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ή  Αγγλία  προσέθετο τί> παρελθόν έτος εΐ; τά ; 

κατά τον ώκεανόν αποικία; αυτή; καί τά ; νήσου; 

Β ίτι $ι Φ ίτζι, α ΐτινε; άποτελούσι τό  ά ξιολογώτα- 

τον τω ν  δευτερευόντων αρχιπελαγών τή ; Πκεανία;’ 

διότι η συστά; αυτή είναι ή άνωτέρα καί τή ; τώ ν 

“ άνόουϊτ; καί Χαίτη ; οΰ [/.όνον διά τήν Ικτασιν, 

αλλά καί διά τό  εΰλίμενον, καί τό  υγιεινόν τού κλί- 

[/.α το ; καί τό  αφθονον καί ποικίλον τώ ν  προϊόντων. 

Απέχουσαι ε ; ίσου καί τή ; Αυστραλία; καί τ?,; νέας 

Ζελανδία; ποό; τήν Αμερικήν, θέλουσι κατασταθή 

πλείονο; λόγου άξιαι όταν ό αμερικανικός ισθμός 

γινρ προσιτός εΐ; τήν ναυτιλίαν, ή καί όταν α τμό

πλοια διαπλέωσι τακτικώς πάντα τόν Ειρηνικόν.

Περίεργοι είναι αί περιστάσεις έξ ών παρακινηθεΐ- 

σα. η Αγγλία  κατέκτησε τά ; νήσου; ταύτας. Πρό 

τινων ετών είχεν έν αΰταΐ; πρόξενον, πρό; τούτψ 

δε καί τινα ; ιεραποστόλου; μεθοδιστά;, σωτηρίαν 

μετερχομένου; έπιίροήν επί του ; αγρίου; αυτών κα

τοίκου;’ η του προξένου μάλιστα επί τινα  τώ ν πρώ

τω ν  άργηγών Ταμβακώ καλοΰμενον, διαμένοντα επί 

τή ; Βίτι Λέβου, τη ; μεγαλητέρα; τώ ν  νήσων, υπήρχε 

μεγίστη. Πρό; τόν αρχηγόν τούτον έδιεκαν οί Α γ 

γλοι ή τουλάχιστον έπέτρεψαν νά οΐκειοποιηθή τ ί 

τλον βασιλέο/;, Τ υ ύ ϊ Β ί τ ι  πολό όμως δεν παρήλθε 

καί μετενόησε, διότι, οί Αμερικανοί, ζητούντε; ίκα- 

νοποίησιν διά τινα ; ζημ ία ; γενομένα; αύτοϊ; άπετά- 

θησαν πρό; τόν φέροντα τ ίτλο ν  βασιλέιο; καί εζήτη- 

τησαν χρηματικά; αποζημιώσει;. Επειδή δε οίιτος 

άπεκρίθη δ τι ό τ ίτλ ο ; δεν εδιδεν αυτώ καί ευθύνην 

τόσον εϋρεϊαν, καί δ τι πολλά τώ ν  γενομένων κατά 

τό  Αρχιπέλαγος δεν υπήγοντο εΐ; την δικαιοδοσίαν 

αυτού, οί Αμερικανοί δεν έπείσθησαν’ άλλ’ άπαγα- 

γόντε; αυτόν εΐ; πλοϊον προέτειναν £ν τώ ν  δύο, ή 

άποζημίωσιν ή αγχόνην. Εννοείται ο τι ό Μ εγάλες - 

τα το ; προετίμησε τό  πρώτον' άλλά π ώ ; ν’ άποτίση 

τριακόσια; χιλιάδα; δραχμών ; νομ.ισμ.άτων χρήσι; 

οΰδεμία έγίνετο κατά τά ;  νήσου; εκείνα;, κατά δε 

τά ;  συναλλαγά; έδίδοντο εμπορεύματα αντί εμπο

ρευμάτων. Εν τούτοι; ευρισκόμενος, έζήτησε τήν 

γνώμην τού φίλου προξένου’ οΰτο; δε προέτρεψεν 

αύτόν νά ΰποβάλη καί εαυτόν καί τ ά ;  νήσους υπό 

τήν προστασίαν τή ; Α γγλ ία :, ή τ ι ;  ήθελεν άναλά- 

βει τήν άπότισιν τώ ν  όφειλομένων. Μεταβά; δε 

εΐ; Αγγλίαν επί τούτω  έφερε καί δείγματα εγχω

ρίου βάμβακο;, άτινα έκρίθησαν άριστα. Καί ταύτα 

μέν έγένοντο τό  18S9 ε το ; ’ άλλ’  ή Αγγλική κυβέρ- 

νησι;, νομίζουσα δ τι 5 Ταμβακώ δεν είχεν εξουσίαν 

δπω; παραχωρήση δλον τό  Αρχιπέλαγος καί επιθυ

μούσα νά πορισθή άκριβεστέρα; ειδήσεις, δεν έδέχθη
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«μ έσω ; τήν πρότασιν. Απέστείλε λοιπόν εκ νέου τον 

πρόξενον εις τάς νήσους, έπ ιτάξασα αύτώ νά λάβη 

καί άλλου τινός ισχυρού αρχηγού τήν συγκατάθεσιν, 

τού Κουρουδουάδα , όστις κυβερνά τό  ήμισυ τής με

γάλης νήσου. Εστάλη δε και άνώτερός τ ι ;  αξιωμα

τικός 'ίνα εξακριβώση τίνα  άρα ωφελήματα ήθελε 

πορισθή ή Αγγλία  έκ τή ; προστασίας. Αλλά και ¿νο- 

μαστός τις βοτανικός συνώδευσεν αύτόν. Επειδή δέ 

αί παρά τώ ν  δύο δοθεϊσαι πληροφορίαι ήσαν ευχάρι

στοι, ή Αγγλ ία  έδήλωσε τό  18 6 1 έτος ο τι έδέχετο 

τήν παρά τώ ν αρχηγών τού Βιτίου αρχιπελάγους γε- 

νομένην παραχώρησιν.

Εκτοτε λοιπόν κατετάχθη ή συστάς τώ ν νήσων 

τούτο>ν μετά τώ ν άλλων έν Ιίκεανία αποικιών τής 

Αγγλίας. Επειδή δέ πρό τής κατοχής καί μ ετ’ αυ

τήν πολλαί ειδήσεις έδημοσιεύθησαν περί αυτών καί 

περί τώ ν άξιολόγων ήθικών μεταρρυθμίσεων όσας έ- 

πέφερεν ό ακαταγώνιστος ζήλος τώ ν  ιεραποστόλων, 

θελομεν συγκεφαλαιώσει ενταύθα ολίγα ; τινάς, τάς 

περιεργοτέρας.

Α'.

Τό Αρχιπέλαγος Βίτι σύγκειται έκ διακοσίων νή

σων καί νησιδίων, έξ ών δύο μόναι είναι άςιαι λό

γου, ή Βάνουα Λέβου, καί ή Β ίτι Λέβου. Εχουσι δέ 

αί δύο τριάκοντα πέντε εως τεσσαράκοντα λευγών 

μήκος. Καί ή μέν πρώτη είναι στενή, ή δέ δεύτερα 

σχεδόν στρογγύλη καί ώς έγγ ισ τα  μ.ακρά όσον καί 

πλατεία. Πέριξ δέ τούτων κεϊνται άλλαι τινες, πο

λύ μέν μικρότεραι, κατωκημέναι όυ.ως, καί μετά 

ταύτας πλήθος νησιδίων καί βράχιον διεσπαρμένων 

είς τό  έπάπειρον.

Τό αρχιπέλαγος τούτο έτάχθη είς τήν Μελανη

σίαν, πρός τά  άκρα τής όποιας σχηματίζει άκρωτή- 

ριον προχωρούν πρός τήν Πολυνησίαν' ή γεωγρα

φική δέ αΰτη κατάταξις δεν έγένετο αύθαιρέτως' διό

τ ι  ο! κάτοικοι έχουσι χαρακτήρας πολλά διαφόρους 

τώ ν τής Πολυνησίας. Κ α τά  τινα  γλοισσικά τεκμή

ρια καί φυσικούς χαρακτήρας φαίνεται ό τι είναι κρά- 

μα Μαλαίων καί ΙΙαπούων. Καί δέν έχουσι μέν τό 

εύρυθμον κάλλος τώ ν  κατοίκων τής Νέας Ζελανδία; 

τώ ν  Σάνδουϊτς καί τή ; Ταίτης, δέν έχουσιν ομο>ς ού

τε  τό  δυσειδές τώ ν  καθαρών Μελανησιών τή ; Αυ

στραλία; καί τής Νέας Καληδονίας. Είναι υψηλοί, 

ρωμαλέοι καί ευκίνητοι' καί τό  μέν πρόσωπον έχου

σι πλατύ, τήν δέ ρίνα ογκώδη καί πλατείαν, τό  στό

μα μέγα, τά  χείλη παχέα, τούς οδόντας λευκούς, 

τήν κόμην πλουσίαν καί ούλην καί δασεία·, οφρΰς 

σκιάζουσι τού ; άγριου; αύτών ¿φθαλμούς. Τό χρώ- 

μ.α τού δέρματος είναι κιτρινωπόν μέλαν, παραπλή- 

σιον μέν τώ  καπνώ, όλως όμως διάφορον τού τώ ν 

Πολυνησίων.
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Κ αί τοιούτος μέν έν γένει ό τύπο; αύτών. Υπάρ- 

χουσιν όμο/ς καί τινες τώ ν έγχωρίων διαφέροντες κα- 

τα  τε. τού προσώπου τό  σχήμα καί τό  χρώμα τού 

δέρματος καί τήν κομψότητα τού ήθους' είναι δέ 

ούτοι μιγάδες, ή γόνοι Πολυνησίων έκ τώ ν τού Τογ- 

καίου αρχιπελάγους νυμφευθέντων Βιτείας' οί άνεμοι 

πνέοντες έπί δέκα μήνας κατ’ ετος απ ''ανατολών, 

ύποχρεοϋσιν είς μετοικεσίαν πρός δυσμάς, κατά τό 

μέρος τούτο τής Πκεανίας.

Τόν δέ αριθμόν τώ ν κατοίκων πολλοί πολλαχώς 

έίρισαν, άναβιβάσαντες αύτόν καί μέχρι τριακοσίων 

χιλιάδων' άλλ’ ακριβέστερα·, ερευναι απέδειξαν ό τι 

δέν ύπερβαίνουσι τάς I 50 χιλιάδας.

11 δε όψις τώ ν  νήσων τούτων είναι τερπνοτάτη* 

πάντες οί έπισκεφθέντες αύτά; έξυμνούσι καί τά  ω 

ραία δάση καί τά  χλοερά όρη καί τό  εύκραέ; τού 

κλίματος. II φύσι; έπεδαψίλευσεν εί; αύτά; τά  πλού- 

τη  τώ ν τροπικών. Αλλοτε τά  δένδρα τά  καλούμενα 

σατδά .Ιια  ήσαν άφθονα έν αύταίς, καί δεόντως καλ

λιεργούμενα, ήθελον κατασταθή διαρκές εισόδημα' 

άλλ’ οί Σίναι, περιπλέοντες εί; άναζήτησιν πολιτί- 

μων ξύλων διά τάς λάρνακας τώ ν  μανδαρίνων καί 

άλλοι συλαγωγοί είσβαλόντες άκάθεκτοι είς τά  πο- 

λύτιμα ταύ τα  δάση τοσούτον ήρήμωσαν αύτά, ώστε 

έπί πολύν χρόνον, ίσως δέ καί διά παντός θελουσι 

μείνει στείρα.
Κ α τά  παράδοξον δέ σύμπτωσιν αί νήσοι αϋται 

πρό; ά ; ή φύσι; έδείχθη τοσούτω ελευθέριος, εχουσι 

κατοίκους τούς τρομερωτάτους καί ώμοτάτους τώ ν 

άγριων τής ίΐκεανίας. Οί Βίτειοι έγένοντο πασίγνω

στοι διά τήν έπί δύο αιώνας θηριώδη αύτών δια

γωγήν πρός τους ξένους. Εθος θρησκευτικόν έπε- 

κράτει παρ’ αύτοί; νά θεωρώσι πάντα ξένον ή καί 

ιθαγενή ριπτόμενον υπό τή ; τρικυμίας είς τάς κρη

μνώδεις τώ ν νήσων άκτάς ώς θύμα σταλέν υπό τώ ν 

δαιυ.όνων όπο>ς φονεύσωσι καί καταβροχθίσωσιν αυ

τό . 6 τ ι  δέ τό  έθος τούτο ϊσχυε καί μέχρι; εσχάτων 

μαρτυρεί ό πλοίαρχος Ερσκιν οστις περιηγείτο τήν 

ί’ίκεανίαν τό  18 49 ετος. Πλοίον άνήκον είς χώραν 

παρακειμένην είς τήν πρωτεύουσαν πόλιν τή ; νήσου 

Β ίτι Λέβου Μπω, καί τελούσαν είς ταύτην φόρον ι

χθύων, άπήλθεν ε[ς αλιείαν δεκατέσσαρας έχον έπι- 

βάτας όπο>; άγρεύση τόν φόρον τούτον' άλλά κα- 

ταληφθέν ύπό τρικυμίας συνετρίβη, οί δ’  έπιβάτ/τ.ι 

άρπαγέντες αμέσως υπό τώ ν  κατοίκων τής πόλεως 

ταύτης έσφάζοντο. Επειδή δε οί ιεραπόστολοι ήσαν 

άπόντες αί γυναίκες αύτών άκούσασαι φωνάς έςήλ- 

θον καί είδον δύο τώ ν  ναυαγών σφαγέντας ήδη. Ε- 

δραμαν λοιπόν είς Μπω, καί είσελθούσαι μ.ετά βίας 

εί; τήν καλύβην τού πατρός τού Τακομβώ 'Γανόα, 

όπερ θεωρείται ιεροσυλία, έζήτησαν τήν ζωήν τώ ν 

καταδίκων. Καί ένέδωκε μέν ό άρχηγό; δ ιότι εί-

χεν ανάγκην νά περιποιήται τούς Αγγλους, άλλ’ ολί

γοι έσώθησαν διότι είχον ήδη σφαγή δέκα.

Εκ τούτου συμπεραίνομεν οποίον θάρρος καί ·όπό- 

σην δύναμιν ψυχής είχον ο! ιεραπόστολοι καί αί σύ

ζυγοι αύτών κατοικήσαντε; μεταξύ τώ ν  τρομερών 

τού των βαρβάριον, οΐτινες, έξ όλων τώ ν  κατοίκων τής 

Ιίκεανία; έπέμειναν πεισυ-ατωδέστερον είς τό  νά τρέ 

φωνται διά σαρκών ανθρωπίνων. Οί τώ ν  Μαρκεσίων 

νήσων καί τή ; νέας Ζελανδία; ετρωγον άνθρώπου; 

κατά θρησκευτικόν καθήκον, οί Βίτειοι όμοις ήσαν 

αληθή άνθροιποβόρα θηρία. Ενώ οί κάτοικοι τής 

Νέας Καληδονίας ετρωγον ανθρώπους έν ελλείψει 

άλλη; τροφής, ούτοι έφουγον τά ; ανθρωπίνους σάρ

κας έντός δημοσίων κλιβάνων καί διένεμον δημο- 

σίοις αύτά;, Οεωρούντες τήν άνθρωποφαγίαν ώς άλ

λον εθνικόν θεσμόν. Καί όμως καλλιεργούσε μ.ετά 

πολλή; έπιτηδειότητο; διάφορα ήδη γεωμήλων και 

άλιεύουσιν ιχθύς. Είναι εξαίρετοι ναύται, καί τοιοϋ- 

το·. μ,άλιστα ώ στε ό γνωστός Γάλλος Duniont -  

(I U rv ille  έπήνεσε καί αύτών τήν έμπειρίαν καί τώ ν 

πλοίων αύτών τή ν ωραιότητα καί ελαφρότητα. Ε

χουσι καί πρός τήν βιομηχανίαν κλίσιν, διότι κατα- 

σκευάζουσιν υφάσματα καί άξιόλογα πήλινα άγγεία.

Μεταξύ λοιπόν τούτων έλθόντε; κατωκησαν πρό 

είκοσιπέντε έτών ιεραπόστολοι μεθοδισταί. Καί κα τ’ 

άρχάς μέν υπέμεκναν τά  πάνδεινα παρά τώ ν  έγχω 

ρίων, πολλάκι; μ,άλιστα έκινδύνευσε καί ή ζωή αυ

τώ ν ' άλλ έπί τέλους άντημείφθη ή καρτερία αύτών. 

Λ·.ά τοιούτων αγώνων καί διά δαπάνη; δύο καί ή- 

μ.ίσεως περίπου εκατομμυρίων δραχμών κατώρθωσαν 

νά στερεώσωσιν εί; τάς νήσους εκείνα; τήν ιδίαν έ- 

πιίροήν' καί σήμερον τριάκοντα χιλιάδες καί επέ

κεινα ιθαγενών πιστεύουσιν είς Χριστόν. Κατώρθω

σαν δέ καί τήν άνθρωποφαγίαν νά καταργήσωσι σχε

δόν πανταχού. Εί καί τό  θρήσκευμα αυτών απο

κρούει καί έορτάς καί τελετάς, οί άγριοι όμως παρε- 

δέχθησαν εύχαρίστω; αύτό, καί πολλοί άναγινώ- 

σκουσι τάς ίεράς γραφάς μεταπεφρασμένας είς τάς 

διαλέκτου ς αύτών. Οταν σημάνη ό κώδων τής εκ

κλησίας, συνέρχονται καί άκούουσι τόν άιόάσχα- 

.Ιον ' ούτως όνομάζουσι τού ; αρχαιότερου; προσηλύ- 

τους, τού; οποίους οί ιεραπόστολοι μεταχειρίζον

τα ι ώς βοηθούς ίνα διδάξωσι τούς νεωτέρους. Οί δι

δάσκαλοι δέ ούτοι διπλασιάζοντες τήν αύστηρότη- 

τ α  τώ ν μεθοδιστών, καταπλήττουσι τά  γονυπετούν- 

τα  πλήθη, ά τινα  αγωνίζονται νά πράξωσι κατά τήν 
διδασκαλίαν.

Ταύτα άποδετκνύουσι τό  εύμάλακτον τού χαρα- 

κτήρος τ ώ ;  αγρίων τούτων. Αλλ’ ή βελτίωσ'.ς είναι 

τωόντι άληθής ή ένδίδουσιν άπλώς είς τό  ξενοπρε

πές καί άσύνηθε; τού θεάματος ; Καί δέν είναι κίν

δυνος μή άνταλλάξωσιν ώ ; τόσοι άλλοι ώκεάνειοι
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λαοί, τά  άγρια αυτών ελα ττώ μ α τα  πρός τά  πολ- 

λάκις χείρονα έλα ττώ μ ατα  άστόχου πολιτισμού ;

I I  δπαρξις τώ ν νήσων Β ίτι έγένετο κατά πρώτον 

γνωστή  τό  1643, καί εκ τοτε καί Αγγλοι καί Γάλ

λοι έπεσκέφθησαν αύτάς. ύ  διερευνήσας όμως άκρι- 

βέστερον αύτάς είναι ό γερμανός φυσιολόγος Σήμαν, 

καί τούτον θελομεν άκολουθήσει κατά τήν έπομένην 

περιγραφήν.

Β'.

Ο Σήμ αν ήλθε πρώτον είς τήν Ταβιούνην, νήσον 

τερπνήν καί κατάφυτον, καί άποβά; εί; θεσιν κα- 

λουμένην Σομοσόμο έφιλοξενήθη υπό Αγγλου ϊχον- 

τος έκεί ελαιουργείο·/' κατασκευάζεται δέ τό  έλαιον 

έκ κοκκοβαλάνων. I I  σύζυγο; τού άρχηγού τού Σο- 

μοσόμου ύποδεχθείσα τόν ξένον εύμενώς ήθέλησε 

νά συνοδεύση τιμώσα αύτόν, μετά τώ ν  άμφιπόλων 

γυναικών εί; τά ; έκδρομ.άς αύτού' καί άμα τή  πρωία 

συνήλθον εί; τό  μέρος οθεν {μέλλον νά άναχωρήσωσι. 

'Γ ό  ένδυμα αύτών ήτο άπλούστατον' ή μέν βασίλισσα 

έφερε περί μέν τήν ίσφύν τεμάχιο·/ λευκού πανίου, 

έπί δέ τής κεφαλή; χλοερά φύλλα πτέριδος, ρόδα σι

νικά είς τά ; τρύπα; τώ ν ώ τίω ν καί όστρακα περί τούς 

βραχίονας καί τό ν  λαιμόν' αί δέ περί αύτήν έφερον 

μ.όνον χλοερά φύλλα κοκκοδένδρων καί βανανεών.

Τό ανάστημα τώ ν βιτείων γυναικών είναι μεσαίο·/ 

καί εύπαγέ;' άλλά τό  πρόσωπον ούτε εύρυθμον κάλ

λος ούτε τήν χάριν τώ ν  τής Νουκαΐβας καί τής Ί'α'ί- 

τη ; έχει' έχουσιν όμως πλειοτέραν αιδώ καί δέν πα- 

ραδϊδονται εύκόλως είς τούς ξένους. Εν γένει ό χρι

στιανισμός έβελτίωσεν, έςωτερικώς τουλάχιστον, τά  

ήθη. Ε ϊ; τινα τώ ν  νήσων τού αρχιπελάγους Β ίτι, οί 

ιεραπόστολοι τηρήσαντε; τ ά ;  έν χρήσει κατά τήν 

Πκεανίαν απαγορεύσεις τά ; καλουμένας ταββού, έ- 

φήρμοσαν αύτά; είς τάς γυναίκας. Διό οσάκις να.ϋ- 

τα ι παρηνόχλουν αύτά; έκραζον «Ταββού ! ταββού! ·' 

ήτοι μή έγγ ίζε τε ' άλλά συγχρόνως παρέπεμπον αυ

τούς εύμενώς πρός πλησιόχωρόν τινα  φυλήν τή ; ό

ποιας αί γυναίκες, ώ ;  μ.ή άσπασθεΐσαι τόν χριστια

νισμόν, δέν έχουσι τήν αύτήν δυσκολίαν. Αί Βίτειαι 

μέχρι τής ώρα; τού γάμου περιέρχονται ολόγυμνο·.' 

τό τε  δέ περιζωννύονται ζώνην στενωτάτην. Αλλά καί 

οί άνδρες όταν μόνον γίνωσιν έφηβοι περιβάλλονται 

ζώνην. Οί μή άσπασθέντες τόν χριστιανισμόν δια- 

τηρούσι τό  έθος τής πολυγαμίας, καί τινες τώ ν αρ

χηγών εχουσι μέγαν αριθμόν γυναικών. Εν γένει ο- 

μ.ως οί γεωργοί, οί βιομήχανοι, οί άλιείς έχουσι μίαν 

μ.όνην γυναίκα, πολλάκι; δέ καί αίσθημα εύγενές 

οικιακού βίου. Επί πολύν γρόνον έφόνευον τάς γυ

ναίκας έπί τω ν τάφων τώ ν συζύγων' τό  έθος δέ τού - 

το  έπεκράτει καί τό  1856. Ωσαύτως έφονεύοντο καί 

οί πρεσβύτα·. καί οί πάσχοντες άνίατον νόσημα' χά-
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¡η ;  δμω; εΐ; τήν χριστιανικήν αγωγήν εξαλείφονται 

βαθμηδόν τά  φρικώδη ταύτα έθιμα. ί [  κατάστασι; 

τώ ν  γυναικών δεν φαίνεται δυσάρεστο;, διότι καί εύ

θυμοι είναι, καί όσάκι; συνέρχονται συνδιαλέγονται 

μετά ζωηρότητα; καί γελώσι.

Α ί συνοδεόουσαι τόν ήμ.έτερον περιηγητήν έχρη- 

σίμευον αντί δόηγών καί ¿φιλοφρονούν αΰτόν. Ανα- 

βαίνουσαι ταχύτερα εϊ; τ ά  ύψη περιέμενον του ; συν

τρόφου; αυτών θλώσαι κοκκοκάρυα καί έκμυζώσαι 

σ ιγύρα  έκ ξηρών ξύλων βανανέα;. Περί δέ δυσμά; 

ήλιου έζήτησαν νά καταβώσι, καί ούτε μία έμεινεν 

οτε έδυσεν έντελώς' διότι φοβούμεναι τά  πνεύματα 

τώ ν δασών φαντάζονται ο τι εάν ποτε άπαντήσωσιν 

αυτά; διά νυκτό; εΐ; τά  δάση ή τά  όρη, θέλουσιν 

άρπάσει αυτά; ώ ; θύματα.

Επί δε τώ ν  κορυφών κεΐται μέγα ; κρκτήρ, μ.ετα- 

βεβλημένο; εί; λίμνην, δπου βλέπει τ ι ;  παράδο

ξον φυτικόν φαινόμ.ενον' σωροί είδου; φυκών κχλύ- 

π τιυσ ι μέρο; αυτή;, καί καθιστώσι τήν επιφάνειαν 

του ΰδατο; σχεδόν στερεάν, επί τή ; όποια; καί πα- 

τε ϊ τ ι ;  ούχί πάντη ακίνδυνου;, διότι τά  μή έχοντα 

πολλήν έκτασιν μέρη ΰπενδίδοντα βυθίζονται. Επει

δή δέ τά  φύκη ταύ τα  εχουσι τήν όψιν χλοεράν εκλαμ

βάνει τ ι ;  αύτά αντί λίπους χελώνη;. Οί Ιθαγενεΐ; 

διηγούνται δ τ ι κατά πάσαν νύκτα 8ν τώ ν πνευμά

τω ν  άφαιροΟν άπό τώ ν  στομάχων δσον λίπος χελώ- 

νης εφαγον μεταφέρει αυτό εις τήν λίμνην εκείνην. 

Α λλ ’ εις τά  μέρη δπου δεν ύπάρχουσι φύκη τό  ΰδωρ 

είναι καί διαυγές καί δροσερόν.

