κέρ
δη νά παραδώσωσιν, ώς ό Ιούδας, είς τήν σφαγήν τό
σα στίφη χριστιανών καί νά συνδράμωσιν εις τήν 
παντελή τοΰ χριστιανικού όνόματος έξώλειαν. Γού
το ζτο τό ανδραγάθημά των* ουτος ύπήρξιν δ δρί 
αμβος, αύτό τό τρόπα ον ! μυριαρίθμων δηλ. χριστια
νών άλύσεις xat αλώσεων δοΰπος καί τών ιερών ει
κόνων κατάπτωσις χαί παρθένων χαί νέων δίαφδοραί 
καί ύπερορίαι χαΐ έξωμόσεις! Δεν ένθυμήξησαν οί γεν

νάδαι ότι το αύτό εΐχον καί αύτο! βάπτισμα, τήν 
αυτήν έπρέσβευον πίστιν, μιας δέ καί τής αύτής οί- 
κογενείας ήσαν τε'κνα 1 άλλ' έδεώρησαν ώς Ιρμαιον, ή 
λείαν τήν καταστροφήν τών άλλων καί τόν θάνατο* 
ώς ζωήν των· Εις ποια κακά είς όποιας δέ παρανομί
ας, δέν παρασύρει ή τυφλή περιφιλαυτία καί φιλοκέρ
δεια τό» δυστυχή άνθρωπον !

‘ Η θεία Νε’μεσις όμως γρηγορεΐ πάντοτε. Δ ιότι’ 
δέν έβράδυνον νά λάβωσι τά επίχειρα τής κακία; των 
οί προδόται. Ό λίγω τώ οντι ύστερον καί αυτοί οί 
Ολλανδοί περιωρίσθησαν είς μικροτατον καί y ειρο- 
ποίητον νησίδριον έντός τοΰ λιμένος τοΰ Ναγκασάκη, 
όπου διαμένοντες ή3η δέν διαφέρουσιν αίσχρώς Φυλακι
σμένων ανθρώπων.

Άλλά καί αύτός δ Οΰίλλιαμ Άδαμς δέν εύτύχη- 
σε πλειότερον. Διότι ματαίως ΐπεκαλείτο τήν άδειαν 
ν’ άναχωρήσί,· ματαίως δ’ έπεχείρησε καί νά δραπε* 
τεύση. Ή το είμαρμένον νά μή ?δη πλέον ούτε μαχρό- 
δεν άποθρώσκοντα τόν καπνόν τοΰ G illingham , νά 
μή άσπασθή τήν δυστυχή γυναίκα του ‘Ελισάβετ, νά 
μή έναγκαλισθή τά δύο ορφανά τέκνα του! Προθυμού- 
μενος δέ τότενά ώφελήση τήν πατρίδα του, διετάχθη 
νά προσκαλέση τούς "Αγγλους1· άλλ" άροΰ μετά 3 έτη 
εφθασαν τά γράμματά του εις τήν Α γγλ ίαν, μόλις 
ήλδεν έπειτα 6 Ιωάννης Σάρης πρός έξέτασιν τή; Ί -  
απονίας. Κατόπιν δέ άγγλοι έμποροι έκόμισαν καί έ- 
πιστολάς Ιακώβου τοϋ Α\ Βασιλέως τής Α γγλίας 
πρό; τόν αύτοκράτορα, καί μικρόν τ ι Ιμποοεϊον συ- 
στήθη παρ’ αύτών $ίς Φιράνδον- άλλ’ ή έπιχείρησις 
δέν εΰδοκίμησιν. Ήγαπήθησαν όμως μόνον οί ’Αγγλοι 
πλειότερον, ένώ οί άλλοι χριστιανικοί λαοί τής Ευ
ρώπης παριστάνοντο καί είς τά δε'ατρα τής’Ιαπονίαςώς 
άντιπαλαίοντε; άδ^ακόπως καί ΰπ’ άλλήλων κατασπα- 
ρασσόμενοι ! Φαίνεται δέ ότι οί Ά.γγλοι γενναιότερα 
Φρονοΰντες, ούτε τοΰς διαδόχους τών Πορτογάλλων 
Ολλανδούς κατεδέχθησαν νά παραγκωνίσωσι.

Διάγοντες 8έ ούτοι, ώς έρρέθη, άκοινώνητοι και 
μεμονωμένοι είς τό Δεζιμά (τό νησίδριον) μόλις λαμ- 
βάνουσι τήν άδειαν νά εξέρχωνται εί; μικράν ά.τόστα- 
σιν εξω αύτοΰ καί νά συνδιαιτώνται μέ έγχωρίους 
τινάς γυναίκας· υπηρετούνται όμως μόνον ύπό τών 
Ίαπόνων, οι όποιοι διημερεύουσίν εκεί μέχρι; έτπέρας- 
Έπ^δή δέ προσορμίζονται είς τόν λιμένα του Ναγκα
σάκη δύο όλκάδες Όλλανδικαί, έκ τής Παταβίας έρ- 
χόμεναι, οί παραφυλάττοντες τής λιμεναρχίας άκτεω- 
ροί εισερχόμενοι έγγειρίζουσιν εις τούς πλοιάρχους 
έγγράρως διαφόρους, ερωτήσεις, τών δποίων άπαιτοΰ- 
σιν ομοίως έπί χαρτίου καί τήν άιτάντησιν. Ταύτην δ’ 
έξετάσας δ Νομάρχης λαμβάνει παρά τών ’Ολλανδών 
τοΰς νενομισμένους όμηρους’ έπειτα δέ μεταβαίνει 
καί αύτός μετά τών Ολλανδών ιίς  τά πλοία, ότε 
αποκομίζονται έξω αποτεθειμένα έντός κιβωτίου πάν
τα τά ύποπτα είς τήν Ίαπονικήν Κυβέρνησιν πράγ
ματα, δηλ. σταυροί, εικόνες, βιβλία, οπλα, πυρόκονις 
κτλ. Μετά ταΰτα τό φορτίον τοΰ πλοίου παραδίδοται 
εις τάς Ίαπονικάς άρχά;· διότι είς αύτάς ανατίθεται 
νά φροντίσωσι περί τής πωλήσεώς των, νά προετοιμ»- 
βωσι δέ χαί τά νέα άγώγιμα. Ούδεμία δέ παρατήρη-

σις γ ίν ιτα ι έπί τών προτιινομένων υπολογισμών, η 
απλώς έπί τών καθέκαστα τής τοιαύτης ληψοδοσίας, 
ουτε έλεγχος όποιοςδήποτε, ουτε μεμψιμοιρία έπιτρέ- 
πεται. Προσέτι δέ ούδέν άλλο πλορνέκτός τών περιο- 
δικώς κατ’ Ιτος έρχομένων δύναται νά άγκυροβολήσι;, 
άλλ’ εύθύς αποβάλλεται.

Ένδεκα μόνον ’Ολλανδοί διαμένουσι διαρκώς είς τήν 
Ιαπονίαν χάριν έμπορείας, ϋρόεδρος, άποδηκ^φύλαξ, 
γραμματεύ:, 5 γραφείς, ιατρός χαί δύο ύπηρέται. 
Απαγορεύεται δέ εί; αύτούς αύστηρώς νά φέρωσιν 
αυτόθι τάς γυναίκας καί τά τέκνα των. Πρόδηλον δέ 
ότι ή τροφή, καδώς καί πάντα τά λοιπά πράγματα, 
τών ότοίων εχιυσιν ανάγκην, προσφέρονται είς αύτούς 
κατά τό διπλοΰν τούλάχιστον υπερτιμά. Ά λλά καί οί 
με-ακ^μίζοντες τά έμπορεύματα βάσταγες ύπαρχου- 
σιν ακριβώς προσδιωρισμένοι, καί πάντες οέρουσιν εί- 
σητήριον' πριν δέ άναλαβωσι τά χρέη τής ύπηρεσίας 
των ομνύουσιν ότι δέν θέλουσι ποτέ συνεταιρισδή μετά 
τών ’Ολλανδών, ουτι μυσταγωγήσει αύτούς είς τήν 
γλώσσαν, τοΰ; νόμους, τά ήδη καί τά έθιμα τής πα 
τρίδος των. Μόνον δέ αί συγχρωτιζόμιναι μετά τών 
Ολλανδών έταΐραι εξαιρούνται τοΰ γενίκοΰ τούτου κα- 

νόνος’ (όποιον όνειδος είς τοΰς ’Ολλανδούς <) άλλά καί 
αύταί άν γεννήσωσι, τά παιδία των δέν μένουσι ποτέ ιίς 
τό έμπορεΐον, επισκέπτονται δέ έκ διαλειμμάτων μόνον 
τοΰς πατέρας των.

Δίς τοΰ έτους 6 πρόεδρος έμφανίζεται ένώπιον τοΰ 
Νομάρχου, κύπτων μέχρι ς έδάφους, μήτε τολμών εί; 
αύτόν ν' άντιβλέψί). Ά φ ’ ού δέ άπαγγιίλη τυπικάς 
τινας φράσεις διά τοΰ παρόντος διιρμηνέως καί άξιω- 
θή τής ομοίως γνωστής άπαντήσεως, αποχωρεί είς τά 
ίδια.

Ά ν  δε ποτε θέλοντες νά διασκεδάσωσι τήν μονότο* 
νον ταύτην δίαιταν λάβωσιν οί ’Ολλανδοί τήν άδειαν 
νά περιέλθωσι τήν πόλιν, συνοδεύονται ύπό πλήθους 
αστυνομικών υπαλλήλων καί διερμηνέων, έξ ών έκα
στος έπισύρει καί διαφόρους φίλους ιίς  τό σπάνιον 
τοΰτο δέαμα. Διαβαίνοντες δέ τάς όδοΰς παρακολου 
θοΰνται ύπό συρφετώδους οχλου, δ δέ τόπος όλος αν
τηχεί άπό τάς φωνάς τών παιδίων κραυγαζόντων παν- 
ταχόδεν Όράνδα, Όράνδα ( Όλλάνδα, Όλλάνδα ) ’ 
άφ’ ου δέ ένδιατρίψωσιν ιίς  τού; δημοσίους κήπους 
καί τά δερμοπωλεΐα, τότε Ιπιστρέφουσι πάλιν εις τήν 
έντιμον φυλακήν των.

Καδ' έκαστον μέν έτος ή εταιρία πέμπει δώρα 
πρός τόν Αύτοκράτορα, κατά παν δέ τέταρτον άπέρ- 
χ ιτα ι ό Πρόεδρος καί είς προσκύνηϊίν του. Έ χων τότι 
μεθ έαυτοΰ τόν γραμματέα καί τόν ιατρόν, καί διερ
μηνείς τής εξουσίας, φρουρούμενος δέ ύπό 35  δορυφό
ρων τή; αστυνομίας, έποχεΐται εις ιΰπρεπέστατον φε- 
ρετρον καί διαφόρους περιποιήσεις λαμβάνει χαθ’ δδόν 
άπό τάς τοπικάς άρχάς· αί δέ γυναΐχις καί τά παιδία 
στρέφουσι πρός αύτόν τά νώτα, ώς άν μή έτόλμων νά 
άντιβλέψωσι πρός αύτόν άπό σέβας.

‘Η οδοιπορία γίνομένη ποτέ μέν διά ξηρας, ποτέ δέ 
διά πλωίμων ποταμών περατοΰται είςέπτά έβδομάδας. 
Εις δέ τόν τελιυταΐον σταθμόν προϋπαντα τήν συνο- 
δί*ν λόχος στρατιωτών σταλιίς έκ τής πρωτιυούσης.

Τοσουτος δέ συγχρόνως συ^έει περιέργων όμιλος, ά ς ε  
ή διάβασις άποβαίνει δυσχερής. Μετά δέ ταυτα προ- 
σέρχιται πρεσβεία τοΰ παρεδρεύο»τος έν τη καθίδρα 
(1) Νομάρχου τής Ναγκασάκης φέρουσα πίνακα (πρό
γραμμα) τών καθιερωμένων διά τήν τελετήν τής αύτο- 
κρατορικής έντεύξεως διατυπώσιων. Τήν παρακολου
θεί δέ αμέσως καί άλλη τοΰ άρχοντος (Ύπουργοΰ) τών 
έμπορικών τά  αυτά έπαναλαμβάνουσα' κατόπιν δέ καί 
τρίτη άλλη τοΰ άρχοντος τή ; θρησκείας. Οί δέ ’Ολ
λανδοί δέχονται χαριέντως πάντας τού; άπεσταλμέ- 
νους τούτους, καθώς καί διαφόρους άλλους ίδιώτας 
εμπόρους, ή εύπατρίδας, όσοι έπιδυμοΰσι διά τών διερ
μηνέων νά τοΰς γνωρίσωσΓ πολλοί δέ τούτων προς- 
φέρου;ι και δώρόν τι-κομψόν έκ τών έγχωρίων προϊόν
των έπ’ έλπίδι γενναιοτέρας τινός άνταπβδόσεως.

Έ να ολόκληρον μήνα μετά ταΰτα περιμένει κατά- 
κλειστος είς τήν οικίαν ό Πρόεδρος τήν τιμήν νά έμ- 
φανίσΟη ένώπιον τοΰ ύπερηφάνου μονάρχου ! “Οταν 
οέ άνατείλη τέλος πάντων ή λαμπρά έκείνη κα! τρις- 
ευ5α ;μων ήμερα, περιβεβλημένος εωθεν όλοσηρικόν 
χρυσόπας-ον ίμάτιον έξερχεται, καί πομπεύων διά τής 
πόλεως φθάνει κατ’ όλίγον είς τά άνάκτορα, είσέρ- 
χ?ται τόν πρώτον περίβολον, ιΤτα πεζεύσας προχω
ρεί μέχρι τή ; αιθούσης τώ'» δορυφόρων χαί τών ρα
βδούχων, οπου πίνει κυαθίσκον τέ· αύτόθεν δέ μετα
βαίνει είς άλλην ςοάν, όπου μανθάνει έκ νέου ύπό τών 
διαγγελέων, υπασπιστών καί θαλαμηπόλων τήν έθιμο- 
ταξίαν τής ύποδοχής· έξασκούμενος ώς έν παρόδω 
καί κατ’ έπανάληψιν είς τάς ύποκλίσεις, τάς όποιας 
μέλλει νά έκτελέση ! Μόλις δέ ήδη περί τό έσπέρας 
οδηγείται είς του θρόνου τόν στιλπνόν καί πολυποίκι
λο» θάλαμο»· αύτόθι δέ γονυκλιτήσας μέχρι; έδάφους 
περιμένει τοΰ δεσπότου τήν άφιξιν ! Αι’φνηδίως δ’ 
ακούεται φωνή, Όλλάνδα καπιτάν. άλλ’ δ πρέσβυς δια
τηρώ» πάντοτι τήν αύτήν θέσιν καί τό αύτό σ/ήμα, 
ούτε νά κινηθή, ούτε ν’ άναβλέψη τολμά δ δείλαιος, 
εως ού τόν έλκύσι; έκ του κρασπέδου ό παριστάμενος 
εκεί Νομάρχης. Τότε δέ άναστάς ίπιστρέφει είς τοϋ 
αξιωματικού τήν αίθουσαν, μακαριζόμενος διά τό εύ* 
τύχημα! Έκεϊθεν δ’ ή παράταξις φέριται άλληλοδια
δόχως είς τό άνάκτορον τοΰ διαδόχου καί είς τό 
άρχεΐον τοΰ ‘Υπουργοΰ. Μόνον τότι οί ’Ολλανδοί 
δύνανται νά περιέλθωσι τάς ρύμας τής πόλεως, νά 
εισχωρήσωσι δέ καί εις τών ιδιωτών τάς οικίας, άγρύ- 
πνως ομως πάντοτε κατά τό ούνηθες περιφρουρούμενοΐ. 
Ά λλ ’ έπανακάμπτοντες ήδη έκ τής πολιτικής ταύτης 
καί πομπώδους περιηγήσεως ίφείλουσι νά προσκυνγι- 
σωι καί τόν πνευματικόν αύτοκράτορα τόν Μικάδο εις 
άλλην πόλιν. Αί νέαι ομως αυται περιποιήσεις περιορί
ζονται ιίς  όλίγα τινά· γίνονται δέ και κατά συντο- 
μωτιρον έν ταύτώ καί άπλούστί(.ον τρόπον. Διότι 
καί ιίς τήν Ιαπονίαν, καθώς είς τήν Ευρώπην, τιμα-

( I )  °Εκαστος γομυς ιχ ε ι δύο διοικητάς (d o r  
Νομάρχηγ καί δ ιε ν θ υ π ή ν )  οϊτιγες διατρίβυνσιγ 
έγα,ΛΜξ, είς τηγ αύτοκρατοριχήγ καθέδραγ χαϊ είς 
τηγ πρωτεύουσαν ιον γομοΰ.



ται πάντοτε περισσότερον η 6a«τάζουιβ την μάχαι 
ραν χειρ παρά τήν εύλογοΰσαν.

Έ * τούτην πάντων συμπεραίνομιν οτι οί Όλλβν- 
ίοί ούχί μόνον τήν έκιχωριάζοοσαν ,Λώσσαν μαν 
βάνουσιν εΰκόλως, άλλά xai τά ήδη καί τόν χαρα
κτήρα τοΰ έθνους, καί τής Κυβερνήτεως τούς πόρους 
δόναν ται αρκούντως νά παρατηρήσωσιν. Διά τοΰτο τήν 
μέν άρχαίαν κατάςαιΐΊ  της Ίαπονίας αναγγέλλει καί ή 
συλλογή των ορθοδόξων επιστολών ( 1),τήν δ’ ένες·ώσαν 
μόνον όκο των ’Ολλανδών πληροφορούμεθα- επειδή 
εις αύτούς έξαιρετικώς καί τού; Κινέζους εδόθη μέχρι 
τοΰδε νά έμβαίνωσιν εις τά άδυτα τοϋ μυστηριώδους 
τούτου βασιλείου. ’Εφάνησα» δέ έπί τοΰ ύποχειμένου 
τούτου καί συγγράμματα διάφορα, otov ή άφήγησις 
τής πρεσβείας τοΰ Βλαχοβίου καί Βαγνάεν είς τό 
Γέδω (2 ), καί θετιχώτεραι έπιστασίαι τοϋ προέ 
δρου Μ;ϋλαν (3) τοΰ Δόεφ (4) τοϋ άποδηχοφύλαχο; 
Φίσχερ (5) κτλ.

Είς τούτους πρόςδες καί τόν διαβόητον ια 
τρόν Καίμπφερ, δημοσιεύσαντα διεξοδικήν τής Ίαπο
νίας ιστορία», καθώς καί τόν Σουηδόν φυσιογράφον 
θούμπεργ, ώ ; άνήκοντα ε ί; τό ’Ολλανδικόν τής Ία - 
πονιας έμπορεϊον.

Είτομεν ήδη ότι καί άλλα έθνη δοκιμάζοντα νά 
κατασταθώσιν εις τήν Ίαπονίαν κατέπλευσαν πολλά- 
χις αύτόδι* έκ τούτων ομως έπέμεΐναν μάλις-χ είς τόν 
σκοπόν οί Ά γγλοι· διότι πολλά υπέρ αύτών προδιέθηκε 
καί ό Ούίλλιαμ Ά δαμς. Ά λ λ ’ οί Ίάπονες δυιχόλως 
έδύναντο νά έξαλείψωσιν άπό τήν μνήμην των τάς 
πράξεις τών Πορτογάλλων' όθεν έπί τοΰ Καρόλου Β 
δέν έδωκαν ελευθερίαν εμπορίου ούιε είς αύτού; τού; 
Ά γγλους' μόνον διότι δ βασιλεύς των είχε γυναϊχα 
καθολικήν έχ της έχθιστης είς αύτούς Πορτογαλλίας! 
*Υστερον δέ τό πλοίο» τοΰ περίφημου ώχεανοπλεύστου 
Κούχ (Cook) έπιστρέφον μετά τόν θάνατόν του, πα- 
ρίπλευσε τήν ά/ατολικήν πλευράν τή ; Ιαπονίας, τ ω 
δέ 1Γ91 δ πλοίαρχος Colnet τήν δυτικήν, καθώς ε 
πειτα 1796  δ πλ. Bougthon καί τό πλοίον δ Φ^ι- 
δερΐκος άπό Καλκούταν τώ 1803. δ δέ πλοίαρχος 
PeleW, διευθυντής τοϋ Φαέθοντος,κωλυόμενος κατ’είσ 
ήγησι» τών ’Ολλανδών ύποκινουμένων χαί τούτω* παρά 
τήςΓαλλίας,νά άναπληρώση τά έκλιπόντα ήδη τοΰπλοίου 
ίφόϊια , κατερυγε τελεσφόοως είς τήν βίαν. Διά τοΰ
το δ Νομάρχης τής Ναγκασάκης, ώς ανάξιος, κατ» 
διχάσθη νά κατασπαράξη ίδιοχείρως τά σπλάγχνα του.

Οτε δέ οί Αγγλοι έγένοντο κύριοι τής Σουμά- 
τρας, τής Ιάβας, τών Μολούκων καί άλλων πολισ 
μάτων τ ώ ' ’Ολλανδών τώ 1811 , δ Στάμφορδ ‘Ρέρλ

(1) Lettres (Sdifiantes τών Ιεραποστόλων ’
(2) Ambassades de la compagnie Ho.'laadaise 

des Indes d’ Orient vers 1' Empereur du Japon. 
2. vol. Leyde 1685.

(3) Japan voorgeilatd in Scbetsen over de 
zeded oa Gebruiken van det R iik.

