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ΑΑΕΞΑΧΑΙΌΪ ΜΑΥΡΟΚΟΡΑΑΤΟΣ.

Τό έπώνυμον τών Μαυροκορδάτων ά^εγράφη έν τη 
καθ ή μάς ιστορία από του δέκατου εβδόμου αίώνος· 

’Αλέξανδρος έλάμπρυνεν αυτό κατ’εκείνην τήν έπο - 
χην, και Αλέξανδρος άνέδειξεν αύτό πάλιν, διακρί- 
θεις κατα τον αγώνα της ελληνικής παλιγγενεσίας.

Φαίνεται δέ τό έπώνυμον τοΰτο ιταλικήν έχον τήν

’Αλέξανδρος Μανροχορδάτος, ό έξ άποδδήτων επιλεγόμενος (1637 —1707.)

καταγωγήν, διότι ή κατάληξις άτος ούδόλως είναι 
ελληνική· ού'τε έλληνικαί είναι αί λέξεις mauro 
(μαυριτανός) καί COfda (χορδή ) έξ ών συντίθεται· 
ώστε πρέπει νά πιστεύσωριεν ότι ’Ιταλοί μετήνεγ- 
καν αύτό πρώτον εις Χίον, ήτις κατέςη ούτωςή κοιτίς 

Τόμ. Β'. — Αύγουστος, 1869.
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τής έξελληνισθείσης ταύτης οικογένειας. Τωόντι, ώς 
θά ίδωμεν περαιτέρω, έκ τής νήσου Χίου μετηνέχθη 
εις Κωνσταντινούπολή, σώζονται δε και χιακοί οίκοι 
φέροντες αύτό μέγ ρι σήριερον· άλλ οι τούτων εκγονοι 
μετέτρεψαν τό κ εϊς γ, γραφόμενοι ΜαυροΓορύάτοι,
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ενώ οί έκ τών κωνς-αντινουπολιτικών γράφονται Μαυ- s 
ροΚορδάτοι. ’Εάν ή παραγωγή ύπήρχεν έλληνική, θά 1 
έφυλάττετο ϊσως τό ςοιχεΐον χ αντί του κ ή γ, έκ τού ) 
χορδή· ούδείς όρως, ούτε έκ τών Κωνσταντινουπο- 1 
λιτών, ούτε έκ τών Χίων γράφεται ΜαυροΧορδάτος. < 

Όπωςδήποτε, ή έννοια τού έπωνύυ.ου τούτου εις την < 
καθαράν ελληνικήν γλώσσαν έγκειται έν τη λέξει ρε- 
λάγχορδος· άλλ’ αφού κατώρθωσεν εις νά κλε'ίση ■ 
αύτό, δεν ρεταβάλλεται.

“ίδωρεν τίς ό κλεί'σας.
’Αρχοριένου τού ιζζ αίώνος, Παντελής τις Μαυροκορ- 

δάτος, έρπορος, ριετέβη νέος έτι έκ Χίου εις Κωνςαν- 
τινούπολιν, δπου άπέκτησεν ικανόν πλούτον, ών άν
θρωπος φιλόπονος και νοήρων, ϊσως δέ καί εύπαίδευ- 
τος σχετικώς προς έκείνους τούς καιρούς· προς δέ τά 
προτερήρατα ταύτα είχε καί κάλλος, ώς·εήράσθη αυ
τού έν Κωνσταντινουπο'λει ή παρητηρένη σύζυγος ή- 
γερόνος τίνος τής Βλαχίας, 'Ροξάνδρα όνοριαζοριένη, 
Κωνσταντινουπολΐτις, γυνή δυσειδής ρέν, πλούσια 
δέ καί συνετή, καί λογία.

’Εκ τού γάρου αύτών έγεννήθη υιός όνορασθείς ’Α
λέξανδρος.

Τής 'Ροξάνδρας τήν παιδείαν έθεώρουν τότε ώς έ- 
ξοχον λέγεται ότι ύπήρχεν έγκρατες·άτη τής αρχαίας 
ελληνικής φιλολογίας καί φιλοσοφίας, καί ότι οί σύγ
χρονοι έτίρων αύτήν ώς έφάριλλον τής Ύπατίας, 
τής αλεξανδρινής φιλοσόφου έκείνης. ’Αώρως δέ.χη- 
ρεύσασα ή 'Ροξάνδρα, έδόθη όλη εις τήν ανατροφήν 
τών ιδίων τέκνων, καί αφού άόκνως έπερελήθη νά έκ- 
παιδεύση καλώς τον ’Αλέξανδρον' έν τοΐς έλληνικοΐς 
γράρρασι, περί το 1 650 έπερψεν αύτόν δεκατετρα- 
ετή εις τδ Πανεπιςήριον τού Παταυΐου, ϊνα έκεϊ σπου- 
δάση τάς έπιστήρας, ιδίως δέ τήν ιατρικήν.

Τήν ιατρικήν τότε, καί ρέχρι τής πρώτης είκοσαε- 
τηρίδος τού παρόντος αίώνος, έδιδάσκοντο όλοι οί 
Έλληνόπαιδες, δσοι είχον τά ριέσα ν’άπέλθωσιν εϊς 
τήν έσπερίαν Εύρώπην, έπειδή αυτή ρόνη ή έπιστήρη 
παρεΐχεν έν Τουρκία εϊς τούς κατέχοντας αύτήν, όχι 
ριόνον εύπορίαν, άλλα καί τιρήν, καί χώραν πλησίον 
τών άρχόντων. ’Ιατροί ήσαν δλοι σχεδόν οί εύπαιδευ- 
τότεροι τού ’Εθνους, διό καί έκαλούντο ιατροφιλό
σοφοι καί έξοχώτατοι, ώς έξέχοντες άληθώς πάν
των τών άλλων κατά τήν ράθησιν· εις τήν Χίον ρά- 
λιστα καί αί γυναίκες αύταί τών ιατρών έτιριώντο διά 
τού τίτλου Μαδονή, έκ τού Madona, τίτλου διδο- 
ριένου υπό τών ’Ιταλών εις τάς ριεγάλας δέσποινας. Οί 
πλεΐςοι δέ τών διαπρεψάντων πολιτικώς έν τοΐς πράγ- 
ριασι τού άγώνος τού 1821 ήσαν ιατροί, ώσανεί εϊς 
τούς ραιεύοντας τά σώρατα άπέκειτο νά ριαιεύσωσι 
καί τάς ψυχάς εις τό φώς τής έλευθερίας.

Η ’Ιταλία, καίτοι από τού 1600 ή έπιστηριονική 
καί φιλολογική αύτής φήρη παρήκριαζεν έν Εύρώπη, 
έθεωρεΐτο εϊσέτι ύπό τών λαών τής Ανατολής, δπου 
έπεκράτει ριεταξύ τών ξένων γλωσσών ή ιταλική , 
καθώς ή γαλλική σήρερον, ώς ή κλασική γή τών τε
χνών καί τών γραρράτων. Τά προ πολλού ή'δη πεφη- 
ρισρένα πανεπιστη'ριια αύτής εΐλκυον ιδίως τούς “Ελ
ληνας, ανευρίσκοντας αύτόθι καλλιεργούριενα έτι τά 
άνθη τής ελληνικής άρχαιότητος, άτινα είχον ρετα- 
φυτεύσει οί προπάτορες αύτών. Εις τδ Παταύϊον, ό 
νέος Μαυροκορδάτος άπεδείχθη κατά τε τήν φιλορά- 
θειαν καί τήν νοηριοσύνην όντως έκγονος τών σοφών

άνδρών εις ούς οφείλεται ή παλιγγενεσία τής Εύρώ- 
πης· έπέδιδε θαυριασίως εϊς πάσαν σπουδήν, ήτο δέ 
καί εύγλωττος, έξού ήγάπα τάς συζητήσεις, καί έρ- 
παθώς ήρχετο προς διδασκάλους καί συρραθητάς εις 
άντίρρησιν έπί παντός προκειριένου, έπιστηυ.ονικοΰ, 
φιλοσοφικού ή θρησκευτικού,—έπειδή καλώς τον εί- 
χεν ένισχύσει ή ρήτηρ καί εις τά δόγριατα τής ’Ανα
τολικής Εκκλησίας, έχουσα ύπ οψιν δτι έρελλεν ό 
’Αλέξανδρος νά διατρίψη, έτι νεώτατος, εις χώρας 
ένθα ό παπισριός πιστεύεται ώς ή καθολική θρησκεία 
τού Χριστού.

Κατέστη λοιπόν ό Μαυροκορδάτος τό κλέος καί ο
ρού τό φόβητρον τής σχολής του, καί ώς έπηνεΐτο ύπό 
τών καθηγητών διά τήν θαυριαστήν αυτού έπίδοσιν, 
ούτω καί έπεπλήττετο διά τήν θρασύτητα τών λόγων. 
’Επιστρέφων ποτέ έκ Βενετίας εις Παταύϊον ρεθ’ένός 
άλλου έλληνόπαιδος, συρραθητού, εύρε συνοδοιπόρον 
έν τώ αύτώ πλοιαρίω καίτινα ριοναχόν δυτικόν. Γε- 
νοριένου δέ λόγου περί τής έν Φλωρεντία συνόδου καί 
τών άζύριων, καί πολλής φιλονεικίας έπί τούτοις έ- 
γερθείσης, ό καλόγηρος, είτε έκ τών καπνών τού οί
νου ύπό τού οποίου έποτίσθη, είτε καί έκ τής έξάψεως 
ή'τις τον κατέλαβε φιλονεικοΰντα προς τούς δύο σχι- 
σριατικούς νέους, έξηπλώθη εις τό κύτος τού σκά
φους καί έκοιρήθη βαθύτατα· τότε δέ οί δύο φιλο- 
παίγριονες ραθηταί, λαβόντες τήν σηριαίαν τού πλοια
ρίου έρραψαν αύτήν εις τήν ράχιν τού κοιρωρένου, χά- 
ριν άστεϊσροΰ. Τούτο έχαρακτηρίσθη ύπό τών άρχών 
τού τόπου ώς έρπαιγρός προς τά θεία, καί ό Μαυρο
κορδάτος θά όπέκυπτεν ύπό κατηγορίαν δεινήν, έάν έγ- 
καίρως δέν έδραπέτευεν άπό τού Κράτους τής ’Ενετι- 
κής Δηριοκρατίας. Κατέφυγεν εις Φλωρεντίαν, ή κατ 
άλλους εϊς Βονωνίαν.

Τό βέβαιον είναι δτι, ριετάτινα καιρόν, έλαβε τό 
τότε διδόρενον έρβληρα διδάκτορος (dottore) τής 
φιλοσοφίας καί τής ιατρικής, τον σκούφον τού δο- 
κτοράτου, καί ριετά τον διπλοΰν τούτον θρίαρβον 
έξέδωκε τό πρώτον αύτοΰ σύγγραριρια, τήν «Πραγρα- 
τείαν περί τής κυκλοφορίας τού αϊρατος», ήν καί ά- 
φιέρωσεν εϊς τον ριέγα δούκα τής Τοσκάνης. Τούτο δέ 
τριάκοντα έτη ριετά τήν ριεγάλην άνακάλυψιν τού 
Harvey, άγγλου ιατρού, περί τού αύτού προκειρένου 
γράψαντος, καί δι ’αύτό πολλά παθόντος έξ έκείνων εις 
οΰς συρφέρει τό σκότος καί ή άράθεια.

’Επιστρέψας δ’έπειτα εϊς Κωνσταντινούπολή, άνε- 
στάτωσε σχεδόν τήν πρακτικήν ιατρικήν, ήτις άπέ- 
κειτο έως τότε εις ριόνους τούς έριπειρικούς· τό δέ 
περίεργον είναι δτι οί ’Οθωριανοί, ροή δυνάριενοι νά 
έννοη'σωσι πώς δι’απλής τίνος χειραψίας ήδύνατο έκ 
τού σφυγριού τού νοσοΰντος νά διαγνώση καί τά κρυ- 
φιώτατα τών νοσηράτων, έθεώρουν αύτόν ώς έχοντα 
ραγικήν δύναριιν· καί προς διασκέδασιν λοιπόν ταύ- 

ι της τής προλη'ψεως έξέδωκεν ελληνιστί καί τουρκιστί 
τό περί κυκλοφορίας τού αϊριατος εκείνο σύγγραριρια,

■ ήδη έκριαθών καί τάς διαλέκτους τουρκικήν, περσικήν
■ καί άραβικήν. Συγχρόνως, ό Μαυροκορδάτος έδιδε καί
■ ραθήρατα φιλολογίας καί φιλοσοφίας έν τη σχολή τών 
ι Πατριαρχείων, ένθα ή ραθητιώσα νεολαία ήκροάτο
■ αύτόν άπλήστως, καινά πράγρατα διδασκορένη καί 
ί σκιρτώσα ώς έλαφος παρά πηγη'ν.
■ ’Ακάρατος έν τη έπιστήρη, ακόρεστος έν τη φιλο- 
J ραθεία, ζηλωτής θερρότατος έν τη ρεταδόσει τών 

φώτων, ών έτύγχανε δαδούχος ρόνος σχεδόν ρεταξύ 
τών όρογενών αύτού, συνέταξε περί τήν αύτήν έκείνην 
έποχήν νέαν Γραρρατικήν, Συντακτικόν, 'Ρητορικήν, 
Σχόλια εις πολλούς συγγραφείς αρχαίους, καί ιδίως 
εις τά « Περί Γενέσεως καί Φθοράς > τού ’Αριςοτέλους, 
Λογικήν, Μεταφυσικήν, καί 'Ιστορίαν τών 'Εβραίων 
άπό Αβραάρ ρεχρι τού δεκάτου έβδόρου αίώνος. Η 
συλλογή τών έπιστολών αύτού έξεδόθη έν έτει 1804 
έν Κωνσταντινουπόλει, άλλά δυστυχώς έξηρέθησαν 
πολλαί περικοπαί, έν αίς ό Μαυροκορδάτος, άποτεινό- 
ρενος προς τούς στενούς φίλους, καί ιδίως προς Δο- 
σίθεον τον Πατριάρχην 'ΐεροσολύρων, έξέφραζεν άπρο- 
καλύπτως τήν οδύνην αύτού έπί τών τότε τυχών τού 
Εθνους, καί τάς πατριωτικάς εύχάς. Ταύτα πάντα 

συνέγραψεν εις παλαιάν γλώσσαν, ής έπαινεΐται ή 
γλαφυρότης καί ορθοέπεια.

Πλήθος λογίων άνδρών έξήλθον έκ τής σχολής τού 
Μαυροκορδάτου· ρεταξύ τών ραθητών αύτοΰ διεκρί- 
θησαν ίεροκη'ρυκες δεινοί, άοχιεπίσκοποι, διδάσκαλοι 
καί λόγιοι διακεκριρένοι, ώς ό Μινιάτης, ό Κακαβέ- 
λας, ό Μελέτιος, ’Ιάκωβος ό Αργείος, Σουγδουρής, 
Κατήφορος, Κριτίας, Χουρρούζης,Παναγιόδωρος,κλπ.

Αλλά τό κύριον έλατη'ριον ύπό τού οποίου ήλαύ- 
νετο προς τούς άτρύτους ρόχθους τούτους ύπήρχεν ά- 
νώτερον τού προς τάς Μούσας έρωτος· ό Μαυροκορ
δάτος ήγωνίζετο νά διάνοιξη οδόν προς άλλο στάδιον 
εύρύτερον καί έπιφανέστερον.

Από πολλών ετών ήδη ασκών τήν ιατρικήν τέ
χνην, έσχετίσθη ρετά άνωτάτων ύπαλλήλων τής Κυ- 
βερνη'σεως, έν οίς καί ό ρέγας βεζίρης ’Αχρέτ Κιου- 
προυλής, δεύτερος ούτος τού έπιφανούς ο’ίκου τών 
Κιουπρουλή, έξ ού προήχθησαν εις τον ύπατον τούτον 
βαθρόν τρεις άνδρες, καί οί τρεις διαπρέψαντες έπί 
πολιτική συνέσει. "Αρα λοιπόν άποθανόντος, έν έτει 
1673, τού περιφήρου Παναγιώτου, δι’όν πρώτον εί- 
χεν ίδρυθή τό ύπούργηρα ρεγάλου διερρηνέως τής 
Υψηλής Πύλης, ό Κιουπρουλής έκηρύχθη προστάτης 

τού Μαυροκορδάτου, ώς ρόνου ικανού ν ’ άντικαταςήση 
τόν τελευτήσαντα. Εϊπορεν άλλοτε τί έση'ραινεν ή θέ- 
σις αύτη· (“ΐδε ’Ιάκωβος Άργυρόπουλος, σελ. 
188.) δέν ύπήρχεν άλλη ύψηλοτέρα προς ράγιάν. 
Επειδή κατ’έκείνην τήν έποχήν οί Όθωρανοί ήρέ- 

λουν, ή ράλλον κατεφρόνουν τάς εύρωπαϊκάς γλώσ
σας, ένω όσηρέραι έπληθύνοντο αί σχέσεις αύτών ρετά 
τής Δύσεως, ό ρέγας διερρηνεύς άπέβαινεν ό ού ούκ 
ανευ ρεσίτης ρεταξύ τής όθωρανικής Κυβερνήσεως 
καί τών ξένων Δυνάρεων, καί άπασαι αί έξωτερικαί 
υποθέσεις διεπραγρατεύοντο δι’αύτοΰ καί ρόνου.

Κληθείς δέ συγχρόνως καί Μέγας Λογοθέτης ύπό 
τού Οίκουρενικού Πατριάρχου, κατέςη διά τής ηθικής 
ισχύος του παρά τοΐς άρχουσι χρησιρώτατος εις τήν 
Εκκλησίαν καί εις τό “Εθνος αύτού. Ύπες-ήριξε ρετά 

ζη'λου θερρού τά έν Ίερουσαλήρ απαράγραπτα δικαι- 
ώρατα τών όροδόξων πολλοί δέ τότε άνηγέρθη- 
σαν ιεροί ναοί, καί ύπό τήν σκέπην αύτών σχολεία, 
εξ ών προέκυψε, πρόδρορος τής πολιτικής, ή φι
λολογική τής 'Ελλάδος άναγέννησις· διότι ύπό τήν 
προστασίαν αύτού ήκρασαν πανταχοΰ τά ελληνικά 
■ράρρατα, ράλιστα δ’έν Κωνσταντινουπόλει καί έν 
Ιωαννίνοις· πλήθος δέ νέων τελειοδιδάκτων αύτόθι 

ρετέβαινον εις τήν Εύρώπην, οί ρέν ϊνα ράθωσι καί 
έπιστήρας, οί δέ γλώσσας εύρωπαϊκάς, οί δέ ιατρι

κήν ύπό τόν περιώνυρον Βοερράβην. Έκ τούτων ύπήρ- 
ξαν ό έπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σα- 
ρουήλ, Δωρόθεος ό Μιτυληναΐος, Εύγένιος ό Βούλγα- 
ρις, Θεοτόκης ό Κερκυραΐος, ό ’Ιάκωβος Ρίζος, πάπ- 
πος τού ’Ιακώβου Ρίζου τών ήρερών ήρών, ’Αθανά
σιος Ύψηλάντης, ’Ερρανουήλ ’Αργυρόπουλος, Σκαρ
λάτος Καρατζάς, Μιχαήλ Μάνος, Κασίρης, Γεώργιος 
Χαντζερής, άπαντες ούτοι καταλιπόντες συγγράρρατα 
εις τήν άρχαίαν καί εις τήν καθοριλουρένην ελληνικήν 
γλώσσαν, ών τά πλεΐστα έτυποΰντο έν Βουκουρεστίω, 
έν ’Ενετία ή έν Λειψία. Καί έκτοτε ήρχισεν ή καθο- 
ριλουρένη νά καθαρίζηται βαθρηδόν, διάτε τών άπ’ 
άρβωνος διδαχών καί διά τής φιλοτιρίας ρεθ’ής ώ- 
ριλεΐτο έν ταΐς συνεδριάσεσι τής Ιεράς Συνόδου και 
έν ταΐς συναναστροφαΐς τών έπιλεκτων τής κοινωνίας.

Ό ρέγας πόλερος, όςτις έξερράγη ρεταξύ Τουρκίας 
καί Αύστρίας προς τό τε'λος τού δεκάτου έβδόρου αίώ
νος, ή'νοιξεν έτι εύρύτερον στάδιον εις τήν πολιτικήν 
τού Μαυροκορδάτου περίνοιαν. ’Εν έτει 1683 βλέ- 
πορεν αύτόν συνοδεύοντα τόν ρέγαν βεζίρην Καρά 
Μουσταφάν ύπό τά τείχη αύτά τής Βιέννης. Δέν είναι 
τού παρόντος καιρού ή διήγησις τής άξιορνηρονεύτου 
πολιοοκίας έκείνης, καί τών περιστάσεων έξ ών έσώθη 
τό δεύτερον ή χριστιανική Εύρώπη ύπό Ιωάννου τού 
Σοβιέσκη· πρόκειται ρόνον νά ράθωρεν όποιον ρέρος 
έλαβεν ό ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έν τώ ρεγάλω 
έκείνω γεγονότι, ό'τε ό βεζίρης, έτοιρος ών νά έπιχει* 
ρήση γενικήν έφοδον κατά τής πόλεως, καί ϊσως νά 
καταστη κύριος αύτής, ρετεπείσθη ύπό τού ρεγάλου 
διερρηνε'ως, καί δελεασθείς ύπό τής έλπίδος πλου
σίων λίτρων, έστερξε νά έλθη εις διαποαγρατεύσεις, 
ας ό επιτήδειος σύρβουλος παρέτεινε ρέχρι τής έλεύ* 
σεως τού Σοβιε'σκη. Διά τούτο δέ ό Μαυροκορδάτος, 
έπιστρέψας έπειτα εις Κωνσταντινούπολή, ύπέπεσεν 
ύπό δυσρένειαν τής Κυβερνήσεως, καί πολλά ύπε'στη 
αύτόςτε καί ή οίκογένειά του, ένφ συγχρόνως έλάρ- 
βανεν έκ τού αύτοκράτορος Αεοπόλδου, έν άγνοια τών 
Όθωρανών, διπλώρατα δι’ ών άπενέρετο εις τόν ρε- 
γαν διερρηνέα ό τίτλος κόρητος τής αύστριακής αύ- 
τοκρατορίας.

Διαρκούσης τής πολιορκίας, ό Μαυροκορδάτος έ- 
γραψεν «’Εφηρερίδα»,ήτοι ήρερολόγιον, άνακαλυφθέν 
πρό τινων έτών έν τη βιβλιοθήκη τού έν Κωνσταντι- 
νουπόλει ρετοχίου τού Αγίου Τάφου. Είκάζορεν ότι 
έν αύτώ διαλαρβάνονται λεπτορέρειαι αξιοπερίεργοι 
περί τών πραγράτων έκείνων, άλλ εϊσέτι δέν εϊδορεν 
αύτό εις φώς.

Μόλις διασωθείς άπό τής φυλακής καί τής αγχόνης 
διά τού παλαιού αύτού προς-άτου Κιουπρουλή, ό Μαυ
ροκορδάτος,— διότι εις τήν Τουρκίαν έκείνων τών 
καιρών τό Καπιτώλιον έκειτο εγγύτατα τού ΤαρπνΚ’ου 
λόφου, — έστάλη έκ νέου ( 1688) εις Βιέννην, λόγω 
ρέν ϊνα άγγείλ'/ι εις τόν αύτοκράτορα τόν ένθρονισρόν 
τού νέου σουλτάνου, πράγρατι δέ ϊνα έξοραλύνη τήν 
οδόν προς συνθήκας ρετά τής Αύστρίας· διότι ή Υ
ψηλή Πύλη είχεν άπαυδήσει έκ τών άλλεπαλλήλών 
ηττών. Αί διαπραγρατεύσεις παρετάθησαν έπί τρία 
έτη, ρετά τά όποια ό Μαυροκορδάτος έπανηλθεν εις 
Κωνσταντινούπολή, άφοΰ ένησχόλησε τάς ώρας τής 
ήναγκασρένης άνέσεως αύτού έν Αύστρϊα εις σύλλεξιν 
ύλης προς συγγραφήν τής «Γενικής Ιστορίας » του. 
Κατά τήν αύτήν δ’έποχήν έκτισεν ιδία ^απάνη καί
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τον έν Βιέννη έλληνικόν ναόν, ον ό Γεώργιος Σίνας, 
άνήρ ούτος έκ τοΰ μηδενος πλουτήσας, άλλά μέγας 
εύεργέτης της νυν Ελλάδος άναδειχθείς, ανοικοδό
μησε λαμπρώς προ ολίγων έτών.

Λήγοντας δε τοΰ έτους 1698, ή έπί Τιβίσκου πο
ταμού (Theiss) νίκη τοΰ πρίγκηπος Εύγενίου, και ή 
μεσιτεία της ’Αγγλίας καί 'Ολλανδίας, παρήγαγον 
νέας συνδιαλέξεις υπέρ συνδιαλλαγής καί ειρήνης, τάς 
οποίας έττηκολούθησαν τακτικαί διαπραγματεύσεις έν 
Καρλοβιττίω (Carlowitz). Κληθέντος δέ τοΰ ρεΐζ 
έφέντου (ύπουργοΰ έπί τών έξωτερικών) νά έκπρω- 
σωπήση την Πύλην έν ταΐς συνθήκαις, προσετέθη αύτω 
ό Μαυροκορδάτος ώς σύμβουλος· καί τότε πρώτον έ- 
πλάσθη καί άπενεμη'θη εις αύτδν ό τίτλος έξ απορ
ρήτων, σημαίνων αύτδν μυστικοσύμβουλον της ο
θωμανικής αύτοκρατορίας· τίτλος μέγας καί τρανός 
προς ύπάλληλον ράγιάν, μάλιστα δέ "Ελληνα. Ο τί
τλος ούτος διετηρήθη έν τοΐς διπλώμασιν όλων τών 
κατόπιν μεγάλων διερμηνέων, μέχρις ού έξερράγη ή 
έπανάστασις τοΰ 1821.

’Αληθώς δέ άπεδείχθη τελεσφοροιτατος ό άνήρ ού
τος πρός την Τουρκίαν καί χρησιμότατος έν τη άξιο- 
μνημονεύτω έκείνη συνόδω, ένθα πολλά μέν καί αν
τίθετα συμφέροντα μεγάλα κατηλθον ώς είς παλαί- 
στραν, μετεβιβάσθησαν δέ δλαι έπαρχίαι, καί φρού
ρια κατηδαφίσθησαν, καί μεταναστεύσεις έγένοντο 
στερκταί, καί ένί λόγω μετεβλήθη ό γεωγραφικός της 
’Ανατολής χάρτης.

'Η ευφυΐα του Μαυροκορδάτου διεκρίθη ύπό τών 
εύρωπαίων διπλωματών καίέ'ν τινι περιέργωζητήματι 
περί πρωτείων, ένεκα τοΰ οποίου παρ’ολίγον έναυά- 
γουν αί ύπέρ τής ειρήνης έκείνης προσπάθειαι. Είς την 
Σύνοδον έξεπροσωποΰντο πέντε Δυνάμεις, έκτος τών 
δύο μεσιτευουσών, ’Αγγλίας καί 'Ολλανδίας. ’Επρό- 
κειτο λοιπόν νά όρισθή έκ προτέρου, πράγμα πολυ- 
σήμαντον! ή τάξις καθ’ήν έπρεπε νά είσέλθωσιν οί 
πληρεξούσιοι είς τό δώμα ένθα έ'μελλον νά συσκεφθώ- 
σιν. "Ολας εβδομάδας έφιλονείκουν περί τούτου καί 
δέν κατώρθουν νά" συμφωνησωσιν, ό'τε ό Μαυροκορδά- 
τος έ'λυσε την απορίαν προτείνας ν’άνοιχθώσιν είς την 
αίθουσαν, έχουσαν σχήμα στρογγύλον, τόσαι θύραι, 
όσοι ήσαν οί αντιπρόσωποι· έκάστη δέ τών θυρών νά 
βλέπη πρός τήν πατρίδα έκάστου αύτών. Κατά τόν 
αύτόν δέ τρόπον έςήθησαν περί την αίθουσαν καί σκη- 
ναί· ώστε, κατα τήν πρώτην ημέραν τής Συνόδου, έ
κάστου τών αντιπροσώπων έξελθόντος τής σκηνής αύ
τοΰ καί προχωρήσαντος όμοίω βήματι, συγχρόνως 
είσήλθον ό'λοι είς τήν αίθουσαν, συγχρόνως άντεχαι- 
ρετίσθησαν, καί συγχρόνως έκάθησαν έκαστος είς τήν 
καθέδραν ήτις έ'κειτο πρός τήν θύραν ένώπιον αύτοΰ.

Κατά τάς τριμήνους έκείνας διαπραγματεύσεις, ό 
Μαυροκορδάτος ύπήρξεν ή ψυχή αύτών. ’Αναγκαζό
μενος ν’άντιτάττεται μόνος πρός τούς πληρεξουσίους 
πέντε συμμάχων Δυνάμεων, άπετείνετο πρός έκαςον 
είς τήν ιδίαν αύτοΰ γλώσσαν, καί πάντοτε σχεδόν έπί 
τέλους έπειθεν. Αφοΰ δέ πάντες ώμονόησαν κατά 
πάντα, καί ή συνθήκη συνετάχθη καί έγράφη ύπ’αύ
τοΰ είς τέσσαρας γλώσσας, τότε μόνον ό ρεΐζ έφέν- 
της λαβών τόν κάλαμον προσυπέγραψεν αύτήν, τηρών 
το αύτό φλέγμ-α καί τήν αύτήν άγέρωχον σιγήν, ήν 
καί καθ’όλας τάς συζητήσεις.

Αί τελευταΐαι ήμέραι του πολυπόνου σταδίου τοΰ 

Μαυροκορδάτου ύπήρξαν όχι άκύμαντοι. Στάσεως έκ- 
ραγείσης έκ τής δυσαρέσκειας ήν διήγειρε παρά τοΐς 
’Οθωμανοΐς ή έν Καρλοβιττίω ειρήνη, ή ζωή αύτοΰ 
περιήλθεν είς νέον κίνδυνον. ’Εστάλη είς εξορίαν· άλλ’ 
άποκαταςάσης τής ησυχίας μετά τόν ένθρονισμόν τοΰ 
σουλτάνου Άχμέτ (1703), ό Μαυροκορδάτος άνε- 
κλήθη καί άνέλαβε παρά τη Πύλη τήν προτέραν θέσιν, 
προϊών είς τοιοΰτον βαθμόν ισχύος, οποίου ούδείς 
χριστιανός είχεν άξιωθή μέχρις έκείνης της έποχής. 
Καί δέν έπαυε λοιπόν πορίζων άδειας πρός ΐδρυσιν 
δημοσίων σχολείων είς πολλάς της ευρωπαϊκής καί α
σιατικής Τουρκίας πόλεις, άγοράζων κλασικά συγ
γράμματα καί δωρούμενος αύτά είς τάς βιβλιοθήκας, 
παντί σθε'νει διευκολύνων τήν διάδοσιν τών φώτων, 
καί έν γένει γινόμενος μέγας προςάτης τών απανταχού 
ομογενών κατά της αρπαγής καί αδικίας τών έπάρχων.

Ί1 ηλικία έν τούτοις είχε μετριάσει τήν φιλόδοξον 
ζέσιν ύπό της οποίας κυρίως παρωρμήθη καθ’ό'λον τόν 
βίοντου' μεριμνών δέ τοΰ λοιποΰ μάλλον περί συντη- 
ρήσεως ή περί προαγωγής είς άνωτέρους βαθμούς καί 
τιμάς, άπεποιήθη τόν τίτλον γαλήνοτάτου αύ- 
θε'ντου, δν ήθέλησαν οί ’Οθωμανοί νά τώ προσφέ- 
ρωσι διορίζοντες αύτόν βέην, ήτοι Κυβερνήτην μιάς 
τών παρά τών Ίστρον επαρχιών, της Βλαχίας ή της 
Μολδαυίας· τοΰτο δ’ένω άλλοτέ ποτέ άπήτησεν έπι- 
μόνως παρά τών αύθεντών τών δύο χωρών τούτων νά 
τόν άποκαλώσιν έν ταΐς έπιστολαϊς των έκλαμπρό- 
τατον.

Είκάζομεν ό'τι λόγοι ισχυροί τόν άπέτρεπον άπό 
τών θέσεων εκείνων, αίτινες, καί μεθ’όλας τάς περί 
αύτάς τιμάς καί άπολαύσεις, ήσαν ώς άναχώρησίς τις 
πρός άνδρα τοιοΰτο διαδραματίζοντα έν τή καθέδρα 
της αύτοκρατορίας πρόσωπον. "Αλλοι όμως Κωνσταν- 
τινουπολϊται 'Ελληνες κατήρχοντο άκολούθως είς πάν 
μέσον ικανόν νά πείση τους περί τήν Πόλην περί τής 
τελείας αύτών πιςήτητος καί δουλοφροσύνης, έξαιτού- 
μενοι τάς δύο έκείνας ήγεμονικάς θέσεις διά δόξαν, 
άπόλαυσιν καί χρηματισμόν έκεΐήξιοΰντο βασιλικών 
τιμών, ένω προήρχοντο πολλάκις έξεύτελών έπαγγελ- 
μάτων και όλως άσημάντων οίκων· τούτων δέ πρώ
τος λέγεται ό υιός τοΰ Μαυροκορδάτου Νικόλαος, προ- 
αχθείς είς αύθέντην της Βλαχίας άντί τοΰ εγχωρίου 
ήγεμόνος Βραγκοβάνου, έν έ'τει 1716· άλλ’ούτος τού- 
λάχιστον ύπηρξεν υιός πατρός ήδη ιστορικού.

’Επανελθών δέ ό ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος είς 
τάς προσφιλείς μελετάς δι’ών έδοξάσθη καί ήγαλ- 
λιάσθη ή νεότης του, ένέκυπτεν είς τάς φιλολογικάς 
ασχολίας καθ ό'σον άπεσύρετο άπό της πολίτικης σκη
νής· τέλος, άπέθανεν έν έ'τει 1707 εβδομηκοντούτης, 
ώς πατριάρχης καί σοφός τών άρχαίων ημερών, περι- 
εςοιχισμένος ύπό τών οικείων, τών φίλων, τών χει
ρογράφων καί τών βιβλίων του. Τό περί κυκλοφορίας 
τοΰ αίματος έγχειρίδιόν του έτιμήθη τοσοΰτον ύπό 
τών Εύρωπαίων, ώστε μετεφράσθη καί είς τάς γλώσ
σας ισπανικήν, γαλλικήν, γερμανικήν και ολλανδικήν.