Από Ταβιούνη; ό Γερμανό; περιηγητή; μετέβη εί; 

ΓΙόρτ-Κίνναιρδ, εΐ; τήν μικράν καί εΰλίμενον νήσον 

όβαλοΰ, δπου κατώκουν ξένοι τινέ; καί ό Γάλ

λο; Ο ιιιηοηΙ-ιΓ  ΙίΓνιΙΙο  έπεσκέφθη αυτήν. Ιΐσαν 

δε παντοΐοι ο! ξένοι ουτοι, ήτοι δώδεκα λειποτάκται 

Α γγλο ι καί Αμερικανοί, δύο έκ Ταίτης καί Σανδου'ί- 

κη;, εί; μαύρο; καί εί; έκ Βεγγάλη;, καί έκάλουν 

εαυτού; Ευρωπαίου; άποίκους. Εκαστο; αυτών είχε 

πολλά; γυναίκα;' είχον κτίσει οικία; όπωσοΰν άνέ- 

του;, είχον τουφέκια καί εζων έν άρυ.ονία μετά τού 

αρχηγού τή ;  ύβαλοΰ τόν όπυϊον έβοήθουν έν ώρμ 

πολέμου. Εκτοτε καί άλλοι κ*ί μ.άλιστα κακούρ

γοι έξ Αυστραλίας έλθόντε; ηϋξησαν τόν αριθμόν 

τώ ν  άποίκων' άλλά προσεκάλεσαν δυσαρέσκεια; διά 

τή ; άτόπου αΰτών διαγωγή;. Πολλοί δέ έπεδόθησαν 

εί; τόν άγριον βίον, εί; τοιαύτα; μάλιστα έκτρα- 

χηλισθέντες φονικά; πράξεις καί παρεκτροπά;, έίστε 

καί αυτοί οί ιθαγενεΐ; ¿τιμώρησαν αυτούς. Πρό τ ι-  

νων ίτώ ν  ό Τακομβώ, ΰποθέσα; δ τ ι ΰπεστήριζον τού; 

πολεμ.ίου; αυτού, άπέπεμψεν εί; Βάνουα Λέβου' έ- 

πέτρεψεν δμω; αύτοϊ; τό  1850 νά έπανέλθωσιν εί; 

Λεβοδκα. 0  αριθμό; αΰτών συμπεριλαμβανομένων 

καί τώ ν γυναικών καί τώ ν παιδιών άναβαίνει σήμε
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ρον εί; διακοσίους, καί χρησιμεύουσιν εΐ; του; Α γ 

γλου; άντί ναυαγών καί διερμηνέων.

Ευρών εί; όβαλοΰ ό Κ .  Σήμαν τόν πρόξενον τή ; 

Αγγλίας, μετέβη μ ετ ’  αΰτού εΐ; τήν μεγάλην νή

σον όπω ; έξερευνήσωσι πολλά μέρη άνερεύνητα δω; 

τότε. Τόν Ιούλιον τού 1860 έτους καςέβησαν εί; 

Μπώ, τήν πρωτεύουσαν τού Τακομβώ, συγκειμένην 

έκ τινων καλυβών. AÍ οίκίαι δέν είναι κακώς κατε- 

σκευασμέναι' έξ έναντία; είναι στερεαί, ένίοτε δέ έ- 

χουσι καί τινα  κομψότητα' τηρείται δέ, πράγμα σπά

νιον παρά το ΐ; άγριοι;, καί καθαριότη; έν αΰταϊ;. 

Α ντί κλίνη; καί θρανίων μεταχειρίζονται ψιάθου;, καί 

τά  κεράμεια αΰτών αγγεία  είναι τω όν τι αξιοθαύμα

στα  διά τήν έργασίαν, τ ά  παντοειδή σχήματα καί 

τήν στιλπνότητα ' έχουσι δέ καί έκ γεγλυμμένου ξύ

λου πινάκια, καί όργανα μουσικά οίον τύμπανα κα- 

τεσκευασμένα έκ κορμού δένδρου καί δέρμα καρ- 

χαρίου φέροντα, αΰλοΰ; καί καλάμου; βαμβού μή

κος έχοντας δεκαοκτώ δακτύλων, διάμετρον ένό; 

καί ήμίσεως καί τρεϊ; ή πέντε έπάς. Ó μ,ουσικό; 

προσαρμόζει τό  στόμιον τού οργάνου τούτου εί; τού; 

^ώθωνας, καί είσπνέων έκπέμπει ήχον γλυκόν μ.εν, 

οΰχί δμω; ποικίλον.

Μέχρι τού 1854 οί κάτοικοι τή ; Μπώ, δπου ί- 

δρύθη άξιόλογον θρησκευτικόν κατάστημα, άπέβαλ- 

λον έπιμόνω; πάσα; τ ά ;  διδασκαλία; τώ ν ιεραπο

στόλων, καί οί κλίβανοι έν οί; έψαινον ανθρώπου; 

ήσαν αιωνίως άνημμένοι. Καί οΰδένα μέν ιεραπόστο

λον έφαγον, πολλοί δμω ; έπεσαν θύματα ζήλου καί 

μόχθων. Αλλ ’ άπό τού  έτους τούτου ή καρτερία αΰ

τώ ν έστέφθη πιστεύσαντο; τού αρχηγού Τακομβώ 

εΐ; Χριστόν. Τό παράδειγμ.α δέ αΰτού έμιμήθησαν 

καί πολλοί άλλοι' οί βωμοί κατεστράφησαν καί εκ

κλησία άνηγέρθη, έκεΐ δπου ήτο πρό μικρού σφαγεΐον 

άνθρώπων.

Από τή ; Μπώ μετέβησαν οί περιηγηταί ε ΐ; Ν α - 

κέλπι, μικρόν παοαποτάμιον χυνόμενον εΐ; τόν μέ- 

γαν ποταμόν Ρεύαν διά διώρυγος άρχαιοτάτη; καί 

άξιολόγου κατασκευή;. Φαίνεται δε δ τι δ τε  κατε- 

σκευάσθη τώ ν  κατοίκων ό αριθμό; ήτο πολύ;, διότι 

ολον τό  χώμα άφνιρέθη διά ξύλινων εργαλείων καί 

καλάθων. Οί ιθαγενεΐ; λέγουσιν δ τι τό  έργον τούτο 

είναι άρχαιότατον καί ο τ ι κατεσκευάσθη χάριν στρα

τιω τικώ ν έπιχειρημάτων. Ó ποταμό; είναι πλατΰ; 

καί βαθύς, ή πέριξ γή πλουσία καί καλώς καλλιερ

γημένη καί τά  χωρία πολλά καί πολυάνθρωπα. Πολ

λοί είναι οί άρχηγοί τώ ν  κατά τά ;  δύο δχθα; φυλών. 

Τόσαι δέ μ-άχαι συνεκροτήθησαν περί τόν Ρεύαν ίοςζ 

ώνομάσθη «ποταμ ό; α ίματος". Οί Νά Σέϊβαν έξω - 

λοθρεύθησαν υπό τώ ν  Ναμουσί, αρχηγόν έχόντων τόν 

Κουρουδουάδουαν περί ού θά όμιλήσωμεν μετ ¿λίγον. 

Καί où μόνον οί άνθρωποι άλλά καί τά  δένδρα καί
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τά  άλλα κάρπιμα φυτά κατεστράφησαν. Ε ί; τήν 

φυλήν τώ ν Σολόϊρα υπήρχε φάλαγξ άνδρών άξιούν- 

τω ν δ τ ι δυνάμει μαγεία; έγένοντο ά τρωτοι' έπει- 

δή δέ ηρχοντο εί; τόν πόλεμον ατρόμητοι, οί αντί

παλοι αΰτών κυριευόμενοι ΰπό φόβου έφευγον' όθεν 

σνομάζοντο Βάχα χα.Ιού θύτου , ή τοι άτρωτοι. Αλλ 

ή εισαγωγή τώ ν πυροβόλων διεσκέδασε τήν περί αΰ

τώ ν  δόξαν' δ ιότι επτά  τώ ν άη ττή των τούτων έφο- 

νεύθησαν κατά τινα  μάχην, οί δέ λοιποί έστρεψαν 

αίσχρώ; τά  νώτα. Ε ί; τά  πλεΐστα τώ ν μεγάλων δέν

δρων κοέμανται τά  οστά τώ ν πτωμ-άτων « τ ιν α  έγέ

νοντο βορά τώ ν  νικητών' όσάκι; δέ φυλή τ ι ;  είσβάλη 

εί; τήν χώραν άλλη; έχθρά;, λαμ.βάνει τά  αποτρό

παια ταύ τα  τρόπαια ίνα έν-αφιάση αΰτά.

Μετά ταύτα  οί δύο όδοιπόροι διευθύνθησαν δι’ 

άμφιθαλασσίου ατραπού πρό; τόπον καλούμενον 

Νάουα άνήκοντα εί; τόν αρχηγόν τώ ν  Ναμουσί Κου- 

ρουδουαδούα, έφ’ ου ό πρόξενο; είχεν αποκτήσει βαθ

μηδόν μεγίστην έπιδ^οήν. Ζητήσα; τήν άδειαν νά 

έπισκεφθή μετά τού συνοδοιπόρου'ίτήν ΰπ’  αΰτόν χώ 

ραν έλαβεν αύ-ήν' δέ αρχηγό; ώ ; ών έκ τώ ν ίσχυ- 

ροτάτων τή ; νήσου, ύπεδεχθη αΰτού; μεγαλοπρε- 

πώ ; εί; τήν κυριωτέραν αΰτού οικίαν έχων περί αΰτόν 

συμβούλου; τε  καί ΰπηρέτας. Ο τε έφάνησαν οί ξένοι 

ό διερμηνεύ; αποταθείς πρό; τόν άρχηγόν είπεν δτι 

ό  πρόξενο; έζήτει τήν άδειαν νά παρουσίαση αΰτώ 

ξένον έπιθυμούντα νά σπουδάση τό  κράτος καί νά 

φιλοξενηθή έπί τινα ; ημέρα; παρ’ αΰτού. Μετά βρα- 

χεΐαν δέ σιωττήν έ πρώ το ; τώ ν  ρητόρων, λαβών τόν 

λόγον έν όνόματι τού Κουρουδουαδούα, προσηγό- 

ρευσε τού ; ξένου; είπών δ τι έτίμων τήν πόλιν, χαί 

ο τι πάσα ή φυλή έμελλε νά ειδοποιηθή εντός έλίγου 

περί τή ; άφίξεω; αΰτών διά τυμ.πανοκρουσίας. Καί 

άμέσω; πάντε; οί περιεστώτες έκροτάλησαν τά ; χεΐ- 

ρα; κραυγάζοντε;' M á ra ,  ¡tá ra , ¡lá ra  ! άντήχησε 

δέ καί τό  τύμπανον. Οί οφθαλμοί τού αρχηγού έ- 

λαμπον καί έμειδία ήγεμονικώ; ένώ οί ξένοι έκά- 

θηντο έπί ψιάθων.

Ενώ δέ ήτοιμ.άζοντο νά γευθώσιν ό διερμηνεύς, 

ίδών μέγαν λέβητα σιδηρούν, έν (ο πολλά πολλάκι; 

¿κόχλασαν άνθρώπων μέλη, απήγγειλε λόγον β ιτι- 

σ τ ί κατά τή ; άπαισία; ταύτη ; τροφή;. Κ α ί οί μ.έν 

άγριοι ήκουσαν άναλγήτως τόν λόγον τούτον' οί ξένοι 

δμ®; δέν ήσθάνθησαν όρεξιν νά φάγωσιν δ τε  παρε- 

τέθη χοίρο; παρασκευασθεί; ίσω ; έντός τώ ν  αγγείων 

δπου έβρασαν καί ανθρώπινα μέλη. Είδη γεωμήλων 

παρετέθησαν συγχρόνως' προσεφέρθη δέ καί ύαγόχα 

δ έστι ποτόν κατεσκευασμένον έκ τού χυμού £ίζη; πε- 

περίδο;, παραπλήσιον πρό; κράμα υδατο; σαπωνείου 

καί μαγνήσια;. Τά κάνυστρα τώ ν  γεωμήλων έφερον 

παρθένοι, όδηγούμεναι ΰπό τή ; προσφιλέστερα; τώ ν 

γυναικών τού ήγεμόνος, χ ίτινε; πρό; ένδειξιν σεβα
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σμού έσύροντο επί τώ ν χειρών καί τώ ν γονάτων. 

Επειδή κατά τό  επικρατούν εί; τά ; νήσου; εκείνα; 

έθος ό οικοδεσπότη; δέν συνεστιάται μ ετά  τώ ν ξένων, 

άλλ έπιβλέπει τήν τράπεζαν, ό Κουρουδουαδούα; 

¿φρόντιζε μή λείψη τ ι  άναγκαΐον, καί άνά πάσαν ή- 

μίσειαν ώραν προσεφέρετο ύαγόχα. Μικρόν καννόνιον 

πλησίον τή ; εισόδου έκρότησε, καί τό  τύμπανον δέν 

επαυσε σημαίνον. Α ντ ί δέ στρωμάτων είχον τήν νύ

κτα  ψιάθου; έπισεσωρευμένας καί κωνωπεϊα έκ χάρ

του κατεσκευασμένου έκ φλοιού μωρέας. Τήν έπι- 

οΰσαν ό πρόξενο; προσέφερε τ ώ  άρχηγώ πελέκει;, 

μαχαίρα; καί υφάσματα.

Μετά ταύτα  προσεκάλεσε τού; ξένου; εί; μεγάλην 

εθνικήν εορτήν μ.έλλουσαν νά πανηγυρισθή μ,ετ’  5- 

λ ιγα ; ήμερα;' ό πρωτότοκο; υίό; τού Κουρουδουά- 

δούα, γενόμενο; έφηβο;, έμελλε νά ένδυθή τό  ¡ιάξοττ. 

Τά έπεισόδια τή ; εορτή; ταύ τη ; ήσαν συνήθως τρο

μερά' εσφαζοι μέγαν αριθμόν ένόχων καί αιχμαλώ

τω ν φυλαττομένων έπί το ύ τω ' καί σήμερον λόγο; 

ητο νά φονεύσωσι τού ; πεντακοσίου; κατοίκου; πό- 

λεως στασιασάση;' τά  δέ π τώ μ α τα  συνεσωρεύοντο 

καί έπί τού  σωρού έ^όίπτετο ζώ ν  δούλος, ό  νέο; έφη

βος, γυμνός έω ; τό τε , διότι μόνοι οί άνδρες φορούσι 

ράκος, έχωρίζετο άπό τώ ν  συντρόφων αΰτού, άνα- 

βαίνων εί; τόν τρομερόν σωρόν τώ ν  π τωμάτων καί 

Οέτων τού; πόδα; έπί τού στήθους τού ζώ ν το ; δού

λου, έπαλλε ρομφαίαν ή κεφαλοκρούστην ένώ οί ιε

ρείς έπεκαλοΰντο τήν προστασίαν τώ ν  δαιμόνων, καί 

έδέοντο αΰτών νά άναδεικνύωσιν άείποτε νικητήν τόν 

νέον. Τό δέ πλήθος συνείθιζε νά έπευφημή αγρίως. 

Μετά ταύ τα  δύο θείοι τού ήγεμόνο; άνέβαινον καί 

αΰτοί εί; τόν σωρόν, καί περιέβαλλον τήν ζώνην ή 

τό  /ιάροκ, λευκήν ώ ; ή χιών καί στενήν, άλλά μή

κος έχουσαν διακοσίων μέτρων.

Τοιαύτη ήτο ή τελετή . Οί πεντακόσιοι κατάδικοι 

άνέμενον τρέμοντες τήν φρικώδη ώραν, δτε οί δύο 

ξένοι προχωρήσαντε; πρό; τόν άρχηγόν έζήτησαν νά 

δεχθή αΰτού; άντί θείων. 0  Κουρουδουαδούα; δμω; 

έδίστασε καί άποχωρήσα; συνεβουλεύθη τό ν  λαόν. 

Μετά τινα ; δέ συζητήσει; έπανήλθε καί είπεν δ τι πα

ραχωρεί δ,τι έζητήθη παρ’ αΰτών. Τότε ό πρόξενο; 

καί δ σύντροφο; αΰτού ¿πλησίασαν τόν όλόγυμνον 

νέον δστί; έπαλλε μεταξύ τού πλήθους ρόπαλου, καί 

έτύλιξαν περί αΰτόν τριάκοντα πήχεις υφάσματος 

άγγλικού ένώ ό λαός καί οί ίερεΐ; έπεκαλοΰντο τού; 

δαίμονας, ό  δέ πρόξενο; λαβών τόν λόγον προέτρε- 

ψε τό ν  νέον εί; έργα εντιμότερα τώ ν  προγονικών, 

καί εί; άναζήτησιν αληθούς δόξη;. Κατέληξε δέ ή 

τελετή  μεταξύ έθνικών ασμάτων.

Σημειωτέον δέ δ τι τά  περί τής τελ ετή ; ταύτη; 

είχον άποφασίσει έκ συμφώνου οί δύο Εΰρωπαΐοι καί 

ό ένδίδων εί; τάς συμβουλά; αΰτών άρχηγός. Ητο
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δέ αληθές κατόρθωμα, διότι κατηργηθη τρομερόν έ

θος και έσώθησαν πεντακόσιοι άνθρωποι. Αλλά και 

τό  πλήθος είδεν ευχαρίστως ταύτα  καί αυτός ό γέ

ρων Κουρουδουαδούα; έκλαυσε διηγούμενος ό τι πολύ 

αίμα είχε χυθή ότε ένεδύθη την ανδρικήν ζώνην.

Εκείθεν οί δύο Ευρωπαίοι έχώρησαν προς τά  ενδό

τερα ΐνα παρατηοήσωσι τόν Οΰόμαν, βράχον άπότο- 

μ.ον ΰψος έχοντα χιλίων περίπου αγγλικών ποδιών. 

Ούδείς Ευρωπαίο; εΤχεν έως τό τε  άναβή εί; αυτόν. 

Συνώδευσε δέ αυτού; καί ό Κουρουδουαδούα; μέχρι 

τή ; πρωτευούση; Ναμούση;, παρακολουθούμενο; υπό 

πολλών υπηρετών, καί υπό τινο; Αγγλου ου τινο; α! 

περιπέτεια·, είναι περίεργοι, ό  τυχοδιώκτη; ούτο; 

καλούμενο; Ερρίκο; Δανφόρ, έπωνομασθεί; δέ διά τά ; 

ούχί πολ.λά εντίμου; πράξεις αυτού Αρόύ Εβραίο;, 

μή κατόρθωσα; έν Λονδίνου νέο; έτι, μήτε περί τήν 

εμπορίαν, μήτε περί τήν ναυτικήν νά εύδοκιμήσν), ήλ

θε πρό δεκαπέντε έτών εί; τ ά ;  νήσου; Τόγγα , όπου 

κατέτριψεν ολόκληρον έ το ; στερούμενο; καί τόν έ- 

πιούσιον. Μεταβά; δέ εί; τήν νήσον τού Κουρουδουα

δούα συνέστησε μετά τινο ; άλλου τυχοδιώκτου κα

τάστημα αλιείας, καί επειδή προοέκρουον πρό; του; 

εγχωρίους τό  κατάστημα έγένετο παρανάλωμα του 

πυοό;. ίδιον λοιπόν καί πάλιν εαυτόν δλω ; άπορον 

κατέφυγεν υπό τήν σκέπην τοϋ Κουρουδουαδούα, 

οστι; ήγάπησεν αυτόν καί διά τήν ζωηρότητα  τού 

πνεύματος καί διότι διηγείτο τή ν ιστορίαν τώ ν επι

κρατειών καί τώ ν ηγεμόνων τής Ευρώπη;. Εχων Ι

κανήν έπιτηδειότητα περί τό  άφηγεϊοθαι ό Α γγλο , 

τυχοδιώκτη; έκέρδησεν ευκόλως καί τώ ν άλλων τήν 

εύνοιαν, καθόσον μάλιστα οί άγριοι τώ ν  νήσων ε

κείνων έχουσι καί ζωηράν φαντασίαν καί μεγίστην 

περιέργειαν καί αυτοί ουτοι διηγούνται ιστορία; άνα- 

γομένα; εί; πνεύματα καί δα!μ.ονας. 0  τυχοδιώκτη; 

όστι; άναγνού; άλλοτε του; μύθου; τή ;  Χαλιμάς, 

διηγείτο αυτού; Β ιτιστί, οΰ μόνον απέκτησε μεγάλην 

φήμην, αλλά καί γενναίιο; άντημείφθη. Ο μύθο; έ

λεγε τού Σεβάχ Θαλασσινού άντήμειψεν αυτόν διά 

δύο παχυτάτων χοίρουν πεντήκοντα δραχμών άξίαν 

έχόντων" χάρις δέ εί; του ; μύθου; ό ήγεμών εδωκεν 

αϋτώ γυναίκας καί αγρούς. Επεμελεϊτο δε καί τώ ν  πυ

ροβόλων τή ;φ  υλής, καί επειδή είχεν υπάρξει άλλοτε 

υπηρέτη; φαρμακοπώλου έθεράπευε του ; νοσούντα;.

Ϊνα προχωρήσωσι δέ εί; τά  ένδότερα οί περιηγη- 

άαί διέβησαν έπί λέμβου τόν Ναούαν, περί τόν ο

ποίον ή γή  είναι καί εύφορο; καί καλοί; καλλιεργη

μένη" ή περί τήν γεωργίαν έπιτηδειότης τώ ν άγριων 

είναι τω όντι άξιοθαύμαστος. Καί το ι έχοντε; άτε- 

λ έσ τα τα  έργαλεία, σχηματίζουσιν ομω; μικρά τε- 

τράγωνα, μ,εταξυ τώ ν  οποίων φέρουσι τό  ύδωρ τού 

πο7αμού δι’  αύλάκων καταλλήλως κεχαραγμένων 

ώ στε νά π οτίζω ντα ι πάντα τά  φυτά.
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Κ α τά  τινα 'μ έρη  ό ποταμ.ό; μεταβάλλεται εί; 

καταρράκτην' έπειδή δε διά τήν ώραν τού  χρόνου 

τά  ϋδατα ήσαν ολίγα οί οδηγοί άπέφυγον τά  προ

σκόμματα διά μεγίστη; έπιτηδειότητο;' άλλά λέμ

βο; φέρουσα σκεύη κατεποντίσθη. ΙΙλθον δέ εί; τό 

χωοίον Ναγάδι, κείμενον έπί τή ; κορυφή; όρου;, 

αί πλευραί τού όποιου χρησιμεύουσιν άντί νεκροτα

φείου. Οί Βίτειοι έμολογούσι πολ.υ σέβα; πρό τού; 

τεθνεώ τα ;' σκάπτουσι δέ έντύ; τώ ν  βράχων λάρνα

κας έν αί; άποθέτουσι του; νεκρού; τύ πρόσωπον 

έχοντα; έστραμμένον πρύ; δυσμά;. Ενταύθα, ώ ;  καί 

κατά τά  άξιολογώτερα μέρη τού αρχιπελάγους -υ

πάρχει τόπο; καλούμερο; Βουρέ ήτοι ξενών, όπου 

καταλύουσι πάντε; οί προσκληθέντε; διά τινα εορ- 

ή άλλην τινά  περίστασιν, όντε; δέ μακράν τώ ν  οι

κιών αυτών.

Ε ί; τούτον λοιπόν τό ν  ξενώνα έμελλον νά κατα- 

λύσωσι καί οί ξένοι τού  Κουρουδουαδούα άλλ’ ε

πειδή ήτο εί; άκρον άκάθαρτο; καί πλήρη; άνθρώ- 

πων, διότι διά τήν παρουσίαν τώ ν  χαχα.Ιάγχων  

(ούτως ονομάζονται ο: μή έγχώριοι) είχον συέρεύ

σει πολλοί, οί Ευρωπαίοι έξηπλώθησαν ε ί; τ ά ;  ψιά- 

θου; αυτών. Μόλι; ομω; έκάθησαν καί πλήθος ά- 

μετρον άγριων συνήλθον περί αυτού; φέροντε; χοί

ρου;, γεώμηλα καί άλλα τοιαύτα, πρό; τούτοι; 

δέ καί μέγα ποσόν πονδ ίγγα ς  έκ βανανεών έψημέ- 

νων μετά γάλακτος κοκκοκαρύων καί τετριμμένου 

σακχαροκαλάμου. Πάντα τα ύ τα  προσεφέρθησαν εί; 

τόν άρχηγόν οσ τι; δεχθεί; αυτά διένειμε πρό; τούς 

ξένου; κρατήσαντα; ολίγα.

Προς δέ τό  εσπέρα; φέρουσι χάΰα ήτοι ποτον 

ναρκωτικόν σύνηθε; εί; τ ά  άρχιπελάγη τή ; μεσημ

βρινή; θαλάσση;. Κ α ί ό πίνων μέν ολίγον έξ αυτού 

άποκαρούται καί βλέπει όνειρα" έπειδή δέ είναι δ>- 

σκολον νά αναχαίτιση τ ι ;  τήν ιδίαν ¿ρμήν πρό; 

τήν μέθην ταύτην ώ ; καί έπί πάση; άλλη;, οί έπι- 

διδόμ.ενοι εί; αυτήν μεταβάλλονται εντός ολίγου 

εί; άλλα κτήνη καί ε ί; νοσήματα τού δέρματατο; 

υποπίπτουσιν.

Οσάκις προσφέρη τό  κάβα αρχηγός, ή προσφορά 

γίνετα ι μετά τινο; έπισημότητο;" καί πρώτον μέν 

δοκιμάζει αυτό όπιο; πεισθή ό τι είναι καλώς κατε- 

σκευασμένον' μετά ταύ τα  όέ υπηρέτη; χέει αυτό 

εί; κοκκοκάρυον, καί κρατών αυτό όρθιο; τείνει 

τήν χεϊρα πρό; τόν άρχηγόν καί περιμένει έπιτα- 

γάς. Τό τε  ό ρήτουρ τού άρχηγού λέγει αΰτώ ότι 

τό  κάβα ήτοιμάσθη, καί ούτο; άποκρίνεται άπαγ- 

γέλων τό  όνομα εκείνου πρό; 8ν επιθυμεί νά δοθή. 

I I  σειρά δέ καθ’ ήν τά  ηγεμονικά χείλη προφέρουσι 

τά  ονόματα άποδεικνύει τόν βαθμόν τή ; πρό; έκα

στον τιμή ; καί τή ; εύνοία; τού άρχηγού.

όσάκι; δέ είναι παρόντε; ξένοι, πρό; τούτους προσ-

φέρεται κατά πρώτον τό  κάβα" σπανίως όμως οί Ευ

ρωπαίοι δέχονται ποτόν ούτω πως άηδώς καί άκα- 

Οάρτω; παρατκευασθέν.

Εν Ναγάδη, ή ; τίνος οί κάτοικοι δέν ήγκαλίσθη- 

σαν είσέτι τόν Χριστιανισμόν, υπάρχει ναός έγχώ- 

ριος, είκοσιπέντε μέν μήκος δεκαπέντε δέ ποδών πλά

τος έχων, καί περικεκυκλωμένο; ών υπό καλάμων. 

Αιά σειρά; δέ καλάμων χωρίζεται ό βωμό; τού πνεύ

ματος τό οποίον λατρεύουσιν. Εΐδωλον ομω; δέν υ- 

πάρχει. Ι’ ίζαι κάβα καί φύλλα καί κλάδοι κρέμανται 

από τή ; στέγη ;. Ó ίερεύ;, οστι; μετά τή ; οίκογενεία; 

αυτού κατοικεί έν τώ  ναώ τούτου, φυσά έν καιρώ 

τελετή ; εί; αυλόν πολυκάλαμον" έπειδή δέ τ ι ;  ξένο; 

εόωρήσατο αύτώ σάλπιγγα, έκ τοτε έκκουφεί τού; 

περιεστώτας.

