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Τρεγων ώς δδοιπόρος δ άνθρωπο; τήν όδόν τοΰ 
βίου βλέπει πάντοτε ι ί ;  τά Ιμπρο^δεν, μόνον δ ex 
μαχρών διαλειμμάτων, ώς έπί τίνος σταθμού άνα- 
παυόμενος, στρέφεται xai et; τά όκίσω χαί ένατενίζει 
τόν δρόμον, τόν όποιον διήνυσε, άριβμεΐ δηλ τό έ'τος 
ay ’ ou ήδη έ;φυγεν !

Ά λλά γίνεται δρά γε είς τό έξης καί οίκονομικώ- 
τερος τοΰ τόσον ταχυκινήτου χρόνου; Τόν μ ιταχει- 
ρίζβται φρονίμώτερον είς γενναία χαί φιλάνθρωπα επ ι
χειρήματα, είτε ιίς  πράξεις ενάρετου; ύπέρ τών 
ομογενών, ύπέρ τη ; πατρίδος, ΰ^έρ της άνδρωπότη 
τβς ; Λ έγιι τουλάχιστον μετά 365  ήμέρα; ο,τι σοίό; 
τις ποιητής παρήγγελλε νά λέγωμεν κατά to τέλβί 
έκα,της ήμέρας ;

« IJjj TtapiGqr; τ ί δ' ε'pe£u; τ ί μοι δέογ ούκ ετίΛεσθη;*

Τά τελευταία έτη διήλδον τόσον άπαίσ:α xai θλι
βερά ! χλύδων πολιτιχός συνετάραξεν ολη» τήν E j 
ρώπην, άφβονον έχύδη πολλαγοΰ. αίμα, στενάζουσιν 
«ΐσέτι υπόδικοι εΐς τάς φυλακάς, η ψυχορρσγοΰσ.ν είς 
τά φρούρια, κλαιουοι» ορφανά παιδί* χαί μελανειμο- 
νβΰσΐ χ ίρ α ι ,  πολλοί δέ ένδυμοΰνται μετά δακρύων είί 
τήν εξορίαν τήν γην τής γεννήσεώς των, χαδώ; ci 
‘Εδραίοι χαθήμενοι έπί τόν π»ταμόν Βαβυλώνος’ διότι 

Τόμοι Λ '.

ήπατημένο· λαοί άπεφάσισαν ώς ό Σαμψών νά arto'Ja- 
νωσι χαί αύτοί μετά τών άλλοφύλλων.

Είθε χάν τό νέον τοΰτο έτος, ιίς τοΰ όποιου τοϋ; 
κόλπους έμβαίνομεν πλησίστιοι, ιι3ε χα ν αύτό νά 
διέλδη εΰτυχέστερον, νά φέρη ομόνοιαν χαί αγάπη* 
είς τόν κόσμον, φιλανθρωπίαν χαί δικαιοσύνην είς 
τοΰς άρχοντας, φρόνησιν δέ xat εύιτείθειοιν είς τοΰ; 
ερχομένου;.

‘Η νέα μεταπολίτευης ιής Γαλλίας ήτο ιίμαρμέ- 
νον νά έγχιινιάαη τό έτος τοΰτο. Κείμενη έχ φύιεως 
ώς χέντρον συμπάσης τής Ευρώπης, ή ισχυρά έπιχρά- 
τεια αΰτη προωρίσδη έκπαλαι, ώς φαίνεται, νά χινή 
τάς άλλας χώρας ένίοτε μεν xai δί ανωμάλων τινώ ν 
τρόπων διαφόρων, πάντοτε ομως χαΐ ταχτιχώ; διά 
τή; ή6[χη; έπιρρής χαί τ ι ;  διανοητικής προόδ^' ή 
σέ τοιαύτη δύναμις βέλει εξακολουθεί πλίιότερον τήν 
ενέργεια» της acp' οσον αυξάνει πάντοτε ή άμεσος επ ι
μιξία, ή καί ή έμμεσος τών ιδεών συναλλαγή , ήτις με
ταδίδει τάς επιθυμίας καϊ τά αίσδήαατα τούτων «rς 
εκείνους, ώ ιτε  οΰτω βραδυτερον, ή ταχυτερον καθί
σταται ήδική τις καί πολιτική ίσο^ίοχία, καδώ: οταν 
κοινωνώσι τά δωμάτια τής οικίας ή Θερμότης μετα
διδόμενη γίνεται πανταχοΰ έπί τέλους όμοια.

Ά ν  καί ή ιτροχειμενη σπουδαιοτάτη μεταβολή άνηγ· 
νέλδη δΐ αγαθών οιωνών κα! λιπαρών υποσχέσεων 
ώς άρ’£αβώ»ος μελλούση; ήσυχίας, πολλάχις ομως 
απροσδόκητοι καί τοχηραί περιστάσεις (τοιαϋται δέ 
άνιδείχδη^αν πάντοτε αί τής Γαλλία:) μπταιοΰσι τά ;

Τεύχος Ι Σ Τ .



βουλάς χών ανθρώπων χαΐ ό επιτηδίΐότατο; ήνίοχο; 
* αρασυρόμενβ; υπό άκαταδαμάστων, σκληροτράχηλων 
κ ι ί  ζυγομαχούντων ίππων κινδυ'εύιι ένίοτε νά έκ- 
ΐραχηλισθή είς βαθυχ:ήμνου; 5αρ«γγα;, άν δέν ύπο 
χωρήσι; μέχρι τινάς ei; τή» αυτόματον ταύτην φοράν 
τών πραγματιαν διότι ή ιστορία άρκούνιω; άπίδειξεν 
ότι σφαδάζοντα και σφριγώντα υπό πλούτου, ή δι>- 
νάμιως καί παθών βιαίων ί9 .η δυσανασχεχοίσιν ώ ; 
έπι τό πλεΐίτον ι ί ;  τήν αργίαν, άρ' 5ύ μάλιιχα 
συνιίθισαν ε* πολλοΰ εί; -.ού; αγώνα; χ»ί τού, κίν. 
δόνους.

Εύτυχ «ΐ; οί ηγεμόνες, οσοι γνωρίζο νσι νά διιυδύ · 
νωσι τού; υπηκόου; των, ώ ; ο Λουδ. Ναπολέων, π.ο- 
λαμβανοντις μέν τ ις  στά»εις δ:ά τη ; άραιρέσεω; τών 
αφορμών, μεταοτρέφοντε; δέ κ^ί άνχιπερισκώντι; τήν 
τοίϊύτην φιλοπράγμονα αμιλλαν ιίς γενικόν οοίλο; ώ ; 
ρεϊθρον ποταμοί πλημμυροΰντο; πριν φθάτη νά χατ» 
κλύση τάς πιόιάίας χαί χαταστρέψΐ) δ.ά μ ιά ; πολυ
χρονίων λόπων έργα τοΰ ταλαίπωρου γεωργοΰ.

Ε ύιυχεί; δέ χαί οί /αοί, ά- διατελέσωσιν ιδιοπρα- 
γοΰντε;, ά< δέν συ/αρπαζωνται ΰπό Κ*εώ/ω» δημα 
γωγών γινόμενοι εομαιον τή ; κενοδοξία; των, άλλά 
συνα:σδάνωνται ένδομύχιος, ότι μονη ή ήρεμ α αυ
ξάνει τά ήΟιχί, καδώ; χ»ί τά φυσιχά πράγματα 
Ηρεμίαν όμω; λιγοντ*; δέν έννοοΰμε* βιβαίως τήν 
σήψιν τών στάσιμων ύ$άτων, οδεν γεννώνται αί λοι- 
μώδ<ι; έπιδημίαι καί ό δάνατο;" δέν ιπιδυμοΰμεν τήν 
παντελή νηνεμίαν, ητις κρατεί τά πλοία άχίνητα εί; 
μιτίωρον το πέλαγο;, ώ ιτ ε  κινδυνεύουσιν οί ναυτιλ 
λόμ«νοι ν' άποδάνωσιν ύπά τοδ πνίγους" οΰτ’ ιύχό 
μίδα ποτε ε ί; τους ζώντας τήν σιωπήν τών τάφων.

Ούδέποτι επαδον, ούτι κατιστράφησαν αί χοίνωνίαι 
εΐμή οπου λείπει ή ειλικρίνεια χαί γι»ναιότης τών φρο 
νημάτων, έ γνήσιος δηλ. πατριωτισμό;, ή δέ άνδρα- 
ποδώδης κολακεία ύ,τοχρύπτει τή< αλήθειαν, συσχιαζε 
τά πλημμελήματα καί ΰποχορί^ει τ ις  χαταχρήσκ;- ζ tou 
τά δημόσια υπουργήματα προϊφερονται χατά χάριν lie 
τού; άναξίου;, ή φο>»ή τοΰ λα»0 δέν ακούεται, 6 δ= 
ήγεμών ικιπροσθούμενος υπό τών δυνατών εμποδί
ζεται νά βλέχη in τής περιωπής τοΰ δρόνου, ώ ; ό 
άιτός έκ τή; κορυφή; τών όρέων, τοΰ; οριι; xai φρύ 
vou;, οι όποιοι ερπουιιν εί; τάς κοιλάδας, ώοτε ίνθαρ- 
£ύνεται ή δια φθορά, βραβεύεται ή άγυρτία, ένίσ^υεται 
δέ τά ψίϋδος χαί ή δολιότης.

’Ιδού ή εΐκών τ ι ;  ά !-ίποτε σχιδόν καχονομουμ,ε'νης 
καί ήίη οτασιαζούση; Ισπανίας, καδώ; καί γείτο 
νός τινο; ήμών χώρας. Τούνα-τίον δ’ ιχ τών ευνομού
μενων κοινοβουλευτικών βασιλιίων τής δυχιχής Ευρώ* 
πης χά Βελγιον καί τά 11ιδ«μόντιον φαίνονται καδα 
ρεύοντα δ'ωσοΰν πολιτικών ελαττωμάτων, οσα βρί- 
θουσιν άλλαχοΰ, ώστε ύπάρχουσι τουλάχιστον xa9’ 
έϊυτά  ήσφαλισμενα, μόνον δέ έξαιρετιχή τις έπήρεια 
δύναται νά έπαπειλήση, ή χαί νά διακόψη προοωρινώς 
τ ΐν  ευημερίαν των.

Τό παν άρα ΐξαρταται έχ της καλής διαδε'σεως καί 
rou ζήλου τών ηγεμόνων. Ά ν  ή Ευρώπη προηγήτα: 
ιίς  τό στάδιο/ τοΰ πολιτισμού, τάς Κυβερνηθείς έχει 
δμολογουμενως ώς έδηγού;" άλλ* αύταί ποτέ μέν ex

πολιτικών, ποχέ δέ καΐ έκ φι>σικών σι/μβββηκότβίν 
μετακίπτουσιν ά .τά προσώπου είς πρόϊωπον προνομι
ούχων τΐ/ών οί*ογΐνε>ών, ι ί ;  χάς οποίας έτυχεν άπ’ 
άρχής νά περιορισΘή τό δικ*ίωμα δ α τήν κοινήν ĵt>- 
χίαν καί τάξιν. "υδε« ή χαίολική γνώοις χής γ ε 
νεαλογία; χων ρ α ν ε τ ϊΐ ού/J μό»ον πιρί'ργος, άλλά 
και ωρέ/.ιμος ει; τους φροντίζοντας περί τ ώ ν  κοινών, 
χαι δίλοντας νά καταλαμβάνωσιν εύκρινώς τά ; γινο- 
μενας μετ'/βο*βς χατά το» καιρόν μάλιστα τοΰτον τής 
πολιτική; Γ.αλ'ρρία;. Εί; ήμα; δέ ιδιαιτέρως συμφί- 
pti va γνωρί^ωμεν ότιωαοΟν τά ; ^υγγενίκΐς οχ^υε.ζ 
τών μεγάλων δυναστε.ών, αί ό.τοΐοι διέπουσι τή; Κύ. 
ρωπη; τη< τύχην" αλλά πρά πάντοιν τά ; τ :ΰ  Β;βα- 
ρικοϋ καί τοΰ Ολδεμβοοργιχοΰ οίκου, 8ιότι| ό μέν 
εύτυχησε ν ΐ δώ:η τόν πρώτβν βασιλέα τής ‘Ελλάδος, 
προι"ρί^δη δέ νά προσφερη ομοιω; χαί τούς διαοόχους 
του. ο όε έγέννητί τήν πρώτην auτή; 6aoi/,ta;av.

Ε Λ Α Α 5
ΟΘΩΝ Α'. πρίγγιψ Βαβΐρίας γεν. ά. buv. 1815" 

ίοέ/δη τήν Βασ. 5 Οκτ. 1832 , βασιλεύει άπά 1833  
Ίαννουαρ. 25 . ίνυμ®. 22 Νοεμ. 1836 τήν Βοισ. « » ρ .  
Φριδ Αμελι«« γ*ν. 21 Δικ. 1818 κόρην δέ τοϋ μ ιγ . 
ίουχό; τοΰ Ολδεμβου^γ.

ΒΑΒΑΡΙΑ.
Μοξιμιλιανά; Β' Ιωσήφ γ ιν . 28 Νοεμ. 1811 . 

Β ισιλ. Βχβαρίας, κόμης παλ. τοΰ ‘ Ρήνου, ' δούξ της 
Παβαρία;, Φραγχον ας, χαί Σουαβίας" ελαβε τάς ή»ίας 
τή; Κυβιρ. παραιτηδέντο; τοϋ πατρό: του τή 21 Μαρτ. 
1848. νυιεφευδείς έπιτροπιχως τή 5 , προ»ωπιχώς δέ 
τή 12 ΌΛτωβρ. 1842 τήν βοισίλιυαν Φριδερίχην—  
Φραγκίσκον — Αύγούστην— Μαρίαν H edw ige γεννηδ. 
15 Όκτωβρι 1825 κόρην τοΰ Ούϊλλέλμου πρίγγιχος 
11ρκι»σίας, δίίου τοΰ Βασιλεως αύτής.

7 ιοί αύτοΰ.

1) Ιΐρ. Λουδοβίκο;— 09 ον— Φριδεριχος— Ούΐλ- 
λιέλμο; γεννηθ. 25  Αύγουστου 1845.

2) Όθων— Ούϊλλιελμος— Λουϊτπόλδος — Ά δαλ- 
βέρτος W alden  γεννηδ. 27 Απριλίου 1848.

A.le.hpoi καί aihJtpal.

1) ΙΙριγίπ. Ματ9ίλδη— Καρολίνα— Ούϊλλιελμίνη—  
Charlotte γενν. 3 0  Αύγ. 18 13 . νυμφευδ. 26 Δεκεμ. 
1833 Λουδοβίκον Γ . τόν μεγαν δοΰχα του Hesse

2) Πρ. Οδων— Φ;ΐδ. — Λουδοβίκο; γενν. 1 Ίουνίο» 
1815 βαιιλ. τή ; ‘ Ελλάδο; 5 Όχτ. 18 32 .

3) Πρ. Λίυϊτπόλδος— Κάρολος—Ιωσήφ— Ούιλ- 
λιέλμο;— Λ.υδοβίχο; γεν. 12 Μαρτ. 1821 . στρατηγ. 
άρχηγάς τοΰ πυροβολικοΰ νυμφ«υδ. 15 Απριλ. 1844
μετά τής άρχιδουκίσσης Αύγουστης— Φερ^νάνδης__
Λουησίας— Μαρία;— Ιωάννης— Ιωσηφίνη; γεννηδ. 1 
Απρ.1825 κόρης Λεοπολδου μεγ. δουχ, τή ; Τοσκάνης.

Τ ex f a  avTotr.

Α) Πρ. Λουδοβίκος— Λεοπόλδος— Ίω·ήφ— Μαρία; 
Αλουήοιο;— Άλφρέδ»; γεν. 7 Ί*ν, 1845 .

Β) Πρ. Λεοπόλδο;—>Μαξιμι).(ίνός— Ί«*σή®— Μα
ρίας, ’Αρνοΰλφος γεν. 9 Φιβρ. 1846 .

Γ] θηρεσία— Charlotte— Μαριάννα—  Αύγουστο 
γεν. 12 Νοεμ. 1850.

Λ) ΙΙρ. Φραγκίσκος— Ίωοή®—Άρνοΰλφος— Α 
δαλβέρτος— Μαρία; γεν. 6 Ίουλ. 1852 .

4) Πρ. ’Αδελγόνδη— Αύγούστα— C harlotte— Ca 
ro line —  ’Ελισάβετ —  ’Αμελία — Μαρία — Σοφία — 
Λ ουησ ία  γεν. 19 Μαρτ. 1823, νυυ.0 . 30  Μαρχ. 1842 
μετά Φραγκίσκου του δουχός τής Μουτίνης (ModeneJ

5) Πρ. Ίλδιγάρδη— Λουησ'α— C harlotte— 0rpe- 
e ia— Φρίδερίχη γεν. 10 Ίο*ν. 1 8 2 5  νυμφ. 1 Μαιου 
1 8 4 4  μετά τοϋ Αλβέρτου άρχιδουκάς Αύστρίας υίοΰ 
τοΰ άποθ. άρχιδουκός Καρόλου.

6) Πρ. ’Αλεξανδρινή— Αμ«λί« γεν. 26 Αύγ. 1826
7) Πρ. Αδαλβέρτος— Ούιλλιέλμ*;— Γεώργιο;—  

Λουδοβίκο; γ ιν . 19 Ιουλ. 1828.

Πβχηρ καί μήτηρ.

Βασιλεύ; Λουδοβίκος— Κάρολο;— Αυνουβτος γ ιν  
25  Λύγ. 1786διιδέχ9η τ«ν πατέρα βαο'λ. Μ ιξιμ ι- 
λιανάν— Ιωση® (γε». 27 Μ·»ίο-> 1756) 13 Οχτ. 1825 
παρ*)τήθη 20  Μκρτίου 1818 , »νυμ*·ύδη 12 Οχτωβρ. 
18 1 0  χήν Βατιλισσαν θηρεσίαν—Chari.— Λο**ησίαν 
— Φϋδίριχην— Άμβλίαν γενν. 8 Ίουλ. 1792  κόρην 
του Φρ δερίχου δουχός τοΰ Saxe Alteobourg.

’Λ ΰΐ.ίφος καί άδι.Ιψαί τον Βασ. Λουδοβίκον.

Α.) ’Εκ τοΰ πρώτου γάμου τοΰ πατρός του καί 
τής Ούϊλλιελμίνη; Αύγούστης (άποθ. 30 Μαρτ. 1796 
κόρης Γεωργίου Πριγγιπο; χοΰ Hesse Λαραϊτάδ.

1) Πρ. Charlotte Αύγούστ*γ*νν. 8 Φ .ίρ , 1792 
χήρα αυτοκρατόρισσα Αύστρίας.

2) Πρ. Κάρολος — Θεόδωρος— Μαξιμ.— Αίγου^ος 
γενν. 7 Ίουλ. 1795 , στρατάρχης *ίς τήν υπηρ τ<1; 
Βαβαρίας, γ ιν ικό ; έπιθιωρητή; τών ϊτρατευμάτων.

Β) Έ * τοϋ δΐυτέρου Γάμ*υ τοΰ πατρό; καί τή; 
Καρολίνας άπο9. 13 Νοεμ. 1841 κόρης τοΰ Καρόλου 
Λουδοβίκου Πρίγγιπος Βάδης.

3) Πρ. 'Ελισάβετ, Λουησία 
βασίλισσα Πρωσσ;ας νυμφ. 29 
Νοεμδρ. 1823.

4 ) Πρ. Ά μελία , ΑύγοΊστα 
νυμφ. 21 9βρίου 1822 τόν 
*ρ ίγγιπα Ίωάννην δοΰκα Σα 
ξωνίας.

5) Πριγ. Σοφία— Αωροδέο 
— Ούϊλλιελμίνη νυμφ.4 Νοεμβρ,
1824  τάν Φραγκίσκο* Κάρολον 
άρ-χιδοΰκα Αύστρίας

6) Πριγ. Μαρία, Λεοπόλδι;
Αννα Ούϊλλιελμίνη β ισ ίλ . Σ·«- 
ζω νία ; νυμφ. 24  Άπρ. 1833,

7) Πρ. Λουησία— Ούϊλλιελμίνη γεν. 30  Α ΰγ.Ι808 
νυμφ. 9 Σεκτ. 1 8 2 ί τ»ν Μαξιμ. Ί<«σήφ ^δονκα έν 
Βαβαρία.

ΟΛΔΕΜΒΟΥΡΓΟΝ.

’ Απόγονοι τοΰ δουκός Γεωργί»υ— Λουδοβίκου άπο- 
δινόντο; 7 Σεπτ. 1763.

Μ ιγα ; δ^ύξ ΓΙαΰλος— Φριδεριχος— Αυγου^ος γεν. 
13 Ιουλ. 1783 , δούξ τοΰ Σλέβιγχ Χόλσταϊν, Πριγ- 
γιψ τοΰ Λουβέκ καί Βιρχενφιλδ, διιδέχθη τον πατέρα 
του Πέτρον— g ρεδερΐκον— Λουδοβίκον ίγβννηθ. 17 

ανν 1755 .) τή 21 Μαίου, καί έχηρύχθη μέγα; 
δούξ 28 Μαίου 1 8 2 9 ' ένυυφιυθη δέ

1) 24 Ίουλ. 1817 τήν Άδιλαΐδα κόρην τοΰ άπο9,
Β κτορος— Καρόλου— Φριδερίχου Πριγ. d' Anhalt 
Bernbourg Chaumbourg (γεννηθιΰαν 23 Φιβρουαρ. 
1800 και άιτοδα*οΰσαν 23  Σεπτ. 1820).

2) 24  1ου»ίου 1825  τήν Ίδαν Πριγγιπέσαν τής 
αύτής οίχογε··ε?ας (γίνν. 10 Μαρτ. 1804, άποθ. 
31 Μαρτ. 1828).

3) 5 Μαίου 1831 τήν Κίκιλίαν, κόρην τοΰ άποθ, 
Γ#υ-τάβου Δ’ Βασ. τής Σουηδίας (γενν, 2 2  Ίουν. 
1807. άποδ. 27 Ίανν 1844)-

θι-γατ/ρις έχ τοϋ πρώτον Γάμον.

Ao6xt»ca Μκρία— Φριοερίχη— Αμελία γενν. 21 
Αεχεμβρ. 1 8 1 8 , νυμφευθ«ισα 22 Νοεμδρ. 1836  
Οθω^α τον Αον Β ασ ιλ ιά  της Έ.Μάδαζ.

Αοόκ. ’Ελισάβετ— Μαρία— Φριδιρίχη γ ινν. 8 Ίουν. 
1820.

7 ίυί έκ τοΰ διντί'ρου Γάμον.

Δούξ Νικόλαος — Φρεδερίχο; — Πέτρος μέγα; δούξ 
διάδοχο; γεν». 8 Ίουλ. 1827 , νυμφ. 10 Φεβ 1852 
τήν Ήγεμονίδκ Ελισάβετ— Παυ.,ην Αλεξάνδραν γενν.
26 Μαρτίου 1826 , κόρην Ιωσήφ δαυκό; τήςΣ αξω · 
νιας Άλτεμβούργ.

Ύ'ιοί ex τον τρίτον γάμου.

Δούξ 'Αντώνιος —  Γκούνθερ— Φρεδερίχο;^—Έ λι· 
μαρ γε»ν. 2 9  Ία»ν. 184 4 .

' Αδί-Ιφό c.

Πρίγκιψ Πέτρο;— Φριδεριχος— Γεώργιο;, (άποθ.
27 Δεκ·μ. 1 8 ΐ 2) νυμφευθ. τήν Αικατερίνην Παυλίδα 
■ *νν. Μεγ. Δουχισσαν τής ‘ Ρωσσίας, Βασίλισσαν 
δέ ύστερον τή. Βουρτεμβΐργης (άποθ. 9 Ιανν. 18 19 )

ΎΊό( αυτοϋ.

Πριγ. Κωνσταντίνος— Φρεδερΐχος— Πέτρος γινν. 
26 Αύγ. 1812 στρατηγός τοϋ πεζικού ιίς χήν 
ύπηρισίαν τής 'Ρωσσία ;, Πρόιδρος τής Γεροισία;, 
διίυθυντής χών πολιτικών χαΐ στρατιωτικών υποθέσεων 
έλαβε δυνάμη αυτοκρ. διατάγματος τάν τίτλον Αύ- 
τιιχρατοριχή 'ΤΓψηλότηι: —  ίνυμφεύδη 23  Απριλ. 
1837 τήν Πριγγιπέσον Θηρεσίαν— Φρ δερίχην I sa 
belle— Charlotte γινν. 17 Απρ, 1815  κόρην τοϋ 
άποθ Βιλλιέλμου δουκός τοΰ Ναοσάου.

γενηιε. 13 Νϊ«μ- 
1801 .

1
γ ιν . '27  Ίαν*ουα· 

ρίου 1805



1. Πρ. Αλέξανδρος, Φρεδερΐνος, Βιλλιέλμος ν ενν. 
2 Ίου». 1838.

2 . Π?. Νικόλαος, Φρεδεοΐνο;, Αύγουστος γεν». 9 
Μαίου 1840.

3 . 11 a Αλέξανδρος, Φρεδιριχος, Κωνσταντίνος 
γεν». 2 Ιουν. 1844 .

4 . Πριγ- Αίχατερίνη, Φοεδερίνη, Παυλίνα γενν.
21 Σ·πτ. 1846.

5 . Πριγ. Γεώργιος, Φρεδερΐνος, Αλέξανδρο; γενν. 
17 Άπρ,λ. 1848.

6 . Πριγ. Κων ιταντΐνο ;, Φρεδερΐχο;, Πέτρος γενν,
9 Μαίου 1850,

7 Θηρεσία, Φρεδερίνη, Ό λγα  νενν. 20  Μαρτ. 
1852 .

ΡΩΣΣΙΑ.

Νικο^αο; Α . (Ιαυλίδη; γε νηθ. C Ιουλίου 1 796 , 
διάδοχος του Ά λεξ . (γε-νηδέντος 23^12) Δεκ. 1777 ) 
τη I Λ ίχ ίί.  (19 Νοεμ.) 1825  δυνάμει τή; παραιτή 
σεως τοΰ Μ Δ. Κωνσταντίνου' έστέφθη τη 3 Σ επτ .  
(22 Αύγ.) 1826 έν Μ^σχα χαί 2 4 (1 2 )  Matsu 1829 
έν Β*ρσοβ;<Χ' ένυμφ. 13 (1 Ιουλ.) 1817 τήν αύτοχρ. 
Αλεξάνδραν θεοοωριία πρωί)' Φριδιρίχην, Λουησιαν 
Charlotte Βιλ/.ελμίνη γεν. 13 (1) Ιουλίου 1798 χό 
ρην τοϋ Φ.ιδ. Βιλιέλμου Γ. βασιλέως τής Πρωσσίας.

Τέχνα.

Α) Αλέξανδρος Νιχολαΐδη; Καπαρίδης χαί μέγας 
3ού; διάδοχος γεννηθείς 29 ( ΐ7 )Ά π ρ ιλ .  1818 
διοικ. τοϋ σώ;ι. τής ©κουράς καί τών Grenadiers, 
άρχΌγοζ τ ών στρατ. σχολείων, αρχηγός καί χηδεμών 
τοϋ στρατιωτικού νοσοκομείου τοΰ Τσεσμέ, αρχηγό; 
τοΰ τάγμα ιος τών λογχ ι-ώ ν τή ; φρουράς χτλ. Ένυιχ®. 
28 116] Ά πριλ. 1841 τήν Καισαρίδα καί μεγάλην 
δούχισσαν Μαρίαν Άλεξανδρίδα,πρώην δέ Μαξιμ«λι»νήν 
Βιλλελμίνν,ν Αΰγούστην Σοφίαν Μαρίαν γεννηθείσαν 
8 Αύγ. 1824  κόρην τοΰ Λουδοβ. Β. μεγάλου δουχός 
τής Hesse.

Ύ ιοί.

1) Νικόλαέ; Άλεξανδρίδης, μέγας δούξ γεν». 20
(8 ) Σεπτεμβρίου 1843.

2) Βλαδηυίρος Άλεξανδρίδης μέγας δούξ γεννηθ.
22 110] Απριλίου 1847 .

3 ι Αλέξανδρος Άλεξανδρίδης μέγας δού; γεννηθ.
10 Μαρτίου | 26 Φεβρουάριου] 1845 .

4) ’Αλέξιος Άλεξανδρίδης μέγας δούξ γενν. 14 (2) 
Ί α » .  1850 .