(4) Herinnerungen uit Japan. 
15] Blidrage tot Keanis van bet Japancbe 

Riik.

ίπ ιμψε (1813) δύο πλοία ιίς  τή ι Ίαπονίαν* άλλά 
καί τότ* & στόλος οδτος άπέτυχι διά τήν αύτήν τώ* 
Ολλανδών ραδιουργίαν, εως ου ουτοι έπανε'λαβον τώ  
1815 διά συνθήκης τάς αρχαίας των κατά τών 'Ω
κεανόν κτήσεις.’ Επειδή δέ ή συνομολογηΟεΐσα τώ  1817 
έτέρα συνθίχη άπ/,γόρευεν είς τούς Ά γγλους νά έκ- 
ταθώσι πέραν τοΰ Σιγγαπόρ πρός νότον, οί Όλλαν-. 
δοί έτι μάλλον αύθαδώς δ:ϊσχυρίζοντο νά άποκλείσω- 
σι πάντα τά εδνη. Διά τοΰτο πολλών γενομενων λό
γων τότε είς τάς Γαλλικάς καί Ά γ γ λ ικ ίς  εφημερί
δας, ούτοί άπήντησαν δί ύβρεων τοΰτο όμως δέν έ- 
φόβισεν ούτε τούς Αμερικανούς νά έλθωσιν εις τήν 
Ιαπονίαν διά τοϋ μοιράρχου Bidde, ούτε τούς Γάλ

λους διά τοΰ Ναυάρχου Cecile νά έπιχειρήσωσι νέας 
πολιτίκάς απόπειρας, άν καί δέν ΐπετυχον· ’Εσχάτως 
δέ (τώ 1849) δ σταθμεύων χατά τά παράλια τής Κ,ί. 
νας Ά γγλος ναύαρχος έιτεμψε τόν πλοίαρχον M at- 
hison νά παραπλεύση τή» Ίαπονίαν' ώστε νομίζο- 
μεν αδύνατον πλέον νά παραταθή είς μακρότερον χρό
νον τό σκανδαλώδες τών ’Ολλανδών μοΌπώλιον. Ά λ λ ’ 
ή σταθερά άπόφασις τής ’ Α μ ε ρ ι κ ή ; ,  ήτις κατέβη ήδη 
δαρραλέως είς τών έργων τό στάδιον, άναγγέλλει ώς 
προσεχή τώ» κοινών ελπίδων τήν έκπλήρωσιν. Ί ,.ω ; 
φανή λυπηρόν είς τινας ότι ή Αμερική καί ή Ά γγλ ίχ  
πρόλαβο* τρόπον τινά κατά τοΰτο τή» ‘Ρωσσία», ή- 
τις ώς γείτων έδύνατο εύκολώτερον νά ένεργήση. ‘Η 
χριστιανική όμως π ισ τί;, ό πολιτισμός, τό έμπόρι- 
ον, ή Εύρώπη όλη θέλουσιν ώφεληθή χαί επευφημήσει 
δμοίως, δποιοσδήποτε Ιτυχεν δ άναλαβώ» τοΰ εύγε - 
νοΰς τούτου άθλου τήν χατόρθωσιν.

Τό πολιτικόν σύστημα τής Ίαπονίας φαίνεται πο
λύ παραδοξότερον τοΰ «νευματικοΰ, τό δποΐον άπο- 
χοώντως διεγράψαμεν. Ή  εξουσία τοΰ αύτοκράτο. 
ρος ασφαλίζεται υπό πολλών κληρονομικώς μ εγ ι
στάνων (Δάμιος) δ ιά τε  τής άμοιβαίας πρός άλλήλους 
ζηλοτυπίας καί τώ* όμηρων, τούς όποιου; ύποχρεω- 
τικώς προσφέρουσιν. ’Εκτός δέ διαφόρων άλλων προ
νομίων μεταχειρίζονται οί παραδυνάσται ουτοι έλευθέ- 
ρως τούς εΐσπραττσμένους φόρους είς τάς τοπικάς καί 
ήγεμονικάς χρείας. Τινές όμως ύπόχεινται πλειότερον 
τών άλλων είς τήν αύλήν διά τοΰτο αύτοί μέν διαμί- 
νουσι τακτικώς εξ μήνας είς τήν πρωτεύουσαν, α> δέ 
οίκογένειαί των διατρίβουσι διαρκώς αύτόθι1 έχουσι 
δέ έχ περισσοΰ οί τοιοΰτοι, καθώ; καί οί πλούσιοι, 
οικίαν καί ιίς άλλην τινά έκ τών 5 μεγάλων πόλε
ων τοΰ βασιλείου (1) τήν Όασάκην, διάσημον ώς χέν* 
τρον καί άποδήχην γενική» τών τεχνικών καί φυσικών 
προϊόντων όλης τής χώρας, καί διά τοΰτο θέατρον 
ηδονών έπωνομασθείσαν άλλ’ αύτόθι μίαν μόνην νύχτα 
τοΐς έπιτρέπεται νά διαμείνωσι.

(1) 1 j  Γειίο, χαθέδρα  τοϋ π ολ .  άύτοκράτορος
υπερμεγέθης  xai περ ικ αλλής .  2 )  Μ ιγ ίάχυ ,  χαθέύρα  
τοΰ π ν ευμ .  μ ο νά ρχ ο υ ,  ί ο τ ί α  β ιομη χα ν ία ς  xai <ρω~ 
λ ε ά  50  τ ο ύ λ ά χ ις ο ν  χ ι λ .  ιερέων.  3 )  Ν άρα, π α λ α ι ά  
μη τρόπ ολ ις ,  εχουσα  π λήθος  ναών xai χαλογήρων  
Βουδ ιστών.  4 )  Ν α τ σ μ ά ϊ  έ π ίν ε ιο ν  πλήρες  πάντοτε  
πλο ίω ν .  5 J  Ο&σάχη.

Παντίΰ σχεδόν ή απόλυτος δύναμις περιορίζεται 
υπό τινων θεσμοθεσιών, αί όποια: προλαμβάνουσι τάς 
παρεκβάσεις της. Δυστυχής εί τις άπό δολίας εισηγή
σεις, ή φιλοδοξίαν ύπέρμειρον κινουμέι/η υπερπήδα 
τούς σωτηριώδεις τούτους φραγμούς* διότι τοιαΰται 
άπόπειραι άπέβησαν πάντοτε αιτία κακών είς τε τούς 
άρχοντας καί τούς άρχομένους !

Ουτω καί τοΰ Σιεγούν ή εξουσία άναχαιτίζεται άπο· 
χριόντως υπό συνεδρίου 13 πολιτικών, εξ ών 5 μέ» 
λβμβάνονται εκ τών έν τέλει τοΰ βασιλείου, οι δέ 8 
ειεροι έκ τών ευπατριδών. ‘Ο δλιγαρχιχός ουτος σύλ
λογος, καθώ; ποτε ή άριστοχραχιχή φατρία τής Σουη
δίας, περιστέλλει τήν βασιλείαν, ε’ρευνα, διευθύνει καί 
αποφασίζει τάς υποθέσεις, ύποβάλλων όμως εΰλαβώς 
τό βούλευμα εις τ ίν  άνωτέραν έγχρισιν, τήν δποίαν 
δ μονάρχη; φιλοχιμείται νά χορηγήσ»;. Ά ν  όμως κατά 
τύχην συσχηματιχώς άντιτείνη, ή έπιμόνως άντιτάξη 
ιδιόρρυθμόν τινα γνώμην, τό ζήτημα υποβάλλεται είς 
τ ίν  διαίτησιν τριών μεγιστάνων άλλ’ ή περίστασις 
ουιη πρέπει νά θεωρήται δικαίως ώ ; δημόσιο; συμφορά' 
.διότι κατακριδέντος το5 άνακτος, ή ίχανοποίησις δέν πε. 
ριορίζεται είς μόνον τοΰ υπουργείου τήν άλλαγήν, καθώς 
*ις τήν Ευρώπην άλλ’ οφείλει αύχό; ουτος ό άλλοτε 
επίφθονος καί ζηλωτός μονάρχης νά παραιτηθή έκου 
σιως, άποχωρών εις οικίαν τινά ιδιωτικήν, ήτις πάν
τοτε τόν περιμένει έτοιμος. Ά ν  δέ τουναντίον ή τρι
μελής αναθεωρητική επιτροπή δικαιώση ιό» βύτοχρά 
τορα, δ άπειθέστατος, ή θρασύτατος τών αντιπολιτευό
μενων καταδικάζεται νά κατασπαράξη τά ίδια αύτοΰ 
σπλάγχνα, σχίζων αΰτοχείρως διά τής μαχαίρας τήν 
κοιλίαν του.

Κυρίως δέ τό φεουδαλιχό» τοΰτο τής Ίαπονίας κρά
τος διατηρείται ε ί; ισορροπία» διά γενικοΰ τίνος συ
στήματος δυσπιστίας καί κατασχοπίς. ‘Ο Σίεγουν 
έπαγρυπνεΐ διηνεχώς τόν Μιχάδω, παρατηρεΐται δέ 
χαί αυτός υπό τών συμβούλων, ουτοι δέ υπό τών γραμ
ματέων χαί ουτω καθεξής ’Εκτός τούτων οί Νομάρχοι 
παραδίδουσιν ώς όμηρους τάς γυναίκας χαί τά τέ
κνα των, δατρίβουσι δ’ έχ περιτροπής άνά εν έτος εί; 
τήν πρωτεύουσαν χαί είς τάς έπαρχίας των, όπου 
δμως τοΐς άπαγορεύεται νά κοίνωνώσι μετά τών 
άστυγειτόνων, ή περιοίκω» άλλων ηγεμόνων, διά να 
μή συνωμόσωσι μετ’ αύτών! Άλλά συμφέρει καί κατ’ 
άλλον τρόπον νά προληφθή πασα στάσις και ανταρσίας 
επιθυμία· ενεχα δέ τουτου άναγκάζονται μέν νά τρε'φω 
σι λόχον στρατιωτών, διά νά έξαντλήσωοιν όσον τά 
χιστα τόν έκ φυσεως ύβριστήν καί άγέρωχον χαί 
δυσπειθή πλοΰτον! διαμένοντες δέ είς τήν κσθέ· 
δρα» διάγουσι πολυτελέστατη» καί τρυφηλοτάτην δί- 
βιταν, ευωχοϋντες χαί ευωχούμενοι, τρέχοντες δηλ. 
προτροπάδην είς τής φθοράς των τόν βλισθον. ( 1).

Ά ν  δέ καί ουτω κατατρυχόμενος δ άρχων δια· 
μένη σκληροτράχηλος καί δμοίως άφηνιάζη, ώστε 
ιμνπέει τινά ύπόνοιαν, δ Μονάρχης δέν πέμπει είς 
αύτόν χρυσήν σειράν διά νά πνιγή, ουτε τά κτή-

(1)· Ί χ ν η  ζοιούτου συστήματος  εύρ ίσχοντα ι χα ι  
χα τά  τ ι ν α ς  ά λ λ ο υ ς  τόπους.

ΜΝΗΜ.

ματά του δημεύει, άλλ’ άρχει δ κατάδικος νά προ- 
σχαλέση τό» αύτοχράτορα είς εύωχίαν· δςότι ή άπαι- 
τουμένη εις τοΰτο άφευκτος χαί ύπερβολική δαπάνη 
χαταστρεφει βεβχιως τόν στασιάζοντα.

Επενοησέ ποτε δ Μαχιαβελης σατανίχωτέραν ιδέαν, 
ή μέσον  ̂ ολέθρου καί ταπεινώσεως τοσούιω δραστή
ριο» χαί εύστοχον;

Λλλ ij χατασχοπεια, ως αφανές δίχτυον, έξαπλοΰ1· 
ται εις πασας αδιαφορως τας τάξεις τής κοινωνίας,
. ι ί  πόλεις και κώμαι διαιρούνται κατά τεμά^ια,
περιλαμβάνοντα άνά πέντε οικίας, τών δ ποιων οί 
κάτοικοι, ελεγχόμ ενο ι συναλλήλως, χαταγγέλλουσιν 
είς τήν αρμόδιον άρχήν πάντα τών γειτόνων τά πλημ
μελήματα εχαστος δε αυτών οφείλει νά έφορεύτ) όλην 
την αντιχρυ τής οικίας του πλευράν τής ό§οΰ, μέχρις 
£.5 εκτείνεται ή όρασις καί κρί^εται ώς υπεύθυνος
των γενομενων^ κακών, άν δέν προφθάσΐ) νά τά δη-
λωοη ίίς τήν άστυνομίαν.

03<ω; ολόκληρο; δ λαός τής Ίαπονίας χατ«- 
τρίβει τόν καιρόν είς τήν άλληλοπαθητιχή» ταύτην 
μέθοδον ο:τις οε ποροιβή τον τιταγμένον κανόνα, ού 
μόνον φυλακίζεται, άλλ’ ά» μέν τύχη υπάλληλος 
άφαιρεΐιαι τήν ύπηρεσίον του, δ δέ χειρώναξ χαί τ ε 
χνίτη; κωλύεται νά έξασχή τό έργον του ! Έ πειτα αί 
θυραι χαί αί θυριδε; τή; οικίας του κλείονται, ούτε 
5υναται πλέον νά κοινωνήϊη μετά τών έξω. Πώc 
δε δ αυτοχάθειρκτο; ουτος πολ;της ζή μονήρης, ούδείς 
των περιηγητών ποτε ερεύνησε.

Διά νά μετριασθή όμως ή τυραννιχή τοιούτου 
αμοιβαίου ελέγχου ένόχληιις, έκαστος εκλέγει μέχρι 
-ινός τίν ίδιον αύτοΰ γείτονα· όθεν ούτε μετανα» 
στεύει τις, ούτε μετοικεί, άν δέν φ/ρή άποδειχτιχόν 
άμέμπτου διαγωγής ύπογεγραμμένον παρά τών κα
τοίκων τοΰ θέματος, τοΰ δποίου άπομαχρύ»εται· προ
σέτι δέ καί διαμονηιήριον έχδεδομένον παρ’ αύτών 
έχείνων, τού; δποίοος επιθυμεί νά προσέγγισή. Συμ
βαίνει δ’ έκ τούτου ότι δύσφημος χαί δύστροπος 
άνθρωπος δυςκόλως ευρίσκει τόπον, όπου νά χατα- 
σταθή χαδ ολην σχεδόν τοΰ κράτους τήν έπιφάνειαν, 
σπανιοιτατα δέ άκούο<ται κακουργήματα κλοπής α ί- 
κισεων, καί δολοφονίας, τά όποία μαστίζουσι τόσον 
συχνάκιί άλλας κοινωνίας.

Καθώς δέ τό πάλαι είς τήν Αίγυπτον, τήν Κρή
την καί άλλαχίΰ, οί Ίάπονες διαιρούνται είς διαφό
ρους διακεκριμένος τάξεις (μοίρας), μή ύπιρβαινούσης 
σχεδόν ποτέ τήν ιδίαν αύτής όροθετιχή» γραμμήν |χά. 
στης’ δηλ. ε ί; 1) ηγεμόνας, είτι μεγιστάνας, τούτέστι 
χωροδεσπότας, τών δποίων αί οίκίαι έχουσι χατά μέσον 
ύψηλοτατον πύργον. 2) Εΰπατρίδας, κυρίους καί τούτους 
δημοσίων κτημάτων, τρέφοντας δέ χοί μισθοΰντας αριθ
μόν τινα στρατιωτών. Έχ τής τβξεως ταύτης λαμ- 
βάνονται οί στρατηγό! καί Νομάρχαι. 3) τούς Κλη
ρικούς. 4) τούς σρατιωτίκούς, υποτελείς τώ» εύπα- 
τριδών, 5) τούς ύπαλλήλουο, ιατρούς κτλ. 9) τούς 
έμπορους. 7) τούς ρωποπώλας καί χειροτέχνας. g) τούς 
γεωργούς καί τούς έργάτας.

Εχουσι δέ σύμβολον αί πρώται πέντε τό ξίφος. 
Οί μεγιστάνες φέρουσι πολλάχις δύο, οί δέ ύποδεέ-
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στεροι εΰγβνεις εν' 01 φιλότιμοι Εμποροι άποκτώσι 
τά δικαίωμα roCxo γινόμενοί τίνος βύγενοΰς πελάιαι, 
ή δέ Κυβέρνησις χο «αραχωριϊ χαι ι ίς τάν Πρόε
δρον του ’Ολλανδικοί εμπορείου.

Ίδοΰ έθνος, λέγει δ Κ. S . Μαρμιέ (X. Marmier) 
άποχωρισμένον ήδη πρά δύο αιώνων τοΰ λοιποΰ χό- 
σμου, υποκείμενον προδήλως είς ατελείς θεσμοθεσίας, 
χαΐ χαταμεμερισμένβν είς φυλάς άνίσους· άλλ’ ομως 
εργάζεται είρηνιχώς, προοδεύει βαθμηδόν, διάγει- σω- 
φρόνως χαί εύημιρεϊ! Τοΰτο βεβαίφς δέν προσβάλλει 
ι ί ς  συνταγματικής πολιτείας τά άπαράμελλα πλεο
νεκτήματα. Ποτέ ούτε συνελάβαμεν τοίϊύτην αιρετική» 
υπόνοιαν' άπαγε! Παρατ^ροΰμεν δέ μόνον ώς έν παρό?ω 
ότι εύρίσκο»τ»ι λαοί τυφλώττοντες ίσως, οΰινες όμιος 
χαί άλλεοτρόπως κυβερνώμενοι εύτυχοΰσι, χωρίς v? 
αίσθάνωνται κφν τήν παρ’ ψ ώ ν  λεγομένη* βαρβα 
ρότητα. (1)

Νήπιοι ! Τί τοΰς ωφελεί ή τοιαύτη κατάστασις, 
Ιάν δέν έχωσι κοινοβουλευτικούς τύπου; χαί δημο 
σιογράφους ώς έπί μονομαχίας χατασπάραττομένους, 
χαί ΰπουργούς υπευθύνους χαί δικαστήρια διάφορα 
ανεξάρτητα, μάλιστα δέ τά τών ένορκων, τά άκρον 
άωτον τοΰτο της νομοθετικής μεγαλοφυιας τών νεω* 
τέρων! ’Αρκεί τώ 3*τι οτι υπάρχει είς τήν Ευ
ρώπην ώς παλλάδιον τής Ελευθερίας τό σύνταγμα 
χαί ας έξασθενή ήξεραν παρ’ ήμέραν περισσότερον 
ή θρησκεία* ας όλιγοστεύη ή περιουσία του πολί
του · άς προΐϊηλακίζωνται οί άξιοι άπο τού; άρχοντας· 
άς ΰποσκελίζωνται οί φιλόπονοι άπό τούς κηφήνας, 
άς έπηρεάζωνται οί άθώοι άπό τοΰς πονηρούς κ»ι 
άγύρτας* άς φιλονεικώσι περί όνου σκιάς οί πολιτικοί, 
διά ν’ άπασχολήσωσι τήν προσοχήν άπό τά πράγ 
ματα· άς θριαμβεύωσι παντού οί σοφισταί καί 
δημοκόποι, άς φέρωνται τέλος ύπό τής δυστυχίας ώς 
άγέλαι κτηνών οί άνθρωποι είς άπώτατα κλίματα 
διά νά ζητήϊωσι νέας νομάς, καί νά περικλεισθώσιν είς 
μίκροτέρας μάνδρας! Ευτυχείς ότι άποθνήσκουσι καθ’ 
δδάν υπέρ τής πατρίδος! Μακάριοι δέ καί άν Ιπιζή 
σωσι ταλαιπωρούμευοι* διότι θέλυυσι τιμασθαι ώς 
ήρωες πατριωτιομοΰ καί άθλητα! τής έλευθιρίας 
ακαταγώνιστοι !

/. Ν . Λε6αδεΰς.

ΤΩί ΚΤΡίΩ ι ΣΤ. ΚΌΥΜΑΝΟΊΓΔΗι.

Κύριε Καθηγητά !

» Έπικρίσεως άξίαν έκρίνατε τήν Κ ωνσταντΓ  
νούπολίν  μου, καί έπράξατε τοΰτο πολΰ τοΰ δέοντος 
ίσως έπιιικίστερον. Άμφοτέρων άρα τούτων χάριν ύ- 
μϊν δμολογω. ’Επειδή όμως μέρη τινά τής έπικρίσε-

( \ )  Βαρβάρονς όνομάζουσι xa i τούς Ευρωπαίους 
οί Ίάπονες xai Κ ινέζοι.

ώς Σας νομίζω χρήσιμον νά »αφηνΐσ5ώσιν, ούχί μό
νον υπέρ τοΰ Κοινοΰ, τό όποΓον, άπαθές ουνήθως ώς 
πρός τάς αιτίας τών γινομένων καί λεγομένων, καρ- 
πουται μόνον τ ’ αποτελέσματα, άλλά καί ύπέρ έμοΰ 
αυτοΰ, 2ς τις δέν όχνώ, εί καί γέρων, νά διδαχθώ, 
έπιτρέψατέμοι νά έκφράσω πρό; *JTμας μετά τής  α υ
τής ειλικρίνειας δισταγμούς μου τίνάς, τών όποιων ή 
λύσις θέλει μΐέ οδηγήσει εφεξής, έάν έγκαρτερήσω μέ
χρι τέλους πρός άποπεράτωσιν του έργου.

Άπήρεσεν ύμΐν ή μέθοδος τοΰ βιβλίου' καί τοΰτο 
δέν είναι παράδοξον.

