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‘Υπάρχει χώρα εις της βορείου 9αλάσσης τά παράλια, 
ητις κατά τήν μικρότητα καί αδυναμίαν της φαίνεται 
ώς προωρισμένη νά σαλεΰη μεταξύ δύο μεγάλων γει
τόνων της· οθεν καί πάντα τά ειδη της πολιτείας 
άλληλοδιαδόχως έδοκίματιν, ΰπέστη κατά διαφόρους 
καιρούς τήν εισβολήν τών εχθρών καί έχρη!*άτι« δέα. 
τρον μέν πα«τοδαπών πολιτικών καί θρησκευτικών 
πολέμων, καταφυγιον δέ τών τε ’Ιουδαίων τής Πορ. 
τογαλλίας καί τών διαμαρτυρομένων τη ; Γαλλία;, 
καδώς καί άσυλον διαιημων άνδρών ο!ον τοΰ Β?ϋλ xai 
τοΰ Μιραβώ. ’Α.λλ’ δμως έν μέσω τοιούτων ανωμα
λιών διετήρησεν ακέραιον τάν πρωτότυπον αΰτή; χα 
ρακτήρα, ώστ« δέν εχομεν άνάλογον τοιαυτης σταθε- 
ρότητος παράδειγμα καθ’ ολην τήν λοιπήν Εΰοώπην. 
Έ κ τών προλεγομένων τούτων πολλοί βεβαίως μαν- 
τεύουσίν ότι περί τής Παταβίας δηλ. τής ’Ολλανδία; 
Η oil land είτε τών χαμηλών τόπων ό λόγος πρόκειται 

Έκπαλαι σχεδόν ή όριζομένη ΰπο τών ποταμών 
‘ Ρήνου και Μώσα κοιλάς μέχρι τών αίγιαλών τή ; 
άρκτώας θαλάσσης εμελλε νά καταστή τή ; πολιτι 
κής φιλοτιμίας ερμαιον. Διότι άφίΰ έκυριεύθη παρά 
διαφόρων λαών τή; Γερμανικής φυλής, εκλινιν έξ άνάγ 
χης τον αυχένα εις τής ‘Ρωμαϊκής δυναςείας, υστε- 

Τόμος Α.

ρον δέ τών Φράγκων, άπο τοΰ Μαρτέλου Κϊρόλου μέ
χρι τοΰ μεγάλου Καρόλου καί τώ< άσθενών διαδόχων 
του, εως ου άπηλλάγη τής ξένης έξουιίας διά νά κατα- 
κιρματίσθή άφ’ έϊυτής, κυβ;ρνωμένη ΰπο πριγγίπων 
καί κομητών καί επισκόπων άντι^ήλων πλεονεκτών καί 
φιλάρχων. Πολλάκις δέ καί αι παρεισφρήσασαι ε ί; τον 
λαόν εμφύλιοι διχό/οιαι καί σφοδροί έριδες έξώπλισαν 
άδελφον κατ’ άδελφοΰ έπί πολλούς αιώνας κατά 
συνέχειαν. Καί τοΰτο μέν παρέλυε κατ ολίγοντάς δυ
νάμεις τών διαφόρων τάξεων- οί κόμητες ομως τής 
Φλανδρίας ένισχΰοντο. ‘Η έπικράτειά των έπειτα συνή- 

« μετά τής τοΰ Βουργουνδικοΰ οίκου, ώστε ποτέ 
μέν διά τής βίας, ποτέ δέ δί επιγαμιών οί δοΰκες τοΰ 
μέρους τούτου τής Γαλλίας άνεδειχθησαν κύριοι 
τής 'Ολλανδίας. Μετά δέ ταΰτα ή Μαρία νυμφευθεϊσα 

ον Μαξιμιλιανον τήν εφερεν ώς προίκα εις τήν 
Αυστρίαν, τέλος δέ δ πέμπτος Κάρολος τήν παρέδωκεν 
κατά το 1548  είς τήν Ισπανίαν. Ά λλά μ ιτά  τριά
κοντα έτη διά τής μεγαλεπιβόλου ευφυΐας Ουιε/,λιέλ- 
μου τβΰ έποΌμασθέντος σιωπηλού, τοΰ άκαταοαμα- 
στου τής ίλευθιριας έρωτος καί τής «ταθερας πεποι- 
θήσεως είς τά θρησκευτικά της δόγματα άποσείσασα 
ή ’Ολλανδία τήν κυριαρχίαν τοΰ ιεροδικείου καί τής 
Ισπανίας άνεκηρυχδη ανεξάρτητος' Αφοΰ δέ εταλαιπω- 

ρήδη δπο πολλών αιματηρών αγώνων καί δεέμεινεν ά- 
κλόνητος,κατώρθωσε νά θεραπευση μέν τα ; βαδε'-ας πλη- 
γάς της, νά άνυψώση δέ τών πόλεων της τά τείχη καί 
νά πλατυν^ τούς λιμένας τ η ς ,ώστε τά πλοΐά της έπλε- 
ον είς πάσας τάς θαλάσσας, καί όλος «χεδόν έ κόσμος 
κατήντησεν έμπορικώς υποτελής τής μικρας τ»υτης
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καί απόκεντρου ναύκληρων κα! πλοιάρχων δημ*κρα- 
τίας !Ή  δόξα ομως τοΰ όνόματός τη ; κ ϊ ί  η φήμη τών 
Θησαυρών, τούς όποιους πανταχόδεν άπεταμίευσε, 
διήγειραν κατ’ αυτής νέους εχθρούς. ’Επειδή εισέβαλε 
^αγδαΐοςείς τήν ’Ολλανδίαν & Ια'.  Λουδοβίκος' άλλά καί 
αύτός νικηθείς μετ’ δλίγον έδιχδη ύπ’ αύτής προτεινο 
μένους τής συνδή<ης τού; ορούς. Έμελλεν όμως κατά 
δυστυχίαν νά έπέλδη κατόπιν άλλη τ ι;  πολιτική δυελλα 
μεγάλη και τρομερά, ήτις χατέσεισε ολην τήν Εύρώ- 
πην. Υ πό  ταύτης δέ ή:ο είμαρμένον ν ΐ  πάθϊ) διατό
ρως καί ή Ολλανδία' διότι είσχωρήσαντος τοΰ στρα- 
τηγοΰ τή ; Γαλλίας Πισιγροΰ μέχρι και τών ένδοτέ 
ρων αυτή; επαρχιών ένικήδη κατά κράτος και άιιώλεσε 
διά παντός τήν έλευδερίαν της,έπεσε δέ τότε ώς τραυ
ματίας ό λέων, τό άρχαϊον τή ; Παταβική; αυτονομίας 
σύμβολον μέχρι δέ τίνος έπαυσε και αύτό το δνομά 
της νά άχούηται, καί τάοριαδε,τά όποια τήν διεχώρι- 
ζον, παντελώς έξηλιιφθησαν. Διότι κατ’ άρχάς μέν τό 
1793  ώνομάσδη Πατϊβική δημοκρατία, διέμεινε δε 
τοιαύτη μέχρι Μαΐου 1806 , οτε μετεβλήδη ύπό τοΰ 
Βοναπάρτου εις Βασίλειον, δοδέν πρός τόν πϊτέρκ 
τοΰ νΰν προέδρου τή ; Γαλ. Δημοκρατίας· άλλά τή 9 
’Ιουλίου 1810 συνήφθη πάλιν μετά τοΰ Γαλλικοΰ Κοά 
τους' εως ου τή 9 Ιουνίου 1815  άποκατεστάδη έκ 
νέο.» Βασίλειον' άνηγοριύδη δέ Βασιλεύς αύτοΰ ό Ούιλ 
λιέλμος υίός τοϋ τελευταίου Στατουδέρου, είτε προέδρου 
τής αρχαίας ’Ολλανδικής δημοκρατίας.

Μόλις άρα παρήλδιν ή καταιγίς τών πεοις·άσεων, ώς 
παρέρχονται τά πάντα επί τής γής, ή 'Ολλανδία άνη- 
γέρδη πάλιν,τήν αύτήν πάντοτε εμβριθή φέρουσα καί άγέ- 
ρωχον φυσιογνωμίαν.Ουτω σχεδόν αναφαίνονται ένκαιρώ 
τοϋ Ιαρος καί χλο«ραί τινες πεδιάδες, αί όποιαι κατε- 
κλύσδησαν ύπό τών πλημμυρησάντων τοΰ χειμώνος ΰδά* 
των. ’Επειδή ή χώρα «5 τη περιέχει γενεάν άνδρώπων 
ήσυχων ένταυτώ καί συννόων, οί όποιοι δέν ταράττονται 
ύπό τών ονείρων τής δόξης καί τής εύτυχίας τών άλλων 
λαών, άλλ’ άντίπαλαίουσι μέν καρτερικώς κατά τής 
δυσμενούς τύχης, κρατοΰσι δέ ενδελεχώς τάς πατρο- 
παραδότου; των άρετά;' έπειτα αύτή ή φύτις, επειδή 
«υχνάκις τού; άπατα, έδίδαξε τούς ’Ολλανδούς τήν 
φρόνησιν, ή δέ δάλασσα, κατά τής οποίας άδ.αλείπτως 
ανταγωνίζονται, επιβάλλει είς αύτούς ώς χρέος τήν τε 
έπι μονήν καί τήν εύστάδειαν.

’Ολίγοι τόποι περιεγράφησαν μέχρι τοΰδε ύπό τών 
περιηγητών τοσοΰτον έπιπολαίως καί ψευδώς ώς ή 
’Ολλανδία. Καί όμως πλήδος ξένων έπιδημοΰσίν ει; 
αύτήν κατ’ έτος καί ΐδύναντο νά τήν σπουδάσωσίν 
όποία πραγματικώς υπάρχει. ’Αλλ’ έξ αύτών οί μέν 
έρχονται ώς διά τόν τύπον μόνον νά ίδωσιν έπιτρο- 
χάδην τήν πρωτεύουσαν Χάγην, ώς έν παρόδω δέ καί 
τό Άμστελόδαμον, οδεν άναχωροΰσιν σημειώσαντες τά 
όνόματά των είς τήν καλύβην, οπου είργάζετο ό μ έ
γας Πέτρος ώς άπλοΰς ναυπηγός- οί δέ φδάνουσι προ. 
κατειλημμένοι, ώστε αΐσχύνονται, ούτως ειπεΐν, οταν 
επίστρέφωσι νά διαφωνήσωσι πρός τούς προτίρους των 
περιηγητάς. Διά τοΰτο καί καταλογάδην «αί στιχηρώς 
πολλάκις οί τοιοΰτοι διεχωμώοησαν τούς ’Ολλανδού; 
ώς γλίσχρους καί φιλάργυρους· ή τούς έχλιύασαν ώς

μή ένασχολουμένους εις άλλο πα&ά τό κάπνισμα 
χαί τόν συνεχή καδαρισμόν τών τε οίκων καί τών ό* 
δών διά τοΰ ύδατος. Πολλοί τωόντι ε ίιέτιπ ιστεύ- 
ουσιν αφελώς οτι τό λιδόστρωτον έδαφος τοΰ Βροέκ 
τρίβεται κατά πασαν πρωίαν ώς τό σανίδωμα τών 
άριστοκρατιχών οικιών τής πό?εως τών Παρισίων, 
καί οτι απαγορεύεται εις τόν διαβάτην νά πταρμι· 
σδή, πολύ δέ μάλλον νά πτύση κτλ. 'Αλλοι δέ φαν· 
ταζονται οτι οί Ολλανδοί κρατοΰσι διά παντός είς 
τάς χειρας τήν καπνοσύριγγα καί τό ποτήριον τοϋ 
μεδυστικοΰ ποτοΰ. Ά λ λ ’ ό μέν δούξ τής Άλβης ώς 
καδολικος και ‘ Ισπανός ένταυτώ, καταπολεμών μα* 
ταίως τούς διαμαρτυρομένους τή ; ’Ολλανδίας λαούς, 
είχε τινα λογον οτε έβλεπε τάς βεβυθισμένας πε* 
διαδας της νά άναφω.ήσ/ι ότι ήτο ό πλησιέστατος εις 
τόν άδην τόπος' καταλαμβάνω δ’ ομοίως, διατί καί 
ό σατυριχώτατος τών άνδρώπων Βολταίρ, οστις ?το 
δυσηρεστημενος ύπό τών ’Ολλανδών τυπογράφων, ανέ
κραξε, παίζων σχωπτικώς είς τάς λέξεις, ότι άνεχώρει 
έκ τή ; ’Ολλανδίας «adieu, Canaux, canards, ca
naille » Αλλ’ οι “Αγγλοι καί Γερμανοί, τών όποιων 
ό χαρακτήρ δμοιάζει τοσοΰτον μέ τό ήδος τών ’Ολ
λανδών, νά περιπαίζωσι τό άξιότιμον τοΰτο έθνος, 
δυσκόλως ίσως τις πιστεύση. ’Ιδού όμως δείγμα ιών 
καλών φράσεων, όσας οί 'Αγγλοι περί ’Ολλανδών, 
έξέδωκαν ‘Ομιλεί δέ ένδοξος αύτών ποιητής ό 
Βούτλερ !

« Χώρα τεσσαράκοντα πόδας υποκάτω τής δα· 
λάσσης, ώστε νομίζει τις οτι εύρίσκεται είς τήν τρό- 
πιν τής φύσιως. Όδεν αμα τής δαλάσσης τά κύ
ματα πλημμυρήσαντα καταποντίσω»! τινα έπαρχίαν, 
ιύδύς ανοίγεται πόρος πρός διέξοδον τοΰ υδατος, 
οί δέ άνδρωποι τότε επιδίδονται ε ί; τών αντλιών 
τήν άδιάκοπον κίνησίν’ μόλις δέ παύουσι τήν έπι* 
πονον έργαοίαν τοιύτην, άφ’ ού ά ρ χ ίσ » ιι νά αίσδά- 
νωνται τής ίλύος τήν δυσωδίαν’ καί άποθνήσκοντες μέν 
^ίπτονται είς τήν δάλασσαν, έντός δέ τών πλοίων 
εύρίσκονται έπισωρευμένοι ώς ποντικών ποίμνια ύπό 
διαφόρων πραγμάτων τρεφόμενοι. "Οταν δέ οί έμ
ποροί των χρεωκοπώαιν, αί πόλεις των ναυαγοΰσαι 
αφανίζονται· ώς πάμβοροι δέ τής δαλάσσης ίχθύες 
καταβροχδίζουσιν άλλους ίχδύας παρατιθέντες τούς 
πρωτεξαδελφους των έπί τής τραπέζης ώς δψον. °A- 
πασα τέλος βυτη ή πόλις δέν διαφέρει σχεδόν άγκυ· 
ροβολήσαντος καί διά τών σχοινιών είς τήν ξηράν 
δεδεμένου πλοίου, ώστε ό άνδρωπος ζή αείποτε ώς 

λασσοπόρο; καί έπιβάτης.! »
Οί δέ Γερμανοί έκριναν σφαλερώτιρον τούς 'Ολ

λανδούς, ώς ουτοι νομίζουσι, παρά πάντας τούς άλ
λους. ‘Η άτοπος δέ περί αύτών γνώμη προέρχεται 
πιδανώς έκ τής κατά τήν περιήγησιν ταχύτητος· διότι 
ή χώρα αυτη δέν θέλγει κατ’ άρχάς τούς έπισκεπτο- 
μένους, ώστε είτις έπιδυμεϊ νά τήν γνωρίση κατ’ 
ακρίβειαν, πρέπει νά τήν έξετάση προσεκτικώς παν- 
ταχόδεν καί έκ τοΰ σύνεγγυς.

Ό τε κατέπλεον καί Ιγώ λέγει,ό 3 .  Μαρμιέ, είς τής 
’Ολλανδίας τά παράλιαίς-άμενος έπί τβΰ κατας-ρώματος 
όρδιος δέν εϊδον άλλο, παρά πεδιάδα τινα ΐπόπεδον, καί

ποταμόν βολερόν είς μακράν άπόστασιν ρεοντα καί ου· 
οανόν ομιχλώδη. ’Εκ διαστηματων δέ πο^ μονον έρα1.- 
νοντό τινες άνεμόμυλοι μόλις και ά-ωμαλως υπο τής 
λεπτής τοΰ ανέμου αύρας κινούμενοι' έπειτα οικισκος 
μεταξύ μέν ζυγιών καί σμιλάκων έκ πλινβων οπτών 
εις τάς δχδαςλίμνης κτισμένος, πλυνόμενος δέτοτε συν 
τόνως ώς άν έπεκειτο εορτή. Έ κεΐ δέ πλησίον έπλει και 
άκάτιον είς τήν διώρυγα, αλιεύς δέ έπεστρεφε βραδυπο· 
ρος είς τήν καλύβην του πεφορτίσμένος κατ ο>μων 
τά δίκτυα. Τέλος πέραν εις τάς εσχατιάς τοΰ όρί- 
ζοντος ύψοΰτο καί ή κορυφή κωδωνοστασίου υπερανω 
φυτωριας διαφόρων δένδρων' άλλ’ ούδαμοΰ διεχρινα α 
νωφερή δρόμον' παντοΰ δ’ έξεναντίας όμαλην καί επ ί
πεδον τής γής τήν έπιφάνειαν, παντοΰ το ύίωρ λι 
μνάζον παρά τών οικιών τά θεμέλια και π*ροχετευο· 
μενον εί; τάς διώρυγας.

Έξαχολουθών τήν οδοιπορίαν ®ο» καδ ολον τοΰ" 
τον τόν πολυπληδή καί πάμφορον τόπον περιμενει; 
ώραν παρ’ ώραν ίσως νά θορυβηδής, ώς άλλοΰ, άπό τάς 
φωνάς τών διαφόρων πωλητών κ«ί βιομηχάνων' άλλ 
όμως παντοΰ εύρίσκιις βαδεΐαν τήν σιωπήν. ‘ Ο έρ- 
γάτης απέρχεται άοιθμών, ούτως είπεΐν, τά βή
ματά του είς τό Ιργον του, έ έμπορος κατευθυ/ε- 
τ α ι σοβαρώς είς τό κολλυβηστήριον ^χρηματις·ήοιον) 
οί δέ αργοί κάθηνται καί αύτοί είς τό καπηλεΐον 
χωρίς νά τραγωδώσιν, ούτε νά φωνάζωσι! Διότι ο 
’Ολλανδός θεωρών τήν οικονομίαν ώς πρωτιστην καί 
οΰσιωδεστάτην τών αρετών τοΰ κόσμου, τήν έκτεινει 
άπό τών χρημάτων καί είς τούς λόγους καί είς αυ- 
τάς του τάς χειρονομίας. Πάντα δέ έν γένει είς την 
πατρίδα του υπάρχουσι προνενοημένα καί ρυθμι- 
κώς τρόπον τινα είς γενικήν ώδησιν υποκείμενα, καθώς 
οι τροχοί μηχανής εντέχνου’ ή δέ σιγή έπικρατεΐ και 
ε ί; τήν άκμή» τή ; δραστηριότητας καί είς αύτήν τήν 
κίνησιν. Ούτως αί μετακομίζουσαι τά έμπορευματα 
βάρεις (μαοΰναι) φέρονται όμαλώς διά τών ελίκων τής 
διώρυγος, οί δέ κωπηλάται καί ναΰτ»! καθήμενοι παρά 
•νό πηδάλιον καταντώσιν είς τά μεγάλα τοΰ ‘Ροττερ- 
δάμ καί τοΰ ’Αμστελοδάμου έμπορεΐ* άφωνοι σχεδόν καί 
καπνίζοντες' τά έπιστρέφοντα έκ τοΰ σχολείου παιδία 
μέ τήν ίεράν γραφήν ύποκάτω τή ; μασχάλη; ε^ουσι 
καί αύτά κυτηφή καί σπουδαίαν τήν φυσιογνωμίαν, τό 
όποιον εύχαριστεΐ πολύ τούς γονεϊ; των' άλλά διά νά 
μή μηκύνω άνω®ελώς τόν λόγον, και τά ζώα αυτα 
Οίον οί εΰρυστηδοι ίπποι, καί αί μαστοβριδεϊς άγελα- 
δες στηρίζουσιν ήσύχως τήν κεφαλήν των έπί τοΰ 
κορμοΰ τίνος ιτέας, ώ ; έάν έσκέπτοντο !

Έμβαίνων δέ είς πόλιν δέν βλέπεις παντελώς τους 
περιέργους έχείνους κέπφους (χάχας) τών άλλων το- 
πον, ούτ’ άνασχόλους άνδρώπους άναϊτίως περιτρε- 
γοντας τάς οδούς καί έπί τώ ν  πεζοδρομίων βυνω- 
θουμένους, ούτε θυρίδα; άνοιγομένας,άυα φδάση ή τών 
περιηγητών άμαξα. Αί πλεΐσται τών οικιών άπο 
μακρύνουσιν είς τριών ποδών απόστημα τούς διαβά- 
τας διά οηδηρα; άλύσου καδ’ ολον αύτών τό προσω- 
πον έχτεινομένης· αί δόραι στίλβουσαι ύπό τοΰ χρω· 
ματισμοΰ κ ίί φερουσαι λαμπρότατον χρυσίζον ^όπ 
tpsv εύρίσκονται στεγα/ώ; κλεισμέναι πάντοτε, αί

δέ θυρίδες σκεπάζονται έσωτερι*ώς διά λευεοΰ όδο- 
νίου άνωδεν εως κάτω, ώς άν ίιπήρχον οι θαλαμοι 
κατοίκων έρημοι, ή ώ ; αν si κάτοικοι ήσαν βιβυ· 
δισμένοι εις νήδυμον ύπνον, όποιο» διηγοΰνταί τινες 
νυμφών, ή νηοτ/βων μύδοι. Έκ διαλειμμάτων δέ μό
νον χε!ρ έλαφρά ώθεϊ πρός τά ά 'ω  τόν μυστηριώδη 
τοΰ παραπετάσματος κύλινδρον' τότε δέ ξανδόκομος 
κεφαλή έμφα»ίζεται όπισδεν τών διαφανών ύάλων, 
καί γυνή φώριον (κλέφτικον) ρίπτει βλέμμα έπί τοΰ 
έξω τής θυρίδος κειμένου μικροϋ καθρέπτου, τόν ό 
ποιον ώ ; άνταναχλώντα τά κατά τήν όδόν γινόμενα 
όνομάζουσι κατάσκοπον, έπειτα εύθυς τό παραπέ
τασμα αναλαμβάνει τήν πρώτην δέσιν, ή δέ περίεργος 
)εά γίνεται άφαντος !

Ταΰτα πάντα όμολογουμένως δέν ψυχαγωγοϋσι πο
λύ τόν ά'δρωπον άν δέ διαλογισδώμιν ότι ολη ή 
’Ολλανδία i y t I τήν αύτήν δψιν, οτι πανταχοΰ εύρίοκο^ 
μεν πάντοτε τήν αύτήν πεδιάδα, τάς αύτάς κέραμο* 
χτίστου; οικίας καί ύπό τών αύτών κατετεμνομένας 
διωρύγων, π:στεύομεν οτι οί έκ περιερνείας μόνον 
είς τάν τόπον τοΰτον έπιδημοΰντες έπείγονται νά ί* 
δωσιν άξιοδέατά τινα μόνον, ή ζωγραφικά μερη, επειτβ 
δέ σπεύδουσι νά ευρωσι πέραν τοΰ ‘Ρήνου και χωρία 
τερπνότερα καί βίον άλλον όλιγωτερον μονοτονον, 
Ά λλ ’ οστις ξένος δέν περιορίζεται είς τό εξωτερικόν 
τοΰ τόπου σχήμ», δοκιμάση δέ νά εισχώρηση κ»ί εις 
τάς οίχιακάς τών κατοίκων του έξεις καί είς τό εμπορι
κόν τών ’Ολλανδών πνιΰμα, δ.αρρηγνύων τό ξηρόν 
τοΰτο καί τραχύ κέλυφος, τό όποιον περικαλύπτει 
τόσας άρετάς, θέλει αγαπήσει άναμφιβόλως τήν ’Ο λ
λανδίαν, μακαριζόμενος μάλιστα καί χαίρων ότι α
ποδίδει τήν όφειλομένην δικαιοσύνην είς τοιαύτην 
χώραν, γνωστοποιεί δέ αυτήν εις τούς συμπατριώ- 
τάς του όποία πραγματικώς ύπαρχει.

Ούδέν τωόντι θαυμαστότερον ώς Ιργον έντρεχοΰς 
βιομηχανίας καί υπομονής παρα τό έδαφος αυτο τής 
’Ολλανδίας, όποιον κατεστάθη ύπό τοΰ ανθρώπου. 
Διότι ότε αί άρχαΐαι τής Γερμανίας φυλαΐ πλανώμε- 
ναι παρά τάς όχβας τοΰ Μωσα καί ‘Ρήνου ή/.δον να 
συνοικίασδώσίν είς τήν χώραν ταυτην, ευρήκαν τόν 
τόπον τόσον πηλώδη χαί χαΰ/ον, ώστε δέν έγνώριζον, 
κατά τόν Τάκιτον, άν έπρεπε νά τόν δνομάσωσι γήν, 
ή υ5ωρ. Διά τοΰτο εκασ-ος οικογενειάρχης άνεζήτει 
στερεώτερόν τ ι γήπεδον, ή χορτώδις λοφιδιον διά νά 
στήση τήν καλύβην του, έτοιμος πάντοτε νά φύγη καί 
έκειθεν πανί’ς ιο ;, αμα ή ρχιζε ποταμού η πλημμύρα. 
Κινδυνεύοντες δέ τοιουτοτρόπως ύπότε τών ιδιοτήτων 
τή; γή ; καί τής ατμόσφαιρας απεφάσισάν ποχε να 
προλάβωσίν, ή νά έμποδισωσι τά τοιαΰτα συμβεβηκο- 
τα. Όδεν έξήραναν μέν τά ελη, σκάπτοντες διώρυγας, 
ήνοιξαν δέ διέξοδον τών στάσιμων ύδάτων καί έπε- 
χείρησαν νά χαλλιεργώσι την γήν. Εκ διαλιιμματων 
όμως ό ποταμός έξογκούμενο; ύπερεχείλιζε πάλιν,ή δέ 
δάλασσα φρυάττουσα έπλημμυρει ενίοτε πολύ πλειότε- 
ρον καί κατέστρεφε τα έργα των. Ητο άρα άναγκη νά 
άνυψωδή φραγμό; μέν κατα τοΰ ποτσμο», πρόχωμα 
δέ πολύ' ίσχυρότερον κατά τή ς θαλάσσης «Ούδέν, λέ
γει τ ις ’Ολλανδός «ιοιητής, ούδέν ή φύσις ύπέρ ημών



επλασεν ήρνήθη μάλιστα «Γς ήμας άπαντα τά συνήθη 
αύτής προς τούς άλλους δωρα, ώστε 3,τ ι έχομεν 
Οφείλεται εις τήν φ:λοπονίαν, τον ζήλον καί τήν τέγ νην 
τών κατοίκων τής χώρας, a (1)

Έ κτοτε αμέσως ήρχισε σκανία τις καί άξιάγαστος 
πάλη μεταξύ τών ανθρώπων καί της φύσεως, μεταξύ 
δηλ. τών κατοίκων της άπεράνιου Ολλανδικής πε 
διάδος καί τής θαλάσσης ένταυτώ καί τών ποταμών, 
όσοι εις αύτήν έκβάλλουσι! Διότι κείμενη υποκάτω 
τής τοϋ Ωκεανού έπιφανείας άπασα ή χώρα έμοιάζει 
μέ πόλιν μεγάλην ύπό εχθρικού στρατού πολιορκούμε 
νην κατά συνεχείαν.Άνηγέρθησαν λοιπόν παντού προμα 
χώνες, οί σκοποί έπιβλέποοσιν άγρυπνοι, άμα δε όπω 
σ;ϋν ύποφαίνεταί τις κίνδυνος, άντηχεΐ πανταχού είς 
τε τάς κώρας *αί τάς πόλεις ό τρομίράς τοΰ κώδωνος 
ήχοςώςπροάγγελος τοΰ κακοΰ, πά<τες δέ συνέρχονται 
δμοθυμαδόν είς τό επαπειλούμενον μέρος μέ γεωρ
γικά εργαλεία καί άγκαλίδας φρύγανων καί μακρά 
πανίου τεμάχιπ, παρατηροΰσι δέ άνησύχως τήν όρμήν 
τής αρρωδνυς καί έπανειλημμένως τά προχώματα 
προσβαλλούσης θαλάσσης. Ά ν έξησθενημένον τό προ
πύργιο» διαρρήγνυται, καταπακτοΰ»ται (καλφατίζο- 
νται) πασαι αί δπζί καί πάντα τά άραιώματαδί άχύ* 
pou, πανίου καί πλίνθων χώματος. Ά ν  δέ ό τρόπος ου 
τος κριθή άνίκανος,διαγράφεται ημικύκλιον οπισθιν τού 
επικαίρου καί έπιυαχω-άτου μέρους τούτου, καθώ; 
είς τά φρούρια, οπου ήνοιξεν ό εχθρός χαλάστραν, κα! 
δεύτερον άνεγείρεται πρόχωμα, όπου τό ύδωρ αναχαι
τ ίζετα ι, α / ήδη ερθασε νά ύπερπηδήση τόν πρώτον 
περίβολον.