Β.) Μαρία Νι*ολαις μεγ. δουκιβσα γεννηθ. 18 [61 
Αύγουστου 1819 νυμγ. 14 [2] Ιουλίου 1839  μετά 
Μαξιμιλίανοϋ Λαϊχτεμβέργ πρίγγιπος d ’ Eichstadt. 

Γ.) Ό λγα  Νικόλαος μεγάλ. διύχισσα νεννηθεΐσα
11 Σεπτεμβρίου 3 0  Αύγουστου 1822, νυμ©ευθεΐϊα 
13 [I ]  Ι.υλίου 1846 μετά Καρόλου πρίγγιπος τοΰ 
Βουρτείλβιργ.

Δ.) Κωνσταντίνο; Νιχολαίδης, μέγας ίούξ, γεννη
θείς 21 (9) Σεπτεμβρίου 1827 άρ·/. τών Εΰγενών 
ύποτροφ. τοΰ Ναυτικού κτλ. άο'/ ηγός του τάγματος 
τών hussards τοΰ άποθανόντο; μεγάλου δουκός Μι* 
χαήλ ΙΙαυλιδου, μέλος τοΰ ουμβουλίου τών στρατιω
τικών σχολών xai ιδιοκτήτη; τού ~ε,ικοΰ τάγματος 
τή ; Αύστρίας άριθ. 18. ένυμρευθη II Σεττεμβρ. (30 
Αύγουστου) 1818 μετά τή, μεγάλη, δουκίσσης Α λ ε 
ξάνδρας Ίωστ,ρίδος, πρώην δέ Φριοιρ. ’Κ^ριετα;, ΙΙαυ- 
>·ίνας, Μαριάνα:, Ελισάβετ γεννηθ 20  (8) Ιουλίου 
1830  κόρης Ιωσήφ δουκός τοΰ Σάζ Altembourg.

Τέκνα αύτών.

1) Νικόλαος Κωνσχαντινίδης, μέγας δούξ, γεννηθείς 
14 ·2) Φεβροοαρίου 1 8 5 0 .

2) Ολγα Κωνσταντινϊς, μεγάλη δουχισσα, γεννηθ. 
3 Σεπτεμβρίου (22 Αύγουστου) 1851.

Ε·.) Νικόλαος Νικολαΐΐης, μέγα; δίύξ, γεννηθείς 
8 Αύγουστου (27 Ιουλίου) 1831 ϋπασπ. τή ; Α. Μ. 
τοΰ αύτοκράτορος άρχ. τοΰ τάγματος τών dragons 
καί ένο; συ»τάγ. grenadiers, ιδιοκτήτης τοΰ Αΰττρ. 
συντάγματος τοΰ hussards άριθ. 2. xai τοΰ Πρ«βσ- 
σικοΰ τών θωρακοφόρων άριθ. 5.

Ζ) Μιχαήλ Νικολαίδης μέγας δούξ γεν. 25  (13 ) 
Οκτωβρίου 1832 ύπασπ. τοΰ αύτοκράτορος, αρχηγός 

ταγμ . λογχιςών κοί chasseurs, άρχηγός τοΰ δευτέρου 
τάγμα το: τοΰ πυροβολιχοΰ τής φρουράς, ιδιοκτήτης 
τοϋ πεζικού τάγματος τής Αύστρίας άριθ. 26 . καί 
τής 4  τών Χουσάρ τής Πρωσσίας.

ΛδΐΛφη xai άδείφύς.

1) Μαρία Παυλί; μεγάλη δούκισϊατοΰ Saxe  \Vei- 
mar.

2) Ά ννα Παυλί; χήρα τοΰ Ούϊλλιέλμου Β. Βα- 
σιλεως τών Ολλανδών 17 Μαρτίου 1849 .

3) Μιχαήλ ΙΙαυλίδης μέγας δούξ γεννηθείς 8 Φε
βρουάριου (28 Ιαννουαριου) 1798, άρχ. τοΰ πυροβολ, 
άποθανών 9 Σεπτεμβρίου 1 8 4 9 .Ή  χήρα αύτοΰ Ελένη 
Ιίαυλίς πρώην δέ Φριδερίχη Charlotte Μαρία γεννηθεί- 
σα 9 law . 1807 (28 Δεχεμβ. 1806 ) κόρη τοΰ Παύλοιι 
πριγ. Βουρτεμβέργης άδελφοΰ τοΰ Βασιλείς νυμφ. 17
(9) Φεβρ. 1824 ' ή χόρ/ι της Αικατερίνη Μιχαηλΐς 
μεγ. δουκ. γεννηθ. 28 (16) Αύγ. IS 2 7  νυμφ. 16(4) 
Φεβρ. 1850  μετά τοΰ Γεωργίου δουκός Mecklen 
bourg Strelitz.

Γ Α Λ Λ Ι Α .

Λουδοβ. Ναπολέων έγενν. έν Παρ. 20 Απριλίου 
1808  —  άνιψιόί τοΰ αύτοκρ. (γενν. έν Α ίακείω 15 
Αυγ. 1769 Αου υπάτου 9 Νοιμ. 1779 , αύτο/ράτορ. 
τών Γάλλων 18 Μαίου 1804 , παραιτηθέντος 11 
Ά πρ ιλ .18 14, έπανελθόντος ίκ τής (Αίθαλίας) Έλβας 
1 Μαρτίου 1815 , παραιτηθέντος πάλιν 22 ’Ιουνίου 
1815  άποθ. εί; τήν ‘ Αγ. ‘Ελένην 5 Μαϊου 1821)

Υιό; Λουδοβίκου Ναπολέοντος (γεννηθ. 2 Σεπ. 
1778, Βασιλέως της Ολλανδίας 5 Ιουνίου 1806

μέχρι λης Ιουλ. 1810 , άποθ. 25  Ιουλ. 1846  ώ ; 
χό*ητο; de Saint Leu)

Έ ξίλέχθη πρόεδρος τής Γαλλ. δημοκρ τή 1 0— 11 
Δεκ 1848 διά 6 ,0 4 8 ,8 7 2  ψήφων, άνηγορεύθη τή 20 
τ&ΰ αύτοΰ μιχρι τής Γ . Κυριακής τοΰ μηνός Μαΐου 
1 8 ^ 2 .  Δυνάμει νέου δόγματος 3 Δεκ. 1851 έξελ 
έκ νέον τή 20 —  21 Αενειε. Πρόεδρος έπί 10 ετη 
δΐ 7 ,581 ,231  ψήφων τή δέ 1 Δεκεμβ. 1852 αύιοχρά 
τωρ 4ί 7 ,714 ,585 .

ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ.
Εκ cvvacfiiac ιώ ν  έχγόνων Ιωσήφ Υ.αι 
Λουκιανού Μ ί.Ιφ&ν τοΐ> Ναπο-Ιέοντο':.

Πρ Κάρολο: 1;ύλιος, Λουκιανό; Β3ναπάρτης γεν ΐν 
Παρισ. 24 Matou 1803  έταΓρο: πολλών άχαδημιώντή: 
Εύρώπης καί Αμερ χη; υ'>4; τοΰ ΛoJκιαvoΰ (γε»νηδ. 
21  Matsu 1775, άπ- δ̂ 30 Ιουν. 18-ίΟι ίνυυΦϊύΊη έν 
Βρυξέλαι; 29 buv. 1822 τήν Zenaide Chariot
te Ιουλίαν γεννηθ. έν ΓΙαιισίοις 8 Ιουλίου 1802, 
κόρην μονογενή τοΰ ά.τοθ. Ιωσή®, ΝαιιΟΛ. Βοναπάρ- 
του άδελφοϋ τοΰ αύτοχρ. ( γ ε ν ν η θ .  1 Ιαν. 1767 
βασιλέως Νεαπό-'εω; 30 Μαρτ. 1806, βασιλέω; τή; 
Ισπανίας 6 Ιουν. 1808 μέχρι 30 Μαιου 1814 , άπο- 
δανόντ. δέ 28 Ιουλ. 1844  ώ ; κομτ,τβςάβ Survil liers 
καί τής βαοιλίσσης Ιουλίας Μαρία; Clary αδελφή: 
τή ; χήρας βασιλίσσης τής Σουηδίας.

Τέχνα.
1) Ιωσήφ— Λουκιανός— Κά;ολος Ναπολέων Βονα- 

π ά ρ τ η ;  πρίγγιψ de Musignano γ«*. 13 Φεβρ. 1824
4) Λουκιανό;, Λουδοβίκο;, Ιωοήφ Βοναπάρ^η; γε/ 

15 Νοεμβρίου 1824.
3) Ιουλία— Charlotte— Zenaide —P a u l in e —Le 

t i t ia— Desiree— Bartholoraee Bonaparte γενν 6 
Ιουνίου 1830 νυμ.φευθ. 30 Αύγουστ. 1847 τόν Αλέ
ξανδρον del Gallo Marquis de Boccagiovine.

4) Charlotte— Honorine— Josephine Bonaparte 
γενν. 4 Μαρτίου 18 32, νυμφευθ. 4 Οκτωβρίου 1848  
τόν Πέτρον κόμητα Primoli.

5) Μαρία— Desiree— Εύγενία— Ίωσηφίνη— Φιλο 
μένη Βοναπάρτη γεν. 18 Μαρτίου 1835. νυμ?· 2 Μαρτ. 
1851 τόν Παΰλον κόμητα de Campello

6) Αύγούστα— Amelie— M axim il—Jacqueline 
Bon. γεν. 9 Νοεμβρ 1836.

7) Ναπολέων— Γρηγόριος— ’Ιάκωβος— Φίλιππος 
Βον. γεν. 5 Φεβρ. 1839.

8) Bathilde— Aloise— Leonie— Bonaparte γεν. 
2 6  Νοεμβρ. 1840.

Μήτηρ
Αλεξανδρινή Laurence de Bleschamp χήρα πριγ 

de Caoino γεννηθ. a Calais 1 7 8 8 .

/Ιδβ.Ιφος xai άδίΛφη 
‘ Ομομήτριος ix  τοϋ Λ ', γάμου τοϋ πρ ιγ, Λουχιανοΰ 

μετά τής Χ ριστίνης Boyer άποθ. 1801.
1) Charlotte γεννηθ. 13 Μαϊου 1796  '/ήρα τοΰ 

πρίγ. Gabrielli,

‘Ομοπάτριος xai όμομήτριος.

2) Letitia γενν. 1 Δεκεμβ. 1804  νυμφευθεΐσα τό» 
Κ. Thomas \ \ y se  πρέοβυν τής Αγγλίας είς
‘Ελλάδα.

3) Λουδ| Ναπολέων γεν». 4 Ιανννουαριου 1813 .
4) Πέτρος Ναπολέων γεν». 12 Σεπτεμβρίου 18 15 .
5) Αντώνιος γεν. 31 Οκτωβρίου 1816.
6) Μαρία γενν. 12 Οχτωβρ. 1818. νυμφευθεΐσα 

τόν Vincent ya len tin i de Canino
7) Κωνσταντία γεν. 30 l a w .  1823  χαλογραϊα, 

ηγούμενη, au Sacre Coeur έν Λονδίνω

ΔΕΥΤΕΡΟΤΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ.

Γενεα.Ιι,γία τον νεωτέρον άδε.Ιφοϋ τοΰ 
αύζοΛ,ράτορος Να.ιοΛέοντοΓ.

‘ Ιερώνυμο;— Ναπολέων Β^ναπάρτη; γεννηθ. τή 15 
Νοεμβρίου 1784 , βασιλεύ: Βεστφαλίας 1 Δεχ. 1807 
μέχρις 26 Ο«τωβρίου 1813, πρίγγιψ de Montfort. 
δίωρίσθη διά ψηφίσματος 23  Δεχεμ. 1848  στρατηγό? 
μοίρας χαί διοικητής, ή έφορος τοΰ οίκου τών άπομά- 
y ων. Στρατάρχης τής Γαλλ. 1 Ίανν. 18 5 0 , Πρόε
δρος τής Γερουσία: 28 ’l a w .  1852 , νυμφευθιίς Αο» 
27 Δεκεμβρίου 1803 τήν Ελισάβετ Patterson, δια* 
ζευχθιίς δέ Άπρ. 1805 , Βον) 12 Αΰγούσ ου 1807 
τήν Φριδεοίκην— Αίκατίρίνην Σοφίαν έκ γεν. Πριγγιπ. 
W urtem berg χηρεύσας 28 Νοεμβρ. 1838 

Τέχνα εχ τ/.ϋ δευτέρου Γόμου,
1) Ματθίλδη Letitia — Βιλλιλμίνη Βο*απάρτη 

γενν. έ̂  Τεργέστη 27 Μαιου 1820 νυμφ. τώ 1841 
τόν ’Ανατόλιον πρίγκιπα Δεμιδόφ.

2 )  Κάρολο; Παύλο; Βοναπάρτης γεννηθείς 9 Σεπ
τεμβρίου 1822.

ΑΓΓΛΙΑ

Αλεξάνδρα Βικτωρία Αη Βασίλ. τής μεγ. Βρεττα- 
ίας χαί Ιρλανδίας γενν. 24 Μοίου 1819 , χόρη τοΰ 
Πριγ. Έδουάρδου δουχός de Kent (γενντ,θεντος 2 
Νοεμ. 1767 , άποθ. 23 l a w .  1820) άδελφοΰ τώ» 
Βασιλ. Γεωργίου χαΐ Βιλλιέλμου Δ. διεδεχθη τόν θεΐό» 
της 20 Ιουν. 1837, ένυμφεύθη 10 Φεβρ. 1840 τό» 
Φραγκίσκον— Αλβέρτον — Αύγουστον —  Κάρολον —  
Εμμανουήλ Πρίγ. τοΰ Σάξ Κοβούργου Γκότα γενν. 26 

Αύγ. 1819 , πολιτογραφηθέντα Ά γγλο  ν τή 24  Ίανν. 
1840 >ρχιγραμματέα τοΰ Πα»επιστημίου τ ίς  Καν- 
ταβριγίας, χιλιάρχη» τής Σκωτικής φρουράς τών fu- 
silliers. κτλ.

Τέχ ν α

1. Πριγ. Βικτωρία— Ά δελαΙς— Μαρία — Λουη· 
σία γενν. 21 Νοεμ. 1840.

2. Πρ. Αλβέρτος— Έδουάρδος γενν. 9 Νοεμ. 1841 
πριγ. Καμβρίας (W ales) δούξ τής Σαξωνίας πρίγγιψ 
τοΰ Saxe Cobourg et Golha Grand Steward d’Es- 
se, Comte de Chester, et de Dublin, Baron de 
Benfrew, Κύριος τών νήσων.



3 Pr. A lice—Maudeco Μαρία γ ιν  25απρ ι.1843 .
4  Ά λ^,έδος— Έρνεττος— ’Αλβέρτο;, πρίγκιψ τβΰ 

ηνωμένου βασ. τής μεγ. Βρεττανίας χαί Ίδερνίας, δούξ 
τής Σαξωνίας, Πρίγγιψ τοΰ Σαξχοββύργ χαι Γχότα 
γενν. 6 Αύγ. 1844.

5 Πρ. ’ Κλένη— Αύγοΰστη— Βιχταρία γ*»ν. 25  
Μαίου 1846 .

6 Πρ. Λουησία — Καρολίνα —  Άλδέρτη γεν. 
18 Μαρτ. 1848

7.Πρ. Αρθοΰ,— Βιλλιελμος —— Πατρίκ»»ς— Ά λβ ίρ · 
τος Π ι τοί ηνωμένου ΒασΑ. τή ; μεγάλη; Βρεττανία; 
καί Ίδερνίβς γενν. 1 Μαίου 1850,

Μήτηρ

Πο Μ αρία— Λουησία— Βικτωρία γενν. 17 Αυγ. 
1786 , κόρη Φραγκίσκου, δουκός τοΰ Σάξ Σάαλφελδ, 
Κοβιυργ, γήρ* τοΰ Πριγ. fc'mich de L inange 4. 
Ί ίυ λ . 1814 , νυμφευθεΐσα τόν’Ε§»υάρδβν δοΰκα τοΰ 
ΚέντΛ.ον υίόν τοϋ Βασιλ. Γεωργίου Γ βυ εί; το Κο 
βοΰργ 29 Μαίβυ «s i »ίς Λονδϊ/ον 11 Ιουλίου 1818, 
χνίρα 23 Ιανν. 1820.

θ ιΙο ς χαί θ ί ία

λ )  Πριγ. Άδόλφος Φρεδερίχος γενν. 24 Φίβρ. 
17 7 4 , άποθ. 8 Ιουλίου 18 50 , 8ούξ τί]ς ί*αντα?ρ:γίας· 
χήρα αΰτοΰ.

Πριγ. Αυγοΰστα— Βιλλιελμίνη— Λσυηνί* γρνν. 25 
Ιουλίου 179 7 , κόρη φρεδ»οίχου Λαγγράί τοΰ °Ej . 
Κάσσελ, νυμφ. 7 Μαίου 1818.

T ix ra  αύτής

1) Πριγ. Γεώργιβ;— Φρεδερίκος— Βιλλί/μος —  
Κάρολο; δουξ Κανταβριγίας, γ«νν. 26  Μαρτ. 1819. 
στρατηγός είς υπηρεσίαν τή ; μ ιγαλη; Βρεττανίας, 
αρχηγό; Τ », στρατευμάτων τή ; επαρχία; Έβλάνης 
(Dublin) επιθεωρητής γενιχός τοΰ ‘Ιππιχοϋ, χτλ,

2) Πριγγ. Αύγούστα— Καρολίνα γενν. 19 Ιου* 
1822 , νυμφευθεΐσα τόν με'γαν δοΰχα διάδοχ»» Μεχλεμ 
βούργ Στρίλιτσ 28 !1ουν 1843

3 )Μαρία— Ά δελο ί;— Β.λελμίνη— ’Κλιιά^ετ γενν 
27 Νοιμβρ. 1833 .

Β) Πριγ. Μαρία χήρα τ*ΰ δουχός τ»δ Glocester.

Μ έγας 3-ιϊης.

1) Βελλε'λμος— Έ£ρίχ«ς δούξ του Γχλόσες-ερ γεν 25 
Νοευδρ. 1743 , αδελφός τοΰ Βασιλεως Γεωργίου Γου 
άποβ. 25  Αύγ. 1805· υίό: αΰτοϋ,

Πρ. Βιλλέλμος— Φρεδερίχος δούξ τοΰ Γχλόσες-ερ 
γενν. 15 Ίανν. 1776 άποθ. 3 0  Νοεμδ. 1834

Χήρα αύτον.

Πρ. Μαρία γενν. 25  Άιτριλ. 1776, «όρη τοϋ 
άποθ. Βασιλέως Γεωργίου Γου, νυμίευθεΐσα 22 Ίουλ 
1816.

ΑΥΣΤΡΙΑ.

Φραγκίσκος,’ίωσήφ, Κάρ·λ0ς γενν, 18 Αύγ. 1 8 3 0  
υιός τοϋ άρχιδουχος Φραγκίσκου, Καρόλβυ, ’Ιωσήφ, αύ- 
τοχράτβρος τής Αύστρίας, βασιλεύ; τ ί); Ουγγαρία; 
χαί Βοημίας, Λομδαρδιας, Γαλικίας, Ιλλυρία*,Βενετίας 
χιλ. διεδέχθη ιόν θειον του Φερδινάν?ον Α'. (ώς βασι
λέα δέ τή ; Ουγγαρία; χαί Βοημία; Φερδ νάνδον Ε'.) πα- 
ραιτηθέντα Ιχ τοΰ θρόνου τη 2 Λ«χ«μ ‘ 1S48 , άποποιη- 
θεντος δέ αυτόν to j πατρος του άρχιδουχός Φραγ
κίσκου Καρόλου.

' Ad εΛφοί

1) Άρχιδοΰ; Φερδινάνδο;— Μαξιμιλιανό;— Ίωσή* 
γενν. 6 Ιουλ. 1832 χιλίαρχο; καί ιδιόκτητης τοϋ 
συντάγματος τών ουλάνων άριθ. 8 ύποπλβίαρχ βς.

2) Αρχιδούξ^ Φερδινάνδο;— Λουδοβίκος— Ιωσή© 
Μαρία; γενν. 30  Ιουλ. 1833 χιλίαρχος καί ιδιόκτητης
τοΰ συντάγματος τών ουλάνων άρ. 7.

3) Άρχιδοΰ' Λουδοβίκος —  Ιωσήφ —  Αντώνιος 
— Βίκτωρ γενν. 16 Μαίου 1842.

Πατήρ χαί Μήτηρ.

Α ρ χ ιδ ο ΰ ;  Φραγχισχος— Γεώργιο;— Ιωσήφ γενν. 7 
Αικ. 1802 Πριγγιψ χαΐ άρχώοΰ; Αυστρίας κτλ. υίός 
τοΰ «ύτοκράτορος Φραγκίσκου Α*. (γενν. 12 Φεβρ. 
1768 άποθ. δε 2 Μαρτ. 1835 ] εκ ι ο ί  δευτέρου γάμου 
μιτά  τής Μαρίας— θηρ*σίας— Κ αρολίνας- Ίωσή», 
(ίποθ. 13 Α.-ριλ. 1807) θυγατρό; τοΰ Μακαρίτου Φιρ- 
δίνά .δο» Α. βασιλ. τών δυο Σικελιών κτλ. Άπεποιήθη 
-ήν διαδοχήν είς τόν αΰτοχρατορικόν θρόνον τκ 2 Διχ. 
1848 υπέρ τοΰ υίοΰ αΰτοΰ Φραγκίσκου Ί υ σ ή ίρ .  ν υ α -  
ίΐυ θ ίίς  4 Νιεμβ. 1 824

Γιιν Αρχι5·υχι» σαν Σοφίαν— Φρεδερίχην— 4ορο- 
θει»,—  Βίλελμίνην γενν,27 law . 1805 κόρην τ«ΰ μακ. 
Μαςιμιλιανοϋ— Ιωσήφ βασιλεως τή; Βαβαριας.

Αύι.Ιψός χαί ΑόεΑψαί τον Πατρός.

1) Φερδίνάνδος Α'. Κάρολος— Λεοπόλδος— Ιωσήφ, 
Φραγγίσκο;,— Μαρκελίνος γενν. 19 Άπριλ. 1793* 
■ιρωτοτοκο; υιός τοΰ αυτοκρατορ·ς Φραγκίσκου A. ic  
τοϋ δευτέρου γάμου μετά τής Μαρίας —θηρεσίας— Κα
ρολίνας— ϊωσήίη; γενν. ‘Ηγεμονίδος τών δυο Σικελιδν. 
δ·«δέχθη τόν πατέρα του 2 Μαρτ. 1835 ; Φίρδι.άνδ.ς* 
Α μέν ώς αύτοκράτωρ τή ; Αύστρία;, Β'. δέ ώ ; βα . 
«λ ιί» ; τή ; υύγγαρίας καί Βοημία;. Έστε'φΘη βασ:λεΰί 
τής μέν Ουγγαρίας 28 Σεπ. 1830 , τη; δέ Βοημίας 7  
-επ τ . 1836 , τή; Λομβαρδίας καί Βενειίας 6 Σεπ. 
1838 παρΐ)τήθη τοϋ θρόνου υπέρ τοϋ «νεψιοΰ αυτοϋ 
Φραγκίσκου— Ιωοήφ κτλ. τ^ 2 Λεκ ένυμφιύθη έ*ιτρο- 
πικώς μέν τξ 12, προσωπικώς δέ τξ 25 Φεβρ. 1831
τήν Αύτοκρατόρισαν Μϊρίαν— Ά νναν— Καρολίναν __
Πίαν γενν. 19 Σεπτ. 1803 χόρην τοΰ μακ Βίκτωρος 
Εμμανουήλ βασιλεως τής Σαρδηνίας, στεφθεισαν δέ 

σίβαλι»σαν Βοημίας 12 Σεπτ. 1836.
2] Αρχιδουκίσια Μαρία— Κλημεντίνη Φραγχίσχη 

Ιωσή^ιη γενν. 1 Μαρτίου 1798 , νυμφευθ. 28  Ιουλίου 
1816 τόν Λεοπόλδον Πριγ. τών δυο Σιχ»?ιδν νηρ. 
τή 10 Μαρτίου 1851.

5) Άρχιϊοΰχισία Μαρί*—'Αννα,— Φ ριγχίσχη^- 
θορισ ία ,— Μ»δάρδη γενν. 8  Ίβυν. 1804.

Ilpcjiqcftp τοϋ α,ύΐοκράτοροί Φραγκίσκον—  ωσήγ 
ά ' . σύζυγος τοο αύτυχράτορος Φζ,αγκίοΧou Α.

( r t r r .  12 Φι6ρ. 1768 άτηθ. 2 Μαρτίου 1835) 
Αύτοκρατόριστα-—Charlotte Αύγούστα γενν. 8 Φε. 

1792  κ05η τοΰ μαχ. Μχςιαιλιανοϋ— 1«σήφ βϊοιλέως 
τή ; B it  αρί*;, νυαφ. έπιτροπιχώ; μέν 29 Ο^τωβρ. 
προιωπικώ; δέ 10 Νοεμδ. 1816 τό* αύτοχράτοοα 
Φραγχίσκον Α'. στερθεΰα βασίλι»σα Ουγγαρίας 25 
Σιπτ. 1825 .

Μ ιγί.Ιο ς θίϊος καί άχόγο> οι βύτοΰ

’Αδελφοί τοΰ πάππου αύτοκράτορος Φραγκίσκου 
Α'· υίυϋ τοΰ αύτοχράτορος Λίοκόλδβυ Β . ( :s « ,  5 Μαίου 
1747 άποθ. 1 Μαρτίου 17^2) χαί τή ; αύτοκρατο- 
ρίση; Μαρίας— AJuηIίιι; (γεν>ηθ. 24 Νοεμδο. 1745  
Ϊ λοΘ. 15 Μαΐου 1 792 ) χορη; Καρόλου Γ . βασιλεως 
Ισπανίας.

Α) Άποθ. Άρχιδοΰ; Φειδινά·δο; — Ί;α»ήφ— Ίοάν 
νης Βαπτιστή, (γενν. 6 Μαΐου 1869 ώ ; μέγας δ^ύ$ 
τή ; Τοσκάνη; Φερδΐνά*δο; Γ'. άποθ. 18 Ίουν. 1824 j 

Β) Άρχιδοΰ; Κάρολος— Λουδοβ’κο ;,— Ιωάννη; —  
Ιωσήφ, Λαυρέντιο; γενν. 5 Σεπτ 177 Ι,άτοθ. 30  \~ρ. 
1 8 4 7 , νυμφ. 17 Σιπ' 1S15  τήν Έρριέταν ΓΙρ.γ τοΰ 
N assau— W eib lu rgo  χηρεΰσας 20  Λεχ. 1829 τέκνα
αΰτοΰ.

1) Άρχιδουησσα Μαρίαν— θ ιιρ ίΐ ία — ’h a i i i a  βα 
σίλισσα τών δύο Σικελιών

2] Άρχιδοΰξ Αλβέρτο;— Φριδιρίκο;—  Ροδόλφο; 
γενν. 3 Αύγουστου 1817 στρατηγός τοϋ ίππικοΰ κα! 
διΟ'.Χητής τοΰ Γ\ στρατοϋ, διοικητή; πολ. καί στρα. 
τιωτικός τής Ούγγαρίας κτλ. νυμφευΟείς 1 Μ χίου 
18 4 4  τήν

Άρχιδοΰκίσ. Ίλδεγάρ5ην— Λουησίαν—  Καρολίναν, 
θηρεσίαν—Φριδερίκην γενν. 10 Ιουνίου 1825  κόρην 
Λουδοβίκου βασιλε'ως τής Βϊβαρίας.

Θοχατίρες.

1 ) Αρν'.δοΰκισσα Μαρία— Θηρεσία—Ά ννα  γεννηθ. 
15 Ιουλίου 1845 .

2 )  Αρχι5ούκιισα Μαιθίλδη— Μαρία— Αδελγονδη, 
Αλβζακδρίνη γεννηθεΐσα 25 lavouapίου 1849 .

3 ) Άρχιδούς Κάρολος— Φερ5ινάνδος γεννηθείς 29 
Ιουλ/ου 1818 κτλ.

4 )  Αρχιδούκισσα Μιρία— Καρολίνα—  Λουησία—  
Χριστίνα γοννηθείτα 10 Σεπτεμ. 1815 , νβμφευθεισα 
21 Φεβρουάριου 1852 τόν B en ier Φερδινάνδον αρ
χιδούκα Αύστρίας κτλ.

5/ Αρχιδοΰξ Βιλλιέλμος— Φραγκίσκος— Κάρολος 
γ#ννηθεί; 21 Απριλίου 1827 κτλ.

