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Κατερρόνουν άλαζονιχώς τά άλλα εδνη ot "Ελληνες, 
καδώς xat οί ΰποτάξαντες αύτούς Ρωμαΐ3!, ώς 
αν ή διάνοια, ή άνδρία, ή αρετή χαί ή έκ τ :ύ τω ν  δόξα 
ήσαν κληροδότημα, ή προνόμιον εις μικρόν τι μόνον 
μέρος τοΰ άνδρωυίνοο γένους περωρισμένον. °Οδ*ν 
οί μέν πρώτοι ελεγον σοβαρώς « Πα; μή "Ελλην βάρ 
βάρος» οί δέ δεύτεροι κατεδίωχον χαί ώς ε/θ:ούς τού: 
ξένους χα! διά τοΰ αΰτοΰ ονόματος hostis r :u ; έξέ 
φραζον;

Ά λλ ’ ή χοινή μήτηρ πάντων, ή φύσι; διεμοίρασε 
παντού γεν»αίως χαί δικαιότερον τά δώρα' τη ;. Διά 
τοΰτο βλέπομεν ότι εχαετος χαϊ λαός χαϊ τόπο; ly i t  
πάντοτε ιδιαιτέρά τινα πλεονεκτήματα, καδώς έκλη. 
ρώδη χαΐ ελαττώματα. Έ ρ’ όσον ου» οί άνθρωποι 
δΐιτέλουν άνεπιμίχτοι καί τά μέν πέραν τών ‘ Ηρα
κλείων οτηλώ» έδεωροΰντο ώς άνυπέίβατον ^άο:, τά 
δέ ουχί πολΰ καί τοΰ Εύξείνου αύτοΰ Πόντου έπέ 
κείνα < ώς δίνες άνυδροι χαι Θηριώδεις, ή πηλό; αϊ-
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δνής, ή πέλαγος πεπηγος κ τ ) . » (1) συγχωρβΐτο ισως 
τοιοΰτο; παραλογισμό; έβνΐχής φιλαυτία;· as" ου όμως 
οί αντίποδες άντιπιστέλλουσι χοί βυνομιλοϋσιν, ή δέ 
"Αρκτος χαί Μισημβρία, ούτως ε ιπ ιΓ ν ,  έ»αγκαλίζοντ«ι, 
ή Δύ»ΐς δέ χα! Ανατολή ιυγχοίνωνοΰσιν άδια*όπως 
ϊιά  τ ώ ν  περιηγήσεων, τών ταχυδρομείων, τών ά τμ ο ' 
κινητών, τής ή'εκτροτηλεγραϊΐίας καί πρό τ ά ν τ ω ν  το” 
τυπου δηλ. τών βιβλίων καί τών έφημίρδων, πρόδη 
λον ότι πα^ήλδιν ανεπιστρεπτί ί  καιρός τών μωρών καί 
μιχρολόγων προλήψεοιν. ‘Επομένως π ά ντ ι; οί ό-δορρο- 
νοδντες λαοί, άν ούχί καί οί ήγ ιμ ίνες αΰτών όμοίω?, 
ΐννοοΰντες τά άληΟή απάντων ουμφέροντα άφίνουτι 
κατά μέρος τός άλληλοιύ^ους άντιποιδεία;, ώς cxαπά
τητος, ή κακόνοος πολιτικής εισηγήσεις, συνΕγγίζονται, 
συμβοηδοϊνται καί άμοιβαίως κατά πάντα φωτίζονται. 
Ενδέχεται μέν. ένίοτι νά μή έκφράζωσι καδαρώς 
τά αίσδήματά των, άλλ’ αί χαρδίαι των ίυνεννοοΰνται, 
καδώς συνηχοΰσι μυστικώς πολλά μ€υσΐκά όργανα 
πλησίον κε’μινα, όταν εν και μόνον έξ αύτών άρχίιη 
νά κρουηται. Αί δάλασσαι κ ι ί  τά όρη διαχωρίζομαι 
μέν τάς έπιχρατείας, ούχί ομως ποτέ πλέον καί τοΰς 
κατοίχους των. Διό όδενδήποτε προίλδη ωφέλιμός τ ις , 
ή νεοφανής καί λαμπρά ιδέα έπαναλαμβάνιται εδίΰς 
άπό μύρια στόματα, μεδιρμηνευιταί, σχολιάζεται, με” 
τακίνεΐται παντοΰ, καδώς έηί της δημοτελοϋς *»ε ί *η; 
τών λαμπαδηδρομιών εορτής έν ά/ταρεί μετείίδοτο τό
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φώς έκ χειρός είς χειρα **ί άπό τη ; άφετηρίας με'χρί 
τή ; βαλβίδος, ώστε ούτε διεχρίνιτο πόδι* διήλδεν, ή 
τίς τό έφερεν.

‘ Η άμεσος καί έμμεσίς αΰτη ιυναναστροφή ά®ο- 
βαι'νει μάλιστα άπαραιτήτως αναγκαία’ διότι παντα- 
χόδίν ό φιλόπονος δύναται νά άπομάξη τό δρθόν καί 
λυσιτελές, καδώ; ή μέλισσα κατασκευάζει καί διϋλίζει 
τό μέλι έκ πολυειδών χυμών εί; τοΰ; λειμώνα; καί τά 
βιυνά. Ά λλά μεταξύ τών άλλων έδνών εκείνα διαφε. 
ρόντως όρείλομεν νά σπουδάζωμεν καί νά γνωρίζωμεν, 
οσα εΰδοκιμοΰσιν εί; τόν πολιτικόν κόσμον, ή διαπρέ- 
πουσιν εί; τά ; έπιστήμα;, τά ;*τεχνα ; καί τή* ήδι* 
κήν, ή πολιτικώ; τών άλλων προεξάρχουσι, καδώ; καί 
άστέρε; τ ινέ ; άκτινοβϋλοΰσι περισσότερον τών λοιπών 
ε ί; τό στερέωμα. Τοιαΰτα δε βεβαίως ΰπάρχουσιν εΐς 
τήν Εύρώπην, ή ‘Ρωσσία, ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία, εί; 
τά ; όποία; έξαιρέτως ήμεΐ; όρείλομεν ούχί μόνον τήν 
ενεστώταν πολυπαδή ήμών ανεξαρτησίαν, άλλά καί τήν 
μέλλουσαν τή ; πατρίδο; τυ·χην. Ό τ ι δέ τούτων πάλιν 
προηγείται ή ‘ Ρωσσία συνοίδαμεν απαντε; ένδ3μύχως, 
συ/ομολογοΰσι δέ όμοδυμαδόν καί μετά παρρησία; όσοι 
διασώζουσιν έδνικόν χαρακτήρα, ή ένδυμοΰνται τούλά- 
χ υτό ν  τήν ιστορίαν.

Αύτήτωό<τι πρό πολλών αιώνων συνεδέδη μέν μετ^ 
τοΰ ‘Ελληνικού Ιδνους διά τών άδια^ρήκτων δεσμών τή; 
όρδοδόξου πίστεως' έ3ιδάχδη δέ παρ αυτοΰ, καδώς ή 
αρχαία καί κοσμοκράτωρ Ρώμη αυτή συνήψε χηδεστίαν 
μετά τώ* αοιδίμων αύτοκρατόρων τβϋ Βυζαντίου· (1) 
αύτή είλικρινώς εδρήνησε τήνταπείνωσιν τή ; πρωτοτό
κου Εκκλησίας,τόν δάνατον τοΰ Ελ, ονόματος,τό τραγι
κόν πολυχρονίου δράματος έξόδιον, εν ώ Ιχαιρον, ή όλί
γον έφρόντιζον πάντες οί άλλοι- αΰτή έδέχδη μετά 
ταΰτα είς τού; εύρυχώρους κόλπους τη ; και περιέ. 
θαλψεν, ώς ορνίς τά νοσσί* έαυτή;, τοΰς πλα'νητα; 
κα! φυγάδας τοΰ πατρώσυ έδάφους, τούς Θεοτό- 
κ α ;, τούς Εύγενίους, τούς Ζωσ'.μάδας καί όλον 
τό στίφο; τών μακαρίων εκείνων άνδρών, οί όποιοι 
καί μακράν διαβιοΰντες τήν Ελλάδα έφαντάζοντο, αύτήν 
έπόδ;υ', αΰτή; έλευδέρα; καί τόν καπνόν μόνον ευχα
ριστούντο, ώ ςό ’Οδυσσεύς, άποδρώσκοντα νά ιδωσι, πρ̂ ΐν 
άποδάνωσι.

Τ ί; χριστιανός- ζηλωτής τών αρχαίων δύναται νά 
άρνηδή ταΰτα πάντα, άν δέν έπαυσε νά συλλογίζηται, 
ή προστατεύη συ/ηγορ'ι<ώς αλλογενή συμφέροντα;

Έ πειτα τή ; μέν Γαλλία; καί ’Α γγλίας γνωρίζομεν 
πο',ύ, ή όλίγον καί τά ηδη καί τήν χώραν καί τήν 
γλώσσαν καί τό πολίτευμα καί ώς περιηγηταί, καί 
ώ ; έμποροι καί ώς φιλολόγοι. Τή; ‘Ρωσσίας όμως, 
ώ ; έπιχαατείας άχανοΰς καί άπωκισμένης, μόλις eπι- 
σκεπτόμεδα τά παράλια ώ ; τής ’ϊαπονίας καί Κίνας' 
τέλος ή έρευνα τώ/ περί αύτής υπάρχει λόγου άξία ώς

( \ )  ’ Ί.Ιδ ιο ι, οι κείνην .τύΛιν άνέρις οίχήσονσιν, 
Μχτής Θρ>ηϊχ1ης ύγρόν παρ arpor στόμα Πόντον, 
Ε ιθ  Ιχθύς Ιίαφος τ ί νομόν βόσχουσι τόν αυτό?!

(χρησμός Πυθίας)

πρός ήμας κακατά τοΰτο ότι άποδειχνυει πόσα ίυνα- 
ται νά κατορδώσΐ) φρόνιμος, φιλότιμος, έπιμιλής καί 
δικαία Κυδέρνησις- επειδή όλη ή πολιτική καί ήδική 
πρόοδος τής Ρω»»ίας συνετελέβδη έντός μιας ίκα- 
τονταετηρίδος’ ώστε Ιδνος άνροΐκον καί ώς άπόκληρον 
*χεδον παρα ιών άλλων όλιγωρουμενον υψώθη εΐς 
τοιαύτην πιριωπήν ιύπραγίας χαί δυνάμεως.

Πριν έτι φβάση ή ‘Ρωσσία εί; τήν ακμήν τής 3ό· 
ίη ς καί δυνάμεως, τήν οποία» σήμερον δαυμάζομεν, 
απόκεντρος ώ ; πρό; τήν Ευρώπην έμενε σχεδόν ανή
κουστος' ούχ ήττον όμ«ς ηυξινε συνε-/ώ; καδ έαυτήν 
καί έκραταιοΰτο καί έμεγαλυνετο’ έξήπλωσε δέ παν. 
ταχοϋ βϊδυτάτας ρίζα;, αν καί στβσει; φονικά: άντι- 
περιέσπων τούς οκοπούς τη ;, εμφύλιοι δέ πόλεμοι τήν 
κατεσπάραττον. Άλλά καί δουλεία είς έ<ατονταετη. 
ρίδας παραταδεΐσα, όπααν καί οί ομόδοξοι ήμεΐ, ύπε- 
στημεν, δέν Γσχυσε νά τήν άποτρiij/rj έκ τοΰ μεγάλου 
αυτής προορισμού. Όδ«ν έξαίφνης ότε ήλδε τό πλή
ρωμα τοΰ χρόνου, άνεφάνη {ΐς τό μέσον ένοπλος, ώ ; ή 
Αβηνα έκ τή ; κεφαλής τοϋ Διός κατά τόν μύδον έχπη- 

όήσασα. Παρεμβαίνουσα δέ έκτοτε εΐς τά γενικά πιρί τβΰ 
κόσμου βουλεύματα έξηχολούδησιν άνενδότως νά βάλ- 
λ*;, ώ ; ό Βρεννο;, ε ί; τή/ πολιτικήν πλάστιγγα τό στι* 
βαρόν καίκραταιόν ξίφος της, προκάδηται αύτοδικαίως 
είς τών Βασιλέων τά συνέδρια, αντιποιείται τήν δόξαν 
τής παγκοσμίου ειρήνης, χαδώ; τών πολέμων τά 
τρόπαια καί τούς θριάμβους τή ; νίκης. Ή  άπέραντος 
καί πάμφορος έκτασίς της, ή μεγαλοιτράγμων φιλο
τιμία καί τό άγέρω^ον φρόνημα τών μοναρχών της, 
τό απόλυτον καί άνεύίυνον τής εξουσίας των, ή ιύ - 
πειδής πρός αυτούς άφοσίωσις τών ύινηκόων, τό φι· 
λόμαχον τή; αριστοκρατίας, ή προπετής άνδρία τών 
πολεμιστών, ή σταθερά μάλιστα πρός τό Θειον καί 
ακλόνητος πεποίδησις άρχόντων τε καί άρχομένων 
έμελλον άνε'καδεν νά καταπλήξωσι τούς δυνα'στας, 
έκίνησαν δέ είς ζηλοτυπίαν πάντα τά άλλα έθνη. 
uta τοΰτο πρώτη μετά τήν τών Γραικορωμαίων 
Βασιλείαν έχαιοετι-ε τήν ‘Ρωσσίαν διά συνδηκολογίών 
ή έκπαλαι ουνετωτάτη καί προνοήμων τής ’Α γγλίας 
Κυβίρνησις, κατόπιν δέ αύτή; καί αί λοιπαί πασαι- ή 
δέ Γαλλία δεωροΰσα άρχήδι/ αύτήν ώς χρησιμώτατον 
φίλον, οσω καί πολέμιον έπιχίνδυνον, άπεκάλεσεν αύτο* 
κράτορα τόν δεόστιπτον αύτή; άνακτα, πέμπουσα πρός 
αύτόν καί αρχιτέκτονα; καί μηχανικού; καί Ιμπόσους 
καί σοφούς άλλους, οσων είχεν ανάγκην. Ούτως δ 
ακαταμάχητος, άλλ’ αόρατος εΐς τούς άμβλυωποΰν- 
τας, τοΰ Θίοΰ βραχίων έξισφενδόνισι τή» ‘ Ρωσσίαν ώς 
νέον πλανήτην είς τά πολιτικόν σύστημα τής Ευρώ
πης διά νά καταντήση ποτέ χέντρον, πέριξ τοΰ όποιου 
πάντες οί λοιποί νά πιριστρέφωνται.

‘Ως άν ηιαν δί τά πάντα ήΐ'η προπαρεσκιυασμένα, εν 
τώ μεταξύ έλίγων μόνον ετών μετεβλήδη ολη ή φυσική, 
καδώ; καί ή ήδική,τοϋ έΊ’νους κατάστασι:, ώστε άπό τής 
αγροικίας τών πρώτων γενιώ» μετέβη άμέσως τοδτο 
«ίς τήν κομψότητα τοΰ Γαλλικού, καί άνέτί·.λεν επ’ 
αύτοΰ, ουτα>ς εΐπεΐν, φαιδρότατη ήμέρα άνευ ήοΰς. 
Έ κτοτε δέ χατέπληττε μέν ό στρατός της, άφήρ- 
παζε δέ τούς όφδαλμούς ή αύτοκρατορική της αΰλή

I d  τ% »βλ#τελίίβς, ή δέ έηιρρβή τ^ς U
ιβ α  *<χατι&ν τής Δυσκβς ένήργει ώς μοχλός Α ρχι^  
μηδου ιίς  άιπρβντα αποστήματα 5 '.»ν τών λοιπών| 
τής Οικουμένης μερών. Ά ς όμολογήιωμεν όμως οτι 
η βαυματουργική μιταμόρφωσι; αΰτη δέν ήτο δυνατόν 
νά ίκταδή παντβΰ καί ϊίς  πάντας ιξίσου1 διότι παν- 
σρχαια έδιμα καί ΐδέαι πατροπαράδοτοι εξήκοντα έχα- 
τ*μμυρίων πολυμίγβΰς πλήδους δέν μεταβάλλονται 
όλοίχερώς εύδύ;, χαδώ; αί σκηνογραφίαι τοΰ θεάτρου 
διά μιας μηχανική; κινήιεως.

‘Η Ρωσσία θεωρείται ώς τό ιύρυχωρότατον τών 
Βασιλείων τής Οικουμένης, υπερτερεί δέ τήν Εύρώπην 
ολην κατά τό μέγεδος· διότι εκτεινόμενη από τά δυτι- 
κώτατα σχεδόν αύτής άκρα τήν Βαλτικήν θάλασσαν, 
Σουηδίαν, Πρωσσίαν, κτλ. περατοΰται πρός άνατολάς 
μέν άπό τόν μέγαν ωκεανόν (ε ί; 211  βαδμων μήκος) 
δπου γειτνιάζει είς τήν Ιαπονίαν, πρός άρκτον^δε από 
τόν κατεψυγμενον ωκεανόν, όμορον ίχουσα την Αμερι
κήν, και τάς αύτόδι Ά γγλ ικάς άποικίας, πρός δέ νότον 
άπό τήν Κίναν, Ινδίαν, δπου πλησιάζει καί πάλιν είς 
τάς Ά γγλ ικάς κατακτήσεις,Κασπίαν θάλασσαν, Περσί
αν, Αυστρίαν, Τουρκίαν, ωστε περιλαμβάνει έμβαδόν
1 ,0 1 7 ,0 0 0  τετραγωνικών λευγών, έζ ών

τάς μέν 2 6 1 ,0 0 0  ιίς  τήν Εύρώπην 
τάς δέ 6 8 1 ,0 0 0  ιίς  τήν Άσίαν 
τάς δέ 7 5 4 0 0  είς τήν Αμερικήν

καί οΰτως ίσοφερίζει πρός τό 1 [7 σχεδόν τής στερεας 
έπιφανείας, είτε τό 1 [27 συμπάσης τής γής.

Έ χ ε ι όρη πρός άνατολάς τά Ουράλια, (τον ’Ίμαον) 
(τά Ή μώδη;) πρός δυσμάς τόν Αίμον, πρός νότον τόν 
Καόκασον, τά  Καρπάθια, πρό; άρκτον τά Ά λτάϊα, 
Γιαβλόνια, Άλδα/ικά καί Στανοβιΐκά.

Ποταμούς πλωίμους μεγάλους ο!ον τό» Βόλγαν 
Τάναϊ», Βορυσδένην, Ίστρον, Αέναν, Γενήσεην, Όλο 
νέγκαν, Όβην καί μιχροτέρους άλλους Νέβαν, Τύραν, 
Κύρο», Άράξην, Ίαξάρτην, πλήδος δέ λιμνών καί 
διωρύγων.

Ποικίλλεται κατά τήν χρασι» τών κλιμάτων’ διότι 
είς μέν τήν Κριμαίαν καί Γαιτιχήν (Βασαραβίαν) π. χ. 
ήδιρμότη; υπάρχει σύμμετρος, τελεσφοροΰσι δέ αύτόδι 
ή άμπελος καί άλλα φυτά τών εύκράτων τόπων. Ε ί; δέ 
τά υψηλότερα οιον τήν Πετρούπολιν χτλ. άναλόγως 
τό ψΰγος γίνεται δριμυτατον, ώς και δ καυσων 
σχεδόν αφόρητος’ η ήμερα δέ μόλις διαρχεΐ κατα τον 
χειμώνα εως εξ ή έττά , ώρας, καδώς ή νύξ κατά τό 
θέρος. Ε ί; τήν Ααπωνίαν όμως έπιχρατεΐ δυο μήνας 
καΐκαδιξής πλειότερον μέχρι τών εξ. (1) -

( I J  Ή  Γκύγραφία άποδείΛγύιι οτι οσω προχω- 
povjiir προς άρχτor τόσω α ύ ζα η ι ή ημέρα τοϋ 
depovc, ή δε *νζ ιο ϋ χ ιψ ώ τ ν ς , ώστε εΐς τοτ πο.Ιο>, 
zrjr ϊ σ χ ά τ η * ·  δη.Ι. axpar τής γής o.lor τό Ιτος δ ια ι
ρείται ι ί ς  ( l ia r  νύχτα xai μ ία ν  ήμέραν.

ιΗ r i l  (ψως αύτόθ ι φ ω τ ίζ ε τα ι  άπό  τό βόρε ιο ν  
οίΛας, Μ’χόαως, . Ι ν χ α ν γ ίς  i x i l r u t  τών τ ύ π ο ν .

ΕύπορεΤ ποκίλων αύτοφοώ* χαί τεχνικών προϊόντων 
δηλ. μιτάλλων χρυσοΰ, πλατίνας, αργυρου, σίδηρου, 
χαλκοΰ, μολύβου όρυκτοΰ, αλατος, λίδων τινών σπα
νίων, οιον μαλαχίτου καί ίάσπεβς, σιτηρών, υλης ναυ
πηγήσιμου καί οικοδομικής, ρείου, λίνου, καννάβεως, 
ίητίνης, κτηνοτροφίας, καϊ άκολουθως δερμάτων, βου
τύρου καί λίπους, ποτάσσης, ίχδυοκόλλης, ταριχων, 
Ιχδυιλαίου, ^ακής, σαπωνίου, μετάξης, βαμβακιού, 
κρυστάλλων, άέλω/,Μαυριτανικών βυρσών, (μαροκίνευ) 
Ιερσικών ταπήτων, όπλων, χάρτου, φαρφουριου, χρυ* 

σοχοϊκών ίργων, διφδιρών (γουναρικών) σηρικών καί 
άλλων πολυειδών υφασμάτων, άφδόνως πάντω ν έξα* 
γομίνων ιίς  άλλας χώρας.

Διαιρείται ιίς  50  νομούς, εκτός τινων προνομιευ- 
χων, ή αύτονόμων έπαρχιών, οιον τοϋ δουκάτου τής 
Φιλανδίας,τοΰ βασιλείου τής Πολλωνίας, της Σιβηρίας, 
τής Ταυρικής γερσοννήσου, τών Καυκασιων χωρών 
κτλ. Πόλεις τινές^λόχληροι, ή κώμαι διαθρυλλοΰνται 
διά τάς έπιχωριαζούσας «ΰτόθι τέχνας, οΤον το Κα- 
τουγκα διά τούς βυρσοδέψας, το Σεμενοβ δια τους λευ· 
χοσιδηρουργούς, τό Γ ’.αγόδνογα διά το μαυριτανικόν 
δέρμα, τό Γκοριδίχ διά τούς ξυλουργους, το Ροβό- 
τνίκα διά τούς σιδηρουργού;, τό Παβλέβ Sta του; 
κλειδοποιούς, τό Νικόλσκοϊ διά τούς τοριυτας. κτλ.

Κατοικεϊται υπό πολλώ» καί συγκλΰδων ΐδνών δηλ. 
Σλάβων, Αιδουανών, Γερμανών, Σουηδών, Δα-ών, 
Πολλωνών, Γάλλων, Ά γγλω ν , ’Ιταλών, Όδωμανών, 
•Ελλήνων, ’Αράβων, Αλβανών, Ιουδαίων, Q ινλαν- 
8ων, Καρελιανών, Έσδονίων, Τατάρων, Τσερεμίσων, 
Βοτιακών, Αακόνων, Αέττων, Κούρων, Καλμουκων, 
Βουχάρων, Κοζάκων, Σαμογέδων, Α»βών, Ζυραινών, 
Βογουλων, Περμιανών, Μορδουίνων, Τεπτιέρων. Τουρ- 
κομάνων, Νογαΐσων, Βασαίρων, Τσουβάχων,^ Με- 
τσερ ίχω ν, Κόλχων, Ίβήρων, (Κιρχησσίων, Άβασ- 
σίων), Αεσλανώ», Άβουκανών, Καζικουμουκων κτλ. 
Atot t c u t o  xoti Stot'popot Ορτ^χεΐΛΐ Ίϋρε^βευοντΒΐ δν) . 
ό Μωαμεθανισμός, δ Ιουδαϊσμός, ό Βουδισμός, ή 
.ϊδωλολατρεία· πλεονάζει όμως δ χριστιανισμός κατά 
τάς διαφόρου; αύτοΰ αιρέσεις* τούτου δέ ^πάλιν επ ι
κρατεί τό άρχαιότατον δόγμα, τό τής Ανατολικής 
δηλ. έκκλησίας.

Περί τών αρχαίων Σκυδών ώς έν παρόδω μόνον 
άναφέρουσιν οί Συγγραφείς ( ‘Ηροδ. Όβιδ. Στραβ. καί

Φ.1όγι<; εκτείνονται παντοΰ, ή τα ιν ια ι φωτός, <*>c τό 
ιής σε.ίήνης, ΐξαπΛ οννται ώς άργνρα σ ινδών εις 
ο.Ιον τοΰ ούρανοΰ τόν θό.Ιον. ’Ενίοτε παμπΛηθεΐ% 
χαι άΜΙιπάΛληΛοι άςραπα ί ποικιΛοχρόων πυροτέχνη 
μάτων σκορπίζονται ώδε χαχείσε, άΛΛοτεδε σ ιναπτό- 
μ ενα ι ίπ ΐ  τοΰ χ α τ α χ ο ρ ν φ ο ν  σημείου οχηματίζουσι μ ε . 
γαΛοπρεπεΐ* στοάς xai αψίδας, η χάσματα πνρός 
6 ούρανός, ονιω ς εΐπεΐν , χαίεται, ή δ ι πνρχαϊά έξα· 
π.Ιοϋται είς δ.Ιον τόν άέρα. 'Λ .IV  όταν ό η.Ιιος 
άναφα* ή νπεράνω τοΰ ύρίζοντος, πάντα τά Λαμπρά 
μετέωρα ταΰτα διασκεδάζονται ώς τά τερπνά ονει. 
ρα, τά όποΐα θ ΐίγ ο ν σ ι κ νμ ώ μ ,νο ν  τον ά ν ίρ νπ ο ν .



άλλβί.) διόιι ουτι τήν χώραν των έγνώριζον ώ ; δυσ- 
χειμερον καί μάλιστα · uso άνδρώπων κατο χουμί»η·* 
ξε Ό'ίετουντων καί σαρκοφάγούντων καί τοΐ; χοανίοις 
ώ ίκκώματι χρωμι*ω* » ( Ι )  Φ ζ ίν ιτ ιι Si όιι ίσ^υοοΰ; 
ο -τας και ιπικινϊυνου; η«αγχάτθηιαν έκπ ιλα ι οί γείτο· 
νε; νά πολεμώσιν ή άποκρούωοιν, αύτούς,οϊον έ Δαοείο;, 
έ Λυσίιιαχος, δ Μιθριδκτης, ο: Ρωμαίοι καί τελευταίον 
οί Βυζαντινοί μέχρι; έσ/άτων. Τ* παράλια ομω; 
τβΰ Κύξείνου Πόντου ύπό ‘ Ελλήνων άπω-ασμένα είχο* 
πιδανώς πάντοτε έμπορίκά; τινο; βυνβλλάγάς μιτά 
τών νβτίωτέρων φυ>.ών τή; Σχυδίας δέ ιδιαιτέρως, ή 
Γαυρικη Χιρσοννησος ητο τό σιτοπομπεΐο/ ιή ; ‘ Ελλά* 
2ος, καδως τής ‘Ρώμη; ή Σιχελία κοί ή Αίγυπτος 
ύστερον- έκ δέ τής Μαιώτιδο; λίμνη; έξήρ·χοντο παμ 
πληδώ; αί ταριχ?ίαι. Δ^ροΰντο δέ οί Σχύθαι ιι- 
τολυαρίδμους και πολυγλώττους φυλά;, οίον τοΰ; 
Σαρμάτας. Σαυ^ομάτας, θύμους, Γέτας, ίππημολ- 
γού;, ‘Ροξολάνους (2 ), 'Γαύρους, Άριμασσοΰς, Γ ι- 
λωνούς, Βουδινοΰς, Σίραχας, Τυρίτας, Ί-άζυγβς, 
Γαλακτοφάγους, Άμαξοιχ-ύς, Βέχειρας, Μελαγ- 
χλαΐνους, Μ ι ιώτας, Αγαδύρσους, Άρσωπα;, Κέ· 
χρυφας, Άριμασποϋ;, Γυμναίους, Ηνιόχους, Κορι 
κ :υ ’γ Κολχου;, Νεύρου;, Αζζοΰ; κτλ. Εκ τούτων 
οί Ου*οι έπ:'δραμον καί έλεηλα'τησαν τήν Εύοώτην 
κατα τον Ε· αιώ<α. Μετά οέ τόν ΣΙ", άνεφά>ησαν 
xai οί αγνως-οι εως τοτε Σλάβοι κατέχοντις, δέ κυρίως 
τήν μεταξύ Βαλτική;, Τιβίσκου (Theisse) Άλβιος 
(Elbe, καί Εάςείνου Πόντου χώραν. Οΐ δέ ‘ Ροϋσσοι, 
ή ‘Ρώσσοι ηκούσθησαν κ*τά τόν θ ', αιώνα ώ ; φατρία 
τών ‘ Ροζολάνων άνηκόντω/ ε ΐ; τοΰς Σαρμάτας.

