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ΕΙΣ

ΚΑΑΛΙΦΡΟΝΙΑΝ.
Έχ. τνν ήηιρο,Ιογίου toe Κ. Τνρονίττ Βρον'/.ς.

(Συνέχεια .εί& Φολλάοιον 39.)

« Ενώ εκοιμώμην ώς καί οί λοιποί όλοι, αίφνης 
υ.’ έξύπυησε πυροβολισμός καί μετ’ αύτοϋ κραυγαί 
τρομεοαί. Διά μια; όλοι ήγέρθημεν, κρατούντες τά 
πυςοβόλα, καί πιστεύοντες ότι επέστη η στιγμή 
ζαθ’ην έυ.έλλου.εν νά γίνωμεν θύματα τών άγριων. 
Αλλα μετ’ ολίγον ό γνωστές ήχος τού συρίγματος 

τού Βοαδλέη μάς ένεΟάρρυνε· καί τω όντι ί'δομεν 
αμέσως εισερχόμενους αύτόν, τον Λακοσαν, καί τόν 
γέροντα θηρευτήν. α 0 Μακφαίλ δεν εΐν έόώ; ανέ
κραζαν όλοι όμού, ανήσυχα περιφέροντες βλέμματα 
εις δλον τό ©ροόοιον. Αλλ’ ημείς δεν τον είχομεν 
ί0=ι· καί όταν ίοωτησαμεν πού έχωρισθησαν άπό 
αύτον, καί άν ακόυσαν τό πυροβολισμόν οστις μάς 
ετρόμαζεν ό Αακόσος μάς άπεκρίθη ότι έχασαν τον 
Μακφαίλ σχεδόν πρό τριών τετάρτων τη; ώρας, 
άλλ' ότι κατ’ άρχάς δεν άνησύχασαν διά τούτο,

φρονοϋντες ότι προηγηθη αύτών εις τόστρατόπεδον. 
« Η νύζ είναι σκοτεινά, προσέΟεσεν ό Αακόσος, άλλ' 
ή στενωπός διακρίνεται ακόμα, καλά, » Περί τού 
πυροβολισμού καί τών κραυγών, μάς οιηγηθη ό 
Βραδλέης τί έσά,μαινον. Οταν άρχισαν νά ζητώσι τον 
Μακφαίλ, ηκουσαν εΐ; τούς θάμνου; κρότον βημά
των, καί νομίσαντες ότι ήτον αύτός, έστάθησαν καί 
τόν έκάλεσαν όνομαστί. Αλλά τάν αύτήν στίγμα- 
δύω βραχίονες σίδηροι συνέλαβον τόν Βραδλέην καί 
τόν έρριψαν όρμητικώς κατά γης, καί έν τω άμα 
ά,σθάνθη άχηράν πνοήν φυσώσαν αύτόν εις τό προ
σώπου. Αναβλέύας δέ, είδε μετ’ απελπισίας ότι ό 
φοβερός του αντίπαλος ήτον άρκτος μεγάλη, και 
έννόησεν ότι είχε φθάσει η τελευταία στιγμή του 
Αλλ’ ό Αακόσος μέ μεγίστην πνεύματος παρουσίαν, 
εννόησα; ότι αν έπυρο^όλει κατά τού θηρίου καί 
μόνον τό έπληγωνεν, ό Βραδλέης αμέσως άπέθνησζεν, 
ώρμησε πρός. την άρκτον, εστήριξε τό πυροβόλον εις 
τό ώτίον της, καί αμέσως πυροβόλησα; τάν ερριψε 
νεκράν κατά γης, πριν φθάση νά έμπη'7) τού; όνυ
χας τη; εις τό σώμία τού συντρόφου μας· ούτος 
ητον ό πυροβολισμό; όν είχομεν ακούσει.

Μετά την διηγη.σιν ταύτην οί κυνηγοί μας άρχι
σαν νά έτοιμάζωσιν ήσόχως τό δεΐπνόν των, μη άμ- 
φιβάλλοντε; ότι ό Μακφαίλ εμελλε νά επιστρέψη
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‘77 προσβο-Ιη ΐήζ άμζ.ϊον. 
πριν τό κρέας ψηθή. Αλλά τό δεΐπνον παρετέθη καί 
(τελείωσε, καί ό Μακφαίλ δέν εφαίνετο. Οΰτω πα- 
ρήλθεν άκόμη μία ώρα, καί τότε ήρχίσαμεν νά συλ- 
λογιζώμεθα ότι ό σύντροφό; μας έλειπε πρό τριών 
ώρών, έν ώ όταν έμεινε μόνος, δέν άπε'χεν ούτε 
μιας ώρας δρόμον άπό τό στρατόπεδον. Ητον λοι
πόν προφανές ότι είχε πλανηθή, ή ότι είχε πάθει τι· 
έπομε'νως άπεφασίσαμεν νά τόν άναζητήσωμεν, άλ
λα άφή οντες άπόσπασμα καί εις Ουλακήν τοΰ ορού- 
ρίου· έζξλέγχσαν Se φυσικώς διά την ύπχρεσίαν 
ταύτην ό Δώλιγγ καί ό δον Λουδοβίκος, διότι ήσαν 
άμφότεροι πληγωμένοι. 0 Βραδλέης (ζήτησε καί 
αύτό; νά μείνη, διότι ήσΟάνετο εαυτόν λίαν (ξησθε- 
νημένον, καί (κράτησε καί τόν Βίγς διά συντροφιάν.

Οταν άνεχωρήσαμεν επλκσίαζεν ή πρώτη ώρα 
μετά τό μεσονύκτιον, ήμίσειαν δέ καλπάσαντες ώραν, 
ε'φθάσαμεν είς τό μέοος δθεν είχε πλανηθή ό Μακ
φαίλ, καί ήρχίσαμεν νά φωνάζωμεν μέ ολην τών 
πνευμόνων ήμών τήν δύναμιν’ άλλ’ ούδεμία άπό 
κρισις, ούδεμία, πλήν τής υλακής τών πιναλέων 
λύκων. Επομένως παρηκολουθήσαμεν άκόμη έπί) 
όκτώ ή δέκα μιλιά τήν στενωπόν μέ ταχύ τών ίπ
πων μας βήμα, άλλ’ ουδέ ίχνος άνεκαλύψαμεν τοΰ 
συντρόφου ήμών. Κατά τήν γνώμην τοΰ γέροντας 
κυνηγού ύπεθέσαμεν κατ’άρχάς ότι ό Μακφαίλ ίσως 
άπατηθείς ετράπή κατ’ εναντίαν διεύΟυνσιν, μα- 
κρυνουσαν αύτόν τού στρατοπέδου’ άλλ’ ούδέν εί- 
χομε,ν τεκμήριου πρός οδηγίαν ήμών διότι τά ίχνη 
τών ποδών τών ίππων, τά έπιτυπωθέντα έπί τού 
έόάφου; τό πρωί, όταν οί κυνηγοί μας είχον έζ=λ- 
θει, μάς φέρουσιν είς άμηχανίαν όλους, καί αυτόν 
τόν γέροντα κυνηγόν. Διά τής όξυδερκείας του όμως 
ανακαλύπτει ίχνη οπλών νωπότερα τών πρωινών, 
;καί πρό; άλλ.ην έστραμμένα διεύΟυνσιν άφ’ ήν ήκο-

(λούθησαν οί φίλοι μας όταν επέστρεψαν. ’Αλλά 
κατά δυστυχίαν αύτά παύουσιν είς τό μέρος όπου 
έστάθημεν διά νά τά παοατηρήσωμεν, καί μάς είναι 
αδύνατον ν’ άνακαλύψωμεν πρός πού χωρούσι, διότι 
ή νύξ είναι ζοφερω'άτη,

» Βλέποντες λοιπόν ότι πάσα περαιτέρω έρευνα 
ήθελεν είσθαι ματαία πρό τή; άνατολής τού ήλίου, 
άπεφασίσαμεν ν’ άναπαυθώμεν έπί τινας στιγμάς 
παραδιδόμενοι είς τόν ύπνον. Αφιππεύσαμεν λοιπόν, 
καί δέσαντες τού; ίππους, έκοιμήθημεν έχοντες 
τάς κεφαλάς έπί τών έφιππείων άντί προσκεφα- 
λαίων, καί (γκεκαλυμμε-.οι είς τούς μανδύας μας. 
Ο Στόρης καί ό νέος Ορρης είχον τεθή ώς σκοποί 
διά τό πρώτον μέρος τή; νυκτός. Εφρούρουν δέ 
άκόμη όταν ήσθάνθην ότι μέ σύρει τις άπό τόν πό- 
δα. Αρπάσας λοιπόν τό πυροβόλον μου, έμελλον 
ίσως νά προξενήσω δυστύχημά τι, όταν ήκουσα τήν 
φωνήν τού Στόρη καλοϋντός μας όνομαστί, Μοί διη- 
γήθη δέ ότι ήμίσειαν σχεδόν ώρανάφ’ δτου (τάχ- 
θησαν εις φρουράν, ό νέος Ορρης ένόμισεν οτι είδεν

‘Ο Στόρη; χα'ι ό “Ορρης φρουροΐντες.
Ινδόν διερχόμενον, καί ήτοιμάσθη νά πυροβόληση, 
άλλ’ ότι αύτός τόν εμπόδισε, διά νά μή προδοθή ή 
παρουσία μας, καί τότε παρετήρησε πολλά; πυρά; 
εϊς όρη μή άπέχοντα ύπέρ τό ήμισυ μίλιον, δι’ ο 
ένόμισεν αναγκαίου νά έξυπνήση τινά έξ ήμών δια 
\ά έρωτήση τι πρέπει νά νίνη.

» Τότε έξήλΟα μετ’ αύτού άπό τό μιζοόν άλσος 
των ιτεών οπού ειχομεν κατασκηνώσει, και ειοα 
ότι τώ οντι ύπήρχον πολλαί πυραί είς τά όρη, άνή- 
κουσαι άναμφιβόλως είς τούς Ινδού; οϊτινες είχον 
έπιπέσει καθ’ ήμών τό πρωΐ’ έξυπνήσαμεν λοιπόν

καί σού; λοιπούς όλους, καί συσκεφθέντες άπεφασί
σαμεν ότι, επειδή είμεΟα καλώς ώπλισμένοι, καί 
οί Ινδοί έδειξαν τό πρωί ότι τόσον φοβούνται τά 
πυροβόλα μας, έπρεπε νά έφορμ,ήσωμεν κατ’αύτών, 
νά τοΐς πέμψωμεν τινάς σφαίρας, καί νά λάβωμεν 
όπίσω τρεϊς έκ τών ίππων μας, τού; όποιους μάς 
είχον κλέψει. Εν τώ άμα ίππεύσαμεν καί άνεχωρή 
σαμεν, καί εϊς έκαστον κρότον όν ήκούαμεν είς τό 
δάσος, είς έκαστον φύλλου πίπσον όπίσω τών ίππων 
μας, ένομίζαμεν ότι ήτον σκοπό; τι; τών Ινδών, 
άνακαλύψας τήν άφιζίν μας. Εφθάσαμεν όμως πλη
σίον τού στρατοπέδου των, χωρίς καθ’ όσον έφαί- 
νετο, ν’ άνακαλυφθώμεν. Τότε κατεβημεν άπό τούς 
ίππους, καί δέσαντες αύτούς είς τά δένδρα, τούς 
παρεδώκαμεν είς τόν νέον Ορρην, παραγγείλαντες 
εϊς αύτόν νά έχη τεταμένα τά ώτα, καί άμα έν- 
νοήστι ότι φεύγομεν διωκόμενοι ύπό τών ίνδών, νά 
έκπέμψτι τινάς φωνάς διά νά εΰρωμεν τό μέρος όπου 
άφήσαμεν τούς ίππους, καί νά δυνηθώμεν δι’αύτών 
νά σωθώμεν.

» Μετά ταύτα άνεχωρήσαμεν μετά περισκέψεως· 
ό Μαλκόλμ καίΒοαδσώ, ώς εμπροσθοφυλακή, έπροη- 
γοϋντο ώς είκοσι βήματα τών λοιπών, καί έσυμ- 
φωνήσαμεν οτι πέντε έξ ήμών, ήτοι ό Λακόσος, ό 
Στόρης, ό κυνηγός, ό Ιωσής καί έγώ, άποτελούντε; 
τό κέντρου, θέλομεν ταχθή είς ημικύκλιον, εχον είς 
τά δύο κέρατα τόν Μαλκόλμ καί τόν Βραδσώ, ότι 
οΰτω ήθέλαμεν προχωρήσει κατ’εύθεΐαν πρό; τό 
στρατόπεδον τών Ινδών, ότι φθάσαντες εϊς μικράν 
άπόστασιν, ήθέλαμεν πυροβολήσει όλοι όρ.ού, καί 
ότι ωφελούμενοι τότε άπό τόν θόουβον, ήθέλαμεν 
ριφθή, είς τούς ίππους καί μακρυνθή ταχύτατα. 
Απείχομεν δέ μόλις διακόσια βήματα άκόμη’ 
έπροχωρήσαμεν όμως, καί ευρομεν τον Μαλκόλμ 
φέροντα έπί τών ώμων του τόν Βραδσώ, κράζοντα 
δέ ότι ό σύντροφός μας είχε πληγωθή, καί προσ- 
καλούντά με νά τόν έπισζεφθώ. Τούτο άκούσαντες, 
οί λοιποί σύντροφοι, χωρίς καν νά εξετάσουν τήν αι
τίαν τού πυροβολισμού, έρρίφθησαν πρός τήν πυρ 
όάν έτοιμοι νά πυροβολήσωσιν, όταν ήκούσαμεν 
φωνήν, ήτις έζραξεν αγγλιστί. «Τί διάβολον Θέ
λετε; Τις εί; η Η ποοσκώνησις αΰτη έπρόλαβε 
πολλά δυστυχήματα’ διότι έκπλαγέντε; ώ; ήκουσαν 
τήν γλώσσαν των, οί σύντροφοί μας έστάθησαν, 
καί έν ω ήσχολούμην μετά τού Μαλκόλμ νά επι
δέσω τού Βραδσώ τήν πληγήν, συνεσκέφθησαν περί 
τοΰ πρακτε'ου. Πυροβόλον είχε ριφθή άπό τό πρό 
ήμών στρατόπεδον (ούτως ένόμιζον ζάνΊ, καί εί; 
έκ τών ήμετέρων έπληγώθη. Τί άνθρωποι ήταν λοι
πόν έκεΐνοι; Ινδοί δέν ήσαν, διότι ώμίλουν αγγλι
στί· άρα βεβαίως ήσαν έκ τής υποστάθμη; εκείνης 
όλων τών εθνών τή; γής, έκ τών αλητών οϊτινες 
περιεφέροντο κακουργούντες είς τάς στενωπού; τής 
Σιέρρα Κεβάόας.

« Ταύτα διελονίζοντο, όταν έλθών τοΐς είπον ότι 
ό Βραόσώ έπληγώθη μόνο; του ζατα λάθος, όπερ 
ό Μαλκόλμ (λησμόνησε νά μάς είπή είς τήν πρώ
την του ταραχήν, άλλά μοί όιηγήθη ήδη. Επρό- 
σθεσα δέ άκόμη ότι ό Βραϊσώ ήτον καιρίως πλη
γωμένος εί; τόν μηρόν ότι προχείρω; τόν επέόεσα

με τό ρινόμαζτρόν μου, καί ότι έσπευσα πρός αύτού; 
νά τοΐς είπώ τήν αλήθειαν, όπως προλάβω, άν 
ήτον καιρός άκόμη, περισσοτέραν αιματοχυσίαν. 
Μόλις δ’ έτελε ίωσα τήν διήνησιν, καί ήιούσαυ.εν 
μεγάλην κραυγήν τού θέρη, καί, ώς μή έφάνη, θρη
νώδεις στεναγμούς μετ’ αύτήν. Αλλ’ επειδή ούδείς 
τούς ήκουσε πλήν εμού, (νόμισα ότι ήπατήθην, καί 
οί σύντροφοί μου φρονούντες ότι ό Ορρης έξεπλήρου 
μόνον ήν είχε λάβει διαταγή·', είχον λησμονήσει 
τήν περίστασιν ταύτην, όταν ίοομεν διεοχομένους 
έμπράς ήμών πολλούς ίππους άπό ρυτήρος τρέχον
τα;, καί διωκόμενους άπό πέντε ή έξ έφιππους Ιν
δούς. Τότε έννοήσαμεν εύθύς τήν αλήθειαν, ότι 
δηλαδή έκοψαν τού; χαλινού; τών ίππων ήμών καί 
τούς ήρπασαν. Εσκοπεύσαμεν λοιπόν τού; κλέπτας, 
καί τοΐς έπεμψαμεν άπό δύο σφαίρας έκαστος. 
Επειτα δε, έν τώ μέσω τοΰ θορύβου καί τών κραυ
γών αΐτινες προήρχοντο έκ τού παρακειμένου στρα
τοπέδου, καί των μυκηθμών τών Ινδών οϊτινες 
εφευγον, έδιώξαμεν τόν εχθρόν, καί άνελάβομεν 
τούς ίππους μας, οϊ δε Ινδοί εγινον άφαντοι.

d Τότε έπεστρέψαμεν μέ τά ζώά μας πρό; τό 
μέρος όπου ειχομεν αφήσει τόν Ορρην, καί ήναγκά- 
σθημεν νά τόν ζητήσωμεν έφ’ ικανήν έυραν διά νά 
τόν εΰρωμεν. Αλλά ποια φρίκη όταν τόν άνεκαλύ
ψαμεν, ακίνητον καί νε -.οόν, τήν κεοαλήν καί τό 
πρόσωπον τρομερώ; ήκρωτηειασμένον ! Τόν δυστυχή 
οί Ινδοί τόν εϊχον συλλάβει, τόν έφόνευσαν, καί 
έπειτα τόν έςέδειρον! ιιΡίαί ναί, έλεγεν ό γέρων κυ
νηγός, ή κόμη του κρέματα; τώρα εί; τήν ζώνην

ιΟ “0^>όης σκ.Ι.Ιιί ΐθζ'κ: ί·.τό Ir^'ur.

τινός τών λ·ρστών τούτων. Λά μέ κόψη ό θεό; άν 
δεν στείλω εν δράμι μολύβι εϊς τόν πρώτον Ερυθρό
δερμόν οπού απαντήσω. Πρέπει νά τόν έκδικήσω- 
μεν καί τό άναλε^λβάνω

» Αμα όέ συ-ήλθον ίλί-Όν άπό τήν φρίκην μου, 
διευθύνην, συνοδεία τού ■ 'ιοχτος κυνηγού πρός το 
μέρος όπου είχον άφησε; τόν Μαλκόλμ καί τον 
Βραδσώ, σχεδόν μή έλπ.ζ.-ο/ μετά τό φοβερόν τούτο 
θέαμα ότι θέλω πού; ·.··. ; . ποΐ: ζώσιν. Αλλά κατ
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ευτυχίαν οί φόβοι μου δεν έπηλήθευσαν, καί άμ- 
φότεροι ήσαν ώ; τού; είχον άφησε'.. Τότε έφεραμεν 
τον πληγωθέντα όπως ήμπορέσαμεν εις τό μέρος 
όπου μζ; έπερίμενον οί επίλοιποι φίλοι μα;, καί 
ε’κεϊ διενυκτερεύσαμεν έν θλίψει καί σιωπή. Τό 
ζατ’ε’μέ είχον σχεδόν τά δάκρυα εϊ; τούς οφθαλ
μού;. Ο βάναυσος εκείνο; ναύτης, ό λειποτάκτη: 
έκεϊνος, 8/ εϊ; άλλα; περιστάσεις ήθελον σχεδόν 
θεωρήσει μετά περιφρονήσεως, ό νέο; εκείνος ού ή 
τύχη μοί ηδελεν είσθζι αδιάφορο;, ώς άν δεν είχεν 
ύπάρξει ποτέ, είχε γίνει εί; τάς έρημου; εϊ; έκ τών 
ήμετε’ρων, μ.έλο; τής μικρά; κοινωνία;, ή; εϊχον 
συνοεθη σφικτά οί δεσμοί εξ αιτίας των κοινών κα- 
κοπαθειών, καί τόν έλυπούμην ώς φίλον άπολε- 
οθέντα.

» Η ήμερα άνετειλε τέλος, καί άφ’ ού ώς έδυνή- 
θημεν ε’πεσζευάσαμεν τούς κοπε'ντα; χαλινούς, άπε 
φασίσαμεν ν’ άναχωρήσωμεν. Περιετειλίξ'ζμεν λοιπόν 
τό πτώμα τοΰ δυστυχούς θέρη εί; πέπλωμα, καί 
τό έθε'σαμεν έφ’ ενός των ίππων, δπω; τό μεταφέ- 
ρωμενεϊς τό στρατόπεδόν μας, οπού σκοπόν είχο
μεν νά τό θάψωμεν κατά τό Αγγλικανικόν δόγμα. 
Εξέτασα δε καί τόν πόδα τού ξυλουργού, καί είδα 
ευχαρίστως ότι ή σφαίρα τάς σάρκας μόνον είχε 
βλάψε1.- ύπε'φερεν όμως πολύ επί τοΰ ίππου, άλλ’ 
άλλον τρόπον δεν είχομεν νά τόν μετακομίσωμεν 
μ5Ζ?1 τ^ιί *«τοικίας μας. Προχωροΰντες δέ βρα
δέως, έν ώ άνε'τειλλεν ό ήλιος, ε’δυνήθημεν νάπερι- 
φέρωμεν τά βλε'μματά μας είς την κοιλάδα ταύτην 
ήτις ήν τό θεατρον τών δυστυχιών μας την νύκτα 
εκείνην. Μετά μεγίστης δ’ έκπλήξεως ίδομεν επί 
των λόφων δύο άμαξας μετοίκων, κεκαλυμμένας 
κατά τύ σύνηθες μέ λευκόν ύφασμα. Τά υποζύγια 
έβοσκον ολίγα βήματα περαιτέρω. Δύω λοιπόν έξ 
ήμών διηυθύ.θησαν πρός τό μέρος εκείνο, άλλά δέν 
άπήντησαν ψυχήν γεννητήν. Τότε μάς έξηγήθη έν 
τών τής νυκτός μυστηρίων. Αί πυραί άς έξελάβαμεν 
κατ άρχάς ώς έμφαινούσας ινδικόν στρατόπεδόν 
καί μετά ταΰτα ληστών καταγώγιου, άνήκον αλη
θώς είς άποίκους, οίτινες ύπερβάντες, τά στενά τή; 
Σιέρρας Νεβάδας, διηυθύ-.οντο άναμφιβόλως πρός 
τήν κοιλάόα τής Σακραμέντου. Τά ανεξήγητα συμ
βάντα τής προλαβούσης νυκτός τούς έτοόυ,αξαν ά 
ναμφιοολως (καί τίνα δέν θά έτρόμαζον), καί ούτως 
έγκατέλιπον τάς άμαξας των, καί ε’κρύβησαν διά 
ν άποφύγωσι τον κίνδυνον όστις καθ’ δ ένόμιζον 
τούς ήπειλει.

» Τότε ήρχίσαμεν νά περιερχώμεθα είς τό πέριξ, 
κράζοντες μεγαλοφώνως, όμοθυμαδάν, καί μεθ’όλης 
τής δυνάμεως τών πνευμόνων ήμών, « φίλοι, φίλοι, 
Αμερικανοί ο. Ηλπίζομεν δε νά τούς καθησυχάσω- 
μεν άν ήδύναντο νά μάς άκούσωσιν'· άλλ’ άπόκρι- 
σιν ούδεμίαν έλάβαμεν. Εσπεύσαμεν λοιπόν νά 
προφθάσωμεν τούς φίλους μας, καί μετά τρίωρου 
πορείαν έπεστρέψαμεν είς τό στρατόπεδόν, χαίροντες 
έκ προοιμίων, καί ώς παρηγορούμενοι δι’ όσα τήν 
νύκτα έπάθομεν, δώτι ήθέλομεν ΐδεΐ πάλιν τόν 
Μακφαίλ. Αλλά καί αύτή ή ελπίς μας εμελλε νά 
ψευσθζ). Ούδεμία είδησις περί Μακφαίλ. ίίσχολή- 
θημεν λοιπόν νά σκάψωμεν τού Ορόη τόν τάφον

και άφοΰ ό Μαλκόλμ άνέγνω τάς εύχάς εις τό άγ» 
γλικόν προσευχητήριον, ένεπήξαμεν είς τήν γην 
ξύλου πίτυος, καί πελεκήσαντες τήν κορυφήν αύτοϋ, 
ένεχαράςαμεν προχείρως τό όνομα τοΰ συντρόφου 
μας, καί τήν εποχήν τοΰ θανάτου του.

» 27 Αύγουστου.— ίΐ έβδομάς αύτη ή τον επί
πονος καί ολίγον προσοδοφόρος. Τρεις ημέρας ασχο
λούμεθα όχυροΰντες τό περιτείχισμά μας, κόπτοντες 
με πολλάς δυσκολίας δένδρα καί σύροντες αύτά πρός 
τό πρατόπεδον. Αλλά πριν ή άρχίσωμεν τήν εργασίαν 
ταύτην, ό κυνηγός, ό Μαλκόλμ καί ό Λακόσος 
άνεχώρησαν ε’κ νέου διά νά εύρωσιν τόν Μακοαίλ. 
Αλλ έπέστρεψαν τήν νύκτα τής αύτής ήυ.έρας (κυ- 
οιακής), χωρίς νά τόν εύρωσιν. Οί δε ασθενείς μου 
προχωροΰσιν άναλαμβάνοντες· ό καθαρός άήρ καί ή 
δίαιτα συντελοΰσι πολύ περισσότερον είς τήν άνάρ- 
ρωσίν των άπό τήν ιατρικήν ικανότητά μου.

η Τήν Δευτέραν συνεσκέφθησαν περί τοΰ άν πρέπη 
νά πέμψωμεν καί άλλο απόσπασμα πρός ζήτησιν τοΰ 
φίλου μας.'; Τέλος άπήλθε μόνος ό κυνηγός, λαβών 
εφόδια διά δύω ή τρεις ημέρας. Τήν δέ τρίτην ήρ
χίσαμεν πάλιν τάς μεταλλωρυχικάς εργασίας, άλλά 
δεν έτολμήσαμεν πλέον νά μακρυνθώμεν τής όχθης 
τοΰ ποταμού καί τών ρευμάτων τών πλησιεστέρων 
εις τό στρατόπεδόν μας. Πρέπει όμως νά ομολογή
σω ότι αί εργάσιμοι ήμέραι ήσαν προσοδοφόροι, 
χορηγήσασαι ύπέρ τά 340 φράγκα καθ’ ημέραν είς 
έκαστον άνθρωπον. Τήν πρωίαν τής τετράδης ό κυ
νηγός έπέστρεψε, καί αί νέαι του έρευναι «πεβησαν 
επίσης ματαιαι ώς αί προλαβοΰσαι.

» Movqv δε τήν πεμπτην τό εσπέρας, έπιστρέ- 
φοντες μετά τήν ε’ργασίαν τής ημέρας είς τόν πύρ
γον μας, ίδομεν μετά μεγίφης χαράς τόν Μακφαίλ, 
άφ ού τόν είχομεν νομίσει άπολεσθέντα. Επανήλθε 
δε πρός ήμάς· συνοδευόμενος ύπό τινων Ινδών, οΐ- 
τινες εφόρουν ισπανικά ενδύματα, άγορασθέντα 
άναμφιβόλως έκ τοΰ προϊόντος τών άνασκαφών των. 
Περιττόν είναι νά εΐπώ μετά πόσης άγαλΤιάσεως 
ύπεδεχθημεν τόν φίλ,ον μας. Είς τό δεΐπνόν μας 
παρετέθη πόνοι κατασκευασμενον άπό .τέσζοΓ, τό 
εγχώριον οινόπνευμα, πρός τιμήν του.

