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ΚΑΡΟΛΟΣ ΦΟΪΡΙΕ.

Αλ/,οίμονον είς τήν γλώσσαν τών Ελλήνων δταν 
πεση είς χείρας ξένων σοφών ! Εκτός εντίμων τινών 
έζαιρέσεων, δέν είναι είδος βασάνων καί στρεβλώ
σεων είς το όποιον αί άρμ,ονικώταται αύτής λέζεις 
όέν υποβάλλονται, όσάκις πρόκειται νά βαπτισδοϋν 
εις τήν ελληνικήν κολυμβήθραν αί νεώτεραι τών έφευ- 
ρέσεων. Παράδειγμα ολόκληρος ή ονοματολογία τής 
χημείας. Καθώς ποιος έζ ημών ήθελε μαντεύσει, άν 
κατά τύχην δέν τά έμαθεν, δτι το Phalanstere , 
Φα.Ιατσι ηριυν , είναι λέζις ελληνική, καί σηο.αίνει 
δήμος καί συνοικία φαλαγγιτών ς Οστις θέλει νά 
μάθη τινες οί οαλαγγϊται ούτοι, καί τί τά φα.Ιαν- 
ντήριον, άς θυσιάση όλίγας στιγμάς άναγινώσκων 
τήν έξης βιογραφίαν τοΰ περιωνύμου πατράς καί 
πατριάρχου τών τρισολβίων τούτων θνητών , τοΰ . 
κατά τήν έκφρασιν αύτών τών ίόίων , ί.ητήναντο( 
καί ίόρόζεος την βασιΈίαν τον Θίυΰ ϊπ'ιτής γης.

Φραγκίσκος Κάοολος ό Φουοιέ ένεννήθη είς τήν 
γαλλικήν πόλιν Βεζανσών, την 7 άπριλίου 1772 , 
χρηματίσας υιός έμπόρόυ τινάς τής ρηθείσης πόλεως. 
Αοοΰ έτελείωσε τάααθήοιατά του είς τά έκεϊ γυιζνά·

σιον, ό πατήρ του τόν παοέλαβεν είς τά έμποοικον 
του κατάστηυ.α· μολονότι δέ άπεστρέφετο παιάιόθεν 
τάν εμπορίαν, φαίνεται δτι ή τύχη τόν κατεάίκασε 
νά διέλθη είς αύτήν τά πλεϊστον σ.έοο; τών ήυ.ερών 
του, διότι, καί κατά τά 1827 άκόμη, μετά πολλάς 
τοΰ βίου αύτοΰ πεοιπετείας, τάν εΰοίσκου.εν διευθό- 
νοντα τήν έμποοικήν άλληλονραοίαν άυ.ερικανικής 
τίνος οικίας έν Παρισίοις. Τήν πατοικήν του περιου
σίαν έχασε σχεδόν όλόκληοον κατά τά 1793, περι- 
πλεχθείς είς τά φοικιόδη συυ.βάντα τής πολιορκίας 
τοΰ Λυών.

Διαρκούσης τής έπαναστάσεως, υπηρέτησε τήν 
πατρίδα του δύω έτη στρατιωτικώς· έπανελθων 
υ.ετά ταΰτα είς τόν ιδιωτικόν βίον, ένησχολήθη συγ
γραφών καί καθυποβάλλων είς’τά Αιευθυντήριον διά
φορά σχέδια περί εσωτερικής άμύνης , τά όποια ό 
διευθύνων τότε τά στρατιωτικά περιβόητος Κ,αρνώ 
εκρινεν άξια ποοσοχής- Καί κατά τά 1803, έδη- 
μοσίευσεν είς Λυών διατριβήν έπιγραφομένην n II ηπει
ρωτική Τριαρχία», ήτις εϊλκυσεν έπ αύτοΰ τήν προ
σοχήν τοΰ Ναπολέοντος. t

ϊδού τά μόνα συμβεβηκότα τοΰ βίου τοΰ Φουριέ, 
τά συνδέοντα τήν μνήμην αύτοΰ με τα γενιζ,ά περι
στατικά τών χρόνων καθ’ούς έζησεν. Η βιογραφία 
του ήθελε τελειώσει υιέ τήν απλήν σηυ.είωσιν οτι
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Ό Κάρολος Φουριέ.

άπέθανεν είς Παρισίους τήν 10 όκτωβρίου 1837, άγα 
μ.ος καί πτωχός, άν ό άνήρ ούτος δεν ήτον αρχηγός 
συστήματος, άν δεν έθήρευεν είς τόν κόσμον τών 
ίόεών τήν επισημότητα τήν όποίαν δέν εύρεν είς τόν 
κοσμ.ον τών πράζεων.

0 Φουριέ έξέθεσε τό σύστημά του είς τέσσαοα 
συγγράμματα ύπό τάς έζής έπιγραφάς· Θεωρία τών 
τεσσάρων κινήσεων' Θεωρία τής παγκοσμίου ένό- 
τητος, ήτοι περί οικιακού καί γεωργικού συνεται
ρισμού· Περί τού νέου βιομηχανικού καί συνεται
ρικού κόσμου' Περί ψευδούς βιομηχανίας, ϊά κυριώ- 
τερον καί πληρέστερου τών συγγραμμάτων τούτων 
είναι τά δεύτερον.

Αν έξαιρέσωμεν τούς θεμελιωτάς τών θρησκειών, 
ολίγους αρχηγούς συστημάτων εύρίσκομεν έλκύσαν 
τας τόσον τήν ύπόληψιν καί άγάπην τών μαθητών 
αύτών ώς τόν Φουριέ· καί ολίγοι ίσως έδείχθησαν 
τής ύπολήψεως καί αγάπης ταύτης άςιώτεροι. Η 
σχολή τών κοινωνιστών ή κοινωνιολόγων άνεπτύχθη 
καί δ'.ηρέθη τό-.ον κατά τά τελευταία ταύτα έτη , 
ώστε ματαίως ήθελε ζητήσει τις τήν αρχικήν ενό
τητα τών σκοπών καί τών θεωριών αύτής· δόγ
ματα παράδοξα, μέσα παραδοξότερα, παρήλλαξαν, 
παρεμόρφωσαν , ήσχήμισαν τά πάντα. Είς τό χάος 
τούτο, τά αχανές καί δυσεξερεύνητον, ήμπορούμεν 
νά διακρίνωμεν τόν Φουριέ, ώς τόν άθωότερον , τόν 
φιλανθρωπότερον, τόν έρασμιώτερον τών κοινω- 
νιστών. Ας ένδιατρίψωμεν ολίγον είς τάς θεωρίας 
του, ώς είς ώραϊον καί γλυκύ ονειρον.

Σκοπός τού συστήματος τού Φουριέ είναι ή παγ
κόσμιος εύδαιμονία· δέν εννοεί εύδαιμονίαν ώχραν,

μονότονον, αποφατικήν δέν εννοεί νά μάς άπαλλάξη 
άπό τήν πείναν, τάς θλίψεις, τάς πολλάς καί πολύ- 
ειδεΐς τού έγκοσμίου βίου στερήσεις. Μάς προετοι
μάζει βίον ένεογητικών, ποικίλων καί άκαΐαπόίύς-ως 
άνανεουμένων ήδονών εύδαιμονίαν άγνωστον είς τήν 
γήν, εύδαιμονίαν ύπερβαίνουσαν τά όρισε καί τής 
φαντασίας καί τής επιθυμίας τού ανθρώπου. Βάσις 
τού συς-ήματος αύτού είναι ήΛορχάκωσιη τών ανθρω
πίνων παθών· ά άνθρωπος γεννάται μέ πάθη πηγά- 
ζοντα έξ αυτής τής ιδίας του φύσεως, καθώς δλαι 
αύτού αί φυσικαί καί διανοητικαί δυνάμεις. Τά πάθη 
ταύτα είναι τά κύρια, τά μοναδικά ελατήρια τών πρά
ξεών του' διά τών παθών κινούνται αί δυνάμεις , 
διότι τίποτε δέν ένεργοΰμεν , άν σκοπός τής ένερ- 
γείας μας δέν ηναι ή έκπλήρωσις επιθυμίας, πάθους, 
άνάγκης φυσικής· δλαι άοα αί κοινωνικαί σχέσεις 
τού ανθρώπου πηγήν έχουν τό σύστημα τών παθών 
αύτού. Αι άνθρώπιναι πράξεις, ώς αποτέλεσμα τών 
παθών , είναι καλαί μέν , δταν τά μέσα τής εύχα- 
ριστήσεως αύτών , δσα αί κοινωνικαί περιστάσεις 
έπιτρέπουν , συμβιβάζωνται μέ τά συμφέροντα τών 
άλλων, κακαί όέ είς τήν έναντίαν περίπτωσιν. II 
αύτή κλισις, τό αύτό πάθος , ώθούν τόν άνθρωπον 
άλλοτε μέν είς πράξεις ύψηλής άρετής , άλλοτε δέ 
είς κακουργήματα. Αέν βλέπομεν καθ’ ήμέραν τόν 
έρωτα, τήν φιλίαν, τήν φιλοστοργίαν, τήν φιλοδοξίαν, 
τήν φιλοθρησκίαν αύτήν, προξενοΰντα άποτελ.έσματα 
πάντη διάφορα, καί έκ διαμέτρου αντίθετα; Τό 
κακόν λοιπόν δέν ύπάρχει είς την φύσιν τού ανθρώ
που, είς τάς έμφύτους κλίσεις του, άλ.λά μόνον είς 
τάς κοινωνικός περιτάσεις, αίτινες, άντί ν’άφήσωσιν 
είς τάς κλίσεις ταύτας εύτυχή καί δικαίαν δίοδον, 
άφίνουν έμποοσθεν αύτών ανοικτάς τάς οδούς δλας τής 
απάτης καί τής άνομίας· ώστε, έπειδή τά πάθη τού 
άνθρώπου είναι πάντοτε τά αύτά, επειδή ή άνθρω- 
πίνη φύσις δέν ήμπορεΐ νά μεταβληθή , ό Φουριέ 
φρονεί δτι πρέπει νά διοργανωθή ή κοινωνία είς 
τρόπον τοιούτον, ώστε νά διευκολύνεται ή άνάπτυξις 
τών παθών. Οί θεσμοί , λέγει, έγειναν διά τόν άν
θρωπον, δχι ό άνθρωπος διά τούς θεσμούς· οθεν, άντί 
νά θέλωμεν νά κατευνάζωμεν τά πάθη , άπειράκις 
-ροκριτότερον είναι νάτάκάμνωμεν ώφέλιμα. Μήπως 
ή σοφία τού Δημιουργού πρέπει νά ηναι όλιγώτερόν 
αξιοθαύμαστος είς τήν δημιουργίαν τών παθών, πα- 
οότι είναι είς τήν τών λο.πών άνθοωπίνων δυνάμεων; 
άν ό Θεός έπλασε τά πάθη, προσόιώρισε βεβαίως 
είς αύτάfjWS'.v άξιαν τής δημιουργικής του σοφίας, τά 
έπλασε διά κοινωνίαν είς τήν όποίαν, διά τής συμ
φωνίας των, θέλ,ουν παράγει αρμονίαν τόσον ώοαίαν, 
δσον φοικτή είναι ή αταξία τήν όποίαν αί συγ
κρούσεις καί άλληλομαχίαι των γεννούν είς τήν ση
μερινήν κακώς διωργανωμένην κοινωνίαν, έκ τής 
ιδέας ταύτης όρμώμενος, ό Φουριέ έμβαίνει είς τόν 
ύπολογισμόν τής ανθρώπινης ειμαρμένης καί τής 
παγκοσμίου ένότητος. Νέος Νεύτων, ανακαλύπτει 
είς τόν ήθι/.όν κόσμον τήν έ.Ζήικ ώς νόμον γενικόν 
καί ύπέρτατον αρμονίας καί τάςεως· καθώς, λέγει, 
ή ύλική έλξις κρατεί τά ούράνια σώματα έντός τών 
τροχιών των, καί διατηρεί νήν θαυμαστήν τών κινή
σεων αύτών ισορροπίαν, ούτως ή ήθική έλξις τών παθών

πρέπει νά ηναι ό γενικός νόμος καί κανών τών κοι
νωνιών , δταν έμβή ή άνθρωπότης είς τήν τροχιάν 
της ειμαρμένης της.

0 Φουριέ έρχεται είς τήν πρακτικήν έφαρμογήν 
τού συς-ήματός του, καί έδώ παρουσιάζεται ή φάλαγξ 
καί τό (fa-larorr/pior· ιδού ή περί τούτου σειρά 
τών ιδεών του. Βάσις τής ένεστώσης κοινωνίας είναι 
ό διαμελισμός· πασα οικογένεια έχει κατοικίαν ιδιαι
τέραν , έργασίαν ιδιαιτέραν, οικονομίαν ιδιαιτέραν. 
Τό σύστημα τούτο γεννά άπειρα ατοπήματα· ό 
διαμελισμός , διαιρών τά: παραγωγικάς δυνάμεις , 
άντιπαρατάττων αΰτάς πρός άλλήλας, προξενεί περί
πλοκός λυπηράς καί ζημίας, εναντίας είς τήν αϋξησιν 
καί τελειοποίησιν τής παραγωγής. II γή, διαιρου- 
μένη είς μερίδια, κατατεμνομένη άπό οδούς καί 
δουλείας παντός είδους , γεωργουμένη χωρίς γνώσιν 
ακριβή τής φύσεως τού έδάφους , μέ μέσα πάντοτε 
κατώτερα τών αναγκαίων , δέν παράγει σχεδόν ούτε 
τό τέταρτον τών δσα ή'θελε παράξει διά καλλιέργειας 
γενικωτέρας, II κοινωνία λοιπόν , άν καί πλούσια 
κατά τό φαινόμενον , πραγματικώς είναι πτωχή , 
διότι ό μέσος δρος τού κατ’οικογένειαν εισοδήματος 
μόλις έπαρκεϊ είς τάς πρώτας άνάγκας τού βίου. 
Τα οικιακά έξοδα έπισης είναι ύπερβολικά είς τά 
εσωτερικόν τών οικογενειών, καί ήθελαν μεγάλως 
έλαττωθή , άν πολλαί οίκογένειαι όμού συνήρχοντο 
είς συγκατοικίαν· τούτο μάς άποδεινύει καθ'έκάφην 
ή πείρα· αν οί είς τό νοσοκομεΐον νοσοκομ-ούμενοι 
ασθενείς έπρόκειτο νά διατηρηθώσιν έκαστος ιδίως, 
τό μέν Κράτος ήθελεν ύποστή τετραπλασίαν ίσως 
δαπάνην, αύτοί δέ ήθελαν έχει ύπηοεσίαν καί θερα
πείαν καταπολλά κατωτέραν. ΐ’πό τήν έποψιν τής 
ηθικής, τά αποτελέσματα τού διαμελισμού δέν είναι 
όλιγώτερόν λυπηρά· ή διαίρεσις τών οικογενειών 
γεννά τήν άλληλομαχίαν τών συμφερόντων, καί άνα 
πτύσσει μυ[ ία αισθήματα μίσους καί δυσπιστίας· 
ώστε τό πλεϊστον μέρος τών άδικων καί παρανόμων 
πράξεων τού άνθρώπου είς τόν διαμελισυ.όν τούτον 
τών οικογενειών χρεωστεΐται. Καί τέλος πάντων, 
ύπό τήν έποψιν αύτήν τών ωραίων τεχνών, ύπό τήν 
έποψιν δηλαδή τής αίσθήσεως τού καλού, ό διαμε- 
λισμός δέν είναι περισσότερον άξιοσύστατος. Ας λά- 
βωμεν ώς παράδειγμα τήν άρχιτεκτονικήν· διατί αί 
δημόσιαι οίκόδομ.αί είναι ώραιότεοαι τών ιδιωτικών ; 
διότι ό διαμελισμός τών οικογενειών , πολλαπλα- 
σάζων ριχροτοιιιχώς τάς άνάγκας τοΰ άνθρώπου, 
πολυειδή, μικρά καί μικροπρεπή άποτελεϊ καί τών 
είς τάς άνάγκας ταύτας έγειρομένων οικοδομών τά 
μέρη , ένώ τά δημόσια κτίρια , χρησιμεύοντα είς 
άνάγκας όμάδος μεγαλητέρας, είναι καί μεγαλοπρε
πέστερα.

Συμφώνως μέ τάς άνωτέρω ιδέας, θέτει ό Φουριέ 
τάς βάσεις τής νέας του κοινωνίας. Ονομάζει γά· 
Λαγγα τόν δήμον ή τό άθροισμα τών συνοικισθησο- 
μένων ανθρώπων, τών όποιων ό άριθαός πρέπει νά ήναι 
άπό 1500 μέχρι 1800, ή 400 περίπου οίκογένειαι, 
γΛ^ανστήριοχ δέ τό χωρίον, ήτοι τήν κατοικίαν 
τής γάΛαγγος. Τό γα2ιιγσζήριογ διαιρείται είς δύω 
διακεκριμένα μέρη· τόν μέγαν οίκον, καί τάς γεωρ
γικές οικοδομάς είς τάς όποιας περιέχονται όλα τά
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έργοστάσια τών μεγάλων βιομηχανιών, καί όλα τα 
είς τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν αναγόμενα. 
Καί αί τελευταϊαι αύταί οίκοδομαί είναι κατά τε τήν 
τέχνην καί τήν ποικιλίαν άξιοθαύμαστοι· διότι βλέπεις 
έκεΐ σταύλους καί μάνδρας άπεράντους, καί άποθήκας 
παντός εϊόους, αύλάς έκτεταμένας καί διαιρούμενα; 
διά κιγκλίδων πολυχρώμων, ώς-ε νά βόσκωσι κατ’εί- 
δος χιλιάδες πολλαί ορνίθων καί άλλων πτηνών 
οικιακών, καί κήπους τερπνούς, καίβρύσεις άφθονους. 
Μεταξύ τούτων καί. τού κυρίως γαϊανσζηρίου, τού 
μεγάλου δηλαδή οίκου, έκτείνεται αύλή μεγάλη 
καί μεγαλοπρεπής, οπού συναθροίζονται έν ήχω σάλ
πιγγας, περί τάς σημαίας καί τούς άξιωματικούς 
αύτών, τά διάφορα τών έργατών τάγματα, άναχω- 
ρούντα, μέ τάς άμάξας, τούς ίππους καί τά έργα- 
λεϊά των, είς τόν τόπον τής έργασίας του έκαστον, 
έπικρατούσης πάντοτε τοσαύτης φαιδρότητος καί 
εύθυμίας, ώς άν άπήρχοντο είς γάμον. Ο δέ μέγας 
οίκος, έν μέσω τού όποιου ύψούται πύργος παμμε- 
γέθης,καλούμενος/Ζύο/Όη Εΰζαζ,ίας, διότι έκεϊθεν 
άποστέλλονται διά σημείων είς όλα τά μέρη αί διά
φοροι διαταγαί , περιέχει οικήματα καί δώματα 
παντός είδους , άρμόζοντα είς όλας τάς τάξεις, είς 
όλους τούς βαθμούς, είς όλας τάς ηλικίας. Εκκλησία, 
θέατρον, ήλύσιον πεδίον καί μεγίς-η ύελοσκέπαστος 
στοά, θερμαινόμενη μέν τον χειμώνα, άεριζομένη δέ 
τά θέρος, είναι οί τόποι τών κοινών συναθροίσεων, τάς 
όποιας κάνεις καιρός τού έτους, κάμμία τή; άτμο- 
σφαίρας μεταβολή δέν δύναται νά έμποδίση. Πρόσθες 
είς ταύτα τήν εύκολίαν τής διανομής τού θερμού 
καί ψυχρού ύδατος, τού θερμ.ού άέρος ή άτμού, τού 
φωτός κτλ., καί έχεις ιδέαν τινά τής μεγαλοπρεπείας, 
τής καλλονής καί συγχρόνως τής οικονομίας τής νέας 
γα.Ειγστηηιχής άοχιτεκτονικής.

Ας μή νομίση κάνεις όμως οτι τό σύστημα τού 
Φουριέ είναι ή κοινοκτησία. ό Φουριέ καταδικάζει 
τήν κοινοκτησίαν* ή περιουσία έκάστου άντιπρο- 
σωπεύεται δι’ άναλόγου άριθμού μερίδων, μέ δι
καίωμα ύποθήκης έπί τοΰ όλου πλούτου τής κοινό- 
τητος. Φυλαττομένης δέ τής ιδιοκτησίας, ουλάτ- 
τεται κατ’άνάγκην καί ή άνισότη; τής διαίτης* όθεν 
και οικήματα υπαρχουν όιαφορων τιμών, και τρα- 
πεζαι διαφόρων βαθμ.ών, κτλ. Δύναται λοιπόν έκας-ος 
νά ζήση καθ’ δν άρέσκεται τρόπον, κατά τάν δρεξιν 
δηλαδή καί τήν κατάστασιν του- καί έχει μέν τό ιδιαί
τερόν του οίκημα, άν θέλη δέν κοινωνεϊ μέ κανένα* 
έχει δέ συγχρόνως καί τό εΰαρεστότερον άναμφιβό
λως πλεονέκτημα, τού νά ήμπορή κατά πάσαν ώραν 
τής ήμέρας νά συναναστρέφεται μέ τά μέλη όλα τής 
κοινότητος.

ΐδού πώς αύτός ό Φουριέ περιγράφει τήν θέαν τού. 
φα./απΤζηρίον, τού οποίου τήν εικόνα βλέπει κατω 
τέρω ό άναγνώστης.

α II γή , λέγει, έχουσα έκτασιν μιας τούλάχις-ον 
» τετραγωνικής λεύγας, ποτίζεται άπό διαυγή καί 
ρ άφθονα ύδατα , διακόπτεται άπό ώραίους λόφους», 
» καί είναι έπιδεκτική καλλιεργειών διαφόρων ... Η 
ο εταιρία θέλει φροντίσει ώς-ε, καί είς αύτά τά ταπει- 
ο νότατα τών έργων, νά ύπάρχη ή άνάλογος πολυτέ- 
s λεία. Τά φαιά ένδύματα τού τάγματος τούτου τών



— 316 — — 317
» ψάλλοντα ύμνους κατά χορόν εις τάς πορείας των, 
» όταν ΐδης τήν εξοχήν στολισμένων μέ σκιάδας καί 
ι περιστύλια, αντί καλυβών άχυροσκεπάστων, πι- 
ζ στεύεις τότε ότι εύρίσκεσαι εις χώραν μαγικήν, εις 
ϊ τήν γην αύτήν των Μακάρων... ©εωρούριεναι άπό 
» μέρος υψηλόν, αί πεδιάδες τής φάλαγγος ομοιάζουν 
s στρατόπεδον μέγα4 του όποιου ό στρατός έκτελεΐ 
» διαφόρους ελιγμούς , έκαστος των όποιων παρι- 
β στάνει ένα των κλάδων τής γεωργιζ,ής ... Εις τό 
ϊ κέντρον τής περιφέρειας ταύτης, ΰψοΰται μεγα- 
ϊ λοπρεπώς ,τά γιιΛανΰιήριον, ή ό γενικός οίκος, 
β κτλ. »

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ 
TH2 ΒΡΑΖΕΑ0ΝΝΗ3.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ λΕΩΤΑΤΟΝ.

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

(Συ/ε'χίιχ. Ί<?έ φυλ)ά$ιον ΛΖ'.)

ΙΑ*
ΛΙΗΓΒΣΙΣ.

» εργατών, τά κυανά ενδύματα τον τάγματος έκείνου 
» τών θεριστών, θελ.ο.ν ζ-οσμεΐσθαι μέ ζ,εντήματα , 
3> ,ώνχς ζ.α. πίλους ομοιομόρφους ... (δταν, εις κοι-

Τό οζλανστήρων.
ο λάδχ πχνευφρόσυνον, ιδής τά τάγματα ταΰτα έβ- 
ο γαζόμενα, ύπό τήν σκιάν ποικιλόχρωμων σκηών, 
s περιφερόμενα με σημα'α; καί μουσικά όργανα ,

II πονηριά τού καρδιναλίου δεν άφινεν εις τόν 
πρέσβυν πολ.λ.ά πράγματα νά είπή. Εν τούτο ις, ή 
λ,έξις άΐτοικιτόσιαοκ; έπροξένησεν έντύπωσιν εις τόν 
βασιλέα, όστις, αποτεινόμενος πρός τόν κόμητα, έπί 
τού όποιου είχε προσηλ.ωμένους τούς οφθαλμούς αφού 
έμβήκεν, είπε·

— Κύριε, λέγε μου, σέ παρακαλώ , ποια είναι ή 
κατάστασις των πραγμάτων εις τήν Αγγλίαν ; Ερ
χεσαι άπ εκεί, είσαι Γάλλος, καί τά παράσημα τά 
όποια βλέπω λάμποντα επάνω σου αναγγέλλουν άν
θρωπον άξιον ζ.αί διακεκριμένον συγχρόνως.

— 0 κύριο;, ειπεν ό καρδινάλιος στραφείς πρός 
τήν βασιλομήτορα. είναι παλαιός ύπηρέτης τής ίμε- 
τερας Μεγαλ.ειότητος, ό κύριος κόμης τής Φέρας.

11 βασίλισσα Αννα ή Αύστριακή δεν είχε μνημο- 
νικόν, ώς Sfa'i'.j.’.GGZ τής όποιας ό βιος διήλθε μεταξύ 
τρικυμιών καί γαλήνης. Εκύτταζε τόν Μαζαοϊνον, 
τού όποιου τό πονηρόν μειδίαυ.α τής ύπέσχετο μικράν 
τινα κακουργίαν, έπειτα έστρεψε τό βλ,έμμα πρός τόν 
Αθωια, ώς παρκκαλ,οϋσα αύτόν νά έζηγηθή.

— 0 κύριος, ήκολούθησεν ό καρδινάλιος, ήταν εις 
τό τάγμα τών δορυφόρων Τρεβίλ,είς τήν υπηρεσίαν 
τού μακαρίτου βασιλέως ... ύ κύριος γνωρίζει εντε
λώς τήν Αγγλίαν, όπου έκαμε πολλ.ά ταζείόια κατά 
Οιαφόρους καιρούς· είναι άνθρωπος πολλά διακεκρι
μένης αξίας.