Ά λλά  καί τούτων ουτω γενομένων, ποσάχις έξη- 
γριωμένη ή θάλασσα, καθώς *αί οί ποταμοί, ΰπιρέβη 
τού άνθρώποο τού: προμαχώνας καί κατεπόντισε χ ι
λιάδας κατοικιών! Τ ή ς ’Ολλανδίας τά χρονικά πλήθουσι 
συμφορών τοιούτων. Συνέβησαν δέ κατακλυσμοί μάλι 
ς *  μεγάλοι κατά τό 792 , 8 0 6 , 6 3 9 , J 164  1170 
12 1 9 , 1221 , 1230 , 1237 . Μετά τόν τελ,υταΐον 
τούτον άνεφάνη πρός βορραν τής ’Ολλανδίας ή νήσος 
Βλίελανδ. Μ ιτά ταΰτα τρεις αλλεπάλληλοι κατα
ποντισμοί συυβάντες τω 1248 , 1249 , 1250  έγέν- 
νησα* καί φ=νικωτάτην έπιδημίαν. Κατά τόν ις-'. αιώνα 
τό Ζουϋζερδέ, είτε ή μεσημβρινή θάλασσα, Ιλειπεν, ή 
ήτο στενή τις λίμνη· άλλ  ή γενομένη τώ 1287 πλημ
μύρα, ήτις επνιξιν όνδοήκοντα χιλιάδας άνθρώιτων 
έξέτεινεν αύτήν εις τάς φαινομένας σήμερον διαστάσεις. 
Καί πλησίον δέ τής αρχαίας πόλεως Δόρδρεχτ φαίνε
ται εί?ός τι λίμνης άλλης, όπου έπιπλεουσι πολυάριθμα 
νησιδρια, άλλοτε δέ ήταν χλοερώτατοι κάμποι. Τώ 
δέ 1421 κατά τ/ιν νύκτα τής 18 Νοεμβρίου όρμή- 
σαντα τή ; θαλάσσης τά κύματα κατεβόθισαν εβδο- 
μήκοντα δύο κώμας, έπνιξαν δί έκατόν πάλιν χιλιάδας 
ανθρώπων! Αί δέ τοιαϋται καταστροφαί έπανελήρθη- 
σαν πολλάκις μέχρι τοϋ ις·'. αίώνος. Άλλάκατά τό 
15 7 0  δ κατακλυσμός κατέλαβε καί τά υψηλότατα 
τής χώρας μέρη- οθεν άπέθανον καί τότε επέκεινα τών

έκατόν χιλιάδων ! είί δέτό εξής τό δεινόν έγεινε 
πολυ σπανιωτερον διά τε τή* α.ξήσ«σαν τών 'Ολλαν
δών περί τας ύδραυλικάς ταύτας εργασίας ίμπε»ρί«ν, 
καί_τάς ύδοθείσας περί αύτών τής Κυβερνήσεως δια
τάξεις. Έπέσχηψαν όμως πάλιν χολλαί πλημμύρα καί
ϊ *ttT0“r Ti,V '*1' α1ω'α’ *αί τέν Χει(*ώνα δέ προσέτι τοΰ 
Ί ο - J  η Ολλανδία έκίνδύνευσεν ίσως ώς είπέρ ποτε' 
ό'ιοτι και του Άμστιλοδάμου αύτοΰ τά ύπερύψολον καί 
παχύτατος πρόχωμα έγίνετο ήδη υποβρύχιον, ώστε η 
πρώτη τοΰ Φ.βρουαρίου ήτο άκορράς καί φοβερά ημέρα 
και πχντίς οί πολίται τήν άναφέρουσιν είσέτι φρίττοντις. 
Το υδωρανεβιΐνιν άκαταπαύστως, οί δέάνθρωποι εντρ ι. 
μον μή έχ ο ντες  ποΰ νά διασωθώ-uv. Έάν δέ έπί Εν έτι 
τέταρτον ώρας έξηκολούθει ή πλημμύρα όμοίως, ούδε- 
μια οόος έξεφευγε τόν κίνδυνον. Ά λλ ’ εύδοκία θιοΰ 
χατα τήν ακμήν ήδη τής κρί,εως ή άμπωτις τής 
Οσλασσης έπελδουσα διέσωσε καί τήν πόλιν καί τούς 
κατοίκους της.
,  Υπέρογκοι χρημάτων ποσότητες δαπανώνται κατ’ 
ετος υπερ τής συντηρή:εως καί επισκευής τών vcipo- 
ποιητων προχωμάτων τής Ολλανδίας· καί μέρος μέν 
αυτών περιλαμβάνεται είς τόν καθολικόν προϋπολογι
σμόν τοΰ κράτους, τά δέ λοιπόν επιβάλλεται άναλόγως 
εις τους των διαφόρων επαρχιών. ’Εκτός δέ τούτου 
και έκαστος έκ τών παραλίων πολιτώ» συνεισφέρει ει
δικόν φορον συμμετρούμενον πρός τήν ίκτασιν τώνκτη. 
ματων του και τής θαλάσσης τήν σχετικήν γειτονίαν. 
Ο^επιτηδιιοτατοι περι τι}» ύδραυλικήν μηχανικοί ερ
γάζονται ανενδοτως. ’Ιδιαιτέρα δέ τις αργή επιστα
τούσα διαταττει **; διευθύνει τά δημόσια ταΰτα Ιρνα· 
πλατύτατα έξ ^ α λ ίδ ω ν ,  ή καί γής προχώματα L  
τιινονται καθ ολον τό μήκος τών ποταμών, καί τινά 
μεν χρησιμεύουσίν ώς 55οι, άλλα δέ άνεγείρονται εις 
τάς άκτας πολυ παχύτερα καί ύψηλότερα. Ά λλ' είς 
τό Ελοερ υπάρχει τοίχος πρανής ύπό σκοπέλων 
μεγάλων, ώς αντηρίδων κατά την βάσίν στηριζόμενος. 
Είς δε τά Χάρλιγγ τό έργον φαίνεται τεχνικώτείον. 
Διότι συνίσταται έκ τριών αλληλοδιαδόχων χαρα
κωμάτων, έξ ώ/ τό μέν πρώτον 12 ποδών υψους έκ 
δοκών τετραγώνων πυκνότατα συνεσφιγμένων δι άλ
λων οριζοντείων ένισχύεται πρός τήν θάλασσαν ύπό 
σωρείας πετρών μεγα/,ων· όπισθεν δ αυτού άνεγείρεται 
το δεύτερον, τό όποΓον ύψοϋται όλιγώτερον, λαμβάνει δέ 
εκ τών όπισθεν το ερεισμα τών πετρών, τά δέ τρί
τον δέν υπερβαίνει τούς 3— 4  πόδας κατά τό ύψος.
Το τριπλοΰν τοΰτο τείχος εκτείνεται άπ’ άκρου εως 
άκρου ολοκλήρου επαρχίας τής Φρίζας. Ενθυμού
μενος δέ τις οτι καί πέτραι καί ξύλα λιιπουοι παν
τελώς είς τάν τόπον τοΰτον, μετακομίζονται δέ μα^ 
κροθεν εκ τής Νορβενίας, συμπεραίνει πόσου χρυσοΰ 
καί̂  αργύρου πλούτος καταναλίσκεται ιίς τήν απόλυτον 
ταυτην άνάγκην

(1) Helmers de Hollandsehe Natie.

, άλλΰυς όμως αίγιαλούς τής αύτής θαλάσσης 
εύρίσκονται θΐνες άμμου, ή ψαμμαθώνες, ώς αυτοφυή 
προχώματα*  ̂άλλά καί ταΰτα έπιτηροΰνται ύπό τών 
Όλλανδώνδιότι ό άνεμος ύποσκάπτων μέν τάς πλευράς 
των, καταβάλλων δέ τήν κορυφήν διασκορπίζει άφθονον 
εις τάς νομάς καί τούς αγρούς τήν άμμον. Πράς άπο-

φυγήν δέ τοιούτου κινδύνου φυτεύονται μέν έκ διαβημά
των φραγμοί καλάμων, οίτινες συνεχουσι χαί συγ 
χρατοΰσι τήν άμμον φονεύονται δέ άδυσωπήτως οί 
δασυποδες, οίτινες κρυπτόμενοι μεταξύ αύτών λυμαί
νονται κυρίως τάς £ιζας. *Η πρόνοια ομως τών 
ακαταπόνητων ’Ολλανδών προχωρεί πολύ έπέκεινα. 
Διότι πολλαχοΰ οί ψαμμώδεις λόφοι εκτείνονται είς 
δύο καί τρεις ένίοτε λεύγας. Έκεΐ δέν περιορίζονται 
οί ’Ολλανδοί είς τήν στερέωση», ούτως είπεΐν, μόνον 
τής ευκινήτου άμμου1 άλλ’ έπιμελοΰνται νά τήν κατα- 
βτήσωσι καί καρποφόρον, στειβαζοντες μεν αφθο
νον αυτόθι τήν χόπρον, φυτευοντες δέ ύστερον γαιώ- 
μηλα, ώστε χαί μόνη ή πρώτη συγκομιδή ανταμείβει 
ένίοτε δαψιλώς τοΰ γεωργοΰ τούς κόπους. Αφού δέ τά 
έδαφος ®υμ*αγη, γεωργηθή καί παχυνθή κατά τόν αύ
τόν τρόπον, φυτεΰουοι μικράς δρΰς, τάς όποιας ύλο- 
τομοΰσι πρός ξυλείαν κατά οκτώ έτη· όταν δέ άνα- 
βλαιτησωσι, τάς κόπτουσι πάλιν άπά δέκα εις δέκα 
έτη ώς θάμνους, τοΰτο δέ άποφέριι 2 ] ]2  δραχμάς 
κατ’ οργυιάν κέρδος. Ουτω δέ προϊόντος τοΰ χρόνου 
άνικμοι καί αύχμώδ=ις λόφοι μεταβάλλονται είς πυ 
χνότατα δάση καί εις βοσκάς χλοερωτάτας. (I )

Προ μιας έεατονταετηρίδος περίπου μέρος τών 
περιχώρων τής πόλεως Χ,άρλεμ ήτο κατάσκεπον ύπό 
άμμου· ήδη δέ συγκαταριθμεΐται είς τά τερπνότατα 
καί εύθαλέστατα άλση τής Ολλανδίας. Άλλά καί πρό 
τριάκοντα μόνον έτών το Βοεσδουμ, επαυλις της εν
δόξου οΐκογενείας τοϋ Βάν Λεννέπ περιιστοιχιΐτο 
πανταχόθεν Οπό αγρίων έρημων, S δέ ζήλος καί ή 
φιλοπονία τών ιδιοκτητών ούχί μόνον τά όρια αύτοΰ 
έξέτεινεν, άλλά καί τόν αμμώδη τόπο» όλον χαριέ- 
οτατα έκαλλώπισε δια δενδρυλιων αποτελουντων ευφρο- 
σύνους άλωάς, μεταξύ τών οποίων εύρίσκονται πολυ
ποίκιλοι κήποι καί ενδιαιτήματα κομψότατα. Έν 
γένει δέ καθ' έκαστον έτος τό άροτρον ανοίγει νέας 
άλοκας, ή δέ χειρ τοΰ άνθρώπ:υ άποκτα νέαν γην.

Ά λλ ’ είς τά μεσόγεια τής χώρας τά ε'ργον άπο 
βαίνει ε’ς αύτόν πολύ δυσχερέστερο»· διότι άκαταπαύ- 
ς-ως ορύττει τό έδαφος, ξηραίνει τούς βάλτους, μετα
ποιεί διαφόρως καί τελειοποιεί σχεδόν τήν άμορφον 
φύσ:ν,κατασκευάζει οδούς,οίκοδομεϊ καταρράκτας,παν- 
τοΰ υπάγει, έρχεται, ενεργεί, κινείται ώς ο μυρμηξ,όσ 
τις πάντοτε σύρει νέον βάρος, καί άποταμίίύει είς τήν 
άποθήκην τάν σίτον μέ τά άχυρα, ή τήν άχνην. Παν
τού τωόντι βλέπει δ περιηγητής τά ίχνη τοΰ τεχνί
του καί τοΰ γεωργοΰ, οίκοδομαί μεγαλοπρεπείς θεμε- 
λιοΰνται είς ευκίνητον έδαφος ήδηστερεουμενον, άκάτια 
διασχίζουσι τά υδατα τών διωρύγων, άνεμόμυλοι πε* 
ριστρέφονται, οί μέν άλήθοντες δημητριακοϋς καρπούς, 
οί δέ έξαντλοΰντε;, ή άναβιβάζοντις ώς γερανοί, ή

( \ )  ‘II ‘Ελληνική Κυ^έρνησις λαμβάνυυαα ώζ 
ιΰτίογ ζην φιλόλογον Γερμανίαν, τηγ Α γ γ λ ία ν ,
τήν Γ αλλ ίαν χαι ζελενταΐο> μ άλισ ια  ζην Ο λλαν
δία* δεν δνναζαι άρά γε νά  άποκαζασζήση σνδεν- 
δρα, ώς ija a r  άλλοτε , ζά δάση τούλάχιστον ζής
‘Ελλάδος ;

κηλώνια τό υδωρ τών έλωδών τόπ*»ν διά νά το μεταγ- 
γίσωσιν είς μεγάλας δεξαμενάς· ώστε οί Ολλανδοί ά . 
γωνιζόμενοι νικώσι πραγματικώς τά στοιχεία τής φύσε- 
ως, αύτά δέ άναγκάζονται νά χαταβάλλωσι τάν προϋπο
λογισμόν τοΰΚράτους. Πρό διαχοσίων ήδη έτών έξετε- 
λέσθη είς τήν’Ολλανδίαν έργον,το όποιον άπαιτεΐ άφεύ- 
χτωςτάςσήμερον μόνον γνωστάς χαίέν χρήσει μηχανάς, 
δηλ. έξηράνθη όλον τόν Bramster χαί άπιδόθη είς τήν 
γεωργίαν γή έχτεινομένη μέν εις πολλάς λεύγας, εως 
τότε δέ διατελοΰσα υποβρύχιος είς τά υδατα ! Έσχά* 
τως δέ οί 'Ολλανδοί άπεξήραναν καί τήν λίμνην αύ
τήν τοΰ Χάρλεμ, ήτις έχει εξ μέν λευγών μήκος, 
τριών δέ πλάτος και δεκατεσσάρων ποδών τούλάχι
στον βάθος· προϋπολογίσθησαν δέ είκοσιν Ιχατομ/χ,ύ- 
ρια φράγκων προς έκτέλεσιν τοΰ επιχειρήματος. 
Ένώ δέ πρότερον τάυδωρ έξαπλοΰτο καί έπαπείλει 
νάκαταντήση κατ'όλίγον μέχρι τοΰ Άμστελοδάμου,διά 
τοΰ νέου έργου ή Κυβέρνησις θέλιι έχει 4 0 0 0  ίσως 
πλέθρων άροσιμου καί λιπαρας γήςπωλουμένης εύκόλως 
άνα 8 0 0  φρ. έκτος τής γενησομένης οικονομίας τών 
6 0000  τά έποΐα δαπανώνται κατ' Ιτος περί τήν συν
τήρησή καί έπισκευήν τών προχωμάτων. Τέλος έπι 
τής νήσου Τέξελ υπήρχε μέγα χωρίον κατακλύζόμε
νο» ύπά τής θαλάσσης· άλλ’ ή άγοράσασα αύτό ετα ι
ρία, άφοΰ τά περιέφραξε διά προχωμάτων, θέλει Ικποιη- 
σει έπικερδέστατα τήν γή ν  διότι πρότερον μέν μόλις 
κατοικεΐτο ύπό είκοσιπέντε ανθρώπων, εσχάτως δέ συν- 
ήλθον αύτόθι έπέκεινα τών εξακοσίων. θαυμάζεται δέ 
καί ή άιτο Άμστελοδάμου είς Χάρλεμ σιδηρά όδός ώς 
γιγαντιαΐον τωόντι κατόρθωμα' διότι διέρχεται διά 
μακροΰ έλους, τά όποιον άπεξηράνθη μέ άγκαλίδας 
φρυγάνων καί σωρείαν πετρών καί χώματος άλλεπαλ· 
λήλως έστιιβασμένας.

Ά λλά καί τά Άμστελόδαμον αύτό, πόλις διακοσίων 
χιλιάδων ανθρώπων πλατυάμφοδος,μεγαλοπρεπής κατά 
τε τά άλλα κτίρια καί τάς οικίας στηρίζεται είς πασ
σάλους ! Προς οικοδομήν δέ μόνο» τών άνακτόρων έμ- 
πήχθησαν εις τό έδαφος έπέκεινα τών είκοσι χιλιάδων 
δοχών είς είκοσι καί τριάκοντα ένίοτε ποδών βάθος ! 
Ά λλά , πραγμα παράδοξον! ή πολυτελής αυτη καί έμ- 
πορικωτάτη πρωτεύουσα, ή γενική τώ» άγωγίμων τής 
ανατολής καί τής δύσεως,καθώς και τής’Αμερικής άπο ■ 
θήχη έχίνδύνευσέποτε νά άπωλεσθή! πόθεν δέ νομίζετε! 
ύπό μικροΰ και ειδεχθούς σκώληχος έλθόντος διά τών 
πλοίων έκ τής ’Ινδίας, καί ένασχολουμένου είς τήν 
διάβρωσιν τών πασσάλων ! ώς άν ήθελεν ή πρόνοια 
νά ταπεινώσΐ) διά τοΰ εύτελεστάτου τών ζωυφίων τήν 
ύπερηφάνειαν τών πλουσίων καί δυνατών! Αγαθή τύχ*] 
όμως τό κλίμα τής 'Ολλανδίας συνετέλεσεν εις τόν 
θάνατον τοΰ έπεισάκτου τούτου καί έπιβούλου έχθρού, 
ουτω δέ προλήρθη 6 γενικός όλεθρός.

Συμβουλεύω (λέγει δ Κ.Μαρμιέ)τάν ερχόμενον κατά 
πρώτον είς τήν’Ολλανδίαν νά Ιλθη διά τοΰ4Ρήνου,οΰχί 
διότι ό ποταμός ουτος έχει τερπνάς, ή ζωγραφικάς τάς 
όχθας,καθώς άλλαχοΰ (Bingen π,χ. καί Drachenfels,) 
πολλοΰ γε καί δει κατά δυστυχίαν ! τουναντίον μαλι* 
στα δ υίός ουτος τών όρέων τής ’Ελβετίας τοσοΰτον 
παρά μέ» τών ποιητών εξυμνούμενος, παρά δέ τώ»



ζωγράφων σχεδιαζόμενο; καταπίπτει έκ τών αποτό
μων βράχων καί τών άμπελοφύτων λόφων είς μονό
τονο» πεδιάδα, ^<ει σιγανώς και έπειτα έκλείπει βαθ
μηδόν ύπά της άμμου τοΰ Κάτβυκ άπο^οφώμενος* 
Ά λ λ ’ αύτόθεν έμβαίνει άμέσως δ περιηγητής εις τή» 
χώραν τήςΌλλανδική; Ιστορίας· καί κατ’ άρχάς μέν 

άπαντα τήνΝιμέγην ένθυμίζουσαν τοΰ I I .  Λουδοβίκου 
τά τρόπαια, καθώς καί τήν ένδοξον τοϋ 1679  συν
θήκην* έπειτα δέ τόν πύργον τοΰ Λεβεστάϊν, οθεν δ 
Γρότιος έδραπέτευσε κλεισμένος εις κιβωτόν βιβλίων 
κατόπιν δέ τό Γχόρχουμ, τό δποΐον πρώτον οί ’Ολλαν
δοί έλαβον άπό τώ» ’Ισπανών, πολεμοΰντες υπέρ της 
ανεξαρτησίας των, τό Δορδρέχτ περίφημον δ:ά τήν 
Εκκλησιαστικήν σύνοδο» καί τελιυτυΐο* καταντά είς 
τόν εύρυχωρότατον τοΰ ‘Ροτερδάμ λιμένα.

Απασαι σχεδόν τής ’Ολλανδίας αί πόλεις έχουσι 
τόν τύπον τοΰ ‘Ροτερδάμ, ή τοΰ Άμστερδαμ* άλλ’ 
έίάστη σεμνύνεται καί κατά τι ιδιαίτερον πλεονέκτημα 
Ιό Δέλφτπ χ . περιέχει τοΰς τάφους τών άρχαίων τής 
Ολλανδικής δημοκρατίας προέδρων,καθώς καί ένδοξων 
άλλων άνδρών. ‘ Η Χάγη έκ διακοσίων ήδη ετών δια * 
πρέπει ώς θέατρον τής εγχωρίου πολιτικής· ήδη δέ 
καυχαται καί ώς Βασιλική καθέδρα, όπου άκούεταί 
πανταχόθε/ή Γαλλική γλώσσα’ έχει δέ £υμας καί πλα’ 
τειας δενδροφύτους καί λιδοστρώτους καί προάστεια 
τιρπνοτατα. *0 περίπατός της λιγόμενος δάσος (bet 
boscb) υπερβαίνει πάντας τοΰς τών άλλων τόπων 
κατά τήν καλλονήν καί τήν ποικιλίαν’ διότι ποΰ μέν 
βλέπεις μακράν έπαυλεων σειρά» έναμιλλωμένων, ουτω; 
είπεΐν, τ !ς  νά ύπερτιρήση τήν άλλην κατά τήν 
χάριν καί κομψότητα· ποΰ δέ άπαντα; χλόης Όάσει; 
ΰπό δένδρων άμφιλαφών περιστοιχουμένας, άλλοΰ δέ 
ίμβαίνεις είς παραδείσους, οπου άλλονται αί ελαφοι, ή 
διαβαίνεις αλωας φιλυρών εύόδμων, οπου βαδίζουσι 
τ.αμπληθώς οι άνθρωποι έν καιρώτοΰ θέρους" έπειτα δέ 
εις αποστασίν ένός, ή δυο σταδίων φαίνονται αύχμώδεις 
και έρημοι λόροι άμμου, διτερον α\ καλύβαι τών 
αλιεων καί τελευταΐον ή μεγάλη βόρειος θάλασσα 
ζορερά και μελαγχολική υπέρ πασαν άλλην.

ΤάΛούγδουνον τιμαται ώς πόλις τών λογίων καί 
τής φιλοσοφίας- αύτόθι σονάπτεται ή επιστήμη μετά 
τής ιστορίας· αυτόθι εζησαν μεγάλοι καί αείμνηστοι 
α-δρες ό πολιτικός καί νομοδιδάσκαλος Γρότιος, ό 
φυσικές καί άστρονόμος Καριέσιος, ό ελληνιστής Σχα 
λίγερος, ό εξοχώτατος τώνίατρών Βοε^ράβ καί άλλοι. 
Τά πανεκιστήμιον βίβαίω; δέν άκμαζε- ώς ότε έ·/ρη- 
σμοδότει σχεδόν επί τών ζητημάτων τής ‘ Ελληνικής 
και ‘Ρωμαϊκής φιλολογίας· άλλ’ έμψι>χοΰτσ: πάντοτε 
υτό τοΰ αύτοΰ,ώς λέγιται,πνεύματος, οί δέ καδ»;γητα1 
διατηροΰσι τάς άρχαίας παραδόσεις μετ’ άξιεπαίνου 
ειλικρίνειας καί άπαραδειγματίστου ζήλου· ούδαμοΰ 
ιαως^ιιοετι λατρεύονται τοσοΰτον εύσεβώς αί μοΰσαι 
τών Αθηνών κα! τή; ‘ Ρώμης, ούδ δμιλοΰσιν οί μα· 
θηταί την Λατινικήν ώς έχει.

Τά λαμπρότατα λειριά (λαλέδες) τοΰ Χάρλεμ 6iyον 
το πάλαι δύναμιν χρημάτων είς τό κολλυβηστήριον 
τοΰ Αμστελοδάμου. Οί έρασταί τών δώρων της ούσεως 
ιπίξειργοπμέϊων παρά τής τέχνης άντι ενός μόνου

τοιο$του άνθους προσέφε^όν «οτε δύο άμαξα; σίτου, 
τέσσαρας κριθής, τέσσαρας εύτραφεΐς βόας, δώδεκα 
άμνάδας, δύο στάμνους οίνου, τέσσαρας πίθους ζύθου, 
δύο βουτύρου, χιλίας λίτρας τυροΰ, μίαν ενδυμασία» 
ά»0ρώπου καί μία» άργυρα» κύλικα. Φεΰ ! πώς παρήλ·' 
δεν ό καιρός εκείνος ! παρήλθε δέ καί ή δόξα τώ» 
ά » θ ώ ν ,  τών έρασμίω» τούτων τής γής καί τοϋ ήλίου 
τέκνων, καθώ; παρέρχεται πασα άλλη δόξα τοΰ έπί- 
κήρου κόσμου f Ό  ύπερήφανος βολβός, τάν όποιον έν· 
δουίΐώδης κηπουρός ώ<όμασε ναύαρχον ’Έ γκυνζε', κα- 
τέβη άπό τώ» ηγεμόνων τά παλάτια είς τήν ευτελή 
χαί ταπεινήν αι'9ουσαν τοΰ άτλοΰ πολίτου ! τά Λιεφ- 
κενσίεκ μόλις κινεί ήδη τή» επιθυμίαν τ ώ ν  προστυχών, 
άντί δέ δώδεκα φλωρινίω» άγοράζοιχεν ευκόλως τό 
Άεισέοαστον, τοΰ άπο ίου ή τιμή ύψώδη είς 13 0 ,00 0  
χιλιάδας φλωρινια ! !  Ά λ λ 'ά ν  καί έξέπεσον τόσο» 
έκ τής πρώτης αύτών περιωπής τά χαριέστατα κ«! 
έπαφρόδηα τών άνθέων, οίον ή δαλιά, τά καρυόφυλλον 
τά λείριον, ή ίάσμη, τά ία, ό νάρκισσος, ό υάκινθος, τό 
ροδον κτλ. δέν έπαυσαν ομως νά καλλιιργώνται είς τή» 
κυρίαν των ταύτην πατρίδα,μάλιστα τά έξ αύτών κέρδος 
επιφέρει Ικανήν ώφέλειαν. Τά Χάρλεμ έπιδιικνύιι προ
σέτι καί τερατώδη έντατοσύριγγα (orgue) έξ όκτα- 
κισχιλίων συγκειμένην σιφώνων άλλά κολακεύεται έτι 
μάλλον ώς γεννήτρια τοΰ Λαυρέντιου, οστις έφεΰρϊ 
τώ 1423 τους κινητού; τής τυπογρογραφίας χαραχτή- 
ρας. Ουχι δέ μακράν τής πόλεω; ταύτης είς τό Σάαρ- 
δαμ σώζεται καί καλύβη, οπου λέγεται οτι διέτριψε τρεις 
ήμέρας δ Μέγα; Πέτρος· άλλ’ ενοχλούμενος πολύ ύπά 
τών περιέργων άνεχώρησε» είς Άμστιλόδαμον διότι 
εύκολο)ιερόν έκεΐ εδύνατο νά διαμείνη άγνώριστος.

‘Η βόρειός Ολλανδία περιέχει τάς λιπαρωτάτας 
νομάς, πέραν δε τοΰ Ζουϋδερζέ εύρίσχομεν καί τή» πε* 
ριιργοτάτην τών επαρχιών τήν Φρίζαν διότι ή γλώσσα 
καθώς καί τά έθιμα καί αί παραδόσεις τώ» κατοίκων 
της μαρτυροΰσιν δμοίως τήν αρχαιότητα τβΰ λαοΰ τού
του. Διηγείται δέ οτι κατάγεται μέν έχ τ ις  Ινδίας, οί 
δέ πρόγονοί τουήσαν μεγάλης χώρας κύριοι, οθεν δια- 
τηριΐ ιδιαιτέραν τινά πρός άνεξαρτησίαν κλίσιν. Δια- 
χρίνονται δέ προσέτι οί μέν άνδρες κατά τά υψηλόν 
ά-άστημα κα! τήν ρώμην,αί δέ γυναΓχες κατά τήν χα- 
ρίεσαν τοΰ σοιματος άναδρομήν, τήν σεμνότητα τοΰ βα
δίσματος κα! τήν καλλονήν έν γένει· έξ αύτών δέ αί 
μεν κατωτέρας τάξεως φέρουσιν είς τήν κορυφήν τής 
κεφαλή; έλαφράν καλύπτραν κομψώς μέχρι τοΰ τρα
χήλου έκτεινομένην, δύο δέ χρυσά έλάσματα συνδέ- 
ουσι καλύπτοντα τοΰς κροτάφους" αί δέ πλούσιαι καλ
λωπίζονται καί μέ διάδημα έκ μαργαριτών, ή άδαμάν- 
τω ν  πασαι δέ διαφερόντως φιλοτιμοΰνται περί τά 
είδος τοΰτο τοΰ κοσμήματος μέχρι καί αύτών τ ώ ν  
θεραπαΐνίοων. Ιδου δέ ή παροίόοσις τ ί περί αύτών 
αναφέρει.