» ΐδού δέ τι τώ συνέβη. Νομίζων ότι προηγείται 
τών συντρόφων του, είχεν έγκαταλείψει τήν στε
νωπόν διά νά ποτίση τόν ίππον του είς παραρρέοντα 
όύακα, καί μετά ταΰτα έπέστρεψεν επί τής όδοΰ 
διά νά τού; περιμείνη. Αλλά μεθ’ ήμίσειαν ώραν, 
επειδή δέν ήρχοντο, έκίνησε καλπάζων καθ’ ήν 
διεύθυνσιν ένόμιζε τήν ορθήν. Μετ’ ολίγον όμως 
εννόησεν ότι έπλανήθη, διότι ούτε τών συντρόφων 
του ίχνος είδεν, ότι κάνέν σημείου έμφαϊνον ότι 
έπλησίαζεν εί; τό στρατόπεδόν. Τότε άνέβη τινάς 
λόφους, έλπίξων ότι έκ τής κορυφής ενός ές αυ
τών ήθελεν ίδεί τήν κοιλάδα τών Καστόρων άνα- 
πτυσσομένην ύπό τά βλε’μματά τον άλλ’είδε μόνον 
εκτασιν έρημον, ωκεανόν αλλεπαλλήλων λόφων, βα
θέων ρευμάτων, καί μικρών κοιλάδων, όλων κεκα- 
λυμμένων άπό δάση δρυών καί πιτύων. Τότε ήσθάν- 
θη ταραχήν μεγάλην, καί έτι μάλλον έσυγχίσθη, 
όταν έν ώ διήρχετο ποταμόν βαθύν, ον ό ίππος

ι0 Μα.Ιχό.Ιμ είς την ερη/ιον,

του ήναγκάσθη νά διαπλεύση, έπεσε τό πυροβόλον 
του, καί βυθισθέν είς τό ύδωρ, δέν εύοέθη πλέον.

» Είχε λοιπόν εντελώς πλανηθή, καί ήρχισε 
συγχρόνως ν’ άπαυδή, δι’ 8 άπεφάσισε νά διανυκτε- 
ρεύση είς τό ύπαιθρον, καί έπεσε νά κοιμηθη είς τήν 
έρημον, έγκεκαλυμμένος εϊ; τόν μανδύαν, καί τήν 
κεφαλήν επί τοΰ έφιππείου του. Αλλ’ όταν έζύπνη- 
σε τά πρωί, νεον εμελλε νά μάθη δυστύχημα, ότι 
ό ίππος του, 8ν είχε δέσει τήν πρωτεραίαν είς πα
ρακείμενον δένδρου, διέρρηξε διά νυκτός τόν δεσμόν 
του, καί έφυγε. Επίτινα βήματα παρηκολούθησε 
τά ίχνη του, άλλά μετ’ ολίγον ήναγκάσθη νά παύ
ση· έκείνην δέ τήν ημέραν καί τήν επιούσαν έπλα
νήθη κατά πάσας τά; διευθύνσεις εϊ; τόν άγριον 
καί άφορον εκείνον τόπον, τόν πανταχοΰ Οιασχι- 
ζόμενον ύπό βαθέων ρευμάτων καί ύπό κρημνών, 
ών ώφειλε πολλάκις νά παρακολούθηση τά χείλη 
επί πολλά μίλια πριν δυνηθή νά τούς διαβή. Καί 
τροφήν δίν είχε παντάπασιν ! Πολλαί άγέλαι άλ 
κών διήλθον εμπρός του, άλλά πυροβόλον δέν είχε' 
εζήτησε ρίζας, άλλά ματαίω;, καί ήναγκάσθη νά 
μασή τά χόρτα καί τούς βλαστούς τών δένδρων.

« Αί βάσανοί του ήσαν τρομεραί' ό καιρό; παρ- 
ήρχετο χωρίς νά τά; έλαφρύ νη, καί ήρχισε νά αΐ- 
σθάνηται πόνους εί; τά έντόσθια, καί ναυτίασιν 
ανυπόφορου. Ητον δε τόσον άδύνατος, ώστε μόλις 
έδύνατο νά σταθή όρθιος. Κατά τό τέλος τής τρί
της ημέρας, έν ώ ό ήλιος έδυεν, ε’ρρίφθη είς τό έδα
φος εί; έσχάτην άπόγνωσιν, καί πεπεισμένο; ότι 
έκεΐ ήθελε τόν καταβάλει τοΰ θανάτου ή άγωνία. 
Είς τοιαύτην κατάστασιν τόν εύρον οί ίνδοι οίτινες 
μάς τόνέπανέφερον εις τά καταγωγών μας. Τόν έπε- 
ριποιήθησαν δέ μετά πολλή; φιλανθρωπίας, καί τώ 
επίτρεψαν κατ’ άρχάς πολλά ολίγον μόνον νά φά- 
γη, διότι μετά τόσον πολυχρόνιον νηστείαν ή δυ- 
οπεψία έδύνατο νά έχη ολέθριας δι’ αύτάν συνέ
πειας, Αφ’ ού δε κατ’ ολίγον ένεδυναμώθη δ στό

μαχό; του, οί Ινδοί τώ έδωκαν περισσοτέραν τρο
φήν, καί άφ’ού έμεινε μετ’ αυτών τήν νύκτα έκείνην 
καί τήν ε’πιοΰσαν, ήσθάνθη ικανά; δυνάμεις ώστε 
νά έπανέλθη είς τό στρατόπεδόν. Εννοείται δέ πόσον 
φιλοφρονώ; έδέχθημεν τούς άγαθού; τούτους ΐνυούς, 
οίτινες τήν επαύριον άνεχώρησαν.

« 29 Λύγούστου. — Από τινων ημερών είμεθα 
οκνηροί· διότι αί συγκινήσεις τών τελευταίων συμ
βάντων κακώς μάς διέθεσαν πρός τακτικήν εργα
σίαν, καί έκαστος έχει φανεράν τινα ή μυθι
κήν αιτίαν δυσαρέσκεια; ή ταραχής. Αφ’ ότου πρά 
ένός μηνάς ζατωκήσαμεν τό μέρος τούτο, ποτέ δέν 
ήργάσθϊ,μεν υπέρ τάς τέσσαρα; ή πέντε ώρας καθ’ 
ημέραν, καί προσέτι άπεστέλλομεν πάντοτε έν άπό- 
σπασμα είς τήν θήραν, ώστε αί εργατιζαί χεΐρε» 
ήλατοΰντο καί κατά τούτο. Νομίζω ότι όλοι ήρχ^- 
σαμεν ν’ άπαυδώμεν, καί άν δέν έπλησίαζεν ή ώρα 
τών βροχών, ήτις θέλει μάς βιάσει νά έπιστρέψω- 
μεν εις τό παραθαλάσσιον, τό κατ’ έμέ ήθελον ανα
χωρήσει άμέσως. Καί αί άσθάνειαι ήρχισαν μεταζύ 
ήμών. Τρεις ασθενείς έχομεν ακινήτους, τόν Βραδσώ, 
ού ή πληγή έπουλώθη μέν, άλλά επί τινα καιρόν άκό- 
μη δέ θέλει τω επιτρέψει νά έγερθή· τόν Βρίγς, οςις 
είχεν όξύν πυρετόν, άλλ’ ήδη αναλαμβάνει, και τον 
Δώλιγγ, δι’ 8ν μεγάλως άνησυχώ. Επειτα δε καί 
τό μικρόν μου φαρμακοπωλεΐον σχεδόν έξηντλήθη. 
Χάρις δέ τω θεω ή υγεία μου διόλου δεν προσε- 
βλήθη.

ο Πλησιάζομεν δέ καί είς τό τέλος τών εφοδίων 
μας· άλευρον σχεδόν πλέον δέν έχομεν, καί μόνη 
ή Θήρα μάς τρέφει, διότι καί τά ολίγον έναπολει- 
πόμενον άλευρον, τό φυλάττομεν διά τούς άσθενεΐς· 
Χθες οίκηνυγοί μας έπέστρεψαν καί μάς έφερον μίαν 
μελανόουρον δορκάδα καί τινας λαγωούς. Οί όρτυγες 
όμως είσίν άφθονοι πάντοτε, ό Λακόσος καί ό κυ
νηγός έπρότεινον ν’ άπέλθωσιν είς τόν πύργον τοΰ 
Σοΰτερ καί νά μάς φέρωσιν όλα; τάς ζωοτρόφους 
όσων έχομεν άνάγκην μέχρι τών βροχών. Νομίζω 
ότι πρόκειται ν’ άναχωρήσωσιν αύριον.

« 1 Σεπτμ. — Ηρχ1’5 συζητήται ή πρότασις 
άν είναι φρόνιμον νά φυλάττωμεν πλησίον μας όσον 
χρυσόν έχομεν, έν ώ οί Ινδοί δύνανται άνά πάσαν 
στιγμήν νά έπιπέσωσι καθ’ ήμών, καί διά ν’ άρπά- 
σωσι τούς θησαυρούς μας νά μας θανατώσωσι καί 
μάς έκδάρωσιν όλους άπό τοΰ πρώτου μέχρι τοΰ 
τελευταίου· διότι μεταξύ τών φυλών αύτών όιε- 
σπάρη ή ιδέα, ότι διά τής κυτρίνης γης, ήν μετά 
τόσου ζήλου ζητοϋσι τά ώχρα πρόσωπα, ουνανται 
νά προμηθεύωνται όχι μόνον ύαλία, κομβία, υφά
σματα, άλλά καί πυροβόλα, καί πυρίτην, και σφαί
ρας, καί πορφυρά πεπλωματα, καί τέλος τό πύρινον 
ύδωρ, τό κατά δυσυχίαν τόσον άγαπητόν εις αύ- 
τούς. Οί μεν είσί γνώμης νά φυλάζωμεν ΰλην τήν 
ποσότητα, φρουροΰντες άγρύπνω; τό στρατόπεδόν, 
μέχρι τής έποχής 0ti?v θελομεν όλοι βιασθή νά έπι- 
στρέψωμεν εις άγ. Φραγγίσκον. Αλλ’ ό Βραδλέης καί 
ό δόν Αοδοβϊκος άντικρούσι τήν ιδέαν ταύτην· προ- 
τείνουσι δέ νά φέρωσιν αυτοί οί ίδιοι τόν κοινόν θη
σαυρόν εί; άγιον Φραγγίσκον, ή καί είς Μοντερέην, 
όπου νά τόν παραδώσωσιν έν όνόματι όλων είς τινα



έμπορον διά νά τόν φυλάξη. 0 τόσο; των ζήλος δέν 
μοί άρέσκει. Η ποσότης είναι αρκετή ώστε νά πα- 
ραπείση πολλούς νά τήν άρπάσωσι καί νά φύγωσιν. 
Εκτός όμως τούτου είναι επικίνδυνον καί νά τόν 
στείλωμεν χωρίς συνοδείας. Τά εφόδιά μας πλησιά- 
ζουσι εις τό τέλος των, καί σήμερον έλάβομεν μόνον 
ήιχισείάς μερίδας.

« 2 Σεπτεμβρίου. — Ολοι οί σύντροφοι φαίνον
ται σύμφωνοι υπέρ τής προτάσεως τοϋ Βραδλέη. Τι 
νές τών δειλοτέρων λέγουσιν ότι εχοντες τόσον χρυ
σόν θέλομεν είσΟαι πάντοτε εκτεθειμένοι εις κινδύ
νους, μέχρι; οτου αί βροχαί μάς άναγκάσωσι νά 
φύγωμεν, δηλαδή επί δύω μήνας άκόμη. Λυπηρόν 
είναι οτι δεν έπέμψαμεν τόν χρυσόν μα; ίίς τάν Λο
χαγόν Σοϋτερ διά τοΰ Λακόσου καί τοΰ κυνηγού.

« Κυριακή. 3 Σεπτεμβρίου. —0 Βραδλέης έ- 
πανέλαβε την πρότασίν του, καί ζητεί ν’ άναχωρήση 
αΰριον τό πρωί μέ τόν δόν Λουδοβίκον καί τον Ιω
σήν. Ο Στόρης έπρότεινε νά τούς προπέμύη πολυάν
θρωπος συνοδεία μέχρι τής κοιλάδος τοϋ Σακραμέν- 
του. Αλλά πρός μεγάλην ήμών έκπληξιν ό Βραδλέης 
καί ό Λουδοβίκο; άντέκρουσαν την ιδέαν ταύτην, κη- 
ρύττοντε; την προφύλαξιν ταύτην ώς δλως άνωφελή.

it Χθές τό εσπέρας, καιροφυλακτήσας ώμίλησα 
ιδιαιτέρως μέ τόν Μαλκόλμ καί τόν Μακφαίλ περί 
τής προτάσεως τοϋ Βραδλέη, καί τότε μοί ήλθε 
κατά νοϋν περίστασις εις ήν δεν είχομεν προσέξει
πρότερον, δτι δηλαδή κάνεις έξ ημών δέν είδε ποτέ 
τό άποοεικτικόν τού Λοχαγού Σοϋτερ διά την πα
ραλαβήν τού χρυσού ον είπεν ό Βραδλέης δτι παρέ- 
δοσεν εις αύτόν. Απεφασίσαμεν λοιπόν ν’ άναφέ- 
ρωμεν τό πράγμα εις πρώτην εύκαιρίαν. Σήμερον 
εις τό πρόγευμα ό ΒΙαλκόλμ. έρώτησε τόν Βραδλέην 
άπαρακαλύπτως άν ό Λοχαγός είχε δώσει αποδει
κτικόν. “ Ναι μάλιστα » άπεκρίθη ό Βραδλέης· 
άλλά πρός μεγίστην ήμών απορίαν έπρόσθεσεν δτι 
τό έκαυσε κατά λάθος· δτι δταν έπέστρεφεν εις 
Ούέβερ-Κρείκ, εις ένα τών σταθμ-ών άνάψας τό σι- 
γάρον του μέ χαρτίον, εΐδεν αίφνης δτι τά χαρτίον 
ητον εκείνο τό αποδεικτικόν, καί δτι άμα φθάσας 
εις τό στρατοπέδου, διηγήθη δλον τό συμβάν είς 
τόν δόν Λουδοβίκον. 0 Μαλκόλμ, ό Μακφαίλ καί 
εγώ άντηλλάςαμεν βλέμματα συνεννοήσεως· άλλά 
μεχρις οϋ λάβωμεν πληρεστέρας πληροφορίας ένομί- 
σαμεν καλόν νά δεχθώμεν τήν ιστορίαν τού Βραδ
λέη. Συγχρόνως όμως απεφασίσαμεν ν’ άπορρίψωμεν 
την πρότασίν του, εκτός άν εί; έξ ήυ,ών τόν συνώ-

<ι Μετά τό γεύμα έστρεψα εγώ τόν λόγον έκ νέου 
έπί τοϋ άντικειμένου τοϋ τοσοϋτον ένδιαφέοοντος ό
λους ημάς, καί άνήγγειλα δτι άν γίνη δεκτή τοϋ 
Βραόλέη ή πρότασις, ό Μαλκόλμ έζήτει να συνοοεύ- 
ση και αύτός τήν αποστολήν. Επειδή δέ έχρειάζετο 
καί τις πρόφασις διά τούτο, έπρόσθεσα δτι έμελλα 
νά τώ αναθέσω τήν αγοράν τινών ιατρικών εις άγ. 
Φραγκίσκον, διότι ή προμήθειά μου είχε σχεδόν έ 
ςαντληθή. ίΐ έφεύρεσίς μου ήτον βεβαίωςεύήθης, διό
τι ή άπόκρισις ήτον προχειροτάτη, OTt τά ιατρικά 
μου ήδυναντο επίσης νά μοί τ’ άγοράσωσιν ό Βραδ- 
λεης καί ό δον Λουδοβίκος. Κατ εύτυχίαν όμως

μ’ έβοήθησεν ό Μαλκόλμ, λέγων δ τι έχει υποθέσεις 
είς άγ. Φραγκίσκον, δτι έπεθύμει νά ιδή τινάς τών 
πλοιάρχων, τών άποπλεόντων εις όρεγώνα, όπου 
είχεν αφήσει τήν οίκογένειάν του. 0 Βραδλέης τότε 
ένευσε πρός τόν δόν Λουδοβίκον, καί είπεν δτι είς 
τήν ώραν ταύτην τού χρόνου δένευρίσκονταε είς άγιον 
Φραγκίσκον πλοία άποπλέοντα εις όρεγώνα. Αλλ’ 
ό Βρίγς, όστις έγνώριζε καλύτερα άπό ημάς δλου; 
τήν κίνησιν τών πλοίων, διϊσχυρίσθη δτι έπρεπε νά 
ύπάρχωσι πλοία. Τότε ήοχισε μεγάλη φιλονεικία, 
τελειώσασα μόνον δταν ό Στόρης καί ό Μακοαίλ 
είπον πρός τόν Βραδλέην δτι άφ’ού ό Μαλκόλμ εί
χεν ύποθέσεις εις άγ. Φραγκίσκον, δέν έβλεπε διά 
τί νά μήν αναχώρηση συγχρόνως μέ τάν Βραδλέην. 
Τούτο αντιλογίαν δέν έπεδέχετο, καί τέλος άπεφα
σίσθη δτι θέλουσιν αναχωρήσει καί οί τρεις τήν 5 
τοϋ μηνάς (ημέραν τρίτην). 0 δέ ίωσής θά μείνη 
μεθ’ ήμών είς τό στρατόπεδον.

U ε’ργασία τής έβδομάδος υπήρξε ςταραγωγική, 
δταν θεωρηθή μάλιστα δτι είχομεν δύο άπόντας 
καί τρεϊ; ασθενείς. Σήμερον ό ουρανός ήτον κεκα- 
λυμμένος' άλλά καθ’ ά πληροφορούμεθα δέν πρέπει 
νά φοβώμεθα βροχάς πρό ενός μηνός ακόμη.

ΐ' 5 Σεπτεμβρίου. — Σήμερον τά πρωί άπήλθε 
τό διά τήν παραλίαν προσδιωρισμένον απόσπασμα. 
Ολοι ήγέρθημεν πρό τού ήλιου, καί είχομεν προγευ
ματίσει καί ίππεύσαμεν δταν αύτός άνέτελλεν. 
Κατά προτροπήν μου έδόθη καλλήτερο; ίππος είς 
τόν Μαλκόλμ. καί άπεφασίσθη δτι αύτός θέλει ©έ
ρεε τά μεναλήτερον μέρος τοϋ χρυσού, ό δέ δόν Λου
δοβίκος καί ό Βραδλέης οτι θέλουσι φέρει είς τάς 
πιστολοθήκας των όσον έδύναντο νά περιλάβωσι. 
Ενομίσαμεν δτι ό τρόπος ούτος ήτον προτιμότερος 
παρ’ άν έφορτώνοαεν δλον τάν χρυσόν είς ένα ίππον 
συρόμενον έκ τού χαλινού, καί επομένως [όραόύνοντα 
τήν πορείαν τών λοιπών, καί δυνάμενον νά τούς 
έμποδίση νά φθάσωσι πρό τής νυκτός είς Σακρα- 
μέντον. ό Βραδλέη; καί ό δόν Λουδοβίκος έλαβον 
έκαστος άνά δεκαοκτώ λίτρα; χρυσού, ό δε Μαλ
κόλμ, φέρωνμεθ’ έαυτού μόνον δύω πιστόλια προ
σαρμοσμένα είς τήν ζώνην του, έλαβε περίπου εβδο- 
μήκοντα λίτρας. Διά νά μήν άπαυδήστι δέ ό ίππο; 
του, τρεις έξ ήμών, μέλλοντες ν’ άκολουθήσωμεν 
τού; οδοιπόρους έπί τινα μιλιά, έλάβομεν έκαστος 
άνά δεκαπέντε λίτρας. Συνέκειτο δέ ή συνοδεία 
αύτη έκ τού Στόρη, ίωσή καί έμού.

“ Ανεχωρήσαμεν λοιπόν, καί επειδή ήτον άναγκη 
]νά έπιστρέψωσιν οί συνοδεύοντες τό στρατόπεδον 
τήν έσπέραν εκείνην, άπεφασίσθη δτι περί τήν με
σημβρίαν ώφειλον νά χωρισθώσιν άπό τούς οδοιπό
ρου; καί νά έπανέλθωσι. Κατ’ άρχάς τής οδοιπο
ρίας διήλθομεν δώ άδένδρων πεδίων. Μετά ταΰτα 
δ’ άνέβημεν τινας τραχείς λόφους, έπιστεφομένους 
άπό πίτεις γιγαντιαίας, καί κατέβημεν εί; εύφορον 
κοιλάδα κεκαλυμμένην άπό εξαίσιους κέδρους. Περί 
τήν μεσημβρίαν έμείνομεν είς τήν σκιάν μικρά; κοι- 
λάδο; διαρρεομένης ϋπύ ρυακίου, καί έχούσης κατά 
τάς δχθας αύτοϋ φυομένας πυκνά; ιτέας. Δεσαντες 
δέ καλώς τούς ίππους μας, έκαθήσαμεν ύπό υψηλόν 
βράχον διά νά γευματίσωμεν. Είχε δέ τελειώσει

τό γεύμά μας, δταν τήν συνδιάλεξίν μας διέκοψεν ό 
ήχο» μι*ρών λεθαρίων κυλιομένων μέχρι; ήμών άπό 
τού βράχου τήν κορυφήν. ’Ανεπηδήσαμεν λοιπόν α
μέσως, νομίζοντες δτι ήτον άρκτος παραφυλάττουσα 
ήμάς καί έλπίζουσα νά προγευματίση μέ κανένα έξ 
ήμών. 0 Βραδλέης καί ό Μαλκόλμ διευθύνθησαν 
ποός τό μέρος έκεϊνο, έλπίζοντες αυτοί νά τιμωρή- 
σωσι τόν αύθάδη έχθρόν. Αλλ’ οστις δήποτε καί άν 
ήτον αύτός, τούς προέλαβε κατά τήν ταχύτητα, 
διότι φθάσαντες είς τοϋ βράχου τήν κορυφήν, ήκου- 
σαν τόν κρότον τής φυγής του μεταξύ τών θάμνων, 
οϊτινες έξετείνοντο άπό ήμών μέχρι τού μικρού ρύα- 
κος δν είχου.εν*. πρό ολί γου διελθη. Επειδή δε είχον 
επίπονον οδοιπορίαν μέχρι τής εσπέρας, δέν ήθε'λη- 
σαν νά διώξωσι τό Θηρίον, καί ήτοιμάζοντο νά έπα
νέλθωσι πρός ήμάς, δταν ό Βραδλέης άνεκάλυψεν έπί 
τής άμμου ίχνη βημάτων.’! Ερευνών δ’ άνεκάλυψε 
καί άλλα μεταγενέστερα, προφανώς μή άνήκοντα 
ούτε είς άρκτον ούτε είς τινά έξ ήμών τά άπεδώ- 
καμεν δε εις λωποδύτας τινάς, οίτινες, ώ; φαίνεται, 
έδοκίμαζον νά μάς κλέψωσιν. Οί φίλοι μας εσπευσαν 
νά μάς κοινοποιήσωσι τήν άνακάλυψιν ταύτην, έγνω- 
μοδοτήθη δέ δτι επειδή όλίγας μόνον έίρας άπεί- 
χομεν άπό τάς κατασκηνώσεις τού Σακοαμέντου, οΐ 
ίνδοί δέν ήθελον τολμήσει νά προσβάλωσι τούς 
συντρόφου; μας, καί δτι επομένως ήτον περιττόν νά 
τούς συνοδεύσωμεν περαιτέρω· Αλλ’ δταν ήλθεν ή 
στιγμή νά χωρισθώμεν, δέν ήθελήσαμεν ακόμη νά 
τούς άφήσωμεν, καί τούς παρηκολουθήσαμεν έπί 
τινα μίλια περαιτέρω. Επειτα δέ σφίγγοντες τάς 
χεΐράς των καί πολλά εύξάμενοι περί τής ευτυχούς 
των οδοιπορίας, έστράφημεν πρός τό στρατόπεδον 
μας.

“ Αλλ’ ακούσιον αισθανόμενοι ανησυχίαν διά τό 
συμβάν τής πρωίας, έλάβομεν τά μέτρα μας, καί 
δταν διήλθομεν έκ νέου άπό τό μέρος οπού είχομεν 
προγευματίσει, έφυλαττόμεθα μετά προσοχής· μετά 
τινων ώρών επίπονον οδοιπορίαν, έπεσ.τρέψαμεν είς 
τά ίδια, χαίροντες οτι ή ημέρα διήλθε χωρίς δυσά
ρεστου συμβάντος. Τήν έσπέραν τό στοατόπεδόν 
μας παρεδόθη είς εύθυμίαν, καί έπροπίαμεν διπλήν 
μερίδα οινοπνεύματος είς τήν εύτυχή οδοιπορίαν καί 
τήν ταχεϊαν έπιστροφήν τών φίλων μας.

Ευώ διακόπτεται πρός καιρόν τό ήμερολόγιον, 
διότι τά επόμενα σπουδαία συμβάντα τοσοϋτον ά- 
πησχόλησαν τόν συγγραφέα αύτοϋ, ώστε έλησμόνησε 
νά τό έξακολ.ουθήση τακτικώς.

(Ακολουθεί).

010ΙΙΪΟΡΙΑ ΕΙΣ TON ΗΑΙΟΙ

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ.

(Συνεχεία ίσε φυλλάίιον ΛΣΤ'.)

Οί Αφροδιτεΐς ήσαν ζώα δίποδα ώς οί Κάφροι 
καί οί Πάγκοι, άλλά διέφερον άφ’ έκατέρων διά 
χαρακτήρων ίκανώς αποτόμων τό ανάστημά των

δέν υπερέβαινε πέντε πόδας καί έξη έπτά δακτύ
λου;· τό σώμά των όπερ ήν φαιού ΰπερύθρου χρώ
ματος έκαλύπτετο δλοκλήρως ύπό τριχώσεως αίθής 
τεινούσης πρός τό ξανθότερον· τό ρύγχος των ήν 
μάλλον προέχον τού τών Κάφρων, άλλ’ ήττον τοϋ 
τών Πόγζων· δέν είχον ούτε κνήμας ούτε γαστρο- 
κνημίας, ώς οί κάτοικοι νήσων τινών τής ’Λουστρα- 
λίας· οί πόδες των ήσαν μακρότατοι, ώς οι τών 
κατοίκων πολλών νήσων τής Νέας Ζελανδίας, καί 
άξιοσημείωτον πράγμα, ό μέγας δάκτυλος· τοϋ 
ποδός δέν διέφερε τών άλλων δακτύλων, ώς παοά 
τισι τών αγρίων τής μεσημβρινής ’Αμερικής· δέρμα 
άρκτου έκρέματο έπί τών ώμων των, καί έκράτουν 
είς τάς χεϊρας ράβδους ή μάλλον’ρόπαλα άπερ έφαί- 
νοντο ότι είχον έπιτηδείως πελεκηθή διά λίθων 
οξέων.

— Ιδού, είπεν ό δαίμων, οί βασιλείς τής φύ- 
σεως εις τήν ’Αφροδίτην δέν ύπάρχουσιν οντα τε
λειότερα τούτων τών άζατεργάστων σχεδιασμάτων 
τ οΰ ανθρώπου.