Αί λ.εζεις αύται ήνίττοντο πράγματα, τών οποίων 
?, βασίλισσα Αννα έφοβεΐτο ν’ ανακαλέση τήν έν- 
θύμησιν. Αγγλία ήτον τό μισός της πρός τόν Ρισε- 
λιώ , ό έρως της πρός τόν Βώκκιναμ· δορυφόρος

νέας γυναικός, καί των κινδύνων όσοι ολίγον ελειψε 
νά εκριζώσουν τόν θρόνον τής νέας βασιλίσσης.

Λι λέξεις αύται είχαν πολλήν δύναμιν, διότι 
έκαμαν άφωνα καί προσεκτικά όλα τά βασιλικά 
πρόσωπα, τά όποια, μέ αισθήματα πάντη διάφορα, 
άρχισαν ν αναλύουν συγχρόνως τούς μυστηριώδεις 
εκείνους χρόνους, τούς όποιους οί μέν νέοι δέ\ είχαν 
ϊδεϊ , οί δε γέροντες μνόμιζαν διαπαντός λησμονη
μένους.

— Λέγε , κύριε , ειπεν ό ΙΛ' Λουδοβίκος, έξελθων 
πρώτος άπό τήν ταραχήν, τάς ύποψίας καί τάς άνα- 
μνήσεις.

— Ναι, λέγε, έπρόσθεσεν ό Μαζαρΐνος, άναλαβών 
όλην τήν ενέργειαν καί φαιδρότητά του , μετά τήν 
μικράν κακίαν τήν οποίαν προς τήν βασίλισσαν 
Ανναν έπραξε.

— Βασιλεύ, ειπεν ό κόμης, ή ειμαρμένη όλη Κα
ρόλου τού I» μετεβλήθη ώς έκ θαύματος, ό,τι οί 
άνθρωποι δεν ήμπόρεσαν νά πρά'ουν έως έκεΐ, ό Θεός 
άπεφάσισε νά τό τελειώσω..

0 Μαζαρΐνος έβηξε, κινηθείς έπί τής κλίνης του.
— Ο βασιλεύς Κάρολος ό Β , ήκολούθησεν ό 

Αθως, έβγήκεν άπό τήν Αγην, όχι πλέον ώς φυγάς, 
άλλ ώς κατακτητής, άλ.λ’ώς βασιλεύς κοαταιός, όςις , 
μετά πολυχρόνιον μακράν τού βασιλείου του ταξεί- 
διον, επιστρέφει εύλογούμενος καί άνευφημούμενος 
άπό τούς υπηκόους του.

— Μέγα θαύμα τώ οντι, ειπεν ό Μ αζαρΐνος, διότι, 
άν αί ειδήσεις ήναι άληθιναί, ό βασιλεύς Κάρολος ό 
8', όστις έπανήλθεν εύλογούμενος, έ'φυγεν άλλοτε 
τουφεκιζόμενος.

0 βασιλ.εύς έμεινεν απαθής.
Ο Φίλιππος , ώς νεώτερος καί ζωηρότερος , δέν 

ήμπόρεσε νά μή γελάση- έκολακεύθη δε διά τούτο ό 
Μαζαρΐνος, έκλαβών ώς έπαινον τής άγειότητός του 
τό γέλιον.

— Τώ ovTt , ειπεν ό βασιλ.εύς, θαύμα εγεινεν 
άλλ’ό ©εός, όστις θαυματουργεί υπέρ τών βασιλέων, 
κύριε κόμη, μεταχειρίζεται έ“ τούτοις τήν χεϊρα τών 
ανθρώπων πρός επιτυχίαν τών βουλών του. Εις 
ποιους ανθρώπους ιδίως χρεωστεΐ τήν άποκατάτασίν 
του ό βασιλεύς Κάρολος ;

— Καλέ , διέκοψεν ό καρδινάλιος αδιαφορών άν 
προσέβαλλε τήν φιλαυτίαν τού βασιλέως, ή- Μεγα- 
λ,ειότης Σου δέν γνωρίζεις ότι τήν χρεωστεΐ εις τόν 
κύριον Μώγκ ;

— Τό γνωρίζω βέβαια, έπανέλαβεν εύτολμα 
ό βασιλεύς Λουδοβίκος· ερωτώ μολαταύτα τόν κύριον 
πρέσβυν, ποια τά αίτια*τής μεταβολής τού κυρίου 
Μώγκ.I

— II Μεγαλείότης Σου έγγίζεις όπου πρέπει τήν 
χορδήν , άπεκρίθη ό .Αθως, διότι, χωρίς τά θαύμα 
περί τού όποιου έλαβα τήν τιμήν νά λαλήσω, ό κύριος 
Μώγκ έμενεν ίσως εχθρός ακατανίκητος διά τόν 
βασιλέα Κάρολ.ον. ό θεός ήθέλησε νά έμβή εις τήν 
κεφαλήν ανθρώπου τινός ιδέα παράδοξος, άπόκοτος 
καί ευφυής, ένώ ιδέα άλλη άφοσιώσεως καί τόλμης

Τρεοιλ ήτον όλη ή οδύσσεια τών θριάμβων οίτινες έμβαινεν εις άλλ.ου πάλιν ανθρώπου κεφαλήν, ό συν
είχαν προξενήσει παλμούς χαράς εις τήν καρδίαν τής δυασμός τών δύω ιδεών τούτων έφερε τοιαύτην
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μεταβολήν εις τήν θέσεν τού κυρίου Μώγκ, άστε , 
ένω ήτον εχθρός άδυσώπητος, έγεινε φίλος τοΰ έξο- 
ρίσιου βασιλέως.

— ίδού, αύτά τά περιστατικά ήθελα νά μάθω, 
είπεν ό βασιλεύς ... ποιοι είναι οί δύω ούτοι άν
θρωποι ;

— Δύω Γάλλοι, βασιλεύ.
— Αληθινά; έχω εύχαρίστησιν.
— Καί αί δύω ίδέαι; έφώναξεν ό Μαζαρΐνος· 

είμαι περιεργότερος διά τάς ιδέας, παρά διά τούς 
ανθρώπους, έγώ.

— Ναι, έμουρμούρισεν ό βασιλεύς.
' — Η δευτέρα, ή ιδέα της άφοσιώσεως, τής φρο- 

νήσεως ... ή όλιγώτερον σημαντική , βασιλεύ, ήτον 
ή άνόρυξις έκατομμυρίου εις χρυσά νομίσματα, τα- 
φέντος άπό τόν βασιλέα Κάρολον εις Νιουκάστλε, 
καί ή διά τού χρυσίου τούτου άγορά τής συμπράξεως 
τού Μώγκ.

— Λ! (5! είπεν ό Μαζαρΐνος έμψυχωθείς όταν 
ήκουσε την λέξιν ίχατο/ιμύριοχ ... άλλ’ εις Νιουκά
στλε έστρατοπέδευεν αυτός ό ίδιος Μώγκ.

— Ναί, κύριε καρδινάλιε, καί ιδού διατί έτόλ- 
μησα νά ονομάσω τήν δευτέραν ιδέαν, δχι μόνον 
ιδέαν άφοσιώσεως, άλλα καί τόλμης. Επρόκειτο 
λοιπόν, άν ό κύριος Μώγκ άπεποιεΐτο τήν προσφοράν 
τού πρέσβεως, νά λάβη τουλάχιστον ό βασιλεύς 
Κάρολος τό εις αύτόν άνήκον έκατομμύριον , ζητού- 
μενον άπό την τιμήν, άν οχι πλέον άπό τήν χοιιψο- 
^ροσώ-»?»· τού στρατηγού Μώγκ... Τούτο καί έγεινεν, 
άν καί υπήρχαν όλίγαι δυσκολίαΓ ό στρατηγός 
έφέρθη τίμια, καί άφησε τό χρυσίον.

— Νομίζω, είπεν ό βασιλεύς δειλός καί σύννους, 
ότι ό βασιλεύς Κάρολος ό Β’ δεν έγνώριζε τήν ύπαρξιν 
τού εκατομμυρίου τούτου όταν διέτριβεν εις Πα
ρισίους.

— Εγώ νομίζω , έπρόσθεσε πονηρώς ό καρ
δινάλιος, δτι η Αύτού Μεγαλειότης ό βασιλεύς τής 
Μεγάλης Βρεταννίας έγνώριζε τήν ύπαρξιν τού εκα
τομμυρίου τούτου , άλλ’ έπροτίμα δύω , αντί ενός’, 
εκατομμύρια.

— Βασιλεύ , άπεκρίθη έντόνως ό Αθως , ή Αύτού 
Μεγαλειότης ό βασιλεύς Κάρολος 'ό Β' εύρέθη εις 
τήν Γαλλίαν τόσον πτωχός, ώστε δεν είχε τ’άναγ- 
καια έμβή εις ταχυδρομικήν άμαξαν
τόσον άμοιρος ελπίδων, ώστε πολλάκις έσυλλογίσθη 
ν άποθάνη. Τόσον δέήγνόει τήν ύπαρξιν τού εκατομ
μυρίου τούτου εις Νιουκάστλε, ώστε, άν έλειπεν εις 
των εύγενών, υπήκοος τής Τμετέρας Μεγαλειότητος, 
θεματοφύλας ηθικός τού έκατομμυρίου τούτου, όςις 
έφανέρωσε τό μυστικόν εις τόν βασιλέα Κάρολον , 
ό βασιλεύς ούτος θά ήτον δυστυχής καί εξόριστος 
μέχρι τής σήμερον.

— Ας έλθωμεν εις τήν ευφυή, παράδοξον καί 
άπόκοτον ιδέαν, διέκοψεν ό Μαζαρΐνος, τού όποιου ή 
οξύνοια προτ,σθάνετο άποτυχίαν, ποια ήτον αυτή ή 
ιδέα ;

■— ιδού ... επειδή ό κύριος Μώγκ ήτον τό μόνον 
έμπόδιον τής άποκαταστάσεως τής Αύτού Μεγα
λειότητος τού έξορίστου βασιλέως, ό εΐς τών δύω 
Γάλλων έσοφίσθη ν’άφαιρέίνι τό έμπόδιον.

— Λ! ώ ! άλλ’είναι κακούργος ό Γάλλος αύτός , 
είπεν ό Μαζαρΐνος, καί ή ιδέα δέν είναι τόσον εύφυής, 
ώστε νά μή στείλη εις τήν άγχόνην τόν αύτουργόν 
της έπί τής πλατείας Γρέβ, δι’άποφάσεως τού Συνε
δρίου.

— Απατασαι, κύριε καρδινάλιε, είπε ξηρά ξηρά 
ό Αθως. Δέν είπα δτι ό Γάλλος άπεφάσισε νά δολο- 
φονήσνι τόν κύριον Μώγκ, αλλά ν’ άγαιρέστ) τό ϊμ· 
πόόιον. Αί λέξεις τής γαλλικής γλώσσης έχουν 
σημασίαν, τήν οποίαν οί εύγενεΐς τής Γαλλίας γνω
ρίζουν κάλλιστα. Επειτα, ήτον ύπόθεσις πολέμου, 
καί ό υπηρετών τούς βασιλείς κατά τών εχθρών των 
κριτήν δεν έχει τό Συνέδριον, άλλα τόν Θεόν, ό εύ- 
γενής λοιπόν Γάλλος έστοχάσθη νά ζωγρήσγ το κύριον 
Μώγκ, καί έξετέλεσε τό σχέδιόν του.

0 βασιλεύς ένθουσιάζετο εις τήν διήγησιν τών 
ώραίων πράξεων.

0 νέος άδελφός τής Αύτού Μεγαλειότητος έκτύ- 
πησε τόν γρόνθον του εις τήν τράπεζαν , φωνάζων

— A ! ώραΐον τώ οντι !
— Εζώγρησε τόν Μώγκ ; είπεν ό βασιλεύς· άλλ’ό 

Μώγκ ήτον εις τό στρατόπεδόν του ...
— Καί ό εύγενής εκείνος ήτον μόνος, βασιλεί.
— Θαυμαστόν πράγμα ! είπεν ό Φίλιππος.
— Τώ δντι , θαυμαστόν ! έφώναξεν ό βασιλεύς.
— Καλά! ιδού οί δύω μικροί λέοντες έλύθησαν , 

έμουρμούρισεν ό καρδινάλιος.
Καί μέ πείσμα, τό όποιον δέν έφ’ρόντισε νά κρύψη, 

είπε πρός τόν Αθωνα·
—· Αγνοώ τά περιστατικά ταύτα· έγγυίσαι τήν 

άκρίβειαν αύτών , κύριε ;
— Χωρίς κάμμίαν δυσκολίαν , κύριε καρδινάλιε , 

διότι είδα ό ίδιος τά συμβάντα.
— 0 ίδιος ;
— Μάλιστα, Εξοχώτατε.
0 βασιλεύς είχε πλησιάσει άκουσίως πρός τόν 

κόμητα· ό δέ δούξ τού Ανζιού , στραφείς , έθλιβε 
τόν Αθωνα άπό τό άλλο μέρος.

— Επειτα, κύριε, έπειτα ! έφώναξαν καί οί δύω 
συγχρόνως.

— Βασιλεύ, άφού ό κύριος Μώγκ έζωγρήθη άπό 
τόν Γάλλον, έφέρθη έμπροσθεν τού βασιλέως Καρό
λου εις Αγην ... ό βασιλεύς άπέδωκε τήν ελευθερίαν 
εις τόν κύριον Μώγκ, καί ό στρατηγός, εύγνωμονών, 
έδωκεν άντ’αύτής εις τόν β’ Κάρολον τόν θρόνον τής 
Μεγάλης Βρεταννίας , διά τόν όποιον τόσοι γενναίοι 
άνδρες άνωφελώς έπολέμησαν.

0 Φίλιππος έκτύπησεν ένθουσιών τάς χεΐρας· ό 
δέ Λουδοβίκος, σκεπτικώτερος, έστράφη πρός τόν 
κόμητα τής Φέρας.

— Είναι αληθή, είπεν , δλα ταύτα τά περιστα
τικά ;

— όλα αληθή, βασιλεύ.
— Εις τών εύγενών μου έγνώριζε τό μυστήριον 

τούτο τού έκατομμορίου καί. τά έφύλαξε ;
— Μάλιστα, βασιλεύ. ·
— Τό όνομα τού εύγενούς τούτου ;
— Είμαι όδούλός σου, βασιλεύ, είπεν άφελώς ό 

Αθως.
Ψιθυρισμός θαυμασμού έφούσκωσε τήν καρδίαν
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τού Αθωνος, διότι ήδόνατο νά ύπέρηφανευθή καί δι ό
λιγώτερον. 0 Μαζαρΐνος ό ίδιος έσήκωσε τάς χεΐρας 
εις τήν σκεπήν τής κλίνης του.

— Κύριε, είπεν ό βασιλεύς, θά ζητήσω, θά προσ
παθήσω νά εύρω μέσον νά σ ανταμείψω.

0 Αθως έδειξε δυσαρέσκειαν.
—γ- ί’ί! όχι διά τλν τιμιότητά σου· τοιαύτη άντα- 

μοιβή ήξεύρω ότι σέ ταπεινόνει- άλλά σού χρεωςώ 
αμοιβήν, διότι συνέπραξες εις τήν άποκατάστασιν 
τού άδελφού μου Καρόλου τού Β*.

— Βέβαια, είπεν ό Μαζαρΐνος.
— 0 θρίαμβος τής δικαίας ταύτης ύποθέσεως εύ- 

φραίνει όλον τόν βασιλικόν οίκον τής Γαλλίας, είπεν 
ή βασίλισσα Αννα.

— Εξακολουθώ, είπεν ό ΙΔ' Λουδοβίκος· είναι 
αληθινόν έπίσης ότι εις μόνος άνθρωπος έμβήκεν εις 
τό στρατόπεδόν τού Μώγκ καί τόν έζώγρησεν ;

— 0 άνθρωπος ούτος είχε δέκα μόνον βοηθούς, 
κατωτέρου βαθμού άνθρώπους.

— Τίποτε άλλο;
— Τίποτε άλλο.
— Καί ονομάζεται ;
— Κύριος Αρτανιάν, άλλοτε ύπολοχαγός τών 

δορυφόρων τής Γμετερας Μεγαλειότητος.
ή βασίλισσα Αννα έκοκκίνισεν, ό Μαζαρΐνος έν- 

τράπη καί έκιτρίνισεν, ό δέ I Δ? Λουδοβίκος έσκυ- 
θρώπασε, καί σταγών ίδρώτος έπεσεν άπό τό ώχρον 
μέτωπόν του.

— Οποίοι άνθρωποι ! έμουρμούρισε.
Καί,χωρίς νά τά θέλϊ), έτόξευσε κατά τού ύπουρ- 

γού βλέμμα τό όποιον θά τόν έτρόμαζεν, άν ό Μα· 
ζαρϊνος τήν στιγμήν έκείνην δέν είχε κρύψει τήν 
κεφαλήν του ύπό τό προσκέφαλων.

— Κύριε, έφώναξεν ό νέος δούξ τού Ανζιού θέτων 
τήν λευκήν καί λεπτήν ώς γυναικείαν χεϊρά του εις 
τόν βραχίονα τού Αθωνος, είπέ εις τόν γενναίον αύτόν 
άνδρα, σέ παρακαλώ, ότι ό Δεσπότης, ό άδελφός τού 
βασιλέως, Θά πίγαύριον εις τήν ύγιείαν του,έμπροσθεν 
εκατόν τών καλη,τέρων εύγενών τής Γαλλίας

Καί, άμα είπε τούς λόγους τούτους, αισθανθείς ό 
νεανίας ότι ό ενθουσιασμός του είχε χαλάσει τήν 
συμμετρίαν ενός τών κεντητών μανικίων του, άρχισε 
νά τό διορθόντι μέ μεγίστην επιμέλειαν.

—- Ας όμιλήσωμεν περί υποθέσεων, βασιλεύ, διέ- 
κο'ψεν ό Μαζαρΐνος, όστις καί κεντητά μανίκια δέν 
είχε, καί άπό ενθουσιασμόν δέν έκυριεύετο.

— Μάλκστα, κύριε, άπήντησεν ό ΙΔ' Λουδοβίκος..
Αρχισε τήν διακοίνωσίν σου, κύριε κόμη, έπρόσθεσε 
στραφείς πρός τόν Αθωνα.

6 Αθως άρχισε τώ οντι, καί έπρότεινεν έπισήμως 
τήν χεΐρα τής λέδυ Ερρικέτας Στουάρτης εις τόν 
νέον βασιλόπαιδα, άδελφόν τού βασιλέως.

Η συνδιάλεξις διήρκεσε μίαν ώραν, καί μετά 
ταύτα αί θύραι τού κοιτώνος άνοίχθησαν εις τούς 
«υλικούς, άναλαβόντας τάς θέσεις των, ώς κάμμία 
διακοπή νά μήν είχε συμβή δι'αύτούς εις τά έργα τής 
εσπέρας έκείνης.

0 Αθως εύρέθη τότε πλησίον τού Ραούλ, καί 
ούτω πατήρ καί υιός ήμπόρεσαν νά σφίγξούν τάς 
χεΐράς των.

ΙΕ.
ΕΔΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΖΑΓΙΝΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΑΣΩΤΟΣ.

Ενώ ό Μαζαρΐνος έπάσχιζε νά συνέλθη άπό τόν 
φόβον του, ό Αθως καί ό Ραούλ ηύραν καιρόν νά 
εϊπούν όλίγας λέξεις, παραμερίσαντες εΐς μίαν τών 
γωνιών τού κοιτώνος.

— Ηλθες λοιπόν , Ραούλ , εις Παρισίους; είπεν ό 
κόμης.

— Μάλιστα , κύριε , άφού έπέστρεψεν ό κύριος 
Πρίγκιψ.

— Δεν ήμπορώ νά συνομιλήσω μαζί σου εις τόν 
τόπον τούτον, διότι μάς παρατηρούν, άλλ’έπις-ρέφω 
εύθύς εις τήν οικίαν μου, καί σέ περιμένω άμα σού 
τό συγχωρήση ή ύπηρεσίασου.

0 Ραούλ έπροσκύνησεν ό κύριος Πρίγκιψ ή’ρχετο 
κατ’εύθεϊαν πρός αύτούς.

0 πρίγκιψ ούτος είχε τό καθαρόν καί βαθύ βλέμ.μα, 
τό διακρϊνον τά άρπακτικά τής εύγενεστέρας φυλής 

νεα· τό πρόσωπόν του αύτό έφερε χαρακτήρας 
πολλούς τής όμοιότητος ταύτης. Είναι γνωστόν ότι 

πρίγκιψ τού Κανδέ είχε μύτην γερακωτήν, έξερ- 
£V" χοάνην όξεΐαν καί σουβλεράν άπό μέτωπον κλΐνον 

έλαφρά πρός τά μέσα, χαμηλόν μάλλον παρά υψηλόν· 
τούτο δέ, κατά τό λ.έγειν τών σκωπτικών τής 
αύλής (άνθρώπων καί πρός τήν μεγαλοφυ'ίαν αύτήν 
άδυσωπήτων), άπετέλει ράμφος αετού μάλλον, παρά 
μύτην άνθρωπίνην, εΐς τό πρόσωπόν τού διαδόχου 
τών ένδοξων ηγεμόνων τού οίκου τού Κονδέ.

Τό διαπεραστικόν τούτο βλέμμα, ή ήγεμονική 
αύτη τής μορφής όλης έκφρασις έσύγχυζε συνήθως 
όλους, εις όσους ό πρίγκιψ άπεύθυνε τόν λόγον, πολύ 
περισσότερον παρότι θά τούς έτρόμαζε τό μεγαλεΐον 

ή κανονική ώραιότης τού νικητού τού Ροκρουά.
Επειτα, τά πύρ ανέβαινε τόσον εύκολ.α εις τά πετα
κτά του όμματα, ώστε ή παραμικρά θερμότης τού 
κυρίου Πρίγκιπας ώμοίαζεν οργήν. Ιΐξ αιτίας τού βαθ- 
υ.ού του, όλοι εις τήν αύλήν έσέβοντο τόν κύριον 
Πρίγκιπα, καί εΐς πολλούς μάλιστα, τόν άνθρωπον 
μόνον βλέποντας , τό σέβας έφθανεν έως τον φόβον.

Λουδοβίκος λοιπόν ό Κονδέ έπροχώρησε πρός τόν 
κόμητα τής Φέρας καί τόν Ραούλ, μέ τόν φανερόν 
σκοπόν νά τόν χαιρετήστ, ό εις, καί ν άπευθύντι αυτός 
τόν λόγον πρός τόν άλλον.

Κάνεις δέν έχαιρέτα μέ πλειοτέραν επιφυλακτι
κήν χάριν παρά τόν κόμητα τής Φερας. Δεν έκατα- 
δέχετο νά μεταχειρισθη |ίς τό προσκύνημά του τάς 
διαφόρους έκείνας βαφάς , τάς όποιας ό αυλικός δα
νείζεται άπό έν καί μόνον χ_ρώμα, τήν φιλ.αρεσκειαν. 
0 Αθως έγνώριζε τήν προσωπικήν του αξίαν, καί 
έχαιρέτα τόν ηγεμόνα ώς άνθρωπον, μετριάζων, δια 
συμπαθητικού τίνος άνεκφράςου κινήματος, ό,τι προσ
βλητικόν εις τόν ύψ ιστόν τού χαιρετωμένου βαθμόν 
ήδύνατο νά έχγ τό άκαμπτον τού ήθους του.

0 πρίγκιψ ήτοιμάζετο νά λαλήσιρ πρός τόν Ραούλ· 
ό Αθως τόν έπρόλαβεν.

— Αν ό κύριος υποκόμης τής Βραζελόννης, είπε,
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— Ω! Θεέ μου , έμουρμούρισεν ό Φίλιππος έξω 

φρενών σχεδόν άπό τήν χαράν του, τί εύτυχής 
ήμερα !

Καί ό ίδιος αύτός, σχηματίσας τά όάκτυλά του ώς 
δικράνιον, έχωσε μέρος τοΰ σωροΰ είς τούς κόλπους 
του καί τούς έγέμισεν ... Εν τούτοις, περισσότεοον 
άπό τά τρίτον έμενεν άκόμη είς τήν τράπεζαν.

— Ιππότα, είπεν ό Φίλιππος πρός τόν εϋνοού.·· 
μενόν του ιππότην τής Αορραίνης, έλα.

0 εύνοούυ.ενος έδραμε.
— Φύλαξε τά λοιπά, είπεν ό βασιλόπαις.
Τήν παράδοξον ταύτην σκηνήν έξέλαβαν δλοι οί 

περιεστώτες ώς κατανυκτικήν εορτήν οικογένειας· 
διότι ό καρδινάλιος έφέρετο ώς πατήρ πρός τούς 
βασιλόπαιδας τής Γαλλίας, καί οί δύω είχαν μεγα
λώσει ύπό τάς πτέρυγάς του. Κάνεις λοιπόν δέν 
άπέόωκεν είς άγερωχίαν , ή είς αύθάδειαν μάλιστα , 
καθώς θ’άπεδίδετο σήμεοον, τήν έλευθεριότητα ταύτην 
τοΰ πρωθυπουργού.

Οί αύλικοί έζήλευσαν μόνον... ό βασιλεύς άπέ- 
στρεψε τήν κεφαλήν.

— Ποτέ δέν είχα τόσα χρήματα, είπε περιχαρής 
ό νέος βασιλόπαις, διερχόμενος τόν κοιτώνα μέ τόν 
φίλον του, καί καταβαίνωννά εύρη τήν άμαξαν του. 
Οχι, ποτέ ... πόσον βαρέα είναι, εκατόν πενήντα 
χιλιάδες σκούδων !

— Αλλά διατί ό κύριος καρδινάλιος δίδει δλα 
αύτά τά χρήματα διαμιάς ; ήρώτησε σιγαλά ό πρίγ- 
κιψ τόν κόμητα τής Φέρας. Είναι λοιπόν βαρέως 
άσθενής, ό φίλτατος καρδινάλιος ;

—!Ναί, "{'ψηλότατε, βαρέως άσθενής άναμφιβόλως· 
έχει δέ καί κακήν όψιν, καθώς καί ή Ϋψηλότης Σου 
ό ι'όιος ήμπορεΐς νά παρατηοήσης.