ουδέ γάρ αύτός
» Ζιΰς, ός πασι θεοΐσι καί άθανάτοισιν άνάσσει,
» Πά σιν άδιΐ» δύναται. »

Αλλ' άφ’ ου δέν εύηοεστήθητε ν’ άντιτάξητε τ ί ν *  
κομίζετε ‘Υμεΐς καταλληλοτέραν, δέν υπεδείςατε χάν 
ούτε κατά τ ί σφάλλεται ή έμή. Τοΰτο όμως ήτο, νο
μίζω, άναγκαΐον, δί άλλον ίσως, δς τις επιχειρήσει 
τ ι  άξιολογώτερον.

’Ανεπαρκείς ένομίσατε έπειτα τά ; περί τών άρχαί- 
ων μνημείων πληροφορία?, καί άτελεΐς τάς έπιγροφάς, 
καθώς καί τάς περι τοΰ παλαιοΰ Βυζαντίου ίστορικάς 
ειδήσεις, καί τούτου τήν αιτίαν αποδίδετε εις τό βρα
χύ του χρόνου καί τά κατεσπευσμένον τής τών τόπων 
έπισκέψεως, προσεπιφέροντες ώς άπόδιιξιν ότι ό συγ- 
γραφεΰς έξεδοτο σχϊδόν συγχρόνως καί λεξικόν ο γ
κώδες,. Δέν άρνοΰμαι ότι ήδυνάμην νά έπεκτείνιο τό 
πόντμά μου είς τετραπλάσιον δγκον, έάν έφιλοτιμού- 
μην τίποτε νά μή παραλίπω τών περί τούτου γρα- 
φέντων, τών όποιων καί τό έλάχιστον δύναται νά 
πληρώση ιδιαίτερον τόμον. ’Αλλά σκοπόν προθέμενος, 
καδώς και έν τή αγγελία μου προεΐπον νά ενώσω το 
τερπνόν μετά τοΰ διδακτικού, ένόμισα ότι, πεοιστέλ- 
λων έπ’ έλάχιστον τάς αρχαιολογικός έρευνας καί 
άντιρρήσεις, α ίτινες, γνωρίζετε πάντως'έξ ιδία; πεί* 
ρα; ποΰ παραφέρουσι πολλάκις τόν είς τούς σκοτει
νούς αύτών λαβυρίνθους ήλάσκοντα, όλιγωτέραν ήθε. 
λον προξενήσει εις τά έννέα δίκατα τουλάχιστον τώ» 
άναγνωστών τήν χάσμην. Είς τοΰτο^ιμως ούδοπω- 
σοϋν πταίει τό όγκώδές μου Λεξικόν’ διότι τοΰτο έ - 
τυπόνετο ήδη καθ’ ον καιρόν συνετάττετο ή Κωνσταν
τινούπολή. Ά λλά  πώς έπήρκουν (εχετε δίκαιον ίσως 
νά έρωτήσετε) είς δυο τηλικαύτης έκτάσεως έργων 
διορθώσεις ; Αί ! τοΰτο εϊνε τό άπόρρητόν μου. Άρκεΐ 
δέ μόνον νά γνωφίζετε, έάν Ιχητε περιέργειαν, ότι 
ενδεκα, καί πολλάκις δεκαπέντε ώραι τοΰ ήμερονυ- 
κτιου φέρουσι τετρακισχιλίας καί έπέκεινα ώρας κατ* 
έτος' καί ήξεύρετε, ‘ΥμεΓς μάλιστα, ότι τετρακισχι- 
λίων ώρών εργασία κατ’ Ιτος δύναταί Tt νά κατορ* 
θώση.

Ελλειψιν άποκαλεΐτε καί τήν μή πανταχοΰ παρά- 
θεσιν όλοκλήρων τών χωρίων καί τήν πολλαχου πα- 
ρασιωπησίν τών ονομάτων τών συγγραφέων. Καί τοΰ
το μέν, εί καί άδιάφορον, είχε πάντοτε τόν σκοπόν 
δ συγγράψας ν’ άναπληρώσ5 κατά μέρος έπί τέλους 
του ολου έργου’ πιστεύει όμως ότι ούδέποτε έ'δωκεν 
άφορμήν είς ούδένα νά άμφιβάλλτ) πώς είχεν, !» τ ω  
καί τά έλάχιστον, συμφέρον νά παραλίπ») τάς παρα-

βέσις ταύτάς έπί σκοπώ, Γν’ άπατήσ5 δήθεν (ή τ ί άλ
λο ;) τοΰ; άναγνώστας· καί πέποιθεν οτι ούδείς θε 
λει τώ άρνηθή τήν δικαιοσύνην τοΰ νά πιστεύστ; ότι 
τίποτε δέν παρέστησεν ώς τής κεφαλή; του γέννημα, 
καί χωρίς νά έχη διδόμένον είτε άπά συγγραφέως 
προγενεστέρου, είτε έξ ιδίας άντιλήψεως.

Ά λλ ' είς ταΰτα μέν δέν ύπάρχει μεγάλη μεταξύ 
‘Υμών καί αύτοΰ ή διαφωνία’ δέν είν' όμως τό ίδιον 
καί περί τών επομένων, πιρί τών όποιων έχει ουτος 
έσ·/ηματισμένην ήδη πεποίθησιν όλω; έναντίαν.

Και πρώτον, ότι τής Βυζαντινής έποχής τάς κή- 
ρας πρέπει νά έκκαλύπτωμεν καί κακίζωμεν οί Έ λ 
ληνες μετά τής αύτής πικρίας, μεθ’ η ; συνειθίζουσιν 
οί άλλοεθνεΐ:, δέν- θέλετε με πιίση, είτι κεν είπητε' 
διότι έχω τήν είτε δυστυχίαν, είτε άνοησίαν νά τά φρο
νώ έτίσης σχεδόν ο’κίΐα, ί^α μή είπω οίκειότερα, πράς 
ήαας παρά τάς μιαιφονίας, τάς άδικίας, τάς άσελ- 
γε'.ας, τούς σκυταλισμούς, τάς κρυπτείας, τούς ΐξαν- 
δραποδισμούς, τάς περιφανείς προδοσίας κτλπ κτλπ. 
τών κυρίως ‘Ελλήνων, τών άλλων μας τούτων συγ- 
γενώ-, παρεκτάς τής διαφοράς τής θρησκείας μόνης· 
καί τά συγγενικά α ίιχη , έγώ τούλάχιστον φρονώ ότι, 
δέν είν’ ίδιον σϋγγενών νά άποκαλύπτωσι, πολλώ δή 
μάλλον και νά γελώσι. Καί έπειδή τοΰτο πράττομεν 
ήοη, καλώ; ποιοϋντες, ώς προς τούς πάλαι Έλληνας, 
δίκαιον νομίζω έπίσης νά τηρήσωμεν καί ώς πράς τού; 
Βυζαντινούς. ’Ιδού ή ιδέα μου.

Δεύτερον. Τήν περί τών Τού;κων, ένθουσιώδη μέν 
ούχί, άλλ’ άπροκατάληπτον κρίσιν δέν ύπαγόρευσεν 
έ σκοπός ότ ι  τά βιβλίόν έγράφη διά τήν γείτονα έ- 
ζικράτειαν' άλλ' ή πεποίθησις τοΰ ουγγραφέως, ος τις 
τόν Τούρκον {’γνώρισε καί έσπούδασεν έν αύτή τή Α 
σία, καί τον «θεώρησε χωρίς πάθους' δέν άρνεϊται ό
μως ότι είς τού; όφθαλμούς πολλών τοΰτο είναι ί
σως άσυγχώρητον σφάλμα, καθώς καί

Τρίτον, ή περί Φαναρίωτών αύτοΰ κρίσις, τούς ό
ποιους ούδέποτε ουτος θέλει μεταπεισθή νά νομίζη 
ήβηδόν άπαγχονίστίο^ς, μόνον διότι ετυχε νά ήναι καί 
ονομάζωνται Φαναριώτα ι. Ά λλά καί περί τούτου έχε - 
τω  έκαστος οιαν εύαρεστεΐται γνώμην.

Τέταρτον' κατακρίνεται έπί πασι τοΰ σύγγραμμα- 
τος τό υφος, ώς άνώααλον και . . . .  μαχαρονίζον 
καί τοι άποσιωπωμένης τής λέξεως, ώς βλάσφημου 
δήθεν. Ά λλά  τήν λέξιν ταύτην ήθελεν ίσως τρομάξη 
ό συγγραφεΰς, έάν τάς περί τούτου ιδέας του δέν έ* 
ζέφραζεν έν έκτάσει ήδη άπά τοΰ 1834. Δεκαοκτώ 
παρήλθον έκτοτι έτη, κτί τό άναθεματισμένον τοΰτο 
μαχαρονιχόν Spot; έκαμε τηλιχαύτην πρόοδον, ώστε 
κινδυνιύει κατ’ όλίγον νά κατακτήση όλης τ ή ς  γρα
φόμενης γλώσσης τά κράτος. Καί είν' αληθώς άνάγκη 
πολλή; ίσχυρογνωμίας να  μή δμολογήση τις ότι όλοι 
μαχαρονίζομεν, καί αύτός τ ις έκαστος γίνεται καθη 
μέραν, χωρίς ίσως νά τό γνωρίζη καί νά τό θέλη, μα· 
χαροηχώτεροΐ έαυτοΰ, μέ τήν διαφοράν μόνην ότι 
ό μέν έπιμένει γράφων πάντοτε Γάρ καί "Ινα *.α\"Ος 
κτλπ . ό δέ τις στενοχωρεΐται ίνα φυλάξη στερεοτύ- 
«ω ς τό Επειδή καί τό Νά καί τά ‘Ο όποιος κτλπ. 
'τρίτος δί τ ις , παρακολουθών τούς καιρούς, παρε\είρει

έστιν όπου καί πολλώ τούτων μαχαρονιχώΐερα  μεταξύ 
τών άκράτω; χυδαϊζόντων, καί τάν μακαρονισμόν 
τοΰτον έπρέσβευσεν άπ ’ άρχής, καί 5χι μόνον δέν έγ- 
καλύπτεται έπί τούτω δ συγγράψας, ά\λά καί τάν 
έγκομβίΰται.

Ά λ λ ’ είς τά υφος τοΰτο δέν εΐνε, λέγετε, ΟΥΔΕΙΣ, 
ος τις δέν δυταρεστήθη. Ώ  ! τούτο πλέον νομίζω εί
ναι όλίγον . . . δυσαπόδεικτον διότι, παρεκτάς πολ
λών, καί τούτων ouy ί τών έπιτυχόντων. οσων τήν 
περί τουτου αντίθετον ολως γνώμην έχει έγγραφον άνα 
χεϊρας ό συντάκτης, έν τή τών γραμμάτων δημοκρα
τία, καί μάλιστα περί λεκτικοΰ υφους, καί τούτου είς 
γλώσσαν ή?η ^ιθμιζομένην, ε?να. τοσαύτη διχογνωμία, 
ωστε Ενα σχημ,ατισθίί καταπειστική τ ις πλειονοψηφία, 
δέν άρκοΰσιν ουτε όκτακόσιαι μυριάδες ψήφων, όσαι 
άνέδαξαν πρόεδρον τής τών Γάλλων δημοκρατίας τάν 
Ναπολεοντα.

Ταΰτα, Κύριε, όλίγιστα μέν ώς πράς τάς απαντή
σεις τής ύποθέσεως, πολύ πλείονα δέ τών οσων είχον 
καιρόν καί σκοπόν νά γράψω, μή τυχη, παρα
καλώ, καί τά ύπολάβητε ώ ; άντίρ^ησιν, ή φιλονεικίαν, 
διότι έπ’ άληθ;ίας μέ άδικεετε’ άλλ' ώς άπόδειξιν τοΰ 
πόσον τιμώ τήν γνώμην Σας' διότι, τοΰτο έάν δέν ή 
τον, πιστεύσατε ότι ήθελον τηρήσιρ άπαραβάτως ήν 
άείποτε προετίμησα σιωπήν περί τά  τοιαΰτα.

Τή 7 Μαί'ου 1852 , έν Άθήναις.

Σκαρλάτος Βυζάντιος.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Ι 1 Ε ! ! ? (  

Τ Ο Γ  ΝΑΠΟΑΕΟΝΤΟΣ <')·

’Επειδή τά τής Γαλλίας ένασχολουσιν ήδη πάντα τά 
έθνη, δ δέ διέπων τήν τύχην της σπουδάζει νά μιμηθή 
ώς πρωτότυπον τόν θεΐόν του, έκληρονόμησε τά φρονή- 
ματάτου καί φιλοτιμεϊται νά έκτελέση ώς πολιτικήν δια
θήκην τάς παραγγελίας του, ένομίσαμεν έπίκαιρον τήν 
έκδοσιν τών κατωτέρω παραινέσεων τοΰ μεγάλου άν- 
δράς είς τόν προώρως άπορφανισθέντα, μετ’ όλίγον δέ 
καί άποθανόντα υιόν του Πολλά έκ τών συμβεβηκό- 
των τής παρελθβύσης πολυθρυλλήτου έποχής αντανα
κλώνται καθαρώς είς τήν έ^εστώσαν, άλλα δέ ύποφαί- 
νονται ήδη άμυδρώς είς τά μέλλον, οσα ώς πυθία 
προεφοίβασεν ή πολιτική περίνοια τοΰ ήρωος. Έ 
πειτα καί δ χαρακτήρ του Έλληνίκοΰ έθνους απει* 
κονίζεται δπωσοΰν είς τήν ζωγραφιαν τής ήθικής 
φυσιογνωμίας τών Γάλλων, κα?ώς καί ή πολιτεία

(1) Histoire de la captivity de Ste( Helene par 
'e general Montholon.



αύτοΰ φαίνεται άντίγραφβν χατά μέγα μέρος τής 
συνήθους τούτων Κυβερνήσεως.

« Ά ς  μή φαντασθή ποτε δ υιός μου νά έκδικήσ^ τον 
θάνατόν μου* τουναντίον μάλιστα άς ώφεληθή καί έχ 
τουτου, άναπολ&ν διά παντός δ,τι επραξα, διαμένων 
δέ, ώ ; εγώ, Γάλλος γνήσιος ιώ ν  ονύχων. Πρέ
πει πρά πάντων και κατά πάντα τρόπον νά διατήρηση 
τήν ειρήνην' διότι α,ι ζητήσ/ι υπά απλή; κακοζηλίας νά 
έπαναλάβη τ3υς πολέμους μου, τοΰτο Οέλεε sTvet πιθη- 
κισμός* το δέ νά μεταπλάση το έργον μου δπεμφαίνει 
ο :t ουδέν έγώ χατώρθωσα· έκπεραίνων δμως αύτά, Θέλει 
αποδείξει τήν στερεότητα τών θεμελίων καί έξηγήσει τά 
σχέδιον τοΰ χτιρίου, τά δποΐον μόλις έφθασε νά ίχνο- 
γραφηθη μό<ον.

Δί; έντός τοΰ αύτο5 αιώνος δέν γίνεται το αδ 
τά πράγμα. Καί έγώ μέν ήναγκάσθην έκ τών περι- 
«τάσεων νά καταδαμάσω τήν Ευρώπην διά τών 
οπλών, σήμερον δμως συμφέρει διά τοΰ λόγου νά 
πεισθή. Διέσωσα χινδυνεόουσαν τήν μεταπολίτευσιν, 
τήν έξέπλυνα άπο του; ρύπους τών εγκλημάτων της, 
καί τήν άνέδιιξα άγλαόμορφον και λαμπράν υπά δό 
ξης εΐ ; ολον τον κόσμον" t έλος έρ^ίζωσα διά τούτης 
είς τήν Γαλλίαν καί Ιδωκα είς τήν λοιπήν Ευρώπην 
πάντη νέας ιδέας. Τά σπέρματα ταΰτα άς βλαστή 
σ ω ιι διά τή; τοϋ υίοΰ μου έπιμελεία;· αυτός ά ; ά<α- 
πτύξη πάντα τής ευδαιμονίας τά στοιχεία, τά όποια 
•περιλαμβάνει είς τοΰς κόλπους της ή Γαλλία. Διότι 
καί ταΰτα ποιων, θέλει πάλιν άναδειχθη άΛοχ^ρώντω; 
μεγας μονάρχης.

Οί Βουρβώνες δέν δυνανται νά διατηρηθώσι μετά 
τόν θά*ατόν μου- άλλά θέλει άναχινηθή παντοΰ, καί 
έν μέσω αυτή; τή ; ’Α γγλίας, άντίδρασίς τ ις υπέρ 
έμοΰ αντάξιο; πολιτική; κληρονομιάς" ενδέχεται δέ 
πρός έξάλειψιν τή; μνήμης τών καταδιωγμών της νά 
ιύκολύνη καί τήν επιστροφήν τοΰ υίοΰ μου είς Γαλλίαν* 
(άν καί διά νά όμονοίί τ ις μετ’ αύτής, ανάγκη πασα νά 
προστατευη τά  εμπορικά της συμφέροντα)· άλλ’ 
Αυστρία θέλει άρά γε τόν αποδώσει άνευ τινων ορω 
‘Ο,τιδήποτε συμβη περί τουτου ό Α '. Φραγκίσκος ήτο 
άλλοτε εΐ; κρισιμωτάτην περίστασιν, ένω ή Γαλλική 
έθνικότη; παντελώς δέν ΙπαΟε. Καί δμως ό υιό; μου 
άς μή καταδεχθή ν’ άναόή τόν θρόνον διά συνδρομή; 
ξένης· επειδή δέν πρέπει ν’ άποβλέπη μόνον είς τή 
βασιλείαν, άλλά νά έπιθυμή καί τών μεταγενεστέρων 
τήν Ιγκρισιν. Ά ;  πλησιάση δέ, αμα δυνηθή, εί; τήν οί 
κογένειάν μου1 Ιπειδή ή μήτηρ μου Ιχει χαρακτήρα 
αρχαιοπρεπή, δ δέ Τιίσήφ καί ό Ευγένιος δυνανται νά 
τόν ώφελήσωσί διά συνετών παραινέσεων τέλος 
Ώρτηνσία καί ή Αικατερίνη διαπρέπουσι μεταξύ τών 
άλλων γυναικών. Καί εί μέν παραμείνη έξόριστος, ά 
νυμφευθή μίαν τών ανεψιών μου1 άν δέ ή Γαλλία τόν 
μετακαλέση, ά ; ζητήτη ήγεμονίδα τινά τής ‘Ρωσσία; 
έπειδή’είς μόνην τήν αυλήν ταύτην ή συγγένεια δεσπόζει 
(σύρει) τήν πολιτικήν· ή δέ σχέσις αυτη α ; Ιχη σκο
πόν μάλλον τά ν’ αύξησή τήν Γαλλικήν επιρροήν εΐ; 
τά  έξω παρά τά νά έπενεργήση είς τά συμβούλια 
τής εσωτερική; Κυβερνήσεως. Τό Γαλλικόν Ιθνος κυ-

ταχειρίζηται άναβτρόφως· ή πολιτική τοι> δξύνοι® 
φαίνεται σχεδόν απαράμιλλος, διακρίνει αυθωρεί τούς 
υπέρ αύτοΰ, ή κατ’ αύτοΰ σπουδάζοντας. Ά λλ ’ δ πολι
τικός δφείλει νά άπευθύνηται εις τάς αισθήσεις του' 
διότι άλλως δ άνήσυχος νοΰς τδ βασανίζει· όθεν άνα-. 
ζέει καί παραφέρεται έκ τοΰ προστυχόντος συμπτώ
ματος.

‘Ο υιός μου θέλει έλθει είς τά  πράγματα μετά τάς 
εμφυλίους στάσεις- τότε δέ μόνον τό κόμμα τοΰ δου· 
κός τής Αύρηλίας Ιχει δικαίω; νά φοβηθή· έ ειδή 
αύτό βλαστάνει ήδη προ πολλοΰ. Είπε εις τάν υιόν μου- 
ο,τι έγνωμάτευσεν δ Βερτράνδος, δηλ. νά περιφρόνηση 
τάς φατρία; καί νά προσέχη μόνον είς τδ πλήθος, λη- 
σμονών μέν, έχτός τών προδοτών τής πατρίδος, πάσας 
τάς προηγουμένα; πράίεις πάντων τών λοιπών, άντα* 
μείβων δέ γενναίω ; καί άδιαφόρως τά πλεονεκτήματα, 
τήν αξίαν καί τάς είς τό δημόσιον υπηρεσίας. Μεταξύ 
αύτών δ Σατωβριάνδος, άν καί έφλυάρησε κατ’ έμοΰ, 
μοί φαίνεται αγαθός Γάλλος.

Είς μόνην τήν Γαλλίαν ίσως οι φατριάρχαι ίσχυ- 
ουσιν δλιγώτερον παρά είς άλλους τόπους. "Οστις 
πέποιθεν ιίς αύτού; κτίζει έπί τής Αμμου. <Τά με~ 
γάλα επιχειρήματα είς τήν Γ αλλ ίαν χαζορθοΰϊ cai 
διά τοϋ λαοΰ" έπειτα πάντοτε ή Κυβέρνησις πρέπει 
νά ζητη τό υποστήριγμά της οπου πραγματιχώς ε&ρί- 
σχεται. Οι ήθικοί νόμοι υπάρχουσι τόσον σταθεροί χαί 
απόλυτοι, όσον οι φυσικοί. Οί Βουρβώνις έλπίζουσι 
μόνον είς τήν άριστοκρατίαν καί τό ίερατεΐον. Όποιον- 
δηποτε τύχη τά είδος τή ; πολ-τείας, τά υδωρ φέρε
ται πρός τά κάτω, άν καί ή μηχανή πρός καιρόν τδ 
άναβιβάζη. Ούτως έγώ έπεστηρίχθην ε ί; ολον τδ 
έθνο;· έδωκα μάλιστα τό παράδειγμα άρχής ύπερα- 
σπιζομένης τά συμφέροντα πάντων εξίσου. Δέν έκυ- 
βέρνησα διά τών ιερέων, τών ευπατριδών, τών εμπό
ρων καί τών ιδιοκτητών, ή βιομηχάνων, ουτε υπέρ έκά- 
στου αύτών* άλλ’ υπέρ πάσης τής Γαλλικής κοινωνίας* 
επειδή ΰστις δ ια ιρεί τά συμφέροντα τοΒ έθνους 
βλάπτει π  άντ ας ομοίως xai παράγει ιόν εμφύλιον 
πόλεμον.