— Εΐσίν ούτοι πεπολιτισμένομ ήρώτησα.
— Ο άνθρωπος μόνος δύναται νά πολιτισθη, 

διότι έχει ανάγκην νά ζή έν κοινωνία καί ή κοινω
νία φέρει τόν πολιτισμόν. 0’Αφροδιτεύς έχει τήν 
ρώμην, τήν ανδρείαν, τήν ευκινησίαν, κατοικεί εις 
κλίματα εύκρατα, τό σώμά του καλύπτεται ύπό 
έσθήτος παχείας τριχώσεως, προφυλαττούσης αύτόν 
άπό τών δυσκρασιών τοϋ άέοος· ευρίσκει ευκόλως 
τροφήν άφθονον. Αιατί νά πολιτισθη j ύπό τάν ιση
μερινόν τής ’Αφροδίτης 8ά διαμείνη πάντοτε ό αύ
τός· άλλά καθόσον ή γενεά του θά πολλαπλασιασθή, 
θά βιασθή νά έκταθή πρός τούς πόλους, καί τότε 
νέα κλίματα θά τόν άναγκάσωσι νά λάβη, νέας έξεις· 
τό διανοητικόν του θά άναπτυχθή, ή φύσις του θά 
τροποποιηθώ, καί θά βιασθή νάζη είς πολυάνθρω
που κοινωνίαν. ’Εν τούτοις, θά άκούση,ς μετ’ ολίγον 
τήν μεταξύ αύτοϋ καί τού Πόγκου συνομιλίαν.

Τώ όντι, παρετήοησα τούς δύω πιθήκους άντα- 
πειλουμένο·υς εΐσέτι, καί τοι ένεργούσης τής μαγικής 
δυνάμεως τής βακτηρίας. Λέγω τούς δύω πιθήκους, 
διότι μόνον είς Αφροδιτιεύς είχε μείννι μεθ ήμών.

— Αγστά, έλεγεν ό Αφροδιτιεύς εις γλώσσαν ό- 
μοιάζουσαν άπαραλλάκτως κλωγμόν ινδικού άλεκ- 
τρυόνος, δίατί ήλθες νά μέ προσβάλγς είς τήν οι
κίαν ριου, Οταν έγώ ούδέν κακόν σοί έποίησας 

I — Επειδή εμαθον τί έστίν ιδιοκτησία· είναι κα
λόν πράγμα, είναι αναπαυτικόν. Επεθύμουν νά εχω 
καί έγο> καλύβην φυλλοσκεπή ώς τήν σήν και ρόπα
λου διά νά καταβάλλω τά άλλα ζώα. Μή γνωρί- 
ζων καί μή θέλων νά κατασκευάσω έγώ ό ίδιος αυτά 
τά πράγματα, εύρον άιίλούστατον νά λάβω τά σά, 
και επειτα θά σέ έτρωγον.

— Τί ! ούδεαίαν γνώσιν έχεις λοιπόν τοϋ δι
καίου καί τού άδίκόυ ,

— Λεν γνωρίζω τί είνε τούτο.
— Είσε βάρβαρος, κτήνος άνευ νοήσεως, καί άν 

δέν μ» έμπόδιζον, Οά ήσο τώρα δούλος μου, καί τού
το θά σέ έδίδασκε τήν δικαιοσύνην.

— ίδού, είπε τά πνεύμα, ή άρχή πάντων τών πο
λιτισμών. Αφ’ ής στιγμής υπήρξε τό σόν καί τό
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έμάν, έγεννήθησαν ολίγον κατ’ όλίγον ή ηθική καί 
ή πονηρία, ή βία και ή άσθε'νεια, και έπειτα πάντα 
τά παρεπόμενα αίσχιστα εγκλήματα καί πάσαι αί 
ήρωϊκαί άρεταί.

— Κύριε δαίμων, συγχώρησόν μοι νά σοί παρα
τηρήσω ότι μέχρι τούδε μοί έδειξε; πάντοτε ανθρώ
που; καί πίθηκου;, οπερ καταντά ολίγον μονότονον. 
Αρα πάσαι αί σφαΐραι κατοικοϋνται κατά τόν αύτάν 
τρόπον;

— Σοί είπον, στοχάζομαι, βτι ή ύλη ούσα παν 
ταχοϋ ή αύτή, ίιπόκειται εί; τού; αύτού; νόμου; τού 
διοργανισμοΰ, καί ότι τά αυτά αίτια γεννώσι τά 
αυτά αποτελέσματα.

— Συγχώρησόν· άλλ’ άν δεν μέ έλεγε; βτι ή ύλη 
είνε πανταχοϋ ή αύτή, πώς θά έδυνάμην νά τό 
μάθω;

— Διά τής σζέψεω;· γνωρίζει; τό σώμα, τόν 
όγκον καί τήν πυκνότητα η μάλλον εϊπεϊν την 
βαρύτητα των πλανητών· γνωρίζει; τού; νόμου; 
τή; πρά; άλληλου; έπιρρεπεία; αύτών εϊ; ου; πάν- 
τε; απολύτω; υποτάσσονται ώ; καί ή σφαίρα μα;· 
γνωρ ίζει; τό θερμογόνον, εκείνο τά μέγα κινούν 
παντό; τού εχοντο; κίνησιν εί; τά παν γνωρίζει; 
τά φώ; τά πλημμυροΰν τού; κόσμου;, τά αποτελέ
σματα του, την θλάσιν του, πάντα φαινόμενα ένερ- 
γοΰντα εϊ; τού; πλανητα; άπαραλλάκτω; ώ; παρ' 
ύμϊν καί πολλά άλλα αποτελέσματα ά'περ σοί άπο- 
καλυπτουσιν αίτια ώ; καί τά ένεργοϋντα εί; την 
πατρίδα σου. ό νους, ή λογική, καί ή αναλογία 
σε ύποχρεοϋσιν άρα νά συμπεράνη; έκ τούτων βτι ή 
υλη ει; τού; αστέρας έχει τά; αύτά; ιδιότητα; ώ; 
και επί τη; γη;· άν έσκέπτεσο αλλέως, θά έπιπτε; 
εις υποθέσει; αίτινε; έπ’ ούδενάς πράγματο; θά έθε- 
μελιούντο καί θά σέ άπεσύριζον εί; τά Παρίσια, 
όπου άπαιταϋσιν εί; τά έξη; πράγματα, άν καί εί- 
σέτι δεν εμαθον νά τά μεταχειρισθώσιν.

— Τούτο είνε παράδοξον! περιέμενον νά ίδω 
ανθρώπους πτερωτού;, βόα; φέροντας καλύμματα, 
χοίρου; έχοντας περιχε ιρίδια, καί χίλια άλλα τερά
στια ! άλλ’ ούδέν τούτων, καί σχεδόν τά πάντα 
εϊσίν ενταύθα ώ; καί παρ’ ήμΐν.

— Αν διά νά διασκέδασή; έχη; ανάγκην άφευ
κτου τεραστίων, δύναμαι νά σοί δείξω, άλλ’ άλλου 
τινά; είδους· άγωμεν δε.

Ιινευσε προς τάν Αφροδιτέα δ; έπαυσεν αμέσως 
την μετά τού Πογκου διενεξιν του, καί ποοεποοευ- 
θη ημών.

Μετά έν τέταρτον ώρα; έφθάσαμεν εί; την έξοδον 
χαριεστάτη; κοιλάδος άγούση; εί; ευρύχωρου πεδιά
δα καλυπτομενην ύπά πλουσίων νομών. Ποταμό; με
γαλοπρεπή; περιέφερε δι’ αυτή; βραδέως τά'διαυγή 
του ύδατα καί έρρεε κατά τά; ρίζα; λόφων χλοη- 
φόρων καί κατακοσμουμένων διά τερπνοτάτη; βλα- 
στησεω;. Παρετήρησα πρά πάντων βτι διαφόρων 
ειδών φοίνικες, πεΰκαι και πρίνοι έπεκράτουν εί; τά 
δάση ύιά τού αριθμού των καί τού γιγαντιαίου των 
αναστήματος· ύπά την οδηγίαν τού ’Αφροδπέως, 
οστις έμάθο.ιεν οτι ώνομάζετο Κόϊας-Μόρου, έ- 
στράφημεν πρό; τά δεξιά, καί ήκολουθήσαμεν ολί
γα; στιγμά; τά; οχθα; ρύακο; τινά;, καί έττορεύθη-

μεν παρά τινα ζώνην βράχων σχηματιζόντων ώς 
είδος άμφιθεάτρου· διά νά άπολαύσωμεν τήν περί 
ήμά; άναπτυσσομένην μεγαλοπρεπή θέαν, άνέβημεν 
επί μικρού όροπεδίου κεκαλυμμένου ύπά λεπτού χόρ
του καί βρύου, καί βλως κάτοχοι ύπά θαυμασμού, 
έκαθήσαμεν ά ήλιο; ήρχιζεν ήδη νά ΰψοΰται επί 
τού όρίζοντος, καί ολίγον εξεπλάγην ίδών αύτάν δί; 
ογκωδέστερου παρά άν τάν έβλεπον άπά τή; γης. 
Εξήγησα εύκόλω; το φαινόμενου τούτο, στοχασθεί; 
βτι έύρισκόμην πολύ πλησιέστερον αυτού· άλλ’ ο,τι 
δέν ένόησα τοσοϋτον καλώ; ήν τό χρώμα τού ού- 
ρανοΰ οπερ μοί έφάνη βαθυτάτου κυανού χιλιάκι; 
στιλπνοτέρου πάντων των κυανών βσα εΐδον νά με
ταχειρίζεται εί; Παρίσια ά Δεςούχιος, εί; τών χαριε- 
στέρων ημών ζωγράφων· τό χρώμα τούτο ήν το- 
σοΰτον ασυνήθες, ώστε ό δαίμων παρετήρησε την 
απορίαν μου.

— Η βαφή αύτη, μοί είπε, προέρχεται ε’ξ άπλου- 
στάτου τινά; πράγματος- γνωρίζει; βτι ό άήρ είνε 
κυανού; καί βάφει διά τού χρώματος τούτου πάντα 
τά δεά μέσου αύτού δρώμενα αντικείμενα· όσον δέ 
τό μεταξύ αντικειμένου τινά; καί τού οφθαλμού σου 
παρεμβεβλημένου στρώμα τού άέρο; είνε παχύτερου, 
τοσούτον καί ό χρωματισμό; καθίσταται βαθύτερος, 
καί επειδή ή άτμοσφαϊρα τή; ’Αφροδίτη; είνε πολύ 
μείζων τή; άτμοσφαϊρα; τή; γης, εννοεί; βτι ό ού- 
οανά; οσάκις είνε αίθριο; καί άνέφαλος, βπερ σπα
νιότατου ενταύθα, έπεται νά σοί φαίνεται πολύ πλέον 
κυανόχρους.

Κατά ταύτην την στιγμήν ό δαίμων διέκοψε τάν 
λόγον, μοί ένευσε, καί διά βλέμματος σκαρδαμύτ- 
τοντο; καί ειρωνικού μοί έδειξε τάν Ηλιαϊον χασ- 
μώντα έπανειλημένω; εί; βαθμόν τού νά εξάρθρωση 
την σιαγώνα του· έξ αποτελέσματος συμπάθειας 
κοινή; μεν άλλ’ ανεξήγητου ό Πάγκο; καί ό Κόϊα; 
τάν έμιμήθησαν, καί εγώ ά ίδιος ήσθανόμην έξίγ- 
κωσιν τινά ύπά τά ώτα προμηνύουσαν βτι ή επιδη
μία έμελλε νά μέ καταλάβη· έσεισα έντόνω; τήν 
κεφαλήν διά νά απωθήσω τήν γοητείαν, καί ήρώ- 
τησα τάν φρόνιμον Ηλιαϊον άν ήσθάνετο τινά ένό- 
χλησιν έσκέφθη μίαν στιγμήν πριν μοί άποκριθή, 
καί έπειτα μετά μεγάλη; σοβαρότητο; μοί είπεν·

— Αί ! αγαπητέ μου, τά ζην έξ έρωτος καί κα
θαρού ύδατος, ιδού τά μέγα ζήτημα εί; δ οί σοφοί, 
οί φιλόσοφοι καί οί νομοθεται ώφειλον μόνον καί 
μόνον καί άκαταπαύστω; νά άσχολώνται, διότι 
τούτο είνε τά έπακρου τή; ανθρώπινη; τελειότητος, 
τούτο είνε τά μή περαιτέρω τού πολιτισμού, ούτο; 
είνε ό ύπερτατο; δρο; τή; εύδαιμονίας τή; έπιφυ- 
λαχθείση; ύπά τή; θεία; Προνοία; διά τήν πτωχήν 
ημών ανθρωπότητα.

έμεινα έκθαμβος, καί ένόμισα οτι ά γέρων έπε - 
σεν εί; παραφροσύνην, άλλ’ έξηκολούθησεν ούτω·

— Οταν ομιλώ περί έρωτος, εννοείς βτι ομιλώ 
περί εκείνου τού θείου έρωτος 0ν ό ουρανό; έθεσεν 
εί; τήν καρδίαν τού τίμιου ανθρώπου δί’ δ,τι είνε 
καλάν, τού έρωτο; εκείνου τού καταφλέγοντο; τήν 
καρδίαν τού τεχνίτου διά τά ώραϊον, τού στρα
τιώτου διά τήν δόξάν, τού πολίτου διά τήν πα
τρίδα του, τού ευσεβούς διά τάν πλάστην τή; κτί-

βεω;, τού διζαστού διά τήν δικαιοσύνην, τού 
φιλανθρώπου διά . . .

— Κτλ. κτλ. κτλ. τώ είπον'
— Ναι, τούτο είνε μοί άπεκρίθη, καί έξηκολού- 

θησε·
— Διά τή; αλληλοδιδακτική; μεθόδου, διά τών 

δημοτικών σχολείων λύεται τά πρώτον μέρο; τού 
ζητήματος, άλλά ώ! ώ! τά καθαρόν ύδωρ, αγα
πητέ μου φίλε, τά καθαρόν ύδωρ! ιδού ό δεσμό; 
τή; δυσκολία;· πώ; νά άντικαταστήσωμεν τά καλάν 
ψητόν καί τά ζυμαρικόν διά τού καθαρού ύδατος, 
καίομω; άνευ τούτου τά γεύμα θανατώνει· έκεϊνο 
είνε οπερ . . . (ενταύθα ά Ηλιβΐος ήρχισε νά χα- 
σμάται έτι περισσότερον, καί μόλις μετά πέντε λε
πτά έδυνήθη νά έπαναλάβη τήν ομιλίαν του) Ναι, 
είπεν, ούτε ηθική, ούτε αρετή, ούτε άθωότη; υπάρ
χει άνευ τού καθαρού ύδατος (Νέαι χάσμαι). Αφ’ 
οτου έξήλθομεν τού ήλίου ούδέν έτερον είσήλθεν εί; 
τον στόμαχόν μου, καί κρίνε αγαπητέ μου τήν στρε- 
βλότητα τή; ανθρώπινης φύσεως, κρίνε πόσον ύ 
άνθρωπο; είνε είσέτι μακράν τή; τελειότητος, 
επειδή ό στόμαχό; μου εύρίσκεται εί; πλήρη επα· 
νάστασιν κατά τών αρχών τά; οποία; διδάσκω πρά 
τοσούτων ετών· φεύ! τά αισθάνομαι καί αίσχύνομαι 
δι’ αύτά, έν τεμμάχιον μόσχου επί τή; έσχάρα; θά 
μέ εύχαρίστει αυτήν τήν στιγμήν μάλλον παρά εν 
ποτηριού ύδατος, καί άν ήν έκ τή; κλασική; πηγή; 
τή; ίπποκρήνη;.

— Αί, αί, είπε, διακόψα; τάν λόγον ό δαίμων, 
έν τούτω τώ μεταξύ, έω; δτου οί άνθρωποι νά ζή- 
σωσιν έξ έρωτο; καί καθαρού ύδατος, θά διατάξω 
Θήραν εϊ; τόν Πόγκον καί εί; τάν Κόϊα?, καί διά 
τή; βακτηρία; μου ελπίζω νά γευθώμεν οψον άγριου 
τινά; ζώου.

Αμα ε’ξέφρασε ταύτα; τά; λέξεις, ό Κόϊα; Μόρου 
έθεσε δύο δακτύλους εί; τά στόμα του καί έξέφερεν 
όξύν συριγμάν, καί εί; τά σύνθημα τούτο πλέον τών 
διακοσίων Αφροδιτέων κεκρυμμένων εντός τών 
βράχων έφάνησαν φέροντες ρόπαλα, τόξα καί λόγ- 
χας· ό ήγεμών αύτών Κ,όϊας καί ό Πόγκο; έτέθη- 
σαν επί τή; κεφαλής αύτών, καί πάντε; όμοϋ 
ώρμησαν εί; τήν πεδιάδα, φυλάττοντε; δμω; τήν 
βαθυτέραν σιωπήν· παρετήρησα βτι πολλοί αύτών 
έσυροκ κατόπιν των ζώα άπερ έξέλαβον κατά πρώ
τον ώ; κύνα; θηρευτικούς, διότι ήσαν εντελώς έξησ- 
κημένα εί; τά νά έξελαύνωσι, νά διώκωσι, νά συλ- 
λαμβάνωσι καί νά πνίγωσι τήν άγραν, όταν δέ τά 
είδον έγγύθεν, έγνώρισα βτι τά ζώα ταύτα δέν 
ήσαν κάνες, άλλά λαγωοί δυνατότατοι καί εύτολ- 
μότατοι ών οί Αφροδιτεϊ; είχαν κατορθώση νά δα- 
μάσωσι τήν φυσικήν αγριότητα· ώμοίαζον εντελώς 
τούς λαγωούς τού δάσους τού Μεύδωνος πλησίον 
τών Παρισίων, επί τή μόνη διαφορά οτι ύπερέβαι- 
νον κατά τά ανάστημα τού; μεγίστους μολοσσικούς 
κύνας καί τό στομάτων ήν ένωπλισμένον διά δύο 
σειρών τρομερών όδόντων· οί Αφροδιτεϊ; διεσπά- 
ρησαν εις τήν πεδιάδα κατά διάφορα μικρά αθροί
σματα τοποθιτηθέντα εις τάς έπιτηδειοτέρας θέ
σεις διά νά περιμένωσι τήν άγραν, καί τινες αύτών 
διέτρεχον τά δάσος μετά λαγωών ιχνευτών. 

Φυλλάδιον 40. Τομ. Β .)

Αίφνης ζώον τι δειλόν έξήλθ- τού δάσους καί 
έτρεχε μετά ταχύτητο; βέλους, ήν δέ τούτο κύων 
μολοσσικά; τού μεγίστου αναστήματος· άπελύθησαν 
τότε οί λαγωοί καί έδραμον εί; τήν κάταδίωξίν του 
πληρούντες τάν άέοα διά τών ώρυγμών των· ό δυ
στυχής κύων ώραν πολλήν έπανουργεύθη κατά τή; 
τρομερά; φάλαγκος, χιλιάκι; έστράφη καί περιε- 
στράφη, επανερχόμενο; εί; τά αύτά καί απομακρυ
νόμενος καί μεταβάλλων παντοίως τήν πορείαν 
του, διά νά ύποκρύψη τά ίχνη του άπά τών ατρό
μητων πολεμίων του· άλλ’ ή ειμαρμένη έματαίωσε 
πάσα; τάς δολοπλοκία; του, διότι βέλο; συρίξαν εί; 
τού; άέρα; άπεπεράτωσε τήν ζωήν του καί τήν 
αθλιότητά του· οί λαγωοί τότε ώρμησαν έμμανεϊ; 
επί τού αθώου κατοίκου τών λειμώνων, καί θά τάν 
κατεκερμάτιζον, άν οί κυνηγοί δέν τόν ύπεξήρουν 
άμέσω; άπά τή; θηριώδους αύτών άγριότητος.

0 Κόϊα; άλαζονευόμενο; διά τήν επιτυχίαν τή; 
Θήρα; του, κατέθεσε πρά των ποδών μα; τάν φόρον 
του. 0 Πόγκο; έξέδειρεν έπιτηδειότατα τήν άγραν 
μας, τήν ώπτήσαμεν έπί ανθράκων καί έφαγον τά 
πρώτον γεύμα άπά τή; έκ τή; γη; άναχωρήσεώ; μας. 
λ,ν τι; τών αναγνωστών μου ένθυμήται νά παρευ- 
ρέθη ποτέ εί; γεύμα επίσημον ’Αράβων, έπεται νά 
γνωρίζη ότι μηρό; έψημένο; κυνά; είνε τά έξαιρετώ- 
τερον φαγητάν εί; τήν ’Αλγερίαν ώς καί εί; τήν Α- 
φροδίτην ό Ηλιαΐος πρό πάντων έτίμησε τήν άγραν 
μας, καί άφοΰ κατεβρόχθισε τά ήμισυ αύτής, έπα- 
νέλαβε πάλιν τήν περί τού έρωτο; καί τού καθαρού 
ύδατος συζήτησίν του.

Επαύσαμεν δέ νά άκούωμεν δσα καλά πράγματα 
είχε νά μά; εϊπη· διότι ό Κόϊα; Μόρου έξακολουθών 
περιχαρώ; τήν συνέχειαν τή; πράς ήμά; φιλοφρονη
τική; δεξιώσεώ; του, έδωκε τά σύνθημα διά νά άρ- 
χίσωσιν έκ νέου τήν Οήραν, καί τότε είδομεν νά 
διαδεχθώσι τού; λαγωούς συστήματα μυών θαρρα
λέων καί άριστα ίξησκημένων, οί τινες κηνυγώντε; 
κατέβαλλον πολλά; άγριας γαλά;· πέρδικες καί 
ορτυγες, έχοντε; δεδεμένου; τού; οφθαλμού; καί φέ- 
ροντε; κροτάλου; εϊ; τού; πόδα; έξηκοντίσθησαν εις 
τούς άέρα; κατ’ αδρανών ίεράκων ου,; συνελάμβανον 
άκόπως.

Ετριψα τούς οφθαλμού; μου, έκνισα τού; βραχίο
να; μου, έσεισα τήν κεφαλήν μου, τέλος έξεκένωσα 
πάντα τά σχήματα ανθρώπου πάσχοντο; εφιάλτην 
καί προσπαθούντο; νά άφυπνισθή· άπόταν ειδον λα- 
γωού;, μύα; καί πέρδικα; κυνηγώντας κυνας, γα
λά; καί ιέρακα;, ένόμισα βτι έκοιμώμην καί ώνει- 
ρευόμην· τόσον τά πράγμα μοί ίφαινετο παραδοφον 
καί παρά φύσιν. ό δαρμών ένόησε τά διανοήματα 
μου.

— Αθλιε κέπφι (1) ! είπεν, έγείρων τού; ώμους.
— Παρακαλώ, κύριέ μου, εγώ κατοικώ μέν τά 

Παρίσια, πλήν δέν έγεννήθην εκεί· οθεν η εκφρασί; 
σου μοί φαίνετοι πάνυ ανάρμοστος.

— Πτωχέ μου φίλε, μοί είπεν, εϊσε άνθρωπο; 
καί κάτοικο; τή; Γης. είσε άρακεπφος, διότι ό,κεπ- 
φισμά; είνε ή εστία τή; ανθρώπινη; φύσεως. Και

(1) Χάχα.
47.
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ιδού ή έκστασίς σου τό άποδεικνύει- έπειδή εις τήν 
πατρίδα σου οί χύνε; θηρεύουσι τούς λαγωούς, νο
μίζεις ότι τό βύτό έπεται νά συμβαίνη πανταχοΰ.

— Κύοιέ μου, λυπούμαι καθ’ υπερβολήν νά σοί 
τό έκφράσω, άλλά δέν εΐσε έχ τοΰ ύφζσματος έξ 
ού κατασκευάζονται οί μεγάλοι φυσιολόγοι, άν δέν 
αισθάνεσαι τήν δύναμιν τής αναλογίας· σήμερον κρί
νομεν δή αναλογίας, και ΐόού διατΐ ή Γαλλία πλή- 
τει μεγάλων άνδρών, άπό τοΰ οίκηματίου τοΰ θυ 
ρωροΰ μέχρι τών ύψηλοτάτων υπερώων· ή ά.αλογία 
εϊνε ό κανών τών πάντων, διεπει τά πάντα καί 
ούδέποτε άπατάται· εϊνε ή σίβυλλα καί αύτών τών 
νομοδετών. ϊδε πώς διευθύνει άλανθάστως πρός 
τήν αλήθειαν. Ιδού έν τι παράδειγμα. Εύρίσκουσι 
κατά τύχην εντός τής γής μίαν κεφαλήν όρυκτήν, 
μίαν ώμοπλάτην και μίαν φάλαγκα (ι), τά πάντα 
τερατώδη καί εύθύς, εύθύς άς έρευνήσωμεν, κράζουσι 
τάς αναλογίας καί θά ευρωμεν τί εϊνε τό παράδο 
ξον τούτο ορυκτόν. Είχε προβοσκίδα· ή άναλογία, 
λε'γει είς τών σοφών, σάς άποδεικνύει ότι ήν έλε'φας 
—Ούχί, λε'γει άλλος, “δετε οποίαν δύναμιν έπεται 
νά ειχον οί μυώνες τοΰ τοαχήλου του· ήν κήτος — 
Παντελώς, αποκρίνεται ό τρίτος, οΰτοι οί μακροί ό- 
δόντες ε’μφαίνουσιν ότι ήν θαλάσσιος ίππος. Εγώ 
δέ όστις ομιλώ έρχομαι κρατών φάλαγκα εμπρό
σθιου ποδός, καί άποδεικνύω μέχρι εναργειας ότι 
ήν άσπάλαξ δέκα οκτώ έως είκοσι τεσσάρων ποδών 
τό μήκος άνευ τής ουράς, καί διατείνομαι ότι τά 
dinotherium giganteum ούδεν έτερον ήν είμή ή 
προμήτωρ τοΰ άσπάλακος, όστις . . .

Δέν έδυνήθην νά τελειώσω, διότι ό δαίμων ό 
Ηλιαιος καί ύ Πόγκος έτι αύτός έκάγχαζον είς βα
θμόν ώστε νά κρατώσι τά πλευρά των· τούτο μέ 
δυσηρέστησε μεγάλως κχι εσιώπησα άποτόμως.

— Πτωχέ μου φίλε, μοί εϊπεν ό δαίμων, έκ τοΰ 
ότι μάλιστα έν τή άσθενεία τής άνθρωπίνης σας 
διανοίας έξ άναλογίας δύνασθε μόνον νά κρίνετε, 
ναί, έκ τούτου κυρίως ή υποτιθέμενη σας σοφία εϊνε 
συρφετός άθλιοτήτων, καί έν τω μέσω αύτών εΰρί- 
σκονται κατωρορυγμέναε τρεις ή τέσσαρες άλήθειαι, 
ώς άδάμαντες αφανείς είς τδν βόρβορον· όταν γνω- 
ρίσγ,ς τό έλάχιστον μόριον τής ύλης, όταν μάθης 
όλους τούς νόμους Εξ ών λαμβάνει τάς ιδιότητάς 
της, όταν έννοήσης σύ σεαυτόν, τότε δέν θά εχης 
άνάγκην τών αναλογιών σου αίτινες συνεχέστερου 
σε άποπλανώσι πυρ’ όσον σέ φωτίζουσι. Θά γνωρί- 
σης ότι τό δινοθήριον ούτε έλε'φας ήν ούτε θαλάσσιος 
ίππος, ούτε κήτος, ούτε άσπάλαξ, άλλά δινοθήριον 
θά έννοήσης ότι εις τόπον άλλον παρά τό δάσος 
τοΰ Μεύδωνος οί λαγωοί δύνανται νά θηρεύωσι τούς 
κύνας, καί ότι ή ύλη δύναται νά διοργανισθή κατά 
χίλια Εκατομμύρια χιλιομυριων τρόπων, καί κατ’ 
άναλογίας πάντη άλλας τών όσων γνωρίζεις, καί 
τότε . . .

— Καί τότε ; . . .
— Καί τότε θά γίνης σοφότερος έμοΰ καί δέν θά 

ύπάρχη εις τό παν Sv όπερ . . . άλλ’ άς άναχω
ρήσωμεν, εϊπε τό πνεύμα, διαστρέψαν τό πρόσωπόν

(1) Όστοΰν δακτύλου.

