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‘Ως υλη σχιδόν άμορφο; lo tto  οποράδη* πρό 
«ολλοΰ ή ‘Ρωαϊία ίπρεπι δέ νά άν»φ*νγ) (ΐεγα/,ο. 
φυή; χι; χαί ©ιλόχαλος ένταυτώ τεχητης διά «ά ά»ι- 
γείρη *5 αύτή; υψηλόν χ ι! lUsvOjxo* χαϊ στιρεόν οί 
χοδόμημα δωρική; τάξεως, μεταχειριζόμενος καταλ
λήλως « ;  τον βί'ίϊον τόπον πάντα τα συ*απ*ρτίζο*τα 
αυτό στοιχεία. Γο εργον τοΰτο άπεβα’-νε &υαχερέ; xat 
έπ ί*ο*β». χαδόιον πλήδο; λαών διαφόρου χαταγωγη; 
χαΐ δρησχεία; χαί γλώ τ ϊη ; χαί τόπου η:ο α*αγ*η 
νά ΰποβληδώτί* ι ί ;  ιοί»; αΰτομς νομούς, τιί*οντι; ώ 
αχτΐνίς πλατυτάτου χΰχλου εΐ; ε* χοινον χέ*τρον τ ί- 
οχοπόν τή; χαδολιχή; ευδαιμονίας καί δοξης χα! ον»* 
νάαεω ;. ‘Αλλ- δ μέγας ΙΙέτρο; ομω; οΰχ! μ4*ον αύτό; 
άνεδιίγδη άξιο; τοιαύτης έπιχειρήοιως, αλλάχαί ι ί ;  
αοΰ; απογόνους του πάντα; μέχρι τίΰδε τη* αύιήν μ*· 
γαλοπραγμοοΰ*ην μετέδωχε.

Περίεργον δια®ιρόντως συαβεβηχό; φαίνεται ει: 
τή» πολιτιχήν Ιστορίαν ποιον ει; μόνος άνθρωπέ περί 
νους χαΐ γενναιό^ρω* χαί δίχαιος δύναται ω ; μονάρ
χης* ί  ϊγεμών νά ήΟ^ποιήττι όλόχληρα ίδ*η, *ά 
μεταβάλη ενίοτε *al τό* φυοιχόν αότόν χαραχτηρά τω* 
χαΐ *ά κατάχτησή παντού τήν τάξ'.ν χ*ί τή·/ ευημερίαν
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διά τής αΰ ϊ^ηρά; διχ^ιοιόνης, τοϋ γ»η:ίου π ο τρ ιω τ ι-  
ιμοΰ ,  χαί τή;  Ιχλογή; άρμοδίων δργάνων.

Π ΐ 3 0 * δέ επί περ ιστά : ίω *  εναντίων έξαμβλύ*εται  
τό π»εΰμ«, διαττρέρίτα ί ή χαρδία, φαρμακεύεται ή 
πηγ^ι πάαη; χής χαί μ ίτα βά λλετα ι  ι ί ;  χ α μ ιρ π ή  χο- 
λαχείαν ό ζήλο; τής άριτής ε -Osv μέν διά ν ϋ  φόβον» 
χαΐ τής χαταοχο^ιία ; ,  ενδε> οέ δια τή ;  πολυτελείας  
χαι τή ;  τρυφή; ί<α*ή; *ά μ ε τα π ο ιε ί )  xat ιβ ύ ς  Σπαρ-  
τ ιάτα ;  εις Συββρίτα; ! Κατ' αΰτόν τό* τρόπο* μ ιτ ά  
0U5, ή τοιΤ; αλληλοδιαδόχου; γενεάς άφα Κοντοί πα*-  
τ ιλώ ς  ένδοξοι τό πάλαι χαι άνδρεΐοι λαο\ μένε οέ μ ό 
νο* τό ο*ομά τω* ι ί ;  ιή· ίοτορ’αν u); επιγραφή ε ι ;  
τόν τάφο*.

‘Ο αΰιάρχης δμως καΐ σοφό; νομοδετης τή; ‘Ρ ω τ- 
ί ία ;  ηρ/ι·Ί* εχ βάθρων τή* διοργάνωο'-ν. Λιά τοΰ πο
λέμου τά; περιπετεία; τό έδ*ος έτυχε διΐ)ρημένον *ίς 
πολλά; άλλιπαλλήλβυ; τάξιι;· χαδω; *έ χαΐ άλλίΰ 
τής Κΰρώπης «θήτευε χα1· έχει τό τ/.εΪ3το* μέρος του 
ουτβι δέ ηιαν πι9α*ώ; οί αύιόχ6ο*ι;, <Γτινις ΰπό 
«πηλύδω* πορθητήν έξα*δραποδΐ36ί*τες, έυ«ι*α* «veito- 
ιπ ά ιτω ; προοχολλημενοι ε ι; το έδαφοί, χαδώς εις 
τά δένξρα αί άμαδρυάδε;. Ά φ ’ ou δέ οί ηγεμόνες 
xai άξιωματκοί τοΰ νικηφόρου «:ρατοϋ διεμβερ α - 
?δη?αν τή* γή* χατά κληρουχίαν, ή<ολοόδη;αν χαί 
έχιΐνοι τήν τύχη* τη ;, έπειτα δέ μιτεβησαν χ/η 
ρο*ομιχώς χαί είς τιΰς απογόνου; τώ* χάταχτητώ» 
διά νά τήν έργα'ω/ται ώς οί Ρίίλωτε; τής Λα»ε?οιμο- 
νία ς,ήο ί Πε'έτται τή: Θί3τα)ίας χαί οί δουλοτάροιχοι 
τή; Κρήτη;. Ά λλά παρά τάς δυο μεγάλα; ταύτας με-
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ριδας «πεχωρηδη xai τρίτη άλλη 5] τοΰ χλήρου ·ίς ιί)» 
λατρείαν τοΰ Θεοΰ αφιερωμένη* ύστερο» δέ συνεκροτήβη 
χαι τέταρτη ε* ιών διαμεΐνάντων έλευδέρων είιε άπ άρ 
ΧΊ» τής κατακτησεω; ώς διά συνθή»η; παραδιβέντες, 
είτε κατά διαφόρου; περιστάσεις άλλας.

Μή δυνάμενος να κατάργηση τά; ίσχυράς τάξεις 
ταυτα; b μέγας Πέτρος έπεμελήθη έχ προοιμίων νά 
διευχρινηιη τούλάχιστον τά οριά των βεσπίζων δριστι. 
κώς έκάστης τά τε δικαιώματα χαί τά καθήκοντα’ 
επιδυμών δέ νά έμπνευση εΰγίνή τινα προόδου άμιλ · 
λαν έσχηματισε κλίμακα, τ ίς  δποίας τάς βαθμίδας 
^το εφικτόν νά άναβαίνωσιν από τή; έσχατης σ χ ι δ ά ν  
μέχρι χαί αύτής τή; ανώτατης. Νά καταρ-|ή::η παν
τελώς του; δούλους ητο επιχείρημα τολμηρόν, ιιω ς  δε 
καί άδικον πρός μυριάδας χωροδεσποτών, μάλλον δέ  
άναστατωσις τής ύπαρχούσης χοι-ωνίας· επειδή παρα 
λειποντι; τον σο^ώτατον τής ‘ Ελλάδος πολιτικόν, τό> 
Αριστοτέλην, όστις αναγνωρίζει σχεδόν ώς νόμιμο* 
ιήν θητείαν, βλέπομεν on καί ά  ηρωες αυτοί τή; 
έλευδεριας είς τήν Αμερικήν δέν άπεφάοισαν είσέτι,ή δέν 
ηδυιή^ηιαν *α τήν άποδώιωσιν όμοίως καί είς τοΰ; 
λοιπού; πάντας.

Επί Πέτρου X'. οί ιύγενεΐς διηρο^το είς δύο μ£· 
γάλας τάξ«ις του; άρχοντας καί τοΰς υποτελείς υπη
κόους. Έ χ τούτων οί πρώτοι διίτριβον διά βίου εΐ; 
του; άγρους τω ν  άλλ ό ούιοκράτωρ τοΰ; ήνάγκασε 
να ίλδωσιν εΐς τήν ΐτόλι» άφαιρών έκ τών άπειθούν- 
των το όποιον ιιχον δικαίωμα συμβούλων χα) μι 
γάλων αξιωματικών του στέμματος. Οί άριστο 
κράται ήσαν κυρίως ώς 40  οικογένεια!, ο?ον οί Να- 
ρίνσκιν, Γαλλίτσην, Κουράκιν, ‘ Ρέπνιν, Σεχερεμέτιεφ, 
Σιρεβάτ;φ, Λολγορούκιν, ‘Ρομάνωφ, Τουρβετσκόη, Βια- 
νεμσκη, Λϊβανοφ, και οί έ» Τατάρων καταγόμενοι 
Γιουσουποφ, Οΰρούσσωφ, Μετσέρσκη κτλ.

 ̂ Έξασδενών τήν άριστοκρατίαν ταυτην ό Μ. Πέτρος, 
ίδημιούργησε νέαν άλλην* όδεν διέταξεν οτι τοΰ λοιποΰ 
ή στρατιωτική καί πολιτική υπηρεσία φέρει εΐς τήν 
ευγένειαν. Ούτως ό ταγματάρχης (m ajor) οδοιπορώ* 
εχει τό προνόμιο» νά ζεύγιρ τέσσαρα; ίππου; είς τήν 
άμαξαν, ώ η ε  έν φ  ό άπό κληρονομιάς εύγενής δέν εΐχε 
τήντοιαύτην άδειαν, ό υίός άπλοΰ χωρικού έδύνατο 
εύκσλω; νά άντιποή-αι τήν τιμήν τούτη».

Τη 24 Ιανν* 1722 ό Μ Πέτρο; έξέδωκε δια'ταγμα 
δρί>,ογ 14 βαδμοΰ; εΰγενείας,

1. Γενικός στρατάρχης, πρώτος ναύαρχος, άρ-/ι- 
γραμματεύς τού Κράτου;, μέγας θαλαμηπόλος.

2. Στρατηλάτη», ναύαρχος, ιδιαίτερος σύμβουλ;ς, 
υπουργός.

3 . Αντιστράτηγος, άντιναύαρχο;.
4 . Υποναύαρχος, δαλαμηπόλο; (υπασπιστή;) σύμ 

βουλος τακτικός τής έπικρατείας.
5. Ίλαρχος, μοίραρχος στόλου, σύμβουλο; έπ ι

κρατείας. _
6. Συνταγματάρχης, σύμβουλος συλλόγου.
7. Άντισυνιαγματάρχης, σύμβουλος δικαστικός, 

πλοίαρχος.
8. Ταγματάρχης, πάρεδρος συλλόγου.
9 . Λοχαγός, σύμβουλος έκτακτος.

10. Αντιλοχαγός.
11. Γραμματεύς άρχείων.
12 Ύπολοχαγός.
13. Ανδυπολοχαγός.
14. Σημαιοφόρο;.
Αί τέσσαρες πρώιαι τάξεις συνεπίφέρουσι τήν ( τ ι μ η 

τικήν) προσηγοριαν έξοχόιης.
Αί πρώται οκτώ παρέχουσι τή* κληρονομικήν βι3γέ- 

νιια». 1
) Αί ε» δϊ τελευταΐαι τήν ατομικήν (1) Ή  εΰγένιια δέ 

αύτή ίχει ουσιώδη μάλιστα προνόμια τήν ατέλεια* του 
?^ο»τος αυτήν, καί τήν άπαλλαγή» έκ τής στρατιωιι- 
χής υπηρεα:βς χαί τών σωματικών π^ι-ών.

Ο Πέτρος Γ . άπέδωκεν είς τού; εύπατρίδας τά 
τη; Γερμανικές άρισιοχρατίας δικαιώματα ουνήδη είς 
τήν Λ.βονίαν.

Η αυτοκρατορισσα Αικατερίνη έκανόνυε xat αΰτή 
τά τοιαΰτα προσόντα (1785) τά δέ διάταγμά της με- 
τεβλήδη είς νόμον δεμελιωδη παρά τού Αλεξάνδρου 
1801.

, Αί πρώται οκτώ τάξεις δίδουσι μόναι δικαίωμα εΐς 
τα διάφορα λειτουργήματα.

‘Η κληρονομική ευγένεια φέρει εις τόν βαθμόν του 
αξιωματικού τοΰ συλλόγου τών δαλαμηπόλων κτλ.

Ά λλ  δ αύτοκράτωρ Νικόλαος έσχάτως άπέδωχε τά 
σι και (Λ μ 3ΐ τοΰτο είς μόνον τάς 6 πρώτος κλάσεις. 1836.

, 1 e^ cvê ; δ^ανται ν« £χω3ΐν υποστατικά xai 613̂  
τιίαν (0ητ< ς) άλλά καί δούλους προσέχ: άνευ γ ίς , νά 
πωλώιιν είς αύτοΰ; τήν ελευθερίαν των, νά Λαμβάνω- 
σιν ως έπίκλησίν, Jj γ.ώρισμα τη; οίχογενείας των τό 
ονομα τοΰ κτήματος, νά έξουσιάζωπ τά έπαείμενα 
καί ύποκείμενα αΰτοΰ, τά τε έντός τοΰ υδατος καί τά 
«πί τοΰ άέρος, νά κατεχωσί τινα λειτουργήματα, οίον 
δικαστικά είς τάς νομαρχίας, νά έκλέγωσι τούς ύπο- 
υ^ιρίου, υ*ιερ αυτών, προσέτι όε κατά το διάταγμα ιοΰ 
1831 χαι.την αςιαν τοΰ προέδρου τώνδΐχας·ηρίων κτλ.
, Απαγορεύεται είς τοΰ; μεγάλους «τηματία; (γα ι-  

σοχους) νά^διασκορπίζωσιν είχονικώς τοΰς χωρικούς
των πρός αυξησιν τών ψήρων έπί τών έκλογώ'ν τής 
εΰγενείας* δυ/ανται δέ τουναντίον νά συναθροίζωσι 
τούς μικρούς έξ αύτών ιίς g, διά νά άποτελέσωσι 
τους 100 ίσοδοναμοΟντας πρός μίαν ψήρον.

‘Η Πολλωνιχή ευγένεια, της δευι^ρα; μάλι5τα τά- 
,εω ,, συγχειμένη ες 100 χιλιάδων χαΐ επέκεινα κα"· 
τι;ργήδη πρό; ποινήν τής έπαν«ιτάοεω;· εξαιρούμενων 
δέ τών κατεχόντων εύπατριδιχά κτήματα, οί λοιποί 
ΰπάγο.ται είς τήν στρατιωτική» ύπηρεσία-* ώστε 
καί άν λαβ^σι τήν άδειαν οί φυγάδες Πολλωνοί νά 
ιπιστρέψωσι, δεν θέλουσι τό άποβαιΐ^ει ευκόλως.

Οί ιύγενεΐς τής Ευρωπαϊκής ‘Ρωσσίας άποτελοΰσι
9 0 0 ,0 0 0  άνδρώπους διηρημένους ε ί; 2 0 0 ,0 0 0  ή 
220,000^ οικογένειας, οπερ έστι τά I [61 ολοο τοΰ 
πληθυσμού.

Η Γερμανική ευγενεια τών επαρχιών τή; Β ϊλχ ι-

(1) Schubert Handbuch der staatskunde von 
Europa. Koeuigsberg.

>ής eu*iOT«tat i*  1 3 ,0 0 0  άνΟρώπων, ώστι ευρίσκε- 
ται ιΤς ιυγίνής είς 125  κατοίκους* οί δέ ιυγενεΓ: τής 
Ασιατικής ‘Ρωσσίας καί μάλιστα τών Καυχαηων 
επαρχιών ιοΰ Άστραχανίου χα! τοΰ Καζανιού συμπε- 
ριλαμβάνονιαι ιίς 2 0 ,0 0 0  άνδρώπους.

‘Η μέση τάξις τών πολιτών έκανονισθη Jto  τήί· 
Αικατερίνης χατά τό 1785* διαιρείται δέ εϊς 6 ιμη 
ματα, έξ ων

To περιλαμβάνει τοΰς κεχτημένους οιχον.
Τά Β'. τοΰ; έμπορους, όσοι άποδειχνύουσρ ότι εχσκ- 

σιν ίδια κείαΛοια1 ουτοι δέ υποδιαιρούνται είς G υπαλ 
λ ήλους σειράς, (γΐλδ) άπαλλάττονται τοΰ προσωπικοΰ 
φόρου καί τής ς-ρατολογίας καί πωλοΰσι οιάρορα προίο» 
τα έκτός άλατος χο ί ρακής* πρεσάρονται δέ ώς έργο- 
λάβοι χαΐ δημοσιώναι εί; τήν Κυβ. Οί εχοντες 5 0 ,0 0 0  
^ούβλια άνήκουσιν εί; τήν πρώτην και θεωρούνται ω ; 
εύπατρίδαι, ή ιύγενεΐς ανήχοντες είς ίνωτεραν ταξιν 
οί συνεισφέροντες φόρον άξιο» 2 0 ,0 0 0  ριυβλίων κεφα 
λαίοο ίιπάγοντ»ι είς τήν δεοτέραν, οί ΐέ άξιον 8 ,0 0 0  
εί; τήν rp h r f  άλλ’ έξ αύτών τινες μεταχειρίζονται 
μέγα έαπόριον εντός τοΰ Κράτου;, φέρουσι ξίφο;, 
έποχοΰ»ται είς τέθριππον αμαξαν καί εμφανίζον
ται ε ί; τήν αυλήν οί δέ παρά τή» μεγαλεμπορίαν, 
δύνανται νά εχωσι πλοία, καί απαλλαττονται σωμα 
τικών ποινών έκτο; έγχλημάτων καθοσιωσεως.

’Εσχάτως ύπουργοΰντος τοΰ κόμητος Καγκριν προ- 
ίΐτέδησα* εί; τούτους καί οί φέροντε; διπλώματα· 
άφ’ ου δέ καί άιταξ μόνον καταβαλί) ό έμπορος τό 
Τίμημα τοΰ διπλώματος διατηρεί τά δικαιώματα τή; 
εΰγενείας διά παν ιός, έν φ  πρότερον έλαττουμενων 
τών κεφαλαίων μή καταβάλλων τό» αντιστοιχούντο εΐς 
αύτά φόρο* κατεβιβάζετο είς τάς κατώτερα? τάξει; 
καί έγίνετο χληρώσιμος, ή στρατεύσιμο;* ΰπέκειτο δέ 
χαΐ είς σωματικά; ποινάς.

Οί σοφοί, οι λόγιοι, οί επιστήμονες καί χαλλιτε. 
χνίται υπάγονται είς τήν 5 τάξιν.

Διάταγμα τής Αικατερ νης άπηγόρευε νά δανείζων- 
ται είς ιόν δοΰλον έπιχιινα τών πέντε αργορών pou. 
βλίων ( = 2 2  δραχ.) Ό  Κόμης Σιχερεμέτιεφ ε'χεινΰν 
δουλοπαροίκους κοριούς επέκεινα τών 3 0 0 ,0 0 0  ρο’>βλ. 
περιουσίας* τινές έξαγοράζο»ται χαί άπολυτροΰνται- Πρό 
τίνος χρόνου ίνεϊανίσδη εί; υπουργόν ‘Ρώσσος εμ 
πορο;, καθ’ η/ ώρα» εκείνος έδέχιτο π ε ρ ιη γ η τή ν  τινα 
Γάλλον. Έφερε δέ b έμπορος τήν εικόνα τοΰ αύτοκρά
τορος κρεμαμέ«ην έκ τοϋ λοιμοΰ καί τό παράσηυον 
προσέτι τοΰ ά ·ίου Βλαδίμηρου. Ούδέν εχω, ειπε τοτε 
πρός τάν ύπουργόν, νά ζητήσω. Ε?μαι ό δείνα έξαγο 
ρασδείς δοΰλός Σου πρά εννέα έτών, έκτοίε δε έμπο 
ρΐύομα:* καί ήδη έλθω» είς ΓΙετρούπολιν διά νά πωλήσω 
ποσότητά τινα αλεύρου δέν έκρινα καλόν νά αναχω
ρήσω πρίν έμφανίσδώ ένώπιον Σου —— ’Άριστα, ι!π ιν  
ό υπουργός —  καί τί άξίζει τό άλευρον σου; —  250  
ώς 3 0 0 ,0 0 0  ρούβλια, άπήντησεν δ έμπορος. Άλλά 
αοιοΰτοι άπελεύβεροι, ή κα ίε ίϊέτ ι δούλοι εορισκονται εί; 
τή* ‘Ρωσσίαν πολλοί.

Τινές ομω; αποποιούνται και τή» άπελευβέρωσίν τω», 
ε ί τ ι  τήν άνεξαρτησίαν, άπό φόβο» μή στερηδώσι τού 
ίσχοροΰ πάτρωνός των, όστις τοϊς βνηδεΐ κατά πασαν

περίς-ασιν. Τοΰτο Ιπληοσφίρήθη πρό τινων ετώ» S Λόρδος 
Δουράμ, οτι πορευόμενος ώ ; πρέσβυς εΐς Πίτρουπολιν 
διήλθε τά χωρία τοϋ κόμητος Γκούριεφ* διότι α>τος 
έμελέτα νά έκμισθώσΐ] τοΰ; άγρούς του εί; ελευθέρους 
άνθρώπου;, διά νά λαμβάνη τακτικώς τό έχμίσθωμα. 
Και κατ’ άρχάς μέν πρότεινε» είς τούς δούλου; του να 
πωλή:η τήν έλιυθερίαν των, επειτα δέ ιή» προσέφερε 
καί δωρεά»- άλλά ματαίω;* διότι οί δοΰλοι έπεθύμ<:υν 
νά λάβωσι συγχρό-ω; χαΐ τήν γ ή ν ,  τήν δποίαν έκ παι
δικές ηλικία; έγεώργουν, ήσαν δέ συνειθισμένοι νά δεω- 
ρώσιν ώ ; ιδιοκτησίαν.

Ιδού τά μέγα έμπόδιον τής τών δούλων άπελευδιρώ’ 
σεως! Καί δμως συμφέρει ίσως νά έχτελεσθή, πρίν οί ΐδέαι 
τής ανεξαρτησίας γεννηδώσιν είς τά'ς χιφαλάς τω ν  όιότι 
τότι ή άπολύτρωτίς των θέλει ταυτισθή μέ τήν γύμνω- 
οιν τών άλλων Ό  φόβος ουτος ύπάρχει παντοΰ τής 
‘Ρωσσίας διαχεχυμένο;, ώοτε πολλοί δοΰλοι ΐλευθε* 
ροΰνται καί έξ ά-άγκης ύπό τών κυρίων διά τήν πρό
νοιαν τοΰ μέλλοντος. ’Εν τοσούτω ή άπελευθέρωσις 
αυτη οπωσδήποτε, ή οθεν δήποτε γείνη, περιορίζει 
πάντοτε τήν άριστοχρατικήν δύναμιν τών μεγαλοκτη- 
μόνω*.

Οί δέ χωρικοί (μουζίκοι) διαιρούνται είς τρεις 
τάξεις.

1. Είς τοΰς άνϊΕαρτήτους, τού; άποίκους καί τ&ύς 
φορολογούμενους χωρικού;.

2. Είς τού; τοΰ στέμματος, δηλ. τά τέκνα τών ς*ρα- 
τιωτιχών αποικιών, τσύς έργάτα; τών στρατιωτικών 
τεχνουργείων καί μεταλλε ίων, τού; εξορίστους εις Σι
βηρίαν (διότι πάντες οί το οϋτοι θεωρούνται ώς χω 
ρικοί ).

3 . Εί; τοΰ; θήτα; δηλ. τούς τής αύτοκρατοριχής 
οικογένεια; χαί τοΰς τών μεγιστάνων.

Οί ανεξάρτητοι χωρικοί άνυψώθτ,σαν εί; βαδμό» 
τινα άνώτερον διά τοΰ άπό 20 Φεβρ. 1830  διατάγ
ματος. Είς δέ τοΰς άπελευθέρου; δ αύτοκρ. Αλέξανδρος 
ίδωκε τήν άδειαν νά άγοράζωσι καί γαιας (ανευ κληρο
νομικών δούλων) καί νά τάς καλλιεργώσιν ως ανεξάρ
τητοι.

Ό  αύτός-απάλλαξε κα ί  τούς χωρικούς τής Έστω* 
νιας έκ τών καταπιέσεων τής Αριστοκρατίας’ διότι 
χατά τό διάταγμά του ό δούλος δυνατοί νά άπολαύη 
έλευθέρως δ,τι άπέκτησεν* άπηγόρευσε Βέ εις τους 
εύγενεΐς νά  πωλώσι τού; δούλους άνευ τής γής, έξης 
τρέφονται, νά κολάζωσιν αύτού; σωματιτώ ;, ή νά τοΰς 
ν υ μ φ ε ύ ω σ ί ν  αύθαίρέτως' επειτα κατέστησε δημοτικά δι
καστήρια, οπου έδιχάζοντο οί ϊοΰλοι υπ άλλων δουλών, 
τοΰς δποίους αύτοί ειχον έκλελεγμενους.

Αί δημόσιαι γαΐαι δέ» έχορηγοΰντο πλέον ω ; αλλοτι 
άϊδίως.

Διωρίσδη σύλλογος νομικών 8ιά νά συναψτ) είς εν 
πάντας τού; ποινικού; νόμους* έκατόν δέ χ ιλ. δου* 
βλίων έδαιτανώντο κατ’ έτος είς τό έργον τοΰτο.

Μ ετεκ λ ή δ η σ α ν  άγγλοι αγρονόμοι είς Πιτρούπσλι* 
διά νά συστήσωσι γεωργικά σχολιϊα.

Τι»Ις μάλιστα έκ τών αρχόντων έφιλοτιμήδησαν νά 
συσνήσωσι καί αύτοί έ ; ιδίων τοιαΰτα αγρονομεΐα είς 

[τάς έπαρχίας* Ά λ λ ’ δ αύτοκράτωρ Νικόλαος πρό 5 — 6



έτών πλειστηριάζων, ώ ;  ι'π ιΐν, ε:; τά io ta  ριλανθρω- 

πευματα πιριώρισι ιή» χρεωστική», eΓχ* άναγχασχ>χήν 

ιρ να σ υ ν  τών δουλοπαροίκων ε'ς 2 μό<ων ήμερώ» so 

γααιαν

‘ Η 9ηχεία καχελυθη εντελώς ιΐς χή* Εσιωνίβν
Χαί Λ:βίνίαν,

01 ξένυι άποικοι Ιχουσιν έλευθέραν χήν θρησκείαν 
χων, άπαλλάττονταί δέ χής οχροτχολογί^ς χαί φόρων έπί 
είκοοίν έχη

Φ^ρολογούμι*vst χωρικοί λέγονται ot Τάταροι καί 
οί νομάδες ιή ; Σιβηρίας, έαοεοε-δηα»χε δοξαζωσι θρη
σκείαν άν δέ άλλαξωσίν αύτήν, άνιγχάζονται νά 
δεχδώσι τήν ορθόδοξον χριστιανικήν, διχάζονται υπό 
χών γερόν ιων, άπο5·.Scuat δέ χόν φόρον ε'’ς χρήματα, 
η διφδέρας (γουναριχα).

