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ΣΚΥΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΥΒΑΙΣ.

Οΐ αρχαίοι έμυθολόγησαν ό'τι ή Σκύλλα,, τερατώ
δης θυγάτηρ της νύμφης Κραταίϊδος, η τοΰ Φόρκυος 
καί της Εκάτης, η τοΰ Τυφώνος και της ’Εχίδνης, 
διετριβε περί τόν σικελικόν πορθμόν καταπίνουσα 
τούς παραπλέοντας· έπλάττετο δε ύπ’ αύτών ώς έ- 
'f waa. εξ δρακόντειους λαιριούς καί δώδεκα όζεις καί 

προε'χοντας όδόντας, καί περί τό σώμα αύτης κυνών 
καί άλλων θηρίων κεφαλάς.

’Εκδεδυμένον άπό της μυθώδους τερθρείας, τό 
τε'ρας τοΰτο είναι σήμερον όποιον βλε'πομεν αύτο 
έν τη ύπ’ό'ψιν ημών εικονογραφία· σκόπελος δηλονότι 
πολύκρανος. Οί αιώνες ήλλοίωσαν φυσικώ τώ λόγω 
διά της έπιδράσεως τών κυμάτων τό σχήμα δ είχεν 
ή ναυσίστονος αύτη πέτρα κατά τούς ομηρικούς χρό-

Ο σκόπελός τής Σκύλλης, έν Σικελία.

νους, άλλά καί ώς σώζεται, αρκούντως εξηγεί έκ τί- 
νων όρμωμένη τών έλλη'νων ναυτών ή φαντασία έ
πλασε τό τέρας της Σκύλλης, έάν μάλιστα ό βράχος 
ούτος ύπήρχεν, ώς λέγεται, σπηλαιώδης κατ ’έκείνους 
τούς χρόνους, καί έχρησίμευεν ώς φωλεά καρχαριών η 
άλλων θαλασσίων θηρίων.

’Απέναντι της Σκύλλης ηγείρετο ή Χαρυβδις, έτε
ρος βράχος απότομος καί επικίνδυνος, ό'που προσα- 
ρασσομενα ύπο της άντιπνοίας καί τών ρευμάτων τοΰ 
πορθμού τά πλοία πολλάκις κατεποντίζοντο- έξ ού ή 
παροιμία, « έκ τής Σκύλλης εις τήν Χάρυβδιν. »

Τόμ. Β'. — Δεκέμβριος, 1869.

Κεϊται δέ ή Σκύλλα είς τό στόμιον τοΰ μεταξύ Σΐ| 
κελίας καί Ιταλίας πορθμού, παρά τήν Μεσσήνην, 
καί οΐ Ιταλοί καλούσιν αύτήν μέχρι σήμερον Scylla 
ή Sciglio.
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ΛΑΤΡΕΙΑ 11ΡΗΣ HEO.V.
Πρό πάσης άλλης λατρείας εύαρεστεΐ είς τόν θεόν 

τό νά ήναί τις ευθύς, δίκαιος, εύεργετικός· νά τηρη 
πιστώς τόν λόγον αύτοΰ, νά θυσιάζη άδιστάκτως καί 
άγογγύστως το συμφέρον είς τό χρέος· νά μή έξευ-
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τελίζη έν έαυτώ διά χαμέρπειας ή ανανδρίας τον 
εύγενή χαρακτήρα τής άνθρωπότητος· ν’ άπόφεύγη 
μετά προσοχής πάν δ,τι καθάπτεται τών δικαίων τοΰ 
άλλου’ τούναντίον δέ μάλιστα νά έπιδιώκη πάσαν 
περίστασιν καθ ήν δύναται νά θυσιάση έαυτόν ύπέρ 
τών όυ.οίων αύτοΰ· νά έζευρεενίζη τήν προαίρεσιν αύ
τοΰ πρός όλα τοΰ θεοΰ τά πλάσματα, και νά κατα- 
λίπη όπίσω του παραδείγματα αρετής και άνεπίλη- 
πτον μνήμην.

’Αλλ’αρκεί άρά γε πρός τιμήν τοΰ Θεοΰ τό νά δια- 
τελώμεν διά τής πράξεως τοΰ άγαθοΰ πιστοί είς τόν 
νόμον αύτοΰ; Παρά τό πρώτιστον τοΰτο τών χρεών, 
δέν ύπάρχει άραγε και άλλο είδικώτερον, τό όποιον 
δέν δυνάμεθα νά παραβώμεν άνευ βίχρυτάτου αμαρ
τήματος;

'Η εύγνωμοσύνη δέν πρέπει ποτέ νά σιγά- πρέπει 
μάλιστα νά διατρανοΰται έμπράκτως. Καθώς δυσανα
σχετεί πάσα συνείδησις προς τόν άμελοΰντα ν από
δειξη τήν πρός τόν εύεργέτην αύτοΰ εύγνωμοσύνην, ο
μοίως υπάρχει άφόρητον τό νά μή ακούεται προφερό- 
μενον ύπό τών χειλέων ήμών, τοΰ Θεοΰ τέκνων, το 
όνομα του πατρός ήμών.

Καί μή τις εϊπη ό'τι ό Θεός δέν έχει χρείαν τών ή- 
μετέρων σεβασμάτων· τό μέγεθος τοΰ εύεργέτου δεν 
άπαλλάττει ήμάς τής πρός αύτόν ύποχρεώσεως· είναι 
λοιπόν πρέπον νά έκδηλώμεν τήν πρός Θεόν ευγνωμο
σύνην, άν καί πρός αύτόν ούδέν αποβαίνει έκ τής ή- 
μετέρας εύγνωμοσύνης ή αχαριστίας.

’Αλλά παρά τούτον τον λόγον ύπάοχει καί έτερος- 
ότι άν καί πρός έκεΐνον ούδέν ώφελΐί ή εύγνωμοσύνη 
ήμών, πρός ήμάς αποβαίνει λυσιτελής. Πάν αίσθημα 
προσήκον έξαγνίζει τον άνθρωπον. II πρός Θεόν εύ- 
σέβεια παρέχει ήμΐν νέας αίτιας τοΰ άγαπάν καί πρατ- 
τειν τό άγαθόν· ‘μάλιστα δέ διευκολύνει ήμΐν τήν 
πράξιν αύτοΰ. Τής εύσεβοΰς καί πεφωτισμένης ψυχής 
πάντα τά πρός Θεόν όρμήματα είναι ένταύτώ καί ε
φέσεις πρός τήν αρετήν· είναι αδύνατον νά προσφέρω 
ή τοιαύτη ψυχή προσκύνα,σιν, καί νά μή μνησθη τής 
ανάγκης του ύπακούειν πάντοτε είς τό χρέος, όπως 
πάντοτε ύπάρχη αξία τοΰ λατρεύειν τόν Θεόν. 

ΑΙ 1111ΓΑΙ ΤΟΥ ΧΕΙΛΟΥ.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΕΡΙΙΙΓΗΤΟΥ Σ11ΗΚ.