Οί Σ'.αοο! δέ αυτοί δίΓ,ρημενοι ε ί; διαφόρου; ©υλά; 
('Ραδιμισχας, Δρεβλιανοΰς, Β ιατίσχα;, Σεβερου;, 
Δρεγοβισχζς, Βεσσους κτλ.) κατείχον τήν παλαιάν 
Σαρματίαν, ή μιγάλην Σχυδίαν έπιτριχοντις δέ το 
(ΐασίλιιον τών Γραικορωμαίων χατιστάθησαν πολλά-/οΰ 
ώ ; εποικοι καδώ; πχ . ι ί ;  τήν ΙΙιλοπίννησον.«’ ΐ1σαν'δέ 
πολεμικοί καί χατ’έςοχήν φιλόξίνοι,καδώ; τοΰςδιαγράφιι 
ό αρχαιότατος Σλάβος χρονογράφος Νέστωρ· έξ αύτώ. 
ομω; τ ινε ;, οίον ο; Δριβλίανοϊ, ύπήοχον άγριοι και ζών- 
τε ; ώ ; κτήνη εφονεύοντο συναλλήλω;, ήρπαζον δέ τάς 
νεάνιδας, α̂ποποιούμενοι τόν γάμον. —  Ά λλοι δέ, 
καδώ; οί 'Ραδιμίσχαι, Βιατίσχα: καί Σιβεριανοι, έμ· 
οωλεύοντες ώ ; άνήυ,ερα δηρία εις τοΰ; δρυμού; ύπερέ· 
βιινον τοΰ; άλλους κατά τήν άσχηαοσύνην, έκαιον 
τού; νεκρού;, έπειτα δέ συλλέγοντε; τήν σποδόν ε ί; 
κάλπην έβιλ/.ον έπί στύλων ε ί; τώ* οδών τάς ο/6α<.·

Εν γένει αί γυναίκες έδοΰλιυον ώ ; ανδράποδα' υπο- 
τασσόμενοι εις πά;ας τών άνδρών τάς όρέξεις· άλλά 
κζί είς τήν άλλην ζωήν δέν ήλπιζον βιλτιωσιν τί"; 
τύχη ; των ταύτης ! Ά ν ή οικογένεια ήτο πολυπλη-

(1  j  Στραβ. D. Ζ.
Ά ϊω θ ε ν  J i  τούζωγ ή Σχυθιχή βάρβαρον 
ΙΙπύς τήν άαίχητον σνγορίζουσ έστι γήν 
Και πασι zoic t'< (jιy αγΥ00νμεΥΊj/'.

I ΣχνμΥον Χ ίον ·~ϊεp11]γ .J
( 2 )  Αντα\ ήσαν ι>1 άρχτιχώτατοι π ά ν τω ν  *νπέρ 

δέ των 'Ροζο.ίάνων ο ίτινες o ixoiatr ούκ ίσαεν . »

δής, έφόνιυο. τά ε’π ιγ ιννώ μκα  δήλεα, τα ά^ρενϊ όμως 
δ·.ετη:ο3-το πάντοτε διά νά χ ρ η ϊΐμ .ύ ϊω ιΐν  ώς έπλί- 
ται· άλλά καί τά παιδία άμοιβαίως άπέκτεΐνο» τού; 
γέροντας ήί'η χαί άδυνάτοος. ά*ο>ού9ως δέ ίπ«·/θεΐ; 
είς^τήν λο πήν οικογένειαν άπ^άντας γονείς των.

Ά ν xai ήταν τοιούτω, jx a r t  si Σλάβοι έπαδαι’νβντο 
ποΑϋ ύπό τής μ ο υ ϊϊκ ί;, ήγχπων τά άϊ.^ατα, τούς 
βίαιου; χορού;, καδώ; μέχρι τοΰδι,κα! τήν σωμασκίαν! 
Ελατρίϋον ?έ τά στοιχεία τή; φύσεως τό πΰρ, τοΰς 

τυφώνας, τόν κεραυνόν, πολλαπ/οηαζοντι; δίο
ποι. ύμενα είδωλα ‘Ο κ»χός δαίμων έλέ-;ετο πιο’ αύτών 
Τσερνοβόγ,^ 5 δέ άγαδος Βελιβόγ (l)-‘ άλλο, δεός 4 
Σβιατοβόγ ήτο προφήτης τοΰ μέλλοντος χ ,ί προστάτης 
των μαχητών· είχε δέ τέισαρα; κεφαλά;, δύο στήδη] 

, πώγωνα καί «λοκάμοι»;. ‘ Η Λά?ω ήτο δεά άντίττοι- 
χο ; τή ; Αφροδ:της. Είσέτι κατά τινα καιρόν τοΰ 
Ιαρος αί παρδένοι τη; ‘ Ρωσσίας τραγωδώσι συρτόν 
τινα, Ιχοντα επιμελώδημα τό έςής· Μ α  δίδι Λάδα 
χτλ. Οί ιερείς έτρέφοντο δ;ά τών θυμάτων χαί μόνοι 
έφερον γενειάδα- ειχον δέ καί λόχους στρ ιτιωτών 
προνομευόντων διά νά πλουτίσωσι μέ τά λάφυρα τοΰς 
ναού;· έσφαγία>  δέ τού; αιχμαλώτους ε ί; τών 
βωμών τοΰ; βαΟμίδϊς.

‘ Η εξουσία άνηκεν εις πολεμιστας έπιφανεϊς λεγο
μένου; Βοϋάρου;, Βοεβόδα;, Κνιαζ, Πάνς, Πουπάνς, 
Καρόλς, ή Κρόλς (Κράλ) κτλ.

‘Η γλώσσα τών Σλάβων κατ’ άρχάς ήτο ενδεής, 
^κφρα’ζουιπ μόνον τάς πρώτας τή ; ζωή; yp .ia ;· άπί* 
κτησε δέ άλφάβητον κατά τό 86 5  Ιτος, ότε φιλόσο
φό; τις Κωνσταντίνος (Κύριλλος) καί δ άδελφό; αύτοΰ 
Μεδόδιο; έστάληιαν παρά τοΰ αύτοκράτορος τής Κων· 
ϊταντινουπόλεως πρός τού; ήγεμόνας τή ; Μοραβίας 
καί μεταφράιαντες τά ιερά βιβλία, έφεΰρον χαρα· 
χτήρα; κα! έδεσμοδέτησαν οΰτω τήν γλώσσαν^ δ:ά 
τή; οποίας ό ε-ρημενο; μοναχός τοΰ ΓΙετσέρσκοι άπό 
Κιόβου Νέστωρ συνεγραψε τά χρονικά τή ; Ρωσσίας. 

8 6 2 — 879  Οι Σλάβοι δημοχρατούμενοι ύπετάγησαν 
ΰπό τών λεγομένων Β3ρέγων, λαοΰ μαχιμωτάτου τών 
ύπερβορείων τόπων. Άποτίναξαντες επειτα τόν ζυγόν, 
ες-αοιασαν προς αλληλους,οδεν συμφο>νως προσεκάλεσαν 
πάλιν ώς διαιτητάς τοΰς άρχηγοΰ; τών Βαρέγων 
ουτοι δέ έλδόντες έπλήρωσαν τόν μίδον τοΰ ίππου, 
οστις διά νά έχδικηδή τή. ελαφον έζήτησε βοηδόν τόν 
άνδρωπον γινόμενος δ;ά πα»τός αύτοΰ ύποζύγιον. 
Έκτοτε δ άρχηγός αύτών ‘Ρουρίκ διαδεχδείς τοΰς 
άλλους δύο συμμάχους του έστερεωσι τήν νέαν έξου. 
ϊία ν είς τό Νοβογορόδ.

Αλλ οί αύτοί Βαρέγοι στρατηγοΰμενο: ύπό ά*λων, 
τοΰ Όίκόλδ καί Δίρ, έπέδραμον ύστερον τήν Θράκην 
χάριν λαφυραγωγίας μέχρι Κωνς-αντινουπόλεως,ε'πειτα 
χατεστάδησαν ε ΐ; τά; τίρπνάς 5χδας τού Βορυσδένοιις 
καί έκυρίευϊα/ τά Κίοβον- άλλΛ ό Ολέγ συγγενής

( \ )  Μετά τήν καταστροφήν τοϋ Να.τοΛέοντος 
όντως ώνομασαν οΐ 'Ρ ύσοο ι τόν αύτοκράτορα ’Λ.1έ~ 
ζανδρον.

«τοΰ‘Ρουρίκ χαί χηδεμών του Ίγορ υίοΰ του 8 7 9 — ιτώ  ί ϊ ι ϊ ι »  ώ ; ·ύΙ[υγίν «ύτήντην αδελφήν του’ οθεν έσταλη
(Λ 1 Ο Α-'  ’ _  Λ . "i___ ί __ 2 £  ̂ τ ή ν *  L .UA muAWAIMU I l f t i W9 1 3  χινηδιϊς κατ’ αύτών ύπό φιλαρχίας έδολοφνόηίε
τοΰς ιίρημένους ήγιμόνας καί οίίτως ηύ;ησι τό Σλα- 
βΐχόν Βαοίλειον.

‘Ο Ίγώρ 9 1 3 — 9 4 5  έξεσ τρ ά τυ ϊΐ κατά τής Κων 
στίντινουπόλιως, ΐλεηλάτηιιν άπηνώς τάς πιδιάδα; 
τή ; Παφλαγονίας, τής Βιθυνίας χαι τοϋ TIovtoj· 
άλλά χατεθραύϊδησαν αί δυιάμιις του ΰπό τοΰ ^ιυστου 
τι^ρός τών Γραιχορωμαίων. Διά τοΰτο έπανελδών έκ 
νέ:υ πρός έχδίκησιν ύπέβαλίν αύτούς είς φόρον (1)

‘ FI ώραία όμως Βισίλινσα Ό λγα (9 4 5 — 955) 
^λδεν ι ί ,  Κωνσταντινούπολίν ούχί ώς έχθρός, άλλ’ 
ώς εύσεβή; διά νά λάβι) τόν-χριστιανισμόν, όθεν έβα* 
πτίσθη παρά τοΰ Πορφυρογέννητου Κωνσταντίνου μ ιτ  
ονομασδεΐια ‘Ελένη- «χ ε  δΐ τοσαΰτα θέλγητρα, ώστε 
δ άνάδοχο; έπεδύμησε καί νά τήν νυμφευδή, αύτή 
ομως ά«τέστη φέρουσα ώς έμπόδιον τήν θρηικιίαν.

‘Ο υίός τής "Ολγας Σβιατοσλάν Ιος (9 5 5 — 973  
ηρως άγριος χαί ώμοφάγο;, άςιος έκείνω» τών χρόνων, 
ύπαιθρο: δέ τον πλεΐστον χρόνον διαιτώμενος, έπε- 
δραμε τάς μεταξύ Τάνβιδος, Βορυιδένους, Ταυριχή; 
γερσοννήτου καί Ουγγαρίας χώρας, κατέστρεψεν αΰ· 
τόθι πολεμικόν τινα λαόν τού; Κοζάρους έκλιπόντα; 
εις τό έςής παντελώ ; έκ τή ; σχηνη; τοΰ κόσμου, έπολε- 
μητε τοΰ; Βουλγάρους παραχίνούμενος υπό τοΰ αύτο 
κράτορος τής Κωνς-αντινουπόλ. Νικηφόρου τοΰ Φωχα, 
διεμοίρασε τό βασίλειον του εις τρεΐς υιούς του πα

τότε ή Ά ννα μ ιτά  τών άναγκαίων ίιρέων, εικόνων, 
αχευών, καί δ Βλαδίμηρος έδαπτίσθη τώ  9 8 8 .

Έ κτοτι σ»νοιχιζόμιν·ί οί ‘Ρώσσοι ιίς τάς πόλεις, 
έμιμοϋντο τούς Γραικορωμαίους χατά τον 6ιον χαι 
τήν άλλην δίαιταν προσκαλοΰντες άρχιτιχτονας, τ ι .  
χνίτας xai διδασκάλους γραμμάτων άπό τό Βυζάν
τιον, ιΐχον δέ γνώσιν τών νόμων, τής ναυτιλίας κτλ.

‘Ο χριστιανισμός συνιχώνευσε τούς αύτόχθονας 
Σλάβους xai τού; έποίχους ‘Ρώσσους, ώστε έπεκρά" 
τησι τοΰ λοιποΰ τό ίνομα τοΰτο ώς κοινόν ολου τοΰ 
πολομιροΰς αΰτοΰ έθνους· οθιν ό Βλαδίμηρος τιμ α - 
ται ώς άγιος παρ αύτοΰ.

Κατά δυστυχίαν και δ Βλαδιμήρος πάλίν δι»)ρεσι 
τό Βασίλειον κρατήσας υπέρ ίαυτοΰ ώς κέντρον τό 
Κίοβον- άλλά καί τοΰ Βλαδίμηρου αύτοΰ οί υίοί 
εμελλον νά φονευθώσιν ώ ; άλλοι ‘ Ετεοκλιΐς xai Πολυ- 
είχαι, καθώς και πολλοί διάδοχοί των, ή εκγονοι, οί 

δέ νικώμενοι Λ,ατέφευγον εις τήν Πολλωνίαν, ώστε δ 
έμφύλιος πόλεμος ήτο διαρκής, εω ; ου συ>ήφθησαν 
ε ί; ε< διά τής βίας όλα τά διεστώτα στοιχεία, καθώς 
τά τής Γαλλίας έπί ’Ερρίκου Δ'.

Έχ τών διαδόχων τοΰ Βλαδίμηρου δ Γι»ροσλάβ 
Α". κύριος τοϋ Κιόβου σύστησε σχολεΐον ιίς  Νοβογο
ρόδ, έκτισε λαμπρόν ναόν τδν τή ; ‘ Αγίας Σόφιας, 
συνέταξε κώδηχα νόμων, απέκτησε τήν εύνοιαν τών 
άλλων γειτόνων τής Εύ^ώπης καί ή κόρη του ]Αννα
ι . I t .  _____S = .  __ ^ A '- · ,  . ν . ,  , ρ, , ,  ένυ'Αβεύθη δια σπουδή ; του Π α π α  τον Α .  Ε ν ι κ ό ν

ρ α ν ω ο η σ α ;  τ ί  Κιοοον ε ις  τον ποωτοτοκον 1 ιαροπολχ, „  1 Γ  ν , , , »< »r · « > ι '
f / "  ‘ ί ,  , , t »  > .k · , ,  Βχτιλ ίοε -rrji Γ-αλΑΐας, εγβννητε ϊ έ  εξ  αΟτου τον  Α .
τ η ν  Δρεδλιανην είς τον ίευ ιερ ο ν  Ο λεν το Οέ ΙΝοδογροί ' - 7 ,
1  . L . . . . .  ο ι Λ .. . : .  J L  „5 ί ί . -  ^ λ ιπ π ο ν , έξ ο» εις τεταρτην ·,είς τόν τρίτον Βλαδιμίρ.Έχτοτε δέ εγεννήδησαν αί ήγε- 
μονίαι, αί τοπαρχίαι καί δεσποτίαι, αί δποίαι ώ ; έμπυ- 
ριυμαάίδίων στάσεων καί πολέμων, έμπόδισαν τήν αύ- 
ξησιν τής συνίστωμένης Σλαβι»ής δυναστείας, καδώ; 
δ Φεουδαλισμός είς τήν Εύρώπην τήν τών άλλων βα. 
σ ιλ ιίω ν  άλλά νικηθείς ύπό τών Γραικών εις τήν 
Βουλγαρίαν έφο-εύθη όλίγω υστιρον παρά τών αδιαλ
λάκτων έχθρών του Πετσενέγων, οί όποιοι τόν περιέ- 
μενον εις τοΰ Βορυσθίνους τάς οχθας.

Μετά ταΰτα δΓιαροπόλχ έκστρατεύσα; έφόνευσε 
τόν άδελφόν του Ό λέγ, δ δέ Βλαδίμηρο; έττειτα ό 
μοίω; τόν Γιαροπόλκ, τόν δποΐον παρέδωχεν εις αύ 
τόν διαφθαρεις παρ αύτοΰ έπίβουλος εκείνου φιλο;. 
Και όμω; δ Βλαδιμήρος (98 0  — 1015) συγκρίνεται 
ύπό τών ‘Ρώσσων πρός τόν μέγαν Κάρολο», κυρίως δε 
ενθυμίζει μάλλον τόν Κλοβις κατά τήν αναλογίαν τοΰ 
ήθου; ένταυτώ καί τών έργων. Έπειδή αύτός ήνωσε τά 
διάφορα μέρη τής ‘ Ρωσσίας, έπολέμησε τ ςύ ; Βουλ* 
γάρους, Πολλοινούς καί άλλους λαούς, επειτα δέ εζή- 
τησεν ιερείς άπό τόν αύτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου διά 
νά χατηχηθή· διότι φαίνεται ότι ή χριστιανική θρη
σκεία εως τότε δέν ήτο στερεωμένη- μή είσαχουσθείς 
δέ έξιστράτιυσι κατά τή ; Κριμαίας, έπαπείλησε δέ καί 
τήν χαθέδραν τοϋ αύτοκράτορος τής ’Ανατολής, άν δί

( \ )  Έ χ π α ΐα ι Λοι.τύν επωφθα.Ιυιίαζον είς τήν 
χΕ πτάλογογ οί Λαοί τής Ά ρκτον .

γεννεάν άνεφάνη δ άγιος 
Λουδοβίκος, άρχή καί ρίζα τή; Β ϊσ ιλιχή; δυναστείας 
τώ* Βουρβωνων, ώστε ‘Ρωσσικόν αίμα ΐκυκλοφόρει 
ιίς τάς φλέβας των.

Παρατρέχομιν χάριν συντομίας άλλους τινας ήγε- 
μόνας όλιγότιρο* διαοήμους συγχρόνους, ή άλληλοδια- 

όχους τοΰ ‘ Γσιασλάβ Α '. (1 0 5 4 — 1078) Β^εβολοδ, 
(1 0 7 8 — 1093)Σβιατοπόλκ, (1 0 9 3 — 1113) Βλαδιμίρ 
Β . (1 1 1 3 — 1125) Μιτισλάβ, ( 1 1 2 5 - 1 1 3 2 )  Γιαρο- 
πόλκ (1 1 3 2 ) 1139) Βιατζεσλάβ, (11 39 ) Βζεβελόν, 
(1 1 3 9 — 1146) Ιγόρ Β'. (11 46 ) ‘Γσιασλάβ, (1 1 4 6  
— 1154) Βιατζεσλάβ (1 1 54 ) ‘Γσιασλάβ.

‘Ο Γιούρης (1 154— 1156) ήγευών τοϋ Κιόβου 
έκτισε τάς πόλεις Γιροσλάβ, Βλαδιμίρ καί Μόσχαν, 
ητις διεδέχθη τήν προηγουμέ-ην ώς πρωτεύουσαν, 
έ'/ρημάτισεν όμως κατά πάντα τά άλλα πλημμελής, 
όθεν δ θάνατός του έπανηγυρίσθη ώς εορτή.

Μετα τοΰτον δέ ήγεμόνιυσιν Άνδρέας Α’. 1 1 5 7 —  
1174  Μιχαήλ Γιουριβίκης 1174— 1177 Βζεβολόδ 
Γ'. 1 1 7 7 — 1212 Γιούρης Β'. 1 2 1 2 — 1216 Κ ων- 

ταντϊνος Βζεβολοβίκης 1216 — 1218 .
Άπό τοΰ 1 2 1 8 — 1238 έπί Γιουρή Β'. οί συγγε

νείς άνακτες τοΰ Κιόβου, Βλαδίμηρου καί Νοβογορόδ 
έξηντλήδησαν ιίς  τάς άλληλομαχίας των. οθεν ύπ ι- 
δουλώδησαν πάντις ΰπό τών Τατάρων Γ χίγκις Χάν, 
ή Τζιγκ-Χ ίς Χάν, ότι έφονεύθησα» 6 0 0 0 0  χριιτιανών 
μόνον έκ τών κατοίκων τοΰ Κιόβου, γυναίκες δέ καί 
παιδία έγιΐναν παρανάλωμα τοΰ πυρός έντός τών ί»ρών 
ναών, όπου κατέφυγον, χαθώς άπιτιφρώθησα» χαί πόλιις



δλόχληροι (Βλαδιμήρ.) τ4 δί Νοδογρόί ίμας·ίζ»το συγ
χρόνως ΰκό λιμοΰ. Έ* τβύτοις άπέθα*ιν ό ιιορθητής, 
6 Si Όγκους, πρωτότοκος υίός του, ουρών χατόπι» τά 
λάφυρα τής Περσίας, απέταξε» έντελώς τή* Κίνα», ί  
έτερος Si υίός Βάτη ίπα»ιλδών είς τήν Βουλγαρίαν μ ι 
τά 6 0 0 0 0 0  κατισκήνωσεν είς τάςδχδας του Τάναϊδος· 
μ α τα ίνς  Si ιπ ιμ ιλήδη δ Γιουρης μετά τοΰ άδιλφοΰ του 
Σβίατο»λάβυ νά άντίταχδή- ή νίκη έκλι»» είς τόν Μο- 
γόλον, οδεν 4 Γιούρης έφονευδη.

Μέχρι τής εποχής τής ύποδουλώσπος ταύτης ή 
πολιτική Κυδερνηβις τών ‘Ρώσσων ητο έ»αλλάξ μ ίγ 
μα δεσποτεία; χαί δημοκρατίαν χατά τήν Ιχτασιν 
τής ήγεμονίας χαί τήν Ιχα/ότητα τών Ηγεμόνων. 
Έ ϊίο τ ι χαί 5 λαέ; βανήρχετο είς χοινάς συνελεύσεις 
βυ»ί|θίστΐρον Si οί μεγιστανις, υποσχόμενοι τέλη χαί 
δεχόμενοι τήν «ίστιν, ή τόν ορχβν τοΰ άνωτάτου άρ
χοντος.

Ή  άναγόρε,υσις τοΰ άναχτος έγένετο διά θρησκευ
τικής Ιεροτελεστίας, αί πόλεις ε!χον τοΰς πολε- 
μιστάς των, οί χωριχο! Si, χαί χυρίως οί ί8ιώται, 
έστρατολογοΟντο έν χαιρώ μεγάλης χαΐ έχτάχτου α 
νάγκης- πάντοτε δμως προσέφιρον τοΰς αναγκαίους 
ΐτπους.

k'H έμπορία τής 'Ρωσσίας ητο έχτεταμένη πρός 
Δυσίν* Τό Νοβογρόδ χατά τάν I Γ'. αιώνα ι-.ροσε- 
τίδη είς τήν όμοσπονδίαν χαί τών Γερμανικών 
έμποριχών πόλεων ofov Brem, Lubeck, Dantzick 
πρός υπεράσπισιν xotviv χατά τής έπιπολαζούση; 
πϊΐρατιίας χαΐ χατ’ αυτής έτι τής Κυβερνήσεως.

Ή  αρχιτεκτονική τών Γραιχορωμαίων έτιμήθη ιίς 
τήν ‘Ρωσσίαν, καδώς μαρτυροΰσι» αί έχχλησίαι χαΐ τά 
παλάτια.

‘Η ζωγραφία δμως περιωρίζετο είς τήν λαμπρό
τητα μόνον χ»ί τήν αρμονίαν τών χρωμάτων.

Πολλοί μοναχοί χατεγίνοντο είς τήν φιλολογίαν, 
ώ ; δ Νέστωρ, τοϋ δποίου τό άφελέστατον ένταυτώ, 
σεμνόν χαί δραματικόν ύφος ενθυμίζει τό τής ίερα; 
γραφής.

Ή  έχχλ/ισία μέχρι τέλους τοΰ 16 αίώνος άνεγνώ- 
ριζεν ώς αρχηγόν τόν Πατριάρχην τής Κ ωνσταντι
νουπόλεως· οί αρχιερείς έψηφίζοντο μέν παρά τοΰ 
Κ 'άρ, καθ.εωροΰντο δέ υπό τοΰ Πατριάρχου.

Ά λ λ ’ έχ τοΰ IB'. ήδη αίώνος σώζεται χβί ποίημα 
έπιγραφομενο» ή εκστρατεία τοΰ Ίγώρ, δπου θαυμά 
ζονιαι δ αρχαιοπρεπής χαραχτήρ τοΰ λόγοι», δ τό»ος 
τών φράσεων, αί σφοδραί εικόνες, ή τόλμη τών σχη 
μάτων καί ή φιλολήδεια.

Οί Τάταροι άπεσύρδησαν αύτομάτως, χαδώς οί 
πλημμυρήιαντες ποταμοί έπανέρχονται είς τήν πρώ
την των κοίτην· έπεστριψαν ομως πάλιν πρός χαιρό* 
διά νά λιηλατήτωσι πολλάς πόλεις,

Συγχρόνως δέ τώ  1240  επέπεσον χατά τών 
Ρωσσων ώς αδυνάτων χαί γείτονες λαοί διά νά τοΰς 
λαφυραγωγή»ωσι, δηλ. οί Σουηδοί χαί Λιβονιανοί- 
άλλ’ ένικήδησαν ύπό τοΰ Αλεξάνδρου ήγεμόνος τ»ϋ 
Νοβογορόδ παρά τόν ποταμόν Νέβαν.

Οί ‘Ρώσσ·ι εύγνωμονοΰντες ίδόξασαν διά παντός 
τήν μνήμην τοΰ νιχητοΰ τουτου· διότι τόν τιμώ-σ.»

ίχτοτι ώς 5γκ>*. Ό  μέγ«* Πέτρος άνηγειρεν είς δ- 
νομάτου μοναστήριον, ή δέ αυτοκρατόρισσα ’Ελισάβετ 
κατεσχιέασι κβλυτιλέστατίν τάφον όλον έξ άρνύρου, 
ίν  έχ τών λαμπρότατων μνημείων τής Ευρώπης.

Αλλ 6 ^ρως ουτος ήναγχάσδη έπειτα νά κηρυχδ») 
υποτελής τών Μογγόλω» χαί νά δεχδή μάλιστα υπ’ 
αυτών τη* ήγεμονίαν του, έπολέμησεν ενα τών άδελφών 
το», έπειτα δέ έξιστράτίυσι χατά τών Σουηδών.

Εν τουτοις οί γενναίοι εχπαλαι Νοδογοροδίνοί ΰπο. 
φίρ«ντ*ς τήν δουλείαν τώ» Τατάρων, άρνουμενοι ϋ  
συναμα καί τόν φόρο» συνώμοσαν νά άποτίνάξωσι τόν 
ζυγον,όθεν έχάλεσα» είς τήνσυμμαχίαν πολλοΰς ηγεμό
νας καί λαούς άλλους χαχά τό 1262· προσδιορισθείσης 
δΐ τής ήμέρας έφόνευσαν πάντας τοΰς φίλους καί δπα- 
Οους τών τυράννων, 4 δέ Αλέξανδρος φοβούμενος τήν 
«χδίκησιν υπήγε ν ί  έξιλεώση τόν Τάταρον Βουργάην, 
επειτα ιπιστρέψας ένε&ύθη τό μοναχικόν σχήμα καί 
άπέδανε μετ’ όλίγον.

Κατ’ έχείνους τοΰς χρόνους οί Σουηδοί προχώρη
σα» τοσον είς τήν Ρωσσίαν ώστε άνήγειραν καί ρροό- 
ρΐον πλησίον τοΰ τόπου, ένθα έπειτα έχτίσδη ή Πε- 
τρουπολις· άλλ οί Νοβογοροδινοι τό έχυριευσαν.

ΕΙς έχ τών ηγεμόνων τής 'Ρωσσίας, ό Μιχαήλ Γ ι- 
ουρης, ένυμρεύδη xai τήν χόρην τοΰ Ό ίβέκ άοχηγοΰ τών 
Γ ατάρων.

Διατιλοΰντες υποτελείς τούτων οί αρχηγοί τής 
χωράς ταύτης δίν έπαυον καταδιωχόμενοι, πολεμούμε* 
νοι χαί συνδιαβαλλόμενοι άμοιβαίως είς τόν κοινόν 
αΰτών δεσπότην* άλλά χατά τό 1362  — 1389 Δη- 
μητριός τ ις ήγεμώ» τή; Μόσχας, ά·ρ’ ου έταπείνωσε 
τους υπαλλήλους άρχοντας ήρνήδη τήν υποταγήν είς 
τόν χανην Μαμάην* δδεν άνιιπβραταχδείς μετά 4 0 0  
χ ιλ. κατ αύτοΰ έπελθόντος μετά 7 0 0  εΰτυγησε νά 
α?η τροπαιον λαμπρας νίκης· άλλ’ δ διάδοχο; τοΰ 
Μαμάη Τ άχταμιτσ έπήλδε μετά νεοχμώ^ δυνάμεων. 
Γοτε δέ δ Δημήτριος έγχαταλελειμμένος παρά τών 
υπιρχόντων ηγεμόνων έγχατέλιπε χαί αύτός τήν κα- 
δέδραν ίου είς τόν έχδρόν, ώστε ή Μόσχα μετεδλήδη 
εις σωρόν ερειπίων χαί σποδοΰ, ή τόπον σφαγής· πά» 
λιν δέ άναχωρησάντων τών Τατάρων έσπευσεν ό Δη- 
μητριος, έ® όσο» έζησε, νά ανεγείρω τήν  πόλιν καί 
το φρουριον Κρέμ), τό όποιον έχτοτε χατεστάδη τών 
βασιλέων ένδιαίτημα.