Τό απόρρητον τής τε ψυχής καί τής πολιτικής τοΰ 
άνδρός τούτου ούδαμοΰ δυνάμεθα ν’άνιχνεύσωμεν, ή 
έν ταΐς αύτοΰ έπιστολαϊς. Ότε άνήχθη είς τό πολι
τικόν πέλαγος, ή οδός έγεμε παντοίων κινδύνων· ό 
Μαυροκορδάτος ήσθάνετο τοΰτο, ένίοτε δέ καί έπα- 
σχε. Κύπτε, ό'πως έπειτα άνορθωθής· έ'ρπε, όπως 
τύχης ασφαλέστερου τοΰ σκοποΰ· λείχε τήν χεΐρα ήν

δέν δύνασαι νά δαγκάσης·—οίκτρά ταΰτα καί ούχί 
έντιμα· ούχί ίδια άνδρός σεβόμενου έαυτόν καί τούς 
άλλους. Διά τοΰτο πολλάκις ό Μαυροκορδάτος κατε- 
λαμβάνετο ύπό ανίας καί άθυμίας. « ’Ανακυλίομεν τόν 
λίθον τής δουλείας ώς ό Σίσυφος», έγραφε πρός τόν 
παιδαγωγόν τών τέκνων του. "Αλλοτε δέ πάλιν, απο
τεινόμενος πρός τινα φίλον, τώ έλεγεν έν τή πικρία 
του· « Ο βίος τών αύλών μεστός θλίψεων, μεστός άη- 
διών! Δυσχέρειαι έν παντί βήματι, αί άδικίαι τών 
αρχόντων, ό τΰφος αύτών, ή μοχθηρία! κτλ.» ’Αλλά 
τίς. λοιπόν τόν έβίαζε ν’ άναπνέη τόν άέρα έκεΐνον; 
Μόνη άραγε ή φιλοδοξία; Όχι, πιστεύομεν θά ήτο 
άνάξιος μνημοσύνου παρ’ήμΐν. Τά συμφέροντα λοι-

του· « <» βιος τών αύλών μεστός θλίψεων, μεστός αη
διών! Δυσχέρειαι έν παντί βήματι, αί άδικίαι τών 
αρχόντων, ό τΰφος αύτών, ή μοχθηρία! κτλ.» ’Αλλά 
τίς· λοιπόν τόν έβίαζε ν’ άναπνέιρ τόν άέρα έκεΐνον; 
Μόνη άρά γε ή φιλοδοξία; Όχι, πιστεύομεν θά ήτο 
άνάξιος μνημοσύνου παρ’ήμΐν. Τά συμφέροντα λοι
πόν τής θρησκείας του καί τών ομογενών.

Πώς ήδύνατο καί ύπέρ τούτων τών συμφερόντων 
ν’άγωνίζηται, καί τά τών αρχόντων νά ύπηρετή είλι- 
κρινώς, δέν έξετάζομεν είς ήμάς είναι άκατάληπτον 
τοΰτο. Καθ’ήμάς, ύπάρχουσι πράγματα άσυμβίβασά’ 
ούτε φρονοΰμεν ποσώς ώς ψευδές ότι ούδείς δύναται 
δουλεύειν δυσί κυρίοις. ’’Η πρέπει νά ύπηρετή τις είλι- 
κρινώς, θύων τά πάντα είς τό συμφέρον θατέρου τών 
κυρίων, ή ν’άπέχη άπ’αύτοΰ. Ό σκοπός, λέγουσιν, 
« αγιάζει τά μέσα. » Δόγμα επικίνδυνον, ώς μαρ- 
τυροΰσι τοΰτο καί αύται αί έπιστολαί τοΰ Μαυροκορ
δάτου, έντός τών οποίων διαφαίνεται ή μυστική τής 
συνειδήσεως ταραχή!

Αφήκεν όνομα έν τοσούτω φερόμενον ύπό τών έκ- 
γόνων αύτοΰ ύπερηφάνως. Διατί ύπερηφάνως ; Τά εύ- 
κλεή ονόματα χρησιμεύουσι μέν είς τους φέροντας αύ
τά έκγόνους ώς έφελκυστικά προσοχής, άλλά δέν είναι 
μεταδοτικά τιμών, καί ούτε συστατικά· ό θέλων νά 
δικαιώση τήν προσοχήν ήν εφελκύει έκ πατραγαθιών, 
νά τιμηθή δέ καί αύτός, ύπόκειται μάλιστα είς δεινόν 
αγώνα· τηλικοΰτον αγώνα, ώστε δύναταί τις νά είπη 
ότι οί ένδοξοι πρόγονοι άποβαίνουσι μάλλον έπιζήμιοι 
πρός τούς έκγόνους ή επωφελείς· διότι όσα καί άνπρά- 
ξωσιν άκολούθως οί έκγονοι, έάν δέν ύπερακοντίσωσι 
τά έκείνων, ούδέν έποίησαν. Μάτην φέρουσι τήν επω
νυμίαν, μάτην ένδύονται τοΰ νεκροΰ τούς τίτλους καί 
τά παράσημα. ’Η άλλην λάμψιν ώς έκείνην άφ εαυ
τών πρέπει νά διαχύσωσιν, ή άπεσβε'σθησαν καί άν 
μετρίως διακριθώσιν. Οί πατέρες προήχθησαν έκ τοΰ 
μηδενος· — είδομεν ότι ό Αλέξανδρος Μαυροκορ- 
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ότι οί ένδοξοι πρόγονοι άποβαίνουσι μάλλον έπιζήμιοι

ξωσιν άκολούθως οί έκγονοι, έάν δέν ύπερακοντίσωσι 
τά έκείνων, ούδέν έποίησαν. Μάτην φέρουσι τή. ..... 
νυμίαν, μάτην ένδύονται τοΰ νεκροΰ τούς τίτλους καί 
τά παράσημα. ’Η άλλην λάμψΐ'· Λς -γ Λ—
τών πρέπει νά διαχύσωσιν, ή άπεσβε'σθησαν καί 
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μηδενός· - 
δάτος κατήγετο έξ οίκου, όχι μέν όλως άγνωστου, 
άλλά μόνον έκ τών έγκριτωτέρων εμπόρων της Χίου 
έλκοντος τήν γενεαλογίαν—καί οί υιοί λοιπόν, μό
νον έκ τοΰ μηδενος άν άναχωρήσωσι, θά κλεϊσθώσι 
γενομενοι άξιοι. ’Εκ τοΰ μηδενος άναχωροΰντα δια- 
κρίνονται καί τά μέτρια αύτά, άλλά μετά τά πολλά 
καί μεγάλα άπαιτοΰνται πλεΐστα καί μέγιστα.

Πάν όνομα εύκλεές φέρεται μέν ύπό τών έκγόνων, . 
άλλά δέν κληρονομείται ύπ’αύτών. ’Αδιαίρετον έν τή 
κληρονομιά, μένει όλον είς τό έθνος, καί δικαίως· 
διότι πάλιν είς τό έθνος καί ούχί είς τους έκγόνους 
μένει καί πάν μέγα όνειδος, άποκρουόμενον ύπό τών 
έκγόνων.

Είς "Ελλην τυχοδιώκτης, είσαχθείς είς τήν αύλήν 
τοΰ Αοδοβίκου ΙΔ', ύπέκλεψε χαρτοπαικτών· έφω- 
ράθη, ώνειδίσθη, καί έκτοτε μέχρι σήμερον άποκα- 
λοΰνται έν Γαλλία κακώς καί άπερισκέπτως έλλην ες 
πάντες οί ύποκλέπτοντες έν χαρτοπαιγνίω , καίτοι 
Γάλλοι ούτοι ή "Αγγλοι, 'Ρώσσοι ή ’Ιταλοί. Τό όνει

δος τοΰ τυχοδιώκτου έκείνου άπεδόθη είς όλον τό έ
θνος έξ ού, ώς μή ώφειλε, κατήγετο.

Ποΰ δέ ση'μερον τά τέκνα έκείνου; Όπου καί άν 
ήναι, δέν έκληρονομήθη ύπ’αύτών ή ατιμία. Όμοίως 
λοιπόν ούτε ή τιμή τών γονέων άνήκει είς τέκνα, άλλ’ 
είς όλον τό έθνος.

Είς τόν έτερον ’.Αλέξανδρον Μαυροκορδάτου, τόν 
διαδραματίσαντα έν τώ άγώνι τοΰ 1 82 1 έπιφανές πρό
σωπον, ή σύγχρονος ιστορία έπιφυλάττει στέφανον 
βεβαίως τιμιώτερον, άν όχι έπιδεικτικώτερον τοΰ πρός 
τόν ές απορρήτων.

ΑΙ ΙΙΠΓΑΙ ΤΟΥ ΧΕΙΛΟΥ.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΕΡ1ΙΙΓΗΤΟΥ ΣΠΙΙΚ.

( Συνέχεια. — Ίδε σελ. 82, 114 καί 216. )

Τήν 17 νοεμβρίου άφίχθημεν είς Βικούραν· ήμέρα 
αίσια, διότι αυτή μάς άπήλλαξεν άπό πολλών φροντί
δων. Ήλθεν είς ήμάς ό άξιωματικός είς ον ό βασιλεύς 
τοΰ Καρακαίου Ρουμανίκας παρήγγειλε νά μάς συμ- 
βοηθήση όπως έξέλθωμεν άπό τής χώρας Ούζούης. Ό 
άξιωματικός ούτος καλείται Κατσούτσου. Ό 'Ρου
μανίκας πρός τούτοις διέταξεν ϊνα πάν χωρίον όπου 
μ,έλλομεν νά καταλύαωμεν πορίση ήμΐν τροφάς δα
πάνη τοΰ βασιλέως, ούδένα δασμόν λαμβάνοντος παρά 
τών ξένων.

Τό μέρος τοΰτο τής οδοιπορίας μοί άνέμνησε τάς 
εύτυχεΐς ήμέρας, άς ποτέ διήγαγον μεταξύ τών Ταρ- 
τάρων, έν τή κοιλάδι τοΰ θιβέτου, ένθα ρέει ό ποτα
μός ’Ινδός. ’Αλλ’ό τόπος ούτος παρίταται ζωγραφικώ- 
τερος· είς τά ύψηλότερα τών λόφων είναι πυκνότερος 
ό χόρτος, πλήθουσι δ’αί άκακίαι, σχηματίζουσαι δάση 
όπου καταφεύγουσιν οί ρινοκέρωτες, λευκοί τε καί μέ- 
λανες· είς δέ τά χαμηλά καί πεδινά μέρη περιφέρον
ται άγέλαι παντοίων κτηνών. ’Αλλ’ είς τό χάρμα 
τοΰτο τών οφθαλμών ήμών προστίθεται ή άγαλλίασις 
ήν αίσθανόμεθα έκ τής πλούσιας φιλοξενίας ής τυγχά- 
νομεν έκ διαταγών τοΰ βασιλέως. Ό αρχηγός τοΰ χω
ρίου έ'φερεν είς ήμάς άμα άφικομένους πρόβατα. Ά
πειρα έκομίσθησαν είς τό στρατόπεδον ήμών γλυκέα 
γεώμηλα καί κότται καί ορνίθια, καί τί έπληρώσα- 
μεν είς τους πτωχούς τούτους ανθρώπους ; ολίγων τι- 
νών μέτρων κόκκινον ύφασμα μάλλινον, τό όποιον έ- 
δέχθησαν εύγνωμόνως, ούδέν άλλο ζητήσαντες.

19νοε.υ.βρ. Ούρίγη.— Οσον πλέον προχωροΰ- 
μεν, άπαντώμεν φιλοξενίαν περισσοτέραν καί προθυ
μίαν έκ τών αρχηγών τών χωρίων· παρατηροΰμεν δέ 
καί τάξιν είς τόν τόπον τοΰτον πλείονα. Βλέπων τήν 
έλευθερίαν ταύτην, έξήλθον καί έκυνήγησα δεξιόθεν καί 
άριστερόθεν έπί τών πλησιεστέρων λόφων. Απε'κτεινα 
πρός τοΐς άλλοις και ένα ρινοκέρωτα λευκόν, τής ζωής 
τοΰ οποίου θά έφειδόμην, άν έγίνωσκον ότι ούδείς ή
θελε νά φάγη έξ αύτοΰ.' Τά παιδία τών αύτοχθόνων 
έρχονται φέροντα ήμΐν πρός πώλησιν εκατοντάδας 
στρουθιών (σποργιτίων). Τόσον άφθονοΰσι τα πτηνά 
ταΰτα ένταΰθα, καί τόσην καταστροφήν προξενοΰσιν 
είς τά σπαρτά, ώς-ε οί κάτοικοι αναγκάζονται νά σπεί- 
ρωσιν είδος τι σίτου ύποπίκρου, ώς μόνου μή τρωγο- 
μένου ύπό τών άναριθμήτων τούτων πτερωτών λεηλα- 
τών. Πρός τήν έσπέραν, ένω κατεγινόμην είς άστρο- 
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νομικάς παρατηρήσεις, είδον διερχομένην πλησίοθέν 
μου σχοινοτενή τινα και θορυβώδη συνοδίαν, της ο
ποίας προηγούντο τρεις ή τέσσαρες άνδρες, φέροντες εις 
τούς ώμους μίαν κόρην περιτυλιγμένην είς δέρμα τι 
μέλαν. Τοΰτο μ’έξέπληξεν. ’Ερωτώ τί συνέβαινε, και 
μανθάνω ότι ή κόρη αΰτη ήτο νύμφη- ότι σήμερον τό 
πρωί ένυμφεύθη, καί τήν μετεκόμιζαν τώρα κατ αύ
τόν τόν τρόπον, ώς εν δέμα, εϊς τόν παστόν τοΰ συζύ
γου της. Μ’εϊπαν δέ καί ό'τι δέν άξιοΰνται όλαιτοιαύ- 
της τιμής, άλλά ριόνον αί έγνωσμένης ανεπίληπτου 
διαγωγής.

20 νοεριβρ. Χονζέ. — Ό αρχηγός τοΰ χωρίου 
τούτου, ό γέρων Μουζέγης, μέ διαβεβαιοΐ ό'τι έζη ό'τε 
ριετέβαιναν οΐ οδοιπόροι εντεύθεν είς Βικούραν διά 
πλοιαρίου, καί ότι οί ιχθύες καί οί κροκόδειλοι τοΰπο- 
ταριοΰ Κιταγγούλα, ρέοντος πρός τά ανω τοΰ Καρα- 
καίου, καί έκβάλλοντος εϊς τήν λίμνην Νυάνζαν, άνέ- 
πλεαν ροέχρι τής μικράς λίμνης επί τών οχθών τής ο
ποίας εύρισκόροεθα· άλλά μετά θάνατον του γέροντος 
βασιλέως, αμέσως έξηράνθησαν καί τά νερά· τοΰτο δέ 
επειδή ήθέλησεν ή Μεγαλειότης του ν’άφήση αιώνιον 
πένθος είς τούς μεταγενες·ε'ρους. Παρά τοΰ γέροντος τού
του έλαβον περί τών πέριξ πολυτίμους πληροφορίας. 
’Αποθέσας χαμαί μίαν ράβδον άπό νότου πρός βορράν, 
μοί παρέστησεν ούτω τήν διεύθυνσιν τής όδοΰ ήν μέλ- 
λομεν νά διατρέξωμεν· έπειτα δέ προσέθεσεν έπ’αύτής 
σταυροειδώς άλλα ραβδίδια κατά διαφόρους αποστά
σεις, ϊνα ϊδω έξ αύτών τά μεταξύ έκαστου τόπου δια- 
ς-ήματα. 'Η αρχαϊκή αύτη γεωγραφία, έπιθεωρηθεΐσα 
καί έπιδιορθωθεΐσα έπιμελώς πάλιν ύπ’αύτοΰ, μοί έ- 
δωκεν άριστα νά εννοήσω τούς τόπους οίτινες κεΐνται 
πρός άνατολάς καί πρός δυσμάς τής ήμετέρας όδοΰ.

21 νοεμβρ. Κ ιουέρα.—’Αφίνομεν τάς σημερινάς 
ό'χθας τής Ούρίγης ϊνα έπισκεφθώμεν την παλαιάν αύ
τής κοίτην. Η άφθονία καί ποικιλία τής άγρας ήν 
άπαντώμεν καθ οδόν καθιστά τερπνοτάτην τήν οδοι
πορίαν ημών ταύτην. Τόσοι είναι έδώ οΐ ρινοκέρωτες, 
καί τόσον άφοβοι, ώστε πολλάκις φράττουσι τήν πο
ρείαν ημών. Μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου, εφθασε καί ό 
Κυγέγγος, κομίζων τόν έκτακτον φόρον (σιδηροΰν καί 
όρειχάλκινον σύρμα), ον ό Σουβαρόρας πέμπει πρός 
τόν μέγαν βασιλέα ’ΐμτέζαν, άντί τής άποθανούσης 
βασιλόπαιδος ήν ήθελεν ούτος νά νυμφευθή. Μέλλει 
λοιπόν καί ό άπεσταλμένος ούτος νά μάς συνοδεύση 
μέχρι τής Ούθέγγας.

22 καί 23 νοεμβρ.— Διελθόντες τήν μυριόφυτον 
κοιλάδα Ούθέγγαν, περικυκλουμένην ύπό δύσβατων 
βουνών, ών τό ύψος ύπερβαίνει χιλίους πόδας, κατα- 
φύτων καί τούτων ώς τά τής Σκωττίας, άνέβημεν είς 
τήν κορυφήν τοΰ Νιγιαμουάρα, ό'που, περί τούς πεντα- 
κισχιλίους πόδας υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης 
εύρισκο'μενοι, εϊδομεν πόσον εύκρατον είναι τό κλίμα, 
καίτοι ύπό τον ισημερινόν. Κατέβημεν έπειτα είς τήν 
κοιλάδα Ροζάκαν, ό'που μάς είπεν ό Κατσούτσου ότι 
αύτός θά προχωρήση πρό ημών, καί ότι ό κύριός του έ- 
πεθύμει νά μάθη ποΰ προτιμώμεν νά καταλύσωμεν ό
ταν άφιχθώμεν έκεΐ· είςτά ανάκτορά του, ή έξωθεν τοΰ 
περιφράγματος αύτών, ή είς χωρίον Κοΰφρον, όπου έ- 
χουσιν οί "Αραβες αποθήκην εμπορευμάτων. ’Απο- 
ροΰντες πρό τοσαύτης φιλοφροσύνης, καί άποκριθε'ν- 
τες προσηκόντως είς τόν Κατστούτσου, τόν έοωρή- 
σαμεν ένα κύλινδρον χάλκινου σύρματος. Τόν ειπομεν 

ν’άναγγείλη είς τόν κύριόντου, ότι ό μόνος ημών σκο
πός είναι νά ίδωμεν αύτόν τε καί τούς άλλους μεγά
λους μονάρχας τών τόπων τούτων· ότι άσμενοι έδε- 
χόμεθα πάσαν έξ αύτοΰ τιμήν, άλλ’δτι ημείς δέν έμ- 
πορευόμεθα, καί έπομένως ούδεμίαν έχομεν σχέσιν 
μετά τών ’Αράβων.

24 νοεμβρ. Καταουάγγα.—Παρουσιάσθησαν ή- 
μΐν δύο δρόμοι, καί ό μέν άπεσταλμένος τοΰ Σουβα- 
ρόρα, ακολουθούμενος ύπό τών τυμπανισμών, τών συ- 
ρικτών, τών αμαζόνων καί τών αχθοφόρων οίτινες φέ- 
ρουσι τάδώρα, έλαβε τήν οδόν ήτις άγει είς Κοΰφρον, 
ήμεΐς δέ την πρός τά ανάκτορα. ’Απείχομεν έτι ολίγα 
τινά μίλια άπό τών άνακτόρων, ό'τε έλάβομεν δια
ταγήν νά περιμείνωμεν τήν επιστροφήν τοΰ Κατσού
τσου. Μόλις δ’έσκηνώσαμεν είς άλσος τι βανανεών, 
όπου κατεσκευάζετο ζύθος άπειρος, καί εϊδομεν τρέ
χοντα πρός ημάς τόνΚατσούτσου αύτόν, καί άναγγέλ- 
λοντα την άκραν τοΰ βασιλέως προθυμίαν πρός δεξίω- 
σιν ημών άλλ’οί άνθρωποί μου, ώς κεκμηκότες έτι 
έκ τοΰ δρόμου, καί ηδη έκδοθέντες είς τήν ηδονήν τοΰ 
νέου ζύθου, ηκουσαν τοΰτο δυσαρέστως· καί ήναγκά- 
σθην λοιπόν νά στείλω μόνον τόν Βομβάην καί τόνΝα- 
σίπ, ϊνα ζητήσωσι παρά τοΰ βασιλέως συγγνώμην. 
Περί έσπέραν, έπε'ς-ρεψαν άμφότεροι φέροντες μέγα άγ- 
γεϊον πλήρες ζύθου, καί δέμα νικοτιανής πρώτης ποιό- 
τητος* ταΰτα δ’έκ μέρους τοΰ 'Ρουμανίκα, παρακα- 
λοΰντος νά τά μεταχειρισθώμεν ήμεΐς ιδίως. Τό βέ
βαιον είναι ότι εΰρομεν καί τά δύο ταΰτα είδη αλη
θώς βασιλικά.

25 νοεμβρ. Ούραγχανζέ.—Είναι όρος τοΰτο, 
ού τίνος ή πολύχορτος κορυφή ύπερέχει τής θαλάσσης 
1500 πόδας. Καταβαίνοντες αύτο, διεκρίναμεν αίφ- 
νιδίως μέγα τι άθροισμα δένδρων, καί κατωτέρω λί
μνην μικράν καί τά μέν δένδρα ήσαν τό περίφραγμα, 
ή άν θέλετε ό κήπος τών άνακτόρων περί δέ τής 
λίμνης, διά τήν έλλειψιν έγχωρίου ονόματος άπεκά- 
λεσα αύτήν Ούϊνδερμέρην, έπειδή είπεν ό Γράντ ότι 
ομοιάζει μέ τάς λίμνας τής Κουμβερλανδίας, ούτω 
καλουμένας. ’Εκ πολλών τοιούτων λιμνών τών πέριξ 
σχηματίζεται ό ποταμός Κιταγγούλας, χυνόμενος είς 
τήν μεγάλην λίμνην Βικτωρίαν Νυάνζαν.

θέλων νά προσφέρω πρός τόν μονάρχην τής τερ
πνής ταύτης χώρας τάς πρεπούσας αύτώ τιμάς, διέ
ταξα τούς άνθρώπους μου ν’άποθέσωσι τά φορτία των 
καί νά πυροβολήσωσιν όλοι, είς σημεΐον χαιρετισμού. 
Παρελαύνοντες δ’ έπειτα έμπροσθεν τών θυρών τής 
κατοικίας του, προσεκλήθημεν νά είσέλθωμεν άνευ α
ναβολής, έπειδή άνυπομόνει ό βασιλεύς νά μάς ύποδε- 
χθή. Αφήσαντες λοιπόν έξω τά πράγματα ημών, ό 
Γράντ καί έγώ, ύπό τοΰ Βαράκα καί μόνων τών γη- 
ραιοτέρων άνθρώπων μου άκολουθούμενοι, κατηυθύν- 
θημεν διάτινων περιφραγμάτων εύρυχώρων, διεσπαρ
μένων ύπό καλυβών, πρός τι παράπηγμα κατασκευα- 
σθέν ύπό τών ’Αράβων, ϊνα ύπ’αύτό ό βασιλεύς δια- 
πραγματεύηται έν άνέσει τά κοινά. Αύτόθι μάς έπερί- 
μενεν ό 'Ρουμανίκας μετά τοΰ άδελφοΰτου ’ΐννανάγη, 
καθήμενοι χαμαί διπλοποδιστί, άνδρες άμφοτεροι ύ- 
ψηλοί καί άξιοπρεπεΐς. Ό μονάρχης έφόρει απλώς τό 
αραβικόν μέλαν κάλυμμα (choga), καί άντί παντός 
άλλου κοσμήματος, κνημίδας έκ πολυχρόων ϋαλίνων 
κόκκων, καί ψέλλια ή μάλλον περιχειρίδας έκ χαλ
κού έντέχνωςέπεξειργμασμένου. Ό ’ΐννανάγης, ιατρός

έκ τών έξοχωτάτων, έγεμε φυλακτηρίων έρραμμένων 
έπί τής χλαμύδοςτου, ουσης έξ υφάσματος τίνος πλιν- 
θιωτοΰ. Πλησίον των έκειντο κατά γής βαρεΐαι πίπαι 
έκ κεράμου μέλανος· παρέκει δέ, όπίσωτων, έκάθηντο 
ακίνητοι όλοι τοΰ βασιλέως οί υιοί, — έξη επτά παΐ- 
δες, φοροΰντες άπό τής όσφύος καί κάτω περιβλήματα 
δερμάτινα, καί ύπό τήν σια·^όνατων έχοντες δεδεμένα 
φίλτρα μικρά, πάροχα δήθεν καλών ονείρων.

'Η Αύτοΰ Μεγαλειότης άπηύθυνεν αμέσως πρός η
μάς τάς φιλοφρονεστά- 
τας τών προσρήσεων, 
έξ ών εϊδομεν πραγμα- 
τικώς ότι οΐ άνθρωποι 
μεταξύ τών όποιων εύ- 
ρισκόμεθα τώρα κατ’ 
ούδέν ώμοίαζαν μέ τούς 
βαναύσους αύτόχθονας 
τών χωρών άς διήλθο- 
μεν. "Αλλως τε, ήσαν 
καί φύσειεύγενέστεροι· 
είχαν τό πρόσωπον ώο- 
ειδές, ώραΐον τούς ο
φθαλμούς μεγάλους , 
ρίνα καλώς καμπυλω- 
τήν, έξ ού χαρακτηρί
ζονται αί έπίλεκτοι ά- 
βυσσιναίφυλαί. Ααβών 
ό 'Ρουμανίκας καί σφίγ- 
ζας την χεΐρα ημών 
κατ’ αγγλικόν όλως 
τρόπον (διότι τό έθι- 
μον τοΰτο έπικρατεΐ 
καί είς ταύτην τήν χώ
ραν), μειδιών αείποτε 
μάς παρεκάλεσε νά κα- 
θήσωμεν κατά γής ενώ
πιον του. "Ηθελε νά 
μάθη πώς μάς έφάνη τό 
Καρακαΐον, τά βουνά 
του μάλιστα, άτινα έ- 
φρόνει ώς τά ώραιότα- 
τα τής γής, ώς καί ή 
λίμνη, τήν οποίαν αλη
θώς έθαυμάσαμεν. Ω
σαύτως δέ μάς ήρώτη- 
σε γελών (έπειδή έγί- 
νωσκεν δλην τήν ιστο
ρίαν ) τί έφρονοΰμεν πε
ρί τοΰ Σουβαρόρα καί 
τής υποδοχής ής έτύ- 
χομεν είς τήν Ούζούην.
Αραξάμενος τής εύκαιρίας, παρέςησα είς αύτόν ότι έ- 
χρεώστει, πρός τό συμφέρον αύτο του βασιλείου του, 
νά βάλη χαλινόν τινα είς τήν άπληςταν τοΰ γείτονός 
του, ού τίνος οί ύπέρογκοι δασμοί ήμπόδιζαν τούς 
"Αραβας τοΰ νά προχωρώσι μέχρι τοΰ Καρακαίου· καί 
ότι άν τό έμπόδιον τοΰτο δέν ύπήρχε, θά συνέρρεαν 
είς τό κράτος του έξ όλων τών μερών τοΰ κόσμου ά
πειρα πολύτιμα πράγματα, ών έστερεΐτο σήμερον. Ό 
βασιλεύς ήθέλησε νά μάθη πώς ήδυνήθημεν νά εΰρωμεν 
τόν δρόμον μέχρι τοΰ βασιλείου του· έκ τοΰ λόγου δέ 
τούτου προέβη είς πολλάς καί άλλας έρωτήσεις, περί

;__ ,Αύτόχθων κάτοικος τόΰ Κοφακα-ον.

Επειδή δέ ή ώρα παρήρχετο ταχέως έν τόιαύταις
ΊίΛΐλίαΐί Vfff Α νίΙί.ΛΛ ·ϊίνΛ/.^β —ΛΛ. —/'< Ο—

τής έκτάσεως τής γής καί τών ύδάτων, περί τής χω
ρητικότητας καί τοΰ μεγέθους τών πλοίων άτινα έφε
ραν τοιαΰτα μεγάλα ζώα, ώς έλέφαντας καί ρινοκέρω- 
τας, μέχρι τών θηριοτροφείων ημών. ’Εθαύμασε δέ με- 
γαλως καί δτε τώ εϊπομεν ότι ό τόπος ημών έκειτο 
πρός βορράν τοΰ βασιλείου του, καίτοι ήμεΐς ήλθομεν 
άπό νότου ϊνα μεταβώμεν είς τήν Ούγάνδαν.

’Επειδή δέ ή ώρα παρήρχετο ταχέως έν τόιαύταις 
συνομιλίαις, καί ό ήλιος ήγγιζε πρός την δύσιν, έ- 

δέησε νά φροντίσω καί 
περί τών καταλυμάτων 
τής συνοδίας μου. ’Ε- 
σκηνώσαμεν λοιπόν έ
ξωθεν τών άνακτόρων, 
καθ’ήν άδειαν είχομεν 
λάβει, είς θέσιν άφ’ής 
έφαίνετο ή λίμνη τής 
οποίας ή ό'ψις μάς κα- 
τέθελξεν. Είς δέ τών 
βασιλοπαίδων, είς δν 
επετράπη ή έφ’ήμών έ- 
πιτήρηοις, μόλις ίδών 
με καθήσαντα είς τήν 
σιδηράν μου θρονίδα, έ- 
τρεξε νά περιγράψη είς 
τόν πατέρα του τό θαυ- 
μ,άσιον τοΰτο πρωτο
φανές πράγμα· καί εύ- 
θύς μοί έρχεται πρόσ- 
κλησις νά μεταβώ είς 
τά ανάκτορα άνευ ανα
βολής, ϊνα δείξω τόν 
λευκόν άνθρωπον (Βου
αζούγγου ) καθήμενον 
έπί τοΰ θρόνου του, έν 
όλη δηλαδή τη μεγα
λοπρεπείς τήν οποίαν 
προσέκτα έκ τοιούτου 
τιμητικού καθίσματος 
Υπη'κουσα, άν καί όχ 

εύαρέστως, διότι έμελ 
λεπάλιννά διαταραχθη 
ή ησυχία μου· άλλ άφ 
ετέρου ό περιχαρής θαυ
μασμός τοΰ βασιλέως, 
καί ή μετά νοημοσύνη ς 
περιέργειά του, τέλος 
δέ καί ή μεταξύ ημών 
καθιστάμενη αμοιβαία 
έμπιστοσύνη, μέ άπε- 
ζημίουν διά τόν κόπον 

Βουαζούγγου, άνε'κραζεν ό 
,φαλήν, καί τί δέν είξεύρουναύ-

τοΰτον. «"Ω1 αύτοί οί 
βασιλεύς κινών τήν κει 
τοί οί Βουαζούγγου! Τά πάντα είναι ικανοί I »

"Ελαβον άφορμήν ν’ άναφέρω περί τής δεισιδαιμο
νίας τών Βουαχούμπα, μη θελόντων νά δώσωσιν είςήμίς 
γάλα. Φοβούνται, ώς φαίνεται, μή παθωσι· βλάβην 
τινά τά κτήνη των έκ τής έπηρείας άνθρώπων τρωγόν- 
των χοίρους, ίχθύας, όρνιθας καί κυάμους τινάς όνο- 
μαζομένους μαχάραγκας, καί έπειτα πινόντων τό 
γάλα τών δαμάλεών των ή τών αιγών. Ό βασιλεύς 
μοί προσέθεσεν ότι αϊ τοιαΰται ίδέαι έπικρατοΰσι μό ·
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νον μεταξύ τών πτωγοτέοων τάξεων, άλλ’ δτι ασμέ
νως θά παρέχη ε'-ί τό καθημερινόν γάλα μιας τών 
δαμάλεών του.

’Επανελθών δέ εις τδ ς-ρατόπεδόν μου, έμαθον δτι 
ό βασιλεύς έστειλε προ μικρού και άλλον ζύθον έκ τού 
εξαίρετου εκείνου· δλοι δέ οί άνθρωποί μου ήσαν Slot 
ταύτας δλας τάς εύνοίας φαιδρότατοι. Άδιακόπως έ- 
κομίζοντο εϊς ήμάς αίγες, δαμάλεις και κότται, συνέ
πεια διαταγών τού βασιλε'ως στελλομένων πανταχοΰ, 
όπως μή μάς λειψή τίποτε- τούτο δ’ έξηκολούθησεν 
δλον ενα μήνα, καθ’ον δέν έ&α πανήσαμεν ή μικρά 
πράγματα (ύαλίνους κόκκους, εννοείται), καί ταύτα 
διά σίτον καί βανάνας, μόνα έδούδιμα διά τά όποια 
δέν έβλέπομεν προθυμίαν ικανήν.

’Εν τούτοις, οί άνθρωποί μου ριγούν έκ τών άνεμων 
οϊτινες πνέουσιν άπό βορρά, καί έν τη άμαθεία των 
νομίζουν δτι ήδη εϋρισκόμεθα πλησίον τής Αγγλίας, 
τού μόνου ύπερβορείου τόπου περί ού έπί ζωής των ή'- 
κουσαν.

26 νοεμβρ.— Μαθών δτι θά ήτο άπρεπεςάν έσπευ- 
δον νά άποτίσω τά διόδια τέλη πρδςτδν βασιλέα, καί 
δμως θέλων ν’άποδείξω τήν προς αύτόν ευγνωμοσύ
νην μου, έσκέφθην να τώ προσφέρω έν πολύκροτον πι- 
στόλιόν μου. Δέν εϊχεν ίδή πώποτε τοιοΰτο πράγμα, 
καί έξεπλάγη δτε τό παρουσίασα εϊς αύτόν. Τονεύρον 
καθήμενον εϊς τό ιδιαίτερόν του οίκημα, τού οποίου 
έθαύμασα τήν καθαριότητα, σχετικώς δέ καί τήν κομ
ψότητα καί εύταξίαν. Ή στέγη ύποβαστάζεται ύπό 
στύλων κανονικωτάτων, έπί τών όποιων κρέμανται 
τρόπαια δοράτων καί ακοντίων, τά μέν έ'χοντα τάς 
λαβάς σιδηράς καί τάς αΐχμάς ορειχαλκίνους, τά δέ 
τάς αΐχμάς σιδηράς καί τάς λαβάς ξυλίνας, δλας έ- 
πεξειργασμένας έντέχνως. Τό ς-έγασμα τούτο διαιρεί
ται εις δύο μέρη άνισαύπό μεγάλης τινός ψιάθου, λίαν 
έπιτηδείως πεπλεγμένης μετά χαριέντων σχεδιασμά
των. Τήν έπίσκεψιν ταύτην μοί άνταπέδωκεν ό 'Ρου- 
μανίκας, έλθών μετά τού Ιννανάγου εύθύς μετά μεσημ
βρίαν, άλλά διά πολιτικόν δλως σκοπόν. Ό βασιλεύς 
ήλθε νά ζητήση παρ’ήμών ϊνα, διά τής μ,αγείας δυ
νάμει τής όποιας εύρομεν τόν δρόμον δλου τού κόσμου, 
ούδόλως άποπλανώμενοι, κατορθώσωμεν τόν θάνατον 
τού αδελφού του 'Ροκέρου, διαμένοντος εις δρος τι ά
νωθεν τού Κιταγγούλα ποταμού. Οί δύο ηγεμόνες έξη- 
πλώθησαν εις τάς θρονίδας ημών οίονεί αισθανόμενοι 
έπ’αύτών άνέκφραστον άνάπαυσιν, καί ιδού τί μοί 
διηγήθησαν.