Γ )  Αρχιδοΰ; Ιοσήφ— Αντώνιος— Ιωάννης γεννηθείς 
9 Μαρτίου 17/6 , άποθανών 13 Ιανουαρίου 1847 .

Ί Ι  ίκ"τριζογαμίας χήρα αύτον

Αρχιδουκιτσα Μαρία— Λωροθέα —  Βιλ/ελμίνη— 
Καρολίνα γ.ννηθίΐσα 1 Νοεμβ. 1 7 9 7 , θυγάτηρ Λουδο · 
βίχου Φρεδερίχσυ — Αλεξάνδρου δουχός τοϋ Β3υρτεμβεργ 
νυμφ. 24 Αύγ. 1 8 1 9 .

Υιοί έκ οευτερογαμίας τοϋ πατρός μετά τής ’Ερ ~ 
μινίας κόρης Βκτωρος Καρόλου Φρεδερίκου πρίγ. τοϋ 
Anhalt Bernbourg Schaum bourg γενν. 2 Δεκεμ. 
1797 νυμ. 30  Αύγ. 1515  άποθ. 14 Σεπτ, 1817 .

1 )  Αρχιδούξ Στέφανος—Φραγκίσκος— Βίκτωρ γεν. 
14 Σεπτ. 1817 κτλ.

T i x r a  έχ τριτογαμίας.

2 )  \oyi\  Φραγκίσκα—-Μαρία— Ελισάβετ γενν 1 7 
Ιανν. 1831 νυμφ. τόν σρχιδοΰκα Φϊρδινάνδον d Este 
4 Οχτωδ. 184/ , χήρα 15 Αεκεμβ, 1849 .

3 )  Αοχιίούξ Ιωσήφ Κάρολος Λουδοβίκος γενν. 2 
Μ ιρτ 1 833  χτλ.

4) Αρχιί. Μα^ία Έρ^ιέτα Ά ννα  γεν. 28  Α ΰγ.1836
\ )  Αρχιδοΰ; 1·.»άν-ης Βαπτιστής 1·>βή̂ — Φαβιανός,

— ίεβαστίκνίς γ«ν. 20  l a w .  17 8 2 , έκλεχθεί; παρά 
τή; έν Φραγκοφ^υρτίω έθν. όμηγυρεως έπίτροπος τής 
ΓεοίΛανική; αύτοκρατορίας 29 Ι^υν. 1848. παραιτηθεί; 
20  Λίκεα. 1849 , στρατάρχη:, νυμφευθεί;/ίδιωτιχώ;^ 
18 Φεορ 1827 τήν A w a v  Plochet γεν. 6 1ανο»2ρίου 
18U4 χόμησσαν Μεράν καί Βαρονέσσαν Branhof.

Τ ίύς.

Φ^αγκί»χος γ«νν. 11 Μαρτίου 1839 κόμης Μεράν 
1845,

Ε )  Αοχδοΰξ Benier,— Ιωσήφ,— Ιωάννης ,— Μι* 
χαήλ—Φραγκίσκος— Μερώνυαος γενν. 30 Σεπτ. 1783 
καί νυμφ;υθείς 28 Μαίου 1820  τήν άρχιδουχισσαν Μα. 
ρίαν Έ ίΐσάβετ— Φραγκίσκαν γεν^. 13 Απριλίου 1800 
αδελφή» τοΰ μακ. Καρόλου Αλβέρτου Βασ. τής Σαρδην.

T i x r a .

1 )  Αοχιδουχισσα Αδελαι; βασίλισσα τή ; Σαρδινίας.
2 J  ApyiSoui Λεοπόλδος— Λουδοβίκος— Μαρίας—  

Φραγκίσκο;— Ιούλιο;— Ευστάθιος— Γεράρδος γεννη
θείς 6 Iouvioj 1823  στρατάρχης κτλ.

3 )  Αρχιδούξ Έρνεστος— Κάρολος— Φήλιξ— Μα
ρία ;— Ρένιερ— Γοδοφρΐδος— Κυριάκός γεννηθείς 8 
Αύγουστου 1 829  στρατάρχη; κτλ.

4 )  Αρχιδούξ Σιγισμένδο;— Λεοπόλδο;— Μαρία;—  
B en 'e r— Αμβρόσιος— Ούαλεντΐνος γεννηθείς 7 l a w .  
1826 .

5 J  Αρχιδοΰ; Ben ier —  Φερδινάνδο; —  Μαρίας—  
Ιΐι»ά*νης=Εύαγγελιστής— Φραγκίσκος γεννηθείς 11* 
Ιαν. 1827 κτλ. νυμφευθεΐς 21 Φεβρουάριου 1852 τήν 
άρχιδουκισσαν Μαρίαν — Καρολίναν— Λουησίαν— Χ ρι
στίναν γεννηθεϊσαν 10 Σεπτεμβρίου 1825 κόρην τ*ϋ 
μακ. άρχιδουχός Καρόλου Λουδοβίκου χτ).

6 )  Αρχιδούξ Ερρίκος— Αντώνιος— Μαρίας— Β<5* 
n ie r— Κάρολος—-Γρηγόριος γενν. 9 Μαίου 1828 χτλ.



Τ.) Αρχιδοίιξ Αουδοβίχο:=:Ιω5ήφ=Αντώνιος γεν
νηθείς 13 Δεκεμβρίου 1784 .

ΆδεΛψός τοΰ προπάππον.

Άρχιδούξ Φερδινάρδος δούξ τ ίς  Μοδένης B risgau 
άποΟανώ' 24  Δεκεμβρίου 1806 , νυμ®. Μαρίαν Bea 
trice άρχιδ. <1 Este δούκισσαν τή ; Μάσσας καί πριγ. 
τή ; Καράρας.

Τέχνα α ύ τ ίν .

1 )  Αρχιδοΰ; Φραγκίσκος ] y .  γεννηθείς 6 Οκτωβρ. 
1779 . άποθανών 21 Ιαννουαρίιυ 1846.

2 )  Αοχιδούξ Μ*ξΐμΐλιανό.=1«*σή'Ρ— 1ωά»νης= 
Αμβρόσιος— Κάρολος γεν. 14 Ιουλ. 1782 στρατάχης

ΠΡΩΣΣίΑ

Βασιλεύς Φερδινάνδος:=βιλλέλμο; Δ', γεννηθείς 15 
Οκτωβρ’ου 1795, διεδέχ^θη τάν πατέρα του Φρεδερίκον 
Β λλέλμον Γ'. (γεννηθ. 3 Αύγουστου 1770), 7 Ιουνίου 
1840 , νυυφευθείς 29 Νοεμβρίου 1^23 τήν βαιίλισσαν 
Ε'.ισνβετ— Λουησιαν γεννηθείσαν 13 Νοεμβρίου 1801 
κόρην τοΰ μακ. Μαξιμιλίανοϋ··—Ιωσήφ βασιλέως τής 
Βαβαρίας.

ΑδεΛγοι χαί άδεΛψαί.

A / Π:.Φ:;ίδεοίκος=Βιλλέλ|υοο:=Λουδοβίκος πρ;γ - 
ΎιΨ Π ρωσσία; γε-νηθεί;22  Μαρτίου 1797 κτλ. νυμ®. 
11 Ιουνίου 1829 τήν πριγγιπεσαν Μαρίαν Λουητίαν 
Αύγουστον— Αικατερίνην γεννηθεΐσαν 30  Σεπτεμβρίου 
1811 κόρην Κ -/ρόλο j — Φρεδερίκου μεγάλου δουκός 
τοΰ Σαξ Βείμαρ.

Τ έχνα.

1 j  Φ ;εδερίκος=Βιλλέλμος=:Νιχόλαο:=Κά5ο).ο: 
γεν. 18 Οκτωβρίου 1831 κτλ.

2 ) 11ρ. Λ ουησία= Μ αρί*=  Ελισάβετ γεν. 3 Δε*.
1838.

B y * II αυτοκρατόρισσα τής ‘Ρωσσίας.
Πρ. Φρεδίρίχο,=Κάρολος=Άλεξανδρος γενν. 

29 Γυ<ίου 1801 κτλ. νυμ·?. 26 Μαΐου 1827  -f,ν
Πρ. Μαρίαν— Λουητ^αν =  Αλιξάν?ραν, γεν-. 3 

Φιβρ. 1808 κόρην Καρόλου — Φρεδερίκου μεγ. δουκός 
τοΰ Σαξ. Βείμαρ.

Τ έχνα

Ί )  Πρ.Φριδιρίκος—-Κάρολος=Νικόλαο; γενν. 20 
Μαρτ. 1828.

2/ Πρ. Μ αρία=Λουησία=Άννα γενν. 1 Μαοτ. 
1829. Γ ?

3 Πρ. Μαρία— Αννα=Φρεδερίκη γενν. 17 Μαιου 
1836.

4/ ‘Η μεγάλη δούκΐϊσα χήρα τοΰ M ecklem bourg 
Schw crin .

5 )  Πρ. Λουηιία=Αύ(·ουστη=Βιλλελμίντ,=Αμ«- 
λία γενν. 1 Φεβρ. 1808 , νυμ®. 21 Matou 1S25 τόν 
Φρεδιρίκον Πρίγ. τής Ολλανδίας.

6 )  Πρ. Φρ«δερίχο:=Ερ5ί*9ς= Αλβέρτος γενν. 4

Οχτωβρ. 1809 /τλ. νυμ®. 14 Σεπτ. 1830  τήν Πρ. 
Β ιλλελμ ίνην= φρεδερίκην= Λουηοίαν= Κ αρολίναν=  
Μαριάνναν γενν. 9 Μαίου 1810 κόρην τοΰ άπ»θ. Β ιλ- 
λέλμου Α. βασιλέως τής Ολλανδίας /διαζευχθεΐσαν 2 8  
Map. 1 8 1 9 /

Τέκνα

1 )  Πρ. Φρεδερίκη=Λουησίαν=Μαριάννα— Char- 
lottre γενν. 21 Ίουν. 1831 νυμ?. 18 Μ -ίου 1850 
τόν Γ ιώ ίγιον ΙΙρ. διάδοχον τοΰ Saxe M ein ingea.

2) Φρεδερίκος— Β’.λλέλμος=Ν ι*όλαος=  Αλβέρτος 
γενν. 8 Μαιου 1837 κτλ.

3 )  Πρ. Β'.λλελμιντ(= Λ ουησία= Ε λισάβετ—Αλε
ξάνδρα γενν. 1 Φεβρ. 1842

ΑδεΛγοΙ τοΰ Πατρός

k )  Αθϋδοβι*ο;=Γφ;εδ.=Κάρολος γενν. 5 Νοεμβ. 
1773, άποθ. 28 Δεκ 1796, νυμφ. 26 Δεκ 1793  τήν 
Φρεδερίκη =Καρολι\αν=Σοφίαν— Αλεξάνδραν, Πρ. 
έκ γενετής τοΰ Μεκλεμβοΰργ Στρέλιτσ /γενν. 2 Μαρτ. 
1778  νυμ®. τριτογάμως τόν βασιλέα τή; Χανόβρας 
άποθ. 29 Ιουν. 1841 y.

Τίος αύτοΰ

Πρ Φρεοερίκος— Β ιλλέλμος=  Λουδοβίκος γενν. 3 0  
Οκτωορ. 1/94 κτλ. νυμφ. 21 Νοεμβρ. 1 17 τήν

Πρ. Βιλλελμίνην Αοί/ηιίαν γενν. 30 Οκτωβρ. 1 799  
κόρην τοΰ μακ. Αλεξίου,δου*ός d Anball Berubourg.

'V’« \1 lot
\)  Πρ Φρεδ. Βιλλέλμος=Αουδοβικο;=Αλέξανδ;ος

γενν, 2 0  Ιου-. 1820
2 )  ΙΙρ. Φρεδερ Βιλλέλμος— Γεώργιος— Ε ϊνέστος 

γενν. 12 Φεβρ 1826.
0 )  Πρ. Φρεδερίκ3ν^Β:λλέλμος=Κάρολος γε»ν. 3  

Ιουλίου 1 y 83 άποθ. 28 Σεπτ. 1851 νυμφ. 12 Ιανν. 
1804 τήν Πριγ. Αμ-:λία' =  Μαρίαν=Άνναν γενν. 18 
Οκτωβρ. 1/85 , άποθ. 14 Απριλ. 1846 κόρην τοΰ 
μακ. Λουδοβ'.κου=Βΐ/,λέλμου=  Λανδγράβ τοΰ Hesse 
Horuburg

Τέχνα αύτοΰ
1 Πρ Ερρίκο =  Βιλλέλμος=Αδαλβέρτος γενν.29  

Οκτωβρ. 1811
2 )  Πρ. Μαρία=Ελισάβετ=Καρολίν!> =  Βικτωρία 

γενν. 18 Ιουν. 1815, νυμ® 22 Οκτωβρ. 1836  τόν 
Κάβολο*=Βιλλέλμον— Λουδοβίκον Πριγ. τοΰ Hesse.

3 )  Πρ Φρεδερ’κτ=Φραγκίσκη=Αΰγουστ/) Μαρία 
γενν. 15 Οκτωβρ. 1825  νυμφ, τόν Μαξιμιλιανόν Β'. 
βασιλάα τής Βαβαρίας.

Δευτέρα σύζυγος τοΰ μακ. βασιλέως Φρεδερίχο» 
Βιλλέλμου Γ.

Αύγούστη Πρ. τοΰ Liegnitz χόίη τοΰ κόμητος Φερ* 
δινάνδου de Harnach νυμ®. ΐδιωτιχώ; τόν βασιλέα 
Φοιδερίκον Βιλλέλμον Γ. 9 Νοιβο 1824 χήρα 7 Ιουν. 
1840.

I. 7V. Λεβαδεύς.

1ΙΑ Φ 0ΡΑ Ι ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ώς «σίεστον καί τηλαυγή λυχνίαν ές-ήριξε τόν ήλιο* 
*ΐςτό κέντρον (1) το» παντό; δ παντοδύναμος δάκτυλος 
τοϋ θεοΰ, πέριξ δέ αύτοΰ άφήκε νά περιφέρωνται 
«λήίος μικρών κα! μεγάλων σωμάτων, τά όποΐα ώ ; 
σ·^ογγύλα όνομάζομεν σφαίρα;· ε'κτελοϋτι δέ αύται 
δύο κινήσεις τήν μέν περί έιυτας, ώστε άλληλοδιαοο* 
χως φωτίζονται μέν είς to πρός τόν ή/,ιον εστραμμένον 
μέρος (ήμέρα) σκοτίζονται δέ εί; τό άντίθετον (·ύξ), τήν 
δέ πέριξ τοΰ ήλίου γινομέ»ην κατά διαφόρους άποστάσει. 
καί οκολιότητας, ή λοξότητας έλλειψ'ίειδεΐς· έκ ταύτης 
δέ άποτελοΰνται οί τέσοαρες καιροί, εαρ, θέρος, 
φθινόπωρον καί χειμών, ή τό σ ύ ν β /. ο * αύτών πάντων 
τό λεγόμενον έτος.

Ύπάρχουσιν άρα μικρά καί μεγάλα ϊτη κατά τό- 
μικρόν, ή μακρόν γύρον (δρόμον, ή τροχιάν) τοΰ πλανή 
του, καδώ; και μικρά), ή μακραί ήμέραι κατά τόν όγ
κον του, ή τήν φωτιζομένην έπιφάνειαν’ οΰιως δ Κρό 
νος, ό Ζεύς καί άλλοι πλανήται μεγαλήτεροι τ ή ;  γή ;  
ώς μάλλον έκτειαμένον διάστημα περιτρέ^οντες lyouoi 
καί τά ε"το; μεγαλήτερον. Κατ αύτόν τόν λόγον ώς ετο; 
δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν καί τήν περίοδο» τής σελήν»;.- 
■περιιτρεφομένης ώ ; δορυφόρου πέριξ τής γής, χαδώς 
ή γή περιστρέρειαι πέριξ τοΰ «λίου. Καί ομως τό £ 
τος τοΰτο ιής »ελήνη;, τό δποΐον πρώτον καί κυρίως 
παρετνίρηοα/ οί άνθρωποι κατ’ άρχάς, γινόμενον είς 29 
ήμέρας και τινας ώρας δ*ομάζομεν κοινώς μήναι, έκ 
δώδεκα δε τοιούτων μηνών συμπλΐ]ροΰταί τό |το; τής 
γής, διότι δώδεκα υπάρχουσι καί άστρα τινά ζώ^ια 
καλούμενα, άντικρϋ τών όποιων διέρχεται ή γή κατά 
τήν περιστροφήν της, ε'ι>ς ευ έπανέλθι; είς τό αΰιό ο η 
μείον, ή τόν αύιόν τόπον.

Ά λλά ταΰϊα μέν εί; ύψηλάς θίωρίας αστρονομικά; 
άναγόμζνα λέγομεν ώς έν παρόδω, παρεκβαινοντες έξ 
ά νάγιη ; τοΰ προκειμέ'ου θέματο;· διόtt πραγματι»ώς 
ίντανδα μόνον π=ρί τού έτους τής )ή ; έπιθυμοΰμιν 
©λίγα τινά, καί ταΰτα δέ ίσ τορ ί/ .ώ ιερον,  νά άναφέρωμεν.

’ Κτος είπάν τινες καί τήν ή'χιρονύκτιον τής γής πε
ρίοδον έντό; 24 ώρών γινομένην διότι κατ άλλον τρό 
icον τωόντι δέν δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τήν άπίθανον 
αρχαιότητα,τήν όποιαν άντεπο:οΰντο είς εαυτούς οί Βα
βυλώνιοι, δηλ. 450  000  έτών. Γπάρχει δέ καί άλλο 
έτος τό τών άπλανών, εί'ιε άκ ι-ήκον  φαινομένων άστέ 
ρων (ίιότι κινούνται άνεπαισθήτως ώς πράς ήμας καί 
βραόέω;) ετος ύπερμήκιστον, έτειδή συμπληροΰται είς 
2 5 ,9 2 0  ετη κοινά, ώστε S πλατύτατος αύιών κύκλος 
άποτίλεΐ ιόν έγαν λεγόμενον ένιαυτόν. Τί θέλει αρά γε 
ουμβή εΐ; τά τέλος τή; απέραντου ταύτης περις-ροφής;

( I )  Ώ ς πρός ήμας. ίπηδή  μόνος ό θεος αν? £( 
ο£όβ πόσοι a l  lot ή.Ιιοι εύρίσχονται διεσπαρμένα, είς 
γΛ άπέραντον διάζτημα τον παντός ώς χέντρα ίδ ια ι- 
ζέρωτ βιστημάτων χαί δι ά.Ι.Ιης φύσεως ίσο ς οντα.

θέλει έξί»ο)ουθήιε{ δ κόσμος; Δέν Ιπαπειλεΐται δρα' γ* 
j χαιαστροοή τις αΰτοΰ, ή μετομόρφωσις δποιαδήποτε ; 
Ά 'λά  τι μα; μέλει νά ζαλιζώμεθα, δταν 5 κίνδυνος ά- 
πέ/η τόσο·-; Τί μα; ώρελεΐ νά προβλέπωμιν ιά  κα- 
χα, ο ίων δεν θέλομεν τΰχει μάρτυρες,·

Αρχει νά γνωρίζωμεν ώς έ'γγιστα πά τες ί ,τ ι ήμας 
αύιοϋς άφορα καί νομίζεται ώ ; βέβαιον, διότι παράπολ- 
λών χαί πρό πολλοΰ χαΐ πολλαχώς άπεδεί^βη περί 
τοΰ πλανϊίιου, τον δποΐον ήμεΐς αυτοί xacotxo^uev.

'Γά ε:ος αύίοΰ περατοΰται μέν συνήδως είς 365 
ήμέρας, άλλ έ<ίοτε,?ηλ χατά παν τέταρτον ετος άριδ- 
μοΰμεν 3 6 6 ' διόάχριβέστερον ή περίοδος τής γής γ ί 
νεται εί; 365  ήμέρας, 5 ώρας χαί 49 λεπτά* οθεν τά 
τελευταία ταΰτα κλασματα τοΰ χρόνου παρϊβλέποντες 
είς τάν υπολογισμόν yap iv  ευκολίας συναθροίζομεν έπει
τα καί συμπληροΰντες μίαν ήμέραν προστίθεμεν είς τό» 
δίσεχτον παρά τών ‘Ρωμαίων λεγόμενον χρόνον' διότι ή 
έμβόλ μος αΰτη ήμερα ή συγκροτούμενη έκ τών 5 ώρών 
καί 49*.επχών προσνθετο παρ’αΰτών μετά τήν 24 Φε- 
βρουαρ:«υ, ήτις Ιλένετο "Κκιη (προ τών) Καλενδών (2 )  
άρα ή προςιθεμένη έπρεπε νά λέγηταί βί:. ή δίς "Εκτη,έ- 
πομέν(ο; 8έ και τά έτος ώ<ομο οθη aunilS blS SeXtUS,δηλ. 
ενιαυτό; δίσεκτος. ‘ Ημεΐ; δμως *ροστίθεμεν τήν προκει· 
μέ-.ην ήμέραν μετά τά τέλος τοΰ Φεβρουάριου, δστις 
οΰτω; 29 ήμέρας κατά τα ι τέτα ρτον έτος λαμβάνει.

Λέγεται δέ αύτά Ίουλιανόν διότι έ Ιούλιος Καΐσαρ 
πρώτος, ώ ; μέγας άρχιερεϋς, ή ποντίφιξ, διέταξε νά 
τροποποινιθή τοΰ λοιποΰ, καθώς είπομεν, ό υπολογισμός 
τών Ημερών, κατά τήν γνώμην τοΰ αγρονόμου τής Αλεξ. 
Σωσιγένους. Άλλά χα! ή διόρθωσις αυτη εύρέθη έπειτα 
σφαλερά' διότι τό περίσσευμα τοΰ χρόνου ώς πρός τήν 
περίοδον τής γής δέν περιέχει εξ ακριβώς ώρας, ώστε 
εις 4  έτη νά άποτελέσωσιν εν νυχθημερόν ( μίαν ήμέραν/ 
άλλά 5 ώρας 48  λεπτά, 35  δεύτερα καί 30  τρίτα 
κατά τόν άστρονόμον Λαπλάς, ή 5 ώρας, 48  πρώτα, 
51 δεύτερα καί 6 τρίτα λεπτά κα ι’ άλλου;· καθώς 
καί ό σεληνιακός μήν σύγκειτιι έξ 29 ήμερών 12 
ώρών καί 46  λεπτών. Επειδή όμως έγίνετο άδιαφόρως 
ή προοθήκη τής παοεμβολίμου ήμέρας είς ιόν φεβρουά- 
ριον, έπερίσσευον ά'αγκαίως κατ Ιτος 11 σχεδόν λεπτά 
τά δποΐα si; 4 αιώ»ας /'εκατονταετηρίδας^ εφερον 3 
πλεοναζούσας ήμέρας.

Νέα μεταρρύθμισις άπέβαΐνεν αναγκαιότατη· έπειδή 
τά περισσότερα λεπτά, τά όποΐα έπέβαλεν ό Καΐσαρ 
τρός συμπλήρωσιν τών 6 ώρών, άπετέλουν μίαν ήμέ-

( 2 )  ΚαΛένδαι έ.Ιέγοντο α ί πρώ ια ι νώ ν ήμερων 
παρά τό calare’ έχ ζοΰ Ε.ΙΛ. ρήυατος χα.Ιω ’ διότι ιό  
πά.Ιαι διά χύρυχος χαΛονμενος ό Λαός έμάνθανε τήν 
πρώτην έκάστου μηνός ήμέραν. Συγχρόνως δ ί τότε 
άνηγγέλ.Ιοντο είς αύτον να ία ί έορταί τοΰ μηνός, xai 
οίμέ.ΙΛοντες νά τε.Ιεσθώσιν άγώνες χαί α ί δικάσιμοι, 
χαθώς *αί α ί απαίσιοι ( nefastes^/ θιωρούμεναι, παρ' 
ιύ τώ ν  ήμέραι’ επειδή δέ τότε έδίδοντο είς τόχον τά 

χρήμαια , ώννμάοθη χα.Ιε/δάριον τό βιβ.Ιίον τής δο- 
σοΛηψίας, μά.Ιιστα δέ τό τοΰ χιναΛαίυυ χαί t&r 
τύχων.



ραν «λόχληρο# μιτά 28 έτη κατά δέ τά 1577 έτος 
έγινα·»το ουτω δεκατρείς ήμέραι. έξ &ν αί τρεΐς ήσα» 
ήίη παρεντεθειμένα! εις οίσεκχα et»). Έχ ταυχου δέ έπήρ- 
χεχο άκρ« ούγχυσις τής χρονολογίας χιλ.

Διά χοΰχο ό Παππας Γρηγόριος 1Γ. ϋπολογισάμε- 
νος ακριβώς to είρημένον κερισσευμα χώ» 11 λεπχών 
άπό χοΰ 1257 (έτους τής εν Νικαίφ Συ»όδθυ) διέ
ταξε τό μέν έτος έχεΐνο 1582 νά φέρτ 355 ήμέ 
ρ·»ς, ή δέ 5 τοΰ Όχτωβφιου νά λογισθ^ ώ ; 15. 
Ουτω; άφτ,ρέδησαν at έκ περισσόν προιχεθειμέναι 
ήμέραι, ή δέ εαρινή λημέρια έπεσε τή 21 Μαρτίου 
ού·/ί δέ τή 11 ώ ; άλ/.οτε. Έπειδή δε 25 παρεμβό 
‘Asμοι ή·/.εραι είς 100 έχη άπεχέλουν 19 ώρας, 76  ε 
είς 400 , έθεσπυεν άπό 3 «ίς 3 αιώνας τό έτνς ν* μή 
θεωρήχαι δ'.σεκτον, άλλ’ εκαίχο; Δ’. α:ώ» νά λογίζη- 
τ α ι ' έμβολιμίχός. Ουιω τα εχη 1700, 1800 , 1900
εκρεκε *i μή δυ^βρωί'· χώ* Λοιμών £ΐώ*9 xouvavuov 
δε τά 1600 χαί τά 2000  έγινοντο χαρεμβολικά.

’Αναι/,ριβολως χαί δ τοιοΰχο; υπολογισμός προϊόντος 
τοΰ χρόνου θέλει άποβή «ν μερει ημαρτημένος· άλλ 
άς φρονχίσωσι ιόχε να το* διορθώσω71 χαί οι άπογονοι.

Διά νά εΰρωμεν γο< δίσεκτο» έπαυχόν άρ-tti νά 
διαιρέσωμεν τά Sua τελευταία ψηφία διά 4 ’ έπειί-η άν δέν 
υπολειφθή πε-,ίσσβυμα, ιό ε:ο , άποίεικνΰίχαι όισεκχον.

Τή' διόρθωσιν τοϋ Πάπχ ΓΓηγορίου, ώς μεγάλου 
χών όυτικών αρχιερέων, απεκρουααν εκ προλήψεως οι 
όρδοδο;οι λαοί, καδώ. μέχρι του τελευχαίου αΐώ-βς xai ή 
άντ».καπική Α γγ 'ία , διά τούτο έμειναν κατόπι» 10 
ήμέρας. Έπειχα δέ μ*τά τά 1700 πολλοί τών δια 
μαρχυρομέν.*>ν βλέπονιες τή» αυγχυσιν ώς πρός τά; 
πανήγύρει;, τά; εορτάς καί τά συ.χλλαγματ* έ» γέ»ει 
τών ομογενών λαών παρεδέχβητα» την καινοτομίαν, 
ώσιε τώ 1700 άπό τή; 18 Φίβρουαριου μειεβησα» 
άμέσω; είς τή» I Μαρτ. ‘11 ’Αγγλία όυω; μόλις άπ». 
φάσίσεν αυτήν τήν δυσίαν τή; εθνικής καί θρησκευτική; 
φιλοτιμίας χατά το 1752 ^1) χαθως η Λα»ια χαι 
Σουίδία τώ 1755. Μόνη δέ σήμερον ή Τωσσία χαί αί 
ουιό^οξ·! βυλαι '.ιεμένουσιν είς χήν παλαιάν χρονολογίαν 
καθυστερουσαι 12 ήμέρας, ώ ; λογισθεηος δισέκχου 
το* 1800 εχου;· οθεν όταν οί δυχικοί έχωοι» 22 Δε
κεμβρίου, ημείς άριθμοΰμεν μόνον 10

‘ Η διαφωνία aim, χών δυτικών πρόςτουί ανατολικού; 
δια·/ωρίζει είς δυο χυριαχάς χόν εορτασμόν τοΰ Πάσχα, 
καθώς μετακινεί κ^ι χά; κατόπιν αύχοΰ καί πρό αΰτοΰ 
Ιερά; άλλα; αναμνήσεις χαί άγις-είας. Διότι καχά τήν ε’ν 
Ν'.καία σύνοδον τό Πάσχα πρέπει νά τελήται πάντοχε 
τήν πρώχην κυριακήν μετά τής εαρινή; ισημερίας τή» 
πανσέ'ηνον ώττε ποχέ δέν έρχεται πρά τ ις  22 Map 
τίου, οΰιε δέ μετά τήν 25 ’Απριλίου- άλλ’ άν μέ» 
συμπέση ή πανσέληνος κατ’ αυτήν τήν ισημερίαν (21 
Μαρτίου) τό Πάσχα αναβάλλεται είς τήν άκόλοι«03ν 
κυριαχήν, ά/ δέ πρό τή; ισημερίας, ή έορτή πανηγύριζε 
ια ι ictρΐ τά μέσα Απριλίου (2).