του ώς νά είχε μείνη πλαγίως είς τόν φάρυγκά του 
όστοΰν έκ τής άγρας μας. 0 όλιαΐος εδωκε παρευ
θύς είς αύτόν ποτήριον ύδατος καθαρού, άλλά πρός 
άπάντησιν έλαβε μόνον βλέμμα άποτρόπαιυν καί 
κεραυνοβόλον· άνεχωρήσαμεν καί διετρέξαμεν τό 
όιαστημα, φέοοντες μεθ’ ήμών καί τόν κάτοικον τής 
Αφροδίτης.

— Παράδοξον εϊνε, έλεγον διερχόμενο; τόν ού- 
ρανόν, ότι ούδαμοΰ βλέπω τόν αιθέρα έκεϊνον τόν 
έπινοηθέντα ύπό τού Εγκες πρΟς χάριν τών κομητών.

— Ω ναι, πιστεύω ότι δέν τόν βλέπεις, υιοί 
άπεκρίθη τό πνεύμα, διότι δέν υπάρχει· έννοεΐς 
ότι άν εκείνος ό αιθήρ υπήρχε καί εϊχεν ένέονειαν 
Επί τής πορείας τών κομητών, θά είχεν έπίσης καί 
επί τής τών πλανητών· όσον δέ έλαφράν καί άν 
δυνηθής νά υπόθεσης τήν ένέργειαν ταύτην, ε ίς τε'λος 
θά παρέλυε τήν δύναμιν τής έκσφενδονίσεως τήν 
ύποστηρίζουσαν τούς αστέρας είς τό κενόν ή άν- 
τίστασις Θά έβλαπτε τήν ταχύτητά της, ή κεντρό- 
φυξ δύναμις θά ήλαττοΰτο, θά έπαυε τέλος τού 
νά ύπάρχη, καί πάντες οί άστέρες θά έπιπτον ό 
είς έπί τοΰ άλλου.

Κατά τήν περιήγησίν μας διήλθομεν ού πόρρω 
τής ήμετέρας γής καί τής Σελήνης· άλλ’ έπειδή 
έμέλλομεν νά έπανέλθωμεν περί τά τέλη, ό δαίμων 
δέν ήθέλησε νά μοί έπιτρέψη νά καταβώ μίαν στιγ
μήν διά νά λάβω αναψυχήν. Εξηκολουθη'σαμεν Επο- 
μένω; τήν οδόν μας χωρίς νά χρονοτριβήσωμεν, 
καί μετ’ ολίγον είσήλθομεν είς τήν ατμόσφαιραν 
τοΰ Αρεως, τοΰ πρώτου τών άνωτέρων πλανητών 
άπό τοΰ ήλιου ού απέχει 52 εκατομμύρια, 612 
χιλιάδας λευγών αί ήμέραι του είσίν ώς έγγιστα 
τοΰ αύτοϋ μήκους ώς καί αϊ ήμέτεραι, δηλ. 24 
ωρών, 31 λεπτών, 22 δευτέρων άλλ’ ό ένιαυτός 
του εϊνε σχεδόν διπλάσιος τοΰ ήμετερου, εχων 
686 ημέρας, 23 ώρας, 30 λεπτά Zj2 δεύτερα.

0 Αρης εϊνε κομψή μικρά σφαίρα έχουσα μόνον 
1500 λευγών διάμετρον ή θερμοκρασία της εϊνε ή 
αύτή ώ; ή τή. γής, άν καί έν γένει κατά τι ψυ
χρότερα· οί πόλοι της πολύ πλέον συμπεπιεσμένοι 
τών ήμετέρων, διότι ή διάμετρό; της, κατά τήν 
διεύθυνσιν τοΰ άξωνος τών πόλων εϊνε μόνον 1400 
λευγών, όπερ άποτελεΐ πεντήκοντα λεύγας συμ- 
πιεσμοΰ δι’ έκαστον πόλον ή χώρα διακόπτεται 
ύπό πεδιάδων, κοιλάδων καί λόφων όρη δέ ύψη- 
λά ούδόλως ΰπάρχουσι, καί πανταχοΰ ή γή έχει 
χρώμα ώχρας κόκκινη; σχεδόν ώς τοΰ κοκκίνου 
άμμολίθου 8ν γνωρίζομεν έπί τής γής, άλλά βαφής 
ζωηροτέρας. Η ατμόσφαιρα εϊνε σχεδόν ώς ή τής 
γής, ούτε υψηλότερα ούτε παχύτερα, άπ’ έναντίας 
τών ρηθέντων ύπό τινων αστρονόμων οίτινες έστή- 
ριξαν τήν περί τούτου γνώμην των έπί πάνυ αμ
φιβόλων βάσεων οί δέ πόλοι έκ τοΰ μεγάλου συμ- 
πιεσμοΰ των καλύπτονται καθ’άπαντα τόν ένιαυτόν 
ύπό πολύ μείζονος ποσότητος χιυνος παρά οί τής 
γή;, έξ ού όπόταν ό άνεμο; πνέη κατ’ εύθείαν άπ’ 
άρκτου ή μεσηιιβρίας, συμβαίνουσιν αιφνίδιοι με- 
ταβολα’ι θερμοκρασία;, καί έκ τούτου αί άμπελοι καί 
οί πέπονες ρίπτουσι πολλάκις τόν καρπόν των Επει
δή δέή γήινος σφαίρα έχει τού; πολικού; κατεψυγ-

μένους τη; τόπου; καί όρη κεκαλυμμένα ύπό 
χιόνων καί πάγων, έν μέρει μόνον αναλυόμενων, 
όπόταν άλληλοδιαδόχω; εκτίθενται εϊ; τόν ήλιον, 
δέν ήπόρησα άν καί εί; τόν Λρην τά αύτά αίτια 
έπέφερον τά αύτά άποτελέσματα· έβεβαιώθην ότι 
αί ύπό τή; γής είς τόν πλανήτην τούτον φαινόμε- 
ναι πολικαί διαλάμπουσαι κηλίδες προέρχονται 
έκ τής ύπό τών κατεψυγμένων εκείνων τόπων ζωη
ρός άντανακλάσεως τοΰ φωτός, καί ότι ή μείωσις 
τών είρημένων κηλίδων, όπόταν Εκτίθενται είς τάς 
ακτίνας τοΰ ήλιου εϊνε άποτέλεσμα τής Επιρροής 
τοΰ άστέρος Εκείνου' παραδείγματος χάριν ή κηλίς 
τοΰ μεσημβρινού πόλου ήν καθ’ υπερβολήν μεγάλη 
τώ 1781, όπερ ήν επόμενον, διότι ό πόλος έκεϊνο; 
έξήρχετο ήδη έκ δωδεκαμηνιαίας νυκτός καί καθ’ 
άπαν τό διάστημα τούτο ήν έστερημένος τής θερ-ι 
μότητος τοΰ ήλιου· ήν δέ έλάσσων, όπόταν τόν πα-Ι 
ρετήρησαν τώ 1783 καί ήλαττώθη βαθμηδόν άπό 
τής 20 Μαΐου μέχρι τών μέσων τοΰ Σεπτεμβρίου ό'τε 
έφάνη ότι έγε'νετο ς·ά®ΐ{Λθς· κατ έκείνην τήν έποχήν ό 
μεσημβρινός πόλος είχεν απόλαυση οκτάμηνον θέρο; 
καθ’ 0 άδιαλείπτως εϊχον ένεργήση έπ’ αϋτοΰ αί 
άκτίνες τοΰ ήλιου· εϊνε δέ αληθές ότι κατά τό τέ 
λος ήσαν τοσοΰτον λοξαί,ώστε δέν έδύναντο νά πα- 
ράσχωσι μεγάλην ωφέλειαν· άφ’ έτέρου μέρους ό αρ
κτικός πόλος όςτις άφ’ ού δώδεκα μήνας κατά συ
νέχειαν είχε μείνη έκτεθειμένος είς τόν ήλιον, κα 
τε'πεσεν είς σκότος βαθύ, έφαίνετο ολίγον μέγας, 
εί καί αύξηθέντος βεβαίως τοΰ όγκου του. Τώ 1783 
ό πόλος ούτος δέν ήν ορατός, έκ τής θέσεω; τοΰ 
άξωνός τοο ήτις δέν μάς έπέτρεπε νά τόν ίδωμεν 
όπως δέ καί άνή, έπειδή ό άξων τοΰ πλανήτου τού
του εϊνε κεκαλυμμένας έπί τής τροχιάς του κατά 61° 
32’, αί μεταβολαί τών ώρών είσίν ολίγον έπαισθη- 
ταί, καί ή Θερμοκρασία διατηρείται σχεδόν ή αύτή 
ύπό πάντα βαθμόν πλάτους.

(Ακολουθεί.)
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ΚΑ'.

ΑΓΩΝΙΑ.

Την αύτήν έκείνην ήυ.έραν, καθ ήν τό δωρητήριον I 
έγγραφον εστάλη εί; τόν βασιλέα, ό καρδινάλιος ί 
διε'ταξε νά τόν μεταφέρουν είς Βινσέν, ό βασιλεύ;ί 
καί ή αυλή τόν ήκολούθησαν. Αί τελευταΐαι τού 
φωστήρας τούτον άκτΐνες έδιδαν ακόμη αρκετήν 
λάμψιν. ώ'"ε είς τήν ακτινοβολίαν αύτών άπιρροφών- 
το όλα τά άλλα φώτα. Επειτα καθώ; βλέποιιεν,

δορυφόρος ων πιςό; τοΰ υπουργού του, ό νέος Λουδο
βίκο; έτρεχε μέχρι τής τελευταίας στιγμής είς τήν 
τροχιάν τής έλξεώς του. Η νόσος, κατά τήν πρό- 
γνωσιν τοΰ Γκενώ, είχε χειροτερεύσει· δέν ήτον 
πλέον προσβολή άρθρίτιδος, ήτον προσβολή θανά
του. Αλλ’ εις τήν αγωνίαν τοΰ θανάτου, έπροστί- 
Οετο καί άγωνία άλλη μεγαλητέρα, ή άδημονι'α είς 
τήν όποιαν έφερε τήν ψυχήν του τό δωρητήριον Ε
κείνο έγγραφον, τό όποιον εϊχε φείλει είς τόν βασι
λέα, καί, κατά τό λέγειν τοΰ Κολμπέρ, ό βασιλεύς 
έμελλε νά τό έπιστρέψη χωρίς νά τό δεχθή. 0 καρ
δινάλιος εϊχε μεγάλην πίστιν, ώς εϊδαμεν, είς τάς 
προρρήσεις τού γραμματέω; του· άλλ’ ή ποσότης 
ήτον μεγάλη, καί, όσον άν ήτον εύφυής ό Κολμπέρ, 
άπό καιρόν εις καιρόν ό καρδινάλιος έσυλλογίζετο 
καθ’ εαυτόν ότι καί ό πνευματικός έπίσης ήδύνατο 
ν’ άπατηθή, καί ότι ήτον τόσον τούλάχιστον ενδε
χόμενον τό νά μή κολασθή, όσον καί τό νά μή τού 
άποδώση τά σαράντα του Εκατομμύρια ό βασιλεύς 
Λουδοβίκος.

έπειτα, όσον έβράδυνε νά έπανέλθη τό δωρητή
ριον, τόσον ό Μαζαρΐνο; ευοισκεν ότι σαράντα Εκα
τομμύρια ήξιζαν τόν κόπον νά κινδυνεύση κάτι τι 
ό άνθρωπος, καί νά κινδυνεύση μάλιστα πράγμα 
τόσον υποθετικόν ώς τήν ψυχήν.

0 Μαζαρΐνος, καί ώς καρδινάλιος καί ώς πρωθυ
πουργός, ήτον σχεδόν άθεος καί ολωσδιόλου ύ.Ιιοτής.

Οσάκις ή θύρα άνοίγετο, έστρέφετο λοιπόν άνή- 
συχος πρός αύτήν, νομίζων ότι έβλεπεν έμβαΐνον 
έκεϊθεν τό άθλιον έκείνο δωρητήριον έπειτα, άπατώ- 
μενος είς τήν προσδοκίαν του, έπιπτε πάλιν είς τό 
προσκέφαλον στενάζων, έπανήρχετο καί πάλιν ό 
πόνος του, καί τόσω μάλλον ζωηρότερος, οσω πρός 
ς-ιγμήν τόν εϊχε λησμονήσει.

Καί ή βασίλισσα δέ Αννα εϊχεν άκολουθήσει τόν 
καρδινάλιον ή καρδία της, άν καί ή ήλικία τήν εϊχε 
κάμει περιφίλαυτον, δέν έβάσταξε νά μή δείξη είς 
τόν άνωνιώντα τούτον τήν λύπην της, κατ άλλους 
μέν ώς γυνή, κατ’ άλλου; δέ ώς βασίλισσα.

Ενδύθη δέ, ούτως εΐπείν, άπό τότε τό πένθος 
τή; φυσιογνωμονία;, «αί, όμού μέ αύτήν, τό ένδύθη 

καί όλη ή αύλή.
0 δέ Λουδοβίκος,θέλων νά μή δείξη εϊ; τό πρόσ

ωπόν του δ,τι έγίνετο εϊ; τά βάθη τής ψυχής του, 
έμενε πεισματωδώς κλεισμένος είς τά δώμά του, 
μή βλέπων άλλον άνθρωπον παρά τήν τροφόν του- 
όσον έσυλλογίζετο πλησιάζουσαν τήν ώραν καθ ήν 
έμελλε νά λάβη είς χεΐράςτου τήν αληθινήν εξουσίαν, 
τόσον έγίνετο ταπεινός καί υπομονητικός, συγκεν- 
τρόνων είς Εαυτόν τά; δυνάμεις του, καθώς ολοι 
οί ισχυρά; θελήσεως άνθρωποι. όταν έχουν τίποτε νά 

'έκτελέσουν, φυλάττουν όλην αύτών τήν ενέργειαν 
διά τήν στιγμήν τής έκτελέσεως.

Είχε ψαλή μυστικώς τό εύχέλαιον είς τόν κοι
τώνα τοΰ καοδινβλίου, όστις, ακολουθών νά προσ
ποιητά' ώ; πάντοτε,1 έπάλαιε κατά τών φαινομέ
νων καί κατά τών πραγμάτων αύτών, υποδεχόμενο; 
διαφόρους άνθοώπους είς τήν κλίνην του, ώί ·ά ε- 

ασχεν άπό νόσον εύθεράπευτον.
Καί 6 Γκενώ αύτός έφύλαττεν άκραν περί τή; νό-

ί
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σου ταύτης μυστικότητα" άπειράκις ε’ρωτώμενο; καί 
εξεταζόμενος, άλλο τι δέν άπεκρίνετο, είμή· Η Εζο- 
χότης Του είναι νέος άκόμη κα! εύρωστος" άλλ ή 
θέλησις τοϋ Θεού θά γείν·^ »*ί όταν ό Θεός άπεφά 
σισε νά σβύση τόν άνθρωπον, ό άνθρωπος πρέπει νά 
σβυσθή.

Τούς τοιούτους λόγους, διαδιδόμενους άπ’ αύτόν 
μέ μυστικότατα, συστολήν καί ώς κατά προτιμά· ] 
σιν πρός έκαστον, δύω άνθρωποι, ό βασιλεύς καί ό 
καρδινάλιος, (σχολίαζαν με μεγίστην προσπάθειαν.

0 Μαζαρϊνος, εναντίον τής προφητείας τού Γκενώ,1 
έπλανάτο πάντοτε, ή μάλλον έπαιζε τόσον καλά τό 
μέρος του, ώστε οί πανουργότεοοι τών άνθρώπων, 
λέγοντες ότι έπλανάτο, απέδειχναν ότι αυτοί ησαν 
οί πλανώμενοι.

όλουδοβΐκος,μακράν ών τού καρδιναλίου δύω ολο
κλήρους ημέρας, ό Λουδοβίκος, προσηλωμένου έχων τό 
βλέμμα έπί τού δωρητηρίου εκείνου τό όποιον έκράτει 
εις τόσην ανησυχίαν τόν καρδινάλιον, ό Λουδοβίκος 
δέν ήξευρεν ακριβώς ποία ήτον ή κατάστασις τού Μζ- 
ζαρίνου. Ο υιός τού ΙΓ' Λουδοβίκου, άκολουθών 
τάς πατρικάς παραδόσεις, τόσον ολίγον βασιλεύς 
ήτον έως τότε, ώστε, καί τοι έπιθυμών ένθέρμως 
τήν βασιλείαν,, τήν έπεθύμει μέ τόν φόβον εκείνον 
τόν συνοδεύοντα όλα τά άγνωστα" όθεν, άφού έκα
με τήν άπόφασίν του, τήν οποίαν δέν έκοινοποίησεν 
είς κάνένα, ήθέλησε νά ζητήση άπό τόν Μαζαρϊνος 
συνέντευξιν. Πρώτη ή βασίλισσα Αννα, ήτις δένέ- 
λειπεν άπό τήν κλίνην τοΰ καρδιναλίου, ήκουσε τήν^ 
πρότασίν ταύτην τού βασιλέως, καί τήν άνέφερεν 
είς τόν άσθενή, οστις, άκούσας αυτήν, έταράχθη.

Μέ ποιον σκοπόν ό ΙΔ' Λουδοβίκο; έζήτει τήν 
συνέντευξιν ταύτην; Ηθελεν άρά γε ν’ άρνηθή ""ήν 
δωρεάν, καθώς είχεν είπεϊ ό Κολμπέρ; ή ήθελε νά 
τόν εύχαριστήση καί νά τήν δεχθη, καθώς έσυλλογί- 
ζετο ό Μαζαρϊνος; Μολαταύτα, έπειδή ό ασθενής 
ή,σθάνετο οτι ή άβεβαιότης αυτή ηΰξανε τούς πό
νους του, δέν έδίστασε ποσώς νά δεχθη τήν ποό- 
τασιν.

— Καλώς νά όρίση ή ΜεγαλειότηςΤου, ναι, πάν
τοτε καλώς νά όρίση, (φώναξε νεύσας πρός τόν κα- 
θήμενον είς τούς πόδας τής κλίνης του Κολμπέρ, 
οστις ένόησεν έντελώς τού νεύματος εκείνου τήν ση
μασίαν. Κυρία μου, ήκολούθησεν ό Μαζαρϊνος, λαμ
βάνεις τήν καλοσύνην νά βεβαίωσης ή Μεγαλειό- 
της Σου τόν βασιλέα περί τής ειλικρίνειας τών.πρός 
αύτόν αισθημάτων μου;

ϊπακούσασα είς τήν θέλησίν του, ή βασίλισσαΙ 
Αννα έσηκώθη, διότι έβιάζετο καί αυτή νά ΐδή τό 
τέλος τής ύποθέσεως τών σαράντα έκατομμυρίων, 
ήτις ήτον ή μυστική φροντίς όλων.

Αφού έξήλθεν ή βασίλισσα, ό Μαζαρϊνος άνεση- 
κώθη με πολύν άγώνα, καί είπε πρός τόν Κολμπέρ·

— ϊδού, Κολμπερ, έπέρασαν δύω δυστυχείς ή- 
μέραι! δύω θανατηφόροι ήμέραι έπέρασαν, καί βλέ
πεις ότι κάμμίαν εϊδησιν άπ’ έκεϊ πέραν δέν έχο- 
μεν.

— Τπομονή, Εξοχώτατε, είπεν ό Κολμπέρ.
— Τρελλ.ός είσαι, άθλιε! μέ συμβουλεύεις υπομο

νήν ! Si! μά τήν άλήθειαν, Κολμπέρ, περιπαίζεις
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μ’ εμέ" έγώ αποθνήσκω, καί σύ φωνάζεις νά περι- 
μείνω!

— Εςοχώτατε, είπεν ό Κολμπέρ μέ τήν συνή
θη αταραξίαν του, είναι άδύνατον νά μή γείνουν τά 
πράγματα καθώς είπα. II Μεγαλειότης Του έρχεται 
νά σέ ίδή, σημεϊον ότι σού φέρει ό ίδιος τό δωρη
τηρίου.

— Τό πιστεύεις σύ, αί ; Εγώ άπ’ εναντίας εί
μαι βέβαιος ότι ή Μεγαλειότης Του έρχεται νά μ’εύ- 
χαριστήση.

Τήν στιγμήν ταύτην έπανήλθεν ή βασίλισσα Αν
να" έζερχομένη εί; προϋπάντησιν τοϋ υιού της, εί
χεν άπαντήσει είς τού; προθάλαμους νέον έμπειοι- 
κόν.

Ο εμπειρικός ούτος έφερε κόνιν ήτις έμελλε νά 
σώση τόν καρδινάλιον· τής κόνεως ταύτης (βάσταζε 
δείγμα ή βασίλισσα.

Αλλ’ ό Μαζαρϊνος δέν έπερίμενε κόνιν· όθεν ού
τε ήθέλησε νά ρίψη τούς οφθαλμούς του έπ’ αύτής, 
λέγων οτι ή ζωή δέν άξιζε τόσου; κόπους διά τήν 
διατήρησίν της. Αλλ’ ένω έπρόφερε τό φιλοσοφικόν 
τούτο αξίωμα, τό μυστικόν του, τόσον καιρόν δια- 
τηρηθέν, τού έξέφυγε τέλος πάντων.

— Τύ ούσιώδες. κυρία μου, είπε, δέν είναι τοϋ- 
|το. Πρό δύω σχεδόν ήμερων έκαμα είς τόν βασι
λέα μεκράν τινα δωρεάν έως τώρα, άπό πολλήν 
ευγένειαν άναμφιβόλως, ή Μεγαλειότης Του δέν ή
θέλησε νά έξηγηθή" άλλ’ έρχεται ή στιγμή τών 
εξηγήσεων, καί παρακαλώ τήν Μεγαλειότητά Σου 
νά μού είπής «ν ό βασιλεύς άπεφάσισε τίποτε περί

(τούτου.
Η βασίλισσα Αννα ήτοιμάσθη ν’άποκριθη" ό Μα

ζαρϊνος τήν εμπόδισε.
— Τήν άλήθειαν, κυρία μου, είπε, διά τούς οϊκτιρ- 

μούς τού Θεού, τήν αλήθειαν ! Μή κολακεύσης άν
θρωπον ψυχορραγούντα μέ ελπίδας ματαίας.

Ταΰτα είπε καί έστάθη, διότι βλέμμα τοϋ Κολμ
πέρ τόν είδοποίησεν ότι έπαραδρόμησεν.

— ήξεύρω, είπεν ή βασίλισσα Αννα λαβούσα 
τήν χεϊρα τού καρδιναλίου, ήξεύρω ότι έκαμες γεν
ναίοι;, όχι μικράν δωρεάν, καθώς λέγεις μετριοφρο- 
νών, άλλά δωρεάν μεγαλοπρεπεστάτην. Ιΐξεύρω 
πόση θά ητον ή λύπη σου, άν ό βασιλεύς . . .

Ο Μαζαρϊνος ήκροάζετο, άν καί νεκρός σχεδόν, 
όπως δέκα ζώντες δέν ήδυναντο ν’ άκροασθούν.

— Αν ό βασιλεύς ; άπεκρίθη.
— Αν ό βασιλεύς, ήκολούθησεν ή βασίλισσα Αν

να, δέν έδέχετο προσηνώς τήν εύγενή προσφοράν σου.
Ο Μαζαρϊνος έπεσε πάλιν είς τό προσκέφαλου 

καθώς ό Πανταλών τής κωμωδίας, δηλαδή μέ τήν 
άπελπισίαν άνθρώπου ναυαγούντος καί έγκαταλεί- 
ποντος πάσαν ιδέαν σωτηρίας ώς άδύνατον· άλλ’ έ- 
διατήρησεν άκόμη άρκετήν δύναμιν καί άγχίνοιαν 
ώστε νά ρίψη είς τόν Κολμπέρ έν άπό τά βλέμμα
τα έκεΐνα, τά όποια ά'ί,ουν δέκα ώδάς, δηλαδή 
δέκα μεγάλα ποιήματα.

— Δέν είναι άλήθεια, έπρόσθεσεν ή βασίλισσα, 
ότι θά έξελάμβανε; τήν άρνησιν τοϋ βασιλέως σχε
δόν ώς υβριν;

ό Μαζαρϊνος έκύλισε τήν κεφαλήν του εις τό

ό/ύ

προσκέφαλου, χωρίς νά δυνηθή νά προφέρη μήτε 
μίαν συλλαβήν.

‘Η βασίλισσα ήπατήθη, ή έπροσποιήθη οτι ήπα
τήθη, είς τό κίνημά του τούτο.

— Διά τούτο, έπανέλαβε, τόν έφωδίασα με κα
λάς συμβουλάς, καί, επειδή μερικοί κύριοι, φθονούν- 
τες άναμφιβόλως τήν δόξαν τήν όποιαν, διά τής 
γενναιότητάς σου ταύτης, θ’ άποκτήσης, (πάσχιζαν 
ν' αποδείξουν είς τόν βασιλέα ότι έπρεπε νά μή 
δεχθη τήν δωρεάν αύτήν, ήγωνίσθην υπέρ τής Εξο
χότητάς Σου, καί ήγωνίσθην τόσον έπιτυχώς, ώστε 
δέν θά λάβης, ελπίζω, τήν τοιαύτην δυσαρέσκειαν.

— A ! ε'μουρμούρισεν ό Μαζαρϊνος μέ άτονισμέ- 
νους οφθαλμούς" ά ! μού έκαμες χάριν, τήν 
όποιαν δέν θα λησμονήσω ούτε στιγμήν είς τάς όλί
γας ώρας όσας μού μένει άκόμη νά ζήσω !

— Αγκαλά, χρεωστώ νά τό είπώ, ήκολούθησεν 
ή βασίλισσα Αννα, δέν κατόρθωσα χωρίς δυσκολίαν 
τήν χάριν ταύτην είς τήν Εξοχότητά Σου.

— Α ! ανάθεμα τόν πειρασυ.όν! τό πιστεύω, ίΐχ !
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— Τί έχεις ; διά τόν Θεόν!
— Τί έχω ; καίομαι.
— ϊποφέρεις λοιπόν πολύ;
— Καθώς ό κολασμένος.
Ο Κολμπέρ ήθελε νά έγίνετο ά'φαντος υποκάτω 

τού πατώματος.
— ήστε λοιπόν, έπανέλαβεν ό Μαζαρϊνος, ή Με

γαλειότης Σου πιστεύεις ότι ό βασιλεύς . . . έδώ 
έστάθη όλίγας στιγμάς . . .— ότι ό βασιλεύς έρ
χεται έδώ νά μ’ εύχαριστήση ;

— Πιστεύω, είπεν ή βασίλισσα.
Ο Μαζαρϊνος (κεραυνοβόλησε τόν Κολμπέρ μέ τό 

τελευταϊον βλέμμα του.
Τήν στιγμήν ταύτην οί κλητήρες ανήγγειλαν τόν 

βασιλέα είς τούς προθαίάμους, όπου έπεσωρεύετο 
πλήθος πολύ αύλικών. Η αγγελία αύτη έπέφερε τα
ραχήν καί μετακίνησιν έπίπλων, άπό τήν οποίαν 
ωφεληθείς ό Κολμπέρ έφυγεν άπό τήν όπισθεν τής 
κλίνης θύραν. Η βασίλισσα Αννα έσηκώθη, καί (πε- 
ρίμενεν όρθή τόν υιόν της. 0 Λουδοβίκος έφάνη είς 
τό κατώφλιον τοϋ κοιτώνος,μέ τούς οφθαλμούς προσ
ηλωμένους έπί τοϋ άοθενούς, οστις δέν έλάμβανεν 
ούτε τόν κόπον πλε'ον νά κινηθή διά τήν έπίγειον 
ταύτην Μεγαλειότητα, άπό τήν όποιαν έσυλλογί- 
ζετο οτι δέν είχε πλέον τίποτε νά περιμείνη.