Τήν θρησκείαν τώ ν Βιτείων δέν είναι εύκολον νά 

προσδιορίση τι;" άφού δέν έχει είδωλα παραδέχεται 

άρα τήν ύπαρξιν Θεού ; Οί διάφοροι λαοί πρεσβεύ- 

ουσι καί διάφορα πνεύματα, α τινα  πολλάκι; συγ- 

χέουσι καί μετά τώ ν  πνευμάτων τώ ν  τεθνεώτων. Ε

νίοτε όε τά  πνεύματα ταύτα  σχετίζοντα ι διά παρα

δόσεων καί μύθων μετά φυσικών τινων φαινομένων 

Εί; τό  στόμιον παρδείγμ.ατο; χάριν τής διώρυγος Δα- 

βετα, κεϊται μέγα; όγκο; κοράλλινος, περί τού ό

ποιου οι έγχώριοι διηγούνται ταύτα" τό  ίσχυρότατον 

πνεύμα Δαγγέη εστειλέ ποτε τά  νυκτερινά κατώτερα 

πνεύματα τά  καλούμενα Λάνδο Αλέβα καί Λάνδο 

ίαγγάνε ΐνα κλείσωσι τήν Δαβέταν" έπειδή δέ κα- 

τελήφθησαν υπό τή ; ημέρα; πριν έ τ ι τελειώσωσι τό 

εργον αυτών μετεμορφώθησαν εί; τόν κοράλλινον ε

κείνον όγκον ονομασθέντα Βάχα Τ ύγγα  η  σα ι-σα ί, 

η τοι τοπον έν (ο άποτίθενται τά  αλιευτικά έργαλεία" 

δ ιότι ό Ραμβελή;, άπέθετο έκεί τό  σαι-σα 'ι αυτού, δη

λαδή τόν κάμακα ότε μετά τό  τέλο ; τή ; αλιεία; ά- 

νεβη εί; ουρανού;. Ó Ραμβελή; ούτο; είναι ό φόβο; 

καί ό τρόμο; τώ ν ναυτών" σημαίνει δε το  όνομα αυ

τού ο κυματοπλήξ “ , καί εί; τούτον άποδίδονται 

τά  ναυάγια.

Καί εί; άλλα μέρη εΰρίσκονται τοιούτοι ναοί, ο

νομαζόμενοι K iraC ov.lá , ήτοι κατοικία πνεύματος. 

Κεϊνται δέ καί εί; τώ ν  όδών τά  πλάγια βωμοί έκ 

καλάμων και — χνίων, άφιερωμένοι εί; τού; τεθνεώ

τα ;  και ΐνα τρέφωνται τά  πνεύματα τούτων φέ- 

ρουσιν εις τού ; βωμούς τροφά;, τά ; όποιας τρώγου- 

σιν οι διαβάται και τα  ζώα. Επειδή πιστεύουσιν οί 

Βιτειοι ό τι οι Εερεϊ; συγκοινωνούσι μετά τώ ν πνευμά

τω ν , υπετασσοντο τυφλώς εις τά  νεύματα αύτών έκ 

τουτου έςηγείται ή τόση τώ ν ιεραποστόλων έπιό^οή.

Ο: ήμέτεροι περιηγηταί άνέβησαν καί εί; τό  όρο; 

Ούόμα, τέσσαρα; ή πέντε χιλιάδα; πόδα; άγγλικού; 

άνυψούμενον ΰπεράνω τή ; θαλάσση;" αί πλευραί αυ

τού είναι τραχεϊαι καί άπότομοι, καί ό καύσων έ-
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πηύξανε τόν κόπον. Οί ίδηγοί όπω ; δροσισθώσιν α

νέβαιναν εί; τά ; κορυφά; δένδρων. Καθόσον δέ έχώ - 

ρουν πρό; τα  άνω καί τά  πτηνά έγίνοντο σπανιώτε- 

ρα" βαθυτάτη δέ σιωπή έπηύξανε τό  μεγαλεϊον τή ; φύ- 

σεω;. Από τή ; κορυφή; τού όρους φαίνονται ό )' έν 
χάρτη τά  δύο τρ ίτα  τού αρχιπελάγους.

Γ.

Καταβάντε; δε έπανήλον εις Ναμούσην, ο που ό Κου 

ρουδουαδούα; συνεκάλεσε τού ; υποτελείς άρχηγού; 

και του ; πλουσιωτέρου; γαιοκτήμονα;. Πλήθος άπει

ρον άνδρών, γυναικών καί παιδιών συνήλθον έκ τώ ν 

περίχωρων" ή δέ συνάθροισι; έγένετο έν σταθερά με

σημβρία έπί εΰρυτάτου πεδίου Οπό τήν σκιάν κοκ

κοδένδρων καί πορτοκαλεών κατά  τήν άκραν τού 

ποταμού καί πρό τού ξενώνος. Λγγελθείση; δέ τή ; 

ένάρξεω; έκάθησαν πάντε; πλήν τώ ν γυναικών καί 

τώ ν παιδίων αΐτινε; άπεχώρησαν. Η συνέλευσι; αυτή 

συγκειμένη έξ άνδρών γυμνών καί άγριοπροσώπων 

είχε τήν όψιν παράδοξον" τά  πρόσωπα ποικίλα χρώ

ματα έχοντα ήσαν κεχαραγμένα διά γραμμών καί 

έστιγμένα διά διαφόρων σχεδίων τό  παράδοξώτε- 

ρον όμως πάντων ήσαν αί κόμαι, αί μέν περιπε- 

πλεγμέναι ου; σφαΐραι, αί δέ περιτετυλιγμέναι έν 

συμμετρία καί άλλαι έρυθροβαφεί;. Κοσμήμα δ’ ί -  

φερον περί τούς βραχίονα; καί τόν λαιμόν όστρακα, 

είχον τά  ώ τα  τετρημένα κατά του ; χόνδρου; καί τό 

σώμα έστιγματισμένον δι’  έκκαύσεων καί έκκοπών. 

Μόνον δέ ένδ υμα έφόρουν ζώνην.

Ó Κουρουδουαδούα;, φέρων κεφαλοδέσμιον περί- 

λευκον καί ζώνην έρυθραν, τή ;  όποία; αί δύο άκραι 

έσύροντο κατά γή ;, έκάθησεν έπί μικρά; κλίμακος" 

έκάθησαν δε έξ άριστερών καί οί άδελφοί καί οί σύμ- 

βουλοι αυτού, μετά τώ ν όποιων ή το  καί ό Δαμφόρ. 

θ έσ ι; ιδιαιτέρα ώρίσθη διά τού; ξένου;, τού ; όποιου; 

άμα φανέντα; ΰπεδέχθησαν κροτούντε; τ ά ;  χ ίίρ * ; καί 

κράζοντε;" A la ra , μάνα  ! Εκτεθέντων δέ τώ ν  λό

γων δι’ οΰ; συνεκαλέσθη ή συνέλευσι;, άμέσως ήρ- 

χισεν η συζήτησις. Οί άγριοι ώμίλουν πολλά καί 

μετά πολλή; ευπρεπείας. Οϋδεί; δμως έλάμβανε τόν 

λόγον άνευ άδειας, καί άπαγγέλοντα λόγου; διεξο

δικού; ήκουον πάντε; μετά προσοχή; καί πάντων 

οί οφθαλμοί ήτένιζον τόν ρήτορα. Α ί φυσιογνωμία·, 

ήρμήνευον τά ; υπό τού λαλούντο; προξενουμ.ένας εν

τυπώσει;. 6  ρήτωρ ώμ-ίλει άταράχως, μ.εγαλοφώ- 

νω ; καί άπ τα ίστω ;, καί έχειρονόμει μετρίως καί εύ- 

πρεπώ;" ένίοτε δέ, μετά μακράν περίοδον, διεκοπτεν 

έπί μικρόν τόν λόγον, καί τό  πλήθος άνεφώνει' Β ι-  

rüxa ! σ ά χα ! ή τοι καλά! καλά! άκούσατε !

Μετά δέ τήν συζήτησιν τώ ν έσωτερικών καί εξω

τερικών συμφερόντων, ρήτωρ τ ις  άναβά; εί; τά ; 

βχθμ.ίδα; τού Βουρέ ώμίλησεν έξ όνόματο; τού άρ

χηγού καί είπεν ε ί; τόν λαόν τήν μέλλουσαν πορείαν

Ω Ρ  Α.  103



τη ; κυβερνήσει·»; Πκουσχν δέ αΰτόν μετά προσοχή; 

πάντε; καί, ώ ; έφαίνετο, έπεδοκίμασχν τά  λεγό- 

μενα.

Μετά τήν συνεδρίασιν έκάθησαν πάντε; εί; συμ- 

πόσιον. Α: γυναίκες α'ίτινε: δ'.αρκούση; τής συζητή

σει»; είχον αποχωρήσει, ώ ; εϊπομεν, εί; παρακείμε

νον μικρόν δάσο; φοινίκων, μετεκλήθησαν' καί μ.α- 

κρά γραμμή εκατόν εξήκοντα παρθένων μόνον έν

δυμα έχουσών ζώνην ή έρυθράν, ή λευκήν, ή κιτρί- 

νην, έφάνησαν φέρουσαι άνά κάλαθον γεωμήλων ο

π τώ ν- καί συγκροτήσασαι ομάδας κατά τό  χρώμα 

τή ; ζώνη ; ήλΟον περί τό ν  Βουρέ καί άπέθεσαν τούς 

καλάθους εί; χεΐρα; νέων, οίτινε; συνεσώρευσαν τό  

περιεχόμενον αΰτών' μετά τοσαύτη; δέ ταχύτητο ; 

έδίδοντο οί κάλαθοι, ώ σ τε  ό σωρό; έγένετο έν άκα- 

ρεϊ μέγας. Μετά ταύ τα  αί νέαι άπεχώρησαν όπως 

καί ότε ήλθον' νέοι δέ έλθόντε; έφεραν επτά χοίρου; 

οπτού; τού ; οποίου; επέθεσαν έπί του σωρού, καί 

διανεμ,ηθέντων τούτων πάντων, έγένετο έναρξι; τού 

συμποσίου.

Σημειωτέου ένταύθά ό τι πρό τεσσάρων μόνον μη

νών ό Κουρουδουαδούα; είχε παύσει τρώγων ανθρώ

που;. Δύο Αγγλοι περιηγηταί είχον ίδεΐ αΰτόν τό  

1856  ρίψαντα έντό ; υδατος κοχλάζοντο; όλοζών- 

τανον αιχμάλωτον, τού δποίου τά ;  σάρκα; διεμε- 

ρίσαντο μ.ετά ταύτα  πολλοί αρχηγοί. Κ α ί οί μέν 

Α γγλο ι παρέστησα·/ αΰτώ τό  άπρεπε; τή ;  πράξεω;' 

ούτο; δέ καί το ι υποσχεθείς νά μή φάγη πλέον άν- 

θρώπους, έτρωγε κατ’  ιδίαν. Σήμερον άρα (I8 G 0 ) 

ή ΰπόσχεσι; αΰτού είναι είλικρινεσ-έρα; Τό καθ’ η

μάς άμφιβάλλομεν' βέβαιον ομω; είναι ο τι τό  άπο- 

τρόπαιον τού το  έθο; έπαυσε γινόμενον δημοσία, καί 

ό τι ή μερί; τώ ν  έγχωρίων ή πρό πολλού ένεργούσα 

κα τ’ αΰτού κατέστη  έπικρατεστέρα. Οί πτωχοί καί 

οί αδύνατοι οίτινε; έν καιρώ δ ιχον«ώ ν καί στάσεων 

κινδυνεύουσιν μάλλον τώ ν  άλλων, συνεκρότουν μερί

δα τή ;  δποία; δδηγοί ήσαν αρχηγοί Ttvs; ΰπό τήν 

επιρροήν διατελούντες τώ ν  ιεραποστόλων, οίτινε; 

παρίστων τό  έθο; τή ; άνθρωποφαγία; ώς άνάξιον 

παντός όντο; νοήμονο; καί πεπολιτισμένου. Οί 

πλεϊστοι όμως τώ ν  αρχηγών, καί μάλιστα οί ισχυ

ρότεροι, δέν άπέβαλλον μετά τή ; αύτή; εΰκολία; 

τήν άρχκίαν ταύτη·/ συνήθειαν' ήγάπων τά ; σάρκα; 

τώ ν  άνθρώπων, καί έλεγον ό τι δ καταλληλότερο; 

τρόπο; τού τιμωρειν τού ; έχθρού; ήτο τ ό  τρώγειν 

αΰτούς. Εκ τώ ν άρχηγών τού των ήτο καί δ Κου

ρουδουαδούα;, διοικητή; Ναμάση; καί τ ι ;  άλλο; 

γείτων Νασύλου Μάτουα;. Ó Ναούλου Μάτουα; ού

το ;  είχε δύο μέτρα υψο; καί έκτακτον ρώμην, καί 

εί; τό  μέρος όπου κατώκει είχε ρεύσει άφθονώτερον 

αίμα. όσάκι; μετεκομίζετο εί; τήν πόλιν βϋχο.Ιας, 

ή σώμα άνθρώπου προορισμένου εί; βοώσιν, έχάρασ-
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σον τόν φλοιόν δένδρου κείμενον κατά τήν είσοδον 

αύτή;. Εννοείται δέ ό τι δ φλοιό; οΰτο; έβριθε το ι-  

ούτων χαραγών. Παρόντων ποτέ ξένων παρετέθη- 

σαν εί; τήν τράπεζαν τού  Νάουλου Μάτουα δύο 

μηροί δπτοί άνευ έσ τέω ν καί καλώ; παρεσκευασμέ- 

νοι έπί φύλλων βανανέα;. Τόν δέ διοικτ,τήν Ναμού- 

ση; ήγωνίζοντο νά καταπείσωσι καί μάλιστα ή προ- 

σφιλεστέρα αΰτού σύζυγος, ν άποβάλή τέλος πάν

τω ν τό  βάρβαρον τούτο έ&>ς. Σημειωτέου ό τι αί Βί- 

τεια ι γυναίκες δέν έτρωγον ποτέ άνθρώπινον κρέας.

0  Λαμφόρ έπροσπάθει νά μεταπείση τόν άδελφόν 

τού Κουρουδουαδούα, παριστών τήν άνθρωποφαγίαν 

ώ ; λίαν έπιβλαβή εί; τήν υγείαν, διότι φαίνεται ή 

άνθρωπίνη σάρξ είναι εΐ; άκρον δύσπεπτο;, καί οτε 

καί οί ρωμαλεότεροι άοθενούσι δύο καί τρεί; ήμέρα; 

άφού φάγιοσι' μή λησμ.ονώμ.εν όρ-ίο; ό τι είναι καθ’ 

υπερβολήν άκρατε!;.

Ε ί; τήν Ναμούσην, καί μετά τήν κατάργησιν τή ; 

άνθρωποφαγία; έσώζοντο τά  όργανα τή ;  παρχσκευα- 

σία; τώ ν θυμάτων, οίον κλίβανοι, λέβητες παντό; 

μεγέθους καί τά  τοιχΰτα. Ο τε έφέροντο εί; τήν πό

λιν θόχο.Ιαι, έγίνετο, ώ ;  προείπομεν, χαραγή καί 1£~ 

ρίπτετο μ.ία πέτρα εί; μ.έρες παρακείμενον τώ  Βουρέ. 

0  Κ . Σήμαν έμέτρησε τετρακόσια;, πλήν εκείνων τά ; 

δποία; είχε παρασύρει εκχείλισα; δ ποταμός. Α ί 

σάρκες αλατιζόμενα', καί παρασκευαζόμ,εναι μετά 

λαχάνων έφυλάσσοντο. Είναι δέ άξιον σημειώσεο/ς 

ότι ένώ πάν άλλο βρώμα έτρωγον κρατούντες διά 

τώ ν  δακτύλων, τώ ν  άνθρώπων όμως τά ; σάρκα; έ- 

λάμ.βανον διά περονών έκ σκληροτάτου ξύλου, εί; ά; 

έδιδον ένίοτε αισχρότατα άνόμ.ατα. Α ί περόναι αυ- 

τα ι φυλάσσονται έπιμ.ελώ; καί μεταβαίνουσιν άπό 

γενεά; εί; γενεάν' μόλι; δέ δύο ιθαγενείς, εί καί δέν 

έτρωγον πλέον άνθρώπου; κατεπείσθησαν νά δώσωσε 

τ ά ;  ιδία; περόνα; εί; τινα  τώ ν  περιηγητών διά τήν 

έθνολογικήν αΰτών συλλογήν. Συνήθεια πρό; τού το ι; 

υπήρχε νά κρεμώσιν εί; τά  δένδρα τά  οστά άφού έ

τρωγον τά ; σάρκα;, α τινα  συνέκρουεν δ άνεμ.ο; ώ ;  

άλλα πένθιμ.α τρόπαια.

Εύτυχώ; τα ύ τα  πάντα καταργούνται σήμ.ερον' ναί 

μ.έν δέν κατηργήθησαν έξ δλοκλήρου, είναι όμως βέ

βαιον ό τι ή δημ.οσία γινομένη προπαρασκευή καί δια

νομή τώ ν  άνθρωπίνων σαρκών επαυσεν, εί; τά  μέρη 

τοΰλάχιστον όπου ισχύει τώ ν ίεαραποστόλων ή έτ.ιρ- 

ροή. Αλλά καί οί κάτοικοι εί; τήν άνθρωποφαγίαν 

άποδίδουσι τ ά  άποτρόπαια δερμ.ατικά νοσήμ.ατα. Οί 

ένεργούντε; υπέρ τή ;  έξημερώσεω; τώ ν  ήΟών άπαι- 

τούσι νά μ.ή σφαγιάζωνται αί γυναίκες, λέγοντε; ότι 

είναι άνανδρου τό  νά Θυσιάζωνται αΰταί καί τά  παι- 

δία. Α λλ ’ οί ΰπέρμαχοι τώ ν  άρχαίων έθίμιον άπαι- 

τούσι λέγοντε; ό τι αί γυναίκες διεγείρουσιν ώς έπί 

τό  πλείστον τά ;  έριδας, καί ό τι αΰταί είναι δίκα ον
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νά τιμωρώντας ό τ ι  τό τε  μόνον ή έκδίκησι; είναι τ ε 

λεία όταν φονευθή ή σύζυγο; τού έχθρού, καί ό τι δ 

λαό; δέν θέλει έχει ούτε φόβον ούτε σέβα; έάν πεισθή 

ό τ ι δέν ΰπόκειται πλέον ούτε εί; σφαγήν ούτε εί; 

βρώσιν.

Τοιαύτη σήμερον ή κατάστασι; τώ ν κατοίκων τώ ν 

νήσων Β ίτι' τά ; μεταρρυθμίσει; δέ ταύ τα ; δέν δέ

χονται άδ'.αφόρως, άλλά μ.ετά συζήτησιν, όπερ ά- 

ποδεικνύει ό τι σκέπτονται καί ότι, άποπτύσαντε; α- 

παξ τόάγριον έθο; τή ;  άνθρωποφαγία; δέν θέλουσιν 

έπαναλάβει πλέον αΰτό. Εν γένει οί Βίτειοι έδείχθη- 

σαν κατά  τά ;  πρό; τούς ξένους σχέσεις άνώτεροι ή 

όσον προσεδοκάτο. Οί Εΰρωπαΐοι, οίτινε; μ,ετά δυσ

κολία; έπλησίασαν τήν κχθημαγμένην αΰτήν χώοαν, 

ήπόρησαν εΰρόντε; κοινωνίας έχούσα; ρυθμόν τινα  καί 

τά ξιν , άνδρα; φιλοπόνους, προθύμω; άκούοντας τά ; 

δδηγία; τώ ν  Ευρωπαίων καί ετοίμου; νά διδαχθώ- 

σιν ηθικά; τινα ; βελτιώσει;. 0  Κ. Σήμαν έπαινεΐ τήν 

πρό; αΰτόν εΰθύτητα τών Βιτείων καί τήν λύπην τήν 

δποίαν έδειξαν ότε έμελλε νά αναχώρηση. Επαινεί δέ 

καί τά  κοινωνικά αΰτών προτερήματα καί βέβαιοί 

ό τι ΰπό τόν άγριον φλοιόν ύπάρχουσιν άνθρωποι τού; 

δποίου; δυ.νάμεθχ νά μορφώσωμεν.

[Κ α τά  τύ  γα.Ι.Ιιχόκ.)

Φ  θ  Κ Σ  I  Σ .

Λιήγι/ιια iczopixör.

(Σ υνέχε ια  καί τ έ λ ο ;. Ί ο ε  φυλλάο. 2 9 Ϊ . )

—οοο—

—  Μήπως έπαθε τίπ οτε ή Ελίζα ; ήρώτησε μέ 
σπουδήν.

—  Οχι, Κύριε, όχι, άπεκριθη ή. τροφό; ίδούσα τήν 

τόσην ταραχήν τού γέροντο;.

Κ α ί διά μυρίων περιφράσεων περιέγραψε τά  έπί- 

φοβα συμπτώματα τά  δποία είχον φανερωθή άπόν- 
το ;  τού θείου’ ή άνεψιά του έβηχεν ολίγον, έπασ/ε 

συχνά άϋπνίαν, είχε ψυχρόν ιδρώτα καί πυρετόν κα

θ’  εσπέρα; καί ερύθημα στιλπνόν εί; τά  μήλα τών 
παρειών.

Καί κατ’ άρχά; μέν δ θείο; ηκουε μ έ  υπομονήν 

τή* περιπεπλεγμένη/ ταύτην δμιλίαν τή ; τροφού' 

ότε όμω; ηκουσε την τελευταίαν φράσιν, έκτύπησε 

τ ά ;  διόπτρα; του  εί; τήν τράπεζαν με τά τοσαύτη; 

σφοδρότητο; ώ σ τε  τά ; συνέτριψε καί σηκωθεί; είπε' 

Ψθίσιν λοιπόν, φθί'σιν έχει ! ή κοκκινάδα έκεί- 

νη είναι θάνατο; ! Διά τί.δέν μέ τό  είπε; ; διά τί. δέν 

με τό  έγραψε; εί; τήν Ιρλανδίαν ; δεν θά σέ,τό συγ
χωρήσω ποτέ.

Και καλέσας ΰπηρέτην έστειλε·/ αΰτόν εί; τόν. ία-

τρόν Βαλίν. Επειδή δέ ήτον άρρωστο; έκάλεσεν εμέ.

Τότε  πρώτον εΰρέθην μεταξύ τή ; οικογένειας έ- 

κείνης, καί τ ό τ ε  πρώτον έθαύμασα τήν κατ’ εκλογήν 

καί όχι κατά  καθήκον άγάπην. Π οτέ πατήρ δέν έ

δειξε περισσοτέραν ά νησ/χίαν διά τήν κόρην του" 

ποτέ σύζυγος δέν έφάνη ό τι άνέπνεε διά τή ; πνοή; 

τή ; ωραίας καί νέα; γυναικό; του. Μόνη ή λέξις 

φθίσι; έπάγονε τό  αίμα τού ταλαιπώρου θείου. Ó 

Θεό; γινώσκει πόσα; προφυλάξεις μέ παρήγγειλε νά 

λάβω ! μέ ποίον ζήλον μέ παρεκάλεσε νά φροντίσω 

ώ στε μήτε καν νά ΰποπτευθή τ ι  ή άνεψιά το υ ! Τρε- 

μων καί άγωνιών μέ έφερεν εί; τήν αίθουσαν, όπου 

τήν ο/ραν εκείνην έπινον τέϊον. Ενθυμούμαι ό τι ήτο 

τό τε  Σεπτέμβριο; καί ό τι τό  με> αγχολικόν φώ ; τής 

φθινοπωρινή; εσπέρας διερχόμενον διά τού γοτθικού 

παραθύρου, έφώ τιζε νέαν κόρην τήν Κ. Ερβερτ, λε

πτήν φέραυσαν λευκήν έσθήτα καί ώραιοτάτην.

Μόλι; δέ τήν είδον καί ένόηαα τ ί  είχε νά φοβηθή. 

Κάκιστον σύμπτωμα θεωρεί δ ιατρό; τήν λευκότητα 

τή ;  όψεω; συγκρουομένην ούτως είπείν μέ τό  έρύ- 

θημα τώ ν  μήλων τού προσώπου, καί τήν παράδοξον 

λάμψιν δύο. μαύρων οφθαλμών άκτινοβολούντων ΰπό 

ωχρόν μέτωπον. Η τον αδύνατον ν’  άπατηθή τ ι;.  

Τήν πρωίαν αύτή; εκείνης τή ς  ημέρα; είχον κλείσει 

τούς δφθαλμού; νέας κόρη; τήν δποίαν ή ιδία νόσο; 

είχεν άρπάσει άπό τήν περίλυπον οίκογένειάν της. Η 

Κ. Ερβερτ μ.’  έχαιρέτισεν έν σιωπή καί έκάθησεν έκ. 

νέου- μετά δέ ταύ τα  έστρεψε τού ; οφθαλμούς προς 

τόν θεΐόν τη ;, ού τινο; τό  άπορον ήθος ήρμήνευε 

τού ; φόβους του.

Η  έπίσκεψι; αύτη έλύπησεν όλους ήμάς' τήν μ.έν 

νέαν, διότι ήξευρεν ό τ ι έκινδύνευεν ή ζω ή  τη ; ' τύν 

θείόν τη ;, διότι έπροσπάθει ματαίως νά κρύψη τήν 

ταραχήν του' καί τήν τροφόν, διότι πρό πολλού έζη 

μ.ετά τή ; οικογένειας έκείνης καί ήγάπα εί; άκρον 

τήν Ελίζαν. Επί έν τέταρτον τή ;  ώρα; εΰρισκόμ.εθα 

εί; αμηχανίαν. Τέλο; πάντων· ί-δών κύ'μβαλον, είπον 

πρό; τήν νέαν θωπευτικού'; τινα ; λόγου; περί τή ; 

εμπειρίας τη ; ' αύτή δέ έμ.ειδίχσεν άκούσασά μ.ε, καί 

τό  μειδίαμά της ήτο μεμ.ιγμ.ένον μ.έ καταφρόνησιν. 