( \ )  Η) περίφημης Χορό Schesterfield Αναφέρει 
είς τας im azo.lar του οτι ήγύρευσεί' ι ίς  το Βον.ίευ- 
Ίήριο*4 ύπερ τοΰ Υεωτερισμοΰ.

(2 J  Το Πάσχα συκίπεσε τή 22 Μαρτίου τω

”Οταν ομω; άμφίσβηχήταί ό άληδή; τή; έαρινής
ίσημερ’ας χαιρός, πάντ»; οί ύπολογιομοί ου ιοί, καδώς 
xat si περί αΰχών χα.ό*ες, μαχαι ΰνχαι χαΐ ά/ατρέ- 
πονται.

Ά λλ ή τάξίς τών μηνών κα; αύτή δέ αΰτών ή 
ονομασία χαι ή έναλλα,ή xsD άριδμοΰ τώ< ήαείών, ώ ; 
έχοντος διαδοχικώς τοΰ μέν 30  τίΰ δέ 31 ημέραν, 
μονού δέ τ ίΰ  Φεβρουάριου 28 , όταν δέ τύχη δίσεχτος 
29, διαμένει είσέτι πανταχοΰ ‘Ρωμαϊκή, όποία διεχαχθη 
έπί του Καίσαρος.

θ5χο) λέγομεν μέχρι τοΰδε Ίαννοοάρ ο» (Jaauua· 
nus) παρά τόν δικράιωπον δέον τών Ροιμ» ων Ίανόν 
Janas bifrons, διότι βλεπει καί τό “αρε/,δάν κα!|τ® 
μέλλον(ετο;). Φίβιουάριον παρά τό febraare ιό σπένδειν 
άγνΐζεσθα|· έπειίή δ μήν αυτός ήτο καθιερωμένος είς 
■ οΰ; ίλα ιμού;, ειτε τάς ές λεω ιιχα; 6υ ία ;. Μάρτιον 
διά τόν "Αρη λεγόμενον λατινιστί Mars. ’Απρίλιον 
Aprilis παρά τό aperire, διόχι τότε άνοίγουσι καί 
β/.ατχαν^υσι χά φυτά. ίσως δέ «αί πα;ά τήν Άφροδί- 
ττ,ν αύ^ήν τήν θεά* τών έρώτοιν χαί χή; γονιμόιητος. 
Μάϊον διά τήν μητέρα τοΰ ‘ EpasD Μαίαν. ’Ιούνιον 
Jan ia s  παρά τήν Jano, ή τήν Ή ρ ιν  θεα'ν. ’Ιούλιον 
Julius, ώς άνατεθε μέιον εις τόν ’Ιο ύλιον Καίσαρα. 
λΰγουσχον Augustus ώς καΟιίρωθένια εί; τάν διά^ς- 
χ#ν τ;υ . Σ<πχέμβριο» δέ ώ , έβδομον χα^ά τήν τάζιν 
παρά τά septem, κα3ώς και ’Οκτώβριον καί Νοέμ
βριον καί Δεκέμβριον παρά τα αριθμητικά octo, novem 
decem. Οί χελευταΐοι ουτοι μήνβς ύπήρ/ον ετι έπί 
Ρ«.·μυλου, ότε μόνον ίέχα μήνας περιείχε τέ έχος 

όλο», δ δέ Νουμα; τοΰ; ηυ;ησεν είς ίώδεκα.
‘Η 5έ καδ’ εβδομάδά διαιρεσι; άννωσχο;, ή άσυνή- 

δη; εί; τοΰ; Ελληνα;, είσήχθη, ώ ; μαριυρεΐ Δίων δ 
Κάσσιος, έπί τών ‘Ρωμαίων αΰτ^κρατουμένων ζή),ο> 
τής χών Atγυπχ’ων καί Έδραίω- χρονολογία; ήμ«!ζ 
ουως οί Χριστιανό: μ,εχεβάλουεν τών ήμερων τά 
όνοματα λέγονχες χήν πρώκ,ν τής έβδομάδος κυριακήν 
άπά τοΰ Κυρίου, τήν παρασκευήν έτυμολογοΰνιες ώς 
προετοιμασίαν τοΰ σαββάτου, τά σαββαιο» δέ αΰχά εΰλα· 
βηθένχες ώς ήμερα ν άναπαυηω» κατά χοΰς Ιουδαίους.

Νεωτερίσαντες κατά τά λ;ιπβ οί Γάλλοι έπί τ ί ς  
πρώτης αΰτών έπαν«σχάσεως ήδέλησαν καί ·,ή< χρονο- 
λογίαν νά διορδώσω'ΐν όδεν τά μέν ονόματα τών μη. 
νών,χαδώ; εσκόπευε καί δ μέγας Κάρολος, προσδιώρΐίαν 
ώς έκ τών Φυσιχών, ή μετεωρικών συμβ;βηκόχων ώτχε 
άρ-χομένου τοΰ Ιτου; έκ τή; φθινοπωρινής ίσηυερίας 
χή 22 ή 25 Σίπτίμβρίου έλέγοντο οί μήνες vende* 
m iaire τρυγίιτώδης, brumaire ομιχλώδης, frim aire 
παχ.ώδη;, nivose χιονώδης, pluviose ΰετο)δη;, ven- 
tose άνεμώδη;, germinal βλα«τώ?ης, floreal άνδώδης, 
prairia l χλοώδη.-, messidor σχαχυώδης, iherroidor 
καυσώδη;, frutidor κειοπώδος.

1598 , 1693 , 1818 θε,Ιει όε αυρτχίαει κατά zitr 
avzvr ταύτην rijiipar και τώ 2285 , 2 4 3 7 , 2505 .

Συν έπεσε δε χαι τη 25  Απριλίου τω 1546, 
1666 , 1734 , βέ.Ιει δε συμπεσει χατά ττ)τ avrr/r 
ημέραν χαΐ τω 1 ΰ8 6 , 1943 , 20 38 , 2190.

Καταργη9»ισών δέ τών [βδομάδων διιρέθη ό μήν 
*!ς τρεΐς δεκάδας, αί ήμέραι ο>νομάζοντο άριδμηιικώ; 
πρώτη, δευτέρα κχλ. Αλλ ή yen αυιη τής χρονολο 
γίας μέθοδος Ι?*ρ« μεγάλην βΰγχυσιν *’ς τας μ ιιά  
•τών άλλων έθνών σχέσεις τών Γάλλων· ο9εν i  Ναπο
λέων διέταξε νά έπανέλθωσι τά πράγματα εις τή» 
τρώτην κατάστασιν άπο Α . Ίαννουαρ ου (11 τοΰ χ ιο 
νώδους) 1806.

Οι Αιγύπτιοι, οίτινες έγνώριζον άρν·ίντως Ιχπαλα» 
τήν άληδή ώς Ιγγισχα Ικτασιν τοΰ ίι^υς εί; 365  1|4 
δίήρουν αΰχά ιίς 12 μήνας έκ 30 ημερών έκαστον, 
Ιπαγομένων έπειτα καί πέντε συμπληρωχικών, ό·ομά- 
ζοντες αΰτοΰ; ώς έοεξή:.

θώθ, Φάο^ι, ’Αδΰρ, Χοϊάχ, Τύβ·, Μεχίρ, Φαμένωθ, 
Φυρμουθη, Πα/ων, Ι1άϋ»ι, Επιρι, Μεσερι κτλ.

Οί δέ ‘Εβραίοι ώ^όι/αζο» ο ϋ χ ο ύ ; .
1. Νισάν, ή Αδίβ. 2 . Κάρ ή Ζ 5 3 Ιιβάν. 4 θα  

μοΰ!;. 5. Άβ. 6 . ‘ Ελούλ. 7 .  Τί*γρι, ή Α ϊλανιμ .  
8. Μαρχείβάν, ή Βοΰλ, 9 . Και/.·ρ. 10. 1εβε9.
11 . Σχεδεδ. 12. λδάρ.

Οι σεληνιακοί μή-έ; των ησαν άλληλοδιαδόχως 29 
κα! 30  ημερών, ώστε χαδυσχέρουν 11 ήμερα; ώ ; 
πρός τό ηλιακόν έτος κτλ.

Ήογετο δέ χά έτος τών ‘Εβραίων χαδώ; *αί τώ» 
Αίγυπιιοιν, Χα/δαίω», Ι 1 ε ρ σ ώ ν } Συρίων, Φοινίκων, 
Καρχηδονίων έκ τής φθινοπωρινής ισημερίας.

Οί δέ Αθηναίοι ειχονκα τ’ άρχάς σεληνιαχά» έτος 354  
ημερών άρ-/«μ«νον πρό μεν τοΰ αστρονόμου Μέτωνος 
άπά τοΰ χειμερινού ήλιοστασίου, μετά δέ τάν Μέτωνα 
άπο τοΰ θερινού, Sir,pr,u.*vov δέεις 12 μήνας (29 καί 30 
ημερών) τάνΊϊχαχομβαιώνα, Μεταγειτιώνα, Βοηδρομιώ- 
να, Μ αιμαχτηριώνα, Πυανιψιώνα, Ποσειδεώνα, Γαμη- 
λ'.ώνα, Ανδεστνριώνα, Ελβφηβολιώνα, Μουνυχιώ»α, 
θ α ρ νη λ ιώ να . Σχιρ^οροριώνα.

Έ τε δή δε παρηγγελθησαν παρά τοΰ χρησμού νά 
κανονίτωσι τό Ιτος κατά τά ήλιοδρόμιον, τοΰ; δέ μή
νας κατά τό σεληνοδρομιον, προσ»τιδουν ε»α παοιμβο- 
λιμόν μήνα, (δεύτερον Ποσειδεώνα) έχ 30  ημερών τρις 
τής όκταεχίας. (ή χατά τόν 3, 5, 8 , A1, 14, 16, 
17 , ένιαυτόν τοϋ κΰχλου τοΰ 19) ώ ιτε όκχώ ετη 354
ημερών ε»αβ-τ^ν μετά τριών μηνών τριακονδημέρων
{σοφάρ ζον πρά; όκχώ εχη 365  ημερών και 1 [4 
είχε *2922 ήμερα;. Γοιουχοχρόπω; ή νουμηνία, ο 
πρώχο; μήν καί τό πρώτον έτος έχάστη; όλυμ- 
πιάδος, ή τετραίτ:ΰς, μάλιστα δέ όιταεχοΰς περιό
δου έπανήρχειο είς τήν νέαν σείήνην μετά το θερινόν 
ήλιοστάηον χαί έκάττη όκταεχηρίς ήρχιζεν εξ αύτής χτλ.

Τών Μαχεδόνων οί μήνες έπιβληδέντες καί εις 
■πολλούς λαοΰ; τή; Ασίας μετά τάς νίκα; τοΰ ’Αλε
ξάνδρου ε ’ έγονχο ΔΪ3ς, Άππελαΐος, Ανδυναΐος, Πε· 
ριτρος, Δόττρος, Ξανβιχάς, Αρχεμίσιος, Δαίσιος, Πά- 
νεμος, Αώος, Γοοπυαΐος, ‘Γπερβίρεχαιος.

Έ κ χών νεωτέρων εθνών οί Οθωμανοί Ιχουσι σε
ληνιακόν έτος έχ δώδεκα υηνών εναλλάξ 29 καί 30 
ήμερων έκάστου, (μουχαρέμ, σε?έρ, ^επιουλεβέλ, $ι- 
«ιουλα/ίρ, τζ%μαζι λιβέλ, τζεμάζι άχίρ, ρετζέ.τ, σια- 
*άν, ραμαζά», σεβέλ, ζιλκαϊτέ, ζιλχιζέ), χρονολογοΰ»< 
δέ άπά τής Έγειρα;, δηλ. της ^υγής τοΰ Μωάμεθ έκ

τής Μέ*α; εΐ; τήν Μεϊίνην δηλ. τής 16 ’Ιουλίου τοΰ
622  έχου; ΤΙ. X.

Οί Σήρ^ς (Κ'-νεζοι) εχουτι καί αυτοί 1 2 μήνες σελήνια 
κοΰ; ώ : άνωΐ6ρ*»,παρεμβάλλο«®( δέ 7 μήνα; εΐ; 19 έτη.

Οί δέ πρώτοι Χ.ιστια»οί, ώς ύκήχοοι τής ‘Ρωμαϊκή; 
μοναρχίας, κατ’ άρχάς έχρονολόγουν άπά κτίστως τής 
‘Ρώμης, μετά πολλά δέ έτη έσυμφωνήθη νά άριθμών- 
ται τά έχη άπό τής γεννήσεως του Ίησοΰ Χριστοΰ. 
Νομίζουσιν όμως τινές 5x1 ό ιερομόναχος, Διονύσιος s 
μικρός, όστις πρώχος εϊσήγαγε τό εθιμον τοΰτο, έσφα
λε χατα τήν χρονολογίαν" διότι ή γέννησις τοΰ Ίησοΰ 
Χρισχοΰ άκριβολογσυμένη συνέβη 4 τοΰλάχιστον, άν 
οΰχί 6, έχη πρά τής έποχής, τήν δποίαν αύτος ελαβεν 
ώ ; άσφαλή βάσιν χής Χριστιανικής χρονολογίας^

7. Ν. Λ εβα ίεύς,

ΟΑΠ Π Ιί10  ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ
Είμαι ίξήχοντα -ε'ντε έτών, ήδη εϋρίσκομαι είς 

τά πρόθυρα τοΰ δανατου, και 6ελω αφ ου εψιύσθην 
xaft' όλην μου τήν ζ».ήν νά εϊπο) άπαξ τήν άλήδειαν ! 
Ηλήν εις π »ΐιν  θέλω τήν ειπει ; Γυνή γραία εχει 
φίλον ίε τ ις  ν’ άχροασδή μετά τι»ος προβπαθείας τήν 
ίσ-ορίαν τής νεότητό; της, ιίμή διά νά γελάιη ; Ύ * 
«άρχει ίν  τ ι, είς τά όποιον νά δυνηθώ νά έκμυστη- 
ρευθώ, ότι πλέον δέν άπατώμαι ; Είς τήν ηλικίαν 
μου! Ό χι, είναι αδύνατον! Λοιπόν! θελα> γράψει 
δί έμέ μόνην. Ναι, θά εΐπώ τήν άλήθειαν’ καί τ ί θά 
κερδήσω μή λέγουσα αύτήν ; ΙΙαρηγορίαν ζητώ δΐ 
αύτής, διότι ιΐδός τι διαθήκης μέλλω νά νροιψω. 
Φεϋ ! αύτόχρημα διαθήκην, έπειδή άφοΰ καταθεσ» 
τόν κάλαμον, δέν θέλει μοί μείνει πλέον ουτε παρελ
θόν, ούχε μέλλον! —  Τά παρελθόν ! —  Ούαί ! ΙΙόιον 
είναι μακράν, καί πόσον πλησ ο» μοί φαίνεται ! —  
θέλω  νά κοιμηθώ άπόψε είς τούτον τάν θάλαμον, 
ο*ου δέν είχον Ιμβει έν διαστήματι τεσσαρακοντά 
έτών. ’Βτανεϊδον τά πράγματα εί; τήν αύτήν χατά- 
*τα*ι», ή φαντασία μ’ έπα-έφεριν είς τήν εποχήν, 
καθ' ήν κατώκουν αύτά ταΰτα τά μ«ρη καί μ ε̂ *α- 
ρουσίαοε τοσοΰτον άληθή εί«όνα, ώστε άνέφριςα πα- 
ρατηρήσασα είς τό κάτοπτρον το γεγηρακός πρό»ω- 
πόν μο-j' μοί έοαίνετο ότι έμε'-λον *ά τά έπαν«υρω 
άνθηεόν καί νέον ! Φεΰ! Έ κ τής ήμί'ρας ταύτας δέ* 
υπάρχει τίποτε νέον δί έμέ !

Άπώλεσα τήν μ»τέρα μου άμα γεννηθίϊσα, χαί 
τάν πατέρα μου δέκα ετη ύστερο». Κατά τήν νηπιώ
δη ήλιχίαν μου ήμην ΰτό τήν κηδεμονίαν τής αδελ
φής μου τής Δου*ίσίης τοϋ άγιο» Με/.αγίου ήτις 
νεόνυμφος ο»σα και πλήρης χαρά; διά τήν νεότητά 
τη< καί τά ; πρώτας επιτυχίας της, ούδέν ά 'λο  έσχέ- 
τ τ ε τ ο ,  εΐμή πώς νά απαλλαγή έμοΰ Μ' παρέδωκεν 
εις τά Ηανθεμόντ. Τό παρθεναγωγείον τοϋτο, έν 
χ φ ε ι  τότε μεγάλη, χεριείχε πολλάς νεάνιδας ιΰγ*- 
νοΟς καταγωγής καί πλούσιας. Έμενον συνήθως έχει 
μέχρι τών δέχα ίξ  ή δέκα έπτά έ’ ώ ν  χατά ίέ  τή* 
τήν ήλιχίαν ταυχην ίνυμ ϊιυβνϊο , ή μιτίβαινον εις τή»



πατρικήν εστίαν. Αύτο τοΰτο μοί είπε τότε καί ή 
αδελφή μου άποχωριζομένη καί έγκαταλείπουσά με1 
ύπά τή» προστασίαν τή; διευθυντρίας.

Μεταξύ τώ» υποτρόφων νεανίδων ύπή:χε καί ή 
θυγάτηρ τοΰ Βαρώνος Δε-Στερμάν, τή» όποια» αμέσως 
ήγάπιισα’αύτή ητο μέν πνευματώδη; καί φαντασίας «τά  · 
κτοιι, πλήν εντελώς αγαθή καί τιμ ία. Έχαθήμην ημέρας 
όλοκλήρους, πρβσέχουσα είς αΰτή», διηγούμενη» τά ό»ίί· 
ροπολήαατά της. Έ γώ  ειχον έπίσης ζωηρά» φαντα
σίαν, χαί αί συνδιαλέξεκ αυται έχαρποφόρησαν «ΐς τό 
μέλλον. Ε» τουτοις ή Κυρία Στερμάν, με προειδο
ποίησε περί τής μή άληθείας τώ» χιμαιρών της.

Μετ’ όλίγον, Κυρία, μοί ε?πι, θέλετε μάδει ότι b 
κόσμος δεν είναι τοιοΰτος ciov έγώ τό» νομίζω, δ ότι 
ένδουοιώσα καί πρβχατειλημμένη υπό τής φανταιίας 
έκλαμβά*α> αυτό» τοιοΰτον. Προσπαθήσατε νά τά» 
έξετάσητε άχριβεστερον, καί θέλετε κατασταδή εΰτυ 
χεστέρα, πρό πά»των δέ Θέλετε γίνει πλέον εύκατά- 
ληπτος είς τοΰς άλλου;.

’Αφοΰ έπείσθην είς τοΰτο, παρεδενόμην ανεξαιρέτως 
τάς γνώμας τής φίλης μου. "Εζηια εϊς ιδανικόν τινα 
κόσμο» εΐς τ ί»  όποιο» αύτή καί έγώ εΓμεθα οί μόνο1 
κάτοικοι. Άπέφευγον τάς συναναστροφάς τώ·» λοιπών 
όμηλίκων μου , καί ηύγαριστούμην νά δ ατρίβο 
δλβκλήρους ώρας εΐς τήν ά/ρόασίν τής ΰπ’ αύτής 
άναγι*ωσχομέ*ης Νέας Έλοίζης, πρό πάντων δε 
μυθιστορημάτων τινών, τά όποΐα εΤχε συνδέσει αΰτή 
μετά ζωηράς φαντασίας. ‘Η διευθύντρια τοΰ παρθε- 
ναγωγείου όλίγσ» έφρόντιζε περί έμοΰ, αί δέ άλλαι 
νέαι συνανεστρέφοντο μ ετ ’ αύτής, καί τοιουτοτρόπως 
αί επικίνδυνοι αυται συνδιαλέξεις έμενου άγνωστοι είς 
όλους.

‘ Η Κυρία Στερμάν άπέθανεν, ότε ^γον έγώ τό 
δέκατον πέμπτο» έτος τής ηλικίας μου, χαί μοί έδώ 
ρήσε μυστικώς τή» βιβλιοθήκην της, συγκειμένην εκ 
τινω» β ιΐλ ίω* καί χειρογράφων, άτΐ»α ελαβον μετ’ 
έμο3 δτι έξήλθον τοΰ παρθεναγωγείου' αυτη ήτον ή 
μό»η άνάγνωσίς μου. Περιέμενον άνυπομόνως τήν 
στιγμή* νά ίδω έκ του πλησίον τόν κόσμον, τό» 
όποιο» έγώ έφανταζόμην τόσον ώραΐο*· δέ» τό» έγνώ 
ρισα ποσώς.

Κατά πρώτο/, άντί νά έπιτρέψωσι νά έρασδη ή 
καρδία μου καί νά εκλέξω έχεΐνον, τόν όποιον έμελ- 
λιν νά νυμφευθώ, ή οικογένεια μου παρουσίασε τόν 
Μαρκέσιον Δε-Νερβίλ, λέγουσα πράς έμέ, ότι ό γά- 
μος μας ζτον ήδη άπ»φασισμένο;, χαί οτι ιίχε καλάν 
ονομα, απειράριθμα πλούτη χαί μεγάλη* ύπόληψιν, 
διό μοί ηρμοζε θαυμασίως. Μόλις έτόλμησα νά κάμω 
πράς αυτούς παρατηρήσεις τίνάς, καί ευθύς μέ έ»έ- 
παιξαν, μέ είπσν μωρά», χαί ολως έξεπλάγη* εύρε- 
Οεΐσα υπανδρος, χωρίς νά λάβω καιρόν νά έναντιωθώ, 
χωρίς νά έννοήσω σχεδόν πώς τοΰτο συνέβη. ‘Ο 
σύζυγός μου ήτο τεσσαρακοντούτη;, δπήρξε ποτέ ώ 
ραϊος, τό έγνώριζε, καί έφρόνει, δτι ητο» είσέτι. "Αν
θρωπος μικροΰ πνεύματος καί ολίγων γνώσεων, εΐχε 
ψυχρότατον τάν χαρακτήρα. Ποτέ δέν μέ ήγάπησε,^ 
καί όμως μέ ελιγβν *δτυχίί, διότι ποτέ δέν μοί ήναν

τιόνετο και ήμην έλευθερα ώς ό αήρ. Τ ί ήδυ»άμ^ν ν’ά* 
παιτήσω πλειότερον ;

’Ευτυχή; ! Τ ί είναι λοιπά» αυτη ή ιΰτυχ ία ;
Πά »τοιε εφανταζόμην, ότι χατώ/ουν λαμπρόν τινα 

ναόν ό ναός ουτος ήτο πολύθυρος, καί εκοιστός έξ ή
μών διευθυνετο πρά; τήν θΰραν, ήτις τώ έραίνετο ώ- 
ραιοτέρα Ήααν έζωγραφημέναι έιτί τών θυρών τούτων 
μυρίαι διάφοροι έπιγραφαί, εμβλήματα παντός είδους’ 
αί μέν ήσαν έστεμμέναι μέ διιφνας, αί δέ μέ ά*θη. 
Αλλά πώς νά διαβή τις αύτά; τάς θυρας ; Πολ- 

λάκι; χατ^τρίΰωμεν τήν ζωή» μας, κρούοντις ολας, 
άλλοτε προσχολλώμεθα είς μίαν μό»ην. Μετά πολλάς 
προσπαθειας αυτη άνοίγετο όλίγον, πνεΰμα τι σαρχα- 
στιχόν μα: έδείκνυε τόν Θεόν Ι/.εινον, τόν όποιον έπε· 
θυμοΰμεν τόσω περιπαθώ; νά πλησιάσωμεν τέλος μάς 
άπεϊίωκε, καί είμαθα π-'έον μεμαχρυτμένοι ή πρότε- 
ρο». Τοιαύτη τις ήτον ή ειμαρμένη μου ! rfcl εύτυχία 
δί έμέ ήτον ό έρως, δέν ένόουν τίποτε άλλο, διότι 
τοΰτο μόνον μοί ελλειπεν. Έν τω μέσω τών εξάψεων 
τούτων τής φαντασίας μου, ΰπήρχεν είς τήν αρχήν τοΰ 
γάμου μου βαθύ τι αίσθημα πρός τά χρέη μου’ Ε- 
πασχοι μέν διά τή* άποϋόνωοίν μου. πλή* ύπέβερο» 
ταύτη» γενναίως, διότι όλα τά αγαθά με περιεκύκλουν, 
καί όλα τά ά*έρριιιτον. Πρέπει βεβαίως νά τό ειπω, 
βραδϋτερον τά αίσθημα τοΰτο τοΰ χρέους έξηοθένησε’ 
ΰπεχώρουν υπό τό βάρος τώ» θλιψεών ρ.ου, έπεθύμουν 
χαρδίαν νά μέ αγαπήσ»), καί άπεφάρησα »ά τήν ζητήσω.

Είχε συμβή έ* έμοί παράδοξός τις στάσις ενπλατ- 
τον χίμαιραν, άνθρωπόν τινα άγνωστο», πρός τάν 
όποιο* ούδέν τών έπί τ5;ς γής δέν ώμοίαζεν’ ’Κθεώρου» 
πέριξ ΐμου καί έμειδίω» ΰπά οι<του, παραβάλλουσα αύ
τό» μέ έχείνους τοΰ; δ ποιους καθ’ έχάστην άπήντων. 
Ολίγον κατ όλίγον οί διαλογισμοί μου προσηλώθησαν 
έπ αύτοΰ, τόν ήγάπων έξ όλης ψυχή;, κατέστη i  ή* 
ρως τοΰ μυθιστορήμανος, τοϋ όποιου έγώ ήμην ή ή* 
ρωΐς. Εγραφον χαί ώμίλουν πρός αύιόν, τάν υπέ· 
θετόν άσθενή καί ζηλότυπο». Έ^α»ταζομην αύτόν με- 
ταβαίνοντα είς τήν μάχην, ευρισκόμενον είς κίνδυνον, 
καί έθυσιαζόμην δί αύτόν. Επεισα δέ συναιταντήθημεν 
πάλιν. Ειχον ανεξάλειπτους τινάς οτιγμός εΰτυχίας, 
διότι ίιέχειτο τόσον εύνοιχώς πρός έμέ ! Είς τόν κό* 
σμον μέ παρηκολούθει, έπρόσεχον πολύ εΐ; όλα τά δια
βήματα μου διά νά μή τόν βλάψω είς τίποτε. Τ φ  προ- 
σέφιρον τάς έπιτυχίας μου, έθυσίαζον δί αύτόν τάς εύα- 
ριστοτέρας ορέξεις μου. ’ Ητον αληθές μυθιστόρημα}

Τά μυθιστόρημα τοΰτο διήρχεσεν έπί τρία ετη ό χα· 
ρακτήρ μου τό συν»;σθάνθη, δέ* μέ έγνώριζον πλέον, 
χαί έδυσαρίστοΰντο πά*τες διά τή» μεταβολή» μου 
ταύτη», τοΰς άφινον νά πιστεύωσιν ό,τι ήθελο», καί 
όλίγον έφρόντιζον περί τούτου’

Ήμη> είχοσι^τινταετής, όταν άπεφάσισα νά διατρί- 
ψω ε*α μήνα ένταΰθα είς τήν οίχίαν τή ; έξαδέλφης μου| 
ό έραστής μου δέν μέ ήκολοΰθησεν, ητον άφευκτος 
τότε ό χωρισμός. ‘Η Ιλλειψις αΰτη Ιγεινεν εΐς έμέ I- 
παισθητώ; άνυπόφορος, άνεστέναζον διά τήν στιγμήν 
τβΰ αποχωρισμού μας. Ή  άναχώρησίς μου τέλος ε?- 
χβ προσδιορισθή διά τήν αυριον, ότε ό αμαξηλάτης 
μοί ένήγγειλεν, ότι ή αμαξά μου ιΐχ «  συντριρδ»} καί

έχίίαζετο τουλάχιστον μια 5;μέρα πράς έπισ<ευήν αύ
τής. Ημη» λίαν ώργισμένη διά τήν βι,αδπητα ταύτη*. 
ή έξαδέλφη μου έπροσπάδησε νά μέ χαθησυχάϊη.