Οί χωρικοί τοΰ Ιχίμματος ( Όδ*οβόρχζοι) χατά 
γονται άπό αρχαίους στραιώτας, εις τοΰς δποους ι* 
δοδησαν γα ΐ*1 ώς βραβ&Τον στρατιωτίχής υπηρεσίας. 
O jioi τελοϋσί τινας φόρους χα! 6 πάγον cat ιις νεοσυΛΜ 
ζίαν, τήν δποίαν αύτοι χαδ' έαυτούς χανονίζουσιν- άπο. 
Λύονται δε τή; ΰπηρι-.ιας μ ιτ» 15 έτη. Οί καχαστάντες 
άπόστατο , ί  ά»άπηροι άπαλλάττονται τή; Φορολογίας, 
δΐ/ίοζονται ΰπό αιρετών γερά/των, χα! άγοράζουσι 
^αιας άνευ ανδραπόδων- τα ?έ υπάρχοντά των οιαμέ 
νουσιν άοήυιευτα χατά πασαν περίστασιν

Τά τέκνα τών στρατιωτικών αποικιών υπάγονται 
ιίς στ:ατιωτιχήν διαδικασίαν χαί άπ ιλλ ίττο  · vat φόρου· 
αλλ’ έχτός ένός έχ τεσσάρων αδελφών, οί λοιποί ίνγρά 
©ονται χριωστϊχώς σχρατιώται.

\ h  πωλοΰνται δήιες άνιυ γής, ούτε δίμοσίως, ουιε 
ίδιωτιχώ;, ούιι επιβάλλονται είς άνηχέστους χαί ύπερ- 
δ^ναμιν αΰτών έργαοίας.

Οί άπελιυίιροι δέ» δητεΰουσι πλέον ιίς άλλον, Ιχουσι 
δέ δικαίωμα να έξαγορα'ωσι τάς γυναΐχας των διά 10 
άργυρώ' ^ουβλιιν ( =  5 0  δραχμών) Οί δήτες έμπο 
ρεύονται χαΐ είς τάς άπωτάτας επαρχίας, Ιφωδιασμέ- 
νυΐ μέ διαβαιήοΜ χών χυρίων. Γίνονται δέ χαί Ιπιμε 
ληχ*! ταχυδρομείων (1),

Καδόλου δέ ίΐπ ιΐ» , ή ‘Ρωσσιχή χοινότης διοιχεΐτα* 
άφ’ έαυτής, άπαριδμιι ταχτικώς τους ©ητας τοΰ χωρίου, 
διαμοιράζεται χοΰς άγροΰς επί χρία ετη χαί προσδιο 
ρίζιι μεχά τοϋ έπιστάτου του χτήματος τήν ετήσια’» 
χατά κεφαλήν άποφοράν χτλ.

Οί τοιοΰτοι δήτες άποτελοϋιιν τά 6|7 τοϋ λαοΰ·
Οί δέ ιύπατρίδαι, είτε εΰγενεΐς, συνερχόμενοι χαί 

αύτοί χατά παν τρίτον έτος, έχλέγουσι τινάς τών δημ. 
ύπαλληλω* χαί άκουουσι τάς έγγραφους παρατηρήσεις 
τοϋ Διοικητοΰ, οστις δέν δύναται νά παρευρεδί) ιίς  τάς 
συνελεύσεις των1 τούναντίον δέ οί εύπατρίδαι ίχουσι 
το προνόμιον καί προφορικώς πρός αύτόν νά άποτείνωσι 
τάς ένστάσιις των, ή χαί νά τάς άπευθύνωσιν άμε'σβος 
χαί πρός αύτόν τόν υπουργόν, νά πέμψωσι δέ χαί 
προτάσεις πρός τό άνώτατον συμβούλιον, ή χαί πρός

αύτόν τόν ούτοχράχορα. (1) Έ χου»ι προσέτι ιδιαιτέραν 
σφραγ'δα καί άρχεϊον χαί γραφείο·/ χτλ. χιιροτονοΰσι 
διχαστικού; συμβούλους χαι παρέδρους, «ροιδρεύονται 
δέ ύ-ό τι»ος χατά τρία έχη διοριζομένου παρά τοΰ Διοι· 
χητοΰ έχ δύο υποψηφίων έχλεγομένων παρά τοΰ όλου 
συλλόγου. Ψι;©ηφοροΰσι δέ αΰτόδι οί έχοντις χατά τόν 
νομόν γαίας, ηλικίαν δέ 25  ίτώ ν,κβ ί μή άποκλιισδέντις 
τής στρατιωπ/ής υπηρεσία;, άποφέροντι; δέ χαί 100 
ρούβλια πρόσοδον έχ τών άγρών. Εις 8έ τήν λευ/.ή* 
'Ρωσσί^ν παρ*χ«ι τό αύ τό διχαίωμα χβί  ̂ τιμή τών 
παρασήμων.

Αν τό σώμα τών ιύπατριδών *αρανομηση ιΐ< τάς 
αποφάσεις του, τιμωρείται διά προστίαου 200  ροι*- 
β*ιων, άλλ’ ατομιχώ; ούδέτοτε χαταδιώχιτα»,

‘Η εύγενεια (τήν οποίαν άποχτατις χαί 3:ά στρα
τιωτικών, ή πολιτικών υπηρεσιών,', άποβάλλιται δι’ 
έγχλημάτων καδοσιώσιω,-, φό-ου, ληστιίας, κλοπή.-, 
πλαστογραφίας χτλ. (2) αποφασίζει δέ πιρί τούτου δι* 
*α»τήριον, ή δέ άπόφασις έχ*α»εϊται είς τό άνώτατον 
Συμβούλιον, η καί πρός αύτόν τόν αΰτοκράτορα. Δι
χάζεται δέ παντοτι ί  εύγινής υπό τών όμοιων τοο- 
χαί δύναται μέν νά λάβι; ξένου εδνους ύπηρισίαν, άλλ’ 
α< ή πατ^ις του τόν προσκαλή ώ- άναγχιιον, όφείλει 
να υπαχουση· οί ίδιοχτήται όμως πρέπει νά παριυρί- 
σκωνταιεις τήν ‘ Ρωσιίαν χατά παν πίμπτον έτος. Ό  
ευγενης έχει διχαιωαα νά παραι-.ησι; τήν υπηρεσίαν 
όπόταν θϊλη. "Ολων δέ τών ιύγε·.ών ή όμήγυρις προσ- 
φεριι τοΰ; υποψηφίους υπέρ πάντων τών πολιτικών έ- 
παγγιλμάτβιν· οδεν χατά πα·/ τρίτον Ιτος έρωτώνται οί 
αρμόδιοι ύπό τών μεγάλων αξιωματικών, α< έπιδυ- 
μώσίν ύπηρισίαν, χαί εις ποιον νομόν- ή δέ γειροτο- 

ί̂α των άποφασίζεται έπί τής άκολούδου *υνελιύσι«*ς 
διά πλειονοψηφίας, τά δνόματα τών ΰποψηιίων πεμ- 
πον:αι είς Πετροότολιν, αύτόδι δέ χατά πόΐοαν άναγ- 
ιην νέων υπαλλήλων συνιστώνται κατά τήν αρχαιό
τητα. Ονδεις διοριζιται ιίς  βέσιν χατωτέραν της 
κληρονομικής του άξίας· οί δέ μή Ιχοντες τοιαύτη» 
τάττονται χαί ώς άιιλοΐ γραφιΐς είς τά διοίφορα άρ
χει», etis υπουργεία.

‘Ο νϋν διέπων χήν τύχην τοΰ ‘Ρωσσικοΰ e9vouc 
ούτοχράτωρ Νικόλαος, πολιτιχώτερος ίσως χαί τοδ 
Άλεξάνδρ ου, έ*ηοχολή0η μάλιστα ν’ αΰξήση χόν ζήλον 
τής έδνιχότητος, άποδιοπομπουμενος τούς έπιισάχτοος 
καί παρέλχοντας νεωτερισμούς- ουτω; άντί διδασκάλων 
αλλοδαπών πανταχόδιν συ^ρεόντω» ι ’ λκυσεν ίπιμελη- 
τάς έργοστασίων καί τεχνίτας. Καί τούς μέν εύπα· 
τρίδας εμποδίζει νά διαμένωσιν ι?ς άλλοδσπήν επέ
κεινα τών 5 έτών έπί ποινή δημευσεως τής οΰσίας 
των, άρνούμενος ιίς αυτούς διαβατηοιον διά τ ίν  'Α γ 
γλίαν, μάλιστα δέ τήν Γαλλίαν άλλ’ έπεμψε τούναν
τίον ό αύτός εμπόρους χαιμεσίτας *αι στρατιωτικούς 
χαί μαδητάς άχαδημιών καί μηχανικούς. Καί οί 
μέν εύπατρίδαι δέν δύνανται νά συνεπάγωσίν υίούς i .  
φήβους, οί δέ έμποροι xat λοιποί εχουσιν άπόλυτον κατά 
τοΰτο τήν άδειαν.

ί \ )  Ά πόφασις τοΰ αύτοχρατοριχού σνμβονΜυυ ( I  J  δ ιάταγμα  Λ ίκατιρίγης 6 Noeu6n  1778. 
16 Νοιμβρ 1810 . ( 2 )  δ ιάταγμα  8 Σεπ. 1802 .

Οΐ μίσοπολΐτ1*! βυνέρχονται ii&  «3ν τρίτον ίτοςιίδωσι κατ δλίγον έλαχτουμ^νην χην uspioufiav χων, 
κατά διαταγήν τοΰ Νομάρχου, «ρός έκλογήν τοΰ δη-1δανειζόμενοι ίέ  6 τ. 0|0παρα τής Κυβερνησιως δι υπο- 
μάρχου καί τών διαιτητών, ή συνδίκων καί πρός πα δήκης χών ιδίων κτημάτων, έκέρδησαν 16 καί 20  έχ τής 
ράστασιν τών λόγων, ό*ους ι /ουσιν ’ Εκλέγονται δέ Φίλοπονίας των. Διά τοΰχο ή Μόσχα καί πασα» α! πόλιιςραστασιν 
και
τηχοντ 
μώ 
δικα 
χα
των διαλογ 
λογος τών 
αέραν καί
W J ’ (Ο

ιριιτίαν μέ
,χαστηρίων, οίτι»ες έπικυροΰνται υπό χον Νομάρχου I χ®0» βαμβάκινα χαι μιταξωχά καί ιριωδη υφαβμοιχβ, 
ατ’ έτος δέ τούς πρισβΰτας (προέδρους) καί διχαστάς φσρφουρία, ΰιλοι, καί ή τ μή των κατέβη ιοσοΰχον, ώ στι
ών διαλογικών δκαστηρίων (ιίρηνοδιχιίων). ‘ Ο σύλ ή ίιαρκοΰσα εως xote άπαγόρευσις χών έπεισάχχων της

μεσοιιολιτών έγει άρχεϊον, σφραγίδα ίδιαι- Α γγλ ία ; ειδών άκυρώδη αύτομά.τως καί έξ  ανάγκης, ά
δικαίωμα νά άναφέοηται πρός τύν No- καί έλέγιτο ιίς τόν Λόρδον Δούραμ δτι τοΰτο έγένετ

αν
ετο

^  πρός χάριν τής ’Αγγλίας ‘ Η Ρωσσιχή βιομηχανία δέ*
Είς τήν Σιβηρίαν χαί Φιλανδίαν τά προνόμια ταΰταΙφοβεϊτοτι πλέον χοΰ λοιπού χόν συναγωνισμόν τής ’Αγ-

όπάρχουσι πλέον έχτίταμένα.
Ταπιινου’̂ ένης τής άριστοχρατίας πρόδηλον οτι αυ

γλικής.
Η χοσαυτη ώφέλεια ή'αχτώδη καί έμεχριάσδη

ξεται καί ένισνυεται ή μεσσοπολιχιία, βαθμηδόν δέ Λ?610̂ °«  του χρόνου* αλλ ο νεος δρόμος «μ.νε» ή5η
χαί έπιτηδείως έκ τής τάξεως τών θητών άναβιβαζονται « » « * « « ;  0! J  Ύ  Τ Γ ' '
οί άνθρωποι είς αύτή.. χνουργειων, οί δε εύπατρίδαι είς τήν αγροτικήν ενδιαι-

. ' .  , , 0 , , , Iτησιν καί τα έμπορικά συναλλάγματα, (ξ ων γέννα·
Α κ,λουθώ* τών προ«τοχ,>ν του τα βήματα ο α » - \ ^  , ^  άνεΕβρτηβίί{. <Η άνάγχη προσέτι της

τοκράτο>ρ Νικόλαος καταγίνεται άνενδάτως είς τό 
τό μέγα τοΰτο καί πολιτιχόν καί φιλάνδρωπον έργον 
"Οδεν απ’ άρχής προσκάλεσε χοΰ; εΰγενεΐς εις την υπη

χαχαναλώσεως χών προϊόντων ΐβ ίβζι χού; άριςοχρατας 
ά βλέπωσι συχνάκις τούς έμπορους χαί νάσυνδιάγωσι 
μεχ’ αύτών είς ισοτιμίαν, οί δέ χωρικοί και χειρώνα-

ριν.αν, και μαχρυνων των χωρίων κρατεί αυτους «ίς| τ|ς ώς ^  ^  έκ(δί8ησαν ιίς χό ι’μπόριον. Ουτω
τήν πρωτεύουσαν, οπου αι τιμαι, ^  λαμπρά! οιχοδο-L ,  ^  ,ξ ίλ 5ϋνολλασσομένω ν έ-
μαί, α! έορται χαί πανηγΰρεις, αι αμαξαι, οί unoi, έντός δέχα μόνον έχών, χαΐ ιύγινείς καί
τά πο/υτιλή αξιώματα «λαττοΰσιν αόιακοπως την πε- L  „ Βνχις g[i , iv αύτέν Jxoniv 0„νυπαντή-
ριουσιαν των. Τό απστελισμ»ι τοΟτο έφα-η μ « λ ισ τ ,L  e.r α̂ , τω ; ^  χώραν τοΰ έμπορίου· ώ σ ;ε 
έπι τής Αίχατερινης. τού Παύλου και του Α λ ι ξ α ν - Ι - ^ ^  ο3τη έπαγ.,έλλ«χαι μεγάλας μεταβολάς μεχ' 
δρου- διότι πολλοί έντος ενος έτους κατησωτιυοαν τηνU j  |{; ^  .ρ ω „ ίαν,
«ρόσοδον δίχα έτών καί μεσεγγυησαν τα κτήματά των, 
φιλοτιμούμινοι νά έπιδειχδώσιν, ή νά εΰαρεστήσωσι 
δήθεν είς τήν αύλήν, χινές δέ χαΐ παντελώς κατεστρά 
φησαν (2).

Ά λλά  πρό τ<<ων έχών χινές έχ τών δυστυχώ* του

Άπό τού 1832 ή?η εΰρίσχίτο είς βιομηχανικός 
μεταξύ τεσσαράκοντα οκτώ κατοίκων είς τήν Ιίετρού- 
πολιν, μεταξύ δέ πιντήχονχα χισσάρων είς τήν Μόσχαν, 
οπου καί χά κέρδος έχετραπλασιάσδη.

Έ κ τών εύγενών, όσοι έγειναν έμποροι, ή κύριοι τε-
τω ν, ή άνοητων ευγινών παρητηδησαν τής υτιηρεβίας.IyyoUp«̂ e'6u, άναφέρονται έπιφανές·ατα ονόματα' ούτως δ 
SJ./L β«Λ/η\ι β»/· —/» τ/Λυ vorr n f . i r n v n t i n n -  1 * · ι \ι »τ*  \ L ___

Κάγκριν, όστις ειχε* υπερβολικόν πρός αύτάς ζήλον ζουιι χα| σφρ(γώσι χατά τήν ηλικίαν, παραιτήσαντες δέ 
ώς υπουργός· όθεν άνήγειρι χεχνουργεια, τά 0notaL^v ύπηρεαίαν έχράτησαν μόνον έπαγγέλματα τιμητικά 
έδικαιωσαν ταχέως τας ελπίδας του. Εκτοτε δε εξη άνάσ*χολα, οίον τών θαλαμηπόλων, 
πλώθη τοσοΰτον παντοΰ ή αμιλλα, ώστε καί οί δια- xj 5T0 ?. Μόσχα, ή κατ’ ε ξ ο χ ή ν  τό πάλαι άρι-

ίπεφόρτισαν χοΰς έπιστά’-ας ^^,χρ,,,χ^ πόλις, μετεβλίδη εί; βιομηχανική* ώς τό 
βιομηχανικών διαχιιρήσεων-Κ ' ξουνον> άντιπολίτευσις όμως καί ή άποστροφή

μίνοντες είς ΰπηρεσίαν
μέ τή'ιν φροντίΟα των

άλλ’ ιδόντες έκ πείρας τήν διαφορά' τής αμέσου ΐπο 
■πτείας, δέν έβράδυναν καί αύτοί νά μιμηδώσι τού:

Iπρός τήν υπηρεσίαν δέν ήλαττωδη δια τοΰτο- τουνα*· 
’ Iτίον μάλιστα δελει αυξάνει πάνχοτι, έπιχρατούντων

λειποχάκτας χών πολιτικών έπαγγιλμάτων, διά νά μή|,ώϊ δετιχώ* σ υμ φ ε ρ ό ν τ ω ν  καί όλίγωοουμένης τής αύλ ι.
:ής εΰνοίας- άλλά καί ούτως εχουσα διατελει πάντοτε 

1̂ 1) διαχήρυί,ις 1 Ιάννοναρίου 1807 Ιπιστήείς τήν Κυβέρνησιν καί προς τόν αυτοχρατορα, κα
(2) Ά .Ιλα  τοιοΰτύ z iJc r  συμβαίνει *a i είς την τττίο I θώς μαρτυρεί ή ιίλιχρινη; δεξίωσις, τόν όποιαν λαμβχ- 

χηΥ ΈΛλάδα ανευ αύδεμιας άνάγχης και i r  Λ^>/ρ£ί|νει έχάστοτ» ικεϊδιν διιρχόμινος- η δέ άφοσίωσις αυτη 
μεσημβρία τον ί,ιιχρατηνί'τος Συντάγματο/\Ti πτα ίει προέρχεται ϊκ τοΰ ιδιαιτέρου χαρακτήρος τοΰ Νικο- 
άράγε χατά τοϋτο ή 'Εξουσία', Τα αύτά ϊ^απώ^<αΓα|λάοι», χοΰ ‘Ρωοσικοΰ πνεύματος και χοΰ πιρι χήν βιο. 
εχονσι διαφόρους α ιτίας, ά.Ι.Ιά χαταντ&σιν είς α γά -Ιμηχανία* ζήλου.
Λογά άποτεΜσματα. Ταΰτα άποδεικίυονταζ καί έκ χοΰ ακολούθου συμβε-



δηχότος. Τόσον τω οντι άγοτπώϊΐ ιόν αύτοχράτορα χαί 
σέβονται τοΰς βχοπους του αί ε’μποριχαί πόλεις, ώ στί 
φιλοτιμοΰνται χαί δ ι’ αυτομάτων βοηθειών *ά τον ι£ 
χαριστήσω^ΐν. Οΰτω κα τά τά 1?36  οί ε'μποροι τής 
Νίζνας Νοβογορόδ συ*ευέφερον 1 ,5 0 0 ,0 0 0  ^ουβλίων 
πρός χρηπιδωσι» τοΰ Βόλγα, τή» όποια* συ»έλαβε χατά 
νοΰ» χαί «πεθύμησε» δ Μονάρχης διαβαίνω» ^χείθεν. 
Αν δέ καί ύπάρχη απόλυτος ή εξουσία, δυσχόλως ο

μως δύναται νά έπιβάλη έκτακτους χαί βαρείς φόρους, 
ως χιριστέλλοντας τά προ»όμια τής τε άριστοκρατιχής 
καί μεσοπολίτιδος τάξιως. ’Οδεν αί άνάγχαι της Κυ 
βερνησεως του δσημέραι αύξα*όμεναι, (1) διά τ ώ ν  πό
ρων -ο ί εμπορίου οίχονομοΰνται κυρίως’ άλλά διά ά 
προχόψι; τά έμπόριον απαιτεί πίστιν δημόσιον καί πό
ρους χαταναλώσεως, καί σχίσεις μετά τής Ευρώπης 
ταΰτα δέ γίνονται διά τής συνετής καί προνοήμον*; 
τοϋ αΰταχράτορος Νικολάου Κνβερνήσεως.

Έδαυμασα πάντοτε άναγίνώσκω» έπισταμενως χαί 
ερευνών τά περί ‘Ρωσσίας, πό^αι περισταιεις συντε 
λοϋσιν είς τήν κοινωνικήν αύτής ευπραγίαν χαί άπελευ 
δέρωοιν, ένώ έφαίνβντο ότι ίτεινον μάλιστα νά τήν έμ 
κοοίζωσι». Ουτω μεταξΰ τών πολυπληβώ» χαί γιγαν 
τιαίων καταστημάτων τής ‘Ρ ω σ ία ς  έξέχουσι τά ύ. 
πέρπλουτα διά την περιουσίαν των Ορφανοτροφεία, ή 
μάλλον έκδετοτροφεία, τά οποία ή Κυβερνησις δέν έδί- 
στασε κατ άρχάς νά βοηδήση γενναίως πρός αύςησιν 
τοΰ πληθυσμοΰ' διότι τά άνατρεφόμενα αΰτόδι πολύ- 
πληδή παιδία έρευνωμένης τής φυσικής των κλί 
σεως παραδιδονται είς διάφορα επιτηδεύματα, ώστε δυ- 
νανται *ά «ισιλδωσι χαί είς τάς ακαδημίας και είς τοΰς 
λοιποΰ; ίπιστημονικοΰς συλλόγους.Ευρίσχονται τώ ό«τι 
εξ βυτών ηίη παμπολλοι άνδρες διάσηυοι είς πάντας 
τούς κλάοους τής δημοσίου υπηρεσίας' όδεν καί ό πε· 
ριφημοταμος άστρονόμος τής ‘ Ρωσσίας ά»ήκει είς αΰ
τή» τήν τβξιν, ητις, καδώς καί ή τών ίμπόρων, δια 
κρίνεται χατα τά φιλβλβώδερ* χαί σχεδόν δημοκρατικά 
φρονήματα, συνδυαζομενα βυχνάχις μέ βαδύτατο» σέ 
βας προς τά» αύτοχράτορα, ιδιαζόντως δέ πρός τή* 
άποδανοΰσαν αυτοκαρτόρισα* Μαρία» ήτιςκατέβαλε πο- 
λυν ζήλον ύπερ τής προοδου τώ» προκειμέ«ω» κατα
στημάτων. Διότι καί άλλου, έξαιρέτως ομως είς τή» 
Μόσχαν, χρησιμευουσι» ώς άποδεματικαί συνάμα καί 
δανειστικαί τράπεζαι. Δί αύτώ* ή Κυβέρ»ησις δανείζει 
τους πλουσίους έπι ύποδήχη ακινήτων κτημάτων, τό 
δ εχ τουτου κέρδη αποβαΐνουσι τοσαΰτ*, ώατε ούχί 
μόνον είς τήν συντήρησιν τοΰ καταστήματος άρκοΰσιν, 
αλλ αφίνουσι καί περίσσευμα. Είς δυο έκ ιώ ν τοιοΰ 
τ « ν  καταστημάτων τής Μόσχας καί τής Πιτρουπό- 
λεως εύρίσκονται είσέτι κατατιδειμένα καί τά πολυ- 
βρυλλητα εις την ‘Ελλάδα κληροδοτηματά τινων πλου 
βίων ομογενών.

Εις τήν ‘Ρωσσίαν ό μέγας Πέτρος πρώτος καί

f l )  Μόνον τό ναυτικόν, τό όποιον πολλαπλασ ιά 
ζει ό αύτοχρίτωρ Νικόλαος, άπιρροφα ά π ε  ρόγχους 
ποσότητας (ύπΐρ τάς 40 ,000  ρουδλίνν)

κυρίως διέδιβκε τήν παιδείαν διότι αύτάς έγνώριζε at 
έξετίμα τοΰς έχοντες αυτήν,«ός έμπορος, όστις γνωρίζη 
χαί έχτιμα τό ειδβς τών έμπορευμάτων ήρχισε δέ ούχί 
έκ τών κατωτέρων τάξεων πασών δ.ά μιας, τά όποιον 
συχνακι; έπιφέρει πάντη εναντία τοΰ ποδουμένου απο
τελέσματα καί άνατρέπει τήν κοινωνίαν, ώς μετακι
νούμενων τών θεμελίων της. Έπειδή ιιδεν οτι ή φυσις, 
τη» οποίαν π :έπ !ί είς πάντα νά λαμβάνη οδηγόν χαί 
συμβουλο» ο ανδρωαος, φωτίζει πρώτον άνατέλλοντος 
τοΰ ί;λιου, τας χορυφας τών δ,,εων, τάς όροφός τών 
οικοδομών τά χωίο*οστάσια τών έχχλησιών, τά άχρα 
τών δένδρων, βαθμηδόν δέ χαί κ ι τ ’ όλίγον καταβϊίνει 
εις τά χαμηλά μ«ρη, εισδύει είς στενοπόρου; όδοΰς, 
έπειτα δέ είς τοΰς μυχοΰς καί είς τά ; γωνίας.

Ό  μέγας Πέτρος, όστις έδημ οόργησεν ώ ; έκ μα
γείας στρατούς χαί στόλους καί πό 'εις, δέ» έδυνατο 
νά δημιουργεί® εΰδΰς καί τή» παιδείαν Διά ν' αύξηση 
τά φυτά» τοΰτο, iy t i  άνάγχην πολλών έτώ», ετι δέ 
πλειοτέρων εως ου ώ^μάσωσιν οί καρποί του εΐς 
τά ύπαιθρον. Διά τοΰτο ό αύτοχράτοιρ ίφ;όντισε νά συ- 
στήση πανταχοΰ διϊασχαλεια, οΐΌυ προειοίμαζον δι· 
δασ χάλους ξένοι πανταχόδεν έρχόμενοι· σχολεία ναυ
τικής καί μηχανικής άνηγερδαιαν άνεκαδε» είς τήν Πε- 
τροόπολίν,τά Νεβογορόδ, Γερβ^λάβ,τήν Μόσχαν χαί τήν 
Βολόγδα ( 1) άλλα δέ Γιάφορ» συνεχροτήδησαν είςΜο»α-* 
ττήρια, οτου πάντες οί εύγε ν* Ϊς καί λειτουργοί τοϋ 
δηαοσίου διετάχδησαννά πέμψωσι τά τέκνα τ ω ν .  Μετά 
ταδτα δέ ή παιδεία έξετά9η καί είς τάς λοιπάς τά - 
•εις' κατά δέ τό τελευτυϊον τής ζωής του Ιτος 
5 αΰτοχρστωρ έσχεδίαιε καί τήν ακαδημίαν ιώ ν έκι- 
ιτη υώ ν , άλλ’ άπέχειτο εΐς άλλον νά τήν καταστήϊη.

‘ Η αύτοκρ. Άννα άπηγόρευσε νά ποοβιβάζωνται 
στρατιώται χαί βπαξιωματικοΐ πάντη άνράμματοι (2) 
σύστησε τό σχολείον τών Εύγενών είς Γ!ετρο6πολιν, 
καί άλλο είζ τά Αστραχανίο* ύπέρ τών Καλμοΰκων, 
καί είς το Καζάν υπέρ τών Ταρτάρων, διατάξασα νά 
ύποβάλληται είς αΰτήν χατ’ έτος έχδεσις τής προόδου 
χαί τής χαταστάσεως τών σχολείων.

Α λλ ’ ή αύτοχρατόρισσα Ελισάβετ προχώρησε πολί» 
έπέκεινα' διότι έπέβαλε πρόστιμο» καί ποινή* είς τοΰς 
γονείς τοΰς παραμελοΰντας τών τέκνων τή* ανατροφήν, 
έδικαίωσε δέ τά» ζήλον τοΰτον καδ’ όλην της τή» βασι
λείαν, συστήιασα κα! τής Μόσχας τό Πανεπιστημιον.