Δέν συνιστώ ώς λόγου τινάς άξιον τά Σύνταγμα, 
τοΰ όποιου χατέβαλον τάς πρώτας βάσεις· έπειδή δ,τι 
σήμερον ευδοκιμεί ενδέχεται νά άποβή κακόν αύριον. 
"Επειτα ούδέν έπί τής τοιαύτης ύποθέσεως πρέπει νά 
γίνηται άνευ τής φανερας τοΰ Ιθνους θελήσεως* ώς 
θεμελιώδη δέ άρχήν θεωρώ των ψήφων την χαθο. 
λιχότητα.

‘ Η έπίκτητος εύγενειά μου δέν θέλει ωφελήσει τόν 
υίόν μου· έχριιάζετο νά παρέλθωσι πολλαί γενεαί εως 
ου προσλάβη τήν δόξαν μου, καί διατηρήση πατροπαρα- 
δότως τήν ίεράν παρακαταθήκην τών ήθικών μου ευερ
γετημάτων. Άπό τοΰ 1815 πάντες συνώμοσαν χατ 
έμοΰ, ώστε ούτε είς τούο στρατάρχας, ούτε εί; τούς 
εύγενει;, τούς δποίου; έδημιουργησα, ούτε είς αύτούς 
τοδς χιλιάρχους μου έπιστευον. Ά πας δμως δ λαός, 
απασα δέ καί ή στρατιωτική δύναμις μέχρι τών λο
χαγών ήτο αναφανδόν ύπερ έμοΰ. "Οθεν ποτέ είς τοΰτο 

. δ έ ν  ήπατήθην* μοί δφείλουσι τω  οντι πολλά; χάριτας· 
βερναται, είπέρ τι άλλο, ευκόλως, δταν τ ις δέν τδ με- |διότι μόνος έγώ ήμην δ υπερασπιστής των* ή κυριαρ*

χιχή μου έξ?υσια έχρημάτισεν άπαραίτητος, όθεν μοί 
άπέδωκαν καί πλειοτέραν τής άναγχαίας δύναμιν. 
Σήμερον δέν κατορθοΰται είς τήν Γαλλίαν άλλο πα(5 
2,τ ι απαιτείται άπό τάς περιστάσεις. Ά λ λ ’ ή κατά- 
στασις του υιόν μου κατά τοΰτο διαφέρει πολύ" διότι 
θέλουσι τώ άμφισβητήσειτήνήγεμονία». ’Οφείλει λοιπόν 
νά ιύχαριστή?5 πάσας τά ; φιλελευθέρους επιθυμίας. 
“Επειτα υπάρχει πολύ εύκολώτερον νά κυβέρνα τις 
διά βουλών παρά μόνος' έπειδή αί τοιαΰται συνελεύ
σεις άναλαμβάνουσι μέγα μέρο; τής εύθύ/η;. Νομίζω 
δέ εύχατόρθωτον πραγμα τήν άπόχτησιν τής πλειο- 
ψ ίφ ίας. Προσοχή δμως χρειάζεται μη όιαφθε/ρη ό 
ήγεμων τό έθνος’ ‘// δύναμις της Κυβερνήσεως είς 
τήν Γ αλλ ίαν ( I )  χαταντα σχεδόν Απεριόριστος, αν 
γνωρίζη νά πολιτεόηται’ δεν εχει άρα ανάγκην νά  
διαφθείρτ) πρός εϋρεσιν βοηθημάτων’ επειδή ό υπέρ 
ιατος αρχών δεν σχοπεύει μόνον νά βασιλεύς , άλλά  
χαί νά όιανέμη την παιδείαν, την ήθιχην χαι την εύ- 
δαιμονίαν είς πάντας' τό δε ψευδός χαι ή άπάτη 
άποβαίνονσιν επισφαλή βοηθήματα.

Είς την νεαραν μου ηλικίαν ειχον διαφόρου; σφαλε- 
ρα; ιδέας, αλλα ταχέως συνήλθο/. Οί $ιάφορόι ρήτο* 
ρες, οίτινες έπιχρατοϋσιν είς τάς συνελεύσεις δια 
τής στωμυλίας των υπάρχουσι γενικώς μετριώτατοι 
πολιτικοί. Μή τού; πολεμήστς διά λόγων· έπιιδή ε* 
χουσι στομ^οτέρους παρά τού; ίδικού; σου- άλλ’ άν- 
τιταξον μόνον είς τήν ιύγλωττίαν των τόν συλλογι
σμόν. Επειδή δέ έξαντλοΰσι τήν δυναμίν των άπό 
αορίστους ιδέας, έπανάγαγέ του; εις αύτά τά πράγ
ματα. ‘Η πράξις τού; μηδενίζει, Ούτως εΐ; τό Συμβού
λιο* τής έπικρατείας ήσαν πολύ εΰφραϋέστεροί μου- 
άλλ έγώ τούς κατεπολε'μησα πάντοτε διά τοΰ ά· 
πλοΰ τουτου επιχειρήματος* δύο χαί δύο άποτεληΰσι 
τεσσαρα. Καί ομως ή Γαλλία βρίθει εμπείρων καί εύ- 
φυών άνθρωπων' ζητείται μόνον νά τού; ευρωμεν καί 
νά τούς ένισχύσωμεν νά άναφανώσι. Τό άροτρόν 
τ ινες χ ινοϋσιν , έ> ω ήσαν άξιοι νά  οννεδρεύωσιν 
είς τό Συμβούλων τής έπιχρατείας' ά λ λ ο ι  δε, 
υπουργοί ήδη ΰντες, ητο δίκαιον νά χαταγίνωνται 
εις τήν γεωργίαν.

Ά ς  μη θαυμάζη δ υιός μου, βλέπων νουνεχεστά- 
τους κατα το φαινόμενον ανθρώπους προτείνοντας 
παράλογα καί γελοιώδη βουλεύματα άπό τήν κλη
ρουχίαν^ τής γής μέχρι τή ; ’Οθωμανικής δεσποτείας· 
διότι παντα τά ουστήματα εύρίσκουσι συνηγόρου; είς 
τήν Γαλλίαν. Ας άκροόίται λοιπόν, άλλ’ άς κρίνη έπει* 
τα κατα την αληθή αξίαν τά πράγματα, περιστοιχού- 
μενος συγχρόνως ύπδ τών έπιεικεστάτων. Δυο 
πάθη μάλιστα κυριεύουσι τάν Γαλλικόν λαόν εξίσου 
μέν κραταιά καί άντίθετα κατά τά φαινόμενον, πη- 
γ^ ο ντα  δέ έκ τοΰ αύτοΰ αισθήματος· λέγω δέ τόν 
ποθον^τής ισότητος καί τήν φιλοτιμίαν. ‘ II Κυβέρ- 
νησις ομως δι αύστηρας δικαιοσύνης δύναται νά εύχα- 
ριστηση και τάς δύοταύτα; ήθικάς άνάγκας. Ό  νό
μο; καί η ένέργεια τής άρχής πρέπει νά έξισώνται

( I J  Μόνον είς την Γ αλλ ίαν άρά γε ;

υπέρ πάντων, αί δέ τιμαί καί άμοιβαί νά δίδωνται 
μόνον ε ί; τούς κατά τήν κοινήν ύπόληψιν άξιωτάτους.

Άνεχόμεθα πολλάχις τά πλεονεκτήματα' ποτέ ο
μως τήν ραδιουργίαν. ‘Η έντιμος λεγεών έχρησίμιυ- 
σεν ώς έλατήριον ίσχυρότατον υπέρ τών προτερημάτων 
χαί τής άνδρίας· άλλ* ή κατάχρησις τοΰ παρασήμου 
τουτου δύναται νά βλάψη περισσότερον' απας δέ δ 
στρατός άπαλλοτριοΰται, όταν τό κομματικόν πνεύ
μα παρεμβαίν^ . . . . είς οούς διορισμούς καί τήν 
δ.οίκησίν του.

ιΟ νιος μον θέλει βασ ιλ(ύσει διά τής ελευθερο
τυπίας. ‘Η υπαρξις αύτή; κατήν.τησεν ήδη πολιτική 
ανάγκη. Πρόκειται τώ ίν τ ι έπί διοικήσεως ούχί νά ά· 
κολουθήσωμεν θεωρία; μάλλον, ή ήττον δρθά;, άλλά 
νά οιχοδομήσωμεν μέ τήν δπά'ρχουσαν ύλην' πρέπει 
δέ νά συνειθίσωμεν είς τήν κατάστασιν ταύτην καί 
νά ώφελώμεθα μάλιστα ά π ’ αύτήν. Ή  ελευθε
ροτυπία βοηθεϊ τήν Κυβέρνηιιν είς τήν διαχοί- 
νωσιν τών δρθών δογμάτων καί τών καλών άρχών 
μέχρι καί τώ» μυχών αύτών του βασιλείου' άλλ' δ 
εγκαταλείπω» αύτήν εις τήν ρύμην τη ; ■ υπνώττει 
πλησίον τοΰ κινδύνου. Κατασταθείση; τή; γενικής 
ειρήνης, ήθελον διορίοει σύλλογόν τινα άνδρών διασή- 
μων προ; διευθυνσιν τή; έλευθεροτυπίας, διαδιδούς 
τάς ιδέας καί τού; σχοπου; μου καί είς τά εύτελε- 
στατα χωρία' επειδή δέν δυνάαεθα καθώς πρδ 300 
ετών νά μένωμεν άπιθεϊς θεαταί τής μεταμορφώσεως 
τών κοινωνιών* ώστε άν δέν θέλωμεν ν’ άποθάνω- 
μεν, ανάγκη πασα ή νά διευθύνωμέν έπιτηδιί<βς, ή νά 
ε’μποδισωμεν δυναστιχώς τά πάντα.

‘Ο υίός μου πρέπει νά άσπασθή τάς νέας ιδέας καί 
τας άρχάς, αί δποΐαι έθριάμβευσαν δί έμοΰ’ ώστε ουτω 
ν’ άφανίση καί τά ίχνη τοΰ άρχοντολογίου, ή τή ; χ ω 
ροδεσποτεία;, νά έξασφαλίση τήν αξιοπρέπειαν τοΰ 
άνθρώπου, νά ανάπτυξη τά πρά αίοίνων υποθαλπό
μενα σπέρματα τή; εύδαιμονίας, νά διαμοίράση άνα- 
λόγως είς πάντας ο,τι ολίγοι τινές μό;ον νέμονται 
σήμερον, νά συνάψη τήν Εύρώπην διά δεσμών άδια^- 
ρήκτων ομοσπονδίας, νά έξαπλώση εις πάντα τά βάρ
βαρα και σκαιάέθνη τά άγαθά τοΰ πολιτισμού καί τής 
χριστιανική; θρησκείας. Είς αύτάς τάς ιδέας πρέπει 
ν άποβλέπη, δί αύτάς δέ καί έγώ άποθνήσκω σήμερον 
βασανιζόμενος. Ά ς  κρίνη τήν ιερότητα τών πολιτικών 
μου σκοπών έχ τοϋ μίσους, τό δποΐον υποφέρω.

(άκολουθεΐ)

II ΕΥΝΟΟΙΜΕΝΗ

‘ Η κλίνουσα μετά χάριτος τό γόνυ επί τοϋ άνα- 
κλιντήρος εΐναι εύνοουμένη Όδαλίσκη τοΰ Σουλτάνου 
Ίβραήμ, ήτεκοΰσί Σολιμανον τόν Γ .  μοσκοβιτις τδ 
γένος, Τεχράν κληθεΐσα. Διατί άνυπομόνητος βλέπει 
άπό τό δικτυωτάν παράθυρον δεικνύουσα μαχρυνόν τι 
άντικείμενον ; Περιμένει τάν νεανίαν Ίουσούφην αί · 
χμάλωτον εμπόρου τινάς δπωρών.



Ή  Εύνοουμένη.

‘Ο Ίου*ουφης ερχιται συννους καί πεφοβιομένος 
δ:βτι αγνοεί τήν αιτίαν δί ήν χαλειται είς τά σουλ 
τανικά άνά*τορα.

— Πώς δνομάζεσβι ;
—  Ίουσοΰφ^ς ;
—  ’Γίνες οί γονιΐς σου x i i  πόθιν είναι ;
—  Οί γβνεΐς μου είναι μοσχοβΐται (είπε τα δνό- 

μζτα καί τό έπάγελμα). Πρά τριώ·/ έτών Τάρταροι 
μέ ήοπαξαν άπό την πατρικήν οικίαν χαί μέ έπώλη- 
cav ιίς έμπορον ωπιορών.

—- "Εχεις σημιΐόν τ ι ιίς  το σώμά σου ;
—  Σώζεται ε ί; τήν δεξιάν πλευράν μου ίχνος δήγ· 

ματος λύκου.
—  Έγώ είμαι ή αδελφή σου.

Καί ιρρίφθη είς τάς άγχάλας του xai τόν ήσπά- 
ζιτο δαχρόουσα περιπαθώς.

Μα6ών το μικρόν τοΰτο δράμα δ Σουλτάνος Ις-ιι- 
λ ι δώρα μεγαλοπρεπή εις τον Ίουσουφην, δς τις ώ - 
νομάσθη Ά γας καί έ'ζησεν έν άνέσιι μακράν τών 
πραγμάτων. ‘ Β πνευματώδης Σουλτάνα δέν ήθέλησ* 
νά άνυψώση τόν αδελφόν εις βαθμίδα υψηλοτέραν, ψο- 
βουμένη τήν αντιζηλίαν τών μεγιστάνων. ‘ Η προού* 
λαξις συτη ήτον άνακγαϊα χατά τήν έποχήν εκείνην. 
Είς τήν Τουρκίαν ήδη έκλιιπουσιν δσημέραι τά ίχνη 
τοϋ άπολυτισμοΰ χαί τά ήθη ήμεροΰνται χαί έξιυ- 
γενίζονται. Ζ.

Ε Κ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ε Ρ Α Σ Τ Ι Ο Ι

Παρατηρηβεΐσαι τό 1851.

Πάθος παράδοξον άνάλογον τοΰ οποίου εΐσέτι IW ; 
δέν υπάρχει γνωστόν, παριτηρήθη εσχάτως ΐπ ι νιάνι- 
4ος καλούμενης Μαρίας ‘Ροκίνης ‘Οροότης.

‘ Η χόρηαυιη, γεννηθεΐσα εις χό Uorqes, κατοικεί 
έν τξ μιχρα πόλει Laraarche. Αί έχσιάσιις ούτής, 
ά^χίσασαι καιά τδν μήνα Απρίλιον, διαρκοΰσιν ίσως 
μέχρι τής ώρας ταύτης καθήν γράφομεν. Άνεφαίνοντο 
δέ τό πρώτον κατά μακρά διαστήματα χρόνου, υστε- 
ρον όμως xai καθ’ εβδομάδα. Άρ^ίζουσι κατά τήν 
μεσημβρίαν, καί διαρκοΰσιν έπί έξήκο»τα ωρας, οτε ου* 
δεμίαν τροφήν ή ασθενής λαμβάνει.

Κατά τάς περιόδους ταύτας ίιπάρχει ένχελής καί 
άμεσος νάρκοσις τών αισθητηρίων τής άφής, της δψι 
ως τής ακοής καί τής όσφρήιεως. Είς τοιαυχην δέ κατά- 
σχασιν, ποτέ ή χαυτηρίασις, τό ζωηρώχερον φώς, ό ή 
χος τής ταραχωδεστέρας μουσικής xai αύτό τό κα
θαρόν άμμωνιακόν δέν φέρει τό έλάχιστον αποτέλε
σμα. Αί κινήσεις τών μελών ίνιργοΰνται μιτά με* 
γαλητέρας ιύχερείας κατά τήν επιθυμία» τής νέάνιδος, 
χαί συμφωνοΰσι πολΰ πρός τοϋ; λόγους, ου; προφέρα, 
χαί τάς ίδέχς ας έκφράζει κατά τά άντίκιίμενα, τά 
όποια βλέπει, ή τή φαίνονται οχι βλέπει. ‘ (J φυσιο
γνωμία της, φαιδρά, πάσχουσα,ή σοβαρά, είναι εί; άρ 
μονίαν πάντοτε πρόί τάς έντυπώσεις, ας δσας δέχε
ται, xai υψηλή φωντι έκφωνεϊ. ‘ Η θέσις τοΰ οωμα- 
τός της, είναι συνήθως εύθιΐα’ ισχαται έπι τοΰ ενός 
ή τών δυο ποδών της, ενίοτε μάλισχα δέν στηρίζεται 
είμή έπί τοΰ άκρου τοΰ μεγαλητέρου δακτύλου της, 
καί διατηριΐ τήν δυσχερετέραν ισορροπίαν έπί έ< τέταρ
τον, ΐπ ! ήμίσειαν καί έπί μίαν πολλάκις ώραν, ώς άν 
άγαλμά τι, έν πληρεσχάχη άκιν/,σία. Τά μέλη της δι
ευθετούνται όπως έκείνη βάλεται, και εις θέσιν τοι- 
αυτην, διχοίαν ούδείς δύναται νά μεταβάλη. Καί έντο- 
σουτω ή έσω ερική ζωή δέν υπάρχει κατ’ οΰδέν τετα* 
ραγμένη,μεχά δέτάς εκτάσεις της, ή πληρεστέρα υγεία 
βασιλεύει έν άκαρεΐ έπ’ αύτής.

‘Η νεάνις ‘Οριόχη γεννηθεΐσα έκ γονέων όλίγον ιύ 
χαταστάτων, έλαβεν άχελεστάτην τήν ανατροφήν διαρ- 
χουσών τών έκστάσεών της, εκφέρει προρρήσεις, αίτινις 
ούδέποτε άποτυγχάνουσι νά πραγματοποιηδώσιν, είς 
τρόπον ώστε δύναται τις νά τήν συμβουλευθή έπί γε* 
γονόσι τά δποϊα δύνανται νά ίυμβώσιν είς άπόστα- 
σιν πολλών λευγών άπ’ ούτής.

’Ιατρός τις, δστις τήν ιΐχε παρατηρήσιι, καί ιίέν ή- 
δυνήθη οΰδευίαν φυσιολογικήν έξήγησιν νά έπιφέρη τής 
άσθενείας ταυτης, περιέγραψεν ώς εξής τό συνηθις τέρ
μα μιας τών έκστατικών αύχής περιόδων. ‘Η ‘Ροζίνα 
‘Ορ'ότη, λαμβάνει φυσιογ»ωμιαν ιλαράν χαΐ προοηνή, 
*αί ποιιϊ στίχους πολΰ έσφαλμένους, ιοΰς δποίοτς δ* 
μως άναγινώσκιι μετά μεγάλοο ένθυυσιασμοΰ.

Χ αίρετε  σχότη  ! Ώ  χα.Ιέ μ ο υ  άγγ ελ ε ,
χΗ μ α ι  δλη είς τάς  S ta r  α γά ς  Σ ο υ !
*Ω ! ά γ γ ε λ έ  μ ο υ  ! π ρ ίν  ε ίσ έλθω μεν  εντός τοϋ  ώ· 

(  ρ α ίο υ  τούτου ovparoD,

Ά ς  ίχετενσωμεν παρά τόν προσφιλή αί·zbr
(  σταυρόν I

’Ιδού τής άνα:ταύσεως ό τόπος !
Μετά ταΰτα ψάλλει εν άσμα τή; ιδ ία; της συν- 

σιως.
Α ! θ ε ε , άπό τής νηπιότιτός μον,
Σέ παρέδ.ίύχα τήν χυρδίαν μου.
Λιετήρησα τήν ύθωύτητά μου'
Α ! τ ί  ευτυχ ία  I Τ ί εντνχ ία  !
Ω άγγελέ μον, ποτέ μου άγγελε  ί 
‘ Οποία ευφρόσυνος κατοικία !
Συ μ εδωχας πτέρυγας,
Και ιδού με είς τονς ουρανούς \ . . .
’Ω Μ αρί»  ! τρυφερά αου μήτιρ,
1Ρ ίπτομαι είς τά γόνατά Σου.
Σέ λα τςενω , *αι έλ.τίζονσα,
Αέν καταφεύγω ποτέ είμή πρός Σέ.
Ούτως απήγγειλε μεγάλον άρι'ϊμόν άλλων στρο

φών, τών δποίων ίδοΰ ή τελευταία.
^Ω καλέ μ< υ άγγελε !  άφαίρεσε τάς πτέρυγάς μου, 
Και φέρε τας είς τούς ουρανούς.
Χαϊρε άγγελε μον, χαϊρε . . . . . .
Καί ι . ί  τή< σ«;μ/]ν καταπίπτει ώς έκ χεραυνου 

προοβληθϊΐσα· μένει έν λειποθυιτα περίπου πέ»τ« εως 
έξ λεπτά, και επιιτα συνερχόμενη, αναλαμβάνει !ν 
τώ αμα δλας αύχής τάς αισθήσεις, καί μή αίσθανομέ* 
νη οΰδέν κακόν, οΰδε-,ός εχε: χρ'ίαν,ένί λόγω είναι είς 
πλήρους υγεία; κατάιτασιν, άλλ’ ομως δέν δια τηρεί iv 
τή μνήμη της ούδέν τών όσων σ-υνεβησαν, καί νομίζει 
οτι εΰρίοκεται είς τήν στιγμήν ητις ήκολοόθησε τήν 
ώραν κοιθ’ ή/ ΰπέπεσεν εις Ικστασιν.

