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(D'jvjyeia \iï φν/Αάί. Γ'.)

Ό  ©ουβενώτος οστις επεσκέφΟτ! το Βουδρού- 
μιον —s cl το  μέσον τής V/.'. εκατονταετ/,ρίόος, πα 
ρετήρτ,βε κεφαλ.άς τινας λεόντων καί άναγεγλυμ- 
μένας πλάκας μ.αρμ,άρου έμβεβή-ν,μένας εί; τό τ ε ί
χος τ ή ; άκροττόλεως’ ό δε Δάλτο>ν μετά {λίαν £κα 
τονταετχρίδα άπεικόνισεν αύτά. Είλκυσαν δε πρός 
τούτοι: καί τήν προσοχήν του Γουφιέρου, Μούλτου, 
Βοιφόρτου, Βόν Όστένου καί του Χαμιλτώνος. 
'Λλ/.’ ό ζηλότυπος φύβο; τών Τούρκων σπανΰνς 
έπέτρεπεν ε ί; τους περιηγητής νά είσδόσωσιν εί; 
το  ενδότερον του φρουρίου, "ο ΙΙρώσσος καθηγη
τ ή ; ’Ρ ώ ; άφ' οίι είδεν αυτά εν ετει 1 8 1 4 , παρεκά- 
λεσε την κυβέρνησίν του νά λάβη κατοχήν τών 
μαρμάρων ώ ; αναντίρρητων λειψάνων του τάφου 
τού Μαυσωλου" άλλ’ ο! αρχαιολόγοι τή ς ’Αγγλίας 
siyov προλάβει, καί διά τών προτροπών αυτών κα- 
τέπεισαν τον λόρδον Ι,Ιαλμερστώνα νά γραφγ 
ε ί ;  τον σίρ Ξτρατφόρδον Κάνιγγα, ό ττ ι; λαβών 
φιρμάίιον παρά τής Πύλης μετεκύμισε τά ανάγλυ
φα εις το Βρεταννικόν Μουσεϊον έν ετει 4 8 4 6 .  Ί ΐ  
περιέργεια ήν διήγειρον τά  μάρμαρα ταύτα άνε- 
νέωσε το περί τής θέσεως του Μαυσωλείου ζήτημα. 
Ό  'Ρ ώ ; ήτο γνώμης ότι ίστατο εττί αναχώματος 
προ; [ίορράν τού λ,ιμένο;, μεταςυ τών δύο λόφων 
ο’ίτινε; πάλαι έστίφοντο υπό τών άρχαίο>ν άκρο- 
πόλεο^ν. 'Ο  δε πλοίαρχος Ξπράτης μετά περίεργον 
ί;έτατ·.ν τών περίχωρων έγνωμοδότησεν ότι εΰρί-

σκετο ε ί; κατωτέραν Οέσιν προς βο^ράν του φρου
ρίου καί προς ’Ανατολάς του λι μένος. Ούοεμία ό - 
μ.ως έκ τών θέσεων τούτων συνεβιβάζετο ακριβώς 
με τάς περιγραφας του Πλινϊου καί Βιτρουβίου. 
’Ο δε Κ . Κάρολος Χεύτων, καί τοι μηδέποτε έπ ι- 
σκεφθείς τό Βουδριύαιον, στηριζόμ.ος εις τήν φίλα · 
λήθειαν τούτων άπέρριψε τήν γνώμ.ην του τε  ’Ρ ώ ; 
καί τού Ξπράτου, καί εν τινι περιγραφή του Κ./««·- 
σ·χΐιί· Μ< νιΐίΐοιι τού 1 8 4 8 .  προτδκόριτε μέρος τι 
τού όποιου τά πέριζ ήταν τοσούτον κεκαλυμμ.ένα 
υπό προσχώσεων ώ ττε  οϋδεν ίχνος δώματος ή ανα
χώματος όιεκρίνετο. Ο ϋτω  όε τό  πράγμα έμεινεν 
αναποφάσιστον μέχρι του 1 8 5 6 , οτε ό Κ . Χεύτων 
διωρίσθη όποπρόΗενος τ?.; ’ Αγγλίας εις Μιτυλήνην 
καί επετράπη νά κάμη, άνασκαφάς μεγάλα; έν Βου- 
δρουμίω εχων τρία πλοϊα τής Λ. Μεγαλειότητος 
ΰπό τάς διαταγάς του, καί πάσαν ευκολίαν τού νά 
φέρη τάς εργασίας του εις αίσιον πέρας.

Τά πρώτα αποτελέσματα τών εργασιών τού Κ. 
Χεύτωνος υπήρξαν ευχάριστα, καί τοι άπέχοντα 
ιίσέτι τού κυρίου σκοπού. Ξυνίσταντο έκ πλήθους 
πήλινων αγγείων καί ερυθρών ρωμαϊκών λύχνοον 
άνευ βερνικιού, συσωρευμένων ως φαίνεται πρός 
πώλησιν, έκ λίθου τινός φέροντος επιγραφήν πρός 
τήν Δήμητραν καί τήν ΙΙερσεφόνν,ν, έκ σχεδόν τ ε 
λείου μ.ωσαϊκού εδάφους σχ·ςμ.ατιζομ.ένου έξ Έ λλ η - 
νικών καί ’ Ρωμαϊκών κεραμίδων, καί έκ τού στε
λέχους άγάλμ.ατος φυσικού άναστήαατος, έρχου- 
υ.ένς; δε νεάνιδος μετά υ.εγίσττ,ς ταχύττ.τος πε
ριέργου μάλλον διά τήν θρασύττ,τα ή τήν χάριν, 
καί ίμοιαζούστ,ς πρός τά αγάλματα τού ’ Λρπα- 
γείου μ.ντμείου τών μαρμάρων τού Ξάνθου. ’Εμπο-
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δισθείς ΰπό τής πλεονεξία; των Τούρκων γαιοκχ- 
τόχων τού άναχώμ.ατος του 'Ρ ώ ς ό Κ . Νεύτων έ 
στρεψε την προσοχήν του προς άλλο αέρος, και 
μετά διήμερον άνασκαφήν άνεκάλυψεν εις ,τό  μέ
ρος το  όποιον έδήλωσεν αυτός πρό δέκα ετών τε 
μάχια διαχώματος, αριθμόν τινα αρχιτεκτονικών 
κοσμημάτων, τό έμπροσθεν μέρος ενός ίππου καί 
μέρος ενός κολοσσαίου λέοντος ισομεγέθους πρός 
εκείνους τους όποιους έλαβον από τού τείχους τού 
φρουρίου. ’Ολίγη εμενεν αμφιβολία ότι η άπο- 
λεσθεΐσα θέσις ευρέθη, καί προχωρών εις τό έργον 
του έφθασεν εις τεμάχια ’Ιωνικής στήλης καί εις 
τό σώμα κολοσσαίου αγάλματος καθημένου. Πλη
σίον τούτου έκειντο τά  λείψανα εφίππου αγάλμα
τος δείγματος εΰγενούς τής 'Ελληνικής άγαλμα- 
τοποιιας. 'ο  ίππος όρθοπληγιά,ενταύθα δε ό τεχνί
της δεικνύει ακριβή ανατομικήν γνώσιν. Μόνον τό 
κατώτερον μέρος τού αναβάτου διατηρείται περιβε- 
βλημένον περσικά; περισκελίδας. 'Η χειρ μ ετήν  ο
ποίαν αναχαιτίζει τον ίππον είναι τραχεία, ευκρινής 
καί ¿γεώδης καί Ικάς-η φλέψ αυτής είναι εξογκω 
μένη. Μετά δέ τούτο ευρέθη τό σώμα σκύλου καί 
διάφορα τεμάχια λέοντος' τινά δε εκ τούτων, με
τά  χωρισμόν τεσσάρων αιώνων, ήνώθησαν πά
λιν έις τά  σώματα, άτινα είχον φρουρήσει έν τή 
άκροπόλει.