*0 διάδοχος τοΰ Δημητρίου Β*σίλειος 4 Β'. έχυ- 
ρ^ευσε το Καζάν, χτίσμα (1257 ) τών Τατάρων χαί 
χαδεδρ^ν τοίϊ μιχροΰ αύτών βσσιλείου διά τοΰ άδελροΰ 
του Γιουρή, δστις έξεδιχήδη σχληρώς τοΰς Ταρτάρους 
σφάξας χαί τόν χάνην αύτόν χαί τάς γυναικάς του,μόλις 
δέ μετά 4 0  έτη άπεδόδη είς τοΰς Τατάρους ή εΐρημχνη 
πόλις.

Αλλ ή θε ία  πρόνοια «βουλεόετο νά δοξάση ιίς  τό 
έζής χαΐ νά μεγαλυνη τό έδνος τών ‘Ρώσσων’ οδεν 
κατά τό 1 4 6 2 — 1505 άνήγειρε μεγαλόψυχον ήγι·. 
μόνα τής Μόσχας τόν Γ. Ίδάν (Ίωάννην) Βασιλειάδην 
τον επονομασδέντα υπερήφανον, δστις π>ροβλέπων τό 
ένδβξον μέλλον τής πατρίδος του έχ τής αδυναμίας 
τών υπαρχόντων δεσποτών,χαδώς καί τής διχονοίαςτών 
Ταταρικών «υλών, έξεπόρδησε μέν τό Καζάν, (1468 )

*ατέ»τη?ε δέ υποτελή τ4ν χάνη» Ιδραίμη», x*i προ- 
σέλ*6ε τό Νοβσγόρδ έτκιναστατήσαν. Είς μάτην έβοη- 
δοΰντο οί Τάταροι παρά τοΰ Κασιμήρου Λ. Βασιλέως 
τώ* Πολλωνώ» πολεμοΰντος τούς ‘Ρώσσους* έπειδή ή 
δ^νιστεία αύτών έτελεΰτητησε τότε έπί τοΰ Αχμετ. 
Κυβερνώντος τοΰ Ιωάννου οί ‘Ρώσσοι υπέταξαν χαι 
τή» Σιβηρίαν, ώστε δ βασιλεύς αυτός δικαίως ι»ως τίμα 
τσ ι ώς δεμελιωτής τής ‘Ρωσσιχής δυνάμιως τόσω 
μάλλον, δσω μετά τής πολεμικής άνδρείας είχε κ ιί 
πολλάς άλλας άρετάς, προστάτευσε δέ τάς τέχνσς χα: 
τάς έππτήμας προσκαλέσας μακρόδεν τοΰς διασωτας 
των. Ννμφ=υ9εΐς δέ τήν Σοφίαν κόρην θω μ α  τοϋ 11α 
λαιολόγου παρέλαδι μετά τήν αλιοσιν τοΰ Βυζάντιοι/ 
τόν δικέφαλον αετόν, xai τά λοιπά συμβίλα τής Γραι- 
χορωμαΐχής αύτοχρα·Ρθρίας, τά δποΐα προσίθηχεν εις 
τά τής Μόσχας.

‘Ο Δ'. Βα:ίλειος διάδοχος τοΰ Ιωάννου έξίχο^ου 
δών τόν χατά τής Π ιλλωνίας, μάλιστα δέ τών Γα- 
τάρων,πόλεμον, πρώτος ώνομάσδη Τσάρος ^1) 1 5 05 — 
1534  χαΐ μετε·/ειρίσδη τό πυροβολικόν.

‘Ο Δ'. Ιωάννης βασιλευσας μειά  τδν ανωτέρω 
1 5 0 5 — 1534 διατελιΐσχεδόν ανεξερεύνητος- τόσον α 
πολιτικαί άρεταίτου ήσαν συμπεπλεγμέναι μέ τό δυμοει 
δέ ς, τό φιλέκδιχον καί τρομερόν ήδος. Άπό τό 14 
έτος δ φιλοπόλεμος κα: ρέκτης ήγεμών *υτος έπεχεί 
ρησε νά ταπείνώσ;/ τοΰς αντιζήλους, νά κατατροπώσω 
τοΰς έχδρούς του, *ά καταφοβίστ; καί v i περιπλέξη 
τούς υπηκόους του, καδώς χαΐ τάς έπερχομένας αύτών 
γενεάς είς τά εύρυχωρότατα δίκτυα τής αύτοχρατορι 
χής έξουσίας, δπου μέχρι τοΰδε εΰρίσκονται, άπηλ- 
λάγη τών πολιτικών δεσμών τώ» συγγενών του, εκη. 
ρυξεν είς τοΰς άρχοντας δτι τοΰ λοιποΰ αυτούς θέλει 
χυβερναν μόνος, είς τήν έπίκλησιν ’Γστρ προσίδηκι καί 
τήν τοΰ ΠοβιΑίζε.Ι δηλ. αύτοχράτωρ, ένυμφεύδη τήν 
Αναστασίαν, γυναίκα ένάρετον, περιεστοιχίθη ΰπά 
άξίων ά/δρώπων καί έπεδοδη δλος εΐς τάς βελτιώνεις 
τοΰ Κράτους.

Διά νά στεριώση δέ τήν ^6/αμιν τής Κυβερνήσεως 
μίτεβαλε τόν στρατιωτικόν κανονισμόν καταστήσας τό 
περίφημο» τάγμα τώ» Στρελίτσ, είσήγαγε τήν χρήσιν 
τών πυροβόλων, έξεπόρδησε τό Καζάν, φωλεσν τώ ν 
Τατάρων, τοΰς δποίους είχον υποστήριγμα πάντοτε 
καί έλπίδα οί στασιάζοντες καί δυσπειθεϊς άρχοντες, 
έχυρίευσεν έπειτα τό ’Αςραχάν, άλλην καί ταυτην 
έδραν τών Τατάρων, ένικησε δί καί τόν χάνην τής Κρι
μαίας. Μετά ταΰτα στραφείς κατά τοΰ περιβεήτου 
Γουστάβο» Βάζου τής Σουηδίας δια^ρήξαντος τάς 
υπαρχούσσς μεταξΰ τών δυο έθ»ών συνδήχας ένίκησεν 
αύτό»,τελευταΐον δέ ιπέπεσε καί είς τούς κατοίκους τή;

(\ )  dr\X. B aai.huc, χυριάρχηζ· Η  Σ.Ιαβιχή 
Λίττάτευχος μεταφράζει πΑντοτε τί/y ΛέζιΥ βασ ι-  
.Ι ιυς ΰ ιά  ιής Χ εζιω ΐ Τοάρ. ι 0  Νέστωρ f k  τά χρο
νικά. του Τσαρ ονομΑζει zbr Βασι.Ιέα τοΰ Β υζαν
τίου, αύτό ύ ί τό Βυζάντιον έ£ηχο.Ιούβιισε ρωσσιστι 
r a  όνομΑζιται Τσαριγράό ύηΧ. πόΧιζ τών ΒασιΧέων

Λιβωνίας, οίτινες τό» προσίκάλεσα* είς τάς έπαρχίας 
τή ; 'Ρ ίγαςκαί Δορπάρ, μή φειδόμενος ούδενός.

Πόσον δμως γί*εταιπαίγ»ιο» τών παδών ένίοτε ό άν. 
θρω πος!! πόσο» δέ ή φυσις του μιταβάλλεται ! Η 
λύπη, τήν δποίαν ήσθάνθη 4 Ιωάννης διά τόν θάνατον 
τής άγαπητής άνάσσης τόν προσώχθησε ούχι μονον 

!ς τόν θρόνο», άλλά καί είς τού; ανθρώπους καί είς 
αΰτή*τή» ζωήν."09εν ώς άλλος Διοχλητιανός παραιτη
θείς ένδυεται τ6 μοναχικόν σχήμα καί έμβαίνει εΐς τή» 
έρημον ! άν«δεικ»ύει δέ διάδοχό» του ώ ; φίλο» του πα· 
λαιόν χάνη» τινά τον Κ«ζάν- άλλά μαθών έκ τοϋ ασκη
τηρίου του τάς δυσκολίας τοΰ διαδόχου, έξέρχιται ώς 
ό Σουλ. Μουράτ, ή μάλλον ώς τιγρις, άναλαβών δέ τό 
σκήπτρον καί τήν σπάθην μολύνεται ύπό τών αιμάτων, 
καταστρέφει τό Νοβογορότο υποπτευόμενος οτιήίέλησε 
νά παοαδοδή είς τοΰς Πολλωνοΰς, έπειτα μεταβαίνει 
κΐς άλλας έπαρχίας χαί ιίς  τήν Μό;χαν αύτήν, δπου 
φονεύει, έξορ:ζ«ι άρχοντας, άνδρας καί γυναίκας, άπο- 
κτείνας καί αυτόν τάν υιόν του διά τοΰ ροπάλου, ώς 
λέγεται.

Ά λλ ’ ή συνείδησις τών Ανοσιουργημάτων τούτων 
έφαρμάκιυσε τήν πηγή» τής ζωής του' οδεν απέδανε 
περίλυπος τφ  1584  ώς μοναχός πάλιν. Άφήκε δέ νό
μους είς τήν 'Ρωσσίαν, οίτινες είσέτι διασώζονται ώς 
έγχειρίδιον τώ* δικαστών, ά*οιξε δρομους είς το εμ- 
πόριον, έκτισε τήν πόλιν Αρχάγγελον, ως επινειον τής 
λευκή; δαλάσσης, έδέχδη πολλοΰς ξένους είς τόκράτο;, 
είσήγαγε τήν τυπογραφίαν, ηλευθέρωσε δια παντος την 
χώραν ύπό τών Τατάρων, ήσφάλισε τήν κατάκτησιν 
πάσης τής Σιβηρίας, συνήψε δέ καί σχέσεις μετά τ ι τών 
Γάλλων χαί Ά γγλω ν- όθεν ή ’Ελισάβετ δωπευουσα τήν 
φιλοτιμίαν τοΰ Ιωάννου ΛγώΓ?/τόν άνεγνώρισεν ώς αύ- 
τοχράτορα, έπειτα δε άλληλοδιαόοχως δ Μαξιμι· 
λιανός τής Αυστρίας, 4 Ερρίκος Δ . τής 1 αλλίας (1 ) 
καί άλλοι- άλλ’ έπισήμως μόνον είς τήν Β'. Αίκατερίνα·ν 
εδόδη δ τίτλος ουτος παρά τώ» Γάλλων.

Ό  Α'. θίόδωρος, υιός τοΰ ’Ιωάννου, άπέβη παίγνιον 
τής γυναιχοκρατίας διά τοΰ Γουδονοφ, άδιλφοΰ τή; σ υ 
ζύγου του, δστις διά νά ΰπερπηδήση τήν σκιάν ταύτην 
τοϋ βασιλείου μέχρι τοΰ θρόνου έδβλοφόνησε τάν αδελ
φόν τοΰ β-ασιλέως Δημήτριον.

’Ενταύθα δί έληξεν ή δυναστεία αυτη τοΰ ‘Ρουρ;κ, 
ητις διαρκεσασα σχεδόν δκτώ αιώνας εδωκε 52 ηγεμό
νας εΐς τήν 'Ρωσσίαν.

Κατ’ αύτήν τήν τρίτην περίοδον τής 'Ρωσσικής 
μοναρχίας πσρατηροΰμεν δτι ή άνάμ ξις^ ?ιαφόρω» 
φυλών άπετέλεσεν αριστοκρατίαν, ήτις δέν ήδΰνατο »ά

( \ )  Είς τήν ΒιβΧιοθήχην τών Παρισίων σώζιτα ι 
χειρόγραφον τοΰ 16 αίώνος περί τών νποθέσεω> 
τής άρχτου, έπιστοΧή όηΧ. τοΰ 'Ερρίκου Λ . πρός τόν 
Θεόδωρον παρηγορούντος μέν αύτόν διά τον θανατον 
τοΰ ΒαοιΧέως χαι αύτοκράτορος πατρός του ΙωΑν- 
νου, ιύχαριστοϋντος δέ διότι ηύδοχει νά έζαχο- 
Χουθήσΐ) τάς αύτάς πρός τή> ΓαλΧίαν φ ι.ίικά ι ' χ έ ·  
σεις καί τό μεταζυ έμπόριον.



Ιχ 5̂ τά αύτά φρονήματβ υπέρ toil δημοείου οβμφίρον- 
τος, ευτι κοι»όν καί ίμοιον χαρακτήρα ύπέρ τής πα 
τρίδβς' οί γυναίκες $σαν χατάκλειστοι, «ί γονείς Ιξή- 
σκουν υπερβολικήν έξουσιαν ε!ς τά τέκνα, οί χωρικοί 
έδούλευον ώς ε ίΛωτες,  ο! έμποροι ειχον προνόμια xat 
μονοί οί εύπατρίδαι παριστάνοντο «ίς τάς γενικάς’συνί" 
λ«ύσβις.

Ο! ξένοι Ιπιμπον ιίς τήν ‘Ρωσσιαν ύφάσματα 
χρυ:α  χαί μεταξωτά, μαργαρίτας, κειμήλια τιμαλφή 
καλλωπισμού xat οιάφορα αλλα τής τροφής χειρο- 
τεχνηματα’ η δέ ‘Ρωσσία άνταπέδιδι δέρματα, διφδέ- 
ρα; πολυτίμους, σίτον, ξύλα, σίδηρον χτλ.

‘Ο ‘ Ρώσσος στρατιώτης έφά<η έκτοτε τόσον τολ
μηρός ιίς  τήν προσβολήν, όσον άκατάπληκτος εις τήν 
μάχην, ή δέ φυγομαχία χαί 5 φοδος ήσαν σπάνια 
ελαττώματα.

Οι πολιτικοί όμως νόμει διέμενον άτελεΐς, δ λειπό- 
χριως έγίνετο δούλος τοΰ τοκογλύφου' πολλάκις δέ ή 
πολιτική υπηρεσία ήγοράζετο, χαθώ; ενίοτε μεταξύ 
ημών το οποίον έμφαίνει τον έ να το ν  δαθμό» τής 
διαφδορας, τή ; μικροπρεπείας χαι ήδιχής έξαχρειώ- 
σεως, καταισχύνει δέ τήν Κυβέρνησιν.

‘Ο λαός έσωμασχεΐτο πάντοτι ασμένως' εΐχεν ώδάς 
χαΐ όρχησεις καί αγώνας δί έ«άστη» ώραν τοΰ Ιτους' 
άλλ ό φόβος τώ* δυνατών καί τή ; εξουσίας παρέλus 
τούς άνθρώπους κατά τήν ακμήν αυτήν τής φαιδρότη 
τος χαί ευδυμ,ίας· όδε< έπ;κρατεϊ είσέτι παροιμία 
blisko tzare, blisko srnerti. πλησίον τοΰ Βασιλεως, 
πλησίον τοΰ θανάτου. (1)

‘Ο Γουδονωφ ά*αδάς τον δρόνο» διά τοΰ δόλου καί 
έγχλημάτων έδασιλιυοεν επτά έτη άλλά διάκονός τ ί; 
όμοιος κατά τό πρόσωπόν *ρός τόν ίολοφονηθίντα Δη- 
μήτριον Γρηγόριο; Ούτρέπιεφ τούνομα έξήλδε τοϋ μονα
στηριού Σπάσχη τής Μόσχας, περιεφέρετο εις τήν  ‘Ρωσ- 
σιαν, ως ο άληδης Δημήτριος, κατορδώσα; δήδεν να δια. 
σωβη άπό τόν σίδησον τής δολοφονίας. Η δέ έκ τουτου 
έταναστασις έξηίίλώδη παντοΰ, τά στρατεύμ,ατα τοΰ 
Γου?όνωφ ένικήδησαν, αύτόςδέ ουτος απίθανε; αίφνηδίακ 
ώς δηλητηριασμένος.

Μετά ταΰτα,άν καί ό Θεόδωρος υιός του ά.ηγορεύθη 
ω , άμεσος ο.άόοχος υπο τοΰ πατριάρχου και τών 
αρχόντων, ή δυναστεία όμως ίλόκληρος άπεχηρύχθη 
παρά τών στρατευμάτων, άνηγορίύδη δέ ό Δ. ιf-ευδο 
Αημητριος, ο οέ Θεόδωρος έφονεύδη μεδ όλης τής 
οίχογενεία; του.

Τί έλειπίν άλλο ιίς τόν ψευδοΔημήτρ:ον διά νά στ£- 
ρεωθή είς τόν θρονον εΐμή ή άναγνώρισις τής  ζώση; 
μητρός τοΰ άπ®ίανό»τος Δημητρίου; άλλά τούτο πραγ- 
ματιχώς συνέβη· διότι τβσοΰτον έ»τελής Ιτυχεν ή 5jloi - 
ό:ης τοΰ τυχοδιώκτου,ώς·* ή αυτοκρατόρισσα ίχλαυσε» 
υπό τή; χαράς’ άλλ’ δ λαός άρ έσχεται έχ φύσεως είς 
αλληλοδιαίοχους μ,εταδολάς χαί νεωτερισμού;, σπανίως 
δί άγα-α τους ηγεμόνας του,όσον αύτοί φαίνονται ότι

( 1/ Ευτυχείς οί ηγεμόνες* οί όποιοι χαθιστώσ* 
άγαπητ ή>·, (ju ta t θρωπον xai ευπρόσιτο}' εις robe 
λαούς την Λ i-Cepi ησίν των.

τον άγαπδσιν, ώ ?« ούτε υποφέρουσι τόν χωρίσμόντί». 
09ε» ένώ τωόντι δ Δημήτριος έώρταζε τού; γάμοος το» 
μετά τής Μαρίνας, *Cfης Σαντομίρου τινός ΐχ τ ώ ' άρ· 
χοντων τής Πολλωνίας, ό ίχ λο ς ΰποκ'.νουμενος παρά 
τοΰ φονεύσαντος τόν γνήσιον Δημήτριον Schouiski προ
σβάλλει μανιωδώς καί λεηλατεί τό παλάτιον, φονεύει τό» 
νυμφίον, καδως καπολλού; άλλ;υς παρα ύ^φου; χαί 
αύλιχούς.

Α λλ ’ ή παλαιά παρανομία του αρπαγβς έμελλε νά 
Έίμωρηδϊ) δρβδυτιρον' διότι άλλο; παλιν τυχοδ ω<της 
Πέτρος, ω ; υιος τοΰ Θίο?ωρου άναφανιΐς ίζς τήν 
Ούχρανίαν έχίνησεν εις »τάσιν τού; Κοζάκους. Μ ετ’ 
αύτοΰ δέ μόλις νιχηδέντος ή^οϋσδη χαί ετερος ψ.υδο- 
Δημήτριος δρμώμενος έχ τή ; Πολλωνίας· τά βαοι*ικά 
στρατεύματα ένικήδησαν «ο·  ̂ αύτοΰ, τόν άνβγνώρι'ε 
δέ χαί ή νεόνυμφος σύζυγο; Μαρίνα ! ‘ Η έπι^.ουρία τών 
Σουηδών  ̂παρώϊυνεν ετι μάλλον τούς ‘Ρώσσους άλλ* 
άγαδή τυχη οί Ιίολλωνοί κροσοχΡήσαντες ιίς τήν πο
λιορκίαν το·. Σμολένσκου έγκχτέλιπον τό» ψε^ίοΔημή- 
τριον, οί δε ‘Ρώσσοι έηαναστάντις έζήτησαν άπό τόν 
Βασιλέα τή ; ΠολΛωνιας Βλαδισλ-α.* να αναγόρευσή 
Τσάρον τόν (οιον αύτοΰ υιόν.

Εν τούτοις ό τυχοδιώκτης πληροφορηδείς π;ρί 
τουτου διεφυγε χαί βοηδούμενσς ύπό στρστ:ωτικοϋ 
τίνος σώματος έφάνη ενμπρο:6εν τή ; Μόσ·/ας· άλλά 
δημ.γερσίας γενομένης, ώμοφρ;·.ησαν αί ά^τιφερόμεναί 
φατρίαι, ώστε τόν μέ» ψευδοΔημήτ-ιον *ά παρα'ώ -ω- 
σΐν εις των νόμων τήν έχδίν.η,ιν, τόν δέ βασιλεύοντα 
Schouiski V3 κρημνίσωην έχ τοΰ 6p0v=u ώς ,,βοάνο- 
μον διά νά έχλέξ5 τό έδνος νέον ηγεμόνα.

Ά λλ ’ ή Μ ι  ρίνα έκυοφόρ* ι ηδη άπό δύο ψ<υ?οΛη- 
υητρίους, τούτων δέ δ τε/ευταιος έφονευδη ‘ύπό τών 
Γατσρων, είς τούς οποίους χατέφυγίν.

Οί δέ Ιίολλωνοί ενωμένοι xat δυνατοί μ ετ ιξΰ  τών 
στασιαζόντων ‘Ρώσσών κατιπιεζον ούτούς πολυτρό- 
π ω ;' άλ/ά τ^ μεγάλη δ.υτέρα τοΰ 161 1 έπισφοάγιιαν 
τή. άπόνοιάν των καί 8 ,ΐ γενική; , ?βνή; Τήν
Μ cry αν.

Τότε κριωπώλης τις έ.δουσιάσα; τούς πολίτας 
αίνησε διά τών ,όγων του κοινήν άγανάχτησίν χαί σω- 
τηριώδη άντιπιρισπασμόν όθεν πάντες πανταχόδεν ,υ -  
ναδροιζόμενοι cl ‘Ρώσσοι χστεδίωξαν μέν τοΰς Πολ- 
λωνούς, άνηγόρευσαν δέ αύτοκράτορα τόν Μιχαήλ ‘ Ρω- 
μάνωφ,^ άοχοντα χαιαδιω*όμε>ον ΰπό τοΰ Γουδόνο?.

‘ Π δέ Σου»;δ α ώρελουμένη τότε έχ τώ» τοιούτων 
έμ^υλ ων στάσεων, ύ-;έταξε τήν Ί Π ριαν, Κβρελιαν 
Λ βο.ίαν χαί Έστωνίαν, ή Πολλωνί* δέ τό Σμολέν-
σχον άλλ’ ό διάδοχος τοΰ Μιχαήλ Αλέξιος 1645__
1676 έπανέλαδε τάς έπαρχος ταύτας, προη'ναγ* 
τήν γεωργίαν, εν?ερε πλοία έκ τή ; ’Ολλανδίας, ‘ ,u -  
νήψε  ̂ σχέσεις μετά τών πρωτίστων βασιλέων -,ής 
Ευρώπης, έδε’χδη πρέϊδίΐς τής Περσίας καί Κίνας', 
διέταξε τήν μετάφρασι» επιστημονικών βιβλίων, , J -  
στησε δέ καί σχολεία, όπου έδιδίσχετο ή ‘ Ελλ’η,ΐχή 
Λατι»ι«ή χα! Σλαβική γλώσια .

Δύο αδελφοί έτιροδα/εις δ Ίωά.νης καί ό μέγας 
Πέτρο; έβαιιλευσαν συγχρόνως, μετά τόν «ρωτότοχον 
υίόν του Αλεξίου Θεόδωρο,· άλλά τήν δύναμιν

βωσι μετ’ αύτό* χαί αύτοκράτορες ήδη τ ίς  ‘Ρωσσίας
 '  ,λ..  -  SimftniMc yet SnPr.r τω ν .

μεγαλιπιβόλους αυτής σκοπούς χατέστειλ* μέν τους πατέρα τής πατρίδος.
υχερμάχβυς τής Σοφίας Στρελίτσας καί τόν υπουργόν Αλλ αυτός έξαχολ
αύτής Γαλίτσην, αύτήν δέ ταύτην περιώοισεν είς μονα- σκοπών του ιιδεν ηδη (
στήριον, χαί ουτω; Ιλαβεν άπά τάς άσδενεΐς χεΐρα; λος’ άπέθανε δέ ύπό δυσουρίας τω 1725  κατά Ιανν.^ 
τοΰ Ίωάννου 1 6 8 8 — 1725 όλης τής βασιλικής έζου I Ή  σύζυγος αύτοΰ Αίκατερίνα βοηδουμένη παροι

1 ^  Μ  .    u  1  m  2.ΙΙΙ m J>I f.\ «  « Λ  R  « · Ι  1 9 I K U  K  IP

Αλλ’ αύτός έξαχολουδών τήν έκτέλεσιν τών μεγαλιβν 
σκοπών του ιιδεν ήδη πλησιάζον τής ζωής του τό τ ί"

σιας το σκηπτρον.
Κύριος δέ ήδη άπόλυτος τών πράξεων καί καδ έαυ

τοΰ ΙΜεντσιχόφ έχυβέρνησεν άξίως τό Βασίλειον. Έ π 
αυτής δ ήγεμών τής Γεωργίας παρεχώρησε τήν χώραν

* λ \ , , , , ■ , .  . < . ' ταύτην είς τήν ‘Ρωσσιαν. Αυτη κατεστησε και αλλοτον βουλιυομενος εστραφη απ αρχής εις τη» ναυτικήν V ’  ι __
. . ·« t παοάσηυον το του αγίου Αλέξανδρου του 1Νεφ3κηΓκαι στραιιωτιχην ουναμιν οδεν ναυπη'ιήσας στολισχο^ r t ι , r ~ ‘

κατεβ βασε διά τοΰ Τανάιδος είς τόν Βύξεινον (1696) 
έκυρίευσε τήν Ταναί5α πόλιν (A io if,) άπήλδεν είς τήν

Αποδανούσης τής Αικατερίνης έδασίλευσεν δ υιός 
τοϋ δυστυχοΰς Αλεξίου Πέτρος Β’. άλλ οΰτος έξο·

'Ολλανδίαν, όπου έσπούδ,σε» ώς ά.τλοΰς έργάτης τά Ρ·’ *< τον πρωβυπουργον Μ.ντζ,κοφ ,,ς _την Σιβηρία» 
τής ναυτικής, ακολούθως δέ μετέβη εις τήν Α γγλ ίαν ένυμφευδη ν,αν τινα εχ τής οιχογ.νειας των Δο_λγβρου. 
καί Γαλλίαν έπισχεπτόμενος τά τεχνικά αύτών κατα - ετελευτησε δε εςαιφνης υπ ευλογιάς τφ  1730 .
στήματα καί περ,ποιούμ.νος τούς βιομηχάνους, τών Τοτε δια ψηφίσματος της Γερουσίας χαι της ίθν - 
δποίων ,ιχεν άνάνκην. ’Επειδή δέ οί Στρελίτσαι έστα- l · ^  4μηγορε«ς μ ετ .κ λη ί, ως αυτοχρατορίσσα η Αννα

■ r ι » in  2 . · ι ;κ ̂ ί_, κοοίΐ Ιωάννου ως πρωτοτοχου αοελφου του μεγάλουσιαζον είς την ‘Ρωσσιαν, επιστρεψα; εςαιφνης βιε- \-yn  · - <■ λ  > s ~
λ ~ ·ι ~ ~ ' > Πετοου. Αύτή ομως παρασυρομενη υπο ουτιδανού τίνοςλυσε παντελώς τό σωμα τούτο, κατεττησε το παραση I, ‘ t ruu '· Γ , ( , ι> ο > ϊ  >

μο» τοΰ άγιου Άνδρέου, μ,τέφ.ρε τήν άρχήν τοΰ έτους Σ ω μ ατικού  Β̂ ΐΓβα λεγ,μενου έξωλισθησ.ν εις δια- 
άπό τής Α'. Σεπτεμβρίου «ίς τήν Α'." 'ίανν.υαρίου, f  ?* πλημμελήματα και πολλας ωμότητας' χατ^ 
Εχήρυξε τόν πόλεμον κατά του βασιλέως τής Σουηδίας οώχβη ο/η ή οιχογενεια Δολγ0ρου<η μετα των φίλων 
δωδεκάτου Καρόλου, νικήσας δέ αύτόν έλαβε τήν Λ ι-Ν « , / *βασανΐσδησ«ν υπέρ τας 12 χ ιλ  ανθρωπ-ν, 
βονίαν, Φιλανδίαν καί Πομ.ρανίαν (I ) έπειτα κατέβαλε έξωρίσδησαν δε ειχοσιν αλλαι 1) ο B iren επ.βληδη ως 
τά  δεμέλια τής Πιτρουπόλεως, ώρμησε πάλιν κατά ^  Λ  τήν Κουρλα,διαν έμποδισδη δια της διας

- .r  / ' i  ' ’ ά  r .  „ ' > η ί  Hi ελευδεοα εκλογή του Βασιλεως τής Πσλλωνιας, φυτών Γουρκων, του; όποιου^ ήρε9ιζε κατ αυτού ο παρ Η * r , '  ' , , ’ Γ,
, .  , / ι tr > ι >η· s ι _,„;|γαδευ9εντο; του Στοινισλαου ως οοηβουμενου υπο της«ύτοις αυτομολος Κάρολος' αλλα κινίυνιυσας περι ι Α ’  . .  . ’  ' . ” .