Ά λ λ ’ έξαιρέτως ή αύτοκρατ. Αικατερίνη έπολ- 
λαπλασίασε τά σ'/ολεΐα, συστήσασα καί τά όρφανο- 
τροφείον (3) Έ π ’ αύιής δ Προκόπιος Δεμόδοφ ά©ιέ· 
ρωσε χεί,άλαιον 2 0 5 ,0 0 0  ρουβλίων είς συντήρη3ΐν ε 
κατόν μαδητών τοΰ έμπορικοΰ σγολείου (4), παρά
δειγμα πατριωτισμού καί γενναιότητος, τό όποιον

( 1 )  Λ ιίτα γ . 30  Ά πρι.Ι. 1720
( 2 )  Λ ιάταχ. 13 Νοεμβρ. 1739 .
( 3 )  J t f a a y .  1 Σ ιπτ ιμ . 1763.

(4) De Γ instruction en Russie par le Baron 
Alex, de Kreusenstern. yarsovie 1837.

έμίμήΟησαν κατόπιν πολλοί εύπατρίδαι ’Ρώσσοι, άλλά βιωματικών, ιούς δποίους ίπεμψεν αύτός δ Ναπολέων 
καί ικανοί ήμών δμογενεϊς, χαί άλλων έθνών διαφόρων πράς τάν Αύχοχρ. Άλέξα*δρο,>), τά τής ναυπηγία; χαί 
πλοΰοιοι έμποροι άποδιδόντες τήν εύγνωμοούνη» τω»; έμπορίοις εί; Οδησσό* καί Ταϊγά»ι, τό τής αγρονομίας
είς τήν ‘Ρω ισίαν, όπου ευδαιμόνησαν.

Ο Αύτοκράτωρ Πχΰλος ίνησχολήδη ιδιαιτέρως είς 
τώ» στρατιωτικώ» όρφανών τήν έκιιαί?ευσιν· όδεν »υ- 
στηοεν ύτ.έρ αΰτώ» σχολιίο» ιίς τήν Πετροΰπολιν- δ- 
βοι δέ τών γονέω» έχρατουν είς τά ; οίχίας τά πα ιϊία  
τω» ώφειλον νά τά άνατρέφωσίν, ά ;  εμελλον ν άνα* 
τραφώσιν έντός τών δημοσίων κατα^χημάιων.

Α λλ ’ ή δόξα τοΰ καδολιχοΰ κανονισμού καί τής δια 
τάξεως τώ» τής παιδείας άπέκειτο είς τόν αοίδιμο» 
αύτοκράτορα Άλέξανϊρον· διότι αΰτί/ς ενομοδέτησε »ά 
δπάρχωσι» άνά εν γυμ»άσιον μέν είς πάσας τάς πρω
τεύουσας τών νομών ( ] ) ,  σχολεία δέ κατά πάσας τάο 
ϊιόλεις’είς πασαν δ’έκκλησίαν ένοριαχήν προσετέδη άνά ε» 
σ)ί.ολεϊον τών κοινώ» γρσμμάτων’ έπειτα ετιμήδησαν οι 
διευδύνοντις τά τής παιδείας, ώστε ό πρΰτινίς τοϋ Πα- 
νιπιστημίου ε ιχ ι τά δικαιώματα τής Ε\ τάξεω ί, οί 
καδηγηταί τά τής Ζ . οι δόκτορις τά τή; Η’, οί προ 
λυιαι τά τής θ ’, οί υποψήφιοι τά τής 1Β’, οί δέ μα 
θηταί τά ΐής ΙΔ’. ‘Ο βσβμός παρεδρου εί; Σύλλογον 
καί τοϋ συμβοΰλοο τής Έπιχρατεία; έδιδο’.ο μετά προη 
γηδίϊσαν έξέταιιν εις πανεπιστημιον. (2) Εδιδάσκο»το 
δέ δημοσί<£ μαδήματα καί ύπέρ μόνο» τών έ* υπη
ρεσία διατελούντων (3). Ό  ’Αλέξανδρος σΰσιτ,σεν 
επτά πανεπσιήμια (Δορπάρ, Καζάν, Χσρκόβ, Μόσ·/'*;, 
Βίλνας, Βαρσοβίας χαί Πετρουπόλεω;), 204  γυυ.να 
αια καί επέκεινα τών 2 0 0 0  κοινών σχολείων’ έδυσίασί 
καί έκ τοΰ ιδιαιτέρου ταμείου του πολλάς καί άδροτάια; 
ποσότητας είς τήν τύπωσι»  λαμπρών συγγραμ μάτω ν , 
ο?ον τοΰ περίπλου τοΰ Κρουζενστέρου, καί τή ; ιστο
ρίας τής ‘Ρωυσίας τοΰ Καραμζίνη· ήγόρασε πολυτίμους 
ουλλογάς, οίον τή» ανατομικήν τοΰ Loder, τή» Όρυκ 
τολογικήν τοΰ Φόρστερ', τό ταμεΐον τής ποιγγιπέσίης 
Γιαβλό»σκη, τή» βιβλιοθήκη» τοΰ Hnmbolt τώ δέ 
1818  μετεκάλεσε» έ* τή; Γαλλίας δυο Άσιανολόγους 
D em aoge καί Charm oy διά τήν Άρμενιαχή», Ί'ουρχι- 
κήν, Περσική* κ α ί’Αραβιχή*. Συγχρόνως δέ σγεδόν ή 
κατ’ ολίγο» καί άλληλοδιαδόχως άνηγέρδησα» *αί ειδι
κά σχολεία, οίον τό τής όδοποι'ίχς (διευθυνόμενον υπ ά

(\ .) Παραδίνονται δε αύτόθι καθαρά χαΐ έγηρ- 
ροιψέΐ'η μαθηματιχη, πειραματική ψνσιχη, γεωγρα  
<ρία, πο.ίιτειογραγ,ία χαι ιστορία, ψι.Ιοσοφία χαι πο· 
Λιτιχη οικονομία, γυσιχί) ιστορία, τεχνολογία x a i  
ή εμπορική έπιστήμη, Α ατινιχή , ' Ε.1.1ηνιχή, Γερμα
νική, Γα.Ιλιχ,ΐ) χαί 'Ρωσσιχή γλώσσα κτλ.

( 2 )  Ό πο ια  διαφορά πρός τάς χαθ’ ήμας ε^ε/ς ! 
οπου χαι τιμ&νται χα ί πρνάγονται πολλάκις οί ά- 
μαθεΐς χαι μοχθηροί, άλλά πιστοί δήθεν είς τό σύ
στημα τοϋ κόμματος θεωρούμενοι xai ώς ιοιοντοι 
συπσ ΐώ μ ενο ι είςτόν ΰπέρτατον άρχοντα

( 3 )  Λιάταγ. 6 Αύγ 1809 De 1 instruction pu- 
blique en Russie.

χαί δασονομίας καί άλλα, ίγει*αν δέ δεχτοί εις την 
κοινήν έκπαίδευσιν καί οί ’ Εβραίοι.

Εναμιλλώμενοι κατά τοΰτο, προστατευουσι τήν παι
δεία» καί ίδιώται πλούσιοι έκ τής τάξεως τών άρχό»των. 
Οΰτως ό πρίγγιψ Τλιούσχης έδοικεν 600 ,000  ρουβλίων 
πράς σύστασι» σχολείου έ*νεών, είτε κωφαλάλων’ ό 
κόμης Rodsborodsko Ιδωχεν ύπέρ σκολείου τίνος
2 0 0 ,0 0 0  ρουβλίων.

Οί έμποροι έδειξαν,καί αύτοί άνάλογον ζήλον π. χ . 
είς τάν νομόν τοΰ Σμολένσχου κατεβαλον 100,000  
ρουβλίων διά τήν συσιβσιν έμπορικοΰ σχολείου. ‘Ο 
έμπορος Fischer έκ 'Ρ ίγας προσήνεγκε 10 000  ρου
βλίων πράς σύστϊσιν όρφανοτροφείου’ ό Major Chljus- 
tin ό Bergsknikow άριέρωσαν τάς γαίας καί όλον 
τω* τόν π/,οϋιον είς φιλα»δρωπικά καταστήματα, άΧ · 
λJi δέ «ίς δασονομιχά βχολεία, ή νοσοκομεία . . . .

Τούτους καί τού; τοιούτους μιμούμενοι χα! οί με
ταξύ τών ‘Ρώσσων ζνΐσαντες καί άποδοινόντες ό- 
μογε»εί; ήμών Α. Β^ρβάκης καί ό έκτελεατής τής 
διαέήχης tso Ί . Πόζο; ε'ήτητα» νά συοτηθή λύκειβ», ή 
ναυιιχόνσχολεΐον είς τήν ‘Ελλάδα’ οδεν ή προσφορά τοΰ 
μέν πρώτου άνέβαινεν ίΐς 1 ,500 ,000  δραχ. πρό πέντε 
έτώ»,δέ τοΰ δευτέρου εί; 13— 140,000 'Αλλά χαί πρό 
τώ* ιξίειμνής-ω» τούτων άνδρών οί Καπλάναι καί Ζωσιμά- 
δαι, ρωσσίζοντες καϊ αύιοί, δέ* έπαυσα* παντοιοτρόπως 
νάεύεργετώσι τά.έδ*ος ιων'ό τελευταίος μάλιστα τούτων 
ϊδελφός προσή»εγκε καί χιβώτιον πλήρες άργαίων καί 
νεωτέρων κειμηλίων μεγάλης άξιας, τά όποίι μένου- 
σΐν είσέτι (νομίζομε») κατσρωρυγμέ*α είς τοΰς σκοτει
νού; τοΰ υπουργείου τής οικονομίας κευθαώνας. ’Αλλά 
καί οί ‘Ριζάριδες χαί οι X. Κώσται χαί τοιοΰτοι άλ
λοι εί; τόν αύτό* τόπον Ιμαδον χαί έτελειοποίησαν τάν 
γενναίο* καί πλουσιοιωρο» ύπέρ τή; πατρίδος ζήλο*, 
ωσ · ε τοσοΰτον αύτή» έφιλοτιμήθησαν νά ευεογετήσ6>σιν.

Αλλ’ έπί τοΰνΰ* τοσοΰτον εύτυχώ; καί έ»δόξως μο- 
αρχοΰντος αύτοκράτορος Νικολάου ή πρόοΒος ηΰξη- 
τε τοσοΰτον, ώστε έκρίδη ά*αγκαί>ν να παρεμβληθώσι 
«αι τινα προσχόμματσ, κα6ώ; τοΰιο Ιγεινε» είς τήν 
Γερμανίαν τή» Πρωσσίαν καί τή» Γαλλίαν αύτήν άπότι- 
ων έτών άναλογό» τι πράττομεν διά τής τροχοπέδης, 

5ταν ή άμαξα φέρηται είς όλισδηροΰς καί κατάντεις 
τόπους.

Διάσημος χ^τά τάν νοΰν καί κατά τάς γνώσεις ά*ήρ, 
ό Κ. Ούβάρωφ, πρόεδρος τή ; άχαδημίας τών επιστη
μών, τόν όποιον ό άγρυπνος χατά πάντα αύιοκρατωρ 
έκέστησεν εί; τή» παιδεία», έδιχαίωσεν έντε'ώ ς τοΰ 
μονάρχου τάς προσδοκίας, μεταρρ·.ιδμίζων καί συμβιβά- 
ζων αυτήν μέ τήν υπάρχουσαν αληδή άνάγκη» καί τά 
πολίτ κά συμφέροντα.

Ιδού καί τινες άριθμοί, έξω » δύναται τις νά συμ- 
περάνη τό μέλλον τής ‘Ρωσσίας* επειδή κατά τινα ά- 
σιατιχήν παροιμίαν ό όξΰνους καί διά τρυμαλιαςς ραφί· 
δος δύναται νά κ α ΐο π τ ε υ σ η  τήν ’Ινδίαν.

Κατά τό 1884 οπίρχο» εΐς τή» ‘Ρωσσίαν 499 
οχολεϊα, οπου ίδιϊάσκοντο 33,481 μαδηταί.



Κ ατί τά 1824 τά ιχολιΐα  1411 , ο! δέ μα- 
μαδηταί 69 ,6 2 9 .

Κατά τό 1814  στρατιωτικά σχολεία ύπηοχον 15, 
μαδηταί δέ 2 9 ,0 0 0 ,

Κατά τ* 18 24  ή;ι0μοΰντο τα «-yολεΐ-* πάντα ήσαν 
117 , μαθητβί δέ 1 0 2 ,2 9 5 .

Κατά τό 1824  άπό 100 τά έκκλησιαστικά φρον
τιστήρια ηύξήδησαν et; 5 4 4 , οί δέ διδασκόμε»οι άπό
1 5 ,0 0 0 , ώς κατά τό 1804 , είς 5 0 ,0 0 0

Οί μαδηταί τών ειδικών σχολείων ή ι ιν  4 ί ,3 0 0  
καιά τό 1824 άπά 3 1 7 7 5  ιών 18 04 . Πρό δέκα δε 
•τώ* τά σχολεία τ»ΰτα Ιφδασαν είς 307  άντί ιών 4 6  (1)

Σχολεία, μαδηταί, υπότροφοι, δαπάνη, 
τοΰ ύπ. τής Κ3ιδ. 8 5 ,7 0 7  25Ό 00  7 4 5 0 0 0 0  £.

Στρατιωτικα 179 ,981  179 ,5 0 0  8 ,6 8 7 1 8 4  
’Εκκλησιαστικά. 66 0 2 4  25  915  3 0 0 0 0 0 0

Ειδικά κτλ. 1 2 7 ,8 6 4  21 896  9 ,5 9 6 94 7

4 6 0 ,5 7 6  2 5 2 ,3 1 1  2 8 ,7 3 4 ,1 3 1

Παραλληλίζοντες τόν άριδμόν 4 6 0 ,5 7 6  καί τό» 
2 6 3 ,2 2 3  τοΰ Ιτους 18 2 4 , εΰρίικομεν διαβορά* 
1 9 7 ,3 5 3 ' άπό δέ τοΰ 104 usypt τοΰ 1836 ή δια 
φορά εύξήδη είς 351 318* τοΰτο δέ άποδεικνύει ότι β 
άριδμό ; τών μαδητών κατέστη ήμιτριπλάσιος έν τω 
μεταξύ τριάκοντα έτών.

Οί δέ είς αψηλά μαδήματα έγκόπτοντις νέοι κα- 
ταλέγ ονται.

Είς τά σχολεία
Τοΰ ύπουργ. τής παιδείας 1 0 ,0 00 .
Στρατιωτικά 10 ,000 .
Εκκλησιαστικά. 14 590 .
Ειδικά καί άλλα διάφορα. 9>^00.

4 4  0 0 0 . (2)

Ε ί; τόν ανωτέρω άριδμόν τών 4 6 0 ,0 0 0  ά.αγκαίω ; 
πρέπει νά προστεδή χαί ό τών χατ’ οίκον έκπαιδίΐιο- 
μένων παιδιών, τάν δποΐον δέν τολμώμεν νά προσδιο- 
ρίσωμεν.

Οί άντκΐντες εις τό·» κλήρο» λογίζονται ώ ;
4 8 0 .0 0 0  έμπερίλαμβανομένων γυναικών κτί παιδιών· 
Ιπειδλ κατά τόν Ziablowski (πολιτιιογραφία) ύπαρ- 
χουσιν εν ‘Ρωσσία τουλάχιστον 2 7 ,081  εκκλησία! 
ορθόδοξοι, όπου πρέπει νά υπηρετώσι κατά τόν νόμο» 
1 1 8 ,4 0 6  άνθρωποι, προστιβ«μέ*ων δέ χα ιτώ ν γυναι 
κών γίνονται 200 ,000ώ ς έγγιστα Μακρυνόμεθα ίΑ  γε 
«ολύ του άληδοϋς, άν λαβωμεν 6 0 ,0 0 0  παι?ίων κληρι
κών 1 0 — 20 έτών αρμένων καί 6η*έων διδασκομένων; 
Ί ίω ;  όμω; ύπάρχουσιν ίτ ι 20 χαί 3 0 .0 0 0  άρ*. χαί 
θηλ. κατώτερα; ήλιχία; κατ’ οικον έκπαιδευόμενα ώς-ε 
ή άναλογία τών σπουδαζό*των τιμδ πολύ τή* φι/,ό 
χριστόν Κυβέρνησιν τή; ‘ Ρω :σ ία ;.

(1) Krusenstern — Glagoleff, Statist. Journal 
da M iaist do 1 in terieur 1837.

( 2 J  i O αύτός αύτόtit.

Μεταδαίνομι» ιίς  τοΐς ιυγενιΐς, άριδμουμένους ώς 
2 2 5 ,0 0 0 ' τούτων β>βαίως πάντα τά παιδία διδά
σκονται κατά τό μάλλον καί ηττον. Ά λ λ ’ άν λάδω- 
μεν τήν αναλογίαν ένέςπρός π ίν τ ι, ήτΐ; ευρί»*εται εις 
τά ; Όμοσ/ιόνδους επαρχίας, όπου πάντα τά παιδία 
φοιτώτιν ιίς  τά σχολεία, λβμβάνομεν ώς άδροιμα
4 5 ,0 0 0

Οί πολιτικοί καί στρατιωτικοί υπάλληλοι χατά τάν 
Ziablowski άριδμοΰνται άπαντες 7 5 0 0 0 0 ' άν έκ 
τών 7 μόνον ε ΐ; διδάσχη.ται, Ιχομε» 1 0 7 ,0 0 0 .

‘Ο άριδμάς τών διαφόρων εμπόρων προσδιορίζεται 
εί; 2 0 0 ,0 0 0 ' δοδέντος δέ ότι τό έβδομον αΰτών μέρος 
σπουδάζει, έξάγομεν 2 7 ,00 0 .

Οί τεχνίται καί άλλοι τινές αυμποσοϊϊνται ώς ίγ *  
γιστα εί; 5 ,000 ,000" ά< έχ τών 20  είς μό/ος μαν- 
δάνη γράμματα, φέρουσι 2 5 0 .0 0 0 .

Τέλος έχ τριών έχατομμυρίαν υπηρετών (επειδή 
μόνον οί εύγενεί; καί υπάλληλοι άποτελοϋσίν I» έ<α- 
τομμύριον) ά» έχλάβωμεν γραμματιζόμενον τόν 1115  
γίνονται 2 0 0 ,0 0 0

Τά παιδία 1 ,2 0 0 ,0 0 0  στρατιωτών ώ ; 169 0 0 0  
διδάσκονται χρεωστικώ; εί; τά σχο'εΐα.

Οι χωρικοί υποτίδε/ται ώ ; 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0  έξ αΰτώι» 
μόλις εΰρίσκεται ι ί ;  έπί 500  άναγινώσκων χαί γρά
φω* κατά τ ινα ; Ιπαρχίας, οίον τήν Αευχήν ‘Ρωσσιαν, 
Βολλυνίαν χαΐ Ποδολία/, έ-ώ ε ί; τά ; κεντρικός, ιίς  
τάς έμπορικσς χαί β'.βμηχά ·ους πόλει;, καδώ; καί είς 
τά περίχωρα πασών τώ» μεγάλων, «ί; τάς Γερμανιχάς 
χώρας, τά ; περί τήν Βαλτικήν, είς τά ; τοϋ στέμμα
τος καί τών πλουσιω». χώμας ή αναλογία καδί- 
ιτα τα ι μεγαλητέ;α- λαμδανομένου ομως ώ ; μέσου ό 
ρου τοΰ 1 είς 3 0 0 , γίνονται 1 4 0 ,8 0 0  παιΒία, χα- 
τέχοντα τά στοιχειώδη γράμματα.

"Ολος δέ ό άριθμός τών διδασκόμενων ve'ajv π ι- 
δινολογεΐται ώς Εφιξής.

Κλή;ου ‘ 1 2 0 ,0 0 0
Εύγενώ» 4 5 ,0 0 0
’Αξιωματικών πολιτιχών 
καί στρατιωτικών 1 0 7 ,0 0 0
’Εμπόρων 2 7 ,0 0 0
‘Υ*»δεεστέραν μεσοπολιτϋν 2 5 0 ,0 0 0  
Ύ ιτίρετών 200 ,000
Στρατιωτών ’Εφέδρων 1 6 9 ,0 0 0
Χνριχών 1 4 0 ,0 0 0

1 ,0 5 8 ,0 0 0
Άφβιρουμένιον In τοδ ποσοΰ τουτου τών φ»ιτών„ 

των είς τά σχολεία, σπουδάζουσι κ α τ ’ ο ικον597,4 2 4 . 
ώ»τε έπί τή; Ευρωπαϊκής ‘ Ρωσσίας, κατοικουμένης 
ΰπό 5 4 ,0 0 0 ,0 0 0  διδάοχεται 1 έχ τών 18 τοΰλάχις·ον.

’Αλλ’ ουτε καί αυτή; τής Γαλλία: εις πάντας τούς 
νόμους εΰρίσκεται ή αναλογία αυτη" διότι έπίιημος έχ- 
δεσις τ#0 υπουργού τών Στρατιωτικών τή ; Γαλλίας 
τό 1837 ανήγγειλε» ότι έκ 3 2 6 ,2 9 8  στρατιυσί- 
μω» 15 5 ,8 3 9  άνεγίνωσχον χβί εγραφον, 1 1 ,784  ά- 
νεγίνωσκον μό·ον χαί 1 4 9 ,19 5  ηιαν άμαδεΐ.-· *ις 
9488  ή παιδιία εμει»ιν άνεξερεΰνητο; =  3 2 6 ,2 9 8 .

Έ * δέ *εο»υλλε'χτων 8 0 ,0 0 0 , μόνον 4 0 , ι8 6  άνεγί ·|»τρατοΰ είς τό Tzarko^-Celo (1) Τά νεώρια τής Σε
ώστε είς τήν Γαλλίαν τά ήμΐ3υ βασνωσκον χβ! ίγραρον

τών άνδρώπων χατά τό 20 ετος 5ϋρί;κετο άπαιδευτον 
‘ Η στρατιιοτ.χή δύναμις ιή ;  ‘Ρωσσία; υπερβαίνει 

τά έχατομμυριον, ίσιο; ?έ άναβαίνει μέχρι καί τών
1 ,5 0 0 ,0 0 0  συμπεριλαμβανομένων καί τών απομάχων, 
οίτινες όμω; δυνανται νά χρησιμεόσωσιν ε ί; τή» υ 
πηρεσίαν τών φρουρών, τή ; άστυ*ομία; κτλ. ‘ Η απέ
ραντος διάσταϊ,ις τών στρατιωτιχων σταδμών 
χώρα; πιριλαμβανοιίιης όλη; 6 6 ,0 0 0 ,0 0 0  α»δρωπων 
εις τήν Ευρώπη», τήν ’Ασίαν xai τήν Αμεριχην, 
καδώ; καί ή νακτιχή υπηρεσία απορροφώ Ην ίχανάν 
μέρος τοϋ λαιϋ, ώστε ή λίίψανδρία γίνεται σχε· 
τικώς έπαι^δητή' διότι πέντε ς-ό'οι (έξ 9 τριχροτων, 
6 διχρότων ανεμοκινήτων, ή άτμοχίνήτων καί πο/,λών 
άλλων μι^ροτέρων Ιχαστο;) ναυλοχοΰσιν οί μέ* 3 
ε ί; τήν Βαλτικήν, ί  δέ τέταρτο; καί πέμπτος εις 
τό* Ε5ςειν*ν Πόντον, έκτό; τών στολίσκων τή : Α*υ- 
κής δαλάαση;, τής Κασπίας, χαι του πέλαγους 0 - 
χότσχη είτε τόν Σαρματικοΰ ώχεα»οδ, Μαρχιανου περι- 
πλουν). Υ*άρχειδέ πασίγ*ωστον πόσον ό αύτοκράτωρ 
Νικόλαο; έναμιλλαται ύπέρ πάντας τεΰ ; προκατοχου; 
του είς τάς ναυτιχάς δυνάμεις. Διά τοΰτο χαι οι α
ξιωματικοί αύτοί τοϋ ΆγγλίΑοϋ Ναυτικοΰ όμολο- 
γοΰσι πάντοτε τήν άπ'ς·ίυτον πρόοδόν των. ‘Ο δέ πλοι. 
αρχο; αΰτών Craufurd (1) έδαυμασε καί τάς περι 
τήν ναυτικήν έξάρτυσιν καί υπηρεσίαν γνώσεις του 
αύτοκράτορος Νικολάου « ’Αλλόκοτοι ίδέαΐ μοί ηλδον, 
λέγει, ότε ίτυχον εγώ, άξιωματικός τοϋ Αγγλικοΰ 
ναυτικοΰ εί; τήν δάλασσαν μετά 27'Ρ*>σσικών πλοίων 
τής γραμμή;, τών όποιων τά πλήρο)μα ήτο 3 0 ,0 0 0  
τά δέ έφόδϊα ήοκουν εί; 4 μήνας . . .  · · ‘Ομο
λογώ ότι, α> χαί έχω πεποίδησιν είς τήν «όφυιαν και 
τήν δραστηριότητα τών συμπατριωτών μου. έφοβηδην 
καί άκουσίω; μήπως ή δαλασσοχρατία πλησια^η να
τοίις δ ιβ ϊίΰγη .................Τοιοΰτος στόλο; αποτελεί δϋ-
ναμιν ίχανώ; όξίαν λόγου χαί έτοιμον «ίς έπι; ειρη- 
βεις, ώστε ό ’Αγγλος ίγ ώ  άναγκάζομαι νά έλκυσω 
τήν προσοχήν τών όμβγενών μου και είς τούτο και 
είς τήν αδυναμίαν, οίτου έγχαταλείπομίν τό ήμετερον 
ναυτικόν.»

Άλλά τά αύτά φρονών έβεβαιωιε καί ά*ωτερος τ ι; 
αξιωματικό; τή; Πρωσσία; «ερί τής πολεμική; δεινό- 
τητος καί εμπειρία; τοΰ πιρικλίευς μονάρχου, κα! τής 
ευστοχίας τών παραγγελμάτων του, ο Κόμη; Bis 
m ark, οΰ είδε του; έξελιγμοϋ; τοϋ ‘Ρωσσικοϋ

τουπόλεως έργάζονται άδιακόπως.Τό Παντιχάπαιον 
(Κέρτς) κείμενον εί; τήν είσοδο» τής Μαιώτιδος καί 
κυριευδέν τώ 1774 , κατέστη νέον κέντρον εμπορίου, 
πληδυνομένου έκάστοτε. Άνεκαλυφδησαν δε αΰτόδι πρό- 
τίχων έτώ* καί μεταλλεία πλούσια, όπευ άνηγέρδησα» 
σιδηρουργεία χαί έργαστήρια τηλεβόλων τοσουτων ά- 
ναγκαίων είς τοΰ; κατά τήν μεσημβρίαν ναυτιχούς 
κα! ήπειρωταοΰ; πολέμους- διότι ένδυμοϋνται ίσως 
πολλοί πόίον ή ελλειψις τοιουτων εφοδίων έμπόδισε 
τόν 'Ρωσσικόν στρατόν έτοιμον ήδη νά ΰπερβή τόν Αί
μον- δθεν ΰπέρπλουτό; τις κα! φιλότιμος άριστοκρά- 
της καί βιομήχανος, ό Δεμιδοφ, έπίμψε τότε μακρόδεν 
άπό τά Ούραλια, (Σαρματικά ή ‘Ριπαία όρη) τοιαΰτα 

άξια ; 5 0 0 ,0 0 0  ρουβλίων άλλ’ όποιαν διάστασιν έμελ- 
λον νά δ.αβώσιν εως ου καταντήσωσιν είς τόν σκο
πόν! διά τοΰτο ό Κ .Άνατόλιο; Δεμιδοφ,μαδών έν Πα- 
ρισίοις πα^ά τι»ος άςιωματικοϋ ‘Ρώασου, επίτηδες 
σταλέντος τήν όρυκτολογικήν χατάιτασίν τής χώρα;, 
έσπ»υσε καί πά^χων νά ΰπάγυ εις τάν τόπον, άφ’ου 
έπεμψεν έκ τής Γαλλίας τάς άνανχαίας μηχ_ανάς 
πρός συστασιν' σιδηρουργείων χαί οπλοποιείων άναγ- 
καίων είς τό νεώριον Δ ά τοιουτων επιχειρήσεων 
καί ό πάππο; τοΰ είρημένου άπέκτησε τόσον πλοΰ< 
τον εργαζόμενο; εις τά βόρεια τή ; ‘Ρωσσίας.