Είς τών κλητήρων (πλησίασε θρονίον είς τήν 
κλίνην. Ο Λουδοβίκος (χαιρέτησε τήν μητέρα του, 
έπειτα τόν καρδινάλιον, καί έκάθησεν. Ή βασί
λισσα έκάθησε καί αυτή.

Επειτα, επειδή ό βασιλεύς έκύτταζενόπίσω του, 
ό κλητήρ (νόησε τό βλέμμα τούτο, έκαμε νεύμα, 
καί όσοι αύλικοί έμεναν άκόμη εις τάς θύρας άπε- 
μακρύνθησαν αμέσως.

Επεσαν λοιπόν τά βελούδινα παραπετάσματα, 
καί όμού μέ αύτά ή σιωπή εις τόν κοιτώνα.

Ο βασιλεύς, νεώτατος ών άκόμη καί δειλότα· 
τος έμπροσθεν άνδρός, τόν όποιον, άφού έγεννήθη, 
έγνώρεσεν ώς κύριόν του, τόν έσέβετο άκόμη περισ
σότερον ύπό τό μεγαλείου έκεϊνο τοϋ θανάτου· δέν

(τόλμα λοιπόν ν’ άρχίση τήν συνομιλίαν αισθανό
μενος ότι πάσα λέξις έπρεπε νά εχη σημασίαν, όχι 
μόνον έπί τών πραγμάτων τού κόσμου τούτου, άλ
λά καί έπί τών πραγμάτων τού άλλου κόσμου.

Καθ’ όσον αφορά τόν καρδινάλιον, είς καί μό
νος διαλογισμός τόν έκυρίευεν, ή όωρεάτον. Τήν 
καταβεβλημένην εκείνην όψιν, τό άχαοι έκεϊνο βλέμ
μα, δέν τά (προξενεί είς αύτόν ό πόνος, άλλ’ ή 
προσδοκία τής εύχαριστήσεως ήτις έμελλε νά έξέλ- 
θη άπό τό στόμα τοΰ βασιλέως, καί νά καταστρε'ψη 
πάσαν έλπίδα άποδόσεως.

Πρώτος ό Μαζαρϊνος έλυσε τήν σιωπήν.
— Ηλθες, είπε, Μεγαλειότατε, νά έγκατασταθής 

είς Βενσέν ;
• 0 Λουδοβίκος ένευσε καταφατικώς.

— Μεγάλην εύνοιαν, ήκολούθ/,σεν ό Μαζαρϊνος,
δείχνεις είς άνθρωπον άποθνήσκοντα, καί αύτη θά 
κάμη τόν θάνατόν του γλυκύτερου.

— Ελπίζω, άπεκρίθη ό βασιλεύς, ότι έρχομαι νά 
έπισκεφθώ, όχι άνθρωπον άποθνήσκοντα, άλλ’ άσθε
νή επιδεκτικόν θεραπείας.

0 Μαζαρϊνος ένευσε διά τής κεφαλής, καί τά 
νεύμα έκεϊνο έσήμαινεν

— ‘Η Μεγαλειότης Σου είσαι πολύ καλός, άλ
λ’ έγώ περί τούτου ήξεύρω περισσότερα.

— Τελευταία είναι αύτη ή έπίσκεψις, είπε, Με
γαλειότατε, τελευταία.

— Αν ήναι τούτο, κύριε καρδινάλιε, είπεν ό ΙΑ' 
Λουδοβίκος, έρχομαι καί τελευταίαν φοράν νά λάβω 
τάς συμβουλάς όδηγού είς τόν όποιον χρεωστώ τό 

πάν.
‘Η βασίλισσα Αννα ή Αύστριακή ήτον γυνή· δέν 

ήμπόρεσε λοιπόν νά κράτηση τά δάκρυα. 0 Λουδο
βίκος έφάνη καί αύτός πολλά κατανυγμένος, καί ό 
Μαζαρϊνος περισσότερον άκόμη καί άπό τούς δύω, 
Ιάλλά δι’ άλλα αίτια. Επεκράτησε καί πάλιν σιωπή" 
ή βασίλισσα έσφόγγισε τά δάκρυά της, καί ό Λου
δοβίκος άνέλαβε καί πάλιν τό σταθερόν ήθος του.

— Ελεγα, ήκολούθησεν ό βασιλεύς, ότι χρεωστώ 
πολύ είς τήν Εξοχότητά Σου.

Οί οφθαλμοί τού καρδιναλίου κατέφαγαν τόν ΙΑ' 
Λουδοβίκον, διότι ή,σθάνετο πλησιάζουσαν τήν με
γάλην καί κρίσιμου στιγμήν.

— Καί, ήκολούθησεν ό βασιλεύς, ή κυριωτέρα 
αιτία τής έπισκέψεώς μου είναι νά σ’ εύχαριστήσω 
είλικρενώς διά τό τελευταίου φιλικόν δείγμα, τό 
όποιον ήθέλησες νά μού στείλης.

Αί παρειαί τού καρδιναλίου έκοιλώθησαν, τά 
χείλη του έμισάνοιξαν, καί ό γοερώτερος στεναγμός 
τής ζωής του ήτοιμάσθη νά έξέλθη άπό τό στή
θος του.

— Βασιλεύ, είπεϊ θά γυμνώσω τήν πτωχήν μου 
οικογένειαν θά καταστρέψω όλους τούς (δικούς μου, 
διά τό όποιον ίσως θά κατηγορηθώ" άλλά τούλάχι- 
στον δέν θά είπή ό κόσμος ότι ήρνήθην νά θυσιά
σω τό πάν είς τόν βασιλέα μου.

‘Η βασίλισσα Αννα άρχισε πάλιν τούς κλαυθμούς 

της.
— Φίλτατε κύριε Μαζαρΐνε, ήκολούθησεν ό βα

σιλεύς με ύφος σοβαοώτερον παρότι ήδύνατο να



-rcipifxsivvi κάμεις άπό την νεότητά τον, κακά μ’έ- 
νόησες, καθώς βλέπω.

0 Μαζαρϊνος άνεσηκώθη έπί τοϋ άγκώνός του.
— Δεν πρόκειται ποσώς εδώ νά καταστραφή ή 

«γαπητή οίκογένειά σου, ούτε νά γυμνωθούν οί ύπη- 
ρέται σου. Ω ! οχι, αύτά δέν θά γείνη.

— Κάτι θά μοϋ άφήση, είπε καθ’ έαυτόν ό Μα
ζαρϊνος· άς τού έβγάλωμεν λοιπόν τό μεγαλήτερον 
κομμάτιον.

— 0 βασιλεύς κοντεύει νά κατανυχθή και νά 
δείξη γενναιότητα, έσυλλογίσθη ή βασίλισσα, άς 
μή τόν άφήσωμεν λοιπόν νά πτωχύνη· ευκαιρία 
τοιαύτη πλουτισμού δέν θά παρουσιασθή ποτέ.

—■ Βασιλεύ, είπε μεγαλοφώνως ό καρόινάλιος, 
ή οικογένεια μου είναι πολυάριθμος, και αί άνεψιαί 
μου θά μείνουν εις μεγάλην στέρησιν όταν εγώ δέν 
θά ζώ πλέον.

— Ω! εσπευσε νά τόν διακόψη ή βασίλισσα, 
μην άνησυχής εις τό παραμικρόν περί τής οικογέ
νειας σου, φίλτατε κύριε Μαζαρϊνε· δέν θά έχωμεν 
φίλους πολυτιμότερους άπό τούς φίλους σου· αί άνε- 
ψιαί σου θά ήναι τέκνα μου, άδελφαί τής Αύτού 
ΛΙεγαλειότ,ητος· καί, άν θά γίνωνται βασιλικαί χά
ρτες εις τήν Γαλλίαν, θά γίνωνται δι’ εκείνους 
τούς οποίους άγαπας.

— Καπνός ! είπε καθ’ έαυτόν ό Μαζαρϊνος, 
οστις έγνώριζεν άπό πάντα άλλον καλύτερα ποίαν 
πίστιν πρέπει νά δίδη κάνεις εις τάς υποσχέσεις 
τών βασιλέων.

0 Λουδοβίκος άνέγνωσε τόν διαλογισμόν τούτον 
τού άποθνήσκσντος εις τό πρόσωπόν του.

— Ησύχασε, φίλτατε κύριε Μαζαρϊνε, τού είπε 
μέ μικρόν καί ειρωνικόν μειδίαμα, αί κύριαί Μα
ζαρίνου, στερυύμεναι τής Εξοχότητάς Σου, θά στε
ρηθούν τού πολυτιμοτέρου τών αγαθών των, καί 
μολαταύτα θά έχουν τήν πλουσιωτέραν κληρονο 
μίαν τής Γαλλίας, καί επειδή ήθέλησες νά μου 
δώσγς τήν προΐκά των . . ,

Ο καρδινάλιος έκύτταζε καρδιοκτυπών.
— Εγώ τήν αποδίδω εις αύτάς, ήκολούθησεν ό 

Λουδοβίκος έβγάζων άπό τό στήθός του και έκτεί-

νέτο καταφανές τό πεϊσμά της.
0 Μαζαρϊνος τά έμάντευσεν όλα· όθεν, φοβού

μενος μήπως ό ΙΔ' Λουδοβίκος μεταβάλη τήν πρώ
την του άπόφασιν, καί θέλων νά δώση χώοαν εις 

νων προς τήν κλίνην τού καρδιναλίου τό δωρητή- άλλας σκέψεις, άρχισε νά κραυγάζη, καθώς έμελλε 
‘Ct0\’° θ'·°’·ον ήμερων ε ιχεν εγείρει τόσου; [χετά ταύτα νά πράξη ό Σκαπΐνος εις την ύψηλην

- - · . Λ. ,κλύδωνας εις τήν ψυχήν τού Μαζαρίνου.
— Τί σού είπα εγώ, Εξοχότατε, έμουρμούοισεν 

όπισθεν τής κλίνης φωνή διελθούσα ώς πνοή
— Μοϋ επιστρέφεις, Μεγαλειότατε, τήν δωρεάν 

μου, έφώναξεν ό Μαζαρϊνος, ταραχθείς τόσον άπό 
τήν χαράν, ώστε έλησμόνησε τά όποιον εϊχεν άνα- 
λάβει εύεργέτου πρόσωπόν.

— Επιστρέφεις, Μεγαλειότατε, τά σαράντα έκα· 
τομμύρια, έφώναξεν ή βασίλισσα Αννα, έκπλαγεϊσα 
εις τοιούτον βαθμόν κα! αύτή, ώστε έλησμόνησεν 
έπίσης τό πρόσωπόν τής τεθλιμμένης

— Ναι, κύριε καρδινάλιε, ναι, κυρία μου, άπε 
κρίθη ό βασιλεύς Λουδοβίκος, σχίζων τό έγγραφον 
τό όποιον ό Μαζαρϊνος δέν είχε τολμήσει ακόμη 
να Χχβη είς χεϊράς του, Ναι, σχίζω τό έγγραφον 
τούτο -ό όποιον έγύμνονεν όλόκληρον οικογένειαν. 
Τά πλούτη όσα ή Εξοχότης Του άπέκτησεν εις τήν
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υπηρεσίαν μου είναι έδικά του, καί όχι έδικά μου.
— Αλλά, βασιλεύ, έφώναξεν ή βασίλισσα Αννα, 

συλλογίζεσαι ότι ή Μεγαλειότης Σου δέν έχεις ούτε 
δέκα χιλιάδας σκούδων εις τς ταμιεϊόν σου·,

— Κυρία μου, έκαμα τήν πρώτην βασιλικήν μου 
πράξιν, καί ελπίζω ότι θά ήναι καλός καί άξιος 
οιωνός διά τήν βασιλείαν μου,

- Α! Μεγαλειότατε, έχεις δίκαιον, έφώναξεν ά 
Μαζαρϊνος, είναι μεγάλη τώ όντι, είναι γενναία τώ 
ά'ντι αύτή ή πράιξίς σου.

Καί έκύτταζε τό Sv μετά τό άλλο τά διε
σπαρμένα επί τής κλίνης κομμάτια τού εγγράφου, 
θελων νά βεβαιωθή ότι έσχίσθη τό πρωτότυπον καί 
όχι άντίνραφον.

Τέλος πάντων οί οφθαλμοί του άπήντησαν τό 
κομμάτιον εκείνο όπου εύρίσκετο ή υπογραφή του, 
καί, άναγνωρίσας αυτήν,έπεσε,λειποθυμών άπό ηδο
νήν, εις τό προσκέφαλου.

Η βασίλισσα Αννα, άδυνατούσα νά κρύψ-ρ τήν 
λύπην της, ύψονε τάς χεϊρας καί τούς οφθαλμούς 
εις τόν ούρανόν.

— Α! βασιλεύ, έφώναξεν ό Μαζαρϊνος· ά! βα
σιλεύ, θά σύρης τάς εύλογίας, ώ Θεέ μου! θά σύ- 
ρης τήν άγάπην όλης μου τής οίκογενείας.'— per 
Baceo! άν ποτέ κάνεις άπό τούς έδικούς μου τολ- 
μήσιρ νά σέ δυσαρεστήση εις τό παραμικρόν, βασι
λεύ, άγρίωσε τά όφρύδια, καί έβγ·αίνω εύθύς άπό 
τόν τάφον μου.

ή κωμική αύτη έκφώνησις δέν έπροξένησεν όλον 
τό άποτέλεσμα τό όποιον έπερίμενεν ό Μαζαρϊνος. 
0 Λουδοβίκος εΐχε μεταβή εις σκέψεις άλλας άνω- 
τέρας, ή δέ βασίλισσα Αννα, μή δυναμένη νά ύπο- 
φέργι (χωρίς νά κυριευθή άπό τόν θυμόν τόν όποιον 
ήσθάνετο βρυχώμενον εις τό στήθός της) μήτε τήν 
μεγαλοψυχίαν τού υιού της, μήτε τήν υποκρισίαν τού 
καρδιναλίου, έσηκώθη καί έξήλθεν άπό τόν κοιτώνα, 
χωρίς νά τήν μέλη άν κατ’ αύτόν τόν τρόπον έγί-

εκείνην άστεεολογίαν, διά τήν οποίαν ό δύσκολος 
καί μεμψίμοιοος Βουαλώ έτόλμησε νά κατηγοοήσφ 
τάν Μολιέρ.

έν τούτοις, όλίγον κατ ολίγον αί κραυγαι κατευ- 
νάσθησαν, καί, όταν ή βασίλισσα Αννα ήτον εκτός 
τού κοιτώνος, έπαυσαν όλωσδιόλου.

— Κύριε καοδινάλιε, είπεν ά βασιλεύς, έχει; 
τώρα κάμμίαν παραγγελίαν νά μού δώσης;

— Βασιλεύ, άπεκρίθη ό Μαζαρϊνος, είσαι ήδη ή 
σοφία αυτόχρημα, είσαι ή φρόνησις προσωποποιη · 
μένη· περί γενναιότητος δέν ομιλώ· ό,τι έπραξες 
αυτήν τήν στιγμήν υπερβαίνει ό'σα ποτέ οί γενναιό
τεροι άνδρες τών αρχαίων καί νεωτέρων χρόνων 
έπραξαν.

0 βασιλεύς έικεινε ψυχρός εις τό έγκώμιον τούτο.
— άστε λοιπόν, είπε, περιορίζτσαι εις μόνην 

τήν εύχαρίστησιν, κύριε· καί ή έμπειρία σου, ήτι;
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είναι πολύ περισσότερον εγνωσμένη παρά τήν 
σοφίαν μου, τήν φρόνησίν μου καί τήν γενναιότητά 
μου, δέν ευρίσκει φιλικήν τινα παραγγελίαν ή τις 
νά μού χρησιμεύσφ είς τό μέλλον;

0 Μαζαρϊνος έστάθη όλίγον συλλογιζόμενος.
— Επραξες, τού είπεν, εύερνεσίαν μεγάλην εις· 

έμέ, δηλαδή είς τούς έδικούς μου, βασιλεύ.
— Ας τ άφήσωμεν πλέον αΰτό, είπεν ό βα

σιλεύς .
— Θέλω λοιπόν, ήκολούθησεν ό Μαζαρϊνος, θέ

λω λοιπόν καί εγώ νά σού δώσω τι εϊς ανταμοιβήν | 
τών σαράντα εκατομμυρίων, τά όποια τόσον βασι- 
λοπρεπώς εγκαταλείπεις.

Ο Αουδβϊκος έδειξε διά τού κινήματος του ότι 
όλαι αί τοιαύται κολακεϊαι τόν ήνώχλουν.

— Θέλω, έπανέλαβεν ό Μαζαρϊνος, νά σού δώ
σω μίαν μόνην συμβουλήν ναι, μίαν μόνην συμ
βουλήν, άλλά συμβουλήν πολυτιμοτέραν άπό τά σα· 
ραντα αύτά εκατομμύρια.

— Κύριε καρδινάλιε ! τόνδιέκοψεν ό ΙΔ' Λου
δοβίκος.

— Βασιλεύ, άκουσε τήν συμβουλήν αύτήν. |
— Ακούω.
—- Πλησίασε, βασιλεύ, διότι δέν έχω πλε'ον δύ- 

ναμιν . . . πλησιέστερα, βασιλεύ, πλησιέστερα.
0 βασιλεύς έσκυψεν όλος είς τήν κλίνην τού ψυ-ι 

χορραγούντος.
— Βασιλεύ, είπεν ό Μαζαρϊνος τόσον χαμηλά 

ώστε ή πνοή τής λαλιάς του έφθασε μόνη, ώς πα
ραγγελία τού τάφου, είς τήν προσεκτικήν τού νέου 
βασιλέως ακοήν . . . βασι2εϋ, μην εχης ποτέ 
πρωθυπουργό/.*

0 Αουδοβ ΐκος ώρθώθη έκστατικός. ‘Η συμβουλή! 
αύτη ήτον ε'ξομολόγησις. Καί θησαυρός ήτον τώ 
ovTt ή ειλικρινής αύτή έξομολόγησις τού Μαζαρίνου. I 
‘Η κληροδοσία τού καρδιναλίου πρός τόν βασιλέα 
συνίστατο είς πέντε μόνον λέςεις· άλλ’ αί πέντε 
αύταί λέξεις, ό Μαζαρϊνος τό είπεν, άξιζαν σαράντα 
εκατομμύρια.

όλίγας στιγμάς ό Λουδοβίκος έμεινεν άπόπλη- 
κτος. ό Μαζαρϊνος όμως έφάνη ότι είπε λόγον 
πολλά φυσικόν.

— Τώρα, έκτος τής οίκογενείας σου, ήρώτησεν 
ά νέος βασιλεύς, έχεις κανένα άλλον νά μού σύστη
σες, κύριε Μαζαρϊνε;

Ξυσμός μικρός ήκούσθη όπισθεν τών παραπετα
σμάτων τή; κλίνης. 0 Μαζαρϊνος ένόησε.

— Ναι, ναι, έφώναξε μέ ζωηρότητα· ναι, Μεγα
λειότατε· θά σού συστήσω άνθρωπον φρόνιμον, άν
θρωπον τίμιον, άνθρωπον έπιτήδειον.

— Λέγε τ’ όνομά του, κύριε καρδινάλιε. ι
—■ Τ’ όνομά του σού είναι σχεδόν άγνωστον 

άκόμη, βασιλεύ- είναι ό κύριο; Κολμπερ, ό επιμε
λητής μου. ύ! δοκίμασε τον, έπρόσθεσεν ό Μαζα- 
ρΐνος τονίζων δυνατά τήν φωνήν του* ό,τι μού 
προεΐπε μού συνέβη· έχει νούν διορατικόν, καί ποτέ 
δέν ήπατήθη, ούτε είς τά πράγματα, ούτε είς τά 
πρόσωπα, τό όποιον είναι περισσότερα; απορίας 
άξιον. Βασιλεύ, σού χρεωστώ πολλά, άλλά νομί

ζω ότι σού τά πληρόνω ολα δίδων εις τήν Μεγα- 
λειότητά Σου τόν κύριον Κολπέρ.

— Ας ήναι, είπε μέ άδιαφορίαν ό Λουδοβίκος, 
διότι, καθώς τό έλεγεν 6 Μαζαρϊνος, τ’ όνομα 
τούτο τού Κολμπέρ τού ήτον όλωσδιόλου άγνωστον, 
καί έξελάμβανε τόν ένθουσιασμόν τούτον τού καρδι
ναλίου ώς παραφροσύνην άνδρός άποθνήσκοντος.

0 καρδινάλιος είχε πέσει πάλιν είς τό προσκέ- 
φαλον.

— Αύτήν τήν φοράν πλέον, έχε ύγιείαν, βασι
λεύ . . . έχε ύγιείαν, έμουρμούρισεν ό Μαζαρϊνος... 
Απέκαμα, καί έχω άκόμη τραχύν δρόμον νά κάμω 
πριν παρουσιασθώ έμπροσθεν τοϋ νέου κυρίου μου... 
Εχε ύγιείαν, βασιλεύ.

0 νέος βασιλεύς ήσθάνθη υγρούς άπό τά δά
κρυα τούς οφθαλμούς του. Εσκυψε πρός τόν ψυχορ- 
ραγούντα, οστις ήτον σχεδόν λείψανον, καί έπειτα 
έφυγε κατεσπευσμένως.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΤ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΟΥ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΤΠΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

Αί όμελούμεναι καθ’ όλην τήν γην γλώσσαι άρι- 
θμούνται έν γένει είς 2000, αί δέ διάλεκτοι αύτών 
εϊς 5000. Διαιρούσ; δέ αύτάς είς πέντε μεγάλα; 
κλάσεις, έκ τών πέντε μερών τοϋ κόσμου, δηλ. είς 
γλώσσας τής ’Ασίας, τής Εύρώπης, τής ’Αφρικής, 
τής ’Αμερικής καί τής Ωκεανίας· έκάστη δέ τών 
κλάσεων τούτων ύποδιαιρεϊται είς οίκογενείας.

Εκτός τών διαιρέσεων τούτων, οί γλωσσογράφοι 
διακρίνουσιν τώ όνόματι όμάδος Ίνόο-Γερμανιχης 
ή μάλλον ’//όο-Εΰρωπα,ϊχής άθροισιν οικογενειών 
τινων, αίτινε; παρουσιάζουσιν άπασαι, μεταξύ των, 
σημεία άναμφίβολα συγγένειας. Είναι δέ αύται αί 
οίκογένειαι Ινδική, Περσική, Ρωμαία, Γερμανική, 

Σλαβική καί Κελτική.
Τό άντικείμενον τούτο νομίζομεν άρκετά περίερ

γον καί άξιον τής προσοχής τών άναγνωστών μας, 
διό έπιχειροΰμεν νά δώσωμεν ένταύθα σύντομόν 
τινα εϊδησιν περί όλων έν γένει τών γλωσσών τής 
Οικουμένης παλαιών τε καί νεωτέρων, άρχόμενοι 
από τάς τής ’Ασίας, τή; καί κοιτίδας νομιζομένη; 

τού ανθρωπίνου γένους.
Γ.Ιώσσαι της 'Ασίας.

Αί γλώσσαι αύται ρεριλαμβάνουσιν τάς άημη- 
'τιχάς, χαυχασιχάς, περσιχάς, ί/όιχάς, ταταρι- 
χάς χαίτάς της Σιβηρίας.

I ά. Σημητιχαί Γ2ώσσαι.
Αί Σημητιχαί Γλώσσαι διαιρούνται είς πέντε 

κλάδους, τόν 'Έβραϊχόν, Συριχύν, ΜηδιΧο/, Α
ραβικό/ χαί ' Λβυσσι/όν ι

ι ‘Ο ‘Εβραϊκός χ2άόος περιλαμβάνει·
I 1. Τή/ ‘Εβραϊχήχ Γ.ίωσσα/, ύποδ’.αιρουμένην

ί
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είς τρεις διαλέκτους, τήν άρχαίαν ίΕ6ρα'ίχην ήτις 
έπαυσε νά δμιλήται μετά τήν αιχμαλωσίαν τής 
Βαβυλώνας* τό Χα-Ιδαϊκόν ιδίωμα, οπερ διεδε- 
χθη τήν άρχαίαν Εβραϊκήν, ώμιλεϊτο δε και έγρα- 
φετο μέχρι τής ένδεκάτης έκατονταετηρίδο; μ. X., 
τό Σαριαριτιχόν μορφωθέν έπτά αιώνας π. X. διά 
τής άναμίξεω; τής Εβραϊκής, τής Χαλδαϊκής καί 
τής Συρικής, καί τήν Γλώσαν τών 'Ραββίνων, μορ- 
φωθεϊσαν ύπό τών σοφών Εβραίων τής ίσπανίας. 
Τό Εβραϊκόν αλφαβήταν, δπεο τροποποιούμενου πα- 
ρήγαγε τό Ελληνικόν, Λατινικόν, Γοτθικόν και 
Σλαβικόν, σύγκειται έξ είκοσιδύο γραμμάτων, ών 
δ τε τύπος και ή αξία έπαθον μικροτάτας μετα- 
βολάς.

2. Τήν Φοινικικήν Γλώσσαν, ήτις ώμιλεϊτο 
ποτέ είς δλας τάς παραλίους χώρας τής Μεσογείου

3. Τήν Πουνιχήν ή Καρχηδονιχήν, ήτις έλα- 
λεΐτο εΐσέτι έν Αφρική έπί τοΰ Αγίου Αύγουστίνου. 
Ταύτης σώζονται έπιγραφαί τινες καί νομίσματα 
τής Ιίαρχηδόνο; καί δεκαές στίχοι είς τόν Ποίνο- 
λον (Poenulus) τοΰ Πλαύτου.

‘Ο Συριχός χΛάδος περιέχει*
1. Τήν Συριχήν, άρχαίαν διάλεκτον τών παρα

ποτάμιων κατοίκων τοΰ Εύφράτου καί τοΰ 'Γίγριος, 
άπό τής Αρμενίας μέχρι τής θαλάσσης. Η φιλολο
γία της ήτο διάσημος κατά τόν Ε. και Τ'. αιώ
να μ. X. Διεσώθη δέ αύτής μόνον τό χρονικόν 
τοΰ Απουλφαράζη καί τό τοΰ Διονυσίου τοΰ έκ Θελ - 
μαγάρ. ή Συρική είναι σήμερον ή έκκλησιαστική 
καί φιλολογική γλώσσα τών ίακωβιτών, τών Νε
στοριανών καί τών Μαρωνιτών. Εχει δέ τρία διά 
φορα αλφάβητα, άπαντα έξ είκοσι δύο γραμ
μάτων.

2. Τήν Χαλδαϊκήν, Γλώσσαν πρό πολλοΰ έκ
λείψασαν. Η Γλώσσα αύτη ολίγον διαφέρει τής Συ
ρικής, ήτο δέ ή διάλεκτος τών άνωτέρων τάξεων 
τής Νυνευί και τής Βαβυλώνος.

‘Ο Μηδικός κΛάδος· είς τοΰτον υπάγεται μόνη ή 
Μηδική Γλώσσα λεγομένη άλλως ΠεΛβί. Τό ιδίω
μα τούτο έλαλεΐτο άλλοτε είς ό'λην τήν δυτικήν Περ
σίαν, τήν Μήδειαν καί περί τόν Τίγριν. Τά νομί
σματα καί αί έπιγραφαί τών Σασσανιδών (δυνα
στείας Περσικής) είναι γεγραμμένα είς τήν ΠεΜί.