Ί5οΰ καί ετεραι λζπχομέρειαι ας μας έχορήγησεν ε ί; 
θεατής τοΰ εκτάκτου τούτου φαινομένου.

Έπορεύθην προς έπίσκεψιν τ ις  ‘Ροσίνης Όριόχης, 
χαχά τό τέλος μιας τών έκστάσεών της εΰριοκομένην, 
τήν δπόίαν αυτή ή ϊοία άνήγγελλεν καί άπό 1 26  ώ 
ρών άρχίσα;αν καί παραχαθησομέ«ην μετά 4 ώρας. 
Ι',ίδον τήν νεάνιδα ταύτην, ποτέ μέν κατακιιμένην, ποτε 
δέ άναβαίνουσαν έπί τοΰ ξύλου τής κλίνης της, νά λ «μ - 
βάνη, ψάλλουσα, ή ίκετεύουσα θέσει; δυσκολοτάτας καί 
νά μέν·»] έπ! πολΰν yp0vov έν αΰταΐ;. Ή  φυσιογνωμία 
της ήχο πρόσχαρος, οί δέ οφθαλμοί της σχεδόν πάν
τοτε προσηλωμέεοι είς ώρισμένον σημείο», βιαιότατοι 
δέ κινήσεις γινόμενα! πλησίον αυτών δέν ήδυνήθησαν νά 
κατακλίνωσι τά βλέφαρα. Touro ομως δέν είναι τό πε- 
ριεργόχερον. Πρός τάς δέκα ώρας. και ήμίσειαν τής έ* 
σπέρας, αυτή ή ίδια άνήγγειλεν οτι έφθανεν ή στιγλή 
καθ’ ήν εμελλε νά ύποφέρη επί τεΰ σχαυροΰ ενεκα τών 
αμαρτωλών, χαί άνορθωθεΐσα έπί τών άκρων τής κλί
νης της, έθεώρει πρός τόν τοίχον. Μετά τινας στι. 
γμάς ίκ3σίας, άφήκε τό σώμά τηί νά καταπέση ιίς  
τά όπίσω καί υπτίως, έξ’ όλου τοΰ δψους τή; κλίνης 
πρός τό έδαφος. Άλλά πολλοί έκ τών παρευρισχομέ- 
νων Ιτέθησαν εις τρόπον,δί ού νά έμποδίσωσι την Επι
κίνδυνον ταύτην πτώσιν, δεχθέντες ταυχην εις τάς χ ε ΐ-  
ράς των. Έκείνη έλαβε τότε τήν θέσιν προσώποτ ςαυ- 
ρουμένου, καί μετ’ ολίγον τό πρόσωπόν της ήτον διά
φορον παρά πρότερον χαιά τήν άχμήν τής έχ-



βτάσεώς της. Έ λεγε οτι ύπέφερε πσλύ, καί χατά 
στιγμάς στεναγμός βαθύτατος έςήρχετο έκ τοΰ στη 
θους της. Εις τίνα στιγμή* ειπεν. « Ω Σώτέρ μοο, Ι
δού χό ημισι» τη ; αγωνίας μου έχπνεϋσαν.» —  Έσύ- 
ρα τ4 ωρολόγιό» μου, το μόνο», δπερ ύπήρχεν έν τή οί 
χία, κα! ακριβώς δύο ε?χον παρέλθιι ωραί, άφ’ ου ή 
έχστατική ειχεν εχταθή επί τοΰ εδάφους. Πολλάχις ή 
Θε'λησα νά μεταβάλω τ^ν Θέσιν τώ» χειρών της, άλλ’ 
αείποτε τάς ευρον εχούσας οχληρότητα πτώματος. 
* Διαμείνας μέχρι τέλους, παριυρέθην χατά τή» έπάνο 
ίον αυτής είς τή» φυσική* ζωή» Όλίγαι σιωπής χαί 
άναπαύσεως στιγμαί ειχον διέλθει, χαί παρεστάθη ου 
Οις η εΐ’χοσαετής »εά»ις, χαρίεσσα, εύθυμος, εν πλήρει 
έντελώς υγεία, μή δειχνύουσα ούδέν σημείο» προσφά 
του εκβτάσεως. Τήν πρωίαν δε τής επαύριον ήθέλησα 
έ«ισ«ς νά τήν ίδω. άλλ ήτο έπί της χαί τότε ζωηρό
τατη, φαιδρότατη, μή όμιλοΰσχ απολύτως εΐμή περί 
των γήινων, ποσώς δέ περί τών ουρανίων.

Τρεις υποθέσεις νομίζω δύναται τις,νά φαντασδή χαδ' 
εαυτόν περί τούτου, μίαν κωμωδίαν, ε* θαΰμα, ή μίαν 
άσθενειαν. Μ»τοξΰ αΰτώ» ή πρώτη ε!»αι καθ’ όλα άνυπό 
στατος. Τό »εον εκϊίνο πρόσωπον, αδύνατον ήτο νά προσ 
ποιήτ«ι ο,τι έφαίνετο αισθανόμενο·/, ούτε νά καΐορδώνν; 
ο,τι εξετελει. Γενικώς πάντες συμφωνοΰσι χατά τοΰτο.

’Επίσης δέν δυναταίτις νά παοαδεχθίί τήν θεία» 
παρέμβασιν, εΐμή ^οταν αυτη καθ’ δλα δικαιολογη 
ται’ ενταύθα δέ είναι ολως άχατανόητος ‘ Η 'Ρο 
ζίνα αείποτε ε?χε κοινοτάτην τή» *ύλάβε:αν χαί άπο
τών ίχστασ'ων της η ευλαβεια της αυτη δέ» ειχε πο
σώς, ώς βββχιοδσιν, αύξήσιι. Μα; μέ»ειή έξήγησις, τή» 
οποίαν δίδοοσιν οί ιατροί, δηλ. οτι είναι άσθε-εια. Δυνά- 
μεδα δέ νομίζω να ποραδεχθώμεν τή» ιδίαν ταύτην ‘άλλά 
υπάρχει καιτι, οπερ ουτε ηδυνήθησαν, cυτε δέλουσι δυνη 
θή νά έξηγήσωσι διχαιολογημένως οΐ ιατροί δηλ. τάς 
προρρήσεις της νεας Ορηότης. Αυτη αναγγέλλει προη
γουμένως τάς εκστάσεις της, κα! κατά πόσον οδια.
δελουσι διαρχεσει, από 8  μέχρις 1 2 0 ώρών” προλέγει δέ 
χαι την στιγμήν, κ ιθ ’ η» δέλει ά»α6ή, ώς νομίζει, επ': 
τοϋ  ̂σταupojj, τάς στιγμάς της διακοπής (εν τέταρτον 
μετα 30  ωρας) κτλ. χα! ολα ταΰτα ακριβώς πραγ
ματοποιούνται. Ματην ξδελέ τις προσπαδήιει νά εδρη 
οίανδηποτε εξηγησίν διά μεγάλων, άλλά κενών λόγω». 
Ά ς βεβαιωθη δτι δέν δέλει έπιτύχι:.

(Έχ τοΰ Γαλλικού) Ίω αγ. Κ . Γ.

Ε Υ Τ Ρ Α Π Ε Λ Ο Σ  Σ Π Ο Γ Δ Α ΙΟ Α ,Ο Γ ΙΑ .

- —Μ» .

'  Είς δημοσίαν τινά χαί πλήρη συνεδρίαην τών 
ζωων (κατά τήν μαρτυρίαν αρχαίου τίνος άνεχδότου 
χειρογράφου) ΐτέδη ώς ζήτημα « εάν όσα ό άνθρω
πος περιγραφών τόν έαυτόν του fvatxuc χαι ήθιχώΐ 
ησαν άληδή χαί άμερολήπτως γεγραμμένα' » Πολ

λοί όήτορες Ιλαβον τόν λόγον, χαί έχ τούτων πάν
των δ όνος ώς μεγαλοφωνότατος διισχυρίσθη, ότι είς 
τάς μετά τοΰ άνδρώπου σχέσεις του, άνεκάλυψε πολ
λάς άντιφασεις ουσιώδεις μεταξύ τών πράξεων καί 
tou χειμενου τών χολαχευτιχών περί τοΰ ζώου 
τουτου 4ιατρ>.βώ». Ή  συγχυσις άπεβαινεν άπό σ τ ιγ 
μήν εις στιγμήν μεγαλητέρα πρός λύσιν τοΰ ζη- 
τηματος, δτε ή παμπόνηρος άλώπηξ άναβάσα τό 
βήμα έλεξε τάδε.

Συγάδε.Ιφοι.
Αντι νά πονοκεφαλώμεν πρός λύσιν ζητήματος το- 

σουτον σπουδαίου, προτείνω νά ό'ομάσδή ό νοηίΛΟ— 
νέστερος έξ ημών ως εισηγητής, χ«ί άφ’ ου έςετάση 
σπουδάση, καί μελετήση τό περί ου ό λόγος ζώον 
« τόν άνδρωπον · κα^ώ; αύτός έξετάζει, σπουδάζει, 
καί μελετά όλα τά έντιμα χαί άξιότιμα μέλη τής 
παρούσης όμηγόρεως, νά μας άναφέρη τό άποτέλε- 
σμα τών ερευνών του.

Ά ν χαί ή σύντομος αυτη δημογορια ήδύνατο νά 
αναψί) πυρχαϊαν α^βεστον έντός τής συνεδριάσεως, 
διότι ή λέξις γοημογ ίσ τερος  ήρέθισε τήν φιλοτιμίαν 
απαντων, άλλ’ ομως, έκαστον τών μελών χατάπα- 
τήσαν όιά ζι)υ άγάπηγ της πατρ ίιΐις (^το συρμός 
<αί εις τά ζώα τότε ή άγάπη τής Πατρίδος) πασαν 
περιφιλαυτιαν ωίόμασε τον πίθηκον Εισηγητήν, τό
σον διά τή» συγγε'νειαν τοΰ όργανισμοΰ, τήν οποίαν L  
χει συγχρι»όμενος πρός τό» άνθρωπον, όσον χαί διά 
τινας αλλας πονηριάς, διά τών όποιων ήδύνατο νά βα- 
θύνη ιίς τό ζήτημα χαί διευχολύνη τή» λύσιν του.

Μιτά παρέλευσιν λοιπόν άρκετοΰ χαιροΰ,ό πίδηχος, 
έν δημοσία πάλιν συνεδριάσει τώ» ζώων, άναβάς έπί 
τίνος συκής χρησιμευούσης ώς βήματος, άνέγνωσε τό 
άκόλουδον υπόμνημα.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ
ΠΟΥ, Η Γοΐ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΛΗΘΕΣ 

ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΑΗΠΤΟΝ ΠΕΡΙ 
ΤΟΥ ΖΩΟΥ ΤΟΥΤΟΥ.

ΣννάΡε Αφοί.

‘Ο άνθρωπος είναι ζώον λευκόν καί μέλαν, κόχχι- 
νον καί κίτρινον, έφ όλης τής έπιφανείας τής σφαίρας 
δ:εσπαρμενον, ζών σχεδόν πανταχοϋ κατά τόν αυτόν 
τρόπον, έκφράζον τάς ιδέας του διά τοΰ λόγου, καί 
μεταχεφιζόμενος συχνάκις τό» λόγον διά νά μή λίγη 
τίποτε, ή νά διαφδείρη τήν αλήθειαν. Μεταχειρίζεται 
τό μέσον τοΰτο τής δι»δηλώσεο>ς διά νά έχφράση πολ- 
λάχις καλά, ή νά εί'πη κακά πράγματα, διά νά δώσ^ 
ωφελίμους συμβουλάς καί σοφά μαδήματα, καί διά νά 
άπαγγείλη λόγους άκαδημιακούς, συνταγματικούς, οι
κονομικούς, ή δημεγερτικούς. Τινές τών ανθρώπων 
πληρονονχαι διά να &μιλώσι, χαι τινες πάλιν πλη- 
ρόνονται διά νά σιωπώσιν. ‘Οσάκις όμιλοΰσιν, οι μέν, 
χινοΰσι τόν γέλωτα, οί δέ, κινοΰσι τόν Θρήνον ένίοτε 
δέ θέτουσιν υπό κράτησιν τούς λαλοΰντας, ή φυλαχί- 
ζουσι τους μή θέλοντας νά λαλήσωσιν. ‘Υπάρχουσι ?έ
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χαι τινες μή έννοοΰντες ούτε οί ίδιοι τ ί έλάλησαν, 
χα! αύτοί είναι οι περισσότεροι.

‘Ο άνθρωπος, εκτός τοΰ προφορικού λόγου, Ιχει τήν 
ιδιότητα νά συρίζη ώς ίφ ις, νά ψάλλη ώς άηδώ», 
νά φωνάζη ώς ταώς, καί νά γουλγουλίζη ώς ίνδι- 
χή όρνις· οί δέ άποκτήσαντες τήν τέχνην τοΰ έκτε- 
λειν όλα ταΰτα μεδοδιχώτερον, πληρόνονται παρά τών 
άνοητοτέρων, ή τών μή δυνηθέντων νά άναπτύξωσι 
ταύτην των τήν έπιτηδειότητα.

‘Ο άνθρωπος έπλάσθη διά νά ίσταται όρθιος, χαι 
μολοντούτο ή θέσις αυτη φαίνεται ότι τάν στενοχω- 
ρεΐ περισσότερον, διότι πλαγιάζει, κάθηται, κυρτοΰ- 
τα ι, κύπτει, διπλοΰται καί συστρέφεται, όταν δέν ύ- 
πάρχη πρός ολα ταΰτα ούδεμία άνάγκη. Τάς κνή 
μας καί τούς πόδας του, πλασθέντος κ α τ ’ άρχάς κ υ 
ρίως διά τό βάδισμα μετεχειρίσθη ακολούθως είς άλ- 
λας χρήσεις ευχάριστους έπίσης καί ποικίλας. Οι 
προεστοί, χαί πλούσιοι π. χ. τούς μεταχειρίζονται 
διά νά χτυπώσιν εις τά όπίσθια τούς πιστούς των ύ- 
πηρέτας’ οί ύπηρέται διά νά λακτίζωσι τούς σκύλους, 
καθώς αύτοί λακτίζονται παρά τών κυρίων των. Ά λ 
λοι δε τινες έμαθον νά κινώσι τάς κνήμας των χατά 
διαφόρους τρόπους, καί έπειδή τό σώμα άκολουθεϊ 
τάς κνήμας, κατώρθωσαν νά βαδιζωσιν εμπρός καί ό 
πίσω, δεξιά καί άριστερά, νά πηδώσιν έπί τοϋ ενός 
ποδός, ή έπί τοΰ άλλου, χαί ή γύμνασις αυτη τήν ο
ποίαν όνομάζουσιν χορόν,θεωρείται ώς ουσιώδες μέρος 
τής άνατροφής. Ά λ λ ’ είναι άληδές οτι τήν μετεχειρί- 
σθησαν πρός εύχαρίστησιν παθών ούδόλως χορευτι 
χών, καί ότι πολλοί χορευταί, καί πρό πάντων χο- 
ρεύτριαι έστραβοχάζησαγ συχνάχις. Ά λλο ι δέ πάλιν 
ενεκα τοΰ πολλοΰ χοροΰ άπέκτησαν πλευρίτιδα, φθί- 
σιν, λαρυγγίτιδα, καί οί άποδανόντες διότι έχόρευσαν 
πολύ, δέν χοριύουσι πλέον.

Τινές τών άνθρώπων άρνούμενοι νά κάμωσι χρή - 
σιν τών ποδών των μεταφέρονται έφ’ άμάξης, άν καί 
είναι έλαφρότατοι, εν ω άλλοι, μή δυνάμενοι νά βα. 
δίσωσι, καί όντες άπειράκις βαρύτεροι, βιάζονται νά 
πηγαινωσι πεζοί.

‘Ο άνθρωπος έκτός τών δύω του ποδών εχει καί 
δύω χ«ΐρας, αιτινες κατ’ άρχάς μέν τω  έχρησίμευσαν 
διά νά λαμβάνη τήν τροφήν του, άλλ' επειδή συνή- 
Φως Ιχει φυσικήν τάσιν πρός τό νεωτερίζειν, έφεΰρε 
καί δί αύτάς τάχιστα άλλην τινα χρήσιν. Έράπισε 
δί αύτών τούς όμοιους του, έξόρυξε τούς οφθαλμούς 
των διά τών δνύχων του, καί άπέσπασε τάς τρίχας 
τής κεφαλής των διά τών δακτύλων του. Ό ταν δέ ό 
εύεργετικός πολιτισμός είσεχώρησεν είς τά έθνη, έθε
σε» ώς δημόσιος υπάλληλος τάς χειρας του είς τά 
βυλάκια καί τά βαλάντια τών διοικουμένων. Οί δέ 
μή δυνάμενοι νά διερευνήσωσι τών άλλων τά  Θυλάκια 
θέτουσι τάς χειρας, κατά μέν τόν χειίλώνα, είς τά  
ιδιά των Θυλάκια, χατά δέ τό Θέρος, τάς διασταυροΰσι 
εις τά  όπίσθιά των χαί περιφέρονται,

Τινές ζώσι διά τής εργασίας τών χειρών των, άλ
λοι δί παλιν φαίνονται ότι δέν έχουσι χειρας, εΐμή διά 
νά φέρωσι χειρόκτια κύτρινα ή λευκά, και διά νά τρέ· 
φωσι καί περιποιοΰνται τούς αυξάνοντας όνυνάς τ«ν. 

ΜΝΗΜ.

"Οταν δύω άνΟρωπδ! συναπαντώντϊΐ δίδουσίν άμοι- 
βαίως τάς χειρας, καί ή άφωνος αΰτη διάλεκτος ση
μαίνει.

—  Σέ άγαπώ !
—  Σέ εκτιμώ ! !
—  Σέ πιριπαίζω ! ! !
—  Σέ καταφρονώ ! ! ! !
—  Επιθυυώ ν« σέ άπατήσω ! ! ! ! !  —  Τό δέ τ ε 

λευταίων τοΰτο είναι καί τά συχνότερον, καί τά άλη- 
θέστερον.

Ό εραστής μεταχειρίζεται τήν χεϊρά του διά νά 
έκφραση τό» έρωτά του είς τήν έρωμένην του' τά τέ - 
κνον, διά νά θωπεύιη τήν μητέρα του- ή μήτηρ, διά νά 
ραπίση τά τέκ»ον της· ό στρατιώτης, δια νά φονεύ- 
οη τούς έχθρούς τών άλλων’ ό μονομάχος, διά νά φο- 
νευση τάν άδε’ φόν του, χαί δ δήμιος διά νά κόψη τήν 
κεφα/ήν τοΰ καταδικασθέντος.

Μεταχειρίζονται προσέτι τήν χείρα δια νά έπιβε* 
βαιώσωσί τ ι ' νά εύλογήσωσι, (έπί άργυρολογια)· νά 
καταρασθώσιν (αδίκως)· νά όρκισδώσιν (ώς έπί τό 
πλειστον ψ :υδ ώ ,]'κ α ι οί χωροφύλακες έτόλμησαν νά 
φδάσωσι μέχρι τής καταχρήσίως τοΰ νά δένωσιν ό. 
πισδάγκωνα τούς συλλαμβανομένους.

Οί άνδρωποι έχουτι γένεια καί κόμην" καί οί μέν 
άφινουσι τά γένειά τω* νά αύξάνωσιν μιμούμενοι τούς 
τράγους, οί δέ τά χόπτουσιν· οί μή εχοντες τοιαΰ- 
τα έπιθυμοΰσι νά τά άποκτήτωσι, καί διά τοΰτο προ- 
μηδεύονται λιπάσμστα καί μΰρα όπως διευκολύνωσι 
τήν αύξησίν καί ιιύκνωσίν των. Όσοι δέ πάλιν τά ί -  
χουσιν άφδονα, άγοράζουσι φάρμακα διά νά κατορΘώ- 
σωσι τήν χατάπτωσίν των, Εις τό άνδρώπινον γένος 
διακρίνονται τά διάφορα επαγγέλματα καί αί τάξεις 
δ;ά τών γενείων, ‘Ο ς·ρ«τΐώτης λ .χ . φέρει μύς-ακας, οί 
δέ πελεκοφόροι μακρό» πώγωνα. Τοιοΰτον διά πολύν 
καιρόν Ιφερον καί οί Δημοκράται τής άνωτάτης τά - 
ξεως, άλλ άφ’ ού οί παντοπώλαι καί πάσης τάξεως 
εργολάβοι τούς έμιμήθησαν, δ πώγων εχασε πλέον 
τήν στασιώδη καί ταραχοποιάν αύτοΰ σημασίαν.