— Βέβαια ... Καλέ θ’ άποθάνη ... Εκατόν πε
νήντα χιλιάδες σκούδων !... Ω ! άπίςευτον τή άλη
θεία ! Λέγε, κόμη, διατί; Εύρέ τόν λόγον.

— Υψηλότατε, έχε υπομονήν, σέ παρακαλώ· 
ιδού ό κύριος δούξ τού Ανζιοΰ έρχεται πρός τά έδώ, 
συνομιλών μέ τόν ιππότην τής Αορραίνης. Παοά- 
ξενον δέν είναι νά μ’άπαλλάξουν άπό τόν κόπον τοΰ 
νά φανώ άθυρόστομος. Ακουσέ τους ...

Καί τώ δντι, ό ιππότης έλεγε σιγαλά πρός τάν 
βασιλόπαιδα·

— Υψηλότατε, δέν είναι φυσικόν νά σοΰ δώση 
τόσα χρήματα ό κύριος Μαζαρΐνος. — Πρόσεχε, θά 
σοΰ πέσουν, Υψηλότατε. — Τι ζητεί άπό τήν Ϋψηλό- 
τητά Σου ό κύριος καρδινάλιος , καί φαίνεται τόσον 
γενναίος;

— Δέν σοΰ έλεγα; έμουρμούρισεν ό Αθως είς τό 
αύτίον τοΰ πρίγκιπος ... ιδού ίσως ή άπόκρισις είς 
τήν έοώτησίν σου..

— Λέγε δά, Υψηλότατε, έπανέλαβεν άνυπομόνως 
ό ιππότης, δστις, ζυγίζων τούς κόλπου; του, ύπώ- 
πτευεν δτι τοΰ έλαχαν είς τό μερίδιόν του όλι- 
γώτερα.

— Φίλτατε μου ίππότα, προγαμιαία δωρεά.
— Πώς , ποογαμιαία δωρεά !
— Αι! ναί, νυμφεύομαι! έπανέλαβεν ό δούξ τοΰ 

Ανζιοΰ, χωρίς νά καταλάβη οτι έδιάβαινε τήν ςιγ-

δέν ήτον είς τών ταπεινών υπηρετών τή; ίψηλό- 
τητός Σου, θά τόν παρεκάλουν νά προφέρη τ’δνομά 
μου έυ.προσθέν σου ... κύριε Πρίγκιψ.

— έχω τήν τιμήν νά λαλώ μέ τόν κύριον κόυ.ητα 
τής Φέρας, είπεν εύθύς ό πρίγκιψ τοΰ Κονδέ.

— Τόν προστάτην μου, έπρόσθεσεν ό Ραούλ κοκ
κινίζουν.

— Ενα τών τιμιωτέρων άνδρών τοΰ βασιλείου , 
ήκολούθησεν ό πρίγκιψ· ένα τών πρώτων εύγενών 
τής Γαλλίας, περί τοΰ όποίου ήκουσα νά λέγωνται 
τόσα έγκώμια , ώστε πολλάκις έπεθύμουν νά τόν 
συγκαταριθμήσω μεταςύ τών φίλων μου.

— Τιμή , τής όποιας δέν θά ήμουν δι’ άλλο τι 
άξιος, Υψηλότατε, έπανέλαβεν ό Αθως, είμή διά τήν 
άφοσίωσιν καί τόν θαυμασμόν μου πρός τήν Υμετέ- 
ραν Υψηλότητα.

— 0 κύριος Βραζελόννης, ειπεν ό πρίγκιψ, είναι 
καλός αξιωματικός, οστις φαίνεται δτι έσπούδασεν 
εϊς καλόν σχολεΐον. α ! κύριε κόμη, είς τάν καιρόν 
σου οί στρατηγοί είχαν στρατιώτας ...
— Αλήθεια , ί ψηλότατε, άλλά σήμερον, οί στρα- 
τιώται έχουν στρατηγούς.

Τό φιλοφρόνημα τοΰτο, τοΰ όποίου έκαλύπτετο 
τόσον ή κολακεία , ύπερέπλησε χαράς άνδρα οστις, 
θεωρούμενος άπό τήν Εύρώπην δλην ώς ήρως, έφαί
νετο καταχορτασμένος άπό εγκώμια.

— Μοΰ κακοφαίνεται πολύ, άπεκρίθη ό πρίγκιψ, 
δτι έπαραίτησες τήν υπηρεσίαν, κύριε κόμη· διότι, 
μετ όλίγον, πρέπει ό βασιλεύς νά ένασχοληθή εϊς 
πόλεμον μέ τήν όλλανδίαν , ή είς πόλεμον μέ τήν 
Αγγλίαν, καί αί περιστάσεις δέν θά λείψουν είς 
άνδρα καθώς τήν Εύγενίαν Σου, δστις γνωρίζεις τήν 
Μεγάλην Βρεταννίαν ώς τήν Γαλλίαν αύτήν.

— Νομίζω πώς δύναμαι νά σέ βεβαιώσω, αψη
λότατε, δτι έκαμα φρόνιμα νά παραιτήσω τήν υπη
ρεσίαν, είπεν ό Αθως χαμόγελών. Η Γαλλία καί ή 
Μεγάλη Βρεταννία θά ζήσουν είς τό έξής ώς άδελφαί, 
άν πρέπη νά πιστεύσω τά προαισθήματά μου..

— Τά προαισθήματά σου ;
— ιδού, αψηλότατε , άκουσε τί λέγεται σιγαλά 

είς τήν τράπεζαν τοΰ κυρίου καρδιναλίου.
— Είς τό παιγνίδιον ;
— Είς τό παιγνίδιον ... ναί, αψηλότατε, 
ό καρδινάλιος είχε τω δντι άνασηκωθή είς τόν 

άγκώνά του , νεύσας πρός τόν νέον άδελφόν τοΰ βα- 
σιλέως νά πλησιάση, καί έπλησίασεν.

— αψηλότατε , είπεν ό καρδινάλιος, είπέ, παρα
καλώ, νά σηκώσουν αύτά τά φλωρία.

Καί έδειχνε τά κίτρινα καί λαμπρά νου.ίσυ.ατα , 
τά όποια ό κόμης τοΰ Γκίς είχε σωρεύσει όλίγον 
κατ’ όλίγον έμπροσθέν του, χάρις είς τήν καλήν του 
τ-jfry.

— Εδικά μου ! έφώναξεν ό δούξ τοΰ Ανζιοΰ.
— Αί πενήντα αύταί χιλιάδες ολωοίων; ναί, 

αψηλότατε, είναι έδικά σου.
— Μοΰ τά χαρίζεις ;
— έπαιξα είς τήν τύχην σου, αψηλότατε, έπανέ

λαβεν ό καρδινάλιος άδυνατίζων όλίγον κατ’όλίγον,ώς 
ό άγων έκεΐνος τής δωρήσεωςτών χρημάτων νά είχεν 
εξαντλήσει δλας τάς φυσικάς ή ήθικάς δυνάμεις του.

άδύ-

μτν έκείνην έμπροσθεν τοΰ κυρίου Πρίγκιπος καί τοΰ 
Αθωνος, οϊτινες καί οί δύω βαθέως τόν έπροσκύνησαν.

0 ιππότης έτόξευσε κατά τοΰ βασιλόπαιδος βλέμ
μα τόσον άλλόκοτον, τόσον πλήρες μίσους, ώστε ό 
κόμης της Φέρας έμεινεν εμβρόντητος.

— Σύ! νυμφεύεσαι! άπεκρίθη·· ώ! είναι 
νατον ... Θά κάμης αύτήν τήν τρέλλαν !

— Πά ’. δέν τήν κάμνω έγώ' μέ κάμνουν νά τήν 
κάμω, έπανέλαβεν ό δούξ τοΰ Ανζιοΰ ... πλήν έλα 
γλήγορα, πηγαίνωμεν νά έξοδεύσωμεν τά χρήμα
τά μας.

Καί, ταΰτα λέγων, άνεχώρησε μέ τόν σύντροφόν 
του γελών καί συνομιλών, ένω τά μέτωπα ό'λα έσκυ- 
πταν είς τήν διάβασίν του.

Τότε, ό κύριος Πρίγκιψ είπε σιγαλά πρός τόν Αθωνα·
— ίδού λοιπόν τό μυστήριον;.
— Αέν σοΰ τό είπα έγώ, Υψηλότατε.
— Νυμφεύεται τήν άδελφήν τοΰ Β' Καρόλου ;
— Νομίζω ναί.
0 πρίγκιψ έσυλλογίσθη όλίγον, καί τό βλέυ.μα 

του έσπινθηροβόλησε.
— Πηγαίνωμεν, είπε βρχδέ&υς-ώς λάλων πρός τόν 

έαυτόν του, ίδού καί πάλιν θά κοεμάσωριεν τό ξίφος., 
όιά πολύν καιρόν ! καί άνεστέναξε.

Τί έσήμαινεν ά στεναγμός έκεΐνος, πόσην φιλοδο
ξίαν κωφώς άποπνιγομένην, πόσας ελπίδας ματαιω 
θείσας περιεΐχεν, ό Αθως μόνος τό έμάντευσε , διότι 
μόνος αύτός είχεν άκούσει τόν στεναγμόν.

Μετ’ όλίγον ό πρίγκιψ, άποχαιρετήσας, άνεχώ
ρησεν· ό βασιλεύς άνεχώρει.

0 Αθως, νεύσας πρός τόν ύπν-όμητα τής Βρα- 
ζελόννης, άνενέωσε τήν οποίαν τοΰ είχε κάμει εις 
τήν άρχήν τής σκηνής ταύτης πρόσκλησίν.

όλίγον κατ’όλίγον, ό κοιτών έγεινεν έρημος, καί 
ό Μαζαρΐνος έμεινε μόνος, κυριευόμενος άπό τούς 
πόνους του, τούς όποιους πλέον δέν έκρυπτε.

— Βερνουΐνε! Βερνουϊνε! έφώναξε μέ διακεκομ- να·°ν· 
μένην φωνήν.

— Τί ορίζεις, Εξοχώτατε ;
— Τον Γκενώ ... άς φωνάςουν τόν Γκενώ, είπεν 

ό καρδινάλιος· μοΰ φαίνεται δτι θ’άποθάνω.
ό Βερνουΐνος, έξω φρενών , έδραμεν είς τόν προ 

θάλαμον νά δώση τήν διαταγήν· ό δε ίππεύς, δστι
έδραμε νά ποοσκαλέση τόν ιατρόν, έταύοωσε 
άμαξαν τοΰ βασιλέως είς τήν οδόν τοΰ Αγίου όνω- 
οάτου.

Τ.
ΓΚΕΝΩ.

Η διαταγή τοΰ καρδιναλίου ήτον κατεπείγουσχ· 
δθεν ό Γκενώ ήλθεν άμέσως.

Ελθών, ηϋρε τόν άσθενή του κατάκοιτου είς τήν 
κλίνη» , μέ τά σκέλη φουσκωμένα καί πελιδνά, καί 
τόν στόμαχον καταπιεσμένον· διότι είχε προσβληθή 
σφοόρώς άπό τήν άθοΐτιν, καί σκληοβί μέν ήσαν οί 
πόνοι του, έπασχε όέ καί άνυπομόνως, ώς άνθρωπος 
δςις όέν είχε τήν έξιν τών αντιστάσεων. Αμα ίδιον 
τόν Γκενώ, έοώναςεν·

(Φυλλάοιον 38, τόμ. Β'.)
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•— Α! έσώθην.
0 Γκενώ ήτον άνθρωπος σοφώτατος καί φρονί'ζώ- 

ατος, καί δέν είχεν άνάγκην άπό τήν κριτικ.ήν τοΰ 
Βουαλώ ώστε νά λάβη ύπόληψιν. Οταν εύρίσκετο 
έμπροσθεν τής νόσου, καί βασιλέως πρόσωπόν άν 

Δεν άπε-έφερε, τήν έμεταχειρίζετο αυστηρότατα, 
κοίθη λοιπόν είς τόν Μαζαρΐνον, καθώς ό ύπουργός 
έπερίμενεν- Ηλθεν ό ιατρός, έφυγεν ή άσθένεια.

Απ’ εναντίας, έξετάζων τόν άσθενή μέ πρόσωπόν 
πολλά σοβαρόν

— Ω! ώ ! είπε.
— Τί, Γκενώ; τί; ... Τι βλέμμα είναι αύτό !
— Είναι βλέυ.μα μέ τό όποιον πρέπει νά ίδώ 

ήν άσθένειάν σου, Εξοχώτατε, καί άσθένειαν πολύ 
έπικίνδυνον.

— Τήν άρθρΐτιν ... ί’ί! ναί, τήν άρθρϊτιν.
— Μέ πεοιπλοκήν άλλων νόσων, Εξοχώτατε.
0· Μαζαρΐνος άνεσηκ,ώθη είς τόν άγκώνά του, καί, 

εεωτών τόν ιατρόν μέ τό βλέμμα, μέ τά κινήματα, 
είπε·

—· Καλέ τί μοΰ λέγεις! Είμαι περισσότερον 
άσθενής παρότι νομίζω ό ι'όιος,·

— Εξοχώτατε, είπεν ό Γκενώ καθήμενος πλη
σίον τής κλίνης, ή Εξοχότης Σου είργάσθης πολύ εϊς 
την ζωήν σου, ή Εζοχότης Σου ύπεφερες πολύ.

— Αλλά δέν είμαι γέρων , νομίζω ... ό μακα
ρίτης Ρισελιώ δεκαεπτά μήνας ήτον νεώτεοός μου 
δταν άπέθανε, καί άπέθανεν άπό νόσον θανατηφόρον. 
Είμαι νέος, Γκινώ, ς-οχάσου το, μόλις είμαι πενήντα 
δύου έτών.

— Ω! Εξοχώτατε, είσαι πολύ μεγαλήτερος ... 
Πόσον διήρκεσεν ή Σφενδόνη.

— Διατί, Γκενώ, μ’έρωτας αύτο ;
— Θέλω νά κάμω ύπολογι®μόν ιατρικόν, Εζο- 

χ ωτατε.
— Επάνω κάτω δέκα έτη ... δυνατή καί άδύ-

— Πολύ καλά· θέλησε λοιπόν νά λογαριάσης τό 
ν έτος τής Σφενδόνης διά τρία έτη . · · έχομεν

τενήντα δύω κάμνουν 
ιίσαι έβδου.ήντα δύω

τριάντα· είκοσι λοιπόν καί 
έβδου.ήντα δύω έτη. Αρα 
έτών-, Εςοχώτατε ... προχωρημένη ηλικία !

Καί , ταΰτα λέγων , περιειργάζετο τόν σφυγμόν 
τοΰ άσθενοΰς. Ο σφυγμός ούτος ήτον γεμάτος άπό 
προγνωστικά τόσον λυπηρά, ώστε ό ιατρός ήκολου- 
θησεν άμέσως, άν καί διακοπτόμενος άπό τάν άσθενή.

• — Ας βάλωμεν τά έτη τής Σφενδόνης πρός τέσ-
σαρα τό έν· όγδοήντα δύω έτη έζησες.

Q Μαζαρΐνος έκατακγτρίνισε, καί, μέ φωνήν νεκρι- 
,κήν, είπε·

— Μέ τά σωστά σου όμιλεϊς, Γκενώ;
— Αλλοίμονον ! ναί, Εςοχώτατε.
— Τότε λοιπόν έρχεσαι εκ τοΰ πλαγίου νά μοΰ

είπής δτι είμαι βαρέως άσθενής ;.
— Μά τήν αλήθειαν, ναί, Εξοχώτατε, καί ό πλά

γιος δρόμος ήτον περιττός πρός άνδρα έξυπνο·/ καί 
γενναΐον, καθώς είσαι ή Εζοχότης Σου.

0 καρδινάλιος άνέπνεε τόσον δύσκολα, ώστε έκί- 
νησεν είς οίκτον καί αύτόν τον άσπλαγχνον ιατρόν.

41.
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— Είναι κατά τάς άσθενείας, έπανέλαβεν ό Μα-, 

ζαρϊνος. Από μερικά; ό άνθρωπος ιατρεύεται.
— Αλήθεια, Εξοχότατε.
— Δεν είναι αλήθεια ; έφώναξε περιχαρής σχεδόν 

ό Μαζαρϊνος· διότι τέλος πάντων εις τί θά έχρη- 
σιμευεν ή εξουσία, ή ισχύς τής θελήσεως ;... Εις τί 
θά έχρησίμευεν ή εΰφυ'ί'α, ή εύφυία σου, Γκενώ ; Εις 
τί τέλος πάντων θά έχρησίμευεν ή επιστήμη καί ΐ 
τέχνη, άν ό ασθενής δστις έχει όλα ταϋτα δεν ήμ· 
πορη, νά σωθή, άπό τόν κίνδυνον.

Ο Γκενώ ήτοιμάζετο ν’άνοίξτ) τό στόμα· ό Μαζα
ρϊνος ήκολούθησε·

— Στοχάσου . ειπεν, δτι είμαι ό πιστότερος των 
ασθενών σου· στοχάσου δτι σέ υπακούω τυφλά, καί 
δτι έπομένως ...

— Ηξεύρω δλ’αύτά, ειπεν ό Γκενώ.
— 0ά ίατρευθώ λοιπόν ;
— Εξοχότατε, ούτε ισχύς θελήσεως, ούτ’ έξου- 

σία , ούτ’ εύφυ'ία, ούτ’ επιστήμη ήμπορούν ν’ άντι- 
σταθοϋν εις την ασθένειαν, την όποιαν ό Θεός ς-έλλει 
αναμφιβόλους, ή ρίπτει έπί τής γης εις τά πλάσματά 
του , καί τής δίδει τήν άδειαν νά καταστρέψη καί 
νά φονεύση τούς άνθρώπους. Οταν ή ασθένεια ήναι 
θανατηφόρος, φονεύει, καί τίποτε δέν ...

— II ασθένεια μου ... είναι... θανατηφόρος; ήρώ
τησεν ό Μαζαρϊνος.

— Ναι, Εξοχότατε.
0 Εξοχότατος έμεινεν όλίγας στιγμάς ώς νεκρός, 

καθώς ό δυστυχής εκείνος, τόν όποιον στύλος έπεσε 
καί έπλάκωσεν ... Αλλ’ή ψυχή, ή μάλλον τό πνεύμα 
τού Μαζαρίνου ήτον πολύ στερεόν.

— Γκενώ, είπε καί άνεσηκώθη, θά μ.έ συγχώρησης 
νά κάμω έφεσιν κατά τής άποφάσεώς σου. Θέλω νά 
συνάζω τούς σοφωτέρους άνδρας τής Ευρώπης, θέλω 
νά τούς συμβουλευθώ ... θέλω, νά ζήσ» τέλος πάντων 
δι’όποιασδήποτε θεραπείας.

— Δεν υποθέτεις βέβαια , Εξοχότατε , ειπεν ό 
I κενώ, δτι είχα τόσην οίησιν, ώςζ ν’άποφασίσω μόνος 
διά πολυτιμοτάτην ζωήν, καθώς τής Εξοχότητάς Σου· 
εσύναςα έγώ δλους τούς καλούς καί έμπειρους ιατρούς 
τής Γαλλίας καί τής Ευρώπης ... ήσαν δώδεκα.

— Καί τί είπαν ;...
— Είπαν δτι ή ασθένεια τής Εξοχότητάς Σου 

είναι θανατηφόρος* έχω τήν γνώμην των ύπογεγραμ- 
μένην εις τό χαρτοφυλάκιόν μου. Αν θέλγς, ΐίξοχώ 
τατε , νά λάβης γνώσιν , θά ϊδής τά ονόματα όλων 
των αθεράπευτων κακών δσα άνεκαλύύαμεν. Είναι 
πρώτον ...

— Οχι! δχι! έφόναξεν ό Μαζαρϊνος αποβάλλουν 
τό έγγραφον, όχι, Γκενώ , ενδίδω ! ενδίδω !

Καί διεδέχθη τήν ταραχήν τής σκηνής ταύτης 
σιγή βαθεϊα, διαρκούσης τής όποιας ό καρδινάλιος 
«νελάμβανε τό πνεύμα καί τάς δυνάμεις του.

— Είναι καί άλλοι, έμουρμούρισεν ό Μαζαρϊνος· 
είναι οί εμπειρικοί , οϊ άγύρται. Εις τήν πατρίδα 
μου , δσοι έγκαταλείποντσι άπό τούς ιατρούς παρα- 
δίόονται εις χεϊρας τών τοιούτων, οίτινες, μέ είδος 
τι θηριακής , δεκάκις τούς φονεύουν, άλλά καί έκα- 
τοντάκις τούς σώζουν.

— Δεν έπαρατήρησες, ΐίξοχώτατε, δτι, εντός ενός 
μηνός, άλλαξα δεκάκις τά ιατρικά σου;

— Ναί... καί λοιπόν ;
— έξώδευσα πενήντα χιλιάδας φράγκων αγορά

ζουν τά ιατρικά δλων αύτών τών χαμένων· έξηντλήθη 
καί ό κατάλογος καί τό πουγγίον μου. Αλλά δέν ία- 
τρεύθης, καί χωρίς τήν τέχνην μου θ’ άπέθνησκες.

— Ετελείωσεν, έμουρμούρισεν ό καρδινάλιος· έτε- 
λ-ίωσεν...

Ερριψε τότε βλέμμα ζοφερόν όλόγυρά του, εις τά 
πλούτη του.

— ©ά τ άφήσω δλ αύτά , είπε καί άνεστέναξεν. 
Απέθανα, Γκενώ ! άπέθανα !

— Ω! όχι ακόμη, Εξοχότατε, ειπεν ό ιατρός.
0 Μαζαρϊνος τού έσφιγξε τήν χεϊρα.
— Εις πόσον καιρόν; ήρώτησεν άτενίζων δύω 

μεγάλους οφθαλμούς εις τό απαθές τού ιατρού πρόσ- 
ωπον.

— Εςοχώτατε, αύτό ποτέ δέν λέγεται.
— Εις τούς κοινούς άνθρώπους, μάλιστα- άλλ’είς 

έμε ... εις έμε! τού όποιου πάσα στιγμή αξίζει θη
σαυρόν, είπέ μου το, Γκενώ, είπέμουτο !

— Οχι, δχι, Εξοχότατε.
— Τά θέλω, σού λέγω, ό ! δός μου ένα μήνα ζωής, 

καί, διά πάσαν μ,ίαν τών τριάντα τούτων ήμερων , 
θά σού πληρώσω έκατάν χιλιάδας φράγκων.

— Εξοχότατε, έπανέλαβεν ό Γκενώ μέ σταθεράν 
φωνήν, ό Θεός σού χαρίζει τάς ημέρας, δχι έγώ. ό 
Θεός λοιπον δεν σού δίδει περισσότερον άπό δεκα
πέντε ημέρας !

Ο καρδινάλιος άφήκε στεναγμόν πικρότατου , καί 
επεσεν εις τό προσκέφαλου του μουρμουρίζουν Ευ
χαριστώ, Γκενώ, εύχαριστώ !

0 ιατρός ήτοιμάσθη ν’άναχωρήση· ό άσθενής άνε
σηκώθη πάλιν.

— Σιωπή, είπε μέ φλογερούς οφθαλμούς, σιωπή !
— Εξοχότατε, πρό δύω μηνών γνωρίζω τό μο

νηρών τούτο· βλέπεις δτι τό έφύλαξα καλά.
— Πήγαινε, Γκενώ, θά φροντίσω περί τής τύχης 

σου· πήγαινε καί εϊπέ τού Βριέν νά μού στείλη τόν 
γραμματικόν δστις ονομάζεται Κολμπέρ. Πήγαινε.

ΙΖ.

ΚΟΛΜΠΕΡ.

ό Κολμπέρ δέν ήτον μακράν, όλον τό εσπέρα; 
εκείνο έστεκεν εις τόν διάδρομον συνομιλών μέ τόν 
Βερνουϊνον, μέ τόν Βριέν, καί σχολιάζων, μέ τήν συν
ήθη έπιτηδειότητα τών αύλικών, τάς ειδήσεις αϊτινες, 
καθώς αΐ φυσκαλίδες εις τό νερόν, έσχηματίζοντο 
εις τήν επιφάνειαν δλων τών συμβάντων. Είναι 
καιρός αναμφιβόλους νά σχεδιάσωμεν μέ όλίγας 
λεξεις μίαν τών άξιολογωτέρων εικόνων τού αίώνος 
εκείνου, καί νά τήν σχεδιάσωμεν μέ τόσην ομοιότητα 
ίσως, μέ δσην οί σύγχρονοι ζωγράφοι ήμπόρεσαν νά 
τό κάμουν, ό Κολμπέρ είναι άνθρωπος έπί τού 
όποιου και ό ιστορικός καί ά ήθολόγος έχουν ίσον δι
καίωμα.

Ητον ό Κολμπέρ κατά δεκατρία έτη πρεσβύτερος τού

ία'Λουδοβίκου, τού μέλλοντος κυρίου του· άνάστημ.α' 
είχε μέτριου, σώμα ισχνόν μάλλον, οφθαλμούς βα
θουλούς , πρόσωπον άγεννές , μαλλία χονδρά , μαύρα 
καί αραιά , δθεν καί ήναγκάσθη , κατά τούς βιογρά
φους του, νά φορέση πρόωρα τό γεροντικόν τής κε 
φαλής κάλυμμα. Είχε τό βλέμμα αύστηρόν, σκλη
ρόν μάλιστα , τραχύτητά τινα ήθους ήτις, πράς μέν 
τούς κατωτέρους, ήτον ύπερηφάνεια, πρός δέ τούς 
άνωτέρους προσποίησις αρετής αξιοπρεπούς· τύφον 
καί έπαρσιν εις όλα τά πράγματα, ώς καί δταν ήτον 
μόνος -καί έκυρτάζετο εις τόν καθρέπτην. ιδού τό 
εξωτερικόν τού επισήμου τούτου άνδρός.

Κατά δέ τό ηθικόν, έθαυμ-άζετο ή λογιστική του 
εύφυία, καί ή- έπιτηδειότης του εις τό νά κάμνγ καί 
τήν άγονίαν αύτήν γόνιμον.