Μ ετ’ ολίγον εφθασαν εις τά θεμέλια τής οικοδο
μής, ό δε χώρος αυτής ευρέθη παραλληλόγραμμον 
μήκους 126  καί πλάτους 1 5 0  ποδών, έσκαμμένον 
επί τού βράχου τού όποιου τά  χάσματα άνεπλη- 
ρώθησαν υπό έπιμήκων λίθων συνεχομένων υπό σι
δηρών διαζωμάτων' τό δε σύνολον τού τετραγώ 
νου είναι έστρωμένον διά πρασίνου λίθου, 'Υπό τινα 
επισώρευσιν γης επί τής δυτικής πλευράς ευρέθη 
κλίμαζ έκ δώδεκα βαθμιδών, λελαξευμένων επί 
τού βράχου, ή δε κλίμαξ αύτη άγει άπό τού λό 
φου τού θεάτρου εις τό  Μαυσωλείου. Μεταξύ τής 
κλίμακος ταύτης και τής πλευράς τού τετραγώ
νου μεταξύ πήλινων τεμαχίων καί οστών θυσια- 
σθέντων βοών, έκειντο μεγάλαι και ώραΐαι άλαβά 
ς-ριναι λάγηνοι χρίσματος, έξ ών αι ¿¡ραιόταται φέ- 
ρουσι δύο έπιγοαφάς τήν μεν έκ σφηνοειδών γραμ
μάτων τήν δέ ές ίερογλύφων, τάς όποιας ό σίρ 
'Ρώλινσων άνέγνω « Ξέρξη τώ  μεγάλω βασιλεί » 
εις μνήμην, ίσως, τού ότε ή ’Αρτεμίσια έσωσε τά 
τέκνα τού μονάρχου τούτου μετά  τήν έν Σαλαμ.ίνι 
καταστροφήν.

Εις τά  έμπροσθεν τού τόπου ένθα το  άγγείον 
τούτο έκειτο ό τάφος ήτο κεκλεισμένος υπό με
γάλου λίθου ζυγίζοντος τουλάχιστον δέκα τόνους 
ήτοι διακοσίους στατήρας με ογμους εις τά πλευ
ρά, καί προσηλωμένου εις τόν τόπον αυτού διά 
χαλκών μοχλών έμβεβλημένων εί-ς κοτύλας τού 
αυτού μ.ετάλλου έγκεχυμένου εις μαρμαρίννς π λά 
κας. Ενταύθα φαίνεται ότι εισέδυσαν οί ίππόται 
έν έτει 4 5 2 2 .

Εις τήν ανατολικήν πλευράν άνεσκάφησαν ό 
κορμός καθημένης γυναικός, τεμάχιον άλλης τινός

κολ.οσσαίας γυναικός, καί τέσσαρες πλάκες διαζώ
ματος τίνος φέροντος "Ελληνας μαχομένους κατά 
τών ’Αμ.αζόνων. ' I I  δέ τέχνη ένταύθα φαίνεται 
πολλώ ανώτερα τών πρότερον άνακαλυφθέντων, 
άτινα λαμβανομένης ΰπ’ όψιν τής Οέσεω; έν ή έ -  
κειντο, δυνάμεθα νά άποδιόοωμεν αυτά εις τόν 
Σκώπαν.ϊά σχήματα δέν έχουσι τήν αυτήν ραδινό- 
τητα  ήτις φαίνεται εις τάς γνωστοτέρας πλάκας, 
ή δέ κίνησις αυτών είναι ήττον ζωηρά,άλλ’ αί υπο
θέσεις διεξάγονται εις τρόπον τολμηρό* καί πρωτό
τυπον. 'Υπάρχει καί λαμπρόν τ ι άθροισμα τό όποιον 
παρισ-α"Ελληνα προσβάλλοντα’Αμαζόνα,ήτις κλίνει 
πρόςτά εμπρόςέτοιμ.αζομένηνά κατενέγκτ,τρομεράν 
πληγήν διά τής άξίνης της. ’Ο χιτών αυτής κα- 
ταπεσών δεικνύει τό στήθος τόν λαιμόν καί τούς 
μηρούς ασκεπείς. ’Εν γένει δέ ή έντεχνος, διευθέ- 
τησις τής ένδυμασίας χαρακτηρίζει τά  αγάλματα 
τού μαυσωλείου.

Οί θησαυροί ουτοι καί το : πολύτιμοι μηδενί
ζονται ενώπιον τώ ν θαυμασίων ανακαλύψεων αϊ- 
τινες έγειναν δι’ άνασκαφών εις τό βόρειον τού 
Μαυσωλείου. Πέραν τού όρατού όρίου τής οίκοδα,- 
μής τείχος έκ λευκού μαρμάρου έκτείνεται παραλ- 
λήλως αυτής. Πέραν τού τείχους τούτου υπό σω
ρόν τεθραυσμένων μαρμάρων, άνεκαλύφθη γιγαν- 
τιαίος ίππος εις δύο τεμάχια (έκτοτε όμως εβε- 
βαιώθη ότι είναι τεμάχια δύο διαφόρων ίππων) 
ΰπερβαίνοντα κατά τό μέγεθος, πάν γνωστόν ά
γαλμα τής Ελληνικής τέχνης. 'I I  δέ κατεργασία 
αυτών είναι τολμηρά, φυσική καί τεχνική. Παρά 
τούς ίππους έκειτο κολοσσαΐος λέων με γλώσσαν 
έγγεγλυμμένην εις τρόπον ώστε νά παριστά την 
ά κανθοί δ η έπιφάνειαν. 'Ο Κύριος Νεύτων εΰρισκε- 
το  ήδη έπί πλουσίου εδάφους. ’Εντός χωρίου πεν- 
τήκοντα ποδών μήκους καί είκοσι πλάτους εκειντο 
σωρηδόν ή όπως είχαν καταπέσει πρό αίωνων τά 
ωραιότατα έργα τ ή ς ’γλυπτική; ενός τών θαυμά
των τού κόσμου. Τά δύο ουσιωδέστατα μ.εταευ 
αυτών ήσαν ά.τλά τεμάχια μαρμάρου, άλλ άπαντα 
τά  τεμ.άχια αυτών συνελέχθησαν μετά ν εγ.στης 
προσοχής καί διά τής έπιτηδε'ότητος τού Κυρίου· 
Ούεστμακότου καί τών συμβοηθών αυτού συναπε- 
τέλεσαν τό άγαλμα αυτού τού Μαυσώλου ουχι έ ς  
ίλιγωτέρων τών 7 2  τεμαχύον. Τούτο τάνύν στε
ρείται μόνον τού όπισθεν μέρους τής κεφαλής, τών 
βραχιόνων καί τού έτέρου τών ποδών. Το δε συν- 
ολον άπλούν μέν αλλά μεγαλοπρεπές. Ό  βασιλεύς 
τής Καρΐας ΐσταται γεραρός, πεοιβεβλημένος χ ι
τώνα καί χλαίναν, έξ ών ό πρώτος καταπίπτει 
διά συνεχών πτυχών έπί τού δεξιού ι ίσχύου, ή όε 
βαρεία χλαίνα άπό τόν αριστερόν ώμον διά τού 
νώτου έπί τού δεξιού ίσχύου, καί διαβαίνουσα 
έπί τού στήθους συσσωρεύεται ΰπό τήν μασχάλην 

καί αποτελεί ένδυμασίας παράδειγμα έκ τού ο

ποίου καί ό μέγιστο; καλλιτέχνης δύναται νά μά- 

Οη τι. Τό πρόσωπον είναι ό)ραίον καί νοήμον, ή 

κόμη άνυψουμένη έκ τοϋ μ.έσου τού μετώπου, κκ -

ΣΜΥΡΝΛΙΟΣ. 27

τα π ίπτει βοστρυχηδόν έπί τών νότων, 5 μύσταξ 
είναι πλήρης, καί τό γένειον βραχύ.