Έ χει προσέτι τήν σημασίαν της καί ή κόμη. 
οί μή πρός τόν έαυτόν των έρωτύλοι τήν κόπτου- 
σι βαθύτατα, άλλ’ οί έρωτόληπτοι, οί κουρείς, καί 
πολλοί νέοι καί μαθηταϊ, οίτινες άπεφάσισαν νά μή 
κατασταθώσι φθισικοί ενεκα τής πολλής σπουδής, φέ- 
ρουσι μακράν κόμην τοΰ συρμοΰ, επιμελούνται δέ καί 
άλείφωσιν αυτήν εύώδη έλαια καί μΰρα- τινες έξ 
αύτών μάλιστα φέρουσι καί βοστρύχους. Διά πολύν 
xatpov Ιφερον τήν κόμην έν είδη ούρας, άλλ’ ό Θανα
τηφόρος πέλεκυς τής πρώτης Γαλλικής επαναστά- 
σεως συνέτεμ* ταύτην της τήν μεγαλοπρέπειαν. Πα
ρά ταΐς γυναιξίν ή κόμη είναι σημαντικόν τι, όΘεν 
καί τήν διαΘέττουσι κατά τοσούτους τρόπους, ώστε 
μόλις δύναται τις  νά τήν διακρίνη.

Τό στόμα προσδιωρισμένον διά τό μάσημα των τρο
φίμων συνώμωσε μετά τής κοιλίας κατά τής υγείας 
τοΰ λοίποΰ σώματος, διότι, δ άνθρωπος καταφρονεί 
τήν καθαράν τροφήν καί ζητεί παν ό,τΐ είναι βλαπτι
κόν είς τήν υγείαν. Μ ιταξύ τοΰ άνΘρωπίνου γένους
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«υρίσκονταί τιν ις  οί δjuotot πεινώ « πάντοτε, άλλά δέν 
?χουσι τ ί νά φάγω ϊΐ, (καί ουτοι είναι οί περισσότεροι) 
xat άλλοι, οίτινες ποτέ δέν πεινώσι, τρώγουσιν όμως 
άκαταπαυστως.

Τά λοιπά ζώα άρκουνται είς τά  προϊόντα τής 
γής, διότι, ταΰτα είναι κατάλληλα «ίς τάς άνάγκας 
των' άλλ’ ό άνθρωπος, τό εύγενέστepor, ώς λέγει, 
ζώον φέρει δι’ εξόδων μεγάλων καί έξ άπομεμα- 
κρυσμένων μερών, φαγητά βλαπτικά, καταστρέφον· 
τα  συγχρόνως καί τό βαλάντιον και τήν υγείαν 
του.

Ό ταν άπαξ τά  ίντα  τοΰ γένους τών άνθρώπων 
συνιιδίσωσι νά τρώγωσι πρός κόρον τής ήδυπαδειας 
τ« ν , άποκαδίστανται δοΰλοι του πάθους τουτου, και 
διά γευμάτων ή δείπνων αγοράζεται ή θέλησις, 
καί άλυσσοδένεται ή συνείδησίς των. ( έάν εχωσι 
τοίαυτην.)

Καδ’ ο τον δέ άφορα τό πίνειν, τό πραγμα καταν- 
τα  ετι χειρότερον' διότι, τά λοιπά ζώα πινουσι μονον 
ύδωρ, άλλ’ ό άνδρωπος πίνει πάντα, έχτός τοΰ υδατος· 
οταν δέ πίνει δέν ήξίύρει ο υτετί λεγΕι, ουδέ τί πράτ
τει, Καί κατ’ άρχας μέν γίνεται ευ?υμος, επειτα 
ιδιότροπος, μετά ταοτα παράφρων, έπειτα μανιώδη:, 
και τελευταΐον π ίπτει άναί^δητος.

Καί πίπτει μέν έντός δωμάτων έστολισμένων 
καί περιχρύσων έάν είναι πλούσιος καί σημαντι
κόν ϋποχείμενον, έντός δέ τοϋ πηλοΰ τών άγυΐών 
εάν είναι ρα/.ενδύντης καί πτωχός. Τόν πρώτον, έκ- 
δυουσιν οί ύπηρέται του, καί δέτουσι» εύλαβώς 
είς τήν κλίνην, όπου ιατρεύεται άπό τήν ασθένειαν 
τήν οποίαν εκουσίως έλαβεν, τόν δέ δεύτερον, άπάγου- 
οίν εις τήν πρωτοφυλαχή».

‘Υπό λογικήν καί ήθικήν εποψιν θεωρούμενος, ό 
άνδρωπος, είναι ά/.όμι ο/ίδιάζοντος χαρακτήρος, Κατά 
τήν ίδιαν αύτοΰ ίκφρασιν τό λογικόν είναι απόρροια, 
δέν ήξευοω τίνος, συγχωρήσαν εις αυτόν τήν χατάκτη- 
σιν τών πέριξ αΰτοΰ όντων, μή έξαίρουμένων ουδέ 
αύτών τών όμοιων του. Μεταχειρίζεται δέ τό λογι
κόν μέ τρόπον πάντη αντιφατικόν' χαί όταν μέν 
άφίνεται είς τάς ιδίας του γνώσεις εχει τουλάχιστον 
τόν κοινόν νουν, άλλ’ άφ’ ου λάβν* άγωγήν, χάνει τήν 
δυναμά τοΰ κρίνειν κατά τάς εντυπώσεις τάς όποιας 
λαμβάνει, καί δέν κρίνει πλέον παρά κατ’ έκεΐνα 
τά  όποια έμαθε. Πολλάκις δέ δέν έχδέττει ο,τι γ νω 
ρίζει (πραγμα τό δποΐον τοΰ είναι' άπηγορευμένον) 
άλλ’ άπ’ εναντίας φλυαρεί περί πραγμάτων τά όποια 
αγνοεί εντελώς. Ποτέ δέν συζητεΐ περί τών οσων 
αντιλαμβάνεται τή συνδρομή τών αισθητηρίων του, 
άλλά πολυλογεϊ μέχρι δανάτου περί πραγμάτων τά 
όποια δέν καταλαμβάνει. Καί επειδή φαντάζεται 
οτι διά τήν κατάλήψίν των κα τέχ » φώτα ιδιαίτερα, 
βδελύττεται καί κατατρέχει, τούς μή θέλοντας νά 
συμφωνήσωσι μέ τήν γνώμην του.

Τά πράγματα τά όποΐα ονομάζει διά τών αύτών 
λέξεων είναι μακράν τοΰ νά έχωσι τήν αυτήν σημασίαν 
ο ,τ ιδ έδ  είς ευρίσκει καλόν, ώραΐον, και άριστον, τοΰτο 
άλλος νομίζει κακόν, δύσμορφον, καί χείριστον' ο,τι 

είς δνομάζει αρετήν δ άλλος τό άποκαλεΐ έλά ιτω μ α ’

ο,τι νομίζεται συγκεχωρημένον καί άξιοϊύσταστον άπό 
τούς μέν, τοΰτο άπαγορεύεται καί κατηγορεΐται άπό 
τούς δέ' εδώ τιμώσιν υπερβαλόντως τόν αυτουργόν πρά- 
ξεώς τίνος, καί παρ’ άλλοις, ό αύτουργός τής ίδιας 
πράξεως τιμωρείται μέ θάνατον.

Κατά συνέπειαν όλων τούτων τών άντιφάσεων όνο- 
μάζουσι μεγάλον άνδρα χαι or φιλάνθρωπον, εκείνον 
όστις τίδεται έπί κεφαλής μεγάλου τίνος άριδμοΰ 
όμοιων του, καί καταδιώκει άτομα τοΰ είδους του 
διά νά τά  φονεύση, λεηλατεί δέ καί βιάζει, καί 
Εξανδραποδίζει τούς μή δυναμένους νά υπερασπισθώσι.

Οί άνθρωποι πιστιύουσιν εις ενα δεόν τόν όποιον 
λατρεύουσιν καί εύχ αριστοΰσι, πρό πάντων όταν 
εύτυχώσιν. ‘Ο δε θεός ουτος, διά τόν δποΐον άκατα- 
παύστως φιλονεικοΰσιν, είναι ον άπειρον καί πλήρες 
άγαθότητος, καί είναι σύμβολον άγάπης' άλλ’ έν’ 
όϊόματι αύτοΰ φονεύονται καί χατασπαράσσονταί, 
καί όταν οί μέν, φονεόσωσι τού; δέ (πραγμα μισητόν 
είς τή ν  θεότητα) τόν εύχαριστοΰσίν πανδήμως.

‘Υπάρχει άκόμι δεά τις αγαπητή παρ’ άνδρώποις, 
καί αυτή είναι ή Ελευθερία! άλλ’ εχαστος θέλει 
τήν έλευθερίαν διά τόν Ιαμτόν του μόνον καί διά 
τήν δουλείαν τών άλλω ν οί λευκοί έφόνευσαν τούς 
χοκκίνους καί ύπεδοόλωσαν τούς μαύρους καί κίτρι
νους- Κατά μοναδικήν δέ τινα άντίδεσιν υπερασπίζον
ται τινες τούς μαύρους, τούς όποιους ποτέ δέν είδον, 
καί καταπιέζουσι τούς λευκούς τούς οποίους έχουσι 
πρό όρδαλμών, καί έν μέσω τών οποίων ζώσι.

Έ κ τών άνΟρώπων, οί μέν νομίζουσιν οτι ελευ
θερία είναι τό νά πράττη τ ις ο,τι βέλη' διά τοΰτο 
ό είς, υβρίζει άσυστόλως θεόν καί ανθρώπους'ό άλλος, 
αρπάζει καί κλέπτει άναφανδόν καί διά τής βίας' 
τρίτος τις, μαστιγόνει καί βασανίζει τούς άσδενεστέ- 
ρους' καί άλλοι, τέλος πάντων, φονεύουσι τούς όμοι
ους των πρός διασκέδασιν, καί πολλά χις οί τοιοΰτοι 
ονομάζονται καλά παλικάρια χαΐ ήρωες, χα.ί άντί 
νά άποκεφαλίζωνταί' Αποθανατίζονται!

Ή  δικαιοσύνη καί ίσότης είναι λέξεις τάς όποιας οί 
άνδρωποι άκαταπαυστως προφέρουσιν,άλλ’ ή διχαιοσΰίη 
διανέμεται πολλάκις υπ’ ατόμων ούχί πάντοτε άδια* 
φδόρων' οδεν καταδικάζεται είς ειρκτήν ό κλέψας εν 
δαυ<ίον καί τρία σίκα διά ρήξεως (επειδή ή ρήξκ εις 
τήν κλοπήν άπαγορεύεται)' τιμδται δέ, καί χαιρετα- 
ται φιλικοίτατα, καί ταπιινώτατα, δ ύπεξαιρέσας Ικα- 
τομμυρια άπό τούς συμπολίτας του, διότι, έστάθη 
αρκετά επιτήδειος νά τούς ελαφρώση άπό τό τοιοΰτον 
βάροο χωρίς νά βλάψη παντελώς τά  κλείθρα.

Οί άνδρωποι έθέσπισαν τήν υπανδρείαν ύπό τήν 
έπίβουλον πρόφασιν, οτι δ άνήρ καί ή γυνή πλασδέντις 
ό είς διά τόν άλλον χρεωστοΰσι πάντοτε νά άγαπών- 
ται οταν ό νόμος τούς σύνδεση καί τούς προσάρτηση 
άμοιβαίως- νυμφεύονται δέ πολλάκις άτομα τά όποΐα 
δέν άγαπώσιν, καί άγαπώσιν ένίοτε άτομα τά όποΐα 
δέν δΰνανται νά νυμφευδώσιν. Ή  γυνή όμνύει πίστιν 
εις τόν σύζυγόν της καί τόν άπατα, δ σύζυγος ομνύει 
προστασίαν είς τήν γυναίκα, καί τήν καταπιέζει. Τοιου
τοτρόπως ό μέν άνήρ, ώς έπί τό πλεΐστον μεταποιεί 
τήν γυναΐκά τοι» είς μάγειρον, ή δέ γυνή, δεωρεΐ τόν

άνδρα της ώς μηχανήν προσδιωρισμένην διά τήν iy.- 
πλήρωσιν τών ιδιοτροπιών της.

Πολλάκις νυμφεύονται έκ τοΰ προχείρου, δ δέ Κύ
ριος εις τόν όποιον προτείνουσι σύζυγόν τινα δέν έρωτα 
έάν αυτη είναι μεγάλη ή μικρά, μελαγχρινή ή ξανθή, 
εύμορφος ή δύσμορφος, ειρηνική καί φιλήσυχος, ή φί 
λερις και φλύαρος, καλή ή κακή; άλλ’ έρωτα μόνον 
« Πόσα εχει » καί έάν μέν έχη πολλά χρήματα, τήν 
νυμφεύεται, ειδεμή, κινεΐ τήν κεφαλήν καί άναχωρεί 
χωρίς νά δώση άπάντηαιν άλλην.

‘Ο άνδοωπος άγαπα τά τέκνα του ώς ιδιοκτησίαν, 
κα. ί διαφυλάττιι δί αύτά τό αποκλειστικόν δικαίωμα νά 
τά ξυλίζη οσον καί οταν θέλη' όσοι δέ δέν Ιχουσι τόν 
υλικόν πρός τοΰτο καιρόν, έπιφορτίζουσιν άλλον τινα 
τόν όποιον όνομάζουσι διδάσκαλον, δστις τεΐνάζει 
άχαταπαόστως τήν ράχιν τών έμπιστευθέντων είς αύ
τόν παιδίων,ύπό τήν έντιμον πρόφασιν τοΰ νά μορφώιη 
τό πνεΰμα χαί τήν χαρδίαν των.

Είς τά γυμνάσια, καί άλλα εκπαιδευτικά καταστή 
ματα, ό άνθρωπος, διδάσκεται ώς έπί τό πλεΐστον τά 
άχρηστα καί ανωφελή, κάνέν δέ έξ έκείνων άτινα μ ί
αν ήμέραν θέλουσι τώ χρησιμεύσει. Σπουδάζει τήν 
Ταρταριχήν καί Σινικήν γλώσσαν, καί άλλα βαττα- 
ρίσματα, καί όταν έξέλθη τοΰ σχολείου ώς τιλειοδί 
δακτος, άγνοεΐ τήν γλώσσαν και τά ήίη τοΰ τόπου 
του' θεματογράφει, καί στιχουργεΐ ώς οί μεγάλοι 
συγγραφείς τής άρχαιότητος, γνωρίζει άπό στήθους 
τούς γραμματιχού; καί συντακτικούς κανόνας, δέν δύ 
ναται όμως νά γράψη ουδέ δίστιχον έπιστολήν κα
τά παράχλησιν τοΰ νερ3κουβαλητοΰ του. Τοιουτο
τρόπως έξοδεύει τήν ώραιοτε'ραν τής νεότητός του έ 
ποχήν, διά νά μάθη πράγματα τά όποια τάχιστα θέ
λει λησμονήσει. Μετά δέ τινας χρόνους σπουδής, τώ 
δίδουσιν εν δίπλωμα, δί ου εχει τήν άδειαν ώς ιατρός,να 
φονεύη τούς συμπολίτας του ύπό τήν πρόφασιν ότι δε 
ραπευει τάς άσθενείας (τας όποιας δέν Ιχουσιν) καί ώ ; 
δικηγόρος, νά ψεύδεται δημοσία, υπερασπιζόμενος τού; 
έχοντας άδικον, καί συνεργώ» είς τήν καταδίκην έ 
κείνων οΓτινες εχουσι δίκαιον.

Έ ν μέρος τή ; άνθρωπότητος έχει τήν παράξενον 
ιδιοτροπίαν νά Ιμποδίζη τό άλλο διά πασαν πρκςινοΰιω .

θέλεις νά πηδήσης άπό τοΰ τοίχου έντός ένός 
όποστατικοΰ; —  φυλακίζεσαι.

*Αλιευεις άνευ άδεια; ; —  φυλακίζεσαι.
Φονεύεις τά πετεινά τοΰ ουρανού; —  φυλακίζεσαι.
Λέγεις είς ενα όμοιόν σου Πει>ώ\ —  φυλακίζεσαι.
Ά ρνή ια ι νά ύπάγης εις υπηρεσίαν ;—  φυλακίζεσαι.
Κα: πάντοτε φυλακίζεσαι, όσάκις κάμης εν βήμα ή 

μίαν χειρονομίαν μή παρά τοϋ νόμου προς·ατομένην.(1)
Οί άνθρωποι υπολήπτονται τόν έχοντα χρήματα, 

καί χαταφρονοΰσι τόν μή έχοντα' θαυμάζουσι και 
έπαινοΰσι τόν πλούσιον όσάκις λέγει άνόητόν τ ι 
( χαΐ σπανίως οί πλούσιοι όμιλοΰσι μέ φρόνησιν) 
περιπαίζωσι δέ κατά πρόσωπον τόν πτωχόν τόν 
«ίπόντα σπουδαΐον τι. Μετρώσι τήν ευφυΐαν και άξίαν

( 1 ) 'Α ς μή λησμονήση ό αναγνώστης δτι ό ρήτωρ 
ι ί ν α ι  πίθηκος.

τοϋ άνθρώπου άπό των είσοδημάτων του' οταν 
δέ άποθάνη ό μηδεμίαν άξίαν εχων πλούσιος, πε* 
ρικλείουσι τό σώμα το» είς μολύβδινον κιβώτιον, τό 
ταριχεύωσι,διά νάτό προφυλάξωσιν άπό τούς σκώληκας, 
καί τοϋ οίκοδομοΰσι μαρμάρινον Μαυσωλεΐον' ρίπτουσιν 
δέ είς ενα λάκκον, καί άφίνουσι νά σαπή τόν με
γάλην άξίαν έχοντα.

Τέλος πάντων, ό άνδρωπος, είναι ό άνθρωπος, δηλ. 
τό πλέον άσυνεπές, άστατον, καί κουφόν οι τής 
πλάσεως, καί δύνασθε νά πεισθήτε περί τούτου, 
διότι καταναλίσκει τήν ζωήν του πράττων οτι οί 
φυσιχοί νόμοι άπαγορεύουσι, καί άποφεύγων παν οτι 
έπιτάτουσιν διά τοΰτο έκ πάντων τών ζώων είναι 
τό μόνον δυστυχές ύπό τόν "Ηλιον.

’Ιδού, άδίλφοι, οσας παρατηρήσιις ήδυνήδην νά 
συλλέξω διά το άπατηλόν τοΰτο καί φιλόψευδον ον 
τό όποιον χαλειται άνθρωπος' τό όποιον καθ’ ήμέραν 
επαινεί τόν εαυτόν του, καί τόν δνομάζει επ ίγειον  
θεον, έν ώ βλέπει δ’λιγώτερον τοΰ συνάδελφου μας 
άσπάλακος καί βαδίζιι λοξώτερον τοΰ φίλου μας καρ
κίνου. Πρέπει όμως νά όμολογήσω χάρ ι * τή ; άληθείας 
δτι ευρεθη μεταξύ τών ανθρώπων αγαθή τ ιςχα ί απλή 
καρδία, ητις οικτείρουσα τα λοιπά ζώα διά τήν θέσιν εις 
τήν οποίαν ήθέλησεν ό άνδρωπος νά τά περιορίσ^, μοί 
έχορήγησε, διά τό υπόμνημά μου τοΰτο, πολλάς πλη
ροφορίας, καί πασαν δυνατήν εύκολίαν, ήθελ* δέ είσθαι 
ε'λλειψις άσυγχ6)ρητο-,ί.άνί πριν τελειώσω τό υπόμνημά 
μοί) τοΰτο, δέν αναφέρω στίχους τινας τούς οποίους ό 
καλός αΰτος πο ητής μοί άφιέρωσεν.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΤΗΣ,
10  άνθρωπος, το ε ν γ  ε ν  έ ς έπ ϊ τήζ γής μας

(  πλάσμα  !
Νομίζει δτι δ ί α ύ τ d r  το Σύμπαν εποιήθη,
4 ta αύτόν! δστις γυμνός στον Κόσμον έγεννήθη, 
Και ε ίνα ι άθλιότητος χαί φ ιλαυτίας φάσμα.

Τήν ΰπαρζίν του χίμα/ραι, τόν vo ir του, τρέφει
(πλάνη ,

Π.Γην οτι, μ  οσα ί ’πηαζε χί δσα διενοήθη 
Ε ίνα ι μιχροc, πολλά μικρός, δέν τό καταλαμβάνει.

30 νους μον, λ έγ ε ι, δύναται τήν φ ύσ ιν  νά  δαμάση, 
» Ε ίμαι τοι Κόσμου βασιλεύς, χαι Μ or αργός τών

( ζώων. »
— Πολλάκις π λ /ir άπέθανε μετά χλανθ^ων χαι γόων , 
J i t k i  ε ίχεν εντομον z0r πόδα τον δαγκάσει !

Βαδίζει χ είς τόν ουρανόν ή κεφαλή τον φθάνει, 
Μεθά μέ πλοΰτη και τιμάς χαι ε νχ λ ιια ν  νρώων,
» Ά λ λ ' δτι ε ίνα ι μίχριστος δέν τό καταλαμβάνει !

Μον λέγουν δτι τον 3εον ή παντονργός παλάμη  
Κατ' ίδιχήν του καί ήμας εικόνα ε7χε χτίσει,
Το ονομά του προσχυ)'ώ, πλήν (ά ς  μέ συγχώρηση)  
Τήν γελοιογραφίαν το if ήθέλησε y ά χάμη.

’Εκείνος ε ίνα ι μέγιστος, χ' ήμεΐς γελοίοι νάνοι 
Στον χόσμον ομως ηθ ίλε χί ό νάνος εντνχίση  
Τον νάνον τήν μικρότητα εάν χαταλαμβάνη.

<9. Γ. ΌρφανΙδης.