Δαγάρας ό πατήρ αύτών, πριν άποθάνη έκ τού έ- 
σχάτου γήρατος, είπεν άπερισκέπτως εις τήν μητέρα 
τού 'Ροκε'ρου, δτι αύτός, καίτοι νεότατος τών υιών 
του, εϊχεν έξοχα μονάρχου προτερήματα. Τούτο ά- 
κούσασα ή φιλόδοξος βασίλισσα, ένέβαλεν εϊς νούντού 
υίοΰ της τήν ϊύεαν δτι αύτός έμελλε μίαν ημέραν νά 
βασιλεύση, εναντίον τού νόμου καθ δν κληρονομεί τόν 
θρόνον ό πρωτότοκος τών υιών. Ό Δαγάρας άφήκε 
τούς τρεις τούτους υιούς έκ τριών γυναικών· έκαστος 
αύτών εϊχεν άλλην μητέρα· εύθύς λοιπόν μετά θάνατόν 
του ήγέρθη ή περί διαδοχής ίρις· ό ’ΐννανάγης συνετά- 
χθη ρετά τού Ρουμανικά, καί ό 'Ρόκερος άπεδιώχθη 
ύπό τών δύο πρεσβυτέρων αδελφών του. Άλλ’ήτο 
ισχυρός, επειδή εϊχεν αποκτήσει οπαδούς πολλούς ύπό 
συυιπαθείας προς αύτόν φυσικής ή καί ύπό φόβου, καί, 
ώς φαίνεται, θά τούς ένίκα έπί τέλους, εάν δένέπεξήρ- 

χετο ύπέρ αύτών ό Μούσας, δςτις δαπανήσας γενναίως 
δσον εϊχεν έλεφαντόδοντα, άπέκτησε τοιουτοτρόπως 
τήν σύμπραξιν τών έν Κούφρω δούλων τών συμπα
τριωτών του Αράβων. Ουτοι οί κραταιοί σύμμαχοι, 
έχοντες δλοι πυροβόλα, καί γινώσκοντες τήν χρή- 
σιν αύτών, περιόρισαν τόν Ρόκερον προς τό παρόν· 
άλλ’ δμως ούτος έπιμένεί εις τούς φιλοδόξους σκο
πούς του, καί έπειδή ένδέχεται νά έπιχειρήση πά
λιν τήν πραγματοποίησιν αύτών αφού άναχωρήσωσιν 
οί ’Άραβες, ό βασιλεύς έπικαλεΐται τήν μαγικήν ημών 
έπιςήμην προς έξόντωσιν τού έχθροΰ, Εϊς ταύτα άπην- 
τήσαμεν έν πάση ταπεινότητα δτι δέν εΐχομεν τήν υ
περφυσικήν δύναμιν ήν ύπέθετεν εϊς ήμάς. Νομίσας 
τότε ό βασιλεύς δτι δέν ήθέλαμεν νά πράξωμεν, δι
ότι έπρόκειτο περί αδελφού του, ήλλαξε λόγους· εί
πεν δτι δέν ήθελε νά γίνη άδελφοκτόνος, έπειδή τούτο 
αντιβαίνει εις τά ήθη τού τόπου, άλλ’ δτι άν κατωρ- 
θούμεν νά παραδόσωμεν τόν Ρόκερον εϊς αύτόν, θά 
έσέβετο μέν τήν ζωήν του ώς καί τήν έλευθερίαν του, 
« μόνον δέ θά τού έξόρυττε τούς δύο οφθαλμούς, δπως 
» μή δύναται τού λοιπού νά βλάψη. »

Θέλων νά στρέψω τήν ομιλίαν εις άλλο προκείμε- 
νον ήττον άκροσφαλές, άνέφερα εις αύτόν περί τής ά- 
βυσσινής καταγωγής του. Τώ είπον δτι οΐ Αβυσ- 
σινοί έπρέσβευαν τήν θρησκείαν τού Χριστού, καί δτι 
τήν αύτήν ταύτην θρησκείαν θά είχαν καί οί Βουαχού- 
μα, άν δέν έχαναν τά ίχνη τών θείων παραδόσεων με- 
ταναστεύσαντες. ’Επήλθε δέ τότε μακρά συζήτησις 
ιστορική καί θεολογική, έξ ής ό βασιλεύς έφάνη πει- 
θόμενος, μάλιστα δέ καί συναινών νά μοί δόση δύο 
έκ τών υιών του, ϊνα παραλάβω αύτούς εις τήν Αγ
γλίαν καί έκπαιδεύσω. Δέν ήδύνατο δέ νά έννοήση πώς 
ήμεΐς, αφού εΐχομεν τόσα νά δαπανώμεν, καί επομέ
νως ή μέθα τόσον πλούσιοι, άνελάβομεν τόσους κόπους 
οδοιπορικούς, άντί νά καθήμεθα άπολαύοντες έν ανα
παύσει τών αγαθών ών έβρίθομεν. ’Εξήγησα εϊς αύτόν 
δτι χορταίνοντες έκ τών αγαθών δλων τούτων, έ- 
παύομεν τού νά θεωρώμεν τό τρώγειν καί πίνειν καί 
κοιμάσθαι ώς εύδαιμονίαν· ούτε δ’ έχοντες χρείαν 
νά έμπορευόμεθα μετά τήν άπόκτησιν τού πλούτου 
τόν όποιον συνηθοοίσαμεν, έδόθημεν εις τήν σπουδήν 
τών ανθρωπίνων πραγμάτων, εϊς τήν μελέτην τής δη
μιουργίας τού Θεού, ώς μόνον σκοπόν τής λοιπής η
μών ύπάρξεως. Κολακεύων δέ τήν φιλοτιμίαν καί τά 
συμφέροντά του, προσέθεσα δτι μάς εϊλκυσεν έως εϊς 
αύτόν καί ό πόθος τού νά γνωρίσωμεν τοιούτον κρα- 
ταιόν μονάρχην, ώς καί ή ώφέλεια τού ν άνοιχθή πρός 
βορράν οδός, διά τής οποίας θάήδύναντο νά έρχωνται 
μέχρι τού Καρακαίου τά πολυτιμότατα προϊόντα τής 
εύρωπαϊκής βιομηχανίας καί οί άνθρωποι οί λευκοί. 
Ταύτα έπροξένουν εϊς τόν 'Ρουμανίκαν άκραν άγαλλία- 
σιν.—Αφού λοιπόν ήλθετε διά νά ϊδήτε έμέ καί τήν 
χώραν μου, είπε, θά σάς προμηθεύσω πλοιάρια δπως 
περιέλθητε τήν λίμνην, καί μουσικούς δπως σάς δια- 
σκεδάζωσιν έπί τού περιπάτου τούτου. Η μόνη μου 
έπιθυμία είναι νά εύαρεστηθήτε έκ τής παρ’έμοί δια
μονής.

Πριν δέ άναχωρήση, ό μονάρχης περιειργάσθη τάς 
έν τοΐς βιβλίοις ημών ζωγραφίας, τάς κλίνας, τά κι
βώτια, καί έν συντόμω πάν δ,τι εΐχομεν, λεπτομε
ρώς, απορών καί έξιστάμενος.

’Εκ τών Αράβων είχον μάθει δτι αί γυναίκες καί
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αί κόραι τού βασιλέως τούτου ύπεβάλλοντο εϊς ιδιαιτέ
ραν σιτευτικήν δίαιταν, παχυνόμεναι ύπερμέτρως. Θέ
λων νά βεβαιωθώ περί τούτου τού πράγματος , έπε-

I σκέφθην πρός τήν εσπέραν τόν Βουαζεζέρου, πρεσβύτα- 
τον τών αδελφών τού 'Ρουμανικά, δςτις, επειδή είχε 
γεννηθή προ τής άναβάσεως τού πατρός του εϊς τόν θρό-
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νον, έξηρέθη της διαδοχικής τάξεως. Οί "Αραβες δεν μ’ 
είπαν ύπερβολήν. Είσελθών είς την σκηνήν τοΰ Βουαζε- 
ζέρου, εύρον τόν γέροντα καί την πρωτίςην τών γυναι
κών του καθημένους πλησίον, είς έδώλιον έκ χώματος, 
έπί του οποίου ήσαν φυτρωμένα χόρτα, έν μέσω τρο
παίων έκ τόξων καί ακοντίων καί ροπάλων, κρεμα- 
μένων εϊς τούς στύλους τούς ύποστηοίζοντας τήν στέ
γην. ’Ενώπιον αύτών, έκειντο χαμαί πολλά αγγεία 
ξύλινα πλη'ρη γάλακτος. ‘Η πολυσαρκία τής γυναικός 
του ύπερβαίνει πάσαν ιδέαν· καί ό'μως φαίνεται ό'τι 
ύπήρξέ ποτέ ωραία πολύ. Νά σταθή όρθια τήν ήτο α
δύνατον· θά ήμπόδιζε τήν ισορροπίαν τοΰ σώματός 
της καί μόνον το βάρος τών βραχιόνων, διότι άπό 
τών κλειδώσεών των έκρε'μαντο ώς ζύμαι όγκοι σαρκός 
άφθονου καί πλαδαράς.

'θ ήγεμών καί οί υιοί του, ώραΐον έχοντες ούτοι τον 
άβυσσινόν τύπον, μάς ύπεδέχθησαν αληθώς εύγενικώ- 
τατα. ’Ακούσαντες περί τών ζωγραφιών ήμών, περι- 
ειργάσθησαν αύτάς μετά πλείστης τέρψεως, μάλιστα 
δέ τάς είκονιζούσας ζώα, άτινα έκάλουν έξ ονόματος 
βάλλοντες μεγάλους γέλωτας. Ήρώτησα είς τί έχρη- 
σίμευαν έκεϊνα όλα τά αγγεία τοΰ γάλακτος περί αύ
τούς. Ό Βουαζεζέρου άνέλαβε πάραυτα τήν έξήγη- 
σιν, καί δείξας μοι τήν σύζυγόν του,— Εκ τούτου, 
είπεν, αποκτά δλην αύτήν τήν εύσαρκίαν ποτίζοντες 
άδιακόπως γάλα τάς γυναίκας ήμών, άπό τής τρυφε- 
ρωτάτής αύτών ήλικίας, τάς καθιστώμεν αξίας ήμών 
τε καί τοΰ ήμετέρου βαθμού.

"Ακρως εύηρέστησαν είς τόν 'Ρουμανίκαν τά μικρά 
προς αύτόν δώρά μου· λέγω μικρά, διότι όλίγιστα 
πράγματα μοΰ άπολείπονται μεθ’ό'σας ύπέςημεν καθ’ 
οδόν άρπαγάς καί βραδυπορίας. Ηγνόει πώς νά μοί 
παραστήση τήν εύγνωμοσύνην του- αίσχύνεται, εί
πεν, ότι κατ’άρχάς έφοβήθη έκ της έλεύσεως ήμών. 
θά πέμψη κήρυκα πρός τόν βασιλέα τής Ούγάνδας, ό
πως τώ άναγγείλη ότι έχομεν σκοπόν νά μεταβώμεν 
καί παρ’αύτώ, καί συστήση ήμάς ώς προσενεχθέντας 
λίαν καλώς πρός όλους τούς ήγεμόνας όσους έπεσκέ- 
φθημεν. Τοΰτο άλλως τε άπήτει, ώς είπε, καί ή έθιμο- 
ταξία· άνευ δέ τής προηγουμένης συστάσεως ταύτης, 
θά μάς ήμπόδιζαν κατά πάν βήμα, ένω εϊς λόγος του 
ύπέρ ήμών θά έξομαλύνη πάν πρόσκομμα, έπειδή ά- 
πολαύει άκρας έμπιστοσύνης είς τήν Ούγάνδαν. ’Αλη
θώς μέν θά χάσωμεν ώς έκ τούτου ένα μήνα, ένεκα 
τής άποστάσεως, άλλά δυνάμεθα νά ένασχολήσωμεν 
τόν καιρόν είς έπίσκεψιν όλης τής χώρας έν ασφαλεία, 
συνοδευόμενοι ύπό τοΰ ’ΐννανάγου καί τών υιών του. 
Μ’είπε προσέτι ό 'Ρουμανίκας ότι, άν μέχρι τής άνα- 
χωρήσεώς μου δέν περισσεύσωσιν έμπορεύματα, ώς-ε 
νά έχω αρκετά διά τόν βασιλέα τής Ούγάνδας, δύνα
μαι ν’άρυσθώ τοιαΰτα έκ τοΰ θησαυροφυλακίου του. 
Θέλει δέ καί νά μάς συνοδεύσει μέχρι τών μεθορίων 
τής Ούγάνδας, ή αύτός, ή ό ’ΐννανάγης, χάριν προ- 
φυλάξεως κατά τοΰ 'Ροκέρου.

(Τήν συνέχειαν προσεχώς.)

'Οσάκις σοι συμβή δυστύχημά τι, σκέφθητι καί θά 
ϊδης ότι είσαι συναίτιος τών περιστάσεων α'ίτινες τό 
παρήγαγον, άν όχι καθ’όλα, άλλά κατά μέγιστον 
μέρος.

Ο ΑθΕΟΡΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.
ΜΙΑ ΣΤΑΓΩΝ ΓΔΑΤΟΣ.

Είς τόν κόσμον όπου μάς έθεσεν ό θεός, οί οφθαλ
μοί ήμών βλέπουσι τό άπειροστόν μόνον μέρος τής 
δημιουργίας του. ’Απείρους άλλους κόσμους δέν δυνά
μεθα νά ίδωμεν ένεκα τής άποστάσεως αύτών, καίτοι 
μεγίστους, ή ένεκα τής μικρότητος αύτών, καίτοι κει
μένους προ τών όμμάτων ήμών.

Ό άνθρωπος φερόμενος υπό φιλομαθείας κατεσκεύ- 
ασε τηλεσκόπια, δι’ών έξέτεινε τήν δύναμιν τής όρά- 
σεώς του μέχρι τοΰ νά διακρίνη αναρίθμητα άλλά ού- 
ράνια σώματα, πολύ άπωτέρω τών όσα βλέπομεν διά 
τών γυμνών οφθαλμών· καθόσον δέ τελειοποιούνται 
τά οπτικά έργαλεϊα, άναλύπτονται άπωτέρω καί αλ- 
λα, καί άλλα έπ’άπειρον.

Άφίνομεν ταΰτα· ση'μερον δέν πρόκειται περί αύ
τών· σήμερον πρόκειΐαι περί τών ύπ δψιν ήμών μι- 
κροτάτων τής γής ταύτης μορίων, τοσούτων κόσμων 
καί τούτων, περί ών προ τής έφευρέσεως τοΰ μικρο
σκοπίου ιδέαν δέν εϊχομεν.

’ΐδού μία ς-αγών ΰδατος· ΰδατος όμως όχι καθαρού, 
άλλά ληφθέντος άπό τής όχθης έλους δυσώδους. Τήν 
σταγόνα ταύτην θέτομεν έπί τοΰ φακού τοΰ μικροσκο
πίου, προσηλοΰμεν έπειτα τον οφθαλμόν έπί τής ά- 
νωτέρας οπής τοΰ έργαλείου τούτου, καί ώ τοΰ έκπλη- 
κτικοΰ θεάματος I

’Οψεις, άναρίθμητοι ό'φεις περιστρεφόμενοι, έλισ- 
σόμενοι μετά γοργότητος καί εύκαμψίας, φαίνονται 
έντός τής ςαγόνος ταύτης ώς έγχέλυες είς μίαν θάλασ
σαν. Τωόντι, τοιαύτην αναλογίαν έχει ή σταγών τοΰ 
ΰδατος πρός τό σώμα τών ζωυφίων τούτων. Παρατη- 
ρησον· τά ζωύφια ταΰτα κυνηγοΰσιν άλλα τινα σώ
ματα σχεδόν σφαιρικά, μόλις μέν διακρινόμενα ώς 
μέλαινες στιγμαί, άλλά γοργότατα επίσης καί θαυ- 
μαστότατα, καθότι δέν βϊέπεις είς αύτά όργανα κινή- 
σεως. 'Ολα τά όντα ταΰτα, δήμιοί τε καί θύματα, 
κυνηγοίτε και άγρεύματα, φαίνονται ώς κατεχόμενα 

ύπό μανίας· τόσον είναι αεικίνητα καί ακάθεκτα. *Αλ- 
ληλοδιώκονται, αλληλοτρώγονται, καί ή πέψιςτων γί
νεται μετά τόσου τάχους, ώστε δέν δύνασαι πάντοτε 
να διακριν/ις τις ό τρώγων καί τίς ό τρωγόμενος.

Ζαλίζεσαι παρατηρών τάς περιδρομάς, τάς περιε
λίξεις, τόν αναβρασμόν τών έμψύχων τούτων όντων 
διότι σημειωσον ότι εις τήν ς-αγόνα τήν οποίαν παρι- 
στά η παροΰσα είκών, ό σχεδιογράφος παρέλειψε χά
ριν ευκρίνειας τους πλείστους τών κατοίκων της.

Αλλως τε, είναι χρεία καί νά καταβάλης προσ

Σταγών ύδατος θεωρούμενη διά τού μικροσκοπίου,

— Οχι ποσώς· τούτο δέν εννοώ· άπαγε ! ’Αλλ’ 
αί σχεδόν αθεώρητοι στιγμαί αύται είναι πραγματι- 
κώς αθροίσματα ζώων, αληθείς κοινωνίαι φυσικαί· όχι 
μέν άνάλογοι πρός τήν άνθρωπίνην, ής είμεθα μέλη, 
και ή οποία, έκ λογικών συγκειμένη όντων, ύπάρχει 
έπιδεκτική ηθικής άναπτύξεως καί προόδου, άλλά κοι- 
νάς έχουσαι σάρκας καί κοινούς σκελετούς· ένί λόγω, 
αληθείς πολύποδες.

Εν ετει 1698, είς τών πατέρων τής μικρογραφίας 
τών όντων τούτων (ό Leuwenhoek), παρετήρησεν 
έντός τών ελών τής Ολλανδίας τόν έως τότε άγνως-ον 
κόσμον τών κατοίκων τοΰ ελώδους ΰδατος. Πρώτος 

πάθειαν τινα όπως συνειθίσης νά κρατής τήν κεφαλήν 
είς αύτόν τόν φεγγίτην, ώς ούτως είπεΐν, ή μάλλον είς 
αύτήν τήν θυρίδα ήν ήνοίξαμεν έπί τοΰ τοίχου τού 
διαχωρίζοντος ήμάς άπό τοΰ άπειρου.

Βλέπεις τάς μικράς ταύτας στιγμάς περί ών είπο- 
μεν, καί τά άλλα έκεϊνα τά ς-ρογγύλα μικρά σημεία; 
Ταΰτα όλα είναι ζώα, καί τί λέγω ζώα ! είναι πλέον •Α *η ζωα.

— ’Αστεΐζεσαι; ίσως εϊπη τις· πλέον ή ζώα! καί 
τί λοιπόν είναι; θεοί; . . .

αύτός, αληθής Χριστόφορος Κολόμβος τοΰ αθεωρήτου 
κόσμου, διέκρινεν είς αύτό διαφανή τινα σφαιρίδια 
στρεφόμενα περί έαυτά άνευ αιτίας τίνος όριστής, α- 
νευ πιθανολογίας. « Κινούμαι έπειδή θέλω νά κινη
θώ·» ιδού ή μόνη άπόκρισις ήν ήδύνατο νάλάβ'ρ παρά 
τών σφαιριδίων τούτων, αείποτε κρυπτομένων ύπό 
τήν μικράν αύτών διάμετρον.

Έδέησε νά καταβάλωσιν όλον τόν νούν καί τήν έ- 
πιμονήν αύτών πολλοί μικροσκόποι είς τήν μελέτην 
τοΰ φαινομένου, καί ούτως έξηκριβωσαν πράγμα τι, 
τό παραδοξότατον τών όσα ώφθησαν ποτέ έν τη ζωή 
τών οργανικών όντων. Είδον οι σοφοί ούτοι το περί- 
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κάλυμμα τοΰ Θυλακίτου (νοίνοχ· οΰτως (ονόμα
σαν τό παράδοξον τοΰτο δν), ό'τι ανοίγεται· καί άφοΰ 
άνοιχθή, έξέρχονται σφαιρίδια έγκεκλεισμένα είς αύτο, 
καί τά όποια φαίνονται ώς περιμένοντα τήν στιγμήν 
τοΰ νά ζήσωσιν. ’Αφοΰ δε ή μεμβράνη εκπλήρωσή 
ταύτην τήν λειτουργίαν, ξηραίνεται καί φθείρεται’ άλ
λά τά όντα άτινα εβαλεν εϊς τόν κόσμον εξακολου
θούν ν’αύξάνωσιν. Ώς δέ προήχθησαν έκ ζωικής τίνος 
έκρη'ξεως, μέλλουν έπειτα καί αύτά νά έκραγώσιν ο
μοίως, καί ομοίως νά δώσωσι τήν ζωήν είς τούς έκ- 
γο'νους καθώς τήν έλαβον έκ τών γονέων, καί νά δια- 
δεχθώσιν ούτω γενεαί γενεών μετά φοβέρας ταχύτητος 
μέγρι της συντέλειας τών αιώνων, ώς έγένετο άπό τής 
αρχής τής δημιουργίας.

Τινάς τών Θυλακιτών, τούς μεγίστους, δύναται νά 
διακρίνη ό οφθαλμός καί άνευ μικροσκοπίου· τό πε- 
ριεργότερον δέ φαινόμενου τών δντων τούτων είναι, 
ό'τι κυλίονται περί έαυτά άδιαλείπτως μετά μεγίς-ης 
ταχύτητος, ώς σφαιρ ίδια χυνόμενα πολλά όμοΰ έπί 
κεκλιμένης καί λείας σανίδος.

Το μικρότατον όλων τών άθεωρη'των ζωυφίων ό'σα 
μέχρι τοΰδε άνεκαλύφθησαν έντός τοΰ ΰδατος είναι ή 
Μονάς (monade)· μονάς δε ώνομάσθη έπειδή εί
ναι, πρός τόν άνθρωπον τούλάχ ιστόν, ό έσχατος όρος, 
ή αφετηρία τής ζωικής κλίμακος. 'Η πλειάς έκείνη 
τών ώς ή άμμος λεπτών σημείων άτινα βλέπει ό ανά
γνωσης δεξιόθεν πρός τά άνω τοΰ σχη'ματος, παριστα 
πολλά είδη τούτου τοΰ γένους. Κοινώς, αί μονάδες 
είναι σφαιρικαί καί ημιδιαφανείς. ’Επί πολύν χρόνον 
ένομίζοντο ώς έστερημέναι πάσης όργανώσεως· ύπετί- 
θετο ότι έτρέφοντο μόνον δι’άπορροφήσεως· άλλά τε- 
λειοποιηθέντος τοΰ μικροσκοπίου, ό έν Βερολίνω φυ
σιοδίφης ’Εχρεμβέργος (Ehrenberg·) απέδειξε διά 
μέσων λίαν ευφυών, ότι τά ζωύφια ταΰτα, ών μυριά
δες πολλαί μόλις κατέχουσι τήν έπιφάνειαν ένός χι
λιοστομέτρου τετραγωνικού, κέκτηνται τέσσαρας ς-ο- 
μάχους καλώς διακρινομένους. Τά μέσα δέ ταΰτα τοΰ 
’Εχρεμβέργου ήσαν άπλούστατα· έ'χυσεν εϊς τό ύδωρ 
έντός τοΰ όποιου αί Μονάδες ζώσι κοχενίλλην ή ινδι
κόν θέσας δ’έ'πειτα έπί μικροΰ ύάλου μίαν σταγόνα 
τοΰ χρωματισμένου ύγροΰ τούτου πλησίον άλλης ςα- 
γόνος καθαρού ΰδατος, συνη'νωσε διά τής αιχμής μιας 
βελόνης τάς δύο ςαγόνας άφ’ένός σημείου, καί ούτως 
είδεν ότι τά ζωύφια τά άναχωροΰντα άπό της χρωμα
τισμένης σταγο'νος εϊς τήν καθαράν είχον τούς στομά
χους των καί τόν οισοφάγον πλη'ρεις χρωματισμένου 
ύγροΰ.

Μετά τήν Μονάδα, μεγαλήτερος είναι ό θυλακί- 
της, περί ού άνωτέρω ειπομεν. Ο αναγνώστης βλέ

Δινοβλέφαρος (vorticella senta) ηύξημένος 144,400 φοράς.

πει τούτον ολίγον κατωτέρω, πρός τό αυτό μέρος τοΰ 
κύκλου.

Τό’Αειπαλές (vibrion), οΰτω καλούμενουέπειδή 
πάλλει άδιακόπως, παρίσταται πρός τά ανω τοΰ κύ
κλου. 'Εν έκ τών ειδών αύτοΰ ζή ηνωμένου είς ομάδας 
κανονικώς συγκεκροτημένας, ώς παρατηρεί ό θεατής 
παρά τό ζωΰφιον τοΰ σχη'ματος X.

ΟΙΙρωτεύς, ζωΰφιον εύμεταμόρφωτον, άδιακό- 
πως άλλάσσει σχήματα περιεργο'τατα, όποια φαίνον
ται πρός τά άνω τού κύκλου αριστερόθεν. Οτέ μέν 
παρίσταται ώς πέταλον άνθους, ότέ δέ ώς άστήρ, ώς 
φύλλον, ώς ώόν, κτλ.

Ό Τροχοφόρος (rotifere) είναι ώσαύτως αξιο
περίεργος, έπειδή αΐ μεταβατικαί αύτοΰ κινήσεις φαί
νονται γινόμεναι διά δύο τροχών ώς οΐ τών άτμο- 
πλόων. Τό ζωΰφιον τοΰτο παρέσχε πολλήν ασχολίαν 
είς τούς μικροσκόπους, θελήσαντας νά μελετήσωσι 
καλώς τάς κινήσεις του· ούτοι τέλος άπεφάνθησαν ότι 
ή ατροφική κίνησις είναι απάτη οπτική, προερχόμενη 
έκ τής ταχύτητος μέθης κινεί τάς κεραίας δι ών είναι 
ώπλισμένη ή κεφαλή του. Ιδού αύτό άκριβέστερον 
έσχ εδιασμένον.

Τροχοφόροι.

Οί ΙΙο'λύποδ’ες τών αύτών τούτων ζωυφίων, ογι 
μόνον πόδας έ'χουσι πολλούς, χρησιμεύοντας πρός τάς 
κινήσεις αύτών, άλλά καί μακρούς βραχίονας δι’ών 
συλλαμβάνουσι τήν τροφήν. Είς έξ αύτών είναι ό Δι- 
νοβλέφαρος (vorticella senta)· καί ιδού αύτός μεθ’ 
όλων τών έντοσθίωντρυ, ηύξημένος διά τού μικροσκο
πίου είς μέγεθος 144,400 φοράς ανώτερου τοΰ πραγ
ματικού. Σημειωτέου όμως ότι έν τω μικροσκοπικώ 
μεγέθει δέν έννοεΐται μόνον τό μήκος καί πλάτος, 
άλλά καί τό πάχος παντός σώματος.

Τέλος, έκτών παντοίων σκωλήκων τούς όποιους βλέ
πει ό θεατής άριςερόθεν τοΰ κύκλου, οί μέν λεπτότεροι 

προάγονται ύπό τοΰ έφθαρμένου ό’ξους, οί δέ παχ ύ- 
τεροι, έγχέλυες τής ζύμης καλούμενοι, γεννώνται 
έν τη κόλλα τοΰ κοινώς λεγομένου προζυμίου. ’Εντός 
τών σκωλήκων τούτων διακρίνεται έντερόν τι σπειρο- 
ειδές, κατέχον όλου αύτών τό μήκος· έάν δέ θέση τις 
ενα ή πολλούς τών έγχελύων τούτων μεταξύ δύο ύά- 
λων, καί συμπιέση αύτούς, ό έγχελυς διαρρήγνυται, 
και τότε έκτυλίσσεται πάραυτα τό έντερόν του είς 
πολλούς έγχέλυας μικρούς, όλους άσπαίροντας ώς ή 
μήτηρ των.

Αλλ όμως, μή ύπολάβη τις ότι άπαντα τά έν τώ 
κύκλω παριστάμενα ζωύφια εύρίσκονται έντός μιας 
καί τής αύτής ταγόν ο ς ΰδατος. Τά μέν έξ αύτών ζώσι 
μόνον κατά τινα ώραν τοΰ ένιαυτοΰ, τά δέ άπαντών- 
ται μόνον εϊς τινας τόπους, καί άπαιτέΐται νά έ'χη ό 
μικροσκοπος μεγαλην ύπομονήν καί έπιμονήν πρός ά- 
νακαλυψιν τινών έξ αύτών, ένώ είς άλλας σταγόνας 
μυρμηκίζουσιν άπειρα όμοΰ. Ό Τροχοφόρος, παρα
δείγματος χάριν, εύρίσκεται μόνον έντός ΰδατος λι- 
μνάσαντος είς ύδρορρόην στέγης.

Οί μικροσκόποι είκάζουσιν έκ τών δυσκολιών τάς ό
ποιας άπήντησαν είσδύσαντες μέχρι τής Μονάδος, ότι 
πολύς θά παρέλθη χρόνος έως ού προβώσι περαιτέρω 
αύτής· άλλ’ όμως καί αύτή ή Μονάς άπε'χει ίσως πολύ 
άπό τοΰ κυρίως λεγομένου μοριακού κόσμου (monde 
moldculaire). Τωόντι, ό αμφιβληστροειδής χιτών 
τοΰ οφθαλμού δέχεται έντυπώσεις έκ τής κινήσεως 
τών άκτίνων τοΰ φωτός, τούτέστι διακρίνει έντελώς 
παλμούς αύτοΰ τόσον λεπτούς, ώστε ή εύθεΐα γραμμή 
τοΰ τόξου των δέν ύπερβαίνει ούτε τό εκατομμυριο
στόν ένός χιλιοστομέτρου! 'Η διάςασις τών κυματι- 
σμών τοΰ πρασίνου, τήν όποιαν διακρίνουσιν έναργέ- 
στατα οί είς τά οπτικά φαινόμενα ένασχολούμενοι, έ
χει μήκος τόσον μικρότερον τού μήκους τής Μονάδος, 
όσον μικρότερα είναι μία Μονάς πρός ένα ’Ελέφαντα! 
Βλεπετε λοιπόν ότι πολύ είσέτι άπέχομεν τών δντων 
ών τό μέγεθος δύναται νά ίσομετρηθη πρός τό μήκος 
ένός κυματισμοΰ τοΰ φωτός. Τί δ’έπέκεινα καί τού
των ; Τό άγνωστον· νύξ βαθυτάτη, είς τήν όποιαν τά 
μέχρι τοΰδε μικροσκόπια δέν δύνανταινά είσδύσωσιν 
ίσως όμως άνακαλυφθώσιν έν τη νυκτί ταύτη καί άλλα 
ύπό τών έπερχομένων γενεών.

(Τήν συνέχειαν εις άλλο φυλλάδιον.)

ΑΙ ΑβΙΙΑΆΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.

Συνοδοιπορών ό Παύλος μετά τών πιστών Βεροιω- 
τών, άπέπλευσεν άπό Θεσσαλονίκης είς ’Αθήνας. Άπό 
τοΰ βάθους τού Θερμαϊκού κόλπου μέχρι τοΰ Φαλήρου 
η τοΰ Πειραιώς, ό πλοΰς απαιτεί όχι περισσοτέραςτών 
τριών ή τεσσάρων ημερών. 'Η ναΰς άκτοπλοεΐ παρά 
τούς πρόποδας τοΰ ’Ολύμπου, τής "Οσσης καί τοΰ Πη- 
λίου· παραλλάσσει τάς καμπάς τής ένδοτε'ρας θαλάσ
σης ήν ή νήσος Εύ'βοια διαχωρίζει άπό τής τοΰ Αι
γαίου, καί διαπορθμεύει τόν μοναδικόν Εΰριπον. Κατά 
πάσαν λοξοδρομίαν προσεγγίζει ό θαλασσοπόρος είς 
τήν όντως αγίαν γήν έκείνην, όπου άπαξ άπεκαλύφθη 
ή έντέλεια, όπου ό ιδεώδης τοΰ καλού τύπος έγένετο 
πράγμα, τήν γήν όπου τό εύγενέστατον τών γενών 
τοΰ ανθρώπου ίδρυσε συγχρόνως τήν τέχνην, τήν έπι- 
στήμην, τήν φιλοσοφίαν, τήν πολιτικήν. Βεβαίως, ό 

Παΰλος, προσεγγίζων είς τήνγήν ταύτην, δέν ήσθάνθη 
τήν οίονεί υίϊκήν έκείνην στοργήν, ήν πάς άνθρωπος 
εύπαίδευτος έ'κτοτε ησθάνετο άπτόμενος τοΰ σεπτού 
εδάφους τής Αττικής. Ό Παΰλος ύπήρχεν άλλου κό
σμου άνθρωπος· τούτου ή σεπτή καί αγία γή έ'κειτο 
άλλαχοΰ.

Η Ελλάς δέν είχεν άνορθωθή πλέον άπό τών δει
νών τραυμάτων άτινα ύπέστη κατά τούς τελευταίους 
αιώνας. Αί άριστοκρατικαί αύτής φυλαί'είχον κατα
σπαράξει άλλήλας ώς οί υιοί τής γής· οί 'Ρωμαίοι τέ
λος τάς είχον έξολοθρεύσει· είχον έκλείψει σχεδόν ό- 
λαι αί παλαιαί οίκογενειαι. Αί άρχαΐαι πόλεις τών 
Θηβών, τοΰ Άργους, κατήντησαν χωρία πενιχρά· ή 
’Ολυμπία καί ή Σπάρτη ήσαν τεταπεινωμέναι· είσέτι 
έπέζων μόνον αί Άθήναικαί ή Κόρινθος. Τά πέριξήσαν 
σχεδόν έρημος· ή έκ τών περιγραφών τοΰ Πολυβίου, 
Κικερωνος, Στράβωνος καί Παυσανίου παρισταμένη 
κατήφεια σπαράττει πάσαν καρδίαν. Αί έλευθερίαι τάς 
όποιας οί Ρωμαίοι είχον άφήσει νά διατηρώσιν αί 
πόλεις κατ’έπιφάνειαν, έλευθερίαι α'ίτινες έ'μελλον καί 
αύταί νά έκλείψωσιν έπί Ούεσπεσιανοΰ, έσώζοντο μάλ
λον ώς ειρωνεία. 'Η κακή διοίκησις τών 'Ρωμαίων εί
χεν έρειπώσει τά πάντα· οΐ ναοί είχον άμεληθή· κατά 
παν βήμα άπηντώντο ύπόβαθρα ών τά αγάλματα έ- 
κλάπησαν ύπό τών δορικτητόρων, ή τά όποια ή κο
λακεία έστησεν είς τούς νέους δέσποτας. 'Η Πελοπόν
νησος πρό πάντων παρίστατο νενεκρωμένη· ταύτην ή 
Σπάρτη έθανάτωσε. Μόνη ή Κόρινθος έφείλκυε πάσαν 
ζωήν.