τόν
συζύγο

σκορπίσδησαν δέ χαί οί Τάταροι τής Κριμαίας.
,  , . .. .  , , Τό δέ 1741 συλληφδεντος περι το μεσονύκτιο» και

Μετα ταΰτα ο Πέτρος έπανιλαδε τας περιηγησεις ,  , , , ν τ '.  , , , . , ,  , ,  r V εξορισδεντος του Ιωάννου Σ I . υιου ανήλικος της

Λ 7 1 5 ;  ί , ί γ ψ . »  Λίγ«ν_ . i t  +  Κο , η · „ χ,.Α 4  ) i  ,  0 ί , „ ς „1 ,? !
«εγχαγην, επειτα μετεδη είς το Αμδουργον, το Λα-1„, ^  _e.  i
νίδρον, τήν ’Ολλανδία» καί τή» Γαλλία».

διαδόχου, έλαβε τάς ήνίας τής Κυβερνήσεως ή Ελισά
βετ κόρη τοΰ μεγάλου Πέτρου' άνεδίβασεν όμως εις τόν

’Επιστρέψας δέ είς τή* ‘Ρωτσίαν κατεδίχασεν «έ; Iθρόνον διά τό άσχανδάλιστον καί τόν υίόν τής πρωτο-
θάνατο» διά τών διχαστών τό» υίόν του Αλέξιον ώς χόχου άδελφής της Άννης (2) τοϋ Χόλσταϊν Πέτρον
ά*τιπράττοντα είς τάς μεταρ^υδμίσεις του 'άλλ ό δυς·υ- Γ'. τόν όποιον κ*ι έ<ύμφευσε μετά τής Αίχατιρίνης
χής ουτος νέος εύρέδη τη έπαύριον άποδαμμένος ιίς τήν Άλεξιάδο; κόρης τοΰ ήγεμό»ος Anhalt Zcrbst.
φυλακήν. Τοιοΰτον δέ δυστυχές τέλος έμελλον νά λα-1 Ή  ’Ελισάβετ άπέδανε βασιλεύσασα 21 Ιτη ^το

Ιδέ γυνή αγαθή μέ» καί έπιειχής, άλλά φιλήδονος καί
χατ’ έξοχή» ζηλότυπος περί τό κάλλος της, καθώς

/, ι r> />■ « « * λ j ~ Ιχαί ή ομώνυμος αύτής ’Ελισάβετ τ ις  Α γγλ ία ς ' συ-(\  / Γνωρίζω ε.Ιεγε προς τους αποοεΐΛΐωντας\ «Γ , r -  < < ■·[ , / « . r  λ > στήσε δε το πανεπιστημιον τής Μόσχας και την ακα-χαι μιχ(ΌψυΥθΒΐτα( στρατηγούς του ρζι οι Ζουηοοιι , _ .
θίλουσι μ&ς ηχήσει ποΛ.Ιάχιζ, ά.ΙΑά τέ.Ίος 11!χιαν τω '' καΛ“ » τεχνών.
μας όιόάζει νά τούί νιχήσωμεν xai ήμεΐς. I -—  ------------------~

Νικήσας ύέ τόν Σουηδικόν σΐό.Ιον είς τούς at’- j ( I )  Hist, de Russie par Louis Paris, du gy* 
γιαλούς τών νήσων 'Α.Ιανδ άνέχραζεν' « Ή  5ρΰο·«ί|ΐηΒ38β imperial de Moscoa-
μ ίαν μόνον ‘‘Ρωσσιαν έπλασε' δέν πρέπει νά  /χη' 
αντίζηλον !  ·

( 2 )  Αυτη επρεπε r a  προηγηθ1̂ τής ’Ελισάβετ 
χατά τήν διαθήκην τής μητρδς των Αικατερίνης.

2.



Πέτρ»ς δ Γ'. έφάνη έξάρχήί χρης-ός, άλλά δυς-υχή; 
β*σιλ·.ΰς. Διαρίρόμενο; πάντοτι πρός τήν γυναίκα του, 
τήν 'οποίαν ώ ; ώραίαν (1) δπώπτιυεν ίσ »ς  έχ ζηλο
τυπία ; το πρώτον, επειτα δέ βμελέτησε χαί νά δια- 
ζευχθή" προπαρεσκευβσι τήν καταιτρορήν του. ’Επειδή 
συνωμοσίας στρατιωτικής γινόμενης, τήν οποίαν διεύ- 
θυνεν δ εννοούμενο; παρά τή ; Αικατερίνης Γρ. 
Όρλώρ έκηρύχθη έκπτωτο; τού θρόνου, ύστερον δέ ρυ- 
λακισθεί; ιΰρέθή νεκρός μετά 6 ήμίρας, διιδρυλλήθη δέ 
οτι άπέδανεν ύπδ στρόρου. Άλλά χαί δ 'Ιωάννη;, νέο; 
16 έτών, τόν όποιο», ώς λέγεται, έσκόπιυεν ό Πέτρο; 
νά ι/ιοδετήση ώ ; διάδοχον, έτελευτησε χατά συγκυρίαν 
μετ όλίγον (1764 ) άρ’ ou τινές στρατιώται έπεχείρη 
σαν νά τδν έλευθερώσωσι» (1 7 6 2 — 17 69 ;.

‘Η Αικατερίνη Β'. (πριν δέ βαπτισδή λεγομέ*η 
Σορία Αύγοΰστη) ήτο κόρη άτλοϋ διοικητοΰ τ ίς  Ιίρωσ- 
σικής πόλεω; Στετέ», διέπρεπε δέ ούχί μόνον xara τή* 
σωματικήν καλλονήν, άλλά καί κατά τήν αγχίνοιαν 
καί ολως ανδρικήν μεγαλοπραγμοσύνην. Ά ν  δ ιδιωτικός 
αυτής βίο; σχολιασδείς διαρόρως Ι3ωκ«ν άρορμήν εις 
παρατηρήσεις του μικροσκόπου μωμου, δ πολιτικό; 
ομω; ΰπήρξε κατά πάντα περικλεή;, τόσω δέ μαλλο* 
otto έκυβέρνα κυρίως μόνη, διαγινώσκουσα ευκόλως τά 
δέοντα χαί κρι.ουσα όρδώτατα τήν δΰναμίν της. Δια 
τούτο άπάρχή; συνήρίη μετά. τή ; Α γγλ ία ς και Γαλλ; 
ας,  άπεκτησε τήν ΰπόληψιν τοΰ μεγάλου Φριδεριχου,έπο 
λέμησεν άλλιπαλλήλως τήν Τουρκία» 1 7 6 8 — 178 8  
?πεμψε στόλον είς τήν Μεσόγειον καί έκίνησε τήν 
Ιιτϊ»άστασιν τή; Πελοποννϊί»ου καί τοΰ Αιγαίου, εκαυ 
®ϊν δλόκληρον τόν τή; Τουρκία; είς τά παράλια τών 
ΕρυΟ.ών, άπέσπασεν έξ αυτής τήν Κριμαία* και τήν 

Βασσαρχβίαν, άρ’ου έκυρίιυσι τά Ισμαήλ, χα ιέσχ ιτή* 
Μολδοβλαχίαν, επέβαλε τόν εΰχαριν Πο*ιατόρσ*η* 
ώ ; βασιλέα είς τήν ΙΙολλωνίαν (17 64 ) Ιπειτα δέ 
συγκατιτέθη ε ί; τήν τριμερή διαίρεσίν τη ;, τή* δποίαν 
πρότεινε» ή ΙΙρωσσία καί Αυστρί*· άλλ ενωμένη μετά 
τή ; πρώτης έμπόδισεν άλλοτε τήν δεύτερα* νά έκτα- 
8ή είς τήν Β/βαρίαν (1779 ) έίέχθη τάν αύτοκράτορα 
Ί Λίσήρ Β'. υ ιτά  τοΰ οποίου περιήλθε τας μεσ η μ β ρ: - 
νάς επαρχίας τοΰ Βασιλείου της, απέκτησε ρίλους καί 
έπαινετας ε ί; μέν τή* Γαλλίαν πάντας τοΰ; έγκυκλο- 
π*ιδιΧ3ύ; λεγομένους Δαλαμβέρ, Β ίλταίρ, Διδερότ, 
όστις ήλθε καί πράς έπίσκιψί* τη ;, είς δέ τήν Ά γ- 
γ λ ίιν  τόν περίφημο» Sheridan, Fox κτλ.

Ά λλ  ή έπανάστατις τή ; Γαλλία; τήν έτάραττεν 
Έτειδή ε'.εγεν ότι ήτο « ίξ  έπαγγέλματο; άριστοκρά- 
τ ι ; » Διά τοΰτο ένεδάρρυνε τόνΓουστάβον βασιλέα τής 
Σουηδία; *ά κηρυχδή κατά τή; Γαλλίας, έδέχθη δέ 
καί πιριέθαλψε τοΰς μετανάστας ταύτης, έν οι; καί 
τ ό ν  Κάρολον I. Ά λ λ ’ άοχομένου πολέμου κατά τή; 
Πιρσίας, μελετωμένου δέ άλλου χατά τή ; Τουρκίας 
άπέθανεν άπόπληκτος τω 1796.

‘Ο υίός αύτής Παΰλο; (1 7 9 6 — 1801) ώπλίσ9η

( 1 ) Ό  τοσοίτον δοζασθείς παρ αύτής Ποτεμκιν 
ΖΛιγεν oci an a  εμφανιζομ,ένη τήν νύκτα ή εύπρεπε- 
στάιη αυτη γυνή ό ι ίχ ι ι  φώς είς οΛην την αϊ&βυσαν.

χατά τής Γαλλία; χαριζόμενος είς τήν ’Αγγλίαν· αί άλ- 
λεπάλληλ»ι ομως ιίκαι τοΰ Μακδοναλ, τβΰ Γιοδέρτ, 
τοΰ Μασ»ένα ε ΐ; τή* 'Ελβετίαν, Ιταλίαν καί ’Ολ
λανδίαν, μάλιστα δέ αΰτοΰ τοΰ Ναπολέοντος είς τδ 
Μαρεγγ» τόν κατέστησίν εύμιενεστερον ίσως ει; τήν 
Γαλλίαν, οτε 60  συνω^ότα; προεξάρχ ο'τος τοϋ Ζού- 
πορ έρόνευσαν καί οΰτόν, ώς άλλον Κα;σαρσ, έπ 'α ΰ ·  
τής μάλιστα τής κλίνης του, άρ tu πολυειδώς τόν 
περιύβρισαν (23  Α,ύγ. 1 SO 1) *Τς δέ έ* τών υπασπιστών 
του επνιξε καί δ.ά τή ; ταινίας τοΰ «ξιώ/βτός του τόν 
λαιμόν τοΰ δυστυχούς ήγεμόνος' τότε δέ λέγεται οτι 
άνέκραξεν επικαλούμενο; τήν βοήθειαν τοΰ πρωτοτό 
κου υίοΰ του Κωνσταντίνου !

Θρόνον άλλεπαλλήλο>ς ηδη καδημαγιιένον άναβάς δ 
Αλέςανδρος δεν έτόλμησε βεβαίω; να διατάξη άνάκρισι» 

τής μιαιρονίας, ουτε μάλιστα οί συνωμόται έπαυσαν 
κατέχοντες τά ; έπιρανεττάτας πσλιτίχάς, στρατιω. 
τικάς, ή διπλωματικάς θέσεις. Τοσαύτη ητο εως τότε 
ή δύναμις τής άριιτ3χρατίας ί ! ‘Η Αικατερίνη εΐχε 
παρηγγελμένβν τάν παιδαγωγόν τοΰ ’Αλεξάνδρου 
Ιόλτκορ νά μή τόν διδαξη οΰτε μουσικήν, οΰτε χοίη- 
σιν· διότι τά μαδήματα ταΰτα καταδαπανώσι πολύ
τιμον καιρόν άναγκαϊον είς τήν Κυβέρνησιν' εΐ/e δέ 
τουναντίον διδαικά'.ους άλλω» μα9ημάτ<»)ν διάσημους 
τάν Λα/άρπ τή ; ρίλολογιας, χόν Ιίαλλάς τή; ρυσι- 
κής ιστορία; κτλ.

Έρ όσον διήρκει ή ειρήνη, δ Αλέξανδρο; επ ιμε
λείτο τάς έσωτερικίς βελτιώσεις, επειτα έπολέμησε 
τήν Τουρκίαν, τήν 11; ρσίαν καί τήν Γαλλία* 1 8 0 5 —  
1814 . ίίάντοτε δέ διεκρίδη χατά τήν αγαθότητα, τήν 
έπιεικειαν, τήν γενναιορροσύνην, τήν φιλανθρωπίαν, τήν 
ακαμπτον σταθερότητα καί τάν πατριωτισμό*. Αύτάς 
έπροστατευσεν ιδιαιτέρως τήν εθνικήν έκπαίδευσιν χαί 
έκανονισε τό διοΐχνιτικάν μέρος τή ; υπηρεσίας, άνήγειρε 
πλήδίς καταστημάτων, έτελειοποίησε τό στρατιωτικό;, 
ώστε έθαυμάσδη μένή. πρόοδόςτου μεταξύ 1801 — 14 
καί μάλιστα μετά τά 1813 δ άπαρτισμός ολοκλήρου 
στρατοΰέντός τινω* εβδομάδων· τω δέ 1 8 1 5η  συγκρό- 
τησις 300  χιλ.καί 2 ,0 0 0  τηλίβόλων καί ά/αςών έξέ· 
πληξε πάντας. Αύτάς άνεβ βασε τήν ‘ Ρωσσίαν εΐς τήν 
περ'.ωπήν τής δόςης καί δυνάμεως, δπου ήδη εΰρί*κιτα[, 
{τακτοποίησε τά οικονομικά, σύστησε τράπεζαν εθνι
κήν, ήλευθέρωσε πλήθος δούλων, είτε ερώτων τοΰ 
στέμματος, άνοιξεν δ5ού; καί διώρυγας αναρίθμητους, 
συνήψεν εμπορικά; σχέσει; μετά διαρόρων επικρατειών 
τής ‘ Ισπανίας, τής ’Ινδία;, τής ‘Ομοσπόνδου ’Αμερικής, 
τής Βρασιλίας. Σπανίως μεταξΰ τώ» βασιλέων 
εΰρέθη ρίλο; ειλικρινέστερος και προθυμότερο; «ά θυσια- 
σ9ή ύπέρ τών ρίλων του παρα τόν Άλέξσνδρο». Ούτως 
εδραμ^ν είς βοήθειαν τοΰ Βασιλέως τή ; ΓΙιωσσίας 
καί άντεταχδη πρός τόν Ναπολέοντα είς τάς πεδιά
δας τοΰ Φριενδλανδ· εαειτα δέ διήγειρε σύσσωμον 
τήν Γερμανίαν κατά τής Γαλλίας, ά*αδεικνύμενος 
πρωταγωνιστής τών τελευταίων τοΰ Ναπολέοντος 
πολέμων' τέλος διετήρησε τήν ανεξαρτησίαν τής ’Ελ
βετίας, άπήλλαξε δέ μεγαλοψΰχω; καί τήν Γαλλίαν άπά 
τή ; ταπεινώσεως, είς τήν όποιαν εμελλον νά τήν κατα- 
δικάσωσιν ώς υποχείριον ήδη οί σύμμαχοι νιχηταί.

Ά λ λ ί Ιιατί τοιοΰτος αγαθός 
ΑέρήλΜς τής ΐπ»χής του, νά 
τβ» βίβ» του ; Ενήργησιν άρά γ ι  
ταραχώδης αριστοκρατία ;  (Γδβ ΠολιτειογραΦ.)

Ό  Αλέξανδρος άπέδανεν ι ίς  τά παράλια τής Κρι
μαίας, οπουΰπήγε νά βελτιώσιρ τήν τύχη* τών πασχοντων 
λαών του κατά προτροπήν δνομαστοΰ φίλου του και 
μιγιστανος τοΰ Κόμητος Βοροντσόρ ! Νοσήσας δε αι 
ρνιδίω; συνέλαβεν υποψία; τρομ«ράς κατά τοΰ Σχω- 
■του ιατρού W y llie , οδεν άρ’ ου επιι τά ράρμακό» 
του, τδ* έδιωξε τόσω αύίτηρότερον, δσω ποτέ ουτος 
δεν Ιστιρξε νά συμβουλευδή μετ’ άλλων. Αλλά τό άπο- 
τέλισμα ήτο άνιπανόρδωτον, χαδώ; καί τδ έγκλημα 
(ά* υπήρξε») εμεΐνιν άτιμώρητο». ΓΙολλσί όμως λέγουσιν 
OTt άπέδανιν (13 Δεκεμ, 1825) ΰπά καυσώίους πυρετού 
μή διλήσας νά ρλεβοτομηδή άν χαι ήτο σρριγών καί 
ρωμαλαΐος.

‘Ο νΰν διέπωντή; 'Ρωσσία; τά σκή«τρα αύτοκράτωρ 
Νικόλαος παριστάνεται ώς λόγιος, άρεΐ}χλος, δρήσκο; 
καί ριλόπατρις υπέρ πάντα άλλ·ν· έπικρατεΐ δι εΐς τόν 
χαρακτήρα το» ή δεινότης πιρί τή» έκτέλεσι» τών αραγ
μάτων· ςσον ή περίνοια καί ή κρίσις, διότι θυ»ίάζει πολ
λάκις καί τά ίδιά του πάθη καί τήν λαμπρότητα τής 
δόξης είς τήν άσράλεΐαν καί τήν ευημερίαν τών υπη
κόων του. Σιμνυνιται μέν πάντοτι κατά τήν απόλυτόν 
του έξουοίαν καί τά ; στρατιωτικάς δυνάμει;’ άλλά χαί- 
pct πολΰ μάλλον διά τήν πρόοδον τής βιομηχανίας, τήν 
δκοίαν “τοσοΰτον έβοήδησι- ριλοτιμειται δ ίτ ι μάλλον νά 
wpοάξη καί τά Ναυτικάν.Άν και ά»δρωποι διάσημοι,οιο» 
οί υπουργοίΝεσελράδ καί Καγκρέν καί Beukendorff χαί 
άλλοί τινε; ίσχυσαν πάντοτε πολΰ, άλλά τά πράγματα 
καί τά περιστατικά, τά όποια διορα εΰκρι*ώς καί εύστό- 
νω ς, πιίθουσι πιρισσότιρον τδ πνιΰμά του καί αύτάλαμ- 
βάνει ώς έπί τδ πλεΐστο* οδηγούς, διότι πρδ πάντων 
έκιθ’ψ ε ΐ  τήν εύημιρία» τής ‘Ρωοσιας, καϊ τών καθε
στώτα» τήν στερέωσιν.

I. Ν . Λεβαδιύς·

8EQPI.I Τ Ο Ϊ  ΠΛΠβΥΣΜΟΤΓ 
T S 5  Η Θ ΡϋΙΙΒΝ . » )

Ά ν ελίΐπόν τινα «μπόδια παρεμπίπτοντα σχεδόν 
πάντοτι είς τήν φυτικήν έκτατιν τοΰ ανθρώπινοι» γέ- 
νβυς, δ πληθυσμός «ΰτοΰ ήθελεν αύξάνεσθαι τιραστίω ; 
•παντοΰ. Κατά μέίον όρον έξ έκάστου γάμου προέρ
χονται είς μία» γενεάν εξ παιδία- τούτων δέ δυο μέν 
άποθνήσκουσι συνήθως κατά τήν βριρικήν ήδη ηλικίαν, 
•τέσιαρα δέ έπιζώσι μ ιτά τόν θανατον τώ* γονέων, 
νυμφευόμενα δί γίνονται καί αύτά ρίζ«μα χαί αρχή 
νιας γενεόίς διπλάσιάς κατά τδν αριθμόν τής προηγη

( \ )  Moreau de Joniies. ‘7 π ό μ / η μ *  a r a - j - r e t r i i r  
«ί’ς την α κ α δημ ία ν  τών έπ ιο τημώ ν  τής ΓΛ.Μ{*ς.

5 0 0 , και επέκεινα τών 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  ιίς 1 ,000 .
ώστε, τά έπαναλαμβάνομεν, μή υπαρχόντων προσχομ- 
μάτω» ταραττόντων τήν φυσική» ταύτην διαδοχήν 
καί άλληλουχίαν μία μόνη οικογένεια άκμάσασα έπι τοΰ 
ώραίου Φιλίππου δηλ. τώ  ετιι 1 2 8 5 — 1314  ήρκει 
διά τών άπογόνων της νά παράξη ολον τδν ζώντα 
σήμερον είς τό έδαφος τή ; Γαλλίας λαόν ! πάντες δέ οί 
κάτοικοι τή; Ευρώπη; ήδΰναντο νά πηγαζωσιν έξ ένδς 
μόνου ζεύγου; βυγχρόνου τής βασιλείας τοΰ Ουγου 
Καπέτου, άπάσης δέ τής οικουμένης οί λαοί νά προέρ. 
χωνται εκ μ ια ; μόνης οικογένειας άπό τών χρόν»*ν τοΰ 
μεγάλου Καρόλου.

Ά λ λ ’ δ πολλαπλασιασμός τοΰ γίνοοςτών άνδρώ*ων 
δέν γίνεται, πολλοΰ γε καί διι, τοσοΰτον δμαλώς καί 
ιαχέως, ίσο» διά τοΰ υπολογισμοΰ, είς τόν πραγματι
κόν βίο»" έπειδή δ πληθυσμός τή ; Γαλλίας πιριο·- 
οίζετο είς 5 ,0 0 0 ,0 0 0  έπι τής χατακτήσεως τών 
‘ Ρωμαίων, ίχρειάσθησαν δε 1860 ετη εως ου φθά»$ 
είς 32 ΟΟΟ,ΟΟΟ1 ώστε δ διπλασιασμός άντί 32 
έτών επετελέσθη ιίς 6 1 5  δηλ. είς περίοδο» έτών όκτύ 
καί δεκάκις μακροτέρα». Εκ τουτου δέ φαίνεται οτι 
έπί 3 0 0 0  άνθρώπω» ε ί; μόνος έκ τώ» γεννωμένω» 
ίπιρίσσιυι» ώς πρός τοΰς τεδνηχότας, δηλ. οί γεν- 
»ώμε»οι ήσαν περισσότεροι τών αποθανόντων χοιδ ενα 
μόνον ά<θρωπον.

Ά *  ίέ έπί τή ; γής ζώσι σήμερον 1 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , 
οί κάτοικοί της είκοσι χαί όκτάκις μόνον έδιπλα- 
σίάσθησαν άπδ τής έποχής τοΰ κατακλυσμοΰ τοΰ Νώε 
καί τοΰτο συνέβη κατά τ.ασαν πιρίοδον 150 έτών. 
Εντεύθεν δέ ουμπεραίνομεν οτι επί τών παρελθόντων 

42 α?ώ»ων ει; «χ τών γιννωμίνων έπερισσευσεν ώς 
πρός τοΰς άποβιώιαντας έπί τοΰ άριδμοΰ 2 2 0  αν
θρώπων.

Ά λλ ’ ιίς τήν Ευρώπην ή αΰξησίί τοΰ πληθυσμού 
άποδεικνύεται σήμερον τιτραπλασια τοΰ ανωτέρου ορου.

Μεριχώτιρον δι φαίνεται δτι είς τήν Πρ»σσί*ν δ 
λαός διπλασιάζεται έντός 39 έ τώ ν  τοΰτο παριστάνει 
τόν υπέρτατον βαθμόν τής αύξησιως.

Είς τήν Αυστριακήν αύτοκρατορίαν έντός 44.
Είς τή* Ευρωπαϊκήν ‘ Ρωσσίαν έντός 4 8 .
Είς τήν Πολλω»ίαν καί Δανίαν έντός 50.
Είς τάς Βρεττανικάς νήσους έντός 5 2 .
Εί; τήν Ναρβιγίαν, Σουηδίαν καί Ιίορτογαλλίαν εν

τός 56.
Είς τήν ‘Ισπανίαν Ι*τός 62 .
Είς τήν Ιταλία» έντός 68.
Ε ί; τήν Ελλάδα καϊ Τουρκίαν έντός 70  (1)
Εΐς τήν ’Ολλανδίαν έντός 84 .
Είς τήν Γιρμανίαν έντός 120.
Είς τήν Γαλλίαν έντός 125.

( \ )  Έ ντός των  2 0  ΐ ι ά ν  τής ΈΛΧννιχής Βασι~ 
Λείας πόσον ά ρά  γε  π ρ οώ δ ευ σ ιν  ή άνθρωχοπΛ ηθίς  
τής ΈΛΛα&ος ;  Ά ς  άπ*ντήστ\ τό γ ρ α γ ι ϊ ο ν  τής δ η .

μ ο σ ίο ν  ο ικονομ ίας .

μο»άρχης, β Μάρκο;!διίσης' ούτως εν μόνον ζεΰγο; προσφέρει ιις την 
καταστρέψη έλεεινώ ;! πατρίδα του εξ επιγόνους ι ί ;  32  ετη, 12 ει; 6 6 , 

καί κατ' αύτοΰ ή 2 i  είς 100 , 192 είς 200 . -δπίϊ τούς 9 0 0 0 0 0  είς



Συμπεριλαμβανομένων οδτω ΐδ ν  βορείων επικρα
τειών άρχοΰίΐν όλιγότερα τών 5 0  έτών είς διπλα- 
ftasiv τοΰ πλήθους των, iv ω είς τ ι ς  μεσημβρίνάς 
χώρας άπαιτούνται σχεδόν 80  ετη, ώττ« ή αυξησις 
τών πρώιων καταντα αχεδο» διπλάσια τή ; τών δευ* 
τερών* έπιιδή τό αύτό άποτέ^εσμα tx.iiu.tv γίνεται 
•ίς 3, ένταΰθα δέ « ί; 5 έτη.

Διατί αραγε εξέχουσι κατά τήν ταχύτητα τοο 
πληθυσμοί ή Π ρωσία, Αύστρία καί ‘Ρωσσία ;

Συντελοΰσιν εις τοΰτο πολλαί αιτία ι, οιον
‘ Η ικτεταμενη γη τούτων τών τόκων ώ ; προς 

τον αριθμόν τών κατοίκων, όθεν αυξάνει ή καλλιέργεια 
χατά λόγον αύτών.

‘ Η ένεργητική έπι^οή τών ψυχρών κλιμάτων εί; 
τήν προβεβηχυΐαν ηλικίαν, ητις «αρατείνεται αύτόθ 
πλειότερον

Τό νεοσύστατον τοΰ πολιτισμοΰ.
‘ Η αύτάρκεια τών νεοπολιτιστων λαών, δια τή·. 

δποίαν έχάστη οίχογε'νεια είκόλως έκτεί<εται καί 
διαιωνίζεταί.

Ό  ελάχιστος όρος της ανθρωποπληθύος ευρίσκε- 
τα ι είς τήν Γαλλίαν, Γερμανίαν καί ’Ολλανδίαν.

Διά τήν μεγάλην πρόοδον του πολιτισμοί, οστις 
αυξάνων τάς ανάγκας υποβάλλει τόν βίον είς παν- 
τοίας υποχρεώσιις, τών οποίων ή έκτέλεσις πιρι 
στέλλει τήν έκτασιν τών ανθρωπίνων γινεώ ν- ή με 
γάλη Βρεττανία βοηθίϊται κατά τοΰτον τόν λόγον 
άεό τους απείρου; πόρους, τβύς όποιους ή β ομηχα- 
»ια κ»ί τό έμπόριον, καθώ; καί αί άποιχίαι, προσφέ- 
ρουσιν «ίς τάς χρείας τών κατοίκων της.

Έ πι δί τών άλλων τόπων -ij φυσική αύξησι; τοΰ 
πληθυτμοΟ αναχαιτίζεται, διακόπτεται, ή καί διαφθεί. 
ρεται παντελώς άπό τήν δυσκρασίαν τοΰ άέρος, τάάνε. 
παρκέςτής συγκομιδής τών καρπών, τήν προεργομένην 
άπο τά ; πλημμύρας, τούς σεισμού; χαί τά ελη βλάβην, 
τάς λοιμώδεις, η άλλας επιδημίας, τήν είλωτείαν, 
τά» μοναχικόν βίον, τήν στρατιωτικήν, ή ιερατικήν 
αυταρχίαν, τάν περιορισμόν τών κτημάτων (τής ίδιο 
κτησιας) τού; κακούς ίπ ί τή ; κληρονομιάς νόμους χτλ.

’Ενδέχεται κατά τινας τόπους τής Εύρώπης νά δι- 
πλασιασθή τά πλήθος, άλλ εΐς άλλους τοΰτο άπο 
βαίνει αδύνατον.

θιωροΰντες τόν πληθυσμόν τίνος λαοΰ άσχέτως 
«ρός τά ποσόν αύτοΰ καί τήν δύναμιν τής πολλα- 
σιάσεώς του εύρίσκομεν οτι εις τ /iv Εύρώπην ολην 
όλίγον τ ι πλέον τών 2 ,5 0 0 ,0 0 0  γένναι ύπερβαίνουσι 
τάς άποβιώσεις’ τά 3 ]4  δέ του άριθμοϋ αύτοΰ άνή- 
κουσιν εΐς τάς βορείους χώρας' ιδιαιτέρως δέ « ^ λ ο γ ί
ζονται, ή διαμοιράζονται χατά τάν έξης πίνακα.