ίΟ ’Αραβικός κΛάδος, περιλαμβάνει τήν ’Α
ραβικήν, διαιρουμένην είς άρχαίαν Αραβικήν πρό 
πολλοΰ έκλείψασαν, είς ’Αραβικήν γραγορένην χαί
είς χνδαίαν ’Αραβικήν

Η γραπτή 'Αραβική είναι ή γλώσσα τοΰ Κο
ρανίου, ήτις πρό πολλοΰ ήδη έπαυσε νά λαλήται, 
μένει δέ ώς ή θρησκευτική καί φιλολογική γλώσσα 
είς τά πλειότερα Μωαμεθανικά έθνη. Η ώραιωτέρα 
τών γραμμάτων της εποχή ύπήρξεν άπό τοΰ Θ', 
μέχριτοΰ ΙΛ'. αίώνος. Η γλώσσα αύτη είναι μία 
τών πλουσιωτέρων καί έμφαντικωτε’ρων τής γής.

Η χυδαία ’Αραβική είναι ή όμιλουμένη γλώσ- 
τής Αραβίας, Μεσοποταμίας, Συρίας, Αίγύπτου 

καί όλης τής άρκτωας ’Αφρικής κλπ. Μολονότι δέ 
διαιρείτο» είς πολλάς διαλέκτους, άλλά αί διάλε
κτοι αύται διαφέρουσιν ολίγον άπ’ άλλήλας.

‘Ο Αβυσσινιχός χ.Ιάδος περιλαμβάνει τήν γλώσ-

[σαν τών ’Αβυσσινών, διαιρουμένην είς δύω ιδιώ
ματα τό άζουρητιχόν καί τό άραριχόν. Τά πρώ
τον διαιρείται είς άρχαίαν γλώσσαν, έκλείψασαν καί 
σωζομένην ήδη ώς γλώσσαν έκκλησιαστικήν τών 
Αβυσσινών, καί είς νεωτέραν, ήτις δμοΰ μέ τά τής 
' Αραρικής είναι ή λαλουμένη σήμερον είς Αβυσσι- 
νίαν. Τό ήμισυ τών λέςεων αύτών είναι Αραβιχαί. 

β'. Γ.Ιώσσαι Κάυχασιχαί.

Η οικογένεια αύτη διαιρείται είς τρεις κλάδους, 
τόν Γεωργιανόν, τόν ’Αρμενιχόν καί τόν Αησ- 
γιανόν.

Είς τόν Γεωργιανόν χ.Ιάόον κατατάσσονται ή 
αρχαία Γεωργιανή καί ή νεωτερα.

‘Η πρώτη έξέλειπε πρό πολλοΰ καί σώζεται μόνον 
ώς έκκλησιαστική γλώσσα, ή δέ άλλη άν καί ήρα- 
νίσθη πολλά άπό τής Ελληνικής, Αρμενικής, Τουρ
κικής καί Περσικής, διαφέρει όμως άφ’ όλα τά γνω
στά ιδιώματα.

Τά Αλφάβητόν τας σύγκειται έκ 39 γραμμά
των, ών έννέα φωνήεντα. Οί Γεωργιανοί μεταχειρί
ζονται δύο ειδών χαρακτήρας, τούς έχ-ίησιαςιχους, 
όμοιάζοντας έν μέρει τούς αρμένικούς καί τούς 
κοινούς, πλησιάζοντας τούς ρουνιχους χαρακτήρας. 
Ο IB' αιών ήτον ό αιών τής ακμής τής γεωργιανής 
φιλολογίας, πλουσιωτάτης είς πρωτοτύπους συγ
γραφής καί έχούσης πολυαρίθμους μεταφράσεις 
Ελλήνων συγγραφέων, έν αίς ήδύνατό τις νά κάμη 
ίσως πολυτιμοτάτας ανακαλύψεις. Είς τόν κλάδον 
τοΰτον άνήκουσιν επίσης αί διάλεκτοι τής Μιγγρε- 
λίας καί ή τών Χαζών, τών οίκούντων περί τήν 
Τραπεζοΰντα (I).

Ό Αρμένικός χ.Ιάδος περιλαμβάνει τήν άρ
χαίαν Αρμενικήν καί τήν νεωτέραν. ‘Η Αρμενική 
φιλολογία είναι μία τών μάλλον άξιοπεριέργων τής 
Ανατολής* χρονολογείται δέ άπό τής Λ', έκατον- 
ταετηρίδος καί έχει πλούσια ιστορικά συγγράμμα
τα. Τό αλφάβητόν της έχει 38 γράμματα έξ ών 
τά 8 φωνήεντα. ‘Η σημερινή γλώσσα τών Αρμε
νίων έμακρύνθη πολύ τής μητρός της.

Είς τόν Αησγιανόν χΛάδον υπάγονται δσαι διά
λεκτοι δμιλοΰνται είς Κιρκασίαν καί περίοικους τι - 
νάς φυλάς. Τούτων ή κυριωτέοα είναι ή λεγομένη 
Κιρκαοιανή, ήτις δεν έχει ούτε γένος ούτε άρθρον 
καί είναι ή δυσκολωτέρα πασών τών γλωσσών διά 
τήν προφοράν της, ώστε άδύνατον είς Εύρωπαΐον νά 
^προφέρη τάς λαρυγγοπροφέρτους αύτής φωνάς. 

γ’. Περσικαί Γ.Ιώσσαι.

Είς αύτάς κατατάσσεται ά.) ή Ζένδη, γλώσσα 
τής Βακτριανής, ύπάρξασα μέχρι Χριστού. Είς ταύ
την έγράφησαν τά ιερά βιβλία Ζενδ-αβέστα, τά 
όποια άποδίδονται είς τόν Ζωροάστρην. ‘II γλώσ
σα αύτη, ήτις είναι ή μήτηρ τών διαφόρων Περσι
κών διαλέκτων, δέν έχει ούτε γένος, ούτε πρόθεσιν* 
τό άλφάβητόν της σύγκειται έκ τεσσαρακονταδύω 
γραμμάτων.

(1) Τούτην 3ιχαιότερον ίσως ήθέλαμεν ονομάσει διά
λεκτόν τινα τής Νεοελληνικής.

β'.) ‘Η Πα^σί ή Φαρσί ήτοι ή παλαιά Περσική, 
πρό πολλών αιώνων έκλείψασα* καί

γ'.) ‘Η νεωτερα Περσική, θυγάτηρ μέν τής 
παλαιάς, άλλά παραλαβούσα πολλά έκ τής Αραβι
κής καί τινα έκ τής Τουρκικής. ‘Η φιλολογία της 
ήχμαζεν είς τόν ί. καί ΙΑ. αιώνα.

δ'. Γλώσσαι τών Ινδιών.
Είς τήν οικογένειαν ταύτην ύπάγονται δλαι αί 

έκ τής Σανσκριτικής γεννηθεΐσαι γλώσσαι, διαι
ρούμενοι είς γλώσσας νεκράς καί είς ζώσας.

Νεκραί γλώσσαι είναι ή Σανσχριτιχί] καί ήΠα- 
XI. Ή Σανσκριτική είναι ή μήτηρ γλώσσα τής 
Ινδικής οικογένειας καί άπαντος τοϋ Ινδο-Εύρω- 
παΐκοϋ συστήματος.

Είναι ή ιερά διάλεκτος τών Βραχμάνων καί ή κοινή 
ρίζα δλων τών ίνδικών γλωσσών. Τό όνομά της 
σημαίνει συμπαγής, τε.Ιεία. Τά βεβαιότερα φιλο
λογικά μνημεία της είναι, ύπό τήν ένεστώσαν μορ-, 
φήν της, δεκαπέντε καί επέκεινα αιώνας άρχαιό-1 
τέρα τής ήμετέρας χρονολογίας. Εχει 52 γράμματα.
Αί κλίσεις της έχουσι τρία γένη, τρεις άριθμούς 
καί οκτώ πτώσεις. Αί συζυγίαι της έχουσι τρεις 
φωνάς, έξ έγκλήσεις καί έξ χρόνους. Είναι εύφωνος, 
γλυκεία, σοβαρά καί συνοπτική. Τά άρχαιότεοά της 
μνημεία είναι αί Βέδαι, περιλαμβάνουσαι δλας τάς 
άνθρωπίνους γνώσεις. Οί νόμοι τού Μάνου, κώδηξ 
πολιτικός καί θρησκευτικός τών ίνδών καί τά ποιή
ματα Ρωμαία»· ά καί Μαχαβαράτα (1 ;.Ηδη ή γλώσ-Ι 
σα αύτη σπουδάζεται ύπό μόνον τών Βραχμάνων 
καί τών σοφών τής Ινδίας. 0 λαός μεταχειρίζεται] 
πάντοτε δημώδη τινά διάλεκτον λεγομέ.ην πρακρί.

‘Η πα.Ιί ήτον π. X. ή γλώσσα τών Βουδιστών, 
σήμερον δέ διατηρείται ώς θρησκευτική καί φιλο
λογική γλώσσα τής νήσου Κεϋλάνης, τής ίαπονι'ας 
καί άλλων τινων μερών τής Ινδίας καί τής Κίνας 

Αί ζώσαι τών Ινδιών διάλεκτοι φαίνονται άπα- 
σαι παραγόμεναι έκ τής Σανσκριτικής. Εν γένει δέ 
τό ήμισυ μέρος τών λέξεών των είναι καθαρόν Σαν
σκριτικόν. Τά κυριώτερα ϊνδικά ιδιώματα είναι 
πέντε, ών τό κοινότερον είναι τό λεγόμενον Ίνδου 
στάνι. ‘Η γλώσσα τών ’Αθιγγάνων, κοινώς Τσιγ
γάνων, είναι Ινδικόν ιδίωμα, γεννηθέν έκ τών είς 
τό βόρειον μέρος τής Ινδίας λαλουμένων διαλέ
κτων.

Είς-τούς κλάδους Θηβετιχόν καί ’Iνδοσινιχόν 
ύπάγονται διάφορα ιδιώματα έπιχωριαζοντα είς τήν 
άνατολικο-δυτικήν ’Ασίαν. Εκ τούτων δέ κυριώτε
ρα είναι τά ’ Αραχάν-βιρμάν, γλώσσα μονοσυλλα
βική σχεδόν καί μή έχουσαν ουδέ κλίσεις, ούδέ συ
ζυγίας καί τό Ίαός-σιαμικόν, τοΰ όποιου τά άλ- 
φάβητον έχει 37 σύμφωνα καί 20 φωνήεντα.

Θ Σινικός χ\άδος περιλαμβάνει τήν Κου-βέν, 
ή άρχαίαν σινικήν, κλασικήν ήδη γλώσσαν τών 
Σινών, είς ήν είναι γεγραμμένα δλα τά παλαιά 
μνημεία* καί τήν Κουάν-Χοά ή νεωτέραν γλώσ
σαν τών Σινών, διαιοουμένην είς πλείστας διαλέ-

(1) ‘Ο ήμέτερος Δημ. Γαλανός ’Αθηναίος έπλούτισει 
τήν Εθολογίαν μέ μεταφράσεις είς τό ‘Ελληνικόν συγ
γραμμάτων αγνώστων τέως είς τούς σοφούς τής Ευρώπης. 
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κτους. Οί Σινοί δέν έχουσι γράμματα, άλλά ση- 
μεϊα, ών τά μέν άπλά, τά δέ σύνθετα, καί τά ό
ποια είναι δηλωτικά έννοιών καί όχι φωνών. Εχου- 
σι 214 χαρακτήρας ριζικού; ύπό τού; όποιους τάτ- 
τονται 40 χιλιάδες άλλων σημείων, ών μικρόν μό
νον μέρος είναι έν χρήσει.

Οί άλλοι κλάδοι τών ’Ασιατικών γλωσσών είναι 
ό Κορεηνός, εί; 8ν κατατάσσεται ήΚορεηνή •ρ'Κώο- 
σα λαλουμ,ένη είς τό βασιλειον τής Κοοέας κα'· τάς 
παρακείμενα; νήσους, πλησιάζει τήν Σινικήν, και 
ό Ιαπωνικός, περιλαμβάνων τάς είς τήν Ιαπωνίαν 
καί τινας νήσου; τής Ωκεανίας λαλουμένας διαλέ
κτους. Τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τής Ιαπωνι
κής είναι δτι έχει πλειοτάτας προσωπικάς άντω- 
,νυμίας.
I ς*·'. Ταταριχαι γΧώσσαι.

Διαιρούνται αύται είς τού; έξής κλάδους*
| Τόν Τουγγουζιχόν

Τόν ΜογγυΧιχόν χαί 
Τόν Τουρινιχόν.

ζ'. ΣιβηΰιΚαΙ γΧώσσαι.

Είς ταύτα; ύπάγονται δσαι γλώσσαι λαλοϋνται 
είς τήν άρκτώαν Ασίαν. Ούδεμία αύτών εΐσέτι γρά
φεται* αί κυριώτεραι δέ αύτών είναι ή τών Σα- 

'μοϊέδων, όμιλουμένη καί είς τήν Ευρώπην άπό τοΰ 
πορθμού τού Βαϊγάτζ, μέχρι τής Λευκής θαλάσ
σης* ή τών Καμψαδά.Ιων, γλώσσα τής Χερσονή
σου Καμψάτκας, κλπ.

. Γ.Ιώσσαι Εόρωπαϊκαί.

Αί παλαιαί καί νεώτεραι γλώσσαι τής Ευρώπης 
διαιρούνται είς έξ οικογένειας διακεκριμένα;, αΐ- 

| τινες εΐσίν Ίβηριχή, Κελτική, Έ.Ι,Ιηεο-Αατινική, 
Γερμανική, Σ.Ιαβιχή χαί Οΰρα.ίιχη η Φ’οινιχιν.ή.

Η Ίβηριχη οικογένεια περιλαμβάνει τάς παλαιάς 
γλώσσας τής ίβηρικής Χερσονήσου ώς ααί τάς νεω- 
τέοα; διαλέκτους, δσαι εγεννήθησαν έξ αύτών.

, II κυριωτέρα τούτων είναι ή Βασκιχή (basque) 
γλώσσα πλούσια καί εύφωνος λαλουμένη περί τά 
πυρηναία. Αί συζυγίαι της έ'χουσιν ένδεκα εγκλί
σεις. Γραμματικός τι; Βάσκος ύπελόγισεν δτι ή 
γλώσσα αύτη περιέχει 1,592,448,090 συλλαβάς 
(ή Γαλλική έχει μόνον 2,519,000). Τούτο δε, 
διότι έκαστον ρήμά της κλίνεται κατά 26 διαφό
ρου; τρόπους καί έκαστον όνομα δύναται νά μετα- 

βληθρ είς ρήμα.Αί Κε.Ιτιχαί γ,Ιώσσαι διαιρούνται εί; δυω δια- 
|κεκριμένους κλάδους, τόν Γαελικόν, πεοιλαμβανοντα 
τήν ΊρΛανδιχην κ^ιί τήν Έρσην καί τον Κιρ/.ερι- 
χόν, είς δν ύπάγονται ή Γα.ί.Ιεϊ'χί/ (gallois) ή

Κάτω-Βρεταννιχ!) καί ή Κορνιχή.
II Ιρλανδική είναι γλώσσα πλούσια καί ήκμασε 

κατά τόν ί. αιώνα μέχρι τοΰ ΙΔ'. ‘II δε Γαλλεϊ- 
κή όμιλεΐται σήμερον είς τήν επαρχίαν τής Γάλλης 
(’Αγγλιά) και είς τινα μέρη τής Σκωτίας.

‘Η συγγένεια τών Κελτικών γλωσσών μετά τής 
Σανσκριτικής άπεδείχθη άναμφισβήτω; ύπο τοϋ Κ. 
Πικτέ. Επίσης έχουσιν αύται μεγίστην άναλογίαν 
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πρά; την έλληνικήν καί Λατινικήν. Φέρομεν έπί 
παραδείγματα τά πρώτον έδάφιον τής Γενε'σεως.

Έ.Ι.Ιηγική. Γενηθήτω φάο; καί έγένετο φάος. 
Γαι.Ιιχή. G’enuetpheor agg genneth pheor. 
ΓαΙ,Ιεϊχή. Ganned fawld acy genit fawld κλ 
Αί Έ.Ι.Ι,ηγο.ΙαζιπχαΊ γάΰσσαι διαιρούνται εις 

τε'σσαρας κλάδους, Φρυχεκάζ, Ε.Ι.Ιηηχογ, ΤνρρΊ\- 
nxbr (Ετρουσκικάν) καί AaTiriY.0r.

Είς τάν Φρυγιχύχ χΛάΰογ υπάγονται δσαι διά
λεκτοι έκλείύασαι σήμερον ώμιλούντο παλαί ποτέ 
είς τήν Ελασσόνα ’Ασίαν, τήν Φρυγίαν, Τρωάδα, 
Λυδίαν, Θράκην και Μακεδονίαν, καί έκ τών νεωτέ- 
ρων ·ι\ΑΛ6αηχή. Η τελευταία αυτή γλώσσα συντίθε
ται κατά τάν εξής τρόπον 1/3 έκ τής Ελληνικής, 1/31 
έκ τής Λατινικής, Κελτικής, Σλαβικής καί άλλων 
Ευρωπαϊκών γλωσσών καί 1[ 3 άνήκον βεβαίως εί; 
τάς άρχαιοτάτας γλώσσας τής Μικράς ’Ασίας καί 
τής Θράκης καί ιδίως τήν Πελασγικη'ν (1).

Ο ' ΕΕΙηγ/χύς χΛάδος περιλαμβάνει τήν άρ- 
ί;αι'α>· ' Ε.Μ,ηγιχηγ καί τήν ζεωτώαζ.

‘II Ελληνική γλώσσα ώμιλεΐτο άλλοτε καθ’ δλην 
τήν εκτασιν τής Αυτοκρατορίας τοΰ Μεγάλου Αλεζάν 
δρου, δηλ. άφ’ ένάς μέν μέχρι Τίγρεως καί Εύφρά- 
του κ αί Περσικού κόλπου καί έως Αίγυπτου, άφ’έτέ
ρου δε είς τά βόρεια παράλια τού Εύξείνου Πόντου, 
εί; Ιταλίαν καί είς δλην τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν, 
εω; τής είσυολής τών βαρβάρων.

Κατά τήν μαρτυρίαν τών ΕΚ. Γκιζώ καί Φω· 
ριελ, κατά τοΰ; πρώτους αιώνας μ. X., είς δλας 
τά; μεγάλα; πόλεις τής μεσημβρινή; Γαλλίας, οίον 
τήν Μασσαλίαν, (άποιχίαν ώς γνωστόν τών Φω- 
ζαέων), τά Λουγδουνον (Λυάν), Αρλας κλπ. έννοοΰ- 
σαν καί ώμίλουν άκόμη τήν Ελληνικήν. Εί; Λοό- 
γδουνον ύπήρχεν έπί Καλλιγούλα εϊδο; τι ναού τά 
Αθή-jaior, άφιερωμένον μόνον διά φιλολογικά γυ

μνάσματα είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν, καί εί; τάς 
άρχάς τής έκτης έκατονταετηρίδος, δτε έπί τή προσ
κληθεί τοΰ Αγίου Καισαρείου οί πιστοί τών Αρλών 
ήρχισαν νά φαλλωσι μετά τών κληρικών, πολλοί 
τού λαού έψαλλον Ελληνιστί. Καθά άναφέρει ό 
Ιούλιος Καίσαρ, οί Γαλλάται μετεχειρίζοντο Ελλη
νικά γράμματα. Καί σήμερον άκόμη εϋρίσκονται είς 
Γαλλίαν έπιγραφαί μαρτυρούσα·, τά πράγμα. Γνω
στόν, άτι μετά τήν μεταφοράν τή; Ρωμαϊκής Αύ- 
τοζρατορίας άπά Ρώμη; είς Κωνσταντινούπολιν ΰπά 
τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου ή Ελληνική γλώσσα έ
γε'νετο, αντί τής Λατινικής, ή επίσημος γλώσσα 
τής Αύτοκρατορίας. Μέχρι λοιπόν τή; Αλώσεως, ή 
γλώσσα αύτη έπεκοάτησεν εις τάν κόσαον τριάκοντα 
περίπου εκατονταετηρίδα;!

Είς ποιον δέν είναι γνωσταί ή τελεώτης καί εύ-

(1) « Αίν γνωρίζω, λίγε·, ό 'ΙΙρόοοτος, νά ειπω ακρι
βώς ποιαν γλώσσαν ώμίλουν οί Πελασγοί. Άλλ’ εάν πρέ
πη νά ε’.πω, τεκμερόμενος έκ τών νΰν έτι ύπαρχόντων 
Πελασγών, εϊχον οΰτοι γλώσσαν βάρβαρον, ώς καί το Ατ
τικόν έθνος, ον Πελασγικόν, αμα μετεβλήθη είς Ελληνι
κόν και τήν γλώσσαν μετέμαθε. Τό δέ Ελληνικόν, άφ 
δτου υπάρχει, φρονώ, οτι πάντοτε μετεχειρίζετο τήν αυ
τήν, άποσχισθέν δέ τοΰ Πελασγικού κλπ.

γένεια τής αρχαίας Ελληνικής, έπωνομαβδείσης 
γλώσσης τών θεών ·,

‘Η δέ Νεολληνική, κατά τήν ομολογίαν καί αυ
τών τών ξένων, είναι γλώσσα πλούσια, εύκαμπτος 
καί ή άρμονικωτέρα τής Ευρώπης.

Κατά ποιαν έποχήν ήρχισε νά σχηματίζεται ή 
Νεοελληνική δέν δύναταί τι; άκοιβώς νά όρίση. Εί
ναι γνωστόν δμως δτι άπά τού έκτου ήδη αίώνος 
υπήρχε κοινή τις διάλεκτος πλησίον τής παλαιάς 
καί κλασικής, ώς ή χυδαία Λατινική πλησίον τής 
γραπτής, ήτις παραφθειρόμενη βαθμηδόν παρήγαγε 
κατά τάν δεκατον αιώνα τήν χυδαίαν γλώσσαν, ή 
ΝεοεΑΛηγιχηγ. Περί τά τέλη δέ μόνον τού ενδε
κάτου αίώνος παρουσιάζονται μνημεία γραπτά τής 
Νεοεκληνικής άποδεικνύοντα δτι τότε καν ήρχησαν 
νά μεταχειρίζωνται αύτήν είς τά πεζά συγγράμμα
τα, προσδιωρισμένα πιθανώς ΰιά τήν έκπαίδευσιν 
τοΰ λαού, Αναφαίρεται χρονικόν τι παγκόσμιον, 
Σύμωνο; τού Σήθου, γεγοαμμένον χυδαϊστί άπά τοΰ 
έτους 1070 έως τού 1080. ‘II γλώσσα μας κυ
ρίως δεν έχει διαλέκτους, ώς ή άρχαία, τήν Λίο- 
.Ιιχηγ, Ίωχιχηγ, ΛωριΧητ καί ' Ατζιχήγ. Διαφέρει 
μόνον ή προφορά αυτής, κατά τάς διαφόρους έπαρ- 
χίας καί νήσους.

‘II ζαθαρωτέρα καί εύγενεστέρα προφορά διεσώθη 
εις Κωνσταντινούπολιν, οπού, ώς μαρτυρεί Ιταλός 
τις συγγραφεύς σύγχρονος, αί γυναίκες τής άνω- 
τέρας τάζεω; έπί τή; Αλώσεως άκόμη έλάλουν τήν 
άρχαίαν γλώσσαν.

Αυνάμεθα δέ νά όνομάσωμεν διαλέκτου; τής νεο
ελληνικής τήν γλώσσαν τών Τζακώνων καί τών 
Λάζων, είς ήν ευρίσκει τις πολλά; άρχαίας λέξεις, 
ώς θέλει εύρει τοιαύτας είς τήν γλώσσαν τού λαού 
τών Ευρωπαϊκών παραλίων τής Μαύρης Θαλάσσης·

Ο Αατιηχπς χΜιίος περιλαμβάνει τήν Ααζι- 
γιχιμ· γεννηθεϊσαν έκ τής άναμίξεω; τών Όσχιχύζ 
ιδιωμάτων, Ιταλικών τινων διαλέ/.των καί τή; 
Ελληνικής. ‘Η γλώσσα αύτη, εχουσα τά δευτερεΐ* 
τή; Ελληνικής, πλησιάζει τήν Σαγσχριζικηγ πε
ρισσότερον αύτής. ‘Η λαμπρότερα τη; έποχή, ητον 
ή έποχή τού Αύγούστου, αιών, δστις, κατά τήν 
μαρτυρίαν τοΰ σοφού Εννίου, δέν ήτο είμή απαύγα
σμά τι τή; Αλεξανδρινής σχολής.

‘Η Λατινική γλώσσα ήρχισε νά έκπίπτη πολύ 
άπά τούπέμπτου αίώνος. Εως είς τά μεσάτου ΙΑ', 
αίώνος ήτον ή σπουδαία, διοικητική καί έκκλησια- 
στική γλώσσα άπάσης τή; Εσπερία; Ευρώπη; καί 
μέχρι τού παρελθόντος αίώνο; ή έπιστημονιχή.

Κατά τάν ΙΕ. καί IT'. αιώνα έπειράθησάν τι- 
νες έν Ιταλία, νά άνακαινίσωσιν αύτήν έν ολη τη 
άρχαία αυτή; καθαρότητι, άλλ’ έκοπίασαν εις μά- 
την, ώ; ήθέλησαν νά πρίξωσί τινε; καί παρ’ ήμϊν 
διά τήν Ελληνικήν.

‘II Λατινική δέ γλώσσα άποσυνθετομένη παρή
γαγε τά; γλώσσα; λεγομένας ‘Ρωαάζας περί ών 
εφεξής.

ΓΛΩΣΣΑΙ ΡΩΜΑΝΑΙ.

Αί γλώσσαι αϋται διαιρούνται είς γλώσσαν τον 
Όϊ.Ζ, έξ ή; παρήχθη ή Γαλ; <::ή, καί γλώσσαν τοΰ

*Οχ ή τής Προβιγγίας, ήτις παρήγαγε τήν Ιτα
λικήν, Ισπανικήν, Πορτογαλλικήν καί Βλαχικήν.

1. ‘II ΊζαΛιχη έσχηματίσθη κατά τάν ένδέκα- 
τον αιώνα· έχει δέ όπερ τάς είκοσι διαλέκτους, 
διαφερούσα; τήν μίαν άπό τής άλλης.

2. ‘II Ίσπανιχΐ) ή Κασζε.Ι.ΙαΥιχη, σχηματι-Ι 
τισθεΐσα έπίσης κατά τάν ένδέκατόν αιώνα όμιλάυ- 
μένη δέ είς Ισπανίαν καί εις δλας τάς παλαιάς ή 
σημερινά; άποικία; αύτής έν τή Αφρική, Αμερική 
καί Ωκεανία· είναι γλώσσα πλουσιωτάτη καί άρμο- 
νικωτάτη καί γραμματικώς ή αύτή μέ τήν Πορτο-Ι 

γαλλικήν. (
3. ‘II ΠορτΟγαΛίχΙ) έλαβε τήν γέννησίν της 

κατά τήν αύτήν σχεδόν έποχήν μέ τήν ιταλικήν' 
καί Ισπανικήν. Εκτός δέ τή; Πορτογαλίας άμΐ- 
λεΐται εις δλας τάς πολυαρίθμους αποικίας τών 
Πορτογάλων είς Ασίαν, Αφρικήν, Αμερικήν καί 
Ωκεανίαν. ‘II Πορτογαλλική είναι πλούσια, αρμο
νική, γλυκεία καί σύντομος καί άκριβής.

‘Η ΒΛαχιχη, όμιλουμένη είς Βλαχίαν, Μολδα
βίαν, Βεσσαραβίαν, Τρανσυλβανίαν καί είς μέρη 
τινά τής ούγγαρίας καί ΰπά τών λεγομένων Κου- 
τζοβλάχων είς τήν Ηπειρον, είναι κράμμα τι τής 
Λατινικής, έλληνικής, Σλαβικής, Γοτθικής, Τουρ
κικής καί έτέρας τίνος διαλέκτου άναλόγου μέ τήν 
Αλβανικήν.

ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ Ο ί Λ.

ΓαΛΛιχ^ γ.Ιώσσα.

Κατά τάν πε'μπτον καί έκτον αιώνα, ήρχισε νά 
σχηματίζεται εις τάς Γαλλίας χυδαία τις γλώσσα, 
ήτις κατά τάν έβδομον μολαταύτα αιώνα, διέφερε 
πολύ ολίγον τής Λατινικής. Πολλαί σύνοδοι άπά τού 
813 έπιτάττουσιν είς τούς επισκόπους νά κηρύτ- 
τωσι τάν λόγον τοΰ Θεού εις τήν χηδαίαν γλώσ
σαν. Τά άρχαιότερον δέ μνημείον αύτής είναι ό ά- 
παγγελθείς έν Στρασβούργο), εί; τά842, δρκος υπό 
Λουδοβίκου τού Γερμανικού.

Εκτοτε ήρχισαν νά γεννώνται αί δύω γλώσσαι 
τού ΟίΛ καί τού Οζ, όνομασθεισαι ούτω ώς έκ 
τής διαφόρου προφοράς τού Oui (ναί), όπερ πρός 
βορράν τού Λίγειρος (Loir) ποταμού έλέγετο Οί.Ι, 
καί πρός μεσημβρίαν "Οχ.

Πριν σής κατακτήσεω; τών Νορμανδών, κατά 
τήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα ή Γαλλική, ήτοι ή 
γλώσσα το» Ο’ίλ, ήτον ή έν χοήσει γλώσσα εις τήν 
Αύλήν τής Αγγλίας καί αύτής άκόμη τής Σκωτίας.

Μετά δέ τήν κατάκτησιν τού Γουλιέλμου τού 
νόθου, έγε'νετο κοινή είς τήν Αγγλίαν, καί μόνον 
κατά τον ΙΑ' αιώνα άπηγορεύθη ή χρήσίς τη; ένώ- 
πιον τών δικαστηρίων καί τοΰ κοινοβουλίου. Αί 
κατακτήσεις τών Νορμανδών είσήγαγον τήν γλώσ
σαν ταύτην είς τήν Πούλιαν καί τήν Σικελίαν, με
τά ταΰτα εις τήν Ανατολήν, διά τή; άνεγέρσεως 
τοΰ βασιλείου είς ί-ρ'ουσαλήμ τώ 1099, καί άλλων 
ήγεμονειών. Οί σταυροφόροι τών 1200 έφερον αυτήν 
είς την Κωνσταντινούπολιν, δπου έπεκράτησε μέχρι 
τοΰ ΙΓ'. αίώνος. Συγγραφεύς τι; Ισπανός άναφέρει 
δτι είς τήν έποχήν του δηλ. κατά τά 1300, ή

Γαλλική ώμιλεΐτο εις τήν Πελοπόννησον καί τάς 
Αθήνας τόσον καλά, δσον καί είς Παρισίους. Απά 
τού ΙΓ’. αίώνος παρεδέχθη αύτήν ή Ιταλία, πρά 
πάντων όέ ή Νεάπολις μετά τάς κατακτήσεις τοΰ 
Καρόλου τής Ανδαγαυίας.

II μόρφωσις τής νεωτέρας γαλλικής γλώσσης 
ήρχησε νά γίνεται κατά τόν ΙΕ. αιώνα, έβελτιώθη 
δε πολύ κατά τόν IT'. καί έφθασεν είς τήν τελειό
τητά της έπί τής βασιλείας τού Λουδιβίκου ΙΑ'. 

Γερμαηχαι γΛωσσαι.

Η οικογένεια αύτη διαιρείται είς πέντε κλάδους, 
Tevzorixbr, ΣαζωΥυών, ΚιμερίΥ.όν, Σχα>·βιγα6ι- 
*cr χαί ΆγγΛο-6ρετα.γιχόγ.

II Τευζοηχη ή Γερμανική γλώσσα διαιρείται 
εις πολλάς διαλέκτους παλαιάς καί νέας, έξ ών 
έμορφώθη ή νεωτέρα Γερμανική, διαιρούμενη είς 
λαλουμένην καί είς γραπτήν, τής όποιας πατήρ εί- 

ί ναι ό Λούθηρος.
‘Η Γερμανική έχει τά; έξής διαλέκτους τ'ην EJ.- 

\6εζιχηγ, τήν ίΡηγιχηγ, νην JarovC'xijr πιοιλαμ- 
βάνουσαν τήν Βα6αριχηγ, Τνρο^ιχηΥ, Αυστριακήν 
κλπ. τήν ΦραγχοπχηΥ η μεσαίαχ ΓερμαπχήΓ 
(mittel deutscli), κλπ.

0 Σαζωπχος χ^άόοζ περιέχει διαφόρου; Γερμα
νικά; παλαιάς καί νέας διαλέκτους καί έκ τούτου 
παρήχθη ή ΝεερΛανδ/χη -(Κώασα. τής όποιας διά
λεκτοι είναι ή ΈΙαμανδιχή καί 'ΌΑΙαΥδιχή. Αί 
όμιλοόμεναι είς Πρωσσίαν διάλεκτοι άνήκουσιν έπί
σης είς τάν κλάδον τούτον.

Σχαγόίϊ·α6ιχί>ς χ.ΐάόος. Είς τάν κλάδον τούτον 
ανάγονται ολαι αί παλαιαί Γοτθικαι διάλεκτοι καί 
έκ τών σημερινών ή Νορβε^ιχη, Σουηύιχη καί 

Ααπχή.ί Αγγ·Ιο·6ρεταΥίχλς χΛάόος. Είς τάν κλάδον 
τούτον ανήκει ή παλαιά Αγγλοσαζωνική γλώσσα, 
ήτις έξέλειπε πρά πολλών αιώνων καί ή σημερινή 
Αγγλική, ήτις έσχηματίσθη έκ τής Αγγλοσαξωνι- 
κής καί Φραγκονορμανδικής, Κελτικής καί Ρωμά- 
νας. Τά παλαιότερά της μνημεία είναι τού IB', 
αίώνος. Εγεινε γλώσσα τής Κυβερνήσεως κατά τάν 
Ια', αιώνα έπί έδουάρδου Γ’. έμορφώθη δέ τελειω
τικά; είς τάς άρχάς του ΙΗ. αίώνος. Γλωσσογρά
φος τις ΰπελόγισιν δτι ή Αγγλική γλώσσα έπί 43, 
5G6 λέξεων, έδανείσθη τάς 13,330 ά: ά .'άς 
Τευτονικάς γλώσσας· τάς 29,854 άπά τά; Ρωμά- 
νας· τάς 88 άπά τάς Κελτικάς καί τάς 294 άπά 

πηγάς αβέβαιους.

Σ.Ιαΰ’.χα'ι γ.Ιωσσαι.

‘U οικογένεια αύΐη δύναται νά διαιρεθή είς τρεις 

κλάδους.
ά. Τάν Σ.ία6ογιχίΎ·, περιέχοντα τήν ΣΑαώοΥε- 

xijY ή ΣερβίΧί^Υ^ όμιλουμένην υπο τών δυτικωτε- 
ρων Σλάβων, τών πλ.εκςων κατοίκων τής Αυστρίας 
καί Τουρκία;. ‘II φιλολογία της Jvai παλαιωτέρα 
δλων τών άλλων Σλαβικών φιλολογιών, πλούσια 

[καί πολυειδής. Τά άρχαιότερον τη; μνημεϊίν άνα- 
βαίνει είς τάν 18'. αιώνα. Είναι δε τούτο ή Ιστο
ρία τής Δαλματίας, γραφεϊσαεί; τά 1170. Αί κυρι-
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ώτεροι αύτής διάλεκτοι είναι ή Σέρβική, λαλουμέ
νη εις Σερβίαν, Κροατίαν, καί κατ’άλλας διαλέκτους 
είς Βόσναν, Μοντενέγρον, Ραγούζαν κλπ. ή Οΰσχο- 
χιχη, λαλουμένη ύπά τών λεγομένων Ούσκόκων ή 
Μορλάκων· καί τήν ΒουΛγαριχήν καλλιεργουμένην 
άπό τίνος.

Είς τόν κλάδον τούτον άνήκ·ι καί ή σΛαβική 
Άώσσα, ή και σ.Ια,βιάνσχα λεγομένη, είς ήν με- 
τέφοασαν οί Ελληνες Κύριλλος καί Μεθόδιος ολα 
τά εκκλησιαστικά βιβλία καί ήτις σήμερον εϊναι 
ή εκκλησιαστική γλώσσα τών Ρώσσων. Ο πολυμα 
θής συμπολίτης μας Κ. Κ. Οικονόμος είς τι πόνη 
μά του, έζήτησε ν’απόδειξη τήν συγγένειαν τής' ;?0 
γλώσσης ταύτης πρός τήν Ελληνικήν. Οπως καί 
άν έχη, ή παλαιά σλαβική έχει γραμματικήν ομοι
ότητα πολλήν ποός τήν Ελληνικήν, καί κυριώτερον 
πάντων έχει τόν δυϊκόν άοιθμόν, ευρισκόμενον έκ 
τών Εύρωπαϊκών γλωσσών είς μόνην τήν Ελληνι
κήν. ‘Η σύνταξις τών εκκλησιαστικών βιβλίων 
ομοιάζει ακριβώς τήν τών ήμετέρων, είναι δέ μάλ
λον μετάφρασες κατά λέξιν.

β'. Τόν 'Ρωσοιχόν χ.ΙάδοΓ, είς 8ν υπάγονται 
1) ή σημερινή ‘Ρωσσιχή γΛώσσα, (1) ήτις δμι- 
λεΐται καθ’ όλην τήν Ρωσσίαν καί μέρος τι τής 
Γαλλικίας καί τής Ούγγαρίας. Εχει διαφόρους δια
λέκτους, ών ή κυριωτέρα είναι ή τής μιχρ&ς ‘Ρωσ
σίας· 2) »} κροατική καί 3) ?} βίνδη. Αί δύο 
αύται διάλεκτοι έπιχωριάζουσιν ή πρώτη εϊς Κροα
τίαν καί Ουγγαρίαν, καί ή δευτέρα είς τινας Σλα
βικός επαρχίας τής Αύστρίας, οίον τήν Στυρίαν, 
Καρνιόλην κλπ.

γ'. Τόν Βοεμο-ΠοΛονιχόν χΛάδον περιέχοντα 
1) τήν βοεμιχήν διαιρουμένην είς πολλάς διαλέ
κτους καί ύποδιαλέκτους είς Βοεμίαν καί Μοραβίαν.
Ή βο εμική εϊναι γλώσσα πλούσια καί αρμονική καί 
επίσημος άλλοτε. 0 Κάρολος Δ1 εϊχε καταστήσει 
αύτήν γλώσσαν διπλωματικήν καί σπουδαίαν τής 
Γερμανίας· καί 2) τήν ποΛωνιχήν, γλώσσαν πλου· 
σίαν καί εύηχον.

δ . Τόν ΒεΊδο-Αιθονανιν.ον κλάδον, περιέχον 
τα γλώσας όλίγον καλλιεργουμένας καί δμιλ.ουμέ- 
νας κατ’ επαρχίας τινας τής Ρωσσίας καί τής 
Πρωσσίας. Αί γλώσσαι αύται εϊναι μίγμα τής 
Σλαβονικής Γοτθικής καί Γερμανικής.

ΟΰραΛικαί ή Φοιηχιχαί γΛύσσαι.

Είς ταύτην τήν οικογένειαν υπάγονται ά.) ή 
ΦινΛανδιχή ·ρ~Κωσσχ καί ή τών ’ Ιαπΰνων β'.) ή 
τών Τζερεμίσων καί άλλων τινών οίκούντων περί 
τάν Βόλγαν ποταμόν φυλών, γ') ή Ούνχρικζ) ή Μα- 
τζαριχή εί- τήν οποίαν όμως εϋρίσκονται πολλαί 
Γερμανικοί, Σλαβικαί καί Λατινικοί λέξεις. Είς τήν'*"1 
οικογένειαν ταύτην πιθανώς ν’ άνήκωσιν αί πρό πολ 
λού άπολεσθεΐσαι γλώσσαι τών Οϋνων, Αβαρών, 
Χαζάρων καί Βουλγάρων.

(1) ‘Η γλώσσα αύτη είναι μία άπό τάς πλουσιωτέρας 
καί τελειοτέρας· έχει μόνη τών Ευρωπαϊκών γλωσσών γένος 
εις τόν ενικόν αριθμόν τών παρωχημένων χρόνων τών βη
μάτων της κλπ.

Γ.Ιωσσαι τής Άτριχης.

Αί γλώσσαι αύται δύνανται νά διαιρεθώΰιν εις 
τέσσαρας μεγάλας κλάσεις, ήτοι είς γλώσσας των 
χωρών τοϋ Νείλον, τής παραΛίου Νιγριτίας, τον 
Ατ.Ιαντος χαί τής μεσημβρινής ’Αφρικής.

Είς τήν πρώτην κλάσιν ανήκει ή άρχαία Αίγν 
πτιαχή, γλώσσα άρχαιοτάτη. Η γλώσσα αυτή, εϊς 
τά άρκτικά τούλάχιστον στοιχειά της, είναι μονο
συλλαβική καί ή προσθήκη μονοσυλλάβων τινων, 
άτινα χρησιμεύουσιν εϊς τό νά οανερώσωσι τόν αρι
θμόν τού προσώπου, τήν έγκλισιν καί τόν χρόνον 
τροποποιούσε τήν έννοιαν έκάστης πρωτοτύπου λέ- 
ξεως. Διά νά τήν γράφωσιν, οί Αιγύπτιοι μετεχειρι- 
ζοντο συγχρόνως τρία συστήμβτα γραφής, τό ιερο- 
γ.Ιυφίχον, ή ιερόν, τό ίερατιχΰν καί τό δημοτικόν.

Διά τά ιερογλυφικά μετεχειοίζοντο συγχόνως ει
κονικά σ'/ήοΛ-.α, παριστώντα τό άντικείμενον αυ
τό, οπερ ήθελον νά φαναρώσωσιν, καί σνμβο.Ιικά 
η φωνητικά, ήγουν αλφαβητικά.

‘II ιερατική γραφή ήτο συνοπτικός τρόπος τής 
ιερογλυφικής, καί έγράφετο συνήθως όριζοντίως καί 
άπό τά δεξιά πρός τά άριστερά.

‘Η δέ δημοτική συνέκειτο έκ σημείων αλφαβη
τικών, τά όποια παρελάμβανεν άπό τήν ιερατικήν, 
καί τά σύμβολα μετεχειρίζετο μόνον διά νά δηλώση 
ιερά άντικείμ.ενα.

Τά μνημεία άτινα μάς μ.ένουσιν έκ τής γλώσσης 
ταύτης εϊναι χειρόγραφά τινα έπί παπύρου καί τι- 
νες έπιγραφαί, ών ή περιφημοτέρα είναι ή γνωριζο- 
μένη τώ όνόματι Λίθος τής 'Ροξέτης, άνακαλυ- 
φθεΐσα είς Ροζέταν ύπό τού Γάλλου Βουσάρ κατά 
τό 1799. Φέρει κείμενόν τι Ελληνικόν έχον απέ
ναντι μετάφρασιν αύτού είς τήν Αιγυπτιακήν, γε- 
γραμμένην διά τών δύο ειδών τών χαρακτήρων, 
άτινα ήσαν είς χρήσιν έν Αίγύπτω. Τό μνημεϊον 
τούτο, τά όποιον εύρίσκεται σήμερον είς τήν Αγ
γλίαν, έχρησίμευσεν είς τόν Χαμπολιώνα ώς βάσις 
είς τάς περί άναγνώσεως τών Αιγυπτιακών γραφών 
άνακαλ,ύψεις του.

Τό άρχαιότερον ε’κ τών Αιγυπτιακών χειρογρά
φων, άτινα ώς έπί τό πλεΐστον πραγματεύονται ύ- 
ποθέσεις ιστορικός ή τελετάς νεκρικός, άναβαίνει, 
κατά τόν Κ. Χαμπολιών, είς τήν έποχήν τού Μοίρι- 
όος, δηλ. είς 3500 περίπου έτη.

Εκ τής παλαιάς Αιγυπτιακής έσχηματίσθη νεω- 
τέρα τις γλώσσα, ή τών Κό.ττων, έχουσα πολλας 
λέξεις Ελληνικά;, Λατινικός καί Αραβικός· ή 
γραμματική της δμως έμεινεν ή ίδια. Ή γλώσσα 
αύτη ήτις έξέλειπε περί τά τέλη τοϋ ΙΖ'. αϊώνος 
καί σήμερον εϊναι έκκλησιαστική μόνον, εϊχε δύω 
υριωτέρας διαλέκτους τήν δίεμφητιχήν ή Βαϊρι- 

χήν, καί τήν Θηβαϊκήν ή Σαίδιχήν. Τό άλφάβη- 
τόν της συνέκειτο έκ τών 24 γραμμάτων τού Ελ
ληνικού καί 6 γραμμάτων τής δημοτικής Αίγυ-
πτιακής γραφής.

Περί τών λοιπών ίδωμάτων τής Αφρικής περιτ
τόν νομίζομεν νά έκτανθώμεν ώς όλίγον γνωστών. 
Εκ τούτων τά κυριώτερα εϊναι, ή λαλουμένη γλώσσα 

I τών Φον.Ιάχιδων ή Φε'ίΛάχιδων, ή ΒοΛοφιχή,

όμιλουμένη άπό τοϋ Ατλαντικού μέχρι τού Βαμ- 
6αχθΰ· ή Βερβεριχή όμιλουμένη είς τάς περί τόν 
Ατλαντα χώρας· αί διάλεκτος τών Κάφρων, Οτ- 
τεντότων κλπ., καί αί Τρωγ.ίοδυτιχαί γλώσσαι 
άνήκουσαι είς τήν κλάσιν τώνΝειλικών γλωσσών (1). 

ΓΛώσσαι τής Αμερικής.

Εκ τών γλωσσών τού μέρους τούτου αί σημαν- 

τικώτεραι είναι'
ά.) Μεξικανή, διάλεκτος πλούσια καί αρμονι

κή καί έπιχωριάζουσα είς τήν άρκτώαν Ισπανικήν 
Αμερικήν. Τό άλφάβητόν της στερεΐτα τών φωνών
τών άντιστοιχουσών μέ τά γράμματα b, <1, f, g, | 
p, S, j, 11, n, τού Ισπανικού αλφαβήτου. Αί λέξεις 
της, καί αύταί αί άπλαϊ, σύγκεινται πολλάνις έκ 
15 καί 1S συλλαβών. Αναλογία·.τινες λέξεων συν- 
δέουσι τήν Μεξικανήν μέ τήν Σινικήν καί Ιαπωνι
κήν. Οί Μεξικανοί μετεχειρίζοντο μέχρι τού Ζ". 
αϊώνος α. X. τούς λεγομένους ΚΑπουςη κόμβους 
σχοινίων οιαφόρων χρωμάτων 3ιά νά όιατζρ’Ζσωσιν 
τήν διήγησιν τών συμβάντων. Κατά τήν ρηθεΐσαν 
δέ έποχήν είσήξαν τά συμβολικά σημεία, (τό αύτά 
μέ τά ιερογλυφικά) τά όποια έφερον εις μεγίστην 

τελειότητα.β'. ‘11 ΙΙερονβιχή, ή εύγενεστέρα διάλεκτος 
τής μεσημβρινής ’Αμερικής, έν χρήσει σήμερον είς 
τό Περού, τήν Πλ,άταν καί τήν Κέαν Γρενάδαν όχι 
μόνον παρά τοϊς αύτοχθόνοις, άλλά καί παρά τοΐς 
Ισπανοί; τών άνωτέρων τάξεων. ‘Η γλώσσα αύτη 
εϊναι γλυκεία, αρμονική καί ποιητικωτάτη.

Γ.Ιωσσαι τής ’Ωκεανίας.

Λύω οίκογένειαι ολως διακεκριμέναι είναι ένχρή- 
σει εϊς τό μέρος τούτο. ‘Η μία αύτών περιλαμβάνει 
τήν πληθύν έκείνην τών άμορφων γλωσσών, αί- 
τινες όμιλοϋνται άπό τάς ουλάς τών Μαύρων.

‘Η έτέρα δύναται νά διαιρεθή είς πέντε μεγά
λους κλάδους, άνταποκρινομένους πρός τός διαφό
ρου; φυλάς, παρ’οίς λαλοϋνται αί -γλώσσαι αύται· 

είναι δέ'
1. Αί Μαλλιακαί καί Ιαβανικαί γλώσσαι.
2. Αί τής νήσου Κελέβης.
5. ‘II τής Ταπροβάνης (Μαδαγασκάρ.)
4. Τών Φιλιππινών νήσων καί τής Φορμώσης καί
5. Αί γλώσσαι τής ανατολικής Πολυνησίας. I 
Αί γλώσσαι τής οίκογενείας ταύτης εϊναι όλαι!

συνδεδεμέναι πρός άλλήλας διά πολλών ομοιοτήτων 
καί παράγονται άπό γλώσσαν άρχαιοτάτην, ήτις 
δέν σώζεται μέν σήμερον, άλλά τής όποιας λείψα
να πολλά έμεινον είς τάς διαφόρους διαλέκτους των., 
Πολλαί τούτων, λαλούμεναι είς απέραντους άπο- 
σ τάσεις ή μία τής άλλης, συγγενεύονται τοσούτον, 
ώστε ήθελε τάς ονομάσει τις διαλέκτους δύω γει
τονικών επαρχιών τής αύτής επικράτειας.

‘H κυριωτέρα τών γλωσσών τούτων εϊναι ή ’/α-

( I) Περί τής γλώσςης τών αρχαίων Τρωγλοδυτών t 
Ηρόδοτος λέγε: ταύτα « Γλώσσην δε ούδεμίη άλλη παρο· 

μοίην νενομίκασι, άλλα τετρίγασ: χαθα'πεο αί νυχτερίδες.:

βανιχή, διαιρουμένη είς χαΛαιάν καί νεαν. ‘Η πα
λαιό Καβί έπί δέκα λέξεων περιέχει μίαν μόνην 
μόνην παραγωγήν ήχεανικής, αί λοιπαί είναι Σαν
σκριτικοί. Πλήν διά τοϋ γραμματικού της συστή
ματος ανήκει άναμφισβητήτως είς τήν Ωκεανικήν 
οικογένειαν. Από τού τέλους τής ΙΑ', έκατονταε- 
τηρίδος κατέστη ή σπουδαία γλώσσα καί έχει 
πλουσίαν καθ’ ολα τά είδη φιλολογίαν. ,

‘Η ΜαΛΛιακή εϊναι έπίσης γλώσσα αξία σημει- 
ώσεως, διότι όμιλεΐται είς έκτασιν 3,000 λευγών, 

ι Παρέλαβε καί αύτή πολλάς λέξεις άπά τήν Σανσκρι- 
|τ«κήν. Εχει δέ κώδηκά τινα γεγραμμένον είς τόν 
ΙΓ'. αιώνα, πολλά φιλολογικά καί ιστορικά μνη
μεία, καί, τό πολυτιμότερον πάντων, μεταφράσεις 
τών καλητέρων συγγραμμάτων τής ανατολικής φι

λολογίας.Είς έπόμενον άοθρον θέλομεν είπεΐ ολίγα τινά, 
πρός συμπλήρωσιν τής πραγματείας ταύτης, καί περί 
τών φιλολογιών έθνών τινων τής ’Ασίας, ’Αμερι
κής καί Ωκεανίας. Κ. Π.

ΤΙΪΚΟΝ XPEOS.
Ο κύριος Αστιγξ ήτον έμπορος έπίσημο; μεγά- 

,λη; τινός επαρχιακής πόλεως τής Αγγλίας. Ενυμ- 
Ιφεύθη νέος, καί έγεινε πατήρ πολυαρίθμου οίκογε
νείας, έπί τής οποίας έξήσκει τήν πατρικήν του 
εξουσίαν με τραχύτητα καί ιδιοτροπίαν, διότι είχε 
βίαιον καί εύερε'θιστον χαρακτήρα. ‘Η σύζυγο; 
αύτού, ούσα τό πρωτότυπον τής γυναικείας γλυκύ- 
|τητος καί εύγενείας, έσπούδαζεν άδιακόπως, διά 
παντός πραϋντικού καί συμβιβαστικού μέσου, νά 
διατηρή τόν άνδρα της είς καλήν διάθεσιν πρός 
έαυτήν καί πρός τά τέκνα της, άλλά συχνάκις άπε-

τύγχανε καί είς τά δύω.
Κάρολος, ό πρεσβύτερος υιός των, ητον έκ τών

παιδίων έκείνων τά όποια,—εϋγώγα όντα οσάκις 
κυβερνώνται μέ φρόνησίν καί ήπιότητα, αφηνιά
ζουν πάντοτε κατά τής έξασκήσεως έμπαθούς καί 
αύστηράς έξουσίας. Ητον λοιπόν αδύνατον ν’ άπο- 
φεύγη συνεχείς καί δυσαρέστου; διενέξεις μέ τόν 
πατέρα του, είς τοϋ οποίου τήν βαρυθυμίαν καί 
σκληρότητα άντέτασσεν άκαμπτον καί άτίθασσον 
πείσμα. Τάς δυστυχείς ταύτας έριδα; κατέστησεν 
έμπαθεστέρας ή πρόοδος τοϋ χρόνου’ ώστε, όταν 
τό παιδίον εφθασεν είς δεκαπέντε έτών ηλικίαν, ό 
πατήρ του, μετά σφοδράν τινα λ.ογομαχίαν, καθ ήν 
δέν ήδυνήθη νά τό φέρη είς συναίσθησιν καί υποτα
γήν, ήναγκάσθη νά τοϋ κλείση τήν θύραν, καί νά 
τό διατάξη νά μή φανή πλέον έμπροσθέν του·

Τοιαύτη ήτον ή Υπερηφάνεια καί ή ϊσχυρογνωμο- 
σύνη τού Καρόλου, ώστε δέν έχρειάοθη νά έπα- 
ναληφθή τού πατρίς του ή διαταγή. Ασυλλόγιστος 
ώς ήτον, άνεχώρη.σεν αμέσως πεζός εί; Λονδΐνον, 
όπου φθάσας, μετά πολλάς δυσκολίας καί κακου
χίας, άπήντησε πλοίαρχόν τινα τών Ανατολικών 
Ινδιών, γνώριμον τού πατρός του, καί κατώρθωσε, 
μέ πολλάς παρακλήσεις, νό τόν πείση νά τόν δεχθή
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είς τό πλοϊόν του, τό όποιον ήτοιμάζετο μετ’ όλί
γας ημέρας νά ταξειδεύσφ είς Ινδίας.

Παρωργισμένος ών, ό κύριος Αστιγξ δέν ήσθάνθη 
πολλών λύπην διότι ό υιός του ύπήκουσε προθύμως 
τήν ύπό τοϋ πάθους του ύπαγοοευθεΐσαν διαταγήν, 
καί ή σύζυγός του, πρός την όποιαν ό Κάρολος έδειξε 
πάντοτε σέβας καί αγάπην τρυφεράν, ητον έπιπολύ 
απαρηγόρητος. Εξ όλων τών γενομένων εξετάσεων 
άλλο τι δέν ήμπόρεσαν νά μάθουν, είμή ότι δ υιός 
των άνεχώρησε διά θαλάσσης, Six πού όμως, καί 
είς ποιαν κατάστασιν, τίποτε δέν εξίχνιασαν.