Τριακόσια περίπου πρά Χρ. έτη ήκμαζε παρατάν 
Γάγγην τό Βασίλειον τής Φρεζίας διοικουμενον ΰπό 
τοΰ Άδέλ άπογόνου τοΰ Σήμ, υίοΰ τοΰ Νώε’ άλλ’ δ 
Άγραμμος έξ εύτελών μέν όρμώμενος γονέων, μεγα- 
λοπράγμων όμως καί τολμητίας ϊκίνησε κατά τοΰ 
Βασιλέας στάσιν οθεν κατά τινας μέν οί υίοί τούτου

Φρίζω, Σάξω καί Βροΰνω έξορισθέντες κατέφυγον εις 
τήν Ε λλάδα, όπου έγειναν καί τοΰ Πλάτωνος άκροα- 
τα ί- κατ άλλους δέ άπήλθον πρός τόν ’Αλέξανδρον,τάν 
δποΐον ύστερον καί ήχολούθησαν είς τήν ’Ασίαν έκ- 
στρατεύοντα. ‘Ο Φρίζω μάλιστα ώς αρειμάνιος εύ· 
νοήθη ιδιαιτέρως παρά του ενδόξου πορθητοΰ, τάν 
δποΐον εβοήβησιν έπί τοϋ κατά τής ’Ινδίας πολέμου. 
Άποθανόντος δ’ αύτοΰ συνδιαλλαγέντες καί οί τρεΐς ά 
δελφοί μετά τοΰ άρπάσαντος τόν πατρικόν θρόνον έπέ- 
στρεψαν είς τήν πατρίδα' άλλ’ έπιιδή είδον οτι άπώ- 
λεσαν ήδη τοΰ λαοΰ τήν αγάπη» ώς όπλα κατ’ αυ
τής κινήσαντες’ μετανιστευσαντες έκ δευτέρου ήλθον 
είς τήν Γερμανίαν· αύτόίεν δέ διά στόλου 24  πλοίων 
καί μετά πολλά έτη κατά τό 342  Π. X. κατήντησαν 
είς τήν Ολλανδίαν, οπου νιχήσαντις τοΰς κατέχοντας 
τή» χώρα» Σουήβους συνοικίοθησαν καί πόλιν άνήγει- 
ραν μέχρι τοΰδε έτι σωζομένην τήν Στάβερεν είς τιμή» 
τοΰ δεοΰ των Στάβω- αύξομένου όμως τοΰ πλήθους άπε 
χωρίσδησαν τοΰ Φρίζω οί δύο έτεροι άδελφοί καί δ μέν 
Σάξω κατεστάθη είς τήν Σαξωνίαν, δ δέ Βρουνω είς 
τήν Βρουνσβίκ.

Σπανίως ίσως εΰρίσκεται έπαρχια άφορωτέρα παρά 
τήν Δρένθεν- καί όμως άγαδοποιοί έταιρίαι σύστησαν 
αύτόδι άποικίας,δανείζουσαι μέν τά άπολυτως είςγεωρ- 
γΐανάναγκαΐα χρήματα,διατηροϋσαι δέ τοΰς άναγκαίιυς 
έπις·άτας τώ» έργων,ώστε τοιουτοτρόπως καί ή άγονος 
έκείνη καί λυπρά γη έβελτιώδη καί χιλιάδες άνδρώ
πων άπηλλάγησαν τών κακών τοΰ πλανήτου βίου καί 
τής πτωχείας.

Αί πόλεις τής ’Ολλανδίας κεΐνται πολύ πλησίον 
άλλήλων, καί πολλάχις τής ήμέρας αί άμαξαι μετα- 
κομίζουσι τοΰς άνδρώπους άπό ταυτης είς έχιίνην δί 
ομαλών δδών. Μεταβσίνουσι δέ προσέτι οί Οελοντες 
καί δί «κατίου κινουμένου ΰπό ένός ίππου* ουτος μά
λιστα τής δδοιπορίας δ τρόπος άποβαίνει πολύ οίκο· 
νομικώτερος* όθεν άρέσκει χαί περισσότερον εις τοΰς 
’Ολλανδούς.

Μόλις δ περιηγητής βλέπει τάς τόσον άλλου συν
ήθεις δενδροςΊχίας έκ ζυγιών συμμέτρο)ς καί κατά 
τάξιν πεφυτευμένων, ενίοτε δέ καί διαφόρως διά τής 
ψαλίδος έσχηματισμένω». Αί έπαύλεις διακρίνονται 
κατά τήν απλότητα* άλλ’ οί ’Ολλανδοί φιλοτιμοΰνται 
νά κτίζωσι τήν οικίαν έπί τής δημοσίας όδοΰ έ» αέσω 
τή? χλόης, νά διατηρώσι δέ ταύτην στίλβουσαν ύπό 
χαθαριότητος. Πιριταφρεύσαντες δέ αύτήν πανταχόδεν 
έπιγράφουσιν είς τόν πυλώνα διαφόρους φράσεις παρι- 
στανουσας τό πάδος των, οιον ή άνεσίς μ ιυ , ή ηδονή 
τής έξοχης, τής θαλάσσης ή θέα κτλ. Έ κεΐ άπο- 
χωρεΐ κατ’ Ιτος έν καιρώ τοΰ θέρους ή οικογένεια, 
αύτοί δέάπε'ρχονται κατά πασαν κυριακήν.

’Εκτός τής Χάγης,όπου έπικρατεΐή Γαλλική έθιμο- 
ταξία, ούδείς καλλωπιστής τολμά νά είσέλθη πρός έ- 
πίδειξίν τοΰ κολοβίου (γ ιλεκ ίου) καί τών χειριδών 
του. Είς τήν Ολλανδικήν οικίαν, ώς ίεράν τέμενος, 
έμβαίνουσι σχεδόν μόνον οί συγγενείς καί τών φί
λων οί οίκειότατο^ ή οί Ιχοντες υποθέσεων συμφέροντα 
Μόνον δέ απαξ, δίς, ή τρις τοΰ έτους δπλούσιος τρα
πεζίτης, χαί κτηματίας προσκαλεΐ «ίς χορόν, ή συμ-

πόσιον. Τότε δέ μόνον άναπετάννυνται αί θόραι τών 
μεγάλων καί λαμπρότατων θαλάμων, έκτίθινται τά 
έκ πολλών ήδη αιώνων άποτεδησαυρισμένα σχευη, 
προσφέρονται άφθόνως τής Άσιας καί τής Εύρώπης 
τά προϊόντα,οίνοχοοΰνται δέ οί εύχυμότατοι άνθοσμίαι. 
’Αλλ’εύθΰςέκ τής πρωίας τ?, έπαύριο/καλύπτονται πά
λιν τά δαμασκηνά έκ μετάξης υφάσματα,τά δέ άργιλ- 
λέπλαστα και κρυστάλλινα, [ή άργυρα σκεύη άποτί- 
θονται είς τά έ;μάρια· ολη δέ ή οικογένεια καταβαίνει 
είς τά μικρά δωμάτια καί έπανέρχεται είς τήν συνήθη 
δίαιταν.Οί ’Ολλανδοί όμο>ς διετήρησαν παντοΰ πολυτέ
λειαν τινα άγνωστον είς άλλους τόπου;,περί τοΰς λαμ
προύς δηλ. τάπητας, ταί τά πολύτιμα καί κομψά τής 
Ιαπονίας καί Κίνας δοχεία,τά δποΐα πρέπει νά καθαρί- 
ζη πάντοτε αύτή ή οίκοδέσπινα άπό φόβον μή τά συν- 
τρίψη έπαρίστερος τής ύπηρετρίας χειρ. Εύρίσκονται δέ 
καί λέσχαι διάφοροι είς τάς πόλεις οίον βιβλίων, έ®ημε- 
ρίδων,|είκόνων,αγαλμάτων, καθώς καί ωδεία καί μουσεία 
φυσικής ιστορίας. Οί συνδρομηταί έκλεγόμενοι κατά 
πλειονοψηφίαν έχουπ τό δικαίωμα νά φέρωσιν αύτόθι 
( εί; τήν μοοσικήν, ή τόν χορόν κ τλ .)  τήν γυναΐκχ 
ή τή» κόρη» των, προσέτι δέ καί ξένον τινα, άν θέ- 
λωσιν έπί δυο, ή τρεΐς εβδομάδας, οί δέ λοιποί πάντες 
αποκλείονται έκ τών τοιούτον δμηγυρεων.

Οσοι δέ έκ τών πολιτών δέν εύποροΰσι νά έγ- 
γράφωνταί ώς συνδρομηταί είς ταύτας, απέρχονται 
τά εσπέρας μετά τής οίκογενείας των είς δημόσια κα
ταστήματα, όπου ένθεν μέν παριστάνονται μελοδράμα
τα, ε*θεν δέ διαμοιράζονται ποτά καί τραγήματα χαί 
τακώνες βοείου κρέατος καί άλλάντες, καί χοιρομή- 
ρια,τών δποίων καί ή θέα μόνον φέρει τό μειδίαμα είς 
τά άδώα τών ’Ολλανδών χείλη ! Τό είσητήρνον δέ είς 
τοΰς τοιούτους παραδείσους τών άνθρωπίνων άπολαύ- 
σεων άγοράζεται διά μιας μέχρι δύο δραχμών. Έκε^ 
δέ πίνων, ή είς άτμοσφαΐραν καπνοΰ βυθισμένος 
δ Ολλανδός άκούει καί βλέπει έν ταυτω τά γινόμενα 
καί λεγόμενα- εύχαριστεΐ δέ έκ βάδους καρδίας ε ιλ ι
κρινούς τάν θεόν διά τήν εύδαιμονίαν του.

Ίσω ς μεμφθ^τις ώς σκαιοΰς καί δυσεντεύκτους 
τοΰς ’Ολλανδούς, καί αύτοί δέ ουτοι άναγνωρίζουσι τά 
όνειδιζόμενον τοΰτο έλάττωμα· άλλ’ απολογείται υπέρ 
αυτών δ φυσικός χαρακτήρ, ή συνήδης ανατροφή καί ό
λος δ τρόπος τοΰ βίου Διότι οί άγαθοί αυτοί άνθρωποι 
γεννώνται ευλαβείς, ούτως είπεΐν, περί πάντα καί σιω
πηλοί, άποφεύγουσι τάς έπιδείξεις, τήν φλυαρίαν και 
τούς κομπασμούς, σέβονται τήν τιμήν καί τής φιλο
ξενίας τά νόμιμα, καταγίνονται δέ άνίνδότως είς τά 
Ιργα του έκαστος. Έ  άκαιρος άραέπίσκεψις τοΰ ξένου 
ταράττει τήν τάξιν των καί ανατρέπει ολον τών εξεών 
των τό σύστημα. Διά τοΰτο πριν είσάξωσί τινα είς 
συναναστροφής δίασον,θέλουσι νά τόν σπουδάσωσι κατά 
μέρος. Ά μ α  ομως διά τής τοιαύτης δοκιμασίας τόν 
ευρωσι τής πίστεως άξιον, τόν υποδέχονται έγκαρδίως 
καί άφελώς. Ποτέ δ ’Ολλανδός δέν δελεάζεται άπό 
τάς άπατηλάς ή φαίνομένας ώφελείας τινάς ύποθέσεως’ 
άλλά πριν άποφασίση, εξετάζει τά λεγόμενα πολυμερώς 
καί κατά βάθος* άφ’ ου όμως όποσχεθή ήδη σκεψά- 
μενος, άφοσιοΰται έπειτα ιίς τήν έκτέλισιν, δεδόσθω



καί τής περιόυιίας του κίίνυνος. Άναλόγως ου* προσ. 
φέρεται καί προς τοΰς άςθρώπους.

‘ Υπάρχιι δέ καί άλλος τις λόγος ούχ’ ήττον 
ουσιώδης καί αξιέπαινος της τοιαύτης τών Ολλανδών 
συστολής καί ψυχρότατος. Έπειδή τωόντι δέν συ«- 
έρχονται ποτέ δέκα, ή δώδεκα άνθρωποι πέριξ τής 
εστίας μόνον διά νά κοινολογήσωαι πρός άλλήλους 
τάς ιδέας των και τής ημέρας τάς συμπιπτούσας 
είδήιιις· άλλά πρ ίπ ιι άναγχαίως νά παρεδρεύωσιν αυ
τόθι και οί θεί τής αφθονίας, τοιαύτη συνέλευσις α
ποβαίνει ίχανώς δαπανηρά, και ακολούθως άντίχειται 
ιις  τών ’Ολλανδών τήν οικονομίαν.

IIόσον τοιαύτη διαγωγή ητο κατάλληλος μάλι
στα εις τήν ‘Ελληνικήν κοινωνίαν Ι'Οποϊα δέ μαθήματα 
σωφροσύνης καί ταξεως καί προμήθειας έδυνάμεθα ίσως 
νά λαβωμεν άπό τοΰς τίμιους τούτους καί βιομηχάνου; 
ανθρώπους !

’Εκ μιχρας ή'οη ήλιχίας τά παιδία συνειθίζονται 
είς τήν οικονομίαν. Λιότι κατ’ έτος τήν πρώτην Ίαν- 
νουαρίου δ πατήρ τά φιλοδωριϊ μέ μιχράν τινα χρη 
μάτων ποσότητα, τήν οποίαν λαμβάνων μετά τινας 
ήμέρας καταθέτει είς άποθεματικάς τράπεζας, ώστε 
αύξήσαντα τήν ήλι*ίαν ούχί μόνον κεφάλαιά τινα Ιχου 
σιν ίδια, άλλά πολΰ μάλλον, καί τό ούσιωδεστατον, τήν 
γνώσιν τοΰ ΰπολογισμοΰ καί τοϋ τρόπου τής “χρή- 
σεως τών άργυρίων. Τό έ;7ΐμον δέ τοΰτο δικαιοΰταικαί 
έ« τής φυσεως αυτής τοΰ τόπου. Διότι ούδείς άλλο; 
υπάρχει τοσοΰσον άπορος' έν ώ δέ τό έθνος ολον ζή 
διά τής ναυτιλίας καί τοΰ έμπορείου δέν εχει οΰτε 
ξυλον, οίΐτε σίδηρον, οΰτε καννάβιον εγχώριον. Είς 
δέ τό Αμστελόδαμον, τήν πρωτεύουσαν ταύτην τών 
συναλλαγμάτων, όπου όσημέραι φορτίζονται καί απο
φορτίζονται τοσαϋτα πλοία, δέν εΰρίσκεται οΰτε υ?ωρ, 
μεταφέρεται δέ έκ δέκα ώρας άπέχοντος τόπου' τόν 
δέ χειμώνα, όταν παγώσωσιν αί πηγαίκαί αί διώρυγες, 
καταντά εύωνοτερον τό δίωρ τοΰ Σέλτζ παρά τό 
κοινόν αΰτό καί πότίμον. Ά λλ ’ άμα πρόκειται περί 
άγαθής τινο ;, ή κοινωφελούς πράξεω:, καί οΰτως Ιχον- 
τες οι Ολλανδοί δέν ενθυμούνται πλέον τήν οίχονο* 
μίαν. Διά τοΰτο ούδαμοϋ πλήθουσι τοσαΰτα νοσοκο
μεία, και πτωχών, ή όρφανών ά;υ\*, έκτος τών υ
δραυλικών έργων, τά όποια άπαιτοΰσι τοσοΰτον ά 
δράς καί συνεχείς δαπάνας.

"Επειτα ό Ολλανδικός λαός υπάρχει, ώ ; είπερ τις 
άλλος, αφιερωμένος είλικρινώ; είς τήν θρησκείαν· διό
τ ι δεν άρκεΐται είς τά προσβεύειν μονον τά δόγμα
τα , άλλα καί έκτελεί τοΰ Εύαγγελίου καί τής ιερας 
γραφής τάς παραγγελίας. "Οθεν κατά πάντα χ ε ι
μώνα περιφέρονται κατάλογοι συνδρομής καί έλέους* 
δέν εύρίσκεται δέ πολίτης, ουτε άτλοΰς εργάτης μή 
έναμιλλώμενος νά συνεισφέρω καί αύτός τής χρεωστι
κής φιλανθρωπίας τόν έρανον. "Οταν δέ δια^ριγή τις 
δ-ώρυξ, ή όπωσδήποτ’ άλλως ό τόπος κατατρύχηται 
και ταλαιπωρήται, εύθΰς προφθάνει έγχαίρως γενναία 
τών κατοίκων βοήθεια ! ! Ουτω καταποντισθείσης πρό 
τινων έτών μεσημβρινής τίνος έπαρχίας, πάντες προ- 
θυμοΰντο νά παρηγορήοωσι τοΰς παθόντας, ή δε κα
ταγραφή έπέμφθη καί πράς έμπορόν τινα τοΰ 'Ροτερ*

δάιι ευπορον μέν τωόντι, φειδωλόν όμως «’* φήμη; χα{ 
γλίσχρον, κατοικοΰντα δέ είς ευτελή οικίαν καί ρνπα- 
ρώς ένδυόμενον άλλ’ ό γενναίος Ζωσιμας ουτος δέν 
έδίστασεν οι>τε στιγμήν νά έγχειρίση είς τάν είσπρά- 
κτορα τής συνδρομής 50 000  φράγχων !

‘Ομοίως δέ οί αύτοί ουτοι άνθρωποι, οί όποιοι το 
σοΰτον υπέρ άλλων φροντίζουσ: κ ιί δυσωποΰνται, ύπερ- 
βαίνουσι θαρραλαιως τον συνήθη τής ετησίου δαπάνης 
των προϋπολογισμόν, οσάκις πρόκειται ν’ άποκτήσωσι 
κομψον τι και διά τοΰτο πολύτιμον έργον τής τέχ/η?, 
ή βιβλίον όνομαστόν καί σπάνιον. Εις τήν ’Ολλανδίαν 
τωόντι κατ έξοχην ευρυκονται αί διαφόρων ειδών 
συλλογαι. Ολίγαι υπαρχουσιν οίκογένειαι όπωσοΰν εύ
ποροι μή εχουσαι έπιπλα,εικόνας,αγάλματα, καί χειμή- 
λια αλλα παλαιώ*χρόνων άποτεθησαυρισμένα χαί έπ ι
μελώς διατηρούμενα ! Πολλοί δέ πλούσιοι έχουσι μου
σεία,τών όποιων ή κτήσιςερερε τιμήν χαί είς πρίγγιπας. 
Αυτών δέ μέρο; μέν έκληρονόμησαν υπό τών προγόνων, 
το δε λοιπον επορισθησαν αυτοί δί αδρών ποσοτήτων. 
Γοιαΰται συλλογαι ΰ τάρχου πν εις το’Αμστελόδαμον ή 
τών Κυρίων Σίϊ, Βαν Βριενεν καί Βανδέρ Χόοπ, ιι’ς δέ 
τήν Χάγην ή τών άρχαίων αριστουργημάτων τής τυπο
γραφίας (Ελζεβιρ) τοΰ Βαρών Βεστρίενεν, είς δέ τό 
Λουγδουνον ή τοΰ Κ. Σιεπολδ- συγχειμένη έκ διαφό
ρων φιλοτεχνημάτων τής Ίαπονίας, Κίνας καί ’ ίν- 
οίας. Αλλα καί τών πόλεων αΰτών «ί χοιναί συλλο* 
γαί υπο γενναίων ιδιωτών συνεκροτήθηιαν ! Ούτως 
είς τον σοφον φυσιογράφον Τέμιγγ τά πανεπιστήμιο* 
τοΰ Λουγδουνου οφείλει το πλουσιώτατον καί μεγά
τιμον μουσεΐον του. Έμποροι δέ και υπάλληλοί συν- 
έβαλον εις τό μουσεΐον τών περιέργων αντικειμέ
νων τής Ουτρεκ χαί Γρονίγγ καί άλλων πόλεων. Κατά 
όοστυχίαν ομως οΰτε είς αΰτά ε ί»χω ρ ιΐτ ις άνει» τίνος 
φίλοδωρίας, ουτε εις τοΰ; ναούς αύτούς, τελεοθείσης 
τής ίεράς λειτουργίας.

Γά χρηματικόν ζήιημα τωόντι παρεμβαίνει παντοΰ 
υπο διαφόρους φάσεις" ουτω ποτέ μέν τρέχει κατόπιν 
σου ένοχλητιχωχοτος ό συνάγων ύπογραφάς εις 
λαχείον, xaI σέ προτρέπει νά ώοεληθής έκ τής πε- 
ρισιάοεως, ποτέ δέ ‘Εβραία τις σέ σύρει βιαίως σχε
δόν από το κράσπεδον διά νά ΐδής τούς παρ’ αύτής 
πωλουμενους καρπού:, άλλοτε δέ τις ό3ηγός περι- 
ποιητικωτατος προσφέρεται αύτομάτως ί ιά  νά σοί 
δείξη χινα διώρυγα, ή άλλο τ: άξιοθέατον, ή ?έ πε
ριμένει τήν νύ*τα έξερχόμενυν Ιχ τίνος οίχίας, όπου 
έδειπνησας διά νά σέ φωταγωγήση μέχρι τοΰ κατα
λύματος σου έπί σκοπώ νά ίδη είί τάς γείράς του τά 
περισπουδαστον φλοιρίνιον "Ος-!; διέτριψεν ιίς τήν Γαλ
λίαν πρέπει νά επαινέση την γενναιότητα τοΰ έθνους 
τουτου, διότι άκαδημίαι, μουσεία, β.βλιοθήκαι, κα
ταστήματα διάφορα ανοίγονται άδαπάνως πράς τούς 
τυχόντος, εισχωρείς δέ καί είς τό Αίύβρ εμφανίζω* 
μονον το διαβατήριδν σου.

‘ Η πολυτέλεια, ή άργία καί ή διαφθορά δεν προ
χώρησε μέχρι τών χωρικών, ουτε ίμόλυνε είσέτι τή'· 
χαρδίαν τής άθώας Ολλανδής νεάνιδος. ‘Η κακία ζητεί 
τα θύματά της «ίς τάς πόλεις καί μάλιστα τάς πρω
τεύουσας, όποια και αί Άθήναι ! αυτόθι ή έφηβος ήλι—

xtt τιοίγιίεύετΛί ιτροζ τ,χ» βζ]ΐ,5ΐ- Tcoiî Exai
τή ς  Κ ίρκη ; τά  δηλητήρια φ ίλ τρ α - αυτόθι γ ίν ε τ α ι  του 
δόλου κ α ί τ ή ;  κενοδοξία ; 3 ΐ*ρ ινάλ ιω μ  ίΐ. Λιά του to a 
« τ ρ α χ η λ ισ μ ό ς  αυξάνει ό ?ημέρα ι, κ «  πολλοί τρέχουν; 
«ροτροπάδην ε ίς  τή ; χ ρ εω κ ^ π ία ; ιό ν  κίνδι»Η»ν η τ ις  £itie 
φέρει ά ν α γ κ α ιω ; τοΰ ηΟιιοΰ ανθρώπου την τ α -  
ιίΜ νω σ ιν , χ α 'ω ς  κα ί τήν καταστροφή» βαθμηδόν τής 
5Εολ·ιεί«; ό>ης.

Οί άξιοιέβαιιοι οδτοι τοΰ Τριπτολεμοΐί καί 
Δήυητρος θιασώια,ι, ά  β'λοπονώτατοι τώ ν χωρίων 
χιιοικοι, διαπρέπο^σι μάλιστα *αιά ιή» θρησκευτική 
ίΰλάβεια», ως όμολογουμέ-τ- άρχή* πάντων τώ- άγα- 
®»ν διανοημάτων καί ?ργων* ά*χγι»ωσκουοι πάντοτε 
μ ετ 'iz'.STασίας καί εύλαβώς τά ιερά βιβλία, ί.υζηιούσι 
μάλιστα πολλάκις πράς άλαλους ώ ; θεολόγοι τά 
άναγινωσχόμενα· διαφερόντως δε πέριξ τραπ ;,η ; ιλ-  
ιινίζοντες ένασμενίζονται ν* άναλυωσι τήν διδαχήν τοΰ 
«ροχήρυκος. ‘Υπάρχει πραγματεία « ς  θεολογική -εις 
4  τόμους τετάρτου μεγέθοβς, το:ΰς οποίους και ό κοι 
νοοιος μοναχός “ηθελεν ίιω ς  ίδεΐν περίφοβο; αλλαχού- 
Β Χ  ε ί; τή·/'Ολλανδίαν και οί χωρικό! -σπεύδουσι να 
άποκτήσωσι τό/ θησαυρόν τοΰιον τής χρίστίανικής φ 
λοσοφ:ας* οθε» έξεδύθη έσχάιως είκοστη.» δ^υτέρα» Ικ- 
ίοσ ιν ! Έκ τ ις  το αυτής δέ φιλομαθείας γίννώνται εύ 
*όλως άμφιιβηιήσεις τινες εις αιρέσεις άποληγουσαι 
έλλ* ή διαφορά τών δογματικών φρο»ηματων δέν τα—! 
ρ ά τ ΐ'ΐ παντελώς τό I)9ος φλεγματιχών ανθρώπων, οι» 
τε τήν ·ΐϊ,ε%κξ·υ των ομόνοιαν οπωσδήποτε έπηοεασεν.

‘ ί ί ς  σ ι γ η λ ο ί  κ α ί  κ α τ η ο ε ΐ ς  £ κ  φ ύ ι ε ω ς  Μ Oi)tu$ai 
2 έ ν  ά γ α π ώ ί τ ι  τ ά  ά σ μ α τ α *  ε π ε ι δ ή  δ έ ν  x t y s S v t i a  α π ό τ η ν ί  

S 5l x i * i « a  α χ ς  . φ ί τ ε ω ς ,  τ α  ό ρ η , τ ά  - β ο υ ν ά ,  τ α ς  κ ο ι λ ά δ α ς  κ α ί ;  

τ ά  έ χ τ ε χ α ί λ Ι ν α  δ ά σ η ,  e S i i  ά π ό  τ ή ν  ε ν  αυτοΐς τ ώ ν  ω δ ι 

κ ώ ν  Φ τ η ν ώ ν  Β ρ χ ή β ι ρ α ν *  ά λ λ  ά κ ο υ ο ο σ Ί  μ ο ν ο ν  β χ - ε δ ό ·  

τ ά  δ λ η χ ώ α ε ν α  π ρ ό β α ι «  κ α ι  τ ο ς  μ υ » ω μ Ξ * ; « ς  έ ο ΰ ;  

Π ό σ ο ν  S i  & a y ! p s » j *  κ α τ ά  τ ο '/ το  ο ί  γ ε ί τ β ν έ ς  τ ω ν  Γ ε ρ - :  

* a v s i  1 Π ο σ ά κ ι ΐ ς  χ * : ί  ε ί ς  τ ά ς  ο δ α ω ς  κ α ; ΐ  ε ι ;  τ ά ς  ε π α α λ ι ι ;  

κ α ί ί  « ;  τ ώ ν  ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν  τ ό ν  π ε ρ ί β Ά ο »  u s  κ α τ α κ η λ ε ι  

3 j Μ ε λ ω δ ί α  τ ώ ν  « ΰ τ ο φ υ δ ν  τ ^ ώ τ ω *  < ( ί ρ φ ί ω ν  7 ^ ( J τγο '.x ν  

■ ή δ ο ιή ν  α ’ σ ί ά ν ε τ α ' !  τ ι ς  ώ ;  μ έ λ ι  ί μ ή π ι ο ν  έ ^ σ τ α ζ ο μ έ ν η  

ι ί ς  > ή ν  ' ί ! / υ χ ή ν  τ ο « Λ ο β ύ τ ε π α γ γ ε λ τ ο . !  β χ ε δ β ν μ β ν σ ο υ ρ -  

■ γ Λ ., « ; ν ® ; τ α χ  δ έ  π ο λ λ ά κ ι ς  « κ κ λ ί ΐ φ ί ρ β :  τ ή ς  β ο η μ ί χ ς , η  τ ή ς ;  

Τ . ρ · ω · λ ί » ς  * ι · ν β 3 σ ϊ  ν ίζ  ί α κ ι ύ λ β » ;  * w »  ε .ις !