( Ίδε σε Λ. 3ίϊ. — Συνέχεια, και τέλος. )

29 μαΐου.— Πολύ ύπεχρέωσα τόν ’ΐμτέζαν χαρί- 
σας είς αύτόν μίαν μαγνητικήν πυξίδα· είπεν ότι έ- 
θεοιρει τό δώρον τοΰτο ώς τό πολυτιμότατον πάντων, 
καί ώς τεκμήριον τής ς-αθεράς πρός αύτόν φιλία: μου. 
Τήν εσπέραν δέ ήλθε νά μ’εύχαριστήσν) είς τον λόφον 
όπόθεν άστεροσκοπώ, έκεΐ δέ τον ήρώτησα ποΰ φρονεί 
ότι διαμένει ό θεός τοΰ παντός, ον αύτό: ονομάζει 
Αούπαριν ; "Υψωσε πάραυτα τήν χεΐράτου καί μοί έ
δειξε τόν ούράνιον θόλον.

30 μαΐου.— II μήτηρ τοΰ βασιλέως έδέχθη φιλο- 
φρόνως τόν Γράντ, άλλ’έζήτησε καί παρ’αύτοΰ άλλα 
δώρα· τή ύπεσχέθημεν δέ αύτά μετά τήν άφιξιν τών 
λοιπών πραγμάτων άτινα έπεριμένομεν έκ Καρακαίου. 
’Επί της συνομιλίας ταύτης, ή βασίλισσα έκράτει έπί 
τών χειρών της καί έλίκνιζεν ώς βρέφος είδος τι δα-

γΰδος (κούκλας) πλήρους κογ/υλών μικρών ώς δ’έ- 
μάθομεν ακολούθως, τοΰτο έσήμαινεν ότι έχει σκοπόν 
νά μείνη χήρα έφ όρου ζωής. Τήν εσπέραν, ύ βασι
λεύς μάς έπεστρεψεν όλα τά τυφέκια καί τάς καραμ- 
πίνας μας, άλλά συγχρόνως έ,ήτησε μίαν ές αύτών· 
ήθελε δε νά τώ δώσω καί τήν σιδηράν καθέδραν μου, 
έπί τής οποίας έκάθητο καθ’όλην τήν ένταΰθα διαμο
νήν ήμών, καί πρός τούτοις τήν ώσαύτως σιδηράν 
κλίνην μου, καί τέλος τήν αγγλικήν σημαίαν ήν είχον 
ύψωμένην άνωθεν τής καλύβης μου. Απεκρίθημεν 
όμως είς τόν απεσταλμένου του άρνητικώς, μάλιστα 
δέ καί μετά άγανακτήσεως, λέγοντες ότι άρκοΰν όσα 
έδόσαμεν μέχρι τοΰδε.

3 ίουνίου. — 'Ως φαίνεται, ό βασιλεύς δέν δυση- 
ρεστήθη καθ ήμών έκ τής αποτόμου ^τρός αύτόν άρνή- 
σεως. «ΙΙανα, μ είπε, σήμερον σέ αγαπώ, πρώτον 
διότι ήλθες έκ τόσης άποστάσεως, καί δεύτερον διά 
τά τόσα ώραΐα πράγματα άτινα μ’ έδίδαξες άφ’οτου 
είσαι έδώ. »

4 Ιουλίου.—Ματαιως καθ όλον τόν παρελθόντα 
μήνα παρεκάλουν τον ’ΐμτέζαν νά διευκολύνω, τήν ο
δοιπορίαν ήμών προς βορράν άντιζηλίαι ύφιστάμεναι 
μεταξύ τών αύλών τής Ούγάνδας καί τοΰ Ούνιγιόρου 
έπεπρόσθουν είς τούτον μου τόν πόθον. Τέλος, τά προσ- 
κο'μματα φαίνονται έξομαλυνθέντα. Σήμερον παρου- 
σιάσθην μετά τοΰ Γράντ είς τόν βασιλέα, καί άφοΰ τφ 
προσέφερον μίαν καραμπίναν λαγκας-ριανήν καί ικανά 
πολεμεφόδια, ώς καί τήν σιδηράν καθέδραν ήν μ’είχε 
ζητήσει τοσάκις, τον ηύχαρίστησα ότι μάς ήνοιξε τού 
Ούνιγιόρου τάς οδούς.

—Τώρα, μ’είπε, πόσας δαμάλεις θέλεις νά πάρης 
μαζή σου, καί πόσας γυναίκας ;

Συγχρόνως δέ ύψωσε τήν χεΐρακαί διέστειλε τούς 
δακτύλους του, θαρρύνων με ουτω νά ε’ίπω εκατον
τάδας, όσας ήθελον. Τώ άπεκρίθην ότι μέ ήρκουν 
πέντε μέν δαμάλεις, άλλαι δέ τόσαι αίγες, καί όχι 
άλλο τι, έπειδή έ'μελλον νά προβώ διά τοΰ ποταμού 
άναχωρών άπό τού Μουρχισωνειου κόλπου τής Νυάν
ζας, καί δέν ήθελον νά ύπερφορτίσω τά πλοία. ’Αντί 
δέ τών γυναικών, παρεκάλεσα τον βασιλέα νά δώση, 
άν ήθελεν, είς εκατόν τών ς-ρατιωτών μου εν ένδυμα 
έκ φλοιού (ίμπουκον), καί είς έκαστον τών αχθοφό
ρων μου, οίτινες έζήτουν νά έπιστρέψωσιν είς τήν χ <ό- 
ραν έξη; τούς παρέλαβον, άνά ένα ελεφαντόδοντα. 
Ήσαν δε ούτοι έννέα.

"Ολα ταΰτα παρεχωρήθησαν μετά πάσης προθυ
μίας. "Επειτα δέ, στραφείς πρός εμέ ό ’ΐμτέζας, —- 
Τωόντι λοιπόν, είπε, τφόντι, Πάνα, θέλεις νά μάς 
άφήσης;

—’Εξ άνάγκης, άπεκρίθην· διότι ύπέρ τά τέσσαρα 
έ τη σήυιεοον είυ.αι μακράν τής πατρίδας μου.

Είπον δέ τόσα έτη, έπειδή είς τήν Ούγάνδαν τό 
έτος λογίζεται συγκείμενον έκ πέντε μηνών.

—’Ενθυμήσου λοιπόν, όταν φθάσης είς τήν Γάνην, 
νά μοΰ στείλης ρακήν. Είναι ποτόν το όποιον άποκοι- 
μίζει τόν άνθρωπον καί τώ δίδει δυνάμεις.

7 ίουλίου.— Ο βασιλεύ: μάς έκάλεσε σήμερον τό 
ποιοι είς τό ανάκτορου διά νά μάς αποχαιρετίσω. ’Ε
κεί, τώ είπον όσα ήδυνήθην κολακευτικά, άναμνήσας 
τάς έκδρομάς καί διασκεδάσεις ήμών είς τήν λίμνην, 
τά άθλά του, ών έγενομην αύτόπτης, καί τέλος ύπο- 
δείξας είς αύτόν τά μεγάλα ώφελήματα όσα ύπέσχετο 

το έμπόριον τής ’Αγγλίας μετά τής κεντρικής ’Αφρι
κής. ΙΙγέρθημεν δ’έπειτα καί τόν έχαιρετίσαμεν αγ
γλιστί, φέροντες δηλαδή τήν χεΐρα έπί τού στήθους 
μετά ύπυκλίσεως· αύτός δέ μάς άπέδωκε τόν αύτόν 
χαιρετισμόν, δν άπεμιμήθη ώς αληθής πίθηκος.