Εν τούτοις τό έλληνικόν φΰλον, έξαίρουμένης τής 
Κορίνθου, διετηρεΐτο αρκούντως άμικτον καί καθαρόν 
εςω τής Κορίνθου οί Εβραίοι ήσαν ολίγοι- μία δέ μό
νη ρωμαϊκή αποικία είχεν έλθει είς τήν Ελλάδα· αί 
επιδρομαι τών Σλάβων καί Αλβανών, έξ ών έπαθε 
βαθεΐαν άλλοίωσιν τό έλληνικόν αίμα, συνέβησαν α
κολούθως. ’Ήκμαζον δέ είσέτι τά παλαιά θρησκεύ
ματα- μόνον γυναΐκές τινες έπραττον έν τώ κρύπτω 
καί έν άγνοια τών συζύγων, είς τόν βυθόν τοΰ γυναικω- 
νίτου, δεισιδαιμονίας ξένας, μάλιστα δ’αίγυπτιακάς· 
άλλ οί σοφοί άπέπτυον αύτάς. «Τί είδος θεού, έλε- 
γον, είναι θεός είς δν άρέσκουσιν αί λαθραΐαι λατρεΐαι 
γυναίκας έγγάμου! H γυνή δέν πρέπει νά έχη φίλους 
άλλους παρά τούς τού άνδρός αύτής. Μή οί θεοί δέν εί
ναι φίλοι ημών πρώτιστοι; »

Εικάζεται ότι ό άπόςολος Παΰλος, κατά τήν οδοι
πορίαν αύτοΰ, ή μετά τήν άφιξιν είς Αθήνας, έθλίβετο 
ότι άφήκεν είς τήν Μακεδονίαν τούς συναδέλφους αύ
τοΰ. Ίσως ό νέος ούτος κόσμος τόν κατέπληξε, καί εί
δεν έκεΐ εαυτόν ώς άπομεμονωμένον. Τό βέβαιον είναι 
ότι άναχωρούντων τών πιστών τής Βέροιας, παρήγ- 
γειλεν είς αύτούς νά εϊπωσιν είς τόν Σίλαν καί τόν 
Τιμόθεον όπως έλθωσι πλησίοντου όσον τάχιστα.

'Ο Παΰλος ετυχε λοιπόν έν Άθήναις ίκανάς ημέρας 
μονος· τοΰθ οπερ προ πολλοΰ δέν τώ είχε συμβή· 
διότι ό βίος του ύπήρξεν αεικίνητος, καί ούδέποτε ώ- 
δοιπόρησεν άνευ τής συνοδίας δύο ή τριών. Αί Άθήναι 
ήσάντι μοναδικόν είς τόν κόσμον· ή ουτως-ή άλλως, 
διέφερον παντός ό,τι ό Παΰλος έως τότε είχεν ϊδή· έκ 
τούτου δέ τά μέγιστα έστενεχωρεΐτο. Περιμένων τούς 
συναδέλφους του, περιεφέρετο καθ’έκάστην είς τήνπό- 
λιν. Δύναται τις νά συμπεράνη όποιας πρωτοφανείς 
σκέψεις διήγειρεν είς τό πνεύμα αύτοΰ ή άκρόπολις 
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προ πάντων, βρίθουσα αγαλμάτων, όμοιάζουσα κατά 
τούτο προς μουσεΐον, το λαμπρότατον τής ύφηλίου.

Αί τότε Άθήναι, καίτοι είχον ύποστή πολλά έκ 
του Σύλλα, καίτοι έσυλήθησαν ώς καί ά'πασα ή Ελ
λάς ύπό τών ρωμαίων έπαρχων, καί έν μέρει είχον 
ή'δη γ'υμνωθή ύπό τής βαναύσου απληστίας τών κυ
ρίων των, παρίσταντο κεκοσμημέναι εϊσέτι ύφ’ ό'λων 
σχεδόν τών αριστουργημάτων αύτών. Τά της άκρο- 
πόλεως μνημεία ήσαν έτι ανέπαφα. Κακόζηλοί τινες 
προσθήκαι, μέτρια έργα είσχωρήσαντα έν τώ ίερω τής 
ύψηλής τέχνης, καί προπετεΐς τινες αντικαταστάσεις, 
ώς ή άνίδρυσις άνδρών 'Ρωμαίων έπί τών βάθρων τών 
άρχαιοτέρων Ελλήνων, καίτοι ούκ ολίγα, δέν ήσαν 
δμως τόσα ώστε νά μεταβάλωσιν έπαισθητώς την 
γεραράν ό'ψιν τού καλλίστου εκείνου άκρου ιερού.

Ή Ποικίλη στοά μετά της λαμπράς διακοσμήσεως 
αύτης ύπήρχεν ακραιφνής ώς εις τάς πρώτας ημέρας 
της. Αί παμμίαροι συλη'σεις του Σεκούνδου Καρίνα, 
του πορίσαντος εϊς τόν έν Ρώμη Χρυσοΰν λεγόμενον 
Οίκον τά έλληνικά αγάλματα, διεπράχθησαν έπειτα, 
καί αί ’Αθήναι έπαθον έξ αύτοΰ όλιγώτερα ή οί Δελ
φοί καί ή ’Ολυμπία. 'Η κακοζηλία τών 'Ρωμαίων 
εϊς τό έγείρειν σειράς κιονών έντος τών πόλεων, δέν εί- 
χεν εισχωρήσει ένταΰθα· αί οϊκίαι ήσαν πενιχραί καί 
μικραί, διότι ή καλλίςη πόλις αυτή ήτο ένταύτώ καί 
άτακτος· είχε στενάς τάς οδούς· άλλά διατηρούσα τά 
παλαιά αύτής μνημεία, έπροτίμα τάς άρχαϊκας άνα- 
μνήσεις παρά τάς εύθυγράμμους οδούς.

Μικρόν συνεκίνουν τόν Απός·ολον τάέξαίσια έκεΐνα 
πράγματα· είδε τά μόνα τέλεια τών δσα ύπήρξαν καί 
θάύπάρξωσιν εϊς τόν αιώνα· τά Προπύλαια, τό εύγενέ- 
στατον τών αριστουργημάτων· τόν Παρθενώνα, παν 
άλλο μεγαλεΐον παρά τό έαυτοΰ καταρράσσοντα· τόν 
ναόν τής άπτέρου Νίκης, άξιον τών μαχών τάς οποίας 
καθιεροΐ· τό’Ερεχθεΐον , τέρας κομψότητος καί λε- 
πτότητος· τάς άρρηφόρους, θεοειδείς τήν χάριν παρ
θένους. Είδε ταΰτα πάντα, καί δέν έκλονίσθη ό ζή
λος του· ούτε έφριξε ποσώς. ’Ολιγωρών πρός τά 
πλαστικά κάλλη, ηυχετο μάλιστα τήν ταχίςην πτώ- 
σίν των, θεωρών τά άμιμητα έκεΐνα τεύγματα ώς εί
δωλα καί ούδέν άλλο. «Παρωξύνετο τό πνεύμα αύτού 
έν έαυτω (λέγεται έν ταΐς Πράξεσι τών ’Αποστό
λων), θεωρούντι κατείδωλον ούσαν τήν πόλιν. »

Τρέμετε λοιπόν έργα έλληνικά, τήν τέχνην άμί— 
μητα, τρέμετε αφού έτύχετε παριστώντα θεούς καί 
θεάς! ιδού άνήρ έξ Εβραίων, μέλλει νά έγείρη τήν 
σφύραν έφ’ύμών. Ο άνήρ ούτος σάς κατεδίκασεν. 
’Επρόφερε τήν λέξιν· — είσθε εϊδωλα, — καί λοιπόν 
μέλλετε νά κατασυντριβήτε.

Δύο τινά έν ’Αθήναις έπροξένησαν προ πάντων έν- 
τύπωσιν εϊς τόν ’Απόστολον τού Χριστού· πρώτον, τό 
φιλόθρησκον τών Αθηναίων, τεκμηριούμενον διά πλή
θους ναών, βωμών καί σεβασμάτων παντοίων, ση
μαινόντων δτι ύπήρχον έν τώ έκλεκτισμώ αύτών α
νεξίθρησκοι· δεύτερον δέ, ανώνυμοί τινες βωμοί, έπι- 
γραφόμενοι « άγνώςοις θεοΐς. » Τοιοΰτοι βωμοί ύπήρ
χον ικανοί έν ’Αθήναις καί εις τά πέριξ, ώς καί εϊς 
άλλας πόλεις τής 'Ελλάδος. Οί τού λιμένος Φαλήρου, 
τούς οποίους είδεν ίσως ό Παύλος άποβάς άπό τού 
πλοίου, ήσαν περίφημοι· άνεφέροντο έν τοΐς διηγή- 
μασι τού τρωικού πολέμου. "Εφερον δέ καί ούτοι έπι- 
γραφάς « Αγνώστοις θεοΐς», τινές δέ καί «Άγνώστω

θεω. » Οί ’Αθηναίοι, φοβούμενοι μή προσβάλωσιν έν 
άγνοια θεόντινα τού οποίου δέν ήκουσαν τό όνομα, ή 
μή παραμελήσωσιν ισχυρόν τινα δαίμονα, ή θέλοντες 
νά τύχωσι χάριτός τίνος άποκειμένης ϊσως εϊς θεότη- 
τά τινα τήν οποίαν ήγνόουν, ήγειρον βωμούς άνωνύ- 
μους ή φέροντας τοιαύτας έπιγραφάς· τό όποιον άμα 
ϊδών ό απόστολος Παύλος, είπε πάραυτα·— ιδού ύ 
θεός, ύ μόνος αληθινός θεός, δν οί ’Ελληνες « άγνο- 
» οΰντες εύσεβοΰσι· τούτον έγώ καταγγείλω αύτοΐς. 
» Τού γάρ καί γένος έσμέν, ώς καίτινες τών κατ 
» αύτούς ποιητών εϊρήκασι. »

Τό ήμίστιχον τούτο, « τού γάρ καί γένος έσμέν», 
ήκουσεν ϊσως ό Παύλος έν τινι θρησκευτική τελετή ή 
φιλοσοφική συζητήσει άναφερόμενον.

Όπωςδήποτε, ό καιρός έκεΐνος έτύγχανεν αρμόδιος 
πρός τό κήρυγμα. Αί Άθήναι δέν ήσαν τότε πλέον δ,τι 
ύπήρξαν αιώνας δλους, τό κέντρον τής ανθρώπινης 
προόδου, ή πρωτεύουσα τής δημοκρατίας τών πνευ
μάτων πιστώς διατηρούσα τήν άρχαίαν αύτής μεγα- 
λοφυΐαν ή πόλις αυτή, ή γενέτειρα πάσης τέχνης, ύ
πήρχεν έν τών έσχατων άσύλων τού φιλελευθέρου καί 
τού δημοκρατικού πνεύματος· ήτο αύτόχρημα άντι- 
πολίτευσις, ώς σήμερον λέγομεν. Ορμωμένη ύπέρ 
παντός άγώνος μή έχοντας έλπίδα, είχε κηρυχθη ύπέρ 
άνεζαρτησίας τής Ελλάδος καί ύπέρ Μιθριδάτου κατά 
'Ρωμαίων, ύπέρ Πομπηΐου κατά Καίσαρος, ύπέρ τών 
δημοκρατικών κατά τής τριανδρίας, ύπέρ Αντωνίου 
κατά ’θκταβίου. ’Ηγειρεν άνδριάντας εις τόν Βρούτον 
καί εϊς τόν Κάσσιον παρά τούς τού 'Αρμοδίου καί τού 
’Αριστογείτονος· έτίμησε τόν Γερμανικόν μέχρι βαθ
μού ώστε καί νά ένοχοποιηθή- ό Σύλλας τήν έλεηλά- 
τησε δεινώς, καί έπήνεγκε τό καίριον τραύμα πρός τούς 
δημοκρατικούς θεσμούς της· ό Αύγουστος, καίτοι 
έπιεικής πρός αυτήν, δέν τήν ώφέλησεν. Ούδέποτε μέν 
τη άφηρέθη ό τίτλος πόλεως έλευθέρας, άλλά τά προ
νόμια τών έλευθέρων πόλεων προέβησαν αείποτε εϊς 
μείωσιν ύπό τούς Καίσαρας καί τούς Φλαυϊανούς. Ού
τως αί Αθήναι περιήλθον έν καταστάσει πόλεως ύπο
πτου, ού'σης ύπό δυσμένειαν άλλ δμως αί συμφοραί 
των αύταί, αντί νά τάς έξουθενίζωσι, τάς άνεδείκνυον 
εύγενες-έρας. ’Από τού ένθρονισμού τού Νάρβα άρχεται 
δευτέρα τις ζωή ταύτης τής πόλεως. Ό κόσμος, έπα- 
νελθών εϊς τόν λόγον καί εις τήν αρετήν, άναγνωρίζει 
τήν μητέρα του. Ό Νάρβας, 'Ηρώδης ό ’Αττικός, ό 
’Αδριανός, ό Άντωνΐνος, Μάρκος ό Αύρήλιος, τήν ά- 
ναςηνουσιν άμιλλώνται τίς νά δωρήση εϊς αύτήν πλεί- 
ονα ώραΐα μνημεία καί νέους καλούς θεσμούς. Αί ’Α
θήναι καθίστανται πάλιν έπί τέσσαρας αιώνας ή πό
λις τών φιλοσόφων, τών καλλιτεχνών, τών εύφυών 
πνευμάτων, ή ιερά πόλις πάσης φιλελευθέρου ψυχής, 
τό προσκύνημα τών έραστών τού γνησίου καί. τού 
ώραίου.

Αλλά μή προτρέχωμεν τών καιρών. Κατά τήν θλι- 
βεράν ώραν εϊς ήν εύρισκόμεθα, ή μέν άρχαία λαμπρό- 
της εϊχεν έκλείψει, τής δέ νέας δέν είχε γίνει ούτε αρχή. 
Αί ’Αθήναι δέν ήσαν πλέον «ή πόλις τού Θησέως», 
καί ούτε εϊσέτι « ή πόλις τού ’Αδριανοΰ». "Ενα αιώνα 
προ Χρις-οΰ, ή τών Αθηνών φιλοσοφική σχολή άνεδεί- 
χθη λαμπρά· Φίλων ό Ααρισσαΐος, Αντίοχος ό Ά- 
σκαλωνείτης είχον συνεχίσει ή μεταρρυθμίσει τήν έκεΐ 
άκαδημίαν· ό Κράτιππος έδίδαξε τήν φιλοσοφίαν τών 
περιπατητικών, καί κατόρθωσε νά καταστή φίλος ή 

διδάσκαλος, παρήγορος ή προστατευόμενος τού Πομ
πηΐου, τού Καίσαρος, τού Κικέρωνος καί τού Βρούτου. 
Οί περιφημότατοι τών Ρωμαίων, καί οί πολυασχο- 
λώτατοι αυτοί, παρασυρόμενοι εϊς τήν ’Ανατολήν ύπό 
της φιλοδοξίας, παρέμενον δλοι εις τάς ’Αθήνας ϊνα 
άκούσωσι τούς περιωνύμους αύτών φιλοσόφους. Ό Ατ
τικός, ό Κράσσος, ό Κικέρων, ό Ούάρρων, ό Όβίδιος, 
ό Όράτιος, ό Αγρίππας, ό Ούϊργίλιος, δλοι ούτοι 
έσπούδασαν έν ’Αθήναις ή διέτριψαν έκεΐ ώς έρασταί 
τών έν αύταΐς. ’Εκεί καί ό Βρούτος διήνυσε τόν τελευ- 
ταΐον χειμώνά του, μεταξύ τού περιπατητικού Κρα- 
τίππου καί τού ακαδημαϊκού θεομνήστου. Αί ’Αθήναι 
ύπηρχον κατά τάς παραμονάς τής έν Φιλίπποις μάχης 
τό κέντρον γνώμης μέγα βάρος προσθετούσης εϊς τήν 
πολιτικήν πλάστιγγα. 'Η έν αύταΐς διδομένη διδα
σκαλία, δλως φιλοσοφική ούσα, μεγάλως ύπερεΐχε της 
άνουσίου ρητορικής της σχολής της 'Ρόδου. ’Αλλά τάς 
’Αθήνας έζημίωσεν αληθώς ή ένθρόνισις τού Αύγούς-ου 
καί ή παγκόσμιος εϊρήνευσις· έκτοτε ή διδασκαλία 
της φιλοσοφίας έθεωρήθη ύποπτος, αί δέ σχολαί άπώ- 
λεσαν τήν τε βαρύτητα καί τόν ζήλον αύτών.

Αλλωςτε ή 'Ρώμη, φιλόμουσος γενομένη, έπαυσεν 
έπί τινα καιρόν νά έξαρτάται έκ τής 'Ελλάδος κατά 
τα περί τό πνεύμα. Είχον σχηματισθη άλλαι έστίαι 
φώτων· ώς σχολή ποικίλης μαθήσεως έπροτιμάτο ή 
Μασσαλία. "Ηρχισε νά έπικρατή ό έκλεκτισμός· έξαι- 
ρουμένου Άμμωνίου τού Άλεξανδρέως, διδασκάλου 
τού Πλουτάρχου, ίδρύοντος κατ’ έκεΐνον τόν καιρόν έν 
’Αθήναις είδος τι φιλοσοφίας φιλολογικής, ήτις κατέςη 
τού συρμού, ώς εϊπεΐν, άπό της βασιλείας τού Άδρια- 
νοΰ, ούδείς πρός τά μέσα τού πρώτου αίώνος έλάμ- 
πρυνε τήν πόλιν ήτις μόνη εϊς τόν κόσμον παρήγαγεν 
ή προσείλκυσε τούς πλείστους τών εύκλεών άνδρών. 
Νυν έπληρούτο οϊκτρώς ή άκρόπολις άγαλμάτων έγει- 
ρομένων εϊς ύπατους, ανθυπάτους, άρχοντας ρωμαίους 
ή συγγενείς τών αύτοκρατόρων.

Ναοί δέ ΐδρύοντο εϊς τήν θεάν 'Ρώμην καί εϊς τόν 
Αύγουστον καί ό Νέρων αύτός έτιμήθη αύτόθι δι’α
γαλμάτων. Οί άριστοι τών έλλήνων άγαλματοποιών 
εϊχον μεταβή εϊς 'Ρώμην δθεν τά πλεΐστα τών αθη
ναϊκών έργων τού πρώτου αίώνος έκπλήττουσι διά τήν 
μετριότητα τής τέχνης των. Μνημεΐά τινα, ώς τό ώ- 
ρολόγιον ’Ανδρονίκου τού Κωρρέστου, ή στοά Αθη
ναίου τού Αρχηγέτου, ό τής 'Ρώμης καί τού Αύγού- 
στου ναός, τό Μαυσωλεΐον τού Φιλοπάππου, είναι 
καί αύτά ολίγον τι προγενέστερα ή μεταγενέστερα τού 
καιρού δτε ό ’Απόστολος Παύλος είδε τάς ’Αθήνας.

Αί γυναίκες είχον στραφή πρός ξένα μικρά σεβά- 
σματα, ώς τό τού Άδώνιδος· οί ’Αθηναίοι πρώτοι έ- 
βεβήλωσαν τά ίεράτων· ό Ααχάρης έσύλησε τόν χρυ
σόν τού αγάλματος τής ’Αθήνας· Δημήτριος ό Πολιορ
κητής καθιδρύθη ύπό τών κατοίκων αύτών τής πό
λεως εϊς τόν οπισθόδομον τοΰ Παρθενώνος, δπου έφερε 
πλησίον έκεΐ καί τάς εταίρας του νά καταλύσωσιν· ή- 
στεΐζοντο δέ οί Αθηναίοι διά τό σκάνδαλον τών γει
τόνων τούτων τής σεμνής θεάς· ό έσχατος τών ύ- 
«ερμάχων τής άθηναϊκής ανεξαρτησίας ’Αριστίων, ά- 
φήκε τόν άκοίμητον έως τότε λύχνον τής Πολιάδος Α- 
θηνάς νά σβεσθή. ’Αλλά τόση ύπήρχεν ή δόξα τής μο
ναδικής ταύτης πόλεως, ώστε ή οικουμένη οίονεί ά- 
νεδέχθη τήν λατρείαν πρός τήν πολιούχον αύτής θεάν, 
δτε αύτη τήν ήμέλει. Οί ξένοι τωόντι έπανέφεραν 

τάς πρώην τιμάς τοΰ Παρθενώνος. "Ολος ό κόσμος, ό 
έθνικός λεγόμενος, συνέρρεεν εις τά αθηναϊκά μυςηρια.

Προ πάντων δμως αί Άθήναι έτιμώντο εϊσέτι ώς 
πόλις τής σοφίας. 'Η πόλις τού Μιλτιάδου καί τοΰ 
Περικλέους μετεβλήθη εϊς πόλιν πανεπιστήμιον, ώς 
είναι σήμερον ή ’Οξφόρδη· τό καταγώγιον δλης τής 
νεολαίας τών εύγενών, δαπανώσης έν αύτή αφειδώς 
τό χρυσίον. Μόνον διδασκάλους έκεΐ έβλεπέ τις, καί 
φιλοσόφους, καί ρήτορας, καί παιδαγωγούς παντοίους, 
σωφρονιστάς, έφηβάρχους, γυμνασιάρχας, παιδοτρί- 
βας, οπλομάχους, διδασκάλους τής ξιφομαχίας καί 
τής ιππικής. Άπό τού Αδριανοΰ, οί κοσμηταί ή έφο- 
pot τής νεολαίας τιμώνται σχεδόν ώς οί άρχοντες· τά 
έτη χρονολογούνται άπ’ αύτών- ή παλαιά ανατροφή, 
σκοπός τής οποίας κατ’άρχάς ήτο ή μόρφωσις τοΰ έ- 
λευθέρου πολίτου, κατήντησε παιδαγωγικός τού άν- 
θρώπου νόμος.

Φεΰ! μόνον ρητορευτάς ήδύνατο τού λοιπού νά 
μόρφωση. Οί έπί τών οχθών τοΰ Ίλισσοΰ σωματικοί α
γώνες, ή άλλοτέποτε άληθώς ηρώων άξια αύτη άσχο-• Λ-
λία, σήμερον κατήντησαν έργον άπλοΰν κομψοπρε- 
πείας· τό ύγιές μεγαλεΐον διεδέχθησαν χαρίεντα σχή
ματα. Άλλά τής 'Ελλάδος ’ίδιον είναι τό νά έξευγε- 
νίζει τά πάντα, ώστε καί αύτό τό έργον τοΰ παιδα
γωγού κατέστη έν αύτή ηθικόν ύπούργημα. Η έπίχρυ- 
σος νεότης έκείνη άνεπόλει ένίοτε τάς λαμπράς δημηγο
ρίας τών διδασκάλων αύτής· ύπήρχε δημοκρατική ώς 
πάσα νεότης· έδραμεν εις τήν πρόσκλησιν τού Βρού
του, καί ύπέςη καρτερικώς τόν θάνατον εις τήν έν Φι- 
λίπποις μάχην· δλην τήν ημέραν έδημηγόρει ύπέρ 
τής τυραννοκτονίας καί τής έλευθερίας, ή έξεθείαζε 
τήν εόγενή τού Κάτωνος τελευτήν, ή έγκωμίαζε τόν
Βρούτον.

Οί ’Αθηναίοι ήσαν έτι ζωηροί, εύφυεΐς, φιλοπράγ- 
μονες· έζων δλην τήν ημέραν εις τό ύπαιθρον, συνα- 
ναςρεφόμενοι πανταχοΰ καί συνδιαλεγόμενοι, πνέοντες 
τόν έλαφρόν άέρα τού αιωνίως φιλομειδοΰς ούρανοΰ έ- 
κείνου. Ο αρχαίος κόσμος εϊχεν εϊσέτι τό κέντρον αύ
τοΰ έν Αθήναις. ’Επειδή ή πόλις ούδέποτε κατέστη 
έμπορική, δλοι αύτής οί κάτοικοι μίαν μόνην είχον 
φροντίδα, νά μάθωσι νέα, νά γινώσκωσιν δ,τι έλέγετο 
καί δ,τι συνε'βαινεν εις τήν ύφήλιον. Είναι άξιοσημείω- 
τον δτι ή μεγάλη άνάπτυξις τής θρησκείας δέν έπη- 
ρέαζε τήν έλευθέραν παιδείαν. Αί Άθήναι ήδύναντο νά 
vivat πόλις ή μάλλον θρήσκος τού κόσμου, τό Πάν- 
θεον τής 'Ελλάδος, καί ένταύτώ ή πόλις τών φιλοσό
φων. 'Ο βλέπων εϊς τό θεατρον τοΰ Διονύσου τάς περί 
τήν ορχήστραν μαρμαρίνας έκείνας έδρας, δλαςφερού- 
σας τό ό'νομα τής ΐερωσύνης τών έπ αύτών καθημένων, 
έκλαμβάνει τάς ’Αθήνας ώς πόλιν ιερέων· καί δμως 
ύπήρχον πόλις φιλοσόφων, άνδρών έλευθέρου φρονή
ματος. 'Η λατρεία έκείνη ούτε βιβλία εϊχεν ιερά, ούτε 
δόγματα. Τό ίερατεΐον δέν άπεχθάνετο τάς φυσικάς 
έπιστήμας. *Ο ίερεύς καί ό έπικούρειος συνεβιβάζοντο 
έξ αμοιβαίας ανοχής.

Πρός τόν ’Απόστολον Παύλον, τό θέατρον τούτο ύ
πήρχεν δλως νεοφανές. Αί πόλεις δπου είχε διδάξει 
μέχρι τοΰδε ήσαν κατά τό πλεΐστον βιομήχανοι πό
λεις, είδος Αιβούρνου ή Τεργέστης, έν αίς εύρίσκοντο 
μεγάλαι έβραιακαί μάλλον ή κέντρα λαμπρά, πόλεις 
κόσυιου μεγάλου καί έκπαιδεύσεως μεγάλης. 'Ο εθνι
σμός τών Αθηναίων ήτο βαθύς· ή εϊδωλολατρεία συνε-
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δέετο μετά πάσης άπολαύσεως καί παντός συμφέρον
τος, καί πάσης δόξης. Ό Παύλος παρωξύνετο· έ
μενε διστάζων. Τέλος, άφίχθη ό Τιμόθεος έκ Μακεδο
νίας· ό Χίλας, δι’άγνωςον λόγον, δέν ήδυνήθη νά έλθη ; 
μετ’αύτού. Καί τότε λοιπόν έπελήφθη του έργου ό τοΰ 
Χρίστου Αποστολής.

ΕΙΙΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΔΑΧΙΑΑ.
Έλθετε νά έπισκεφθώμεν την Δανίαν δέν είσθε πε

ρίεργοι νά γνωρίσετε την γην τών πατέρων του ή- 
μετέρου βασιλέως; Η γεωγραφία τών χωρών εκείνων 
παρίσταται άμυδρά εις τό πνεύμα τώνπλείστων περί 
δέ της ιστορίας αύτών, ολίγιςοι ήθέλησαν να την έςε- 
τάσωσι.

Θέλω νά σάς δώσω νύξιν τινά περί τούτων· έχω ω
ραίας εικόνας δι’ ών μέλλω νά σαφηνίσω τα παντα, 
παρενθέτων αύτάς έν τώ μεταξύ της διηγήσεως, καί 
σάς ύπόσχομαι τέρψιν έξ αύτών. Σήμερον μάς ένδια- 
φέρουσιν· ό λαός εκείνος κατέστη ήμΐν συμπαθής· αί- 
σθανόμεθα πρός αύτόν ό',τι πρός αγαθόν συγγενή μα
κράν άπόντα, άφότου άνεθέσαμεν εϊς έν έκ τών τέκνων 
αύτου την ύπέρ τοΰ μέλλοντος της πατρίδος ήμών 
μέριμναν.

Τό βασίλειον της Δανίας σύγκειται, α έκ μιας χερ
σονήσου, τής ’ίουτλανδίας, κείμενης πρός βορράν της 
εύρωπαϊκης ηπείρου καί σχηματιζούσης μετά της Σου
ηδίας τόν πορθμόν Καττεγάτην, άγοντα είς τήν Βαλ
τικήν· β'έκ νήσων πολλών συνηγμένων πλησιέστα- 
τα, ών αί μέγισται ονομάζονται Σηλανδία, Φιο- 
νία καί Λαλανδία. Δέν λέγομεν τήν μεγίστην νήσον 

. ’Ισλανδίαν, κειμένην είς μεγάλην απόςασιν, πλησίον 
της Γρηνλανδίας, είς τάς ύπερβορείους της Εύρώπης 
θαλάσσας· αύτη καί μόνη κατέχει έκτασιν όσην όλον 
όμοΰ τό έλληνικόν βασίλειον, άλλ’είναι σχεδόν κατε- 
ψυγμένη καί απόκεντρος. Έχει δέ ή Δανία καί πλη
σίον της ’Αμερικής, είς τό πέλαγος τής Κολομβίας, 
άλλας τινάς μικράς νη'σους, τάς οποίας έπρόκειτο έ- 
σχάτως ν’άγοράσωσιν αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι. ’Αλλά 
καί είς τά παράλια της ’Ασίας κέκτηται πόλιν τινά, 
τήνΤραγκουεβάρην, καί έντή βορειότατη ’Αμερική τήν 
Γρηνλανδίαν, γείτονα της νήσου ’Ισλανδίας, καί έν τή 
’Αφρική εμπορεία τινά έπί τών παραλίων της Γουινέας.

*Η Δανία, πριν τή αφαίρεση ή Πρωσσία τά δουκά
τα Σλέσβικον καί Χόλςαινον έν έ'τει 1866, είχεν επι
φάνειαν 2,775 τετραγωνικών λευγών, πληθυσμόν δέ 
2,200,000 κατοίκων. 'Η πρωτεύουσα τοΰ βασιλείου, 
Κοπεγχάγη, κεΐται έπί τής νήσου Σηλανδίας, προς ά- 
νατολάς, ήτοι προς τήν Βαλτικήν θάλασσαν, τήν ο
ποίαν όμως δέν βλέπει, φραττομένη ύπό τοΰ ’Αμάκου 
(Amager), νησιδίου μετά τοΰ οποίου συνάπτεται ή 
πόλις.

'Η Δανία κατά τοΰτο ομοιάζει πρός τήν Ελλάδα, 
ό'τι καί αύτή περιρρέεται ύπό τής θαλάσσης, συγκει- 
μένη έκ μιας χερσονήσου καί πολλών νήσων· άλλά τό 
κλίμα διαφέρει τά μέγιστα. Που ή Αίγυπτος καί ποΰ 
ή ’Ιταλία! Οί κόσμοι ούτοι είναι άλλοι. Καί οί κό
σμοι τής Γαλλίας, τής Γερμανίας αύτής, όπίσω έμει
ναν. .0 κόσμος τής Γαλλίας ύπερηκοντίσθη. Ό σκαν- 
διναυϊκός κόσμος, έκεΐθεν άρχόμενος, εκτείνεται, εκ
τείνεται είς ζώνας ομίχλης μέχρι τής ’Ισλανδίας.

'Η χώρα είναι πεδινή καί εύφορος· τό κλίμα ύγρον, 

άλλ’όχι δριμύ. 'Η Δανία έσχε πρώτους οίκιστάς τούς 
Κίμβρους καί Τεύτωνας, ήττηθέντας ύπο τοΰ Μαρίου 
έν έ'τει 103 π. Χριστού. Εκείνους διεδέχθησαν άλλοι 
λαοί έπίσης βάρβαροι. Κατά τόν Δ' αιώνα, ό ’θδΐνος, 
ήγεμών μυθώδης ώς ό Θησεύς, ϊδρυσεν, ώς λέγεται, 
τό βασίλειον της Δανίας. Ό Σουενών κατέκτησεν έν έ- 
τει 1014 τήν ’Αγγλίαν, καί ό διάδοχος αύτοΰ Κανοΰ- 
τος τήν Νορβηγίαν, ήτις πάλιν μετά θάνατον αύτοΰ 
(1038) έχωρίσθη άπό της Δανίας. Έν έ'τει 1047 
άνέβη έπί του θρο'νου ό Έστρισσών καί έβασίλευσε μέ
χρι τοΰ 1448, ό'τε διεδέχθη αύτον ό ηγεμονικός οί
κος τοΰ ’θλδεμβούργου, διατηρηθείς μέχρι τοΰ 1 523. 
Τότε κατέλαβε τήν έξουσίαν ό ηγεμονικός οίκος τοΰ 
Χολσταίνου καί Σλεσβίκου, καί αύτός βασιλεύει έ'ως 
ση'μερον.

Εν έ'τει 1814 έχωρίσθη πάλιν ή Νορβηγία άπό της 
Δανίας, παραχωρηθεΐσα είς τήν Σουηδίαν.

'Η δανική γλώσσα είναι μίγμα γερμανικής μετά 
της αρχαίας διαλέκτου τών Νορμανδών. Θρησκεία τοΰ 
Κράτους είναι άπό τοΰ 1539 ό λουθηρανισμός.

'Η Κοπεγχάγη (Kicebenhavn) απέχει 159 λευ
γών άπό τής Στοκχόλμης, πρωτευούσης τής Σουηδίας, 
καί 309 άπό τών Παρισίων. Έχει άκρόπολιν όχυράν 
καί περί τάς 150,000 κατοίκων, ών 3000 ’ΐσραηλϊ- 
ται. 'Ολιμήν αύτής δύναται νάπεριλάβη 500 πλοία. 
Μεταξύ τών άξιοθεάτων αύτης οικοδομών διακρίνον- 
ται ό ναύςαθμος, ή βασιλική βιβλιοθήκη, περιέχουσα 
ύπέρ τάς 14,000 τευχών καί 3,000 χειρογράφων, το 
πανεπιςήμιον, έγερθέν έν έ'τει 1475· τόπολυτεχνεϊον, 
ή βασιλική ακαδημία της χειρουργίας, ή βασιλική α
καδημία τών επιστημών καί ή τών ώραίων τεχνών. 
Κέκτηται δέ έργοστάσια πήλινων σκευών (poi'Celai- 
nes), ύφασμάτων έριούχων, λινών καί βαμβακί- 
νων, τυπωτήρια αύτών, σαπωνοποιεία, χυτήρια σι
δήρου, σακχαροποιεΐα, διασταλακτήρια, κτλ. Ναΰται 
ύπηρξαν οί πρώτοι οίκισταί της Κοπεγχάγης, άλλ’ έ- 
πυρπολήθη έν έ'τει 1728, ό'τε άνωκοδομήθη κατά κα
νονικόν σχέδιον. Αύτη ή πρωτεύουσα κατέστη το θέα- 
τρον ιστορικής ναυμαχίας, συναφθείσης ύπό τά τείχη 
αύτής. Τήν 2 άπριλίου 1801, ήλθεν άγγλικός στό
λος ύπό τούς ναυάρχους Πάρκερον καί Νέλσωνα, καί 
έντός τεσσάρων ώρών καταστρέψας τόν δανικόν μετά 
μεγάλην καί αίματωδεστάτην άντίστασιν, έβίασετήν 
Δανίαν νά δεχθη ανακωχήν, καί ν’ άποσπασθή άπο τοΰ 
συνασπισμού ον είχε μετά τών βορείων. Πάλιν δέ μετά 
παρέλευσιν έτών εξ (1 807 ), ςολος άγγλικός ύπό τούς 
ναυάρχους Κάθκαρτον καί Γαμβιε'ρον, προσορμισθεις 
ύπό τά τείχη της Κοπεγχάγης, άπήτησε τήν παράδο- 
σιν τοΰ δανικού τύλου. ’Αρνουμένης τοΰτο της Κυβερ- 
νήσεως, ό άγγλικός στόλος προέβη είς βομβαρδισμόν 
διαρκέσαντα έπί τρεις ημέρας, μεθ’άς ή Δανία ( 4 σε- 
πτεμβρίου) ήναγκάσθη έκ νέου νά ένδώση, έγκάταλεί- 
ψασα είς τούς άγγλους τόν στόλον αύτης, συγκείμενον 
έκ 18 δικρότων, 1 5 φρεγατών, 6 βρικίων καί 25 κα- 
νονοφο'ρων· δύναμιν τήν οποίαν ή αγγλική άντιζηλία 
δέν άνείχετο.