'Ο άνδριάς οϋτος τό αρχαιότατο ν Ελληνικόν 
άοοιιοίωμα ζώντος προσώπου οπερ διεσώθη, δει
κνύει έντεχνον συνδυασμόν τού ιδανικού μετά  τού 
-πραγματικού, καί είναι όντως εύγενές εογον. Ή  
•σύντροφο; αυτού είναι άξια αυτού άλλ' ή κεφαλή 
« ύ τ ή ; λείπει. Παρίστατο έν τελ ώ ; ένδεδυμένη, έκ
το ς  τών βραχιόνων καί τού δεξιού π  οδός. Ο δε
ξιός βραχίων αυτή; κλίνει κάτω πρό; τόν μηρόν 
ί  δέ αριστερός ανυψωμένος βαστάζει τήν χλαίναν 
ή τις  καλύπτει τό πλεΐστον μέρος τού αγάλματος, 
ή δέ έσθής αυτής φαίνεται ΰπεράνωθεν τού στή
θους καί περί τοό ; αστραγάλους. Πλέον τώ ν 1 6 0  
•ποδών μακράν τού ίππου τού δίφρου, 5 Κύριος 
Νεύτων άνεκάύ υ \ζ τήν πλήμην καί τήν κνημΐδα 
καί μέρος τής πε .ιφερείας ενός τών τροχών, έξ ών 
δύναται νά είκάση τ ι ;  τήν δύναμιν μεθ’ ής κα τε- 
κρημνίσθη ή τέθριππο; έκ τής υπερηφάνου περιο- 
πής αυτής. Μεταξύ τών κειμηλίων άτινα εΰρέθη- 
σαν πλησίον τού άγάλμτος τού Μαυσώλου ήτο καί 
κολοσσαίατι; λεοπάρδαλις, άλλοτε ώ ; φαίνεται συν
ενωμένη μ ετ’ άλλης τινός μορφής, ωραία τις κεφαλή 
γυναικός, κεφαλή άνδρός, καί άλλα διάφορα. ’Εν
ταύθα έκειντο καί τά τετράγωνα μάρμαρα άτινα 
άπετέλουν τάς βαθμίδας τής πυραμίδος έπί τής 
όποιας ίστατο ή τέθριππο;' έχουει δε ταύτα ύψος 
11 3 [ ί  δακτύλων, 2  καί 3 ποδών πλάτος, καί 

μήκος διάφορον, άλλα κατά μέσον όρον τεσσάριον 
ποδών. "Εν μέροςτή; ανώτερα; πλευρά; είναι λεϊον, 
όσον δέ έσκεπάζετο ΰπό τής άνωτέρας βαθμίδοςτραχύ.

Οί λίθοι ούτοι συνείχοντο δι’ ισχυρών χαλκών 
δεσμών.

Ταύτα είσί τά  κυριώτερα ευρήματα τών άςιο- 
περιέργων ανασκαφώ·/ τού Κ. Νεύτωνος. Τών τριά 
κοντά καί έξ ’Ιωνικών κιόνων τών άναφερ'ομένων 
ΰπό τού Πλινίου εΰρέθησαν μόνον τρία κιονόκρανα, 
έν καλή καταστάσει' άλλά τεμάχια παντός οτι ά- 
νήκεν εί; τόν ρυθμόν τής οικοδομής τού Μαυσωλεί 
ου εΰρέθησαν' έκ δέ τούτων αί διαστάσεις αυτών 
προσδιωρίσθησαν, καί ή φιλαλήθεια τών αρχαίων 
συγγραφέων άνεδείχθη κατά τό σύνηθες. "Οσον δέ 
περί τού άμφισβητουμένου ζητήματος τού άν οί 
Έ λληνες είχον χρωματισμένα αγάλματα, δυνά
μεθα νά άναφέρωμεν ότι άπαντα τά  κοσμήματα 
τού Μαυσωλείου ήσαν χρωματισμένα, άλλ’ ή ε 
πήρεια τής άτμοσφαίρας ταχέω ς έςήλειψε τάς ά- 
ποδείξεις τ η ;  Ελληνικής συνήθειας τού χρωματί- 
ζειν τό μάρμ-αρον. Έ κτος αρχικών τινων γραμ.- 

άτων ευρεθέντων έπί τινων έκ τών λεόντων ού- 
εμία εύρέθη έπιγραφή έπί τών λειψάνων τού μνη

μείου τούτου.
Ό  ΰποδιευθυντής Κύριος -μ ίθ  όστις συνώδευε 

τον Κ. Νεύτωνα έκαμεν έυ.βριθεϊ; ΰπολογισμους 
εξ ών α: διαστάσεις διαφόριον μερών τής οικοδο
μής δύνανται αρκετά καλώς νά έξαχθώσιν. Ό  άν· 
δριά; τού Μαυσώλου έχει ύψος 9 ποδών καί 9 δα
κτύλων' άπό τής βάσεως τής άμάξη; (άφαιρουμένου

τού μαρμάρου έφ 'ού ίστατο) μέχρι τής ΰποστηρι- 
ζούση; αυτήν πυραμίδος τό ΰψος ήτο 4 1 [2  
ποόών' τό  όλον ύψος τού κολοσσαίου άθροίσυ,ατος 
είναι 14 1 [4  ποδών, ή δέ άνω βάσις τ ή ; τ ετ μ η - 
μένη; πυραμίδος είχεν εμβαδόν 2 4  X  1 8  ποδών' 
τό δέ μήκος τ ή ;  πυραμίδος φαίνεται ότι ήτο 1 0 8  
ποδών, τό πλάτος 8 0  καί τό ΰψος 2 3  1 [2 , όπε* 
είναι άνό/τερον τού ΰψου; τού δεδομένου ΰπό τοϋ 
Πλινίου μόνον κατά τρεις δακτύλους. ’Αναφέρει 
οΰτος ότι τό πτερον, ήτοι περίστυλον ήτο τού αυ
τού ΰψο >ς. Τά λείψανα τών κιόνων ένισχύουσι τήν 
μαρτυρίαν του ώ στε μόνον 6 5  πόδες έκ τού ολι
κού τών 14 0 αΰτού μ.ένουσιν εισέτι άνεύοετοι. ’Ο
λίγη αμφιβολία δύναται νά ΰπάρξη περί τού ότι 
τό περίστυλον ίστατο έφ’ ΰψηλή; καί στερεά: μαρ
μάρινης κρηπίδας' άλλά τίνι τρόπω τό ύπέρογκου 
βάρος τής νεοφανούς πυραμίδος έβαστάζετο άσφα- 
λώς έπί τού πτερού, θέλει μένει διά παντός μυ
στήριον. Έ  έπίδειξις τού λαμπρού τούτου μνη
μείου μετά τ ή ; στερεά; βάσεώς του τών ΰπερηφά- 
νων διαζωμάτων, τών χαριέντων κιόνων, τών θαυ- 
μασίων αγαλμάτων μέ τήν λευκήν έκ μαρμάρου 
πυραμίδα έστεμμένην ΰπό τού μεγαλοπρεπούς δι- 
φρηλάτου καί άνυψουμένην έπί τού έν τή  πέτρα λε - 
λαξευμένου δώματος ΰπερά/ωΟεν τής ό>ραίας πό- 
λεως μέ τον κυανούν αιθέρα έπί κεφαλής καί τους 
ηφαιστειώδεις λόφους όπισθεν, προοήγγιζε βέβαια 
εις τό θεοπρεπές.

Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΙΙ 

ΊΙΙΟ  ΚΛΦΦΡΟΥ.

"Οταν άπολίτευτος βάρβαρος μεταφερθή άπό 
τήν πάτριον έρημον εις πολυπληθές κέντρον πολυ- 
τισυ.ού καί μετά ταύτα σταλθή ¿πίσω εις τοό; προ- 
τέρους συντόφους του, έχει περισσότερα θαυμάσια 
πράγματα νά είπη περί τών περιηγήσεων του ή 
όσα ό Όθέλλος ήδύνατο νά εύρη διά τό οΰ; τής 
εύγενοΰς Λυσδαιμ.όνας του. Πρό ¿λίγου έτι χρόνου 
συνέβη περιεργότατον καί αξιοσημείωτο-/ παρά
δειγμα τούτου έν τή  άποικία Νατάλ. Συνοδία έγ - 
χωρίων Ζουλούκων μετεφέρθησαν εις ’Αγγλίαν ίνα 
δείξωσι τήν βαρβαρικήν ένδυμασίαν το/ν καί νά 
χορεύσωσι τους άλλοκότου; πολεμικούς χιορούς 
των ένώπιον τών θαυμ.αζόντων λευκοδέρμων αΰ- 
τών άδελφών τού βορρά. ’Αφ’ ού όε έτελειωσεν 
ή προθεσμία τω ν καί έπλήρωσαν τό βαλάντιο·/ τού 
έργολάβου όστις άνεδέχθη τήν δαπάνην τού τάξει - 
δίου των, οί πλεϊστοι αΰτών άπεστάλησαν ¿πίσω 
εις τήν πατρίδα συμφώνω; πρός τόν αποικιακόν 
νόμον, όστις άπαιτεϊ ότι οΰδείς έγχώριος θέλει ά- 
πομ.ακρυνθή άπό τήν άποικίαν, έάν δέν μέλη νά ε - 
πιστραφή πάλιν εις τήν παραλίαν αΰτού έντός (ο
ρισμένου χρόνου.