0 Κολμπέρ είχεν επινοήσει ν’άναγκάστι τούς διοι- 
κητάς τών εις τά μεθόρια φρουρίων νά τρέφουν τάς 
φρουράς χωρίς μισθόν, άπό τάς ιδιαιτέρας φορο
λογίας των. Τό πολύτιμον τούτο προτέρημα έπα- 
ρακίνησε τόν καρδινάλιον Μαζαρϊνον νά διορίστ, εις 
τήν θέσιν τού άποθανόντος έπιμελητού του Ζιουμπέρ 
τόν Κολμπέρ δστις ήξευρε νά ψαλιδίζτι τόσον καλά 
τά μερίδια.

ό Κ ολμπέρ ολίγον κατ’ ολίγον έπροχώρει εις τήν 
αύλήν, άν καί ήτον αφανούς καταγωγής, διότι ό 
πατήρ του ήτον πρώτον οίνοπώλης, ώς καί ό πάππος 
του, μετά ταύτα πωλητής ρούχων, καί τελευταίου 
μεταξωτών.

0 Κολμπέρ έμβήκε πρώτον εις τήν έμπορίαν , 
καί ύπηρέτησεν εις εμπορικόν κατάστημα τού Λυών· 
μετά ταύτα δέ , έλθών εις Παρισιού; , έμαθήτευσεν 
εις τό γραφείου ενός τών δικηγόρων τού δικαστη
ρίου Σιατελέ. όνομ.αζομένου Βιτέρν. Κατ’αύτόν τόν 
τρόπον έμαθε καί τήν τέχνην νά καταστρόνγ, καί 
τήν πολυτιμοτέραν ακόμη τέχνην νά έμπερδεύϊ) λογα
ριασμούς.

Π τραχύτης αύτη τού Κολμπέρ τόν είχε πρό 
πάντων ωφελήσει· τόσον είναι αληθές δτι ή τύχη, 
δταν θέλγ, νά ή,ναι ιδιότροπος, ομοιάζει τάς γυναίκας 
έκείνας τής άρχαιότητος, τών οποίων , καί εις τό 
φυσικόν καί εις τό ηθικόν τών πραγμάτων καί τών 
ανθρώπων , τίποτε δέν απωθεί τήν δρεξιν. Διορι- 
σθείς έπειτα ύπάλληλος ύπά τόν Μιχαήλ Λετελλιέ, 
γραμματέα τής Επικράτειας κατά τό 1648, διά 
συνεργίας τού έξαδέλφου του Κολμπέρ, άρχοντος 
τού Σαιμπουάνς, έπεφορτίσθη μίαν τών ήμερών άπό 
τόν υπουργόν τούτον μυστικήν τινα πρός τόν καρ
δινάλιον Μαζαρϊνον αποστολήν.

0 Εξοχότατος καρδινάλιος έχαιρε τότε άνθηρο- 
τάτην ύγιείαν, καί τά κακά έτη τής Σφενδόνης δεν 
είχαν ακόμη άριθμηθή τριπλά καί τετραπλά δι’αύτόν 
εύιίσκετο εις Σεδάν , ένασχολούμενος πολύ περί αύ- 
λικής τίνος ραδιουργίας, εις τήν όποιαν ή βασίλισσα 
Αννα έφαίνετο δτι ήθελε ν’ άποσκιρτήσγι άπό τά 
μέρος του.

Τής ραδιουργίας ταύτης ό Λετελλιέ έκράτει δλα 
τά νήματα.

Είχε λάβει επιστολήν τής βασιλίσσης, επιστολήν 
πολύτιμον δι’αύτόν, καί βλάπτουσαν πολύ τον Μα- 
ζαιΐνον επειδή όμως έπαιζε πρόσωπον διπλούν

(ωφελούμε/ος ούτω μεγάλως, ώς είναι γνωστόν), καί 
ήθελε πάντοτε νά οίκονομή δυω έχθρούς, ώστε νά 
κερδαίνγ καί άπό τούς δύω , είτε περιπλέκων καί 
έχθρεύων αύτούς περισσότερον, είτε συμφιλιόνων 
αύτούς, ό Μιχαήλ Λετελλιέ ήθέλησε νά στείλγ εις 
τόν Μαζαρϊνον τήν επιστολήν τής βασιλίσσης, ώστε 
νάλάβγ γνώσιν, καί νά τού ήναι εύγνώμων διά τήν 
φιλοφρονώ; εις αύτόν γινομένην ταύτην χάριν.

Νά στείλγ τήν επιστολήν, ήτον εύκολου· νά τήν 
λάβη όμως όπίσω μετά τήν διακοίνωσιν, έδώ ήτον 
ή δυσκολία. 0 Λετελλιέ ερριψε τούς οφθαλμούς όλό
γυρά του, καί, βλέπων τόν μαύρου καί ισχνόν γραφέα 
του, μουντσουρόνοντατόν χάρτην εις τό γραφείου του, 
μέ τά όφρύδια καταιβασμένα, τόν έπροτίμησεν άπό 
τόν καλγτερον τών χωροφυλάκων εις τήν έκτέλεσιν 
τού σκοπού του.

Ητοιμάσθη λοιπόν ό Κολμπέρ ν’ αναχώρηση, εις 
Σεδάν, μέ διαταγήν νά διακοινώση τήν επιστολήν 
εις τόν Μαζαρϊνον, καί νά τήν φέργ πάλιν εις τόν 
Λετελλιέ.

Πκουσε τήν παραγγελίαν μέ προσοχήν ά'κραν· 
έζήτησε νά τού έπαναληφθγ καί δευτέραν φοράν, καί 
έπέμεινεν έρωτών νά μάθγ, άν τό νά τήν φέργ όπίσω 
ήτον έπίσης άναγκαΐον ώς τά νά την διακοινώση, καί 
ό Λετελλιέ τού ειπεν

— Αναγκαιότερου.
Ανεχώρησε λοιπόν τότε, έταζείδευσεν ώς ταχυ

δρόμος , αδιαφορών περί τού σώματός του, καί ένε- 
χείρισεν εις τόν Μαζαρϊνον πρώτον επιστολήν τού 
Λετελλιέ , άναγγέλλουσαν εις τόν καρδινάλιον τήν 
αποστολήν τής πολυτίμου επιστολής εκείνης , καί 
έπειτα αυτήν ταύτην τήν επιστολήν.

0 Μαζαρϊνος έκοκκίνισεν άναγινώσκων τήν επι
στολήν τής βασιλίσσης Αννης, έχαμογέλασε χαριέν
τως πρός τόν Κολμπέρ, καί τόν άπεχαιρέτησε.

— Πότε τήν άπόκρισιν, Εξοχότατε; είπε μέ 
ταπεινήν φωνήν ά ταχυδρόμος.

— Αύριον.
-— Αύριον τό πρωί ;
— Ναί, κύριε.
0 γραφεύς έστρεψε τάς πτέρνας, καί έκαμε τό 

εύγενικώτερόν του προσκύνημα.
Τήν επαύριον εύρέθη έκεΐ άπό τάς έπτά ώρας τό 

πρωί, ό Μαζαρϊνος τόν έκαμε νά προσμείνγ έως τάς 
δέκα. 0 Κολμπέρ δέν έσείσθη άπό τόν τόπον του 
εις τόν προθάλαμον, καί, δταν ήλθεν ή σειρά του, εμ- 
βήκεν εις τόν πρωθυπουργόν.

0 Μαζαρϊνος τού ένεχείρισε τότε φάκελλον εσφρα- 
γισμ.ένον. Επί τού φγκέλλου τούτου ήτον ή εξής 
επιγραφή· α Τώ κυρίω Μιχαήλ Λετελλιε, κτλ. ...»

ύ Κολμπέρ έκύτταξε τόν φάκελλον μέ πολλήν 
προσοχήν· ό καρδινάλιος έχαμογέλασε καί παλιν
χαριέντως, καί τόν έσπρωξε πρός τήν θυραν.

— Καί ή επιστολή τής βασιλομήτορος , Εξοχό
τατε ; ήρώτησεν ό Κολμπέρ.

— Είναι υ.έ τά λοιπά έγγραφα εις τόν φάκελχ.ον. 
ειπεν ό .Μαζαρϊνος.

— Λ ! πολύ καλά , έπανέλαβεν ό Κολμπέρ , καί , 
θέτων τόν πϊλόν του μεταζύ τών γονάτων , άρχισε 
ν’αποσφ:α··ιζη τόν φάκελλον.



ν’ άφήσφ εις τόν κόσμον

Μετά τήν έπίσκεψιν τοΰ Γκενώ, έφώναξε λοιπόν 
τόν Κολμπερ, τόν έπροσκάλεσε νά καθήσφ πλησίον 
του, καί τοΰ είπεν

— Ας όμιλήσωμεν, κύριε Κολμπερ, καί άς όμιλή
σωμεν σπουδαίως- διότι ασθενής είμαι, καί ήμπορώ 
ν’ άποθάνω.

— Ο άνθρωπος είναι θνητός , άπεκρίθη ό Κολ- 
ί^Ρ-

-— Αύτό τό ένθυμήθην πάντοτε, κύριε Κολμπέρ, 
καί εϊργάσθην έχων τοΰτο πρό οφθαλμών ... Ιΐξεύρεις 
ότι έσύναξα όλίγην περιουσίαν ...

— Τό ήξεύρω, Εξοχότατε.
— Πόσην ώς έγγιστα υποθέτεις τήν περιουσίαν 

ταύτην, κύριε Κολμπέρ ;
— Σαράντα έκατου.μύρια, πεντακοσίας έξήντα 

χιλιάδας , διακόσια φράγκα, εννέα σολδία καί οκτώ 
δηνάρια, άπεκρίθη ό Κολμπέρ.

Ο καρδινάλιος άνεστέναξε βαρέως , καί έκύτταξε 
τόν Κολμ.πέρ με θαυμασμόν έτόλμησε μάλιστα καί 
νά μ.ειδιάστι.

— Τά γνωστά χρήματα, έπρόσθεσεν ό Κολμπέρ 
άποκρινόμενος εις τό μειδίαμα τοΰτο.

0 καρδινάλιος έτινάχθη εις τήν κλίνην του.
— Τί εννοείς μέ τοΰτο ; τοΰ είπεν.
— Εννοώ, είπεν ό Κολμπέρ , ότι, έκτος των σα- 

ραντα αυτών εκατομμυρίων , πεντακοσιων εζηντα 
χιλιάδων , διακοσίων φράγκων, εννέα σολδίων καί 
οκτώ δηναρίων, είναι καί δεκατρία άλλα εκατομμύ
ρια, τά όποια δέν είναι γνωστά.

— Ουφ ! είπεν άναστενάζων ό Μαζαρϊνος, όποιος 
άνθρωπος !

Τήν στιγμήν αύτήν, ή κεφαλή τοΰ Βερνουινου 
έφάνη εις τήν θύραν.

—- Τί είναι; είπεν ά Μαζαρϊνος, καί διατί με 
συγχύζετε.

-— 0 πνευματικός τής Εξοχότητός Σου είχε προσ- 
κληθή νά έλθη απόψε- καί δέν θά ή μπόρεση νά έπα- 
νέλθη, εϊμή μεθαύριον.

0 Μαζαρϊνος έκύτταξε τόν Κολμπέρ, όστις έπήρεν 
ευθύς τόν πίλον του, λέγων

—- Επιστρέφω, Εξοχότατε.
Ο Μαζαρϊνος έδίστασεν.
— Οχι, όχι, είπεν έχω ανάγκην άπό σέ, καθώς 

καί άπ’αύτόν. Επειτα, καί σΰ είσαι άλλος μου πνευ
ματικός ... καί ό',τι λέγω εις τόν ένα, ό άλλος ήμ- 
πορεϊ νά τό άκούση. Μείνε, Κολμπέρ.

— Πλήν, Εξοχότατε, αν δέν ήναι μυστικά μετά
νοιας, ό πνευματικός θά συγκατατεθή άρά γε ,· ...

— Μή σέ μέλ>* όιά τοΰτο- έμβα όπίσω τής κλί
νης μου.

— Ημπορώ νά περιμείνω έξω, Εξοχότατε.
— Οχι, όχι, καλήτερα ν'άκούσγς άνδρός άγαθοΰ 

τήν έξομολόγη.σιν.
0 Κόλμ,περ , προσκυνήσας, έπέρασεν όπίσω τής 

κλίνης.
— Ας έλθγ ό πνευματικός , είπεν ό Μαζαρϊνος 

κλείων τά παραπετάσματα.

Ο Μαζαρϊνος άφήκε κραυγήν.
— Τί κάμνεις; τοΰ είπε μέ κτηνώδη παραφοράν. 
— Αποσφραγίζω τον φάκελλον, Εξοχότατε.
— Δεν έχεις πίστιν εις εμέ , ούτιοανέ άνθρωπε ; 

είδες έκεϊ αυθάδεια !
— £2! Εξοχότατε, μή βαρυκομί,ς εναντίον μου! 

Δεν αμφιβάλλω ποσώς διά τόν λόγον τής Εξοχό
τατος Σου, ό Θεός νά μέ φυλάξγ !

—· Τότε λοιπόν ;
—- Αμφιβάλλω διά τήν ακρίβειαν τοΰ γραφείου 

σου, Εξοχότατε. Τί είναι ή επιστολή; Κομμάτων 
χαρτιού. Δεν ήμπορεί λοιπόν νά λησμονηθώ; ... Καί 
νά , νά , Εξοχότατε , νά, ίδέ άν είχα άδικον ! ... Οί 
γραφείς σου έξέχασαν τό χαρτίον ή επιστολή δεν 
εύρίσκεται εις τόν φάκελλον.

— Είσαι αύθάδχς, καί δέν είδες τίποτε , έφω- 
ναξεν ό Μαζαρϊνος παρωργισμένος- φύγε , καί περί
χυνε τάς διαταγάς μου !

Καί τάς λεςεις ταύτας είπών, καί, με όλως ιτα
λικήν έπιτηδειότητα, άρπάσας τόν φάκελλον άπό τάς 
χεΐρας τοΰ Κολμπέρ, έμβήκεν εις τά ιδιαιτέρά του 
δωμάτια.

Αλλ’ό θυμός ούτος δέν αδύνατο νά διαρκεση τόσον, 
ώστε νά μή δόση τόπον μίαν ημέραν εις τήν σκέψιν.

0 Μαζαρϊνος, πάσαν αύγήν, άνοίγων τήν θύραν 
τοΰ κοιτώνός του, έβλεπε τό πρόσωπον τοΰ Κολ
μπερ έμπροσθεν του, καί τό δυσάρεστου αύτό πρόσ
ωπον, τοΰ έζήτει ταπεινώς, άλλ’ έπιμόνως, τήν επι
στολήν τής βασιλομήτορος.

0 Μαζαρϊνος δέν ήμπόρεσε νά μήν ένδόσγ, καί 
ύπεχρεώθη νά τήν έγχειρίσγ. Συνωδευσεδε τήν πράξιν 
ταύτην μέ όρμαθιάν υβριστικών λόγων , διαρκούντων 
των όποιων ό Κολμπέρ περιωρίσθη νά έξετάζγ, νά 
γυρίζτι άπεδώ, νά γυρίζη άπεκεΐ, νά μυρίζεται ακόμη 
τό χαρτίον , τούς χαρακτήρας καί τήν υπογραφήν , 
ώς νά είχε νά κάμ,νι μέ τόν έσχατον πλαστογράφον 
τοΰ βασιλείου, ό Μαζαρϊνος τότε έδαιμονίσθη περισ
σότερον, τόν ύβρισε χειρότερα, καί ό Κολπέρ, ήσυχος, 
απαθής, άφοΰ έβεβαιώθη ότι ή επιστολή ήτον ή γνή
σια, άνεχώρησεν ώς νά ήτον κωφός,

Εις τήν διαγωγήν του ταύτην έχρεόστει μετά 
ταΰτα τήν θέσιν τοΰ Ζιουμπέρ, διότι ό Μαζαρϊνος , 
αντί νά μνησικσκήση , τόν έθαύμασε, καί επιθύμησε 
νά έχφ πλησίον του τοιοΰτον πιστόν άνθρωπον.

Λπ’αύτήν καί μόνην τήν ιστορίαν βλέπου.εν ποιου 
πνεύματος άνθρωπος ήτον ό Κολμπέρ. Τά συμβεβη- 
κότα, αναπτυσσόμενα ολίγον κατ’ ολίγον, θ’άφήσουν 
νά ενεργούν ελεύθερα όλα τοΰ πνεύματος τούτου τά 
ελατήρια.

Ο Κολμπέρ απέκτησε ταχέως τήν εύνοιαν τοΰ 
καρδιναλίου- τοΰ έγεινε μάλιστα αναγκαίος καί απα
ραίτητος. Ολους τούς λογαριασμούς του ό γραμ
ματείς ούτος τούς ήξευρε, χωρίς ποτέ νά τοΰ λαλήση, 
περί αύτών ό καρδινάλιος. Τό μυστήριον τούτο, τό 
όποιον αύτοί μ.όνοι οί δυω εγνόριζαν, ήτον δεσμός 
μεταξύ των ισχυρότατος, καί ιδού διατί, έτοιμος 
ών νά έμφανισθή έμπροσθεν τοΰ κυρίου άλλου κόσμ.ου, 
ό Μαζαρϊνος ήθελε νά λάβη γνώμην καί συμβου
λήν περί τοΰ πώς νά διάθεση τήν περιουσίαν του,
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την όποιαν ήνανκάζετο 
τούτον.

(Ακολουθεί.)

ΦΥΣΙΚΉΙΣΤΟΡΙΑ.
A Α Π A Κ Α.

Τό ζώον τοΰτο , είδος προβατοκαμήλου, δέν ήτο 
γνωστόν εις τήν Ευρώπην, καί όφείλχται ή άνακά- 
λυψις αύτοΰ εις τάς άκαμάτους έρεύνας των νεωτέ- 
ρων περιηγητών.

Η μεγάλη εις τήν Αγγλίαν εισαγωγή τοΰ ερίου 
τοΰ ζώου τούτου, συμποσουμένη υπέρ 3,000,000 
λίτρας, έδωκεν αφορμήν εις τήν έρευναν αύτοΰ. Εγνώ- 
σθ/ι δέ, ότι έχει πατρίδα τάς Ανδεις τής Αμερικής 
καί διαιτάται αγεληδόν.

Η κεφαλή αύτοΰ είναι ισχνή καί επιμήκης, τά 
μαζρά ώτία του άπολήγουσιν εις όξύ καί κινεί αύτά 
ταχέως, όλον δέ τό ζώον είναι ζωηρότατον είναι δέ 
δειλόν καί προνοητικόν- διά τοΰτο λέγεται ότι, όταν 
αί Αλπακαι βόσκωσιν εις τάς πεδιάδας, θετουσι 
σκοπούς, οϊτινες εϊδοποιοΰσι όιά βελασματος περί 
τοΰ επικειμένου κινδύνου, καί τότε φεύγουσι προπο- 
ρευομένων τών θηλέων καί νεογνών.

Ή Άλπακα.

γά άγρια τών ζώων τούτων τρέφονται μέ χόρτον, 
τά συναθρωπευόμενα όμως τρώγουσι διαφόρους καρ
πούς, άγαπώσι τόν άρτον καί τήν ζάκχαριν, πρό 
πάντων όμως τά κάρυα, καί πίνουσι λαιμάργως τέϊ

καί καοφέν. Θηρεύονται δέ, ώς συνήθως τά άγρια 
ζώα, δ ί’ώκυπόδων κυνών, καί οί έφιπποι θηρευταί 
προσπαθοΰσι νά έμ.βάσωσιν αύτα εις στενώματα , 
όπου τά συλλαμ-βάνουσι διά σχοινιού. Επειδή δε 
εις τάς πεδιάδας δέν δύνανται νά τρέξωσι, συλλαμ- 
βάνονται, μάλις-α δέ τά νεογνά των, ύπό τών κυνών 
καί έξημεροΰνται ευκόλως- άλλ’ αύξηθέντα έπιθυ- 
μοΰσι τήν ελευθερίαν των.

Τό κοέας των χρησιμεύει ως τροφή, τό δέ δέρμα 
καί τά λευκόφαια έριά των, εις τάς τέχνας.

Εις τήν Ευρώπην πρό τινων ετών ήσαν σπάνια 
τά ζώα ταΰτα, καί κατά τό 1558 ό μέγας Δούξ 
τής Αύστρίας Φερδινάνδος έπλήρωσε διά προβατο
κάμηλον 100 δουκάτα.

Τό καλήτερον είδος τούτων έχει μήκος δύω έως δύω 
καί ήμίσεως ποδών τά δέ έριά των έχοντα λεπτό
τητα ώς τής μετάξης, δέν γίνονται μακρύτερα τών 
εννέα δακτύλων.

Οί Περουβιανοί τρέφουσι τά ζώα ταΰτα, πρό 
πάντων διά τά μακρά καί λεπτά αύτών έρια, τά 
όποια ύπερβαίνουσι κατά την ποιότητα και ποσότητα 
τά τής προβατοκαμήλου. 'Γά έρια αύτών έχουσι δια
φόρους χρωματισμούς, μάλιστα δε τινά είναι τόσον 
μελανά," ώστε δύναται νά κατασκευασθη έξ αύτών 

ύφασμα άνευ χρωματι
σμού, καί νά παραβληθώ 
μέ τό μελανώτατον με
ταξωτόν ύφασμα. Αλλα 
έρια χρ-ζίζουσι χρωμα
τισμού, αλλά διά τήν 
λειότητα καί λεπτότη
τα των , τά έξ αύτών 
κατασκευαζόμενά υφά
σματα δέν είναι κατώ
τερα τών μεταςωτών , 
διατηροϋσι δέ τόν χρω
ματισμόν των, ώς λέγε
ται , καί μετά εκατόν 
έτη.

Οί Περουβιανοί έχου
σι τόσον επιτηδείους έ- 
ριουργούς εις τά εν ταϊς 
έπαρχίαις εργοστάσια 
των, ώςχ δύνανται νά 
ύφαίνωσιν υφάσματα ό
μοια καί κατάτάς δύω 
των όψεις. Ολοι οι ορε- 
σίτροφοι Ινδοί ασχολούν
ται εις τήν εριουργίαν 
ταύτην καί ήξεύρουσι νά 
δίδωσιν εις τό έογον 
αύτό ώραιοτάτους φυτι
κούς χρωματισμούς.

Αί αλπακαι ύποφέ-

ρουσι παν ψύχ_ος, καί διαμένουσιν ύγιεϊς, εις ιρόπους 
κεκαλυμμένους άπό χιόνα καί παγετόν.

Τά ζώα ταΰτα είναι προτιμ.ητέα τών προοατο- 
καμήλων , διότι, εκτός τοΰ ερίου των, δύνανται νά
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χρησιμεύωσι καί εις φόρτωσιν. £ν τοιοΰτον ζώον 
δύναται νά φέρη ώς 150 λίτρας, καί συνήθως μετά 
το τρίτον έτος τής ηλικίας των άρχεται ή ΰπηρεσία 
των αύτη. Είναι δέ ζώα υπομονητικά καί ευπρο
σήγορα, καί γονυκλιτούσιν ώς αΐ κάμηλοι, δταν φορ- 
τόνωνται. Αί γυναίκες μάλιστα μεταχειρίζονται τά 
εϋρωστότερα τούτων εις ιππασίαν, καί τά άφθονα 
έριά των καθιστώσι περιττόν τό σάγμα. Διά νά τά 
όδηγώσι δε, διαπερώσι σχοινίον διά των ώτίων των, 
καί τούτο χρησιμεύει ώς χαλινός.

'Γά κρέας αυτών έξομοιούται ύπά των Αγγλων μέ 
τά τής δορκάδος , καί ξηραινόμενον διατηρείται έπί 
πολύ. Τά κατειργασμ.ένον δέρμα τ,υν είναι στερεώ- 
τατον καί χρησιμεύει διαφόρως. Τό γάλα των εί αΐ 
ώς τά των προβάτων. Αλλ’ οί Περουβιανοί δέν τά 
μεταχειρίζονται, διότι τά ζώα ταύτα δέν δίδουσι 
περισσότερον τού εις τά νεογνά των αναγκαίου.

Αί κατά πρώτον εις Σκωτίαν γενόμεναι απόπειρα·, 
πράς εισαγωγήν τού ζώου τούτου έπέτυχον εντελώς, 
καί ήδη έχουσι πολλοί τοιαύτα ζώα, μάλιστα δε οί 
κατά τάς έξοχάς γεωπόνοι, ών μέγα υπάρχει πλήθος 
εις Αγγλίαν καί Ιρλανδίαν. Εύκταΐον δέ είναι νά 
εΐσαχθρ εις όλα τά μέρη τής Ευρώπης , ώς δυνά- 
μενον νά παράσχτ) μεγάλας ώφελείας.

ΑΤΙΤΗΝΟΔΪΤΗΣ.
Εις τά σύστημα τούτο των θαλασσίων πτηνών τά 

πτερά δέν χρησιμεύουσι, διότι ςερούνται τών ΐσχυ- 
ρωτέρων καλ.άμων των , καί είναι ακατάλληλα εϊς 
πτήσιν.

0 όργανισμάς τών πτηνών τούτων δύναται νά 
θεωρηθή ώς δοκίμιον μάλλον πλάσεως ή ώς παρα
γωγή εντελής· φαίνεται ό'τι r φύσις, ήτις είναι προ- 
νοηκοτάτη εις άλα τά καθ’ έκαστα τής δημιουργίας 
της, έσπούδασε νά πολυπλασιάση τάς δυσκολίας εις 
τήν ΰπαρξιν τού άπτηνοδύτου, ή δτι είχε σκοπόν 
νά μεταχειρισθή αύτόν ώς δρον παραθέσεως εις τήν 
διάστασιν τήν μεταξύ τών πτηνών καί τών θαλασ
σίων. Τώ δντι, αντί νά ευρωμεν τήν ζωηρότητα , 
ήτις μάς χαροποιεί εις τά ποικιλ,όφθογγα πτηνά τών 
δασών, οί άπτηνοδύται είσί σχεδόν άφωνοι ώς ίχθεϊς, 
καί έ'χουσι πολλάς τών έξεων τών ϊχύων. At πτέ
ρυγες αύτών, αντί νά έξαπλώνται ώς έλαφραί κώπαι 
καί νά πλήττωσι τάν άέρα . είναι έκρεμεϊς, άμορφοι 
περιβεβλημέναι άπά όστακώδη φλοιόν μάλλον ή άπά 
άλ.ηθή πτίλα. Τοις χρησιμεύουσι δέ μόνον εις τά νά 
διευθύ/ωσι τά ίχθυόπτηνα ταύτα εις μεγάλα βάθη, 
δπου μένουσιν έπί πολύ χωρίς νά αίσθάνωνται τήν 
ανάγκην τής αναπνοής.