Μόλις δέ άνεχωρήσαμεν, καί εΐδομεν καί αύτόν έξ- 
ερχομενον τών ανακτόρων μετά τής συνήθους συνο- 
διας του, μεθ’ής ήνώθημεν τότε καί ημείς, Ως όδη- 
γος έν τη χώρα ήν θά διελθωμεν μάς έδόθη ύπό τοΰ βα- 
σιλέως άξιωματικός τις καλούμενος Βούζας. Πλησιά- 
σαντες δε είς τά σκηνώματα ήμών, έπανελάβομεν τούς 
αποχαιρετισμούς μετά τοΰ βασιλέως, όςτις τότε άπε- 
μακρύνθη μεγάλοις βήμασι, κατευθυνόμενος πρός τό 
ύψος τού λόφου, καί ακολουθούμενος ύπό τής,Αουπού- 
κας, τής εύειδούς έκείνης καί νεαράς γυναικός του. 
Ανέβαινεν αυτή τόν λόφον, καί συγχρόνως τρεφόμενη 

μάς εστελλε διά τών μικρών χειρών της νεύματα λύ
πης και αγάϊτης. «Πάνα, Πάνα!» έκραζε τρέχουσα 
τον ανήφορον κατόπιν τοΰ κυρίου της. Τήν συγκίνησήν 
αυτής εφαίνοντο συμμεριζόμεναι καί αΐ άλλαι γυναί
κες τού βασιλέως.

Απεχωριζόμεθα ίσως διαπαντός.
21 ιουλίου. Ού ρον τοκάνη.—Πέντε ήμέρας ώ- 

δοιπορήσαμεν πρός βορράν διά τόπων ορεινών, ώς έπί 
το πλεΐστον τερπνοτάτων καί πλουσίων τήν καλλιέρ
γειαν, οδηγόν έχοντες τόν κύρ Βούζαν’ πολλά δέ δι- 
ήλθομεν χωρία, ών οί κάτοικοι έτρέποντο είς φυγήν 
ώς μάς έ'βλεπαν έρχομένους, έγκαταλείποντες τούς 
κήπους των καί πάν ό,τι είχαν είς τήν αρπαγήν τών 
άνθρώπων τής συνοδίαςμου, τώντε βασιλικών καί τών 
εμών (πράγμα άδικον, τό όποιον όμως δεν ήδυνάμην 
νά έμποδίσω, ώς συνήθειαν βασιλικήν τοΰ τόπου). Τήν 
έ'κτην ήμέοαν έσκέφθην μετά τοΰ Γράντ, αύτός μέν 
να πορευθη κατ εύθεΐαν είς τόν Καμράσην, τόν βασι
λέα τοΰ Ούνιγιόρου, συναποφέρων τά έμπορεύματα, 
τα κτήνη καί τάς γυναίκας, καί νά προσπαθήσω όπως 
έ'λθη εις συγκοινωνίαν μετά τού Πεθερικού, δν είκάζο- 
μεν εύρισκόμενον είς τήν χώραν Γάνην, έγώ δέ νά έξ- 
ακολουθήσω τον δρόμον, πρός τό μέρος ένθα ό Νείλος 
έςέρχεται έκ τής λίμνης Νυάνζας. Έδωσα λοιπόν είς 
τον Γράντ πρός τοΐς άλλοις καί έπιςολάς μου, καί ένα 
χάρτην, ΐναπέμψη αύτά είς τόν Πεθερικόν, καί έχωρί
σθη μεν.

Απήντησα καθ’όδόν έτερον ποταμόν, Λουαζέρην 
καλούμενον, έ'χοντα πλάτος τριών μιλίων, καί τόν 
όποιον διήλθομεν μέχρι τινός πεζή μετά μυρίους κό
πους, έπιβάντες έπειτα είς άκάτια, καί κεντριζόμενοι 
ύπό μυριάδων κωνώπων, άφανισάντων τό πρόσωπον 
ήμών καί τάς κνήμας. 'Ως δέ μ’είπαν, καί ούτος ό πο
ταμός έςέρχεται έκ τής Νυάνζας, καί έκβάλλει ώσαύ
τως είς τόν Νείλον, προς βορράν.

Εύρισκομαι δέ τέλος έπί τώνόχθών τοΰΝείλου. Ού- 
δαμοΰ είδον οί οφθαλμοί μου ώραιότερον θέααα. 'Ρεύ
μα μεγαλοπρεπέστατον, πλάτους έξακοσίων έως έ- 
πτακοσίων μέτρων, διεσπαρμένου ύπό σκοπέλων καί 
νησιδίων, τών μέν κατοικουμένων ύπο χελιδόνων θα
λασσίων, τών δέ ύπό άλιέων, ών διακρίνονται αί κα- 
λύβαι· κροκόδειλοι θερμαινόμενοι ύπό τόν ήλιον- 
άλλοι δέ τρέχοντες έπί τών χλοερών οχθών, άνωθεν 
τών όποιων περιφέρονται μεταξύ δένδρων λαμπρών 
άγέλαι άνθολόπων’ ιπποπόταμοι νηχόμενοι έπί τών 
ύδάτων μελεαγρίδες καί άλλα μεγάλα πτηνά άποπε- 

τώντα άπό τών ποδών ήμών κατά πάσαν στιγμήν. 
Εκεί καί έσκηνώσαμεν.

Είχομεν απέναντι ήμών πρός άνατολάς τήν χώραν 
Ούσάγαν, διαχωριζόμενων ύπό τοΰ ποταμού άπό τής 
Ούγάνδας. Τής Ούσάγας οί κάτοικοι είναι ώπλισμέ- 
νοι δια μικρών άκοντίων έχόντων πλατείαν αιχμήν 
σιδηράν, « έπιτηδειοτε’ραν, ώς έλεγαν οί στρατιώταί 
μου, πρός έςόρυςιν γαιωμήλων ή πρός μάχην μεταξύ 
ανθρώπων. » Καθόσον έκρίναμεν έκ τών ζημιών αΐτι- 
νες φαίνονται είς τούς άγρούς τούς όποιους διήλθομεν 
κατά τάς τελευταίας δύο ήμέρας, τά πέριξ γέμουσιν 
ελεφάντων" έγώ δέ αύτός έβεβαιώθην περί τούτου εύ- 
ρεθείς κατ αύτάς περικυκλωμένος ύπό άγέλης έξ εκα
τοντάδων τοιούτων θηρίων, καί μάλλον κυνηγηθείς 
ή κυνηγήσας αύτά. Μανθάνω δέ ότι καί λέοντες εύρί- 
σκονταιείς τά ένταΰθα πολλοί προσβάλλοντες άφόβως 
τους ανθρώπους. Οί άνθόλοπες άφθονοΰσιν έντός τών 
θαμνώνων, καί οί ιπποπόταμοι ακούονται κατά πάσαν 
στιγμήν, τολμώντες νά έξέρχωνται τοΰ ποταμοΰ καί 
νά προχωρώσι μέχρι τών κήπων, διά νά φάγωσι βα- 
νανας.