Ε ί ; έκ τών άποδημησάντων, ¿ξυδερκής τ ι ;  νέο;
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Ζουλούς. Εκαμε καλήν χρήτιν τών ¿φθαλμών του 
εις τάς περιηγήσεις του κατάπινα περίστασιν κα- 
τεπείσθη νά διηγηθή τά περιεργότερα των δ τα εί- 

 ̂εν ίδεϊν εις όμήγυριν πολιοπωγώνων καί άβχηγών 
οιτινες συ/ήχθησαν πέριξ. αυτού, ΐνα άκούσωσιν 
αυτού, καί μάθωσιν ί/. στόματος μάρτυρες ο
μοφύλου αυτών κατά πόσον αί όιηγήσει; περί με
γαλείου τού ’Αγγλικού έθνους είχοντο αλήθειας.

Οί γέροντες καίοί αρχηγοί βυνί,λθον εις κύκλον, 
σκλάζοντ-ς χαμαί, καί ΰποκρύπτοντες τήν ¿ξείαν 
περιέργειαν οΰτών ΰπό το  μεγαλόπρεπες β/έμυ.α 
τής άταράχου αδιαφορίας, τήν οποίαν οι με·)ΐστά- 
νες τών βαροαρικώ·/ φυλών Οεωρούσιν ουσιώδες διά 
τήν αξιοπρέπειαν τής Οέτεως ·?.ν κατεχουτιν. Εις 
τήν περίττασιν ταύτϊ.ν παρετηρεϊτο ενίοτε καί 
βλέμμα πραγματικής δυτπιττίας. Ό  νεανίας οττις 
είχεγίνειπρετούτερο; τών πρεσβυτέρων του διά μα
κρινής οδοιπορίας έκάθητο έν τώ  μ.έσω τού κυκλου 
καί ήρξατο τής διηγήσεώς του.

Ί ο  ν' άποπλεύσωμεν εις το  εΰρύ πέλαγος 5ι’ ή- 
μ.άς π το δυσκολωτάτη επιχείρτ,τις' άλλ’ είπομεν 
άς δοκιμάτωμεν' άλλοι ΰπήγον, καί ΰπήγον άσφα 
λώ ς' διά τ ί λοιπδν νά μ.ή κατευοδοΟώμεν καί η
μείς ; ϊσο/ς διότι είμεΟα μαύροι;  Κατά πρώτον τό 
πλοίον υπήγε> αρκετά καλά, άλλα μ ετ’ ολίγον ήρ- 
χισε νά κλίνη δεςιά καί άριττερά, καί ηοΟάνετο 
τότον χαλαρόν μ.έτ’ τό νερόν ώ στε εϊπαμεν Οά πέ- 
ση κά τω ' καί δεν έβλέπαμ,εν πώς ήδύνατο νά κρα- 
τήται όρΟιον. Μετ’ ολίγον ήσθενήσαμεν βαρέως καί 
δεν ήδυνάμ.εΟα νά φάγωμεν τίπ οτε, καί ένομίσαμεν 
οτι έμέλλομεν ν’άποΟάνομεν, αί καρδίαι μας έγιναν 
άνω κάτω καί έΟρηνούμεν τούς φίλους καί συγγε
νείς μας. ’Επί τέλους όμως εΰρέθτ.μεν εις άνάρρω- 
τιν, καί τό  πλοΐον έξηκολούθει νά διατηρήται όρ- 
Οιον, ώ στε είπομεν— Τ ίςο ίδ εν ; ϊτω ς κατευοδω- 
Οώμεν. Εφθάσαμ,εν εις την Πόλ.ιν τού ’Ακρωτη
ρίου (Οΐιρίί Τθ\νΐΐ) ή τ ι : μάς έφάνη πολλά μεγά- 
λ.η έως ου ειδομεν τάς πόλεις τής ’Αγγλίας. ’Λνα- 
χωρήσαντες άπό τήν Πόλ.ιν τού ’Ακρωτηρίου έ/ά- 
σαμεν ττ,ν γήν άπό τήν όρασίν μας καί είπομεν 
προς άλλτ,λους, πώς ήμπορεϊ τό πλοΐον νά ΰτ.άγη 
εκεί όπου θέλει χωρίς νά εχη κεχαραγμένην όδόν; 
Ε μ π ρός, ¿πίσω, καί πανταχόθεν δεν βλέπαμεν 
άλλο ή θάλασσαν. Ενταύθα μάς έφάνη ότι έαέλλο- 
μ εν πάντες ν’ άποθάνωμεν εις τήν άπέοαντον ε
κείνην έρημον, καί ήρχίσαμεν νά έλ.εεινολογώμεν 
εαυτούς' άλλ’ οι λευκοί άνθρωποι μάς κατεγέλων, 
καί μ.άς είπαν ότι έβλεπαν τον δρόμον των εις 
τόν ουρανόν. Ηΰχήθημεν τούτο νά ήναι αληθές, 
άλλ’ ημείς δεν εβλέπομεν δρόμον έ-.εϊ επάνω. Τότε 
εϊπαμεν, έάν άποθάνωμεν καί οί άνθρωποι ουτοι 
ό’ άποΟάνωσιν' καί βέβαια δέν γελούν καί αστεΐ
ζονται όταν μέλλουν ν’ άποΟάνωσιν. '11 σκέψις 
αυτή μάς ένεΟάρρυνε. Ίΐμέραν τινά ό πλοίαρχος 
μ.άς ειπεν ότι εμέλλημεν νά ίδωμεν γήν τήν επαύ
ριον, καί τούτο ήθελε μ.άς άποδείξει ότι ήξευρε 
πού ευρισκετο. Καί τωόντι τήν έπαύοιον είδοαεν 
γήν καί έπετάξαμζν άπό τήν χαράν μας. Ί ΐ  γή

όμως εκείνη δέν τ το  ή ’Αγγλία' τ,το νήσος εις τό  
μέσον τής θαλάσσης. Δέν έφθάσαμ.εν. εις τήν ’Αγ
γλίαν πρό τού τέλους τής τρίτης σελήνης.

Μάς είπαν τό τε  ότι εΰρισκόμεθα εις τό στόμιο» 
μεγάλου ποταμού καί μ ετ’ ολίγον ότι τό Λ ο ν δ ϊ-  
νον ήτο έμπροσθεν μας. Οί οφθαλμοί μας όμως δε» 
ήδύναντο νά ίδωσι τό  Λονδίνο·/, ειδομεν μ.όνο» 
μέγα νέφος καπνού, (*) καί κοντάρι* φυτευμένα 
μέσα εις τό νερόν σάν καλάμια τού ποταμού. Υ 
πήγαμε» μέσα εις αΰτά τά  καλάμια καί η 'ρ  ιμ.ε» 
ότι τ,σαν τά  κατάρτια πλοίων, καί τό τε  τό πλοίου 
μας εμεινεν ακίνητον. Τό Λονδϊνον τούτο είναι ο 
μεγάλος τόπος τών Αγγλων καί είναι τωόντι / / / -  
]· I ί < τόπος, ποτέ δεν είδαμεν τό τέλος του' έ- 
προτπαθήσαμε/πολύ άλλα δέν ήμπορέσαμεν. *Αν- 
έβημεν εις ένα τόπον πολλά υψηλόν πού είναι κτι
σμένος σάν ένα κατάρτι, διά νά τό εΰρωμεν άλλά 
δεν ήμπορέσαμεν διότι πάλιν εβλέπομεν ολόγυρά 
μ.ας δρόμ.ους γεμ.άτους άπό σπήτια καί ανθρώ
πους. Τότε μάς είπαν ότι πολλοί άνθρωποι οί ό
ποιοι είχαν γεννηθή καί γηράσει εκεί δέν είχον ίδει 
ποτέ τό τέλος' όθεν εϊπαμεν καί ημείς αφού εινα·. 
έτσι, ημείς όπου εϊμεθα ξένοι διατί νά ζητούμε» 
νά εΰρωμεν τό  τέλος ; 'Ας παραιτήσωμεν τήν ζή- 
τησίν μας.