‘Ρωσσία Εύρ«χαϊκή 6 1 5 ,0 0 0  1]4 
Αυστρία . . . 4 2 5 ,0 0 0  1[6
Μ. Βρεττανία . . 2 7 1 ,0 0 0  1 9
Πρωσσία . . . 2 0 6 ,0 0 0  1 12
Ι τ α λ ία . . . . 2 0 5 ,0 0 0  1 13
Γερμανία . . . 17 5 ,0 0 0  1 14

Γαλλία . . . . 1 73 ,000  1]14
‘ Ισπανία 14 0 ,0 00  1118
Τουρκία Κύρωπαΐχή 101 000  1 25
Πολλωνία . . . 5 7 .0 0 0  1 40
’Ολλανδία 50  0 0 0  1 50
Πορτογαλλία 4 6 ,0 0 0  1 60
Σουηδία χαί Νορβεγία 4 5 ,1 0 0  1 60
’ Ελβετία . . . . 25  0 0 0  1 100
Διννία . . . . 2 1 ,1 5 0  1 120
‘Ελλάς . 10 ,000  ! 255

Βόρειος Ευρώπη 1 ,8 6 5 ,9 0 0  3]4 
Μεσημβρινή 700  0 0 0  1]4

Τά όλον 2 ,5 6 5 ,9 0 0

Οι αριθμοί ουτίΐ χρησιμεύουσίν ώς βάσις πολιτιχών 
προμαντιύσεω»· διότι έζ αύτών τωό<τι αναφανδόν 
άιιοδίίκνυεται πόσον ή Εύρώπη κινδυνεύει έχ τής τα- 
χειας καί πάντοτε προβαΐνούσης αύξήσιως τοΰ πλη
θυσμού κατα τινας χωράς- ιδιαιτέρως δέ έπαπειλιΐ- 
ται αυ:η υπό τοΰ άπιίρου πολλαπλασιασμού τής 
Σλαβικής φυλής ένωμενης ύπό εν σχήπτρον xai άπο-  
τελούσης τήν μεγίστην τών έκπαλϊΐ στρατιωτικήν 
δύναμιν.

Κrcgιδη μονη και η Ευρωπαϊκή ‘Ρωσσία (έξαιρου* 
μενης τής ΙΙίλλωνια ; και τώ ν  Ασιατικών χατακτή- 
ίεω ν)  περιλαμβάνει είς τήν ετησία; αύτή - αύξησιν 
το 1[4 του έτησίου πολλαπλασιασμού τών χατοίχ«ν 
όλης τής Ευρώπη; διά του πλεονασμού τών γεννήσεων 
ως πράς τάς άποβιώσεις.

‘Η Μ. Βρεττανία καί Γαλλία δέν άποκτώσι κ α τ ’ 
ετος τά 2]3  τών νέων κατοίχων, τού; όποιους λαμ
βάνει ή ‘Ρωσσία μ ίτά τής Πολλω/ίας.

‘ Η νότιος Εύρώπη, συμπιριλαμβανομένης τής Γαλ- 
Λίας, Ελβετίας, Π>ρτογαλλίας, ‘Ισπανίας, ’Ιταλίας, 
Ελλάδος χαι Τουρκίας Εύρωπαϊχής, δέν αύξάνει κατ' 

ετο; τους κατοίκους της περισσότερον παρά τήν ‘Ρωσ
σίαν μονήν μετα τής ΙΙολλωνια;' ή διαφορά υπάρχει 
3 5  πράς 33 .

Μιτά 30  ετη, άν έζακολουθη νά αύξάνητονλαόν τη:, 
μέχρι τοΰδ», ή ‘Ρωσσία θέλει εχει 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

κατοίκων, δύναμιν δηλ. τριπλήν τής Γαλλικής, πεν- 
απλήν δέ τής Βρεττανικής.

Καί όμως Ιχει τόσον άπίραντον Ικτασιν, ώστι 4 8 0  
άνθρωποι δέλουσιν άναλο^εΐ πράς έχάστην τετραγωνι
κήν λεύγαν, καθώς ή άγρια παραλία τής Δαλμ^τι-*;, 
ή χαι ή ‘Ελλάς σχ«δά* αύτή έβί τοΰ 1832 — 35.

/. IV, AfSadtvc.

D Β Α Ν Ι Α Λ Π .
(V an illa )

Π ά ν τ ε ς  σχεδόν οί κάτοικοι τών Ά?ηνών καί τών 
λοιπών πόλεων, όπου ό Εύρωκαϊκάς πολιτισμός έξη 
πλωσε τάς πολυδαπάνους εξεις τής πολυτελιίας, δρο. 
σίζομεν τόν φάρυγγά μας κατά τά θέρος', μέ παγωτά 
αρωματισμένα μέ Β α ν ίΜ ψ .  Ά λ λ ’ άν καί πάντες

άχουουσι, προφέρουσι, καί γεύονται τό ήδυ τοΰτο αοω- 
μα, έλίγοι μολοντούτο είναι οί γινωσκοντες πόθιν τά 
ποριζόμεθα*

‘Η έν χρήτει Βαγίλλη  είναι καρπός φυτοΰ βλαστά- 
νοντος παρά τούς ρύαχας τών θερμών έπαρχιών τής 
Μεσημβρινής Αμερικής. Έ χει δέ τό φυτόν τοΰτο 
κλάδους κληματώδεις καί περιαλλοχαύλους, προσαρ- 
τωμίνους είς τά πέριξ δένδρα καί φυτά δί ελίκων, 
τά μέν χρώμα πρασίνους, τά δέ οχήμα χυλινδρικους 
και πάχος δακτύλου έχοντας, πλήρεις όπου ιξώδους, 
καί άπά τών όποιων κρέμανται πολλάκις έναέριοι £ί* 
ζαι μακρόταται.

ιρπό<

χπρπός όριζοντείως 

τετμημένος·

Βαί'ί.Ιη ή άρωματιχη ( V an illa  arom atica )

Τά φύλλα της είναι άειδαλλή, έπιφαή. κατ έναλ- χύτεροι έκείνων τή ; άμΛίελου, δ ^ δ ν^  ^ ^ λ ό γ .σ τ ο ι
λαγήν, άπέχοντα, τά σχή^* έπιυήκη, όξυκατάληκτα, 
λεία, ύποσαρκώδη, Ιχουη δέ μήχος 9 — 10 δακτυ* 
λ»ν  καί πλάτος 2 , xni φέρουσι νεΰρα κατά μήχος 
παράλληλα, άντιθέτως δέ αύτών φύονται ελικες πα-

χαΐ μακροι κλάδο: τοΰ φυτοΰ προσαρτώνται έπί τών 
δένδρων, φθάνουσ: τάς κορυράς αύτών, χαί χαταπι- 
πτουη γραριχώς έπι άλλων γειτνειζόντων φυτών.

Τά ά/θη μεγάλα καί λευκοκύτρινα ή λευχοπράσινα



κιϊ»ται Ιπακρίως τών κλάδων σχηματίζοντα βότρυς 
μασχαλιαίοι»;. Έκαστον δέ ά'θος ϊύγχεζται άπό πε- 
ριάνθιον ίξαμερές, ου τά μέν πέντε μέρη είναι ίσα σχε
δόν προ; άλληλα μέ ά*ρα ύποκυματώδη, to δέ ίκτον 
βραχύτερον χαί ώχρότερ»» καί κυλινδρικώς χυρτούμε- 
νοϊ είναι «ρός τήν κορυφήν ύποδοντωτό». Έκ δύω 
•τημονων, μέ νήματα βραχύτατα, συμφυών τώ οτύ- 
λψ τής ωοθήκης' χαί έξ ώοθήχης τριχώρου ino τό πβ· 
ριάνθιον χειμένη; μακρας καί κυλινδρικής.

Η ωοθήκη αΰτη μ ιτά τήν γονίμοποίησιν μετα- 
δαλλιται *ϊς καρπόν ητοι « ί; χ»ψ*ν μακράν, κυρτήν, 
κιρατοειοή, χαΐ κατά τά Bum αύτή; πέρατα διαστενου- 
μένην, διαρρηκτήν, τρίθυρον, μονόχωρο* διά τήν τών 
3 διαφραγμάτων καταστροφήν ίν καιρώ τή ; ώριμάν- 
οεω; καί π/,ήρη πόλτου άρωματικωτάτευ, μελανοί 
περιβάλλοντος πολυάριθμα καί λεπτότατα σπέρματα.

Έ ξ ολων δέ τών μερών τοΰ φυτοΰ δ καρπός ουτο; 
δια τόν εν αΰτω περιεχόμενον αρωματικόν πόλτον 

χρήσιμος.
Βοτανιχώ; θιωρουμένη ή ΒαγΙλλη κατατάττεται 

εις τόν διακλαδισμάν τών Μονοκοτιιληόό^ω/ καί τήν 
οικογένειαν τών "Οργεων ( Orchidese ) αποτελεί δέ 
ιοιον γένο;, κατά τοΰ; νεωτέ:ου; Βοτανικού.:, τό γέ
νος V an illa . Τό δέ είδο; το χορηγούν τούς| 
χρησίμου; καρπούς είναι ή V an illa  arom atica, τής 
οποία; τήν εικόνα δημοϊΐιύου.εν, καί ητις χατετάχδη 
ύπό τοϋ Αινναίου άλλοτε εί; τό γένος Epidendrum  
διό καί φέρει ώ ; συνώνυμον Epidendrum V anilla .

Διακρίνονται δέ τρεις ποιότητε; τοΟ καρποϋ τούτου 
είς τό έαπόριο» ά. ή pompona, β'. ή leg it im a , χαί 
γ  . ή batarde, έξ αύτών δέ ή μέν πρώτη είναι ή πολυ* 
τιμωτιρα και διακρίνεται άπό τάς παγοτίρας κα; 
οίονεί έξωγχωμένα; κάψος αύτής, ή ?έ δεύτερα γνωρι 
ζομενη άπό τάς ίϊχνοτέρας καί μακρυτίρας κάψας 
αύτή; είναι συχνότερα καί τιμαται έπίση;" άλλ’ ή 
τρίτη ήττον αρωματική Θεωρείται παρά τινων ώς χο
ρηγούμενη άπό άλλο είδος φυτοΰ, διό καί τιματ'*5 <**!- 
γώτερον.

Έ  Β ανίλλη  ενεργεί ίσχυρώς έπί τής ζωΐχής οικο
νομίας, καί τήν ενέργειαν της ταυτην δ μέν Αινναϊος 
άπέδιδεν έσφαλμενω; είς τά ίν τώ  καρπώ σπέρματα, 
οί δέ νεώτεροι άποδίδουσιν όρθότερον είς τόν περί αύτά 
αρωματικόν πόλτον. Είναι δέ ή ΒαΑλΛη γο
νική, θερμαντική, ερεθιστική, στομαχική, διουρητική, 
ίμμηναγωγό; καί ερώτων διεγερτική- ή ισχυρά τοϋ 
αρώματος αύτής έπιρ^οή έπί τοϋ νευρικοϋ σύστημα 
τος μεταδιδομένη ταχέως εις τά όργανα, αύξάνει τήν 
δραστηριότητα τών λεΐτουργειών των. Διευκολύνει όθεν 
τήν χώνευσιν χαί τήν θρι'ψιν, χαί αύξάνει τήν άδηλον 
διαπνοήν χαί τάς έκκρίσεις, άλλ’ ή μεγάλη αύτής 
χρήσι; δύναται νά βλάψη τήν όργωσαν καί εύερέθιστον 
φύσιν. (1)

Μεταχειρίζονται δέ σήμερον τήν ΒανΙλλην μάλλον 
βί Σακκχαροπλάς-αι καί οί μάγειροι, ή οί Ιατροί, διότι

(1) Poiret—Flore Medicale art. yan ille.

δί αύτή; άρτύνουσι καί άρκματίζουσι διάφορα ποτά, 
γλυκύσματα, π α γ«τά , χαί ίδέιματα. Πρό πάντων 
όμως είνβι χρήσιμος ε ί; τήν χατασκιυήν τής Σοκο
λάτας (chocolat) ε ί; ήν δίδε! γεϋσιν εύχάριοτον, καί 
τήν όποία» χαθιστφ εύπεπτοτέραν.

θ .  Γ. Όρ<ρα>'ίόης.

ΔΙΗΓΗΜΑ

’L x  τοϋ Γαλλικού.

(Z o rd ru a , idk Τεύχη IB .  —  I d . )

Τήν πεποιθηιιν τούτην έ'χων, ώρμησα πρός αύτήν. 
Καί περί μέν τοΰ γένους καλώς έμάντευσα, διότι άλη- 
6ώ ; γυνή ήτον είς τοΰτο δέ χαί μόνον περιωρίίβη 
ή μαντιχή μου. *Ητον γυνή, άλλ’ 2χι ή γυνή την 
οποίαν ήλπιζα. Τήν άφησα νά περάση δαγκάνων τά 
χείλη μου μέχρις αίματος. Ά λλά  πάλιν, πλέον τής 
ημισειας ώρας δέν παρήλθι- τό τέταρτον πάντοτε 
συγχωρεϊται, πολλά μεγάλη δέν ήτον ή βραδύτης. 
Και τήν βραδύτητα ταύτην χ ίλια  πράγματα, χ ίλ ια  
πιθανά συμβαντα ήδύναντο ίσως νά τήν δικαιολογήσουν 
επρεπε λοιπόν νά περιμένω, καί σιωπών νά μασσώ 
τον χαλινόν μου. Έδώ όμως ήτον ή δυσκολία.

Αν ημίσεια ωρα άδημονίας μ’ εφερεν εις τοιαύτην 
κατάστασιν, σας άφίνω νά στοχασθήτε ποΰ κατήν- 
τησα οταν άλλη ήμίσεια διεδέχθη τήν πρώτην, 
οταν ήχουσα νά σημάνη τό μεσονύκτιον! Ό  τόπος 
πλέον δέν μ ίχωρέι' εω ; τότε εμενα καρφωμένος 
έπάνω εις εν πεζούλιον, ώ ; άνδριάς έπί στυλοβάτου' 
άλλ' άδύνατον ήτον νά μείνω περισσότερον είς τήν 
συνϊτήν ταύτην ακινησίαν.

Τυλιγμένο; εως τού; όδόντας είς τόν πλατύν μαν
δύαν μου, διέτρεχα μέ μεγάλα βήματα τό περί έμέ 
κενόν διάστημα, προφέρων λέξεις ασυνάρτητους, άνα- 
τιναοσόμενος αίφνης καί σταματών διά ν’ άκροασθώ 
τόν ήχον τών βημάτων μου, τα  όποια πασαν στιγμήν 
έξελάμβανα ώς βήματα ξένα, άρχίζων πάλιν νά περι
πατώ ταχέω ς,κα ί πάλιν νά διαχόπτω τόν δρόμον μου, 
ώς άνθρωπος τιταραγμένας εχων καί τάς αΜήσεις 
καί τήν αυνείδησιν. ‘Ο Θεός νά" βας λυτρώσ^. ’Ανα- 
γνώσταί μου, άπό παρβμβίαν προσδοκίαν καί παρβ- 
μοίβν ταραχήν !

Αλλ 5ν ή τύχη έδείχθη τόσον άσπλαγχνος *ρ»ς 
έμέ, ίγώ  9ά φανώ πρός ύμα; βυγκαταβ*τικώτ«ρ*ς,

καί δέν θά σας άφήσω περισσότερον καιρόν είς τήν 
έίυ.ηράν ταύτην αβεβαιότητα. Μάθετε λοιπόν οτι δύω 
ολοκλήρου; ώρας έμεινα είς τήν πλατείαν έκείνην, 
όπου δ κατάψυχρος τή ; νυκτό; άήρ 03 μ’ ίξεπάγιαζεν 
βναμφιβόλως, άν δέν ειχα τόν ίσ»τεριχόν πυρετόν 
· ; τ ι ; ,  καλύτερα παρά τόν μανδύα; μου, μ’ έπροφυ- 
λίΜτιν άπό τά ψΰχος. Καί έι τούτοις, ψυχή ! ψυχή ! 
Αλλά τί νά φαντασ()ώ ,· ποιον νά κατηγορήσω ; ‘Η 

τύχη έπταιεν ; έκείνη επταΐεν ; Αυτό θά ειχα καιρόν 
νά τά ουλλογισθώ άφβϋ άπέλυα τήν αμοξαν καί έπέ. 
σιρεφα είς τά κατάλυμά μου- τοΰτο και άπεφάσισα 
νά κάμω, καταβεβλημένος ολως καί σχεδόν νενεκρω- 
με'νος. Τότε ένάησα εις ποιον βαθμό» είχεν άναβη ό 
ϊΐρός τήν μικράν έκείνην !ρω ; μου !

’Εννοείτε ότι τό ύπόλοιπον της νυκτό; έπέρα^α 
ίϋπνος. Μυρίαι άποφάοει;, ή μία μωροτέρα τής ά λ
λης, διήρχοντο τήν κεφα/ήν μου. Ιΐφθασα νά βάλω 
«ατά νοΰν νά τήν ζητήιω καί είς τήν οικίαν αύτήν τοΰ 
πατρός της, καί νά τήν άρπάσω διά τή ; βια; άπό 
τ ά ; άγκάλας του. ‘Ωραιον τοΰτο οχέδιον, δέν ιιναι 
αλήθεια ; καί ίκανόν νά μας διορθώση κατά πάντα ! 
Παρεφρόνουν ουιως εως τό πρωι, συστρεφόμενο; ώ ; 
μανιακά; εί; τήν κλίνην μου, οπου είχα ριφθή μέ ολα 
μου τά ένδύματα. Ή  υπερβολή μόνη τής αγωνία ;, 
έξαντλήσασα τά ; δυνάμιι: μου, έπεφερεν ε ί; τά σώμα 
μου όλίγην ησυχίαν* έκλεισα τούς όφδαλμούς μου καί 
έπεσα εί; λήθαργον.

Πολύν καιρόν δέν έμεινα εί; τήν αταραξίαν ταύτην.
Μετά δύω ώρα; έξύπνησα έντρομο;. Ενυπνίά^θην 

δτι μα ; κατεδίωκ*ν, μας έφθασαν, καί, μετά φοβέραν 
χαί υπεράνθρωπο* έκ μέρους μου πάλην, ηρπασαν άπά 
τάς άγκάλα; μου λειποθυμοΰσβν τήν. δυιτυχή νέαν. 
Ό ποιο; χλιυασμός πικρό; τό ένύπνιον τοϋτο ! Α ΐ! 
άς ήτον τούλά'/ιστόν άλήθεια ! Τουλάχιστον δεν θά 
έδισταζα περί τή ; άγάπης της καθώ; τώρα, διότι, 
τελοσπάντω*, τήν έιτίση-χον έκείνην υπόϊχεσι» ποιο; 
τή* έμπόδισε νά τήν έ^πληρώσζ ;

Άναμφιβόλως, μυρίαι περιστάσεις, μυρία έμπόδια 
ήτον π θανόν νά γεννηθοΰν έίώπιον νεάνιδος δειλί; 
καί άπειρου, καί νά τήν βιάσουν , νά πράξη δ,τι δέν 
ήθελε, καί χωρίς ελπίδα μάλιστα δυρθώιεως· άλλά 
δέν ήμην είς κατάστασι» νά παραδεχθώ τοιαύτας έν. 
στάσεις. "Εν καί μόνον πραγμα καί έβλεπα χαϊ ήθελα 
νά ίδώ, ότι δέν εφύλαξε τόν λόγον τη;· ότι άπό τού; 
δύω ήμας, έγώ μόνο; εόρέθην είς τόν τόπον τής ουν- 
εντεύξεως· ότι έγώ, δ χθέ; χλευαστή;, έχλευάσθην 
άπό τήν απλοϊκήν εκείνη», ήτις έγέλα άναμφιβολω; 
συλλολιζομένη ότι έπιρίμενα παγόνων ι ί ;  τήν πλα- 
τ ιΰ ν  τοΰ Δημαρχείου, ένώ αύτή άνεπαόιτο άταραχ^ω;, 
έπί μαλακής κλίνης, άπά τού; κόπου; τοΰ ταξειδίου !

Ά  ! άν ή τελευταία αυτη ύπόθεσις ήτον αλη
θινή !

’Έφθανε λοιπόν νά ριοθώ κάτω άπό τήν κλίνην, νά 
στηριχθώ είς τά δύω σκέλη μου, καί νά τρέξω ιίς  άνα· 
κάλυψ ιν τής άληθείας. Τοϋτο χαί έπραξα εύθύ;, 
μόλις διορθώσα; όλίγον τήν αταξίαν τής φορεσία; μου' 
έξήλθα κατεσπευσμένος, χωρίς χαλά νά γνωρίζω ποιον 
άγιον νά έπιχαλεσθώ.

Ποΰ νά υπάγω ; ιίς ποϊβν νά Ιμπιστευθώ ; ποιον νά 
ίρωτήσω ; Εΐπα ότι κανένα δέ* έγνώριζα, χαί εχαστος 
έννοεΐ ότι λέξιν άίύ/·τον δέν ήθελα κατ’ οΰδινα τρό
πον νά προφέρω, καί νά διακινδυνεύσω τά μυστικό» 
μου' δ δέ κίνδυνος ουτος μοΰ έφαίνετο τόσον προφα
νή;, ώ ιτ ε  ένόμιζα ότι, είς πρώτον τοιοΰτον λόγον, 
όλοι θά έμάντευαν ποιος ό σκοπό; μου. Ουτω πάντοτε 
άπατώνται οί βασανιζόμενοι άπό προκατάληψίν τινα' 
φαντάζονται ότι, καθώ; αύτο2 περί χάνενός άλλο» 
πράγματος δέν συλλογίζονται, ουτω χαί ολος ό λοιπό; 
κόσμος τήν αύτήν πάντοτε ίδέχν έχει χατά νοϋ».

Βεβαίως, άν άπλώ ; ήκουα προφερόμενον τό όνομα 
τής κυρία; Δουφούρ χωρίς νά τήν γνωρίζω, και άν μοϋ 
ήοχετο φαντασία νά έρωτήσω ποία ήτον, ή περιεργία 
οΰτη, όλως άσκοπος, δέν θά ιϊχε κάμμίαν σημασία» 
ουτε διά τ&ΰ; άλλους ουτε δί έμέ. Αλλ’ έγώ ειχα σκο
πού; δί αύτήν, έγώ έσχεδίαζα απαγωγήν αύτής, καί 
όλα ταΰτα έφανταζόμην ότι θ’ άνεγινώσκοντο έπί τοΰ 
προσώπου μου, θά έμαντιύοντο είς τήν δειλοτέραν 
φράην ητις θά έξήρχιτο τοϋ στόματός μου. Όθεν, 
βαδιζων βάδισμα άνισον καί δια/.εκομμένον, έπάσχιζα 
να ευρω τάν τρόπον νά μάθω, χωρί; νά έρωτήσω κά- 
νένα, τήν κατοικία» τής νεάνιδος, πραγμα όχι tossv 
εύκολον άναμφιβόλως.

Πραγματιχώ; ή κεφαλή μου ήτον χάος,καί, «ν ήθελα 
νά συλλαβω καθαράν τινα ιδέαν, τό χάος τοΰτο έπρεπε 
νά τακτοποιηθή’ καί τοϋτο έπάσχιζα νά κατορθώσω, 
οταν ό κρότος δχήματος οίκ ακοΰ μ’ εκαμε νά σηχώσω 
τούς όρθαλμούς, καί νά χυττάξω μηχανικώς έ'μπροσ" 
θέν μου. Εΰδιος καί λαμπρός ήτον ό καιρός, καί διά 
τοΰτο άσκεπέ; ήτον τά ό'χημα. Πεντηκοντούτης άνήρ 
καί τρυφερόν κοράσιον έκαθηντο έπ αΰτοΰ.

Άπλοϋν β/έαμα ήρκεσεν ε ί; τό ν άναγνωρίσω καί 
τόν άνδρα καί τά κοράιιον. Ησαν οί χθεσινοί συνο
δοιπόροι μου Ό  πατήρ δέν μέ ειδεν* άλλ’ ή κυρία 
Δουφούρ μέ ιιδε καί μ ’ έγνώρισιν αξιόλογα. Έκβαλών 
ταχέως τόν πΐλόν μου, έχαιρ«τησα* άντεχαιρέτησε δέ 
καί έκείνη δί έλαορας τής κεφαλής κλίσεως.

'Αλλά τά χαιρέτημα δέν ήτον τό μόνον πραγμα 
ιίς  τά όποιον ώφειλε ν ’ άποχριθ?,· έπρεπε ν’ άποκριθή 
καί είς τό περιφλεγές βλέμμα τό όποιον έξετόξευσα 
κατ’ αύτής- έπρεπε νά μέ βεβαιώσω διά νεύματος ότι 
ήτον πάντοτε ή ιδία, νά μέ παρηγόρηση, οπωσδήποτε 
διά τήν αδημονίαν μου καί τά  παθήματά μου κατά 
τή* παρελθοΰσαν νύκτα, διότι δέν ή ΰνατο νά ύποθέση 
ότι ύπέφερα, μέ ψυχρόν αίμα κ^ί φιλοσοφίαν άθορυ- 
βητον, τοιουτου είδους αποτυχίαν.

Ά λλ ’ ήξίύρετε τ ί £?δα έπί τοϋ προσώπου έχείνου, 
τό όποιον έπριπε νά δείχνη τρυφερότητα, συμπάθειαν, 
θλ ίψ ιν . . . .  κα! νά υπόσχεται πλήρη καί προσιχή 
άμοιβήν ; Έχφρασιν χλεύη; καί σκώμματος, μειδίαμ* 
σαρκαστιχόν χαί πιριπαικτικόν, και ιαϋτα τοσον σα
φώς καί έμφαντικώ;, ώστε μηδέ στιγμήν νά δυνηθώ 
ν’ άμφιβάλω περί τής άληθινής των σημασία;.

Καταλαμβάνετε, φίλοι Άναγνώσται ; Ένεπαίχθην 
ύπό τής παιδίσκης ταύτης, τήν οποίαν ένόμισα άνοή- 
τως ότι Μεηιστοφιλιχως ε!χα δελεάσει' έξηπατήΐην. 
έχλίυά*θην ύπό τοϋ άπλοϋ τούτου κατά τό φαινόμενο»



χοραοίου, δπως δέν χλευάζεται δ ήλιΘιώτβρος τών, 
ανθρώπων ύπά τής έμπειροτέρας, τή ; πανουργοτέρας 
τών φιλάρεσκων γυναικών ! ώ τής άνοη:ίας ! ώ τή ; 
μωρίας μου! E lya κρυφήν χαράν δ άρρων δ;ά τήν 
εύχολίαν μέ τήν όποιαν έκερδησα τήν άχαχον έχείντ,' 
χαρδίαν, ένδ 5) υπερβολή αυτή τής άπλ-ότητος ίπρε-πε 
va ,uέ χινήϊζ »ί; υποψίαν! ώ πάτον δολίως έχλευά" 
σθην,'καί εντούτοις έλαβα ό,τι άξιζα, καί χαλά μοΰ 
έγείνεν, ά ; μήν ήμην τόσον ανόητος, άροΰ άλλοτε 
υπήρξα τόσον πονηρός ! Ά λ λ ’ όποιον κατοχ Οό νιον, 
όποιον σατανί,/.όν πλάσμα ένεφανίσδη πρό τών όρδαλ- 
μών μου ! δεν είναι άλήθεια ; Τοσαύιη δολώ-ης, το- 
σαότη ψευδής ειλικρίνεια, τοιαύτη υποκρισία ! Δεν 
είχα άφορμήν νά παραφρονήσω άπό μανίαν και πόνον ;

ΙΙόνον πρό πάντων, διότι —  το χειρότερον δί 
έμέ —  τήν ήγάπων, τήν μ.σητήν αΰτήν σειρήνα ! 
Η μυθιστορία άρχισε καλά καί ύπήγαΐνε νά 

τελείωση κάκιστα' άλλά το καλόν τέλος είναι 
πάντοτε δυσχολον, εις τε τήν ιστορίαν καί τήν 
μυθιστορίαν 'Η έδιχή μου έτελείονε χαδώ; τό 
τέρας τοΰ Ορατίου, χωρίς νά μοΰ άφήτΐ) τήν ύπερτ ά- 
τη« έκιίντ,ν παρηγορίαν τοϋ ήττηθέντος, όποιαν τή ' 
εξέφρασεν έπί τοΰ πεδίου τή ; μάχη; ό αιχμάλωτος 
τής II a βίας Φραγκίσκος ί  λ '.  Το παν άπύ.Ιω.Ιε, 
πΛήιτ τής τψ ήζ  ! Γά έδικόν μου ναυάγιον ^το/ πλή
ρες, καί ερως καί φιλαυτία διαμιάς κατεποντίσθησα». 
Ν άπολύιω έπρεπε καί ίππους καί άμαξαν, τά τα- 
ζείδιόν μου έτελείωσε !

—  Λΐϊβόλου υιέ. ιίπα κατ’ έμαυτόν, άν έστάθην 
«νόητος, πρέπει νά προσπαθήσω νά τό χρύψω όσον τό 
δυ<αιόν. Γραχύκαί σκληρόν ήτον τά ράπισμα, άλλά 
δέν πρέπει διά τοΰτο ν’ άπελπισθώ- ό επιτήδειος άν*. 
θρωπος, όταν τύχη καί τήν πάθί) μίαν φοράν, ευ
ρίσκει τά μέσον νά χαλύψϊ) τήν ηιτάν του, χαί τοΰτο 
είναι τ ΐ  μόνον τό όποιον είς τά έ ;ή ; πρέπει νά συλλο- 
γισθώ.