Η Σηλανδία είναι ή κοιτίς τών παλαιών έκείνων 
Κίμβρων. Οί πολλοί έξ ήμών άγνοοΰσιν ό'τι οί Δανοί, 
καλούμενοι άλλοτε ποτέ έν Εύρώπ/ι Ιούτοι, Αγγλοι 
ή Νορμανδοί, ύπήρξαν φοβεροί πειραταί. ’Οκτάκις 
κατε'κτησαν τήν ’Ιρλανδίαν καί δεκάκις τήν ’Αγγλίαν. 
Αί έπιδρομαίτων κατελεηλάτουν τήν Εύρώπην, ής οί
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Λαοί τούς έφοβοΰντο ώ; δαίμονας. Κατα τον έννατον Jutorum libera UOS, boimue· (Έΰσαι ήμάς, Κυ- 
αίώνα, αΐ λιτανεΐαι έ'ληγον διά τής εύχής, A furore I ριε, άπό τής τών Ιουτων οργής).

'Γόμ· Β'· — Αύγουστος, 1869. Ιό
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Οΐ Δανοί διεκοίθησαν αείποτε έπί άνδρία, είτε α
μυνόμενοι, είτε έπιτιθέμενοι* καί σήμερον δέ θεωρούν
ται έν Ευρώπη ώς ς-ρατιωτικό; λαός, μάλιστα δέ ναυ
τικός- όιότι όπου άν στραφώσι βλέπουσι θάλασσαν.

Αί οίκοδομαί τών κατοίκων είναι έκ πλίνθων ο
πτών, διότι βουνά δέν έχει ό τόπος, άλλά πλήθος γη
λόφων ζωγραφικωτάτων, ών οί κυματισμοί παρεμφέ- 
ρουσι προς τούς της πράσινης θαλάσσης ητις αφρίζει 
γύρω αύτών. Περιηγητής τις ώνόμασε διά τοΰτο την 
Φιονίαν στερράν θάλασσαν, θαυμάζων συγχρόνως την 
καλλιέργειαν τοΰ. τόπου εκείνου, τάς έκτεταμένας 
αύτοΰ πεδιάδας, όλας έσπαρμένας σίτον, τάς άγέλας 
αΐτινες περιφέρονται πρός νομήν, άγέλας δαμάλεων 
πολλάκις μέχρι διακοσίων, αΐτινες μυκώμεναι κατα- 
τέρπουσι τον θεατήν. Την Δανίαν δύναται τις νά ό- 
νομάση κατά τοΰτο άλλην άρκτώαν Αγγλίαν, μη έ- 
χουσαν μέν τά σιδηρουργεία εκείνης, άλλ άντ’αύτών 
δάση άπειρα.

Η έκπαίδευσις εϊς την Δανίαν επαινείται γενικώς 
ύπό τών Εύρωπαίων- ούύαιιου είναι τόσον διαδεδο- 
μένη. Εκτός τών γυμνασίων, όπου οί Σκανδιναυοί 
παΐδες είσέργονται δεκαετείς ϊνα έξέλθωσι δεκαοκταε- 
τεϊς, προπυλαίων τούτων του πανεπιστημίου της Κο
πεγχάγης, παν χωρίον εύμοιρεΐ ένός σχολείου· εί
ναι δέ ύπόχρεοι νά φοιτώσιν εις αύτά οί υιοί καί αί 
θυγατε'ρες των χωρικών, καί ούτως όλοι σχεδόν άνα- 
γινώσκουσι καί γράφουσι· πρός δέ διδάσκονται καί 
γεωγραφίαν, αριθμητικήν, ιστορίαν, μάλιστα δέ την 
της πατρίδοςτων.

Τό Φρηδερικόβοργον είναι τόυ.ένιστον καί λαμπρό- 
τατον τών ανακτόρων της μ.οναοχίας· άλλά δυστυχώς 
τα έντός αύτοΰ έπυρπολήθησανποό δέκα έτών, μενουσι 
δέ μόνον οί τοίχοι έσωθεν ανέπαφοι. Τό οικοδόμημα 
τούτο έγείρεται έντός λίυ.νης, καί είς αύτο μεταβαίνει 
τις διά τριών γεφυρών λίαν ζωγραφικών. Θαυμάζεται 
ύπό τών περιηγητών, ού μόνον διά τό κολοσσιαΐον μέ
γεθος του, άλλά καί διά τον πλούτον της έργασίας. 
Αί όπται πλίνθοι ές ών είναι έν αέρει κτισμένον αντι
κατοπτρίζονται έρυθραΐ εϊς τά σμαράγδινα τής λίμνης 
ύδατα, και όταν ό ήλιος δύων τα επιχρυσώνη δια τών 
ακτινών του, παρίς-αται θέαμα μαγικόν. Γύρω τής λί
μνης έγειρονται λόφοι άπότομοι, πλήρεις χλόης, τερ
πνότατοι είς τήν όοασιν.,

Αί προσόψεις καί οί πύργοι τοΰ Φρηδερικοβούργου 
είναι αρχιτεκτονικής ποΰ υ.έν έλληνιζούσης, που δέ 
γοτθικής· άλλ ή σκανδιναυϊκή φαντασία πνέει έν παντί 
διακοσμη'ματι· έν τοΐς σηκοΐς, έν τοΐς άγάλμασιν, έν 
ταΐς καμαραις, έν ταΐς στήλαις ταΐς έκ μαρμάρου νορ
βηγικού μέλανος, καί τέλος έν τή συμμίξει τών ποι
κίλων χ ρωματων. Ο έν αύτώ ναΐσκος γέμει οικοσή
μων ιπ ,οτικών του τάγματος του ’ Ελέφαντας· καί 
μεγάλη μέν φαίνεται ή έν αύτώ πολύ έλεια, άλλ’ή τέ
χνη υπερβαίνει αύτην. Ο ναΐσκος ούτος θεωοεΐται ώς 
εκ των περιεργοτατων καί θαυμαστοτάτων τής γής.

Ο άπυθανών βασιλεύς Φρηδεοΐκοε Ζ έθλίβη μεγά- 
λως εκ τής πυρπολησεως τοΰ ανακτόρου τούτου, καί 
δικαίως' διότι δέν ήτο μόνον βασιλικόν, άλλά καί ε
θνικόν αγλάισμα. Ήγεοθη ιαέν έπί Φςηδεείκου του β', 
άλλ έκαλλώπισεν αυτό Χριστιανός ό Δ', ήρως ούτος 
της Δανίας, επιζών και έν τούτω τώ ι.'.νη·,',είω· διότι 
αι οικοδομαι είναι ή διά πετρών γεγ-αυ μ;νη ιστορία 
τών εθνών. Γωοντι, άνευ τών παρ ήμΐν σωζουιένων 

αρχαίων μνημείων, μεθ’ όσα άν ανεγινώσκοντο περί 
αύτών εις τούς άρχαίους συγγραφείς, ό σημερινός κό
σμος θά εδίταζε περί τής τοσαύτης τελειότητας, ώςδι- 
σάζει περί τής ζωγραφικής τών αύτών έκείνων αιώνων 
τέχνης, μή έχων ούδέν αύτής δείγμα πρό οφθαλμών.

'Ο Χριστιανός Δ' έγεννήθη εϊς τό δάσος τού άνα- 
κτόρου το όποιον έμελλε νά μεταμόρφωση. Η μήτηρ 
αύτοΰ περιεφέρετο ύπό τούς άκρέμονας τών δένδρων, 
τήν 12 άπριλίου 1517, ό'τε κατελήφθη ύπό τών 
ώδίνων μόλις δ’ έπρόφθασαν νά τήν μεταφέρωσι 
πλησίον άγροτικοΰ τίνος φράκτου, και εγεννησεν έκεΐ 
έπί τής πόας τόν Χριστιανόν Δ'. Τά χρονικά τής Δα
νίας διηγούνται ότι τοΰ φράκτου τα χλωρά κλαδια 
ήνθησαν κατ’έκείνην τήν στιγμήν, και ή άνθοσμία η- 
τις περιεχύθη έθεωρήθη ώς οιωνός αίσιος.

'() οιωνός ούτος έπηλήθευσε, διότι ό Χριστιανός 
άνεδείχθη είς έκ τών μεγάλων βασιλέων τής Εύρώπης. 
Μετέβαλε τό Φρηδερικόβοργον είς παλάτιον ώς εκείνα 
τά πεοιγραφόμενα έν τοΐς άραβικοΐς μύθοις. Ο ανηρ 
ούτος ύπήρξεν εύπαθής, άλλά καί φιλόπονος. Εν τώ 
άνακτόρω τούτου διήλθε ς-ιγμάς, καί δεινάς μέν, άλλά 
καί γλυκείας· πολλάκις το μετωπον του εσκιθρω- 
πασεν ύπό τάς βαρείας φροντίδας του στέμματος, 
άλλα καί πολλάκις ίλαρύνθη προ τοΰ μειδιάματος τής 
Χριστίνης Μύγχ (Munch), συζύγου αύτοΰ έξ εύωνύ- 
μων. ό>ς λέγουσιν οι αυλικοι όταν η βασιλις δεν ελκει 
το γένος έκ βασιλέων, αλλ ιδιωτών. Παρ ήμΐν ό θρό
νος θα έζημιοΰτο τά με'γιτα, έάν βασιλεύς ένυμφεύετο 
γυναίκα εξ ιδιωτών* δημοκραται κατα βάθος, δεν ανε- 
χόμεθα όποιουδήποτε έξ ημών ίσων τήν μέχρι τοΰ 
θρόνου άνύψωσιν διά τούτο και θέλομεν πάντοτε τούς 
βασιλείς ήαων εξ αλλ.οτοιων βασιλικών οικων, απαλ- 
λαττόιιενοι ούτω τών αφορητών σκανδάλων και ε
σχάτων δεινών τής περί θρόνου αντιζηλίας’ άλλά παρά 
τοΐς άλλοις Εύρωπαιοις, οι βασιλείς καθίστανται δη— 
μοτικώτεςοι νυυ.φευου.ενοι μετά γυναικών εκ τού λαού. 
'Η Χριστίνη, άγαπώσα είλικρινώς τόν Χριςιανόν Δ , 
πολλάκις έν τω όλβιω τούτω διαιτήματι, έν τώ βε- 
νετικω τουτω υιεγαρω, εν τω παραδεισω τουτω της 
τρυφής, όπου αί δορκάδες αναχωοούσαι από τών τελ
μάτων μετέβαινον είς τά τενάγη, παρενέβη εύφρόσυνος 
μεταξύ τής είυ-αρμένης καί αύτοΰ.

Ήτο καλλίμορφος ή Χριςίνη, καί σεμνή, καί ψυχήν 
είχεν εύγενή καί εύσπλαγχνον. Εστιχούργει μάλιτα, 
άλλ’άνευ άξιώσεως ότι ήτο ποιήτρια' μάλλον ήτο 
θεολόγος, καί ή άν ξιθρησκεία της είς τόν αιώνα ε
κείνον ύπήρχε μοναδική. Ύπό τάς έμπνεύσεις αύτής 
ό βασιλεύς 'ίδρυσε πολλά γυμνάσια καί προήγαγε τήν 
τυπογραφικήν. ’Ελευθερως περιεφερετο εις τας αγυιας 
καί είς τάς βορβορώδεις οδούς τής Κοπεγχάγης, καί 
άσαε'νως παιήτει τήν ακολουθίαν του, την εκ δεσποι
νών καί μεγιστάνων και θεραπόντων, και πε^ευων ε- 
πεσκέπτετο τά νέα πιεστήρια, ενεθαρρυνε τους αρχι
τέκτονας, τούς ναυπηγούς, τους αγαλματοποιους, τους 
ζωγράφους, καί τόσον εθαύμαζε τας ωραίας τεχνας, 
όσον έτίματάς ωφελίμους.

Ήγε τούς στόλους του, ήλαυνε.τούς στρατούςτου, 
πρνέδ-ευεν έν ταΐς πολιτικαϊς διαπραγματεύσεσιν. 
'γ_-.Ήεν ί-,,-ήδειο; διπλωμάτης· είχε πάσαν δια- 

άνδιός, στεατηγοΰ καί βασιλέως. ’Απεβίω- 
σεν έν ί'τει 1ί·48. άρξας έπί εξηκονταετίαν.

Κατά τά έσχατα τού βίου, έπε'δειξεν άνδρίαν όσην 

καί έπί της νεότητος, ήττονα όμως φρόνησιν καί κρί- 
σιν. Ελειψεν ή σταθερότης έκ της διευθύνσεως τών 
πραγμάτων, καί πως έφάνη παρηκμακώς έντε τη ιδία 
αυτού αύλή, και έν τή Ευρώπη. Προσηνέχθη κακώς 
προς τήν Χριστίνην. Έπαθεν ό,τι όλοι σχεδόν οί άν
θρωποι, μάλιστα δε οι πολιτικοί· έν τή ιστορία, οί 
βασιλείς μειοΰνται γηρασκοντες· τρίβονται καί αύτοί 
ως τα παλαια των νομίσματα, ών τά πρόσωπα εξαλεί
φονται ολίγον κατ ολίγον. ’Αλλ’ό Χριςκανός, καίτοι 
είχε μειωθη, επέμεινεν αρκούντως μέγας· διεκρίνοντο 
πάντοτε οί ηρωικοί χαρακτήρες έπί τοΰ μετάλλου της 
ζωής αύτοΰ.

(“Επεται συνέχεια.)

ΔΙΠΓΠΜΑ. — ΤΟ ΒΑΡΙΘΙΌΝ.
(Ίίισελ. 1β, 42, 74, 106, 138, 169 καί 196.)

Ο Βενδάλ, αφού έμεινε μόνος, έπλησίασε τά ξύλα, 
τα εσκέπασε διά τής λευκής τέφρας ήτις ήτο διεσκορ- 
πισμενη είς την έςκαν, καί κρατησας τήν κεφαλήν του 
μεταξύ των χειρων, έπειράθη νά συνάψη τούς συλλο
γισμούς του· αλλ αύτοί έξηκολουθουν νά τρέχωσιν 
εις το κενόν διάστημα, έτι μάλλον διαταραττόμενοι 
υπο τοΰ ροχθου τοΰ ποταμού. Προσπαθων οΰτω νά 
σκεφθή, άπεβαλε τόν πρότερον νυσταγμόν. Τον έφάνη 
ότι καλώς θα έπραττεν έάν είσέτι δέν έκοιμάτο , καί 
λοιπόν έμεινε καθήμενος πλησίον τοΰ πυρός.

Διηρχοντο έμπροσθεν τών όμμάτων του μετά μυ- 
ριων οπτασιών και νέων έλπίδων ή Μαργαρίττη, ό 
Βίλδιν, ό Οβερράϊζερ, και άπεμάκρυνον άπ’αύτοΰ τόν 
ύπνον. Επειδή δ εκάη όλον τό κηρίον, καί εσβέσθη το 
φ<ύς, ο θάλαμος εφωτίζετο τοΰ λοιποΰ ύπό μόνου τοΰ 
πυρος τής εστίας. Ο Βενδάλ έκάθητο ιιεταξύ αύτής 
και τής κλίνης· η θυρα εκειτο ενώπιον του.

Βλεπει αιφνιδίως τό σιδηροΰν αύτής κλεΐθρον ύπε- 
γειρόμενον ήσύχως, έπειτα δέ βλέπει καί τήν θύραν 
αυτήν ανοιχθεΐσαν και παλιν κλεισθεΐσαν ώς ύπό τοΰ 
αερος. Ιο κλεΐθρον έν τούτοις έξήλθεν έκ της θέσεώς 
του, καί ή θυρα ήνοιχθη πάλιν βραδέως, έως ού ήδύ
νατο να εισχώρηση άνθρωπος. ’Αληθώς δ’ένεφανίσθη 
άνθρωπος τις έστραμμένος πρός τήν κλίνην· έστάθη 
ούτος πρώτον εις τό κατώφλιον, καί έπειτα, προχω- 
ρήσας έν βήμα έμπρός, έψιθύρισε, — Βενδάλ!

Γις είναι; ανεκραξεν ό Βενδάλ, πάραυτα άνε- 
γερθείς.

Ητο ο Οβερραΐζερ. ’ίδιον ούτος τόν νε'ον προχω- 
ροΰντα πρός αυτόν έκ τοΰ μέρους τής εστίας,—Πως! 
ανέκραςε μετά θαυμασμού, ακόμη δέν έπλάγιασες ;

Και άκουσιως έρριψε τάς χεΐράς του βαρείας επί 
τών ώμων τοΰ Βενδάλ, ώς διατιθέμενος νά έ'λθη μετ’ 
αύτοΰ είς πάλην.

τ^οτε ; μήπως είσαι άρρωστος ;
θΖι> είμαι άρρωστος.
Είδα εν ονειρον πολύ κακόν διά σέ. Πώς εύρί- 

σκεσαι εως αυτήν την ώραν έπί.ποδος, καί ένδυμένος ;
Αλλα, φίλε, τό αύτο κ’εγώ δύναμαι νά σάς έ- 

ρωτήσω, άπεκρίθη ό Βενδάλ.
. είπα οτι είδα ονειρον τι πολύ άπαίσιον διά

σε, και εκοπη ό ύπνος μου· τόσον ζωηρόν ήτο, ώστε 
ηθελησα να βεβαιωθώ άν τωόντι δέν έπαθες τίποτε. 
Οταν έφθασα είς τήν θύραν σου, έδιστασα άν έπρεπε 

νά είσέλθω καί νά σέ ανησυχήσω . . . Ποΰ έχεις τό 
κηρί σου ; ‘

— Εκάη όλον.
— Εχω έγώ έν ολόκληρον είς τόν κοιτώνα μου. 

Νά ύπάγω νά τό φέρω;
— Ναι, άν αγαπάτε.
Ο κοιτών τοΰ Ελβετοΰ εκειτο πλησίον· μετά μίαν 

στιγμήν επανήλθε φερων άνά χεΐρας τό κηρίον άναμ- 
μενον· έγονυ ετησε δε τότε πρό τής εστίας καί ήρ- 
χμσε να φυσά τούς σχεδόν άπέσβεσμε'νους άνθρακας. 
Ο Βενδάλ ϊστατο βλέπων αύτόν· είδε δέ ότι τά χεί

λη του ήσαν κάτωχρα.
— Ναι, είπεν ό Ελβετός άνεγεΐρόμενος· τί όνει- 

ρον τρομερόν ! ’Ακόμη δέν πιστεύω νά έξηλείφθη ή 
φρίκη άπό τό πρόσωπόν μου.

Ο Ελβετός ήτο ανυπόδητος· έφόρει ένα μάλλινον 
χιτώνα, ανοικτόν είς τό στήθος, καί είχε τάς χειρίδας 
αύτοΰ άνες-αλμένας μέχρι τών αγκώνων. Πρός τούτοις 
δ’έφόρει καί έν στενόν έσώβρακον; Ουτω συνεσφιγ- 
μένον τό σώμά του, παρίστατο εύκαμπτον ώς άνθρώ- 
που άγριου· καί ώχρά μέν ήσαν τά χείλη του, άλλ’ 
οί οφθαλμοί του έφαίνοντο πυροί.

—-Κύτταξε, είπεν· άν ευρισκα εδώ μέσα κανένα 
κλέπτην, καθώς μ έφάνη εις τόν ύπνον μου, βλέπεις 
ότι ή'μην έ'τοιμος καλά νά παλαίσω μετ’αύτοΰ.

— Ναι, ,-λέπω ότι καί όιπλίσθητε, είπεν ό Βενδάλ, 
δείξας πρός τήν όσφύν τοΰ 'Ελβετοΰ.

— Αύτο το μαχαίρι, τό κρατώ πάντοτε έπάνω μου 
όταν ταξειδεύω, άπήντησεν ό Ελβετός άνασύρας όλί- 
λον το έγχειρίδιον έξω τής θήκης. Δέν φέρεις καί σύ 
κάνέν όπλον πρός άμυναν, χρείας τυχούσης;

— Κάνέν.
— Ούτε πιστόλια; ηρώτησεν ό Ελβετός ρίψας τό 

βλέμμα πρός τό τραπέζιον καί έκεΐθεν πρός τήν κλί
νην, παρά τό προσκεφαλαιον.

— Ούτε πιστόλια.
— Σείς οί Αγγλοι πολύ έμπιστεύεσθε . . . Καί 

τώοα, δέν έχεις πλέον σκοπόν νά κοιμηθης;
— ’Επιθυμώ, πρό πολλοΰ μάλιστα, άλλά δέν ήμ- 

πόρεσα.
— Καί ούτ’έγώ μετά τό ονειρον μου. ’Εκάησαν 

καί όλα τά ξύλα μου. Δέν σ ένοχλεΐ νά καθήσω έδώ 
πλησίον σου; Είναι ώρα . . . δύο μετά τό μεσονύ
κτιον! Μετά δύο άκόμη ώρας πρε'πει νά έτοιμασθώ- 
μεν· δέν άξίζει πλέον τόν κόπον να πλαγιάση τις είς 
τήν κλίνην.

— Τό κατ’έμέ, βεβαίως δέν θά κατακλινθώ. Καθή- 
σετε λοιπόν νά περασωμεν όμοΰ τήν ώραν.

'θ 'Ελβετός έπές-ρεψεν είς τόν κοιτώνά του διά νά 
ένδυθή, καί έπανήλθεν- έκάθησαν δέ τότε άμφότεροι οί 
νέοι πλησίον του πυρός, έκαστος εις μίαν πλευράν τής 
έστίας· ό Βενδάλ συνεδαύλισε τό πΰρ, καί ό ’οβερράϊ
ζερ έθεσεν έπί τής τραπέζης μίαν φιάλην καί έ7 πο- 
τήριον.

— Πολύ φοβούμαι ότι αύτο τό ποτόν είναι άπλοΰν 
οινόπνευμα βαμμένον, είπε χύσας είς τό ποτήριον 
το ήγόρασα καθ’όδόν, άλλ’όπωςδήποτε, ψυχρά ή 
νύξ, ψυχρός ό τόπος, ψυχρά ή οικία, τό ποτόν τούτο, 
άν καί οινόπνευμα, θερμαίνει ολίγον τα έντόσθια. 
Καλλιον αύτο παρά τιπ τε. Θέλεις νά τό δοκιμάσης;

'θ Βενδάλ έΰ αβε τό ποτήριον καί ύπήκουσε.
— Πώς τό εύρίσκεις ;
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μεν . . . Είναι τε'σσαρες ώραι, καί μάλιστα επερασαν!

Ό Ελβετός έπρόφερε μεγαλοφώνως τας τελευταίας 
λέξεις είς τό ώτίον τοΰ Βενδάλ, έπειδή τόν είδεν έπα- 
ναπίπτοντα είς άνυπέρβλητον υπνωσιν. Ητοιμαζετο 
πρός άναχώρησιν, έπρογευμάτιζε, καί εϊσέτι έφαίνετο 
ώς κοιμώμένος.

’Όλην έκείνην τήν ημέραν όδοιπορήσας, ούδεμίαν 
άλλην συνέλαβεν έντύπωσιν έκ τοΰ δρόμου, είμή τήν 
τής δριμύτητος τοΰ ψύχους, και την τοΰ ήχου τών 
κωδωνίσκων τούς οποίους έσειον οί ίπποι τοΰ οχή
ματος, διερχόμενοι διά λόφων ςυγνών καί δασών έρη
μων. Τή δε κάκεΐσε άπήντων ς-αθμούςτινας πενιχρούς, 
όπου παρέμενον διά νά φάγωσί τι ή νά πίωσιν- οική
ματα χαμηλά, άφεγγή, όπου, διά νάπροχωρήσωσι μέ
χρι τής αιθούσης τών ξένων, διεβαινον πρώτον δια της 
φάτνης. Ό Βενδάλ ήκολούθει τόν συνοδοιπόρον του 
ώς μηχανικώς, καί ούδέν ενθυμείτο, είμη ότι εβλεπε 
πάντοτε πλησίον του σκεπτικόν τόν Όβερράίζερ.

Ότε άπέβαλεν όλωςδιόλου τήν ληθαργιαν, ό Ελ
βετός δέν εύρίσκετο πλησίον του, το δε οχημάτων ι- 
στατο έ'μπροσθεν νέου τίνος ξενοδοχείου- έκει δε πλη
σίον είδε καί σειράν αμαξών φερουσών βαρέλια οίνου. 
Τάς άμάξας ταύτας έσυρον ίπποι τών οποίων τά φά
λαρα ήσαν κυανά, και ό ’Οβερράϊζερ, όλιγον παρεκει, 
συνωμίλει μετά τών αμαξηλατών ευθύμως.

Ό Βενδάλ έτάνυσε τότε τά μέλη του, καί τό αΐμά 
του ήρχισε νά κυκλοφορή καλήτερον. Ολίγον κατ ο
λίγον, ή νώθρωσιςήτις τον είχε κυριεύσει εξηλειφθηυπό 
τήν πνοήν τοΰ έλευθέρου καί εύκραοΰς εκείνου άέρος. 
Έν τούτοις δέ ή σειρά τών φορτωμένων αμαξών έβλή- 
θη πάλιν είς κίνησιν, καί οί οδηγοί αύτών διαβαίνον 
τες έχαιρέτιζον τόν Όβερράίζερ.

—Τί είναι αύτοί; ήρώτησεν ό Βενδάλ.
—Είναι άμαξηλάται έδικοί μας- τοΰ Δεφρέσνιέρου 

χ,αΐ Είναι εόιχον [χας αυτό το χρασι·
Είπε, καί ήρχισε νά ύποτονθορύζη άσμάτιόν τι, ά- 

νάπτων ένταύτώ τό σιγαρον του.
— 'Ομολογώ ότι, ώς συνοδοιπόρος, ύπήρξα ελεει

νός, είπεν ό Βενδάλ- δέν έμπορώ νά καταλάβω τί έ- 
παθα.

— Δέν έκοιμήθης αύτήν την νύκτα , άπεκρίθη ο 
Ελβετός, καί είς τό πολύ ψΰχος, όταν ςερηθη τις τοΰ 
ύπνου, ό έγκέφαλος παθαίνει ώς μίαν αίμωδίασιν. 
Ιίολλάκις μέ συνέβη νά ίδω αύτο το φαινομενον ... 
Τό δέ κάτω τής γραφής είναι, οτι όλοι μας ούτοι οι 
κόποι θά υπάγουν χαμένοι.

—Διατι;
— Οί άνθρωποι τούς οποίους ύπάγομεν νά ευρωμεν 

είναι είς τό Μεδιόλανον. Γνωρίζεις ότι έχομεν δύο κα
ταστήματα, τό μέν διά τά κρασία, είς τό Νεοκάςελ- 
λον, τό δέ είς τό Μεδιόλανον διά μεταξωτά ύφασματα. 
Έπειδή λοιπόν τά μεταξωτά αύτήν τήν όιραν είναι 
πλέον ζητημένα παρά τα κρασια, ό Δεφρεσνιεροε μετέ- 
βη είς τό κατάστημα τής ’Ιταλίας- ό δε Ρολανδος, ο 
συνέταιρός του, ήσθένησε μετά τήν άναχώρησιν τοΰ 
Δεφρεσνιέρου, καί οϊ ιατροί άπηγορευσαν είς αύτον το 
νά δέχεται όποιανδήποτε έπισκεψιν. θα ευρης είς τό 
Νεοκάς-ελλον έπιστολήν, ήτις θά σε πληροφορήση περί 
τούτων όλων, ?αθώς μ είπεν ό αμαξηλάτης μας, μετά 
τοΰ όποιου μέ είδες νά'συνομιλώ- Ηπορησεν όταν σέ 

■ είδε, καί μ’είπεν ότι είχε παραγγελίαν νά σέ ειδο
ποίηση περί τούτων, αν σε απηντα καθ οδον. Ιωρα

— Όλέθριον, άπεκρίθη ό Βενδάλ άποδόσας τό πο- 
τήριον μετά ρίγους’ άφίνει μίαν γεΰσιν πολύ δυσά
ρεστου.

—’Εχεις δίκαιον, εΐπεν ό 'Ελβετός δοκιμάσας μό- 
λις αύτό καί ουτος, καί κροταλίσας τά χείλη του. Ε
χει ριίαν αφόρητου γεΰσιν ! Καί καίει φρικτά.

Καί έρριψεν είς την φωτίαν τό έν τώ ποτηρίω ύπό- 
■ λοιπον.

Οί δύο συνοδοιπόροι έστήριξαν τούς αγκώνας των 
έπί τοΰ τραπεζίου, τάς δέ κεφαλάς έπί τών χειρών 
των, καί ούτω καθήμενοι προσηλώθησαν εις την φλό
γα της έςίας. Ό 'Ελβετός έφαίνετο περίσκεπτος μέν, 
άλλ’ήσυχος· ό Βενδάλ δμως επασχεν έκ νευρικών σπα- 
σριών. Μετά τινας τιναγμούς, ήγέρθη όρθιος, παρετη- 
ρησε γύρω του έκθάμβως, καί πάλιν επεσεν εις την 
καθέδραν, έρμαιον παραδόξων ονείρων, όλων συγκεχυ
μένων. Είχε κλείσει τούς οφθαλμούς του έντος ενός 
χαρτοφυλακίου- είχε βάλει έπειτα τό χαρτοφυλάκιον 
εις τόν θύλακα τοΰ ένδύματός του πρός τό ςηθος, καί 
έκοριβώθη μέχρι της σιαγο'νος. Διατί έν τη ληθαργία 
είς ην ήτο βυθισμένος τόν έβασάνιζεν άδιακόπως ή ι
δέα τών έγγράφων άτινα έφερεν; «Έξελθε τοΰ ονεί
ρου σου! » τω έλεγεν ένδόμυχός τις φωνή. ’Αλλά δέν 
ήδύνατο. Τό ονείρου τόν έφερεν είς τάς αχανείς έκεί- 
νας πεδιάδας της Έωσσίας, είς τάς στέππας λεγο- 
μένας, αύτόν καί τήν Μαργαρίττην άλλά συγχρόνως 
ησθάνετο άμυδρώς καί τήν έπαφήν χειρός περιφερο- 
μένης έπί τοΰ στήθους του καί περί τό χαρτοφυλακίου 
του. Είδεν ακολούθως ριίαν θάλασσαν, καί αύτός εύ- 
ρέθη έντος πλοίου ροή έχοντος κατάστρωμα, καί ήτο 
γυμνός- έχασε τά φορέματά του, καί έσκεπασθη δι’ε
νός ,» ας έκ τών ιστών τοΰ πλοίου. Καί όμως είχε 
θύλχουακ'ιΐο 5ότι ησθάνετο ότι μία χειρ έψηλάφει είς 
τούςθκςκρά^ύ του. Καί ή αύτή ένδο'μυχος φωνή τω έλεγε 
ν’άποσπασθή άπό τής ύπνώσεως ταύτης καί ν’ άνανή- 
ψη. Δέν ήδύνατο. Πάλιν μετεβλήθη τό όνειρον, καί ό 
Βενδάλ εύρέθη είς τάς ύπογείους οίνοθήκαςτοΰ έν Αον- 
δίνω καταστήματος, κοιτώμενος έπί τής αύτής κλίνης 
τοΰ ξενοδοχείου τής Βασηλίας, καί ό πτωχός φίλος 
του, ό Βίλδιν, δέν ήτο νεκρός, άλλ’ίστατο πλησίον 
τής κλίνης, καί τόν έσειε λέγων είς αύτόν- « Κύτταξε 
αύτόν τόν άνθρωπον! Δέν βλέπεις ότι πλησιάζει είς 
την κλίνην διά ν’άνασηκώση το προσκεφάλαιον; Διατί 
τό άνασηκόνει; θέλει να εύρη τά έγγραφα τά όποια 
φέρεις έπάνω σου. Έξύπνησε!»

’Αλλ’ό Βενδάλ έξηκολούθει κοιμώμενος, τρεπόμε
νος είς νέα όνειρα, όλα παράδοξα, όλα επαχθή.

Προσεκτικός καί ήσυχος, καί έχων αείποτε τόν αγ
κώνα στηριγμένου έπί τοΰ τραπεζίου, ό συνοδοιπόρος 
έκραξεν αίφνιδίως .πρός αύτόν-—Βενδάλ! Βενδάλ! 
έξύπνησε- μάς κράζουν’ είναι ώρα τέσσαοες.

Ό Βενδάλ ήνοιξε τούς οφθαλμούς, καί είδεν άνωθέν 
του τό νεφελώδες πρόσωπον τοΰ Όβερράίζερ.

— Έκοιμήθης ύπνον βαρύν, εΐπεν ό 'Ελβετός, ένεκα 
τοΰ κόπου της οδοιπορίας καί τοΰ ψύχους.

—Ναι, άπεκρίθη ό Βενδάλ, ανορθωθείς διά μιας. 
’Αλλ’ ησθάνθη ό'τι οϊ ,πδδες του έκλονίζοντο. —Σείς 
δέ τελείως δέν έκοιμήθητε;

— Μ ήλθεν ώς μια ομίχλη εις τούς οφθαλμούς, 
άλλά με φαίνεται ότι δεν έπαυσα του να βλέπω τήν 
φλόγα. Έν τούτοις, έκόντες άκοντες είναι χρεία να έ- 
γερθώμεν, νά προγευματίσωμεν καί ν’άναχωρήσω- 

λοιπόν θά ύπάγης έκεΐ, καί τί θά κάμης ; Έγώ είμαι 
γνώμης νά γυρίσωμεν όπίσω.

—Νά γυρίσωμεν όπίσω! ποτέ- πρέπει νά έξακο- 
λουθήσωμεν τόν δρόμον μας.