Οί άνθρωποι όπου είναι μέσα εις τό Λονδϊνον 
είναι τόσον πολλοί, ώ στε καταπατούν ό ένας τό.» 
άλλον' ημέραν καί νύκτα οί δρόμοι είναι γεμάτοι 
άπό πλήθος ανθρώπων' κατά πρώτον μάς έφάνη 
ότι μ.έγα τ ι συνέβη καί εϊπαμεν άς περιμείνωμεν 
νά περάσουν οί άνθρωποι άλλά ποτέ δέν ¿πέρασαν. 
Ή  επιφάνεια τής γής δέν χωρεί τους ανθρώπου; 
καί μερικοί άπ’ αΰτους ζοϋν υποκάτω ε ί; τήν γήν 
καί μερικοί μάλιστα καί υποκάτω άπό τό νερόν. 
'Ο  ποταμό; τού Λονόίνου είναι τόσον πλα-.υς όσου 
ένα μ.έρο; τού κόλπου τού λϊατάλ' άπό πάνω άπό 
αυτού οι Αγγλοι έκτισαν μίαν γέφυραν άπό τα» 
όποιαν άπερνούν καί άνθρωποι καί άμάςια. είναι 
δέ καί καΐκια με τά όποια δύνασαι νά περάσης 
τον ποταμόν άλλά προς τούτοι; είναι καί ένα π έ
ρασμα τό  όποιον έσκαψαν υποκάτω άπό τόν ποτα- 
υ,όν διά μέσου τού όποιου άνθρωποι καί αμάξια 
δύνανται νά υπάγωσιν εις τήν άλλην πλευράν χ ω 
ρίς νά αισΟανθώσιν ότι επέρασαν άπό μέσα άπό τό  
νερόν, καί μέσα αυτού κατοικούν άνθρωποι. Τό 
πέρασμα τούτο δέν είναι σκοτεινόν διότι κάνουν, 
φώς μέ τήν φωτιά. Δεν ήξεύρω διατί αυτοί οι άν
θρωποι έκαμαν τό  πέρασμα άπό κάτω  άπό τόν 
ποταμόν άφού υπάρχουν καλ.οί καί έτοιμοι δρό
μοι έπάνωθεν καί πλήθος καΐκια' θαρρώ πώς τό 
έκαμαν άπλώς διά νά λέγουν ότι έχουν ένα τέτοιο 
πράγμα.

’Εκτός τού πλήθους εις τοός δρόμους καί εις 
τήν ξηράν τό νερόν είναι σκεπασμένον μέ μεγάλα 
καί μικρά πλοία γεμάτα άπό άνΟρώπους, καί άλ
λοι πηγαίνουν επάνω καί άλλ.οι κάτω , άλλοι εμπρός

(Ί  Ό  ίγ^ιο; ίννοεϊ £·(τ»νδα τήν ομίχλη* ή:ις ίπ'χειται τνΰ 
Λονδίνο».
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ν.αί άλλοι ¿πίσω. Οί άνθρωποι οότοι κατοικούν ε
πάνω εις τό νερόν διότι η γή δεν τοός χωρεί. "Ο
τα ν είδα τό πλήθος τών Αγγλων εχάρηκα ότι η 
’’.Αγγλία δέν είναι κολλημένη με τήν πατρίδα μας, 
επειδή τό πλήθος ήθελεν έλθη έυώ καί μάς κατα
πατήσει όλου; καί μάς χώσει εις τήν γήν μέ τά 
υποδήματά του.

Αί οίκίαι τού Λονδίνου είναι τόσον ΰψηλαί ώστε 
■σκιάζουν του; δρόμου; άπό τό πρωί ϊι>; τό μεση- 
μ.έρι. Τά στοιχειά αυτή; τής -χώρας κατοικούν εί; 
μέρη υψηλά (δηλ. τά κωδωνοστάσια) όπου οί άν· 
θρωποι ποτέ δέν πηγαίνουν' ημέραν καί ,νύκτα εκ 
πέμπουν ¿λολυγμοό; τοός όποιους ήκούομεν 
συχνά.

"Οταν έπήγαινα έδι·> καί εκεί ε ί ;  τήν ’Αγγλίαν 
έμβαινα εις άμάξιον καί έτρεχα μ ε  τόσην τα χύτη  
τα  όίστε οί ¿φθαλμοί μου έθαμβόνοντο. Ε ί; τήν 
χώραν εκείνην όταν θέλη; νά ύπάγη,ς γρήγορα άπό 
ένα τόπον εις άλλον δέν κάθεσαι εις άλογον καθώς 
κάνουν εδώ οί άνθρωποι, άλλά βάλλεις τό  άλογόν 
σου μέσα ε ί; τό αμάξι όπου τρώγει ενώ πηγαίνει. 
"Ενα αμάξι σύρει άλλα πολλά, ποτέ όμως δέν 
ήμπόρεσα νά καταλάβω πώς τό κατορθόνει. Είναι 
ένα μεγάλο καζάνι επάνω εί; τροχούς, γεμάτο 
άπό νερόν, καί μέ φωτιάν άπό κάτω  διά νά τό  κά- 
μη νά βράζη. Πριν βράση τό νερόν πολλά φορτω
μένα αμάξια δένονται άπό πίσω, διότι άφού βράσιρ 
τό νερόν τό καζάνι πού κάθηται επάνω ε ί; τους 
τροχού; τρέχει έμ.πρός ε ί; τόν δρόμον του ’ Αν ή
θελε βράσει τό νερόν χωρίς νά δεθώσι τά  άμάξια 
άποπίσω άπό τό καζάνι, δέν ήξεύρω πού ήθελε 
φύγει. Αΰτά τά  άμάξια έχουν ϊσιον καί ομαλόν 
δρόμον ίδικόν των εις τον όποιον τίπ οτε άλλο δεν 
τρέχει' κτίζουν κοιλάδας, τρυπούν βουνά διά νά 
κτίσουν τόν δρόμον καί βάλλουν μέσα ε ί; τό χώ - 
μ.α μακρυά σιδηρά διά νά κάμουν τό χώ μα σ τε
ρεόν. Οί άνθρωποι οί όποιοι έμβαίνουν ε ί; τά  α
μάξια πολλ.αίς φοραΐς εΰρίσκονται ε ί ;  τό σκότος, 
ανάμεσα εις άσπίθαις καί ε ί; τρομερόν κρότον τρέ
χοντες άποκάτω άπό τά βουνά.

Είδαμεν πολΛά ¿λίγα βώδια ε ί; τό Λονδϊνον, 
αν καί τό βωδινόν κρέας είναι πολύ άφθονον. Αί 
αγελάδες δίδουν πολυ γάλα, φυλάττονται μέσα εις 
σταύλου; καί τρέφονται καθώς τά  άλογα. Μία α
γελάδα έκεϊ δίδει τόσον γάλα όσον ολόκληρον χω- 
ρίον εδώ. Τό γάλα ρέει εως δτου νά κουρασθή ε
κείνος πού άρμέγει. Αί αγελάδες έχουν καλλίτε
ρα σπίτια εις τήν Αγγλίαν άπό τοός λευκού; άρ- 
χηγοός τής Νατάλ, άλλά ποτέ δέν βλέπουν τόν ή- 
λ.ιον. Τά βώδια φέρονται εις τό  Λονδϊνον άπό με- 
γάλην άπόστασιν τρεφόμενα καθ’ όλ.ον τόν δρόμον. 
Τά άμάξια σύρονται άπό ίν αμάξι πού Εχει ζες-ό 
νερό μέσα. Εις τήν ’Αγγλίαν τά βώδια κάθονται 
μέσα στό αμάξι άντί νά τό σύρουν. Είδαμεν όλ.ό- 
κλ.τ.ρα κοπάδια βωδίων ερχομένων εις τό Λονδϊνον 
καί συρομ.ένων άποπάνςο άπό τά  κεραμίδια τών 
σπιτιών, διότι δέν είχον άλ.λού τόπον διά νά κά 
μουν τόν δρόμον. Τά χρήματα γίνονται εις τό

Λονδϊνον, καί τους ανθρώπους σχεδόν δέν τους 
μέλλει νά τά κυττάξουν. Οί πλούσιοι άνθρωποι 
αναγκάζονται νά κτίζουν μεγάλα σπίτια διά νά 
βάλλουν μέσα τά  χρήματά των, Είδαμεν πολυ 
μεγάλα σπίτια ε ί ;  τό Λονδϊνον κτισμένα επίτηδες 
διά νά βάλλουν μέσα χρήματα. Πολλοί άνθρωποι 
εις τό  Λονδϊνον είναι πολ.λά πλούσιο·., άλλά καί 
πολλοί άλλοι είναι πάμπτω χοι. '<) τό π ο ; είναι 
τόσον μεγάλος ώ στε πρέ~ει νά εΰρίσκονται έκεϊ 
κάθε είδους άνθρωποι.