‘ Η Ικτασις τή ; ‘ Ρωσσίας πέραν τοϋ Καυκάσσυ, 
μέχρι τής μεγάλης δηλ. καί τής Λίικρας Ά σίας ηυ- 
ξη ιε τόν έμπορικόν αύτής πλοΰτο» καί έπολλασλασίασε 
τά συναλλάγματα· διότι ή πρόσθετο; χώρα αΰτη κα- 
τέγει τουλάχιστον 1000  βέρστια, είτε 250  λεύγας, 
κεΐται δε ύπά τόν εΰδιώτατον ούρανάν καί πλήδει παν. 
τοδαπών μεσημβρινών προϊόντων, οίον οίνου, μέλιτος 
καί κηροΰ, χαπζοΰ, όρύζης, καί άλλων τοιουτων, «κ 
τών δποίων πολλά εξάγονται είί τήν τουρκίαν, ή 
μεταφέρονται είς τά ένδότερα τή ; ‘ Ρωσσίας μέ
χρι τοΰ Άστραχανίου, καδώ; τά έλαιώδη σπέρματα, 
τά χρωματικά ( έροδρόδανον ) καί ιατρικά φυτά, καί 
ζώα άλλα καί ίπποι καί άγκυραιαι αίγες, μάλιστα 
δέ οίνος καί βαμβάκιβν καί μέταξα. ’Εκ τούτων ό 
οίνος, έρχόυενος άπό τοΰ Baka, πωλιΐται ήδη άντί 
τοϋ Γαλ/ικοΰ, καί οίνοποιοί πλουσιώτατοι έκ Βορδι- 
γάλλων μεταναστεύσαντες, ήγόεασαν μεγάλας γαίας 
διά τήν αμπελουργίαν, μεταξύ μάλιστα τών δύο 
Chamakhis. (2) τής δέ μεταξης μόνον είς Γάλ-

/'lylThe Russian fl«e tin  the Baltic W ith  some · " -  ΊΓ ' . ' Γ - '  
remarks intented to draw attention to the danger m Ja“ re

(1) Die Kaiserliche Russiche Krieqsmaeh 
von den General lieutenant Grafen Von Bismark

of leaving our navy in its present extremely redu 
ced state by 11 VV. Craufurd commander of the 
royal navy-London. <ί?;7. ό 'Ρωσσιχος στ ό.Ιος ric
B a.h ix ijc ιι(τά xiru>r ,'ταρατηρήσιων t'.ii rov irS e jo -  
ejirov κινδύνου, άν iyxataJenj>eij rd ravcixtir τής 
’ Α γγλ ία ς είς τήν ΐ> ιιπώααν αύτοί ίλαττωρατίχην 
χατάστασιν Λαρά Κριυυούρι) πλοιάρχου τοϋ 'Αγ- 
γλιχοϋ Ναυσταύθικιυ χτλ.

(2) Reise in die Krym un den Kaukasus. Ber
lin 1835 . Reise in die Krym uad die loender der 
Kaukasus et Jagar. Laipsig 1830 . — Skizzen 
aus Rusland von T ictz.Cobourgl836 De la  ligne 
de Cancase par J Debout. S ’ Pelerbourg ( Ρωσ- 
•ιστί). Considerations sur les communications 
d’ eau de la Russie par Demetr. Dubenski 
Moscou.



λο; έργοστασιάρχη; ό Didelot έςάγ«ι κατειργασμένης 
4 0 — 50 χ ιλ . πούτια· διότι οί Ρώοσοι έκιτηδεΰ- 
ονται» εΰδβκιμώτατα τή* μεταξουργίαν, μαδητεύ- 
σαντες είς τό Πεδεμόντιον καί τήν Μεσημβρινήν 
Γαλλία»· όδεν χατασκεαάζουσι σήμερον εί; τή/ Μό
σχαν καί άλλαχοΰ τής ‘ Ρωσσίας τά σηρικά υφάσ
ματα τοϋ Αουγδουνου' μετ' όλίγον δέ, οταν δηλ. ή
‘Ρωσσία καταλάΛ) ολον τόν μεταξΰΕύξείνου Πόντου 
καί Κασπίας Ίσδμόν, τοΰ δποίου τή λείπονται μό
νον όλίγα μέρη παράλια, πάντα ταΰτα τής ‘Ρωσσι- 
χής τέχνης τά Ιργα περισσεύοντα, θέλουσι χατα 
πλημμυρήσεί τή» Θράκην τή* Μακεδονία» καϊ τή* 
‘ Ελλάδα, ώς εύδη*ότερα τών άλλοδαπών καί οδτω; 
έ<πληρού*ται αί εύχαί τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου, 
βστις ούδέν έπιδυμει τοσούτο», όσον τή» εύτυχία* και
δόξαν της πατρίδος του διά τε τή; βιομηχανίας και
τής προόδου τών ναυτικών της δυνάμεων.

Ταΰτα άς προφα*ή βλέπουσα ή Α γγλία , καί άλλα 
δέ είς τοΰς πολλοΰς άμυδρότερα τηλεσκοποΰσα, ά·έ- 
λαβ« τό μέγα επιχείρημα τής κατασκευής σιδηράς 
δδοΰ διά μέσου τών αμμωδών πεδιάδων τ ή ς  Α ίγυ
πτου μέχρι τοΰ ’Αραβικού κόλπου. «Έπειδή δ ι’ αύτοΰ 
τοϋ δρόμου ούχ! μόνον ή μετά τής ’Ινδίας άντα- 
πόκρισις άποβαίνδΐ ταχεία, άλλά κα! στρατεύματα 
ευκόλως μεταβιβάζονται έντός τινων ήμερων ναυτι
λίας, άν ποτε συμβή καί αΰτόδι εισβολή τών όπλων 
τής 'Ρωσσίας- διότι ή κίνησες αυτής γίνεται μεν βρα
δεία, υπάρχει όμως σταθερά, ασφαλής κα! άχάδεχ. 
τος· οδεν μεγάλαι καί πολυπληδεΐς έπαρχίαι κατέ* 
χονται ή?η ύιτ’ αύτής πρός άνατολάς τής Κασπίας, 
ώς λίμνη δέ ‘Ρωσσική διαυλακίζεται υπό ατμοκί
νητων πλοίων ή δάλασσα τοΰ ‘Αράλ1 ‘Ρωσσιχόν ?έ 
φρ«ύριον άνηγέρδη είς τάς όχδας τοΰ 'Ωξου καί τοΰ 
Ιαςάρτου, ώστε τό Το,ιρχεςάν, ή Χίβα Χαί ή Βουχαρία 

( ‘Υρ*ανία,Βακτριανή,Σογδιανή) δέλουσιν ΰποχύψει προ*ε 
χώς είς αΰτήν τό δέ ‘Ρωσσ,κάν έμπόριον πολλαπλασιά- 
ζο» τάς σχέσεις τής ‘Ρωσσίας μετά τής ’Ινδίας, δέλει 
προπαρασκευάσει τοΰς λαούς τής Χερσοννήσο» εΐς νέαν 
έξουσίαν.Άλλ’ έ*τά; τούτων πάντων μετά τριών ήμερων 
μόνον πλοΰ» δ πολυάριδμος στρατός τοΰ Καυκάσου 
φθάνει τή» νότιον άχραν τής Κασπίας, όπου άνεμίζετα* 
όμοίως ή τροπαιοφόρος σημαία τοΰ αύτοκράτορος, καί 
πολλάκις ήδη φρουρά στρατιωτών ‘Ρωσσων «φύλαξε 
τήν ‘Ατροπατίαν (Άστερεβάδον)' άλλ’ αυτη απέχει 
μόλις 200  λεύγας τή ; Γεδρωσίας (του Άφγανιστά*), 
ή δέ μεταξύ κειμένη Περσία πρέπει νά θεωρηθή ώ : 
υποτελής, ή τούλάχιστον κατηναγχασμένη σύμμαχος 
καί οπαδός τής ‘Ρω»σίας καδ’ δποιανδήποτε πε- 
ρίστασιν.ϊ

Τού; λόγους τούτους έδανείσδημεν παρά Γάλλων 
(1), καδώς όλίγω πρότερον έλάβομβν τήν μαρτυρίαν 
τών’Αγγλων καί Γερμανών. Συ»ομολογούσΐν άρα άσόμ- 
φω»οι κατ’ άλλα καί αντίζηλοι τής ‘Ρωσσίας φυλαί οτι 
αυτη εχει ί'διόν τινα καί ^ύψηλότερον προορισμόν, τοΰ 
ίποίου ή έκτέλεσις άφορα τά συμφέροντα τ»ΰ Χριστια

νισμού καί τής άνδρωπότητος· Άπό τάς ύπερβορείου; 
τωόντι αύτής χώρας έξήλββν τά στίφη τών δια
φόρων άγρίω*, άλλά μαχίμων έδνών, τά όποΐα εί- 
σέβαλον άλληλοδιαδόχως είς τό ’Ρωμαϊκόν κράτος τής 
ανατολής χαί τή; δύσεως. *Η γιγαντιαία μοναρχία αυ
τή άπέδνησχεν ήδη καχεχτική διά τήν διαφδοραν, ήτις 
δρμωμένη άπό τά παλατια τών Καισάρω*, ϊνέμετο ώς 
φαγέδαινα όλους τοΰς λαοΰ;· ήτο σκωληκόβρωτο* 
γιράνδρυον, τά όποιον έκάστοτε χλονιζόμενον, «- 
κίνδύνευεν άκαταπαυστως νά *έση· έραίνετο ώς κα
ταπληκτικό; τις κολοσσός, σαλεύων έχ βάδρων, οστις 
ομως χαΐ πρό πολλοΰ ήδη κλινα:, διετηρεΐτο είσέτι, κα
δώς οί πύργοι κωδωνος·ασίων τινών τή; ’Ιταλίας διατη
ρούνται δλοχλνίρους αιώνα; και ετοιμόρροποι φαι>όμ«- 
vof έπρεπε όε νά πλεύση πανταχοΰ σφοδρότατο; άνεμος 
awo βρρα καί νότου ώς λαιλαψ, διά *ά τάν κατα- 
κρημνίσ5 και νά τάν συντρίψη· έπειτα έχρειάζετο νέα 
δύναμις, διά νά άνυψώση έκ τών έρειπίων'του νέαν 
κοινωνίαν, επειδή και δρησκεία νέα άνεφάνη ήδη εΐς τόν 
κόσμον.

‘Ω; ιδιαίτερον άρα εργον έδόδη εΐς τήνΆρκτον,ταΰτά» 
εΐπεΐν είς τήν'Ρωσσίαν,ή τών καδες-ώτων μετίρ^ύθμισις 
*αί άναχαίνισι;· άλλ’ αΰτά δέν συνετελέσβη βΐσετι δλό- 
χληρον. Κείμενη έκ φύσεως είς κλίματα πάγου καί σι* 
δηρου ή όύναμις αυτη φέρεται αύτομάτως ιίς τάς δύο 
αντιδέτου; κλιτυας τή; υδρογειοι» σφαίρας· αύτήν δέ 
τήν φοράν καταβαινει ούχί βάρβαρος καί άμαδής, 
άλλά πολιτισμένη χαί ορθόδοξος· έπιιδή άτιαιτεΐται 
νά έξαπλωδή βαδμηδόν «ΐς όλην τήν γή» τά «ύαγγέλιον 
ήλδε δέ καιρό; ίσως τά σημεΐον τοΰ σταυρού νά γείνη 
σύμβολον ένότητος καί άγάπης (είτε ουνδυασμοΰ)· διότι
1 4 7 ,0 0 0 ,0 0 0  άνδρώπω» άχολουδούσι τόν Κομφού- 
χιον, τόν Σέντα, τοΰς Μάγου; χαί τήν «ίδωλολα- 
τρείαν 1 70 ,0 0 0 ,0 0 0  τόν Βούδαν και τοΰς πέντ« 
αποστόλου; του- 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0  τάν Βραχμαν 96 τάν 
Μωάμεδ. Μόνος δέ έν τω  μέσω τοϋ ομίλου τουτου 
τώ» ίδ<ών έμφανίζεται δ Ίησοϋς Χριστός μετά 
2/Ό,ΟΟΟ,ΟΟΟ μαδητών διά τόν δρίαμβο* τή ; άλη- 
δείας, και τήν ευδαιμονίαν τής άνδρωπότητος. Ά λλ ’ 
εΐς τδν σωτήριον τοΰτον σκοπό» φαίνεται είμαρμενον 
νά ύπερνικήσωοιν ένεργοΰσαι at χραταιόταται τής 
γής δυνάμεις, ή Γαλλία χαί ή ’Α γγλία, ήγουμένης 
πάντοτε τής ‘Ρωσσίας.

Χαίρετε εύλίμενοι τοΰ Εύξείνου Πόντου έσχατιαί* 
χαίρ«τε άλιτενει; άχταί τή ; Ταυρική; χερσοννήσου. 
Χαίρετε πεδιάδε; χρυσίζουσαι καί λόφοι χλοεροί xai 
νάπαι καί δρυμώνες συνηρεφεΐ;. Χαίρετε ναυσίποροι 
καί ίχδυόεντες ποταμοί καί λίμναι, όπου έντός όλίγων 
έτών συνεχροτήδησάν ποτε άλληλοδιαδόχως πεζομαχίαι 
καί ναυμαχίαι. Ποσάχις, ώ Δναίατερε, εχ τών -/ωρίων 
τής περιφανέστατης τώ* φυγάϊων οικογενειών τοΰ 
Βυζαντίου, (1)τότε δέ (1 8 2 3 — 24) πενδούσης είς τήν 
έρημίαν ώς ή τρύγων, έδαύμαζον ώς άπά σχοπιόΐς 
τό πλάτος τής κοίτης σου, τήν ορμητικήν ταχύτητα

( I )  Τ ή ζ  φ ιΐο γεπ στά τη ς xai eraphov ήγιμο- 
(1) Revue Britaanique Ν°. 2 fevrier 1852. ridot. Ψ α.Ιο ϊς Μουρούζη.

τών ύδάτων ctu, καί τάς έλικοειδεΐς κινήσει; τοΰ 
γεύματός σου. Ποσάχις χατέβην είς τά ; χαταφύτοιις 
2χδας σου διά ν’ άχούσω έχ τοΰ σύ«εγγυς τάν μο* 
νότονον, άλλ’ ηδονικόν ?)χον τοΰ χελαρυσμοΰ σου, 
νά άποπτεύσω δέ καί τήν ποικιλίαν τών δέσεων τή; 
άντίπεραν φιλομάχου Πολλωνίας.

Τόποι κατά πάντα άξιοδέατοι, γή πάμφορο;, χωρα 
ξενοδόχος, άσυλον τής ιύσιβείας καί τής οικουμένης 
έμπόριον, έχπαλαι βεβαίως έφειλχυσατ* πανταχοδε» 
τά βλέμματα τών εραστών τής φύσεως, ανέκαδεν δέ 
στίφη βιομηχά»ων άνδρώιτων συνήρχβντο υπό τον ευδιον 
ούοανάν, οπου αυτη τοσοΰτον εΰτυχώς σάς εδηκεν. 
’Ιδιαιτέρως όμως τή ; Έλλάδο; οι φιλόπονοι λαοί 
Ινασμενίζοντο ουχνάχις νά σας έπισχέπτωνται καί νά 
μεταναστευωσι μάλιστα πανοικει είς διάφορά μερη 
τής έκτάσεώς σας. Πόσα πλοΐα τών Άδηναίων κατή- 
γοντο έτησίως είς τά τερπνά ταΰτα παραλία! Ποσα 
συναλλάγματα έγίνοντο έπί τώ* άφδόνων προϊο*των 
σα; ! Πόσα δάνεια άμφοτερόπλοα καί έτερόπλοα ει; 
τοΰς νουτιλλομέιους έδιδοντο! Πόσαι δέ συμμαχιαι 
καί βοήδειαι άλλαι τών συμβαλλομένων άμοι 
βαίως προσεφέρο»τθ κατά πασαν χρείαν ! Αν δέν 
«Γχομεν ώς μάρτυρας τάς δημηγορίας τών Αττιχών 
ρητόρων, άν δέν έσώζοντο τοσαΰται σελίδες τής Ιστο
ρίας, καί μόνον τά άιιδαλή ονόματα τών ‘ Ελληνιχώ* 
αποικιών, oisv τά Παντιχάπαιο», ή Χέρσων, ή Ολβια, 
ή Διοσκουριάς, ή Αιονυσόπολις, ή Φανογορία, ή Ταναί;, 
ή ’Οδησσό;, ή Θεοδοσία καί τών λοιπώ* Λασ·όν b ο 
μιλος ήρκουν νά άποδείζωσι τάς άδιαχόπους σχέσεις, 
οσας είχετέ ποτ« μετά τής ‘Ελλάδος, νά παραστή- 
σωσι δέ τή* άρχαίαν, καδώς καί τή* παρούσαν ευδαι
μονία* σας.

Διά τοΰτο xai μετά τοσαύτας τών αιώνων περτπε- 
τείας παντού διετηρήσατε λαλουμένην τήν γλώσσαν 
τών μητροπόλεων. Διά τοΰτο πανταχόδεν καί ίλαδό* 
ώς τά πτηνά συνείδισαν χαί έξαχολουδοϋσι νά προσ· 
εργωνται ομοίως και οί απόγονοι τών παλαιών οικιστών 
σας, πάση; δέ τή ; ‘Ελλάδος αί πόλεις δέν Ιπαυσ»ν 
νά στέλλωϋιν έκ διαλειμμάτων ώς ιιιγάλη» πρεσββίαν 
τούς γενναιότατους υιού; των, ,οί όποιοι καί τιμών 
ήξιώδησαν παρά τοϋ μεγάλου βασιλέως, χαί εΐς βαδ 
μοΰ; τή; πολιτικής τάξεως ύψηλοΰ; προήχδησαν καί 
πλοΰτον άπειρον έδησαΰρισαν.

Ούδείς τωόντι δύναται ν’ άρνηδή τά παντοδαπά ευ
τυχήματα, οσα προίλδον έχ τής μετά τής άρκτου κοι- 
νωνίας τοΰ  ήμετέρου Ιδνους. °Οδ«ν νομιζομεν π ε
ρίεργον έ ν τ α υ τώ  καί ώφέλιμον νά όνομάσωμεν συνο- 
πτικώς ένταΰδα ώς otov τι αχροδινιον τους πρωτι 
στους τούλάχιστον έχ τών άλληλοδιαδόχων μεταναςών, 
δσοι χατά τοΰ; τελευταίους χρόνους έχρησιμευσα» ως 
μεσίται, ή διερμηνείς τών περιστάσεων και τών α ι
σθημάτων τοϋ έθνους.

1) Ναύαρχοι, αντιναύαρχοι, ή υποναύαρχοι άνη- 
γορ ιύδησκν κατά χαιροάς οί Νάξιοι Μπαρδάχης χαι 
Μάρκος Γά|ος. δ Πάτμιος Πατινιώτης, δ Ιίεφαλλή» 
Κεφαλλιάδης, οί Κρήτες Λέλης καί Κούμονης, ό 
‘Επτιννήσιος Συχλεστιάνο;, ί  . . . Ζυγουρης χαί
άλλοι

2) Μοίραρχοι τοΰ στόλου δ Κεφαλλήν Μ. Βελ- 
jλιάνος, τοϋ δποίου δ αξιότιμος χαί γενναιότατος υίός 
Θ. Βαλλιάνος, συνταγματάρχης τοΰ μηχανικού είς τή* 
ΰπηρεσίαν τής πατρίδος του, διαμένει «π! πολλά ήδη 
έτη διαθέσιμος !

3) Πλοίαρχοι οί Κεφαλλή/ες Κουντούρης καί Τ υ» 
πάλδος, δύο άδελφοί χαί πέντε έξάδίλφοι Βαλλιανοι, 
οί Μεσολογγίται Παλαμάδες χαΐ ‘Ραζίδις, δ Αίσ- 
βιος Παλαιολόγος, δ . Β λίτα ;, δ Ψαριανός
I. Βαρβάκι;;, δ ΙΊελοπονήσιος Π. Πόζος, δ Νάξιος 
Γεώργιος Ιίορωνέλλης, δ . . .X  Χρήστος.

4) Στρατηγοί, δ Κεφαλλήν Μελισσηνάς, δ Λ«- 
βαδεΰς Λάμπρος Κατσώνης, δ Χ ίο;, ή Κερχυραιος 
Βλαστός, δ Ιωαννίτης Γόργολης, οστις καί διευδυνχής 
τής διοικητική; άστυνομίας Ιν Πετρουπόλει έπί 20  
έτη έχρημάτισεν, δ Κρής Φλούχης, ή Φλούχιν, δ Κεΐος 
Σίφια»ός, δ Βυζάντιος Ύψηλάντης, δ Μαντινευ; ‘Ρ «- 
βελλιώτης καί άλλοι.·

5) Σ υπαγματάρχαι, δ Κεφαλλήν Xαλβούργης, οί 
Κρήτες Άλφεράχης καί Κανδιώτης, δ Κεΐος Μόσχος 
‘Ρώτα ;, δ Αευχάδιος Σιχελιανός, ό Βυζάντιος Μου
ρούζη,-, δ Πελοποννήκο; Παπαδόπουλος, δ Άχαρνάν 
Γεροδημάτος, οί . . . Μοσχοννησιώται, δ . . . 
Γουναρόπουλος χαί άλλοι.

6.) Ταγματάρχαι, ή ίντισονταγμ. οί Κρήτες Κώπας 
κα! Καλλέργης, β Ζαχύ»διος Βεϋαρδάχη; καί άλλοι.

7) Λιπ.Ιωμάται, δ Ζακύνδιος Μοτζενίγος Πρέσ- 
βυς «ίς ’Ιταλίαν καί άλλβχοΰ, δ ‘Ηραχλεώτης Γ°βρ. 
Κατακάζης, ό άξιο; αΰτοϋ διάδοχος έν Άδήναις Βυζάν
τιος Περσιάνης, δ Κωνσταντίνουπολίτης Τ . Χαντζερής, 
δ Μεσσήνιος Μπενάχης, δ Φιλογενης χα! πολυμαδέ- 
στατος Αλ. Στούρτσας.

8) Διευδυνταί ‘Υπουργείων, δ Πελοποννήσιος 'Ρο- 
δοφοίνίχης καί δ νέος Τιμολέων, δ άοίδιμος I. Κα- 
ποδίστριας.

9) Σύμβουλοι τής έπικρατείας, αύλιχοί, ή ιδιαίτεροι 
δ Βυζάντιος πρίγγιψ Μαυροχορδάτος δ Φιραρή;, δ 
πρίγγιψ Μουρούζη;, δ Ζαχύνδιος κόμη; Καπνίση;, δ 
Ιδαχήσιο; Καλογερας, δ Κωνσταντίνουπολίτης Κόμης 
Κρουτας, διδάσκαλος τοΰ μεγάλου δουχάς Κωνσταντί
νου, δ Κεφαλλήν Δεστούνης, ό Μητροπολίτης Τυπάλ- 
5ος, άδελφάς τοϋ έφορου τής βιβλιοθήκης.

10) Οί μεγαλέμποροι, οίτινες κυρίως συνήργησαν 
είς τάν φωτισμόν καί τήν ναυτική* δυναμιν τοϋ 
έδνους Ζωσιμάδαι, Γοργόλαι, Καπλάναι, Μπαλάνοι, 
‘ Ριζάριδες, Σταύρος Τσαπαλάμος Νιχ. Παξιμάδης 
άρχ. τής φιλικής έταιρίας έν Μόσχα, Ά ντ . Κουμιζό- 
πουλος, Ίγγλέσης, Σερεφείμ,Μαύρος,Κουμπάρης, Πα- 
λαιολόγος, Μαραζλής, θίοδωρίδαι,χαί πλήδος άλλων.

Ά λλ ’ ‘Ελληνικόν α?μα κοκλοφορει είς τάς φλέβας 
χαι τοΰ περιωνύμου στρατάρχου τής ‘Ρωσσίας Πα. 
σκέβιτσ, διότι ‘ Ελληνίδα είχε μητέρα τήν κόρην τοϋ 
Ίωαννίτου κα! παροιμιο^ράφου Κρομμύδα.

Πώς δύναμαι είς τάν έπίτομον κατάλογον τοΰτον 
νά παραλείψω τά κλεινά σας όνόματα Εύγένιε Βούλ
γαρη καί Ν. Θεοτόκη, ίεράρχαι σεβάσμιοι, ακάματοι 
τής ίερας αμπέλου έργάται, άτρυτοι γΕωργοί τής 
χριστιανικής άρούρας, καί έώοι τής ‘Ελληνικής άν«*



ξαρτησίσ; αυτερις. Τίνας άλλου; αρά γε παρ ύμόις 
δφείλομεν δικαιότερο* *ά τιμώμε* χαί νά ένθυμώμεδα;

Σεΐ; δέ» εύλογήσατε διά τών χειρών Σα,, ώς ό 
Γερμανός χαί τώ»λοιπών αρχιερέων ό δίασος, τά όπλα 
τών στρατιωτών τοΰ σταυροϋ, οδτ’ άνεπετάσατε, ώς 
άλλοι, το Λάβαρον είς τό Μαίναλον καί τάν Ταΰγετον 
άλλα προητοιμάσατε τον αγώνα, ήνοίξατε το στάδιον 
καί ένδα(5ρυνατε τοΰ; άδλητάς τής πίστεως.

Δέν ευτυχήσατε νά φέρητε είς τήν γην της έπαγγε· 
λίας τον περιούσιον λαόν τοΰ Θεοΰ, ώς δ Ίησοΰ; τβΰ 
Ναβή' άλ/ά ίιήλδετε μετ αΰτοΰ όλη; τής αιχμαλωσίας 
τήν έρημον κικουχούμενοι καί συμπασχοντες, ώ ; ό 
Μωϋσής χαί ό ’Αβρών,

Δέν προωρίθητε νά άποδάνητε εις το Ι3α<ρο; τή; 
πατρίδος, τήν δ ποίαν τοσοΰτον ήγαπήσατε' άλλά τά 
ιερά οστα Σα; έτάφησαν δμοίως επί γής ορθοδόξου

Ποσον παραλογίζομαι! “Αν οί δίκαιοι είς τον αίώ 
να ζώσι, Σείς δέν άπεδάνετε, άλλά ζήτε χαί θέλετε 
αιωνίως ζήν ε ί; τ ά ; καρδίας τών ’Ελλήνων, ώ ; οί 
Γρηγοριοι, οί Βασίλειοι χαί οί Χρυσόστομοι, τά ουρα
νομήκη σεμνολογήματα, τά σκεύη τή ; εκλογής, 
ct διδάσκαλοι τής έχκλησίας, οί φωστήρες τοΰ 
νοητού στερεώματος, Ά ν άλλοι έδαυμαστώδησαν δι’ 
ενος χαρίσματος, ε ί; Σα; άπέκειτο νά συνάψητε

»  f  \  r f \  +  r  » · \ *εις ε?υτους απαντα, και νοΰν υπερφυή και λογου 
δύναμιν καί επιστημονικά; γνώσεις πανιοδ» πάς, καί 
ζήλον τής ευσέβειας διάπυρον καί πατριωτισμόν ά- 
πα.αμιλλον. Διά τοΰτο τά άδάνατά Σας συγγράμματα 
πρόκειται ώς λειμών εύδαλής καί εΰρύχωρος, όπου δρε. 
πομεδα δαψιλώ; καί τών'Ελληνικών μουσών τά μυρίπνοα 
άνδη, καί τοΰς γλυκυχύμους καρποΰς τής ήίικής ώφε 
/.είας. Διά τοϋτο ή δόξα τοΰ δνόματόςΣας άντανακλαται 
ως ανεσπερον καί τηλαυγές φώς είς ολην τήν πλειά* 
δα τών νήσων, όδεν κατάγίσδε. Καδώς δέ ό προ- 
κατοχές Σας Μανιάτης καί άλλοι πάμπολλοι, άπεδεί· 
ξατε και Σείς οτι αΰτόδι μαλιστα γενναται ούχί μό»ο» 
η αυτοφυής χαί χυδιάνειρα ρητορεία, ητι; άγει καί φέρει 
τους ανθρώπου,, άλλά καί ή μεγαλοφυία καί ή με 
γαλοφροσυνη χαι ό άγιο ; τ ις  έλευθερίας έρως καί ή 
αληθής πρό πάντων εΰσέβει»· αύτόθε* ώρμήδηιαν 
πλήθος άγαδών άνδρών, οί όποιοι ήρίστευσαν κατά 
γήν χαί κατά θάλασσαν έπί του ‘Ελληνίχου άγώνος, 
ω ; ό ιστορικός Άνδρ. Μεταξας άναδειχδεί; τοσοΰτον 
ανορεΐος έπί τοϋ πολέμου, όσον καρτερικός καί γενναιό- 
φρων Ιν καιρώ ειρήνης, φιλόπατρίς δέ, είπέρ τις άλλος, 
ε’·ς πάσας τάς δεινάς τής πατρίδος περιστάσεις. Άλλά 
κ*: οί λοιποί ‘Επταννήσιοι τά πάντα είσέτι ύπέρ τοΰ 
‘Ελληνικού ονόματος ανέχονται χαί άτρόμητο; πρός 
κραταιάν δύναμιν ενδελεχώς διά τε λόγου καί έργων 
άντιπαλαίουσι.