τ ί , ν  κ ι θ ά ρ α ν  χ > ί  ε ι ίς  ι ή ν  σ ύ μ β ί κ η · < -  ο π ο ΐ » ς  δ ί  “γ . λ κ κ ^  

ί ί υ μ  α ς  έ μ φ ο ρ ο ύ μ ε ί α  κ α ί  ε ι ς  ' ά ν έ κ φ ρ β ο ι ο ν  μ ά λ ι σ τ α  

τ ΐ ρ ι π ί π τ ο ^ ε ν  ε - κ ο τ α τ ί ν ,  S t s t v  .π ϊ ,ρ ΐ ί  / λ ύ χ ν ω ν  ά φ ά ς ,  .ή  

ί ΐ ϊ λ λ ο κ ε ν  μ έ  ; ω  ά σ τ ρ ϊ ) ΐ « γ γ ο ΰ ς Λ η  π α ν σ ε - λ ή ν ο υ  ν υ κ τ ό ς  ε ί ς ι  

τ υ φ π γ ι α / α τ η ν  τ ό π ο ν ,  ώ .  ή  Ν ί ά π ο λ ι ς , ,  ·ή ώ ς  τ ά  τ ε ρ - i w i  

τ ο ϋ  Θ ρ * * ι « β δ  π ό ρ ο υ  ά ν τ η χ ή  / π α , ν . τ α χ ό θ ί ν ;

τ ά  π ε ρ ι ε χ ί ν  ά π ό  τ ή *  α ρ μ ο ν ί α ν  τ ή ς  Ο ρ γ α ν ι κ ή ς  , α « μ φ ω . :  

« α ς  1 Ά λ λ ’ ο ί  φ θ ό γ γ ο ι  κ α ί  ά ί  σ τ ρ ν φ - κ ί  < t i s  λ υ ν ι > ρ α ς  φ ω 

ν ή ς  « " s u t ' v  ί σ ω ς  π ο λ ύ  « λ ι & Η φ ·  · τ ό  . « w u r e · »  « « ο τ / β μ * *  

? ι έ τ ι  ε ?ς  « ω τ η «  μό'Τ,ν ί δ δ Ι «  » α  έ κ φ ο ο ί ζ η  τ ά  ζ ω η ρ ό τ α τ α  

β ? ι ί % » # τ *  τ ή ς  « ο φ Β ί α ς - ϊ θ ΐ ν  | ν 6 ο υ » ω μ < «  ά χ ο ύ ο ν τ ι ς  τ ά  

η δ ϋ Ό .ω - 'α  « « λ λ ι κ ι λ ά δ ο ν  t w i s  γ υ ^ α ι κ ό ς  μ ΐ λ η  ί Ι Ι ο λ Λ ά ϊ ΐ ^  

* « τ  * δ * « 5  τ ά ς  i C i f i u T i o t r i ;  μ υ σ τ ^ ι ώ δ η ς  τ ι ;  ά ί ύ ν α μ ι ς  

δ γ Ε ί  κ . ? ί  φ έ ο ε ι  τ ό ν  α / Ι ρ ω π · ο - , , ή  δ £  'ψ μ χ %  ά « ? ρ ? χ · β μ έ ν ιη  ώ .ς|  

Ι κ  τ ο δ  « ? » »  ή  Ε υ ρ υ δ ί κ η  • έ π . ι κ ά ’θ ί τ ^ α ' .  τ ρ - ί π ο ν  τ ι

κ*· μέ χ α ϊ ν ο ν  3 - » μ α .  Δλ» ; μ ν α ,  ^  π»ΐίίί|

ολ» άναπολοΰμεν ό,τί ποτε άναλόγως μας εθελξεν cTov τό εύ- 
λάλον τών άηδόνων/ήί,λλων πτηνών τερέτισμα,τό δποΐον 
ήκοΰομεν δίΐβαίνοντες εωθϊν δρυμώδη δρόμον, ή καθή- 
■μενοΐδϊ; τά; όχθας κελερύζονιος ποταμοΰ' παριστάνεται 
δέ συγ ρόνως ε ΐ; ήμας * «  5λη χώ» άλλων πραγμάτων 
*ής έποχής εκείνης ή σκηνή δηλ.. ή άθωότης τής πα.ι- 
δικίς ήμών ηλικίας, καί βί άπολαύσεις της νεότητος, 
κ<ά  ο\ συγγενείς κα: οί γ\-ΛΛ τοΰς όποιου; ,ήδη διά 
παντός χλαίομβν καί τής πατρίδος ήμών αί διάφοροι 
θέσι,ις, τάς όποια; δέν βελομεν ίδεΐν πλέον.

Αλλά τοΰ μέλους ή υειρήν κατακηλ,εί όμοίως -τόν 
άνθρωπον καί ε ί; τό δάση καί « ς  τάς φάραγγας και 
« ς  ιά δουν ,  καθώ; καί είς τ ί  χρυσόπαστα τών άνα* 
κτόρω* ίφ δ ίΐι' οθεν τό ‘Ρανδ.ιβάς^ εθνικός τής Έλβε- 

ας νόμος (σκοπός) ΰπερευφραυνε:! εις τά,ς Ά λπεις καί
τούς εςοχους μουοικού:, τά δέ τής Σκωτίας ειδύλλια 
έμπνέαυσι γλυκυτάιην μελαγχολίαν ε'ίς τόν όικουοντα. 
Γίς δε περιελθώ' τήν τερπ.νοτάτην Ιταλίαν δέν ενθυ
μείται μετ’ άγαλλιάσεως καί τών πορθμέων αύτών 
τής Βενετίας τά χαριέσχατα μελφδήματα,; ‘Οποιος ρυθ
μός μεταξύ τών ήχων τής ιρωνής καί -τής κινήοεως 
τών κωπίων !* όποια δέ άρέλ.εια ε(; αΰτά., oSms καί οί 
ΐίχνϊτα ί ήξίωσαν νά τά παρεισάξωσιν «ίίς μελοδρά
ματα Ami Ja  m atinee estbelle καί o ;pescator de 
il’ ia td a  f id d ta a  **λ . ΟΜεμία άλλη αισθησις βε- 
'βαίίω.ς π ροωρίσ .̂η παρά τοϋ δημιουργού νά κυριευσι; 
τοσοΰτον τοΰ Ανθρώπου τήν φίαι»· οΰδεμία διεγείριι 
έ ί  βάθου.ς τβσας εντυπώσεις, οΰτε εμπνέει γενναιοτερας 
καί φιλανθρωποτέρις ιδέας. Α'ΰιή μόν,η ατοδεικν.υϊΐ 
έναργώς τήν υπεροχήν τών δ.ιά,νοητικών ιτε'ρψεων.. Δια 
τοοΰτο τά άσματα καταβαυϊκαλίζουσ.ι τήν νηπιότητα 
είσερχομένην εις τόν κλαιίθμώνα τοΰ βίου, ή ψαλμωδία 
παραπέμη-εί ώς -ευώδες θυμίαμα τάς 'δεήσεις -τοϋ αν
θρώπου «ρός τόν ί.δεόν, ή ειίριίθμος utciv-σική άνα-κο.υ- 
ψ'^.ιτόΐ) -στρατιώτου -τού; «οπούς,η εξάπτει ώ ' θουριον 
ασμα τήν φιιλόμαχΌν άνδρίαν του,, i  αΰλδ;ς ευφραίνει *».ί 
ώ ν ποιμένα καί τά ποίμνια, ααθώ; καί οί ,ιιτποι-χρέμι- 
«ζουσ-.t καί φρυάττουαι/ν άκούο^τες τήν -σάλιιιγγα.

.•Ζηλωτοί οσοι 'αισθάνονται τή« τταγχ'οτμιαν -ταυτη·/ 
γλώσσαν'! πολ'λάί δέ πλέ&ν ;μακάριοι 5μ ι μάλιστα κα*
τήν ’λαλοναί!

Καί ϊ ίς τάς -πανηγΐρει; (κ»ρμέ;)[, τάς «οινάς -ταότας
Ιορτάς τοΰ λ.ααΰ, 5 ’Ολλανδός ^τεριφερεται .μετά "ίής 

% » / >» * » ' 2* * 'Lγυναιχο.ς και τών -τεκνω’» του απο εργαστηρίου ιις -ερ-
γαστίήο.ι·»» :άφω-/ος -καί καπνίζων μ-όνον 'όταν δέ *θελη
•νά εύθ.^μήοί) περισσότεροί, άρκεΐ νά-εμίη εις τό -καπη-
λειον.. :Εϋ.τυ.χ·ηςαν -κατ αυτήν τίήν -ntpwrasw 'δί» 'λη-
σμονητί) οτ: οταν 5  αίνος -έμβάΐ'*η εις τον Ότόμα/χον, ώ
νόϋς μεταβαί'/t! .εις τό·ν ασκόν (lij) Ευτυχής ^προσειι
καί !ή .'θ.ε.ράπαι.να,-.ητι; -I^fii έίάδ&λφόν τινα;ή μνηστήρα,
.όστις νά τήν π^ριφέρη ϊ ΐ ς  τά θεάματα της πανηγάρεω:;
ται νά f  av:j  if -.ειτα τό ροσ,πίφ. Επεδή'Λν -η "ΐυχη την
ί.στέρ^σε 'άγάθ.αΰ τ ο ιο ύ το « , άναγκαζεται ν»ά .άγοράσ )̂ to»
■συνοδίτην ( ,καίβαλιέρον ) ίό ιόπαΐος :οταν ι,χη 'ΐυίΐ^ ίς
'?»«ss3» πρόσωπό-, ^έρϊ δέ και περόνην ,χρυση» έίς-ώ

β  )  ϊΠαροφία, ‘QAlw&ttft.



στήθος, είς δέ τβς χειρ*; χάστορος χειρίδα; *α ί πίλον 
άπλουν, μάλιστα δέ οταν κρατή *αί άλεξίβροχον, ή 
ράβδον άπό ρόταγγον, τότε δέν παραχωρεί τον βρα- 
χίο»ά του χωρίς μεγάλην τ ιμ ιίν  ώ η ε  κινδυνεύει ή 
άδλία νέα νά δαπανή:ιj διά τήν έορτήν έλοχλήρου 
Ιτους τά οίκονομήματα !

’Αξιοθέατοι υπάρχουσι καί αί τών χωρικών τής 
'Ολλανδίας οίκίαι ώς κτισμέναι μέν διά κεράμων, είτε 
όπτών πλίνδων, Ιχουσαι δέ περίβολον δενδρόφυτον 
έπειτα δέ καί διώοαγα, είς τήν όχθην τή; οποίας εύ- 
ρίσχεναι δεμένον το άκάτιον, καί φωλεάς έξ άχυρων 
καί κλάδων, οπου έρχεται κατ’ έτος νά χατασκηνώση 
ό πελαργός ώς πιστός προάγγελος τοΰ εαρος. Τινές 
έκ τών αγροτικών τούτων της ειρήνης καί τή; άληδοΰς 
ευημερίας καταγωγίων Ιχουοι καί ιδιαιτέραν Θύραν είς 
τρεΐς μεγάλας τοϋ βίου τελετάς άνοιγομένην μόν*ν, είς 
τό βάπτισμα τοΰ παιδιού, είς τόν γάμον τοϋ νέου καί 
είς τήν έκφοράν τοΰ νιχροϋ ! ! Παντα είς τήν διατρι
βήν ταυτην τοΰ γεωργοϋ φαίνονται ακριβώς δ:α;εδει- 
μένα. Αί Θυρίδες πλυνονται χατά πασαν έόόομάδα, 
τά δέ έπιπλα καθαρίζονται xai τρίβονται παιαν ημέ
ραν· χάριν δέ πλειοτέρας καβαριότητος τό μαγειρείο* 
μαχρύνεται τής κατοιχίας. *12ς οΰσιωδέστατον δέ ταυ 
της μέρος θεωρείται εύλόγως τό τυροκομιΐον, όπου 
άιτοτίδεται 4 πλίΰιος τοϋ χωρικού, τό πίαρ, τό βού- 
τυοον καί τό τυρίον. Αί γυναίκες άμέλγουσι τάς 
αγελάδας είς γαυλοΰς χαλκού στίλβοντας ώ ; -χρυσόν, 
τό βοΰτυρον γίνετοι είς πιτύνας (βουτίνας) διά μηχα
νής τίνος κινουμε'νης ΰπό ίππου, τό δέ τυρίον πω 
λεΐται χιλιάδες μέν τροφαλίδων είς τάς όμορου; 
πόλεις, εκατοντάδες δέ χιλιάδων είς τού; ξίνους 
τόπους.

Διασώζονται κατά διαφόρους πόλεις τής ’Ολλανδίας 
διάφορα αρχαία έθιμα ΰπερνικήσαντα πάσας τάς παρ- 
εμπεσούσας τών πραγμάτων μεταβολάς. Οΰτω π. χ. 
είς τό Χάρλεμ ή Θυρα τής οικίας, οπου ευρίσχεται 
λεχώ, φέρε: όοδόσχημον τριχάπτου (δαντέλας) σύμ·· 
πλέγμα, ερυθρόν μέν, άν έγεννήδη αρσενικόν, έρυδρο'- 
λευκον δέ, όταν τά νεογνόν τύχη 6ήλυ. Καί άλλοτε 
μέν τό σύμβ-ίλον τοΰτο τής μητρικής χαράς ένταυτώ 
και όδύνης άνέστελλε καί αύτοΰ τοϋ νόμου τήν έκτέ 
λεσιν- διότι κατ’ οδδένα τρόπον δ δικαστής κάί ο 
κληιήρ δέν έτόλμων νά είσέλδωοιν ενόσω τά έβλιπον 
σήμερον δέ βεβαίως δέν έχει τοσαύτην δύναμιν 
αναγγέλλει ομως τό συμβάν ολοκλήρου οίχογενείας, 
κλι προτρέπει τοΰς διαβαίνοντας νά μή ταράξωσι διά 
ματαίου θορύβου τήν κατοικίαν γυναικάς έχούσης ανάγ
κην αναπαύσεων Τής αυτής δέ ταύτης πόλεως οί 
κάτοικοι συνειδίζουσιν άπαξ τοϋ Ιτους νά τρώγωσι 
δασύποδα μέ πίοα έσκευασμένον πρός μνημο'συνον ήμέ
ρας τινός ίερας κατά τοΰς χρόνους τοΰ μεσαίωνος, 
οτε έπετρέπετο είς τοΰς πολίτας νά κυνηγήσωσιν έπί 
εΐχοσιτέσσαρας ώρας είς τοΰ; άγροΰς τών κυρίων. Ότε 
δέ τό Λούγδουνον έπλουτίζετο ΰπό τών εογων τής 
βιομηχανίας του υπήρχε* άγορά τις δερμάτων καθ’ 
ολην τήν ’Ολλανδίαν καί άλλας χώρας περίφημος, χη 
δέ τετάρτη ώρα έχάστης ήμέρας τά πρωι ό κώδων 
τής εκκλησίας συνεκάλει τοΰ; πολίτα; αυτόθι. Νυν δέ

τά μέν εργοστάσια τοϋ Λουγδουνου κατεστράφησβν ΰπδ 
τών τής Βελγικής καί τής ’Αγγλίας, καί ή πόλις βαθ
μηδόν ερημοΰται, ή δέ άγορά έξελιπε- καί όμως πάν
τοτε καδ’ έχάστην ημέρα» ά κώδων ήχεΐ τακτικώς καί 
κατά τή» αύτήν ώρκν! ‘Ομοίως δέ κατ’ Ιτος εορτάζεται 
δημοτελώς ή ήμερα, ότε οί πολιόρχοΟντες τήν πόλιν 
’Ισπανοί ένιχήδησαν κατά κράτος καϊέτράπησαν είς φυ
γήν. Τά αύτό δέ γίνεται χαί είς άλλας πόλεις δί άλλα; 
α ιτία ;. Ουτω; οί Ολλανδοί δολουσι παντοΰ νά διατη- 
ρησωσιν άειδαλή τήν μνήμην τών συμβεβηκότων, όσα 
έδόξασαν,ή έχαροποίησαν,ή ηυτύχισαν τήν πατρίδα των.

Οπου εύρίσκομεν τοιαύτας άρεχά; χαί μάλιστα 
σταθερότητα εί; τήν θρησκείαν, πόδον τής οίχογενείας, 
τιμιοοητα έιτι τών συναλλαγών, εύταξιαν καί επιμονήν, 
«διάφορον άν ΰπάρχωσι χαί τινες αλλόκοτοι χαδ’ ήμάς 
έξεις, ή σκαιότεροι όπωσοϋν τρόποι.

Έκτος τών φιλολογικών καί έπιστημονιχών κατα· 
στηματων τεσσάρων πανεπιστήμιων καί διάφορων έια ι· 
ριών ή Ολλανδ'.α φημίζεται χα! διά τά τεχνικά αύτής 
προϊρνχα. Ούδαμοΰ γωνίοτομοΰνται οί άδάμαντε;, 
ούδέ τό σάκχαρ καθαρίζεται τόσον έπιτηδείω; χαί παμ- 
πληθώς, ουτε κιννάβαρι καί ψιμμύθιον καί νίτρον κα! 
χρυσόκολλα (βόραξ) καί καφ:υρά κατασκευάζονται κά
δος ει; το Αμς·ίλοόαμον. Ούδαμοΰ εύρίσκονιαι τοιαΰτα 
γναφεΐα, ουιε πλύ/ονταί τά υφάσματα τοσοΰτον λαμ- 
πρώς, όσον ε ΐ; τά Χάρλεμ· οθεν οί πλούσιοι, οί δυ
νατοί τή; γή ; και τρυφηλοί έκεΐ πέμκουσιν~απαξ, ή 
δ!ς τοΰ έτους καί καθ' εκατοντάδα; τά; λινοστολία; 
των, καδώ; καί ό πάλαι ποτε πρέσβυς τή; ‘Ρωσσίας Ιν 
Κω*σταντινουπόλει Στρόγονοφ. Τά λινα όθόνια 'Ολ
λανδικά λεγόμενα υπάρχουσι πολυδρύλλητα- τά δέ 
μεταξουργεία, μάλιστα δέ τών όλοσηριχών (κατυφέδων) 
τή; Χάρλεμ, καδώ; καί τή; Τραϊέκτου, ιιτ ’ Άλτραϊέ- 
χτου (Ούτρέχτ) ύπερτεροΰσιν ίσως καί τά τη; Γαλλίας. 
Γελος τα σιδηρουργεία, οπλοποιεία, χαρτουργεία, τά 
αργιλλοπλασματα χαι φαβενχιανά σχεύη τιμώνται 
ομοίως διά τή; τέχνη; τήν άκρίβειαν.

’Ολίγα έθνη άλλα, έκτό; τών Φοινίκων τό πάλα: 
καί τών ’’Αγγλων καθ’ ήμας, έπεμελήδησαν τό μετα
γωγικόν έμπόριον, καθώ; οί ’Ολλανδοί, θεωροΰντες τά 
πολίσματά των ώ ; αγκυροβολημένα πλοία, καί μή 
ευρίσκοντές πορον βιου εις την σπογγώδη καί διηνεκώς 
κατακλυζομέκην γήν τής πατρίδος των, πρόσχωμα δύο 
ποταμών, καδώς τό Δέλτα έσχηματίσδη υπό τοΰ Νεί
λου εις τήν Αίγυπτον, έπεοόδησαν έμοδυμαδόν έκπαλαι 
είς τήν ναυτιλίαν εύδοχίμησαν δέ τόσιρ μάλλον οσω 
πάντες σχεδόν ήσαν αυτοφυείς ναΰται, διεκρίνοντό 
πάντων τών άλλων κατά τήν ταχυναυτιαν, ήταν εί; 
άκρον καρτερικό! καί λιτοδίαιτοι, έπειτα δέν είχον καί 
άνταγωνιστάς πολλούς εις τήν δάλασσαν. Όδεν άμα 
σχεδόν πρό τριών αιώνων άπέσεισαν τον ζυγόν τής 
Ισπανίας, έφαίνοντο εί; πάντα τά πελάγη, έδιωξαν 
τοΰς Πορτογάλλους ex τών παραλίων τή; ’Αφρική;, 
γινόμενοι κύριοι τοΰ αύτόδι έμπορίου, τ»ϋ χρυσού, τοϋ 
έλέφαντος, τοΰ κόμμεως κτλ. κατεστάθίΐσαν ε ί; τήν 
Κίναν καί τήν Ίαπονίαν, έξηπλώθησαν είς τήν ’Αμε
ρικήν, οπου κατέσχον τήν Βρασιλίαν, άν χαί τήν άφη- 
ρέδησαν έπειτα παρά τών Πορτογάλλων, έκράτησάν

8μω; άλλα; νήσους τών ’Αμερικανικών Κυκλάδων,, 
τόν Κουρασαί, τόν άγιον Μαρτίνον κτλ. συνιπλαχησαν 
συχνάκις καί μέ τοΰς Άγγλο'υς, τοΰ; όποιους απε- 
βαλον έκ τοΰ Σουρινάμ (1667) καδώς έΒ.ωχβησαν 
χβί αυτοί π»^ έχείνων έκ τ ώ ν  νήσων τοΰ άγίου^Κυ- 
σταδίου, και τοΰ άγιου Σταυροϋ, άνέδειξαν οέ χαι αυτόθι 
τήν συνήδη τω ν  πάντοτε φιλοπονίαν- δ οτ: ^άπεξήρα- 
ναν,ή μάλλον έστερέωσαν τήν γήν (τοΰ Σουρινάμ) κατα
κ λ ύ ζ ό μ ε ν η · )  ύπό τών παλιρ^οιών,ώστε δυνάμεΟα νά πΓ.ω 
μεν οτι ενίκησαν τάν Ώχεανάν καί έπί τοΟ νέου κόσμου, 
χαθώς έπί τοϋ πο'λαιοϋ. Έξάγουσι δέ μάλιστα έκ τών 
άποιχιών τούτων χαφέν (1) καί σακχαρ, χαδω; εκ τή , 
Παταβίας χαφουράν καί αρώματα άλλα διάφορα. Αυτοί 
άνεκάλυψαν καί τήν νέαν Άτλαντίδα, τήν Νοτασίαν, 
ή Αυστραλίαν, Νέαν δέ ’Ολλανδίαν παρ αύτών έπι- 
κλ/ιθόΐσαν, τέκνον όψίγονον τ«ς γη ί, ιόσον κατά παντα 
τά προϊόντα τών άλλων τόπων διάφορον. ’Αλλά και 
πολιτιχώς οί ’Ολλανδοί υπήρξαν ούχί όλιγοτέρου 
λόγου άξιοι. Διά τοΰτο τό πάλαι μέν ό Καΐ^αρ 
τοΰς ώνόμαβε φίλους καί αδελφούς τοΰ ‘Ρωμαϊκού 
λαοΰ· ύστερον ‘ δέ ό Δροϋσος, ό Τιβέριο;, ό Γερμα
νικός ιδιαιτέρως τοΰς έτίμησαν. Πάντοτε δέ διέπρεψαν 
κατά τήν πίστιν καί τήν άνδρία»·^ όδεν καί μετα τών 
^Αγγλων αυτών καί τών Σουηδών ήλθον εις χιΐρας.

Διά τοΰς λόγους τούτους πρέπιι νά τιμώμιν 
τήν ’Ολλανδίαν τούλάχιστον ώς μέγα εμπορικόν κα
τάστημα, οπου επικρατεί ευτυχώς η διάνοια,  ̂ ή 
φιλοπονία καί τών ήδών ή άκεραιότης, ωστε δικαίως 
ένεχάοαττονποτέ οί Ολλανδοί έπί τών δημοσίων μ νη 
μείων, καδώ; καί έπί τών χρυσών νομισμάτων τήνπο· 
λυθρύλλητον ταύτην έπιγραφήν « Concordia res par

t l y  Τό ψντόν τοΰ καγε προκύπτει μάλιστα  είζ 
τ ιν ς  ddcpovc και τά 'βοννά ' άγαπα την θερμότητα, 
θέλει γην εΰθρυπτοΥ, καθαράν παντός άλλου φυτοΰ 
χαί καλώς γεωργημένην φυτεύεται δέ είς 8 ποδών 
άπύατασιν και 12— 15 δακτύλων βάθος ϊπ ειτα  
ύψοΰται μέχρις 20  ποδώ ν ά λ λ ’ άκροτομούμενον 
εκτείνει ώς σκιάδα τούς κλάδους και σκεπάζει 
σχεδόν εντελώς ζΐ,ν γην' άνθει δε περί τον̂  Δεκέμ
βριον και Ίαννουάριον’ τόν δέ Νοέμβριον,η Οκτώ
βριον φέρει ηδη ώριμον τον καρπόν (άφθονον δέ 
μ ά λ ιςα  κατά τό Ε '. Ζιος) υπάρχει δέ ούτος βοτρυώ- 
δηςκα ι φύεται ε ίςτάς μασγάλας τών φύλλων. Συλ  
λεχθείς δέ μεταφέρεται είς μύλους, όπου π ιπ ιω ν  
μεταξύ δύο κυλίνδρων ξύλ ινω ν  καί τρίτου άλλου 
μηχανήματος έν μέσω αύτών λεγομένου σιαγονοι 
περιφλοίζεται χαί διαιρείται είς δνο μερη τους 
χόκκονς, οί όποιοι πρότερον συνειχοντο δια της 
επιπέδου έπιφανείας των' έπειτα οί κοκχοι χοσχι* 
ν ίζοντα ι, δ ιαβρ ιχοντα ι δ ί ολης μ ια ς  Υυκτός, π λ υ * 
γογται κ α ί ξηρανθέντες δ (έρχονται την δοκιμασίαν 
χαϊ ά λ λ ω ν  μ ύλω ν, οπου τριβόμενοι άποδνονται τό 
τελβυταϊόν τω ν ίλ υ το ο ϊ, νστερον δέ έχλικμιζονται 
χάι διαλέγοντα ι, καθοριζόμενοι ώς τά όσπρια έπ ι 
έπ ί μεγάλης τραπέζης ύπό τώ ν άνδραπόδων Μ αύ
ρων χτλ.

vae crescunt » « Διά τής δμονοίας αυξονται τα μι· 
κρά πράγματα. » (1J

I. Ν. Αεβαδεύς.

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣ1Σ Ν. Κ 0ΤΖ1Α
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ Σ. ROMNOY
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ΤΙ1Σ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. (2)

Έν τα ΐ; κρίσεσιν ημών, τάς όποιας έοημοσιευσαμιν 
έν τώ 1 87 καί 1 88  αριθμώ τής Νέας ‘Ελλάδος, απε- 
όείξαμεν πρώτον μέν,  οτι 5 Πρόδρομος τοΰ Σ. Κομνου 
εμπεριέχει δύο άλ/ήλαις ά ν τ ι φ α τ ι χ ά ς  θεωρίας, την μέν 
εξ υποκειμένου, τήν δέ πανθίϊστικήν, δεύτερον δε οτι 
είναι άνεπιστήμων ό τρόπο;, καδ ον το ολον συνερ- 
ίάφη βιβλίον.

‘Ο δέ Σ. Κόμνος άπαντήσας είς τας κρίσεις ημών 
νομίζει, οτι άπορρίπτων τό έξ υποκειμένου ως δύ
στηνον δήθεν καί βάρβαρον ρηματίοιον αναιρεί την 
πρώτην κατά τοΰ προδρόμου κατηγορίαν, καδαπτόμε-  
νος δέ τοΰ Σχελλιγγίου καί ημών άτομικώς, οτι άνα- 
σκευάζιι καί τήν δευτέραν ώς πρός τόν τροπον δέ τής 
σιρραφής παραδεχόμενος όσα έξηλεγξααεν διαβεβαιοϊ, 
ότι καλώς συνήρμοσε τό βιβλίον αυτοϋ, ενώ ουδεμίαν 
φέρει άπόδειξιν επιστημονικής ή καλής συναρμογής 
καί νομίζει οδτως, ότι καί άπήντησε προς ήμας καί 
τάς κατ’ αύτοΰ κατηγορίας ά'-ηρεσεν.

’Αλλά τήν λέξιν ταύτην δύστηνον καΐ βάρβαρον
άποκαλών καταδεικνύει καί εξελέγχει (λονο? αύτός 
έαυτόν αμαθή καί περί τοΰς άρχαίους xai ίδίως^ τόν 
Αριστοτέλη, καί περί τήν φιλοσοφίαν αυτοϋ' οτι οέ 
τήν λέξιν ταύτην πρώτος έσχηματίσεν ο Αριστοτέλης, 
άποδεικνύει τό 5 κεφάλαιον και τό 3ον τών κατηγο
ριών, «ούσία δέ Ιστιν ή κυριώτατατε και πρωτως καί 
μάλιστα λεγομένη, μήτε καθ υποκειμένου τινάς
λέγεται, καί τά Γ, 4 , καί τά Δ, 8 χαι 24 ^καί τά
Ζ, 3 καί 16· « τό δ’ υποκείμενον εστι καθ ου τά
άλλα λέγεται, εκείνο δέ αύτό μηκέτι κατ άλλου,

( 1 )  Σννερανίσθη έκ διαφόρων ,  o lo r  ̂ τής περιη- 
γήσεως τοΰ Ξ. Μ αρμά , μάλ ισ τα  δέ τών παλαιών^ 
μου συνδιαλέξεων μετά τών Κυρίων Τράβερς^ *a t 
Τέστα διατριβύντων προ ετών ενταϊθα' νυν  Je 
πρέσβεων διατελούντων τής 'Ολλανδίας ,  τον /έν έν 
Γερμανία, τον δέ έν τή Όμοσπόνδω ‘Αμερική. ^

( 2 )  Σ. Σ. Θεωροΰντες τά περιοδικά σ ιγγραμ- 
ματα ώς μέσον φωτισμοί καί κοινής ώφελείας έ- 
δέγθημεν τό αρθρον τοΰτο, θέλομεν δέ δεχθή με 
\τήν αυτήν ειλ ικρινή προθυμίαν καί τήν άπάντησιν
έάν δέν ύπερβαΐνη τά όρια τοΰ καθήκοντος.