—Νά έξακολουθήσωμεν . . . ;
—Βεβαίως, δια τών Αλπεων, έως είς τό Μεδιό

λανον.
Ο Ελβετός έπαυσε νά/καπνίζη, καί ήτένισεν είς 

τόν Βενδάλ.
— Εχω σπουδαίαν εύθύνην, έπρόσθεσεν ούτος- έκ 

τοΰ ταμείου τοΰ Δεφρεσνιέρου εκλάπησαν έντυπα ομό
λογα, καί ό κλέψας δύναται νά κάμη χρήσιν αύτών. 
Μοί έγραψαν παρακαλοΰντες νά μή χάσω καιρόν, άλ
λα να σπεύσω ύπέρ τοΰ καταστήματος πρός άνακά- 
λυψιν τοΰ κλέπτου. Ο κόσμος άν χαλάση, δέν έπι- 
στρέφω όπίσω.

—Τωόντι; ήρώτησεν ό Ελβετός άφαιρέσας άπό 
τοΰ ς-όματός του τό σιγάρον, διάνα μειδιάση «παρεμ
ποδιστώ?. Τεινας δέ τήν χεΐρα πρός τόν συνοδοιπό
ρον, — Λοιπόν, σύμφωνοι! είπε- κ εγώ, ό κόσμος άν 
χαλαση, δέν έπισρέφω όπίσω. Εμπρός λοιπόν ! Εμ
πρός, οδηγέ- κάμε γλίγωρα νά φεύγωμεν.

Ωδοιπόρησαν καί τήν νύκτα αύτήν. Είχε δέ πέσει 
χιών πολλή, καί έν μέρει ή χιών αύτη έπάγωσεν, έξ ού 
έβραδυπόρουν τά ζώά των όλισθαίνοντα. Πολλαχοΰ 
ήναγκάζοντο νά τ’ άφίνωσι πρός ολίγον διά ν’άνα- 
παύωνται. Μίαν ώραν μετά τήν άνατολήν τοΰ ήλιου, 
έφθασαν είς εν τών ξενοδοχείων τοΰ Νεοκαστέλλου.

Αφοΰ ένίφθησαν καί έλαβον μικρόν τι προάριστον, 
οι δυο συνοδοιπόροι μετέβησαν όμοΰ είς τό κατάστη
μα Δεφρεσνιέρου καί Συντροφιάς- έκεΐ εύοον τήν έπι
στολήν περί ής τοΐς εϊχεν είπεΐ ό αμαξηλάτης, περιέ- 
χουσαν διάφορα γραφικά δείγματα έξ ών ήδύνατο ν’ 
ανακαλυφθή ό πλαστογράφος. Ό Βενδάλ έπέμεινε νά 
μεταβή είς Μεδιόλανον διά τοΰ Σιμπλονίου, ενός τών 
όρέων τών Αλπεων. Ο ’οβερράϊζερ τόν ήκολούθησε.

Διήλθον τήν Γενεύην, έπειτα τήν Λαυσάνην ήκο- 
λούθησαν τήν όχθην τής λίμνης Αεμάνης, καί μετ’αύ
τήν διέβησαν τήν κοιλάδα τοΰ 'Ρήνου. Τό ψΰχος έκεΐ 
ήτο δριμύτατον. 'Η σειρά τών χιονοσκεπών ’Αλπεων 
υπετυπουτο είς ούοανόν ύποκίτρινον- άλλ’όμως είχε 
παύσει ή χιών, καί αί οδοί ήσαν έλεύθεραι. Τό όχημα 
έκυλίετο ημέραν καί νύκτα, καί ό Ελβετός έλεγεν ά- 
διαλειπτως κατά νοΰν, — Παρήλθεν ό καιρός τοΰ νά 
τόν κλέψω ζώντα- ανάγκη νά τόν θανατώσω !

■ Τέλος, άφίχθησαν είς τό πενιχρόν πολίχνιον Βρίγ- 
γον, παρά τούς πόδας τοΰ Σιμπλονίου. Εϊχεν έπέλθει 
ή νύξ, καί όμως ήδυνήθησαν έκεΐ νάϊδωσι πόσον είναι 
μικρά καί τά έργα τοΰ άνθρώπου, καί ό άνθρωπος αύ- 
τος ένωπιον τών φοβερών φρικών έκείνων καί τών με
γάλων καλλονών τών όρέων. ’Εκεί έδέησε νά διανυκτε- 
ρεύσωσιν- εϋρον όμως τούλάχΛτον καλόν πΰρ, καλόν 
δεΐπνον καί οίνον καλόν.

Ελθών ό Βενδάλ μετά τών οδηγών είς συνομιλίαν, 
εκεί εμαθεν ότι από τεσσάρων ήμερων ούδέν πλάσυια . 
ανθρώπινον διήλθε τήν κλεισώρειαν ότι ή χιών, α
παλή ούσα, δέν έπε δέχ ετο άμάξας, καί ούτε έλκηθρα’ 
προς δέ ό ούρανός έφαίνετο καταπεφορτωμένος, καί 
επειδή ή κατάρατος αυτή χιών προ ήμερων δέν είχε 
πεσει, ή πτώσίςτης έπεριμενετο άπο στιγμής είς ςτγ- 
μην. Εις τοιαύτας περιστάσεις, ή οδοιπορία ήδύνατο 
νά γινη μόνον πεζώς, ή έπί ήμιόνων άλλ’ούτως έ

πρεπε νά πληρωθώσιν οί οδηγοί ώς έν ώρα κινδύνου, 
και τούτο μεχρις ού αυτοί ένομιζον ότι ήδύναντο νά 
προχωρήσωσιν- άλλως, άν έβλεπον μέγαν τόν κίνδυ- 

ί νον, θά έπέστρεφον.
Διαρκούσης τής συνομιλίας ταύτης, ό Όβερράίζερ 

έμενε σιωπηλός. Έκάπνιζε μόνον καθήμενος πλησίον 
τοΰ πυρός, έως ού ό Βενδάλ, άποπέμψας τούς οδη
γούς, έζήτησε καί τήν γνώμην του.

— Εγώ, είπεν, άν θέλης νά μέ άκούσης, φρονώ 
ότι πρέπει ν άφήσωμεν τούς οδηγούς νά λέγουν, καί 
νά προχωρήσωμεν χωρίς αύτούς. Καταλαμβάνεις ότι 
φέρουν έν τώ μέσω αύτάς όλας τάς δυσκολίας διά νά 
πληρωθούν άκριβώτερα. Είναι τά συνειθισμένα των. 
Τούς ενθυμούμαι τοιούτους άπό τής παιδικής μου ή- 
λικίας. Τί χρείαν έχομεν οδηγών; Φορτονόμεθα ό 
καθείς είς τον ώμον του ένα σάκκον, λαμβάνομεν άπό 
μιαν βακτηρίαν τοΰ βουνού, καί όχι αύτοί νά μάς ο
δηγήσουν, άλλ’ήμεΐς ε’ίμεθα ικανοί νά τούς όδηγήσω- 
μεν. Δέν περιηγήθημεν ήδη όμοΰ είς τά όρη; Έγώ 
έδώ έγεννήθην καί γνωρίζω αύτήν τήν ςενοπορίαν ... 
Στενοποριάν! . . . δέν τήν λέγουν μάλλον μεγάλην 
οδόν!. . . Καθώς σέ λέγω, άφεςτους νά φλυαροΰν, καί 
έμπρός· τόν δρόμον μας.

Ο Βενδάλ ύπερεχάρη ίδών τό θάρρος τούτο τοΰ 
συνοδοιπόρου του. Νέος δραστήριος, ριψοκίνδυνος, 
διαφλεγόμενος υπό τοΰ πόθου νά προχωρήση, ήσπά- 
σθη ασμένως τήν πρότασιν τοΰ Ελβετού. Μετά δύο 
ώρας λοιπόν ήγόρασαν παν ό,τι άναγκαΐον διά τόν 
δρόμον τής έπιούσης, έφωδίασαν τούς σάκκουςτων, 
καί έκοιμήθησαν.

Τήν αύγήν, εΰρον τούς ήμίσεις τών κατοίκων τοΰ 
πολιχνιου συνηγμένους είς τάς μικράς καί ς-ενάς αύτοΰ 
οδούς- ήλθον νά ίδωσιν άναχωροΰντας τούς δύο τολ
μηρούς οδοιπόρους. Πανταχόθεν έσχηματίζοντο πεοί 
αύτούς συνομιλίαι’ οί έξ έπαγγέλματος οδηγοί έψι— 
θύριζον μεταξύ των έγείροντες πρός τόν ούρανόν τά 
όμματα. Ούδείς ηύχήθη είς αύτούς καλόν κατευόδιον.

Καθ ήν στιγμήν ήρχισαν τήν άνάβασιν, άκτίς ή
λιου διεπέρασε τόν παγωμένον έκεΐνον ούρανόν, καί ή 
άκτίς αύτη μετέβαλε τό έκ ψευδαργύρου κωδωνος-ά- 
σιον τής έκκλησίας τοΰ χωρίου είς άογυροΰν τήν όψιν.

— Καλός οιωνός, είπεν ό Βενδάλ (καίτοι ό ήλιος 
πάλιν έξέλειπεν έως νά τελειώση αύτός τόν λόγον)· ί
σως έκ τοΰ παραδείγματος μας παρακινηθώσι καί άλ
λοι οδοιπόροι νά έπιχειρήσωσι τήν δίοδον.

—Ά! έσο βέβαιος ότι κάνεις δέν θά μάς άκολου- 
θήση, άπεκρίθη ό Όβερράίζερ.

Καί άτενίσας άνωθεν τής κεφαλής του πρός τόν ού
ρανόν, καί κάτωθεν τών ποδών του πρός τήν κοιλάδα, 
— Κανείς άλλος, έπρόσθεσε, κάνεις άλλος έκεΐ κάτω 
δέν θά εΰρεθή, έκτος ήμών . . . μόνων ημών ! . . .

ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ.

Η οδός ήτο άρκετα καλή πρός τοιούτους εύρώς-ους 
πεοιπατητάς. Καθόσον άνέβαινον οί δύο συνοδοιπό
ροι, ευρισκον αέρα έλαφρότερον καί εύκολωτέραν α
ναπνοήν- άλλ’ό ούρανός παρϊστατο πανταχόθεν σκυ
θρωπός καί απειλητικός- ή φύσις έφαίνετο συνέχουσα 
τήν μανίαν της- τά ώτα καί οί οφθαλμοί τών οδοι
πόρων προσεδόκων άπό στιγμής είς ς-ιγμήν μεταβολήν 
φοβεράν τής ατμόσφαιρας καί τοΰ ορούς- ήδη διέκρι-
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—Ναι, άλλ’είμαι οδηγός σου, καί χρεωστώ νά σέ 
προσέχω. Τώρα, πρέπει νά περάσωμεν σιωπώντες. 
Μικρά αστοχία δύναται νά προξενηση θάνατον. Έρ- 
χου λοιπόν !

Η χιών είς τοΰτο τό μέρος ήτο συσσωρευμένη είς 
παχύτατα στρώματα· άνωθεν τής γεφύρας έταλαν- 
τεύοντο όγκοι παμμεγέθεις είς σχήματα φαντασμά
των· οί βράχοι προέκυπτον εκεί φοβερώς, καί οί δύο 
συνοδοιπόροι διήνοιγον τήν πορείαν των ώς έν τω 
μέσω σ μπεπυκνωμένων νεφελών ούρανου έξηγριωμέ- 
νου. Καί ό μέν 'Ελβετός μετεχειριζετο έπιτηδείως 
τήν οδοιπορικήν βακτηρίαν του, τώρα μέν παρατηρών 
δι’αύτή; ποΰ έπάτει, τώρα δέ βλέπων πρός τον ούρα- 
νον, ό δέ Βενδάλ ήκολουθει αύτόν έκ τοΰ πλησίον· άμ- 
φότεροι δ’έπροχώρουν μετά πολλής βραδύτητος. Μό
λις είχον διατρέφει το ήμισυ τοΰ έπικινδύνου τούτου 
δρόμου, ό'τε ήσθάνθησαν κλονισμόν τινα σφοδρόν, καί 
εύθύς μετ αύτόν βροντήν.

Στρέφεται ό ’οβερράϊζερ όπίσω του, έπιθέτει τήν 
χείρά του είς τό στόυια του Βενδάλ, καί σιωπηλώς 
τώ δεικνύει τό μονοπάτιον διά του οποίου έπέρασαν 
προ μιας στιγμής. Ιχνος αύτοΰ τοΰ μονοπατιού πλέον 
δέν έφαίνετο· τό έσκέπάσεν όλον μία νιφοστιβάς, ή'τις 
έζηκολούθει έτι κυλιόμενη είς τόν χείμαρρον, προς τό 
βάθος τοΰ βαράθρου . . .

Οταν έφθασαν είς τό μονήρες ξενοδοχεΐον, τό κεί
μενον όχι μακράν τοΰ φρικώδους τόπου τούτου, ό'λοι 
οί έν αύτώ άνέδωσαν φωνήν θαυμάσιου.

— Μόνον μίαν ς-ιγμήν διά ν’ άναπαυθώαεν είσήλθο- 
μεν, είπεν ό Οβερράϊζερ, τινάσσων συγχρόνως τά φο- 
ρέματά του απέναντι τοΰ πυρός. —Ό κύριος έχει α
νάγκην νά διέλθη όσον τάχιστα τήν κλεισώρειαν διά 
κατεπείγουσαν ύπόθεσιν. Δέν βλάπτει, κύριοι συμπα- 
τριώταί μου, δέν βλάπτει· είμαι κ έγώ οδηγός ώς 
καί ό καλη'τερος άπό σάς· μόνον δότε μας κάτι νά φά- 
γωμεν καί νά πίωμεν.

Ομοίως καί όταν ένύκτωσε, καί έφθασαν μετά πολ
λούς άλλους κόπους καί αύξοντας κινδύνους είς τό 
παρέκει ξενοδοχείου, ό ’Οβερράϊζερ, άφαιρών τά ύπο- 
δηματά του απέναντι τής εστίας, έλεγε πρός τούς πε- 
ριεστηκοτας·—Η εύγενία του έχει κατεπείγουσαν ύ- 
πόθεσιυ· είναι άνάγζ.η νά διέλθωμεν τήν ζ-λεισωρείαν- 
οίστε περιττή αποβαίνει πάσα συμβουλή, καί ού'τε 
βοηθού έχομεν χρείαν. Είμαι κ’έγώ παιδί τοΰ βουνού, 
καί καλός οδηγός’ μείνετε κατά τοΰτο ήσυχοι. Μόνον 
δότε μας νά δειπνήσωμεν φαγί, κρασί καί κλίνην.

’ Εκαμε ψύχος κατ έκείνην τήν νύκτα δριμύτατον, 
καί ή αύτη άπαίσιος ήσυχία έβασίλευεν, είς τε τήν 
έρημίαν τών βουνών καί είς τόν ούρανον έπάνω. Τήν 
αυγήν, δέν ήλθεν έλαχίστη άκτίς ήλιου νά έρυθράνα, ή 
νά έπιχρυσώση τήν πέριξ χιόνα. ΙΙαντοΰ ή αύτή λευ- 
κότης, άπέραντος, θανάσιμος· καί ή αύτή σιγή, αχα
νής" καί ή αύτή κατ',φεια, αποτρόπαιος!

— Όδοιπόροι! ήκούσθη κράζουσα έξω τής θύρας 
τοΰ κοιτώνος των συμπαθητική τις φωνή.

’Εξηγέρθησαυ τής κλίνης, έφόρεσαν τούς σάκκους 
είς τόν ώμον, έ'λαβου άνά χείρας τήν βακτηρίαν του 
έκαστος, καί τότε ό υπηρέτης όςτις τούς έξύπνησεν, 
— 'οδοιπόροι, έπανέλαβε πρός αύτούς· νά ένθυμεΐσθε· 
είς τον έπικίυδυυου δρόμον διά τοΰ οποίου θά περά
σετε εύρισκονται πέντε στεγάσματα, δηλαδή Καταφύ
για, καί ένας ς-αυρός άπό μαΰρον ξύλου· αύτός ό ς-αυ-

νον τούς προδρόμους της έγγιζούσης θυέλλης· βαρεία ι 
τις σιγή έπεκράτει είς όλα, καθόσον ήμαυροΰντο τά : 
συμπεπυκνωμένα νέφη, ή μάλλον ή νεφέλη εκείνη" 
διότι μία μόνη νεφέλη κατέστη όλος ό ούρανός.

Καίτοι ή ήμερα είχε σκοτισθή, ή όρασις έξετείνετο 
εϊσε'τι εϊς ικανήν άπός-ασιν. Εις τήν κοιλάδα τοΰ Ρή
νου, τήν οποίαν οί ήμέτεοοι συνοδοιπόροι αφινον όπι- 
σω των, ό ποταμός έρρεε κατά μυριους ελιγμούς· τό 
μολυβδώδες εκείνο χρώμα τοϋ ύδατος ένεποιει άθυμίαν 
φρικτη'ν. Υπεράνω τής όδοΰ, μακράν αύ ών, έβλεπον 
τούς πάγους καί τάς ν.φοστιβαδας ^avalanches) εκ
κρεμείς ύπεράνω τών στενοποριών δι’ών έμελλον νά 
διαβώσιν. ’Επί τής όδοΰ άπηντώντο κρημνοί απύθ
μενοι, καί χείμαρροι έρρόχθουν πανταχόθεν, καί βρά
χοι άνυψοΰντο γιγάντειοι, ούρανομήκεις. Ανήλια 
ταΰτα πάντα, ήσαν καταπληκτικού τατα.

Μεταξύ τοιούτων εχθρών σιωπηλών και ακινήτων, 
καί απειλής ενδεικτικών, οίδύο συνοδοιπόροι έπροχώ- 
ρουν αείποτε απτόητοι.

’Ανέβαιναν, *Η οδός καθίστατο τραχυτέρα καί δυσ- 
βατωτέρα, άλλ’ό Βενδάλ έφαίνετο μάλλον εύθυμος, 
καθόσον έ'βλεπεν όπίσωτου τόν δρόμον τόν όποιον ήδη 
είχε διανύσει. "Αλλο δέν είχε προ οφθαλμών, εΐμή 
τόν σκοπόν ταύτης τής οδοιπορίας του. ’ Αν ό ορεινός 
Οβερράϊζερ έβλεπε κακά προμηνύματα εϊς τόν και

ρόν, άπεΐχε του νά έξηγηθή είς τόν συνέταιρόν του;
— Αέγετε νά διέλθωμεν μέχρι τής εσπέρας τήν ς-ε- 

νοπορίαν ; . . . ήρώτησεν ό Βενδάλ.
—"Οχι· διότι, καθώς παρατηρείς, ή χιών είναι 

πυκνότερα καθόσον άναβαίνομεν, καί βαθύτερα . . . 
Καί έπειτα, αί ήμέραι τώρα είναι τόσον μικραί! ’Αν 
κατορθώσωμεν νά φθάσωμεν είς τό ύψος του πέμπτου 
Καταφυγίου, καί νά περάσωμεν τήν νύκτα εις τό εκεί 
ξενοδοχεΐον, θά ήναι εύτύχημα.

— Στοχάζεσθε ότι δέν ύπάρχει κίνδυνος νά έγερθή 
ή θύελλα μέχ ρι τής νυκτός;

— ’Από πολλούς περικυκλούμεθα κινδύνους, άπε
κρίθη ό Ελβετός· ή'κουσες ποτέ περί τήςΓεφύρας του 
Γανθέρου ;

— Τήν έπέρασα ποτέ.
— Κατα ποιαν εποχήν ; τό καλοκαίρι;
— Ναι, ό'ταν έρχωνται οί περιηγηται.
—’Ά ! διαφέρει πολύ· δέν είδες τίποτε. Τώρα θά 

ίδής!
— Σάς έχω οδηγόν, καί τοΰτο αρκεί.
— Ναι, μ’έχεις οδηγόν τωόντι. Μή σε μέλη" μή 

σε μέλη, καί εγώ θά σέ φέρω είς τό τέρμα τής οδοι
πορίας σου. ’Ιδού εκεί, ενώπιον μας; ή γέφυρα- πα
ρατήρησε.

Ούτω συνομιλουντες είχον περιέλθει βαθυτάτην 
τινά φάραγγα, βαδίζοντες άνωθεν αύτής. 'Η χιών έκυ- 
λίετο εις στρώματα πυκνά ύπό τούς πόδας των· άλλα 
στρώματα χιόνος έκρέμαντο ύπεράνω τών κεφαλών 
των. Ο Ελβετός έστάθη διά νά δείξη είς τόν Βενδάλ 
τήν γέφυραν.

— ΐδέ, τόν είπεν άν σέ άφινα νά πέρασης εμπρός, 
άν δέν σέ κατέστηνα προσεκτικόν, καί μόνον μίαν φω
νήν έκπλήξεως άν έβαλλες, μέ μόνην τήν φωνήν σου 
θά έσείοντο αΐ στιβάδες αύται τής χιόνος, καί ή θα σ’ 
έπλήγωναν πίπτουσαι, ή καί θά σ’ έθαπταν ζωντα
νόν . . .

—’Εχεις δίκαιον, άπεκρίθη ό Βενδάλ.

και
νά

ρός δείχνει τον δρόμον τοΰ πλησιες"έρου ξευοδοχ 
Κυτταξετε νά μή παραδρομησετε" 
έξαφνα ή άνεμοζαλη, νά προφθασει 
είς κάυέυ άπό τά Καταφύγια.

—’1δού· μέ αύτά ζοΰν έδώ οί πτωχοί, είπεν ό Ελ
βετός πρός τόν φίλον του" τό κάμνουν καί τοΰτο βιο
μηχανίαν. Κατά πάντα τρόπον καταπολιορκοΰ τούς 
οδοιπόρους, καί ό,τι φέγξη, έφεγξε. "Οταν λέγετε 
σείς οί "Αγγλοι ότι οί 'Ελβετοί ε’ίμεθα έθνος κερδα- 
λαιόφρον, έχετε τή αλήθεια δίκαιον.

Διένειμον δέ τότε είς τούς δυο σάκκους τάς τοοφάς 
δι’ών ήδυνηθησαν νά έφοδιασθώσι, καί ό μέν Ελβε
τός έφερε τόν οίνον, ό δέ Βενδάλ τό ψωμιού, τό κρ ας, 
τό τυρίον καί τήν ρακήν. ,

Προ πολλοΰ ήδη ήγωνίζοντο άναβαίνοντες διά τών 
βράχων καί τοΰ λευκοΰ σαάυου των, έντός τοΰ οποίου 
έβυθιζουτο μέχρι τών γονάτων· έπροχώρουν δέ έπι- 
μόχθώς έν τώ μέσω τοΰ χειρίστου μέρο,ς τής πένθι
μου έκείνης ερήμου, δτε ηρχισε νάκαταπίπτη ή χιών, 
κατ’άρχάς μέν είς έλαφράς νιφάδας, καταπετώσας ή
ρεμα μεν, άλλ’άδιακόπως, έπειτα δέ συνεπυκνώθη, 
καί ήρχισεν ό στρόβιλος.

’Εξηγέρθη ό άνεμος· παγετώδης άνεμος, μέ βόμ— 
βους παρατεταμένους. Η όδος έξηκολούθει μεταξύ 
βράχων υψηλών. ’Απέναντι τών οδοιπόρων ήνοιχθη 
βαθύ τι σπήλαιον, μόλις δ'έ κατέφυγον είς αύτό, καί 
ή θύελλα έξερράγη καθ’δλην τήν μανίαν της.

Ο βόμβος τού άνεμου, ό κελαρυσμός τού χειμάρ
ρου, αί βρονταί τών νιφοστιβάδιον καί τών παγετών 
τούς οποίους συνέτριβεν ή χιονοδίνη, αί φοβεραί βοαί 
τάς όποιας άνέδιδον δλαι αί φάραγγες τή; σειράς τών 
σειομένων έκείνων βουνών, τό σκότος έκεΐνο, τό πα- 
χυλότερον τοΰ τής υυκτό;, ό συριγμός τής χιόνος 
πληττούσης τό ς·όμιον κ.αί τάς πλευράς τοΰ σπηλαίου 
καί άποτυφλούσης τούς δυο νέους, ή ό,γή αύτη τή; 
φύσεως μετά τήν φρικτήν τής προτεραίας γαλήνην τών 
στοιχείων όλων, έυεποίουυ φρίκην εις τον Βενδάλ. 
'θ ’οβερράϊζερ, όςτς περιεπάτει εντός τοΰ σπηλαίου, 
ένευσεν είς αύτόν νά τόν βοηθηση όπως λύση τόν σάκ.- 
κον του. Εβλέποντο μεν είσέτι, άλλά δέν ήκούοντο 
συνομιλοΰντες. Ο Βενδάλ ύπηκουσεν είς τον πόθον 
τοΰ φίλου του.

'θ 'Ελβετός έλαβε τήν φιάλην τοΰ οίνου καί έγέ- 
μισε τό ποτηριον. Ενευσε πάλιν είς τόν Βενδάλ να 
πίη ίνα θερμανθή, καί έπροσποιηθη ότι έπιε μετ αύ
τόν άμφότεροι έπειτα έξηκολούθησάυ νά περιττατώ- 
σιν, έντός τού σπηλαίου ό είς πΰ.ησιον τού άλλου, γι- 
νώσκοντες ότι είς τοιοΰτο ψΰχος ή ακινησία ήτο κίν
δυνος, καί ό ύπνος θανατος.

'Η χιών κατέπιπτε σφοδρότερα- ηρχισε νά φράττη 
τήν έξοδον τοΰ σπηλαίου, άλλ'ευτυχώς επάγωνε μετ’ 
ολίγον, καί ήδύναντο νά πατήσωσιν έπ’αύτής υ.ή Βυ
θιζόμενοι· μετά δυο δέ ώρας, ή θύελλα έμετριασθη, 
καί τότε οί δύο συνοδοιπόροι έπεχείρησαν υ’άυ,ιξωσι 
διά τής χιόνος δίοδον. Πράγμα παράδοξον ! ό Βενδάλ 
έμιμεΐτο τάς κινήσεις τού συνοδοιπόρου του ά'-νοων 
τί έπραττε’ πάλιν έπανήλθεν εις αύτόν καί έκνίευ .;ν 
ολίγον κατ’ολίγον τάς αισθήσεις του ή ληθαργία, αύ
τή έκεινη ήτις τόν είχε καταλαβει καί είς τήν πόΰ.ιν 
Βασηλιαν.

Πόσην ώίραν ήκολούθησε τον ’Οβερόάϊζερ έξω τού 
σπηλαίου; Ιίοσα προσκόμματα άφηζ.α- όπισω των:...

ό Βενδάλ ήγνόει’ άλλ’ άνένηψεν αισθανθείς δτι ήτο 
συμπεπλεγμευος μετά τοΰ συνέταιρου του, και ότι έ- 
παλαιε μετ’αύτού έντός τής χιόνος. Ο 'Ελβετός είχε 
σύρει εζ. της ,ωνης του το εγγειριοιον του, και είχε 
τραυματίσει τον Βενδάλ. Επειτα έπανεληφθη σφο
δρότερα ή πάλη των" λαβών δέ ό Βενδάλ καί δεύτε
ρον τραύμα, άπώθησε τΰυέχθρόυ, καί εύρέθη άπέυαντι 
αύτοΰ, προσώπου πρός πρόσωπον . . . Τέλος, έπε- 
σεν ύπ αύτόν, καί έμεινε κοιτώμενος έπί τής χιόνος.

—Ύπεσχέθηυ νά σέ φέρω είς τό τέρμα τής οδοι
πορίας σου, είπεν ό 'Ελβετός· ιδού έξεπλήρωσα τήν ύ- 
πόσχεσίυ μου. Εόω θά τελειώση ή οδοιπορία τής Ψ» ~ ' Ν' ~ / A X ·’ /coz; σου. Ιιποτεοεν ειυ.πορει πλέον να την παρατει- 
νη. Πρόσεξε! αν δοκιμάσης ν άνεγερθης, θά ολίσθησης.

— Είσαι ένας ουτιδανός! . . . Τί κακόν σου έ
καμα ;

— Σύ είσαι ένας ηλίθιος. Είς τό κρασί τό όποιον έ- 
πιες έβαλα ναρκωτικόν . . . ’Ηλίθιε, τωόντι! ’Εγώ 
και πρότερον σέ ποτίσει δια να τό δοκιμάσω, καί 
όεν ενόησες τίποτε. Τρις ηλίθιε, άκόμη δέν έκατάλα- 
βες ότι έγώ είμαι ό κλέπτης, έγώ είμαι ό πλαστο- 
γράφος τον όποιον τοέχεις νά ζητής, καί ότι μετ’ό- 
λιγας στιγμάς θά λάβω άπό τό πτιομά σου τάς άπο- 
δείξεις, δια τών οποίων ήλπιζες νά μέ άφανίσης άπό 
προσώπου τής γής.

Ό Βενδάλ είσέτι ένόμιζεν ότι ώνειρεύετο. ’Ενω ή- 
κουε ταύτα έκ τοΰ φονέως του, έσκέπτετο άν αληθούς 
ήτο πληγωμένος, καί άν τό αίμα τό όποιον έβλεπε 
περί αύτόν έπί τής χιόνος ήτο αίμά του.

— Τι σοΰ έπταισα; έψιθυριζον τα χείλη του" διατί 
μέ φονεύεις τόσον άνάνδρως ;

— Τί μοΰ έπταισες μ’έρωτάς, ένω μέ τήν αναθε
ματισμένη·; αύτήν δρας·ηριότητα τήν οποίαν κατέβα
λες, μοΰ έκοψε; πάσαν έλπίδα σωτηρίας! . . . Εγώ 
ήλπιζα να λάβιο καιρόν, καί ν’άποδώσιο τα κλαπέντα 
χρήματα. Τι μοΰ έπταισες ! . . · Ήλθες καί έστάθης 
εμπρός είς τόν δρόμον μου, καί τοΰτο όχι μόνον άπας, 
άλλά πάντοτε, άδιαλείπτως. Δεν έπροσπάθησα καί 
άλλοτε νά λυτρωθώ άπό σέ; Τρόπος δέν ήτο. Εδώ 
λοιπον, έδώ θά ήναι το τέλος σου.

Ό Βενδάλ έπροσπαθησε νά σύναψη τάς ίδέαςτου, 
νά συναρθρώσα, λεξεις τινάς, άλλά ματαιως. Μηχανι
κώς πως αί χεϊρεςτου έ,ήτουν τά.ν σιδηροφόρον βα
κτηρίαν ήτις είχε φύγει έξ αύτών, άλλά δέν ήδυνη- 
σαν να τήν ευρωσι. Τότε έπειραθη ν άνεγερθή καί ά
νευ τής βοήθειας ταύτης . . . Ματαιως, ματαίως! 
Εκλονισθη, καί έπεσεν είς τό χείλος ενός βαρά

θρου . . .
’Απηυδημένος, νεναρκωμένος, ού'τε ήκουε πλέον, 

ούτε έβλεπε τίποτε- ή δρασίςτου έσκεπάσθη ύπό νέ
φους" και όμως, καταβαλών τάς έσχάτας δυνάμεις, 
άνεκαθησε στηριζόμενος εις τάς χεΐράς του. κ4ί είδε 
τότε τόν θανασιμον έχθρόντου ίτάμενον ανωθέν του, 
άτάραχον, άποτρόπαιον, άνηλεή.

— Ανανδρου μέ λέγεις, είπεν ό Ελβετός, καί νο- 
μίζεις ότι με καανει αϊσθησίν τινα αύτό τό·έπιθετον! 
Οχι, δέν δυνασαι νά ειπής ότι κ’ έγώ δεν έξεθεσα 

την ζωήν μου άντί τής έδικήςσου' βλέπεις ότι μυρίοι 
κίνδυνοι με πε;ιζ.υ'/.λουν· τίς οίδεν άν κατορθώσω να 
εύ;ω ποςειαν υ.ετ φυ των κρημνών τούτων; 1 ούρα πά
λιν θά έξεγ’εοθήή ανεμοζάλη. *1δέ, ή χιών ηρχισε πά
λιν να περιδινιζεται. Έλα τώρα, δός με τά έγγραφα
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εκείνα· σπεΰσε, διότι πάσα στιγμή παρερχομένη μου 
άφαιρεί την ζωήν.

— Στάσου! άνέκραξεν ό Βενδάλ άπειλητικώς, πει- 
ρώμενος πάλιν ν άνακαθήση.

'Η άπολειπομένη είε τον δυστυχή νέου ολίγη ζωή 
άνεζωπυρήθη · κατόρθωσα? δέ ούτω νά συλλαβή τάς 
χείρας τοΰ φονέως του, — Στάσου! έπανέλαβε. "Απε- 
χε, άπάνθρωπε! . . . Ο Θεός νά γίνη ιλεως προς την 
Μαργαρίττην! . . . Εύτυχώς, αύτη ποτέ δέν θά μάθη 
πώς άπέθανα . . . "Απεχε, πάλιν σέ λέγω, δολοφόνε! 
Βλέπω τό πρόσωπόν σου το άτιμου, και μοι ενθυμίζει 
τι, τό όποιον έχρεώστουν νά σοι φανερώσου . , .

Ό ’Οβερράϊζερ ήτένισε πρός αύτόν έν απορία, καί 
έμεινεν ακίνητος. Ο δέ Βενδάλ, μετά βλέμματος 
θνήσκοντος,— Οχι, μή γένοιτο! είπεν. ’Όχι, ούτε 
έκπνέων δέν θά προδώσω τό μυστικόν ένός τεθνεώ- 
τος .. . ’Ακούσε! . . . θετοί γονείς . . . Δέν σου έρχε
ται έκ τούτου εϊς την μνήμην τίτοτε; . . . Τό ’Ορ
φανοτροφείου τών Απατόρων ... Η περιουσία ήτις 
άνήκεν είς σέ καί δέν την έκληοονόμησες . . . Ένθυ- 
μη'σου καλά . . . ένθυμησου καλά . . .

Εκλινε δέ ή κεφαλή του έπί τοΰ στήθους, καί τό 
σώμάτου έπανέπεσεν είς τό χείλος τοΰ κρημνού.

Ωρμησε το'τε ό Ελβετός καί έχωσε τάς χείοας είς 
τό στήθος τοΰ θύματός του. Ό Βενδάλ τό ησθάνθη, 
συνήψε πάσαν δύναμιν, καί μετά σπασμωδικής φωνή; 
άνέκραξεν, —"Οχι!

Έπειτα οίκοθεν άφήκε τό σώ-αά του να κυλισθή 
είς τό βάραθρον εκείνο. Έκυλίσθη, έκυλίσθη, έχάθη 
έντός τής χιόνος ώς ονειρον.

(Τήν συνέχειαν ε’ς τό προσεχές.) 

ΟΧΟΕΛΤβΧ ΔΠ)?02ΣΤΣ.
(*1 δε και σελ. 16$.)

Μπατού, Μπατωλιά· νομί,ομεν ό'τι έκτου Ε
λισάβετ παρήχθησαν καί τά δύο ταΰτα ονόματα, μάλ
λον ή έκ τοΰ Υπατία.