25 ίουλίου.—’Επιβάντες είς άκάτια ώς έκεϊνα τοΰ 
Μουρχισωνειου κόλπου, άφίχθημεν είς τούς καταρρά- 
κτας τής Ίσάμπας, οίτινες είναι ώραιότατοι μέν, 
αλλα πολύ συνεσφιγμενοι. Τά ρείθρα τοΰ Νείλου 
ρεουσιν ένταΰθα βαθύτατα μεταξύ ώραίων οχθών, αμ
φοτέρωθεν κεκοσμ.ημένων διά χλόης παχείας καί ά- 
κακιών καί σμιλάκων, ών οί κλάδοι, έκτεινόμενοι 
πανταχόθεν, αποτελούν στεφάνους έξ άνθέων ίοχρόων. 
Ί ό χώμα τών οχθών τοΰ ποταμοΰ είναι κόκκινον. 
Ο φυσικός φράκτης είς όν προσκόπτει ένταΰθα, τό 

ρεΰμα σχηματίζει δεξαμενήν τινα στυγνήν καί άπαί- 
σιον, όπου έκολύμβων δύο κροκόδειλοι παραμένον- 
τες τι θήραμα. Τόσον μαγική, τόσον άγρια μοί έφά- 
νη ή εικών αυτή κατά, τό σύνολον, καί τόσον έκπλη- 
κτική, ώστε ούδέν παραπλήσιον αύτής ήδυνήθην ν’ 
αναπολήσω είς τήν μνήμην μου, πλήν τών θεατρικών 
σκηνογραφιών. Οχι δέ μόνον έγώ περιήλθον είς έκ- 
ς·ασιν προ τοΰ θεάματος έκείνου, άλλά καί οί άνθρω
ποί μου, οίτινες έμεναν έκεΐ βλέποντες, μέχρις ού ή 
πείνα καί ή προσέγγισις τής νυκτος μάς ειδοποίησαν 
ότι καιρός ήτο να ζητήσωμεν στέγην τινά.

28 ίουλίου. Καταρράκτης Ρίπωνος.—Τέλος, 
μετά πολλούς μόχθους, καί άφοΰ διήλθομεν χώραν 
τινα κατηφανισμένην ύπό τών έλεφάντοιν, οίτινες κα- 
ταφάγοντες πάν βλάστημα, ού'τε βανανε'αν άφήκαν, 
ού'τε καλύβην όρθίαν, άφίχ_θην είς τόν τελικόν σκο
πόν τής οδοιπορίας μου.

Αλλα μοί άντημείφθησαν όλοι οί κόποι, διότι «αί 
Πέτραι » (ώς όνομάζουσι τούς καταρράκτας οί αύτό- 
χθονες) είναι καί όντως θέαμα μέγα καί έξαίσιον.

Δυστυχώς, ή αχανής επιφάνεια τής λίμνης άπο-* 
κρύπτεται ένταΰθα ύπό άκρωτηρίου σχηματιζομένου 
ύπό τής πέριξ γής, οί δέ καταρράκται διακόπτονται 
τη δε κάκεΐσε ύπό βράχων. Καί τό μέν ύψος άπό τοΰ 
οποίου κρημνίζονται τα ύδατα δέν είναι μέγα· —ίως 
δώδεκα ποδών- τό δέ πλάτος είναι ποδών 400 ίως i 
500. Αλλ ό ρόχθος έκεΐνος τών ύδάτων, τά συνεχή 
άλματα τών διερχομ,ενων ιχθύων, οίάλιεΐςτής Ούσό- 
γας καί τής Ούγάνδας ίστάμενοι παντοΰ όπου προέ- 
χει βράχος τις, οί ιπποπόταμοι καί οί κροκόδειλοι 
περιφέροντες έπί τοΰ νάματος τήν ύ-πνηλήν αύτών ρα-
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θυμίαν, τά ποίμνια, καταβαίνοντα ύπεράνω των κα
ταρρακτών ίνα ποτισθώσιν εις τήν λίμνην, πάντα 
ταΰτα τά εν ζωη, προστιθέμενα εις την τερπνότητα 
της τοποθεσίας καταγοητεύουσι την δρασιν.

’Ενταύθα ή περιήγησίς μου έ'τυχε του σκοπού· ιδού 
τέλος πάντων ό πανάρχαεος Νείλος έξερχόμενος έκ 
της λίμνης Νυάνζας· λυπούμαι μόνον δτι μυρίαι βρα- 
δυπορίαι άνυπέρθετοι μέ η μπόδισαν του νά προχω
ρήσω εις έξέτασιν καί της βορειανατολικής γωνίας της 
αύτής ταύτης λίμνης, όπου στενός τις πορθμός συνά
πτει αύτην μετά καί άλλης τίνος, Παρίγγου όνομ-α- 
ζομένης, όπου οι κάτοικοι τής Ούγάνδας πορεύονται 
προς εύρεσιν άλατος. ’Εκ τούτων εμαθον ότι έκ τής 
Παρίγγου εξέρχεται καί δεύτερος ποταμός, περιβρέχων 
την Ούσόγαν, χώραν ήτις, έξ αύτοΰ τε καί έκ τού πο
ταμού εϊς τάς ό'χθας τού όποιου εύρίσκομαι, άπονη- 
σοΰται εντελώς. Ούχ ήττον εύγνωμονώ εις την θείαν 
Πρόνοιαν ότι ήξιούθην νά εκπληρώσω όσον έξεπλή- 
ρωσα, ϊδών μέν αύτοϊς ό'μμασιν ύπέρ τό ήμισυ τής 
Νυάνζας, ικανάς δέ άρυσθείς έκ τών αύτοχθόνων πλη
ροφορίας περί τού άλλου με'ρους αύτής, ώστε νά σγτι- 
ματίσω ώς έγγιστα τέλειον τον γεωγραφικόν χάρτην 
τού τόπου τούτου.

Συγκεφαλαιών πάσας τάς νύξεις άς έ'λαβον καί 
έξη'λεγξα έπιμελώς, εύρίσκω ότι ή λίμνη εκτείνεται 
καί προς άνατολάς όσον καί προς δυσμάς, αν όχι καί 
περισσότερον· ότι ή άπωτάτη αύτής άκρα, ή σχημα- 
τίζουσα την αληθή αφετηρίαν τού Νείλου καί πλησιά- 
ζουσα προς την τρίτην μοίραν νοτίου πλάτους, παρέ
χει εϊς τον ποταμόν, μετρούμενον κατ’ευθείαν γραμ
μήν, μ-ήκος τεράςειον, ύπερβαίνον 2300 μιλιά, ήτοι 
ύπέρ τό ένδε'κατον μέρος τής περιφερείας τής γης. ’Εάν 
δέ άναχωρούντες από τής νοτίου ταύτης άκρας (ΐδε 
τον χάρτην δν έδώσαμεν έν σελίδι 117) άκολουθή- 
σωμεν την δυτικήν όχθην τής Νυάνζας, μέχρι τού ση
μείου ένθα εκρέει έξ αύτής ό με'γιστός τών κλάδων 
του Νείλου, ένα μόνον ρύακα έκβάλλοντα εϊς τήν λί
μνην άπαντώμεν άξιόλογον, τον Κιταγγούλαν· καί 
έαν απο τού αύτοΰ νοτίου σημείου άναχωρουντεε ά- 
κολουθήσωμεν τήν εναντίαν όχθην, μέχρι τού πορθμού 
όςτις συνάπτει τάς δύο λίμνας, ούδείς, ώς φαίνεται, 
ύπάρχει ποταμός άξιος λόγου. Οί ’Άραβες οδοιπόροι 
όλοι έκ συμφώνου διαβεβαιούσιν, ότι από τής δυτι
κής κλιτύος του χιονοσκεπούς όρους Κιλιμανζάρου, 
μέχρι τών σημείων ένθα ή λίμνη διατέμνεται ύπό 
τής πρώτης ώς καί ύπδ τής δευτέρας μοίρας νοτίου 
πλάτους, εύρίσκονται λίμναι άλμυραί, πεδιάδες ά- 
λατώδεις, καί βουνά όμοια τών έν τή χώρα Ούνια- 
μ.ουέζη· άλλα προσθέτουσιν ότι αύτη ή χώρα ύπ’ού- 
δενός διαβρέχεται μεγάλου ποταμού, έκτος άσημάν- 
των τινών ρυακίων όσοι δ’έξ αύτών ήδυνήθησαν νά 
είσχωρήσωσιν εις τήν Ούσόγαν διαβάντες τον πορθ
μών τών δύο λιμνών, βεβαιούσιν ότι ούδένα ποταμόν 
άπήντησαν. Όπωςδήποτε, είναι τού λοιπού άναντίρ- 
ρητον ότι ή αφετηρία τού Νείλου κεΐται ύπό τήν τρί
την μοίραν νοτίου πλάτους.