—  ‘ Ο πατήρ μου έρχεται αύ.ιο*, μοί ειπι» αΰτη, 
χαί μάντευσον τ ί ;  τάν ουν:δεύιι, φιλτάτη Ναθα/ ια; ό 
π&οσφιλιστατό; σου πίίητής έκεΐνο;, τόν όποιον όλαι 
αί γυ-αιχες έρώνται, χαί τόν όποιον, πρό πολλοΰ έπι 
θυμεΐ; νά ΐδ/ic, ό Λόρδος Ά&θουρος Έ τω».

"Ημην πολΰ εύχαριοτημένη διότι ή αμαξά μου είχε 
σ υ ντρ φ δ ή .

Εν τούτοις ίπέτ-ληττον έμαοτήν διά τά αίοθηυα 
τοΰτο,όδε 'Αρθούρο; τάν όποιον ε ίχα αφήσει εί; Παρι- 
ίσους, δέν έποεπε *ά κατέχη, όλυοςτοΰς διαλογιιμ-ύς 
μου, Ή γάπων τήν περιεργειαν μου. ή ήμερε» π α 
ρήλθε μέ είχασία;· εϊμεθα τέσσαρε; νέαι έπ ιπ ό λ ι ι  
οι, χαί έχαστη έξ ήμών εί^« τή< ί^εαν τη ;  περι 
τοΰ περ φήμου τούτου προοώκο^ Κατά τό πεό 
γεύμα τής έπιούση; οί καλλωπ ισμοί μα : ή :α ν
•πλέον έπιτιτηδίυμένοι, υπήρχε μεγίστη φιλαρί',  /.ει ι  
καθ’ όλον τόν Πύργον. Ή θί/ .εν όμόσει τ ι ; ,  ότι ίμελ· 
λομεν νά λατρ3υ:<βμεν τόν Λορδον Ετωνα, β επών 
τά άνβπόμονα β'έμματά μα; διευθ^νόμενα άπό τό ώ· 
ρ«λόγιον π :ά ; τήν θύρα». Τέλος έσήμαινε μεσημβρία, 
ότι ίππεύ; τ ι ;  έμβαίνει είς τή» αύλην, αμαξά τ ι ;  ά 
χούεται, καί ήμεϊ; διιυθύνθημεν έν τά / ε ί  πρός τό» ε
ξώστη», δηλαδή, αί σύντροφοί μου, διότι έγώ έπροτί 
μησα νά φύγω. Βεβαίως δέν δύναμαι νά ίώ :ω  λόγον 
περί τοϋ χι»ήματος τούτου ΙΙαρεβίαια μεγάλα»; έ- 
μαυτήν Γ<α ΰπάγ» νά εΰρω τή» συντροφιάν. Ή/οιξα 
τή* θύραν τοΰ σφαιριστηρίου, έ'χουοα έστραμμένα τά 
βλέμματα πρό; τή» γή», καί έτοιμη νά υπο&ίρω 
β’αίαν τινά συγκίνησι».— Μια μό»η φωνή ά*τήχητεν 
είς τά ώτά μου,— ητο τοΰ θεί:υ μου ή φωνή, όστι; 
μοί Ιλεγε καλή ημέρα. Μόλι; τώ άπε*ρίδην' έθεώρουν 
πέριξ έμοΰ, ει’μεθα μόνοι.

—  Που είναι αύταί αί Κυρίοι ;  έπανέλαβον μετά 
τινα σκίψιν.

—  Είς τόν εξώστη» μετά τοΰ ΛόρΒου, αγαπητή 
μου Ναθαλία. Καί y ωρίς νά πρόσθεση άλλο τι έ 
θείος μου έπλησίασεν et; τι*α σχευοθήίη» χεχλεισμέ. 
νη» δί ΰέλων καί περιέχουσαν πολύτιμα άντικιίμενα. 
Τόν ήκολούθησα μηχανικώς, ήχουο» χ ωρΚ νά κατα
λαμβάνω τάς ομιλίας του' περιεπάτουν πλησίο» του 
^τον αύτός !

« ‘Ο Αόρδος "Ετών ανεψιοί μου' Μυλόρδε, 5j Μαρ» 
κεσία Δε-Νερβιλ. »

Μετά τας τυπικάς ταύτας λέξεις, άντεχαίρετήδη- 
μεν μέ πολλήν ψυχρότητα. Μέ έθβώριι άναμφιβόλως 
περιέμε*ο* νά όμιλήσζ διά νά τόν παρατηρήσω. Ελαβε 
μέρος είς τήν συναναστροφή» μας άν καί είχε το- 
σαύτην φήμη*, έδειξε μετριοφροσύνην, ήτις ήομοζε 
είς αύτόν. Ό λαι του αί παρατηρήσεις έδείχνυον άν
θρωπον φιλόχαλον, έγώ δέ έκρινον αύτάς τόσον όρθάς, 
ώστε ένρμιζοι ότι τάς ειχον κάμει ή ιδία.

‘Η οικοδέσποινα επανήλθε καί παρεκάλεσε πολύ 
τόν ποιητήν νά μας άναγνώση τεμάχιά τινα τοΰ χ ε ι
ρογράφου, τά όποιον είχε θέσει έπί τής τραπέζης. 
Αύτάς δέ συγκατίνευσεν είς τοΰτο, τάν περιεκυκλώ-

σαμε* όλοι, καί έγώ έχάθησα απέναντι αύτοΰ' οί ό. 
φθαλμοί του ήσαν προσηλωμένοι πάντοτε ει; έμέ,Τκαϊ 
έραίνετο ώ ; νά μοί διεύθυνε τια< ο,1 1 τρυφερόν ένυ- 
πή;χ=νν είς τού; στtyou; του. "Ολοι ένόησα* τοΰτο, 
ήγέρθη* διά νά άπορύγω τήν ττερίέργειαν ταύτη» τών 
άλλων- ήν,θε πλησίον μου. ‘ Η καρδία μου έπαλλε 
σφοδρώ;, ήσθανόμη» έμαυτήν έ'χυομένην π :ό ; αύτόν 
ύπό τίνος ά'.αταμαχήτου δυνάμεως’ βεβϊίιος τό εν
νόησε» ήδη !

—  ’Αναχωρείτε αύριο», Kjpta ;
—  ΜαΛ στα, Μυλόρδε, άπεκρίθην, θεωρούσα τάν 

μεγαλον δρόμο», όστις έχά»ετο είς τάν ορίζοντα. Διατί 
τόσω τ α χ ί ω ; ;

—  Φίΰ, έβαρύνθην πολύ- πρέπει διότι μέ περιμέ- 
νουοιν ! »

Οί λόγοι ουτοι μοί ϊπανέφερο* τά παρελθόν· τόν 
έγκατέλειψα, μία τών Κύριοι» έχάθησεν εΐς τό κλει- 
δοχύμβαλον καί ε ψ τ λ λ ε » ,  αί άλλαι τήν διεδεχθησαν· 
άλληλοδιαδόχως, έγώ δέ έφοβούμην καί ήθελα νά τάς 
μιμηθώ. ‘Ο θεΐός μου μέ παρεκάλεσε πολύ, ή-ΐ.ην 
τοιουτοτρόπως διατεθειμένη, ώοτε ευκόλως ένέδωχα. 
Ποτέ ίέ» ειχον τόση» χαθαράν (χφρσσιν, ποτέ ή φωνή 
μοβ δέν ήτον θελκτικότερα. ‘Ο κόμης Έ των καδή- 
μενος παρά τό τλιυρόν μ :υ , δέν μοί ώμίλει ποσώς, 
π/.ήν εφαίνετο σομμετεχων όλων μου τών έ»τυπώσεων.

Χρ»ωττώ πολΰ εΐς ταύτην τή» ήμέραν ! είναι ή 
μόνη, χαδ’ ή· έμει»ον έντυπωμένα άλα τά καθ’ εχαστα 
εί; τήν καρδίαν μου, ή μόνη μέχρι τής σήμερον, ή 
α^χή καί το τέλος.

ΙΙεριδιαβέσαμεν εΐς τά δάσος, ό Αρθούρος μοί 
προσίφερε τον βρ*χίονά του, ή συναναοτροφή ήτον 
γενική καί περιεστρέφετο έπί τών χ ιλ 'ων μηδαμινών 
έχφρασεων έκείνω» αί οποΐαι σχηματίζουν τά; πνευ- 
ματω^εστέρας ομιλία;· τέλο; έστράφη εί; τό αιώνιον 
τοΰτο αντικείμενο»,τά παριβτανόμενον άε:π !τε διά τίνος 
τρόπου νέου, διότι καθύς ζωγραφ:ζει ο,τι αισθάνεται, 
ώμί/ησαν περί έρωιος· έσιώπων, ό Λόρδος "Ετων μέ 
ήρώτησε περί τή ; γνώμης μου.

Δέ» έπέφερε χάμμιαν
α Αληθώς Κυρία; Π ώ ;! δέ» σκεπτεσθε ώς έγώ ! 

δέν πιστεύετε ότι είς τάν ήμέτιρο* αιώνα οί άνθρωποι 
ένδίδουσι πολύ είς τά πάθος, τούλάχιστον έ<εΐνοι, οϊ- 
τ ινε; δύνανται νά τά αίσθανθώιι; δέν μέ μέλλει περί 
τών λοιπών' έξ»τά:ατε πέριξ καί δέν θέλετε ίδεϊ, είμή 
έρώντα;.

—  Ερώ*τας ! όχι, Μιλόρδε, άνθρώποϋς εύγενεΐς 
τίποτε περιχλέον.

Κυρία, εισθε άδικος, καί δέν άμφιβάλλω οτι πρέπει 
πρό παντός άλλου νά έκτιμήσητε τόν αληθή έρωτα, 
ούναταί τις ν* σα; άγαπήση άλλως ;

Καί τά βλέμαα του ήτο τρυφερώτατον ! έπανέλαβε 
μή μέ έκλάδητε ώ ; τινά άμάδιον, δέν άγορεύ» ποτέ, 
ποτέ δέ» ήγάπησα ! Ματαίως ζητώ τήν γυναΐχα ήτις 
μοί αρμόζει’ μέχρι "ής στιγμής ταύτης δέ» άπήντησα 
είμή οιλοκα/ίας, φαντασίας, κάνέν αληθές καί σπου- 
δαΐον όσάχις έπεκαλοΰμαι όλαι; δυνάμισι -όν ά γ γ ε λ ο ν  
έκεΐνον, όστις μέλλει να μέ έπαναφερη είς τήν ζωήν ! 
‘Osotov ίησαυράν άφοσ:ώ7«ως τδ  φυλάττω ! «όσον



6έλα> εδγνωμονει ει; αύτόν ! *Α, Κυρία ! ποιητής 
an y  έρωμέ»ης, όμοιάζει ουρανόν άνιυ αστέρων.

‘ Η συνδιάλεξις αυτη ήτο πολΰ επικίνδυνος. Τό 
ησδανόμη» κ«ί δέ» ήδυνάμιν νά τό άκοφύγω. Μδς 
διεχώρίσαν έμβαινβντας είς τόν Ηΰργον. Καδ’ όλον 
τό λοιπόν διάστηιχα τη ; έσπέρας δι» μέ Ιγχατέλιιψί 
•ποσώς" οίόρδιιλμοί του, οί διαχεχ»μμέν»ι λόγοι τβυ 
είσεχώροιινν ιίς  τά ενδόμυχα τής καρδίας μου" ήτον 
Ινας μαγνητισμός ! Ό ταν «ι’ϊήλδο» είς τό δωμάτιό» 
μοο, «ρρίφδην έπί τίνος ά»«χλιντηρίου, έκάλυψα διά 
τών χειρώ<μου την κεφαλή» καί έμει»ά τοιουτοτρό
πως έπί δύο ώρας. Ανίπόλουν ολόκληρον τήν ήμερα* 
•ei παραμικρότερα συμβάντα ένετυπό»οντο ιίς τήν 
ρχντασίαν μου ζωηοώς. Τού; λόγους του ίβλεπον γ«. 
γραμμένους πέρι£ «μοϋ. Δέν έκοιμήδην διόλου· τοΰτο 
δέ» είναι παοαίοξον. Ό ταν ή'6ο» νά με έξυπνήσωσι, 
μέ τ,υρον έτοίυην προς άναχώρησιν. ΦϊΟ πόσον ήμην 
μεγα-όψυχος !

Άνεβην ίν  άχάςης, ή υπηρέτρια μου μοί ένεχείρι 
σεν έπιστολή» τινα Δέν έγνώρισα ούτι τήν επιγοαοήν 
ού:ε τήν σφραγίδ*. Έκ τή; ταραχής όμω; τη* όποια» 
ήσδάνδην, εύκό/ως έ»όησα πόθε» έστάΑη Γή» ή-οιξα 
τρέυουσα, άνυπόμονο; μήπως δέ» ήαη» μόνη Ήσαν 
στίχοι, στίχοι δΓέμέ, πλήρεις μελαγχολίας καί απελ
πισίας. 'Γου; ίκρυψα ε ί; τά δυλάκιά μου, άπ ;®α 
ιίσασα νά μή τούς δ·ί;ω είς ούδένα. Τοΰ; άνέγνωσα 
καί δευτέραν φοράν κατά τόν τελευταΐον σταδμόν, 
οταν ί εραστή; μου μοί έπανήλδεν εί; τόν νοΰ», καί 
μετά τούτου ή τύψις. όπόσον εξεπλάγην οταν, ζητοΰσα 
τή» εικόνα του είς τήν καρδία» μου, δέν εζρβν εΐμή 
τήν τοΰ Λόρδου Έτονος I ή χίμαιρα μου είχε ηραγ 
ματοποιηδή. Δέν υπήρχε ποσώς κι»0υ»ος δί έμέ, δέ» 
Ιμελλον πλέον νά ίδω αυτόν.

Έ κ ταύ-η ; τής στιγμή; δέν ε’ζων εΐμή δί αύτό*· 
περικυκλωμένη έκ τών έργων του, άνεγίνωσ/.ον ούτα 
άδια*όπω; χαί ήυην συμυέτοχος Ιλω» τών γνωμών 
του. Έάν έξέδιδε *ά έ» β ι β λ ί ο » ,  έγώ πρώτη τό έλάμ. 
βανα καί έσπευϊον νά τό *ναγ»ώσω. Ένόμιζον οτι 
ήδελεν s'/ει μεγίστην σχεσιν πρό; τό αΓϊβψά μας· 
όλβι αί ήρωΐδες «αρίστανον εμέ’ όλοι οί ερωμένοι πα· 
ρίστανον έκεΐνν. Τά βάσανα τή; άπουσίας, τά ; ίδιο 
τροκία; ιοί» πάγους, ένόμιζο» οτι έίαντά 'ετο  έυέ 
γράίω» αΰτά. Μόνο» ειχο» μεταβάλει τοέλλαν καί 
τάν ήγάπων τόσον έμπαδώς, ώστε μόνον τό όνομά τ :υ  
μέ 1<αμνε νά ώχριώ. Τό γελει^δέστερον ήτον ή 
■πρό; τβΰ; άλλους άνδρώπους συμπεριφορά μου έά< 
ήδελον νά μέ περίποίηδώσι, δέν τούς ά»ταπέδ:δο» star 
υπομε ί  αμά τι εύσπλαγχνίας, τούς παρέβαλλον μέ 
τό είδωλόν μου, καί πόσον τού; ευρισκον μικρούς ! 
Είχβν διευδόνει ύπέρ τά; πεντακοσίας έπιστολάς εί; 
τόν ερωμένον τοΰτον μια; ήμερα;· ήδελ* γράψει τις 
ίστορίκν έλόκληρον, τώ έίιηγούυην ηάσας τά; δλίψεις 
μο» καί τ4; χαράς μου π^ά χάντ»ν τόν ερωτά μου 
ίίαρίλογιζόμη»! Τοιουτοτρόπως παρήλβεν ή νεότη; 
μου· τή άΑη«ε;α ή 'ίζ» νά |»αί τις νέ.ς είς τήν βέτιν 
μου!

Ή  έπανάϊταοι; «ίε^ράγη έ* τούτοι; κα! ήκολού- 
βη?* τάν Κύριον Νερβέλ ό»τις sveivs πρόσρυξ άκο τό

89 μιτέβημεν ιίς τά Κοβλε'ντιο*, καΐ ε’κιΐΟεν ιις τή* 
Αγγλίαν. Δυιτυχώς i  Λόρδος "Ετών, Πρέϊβυς τότε 

είς Βερολΰον, εΰρί®«ετο «ίς τήν διπλωματικήν άπο- 
ττβλη» του. Μια» τών άδελ^ώ» τοβ, πρόσωπόν π#λλά 
κοινά», ήγάπη5α μόνο/ χαί μό·ον διότι ίρερε τό βναμά 
του. Ενομκα δτι αύτη ίμελλε νά τόν όμιλή^η περί 
«μου. Τή Ιχαμνα χιλίας έκερωτήσεις, τέλος δ’ έ»9υ* 
μήδη, ότι εΐχεν Ιγκαταλείψίΐ αύτός «ίς Γαλλίαν τό 
άντικειμενον σοοδροΰ τίνος παβους Ηυη» ενώ. δέν 
υπήρχεν άμ*ι6ολίβ ! Βεβη'ως δέ» ήδελον εύαριιτηδή 
περιυότερον, έά» αύτάς ό ιδιο; μοί τό ώμολόνει. ΓΙα- 
ρα^ρω. !

‘ Η πίριουσια ήμών ηλαττοΟτ*, μας *ροαε®εοον 
οικονομικήν τινα δειιν εί; Γεομανίαν κα! μετέβημεν 
τότε έκεΐ. Έμείναμεν μέχοι τοϋ 1814 άλλά τότε 
δέν ήυην πλέον νεα καί ή εξαψ’ς μου ειχε» κατ«- 
πραϋνδή Ετήρουν ένδυμη'?!* πολλά τρυφίράν δ ά τόν 
Λόρδοχ Αρδίυραν έσκεπτόμην περί αΰτοΰ «υ 'εχδς 
πλήν δε» τώ Ιγρα®ον πλεο». Ά νιγίνωτκον μετά με- 
γ ΐιτη ς ήδονής τούς στί/ου; οδ; μο! άπίύδυνε, «ανείς 
siv τοΰ; άνεγίνωακεν έκτά; έμοΰ ήτον b μόνο; δειμάς 
ο ιτις υπήρξε μεταζΰήυών, ήτο τό μό>ον μυιτήριον τής 
ύπάίζ·ώ ; μου- Κρίνετε ‘Η συνεχές σκέψις πεοί τβΰ 
Λόοδβυ Έ  τονο; μέ έπε σίν, ότι είχομε» πραγματικώς 
τάς σχέτει;, α, έιραντάσβην. Συχνάκις, otav ώμίλουν 
περί αύτοΰ μοί βξειρευγον οί λόγοι ουτοι « έ γνώρισα 
πολΰ καλά τόν Λόρίον Ετονα! » ή φράσις αίίτη ουνω* 
ίεύετο μέ υπομειδίαμά τι δριάμβου κα; δ/ίιίεως, τά 
όποιον Ιπρεπί νά πε δ») τοΰς άκρίατάς μου, ότι πραγ· 
ματικώ ; πολΰ καλά τόν έγνώρισα.

Κατά τήν επιστροφήν μου είς την Γαλλίαν, όϊα έκ 
τώ» χτημάτων μα; δέν είχον έχποιηδή, μας έ*εϊτρά- 
φηααν' είχο» άπολ*ϊ«ι τόν Κύριον Νερβέλ κατά τό 
διάοτημα τή; έ'ορίας μας. ήυην λοικάν γήρα, άτεχνος 
καί κυρία σημαντικής κατ^στα'σεως· τοιουτοτρόπως 
όλο» οί συγγ«νεΐ; μου μέ περιεκύκλωτα». Ή  έξαδελβη 
μου π«ρΐ τής όποία; ώμίλητα, δέν ήτον ή έσχατη, 
πλήν αϋτη δεν έκινιιτο άπό συμφέρον διη;·/όμεία τά 
θέρος είς τι κτήμα μου είς Νορμα/διαν Αυτη έλυ- 
πεΐτο πάντοτε τάν Πύργον τοΰτον τοΰ Σοσοί, ε’»δα 
γράφω τόρα. Ε?; τεαπίζίτης τόν «?χ>ν ayopayrι. Τάν 
τελ»υτα;ο» χειμώνα ό ά»θρωκ·; οΰτο; άπέδαν»· οί 
κλη:ονόμοι του προσέφερον τήν ίδιοκ-ηοίιν του τούτην 
εί; τήν έξαδε'λφην μου, ήτις δραξαμένη τή ; ευκαιρίας, 
τον ίλαβεν ό ίαω «αί κατώκησε* παλι» είς αύτόν μετά 
μεγίττης χαρα;. Γξ υπεσχεδην, ότι δά διτοίγω νά 
τήν ευρω, άλλ’ ύποδέ:ε:ς οίκιακαί μέ ή»άγκασα» νά 
fx.itν'* μέ λύπην μου, διότι είχον μεγίιτην έπιδνμία* 
νά ίδω κάλιν «ύτίΰς έκείνου; τού; τόκου;, Ινδα διήλδο» 
τήν μό>ην «ύιυχή ήμέρα* μου.

Πρόόιιτώ ήμερων, Ιλαβον επιστολήν τινα ουιω γε- 
γραμμένην.

• Φιλτάτη μου Να9αλία ! πρέπει άφεύκτως νά 
» Ιλδη; εί; Σοσσί τήν 28 1»υλ. τήν 11 II. Μ.', evtu 
ϊ  προίάσ«ων. Σοί προετοιμάζω άληδή εύτυχίαν, σοί 
> λέγω προσέτι ότι δάήμαι ά^αρηγόρητος, έάν δέν συγ- 
• κατατεδής ιίς τήν παράχλησί* μου »

Πώς νά άντι*ταδή τις είς τοΰτο ; Ημην ήδη έξη—

χοντο^τη;, πλην πάντοτε γυ»ή καί περίεργο;.— Τή» λεξεως δ σκληρός ουτος άνδρωπος ! Κα τί μοί μέν«ι 
πρ,οίαλ λο πον τα ίτη- s.i^?j<x περί τά ; 11 ε ί; τήν α ί. ίιά να παρηγορηδώ; ήμέραι τιν£; δυστυχίας καί μετ
βο,ισϊν τή; έςαδεΑρη: μου. Αυτη έρρίρίη είς το ; ό ιγο» θάνατος ! ..........................Έκιδηοε πλησίον μου’
άγκάλας υιου μέ τή< ζωηρότητα ;ή ; »εα<ιχής τη; έχροσααδ,ΰ3α νά βιάσω έμαυτήν, δι* τα τώ είπω^λέ-
ήλικία;. ί*·< ΐ ι<5ιί· Μόλ:; μοι άπεκρίνε-ο μ«χρι τής στιγμής

—  *\; ίδωιιεν ότοία είναι μετχςΰ τών ip/aiiiv  κ α δ  ή» άπο*λ«υτ.κώς έ»ασχολούμη» εί; α ΰ τ ο » .  Τ ότί
γνωριμιών σου έ κ ε ί ν η ,  τ ή ν  όποια» ε ι : ι 3 υ μ ε ί ς  πε^.σσό- ΰ ψ α ι τ ε  τή» φ ω ν ή ν ,  χαί περιεκύκλωσαν αύτόν διά νά
τερο·' νά ίδη; παλιν; »ΐπ ι τι-/=ω;, χαι ε σ ο  φιλαλήδης. το» άκου.ωσι»· ήτο β ε β α ' . ω ;  ά ' ι ο ;  το:αύτη; πρ Ο σ ο *

3μψ'»ν, τά ; τρίχας τή; κεφαλής ζανδάς και 
θαλμου; τόσον ζωηρού·," δελ»μεν ιίει τ ι εγείναν

Ω/όμασα τινα ; , «■ ΰτη όε ή·.ημυ»ει
—  Αυ:η δέν είναι, άρ/_α οτερα, σχε»ις τις λα 

βοΰσα τή·< άρχή» έ»ταΰδα καί έςακολουίίησοισα ε:ς τον 
νοΰν σου. Αοιπίν ! ενόησ»ς ; μαλιστα ό Αόροος Ετων ! 
σκο~εύϋΐ νά έλδη τά» πεοιμε»ω απο στιγμή; ει; σ τ ιγ 
μήν, ό ιξ ίέ-αστο ; ουτος "Αρδουρο;, ό ιτ .ς είχε το 
σώμα κομ 
τοΰ; όφδαλμού 
ολα ταΰτα.

—  [Ιιδανώς, οτι έγεινε καί τά κάλλος μα, ρυτι 
διττόν »αί δύσμορφον Ο'

Ώμίλουν ουτω δια να μη u it j τοϋτο έκιι η δϊ 
τό έφοόνυυν ομω;. Μοι ή 3» άο-ΐνατο» ν* φαντκ;δω 
τόν κόμητα άλλως, παρα καδώ; τον ειγον αφήσει. 
Αργίσαμιν ν ά»απολώμεν τα πσρελδθ»τα, έ ■ θαμήθη 

μεν τήν ήμέραν, καδ ήν έπιση; τόν -τεριεμέναμεν όποια 
διαφορά" έφδα:ε» έ» τούτο:; ώς καΐ τή» πρώτη» φ^ρα 
καί καδώ; τότε, δέ' ΰπήγον εί; προϋπαντησ;» -ου. Δε 
εφυγο», εύηρεστούμην μό'Ον να το» ρλέπω κκταοαι 

' νο»τα. "Αμα ή δυ-α ή-οιςεν, έγώ ώπισδοό.ομητα.— 
Ή τον ό Άρβουοο; ! — Δέν επρεπεν ό μ ω ;  να όνομα 
ζηται πλέον ’ λρδουρος, ύχερβας τά πεντηκοστον έτο; 
τή ; ήλικίας του

Γέ:ων τις «ξησδείημενος, τοΰ όποιου το σώμα ε ί
χε κάμψει τό γήρας, τοΰ οποίου τά ρυτιέωμέ»;» π,-· 
σωπον 0έ< εΤχε π ϊσώ ; τή» μεγαλοπρέπειοιν τή ; πρώ 
τη ; του ηλικίας γέοω· τ ι; ,  λευκά; τινάς Ιχων ‘ ρ ιχ*; 
διεσπιρμέ»ας επί του φαλακρού αετώπου του, ητον οϋ 
τος ό Άρδουρο;! Ή ιουσατή» έςαδέλφην μου, η Π; τώ 
Ιλεγεν.

• Ελθέ, έλδέ Μυλόρδε" είναί τις έ-ταΟδα τά» ό· 
π»ιον δα ύπερευχαρισττδj ;  »ά ίό ζ ,.»

Κοδηιυχαια σα ολίγον τ ό - £, έπ· ησ'.ασα.
« Δίν άναγνωρίζετε τήν Μαρχεσία» Λε-Ν«ρβΐλ, ή 

•τίς άλλοτε αα; έφαίνετο τοιοΰτο» εύειδη;, τοσοΰτον 
ίελχτίϊή ;

—  Ώ  ! βεβαίω ;!
Μέ έχαΐρέιησ·· παρετήρησα ίτ ι μέ έλησμόνησε καδ 

βλοκληρίαν και τοϋτο μοί έπροξένησε μεγίστην λύπην. 
Ή  «ξαδέ/φι- μου, έν»ο/,σασά έπί«ης τούτο, τώ 3 ηγή 
6η τήν μοναδική» συνιντευξίν μα;. ή<ροάϋ«το χαί ε 
φαί»ετο άναζςτώ» μέχρι τών βυδώ» τής μνήμης του. 
*Ωμ'λ»ι μέ φωνή» ταπεινήν, καί όμω; ήκουσα τήν ά* 
πόκρισιν Tsu

« Δέν ενβυμοΰμα: διόλου. Γνωρίζω καλώ; δτι ή 
σαν Ινταΰ^α πο'.λαί Κυρίαι, όλαι άςιέραστοι- όέ» έν

χής. ΙΚην έ»οχλεΐται τις άπο ολα, χαί μάλιστα απο 
τή» συ<αναστρ·.φήν ένός έγωϊσχοΰ ή ά>εψ ά μου έκά" 
Orj7sv εί; τό κύμβαλον καί ε'ψαλ».εν. Ό  Μ λόρδος έ 
φαιόρύ-ϊη, τότ», άλλά δέ» ή ίο πλέον τά μόνον αντικεί
μενο» όαϊι>' τώ» όφδαλμώ». Εμεινα πλησίον του. ειχεν 
«υ .ί'. ί-/ έμοί εύ οϊκό' ακροατήν, έπροσπαδησε »ά ά»α· 
»ίωση τή» 0jintav. τό έπεδΰμουν καί έγώ, δέν Ιλείπε 
λοιπόν είμη ή δε ησις.