Άμερσουδα, έκ τοΰ Μυρσίνη.
Ζενού, ό'χι έκ τοΰ Εύγενία, καθώς τό Βγιενού, 

άλλ έκ τοΰ Ζηνοβία.
Βιερού· μένομεν άποροι ένώπιον τοΰ όνόαατος 

τούτου, άν δέν ήναιδιαφθορά τοΰ Αύγερινός, Αυγερινή.
Αύγέγκω, έκ τοΰ Εύγενία, Εύγενική, μάλλον ή 

έκ τοΰ Αύγή.
Πανώρηα, έκ τοΰ παν-ωραία. II σύνθεσις είναι 

δημώδης.
Κατη'γκω, ώς γνωστόν, έκ τοΰ Αίκατεοίνη.
’Εξ όλων τών ονομάτων, τό εβραϊκόν Μαριάμ, έξ- 

ελληνισθέν είς Μαρίαν, έπαθεν έπειτα τάς πλείτας τρο
ποποιήσεις, ς-ρεβλούμενον είς Μάρω, Μαρή, Μαρίτσα, 

* Μαριώρα, Μαριωρή, Μαριγώ, Μαριγίτσα, Μαρού, Μα-
ροΰκα, Μαρουκώ, Μαρουσώ, Μαροΰσα, Μαροΰλα, Μα- 
ρόυλού, Μαρουλάκη, καί τέλος Μαριόγκακαι Μάσιγκα, 
έκ τοΰ ρωσσικού.

Τό ό'νομα θεοτόκης μάς φαίνεται παραδοξότα- 
τον πάντων. Είς γυναίκα δέν δίδεται· διατί; διότι 
θα έφαίνετο βεβαίως ώς βλασφημία. Είς μίαν μόνην 
έδόθη, καί οΰ^’-ι.ία άλλη γυνή δύναται νάκληθη Θεο
τόκος. Πώς λοιπόν δίδεται τό ό'νου.α τοΰτο εις άν- 
δρας ! καί πώς ή Εκκλησία ανέχεται τοΰτο; Αλλ’

■
*

άπαντώσιν ίσως, ότι τό Θεοτόκης δέν έκλαμβάνεται 
είς τήν σημασίαν τοΰ τίκτεινθεόν, άλλά τοΰ προ- 
στατεύεσθαι έκ τής Θεοτόκου. Η έννοια όμως αυτή 
πηγάζει έκ προηγούμενης γνώσεως πραγμάτων, καί 
όχι αμέσως έκ τής συνθέσεως τής λέξεως. Οΐ θεοτό- 
και δύνανται νά όνομασθώσιν, ώς καί οί Παναγιώ
τα ι, Παναγιόδωροι (κατά τό Θεόδωρος), ή τέλος 
πάντων Μάριοι, καί ούτω νά έ'χωσι τήν συνείδησιν 
αύτών άναπαυαένην.

Οΐ φέροντες τό όνομα Χρίστος καί Χριστίνη γρά
φουσι το χ ρ ι διά τοΰ II. Έστωσαν βέβαιοι ότι τό ό
νομά των είναι τό κύριον όνομα Χριςός, καί όχι τό 
έπίθετον χ ρηστός. Τόν Χριστόν οί ’Ιταλοί παροξυ- 
τονοΰσι προφε'ροντες αύτόν Χρίσου (Cristo), καί κα
θώς πολλών λέξεων ήμετέρων τόν τόνον μετεβάλομεν 
κατά τούς σκοτεινούς εκείνους καιρούς τής παχυλής ά- 
μαθείας τοΰ έθνους, προσέξαντες είς τήν εσφαλμένην 
προφοράν τών άλλοτρίων, ούτω καί τόν τοΰ ονόμα
τος τοΰ Χριστοΰ. 'Όλοι οί Χριστοί λοιπόν είναι ΧρΙ- 
στοί, καί αί Χριστίναι είναι Χρίστίναι, καί όχι ΧρΗ- 
στίναι. Τοΰτο δέν έπιδέχεται αμφιβολίαν· καί ό'θεν 
πρεπωδέστερον είναι νά λέγεται Χριστόφορος πάς Χρί
στος· άς προσέξη όμως μή τόν άποκαλώσι ποτέ Χρι- 
στοφήν ή Χριστοφίνον.

ΝΤόνιος, ό Διονύσιος καθ’υποκορισμόν επτανη
σιακόν.

Κοκός. Τί σημαίνει άράγε Κοκός ; Απαντάται 
μεταξύ τών χιακών ονομάτων, καί πιστεύομεν ότι 
είναι ύποκορισμός καί τοΰτο. Σημαίνει άράγε Κων
σταντίνος; άλλά μόνον έκ τοΰ κ θά είκάζετο. Σημαί
νει άράγε ’Ιωάννης, όπερ, άφαιρεθε'ντος τοΰ ω, έγινεν 
Ιαννης, Ιαννάκηεκαί ’ίαννακός; Μάλλον πιστεύομεν 

ότι σημαίνει Νικόλαος· διότι ήκούσαμεν Νικολάου? 
νά άποκαλώνται Κοκόλαι.

Καθαίρετε, καθαίρετε! 'Όλα ημών έσκεπάσθησαν 
ύπο σκωρίαν πολύ έργον έχομεν έως ού πάλιν λειάνω- 
μεν καί ταΰτα καί άπειρα άλλα άσυγκρίτως τιμιό
τερα τούτων·,άλλ’ούδέ πρός ταΰτα, άν καί πάρεργα, 
ποέπει νά φαινώμεθα αμελείς.

ΟΙ ΟΦΕΙΣ.
Καί μόνη ή λέξις ό'φις, όφίδιον, διεγείρει φρίκην 

και αποστροφήν, καίτοι όλοι οί όφεις δέν είναι δη
λητήριο-.. ’ Οί Τυφλίαι (Orvets, anguis fragilis), 
όμοιάζοντες μέ σκώληκας μάλλον μακρούς και μεταλ- 
λοφανεΐς, ούδόλως βλάπτουσιν. Είναι στερημένοι ό- 
δόντων, καί ολίγον άν συσφιγχθή τό σώμά των συν
τρίβεται. Ωσαύτως είναι αβλαβείς καί πολλοί άλλοι 
ό'φεις, άν καί δάκνουσι τόν ό'ςτις συλλάβη ή πατη'ση 
αύτούς, θέλοντες ούτω ν’άπαλλαχθώσι.

Δηλητήριο-, ό'φεις είναι οί Τριγωνοκέφαλοι, οί Κρο- 
ταλίαι, καί είς τά κλίματα ημών ή Έχιδνα, κοινώς 
Όχενδρα. Αύτη γέννα μικρά, ένω οί αβλαβείς όφεις 
γεννώσιν ώά. Διακρίνεται δέ έκ δύο γραμμών έλικοει- 
δώς διευθυνομένων άπό τής κεφαλής πρός τήν ούράν, 
άνω τοΰ σώματος. Αί γραμμαί αύται συναπαντώμε- 
ναι σχηματίζουν σειράν τετραγώνων· κατά δέ τό μέ
σον τής κεφαλής, τριγωνικής ούσης, φαίνεται ώς τις 
σταυοός. Το χρώμα διαφέρει κατά τήνηλικίαν καί τό 
φΰλον τοΰ ερπετού· αί άρρενες έχιδνα-. είναι ότέ μέν 

λευκαί, ότέ δέύπομέλαιναι ή κιτρινοειδείς· αίθήλειαι 
έχουσι φαιόν τι ρυπαρόν χρώμα. Ο λαιμός τών έχιδ- 
νών διακρίνεται τοΰ σώματος. Η ίοις τοΰ οαματός 
των είναι χρυσοειδής, έξ ού καί φαίνονται ώς φλογε
ροί οί οφθαλμοί των, στερούμενοι βλεφαρίδων· καί ό
μως ή έχιδνα δέν είναι τόσον γοργή, όσον άλλοι ό- 
φεις.μή έχοντες δηλητήριου· μόνον δέ καθ’ήν στιγ
μήν όρμα κατά τίνος ποντικιού ή σαυριδίου άποκτά 
όληντης τήν εύκαμψίαν καί βιαιότητα· καί προσβάλ
λει τά ζωύφια ταΰτα, όχι διά νά τά φάγη, αμέσως, 
άλλά διάνα τά δηλητηριάση. Μετ’ολίγα δευτερό
λεπτα αρχίζει ή ένε'ργεια τοΰ δηλητηρίου, καί τότε 
τό προσβληθέν ζωΰφιον κυριεύεται υπό παραλυσίαν, 
καί έπειτα εύκόλως καταπίνεται.

Τό δηλητήριου τής έχίδνης εύρίσκετάι εϊς τόν ού-

Όοι: κοινος- Τυλλίας.

'Η πληγή είναι μικρά· μόλις έχει βάθος ένός ή δύο 
χιλιοστομέτρων· ώστε ή άπορρόφησις τοΰ δηλητηρίου 
γίνεται ώς έπί τό πλείστον διά τών τριχοειδών άγ- 
γείων τής δερματικής έπιφανείας· άλλά γίνεται τάχι
στα, καί πάραυτα επιφέρει συμπτώματα φοβερά.

'Η έχιδνα δέν προσβάλλει τόν άνθρωπον· τουναν
τίον, φεύγει είς τήν προσέγγισίν του· έαν όμωςπατηθη 
ή συλληφθή, τότε άμύνεται μετ’όργής. Εϊπομεν ότι 
ήσυχος ούσα έχει τούς όδόντας αύτής πλαγιασμένους· 
μόνον όταν τούς χρειασθή, έξάγει αύτούς έκ τής σαρ
κώδους θήκης των, σχεδόν καθώς πράττει καί ό άν
θρωπος άνασπών τήν μάχαιράντου ένώπιον έχθρού’ 
άλλ’ή μάχαιρα τής έχίδνης είναι καί δηλητήριος.

Καί συνήθως μέν δάκνει, άλλ’ερεθισμένη ούσα μάλ
λον κτυπά· πρώτον συσπειροΰται, έπειτα δ έξακον- 

ρανίσκον της. ’Εκεί, ολίγον πρός τό βάθος, έν μέρει 
ύπό τούς βολβούς τών οφθαλμών, κείνται μετά συμ
μετρίας αδένες τινές έκκριτικοί, περιέχοντες τό θα- 
νατηφόρον ύγρόν. Όταν ή έχιδνα δαγκάση, ό άδήν 
πιέζεται, τό δέ δηλητήριον, έκκρινόμενον όρμητικώς, 
διοχετεύεται έως είς τό βάθος τής πληγής διά στενοΰ 
τίνος οχετού κεχαραγμένου άπό τής βάσεως μέχρι 
πλησίον τής άκμής τοΰ όδοντίου.

Πολλά μέν έχει όδόντια ή έχιδνα, δύο δέ είναι τά 
διά τών όποιων δάκνει, πολύ μεγαλύτερα τών άλ
λων, κωνικά, άγκύλα, είς τάς άκοας όξύτατα· κινούν
ται δέ κατά πάσαν κλίσιν· ό'τε τό έρπετόν διατελή 
ή'συχον, τά όδόντια ταΰτα εύρίσκονται πλαγιασμένα 
έντός άμυχήςτινος τής όδοντοκοιλίας των, ώς είς θή
κην. ’Ανορθοΰνται άμα ώς διανοιχθή καλώς τό ς-όμα.

τίζει τό σώμά της ώς έλατήριον, άνοίγει τό στόμα 
της όλον, όρθόνει τούς όδόντας, καί διά μόνου τοΰ

Όδόντε; καί γλώσσα Έχίδνης.

κτύπου τής κεφαλής τούς έμπήγει όπου άν τούς κατα- 
φέρη. Τινές νομίζουσιν ότι κέντα διά τής γλώσσης·
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I;

τούτο είναι δλως άνυπόστατον· τήν γλώσσαν, διχα
λωτήν ουσαν, μεταχειρίζονται οϊ ό'φεις μόνον πρός 
πόσιν ή πρός ψηλάφησιν ή γλώσσα δέν κεντά.

Ωσαύτως έλέχθη ότι οί ό'φεις έχουν μαγνητικήν 
τινα δύναμιν έπί τών ζώων τά όποια θηρεύουσιν άλλά 
καί τούτο είναι άνυπόστατον. Τά ζώα τά μικρά κυ
ριεύονται ύπό τρόμου εις την Θέαν τοΰ όφεως, καί ό 
τρόμος παραλύει τάς κινήσεις των· με'νουσι τρέμοντα 
καί σπασμωδουντα· ήλιθιοΰνται, δέν δύνανται νά 
τραπωσιν είς φυγήν, καί ούτως άφίνονται εις τό τόμα 
του άνευ άντιστάσεως. Τινά έξ αύτών επιχειρούν νά 
κινηθώσιν, άλλά τόσον άπεγνωσμέναι είναι αί κινήσεις 
των, ώστε, αντί νά σωθώσι δι’αύτών, μάλλον εύκο- 
λύνουσι τοΰ ό'φεως τό έ'ργον. Μικρά τινα πτηνά άπο- 
θνήσκουσι καί πριν έ'τι δαγκασθώσιν.

Αί μικραί πληγαί τάς όποιας προξενεί τό δάγκαμα 
της έχίδνης έξοιδαίνονται πάραυτα, καθίτανται έρυ- 
θοαί μετ έκχυμώσεως, ενίοτε δέ καί πελιδναί. Ευθύς 
δ’έπειτα επέρχονται είς τόν δαγκασθέντα λειποθυμίαι, 
ζάλη, έμετίασις, πυρετός, ατονία, σειρά συμπτωυ,α- 
των νοσηματωδών, τά όποια συμβαίνει μέν καί νά 
διαλυθώσιν ολίγον κατ’ ολίγον, πολλάκις όμως επα
κολουθεί αύτά ό θάνατος.

’θθεν ό δαγκασθείς ύπό έχίδνης, πρώτον είν’ έπά- 
ναγκες νά περισφίγζη πάραυ α τό μέλος, άνω της 
πληγής, δι’όποιουδήποτε δεσμού, ώς μανδυλιοϋ πε- 
ριτυλιγμένου, σχοινιού η θώμιγγος, ώστε νά διακοπή 
ούτως ή συγκοινωνία τοΰ αίματος μετά τοΰ λοιπού 
σώματος, καί νά προληφθή ή άπορρόφησις τού δηλη
τηρίου. ’Επειτα είναι καλόν νά έκμυζήση την πλη
γήν διά τοΰ στόματος, άποπτύων τό αίμα, καί πεό 
πάντων να την σφιγζη, οια να εκ ρεύση ες αυτής οσον 
αίμα άφθονώτερον. Σωτήριον δέ είναι ν’άνοιξη τήν 
πληγήν διά της αιχμής μαχαιριδίου μέχρι τού βά
θους αύτής- (διότι τί είναι ό μικροί καί ασήμαντος 
πόνος μαχαιριδίου προχωρουντος μέχρι βάθους δυο 
χιλιοστών τού μέτρου, ώς προς τήν ζωήν!) έπειτα 
δέ πρέπει καί νά έγκαυση τήν πληγήν, είτε διά σιδή
ρου πεπυρακτωμένου, είτε διά καυςτκοΰ τίνος φάρμα
κου, όποιον είναι το επόμενόν

Ύπερχλωροΰρον τοΰ σιδήρου, 4 γραμμαρίων. 
Κιτρικόν όζύ, ... 4 »
Χλωρυδρικόν όζύ . · 4 »
’Υδωρ καθαρόν ... 24 »

Τοΰ ύγροΰ τούτου σταλάζονται όλίγαι τινές στα
γόνες έπί τής ήνεωγμενης πληγης, ήτις έπειτα σκεπά
ζεται διά ξαντού καί δένεται.

’Αλλά καί τό ίώδιον είναι καλόν, ίαματικώτατον 
δέ άπεδείχθη τό επόμενον φάρμακον*

’Υδωρ . . . .
’ΐωδιοΰχον ποτάσσιον 
’ίώδιον μεταλλικόν .

50 γραμ.
4 »'
4 »

Οϊ θηρευταί τών έχιδνών εφοδιάζονται διά φιαλίου 
περιέχοντας άτμιστόν κάλιον (alcali volatil).

’Αλλ’ όλα ταΰτα τά μέσα είς ούδέν άποβαίνουσιν, 
άν δέν γίνη πάραυτα ή εφαρμογή των. Πρέπει προς 
τούτοις νά τρίβεται τό μέλος και τά περί τήν πληγήν 
δι’αλοιφών άμμωνιακών· μετά τινα δέ ώραν νά έπι- 
τεθώσι μαλακτικά καταπλάσματα πρός παύσιν τής έξ- 
οιδήσεως καί έμφράξεως. Διδουσι δέ εις τόν νοσοΰντα 

I καί νά πίνη τόνιζα καί ίδρωτικά, ενίοτε δέ καί άμ- 
μωνιακά πατήματα.

Τινές πιστευουοιν ότι ύπάρχουσι φάρμακα, τά ό
ποια άφου πιη τις άπας δεν ύπόκειται πλέον είς κίνδυ
νον θανάτου δακνόμενος ύπό τών κακών όφεων.-Τούτο 
είναι άγυρτεία. Ιδού τί διηγείται διακεκριμένος τις 
φυσιολόγος, ιδίως ένασχολουμενος είς τήν σπουδήν 
των ερπετών, ό διδακτωρ Lenz.

» Εγνώρισά τινα κύριον Χερσελμάννον, καυχώμε- 
νον ότι έγίνωσκε φάρμακόν τι άλάνθαστον κατά τού 
δαγκάματος τών έχιδνών. Ήλθε καί μ εύρε μίαν η
μέραν, καί μέ παρεκάλεσε νά τω δείξω τάς ζώσας έ- 
χίδνας έπί τών όποιων έσπούδαζα.

»— Ολας αύτάς τάς έχιδνας τάς γνωρίζω καλώς, 
μ’είπε, καί, διά νά σάς αποδείξω ότι δεν τάς φοβού
μαι, ιδού θα συλλάβω μίαν διά τής χειρός μου.

»— Προσέζετε, άνέκραξα πρός αυτόν μή παίζετε 
μέ αύτά τά κατηραμένα ζωα!

» Αλλ αύτός, ούδόλως προσεχών είς τούς λόγους 
τούτους, έβαλε τήν χεΐρά του κρυφίως εντός τού κι
βωτίου των ερπετών μου, καί άνήρπασε μίαν έ'χιδναν 
ταύτην δε κρατών άπό τού μέσου τού σώματος, έπρό- 
φερεν άκαταλήπτους τινας λέξεις, μαγικάς δήθεν. 'θ 
οφις, ακρως παροξυνθείς, προσηλωσεν είς αύτόν τούς 
εςηγριωμένους οφθαλμούς του κινών συγχρόνως τήν 
γλώσσαν του. ’ Αλλ’ό Χερσελμάννος τίποτε· παρ’ούδέν 
τιθέμενος τήν οργήν του θηρίου, έχωσε μάλιστα τήν 
κεφαλήν του ολην είς τό στόμα του, καί έπροσποιεΐτο 
ότι τήν εμάσσει. Δεν εβράδυνεν δμως ν’άποσύρη τήν 
έ'χιδναν άπό τού στόματός του, καί νά τήν άπορ'ίψη 
είς το κιβώτιον. Έ τυσε τρις αίμα, ή όψιςτου κατέ
στη ερυθρά, καί οί οφθαλμοί του έφλέχθησαν ώς αν
θρώπου μαινοαένου.

»— Η επιστήμη υ.ου δεν αξίζει, είπε" τό βιβλίον 
μου μέ ήπάτησε.

» Ί ώ είπα πάραυτα νά μοί δείξη τήν γλώσσάντου. 
Δεν ήθέλησεν· έ'λεγεν ότι ήσθάνετο άφόρητον άλγος, 
καί εζήτει ν άπέλθη εις τήν οικίαν του, όπου εϊχεν 
ιατρικά δια νά θεραπευθή. Τω έδωσαν έ'λαιον νά βά- 
λη είς το στόμα, άλλά τό άπέβαλεν· έπορεύθη διά 
στερεού βήματος νά λαβή τόν πίλον του, άλλ,ά πά
ραυτα εκλονίσθη καί επεσεν ήγέρθη, καί πάλιν έ'πεσεν. 
’Ηδύνατο έ'τι να λαλη καθαρώς, άλλά μετά φωνής ά- 
σθενοΰς. Η οψις του ηρυθριοΰτο επί μάλλον καί μάλ
λον, έζέλειπεν ή λάμψις τών όμμάτων του, είπεν ότι 
ήσθάνετο βάρος εις την κεφαλήν, καί έζητει στήριγμα. 
Τον μετέφεραν τότε είς μίαν θρονιδα, δπου έμεινε 
καθημενος ήσυχως.

»—Πεινώ, είπε, μετά φωνής περιαλγοΰς· άκο'μη 
δέν έφαγα τίποτε άπό προλίας· δότε με ολίγον νερόν.

» Ο δυστυχής, έπιεν όλιγιστον* έπειτα έκλινε, τήν 
κεφαλήν, άφήκεν ένα ρογχασμόν, καί έξέπνευσεν. Η 
σκηνή αύτη διηρκεσε πεντηκοντα λεπτά· μετά δέκα 
έτι λεπτά, ήτο ψυχρόν τό σώμάτου, καί ή σήψις του 
πτώματος έπήλθε μετά 24 ώρας.»

Τό παράδοξον είναι ότι ό θάνατος έκ του δαγκά
ματος όφεων δηλητηρίων επέρχεται άνευ σπασμών, 

ι ώς δι’ύπνώσεως. Ίΐ αναπνοή μένει έλευθέοα, αγωνία 
τις δεν φαίνεται· άλλ’ αί δυνάμεις καί αί κινήσεις τής 
θελησεως έκλείπουσι τάχιστα.

Η ένεργεια τού δηλητηρίου τών έχιδνών έπί τών 
> ζώων παριστα ιδιαιτέρά τινα φαινόμενα άξια παρα- 

τηρήσεως. Τά ποντίκια άποθνήσκουν σχεδόν ακαρι- 
αίως- αί αίγες, καί τά πρόβατα μετά τινα δευτερό
λεπτα, τά δέ πτηνά μετ’όλιγα λεπτά’ άλλά τα αμ
φίβια, ώς οί βάτραχοι, ούδέν παθαινουσι. Τούτο τινες 
έξηγοΰσι, λεγοντες ότι τά άμφιβια έχουν τό αίμα ψυ
χρόν, καί επομένως τό δηλητήριον δέν δύναται νά 
κυκλοφορήση εντός αύτοΰ, καθώς είς τό τών ζώων όσα 
έχουσι θερμόν αίμα. Αλλ’ό χοίρος καί ό ακανθόχοιρος 
έχουν ωσαύτως θερμόν αίμα, καί είς τά ζώα ταύτα τό 
δηλητήριον της έχίδνης ούδέν αποτελεί. Καί περί μέν 
τού χοίρου, λέγουν ότι προφυλάττει αύτόν τό λίπος 
τό ύπό τό δέρμα του· άλλά πώς εξηγείται τό πράγμα 
έπί τοΰ ακανθόχοιρου, δςτις κυνηγεί μαλιςα τους ο- 
φεις ώς άρίστην τροφήν του ! Πολλάκις ή έχιδνα τοΰ 
δάκνει τό ρόγχος, ήτοι τό εύαισθητότατον μέρος .οΰ 
σώματός του, ένώ προσπαθεί νά τήν συλλαβή άπο της 
κεφαλής. Δέν τόν μέλει- τήν συντρίβει είς τούς ό- 
δόντας του, καί τήν καταπίνει δλην, μή άφινων ούτε 
τούς όδόντας της, ούτε τούς αδένας όπου έγκειται το 
δηλητήριον της· καί δέν παθαίνει τίποτε, ένώ ανά
γεται καί αύτός είς τό γένος τών μαστοφόρων, ώς τό 
πρόβατον καί ή αί'ζ·

Καί δμως οί γεωργοί ημών, αντί νά φέρωσι τούς 
άκανθοχοίρους, τα κατά πάντα άβλαβή ταΰτα ζώα, 
είς τάς γαίαςτων, τούς εξολοθρεύουν.

Περαίνομεν λεγοντες, δτι ή δραςκκότης τοΰ δηλη
τηρίου διαφέρει κατά τά είδη τών όφεων καί κατά 
τάς περιστάσεις έν αίς διατελεί τό έρπετόν. Ο αύτός 
οφις είναι είς τά θερμά κλίματα κινδυνωδέστερος ή 
είς τά ψυχρά καί εύκρατα’ τόσον δέ βαρύτερον άπο- 
βαίνει τό δάγκαμα, όσον εύρίσκεται άφθονώτερον 
δηλη τήριον έντος τών αδένων.

Ή κοινή έχιδνα απαντάται είς τά δασ&Λη, ορεινά 
καί πετρώδη μέρη τής Εύρώπης καί τής μικράς ’Ασίας. 
Τρέφεται έκ σαυριδίων, βατράχων, μαλακίιον, έντό- 
μων καί σκωλήκων. Θηρεύει δε καί μικρά μαστοφόρα 
ζώα, ώς ασπάλακας, άρουραίους μΰς, μυγαλάς, κτλ. 
Καί κατά μέν τόν χειμώνα καί τάς άρχάς τοΰ έαρος 
διατρίβει εϊς τούς βαθείς τόπους, προφυλαττομένη 
άπό τοΰ ψύχους, -καί ώς νεναρκωμένη· πολλάκις δέ 
πολλαί όμοΰ έχιδναι μένουσιν ούτω συνεσπειρωμέ- 
ναι, περιμένουσαι τόν καιρόν νά θερμανθή.

Οί αμαθείς μισούν τήν άνάγνωσιν.

Ή κολακεία είναι έπίθεσις· ό κολακεύων ζητεί νά 
σοΰ αφαίρεση τι. Αύτός έπιτιθεται πρός σέ· πρόσεχε 
λοιπόν καί άμύνου ώς προς έχθρόν.

--- υ»
Ή αχαριστία είναι χρεωκοπία τής καρδίας.

Καθώς οί πλανήταί, ουτω καί ή δόξα έχει δορυ
φόρους περί αύτήν.

Πολλοί έγκαυχώνται διά τάς σχέσεις αύτών, θέ- 
λοντες ούτω νά σκεπάσωσι τήν ίδιαν αύτών άναξιό- 
τητα.

ΧΩΡΙΟΥ ΕΠΙ ΔΕΧΔΡΟΥ.
Όδηπορώντις περιηγητής είς τήν βορείαν ’Αφρικήν, 

είδεν είς χώραν καλουμένην Μετλεπες γιγάντειον δέν- 
δρον, είδος συκής, έπί τοΰ όποιου παρετήρησε πλή
θος καλυβών κωνικών, κατοικουμένων ύπό αύτοχθό- 
νων. ’Ανέβη λοιπόν μέχρι τής ύψηλοτέρας, έως 30 πό
δας ύπεράνω τοΰ έδάφους, πάτων είς έγκωπας τινας 
ύπαρχούσας είς τό στέλεχος, έκεΐθεν δέ έμέτρησε δε
καεπτά τοιαύτας κατοικίας, καί έτέρας τρεις κατα- 
σκευαζομένας. ’Ολοι οί κάτοικοι τού δένδρου συνή- 
χθησαν έκ τών διαφόρων κλάδων διά νά τόν περιερ- 
γασθώσιν. Αί γυναίκες τώ έδιδον νά φάγη ακρίδας. 
Αί καλυβαι αύται είχον πλάτος μέν 6 ποδών, μήκος 
δε περισσότερον, έκτεινόμενον έ'ως έξω τής θύρας, ό
που καθηνται οί ένοικουντες πρός άναψυχήν. Διά τοΰ 
μέσου τούτου προφυλάττονται άπό τών λεόντων, οίτι- 
νες είς τήν χώραν εκείνην είναι άφθονοι. Τήν ημέραν, 
καταβαίνουσι παρά πόδας του δένδρου διά νά μαγει- 
ρεύσωσιν. ’Εάν οί κάτοικοι καλύβης τίνος πληθυνθώ- 
σιν, ύποστηρίζουσι διά πασσάλων τόν ύπερφορτωθέν- 
τα κλώνα- εάν δέ πάλιν ελαττωθώσι, καιουσι τούς 
πασσάλους των.

II Ι10ΛΙΣ ΤίΙΑ ΙΙΑΡΙΣΙΩΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΑΪΤΗΣ.

( Ίδε σελ. 207, και Τόμ. Α' σελ. 227, 307 καί337.)

θέατρα έχει ή πόλις τών Παρισίων ύπέρ τά είκοσι, 
διότι οί Γάλλοι είναι λίαν φ.λοθεάμονες, καί πολλαί 
μέτριαι οικογένειαι οίκονομοΰσιν ο,τι δύνανται έκ τών 
άναγκαίων δαπανών, δπως δύνανται ά'παξ της έβδο- 
μάδος ή τού μηνός νά ύπάγωσιν εις τό θέατρον εύρί- 
σκονται δέπαντοτε καί ξένοι είςτήν πρω εύουσαν ταύτην 
πολλοί, οϊτινες έπιθυμοΰνπρό τηςέπις-ροφής είςτά ίδια 
νά ΐδωσιν θέαμά τι έκ τών έν Παρισίοις φημιζομένων. 
Διά τούτο, καίτοι πολλά τά θέατρα, γέμουσι πάντοτε 
θεατών, καί κατά τάς πρώτας μάλιστα παραστάσεις 
νέου τίνος δράματος ή θεάματος δυσκόλως εύρίσκει τις 
θέσιν. Πολλάκις δέν άπολειπονται εισιτήρια δι έκείνην 
τήνήμέραν, καί ούτε διά τήν μεθαύριον, άλλά διά τήν 
τετάρτην ή πέμπτην παράστασιν, και είναι χρεία να 
προπληρώση τις περί μενών αύτήν. Συμβαίνει δέ νά δο- 
θωσι διακόσιαι κατά σειράν ή καί τριακόσιαι παρα
στάσεις ενός καί τού αύτοΰ πεφημισμένου δράματος, 
διότι ένεκα της πολυανθρωπίας τής πόλεως οί πλεί- 
ςοι τών θεατών είναι άλλοι είς πάσαν παράστασιν.

Τό πλήθος τών φιλοθεαμόνων, μή έχον τάς δυνά
μεις νά πληρώνη δι’ιδιαιτέρας θέσεις, συνάγεται έ
ξωθεν τών θυρών τοΰ θεάτρου δύο καί τρείς Λρας πριν 
άνοιγθώσι, σχηματίζον τήν λεγομένην queue (ούράν)- 
ΐστανται δηλαδή οί άνθρωποι, ό είς κατόπιν τοΰ άλ
λου, καί περιμένουσιν, άνδρες μετά γυναικών, ένίοτε 
μάλιστα έντος βροχής ή δριμυτάτου ψύχους, ώς προ 
τών θυρών τοΰ παραδείσου αί ψυχαί. ’Αστυνομικοί 
•υπάλληλοι προσέχουσι μη τις παραγκωνίση τον άλλον 
καί είσέλθη προ της σειράς του. Τό έθος τούτο είναι 
οικτρόν καί άνάξιον, άλλά κατέστη ένταΰθα σύνηθες, 
καί ούδείς προσέχει. Μόνα τά άλ/ότρια φαίνονται 
παράδοξα είς τους Παρισιανούς" ό,τι δ’αύτοΐ παρεδέ-
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χθησαν, τοΰτο θεωροΰσιν ώς φυσικώτατον, ένώέ'χουσι 
πλεΐςα ατοπα ή επιλήψιμα καί αύτοί. Πειοάθητι Ο
μως νά τους πείσης περί τούτου !

Τίς δέν ή'κουσε περί της λαμπρότητος τών θεαμά
των της λεγάμενης ’Οπε'ρας (Theatre de l’Opera) 
έν Παρισίοις; άλλά καί πόσα δαπανώνται προς την 
λαμπρότητα ταύτην! Το δημοτικόν ταμεΐον δίδει είς 
τό θέατρον τοΰτο έπιχορήγησιν 620,000 φράγκων 
κατ’ έτος· συνάγονται δέ άπειρα καί έκ τών εισιτη
ρίων* 1,150,000 έως 1,300,000 φράγκων. Τόσα 
χρήματα ποΰ δαπανώνται; Δαπανώνται είς τό προ
σωπικόν· είς 650, περίπου ψυχάς, ένασχολουιζ,ένας είς 
τά περί τό θέαμα, καί διάτας οποίας απαιτούνται έτη- 
σίως μισθοί έξ 1,635,000 φράγκων· διότι είς μέν 
τούς ψάλτας δίδονται 760,000, είς δέ τούς όοχητάς, 
337,000, είς δέ την ορχήστραν, 137,000, είς δέ 
τούς έργάτας, μηχανικούς καί άλλους, 1 68,000 φράγ
κων. Δι ένα καί μόνον μεσόφωνον (teiiore) έκ τών 
πεφημισμένων απαιτείται πολλάκις 150,000 φράγ- 

Τό έν ΙΙαρισίοι; νεόδμητου θέατρον τοΰ Μελοδράματα", (Nouvel Opera).

έπί τοΰ όχη'ματος. Ό άναγνώτης διακρίνει την μίαν 
τών άναβάσεων τούτων. Τό όλον κατακοσμοΰσι ς-ή- 
λαι, λυχνίαι, προτομαί καί αγάλματα, παριστώντα 
τά μέν μυθολογικά πρόσωπα, τά δέ τούς περιφημοτά- 
τους τών μελοποιών της Εύρώπης όλης, αλλα δε τους 
τών ψαλτών ή ψαλτριών όσοι καί ό'σαι ποτέ ήρίστευ- 
σαν. Πολλαχοΰ δέ καί έπεχρυσώθη ή πέτρα.

Ούδέν ήμελήθη όπως ή θεαταί άπολαύωσιν έν τώ 
θεάτρω τούτω πάσης τέρψεως έν άνέσει. Κατεβλήθη 
προσοχή πολλή πρόςτε τόν αερισμόν και πρός τόν φω
τισμόν της αιθούσης διά τών νεωτάτων εφευρέσεων 
τών επιστημών καί τεχνών. Η Οπερα ή παλαια 
είχε 1950 θέσεις· ή νέα θά έχη πολύ περισσοτέρας. 
Είς την παλαιάν είσπράττονται κατά, πάσαν παράς-α- 
σιν έως 9,800 φράγκα· υπολογίζεται ό'τι είς την νέαν 
θά είσπράττωνται 16,000.

Της σκηνης τό πλάτος είναι 15 μέτρων έχει δ’ 
εκατέρωθεν άποθήκας σκηνογραφιών καί θεωρεία διά 
τούς σκηνικούς αύτούς. Είς τά όπισθεν τοΰ κτιρίου εύρί- 
σκονται άλλαι άποθηκαι διά τά φορέματα τών θεατρι- 

κων ετήσιος μισθός. Τόσα λαμβάνει ό Τάμπερλικ 
ένταΰθα καί έν Λονδίνω καί έν ΙΙετρουπόλει· καί οί 
έλάχιστοί δέ τών μεσοφώνων έν ταΐς έπαρχίαις της 
Γαλλίας έχουσικατά μήνα 4,000 φράγκων μισθόν.