ϊίνόμασα δέ τον καταρράκτην τούτον Καταρρά
κτην 'Ρίπων ος πρός τιμήν τού προεδρεύοντος τής 
« Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρίας » έπί τών προπα- 
ρασκευών τής έκδρομ.ής μου· ώνόμασα δέ καί κόλπον 
Ναπολέοντος τον κόλπον έξ οϋ ό Νείλος έκρέει, εύγνω- 
μ.ονών πρός τήν γαλλικήν « Γεωγραφικήν Εταιρίαν » 

ήτις μ’έτίμησε διά χρυσού νομισματοσήμου ότε, κατά 
τήν προλαβούσαν περιη'γησίν μου εϊς τά ένταύθα, έν 
ετει 1858, είχον ανακαλύψει τήν λίμνην Νυάνζαν.

9 αύγούστου. — Καμράσης ό βασιλεύς τού Ούνι- 
γιόρου φέρει τον τίτλον πατρός καί βασιλέως τών βα
σιλευόντων, αλλά κατά βάθος είναι πτωχός ηγεμονί
σκος, όςτις δέν ήθελε κατ’άρχάς νά μάς δεχθη εϊς τό 
κράτος του διά δύο λόγους" πρώτον, διότι μάς παρέ
στησαν εϊς αύτόν ώς άνθροιποφάγους, καί δεύτερον, 
διότι έφοβήθη μαθών ότι έκ δύο διαφόρων οδών ήρ- 
χόμεθα πρός αύτόν· ό Γράντ άφ’ ενός, καί έγ<ο άφ έ- 
τε'ρου. ’Όθεν, ενώ έφρόνουν ότι ό συνέταιρός μου είχε 
προβή μέχρι τού βασιλέως, είδον αίφνιδίως τον Γραντ 
ερχόμενον πρός έμέ. Πάλιν λοιπόν έδέησε νά μετα- 
χειρισθώμεν μυρία μ.έσα, όπως πείσ&μεν τον Καμρά- 
σην ότι ούδένα τρέφομεν εχθρικόν σκοπόν, μέχρις ου 
διά τού καιρού καί τής υπομονής, ήλθομεν σήμερον 
καί έσκηνώσαμεν απέναντι τών ανακτόρων του, άπό 
τών οποίων μάς διαχωρίζει εις ρύαξ, καλούμενος 
Καφούρ.

Εύρισκόμεθα δ’εντός εύρυτάτης τινός πεδιάδος, έν 
μέρει πλημμυριζομένης ύπό τών ύδάτων, καί τής ό
ποιας ό χόρτος ύψοΰται μέχρι τής κεφαλής ημών. Εις 
τον ορίζοντα διακρίνονται όρη τινα κωνικά, έν τών 
όποιων, τό ύψηλότερον, καλείται Ούτόγγον.

Ό βασιλεύς δέν θέλει έ'τι νά μάς δεχθη, φοβούμε
νος. νΕμαθεν έξ ανθρώπων έλθόντων έκ τής Ούγάνδας, 
ότι ημείς οΐ λευκοί άνθρωποι τρώγομεν όρη βοείου 
κρέατος καί πίνομεν ποταμούς οίνου. Καί ταΰτα μέν 
ό Καμ-ράσης έσκέπτετο ότι ήδύναντο νά έξοικονομη- 
θώσιν· άλλ’ήκουσε καί ότι τρις τής ημέρας ήθέλαμεν 
νά τρώγωμεν σπλάγχνα ανθρώπινα. Και λοιπον έλε- 
γεν ό δυστυχής, « Πώς δύναμαι να θυσιάζω καθ έκά- 
στην τόσους υπηκόους μου δι αύτούς ; »

Μάς έστειλεν έν τούτοις δύο σταμνους οίνου, πεντε 
ορνίθια καί ικανάς βανάνας, καί συγχρόνως ζητεί έν 
μαχαιρίδιον έ'χον πολλάς λεπίδας, τό οποίον οί αξιω
ματικοί του είχαν ίδή εϊς τάς χεΐρας τού Γράντ.

Άπεκρίθην ότι είναι άτοπον τό νά προτιμά ό βασι
λεύς τά δώρα ημών άνθ ημών αύτών, αλλ όμως θα 
λάβη ακολούθως τό μαχαιρίδιον, ώς και άλλα πράγ
ματα, τά οποία έχομεν σκοπόν να τώ προσφερωμεν.