Η βραγχώδης καί δυσάρεστος φωνή τού ζώου 
τούτου ακούεται μδνον κατά τήν εποχήν τής οχείας 
καί τής έπωάσεως , δτε βαίνει τακτικώς έπί τής 
παραλίας.

Κατοικεί δέ εις άνωρυγμένας άπά τά κτύπημα 
τών κυμάτων τρύπας, τά βύρλ,α, τούς καλάμους καί 
άλλα θαλάσσια φυτά, έν οις μένει κεκρυμμένον, καί 
κατά τάν έλάχιστόν κίνδυνον οεύγει πλέον. Πλέει 
δέ έπί τών ΰδάτων καί ύπ'αύτά μέ θαυιεαστήν τα
χύτητα , καί αποφεύγει ούτω τού νά γείνγ βορά 
τών καταδιωκόντων αυτά μεγάλων ιχθύων.

Τά ζώα ταύτα φθάνουσιν εϊς τήν παραλίαν στι- 
φηδόν, καί πάσης έκφράσεως άνωτέρα είναι ή άθλιό- 
της, τήν οποίαν δεικνύουσιν, δταν συλλαμβάνωνται. 
Μή δυνάμενα δέ άνακτησωσι τάς ύγράς κατοικίας 
των μέ ικανήν ταχύτητα καί ν’άπαλλαχθώσιν ούτω 
τών προσβολών τού άνθρώπου, φαίνονται δτι περι- 
μένουσι μετά καρτερίας τήν έπιφυλαττομένην δια 
αυτά τύχην.

Εις τήν Εύρώπην νεογνά τοιούτων ζώων έφερε 
κατά πρώτον ό πλοίαρχος ί>όση, δστις, κατά τήν 
περιγραφήν τής όρνιθολογικής του οδοιπορίας εϊς τάς 
Μακαρίους Νήσους, λέγει δτι ά αριθμός τών ζώων 
τούτων είναι τόσον υπερβολικός, ώστε δέν δύναται 
καν νά όρισθή. Απήντησε δέ απέραντα αύτών ς-ίφη 
κατά τήν οδοιπορίαν του, παρέχοντα άνεξάντλ,ητον 
ύλην διασκεδάσεως εις τούς ναύτας του.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒϊΟΜΟΝ. *)

ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

Έτ/φάσεις. Ή γή—‘Ο otjiari:—Οί χορήται — 
Οί χάτοιχοι Τύΰ ‘EfftoF.

Ας μ.εταβώμεν εις τάν κάλλιστον τών πλανητών
δστις έκλήθη Αφροδίτη διά τήν λ,αμπρότητά του , 
καί Αστηρ τού ποιμένος, διότι φαίνεται πότε τό

*) Ιδού τό παραληφθέν κεφάλαιο», τό όποιον κατά παρα
δρομήν δέν καταχωρίσθη εις τό 36 βυλλάδιον, προηγη- 
θί’ντος έν αύτφ τού 8 κεφαλαίου.

‘Ο Ά πτυνο5ύτης.

πρωί, πότε το εσπέρας, καθ' ήν ώραν οί ποιμένες 
έξάγουσιν ή έπαναφέρουσι τά ποίμνιά των. IT μέση 
αύτού άπόστασις άπά τού ήλιου είναι 25 εκατομ
μυρίων λευγών· ό ογκος αύτού είναι ολίγον τι έλάσ
σων τού τής γης, διότι έχει μόνον 2,800 λευγών 
διάμετρον. II ταχύτης δέ δι’ής διατρέχει τήν περί 
τάν ήλιον τροχιάν του είναι ήττων τής τού Ερμού 
καί μείζων τής τής γης, διότι προχωρεί κατά 29 
χιλιάδας λευγών τήν ώραν. Αί ήμέραι του είσίν 23 
ώρών, 21 λεπτών καί 19 δευτέρων, καί ό ενιαυτός 
του είναι 224 ημερών, 16 ώρών καί 49 λεπτών. 
Αί ύπά τού Ερμού καί τής Αφροδίτης περιγραφό- 
μεναι τροχιαί έμπεριλαμβάνονται εϊς την τής γής· 
άς μεταβώμεν δέ ...

— Συγχώρησαν , κύριέ μ.ου, είπον πράς τον δαί
μονα· στοχάζομαι δτι συντέμνεις τάν δρόμον ύπέρ 
τά μέτρον , καί άν βαδίζης κατ’αύτάν τάν τρόπον , 
μετ’ ολίγον θά φθάσωμεν εις τό πέρας τού κόσμου.

— 6 σκοπός μου , είπεν , είναι νά θέσω πρό 
οφθαλμών σας δι’ δσον τά δυνατόν ταχυτέρας έπό- 
ψεως άπαν τά πλανητικόν σύστημα , διά νά λάβετε 
κατά πρώτον καθαράν καί ακριβή ιδέαν αύτού, καί 
έπειτα, επειδή θά σάς περιφέρω εϊς δλους εκείνους 
τούς κόσμους, θά έχετε καιρόν νά τούς σπουδάσετε 
λεπτομερώς έκαστον. ®ά εκταθώ όμως ολίγον τι 
μάλλον περί εκείνου 8ν βλέπετε ώς μικρόν αστέρα 
ίκανώς λαμπρόν , καί περί ον στρέφεται έτερόν τι 
σημεΐον λαμπρόν καί ώς έγγίζον σχεδόν εις εκείνον 
εννοείτε δτι πρόκειται λόγος περί τής γής καί τής
σελήνης.

— Συγχώρησον , κύριέ μου , βλέπω πάντας τούς 
πλανήτας περιφερείς καί λαμπρούς κατά πάσαν 
αύτών τήν επιφάνειαν ώς πανσέληνους, καί δμως 
άπά τής γής είδον πολλάκις τήν Αφροδίτην καί τήν 
σελήνην παρρησιαζομένας εις τούς οφθαλμούς μου ώς 
άργυροειδεις ημισελήνους· πόθεν τούτο ;

— Διότι άπά τής γής οί οφθαλμοί σου περιελάμ- 
βανον ένταύτώ μέρος τών αστέρων εκείνων τετραμ-
μένον πράς τόν ήλιον καί πληττόμενον υπό τών 
άκτίνων του , καί έτερον μέρος συνεσκιασμένον καί 
κατά τό μάλλον καί ήττον έχον τά οπίσθια πράς 
τό φώς· έν ώ δέ ενταύθα εύρίσκεσαι εϊς τό κέντρον 
ή εις τήν πηγήν τών ηλιακών άκτίνων , οί αστέρες 
εκείνοι διατρεχουσιν εις τό διάστημα τάς αύτάς 
γραμμάς οσας καί η δρασίς σου, καί πίπτουσιν άναγ- 
καίως έπί τών αύτών σημείων.

— £τι μίαν έρώτησιν. ό έρμης είναι έλάσσων 
τής Αφροδίτης, καί ή Αφροδίτη έλάσσων τής γής. 
Καί δμως βλέπω τήν γην έλάσσονα τής Αφροδίτης 
καί τήν Αφροδίτην έλάσσονα τού Ερμού.

— Τούτο προέρχεται έκ τού οτι τά αντικείμενα, 
κατά τούς νόμους τής οπτικής, μάς φαίνονται σμι- 
κρυνόμενα κατά λόγον τής άποστάσεώ; των άπό τού 
σημείου άφ’ού τά βλέπομεν. Αλλ’άς έπανέλθωμεν εις 
τά περί τής γής.

— Γνωρίζεις βεβαίως δτι ή γή εχει 9 χιλιάδων 
λευγών περίμετρον, δπερ αποτελεί ώς έγγιστα 3 
χιλιάδων λευγών διάμετρον. Επειδή δέ δέν είναι 
κατ’ ακρίβειαν περιφερής , άλλ’ ολίγον έξωγκωμένη 
πράς τόν ισημερινόν καί συμπεπιεσμενη πράς τούς

πόλους, προκύπτει έκ τούτου δτι ή διάμετρός της 
είναι πανταχού ή αύτή. Παραδείγματος χάριν, άν 
γραμμ.ή διεπέρα τήν γην άπά τού ενός πόλου εϊς τόν 
άλλον, διαβαίνουσα δεά τού κέντρου τής σφαίρας, θά 
ε’χεν έκτασιν 2860 λευγών, 2,280 πήχεων έκάς-ης. 
Η αύτή γραμμή άν διέβαινε διά τού ισημερινού, θά 
είχε 2,870 λεύγας, καί θά ήν επομένως βραχύτερα 
κατά δέκα λεύγας. Η συμπίεσι; άρα έκάστου τών 
πόλων είναι περίπου πέντε λευγών, ή, άν θέλης άκρι- 
βέστερον, 10,000 πήχεων.

— Εγνώριζον δτι ή γή είναι συμπεπιεσμένη κατά 
τούς πόλους, καί ήξεύρω μ.άλιστα καί διατί.

— Μπά ! διηγήσουμας τούτο.
— Διότι, δτε ή σφαίρα μ.ας ήν εϊς στάσιν άνα

λύσεως, ή ρευστή ύλη διά τού αποτελέσματος τής 
κεντρόφυγος δυνάμεως τής προερχομένης έκ τής κυ
κλικής κινήσεως βιασθεϊσα νά έκχυθη έκ τών πόλων, 
συνεσωρεύθη πράς τάν ισημερινόν.

— Χά ! χά! πρέπει έγώ λοιπόν νά λάβω εϊς τό 
έξης μαθήματα , είπε τό πνεύμα μειδιών· δέν μάς 
λέγεις πώς συνέβη νά γναι ή σφαίρα εις στάσιν άνα- 
λύσεως ;

— Ούδέν εύκολώτερον. Εκσφενδονισθεϊσα εις τό 
διάστημα ύπά τού ήλιου ού ή ύλη ν αποτελούσα 
τήν γήν, ό άφρός ...

— Αί! ιδού όπού θά μάς είπτΐς ανοησίας. Στο- 
χάσου λοιπόν δτι αύτήν τήν στιγμήν εύρισκόμεθα 
έπί δρους τού ήλιου καί ούχί εις κάμινον.

— Τώ δντι δέν τά έστοχάσθην· είναι αληθές. 
Αλλά πώς είναι δυνατόν τινές τών αστρονόμων μας 
νά παραδέχονται συγχρόνως δύω τινά αντιφατικά, 
δηλαδή 1, δτι ή σφαίρα μας ήν ποτέ πεπυρακτω- 
μένη, καί μάλιστα δτι καί ήδη είναι κατά τό εσω
τερικόν, 2, δτι ό ήλιος είναι αμέτοχος πυροκτώ- 
σεως· άς ίδωμεν καί άς ζητήσωμεν αλλαχού την 
έξη'γησιν. ΐδού ! τήν εύρηκα· κατά τήν πρώτην αρχήν 
ή γή άπηντήθη υπό κομήτου, δστις τήν κατέφλεξε 
καί...

— Μίαν στιγμήν. Οι κομήται ούδέν δύνανταί 
νά καταφλέξωσι· θερμ,ότητος ιδίας ή άλοτελώς άμοι- 
ρούσιν ή ολίγης μετέχουσιν ουδέ φως δέ έχουσιν 
ίδιον, ώς είναι άποδεδειγμένον έκ τού φαινομένου 
τής πολώσεως.

— Καί δμως έπεται ή μία ή ή άλλη τών αιτιών 
τούτων νά έρευστοποίησε τήν σφαίραν.

— Καί δμως τις ή ανάγκη νά ρευστοποιηθή ή 
σφαίρα, διά νά έξηγηθη ή συμ.πίεσις τών πόλων ; 
το ύδωρ καί αΐ ύπ’ αύτού διαλυόμεναι ύλαι, ό άήρ 
καί τά άπερ κατασύρει μόρια τής ύλης, τά ελαφρά 
σώματα τά μορφούμεν^ ή διοργανιζόμενα άπαύστως 
εις τήν επιφάνειαν τής γής δέν υποτάσσονται εϊς
τούς μηχανικούς νόμους τής κυκλικής κινήσεως , 
επίσης ώς καί χάλικες εϊς ς-άσιν άναλύσεως ·, Ούτοι 
ατερεώτερον είσί προσηλωμένοι εις τό σώμα τής 
γής παρ’ άλλη τις ίίς στάσιν άναλύσεως ύλη ; δέν 
δύνανταί ταύτα νά άπεμακρύνθησαν τής γής επίσης 
ώς καί ό άναλελυμένος μόλυβδος ; έπειτα, άγα<πητέ 
μου, υπάρχει εΐσέτι μικρά τις δυσκολία. Ας παρα- 
δεχθώμεν διά μίαν στιγμήν δτι ή γή ευρισκόμενη 
εις στάσιν άναλύσεως, έξεσφενδονίσθη ύπό τού ήλιου·
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τότε δέν ύ—οθέτει;, ελπίζω, δ τι είχε σχήμα σφαιρο-1 
ειδές, καί δέν φαντάζεσαι βεβαίως δτι άπεσπάσθη 
τής καμίνου μετά τοϋ σφαιροειδούς αύτής σχή
ματος.

— Ούχί β βαίως· έκ τής κυκλικής του κινήσεως 
έλαβε τό σχήμα τούτο.

— Αν ή κυκλική κίνησις έδυνήθ-η νά δώση εις 
αύτόν σχήμα σφαιροειδές, άρα οί νόμοι τής μηχα- 
νικής δεν ήσαν τότε οί αύτοί ώς καί ήδη· διότι, άν 
ύποθέσωμεν τήν ύλην ρευστήν , έπρεπε νά λάβη 
σχήμα πλατέως δίσκου καί ούχί σφαίρας- άλλα 
βλέπομεν δτι έλαβε σχήμα σφαίρας, καί έπειτα, 
δταν ή σφαίρα αυτή άπεστρογγυλώθη δλως διόλου, 
ό μ.ηχανικός νόμο; μετεβλήθη, φαίνεται, διά νά 
κατάλυση τήν σφαίραν ταύτην καί νά [μεταποίηση 
έξ αύτής δίσκον, συμπιέζουσα αύτήν κατά τόν πόλον.
Αισθάνεσαι βεβαίως δτι τούτο δεν δΰναται νά ύπο-
—«.Α/λτ«,ν/).

— Δεν λέγω δτι έλαβεν εκ πρώτης αρχή; σχήμα 
έντελοϋς σφαίρας, αλλά σφαίρας συμπεπιεσμένης.

— Τότε λοιπόν έπεται νά υπάρχουν δύω μηχα
νικοί νόμοι έκ διαμέτρου αντικείμενο', καί ένεργοΰν- 
τες συγχρόνως, είς διά νά δώση εις τό άμορφαν 
τούτο πλάσμα σχήμα σφαίρας, καί έτερος διά. νά 
τό καταστήση δίσκον.

— Ομολογώ δτι τούτο είναι πάντη άπορον, καί 
δέν τό είχον στοχασθή. Σύ δέ, δστις είσαι εϊδήμων 
τοσούτων πραγμά.των , έξήγησόν μοι πώς ή γή , ώς 
καί ό Κρόνος καί άλλοι πλανήται, συνεπιέσθησαν 
κατά τούς πόλους των, άν δέν ήσαν εις στάσιν άνα
λύσεως.

— Αγαπητέ μου, άν σε έρωτήσωσι, θ’ άπακριθής 
δτι ούδεν γνωρίζεις περί τούτου, καί θά ήσαι βέ
βαιος ότι δέν άπατάσαι· καί κατά τοσαΰτο μάλλον, 
καθ όσον άν προτείνης άλλους λόγους γενικής μηχα
νικής, θά σε φέρωσιν είς αμηχανίαν, έρωτώντες διατί 
άλλοι πλανήται έχοντες, ώς ή γή, κυκλικήν κίνησιν 
εϊσίν δλως σφαιροειδείς καί ούδόλως συμπεπιεσμενοι. 
Διατί οί πλανήται τής Δήμητρας καί τής Αθήνας , 
οϊτινες επίσης κυκλοφορούσιν ούτε συμπεπιεσμένοι 
εϊσίν ούτε σφαιροειδείς, άλλ’ ανωμάλου σχήματος 
κτλ. κτλ. καί έάν είπης δτι τούτο προέρχεται έκ 
τού δτι οί πλανήται ούτοι δέν ήσαν ποτέ εις τάσιν 
άναλύσεως, θά σέ έρωτήσωσιν, οποία λοιπόν ή ανάγκη 
ή γή νά ήν άναλελυμενη, δταν ή ανάγκη αύτη δεν 
ϋπάρχη καί ώς πράς τούς λοιπούς πλανήτας. Αλλ’άς 
άφήσωμεν τήν συζήτησιν ταύτην, καί άς έπανέλθω- 
μεν είς τήν πορείαν τής μικρά; σου γηίνης σφαίρας. 
Βλέπεις δτι προβαίνει ήττον ταχέως ή οί κατώτεροι 
πλανήται, διότι άπέχουσα τού ήλιου μάλλον ήέκείνοι, 
ελκεται ύπ’αύτού ήττον δραστικώς. 11 άπόστασις 
αύτής άπ’ εκείνου τού άστρου είναι ώς έγγιστα 35 
εκατομμυρίων λευγών καί στρέφεται περί έκεϊνον 
μετά ταχύτητος 24,720 λευγών τήν ώραν· άπασαή 
άνακύκλ,ησις αύτής, ή μάλ,λον είπεϊν, άπας ό ένιαυ- 
τός της είναι 365 ήμερων 48 λεπτών καί 40 δευ
τέρων. Η τροχιά ήν περιγράφει ή γή στρεφομένη 
περί τον ήλιον δέν είναι περιφερής άλλ’ ολίγον έλ-! 
λειπτική ώς πάντων τών πλανητών. Εκτός τής 
κυκλοτερούς ταύτης κινήσεως, έχει καί άλλας έξ

ών προκύπτει ή διαδοχή τών ήμερων, τών νύκτών 
καί τών ώρών τού έτους· στρέφεται περί τον ίδιον 
αύτής άξονα είς 24 ώρας, καί έν τώ διαστήματι 
τούτω τού καιρού στρέφει προς τόν ήλων έκαστον 
τών μερών της τό έν μετά τό άλλο- καί έκ τούτου 
προέρχεται δτι τό πράς τον ήλιον μέρος φωτίζεται 
κατά δώδεκα ώρας, τό δέ έτερον εύρίσκεται είς τό 
σκότος επί τό αύτά διάστημα τού καιρού κατά 
πάσαν τήν γραμμήν τήν άντικρύ'ζουσαν ^σταθερώ; 
προς τόν ήλιον , γραμμήν -ήτις καλείται J σημερινός. 
Εχει δέ ή γή προσέτι καί άλλην κίνησιν ή-ιις είναι 
είδος ταλαντεύσεως τελούμενης άπό μεσημβρίας, πράς 
άεκτον , καί άπ’ άρκτου προς μεσημβρίαν , ώστε 
κατ'αύτόν τόν τρόπον δέν παρρησιάζει άκαταπαύς-ως 
τόν ισημερινόν της κατά κάθετον εις τόν ήλιον. 
Καθ’έξ μήνας η ταλάντενσις αύτη μάς φέρει προς τήν 
άρκτον μέχρι σημείου τινός όπου χαράττουσι γραμ
μήν ήν όνομάζουσι τροπικόν τού Καρκίνου, καί τότε 
αί άμέραι μειοΰνται δι’ ήμάς , καί διά τόν αύτόν 
λόγον αύξάνοοσι διά τό πέραν τού ισημερινού μέρος 
τού κόσμου , είς δ έρχεται τό θέρος, δταν είς ήμάς 
έρχεται ό χειμών. όπόταν ή γή παρρησιάζη καθέ- 
τως είς τόν ήλιον τόν τροπικόν τού Καρκίνου , φαί
νεται ώς νά παύη τού νά κινήται μίαν στιγμήν, 
καί τό σημεΐον τούτο τής παύσεως καλείται χειμε
ρινόν ήλιοστάσιον. Επειτα ή ταλάντευσίς της άρ- 
χεται έκ νέου κατ’ αντίθετον τρόπον κατ’ άλλους έξ 
μήνας , έως ου άκινητεί καί πάλιν κατ’ άλλην τινά 
πέραν τού ισημερινού γραμμήν ήτις καλείται τρο
πικός τού Αίγόκερω. Κατά την δευτέραν ταύτην 
κίνησιν προσεγγίζομεν είς τήν μεσημβρίαν καί αί 
μέν ήμέραι μας αύξάνουσιν, αί δέ νύκτες σμικρύ- 
νονται. Οταν δέ φθάση είς τόν καιρόν τής στιγμι
αίας ακινησίας, εύρισκόμεθα εις τό θερινόν ήλιοστά- 
σιον.

— Τούτο δυσκόλως εννοείται, είπον προς τό 
πνεύμα.

— Ούδέν εύκολώτερον άλ.λά περί τούτου άλλοτε· 
τόσον δέ μόνον σημείωσαν επί τού παρόντος δτι ή 
τιολάντευσις αύτη τής γής προξενεί παράδοξον απο
τέλεσμα ώ; προς τούς κατοίκους τών πολικών κύ
κλων. Καθ’ έξ μήνες οί κατοικούντες τόν αρκτικόν 
πόλον μένουσι βεβυθισμένοι είς τό σκότος, καί έκ 
τούναντίου οί τού μεσημβρινού πόλου άπολαμβά- 
νουσιν έξ μηνών ημέραν κατά συνέχειαν. Είναι δέ 
αληθές ότι η ήμερα αύτη είναι πάντοτε ολίγον σκιερά, 
ώς καί ή εξαμηνιαία νύξ ποτέ δέν είναι όλοτελώς 
σκοτεινή, έτι καί άνευ τών συχνάκις φωτιζόντων 
αύτήν βορείων σελάτων. ός πρός τήν ήν δέ κατέ- 
χομεν ήδη επί τού ήλιου θέσιν ό πρώτος παριστά- 
μενος ενώπιον ημών πλανήτης είναι ό Αρης άπέχων 
ημών 52,613,050 λευγών· αί ήμέραι του εϊσίν 24 
ώρών 31 λεπτών καί 42 δευτέρων, ό ενιαυτός του 
του 686 ημερών, 23 ώρών, 30 λεπτών, 42 δευ
τέρων καί μικροτάσου τινός κλάσματος* η πορεία 
του 19,740 λευγών τήν ώραν, καί ή διάμετρός του 
1,5000 λευγών. Εκείνος ό άλλος πλανήτης δν βλέ
πετε εκεί είναι η Ηρα· άνεκαλύφθη ούτος ύπό τού 
Χάρδιγκος τήν 1 σεπτεμβρίου 1803· άπεχει ώς 
έγγιστα 92 εκατομμύρια λευγών άπό τού ήλιου,

έχει 475 λευγών διάμετρον καί ό ένιαυτός του είναι 
4 έτών καί 128 ήμερών.

μετ’ ένθουσιασμοϋ , άμα επαυσεν ό δαίμων τού

Επειτα έρχεται ή Δήμητρα· ή διάμετρός της είναι 
μόνον 50 λευγών, ώστε είναι γή βραχεία, μικρο- 
γραφική. Απέχει τού ήλιου 95 εκατομμύρια λευγών, 
καί ό ενιαυτός της είναι 4 ετών καί ήμίσεως.

Παρρησιάζεται έπειτα ή· Αθήνα άνακαλυφθεϊσα 
ύπό τού όλβερς τήν 28 μαρτίου 1802. Επίσης 
μικρός ό πλανήτης ουτος ώς ό προλαβών, έχει καί 
ούτος διάμετρον μόνον 50 λευγών, καί απέχει τού 
ήλιου 96 εκατομμύρια λευγών· ό ενιαυτός του είναι 
4 ετών, 7 μηνών, καί 11 ημερών διατρέχει δέ 
τροχιάν ελλειπτικήν λίαν επιμήκη.

0 απώτερος τών τεσσάρων πλανητών, ή Εστία, απέ
χει τού ήλιου 81 εκατομμύρια λευγών καί άνεκαλύφθη 
υπό τού Ολβερς τήν 28 μαρτίου 1807. 0 ενιαυτός 
του είναι 3 ετών, 66 ήμερών καί 4 ώρών· είναι δέ 
τοσούτον μικρός, ώστε ό δίσκος του είναι αδιόρατος* 
δθεν εικάζεται δτι μόλις έχει 25 λευγών διάμετρον. 
Ουτοι οί τέσσαρες νεωστί άνακάλυφθέντες πλανήται, 
δηλ. ή Ηρα, ή Δήμητρα, ή Αθήνα καί ή Εστία μόνον 
διά τηλεσκοπίου εϊσίν ορατοί , καί διά τούτο , φαί
νεται, έγνωρίσθησαν τοσούτον βραδέως.

Ιδού ό Ζευς μετά τών τεσσάρων του σελήνών. 
Ούτος είναι ό μέγιστος τών πλανητών καί μετά τήν 
Αφροδίτην ό λαμπρότατος* η διάμετρός του είναι 
33,000 λευγών καί επομένως είναι μείζων τής γής 
κατά 1470. Η περί τόν άξονά του κυκλική αυτού 
κίνησις είναι ταχυτάτη, διότι αί ήμέραι του εΐσί 
μόνον 9 ώρών καί 56 λεπτών απέχει τού ήλιου 
179,575,000 λευγών, καί ή ταχύτης τής πορείας 
του είναι 10,680 λευγών τήν ώραν, ώστε ό ένιαυτός 
του καθίσταται 11 έτών καί 317 ήμερών.

0 Κρόνος μετά τών επτά του σελήνών καί τού 
παραδόξου του δακτυλίου παρίσταται ύπεράνω τού 
Διάς άφ’ού διαστέλλεται διά τού γυμνού οφθαλμού, έκ 
τής νεφελώδους, άμυδράς καί μολυβδόχρου τουδψεως. 
Αί ήμέραι του είσί 1 Ο ώρών καί 50 λεπτών ό ένι
αυτός του 20 έτών, 5 μηνών καί 14 ήμερών· απέ
χει τού ήλιου 329 εκατομμύρια λευγών καί κατά 
τήν πορείαν του διατρέχει 7,920 λεύγας τήν ώραν.