Οί ".Αγγλοι π οτέ δέν κυττάζουν ό ένα? τόν 
άλλον- έκύτταζον εμάς επειδή είμαστε μαύροι. 
Είχαν πόλεμον μ.έ τούς 'Ρούσσους όταν ήμαστε 
εκεί' άλλ’ όταν έχουν πόλεμον δέν τόν κάμνουν 
εις τήν πατρίδα των' πηγαίνουν εις τήν χώραν τού 
εχθρού των. Δεν τοός μέλει καθόλου διά τον πόλε- 
ρ.ον επειδή είναι βέβαιοι ότι Οά νικήσουν. Μόνο·/ 
οί στρατιώται πηγαίνουν εις τόν πόλεμον. Είδα- 
μ.εν του ; στρατιώτας οί οποίοι εμβαιναν εις τά 
πλοΐα διά νά υπάγουν νά πολεμήσωσιν. Είδαμεν 
δέ καί πλοΐα τά  όποια είχαν πάρει άπό τους "Αμα 
'Ρούσσους.

Είδαμεν πράγματα πολύ παράξενα εις τό Λον- 
δϊνον' —  πράγματα τά όποια δέν ήμπορούσαμεν 
νά καταλάβωμεν. Είδα περισσότερα άπό ότι ήμ- 
πορώ νά σάς είπώ , καί όμως δέν είδα τίποτε. —  
Μερικοί άπό τήν συντροφιά μας έμειναν έκεϊ 
επειδή δέν είχαν ΐδεί αρκετά καί επιθυμούσαν νά 
ίδουν περισσότερα. ’Εγώ μέ τά μάτια  μ.ου είδα 
ανθρώπους ν’ άναβαίνουν εις τόν ουρανόν καί νά 
πετούν υψηλότερο·/ άπό τόν άετόν. ’Ανέβησαν όχι 
μ.έ πτερά άλλά μέσα εις ένα καλάθι, κρεμασμένον 
άπό ένα μ.εγάλον σάκκον, γεμάτον άπό καπνόν. 
Ό  σάκκος ούτος ώμ.οίαζε μέ ένα πολύ μεγάλο κο- 
λοκύνθι, μέ τό στόμα προς τά κάτω καί μέ τό 
καλάθι κρεμάμενον ε ί; αύτό. Μέσα εις τό καλάθι 
εκάθηντο δυο άνθρωποι' άφήκαν τόν σάκκον καί 
επέταξε μ ’ αΰτους τούς άνΟρώπους. Έ κύ ττα ξα  
αΰτό έως οΰ τά μάτια μ.ου έκουράσθησαν, καί έ ■ 
φαίνετο πλέον μικρότερον άπό πουλί "Ερριψαν 
άμμον κάτω ε’.ς τούς ανθρώπους, καί ¿λίγη έπεσεν 
επάνω εις εμέ. 'Τπήγαν επάνω επειδή είχαν ερ
γασίαν εκεί, άλλά δέν ήξεύρω τ ί  λογής εργασία 

ήτο.
Είδον σκύλους φέροντας ¿πιστολάς, καί πίθη- 

κας πού νά τραβούν κανόνια, είδα άλογον νά χ ο - 
ρεύτ, εις τόν κρότον τού τυμπάνου καί νά χαιρετά 
τοός ανθρώπου; μ έ τήν κεφαλήν οί όποιοι τόν ε -  
βλεπον' είδα ελέφαντας καί κροκοδείλους καί μο
σχάρια τής θαλάσσης (φώκας) μέσα εις σπιτάκια' 
είδα καί ένα μεγάλο φίδι νά περιτυλίγεται εις ένα 
άνθρωπον καί νά βάλλη τήν κεφαλήν του μέσα εις 
τό στόμα τού ανθρώπου καί νά ξετυλίγεται όταν 
τό  έπρόσταζεν' είδα άνθρώπους νά στέκωνται επά
νω εις τ»ς κεφαλάς των καί νά περιπατούν μ.έ τάς 
χείρά; των διά νά πάρουν χρήματα καί ¿πλήρωσα 
καί εγώ διά νά τούς ίδω. "Οταν έπήγαμεν εις τήν 
’Α γ γ λ ία ν  ένομίζαμεν ότι όσα μ.ας είχαν είπεΐ οί
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λευκοί άνθρωποι τά  είχαν παραμεγαλώσει άλλ’ ό
ταν εϊδαμεν μ έ τά  μάτια μ α ; εϊπαμεν ότι δεν μ ά ; 
είχαν είπεί τίπ οτε.

Είδα μεν πολλά πράγματα τά  όποια ήσαν πολύ 
καλά' άλλα εϊδομεν καί ένα πράγμα τύ όποιον δέν 
μάς ήρεσεν. Οί νΑγγλοι ετοιμάζουν του ; τόπου; 
όπου θέλουν νά τού ; θάψουν όταν άποΟάνουν, άλλά 
δεν άγαπούν νά θάπτουν περισσοτέρου; άπύ 8σου; 
ήμπορούν' καί διά τούτο φέρουν μερικού; όταν ά
ποΟάνουν ε ί; τά  ίατρόσπιτα καί τού ; κομματιάζουν 
καί τού; ξηραίνουν έκεΐ. "Οταν άποθάνη κανείς εί; 
το ύ ; δρόμους καθώς συμβαίνει εί; πολλούς, διότι 
οί δρόμοι είναι γεμάτοι άπύ άνθρώπους, εάν δέν 
ν/τ. άδελφύν λ, φίλον τον φέρουν ε ί ;  ένα σπίτι καί 
βγάλουν έξω  χαρτιά διά νά ¿ρωτήσουν ποιο; εί
ναι. ’Εάν κανείς δέν τύν ζητήσγ στέλλεται είς 
κανένα ίατρόσπιτο καί έκεΐ οί ιατροί, άν θέλουν, 
τύν άνοίγουν καί βλέπουν μέσα του καί ευρίσκουν 
άπύ τ ί άπέθανε. Οί ιατροί τής Α γγλίας μανθάνουν 
νά ιατρεύουν τούς άσθενεί; βλέποντες μέσα εί; 
τού ; νεκρού;. Οί ιατροί έκεΐ άγαποΰν τού ; νεκρού; 
καί άκούσαμεν ότι μερικοί άνθρωποι τούς κλέ- 
πτουν άπο το ύ ; τάφους των. "Ενα; άπο τήν συν
τροφιά μας άπέθανε καί τον έθαψαν διότι ήμεθα 
έκεΐ. Έμάθαμεν έπειτα ότι τύν έβγαλαν πάλιν καί 
τύν κατέκοψαν διά νά ’¿δουν άν οί μαΰοοι ήναι κα
μωμένοι ώ ;  οί λευκοί. Μίαν φοράν υπήγαμε·; ε ί; 
ένα ίατρόσπιτον καί οτε έφθάσαμεν είς τήν θύραν 
εϊδαμεν νεκρούς οί οποίοι έστέκοντο όρθιοι καί έ- 
οοβήθημεν νά έμβωμεν μέσα. Τό νά κόπτουν έτσι 
τούς νεκρούς δεικνύει ότι ήξεύρουν νά κάμουν «τα- 
κατά» (μαγεία;) καί πολύ πιθανύν διότι οί ιατροί 
τής ’Αγγλίας ήξεύρουν όλα τά πράγματα.