Καί, λέγων ταΰτ», έτρεχα πάντοτε, καί έτρεχα 
ταχέως. Αί ίδέαι αου έβραζαν και έχό/λαζαν είς 
τήν κεφα'ήν μου, ώς τά πνευματώδη έκεϊνα κρασία, 
τά όποια συντρίβουν τά βωκάλιον δταν δεν ευρίσκουν 
έξοδον. Έφοβήθην 5 ίδιος διά τήν αταξίαν, διά τήν 
πάντοτε αύξανουσαν άλλοίωσιν τοΰ πάσχοντος λογιχοΰ 
μου. Ευτυχώς ομως καί δΐ αύτά καί δι έμέ, ό το- 
χιτάς δέν έβράδυνεν· έγεννησ ε ν άπόφασίν γενναιαν, 
τήν όποια», άμα γεννηθεισαν, ένηγκαλίσθην ώς τήν 
μόνην σανίδα τής σωτηρίας μου.

Δέν έπρό#ειτο πλέον περί αγάπης, άλλά περί λή 
6ης τή ; νεάνιδος εκείνης, καί κατά τοΰτο ηυρα μέσον 
επιτυχίας έτοιμον. Τί ήρχόμην νά κάμω είς Μ. . . . 
καί ποιο; ^τον ό σκοπός μου πριν δελεασθώ άπά τήν 
σειρήνα έκείνην; Ήρχόμην νά νυμφευθώ· γυναίκα 
Ιζήτουν, καθώς ή άπιστος έκείνη εζήτει άνδρα. Διατί 
νά ίλήν υποθέσω ότι είδα o-8tpov, οτι τά συμβάντα 
έπί τής άμάξης ησαν χίμαιρα, on τά μωοάν έκεΐνο 
τοΰ βίου μου «πεισάδιβν ύπήρξε μόνον είς τήν φαντα
σίαν μου; Τώρα, άφοΰ πλέον έξύπνησα καί δέν χοι- 
μώμαι, τί άλλο μένει νά πράξω, είμή νά εξακολου

θήσω τάν δρόμον μου, καί νά χύψω τάν τράχηλον uni 
τάν άνδόπλεκτον ζυγά* τοΰ υμεναίου ;

Θ'.

—  Διαβόλου υ ιέ ! θέλω νά νυμφευθώ τήν αΰτήν 
ήιιέραν, τήν αυτήν ώραν, χαί είς τ ijv αύτήν εκκλη
σίαν, είπα χαί έχωσα εως τά δρρύδια τάν πΐλ’όν μου ! 
Ώ  ! άν ή σύζυγό; μου ητον ωραία ώς αύτή ! ‘Οποιος 
θρίαμβος! Άλλά τοΰτο ε-ΐναι αδύνατον. Μοΰ μένει 
λοιπόν ή άλλη εύτυχία, ό αντίζηλός μου νά τύχ^ 
κάνεις βάναυσος άνθρωπος, κά<είς υπηρέτης εργαστη
ρίου, ώστε νά μ" ένθυμηθή ή άπιστος καί νά σκάση 
άπά τήν έντροπ/ήν της. Ώ !  τότε όποιον μειδίαμα 
περιφρονήσεως, σαρκασμού, έμπαικτικής εύσπλαγχνίας 
θά έκτοξιύσω *ατ’ αύτής . · · . Δέκα έτη έδιδα
ιής ζωής μου πράς έπίσπευσιν τή; τοιαύτης στιγμής.

Ιΐράς έκτέλεσιν τοΰ ωραίου τούτου σχεδίον, το 
όποιον έθεώρουν καί ώς έκδίκησιν, έπρεπε πρώτον νά 
έπανέλθω είς τά ζενοόοχεϊον της Λαγίας, άπά τά δ
ποΐον ήμην όλίγον μαχράν, χάρις είς τήν μανιώδη χαι 
άσκοπον τών ποδών μου ταχύτητα. Ά ν καί ταχέως 
έπίσης περιπατών, μόλις μετά ήμίσειαν ώραν έπε- 
στρεψσ. Διέταξα τότε ευθύς νά ζευχδοΰν οί ίπποι καί 
νά φορτωθούν τά έπιπλά μου.

Καί τωόντι, διατί ν’ άφήσω τήν αύτήν έκείνην ά
μαξαν ; Τ ί άνάγκην είχα νά μείνω πλέον είς Μ . . · 
Διατί λοιπόν νά μή χρησιμεύοη ή αύτή άμαξα; μόνον 
άντί νά τρέχΐ) καλτ.άζουσα, ώς ένόμιζα, πρός τά με
θόρια, δ ΐ ύπήγαινεν όλίγον αργότερα καί σιμότερα, 
δύω λεύγας μόνον μικράν, είς Κουβέρ, τήν κατοικίαν 
τής καλής θείας μου, ήτις ίσως τό»ον ταχέως δέν θά 
μ έπερίμενε.

Καί δέν μ’ έπερίμενε βεβαίως τήν ώραν έκείνην, 
διότι, όταν έμβήκα εις τήν μικράν οίδουσαν δπου 
συνείθιζε νά χάθηται, είς τήν γωνίαν έ-άς τών πράς 
τόν κχπον παραθύρων, δέν ήθέλησε κατ’ άρχάς νά π ι. 
στεύΐϊ] οτι ήμην έγω ‘Οποία σπουδή! όποία προθυ
μία ! ΤΙ γνωστή πράς τάν γάμον έναντιότης μου, 
τήν όποιαν δέν ήλπιζαν νά νικήσουν τόσον εύκόλως, τό
σον όλίγον έσυμφώνει μέ τήν έκπληκτικήν έκείνην τΛ- 
χύτητα, ώστε ή κυρία Σωφρονία σχεδά» έτρόμαζε, 
καδώ; μοΰ τά ώμολόγησε μεταταΰτα. Μήπως ένόμε— 
σεν ότι κακή ^τον ή άτομική μου κατάστασις, καί ott 
τά δελεαστικόν δέλγητρον τής μελλούσης νά έπανορ- 
Θώϊ5 αυτήν προικάς ητον ή πεζιχή καί μόνη άληθής 
τοΰ ωραίου τούτου κινήματος έξήγησις ; Ά ν  ή τοιαύτη 
έρμηνεια δέν ητον ευμενής, κατ’ ευτυχίαν δέν ητον 
ούτε άληθής, διότι —  πραγμα |τό δποΐον 6ά σας έκ— 
πλήξ>ι, καί θά σάς σκανδαλίση ίσως —  δέν είχα ούτε 
δανειστάς ούτε χρέη.

Μετά τά ιιρώτα τής υποδοχής φιλοφρονήματα, ό 
λόγος Ιπεσεν εύδύς είς τά περι γάμου. Τήν φοράν 
ταύτην, ή δεία μου έξηγήθη έκτενέστερον περί τής 
μνηστής μου. καί μ’ έβεβαίωσεν ότι ξτον χατά πάντα 
άξιέραστος. Δέν έναντιώθην είς τίποτε, δλα τά ηυρα 
καλά, επωφελή καί κατ’ εύχήν. Έδήλωσα μόνον τήν 
επιθυμίαν νά τελειώσωμεν μίαν ώραν άρχητερα1 είπα

δη  ε?χ« συμφέροντα άπαιτοΰντα τήν ταχίστην έπι 
στροφήν μ9υ είς |Παρισίους, καί έζήτηοα νά γείνουν 
α\ άναγκαΐαι έκκληιιαστικαί διακηρύξεις και ή τελετή 
άνευ άναβολής. Ή θελα νά μή με ύπερβή πολύ είς τη ν ;χ ίΐρ ϊν , ό γαμβρός 
ταχύτητα ή κυρία Κουρβίλ, χαί νά τήν προλάβω μα- ίοιον αυ

ίνομα ίγνωρ 
j.'i τοΰ πίνθεροΰ του,
ί / ε  σ υ ί τ ή ι ε ι  εμπορικήν εταιρίαν μ»τ αύτοΰ.

λίστα άν ητον δυνατόν.
Ή  θεία μου είπε val είς δλα. 'Ο γάμος ουτο; ήτον 

πολύ έπιθυμητάς είς αύτήν, καί ή προθυμία της μεγα- 
λητέρα της έδικής μου. Άπεφασίσθη, τη* αΰτή/ εκεί
νην στιγμήν, νά έτοιμασθή τήν έπαυριον τά όχημα, 
καί νά δπάγωμεν μετά πομπής νά έπΐίκεφθώμεν τάν 
κύριον Δέ Κουρβιλ καί τήν κυρίαν θυγατέρα του. 14ου 
2*ομα όπωσοΰν εύπρεπέστερον παρά το τοΰ Δουφουρ. 
Ά λλ ' ήπατήθητι; τοσάκις πιστεύσας είς τήν επιγρα
φήν τοΰ σάκκου χατά τήν γαλλικήν παροιμίαν, ώ ;τε  
τοΰτο, χαί φυσικώς καί ήδικώς, πολυ πράγμα δέν έσή- 
μαινε. Τελοσπάντων, θά έβλέπαμεν.

Τήν έπαύριον, μετά τά πρόγευμα, η κυρία Σωφρο
νία ύπήγεν είς τά Βωμάτιόν της να στολίιθ^, χαι έ 
στειλε χαί έμέ νά χάμω τά ίδιον. Μετά τρία τέταρτα 
τής ώρας, άνέβημε* είς τά δχημα, καί δ.ευθυνθημεν 
πρός τήν πόλιν. Η στολή μου ηρ*1* καταπολλά τής 
θείας μου, καί ένέχρινε τήν περι τά ένδύματα φιλοχα 
λίαν μου' τοΰτο έπρεπε νά μ ένθαρρυνη περί τής προ 
ξενηθησομένης είς τήν μνηστήν μου ίντυπώσεως. 
Έπειδή ό μέν δρόμος δέν ητον πολύς, οί δέ ίπποι τα 
χύτατοι, μετ ολίγον έμδήκαμεν είς Μ. . . . χαί, τρια 
λεπτά μετά ταΰτα, ό ήνί9χ ° ί «σταθη έμπροσθεν με- 
γα'λης καί ώραίας βίκίας, τής τοΰ κυρίου Κουρβίλ.

Καδ’ ήν στιγμήν έπρεπε νά έμφανιβθώ ένώπιον τής 
νεάνιδος έκείνης, τήν όποιαν εμελλα νά νυμφιυθώ διά 
πείσμα, καί —  τίς ήξεύρει; —  ίσως ν’ άγαπή:ω  διά 
πείσμα, ήσδάνθην συγκίνητιν πεοιεργίας τόσον σφοδρά*, 
ώστε άρχισε νά πάλλη ή χαρδία μου.

Μας εΐσήγαγαν είς αίθουσαν μεγάλην καί μεγαλο
πρεπή, τής όπίίας δμως ή μεγαλοπρέπεια ητον μεγα 
λητέρα τή ; έντελους φιλοκαλίας· άλλά δέν πρέπει νά 
ήμεδα τόσον άπαιτητικοι πράς τούς νεοπλούτους. 
Ό  κύριος Κ.ου;βιλ είχε βεβαίως μάθει δτι ήλθαμεν, 
καί δέν θά έβραδυνε νά έμφανισδξ.

Καί αληθώς, ή θύρα τής αίδοΰ«ης ήνοίχθη σ χ ιδ ά ν  

ευθύς, καί είσήλθεν ό οικοδεσπότης, χαΐ τοΰτον ήκο- 
λουθει δειλώς ή κυρία θυγάτηρ του.

Κα^ώς τους είδα άφήκα κραυγήν.
Ό  κύριος Κουρβίλ έπίσης.
Μόνη ή κυρία Κουρβίλ ήδυνηθη νά χρατηδξ, χ<*ρ<ς 

όμως νά κρύψη δλωσδιόλου χλευ·»τ ιχ ίν  τ ι κ ·ί πονη
ρόν μειδίαμα.

Ή  δέ θεία μου μδς έξέλαδε τρελλους χαί τοΰ; δύω.
Δέν θά σας τυραννήτω, Άναγνώσταί μου, βραδύ- 

ν»ν  τήν λύσιν τοΰ αινίγματος. ‘Ο κύριος καί ή κυρία 
Κουρβίλ ζσαν αύτοί, αύτότατοι δ κύριος καί ή κυρία 
Δουφουρ, οί συνοδοιπόροι μου. Ά λλ’ τοΰτο δέν έξηγεΤ 
άκόμη εύχρινώς τά πράγματα, καί είναι άνάγκη σχο* 
λιάεεως.

‘Ο κύριος Δέ Κουρβίλ, λεγόμενος καί— τό σιβατό- 
Τιρβ, —  Δουροΰρ, μόνον ύκό τό τ*λε*ταϊον τοϋτβ

ζετο είς Μ. . . . Δέ Κουρβίλ ητον τά όνο- 
όσεις, έμπορος ών ώς έχεΐνον, 

Μέ τόν
ουνειδισμένος νά προσδετη εΐς τδ 

οΰ ovojia, τά ονομα τοΰ πατρός τής γυναι- 
κός του, πολύ μετά τάν δάνατον τούτου, καί τήν άπο- 
χώρησίν του άπά τήν έμπορίαν, υπέγραφε ΚονρβΙ.Ι, 
αλλα μόνον ώ ; συμπλήρωμα τής παιρωνυμίχή; του 
επωνυμίας, καί χωρίς κάμμίαν άξίωσιν αριστοκρατι
κής έπιδείςεως. ‘ Η δέ θεία μου, προκατειλημμένη ουσα 
ύπέρ τής εύγενείϊς, άν καί δελεασθεισα άπά τήν πολ
λήν προίκα, κρυφίως έντρέπετο δτι έδιδεν ώ ; πενθερόν 
είς τάν άνεψιόν της άνθρωπον άγεννή,άγοραΐον καί σχε
δόν χυδαΐον, λεγόμενον Δουφούρ. Αδυνατούσα λοιπόν 
νά μεταβαλη τό παρελθόν του, νά μεταβάλη τά φυσι* 
κόν του, νά μεταβάλη τό πνευμά του, ήθέλησε τούλά
χιστον νά κρυψυ όλα ταΰτα δσον άπ’ αύτήν έξήρτητο, 
καινά κάμϊ] νά πιστεύσουν δσοι θά έμάνδαναν το» 
γάμον τούτον διά τής περί αύτοΰ άγγελίας δτι ή κυ- 
ρια Μαρία Καισαρίνι ( τό Ίωσηπίνα έξωβελίσθη ώς 
πολλά κοινόν ) Δέ Κουρβίλ ^τον εύγενής. Πράς τάν 
σκοπόν τούτον, είχε λαβει πρά πολλοΰ τήν άναγκαίαν 
πρό'οιαν* ποτέ δέν έχαφέτα τόν συμπένδερον μέ όνομα 
άλλο παρά τά δεύτερον, ως ήχοΰν καλήτερα είς τά 
αύτία της, καί είς τήν πράς έμέ έπιστολήν της, διά 
τής όποιας μ ’ έβίαζε ν' αναχωρήσω, δέν έγίνετο ποσώς 
λόγος περί κυρίου Δουφούρ, άλλά μόνον περί κυρί:υ 
Δέ Κουρβίλ.

Ιδού πώς εξηγείται ότι έταξείδευσα άπά Παρυίω» 
είς Μ. . . . μέ τάν μέλλοντα πενδερόν μου καί τήν 
ύποψήριον σύζυγόν μου χωρίς νά τά γνωρίζω, δερα- 
πεύων ώς έρωμένην τήν μνηστή* μου, καί προσπαδών 
όλαις δυνάμεσι νά διεγείρω ολην της τήν άντιπάθειαν 
κατά τοΰ μισητού μου άνχιζήλου, δστις ήμην έγώ δ 
ίδιος. Δέν έλειψεν άπά τήν τρίχα ν’ άρπάσω τήν σύ
ζυγόν μου, και νά υπάγω νά τήν νυμφευθώ κρυφίως 
είς γωνίαν τινά τής Ιταλίας, ένω ή τελετή τοΰ γάμου 
ήδύνατο νά γείνη άνεμποδίστως καί ταχύτερα καί πλη· 
σιέστερα ;— TQ ειμαρμένη, παράδοξα τά παίγνιά σου!

Άφοΰ παρήλθεν ή πρώτη έκπληξις, δ πενθεράς Ιλα- 
4t τά» λόγον.

—  Καλέ, είναι 6 συνοδοιπόρος μου!
—  Καλέ, τ ί λ έγ ε τε ; είπεν ή δεία μου.
—  Χωρίς νά τά γνωρίζω, χωρίς ποσώς νά τά 

ύποπτεύσω, είχα τήν τιμήν νά συ^ταξειδεύσω είς τήν 
«ύτήν όίμαξαν μέ τάν κύριον Δέ Κουρβίλ, ειπα τότε 
έγώ άποχρίίόμενος εΐς τήν έρώτησιν τής δείας μου.

—  Άληδινά ! άνέκραξεν ή κυρία Σωφρονία. Συγκυ
ρία παράδοξος ! Λοιπόν, είναι περιττή ij οΰστασις.

—  Παντάπασι, παντάπασι! διέκοψεν δ κύριος Δου
φούρ μνησίκακων όλίγον διά τήν μακράν αφωνίαν μου. 
"Αν καί διετρίψαμεν δμοΟ δυω σωστάς ήμέρας, καδό* 
λου δέν έγνωρίιδημεν διότι ουτε τέσσαρας λέξεις πράς 
άλλήλους δέν είπαμεν είς τάν δρόμον. Δέν είναι ά*ή- 
δεια, Καισαρίνα;

—  Μάλιστα, «άτερ μου, ·ΐ**ν ή κυρία Δί Κουρβίλ 
κάτ«» νεύοι*»α τ·ύς δρθαλμούς.



—  Και χώς. χαλί μου ά*εψιέ, τόσον σιοεπηλό; 
είστε ; χαί όταν άχόμη συνταξειδεύετε μέ τοιαύτην 
«ραία» κυρίαν;

—  Καί «ώς, κυρία 0tia μου, άπεκρίδην πλήρης 
δποχρισίας, μέ ονειδίζετε διά τήν διαγωγήν μου ταύ
την ; Καί ήτον τάχα συγχωρημένον εις έμε, ερχόμε 
νον νά νυμφευδώ, νά £ίψω τούς όφδαλμούς εις ξένης 
κυρία; ώραΐον πρόσωπόν ,*

Καδώ; ητον πρέπον, ή πρώτη αυτη συ»έντευξΐί 
πολύ δέν διήρκισεν, Ά λλά , πριν φύγωμεν, μοΰ έδόδη 
ή άδεια, οχι μόνον νά έ^ω ιλευδέραν κατά πάσαν 
στιγμήν τήν είοοδαν, άλλά καί νά συνομιλώ κατ ιδία» 
μέ τήν μνηστή* μου. Τότ£ ουτε λέξιν ιίιταμιν προ; 
άλ/ηλοικ, διότι ή μικρά χαμαί πάντοτε ένευε τοΰς 
όρθαλμούς, καί άπέΐευγε τά βλέμματά μου, ένώ έγώ 
έ::άσχ{ζα παντοιοτρόπως νά έλκύσω τά έδικά της' και 
τοΰτο, ειτ« διότι ήδελε νά μέ χάμη νά πληρώνω δλί 
γον ακριβά τή» εύτυχίαν μου, ιίτε  διότι έφοβείτο μήν 
άνακα^υιρδή μεταζύ ήμών συ»εννόησίς τις καί συνενο 
χή, χαταστρέφουσα χή» δποίαν ειχε συλλαβει περί τή; 
αγριότητά; μου ιδέαν ό μέλλων πινδερός μου.

Μεδ ήμίσειαν λοιπόν ώραν, ή δεί* μου έσηκώθη, 
καί έγώ τήν ή<ολού9ησ*, ύποσχεδίίς, κατ’ έιτίμονον 
"οϋ κυρίου Δέ Κουρβίλ αίτησιν, νά τούς έπισκεφθώ 
καί πάλιν μετ’ ού πολύ.

ΙΙοτέ ύτόσχεσις δεν έτηρήθη μέ ΐουδαϊκωτέραν α 
κρίβειαν. Τήν έπαύρ’.ον μάλιστα τό έιπε’ρας υπήγα 
είς έπίσκεψιν τοϋ ποτέ έμπορου- ί  Βιος δέν ήτον, άλλ’ 
^rov ή κυρία Μαρία. Ά λλο καί έγώ δέν ή5ελα' έμβή 
χα εις τήν αίθουσαν, όπου μετά μίαν στιγμήν ήλδε χαί 
ή νεανις.

’Επειδή δέν τήν ύπεστήριζε πλέον ή παρουσία ουτε 
τοϋ πατρός της, ουτε τής διίας μου' έπειδή έϊδυμιΐτο 
τό μυστηριώδις μυθιστόρημα, τό όποιον ύιιογείως έπλέ- 
ξαμεν χαίήμενοι εις τήν άμαξαν, πλησίον τοΰ άγαδοΰ 
κυρίου Δουφούρ οστις τίκοτε δέν «νόησ*ν· έπειδή ήξιυρ: 
«εριπλέον ύπό ποιαν ιδιότητα τότε τήν έπεσχεπτόμην, 
ήτον τόσοε τεταραγμένη, τόσον ήλλοιωμένη, όταν εί 
σήλδεν, ώστε μόλις ήδύνατο νά σταδή εις τούς πό
δας τ -/ις.

Ώρμησα πρός αύτήν, καί, λαβών τήν δεξιάντης, τήν 
έσβιγξα με τάς δύω μου χειρας- όδηγών δέ αύτή» είς 
ε< τών Θρονιών, οπου έγλίστρησε μάλλον ή έκάθησεν, 
ει.τα·

—  ! κυρία μου· πόσον παράδοξος ε?ναι ή τύχη 
μας ! πόσον άπίστιοτος ή εύτυχία μου ! Πώς ! έ
κείνη τήν όποιαν ήθελαν νά μοΰ δώσουν χωρίς νά μέ 
συμβουλευθοΰν είναι ή αύτή τήν οποίαν ήθελα νά νυμ- 
φ.υθώ έκ συμπαθείας έρωτικής, τήν όποιαν έσκόπευα νά 
νυμφευδώ καταφρονών δποιουδήποτε είδους έμπόδιον ! 
Όνειρον πιστεύω οτι βλέπω ή οτι παράφρων έγεινα, 
άν δέν μέ βεβαιώνετε ή ιδία ότι καί έξυπνος είμαι 
χαί τάς φρένας μου δέν έχασα !

Ά ντί ν' άποκριδή, μ’ έχύτταξε μόνον, χαι τό βλέμ
μα της έκεΐνο ήτον τόσον περιπαδώς έρωτικόν χαί 
τρυφερόν, ώστε μοΰ ήλθαν δάκρυα.

—  Ώ  θεέ μου! ήκολούδησα άφθονίαν εύρίσκων 
λόγων είί τό κατακυριεΰον τήν ψυχήν μου άμιτρον

τής χαράς αίσδημα, ώ θεέ μβυ ! πόσον δίκαιον χο#ν| 
οΐ λέγοντες ότι διά τίποτε είς τόν κόσμον τοδτ#ν δέν 
πρέπει ν άκελπιζώμεθα 1 Τά φαινόμενα, αί πιδανβ- 
τητες, τά πράγματα, όλα ήγείροντο κατ’ έμοΰ* εναν
τίον τής ύποιχέσεώς σας, με άφήκατε ερμαιον άιιο- 
γνώσεως χαι άδημονιας ολόκληρον νύκτα, ‘/ωρ!ς νά 
μοΰ δώσιτ* σημεΐον ζωής . . . .  Ά λλο χειρότερον* 
τ^ν έπαυριον, όταν κατά τύχην σάς άπήντησα, άν 
μοΐί εμενεν ακόμη αμφιβολία περί τής μεταβολής σας, 
τό σαρκαστικόν τότε μειδίαμά σας ήτον αρκετόν νά μέ 
πείση περί τή« δυστυχίας μου . . . .  Καί όμως, είς 
τοιαΰτα ψηλαφητά, είς τοιαΰτα έ*αργή, ώς έφαίνοντο, 
πράγματα πιστεύσας, ήπατώμην' αδίκως κατέχρινα 
τήν τύχην ώς βάρβαρον καί σκληράν, και ύμάς ώς 
έλαφράν καί άστατον ! . . . Ά λλά πώς ίμάδετε . . . 
έπρόσδεσα.

—  Ανέγνωσα, άπεκρίδη, τήν επιγραφήν τής χάρ
τινης έχείνης δήχης. Δέν ήτον τό δνυμά σας όλόγρα- 
φον ; Τό ovoua αύτό ήτον τό τοΰ προωρισυένου νυμ
φίου μου. Ένόησα τά πα* τότε . . , καί διά τοϋτο 
έγέλεσα.

—  Ώ ! πολύ καλά είδα, καί πολύ καλά ένδυμοϋμαι 
τό γέλιον, άλλά πώς νά μαντεύσω τήν α ιτ ία ν;

Αλλο τ ι πλέον περί τούτου δέν εΓπαμεν,
Καί βεβαίως, τά σχέδια εκείνα τής απαγωγής, τής 

όποιας ή τύχη μάς άπήλλαξε, λήδης πλέον και όχι 
μνήμης ήταν άξια, άφοΰ ό γάμος έγινετο κατά συγ- 
καταδεοίν τών οικείων. ‘Ο εραστή, ώφελεετβι δι*. 
γείρω* ιδέας μυθιστορικάς- ό σύζυγος ομως ευρίσκει 
άσφάλειαν καίέγγυησιν είς μόνα? τάς ύγιεΐς καί ήδι- 
χάς ιδέας, είς τήν δετικότητα τών καδηχόντων τοϋ 
β ου, είς τήν πεφωτισμένην, οΰτως είπειν, πρόληψιν 
κατά τής ά^υρτικής ίχείνης ώραίων αίσδημάτων έ- 
πιδείξεως, ητις άλλο τ ι δέν αποδείχνει είμή χαρα
κτήρα εις άκρον διιστραμμένον, ή ανοησίαν πολλήν. 
Μετεμελήδην τή άληδεία ολίγον δί οσα ειπα καί έπρα- 
ξα έπί τή; αααξη;, αλλα τά παρελθόντα πλέον 8έ» 
επανέρχονται. Έ πειτα , ή γυνή κατά τήν ηλικίαν τα υ 
την ε?»αι ζύμη άταλή λαμβάνουσα οποίαν δέλει τις 
νά τή ; δώση μορφήν, συμμαχοΰντος μάλιστα τοϋ έ
ρωτος. ‘ Η μνηστή μου ειχε» άκόμη καιρόν νά διδα- 
χδή τά τοΰ βίου- είς έμέ λοιπόν άπέχειτο νά τή* δι 
δάξω οσα ήδελα νά μάδη καί νά τής κρύψω τά 
λοιπά.

—  Λοιπόν, τής ειπα έρωτικώς καί πάλιν προσβλέ- 
πων, ηυρα τήν ιδανικήν μου σύζυγον, έκείνην τήν ό
ποιαν ειχα δνειρευδή ώς τάν τύπον τής άνδρωπίνης 
καλλονής καί όλων τών χαρίτων ! Άλλά τοΰτο, φεΰ f 
τί σημαίνει, άν δέν ύπάρχη άμοιβαιότης ; Ε ίς ύμάς 
άπόκειται νά μέ βεβαιώσετε, ή νά μοΰ άφαιρέσετε πά
σαν απάτην . . . .  Άπηντήσατε καί ύμεΐς τόν ιδανι
κόν σας σύζυγον ;

—  Δύοχολον έρώτησιν μ ’ έρωτάτε, άπεκρίδη τό 
πονηρόν πλασμα. Θά εχλινα πολύ νά πιστεύσω ότι 
ό προορισδεις σύζυ{ός μου είναι αύτός ό άληδής ίκ· 
λεκτός τής καρδίας μου, άν δέν μ’ έβεβαιόνετε οτι 
τοτέ δέν 0ά τόν άγαπήσω. ‘ Γμεΐς είστε έμπειρότα-

τος εΐ; τά τοιαΰτα, καί ή γνώμη σας ταλαντεύει πο
λύ τήν γνώμην μου.