18 σεπτεμβρίου.—Τέλος πάντων, παρουσιάσθημεν 
εις τον βασιλέα, αν καί οχι άνευ δυσκολιών. Η Με- 
γαλειότης του, ύποπτευόμενος πάντοτε τους σκοπούς 
ημών, δέν ήθελε νά δεχθη τά πράγματα όσα εϊχομεν 
νά τώ προσφερωμεν, άν δέν τά έξηταζαν προηγουμέ
νως οί αξιωματικοί του. Αλλα δεν συγκατετέθημεν 
εϊς τούτο, καί ήναγκάσθη νά ένδώση. Εστειλε λοιπον 
τρία μεγάλα σκάφη δια να διαπλευσωμεν τον πο
ταμόν Καφούρ έπ’αύτών, αυτός δε ήλθεν εις την απέ
ναντι όχθην, καί έκεί, εϊς τήν κορυφήν χλοερού τίνος 
αναχώματος, μάς έπερίμενε καθημενος επι ζυλινου 
εδωλίου, ίςαμένου έπί δύο ταπήτων, τού μέν έκ δο
ράς ^δαμάλεως, τού δέ λεοπαρδαλεως. Ησυχος, α
παθής, άφωνος, περιτυλιγμένος εις ίματια εξ ϊμπου- 
κου, ό βασιλεύς έκάθητο μεγαλοπρεπής ως παπας. 
Είχε τάς τρίχας τής κόμης του δεδεμένας εις μικρούς 
κόμβους πέριξ τής κεφαλής. Τά βλέφαρα τού ανθρώ
που τούτου είναι λίαν σχιστά, το προσωπον στενόν, 
ή δέ ρίς προέχουσα. Είναι ώραιος ανηρ, οχι όμως 
καί υψηλός όσον ό Ρουμανίκας. Ίπεράνω τής κεφα-
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λής του οζετείνατο αντί στέγης έτέρα δαμαλεως δορά, ι ’Εκαθήσαμεν δέ καίγήμείς εϊς τά σιδηρά ημών έ- 
καί γύρω του εκάθηντο δέκα ή δεκαπεντε αύλικοι. I δώλια, καί τότε ό Βομβάης ήπλωσεν εϊς τούς πόδας
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τοΰ βασιλικού θρόνου τά δώρα δσα έκομίζομεν, έν οί; ' 
καί [αίαν πυξίδα περιέχουσαν πυρεία φωσφορικά, μίαν 
δίκροτον καραμπίναν, μίαν θήκην έκ σίδηρου κασσι
τερωμένου, έν μαχαιρίδιον, δύο βιβλία, έν ψαλίδιον, 
έν δοχεΐον περιέχον μυραλοιφήν, μίαν φιάλην ύαλί- 
νην, επτά λίτρα; πυρίτιδος, μίαν κλειδωνιάν, ύφά- 
σματα διάφορα, σύρμα όρειχάλκινον, ύαλίνους κόκ
κους, κτλ. Τήν προσφοράν ταύτην διεδέχθη άκρα 
τις σιωπή, την όποιαν διέκοψα έρωτησας περί τής 
υγείας τοΰ βασιλέως, καί προσθέσας ότι έξ όλα έτη (έκ 
5 μηνών έκαστον) ώδοιπόρησα διά ν’αξιωθώ τής χά- 
ριτος τοΰ νά τόν ϊδω, καί νά τόν έρωτήσω άν έπεθύ- 
μέι νά έλθη είς εμπορικά; σχέσεις μετά τής πατρίδας 
μου, δίδων ελεφαντόδοντα; καί λαμβάνων άντ αύτών 
εμπορεύματα ευρωπαϊκά. Προσέθεσα ότι ό Ρουμανί
κας και ό Ιμτέζας ένόησαν τά έκ τούτου προκύψοντα 
ωφελήματα εις τά; χώρας ταύτας, καί ότι ήλπιζον 
νά πεισθη περί τούτου καί αύτός.

·-■ *Ο Καμράσης, άντί ν’άποκριθη αμέσως εί; τούς 
λόγους μου, ή'ρχισε νά διηγήται απαθώς τούς μύθου; 
όσους ήκουσε περί τή; διαμονή; ημών είς.’τήν Ούγάν- 
δαν· άλλ’όμως εχαιρεν, είπε, βλέπων ότι άν καί αί 
τρίχες τή; κεφαλή; ημών ήναι εύθεϊαι, καί ή έπιδερμί; 
τοΰ σώματος λευκή, κατά τ’ άλλα δέν διαφέρομεν 
τών άλλων άνθρώπων, έπειδή καί αί γείρε; καί οί 
πόδε; ημών είναι ανθρώπινα.

’Εξ όλων τών πραγμάτων ημών, έξέπληξαν τού; 
περί τόν βασιλέα τά φωσφορικά πυρεία καί τό ωρο
λογίου μου. Τοΰτο είναι, είπαν οι αξιωματικοί του, 
τό μαγικόν κέρα; διά τοΰ όποιου οί λευκοί άνθρωποι 
ευρίσκουν τόν δρόμον όλου τοΰ κόσμου. ’Ηθέλησε λοι
πόν ό Καμράση; νά τό λάβη ώ; πράγμα πρωτοφανές 
("πρωτοφανή δ’ωσαύτως ήσαν εί; αύτόν καί τά πυρο
βόλα), άλλάτό ήρνηθην, είπών ότι είχον άνυπέρθετον 
χρείαν αύτοΰ, μέχρις ού οί άνθρωποί του μέ καθοδη- 
γήσωσιν είς τήν χώραν Γάνην, καί ότι έκεΐθεν έμελ
λαν νά τώ στείλω έν όμοιον.

Μεταβαλών δ’ένταΰθα τήν ομιλίαν ό βασιλεύ;, ή- 
ρώτησε,— Καί ποιο; βασιλεύει εί; τήν Αγγλίαν;

— Μία γυνή, τώ άπεκρίθησαν.
—’ Εχει ή γυνή αυτή τέκνα;
— Βεβαίως, καί ιδού δύο έξ αύτών, — άπηντησεν 

ό Βομβάης, ούδόλω; διαταραχθείς.
Ούχ ήττον ό Καμράσης μάς έθεώρησεν ώ; εμπόρους, 

καί έπρότεινε νά μάς δώση εί; άνταλλαγήν δαμάλεις, 
τοΰθ ό'περ άπεποιήθημεν ώ; ανάξιον ήμών άναχωρών 
δέ μά; έστειλε τε'σσαοας στάμνου; βανανίτου ο’ίνου.

1 9 σεπτ.—’Επρότεινα είς τόν Καμράσην νά τώ 
δώσω τό τρίτον τών τυφεκίων άτινα άφήσαμεν είς 
τήν Ούγάνδαν, καί τό τρίτον τών έμπορευμάτων άτινα 
έμειναν παρά τφ Ρουμανικά, έάν έστελλεν άνθρώ- 
πτυςτου νά τά ζητήσωσιν· αύτός δέ μοί άπεκρίθη ότι 
θά φροντίση μετά πάση; προθυμία;, καί ότι θά έλθωσι 
τά πράγματά μου όλα, επειδή πολύ μέ άγαπφ, θέλει 
δέ καί νά δοξασθ η τό όνομάτου. Πρό; τό παοόν δέ μοί 
έστειλε βούτυρον ικανόν καί άλας, λευκότατον καί 
καθαριεότατον άλα;, προερχόμενου εκ τίνος νήσου κεί
μενης έν τη λίμνη ή'τις ονομάζεται «μικρά Λοΰτα ’1ν- 
ζικέ». Απέχει δέ αυτή 60 μιλίων άπό τοΰ τόπου 
ένθα εΰρισκόμεθα, πρός δυσμάς, καί οί διηγούιιενοί 
μοι περί ταύτης τε τή; λίμνη; καί τών περί αύτήν 
χωρών Ούγάνδας, Ούλάκκας καί Χαμάκκας, προσθέ-

τουσιν ότι, πέραν τή; τελευταία; ταύτης χώρας, 
σχεδόν ύπό τήν δευτέραν μοίραν βορείου πλάτους, 
κατοικοΰσιν οί Γουίλγιαμβουάντα ( άνθρωποφά- 
γοι), άνθρωποι τά; μέν δαμάλει; θαπτοντες, του; 
δέ ανθρώπου; έσθίοντες. Εικάζω ότι ούτοι είναι οί 
Νιαμνίαμοι, εί; τήν χώραν τών οποίων ό Πεθερικός 
είσεχώρησεν, ώς λέγει, έν έτει 1857—58. Λέγεται όε 
προς τούτοι; περί αύτών, ότι καθίστανται άόελφοποι- 
ητοί πίνοντες άλλήλων τό αίμα, καί ότι, άντί βουτυ- 
οου. μεταχειρίζονται εί; τόν ζωμόν λίπος ανθρώπινον.