Είθε τοιαύται πολίτικα! άρεταί νά συνάπτωσι διά 
παντός τοΰς Ίονίους Έ λληνα ; μετά τών ΰτονομου- 
μενων ‘ Ελλήνων!

Είδε προσέτι οί αείμνηστοι τή ; ‘Επτάνησου άρχιε- 
ρεΐς νά χρησιμεΰσωσιν ώς τύπος ε ί; τοΰ; ποιμενάρ 
Χ“ί  ' Ελλάδος.

/. Ν . Λεβαδινς.
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ϋ το  νυξ χειμώνος- δ άνεμος έφυσα έςωδεν· αί δέ 
χιόνες έσκέπαζον τάς όροφάς τών οικιών.

I ποκατω δε τινο; ες αυτών είς σκοτεινόν καί στε
νόχωρο» δωμάτιον εχάδηντο έργαζόμιναι διά τώ* 
χειρών λιυκόθριξ γραία καί νέα κόρη.

Εκ διαλειμμάτων ή δυίτυχής γραία έδέρμαινε τά ; 
ρικνώδει; χεΐρά; της έπάνω μικροϋ πυραύνου- λύχνο; 
οε οστράκινος ερώτιζε τήν μικράν έκείνην καλύβην, 
καί μία φωτός άκτίς κατέληγεν έμπροσθεν τής Πανα
γίας κρεμαμένης έκ τοΰ τοίχου.

‘Η δέ *εάνι; ύψώσαια τοΰς δφδαλμοΰ; παρετηριι 
έπί τινας στιγμάς τή* λε»κότριχον χήραν, επειτα δέ 
τή είπε1 ώ μήτέρ μου, δέν ήσο πάντοτε εί; τοιαύτην 
γύμνωσιν χαί άθλιότητα !

Ειχε δέ ιότε ή φωνή τη ; γλυκύτητά τινα καί χά- 
ριν άνέκφραστον.

Απεκρίδη δε είς αύτήν ή λευκόδριξ γυνή· κόρη μου, 
ί  θ εο ; εξουσία,«ι τό παν- ό,τι γίνεται γίνεται καλώς.

Γαϋτα δέ είποΰσα έσ.ώηησε πρός καιρόν Ιπ ιιτα  
πάλιν ειπε-

Οτε εστερηδην τοΰ πατρο; Σου, ητδανόμην άπαρη- 
γορητον θλίψιν, Ολόκληρα έχη εκλαιον νυκτο; καΐ 
ήμερα; ένθυμουμένη τήν πρώτη, μου εύτυχίαν, καί 
ταλαιπωρούμενη άπό τά παρόντα δεινά, τά όποια ουτ’ 
έφανταζόμην. Σΰ μόνη, κόρη μου, έμενες προ; παρα
μυθίαν μου'

Έ πειτα όμω; διελογίσδην οτι ίν  έζη δ πατήρ σου 
καί εβλεπε τήν άδλίαν καί μονογενή κόρην του εί; 
τοιαύτην δυστυχίαν, ή κβρδία του η^ελε συντρίβεσδαί 
ώς σκεδος κεραμέω; πάσαν ήμέραν καί ήθελεν άπο- 
δνήσχει διηνεκώ; δ άθλιος. Συμπέρανα λοιπόν ότι β 
Θεός έλέησε μέν έκεϊνον, ένέχρινε δέ νά παιδεύσί ‘ μ« 
είς τόν κόιμον τοΰτον ώ ; άμαρτωλόν ήμάρτησα δέ 
βέβαια πολλαχως και καδοτι δεν ανεγνώριζον όσον 
έπρεπε τήν^άγαθότητα τής ψυχής του, καί καδότι δέν 
τόν ίμπόδιζον νά δλίβηται καί νά άδημονή' όθεν πολ
λάκις έπεδύμησα καί έγώ τόν δάνατον ήδελον νά τον 
άχολουδήσω κατόπιν καί μέχρις ^δου, άν δέν έφοβού- 
μην τήν ποινήν, ητι; περιμένει τεΰς άνανδρους αΰτό- 
χειρας, μάλιστα δέ άν δέν έφρόντιζον ύπέρ Σοϋ πρό 
πάντων, φιλτάτη μου κόρη !

Ή  άδώα νεάνις δέν άπεκρίδη· άλλά κλίνασα τήν 
κεφαλήν έχυσεν άφδονα καί δερμά δάκρυα, ώστε κατέ- 
βρεξε τό ραχώδες πανίον, τό όποιον έκράτει είς τά ; 
χειρά; της.

Ά λλ ’ ή μήτηρ ύπέλαβεν δ Θίός, όστις ύπήρξεν 
άγαδός προ; αύτόν, έπιιδή τόν έκβαλεν άπό τήν κοι
λάδά ταύτην τοΰ κλαυδμώνο;, εΰδόκησε συγχρόνως 
κοί ήμα; νά οίκτείρη.

ι Τινων έλλειπόμεδα άπολύτω; άναγκαίων, έν ώ 
|*ϊλλοί άλλοι στερούνται του παντός ; Μ δ; έλίίψεν έ

άρτος, τό υδωρ, δ καδαρό; άήρ, τά πενιχρά ίμάτια 
χαί  ̂ή στέγη ; , , , , r

Έπρεπε νά συ»ειδίσωμεν εί; τό ολίγον, άο’ ου 
έστερήδημεν τοΰ πολλοΰ' άπό τή; διαδοχή; των έμελλε 
νά γνωρίσωμεν τήν διαφοράν άλλά τέλος συνειδίσα* 
μιν βϊδμηδον, χα! άπσκτώμεν τό άναγκαϊον διά τών 
κόπων' άλλ’ άρά γε χαί αυτό δέν άρκεΐ ; πάντι; δέν 
κατεδικάσδησαν έκπαλαι νά ζώσιν έν ίδρώτι τοΰ προ
σώπου των ;

Ό  Θεός Σέ έδωχεν είς έμέ άντ\ παντός άλλου 
άγαδου, άγαπητή χόρη μου. Δέν πιραπονοΰμαι πλέον 
δί άλλο παρά διά τόν πρόωρον βάνατον τοΰ πατρός 
Σου' δ δυστυχή, ! Σέ ήγάπα τόσον! Σέ ένδυμεΐτο 
νυκτός χαίήαέοας, ότε έλειπες ένίοτε είς τάς συγγενείς 
Σ ου! έ’κλαιε διά Σε πριν άποδάνη, καί Σύ δέν είχες 
τήν ε τυχίαν οδτε καν νεκρόν νά τόν άσπασβής !

Μετά τοΰς λόγους τούτους, τοΰς όποιους κατέ 
στησαν συγκινητικότατους βαδύτατοι στιναγμοι, ή 
δρφανή χόρη γονυκλιτήιασα παρευδΰς Ιπεσεν είς τους 
κόλπβυς τής δυστυχοΰς μητρός, έδραξε καί κατερί- 
λει τάς χειρας της, επειτα δέ στηριχδεΐσα εις το 
στήδός της Ικλαιε μετά λυγμών.

‘Η δέ ταλαίπωρος καί μίτάμελος έκείνη χήρα 
βιαζομένη νά ύψώση δπωσοΰν τήν φωνήν, κόρη μου, 
φιλτάτη μου κόρη, ειπεν, ή ευτυχία δέν συνίσταται εις 
τά  πολλά κτήματα, άλλ’ είς τήν έλπίδα καί τήν 
Αγάπην.

Ά ψ ’ ού έστερήδημεν τοϋ πατρός Σου, ή έλπίς ήμών 
ίέν  άποβλέπει πλέυν είς τά τοΰ κόσμβυ τούτου, οΰτε 
$ αγάπη δύναται νά προσηλωδή είς αύτά εΐμή ώς έν 
παρόδφ,

Σΰ μετά τόν Θιόν εμεινας είς έμέ ή μόνη έλπίς 
καί άγάπη' διότι δ κόσμος ουτος άφ*νίζεται ώς Svetpov 
διότι είς άλλον κόσμον καί έγώ άποτείνομαι.

Ό τε σέ έφερον ε ί; τή» κοιλίαν μου, έδεόμην δερ 
μώς τής Θεοτόκου, καί τήν εϊδον κατ ο/αρ προσ- 
φέρουσάν μοι μετά ίλαροΰ μειδιάματος μικρόν παιδίον.

Κα! έλαβον τδ παιδίον αύτό, ότε δέ τό ένηγχαλιζό- 
μη* ή αειπάρθενος έπεδηεεν έπί τής χεφαλής του στέ
φανον έκ λευκών ρόδων.

Μετ’ δλίγου; δε μήνα; έκτοτε έγεννήδης, ώστε τό 
δνειρόν μου μετιβλήδη ε ί; πραγμα !

Ταΰτα λέγουσα ή δυστυχής χήρα έταράχδη Ελη καί 
Ισφιγξεν είς τήν καρδίαν της τήν άδώαν εκείνην νεά* 
νιδα.

Ό λιγω δ’ ύστερον άγια τις ψυχή είδε φωτεινήν 
τινα σκ’ιά* άναβαίνουσαν είς τόν αιθέρα καί περικυ- 
κυκλουμενην ύπό αγγέλων, δ δέ άήρ άντήχει έκ τής 
μελφ?ίας τών ασμάτων.

Άπίδανε δέ κατόπιν πλήρη; θλίψεων καί οδύνης 
καί ή τάλαινα μήτηρ.
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Ό ,τ ι βλέπουσι τά δμμάιια ήμώ*, καί ό,τι ψηλα 
φώσιν αί χειρες ύπάρχουσι σχιαί, ή δέ φωνή, ήτις 
προσβάλλει τά ώτα, αποτελεί τήν ηχώ βαδείας καί 
μυστηριώδους λαλιάς, λβτρευουσης ένδομύχως τόν θεόν

καί δεόμενης αΰτοΰ μετά *τιναγμών είς τοΰς κόλ. 
που; τής κτίσεως.

Διότι έκαστον δημιούργημα στενάζει καί προκύπτει 
μετά ώδίνων είς νέαν ζωήν, άγιονίζεται δέ να με- 
ταβή άπό τοϋ σκότους είς τό φώς καί άπδ τών φα
σμάτων είς τά πράγματα.

‘Ο ήλιος αύτός, δ τόσον λαμπρό;, δ τόσον περικαλ
λής, υπάρχει ώς ιμάτιον καί ζοφερόν έμβλημα τοΰ 
άληθοΰς ήλίου, όστις φωτίζει καί δερμαίνε: τάς 
ψυχάς.

‘Η γή δέ αυτη, ή τόσον έφορος καί χλοερά, περικα
λύπτει ώς νεκρικό; μανδύας τήν φύσιν διότι καί ή 
φύσις έχκεσοΰσα ώς δ άνδρωπος κατιβη είς τόν τά- 
®ον· άλλά δελει έξέλδει καί αύτή ώ ; δ ήλιος.

Ένδίδυμένοι τό φθαρτόν τούτο σώμα δμοιάζομεν 
οδοιπόρον, όστις τήν νύκτα έντός τή ; σκηνής του 
βλέπει, ή νομίζει ότι βλέπει φάσματα διαβαίνοντα.

‘Ο άληδή; κόσμο; ύπάρχει κεκαλυμμένος ώς πρός 
ήμας· δ σύννους τόν βλέπει, ώς μεμακρυσμένην τινά 
άποψιν, μυστηριώδεις δέ τινες δυνάμει κοιμώμεναι 
έντός αύτοΰ έξνπνοΰσι πρός καιρόν, αίρουσι γωνίαν 
τινά τοΰ ίεροΰ πέπλου, τόν δποΐον κρατεί διά τών 
ριχνών χειρών του ό χρόνος, δ δέ όρδαλμός άγάλλεται 
έπ’ 0Α!γον δίά τά θαύματα, τά δποΐα άνακαλΰπτει 
παροδιχώς.

Καδήμεδα είς τάς άχτάς τοϋ ώχεανου τών δντων, 
άλλά ποτέ δέν καταβϊίνομεν είς τάς άβύσσους του' 
περιπατοϋντες τά εσπέρας παρά τόν αίγιαλόν δέν 
βλέπομεν άλλο, εΐμή άφρόν, τόν δποΐον έξερα το κΰμα 
el’;  τό παράλιον.

Δέν διαφέρομεν καί τοΰ κυοφορουμένου μετ’ δλίγον 
δέ μέλλοντος νά γεννηδή παιδιού, ή πχερωτοΰ έντόμου, 
τό όποιον νεννδται έξ είδεχδοΰς σκώληκος· όθεν έπι-  
δυμοΰμεν νά έξέλθωμεν έκ τής έπιγείου ταύτης φυ
λακής διά νά άνυψωδώμεν ε ί; τοΰς ούρανούς,
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Έβλεπον σφένδαμον άναβαίνουσαν είς τεράστιον 
υψος· άπό κορυφής δέ μέχρι τής £ίζης έκτείνουσαν 
μεγάλους καί ογκώδεις κλάδους καλύπτοντας ολην 
τήν πέριξ γήν, ώστε ήτο κατάψιλος, διότι ουτε κάρφος, 
ή αιυτόν έβλάστανεν έπ’ αύτή; παντελώς. Εκ δέ τής βά- 
σεως τοΰ γίγαντος τούτου άνεφύετο δρΰ;, ήτις ύψωδεΐσά 
τινας πόδας ένευεν ε’ς τά κάτω, περιεστρέφετο, έπειτα 
δέ έξετείνετο δριζοντείως, ύστερον ύψοΰτο κα! πάλιν 
έκ νέου συνεστρέφετο, τέλος έφαίνετο έκτείνουσα τήν 
ισχνήν καί γεγυμνωμένην κορυφήν τη ; ύποκάτω τών 
πα'/υτάτων κλάδων τή ; σφενδάμνο» διά νά ευρ^ όλί. 
γον άέρα καί δλίγον φώ ;.

Ίδοΰ, τότε εϊπα, ή είκών τής κοινωνία; ! ’Ιδού πώς 
οί μικροί αύξάνουσι πλησίο* τών μεγάλων.

Ποιοι Γυνήρχοντο πέριξ τών δυνατών τής γης ; 
τις τού; έπλησιάζεν ; οΰχί βεβαίως δ πτωχός, διότι 
τόν έδίωχον ή έμφάνΐσίς του τούς έμόλυνεν ώς άν 
ήτο Μένιππος δ κυνικός, ή φιλόσοφός τ ις τών ’Ινδών 
Παρίας- τόν έμάκρυνον πανταχόδεν έκ τών λαμπρών 
οίκων, ουτε τοΰς κήπους των έτόλμα νά διαπεράσ»)·



διότι ειχε το σώμα κατατετρυχωμένων δπό τών μό 
χθων, iv μ«ρει δέ κικαλυμμένον καί ΰπο πενιχρών 
ενδυμάτων.

Τίς άρα π β ρ ι ε τ ρ ι γ ύ ρ ι ζ e τούς δ,/νατούς ιβυ χόσιζου ; 
ώς έπί τό πολύ ο ί πλ·ύσιοι καί οί κόλακες, οΓιΐνες θέ
λουσι καί ουτοι νά γιίνωσι τοιοδτοι, αί φιλάρεσκοι γυ 
ναίκες, οί άχρειοι xat ήδυπαθείς άμφίπολοι, ei χορευ
τά !, οΙ άγύρται, οί παράφρονις, οί γελωτοποιοί διά 
ν» άντιπερισπώσι τήν συνείδησίν τω», χαί σί ιί/ε»δοπρο- 
φήται διά »ά τούς άπατώσιν.

Τ ις δ άλλος προσέτι; οί άνθρωτοι της βίας χαί 
τή ; δολιοτητος χαί τών αίμάτων· οί αρπαγές και 
χαταδυνάσται, οίτινες λίγουσι, χαδώς είς τάς ά ϊΐα τ ί' 
χάς μοναρχίας, παράδος ιίς  ήμας τόν λαόν, χαί δέ- 
λομεν μετοχετευτεί τόν χρυσόν ούτοδ ιίς  τά κιβώτιά 
*ου, τό δέ πάχος του ιίς τάς φλέβας σου.

Οπου τό πτώμα έχεΐ καί οί αετοί.
Τά μικρά πτηνά καλιβποοΰσιν έπί τοϋ χόρτου, τά 

δέ γαμψώνυχα ΐπ ί τών υψηλών δένδρα»».
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Μίαν μόνον Ημέραν έχετε νά διατρίψητε έπί τής 
γή ;, φροντίσατε τούλάχιστον νά διέλδητε καί αΰτήν 
ίν είρη-ί].

‘ Η ειρήνη γεννάται άπό τήν αγάπην οδεν δια νά 
ζή ιωμ ιν είρηνικώς πρέπει νά δπομείνωμεν πολλά 
πράγματα

Ούδείς δπάρχει τέλειος* πάντες δ ' έξ έναντίας 
Ιχομεν έλαττώματα, χαί έκαστος ήμών κειται ώς βά
ρος έπάνω του άλλου- μόνον δέ ή άγάπη ανακουφίζει 
τό βάρος τοΰτο.

"Αν δέ» δύνασθε νά δποφέρητε τούς άδιλφούς υμών, 
πώς χαί αυτοί θέλουσιν δποφέριΐ δμας;

‘Ο Ιησούς ήγάπησε ιούς άνδρώπους μέχρι τέλους.
Αγαπήσατε χαί υμείς τους άδελφούς ΰμών τούς 

επί τής γής μέχρι τέλους.
Ή  άγάπη ουδέποτε άποκάμνει, ουτε έξαντλιΐται, 

άλλά ζή καί γενναται οΐχοθεν, όσον δέ έκτείνεται το
σοΰτον καί πλεονάζει.

Είτις άγαπα εαυτόν πλειότερον παρά τόν άδελφόν 
αυτοΰ, καδισταται άνώτερος τοϋ Χριστού, οοτις άπέ- 
θα<εν δπέρ τών αδελφών αύτοΰ- έδώχατε τά ύπάρ·/οντα 
υμών, δότε καί τήν ίδιαν δμών ζωήν, ή δέ άγάπη 
δέλει άποδώσει πάντα.

‘Οκαχάς ούδέποτε άγαπα, άλλ’ έπιδυμιΐ υπό πλεο 
νεξίας, πει\α χαί διψα τά πάντα· δ οφθαλμός αύτοΰ, 
ώς δ τοΰ όφεως, γοητεύει καί ίλκει, άλλά διά νά κα- 
ια?άγι>

‘ Η άγάπη μένει είς τό βάδος τών καθαρών ψυχών, 
καθώς £α*ίς δρόσου έπικάδηται εΐς τούς κάλυκας τών 
άνθε'ων.

Λέγετε ότι άγαπατε, καί όμως πολλοί έκ τών 
αδελφών στερούνται άρτου τοΰ άναγκαίου ιίς  τήν ζωήν, 
δέν εχουσιν ένδύματα διά νά καλυψωσι τά μέλη τ»* , 
οδτε στέγην διά νά σκεπασθώσιν υποκάτω αύτής, οΰ
τε όλίγον άχυρον διά νά κοιμηδώσιν έπ’ αύτοΰ, έν’ ώ 
υμείς έχ ιτε άφθόνως πολλά άλλα.

Λέγετε οτι άγαπατε, καί όμως πλήθος ά ζω στω ν 
μαραίνονται έπί τοΰ κραββάτου των δί έλλειψιν βοή
θειας, πολλοί δυστυχείς κλαίουσι χωρίς άλλος νά τούς 
οικτείρι, πολλά μικρά παιδία περιφέρονται τρέμοντα 
»πο τοΰ ψυχους άπό θυρας είς δύρα» καί ζητοΰντα 
παρα τών πλουσίων ψιχία τινα εκ τής τρακέζης των 
χωρίς καί αυτά νά έκίτύχωσιν !

Λεγετε ότι άγαπατε τούς άδελφού; δμών ! άλλ* 
άν τού; έμισιίτε, τ ί άλλο ήθίλετε πράξει;

Αλλ έγώ λεγω ότι όστις δυνάμενος δέν βοηθεΐτόν 
*ασχοντα άδελφόν του κηρύττεται εχθρός του' όστις 
δέ δυνάμινος δέν τρέφει τον αδελφόν του γίνεται προ
φανώς φονεύς του.

I  4·

Δ·,ό άνθρωποι έγειτονεύοντο, έκαστος δ’ αύτών 
ειχε γυναίκα καί πολλά παιδία, έτριφε δέ τήν οικογέ
νειαν του ταύτην διά μόνης τής έργασίας.

Ό  Ιτιρος έξ αύτών ανησυχεί καθ’ εαυτόν λεγω ν 
αν άποθάνω, ή καί πέσω άρρωστος, τ ί θέλουσι γίνει 
τά παιδία μου χαί ή σύζυγός μου ;
• ‘Η ίδια αύϊή δέν τόν άφινε παντελώς, άλλά κατέ* 
τρωγ* τήν χαρδίαν του, ώς ό σκώληξ, οστις κατ«- 
τρωγει τόν καρπόν, έντός τοΰ όποιου έμφωλιύει.

Αν καί ό αύτος διαλογισμός ^λθε πολλάχις καί 
εΐς τόν ετερον πατέρα, δέν ίφρόντισε πολύ, διότι ελ ι- 
γεν· Ο Θεός, όστις γινώ^χει όλα του τά πλάσματα 
χαι έπιβλεπει εΐς ουτα, θέλει επιβλέψει ώσαύτίΑς καέ 
είς έμέ καί εΐς τά τέχνα μου.

Εζη λοιπόν ουτος ησυχως, εν φ  ό πρώτος ουτε 
άνεπαύετό ποτι, ούτε χαράν ^σθάνετο κατ' ούδιμίαν 
περίστασιν.

’Αλλ εργαζόμενός ποτε εΐ; τόν αγρόν περίλυπος 
και αθυμώ/ δπό τοΰ φόβου, εΐδέ τινα πτηνά είς βάτον 
είσελδόντα καί έξελθόντα, έπειτα δέ έπανελθόντα 
πάλιν.

Πλησιάσας τότι είδε δύο φωλεάς πλησίον άλλήλω», 
εις εχάστην δέ αύτών παρειήρησε πολλά νεόττια μό
λις έχλιπισθέντα χαί άπτερα.

Αφ ου δέ έπειτρεψιν εις τό εργον του, έστρεφεν 
έκ διαλειμμάτων τούς οφθαλμούς του καί έβλεπε τά 
πτηνά έκεΐνα άναχωροΰντα καί έρχόμενα διά νά προς- 
φέρωσΐ τροφήν είς τά νεογνά των.

Τα άθλια f έν ώ εν έξ «ύτών είσήρχετο χρατοϋν 
τήν τροφήν είς τό στόμα, ιέραξ αίφνιδίως άνήρ- 
πασεν αύτό- (δυστυχής μήτηρ!) ματαίως δέ ώλόλυζε 
ταραττόμενον καί πτερυγίζον δπό τούς όνυχας τβΰ 
έχθροΰ.

Τά θέαμα τοΰτο έλύπησε πολύ μάλλον τήν ψυχήν 
του γεωργοΰ ικανώς ηίη καί πρότερον άδημονοΰσαν* 
έπειδή δίελογίζετο ό«ι 5 θάνατος τής μητρός ^το θά- 
νατος καί τών παιδίων άλλά καί τά παιδία μου έμέ 
μονον εχουσι φρίντιζοντα δπέρ αύτών' τ ί άρά γε θε* 
λουσι γίνει άν λείψω ;

Θυτως όλην τήν ήμέραν έκείνην διετέλεσι χατηφής 
καί κατατεθλιμμένος ό ταλαίπωρος έκεΤ»©ς άνθρωπος ? 
δί όλης δέ τής νυκτός Ιμεινεν άϋπνος.

Τή δ’ επαύριον έπιιτρέψας πάλιν είς -τόν αγρόν 
είπε καθ’ εαυτόν α *Ας ιδω τά νεόττια τής δύστυχούς 
εκείνης μητρός- πολλά βεβαίως έξ αυτών άπέθανον 
η?η ! » ίβάδιζε λοιπόν πρός τήν βάτον.

Παρατηρών όμως ειδε τά μικρά πτηνά άπαντα 
ζώντα καί υγιή- ούδέν μάλιστα έφαίνετο ότι δπω- 
σοΰν ίπαθε.

Θαυμάσας δέ τά φαινόμενον τοΰτο έκρύδη διά νά 
ίδή τά γινόμενα.

Μετ’ όλίγον ηκουσεν έλαφρόν τινα θροΰν, ή συριγ 
μόν καί έπειτα ειδε τήν διυτέραν μητέρα φέρουσαν 
τα'/έως τήν συναχθιΐσαν τροφήν, τήν δποίαν άδιαφό- 
ρως έδωκεν εΐς τά δυστυχή έκεΐνα ορφανά' ήρκεσε δέ 
αΰτή ιίς πάντα.

Τότε ό δύσπιστος εϊς τήν κηδεμονίαν τής θείας 
προνοίας πατήρ έπιστρέψας τό εσπέρας είς τήν εστίαν 
διηγήθη ο,τι είδε πρός τάν Ιτερον πατέρα.

Αύτάς δέ τω ε!πε· διατί άδελφέ νά άνηίυχώμεν ; 
ούδέποτε δ Θεός εγκαταλείπει τούς άνθρώπ»υ;, 
φροντίζει πάντοτε δπέρ αύτών κατά διαφόρους άγνω* 
στους καί άνεπινοήτους ιίς ήμας τρόπους' έχοντις 
άρα πίστιν, άγάπην καί έλπίδα άς άκολουθώμεν είρη- 
νικώς τάν δρόμον.

’ Αν άποθάνω πρότερον, σύ θέλιις γίνει ό πατήρ 
τών τέκνων μου' αν δε σύ άποδάνης πρότερον έμοΰ, 
έγώ θέλω γίνει ό πατήρ τών τέχνων σου.

Ά ν  δέ καί οί δύο άποθάνωμεν, πριν τά δυστυχή 
ί|μών παιδία ήλικιωθέντα δυνωνται νά έπαρκώσιν ιίς 
τάς χριίας των, θέλουσιν εχει προστάτην τάν ούρά- 
νιον πατέρα των.
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Οί άνθρωποι άγαπώσι τήν αρπαγήν, κλίνουσι* εΐς 
τήν αδικίαν, σπουδάζουσι κατά πάντα τρόπβν αύτοί 
μέν νά σηπωνται ακίνητοι καί νωθροί, άλλοι δέ δπέρ 
αύτών νά έργάζωνται.