'έφαίνετο ό τι μ.οί έλεγεν' — Ηξεύρω τ ί  έχει; εί; τόν 

νούν σου. —  Εγώ  δμ.ω; έξακολουθήσα; τήν δμιλίαν 

1 μΛυ περί· τού αυτού άντικειμένου, τήν παρεκάλεσα νά 

παίξη- μ-ουσικόν τ ι  τεμάχιο ν έκ τώ ν  τού, Βετόβεν, τό  

δποΐον καί έπαιξε τω όντι μέ άπειρον έπιτηδειότητα 

καί χάριν. Εν τοσούτω δ θείο; αποχώρησα; μέ άφή- 

κε μκίνον μετά τή : νέα; καί τή ;  τροφού. 11 έξετα- 

σις καί αί παρατηρήσει; μου έπεκύρωσαν δυστυ

χ ώ ; τήν πρώτην ιδέαν μου' δ ταχυ; καί άτακτο; 

σφυγμό; καί ή φλογερά καί δύσκολο; πνοή τη ; έδεί^ 

κνυον προφανώς τά ;  προόδου; τού ολέθριου άγγέλου. 

ό.στις. έσκίαζε μέ τά ; θανατηφόου; πτέρυγάς του τά,
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ωχρόν μέτωπον τοΰ θύματος. Δεν ήξευρεν ότι όλαι 

αί άποκρίσεις όσας μοί έδιδε έπεκύρουν τήν καταδι- 

καστικήν του άπόφασιν. Ενώ δέ προσποιούμενος ήθος 

¿διάφορον έπροοπάθουν νά τήν καθησυχάσω, έπειθό- 

μην έτι μάλλον ό τι αναπόφευκτος ήτον ό θάνατός 

της. Καί μέ ήκουε μέν μέ προσχήν, ή πίστις της 

όμο/ς εις τους λόγους μου δέν ήτο βαθεΐκ.

—  Εχετε υγείαν, είπον έπί τέλους άναχωρών, 

τοιοϋτον πρόσωπον δέν έχει ανάγκην ιατρού.

—  Ευχαριστώ, ευχαριστώ, άπεκρίθη βαλούσα τήν 

χείρά τη ; εις τή ν  χεΐρά μου, είσθε πολλά καλός καί 

προσπαθείτε νά διασκεδάσητε τους φόβους μου' σάς 

παρακαλώ νά ΐδήτε τόν θείόν μου καί νά τόν καθη

συχάσατε.

Είχον υποθέσει ό τι ή νέα Ερβερτ, έπίστευσε τού; 

λόγους μου, άλλ ήπατήθην' διότι ώς έμαθον μετά 

ταύτα , μόλις άνεχώρησα καί είσελθούσα εις μικρόν 

δωμάτιον όπου συνείθιζε νά προσεύχηται έκλαυσε 

πολύ- μέ είχε λοιπόν μαντεύσει.

Κ α τά  χρέος έπρεπε νά είπώ πρός τόν θείόν τη ; τήν 

αλήθειαν. Ελθών είς τό δωμάτιόν του εύρον αύτόν 

όρθιου, άνά χεΐρας έχοντα τόν πίλον καί τά  χειρό

κτιά του καί έτοιμον νά μέ συνοδεύο-η μ.έχρι τή ; θύ- 

ρας τού κήπου.

—  Αφ’ όσα είδα καί ήκουσα, είπα, δέν μ’ έμεινεν 

αμφιβολία ό τι τά  πρώτα συμ.πτώματα τή ; φθίσεως 

έφανερώθηαν είς τήν ανεψιάν σας' τό  χρέος μου λοι

πόν μέ αναγκάζει νά μή σάς τό  κρύψω. Ναι μέν πε

ριποιήσεις ίατρικαί και αλλαγή κλίματος ήμπορούν 

νά άπομακρύνουν τόν κίνδυνον καί ν’ άναβάλουν τήν 

σλεθρίκν ώραν' πλήν, σάς τό  λέγω  μέ λύπην μου, μό

νος ό Θεός δύναται νά τήν σώσν).

—  Θεέ μου ! άνεφώνησεν 5 Κ. Ερβερτ, στηριχθεί; 

είς τάς κιγκλίδας καί σιωπήσα; έπί τινα ώραν.

—  Ελησμόνησα νά σάς είπώ, ανέκραξε μ ετ’  ολί

γον, ό τι ή Ελίζα έπανέλαβε τήν όρεξίν της. Δέν εί

ναι τό  σύμπτωμα καλόν, ιατρέ ; έ ; άποκριθήτε με.

Αλλ ή άπόκρισίς μου κατελύπησεν έξενκντίχ: 

αύτόν' διότι είπον ό τι όλοι οί φθισιώντες έχουσιν ό- 
ρεςιν πρό τού θανάτου αύτών.

Επρεπε νά ϊδη τις τήν άπελπεσίαν τού ταλαίπω

ρου εκείνου.

—  Πρέπει λοιπόν, άνέκαξε, ν’ άποθάνη ό άγγε

λο; αύτός! Πώς ιατρέ, ολόκληρος ή περιουσία μου 

δέν είναι δυνατόν νά τήν έξαγοράση άπό τόν Θάνα

τον ; Ελα ιατρέ, εί; τήν οικίαν μου' μείνε, διά παν

τός είς αύτήν. κάμε ό τ ι θελει; φθάνει μόνον νά 

τήν σώσ·ης. Θέλει; νά τήν μεταφέρω είς τήν Ι τα 

λίαν, εί; τήν Γαλλίαν ; είμαι έτοιμος' ή ζω ή  τη ; 

είναι ζω ή  μου' καί έάν αύτή άποθάνη τ ί  θά γ ε ίνω ;

—  Ησυχάσετε, είπα, καί μήν άποδεικνύετε τό
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παραμικρόν όταν μ,άλιστα είναι παρούσα' θά επιτα

χύνετε κατ’ αύτόν τόν τρόπον τόν θάνατον της.

—  .4, ιατρέ μ,ου! τ ί  λ έγεις; Πώς θέλει; νά τήν 

βλέπω καί νά προσποιούμαι αταραξίαν;

Τήν επιούσαν είδον καί δεύτερον τήν Ελίζαν. 

Περιέγραψεν ή ταλαίπωρος μέ άξιοθαύμαστον α γ

χίνοιαν τ ί  ήσθάνετο' ήσθάνετο, είπε, έσωτερικώς 

κενόν τό  στήθό; της' ένόει ό τι ή ζωή έξέλειπε μι

κρόν κατά μικρόν, ό τι είχε κρυφίαν καί ύπόκωφον 

φλόγα καί άδιάκοπον ανάγκην νά άποπτύη φλέγ- 

μ,ατα, μ εταξύ  τώ ν  όποιων έφαίνετο ενίοτε καί αίμα.

—  Πόσον καιρόν νομ ίζετε, έπρόσθεσεν, ό τι θά 

ζήσω  άκόμη ;

—  Μή, διά τό  όνομα τού  θεού, μήν κάμετε 

τοιαύτας έρωτήσει;' είναι περιτταί, τρελαί.

—  Θά υποφέρω πολύ ;

—  Οχι, δέν μέ φαίνεται πρός τό  παρόν, άπε- 

κρίθην άπαγγείλα; έντόνως τάς τελευταίας λέξεις 

Κλίμα  γλυκύτερου ήμ.πορεΐ νά σάς ώφελήση.

Τό άσθενέ; σώμα τή ; νέας έτρεμε, καί ή κεφαλή 

της σκεπτομένη έφαίνετο ό τ ι έλεγεν οτι δέν έπί- 

στευε πλέον τού ; λόγους μου.

—  Ταλαίπωρε θείέ μ.ου ! άνεφώνησε' ταλαίπωρε 
Ούίλιαμς!

Καί έπεσε λειποθυμούσα είς τάς άγκάλας τής 

τροφού της.

0  Κ. Ερβερτ, έχων χαρακτήρα εύερέθιστον, εί; 

τόν όποιον ποτέ αί εναντιότητες τού βίου δέν έδί- 

δαξαν τήν υπομονήν είσήλθεν αίφνης, και δι’  ενδεί

ξεων οργής καί θυμ.οΟ ¿φανέρωσε τήν λύπην του. Εί 

καί ήτο καλώς άνατεθραμ.μένος καί είχε τού ; τρό

πους εύγενείς, τόν ήκουσα δμως προφέροντα τρο

μερά; βλασφημίας. Τόν είδον δαίροντα τού ; ύπηρέ- 

τα ;  του. ό τ ε  δε παρέστησα αύτώ  τό  μάταιου καί 

μωρόν τή ;  διαγωγή; του, έστρεψε τάς ύβρεις του 

κατ εμού, κατά τή ; ιατρική; καί κατά τώ ν ιατρών.

—  Μήπως νομίζετε, ιατρέ, ό τ ι χωρατεύω ; πώς 

γελά τε καί μέ υβρ ίζετε; Π ώ ς ! τήκεται, αναλύει, 

αποθνήσκει ύπό τάς όψεις μ.ου καί Οέλεται νά είμαι 

ήσυχος; όχι, είμαι τρελός, άπό τήν λύπην μου! 

Κατηραμέναι αί ψυχοαί ψυχαί καί οί αδιάφοροι άν

θρωποι !

Μετ’ ολίγον έπεριποιούμην αντί ενός δύο ασθε

νείς, καί έφοβούμην μ.ήπως ό γέρων παραφρονήση. 

Ητον έκ τώ ν  μελαγχολικών καί ενθέρμων εκείνων 

ψυχών, α’ίτινες αντιλαμβάνονται έκάστοτε μιά; μό

νης ίόέας καί παραδίδονται όλόκληροι είς αύτήν. Οί 

άγώνε; τούς όποιου; κατέβαλλεν ίνα συγκέντρωση 

καί κρύψη τάς σφοδρότατα; συγκινήσεις του, έξή- 

ψαν εί; τήν καρδίαν του θέρμην εσωτερικήν ήτις ή- 

νάγκασεν αύτόν νά πέση κλινήρης.

Ο τε ό ιατρός Βαλίν, όστις είχε μελετήσει ιδίως
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τά  τώ ν στηθικών νοσημάτων άνέλαβε τήν υγείαν 

του, τόν έσυμβουλεύθην περί τής νέας Ελίζας καί 

τόν παρεκίνησα μάλιστα νά τήν έπισκεφθή. Είσελ- 

θόντες είς τό  δωμάτιόν τη ; τήν εδρομεν ήμίγυμνον 

εξηπλωμένην εί; τήν κλίνην της, καί κρατούσαν με 

τή ν άριστεράν μικράν μαύρην ταινίαν άφ’ ής έκρέ- 

ματο εγκόλπιο·/ περιέχον τρίχα; έκ τή ; κεφαλή; 

τού λοχαγού, ότε δέ είδεν ημάς έσηκώθη καί πρου- 

τεινε τόν βραχίονά τη ; είς τόν Κ. Βαλίν. Ούτος δε 

έμεινε κατ’ άρχάς σιωπών, καί μ.ετά ταύτα , είπών 

τινα : λόγου; παραμ.υθητικούς τώ ν  όποιων τήν ση

μασίαν ένόησε, άνεχώρησεν. 0  δε θείο; μόλις ίδών 

αύτόν καί εμέ έκαμε σφοδράν χειρονομίαν, καί ση

κωθείς εστάθη πρό τής εστίας χωρίς κάν λέξιν νά 

προφέρη. Οί οφθαλμοί του ήσαν ετεροπλανεί; καί 

τρομεροί.
—  Κύριε Ερβερτ, είπεν αύτώ ό ιατρό: Βαλίν, φο

βούμαι μήπως αί προρρήσεις τού συναδέλφου μου ά- 

ληθεύσουν' τό  φθινόπωρου έρχεται, καίτό νοσώδες 

τού αγγλικού κλίματος διαρκούση; τής ώρας ταύτης 

τού χρόνου, απειλεί τήν ζωήν τής άρρωστου. I I  φθί- 

σις είναι διαφόρων ειδών, καί έάν δέν άλλάξη κλίμα 

πιθανότατου είναι νά προσβληθή άπό τό  δεινότερου. 

Πηγαίνετε είς τήν Ιταλίαν, διότι νομίζω ό τι τό  σω- 

τηριωδέστερον μέσον είναι «ύτό .

Μ ετά τρείς εβδομάδας όλη ή οικογένεια ήτον εί: 

Νεάπολιν.
Ο λίγα; ημέρας μετά τήν άναχώρησιν ταύτην, ενώ 

έπανελθών καταπεπονημένος εί; τήν οικίαν μου ή- 

τοιμαζόμ.ην νά κοιμηθώ, ήκουσα τόν κώδωνα ση

μαίνοντα καί είδον μ ετ ’ ολίγον άνοιγείσαν τήν θύ- 

ραν καί είσβαλόντα νέον τινά, φορούντα ένδυμα ο

δοιπόρου. 0  ξένος είχε τό  πρόσωπον ωχρόν, τού; 

έφθαλμού; κοίλους καί άμαυρούς καί τήν φωνήν τρέ- 

μουσαν. Η το  δέ ό λοχαγός Ί 'ίτς  Ούίλλιαμς, όστις 

ευρισκόμενο; είς Σκωτίαν είχε μάθει τήν ασθένειαν 

τή ; μνηστής του. Εννοείται ο τι μετεχειρίσθην πάν 

τό  κατ’ εμέ διά νά τόν καθησυχάσω. Μοί είναι αδύ

νατον νά έκφράσω τήν θλίψιν τή ; καρδία: μ.ου.

Τό βλέπω είπεν, έννοώ τ ί  τρέχει' και αύτή καί 

εγώ  εΐμεθα καταδικασμένοι' διά τ ί  νά τήν γνωρίσω ; 
διά τ ί  νά τήν ακούσω ;

Οσοι ονομάζουσιν εαυτοό; φιλοσόφου; καί διά τού 

ωραίου τούτου τίτλου  καλύπτουσι τήν ατελή υπαρ- 

ξίν τω ν ' οί ανάλγητοι εκείνοι έξ ών ό κόσμο; είναι 

πλήρης, οίτινε; λύπην ή'χαράν αισθάνονται όσάκις 

μόνον περιορίζονται ή απολύονται αχαλίνωτοι αί 

κτηνώδεις αύτών ορέξεις, καί αύτοί λέγω  δέν θά έ- 

τόλμων νά διδάςωσι πρό; τόν ταλαίπωρου λοχαγόν 

τήν περιφίλαυτον θεωρίαν τω ν . Η φθίσι; δέν είναι 

ασθένεια ώ ; αί λοιπαί" είναι ό θάνατος αύτοπρόσω- 

πος σπαράσσων βαθμηδόν τό  θύμα. Είς τάς άλλας

άσθενείας έχει; ελπίδα' άλλ’ είς τήν φθίσιν ούτε κάν 

έλαχίστην πιθανότητα σωτηρίας.

ό  λοχαγός παρητήθη τή ; υπηρεσίας καί μεταβάς 

είς Ιταλίαν έμεινε μετά τής μνηστής του μέχρι τού 

Ιουλίου. Τό θαυμάσιου κλίμα τής Νεαπόλεως έφάνη 

ότι έζωογόνησεν έπί τινα  χρόνον τήν νέαν. Οθεν ά- 

πατηθέντες ό τε  θείος καί ό μνηστήρ υπέθεσαν ό τι θά 

παρετείνετο ή ζωή τής πασχούσ/ις. Καί ώ ; συμβαί

νει πάντοτε καθόσον τό  άντικ.είμενον τής άγάπη; 

τω ν έπλησίαζεν είς τόν τάφον, έπί τοσοϋτον ή ά γά 

πη έγένετο ένθερμοτέρα. Π Ελίζα  είπεν έπί τέλους 

ότι επιθυμεί νά έπανέλθη εί; τήν Αγγλίαν, δ ιότι, έ

πρόσθεσεν, ήθελε ν’  άποθάνη είς τήν πατρίδα τη ; καί 

νά ταφή πλησίον τή ; μητρός της.

Τήν είδον λοιπόν έκ νέου, άλλά δέν ητο πλέον ή 

αύτή. Τό χλοερόν εκείνο άνθος τό  όποιον είδον άλ

λοτε λαμ.πρόν καί άκμάζον, ήτο σήμερον μεμαραμέ. 

νον καί ισχνόν. Ωμοίαζε τούς ώραίους εκείνου; κρί

νους, οίτινε; άφ’ εσπέρας μ.έν άνυψούσι δροσεράν τήν 

κορυφήν, τό  πρωί ομ.ως, άφού ή θύελλα διέσχισε τά  

φύλλα καί κατέρριψεν αύτούς, έπεσαν κατά γής. Ε- 

κάθητο ή μάλλον ήτον έξηπλωμένη είς τήν αύτήν 

αίθουσαν είς τήν όποιαν τήν είδον άλλοτε κατά πρώ

τον, άντικρύ τού μεγάλου γοτθικού παραθύρου περί 

ού προείπον Ο τε είσήλθον οί περιεστώτες μέ ειδοποί

ησαν διά νεύματος ό τι έκοιμάτο' μόλις λοιπόν έ- 

πάτουν τό  έδαφος διά τόν φόβον μή έξυπνήση, καί 

ελθών έστάθην έμπροσθεν αύτής. Α  ! πόσον ή ώχρό- 

της καί ή ίσχνότη; τη : ήσαν τρομεραί ήτον ώς άλ

λη σκιά. Τήν είχον σκεπάσει μέ σάλιον ινδικόν διά 

νά τήν καταβ-.βάσωσιν εύκολώτερον άπό τόν κοι- 

τώνά της. Η το δύσκολον νά πιστεύση τις ό τι εζη, 

καί ό τι έσώζετο σάρξ καί αίμα ύπό τό  διαφανές δέρ

μα της' έφαίνετο μάλλον ώς σύμβολου ύπνου αγγέ

λου, ή ¿/ς λεπτοφυεστάτη τ ι ;  γραμμή χαραχθεΐσα 

ύπό τήν γλυφίδα τού Ψειδίου. Δέν έβλεπες τήν έλα

χίστην κίνησιν' καί φύλλον ρόδου άν έβαλλες είς τά  

χείλη της δέν θά έσείετο' ήτον ένί λόγω  άλλος σκε

λετός' καί ομ.ως τό  κάλλος ελαμ,πεν είσέτι. Καί ό 

γέρων θείος, ού τίνος ή κεφαλή είχεν άπογυμνωθή ό

λων τη ; τώ ν τριχών άφού ή άνεψιά του κατεδικά- 

σθη ύπό τώ ν ιατρών, εσφόγγιζε μ.έ λεπτότατου μ.αν- 

δύλιον τάς σταγόνα; τού ψυχρού ίδρώτο; όστις έ ό

ρε εν άπό τάς κοίλα; μήνιγγα; καί τό  ώχρόν μέ- 

τωπόν της.
Εν τοσούτω άνοίξασα τούς οφθαλμούς καί στρέ- 

ψασα τήν κεφαλήν πρός έμέ καθήμενον πλησίον της 

έτεινε τήν χεΐρα καί ύπομ,ειδιώσα ήρώτησε μέ φωνήν 

άσθενεστάτην.

—  Ιίλλα ξα  πολύ ιατρέ ;

—  Λυπούμαι βλέπων, άπεκρίθην, ό τι είσθε α

δύνατος καί ισχνή.
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—  Καί ó ταλαίπωρο; Οεϊός μου δέν ήλλ-χξε καί 

αυτός ;
Είπε, καί μέ δυσκολίαν έτεινε πρός αύτόν τήν λευ

κήν χεϊρά τη ;- ούτο; δε άναστ,χωθεί; κατησπάσθη 
τό μέτωπόν της.

—  Λυπηθήτέ με, λυπηθήτέ με, θεΐέ μου, είπεν 
ή νέα' ή αγάπη σας μέ σκοτόνει.

Καί ¿)ς άν ή συγκίνησις εδωκεν αύτή δυνάμεις έ- 
σηκώθη καί έξήλθε τής αιθούση; κλαίουσα.

Ολαι αύταί αί λεπτομέρειαι, τών οποίων ή μονο
τονία θά φανή ίσως πρός τόν αναγνώστην οχληρά, 
συγκροτούσι τό  ύφασμα τής τραγωδία; τήν όποιαν 
όνομάζομεν ασθένειαν. Ó σφυγμός τη ; δέν έπαλλε 

σχεδόν πλέον, αί φλέβες τη ; δέν είχον αίμα, τό ψύ
χος τού θανάτου είχε κυριεύσει όλον τό σώμά της, 
καί όμως ό γέρων ήλπιζεν ακόμη. Μικρά τις ζωηρό- 
της εις τό  βλέμμα ή τό πρόσωπον τη ; ήρκει νά ανα
πτερώσω τήν τυφλήν πίστιν του είς τό μέλλον, πί- 
στιν τήν οποίαν οί γονείς δέν συγκατατίθενται νά 

παραιτήσωσιν.
Ενθυμ-ούμαι πρό πάντων μίαν εσπέραν, καθ’ ήν 

ήσθάνθην τοιαύτην οδύνην ώστε αισθάνομαι τήν α

νάγκην νά άναφέρο) τ ί  συνέβη. Γνωστόν δποίος εί
ναι ό χαρακτήρ τής μουσική; τού Μοζάρ καί μάλι
στα τή ; ίεράς' είναι ούτως είπείν υπερφυής, άποβλέ- 
πων είς τήν ψυχήν μ.άλλον ή τάς αισθήσεις, καί συν- 
ταράσσων τάς λεπτοτέρας χορδάς τών θρησκευτικών 
αισθημάτων. Τήν μουσικήν ταύτην έπανελάμβανεν 
ή Ελίζα ώς άγγελος, καί ένόμιζε; ότι οί γλυκείς αύ- 
τής τόνοι άπετέλουν αρμονίαν με τάς συγκινήσεις 
τή ; νεαρά; ψυχής της.

—  Ελα, κόρη μου. είπεν αύτή ό γέρων' παίξε 
τήν ώραίαν λειτουργείαν τού Μοζάρ τήν όποιαν έ
παιζες χθες τό βράδυ.

II Ελίζα ύπήκουσεν είς τον θείόν τη ;' καί κατ’ 
εμέ ποτέ δέν ενόησα τά  θέλγητρα τής μουσικής τού 
Μοζάρ όσον τήν έσπέραν εκείνην. Οί τόνοι έγοήτευον 
τήν άκοήν, διεπέρων εί; τήν καρδίαν καί άπέσπων 
τά  δάκρυα μου' ναι, τό όμολογώ, ¿δάκρυσα καί ή 
νέα Ερβερτ παρατηρήσασα τά  δάκρυα μου είπεν'

—  Λυπηρά μουσική, ιατρέ.
Καί ό θείος καταταραχθεί; όλος άνεχώρησεν.
—  Οταν θά μέ θάψουν, είπεν ή Ελίζα, έπιθυμώ 

νά παίζουν αύτήν τήν μουσικήν.. . .  Καί εκείνο; ο
μοίως  Τήν ήγάπα!

Είπε καί άνεστέναξε' καί άπό τό  άντικρύ μέρος 
ήκούσθη δεύτερος στεναγμός, στεναγμό; τού θείου 
τη ; όστις είχεν έπιστρέψει άγωνιζόμενος είς μάτην 
νά καταστείλη τήν βαθεΐαν συγκίνησίν του.........

Αλλά πρό; τ ί  νά παρατείνω τήν θλιβεράν διήγη- 
σιν τής αγωνίας ταύτης. Καθ’ έκάστην ή ίσχνότης 

τή ; Ελίζα; έμ.αρτύρει νέαν πρόοδον τή ; νόσου. Οτε ό
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λοχαγός Φ ίτ; Ούίλλιαμς, οστις άσθενήσας είχε μεί

νει είς Μεδιόλανα, έπανήλθεν είς ΛονδΐνΟν, εύρε μό

νον τό  άπνουν λείψανον έκείνη; τήν όποιαν ήγάπα. 

Ημην παρών εί; τ ά ;  τελευταία; στιγμάς τή ;  νέας, 

τής όποιας ή μ,έν φαντασία είχεν έξαφθή, τό  δε 

πνεύμ.α ζωογονηθή άπό φλόγα ποιητικήν ένόσω 

διήρκει ή παραφροσύνη τού πυρετού. Αποθανοΰσα 

δε εΐλκυσεν εί; τόν τάφον καί τόν γέροντα καί τόν 

νέον. ( Έ κ  τοΰ  'Α γ γ . Ι ιχ ο ί . )

Α Ω Ρ  Α.

Π Ε Ρ Ι

α δ ρ ι α ν ο υ π ο α ε ω ς .
(Σ υ ν έχ . " Ιδ ε  «ρυλλάδ. 2 9 2 .)

 0 0 0 ----

Οί ναοί τών ορθοδόξων χριστιανών της 
Άοριανουπόλεως είσίν οί έξης.

Α°ν ό  ναός τή ; κοιμήσεοι; τή ;  Θεοτόκου (Μη- 

τρόπολις), έν τή  περιοχή τού όποιου εύρίσκεται καί 

ή λαμπρά κατοικία τού Αρχιερέως είς θέσιν υψηλήν, 

κτισθεΐσα κατά  τό  4 818 , έπί Δωροθέου, άνεγερθείς 

έξ άμνημονεύτων χρόνων' ούτος μικρό; ών καί σε- 

σαθρωμένο;, πάλαι ποτέ τώ  1658, χιόνος πολλής 

κχταπεσούαης, κχτέόρευοε καί άνωκοδομήθη τό τε  

έπί Αρχιερέως Νεοφύτου' περί τό  1 678 έζωγραφήθη 

άπας ό ναός, τή  επιστασία τού αύτοΰ, καί Ιτελειο- 

ποιήθη κατά πάντα ό ναός καί τό  φάτνωμα καί ό 

Νάρθηξ, τού όποιου τήν πρός βαφήν καί τελειο- 

ποίησιν δαπάνην κχτέβχλεν έξ ιδίων του ό Νεόφυ

το ; ' άλλ’ ή δυστυχία τώ ν  όμ,ογενών ήν τοσαύτη 

τό τε , ώ στε άπέναντι δανείου έκ γροσ. 4 ,354 ήνα- 

γκάσθησαν νά όώσωσιν όλα τά  ίερά σκεύη, βιβλία 

καί Συμβόλαια (χ ο τζέ τ ια ) τής περιοχής τού Ναού 

ώ ; υποθήκην είς χείρας δανειστού (όθωμανού βε

βαίως), όπερ μόλις διά γενική; συνεισφορά; εξώ— 

φλησαν είς δύω δόσεις περί τό  1694, προτροπή τού 

τό τε  Μητροπολίτου Αθανασίου καί τού δεύτερον 

ενταύθα δ’ υποθέσεις του ένδημήσαντο; Δοσιθέου 

Πατριάρχου Ιεροσολύμων άνδρό; φιλ.ογενεστάτου.

Β0’  0  Ναό; τή ; Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος 

Χριστού, ανοικοδομηθεί; τ ώ  1804, έν ώ  υπάρχει 

καί παρεκκλήσιόν τ ι  χρησιμεύον ώς φρενοκομείου ε

λεεινόν τήν θεάν' έν τή  περιοχή αύτή; τής εκκλη

σίας υπάρχει καί τό  προαναφερθέν Κεντρικόν άλλη- 

λ.οδιδασκαλείον.