I ώ ονέδερον π.-ωτον τήν περ ήγησιν είς Σοασί αύ" 
ός δέ εςηκολούθvjts διηγούμενος τή» ηδονή', τήν ό

ποιαν ήσδα·ί!η έκεΐ
• Πω; ! είΐίον, Μυλόρδε, δέν ένδυμεΐσδί πλέον τοΰς

περι*ατους μας, τσ ; ώδά; μ α ; ;  τους έρωτας
io j; έμΐ/,λο' νά προσδ,ιω, ή σκεψις όμως με εσωσε 
ιοΰ γ ε λ ο  ου τουίου. »

—  Ναι, έν^υμοΰμαι κάλλυτα , Κυρ α.
Ε ι ξ ε υ ρ α  δ - ι  δ έ »  έ ' 9 υ υ α τ ο  τ ί π ο τ ε .

« Καί τωό»τι, μήπυς δέν σα; Ικααα στίχους τι- 
ν ι ; ;  άναμφιβόλως ποετει νά ή·αι το^το. Κατά τήν 
δ αμονήν μου είς Γαλλίαν δε« εί03ν γυναίκα ώραία*,

Ά

βυμοΰμαι όμως άλλη 
Δύω 
Ή το 

3λον τόν παοε/.δόν

rιν α. έκτος σοο
ύω μεγάλα δάκρυα έρρ '̂>σαν επί τής χπρός μου. ίγηράσκω, παρέδωχ* εί; τό πΰρ όλας^αυ-α; τά 
Ιτον όλη μβυ ή ζωή τή» βιβίαν «βρή ουν, ήχον λόγια ;’ α1· υμέτεραι θα ελαβον ^>οα·^ς ·τ,

τά όποιον μέ άφήρε

•/ωρι; να π/ηρωσω εις βυτην τον φοροτ τούτο», 
γ ιπα τε  πο ύ τοΰτο αί Κυρίαι' όταν σάς ψαλλη τις 
ώ'3ας, Ίερδζει εύκολώτειρον τή» εύνο ά· σας. Ερως 
(λΙΠΟϋΓ) όαοιοκαταλη<ι ει μέ τό ιαντοτε ^Toujours), 
προσέτι όέ ει*αι «αι τροπο; τοΰ »ά μεταβαΐνη τις εις 
τας έηεοχομένας γενεάς. Εάν ε/ετε άκόμη -ούς ό. 
λίγους του-ους στίχου; μο*>, δότε μοι αύτο»ς. Δέν έχω 
αντίγραφα όλων τώ» μι»ρών τούτων πραγμάτων, έξ 
ώ» τινα ήσα» μικρού λόγου άξια. Τυπονουσι τα συγ
γράμματα μου- δέν δένετε νά λάβητε ix f ρ ο c;

Λέν ήιυ»ή'ίην να μβί-ω άπαδή;. Αί άναμ-ήσεις 
αου μετεβ'ήδησαν εί; δυμό». Είχον μεγίλην ί ■ ·-1 δ J - 
μιαν να τυρα»»τηω ά/ρείο» γέροντα; όστις τοσάκις 
ιέ έκαμε να κλαύσω, καί όστις μ*ί ωμολόνει ότι 
ε»ιΪΌ, τό όποιον χατ«δ<.χ3η νά δώση είς έμέ, συ»1- 
μερίϋετο μεταξύ όλων τών Γαλλικών, τάς οποίας 
είχεν ιδή.

)1ώ; ! δέν τώ  έ/επνευσα εΐμή δ,τι τώ ιιχο» έμ~ 
πνεΰ-ει χίλιαι ά- λ̂ >ι, καί τόν δησαυρόν μου! μοι τόν 
έζήΐίΐ δια νά τον άφιερωση ει; τό κοι»ον, από ε .»ε, η* 
τις τ^ν εί'/εν άρνηδή είς την φιλ'αν" η τ ι; ηδίλεν ω ιτε  
οί οφθαλμοί μου και οι εδικοιτου μο»ον να περιτρεχωσι 
τάς εμπαθείς ταύτας γραμμάς! Ω ! όχι !

—  Μυλόρδε, είμαι λί«ν περίλυπο;" άπώλεσα τάς 
πολυτίμους ταύτα ; σελίδας. Ένόμιζον ότι μοί είχετε 

Ιάπεκβύνει τουλάχιστον έλεγεΐον, καί όταν ή?/ισα νά
τάς μι*ρο- 
ήν αύτίν

:α μιας τ υ ^ ν .



Δέν ήίυνάμην χαλλίτερα νά έ.διχηδώ. Ή  φιλοτι
μία του τοιοΰτον καιρίως προ,ηβ/.ήθη, ώ ;τε  ήγέρδη 
άποτεινόμινος *ρος μ?, xat ιϊπ ίν , ιΐμαι πολύ δυια- 
ριστημένος Κυρία, xai μέ τοσαύτη» χα-αφρόνησι», ώ 
στε ή ρ  αικεια ψυχή μου ύπερεχάρη, διότι διιύδυ*ε 
τόσο» /αλώ; τόν κύβον τη :. Δέν δέλω διηγηδή ο,τι 
ύστερον η ' ο/ουδηιβ' δ ΐϊτ ι τοΰτο; . . . .

Ιόου έ ;ώ  καθημ^νη τή* εσπέραν ταύτην (ίς τήν αΰ
τήν θεσι*, e t ;  η/ άλλοτε τό* έλάτρευον, κ ϊίω  ήδη 
του; βτίχους του, τά; έπιστολάς μου τήν εικόνα του. 
Τώρα δέ· είμαι π/έο* ,ίμή γρ>ϊ», τ/,; όποια; τ4 λα. 
γιχόν δένή 'ο» έντελώς ύγ ίς χ ιθο λ .,ν  τη; τή» ζωήν, 
τήν οποίαν σφοδρά τις τα;α/ή tl/uyrj; e . t a . i i p e s t »  «ic 
έίυτήν, xai η ι ;  δύναται ά*εροθρι»στως νά ε·,0υμήται, 
β'ΐ{δέ* δ «άρχει πλέο». Κινιι άδ a-njpov ποΐ.ν ε?ναι
τλ V ' r »■% /·■> 4ίτί5ν, το oicocov ue ζκ7μ· ν απο©υγα» τυολλ'ΐ λάθη 
δριί/.ω νά ευγνωμονώ εΐ, αυτό Έικέφδην πο/ύ /.ατά

το διάστημα ώρΰν τ ίνώ », «φόρεσα το χάλυμμα, Ti  
όποιον ικάλυπτε τους δίδαλμούς μου επί τοσοΰτον 
χρόνον, χαί ίέν ιΰρβ* ιίποτε διά νά βάλω «ις τήν θέ
σιν του. ΌρχίϊΟην νά μή έρωτευδώ π>έον, άπεχάλουν 
παραλογισμόν τό βίσθημα τοΰτο τοϋ ερδν, το όποιο; 
μα; χοριευιι μέχρι τέλους. *0 δεός νά μοί τό συγ·/ω- 
:η ιη  ! Νομίζω, ότ> σήμερον δέν ύ :« 'ρχ ιι τίποτε άλη- 
δέστερον αύτοΰ xai άφίΕρό'Ό» ti; αΰτον τά ; τελευταίας 
ημέρα; μευ. Διατί νά μή άρχήίω πρότερον; ήθελο* 
£ X *1 δλιγ«τερα; τύψεις ουνειδοτ®;, όλιγωτερας θ λ {ψ 11 ς. 
χαί προ πάντων περισσότερον έλπίϊα.

Csse Dash 

Έ χ τοϋ Γαλλιχοΰ »«4 Σ, Γ.

Π ο ψ /jr τή( ΊρΛανδίας.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ Π 1 Ρ Α  Σ 1 Μ Ι Ι

Ούδείς (*ως λαός τής ύφηλιου ίχ «ι όληωτέρας, 
τών Σινών έορτάς. Τινές μΐν τών δημοσί**ν πανυγή· 
ρεών τω* ει*» κανονισμένα! πρός τό ήλιακόν Ιτος, 
ίΚ 'Ί .ί»«ος έπανέρχβνται είς ώριααένας περιόδους, άλ
λά αί πλεΐσται πρός τάς φάσεις της σιλήνης, ίπομέ · 
ν » ;  εινε χινηταί. Τήν κυρίαν χαΐ μόνην σχεδόν δια 
^κεδάσιων εποχήν παρέχει «ί εορτή τβΰ νέου έτους 
χαδ ή» όλον τό κράτος εϊ>αι ίχτος έαυτοΰ, ούτως 
εΐπεΐν.

Προσεγγιζούϊης της νέας ίε ’>ή*ης, όταν ό ήλιος έμ 
βαίνη είς τήν 1 5  μοίραν τοϋ υδροχόου (οτι άγχεται 
τό πολιτικόν παρά Σίναις ετος), τά δημότια γοαφεΐα 
χλείονται πρό δέκα ήμιρών, και οί μανδαρίνοι φυλάτ 
τουσ; τάς αφοαγίδας των μέχρι τής ιίκοστή; της πρώ
της σελήνη; Τήν έξερ α ν  τής τελευταίας ημέρας τοΰ 
έχπνεοντος έτους άξαντες άγρυπνοΰσι μέχρι μεσο
νυχτιού.

Κατά τήν ώραν ταύτην μέγας άρχεται δόρυβος τρα 
χατρουχών πυρσοκρότων καί χαρμοσύνων πυρσών, ιί. 
τά όποια τοιαύτη έξοδεύεται πυρίτις, ώστε ή ατμό
σφαιρα καδίτταται ολως νιτρώδη;. Από μεσονυκτίου 
μέχρι πρωίας έκαστος τελεί τάς ιερός τελετάς ή πα 
ραϊκευαζει τήν οίχίαν του διά τήν πομπήν τοΰ νέου 
έτους. Ιίολλοί πλύνονται καί λούονται ιίς θερμόν ίμ- 
6ρεγμα τών άρωματιχών φύλλων *.οϋ κοάγγ-r i , δένδ;ου 
χαρποιρόρου. "Απασαι αί βίχίαι καθαρίζονται καί δια 
χοϊμοΰνται, ή δέ έ ιτ ία  τών οίκειδίων 6εώ» *τολίζιτα! 
μέ ά γγ ιια  έχ ποροελαί*ης, περιε^οντα τήν ιϋώδη 
χολοκύνδην, τό υπρμένεθες λεμόνιον, τό παρ’ αΰτών 
χολούμινον χειρ  ιοΰ Βούδα, καί τά ά»θη τοΰ ναρ
κίσσου. Αι νύμφαι (μπουμπούκια) τοϋ Φυτοΰ τούτου τί’  

θ ιντα ι είς δοχεία πλήρη στρογγυλών χαλυκίων καί 
δίατος πρό τοσούιου καιροΰ, 03βς άρκεΐ διά *ά άνδη 
jsejt κατά τήν έποχήν τής έορτής.

‘ Αμα δ’ άρχίσ») »ά ΰποιρώϊΧζ πρώτη ημέρβ ι ί ;  
•πρώτη; σελήνης, πλήδος άπειρον πιριχυκλοΰσι τού; 
ναούς. "Απαντε; φέρουσι τήν ώραιοτέραν στολή» των, 
xai έπισκέπτονται άμοιβαίως διά τό νέον Ιτος οί 
® υγγεηΐ;, φίλοι καί γνώριμοι. Κατά τήν μεγάλην 
τβυτη» ήμέραν οί δοΰλοι τοσοΰτον μεγαλοποεπώς είνε 
Ινδ«δυμέ»οι, ώστε χαι αύτοί οί κύριοί των δυσχόλω; 
άνα^νωρίζουσιν αύτούς- πανταχοΰ δέ ε’ς τά ; όδού; 
βλέπει τ ι ;  ράχιις κυοτουμένας, γόνατα ήμιχαμπτό 
μενα, καί ευχαριστήσεις έχ μέρου; έκείνων, πρός οΰς 
άπευθύ··ονται ti γαιρ»τισμοι ουτοι, όλοι δέ ου^οι οί έζι- 
λιγμοί ουνι«τώ ϊΐ τήν έξαίρετον φιλοφροσύνην τών 
Σινών.

Αί μενάϊα ι «υγγαρητήριοι έπιστολβί, αί πεμπόμε- 
ναι άμοιβαίως κατά τήν πιρί*τ«σιν ταυτην, περιέχουσι 
ξυλογραφίαν τινά, παοιιτώ ιαν τάς τρεις παρά τ  ΐ ;  
Σίναις κυρίας ά<τολαυ»»'.ς, ήτοι κληρονομιάν, δημόσιο» 
όπούργηαα (ή χροβιβασμόν), xa i μακροβιότητα. Αι 
τρεϊ; βδναι εΰχβί έμφαίνονται διά τών εικόνων παιδός,

μανδβρίνβυ χα! γέοοντος, σΒνβδευομενου δπό πελοργοΰ, 
έμβ'ήματος τής μαχροβιότητος.

Κατο τάς τρ«ΐς πρώτας ήμέρα; δεωρεΐται ώ ; x a ' 
*ό; ο’ωνός, ώ ; αμάρτημα μάλλον, το νά έργασθξ τις 
περισσότερο* τοΰ άρχοΰντος πρός τάς τής ζωής ανάγ- 
χας, χαί πολλοί άναδάλλουαι* έπί είκοσι περίπου ήμέ· 
ρας τάς έργασίας των. Έ ν εχάστη οίχία υπάρχουσιν 
ήδη ήτοιμασμένα τά πρός τοΰς έπισχεπτομένους προς- 
Φΐρόμινα, ήτοι δέϊον καί βέταλα (φυτόν τών Ά νατ. 
Ί-διών), ώστε νά μή διαταραχδή ποσώς ή γενική εορ
τή Αί τελευταίοι ήμέραί τοΰ έχπνεοντος {τους είναι 
άφίερωμίναι είς τήν έξόφλησιν τών καβυστιρουμένων 
χρεών, καί τοσοΰτον εκλείπει ή π ί»τ«σ ις  πρός τόν 
υή δυνηδεντα νά χληρώση χατά τήν έπο·/ήν ταύτην, 
ώ ιτ ε  ουτος ά»αγκάζιται νά ϊανεισδή μέ τόκον ΰπέ- 
ρογχον άπό τόν II . . . δ:ά νά δυνηδή νά πληρώσγ, ιίς 
τό» Κ . . ,Έπιιδν; δέ υπάρχει συνήθεια νά ·*άζωσι μεγαν 
αριθμόν έκτομιών (χσπω.(ων) πρό ιοΰ νέου έτους, λέ. 
γο^σι σχωπτιχώ; περί ?υ5τυχοΰς τίνος μιχριμπόρου, 
μή όντος είς κατάστασιν νά πληρώίξ τούς δανειοτάς 
του, ότι ί γ ι ι  τνχηκ έχτομίυν.

Γό ν'Ο» ετος είνε ή κυριωτέρα έιοχνί, χαδ’ ήν 
ιυναλλάσσωνταί δώρο μ ιταξύ τών φίλων, συνιστάμινα 
συ/ήδως εΐ; ήοεα νώγ»/α (/.ιγ^ουδιαίς), οιον χαρποΰς 
σπανίους, γλυκίσματα, θίι'ον έχΑεκτόν, ένίοτε δέ καί είς 
υφάσματα έκ μετάξης διά φερέματα. Συναποστέλ- 
λουσι δέ καί κατάλογο* έπί έρυδροΰ γδάρτου τών ου»ι· 
υτώντων τά δώοα πραγμάτων. Τό πρόσωπο*, διά τό 
• ποιον είνε προςδιωρισμ-.να τά δώρα ταΰτα, έΐ'.ι-τρε'φει 
τόν αύτόν κατάλογον, άφοΰ έγγίάψη τά εξής. « Έ λή ■ 
ρδησαν μετ’ euyαριστήσιως » άνταποδίδουσι δέ τήν 
πεο'.ποίηιιν, στελλοντις όμοίως δώρον τής αύτής φύ- 
σεως· οί δοΰλοι, οί φέροντες τά δώρα, λαμ6ά*ου*ι* 
άμοιδήν τινα. Θεωρείται δ’ ώς ΰβρις άουγχώρητος τό 
■»ά έπ»»τρέι1ΐ5 Ί ς  πολλά έκ τών ϋυ*ιτ-.ώντων τό δώρον 
πράγματα, δύναται ομως *ά χάυ,η έχλογήν, έάν τα 
εύρίσχη πο/ύ μεγαλοπρεπή, καί νά έπιστρέψη τά 
λοιπά σημιών δπισδεν τοΰ καταλόγου * άποχλιίονται 
τά πολύτιμα » Οί καλλίτεροι χαρποί, τά καλλίτερα 
δα», χτλ. τά -f ρησιαεύοντ» ιίς τάς «ιρι^τάσεις ταύ- 
τας, φέρουσι τό 5/ομα π ρ α γμ α ιιϊα ι, ψι.Ιυψρόκησκ., 
δώρο»·.

Ό λ ιγ ίίτο ι ποταμοί τοΰ Κόσμου «εριλαμβάνουσιν 
έπί τό αύτό τοσαύτας φβσιχάς ώραιώτητα;, ώς ό Τ ά- 
γος πλησίον τών Ιχβολών του, χα: παρά τήν Λισαβώνα 

!έλίγαι πόλει; ηαρέχουσι γραφικωτέραν δέα*. Ή  προ- 
! τεύουϊα τής Πορτογαλλίας εί*αι κτυμένη έπί ιτιιρας 
:λοφίθΓχω<, άποτελούντων τό τελες τών δρεων τής 
Γουαδαράμις, ίμ α  διέλδιτ, τις τ«ς έπαρχίας τής B*t- 
ρας καί Έ ϊτρ ·μ*8«ύρ ι«. Ε ί; τόν χατά πρώτον είσερ.



χόμενον εις autJj/ ή Aισαβών π λ η σ ιά ζ ε ι πολλά; χαί 
παρβδόςου; άντε^ίτεις, Υψουμένη άμφιθιατρικώ; έπί 
τ ι); ίε ; ιδ ;  9/,θης τ»ύ Γαγ3^ xai έ*τει»ομένη πιρί τάς 
7 λεύγας άπ 'άνα:ολώ» πρός ?υσμάς, xai 3 χ%τά πλα- 
το ; άπά Μισημβρί*; πρός άρκτον, έχει θέα< κατα
πληκτικήν, χαί ένταυτώ μεγαλοπρεπή, ένώ διαρορα 
αΰτή; μέρη, xai ίδ:ω ; τό διασωθέν έ« τού τρομερού σα- 
ομοΰ τοΰ 1755 , εέσί πενιχρότατα και λαβυρινθώδη,^ 
μέ στενάς xai ^υπαράς όϊούς, καί σκοτε.νάς χαι νο- 
αώδιΐ; κατοικ.α;, αποτρόπαιου; ιίς τόν όρθαλμόν 
τοΰ διαβάτου. Έ ξ έ»α/τιας είς τή» νέαν κολ;», 
ή τ ι; όσημίραι ευρύνεται, αί πρώτισται ίδοί είιΐ» 
εύρειαι, χαί μαχραι, πολλαί δ έ ; αύτών εντελώς ευ
θεία:, διατεμνόμεναι uto μικρότερων καλουμε-ωνν (ra· 
v iesas Αί οί*ίκι πίό κάν-.ων εί-ΰ κομψότατοι, ρέβου- 
O'ii χαρακτήρα όλως άντίιτραρ'.)*, τών σκοτεινών εκεί
νων τή ; ά ϊχαίας πολιω ;, χαί συνήθω; έχουσιν ανά 
τεσσαρας ή πέ»τι όροφά;, τινές δ 'έξ αύτο» χ»ί κή
πους. Αί όδαί διατηρουΰ<ται ίκανώς καθαραί, όεν 
είναι ομως λιθόστρωτοι έκτό; τώ ι βκαχ«ρα>0ϊ» πιζα 
δρομίων.

Κί-αι αληθές ότι εκτός τοΰ περίφημου υδραγωγείου 
ή Λισαβώ» δέν περιέχει ούδεμίαν περίρημ3ν βί*οδομήν,. 
άξίαν κριτικές έςετασεως, ή/ νά έπιδεικνύη ώς αλη
θώς ώραΰν προϊόν αρχιτεκτονικής, ούχ’ ή,ττον όμω; 
υπάρχουσιν πρό; καλλωπισμό* αύτής ίκαναί άλλαι, 
τινές τώ< όποιων πιριέχουσι διάρορα ώραία μέρη. Έκ 
τοϋ 25φΝ αώ ν, δι’ οες έγκαυχδται ή πρωτεύουσα αυ 
τη , πρώτιστοι- είναι ό τής Μητροπόλεω; ή Πατριαρ- 
-/ΐκός, καί ό τής δεοτόκου (Santa Maria) νέα οικοδο
μή ητις ά< καί εύρυχωροτάτη, έμπ'έει μάλλον μελαγ 
■χολίαν ή μιγαλεΐον. Ο Ναό; da Roia ε?*αι αξιοση
μείωτο; διά τό έν αύτώ π^ρίρημον παρεκκλήσιον τοΰ 
Α γίου Ιωάννου τοδ Βαπτυτού, τό όποιον κατεσχιυά- 
»θη κατά τή» διαταγή* του Βάτιλέως Ιωάννου του j y  
*0 δέ ό<ομαζαμε»ο; de Coragao de Jesus ή λαμπρό, 
τάτη τώ» μ ιτά  τβν μέγαν σιισμών άνεγιρθιισών ο ι
κοδομών, επιστέφεται άπό μιγαλοπριπή δόλον, οστις 
θϊωρεΐται ώς τολμηρότατον εργον αρχιτεκτονική;. 
‘ Η οικοδομή αυτη χρησιμεύει καί ώ ; μαυσωλείο» τή; 
θεμελιωτοϋ τη ; τής βασιλίσσης 'Αννης τής α .  αδιη 
ήρχισεν έπίση; καί τή» οίκοδβμήν τοΰ ανακτόρου τοΰ 
’Αγίούτα.

Τά Μοναστήρια τή ; μεγαλοπόλεως ταύτης, τοσοΰτον 
πολυάριθμα πρότερον, ι ί ;  τήν σήμερον όλίγιστα. Αί 
μεγαλοπρεπής καί ευρύχωροι αυται οίκοδομαί. μετε 
π 3ΐήβη ;αν, τ;νες μέν πρός άλλην χρήσιν, τινές δέ 
μένουσι κ ινα ί' οϋτω τό 5-ομαζόμενον Necessidades 
είναι τή» σήμερον ή διαμονή τή; βασίλισσας. Μεταξΰ 
τών δημοσίων κτιρίων τής πρωτευούσης ταύτης ιό 
ύδραγωγεΐον Agoas livres είναι άναμριίόλως τό 
ώραιότερο», ♦εωρούμενον ώς εν τών εύγενεστε'ρων 
προϊόντων τή ; νιωτέρας άρχιτεκτονικής καβ’ όλην τήν 
Ευρώπην, καί δυνάμενον νά παρ^.αλληλισ8ή πρό; τά 
Ιργα τών αρχαίων. "Αν κβι δέν στερείται μικρών τινων 
ελλείψεων καί όμω; μεγαλοπρεπίσιατον /ργον «ρ χ ι. 
τεκτονική;, καί άξιοΟέατβν ώς τό λβμπρότερον βασι 
λικό» ΛίλάτιοΓ κατε'χβν δέ τή» ώ^αιωτάτην τοποίε-

liav  τής. πόλεω; έχε 6βϊΐνΓδι· ή, δυτχόλως πδ- ίλ λ »  
δύ.αται νά κα·)χη9ή.

Λέν ίίλομεν ένδιατρι'ψιι πολύ ε:ς τήν πιρ-.γραρήν 
τής κινήτιως καί τοΰ-Οορύίου τών όδώ» τής εΰρυχώρου 
ώ;αίας-, καί κ*τά 'τ·* ις ιόπου-, (πρέχιι νά τό είπωμι,) 
σκοτεινής ταύτης *0Μω;· βαΧ' ίν τούτοι; ή γ ι»  χή 
βότη; &»a ω ; 3κ τών ίπ ί τών λορων λευκών χτιρίιον 
τ η :, x a i  τώ- μεταζΰ τούτων ίγιιρό»των τή δε κακή- 
σε τήν χ-ραλην πύργων τη ;, μ ιμ ιγμέ,η άπειρα 
ΐρ ιίπια ϋκχλησιών, καί ιδιωτικών οικιών, δέν δύνα- 
τοι είμή. νάέμπνεύ·^ μελαγ^βλίαν καί σεβισμόν είς 
τάν ξίνο*. ‘ Η πόλις δέν άμοιριΐ ρυσικών ».αλλο»ών, 
ίπειδή λαμπρό; κα! διαυγή; ουρανό; πάντοτε τήν χα^ 
λύπτει, τά δέ πράσινβ· υδατα τοΰ Τάγου όστις ρε'ει 
δΓ βΰτή; βρέχιυσι τήν προκυμαίβν της. ‘ Η Λυαβών 
παρίσιαται ώς γηραιά οικοδέσποινα, καδημίνη έντός 
κήπο> έκ ρόδιον, έν ω αναπολεί τήν ιδθυμόν της νεό- 
ττΛ«, ότε, όλος ό *ότμος έζήτβ·. τό μειδίαμά τη ;. 
Ί ιω ;  ό νοϋ; αύτης πλαναται εί: τ ί  τέκνα τη ;, τά 
όπ5ΐα, μαχράν αύτή; ευρισκόμενα, έθεμελίωσαν οίχίας 
πέραν τβΰ Ωκεανού, άρήσαντα τού; γονείς τ«*ν είς 
μοναξίαν καί έρημίσν, ‘Η μιχρα β5τη υπόδισι; είναι 
ή παρούσα κατάστασις τής Λισαδώνο;. Τό εύρύχωρον 
Κρατο; τή ; Βραζιλία;, ύίεχείριον αύτή; άλλοτε, 
χωριζόμενον άπό τήν πάλαι μητρόπολίν του διά τοΰ 
Ωκεανού», ε·'ς τήν σήμερον αύτόνεμον. Ή  δέ Ά* 
ρρική I "ΩΙ ή ά'άμνηπς. α ,τής διεγείρει «άσαν λύκη» 
βϊσχύνην και φόβον έντβυτώ.

Μ»0’ ηδονής xai άηδία; συνάμα βλέπει ί  ξένος τά 
προσβάλλοντα τήν ορασίν του διάρορα αντικείμενα, 
άμα άποβάς προχωρήτη είς τάς πολυανθρώπους όδούς 
τη;. "Οιε ή ρερουσα ήμα; λέμβος άπό τοΰ Τάγου εΐς 
τήν PraQa do Commercio ·ήγγυε τήν προκυμαίαν, 
τά στήθη μας (παλλβν άπό ευάρεστων «υγκινήσεων. 
ΙΙλήβος ήλιοκαοΰς ίχλου, μέ γυμνβΰς βραχίονας καί 
πόδας, καί ούχί τοσοΰτον ευάρεστα πρόσωπα μας πε- 
ριεκύκλωσαν άμέσω ;, προσρέροντες βιαίως τάς έκ· 
δουλεύσεις των, ων δέν ιίχομίν άνάγκην. Ουιοι δ’ 
ήσα* οί λεγόμενοι Barqueiros Gallejos έξ ών ή Α ι- 
σαβών π ιρ ιέχ ιι ύπέρ ιά ;  2 0 ,0 0 0  χαί βΓτινες ίν γένει 
λαμβάνουσίν οί πρώτοι ένιργητιχδν μέρος εϊς πάντα 
ποληικ4ν άναβρασμόν % όχλαγωγίαν. Έπειδή δέν tivat 
δυνατόν νά Ιχωσιν δπαντες έργασίαν βλε'πει τ ίς αδτους 
συνήθως ίξηπλωμένου; εΐς τόν ήλιον, ή περιφερόμενο»; 
νω^ελώς είς τή» όχθη* τοΰ ποταμού, συνωδιυυμένους 
ύπό τών γυναικών xai τών τέκνων των, τά όποΐβ, ώς 
αύτοί, κοιμώνιαι, ή τρώγωοιν, ή καί κολυμδώσιν εΐς. 
τόν αίγιαλόν.