21 σεπτ.—Χθέ; πάλιν έπεσκέφθην τόν βασιλέα, 
όςτι; διά μυρίων τρόπων μοί έ'δωκε νά εννοήσω ότι 
θέλει τό ώρολόγιον μου, τά πάντα ύποσχο μένος μοι 
μετά τήν άπόκτησιν αύτοΰ. Σκληρόν μ’ήτο να ςερη- 
θώ απλώς καί ώς έτυχε τοιούτου- εςαιρετου χρονο
μέτρου, διά τό όποιον επλήρωσα 50 λ. στερλίνας, 
ούτε είχον άλλο όμοιον, άλλ’έπρεπε και νά μοι άνοι- 
χθη ή οδό; πρό; τήν χώραν Γάνην. Εθυσιασα λοιπον 
τό καλόν μου ώρολόγιον μετά τής άλύσου του εις τον 
μοχθηρόν μονάρχην τούτον, όςτις, αντί πασης ευχα
ριστίας, μέ ηρώτησεν άν είχον καί άλλο τι «μαγικόν 
τοιοΰτο κέρατου.» Πρό; τό εσπέρα; μοι έπέστρεψε 
τό ώρολόγιον, ήδη χαλασμένου ύπό τών δακτύλων 
του, διά νά τό επιδιορθώσω· έπεσεν ό λεπτοδείκτη; 
καί πλέον δέν έστήνετο.

Σήμερον, έπανέλαβον εί:Σήμερον, έπανέλαβον εί; τόν Καμράσην τήν αίτη- 
σιν τοΰ ν’ αναχωρήσω- αύτός δ’ έξηγών τήν σπουδήν 
μου ταύτην ώ; προερχομένην έκ δυσαρέσκεια; διά τήν 
στέρησιν τοΰ ώρολογίου, μέ παρεκάλεσενά τό φυλαζω 
μέχρι; ού ευρώ κάνέν άλλο, καί πλέον νά μή τω άνα- 
φέρω ότι θέλω νά τόν άφήσω.

26 σεπτ.—Έλθών ό Μεγαλειότατος εί; επίσκεψίν 
μου, έζήτησε νά ίδη παν ό,τι έχω, όλα περιεργαζο- 
μενος, όχι μόνον μετά θαυμασμού, άλλα και μετά πο- 
θου άοπαγής’ ώστε ήναγκάσθημεν νά ύπερασπισθώμεν 
τά πράγματα ήμών κατά τής απληστίας του. Εφανη 
δέ άπορων διά τοΰτο- ένόμιζεν ό φίλος ότι θα εςε- 
πληροΰμεν ασμένως πάσαν έπιθυμίαν του. Επι τέλους 
τόν ήρώτησα, θά μάς έφοδιάση ή ό’χι δι ενός πεμπε 
(μαγικού κέρατο;) ΐκανοΰ νά διακηρύττη κατα τήν 
οδοιπορίαν ήμών τήν θέλησιν του μεγάλου βασιλέως 
Καμοάση, όπου είναι χρεία;—Μετά πασης χαρά;, 
άπεκρίθη, θέλω νά σάς δώσω έν κερά;, μικρόν ή 
μέγα· όχι δέ μόνον αύτο, άλλά καί έαν ποτέ, μετά 
τήν άναχώρησίν σας, μάθωμεν ότι ήλθαν Αγγλοι εις 
τήν χώραν Γάνην, καί εμποδίζονται ύπο τών α
δελφών μου τοΰ νά προχωρήσωσιν εις τό Ούνιγιορον, 
θά πορευθώμεν μετά τών λογχών ημών να συμβοηθή- 
σωμεν τά τυφέκιά των. Εγώ αύτός θα εςεστρατευα. 
Μόνον δέ πράγμα τό όποιον ζητώ κ έγώ απο σας, ε.- 
ναι νά μέ δώσετε ιατρικόν τι τονικον.

Ηθελεν ίατρικόντι διεγερτικόν τών εξηντλημενων 
δυνάμεών του. Τω έδωσα λοιπον ολιγά καταπότια, 
ειπών νά τά λαμβάνη κατά πάσαν πρωίαν.

ησε δώοόντι διά τήν γυναίκα 
:ό έπερίμ.ενεν άνυπερθέτως. Ιοτε 
η διά τάς αιωνίους αίτήσειςτου, 
ι ή όψις του, καί στραφείς εις 

ΰ,—’ΐρόκ τοκέντ! 
ι δέν μάς έστειλεν οί- 

άποδεικνύων ούτω

’Αναχωρών, έζήτι 
του, ήτις, ώς είπε, τι 
τόν εκαμον νά έντραπν 
τόσον ώστε ήλλαξεν 
τού; περί αύτόν, είπε μετά θυμοΰ 
(Ύπάγωμεν.) Πρό; τήν έσπέοαν < 
νον βανανίτην, κατά τό σόνηθες. 
τήν πρό; ήμά; δυσαρέσκειαν του.

29 Οκτωβρίου·—Παοήλθεν εί; μ.ήν χωρίς νά δυ- 
νηθώμεν νά ίδωμεν τον Καμοάσην, άποφεύγοντα τήν 
παρουσίαν ημών οια παντοιων αναζιων προφάσεων. 
Σήμερον μόλις εμήνυσεν οτι μά; έπερίυενεν εί;τό νέον 
άνάκτορον, ό έκτισεν επι τών οχθών τοΰ Καφούρ, όπου 
και μετεβην μ.ετα τοΰ Γραντ, παραλαβών καί μίαν 
Αγίαν 1 ραφήν. ΤΙθέλησα δι αύτής νά εξηγήσω ϊί; 

τόν βασιλέα ιδέα; τινά;, τά; οποία; τω είχον αναφέ
ρει ήδη, περί τής καταγωγή; καί τή; παρούση; κατα- 
στάσεω; τής αίθιοπική; φυλή; ήτις ένταΰθα καλείται 
Βουαχούμα, καί πρό; τοΰτο ανάτρεξα μέχρι τή; 
Γενέσεως. ’Αφού τω διηγήθην τά τού ’λδάμ, τά τού 
κατακλυσμού καί τής διασπορά; τών λαών, τώ παοέ- 
στησα ότι έσχε προπάτορα τόν Ζαρά, βασιλέα τή; Αι
θιοπίας, έλθόντα·είς τήν κοιλάδα Ζεφαθά μετά ς-ρατού 
ες ένό; έκατομμ.υρίου άνδρών καί πολεμήσαντα τόν 
Εβραίον Ασα, όςτις, ολιγώτερον εχων ςφατόν ν’άν- 

τιτάςη, έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν τοΰ Τψίς-ου. Μετα- 
βά; δ’έπειτα είς νεωτέρα; έποχάς, διηγήθην πώς οί 
Λιθιοπε; συνεκρούσθησαν άκολούθως μετά.τών ’Αρά
βων έν τη χώρα Σαμάλη, καί έπειτα μετά τών ’Αρά
βων πάλιν καί τών ΓΙορτογάλλων έν τη χώρα Όμβίτη 
(Μόμπα), προσθέσας ότι καθ’όλα; ταύτας τά; συμ- 
πλοκας, οι ρ.ενοι κατελαβον τινα; τόπου; καί άφήκαν 
ικανούς τών υιών των όπίσω των. ’Εντεύθεν δέ ει- 
πον, προήλθεν η τών φυλών διαφόρων επιμιξία,

Ετερπετο ακροώμενο; ταΰτα πάντα ό Καυ.ράση;, 
καί λαβών τήν βίβλον μου ήρχισε νά τήν φυλλο- 
μετρή, νομίζων ότι παν φύλλον αύτη; διελάμβανε 
τήν ιστορίαν ένός έτους.