*Λν ειχον πάντοτε τήν ευκολίαν νά εΰχαριστώσι 
τάς παραλόγους ταύτας ορέξεις των, τοιαύτη κοινω 
νία δέν ήθελε διαφέριι πολύ τής τών ζώων, τά όποια 
κατασπαράττονχαι άκαταπαύστως, ή γή ηθελιν έρη- 
μωθή ταχέως κατοίκων, καθώς τοΰτο συμβαίνει είς 
τούς τόπους τών άγριων, οί δέ περιλειπόμενοι ήδιλον 
ζή άθλιοι καί δυστυχείς, ή άδιακόπως τρέμοντες, 
καί πριν τους καταλάβωσιν οί σπασμοί τοΰ θανάτου.

Διά τοΰτο εχουσιν άνάγκην άλλων διά νά τους 
κυβερνώσι, νά έμποδίζωσι τήν φανεράν βίαν τών ΐσχυ 
ροτεοων καί τούς φόνους τών άδυνάτων, ώστε νά 
έπικρατή παντοΰ ή ενδεχόμενη ειρήνη καί ησυχία 
καί νά προοτατεύηται ό αγαθός κατά τοΰ κακοΰ.

Καλώς άρα ποιοΰντες εκλεξαν μεταξύ των τόν 
δικαιότατον καί έμπιστεύθησαν είς οδτόν τήν δπερτά* 
την δύναμιν- ή δύναμις αδτη ητο δικα.'α, διότι ό Θεάς 
άγαπα τήν δικαιοσύνην, καί αύτή θέλει νά βασιλεδη 
έπί τής γής.

’Αλλ’ εδρέθησαν έ<ίοτε άνθρωποι άρπάσαντες διά 
τών όπλων τήν εξουσίαν καί αντιποιούμενοι αύτήν 
διά τής βίας ώς δικαίωμά των, ώς άν ησαν διαφόρου

φύσεως αυτοί τής των άλλων, ώς άν ^το δυνατόν νά 
χαθιερωθή ποτε ή αρπαγή, ή τά άδίκνιμα νά μετα- 
βληθτι εΐς δικαίωμα.

Είς τά ; βαρβάρους μάλιστα τής’Ασίας χώρας όπου, 
καθώς είς τήν Κίναν, τήν’Ιαπονίαν, τήν Άγγλοκρατου- 
μένην ’IvSiav καί άλλα πολλά έδνη επικρατεί τοιαύτη 
κατάστασις. Παιδίον τι χλαυδμυρίζει έπι τής κλίνη; του 
περιρρεόμενον άπά σίιλον, πέριξ δέ αύτοΰ Γστανται 
γέροντες, οι δποιοι γονυκλίτουντες τό λατρεύουσι καί 
ταπεινοΰνται είς διαφόρους χαμερπεΐς θωπείας.

‘Ο έξευτελισμάς ουτος παριστάνει τήν έσχάτην άθλιό - 
τητα τών άνθρώπων' έπειδή είς τήν πλάστιγγα τής 
αιωνίου δικαιοσύνης, ή θέλησις τών πολλών βαρύνει 
περισσότερον παρά τήν τών ολίγων καί τήν του 
ένάς· άλλ’ όμως οπου λείπει ή χριστιανική θρησκεία 
άνατρέπονται εύκολώιερον καί οί νόμοι τής φύσεως.

‘Ο ούράνιος πατήρ δέν έπλασε τά μέλη τών παιδιών 
του διά νά συντρίβωνται δπό τών δεσμών, ουτε τήν 
ψυχήν των διά νά καταθλίβηται δπό τής καταδυνα* 
στείας· άλλ’ ηνωσε τούς άνθρώπους είς οίκογενείας· 
οθιν, πασαι οί οΐκογέ«ειαι δπάρχουσιν άδελφαί' τάς 
ήνωσεν έπειτα είς έ6·<ος καί όλα τά έδνη δπάρχουσιν 
άδελφά- ακολούθως δέ οστις διαχωρίζει τάς οίκογε- 
νείας καί τά έθ/η αντιβαίνει είς τήν θέλησιν τοΰ Θεοΰ.

Τί δέ έξ έναντίας συνάπτει τάς οίκογενείας καί 
τά Ιδνη είς ε<; ή δικαιοσύνη καί ή άγάπη, έπειτα δέ 
ή ελευθερία, ί]τις δπάρχιι νόμος τοΰ Θεοΰ’ έπειδή 
άνευ έλευθερίας δύναται νά διατηρτ,θή Ινωσις; Οί 
άνθρωποι ήδελον ttvat ενωμένοι, καδώ; ά ίππος εδρί- 
σκεται ενωμένος μετά τοΰ έπιβάτου, ή καδώς ή μά- 
στιξ τών ’Αμερικανών μετά "τοΰ δέρματος τών 
Μαύρων.

'Αλλά τοιοΰτοι λαοί δέν ζώσι βεβαίως έλεύθεροι. 
‘Η έλευθερία δέν δπάρχει διότι μόνον εκφωνείται 

συχνάκις ή λέξις, ή φαίνεται γεγραμμένη καί εΐς τό 
χαρτίον. -

Τήν ελευθερίαν αισθάνεται ώς δύναμιν τινα ζώσαν 
ό άνθρωπος έν έαυτώ καί περί εαυτόν. Αύτή προστα- 
τιδει ώς έφέστίος δαίμων τήν οίχίαν, αύτή εξασφα
λίζει τά κοινωνικά δίκαια, τήν ζωήν, τήν τιμήν, τήν 
κτήσιν.

’Οπου λείπουσ'ν οί χαρακτήρες οδτοι, βεβηλοΰται 
τό ιερόν 2νομα τής έλευθερίας, πραγματικώς δέ βα
σιλεύει παραφρασμένη μόνον ή δεσποτεία μεταξύ τών 
λαών εκείνων,

Έκλεξάν ποτε οί βάρβαροι λαοί τούς άρχοντας, οί 
όποιοι τούς διατάττουσι καί φορολογοΰσι τού; άγρούς, 
τήν τέχνην καί τά έργα των ; "Αν δέ τοΰτο ούδέποτε 
εγείνε, ποΰ υπάρχει ή έλευθιρία ;

Δύνανται νά διαθέσωσιν ώς θέλοοσι τά παιδία των, 
καί νά έμπιστευδώτιν είς τοΰτον, ή έκεινον τήν φρον
τίδα τής άνατροφής καί ήδοποιήσεώς των; Αν τοΰτο 
ούδέποτε έγεινε, ποΰ υπάρχει ή έλευθερία ;

Τα πτηνά τοΰ ουρανού χ « ί  αύτά τά έντομα συνέρ
χονται εΐς κοινήν xna όμήγυριν διά νά κατορθώοωσιν 
ο,τι χωριστά κανέν έξ αύτών δέν έδυνατο νά κατορ· 
δώση. Αλλ’ αύτοί έχουσι τήν ά:ειαν νά συνε/.δωσι 
διά νά ςυμβουλευθώσι περί κοινών συμφερόντων, νά



ΰπερασπίσδώτι τά δίχαιά των, xai νά έπιτύχωσι» «να- 
κ·ύ®ισίν τινα τών δεινών όσα πάσχοιισιν; Ά »  τοΰτο 
οώδβττοτ* Ιγεινε, ποΰ ΰπάρχει ή έλευθερία ;

Δ0*ανται νά μεταβώσιν άνευ άδειας άπό τόπου είς 
τόπον, νά μεταχειρισθώσι τοΰς καρπούς της γής xai 
τά προϊόντα της έργασίας των, νά βρέξωσι τάν δά
κτυλόν των είς τό υδωρ της θ*λά»σης διά νά στάξωσι 
μίαν ρανίδα είς τήν πενιχράν χύτραν, οποι* βράζουσι 
τά φαγητά των, χωρίς νά κινδυνεύσωσιν ή νά φυλαχι· 
σθώσιν, ή νά ύποβληθώσιν είς πρόστιμον; ’ Αν τοϋτο 
«ύδέποτε Ιγιν», που ΰπάρχει ή έλευθερία,·

Κατακλίνονταί ποτε τό εσπέρα; βέβαιοι οτι ουδείς 
©έλ*ι έπέλθει τήν νύχτα νά ψηλάφηση όλας τάς τρύ
πας χαΐ τάς γωνίας τής οίχίας των διά νά τοΰς από
σπαση ex τή; οίκογενείας των παΐ νά τους ρίψιρ είς 
τό δεσμωτήριον, επειδή ή ύποπτος έξουσία τοΰς φο
βείται ; "Αν τοΰτο οΰδέποτε έγινε, ποΰ υπάρχει ή 
έλευθερία ;

‘Η έλευθερία άναλάμπει, όταν ένισχύωνται οί £ ν  
θρωποιδιά τής όμονοίας, τής άγάπης χαί τ ί ;  υπομο
νή;· όταν θυσιαζωσι τά άτομιχά είς τά γενικά συμ 
γέροντα’ όταν Ινωοι πεποίθησιν εί; τον Θεόν χαί 
επιθυμώ?! πράγματα δυνατά, όσα δηλ. άτεδείχθησαν 
τοιαΰτα έπί τή; ^χυβίρνήσεως άλλων λαών" όταν τα 
έδνη κοβερνώνται ούχί άπό βαναύσους χαί αρπαγα; 
χαί χλέπτας χαί δωροδόχους χαί χαλκομετώπου λυ- 
μίώνας τής ήδιχής, κόλακας ένταυτφ χα: χόραχας 
τώ» ήγεμόνων άλλ’ άπό εύσεβιίς, τιμίους χαί φιλο- 
πάτριδας πολίτας.

(Μετάφρ.)
I .  Ν .  Λί6α&&ύς.

Φ Π Ι Κ Π  ΙΣΤΟΡιΑ.

Η Π Τ Η Ν Ο Μ Υ Ι Α  

(ΜΥΙΟΤΡΟΧΙΛΟΣ ; Oiseau— mouche).

Ιδού τών έμψύχων πάντων τό κομψότερο» χατά 
τήν μορφήν χαί τό λαμπρότερον χατά τόν χρωματι
σμόν. 01 υπό τής τέχνης στιλβούμενοι λίθοι καί 
μέταλλα είσίν άπαράβλητοι πρός τό άβρότατον τοΰτο 
κόσμημα τή ; φύσεω;, ήτις έταξεν αύτό έν τή τάξει 
τών πτηνών ε'ς τόν χατώτατον βαθμόν τής τοΰ με- 
γε'θους χλίμαχος. Ή  μικρά πτηνόμυια ε?*ε τό αρι
στούργημα τή ; φύσιως, ήτις έπεδαψίλευσεν αυτή πάν
τα  τά δώρα, όσα τούνανιίον διανέμει ιίς  τά λοιπά 
πτηνά' χουφότης δηλ. ταχύτης, ό 'ύτη ;, χάρις χαι 
πλούσιος στολισμός, πάντα άνήκουσιν εις τόν μιχρόν 
αΰτόν ε«νοούμ*νον. ‘Ο σμάραγδος, δ άνδραξ, τό το- 
πάζιον λάμπου?ιν έπί τών ενδυμάτων αΰτρΰ· ο’·δέ.

ποτ* ^υπαίνει βΰτά ?ιά του «νιορτοΰ τής γής, xat 
χατά τόν όλως ένάεριον αΰτοΟ βίον μόλις φαίνεται 
έγγίζον τήν χλόην στιγμιαίως' πάντοτε δέ εΐνε εν τω  
άερι Ιπτάμενον άπό άνθους εις άνθος' εϊ·ε δροσερόν 
καί εχλαμπρον ώς τά άνθη, ζή δ’ έχ τοΰ νέχταρος 
αΰτών xai χατοιχεΐ μό»ον εις κλίματα, ένθα τά άνθη 
άχαταπαύστως άνανεοΰνται.

Απαντα τής πτηνομυίβς τά είδη άπαντώνται είς 
τάς θερμοτέρας τοΰ νέου κόσμου χώρας· εΤνε δέ’ πο
λυάριθμο χαί φαίνονται περιωρισμέ»α μ ιταξΰ τών 
τροπικών διότι τά χατά τό θέρος μεταβαίνοντα εις 
τάς εύκρατους ζώνας βραχεΐίν έκεΐ ποιοΰσι τήν δια
τριβήν των· φαίνεται δέ ότι άκολουθοΰσι τόν ήλιον, 
προβαίνουν, συνεπανέρχονται μετ’ αΰτοΰ. χα! Γπτανται 
έπί τών ζεφύρων, έαρ έπιδιώκοντα αιώνιον.

Οί Ινδοί, έχπεπληγμένοι υπό τής λαμπρότητος καΐ 
ζωηρότητος, ήν τά χρώματα τοΰ ώραίου αΰτοΰ π τη 
νού παρέχουσιν, ώνόμασαν αυτό άχτΐνα ή κόμην τον 
ήλίου. Ώ ς πρός τόν όγκον τό πτη»ίδίον αύτό εΐ»ε 
μιχρότερον, χατά μέν τό μέγεθος, τ ις  μεγάλης όνείοι» 
μυίας (οίστρου), χατά δέ τό πάχος τοΰ κηφήνος- τό 
ράμφος αΰτοΰ είνε ώς λεπτή βελόνη, ή δ! γλώσσα ώς 
λεπτόν νήμα οΐ δύο μικροί καί μέλανε; αύτοΰ όρδαλ- 
μοΐ φαίνοιται ώ ; δυο λαμπρά σηυεια, τά δέ πτερά 
τών πτερύγων αΰτοΰ τοσοΰτον άβροφυή, ώστε φαίνον
ται ώ ; διαφανή. Τοσοΰτον δέ οί πόδες αΰτοΰ είσί 
βραχείς καί λεπτοί, ώστε μόλις διακρίνονται- δλίγην 
δέ χρήσιν χάμνιι αύτώνδιότι μόνον ί'να διανυκτερεύσ^ 
Γσταται έπ’ αΰτών, ένώ δί όλης ήμε'ρας φέρεται 
έν τώ χέρι' ή πτήσις αΰτοΰ εΐνε διαρχή;, βομβώσα 
και τάχιστη, ωστε ό θόρυβός τών πτερύγων του πα· 
ραβαλλεται πρό; τόν τοΰ ρόμβου. ‘Η πτέρυξις αΰτοδ 
ιιναι τοσοΰτο;/ ταχεία, ώστε τό πτηνόν, σταματούν 
έν τώ άερι, φαίνεται οΰ μόνον άκίνητον, άλλά καΐ 
αδρανές. Σταματά οΰτως διά τινων στιγμών εμπρο- 
σθεν άνθους τινό;, χαί φεύγει δίχην βέλους, όπως μ ι-  
ταβί) εϊ; ετερον έπίσκεπτόμενον δέ πάντα, βυθίζει 
τήν λεπτοφυή αΰτοΰ γλώσσαν έν τώ  χάλυχι αΰτών, 
δωπεύίΐ αύτά διά τών πτερύγων του, χωρίς ουδέποτε 
νά παραμείνη είς αύτά, άλλα καί χωρίς οΰδέν νά 
παρατρέξ;. Επισπεύδει δέ τήν άστασίαν βΰτοΰ, όπως 
ή5ύτερον άχολουθήση τούς ερωτάς του χαί πολλαπλα- 
σιάση τάς άθώας αΰτοΰ άπολαύσεις* δ-.ότι δ έλαφρός 
ουτος τών άνθέων έραστής ζή μέν έξ αΰτών, χωρίς 
ομως νά φθείρη αυτά' έπειδή μόνον τό νέχταρ αύτών 
αντλεί, χαί πρός ταύτην ιδίως τήν χρήσιν εΐνε άο- 
μοδίως χατεσχευασμένη ή γλώ ϊσα αύτοΰ- σΰγκειται 
δηλ. αυτη έχ δυο ίνών κοίλων χαί άποτελουσών σω
ληνίσκον, διαιρούμενο» πρός τά χάτω είς δύο νημά
τια, ήτοι ίχωιι κατασκευήν αντλίας, η; χα! έχτελεΐ 
τήν εργασίαν' έζάγον αύτήν τό πτηνόν έκτός του 
ράμφους του, τήν βυθίζει μέχρι τοΰ πυθμίνος τοΰ 
κάλυκος τών άνθέων, {να άντλήι^ έχεΐθεν τούς 
'χυ,υους.

Ασύγκριτος εΐνε τών πτηνιδίων αύ·ών ή δξΰτης, 
έ« ϊοΰ θάρρους ή μάλλον θράσους βύτών προερχ:μέ- 
νη. Πολλάκις διώκουσιν έμμανώς κτηνά, εΐχοσάκις 
εαυτών όγχωδέστιρα, προσκολλώνται είς τό σώμα

αΰτδ», « κ  φέρονται δπό τής ρήσεως εχεινων,
χαταχνίβυ*ιν αδτά 8«i β«μ?ισμ®. έπαν.ιλημμενων 
μινρισοδ χορίσωσι τόν μικρόν θυμόν τ ω ν  ενί.τε πχλίν 
ϊ υ ί ά π τ ο υ σ ι  μ ε τα ξ ύ  των μάχας πεισματωδ,στατας. 
‘ Η άνυπομονησία συνίστησι τήν ψυχήν αυτών, αν δηλ. 
πλη»ιάσ«ντα άνθος τ ι, εδρωσιν αΰτό μβρβνθεν, απο 
σπώσιν αύτ.ΰ ιά  πέταλα μετά βιας, προδιδουσης τη» 
άγανάχτησίν των. Μόνην φωνήν έ χ ο υ σ ι  τριγμόν^ινα 
ffuyvov καί έπαναλαμβαομενον, &* εκφέρουσιν εις τα 
δάση περί τήν χαραυγήν, μέχρις ου παντα περι τα ; 
πρώτας τοϋ ήλίου άχτΐνας, βυμπεταξ«»ι και 
σχορπίίθώϊΐν είς τάς πεδιάδας.

ΑΠΗΡΧΑΙΩΜΕΝΑ! I I O I I U

Μετάξι» τών διαφόρων μεταβολών αιτΐν«ς έ«χάτω ; 
ελαβον χώραν, είναι καί ή έντελί,ς ε,αλειψι<|; των 
■κοινών έχείνων, αί όποιαι περι τα με.*  τη , 
τβ ίας έχατονταετηρίδο; έπιβάλλο-το επι μικρότατων 
πταισμάτων, ότε πλεΐ,τα ι μικροί δδ?ει; e u ^ o  
μέ διαφόρων ειδών ποινας,, απηρχαιωμένα, V r,. ^  
τόν βαΟαόν τοϋ πολιτισμοΰ είς ον εφθασε σήμερον 
ή Ευρώπη, ή ϊ^ 'ή  δέν χαταδικα,εται, πλεο. .υ τε  
Ι ς  τό ατιμωτικόν σκαμνίον οΰτε είς τινα άλλην εκ τω» 
κατωτέρω άναφερομέ.ων πο^ων^ α ιτ ίε ς  η»αν τό_ 
„ »  συνήθεις τό πάλαι. Αί έπομεναι δυνανται να 
δεωρηθώσίν ώς έλίγαι -ών π ε ρ ι ε ρ γ ο τ ε ρ ω ν  απηοχαιω
μένων ποινών ε ί; ά ; εΰρίσκομεν αλληγορίας εις τινα ;
τώ ν  άογα ίο ν  Βρετανών συγγραφέων, χαι ι>ι«<· « .  
τά  συγγράμματα του Ο ύάλτερ 'Σκωτου . Με» ό ^ γ α  
Ιτη θίλουσιν ίσως έντελώς λησμονηθη, οι Βε αλλη
νορίαΐ των δέν θέλουσιν t-.σθαι πλέον καταληπται.

‘ Ο t i - l i r o r ,  ί π π ο ς .  Τό ίπ-ευειν τον ξυλινον in

ητο στρατιωτική τ ι ;  ποινή οδ»α» Εχπαλαι^ιίς χρή*
«ιν εις διαφόρους περιστάσεις. ‘Ο ξύλινος !Ιϊπο  ̂ "0 
κατασκευασμένος έκ σανίδων είς σχή|*α ίππου, εχο/̂  
το; π ;ό ί τά άνω όξεΐαν κορυφήν, καί περί τους οχτω 
ή έννέα «όδας μβκροΰ. ‘ Η κορυφή αυτη παριστανε 
τήν ράχην τοΰ Γιιπου, έποστηριζομένου ΰπό τεσσα- 
ρωυ κνημών, 6 ή 7 πόδας υψηλών, τιθέμενων ε*ι 
βάσεω; κινούμενης ύπό τροχαλιών. Πρός έντελεστεραν 
δ’ άπομίμησιν ήσαν προστεθειμένα μία κεφαλή και 
μία ούρά. Ό τε στρατιώτης τις κατεδικάζετο είτε από 
πολεμικόν συμβούλιον, ειτε τόν άνώτερον ^αξιωματι
κόν ν* άναβή τόν Γππβν τοΰτον, έτίθετο έπι τής ράχεως 
του ένων τάς χειρας δεδεμένας δπισθεν. ‘Η ποινή αυτη 
έπεβάλλετο μάλιστα έπί τών πεζών οίτινες; ΰπετιδετο 
ότι ήσαν ασυνήθιστοι εί; τό ίππ ιύ ιΐν . Τά λείψανα τοιου- 
του ξυλίνου ίτπου έσώζοντο είς Ιίορτομούθην^χατα το 
17G0 έτος, άλλ’-ίξ χρησις του είχε πρό καιρού διακοπή, 
θεωρηθείσα ώ ; ποινή υβριστιχωτάτη.

The gantelope. Καί αυτη ήτο κοινή στρατιωτική 
τιμωρία έπί κλοπή, ένίργουμένη χατά δύω τροπούς. 
Κατά τόν τελιυταΐον, τά Τάγμα έσχηματιζετΟ κλι- 
^ακη^όν. Έκαστος στρατιώτα; έκράτει ράβδον εις 
τήν χεϊ'.α, ό δέ πταίστης γεγυμνωμένος μέχρι της 
ζώνη; διήρχ«το διά τών ταξέων προηγουμενβυ δεχαρ- 
χου τίνος' και ένώ διέβαινεν οδ-ω ίκαστος στρα
τιώτης τόν έφιλοδώρει μέ μίαν μαστίγωην Αλλ ε
πειδή τοΰτο ένομίσθη άτοπον, μετεχειρισϊησαν τον 
άλλον τρόπον, οστις ήτο τό νά δένω»ι τον ένοχον 
ε ί; τέσσαρας λόγχα;, t»a κρατώαιν αύτον εις τη» 
δίσιν του. Τότε άνά « !; τών στρατιωτών rcu ταγ- 
ματος έλάμβα-ε παρακειμένη. μάστιγα έννεα εγοϋοαν 
λωρία, χαι δίδων δι* αύτής είς τόν ένοχον μιαν μα- 
στήγωσιν, εδετε ταύτην χαμαί καί διέβαινεν. Λ ουτο 
έπανελαμβάνετο μέχρις ού διέβαινον δπαντες, <Αα 
Ιπομένω; θεωρηθέντος ότι διά τούτου *«τεβι6α*.αν τον 
βαθμόν τών στρατιωτών είς δημίους κατηργη.'η η 
ποινή αυ-.η.

U lie picket Αυτη ή τιμωρία έπιβαλλετο^ συνή
θως εί; τού; στραιιώτας τοΰ ίπκιχοΰ καί τοΰ πυρο-
βολιχοΰ. ‘Ο ένοχος διετάττετο νά άναβή είς τι σκ«- 
μνίον, ένώ ή 5ίξιά W  χειρ έκλείετο έντός μηχα>ΐί 
τινο; πιεζοΰσης μ ε γ ά λ ω ς  αύτ^,ν. ‘Η μηχανή αυτη 
ήτο προσηλβρίνη είς στέλεχ.ς δένδρου, κάτωθεν δέ 
τών ποδών τοϋ ενόχου ήσ*ν διάφορα έ;εα ξυλα. 
Προσηλοο,υίνη; τής χειρύς του έντός της ^ρηδεισης 
μηνανής «φηρεϊτο τό σκαμνίον, ό δ ένοχος ην υπο*
7 όεωυένοί ή νά πατα γυμνόπους τά υπο του; ποδας 
ιου ο:,έα ξύλα, ή νά ρίπτη τό βάρος του σώματος 
έχί μόνης τή; χειρόςτου, ή; «5 αλγηϊον.ς καθί
σταντο άρόρητοι. , λ r \ ι

‘Η τιμωρία αυτη διήρκε» συνήθως άπο ενος τέταρ
του μέχρι μιας ώρας «λλ’ ένίοτε παρετεινετο και 
περισσότερον. Ά λ λ ’ έχ τών σοβαρών συνεπειών αι ο- 
«οΐαι προέκυπτον έκ τής έφαρμο-,ής τής ποινής ταυ- 
της, κατηργήδη. Είς Ισπανίαν ή τιμωρία αυτη ητο 
μία τών βασάνων τοΰ ίεροεςεταστηριευ.

Τό τρύπαν ιή* γλώσσαν. Ά γγλος τις συγγρα 
•φεύς αναφέρει ότι ή έπι Αξιωματικών επιβαλλόμενη

ίππον
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ποινή Ινεκα βλβσφημ'οτς χαί ΰβρεω; ητο το τρύπαν 
τήν γλώσσαν των μέ θερμόν σίδηρον. ‘ Η τιμωρία αυ
τη ή/ ίσχύϊ μέχρι τή; Βασιλίσσης ’Αννης.

Τό πιρίβλημα τών pedtorzuv. Κατά τήν εποχήν 
τής εφαρμογής μέτρων δημοσίας ίγιεινής εΐ; Ntouxa- 
στελ τή ; ’Αγγλίας, οί άρχον cες έτιμώρουν τοΰς με- 
θύοντας, ΰποχρεοΰντες «ύτοΰς νά φέρωσι ε- βαρέλιον 
ονομαζόμενο* περιβ ημα τών μεθυόντων. JSIχc δέ τοίτο

μόνο* τον κρίς τά άνω πυθμένα ιίς  τό μέσον τοϋ 
έποιου υπήρχε ν 5πή διά νά εξέρχεται ή κεφαλή, καί 
έ<ατέρωθεν δυο μικρότε;αι διά τάς χεΐρας του, καί 
ουτω γελοίως ένδεδυμένος δ πταίστης ύπεχρεοΰτο 
νά περιπατή διά τών δ?ών τής πόλεως έπί πολΰν 
χρονον, οσον οί άρχοντες ίκρίνον άναγκαΐον πρός σω
φρονισμόν του.

Το Ατιμωτικόν σκαμνίον. Κ ιί τοΰτο. ητο δργα· 
νό» τι προς τιμωρίαν τών φιλοταράχων καί κακο 
λόγων γυναικών. Έθεωρεΐτο δέ ώς ποινή υβριστί 
κωτάτη, και διά τοΰτο τήν μετεχειρίζοντο πάντοτε 
μετά περισχέψεως.

The Brank, Τοΰτο ητο κάλυμμά τ ι τής κεφα
λής ώς βώλος ζαχάρεως, περιζωνόμενον μέ σι
δηράς στεφάνας, καί Ιχον μικρόν σταυρόν έπί τής

κορυφής, πλαγίως δέ κινητόν τ ι «μάχ ιον σιδήρου, ει
σερχομένου έντός τοΰ στόματος τοΰ ένοχου, καί *ιέ- 
ζοντος τήν γλώσίαν του. Τοΰτο έτίθετο έπί τής κεφο:- 
λής τών υβριστών οίτινες μέ τάς χ*ΐρας δεδεμένας 
όπισθεν έσυροντο διά μιχροΰ σχοινιού διά 'μέσου τή; 
πόλεως. ‘ Π ποινή αΰτη ραίνεται νεωτέρα“(|τής ο- 
νωτε'ρω Ε ; τό Μουσεΐον τή; ’Οξφόρδης σώζεται ly

ιών περιέργων τούτων εργαλείων, χαί έχ τοϋ άριθ- 
υ,οΰ τών περι τούtsu ηαραδειγμάτ · ν εξάγεται δτε 
ήοαν εί; χο:νην χρΐοιν, αν χαί πολλά ό/.ίγη μνεία 
αΰτών γίνεται εΐ; τά νομικά βιβλία.