Εϊδαμεν καί πολλά σπίτια όπου κάμνουν τά πα- 
νικά καί σπίτια όπου κάμνουν τά  σιδερικά, εϊδα- 
μεν δέ καί τού; ανθρώπου; οί όποιοι κάμ.νουν αυ
τά , καί ευρομεν ότι ψεύμ.ατατα μάς έλεγαν εκεί
νοι ποΰ μάς έλεγαν ότι τά  κάμνουν άνθρωποι μέ 
ένα μάτι.

Τώρα μολονότι σάς είπα τόσα δέν σάς είπα τ ί 
ποτε' μόλις άρχιζα νά βλέπω καί εγώ όταν άνε- 
χώρησα, "Οταν άνεχώρησα άπ’ εδώ ένόμιζα ότι 
οί μ,αΰροι ήσαν περισσότεροι άπύ τού ; άσπρους, 
άλλά τώρα άφ’ ού είδα τήν αλήθειαν μέ φαίνεται 
ιός νά μή. ΰπήρχον καθόλου μ.αΰροι. Οί άνθρωποι 
εδώ λέγουν ό τι οί λευκοί είναι ολίγοι, άλλά τούτο 
είναι διότι δεν ήλθαν άκου η εδώ' άν ήσαν εδώ ή μ - 
ποροΟσαν νά χαλάσουν τά  βουνά μ α ; καί νά γεμ ί
σουν τάς κοιλάδα; καί νά μ,είνωμεν σάν σκύλοι εί; 
το ύ ; δρόμου; όλολύζοντε; διά τ ά ; κατοικία; μ α ;. 
'Ιίμ εΐς  εδώ δεν ήξεύρομεν τ ί  Οά είπεϊ έργον, εκεί
νοι όμως άκατάπαυστα εργάζονται καί δέν υπάρ
χει τίπ οτε τύ όποιον δέν ήξεύρουν νά κάμουν" έσεΐ: 
εδώ νομίζετε ότι είσθε δυνατοί ενώ δέν είσθε τ ί 
ποτε. Ήδυνάμην νά βγάλω πολλούς αρχηγούς μας 
άπύ τήν άπάτην των εάν ήδυνάμην νά τού ; φέρω 
είς τήν ’Αγγλίαν. »

Με τήν οξύνουν ταύτην παρατήρησιν 5 νέο; πε

ριηγητή; έπέρανε τήν διήγησίν του. Σοβαρά καί 
πλήρη; σημασία; σιωπή ήκολούθησεν επί τινα λε
π τά - τέλ ο ; δέ ό πατριάρχης τής σμηγύρεως άνα- 
βλέψας εκ τής όνειροπολήσεώς του, προσεΐπε'

« Νεανία, σέ εΰχαριστούμεν διά τάς ειδήσεις σου. 
Μάς κατέστησα; γεροντοτέρους ή ό,τι ήμεν πριν, 
άλλά σύ είσαι έτι γεροντότερο; ημών διότι είδες 
διά τώ ν  οφθαλμών σου όσα ημείς άκούομέν μ.όνον. 
Οί οφθαλμοί είναι άξιοπ.στότεροι τών ώτων, καί 
ήθελεν είναι καλύν πρύς τούτοι; νά ίδωμεν όσα ή - 
κούσαμε·;' άλλά τ ί ;  γέρων δύναται νά περάστ τ ά ; 
θαλάσσας! »

Π Φ Ω Κ II.

"II Φώκη, κατά τύν Κυβιέρον, άνήκει ε ί; τήν 
τάξιν τών σαρκοβόρων αμφιβίων. Είναι ζώον μα - 
στοφόρον τού όποιου τύ όλικον σχήμα είναι ίχθυο- 
ειδ έ;' τά  δε εμπρόσθια καί οπίσθια μέλη αυτή; ε ί
ναι τοσούτον βραχέα ιοστε σχεδύν ταυτίζονται με 
πτερύγια ιχθύος' τρέφεται δε με κρέας ζή έπί τής 
παραλίας ή έπί τών οχθών λιμνών τινων, διότι εί 
καί έςω τερικώ ; έχει μεγάλην ομοιότητα πρύς τού; 
ιχθύ; καί δύναται νά ζή πολλήν ώραν είς τά  βάθη 
τών ύδάτων ή αναπνοή έν τ ώ  ατμοσφαιρικά» άέρι 
τή  είναι άπαραίτητο;. Τά εμπρόσθια πτερύγια 
σύγκεινται εκ πέντε δακτύλων συνεχομένων ΰπύ. 
μεμβρχνη; ¿οπλισμένη; ΰπύ κυρτών ονύχων' τά  ο
πίσθια πτερύγια έχουσι καί αυτά πέντε δακτύλου; 
συνεχομένους ΰπύ μεμβράνης καί ¿οπλισμένου; μέ 
όνυχας, ή δέ ουρά τ η ; είναι βραχεία. Αί όργανι- 
καί αισθήσεις τ η ; είναι ώ ; έπί τύ πλεΐστον άμ- 
βλεΐαι' ό οφθαλμός είναι μέγα; άλλ’ ή κερατοει- 
δ ή ; έπιδερμί; αυτών είναι λίαν ομαλή καί τά  βλέ
φαρα αυτής ολίγον εκτεταμένα καί δυσκίνητα, 
άπερ καθιστούν τήν όρασίν τη ; λίαν περιωρισμένην. 
Οί ρώθωνε; αυτή; έχουσι τήν δύναμιν νά άνοίγων- 
ται κατ’ άρέσκειάν τής καί νά κλείωνται ά
φ’ εαυτών' ή ρίν αυτής καί τοι έχουσα μετρίαν έκ- 
τασιν, έχει όμως τά  κεράτια τοσούτον περιπεπλεγ
μένα, ώστε ή όσφρισις αυτή; καθίσταται οξυτάτη. 
Τά ώτα αυτής κλείονται όταν το ζώον είσδύση είς 
τύ ύδωρ, καί ή άκοή αύτή; είναι λίαν άσθενής. 
Τήν γλώσσαν έχει απαλήν καί κεκαλυμμένην ΰπύ 
-ριχώ ν έριωδών καί μεταξωδών, αί τελευταία·, 
αΰτάι είναι (ό; έπί τύ πλεΐστον. βραχεΐαι, σκληρά·, 
καί πυκναί' τού ; μύστακα; έχει μάκρους, σκλη
ρού; καί άφθονου; καί κοσμ.ούσιν ετατέρωθεν τύ 
άνω χείλος' έχει δ έ  καί όφρύ; τής αυτής φύσεοκ' 
αί δέ τρίχες αΰται φαίνονται εχουσο« έν εαυταΐς 
πολλήν τινα ευαισθησίαν άφής. Πολλά έγράφησαν. 
περί τών έξεων τής Φώκης καί πλήθος μύθων έ- 
πλάσθησαν περί τού ζώου τούτου, είς τύ  όποιον 
έδωκαν ονομασίαν, σειοήνο:, τρίτωνα;, θαλασσίου 
λέοντα;, ή μόσχου κτλ . άλλά πραγματικώ; ¿λίγα 
νινώσκομ.εν περί τώ ν φυσικών, έξεων αυτή;. Φαί
νεται ότι έκ φύσεω; ζώ σι κα τ' άγέλας ενίοτε π ν-
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λυαρίθμου;' αί δέ θήλειαι τίκτουσιν έπί τ ί . ;  ερήμου 
παραλίας καί περιθάλπουσι τά  νεογνά τω ν μετά 
μεγ·’σ τη ; στοργής. Είναι ζώα είς άκρον λιπαρά 
και εΰρισκόρενα έπί τής ξηρά; φονεύονται ευκό
λως. Διά τήν άγρευσιν καί αλιείαν αυτών ήρχισαν 
νά επιχειρώσιν ουσιώδεις εκστρατείας, διότι τύ 
δέρμα καί τύ λίπο; αυτών κατέστησαν άντικεί- 
μενον εμπορίου. Τ ή ; Φώκης ΰπάρχουσι διάφορα 
είδη, άτινα άπ/ντώνται σχεδύν έν πάσα·.; τα ΐ; θα- 
λάσσα·.; καί έν τΰτή τή Μεσογείω, άλλά τύ στενόν 
τού τόπου δέν μ ά ; επιτρέπει νά πραγματευθώμεν 
περί ενός έκαστου αυτών.