χτλ, · x a i ra  Kr 1 0  pufipovu(Hi χαί τό I,
1 0 , κ*ί τό y ,. 2  τή;; <ρυη*%ζ ίκροάσεως, xvi τό 1 ll,t j 
ι ο ί  ηερέ ψοχή ί, χαί ib  H i t, τβδ περί ο&ρανβδ, και 
πολλά άλ·λ«, έξ αι>'τοΰ Si I jt itta  συγγρα »ε?ς -ρήν 
ii^ tv  τα ά τψ  καρίλαδον, &>i Π λο ίαρ χο ί πρός Κφλώ 
την tv tw  4. κΐ^οιλ®!&» καί 23 ,κ* ί έ/ τώ  συγ'γράμμαΐ{ 
πώς δεί ιό ν yetfv ποιημάτων άχο&ιΐν* ( Υ|, σε λ , 7 0 , j 
se μέν ftk&Mfot καραΜ γμαα  χ ;ώ / ί» ι ,  νου-θεΐ-οδ/τες 
χαί Swdfjxovt*^ έξ, υποκείμενων, «  xai άλλ-ot· %ο\λοί 
6 » ί χάριν $υνΐ0μ ί«ς πβραλείτιομιίν,

*0  Σ. Κ·όμνθ4 3μωή άγνοών καί τήν λέ;<ν,, κ«( τή* 
®ΐλ ο δ ικ ή ν  α ύ ^ ΐ' έννοιαν νομίζει, Srt, λέγων τί/  

«ρχήν f&699fiai4f λαλίΐ Τήν άνθ^ωπί' 
vtjy γλ& ιζατ %jti £ρός Ιη(&ιζα'.<Λ$ιν τ ί ς  δοξαηα^ α&τοί} 
ta m i^  f t  fee χωρίβν η  &*6μ,·*%Μτίςο% ώς τό (»τώ ν  
ΙΙλατ#νΐκών διάλογων xai πάσης, ώ ; είκείν, τής ψιλ·α 
βίψΰθ> δεωρίας άρ%ψ κύριατίάΐην Xai &&§βιύΐοίιην 
th a t  νομίζομεν τήν τής Ιαυτών οάαίαζ δ ιάγνω ίΐν ' τ α ϊ 
τι).; γάρ ίρ5ώς· &twt6ti9i£r xai τό άγαΗν τ ί  sfsaaij- 
xov ^μίν,. κ*έ t i  τοάτω> μβχόμινα* κακόν, ί^ τ ω ς  
κίταμαδείν άχρι&στερον δυ>/ησ0μεθα' «έβυκί γάρ 
έΧ ιίίτφ  ΐώ ν  $Wu>»' (S'jffEi si-voft διάφορον, sSrw Ι ί  καί 
ί  t iJ ta& iji, -SffKi μέν ίίλΐ} , ΐο?< δέ άλλη, κ * ΐά  ΐή ν 
•Ρ$ί «5*6*£ 5ρέίΤ>' Λ1 )  τό έ ποιον ομως Ssv έννΟί?, διότί 
ι*υ-?<3 έκτίδη;ί{ν,, δτι ί) ά/ηδΐς- γνώ ίίς  i t  ft* ή γνώσις. 
"Αί ϋ&ίχαί x a i % τ6(·%άτ% &L· δέν είναι μόνυν Σω 
χρίτούς, £Ώ,ί xai Πλάτωνος xat Ά ρ υ « τελ ο & ς , δί*- 
*ρΊ*ομε"ν»»· άλλ^λων μόνον κ * ΐά  -εάν #ρο»δΜρι<»|ϊό* 
•t-ίί· sfoisr<· Ι ίο τ ίν  3μ«γ , <tsi τόν fo fy M ti,  o irs 
ό Σωκράτης λ/γεί άρχήν, ο ι ί ΐ ί  μβτά τοδ θεον 5uvi* 
Χ£έν,, 0'>τέ 5 Γίλβίτων καί Ά μ ίζο τέλη ;, ώ ί i  Σ. Κό- 
μν5ί,, άλλά' i&vfafo X«i &i*ptvev « δ  άνδρώκδι/ κ«ί
έ*ϊ«·ών ά * ά ίφ *  f a v f c n e  Ι/ Α λ^ ώ & ΐ' B ed lam }  
Κρώτο^ ^Ϋί[ Λ ϊίι ς£ αβ$  3ίλ. 124. Σωκ. «  ί  |Κί
■ϊροΛος ί  έμ^ί ά  ΑλκιίΓαδι; βίλτίων i j f [  κα: ΐίί>ώ· 
τ·6φ><; ί>, Γίιρίχλ^-, ξίός· ’Αλκ, ΤΤίΟ&ΐοί S  Σ ά χ ία τε ;;. 
2®*» 5t(. ί  2 ,  Κέμνίς- owti

νψ έζο ^ εγ  έννέψέν, i n  ί ί τ ί  Μξα ΐοδ &*<>μ^μ«- 
τν«^Ρ, οίτίέ φ  leAufam ta, Sti λίξΐζ- 'A ftav fftt& t, 
*&*■ άλλλωιί βά iwoif, |xf t i  X »ftw  τώδτο Ιέν Ικ .̂ 
■Φφ κ  fesyfav ΰλά τβ Μ ζ ρκ* ίβ* , άλλά JRenxUttd>< 

dtC'/ίζ S tl τόν ίο λλ ίκτικ ίν  abt&v τράκαν 
‘t l& jffa  χ*4 Β λ ^ ίω ν ί; ApWTOffA f̂fi δ ίέ ίτρ ί-
$**" „

Ά λ λ  soy_. f f f i v  d p c i f y  ZtitvUi $ Σ, Κ ίψ > α  ί-- 
a m sh>,, ίτΓ tiaf&nipicm  ef<j ίλατΐβ ν

μ$ &>■ Ιλύ* γ φ ( & ,  8tai*6tt ίδυω^, 
δ-et ί'Λιοεί, $ff f i  #p<Sfiv -r^  Im^cTfw
ίί-ί δο5 £'.£λ£τ·' ir t  iy v ie f t i  μ β ίζ^  Α -ί^; μ*, 

άτ^€(ξ(4 V6&TCV that xai \& 2 κ*5* . 
λ α ^ ν  fou A μ ίτ β ^ ίίκ ^ ζ '  Stoti iv  β έ ίώ  λ ίγω ν  
£ Ά -ρίϊτί-ίέλί'ί « ^ μάΑ ίίΐ* i#t(v ij T9g
μ α λπ ια  i t ts z w iS ,  μ ά λ «τ*  t  d ta r iy r i  τά %ρ&*α 
xai j i  e t m ' H  t f f  -tafrfg χαί ix  reittav  t lU *
7 vto'jft'Ci<"#<,· ίλλ βά ίβδΐίτ Sti ΐών δΐ54κίιμέν»ν, »> 
(2ρ* f i  β, ·**ί f i  7jf χα'< τέ A, UShtt07 !xfc xai 
nfo ί  xai r i  @ ΐ έ  IM έν 4^

s»S * ίώ ? » ν  άργβν xai ah ia-ή,

Slv iv v i.f  t iv  ά νδ ρ ω ϊίν  t? i4 ?{Aej5fW i jfpy·^ , « M i  
t i  *ρώτα, scat τά & hu, μ ίγ ι,το ν  Si t i »  ew*' ( i n  
yip  bsdi S ix il τ&ν α ιτίων *5j(v slvif καί άρ·/  ̂ H i).

Είναι μέ/ αλ^δί4> 2ΐ{ ί  Πλάτων έν τ(ρ Otast^-» 
t^i λίγε} τον άνδρωΛίν μέ-fpiv **ντω» χρημάτων, 
ϊίνβ ί βμω? βίβα οι, οπ το ύ γ μ α  τούτο ivafspti ι{ζ 
τ&ν Πρωταγόραν, ούχί δέ ί ΐς  ίαί/ rir  S iiz i 'ιίς ί ιο  
τόν dvafSpel· τ5 $ογμζ, 2tf τ4 μέτρον itavtwv ^το( 
ίρ χ ΐ  xffi fU oto^.ai, δέν «!ν3{ ί  ΙΛ ρ ω π ίί, άλλ' ί  
&»(ίί, (Π λβτανβί νόμων τό τέταρτον ο ά . Ί \ 6. b 
δέ θεος ίίμίϊν κάντων Xf̂ J·χάτων μέτρίν ί ν  ίΓτ} μβί* 
λ ίΐτα  . , , , χαι χατα TiStov Sij τον λίγδν 5 μέ·/ 
ίώ ?ρ«ν i /ών, 05ώ ? ίλο? (3μδ[0; νάρ), 5 δέ μ>ί σώ· 
φραη,'άν&μοιόί u  καί διάφορος, καί άδ(κος· καί έν 
Γιμαιφ ΰ ίλ , 90  τό δέ κερί τδ5 χυριωτάτου tap  
ϊ,μΐν άϋχ ίίί ί?δοί SmotfiO*! § 4  ιξ δ ι , ώς άρα α Μ  
δαίμονα ^  ίχάατψ  δίδωκε τοΰτο, ο δή ^αμέν oU 
χε?ν μέν ίμ ώ ν έ* ’ άχρω σώμαΐ!, «ρ ί-  ?| Τήν 
ίν ούρανά »υγγε/(ιάν άπό γ5*? ήμδς αίρβεν, ώς gv, 
τας φατόν oh*, ip tio v , άλλ' ούράπον. « )  Έάν !έ  μ·- 
τα Σ. Κόμνου ό άνθρωπος αρχή Tfj; ^{λοσορίας ό. 
«ο ΐίθ^ , τ ί τ ί  συνεπώς άνϊίρεΐται ή δλν; μεταξύ Ιο* 
φοτ&ν καί Σωκράτοι/ς διαφορά, δ ι ί «  ci S i jn r e t  
ιίι|», οί εκλαμβάνοντας τόν άνθρωΚδν καντων άρχ^ν, 

Έ άν δέ ί] είδ'.κή α3τ>3 ίιαρορά άναίρεθη, ί)ν έν ά -  
γνδί^ί 0 Σ Κόμνος άληθώς άναιριί, τότε άν*νκ«ί-
« ί  ή oofisuxi; ίανταοτίζίτα ι t?( Σω/ράτοι/ς βίω- 
ρια. Αλλα δέ» είναι ασέβεια, χαί ά ίέβει4 μεγίστη, 
τέ *« ταχθώ ίΐν  «ίς τήν βύτήν μετά τών oo~nzSiv 
χατηγαρίαν xai Σωκράτη, χαί Πλάιων, καί" »οφι- 
στβί να κλ^θώσΐ'1 έάν δέ άλ/.^Αων tStoi Slv δια^ 
fifOUHv, είς τ ί ήθϊλε β^νίσταται ί  μεγάλη Σ»κρβ- 
TOuc σημασία, είς ^ν άποδλέ^ς ί  Κίκίρων *Γ*ί τ4 
«  prim us phi/osophiarn devoeavit e coelo, et in  
urbthus collocavit, et l a  domes etiam  in trodux it» 
εί ο Σωκράτης μϊβόΧώζ τών βΌ^υτών ditr.pl>ίτο j 
Αλλά ό £. Κόμνος, <ί f^v σημασίαν τοδ ίξ  «Λβχει· 

*έ/«ιΠ έγίν,.>ίκιν, 0 ι λ »  γνωρίίει κ»} τί,ν μ ιτ ά ί ϊ ΐ . ν  
τίξς εζ ύΛο-κειμένίί» ιώ ν  σολιστών θεωρίας *{ς -ϊ^ν 
Σοκράΐίί,ς, καί τήν μεγάλην ϊ5 β Σωκράτης eijfw- 
5 i* r άλ·λ· ίίς  τοδτο ί  Σ. Κόμνος, ώς καί έκ -τοδ 
«ροδρίμίΐ> καί άΛαντησιως άπίδ^ίχνϋτκ, δέν *ί- 
να( ίχβνές, ‘Η αο^στική τόν έξ &Λοκε(μέν5ϋ νοδν, ^  
τ ί ί  τόν έμκειριχόν Άνθρωπον, κατά τήν Σ, Κόμνοι» 
γ λ ώ « * ν , «ρχήν της $>ιλοσοίίαί άπι^ναμέν^ έ|έ- 
fpassv άλ·*ι$ώς άρχήν νεαν κ*ί την &Λίρ-
τέρτ,ίε ρλαιοφίαν, n sp iittttv  όμω; tfe μ ι·/ίι\ψ  
άνήφαην, διότι κίταστήίααα to osxoilv τοΰ ii'noxii. 
μένοο χαί τό τέλος αύΐοδ άνώτερον τοδ τελοι,ζ τ^ς 
β ό « » ί ,  καί τΐ}ς ^ώιεως «α ία ν  ά/ήθειαν ά^αιρέσασΛ 
δέν ^lttv^$*i β έ ^ ν  /«Λβδώί^ Τφ ί-Λοκειμένω. Ά^βδ 
Koizh ή Πρ«βτοτγόρο« δ ίξα»ί», δτι δ άνθρωπος είναι 
ί  α?Χ^ ίϊάντων, ες^ρείί “.^ς Φϋΐεως «3 ϊα ν  κραγμΛ- 
«κήν άληθέιαν, καί άπα ι«ν τήν ννώ ίΐν  έξ 6«βκί(μέ- 
νβν χ α ιία τw * ,  δέν ψελλίζεται πρός ταδτα ά/.^ώς 
s  Σ Κόμνος, τόν άνδρω.τον άρχήν άπ ί^ νάμ $νος, 
« « ί λ*λ«ν  ί δ ΐ »  -τήν γ λ ώ ίία ν  το ί s^*isti5  Πρω- 
τ*γόρ®^ j

Ά λλ ’ οδ μίνον ί  S iitiT U t;, άλλα χβί ή ν ιω τίρβ ίτβ ΐς χρίσειι» ημών, ά«# λλ*ττ« έιοτόν ταύτης τζς
γ\ο<3ο<ρ[α τήν αναφοράν αυτή; *ρδς τό τής θρησκείας 
7ϊίρ(ίχόμ*νον έξαιρέσασα καχεστησεν ορχήν τής ριλο- 
οοφίας τό 6«βκείμενβν.

Επειδή δέ ή μέν πρότερβν φιλοσοφία το έν τή ®ΰ* 
5ti «ρώτον έζ^χει, έ δέ Καρτεσιος τέ δί έ*«τέν, γ ί 
νεται 8ήλον, δτ ι ή αρχή τής Φ·.λίί5^ίας xai touTou 
είναι έξ ύπβκειμένβυ.

"Οίον δμως βίβαιβς είμί, ότι Υπάρχω, τοσοϊτον, 
ότι καί α και β καί γ  ό Κσρτέσιος ομως τήν auvi 
y t.av ταότην νά άποδείίιρ μή δυνηθείς, δέν ή$υνήθη 
οϋνεπώς ουδέ είς άλλην νά Ιλθ»; βεβαιότητα, είμη είς 
τήν έξ όποκειμένου.

Έ ξ όηοκείμενου δέ ^ν κ*ί ή Λεΐίνιτίδο μέθοδος 
δ·ότι καί ο6(ή είς τόν σχηματυμόν άπέβλεπε τώ» 
έ*νοιών καί τή» έραρμογήν αύτών* διό άπεπλάνησε 
"Γήν Βίλ^ίου σχολήν είς δογματικήν ίχλεξιν, ή όποία 
®*5ΐν Ιχουσα τόν ^όγβν έχάστοο δέν διερερε παντελώς 
"ής σοφιστικής, καί τής έκλεκτικής τών Γάλλων 
σχολής.

Τούτην δέ τήν έξ ύποκειμε'νου θεωρίαν, τήν δποίαν 
χαί «παν τέ γένβς τών ίμπειρίκβν fn o iif io v  άπό 
Βάκωνος καί έ^^ζΐς παρέλαδίν, άν^ρεσαμεν έν τ«ίς 
κρίσεσιν ήμών, άποδείξβντες, 2τt δταν τό ύπβκείμϊνον, 
ή κατά Σ. Κόμνον ό άνθρωπος, άρχή κατασταΟή τότε 
τά ϊνχα ίνα  ροΟντβΐ ώς πρβγματκά, τοόιων δ’ άνϋΐ* 
ροκμένων συναναιρείται καί ή π»ράστ«ϊΐς χαί ή νόη- 
σις· τότε είς ίύ5έν άλλο τις άφικνείται εΐμή μόνον, 
είς τό τοΟ Καρτεσίο^ νοώ ούκοΟν είμί' τότε δέβοίΐον 
εϊ<αι μόνον τό νοείν, τό κενόν παντός «ρ«γμβτιχοϋ, 
πάίης ούσί«£. ϋ ίς  δέ τόν τοιοίτον νοΟν, κενόν ^δη 
Αντικειμένου έπιβάλλεται ή ά«άγ*η ν ί παράξη έξ 
ίϊυτοΟ τά άντικείμενα, ή βδβϊιότης αύτοΰ μεταΙάλ- 
λεται εις πρόίταγμα, καί ή γνώσις «ύτοδ *|ς 6οΰ)η- 
stv, ώς πίρά Κοίντίφ βλέπομεν έν τή μεταδάσει έχ 
το5 θεωρητίκοδ είς τόν πρακτιχίν λέγον. ‘ Η θεωρία 
δέ «ΰτη δέν άναιρεΐ μόνον τήν άλ#(θ*ι*ν τών νορα- 
οτάσέων ίιμών, άλλά χαί τήν ύ«οχρέωϊΐν τών uit»p- 
•χόντων νόμων χαί ήθών, διότι χαί ί  φυσικός χ«ί δ 
ήθι*ός χόψος, καί αύτός ό θεός, είσί τοιουτοτρόιιως 
το5 άτόμου προϊόντα, διότι οόδέν έστιν ύπερ το i t s -  
μον καί πα(3 αότό. Αί δέ «*ρί τούτων «b yp a i τών 
σολιστών καί έγχ«κλοπαΐδιστών δοξασίαι ε ίϊΐ τής 
θεωρίας -τούτης συνέπειαι, (δρα αύτοσχέδιβν διατριβήν 
Α. Κοραή μετατοπωθιίσαν ’Αθήνρι 1842 ηερί τοδ 
νομω καλόν καί νομψ κάκόν.)

Έκ τών είρημένων δήλον γίνεται, ? t i τό ιξ  ύπο 
κειμένου καί λέξις έλλην χή εΐ.α ι, χαί δρος οίλοϊ» 
Φΐκός αναγκαιότατος είς δια’κρισιν τών f^ o isfuw v  
βυίτημάτων, ΤαΟτα δμως I Σ. Κόμνος άγνοών, μ* 
κράν τοΟ νά άναιρέσιρ τάς χρίσεις ήμών, διίκνυτβιΐ 
άμϊθής χαί περί τούς άρχαίους καί τήν ydesoffav.

’Αντί δέ δ Σ. Κόμνος νά αναιρέσω τήν διοτίρ** 
κατηγορίαν, χ ιί ν' άποδειξι;, δτι δέν είναι ηανθι'ύτής, 
νομίζει, δτι χαθαπτόμενβς τοδ Σχελλιγγίοο, χαί ««τώ  
τας κατά τβΰ ύλιχιδ πανθεΐσμβδ ««τι^γβρίβς τβδ 
Βιλλμίου άηοδίδων άΐυνειδήτω;^ ώς «π ιίιίξα μ εν  έν

κατηγορία;
Εί δέ δ Σωκράτης έξυμνεΓται, δτι τον έξ υποκει

μένου νοΰν τών σολιστών είς τόν καθόλου, τή» ούΐία», 
όνήγαγεν, πρέπει καί δ Σχελίγγιος >ά έπαινήταί, δτι 
τό έξ ύποχειμένου του Φιχθίου έ';ώ είς τήν ουσίαν τοΰ 
ανθρώπου έπεξέτεινεν.

Ό  δέ Σελλίγγιος τοΰτο τοΰ Φιγθίου τό έγώ είς 
τήν ουσίαν άνυψώσας άπέδειξεν, δτι τό έν ήμΐν καί το 
έκτος ήμών Ιν καί τό αύτό έστι. καί τοδτο θέλων νά 
σημάνΥ) έκάλεσε τό σύστημα βύτοδ σύστημα τή ; 
τακτότητος.

Άλλά διά τής έκτάσεως ταύτης συμπεριελαβεν εις 
τό σύστημα αύτοΰ καί τή» ^ύσιν, τήν δποίαν τοδ Φι- 
χθίου τό ϊύ ϊϊη μ α  άπέκλειεν, ώς άποδείξας, «τ ι το 
καθόλου τοΰτο υποκείμενον τή* δλτιν ρύσιν διήκϊ* 
άννψοδται έν τέλει είς συνειέό^.

Εντεύθεν δέ κα ιαδείκνυται καί ή μετάΙασις έχ τής 
έξ ύποκειμενευ εις τή» έξ αντικειμένου θεωρίαν χατά 
μέν τού; άρχαίου; χρόνου; διά Σωκράτους, χατά δε 
τούς νεωτέρβυς δ;ά Σπινόζου καί Σχελλιγγίου" διότι 
χαί ο Στ.ινό^ας ί5ών, δτι ί  Κϊρτέσιος τβ νοεί·. μ®νο» 
έαυτοΰ βέβαιον ύκοθέμενο; τά δ Ιλλα ώς Ιτερα, xai 
μή δυνάμενος νά Ιλθρ είς βεβαιότητα τοδ έτεροι δί 
καυτου ήλθεν είς τρίτον τ ι όι ίπειρον, τό έποϊον δέν 
ήδύνατο νά μή νοηδ^, παρέλαβε το τρίτον τοΒτο του 
Ιαρτεσίου δν, καί ουσίαν απόλυτον άκε^^νατ^' άλλά 
άπόλυτον ούτό βύσί*» άπ*Φράμεν®ς **τί»τ^5* τήν 
δΛην « ίλή »  τής ουσίας ί? ιίτη το . ΈκτιθέμενΌϊ δε τή* 
μετάβαιιν ταύτην, νομίζομεν, βτι άπ»δειχν3 5μεν, ί τ ϊ  
δ μέν Σχελλίγγιος καί v^pwv χ«ί tmmujfcevi*»? τή* 
ε<βρίαν αύτον χαί άνέπτνξε **ί ι$ρ»5®το, ® δε Σ, 
ίόμνος μή έννοώ* τόν Σχελλίγγιβ* ε*$ρ#ζετβι 3~;fs- 

πώς περί αύτοΰ, λέγω», δ «  ό Σ χ ΐλλ ίγγ ίΐς  τ®ν ΐεο* 
κατ’ δναρ έπώπτευ®*,

Τό δέ Σχελλιγγί'ου β«στ»,μ« τής ταβτ®*
τητος χληθέν, ίδ^χεν « 4βρ».ήν *ίς ««εεξ^ γ^ ϊϊΐς  ra i
κατηγορίας, ώ* μίχ ζν xat ’lax w lisy , «Ιτη-, a n

μετά τβδ Ιί®Φ «^γ^χέο* 
(άκ'ολοβ'δίί)

τοδτο τό σύστημα το mm 
είναι πανθίϊϊμδς.

m m \ m m m  m  

ς γ ι r  r  m

Μειξύ tw i έ* n * jt« 9 r i vckmisi^ ac'ci ϊ ϊ ϊ ϊ τ ι *  
χρ»τ»«ώ» ®ί*«ών, I*®» άνωτε^ω»
χαξεων Ι»ίρω«®ι t i  έβκερας m  τής κέτοκρ**®^*^ 
του Ν««βλέ4ντ®ς, ^ τ®3 Κ ί^τ® ? Δ, Έν μ£ν<* τ3£ 
έχλεχτής τ»ύι«;ς χ®?»«««ς ifiHvtxt «ζ »-w ί

Σκονναιςί, |^έ®«ς w t  τον δκβΐβν
Ι*Ομέ· ώ? μΜ»Φ«*Ις «ώ  Μ η ν ά ,  T ji?  

έ$δ®μίί®ί έγ^·»χ* ** ν νγ » ί«6 ^  xw fivm  wuwm j*'



φαί· χατά δέ τάς άλλας ήμέρας ό Κόμη; έδίϊοτ? 
περιπαΦώς είς τά χαρτοπαίγνιον, προσεχών ομω; 
πάντοτε μή βλαψ/j έπικινδύνως τήν περίουσίαντου* εν 
γένει δέ ολίγον έφρόντιζε νά μανθάνη τί γίνεται 
βΐς τή* οικίαν του, έ*ώ ελβεπεν, ώς έχων τελείαν πε- 
ποίθησιν εις της γυναικός του τήν τιμιότητα.

Έπιστρέψαντα δέ ποτε, πρσελθών καχηφής xat πε- 
ρίλυπος άρχαΐός του υπηρέτης, τοΰ όποιου έγνώριζε 
χαί τήν φρόνησιν χαι την πίς-ι», είπε πράςαύχόν οτι έλυ 
πεΐτο, βλέπων τόν κύριόν του περίγελων νυν μέν τών 
υπηρετών του, μετ’ όλίγον δέ ίσως χα! τοΰ κοινοΰ, 
άν προλαβών δέν χαταπαυ3η τάς είς τήν οικίαν του 
συμβαινούσας άχαξίας.

—  Τί θέλεις νά ειπης; τόν ήρώτησεν δ Κόμης. Έ κ- 
φράζου σαφέστερον.

—  Φεΰ! βεβαίως συμπεραίνεις, κύριέ μου, οχι ιό 
σχάνδαλον προχώρησε πολΰ, καί δ[ά τοΰτο έχόλμησα 
νά σοί τά αναγγείλω. Επειδή όοάκις σύ έχβαίνεις τής 
οικίας, ό Κ. Σποντίνης έμβαίιει, καί καταχλινόμενος 
• ίς τά δωμάτιον τής Κυρίας, περιμένει μίαν και δυο 
ώρας ένίοτε' έπειτα δέ γράμματα ν άλλεπαλλήλως 
πέμπονχαι πρός αυτόν άλλά είς πόσας φλυαρίας 
ή τοιαύτη διαγωγή δίδει αφορμήν χαί έντός αυτής 
τή; οικίας άφίνω νά χρίνης μόνος.

‘Ο Κόμη; δέν έδίσχασε παντελώς νά πιστευση τά 
λεγάμενα. ΙΙριν όμως άποφασίση νά πράξη τί δριστι- 
χώς, ήθελε ψηλαφητά τινα σημεία χαί λαβήν εΰπρόοω- 
πον. Ιίνεχα τουτου παρεκίνησε τον υπηρέτην του να 
μεσολαβήιη, et δυνατόν, επιστολήν τινα εχ χών πεμπο- 
μένων. Ό  δέ υπηρέτη; εσπευσε νά έκτελέση τήν παραγ
γελίαν* διότι μετά μίαν, ή δυο ήμερα; πραγματι
κά»; ένεχείρισεν είς τόν κύριόν του επιστολήν φλογερω* 
ιάτην, διευθυνθείσαν προς τόν Σποντίνην!

‘Ο δέ Κόμης δέν ήτο μέν κυρίως ζηλότυπος, 
άλλά καχά τήν περισχασιν χαά/ην, έκτάς τής πρός 
αυτόν αχαριστίας, ήιθανεχο έγκαρδίως καί τήν φαρμα
κερόν χοκολογίαν τών φιλοκατήγορων ανθρώπων. Διά 
τοΰτο άπήλθεν εύθΰς ε ι; τοΰ Σπονχίν·/)· μή ευρών 
ομως αυτάν οικουροΰντα, ήναγκά:θη νά περιμδίνη. 
Οιε δέ ηλδε μετά τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις τω 
ιίπεν.

Έπίτρεψόν μοι άπροοιμιάστως νά φανερώσω τήν 
αιτίαν ταύτης μου τη; έπισκέψεως. Αί θαμιναί σου 
συνεντεύξεις μέ τήν Κόμησαν Δ. γίνονται υποκείμενον 
διαφόρων εικασιών,αί όποΐαι βλάπτουσι τή» ύπόληψίντης. 
Σέ παραχαλώ λοιπόν πρώτον μέν νά παύσης τοΰ νά 
συχνάζης εις τήν οίχίαν μου, δεύτερον δέ νά μοί έγχει- 
ρίσης πάντα όσα έλαβες μέχρι τοΰδε γράμματα τής 
συζύγου μου' υπόσχομαι δέ τιμίω; νά μή τά μετα* 
χειρισθώ έπί χαχοΰ. Άρνουμένου δέ έπιμόνως χαί άντι- 
τείνοντος τοΰ Σποντΐνη, δ Κόμης έξαγαγών άπό τό 
θυλάκιο» τοΰ ίματίου του πίσχόλιον, έπαπείλησε νά 
συνθλαση έν τώ άμα τήν κεφαλήν του, άν πλειότερον 
Ιναντιοΰχο, Τότε b Σποντίνης «Ιπεν ότι δέν ήλπιζε 
νά τόν ίδη εις τοιαύτας αγενείς βιαιοπραγίας κατα 
φερόμενον, ώστε νά έπιπέση βιαίως ώς μιαιφόνος 
χατ’ αόπλου ανθρώπου. Ένθυμήθητι ( προσέθηχεν ίτ ι 
δ μουσικός) ότι εύρίσκεσαι χατ' αυτήν τήν ώραν είς

τήν οίκίαν μου, χαί παραφρονών κινδυνεύεις νά μο- 
λύνης τήν μέχρι τοΰδε καθαράν τοΰ όνόματόζ σου 
υπάληψιν.

Συγχώρησόν μοι, ύπέλαβεν ιΰθύς ό Κόμης, επειδή 
ό θυμός χαι ή έκδίκησ ς με' παρέσυραν επέκεινα τοΰ 
δέοντος· άλλά δέν παραιτούμαι παντελώς τοϋ ζη
τήματος μου, οΰτε άναχωρώ πριν λάβω τά προκεί- 
μενα έγγραφα’ επειδή δέ ούδαμώς άμριβάλϊΐω περί 
αυτών, σοί προσφέρω καί 2 0 00 0  φράγκων είς έξα- 
γοραν των, ή ώ ; αναιαμοιβή» τής χάριχος. Ταΰτα 
δέ λεγων, κατέθηκεν ευθύς έπι χοΰ γραφείου καί τήν 
ποσοχητα ταυτην είς χαρτονομ'σμαχα,

Εχτοχε ό Σποντίνης εφάννι ένδοιάζων χαί άρχισε 
να τραυλίζτ;· άλλά πώ ;, είπε, διά χά χρήμαχα νά πα . 
ραχωρήσω ο,τι ήρνήθην εις τάς πίρακλησεις καί είς 
αύχίς τά ; άπειλά; σου ;

Γέλος πάντων ομως δ μουσικολογιώτατος ύπενέ· 
δωκε, κα! άναζητήσσς τά γράμματα, παρέοωκεν ιίς 
τον Κόμητα ολόχληοον αύτών φάχελλον.