Γ °* 0  πλησίον τού ρηθέντος Ναού τής κοιμή- 

σεο»; τή ; Θεοτόκου (Παναγίας Κολυκαρέας) Ναός 

όστις ήγέρθη τώ  1820 έτει.

Δ°ν ό  Ναό; τώ ν  Ταξιαρχών ανοικοδομηθείς κατά 

τό  1849 δβρίου 23.

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α ·

£ον ό  Ναός τού αγίου ϊωάννου τού Προδρόμου, ού 

μακράν τού μνησθέντος, κείμενος όπογείως άνευ πε

ριοχής, καί Βαρύς κοινώς έπιλεγόμενος άνωκοδομήθη 

τώ  1808 έτει μυστικοί; νύκτωρ τή  άδεια μόνον τού 

διαβοήτου Βοσταντζίμπαση Δκγδεβερην όγλού.

ζ·ον Ó Ναό; τού αγίου Νικολάου, ανοικοδομηθεί; 

τ ώ  1829 έπί τή  ενταύθα άφίξει τώνΡωσσικών στρα

τευμάτων, καί έκ β'. ανοικοδομηθείς τώ  18-51, επι- 

χορηγησάση; καί τή ; Ρωσσικής κυβερνήσεως δι’  άνα- 

φορά; τώ ν  ενοριτών, καί συνεργεία τού τό τε  Γεν. 

Προξένου τή ; αύτή; δυνάμεως Κ. Ν. Μούχεν χίλια 

ρούβλια αργυρά.
Ζον Ó Ναός τής αγία; Παρασκευή; (Μετοχιού 

τού  άγιου' Τάφου), πλησίον τής τού άγίου Νικο

λάου εκκλησία; καί κατ’ αντίκρυ αύτή; πλαγίως, 

ανοικοδομηθείς τώ  1836 Ιουλίου 26, άνευ ενορίας' 

έν αύτώ εκκλησιάζεται ό νύν Ρωσσικός Πράκτωρ Κ. 

•Ν. Στούπεν, κατόρθωσα; νά τώ  έπιτραπή διά τού 

ΙΙατριάρχου Ιεροσολύμων, ΐνα τελή τα ι ή λειτουργία 

είς γλώσσαν Σλαυΐκήν κατά παρασκευήν μόνον, ψάλ- 

λοντο; καί τού αριστερού χορού Σλαυΐστί' άλλά δι’ 

άδεια; τού φίλου του Κ. Κυρίλλου Αδριανουπόλεως 

τ ώ  επετράπη ίνα τελή τα ι Σλαυίκή λειτουργία καθ’ 

εκάστην, ψαλλόντων καί τώ ν  δύο χορών είς τήν αύ

τήν γλώσσαν.

U"v ό  Ναός τού άγίου ΐωάννου τού Θεολόγου 

(Μετοχιού τού όρους Σινα) αντίκρυ τής Μητροπό- 

λεω ; πρός νότον άνευ ένορίας.

Θ0-' Ó Ναό; τού άγίου Στεφάνου (Μετόχιον τής 

Λαύρας), κείυ,ενο; πρό; άνατολ.άς τή ; Μητροπόλεως 

έν παραβύστω καί διαχωριζόμενο; ύπό τινων οικιών, 

έχων καί μικράν ενορίαν.

Εντός τού άστεο; ύπαρχουσι καί πέντε ερείπια 

ναών πυρποληθέντων κατά τό  1694, ών τά  δύω, 

τό  τώ ν  Είσοδίων, είς όρ τά  Καπού, όπου ήδη άνηγέρ- 

θη τό Βουλγαρικόν Σχολεΐον, καί τό  τώ ν  άγίων Α 

ποστόλων, κείμενον πρό; άνατολάς τού Ναού τή ; 

Π αναγία ; Κολυκαρέας, κατά τό  Δαοόκ Καπού, έξε- 

ποιήθησαν' τά  δέ λοιπά δύω κείμενα παραλλήλω; καί 

νοτιοδυτικώς τής εκκλησίας Παναγία; διαχωρίζονται 

άπ άλ.λήλων δι’ ιδού, καί έτιμώντο τό  μέν έπ’ όνόμα- 

τ ι  τού άγίου Λημητρίου, τό  δε έπ’  όνόματι τού άγίου 

Ϊωάννου τού θεολόγου. Ταύτα περικυκλούμενα ύπό 

τής συνοικία; τώ ν  Εβραίων, περιωρίσθησαν άρκετά, 

επειδή αϋται έσφετερίσθησαν τό  πλεϊστον τή ; περιο

χή ; αύτών, καί έξόχως τής τού άγίου ϊωάννου τού 

Θεολόγου περιεχούση; κατ’ άνατολάς 28 δωαάτια, 

καί περί τούτων μεγίστη διαφιλονείκησις έγένετο 

μετά τώ ν  Εβραίων κατά τό  1853, διοικούντος τού 

Μεχμέτ Πασα (Κ ιμπριζλί), ώς καί μέχρι τούδε δια- 

φιλονεικούνται’ τό  τρίτον τιμώμενον έπ’ όνόματι τού 

άγιου Λημητρίου (παλαιού) κεϊται παρά τήν δυτικο-

βόρειον γωνίαν τού τείχους μέ μικροτατην περιοχήν.

ΐπάρχουσιν έντός τού άστεος καί άλλα πέντε ε
ρείπια μ,ετασχηματισθέντα τό  πάλαι εί; Οθωμανικά 
τεμένη, ών τά  ονόματα είσίν άγνωστα’ άλλά φήμη 
τις έκ παραδόσεως διατρέχει, ότι τό μέν ές αύτών 
έτιμάτο έπ’ όνόματι τού άγίου θεοδώρου, τό δέ έπ 
όνόμ.ατι τή ; άγια; Σοφίας' ου τίνος καί μ-έρος τού 
τρούλλου διασώζεται μέχρι τή ; σήμερον' καί άπό 
τών έν τώ  άστεϊ ήδη ερειπίων όμως εικάζεται, ότι 
πολλά έκ ναών χριστιανικών μετεσχηματίσθησαν 

εί; Τεμένη.
Ιον Ó Ναό; τοΰ άγίου Γεωργίου κείμενο; έκτό; τού 

άστεος άπέναντι τή ; δυτική; πλευράς, ανοικοδομη
θεί; τώ  1794, -κατά τό  σχέδιον τού ναού τής Μη

τροπόλεως καί τά  δευτερεϊα κατέχων.
ΙΑ07 Εί; τήν ένορίαν τού Κιρισχανέ 3)4 τή ; ώρα; 

άπέχουσαν τού άστεος κεϊται ό Ναός τών άγίων Α
ποστόλων, άναγερθείς τώ  1833 Αύγουστου 16, είς 
μνήμην τού άρχαίου έν τώ  άστεϊ πυρποληθέντος καί 
ειτα έκποιηθέντος Ναού τών άγίων Αποστόλων, έν
θα εκκλησιάζοντο οί ένορϊτχι τού Κιρισχανέ, καί ό- 
θεν μετηνεχθησαν είς τήν άνεγερθεϊσαν νέαν εκκλη
σίαν άπαντα τά  εκ τής δευτέρα; πυρκαίάς, τής κα
τά τό 1746 σύμβασης, διασωθέντα ίερά κειμήλια. 
Εν αύτώ ήδη, πατριαρχική άδεία, πρό ενός σχεδόν 
μηνός παρεχωρήθη νά ψάλλη ό άριστερο; χορό; Σλαυ- 
ϊστί, πράγμα πρωτοφανές, κινήσαν τήν άγανάκτη- 
σ·.ν τού κοινού αίφνης κατχταρχχθέντος καί κατε- 
σπευσμένω; άναφερθέντος διά Γεν. αναφορά; πρό; τά 
Πατριαρχεία, θεωρούντο; ώς παραβιασθέντα τά  αρ
χαία πατροπαράδοτα ίερά καί άδιαφίλονείκητα μέ
χρι τούδε δικαιώματα του, καί περιύβριζομένου ύπό 
τινων ευαρίθμων πρωταιτίων Αβρχδαλιωτών ( Κλίγ- 
καδων) Βουλγάρο>ν' άλλά δέν είσηκούσθη.

Εί; τήν ενορίαν τού Γιλδιριμίου, έντός τού κατα

στήματος τού Νοσοκομείου μετεσχηματίσθησαν δω- 
μ.άτιά τινα ευρύχωρα είς εύκτήριον οίκον, έν ώ ήδη 
τελείται ή θεία λειτουργεία' άπό πέρυσι δέ άνεγεί- 
ρεται Ναός περικαλλής, επ’ όνόματι τή ; Ζωοδόχου 
Πηγής, ίσονούπω εί; άποπεράτωσιν εύρισκόμενος.

Εί; τήν ένορίαν τού Κιγικίου μετεσχηματίσθη ό 
πρό τινων ετών (1 8 5 2 ) έπί τώ  σκοπώ τούτω άγο- 
ρασθείς διώροφο; οίκο; εί; Ναίσκον, καί ήδη έτέθησαν 
τά  θεμέλια τού άνεγερθησομένου Ναού έπ’ όνόματι 
τής Αγίας Τριάδος' πλήν ά (νοείται τό  τέλος αυτού, 
ένεκα τών ά'ιενέςϊων τών έκεϊ Βουλγάρων μετά τών 
Ελλήνων.

Εν άπασι το ϊ; ρηθεϊσι Ναοϊς ή ίερά λειτουργία τε
λείται όλω; Ελλ.ηνιστί.

«  10. Κ αθόσον àrpopà ¿άίως ε ις  tô v  ύρθόόοζον 

«  χ.lijpov, όποια τ ις  t i r a i  ή ό ιανοητιχή  αύτον άνά- 

« π τύ ε ις , πόσος ό ά ρ ιθ ρώ ςτώ ν ’Α ρ χ ιεπ ισ χ ό π ω ν  xtü
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« Ε π ισκ όπ ω ν , τω ν  κατά  rdc διασημοτέρας π ό -  

«  .lu t: χαί χωμοπόΛεις 'Ιερέω ν χα ΐ 'Ιεροκηρύκων, 

«  τώ νΜ ονα σ τη ρ ίω ν , τώ ν  εισοδημάτων α υ τώ ν χ.Ιπ-,

Η καθ’ έκάστην αυξανόμενη πλεονεξία τώ ν  Αρχιε

ρέων καί ή ακόρεστος αυτών πρό; τούτο διάθεσις 

τους παρακινεί νά χειροτονώσιν αδιακρίτως καί άνευ 

άνάγκης τον τυχόντα  προσερχόμενον άμαθέστατον 

άνθρωπον, άνευ προηγούμενη; έξετάσεω ; τή ; ήθικής 

αυτού, καί ώς έκ τούτου περιήλθον εί; τον κλήρον 

άνθρωποι χαμερπέστατοι καί ποταποί. Η ιερά έξο- 

μολόγησι; τελείτα ι υπό Ιερέων ανικάνων, μηδόλως 

συντελούντων εί; τήν κατά Χριστόν πολιτείαν, καί 

ΰπό τινων Καλογήρων, οπερ αντιβαίνει, νομίζω, εί; 

τού ; Συνοδικού; κανόνα;.

I I  Επαρχία τή ;  Αδριανουπόλεως, πνευματικώς 

διευθύνεται ύφ’ ένός καί μόνου μητροπολίτου, ύπερ- 

τίμου καί έςάρχου παντός Αίμημόντου, έχοντος καί 

ένα έπίσκοπον, τόν Εύδοξιάδο;.

Εν τή  διοικήσει Αδριανουπόλεως ΰπάρχουσι καί 

άλλοι Αρχιερείς, ό ΙΙρακλείας μετά τού Επισκόπουυ 

του , ο Διδυμοτείχου, ό Αϊνου, £ Μεσημβρίας, ό Βι- 

,ύ « ; ,  ό Αγχιάλου, ό Σηλυβρίας, ό Σωζουαγαθου- 

πόλεως, ο Ι'άνου καί Χώρα; καί ό Λ ιτίτσή ;.

ίερεΐ; καθ’ ολην τήν Επαρχίαν τή ;  Αδριανουπό- 

λειο; υπάρχουσι περί τους διακοσίου; πεντήκοντα" 

έντός τή ; Αδριανουπόλεως ΰπάρχουσι 37. ών οί μέν 

-3  είσίν έγγαμοι μ ετ’  άλλων 1 0 αγάμων, έχοντε; 

καί ενορίας, οί δέ 4 Ιερομόναχοι Καλόγηροι μετο- 

χίων καί ταξιδιώται" Ιεροκήρυκες ούδαμού τής επαρ

χ ία ; ΰπάρχουσι. Πρώτος ϊεροκήρυξ ενταύθα προσε- 

κλήθη ΰπό τού πρώην Αδριανουπόλεως Γερασίμου 

ό Νικόδημο; Τενέδιο;" χρηματίσα; καί Ιεροδιδάσκα

λο; έπί τετραετίαν άπό I Σεπτεμβρίου 1851 μέχρι 

τέλους Αύγουστου τού 1854 έν τή  Ελληνική σχολή. 

Πρό τινων δμω; έτών περιήρχοντο κατά καιρού; Ιε

ροκήρυκες τινε; ΰπό τού Αγίου Ορου; άποστελλόμε- 

νοι, ή οϊκοθεν όρμιόμενοι, καί έκήρυττον τόν λόγον 

τού θεού εί; τόν λαόν, ώ ;  καί οί προκάτοχοί Αρχιε

ρείς τού πρώην Αδριανουπόλεως καί τού νύν Κυρίλ

λου αυτοπροσώπως έκήρυττον, οπερ συνέβαλλε τά  

μέγιστα εί; τήν ηθικήν βελτίωσιν τώ ν τ ε  ιερέων 

τώ ν λαϊκών" άλλ’ αύτό ήδη διέλιπε, καί έν-ός τή ; 

άπό 31 I χωρίων συγκειμένη; εΰρυχώρου ταύ τη ; ε

παρχίας ούδεί; ΰπάρχει. Ó νύν Ιεροδιδάσκαλος τή ; 

Αδριανουπόλεως Γερμανός Μιχαηλίδης διδάσκει μέν 

ένίοτε, οΰχί δμω; μέ τήν πατριωτικήν εκείνην έφεσιν, 

τή ν  πολυμάθειαν καί τήν στωμ-υλίαν τού διαληφθέν- 

τ ο ;  Νικοδήμου.

Εν τή  έπαρχία τού Αδριανουπόλεως ΰπάρχουσι 

δύω μοναστήρια, τό  μέν πρός δυσμά; τή ; Αδριανου- 

πόλεω; 7 ώρα; μακράν παρά τώ  ποταμώ Αρδας, κα

τά  τάμεθόρια τή ; Επαρχία; τού Λ ιτ ίτ ζη ; τή ; Αδρι-

l i o  Π Α Ν ,

ανουπόλεω;, άνοικοδομ,ηθέν τ ώ  1815, προτροπή τού 

θείου έκείνου άνδρός Δωροθέου, διά συνδρομή; τώ ν 

σωματείων καί περιχώρων, έπ’ ένόματι τώ ν  1 2 Α 

ποστόλων, καί Μοναστήριον τή ;  Λαμπού; έπιλεγό- 

μενον, ό οποίο; ήθέλησε μέν τό τε  νά τό  προσάρτηση 

εί; τό  Μοναστήριον τού Ξηροποτάμου, άλλ’ οί τό τε  

πρόκριτοι δέν έστερξαν" κατ’ έτος τήν 3Θ Ιουνίου 

τελείτα ι έν αΰτώ πανήγυρι;, καί συρρέει πλήθος Α- 

δριανουπολιτών καί τώ ν  πέριξ χωρικών" Τούτο ήδν: 

ά/εγνωρίσθη κτήμα τώ ν  έκπαιδευτικών καταστημά

τω ν, ύποχρεωθέντο; τού γηραιού προηγουμένου Π. 

Χριστοδούλου Αδριανουπολίτου νά πληρόνη κα τ’ 

έτος έν δσω ζή  γρόσια τρεί; χιλιάδας, Τό δέ πρό; 

βοέραν τή ; Αδριανουπόλεως 1 2 ώρας μακράν, σε~ 

μνυνόμενον ΰπ’ ΐνόματι τή ; Α γία ; Τριάδος, άνωκο- 

δομήθη πρό ολίγων έτών καί κεϊται έν τ ώ  μεταξύ 

ελληνικών τινων χωρίιον, μεταξύ τώ ν  οποίων προε- 

ξάρχουσιν αί δύο μεγάλαι καί πολυπληθείς κώμαι 

ΚαρυαΙς καί KaCax.hJ, ών οί κάτοικοι φέρουσι τήν 

ένδυμασίαν τώ ν  χωρικών τή ;  Ελλάδος, καί μεταχει

ρίζονται έλληνικωτάτα ; τινά ; λέξεις άχρηστου; πα- 

παρά το ΐ; λοιποί;. Τά δύο τα ύ τα  Μοναστήρια δια

τηρούνται διά τώ ν  έσόδων τώ ν γαιών τω ν  καί τή ; 

συνδρομή; τώ ν  πέριξ καί απανταχού τή ; Επαρχία; 

χριστιανικών χωρίων, έχοντα καί κτήματά τινα καί 

ζώα. Εν αΰτοϊς οί Ιερείς είσίν έγγαμοι κοσμικοί.

Α ί έκκλησίαι τή ; Επαρχία; Αδριανουπόλεως καί 

τή ; πρωτευούση; τη ; διατηρούνται διά τώ ν εν αΰταί; 

περιφερομένων δίσκων, διά τού έκ τή ; κηροπωλη- 

σίας πηγάζοντας έπαισθητού κέρδους καί λοιπών προ;- 

φορών καί κληροδοτήσεων τώ ν  χριστιανών. Οί Ιερείς 

τή ; μέν Ανδριανουπόλεω; ζώ σ ι διά τώ ν καθ’ έορτά; 

καί Κυριακά; δίσκων τω ν , καί· διά τώ ν πληρωμών 

εις άπάσας τά ;  ιεροτελεστίας, καί διά τινων μικρών 

έτησίων τώ ν  ενοριτών" εί; δέ τά ; έξω  κώμα; καί χω  

ρία διατηρούνται διά τώ ν άναφερθέντων μέσων καί 

δι’  έπιχορηγήσεω; ώρισμένου ποσού σίτου ή κριθή; 

ένίοτε.

«  I \ .Τ έ .Ιο ς  πά ντω ν ,χα θ ' όσον άφορά εις την  7 V  

«  ω ργίαν, τό  έμπόριον χαί τη ν  β ιομηχανίαν, ποια  

«  είνα ι τά  χνριώ τερα  ήδη τή ς  παραγω γής,τώ ν ε ίσ - 

«  αγόμενων χα ί εξαγομένων εμπορευμάτων χαί 

«  τώ ν  β ιομηχανικών προ ϊόντω ν  ; »

H  Γεωργία έσχάτω ; άνεπτύχθη έπαισθητώς, καί 

ώ ; έκ τούτου αί μέν νομαί τώ ν  ζώ ω ν καθ’ έκάστην 

περιορίζονται, αί δέ τιμα ί τή ; ένοικιάσεώ; τω ν  ΰπερ- 

τιμώντα ι. Ó τελευτα ίο ; πόλεμο;, έπί τού οποίου ή 

τιμή τώ ν σιτηρών έτετραπλασιάσθη, πράγμα άνή- 

κουστον έω ; τό τε , κατεπλούτισε πολλού; τώ ν  γεωρ

γώ ν καί ένεθάρρυνε πολλούς ϊνα έπιδοθώσιν εί; τήν 

γεωργίαν, ΰπερύψωσεν δμω; άναλόγω; καί τά ; τ ι 

μάς τή ;  έργασία;" ή δέ π τώσι; τή ; τιμ ή ; τώ ν Δη

• Ω Ρ  Α.
Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

μητριακών άπύ τού 1 857 καί έπέκεινα κατενάρκω- 

σεν αΰτού; καί τό  έμπόριον, καί έπαπειλεϊ' κα τα 

στροφήν εί; του; κτηματίας (Τσιφλίκ Σαλιπίόας}.

Τά κυριώτερα ήδη τή ; έξαγωγή ; είσιν οί Δημη- 

τριακοί καρποί, ή μέταξά, £ οίνος, £ λινόσπορο;, τά  

σάρωθρχ, £ τυρό; καί £ χαλβάς, ών μεγίστη έξα

γω γή  κατ’ έτο ; γίνεται" άπό τού 1840 μέχρι τού 

1856 μεγίστη έξαγωγή έγένετο Δημητριακών, δη

λονότι σίτου, κριθή;, βρύζης, βρώμης, άραβοσίτου, 

λινοσπόρου καί μετάξη;, ή; ή τιμή έδιπλασιάσθη" 

πρό; τούτοι; ένθαρ^υνθέντε; οί κάτοικοι ώς έκ τή ; 

διπλασιασθειση; τιμ ή ; τώ ν κουκουλίων, έπεδόθησαν 

εί; τήν βομβυκοτροφίαν άρκετά, καί πλεϊσται γαΐαι 

έντό; ολίγου κχτεκχλύφθησχν ΰπό μωρεοδένδρων.

Τά  κυριώτερα είδη τή ; εισαγωγή; είσί τ ά  αποι

κιακά, καί άπαντα τά  έν χρήσει Ευρωπαϊκά ΰφά- 

σματα, μ ετα ξω τά , βαμβακερά, λινά, έριούχα, ών 

μικρόν καταναλίσκεται έν το ϊ; χωρίοις, καί σκεύη 

έκ σιδήρου καί λοιπών μετάλλων κατεσκευασμένα, 

καί σίδηρο; πολύς ακατέργαστο;.

ΠολιτικαΙ Ά ρχα ί και Δικαστήρια.

1 ον. Ó Γενικό; Διοικητή; μετά τώ ν πολυαρίθμων 

υπαλλήλων του, Γεν. Γραμματέως, (Διβάν Εφένδι), 

Συμβούλου (Κ ιαχαγιά Βέη), Αρχιχωροφύλακο, (Κ α - 

βάζμπαση), κλπ.

2αν. Γενικό; Ταμ.ία;, ίσω ; οικονομικό; Εφορο; 

(Λεφδερδάρη;) μετά τώ ν υπαλλήλων του άρχιγραμ- 

μ α τέω ; (Μπά; Κ ιατίπ ), ΰπογραμματέων κτλ. (α)

3ον. Αστυνόμ.ος (Τουφεκτζίμπαση;, ή συνήθως 

'Γομπρούκ Αγασή ;) μ ετά  τώ ν ΰπαστυνόμ.ων (Τσαού- 

σιδων) καί κλητήρων του  (Σε'ίμένιδων).

4ον Αγορανόμο; (ίχ τισάπ  άγασή ή Τζαρό; άγα- 

σή) μετά τώ ν ΰπαλλήλων του.

οον. Εφκάφ (εκκλησιαστικόν ταμεϊον), καί δ άρ- 

χηγός αΰτού (Εφκάφ Νκζιρή) μετά τώ ν γραμματέων, 

έπιτοόπων (Μουτεββελίδων, Τσαμπίδων) κτλ.

6ον. Τό Δημοτικόν Συμβούλιο·/ (Μ εντζλίσι Κε- 

- ίρ ), ήγουν Γεν. Συμβούλιον.

7ον. Τό Ελεγκτικόν Συμβούλιον (Τακίκ Μ εντζλί

σι) συστηθέν κατά τό  1 854, καί ώ ; μή ΰπάρχον.

8ον. Τό Εμποροδικεΐον (Τ ιτζαρέτ Μ εντζλισί), κάλ- 

λ'.ον νά μή υπήρχε.

i ) ον. Τό Ιερόν Δικαστήριον (.Μαχκεμέ), τού όποιου 

£ προϊστάμενο; καλείται Μολλά;, έχων καί αναπλη

ρωτήν του (Να'ί.τη·/), Μουφτή·/, γραμματείς κτλ.

(α) Ό  πρό ολίγου παυθεί; Δεφδερδάρη; X . Ψερίτ Έοέν- 
οις, οίλο; μου, λαμβάνω·/ κατά μήνα 26 χιλδ. γροσ. περί
που μισθόν, ύπέκυψεν εί; χρέη 180 χιλδ. γροσίων εί; διά
στημα δύω έτών· αλλω; τε  ύ άνήρ διέπρεψεν εί; τήν υπη
ρεσίαν του τιμιώτατα. Έκ τούτου δύναταί τι; νά συμπε- 
ράντ, καί τών Π ισάδων τήν πολυτέλειαν.

1 Οον. Τό Ποινικόν Δικαστήριον (ίστινδάκ Μ εντζλί

σι) έσχάτω ; συστηθέν, έχει πρόεδρον καί μέλη χρι

στιανούς, εί; πκράλυσιν μάλλον ευρισκόμενον (α).

1 I ον. Η  τετραμελή; Δημογεροντία, καθ έκάστην 

συνεδριάζουσα, τή ;  Κοινότητο; τώ ν Ελλήνων.

1 2ον. Η  δωδεκαμελή; Δημογεροντία κατά παρα

σκευήν μόνον, τή ;  Κοινότητο; τώ ν  Ελλήνων.

1 3ον. Η  Δημογεροντία τή ;  Κοινότητο; τώ ν Αρμε

νίων καί £ άρχιερεύ; τω ν  (Βαρταμβέτης).

1 4ον. 1Ϊ τώ ν Εβραίων Κοινότη; καί £ άρχιέραβϊ- 

νό; των.

Περί τής Κοινότητος τώ ν  ’Αρμενίων.