Τό καύσιμον Tijc χηρ ι'κ  η -o ποινή επιβαλλόμενη 
κλοπής ενεχα μέχρι τοΰ έτου; 1779 , άχο/.ούθως 
ομως εφηρμόοθη χαι επι ©όνου μέ'/ρι τής άρ·χής τής 
[ίασιλείις τοΰ Γεογίου ΙΙί, δτε κα:ηργή6η έλοτελώς· 
κατά τους νεωτέρους χρόνους ό οίίηρος δέν ήχο πο?ΰ 
πεπυραχτωμενος, έκτες έν σοοαραΐ; περιστάτεσι φό
νου. Η ποινή αυτη έπιβάλλετο πάντοτε δημοοία, 
παροντος τοϋ Διχαστοϋ, αμα άπεδε<#ύνετο ή ένοχή 
τοΰ υποδίκου. Εις πολλάς πόλεις τής ’Αγγλίας 
φαίνεται μ^χρι σήμερον τό σιδηροΰν έογαλεΐβν 
εν ω έθετον τοΰ; δα/.τύλους, χαΐ τ ί  οίίιμα τά 
όποια έθετον εί; τοΰ; πό">ας τών ένό/ων διά νά 
'ία τώ σ ι στερεδς αυτους. Τοτε δέ ή χειρ τοΰ ενόχου 
κρατούμενη ού’ ω άχίνη-ος έχαίετο μέ μκρόν πεπυ- 
ρακτωμενον σίίηρον, πρός τό μέρος τοΰ άριστεροΰ 
άντί-χ ειρος.

Peine forte et dure. ‘Η πονή αυτη έπεβάλλετο 
ϊ*πα. αι εις τους αρνουμ&Όυς νά όυολογήτωσι τό 
σφάλμα τ ω ν .  ι0  ένοχος έπέμπετο εΐς σκοτεινότατον 
δ οματιον, βαρύτατα έχον βάρη έπ! τοΰ στήθους του, 
καί ω ; μόνη» τροφήν άρτον καί υδωρ. ’Αλλά δέν τώ 
ϊπιτρέκετο νά φάγιρ τήν ήμέραν καθ’ ην έπινε, ουτε 
νά π;η τήν ήμέραν κ ιθ ' ήν έτρωγε, καί τοΰτο έςηχο- 
λούθει μέχρι; ου άπέθνησκεν. Ή  ποινή ομως αυτη 
ϊρονίμως κατηργήθη κατά τό 1772 .

Τό δέσιμυν ιώ ν  δακτύλων. ‘ Η άνωτέρωποίνή έδωκε 
/ώραν είς τήν εφαρμογήν ταΰτη;· οί άντίχειρες τοϋ 
αιχμαλώτου εδένοντο δμοΰ μέ σχοινίον τοιοΰτον δύνατα 
ω ιτ ε  ο πόνος εβίαζεν οΰτόν νά όμολογήιη’ εΐς έναν- 
τ’α>ι ’' £ί ' πτω ί(ν άπεπέμπετο ουτω δεδεμένος μέχρις 
:ΰ ή ίσχυρογνωμία τού ένέδιδε. Τοΰτο συνέβη έ*1 
τή; βασιλείας Καρόλου τοΰ Β'. τής ’Αγγλίας, χαί 
ίξηκολοΰφηοε μέχρι τή; έποχής τής βασιλίσση; Ά ν- 
νης. Ιό τελευταΐον παράδειγμα τή ; ποινής ταΰτης 
εν Λονοίνω έγινε κατά τό 1794  άλλ’ εΰρίσκομεν καί 
>εώτερον τουτου παράδειγμα είς Κανταβριγίαι τό 
1742.

( Ex τοΰ ’Αγγλικού)
Λ. Ν. Μηόταοης.

Τ Ι  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΙ1Σ ΑΙΣΑΒΟ Μ Σ

‘ Η Αισαβώι ώς όλαι αί πόλεις τή; Πορτογαλλίας 
χαί ’Ισπανίας είναι πλήρης μοναστηρίων και θρησκευ
τικών κατοιστημάτων. Τά κτίρια ταΰτα εΐς τήν Λισα- 
βώ*α είναι αντικείμενα Οαυμασμοΰ, καθό συντιίνοντα 
πρός καλλωπιομόν τής πόλεως, καί παρέχοντα αυτξ ώ- 
ραίαν θέαν διά «ών άναριθμήιων αΰτών πύργων κα! 
κωδωνοστασίων. Είς τάς περισσοτερας τής Ευρώπης

* ρ ω τ ιο ο υ 3 # ς  αί μ«γάλαι οΐχοδομαί Ιχουν τό ελάττωμα 
»ά μήφαίνωνται άπό δλα τά μέρη, ώς ό έν^Λο*δί·ω 
Ναός ττΰ Αγίου Παύλου ου έκτός μ ας πλευράς, οαο» 
τά έπίλοιπον είναι αφανές. Ά λλ ’εί; Αισαβώ»α «ερι^τις 
τοιαύτας οικοδομάς άφίνιται πέριξ τοσοΰτον κε»ον διά
στημα, ώστε είναι κατφανή πανταχόθε». Μεταξΰ τών 
ίερών τής Λισαβώνο; καταστημάτων, τά υπό τής παρου 
ση; είκόνος παριστανόμενον είναι τό μέγειχον άν ο/ι τό 
μέ τήν έντελεστεραν αρχιτεκτονική» διιγεγραμμένον. 
Η εκκλησία ομως αύτοΰ εί/αι ώραΐον δείγμα τών ιδι
αιτέρων έχείνων ειδών τής κλασικής άρχιτεκτο-ιχής 
ή ιΐς  τοιοΰτον έξέχει έ> Πορτογαλλία. Σύγκειται άιτά 
δΰω τετραγώνους πύργους, μέ τρεις όροφας εχαιτος, 
κεκοσμημένους μέ δωριχους κίονας. Αι ανώτατοι σχη- 
ματίζουσι τά κωδωνοστάσια περαιουμενα εΐς μιγαλοπρε- 
πή δχτάγωνον καί φανοειδή θόλον.

Τό μεταξΰ τών Πύργων διάστημα είναι διηρημένον

«στιατώριον, το μαγειρεΐον, τό φαρμακε'ον, καί ί  λλα 
οίχήμαια προσδιορισμένα πρός συζητησιν ή συμβούλιο» 
Εν τώ κέντρω ύπάρχίι χήπος καί χρηνη.

Τα ταξίματα  τά γινόμενα υπό τών ένοιχούντων τάς 
τοιαύτας οΐχοδομάς είναι συχνάκις περίεργα, τά δέ έ- 
πινοήυητα αύτών πρός αποφυγήν τών μοναστικών κα” 
νονισμών ευφυέστατα. Οΰτω; ol Msvayol τοΰ Α γΰυ  
Βιχεντιου οίτ.’ντς ήσαν άπαντες εόγενεΐς είχον τάξει νά 
μή πιριπατήσωσιν ποτέ πεζοί, πιραν τοΰ περιφράγματος 
τοΰ Μ3ναττηρίου των. Συνίπιια *έ τούτου ήτο» ότι αι
ωνίως έβαδιζον έφ άμάξη;, καθότι ό άπειρος αύτώ» 
πλούτος τοϊς έπέτρεπι ν’ άπολαμβάνω3ΐ τάς μιγίστας 
ιή ; Αισαβώνως τρυφάς. Γό ιΜ;ναστήριον τοΰτο άνηγέρ. 
θη ύπά τοΰ Βκσιλέω; Ιωάννίυ xoj τρίτου,

Μετά τήν μονήν ταύτην ίπεται κατά τό μέγεθος ή τής 
la  Gracia, τοποθετημένη έπί τής κορυφής λόφου καί 
σχήμαιίζουσι τρίγωνο· με τή» τοΰ Αγίου Βιχε»τίου,

Τό i r  Λ ισαβώ η  μνταυτηριον.

είς τρία ύπό κιόνων τοΰ αΰτου ρυθμοί, εχο» 'τρεις θυρα; 
τιλιιοτάτης επεξεργασίας καί έπιστεφομένας ΰπ αγαλ
μάτων. Μάτην ήθέλομεν προσπαθήσει νά περίγράψωμιν 
τά εντός αύτοΰ, έπειδή £*αστον μέρος^ έδει ιδιαιτέρα; 
περιγραφής, άρκεΐ μόνον νά είπωμεν δτι οσον πλουσι- 
οπαρόχως έξώδευον οί θεμελιωται του, τοοΰτον b άρχι- 
τέκτων {πολλαπλασίαζε τάς κολλονας^ του. Τά μονα
στικά κβταστήματα τήςΠορτογαλλιας εισΐ σχεδόν ομοιό
μορφα καί ή περιγραφή ενός δύναται νά χρησιμεύση Οι 
όλα. Απανία δέ είσι σχήματος τετραγωνικού ή ΐπίμηκους 
Είς τήν άνωτάτην οροφήν είσΐ τά χελλία τών μονχών 
άτινα εί«ί μικρά τετράγωνα οΐχήματα, μέ εν παραθυρον 
κρος τά ίξω. Τό χαμηλότερον πάτωμα περιέχει τό

κα’ τοΰ φρ?υρίιυ, άλλα στερείται εντελώς άρχιιεχτονκής 
χολλο-ή;. Μετά τήν άποσκοράχισιν των μοναστικών τα· 
ταγμάτων έκ τής Πορτογαλλίας τό Μοναστήριον τούτο 
μετεποιήθηείς στρα'ώνα δυνάμινον νά περιλάβη, 5 ,0 0 0  
ή 6 ,0 0 0  άνϊρας έάν άνακαινισθή, καθότ μόνον μία- 
πτέρυξ ήδη είναι οΐχήιιμος, τό δέ έπίλοιπον είναι έτοι- 
μόρ^οπον, καί άνευ οροφής,

Η Εκκληίία de Roque f.vai ίιω ς ή πλουσιωτάτη τβΰ 
χόσμου άπό τάς όμομεγεθεις της, Αί στήλαι τοΰ Αγίου 
βήυατος εϊσίν άπό lap is lazuls (1) τό δέ λιθόιτρωτο»

(1) Kvarovc. πολύτιμος λ ιθυς ρ.ΐ φλίβας χ ρ νσ ιιν .



καί οί τοίχοι έκ μωσαίκοΰ Ιντελεστάτης τέχνης, χαι ά* 
νεχτιμήτου άξίας, Λέγεται ότι όταν δ Γάλλος στρατηγό; 
Jun o t κατά τήν εις ΓΙορτογαλλίαν πρωτεύο υσαν 
διαμονήν sou fie τήν εκκλησία» ταύτην, συνέλαβε τον 
σκοπό» να μιταφέρη το μωσαϊχάν ιίς τήν Γαλλίαν. 
Αλλ' δτε οί έργάται πρσσπαθοΰντες »ά άποσπάσωσιν 
0(,)τά έχάλασαν τινάς τών λίθων, παυσατε! είπε, διότι 
δέν θέλω νά ειπωσιν ότι ό Junot ήτο τόσον βάρβαρος 
ώστε νά καταστρέψ^ τοιοΰτο» ωραίο» έργον.

Ή  Έστρέλλα, ή ό ναός ιών Αστέρων επιστέφει τήν 
κορυφήν τοΰ λόφου τοΰ Buenos Ayres Epai ϊέ  κτιβμέ- 
νη κατά τόν Κορινδιαχό» ρυθμόν κα! σχηματίζει την 
γραρικωτέραν θέαν ιής Πόλεως,χρΐ)σιμεύουσα ή έχκλη 
σίκ είς το Μοναστήριον τοΰ Χριστοΰ [Convenlo de 
Corarao de Iesus. ένευα δέ τής γειτνιασιώς της μέ 
τό παλάτιον και τή; συχνή; παρουσίας τής Βασιλίσσης 
γνωρίζεται συνηθέστερα ύπό τΑ ό»ομα Βασιλική Εκκλη
σία. Οι Πύργοι αύτή; είναι χεριέστατοι κα! ωραίοι καί 
ετι πλέον ό μεγαλοπρεπής αύτής θόλο;, όστις μ ' ο/α 
ταΰτα ιιναι μικρός συγχρινόμενος πρός τά όλον,καί πιρί 
τ:ύιου σώζεται φήμη τι; ο τι ό άρχιτέκτων ίδών άργά το 
λάδσς τοϋτο, καί μή δυνάμινος νά τό διόρθωση επισεν 
έκ τής κορυφή; τοΰ δόλου Ιχοντβς 330  ποδών ΰψος. 

έκ τοΰ Αγγλικού.
J .  Ν . Μπόταοης.

0  ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ

ΚΕΦ. Α’.

Πρός τα τέλη τής ζωής τής Κομήσσης Δοοβαρ- 
£»ΐ, ϋπήί'/εν αύλικος τοϋ Βασιλεως Λουδοβίκου Ιλ, 
Μαοκίσιος Φοντάζος καλούμενος, τριακοντούτης τήν 
ηλικίαν. ‘ Η φυσιογνωμία του ητο κανονική κα! ώ 
ραία, άλλά ψυχρά'. Οί ^εμβώδεις οφθαλμοί του έστε 
ροδντο ζωηρότητοί, όδεν ήσαν όπωσοΰν κατα
πληκτικοί, συμβιβαζόμενοι κάλλιστα μέ το μοναδικόν 
βάδισμα, τά ; φαντασιώδεις ιδέας, τού; ρεμβασμούς 
καΐ τάς ιδιοτροπία; του.

‘Ο Φοντάζος έτυχεν έκ γινετής ισχυρογνώμων 
κα! φιλερις. Έν τούτοις έζήτει πάντοτε περίστασιν 
διά »’ άποδείξτ) τήν άφοσίωσίν του προ; τού; φίλους 
του .ΤΗτο γενναιόδωρο;, ούχί δε άσ»τσς,πράγμα σπά 
νιον επί Λουδοβίκου τοΰ ΙΛ, φιλίλ«ήμ«.ν, άνευ άδυ- 
ναμία; τίνο ί, ή ματαιότητος, ανδρείος δέ καί . . . .  
τά ξϊ:>ός του.Άν ποτε εγίνετο λόγο; πιρί τών προτερη. 
μ ά τ ω »  του ενώπιον του, ήγανάκτει καί άνίφώνει οτι 
τόν περιέπαιζον. 'Αν πάλιν άνίφερον τά ελαττώματα 
του, έγέλα φιλαρέσ/.ως, έτίνασσε τό ίμπροσδεν μέρος 
τοϋ έκ τριγάστου υποκαμίσου του, καΐ ελεγε'

 Μά τά ν α ί! Έ χετε δίκαιον! δέν άξίζω διά
βολον · · .

Ό Φ οντάζο; ήγνό« τήν καταγωγήν τή ; οίκογενείας

του, καί τόν άριθμάντών υπηρετών καί τών αμαξών του.
Ό  επιστάτη; του ‘ Ιερώνυμο;, ιίχ ε πρά πάντων μα~ 

χρυ ιυ  χ'ίρι, έξεπ ιπτι δηλονοτι πολλάκις εΐ; παοαοο- 
ρά; βιαιοπραγίας, «λλ ητο έντιμου χαρακτήρος, καί 
άφωσιωμέν»; είς τόν κύριόν του' οδιν έκυβέρνα σ·νε- 
τώς τά ν  οΐχον κατά τής ιδιοτροπία; του.

‘Ο Φζντανζο; επιθε πολλάκις ερωτικά συμβεβη- 
κονα, καθώς ολοι οί σύγχρονοι αύτοΰ εύγενιί;' ή άν 
καί ήγνόίΐ τήν «πιρροήν των ύπεσχέδη φιλίαν διά νά 
μιμη&ή του; άλλου;, άλλά δέν ευρισκε καμμίαν δια
φοράν μεταξύ έχείνης ·*ήν όποιαν ειχεν έρωτευδεί 
σήμερον, ή έχείνης τήν δποίαν ήρωτιύδη χδές. Ό τε 
ϊνησχολιί:ο ε ι; επιστημονικά πράγματα μουσικήν ή 
ζωγραφικήν, μετιβάλετο χαΐ κατά τά ήθη. Είχε» άνα- 
γ .ω ιε ι πολλά καί τά ίιετή :ε ι εις τήν μνήμην του. Συ- 
νεταξε λαμπράς μιλωοιας, Ικρουεν έπιτηδειως ιό  κύμ- 
δαλον. Ή  οςυδέρκιια τοϋ πνεύματός του ήτο δη- 
jaupo;, δια τον δποίσν ό Φοντάνζο; ύπερηφανεύιτο.

—  Ό  Σολάνζος ίπεδύμει νά μάδωοιν ε ΐ; τήν 
αυλήν, οτι έχετε παντός είδους προτερήματα —  τώ  
ελεγον τινες όιά να συμβιβάσωσι τήν ύποδεσιν.

Καί αν έγώ δέν δέλω νά τά γνωρίσωσι άπο· 
κρίνετο μεδ’ οργής ό Μαρχέσιος.

—  Σιώπα ! είσαι μωρός.
—  Ίσως.
Ό  Φοντάζο; ποτέ δέν ύπήρξεν εραστής, ώ ; εΰκό- 

λως εννοεί τ ις. Νομίζομεν μάλιστα οτι πράς πείσμα 
τής επιστήμης του, ούτε ήδελε καν νά γνωρίζη τήν 
σημασ.αν της λεξεως. I οιουτοτροπως έμιμιίτο θαύμα* 
σίω; τάν Μαρχέσιον Λέγ, όστις άφοΰ παριτήρησε 
φιλοστόργως τήν κόμησσαν, ένώ αυτη επερίμενε κο
λακείας, έχείνος τγι ειπι*

ϊ Εισδε πολλά ύγιής, Κυρία. »
Διηγούνται μύρια ανέκδοτα, αποτελέσματα τών 

ιδιοτροπιών του.
Μίαν πρωίαν ό Φοντάζος λαμβάνει εν προσκλητή- 

ptov γάμσυ b Μαρκέσιος απείχε πολύ νά έκπληρή τά 
τοΰ συομοΰ, ή τά έξετέλιι ανάποδα. Κατά τή»'ρΓη- 
θείσαν ημέραν ένεδυδη μετά σπουδή;, πραγμα σπάνιον 
ιίς  αύτον, και μετεβη ε ί; τόν οίκον τών νυμφευόμενων 
μέ το πρόσωπόν έκδαμβον. Άφοΰ έτελείωσεν ή τ ε ' 
λετή, ο Φοντά»ζο; πλησιάζα ίνα τών προσκεκλημένων 
καί τάν έοωτ ΐ̂ μέ ^δό; τ ι φιλόστοργον.

—  Θέλομεν άκολοοδήσει κύριε τάν νεκρόν ;
ιΟ άνδρωιτο; πρό; ον άπευδύνδη ή έρώτηβι; αυτ«, 

ηνοιςι μεγάλου; τους οφδαλμού; του, τόν παρετήρησε 
μέ έκπεπληγμένον ύφο; καΐ

—  Πίϊον νιχρόν ; άπεκρίδη.
—  Τάν νεχράν τοΰ μακαρίτου.
—  Αλλα, κύριε, κανιι; μακαρίτης έδώ δέ» υπάρξει.
—  Πώ; ! δέν eivai μακαρίτης ;
—  Αί ί και β·:βαια, διότι είναι γάμος.
—  Α ί! συγγνώμην κύριι, άπεκρίδ») ό δυστυχής 

Μαρκέσι·ς συγχυσμένος, ένόμιζον ότι είχομεν έκφοράν.
Ποτέ ό Μαρχέσιος δέν ήδέλησε νά άτιμάση τήν

υπόληψιν τίνος,  ̂ νά κατακρίνη χάνέν αμάρτημα.
Έσυγχώριι τούς έχδρούς του άμα του; ίβλιπε δυ
στυχεί; καί τούς προσέφερι χρηματικήν δοήδιιαν ef;

τήυ δυστυχίαν των. 5Ητο πλούσιο; καί νέο;, άμφό- 
τερα πσλύτιμα προτιρήματα .είς τάν καιρόν, καδ’ όν
*Cn-

—  Πώς δέν νυμφιύεται ; ήρώτων τινές.
—  Καί δέλει έρώτημα ! ώς ριμβός δέ' ήςεύρει τί 

χάανει άπεχρίνοντί οί άλλοι.
—  Κάμνει χαχά! ά* ένυμφεύιτο, ίσως έδιορδωνετο.
Ό  Φ5»τάνζο; ε ίχ ι δεϊον τόν Μαρκέσιον Νιάν, πρός

τάν όποιον έτρεφε π ιστήν άφοσίωσίν έχ παιδιχή; ήλι* 
χίας. ‘Ο γέρων Μαρκέσιος ήτον άνήρ παραδόξου και 
μ ϊλα νχ ο λ ιχ ο ΰ  χαρακτήρος, καί, ά 'κ α ί Ογδοηκονταετή; 
ειχε πείσμα μεμιγμέ.ον μέ κακεντρέχιιαν.  Ό τε ο 
ανεψιό; του τώ ένα»τιοΰτο εις τά παραμικρόν, έκραυ 
γα ζ ί μεγαλοφώνως οτι ή'δελε διαρ^αγή άπό τά» Θυ
μόν του.

—  Έ γώ  μόνον εξουσιάζω αύτόν τόν τόρο ίδιοτρο. 
πον, ελεγεν δ Μαρκέσιος Νιάν τόσφ όμιλών πιρί του άνε- 
ψιοΰ του. Ά ν δέλετι, ίδέτι πόσον σωφρονεϊ παρόν
τος μου.

Τά βέβαιον είναι ότι ή όξιία φωνή τοΰ γεροντο;, έδύ 
νατο νά έξυπνήοη καΐ τάν χωφάν κοιμώμενον.

ΚΕΦ. Β'.

’ Εσπέραν τινα ό Φοντάζος ε’σελΟώ» εις τάν οΐκον 
ευοε τά» δίϊόν του πίριμένοντα αυτόν, χαδήμενον μα- 
λακώς έπί σκίμποδ*;, έχοντα τάς χεΐρα; έπι τοΰ μα 
λακοΰ υφάσματος.

—  Δόξα τώ Θ»ώ, ήλδε; τέλος πάντων, κύρι=, κατ’ 
εύτυ'/ίαν, ειπιν δ γέρων Μαρχέσιος. Τρεις ώρας τώρα 
σέ προσμένω . . . .  Θά μέ έκλάβουν ώς κανένα πα- 
ραλυμένον ένώ μόνος πταίεις . . .

—  Καί διατί ;
—  Διότι έκαμες τόν θεΐόν σου νά σέ προσμένη, 

Κύριε. Ά λλ ’ ά ; άφήϊ«μεν τώρα αύτά, διότι άν έπρεπι 
νά λογαριάση κάνιί; όλας τάς τρέλλας σου, δέν τε 
λειόνει ποτέ. Ήξεύρεις λοιπόν, κύριε ανιψιέ μου, διατί 
ηλδα έδώ ;

—  Ό χ ι, μά τήν πίστιν μου !
—- Ά ;  ήναι λοιπόν ί τώρα τό μανδάνιις· σέ νυμ- 

φιύω, φίλτατέ μου.
‘Ο Φοντάνζος άνεπήδησιν έπί τής καδέδρας του, 

άφη*ε κατά μέρος τά ρεμβάν ήθός του, καί παρατηρών 
μετά φόβου τόν διιον του.

—  Τ ί είπες, τάν ήρώτησε.
—  Σέ νυμφεύω . . . Έχατάλαβις ;
—  Όνειριύεσαι, θείε μου.
—  Πώς κύριε, έχεις τήν αύδάδιιαν νά λέγ/ις 

ταΰτα ένώπιό» μου ;
—  Νυμφεύονται ποτε οί άνθρωποι χωρίς τήν συγ- 

κατάθεσί» τ ω ν ;
—  Λέγω κύριε, ότι σέ νυμφεύω μόνον καί μόνον 

διότι τό δελω . . .
—  Καί μέ ποίαν ;
—  Μέ ώραΐάν τινα.
.— Πά ! όλαι αί γυναΐκις είναι ώραίαι, όταν πρό 

κηται νά ύπανδρευθώσιν . . .  καΐ τήν επαύριον τοΰ 
γάμου οί σύζυγοι εΐναι ανόητοι.

—  Σ ιω π ή  χυρ ιι .
—' Δέν σιωπώ α> δέν μέ είπτ;ς τό ίνομα έχείνης,

μέ τήν όποία» μέ νυμφεύεις.
—  Ε?<αι θυγάτηρ φίλου μου.
—>- Τάν οποίον βεβαίως δέν γνωρίζω ;
—  Τόν δποΐον γνωρίζεις, κύριε.
—  Καί ονομάζεται ;
—  Ό  υποκόμης Σεμαισών.
—  ”Α I ιδού . . . άνθρωπος . . .
—  Σέ αρμόζει ν« τάν κατηγορξς, συ ®»τις διάγεις 

ώς παράφ^ων.
—  Διά τοΰτο λοιπόν ό Κ. Σεμαισών μέ εκλεξεν 

ώς γαμβρόν του ;
—  Έ γώ, Κύριε, ώμίλησα·διά σέ.
—  Δεν χρίνω εύλογον νά βέ εύχαριστ^σ» διά 

τοΰτο.
—  Τώ έδωσα τόν λόγον μου’ τάν λόγον μου,

έννοιίς ;
—  Δέν εκαμες καλά.
—  Καί θά νυμφευθής τήν κόρην Σεμβίϊώνος.
—  Ά  ! νά ίδωμεν ί
—  Θά τήν νυμφευθής, σέ λέγω.
—  Ό χ ι, θιίέ μου.
—  Μάλιστα, κύριε !
—  Άκόμη μίαν φορά ν οχ ι!
—  Καί διατί, κύριε ;
—  Διότι άποστρέφομαι τόν γάμον.
—  ‘Η χόρη Σεμανσώνο; θά σε διδάξει νβ τ ίν  

άγαπα;.
—  Θά μέ μό.θΐί νά τάν μισώ.
—  Σιώπα ά?λυ ! έχραύγασεν ο Μαρκέσιος Νιόν 

έγερθείς δρμητικώ; μέ τά βλέμμα σπινδηροβολοΰν ύπά 
τή ; όργή,· πρά: έμέ τολμάς-νά δμιλής ουτω ;

—  Μάλιστα, πράς Σέ. Τό τιλευταϊον, τελε»- 
ταίον ό,τι δύναμαι νά πράξω είναι νά ελευθερώσω 
τούς περί έμέ άπό τοΰ νά τοραννώνται, καί νά έλευ- 
)ερ»ιι6ώ καί έγώ άπό τήν τυραννίαν των. Φώναξε 
όσον θέλεις, άλλά νά μέ πάρη ό διάβολος άν νυμφιυθώ 
βιαίως.

— "Ω! αποθνήσκω, αποθνήσκω, έψιθύρισίν δ γέ- 
οων Μαρκέσιος, άφήσας τόν έαυτόν του νά πέοη έπι 
τοΰ σκίμποδος. Μέ φόνευσες, κύριε . . . . Ό  θεός νά 
συγχωρήση τήν διαγωγήν σου . . . Καί δ Μαρκέίΐο; 
ήρχισε ν' αγωνία.

—  Πνίγομαι . . . πνίγομαι . . . ά«ό άέρα έπανε- 
λάμβανε μέ διακεχομένην φωυήν.

‘Ο Φοντάζο; ίχανεν άνεπαισδήτω; τήν ικανότητά 
του, βλέπων τά ; βληθείς ή προσποιημένας κραυγάς 
τοΰ θείου του . . .  καί Ιχρουεν όλους τούς κώδωνας 
ζητών βοήθειαν.