‘Ο δέ Κ. Δ. έπανελθών είς χήν οίχίαν χου, δέν 
ηδυνήίη άπό τ ίν  χαραχήν κα! τήν θλίψιν νά ίδη τήν 
γυνοιΐχά του δι’ όλης τής ήμέρίς έχείνης. 'Γη επαύ
ριον ομως ευρών αύτήν μόνην ε ί; το δω^άτιον, ώνεί- 
δυε πικρώς τήν. πρό; άύτάν γε/ομένην ΰβριν, έγχει- 
ρίζων συγχρόνως καί τόν φάκελον άλλ’ ή Κόμησσα 
άποχρινομένη άταρίχως, δέν έχει;, είπεν, ολην τήν 
ανταπάκρισιν διότι λείπει Ιτι μία έπιστολή πρίς συμ- 
πληρωσιν χής συλλογής, κα! αύτήν ή5η πρό όλίγου 
ετελείοισα!

Πας τις συμπεραίνει ένχεΰθεν τήν άγανάχτησιν 
του δυστυχοΰ; Κόμητος διά τήν νέαν ταύτης τής άναι- 
δείας ε>/δειξιν.

Π ώ; λοιπόν, Κυρία, τολμά; ή πιστεύεις νά διακαιο- 
λογηθής κατ’ αύτόν τόν τρόπον;

Βεβαίως, άπεχρίθη έκείνη' Σϋ γνωρίζεις άριστα τήν 
’Ιταλικήν γλώισαν.

’Έ  ! κα! τ ί έκ τούτου :
ΠοΑυ περισσότερον παρ’ ό,τι νομίζίΐς ! Είδον ότι 

επιθυμεί; πάντοτε τήν συντυχίαν τών Ίταλιζόνχων, 
οθεν ηΟέλησε να οοι ευαρεστήσω καί χατ’ αυτάν τάν 
τρόπον, μανθάνευ3α τήν ’Ιταλικήν, διά νά σέ έκπλή- 
ξω. Ό  Κ. Σποντίνης μο! τήν έδίδαξε παρηγγελμένος 
νά διατηρήιη *ά γενόμενον ώς μ,υστήριον. Τά δέ 
γραμματα, περ! χών όποιων γίνεται τόσον λόγος, 
μιτερραοθησαν άχριβώς έχ τοΰ Μεταστασίου, τόν 
όποιον έχει; εις τήν βιβλιοθίκην, άλλεπαλλήλω; 
δέ πεμπόμενα παρ’ έμοΰ πράς τόν Κ. Σποντίνην 
έπεστρέφοντο ύστερον διωρθωμένα. Γνωρίζω ότι διά 
νά τά λάβης, άπεφάσισας καί χρηματικήν θυσίαν. Ό  
Κ. Σποντίνης πέρ/ψας μοι ηδη τάς 20 ,000  φράγκα, 
τά όποΐα προσέφερε; υπέρ αυχοΰ, μέ παραχαλεΐ νά σο! 
παραστήσω τήν άλήθειαν τοΰ πράγματος διά νά παύ
σης ταραττόμενος καί αδικών άλλους.

Οί λόγοι ουτοι ήσαν τοσοΰτον πιθανοί, ή δέ τφιότης 
χής Κ. τοιαύτη. ώστε ό σόζυγός της δέ» ένόμισε φρό
νιμον, ουτε χρηστόηθες νά έπιμένη περισσότερον είς 
τάς φαντασιώδεις υποψίας του.

Τή δέ έπαύριον παριστανομένου τοΰ νέου δράματος, 
ό άνευφημούμενος Μουσικός έκάθητο περιχαρή; εΐ; τό 
θεωρεΐον τοΰ Κόμητος καί τής συζύγου του.

(Μετεφρ. έκ του Γαλλικού)

Π Ε Ρ Ι Π Ο Λ Ε Μ Ο Γ
Άγρήτωρ, άθιμκττοΐ, ανέστιος ίσ τ ϊν  έχεϊνος, 

δς ποΛέμου ιραται έπιδημίου, όκρυύίγτος.

‘Η ιστορία πάντων τών έθνών γέμει άπό αίματηράς 
σχηνάς. Τά χρονικά τής άρχαιότητος διηγούνται 
πολέμους και μάχας άφ’ η ; έποχής έτεθη ό άνθρωπο; 
έπί τή; γής. 'Αγρια ή πολιτισμένα έθνη έξίσου έτίμη· 
σαν τή ν  πολεμικήν στολήν, καί έπόδησαν τήν δόξαν 
τής νίκης. ’Ανεφάνησαν όμως είς διαφόρους έπο- 
χάς φιλάνθρωποι χαί νοήμονες άνδρες, οίτινες έθρή- 
νησαν διά τά δεινά, τά όποια τά ευγενέστερον χών 
τοΰ θεού πλασμάτων επισύρει είς εαυτό διά τοΰ πο
λέμου. Οί τοιοΰτοι ηιδάνδησαν ότι ό άνθρώπινος 
βίος έχει άρκετάς ταλαιπωρίας καί χωρίς εκείνων,
τάς όποιας ό άνθρωπος ήμπορεΐ νά έπιβάλη ιίς τόν
άδελφόν του, καί ότι το στάδιον τής ζωής εί-αι άρ
χετά βραχύ καθ’ έαυτό, χωρίς νά συντέμνηται άπά
βίαιον θάνατον.

Μεταξύ τών πλέον φιλοπολέμων έθνών ευρέθησαν 
γαλήνια τινα καί φιλοσοφικά πνεύματα, τά όποια πα 
ρετήρησαν ότι δ πόλεμος είναι μέγα κακόν, πριν έτι 
τό Εύαγγέλιον διδάξη «έπ ί γής ειρήνην, κ«ί εύδόκίαν 
έν άνθρώποΐς.» ’Αν δέ ή ‘ Ρώμη ηυξησε δί αίματοχυ 
σιών, καί έκραταιώθη διά τής μαχαίρας, τινές έκ 
τών ένδοξοτερων αΰτοκρατόρων της ομως ώμολόγη" 
σαν (έάν είναι χρεία τοιαυτης όμολογίας) ότι ό πό
λεμος είναι αείποτε ολέθριος. Ό  Άδριανός ήγάπησε 

. τήν ειρήνην καί έπροσπάθει νά τήν διατηρη, διότι είδεν 
ότι ό πόλεμος άντίκειται ε ί; τά ; τέχνας καί έπ υτή - 
μας, διά τών όποιων πολιτίζονται χαι εύδαιμονοΰσι 
τά έθνη' ησθάνθη ότι ήγεωργια, τό έμπόριον καί ή 
διανοητική άνάπτυξις άναγχαίως όπισθοποροϋσι καί 
παραμελοΰνται, ένώ t i  άδρωποι κατεγίνονται είς τά 
πεδίον τοΰ ’Άρεως. ‘Ο Τίτος Άντωνΐνος έπεθύμει νά 
διάγη έν ειρήνη μέ όλον τάν κόσμον. « Προτιμώ, 
έλεγε, νά σώσω τήν ζωήν ενός πολίτου παρά νά χα 
ταστρέψω χιλίους έθχροΰς. » Μάρκος Αϋρήλιος, ό 
διάδοχός του, έθεώρει ώς άδοξον καί όλέδριον, τόν 
πόλεμον. "Αν καί αί περιστάσεις τής έποχής του τάν 
ήνάγκασαν νά έπιχειρήση πολέμους ένίοτε, ή καρδίατου 
Ιπανίστατο άπό τήν αγάπην τ ίς  μαδήσεως καί τής 
φιλοσοφίας. Καί όμως ουτοι ήσαν είδωλολάτραι αυτο* 
χράτορες· δέν ήσθάνθησαν τήν έπι^οήν τοΰ ευαγγε
λίου, ουτε ήσαν όπαδοί εκείνου, τοΰ οποίου οί τελευ 
ταΐοι λόγοι ήσαν· προσευχή διά τούς φονεις του. 
• ’Οφθαλμόν άντί όφθαλμοϋ, όδόντα άντί όδόντος, » 
«πήτει ή δικαιοσύνη τών παλαιών ίουδαίων, άλλ’ 
ό Ίησοϋς Χριστός παρήγγιιλε τήν πρός άλλήλους 
αγάπην, ώ :τ ι  το άρειμάνιον πνεΰμα δέν κατεδικάζετο

άπό τόν Μωσαίχόν νόμον, οΰτε άπό τήν μυθολογίαν 
τών έθνικών.

Έσυλλογίσθής ποτι, άναγνώστα, περί τών άθλιο* 
τήτων τοΰ πολέμου, χαί πόσας ζωάς θερίζει πρόωρα; 
Πόσας οικογένειας περιβάλλει μέ τό πένθιμον ένδυμα 
τοϋ όρφανισμοΰ;  ,Έλυπήδης βεβαίως ένίοτε βλέπων 
φίλον ή συγγενή σου πάσχοντα, άϊ/άπηρόν τινα πτωχά» 
στηρι(όμενον έπί βακτηριών ή κατά γής συρόμενον 
ή παιδάριον κλαιον δι’ έλαφράντινα τομήν δακτύλου· 
άλλ’ είς τά τέλος μιας μάχης όποια τραύματα καί 
χαινούσας πληγάς δέν βλέπει τ ις, πόσα συντετριμμένα 
οστά καί πτώματα κατακερματισμένα,, πόσον έρυ- 
δράν τήν γήν άπό αίματα, κπ! πόσον βρικώδεις είναι 
οί στεναγμοί τών ψυχορραγούντων, καί ήμιθ^ήτων 
καταπατουμένων 6πά τών όπλών τών ίππων, καί 
σινθλιβομένων ύπό σωρούς πτωμάτων! Πόσον φρι- 
καλε'ον νά βλεπη τ ις άκμαίους τήν ηλικίαν άνδρας 
άσπαίροντας έν άγωνία καί έπικαλουμένους είς μάτην 
έλεος καί βοήθειαν! άναλόγισον, πράς τοότοις, τήν λύ
πην τών μεμακρυσμένων συγγενών τω ν! Πολίότριχας 
γονείς άπολέσαντας τά έσχατον ύποστήριγμάτων, 
καί θρηνοϋντας τούς έν τή μάχη πεσόντας υιούς τ ω ν  
Γυναίκας πενθηφορούσας διά τούς συζύγους των' άνή- 
λικα τέχνα κλαίοντα διότι οί πατέρες των δέν θέλουν 
έπιστρέψει πλέον* οίχογενείας, άλλοτε ευτυχείς, τώρα 
δέ πενομένας ενεκα τή ; στερήσεως έκείνων, οίτινες 
τούς έχροφοδότουν. Πάντα ταΰτα τά δεινά, χαί ετι 
πλείονα, τά όποια ουτε ο τόπος, ούτε δ χρόνος δέν 
ίξαρκεΐ νά άπαριθμήσωμεν, έμποροΰν νά προέλθωσίν 
άκάμίαν μόνην μάχην. ’Ενίοτε πόλεις όλόκληροι καί 
πολυάνθρωποι χώραι, καταστρέφονται, πλήθος δέ γε
ρόντων καί νέων γίνονται του πυράς παραναλωμα 
καί μητέρες μέ τά άθώα τέκνατων συνθάπτονταί 
ύπό τά έρείπια τών οικημάτων των. ‘Ο πόλεμος 
προξενεί σκληροκαρδίαν χαί άλλα στυγερά πάθη* 
άνθρωποι, οίτινες δέν έχουν αιτίαν δυσμένειας πράς 
άλλήλους, συναντώνται ώς έχθροί βανάσιμοί, καταφέ
ρουν θανασίμους πληγάς ό είς κατά τοΰ άλλου, καί 
χαίρουν διά τάς ταλαιπωρίας, τάς όποιας προξενοΰσι.

ΙΙόσον σπουδαίως χρεωστοΰν νά θεωρώσιν οί ηγε
μόνες τά δεινά τοΰ πολέμου πριν έπιβαρύνωσι τούς 
λαούς των μ ’ αύτόν, οίτινες ή5ύναντο ίσως νά τα* 
κτοποιηθώσιν είρηνικώς. ‘Οπόλεμος είναι καί πολυ
δάπανος, οθεν όπολιτίκάς οικονόμος πρέπει, δλαις δυνά- 
μεσι, νά τάν άποφεύγη. ‘Η Μεγάλη Βρετανία μόνη 
είς τάν μετά τής Γαλλίας τελευταΐον της πόλεμο/ 
έξόδευσεν ύπέρ τά επτακόσια έχατομμύρια λιρών! 
’Αλλά αί στρατίωτιχαί δαπάναι είναι μικρόν μέρος 
τών έξόδων τοΰ πολέμου. Τίς δύναται νά ύπολογίσig 
τά ποσόν τών ζημιών ενεκα τής στάσεως τοΰ έμπο- 
ρίου καί τής γεωργίας; ‘Ο θάνατος έχάστου άκμάζον- 
τος άνδράς είναι ούχ όλίγη χρηματική ζημία είς τήν 
διαθρέψασαν αύτόν πατρίδα. Όθεν συμφώνως μέ τινα 
ποιητήν λέγομεν
Π αιγνίδ ι ε ίν  ό πύ,Ιιμος χ ί' α ν οί Λαοί χον γνω σ ι 
Δεν ειταιζον οί ΒασιΛεΐς πρ ιν τό συΛ-Ιογισθωσι.

‘Τπό Κ. Σ.



Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Α Ρ Ε Ι Α .
J K a z a  zb ΊταΛικόν.)

Ή.παρά πόδας είκών παριστα τήν ’Αλεξάνδρειαν, 
πρωτεύουσαν τ ίς  Αίγύπτου, τή ; apyat'a; εστίας τών 
γνώσεων καί τοϋ πολιτισμού. Άριστερίθεν ®αίνιται 
έ λιμήν, τά πλοία τά πολεμικά, τοΰ Μεχι/έτ Άλή 
τό μεγαλοπρεπέ; μέγαρον, καί το φρούριον τό έπιδα 
λάσσιον. Δεξιίθεν έπιδεικνυεται η πόλις, ένθα δια*ρί- 
vov-rat ot οικοι τών προξένων χαί τών έμπορων, δ αρ
χαίο; λιμήν, καί η άχρόπολις. Εμπρός πρόχειται 
ωραΐίν τ Ηαμίον, καί τό μνημίΐίν τοΰ Μεγμεταλή, 
οιτερ εχτισεν ουτος πολλά ετη πρό τοΰ δανάτου αύτοΰ.

Α ξία  περιιργίας είναι γ) μεγάλη δ'ώρυξ, ήτις 
εκαλείτο διώρυξ τής Κλεοπάτρας. Ταύτην δ άποθα- 
νών Πάσας άνεκαίνισε δι’ άδρας δαπάνης. Έκ τώ* 
150 ,00 0  άνδρών, οίτινες είργάσθησαν έχεΐ, τό ογδοον 
σχεδόν άπεδανεν άπό κάματον. Διαρχεΐ τεσσαράκοντα 
μιλλια ίταλιχα κατά τό μήχος, και χύνεται ι ί ;  τόν 
Νείλον ένουμενη δ:ά κλάδου άλλου ποταυοΰ καί 
παρεχ« εύκολιαν εις τήν Αλεξάνδρειαν νά r.otvo>'fj 
δι’ δ/.κάδιβν μετά τής κάτω καί τή ; άνω Α ίγυ
πτου. Et; τήν διώρυγα ταύτη» δρείλει τήν ακμή» 
αυτής ή μητρόπολις τής αρχαίας εκείνης γής, κ * . 
τοικειται δέ ύπό εξήκοντα χιλιάδων ψυ·/ών.

Ζ.

1 0 Κ Ι Μ Ι 0 Ν  Μ ϋ Τ Ι Φ Ρ ί Σ Ε Ο Σ  T S V
m m  τ ο γ  r i o r r r

Έπιχειρήσαντβς την μεταγλώττισιν τοΰ σπουδαίο- 
τά τ :υ  τούτου συγγράμματος, έξεδομεν άπό τίνος 
αγγελίαν πρός τούς φιλομούσου; δμογενεΐς, όπως 
δυνηβώμεν νά φέίωμεν είς πέρα; τό όπωσσϋν δύσκο 
λον τοΰτο έπιχείοημ*. Έπειδή όι/ως τά στενά τή : 
αγγελία : ο,ια δέ/ ήίυναντο νά περιλάβιοσιν έ/τελή 
* ώ ' ί?«ών τοϋ συγγράφω : ιίχό·α, έπιθυμοϋ/εν (χά 
ριν τούλ-ίγιστον τώ- μή δυ'αμίνων, ή μή τυχό τω ν

ν̂  αναγνωτωσιν ε ις  α*λτς γλώσσα; το σύγγραμμ* 
ν’ άναΐίληρώτωμεν τό κενόν τοΰτο. Ό 9 ε ν  καταχωρί- 
ζομεν έντ»ΰ9α τό πρώτον μίρος τής ΙΕ . νυχτος, Ι « -  
γρα ραμένης

Ο Κ Ο Ϊ Μ Ο Ϊ
Ποιον εΐ.α·. δρα γε τό προχείμενον aW.ev. i r i s  τοϋ 

όποιου τρέχομεν ε ί: το στάδιο» τοΰ κόσμου, * α τ ιΙ « -  
λιζομενίΐ «*0 TJv θόρυβον, πν{γόμινο! βττό κονκβτό», 
*ατ}6*/.λόμενοι ύδό χόπου, χωρίς νά λογισδααε» ετι 
ΐΰ  χιστος ή αύ'πία  ή δ'.ϊχωρ-Couja το δε*τρβν τ ί ;  
^ο»ης α “ο TO'i *οσμου; («^έπω τόν ύπερ73$χνον χλϋ-~ 
νωμενον εδώ καί ε*ει χ?ι επαιτοΰντα ί-έμ μ ατα , τ ;»

άσωτον έξαντλούμενον ε ί; τήν τών ήδο»ών επιδίωξιν, 
άλλους δέ μωρούς άθλιεστέρους λιμώττοντας διά 
πλούτον καί έξουσίαν· πάντας καταγινομένους είς 
φλυαρίας ποιχίλας, όλα; δέ ματαίας εξίσου1 πάντας 
συρομένους είς τήν καταιγίδα τής ματαιότητος, ώ ; 
τά ελαφρά έχεΐνα σωμάτια, τα όποια ρεΰμα άερος 
παρέφερεν εΐ; τάς κοιλάδας. Ά μ α  έκλειψη ή λαμπρό, 
τής οαντασίας πλάνη, επεται ή ζοφώδης τής απελπι
σίας νύς, καί S άνδρωπος κρημνίζεται εις τήν άβυσσον. 
Πόσον οι θνητοί καί τά αντικείμενα τών ορέξεων των 
είναι εύθρυπτα καί έφήμερα! ‘Ο κόσμος ουτος είναι 
τόπος φαντασιώδης, οί δέ άνθρωποι φαντάσματα, 
παραχολουθοΰντα σκιάς άπατηλίτέρας. Ό μετ ευ
τραπελίας φλύαρος άνδρωπος, χαί δ σπουίαιως εις 
δυσχερείς καταγινόμενος χίμαιρας, είναι εξίσου μωροί' 
επειδή άμφότεροι πορεύονται πρός τήν άβίίσσον, δ μεν 
διά Θλιβερών έρημων, δ δέ δί άνθοστολίστων ατραπών, 
δ μέν μέ βημα στερεόν καί άγέρω^ον, δ δέ όρχούμενος

Λαυρέντιε, άφοΰ δ Αιώνιος πλησιάζει, αί δέ τοΰ 
κόσμου ματαιότητες μέλλουσι ν’ άφανισδώσιν, ώς αί 
έπί τοϋ άφρυΰ τών κυμάτων πλανώμεναι φυσαλίδες, 
τ ί ώρελοΰσιν οί υψηλοί τίτλοι, ή τοΰ γένους λαμπρο- 
της, καί πάντα ταΰτα τά μεγαλεία, ατινα μας έγχα- 
ταλείπουσιν Ιν τίί ταπείνότητι ; έπί άκανδών ζητεί; 
άνάπαυσιν, ή δέ ψυχή σου, μεδυσμένη άπό χιμαίρα;, 
αληθώς δέ βεβαρυμένη άπό τού; ταράττο»τας αύτήν 
κόπους, αποκοιμάται καί ονειρεύεται τήν εύτυχίαν.

Σκοπόν εχω νά διαρρήξω τό δέλγητρον, τό δποΐον 
σέ προσηλώνει είς τόν κόσμον. Τό δέμα μου είναι 
άπλοϋν, τά ατματά μου ομως δέν δέλουπν εΐσδαι 
άπλα, έάν ή -  Ουρανία, ήν επικαλού
μαι, άξιώσ»] νά άνταποκριδή εί; τάς..... εύχάς μου. Μέ
πό^ην ταραχήν δέλεις άνακύψει άπό τόν λήδαργόν 
βου, διά νά άναπνεόϊηί κατόπιν άγαδών σταδερωτί’ 
ρων. Θέλω- σέ βιάσει νά μυχτηρίσιρς τό άντιχείμε-
νον τών όρέξεών σου. Τά αύϊτηρά ποιήματα μου
ίσως άπαρετωσι τοις διεφθαρμένοις’ άλλ’ οφείλει νά 
σιωπά ή άληδεια, διότι ή ανοησία συνοφρυαται ;

’Ά ς άνοίξωμεν τήν ιστορίαν τοΰ κόσμου' τ ί έν αύ- 
τή εϋρίσχομεν ; τά πϊράδοξα τή ; τύχης παίγνια, 
τάς κατίπειγούσας τής φύσεως άνάγ/.ας1 τήν απιστίαν 
τών γυναικώ*, τήν έκδ’.κησιν καί τήν άπανδρωπίαν. 
‘ Η σάλπιγς τ ις  φήμης πάντοτε σχεδόν διαχύνει ή
χους πενδίμους καί αναγγέλλοντας δυστύχημά τι. 
Άκαταπαύστως αυτη εξιστορεί πρός τόν προσεκτι
κόν κόσμον δυστυχίας τοΰ άνδρώπου, δ ιτις είνε τό 
άνεξάντλητον δέμα τών δλιβερών τοΰτον διηγήσεων, 
«ιτινες έπαναλαμβάνονται καδ’ έκάστην άπό τής δη* 
μιουργίας τοΰ παντός. Νομίζει τις ότι δ γρόνος δια
κόπτει τήν αίωνίαν τροχιάν του, διά ν’ άπαριδμήση 
άπό περιόδου είς περίοδον τάς δυστυχίας καί φθο
ράς ήμών. Καδ’ έκάστην εμπιστευόμενος τάς ώραι· 
έπί τοΰ τρβχοΰ τής τύχης, βεωριϊ τά απροσδόκητα 
συμβάντα, κόπτοντα είς τήν στιγμήν τό νήμα τής 
ώραιοτέρας ζωής. ‘Εκάϊτη ώρα αριθμεί τό τραγι
κόν αυτής συμβάν μεμιγμένον μετά τινων γελοίων 
έπεισοδίων, δ δέ χρόνος ρέει, πληρών τά χρονικά του 
μέ τά δυστυχήματα τβϋ ανθρωπίνου γένους.

”Ω σύ, οστις άφίνΐις νά πίπτή έφ’ ήμών δ ΰετός 
ουτος τών δεινών, διά νά μας βιάσής νά χύσωμεν έ- 
νάρετα δάκρυα f τ ί είνε δ κόσμος ; Άθροισμα κυ* 
μαινόμενον νεφελών καί άτμών κούφων, το δποΐον μία 
άχτίς τοΰ φωτός σου άνήγειρεν !κ  τοΰ μηδενός είς 
τόν άέρα, μία δέ στιγμή δέλει αίφνηδίως καταστρέ
φει. Αί ήμέραι τής γή; εΐνε ήριθμημέναι- ήττον δ' έ· 

φήμερος τών άπ’ αύτής διατρεφομένων τέκνων της, 
είνε θνητή ώς ταΰτα, καί ή τελευταία ήμέρα της 
πλησιάζει- έν τούτοις οί άνθρωποι παίζουσιν έπι τής 
έπιφανείας της, ώς άν αύτοί τε καί αΰτη νά ήσαν 
διαρκείς καί αιώνιοι. Καί σύ, Αιώνιον δν, είσαι ά* 
πλοΰν δι’ αύτούς όνειρον.

Τ ί είναι ή γή αΰτη; διαμονή οντων φαντασιωδών 
χαί άπατήλών, πεδιάς, ής τά άνδη υπόσχονται καρ
πού; χωρίς ποτέ νά καρποφορώπν, ή μάλλον έρημος 
άγρία, οπου βασιλεύει ή φρίκη καί ή άβεβαιότης, 
οπου αί πυκναί άκανθαι αίματώνουσιν είς παν βήμα 
τοΰ άθλιου δδοιπόρού τούς πόδας.

Τί είναι α υτη ; ώκεανός κυματόεις, κικαλυμμένος 
άπό τολμηρούς τυχοδιώκτας, τών δποίων οί θησαυροί 
ολοι κεΐνται έπί τών ύδάτων. Έάν ή τύχη  προσ- 
πνιύϊασα διεγείρη τήν τρικυμίαν, ούδεμία πλέον έλ- 
πίς απολείπεται είς αύτού;. Φαίνονται πλέοντις ίπ ί 
άπειρων πλοίων, τών δποίων αί έτερόχροοι σημαΐαι 
χυματίζουσιν είς τόν άέρα. Πάντες έξ ίσου άνησυ- 
χοΰσιν, άπό έλπίδας καί φόβους συν-αρασσόμενοι 
ύπά τάν γαληνότατον ουρανόν, Πάντες πλέουσΐ πλη* 
σίστιοι πράς τήν εύτυχίαν· δλίγιστοι δ ’ έξ αύτών 
έοωδιασμένοι μέ τήν επιστήμην τής πυξίδος, έλαβον 
ώς όδηγάν αστέρα τοΰ ταξειδίου των τήν αρετήν. 
Πάντες κατά τά μάλλον, ή ήττον παραπονοΰνται 
διά τάς παλιντροπίας τής τύχης; δτέ μέν αίωρούμενοι 
έπί τής κορυρής τών κυμάτων, δτέ δέ βυθιζόμενα 
είς τάς άβύσσους καί εκριπτόμενοι μαχράν τής δίοΰ 
των, στενοχωροΰνται, συγκρούονται πρός άλλήλους 
ενεκα κινήσεων εναντίων πρός τά άντίδετα πάθη των 
καί πάσχουσιν Ιτι μεγαλήτερα δεινά διά τήν άνβη- 
σί»ν των, μάλλον, ή διά τό ιίμαρμένον των.

’Ωκεανέ, τοΰ δποίου τά βρυχώμενα κύματα περι - 
κυκλοΰσι τήν πατρίδα μου, θορυβώδης τών ναυαγίων 
διαμονή, βάραθρον πάντοτε χαΐνον, διά νά κατα- 
πίης τό ανθρώπινον γένος, τάφε εύρύτατε, Ινδα δ θά
νατος βασιλεύει περιεστοιχισμένος άπά πάντα τα 
φόβητρά σου, μοί άνταναχλα;, ώσπερ Μιστόν κάτοπ- 
τρον, πάντας τούς χαρακτήρας τής δλιβερας είκόνος 
τοΰ κόσμου καί τής ζωής.