’Από τοΰ 1 86 1 έτέθησαν τά θεμέλια νέου θεάτρου 
της Οπέρας, τό όποιον είσέτι μεν δέν άπεπερα- 
τώθη έσωτερικώς, φαίνεται δέ ήδη έξωθεν σχεδόν ά- 
ποπερατωμένον οικοδόμημα μέγα καί πολυτελέστα- 
τον, κείμενον έπί τοΰ βουλεβαρτίου τών Καπουκινών 
(CapUCines), απέναντι της όδοΰ Ειρήνης (rue de 
la Paix). ’ιδού βλέπει αύτο ό αναγνώστης είκονι- 
σμένον κατά μέτωπον· καί είς μέν τά έμπροσθεν έτέθη 
τό καφενείου τοΰ θεάτρου, ό δέ ύπεράνω τρούλος εί
ναι ό σκεπάζων τό μέρος τών θεατών, τό δέ παρέκει 
ύψηλότερον άέτωμα σκεπάζει τό μέρος της σκηνής καί 
τών σκηνικών. 'Εκατέρωθεν τοΰ κτιρίου φαίνονται 
δύο πύργοι σχη'ματος κυλινδρικού· τούτων ό μέν εί
ναι ή είσοδος τών. συνδρομητών τοΰ θεάτρου, ό δέ ή 
τοΰ αύτοκράτορος· άναβαίνει δέ τις μέχρις αύτών καί 

στών, δώματα δι’αύτούς, βιβλιοθήκη μουσική, γρα
φεία άντιγραφέων, αίθουσα διά τούς δημοσίους πυρο- 
σβέστας, καταλύματα διά τούς φύλακας, κτλ.

Προΰπελογίσθη ότι πρός άνέγερσιν τοΰ κτιρίου τού
του καί άποπερατωσιν τοΰ όλου ηρκουν 1 6 εκατομμύ
ρια φράγκων, άλλ ήδη ή δαπάνη ύπερέβη τό ποσόν 
τούτο. Δυστυχώς, ή πρό αύτοΰ πλατεία είναι άνα- 
λόγως σενη, έξ ού έλαττοΰται τό μεγαλεΐον της προσό- 
ψεως· έχει δέ ή πρόσοψις αύτη καί φόρτον πολύν κο
σμημάτων καί βαφών, καλώς κατα τοΰτο χ αρακ.τη- 
ρίζουσα τούς Παρισίους τών COCOttes (καθώς σήμε
ρον λέγονται αί έταΐραι ένταΰθα), καί της τοΰ παοα- 
σημοφορεΐν αδυναμίας (1). ’Εκ τών πλευρών έχει ό- 
ψιν μεγαλοπρεπεστέραν ή νέα αυτή οικοδομή'.

(1) Οί Γάλλοι φέρουσι πάντοτε τάς ταινίας τών παρασήμων 
όσα απέκτησαν, έπιδένοντε; αύτά;, όχι μόνον είς τό ένδυμά των, 
ά>λά και εί: τούς έπενδύτας των τούτο δ’ ενώ οί Γάλλοι είναι 
λαός έκ τών μάλλον πεφωτισμένων, λαός διαγιγνώσχων τά πρέ
ποντα εί, άνδρας μεγαλόφρονας καί όχι μάταιους.

ΤΟ ΒΟΤΦΦΛΔΕΡΟΧ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΊΌΤ ΜΕΞΙΚΟ!’.

Γερμανός τις (F. W. de Muller) έγραψε κατά τάς 
περιηγήσεις αύτοΰ βιβλιον επιγραφόμενον «Μία ήμέοα 
επί τοΰ Είρηνικοΰ Ωκεανοΰ», έξ ού άρυόμεθα τά ε
πόμενα.

Επι τών μεξικανικών οχθών τοΰ Ειρηνικού ’Ωκεα
νού υπάρχει μικρόν τι χωρίον καλούμενον Χουάτουλ- 
κον (Huatulco)· τούτου οί κάτοικοι ζώσιν άλιεύον- 
τες μαργαρίτας. Συνήθως οί πτωχοί ούτοι άνθρωποι 
προτείνουσιν είς τούς ξένους νά τούς όδηγήσωσιν είς

Τό Βουφφάδερον, ϋδωρ έκβρώσκον παρά τά; άκτά; τοΰ Μεξικού.

έως 40 μέτρα, καί κατέχει έντός τής θαλάσσης πλά
τος έ'ως μέτρων 70. 'Ως άπό κρατήρας ηφαιστείου, 

> ~ ν z < '/ * ' Αεκπηοα εξ αυτου μετά κροτου υπόκωφου και φουε-
ρου γιγαντεία στηλη ΰδατος, έχουσα ύψος έως 50 
μέτρων’ άφοΰ δέ ραντίση τα πέριξ όλα διά βροχής 
σπινθηριζούσης, έπαναναπίπτει έπί τών άφριζόντων 
κυμάτων, καί οΰτω πάλιν άναμίγνυται μετά του ςοι- 
χείου έκ τοΰ όποιου άνεδόθη πρό μικρού. ’Επί δέ ταύ
της όλης τής σκηνής έφίπταται ώς είκών ειρήνης λαμ
πρά τις ίρις, όμοιάζουσα πρός στεφάνην οποίαν φέ- 
ρουσιν είς τάς εικόνας οί άγιοι καί οί ιαάρτυρες.

Τό φαινόμενον τοΰτο επαναλαμβάνεται οσάκις όρ- 
μώσι τά κύματα κατά τοΰ βράχου, συντριβόμενα είς 
την βάσιντου· αίτιον δ’αυτού είναι, ότι εις τάς πλευ

κολπον τινα κείμενον εκεί πλησίον, διά νά ίδωσι τό 
Βουφφάδερον.

Τί είναι τό Βουφφάδερον ;
Ο παραπλε'ων είς τάς άκτάς τοΰ κόλπου εκείνου, 

πρώτον ακούει μακρόθεν θόρυβόν τινα άνεξηγητον , 
ώσανει φαλαινης άναφυσώσης το ύδωρ τό. όποιον έρ- 
ροφησεν, άλλοτε δέ πάλιν ώσανει μυκηθμόν ταύρου, 
ή βροντήν, ή εκρηξιν ηφαιστείου, 'θ θόρυβος ούτος 
προέρχεται εκ τίνος βράχου έγειροιιένου έντός τής θα
λασσής, και παρέχοντος εις τούς όφαλμούς θε'αμα φο
βερόν τήν μεγαλοπρέπειαν.

Ο βράχος είναι διερρηγμένος πανταχόθεν, ύψηλός 

ράς τοΰ βράχου έκείνου ύπάρχει μέλαντι σπήλαιον 
βαθύ, έχον πρός τα άνω οπήν είς σχήμα χωνίου ανε
στραμμένου. Τά κύματα λοιπον (ώκεανεια κύματα 
σημειώσατε) είσβαλλοντα διά τού στόματος τ^ΰ σπη
λαίου, πληροΰσιν αύτο, καί ή μεγάλη βια των προε
λαύνει τό ύδωρ μέχρι τού υψους εκείνου δια τής υ- 
περάνω οπής, σχηματιζούσης ώςτινα σίφωνα. Εύθύς 
δ’έπέρχονται καί άλλα κύματα, καί άλλα, καί ούτως 
ή άνάδοσις τής υδάτινης στήλης καθίσταται συνεχής 
καί αδιάκοπος, μέχρις ού διαδεχθή ή γαληνη τήν τρι
κυμίαν. Ο παραπλους έν ώρα θυελλης είς τό μέρος 
τοΰτο γέμει κίνδυνων.



254 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.
ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. 255

ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Ό έν Παρισίοις «Σύλλογος προς'ϊιά^οσιν τών ελλη
νικών σπουδών έν Γαλλία» άπένειμε κατά Try τελ.υ- 
ταίαν αύτοΰ συνεδρίασιν το χιλιόφραγκον βραβείου X. 
Ζωγράφου πρός τόν κ. Bailly, γράψαντα γαλλιστί 
πραγματείαν περί κοινών ριζών τών γλωσσών ελληνι
κής καί λατινικής.

Μετά τοΰτο, έγινε λόγος περί τής έν ’Αθήναις 'Ε
ταιρίας, τής προτιθεμένης τήν διάδοσιν τής ελληνι
κής έκπαιδεύσεως εν τώ έλληνικω λαω. Άνεγνώσθη το 
πρόγραμμα αύτής, καί έπροτάθη να δοθή καί έκ του 
Συλλόγου τούτου συνδρομή χρηματική εύεργέτου είς 
τήν 'Εταιρίαν ταύτην. Άλλ’έπειδή έν τώ προγράμ- 
ματι αύτής λέγεται, ότι σκοπόν έχει τήν διάδοσιν 
τής ελληνικής έκπαιδεύσεως διά τής συστάσεως καί 
προαγωγής σχολείων, απονομής βιβλίων, καί διά παν
τός άλλου μέσου, έν έκ τών μελών του Συλλόγου, ό 
κ. Perrot, έπέστησε τήν προσοχήν τών συνεταίρων 
έπί τών λέξεων « καί διά παντός άλλου μ.έσου » ώς 
ύπονοουσών μέσα βίαια, έπειπών ότι πραγματικώς οί 
'Ελληνες μεταχειρίζονται καταναγκαστικά προς τούς 
Βουλγάρους μέσα, έπιχειροΰντες νά έζελληνίσωσιν αύ
τούς, καί έπενεγκών είς παράδειγμα έλληνά τινα επί
σκοπον , κλείσαντα μετά χαιρεκακίας βουλγαρικόν 
τι σχολεΐον, ότε ό κ. Perrot έίύγχανε περιηγούμενος 
πρός άνατολάς τής Εύρώπης.

Οί λόγοι ούτοι εύρον δυστυχώς όλους σχεδόν τούς 
άκροατάς ασμένως πειθομενους· διότι οί μέν έξ αύ
τών διατελοΰσιν έν παντελεΐ άγνοια τών καθ’ήμάς, 
οί δέ απέχουν τοΰ νά τρέφωσιν ύπόληψίν τινα προς 
τούς σημερινούς "Ελληνας, καίτοι θιασώται διάπυροι 
τών παλαιών· τοσοΰτον μάλιστα αναξίους θεωροΰσιν 
ήμάς, όσον περιφανείς έκείνους. Τοιαύτη περί ήμών 
κρίσις έπικρατεί άλλως τε έν τή εσπερία Εύρώπη άπό 
τής καθιδρύσεως τοΰ ελληνικού βασιλείου- ά,τωλέσα- 
μεν πάσαν συμπάθειαν μή άναδειχθέντες διά μιας ό
μοιοι τοΐς προπάτορσιν, ή μ.ή προαχθέντες έκ τής δου
λείας εντελώς κατηρτισμένοι κατά πάντα, ώς έκ τής 
κεφαλής τοΰ Διός ή ’Αθήνα.

Ούτως ή περί συνεισφοράς ύπόθεσις άνεβλήθη είς 
δευτέραν σκέψιν· άλλά τοΰτο μέν άδιάφορον, διότι 
ώς πιστεύομεν, ή έν ’Αθήναις 'Εταιρία, αποτεινόμενη 
πρός τόν έν Παρισίοις περί ού ό λόγος Σύλλογον, έπε- 
θύμησεν απλώς να προκαλέση τας συμπάθειας αύ
τοΰ, καί όχι οίανδήποτε χρηματικήν συνδρομήν- θλι- 
βόιιεθα αόνον ότι καί αί συμπαθειαι αύται, αί μόναι 
πολύτιμοι, έψυχράνθησαν αδίκως και παραλόγως , 
ούδενός άντειπόντος πρός τάς διαβεβαιώσεις του κ. 
Perrot.

Πράγμα παράδοξον ! ή Δύσις, ένω φοβείται έκ 
τοΰ πανσλαβις-ικοΰ χειμάρρου, όσημέραι κατακλύζον
τας τήν ’Ανατολήν, έχει άντιπαθώς πρός τούς Ελλη
νας, τόν μόνον τής ’Ανατολής λαόν καταβάλ οντα 
τάς δυνάμεις αύτοΰ ίνα θέση φραγμόν είς τόν φεβερόν 
τούτον χείμαρρον 1 Προσπαθοΰμεν διά σχολείων καί 
βιβλίων νά διαδώσωμιν τήν γλώσσαν ήμών, γλώσ
σαν ήτις όμολογουμ νως φαίνει πάσιν, εις τους 
όσοι τών κατοίκων τής Μακεδονίας καί τής Θράκης, 
ύπό τοΰ πανσλαβισμού παρορμώμενοι, θέλουσι νά λέ- 

γωνται Σλάβοι, έπειδή λαλοΰσι διαλέκτους σλαβικάς, 
ανεπίδεκτους μάλιστα σοι. ίας και έπιστήμης, και ό 
αγών ήμών ούτος απαρέσκει είς τήν Δύσιν. Κατακρι- 
νόμ.εθα διά τοΰτο ύπ αύτής.

Υποπτεύεται τά παρασιωπώμενα ύπό τής έν Αθή
ναις νεοσυστάτου 'Εταιρίας μέσα, άτινα μεταχειριζό- 
μεθα πλήν τών σχολείων καί τών βιβλίων· άλλ ό
ποια στοχάζεται τά μέσα ταΰτα; ’Εξουσίαν ή ελ
ληνική Κυβε'ρνησις έν Μακεδονία καί Θράκη δέν έ
χει. Τίνα βίαν λοιπόν δύναται νά μεταχειρισθή ή α
θηναϊκή 'Εταιρία είς τόπους κρατουμένους ύπό άλλο- 
τρίων; ’Εάν συνήργει πρός διατηρησιν τής ελληνικής 
γλώσσης, όσημε'ραι άποβαλλομένης άπό τών έκεΐ εκ
κλησιών, βίαν ήθελεν άσκεΐ ούτως άμυνομένη ; Τού
ναντίον, βίαν άσκοΰσιν οί άποβάλλοντες τούς έλληνας 
ιερείς άπό τών εκκλησιών τής Μακεδονίας καί Θράκης 
καί άντικαθις-ώντες ιερείς βουλγάρους, ώς είναι πασί- 
γνωστον.

Καί έκ τής Γαλλίας λοιπόν έμελλε νά προέλθη κα
τηγορία κατά τών Ελλήνων, ώς αντιτασσόμενων πρός 
τόν πανσλαβισμόν, εισβάλλοντα είς αύτούς τούς τό
πους των, είς τήν χώραν τοΰ Μεγάλου ’Αλειάνδρου, 
λαλοΰσαν έκπαλαι ελληνιστί, καί είς τήν χώραν ήν ό 
Κωνσταντίνος εύρε λαλοΰσαν ελληνιστί ότε μετήνεγκε 
τόν θρόνον είς τό Βυζάντιον ;

Τά ονόματα άτινα φέρουσι δι’ελληνικών στοιχείων 
οί τόποι έ'νθα οίκοΰμ.εν είσί καί έσονται έν τώ γεο>- 
γραφικώ χάρτη ανεξάλειπτα. Η φωνή τοΰ κ. Perrot 
άπάδει πρός τήν φωνήν τής ’Ανατολής, λεγούσης ελ
ληνιστί «Φωτός χρείαν έχω, »

Δ οΐν θάτερον
Η δέν μέλει τήν Δύσιν ή έπικράτησις τοΰ παν

σλαβισμού, καταβαίνοντος είς τήν ’Ανατολήν, ή, άν 
τήν μέλη, μή δέρη τόν ελληνισμόν, καί μή προσέχη, ή 
φωτισμένη αύτή καί φιλελεύθερος, είς τάς εμπαθείς 
εισηγήσεις τοΰ λατινικού κλήρου, αείποτε έχθαίρον- 
τος τούς τοΰ Φωτίου σχισματικούς. Τίδέ προ
κύπτει έκ τούτων όλων τών έχθροτήτων; Τό κέντρον 
τής σχ ισματικής ’Εκκλησίας, άπό ελληνικού, τείνει 
όπως καταστή σλαβικόν έντός ολίγου. Οψεται.

—-Ό μεταξύ Γαλλίας καί Βορείου ’Αμερικής ήλεκ- 
τοικός κάλως έβλήθη κατ’ αύτάς είς τόν Ωκεανόν αι
σίως, διά τοΰ μεγίστου τών άτμοπλόων, γνωστού 
ύπό τ όνομα «Μεγάλου Ανατολίτου. » Ουτω, τοΰ 
λοιποΰ ό παλαιός κόσμος συνδέεται μετά τοΰ νέου διά 
δύο κάλοον τηλεγραφικών, τοΰ έξ ’Αγγλίας καί τούτου.

—’Εν έ’τει 1860 ήριθμοΰντο έν ταΐς Ηνωμέναις 
Πολιτείαις τής ’Αμερικής,

1 7,000 σχολεία ιδιωτικά, γυμνάσια, άκαδημίαι.
1,150 παιδαγωγεϊα.

1 30 λύκεια.
38 θεολογικαί σχολαί.
23 νομικαί σχολαί.
45 ίατρικαί σχολαί.
20 ειδικαί επιστημονικά! σχολαί.
50 διδακτήρια τυφλών, κωφαλάλων, φρενο

βλαβών ή βλακών.
’Εν τούτοις άπασιν έδιδάσκοντο 600,206 μαθη- 

ταί- ή δέ δαπάνη πρός ταΰτα ύπελογίζετο είς δραχ- 
μ.άς 2 1 4,4 55,700. ’Αλλ’άπό τοΰ 1860 έγένοντο 
έτι σημαντικάί πρόοδοι.

—’Εξεδόθη προ μικροΰ έν ’Αθήναις «’Απάνθισμα I 
τών έκλεκτοτέρων τεμαχίων τής νέας ελληνικής ποιη- 
σεως» έπιγραφόμενον ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, καί σταχυολο- 
γηθέν ύπό Ρ . . . Καίτοι έπεθυμοΰμεν αύστηρότητα 
περισσοτέραν έν τή εκλογή, συστήνομεν τό απάνθισμα 
τοΰτο ώςπληρέστεοον τών μέχρι σήμερον έκδοθέντων. 
’Εν αύτώ άπηντησαμεν πλεΐς-α άξια λόγου ποιήμ.ατα, 
τών οποίων ού'τε ιδέαν ίσιος έχουσιν οί πολλοί τών έν 
Εύρώπη ομογενών εύρομεν δε καί χρησίμους τινάς πλη
ροφορίας έν ταΐς συντόμοις βιογραφίαις τών ποιητών 
έξ ών ήρύσθη ό συλλέξας τήν ύλην. Τό καθ’ήμάς, έξ 
αύτοΰ πρώτον έμάθομεν ότι ποιητής τού δημυτικωτά- 
του έκείνου άσματος,

ΎΩ λυγιρόν και κοπτερόν σπαθί μου, 

υπήρξε Κωνσταντίνος Κοκκινάκης ό Χίος, καί ότι 
ό θούριος έκεΐνος, ό έπί τοΰ ελληνικού άγώνος τοΰ 
1821 ύπό πάντων άδόμενος ένθουσιωδώς μετά τόν 
τοΰ Φερραίου Ρήγα,

Τί καρτερείτε, φίλοι καί αδελφοί1 

έποιήθη ύπό Στεφάνου Κανέλλου τοΰ Βυζαντίου. Έ- 
γινώσκομεν τά ποιήματα άνευ τών ονομάτων τών 
ποιητών.

Τό βιβλίον περιέχει 734 συμπεπυκνωμένας σελί
δας είς δωδέκατον σχήμα, καί εύρίσκεται έν Αθήναις 
παρά τω βιβλιοπώλη κ. Τεφαρικη, τιμώμενον δραχ
μών 7.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.

γυνή ά-
< κ- το ζην,

πολύ μ’εύ-

ΑΔΙΑΚΡΙΣΙΑ.

(*Εκ τών τού Φραγκλίνου επιστολών.)

Πρός τόν κύριον ΙΙαντουργόν, δημοσιογράφον.
Κύριε ! Είσθε, ώς μανθάνω, αναμορφωτής, ήτοι 

διορθωτής τών ηθών, καί ύμάς νομίζουσα άρμοδιώ- 
τερον παντός άλλου, πρός ύμάς άπευθύνομαι διά τής 
παρούσης πρός παΰσιν τών ενοχλήσεων τάς οποίας ύ- 
ποφέρομεν έκ τινων ανθρώπων άπολιτεύτων.

Καί πρώτον, πρέπει νά μάθετε ότι είμαι 
νυμφος, καί ότι, διά νά πορίζωμαι τά προ; 
κρατώ έργαστήριον είς τήν πόλιν ταύτην.

Έχω μίαν γείτονα, τής όποιας αληθώς 
αρεστεΐ ή συναναστροφή, καί παλαιά φιλία μέ'συν
δέει μετ’αύτής* άλλ’αί έπισκεψειςτ/,ς έγιναν άπότίνος 
καιρού τόσον συχναί, καί τόσον πολύν καιρόν διαρ- 
κεΐ πάσα έπισκεψίς της, ώστε ή ύπομονη μου έφθασεν 
εις τό έλος της. Δέν έχω ούτε μίαν στιγμήν έλευθε- 
ρίας, καί, ώς καταλαμβάνετε, έκαστος είς τόν κόσμον 
τούτον έχει τά μυστικά του- απόρρητα τά όποια ού
τε εις τούς στενοτέοους φίλους του δύναται νά έμπι- 
στευθη. Τώρα, δεν έμπορώ νά κάμ,ω ούδ’έλάχιστον 
κίνημα χω'ίς να τό γνωρίζη, και είναι θαύμα πώς 
κατώρθωσα νά σάς γράψω καί τήν παρούσαν έπις-ολήν 
έν άγνοια της.

Δυστυχώς, τήν σέβομαι πολύ, καί αγνοώ πώς νά 
κάμω διά νά μή τήν δυσαρεστήσω, θέλουσα νά τήν 
δώσω νά καταλάβη ότι θά μέύπεχρεωνεν έαν ήρχετο 
σπανιώτερα. Βεβαίως, τοΰτο θά τήν έκακοφαινετο, 
και ούτε τήν σκιάν της πλέον θά έβλεπα εμπρός τής 
θύραςμου.

Καί σημειώσατε, κύριέ μου, ότι ακόμη δέν σάς είπα 
ού'τε τό ήμισυ τών δεινών μου. Εχει δύοπαιδία, αρ
κετά μεγαλα ήδη ώτε νά τρέχουν γύρω μου κάμνοντα 
χαριεστάτας παιδιάς. Έπειδή ποτέ δέν άφίνουν τήν 
μητέρα το ν, είναι καί αύτά πάντοτε μετ αύτής, ή είς 
τόν κοιτώνα μου, ή είς τό έργας-ήοιόνμου, όσον πολ
λούς άγοραστάς καί άν έχω, ή άλλους ανθρώπους έρ- 
χομένους δι ύποθέσεις. Ενίοτε σύρουν τά διάφορα εί
δη τοΰ έργαστηρίου μου άπό τάς θέσεις των καί τά ρί
πτουν χαμαί, πολλάκις δε μάλιστα έπάνω είς μέρος, 
όπου το έν έξ αύτών πρό ολίγου έβρεξεν. ’ Αν τύχη νά 
ήναι ύφασμα, ή φίλη μου τότε τό άναλαμβάνει,λέγουσα

— Ά, τό κατηραμένο ! Εύτυχώς, δέν είναι μέγα τό 
κακόν. Τώρα στεγνόνει.

Καί βάλλει τό ύφασμα εις τήν θέσιν του.
’Άλλοτε παίρνουν άπό τήν τράπεζαν τήν θήκην ό

που έχω τά καρφιά, καί άνακατόνουν τάτών δέκα, τών 
οκτώ καί τών τεσσάρων οβολών όμοΰ. Προσπαθώ νά 
κρύψω τήν αδημονίαν μ.ου όσον έμπορώ, καί καταγί
νομαι νά τά βάλω πάλιν είς τάξιν, κατά τά διάφορα 
μεγέθη των άλλ ή φίλη μου,— Μήν άνησυχης, μέ λέ
γει, γειτόνισσα- αφες τα νά παίξουν ολίγον, καί τα 
τακτοποιώ έγώ όταν θ’αναχωρήσω.

Τί νά κάμω, τί νά κάμω ! ’Έχω όλας τάς ένοχλή- 
σεις καί τά βάσανα τών παιδιών, χωρίς τήν τέρψιντοΰ 
νά ήναι έδικά μου τούλάχ ιστόν. Καί τόσον έσυνεί- 
θισαν τώεα έδώ, ώστε δέν διασκεδάζουν είς κάνέν άλ
λο μέρος.

Εάν ή γείτων μου είχε τήν καλωσύνην νά όλιγο- 
στεύση τάς επισκέψεις της είς δέκα τήν ημέραν, καί 
νά μένη ήμίσειαν ώραν κάθε φοράν, θά ήμην ηύχαρι- 
στημένη, καί νομίζω ότι δέν θά σάς ήνόχλουν ποτέ· 
άλλ ακόμη σήμερον τό*προ>'ί τόσον μ έβασάνισαν, ώς·ε 
δέν έμπορώ νά υποφέρω περισσότερον· διότι, ένω ή 
μητηρ μ’έκαμ,νεν είκοσι έρωτήσεις αδιάκριτους, τό 
μικρότερου έπήρε πάλιν τά καρφιά, καί, ένω αύτή τό 
έβλεπε καί έξεκαρδίζετο, τά έ'ρριψεν όλα κατά γής· 
συγχρόνως δέ, τό άλλο εκαμνε τόσον κοότον έπί της■ ν λ » , „ , , ,τραπε,ης οι ενός σφυριου, ώστε κατηντησα ωσάν τρε- 
λή. ’Εκείνην τήν ώραν έκράτουν καί εκοπτα έν δέμα 
μουσελίνες διά νά κάμω έξ αύτής καλύπτρας· τήν έ
κοψα λοξά, καί τήν έχάλασα δλην μουσελίνην πρώ
της ποιότητας, κύριε!

Σάς παρακαλώ λοιπόν νά μέ συμβουλεύσετε πώς 
νά πραξω, καί γράψετε είς τό προσεχές φύλλονσας δύο 
λέξεις περί τοΰ ατοπήματος τών τοιούτων έπισκέψεων.

Δεν θέλω κατ’ούδε'να τρόπον νά τά χαλάσω μαζη 
της· την αγαπώ είλικρινώς, αύτήν καί τά τέκνα της· 
αγοράζει δέ καί όχι όλιγα πράγματα άπό τό έργας-ή- 
ριόν μου καθ όλον το έτος- άλλ’ήθελα νά. τή.ν δώσω 
νά καταλάβη τήν αδιακρισίαν της, άν καί γνωρίζω ότι 
το κάμνει έξ απερισκεψίας. Εκτός τούτων, έπεθίμουν 
ακόμη καί άλλο τι να σάς είπώ έπί τοΰ προκειμένου.

’Αγαθός τις κύριος έχει, ώς δέν αμφιβάλλω, σκοπόν 
νά μέ νυμφευθη, άλλά ποτέ δέν ευρίσκει περίστασιν 
νά . . . Ώ Θεέ μου ! νά την πάλιν έρχεται. Ανάγκη 
νά τελειώσω. * 4

Εύπειθεστάτη θεράπακνά σας,
Υπομονή.
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ΘΑΛΑΣΣΑ.

(Έκ τών Βακχικών Ήλιου Τανταλίδου.)

’'Αν ήσουν, θάλασσα, κρασί, 
ώ, τότε τί δουλειά χρυσή 1 

κοντά σου νά πασχ ίσω 
τό σπήτί μου νά κτίσω* 

καί νά μεθώ, καί νά μεθώ, 
χωρίς ποτέ νά βαρεθώ, 

να πίνω καί νά πίνω 
τόν άφρισμένον οίνο.

"Αν ήσουν, θάλασσα, κρασί, 
τωόντι, τί δουλειά χρυσή !

’σαν άλκυών δική σου 
νά ψάλλω ς τήν ακτή σου’ 

να μέ κτυπα κάθε βραδυα 
κομανταρίας μυρωδιά, 

καί μέθη νά άρχίζη 
νά μέ αποκοιμίζει.

"Αν ήσουν, θάλασσα, κρασί, 
τί τύχη, τί δουλειά χρυσή !

ν ακούω να σφυο^ης, 
κ’ άφρούς κρασιού ν’άφρίζης* 

κ’εκει νά τρώγω τά φαγιά 
[λέ την κρασένια σου ριαγιά, 

καί το νερό πού πίνω, 
κρασί νά ήν κ εκείνο.

*Αν ήσουν, θάλασσα, κρασί,
Θεέ [/.ου ! τί δουλειά χρυσή !

εις τό κρασί επάνω 
ταςείόια νά κάνω* 

νά κολυριβώ καί νά βουτώ, 
καί νά σέ πίνω ένταύτώ, 

κ’ η να σέ πιω να σκάσω, 
η πιε ριε νά χ ορτάσω !

(Έκ του ΙΙΑΡΝΑΣΣΟΪ.)

ΤΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έν Παρισίοις, 15 (27) Ιουλίου, 1869.

'Η παρούσα ώρα ποδηγετεί πάντοτε εις Παρισίους 
πολλούς ομογενείς, καί τινας μετά τών οικογενειών 
των. Είδα κατ’αύτάς, 'Ελληνοδίκη μου, καί ήσπά- 
σθην πολλάς γνωρίμους. Η Β . . . μοί έφερε καί συ
στατικήν σου. Τίς ή χρεία ; Δέν.είμεθα φίλοι δλοι οί 
ομογενείς ό'σοι συναπαντώμεθα εϊς τήν αλλοδαπήν ; 
Πλέον ή φίλοι· συγγενείς. Ταξείδευσε, καί θά κατάλα
βες τούτο τό αίσθημα. Καί εχθρόν σου άν άπήντας ο
μογενή εϊς τά ξένα, πίτευσε ό'τι θά σ’ήρχετο νά τόν 
χαιρετίσης. ’Ολίγοι δμως έρχονται πρός απλήν δια- 
σκέδασιν έκτος έκείνων οΐτινες έχουν υποθέσεις, οί 
πολλοί συνήθως πάσχουσιν ύπό χρονικού τίνος νοσή
ματος· ό'λοι δέ ούτοι κατευθυνονται πρώτον πρός τον 
ενταύθα διαμένοντα ομογενή ιατρόν, περί τού όποιου 
βεοαίως ήκουσες. Ο κ. Πανάς απολαύει ιδιαιτέρας 

ύπολήψεως καί παρά τοΐς έξόχοις τών έν Παρισίοις ά- 
σκληπιαδών διότι όχι μόνον έπέδωκεν είς τήν τέχνην 
αύτων έξαιρέτως, άλλά καί παραδίδει αύτήν εϊς τάς 
ενταύθα ϊατρικάς σχολάς. Πολλάκις τόν είδα συνο- 
δευόμενον εϊς ιδιαιτέρας επισκέψεις ασθενών ύπό τού 
περιφήμου Νελατώνος. Είναι Κεφαλλήν, αδελφή μου, 
καί έχει εντός τών όμμάτων δλην εκείνην τήν έμβρί- 
θειαν εξής χαρακτηρίζονται οί συμπολΐταί του, οσά
κις τυγχάνωσιν ύπό σπουδαίας τίνος έμπνεύσεως έμ- 
πεφορημένοι. Πολλάκις τωόντι μ’έπροξένησεν έντύ- 
πωσιν τό ήθός του, προσέχοντος εϊς τόν σφυγμόν· καθ’ 
ήν στιγμήν διαγινώσκει τούς παλμούς τοΰ ύπολανθά- 
νοντος νοσήματος, τον νομίζεις έτοιμον νά καταφέρω 
επ’αύτού τήν μάχαιραν έμπαθώς· έπειτα ίλαρύνεται· 
εννοείς δτι έννόησεν· αγνοώ τί σε λέγει δτι επαυσε τού 
νά φοβήται, καί παύεις καί σύ τού νά φοβήσαι. Απο
κτάς τήν πεποίθησιν δτι έπιδέχεται τό νόσημά σου 
θεραπείαν, καί θά λαβή τήν θεραπείαν.

’Επειτα ζητείς άσμενος πού τά τών Παρισίων αξιο
θέατα, καί πού αί διασκεδάσεις. Μέ τήν έλπίδα τής 
υγείας έπανέρχονται δλοι οί πόθοι τών αγαθών τής 
ζωής· ό φειδωλότατος τών ανθρώπων, άνακτών τήν 
ύπέρ παν δ,τι πολύτιμον ύγείαν, καθίςαται πλουσιώ- 
τερος, δηλαδή ελευθέριος.

Τρέξε είς τό δάσος τής Βουλογνίας νά ίδήςτόν ώ- 
ραΐον περίπατον, τά άλση, τούςκαταρράκτας, τας λι- 
μνας, τάς νησίδας, τά πλούσια οχήματα, τάς λαμ- 
προστο ιστούς γυναίκας, καί ταΰτα καί ταύτας όμοΰ 
αί δύο νά κρίνωμεν.

Βλέπεις οποία ποικιλία συρμού ; δ,τι θέλει φορεΐ 
έκαστη, καί ώς θέλει τό φορεΐ. Πώς δύναται νά προσ
διορίσω, τις τόν συρμόν σήμερον ; Καί εϊπέ με, σέ πα
ρακαλώ, πώς νά ύποτυπώσω αύτόν είς τό προσεχές 
φυλλάδιον τώνΜυρίων "Οσων; Ιδού αύταί αί ό- 
ποΐαι διέρχονται τήν στιγμήν ταύτην φέρουσι τήν 
κόμην άναδεδεμένην είς τρόπον ώστε πολλοί μακροί 
βόστρυχοι πίπτουσιν όπισθεν τής κεφαλής. Μέ λέγεις 
δτι τούτο έχει χάριν. Τωόντι έχει χάριν· άλλ ίδέ 
αύτήν τήν ά'λλην . . . "Αλλος τρόπος· τούτον λέγεις 
άχαριν τωόντι, άναδεδεμένη όλη ή κόμη κατ’αύτόν 
τόν τρόπον, καί σχηματίζουσα ώς περσικήν τιάραν, 
έχει τι γελοιοπρεπές καί άχαρι. Αλλ ίδέ πόσαι παρε- 
δέχθησαν καί τόν τρόπον τούτον!

Περί δέ τών φορεμάτων; Τί μέ λέγεις νά γράψω 
περί τής ποικιλίας των ; ’ίδέ . .. περιγράφονται αύτά 
τα πράγματα ; Τό καλήτερον είναι νά δώσω πάλιν 
μίαν εικονογραφίαν είς τάς άναγνωτρίας τών Μυριων 
"Οσων, προσέχουσα ώστε νά έμφαίνωνται είς αύτήν 
τά επικρατέστερα . . . Τριακόσια φράγκα θάέξοδεύσω 
δι’ αύτήν, άλλά πώς άλλως ; . . .

’Εν τούτοις πού τρέχει ή φαντασία μου ; Ααλώ προς 
σέ ώς άν ήσο πλησίον μου· Ελληνοδίκη μου, θά σέ 
παιδεύση ό Θεός εάν ομοίως δέν έχης καί σύ πρός έμέ, 

τήν σήν Ζ. Π.

Πολύ έβράδυναν τινές τών ’Επις·ασιών τάς συνδρο
μής. Παρακαλούμεν μή άναβάλωσιν έπί πλέον τήν είσ- 
πραξιν, αν καί είμεθα βέβαιοι δτι πταίουσι κατά τού
το τινες τών συνδρομητών, διά τήν αδικαιολόγητον 
αναβολήν τών οποίων άναβάλλονται καί δσοι ήδη έ- 
πλήρωσαν. Μάς γίνεται διά τούτο πολύ άδικον.