‘ Η Pra?a ώραΐον τετράγωνον, δν καίέκ τώντερπνβ- 
τέρων τής πόλεως μερών είναι δυστυχώς ή ρωλεά χαΐ 
τό καταγώγιο* τής χατωτάτης τάξιεβς τβΟ όχλο», 
όστις φερόμενος «χαλινώτως πρός πάντας πράττει 
όπω; β«ύλεται, άδιαρορών άν αί πράξει; του ραίνονται 
εύπρεπεϊ; ή άπριπει; είς τ»ύ ; ίρδαλμούς τοΰ άλλου.

Είς ούδεμίαν πόλιν ραίνεται τοσούτο* πλήθος άμα . 
ξών, συρόμενων ύπ’ όνων, καί κατά μέγα μέρος ύπό 
βοών. Πανταχό^εν όπου καί άν στρέψη τις τό βλέμματά 
του, βλέπει ϊμήνος Αράβων, και ήμιγύμνων μαύρων.

Έ κ του ένός, κύκλω πυρά;, κάθηνται, ώ ; οί Ό ττεν 
τότε πλήθος ρακενδυτών καί γυμνοπόΙων παίδων, ένα- 
σχολουμένων *ί; τήν 5πτη»ιν ζώου, άνηκούστου εί; 
τά χρονικά τής γαστρονομία;. Επί τοΰ ώμ=υ tivoc 
αύτών στηρίζεται ετερος ίπιχεύρειος παρατηρών μέ 
άπληστον όμμα τό έπί τής πυράς, ένώ πίθηξ άνήχων 
« ;  τό ούτο, κατασκοπεύει προσεκτικώ; τσ ; κ ινή ιιις 
τοΰ παιδό:. Έ κ του έτέρου δέ διαβαίνει μέ πένθιμον 
σιγήν ρέρετρον, ή ρορεΐον τεθνεώτος υρ ήμιόνων συ 
ρόμβον. Μετ’ αυτό επεται σε'ρ* ίερεω* έρυθρά ©ε· 
ρό/των ίμάτια. και πρό; περισσοτέραν ποικιλίαν τή ; 
σκηνή; κικαλυμμέναι γυναϊκε;, μέ μεγαλοπρεπέ; βα- 
ίίζουσοι βήμα, άκολουθοΰνται ύπό μαύρων. Κατόπιν 
ναΰταί παντό; εθνου;, καί τάξεως, άπό τοΟ έβινίνου 
Άρρικανοΰ μέχρι τοΟ χιονώδους Αανίΰ, καί τελευ-

ότι έριίλκυσε τήν προσβχήν μας άρηρεσε τέν πίλον τοι» 
καί κριτών αύτόν μα; έθεώρει μέ χαρίεν μειδίαμα, 
μέχρι; ού άνεκα^ύψιμεν ότι ήν έπαίτη ;, όστι; ειχεν 
άπολίσει άμροτέρα; τάς κνήμας τβυ.

Agoa! Agoa! άκούει τις άδια/όκως ρωνάζοντας 
τού; ύδρορόρου;· μέ ρωνήν δυσάρεστον άποτελοΰϊαν 
ή·/ο», όστίί καθίσταται δυσχιρέστιρος διά τής άνα- 
μίξιως τών ρωνών τών όρνιθοπώλων καί ίχθυοπώλων, 
ένώ ίκ τοΰ έτέρου σιιρά όνων καί ήμιόνων φορτισμέ
νων μέ δισρορα έπ«ρών, καί παντβδαπών ά*- 
θίων βϊδ ίζει σι»πηλώς. Είς τήν πόλιν ταύτην είναι 
συνηθέστατον νά βλέπη τις δαμάλει; άμελγομένας πρό 
τής θύρας παλατίων, καί άπειρους ίρνιΟας μέ τά 6ρ- 
νίθιά των περιπλανωμένβς είς τάς όδούς μεταξύ μυ* 
ριάδων χυνών. Έ ν Λονδίνο* τά τοιαΰτα ήθελον ά μ ί-

ιΗ Α ισαΰώ ν.

τ»ΐον ρακενδύται κ*ί μετ’ αυτούς εύπατριδαι τοΰ 
•υρμιΰ βαδίζουτί παραδόξω; άναμίξ.

Περαιτέρω πρό τή ; Ούρα; εΰρυχώρου κτιρίου ίδομεν 
ο τρ α τώ τα ;. ‘ Η θεα τακτικών υτρα-.ιω τώ ν ένιπνεωσεν 
ε ί; ήμα; αίσθημά τι άσραλείας έν μέσω τοΰ ταραχω 
δους έκείνου όμίλοβ. ΓΙολλοί έξ αύτών ειχον ώρβι'α; 
καί ίπαγωγού; μ.ορφά; άν καί έλιγον ηλιοκβυεΐ;, χαι 
παρ’ αύτοΐς έκαθηντο διά:οροι μαΰροι μι ~α:α?όςιυ; 
Ινδυμασίας, ούς παρατηρούμε* πρσεχτικώ;. Γή; προ. 
βοχή; μα; ταύ’η: μδ; άπέσκασεν ό ήχο; χώδιονο; ή 
χήσαντος βπισθέν μας, καί στραφέ*τε; {ϊομεν μ ϊΰ - 
ρο». έπί μικρού καθήμινο» δίρρ^υ, σ ι , ρ ο μ ί ' ν ο υ  υπό ?uo 
προβάτων. ‘Ο κύριος τοΰ παραδόξου τούτυυ ζιυγου; 
ίρερε κυανοΰν έπενδίτην πλήρη «ομ^ίων, τ ΐ  όποια φαί- 
νεια ι ότι άγαπώ :ΐν ο! Πορτογάλλοι, χαΐ ^ευχό» χ ι 
τώνα μέ π/ατεία; χι;ρίδα;. *Αμ* δέ παρατηρήσεις

σως συντριβή ει; τεμάχια δπό τού; τροχού; τών καθ 
όλος τά ; ίιευθύνσεις όιατριγόντων τή» πόλι* ό χ ν  
μ ατ«ν , έ ώ έδώ δε* έ'χουσιν ούδέ*α κίνδυνο*. ‘Ο κρο- 
ταλίζων καί όχ/ηρά; θόρυβο; άμαξη; συρομίνη; wao 
βοών δύνατοί ν άκούσ&ή είς ήμίοεβς μιλλίου άπόστασιν 
« ς  κβι 4 ήγβ; τών κωδώνων ζεύγου; ήμιονων. Οι δε 
3ί*ροι κοί τ ’ άλλα είδη τών οχημάτων τρέχουν 
ώ ; έπι τό π 'εΐτβ» βραδέως Έκ τοΰ έτέρου β 'έπει τ.ς 
πολ/ιού; έφιππου;, περίσσοτέρβυί ίσω; άπο πασαν αΛ- 
) ην πόλιν τού Κοσμου άλ/.ά τά ρέροντα ούτου; τετρά, 
ποδα »1»ι ώ ; έπί τό πολύ ήμίονοι xai όνοι.

Είς τήν R u a d ’ Auro μίαν τών ώρ«ιοτέρ<ον όδών 
;ή ; Λι«αβώνο; ή όκοία φέρει ε ί; τήν μητρόπολίν, Γ.α- 
f ετηρνισα^ε» μέ ®ρί*ην μακρίίν σειρά» κακουργών, α- 
•ηκόντων εί; τή» λεγομένη» φυλανήν τοΰ Λ μοείρβυ, έ* 
ξαγομένων εις ώρισ/ένα; έποχας, «αί »«νοδίυομένων



ύπό οτρατιωτικής φρουράς- ‘ Β  φυσιογνωμία των ητο 
δαιμόνων μαλλβν ή ά * δ ; ώ π ω ν ,  χ,ίϊ ούδέν δύναται νά 
συγκριδη μέ τήν άποτρόπαιον ρυπαρότητα «ων, χαί 
τήν φριχωίη θηριωδίαν τβΰ προίωπου των. ‘Ο 
χρότο; τών άλύιτων των, χαί αί άγριοι οίμωγαί 
χαί χειρονομία τά ; οποίας «καμνον tv* αίτήσωτιν 
*λ*ημο*ύνην παρά τών διαβατών μας ΐχί,νηααν είς πο* 
λύν οίκτον. Προχωρουντες ΐν’ άποφύγωμεν τήν δυσά. 
ρ«στον ταυτην θέα», ή» δέν δ ύ 'α τ ϊί τις ν'άπορύγη «ίς 
τάς όδοΰ; τής Λυαβώνος, άναοέρομεν τον μέγα» ά· 
ριθμάν τώ* άνευ κυρίων κυνώ*, οΐιινες πλανώνται 
τήδε κακιΐσε »(ς τάς όδού; κϊταβροχδίζοντες χά* το 
προστυχάν, χαί τάς ναυτιωδ«στ£ρας δλας. Τα πλιΐ* 
«τα τών έλεείνώ* τούτων ζώων δέν έχουοι τ-ρίχ* έπί 
του δερματό; των, χαι εΤ»α; οϊκτρώς κεκαλυμμενα μι 
έςχνδήματα χαί φλύκταινας, χαί αλλοιωμένα ύπό τώ* 
■παβών. Όποία έπρεπε νά ή*ε ή χατάστασις τών όδών 
εχ τούτου, είναι εύχολον *ά τό φα<ταοθ5ϊ τ ις , καί δ- 
μως δέν «Ιναι τύσο* ^υπαραί, ώς πρότερο*, κ α θ ό τ ι  πρό 
ολίγων «τώ* συ ίθιζο» νά κάμνωην αΰτάς τό γενικόν 
δοχείο* παντοειδών άκαδαρσιών. ’Α λ λ ά  τοΰτο έμπο- 
δ οθη υπό τή ; ένεστώσης Κυβερνήσεως, ητις διώ,ισεν 
έ.τι τουτω άμάξας, σημαινούσας τήν προσεγγισίν των 
διά χώδωνος. Κατ’ «ρχάς ό καλός τής Λισαβώνος λαός 
έδυσχολεύδη νά συγχατατιδΐί « ί; τάν νεωτερισμόν τοΰ 
τον, ά λ λ ά  μετ’ ολίγον τάν παριδίχδη όλοτελώς.

Διεξελδόντες ίν όλίγβις είλικρίνώς καί άμερολήπτως 
τα τής πόλεως ταύτη ; οφείλομε/ έπί τ έ λ υ ;  ν' άνα- 
φέρομ«ν κ»ί « ύ ς  ώραιωτάτους φανούς της. Έκεΐνο 
ώε κατα τό όποιον ή Λι»αβών υπερέχει τάς όμοιους 
αυτής πόλεις ιίναι ή ζωή χαί ή χινησις ητις φαί/«ται 
εκει. Καί ο*τως, όποία δέα δύναται νά ήναι εύγενε- 
»τερα χαί χαταπληκτιχωτέρα παρά τήν τοΰ με ,'αλο- 
πρεποΰς Τάγου, μέ τάς χιλιάδας τών πλοίων του ώς 
φ ιίνετα ι άπό τήν P raca do Commercio; Ούδιμία 
■πόλις τοϋ Κόσμου δύ*αται νά παράσχη ώρα ότεοον 
βεαμα. Γα δέ πολυπλτ,δή αύτής παντοπωλ«ϊα, έπ ιϊει- 
χν·.>ο»τα τοΰς ώ:αΐοτέρους καρπούς τής Μεσημβρίας, 
χαί τά μεγ»λοπρεπεστερα άνθη, δίδουσιν «ίς τάς οδού; 
χαριεστάτην θέαν άφδοη'ας καί τέρψεως.

(Ή* τοΰ Αγγλικού.)

Δ. Ν. ΜΠΟΤΑΣΒΣ.

0  Ε Γ Γ Ο Μ  ΤΟΪ’  1031 Σ 4 Ν Σ 0 Γ .

Ό  Βεδριέρος, ίγγονος τοϋ κιριφήμο·.) Δόν Σάνσου 
ίπασπιστοΰ τοϋ Δόν Κιοσώτου, ήγαπήδη άπά πλου- 
σιαν τινά Ισπανίδα, ητις, μή δυνηθεΐσα νά τάν έρελ- 
χυση είς τάν ίρΐύτα της, άπεφασιοί νά τάν ποτίση μέ 
φίλτρον (τής άγάπης τό βοτάνι). Τό φίλτρον τοϋτο 
ΰπο αιγυπτιας μάγου παραοχιυασδίν, άντ! νά μαλάξ];

τήν καρδίαν τοΰ άπονου έραστοί, τόν έρ£'.ψ:» είς τή» 
κλίνην, όπου εξ μήνας έπαδε παλαιών κατά του δανάτου 
χαί άνέλαβε μέν τήν υγείαν του, άπέβαλε δέ τάς φρέ- 
νας· έφανταζετο ό δυστυχής ότι ήτον ύάλι*ος, άλλ’ 
οί μοσχομάγχαι τής Βαρκελώνης λιΰοβολοΰντες άπε- 
δε κ*υον «ίς ούτό* οτι ητο* άπο χρέας. Δέ» ίτόλμα νά 
έςέλδι; ε ί; τούς δρόμου, χαι μ ιτ <5λΪfov ύ*έβτη yai 
δευιέραν παραφροσύνη*, δηλαδή δεν άπεκρί-ετο ή διά 
παρονομασίας (Calembourg) οίδέ μοοχομάγχαι «παύ- 
σαντο τότε λιδοβολοίντες αύτόν διότι έτέρποντο μαλ* 
λον άκρβώμενοι τών εΰβ^εστάτων άπαντήσεών του.

Γαΰτα μέν πραγματεύεται Ισπανικόν τι διήγημα, 
ό δέ μεταοράσας αύτό Γάλλος Louis V'iardot αδυνα
τών νά μεταγλώττισή τάς παρονομασίας, έπλασεν ότι 
ό Βεδριέρος άΐεχρίνετο διά παροιμιών.

Τί πρέπει νά κάμω ; ή .ώ τη η ν  άνθρωπός τις, διά 
νά γίνω ευτυχής ;

—  “Αν θελτις μίαν «ΰιυχή ημέραν, άπεκρίδη ό Β«- 
δριέρος, κάμε τά γένοιά σου, άν δελης ε*α καλάν μήνα, 
σφάζον ε*α χοίρον καί Ιπαρε γυνοΐκα έά* θελ^ς νά πε* 
ράσης μίαν καλήν χρονιάν.

—  Τί πρέπει να καμω, ή:ώτησιν άλλος διά νά 
γίνω φρόνιμος ;

—  Ε*βυμοΰ μόνον, άπεκρίδη, ότι τρία « πολύ » 
Χαι τρια « ολίγον · χάμνουν τον άνθρωπον δυστυχή ! 
Λά λαΛή πολυ και νά εχη όλιγον, νά ®αντάζ«ται πβ/ύ 
καί ν' άξίζη δλίγβν.

Ό  νυμφευόμενο; πώς δύναται νά εύδαιμονη;
Ά ς  ά^ήση τήν γυναίκα αυτοϋ νά π^οστάζη πάντας 

τού: ίν τώ οι’κω, άλλ’ούτε άπαξ δέν πρέπει νά προ 
στάζη αύτόν τόν ί?ιον διότι δέν εύτυχεΐ ή οίκογένιια 
όαου τά άδράκτιον χυβ«ρνδ τήν σπάθην. Έ χ ε ι άνάγκην 
νά συμβουλ«υθή ; άς μή λησμονήση τό ρητόν. Άχουε 
τήν πρώτην ουμβ;υλήν τής γυναικός, πώποτε τήν δευ
τέραν. Έ χ ε ι κάνίν μυστικόν ;  ά ; ε'χη πρό δφθιλμώγ 
τό αλλο άξιωμα. Εάν ή γυνή σου ηναι κακή μή τήν 
εμπιστευθής, έάν ηναι καλή μή τής εΓπτ;ς μυστικόν.

Ό  σύζυγος δεν πρέπει νά ήναι μαλοιχός' όποιος γ ί
νεται μέΛΐ τόν τρώγουν οί μυίζι, ένώ εις χύτραν χαγ- 
χλάζουσαν μυΓα δέν πλησιάζει.

"Αρχών τις, πολλά περί τοΰ παροιμιαστοϋ παραδοξα 
άκούσας, επιθύμησε νά τόν ίχη πλησίον του κ’ έπε- 
φόρτισεν ένα τών φίλων του να τάν «τείλη.

Εις τά παλάτια, τώ άπεκρίδη ό Βεδριέρος, δέν 
άξίζω τίποτε, διότι δχι μόνον είμαι έ«τροπαλός καΐ 
δέν ήξεύρω νά κολακεύω, άλλ’ ήκΐίυσα πολλάκις νά λέ- 
γωσι, μή στηριχθης ουτ« «ίς μέγαν άρχοντα, ουτε είς 
παλαιό* τοίχον. Ό  φίλος μου, είπεν ό απεσταλμένος, 
δέν είναι άνθρωπος δυνάμενος νά σέ άπατήση.

Δέ* ήξεύρω, άπεκρίδη ό Βεδριέρος, άλλ’ ήκουσα δτι δ 
Ά πρίλι«ς καί ο ίρχων άπατοϋν, καί ότι όστις χατα- 
φ«ύγιι είς φύλλωμα δέν! ρου, δίς βρέχεται, καί οστις 
κοιμάται μέ σχύ^λους βηκόνεται μέ ψύλλους.

Όσον μικρός χαί άν ημαι ίχ ω  τή* βέσιν μου «ις 
τόν κόσμον χαί δ μύρμηξ έχει τόν βυμόν του, πασα 
θρίξ εχ«ι τή* σκ άν της, πας πετεινός τό λάλημά του.

Τ : δέλεις νά κάμω πλησίον τοΰ άρχοντος ; έάν ή 
πέτρα κτυπήση τό αύγόν, τά αύγό* δραύίται, έάν τό 
αύγάν κτυπήοη τήν πέτραν πάλιν τό αύγόν δραυιται.

’Αλλ’ ό άπεσταλμένος τό* χατέπεισιν «πί τέλους, 
χαι μέ μυρία ποοφυλαχτιχά μεσα τόν μετέφερε, μετα 
τριήμερον βραδύτατη* οδοιπορίαν, διόχι ήτον ύαλινος,
•ϊς τήν ποΛί* όπου διέμ«ν«ν ί  ά(.χων.

Καλώς «ρισες, τόν εΐπ« μιιδιών δ αρχών, καλώς 
ώρισες κύριε Βεδ^ιέρε. ΙΙώς είσαι καί πώς αίσδάιε- 
σαι μ«τά τήν δδ:>ιπ;ρίαν;

Κάμμία οδοιπορία, άπ«κρίδη, δεν είναι πλέον κακή 
όταν τελειόνΥ), έκτός έκ«ίνης ηΤΐί τ«Λ«ιόν«ι «:ς τόν τό
πον τή ; αγχόνης· ά* έρωτας διά τήν υγείαν μου, λέ ;ω 
δτι ή ζωή διατηρείται μέχρι τ ού θανάτου.

Δέν σοί μ«Λ«ι, έπανέλαβεν ό αρχών. Είώ δά 
«ύρής 4ρχονν χή* «ιριποίηοι*. Αλλα τοΰτο οέν 
Οά διαρκέσ]) ούτε μίαν εβδομάδα, άπεκρίδη δ Lh* 
δριέρος, διότι τά ψάρι καί ό φίλος ιίς τρεις ήμερα; 
βρωμούν.

Κατώ<ησ« λοιπόν εις τά παλάτιον, καί ήτο* ελεύ
θερος νά π«ριέρχηται τούς δρόμους τή; πόλεως. Διά 
τά παράδοξον τών ενδυμάτων καί το εύφυες και τή* 
έτοιμολογίαν τών άπαντήσιών του ίγ ιν« καταζηιητος.

Είδε μίαν τών ημερών μαχαιροφορο* τινά, ο^τις 
ενώ έβάδιζε σ«ιόμενος, έστριφε τ^ μια ιώ ν /«ιρώ* τον 
μύστακα χαί έστήριζ« τήν άλλην ε:ς -ιή» λαβήν μα 
χροτάτης ^ομφαίας. Καπιτάνιε, τώ είπε, μοί φαίνε 
σαι νεοφβρμένος. Έάν έρχησαι άναζητών γυναϊχα σοί 
λέγω oti δςτις έρχεται μαχρόδιν νά νυμφευδή, ίρ-χεται 
νά γελάση ή νά γ«λασδή Οχι, κύριε Βείριέρϊ, τώ ά 
πήντη^εν εκείνος, Ιρχ^ομαί θηρ«ύων βαθμό*. Ιότε, έπα 
νέλαβ«ν ό τρ«λλάς, μάδε ότι πολύ ζητοΰντις μα/./ ί ε* 
«ανήλδον κουρευμένοι.

Ώ ? άπ«*ριθη δ μαγ_αιρ5φόρος άτινίζων είς αύ όν 
μέ δργήν καί π«ριφρό*ησιν, θέλω νά ίδώ έά* % Αύλή 
τής Καστιλλίας δέλ«ι τολμήσει νά απόρριψη τ»;ν ανα
φοράν μου! ή ίκανότης μου καί ή άνδρία μου ει<αι ηδη 
■πασίγνωστοι ! Εάν ήμην «γώ παρά τή Αύλή, ειπ*ν 
i  Βεδριέρος, ήδ«λα έπισημ«ιώσ«ι «ίς τήν άναφοράν σου.

‘Η άνυρτεία άνδίζ«ι, άλλά δέ* καρποφορεί. Εχάγ- 
χασαν οί άκροαταί «μπαίζοντ«ς τόν μαχαΐροφορον, 
άλλ’ ουτος άπεμακρύνθη μέ μ«γαλοπρεπή βήματα ώς 
ό χομπίρρήμων περί ου Κ«ρβαντης ε!π«.

Μέχρι τών ώτων έχωσε τόν ταιρωτόντου πίλον, 
Τοϋ ξίφους ψαύει τήν λαβήν καί μ δφδαλμον οργίλον

Τόν ύβρίστήν αναζητεί 
ώς έάν δέν συνέβη τί.

’ Ιδού δέ τί είπεν «ίς χενόίοξον.
Σχεπτόμενος ποΰ νά ύπάγης, λησμονείς πόδ«ν Ια 

νεσσι.
Ό ταν Ιρχηται ή δόξα, χάνιται τό μνημονιχόν. Είς 

μ«γάλον ποταμόν πιάνονται μεγάλα χαί πολλά ψα 
ρια, άλλά πρόσεχ» το βάθος.

Είς άλλον δέ πάλιν τ ’ ά^τίδετα δηρεύοντα, δηλ. «ο- 
δοϋντα νά καταλείψ^ τήν αύλή* χαί νά έπΐίτρέψξ είς 
εις τά χωρίον του, ιδού τ ί άπεκρίδη.

Καλλίτιρον κά ίππιυω  όνον, παρά να /.ρημνισθω

άπό ίχπο*. Κάλλιο» va tjuai χ«φαλή ποντιχοΰ ή ούρα 
λέοντος.

» ’Ολίγο και μέ άνάπαυοι πολύ τό λογαριάζω. ·
Κάλλιο* σπουργίτης «ίς τό ·χ«ρι παρά ά«τός εί; 

τόν άέρα.
Κάλλιο* σήμερον τό αύγάν ή αυριον ή κοττα.
“Αν σοΰ γαρίζουν δάμαλίν δένε την άπό τόν λαιμόν, 

άν σοΰ χαρίζουν δακτυλίδι άπλονι τά δάκτυλον.
Όοθαί οί συμβουλαί σου, εΐπ« τις τών παρεστώτων, 

άλλ’ είτε μοι, σέ παρακαλώ, τί πρέπει νά προίξζ ό 
μιτριόφρων πρός άπόλαυσι* τών άναγχαίω-; ΙΙρώτον, 
άπεκρίδη, φέρ« τόν μανδύα* σου κατά τόν καιρόν, μή 
ζητής άπό πτελέαν μήλα, παρακάλει τόν θεάν καί ούχί 
τού: άγιους, διότι δέν χρησιμεύουν εί άγιοι οταν ό δεις 
δέ* δελη. Ιίαιδί όπου δέν κλαίει δέν τρώγει γάλα, 
άπ’ έναντίας σκύλλος ποϋ γλύφει βγά·ει αίμα. Νά ησαι 
γλυχύς xai περιοιποίητιχός, όπο ος δέν έχει μέλι είς 
τήν χύτραν, άς Ιχη ιίς τό στόμα. Δραττε τή* περί
στασή άπό τά μαλλιά, διότι έρχεται καιρός καί μ ιτα- 
*ο«ι όστις έχ«-ν καιρό* άδιαφορεϊ. Όποιος ρίπτει ψωμί 
είς σκύλλον ξένον, χάνει χαί τό ψωμί χαι τόν σχυλλον.

—  Ά λλ ’ άν έπιτύχ** δέσιν τ ί νά καμω,·
—  Πρόσεχε, διότι τά τέλος τοΰ χαλοϋ είναι μέγα 

κακό*, χαί δ;υός πετούσης π α ; άνήρ ξυλεύ«ται.
Ιδώ' μια τών η μ ε ρ ώ ν  άνθρωπο*, ένδεδυμέ*ον γρυβα 

χαΐ πολυτελή, άπαγόμενο* παρά χωροφυλάκων εί: τή» 
Φυλαχην, ήοώτηιεν ά» ή>αι χακούργος. Οχ_ι τω απ«- 
χριθη τ ις , τόν φυλακίζουν διά χρέη.

ΤΗτον έπό^ε*ον άπήντησ«ν, όποιος «γοράζει τά 
κεοιττά θα πω/ή τη τα αναγκαία. Δέ* έννοώ πώς 
ενουν τινές τήν μανίαν νά δανείζουν ή »ά δανϊί^ω*-■% y . / “ Ί η rr I ·>Υ / § 'tat* ήςευριτε τι ειπον εις ενα οττις μ ο. ε^ητει όα- 
νεια ; ποταμός μοιραζόμενος γίνεται ρύϊξ. θέλεις νά 
μάδης πόσον άξίζει έν τάλληρον ; ζήτησε το δανεικόν 
κοιμήσου χωρίς δεϊπνον καί έξυπ·ιΐς χωρίς χρέη.

Ήών κ α λ ό γ η ρ ο ν  ζητοΰντα έλεημοσύ*ην «ΐπε· κα? ό- 
γηοος ποΰ ζητεί διά τάν θεό·», ζητεί 0;ά δυω, δηλ. διά 
τ ή ν  ψυχήν τοΰ δίδοντο; καί διά τό στόμα τοΰ λαμβά- 
νοντος.

Δέν δελω φίλον ούτε χαλάν ουτε κικάν καλόγηρον 
φυλάττου άπό τά έμπροσδεν τοΰ ιαυρου, από τα οπι- 
σδεν τοΰ ήμιόνου, καί πανταχόδεν άπό τόν καλόγηρον.

Τήν έιομένην ημέραν ά*δρωπός τ ΐ ί  ευρ«ν αύτόν 
καί, είθε *ά ζμην προφαλακτιχος, τώ είπε, χαι να οέ 
ήχουα πρό έ*άς ίτους λαλοΰντα κατά καλογήρων. Δέν 
ήδελα χλαίει σήμ«ρο* τά χρήματά μου. τά δπεϊα έν« 
πιστεύδην «ίς ενα άγιον άνθρωπον.

Ε ί; κεφαλή* μωροϋ, άπενρίδη δ Δόν Σάνσος εύχο · 
λως μανδάνιι τις νά ξυρίζ?. Διατί νά /.ησμονησης τήν 
αρχαία* παροιμίαν;

' Μήν άπλώσης τόν ίϊτό* σου νά ήλιασδή εί; αύλήν 
καλογήρου; —  ’Α λλ 'ε ίχ ε τρόπους τοσοΰτον .γλυκείς, 
«ίχ« πάντοτε τάς χ·ΐρας έ»ταυρωμ-:νας, καί τούς 
όφδαλμούς «ίς τάν ουρανό*. —  Ό  διός νά «έ φυλάττη 
άπά οιγηλο» ποτάμι.