Η Αρμενική κοινότη; έχει Αρχιεπίσκοπον (Βαρ- 

ταμ βέτ) καί Αρχιμανδρίτην (Χάΐ-σούρπ), πρωτοϊερέα 

ίερεΐ; τινα ; καί τρεί; Εεροδιακόνου;, κατοικούντα; έν

τό ;  τή ; περιοχή; τή ; έκκλησία; τω ν , ή τι; τό  πάλαι 

ήν έκ τώ ν  ήμετέρων, τιμωμένη έπ’ £νόμ.ατι τού άγιον 

Θεοδώρου τού ΐύρωνος, τό  όποιον καί διετήρησε μέ

χρι τούδε" έν τή  αΰτή περιοχή εΰρίσκονται καί δύο 

Σχολεία χωρισμένα ΰπ’ άλλ,ήλων" τό  μέν. τώ ν  άρ-

(α) Αί άνωτέρω άρχαί, έκτός του Ιερού Δικαστηρίου η- 
σαν συγκεντρωμένα', εί; τό λαμπρότατον καί εύρυχωρότατον 
κατάστημα τή; Διοικήσεως, τό όποιον δυστυχώς πυρπολυ- 
Οέν τήν νύκτα τή; 8 Φευρουαρίου 1858 έντό; τριών μόνον 
ωρών, ήρημώΟη, καί α! άρχαί διεσ/.ορπίσβησαν μόνον τό 
συμβούλιο·/ συνεδριάζει εί; τού Βοσταν-ζίμπαση τό κιόσκι, 
μακράν τή; πόλεω;, καί πλησίον τοΟ ποταμού Τούσου κεί
μενον, καί τού παλατιού τού Σουλτάνου· ί'πεται σύντομο; 
έκΟεσις τούτου. Ά ο ’ οΰ οί Τούρκοι περί τά τέλη τού II 
αίωνο;, διά τή; Καλλιπόλεω;, διέβησαν έκ τή; Άσία ; εί; 
τήν Θράκην καί πολλά αύτή; μέρη ¿κυρίευσαν, έγκατεστά- 
Οησαν εί; τήν πρωτεύουσαν αύτή; Άδριανούπολιν, ΐπου καί 
άνήγειραν οι τότε Σουλτάνοι παλάτιον εύρυχωρότατον καί 
μεγαλοπρεπέστατον παρά τόν ποταμόν Τούσον, κείμενον 
πρό; τό βόρειον μέρο; τή; πόλεω;, εί; Οέσιν πεδινήν καί 
τερπνότατη·/· άλλά μετά 90 έτη ό κατακτητή; Σουλτάν 
Μεχμέτης, κυριεύσα; καί τήν Κωνσταντινούπολιν, μετέτε- 
ρεν έκεΤ τόν θρόνον του (Τάχτ)· τό δέ τή; Άδριανουπόλεω; 
παλάτιον έμεινεν άκατοίκητον, έπισκεπτόμενον μόνον ΰπό 
τών Σουλτάνων ένίοτε χάριν διασκεδάσεως· τό όποιον κατ’ 
ολίγον ώ ; έκ τή; πολυκαιρίας καί άμελεία; τή; εξουσία; έ- 
ρημώΟη· εί; τόν προτελευταίο·/ πρό; τήν Τουρκίαν πόλεμυν 
τών 'Ρώσσων πολλή ύλη καί διάφορο; έσφετερίσθη έκ τού
του, οΐον μόλυβδος, μάρμαρα λαμπρά, κίονες, καί λοιπά 
πολυτελή πράγματα, καί κατέστη ήδη ερείπιού καί πάση; 
προηγουμένη; καλλονή; έρημον πρό; τό δυτικοδόρειον καί 
πλησίον τού παλατιού τούτου κείνται παραλλήλω; καί τρία 
καταστήματα τή; κυβερνήσεως, άπυΟήκαι 2, καί στρατών 
χωρητικότητος 12 χιλδ. άνδρών καί 2 χιλδ. ιππικού, άνε- 
γερθέντα πρό 30 περίπου έτών, ήδη μένουσι καί ταύτα έ
ρημα, πυρποληθέντο; πρ.ό ένό; έτου; τού σημαντικωτέρου 
μέρου;, τού στρατώνο;. Έντό; τού είρημένου παλατιού έ
γένετο ή ειρήνη μεταξύ τών πληρεξουσίων τή; Πόλης καί 
τής 'Ρωσσία;, X. Γεέμ Πσσ3 καί Δίβιτζ Ζαβαλκάντζηι, 
κατά τό 1829 περί τόν ’Οκτώβριον. ΈπεσκέοΟην τήν αί
θουσαν, έν ή έγράοη ή συνθήκη.
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Πρέσΰυς,

ρένων, το  δε τω ν  κορασίων' τδ  τω ν  ά^ρένων διαιρεί

τα ι εις 2 τμήματα, άνω κσί κά τω , ές ών το  μέν 

σπουδάζει την κυρίαν γλώσσαν καί τινα  μαθηματικά' 

τδ  δε τάς προκαταρκτικά; γνώσεις. Εν αύτώ έδιδά- 

σκετο επί έπ τχετίχν  προ χρόνων καί ή Ελληνική, 

ή τ ι; ήδη εςέλιπεν, ενεκα τω ν  διχονοίων τώ ν  πολιτών, 

τδ  όποιον έπέφερεν καί την παράλυσιν τής σχολής' 

ωσαύτως, έδιδάσκετο καί ή Οθωμανική, εϊς ήν έπέ- 

δωκαν πλ-είον τώ ν  ήμετέρων, ώ ; συνωκειωμένοι μετ’ 

αυτής καί μητρικήν αυτήν εχοντες. Εκτος τού ά- 

στεο; παρά τη- γεφύρα (Γιαλινίζ Γκιόζ εχουσι- καί 

δευ τέραν εκκλησίαν έν εϊοει παρεκκλησίου' κατά τδ 

είδος τής τετραμελούς- καί δωδεκαμελούς τώ ν ή ο. ε

τέρων εχουσι καί αύτοί τετραμελή καί δωδεκα- 

μελή Δημογεροντίαν συγκροτουμενην έκ τώ ν  πρου

χόντων αυτών. Λ : έκκλη.σίαι τω ν διατηρούνται διά

τώ ν  έν αύταΐ; περιφερόμενων δίσκων, διά τής κηρο- 

πωλησίας, γινόμενης έντδς τής εκκλησίας, καί διά 

τώ ν  κληροδοτημάτων, ώς καί ή δαπάνη τώ ν  σχο

λείων των. Οί'Αρμένιοι φθάσαντες εις τδν κολοφώνα 

τής δοςης, μεγαλοπρεπείας καί τού πλούτου, καί. 

εσχάτως εις εκτεταμένα; σιτεμπορικάς πράξεις περι- 

πλεχΟέντες, ώς καί εις ενοικιάσεις δέκατου τώ ν  προϊ

όντων (ίλτιζαμ ίιον), έπετάχυνον τήν πτώσίν των, 

καί ήδη έπτώχευσαν οί. πλεΐσ.το? αύτών έμ-ποροι καί. 

τραπεζϊται. ( “Ε κ ιτα ι  το  τ ί. Ιο ς . )

ΙΑ Π 0 Ν 1 Κ Η  Π Ρ Ε Σ Β Ε ΙΑ  ΕΝ ΕΥΓΩΙ1Η.
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Ή  πρώτη εις Ευρώπην στελλομένη ίαπονι- 
κή πρεσβεία εφθασε πρό μικρού εις Παρισίους:

>Ί

UI "" 

±

πάντες δε πραότατοι καί δλως ενδεείς πεοιερ- 

γείας προς τα  περί αυτούς πράγματα.

Μετά πλείστου κόπου πείθονται να έξέλ- 
θωσι του Ξενοδοχείου· μισουσι την κίνησιν καί 
φοβούνται μέχρι τοϋδε πολύ τον σιδηρόδρο
μον. Μ όλις δέ καί μετά βίας έπείσθησαν να 
έπισκεφθώσί τινα τώ ν  περιχώρων τώ ν  ΙΙαρισίων.
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4  αρμηνεός.

δθεν, οιατρίψασα δεκαπέντε ημέρας, άνεχώρη- 
σεν εις Λονδίνου. Σύγκειται δ’ εξ είκοσιδύο 
άυδρών δύο πρέσβεων, δύο γραμματέων, δύο 
διερμηνέων, ενός ιατρού, ενός μαγείρου καί 

δεκαέξ κατωτέρων αξιωματικών.
Ό  πρώτος καί κύριας πρέσβυς, Τακανο- 

ούτσί -  Σ ιμώδ- Σουκί - νο - Καμί ού τίνος πα
ρατίθεται ή εί/.ών, κατά τήν φωτογραφίαν 
τού περίφημου έν Παρισίοις Nadar, άγει τό 

πεντηκοστόν έτος· είναι δέ Νομάρχης έν Ία -  
πονία. Ό  δεύτερος Μαντσδαϊρό-Τβανινό-Καμι 

είναι όλ ίγω  νεώτερος καί υπονομάρχης. Ά μ -  
φότεροι δέ πρίγκηπες ή δ α μ ι ώ ν ο ι .

Οί δυο γραμματείς εΐαι νεώτεροι. Οί διερ
μηνείς, ών τον έτερον βλέπομεν έν t7¡ παρα
τιθέμενη εΐκόνι, όμιλοϋσιν 'Ο λλα νδ ία , ’Α γ 
γλικά καί Γαλλικά.

Ο πρώτος τώ ν πρέσβεων είναι σιωπηλού 
χαρακτήρος. Ό  δέ δεύτερος όμιλητικώτατος·

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Γ εν ικ ός  π ίνα ξ τοΟ έςω τερίκοϋ  εμπορίου τ ή ;  Ε λ λ ά δ α ; διά 

τ ό  έ’-ο ς  4 8 60  έν Ά Ο ή να ι;. Έ κ  τοΟ Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  τ ω ν  Ο ικ ο

νομ ικώ ν 1862.

Γ  ενική έκΟεσι; τοΟ διοργανισμοΟ καί τή ς  προόδου τή ς  έν 

Έ λ λά δ ι Ταχυδρομ ικής υπηρεσίας από τοΟ έτους 4 8 29  μέ

χ ρ ι  τή ς  4 ’ Ο κω βρίου  4861 έν Άθήναις, 1862.

Τών σ τα τ ισ τ ικ ώ ν  ειδήσεων ή μελέτη είναι, ώς καί 

άλλοτε εϊπομεν, αναπόφευκτος' ναί μεν ξηρά καί 

άηόής ώς έπί τό  πολύ, αδύνατον όμως ν’  άποφύγη 

αυτήν ό αξιών μάλιστα νά πράττη τά  δημόσια ή 

καί νά λέγη ¿ρθώς περί αύτών' ό Γλαυκών, αρχαίος 

μέν τώ ν Αθηνών πολίτης, όμοιος δέ πρός τούς πολ

λούς τώ ν  νεωτέρων κατά τον τύφον πρό πάντων, ή- 

θελεν άφεύκτως ν άναβή εκεί όπου έκάθησεν ό Περι

κλής καί νά κυβέρνηση τήν πρώτην πολιτείαν τής 

Ελλάδος καί τού λοιπού γνωστού κόσμου' άλλ’ έ τε 

ρός τις Αθηναίος, Σωκράτης καλούμενος, άνήρ πένης 

καί αγοραίος, έπί- τώ ν  χρόνων τού όποιου ούτε λέ- 

ξις Ιρμηνεύουσα τήν σ τα τ ισ τ ικ ή ν  ύπήρχεν, έν ώ  ό

μως υπήρχεν, ώς φαίνεται, καί νούς καί φιλοπατρία, 

ήρώτησε τον οΐηματίαν αριστοκράτην άν εγνώρεζε 

πόσου σίτου έχει χρείαν ή επικράτεια, καί πόσος στρα

τός άπαιτείται νά φυλάξη αυτήν ή νά πολεμήση 

πρός τούς εχθρούς; καί πόση τούτων ή. δύναμ.ις, καί 

πόθεν επρεπε νά αύξηση τά  δημόσια εισοδήματα, ή 

πώς θά ίσοστάθμ.ιζε τάς δαπάνα; πρός τά  έσοδα καί 

τά  τοιαύτα. Κ α ί επειδή ό μέλλων κυβερνήτης οΰδέν 

τούτων έγίνωσκεν-, ό Σωκράτης έταλάνισε τήν πατρί

δα, ώς καί ημείς σήμερον ταλανίζομεν πολλάκις αυ

τήν. Αναπόφευκτοι άρα·, ώς ποοεϊπον, αί στατ.στ/κσ>· 

ειδήσεις, καί διά τούτο ού μόνον πρέπει νά όμολογώ- 

μεν χάριν πρός εκείνους οίτινες, επιδιδόμενοι· καρτε- 

ρικώς εις τήν όχληροτάτην συλλογήν καί σύγκρισ'.ν 

καί ρύθμισιν αύτών, διευκολύνουσιν εις ήμ.δς τήν με

λέτην, αλλά καί να ενθαί^ύνωμεν τό  έργον αύτών. 

Η σ τα τισ τ ικ ή  συντελεί εις τήν άνάπτυξιν καί τήν 

άκμήν πασών τώ ν  έπιστημ.ών, πασών τώ ν  τεχνών, 

πάντων τώ ν  ανθρωπίνων επιτηδευμάτων' δ ιότι κατα 

δεικνύουσα τά  πράγματα ούχί διά λόγου αλλά δι’  α

ριθμών, θέτει απέναντι τή ; ύποθέσεως τήν άπόδει-
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ξιν, απέναντι τού προβλήματος τήν λύσιν. Ναι {/.εν, 

ώς είχον καί προ δύο μηνών γράψει περί τω ν  πινάκων 

τού Κ. I. ϊού τζου , δεν άνέβη είσέτι εί; τήν περιωπήν 

τω ν  θετικών επιστημών, ούδέν τ,ττον όμως είναι 

χρησιμωτάτη καί πολύτιμος.

Ταΰτα καί άλλα τοιαΰτα άνεπόλουν έπεξερχόμε- 

νο; τά  δύο ταΰ τα  πονήματα τω ν  όποιων αναγγέλ

λεται ανωτέρω ή δημοσίευσις.

<9 Γεν ικός π ίνα ξ  τον έξωτερικοΰ ¿¿/χορίου τρ ί

τον ήδη έκδίδεται 6πό του φιλοπόνου συγγραφέω; 

τή ; περί τής εγγείου φορολογία; διατριβή;. Προ τοΰ 

1 838 έτους τόιοΰτοι πίνακες δεν έξεδίδοντο, ή εάν 

ποτε έδηαοσιεύοντο ειδήσεις τινες, ήσαν καί ατελείς 

καί άμφισβήτήσιμοι. ό  τρίτος ουτο; πίνας είναι με- 

Οοδικώτερος τώ ν  δύο άλλων κατά τά ς  διαιρέσεις, νο- 

μίζομεν δε καί ακριβέστερο; κατά τούς αριθμούς, ή 

ακρίβεια είναι έκ τώ ν  ών ούκ άνευ' δ ιότι εάν οί αρι

θμοί δεν έχοινται αλήθειας αντί ώφελεία; προκύπτει 

βλάβη. Ούτε την οικονομικήν ή την κοινωνικήν κα- 

τάστασιν έθνους τίνος δυνάμεθχ νά ζυγοστατήσω- 

μεν, ούτε τήν πρόοδον ή τήν όπισθοδρόμησιν νά έξε- 

λέγξωμεν, καί, το  συνηθέστατον, ούτε όποια καί ό- 

πόση ή έπενέργεια τής νομοθεσία; επί τήν κοινω

νίαν νά μάθωμεν άνευ αληθών αριθμών.

Ορθόν λοιπόν καί εύσυνειδήτως συντεταγμένον ΰπο- 

λαμβάνοντες τόν άνά χέϊρας Γενικόν Π ίνα κα  έκδί- 

δομεν τήν εισαγωγικήν  αύτοϋ ίχθ εσ ιν , έν ή αυγ- 

κεφαλαιοΰται πάσα ή κατά τό  1860 ενέργεια τη ; 

εμπορίας. Ταύτην δέ τήν έκθεσιν άναγινώσκοντες θέ- 

λομεν πορισθή εΰκολώτερα τάς πληροφορία; όσα; 

μετά πολλοΰ κόπου καί πολλάκι; ίσως εις μάτην θ’ 

άνεζητώμεν εις τόν δαίόαλον τώ ν αναλυτικών πινά

κων, διότι καί δύσκολος καί επίπονος καί αηδή; ή 

τοιαύτη εργασία (*).

Περί δε τής ταχυδρομική; υπηρεσίας, σ τα τισ τικ ή  

έκθεσις πρώτον ήδη έκδίδεται, όσον ένεστι πλήρη; καί 

σαφής, χάρις εί; τόν Γεν. Διευθυντήν τώ ν Ταχυδρο

μείων Κ. 0 . Λεονάρδον. I I  ιστορία τής ελληνικής 

ταχυδρομίας δεν είναι άναξία προσοχής. Επί ρ.έν 

τουρκοκρατία; ή υπηρεσία αυτη ήτο σχεδόν άγνω

στος' διαρκούσης δέ τής έπαναστάσεως, ισάκις πα- 

ρουσιάζετο ανάγκη έστέλλοντο πεζοδρόμοι. Πρώτον 

τό  1828 έγένετό τ ις  πρόνοια περί τακτικών εσωτε

ρικών ταχυδρομείων, άλλά καί τό τε  κύριος σκοπός 

προέκειτο ή ανταλλαγή τώ ν  μεταξύ τής κυβερνήσεω; 

καί τώ ν άλλων αρχών ανταποκρίσεων. Τό 1829 ή Τα- 

δροχυμία έξετάθη καί μέχρις Επτάνησου, τό  δέ 1833

(α )  Ά νά γνω Ο ι τή ν  Ε ισα γω γ ικ ή ν  Εκθεσιν μ ετά  τό  τέλο ; 

τοΟ π α ρόντο ; άρθρου. Π ερί δέ τΟιν προεκτεΟέντων δύο itt— 

νάκιυν ϊγρα ψ εν έπ ισ τα μ ένω ; κα'ι έν έκ τάσει ό  Κ .  Π . Κ α λ -  

λ ιγΟ { έν τ φ  2 2 6  ιρυλλαδίφ τή ς  Π  α ν  δ ώ  ρ α  ς τ ή  13 Α ύ 

γουστου  1859.
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πλοίά τινα  επί τού τω  ναυλωθέντα μετεκόμιζον τάς 

μεταξύ Ελλάδος καί τινων μερών τής δυτική; Ευ

ρώπη; καί τής Τουρκίας ανταποκρίσεις. Καί έσωτε- 

ρικώς μέν άνεπτύσσοντο τά  τώ ν ταχυδρομείων, έξω - 

τερικώς ομω; έχώλαινον μέχρι τοΰ 1 838, ότε γα λ 

λικά ατμόπλοια ήοχησαν νά καταπλέωσι,τακτικώς 

εις τού; ήμετέρου; λιμένας. Μετά τινα  έτη, τό  1843 

ή Αυστρία έμιμήθη τήν Γαλλ.ίαν, καί ούτως ή μετά 

τοΰ λοιποΰ κόσμου συγκοινωνία κατέστη αδιάκοπο; 

καί τακτική. 11 εσωτερική όμως ταχυδρομία δέν έκ- 

τελεΐτα ι μετά τής αυτής τάξεως καί ακρίβειας, ούχί 

δι’  έλλειψιν ζήλου ή εμπειρίας, άλλά «  δι’  έλλειψιν ά- 

μαξητών όδών καί γεφυρών, ώς λέγει ή ίχθεσ ις, καί 

διά τήν λυπηράν όποχρέωσιν τώ ν  ταχυδρομείων τοΰ 

νά έξαποστέλλωσι τάς πρός διανομήν ¿πιστολάς δι’ 

έφιππων καί πεζών, όπερ καθιστά, τήν κυκλοφορίαν 

τώ ν φακέλλων οΰ μ.όνον άνεπίδεκτον τής ακρίβειας 

ήτις υπάρχει εις τήν λοιπήν Ευρώπην, άλλά καί τήν 

εκθέτει πολλάκις εις ποικίλας δυσαρέστους περι

πέτειας. »

Αλλά καί άλλη τ ι ;  οΰσιωδεστάτη έλλειψι; υπάρ

χει, κατά τήν ίχθεσ ιν , ή τώ ν δημοτικών ταχυδρο

μείων' τά  υπάρχοντα είναι καί πλειστα καί άτελώς 

ο’ιργανισμένα, καί διά τοΰτο οΰ μόνον ή διανομή τώ ν 

επιστολών γίνετα ι ά τάκ τω ; άλ.λά διά τάς δυσκολία; 

καί ή άνταπόκρισι; είναι σπανία.

Εν γένει όμως, εϊτε διά τό  ευάριθμον τώ ν  κατοί

κων τής έλευθέρα; Ελλάδος, ε ίτε διά τό  εύτελ.ές 

τής εγχωρίου εμπορίας καί βιομηχανίας, ε ίτε διά 

τήν μετρίαν άνάπτυξιν τώ ν κοινωνικών άναγκών, ώς 

άξιοι ή ίχθ εσ ις , ή άνταπόκρισι; οΰ μόνον δέν είναι 

δραστήρια όσον καί έν τή  δυτική Ευρώπη, άλλά καί 

κατά πολύ έλ.αττοΰται αυτής.

«Κ α τά  τούς πρώτου; έννέα μήνα; τοΰ 1861 , λέ

γει ή ίχθ εσ ις , παρεδόθησαν εί; τά  ταχυδρομεία τοΰ 

Κράτους 999,831 έπιστολ.αί, ήτοι ίδιωτικαί μέν 

566 ,947, έπίσημοι δέ 424 ,906. Εάν ε?ς τα ύ τα ; 

προστεθώοι κατ’ άναλογίαν καί αί τώ ν  λοιπών τριών 

μηνών καθ’ οΰς ένεργεΐται ό νόμος τοΰ γραμματοσή

μου, Οέλομεν συμ.περάννι ό τι καθ’ όλον τό  1861 πα

ρεδόθησαν εΐ; τά  ταχυδρομεία 1 ,322,470 έπιστο- 

λαί. Παραδεχόμενοι δε ώ ; δεδομένον ό τι ό πληθυ

σμός τή ; έλλάδος άναβαίνει εϊ; 1,4 00*000 ψυχάς, 

έξάγομεν ό τι εις έκαστον κάτοικον αναλογεί ιδιωτι

κής μ.έν καί δημοσίου έπιστολή; 1 καί 1 )5 , ιδιωτι

κή; δέ μόνον 7)10.

»  Ε ί; τή ν  Αγγλίαν, έξακολουθεί ή έκθεσις, κατά 

μέσον όρον 1 5 ίδιωτικαί επιστολαί άναλογοΰσι κατ’ 

έτος εί; έκαστον κάτοικον, εις δέ τήν Γαλλίαν 7 ή 

9 1 )2 , συμπεριλαμβανομένων καί τώ ν  επισήμων. Ο- 

θεν ή μέν τής Α γγλίας συγκρινομένη πρός τήν τή ; 

Ελλάδος άποτελεί 20 πρός Ι ,ή δ έ τ ή ς  Γαλλ,ίας 10

Ω Ρ  Α.
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πρός 1, ή 14 πρός 1 έάν συμπεριληφθή καί ή επί

σημος άνταπόκρισι;. »

Οΰχ ή ττον  περίεργο; είναι καί ή βαθμιαία άνά- 

πτυξις τή ; ιδιωτική; αλληλογραφίας έν τ ώ  διαστη- 

μ ατι δέκα έτών, καί παρατηρητέον ό τι εί; τήν παρα- 

τιθεμένην σημείωσιν δέν συμ.περιλαμ.βάνονται τά  α

τελή σταλέντα  εις τό  εξωτερικόν, ούτε τά  έκεί 

προαποτίσαντα τό  τέλος γράμματα.

1840. 323,300.
1843. 370,794.
1850. 438,121.
1855. 550,220.
4836. 576,152.
1857. 608,208.
1858. 646,820.
1 859. 691,629.
1860. 735,708.
1861. 566,947. δΓ έννέα μόνον μήνας.

Παραλείποντες τά  πρώτα τρία έτη ώ ; διεστώτα  

άπ άλλήλων καί συγκρίνοντες τάς έπιστολά; τώ ν 

άλλων επτά ώς συνεχών, έξάγομεν ότι τό  ποσόν τή ; 

κατ’ έτος αΰξήσεως έφθασεν ένίοτε καί εί; τεσσαρά

κοντα χιλιάδα;.

Λςιον μελέτη; θεωρώ καί τόν πίνακα τώ ν έσόδων 

καί εξόδων τή ; ταχυδρομική; υπηρεσία;' ό πίνας ου- 

τος περιλαμβάνει είκοσιπέντε έτη, άρχόμενος άπό τοΰ 

1833, ό τε  ίδρύθη ή βασιλεία, καί λ.ήγων τό  1861. 

Εν αύτώ παρατηροΰμ.εν ότι πλήν τριών έτών, τοΰ 

1845, 1846 καί 1848 καθ’ ά τά  έσοδα υπερτέρη

σαν κατά  μ.ικρόν τά  έξοδα, καθ’ όλα τά  λοιπά εί- 

κοσιέξ τά  έξοδα έγένοντο άνώτερα τω ν  έσόδων καί 

υπέρ τό  διπλ.άσιον πολλάκις. Τό 1835 παραδ. χάριν 

τά  μέν έσοδα είναι 43 ,473, τά  δέ έξοδα 97,761, 

τό  δέ επόμενον ί τ ο ;  ταΰ τα  μέν ησαν 184 ,320 , έ- 

κεϊνα δέ 72,985. Καί είναι μέν άλ.ηθινόν ό τι ή δι- 

πλασίασι; χύτη δέν παρουσιάζεται πλέον, οΰδέν ή τ

τον όμως ή υπερτέρησις τώ ν  έξόδων έξακολουθεί, 

καί ένίοτε μάλιστα καθίσταται άξία λόγου.

Α λ λ ’  έκ τώ ν άριθμητικών πορισμάτων τή ; τελευ

ταίας τριμηνία; τοΰ 1801 ετου; συμπεραίνομεν ότι 

ή επιζήμιο; αδτη διαφορά θέλει έκλείψει, άν καί ή 

Προσθήκη  τήν όποιαν άναγινώσκομεν εί; τό  τέλο; 

τή ; Εχθέσεως δίδη άφορμήν εί; διάφορον συμπέρα

σμα, καθ’ 8 α: προσδοκίαι τώ ν συνταξάντων τόν περί 

χαρτοσήμου νόμον κινδυνεύουσι ν’  άποβώσι φροΰδοι. 

Οί συντάξαντες τόν νόμον, όποπτεύοντε; ο τ ι οι δια- 

χειρίζοντε; τά  τή ; ταχυδρομίας έπεβούλευον τά  δη

μόσια κερμάτια, έδόξαζον ότι διά τώ ν γραμματο

σήμων θά προελαμβάνοντο αί έπιβουλαί, καί τό  τα- 

μείον Οά μετεβάλλετο εί; πύργον Δανάης, εί; 8ν θά 

κατέπιπτε ραγδαίος, ούχί πλέον ό Ζεύς, άλλ’  ό 

Πλούτο; μορφήν έχων χρυσή; βροχής. Καί πρός μέν 

τα ; υποψία; ούδεν λέγω , διότι ό φθόνος καί ή συ

κοφαντία οΰδενός, ουδέ τοΰ προδηλότερον ενάρετου 

έφείσθη εις τήν Ελλάδα. Περί δέ τή ; άφθονία; τώ ν 

εισοδημάτων άρκοΰμαι νά παραθέσω ένταΰθα άπα- 

ράλλακτον αυτήν τήν Προσθήκην. Οπου όμιλεί ή 

άριθμητική σιγησάτω πάσα γλώσσα.