Κατά τά εαρ τής ήλικίας μα ;, δπότε ή ύγεία 
λάμπει έπί τών άνδηρών προσώπων, δπότε ή £ωμη 
κυκλοφορεί καί ή χαρά αναβράζει είς τάς φλέβας 
μας, άμαθεΐς άκόμη καί άπειροι τοΰ βίου, ψυχαγω 
γούμενοι ύπά τής έλπίδος, παραφίρδμίνοι δέ ύπό τής 
δρμής τών ορέξεων, κόπτομεν ίλαρώς τό άπόγειον 
καί έφορμώμεν πάραυτα ιίς τόν κόσμον. Είς τά 
άνόητα όνειρά μας πάντες οί αστέρες καί οί ανιμοι 
είναι φίλοι μας· έκαστος δ’ επιβιβάζεται πλήρης 
εμπιστοσύνης, έλπίζων έπίτευξιν οσων ή νεαρά καρδια 
του ορέγεται. Ά λλά τ ίς δ δυνάμενος νά καταμετρήση



τδ βάθος τής ιίμαρμένης το υ ; οί πλειστοι τοΰ Θρα
σέος τουτου δμίλου, θάματα τής άπεριοκέπτου χυ· 
διρνήσίώς των, τρέχουσιν άνευ συνδρομής καί τέχνης 
προς τδν ίλεθρον των καί προσκρούουσιν εις σκοπέ - 
λους. Τινές έκυδερνων μετά μεγίστης έπιδιξιότητος, 
δπότε δ λαιλαψ έπιπεσών α'φνης, τούς άποπλανεΐ 
μέχρις άπελπισίας. Όσοι εσχον τήν ψυχή* άτρό- 
μητον, μόλις άντιπαλαίοντες προς τά  κύματα καί 
τους άνέμους, άναλαμβάνουσιν αυθις τήν δδόν των 
Μετά τοσαύτας προσπαθείας καί άνδραγαθήσεις πα · 
ρουσιάζεταί ίδη πρδ δφθαλμών των δ λιμήν. Ά λλά 
καθ’ ην στιγμήν μεθ' ύπερβαλλούσης χαρας άνακρά 
ζουσιν δμοφώνως « έψθάσαμεγ είς τον Λιμένα » 
άπόλλυται ουτος. Μάτην κτυπώσι τδ υδωρ μέ άλλε 
π,αλλήλους κωπηλατήσεις. Ό  βραχίων τής είμαρμέ 
νης, δ πίρασύρων αύτσδς είς τήν άβυσσον, είναι πολΰ 
ισχυρότερος άπο τάς κώπας των, καί τοΰς καταπον 
τ ίζε ι. Πόσοι κατεποντίσδησαν, καί γαλήνης έπ·κρα 
τούσης!Τ ά  κύμματα διίσταντα ι. . . . χσ^αβυ
θίζονται ουτοι . Τά κύματα συγκλειονται
πάλιν έπ’ αύτψν καί έπι τών ονομάτων αύτών. ‘Η έ̂ 
έπαύριον άγνοεΐ άν ποτε έγεννήθησα*. Α ί!  τ ι ώφελεΐ 
εις τούς άλλους δν άφήσωσίν όπίσω των βραχυχρό 
νιον φήμην; Λάμπει μέ» αΰτη καί έπιπλέει προς 
στιγμήν, όπως κυματίζει έτι έπί τών ύδάτων ή σημαία 
τοΰ καταποντισθέντος πλοίου, κατόπιν ομως έξαλεί 
βιται. Χάριν τής άναμνήσιως ένδς Καίσαρος λησμο- 
νοΰνται τόσοι άλλοι. Ούτως εξαφανίζεται πολυειδώς 
δ όμιλος ουτος των τολμηρών νεανιών, Πόσοι λοιπον 
μίνουσιν, οίτινες υπό εύνοϊκόν γεννηθέντες αστέρα, 
καθό προσφιλείς εκλεκτοί τής ειμαρμένης, εισέρχον
τα ι πλησίστιοι είς τδν ποθητδν λιμένα, φέροντες μεθ’ 
εαυτών πάσας τάς έκπληρωθείσας εύχάς των ; Καί 
ον υπάρξωσι τοιοΰτοί, δέν 6’ άργήσωσι νά παραπονε- 
6ώσιν· έπειδή είναι άνθρωποι, καί 0 άνθρωπος εδρί 
σκεται ποτέ είς βεβαιότητα ; άν ύπεξέφυγον το δυ
στύχημα, δύνανται δμοίως
ψ.j j iv ;  ό χρόνος ύποσκάπτει ύποκώφως τάς δυνάμεις 
των, τά δέ ετη προσβάλλουσιν ενδελεχώς τδ εύθρα* 
στον τής ζωής των οικοδόμημα. Καί απείρους ά» 
διέφυγον κίνδυνους, δ θάνατος είναι σκόπελος αναπό
φ ε υκ το ς .  Πρέπει ένί λόγω ν’ άπολεσθώσιν είς τελευ
ταΐον ναυάγιον. Άπασαι αί έπιτυχίαι έκεΐναι, έφ’ αις 
τοοοΰτβν έσε^νύνοντο, καθιστώσι» ετι πικροτέραν τήν 
άνάγχην τοΰ άποθανεϊν. Πόσον είναι τρομερόν νά 
ίγχαταλείψη τις τδν κόσμον, ένώ ή ρ χ ιζ ε  ν’ άνήχτι είς 
αύτδν, ν’ άφήση δέ τήν περιουσίαν, ή» διά τοσούτων 
κόπων καί μόχθων έκτήσατο, ένώ ήτοιμάζετο ν ’ άπο- 
λαύιη τούς καρπούς της. και ν’ άπαχθή άπο το3 
παλατιού, τδ δποΐον ιδίοις δφθαλμοΐς είδεν άνεγειρό- 
μινον, καί έντδς του οποίου τοσοΰτον εΰδίΐμόνως 
ίζησε ! Μόνον δ θέτων τήν κατοικίαν του ύπεράνω 
■τών άστέρω* άνεγείρει οικοδομήν διαρκή.

”Ας ρίψωμεν κάλυμμα έπί τών δεινών τής ζωής, 
χαί ά ; υποθέσωμεν οτι ή τύχη είναι είς τάς διατα- 
γάς μας. Εκείνο;, τοΰς δποίους χαλοΰσι πλουσίους, 
μεγάλους, σεβαστούς, τ ί είναι πραγματιχώς ; ‘Ο ευ
τυχέστατος θνητός μοί παρέχει τδ χαλλίτερον υπό

δειγμα τής ανθρώπινης άθλιότητος. Σήμερον τούς 
βλέπεις μειδιώντας, έπίστρεψον αυριον, καί θέλεις 
τούς ?δει δυστυχ^στέρους καί τοΰ έσχατου δούλου 
των. Είς τήν ήμέραν τής άνάγκης ή άπιστος εύτυ- 
χία των αποβάλλει τδ προσωπεΐον μετά τών έπι- 
πλαστών φίλων καί έμπήγει βέλος όξύτατον είς 
τήν καρδίαν των. ‘Οπόση ένδεια έν τώ πλούτω, όπόση 
άσθένεια έν *trj ίσ χ ύ ϊ! Πάντες οί υπερήφανοι ουτοι 
τίτλοι υποκρύπτουσι τρομεράς θλίψεις. ‘ Η άρετή μόνη 
είναι ή άγκυρα, τήν όποιαν δυνάμεθα ν’ άντίτάξωμεν 
ε ί; τήν τριχυμίαν μόνη αυτη ευρίσκει βοηθήματα καί 
έν μέσω τής λύσσης αύτής τών άφριζόντων κυμάτων 
έμβαίνει δέ είς τον τάφον, ώς είς ευνοϊκόν λιμένα.

Δ ιον. 1. Ο ίχονομύπ ινΛ ος.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

Ά παεΛ έαματα της φι.ΐονειχίας.
Όσον ώρελεΐ ή συζήτησις, τόσον έπιχίνδυνος χα* 

ταντα ένίοτε ή φιλονεικία· άλλ’ ολίγα βήματα χατά 
δυστυχίαν τάς διαχωρίζουσίν* οθεν σπανίως διατηροΰ- 
μεν τήν άπαΐτουμένην άφιλοπροσωπίαν χαί άπάθιιαν.

Πόσοι πόλεμοι θρησκευτικοί χα! πολιτικοί προήλ- 
θον άπό μόνην τήν φιλονεικία» ! Πόσοι δέ έθυσιάοθη. 
σαν διά πράγματα, τά όποια δέν έννόουν ! Πόσοι τ έ 
λος άλλοι εγειναν εχθροί θανάσιμοι διαφερόμενοι κατ’ 
άρχάς είς μικρά τινα χα'ι ευτελή πράγματα !

Ήγαπώντο έκ ψυχής άμοιβαίως δ . . . καί ή . , 
Καί δ μέν Κ. έτιματο ώς ανδρείο; ς·ρατιωτ!κά; καί διά 
τήν χρηστότητα τών ηθών1 άλλ” $το ολίγον άρ·/αιό- 
τροπος καί δύσκολο;. Ά λλω ς δ’ έφάνη πάντοτε πιστός 
σύζυγος· ή δέ Κ. ήλαζονεύετο μέν διά τ ή ν  εΰγενή της 
καταγωγήν, ήτο ομως τιμία καί χαρίεστα. Ά λλ ’ δ 
διάβολος έκπαλαι φθονεί τήν δμόνοιαν και παντοιοτρό- 
πως τή» επιβουλεύεται. ’Ιδού δέ τί έμηχανορράφησε 
και χατ’ αύτήν τήν περί*τασΐν.

Ά φ ’ ο5 έπέστρεψαν ποτέ τήν νύχτα οί δύο σύζυ
γοι έχ τοϋ θεάτρου ίδιίπνησαν άντιμέτωποι κατά τήν 
συνήθειαν, έπειτα έκάθησαν παρά τήν έϊτίαν. Ό  Κ. 
φιλοτίμούμενος νά «ύχαριστήση τήν γυναΐκά του, ε
παίνεσε τήν γλυιύτητα  τών βλεμμάτων της, καθώς 
καί τήν κομψότητα τής ένδυμαιίας. ‘Η Κ. έ έ/9η 
μένίλαρώς τά έγχώμια άλλά 5ιά του τρόπου τη; προ'.ά
λεσε καί άλλα; φιλοφρονήσει;. Ούδέποτε υπήρξε» αγάπη 
εί*ΐχρινεστέρα παρά τήν συνϊέουσαν ήυ,άς ειπεν ό Κ.

Μάλι στασυμφω.ώ· αΓ.εκοίθηή Κ. άλλά λ·ίκει τι εις 
ήμα; ούσ(ώ?ες·

Παιδιών ισω ;, παριστάνον άμφοτε'ρους- έχον δέ 
τάς χάριτας χαί τάς άρετάς Σου' άλλά ού μέν δέν 
έχεις είσέτι τριάκοντα οχτώ έτώ> ηλικίαν, εγώ δέ μό
λις ΰπερέβην ήδη τά τεσσαράκοντα- ενδέχεται τέλος
πάντων καί τοΰτο τά άγαθόν νά μας δο6ή..............

Πόσον ήθ(5ον θιωρηθή ευτυχής, φίλε μου! ά ΐλ ’ εν

μόνον παιδίον κινδυνεύει πάντοτε, χαί άδιαλείπτως 
φββούμεθα μή άπολεσωμεν τδ; θησαυρόν τοΰτον 
γρειάζονται δύο.

Δύο! δέν άρζοΰσίν· ίχομεν άνάγχην τρ ιώ ν έπει- 
ϊή  έκ τών δύο, άφ’ ου άποθάνη τδ εν, περιερχδμε*
6 α πάλιν είς τήν αύτήν αγωνίαν . . . Ναι, θέλομεν 
άποχτήσει σύν θιώ τρία διά τή ; άμοιβαίας ήμών α 
γάπης χαί τή ; υπομονής.

Γή άληθιία άπόψε μοί φαίνεσαι τόσω χοινωνιχος, 
ώστε δέν άπιλπίζομαί' άλλ’ αρά γ* δέν θελομεν δυ- 
σκολευθή νά έξοιχονομήσωμεν τή< τύχην τριών πα ι
διών ;

Πώς ; Δέ* έχομεν 60  χ ιλ . φρ. προσοδον ;
Ναι’ πλήν άν άφήτωμεν εις έκαστον τών παι

διών 10 χιλ. θέλο'υσι μείνει είς ήμας μόνον τρι
άκοντα, μέ τά όποΐα δέν δυνάμεθα νά διατηρήσω 
μεν τήν άξιοπρέπειάν μας. Έ πειτα  μέ 10 χιλ. φρ. 
τδ πρωτότοκο» πώς δύναται νά έπιτύχη πλουαιόδω- 
ρον γάμον ;

—  Μεγάλη δυσκολία! τδ πρώτον θέλει γ ίν ε ι  στρα 
τιωτικός· έπειτα αρκετήν δύναμιν έχω νά συστήσω τδ 
διύτερον είς τήν διπλωματίαν τδ στάδιον τοΰτο φέ
ρει παντοϋ, καί άποζημιοΐ άρκού<τω; κτλ. Ιδου λοι* 
πόν άτοπος ή άνησυχία σου.

Ά λλά τδ τρίτον τί θέλει γ ίν ε ι ;
Τά τρίτο» 1 θέλει γίνει ιππότης τής Μ άλτας- έ- 

πειδή είμαι φίλος τοΰ άρχηγοΰ τοΰ τάγματος .
Π άθ! δ υίός μου ιππότης τής Μάλτας ! Α, κυοιε 

μ.ου, συγχώρεσέ μοι, ποτέ δέν θέλω το υποφέρει.
Καί διατί άρά γε, Κυρία μου, τόοη οργή κατά τοϋ 

τάγματος τούτου ;
’Επειδή δέν δύναμαι νά ΰποφι^ω το παραίοξον 

τοΰτο κοσμικόν τάγμα, δηλ. κλήρον νόθο» αμφίβιον ο», 
ίερατιίαν, ήτις στερεί τόν άνθρωπον τάς νομιμωτατας 
ήδονάς, άκοφυγήν τοΰ γάμου, τδν οποίον ομως ανα
πληροί έχ περισοΰ ή άκολασ ία ...............

Τή άληθεία αύτήν τήν φοράν σέ θαυμαζω ως ίδιο - 
τροπον χαΐ παραφερομένην αδίκως χατά τοϋ περ ί
φημου τούτου τάγματος, τδ δποΐον ηριστευσε τοσά
κις υπέρ τής πίστεως, ένθυμίζει δέ τόοα κατορθω 
ματα τών προγόνων μας !

Κύριε, δέν μοί φαίνεται πολλά εύγενής η φράσις 
•ου, νά μέ λεγης δηλ. ίδιότροπον καί παράφορον- αλ 
λά ποτέ δέν θέλω στέρξει νά κουρευθή, ή να διαμεινη 
άγαμος δ υίός μου" έπειτα νά διατρέχη καί τάς θα 
λάσσας ώς πειρατής.

Άλλά, Κυρία μου, άν ήμην όσον Σύ ΐσχυρογνώμων 
ήθελο» είπιΐν ότι είμαι κύριος καί τδ θέλω.

Μάλιστα, ή θελησις τοΰ πατράς ίτχ ύ ιι πολύ, όταν 
πρόκηται περί τής τύχης τοΰ υίοΰ' άλλά καί τής μη- 
ιρδς ή θέλησις πρέπει νά έμβη είς τήν πλά»τιγγα . 
Είσαι τωόντι σύζυγός μου και αρχηγός τής οικογέ
νειας, οΰχί ομως χαί κύριός μου.

Τωόντι Κυρία μου- ευρισκόμιθα είς τήν Γαλλίαν, 
όπου οί άνδρες άγονται καί φέρονται υπό τών γυ
ναικών* πρέπει μέν χαί αύτάς νά άκουωμεν, άλλ οταν 
δέ^ζητώσιν άνόητα.

Τή άληθείφ, δέν έχεις λόγον νά παραπονή»αι διά

τήν υπομονήν μου' ιδιότροπος, παράφορος, άνόητος ! 
ώραΐ» έπίθετα μετεχιιρίσθης- εύκόλως δύναμαι ν α
ποδείξω ότι είμαι έκατοντάκις λογικωτερα !

Τοΰτο δά μοί φαίνεται παράδοξον καί ή άπόδειξις 
καταντά περίεργος,

Άπόδειξις είναι ή μετριοπάθεια καί άνεξιχακια, μέ 
τήν όποιαν υποφέρω τόσα ετη τήν έπαρσιν, τήν 
αδικαιολόγητον άγερωχίαν καί τήν αηδή σκληρότητα 
τοΰ πλέον άνυποφόρου άνθρώπου !.

Κυρία, Κυρία ! μέ φέρεις τωόντι είς δεινήν περι- 
στασιν- δύναμαι νά είπω άληθέστερον οτι δλίγοι άν
δρες οπέφερον οσον έγώ, καί εδειξα βεβαίως αρετήν 
τινα ύπομενων τήν σχολαστικότητά Σου, καθώς καί 
τήν «κατασταοίαν τοΰ χαρακτήρός Σου.

Παράδοξον τωόντι, Κύριε, ό τύρανος νά παραπο- 
νήται κατά τοΰ θύματος ! Όλοι θαυμάζουσι τήν στα- 

ερότητά μου. Είσαι κενόδοξος, υπερήφανος, πεισμα
τάρης, εγωιστής. Δέν δύναμαι πλέον νά υποφέρω τήν 
δουλείαν ταύτην, ουτε νά ζήσω πλέον με Σε.

Θαυμάσια, Κυρία μου, θέλεις νά άπαλλαχθή:; τοΰ
το ζητώ και έγώ Σέ μισώ' είσαι ΐσχυρογνώμων, 
θορυβοποιός, σεμνοφα»ής" άπολύομαι πλέον τών δε
σμών τής ουζυγίας.

Άριστα, Κύριε, ά ; τελειώσωμεν τήν άηδή αύτήν 
φιλονεικία», καί άς χωρισθώμεν.

Ναί. Κυρία, άς χωρισθώμεν. Πολλά τά ετη οας, 
ίυρία.

"Ωρα καλή, Κύριε.
Ό  Μαρκίων εκρουσε τάν κώδωνα- έμβάς δέ δ θα

λαμηπόλος εύθύς διιτάχθη νά ε τ ο  μασί] δυο χωριστούς 
ίαλάμους διά τό» ύπνον τών δυο συζυγών. Τή δε ε
παύριον έλθόντος τοΰ συμβολαιογράφου κατεστρώθη 
καί ύπεγράφη τό διαζύγιον ! ! επειδή ουτε αι πα
ρακλήσεις τών συγγενών, ουτε αί μεσιτεΐαιτών φ ιλ«ν, 
ούτε αί συμβουλαί τοΰ μνήμονος, ουτε δ φοβος τ ο ϋ  
σκανδάλου Γσχυιαν νά μεταπεισωσι τους φιλονεική- 
σαντας συζύγους.

1 Ε Κ 41ΙΕ Χ Θ Β 51Ε Ρ ΙΣ

E lfiT E P IK A .

Συνελήφθη τέλος πάντων δ λαοπλάνος Παπουλάκος- 
ήρθη δ’ έκ μέσου καί τδ νέον τοΰτο σκάνδαλο».^

—  Τδ περί ’Επιοκοπών νομοσχέδιον υπεβλήθη τήν 
28 τοΰ μηνδς είς τήνσυζήτηοιν τή ; Βουλής. Εύγε τοΰ 
ύπουργοΰ Κ . Βλάχου. Είς αύτόν έπέκειτο ή δόξα νά 
καταβάλη τά θεμέλια άξιοπρεπεοτερας τίνος διαταξεως 
καί ευημερίας τοϋ ‘Ελληνικού κλήρου.

ΑΘΗΝΑ. —  Παιανίζει πάντοτε διά^τήνκαθιε- 
ρωθεΐσαν ύπδ τών Βουλών, άνεπιχυρωτον ομι*ς είαέτι 
διαμένουσαν έκκλησιαστί/ήν νομολογίαν. Καταχρω- 
μένη δέ ίσως τής νίκης χλευάζει τόν Αίώνα ώς ίυ -  
·τυχήσα*τα κτλ. Αλλ η τυχη κοινή. ^

—  Νόσος τ ις  έπισκήψασα έβλαψε καιρίβς τήν σ τα
φίδα καθ' όλην σχεδδν τήν Πελοπόννηϊον.



ΑΙΩΝ. —τ- Ελεεινολογεί τά πράγματα 
Κυβέρνησιν.

'Αναγγέλλει ότι άναχρίσεις Ιγειναν εϊς διάφορα 
μοναστήρια τής Πελοποννήσου- εξ τών πατέρων μά- 
λιατα τοΰ Μεγάλου σπηλαίου άπήχθησαν διά χωρο
φυλάκων ώς συνένοχοι της έταιρίας τοΰ Φλαμιάτου 
καί Χριστοφόρου.

Καί άλλαχοΰ δέ ένηργήθησαν παρόμοιοι ανακρίσεις.
ΕΑΙΙΙΣ. —  Λ ίγει ότι τό περί διορισμού χειροτο. 

νίας επισκόπων υπουργικόν νομοσχεδιον παραδέχεται 
δύο μόνον μητροπολίτας τόν ’Αθηνών καί τάν Ιίορίν- 
0ου1 αρχιεπισκόπους δέ καί επισκόπους δμοΰ πάντας 
24  καί αναθέτει τόν διορισμόν (παρά της Συνόδου έκ 
τριών μιλών προτεινομίνων) καί την μετάθεσιν αΰτών 
είς τήν κοσμικήν έξουσίαν κτλ. ‘Η προκειμένη έφη- 
μερίς κακίζουσα τήν διάταξιν ταυτην, συμβουλεύει 
τήν Κυβέρνησιν νά έμμειν») εις τούς άποστολικοΰς καί 
συνοδικούς κανόνας, τοΰς όποιους άνεγνώρισε κσί 
πρεσβεύει τό Σύνταγμα. ’Αναφέρει δε καί μαρταρας 
Κλήαεντα καί Γρηγόριον τόν Θεολόγον, καί τήν εν 
ΚαρΟαγένη χαί Λαοδικεία καί Χαλκηδόνι κα: Νίκαια 
σύνοδον άποδεικνύουσα δί αΰτών ότι ή εκλογή τών επι
σκόπων έγίνετο, ή έδεσπίσδη νά γίνηται υπό τοϋ λαοΰ, 
υςερον 3ε υπό του ιερατείου καί τών προκρίτων' τό δέ 
άμετάδετον τών έπισκόπων Θέλει άποδεικνυόμινον έκ 
τοϋ κανόνος τής Δ’. Οικουμενικής συνόδου, προσέτι 
δέ καί τών τοπικών τής έν Σαρδική δηλ. καί έν 'Αν
τιόχεια- άλλ’ άναφέρει καί τάν I I ’. άποστολικόν κα
νόνα συγχωροΰντα τήν μετάδεσιν κατά τινας εκτά
κτους περιστάσεις κτλ.

Κατωτέρω δέ διϊσχυρίζεται ότι τό παρά τοΰ μα
καρίτου Κυνουρίας συνταχδέν νομοοχέδιον δέν διαφέρει 
ούσιωδώς το5 έγκριθέντο; ήδη υπό τών Βουλών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΓ ΛΑΟΪ. —  Διά γριφώδους καί 
ίκανώς συνεπτυγμένου άρθρου ονειδίζει τήν Κυβέρνησιν 
ώς ισχυρό γνώμονα, ή ώς μή όρθώς πολιτευομένην- τά 
δέ συμπέρασμα (υποτοπάζεται μόνον ότι) καταντα είς 
αλλαγήν ΰηουργβίου. Ά λ λ ’ έκ τών αλλεπαλλήλων 
μεταβολών τ ί καλΐν προήλθε ; Ποιοι πρέπει νά δο- 
κιμασθώην ε τ ι ;

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΑ.

‘Ο πρόεδρος Λουδοβίκος Ναπολέων σκοπεύει νά 
άποδημήση εις τάς μεσημβρινά; έπαρχίας.
—  \ί μυστικαί έταιρίαι φαίνεται δτι πάλιν μηχα- 
νορραφώσι κατά τής κοινής ήσυχίας και ~ών κάδε* 
στώτων.
— ‘ ΐΓπάρχοντος ελλείμματος εις τόν προϋπολογισμόν 
τοΰ 1853 διά τής αναγκαίας δαπάνης τά πλεόνασμα 
ό Ναπολέων ένέκρινε νά φορολογήση πολυτελείας τινά 
είδη, οιον τάς άμαξας, τοΰς ίππους (έξαιρουμένων 
τών χρησίμων είς γεωργίαν) τοΰς κυνας κτλ. έ·

αναλογίαν τοΰ πλη- 
ή εισηγητική έπιτροπή τοΰ 

Συμβουλίου τής έπικρατείας έδειξεν ότι άποδοκιμάζιι 
τόν νέον τοΰτον νόμον κατά τήν βάίΐν του, τόσω 
δέ μάλλον, οοω έμελλι νά έκταθή καί είς τό χαρτίον. 
"Οθεν έκίνήθη πολύς γογγυσμός ύπά τών βιβλιοπω
λών καί τυπογράφων κυρίως.
■ Ελεγετο οτι πρόκειται λόγο; περί άρ^αβώνος τοΰ 
Προέδρου- άλλ  ̂ ή νύμφη άμφι*βητείται είσέτι- οί μέν 
λέγουσι τήν κόρην του Βασιλέως τής Σουηδία;, οί δέ 
τήν του Ινφάντου Φραγγίσκου, συγγενή τής Χριστί- 
νης Βασσιλίσσης τής Ισπανίας, οί δέ συγγενή του 
τινά, τήν κόρην τοΰ αύτοκράτορο; τή ; Βρασιλίας 
Δον Πέτρου καί τής ’Αμαλίας Λαίχτεμβεργ* καί άλ
λοι άλλας.

—̂ Ψιθυρίζεται ήδη ότι δέλει ζητηθή όρκος πίστεως 
καί παρά τών αξιωματικών τή ; Εθνική; φρουράς.

‘Η επαυλις τοΰ Εου άνήκο/τος τά πάλαι εί; τόν 
Λουδοβίκον Φίλιππον Βασιλέα τών Γάλλων κατε* 
σχεδη διά τής βίας υπο τών χωροφυλάκων, μή στέρ- 
γοντος νά ύποχωρήσΐ) τοΰ πρώην πληρεξουσίου Άσταμ- 
σελέν, όστις διέμενεν αΰτόδι ώς έκ μισδωτή;.

Οί επίτροποι τής οικογενείας αυτοΰ άπέτυχον είς 
τήν κινηδεϊσαν περί άπαιτήσεως τών δημευθέντων κτη
μάτων του δίκην. Τό συμβούλιον τής έπικρατείας έκή- 
ρυξεν αναρμόδια τά δραστήρια νά παρέμβωσιν είς τήν 
όπόδεσιν ταύτην.

'Η  Ας·υνομια· συναξεν έκ διαφόρων εμπορικών 
έργαστηρίων πάσας τάς χαλκογραφίας καί άλλας εικό
νας, όσαι παριστάνουσι τάν Δοϋκα του Βορδώ, κοινώς 
δέ λεγόμενον κόμητα τοϋ Σιαμπόρ, φέροντα στρατιω
τικήν στολήν, ή παράσημα τής καταγωγής του καί 
σύμβολα τών ίπ ι τοΰ δρόνου τής Γαλλίας άντιποιή- 
σεών του.

Ο ΓΝαπολεων ευρισκεται μεταξύ τών πρωτοτόκων 
Βουρβώνων καί τών Αΰρηλιανών, είτε δευτεροτόκων 
Βουρβώνων. Άμφότεροι έχουσι τά ; αύτά; άπαιτήσεις 
έκτος τών^ οχλαγωγικών, οΓτινι; εργάζονται κρυφίως 
πάντοτε^ ώς σκώληκες είς τήν άποκατάστασιν τής έ- 
παπειλούσης τήν τε Γαλλίαν καί τήν Ευρώπην όλην 
κοινοκτημοσύνης.

—  Έ κ τής τάξεως τών Ναυτικών, εις μόνος ,άπε- 
ποιήθη νά όμόσΐ) όρκον πίστεως πράς τάν Ναπολέοντα.

—  Ή  Δι,ύκισσα τής Αύρηλίας, σύζυγος δηλ. χήρα 
τοΰ πρωτοτόκου υίοΰ τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου έ- 
μελλι νά ύπάγο είς τήν Ελβετίαν διά νά λουσδή εις 
τά ιαματικά υδατα τή; Άργοβίας, νά συμβουλευδή 
δέ καί τόν περιώνυμον ιατρόν Σιωμέλ (Chomel) μέλ
λοντα νά ύπαγν) αΰτόδι πράς έπίσκεψίν της.

Γαλλικός στολος ναυλοχεΐ εις τοΰς λιμένας 
τής Τύνιδος ( ’Γοΰνεζι) εως ου περατωδή ό κατά τής 
Καουλίας πολεμο;. Τών Γάλλων τούτων ή παρουσία 
ερεδίζει κατά συνέχειαν τάν φανατισμόν τώε παρα
λίων φυλών.

—  Είς τά Νομοδετικόν σώμα ύπεβλήδη νομο*χέ- 
διον άπογορεΰον τοΰς υπόπτους κατά τά φρονήματα 
νομιζομένους άνδρώπους νά διατρίβωσιν εις τόν νομόν 
τών Παρισίων, τοΰ Λουγδοόνου κτλ. Αί εφημερίδες

και τήνίπιβάλλων τό τέλος τοΰτο κατ’ 
δυσμοΰ τών πόλεων. Ά λλ ’

βοώσι κατά τής παραβιάσεως τής άτομικής έλευδε- 
ρίας.

—  Ευχαριστών ΐγγράφως τούς Βουλευτάς, πριν 
διαλυδώσιν,. ό Ναπολέων είπε μεταξύ τών άλλων 
καί τά έξης.

« Έπις-ρέφοντες είς τοΰς νομούς Σας παραστή
σατε τήν βασιλεύουσαν ένταΰδα πεποίδησιν είς τήν 
συνδιαλλαγήν καί τήν ειρήνην. Είπατε εις τοΰς λαούς 
ότι είς Παρισιού;, τήν καρδία* ταύτην τής Γαλλίας, 
τό έπαναστανικόν κίτρον, τά όποιον διαχέει εις τόν 
κόσμον ποτέ μέν τό φώς, ποτέ δέ τήν πυρκαϊάν, 
ε ίίετε άπειροπληδή λαόν καταγινόμενον νά άξα- 
λείψη τά ίχνη τών επαναστάσεων καί έκδιδόμενον 
περιχαρώς είς τήν έργασίαν καί ασφαλώς εις τό μέλ
λον. Αύτός, όστις παραφρονών πρότερον άφηνίαζεν, 
εί'δετε πώς άνευφήμει βλέπων άνυψωαένους τοΰς άε- 
τούς, ώς σύμβσλα δόξης καί δονάμεως ΕΒετε πώς 
έμενεν, ότε ή δρησκεία εύλόγει τήν εορτήν ταύτην 
πώς δέ καί ή ανδρεία ήμών στρατιά, ή'τις έλύτρωσε 
τήν χώραν, εκΛινε τό γόνυ έ-ώπιον τής είκόνος τοΰ 
Θεοΰ κείμενης έπάνω τοΰ δασιαστηρίου.