   Δέν πρέπει λοιπόν νά πιστεύ'ωμεν κανένα; νά
ζώμεν μόνοι καί χωρίς φίλους ;

—  ’Απεναντίας, δπο.ος τρώγει τήν πίτταν μόνος



του, θά σιλλώνη μί*ος τό -άλογόν το». Όποιος ζ» 
χωρίς φίλους αποθνήσκει έρημος,Ιπαναλαμβάνω μόλις·* 
νά συμβουλιύσω τό έναντίον, τό ίν  χέρι ν ίκ τ ιι τό άλλο 
xat τα δύω τό πρόσωπεν. Είρισόν με νά σε χτενίσω 
— Ά λλά πώς νά άποχτήσωμεν φίλους αληθείς χαι νά 
ζώμεν μαζή τ*»ν χαλά;

—  Έ χ ε  πολλούς φίλους έν γέν ιι, άλλ’ ενα μόνον
ιδίως, διότι δέν άγαπώ θύραν άνοιγομένην άπό πολλά
χλειδία, καί όποιο; είναι φίλος μέόλον τόν κόσμον ε?*αι
ή πολύ πλούσιος ή πολύ πτωχός. Πρέπει νά άπο 
φεύγτ,ς τή* αντιζηλίαν, δύ» σπουργίτια είς Εν κλωνάρι 
δέν μένουν πολύν καιρόν έντάμα,

Είπέ τοΰ φίλου μυστικό 
Γιά νά σέ πνίξη στό λαιμό.

Φυλάξου άπό φίλο* όπου σέ χαόιύει μέ τό 
χ«'ρι καί σε δαγκάνιι μέ τό στόμα. Καλός φίλος έ 
γάτος αν δέν είχε νύχια. Δίκαζε έχθρούς κβι ποτέ 
φίλους, διότι έκ δύο έχθρών άποκτας ένα φίλον, χαί ίκ 
δύο φίλων ενα έχθρόν.

Καλλίτιρο* χλέπτε μέ τού; καλού;, ή νήστευε μέ 
τούς κακούς.

Όποιος κοιμάται μέ γκαϊδόν ώς τήν αυγήν γκαϊ- 
δίζει' φίλος μέ συμφέρον, χελιέών ει; τήν στέγην σου.

Πλησιάσας τόν Σάνσο* είς τών π λ ο ίω ν  τή< πό· 
λ ιω ς «μιμψιμοίριι ότι είχε μέν καταιτασίν ίχ2νην χαι 
Ιζη μέ μέτρον χαί μέ άνεσι-ν, άλλά πολύ ιθλίβειο 
διότι ητον άτεχνος και ή περιουσία του ,θέλιι μεταβή 
sic μαχροτέρους συγγενείς μετά θανατο*.

—  Ε ί; όποιον ό θεός δέν δίδει τέκνα, τω άπεχριθη, 
ό διάβολος δίδει άιΐψ'οός.

Μωρός ό θησαυρίζων ?<α εύφρανΟώσιν άλλοι, άλλ’ 
είναι ιυκολο; ή θεραπεία τοΰ χαχοΰ. Ά*ουσο*.

Αφου τα δόντια σου είναι τιλ^σιέστιρα τών ουγ* 
γενών σου, καλή τράπεζα χαί κακή δ'.α0ή<η.

‘Ο Σάνσο; είχε πάντοτε έτοιμη* παροικίαν καί 
πολλάχις πολλάς μίαν κατόπιν τι); ά«λη; «χάριζε' si: 
τού; διαβαίνοντας. Είδε ποτέ παχύσαρκόν τινα έχοντα 
■τό πρίσωπον έλοστρόγγυλον χαΐ στιλκνον. Στοι/ηιια- 
τιζω , ειπεν, οτι ό χριστιανός ου to; δεν υπολήπτεται 
πολύ τήν τεσσαρακοστή* καί εί; την τραπ«£αν ποτέ 
δέν όμιλεΐ. Καί πόθεν καταλαμβάνεις ότι ότα. 
τρώγει δέν δ μ ιλ ιΐ;

—  Πρόβατον ποϊ βελάζιι χάνει τήν γαψιά* του, 
απεκριθη δ Σανσος, άλλ ό φίλο;, φαίνετ&ι, φρονεί ότι 
δύο κακά γεύματα είναι χαλά ε ΐ; Ινα στόμαχον. Κ»λά 
νηστεύει όποιος κακοτρώγει, και καλλίτιρα κρασί κα- 
τηραμένον παρά νερόν ήγιασμένον.

Ίδών άλλοτε υποκριτήν ιερέα βαδιζοντα πρός τήν 
έχχληοίαν μέ άργόν χαί σύμμετρον βήμα, μέ τού; 
ορθαλμού; κεκλιμένου; είς τήν γην, έπεφώνησε —  
πρόβατον τοΰ θιοΰ, ό διάδολος νά σέ κουρεύση. Τό 
εισόδημα τοΰ παπά ό θεός τό δίδει καί δ διάβολος τό 
πέρνιι.

Μέ φόρεμα παπα διάβολος άναβαίνει «{ς τόν άμβωνα, 
28εν κάμε όσα λέγει, καί οχι όσα κάμνει.

—  Καί π ώ ς ; τοιουτοτρόπως όμιλεΐς έναντίον 
ϊεροΰ προσώπου ; Δέν σέβεσαι τό ένδυμά του;

Δέν χρινω πο-rj τό δένδρον άπό τήν φλοΰδα. Τό 
ι φόρεμα δέν χάμνει τόν παπα.
ι Μίαν τών ήμερών δύο άνθρωποι έξυλίζοντο, έ Βε- 

δριέρος ήρώτησε διά τ ί ; —  Είναι δύ· φίλοι, πρό 
μικρ·ΰ έχωράτιυον, άλλ’ άπό λόγον είς λόγον ηλθβν είς 
ξυλισμού;.

— Τοΰτο είναι συνέπεια. Δέν πρέπει νά θλίβωμεν 
τό πορτοκάλλι τόσον, διότι Ιχει τή* πικρίαν του. Πρέ
πει να παυη δ χωρατά; τότε όταν καταντά άρβστότα- 
το;. Κ«ί όμως αύτοί οί άνθρωποι είναι χωριαται, άν 
χωρατιύσης μέ τόν γάδαρον θά σέ κτυπήση ιίς τό 
προσωπον μέ τήν ούοά* του.

Δυο γυναίκες έφιλονείκουν Λοτέ' ράμμμα καί βι- 
λόνι μισόν φόρεμα, ιίπεν, άλλά μή λαλείτε μέ τά  
δάχτυλα, διότι δέν ράπτετε μέ τήν γλώσσαν.
Ειδιν »ίς αύλή; νοσοκουείου άσθενει; τινας είς άνάρ- 
ρωσιν εύρισκομέ»ους, οίτινες περιεπάτου* εις τόν ήλιον 
μέ άχρόν πρόσωπον, βραδείς καί ίσχνοί. Ιδού είπε 
χατοιχία οπου γλήγορα έμβαίνουν καί άργά ιύγαίνουν. 
Η ασθένεια έρχεται ίφιπχος καί φεύγει πεζή

Γυνή τ ι;  άπηλπισμένη έκλαιε κα! ώδύρετο. Τ ί έχ ιι, 
ήρώτησε, καί ό ϊύρεται;

—  Εχασε τόν άνδρα τή:.
Λφετί την νά φ«>νάζη, ότω περισσότερον φω

νάζει, τοσον ταχύτερο* 6ά παύση, λύπη χήρας άρχίζιι 
τήν κυριαχήν καί τελειόνει τή* τετράδη*. —  Μήπως 
εχη και άλλην αιτίαν θ λ ίψ ιω ;, διότι * καλώς ήλθες 
δυστυχία «iv είσαι μοναχή > Ό χ ι — Ά ς ιύχαριστήσ9 
λοιπόν τόν θεό* καί άς ιιπη, α Καλώς ήλθες δυστυχία 
άφοΰ ήλθις μοναχή. »

Κατ έκεΐνον τόν χαιρόν ι ί ;  τών μεγιστάνων, κατα- 
χρασθείς τής ίξουσίας αύτοΰ, έξωρίσθη τής βύλής καί 
εστάλη πρό; ποι^η* εν τώ* φρουρίων τοΰ Κράτοις. 
Ο Δον Σανσος έπήνιεε τήν αύστηρότητα τοΰ Βασιλέως

Ό στις τιμωριϊ ενα, διδάσκει ίκατον — Ά λλά καί 
χείρονα πράττουσίν ύποδεέστεροι αύτοΰ υπάλληλο;.

—  Κίναι ϊιχβία ή τιμωρία, άπεχρίθη, μεγάλος δ 
ύπαλλη/ο; μεγάλο* τό σφάλμα του. Τά παράδιιγμ* 
πριπιι νά έρχεται άνωθεν. Τήν κορυφήν τών πύργων 
«Ληττιι ό κίρου-ός. Δέν συμφέρει νά είπωμεν διά τούς 
μεγάλου;, ό κώ5ων καλεΐ τού; χριστιανούς είς τ ΐν  
εκκλησίαν, αλλά δέν άκούει τήν λειτουργίαν. ’Επειτα 
μά τήν άληθειαν άυαρτ'α δι’ ήν μ,ετανοοΰμεν, είναι 
συγχωρημινη. Ο σφάλλων και μεταννοώ* βυμβιδά- 
>ιται μέ ιον θεάν, αΑλω; τεούδιίς άναμάρτητο;. ’Εάν 
ό σοφ^ς ϊέν ημάρτανιν επτάκις τής ημέρας, ό κ α 
κούργο; ήθελε σκάσιι otto τό κακόν του, τό άνθος δέ 
τή; ανθρώπινης σοφίας ιίναι τό νά κλίνωμεν τόν τρά- 
χηλον ι ί ;  τους πΐ'ρασμούς, άλλά νά ΐγείρωμεν έπειτα 
τήν χιφαλήν. Όποιος σκοντάπτιι καί δέν πίπτει κερ
δίζει πολλά βήματα.

—  ‘Ρίπτε σιτάρι καί πιριστέρια δέν λείπουν.
—  Τωρα ότε έχω άνάγκην, οΰδ’ £να δέν εύρ!»κ» 

νά μέ συνδράμη.
t ειχομεν ψ «μ ί, κρέας κα! κρομμίδια, ή γ« ι-

τόνισσα μα; ίδάνειζε χΰιρας.
 ̂ ' Δυστυχής ιγω  f 5,τ ι με πιιράζει περισσότερον 

είναι ή άνάμνησις τής πρώτης μου εύτυχίας.

—  Τό χακόν τοΰ άετου είναι ότι έχε» τό πτερόν 
συντριμμέ*ον, καί τό £ίμφος ί^ειές. Μέ νιρΟν ποΰ 
λείπει μύλος δέν γυρίζει. ‘ Η περσινή φωλ*ά έφετος 
δέν έχει πουλιά, άλλά μή χάνι); τά ; ελπίδας σου' 
πασ* έβδομός έχει καί τήν χυ;ι»*ήν τη ; καί η νη 
στεύσιμος ήμερα είναι παραμονή έ3ρτής.

θέλων δέ νά δεις»} ότι οί άνθρωποι πρεχει να με· 
ριμνώσι μέ επιμονήν περί τών ύποθέσιων αυτών,

Τό μάτι τοϋ οίκοκύρη τρί'φεί τό άλογον, ειπεν, ο
ποίος άλιίρει τ ^ ς  τροχούς τή : άμαξης βοηθεΐ τά 
άλογά του.

‘Υι:αινιττόμενος δέ ότι δυνάμεθα κα) εκ τών δυ
στυχιών νά «φιληθώμεν· έπειδή, ίλ ιγ ε , χα ιιτα ί το 
σπήτί μου, ά ; ζεσταθώ.

‘Υπιδείκνυ* ?έ διά τών έφιζής παροιμιών την άξ·αν 
ίκάττης λέξεως, καί τήν ανάγκην τοϋ σκέπτεσΟαι.

Λόγος καί Λιθάρι φεύγουν καί δέν κιανονται* όποιος 
λαλεϊ χωρίς νά σκέπτεται, τουφεκίζει χωρίς νά ση- 
μαδεύη.

Είς τόν υπηρέτην του σαουδάζοντα νά ίςέλθη ειπεν 
άγάλλια καί βιάζομαι.

Τ ί νά κάμω διά νά μάθω iv μυστικίν τό όποιον 
μ ’ ενδιαφέρει; ήρώτησεν αύτόν εύγενής τ ις .— ζήτει αυ
τό ή είς τήν θλίψιν ή ιίς τήν χαράν, ή λέγε ψεύματα 
νά μάθης τήν άλή^ειαν, διότι τό κοι-βίράκι άπό τήν 
κλωστήν σύρεται. Νεανΐ7, είπεν (ΐς μα6ηχήν τα·ραξία* 
παραπονούμενος ότι ή ηλικία τοΰ διδασκάλου τ»υ δέν 
3jt*v κατάλληλος διά τάς επιθυμίας τής νεότητός του 
Τοιοϋτο; διδάσκαλοί άρμόζειείς σέ ΙΙιλαιός σχύλλος 
καλάς φύλαξ- έλεγε δέ πιρί τών συκοφαντώ*.

Τά λόγία τους ιί*ε σάν κάρβουνα, άναμμενα σέ 
χαίουν, σβυμένα σέ γανόνουν. Περί δέ τών κακολόγων 

Όποιος σπείριι άγκχθια ά ; μήπεριτατή ίξυπόδητος 
Τό ρινί τρώγει τό σίδηρο» άλλά πολλάκις θραυεται.

□ ερι τών ψευστών.
ΠοΟ πάντα λέγει ψιύματα ποτέ δέν μέ γ ιλάει.
Περί δέ άνθρώπων ων αί πράξεις καί οί λόγσι δ 

μοιάζουσι τό όρος ό μΰν έτεκεν, ί/εγε.
Πόσον τή* όκϊν w σίδηρον; Δός μοι εν βιλόνι,
Περί άσωτων,
‘Οπου αγοράζει ψεύματα στό γεϋμά του τό βρίσκει 
Πιρί φιλαργύρων.
Μέ τό πολύ τό στοίβασμα ί  σάκχος θά τρυτήιΐ) 

Κσί τέλος περί τών διδόντων χαχόν καοάδιιγμα. 
Χοίρος λασπωμένος χί’ άλλον ζητεί νά χρισν;.
Τό μήλον τό σάπίον σαπίζει τά γερά.
Ό ,τ ιά πο κτα ; ς·ό σπάργανον, στό σάβανον τό άφινιις 
Εΐχε πάντοτε πρόχιιρον πληθύν παροιμιών είς τήν 

μνήμην του, καί τάς μετεχειρίζετο «ίς πασαν περί. 
οτασιν μέ πολλή* ιύφυίαν. Ιδού αί με'χρι; ήμών δια- 
οωδιΐσαί, α ΐτινε; μαρτυροΰσι τόν νοΰν καϊ τήν όρθή 
χρίσιν τοΰ φρονίμου εκείνου τρελλοΰ.

—  Δύο τινά δέν δυνάμεθα νά βλέπωμεν άσκα 
μυχτεί, τόν ^λιον καί τόν θάνατον.

—  *Εσο άργός είς τήν σχέψιν χαί ταχύς είς τό
ϊργον.

—  Νά μή χρωστάς ιίς πλούσιον, πτωχόν νά μ ί
$0«ίζ]|ς.

—  Μή γίνης δούλος «ίς όποιαν ητον δοΰλίς,,καί μή 
πάρης δοΰλον εκιι*ον όποΰ ήτον αύθεντης

—  Ποτάμι ξεχυλιεμένο, χ*?* τ “ ν ψαράδων.
—  Κρέας λύ*ου, δόντι σ*ύλ/ου.
—  Ζήτει τά καλό»' τ4 κικόν έρχίται μονον του.
—  Τόν υστερινόν δαγκάνει ό σκύλλος.
—- Πτωχός ποιμήν όστις μίτρα τό ποίμνιον του.
—  Μαλλιά μακρυά, γνώσις κοντή
—  Μάτι’ άνοικτά, στόμα κλιισμένον, πιάνομιν καί 

ήν μάννα καί τά πουλιά.
—  Όποιος δίδει άς σΐωπήση, όστι; λαμδάνιι ά ; 

όμιλήσ5·
—  Κατά τά χε'ρδη μου xpt'vu τό πανηγύρι.
—  *0 καλός λόγος είναι ολιγοέξοδος καί πολύ 

άξίζει.
—  Ό  λύκος πέφτει οτό μανδρί άλοιά ποχει τα 

ένα.
—  Στέλλει ό θεός τά μύγδαλα σ’ aitotov δέν έχει 

δόντια.
— Τά δέρματα τοΰ γείτονος βγάνουν πλατίαΐς 

λωρίδες (I )
—  Δός μοι νά χαθήσω χα! μόνος μου πλαγιάζω .
—  Μιταξύ τϊ}; χ«ρός καί τοΰ στόματος χάνεται 

δ ζωμός. (2)
—  Παραμέρισε ολίγον όταν βλεπη; θυμωμενον, 

άπό χρυψίνουν νά φυλάττεσαι πάντοτε.
—  Μωρός σιωπών σοφός φαίνιται.
—  Είναι τιμή νά δίδι; τις χαι θλίψις νά γυριυη.
—  θησαύριζε νέος νά εδρης γιρων.
—  Νέος ακαμάτης γέρων δυστυχής.

(άκολουθεϊ).

ΙΕΚΑΙΙΕΝΘΗΜΕΡΙΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.

‘ Η Βουλή καί ή Γιρουσία συνϊδρίασαν ταχτικώς 
κατά τάς τελευταίας ταύτας ήμίρας. Είς τήν πρώτη» 
συζητήθησαν ήδη εύτυχώς τέσσαρες προϋπολογισμοί τοΰ 
18 5 3 - ή δεύτερα δέ έθιώρησε και ένέχρινε διάφορα νομο
σχέδια. Οΰιω τό έκπνεΰσαν ήδη Ιτος 1852 έπεσφρα- 
γίσθη με τολλήν έπιμέλιιαν τών νομοθετικών σωμάτων
και άχραν δραστηριότητα το ϋ ‘Υπουργείου. ^

’Επικαλούμενοι τήν ευλογίαν τού Ούρανοΰ ύπέρ του 
Βατιλέως καί τής Βασιλίσσης είς τό νέον έτος εύχόμεθα 
νά εύιτοχήσωσιν είς τά άγαθά των διαβούλια και οί 
υπουργοί πάντες* ίδιαιτέρκς δε

Ό  άτρόμητος ήρως τή ; ‘Ελλην. θαλάσσης^ Κ . 
Κριιζής »ά καταρτίση οιον συγχωροΰσιν αί περιστάσεις 
τό Ναυτικόν κα! νά θεραπιύση τή* ίρημίαν τοΰ ‘Ελληνι
κού ναυστάθμου.  ̂ .

‘Ο Κ. ‘Ρήγας *ά .·<ατορθώση τά δημόσια χαλά, περ

( Ι )  Κ ρασ ί  χ ά ρ ι σ μ α  γ Λ ν χ ό  σά?μ ι 'Λ ι, .Μ γομ ι?  ή μ ΐ ϊ ς  
[ 2 ) ’//πύ c r i r j i a r r a  ώς τ ψ μ α μ μ ή  ' χ ά β η χ ί τ ό π α ι δ ί .



τών δποίων δέν έπαυη ποτέ νά (ρροντίζη, φιλοχιμού·· 
μινος καχά χά συνηθες νά ΰπερασπίζηχαι πάντοχε χά 
δικαιώματα χαί συμιρέρονχα χών Ελλήνων, ώς μόνος 
ΐϊίριλβιφδβ:ς εκ ιών πολιχιχών χαΐ γενναίων χα! μεγα" 
λεπιβόλοιν ανδρών, οσοι έγεννήβησαν ιίς τή* ίλεοδέοαν 
‘Ελλ. xai i ν5όξως έκπαλαι &«έρ αύχής ήγωνίσ9ησαν.(1' 

Ό  Κ. Χρισχίδης ,ά ti'j χ,8 ' ολον χά κράχος 
γενικήν χή* ευπορία» πράς άναπλήρωσιν τώ* έλλείψεων· 
ή δέ άχερα'όχης χοΰ χ»ραχχήρος χου να χρη»ιμεύση 
ώς παράδειγμα «ί; χοΰς υπαλλήλους, χα9ώς χαί ή 
άκλονηχος έπιμον/ί χου είς χή* βελχίωσιν χοΰ οΐχονο- 
μικοΰ κλάδου

Ό  Κ. Πά'ύθς νά συυβιβά^ τή* αύσχηρόχηχα χών 
ν®μ»ο>> μέ χήν επιείκειαν χαί χήν φιλανθρωπίαν, αΐ)νχ{. 
μνω φ  5ιο* τά δυναχόν, χάς ανακρίσεις χώ* υποδίχων 8:7 
να μή χα*οπα9ώσι χαί χαλαιπωρώνται, η χαί άποδνή- 
■κωοπν tvtCTi ά9ώοι, άλλ υποπιοι πολίχα: είς χήν 
?»/.αχή». Πόσον ήθελε τιμήσει τήν υπουργίαν χου δια- 
χωρί,ων ποχέ χή< ιρωλίάν χών χακουργων άπά χήν 
·ίρ*χήν χών πλημμε/ηοάνχων.

U Κ. Βλάχος να παραοίγηται, ότα* δύναται, ού-/1 
μόνον χό άιΛώς, ή χαχ’ ά'./ους »ρθό<,' άλλά καί τ’ό 
παχά συνείδησιν ένταυ^ώ διχαιον* ίπιιδη κυρίως δ,χι 
ο*χηρι.,εται έπί χής χοιαυιη; ά?®'ΐλοΰ; βασεω; προξενεί 
βϊβ^ία» μέν ωφέλεια* ι ί ;  χό κοινόν, τιμήν δέ άίδιον tie 
Χοΰ; άρχοντας.

Η Ιίουλή xai ή Γ«ρουσ·.α νά κινήται πάντοτε «τό 
παχρίωτισμον χαι ζήλον όίν την κοινήν Yjiuyiαν χαΐ 
χάξ.ν, ?αθώ; καί διά τήν ευημερίαν χοΰ Ε λ λ φ .  λαοΰ 

Τό Ιδνος II αύτά σόμπαν νά προάγηται ά^ιαχόπως 
έπί χά *ριίχτω διά χή; ά/ηθοΰς παιδείας, χώ» τεχνών, 
xsD εμπορίου χα; χής γ«<οργ:ας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Κανώς μεγάλαι τής ®<ίσε<βς, μεταόολαί προα
ναγγέλλονται μακρόθ«ν ίιτο δυοόρων φαινομένων, αί 
πολιτιχχί χα^α^αί,οιαιμ ϊλις"α ι^ελλου»ι νά ίξακλωθώσιν 
εις πλατυν xux‘-ov, έχοο·οιν ιδιαιτέρά τινα σημεία, τόν 
φοβον τών Κυβερνήσεων, τήν δυταρ«σχααν τώ* λαών, 
τη* υ.χουλον τή. χοινή; γνώμης 3t6)xf,*, τάν χαταδίωγ 
μάν τής ελευθερίας χαί.τον 6ροΰν άπαισίων άγγιλιΆν.

Γούτο συμβαίνει σήuspov ε ί; τήν Γαλλ:α*, αύτόθίν 
οέ άνχαναχλαται τά άποτέλεσμα χαί είς όλη* τή» 
λοιπήν Ευρώπην, ισως δι χαί τήν ’Ανατολήν αΰχήν 
σύμπαοαν.

( 1 )  Και ϊ^χατως ό Κ. Πιι.Ια μί3ης νπερασηίσθη, 
ει.τερ τις a .l.iu r , την άμ<ριοβτ\τονμ iri\r είσέτι i r  τώ 
ν.τοίψγίχω ουμβον.ΙΙω σΰστασι r  <) αν αστικής τρα- 
π(ζης έχ τριάκοντα εκατομμυρίων (ρράγχων in i 
τόχΜ 6 τοΐς 0 [q  τήν όποιαν nporelvouatr βίς τήν 
Krtjiprr/nir οί όαθν.τ.Ιο/ τ η ’’Ρ ο τσ Μ α ι.

Α ί τ<λιιταΤ «ι ι ίδ ή ϊ ΐ ις  τμ·*χ( παρiffT**eufftv ώζ 
κολύ νεφελώδη τάν πολιτιχάν έρίζοντ* χαί ά στρα π α ί 
afyviStai ί* δ ίχ ιτ α ι  νά ά*α λά μ ψ «σ ι»  ώς πρόδρομοι τή ς  
ίπαπειλοΰσης χ α τ* ιγ ίϊ# ς .

Κ η ε ιίή  λέγετα ι ότι ή αδτοχραιορία τονΝ απολεοντος  
8iv ά ν ιγ νω ρ ίιθ η , ουτε ιδχόλως μέλλει νά ά»«γνω ρι*0ή  
υπ» τώ ν  τρ ιώ ν μ ιγο ίλω ν δ»ναμ ε·* , έχτός τ ή ;  Ά γ  
γ λ ία ; .  ‘L· δ ιά τα ξ ις  τώ ν χατά χήν διαδοχήν τοϋ νε»» 
αύτβχράτβρος φαίνεται ώ ς πρβχειρόχατο* ποόιχομμα, 
ή το υλά χ ισ το ν  εέπρόσωπος «ρόρασ'ς τής δια^οΓ-ας.

‘ Η 'Α γ γλ ία  χειμένη, ώς είπειν, οΰδετίρα, προευ- 
τρεπίβθ») πρά πολλου π ο λ ε μ κ ώ ς , ήδη ίέ  
χαί Τίϋς ιχεριφανεβτάχους τών πολιτικών βυτής άν
δρών είς τήν διοίχίριν τών πραγμάτων, λαβοΰία αΰ·  
τοΰ; ώς άχροδίνιον έχ τών διαφόρων Κυβερνητικών, ή 
κοινίανιχών κομμάτων.

’Εκτός τούτων χαΐ'ή έπΐίημος έ®ημερίς τ ίς  Πρωσ- 
7ΐας πιδανολογεΐ τήν μέλλοοσαν δ.ατάραξιν τής Εΰ· 
ρώτης άπαριδμοΰσα κατά τάξιν χά; αίτιας ώς έρεξίς.

1) Τό ζήτημα τής διαδοχής είς τάν θρόνον τής 
‘ Ελλάδος.

2) Τήν τύχην τ ι ;  ήγεμο.ίας τ^ς Τ6*ιδος άπβ- 
Οανοντος τοΰ ήγεμό-·;, ay' ου (κληροδότητεν αύχήν 
ή χήν χηδιμονίαν αΰχή; είς τή» Γαλλίαν.

3) Τήν μή άναγνώρισιν τοΰ Τουρκικοί δανείου.
4) Ιήν απαγόρευσιν τοΰ παράπλου τών αλλογενών 

πλοίων εί; τάν Βόσπορον.
5) Τών αποκλεισμόν ξένων νοϋΐσμάχων.
6) Ιό ζήτημα χών αγίων προσκυνημάτων της Ι ε 

ρουσαλήμ.
7) Γό* πόλεμον -ής Συρίας.
8) Τήν άμρισβήτησιν τών Τούρκο*Περσινών μιΟο-

ρίων.

9 ι ' Τήν ταλαιπωρίαν χαί καταδυνάστειπιν χών Χρι
στιανών τή; Βόσνας.

ΙΟ) Γα έπί τών Spluv τής Αυστρίας νεόδμητα 
ό9<*μανΐχά ίγυρώματα

I I )  Τήν έπανάττασιν τοΰ Μαυροβουνίου
‘Η τελευταία αυτη μάλιστα ένασχολεί ιδιαιτέρως 

τοϋ; διέΐϊοντας τήν τύχην τών λαών μεγάλους fj μ  μό
νος· c9sv io ' ου διετάχδη ό Γαλλικός Πρόξι νος νά 
παρέμβη πράς συνομολόγησιν αμοιβαίας ανακωχής τών 
πολιμουμένων λαών, γίνεται λόγος περί της ανεξαρ
τησίας τοΰ Μαυροβουνίου κτλ.

—· ’Επιμελούμενος νά περιπο:η9ή κατά πάντα 
τρό*ον τήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν αριστοκρατίαν 
ό Ναπολέων συνεκάλεσεν, ώς λέγεται, είς τά άνάίτορα 
χάς γυναίκας τής άνωτάτης ταΰτης τάξεως· αΰτόδι δέ 
είς μεγάλην αίθουσαν ίκειτο ΰπερμήκης τράχεζα ®έ- 
ρουσα πλί,θος κοσμημάχων πολυτίμων διεσπ ρχένων 
υποκάτω πολυτελοΰς υφάσματος,τοόποϊον χά έκάλυπτεν. 
Είς χά τοιοϋτο δεΐπνον παρεχλνήδητα* νά έκτείνωσι τάς 
λευκωλενους χεΐρας των αί εΰγενιΐς έκεΓναι *ύμ®αι, 
ο9εν ελαβον έκάστη ό,τι ή τύχη ή9έλη»εν είς αύτήν 
να προσφέρω Χατ« τήν είσοδον τοΰ νέου Ιτους καί έκ 
προοιμίων χης νε'ας αύτοκρατορίας.