ϊδού έκεϊ ό Ούρανός, ό τελευταίας καί προ ολίγου 
γνωσθείς πλανήτης, ανακαλυφθείς ύπό τού Χέρσελλ
τήν 12 μαρτίου 1781. 11 άπό τού ήλιου άπό 
στάσίς του είναι 662 εκατομμυρίων λευγών, καί ή 
διάμετρός του 12,000 λευγών* ό ένιαυτός του 84 
έτών, καί ή ταχύτης του 5,580 λευγών τήν ώραν.

Οί άρχαϊοι έγνώριζον μόνον όκτώ πλανήτας· ήΛίν 
δέ ούτοι ί' ό Ηλιος, 2' ό Ερμής, 3’ τ Αφροδίτη, 4' 
ή Γή (ήν δέν έταττον είς τόν άριθμόν τών πλανητών, 
κατά τήν αρχαιότητα τούλάχιστον, διότι τήν έθεώ- 
ρουν ώς τό κεντρον τού παντός, καί διότι ήγνόουν 
τό σφαιροειδές τού σχήματός της) , 5' ό Αρης, 6' ή 
Σελήνη (ήτις ώς πρός ήμάς δέν είναι πλέον πλα
νήτης , άλλά δορυφόρος τής γής), 7' ό Ζευς, 8, ο 
Κρόνος. Προ ολίγου δε καιρού άνεκαλύφθησαν οί εξής 
πέντε- ή Εστία, ή Ηρα, ή Δήμητρα, ή Αθήνα καί ό 
Ούρανός.

— ό! πόσον τό πάν ημών είναι μέγα! ανέκραξα 

(Φολλάοιον 38, τόμ. Β')

ομιλεϊν.
— ό! πόσον πάντες ουτοι οί πλανήται εΐσί 

λίκροί καί εύτελεΐς, είπεν ό Ηλιαϊος σείων την χον
τρήν κεφαλήν του. Η γή ήν κατοικώ καί ήν ύμεΐς 
ονομάζετε ήλιον μοί έφαίνετο μέχρι ταύτης τής 
•ημέρας μετρία, έκτάσεως. Αλλ’ ιδού τόσαι σφαΐραι 
μόλις άποτελούσαι πάσαι όμοΰ τϋ εξακοσιοστόν 
μέρος τής έμής. Σάς βεβαιώ ότι άν δέν είχον πρό 
τών οφθαλμών μου ένα τών κατοίκων τής γής , 
έκείνου τού έν τώ διαστήματι άφανούς καί άδιορά.- 
του σημείου, ποτέ δέν θά έπίστευον δτι ύπάρχουσιν 
δντα ζώντα περικεκλεισμένα διαπαντός εις εκείνα τά 
μικράτεμμάχια τών μεταλλικών ύλών τών διεσπαρ
μένων περί τόν ήλιον. Είπε μοι, κύριε κάτοικε τής 
γής, έπεται καθ’ υπερβολήν νά στενοχωρήσθε εις τόν 
μικρογραφικόν κόσμον σας· εις άκρον ήμην περίερ
γος νά σάς άποδώσω έκεϊ μικράν τινα έπίσκεψιν, άν 
τούτο ήν δυνατόν.

— Τοσούτον .είναι τούτο δυνατόν, είπεν ό δαίμων, 
ώστε άναχωρούμεν τήν ιδίαν ταύτην στιγμήν.

— Κύριέ μου , είπον πρός αύτόν, όπόταν έρχώ- 
μεθα ενταύθα, μέ έφερες έπί αερολίθου, ήδη κατά 
τήν άναχώρησίν μας , δέν είναι δυνατόν νά εύρης 
μικρόν τινα κομήτην ώς άναπαυτήριον;

— Φαίνεται, αγαπητέ μου , δτι αγνοείς τί έστι 
κομήτης· διότι άν τά έγνώριζες, ποτέ δεν θά μοί 
διεύθυνες τοιαύτην αϊτησιν.

—· Οί κομήται! άλλ’ούδέν άπλούστερον.
—· Ας ίδωμεν λέγε.
— Οί κομήται εϊσίν αστέρες ών ή έκτακτος δψις, 

αί ταχεΐαι καί κατά τό φαινόμενον ανώμαλοι κινή
σεις, η μακρά ούρά ήν παρέβαλον κόμη καί κυρίως 
τή τής Βερενίκης, ή απροσδόκητος έμφάνισις καί 
άφάνεια έπροξένησαν είς πάντα καιρόν τήν έκπληξιν 
καί τόν θαυμασμόν τών ανθρώπων, καί τόν δεισι- 
δαίμονα τρόμον τών λαών. Καί ξδη έτι, δτε έπαυ
σαν νά θεωρώσι τάς -κινήσεις των ώς ανωμάλους, 
ή ειδική αύτών φύσις καί τό δπερ κατέχουσι μέρος 
είς τήν οικονομίαν τού ήμετέρου συστήματος εϊσίν 
ώς ούδέποτε άγνωστα. Πας κομήτης σύγκειται συν
ήθως έξ ενός σημείου κεντρικού, κατά τό μάλλον 
καί ήττον φωτεινού, καί όνομασθέντος πυρήνος, έξ 
ολκών φωτεινών καλούμενων ούρών , καί έκνεφελό- 
τητος περικυκλούσης τόν πυρήνα καί όνομασθείσης 
κόμης· ή νεφελότης αύτη καί ό πυρήν λαμβανόμενα 
όμού άποτελούσι τήν κεφαλήν τού κομήτου. Πολ- 
λάκις δμως οί αστέρες ούτοι δέν έχουσιν ούτε ούράν, 
ούτε κόμην, ούτε νεφελότητα, καί συνίστανται 
απλώς είς σημεΐον κατά τό μάλλον -καί ήττον φω
τεινόν, έχον δψιν άστέρος· άρκεΐ άστ-ήρ, διά νά θεω- 
ρήται ώς -κομήτης ύπό τών αστρονόμων , νά έχη 
ιδίαν κίνησιν,. καί νά διατρέχη έλλειέιν τοσούτον 
έκκεντρικήν , ώστε νά καθίσταται αόρατος κατά τι 
διάστημα τής εγκυκλίου κινήσεως του.

— 0 ορισμός σου , αγαπητέ μου , δέν μοί φαίνε
ται πολύ πράγμ-α, διότι τίς σοί είπεν δτι έκεΐνοί οί 
άνευ ούράς καί κόμης αστέρες , οί διατρέχοντες έλ- 
λείύεις λίαν έκκεντρικάς είσί κομήται, καί ούχί πλα- 
νήται; Τίς σοί είπεν δτι τό πλέον ή έλαττον τού έκ- 
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κεντρισμοΰ δύναται νά μεταβάλγ τήν ειδικήν φύσιν 
άστέρος τινός και νά φέργ εις αύτόν μεταβολήν συςη- 
ματικήν, όταν μάλιστα ούτε προσδιορίζεις τόν βαθ
μόν τοΰ έκκεντρισμοΰ εις πλέον ή ελαττον;

— Συγχωρήσατε, είπεν ό ίίλιαΐος, αλλά δέν εν
νοώ εντελώς τι ονομάζετε έλλειψιν, έκκεντρισμόν κτλ.

— Ιόού τί είναι, είπον έγώ· έλλειψής είναι όπερ 
οί ίχνογράφοι όνομάζουσι σχήμα ωοειδές, καί όσον 
τό ώοειόές τοΰτο σχήμα είναι έπίμηκες, τόσον ή 
ελλειψις είναι εκκεντρική· άλλ' επανέρχομαι εις τόν 
κομήτην, ό ήλιος κατέχει πάντοτε μιαν τών έςιών 
τής ύπό τίνος κομήτου περιγραφομένης έλλείψεως. 
Τό διαχωρίζον τόν κομήτην άπό τοΰ τλίου έλάχιςον 
διάοτημ-α καλείται περιήλιον ή προσήλιον, τό δέ 
άντίθετον, δηλαδή τό μέγιστον μεταξύ τών δύω 
λέγεται άφήλιον. Από τής γής τότε μ,όνον δυνάμεθα 
νά ίδωμεν τούς κομήτας, όταν εύρίσκωνται εις τό 
προσήλιον αύτών ή όταν προσεγγίζωσιν εις αύτό.

Τό πάλαι έξελάμβανον τούς άστέρας τούτους ώς 
μετέωρα σχηματιζόμενα εις τήν άτμοσφαϊραν, ή 
τούλάχιστον ήγνόουν ότι είχον πορείαν τακτικήν. 
Οί παλαιοί άστρονόμοι δέν ένόμιζον αύτούς ύποκει- 
μένους εις τούς νόμους τούς διέποντας τούς λοιπούς 
άστέρας, καί έδόξαζον ότι έπλανώντο άπό συστή- 
μ.ατος εις σύστημα διά μέσου τοΰ άχανοϋς τοΰ δια
στήματος. Αλλά μετά τάς άνακαλύψεις τοΰ Κέπλερ 
άνεγνώρισαν τήν ταυτότητα τής πορείας των μετά 
τών νόμων τής βαρύτητος , καί τούς ύπέβαλον εις 
ύπολογισμ.όν ώς τούς άστέρας, δσάκις είχον τάς 
άπαιτουμένας πρός ταΰτο παρατηρήσεις· προσδιό
ρισαν τάς ύπ’ αύτών περιγραφομένας καμπύλας, καί 
έβεβαιώθησαν ότι περιγράφουσιν έπιμηκεστάτας ελ
λείψεις.

Μέγιστος είναι ό άριΟμός τών κομ.ητών τών παρα- 
τηρηθέντων άπό τής άρχαιότητος μέχρι ταύτης τής 
ημέρας, διότι συμποσοΰνται εις πολλάς έκατοστυίας· 
άνακαλύπτονται δε καί πολυάριθμοι αύτών καθ’έκά- 
στην, χάρις εις τήν τελειοποίησιν τοΰ τηλεσκοπίου, 
καί δυνάμ.εθα άνευ’ύπερβολής νά είπωμεν ότι ύπάρ- 
χουσι πολλαί χιλιάδες. Ενίοτε , λέγει ό Χέρσελλ , 
οί άστέρες ούτοι ημέρας μόνον τινάς εϊσίν ορατοί, καί 
άλλοτε φαίνονται κατά πολλούς μήνας. Τινές αύτών 
κινούνται μετά μεγάλης βραδύτητας, καί άλλοι πάλιν 
μεθ ύπερβολικής ταχύτητος· συμβαίνει μάλιστα συχ- 
νάκις ό αύτός κομήτης νά παριστά άμφοτέρας τάς 
τοιαύτας κινήσεις κατά τά διάφορα μέρη τής πο
ρείας του. 0 κομήτης τοΰ 1472 διέτρεξεν εις μίαν 
ημέραν τόςον ούράνιον 120 μ.οιρών (τών δύω τρίτων 
τοΰ ούρανοΰ). Η κίνησις τών μέν είναι εύθεία (άπό 
δυσμών πρός άνατολάς) , τών δέ κατ’ άναποδισμόν 
(άπ άνατολών πρός δυσμάς)· άλλων πάλιν ή πορεία 
είναι έλικοειδής καί όλως άνώμαλος· δέν περιορί
ζονται, ώς οί πλανήται, είςτινα μόνον μέρη τοΰ ού
ρανοΰ, άλλά τόν διατρέχουσιν άδιαφόρως κατά πάσαν 
διεύθυνσιν. Αί μεταβολαί τών φαινομένων διαστά
σεων αύτών εϊσίν έπίσης αξιοσημείωτοι ώς καί ή 
ταχύτης των. Ενίοτε φαίνονται κατά πρώτον ώς 
άσθενεΐς λευκότητες έχουσαι βραδυτάτην κίνησιν· ή 
ούρά των είναι μικρά ή καί μηδενική· βαθμηδόν ή 
κίνησις των επιταχύνεται, πλατύνονται καί έκτεί-

νουσιν όπισθεν αύτών τήν ούράν των ήτις τότε αύ- 
ξάνει πάντοτε βαθμηδόν κατά τό μέγεθος καί τήν 
λαμπρότητα, έ’ως ού προσεγγιζουσιν οί κομήται εις 
τόν ήλιον καί καθίστανται άφανεΐς εις τά? άκτίνας 
αύτοΰ. Μετά τινα χρόνον άναφαίνονται πάλιν κατά 
τό έτερον μέρος μακρυνόμενοι άπό τοΰ ήλιου μετά 
ταχύτητος κατά πρώτον βιαίας , άλλά βαθμηδόν 
έλαττουμένης. Αφ’ού δέ άπαξ ύπερβώσι τόν ήλιον, 
ςίλβουσι τότε μετάπάσης τής λαμπρότητος αύτών, 
καί αί ούραίτων φθάνουν εις τό άκοον τής άναπτύ- 
ξεως, ώστε r ενέργεια τοΰ ήλιου πρέπει νά θεωρήται 
ώς τό αίτιον τοΰ παραδόξου τούτου φαινομένου* 
καθ’ όσον δέ άπομακρύνονται τοΰ ήλιου, αί κινήσεις 
των βραδύνονται , αί ούραί άφανίζονται ή άπορρο- 
φώνται ύπό τών νεφελών ών καί αύτών ή λάμψις 
έλαττοΰται άκαταπαύστως, καί τέλος καθίστανται 
άφανεΐς καί δέν επανέρχονται πλέον, κατά τάς πλεί- 
στας τούλάχιστον περιστάσεις. Κομήτης περιγρά- 
φων τροχιάν ελλειπτικήν, όσον επιμήκης καί άν η, δ 
άξων αύτής, έπεται νά προσήγγισεν ήδη εις τόν ήλιον, 
καί, άν μόνον δέν περιέπεσεν είςτινας άνωμαλίας , 
έπεται νά προσέγγιση καί αύθις εις αύτόν μετά παρέ- 
λευσιν ώρισμένης τινός περιόδου’ άν όμως περιγράφη 
τροχιάν καμπύλην τήν λεγομένην ύπερβολήν, άφ'ού 
άπαξ άπομακρυνθή τοΰ περιηλίου, δέν εισέρχεται 
πλέον εις τήν σφαίραν όπου έδυνάμεθα νά τόν παρα- 
τηρήσωμεν , προπορεύεται πρός άλλα συστήματα ή 
άφανίζεται εις τό άχανές τοΰ διαστήματος.

(Ακολουθεί.)

ΤΑΤΡΑΜΗΝΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΙΣ 

ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΙΑΝ-

Εχ τοϋ ήριρο.Ιογίου τοΰ Κ. Tvpoitit Bpcvxc.

0 συγγραφεύς τής άφελοΰς καί περιέργου διηγή- 
σεως ταύτης είναι ιατρός Αγγλος, όστις άπήλθε πρό 
τινων ετών εις Ορεγώνα, τύχην θηρεύων. Αλλά μή 
εύοώναύτήν,ήτον είς άμηχανίαν,όταν κατάτάς άρχάς 
τοΰ 1848 μαθών ότι οί Αμερικανοί κατέκτησαν τήν 
Καλλιφορνίαν, άπεφάσισε νά τοΐς προσφέρη τάς γνώ
σεις καί τάς έκδουλεύσεις του. Καταπλεύσας λοιπόν 
εις Αγιον Φραγκίσκον, τό έπίνειον τής έπαρχίας 
ταύτης, διελογίζετο πως νά ζητήση θέσιν χειρούρ- 
γου εις τό σώμα τών έθελοντών τοΰ Νεοβοράκου, τά 
διοικούμενον ύπό τοΰ συνταγματάρχου Μάσωνος , 
όταν αίφνης έν μέσω τοΰ πλήθους τοΰ άσχολουμένου 
εις οικοδομήν οικιών καί άποθηκών καί εις σύςασιν 
έμπορείου, προωρισμένου νά γίνη ποτέ εφάμιλλου τοΰ 
Λονδίνου καί τοΰ Νεοβοράκου, ένέσκηψεν ώς κεραυνός 
ή εϊδησις, ότι είς τήν παρακειμένην κοιλάδα τοΰ 
Σακραμέντου, εις τριάκοντα ώρών άπόστασιν μόλις , 
εύρέθησαν χρυσοΰχα πλουσιότατα στρώματα. II άγ- 
γελία αυτή έπέφερε στιγμιαίου τό άποτέλεσμα. Μετά 
μίαν έβδομάδα είχον έγκαταλειφθή καί οΐκίαι, καί 
άποθήκαι, καί επιχειρήσεις , καί έμπόριον, καί τά 
πάντα· καί οί Αμερικανοί, ριψοκίνδυνοι φύσει καί

έργοδιώκται , άφήκαν όλοι τάς θέσεις καί τάς 
ύποθέσεις των, καί οί άρχοντες, καί οί βιομήχανοι, 
καί οί ιατροί, καί οί νομικοί, καί οί στρατιώται τής 
φρουράς, καί οί ναΰται τών εν τώ λιμένι προσωο- 
μισμένων πλοίων, καί έσπευσαν πρός τά χρυσωρυ
χεία, πρός τήν νέαν γήν τής επαγγελίας. Καί αύτός 
ό Κ. Βρούκς , άποτυχούσης τής αίτήσεώς του παρά 
τψ συνταγματάρχη Μάσωνι, παρεσύρθη άπό τό κοινόν 
ρεύμα. Επειδή δέ είς διάστημα τεσσάρων μηνών 
δέν εύρενούδ εύκαιρίαν ούδέ άνεσιν όπως πέμψη έπι- 
στολήν είς τούς έν Ευρώπη συγγενείς του, μετά τήν 
επάνοδόν του άπό τήν χρι σο?μο>· yi)r άπεφάσισε 
νά πέμψη είς τόν αδελφόν του τό ήμερολόγιόν του, 
άφελώς καί άτάκτως γεγραμμένον ώς τά συνέταττεν 
είς τάς σπανίας στιγμάς καθ’άς αί χεΐρέε του άπηύ- 
δουν χρυσολογοΰσαι. ό άδελφός του έκρινεν αύτό 
άξιου δημοσιεύσεως, όπως χρησιμεύση ώς οδηγός είς 
τούς καθ’έκάστην προσβαλλομένονς άπό τόν xirpiror 
πνρετύχ, ώς ώνομάσθη ή δίψα τοΰ καλλιφορνικοΰ 
χρυσού· καί ημείς δέ, άκούσαντες ότι ή έπιδημία, 
όξυτέρα τής χολορροίας, έφθασεν ήδη καί είς τήν 
Ελλάδα, καί σχεδόν διακόσιοι οδοιπόροι παρατολ- 
μότεροι τών αρχαίων Αργοναυτών , έγκαταλείποντες 
τήνλειψανδροΰσαν Ελλάδα, άπέπλευσαν ήδη έκ Σύρου 
είς άναζήτησιν τοΰ χρυσού δέρατος πέραν τών θαλασ
σών, δέν ένομίσαμεν άπο σκοπού νά μεταφράσωμεν 
αποσπάσματα τής άτέχνου άλλ’ αληθούς διηγήσεως 
τοΰ Κ. Βρούκς, όπως έκαστος κρίνη άφ’έαυτοΰ άν 
τών κινδύνων, τών παντοίων στερήσεων καί αγώνων, 
τής σωματικής ταλαιπωρίας καί τής ηθικής έξα- 
χρειώσεως, ήτις φαίνεται έν τών δεινών άλλά συνήθων 
συμπτωμάτων τοΰ κίτρινου πυρετού, αντάξιον είναι 
τό άποτέλεσμα, καί τοΰ πολύκροτου πλούτου τής 
Καλλιφορνίας προχειρότερος άν δέν είναι διά τούς 
Ελληνας ό άνασκαπτόμενος μέ τάς πρώρας τών πλοίων 
των είς τούς χρυσοφόρους τοΰ εμπορίου αύλακας.

Τά ήμερολόγιον άρχεται άπό τής 28 άπριλίου 
1848 , ημέρας καθ ήν κατέπλεεν είς τόν ώραΐον λι
μένα τοΰ Αγίου Φραγκίσκου ό Βρούκς μετά δύω 
άλλων συνοδοιπόρων, τοΰ Κ. Μαλκόλμ καί τοΰ Κ. 
Μακφαίλ , οϊτινες ώς αύτός άποτυχόντες είς τάς έν 
όρεγώνι επιχειρήσεις των, ήρχοντο έπίσης νά κατοι- 
κήσωσι τήν Καλλιφορνίαν. Τάς πρώτας ήμέρας μετά 
τήν άφιςίν των ένησχόλησαν έρευνώντες περί τοΰ 
κλίματος, τής εύφορίας καί τών λοιπών ιδιοτήτων 
τής νέας των κατοικίας, καί έλαβον περί όλων τών 
αντικειμένων τούτων άκριβεστάτας πληροφορίας ύπό 
Αμερικανού τίνος, Κ. Βραδλέΰ, πρό οκταετίας κατοι- 
κοΰντος τήν Καλλιφορνίαν. Εύχαριστηθέντες λοιπόν 
έξ όσων ήκουσαν, οί νέοι άποικοι άπεφάσισαν νά 
περιέλθωσιν οί ίδιοι ολίγον τόν τόπον, καί νά προ- 
χωρήσωσι μέχρι τής Μοντερέης, πρωτευουσης τής 
Καλλιφορνίας. Ανεχώρησαν επομένως, καί περιήρ- 
χοντο τόν τόπον έφιπποι, παρατηροΰντες, ώς φαί
νεται έκ τοΰ ημερολογίου, τήν καλλιέργειαν τής γής, 
τούς οίκους καί τάς έπαύλεις, περί δέ χρυσού ούδέ 
λόγος άκόμη γίνεται.

Αμα δε άφιχθέντες είς Μοντερέην, έπεσκέφθησαν 
τόν συνταγματάρχην Μάσωνα, καί ό Κ. Βρούκς τώ 
έζήτησε, κατά τό παλαιόν του σχέδιον , θέσιν χει-

ρούργου είς τό σύνταγμά του. αό συνταγματάρχης 
μάς άπεκρίθη, λέγει ό Κ. Βρούκς είς τό ήμερολόγιόν 
του, ότι ό πόλεμος έτελείωσε, καί ή ειρήνη έμελλε 
προσεχώς νά κλεισθή, άν δέν έκλείσθη ήδη. Μετά 
ταΰτα ήρώτησε τόν Κ. Βραδλέΰ άν ήκουσεν ότι εύ- 
ρέθη χρυσός παρά τάς όχθας τοΰ Σακραμέντου, προσ- 
θείς ότι ό λοχαγός Φύλσων, έπιτετραμμένος ύπό τής 
κυβερνήσεως τής συμπολιτείας ιδιαιτέραν τινά απο
στολήν είς Καλλιφορνίαν , τώ άνέφερεν είς μίαν τών 
έπιστολών του τυχαίως τήν περίστασιν ταύτην ώς 
φήμην κοινήν είς άγιον Φραγκίσκον, ό δέ Κ. Βρα
δλέΰ, όστις πρό οκτώ έτών διέτριβεν είς τόν τόπον 
τούτον, άπεκρίθη ότι ήκουσε μέν τήν φήμην ταύτην, 
άλλ’ότι τήν έθεώρει ανύπαρκτον, άν καί πολλοί άφρό- 
νως είχον άπέλθει πρός τά ύποτιθέμενα έκείνα χρυ
σωρυχεία. Ούτως έτελείωσεν ή συνέντευξις ήμών 

[μετά τοΰ διοικητοΰ.η
Λίαν εύχαριστημένοι διά τήν ίκδρομήν των, έπέ- 

στρεψαν λοιπόν οί συνοδοιπόροι είς άγιον Φραγκίσκον, 
έκεϊ δέ, κατά τήν 8 μα'ίου ό Κ. Βρούκς σημειοΐ τά 
άκόλουθα· a Ο λοχαγός Φύλσων έλθών μ’επεσκέφθη. 
Μοί είπε δέ ότι είδε τό πρωί άνθρωπον λέγοντα ότι 
επανέρχεται άπό τόπον κείμενον ώς εκατόν μίλια μ.ε- 
σογείως,κατά τάς οχθας τοΰ ποταμού τοΰ καλουμένου 
τό slpupixarixbr Λixparor (American Fork) όπου 
εύρε χρυσόν. 0 λοχαγός είδε τόν χρυσόν τούτον ήτον 
δέ ή ποσότης αύτοΰ είκοσιτριών όγγιών, καί συνί- 
στατο εις μικοούς κόκκους, ό άνθρωπος λέγει ότι 
συνέλεξεν όλην αύτήν τήν ποσότητα είς οκτώ ήμέρας, 
άλλ’ό λοχαγός δέν τό πιστεύει. Μοί είπε ότι πρό 
τινων εβδομάδων ήδη είδε πολλά δείγματα τοΰ 
χρυσού τούτου, άλλ’ ότι κατ’αύτόν δέν είναι χρυσός 
άλλά 4/ικ.α ή χρυσΐτις. Εμπειροι όμως άνθρωποι 
έβεβαίωσαν ότι είναι τώ οντι χρυσός, καί ό λοχαγός 
έξέφρασε τόν σκοπόν ν’άπέλθη έπιτοπίως όπως έςε- 
τάση τό πράγμα. Μετά την άναχώρησίν του ό Βρα
δλέΰ μάς είπεν ότι τό κατάστημα τοΰ Σακραμέντου, 
όπου είχε σκοπόν νά μεταβή ό Μαλκόλμ. έπ’όλίγον 
χρόνον, ήτον πλησίον τοΰ xipepixartxnv Λιχρά- 
rov, καί ότι ίσως κακόν δέν θά ήτον άν τόν συνω- 
δεύου.εν. Η άπόστασις κατ’ αύτόν είναι μόνον 100 
ή 120 μιλίων (30 ή 40 ωρών).»