—  ’Ω ! όχι, ό/,ι ! άνέχραξα θλίβ«* αύτήν περι- 
«αδώς εί; τάς άγχάλας μου. Μόνον τά* έαυτόν σας 
πιστεύσατε, μόνην τήν καρδίαν σας άχούσατε. ‘ U γνώ 
μη μου είναι ανόητος, δέν έχει τάν κοινόν νοΰν, και 
«ας παρακαλώ νά τήν λησμονήτετε ! Τό δέλετε ;

—  Ναι, είπε δλίβουσα έρωτικώς τήν όεςιαν μου.
Τήν ύπόεχεσίν μου τοΰ νά σαςδιηγη'ίώ τήν ιστορίαν

μου νομίζω οτι έπάνω κάτω τήν έξεπληρωσα- έκτος 
άν δελήτετε νά σάς περιγράψω τά μι*ρα καί κοινά 
τοϋ γάμου περιστατιχά, γάμου όμο:άζοντος όλου; 
τούς γαμους. Τ ί άλλο νά σας είπω άκόμη ; Οτι δυω 
•ήδη Ιτη διατελώ σύζυγος' ότι άγαπώ τήν σύζυγον μου 
όπως άπ' άρχής τήν ήγαπησα, καί ότι άνταγαπώμαι 
έ*ίσης· ότι καρπόν τής αγάπης ταύτης έχομεν μικρόν 
άγγελον, εράσμιον καί εύταρκον ώς τούς αγγέλους 
τής ωδής τοϋ Βερανζιέ" ότι ζώμεν συγχεντρωμινοι είς 
τήν εύδαΐμονίαν μας καί άδιαφοροΰντες είς τα περί 
ήμας· οτι ή σύζυγός μου, γενομίνη μήτηρ, εγεινε δια
μιάς σοβαρά, σύννους, έμβριδής ; *Ολα ταΰτα τά γνω 
ρίζετε σείς οί έχοντις σχέσιν και οικειότητα μεδ ή
μών, καί δυνάμενοι νά εκτιμήσετε τόν χαρακτήρα καί 
τήν καρδίαν τής πολυτίμου ταύτης γυναικός. Δέν έ* 
γνωρίζετε μόνον τάς περιστάσεις τοΰ γάμου μας, καί 
τή* γνώσιν αΰτών έχρεώίτουνείς τήν φιλία» σα;. Έξ 
επλή .ω ια  λοιπόν τό καθήχόν μου' έλπιζω ότι δα εύ 
χαριστηδήτε νά τελειώσω ένταΰδα, έπευχόμενος εΐ; 
βλου; τούς άγαμους τήν αύτήν τύχην καί τήν αύτήν 
εύίαιμονίαν. —  Άμή» !

Ε . Λ. ΣΙμος.
ΤΕΑΟΣ.

0ΡΠΣΚΕΓΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΕΘΙΜΑ ΤΟΣ Κ 1 Μ Σ .

Πρός Νότον καί Δυιμάς τής πόλεως Λάσσα χεί· 
ται ή λίμνη Παλτέ, έ* μέιω  δέ αΰτής ΰψοϋνται τρία 
κατάφυτα πανταχοΰ βουνά φέροντα πλήθος δρησχευτι- 
χών χαθιδρυμάτων καί μοναστήρια άνδρών τε χαί γ υ 
ναικών άφωσιωμένων είς τήν λατρείαν τοΰ Βούδα. "Εν 
έκ τούτων εΰρίσκεται έπί τοΰ μεσημβρινωτάτου τών 
είρημένων βουνών, διαβρυλλεϊται δέ ύπέρ πά>τα τό 
λβιπά ώς ένδιαίτημα γυναικός τίνος, τή* όποιαν οί 
θ ιβητίνοί σέβο*ται ώςόοίαν, ή ένσάρκωσιν τής ’Ρα- 
6άνη, υπέρτατης δημιουργοΰ. Είς αύτήν ΰπόχεινται 
τά| άλλα ίερά καταγώγια- αύτή δεραπεύεται ύπά 
τριάκοντα μοναχών, εξέρχεται ϊέ  μετά μεγάλης πομ
πής, και μάλιστα όταν άπέρχηται εις τήν Λάσσα- 
διότι φέρεται Ιιε\ Θρόνου σχιαδωτου, πρθοδ»ποιεϊται 
«πό τών κρατουτων θυμιατήρια διακόνων, άκο- 
λονθε(ται δέ και *ερι«τ«ιχίζεται ύπό τών αύλιχών.

Μόλις είσέλδη είς τήν πρωτεύουσαν, άπας ό λαό< 
τρέχει όμοδυμαδόν είς προϋιτάντησίν επικαλούμενος 
τήν εύλογία* της, τήν όποιαν δίδει εις τούς πιστούς, 
έπιτρέπουσα νά καταφιλώσι τήν έπικυροϋσα* τάς έγ» 
γραφους πραξιις τοΰ κράτους της σφραγίδα.

—  Άποπερατώσας τά συγγράμματά του ό έξο
χος φιλόσοφος καί νομοΙΙέτης Κομφούκίος, συνή- 
'ϊροισε πιρί εαυτόν τού; προιφιλεστάιούς τών μαθη
τών του, όσους ένόμιζε δερμοτάτους μάλιστα ζηλω- 
τάς τή ; διαδόσεως τών δογμάτων του, καί άπαγαγών 
εις τούς πρόποδας λόφου τίνος, έπάνω τοΰ όποιου ήτο 
ήδη κατεσκιυασμένη σκιάς τοΐς διέταξε νά άνε- 
γείρωσι βωμάν, όπου χατέθηκε τά πέντε αύτοΰ βιβλία 
Κίγγ λεγόμενα. Έ πειτα  δέ γονυχλίτήσας χαί στραφείς 
πράς άρκτον ηύ^αρίστησεν εύλαβέστατα τάν θεό* 
έπειδή ευδόκησε νά παρατείνη τή* ζωήν του όσον 
έχρειάζετο πρός άπαρτισμόν τ ιϋ  Ιργου, διά τό όποιον 
καί μόνον τήν έπεθύμει* άπέθανε δέ μ ετ ’ δλίγον έτώ* 
έβδομήκοντα χαί τριών, έννέα έτη πρό τής γεννήσεως 
τοΰ Σωκράτους.

—  Αρχαίος φιλόσοφος Κινέζος διαγράφει τήν αύ. 
τοκρατορικήν κατοικία» τού Βάο. Ή  στέγη ^το κ«- 
καλυμμένη δί άχυρου καί γής, ώστε διά τών βροχών 
τοΰ δίρους έβ^αστανεν έπ’ αύτής τό χόρτο*. Μετά 
τήν είσοδον πρός νότον εύρίσκετο αύλή μεγάλη, όπ»υ 
ό αύτοκράτωρ ήκροάτο τού; προσερχομένους. Είς τήν 
άκραν δ’ αύτής εύρίσκετο μικρά αίθουσα περιλαμβά- 
νουσα τά μέτρα καί σταθμά τά χρησιμεύοντα είς τάς 
γινομένας έντός αύτοΰ τοΰ περιβόλου αγοράς* έπέ- 
κείνα δέ τούτου ήτο έτέρα αύλή, είς δέ τόν μυχόν αύ
τής έφαίνετο ή ταπεινή κατοικία τοϋ αύτοκράτορος 
καί τής οίκογενείας του. Τό άχροατήριον ήτο έπ’ αύτοΰ 
τοΰ έδαφους, αί δέ άγουσαι είς αύτό βαθμίδες έπρα- 
σίνιζον άπό τήν χλόην έπειδή δέ οί προοερχόμενοι 
έμβαινον άλληλοδιαδόχως καί κατά τάξιν, ησαν φυ- 
τευμένα δένδρα πρό τών Ουρών, διά νά περιμένωσιν 
ΰπό τήν σκιάν οι τε αξιωματικοί χαί δ λαός.

—  ΙΙρά τοΰ 1760 έτους χαδ' ημάς μαχρά ανομ
βρία καί λιμός κατετρύχωσαν τό Βασίλειον τή ; Κίνας. 
‘Ο αύτοκράτωρ δλιβόμενο; έγκαρδίως παρεχάλεσε μετά 
κατανύξεως τάν θεόν νά χαταπαύση τάς έπηρείας ταυ 
τας. « θέλω  δεΐ;θή τοΰ θεοΰ, έλεγε’ δέλω προσφέρει 
δυσίας γινόμενος καί αύτάς έγώ δΰμα διά νά έξευμ·- 
νίσω αύτόν ύπέρ τοΰ λαοΰ μου.— Μόνος έγώ ύπάρχω 
ε ν ο y ο ς' μόνος άρα πρέπει καί νά πάδω. ® Τότε έκοψε 
τήν κόμην του, καδώς και τούς 2νυχά{ του' έκάλυψε 
δέ τό σώμα διά πτερών λευκών καί τριχών τετρα 
πόδων έπειτα άναβάς εύτελεστάτην άμαξαν ύπό λευ
κών ίππων συρομένην ήλδε εις την ύπώρειάν τίνος 
βουνοΰ* έχει δέ έξελθών τοΰ οχήματος έπεσε πρηνής 
είς τήν γήν, ακολούθως δέ άναστάς έκατηγόρει έαυτόν 
ένώπιον θεοΰ καί άνδρώπων 1) διότι ήμέλησε τήν 
έκπαίδευοίν καί διδασκαλία* ιώ ν  ύπηκόω* του 2) διότι 
δέν τούς έπανέφερεν είς τήν όδό* τοϋ καδήκοντβς, 
άφ’ ου παρεξετράχησαν· 3) διότι έκτισε Παλάτιον 
μεγαλο®ρ»«έστερον τοΰ δέοντβ;, έδαπάνησε δέ μ »- 
ταίως ύπερόγκοος χρημάτων ποσότητας και « ς  4λ- 
λβς οικοδομάς. 4) διότι είχε πολλάς γυναίκας, έκ»-



ριεόετο δέ χαί άτά υπερβολικήν πρΐς αύτά; αγάπην' 
5) διότι cOcpocncus ττ,ν κοιλίαν δί άβρας οιαίτης 6)διότι 
ήκουσε τας χαμερπει; κολακείας τών αΰλιχών χαι τών 
ιύνοουμένων παρ αΰτοΰ. Μόλις δέ έξωμολογήθη τά 
ι?λι;μμε*ήματα ταΰτα έπιλθώ* ό ύετά, απεδωχεν εΐ; 
τήν γην τή» συνήθη εύφοριαν της.

—  Ά λλα xai κατα τό 1832 έτέρα ξηρασία συνέβη 
ιίς τό ουράνιο» βασίλειο» (τήν Κίνα*) οθεν παλιν ό 
Αύτοκρατωρ έδεήθη τοΰ θεοΰ κατά τό» άκόλουθον 
τρόπο».

« Τβταγμένος υπεράνω τής γενεάς τών άν ρώ- 
πω* διά »ά κυβερνώ ώ ; υπηρέτης το» Θεοΰ όμολο 
γοΰμαι υπεύθυνος διά τή» ταξι» τοΰ κόσμου καί τήν 
ήσυχία*τοΰ Βασιλείου. "Οδεν κατατρυχόμενος ύπό τή; 
θλίψεως χαι τρέμων υπό άδημονιας δέν ήδυνήθην να 
φάγω ούτε νά κοιυηθώ' χαι όμως ούδεμια σταγών 
βροχή, έκότισε τήν γην μέχρι τοΰδε!

ϋαρημέλησα &ρα γε τας Θυσίας ; Εΐσήλδον ή άλα- 
ζονία χαΐ ά !ω ιία  είς τήν χαρδίαν μου ; Έφρό*τισα 
όλίγον πιρί τώ- υποθέσεων τής Κυβ.ρνήσιως ; Εβλα- 
σφήιησά ποτε χαί διά τούτο υπάρχω άξιοκατακριτος, 
ή δέ» διετηρήίη ή διχαιοσύνη είς τή» διανομή* τώ» 
χαρίτων, καβώς καί εϊς τώ» ποινών τήν εφαρμογήν ; 
Μήπως άνήγειρ* μαυσωλεία κα! φυτεύω» κήπους κατε 
ηίεσα τόν λαόν και έβλαψα τάς ιδιοκτησίας των 
άνθρώπων; ή διορίζων τούς ύπηρέτας τοΰ δημοσίου 
δέν έκλεςα ί*ανούς και τίμιους, δια τοΰτο έέ χ«τε 
βάρυνα τόν λαόν, ό δέ χαταπιεζόμενος δέν είσηχούσβη ; 
ή τέλος αί δοδεϊσαι ύπέρ τών μεσημβρινών «παρχώ* 
βοήδειαι δέν διενεμήδησαν άναλόγως, οί δέ πτωχοί 
έγχατελείφδησαν διά νά άποθάνωσιν εΐς τάς τάφρου; ;

Κλινών γόνυ, παραχαλώ τόν ΰψιστον καί παντοδύ 
νιμο* Θεόν νά συγχώρηση τή» άμαθειαν και τή» μωρία- 
μου ! διότι μυριάδες ίσως αθώων άπώλοντο έξ αιτίας 
μ,,υ, δί (να δηλ. άνθρωπον ! Τά αμαρτήματα μου 
έπληδυνθησαν τοσοΰτον, ώστε δέν έλπιζω νά άποφύγω 
τή» τιμωρίαν τω » ! Τά θέρος παρήλθεν όλόχληρον, 
Ιφθασε δέ χαί τό φθινόπωρον (άνευ βροχής) Μή δυ· 
νάμενο; πλέο» νά περιμένω παρακαλώ τόν Ούρα νά» 
νά μ’ ά πα λλά ξη ........................

—  Οί κάτοικοι τής Σαμαρχάνδας (μ £γ . Ταταρίας) 
χρεσβεύουσι τά θειον πνεΰμα προσρεροντες είς αύτο 
τή» λατρεία» των μετα πολλοΰ ζήλου. Διηγούνται οέ 
οτι ό υίός τοΰ Θ»οΰ άπέθανι κατά τά έβδομον οελη- 
νοδρόμιο», άλλά τά όστα αύτοΰ άπωλέσδησαν. Καθ 
έκαστον μήνα, οί ιερείς, άλλά κατ’ εκείνον καιάπαντε; 
οί κάτοικοι άδιαφόρως μελανοφοροΰσι, περιφέρονται 
άνυπόδητοι, τύπτουσι τά στήδη των όλολύζοντες καί 
κλαίοντες' Έ πειτα τριακόσιοι καί πέντε άνθρωποι 
περιφέρονται «ίς τούς αγρούς άναζητοΰντες τά όιτα 
τοΰ υίοΰ τοΰ Θεοΰ. ‘Η δέ τελετή όλη παύει μ*τά 
επτά ήυ,έρας.

—  Έντολαί τής θρησκείας τών Κινέζων πρός τούς 
αύτοκρ^τορας.

Μή φονεόσίς.
Μ ή τ ιμ η ^ ς » ;  ιερούς τούς βέδας, είτε τά βιβλία 

τών Βραχμάνων επειδή έπιβάλλουσίν αιματηρά; 
θυσίας.

Μή ψευσθής καί συχοφαντήσης.
Φιΰγε τήν δεισιδαιμονίαν.
Μη δμ<5σ5ς.
Μή άναδειχθής ποτέ φίλαυτο;.
Κσο πάντοτε εγκρατής χ*ί μή προρέρης άσίμνκυς 

λιξεις.
Μή βλάψης του; άλλου; έπ«δή πάντες οί^άνθρω· 

ποι έγ*ννήθησαν άδελφοί σου.
—  Μεταςύ τμ» προσκυνημάτων τής θρησκείας τώ» 

Κι»έζων φημίζεται μά/.ιστα τό λεγόμενον θ ιαν θ α » , 
διότι ό περίβολος αύτοΰ εκτείνεται είς ε» μίλιον χαί 
επέκεινα. Εν μεσω τοΰ διαστήματος τούτου ύπάρχει 
στρογγύλος τις λόφος διηρημένος εΐς τρία αλλεπάλ
ληλα επίπεδα, όπου ά-αβαίνουσιν οί άνθρωποι δΐ οκ
τώ κλιμάκων είκοσι βαδμώ* έκαστη;* έπί τής κορυ- 
ρή; δέ τοΰ βουνού έκτείνεται εύρυχωρος χαί πολυ- 
τελεστάτη σχη»ή, ύποκάτω δ’ αυτής -ίδεται πίναξ 
φίρων το Ιερό» ο.ομα Chang Τ ϊ έμ*ροσθεν του 
ίποιου ό αύτοχράτωρ θυσιάζει* πρά; βορρά* τοΰ τό 
που τούτου κείται ναό; μεγαλοπρεπέστατος «ίς τιμήν 
τοϋ υπερτάτου τώ» ούρανών κυρίου, περιχυχλωμενος 
άπά δωμάτιά. Εχει όέ ά ναός σχήμα στρογγύλον, 
ή <>έ στέγη TCU § αιρεϊται είς τρεις τάξεις, τών όποιων 
εχάστη φ£ρει ιδιαίτερόν τ ι χρώμα, δηλ. ή άνωτέρα 
χυανούν, ή μεοη χίτρίνον, ή δέ κατώτερα πράσινον. 
Αυσ<οΑως φανταζομεθα τήν λαμπρότητα τής σκευής 
τού αύτοκράτορος ίχπληοοΰντο; τά σεμνά ταΰτα τοϋ 
ίιροδύτου^ καθήκοντα' διότι μόνος αύτάς ώς πατήρ 
χοίνος καί κεφαλή τής μεγάλης οίχογενείας έχει τό 
δ.χαίωμα να δυσιάζη είς τά» Chang Τ ί, δέεται δέ 
καί ιερουργεί έν όνόματι παντός τοΰ λαοΰ. Όθεν 
προετοΐμαΝεται καδως χαι οί Μανδαρίνοι διά τριώ* 
ημε;ώ» μο»αξίας, νηστείας καί έγ<ρατείας.

I ή δέ ημέρα τοΰ διρι»οΰ ήλιοστασίου, αμα ή αύγή 
άνατιίλη, ό α τοχράτωρ εμφανίζεται χα3’ όλη» τή» 
μεγαλοπρέπειαν τή ; δυναμιως καί δόςη; του' άπειρος 
λαός τον παρακολουθεί, πλήδος δέ μεγιστάνων χαί 
αξιωματικών τάν περιστοιχίζει, ώττε ποριυεται ώς 
έν θριάμβω εις τά ν  τόπον τής θυσία; φερόμενος έπί 
σχιμποόου, η ό'φρου πολυτιλοϋς είς ταύτην μόνην τήν 
τελετή» πρ«ωρισμέ»ου, βασταζομένου δέ ύτά αν
θρώπων φορουντω» στολήν έρυθράν έκ μετάξης μετά 
χρυσών άνδέω», οί αξιωματικοί αύτοΰ ένδεδυμένοι καί 
αυτοί αναλόγως πολυτελή ιμάτια χρατοΰσιν ιίς τάς 
χεΐρας διάφορα rponaia ποιχίλω; κεκοσμημένα, στί
φος δέ μουσικών χρατουντων παντοΐα όργανα, ή έ»αρ· 
μονίως άδόντω» ίιακόπτουσι τήν έπιχρατοΰσαν βά·. 
δεΐαν σιωπή». Ποτέ βεβαίως ό μονάρχης τή ; Κίνας 
δεν επιφαίνεται εις τόν λαόν μεγαλοπρεπέστερος, 
αλλα ποτε ου*ε -απεινουται τοσβΰτον πράς τόν θεάν 
έμπροσδε» τοΰ λαοΰ.

—  Οί λογιοι τή; Κίνας οι λεγόμινοι Μανδαρίνοι, 
οΓτινις νέμονται πάσας τάς ίερατικάς καί πολιτικάς 
λειτουργίας, διαιρούνται ιίς δύο κυρίας αίρέϊείς* 
επιιδη η με» ακολουθεί τά δόγμα τοΰ Σπινόζα έ;η - 
γουτα τα ©atvotueva ολικών βιτίών ριόνον*
η δε καταφρονούσα τούς νεωτέρου; φιλοσόφους δια
τηρεί τ ις  άρχαιοτατας reel τοΰ δημι;οργοΰ τής ®6.

βεως ϊοξ*»(ας. Π·λλοι όμως έξ αύτών πρισβευοντις 
τή» έθ»ιχή» θρητχιία» εις τό φανιράν, έχδίδβνται εις 
διαφόρου; δεισιδαιμονίας χατ' οΐχο» χαί έν τώ  χρυ- 
κτώ* τόσον ή συ>είδησίς των ταράττίτα ί άπά χήν 
άνάγχην ά/λης τελιιοτέρας χαί λογιχωτέρας χ*τά τ ι 
τά δόγμα χαί τήν λατρεία» θρησκείας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.

Είς τή* Βουλήν έπιρωτήθη κ 'οχ πολλώ- δ Κ, ΐίά ΐ 
κος ώς υπουργός τής Δικα οίύ-η;, διατί ό ΐκδότη; τή; 
Συνταγματική; νά μίνη τοτουτβυς μήνας προφυλακι
σμένος ενεχα δημοσιογραφικών πλημμίλημάτ-ι·'· καί νά 
μή δικάζητβι* δ δέά'ίικρίθη, ότι ή Ηυδερνη^ις δέ» επεμ
βαίνει ιίς  τά εργα τώ» δικαστηρίω ' ότι /.^τ’ ούτή» 
ΐή ν π*ρί*τασιν ή άνάκρίσις έβράδυ»ε ν* έχτελεσθήώ; 
έλθοΰσχ χατά σειράν, προηγοΰ»το δέ αυτή; άλλαι υπο
θέσεις χτλ.

—  ‘ Γπεβλήδη εΐς τήν Βουλή» ό προϋτολογισμάς 
τοΰ 1853  συζητειται δέ ήδη τά περί χαδυτ-ε ούντω- 
^ρεώ» νομοσχέδιον.

ΑΙΩ\. —  Έξέδωκε μετάφρασιν τής περί διαδοχή: 
γινόμενης έσχάτως έν Αονδινω συνθήχης παρά των 
πληρεξουσίων τών τριών συμμάχων δυνάμεων Γαλλίας, 
’Αγγλίας χαί ‘Ρωσσίας, τήν δ·αο:αν συνυπέγραψαν οί 
πρέσβεις τής τε Έλλσδο; χσί Βαβαρίας· συγκε'.ται δέ 
αδτη έκ τριών άρθρων τώ» άκολούδων.

Α Οί πρίγγιπες τοΰ Βασιλικού ο’κου οι καλού 
μενοι ύπά τής συνθήκη; τοΰ 1832 καί υπό τοΰ ‘ Ελ" 
ληνιχοΰ συντάγματος είς τήν διαδοχή* τοΰ στέμματο? 
τής ‘Ελλάδος έ» περιπτώσει, καθ Sj- ό Βασιλεύ; ’’Οδων 
άποβιώιη ά-ευ χατ εύδεϊαν γραμμήν γνησίω» χα' 
νομίμων άπογόνων, δέν δύνανται νά άναβώσι τάν δρο 
νον τή ; ‘ Ελλάδος είμή συμυορφούμενοι y-έ τά άρθρο/ 
4 0  τοΰ 'Ελληνικού συντάγματος ίχ  ο» ό); έπεται.

« Π α; διάδοχος τοΰ Έλληνικοΰ θρόνου «πα ιτιΐτα . 
νά «ρεσβεΰη τήν θρησκείαν τής Ά*ατολικής όρδοδόξί,υ 
έκκλησίας. »

Β. Συμφώ-ω; ·αέ τά ψήφισμα τή ; Έλληνινής Συ- 
νελεύσεως ή Λ Μ.  ή Βασίλισσα Αμαλία κατά τήν 
έποχήν τή ; χηρεία; της καλείται αύτοδιχαίως ε’ς τήν 
’Αντιβασιλείαν εν περιπ:ώσει άνηλικιότητος, ή απου
σία; τοΰ κατά τά άρδρον 4 0  τού Συντάγματος διαδό
χου τοΰ θρόνου.

Γ.) ‘ Η παροΰσα συνθήκη δέλει έπικυρωθξ* αί δέ 
έπικυρώσεις θέλουσιν άνταλλαχδή είς Λονδϊνον έν 
διαστήματι εξ εβδομάδων καί, εί δυνατόν, ταχύτερον.

Πράς βεβαίωσιν τών άνωτίρ** ο! πληρεξούσιοι ύ«έ- 
*ψαν τήν παρούσαν καί έπεθηκαν τάς σφρογίίας των.

’Εν Αονδίνω τη 8 (20 ) Νοιμβρ. 1852 .

Σ. Τρικούπης.
Β. Σέττο; (έπιφυλαττομέ’νης τή ; έχ μέρους τής 

Κυβ·ρνήοεώς του έπιδοκιμασίας).
Α. Βολόβσκης 
Μαλμεσβσυρή.
Βρούνωφ.

Λ εγιτα ι δέ ότι αί επιφυλάξεις τοΰ Βαβαρικοϋ πρέ- 
σβεω; περιωρίζοντβ είς τρία τινα 1) νά ίσχύη καί τοϋ 
λοιποΰ τά άπό 30  Άπριλ. 1833  συμπληρωτικόν 
άρθρον τή ; συνδήκτ,ς τβΰ 1832 , καθ’ ο διετάχθη νά 
περιέ:χητ«ι ή διαδ,χή καί εί; γυναίκας, όταν λείπω- 
σι» Zifiv*, άνακυ<λουμένου τού δικαιώματος είς απα- 
σαν τή* Βαβαρικήν οικογένειαν, άλλά πάντοτε κατά 
τάξιν πρωτοτόκια;. 2) νά μή έξηγήται παρά τής 
παρούσης συνθήχης ή τοΰ 1832 τοιουτοτρόπως, ώς-ε νά 
«παιτήται άμεσος ή βάπτισις τοΰ διαδόχου. 3) τά 
νϊ« άτοδ.δόαε-ον τής άντιβασιλεΰιεως δικαίωμα εΐς 
τή» 'Ανασσα* Α μαλ ίαν νά μή άφαιρή τά κεκτημενα 
ή5η δικαιώματα τών συζύγων τών είς τήν διαδοχήν 
καλούμενων πριγγίπων, δηλ. νά μή άναπληρη αΰτη 
τάς μητέρας τών ανηλίκων διαίόχων.

Φαίνεται δέ ότι τά Συμβούλιον παρέβλεψε τή» «πο 
1 Όιτωβρίου οικογενειακή» ούμβασι» τής Βαβαρίας, 
ήτις περιελάμβανε τάς παρατηρήσεις  ̂ταύτας· άλλά 
<αί δ Κ. Γρικούπης δέ* έμποδίσθη άπ' αύτή» νά ύπο* 
γράψη.

  Χό άρδρον 38 του Συντάγματος τά κανονίζον
τά τής διαδοχής ε ι; τούς άδε/φούς τοΰ Βασιλέως κατά 
τάξιν πρωτοτοχία; ήχολούδησε τήν ε'ννοια» τή ; βύν' 
δήκη; τοΰ 1832. "οδεν χαδώ; τό άρδρον 38 μόνον 
τάν 6ά*ατον παραδέχεται ώ ; δρο» τή; διαδοχή; άπά 
τοΰ Πρ. Λουϊτπόλδου καί τών τέκνων του εϊς τά» Πρ. 
Άδαλβ-ίρτον καί τά τέκνα του, ουτω καί ή συνθήχη τοΰ 
1832  ιόν αύτά» θεσπίζει όρον, ώστε κατά τοΰτο 
σομοω»οΰσΐ καί σύνταγμα καί συνθήκν).

‘Η συ-*6ή<η τοΰ 1852 παρασιώπα τά επεξηγημα
τικά» άρθρο» τή; συνδή/.η; τού 1832 , δΐ ου ή διαδο. 
χή έπειτείνεται καί εις γυναίκας έν ελλείψει άρρένων 
δθιν αποκλείει προφανώς πασαν γυναικοβασιλειαν καί 
ούτε παραδέχεται τήν αναδρομήν τοΰ δικαιώματος 
τής διαδοχή; είς τύ τυχαίο» προσωπον τή ; ο’κογε- 
νείας η rai καί εΐ; άπόγο-o* τοΰ Βασ. Μαξιμιλιανού 
π.χ άφ ού ή δ ελεν  άποδάνει άτεκνο; ό Πρ. Άδαλβέρτο;. 
'Α λ λ ά  τά δικαίωμα μεταβαίνει εί; τού; άμέυ-ως κα- 
τιόντας τών νομίμων διάδοχων.

 ’Εν’ ώ κατά τάς συνδήκας καί τό σύνταγμα
καλείται είς τήν διαδοχήν δ πρίγκιψ Λουϊτπόλδος μή 
δυ»άμε»ο; όμολογσυμέ*ως νά παραδεχδη τά άρ- 
θρον 4 0 , μένει νά ίδωμεν ά» παραιτήται καί δΐ έαυτάν 
καί διά τά τέκνα του καί άν παραίτησι; τοιαύτη θέλει 
λυδήώ; άρχή γενική, ή ώς έκτακτό* τι γινόμενον. ’Εν



περιπτωσει άποβιώσεω; τοΰ νΰν βασιλεύοντος προ
σώπου, α» ό άμέσως χαϊ κατόπι» αύτοΰ έρχόμινος *ΐς 
τόν Ορονον δέν φέρη άπό τοΰδε το ανατολικόν δόγμα λέ
γεται αρά γ* διάδοχος, όποιον τόν ένιοεΐ καί τόν δνο- 
μαι,ει τέ έπικυρωδέν παρά τή ; συνδήκης σύνταγμα,, 
ή βασιλείς ;

—  Εξ άρθρου τιν4ς ίστορικοΰ τή ; άντιπροσωπικής 
Κυβερνήσεως εν ’Αγγλία, συγγραφέντο; δέ παρά τοΰ 
Φ®κάρ χαι μεταφραζομένου ε ί; τόν Αιώνα συμπιραί- 
νονται τά εξής, ότι δηλ. τό σύστημα τών ιλιυθέρων θε 
«■μοθυιών υπόχειται ένίοτε καίαύτοεί; πολλά; περιπε 
τ&ια;,ωστι ή τύχη τών λαών μεταποιείται κατά διάφορα 
ασήμαντα ώ ; πρός τό φαινόμενον περιστατικά τινών 
σημαντικών άτομων. Ουτω; ή έλευθερία ώφελήδη άπό 
τήν άρδρίτιν, ή τήν ύπο·/ονδρίαν τοΰ Σιατάμ, έ δέ 
δεσποτισμός έξετραχύνθη ίσως άπό τήν λιδίασιν τοΰ|πρωτόκολλον

σύ»τημα. Ένεκα τής συστάσεις ταύτης I Κ. Χρη· 
στίϊης ήτο λόγος κατ’ αύτάς νά Xa6ij χαΐ τό χα - 
ρτοφυλάκιον τ^ς προεδρίας τοΰ δπουργιίου· άλλ’ 
άλλοι μαντευσαντες τόν σκοπόν πρόλαδο* καί άν**/αί- 
τισαν τό πραγμα.