Τοΰτο σημαίνει, ότι υπάρχει είς τήν Γαλλίαν Κυ 
βέρνησις μόνον τά καλόν σκοπεύουσα καί έπερειδομένη 
εις τόν λαόν, πηγήν πάσης έξουσίας, είς τά στράτευμα, 
πηγήν πάσης δυνάμεως χαί εϊς τήν δρησκεία», πηγή» 
πάσης δικαιοσύνης.

—  Ά φ ’ ου διελύδη τό έ> Παρισίοις συγκροτηδέν 
κατά τόν παρελδόντα χειμώνα Συνέδριον, όπου συνε 
δρίαζεν ώς πρέσβυς τής ‘Ελληνικής Κυβερνήσεως καί ό 
έξοχώτατως ίατράς τής Α.Μ. καί καδηγητής τοϋ πανε
πιστημίου Κ, Ν. Κωστής διά τήν σύνταξιν καί παρα- 
δοχήν γενικής καί συμφώνου λοιμοκαθαρτική; νομο
λογίας πάντων τών κατά τήν μεσόγειον έδνών, ή 
Γαλλία έπεμψε εί; τήν Αΰστρίαν τάν Κ. Λαβότ διά 
νά προκαλέση τήν συγκατάδεσιν καί τής μεγάλης 
ταύτη ; δυνάμεως. ‘Η άποστολή έπέτυχε καί ήδη δ:ά 
τής Αυστρίας δέλουσι προτραπή νά συμφωνήσωσι καί 
αί Ίταλικαί πολιτεΐαι πασαι, αί όποίαι περιέμενον 
μόνον τήν άπόφασίν της.

‘ Η ‘Ελλάς όφείλει μεγάλην καί δικαίαν ευγνωμο
σύνην είς τάς έπιστημονικάς προιπαδείας του έξ. 
δόκ. . Κ. Κωστή, όστις συνήργησε νά καταργηδή ή 
τοσοΰτον τό έμπόριον καί τήν ιδιωτικήν κοινωνίαν 
βλάπτουσα κάδαρσις, ώ ; περιττή άποβασα μετά τοΰ; 
υγειονομικού; κανονισμούς τής Τουρκίας. Διά τή ; 
νέα; ταύτης υπηρεσίας ό Κ, Κωστής ηΰξησε τήν 
πράς α^τόν τιμήν καί ΰπόληψιν τοΰ δημοσίου.

—  ‘Η Κυβέρνησις φροντίζει νά έμποδιση τοΰ λοι
πού τήν μετανάστευσιν. Διότι καί άπά τό Τιράλ καί 
άλλαχόδεν μετανάστευσαν ώς 22 χιλιάδες.

Ά Γ ΓΛ ΙΆ .

Ελεγετο οτι έμελλε νά διαλυδή ή βουλή τών Ά γ 
γλων μεταξύ τής 24  καί 30  Ιουνίου κατά τήν νέαν 
χρονολογίαν.
— Έφημίζετο προσέτι ότι ό Λόρ Μαλμεσβουρί υπουργός 
τών εξωτερικών έμελλε νά άποσυρδη τοΰ ‘ Υπουργείου.

— Ή  βασίλισσα τής Α γγλ ία ς έπερειδομένη είς νό. 
μον τινά έκδοδέντα έπί Γεωργίου Δ.’ άπηγόρευσε διά 
διατάγματος νά φαινωνται είς τάς όδοΰς ένδεδυμενοι 
τήν στολήν τής Εκκλησιαστικής των υπηρεσίας οί 
ιερείς τοΰ δυτικοΰ δόγματος, καί λιτανείας νά πομ
πεύω*!, καδώς μέχρι τοΰδε, διά νά μή σκανδαλί* 
ζωσι τους διαμαρτυρομένους καί ταράττωσι τήν ησυ
χίαν των I Ίδοΰ καί τής Αγγλικής άνεξιδρησκείας π α 
ράδειγμα ! Τά πάντα άνω ποταμών !
—  ‘Ο δέ αρχηγός τών δυτικών Πάππας έπεκυρωσεν, 
ώς φαίνεται, τήν έ*δοδεΐσαν άπόφασίν δανατιχής 
ποινής κατ’ Ά γγλου τίνος Μουρ^αι λεγομένου, τάν 
όποιον πολλάκις έζήτησεν ή Α γγλική Κυβέρνησις, δέν 
κατώρδωσεν όμως νά λάβη. Περί αΰτοΰ έγένετο ήδη πο. 
λύς λόγος είς τό κοίνοβούλιον τής Α γγλ ία ς, καί οί 
Υπουργοί άπήντησαν είς τάς διαφόρους έπερωτήσεις 
ώς έδύναντο· ητο δέ Ιν γ ίνει ή έδν«ή φιλοτιμία καί 
άγανάκτησις έξημμένη εις τόν ΰπέρτατον βαθμόν. 
Οθεν λέγεται ότι καί στολίσκος ήδη κατέπλευσεν είς 
τάν Αγκώνα άπαιτών τήν άπόδοσίν τοΰ καταδίκου.
— ‘Ως άν μή ήτο ίκανώς ήδη περιπλεγμένη ή μεταξύ 
τών δυτικών καί τών διαμαρτυρομένων σχέσις, ή έν 
Εβλάνη εταιρία πρός υπεράσπισιν τών Καδολικών 
εξέδωκεν έγκύκλιον πρός πάντα; τού; κατά τήν Ιρ
λανδίαν παραγγέλλουσα καί συμβουλεύουσα αύτοΰ; νά 
μή δελεασθώσιν ύπό υποσχέσεων, ή φοβηδώσιν άπει- 
λάς έπί τών προκειμένων βουλευτικών εκλογών,νά άρ- 
νηθώσι δέ τήν ψήφόν των πρός πάντα ετερόδοξον Τό- 
ρην, ή Οΰίγγον άδιαφόρως διά νά καταστήσωσιν 6 0—  
70 ίδιου; των βουλευτάς όμοφρονοϋντες, καί νά έ- 
χωσιν ουτω βάρος λόγου άζιον ε ί; τάς πράξεις τής 
κυβερνήσεως,

—  Οί ‘Ριβωνισταί, εταιρία συστηματική ληστών, ή 
κακούργων ε ί; τήν 'Ιρλανδίαν ώργανισμένη κατά τών 
προύχόντων καί γαιοκτητόρων έπανελαβον καί έξακο- 
λουθοΰσι τά ; κακουργίας των, έμποδίζουσι δέ παντας, 
τοΰνά μισθώσωσι τοΰς αγρούς τών χωροδεσποτών κτλ.
—  ‘Η μετανάστευσις τών άνδρώπων άπά τή ; Ιρλαν
δίας καί Α γγλ ία ς, καθώς καί τής Σουηδίας είς τήν
νέαν Κολχίδα τοΰ Ώκεανοΰ, τήν Αυστραλίαν έξα.
κολουθεί μέ άπίστευτον προθυμίαν-, ώστε δέν ευρί- 
σκονται ού'τε πλοία είς Εκανον άριδμάν πρός μετα
κομιδήν τών μεταναστευόντων. ’Επέκεινα τών 100 
αόδημερόν έζήτουν δέσιν άπό τά γραφείον τών ναυς-όλων 
έιαιριών μόνον τοϋ Έδομβούργου! ‘Η γηραιά Ευρώπη 
κατ’ όλίγον όλίγον μεταγγίζεται εις τόν νέον κόσμον, 
οπου έλπίζουσι νά ευρωσι τάν χρυσοϋν αιώνα οί δυ
στυχείς καί πένητες.
— Ό  πόλεμος κατά τών Βιρμάνων (άρχαίων Σηρών )
είς τήν ’Ινδίαν δέν προώδευσε πολύ διά τήν επικρα
τούσαν αΰτόδι χολέραν, τούς πυρετούς, τήν υγρασίαν 
τοΰ κλίματος καί μάλιστα τήν σειρίασιν, έξ ών βλά
πτονται πολΰ τά Α γγλ ικά  στρατεύματα. ‘Η άπόβα- 
σις όμως τής έκστρατείας δεωρεΐται ώς βεβαία. Διά 
τοΰτο' κα! οί Βιρμάνοι αΰτοί πρότειναν όρου; συ·/- 
θήκης, οίτινες όμωο ώς ασύμφοροι άπερρίφθησαν 
ΰπο τών ’ Αγγλων.

Τά Ύπουργεΐον τής Α γγλ ία ς έλπ ίζιι καί



καταγίνεται νά κιρδίση τήν πλειονοψηφίαν είς τάς «αρά τοΰ φρονίμου καί συμβιβαστικού στρατηγού Φι *
προκειμένας έκλογάς διά θρησκευτικής ̂ οιδιουργίας, λαγγέρη, διοικουμένη παρά τοΰ αύτοΰ τούτου δικαίως
καταδιώκον δηλ. τέ δόγμα τών δυτικών καί προστα- προοδεύει' όδοί ανοίγονται διά τήν κοινωνία* τών *α-
τεΰον το τών διαμαρτυρομέ»ων. τοίκω/, πάντις ίέ  έχουσι τήν άδειαν νά άγοράσωσιν

έκ τών Εχκλησιας-ικώ/ κτημάτων επί χριωλύτρω κτλ.—  Άνεγνώσθη έκ δευτέρου εί; τό Βουλευτήριον 
τών Λόρδων το περί αύξήσεως του στρατού νομο- 
σγέδιον ώς άναγχαϊον πρός ύπεράσπισιν τής χώρας 
κατά τάς ένειτώτας περιστάσεις τής Γαλλίας καί 
τή ; Ευρώπη;.

—  Οι χρυσωρύχοι έργάται φέρονται αγεληδόν άπό 
διάφορα μερη τοϋ Είιηνικοΰ Ώχεανοΰ, καδώς καί άπό 
τήν Κίναν i t ;  τήν Αυστραλίαν διά τό πλήθος τών 
χρυσπίδων φλεβών, αί όποίαι όσημέρα: αύτόθι ανα
καλύπτονται, ωστε ή Ν i t  Ζελανϊία καί Βανδεμεηα 
κτλ. έρημοΰνται κατ’ ολίγον κατοίκων.

ΡΩΣΣίΑ.

Τριάκοντα xai ε ί; Πολωνοί ώς ενεχόμενοι είς 
πολιτικά; εταιρίας μετέβησαν ε ι; ξένοι»; τόπους· 
οδεν τά κτήματά των έδημευθησαν.

ΠΡΩΣΣΙΑ

Σύνοδο; Βασιλέων θέλει συγκροτηθή είς τάς δχθας 
τοΰ ‘Ρήνου, δηλ. τοϋ Βασιλέως τή ; Βελγική;, του 
τής Πρωσοίας, τοΰ τή ; Βιρτεγβέργης καί τοϋ τής 
Παβαρίας.

ΑΥΣΤΡΙΑ.

‘Ο αύτοκράτωρ τή ; Αυστρίας περιηγείται είς τήν 
Ουγγαρίαν' κατεδίκασε δέ πολλούς ένοχους επαναστά- 
σεως καί έδήμευσε τά υπάρχοντα των.

ΙΤΑΛΙΑ.

Ε ΐ; τήν Τοσκάνην ύπεκινήδησαν πάλιν ταρα^αι καί 
νέαι συλλήψιις ύποπτων διαφόρων ίιετάχθησαν Χαί 
έγένοντο Εύγενή; τ ι ;  μάλιστα μαρκίων Φερδι»άνδος 
Βαρθολομαίο; έξωρίσθη έξω τοΰ Κράτους έπί εν 
έτος.

—  Τά 'Αγγλικόν ύπουργεΐον άπα^εσκόμενον ιίς τάς 
πράξεις τοϋ Παλμερστώνος τοσοΰτον δυσμενώ; πολι 
τευθέντος πρός τήν Νίάπολιν, καθώς καί πρός τήν 
Ελλάδα, μετεκάλεσεν αύτόθεν πάντας τού; υπαλλή 
λους τής ’Αγγλική; πρεσβείας εκτός τοΰ πρέσβεως 
Τάμπλ. Ό  δέ Α'. Γραμματεύς αύτής Λόρ Ναπιέ 
έστάλη ε ι; Πετροΰπολιν.

— Ή  ακαδημία τών χαλών τεχνών έν Μεδιολάνοις 
άνηγόρευσεν έταϊρόν της τόν στρατηγόν ‘Ραδέσκην.

—  Κατά τήν εφημερίδα τής Αύγούστης δύο πολί
τικα! φατρίαι, ή τών Καρβω<αρίων και τής Νέα? 
’Ιταλίας συνεχωνεύθησαν είς μίαν εταιρίαν λεγομενην 
τής ενωμένης Ιταλίας. Σκοπεύει δέ αυιη τήν ανατρο
πήν, είτε καταστροφήν τών Βασιλικών θρόνων καί 
πάσης έξωτερικής επ ρ^οής.

—  ‘Η Σικελία, άφ’ ου κατεπαύθησαν αί στάσεις

‘Η Αυστρία, Ιτι δέ μάλλον ή Τοσκάνα διαρέρεται 
μετά τής ’Αγγλίας· δ;ότι Ά γγλος τ ι ;  Μάτερ λεγό- 
γενος περιπατών καθ’ οδόν εΐ; τήν Φλωρεντίαν έ*· 
ουπήδη διά ξίφους παρ αξιωματικού Αυστριακού όδη- 
γοΰντο; τόν διαβαίνοντα τότε έκεϊθεν λό'/ov. ‘ Ο Αούξ 
τής Τοσκάνης άρνεΐται τήν ίχανοποίησιν, διότι ή Αυ
στρία ένιχεται είς τήν ύπόδεσιν όδέ αξιωματικό; υπο
βληθείς εί; στρατοδικεϊον παρά τοΰ 'Ραδέσκη άθωώδη, 
διότι έπραξε δήθεν κατά τό χαθήκόν του. Εντούτοις 
ή ’Αγγλία επιμένει ώ ; γνωρίζουσα άνεξάρτητον τήν 
Τοσκάναν κτλ. Ά ν δέ άποδειχθή, ουτω; είπεϊ/, υποτε
λής, ή Αγγλία έπαπειλιι νά άποσύρη αύτόθεν τάν 
πρέσβυν τη ;. Περί τούτου έγένετο πολύς λόγο; ιίς 
so κοινοβουλιον καί εί; τά ; έφημερίδας.

ΑΜΕΡΙΚΗ. •

Ό πρέσβυς τή ; Αύστρίας Χουλσεμαν παρά τή 
‘Ομοσπόνίω πολιτεία δυσαρεστούμενος άπό τήν πρός 
τήν αυλήν του πολιτικήν διαγωγήν τή ; Αμερικανικής 
Κυβερνήσεως άνεχώρησεν αύτόθεν,

—  Αναφανδόν προπαρασκευάζεται νέα έκστρατεία 
τών Αμερικανών κατά τής Ισπανική; xai πλούσιας 
νήσου Κούβας. Οΐ ’Αμερικανοί ουτοι τώ ι Όμοσπόν" 
δών επαρχιών εκτείνονται πανταχοΰ διά φανερα; 
ίία ς . Ούτως έπαπειλοΰσι καί τά Μεξικόν, όπου έκι- 
-ήδη άτ·ό τίνος νέα έπανάστασις· έπειδή δέ έξαπλω- 
θέντες εως έ*εΐ ευκόλως θέλουσι προσλάβει καί τούς 
ομογενείς των Ά γγλους τοΰ Καναδα, τότε ολο* τό 
ήμισυ τής ’Αμερική; χωριζόμενον εκ τοΰ ετέρου διά 
τοΰ Ισθμοΰ τοΰ Παναμα θέλει αποτελεί εύρύχω- 
ρον επικράτειαν ή όποία θέλει παρεμβαίνει τότε 
καί ε ί; τά πολιτικά ζητήματα τής Ευρώπης ώς δύ" 
ναμις φιλόμαχο; πρώτης τάξεως. Διά τοΰτο συμ- 
βουλεύουσιν ήδη πολλοί τάς εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις 
νά έπιστη;ωσι σπουδαίως τήν προσοχήν των είς τά 
γινόμενα.

Οΰ τω ; ή Άγγλοσαξωνική φυλή προοδεύει είς τόν 
νέον κόσμον, ή δέ Λατινική δηλ. Γάλλοι ’Σπανοί 
καί Ιταλοί άναποδίζουσι καί ύποχωρώσιν όσημέρα!.

—  ‘Ο διαβόητος αρχιστράτηγος τών Ούγγρων. 
Κοσσούδ έτοιμάζεταί νά έπιστρέψη είς τήν Ευρώ
πην χάριν περιηγήσεω;. "Ισως δμως δέν θέλει πλέον 
ευρει αυτόθι τήν αυτήν φιλοφροσύνην, μέ τήν οποίαν 
τόν ύπεδέχθησαν οί ’Αμερικανοί. Αί άποδοθεΐσαι 
πράο αύτόν τίμαί αϋται έγειναν μία άπό τάς πρώ
τας καί φανερά; αιτίας τής άναχωρήσεως τοΰ πρέσ
βεως τής Αυστρίας έκ Βασιγκτώνος.
—  Πλησιαζούσης τής έκλογής τοΰ νέου προέδρου τής 
’Αμερικανικής ‘Ομοσπονδίας συνεκροτήθη είς τήν «ό- 
λιν (Baltimor) Βαλτιμόρ συνέδριον, όπου εμελλον 
νά παρευρεθώοι 2 9 5  άντιπρόσωποι τών διαφόρων

επαρχιών μέλλβντε; νά συσχεφθώσι και νά προτείνωσι 
τάν νέον πρόοδον. Επειδή δέ ή νότιος Καρολίνα έπι* 
μένει νά άποχωρισθή τής όλομελείας, δ άριθμ,άς 
τώ ν  απεσταλμένων περιωρίσθη είς 2 S 8 . ‘Ωςέπιδοξώ- 
τατοι υποψήφιοι έθεωροΰντο δ στρατηγός Κάς και 
β Βούχαναν, υπουργός τών έξωτερικών έπί τή ; 
προεδρία; τοΰ Πόλκ· άλλά παραδόξως έπέτυχεν ώς 
πρόεδρος τήν πλειονοψηφίαν ό άπί Nerr Hampshire 
φραγκλϊνος Πέρη- δ δέ Κίν άπό Άλαβάμ ώ ; αν
τιπρόεδρος.

ΑΜΑΛΘΕΙΑ, « Γράφουσιν έξ Άδριανουπόλεως. 
Τήν πρώτην ημέραν τοϋ ραμαζανίου ά/εχώρησεν έν- 
τιϋδεν είς Αίνον διά τοϋ ποταμού ό Μουζεβη έφέντης 
Έβλιάς [μοναχός] τής Βοχάρας, όστις πρό 4 0  ετών 
ήτο χεκλεισμένος είς Μεδρεσέ (σχολεΐον) τινα τοΰ 
Τσαμίου τοΰ Σουλτάν Σελίμ καί ένταϋθα έδεωρεΐτο 
ώ ; άγιος. ‘Ο Μουζεβή έίέντης ηλικίας 8 0  έτών ώ ; 
έκ τή; νης-ίίας προξενεί φρίκην 2 5  δράμια άρτου κ ιί 
ολίγος ζωμός ήσαν όλον του τό γεΰμα κατά 2 4  ώ 
ρας. Μεταβαίνει δέ είς Μέχαν, όπου έπιθυμεΐ νά 
ποθάν/].

Π Φ Λ Ω Ρ Α

’Εν τή ίδιωτιχή Πινακοθήκη τοΰ Λανσελόττου 
εί; τήν Νεάπολιν, υπάρχει αξιόλογος εικών, παρι- 
στώσα τήν θεάν τών άνθών, έργον τοΰ περιφήμοιτ 
ζωγράφου καί συγγραφέως Λεονάρδου Βίνοη. ’Εξ 
αντίγραφου αύτής έποιήθη ή παρούσα ξυλογραφία, 
άλλά τό πρωτότυπον είναι άμίμητσν διά τε τήν ζω η 
ρότητα τοΰ χρωματισμού καί διά τό μεγαλόπρεπε; 
κάλλος, οπερ εξέχει είς άπαντα τά εργα τοΰ περί
φημου καλλιτέχνου.

‘ H Πινακοθήκη αυτη Ιχει πολλά και εκλεκτά έργα 
ζωγραφικής- θαυμάζεται, κατά τήν φλώραν τοΰ 
Βίνοη, ό άγιος Μάρκος σώζων διά θαύματος ’Κνετάν 
«ίχμαλωτίσθέντα ΰπό Τούρκων, είκών μεγίστη, γρα" 
®εΐσα τό 1548 ύπό ΙΙαύ'ου ‘ Ροβούστη *α-ά ό̂ 
36  έτος τής ήλιχίας του Τό έργον είναι έκ τών 
αρίστων τής Ένετικής σχολής.

*// ΦΛώρα.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α .

Ε '.
Ά ( , ί ΐη  μεγά.Ιη ιψ α ΐ τ~ύν άριστοχρατικ&ν 

Κ α ί σνη')θ>ις τών Έ .Ϊ.Ϊ/μ ωΓ τίτ.Ιος  Tthr τψ ψ ιχ ,ω )

Έ ά ν  θέΛτ)c τά  ίνρ ίις  δρόμε ε ί' τ ινα  » ιρ ίυ ν  
Εύγενή χαι ο ιΰαοζην τοΰ όνόματύζ ά ζιαν.

ς·'·
Την ετοιμασίαν (χ ω  άργιχήν μον σημασίαν 

Κ α ϊ έχ τούτον ι ίς  ημέραν ΐδωχ,α ονομασίαν



Κ αί ρητορικός τ ις Λόγος άπ εμοΰ προοιμιάζει 
Κ' εϊς χα,Λάς χνρίας ετι ονομα παρασκευάζει.

Ζ'.
ΠοΛυτιμητάτου Λίθου ή συνώνυμος έγώ  

Λιά τόνομά μου τοΰτο πραδόζως πώς άΛγώ.
Τάς ενώσεις τών γραμμάτων σκΛηροχάτας έχΛαμ·

(  βάνω
Και τών άΛΛων ονομάτων τήν γΛοχύτητα δεν φθάνω

Α ν τοΰ σμήνους χαί τοϋ γδούπου Λάβητε τάς
(  χεφαΛάς

ΘέΛετε εύρεΐ εύχόΛως τάς δνσήχονς συΛΛαβάς.

Μεταξύ χών διάφορων ειδών τών αινιγμάτων κα! 
λογοπαιγνίων, τά δποΐα οί κομψοί κα! χαρίεντες Γάλ
λοι μεταχειρίζονται1 διότι ή γλώσσά των είναι λίαν 
τούτων επιδεκτική, εν είναι και t i le .  Συγκροτείται 
φράσις τις έκ λέξεων ουτω; έκλελεγμένων, ώστε τό 
ημισυ αΰτών άργεται άπά της αυτής συλλαβής. Αυ 
ται δέ τίθενται έπί μιας γραμμής, γραμμέναι ά* 
φαιρέσει τή; κοινή; συλλαβής, άνωθεν δέ ή κάτωθεν 
αύιών γράφονται αί λοιπά! λέξεις,αί'τινες συναπτόμεναι 
άνά δυο μετά τών πρώτων πρέπει ν’ άποτελέσωσι νόη- 
μα τέλειον. Πρόκειται δέ τότε νά εΰρεθή ή έλλείπουσα 
και άποκεκομμένη συλλαβή. Προς σαφεστέραν κατά 
ληψιν τοϋ είδους τούτου τών αινιγμάτων άναφέρομεν 
εν μό νον Γαλλικόν παράδειγμα, εν ώ  αί άποκεκομμέ 
ναι λέξεις είναι τής άνω γραμμής.

pir vent venir 
u a  vient d’ un

‘Η λύσις αυτοΰ λέγει οτι ή έλλείπουσα συλλαβή εί. 
vat SOU, δι’ ής άπίτελεΐται ή άκόλουθος πρόχασις un 
soupir vient souvent d ’ un souvenir.

Έπιθυμοΰντες νά μεταφέρωμεν καί εις τήν ήμετέ 
ραν γλώσσαν τοιούτου είδους λογοπαίγνια προς δια 
σχέδασιν τών άναγνωστών ήμών προτείνομεν τά ακό
λουθον, έν ω πρέπει νά ειιρεθή ή κεφαλή τών συλ 
λαβών υψα, οψα, καί ή τών a-jov, υγον, ερον. Πρός 
δέ τούτοις νά νοηθή ώς πρέπει τά εις το γωρ ιστΐ 
λογοπαίγνιον^

’ΈΛεγέ ποτέ τις μήτηρ 
Πρός τό τέχνον της, γεΛώσα 

Ε ίς τό χΛϊψα σταφνΛήν
νψα  οψα

μέρος έχεΐθεν τό Λοιπόν σοι
αγον υγον ερον.

ΣταφυΑή προσφέρεταί σοι πώ ς τήν δέχεσαι άθν-
[/<ως ;

—  Χ ωριστά, ώ μήτερ, δός μοι χαί τό δέχομαι προ-
[θνμως

Τήν όρθογραφίαν μάθε πώζ μ ισώ , χαι δ ϊν  φρον
τ ίζ ω

*Α> μ ϊ ιώτα η μέ ήτα τήν γραφήν μον στίγμα
\τίζω. »

Είμεθα φίλοι υπέρ πάντα άλλον τής σπουδαιολο' 
γ ίας, κα! διά τοΰτο χαί ή Μ ν η μ ο σ ύ ν η  υπό τι- 
νων έπιχρίνεται ώς πέρα τοΰ δέοντος σοβαρά, σεμνό 
πρεπής καί επιστημονική. Ά λ λ ’ ήθελήσαμεν διά τινων

άπλουστάτων μέν καινοφανών δ’ αινιγμάτων ν’ άνα - 
παύσωμεν τάν νοΰν τών άναγνωστών ενθυμούμενοι τά 
του ΛουκιανοΟ « ώσπερ τοϊς άθλητικοις καί περί τήν 
τών σωμάτων έπιμέλειαν ήσκημένοις οΰ τής ευεξίας 
μόνον ουδέ των γυμνασίων φροντίς έττιν, άλλά χα! 
τής κατά καιρόν γιγνομένης άνέσεως, μέρος γου/ τή ; 
άσχήσεως το μέγιστον αύτήν ύπολαμβάνουσίν· εΰτω 
δή καί « ί ς  περί λόγους έσπουδακόσιν ηγούμαι προ- 
σήκειν μετά τήν πολλήν τών σπουδαιότερων άναγνωίΐν 
άνιέναι τε τήν διάνοιαν καί πράς τόν Ιπειτα κάματο» 
άχμάιοιέταν παρασκευάζει*.

Η Σ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ.

'Οσην καί αν κατεβάλομεν μέχρι τοΰδε επιμέλειαν 
δέν εύτυχήσαμεν ποτέ νά ίδωμεν τά κείαενον καθαρόν 
τυπογραφικών σφαλμάτων, μεταθέσεων δηλ. στοιχείων 
καί λέξεων, καθώς καί άνοοθογραφιών διαφόρων, αί 
δποΐαι διαφθείρουσι μέχρι γελοίοι τήν έννοιαν. Διά 
τοΰτο Ινομίσαμεν άναγκαϊον εις έκαστον φύλλον νά 
σημειώνται τοϋ λοιποί) τά οδσιωδέστερα τοιαΰτα λάθτΐ.

Σελ. τοΰ Τεύχους ς-'. γράφε
97 άντί αίνιττόμελος αίνιττόμενος.
98 » λαοΰ αύτοΰ λαόν αΰτοΰ.

» j  ose '  j ’ ose.
99 » ή δέ άγρυπνος ή άγρυπνος

» καί φαντασία καί φαντασία καί μνήμη
100  » Joussieu · Jussieu
101 » σαμπεριέλαβε συμπεριέλαβε
102 » πρόθυρα παράθυρα

» υπάρχουσι υπάρχουσιν, ώς είρηται
» Γκίλβερ Γκίβερ

103 » Σημεία πραγμάτων, καί πραγμάτων σημεία
έξ ών αί μέν Ινερ- έξ ών αί μέν ένεογοΰ-
γοΰσιν είς τήν ψυ- σιν είς τό σώμα, αί δέ
χήν, αί δέ είς το είς τήν ψυχήν
σώμα.

104  » τάν κεκρυφαλόν της τον κεκρύφαλόν της
» , ένδιατρίψει ένδιατρίψη
» μεταδίδεται μεταδίδοται
« Silitude Solitude

105 » νά καταπιέσωσ νά καταπιέσωσι
» Μόλις δέ , μόλις δέ

αύτόθι εϋρίσχουσι αύτόθι ευρίσκει πάντοτε
ή φιλοδοξία πάντοτε ή φιλοδοξία τών Βασι- 
τών Βασιλέων λέων

» ή ελλάττωσις έλάττωσις
106 » Πονσΐνος Πουσίνος

» επικούρου ’Επικούρου
109 » άταμέλητον άτημέλητον

» έπαυξυνει επαυξάνει
» άπτείνϊΐ εκτείνει