Εδώ παύει αύτή ή σημείωσις, καί έπειδή μεγάλη 
τάξις δέν ύπάρχει είς τήν σύνταξιν τοΰ ήμ.ερολογίου 
τούτου, ή άμέσως επομένη, ημερομηνίαν έχουσα τήν 
10 μάίου , άρχεται διά τών άκολούθων λεζεων 
a Χθές καί σήμερον περί ούδενός άλλου έγένετο 
λόγος εϊμή περί τών μεταλλείων. Τέσσαρες άνθρωποι 
ήλθον άκόμη έκεΐθεν φέροντες ικανήν ποσότητα. Εςέ- 
τασαν τόν χρυσόν ό εΙρηνοόίκης καί όλοι οί έμ
ποροι τής πόλεως. ό Βραδλέΰ μάς έδειξεν έν ψίγμα 
άγον σταθμόν 1/4 όγγίας· τό ήγόρασε δε 3 1/2 
τάλ.ληρα. Τό κατ’ έμ.έ δέν άμφιβάλλω ότι είναι 
καλός χρυσός. Τινές .τών ένταΰθα κατοίκων λέγεται 
ότι άπήλθον ήδη πρός έπίσκεψιν τών μεταλλ.είων. 
Η έγχώριος μάλιστα έφημερίς λέγει ότι φέρουσι 
υ.εθ’ εαυτών καί πτυάρια καί σκαπάνας διά νά€ρ- 
γασθώσιν οί ίδιοι μέ τάς χεΐράς των. Νομίζω όμως 
ότι τοΰτο θέλει τοΐς άπαγορευθή, διότι ό λοχαγός 
ένραώεν ήδη πρός τόν Κ. Μάσωνα, ζητών νά τώ



έχιτραπή νά κατάσχη τό μεταλλείου έν όνόματι τής 
κυβερνήσεως, διότι κείται, ώς λέγει, έπί δημοσίων 
κτηαάτων. »

α 13 μαίου.'— Απεφασίσθη όριστικώς ν’άναχω- 
ρήσωμεν τήν τετάρτην διά τήν κοιλάδα τού Σακρα- 
μ.έντου, καί ομολογώ δτι ήρχισα νά αϊσθάνωμ.αι καί 
έγώ σπουδαία συμπτώματα τής έπικρατούσης έπι 
δημίας, καί περιμένω τήν τετράδην άνυπομόνως.

σ 17 μαίου. — ό τόπος κυριεύεται άπό άληθή υ.α
νίαν. Ολοι οί τεχνϊται έγκατέλιπον τάς έργασίας 
των. Περιφερόμενος σήμερον εις τήν πόλιν, παρε
τήρησα δτι μόλις εις ίς οικίας έκ τών πεντήκοντα 
καί τόσων οίκοδομουμένων, έογάζονται ακόμη κτίςαι. 
Εμετρησα δε δεκαοκτώ οικίας κεκλεισμένας, διότι 
οί κάτοικοί των άνεχώρησαν διά τά μεταλλεία. Αν 
ό συνταμματάρχης Μάσων πέμψη στρατιιότας εϊς τδ 
Αμερικανικόν Δίκρανον , ώς διαδίδεται , όλοι αυτοί 
οί άνθρωποι ματαίω; έκοπίασαν, ο

Αλλ’δσον καί άν είχον ανυπομονησίαν οί οδοιπόροι 
μας, δέν έδυνήθησαν ν’ άναχωρήσωσιν δταν έπροτί- 
θεντο, διότι ό σαγματοποιός δστις έμελλε νά τοϊς 
προμηθεύση διάφορα πράγματα αναπόφευκτα διά 
τήν έκδρομήν ήν έμελέτων εις τόπους σχεδόν άγνω
στους, έγκαταλειφθείς αλληλοδιαδοχές άπό δλους 
τούς έργάτας του , άπελΟόντας προς τήν χρυσήν 
χώραν , άνέβαλλε τήν ύποσχεθεϊσαν έργασίαν άπό 
ημέρας εις ημέραν , άπό ώρας εϊς ώραν , χωρίς νά 
δυνηθίί νά τήν έκτελέση. Εν ώ δμως περιέμενον, 
προσετέθη εις τήν συνοδείαν των νέος συνεταίρος, 
ό Ισπανός Αόν Λουδοβίκος Πάλος, δστις πρό δεκα
πέντε ήμερων τούς είχε ξενίσει εις Μοντερέην, καί 
δστις τότε ούτε τήν έλαχίστην ιδέαν είχε περί με
ταλλείων, ήσχολεΐτο δε πώς νά έξαργυρώση τήν 
μικράν του περιουσίαν καί νά έπιστρέψτι εις τήν Εύ 
ρώπην.

α 22 μαίου. — Νέον έμ,πόόιον. 6 σαγματοποιός 
ακόμη δέν έξεπλήρωσε τήν ύπόσχεσίν του. Εν ώ δε 
ό Μαλκόλμ, ό Βραδλέϋ καί έγώ τώ έξεφράζομεν 
τήν άγνάκτησιν ήμών, ϊδομεν αίφνης ερχόμενον προς 
ημάς τόν Αόν Λουδοβίκον, ό χρυσοΐχ πυρετός εκ
ταθείς μέχρι Μοντερέης, κατέλαβε καί αύτόν , καί 
άπεφάσισε νά μεταβή, έπίσης εις τά μεταλλεία, καί 
νά έργασθή ώς καί οί λοιποί. Φέρει δέ μεθ’έαυτοΰτόν 
ύπηρετην του, Ινδόν καλούμενον ίωσην (Ιωσήφ), καί 
είχε τήν φρόνησιν νά προμ.ηθευθή δλα τά άντικείμενα 
δσων νομίζει δτι έχει άνάγκην. Λέγει δέ αύτός δτι 
ή διαδοθεϊσα φήμη περί άποστολής στρατευμάτων 
ύπά τοϋ συνταγματάρχου Μάσωνος είναι γελοία· δτι 
άληθώς πολλοί στρατιώται τής φρουράς τής Μοντε- 
ρεης εΐχον αναχωρήσει διά τό -Αμερικανικόν Λί 
χρανον, άλλ' δτι αυτοί είναι λειποτάκται, απερχό
μενοι νά έργασθώσι δι’έαυτούς. Φαίνεται βέβαιον 
δτι εύρεθη χρυσός εϊς έκτασιν πολλών μιλίων. Η βε- 
βαιότης αύτη μάς πείθει νά μιμηθώμεν καί ημείς 
τάν Δον Λουόοβΐκον , δηλ. νά ύπάγωμεν καί ημείς 
νά έργασθώμεν μέ τά; χεΐράς μας ώς χειρόνακτες. Αν 
καί αισθανώμεθα δτι δικαίως ίσως ήθελον θεωρηθή ώς 
παράφρονες τεσσαρες άντρες, όπωσοϋν άνωτέραν θέσιν 
εις τήν κοινωνίαν κατέχοντες, οίτινες στηρίζουσι τάς 
ελπίδας τοϋ μέλλοντος των εϊς φήμας ίσως άτοπους,

άλλά τό παράδειγμα τών καθ'έκάστην απερχομένων 
διά τά μεταλλεία, παρέσειρε καί ημάς. Συνεκροτή- 
σαμεν λοιπόν συμβούλιον διά ν' άποφασίσωμεν όρι- 
στικώς περί τής έκστρατείας μας, καί καθ’ήν ςιγμήν 
συνεσκεπτόμεθα , έφθασεν ό φίλος ημών Μακφαίλ , 
δστις προσετέθη εϊς τήν συνοδείαν μας. Ιδού δέ τί 
άπεφασίσαμεν. Εκαστος ήμών θέλει προμηθευθή ένα 
ίππον δι’έαυτόν, καί ένα έτερον διά τά ίδια σκεύη 
του, καί δι’ έν μέρος τών κοι-ών σκευών· προσέτι 
δε έκαστος θέλει έχει έν πυροβόλον, καί πιστόλια 
τού έφιππίου, κτλ. κτλ. Προσέτι δέ συνεφωνήσααεν 
ν’άγοράσωμεν μίαν σκηνήν, άν είναι δυνατόν νά εύ- 
ρωμ.εν, καί πτυάρια, καί σκαπάνας, καί μίαν άξίνην, 
καί έκτος αύτών, πεπλώματα, καφέν, ζάχαριν, οινό
πνευμα , μαχαίρια , περόνια , πινάκια , λέβητας, καί 
έν γένει δλα τά χρήσιμα εϊς τήν ζωήν τών στρατο
πέδων.

Τέλος περί τήν τετάρτην ώραν, άφοΰ δλην τήν 
ημέραν έβιάσαμ.εν τόν σαγματοποιόν, έλαβον τά 
έφίππια , τά στρωματόδεσμά μας κτλ. Αλλά τό 
εσπέρας έπανελθών πράς αύτόν διά νά τώ ζητήσω 
μικράν τινα όιόρθωσιν εις τό έφίππιόν μου, εύρον τήν 
οικίαν κλειστήν, καί έπί τής θύρας τήν επιγραφήν : 
Λνεχώρηςα όιά τά μεταΛΙεϊα. ο

Τέλος πάντων λοιπόν άνεχώρησαν τήν 24 μαίου, 
καί τήν 29, χωρίς τίνος άξιολόγου συμβάντος, έφθα- 
σαν εις χωρίον τι συγκείμενον έκ δέκα ή δώδεκα 
οικιών, καί καλούμενον Σούτερβιλλ ή Σουτεοόπολιν , 
κατά τό ήθος τών Αμερικανών. Είναι δέ αύτά, τό 
κατάστημα ή τό φρούριον τού λοχαγού Σούτερ, διότι 
δύναται νά κληθή φρούριον, περικυκλούμενον άπό 
τάφρον καί άπό πρόχωμα μετά 24 τηλεβόλων. Ση- 
κειούται δε έπί τών νέων γεωγραφικών πινάκων ύπό 
τό όνομα Νέα Ελβετία, δοθέν κατ’ άρχάς εις αύτό 
ύπό τού οϊκιστού του. ό λοχαγός Σούτερ ήτον αξιω
ματικός τών Ελβετών σωματοφυλάκων Καοόλου τοϋ 
ί. Μετά δέ τήν έπανάστασιν τών 1830, έφ’ής καί 
έπληγώθη , έγκαταλείψας τήν Εύρώπην, μετέβη εϊς 
Αμερικήν, καί καταφυγών κατ’ άρχάς εϊς τήν Συμ
πολιτείαν, άνεχώρησε πρό δέκα ετών έκεϊθεν καί 
ήλθεν εϊς Καλλιφορνίαν. ό τόπος ούτος ήτον τότε 
σχεδόν έρημος, καί εύκόλως τώ παρεχωρήθη παρά 
τής Μεξικανικής κυβερνήσεως μεγάλη γαιών έκτασις, 
έχουσα μήκος μέν είκοσι ώρών , πλάτος δέ τεσσά
ρων* τό δέ κέντρον τής ιδιοκτησίας του κείται εις 
τάς έκβολάς τοϋ ποταμού δστις καλείται Αμερικα
νικόν Αίχρανσν εϊς τόν ποταμόν Σακραμ.έντον. Εν
ταύθα ό λοχαγός Σούτερ είχεν οικοδομήσει ύδρόμυ- 
λον· άλλ’έπειδη ό αύλαξ ήτον στενός, ό ιδιοκτήτης, 
διά ν’άποφύγη τήν δαπάνην τοϋ νά τόν πλατύνη,, 
άφήκε τήν φροντίδα ταύτην εϊς τόν τροχόν τοϋ 
μύλου καί εϊς τήν όρμ-ήν τοϋ ϋδατος. Ούτως εντός 
ολίγου τά χείλη τού αύλακος παρασυρόμενα ύπό τού 
ποταμ,ού έσχημάτισαν κατωτέρω μέγαν άμμου σωρόν. 
Τούτον παρατηρών.ό Κ. Σούτερ, είδε μετ’έκπλήξεως 
εϊς αύτόν μέγα πλήθος στιλπνών ψηγμάτων, καί ή 
παρατήρησις αύτη ύπήρξεν ή πρώτη άφορμή τής εύ- 
ρέσεως τού χρυσού εϊς Καλλιφορνίαν.

Οί οδοιπόροι έφεραν πρός τόν Κ. Σούτερ έπιςολήν 
συστατικήν τού Κ’ Σερμάνν, ύπασπιστοϋ τοϋ διοι»

θησαυροί τών περσικών μύθων. Δι’αύθορμήτου κινή
ματος έσφίγξαμεν τότε άλλήλων τάς χεϊρας, καί 
ώμόσαμεν νά μείνωμεν πιστοί πρός άλλήλους καί 
νά έργασθώμεν δρας-ηρίως ύπέρ τής κοινής ώφελείας. 
όταν δέ μεταβάντες άπά σκηνής εϊς σκηνήν, ϊδομεν 
τούς σωρούς τού χρυσού οΰς είχον άνασκάψει οί 
άνθρωποι ούτοι εις διάστημα τινών εβδομάδων, εκυ- 
ριεύθημεν άπό είδος σκοτοδινιάσεως, ή θέα αύτών 
μάς ήρέθιζε, μάς έμέθυε , καί ή πρώτη μ.ας φροντίς 
ύπήρξε νά πήξωμεν τό στρατόπεδον ήμών όπως δή
ποτε, διά νά σπεύσώμ.εν εϊς τήν έργασίαν· ήσθανό- 
μεθα κνισμούς εις τούς δακτύλους, ώς άν τούς 
έκαιεν ό έλπιζόμενος χρυσός. Καί τώ δντι μόλις 
ήμίσειαν ώραν μετά τήν άφιξίν μας, ό ίππος δστις 
έφεοε τά πτυάρια, τούς άντλητήρας, τά ξυλοπινάκια, 
τά κόσκινα, καί τά λοιπά σκεύη, είχεν άποφορτωθή, 
καί ώρμήσαμεν δλοι εϊς τήν έργασίαν μέ δσον ζήλον 
έβλέπομεν καί τούς λοιπούς έργαζομένους. Τό κατ’έμέ, 
όπλισθείς μέ μυστρίον καί κάδον παφίλινον, έρρίφθην 
πρός τήν ξηράν κοίτην τοϋ ρυακίου, παρ’ 8 εϊχομεν 
έκλέξει τήν κατοικίαν μας, καί εύκόλως δέν θέλω λη
σμονήσει τό τί ή,σθάνθην δταν τό πρώτον έβύθισα τό 
μυστρίον μ.ου εις τήν άμμον. Πληρώσας δέ τόν κάδ- 
δον μου μέχ ρι τού ήμίσεως ύψους του, τόν έφερον 
εϊς παρακείμενόν τινα λάκκον πλήρη ύδατος, καί 
έβύθισα τά χείλη του γραμμάς τινας ύπό τήν έπι- 
φάνειαν τού ύδατος. Επειτα δέ ήρχισα νά ταράττω 
τό περιεχόμενον μέ τήν χεΐρα κατά τό παράδειγμα 
τών λοιπών. Εννοείται δτι άπό άπειρίαν έσκόρπιζον 
μέρος τού πολυτίμου μετάλλου· άλλά κατ ολίγον 
παρετήρησα δτι τό χώμα ήρχισε νά όιαλύηται καί 
νά χύνηται μέ τό ύδωρ, εϊς δέ τόν πυθμένα τοϋ άγ- 
νείου δτι έμεινεν ύποστάθμ.η άμμώδης. Κενώσας 
έπειτα μετ’ έπιμελϊίας τόν κάδδον μ.ου , μετήγγισα 
τήν άμμον εϊς έν τών άδιαβρόχων καλαθιών έκείνων, 
τών κατασκευαζομένων ύπό τών Ινδών. Εν τή άνυπο- 
κονησία μ.ου δέ, ήθελον νά τήν ξηράνω εις τήν πυράν 
τής παρεμ.βολής μας , διότι δέν είχε πλέον ό ήλιος 
δύνααιν όπως έξατμίση διά τών άκτίνων του τήν 
πολύτιμον ύλην.

α Μετά ήμίσειαν ώραν έπέστρεψα εις τό στρατό- 
πεδόν μας, καί τότε μ.όνον παρετήρησα δτι άπό τήν 
βίαν μ.ας εϊχαμεν λησμονήσει νά άποφορτώσωμεν 
τούς ίππους, ό Κ. Μαλκόλμ είχεν έλθει πρός έμέ , 
φέρων όσην χρυσούχον άμμον σχεδόν καί έγώ. Αμέ
σως δέ μετά τααϋτα ήλθε καί ό Πραδλέης καί ό Δόν 
Λουδοβίκος , άμφότεροι εις κατάστασιν ύπερτάτου

, , z ‘ ~ λ > V y τκαι ανέκφραστου παροξυσμού.—Βλεπετε, εκραςεν ο 
πρώτος, ιδού πώς τό πράγμα γίνεται, — καί έδεί- 
κνυεν ύπερηφάνως τό γροϊόν τής έργασίας του. Ο όε 
Ίωσής άνέπεμπεν άτελευτήτους εύχαριστίας καί εύ- 
λογίας εϊς τήν Παναγίαν καί συγχρόνως εϊς τό Μέγα 
Ααιμόνιον, συγχέων τάς όυω λατρείας παραόόξως 
καί ήκιστα όρθοδόξως.

α Μετά ταύτα δέ ήσχολήθημεν νά στήσωμεν τήν 
σκηνήν μας, καί ό Μαλκόλμ ήρχισε νά έτοιμάζη τό 
δείπνον , διακοπτόμενος καί έμ.ποδιζόμενος άήιακό- 
πως ύπά τής άξ'.ώσεως ήμών νά ξηράνωμεν τό προϊόν 
τής έργασίας μ.ας εις τήν πυράν του , δπως ϊόώμεν 
δσον τάχιον τό αποτέλεσμα. Αφ’ού δέ συνετρίψαμεν

κήτοϋ, δι’δ καί έλαχον παρ’αύτού καί τής γυναικός 
του, ήτις ήτον Γαλλίς έκ Παρισίων, άρίστης ύπο- 
δοχής , τούλάχιστον καθ’ δσον αί περιστάσεις έπέ- 
τρεπον· διότι είχον ήδη έγκαταλείψει τόν λοχαγόν 
ολοι οί ύπηρέται του, οντες ϊνδοί αύτόχθονες έξ 
έκείνων οΰς κατεπολέμησε κατ’άρχάς τής έπιδημίας 
του, καί οΰς μετά ταύτα διά τε τής έπιεικείας του 
καί διά τής άνδρείας του έμ.όρφωσεν εϊς στρατιώτας 
διά τήν φυλακήν τής οικίας του καί εϊς γεωργούς 
διά τήν καλλιέργειαν τών θαυμάσιων κτημάτων του. 
Αλλ'είχον όλοι σχεδόν άναχωρήσει διάτά μεταλλεία, 
καί τούς άντικατέςησε πλήθος τυχοδιωκτών, οίτινες 
ερχόμενοι εϊς άναζήτησιν χρυσού, έζήτουν παρά τοϋ 
λοχαγού έφήμερον φιλοξενίαν. Τόσον δέ ήσαν ούτοι 
έπισεσωρευμένοι έντός τού φρουρίου, ώστε πολλοί 
κατεσκήνουν καί εις τάς αύλάς καί τούς κήπους, ήτον 
δέ περιεργότατος ό όμιλος ούτος, διότι δλαι σχεδό/ 
αί άνθοώπινοι φυλαί είχον τούς άντιπροσώπους των 
εϊς αύτόν.

Ούχ ’ήττον δμως κατέβαλεν ό λαχαγός πάσαν έπι- 
μέλειαν όπως ύποδεχθή καταλλήλως τόν Κ. Βρούκς 
καί τούς συνοδοιπόρους του, καί τοϊς έσυμβούλευσε 
νά συμπληρώσωσι τήν άποσκευήν των. Ηγόρασαν 
λοιπόν άπό αύτόν ίππους καί ζωοτροφίας, καί προσέ- 
λαβον καί άλλον ύπηρέτην, νέον εϋρωστον, δστις 
τοϊς είπεν δτι καλείται Ιάκωβος Ορρης , καί ήτον 
λειποτάκτης ενός κητοθήρου , προσορμισθέντος πρό 
ολίγων ημερών εις τόν λιμένα τοϋ αγίου Φραγκίσκου. 
Ούτω λοιπόν ή συνοδεία των άπηρτίσθη έξ επτά 
άτόυ.ων , καί καλώς έφωδιασμένη, καί πλήρης έλπί- 
δων , άνεχ ώρησεν άπό τό φρούριον τήν 3 ϊουνίου, 
καί έχουσα έξ ή επτά ώρών δρόμον μόνον μέχρι τών 
λεγομένων κατωτέρων μετο.Ι.ίειων ή ορυγμάτων 
τών Μορμόνων (Mormon-Diggings), έφθασεν αυ
θημερόν, έξ αιτίας δμως τινών δυσκολιών αίτινες 
συνέβησαν εϊς τά φορρηγά, μόνον περί δύσιν ηλίου.

α Κυριακή, 4 ϊουνίου. — Χθές περί δείλην όψίαν 
έφθάσαμεν άπέναντι τών ορυγμάτων τών Μορμό
νων , έκτεινομένων έπί δύω ή τρία μιλιά κατά τήν 
άριστεράν όχθην τοϋ Αμερικάνικου Αιχράνυυ. Εύ- 
ρομεν δέ έκεΐ τεσσαράκοντα περίπου σκηνάς διεσπαρ- 
μένας έπί τής ράχιος τοϋ όρους, καί κατοικουμένας 
ποό πάντων ύπό Αμερικανών μετά τών οικογενειών 
αύτών. Αν δέ καί έπλησίαζε νά δύση ό ήλιος, ήργά- 
ζοντο όλοι μετ’άπαραδειγματίστου δραστηριότητος. 
Γυμνούς έχοντες τούς βραχίονας, ίσταντο εις δέκα 
βημάτων άπόστασιν άπ’ άλλήλων, καί ήσχολοϋντο 
εις τήν πλύσιν τής χρυσής άμμου ή τών ψηγμάτων, 
έχοντες ώς μόνα έργαλεία οϊ μέν κόσκινα, άλλοι πινά
κια, άλλοι πήλινα άγγεϊα, δπου έχυνον ύδωρ καί τό 
έκίνουν βιαίως διά τών χειρών διά ν άναλύσωσι τό 
χώμα καί νά μονώσωσιν άπό αύτά τό μεταλλον. 
Αλλοι δέ εύφυέσπεροι, ή έντελέστερα έχοντες σκεύη, 
ήργάζοντο άνά τέσσαρες .εϊς μεγάλας καί βαρείας 
μ.ηχανάς, ή σκάφας. όμοιαζούσας ολίγον τάς κινητάς 
κοιτίδας τών παιδιών, δι’ο καί ονομάζονται κοιτίδες 
(cradles).

«Δέν δύναμαι νά έκφράσω οποίαν έντύπωσιν άπε- 
τέλεσεν έφ’τ.μών τό θέαμ.α τούτο. Μάς έφαίνετο ώς 
άν μάς είχον διά μιάς άποκαλυφθή οί φανταστοί
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α Μεταξύ άλλων άνεκαλύψαμεν σκηνήν μεγίστη ν, 

έκ δύω ή τριών σκηνών κατεσκευασμένην, καί χρη- 
σιμεύουσαν ώς εκκλησίαν, δπου ιεραπόστολός τις έκ 
τής έπαοχίας τής Νέας Αγγλίας είχε συναθροίσει 
πολυάριθμον συνέλευσιν εύσεβών.

a 5 Ιουνίου.— ίϊργάσθημεν δι’δλης τής ήμέρας με 
πολύν ζήλον , άνασκάπτοντες , πλύνοντες , άλλά καί 
άμειβόμενοι δι’άποτελεσμάτων ούχί εύκαταφρονήτων. 
Ελπίζω άτι τέλος ήρχισα αληθώς τήν οικοδομήν τής 
περιουσίας μου, καί ευχαριστώ έζ όλης καρδίας μου 
τόν Θεόν, διότι οΰκ ολίγον έβασανίσθην μέχρι τούδε 
είς τήν διά τού κόσμου οδοιπορίαν μου, καί έδι- 
καίωσε τό παράδειγμά μου τήν παροιμίαν λέγουσαν 
άτι είς τόν κυλιόμενον λίθον δέν φύεται πόη. ΐίδη 
δ’έξ έναντίας εχω πολλά έπιτυχίας ένδόσιμα, καί 
άκλόνητον πρόθεσιν νά τά έπιμεληθώ μεθ’ όλης μου 
τής δυνάμεως καί μετά πάσης δραστηριότητος. Σή
μερον ήργάσθην πλησίον τού Βραδλέη, καί έπετύ- 
χαμεν άμφότεροι άριστα , διότι έκεϊνος μέν έξώρυξε 
25 τάλληρα χρυσοκόνιος (133 1/2 φράφκα), έγώ 
δέ 22 τάλληρα (116 60/00 φρ.). Πρέπει όμως νά 
ομολογήσω άτι ό τρόπος τής έργασίας ημών είναι 
βάρβαρος, καί προσέτι αισθάνομαι πόνους δρυμεΐς 
είς τά μέσα μου, διότι έμεινον κεκυφώς δι’δλης τής 
ήμέρας. Διά τούτο έπρότεινα ν’ άγοράσωμεν μίαν 
σκάφην (cradle), άν ήτον δυνατόν. Η δαπάνη θέλει 
είσθαι άναμφιβόλως μεγάλη, αλλά κατά πάντα λόγον 
λίαν έπωφελής. Τό γεύμα ή πρότασίς μου όμοφώνως 
έγένετό δεκτή , καί άπεφασίσθη άτι άν δέν εΰρωμεν 
ν’ άγοράσωμεν τοιαύτην μηχανήν, θέλομεν προσπα
θήσει νά τήν κατασκευάσωμεν ήμεΐς αύτοί. Είς τό 
διάστημα τής ήμέρας έφθασαν πολλοί νέοι έπήλυδες 
έκ Σουτερβίλλης. Δύω έκ τών νεοελθόντων ήσαν γνώ
ριμοι τού Βραδλέη· ό είς είναι ό Κ. Βίγγς, δστις 
έσχάτως ήτον μεσίτης είς άγιον Φραγκίσκον· ό δέ 
άλλος ώνομάζετο Κ. Λακόσος, καί είναι Γάλλος Κα- 
ναδινός. έδέχθησαν δέ άμφότεροι προθύμως τήν 
πρότασίν μας νά ένωθώσι μετά τής συνοδείας μας. 
Αν έξακολουθήστ] ή συρροή αύτη, καί καθώς αύξάνει 
ή τιμή τών ώνίων (σήμερον ήγοράσαμεν 15 τάλληρα 
μίαν στάθμην διά νά ζυγίζωμεν τόν χρυσόν, καί 
ταύτην ούχί πολλά καλήν) , έπικερδέστερον θέλει 
είσθαι μετ’ού πολύ ν’ άνοίζϊί τις καπηλειού, παρά νά 
μεταχειρίζηται τήν σκάφην καί τήν σκαπάνην. Εκ
πλήττομαι δέ μεγάλως πως είς μέρη τόσον μεμα- 
κουσμένα άπό πάτνα πολιτισμόν, καί έπομένως άπό 
πάντα νόμον, υπάρχει τόση ασφάλεια, καί πώς ού- 
όεμία άκούεται απόπειρα ούτε κατά τών προσώπων 
ούτε κατά τών ιδιοκτησιών. Αλλως τε δμως ή κλοπή 
ήθελεν άμέσως τιμωρηθή, καί σφαίρα έλαυνομένη είς 
τού ένοχου τήν κεφαλήν, ήθελεν είσθαι ή συνοπτική 
αύτού δίκη.