Α ή ξα ν τος  δε τοΰ ετου ς 1861, δτε ε ίσ έ τι ιύ ρ ί-  

σχετο  ύπό rd  π ιεστήρ ια  τό  παρόν φυ.Ι.Ιάδιον, έ - 

νομίσαμεν άναγχαΤόν νά συμπ.Ιηρώ σωμεν τάς 

προ.ίαβούσας σ τα τ ισ τ ικ ό ς  π.ίηροψορίας μ α ς διά  

τής κατωτέρω  σημειώσεως, ή τ ις  καταδεικνύει τά  

ταχυδρομικά έσοδα τής τε.ίευτα ίας τρ ιμην ία ς τοΰ 

ίτο υ ς  1861, rd  είσπραχθέντα  δ ιά  τοΰ γραμματο

σήμου, καθώς καί τή ν  γενομένην χυκ.ίοφορίαν τής  

ιδ ιω τικής ά.ί.έη.Ιογραφίας καί τώ ν  έντυπω ν χατά  

τή ν  αυτήν τρ ίμηνον  εποχήν.

Κ α τά  τήν  γενομένην έκχαθάρισιν τής τε .ίιυ -  

τα ίας τρ ιμηνίας του  1861, παρεδόθησαν εις ό.ία  

τά  ταχυδρομεία  τον  Κ ρά τους καί διεθιθάσθησαν 

δ ι α υ τώ ν ,

ά. Ίδ ια ιτέρ α ι έπ ισ το .ία ί, ε ις  άς σ ιμ π ερ ι.ία μ δά - 

νοντα ι a i εις τό  ¿ξω τερικόν σ τα .ίε ίσα ι ιιπ .ίήρω τα ι, 

x a la iέχεϊθεν.Ιηφθείσαι προπ.ίηρωμέναι .268,961, 

6'. Ε ν τυ π α , εφημερίδες, δέσμαι εφημε

ρ ίδω ν, εντύπων και β ιβ Μ ω ν . . . 119,754,

Έ κ  τοΰ ό.Ιιχοΰδέ τού του  ποσοΰ τώ ν  έπ ισ το .ίώ ν , 

¿εφημερίδων εντύπω ν χ τ.Ι. είσεπράχθησαν  διά τον 

γραμματοσήμου. . . Α ρα χ . 99 ,385 :32 [00

Έ κ  του ποσοΰ τή ς  ό.Ιικής τα ύ της είσπράξεως 

π ρ ίπ ε ι νά ίκπεσθώ σι τ  άκό.ίουθα ποσά, α τινα  ε ί-  

σ ίν  έχπεσμένα επ ίσης άπό τά ς  εισπράξεις δ.Ιων 

τώ ν  ίι.Ι./ων προ.Ιαΰόντων ¿τών, καθώς καί asá  

τους πρώ τους έννέα μήνας τοΰ  1 861, ήτο ι 

ιι. I I  άξία τώ ν  ά χρη σ τω ν  έπ ι-  

σ το .ίώ ν  καί εντύπων. . . Α ρ . 230 : 40

( ί .  .4 i  κατά τό  δ ιά ταγμα  τής  5 

Ίδρ ίου  1861 χορηγούμενοι σ τ α -  

θεραί ,άντιμ ισθ ία ι εις τούς έπιφορ- 

τισμένους τήν  επ ισ τα σ ία ν  διαφό

ρω ν ταχυδρομείω ν ίδ ιώ τα ς  ή ύ - 

πα./.Ιή.Ιονς ά .ί.ίων υπηρεσιών,άν- 
τ ί  τοΰ  χορηγούμενου εις αυτούς, 

μ έχ ρ ι τής εισαγωγής τοΰ γ ρ ο μ -  

ματοσήμον, ποσοΰ τώ ν  20 0[θ- 

επ ί τώ ν  εισπράξεων. A i  ά ν τ ιμ ισ - 

θίαι αύται άναβαίνουσιν καθ ϋ - 

.Ιην τή ν  τρ ιμ ην ία ν  ε ί . . » 3901)

γ '. Τά  έκ τής πω .Ιήσεως τοΰ  γραιι- 

ματοοήμου ποσοστά , άναδαίνοντα, 

άνά 4 0 [0  ¿πί τή ς είσπραχθείσης 

ποσότητας τώ ν  δραχ. 99 ,385:32, εις  »  3 ι7 5  41

Τ ό  δ.Ιον ·  7965 : 84



' LI σ τε  ζό  καθαρήν ποσον  τώ ν  δ ιά  του γρ α μ - 

ματοσΐ/μου ταχυδρομ ικώ ν εισπράξεων τής τε .Ιευ - 

τα ΐας τρ ιμηνίας τού  1861 άναβαίνει

ε ις  δρα χ. 91,419:61

Π αρατηρητέον ό τ ι έχ τω ν  εισπράξεων τού τω ν  

δεν έξιπέσθησαν τά  δ ιά  τη ν  χατασχευήν τού γραμ

ματοσήμου έξοδα , τά  όποια  μένουσιν εις ¡βάρος τού 

υπουργείου τω ν  Ο ίχονομ ιχώ ν.

Κ ατά  τον πίνακα τώ ν  έσόδων και έξόδων, τά  έσο

δα ηδξανον σχεδόν κατ’ έτος, ώστε τά  του 1860 

άνέβησαν εις 343,800 δραχμάς, υπερτερήσαντα κα

τά  40 περίπου χιλιάδας τά  τού προηγηθέντος έτους' 

αρα και άνευ τού γραμματοσήμου ή αόξησι; ήτο βέ

βαια. Αλλ ’ ή έκ τού γραμματοσήμου θά ήναι τοιαύτη 

ώστε καί τά  έξοδα ν’  άντισταθμίστι καί διά περισ

σεύματος νά ελθτ) εις βοήθειαν τού δημοσίου θησαυ

ρού; Ούτος τ,το έξ άρχτ,ς ό σκοπδς τώ ν  συνταξάντιον 

τον νόμον' κατ’ έμέ όμως είναι ζή τημα καί ριετά το 

εξαγόμενον τή ;  τελευταίας τριμηνίας τοϋ 1861 έ

τους. I I  κατάχρησις, καί αν υπήρχεν, ήτο βεβαίως 

μικρά, ένώ διά τοϋ νέου νόμου, καί άν αύξήσωσι τά 

έσοδα, αυξάνουν καί αί δαπάναι' ή αϋξησις δέ προ 

■πάντων θά πρόκυψη ούχί κυρίως έκ τώ ν  έπιστολ.ών, 

άλλ ’ έκ τώ ν εφημερίδων, έντυπων, δικαστικών έγ

γραφων καί ανταποκρίσεων βουλευτικών κλπ. ά τινα 

προ τοϋ νέου νόμου άπέτιον το  τέλος κ α τ αποκοπήν 

ή άπέλαυον άτελείας.

Ó περί γραμματοσήμου θεσμός είναι άναντιρρήτως 

άριστος' άλλ οί συντάξαντες τόν νόμον κατά τοϋτο 

έλανθάσθησαν ό τ ι έξέλαβον αυτόν ώς επινόημα ελέγ

χου καί χρηματισμοϋ, ένώ καί έπενοήθη καί έφηρ— 

μόσθη ώς τρόπος ταχύτη τας, Si; τ ά  αρχαία πεπο- 

λιτισμένα έθνη έλεγον “ φείδου χρόνου, »  ουτω καί 

τά  νεώτερα πρεσβεύουσιν ό τι «  tim e is m oney ». 

Καί σημειωτέον ότι αί προθύμως παραδεχθεΐσαι το  

γραμματόσημον κυβερνήσεις δέν έπεζήτησαν την τα 

χύτητα  δι’  έαυτάς, αλλά διά τους πολίτας. Εις τήν 

Ελλάδα όμως, όπου έπικρατεΐ άκάθεκτον τό  λεγό

μενον ταμιευτικόν πνεύμα, τά  δέ συμφέροντα τώ ν 

πολιτών τίθεντα ι έν μοίρα Καρός, καί δ νόμος ου- 

τος γενόμενος έπί σκοπώ άργυρολογίας άπώλεσε τήν 

κυρίαν αυτού αρετήν' καί ού μόνον άπώλεσεν αύτήν, 

άλλ ’ άντί ταχύτητος καί τριπλασίαν βραδύτητα έ- 

πέφερεν. Προ τού γραμματοσήμου αί διά τώ ν άτμο- 

πλοίων έρχόμεναι εϊς Αθήνας έπιστολαί διενέμοντο 

δύο ώρας μετά τήν έκ Πειραιώς άφιξιν τώ ν ταχυδρό

μων' μ ετ’  αυτό όμως διανέμονται ί ξ  ώρας μετά 

τήν άφιξιν ταύτην. Καί τούτο διότι δ Ελλην νομο- 

θέτης, οίόμενος έαυτόν σοφώτερον καί τώ ν  Αγγλων 

καί τώ ν  Γάλλων καί τώ ν  Ιταλών καί τώ ν Γερμανών 

καί τώ ν άλλων όσοι ένεκολπώθησαν τον προκείμε- 

νον θεσμόν, έψήφισεν ό ,τ ι έκεϊνοι έθεώρησαν καί πε
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ριττόν καί έναντίον τής ταχύτητος ' έψήφισε, λέγω, 

τήν έπίθεσιν γραμματοσήμου καί έπί τώ ν  έξωθεν 

στελλομένων άνευ προαποτίσεους τού τέλους. 1 ί δε 

προέκυψεν έκ τούτου ; Προσβολή οΰσιωδεστάτη τών 

έμπορικών πρό πάντων συμ.φερόντων' διότι ένώ πρίν 

δ λαμβάνων τήν έπιστολήν είχε καιρόν νά *γράψη διά 

τής αύτής εύχαιρίας, σήμερον ή ευκολία αύτη κα τ

έστη άδύνατος.

Αλλά πρός τη  βλάβτι καί άπανθρωπίας ένοχος έ- 

γένετο δ Ελλην νομοθέτης' δ ιότι οί έν τ ώ  ταχυδρο

μεία», συσσωρευόμενοι μετά τήν διαλογήν καί τήν 

διατίμησιν τώ ν  έπιστολών περί μακράς τραπέζας, 

έμβάπτουσιν άνένδοτοι εις τόν ίδιον σίαλον τά  γραμ

ματόσημα' καί έπειδή ή σιαλώδης αΰτη πράξις, διαρ- 

κούσα δλοκλήοους ώρας, άποξηραίνει τούς λάρυγγας, 

κινδυνεόουσιν οί ταλαίπωροι νά πάθωσι φθίσιν.

Αξιόν δέ σημειώσεως ό τι έκ τής διατάξεως ταύ- 

της καί τού  δημοσίου τά  συμφέροντα ζημιούνται' 

ού μόνον διότι αναγκάζεται νά προσλάβτι καί νέους 

ύπομισθίους, άλλά καί διότι μή γενομένων ένίοτε δε

κ τών έπιστολών, τό  γραμμ-ατόσημον κολλαται έπί 

ματαίω.

Πλήν τούτου δ νόρ.ος έχει καί άλλην έλλειψιν ού- 

χί άναξίαν λόγου, τήν δ ιπ .Ια σ ία σ ιν  τού τέλους ο

σάκις έφημερίδες ή φυλλάδια στέλλονται συνδεδεμέ- 

να. Εν φυλλάδιον, παραδείγματος χάριν, Π ανδώρας 

στελλόμενον μόνον, υποβάλλεται εις τριών λεπτών 

έσωτερικόν τέλος' έάν όμως σταλή μ ετ’  άλλων ύπό 

τήν αύτήν ταινίαν, αγνοώ διά τ ί  τιμωρείται καί κα

ταδικάζετα ι είς άνώτερον φόρον. Αεκαπέντε φέρ’ εί- 

πείν φυλλάδια διδόμενα υπό ιδίαν ταινίαν έκαστον 

τελούσι φόρον λεπτών 45 ' έάν όμως συνδεθώσιν ά- 

ποτίουσι δραχμ-ήν μίαν, 8 έστί υπέρ τό  διπλάσιον. Ας 

έρμηνεύστ, όστις δύναται τήν διάταξιν ταύτην.

Επανερχόμενος εις τήν Έ χ θ ε σ ιν  οφείλω νάέπικα- 

λεσθώ τήν προσοχήν τού άναγνώστου εις τήν λεπτο

μέρειαν μεθ’ ής συνετάχθη' περιγραφή υπηρεσίας ό

ποια ή ταχυδρομική, εξιστορούσα τήν κίνησιν, τήν 

αόξησιν καί τήν πρόοδον αύτής, καταδεικνύουσα τά ;  

έσωτερικάς καί έξωτερικάς σχέσεις, δρίζουσα τά  έ

σοδα καί τά  έξοδα, θέτουσα τόν δάκτυλον είς τάς ελ

λείψεις, καί περιλ.αμβάνουσα τριάκοντα καί πέντε έ- 

τώ ν διαχείρισιν δέν είναι έργον εύκολον' 'ό ταν δέ τού

το  γίνηται καί εύσυνειδότως, όπως τό  άνά χέϊρας, κα

θίσταται καί ευγνωμοσύνης άξιον" τό  κατ’ έμέ όμο- 

λογώ  ό τι μεταξύ τής οδύνης τήν δποίαν οί έπιζη- 

τούντες τήν άλλοτε τής πατρίδας ευδαιμονίαν αι

σθάνονται ένεκα τής παραλυσίας είς ί.ν κατακυλίον- 

τα ι τ ά  τής δημοσίου υπηρεσίας, διότι καί δ ελάχι

στος τώ ν λειτουργών, παραμελών τό  διοικητικόν αυ

τού καθήκον έπιδίδοται είς έριδας καί σκευωρίας πο

λιτικά ;, σύμπτωμα παραμυθητικόν καί αγαθά οίω-
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νιζόμενον έξέλαβον τήν σύγχρονον δημοσίευσιν τώ ν 

Π ινά κω ν τού Ιμπορ ίου , τή ς Ταχυδρομ ικής εχθέ- 
σεως, τής Σ τα τ ισ τ ικ ή ς  τής Έ .Μ ά δ ο ς  καί τής περ\ 

τής Ε γ γ ε ίο υ  φορο.Ιογίας δια τριβής  ( “ ).

ϊδού ή περί τής εμπορίας Ε ισα γω γ ικ ή  "Εχθεσις.
Ν.

Α '. κ ι ν η ς ι ς  ε μ π ο ρ ι ο τ .

1. Γενικόν εμπόριο ν.

Τό γενικόν έμπόριον τής Ελλάδος διά τό  ετο ; 

1860 παρουσιάζει δραχμάς 88 ,118 ,156  ποσόν ά

νώτερον τού γενικού έμπορίου τώ ν έτών 1859 καί

1858 τού μεν πρώτου κατά  δραχ. 10 ,267 ,592 , 

τού δέ δευτέρου κατά δραχ. 1 5 ,0 5 Ι,4 € 0 ’ έκ τού 

ποσού τούτου δρ. 57 ,650 ,727  άνήκουσιν είς την 

εισαγωγήν, καί δραχ. 30 ,467 ,429  είς τήν έξαγω- 

γήν' ή εισαγωγή τού 1860 υπερβαίνει τήν μέν τού

1859 κατά δραχ. 7 ,688,410 τήν δέ τού 1858 

κατά δραχ. 13 ,449 ,216 ' έπίσης ή έξαγωγή  είναι 

άνωτέρα τής ρ.έν τού 1859 κατά 2 ,579 ,182  τής 

8έ τού 1858 κατά 1,602,244.

2. Ειδικόν έμπόριον.

Τό ειδικόν έμπόριον παριστα κατά μέν τήν εισα

γωγήν δραχ. 53 ,979 ,899 , κατά  δέ τήν έξαγωγήν 

26 ,931 ,443 , ήτοι τό  όλον δραχ. 80,911,312. 

Τό ειδικόν έμπόριον τού 4 860 , λαμβανόμενον έν 

συνόλω, είναι άνώτερον όλων τώ ν  προηγουμένων έ

τώ ν  καί υπερτερεί τό  μέν τού άμέσως προηγουμένου 

έτους 1859 κατά  10,234,670, τόν δέ μέσον όρον 

τώ ν  παρελθόντων πέντε έτών κατά 22,830,696. 

I I  εισαγωγή υπερβαίνει τήν μέν τού 1859 κατά 

7 ,735 ,044 , τόν δέ μέσον όρον τής πενταετίας κατά 

18,031,879; ή δέ έξαγωγή είναι άνωτέρα τού μέν 

1859 κατά  2 ,499 ,626 , τού δέ μέσου όρου κατά  

4 ,798 ,817 .

3. Τρόπος μεταφοράς τών έμπορευμάτων

Εξαιρέσει ζώ ω ν τινών καί άλλων τινών άσημάν- 

τω ν ειδών, τά  δποΐα είσάγονται καί εξάγονται διά 

ξηρας καί τώ ν  οποίων ή αξία δέν υπερβαίνει τό  ίν 

έκατομμύριον δραχμών, έξ ών 900,000 άνήκουσιν 

είς τήν εισαγωγήν, 100,000 είς τήν έξαγωγήν, ό

λον τό  λοιπόν εισαγωγικόν καί έξαγωγικόν έμπόριον 

τής Ελλάδος ένεργείται διά θαλάσσης. Καί ή μέν 

εισαγωγή γίνεται διά μόνον τώ ν  τελωνείων καί υπο- 

τελωνείων τώ ν  οποίων ό άριθμός άναβαίνει είς 55, ή 

δέ έξαγωγή έπιτρέπεται καί διά τώ ν  τελωνιακών 

σταθμών, ώς καί διά πολλών άλλων θέσεων, καταλ

λήλων διά τήν φόρτωσιν τώ ν διαφόρο>ν προϊόντων.

(* ) Κατακε·.;χένης ήδη υπό τά πιεστήρια τής παρούση; 
διατριβή;, ίλάβομεν τό δεύτερον μέρος τή Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς  
τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  έν ψ έχτίΟεται λεπτομερέστατα υπό τοϋ 
Κ . 1. Σούτσου ά πληθυσμό; αύτής κατά τό έτος 1861. Σ. Π.

4. Τόποι προελεύσεως καί διευΟύνσεως 

τών έμπορευμάτων.

Λαμβανομένης έν συνόλο> τή ;  εισαγωγής καί εξα 

γωγής, τήν πρώτην θέσιν διά τό  1 860, ώ ;  καί διά 

τά  τρία προηγούμενα έτη, κατέχει ή Αγγλία , ή; ή- 

είσαγωγή καί ή έξαγωγή  συγκεφαλαιούνται είς 27, 

444,432, ήτοι 34 περίπου έκατοστά τού όλου πο

σού. Μ ετ’ αύτήν έρχεται ή Τουρκία διά 1 4 ,1 23, 
267, άκολούθως ή Αύστρία καί ή Γαλλία  ή μέν 

διά 12,012,690, ή δέ διά 9 ,736 ,556 ,' αί τέσσα- 

ρες αϋται έπικράτειαι άποτελούσιν όμού υπέρ τά  78 

έκατοστά τού όλου έμπορίου τή ;  έλλάδος.

Συγκρινόμενον τό  εισαγωγικόν καί έξαγωγικόν έμ

πόριον τού 1860 πρός τό  τού 1859, παρουσιάζει 

αόξησιν είς τήν Αγγλίαν έκ 5 ,800 ,417 , είς τά ; 

ΐϊγεμονίας 2 ,599,706, είς τήν Ρο»σσίαν 2 ,358, 

251, τήν Αύστρίαν 1 ,811,431, τήν Επτάνησον 

510,624, τήν Α ίγυπτον 412 ,837 , καί τό  Βέλ- 

γιον 200 ,390 ' έλάττωσις υπάρχει είς τό  έμπό

ριον τής Ιτα λ ία ; έκ δραχ. 1 ,771,886, τής Τουρ

κίας 622 ,502, τής Γαλλίας 532 ,468, τής Αμερι

κής 308,492, τής ύλάνδας 205 ,685  καί τής Ι

σπανίας 17,953.

5. Τόποι προελεύσεως.

Μεταξύ τώ ν  επικρατειών, έξ ών προήλθον τά  

κατά τό  1860 είσαχθέντα έμπορεύματα τήν πρώ

την θέσιν κατέχει ή Α γγλ ία  έξ ή ; έγένετο εισαγω

γή 14,282,602, αποτελούσα τά  26 1 [2  περίπου 

εκατοστά τού όλου εισαγωγικού έμπορίου. Τά κυ- 

ριώτερα είδη τώ ν  είσαχθέντων έκ τής έπικρατεΐ*; 

ταύτης έμπορευμάτων είναι υφάσματα βαμβακερά 

διά δραχ. 6 ,151 ,507 , νήματα διά 2 ,096,717, 

μάλλινα υφάσματα διά δραχ. 728 ,300 , γαιάνθρα

κες 464 ,789, σίδηρος άκατέργαστος καί κατειργα- 

σμένος 978 ,232, πνεύματα 339 ,955 , παστά 255, 

554, ζάκχαρι 363,080, δέρματα ακατέργαστα 3 I 4, 

003 καφές 247,657.

Τήν δευτέραν θέσιν κατέχει ή Τουρκία, τή,; ό

ποιας ή εισαγωγή άναβαίνει είς 9 ,791 ,390 , άποτε- 

λούντα τά  1 8 εκατοστά τού όλου τής εισαγωγή;' 

τ ά  κυριώτερα είδη, έξ ών άπαρτίζετα ι ή έκ Τουρ

κίας εισαγωγή, είναι δημητριακοί καρποί διά 3, 

137,200, ζώ α  1 ,912,155, δέρματα ακατέργαστα 

429,836, ξυλεία έν γένει 695 ,341, παστά 583, 

381, όπώραι 313 ,891 , υφάσματα μάλλινα 235, 

547, βαφαί 247 ,644, τυρός 112,616, καπνός 

114,320.

Μετά τήν Τουρκίαν έρχεται ή Αύστρία διά δρ. 8, 

252,419  καί ή Γαλλία  7 ,863 ,478 .' Μ εταξύ τούν 

είσαχθέντων έξ Αύστρία; κατέχει τήν πρώτην θέσιν 

ή ξυλεία, έκημηθεΐσα διά δρ. 1 ,577,572, άκολού-
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Οω; ϊρχονταί τά  μάλλινα υφάσματα διά 833,928, 

τά  φέσι* διά 515 ,126, το  χαρτί 272 ,019 , ό σίδη

ρο; 313,324, ή όρυζα 162 ,127 , τ δ  βούτυρον 161, 

570 , δ χρυσό; καί τδ  χρυσόνημα 200,487" έκ δ: 

τώ ν  είσαχθέντων, άπδ τή ν Γαλλίαν προέχουσι τδ 

ζάκχαρι διά 1 ,271,745, τά  μάλλινα υφάσματα

1 ,0 1 7,847, τά  μ ετα ξω τά  316 ,282 , τα  ακατέρ

γασ τα  δέρματα 459 ,929, τά  κατβιργασμένα έκτι- 

μηθέντα διά τδ  αύτδ περίπου ποσδν, τ ά  άλευρα 

323 ,235 , ό καφέ; 335,81 4, τ ά  παστά 278 ,300, 

τδ  χαρτ'ι 204 ,091 .

Λ; άν&ιτέρω τέσσαρε; έπικράτειαι, ομοϋ λαμβα- 

νόμεναι, είστ,γαγαν 40 ,189 ,889 , ποσδν άπατελοϋν 

τά  7 4 1 [2  εκατοστά, ήτοε τά  τρία τέ τα ρ τα  τού ό

λου ήμών είσαγωγικοϋ εμπορίου.

Εκ τής ί’ ωσσίχ; έγένετο εισαγωγή 4 ,032,141, 

έκ δε τώ ν  Παραδουνάβιων ΐϊμεμονιών 3 ,333,031, 

προερχόμενα χ.ατά τδ  πλεϊστον μέρος άπδ δημητρια- 

κους καρπούς.

Ξυγκ.ρινόμενον τδ  έμπόριον τού 186Û πρδς τδ 

του 1859 κα τ’ έπικράτειαν προελεύσεως, παρου

σιάζει αύξησιν μέν εις τήν Αγγλίαν, τά ; Ηγεμονία;, 

τήν Ρωσσίαν, τήν Αυστρίαν, τήν Αίγυπτον, τήν Γαλ

λίαν, τήν Επτάνησον καί τδ  Βελγιον, έλάττωσιν δε 

εί; ολα τά  λοιπά Κράτη" ή αύξησις είναι πρδ πάν- 

τω ν σημαντική διά τήν Αγγλίαν, συνισταμένη έχ. 

δρ. 4 ,026,280, προερχόμενων κυρίω; από βαμβα

κερά κα'ι μάλλινα υφάσματα, δ ιότι ενώ κατά τδ 

1859 είσήχθησαν έξ Α γγλ ία ; τοιαϋτα ά ξία ; δρ. 3, 

587 ,669 , κατά τδ  1860 είσήχθησαν έξ Α γγλ ία ; 

το ιαΰτκ  άςίχ.; δρ. 8 ,256,224" τ, αύξησις τη ; Ρωσ- 

σΐας και τώ ν  Ηγεμονιών είναι αποτέλεσμα τή ; ει

σάγω γ  7, ;  πλειοτέρων σιτηρών κατά τδ  1 860 r, τδ 

1 859, ή δε τή ;  Αυστρία; προέρχεται από ζάκχαρι, 

καφέν, κικγάλιας, υφάσματα κ τλ. Η φαινομένη εί; 

τον πίνακα τή ;  Ιτα λ ία ; μείωσι; προέρχεται, διό-ι 

έγένετο έλιγω τερα εισαγωγή θείου καί άκατεργά- 

στων δερμάτων.

G. Τόποι οιευΟύνσεως.

Εί; τδν πίνακα τοϋ έςαγωγικοϋ ημών εμπορίου 

τήν πρώτην Οέσιν χ.ατέχει η Α γγλ ία  ή τ ι; είναι 5 κυ- 

ριώτερο; τή ;  καταναλώσεως τόπο; τοϋ πρωτίστου 

τή ; Ελλάδο; προϊόντο;, ήτοι τή ; σταφίδο;" ή  γενο- 

μένη διά τήν επικράτειαν ταότην εξαγωγή  άναβαί- 
νε·. ει; 1 3 ,1 61,300 δραχμά; αποτελούσα; τδ  ήμι- 

συ τοϋ δλου τή ; εξαγωγή ; και προερχομένα; από 

σταφίδα 1 1,791,741, κουκούλιχ 631 ,440, σμ.ύ- 

ριδα 197,010, σϋκα 163,893 κτλ.

Μετά τήν Αγγλίαν έρχεται ή Τουρκία, διά τήν ό

ποιαν έξήχθησαν προϊόντα άξία ; δρ. 4 ,321,877, 

ήτοι 16 εκατοστά τή ; δλη; εξαγωγή ;. Προέρχεται
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δέ ή ποσότη; αύτη άπδ κατειργασμενα δέρματα 

679,190, οίνου; 632 ,163, σϋκα 392,354, οπώ- 

ρα; νωπά; 337 ,084 , τυρδν 229 ,597 , καπνδν 180, 

302 κτλ.