—  Ύστερον, είπεν άναλαμβάνων τό ριμβόν ήδό; 
του, όλο; ό κόσμο; έδώ νυμφεύεται καί βχει δίκαιον, 
ή άδικον . . . Καί επειτα τίς θά μ’ έμποδίσιι νά πα
ρ αιτήσω τήν γυναΐχά μου τή επαύριον τών γάμων μου;

Ό  πανοΰργο; γέρων ύποτονδόριζεν iv τούτοι; παν- 
τοτε.

—  Συνιλθε, θιίέ μου, ειπε μέ γλυκύ ήδο; δ Φον
τάζο;, μήπω; δέν κάμω ε«ινο  τβ δποΐον θέλβις . . .



Είμαι χαλός διάβολο; όταν θέλω. ΑΙ χαλά ! 0ά νυμ 
φευθώ αυτήν την Κυρίαν. Ευχαριστείσαι ;  Η σύχασε 
τώρα διότι φαίνεσαι μάλλον άποθαμε'νος παρά ζ»ν  
τανός.

Έ νψ  δ ανεψιός του ώμίλει ουτω, ή χρίσις τοϋ 
Μαρχεσίου ήλαττοΰτο έπαισθητώς. Πάραυτα ειπεν 
δτι άνέλαβε, χαί *<ρ·0 έβεβαιώθη καλώς δτι τά  πάντα 
έμιλλον να βαδισωσι χατ εύχήν, άφησε τον οίκον τοΰ 
Φοντανζου, χαίρων διά τήν έπιτυχίαν τής μιχρας το 
έπιχειρήσεως.

(Ακολουθιί)

ο  ε γ γ ο ϊ ι ο ς  Tor i o n  m m

Συνέχεια χαί ιέλος ίδέ Τ ιυχ. ΙΣΤ.

—  Τίμα τόν καλόν νά σέ τίμηση, τίμα τον χακόν 
νά μή οέ άτιμήσιρ

—  Κλέψε τον χοίρον καί δός τά ποδάρια διά τήν 
αγάπην τοΰ θεοΰ.

—  Άροΰ ύπανδρευδή ή κόρη μας, γαμβροί μάς πα- 
ρουσιαζονται. Ό ταν άποκα^ τό σπήτι, όλοι φέροτ- 
νιρόν.

—  'Ά ν έσφαλεν δ γάδαρος τί πταίει τό σαμάρι;
—  Ό ταν ήιαι αγαπημένος ινθυμήσου οτι ήμποριΐ; 

να μαλλώίής και δτα» μαλλώσ^ς ένδυμήσου οτι ήμ 
πορεΐς ν’ άγαπήσΐ)ς.

—· ‘Ο νεροχύτης τρώγει τήν πέτραν ( ή τριχιά 
τρώγει τήν πέτραν.)

—  Όποιος θέλει ήμίονον χωρ ί; έλάττοομα, α ; δδη 
πορη πεζός.

‘Η καχή πληγή θεραπεύεται, τά χακάν ίνομα 
θανατόνιι.

—  Οταν ή τύχη φαίνεται Sit γελά, τότε γυρίζει 
τήν πλάτην.

—  Μία δίκη γέννα έχατάν Κάλλιον χαχάς συμβι 
βασμάς ή καλή άπό^ασις.

—  ‘Ο ιρυλάργυρος δίδιι πλειότερα άπό τάν γυμνόν.
—  ‘Η άλουιεοΰ είναι πονηρή, άλλά πονηρότιρος ε

κείνος ποΰ τήν πιάνει.
—  Εν χελιδόνι δέν φέρει τήν άνοιξιν (εϊς κούκος κτλ.)

_ —  Κηλίδα ποΰ τά νιρόν έξαλείφει μή τήν συλλο
γίζεσαι.

—  Όσον καί άν έξυπνας ένωρίς, δεν φέγγει κρο- 
τήτερα.

—  Πώς $τον νυμφ’ ή πενθερά δέν ένθυμιΐται πλέον.
—  Η πενθιρά καί άπά ζάχαριν άν 5)ναι, πάντετε 

πικρή είναι.
—  Δέν σπα τά λεπτάν ^άμμα άλλά το κακβραμ 

μένον.

•—  Εΐ*αι χρυσάς 3,τ ι χυρσίν αξίζει.
—  Εάν θίλης νά μή χάσ$ς τήν τέχνην, δταν 

δέν ίχης σίδηρον χτύπα είς τά άμμώνΐ.
—  Αν τ4 άλογον οργώνϊ) σέλλιβσε ιά βάδι.
— Οποιος άφίνει τάν μεγάλον δρόμον χαί seovet 

τά μονοπάτι, θαρ^ιϊ ότι κερδίζει, άλλά -/άνιι.
—  Οποιος θέλει νά διχαιολογηίή κατηγορεί τά/ 

έαυτόν του.
—  Όποιος σκονταπιει εις τό ίσ*μ*, τ ί θά κάμη 

είς τά βουνόν;
—  Όποιος γυρίζιι χάμνει δυο δρόμους.
—  Οποιος χαχά φουρνίζιι βγάνει στραβά καρβέλια.
—  Οποιος Ιχει δρεξι» νά φονεύση τάν σχυλλον του 

τον λέγνι λυσσασμένον,
—  Όποιος χανηγορει τά αχλάδι δέλει νά ιό φάγ^, 
— "Οποιος σφογγίζει τά παιδί μου μέ φιλεί εϊς

τά πρόσωπον.
—  Ή  ρούφα ή φνσα, τά δύο μαζή δέν γίνονται.
—  Ό  πλούσιος όπου παρακαλεΐ τάν θεάν, κακόν 

έχει ei’c τον νοΰν του.
—  Γυ/αικοΰλλις μαλόνουν, άλήθιιαις λέγονται.
—  Ποχι Χ εφαλ ί  γυάλινο νά μή κτυπα μέ πέτραν.
—  Ά ν  κάθησαι στην θέσιν σου κά/ΐίς δέν σέ ση

κόν ει.
— Γά χαπι είναι πικρότατο γιά τοΰτο τά χρυσό* 

νουν.
—  ‘ Ριψε τήν πέτρα καί χρόψϊ το χέοι.
—  Αλλος τρώγει τά ξυνάν καί άλ^ος μουδιάζει. 
Μ:αν τών ήμιρών ό Δάν Σάντσος ιυρεν έξω τής

οικια; του νέον τινά κομψότατα ένδιδυμέμένον, οστις 
τάν περίμενε, περίπατων, τάν έπλησίασι μέ προθυμίαν 
και ώς άνθρωπο; έχων μυστικόν τ ι νά «ί·τη, Κύριε 
Δον Σάντσε ίΤ «  κλίνας μέ σέβας τήν κεφαλήν ([κουσα 
πο/Λά περί τής σοφίας σου, καί ήλθον νά ζητήίω  τή» 
συμβουλήν σου «ίς ύπόθεσιν σπουδαίαν. ’Aaa’ c'v πρώ- 
τοις πρέπει νά σοΰ έξομολονηδώ δτι είμαι έρωτευ. 
μένος.

— Μά τήν Παναγίαν, άπεχρίθη ό Σάντσο: τά πράγ
μα είναι σοβαρόν. Είσαι έρωτιυμέ/ο; ! άλλ’ άντα- 
γαπάσαι;  —  Ελπίζω —  Τόοω χαλλίτερον. Καλάν 
είναι ν ’ άγαπώμιν, άλλά χαλήτιρον νά μάς άγα* 
πώσι, διόχι τοΰτο μέν ιίναι δουλιία, τά δέ αύθοτία . 
ία ί πόθεν συμπιραίνιις οτι ή ήγαπηυένη σιυ αέίοστι- 

μεόεται; —  Ά πά τά λόγιά της. —  Άπο τά λόγ ά 
τ η ς ;  Όποιος πιστεύει τήν γυναίκα άπ V τά λό
γιά της, π ιάνιι τά βιλόνι άπά τήν ουράν γυ να ίκα ,  
τυχη χαί άτιμος άλλάζουν γλήγορα. Ό τ* χ’ έγώ 
η>ην άπά χρέας χαί χόκκαλα, καθώς οί άλλοι, ποτέ 
δέν έφαντάσθην νά έρωτευθώ μέ τά σωστά μου. Ό 
ποιος δέν εχει σπήτι, είναι γείτων όλου τοΰ κόσμου· 
κ έάν κάμμίαν φοράν ένοστιμευόμην κάμμίαν »»μορ 
φην, ελεγα μέ τάν νοΰν μου —  τά μέλι ιΐνοι γλυκύ
τατο κ’ ή μέλισσα κεντάει. Μ ' αύτήν τήν γνώμην 
δέν άγρύχνήσα ποτέ μου τήν νύκτα, χ’ έτρωγα τύτε 
μέ ορεξιν. Έάν ό κόσμος δέν «Ιχ* γυνοϊκας χαί ανέ
μους, δέν δά ήσαν μήτε θλίψεις μήτε άνιμοζάλαι.

—  Καί πώς ήμποριΐ τ ις , «πανέλαβιν ό νεανία?, *α 
μή χάσ^ τάν νοΰν του, όταν ίδη μίαν ώραίαν νεάνιδα ;

—  Ό  άνδρβς παιδί μου, είναι άπο φωτιά, ή γυναίκα 
από ντουπι ό διάβολος χαταφθάνιι χαί φυσάει.

—  Πολλά καλά, κύριε Σάντσε. Ό  διάβολος τώρα 
έφύσησε- συμβουλευσόν με άν θά κάμω καλά νά νυμ- 
βευθώ. —  Αύοχολον ζήτημα ! άνέκραξεν ό Σάντσος, 
διότι ό γαμ ις είναι ή ζωή ή θάνατο;. Οι άραβες λέ
γουν, ό γάμος είναι σάκ«·; όπου είναι κλει;μένα 99 
φίδια καί εν χέλι. Ποΐος τολμά νά βάλλη τά χέρι του ; 
Κα1 οί παλαιοί μας Ιλεγον, Βόδι λυμένο λύεται ευκο 
λα. Ό στις λαμβανει γυναίκα y οένει καί τήν έλιυθερίαν 
του χαί τήν πατρίδα του. Πόδεν είσαι ;  άπά τάν 
τόπον τής γυναιχό; μου- ήξεύρω ότι έπρεπε ν ’ άχο- 
λουδώμεν τά παραδείγματα, καί δπου πηδά ή γ·.^α 
φθάνουν οΑ. οί τράγοι.

Μήπως ύπϊσχέθη; ; Τά βόδι δένεται άπά τά κέ
ρατα καί ό άνδρωπος άπο τάν λόγον του. Τότ» κάμε 
τάν σταυρόν σου. Είς τήν γυναίκα καί εΐς τά γειμω- 
νικάν χρειάζεται τύχη. ΙΙολλάκις δ χειρότερο; χ ο ί
ρος τρώγιι τά καλλίτερο βιλάνι.3 Τέλος πάντων έάν 
άποφασίσης νά πάρτ,ς γυναίκα, ί?ού αί συμβουλαί μου

/7epi ώ{αιόζητθζ.

Διάλιξε τήν γυ<αΐκα τά σάββατον καί ούχί τήν 
κυριακήν είς τήν εκκλησίαν- άς ί]ναι' ευτε πολΰ ε ύ 

μορφη, ούτε πανοΰκλα. Όπόχει γοναϊκα ευμορφην 
καί αμπέλι είς τήν δημοσιάν, ή υποστατικόν ιίς τά 
σύνορα δέν έχει ποτέ ησυχίαν.

Περί π.Ιοΰτου.

Καλλίτερα τά κορμί τοΰ δένδρου παρά τά λουλού 
διά του, χαλήτιρα προίκα εί κτήματα παρά είς φορέ
ματα, διότι ή άγάπη καλή, άλλά τά χρήματα καλ
λίτερα.

Περι ζήζ πίστεως zrjc γ ιγα ικός.

Γυναίκα καί γυαλί σποΰν εύκολα.
Έ άν σοϋ μοιάζη τά παιδί μή πής πώς είναι ξένον.
Μή κάμιρς τήν ανοησίαν νά νυμφευθξς δίς.
Πρώτη γυναίκα δοΰλα, δεύτερη κυρά.
Ταΰτα έευμβούλιυεν δ συνετός έκεΐ*ος παράφρων. 

ίΒ  πεΐρα τοΰ κόσμου άποδεικνύει τά ρητά του αληθή.
Ζ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.

ι

Συζητουμένου του προϋπολογισμού τής παιδείας 
ι ίς  τήν Βουλήν Ιρ^έθησαν πολλο! λόγοι κατά τοϋ 
αρμοδίου ύπουργοΰ ώς άρνούμενου νά συστηση νεα 
γυμνάσια. Βεβαίως ή έ»εσχώσα χαιάστασις τοϋ τα 

μείου δέν έπιτρέπει τοιαύτην προσθηχην. Έπειδή χά 
ριν αύτής κακώς εννοούμενης ίκολοβώθηταν καί τά 
υπάρχοντα γυμνάσια’ όθιν το διδακτιχώτατον καί 
^ιωτελέστασον τών μαθημάτων, ή Ιστορία, δέν έχ£ΐ 
πλέον καθηγητήν, ταΰτάν είπεΐν Ιπαυσε σχιδάν νά δι- 
δάσκιται, άναφέρονται δέ μόνον ίπιτροχάδην αί έποχαί 
ε ί; τά πρώτιστα κεφάλαια αύτής άπά άλλον καθη- 
γητήν’άλλ ' αι μάθημά τ ι άπαιτή ίδιαίτιρον καί δι’δλης 
του τής ζωής διδάσκαλον ύπάρχει βεβαίως ή απέραντος 
μελέτη τών ουμβεβηκότων όλου τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους άπ’ αρχής μέχρι τοΰδε καί ή σκέψις επί τών 
αιτιών έξ ών προήλθον, καθώς καί τών αποτελεσμάτων 
τά άποία έπέφερον, ώστε μόνον ό ανήκουστος καί πάντη 
άμαθή; τή ; ιστορίας δύναται νά τήν καταφρονή, ή 
νά μή χαταλαμβάνη πόσον χρησιμεύει εΐ; πάσας τάς 
τάξεις τής κοινωνίας καί είς πάσας τάς περιστάσεις 
τής ζωής. Τ ί είναι τωόντι ή Ιστορία είναι δ καδρέ. 
πτη ; ολων τών παρελθόντων αιώνων, ή μάλλον είναι 
ή μνήυη τοΰ ανθρωπίνου γένους. Ά λ λ ’ οστις στερηθή 
τής μνήμης γίνεται βλάξ, άρα καί οί μαθητεϋοντες 
νέοι άνευ ιστορίας άποβαίνουσι τρόπον τινα βλάκες. 
Ολίγον θέλουσι τοι; χρησιμεύσει τά μαθηματικά έν 

γένει, άφ’ ου εμβωσιν είς τάν βίαν, άν δέν εχωσίν 
επάγγελμα είς τό όποιον ή γνώσις τής γεωμετρίας 
νά έφαρμόζηται' άλλ ή ίστορία συμπεριλαμβάνει το 
παν, άπαντατάι παντοΰ, ώφελει πάντας όμοίως. Γνω
ρίζομε'/ καδηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου δστι; έσπού- 
δασεί έντός στρατιωτικού σχολείου τής Γερμανίας 
τά μαθηματικά, έπειτα δέ έξελδών συνέγραψε πιρί 
μαθηματική;, καί όμως σήμερον ουτε τά άιιλούστατα 
σχεδόν ένθυμιΐται τής έπιστήμης ταύτης, διότι δέν 
ετυχε νά τήν διδάσκη, ή νά έπαγγέλληται έργον δπου 
αυτη έφαρμόζεταί’ έξ έναντί»ς δέ έπιδοθείς είς τήν 
φιλολογίαν καί τήν ιστορίαν, τών όποιων ή ανάγκη 
*αί ώφέλε'α ύμάρχιι κοινή, εύδοκιμεί ύπέρ πάντα άλ. 
λον καί ώφελών ώφελεΐται.

Αλλ’ άντί τοΰ ουγκροτηθέντος δευτέρου γυμνα
σίου εΐ; τήν πρωτεύουσαν ητο καί πολιτικώς καί 
ηθικώς ίσως πολύ ουμφορώτερον νά άνεγερθή γυ- 
μνάσιον νέον είς τά κέντρον δλοχλήρου καί μεγάλου 
νομοΰ, τή ; Εύβοιας, τήν Χαλκίδα, δπου καί έχ Θηβών 
και έχ Λεβαδεία; καί έξ Αταλάντης καί έξ ’Οθω
μανικών τόπων οιον τής Δημητριάδος ήδελον προσέρχεσ- 
θαι ικανοί μαθηταί' ή δέ διανοητική χαΐ ήδιχή ώφέλεια 
ήδελεν άποβή άσυγκρίτως μεγαλητέρα παρά είς τάς 
Αθήνας' διότι ύπάρχει έκ πολλοΰ γνωστόν πόσον 
διαφθείρονται οί νέοι συναγελαζόμενοι εΐς τήν μητρό* 
πολιν, πόσον δέ έξαπλοΰσιν ώ ; λοιμικήν τινα νόσον 
δσας αύτόθι άπέκτησαν κακάς εξεις οταν έπιστρέψωσιν 
είς τάς έπαρχίας ώς έπί τά πλεΐστον.

Τά άριστα καί καρποφοροΰντα μάλιστα σχολεία καί 
γυμνάσια εις τήν Γαλίίαν καί Γερμανίαν καί Έλβιτίοιν 
εύρίσκονται είς τάσ μιχράς πόλεις· άλλά καί αί άχαδη" 
μίαι αύτών εΰδοχιμοΰσι περισσότερον ένίοτε παρά τάς 
τών μεγάλων.

Περί τούτου ούδείς δύναται νά άμφιοβητήση, άρκεϊ 
μόνον νάέμαθεν όπωσοΰν γράμματα καί νά ένθυμήται



πώς μανβα'νονται,πόσον δηλ. ή ήρεμία χαί δ άπ*ρίσπα- 
στος και μονότονο; βίο; τών χωρίων χ«ί μιχρών πβ- 
λε«ν συμδάλλουοιν είς τον σκοπόν τούτον, χαί οτι 
5ΐ3 τήν ί ρ ημια» έμελετίθησαν χαί εξετελέίθησαν έκ
παλαι τα ωρε/ιμώτατα είς τό ανθρώπινον γένος συγ* 
γράμματα. Διά τοΰτο χαί αί Μοΰίαι μυθεύεται ότι 
χατίιχηίαν ούχί ποτε τά ; ̂ πόλεις, άλλά *.ά ο ρ ρ  xai 
τά βοονά.

Εχτός ομω; τοΰ ουτ ώδους τούτου εις τό κύριον 
ζήτημα λόγου υπήρχε καί έ της τών μαθητών οίκο- 
νομίας, τόσον αναγκαίας νά διδάσχηται xai λόγω χαί 
Ιργω εις τούςΈλληνας' άλλ’ οί οπωσδήποτε πλου- 
τοΰντες ολίγον φροντίζουσι περί τών απόρων χαί Ινδιών.

Επειτα ή ουστασις γυμναιίου είς τήν Εύβοιαν
^ w r fητο εργον xat πολίτ ικης τίνος ικανοποιήσεων και 
δικαιοσύνης πρό; λαόν ειρηνικόν xai <ριλόπονον χαί 
πιστόν ε ί ;  τά  καθεστώτα .

Τέλος πάντων ή πείρα απέδειξε πρό πολλοΰ οτι έχ 
τών ουο πρωτων τής Πίλοποννησου γυμνασίων έδό«ατο 
νά έκλιίψη τά εν, ή τό άλλο άνευ μεγάλη.-, ίσως δ’ cut* 
έπαισδητής τίνος βλάβης.

ΑΙΩΝ. —  ‘Ο Κ. Βάι*βα; διά μαχροΰ άρθρου επαν
έρχεται κατά τοϋ καταδικασθέντος (χα: ήθη άποθανόν· 
ίο ;) Καΐρου άναιρών τάς βαοεις τής γελοιώδους χαί 
κρονοληριχή; αίρέσεώς του.

—  ‘Ο σταλεί; παρά τή ; ’Οθωμανική; Κυβερνή 
σεως ι ί ;  ‘ Ιερουσαλήμ επίτροπος Ά tpttp βέης παρέδω*εν 
είς τούς Λατίνους ιδιαίτερον χλειδίον εισόδου etc τάν 
ναόν τής Βηθλεέμ* ε!χ« δέ τήν άδειαν νά προϊδιοοίση 
καί τήν ώ ;αν, καθ’ήν επρεπε νά λειτουργώσιν ίδιαιτέοως 
αυτοί χο: οί όοθίδοξοι. Γ έλος νέον φιρμάνιον επιτρέπει 
ε ί; τούς Δυτικού; νά οίχοδομήσωσιν οίκον πλησίον τοΰ 
οπηλαίου τήςγεν»ήσεως τοΰ Χριστοΰ πράς έναπόθεσιν 
τών ίεράν οχευώ' μετά τήν έχτβ'λεσιν τής λειτουργίας 
aw*. Αυτοί όμφς εις τοΰτο μή άρχούμενοι «ζήτησαν νά 
άνεγείρωσι καί θυσιαστήριον ιδιαίτερον., ώς οι Γραικοί 
χαί οί ’Αρμένιοι.

Κατόπιν τώ* σομβεβηχότων χαί τών περιπλοκών 
του-ων άνεχώρησεν έξ ‘Ιερουσαλήμ έπιστρέιρων είς 
Κωνσταντινούπολή ό Πατριάρχη, τώ* ‘Ελλή-ων Xa; 
στιανών.

—  Ό  υπουργός τώ ν  έσωτεριχών συστησεν όχτω- 
> ηοεκαμε.,ή επιτροπήν έκ Βουλευτών, Γερουσιαστών, 
ϊδιοκτημθνα»ν, όικηγόρων καί χαΟηγη'ών πράς σΰσχε- 
ψιν τοΰ περί οανειτταής τραπεζης σχεδίου.

ΑΘ1ΙΝΑ, —  Π ϊριστάνει τήν απαραίτητον ανάγ
κην καί τήν ώρέλειαν τής νέα; δανειστικής τραπέζης- 
ί ;tatvii οέ τάν έν Πχρισίοις πρέσβυν Κ. Μαυροκορδά- 
•ιον, 2στ.ς συνήργηιεν υπέρ αύ ϊή ; οίον έδύνατο· διη
γούμενη πόσον άφθονο; κατήντησεν ό χρυσά; είς τήν 
Ευρώπην, καί nitov «λήθουϊΐν ιδιαιτέρως τά χρή
ματα είς τήν Γαλλίαν μετά τήν κατάπαυσιν τών 
δημαγωγιών, ώστε προσφέρονται καί 3 τοΐς Ο [θ* οθεν 
ό ‘Ροτσχίλδ πρότεινεν είς τήν Γαλλ. Κυβέρνησιν νά 
ουβιήση τραπέζας δανειστικά; κατά ιτάσας τάς πόλεις 
τής Γαλλίας πρός 5 τ ί ϊ ;  0|() δανειζούσας μετά τοΰ 
χρεωλΰτρου έπί 50 ετη.

‘Υποσχεθιίς δέ ό τραπ«ζίτης ουτος κατά προτρο

πήν τοΰ άξιοτιμβυ, Κ. Μαυροκορδάτβο νά πρ·5φε’ρij τά 
άναγκαΐα κεφάλαια είς τήν ΰπάρχουσαν τράπεζαν τ ε - 
τραπλα δηλ. τών υπαρχόντων έπί τόχω 4 τοΐς 0 [Q 
έστησε προς ίσβαλειαν να συντμηθή μόνο»^ ή προθε
σμία τής εκποιησεω; τοΰ υποθηκευμένου χτήματος 
άπό $*τω εοίομάδων είς δύο.

Μέμφεται δέ ή «©ημερίς τ·ν Κ. Γ. Σταύρου διευ- 
θυντήν τή ; υπαρχούσης τραπέζη; ώ ; παντοιβτρόπως 
ραδιουργοΰντα διά νά έμποδίση τήν Ιλευσ:ν τών -/οη- 
μάτων τοΰ ‘Ροτσχίλδ· έπειδή δοινείζει (χατ’ αύτήν) 
πρά; 12 κ»ί 15 τοΐ; 0 [θ  δυνάμει τοΰ χυκλοροροΰντος 
χαρτονομίσματος' άντί δέ του άνα/όγου μιρίτματος 
δίδει ει; του; μετόχους 8— 9, τά δέ λοιπά διαμοιράζει 
ιίς  έςοδα τής υπαλληλία; καί τοΰ καταστήματος.

Έ ν τούτοις σήμερον δανείζονται εί; τάς έπαρχίας 
πρός 20 καί 3 0  τοΐ; 0 [q ! άντί τών 6 μ ιτά τοί 
χρεωλυτρου εις 36 έτη ώ ; υπόσχεται ό ‘Ροτσίλδ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Ανεγνωρισθη ή νέα αύτοκρατορία τής Γαλλία; χα! 
παρά τών άρκτικώ* δυνάμεων· άλλ’ ό αύτοκράτωρ 
τή; ‘Ρ ω ισ ια ;, άντί κατά τά έηιχρατοΰν έθιμον νά 
προσαγορευση έξάδ*λφον τάν Ρ<απολεοντα, τάν ειπεν 
αγαπητόν φίλον.

Ό  νέο; αύτοκράτωρ δ:ασχοριτίζει άφθόνως τά 
χρ/ίματα εις συντάξεις καί μισθού; κ«ί αξιώματα 
αυλιχών χατηργημενα πρά πολλοΰ, ώ ; άν έσκόπευε 
διά τής Λαμπρότητος κα! πολυτελείας καί ίπιδείξεως 
νά χαταττλή;Γ, : τ ;ύ ;  Γάλλους καί νά στερεώσ^ τήϊ 
μοναρχία».

—  Επιεικέστερον χοί ©ρονιμώτερον υπουργείον 
o'isBtyθη το παΰσαν χαταδι*«κτιχόν έν ιΙσπα<ία' χαί 
ομω; η ίχΟικασις τών πλημμεληιιάτων τοΰ τύτου 
ανετεθη είς έκτακτο» δικαστήριον αφαιρεθεισα έκ τοΰ 
τών ‘Ορκωτώ-.

—  δημοτικός νόμος τή; Πρωσσίας έτροπο- 
εοιήθη έπί τά άρχαϊκώτερον πρός ένί^χυσιν καί χρα- 
ταίωσιν τής έςουσία?.

—  Οι Μαυροβουνίται παραιτήσαντες ®ρουριόν τι, 
τά όποΪ3ν κατίΐχον επί τής Όΰωμανική; γής άπεσύρ- 
δηιαν είς τά ορη των, ο-ε» έξακολουδ·<ΗΪ£ΐ τούς άκρο- 
βολισμούς' οι δέ καταπολεμοΰντες αύτού; ’Οθωμανοί 
συγχεντροΰνται καί πολλαπλασιαζονται είς τά κατά 
την γειτονικήν έ,τορχίαν συγχεντροόμενον στρίτό- 
πεδον.

—  Πολλοί Χριστιανοί έκ Ζάρας τής Δ αλματ ία ς  
ταλαιπωρούμενοι ίσιος χατέρυγον^ιίς τήν Αύστρίαν. 
Οθεν ό Ιατράπης τής Δαλματίας συγχώρησεν είς τούς

άλλους νά θάπτωσι τούς νεκρούς των δί ίχχλησιαστι- 
χης παραταξεως, η :ις  ήτο μέχρι τοΰδε άπηγορευμε'νη.

—  Λέγεται δτι| ή 'P oso ia j έζήτη»* νά μεσολα- 
βηεη έπί εήςΐ ύβοδέσεως τοΰ Μαυροβουνίου, άλλ’ ή 
Οθωμανική Κυβέρνησι; άπεποιήθη τήν χάριν ταύτην.