αΚυριακή, 11 ίουνίου.—Πρό όκτώ σχεδόν ήμερών 
δέν ήνοιζα τό ήμερολόγιόν μου. Τήν τρίτην δέν εύ
ρομεν ν’άγοράσωμεν σκάφην, δι’8 καί άπεφασίσαμεν 
νά κατασκευάσωμεν οί ίδιοι όχι μίαν άλλά δύω. 
II μεγάλη δυσκολία ήτον νά προμηθευθώμεν σανίδας. 
Τάς ήγοράσαμεν δέ 35 τάλληρα, καί τήν αύτήν 
ποσότητα μας έζήτησεν είς λεπτουργός διά νά μάς 
βοηθήστι είς τήν έργασίαν μας. Εν τούτοις όμως αί

είς τά πύρ τινά έκ τών πινακίων μας, τέλος έξηράνθη 
ή άμμος, καί τότε κλείσαντες όλοι τούς οφθαλμούς, 
ήρχίσαμεν νά φυσώμεν τήν κόνιν ήτις έκάλυπτε τούς 
θησαυρούς ήμών, καί μετά τινας στιγμάς εύρομεν ά'τι 
είχομεν συλλέξει έκαστος όσην χρυσοκόνιν έδύνατα νά 
λάβη δίς ή τρις μεταξύ τών δύω δακτύλων του. Τά 
αποτέλεσμα τούτο μάς έφάνη άγαθός οίωνάς, καί 
ύποσχόμενος επιτυχίαν διά τό μέλλον, δι’8 καί έκοι 
μήθημεν δλοι βαθύτατον ύπνον.

β Σήμερον ό ήλιος άνέτειλε λαμπρός εις άνέφελον 
ούρανόν. Προγευθέντες δέ κατεσπευσμένως, συνεσκε- 
φθημεν περί τής χρήσεως τής ήμέρας. ό Δόν Λου
δοβίκος μόνος άρνεΐται νά έργασθή διά τήν αγιό
τητα τής Κυριακής. Πράς αποφυγήν λοιπόν πάσης 
διαφωνίας, άπεφασίσθη ά'τι έκαστος θέλει έργάζεσθαι 
δι’έαυτάν, είς δέ τήν κοινότητα άτι ώφείλει μόνον 
τήν σύμπραζίν του όιά τήν κοινήν ύπεράσπισιν. Αφή- 
σαντες λοιπόν τόν Λόν Λουδοβίκον καπνίζοντα εντός 
τής σκηνής, άπήλθομεν είς τήν εργασίαν, καί ίδομεν 
άτι οί πλεΐστοι τών χρυσωρύχων ήσαν τής ιδέας 
ημών ώς πρός τά ζήτημα περί τού άν είναι έπιτε- 
τραμμένη ή εργασία τής Κυριακής.

Τό κατ’ έμέ ήργάσθην δλην τήν πρό τής μεσημ
βρίας άκορέστως. όμοίως δέ ήργάσθησαν καί οί 
σύντροφοί μου. Είναι όμως ή εργασία λίαν επίπονος, 
άναγκάζουσα τόν εργάτην νά μένη άδιακόπως κεκυ
φώς, έξ ού αισθάνεται κάματον είς τά μέσα, καί αί 
χεϊρέςτου ούσαι άλληλοδιαδόχως ή είς τό ύδωρ 
βεβυθισμέναι ή είς τόν καύσωνα τού ήλιου έκτεθει- 
μέναι, σκάνουσι καί προξενούσι μεγάλους πόνους. 
Αλλ ως πράς τό μέγα κέρδος τά μικρά ταύτα παθή
ματα εϊσίν ανεπαίσθητα. Γευματίσαντες κατά τήν 
μεσημβρίαν, δέν ήρκέσθημεν μετά ταύτα πλέον, 
άλλά περιελθόντες έπεσκέφθημεν τας διαφόρους κατα
σκηνώσεις, καί εύρομεν ά'τι σχεδόν δλοι οί χρυσω
ρύχοι είχον πράζει ώς καί ημείς , καί οί μέν έκοι- 
μώντο ύπό τά δένδρα , ή τάς σκηνάς, ή ύπό τήν 
σκιάν τών άυ.αξών αύτών, οί δέ καπνίζοντες συνδιε 
λέγοντο , άλλοι έπεσκεύαζον τά ένδύματά των , καί 
άλλοι έμαγείρευον. Η κοινωνία μας παρουσιάζει τώ 
άντι κράμα άνθρώπων παραδοζότατον. Εδώ Ινδοί 
έπιδεικνύουσι τούς βαυ.βακοϋφεΐς λαμπρόχροάς των 
χιτώνας, τά άγρια ήθη των ύπό τό ένδυμα τού πολι
τισμού. Αλλαχού χαλκόχροες άπόγονοι ’Ισπανών, 
ισχνά έχοντες καί μυώδη τά σώματα, λεπτούς δέ 
τού προσώπου τούς χαρακτήρας καί ζωηρόν τό 
βλέμμα , συνδιαλέγονται μέ τούς Ταγγίους ( τούς 
Αμερικανούς), ωχρού: τήν όψιν, ξανθούς τήν κόμην, 
καί τό πρόσωπον όξύ έχοντας ώς άκμήν μαχαίρας, 
άνθρώπους επιτηδείους είς τάς έμπορικάς διαπραγ
ματεύσεις, καί πάντοτε ετοίμους νά μεταχειρίζωνται 
τήν μάχαιραν. Περαιτέρω ό έξ έρυθρών ή κυανών έρίων 
ύφασμένος χιτών, αί εύρεϊαι περισκελίδες έζ ύφά- 
σματος ιστίων , έλέ','χουσι τόν λειποτάκτην ναύτην 
κητοθήρου τινός. Μετ’ αύτούς δράπεται Αφρικανοί 
όμιλούσι μεθ’δλης τής είς τήν φυλήν αύτών έξιδια- 
σμένης ταχύτητος , ταλαντεύοντες άμερίμνως τάς 
ούλότριχας κεφαλάς των , ή καγχάζουσι διαστέλ- 
λοντες μέχρι τών ώτίων άχανές στόμα, κοσμούμενου 
διά δύω σειρών όδόντων έξαισίου λευκότητος.

μηχαναί έτελείωσαν τήν τετράδην μετά τήν μεσημ
βρίαν, καί δέν είχον μέν έργασίαν πολλά λεπτήν , 
άλλ’ ήσαν πολλά στερεαί. Τήν πέμπτην λοιπόν τό 
•πρωί άμέσως τάς μετεχειρίσθημεν λίαν έπιτυχώς. 
0 τρόπος ούτος τής έργασίας είναι έπικερδέστεοος 
ένταύτώ καί πολύ όλιγώτερον επίπονος.

οΚυριακή, 18 ίουνίου. —II τελευταία έβδομάς 
ομοιάζει έντελώς τήν προλαβούσαν, έκτος δτι τά 
κέρδη μας υπήρξαν πολύ μεγαλύτερα, διότι κατά 
μέσον δρον συνελέξαμεν 16 όγγίας ή 1600 φράγκα 
καθ ήμέραν. Αί σκάφαι αύζάνουσι καθ έκάστην, καί 
δμως οί κατά τόν άρχαΐον τρόπον έργαζόμενοι δέν 
φαίνονται έλαττωθέντες, διότι άνά πάσαν στιγμήν 
φθάνουσι νέοι οδοιπόροι έκ τών παραθαλασσίων.

a Τήν πέμπτην μας έπεσκέφθηό Κ. Λάρκιν, έπιτε- 
τραμμένος αποστολήν τινα άπό τήν διοίκησιν τής 
Βασιγκτώνος· διενυκτέρευσε δέ είς τήν σκηνήν ημών, 
καί τό πρωί άνεχώρησε. Μάς έφερε δέ περιέργους 
ειδήσεις έξ άγιου Φραγκίσκου. Τπέρ τά δύω τρίτα 
τών οικιών έμειναν έκεϊ κενά. Τά πλεΐστα τών έν 
τώ λιμένι προσωρμισμένων πλοίων έμειναν χωρίς 
πληρωμάτων, διότι έλειποτάκτησαν. Είς έν πλοίου 
έλθόν άπό τάς Σανδβίχας νήσους ό πλοίαρχος έμεινε 
μόνος. Ερχόμενος δέ ό Κ. Λάρκιν άπήντησε καθ οδόν 
άλλον πλοίαρχον δστις άνεχώρησεν ό ίδιος μέ τό 
πλήρωμά του διάτά μεταλλεία, καί δταν ό Κ. Λάρ- 
κιν τόν έπέπληξε διά τήν παράδοξον ταύτην διαγω
γήν του, ώ ! άπεκρίθη ό πλοίαρχος, σάς βεβαιώ δτι 
αί άλύσεις του καί αί άγκυραί του είναι τόσον φε- 
ρεαί ώστε θά τά φυλάξωσιν έως νά έπιστρέψωμεν. 
0 ' Λστηρ καί ό Ka-Lliyciprioc, 'δύω έφημερίδες, 
ών ή έκδοσις ήρχισε πρό ολίγου, έπαυσαν έκδιδόμε 
ναι, διότι έγκατελείφθησαν άπό τούς συντάκτας καί 
άπό τούς τυπογράφους των. Καί ήξεύρετε, μάςείπεν 
άκόμη ό Κ. Λάρκινς, ποιον είδα νά έργάζηται ώς 
τά νόνατα ίστάμενος είς τό ύδωρ καί μέ ζήλον άπα- 
ραδειγμάτιστον ; Ολον καί όλον τόν εισαγγελέα τού 
βασιλέως τών Σανόβίχων νήσων. Δέν είναι ό μόνος 
τού επαγγέλματος του έδώ, ύπέλαβεν ό Βραδλέης. 
Οί νομικοί έδώ είναι άφθονοι. Αύτοί τούλάχιστον 
κερδίζουσι χωρίς νά βλάπτωσί τινα. Πόσοι τών συ
νάδελφων των δέν δύνανται νά καυχηθώσι περί 
τούτου!

a Παρασκευή, 23 ’ίουνίου. — Τήν προλαβούσαν 
τρίτην μετά τήν μεσημβρίαν υπήρξα εύτυχέστατος. 
Ενω έσκαπτα καί έρριπτα τό χώμα είς τήν σκάφην, 
εύρον τμήμα μετάλλου ίσον μέ λεπτοκάρυον, καί 
άμέσως τό έγνώρισα ώς χρυσόν καθαρόν, ήγε δέ 
δύω όγγίας καί τρία τέταρτα , καί κατά τούς 
νόμους τούς έπικρατούντας είς τά μεταλλεία , ήτον 
κτήμα έμού καί όχι τής κοινότητος, διότι είχεν 
εύρεθή πριν διέλθρ διά τής σκάφης, καί διότι είχε 
βάρος περισσότερον τής ημισείας όγγίας. Πλησιέ- 
στερον τών πηγών τού Σακραμέντου, καί μάλιστα 
είς τάς όχθας τού ποταμού τών Καστόρων λέγεται 
ότι τά τεμάχια ταύτα εϊσίν άφθονώτερα· είς τών 
Μορμόνων τά ορύγματα δμως είναι σπάνια.

« Μεταξύ τών νεοελθόντων ύπάρχουσιν ήδη καί 
τινες Καλλιφόρνιοι καί έγχώριοι Ισπανοί, οί πλεΐστοι 
έχοντες καί τάς γυναϊκάς των, αΐτινες συνοδεύονται

άπό κόρας αύτόχθονας. Τό χαρίεν ισπανικόν ένδυμα 
φαιδρύνει τήν σκηνογραφίαν, καί μεταξύ τών ώχρών 
Αμερικανών, οϊτινες φορούσι πλατείας καί λεύκάς 
περισκελίδας καί ψιαθίνους πίλους, μεταξύ τών ήμι- 
γύμνων Ινδών, εύαρέστως άπαντά ή δρασις τόν με- 
λάγχροα Καλλκφόρνιον , μέλαινας έ'χοντα καί φλο
γερούς οφθαλμούς, καί ένδεδυμ.ένον στρογγύλον και 
βραχύν έπενδύτην μετά λαμπρών ποικιλμάτων, περι- 
σκελίδας όλοσηρικού , μεταξωτήν ζώνην καί κομύά 
υποδήματα άπό δέρμα δορκάδος, είς τό τελματώδες 
ύδωρ διαφόρως διαστρεφόμενα.

« Α ί γυναίκες είσί χαρίεσσαι καί φιλάρεσκοι, καί 
αί έσθήτές των λαμπρότατα έχουσαι χρώματα (τό 
άλουργούν φαίνεται προσφιλέςτρον τών λοιπών) καί 
ποικίλματα πλούσια, καλύπτουσιν άτελώς πόδας 
ώραιοτάτους. Αί κόμαι των κρέμονται είς όγγώδεις 
πλεξίδας, έπί τών νώτων των, καί δλα τά πάρεργα 
χοσμήματα, τά ένώτια, τά ψέλλια, τά περιδέοαια, 
είσί πλουσιώτατα. Τό δέ χαρακτιριστικόν μέρος τής 
ένδυυ.ασίας είναι τό ρεβόσον, είδος βαμβακού- 
φούς καλύμματος, άντικαθιστών τήν μαντίλλαν τής 
Ισπανίας. Τό φέρουσι δέ αί γυναίκες παντοιοτρόπως 
καί πάντοτε μέ πολλήν χάριν, καλύπτουσαι δι’αύ
τού τήν κεφαλήν των, περιελίσσουσαι τό πρόσωπόν 
των, καί πάντοτε μέ τήν άμεμπτον εκείνην κομψό
τητα, μέ τήν θελκτικήν έκείνην φιλαρέσκειαν μεθ’ής 
ήξεύρουσι πανταχού καί πάντοτε αί Ισπανίδες νά 
μεταχειρίζωνται τήν μ αντί λ λ αν καί τό ριπίδιον- 
Αφ’ δτου δέν άφίχθησαν οί νέοι ούτοι προσήλυτοι, 
έχομεν σχεδόν καθ’ έσπέραν ένα φ αν δ ά γ ο ν έπί 
τής χλόης έμπρός τών σκηνών, ό φανδάγος είναι 
κυρίως είδος χορού· άλλ’έδώ σημαίνει έν γένει συνα
ναστροφήν δπου γίνεται χορός, καί είς τάς συνα- 
ναστροφάς ταύτας μάλιστα προτιμάται ό στρόβιλος. 
Είναι δέ λίαν εύάρεστον, μετά τήν έπίπονον έργα
σίαν όλης τής ήμέρας, τήν έσπέραν νά έρχώμεθα είς 
τούς φαν δ άγους τούτους. Οί χαρμόσυνοι ήχοι 
τής κιθάρας καί τού βιολιού τού: άναγγέλλουσιν είς 
όλους τούς παρευρισκομένους ένταύθα, καί τότε σχη
ματίζεται συνανατροφή ζωγραφικω τάτη, όπου καθείς 
καπνίζει τόν σιγάρον του, χειροκροτών τούς χορευτάς 
οϊτινες καί αύτοί καπνίζουσι. Θαυμάσια είναι τά 
πλούσια ένδύματα καί τά χαρίεντα κινήματα τών 
χορευτριών , αΐτινες φαίνονται χορεύουσαι ούχί μέ 
τούς πόδας μόνον, άλλά μέ όλην των την ψυχήν καί 
μέ όλην των τήν καρδίαν. ό Λακόσος πρό πάντων 
έξεμ.άνη μέ τούς φανδάγους τούτους,καί πολλά- 
κις άναμίγνυται ό ίδιος είς τούς χορούς.

α Κυριακή, 25 ίουνίου — Επαύσαμεν εργαζόμε
νοι τήν κυριακήν, διότι αρκετή είναι ή έργασία τών 
εξ ήμερών. Κατά τήν εβδομάδα ταύτην τό κέρδος 
μας ήτον μ.έτριον, μόνον δεκαεννέα όγγίαι. Καθ’ έ
σπέραν σταθμίζομεν τήν χρυσοκόνιν καί τήν διανε- 
μόμεθα, καί έκαστος φέρει τά πλούτη του είς σκυ- 
τίνην ζώνην, ήν φέρει πάντοτε έφ’ έαυτού. ό ίωσής 
είς τάς στιγμάς τής άργίας του σενέλεξε καί αύτός 
ού μικράν ποσότητα, καί καθ έαάστην στιγμήν 
έρευνα άνησύχως άν διατηρήται άσφαλώς ό θησαυρός 
του, τόν σταθμίζει δίς ή τρις τής ήμέρας, καί έκά- 
στοτε επικαλείται όλους τούς αγίους τού συναξαριού



καί όλα τά δαιμόνια της ινδικής μυθολογίας. Διά’ 
νά έκπληρώση δε εύχήν ήν έταξε πριν άναχωρήση 
άπό Μοντερέην, έχώρισε τό τέταρτον τοΰ θησαυρού 
του διά τήν Μεγάλην Γυναίκα, ώς ονομάζει τήν Θεο
τόκον , κατ’ άντίθεσιν άναμφιβόλως πρός τό Μέγα 
δαιμόνιου. Αλλ’ ύποπτεύω ότι η μερίς τής Παναγίας 
έλαττοΰται καθ’ ημέραν, καί ό ’ίωσής τήν δολιεύ
εται.

’Εσυζητήσαμεν σήμερον τήν πρότασιν άν δεν είναι 
συμφερώτερον νά μεταβώμεν είς θέσιν πλησιεστέ- 
ραν των πηγών τθΰ ποταμού, δώτι τά όρύριιαεα 
τωχ Moppiirur εϊσίν πλήρη ανθρώπων, καί μάς 
έαλάπησαν ήδη τινά τών εργαλείων μας. Τέλος άπε- 
φασίσαμεν νά πωλήσωμεν τάς σκάφας, καί ν’άπέλ- 
θωμεν είς τόπον μάλλον μεμονωμένου- ομολογώ όμως 
ότι θέλω συναισθανθώ τήν στέρησιν.τών φανδάγων 
καί τήν απουσίαν τινών άπό τάς σεναρίτας, ων 
είχον συνηθίσει τήν συναναστροφήν. s

(Ακολουθεί.)

ΠΟΙΚΙΛΑ.
·" .# ·

ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΑΙ.

Τπό τό όνομα μιχρητέχχαι περιλαμβάνεται αριθ
μός τις τεχνιτών, οϊτινες διά τής λεπτότητος, καί 
ούτως ειπεϊν διά τοΰ ριιχροσχ,οπιχον τής τέχνης 
των , έπέσυρον τόν θαυμασμόν τών παρατηρητών 
τών έργων των, καθώς ποτέ έξέπληξαν τήν ανθρω
πότητα οί οικοδόμοι γιγάντιαίων έργων, οϊον τών 
πυραμίδων, τοΰ κολοσσού τής Ρόδου κ. τ. τ. ό αριθ
μός αύτών είναι αρκούντως μέγας, πλήν έδώ άναφέ- 
ρομεν τινάς τών σημαντικωτέρων , παραλείποντες 
τούς λοιπούς , ώς μή άξιους νά συγκριθώσι μέ τούς 
κατωτέρω μνημονευομένους.

Η μιχροτεχηχη ήτο γιωατ^ καί παρά τοΐς άρ- 
χαίοις. Ο Αΐλιανός άναφέρει Κα22ιστράτητ τινα Λα.- 
χεόαιμόηοχ, όστις έγραψε μέ χρυσοΰς χαρακτήρας 
έν έΑεγεϊοχ όίοζιχυχ επί χόχχον χείρον.—0 Πλί- 
νιος κάμνει μνείαν Θεοόώρου τινός Σαμίον, κατα- 
σκευάσαντος έξ ορειχάλκου τό ίδιον έαυτοΰ άγαλμα, 
όλως διόλου όμοιάζον, καί κρατούν είς μέν τήν δεξιάν 
χείρα έν βιβλίου, είς δέ τήν άριστεράν άρμα τέθριπ- 
πον, ολον δέ τά άρμα έσκεπάζετο έντελώς ύπό 
ρ,υίας όρειχαλκίνης, κατεσκευασμένης ύπό τού αύτοΰ 
τεχνίτου.

Μεταξύ τών νεωτέρων μικροτεχνιών άξιοι σημειώ- 
σεως είναι οί εφεξής τέσσαρες.

ΦίΛ,ιπετυς Πίπχος (Philippe Pippo), περίφημος 
χαράκτης, θαυμαζόμενος όχι μόνον διά τήν άκραν 
έπιόεξιοτητά του καί τήν λεπτότητα τής τέχνης 
του, όσον καί διά τήν οποίαν έξέλεγεν ύλην πρός 
τοιαύτας εργασίας. Εχάραξεν ούτος έπί πυρήνων 
δαμασκήνων καί κερασιών μικρά άνάγλυφα, συγκεί
μενα άπό πολλά πρόσωπα, τόσον λεπτά, ώστε ήσαν 
αόρατα μέ γυμνόν οφθαλμόν, πλήν διά τοΰ μικρό

σκοπιού έφαίνοντο άοκετά ζωηρώς, καί κεχαραγμένα 
μέ όλην τήν άπαιτουμένην λεπτότητα καί αναλο
γίαν τής τέχνης.

Νιχό-ίαος Σπαν-χύχης ( Ν. Spannochi ), ζή«χς 
κατά τόν 17 αιώνα , έθαυμάσθη διά τήν μικρογρα- 
>ικήν του έπιδεξιότητα. Εγραψεν ούτος έν έκ τών 

κατά Ίωάννην εύαγγελίων, άνευ ούδεμιάς συγκοπής, 
επί περγαμηνής, έχούσης μέγεθος όσον ό ραχραν 
δαχτύ.Ιου , καί μολαταύτα μ.έ χαρακτήρα τοσούτον 
καθαρόν καί λαμπρόν, ώστε ήτον άξιον νά παρα- 
βληθή με τούς τών καλλιτέρων καλλιγράφων χαρα
κτήρας.

Βοΰερϊχος (Boverick), περίφημος ώρολογοποιός 
τής Αγγλίας κατά τόν 17 αιώνα. Κατεσκεύασεν 
ούτος όχημα έξ ελεφάντινου όστού τετράτροχον , 
περιέχον όλα τά άπαιτούμενα, εντός τοΰ οποίου έκά- 
θητο άνθρωπός τις· ήτο δέ τό όχημ.α τόσον μικρόν 
καί έλαφράν, ώστε έσύρετο εύκόλως ύπό ριυ'Ιας. 0 
αύτός τεχνίτσς κατεσκεύασε τράπεζαν χαρτοπαι
γνίου μετά τού συρταριού της, μίαν τράπεζαν τού 
φαγητού, μίαν σκευοθήκην , ένα καθρέπτην, δώδεκα 
καθέδρας , έξ πινάκια , μίαν δωδεκάδα μαχαιριών , 
άλλα τόσα περόνια καί κοχλιάρια, δύω αλατοδοχεία, 
πρός τούτοις δέ ένα άνδρα, μίαν γυναίκα, καί ένα 
υπηρέτην, καί όλα ταΰτα ήσαν τόσον μικρά, ώστε 
έχώρουν έντός πυρήχος χερασι'ον.

ΆΛοϋριχος (Alumno), ζήσας κατά τόν ις’ αιώνα, 
εγραψεν όλον τό σύμβολον τών άποστόλων, μετά 
τής άρχής τού κατά ’ίωάννην εύαγγελίου, είς έπι- 
φάνειαν, ίσην μέ τήν έκτασιν ενός Ιεπτον. Επαρου- 
σίασε όέ τό μικροτεχνικόν τοΰτο άριστούργημά του- 
είς τόν βασιλέα Κάρολον τόν Ε', καί τόν Πάπαν Κλή- 
μεντατόν Ζ', καί έθαυμάσθη διά τήν τέχνην του καί τήν 
ύπομονή,ν. Αλλ έντοσούτω τό άριστούργημα τούτο 
τής μικροτιχνικής δέν είναι τίποτε, παραβαλλόμενου 
πρός τινα άλλα, τών-,όποίων καί νά φαντασθή τις τήν 
λεπτότητα άδυνατεϊ. Τοιοΰτον αναφέρει ό καρδινά
λιος Πάσμανος ( Pazman), όστις βεβαιόνει ότι είδε 
τριαχόσια άγγεϊα έξ ελεφάντινου άστοΰ , μέ χείλη 
χρυσωμένα, περικλειόμενα είς χόχχοχ πεπερεως. ό 
κόκκος ούτος έφυλάττετο τότε (καί ίσως άκόμη σώ
ζεται), είς τήν έν Πράγα βιβλιοθήκην Ροδόλφου τού 
δευτέρου. Κ.

(Εκ τοΰ γαλλικού.)

Φιλολόγος τις Ισπανός, Αδόλφος Κάστρος καλού
μενος, άνεκάλυψεν έσχάτως σύγγραμμά τι πρό πολλοΰ 
άπολεσθέν τοΰ περιφήμου Καρβάντου, τού συγγρα
φέα»; τοΰ Δον Κιχώτου. Τό σύγγραμμα τοΰτο ονο
μάζεται Βουσκαπιέ, καί είναι συμπλήρωμ,α τοΰ
περιωνύμου εκείνου αυθιστοίήαατος. Εν αύτώ δέ .. ι > > * ύ ■ „
έξηγεϊται ότι ό σκοπός αύτοΰ ήτον νά πολεμηθή όιά 
τοΰ γελοίου ή εϊσέτι έπί τοΰ Καρβάντου ύπάρχουσα, 
καί ύστό βασιλέων καί μεγιστάνων προστατευομένη 
τάξις τών άλητών ιπποτών. Περί τής γνησιό- 
τητος τοΰ άνευοεθέντος βιβλίου δέν ύπάρχει αμφι
βολία.