» "Ανθρωποι ώμο'.ων.ένο·.
» Μέ τύν μέγαν Πλαστουργόν, 

» Μετ' Αυτού ένθυμηθήτε 
>· Ποιον έ/ετε δεσμόν,

» Κ’ εί; άγιου ένδοθήτε,
•I Μέλους έ.Οουσιασμόν,

» Τήν άτερμονα αψίδα 
» "ΐδετε τού ουρανού 

η Ένδυμένου μέ χλαμύδα.
» ’ .Υστροκόσμου κυανού,

» Καί νεφέλας μετεώρου;
» Αϊροντο; εί; τά πλευρά 

» Καί ανέμους ταχνπόρου;
>· .Μέ τεράστια πτερά.

» Καί τ ά ; ΰψικόρμου: στήλα;
ο '  Τποκάτω νύν ορών 

 ̂ Ί δ ε τ ε  τα ; παμποικιλω;
κ Ύ π ’ άριστουργών χενρών 

» Διά βράχων αποτόμων,
» Καί φαραγγωδών γλυφών, 

* Διά κέδρων βαθυκόμων 
» Καί παλλεύκων κορυφών.

ΤΟ Ι1ΤΠΝΟΝ ΓΗΣ ΑΪΤΗΣ.

Κ τίσματ’ όλα έγερθήτε 
ιι Αλογα καί λογικά 
Τήν ζωήν νά άσπασθήτε 

γλυκά, 
εΰγνωμόνω; 

στιγμήν τήν θαυμαστήν 
Οτ’ ε ί; θείο; λόγο; μόνο;

*  2 ά ; έγέννησ’ είς αυτήν.

*  Αλλά σεΐ; οί προικισμένοι, 
* Με ψυχήν θαυματουργόν

• Καί ΰπύ τών προπυλαίων 
» Τούτων τών άριτεεπών,
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» Ms τό 7,0ος λευγαλέον
» Ms τό βλέμ.μ’ αγριωπόν 

» Ιδετε ε Μ7 5V0V 
" Τον βαθυν ωκεανόν 

“ Κνδυμ.α ένδεδυμένον 
» ’F .; ύδάτων γαλανόν.

*  E 'v ’ αυλά άνευ περάτων
» Τ ί,; θαλάσστ,; i  κευθμών 

■■> Έστροιμέντ, εκ κυμάτων 
» Μτ, έχόντων dpiOjx&v.

* Κ ’ ε ί; τα σπλάγχνα ττ,; οίκού.σιν 
» ’ Αφωνο; πλν,θύ; δυτών —

* —  Ολα ταύτα συγκροτούσιν 
» Εν άνάκτορον σεπτόν.

* Πάμμεγα —  ώ ! στοχασθίτΕ 
» Τούτο, έλλογοι θντ,τοί!

» Ε ί ; μελώδτ,μ’ άφεθτ,τε,
» Ψάλλετε άγχ-γ,τοί.

» Ψάλλετε με αρμονίαν 
» Βασιλέα ποιτ,τχν,

> Ττ,ν ίσχύν Του και σοφίαν 
ι> Βλέπετε εδώ χυττ,ν.

λ Μέ άλαβαστρίνους χείρα;
» Ή  αΰγτ, λ α ; χαιρετά 

» Ττ,ν άνατυλτ,ν άνοίγει 
» Και χαρίεσσα πέτα. 

α Τον κρινόχρουν έανόν τ/,; 
ι> Έ ξα λλοι φιλομειδτ,;.

*  Π ίπτει έκ τών οφθαλμών ττ.ς 
» Σταλαγμό; μελιειδτ,;.

* Καί τό δστρον τ ί , ;  προιία;,
» Ο γλυκύ; αυγερινό;

*  Ε ί; το μέτωπόν ττ .; λάμπει 
» 'Ω ς άδάμα; φαεινό;.

*  Κ’ έμπροσθεν Τ7!; τού Ζέφυρου 
» il πνοτ, αρμονικά.

» Αιαβαίνουσα τ ί  δίδει 
« Προσαγόρευμα γλυκό,

) Του; σταγμού; τών παρειών ττ.ί 
» Ε ί ; το  παν διασκορπά,

* Καί άρώματ’ άντιδίδουν
» "Ολα τ ’ άνθ/ι χαρωπά'

» ’Απ’ αυτά εύο/διάζει
» Παν τό πρόσοιπον τ?,: γ?,;,

*  'Ωσάν κρύσταλλο; αύγάζει 
» Το νερόν έκ τ ί ;  πνιγ?.;.

» ’ Επί τούτου ττ,ν μορφτ,ν τ/ς 
* Βλ,έπει κόρτ, ποιμενί;,

» Καί υπέρ τ ί ;  κεφάλι,; ττ.;
» Ί ΐ  ιτέα εΰμεντ,; 

ν Τ ' άπλεκτά ττ,; ψτ,λαφίζει 
>· Καί ξανΟόχροα μαλλιά,

» Κ ’ έκ τού δάσου; μία φεύγει 
“ Γοτ,τευτικτ, λαλιά'

» ’Εκ ττ ,; π ίτυο; τά φύλλα 
» Καί ψιθυροκελ.αδούν'

» 1-.’ αί κυπάρισοι καί κέδροι 
" Καί υψτ.λομελ^δούν.

» Κ’ ε ί; τού ; σκοτεινού; θαμνώνας 
» Ή  βασίλισσ’ άτ.δών 

» Κεκρυμμέντ, μέλπει άσμα 
» Τών έςίχω ν  ττ ,; ωδών.

» Ω  ! Ε ί; δλ’ άντανακλάει 
» Τού Θεού τ, καλλον/,

« ’Α ν-τχεϊ ε ί; δλ' εΰμόλπως 
« Ή  άγια του φωντ,

» Ω  θνητοί δοθί,τε ολοι 
» Ε ί; έοιθιντ,ν ώδτ,ν'

» Τείνατε πρό; ύμνον πάσαν 
» Τ ί,; καρδίας λ α ; χορδήν.

» Τού τ,λίου μτι λ α ; φθάση 
» Ε ί ; τχν κλίντν ή άκτίς,

» ’λ  τού Θεού ττ,ν λαμπχδόνα 
» λεί; στραφτ,τε' πρό α υ τ ί;

» λ ε ί; οφείλετε τον Πλάσττ,ν 
» Νά δοζάστ,τε με νούν.

>' Ω  ' όποίαι με εκείνον
» λτεναί σχέσει; λ α ; ένούν. >*

Ταύτα ενΟεον άείδει
Τ?,; πρωία; τό πτ/,νόν 

’Λγγελόφωνον, άθώαν,
Πλάσμα τ ’ ουρανού αγνόν'

Κ’ ένταυτώ προσθέτει ψάλ'/.ον 
Als συγκίντ,σιν πολλτ,ν 

ι> νΩ ! ά ; είχα ττ,ν αϋδτ,ν λας 
» Καί ττλ έμψυχον στολτ,ν

“ ’’Ανθρωποι άνυψοιμένοι 
<■ Ε ί; υπέρτατο·/ βαθμόν, 

ν Ίον Θεόν ώ ; λεί; νά βλέπω 
ΐ) Καί ΰπ’ άλλον οφθαλμόν 

<* Καί τάς πράξει;, καί του; λόγου;
» Κι’ ολου; μου του; στοχασμού;

» ’Εμμελέστατα ν’ άρμόζω
» Πρό; τους θείου; Του θεσμού;.

» Κ τίσμ α τ’ δλα έγερθίτε 
» ’’Αλογα καί λογικά 

» Ττ,ν ζωτ,ν νά αίσθανθτ,τε 
ι  Με φιλτ,ματα γλυκά.

» ΈνΟυυ,τ,Οτ,τ’ εύγνωμόνω;
» Ττ,ν στιγμτ,ν ττ,ν Οαυμασττ,ν 

κ "Ο τ’ ε ί; θείο; λόγο; μόνο;
» λ ά ; έγένντ,σ’ ε ί ; αΰττ,ν. »
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