Μετά τήν Τουρκίαν κατέχει τήν πρώτην θέσιν ή 

Αυστρία διά δρ. 3,770,1 71, ακολούθως ξρχεται ή 

Γαλλία διά δραχ. 1 ,873,078, τ, Επτάνησος διά 

1,496,268, ή Ιταλία  δοά 1 ,017,838, ή Ρωσσία 

διά 533,623.

11 γενομένη ο ι Αγγλίαν εξαγωγή  υπερβαίνει κα

τά  1 ,774,131, τήν τοϋ 1859, ή δε διαφορά αύτη 

προέρχεται άπδ σταφίδα καί κουκούλια" ή, δι’  Αυ

στρίαν είναι έπίση; άνωτέρα κατά 1 ,081,977, αί 

όποίαι προέρχονται άπδ σταφίδα, σϋκα, οίνον και 

σπόγγον" εί; τδν πίνακα τή ; Γαλλία ; παρουσιάζεται 

έλά ττω σ ι; έκ δρ. 961 ,051 , ποοερχομένων κυρίω; 

άπδ κουκούλια.

7. Είοη είσαχθέντων εμπορευμάτων.

Κ ατά  τδν έν σελ. 34 πίνακα τώ ν  είσαχθέντων· 

εμπορευμάτων, τήν πρώττ,ν Οέσιν εί; τδ  έμπόριον 

τή ; εισαγωγή; κατέχουσι τά  υφάσματα, έκτιμτ,θέν- 

τα  διά δρ. 12 ,367 ,115 , έξ ών 6 ,862 ,846  προέρ

χονται άπδ βαμβακερά, 2 ,837 ,960  άπδ μάλλινα, 

470,499 άπδ μ ετα ξω τά , 525,673  άπδ λινά καί 

1,664,137 άπδ διάφορα άλλα. Τά κατά τδ  παρελ- 

θδν έτο ; 1 8 59 είσαχΟέντα υφάσματα έξετιμή,θησαν 

διά δραχ. 8 ,733 ,539 , ώστε υπάρχει διαφορά επί 

πλέον έκ δρ. 3 ,633 ,576 , προερχομένη κυρίως άπδ 

βαμβακερά καί μάλλινα.

Τήν δευτέραν θέσιν κατέχουσιν, ώ ; καί κατά τδ  

προηγούμενου ετος, οί δημητριακοί καρποί καί τ ά  

άλευρα τώ ν  οποίων ή εισαγωγή άναβαίνει εί; κοιλά 

1,409,587, έκτιμηθέντα διά δραχ. 10,164,748" ή 

εισαγωγή αύτη τώ ν σιτηρών υπερβαίνει κατά  τ ε  τδ  

ποσδν καί τήν άξίαν δλα τά  προηγούμενα ετη, καί 

είναι ανώτερα τή ; τοϋ 1859 κατά κοιλά 284,587.

Μετά τά  σιτηρά έρχονται τά  δέρματα, έξ ών εί- 

σήχθησαν ακατέργαστα μέν έκάδε; 2 ,137 ,736  ά

ξια ; 3 ,801 ,585 , κατειργασμενα δέ όκ. 73 ,275 ά

ξ ία ; 677,782" συγκρινομένη ή εισαγωγή τώ ν  άκα- 

τεργάστων δερμάτων με τήν τοϋ 18 5 9  παρουσιάζει 

κατά μέν τδ  ποσδν αύξησιν έξ οκ. 46 ,856, κατά 

δέ τήν άξίαν έλάττωσιν έκ δραχ. 139,501" άκο- 

λούΟω; έρχεται τ δ  ζάκχαρι, τοϋ οποίου ή  εισαγωγή 

αποτελεί ¿κ. 1 ,823 ,304  έκτιμτ,θείσα; διά δραχ. 2, 

667,702, κατοιτέρα ούσα τή ; τοϋ 1859 κα τ’ ¿κ. 

318 ,196  καί κατά δραχμά; 348,117.

Μετά τά  άνωαέρω είδη παρουσιάζεται άξία λόγου 

ή εισαγωγή τή ;  ξυλεία;, τή ;  δποία; τά  διάφορα εί

δη έξετιμήθησαν διά δρ. 2 ,467,001, ποσδν ανώτε

ρου τή ; ξυλείας τοϋ 1859 κατά δραχ. 108 ,085,
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ακολούθως έρχονται τά  νήματα, συμποσούμενα εί; 

¿κ. 562 ,526  καί έκτιμηθέντα διά δρ. 2 ,206,909. 

Μετά τά  νήματα άκολουθοϋσι τ ά  ζώ α  διά δρ. 1, 

942 ,711 , έπειτα ί  σίδηρο; διά δρ. 1 ,623,155, τά  

παστά δι’ 1,5 12,806, ό καφέ; δ ι Ί ,219,401. κτλ.

8 . Ε ίδη  έξα χ Ο έντω ν  έμπορευμάτων.

Η  Κορινθιακή σταφί; κατέχει πάντοτε τήν πρώ

τη ν Οέσιν εί; τον πίνακα τοϋ εμπορίου" ή εξαγωγή 

αυτή; κατά τδ  1 860 άναβαίνει εί; λ ίτρα ; ένετικά; 

79 ,201 ,868 , έκτιμηθείσα; διά δραχ. 14,106,954, 

υπερβαίνει δε τήν τοϋ προηγουμένου έτου; κατά μέν 

τδ  ποσδν κατά  λίτρα ; 23 ,686 ,210 , κατά δέ τήν 

άξίαν κατά δραχ. 1,549,403.

Μετά τήν σταφίδα έρχονται τ ά  σϋχ.α έκτιμη- 

Οεντα διά δραχ. 1 ,729,422, άκολούθω; τά  κου

κούλια διά 1,548,158, έπειτα ό οίνο; δι’  1,233, 

160, τά  κατεργασμένα δέρματα διά 1,124,432, 

s καπνό; διά 883 ,782  κτλ.

11’. Τ ελ ω ν ια κ α ί εισπράξεις.

Α ί κατά τδ  1860 ένεργηθεΐσαι εί; τά  Τελωνεία 

τοϋ Κράτους εισπράξεις άπδ τέλη έμπορευμάτων 

καί δικαιώματα ναυτιλία; συμποσοϋνται εί; δραχ. 

4 ,942 ,887 , έ ξώ ν  μόνον 157,676 προέρχονται άπδ 

ναυτιλιακά δικαιώματα, αί δέ άλλαι είναι τέλη έμ

πορευμάτων υποδιαιρούμενα ώ ; άκολούθως.

Απδ εισαγωγήν. . . . δραχ. 4 ,055,888

έξαγωγήν..............................»  642,712

διαμετακόμισιν. . . .  »  52 ,316

λαθρεμπόρια........................ »  25,589

απρόβλεπτα......................... * 8,706

Τδ όλον. . 4,785,211

A Î εισπράξεις τοϋ 1860, άνώτεραι ουσαι όλων 

τω ν  παρελθόντων έτών ΰπερτεροϋσι τ ά ;  μέν τοϋ 

προηγουμένου έτου; κατά δραχ. 385 ,064 , τδν δέ 

μέσον ορον τή ; π ενταετία ; κατά 552,375" ή αύξη- 

σ ι; αύτη προέρχεται κυρίως άπδ δικαιώματα εισα

γωγής.

Οί είσπραχθέντε; κατά  τδ  1860 εί; τά  Τελωνεία 

έγγειοι φόροι συμποσοϋνται εί; δρ. 1 ,185,879, πο

σδν άνώτερον τοϋ μέν 1859 κατά  278 ,339 , τοϋ δέ 

μέσου δρ ου τώ ν πέντε έτώ ν κατά 420,993.

Κξεταζόμεναι αί τελωνιακαί εισπράξεις τοϋ 1860 

συγκριτικής μέ τά ; τοϋ 1859 κατά τελωνείου πα- 

ριστάνουσιν αύξη,σιν 148,405 δραχ. εις τδ  Τελω- 

νεϊον Πατρών, 83 ,298 εί; τ δ  τοϋ Πειραιώς, 47, 

201 εί; τδ  τώ ν  Αθηνών, 63,261 εί; τώ ν Καλαμών" 

έλά ττω σ ι; παρουσιάζεται εί; τδ  Τελωνείου τή ; Τή

νου, τδ  όποιον περιλαμβάνει καί τδ  ύποτελωνεΐον 

τή ; Ανδρου, έκ δρ. 31 ,609 , εί; τδ  τής Βονίτστ; έκ 

1 3,244, εί; τδ  τή ; Χαλκίδος έκ 10,454 καί εί; τδ 
τής Σύρου έκ 10,246.

Γ .  Κίνησιςτών άποταμιευτικώνχατας-ημάτων

Α ί κατά τδ  1860 έργασίαι τώ ν  άποταμιευτικών 

καταστημάτων τοϋ Κράτους ίλίγον διαφέρουσιν άπδ 

τάς τώ ν  δύο προηγουμένων έτών. Καθ’  όλον τδ  έ

τος τοϋ το  είσήχθησαν έν αύτα ϊ; 7 ,763 ,802  δραχ

μών έμ.πορεύματα, τά  όποια, ενούμενα μέ τδ  έκ δρ. 

1,478,056 υπόλοιπον τοϋ προηγουμένου έτους ά- 

ποτελοϋσιν 9 ,241 ,858 , έξ ών έτέθησαν εί; άνάλω- 

σιν 4 ,012,659, άπεστάλησαν εί; τδ  εξωτερικόν 3, 

536,016 καί έμειναν εί; τάςάποθήκα; τή ; έναποτα- 

μιεύσεως 1,693,183.

Α '. Κ α τά σ τα σ ις  τ ή ς  εμπορικής να υ τιλ ία ς .

Τά εί; τά  νήίολόγια τώ ν  διαφόρων λιμένων τοϋ 

Κράτους εγγεγραμμένα κατά τήν 3 1 I Οβριού, 1 860 

εμπορικά πλοία συνεποσοϋντο εί; 4,070, έχοντα 

χωρητικότητα τόνων 263,075 καί πληρώματα 23, 

8 4 2  άνδρών.

0  άριθμδ; τώ ν  Α'. τά ξεω ; εμπορικών πλοίων, ή

το ι τώ ν  έχόντων χωρητικότητα κατωτέραν τώ ν  60 

τόνων, άναβαίνει εί; 2 ,857  έχοντα χωρητικότητα 

29,193 τόνων τά  δε τή ; Β'. τά ξεω ;, ήτοι τά  έχοντα 

χωρητικότητα άνωτέραν τώ ν 60 τόνων, άριθμοϋν- 

τα ι ε ί ;  1,213 μέ χωρητικότητα 233,882.

Κ α τά  τδ  τέλο ; τοϋ 1859 τά  ελληνικά εμπορικά 

πλοία ήριθμοϋντο εί; 3 ,984, ών ή χωρητικό τη ; ά- 

πετέλει τόνου; 274,480 τά  δέ πληρώματα συνί- 

σταντο έκ 23 ,918  άνδρών.

Ιό'. Κ α τά π λ ο ι καί απ όπ λο ι π λο ίω ν .

Καθ’ δλον τδ  ε το ; 1860 κατέπλευσαν εί; όλους 

τους λιμένας τοϋ Βασιλείου 77 ,958  πλοία, έχοντα 

χωρητικότητα 2 ,298 ,158  τόνων, άπέπλευσαν δέ 

78,107 πλοία μέ χωρητικότητα 2 ,321,084.

Τά  έξ άλλων επικρατειών καταπλεύσαντα άριθ- 

μοϋνται εί; 10,223, τόνων 928 ,176 , έξ ών άτμοκΐ- 

νητα μέν 714 τόνων 384 ,434 , μεγάλα δε ιστιο

φόρα 2,641 τόνων 453 ,115 , καί μικρά ιστιοφόρα 

6,868 τόνων 90,557" τά  άποπλεύσαντα δι’ άλλα; 

επικράτειας συμποσοϋνται εί; 9 ,265 , τόνων 981, 

151. έξ ών 794 ατμοκίνητα τόνο>ν 429 ,83ο , 

2 ,616 μεγάλα ιστιοφόρα τόνων 472 ,339  καί 5 ,855 

μικρά, τόνων 78,977.
Η μεταξύ τώ ν  διαφόρων λιμένων τοϋ Κράτους 

κίνησι; ή ακτοπλοΐα περιλαμβάνει έν μέν το ΐ; κα

τάπλοι; 67 ,735 πλοία χωρτ,τνκότητος 1,369,982 

τόνων, έν δέ το ΐ; απόπλοι; 68 ,642 , τόνων 1,339 

933 , τδ  όλον πλοία 136,577 μέ χωρητικότητα 2, 

709,91 5 τόνων. Εκ τούτων 2 ,507 είναι ατμοκί

νητα τόνων 1.211,069, 12,552 μεγάλα ιστιοφόρα 

πλοία τόνων 402,666 καί 121,518 μικρά, τόνων 

1 ,096,180. ________________



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ο Θ Ω Ν  χ ζ Α

Έ π ί  τή προτάαεο το ύ  '  Η μετέρου ¿π ί τώ ν  Έ σ ω -  
τ ιρ ιχ ώ ν 'Τ π ο υ ρ γο ϋ , άπεφασίσαμεν χαί δ ια τά ττομεν .

Ε γκ ρ ίν ε τα ι ή σύστα α ις  επ ιτροπής, συγκείμενης 
έκ τώ ν  Κ Κ .  Μ ισ α ή .Ι, Μ ητροπ ο .Ιίτου  Α θη νώ ν  καί 
Προέδρου τής  7 εράς Συνόδου  τής Έ .Ι.Ιά δ ος , Σ π υ 
ρίδωνος Α ντω νιδ ιδου, Ν ομ ά ρχου  Α τ τ ικ ή ς  καί 
β ο ιω τία ς , Γρηγορϊου  Γ . Π αππαδοπον.ίαυ, καϋη- 
γη τον , Α α σκ . Π . Λ ασκαρίδου  καί Γεωρ. Α γ γ ε .Ιο -  
πού.Ιου, ϋ ά ρ χ ο ν , προς ϊδρνσ ίν  ίντανθα  μνημείου  
ε ίς  τόν  Αείμνηστον Π α τρ ιά ρχην  Γρηγόριον.

Ο  Η μέτερος έπ ί τώ ν  Ε σ ω τερ ικ ώ ν  Υ π ο υ ρ γ ό ς  
θέ.Ιει δημοσιεύσει καί έκτε.Ιέσει τό  παρόν Α ιά -  
τ «γ μ α .

Έ ν  Α θήνα ις, τή  1 0  M a tov  I8 G 2 .

Ί π ο γ .  Ο Θ Ω Ν .

Προσυπογ. X . Χ Ρ ΙΣ ΤΟ Π Ο ΤΛ Ο Σ .

Α  Γ  Γ  Ε  A  I  A,
Π ρός τούς απανταχού ύμογενεΐς.

Μ ετα ξύ  τ ώ ν  ένδοξω ν τ ή ;  Ε λλη ν ικ ή ς  παλιγγενεσίας γ ε γ ο 

νό τω ν , τ ώ ν  μ εγά λω ν  έκ είνω ν ή ρω ϊκ ή ; ά φ οσ ιώ σ εω ; παρα

δ ε ιγμ ά τω ν , διαπρέπει π ά ντω ς  ό μ αρτυρ ικό ; το ν  αοιδίμου 

πατριάρχου  Γρηγορ ϊου  θ ά να το ;· δ ιό τι μ έγα  δ ν τω ; θέαμα 

π α ρ ι τ τ ί ,  οϋ μ όνον έν τ ή  Ισ τορ ία  τ ή ;  Ε λ λ ά δ ο ς  καί τή ς  ορ

θοδοξίας, άλλά καί τή ς  άνΟρωπότητος έν γ ένε ι, τά  ακρον ε

κείνο τοΰ  έλληνισμού π ρ όσω π ον, ύ άρ/ιερεύς ό  τ ά  ναυάγια 

τ ή ;  έλληνική ; π ολ ιτε ία ; καί έΟνότητος και τό  έν αότοίς θεΐον 

ζώ π υρον  έν τ ώ  θυσιαστήριο» περιΟάλπων π ο τέ , άπά τ ή ;  ά γ -  

•/όνης έκ τείνω ν τ ά ;  χείρας καί ευλογώ ν τή ν έΟνικήν άνάστα- 

σιν καί σ υ γχ ω ρ ώ ν  το ύ ; δημ ίου ; αύτού. Ά λ λ ά  τό  γ εγο νό ; 

τοϋ το , μ ετά  π λ ε ίσ τω ν  ά λλω ν , τρ α νώ ; τεκμηριοΟν τή ν  άδιά- 

σπ αστον σχέσ ιν  τ ή ;  ορθοδοξίας καί τυϋ έλληνισμού καί τό  

αληθές τ ή ;  έλληνική; έκκλησία; πνεύμα, έπέδρασε μάλιστα  

κα ί θέλει έπ ’ άγαθώ, έπιδρ^ έπί τ ό  αίσθημα καί τ ό  φρόνημα 

τώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν .

Π ρ ό  τίνος ή δηκα ιροϋ  έγενετο  φ ροντίς , διά τ ή ;  προθύμου 

συ μ π ρά ξεω ; τοϋ  Κ .  Γ εω ρ γ ίο υ  Ά γ γ ελ ο π ο ύ λ ο υ , π ρ ό ;π α -  

τρά ς ανεψιού το ϋ  αοιδίμου πα τρ ιάρχου , ίπ ω ;  ε ίκώ ν τ ι ; ,  

θ εω ρη θεΐσ *  ώ ;  π α ρ ισ τώ σα  τούς σεβαστούς εκείνους χαρα

κτήρας, κα τασταθή , συντελούσης καί τή ς  Κ υβερνήσεως, καί 

κοινοτέρα, όπ ω ς, ώ ς τ ι ;  παραμυθία καί έλ π ί;, έμπνέη διη- 

ν ε κ ώ ; τ ά  θερμά εκείνα κα ί αγνά τ ή ;  φ ιλοπα τρ ία ; αισθήμα

τα , άπερ ένεψϋχουν εκείνον ζώ ν τα · δ ιό τι τοϋ  καλοϋ τούτου  

τ ώ ν  ή μ ετέρ ω ν  π α τέρ ω ν  ήθικοϋ κλήρου κ α τά  τάς παρούσας 

μ άλ ισ τα  περιστάσεις καί τά ςμ ελλού σα ς τύχας τ ή ;  πα τρ ιδο ; 
ανάγκην έχομεν.

Ά λ λ ’ ό  σκοπός απ ολείπ ετα ι π ά ντω ς  ά τελής, μ έχ ρ ι; ου 

“ νεγερθή δημοτελές τ ι  μ νημ εΐον, δ ξιον  τ ώ ν  α ισθημ άτω ν, 

απερ μέλλει νά  παριστ| · όθεν τό  καθήκον τοϋ  νά  έκφρασθή 

οημ οσ ιώ τερον ή  έθνική εύγνωμ οσύνη  συναισθανθέντε; πολ

λ ο ί τ ώ ν  έκ τός κα ι έντός τή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  ομ ογενώ ν, κα ί πρό

θυμοι δ ν τ ε ; νά  κα ταβάλω σιν έπ ί το ύ τφ , άπετάθησαν είς ή -  

μάς, ίσ ω ς  άπ οτελέσω μ εν επ ιτροπήν τή ν  φροντίσουσαν πε

ρ ί τ ή ;  έκ π λη ρώ σεω ; τής έθνικής τα ύ τη ; ευχή ;.

Ε ύ γ ν ω μ ό ν ω ; λοιπόν ύπακούσαντε;, κ α ί ν ο μ ίζο ν τε ; ότι

1 2 0

ε ί; τοΟ έθνικοϋ τού του  ϊρ γο υ , συμβόλου ο ν το ς  πανελληνίου 

δόξης, όπως ττ,ρηθή ή  ου σ ιώ δη ; αύτοϋ χαρακ τήρ , κα ί τήν 

έπ ινόησιν καί τή ν  π ραγμ α τοπ ο ίη σ ιν , αρμ όζε ι μ άλιστα  π ά ν- 

τ ε ;  ο ί  φ ίλοι τ ή ;  ελληνικής εύκλειας νά  συ μ μ ετάσχω σ ιν , ά -  

ποτεινόμεθα είς τούς απ ανταχού  όμ ογενε ί; καί ά να γγέλλο - 

μεν α ύ το ί;, διά τοϋ  άπό 10  ίσταμένου  Β . δ ια τάγμα τος 

διωρίσθη έπ ί το ύ τψ  έπ ιτροπή , συγκείμ ενη  έκ φών υποφαι

νομ ένω ν, ή τ ι ;  θέλει φ ροντίσει περί τ ώ ν  έξή ;.

Α ον . θ έ λ ε ι  εισπ ράττει πάσαν αυθόρμητον ύπερ τ ή ;  ά ν ε-  

γέρσ εω ς τ ο ϋ  μνημείου  προσφοράν, Ε λ λ ή ν ω ν  και φιλελλή

νω ν · ο π ω ; δέ έκ ασ το ;, κ α τά  τό  μ έτρον τή ;  δυνάμεώ ; του , 

δύνηται συνεισφέρω·» νά μ ετέχη  τοϋ  έθνικοϋ τού του  έργου, 

ή  προσφορά θέλει γ ίνεσθα ι δεκτή , ίσ ον  μ ικρά καί άν ηναι, 

έκδιδομένου τακτικοϋ  διπλοτύπου κα ί κα τα τιθ εμ ένω ν  τώ ν  

χρ η μ ά τω ν  είς τή ν τράπεζαν.

Ε ί ;  τά  τα μ ε ΐον  το ϋ το  τ ή ;  έπ ιτροπ ή ; ώ ς  α π ' αρχήν κ α τέ- 

οαλεν ήδη ό  Κ ύ ρ ιο ; Γ .  Ά γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ; δρ. 3 ,000 .

Βον. Ά ν α λ ό γ ω ς  τ ο ύ  είσπραττομένου  ποσοϋ θέλει φρον

τ ίσ ε ι νά  σ/εδιασθή ή  προπλασθή τ ό  μνημείον, δ ιά  δ ια γω ν ι

σμού Ε λ λ ή ν ω ν  κ α λλ ιτεχ νώ ν ενταύθα, κατ’  ακριβές τ ι  πρό

γραμ μ α , ίπ ερ  συντάξασα θέλει έ γκ α ίρ ω ; δημοσιεύσει έπί ώ -  

ρισμένη προθεσμία, ώ ;  καί τό ν  έπ ί τοϋ  διαγωνισμού κα

νονισμόν.

Γ ο ν . Παραλαμβάνουσα πέντε τεχ νοδ ίκ α ;, έκ τ ώ ν  παρ ’ ή- 

μ ίν κα ταλλη λότα τω ν  Έ λ ή ν ω ν  κα ί άλλοδαπώ ν, θέλει ανα

θέσει είς τή ν έγκρισιν α ύ τώ ν  τά  έμφανισθησόμενα ά νω νύ μ ω ; 

σχέδια. Τ ό  δ ’  έγκριθησόμενον θέλει δημοσιεύσει μ ετά  τοϋ  ά -  

νήκ οντο ; προϋπολογισμού καί το ϋ  κα ταλόγου  το ϋ  μέχρι τοϋ 

καιροϋ έκείνουείσπεπραγμένου  π οσού  τ ώ ν  προσφορών.

Αον. Θ έλει έπιβλέψει ε ί ; τή ν  έκλογήν καί αγοράν τού  γ η 

πέδου, ε ί ; έκ τέλεσ ιν καί τοπ οθέτησ ιν  τοϋ  μνημείου, δ ι’  έαυ- 

τ ή ;  κα ί διά κα ταλλήλω ν έπ ισ τα τώ ν .

Δ έλ ε ιδ έ  προσπαθήσει οι’  οίουδήποτε μέσου· νά  έπ ιτύχη  τή ;  

μετακομ ιδής τ ώ ν  λειψ άνω ν τού  αοιδίμου πατριάρχου έξ Ό -  

δησοϋ, άπερ θέλουσι κ α τα τεθή  έν τ ώ  μ νημ είω  τούτοι.

Εαν. Τ έλο ς  θέλει δημοσιεύσει έκθεσιν τώ ν  άπ’ α ρ χ ή ; μ έ

χ ρ ι τέλους π ρακ τικώ ν αύτής, μ ετ ’  ακριβού; σχεδίου τοϋ  ή

δη ιδρυμένου μνημείου.

Π εποιθότες ότι ο ί απ ανταχού  ομ ογενείς , έννοοϋντε; τά 

καθήκον τ ή ;  πανδήμου, έκφράσεω ; τή ς  έθνική; ευγνωμοσύ

νης, ενθυμούμενοι τή ν  έπίδρασιν τ ώ ν  μ νημ είω ν έπ ί τ ό ν  κα

τα ρ τισμ όν  τού  έθνικοϋ φρονήματος, κα ί έπ ί τή ν πρόοδον τή ;  

εγχ ω ρ ίου  καλλιτεχνία ς θέλουσι σπεύσει ν ’  άποδείςωσι διά 

τ ώ ν  πράξεω ν τω ν ,  ότι ο ί άπ οταθέντε ; π ρ ό ; ήμ ά ; καί ήμείς 

αύτοί έγενόμεθα άπλοι δ ιερμηνεΐ; τ ώ ν  γεννα ίω ν  α ύ τώ ν  αι

σθημ άτω ν καί παρεστάθημεν είαηγητα ί μόνον τοϋ  έθνικοϋ 

τού του  έργου , εύχόμεθα  νά  ίδω μ εν τα χ έω ς  περί τό ν  ανδρι

άντα  τού  πατριάρχου κα ί άλλου ; ΐδρυομέ/ου; άλλω ν προ

μ ά χω ν τ ή ;  έθνεγερσίας, π α ρο ρμ ώ ν τα ; το ύ ; έπ ιγόνου ; είς 

αρετήν καί φ ιλοπατρίαν.

’Ε ν  Α θ ή ν α «  τή  13  Μ αίου  1862 . ^

.  Μ ΙΣ Λ Η Λ  Λ Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔ Η Σ ,  Μ η τρ οπ ολ ίτη ς  Α θ η ν ώ ν  

«  καί πρόεδρο; τή ;  Ί ε ρ ά ς  Συνόδου τ ή ;  Έ κ κ λ η σ ία ; τ ή ;  Ε λ 

λάδος.
.  Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν  Α Ν Τ Ω Ν Ι Α Δ Η Σ ,  Ν ομ άρχης Α τ τ ικ ή ς  

καί Βοιω τίας.

.  Γ .  Γ .  Π Α Π Π Α Δ Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ , καθηγητής καί γρα μ - 

« ματεύς τής επιτροπής.
.  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Α Γ Γ Ε Α Ο Π Ο  Γ Λ Ο Σ , Ί λ α ρ χ ο ; .

• Α Α Σ Κ .  Π . Λ Α Σ Κ Α Ρ ΙΔ Η Σ ,  τα μ ία ; τ ή ;  έπ ιτροπ ή ;.