Είς τήν δυστυχίαν ταύτην προσετε'θη ταχέως 
καί ή έλάττωσις τής περιουσίας των, προελθοϋσα 
άπό διαφόρους έμπορικάς ζημίας. Αφού έβασα- 
νίσθησαν ηθικώς ολίγα έτη, ήναγκάσθησαν ν’ ά- 
ποσυρθοΰν είς μικράν οικίαν πλησιόχωρου τινάς 
κώμης, όπου, καταβεβλημένοι άπό τήν θλίψιν, καί 
πάσχοντες και κατά τό σώμα καί κατά τήν ψυχήν, 
άνέτρεφαν πτωχώς καί άφανώς τήν οίκογένειάν των.

Μίαν καί μόνην ωφέλειαν έπέφεραν είς τόν κύριον 
Αστιγγα αί δυστυχίαι του. Ο χαρακτήρ του ολίγον 
κατ ολίγον έγεινεν ήπιώτιρος· τά πάθη του κατευ- 
νάσΟησαν· έπάσχιζε ν’ ανακουφίζω διά τής άγαθό- 
τητος τά παθήματα τών συντρόφων τής λύπης του, 
καί έφέρετο μέ τήν μεγαλητέραν εύαισθησίαν καί 
τρυφερότητα πρός τήν σύζυγόν του, τής οποίας τά 
αξιέραστα προτερήματα έξετίμα καθ’ ημέραν περισ
σότερον.

Είς τά μεταξύ τούτο, ό Κάρολο; είδε διαφόρους 
είς τήν τύχην του μεταβολάς. Τά πρώτά του είς 
τάν κόσμον βήματα ύπήρξαν δυστυχή· ό πλοίαρχος, 
τοϋ οποίου, διά τής καλής του διαγωγής, είχεν 
αποκτήσει τήν εύνοιαν, άπέθανεν είς τάν διάπλουν, 
καί ό νέος άπεβιβάσθη είς Μαδράς στερούμενος προ
στάτου καί φίλου.

Ητον ήδη εγγύς νά γείνη παρανάλωμα τής δυσ- 
"υχί»ί, όταν πλούσιός τις έμπορος τής Εταιρίας 
τον εύσπλαγχνίσθη καί τόν έφερεν είς τήν οικίαν 
του. Δοκιμάσας δέ ικανόν καιρόν τήν επιμέλειαν 
καί τήν πίστιν του είς θέσεις κατωτέρας, τόν είσήξε 
τελευταϊον είς τό εμπορικόν γραφεϊόν του, καί τόν 
έδίόαξε τάς ύποθέσεις τοϋ καταστήματος.

Μετά σύντομον καί είς τήν θέσιν ταύτην δοκι
μασίαν, ό νέος έδωκε τοσαύτα δείγματα ίκανότη- 
τος, ώστε έθεωρήθη ικανός νά σταλή μακράν τής 
πόλεως, είς θέσιν εμπορικήν πολλοΰ λόγου αξίαν. 
Εκεϊ διεξηγαγε δυσκόλους τινάς καί σημαντικά; 
ύποθέσεις με τοσαύτην έπιτηδειότητα, καί, είς κρί
σιμους εμπορικά; περιστάσεις, ένήργησε μέ τοσαύτην 
επιτυχίαν καί εύτολμίαν, ώστε άπέκτησε τήν έμ- 
πιτοσύνην ολοκλήρου τής Εταιρίας. Επροβιβάσθη 
λοιπόν εύθύ; είς θέσιν επικερδή καί έντιμον, καί 
ηρχισε να πλουτή μέ τήν συνήθη είς τόν τόπον 
εκείνον ταχύτητα.

‘Π έντύπωσις τής προσβολής τήν όποιαν έλαβεν 
απομακρυνόμενος τής πατρικής οικίας, καί τά όποια 
μετά ταϋτα ύπέφερε δεινά, άνεχαίτισαν έπιπολύ 
πάσαν συγκίνησιν υίίκής αγάπης. Ενθυμείτο τήν 
οικίαν του ώς τόπον αύστηράς καί αδίκου τι
μωρίας, καί άπεφάσισε ποτέ πλέον νά μήν έπι-

στρέψη,, άν δέν άνεγνωρίζετο έντελώς ή αδικία τής 
άποβολής του. Βαθμηδόν μολαταύτα, καθόσον εύ- 
νοϊκωτέρα έγίνετο ή τύχη του, ή καρδία του 
ίρχιζε μαλακύνεται. Κατενύγετο συλλογιζόμενος 
τήν αμετάβλητον αγαθότητα τής μητρός του, καί 
τάς παιδικά; περιποιήσεις τών μικρών άδελοών 
του. Εδικαιολόγει πολλάκις καί αύτήν τού πατρός 
του τήν αύστηρότητα, καί κατεδίκαζε τό ίδιον 
αύτοϋ πείσμα, ώς έπίσης επιλήψιμου. Α ί εντυπώ
σεις αύται διετάραξαν τόσον τάν νοϋν του, ώστε 
όλα τ άγαθά τής παρούσης τύχης του δέν ίσχυ- 
σαν νά τόν πείσουν ν’ άναβάλ-ρ περισσότερον τήν 
έπιθυμητήν στιγμήν τής έπιστροφής του είς τήν 
πατρικήν οικίαν. Συναθροίσας λοιπόν όλην του τήν 
περιουσίαν, άπέπλευσεν είς Αγγλίαν, ό'που έφθασεν 
ύγιής μετά έννέα έτών απουσίαν.

Φθάσας εί; τήν πόλιν τής γεννήσεώς του, άπήν- 
τησεν ένα τών συμπολιτών του, οστις τόν έπληοο- 
φόρησε περί τής δυστυχούς μεταβολής τής κατα- 
στάσεως τοϋ πατρός του. Με καρδίαν λοιπόν τε- 
ταραγμένην άπό τρυφερά; συγκινήσεις, διευθύνθη 
άμέσω; πρό τήν νέαν κατοικίαν τών γονέων του.

Ητον περί τό εσπέρας, καί τό δυστυχές ανδρό
γυνου εκάθητο, πλήρες μελαγχολίας, περί τήν εστίαν 
τής εύτελοΰς του αιθούσης. Επιστολή τήν οποίαν 
ό κύριος Αστιγξ είχε λάβει τήν ημέραν έκείνην άπό 
τόν οικοδεσπότην του, πρός τόν όποιον καθυ- 
στέρει μικρόν μέρος τού ενοικίου, ηΰξανε περισ
σότερον τήν συνήθη τής οίκογενείας λύπην. Κρατών 
τήν έπιστολήν ταύτην είς χεϊρας· « Τί νά κάμω- 
» μεν λοιπόν; είπε-—φοβερίζει νά μάς άποβάλη,
» άπό τήν οικίαν.—Ασπλαγχνε άνθρωπε! Αλλά 
β πώς νά περιμείνω περισσοτέραν εύσπλαγγνίαν άπό ' 
η ξένον, παο’ όσην έγώ έδειξα πρός τόν ίδιον μου 
• υιόν. · Οί λόγοι ούτοι έχυσαν πικρόν φαρμακιού 
είς τήν καρδίαν τής κυρίας Αστιγγος, ήτις έκλαυσε 
γοερώς. Καθόλου δέν έσυλλογίζετο τότε τήν πα- 
ροΰσάν της κατάστασιν* όλοι οί διαλογισμοί της 
ήσαν όπερ τοϋ άπολωλότος υιού της.

ft πρεσβυτέρα θυγάτηρ, τής όποιας τήν ώραιότητα 
δέν έκουπταν ποσώς τά πενιχρά ένδύματα, έ πλησίασε 
τότε τήν μητέρα της, καί, ένώ τά συμπαθητικά 
της δάκσυα έβρεχαν άφθόνως τάς παρειάς της, μέ 
τήν μίαν τών χειρών έκράτει τήν χεϊρα τής μητρός 
της, καίμε τήν άλλην έστήριζε τήν κεφαλήν της.
0 πατήρ άνεστέναζεν άπό τά βάθη τής καρδίας 

του, καί δύω νέοι, οί μετά τόν Κάρολον πρεσβύ- 
τεροι υιοί, παρίσταντο είς τήν θλιβεράν σκηνήν, 
κυοιευόμενοι άπό σιωπηλήν μελαγχολίαν.

Τά δέ νεωτερα παιδία, άγνοοΰντα άκόμη τήν 
λύπην, έκάθηντο περί τήν θύραν. Εδραμαν δέ αί- 
φνιδίω; άναγγέλλοντα οτι έμπροσθεν τής οικίας 
έστάθη άμαξα, και οτι έξήλθεν άπ’ αύτήν ώραΐός 
τις κύριος. Είσήλθεν ούτος μίαν στιγμήν μετά 
ταϋτα, καί, ίδών τήν σκηνήν έκείνην, μόλις ήδυ- 
νήθη νά στηριχθή εί; έν τών θρονιών, καί έλειπο- 
θύμησεν.

Η οικογένεια όλη συνηχθη περί αύτόν, καί ή 
μήτηρ, άτενίσασα ζωηρώς τό πρόσωπόν του, άνέ- 
κραξεν « 0 υιός μου ! — ό υιός μου ! β χαί έπεσε

χαμαί πλησίον του. Ο πατήρ έστάθη όλίγας στίγ
μα; μέ τά; χεϊρας έσταυρωμένας, ώς είς ηλίθιον 
έκπληξιν, έπειτα, γονυπετήσας, είπεν a Ουρα
νέ, σ’ εύχαριστώ ! » Εδοαμε τότε πρό; τόν υιόν 
του, τόν έπήρεν είς τάς άγκάλα; του, καί, διά τών 
τρυφερών εναγκαλισμών του, τόν άνεκάλεσεν είς 
τήν ζωήν. Μόλις ό Κάρολο; άνέλαβε τάς αισθή
σεις του, έπεσεν είς τούς πόδας τού πατρός του 
καί έζήτησε συγχώρησιν. « Σύ ζητείς συγχώρησιν, 
β Κάρολε; είπεν ό πατήρ. Εγώ, τέκνον μου, έγώ 
» πρέπει νά ζητήσω άπό σέ συγχώρησιν διά τήν 
β οποίαν έδειξα πρό; σέ σκληρότητα. » ·— Καί, 
ταύτα λέγων, τόν ένηγκαλίζετο περιπαθέστερον, καί 
κατέβρεχε μέ άφθονα δάκρυα τό πρόσωπόν του.

ft μήτηρ, είς τό μεταξύ τούτο, έκειτο άναίσθη- 
τος είς τάς άγκάλας τής θυγατρός της.—Η λοιπή 
οικογένεια, έντρομος καί έκπεπληγμένη, δέν ήξευρε 
τί νά στοχασθή πεοί τής σκηνής ταύτης, καί τά 
μικρά ήρχιζαν νά κραυγάζουν γοερώς, κλαίοντα τήν 
μητέρα των, ήτις, καθ’ όλα τά φαινόμενα, ήτον 
νεκρά. Μετά πολλήν ώραν, διά τών περιποιήσεων 
τού υιού καί τοϋ συζύγου της, έδωκε σημεία 
ζωής· άλλ’ όταν, άνοίξασα τού; οφθαλμούς της, 
εΐδεν ένώπιόν της τό ύποκείμενον τών μακρών πό
θων καί τών διηνεκών θρήνων της, ή ισχυρά προσ 
βολή τήν δπυίαν έκ τούτου έλαβεν ολίγον έλειψε 
νά έπαναφέρη τόν κίνδυνον. Τήν μετέφεραν έν τού
τοι; είς τήν κλίνην της, όπου βαθμηδόν ησύχασε, 
καί ήδυνήθη νά ίδή καί νά έναγκαλισθή τόν υιόν 
της. Τά λοιπά μέλη τής οίκογενείας ένηγκαλίζοντο 
διαδοχικό»; τόν άδελφόν των, καί ή πρεσβυτέρα 
κόρη, ήτις ένθυμεϊτο περισσότερον τάν άγαπητόν 
σύντροφον τών παιδικών της χρόνων, τού έδιδε 
δείγματα ζωηροτάτης εύαισθησίας.

Αφού παρήλθαν αί πρώται κατανυκτικαί στιγ- 
μαί τών ασπασμών καί τών έξετάσεων, ό Κάρολος 
διηγήθη συντόμως εί; τούς γονείς του τά διάφορα 
συμβάντα τής ζωής του, μετοιάζων μολαταύτα τό 
μέρος τής δυστυχίας, διότι έφοβεϊτο μήπως επανα
φέρω είς αύτούς αλγεινά πάλιν αισθήματα. 
Τελευταϊον τούς έπληροφόρησεν ότι όσα άπέκτησεν 
ήσαν έδικά των, ότι τά έδιδεν όλα είς τήν διάθεσίν 
των, καί ηύχαρις-εΐτο νά συγκαταριθμηθή καί αύτός 
μεταξύ τών λοιπών μελών τής οίκογενείας.

Τό γενναίο» καί φιλόστοργον τής προτάσεως 
ταύτης διήγειρε μέγαν είς όλους θαυμασμόν, καί όχι 
μικράν συντριβήν είς τήν καρδίαν τοϋ πατρός, ώς ά- 
δικήσαντο; άλλοτε τοιούτον υιόν ένάρετον. Δεν ήθέ
λησε νά δεχθη ολόκληρον τήν προσφοράν του, άλλά, 
δανεισθείς ικανόν.μέρος τής υίϊκή; περιουσίας, συνέ
στησε μετ’ αύτοϋ έταιρίαν εμπορικήν, καί ούτως 
ήδυνήθη νά έπαρκέση, άφθόνως είς τά έξοδα τής 
λοιπής οίκογενείας του, καί νά διέλθγι τό ύπόλοιπον 
τών ήαεοών του αέ άνεσιν καί εύδαιαονίαν.

(Εκ τοϋ άγγλικού.)

IIΑΤΡΙΚΗ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΝ.
Είς μίαν τών δυτικών έπαρχιών τής Αγγλίας 

έζη πλούσιός τις άρχων, Σπένσερ ονομαζόμενος, δςις 
έχήρευσε νέος, καί είχε μονογενή θυγατέρα. Μετά 
τήν στέρησιν τής συζύγου του, τήν όποιαν ήγάπα έκ 
καρδίας, μ,οναχή παρηγορία τού έμεινενάβλέπη τ’ά- 
ναπτυσόμενα θέλγητρα καί τάς χάριτας τής μικρά; 
του Μαρίας, ήτις ύπέσχετο ότι ταχέως ηθελεν άπο- 
κτήσει όλα τά προτερήματα όσα άλλοτε ήγάπησε 
καί έθαύμασεν είς τήν άποθανοϋσάν του σύζυγον. 
Μεγίςην προσοχήν καί φροντίδα κατέβαλεν είς τήν 
άνατροφήν της" τής έδωκε διδασκάλους παντό; εί
δους, όλους διακεκριμένης άξίας, καί συχνάκις άνε- 
λάμβανεν ό ίδιος τό εύάρεστον τούτο καθήκον, είς 
τό όποιον ήτον πολύ κατάλληλο; διά τε τήν φοό- 
νησιν καί τάς γνώσεις του.

Αύξάνουσα τήν ηλικίαν, ή νεχ Μαρία έστολίζετο 
μέ σπάνια πλεονεκτήματα, φυσικά καί έπίκτητα, 
έχουσα πάν ό,τι ήδύνατο πατήρ φιλόστοργο; να 
επιθυμήσω· Η πρός αύτήν άγάπη του έπομένω; δέν 
είχεν όρια, καί άλλην πλέον είς τόν βίον του έπι- 
θυμίαν δέν είχεν, είμή πώς νά τήν άποκαταστήση 
έντίμως καί εύτυχώς εί; τόν κόσμον.

Πρό; έπιτυχίαν τοϋ σκοπού τούτου, δέν έρριψεν, 
ώς οί πολλοί τών πατέρων, τήν προσοχήν του εις 
τούς βαθμούς ή εί; τά πλούτη. Πεπεισμένος άπό 
τήν ιδίαν του πείραν καί τάς έπί τού κόσμου πα
ρατηρήσεις του ότι ή περί τόν γάμον εύδαιμονία 
συνίσταται είς τήν αύτάρκειαν καί εί; τήν συμφω
νίαν τών αισθημάτων, πρώτον καί κύριον προσόν 
έζήτει είς τόν μέλλοντα γαμβρόν του καρδίαν άγα- 
θήν καί ένάρετον. Ο,τι δε κυρίως άπεστρεφετο και 
έφοβεϊτο ήτον ή τάξι; τών φιληδόνων άνδρών.

Η Μαρία έπροικίσθη πρός τοϊς άλλοι; άπό τήν 
φύσιν μέ τά άμφίβολα δώρα τής τρυφερά; καί εύαι- 
σθήτου καρδίας. Τούτο, ένώ τήν άνεδείκνυε κόρην α
γαθήν καί φιλόστοργον πρός τόν άγαπητόν πατέρα 
της, τήν άφινε συγχρόνως άπροφύλακτον καί πρός 
αισθήματα άλλα ίσχυροτέρου καί κινδυνωδεστέρου 
είδους. Απρακτος ουσα εί; τά τοϋ κόσμου, δέν διέ- 
κρινε τούς άνθρώπου; μέ τά διορατικά όμματα τού 
πατρός της· όθεν, οσάκις έβλεπε μορφήν έξωτερικώς 
εύάρεστον, εύκόλως έφαντάζετο ότι καί ό εσωτερι
κός χαρακτήρ μέ τό εξωτερικόν τούτο άνταπεκρίνετο.

Συνέβη τότε νά σταθμεύω είς τήν πόλιν έκείνην 
νέος τις αξιωματικός, όστις, παρά τήν καλλονήν 
τού σώματος καί τήν κομψότητα τών ένδυματων, 
είχε καί θέλγητρα λόγου καί συμπεριφοράς έπαγω- 
γά είς άκρον καί σπανιώτατα. Εφαινετο πληρης 
πραότητας καί εύαισθησίας, ένώ ή καρδία του ήτον 
διεφθαρμένη άπό διεστραμμένα; άρχας καί άπό έξεις 
άσωτίας. Εκ περιστάσεω; συνέβη νά γνωρισθή με 
τήν Μαρίαν, πριν $ πατήρ αύτής νοήση τάν έπαπει- 
λούντα αύτήν κίνδυνον· ή έντύπωσις δέ τήν όποιαν 
είς τάς πρώτα; σχέσεις της έλαβεν έρριζώθη τόσον 
είς τήν καρδίαν της, ώστε, μολονότι δ πατήρ της, 
δταν άνεκάλυψεν αύτάς, μετεχειρίσθη όλα τής απο
τροπής τά μέσα, καί όλην τήν χρήσιν τής πατρική;
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του εξουσίας, τίποτε 8ιν ήδυνήθη νά κατορθώση.
έπειδή όμως δ κύριος Σπένσερ ήρνήθη σταθερώ; 

τήν συγκατάθεσή» του εις συνοικεσίου τοΰ όποιου 
τάς δυστυχείς συνεπείας είχε καθαρώς προϊδεΐ, μέ
σον άλλο είς τους δύω έραστάς δέν έμεινε παρά 
τήν φυγήν. Νεάνις άνατραφεΐσα έπιμελώς μέ άβ- 
χάς καϊ εξεις αρετής, ώς ή Μαρία, έπρεπεν έπιπολύ 
νά διστάση πριν άποφασίση τολμηρόν τοιοϋτο καί 
εγκληματικόν κίνημα· άλλά τέλος πάντων εγεινε 
καί ή άπόφασις καί ή ίκτέλεσις· καί ή δυστυχής 
θυγάτηρ πολύ άργά ένόησεν οποίαν φρικτήν άλλα- 
γήν έκαμε τής τρυφεράς αγάπης τοΰ φιλόστοργο- 
τέρου τών πατέρων μ έ τούς εφήμερους έρωτας άσω
του καί άπιστου συζύγου.

0 δικαία άγανάκτησις τοΰ πατρός της τήν άπε- 
δειλίασε τόσον, ώστε δέν έπεχείρησε νά καταπραύ- 
νη τήν οργήν του, ήτις, άφορμήν έχουσα πράξιν 
τοιαύτην άπειθείας, άνατρέπουσαν τάς προοφιλε- 
στέρας τών ελπίδων του, ύπετίθετο OTt ήθελε μείνει 
διαρκής καί άνεξάλειπτος εις τήν καρδίαν του. 
Αφοΰ λοιπόν ύπέφερε δυστυχήματα πολλά, σωμα
τικά καί ψυχικά, άκολουθοΰσα σύζυγον ό'στις ε’φέρετο 
πρός αύτήν μέ κτηνώδη παραμέλησιν καί περιφρό- 
νησιν, έχήρευσε τέλος πάντων εί; ξένην γην, δπου 
εύρίσκετο σταθμεύων ό άζιωματικό; εκείνος, καί 
έπανήλθεν είς τήν Αγγλίαν πάμπτωχο; καί δυσ
τυχής, τά τρίτον έτος τή; ύπανδρείας της, φέ- 
ρουσα υιόν διετή εις τά; άγκάλας τη;.

Κατά καλήν της τύχην, άμέσως μετά τήν επι
στροφήν της, εύρε παρηγοριάν καί καταφύγιου εί; 
τήν οικίαν κυρίας τινάς, ήτις ήτον άλλοτε φίλη ςενή
τής μητρός της. Είς τήν οικίαν έκείνην εύρεν δλην ίκανάς 
σχεδόν τήν άγαθότητα τή; πατρικής οικία;· καί ή 
εύεργετική έκείνη γυνή, επιθυμούσα νά τήν ώφελήση 
περισσότερον, άπεφάσισε ν’άναλάβη τά δύσκολου έρ
γου τού νά τήν συμφιλίωση μέ τόν πατέρα της. Ε
πειδή δέ ή κυρία αύτη είχεν ίσην τήν φρόνησιν μέ 
τήν άγαθότητα, ένόησεν δτι, πρός έπιτυχίαν τοΰ 
τοιούτου σκοπού, δέν έπρεπε νά ένεργήση άπ’ εύ- 
θείας, διότι τούτο ήδύνατο νά διεγείρη ϊσω; τήν 
παλαιάν άγανάκτησιν τού πατρός, άντί τής φιλο
στοργίας του· άλλά πρώτον νά συγκινήση τά πα
τρικά του αισθήματα, καί τότε, είς τήν ζωηρότητα 
τής τοιαύτης συγκινήσεως, νά μεσιτεύση όπερ τής 
θυγατρός του. Δέν έβράδυνε δέ νά παρουσιασθή εύ 
καίρια πρός έκτέλεσιν τοιούτου σχεδίου.

0 κύριος Σπένσερ, διατηρήσας,
θάνατον τής συζύγου του, στενήν 
λίαν, ήλθε νά τήν έπισκεφθή. Κατά συμβουλήν 
λοιπόν αύτής, τό παιδίον τή; Μαρίας, ώραΐον καί 
εράσμιον είς άκρον, έμβήκεν εί; τήν αίθουσαν καί 
έπαιζεν. 0 κύριος Σπένσερ, δστις ήγάπα πολύ τά 
παιδία, τό είδε, καί ήρώτησε τήν κυρίαν τίνος ήτον 
τό ώραΐον έκεϊνο παιδίον. «Είναι μιας φίλης μου», ά 
πεκρίθη μέ αδιαφορίαν, και έστρεψεν εύθύς είς άλλα 
πράγματα τήν ομιλίαν. Τά παιδίον έν τούτοι; έσυ- 
ρεν έπί τά μάλλον τήν προσοχήν τοΰ κυρίου Σπέν
σερ· τό έκάλεσε πλησίον του, τά εθεσεν είς τά γό
νατά του, καί, διά πολλών περιποιήσεων, προσείλ- 
κυσε τήν φιλίαν καί οικειότητά του. Τό δέ παιδίον

καί μετά τόν 
μετ’ αύτής φι-

πάλιν, εύχαριστηθέν είς τούτο, μετεχειρίσθη δλας 
τάς μικράς του δυνάμεις είς τό νά κερδήση έξ ολο
κλήρου τήν καρδίαν τοΰ άγνωστου πάππου του.

‘Η οικοδέσποινα ή'τις ές-εκε παρατηρούσα σιω
πηλούς μέν, άλλά μέ πολλήν προσοχήν, τή; άγά- 
πης ταύτης τάς προόδους, ήλθεν αίφνιδίως είς τό 
μέσον, έπήρε τό παιδίον είς τάς άγκάλας της, καί, 
καταφιλοΰσα αύτά, άνέκραξεν· « ό Θεός νά σέ φυ- 
» λάττη, άγαπητόν παιδίον! πολλά βάσανα σέ πε- 
» ριμένουν είς τόν κόσμον! » « Τά μικρόν τούτο 
» παιδίον, ήκολούθησε στραφεϊσα πρός τόν κύριον 
» Σπένσερ, έχασε ·πρό ολίγου τάν πατέρα του, καί
• ή μήτηρ του, άγαθή καί άξιέραστος νέα, έμεινεν 
» έρημος σχεδόν καί άπροστάτευτος». 0 κύριο; 
Σπένσερ κατενύχθη βαθέως άκούσας ταΰτα, καί 
λαβών τό παιδίον άπό τάς χεϊρας τής οίκοδεσποί- 
νης, καί καταφιλών αύτά μέ όακρυσμένους οφθαλ
μούς, είπε· — «Ναί, ό Θεό; πρώτον νά σέ φυλάττη,
» άγαπητόν παιδίον! άλλ’ άν δέν έχης άλλους φί- 
» λους, έγώ είμαι είς τό έξής φίλο; σου! Σε παρα- 
» καλώ, κυρία μου, άν δέν θεωρής τολμηράν τήν 
» έρώτησίνμου, δός μου λεπτομερέστερα; τινάς έξη-
• γήσεις περί τή; καταστάσεω; τή; μητρός του. » 
— « ‘Η μήτηρ του εύρίσκεται ήδη είς τήν οικίαν 
» μου, κύριε, καί έρχεται νά σέ πληροφορήση ή 
" ιδία. » Καί, ταΰτα είποΰσα, έσήμανε τόν κώ
δωνα, καί τότε είσήλθεν αίφνιδίως ή Μαρία ένδε- 
δυμένη όλόααυρα, καί έπεσεν είς τούς πόδα; τοΰ 
πατρός της· μέ φωνήν δέ διακοπτομένην άπό τά 
δάκρυα, μόλις ήδυνήθη νά προφέρη· «Συγχώρησαν με, 
ο πάτερ! συγχώρησόν με! » Ο κύριο; Σπένσερ έμεινεν

στιγμάς αμφιρρεπής, κυττάζων ποτέ μεν 
θυγατέρα του, ποτέ δέ τό παιδίον. Τέλος 

άοπάζων
την
πάντων, τόν έπήραν τά δάκρυα, κι 
τήν Μαρίαν είς τάς άγκάλας του- « Σέ συγχωρώ, 
» είπε, δυςυχές τέκνον ! έξ όλης τής ψυχής μου σέ 
» συγχωρώ· λησμ,ονώ όλα τά παρελθόντα· ό μικρός 
» ούτο; άγγελος δι’ ολα μ’έξιλέωσε. »

Τό αίφνίδιον τής εύτυχίας ταύτης προσέβαλε 
τόσον ίσχυρώς τήν Μαρίαν, ώστε έλειποθύμησεν είς 
τάς άγκάλας τού πατρός της. Αλλά συ νήλθε τέλος 
πάντων, καί ή σκηνή εκείνη μετεβλήθη είς θέαμα- 
εύάρεστον αγάπη; τρυφερά; καί ειλικρινούς εύγνω- 
μοσύνη;· ή εύεργετική όέ κυρία, τής όποια; ή αγα
θοεργός άγχίνοια έφερε τό εύτυχές τούτο άποτέλε
σμα, εύρε τήν άμοιβήν τού έργου της εί; τήν επι
τυχίαν.

(Εκ τοΰ αγγλικού.)