Α Ι  Α Ρ Π Π Ϊ .

Μ "Αρπυαι κατά τήν μυθολογία» ^ταν τέρατα 
άρπακτικά, πρό»ωπον παρθένου, κοί πτέρυγας πτηνών 
ίχουσαι. Άναφέρεται δε οτι οί Θεοί θελήσαντές ποτι 
νά τιμωρήσωσι τόν Φινέα, τοΰ έπεμψαν τάς ‘Αρπύας 
α ία νες άκαταπαύστως ήρπαζον τέ γιυμά του. 
Έ πείνα όθεν ο δυστυχής Φινεύς, άλλά δέν ήδύνατο νά 
κορέση τήν πεί»άν του.

Νομίζομε» δέ 9Tt έιτάθη κακός οιωνός απ’ άρχής, 
ή εν Αιγύπτιο αεταμόρφωσις δλων τών θεοτήτων τοΰ 
Όλυμπου εις ζώα καί φυτά, 2τε δ αποστάτης Τυφών 
καί οί Τ ίτά ’ ες έπεχείρησαν τήν κατά τοΰ ούρανοΰ 
ανταρσίαν των' χαί ορονοΰμιν ουτω ;, διότι μετά τήν 
παντελή καταστροφήν τών αρχαίων τοΰ Διάς συμ 
παρέδρων, τήν οποίαν έπέφερεν a χριστιανισμός, έπέ- 
πρωτο νά λαβωσι τά Ο'όματα τών διαφόρων 6ε«τήτων)

διάφορα φυτά, έντομα, πτην ί, χαί ίχβύις, καί ή μ ι· 
ταμόρφωσις αυτη, νομίζομεν, ότι δελει εισθαι διαρχε- 
στέρα τής εν Α ίγυπτω μετα|Λορφώιεως, διότι, τά διά 
θείων όνομάτων κοσμηθέντα ζώα χαί ρυτά Ιχουσιν 
άνάδοχον τήν έπιστημην.

Αί αρπυαι λοιπόν σήμερο» δέν είναι πλέον μυθολο
γίας άδδηφάγα τέρατα (καί δονα'μεθα δόξα τώ  θεώ 
νά τρώγωμε» έν άνέσει χαί ήσυχία, χωρίς νά πάθω- 
μεν τά πάθημα τοΰ Φινέως) άλλ’ εΐναι πτηνά μέγιστα, 
έκ τή ί τάξεως τών άρπακτικών, συγγενή τοϋ άετοΰ 
καί άλλων πιρομοίων. Τό σημαντιχώτερον δέ ε ί
δος αυτών είναι ή καλουμένη μεγά.Ιη ι) φοΗ*}) άρπυα  
(A rpya destructor) τής δποίας τήν εικόνα δημοσι- 
εύομεν ένταΰθα.

Ζή δέ ή μεγάλη "Αρπυα είς τάς έντός τών τροπι
κών χώρας τής νοτείου ’Αμερικής καί κατοικεί κατά 
προτίμησιν είς τά  μεγάλα δάση. Τά ζώα δι’ ών τρέ» 
©εται είναι ιδίως αί δορκάδες καί οί πίθηκοι. Παρα
μονεύει δέ τήν άγραν της, ακολουθεί διά τοΰ βλέμ.

Α ί Aprciai.

ματ^ς της δλας τάς κινήσεις τοΰ ζώου, χαί έν φ  τοΰτο 
μή προβλέπον τόν κίνδυνον άγάλλεται καί σκιρτά, ή 
αναπαύεται, δρμα μέ βέλους ταχύτητα καί τοΰ έπιφέ- 
ρει πληγήν θανατηφόρον, πρώτον μέν εις τά όπισθεν τοΰ 
χρανίου, έπειτα δέ πρός τό μέρος τής καρδίας· τά με
ταφέρει δέ ακολούθως είς υ ψ η λ ά ,μεμονωμένα,καί άβατα 
μέρη, οπου Ιν ήσυχ ί̂ο! καί ασφαλεία τό καταβροχθίζει.

Διηγοΰνται οτι τά τρομερά ταΰτα άρπαχτικά πτη
νά άφόβως προσβάλλουσι τάν άνθρωπον, καί βεβαι* 
βΰσιν, ο ιι ευρον μεταξύ τών λειψάνων τοΰ γιόματός 
των, πτώματα περιηγητών, τών όποιων τά κρανία 
ήσαν τεθλασμένα· ίσως τοΰτο ηναι υπερβολή, άν καί 
δέν εΐναι άπίθανον. ‘Ο ‘Ερνανδεζιος βέβαιοί οτι αί 
δρπυαι αύται, όχι μόνον τόν άνθρωπον προσβάλλουσι, 
άλλά καί τά μεγαλητερα σαρκοβόρα ζώα, τά δποία 
ποικιλοτρόπως καί ίσχυρώς παρά τής φυσεως ώπλι* 
σμένα, εΐναι κατάλληλα είς περισσοτεραν άντίστασιν. 
Τό βέβαιον δμως είναι οτι ή ισχύς, ή τόλμη, καί ή 
γενναιότης τούτων τών πτηνών είναι μεγάλη καί άπα 
ραδειγμάτιστος.

Τά εΐδος τοΰτο εΐναι δ τύπος τοΰ γένους τό 
όποιον δ Κυβιέρος καθιε'ρωσε' χαρακτηρίζεται δέ 
καί διαχρίνεται άπό τούς αετούς διά τοΰ ταρσοΰ 
3 σ νς  εΐ-.αι ισχυρότερο;, παχύτερος, καί ημικεκαλυ- 
μένος μέ πτερά. Αί πτέρυγες αυτής δέν εΐναι όξυ- 
κατάληκτοι, οπερ σημαίνει δτΐ τά πτηνά ταΰτα δέν 
αΓρονται είς μέγα υψος. ’Εκτός τούτων, δέν διαιτών- 
ται, ώς οί άετοί, είς τά υψη τών δρέων, άλλά πλη
σίον τών δασών οπου άφθόνως ζώσι τά πρός τρο* 
φήν των χρήσιμα ζώα. Τά ράμφος τής άρπύας 
κ ά μ .τ ιτα ι άγυστριειδώς πρός τά άκρον, οί οφθαλ
μοί είναι αύθαδεις καί λαμπυρίζοντες* πτερά τινα 
μαχρότερα σχηματίζουσι πρός τά όπισθεν τής κεφα
λής της λόφον μελανόν δρθούμενον κατά θέλησή· 
Αί πτέρυγες, ή ουρά, καί τά ράμφος της εΐναι μελανά 
ή κοιλία λευκή, οί δέ ταρσοί κίτρινοι.

Μία μεγάλη αρπυα εζη είς τάν κήπον τής ζωολο
γικής έταιρεία; τοΰ Λονδίνου, ιδού δέ τ! λέγει περί 
αύτής φυσικοϊστοριχός τ ις . » Τήν ιυρομεν άναπαυο- 
< μένην ορθήν καί ακίνητον ώς άγαλμα. ’Αναίσθητος 
» είς πασαν φωνήν, ταραχήν, καί απειλήν, τήν δποι* 
» αν διά νά άλλάξη θέσιν έπίτειδες Ικάμαμεν, Ιρρι- 
» πτε έφ’ ημών βλέμματα μόνον θλιβερά, πυρώδη, 
» καί διαπεραστικά’ άλλ’ άλλοτε τήν είδομεν θηρι- 
» ωδώς καί άδδηφάγως νά άρπάζη τά ζώα τά όποία 
» άφησαν είς τήν διακρισίν της· οί όνυχες της διέ- 
» σχιζον τάς σπαιρούσας σάρκας των, τά δέ ράμφος 
» της ήτο» χόκκινον έκ τοΰ αίματός των. Οταν είς τήν 
« τοιαύτην της ένασχόλησιν μαςεΐδεν, ήνοιξε τάς δύω 
» τη£ μεγάλας καί κολοσσαίας πτέρυγας, ώς διά νά 
» καλύψη καί σκεπάση τήν λείαν της, καί είς τόν 
» όργισμε'νον της όφθ,αλμάν έφαίνετο ή πρόκλησις 
» καί ή άπειλή. ’Εν συνόλω, ει’κόνιζε θέλησιν άκα- 
» ταμάχητον, καί ίσχύν μεγάλην, ητις άν καί περιω- 
» ρισμένη έντός τών σιδηρών κιγκλίδων, ο χ  ήττον 
» έκίνει αίσθημα θαυμασμού καί τρόμου.

Θ. Γ. Op<parldης.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α ·

—  Πρδ τίνος χρόνοο σφοδρώς άποστίλβων είς τ4 
οώς τοΰ ήλίου αερόλιθος επεσεν έπάνω τοΰ χώδωνος 
τής εκκλησίας τοΰ Λορινιάκ (L ot), τόν δποΐον και πα- 
ϊέσυρε πρός τά κάτω. ‘Η άχαδημία τών έπιστημών, 
Λαθοΰσα τό συμβεβηκός, επεμψεν επιτροπήν εκ τριών 
σοφών διά νά έξετάσωσι τήν φύσιν τοΰ περιεργοτά- 
του τούτου μύδρου’ έφάνη δέ έκ τής πρώτης χαί αδ- 
τοσχεδίου ταύτης ερεύνης δτι ή ουσία τοΰ άδάμαν- 
τος έπικρατεί είς τόν σχιστώδη καί άμμωνιακόν φλοι
ό» τοΰ ουρανίου τούτου σώματος. Οί φυσικοί δέν ει- 
χον μέχρι τοΰδε σημειωμένον τοιαύτης υλης άερόλι- 
θον είς τά  διάφορα είδη, τά δποΐα διέγραψαν.

—  ’Ετέθησαν είς διαφόρους δδούς τοΰ Βερολίνου 
ηλεκτρικά ωρολόγια, τά δποία κινούνται υπό ένός κα
θολικού διά μεταλλικών συρμάτων. ‘Η άξια έκαστου 
δέν υπερέβη τά 4 5  φράγκα.

—  Μεγάλη καί πλουσιωτάτη έξόρυξις χρυσοΰ γ ί
νεται είς τή» Αύστραλίαν άπό τίνος. Κατά πασαν 
εβδομάδα δέκα καί δώδεκα λίτραι τοΰ μετάλλου τού
του άπέφθου σχεδόν καί καθαρωτάτου μεταφέρονται 
είς τή» πρωτεύουσα» τής Βα»δεμενίας,  ̂ τοΰ Σίνδεϋ. 
4 0 , 0 0 0  ούγγίαι έστάλησαν κατά τάν Δεκέμβριον 
είς ’Αγγλίαν. Διά τοΰτο υπογράφεται αύτόθι γ ε 
νική αναφορά παρακαλοΰσα τήν Κυβέρνησιν νά α- 
φήση έλευθέραν τήν χρυσωρυχίαν πράς άνακουφισιν 
τών τελουμένων φόρων.

—  ’Αναλύσεις αλλεπάλληλοι, γενόμεναι είς τό εν 
ΓΙαρισίοις-μεταλλουργικόν σχολείον, άπέδειξαν οτι δ 
χαλκός, οστις περιβάλλει έξωτερικώς τό σκάφος τών 
πλοίων, φθείρεται ταχέως, άν προήλθεν άπό τά με
ταλλεία τής ’Αγγλίας, ώς περιέχων πολύ άρσενικόν’ 
διαρκιί δέ τουναντίον πολύ, δσάκις έξωρυχδη άπό τά 
τής ‘Ρωσσίας καί Νορβεγίας.

—  Έκδίδοται κατ’ έτος άπό τήν άστυνομίαν τής 
Κοπεγχάγη; κατάλογος τών μεθύσων, όσοι εΰρίσ*ον- 
ται αναίσθητοι χατακέίΐΛεϊΟΐ είς τάς δδούς. Οί τοι· 
ο ΰτο ι  ήσαν κατά τά 1851  άνδρες μέν 591 , γυναί
κες δέ 150 ' δ αριθμός αύτών ηύξησε κατά 73 ώς 
πρός τόν τοΰ παρελθόντος έτους, κατά 92 δέ ώς 
πρός τόν τοΰ προπϊρελθόντος.

—  Ή  κτηνοτρο®'α προοδεύει θαυμασίως είς τάς 
χώρας τής Αυστριακής μοναρχίας. Κατά τά τέλος 
τοΰ 1851 ησαν αυτόθι 27  εκατομμύρια προβάτων· 
συνήχθησαν δέ 6 1 0 ,0 0 0  κεντηνάρια μαλλίου, έξω » 
τά μέν 1 6 0 ,00 0  έξεκομίσθησαν, τά δέ 4 5 0 ,0 0 0  
ήγοράσθησα» άπό τά έγχώρια εριουργεία.

ΑΕΚΑ ΙΙΕΝ ΘΒΜ ΕΡΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.

Πρά μηνάς ήδη ταράττεται ή κοινή ήσυχία είς τή» 
Λακωνίαν. Αί θρησκευτικοί λογομαχίαι τής πρω- 
τευοΰσης μετεβλήθησαν εκεί «ίς έχλα^ωγικά κινήματα



παρά τοΰ λαοπλάνου καί Απονενοημένου μονάχου Χρι- 
στοφόρου Παπουλάκη. Ή  Κυβέρνησις, άφ ’ ο£> ματαίως 
μετεχειρίσδη τά ήπια καί πατρικά μέσα, ήναγκάσβη 
νά πέμψη στρατιωτικήν δυναμιν πρός καταστολήν τής 
στάσεως ταύτης, της έποίας τά ελατήρια άνεκαλύφδη- 
σαν άγαδϊ} τύχη έν καιρώ έκ διαφόρ3ν γραμμάτων 
*ΐς Καλάβρυτα. Πάτρας, καί άλλαχοΰ. Οί Μανίά- 
τ « ; ήρνηδησαν μέχρι τοΰδε νά άποδώσωσι τόν δημε 
γέρτην" άλλά δέλοιισίν άναγχαίδή ύπό τής βίας, ή 
καί πριν ή βία ένεργήση. Ήδη μάλιστα διεδόΟη ότι 
5 αρχειακός έδραπέτευσεν, ή έγείνεν άφαντος.

Αυπεΐται πας είλικρ·νή; πολίτης βλέπων έπανα- 
λαμβανομένας άλληλοδιαδόχως τοιαύτας ταραχάς, αί 
όποΐα: άμαυροΰπ τόσον τόν χαρακτήρα τοϋ έθνους 
ιίς  τά έξω, συγκινοΰσι τούς λαού; έσωτερικώς, καί 
■.'.αταοαπανώσιν αδίκως τούς ύπάρχοντας τοϋ ταμείου 
πόρους. Άλλά πόσην πικρίαν ποτίζεται άκαταπούστω; 
έξ αύτών καί ή αγαθή τοΰ βασιλέως ημών καρδιά! i Ιό 
σον παντελώς άλλης ανταμοιβής ήτο αξία ή πατρι/ή 
του μέριμνα καί δικαιοσύνη υπέρ τής ευδαιμονία; 
πάντων ! ‘Η δεία ομως πρόνοια κήδε-αι χαί αύτοΰ) 
καί τής ‘ Ελλάδος- διότι όλαι μέχρι τοΰδε αί μηχα- 
νο^αφιαι τών καχοβούλων διελυδησαν ώς ίστο; ά 
ράχνης, καί τό πρόσχημα τής δέ δρησκείας’ τό όποιον 
ήδη άνέλαβον, δέν δέλει τοις χρησιμείσει περισσότερον. 
Διότι ή θρησκεία προστατεύιται άπό τούς καδεστώ· 
τας νόμους, άπό τάς βουλάς καί άπο τήν *υβέρνησιν 
έξίσου. Ποτέ αίρεσις δέν κατώοθωσε νά την, μολύνη 
ούτε ή/.οόσδη τις προσήλυτος ετεροδόξων διδασχαλεών 
γενόμενος. ‘O toict διαφορά κατά τοΰτο μετ αξύ τής 
‘Ελλάδος καί άλλων τόπων τής Εύρώπης, -αυτής μά
λιστα τής συνταγματιχωτάτης Α γγλίας καί τής Ό  
μοσπόνδου Αμερική; ! Είς πόσα σχίσματα κατεχερ 
ματίσδη χαί άδιακόπως ύποδιαιρεΐται μέχρις ότου τε 
λείως έκμηδενισδή γυμνουμένη καί τήν σύστασίν της, 
ούτως είπιΐν, άποβάλλουσα. Πόσο» δέ μίσος πνέουσιν 
οί διαμαρτυρόμενοί κατά τών Καδολικών I Διά τοΰτο 
ούχί όλιγότερον παρά τήν χατατρΰχουσαν αύτού; π ε 
νίαν χιλιάδες ’Ιρλανδών κατ ετος μεταναστεύουσιν εις 
μακρυνάς χώρας, «ρνούμενοι καί αυτήν τήν πατρίδα 
καί τούς συγγενείς των. Ά λ λ ’ ο σον ύπάρχει έμφυτος 
ό ζήλος τή ; δρησκείας, τό ίω  συμφέρει υπέρ αύτή; 
καί υπέρ τής γενικής ήσυχίας τοΰ Κράτους νά λείπω , 
σιν αί δρησχευτικαί συζητήσεις· διότι αύταί ούγί μό
νον την χριστιανικήν πίστιν έκπαλαι ήκρωτηρίασαν 
ή άδιαφόρως ένόδευσαν- άλλά καί αναστατώσεις Ιφερον 
μεγάλας καί πολυχρονίους πολέμους καί μεταναστεύ
σεις όλοκλήρων λαών, καδώς είς τήν Γαλλίαν καί άλ 
λοΰ. ‘Ημείς ομως αύτοί κατά δυστυχίαν προκείμεδα 
τό άξιοπρεπέστατον παράδειγμα τής βλάβης τών δρη 
σκευτικών συζητήιεων, οταν έκτείνωνται πε'ραν τοϋ 
δέοντος· διότι έξ αύτών έταπεινώδη καί εις δουλείαν 
ύπέπεσε τό ελεεινόν ημών έδνος. Ευτυχείς οί τόποι 
οσοι δέν έπαπειλοΰνται άπό τοιαΰτα κακά τών οποίων 
αί Κυβερνήσεις διοίκοΰσι κατά συνείδησιν, καί όπου 
ή έλευδερία τής πεποιδήσεως ευρίσκεται εντός τινων 
έριων περιεσταλμενη. Μόνον ή έκ τούτου προερχό

μενη γενιχή ήσυχία άρκεΐ μέχρι τίνος νά Αντιστάθ
μιση πολλά άλλα άτοπα τής αύδαιρέτου εξουσίας.

Ταΰτα λέγοντες δέν παραγνωρίζομεν, ούτε μεμφό- 
μεφα παντελώς τόν σκοπόν,ή τήν άξίαν τώ » γραφόντων 
υπέρ τής άληδείας, ή υπέρ τών συμφερόντων τοΰ έ'δνους. 
Διατεινόμεδα δέ μόνον ότι πολλάκις ό άμαδής κα: 
διισιδαίμων καί έτιροχίνητος μάλιστα λαός παρεξη- 
γών τούς δρδοτάτους λόγους λαμβάνει αφορμήν μέχρ: 
μέν τινόςνάκαταφρονη καί τά σεανότατα πράγματα τά 
όποια ακούει έξονειδιζόμενα- νά παρεχτρέπηται δέ έπει
τα καί νά στασιάζη καδώς ήδη συνέβη είς τούς Μ α- 
νιάτας. Μή παιδί μάχαιραν. Διατί νά τό> φέρωμεν είς 
τοιαύτην υπόνοιαν άνατε'μνοντες έμπροσδέν του όση ■ 
μέ pat τάς δρησκευτιχάς ίδε'ας ;
— Α ναγγέλλετα ι ώς βέβαιον ότι κατ’ αύτήν τήν έβδο- 
μάδα εΐσάγονται είς τήν συζήτησιν τών Βουλών τά 
Εκκλησιαστικά νομοσχέδια.

Εύχόμεδα ό θεός τής ειρήνης κα! τής άγάπης νά 
συνετίση τούς Βουλευτάς καί Γερουσιαστάς είς τά 
άριστα. ‘ Η άπόφασίς των δέλει κρίνει περί τής αξιο
πρέπειας τοϋ ‘Ελλ. λαοΰ συνδυασμένης μετά τή ; πρός 
όλόκληρον τό ‘Ελληνικόν έδνος· οχέσεως καί συμ 
παδείας.

ΕΑΠΙΣ. —- Βαδίζουσα τήν μέση» οδόν υπαγορεύει 
τρόπον συμβ.βάζοντα τούς διαφερομένου; περί τών εκ
κλησιαστικών πραγμάτων. Νομίζει ότι ήδέλομεν ά* 
γνωμονήσει πρός τήν Μεγάλην εκκλησίαν μή παρα
δεχόμενοι τόν Τόμον, καί μή άναγνωρίζοντες τόν 
βαδμ.όν της. Διόπ εκείνον μέν έζητήσαμεν, καί δοδέν- 
τα ή·>η τον ύπεδέχδημεν άνεπικρίτως και έωρτάσαμεν 
μάλιστα έορτήν έδνικήν τοΰτον δέ έξ έδους, ή κανόνων 
συνοδικών, ή νόμων καί διαταγμάτων αΰτοχρατο- 
ρΐκών κατέχει πραγματικώς κατά σειράν πολλών α ιώ 
νων δ πατριάρχης καί ή Σύνοδος τής Κωνσταντινου
πόλεως, καί δ μέγας δέ Πέτρος αύτός ώς μητέρα 
τών εκκλησιών ώμολόγησε καί έτίμησε τήν μεγάλην 
εκκλησίαν.