^Διά νά δεραπεύση τό ύπαρχον έλλειμμα, « τ ι  ίλατ- 
τω»^ του; μισδου; τών υπαλλήλων, είτε τοΰς καθυ- 
στερησ)}, θέλιι απαντήσει προσκόμματα, ουτε 6λέ- 
πομεν αδλιαν τήν κατάστοισιν τών πραγμάτων.

Εόημοσιευδη παρά τής Κυβερνήσεως ή ελθοΰσα 
συνδηχη τών τριών συμμάχων καί προ*τατίδων τής 
Ελλάδος δυνάμεων. Κατά τοΰ; ύπουργους μέχρι 

τοΰδε περιωρίσθησα» αί πράξεις τοϋ έν Λονδίνω Συμ
βουλίου" αλλα καδ ήμα; παρακολουθοΰσι καί άλλαι 
αποβλεπουσαι κυρίως τό πρόσωπόν" διότι ιίς  τό

Κρόμβ»λ όταν δε' τι σύττημα (κακόν) έπικρατήσ»; ε?; 
τινα τόπον, δέν άνατρέπεται πλέο» ιύκόλω; άπό τάς 
προσπαθίίας τών εναντίων του, άλλά κινδυνεύει *υρίως 
από τα ίίιά του σφάλματα χαί τάς υπερβολικά; του 
παρεκβάσεις. Κατα πά»τα δέ χαιοόν διά τό ιύμετά- 
βλητον τών τε πραγμάτων καί τών άνδρώπων ουτε 
άπό λαμπρά; τ ινα ; ελπίδας πρέπει νά συναρπαζώ- 
μεδα, ςύτι πάλιν άμέτρως καί έκτόπω; νά μικρ-.ψυχώ 
μεν καί νά άποναρκώμιθα.

—  Τό ύπουργιΐον τών Ναυτικών επεαψι δυο νέους 
έκ τή ; στρατιωτικής σχολή* τών Εΰελπίδων διά νά 
σπουδασωσιν έν Ευρώπη τό πυροβολικόν τοΰ να#τΐ*οΰ 
δηλ. τόν Θεοφιλαν καί Κρίσπην.

—  Τά περί υπουργικής μεταρ£υθμίσ«*ς κατβσι* 
γάσδηταν πάλιν.

—  ‘Ο αύλάρχης Κ. Θ. Κολοκοτρώνης έδωκε τήν 
παραιτησίν του λογω τών οικιακών του υποδέσεων" 
είσέτι όμω; δέί άντικατεστάδη παρ άλ/»υ.

—  Κατά τά λεγόμενα περιμένεται είς τή» ‘Ελλά· 
3α ό 11ρ. Αδαλβέρτος, έπΐ*τριψας ϊέ  «ίς τήν Γερμα
νίαν θέλει νυμιιευδή.

ΑΘΗΝΑ. —  Αρχιεπίσκοπος Λαχεδαίμονος διω- 
ρίσδι; (χαϊ έχειροτονή'ΐη ήδη) ό αληθώς ένάρετος και 
τίμ ιο; Κ. Σασανα;" ώσαύτω; δέ κα! δ έκ Τήνου σε
βάσμιος Οικονόμος διωρίσδη Επίσκοπο; Γόρτυνο;.

•—  ‘ H Βουλή έτελείωσε τήν συζήτησι* τοΰ περί 
συνταξ«ως τών χηρών καί όρφανών τών άξωματιχών 
τοΰ στρατού χαί τής φάλαγγος νομοσχεδίου.

—  Κατά τον σημερινόν προϋπολογισμόν υπάρχει 
έλλειμμα έχ τριών χαί ήμίσεως εκατομμυρίων, έν ώ 
έπί τοΰ Κωλέτου (1 8 4 5 — 47) ιπαρουσιάζετο καί 
περίσσευμα έξ ένός καί ήμίσεω; εκατομμυρίου περί
που. Πόδεν προέρχεται ή έλάττωσις αυτη, έν ' ώ 
καί ή γεωργία καί τό έμπόριον καί ή βιομηχανία 
άναλόγως προώδευσαν ; ’Από τήν άδλιότητα τοΰ προ- 
σωπίχοΰ, καδώς προιΐπεν ή άντιπολίτευσις, άλλά δέν 
ήκουσθη. Λέγεται ότι ή Γαλλική Κυβέρνησις κατ’ 
είσήγησιν τοΰ Κ. θουβενέλ προθυμεΐται νά δώσΐ) πασαν 
χρηματικήν συνδρομήν «ΐς τήν 'Ελληνικήν, καδώς καί 
είς τόν Βαβαριχόν οικον αύτόν ίκ ί τοΰ ζητήμα
τος τής διαδοχή;, διατηρούμενου τοΰ Κ. Χρηττίδου, 
διότι τότε διατηρείται έν ‘Ελλάδι χαί ιό Γαλλικόν

και τήν κατόπιν αυτοΰ πραξιν
γίνεται περί αυτοΰ λόγος. Ιό  Συυβούλιον σκοπεύει, ώς 
φαίνεται, νά άποταδή πρός τόν Πρίγκιπα Λουίτπόλ- 
δον καί τόν έρωτήση έπισήμως, άν δεχηται τήν διαδο
χήν κατά τού; έκδοδέντας όρους.

Λυπούμεθα καί θαυμάζομεν (λέγιι ή έφημερίς έν· 
ταΰδα) πώς ό ιιρημένος πρίγγιψ ύπέρ θρησκευτικών 
διαφορών ολίγου λόγου σήμερον άξιων άπέκρουσιν 
άφ εαυτοΰ τήν διαδοχήν, ουτε γνυρίζομεν άν εχη τό 
δικαίωμα νά αποκλείση αυτής παρομοίως καί τοΰς 
υίοΰς του. (1)

« ’Αν ή Βϊβιριχή Κυβέρνησις κήδηται τοΰ Β ιβάρι, 
χοΰ οικου κα! επιδυμή να διατηρήσω τό διχαίωμά της 
επί τοΰ Έλληνιχοΰ δρό ου, άντί πασών τών άλλων 
προσπαθούν της συμφορώτερον ήτο νά αυμρωνήσ^ 
μετά τοΰ βασιλεως μας ε ΐ; τάς περί βελτιώσεως τής 
χαταστάσεώ; μας φροντίδας. Τέλος πά-των ήμιΐς 
ήμποροΰμεν νά βεβαιώσωμεν καί τάς τρεΐ; «ΰεργέτι- 
δας δυνάμεις καί τόν άγαπώντα τόν δρόνον τής ‘ Ελ
λάδος Βχβαρικόν οίκον ότι είς μάτην θέλουν thSai 
χαι το πρωτοχολλβν τών πρώτων καΐ αι προσπάδειαι 
τοΰ διυτέρου, αν γενική τις έπί τά κρείττω μεταβολή 
τ*ΰ σιμερινοΰ διοικητικοΰ συστήματος καί τοΰ πρβ· 
σωΛίκοΰ αυτου δεν αλλάξη τήν ^άσιν τής κοινωνίας 
μας.»

ΕΛΠΙΣ, —  Τό ίν Αονδίνω συμβούλιον επραξεν 
ό,τι έδυνατο *ά πράξη έπί τοΰ ζητήματος τής διαδο- 
Υή; τοΰ "Ελληνιχοΰ θρόνου, διότι έσεβάσβη τήν ϊυν» 
δή<ην τοΰ 18 32 , κα ίώ ; καί τό Σύνταγμα, παρήχουσί 
3* τάς ένστάσεις του πληρεξουσίου τή ; Βοβαρίας, 
ώστε κατ’ αύτήν τήν πιρίστασίν έπεκυρώθη μέν ό περι

( I )  Οί έΐγοούμινοι παρά zrjc Ά θηγας viol τον 
Πρ, Λουΐτπό.Ιύου χαϊ επίδοξοι διάδοχοι έγ ιν τή .
θ ησα ν

Ό μεν Πρ. Λουδοβίκοc ( ΛεοπόΛδοζ, Ιω σήφ , 
Μαρίας, Λλουήσιος, Λ .Ιφρίδυζ) zfj 7 ' l a r r .  18 4 5 .

(f δέ Πρ. Λεοπό.Ιδοζ ( ΜαζιμιΛιατός, Ιω σήφ , 
Μαρίας, ’ Λpr or Αφοί )  zfj 9  Φεβρ; 1846.

Ο δέ. Πρ. Φραγχίσχος (  Ία>«%>, 'Apriw .lyct,
' ΑδαΑ6έρτος, Μαρίας I zfj 6 ΊονΛ. 1852.

<Γ·5 ανατολικού δόγματίς όρβς, τον 6πβΐ·ν ειχ» πιρί 
πβλΑοΰ ή ‘ Pwtoi* καί περι«·ρι»6η ό*ωι»ΰν ή διαδοχή, 
καδιερώδησα» δέ α{ κοιν*βουλευτικαί άρχαί, τά ; όποιας 
προίτάτευεν ΐδιβιτέρως έκπαλαι ή Αγγλία καί Γαλλία 
’Εκ τού-.tiv ή τελευταία ( ΰπιρασπιζομένη ίσως τάς 
έν*·τασεις καί αξιώσεις τής Βαόαρίας) ήναγ’ίάσδη νά 
ιιυγκατατεδή είς τών άλλων δυο δυνάμεων τήν γνω 
μη», αύταί δέ πάλιν Ισπευσαν νά έπιταχύνωσι τήν 
έπικύρωσι» τή ; συνδή<η; παρά τε τής Έ λλ. καί τή; 
Βαβαριχή; Κυβιρνήσεως, ύποπτεύουσαι πιδανώ; μηπω; 
άναγορευδιίς μετ’ ολίγον αύτοκράτωρ ό Λουδοβίκος 
Ναπολέων γνωπμαχήση καί μεταβαλών γΛώίσαν έπι- 
μείνη έντονώτερον ι ί ;  άλλας διαφόρους ιδέας προϊτα 
τευουσας ίπωσδήποτε του Καθσλικισμοΰ τά συμφέροντα. 
Αλλά τό Συμβούλιον άπεπίράτωσεν άρά γε τό Ιργον 

του ; άπαντώμεν δετικώτατα- όχι" δεωροΰμεν όμω; 
καί ώς μωρίαν τό νά πιριμένωμεν, άμα φδάση άτμο 
χίνητον, νά μάδωμεν, άν έφερε τι νεώτερον πε^ί διαδο
χ ή ; (περί προσώπου δηλ) επειδή πβλ/,ών άτμοπλοων 
περίοδος παρελιύσεται, πριν ή λάβωμεν τηνόριιτικήν 
ταύτην είδησι».

—  Τό τελευταΐον άτμοκίνητον έφερε τήν αγγελίαν 
τή ; κηρυχ_δείσης καί καταστάσΓ,ς έν Γαλλις αύτο 
κρατορίας. Τοιουτοτρόπως οί Γάλλοι πνίξαντις τήν 
δημοκρατίαν έν Ιταλία έπνιξαν ήίη καί τήν ιδίαν 
έαυτών έν Γαλλία.

—  Γαλλικός καί ’Αγγλικό; στόλος προσωρμί«δη 
σαν εί; Τούνεζι, βαρέως άσδενοϋντος τοΰ μπει)' άμοι 
βαΐαι ύπόνοιαι τώ» δύο δυνάμεων Ιφεοο* έκεΐ τού. 
στόλους των' έμελλε δέ νά έχπΑεύ^ξ καί Αυστριακό; 
στολίσκος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Γ Α Λ Λ Ι Α .

Τό νομοθετικόν σώμα τής Γαλλία; ^ροσεκλήδη παρά 
τοΰ Ναπολέοντος εις τήν διαλογήν τών ψήιρων, διά )ά 
μαρτυρήση (λέγει) καί αύτό ενώπιον τοΰ κόσμου τό 
εκούσιον έδνικόν αίσδημα, τό όποιο» τόν φέρει έπί τοΰ 
δρόνου. Είς αυτό άνετέθη νά προκήρυξη τήν νόμιμό 
τητα τής έξουσίας του. Ή  Κυβέρνησις θέλει αλλάξει 
μόνον μορφήν" διότι άφωσιωμένη είς τά μεγάλα συμφέ
ροντα, τά δποΐα παραδέχεται ή λογική, θέλει διαμείνει, 
ώς καί κατά τό παρελθόν, έντός τώ* ορίων τής μετριό- 
τη ιο ; κτλ.

Τή 16 Νοεμβρίου έτελείωσεν ή διαλογή
ναι όχι

Ψήφοι τών νομών 7 ,4 3 2 ,0 0 0 — 238 ,861  
τ«ΰ στρατοΰ 2 3 4 ,8 6 0 —  8 ,456  
τοΰ ναυτικοΰ 4 7 ,7 1 6 —  2 ,020

7 ,7 1 4 ,3 8 3 — 249 ,3 3 7

‘ Η Γαλλία άρα μετείλήδη εις αυτοκρατορίαν δηλ. 
άκραν μο*αρχίαν" αυτόθι ήγκυροδόλησιν,ώς είς άσφαλή 
λιμένα, άφ’ ου έπί τέσσαρα Ιτη ίπλιεν ανερμάτιστος 
καί πλησίστιος είς τό πέλαγος τής άπολύτου δημοκρα
τίας. ‘ Η διακήρυξις καΐ έγκαινίασις τής νέας έξουσίοις 
έγένετο τή 2 Δεκεμβρίου δηλ. τή 20 Νοεμβρίου.

Ναρατηρητέον όμως (λέγει ή ’Αθη^α) 5τι ή ψηφοφο
ρία έξεπλέσδη Έλληνικώ τώ τρόπω. Αί κάλ^αι ζσαν 
ι ί ;  τάς χιΐρας τής έξουσίας, νομάρχαι δέ καί έπαρχο: 
καί στρατιύται άπετέλουν τάς έφορευτικας έπιτροπάς" 
ιιολλαχοΰ οί λαοί δέν ΐψηφοφόρησαν, καί όμως α! κάλπαι 
εϋρίσκοντο πάντοτε πλήρεις ! !

—  Κατά τόν Μηνύτοραό Ναπολέων δέλει προβιμι- 
άσιι ε ί; τή» Βασιλιίαν του  δί ά'αδοεργημάτων ύπέρ τών 
πενομέ»ων ταξε&)ν χαΐ διά πράξεων έπ ιιιχ ιία ;.

— Τό Συμβούλιον τ ϊ ;  επιχρατεία; χαί ή Γερουσία 
ίνασχολοΰνται είς τήν μεταρρύθμισιν τυΰ Συντάγ
ματος.

—  Εις τό Ά γγ.έ ιχ ίιν  Β'.υλευτήριον άριδμοΰνται 
284  όπουργιχοί καί 370  άντιπολιιευόμενοι, ώ :τε τό 
ΰι.ουργιΐο» κινδυνεύει πάντοτε νά άπολέση τήν ισορ
ροπίαν του καί νά πέσιρ.

—  ‘ Η χίδεια τοΰ Οΰελιγκτώνος εγεινε μεγαλοπρε
πή; χαί ώ ; έν θ;ιάμβω. ’Αντιπρόσωποι στραταρχαι τών 
άνιιπαλων τοΰ Ναπολέοντο; δυνάμεων παρευρέδησαν 
κρατούντες τά σχήπτρα τών διαφόρων τούτων [Βασιλειών 
Ί ’ωσσίας, Αυστρίας, Πρωσσίας χτλ. ‘Η πομπή έξετεί- 
νετο είς 3 μιλίω» τόπον" πλήδος λαοΰ συνέρρευσεν άπό 
τά; επαρχίας, ώστε μέγα αΰτοΰ μέρος διενυχτέρευσεν 
ΰιταιθρον μή ευρίσχον καταλύματα καί ύπέρ!ρεν ούχί 
μόνον ψύχο; μέγα, άλλά καί βρογήν ^αγδαίαν. ‘Ο νε . 
ιρός χαιετιθη πλη->ίο>' τοΰ Νελοωνος ε ί; τόν ναόν τοΰ 
άγιου Παύλου ο Νοεμβρίου.

—  ‘Ο πόλεμος τού ’Ακρωτηρίου φαίνεται ότι επαυ- 
σεν, ή πλησιάζει τοΰ τέλου; του' άλλ’ ή ’Αγγλική Κυ· 
βέρνησις προετοιμάζεται κατά τό φαινόμενον ε’ς σπβυ- 
δαιοτέρους άγώνας άλλου;’ διότι 1) ζητεί άπό τήν 
Βουλήν αυξησιν μέν τοΰ ναυτικοΰ πληρώματος· κατά 
5 ,0 0 0 , π ΐίτωσιν δέ 350  χ ιλ. λιρών δί άτμομηχανάς, 
έν ώ μέχρι τοΰδε έδαπα*ώντο συ»ήδως 50 χιλ. μόνον.
2) μεταφέρονται είς τά; μεσημβρινός έπαρχίας τά 
τεω ςείς τά; βορείους σταδμευοντα στρατιωτικά σώματα.
3) αύξάνεται τό πυροβολικόν διά 2 ,0 0 0  στρατιωτών 
καί 1000 ίππων. 4) έπισπεύδεται ή όχύρωσις τώ» 
επικαίρων τόπων. 5) ’Αγγλιχός στόλος άναχωχιύει 
περί τοΰ; αίγιαλοΰ; τής Τυνιδος, τής όποιας δ ήγεμώ» 
άποθανών έχληροδότησεν, &)ς λέγιται, διά διαδήχης τή* 
χώραν πάσαν εις τήν Γαλλ αν" 3δεν Γαλλικός στόλο;, 
κατα τα; τελευταία; εκτάκτου Γαλλικοΰ διαθρυλληδεί- 
σας είίήσεις (άν άληθεύσωσιν) έφέρετο αυτόδι μετά στρα
τιωτικής δυνάμεως, πράς κατάσχεσιν τής ήγεμονείας.

Ι Τ Α Λ Ι Α .

Εις τήν ’Ιταλίαν καταδλίβονται πολλαχώς οί λαοί, 
ώς άναφέριι ή Φωνή τοΰ Λαοΰ, έφημιρίς τοϋ Πε- 
δεμοντίου, φυλακίζονται, διορίζονται, κ α τ α δ ικ ά ζ ο ν τ α ι ,  

]τιμωροΰνται διαφόρως, όδεν πλήδος μεταναστεύουίΐ



περιπλανώνται τή δε χαχεΐσε ρεΰγοντες τήν κατα- 
δτωξιν, Το Πεδεμόντιον δεωρεΐισι χαδ' δλον 
πολιτικόν τοΰτον χλύδωνα, οστις ^υνταράιοιι τήν δυ- 
<mX5) χίρϊόννησο* τή; ’Ιταλία; ώ ; ό μόνος φάρος 
έλευθερίας καί παρηγόρ»*ν ελπίδων.

—  ‘Ο διάδοχος τής ‘Ρωσσίας περιηγείται εΐς τήν 
Ιταλίαν δέλει δέ διαχειμάσει, ώς Λβγειαι, εΐς τή* 
Βενετίαν, καδώς πέρυσιν δ άδελράς αΰτβϋ Κωνσταν
τίνος.

—  ‘Ο αϋτοχράτωρ Νικόλαος παρευρέδη είς τοϋ; 
x*t* τά πιράλια τού Νικολάιρ καί τή; Σεβσστο-ι- 
πόλεω; γε»ομένους ναυτικοί»; έξιλεγμούς.

—  ‘Ο νέο; άρ/ηγό; τή; Άμ'-ρικαν. συμπολιιεία;, 
βντίΛοοιωπος τών δημοκρατικών θεωριϊται ώ ; ρέκτη; 
και μεγαλεβιβολο; άνδρωτο;, ώ?τε ίσως χινδυνιΰιι ή 
Ισπανική αποικία Κ,οΰβ·», ιίς τή*δποίαν έπορδαλμιώσι 
προ π'Μλού οί ανήσυχοι ’Αμερικανοί ώ ; πλουσία* χαί 
ευρορο» χαί εΰ/,ίμενον.

—  Ετελιιοποιήδη τόσο* η σιδηρουργία είς τή» 
’Αγγλίαν, ώσιε ιπό τι ος κ^τασχευαζονται ώ ; σύομα 
ύροίτματα λεπτότατα, ώ ; ή λεγομένη δα*τέλλα (τρίχα- 
πτον) χρήσιμα ε ΐ; αΰλσίζς τώ» δυρίίων χτλ. Με» 
ολίγον δέ δέλουσιν ύρα«δή καί άλλα έπιτήδεια καί εΐ; 
τήν έ»δυμασιαν τοΰ άνδρώιτου.

—  Ο υίός τοΰ Β υ ιλ έω ; τή; Πρωσσίας νυμρευε 
τΛι τή* πρωιότοκο* ίυγατέρα τ ή ;  Βϊσιλίσσης Β· 
χτορία;.

ΠΒΡΙ ΤΥΦΛΩΝ ΕΚ ΓΈΜΕΓΗΣ

Οι τυρλοι, καδω; χσΐ οί έννεοί, είτε κωφάλαλο:, 
ησαν καταδικασμένοι το «άλα, ιίς  παντοτινήν αμά
θειαν, μόλις δέ έδυναντο νά χ·ιν»νώσι μετά τών ά λ 
λων χαί νά καταλαμβινωσι τάς ιδέα; τ » ν ·  πιθανό» 
μάλιστα οτι κολλά παιδία τυρλά γεννώμενα έρο 
viuovto παροχρήμα ώ ;  μέλλοντα νά ά π ο β ώ ι ι»  άχρη
στα καί δυετυχή ·ίς τον βίον* ι ι « ς  δί τό θλιβερόν 
τοΰτο της τυ?λότητος «άδ»ς ητο χαί σπσνιάτερον 
το πάλαι, ώ ;  άγνώηου * ύ ; η ς  τής εύλογίας, ητις 
ανερα»η ει; τήν Ευρώπη» μόνον «ατά τού; χρόνου; 
τοΰ Μεσαίωνσς *αί άποδίδοται χυρίως ε;ς τού; Σαρα- 
κηνού;, οΓτινες τή* μιτέριρο* άπό τή» Αραβίαν’ παρε- 
τηρήδη δέ ότι τό εν τρίτον τών έχ γενετής τυρ<ών 
γεννώνται άόμματοι διά τήν προχειμένην νόσεν.

Έχομε* ομως παραδείγματα χαί άρχαίων τυρλώ* 
διαπρεψάντων χατά τά διανοητικά πλεονεκτήματα’ τοι 
οΰτος διαδρυλλεΐται δ διδάσκαλος αύτοΰ τοΰ Κικέρω- 
νος Διόδοτος, ριλόσορος ΣτωΙκός· έπειδή χαί χατά τά 
άλλα έδαυασζετο χαΐ γεωμετρικά σχήματα πολύπλο
κα ητο έπιτηίειότατος *ά σχεδιάζβ μέ άπίστευτον 
σαρηνειαν καί καδαρότητα.

Κυρίως εΐς τήν Γαλλίαν άνιδρΰδη τό πρώτεν κα
τάστημα τών τυρλών υπό τοΰ άγιου Λουδοβίκου έπι- 
•τρέψαντος έχ Παλ»ι#τί*ης· διότι έκεΐ χαΐ είς τήν 
ΑΓγυπτον ιιδε βιβαίω; πόσους έτύρλουν έκάστοτε ή 
καυστιχωτάτη του ήλίου θερμότης, καί ή ώς νέρος

ριρομένη ύπό τίον άνεμε»; λιπτοτα'τη άμμος· άλλ’ 
τον ιίς τό ίίρηιηνον καταγώγιον Ιμελλε νά καταστήσω 

έχ τοΰ προχείρ·» πολλοΰ; χριστια»ίύ; ΐππότα ;, τών 
όποιων οι σκληροί Άραβες ειχον έξωρυγμένα τά 
όμματ* ω ; πολέμιοι, μαλιετα δέ ώς λυσσώντις ύπό 
τοϋ ζήλου τής θρησκείας τω*.

Κ ατ’ όλίγον δέ έπειτα, ή μάλλον μ ιτά πολλούς 
αιώνας άπά νοσοκομείου, όποιον κατ’ άρχάς προωρί- 
σδη τό πιρί εύ ό λόγο; τυρλοκομιιον, χατήντησε σχο
λείο* καί διανοητικόν τών άομμάτων έκπ α ιδευτή ρ ιον .

‘Η χάρις αυτη ορείλεται είς τάν Οΰσλεντϊνον Ώ η  
( l la u y )  άδελράν τοΰ διαβόητου ρυσικοΰ χαΐ δ:υκτο- 
Αογου' διότι μιμούμενο; τόν ιερομόναχον Έ πέ Epee 
οστις κατά το 1/83 *ιχιν έπινοημέν#ν τάν τρόπον 
νά αναπληρωσΐ) τον λόγον χαί τήν άκοήν, έ*εμελήθη 
κσί αυτός νά αποίωσΐ}, ούτως είπ ιϊν , τήν ορασιν είς 
τους τυρλους διά νέου τίνος καί περίεργου παιδείας 
συττηΐλατβς. Φιλοτιμοΰμινος δέ νά ά»αίείζη έμπρά. 
κτ“ { τήν θαυμασίαν αΰτοΰ μέθοδον συφρο ισέν ύπό 
μισδόν εΐς ιδιαίτερον οικον ικανού; άομμάτου; έπαί- 
τας, τους οινοιου; χαι υπεβαλεν εύδύ; ιίς δοκιμασίαν. 
Οδεν αυτός μέν έπιτυ/ών τοΰ σκοποΰ έγ*ωμιάσδη 

έπαξίως παρά τή ; άκαδημίας τών επιστημών εί; τήν 
Κυβέρνησιν, το δι τυρλοκομιιον, ά»εγνωρίσδη ώς δη
μόσιόν κατάστηυα, οπου παιδαγωγοΰνται 90  άόμμα. 
τοι, οί μέν ώ ; ύπότροροι, οί δέ ώς έπείσαχτοι συν- 
εισρέροντες 5 0 0  ρράγχα χατ’ ετος.

H γινόμενη προ; αύτβυς διδασκαλία περιλαμβάνει 
ούχί μόνον τήν άνάγνωσιν xori τήν γραρήν άπλώς, 
αλλά καί ά*ωτέρας γνώσεις «ολυειδεΐς, ·ϊον τήν γραμ
ματικήν τή* διδασκαλία», διότι πάντα τά γράμματα 
χαι σημιια άποια£ηποτε των έπιστημώ» τ ο ύ τ « ν  τυ— 
■τουμινα εις τά βιβλία ανάγλυρα άναγινώσκονται καρά 
τών τυρλών διά τής άρής τών δακτύ-'ων τοσοΰτον ιό» 
χρινώί καί ταχέως προϊόντος τοΰ χρόνου, χαδώ; παρά 
τάν λοιπών α»δρωπων διά τής όράσεως τά τοΰ χοι»ο5 
τύπου. Αποκτά 3έ η χειρ τοιαύτην δεξιότητα ώστε 
ψΐ)Λαρώσα διά σιδηράς γρβρίδος τάς έξοχά; τώ* γραμ
μάτων ή άλλ«ν σημείωε δύναται βαδμηδόν χαί νά τά 
σχηματίση διτ τοΰ μελάτος- χάριν δμως πλειοτέρας 
ευκολίας ένεκρίδη έκαστον «τοιχείον ή χαρακτηρίζε
ται διά ποσοΰ τι*ων στιγμών διαρόρως τεδειμέ*»» 
τώ» δποίι·* και σημειοΰσιν οί αόμματοι χαΐ άναγι- 
νώσκουιι* έπειτα εναργέστερο*.

Τοιουτοτρόπως μαθητιύοντες «ύρίσχονται σήμερον 
τυρλοί οίτινες έναμιλλώντβι πολλάκις χατά τήν άγ- 
χίνοιαν καί τάς γνώσεις πρός τούς διαδεχθέντβζ ίιά  
τής όράσεως.

Νομίζομεν περιττόν νά είπωμεν δτι ή εξις ο ν ε ι 
δίζει χαί τούς ίλλους τυρλούς χαΐ ιίς άλλα πολλά 2ικ 
τή ; ά^ής νά διακρίνωσι καί τά  διάρορα χρώματα 
αυτα, άλλα καί τάς παραλλαγάς τοδ αύτοΰ χρώμα
τος, δηλ. τά διάρορα εΓίη τοΰ έρυθροΰ, τοΰ μίλανβς 
τοΰ κυανοΰ χτλ.