Ά λλ  ή Κυβέρνησις δύναται νά συνάρμοση τινά τών 
συνομολογηδέντων μερών πρός τά καδεστώτα τής συν
ταγματικής πολιτείας,ζητοΰσα έκνέου έπεξήγησίν τινα, 
ε ίτ ’ έπιδιόρδωσιν τοϋ Τόμου παρά τοΰ Πατριαρχείου. 
Νομίζει δέ ή’ Ε λπ ίς  ότι δύναται καί συμφέρει μάλις-α 
εις τήν Ελλάδα νά ύύώσϊ] είς Πατριαρχεΐον τήν εκ
κλησιαστικήν έξουσίαν, καδιστώσα αύτήν ίχανώς ανε
ξάρτητον ώς πρός τήν κοσμικήν κατά τό πνευματικόν 
διά £ητών νόμων, συνεννοουμένην δέ μετ’ αύτής έπί 
τών μιχτών ζητημάτων, ο Τον δ γάμος κτλ.

ΑΙΩΝ. —  Εξακολουδεΐ σχοινοτενέστατα καί αλ
λεπάλληλα άρδρα προτιδέμενα τήν άναίρεσιν τής άναι- 
ρέσεως τοϋ Τόμου.

‘Ο καδηγητής Κ. Βάμβας και δ Κ. Π. Σοΰτσος 
έγραψαν εύφυώς κατά τοΰ Κ. Φαρμακίδου.

—  Άποδανόντος τοΰ μη-ροπολίτου Λοκρίδος ί  
στερεά εχει μόνον ενα αρχιερέα τόν Άδηνών, καί ή 
Πελοπόννησος ενα μόνον τόν Καλαβρύτων, καί α ί  
νήσοι ενα μόνον τόν Κυκλάδων.

—  Πολλαί οικογένεια ι ‘Ρωσσικαί καί ίερεΐς ‘Ρώσ. 
σοι άνεχώρησαν ιίς  ‘Ιεροσύλυμα.

—  ‘Ο υποστράτηγος καί ούλάρχηί του Βασιλέως 
Κ. Κολοκοτρόνης εστάλη εις Λακωνίαν ώς αρχηγός 
τής εκεΐσε διευδυνδείσης στρατιωτικής δυνάμεως- άνε
χώρησαν δε συγχρόνως αύτόσε καί Βουλευταί πολλοί 
τών κατά τήν Λακωνίαν καί Μεσσηνίαν έπαρχιών.

—  Ά ντ ί τοΰ άποβιώσαντος μητροπολίτου Ά γα - 
βαγγέλου προσεκλήδη ώς μέλος τής Συνόδου ό Αΐγίνης 
Σαμουήλ.

—  Τη 20  Μαίου τελεσδείσης τής έπετείου εορτής 
τής άνεγέρσεως τοϋ πανεπιστημίου Όδωνος ό χαδη- 
γητής Κ. Κονττγόνης έξεφώνητεν άριστον λόγον περί 
τών έκ τοΰ ίεροϋ κλήροι παλαιών διδασκάλων, άλλά 
καί περί βρησκείας καί εκκλησίας.

ΑΘΗΝΑ. —  Άποοεικνύει ίστορικώς τό αύτοκέφα· 
λον τής Έ λλ. εκκλησίας διά τών αποφάσεων, δσας 
έξέδωκαν διάφοροι έδνικαί Συνελεύσεις, άνασκευάζει τά 
8«ιχερήματα τοΰ Κ. Π. Σούτσου, ευρίσκει καί κατα
πολεμεί τόν Κ. Βάμβαν ώς παλίνωδοΰντα.

—  ‘Ο Συνταγματάρχη; Κλίμακας διετάχδη ν’ άνα 
χωρήση είς Λακωνίαν μέ τήν διλοχίαν του.

—  Ληστεία άνεφάνη είς τε τήν Φθιώτιδα καί τήν 
Αργολίδα, έκεΐ μέν ύπά τόν Καλαμάταν, ένταυδα δέ 
ύπό τόν Σπατανιώτηυ. —  Τά αύτά λέγονται *αί περί 
Α ιτωλίας.

—  Μέλος τής άνακαλυφδείσης νέας άποτροπαίιυ 
εταιρίας ήτο ό δήμαρχος Τριπόλεως Μπιλάλης, Κο
σμάς Φλαμιάνος (Κ εφαλλήν) έπταννήσιος καί άλλοι 
πολλοί διαμένοντες έντός καί έξω τής ‘Ελλάδος. 
Κατεσχέδη δέ καί έπιστολή τίνος συμβολική πρός τόν 
Παπουλάχην έκ Βλαχίας.

—  ‘Η I. Σύνοδος άπεκήρυξε τόν Χριστόφορον ώ ; 
λαοπλάνον προτρέπουσα τού; χριστιανούς ν’ άπέχωσιν 
αύτοΰ.

—  Άπελύδη τή ; ύπηρεσίας ό Νομάρχης Λακωνίας 
Κ.’Ορφανός· τόν άναπληροΐ δέ ώ ; έκτακτος άπισταλ- 
μενος δ διίυδυντής τής Αστυνομίας Άδηνών χαί 
Πειραιίος Κ. Δούκας.

—  Είς τινας εκκλησίας τών Πετσών έ’καμον λ ιτά . 
νείαν υπέρ τοΰ Χριστοφόρου. —  Άνεκαλύφδη δέ καί 
είς τήν καδεδραν Μεγασπηλαιώτης μοναχός άνταπο- 
κρινόμενος μέ τόν Χριστόφορον, τόν δποΐον ώοήγει άλ
λος Μεγασπηλαιώτης ’Ιγνάτιος.

—  Νέα δύναμις έστάλη εις Μάνην δηλ.- οκτώ τη 
λεβόλα καί λόχος πυροβολιστών διοιχουμενος ύπό τοϋ 
Βότσαρη.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. —  Κατά τήν δόξαν 
τών άνακαλυφδέντων συνωμοτών ή ‘Ελλ. νομοδεσία 
είναι Ιογον τοΰ Σατανα, τό Σύνταγμα υπόνοια τοΰ 
Διαβόλου, τά σχολεία έργαστήρια διαφδορας καί άσε· 
βείας, ή ‘Ελλάς κινδυνεύει, διότι κινδυνεύει ή πίστις. 
Διά νά σωδή δέ αυτη πρέπει νά πέσωσι μάρτυρες.

—  Λέγεται οτι ή Κυβέρνησις διέταξε νά συλλη- 
φδώσι καί άλλοι μοναχοί τής νέας έταιρίας οί μέν έν 
Α ίγίω , οί δέ έν Εΰβοία, οί δέ άλλαχοΰ.

—  Συνελήρδη και ό ’Ιγνάτιος μοναχός, δ έπικιν- 
δυνωδέστερος απόστολος τής Ίησουϊτικής εταιρίας· 
διότι καί παιδείας μέτοχος, καί πνεΰμα καί τόλμην 
κίχτηται.

*0 Φλαμιάτος, ή φαινομένη κεφαλή τής συνωμοσίας, 
έφυλαχίσδη. Οί έν Άδήναις συλληφδέντες καλόγηρβς 
άνακρινόμενοι ούδέν έκρυψαν. Είς τήν Τρίπολιν άνε- 
καλύφδησαν έπαναστατικαί προκηρύξεις τοΰ Χριστό
φορου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΑ.

Ό  Λουδοβίκος Ναπολέων έπιδυμών κατά πάντα 
τρόπον νά είρηνοποιήση τούς λαούς καί νά έπανα- 
γάγη έντελή τήν ησυχίαν είς τήν χώραν, επεμ- 
ψεν είς διάφορα αύτής μέρη πιστούς καί συνετούς 
χαί φιλοπάτριδας φίλους του, διά νά έξετάσωσι τήν 
χατάστασιν τών πνευμάτων, τάς αιτίας τών παρα
πόνων κτλ.

Τοιοΰτοι έπόπται άποβαίνουσιν άπαραιτήτως άναγ- 
καίοι κατά τινας καιρούς’ πολλάκις μονον ?ΐ αύ
τών δύναται ή Κυβέρνησις νά μάδρ τήν άλήδειαν, 
ή έποία δέν φδάνει συνήδως μέχρι τών Βασιλέων 
καί ηγεμόνων'ή άν καταντά, συσχιάζεται όπωσοΰν κα ί 
άμαυροΰται, καδώς τό φώ ; όταν διαπερα τά νέφη 
καί τήν ομίχλην.

’Εκ τών περιστοιχούντων τούς δυνάστας καί χρα- 
ταιούς τής γής, οί μέν 'δέν έχουσιν ικανήν παρ
ρησίαν, νά φανερώσωσιν ό,τι γνωρίζουσιν, οί δέ 
χολακίύουσι μάλλον τάς άνδρωπίνους αδυναμίας καί 
τά πάδη των διά τά ίδια συμφέροντα. Ά λ λ ’ δ αρ
χών τοΰ λαοΰ Ιχει ανάγκην νά συ/ομιλη συγνάκις 
καί μέ αύτόν τόν λαόν. ‘Ο λαός δε ουτος εΰρίσκε- 
ται μόνον καί κυρίως είς τάς έπαρχίας, 1 αύταί 
άποτελοΰσ: τήν περιφέρειαν τοΰ κύκλου, τοϋ όποιου 
τό κέντρον κατέχουσιν οί έπήλυϊες τής πρωτευού- 
σης, έχοντες καί ήδη καί έδιμα καί συμφέρον
τα πάντη άλλα παρά τά τοΰ εδνους.

Μεταξύ τών όλίγων τινών υπαλλήλων, οίτινες 
ήρνήδησαν τό όρκον τής πίστεως είς τόν Ναπο- 
λέοντα, άναφέρον.ταί δ διάσημος άστρονόμος Άρ^α- 
γώ καί οί στρατηγοί, αντίπαλοι δέ κεκηρυγμένοι 
τοΰ Ναπολέοντος, Ααμορισιέ καί C liangarn ier. Τού
λάχιστον ό Άρραγώ έσιώπησεν1 άλλ’ δ Λαμορισιε 
και C liangarn ier έμεγαλαύχησαν τόσον s i; τάς πρός 
τήν Κυβέρνκισιν άπολογητικά; έπιστολάς των, ώστε 
έβλαψαν πολύ- τοϋ ό/οματός των τήν φήμην. Ι δ ια ι
τέρως όμω; χατεστάδη γελοίος διά τήν κομπαστι
κήν περιαυτολογίαν δ C hangarn ier. Ποτέ Δημήτριος 
δ Πολιορκητής χαυχώμενος διά τάς νίκας του, 
ή δ στρατηγός τών Άβηναίων Τιμόδεσς' δέν ήδελον 
καυχηΟή τοσοΰτον. ‘Ο Καΐσαρ δέν εμεγαληγόρη*εν 
ούτ' αύτός τοσοΰτον περί έαυτοϋ.

Καί ομως βύτός δ άνδρωπος, όστις δέν ήδέλησε νά 
ύποσχεδή πίστιν είς τόν Ναπολέοντα ώς καταπατή- 
σαντα τούς δεσμούς καί ώς επίορκον, είχε ζητήσει 
άπό αύτόν τήν άδειαν κατά τό 1849 νά £ίψη τούς αν
τιπροσώπους τοϋ έδνου; άπό τά παράδυρα ! όλίγω δέ 
ύστερον συνώμνυε κατ’ αύτοΰ τοϋ Ναπολέοντος, διά 
νά άναρπάσ^ αίφνηδίως καί νά τόν κατακλείση είς το 
φρούριον τοϋ Βενσέν ! ιδού χαρακτήρες πολιτικοί καΐ



ς-ρατιωτίχοί! Ά ς  προχωρήση μέτοιούτους ανθρώπους 
είς πολύ τής άκολάστου δημοκρατίας ή πυργοποιία.

Πόσον δ Ναπολέων, χαδώς ήδη τον είκονογραφή- 
»*μεν, αυνάπτει είς έαυτόν τούς χαρακτήρας τοΰ Αύ 
γούστου καί Τίτου, άποδεικνύεται καί κατ’ αυτήν τήν 
πιρίστασιν. Ά λλος τις ίσωςήθελ* διαγράψει το όνο. 
μ χ  τοϋ ’Αρραγώ έκ τοΰ καταλόγου τών καθηγητών 
Αύτός όμως κηδόμενος τής μούσης Ουρανίας τής δ 
ποίας ό αστρονόμος ουτος αναγνωρίζεται αρχαίος ίε 
ροφάντης καί Θιασώτης πιστότατος, συγχώρησε τήν 
άπείθ«ιαν τοΰ Ά^δαγώ, έταπείνωσε δέ τήν ιδίαν 
αύτοΰ φιλοτιμίαν- άλλ’ ύπέρ αύτοΰ μόνον. ‘Η «πιήκεια 
αυτη ενθυμίζει άλλην τινά πραξιν οΰχ’ ηττον 
καί ταυτην γένναίαν έκ τών πολλών, αί όποΐαι άπο 
δεικνύουσι τήν μεγαλοφροσύνην καί τήν δικαιοσύνην 
έ» ταύτώ τοΰ ένδοξου Προέδρου τή ; Γαλλικής Δη. 
μοκρατίας.

Οτε 5 Ναπολέων είσέβαλεν είς τήν Γαλλίαν το 
δεύτερον . . . έζήτησε νά προςλάβη είς τούς σκο
πούς του τον στρατηγόν Έξελμάνς, έντιμον καί τοΰ
τον μ ιταξύ τών συναγωνιστών τοΰ Θείου του' άλλ’ ό 
Έςελμάνς άπέκρουσε τάς προτάσεις του καί τόν ά- 
φήκεν εις τήν τύχην του- ό δέ Ναπολέων άντί νά τόν 
ίκδικηδή δι’ αύτήν τήν π«ριιρόνησιν· μόλις άνηγοριύΘη 
πρόίδρος δεκαετής, άνηγόρευσε στρατάρχην τόν Έξελ· 
μά·ς. ϊο ια ΰ τα  έργα αδύνατον νά μή πολλαπλασιάσωσι 
τούς ειλικρινείς καί έπις-ηΘίους φίλους τοΰ Ναπολέοντος 
καί νά μή κραταιώσωσι τήν ίσχύν του.

—  Αφ’ ού κατεβ'.βασε τόν τόκον τοΰ δημοσίου 
χρέους είς 4  1|2 τοΐς 0|θ> έδωκε προθεσμίαν δύο 
μηνών είς τούς προαιρούμενους νά λάβωσιν όπίσω τά 
δάνειά των. Έ κ τούτων έν«φανίσθησαν τινές, τό δέ 
άπαΐτούμενον ποσόν ΰπό αλλοδαπών δανειστών άνα- 
βαίνιι είς μόνον 35  4 6 3  600  φρ. Ά λλά  καί έξ «ύτών 
2 9  εκατομμύρια άνηκουσι μόνον είς τόν αύτοκρά- 
τορα Νικόλαον, οστις τά άπέσυρεν ούχί β«βαίως άπό 
δυσπιστίαν, άλλά διά περισσοτέραν ωφέλειαν, αν τά 
μεταχειρισδί) είς άλλας έπιχειρήσεις. Τό πρός τόν κρα* 
ταιόν μονάρχην τοΰτον χρέος τής Γαλλίας ^το πο
λύ πλειότερον κατ’ άρχάς, έπειδή δ τόκος του μόνον 
ανέβαινε είς 2  εκατομμύρια κατ’ έτος· χρονολογεί- 
τα ι 5έ άπό τήν έποχήν τής έπικρατησάσης έν Γαλ
λία πρό τινων έτών σιτοδείας, οτε ή τελευταία έ
μεινε χρεώστης πρόί τήν ‘Ρωσσίαν 40  σχεδόν εκα
τομμυρίων. Τάς διαφόρους μερίδας τοΰ δανείου τού
του δ αύτοκράτωρ- ώς καλός οικονομολόγος έφ’ όσον 
εδρισκε κατάλληλον τήν περίστασιν έπώλει είς άλλους 
ώφελίμως ώστε δπελείφθησαν τά 29  έκατομμ. ‘Η δέ 
Γαλλία άποδίδουσα *αί αύτά άνεκουφίσΘη άπό τό βάρος 
τοΰ τόκου καί άπό τόσον δάνειον ξένης δυνάμεως· 
Τό δέ άπαιτηΘέν παρά τών έγχωρίων δανειστών δά
νειον άνέβη είς 39 έκατομύρια. Πάντες δέ εγχ ώ 
ριοι καί άλλοδαποι Ιμελλον νά λάβωσι τά χρήμα
τά  των τη 17 Μαίου.

Έρωτώμεν άν δέν φαίνηταί δ Ναπολέων καί έπι- 
τηδιιότατος οικονομολόγος, καΘώς άνεδείχΘη καί πο
λιτικός. Διότι άνεκούφισε τόν προϋπολογισμόν κατ’ 
Ιτος άπό 1 8  έκατομ. τόκων κατά τοΰτο μόνον.

—  Πάσαι αί συντεχν'αι φιλοτιμοΰνται ν' άποκτή- 
σωσι τήν προτομήν τοΰ Ναπολέοντος· άνεστηλώθη δ* 
ήδη είς πάσας τάς αγοράς καί άλλα διάφορα μέρη τών 
Παρισίων, καθώς καί είς τάς άλλας πόλεις.

‘Ο Ναπολέων προσαληδείς είς τό στρατιωτικόν 
σχολεΐον, oreou 2 0 0  συνδαιτυμόνες τής στρατιωτικής 
τάξεως συνευωχοΰντο. έξ εράνου, έτιμησε μετά τοΰ 
θείου του ‘Ιερωνύμου τήν εορτήν των ταύτην κτλ.

‘Η τελεσθεΐσα :«ρά λειτουργία είς τό αύτό κατά
στημα κατά τήν ημέραν τή ; διανομής τών άετοφόρων 
σημαιών συνωδεύθη υπό 1500 μουσικών μέ διάφορα 
όργανα. Ποτέ, λέγοσι, τοιαύτη αρμονία, συνήδης ή 
δη είς τήν φιλόμουσον Γερμανίαν, μάλιστα δά κατά 
τήν μεγάλην εβδομάδα έν Βιέννη, δέ  ̂ η-ο ήκουσμένη 
είς τήν Γαλλίαν.

ΑΥΣΤΡΙΑ.
Τήν αύτήν ημέραν καί ώραν, οτε δ Ναπολέων είς 

τό πεδίον τοΰ Άρεως έξω τών Παρισίων διεμοίραζε 
τάς άπτοφόρου; σημαίας, είς τούς άρχηγούς τών σω
μάτων ολου τοΰ στρατού, δύο αύτΟκράτορες, δι«'πον~ 
τες ήδη τήν τύχην τής Εύρώπης διά τοΰ σόνδυασμοΰ 
των, ό τής ‘Ρωσσίας δηλ. καί τής Αυστρίας παρευρί- 
σκοντο είς τούς έξελιγμούς καί τήν παράταξιν πολλών 
χιλιάδων στρατού τής Αύστρίαί, δηλ. 25  ταγμάτων 
πεζικοΰ, 34  ίλών ιππικόν καί 9 πυοαυλοστιχιών.

Οί δύο ουτοι μονάρχαι τήν ακόλουθον ήμέραν «πί 
απλής συνορίδος καί άνευ οΰδεμιας άκολουδίας, η 
συνοδιας έφέροντο «ίς διάφορα μέρη τοΰ τερπνοΰ περι
πάτου τής Βιέννης Πράτερ γέμοντος ατό χιλιάδας πο- 
λυτελεστάτων αμαξών άλλων καί ιππέων καί πεζών κλ 

Είς δέ τό βέατρον τό εσπ«'ρας τά δεωρ«ΐα ύπερετι- 
μήθησαν τόσον, ώστ« "Αγγλος τις (χωρίςνά ελδίΐ ουτε 
άπό τήν Αύστραλίαν ουτ« άπό τήν Καλλιφρονίαν) έμί- 
σθωσε κάθισμα πλησίον τής ορχήστρας μέ 25 λίρας 
δηλ. 6 0 0  φράγκα.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ Κ Τ Ρ ΙΩ Ν 7 Μ ΙΚ Α .
α :

"Ελλην ϋχων θυγατέρα 
Φρίξον παιδα τις έστίν ;

β :
‘ // ελπ ίς ελπίδα δίδει 

, Κ αί ή νίκη μον τό κλέος ' * Τ
Κλέο ν  νίκη γλυχύ ρήμα 
Τής έ.Ιπίδος άδελφόν.

γ :
Ά φοϋ κεφαλής εξήλθες έχεις τ ί εκπληκτικόν 
Κ οί γλαυκοί οφθαλμοί σου ρ ίπτουν βλέμμα κατα*

( π λ η κ τ ικ ό ν
Καί παλα ίε ις και πληγύνεις παραινείς καί νουθετείς 
Τής σοφίας καί άνδρίας τό χρυσοΰν ζεύγος κρατείς.

Έ κ των  α σ π α σ μ ώ ν  μ ε τ έ χ ε ις  μ έ γ α  μ έρος  ώ £ ta  
Κ α ί  τοϋ Περικλέονς ο λ η ν  συ  κατέχε ις  τη ν  κ α ρδ ιά  
Σ υ τάν  έ'καμες νά  κ λα ίγ η  ό γ ε ν νά δ α ς  ώ? π α ι δ ί  
Κ α ί  πρός  δ ικ α σ τά ς  ν ά  λ έ γγ  σώ σα τέ  μ ο ν  τ η ν  ζωή.

Η λίας Σ . Σταθόπονλος. 
ιΗ λνσ ις  εις τό επόμενον φύλλον.