Μετά ταΰτα ηλθομεν εις το προκείμενον. Δέν θέλει 
νά μοί δώση τήν άδειαν νά έπισκεφθώ τήν Αοΰταν, 
ήτοι τήν λίμνην Ίνζικέ, πρό τή; επιστροφή; τοΰ Βομ
βάη, ον έστειλα πρό; βορράν. ’Αφού εκείνος έπις-ρέψη, 
ό Καμράσης θά έπιχειρήση εκστρατείαν, ώτ είπε, τη: 
οποία; θά σχηματίσωσιν οί άνθρωποί μου οπισθοφυ
λακήν. 'Ω; δ’ένόησα, έχε: σκοπόν ό πανούργο; νά 
κίνηση πρό; του; αδελφού; του πόλεμον, τοΰ οποίου 
τήν αίσία-ν έκβασιν ελπίζει έκ τών τυφεκίων τών -ρα- 
τιωτών μου.

1 νοεμβριου.— Ο Βομβάη; έπέστρεόεν εύΟυν.ο:, 
φορών ενδύματα βαμβάκινα, τά όποια έδωσαν εί; αύ
τόν αί έμπροσθοφυλακαί τοΰ Πεθερικού, ώ; αύτό; λέ
γει· δέν είδεν όμως καί αύτόν τόν Πεθερικό·. Ό αί- 
γύπτιο; αξιωματικό; μετά τού όποιου ό ί’οα,βα'η; 
συναπηντήθη άγει διακοσίου; Τούρκους, καίεί.αι δια
τεταγμένος νά μέ περιμένη έκεΐ έπ’ άόοιστον. Ω; ση
μείου δέ άναγνωρίσεως, θά μοίδειχθη έν δένδεον, όπου 
ο ΙΙεθερικος εχ^αραρε το ονομα του επι του φλοιού* 
καί έπειδή ούδείς έν τώ αιγυπτιακά στρατοπέδω ήδυ- 
νήθη ν’άναγνώση τήν έπιστολήν μου, άμφέβαλλον έτι 
άν ήμην έγώ ή άλλο; τι; ό περιηγητή; πρό; άναζή- 
τησιν . ζυ ο.,οιου ηρχετο ο ΙΙεθερικ.ος. ’Εν τούτοι;, οί 
αίγύπτιοι στρκτιώται είχον φονεύσει δεκαέξ ελέφαν
τα;· ό δέ Πεθερικό; έπεριμένετο άπό στιγμή; εί; στιγ
μήν νά έπιστρέψη έκτινο; έκδρομή; του εί; τά πέειξ.

2 νοεμβρ.— Ο Βομβάη; έπορεύθη εί; τά ανάκτορα 
φερων τα δώρα τοΰ αποχαίρετισμ,οΰ· μίαν σκηνήν, 
eV αντικωνωπειον, έν δέμα κόκκινου ύοασιχατο: Saa— 
οακινου, μιαν χύτραν, εν πριόνιον, κόκκων ύαλίνων 
πρώτη; ποιοτητ.ς εν κιβωτιον πλήρες, ές δέματα 
συνμα,ο; χάλκινου, μετ αυτών δε κνί τήν α’ίτησιν 

τη; άδεια; όπω; άναχωρήσωμεν όσον τάχιστα. ’Αφοΰ 
έπήνεσεν ό βασιλεύ; τα πράγματα, είπεν ότι πρέπει 
νά έχωμεν καί άλλων ειδών ύάλινα κοσμνίματα, έξών 
ζητεί είσέτι έν τη απληστία τον περί δέ τή; άδειας, 
είπεν ότι θά μά; μ.ηνύση διά τοΰ αρχιστρατήγου του. 
Ούτος ήλθε τωόντι μετ’όλίγον καί μά; παρεκάλεσε 
νά περιμείνωμεν μέχρι; ού είδοποιηθώσι παρά τοΰ 
βασιλέως οί λαοί διά τών οποίων μέλλομεν νά διέλ- 
θωμεν, έπειδή άλλως δύνανται νά μάς ένοχλήσωσιν. 
’Έστειλε δέ συγχρόνως ό Καμράση; μίαν στάμνον βα
νανίτου, καί μέ παρακαλεϊ νά τω πέμψω τήν εικόνα 
τοΰ βασιλέως τή; Ούγάνδας.

3 νοεμ.β. — Τω έπεμψα τήν σχεδιογραφίαν, όμοΰ 
δέ καί επιτιμήσεις ότι παραβαίνει τά; υποσχέσεις του 
άναβάλλων τήν άναχώρησίν μου. « Πολύ βιάζεται ό 
Πάνα;,» μοί άπήντησε, στείλας μοι ένταυτώ έν φορ
τίου άλεύοου, μίαν στάμνον βανανίτου καί δύο λόγ- 
χας. Πρέπει νά περιμείνωμεν μέχρι; ού βεβαιωθη έκ 
τών κατοίκων τής Κίδη; ότι δέν θά μά; προσβάλω- 
σιν* άλλ άν εκείνοι έπιμεινωσιν εί; ταύτην τήν πρα- 
θεσίν των, θά μά; δώση κραταιάν συνοδίαν, καί θά 
μά; άνοιξη άλλην οδόν διά τής χώρα; Ούκούγκου. 
Καί τοΰτο δέ, έν παρενθέσει, όπως μάς παρασύρει εί; 
τόν κατά τών άδελφών του πόλεμον.

’Απήντησα ότι δέν δύναμαι πλέον νά περίμείνω· 
ότι δέν πιστεύω νά ύπάρχη κίνδυνός τις καθ’όδόν 
ότι δέν άνέχομαι τά ψεύδη ούδενός, καί ούτε τοΰ βα- 
σιλέω; αύτοΰ, καί τέλος ότι, άν δέν μοί φέρη αμέσως 
ό άρχιστοάτηγό; του άπάντησιν εύαρεστον, θα τω 
έπιστρέψω καταφρονητικώς τάς δύο λόγχας άς μοί 
έδώρησε.

Τήν επιούσαν, ήλθεν ό αρχιστράτηγος ζητών έκ 
νέου δώρα, άλλά τόν έστείλαμεν εί; τόν διάβολον, 
καί αύτόν καί τόν κύριόν του’ άντί όμο>; νά διαταρα- 
χθη εκ τών επιτιμήσεων ήμών ό άρχμςράτηγος, άπηύ- 
θυνεν ήμΐν έκ μέρους τού βασιλέως τά; έπομένας ερω
τήσεις· — ά’ έ'χομεν κάνέν ιατρικόν προφυλάττον τά 
παιδία τοΰ ν’άποθνήσκωσιν είς τήν βρεφικήν ηλικίαν 
των; διότι τό κακόν τοΰτο είναι ένταΰθα σύνηθες.— 
β’· ύπάρχει ίατρικόντι καθιστόν τούς υπηκόου; πι
στού; πρό; τόν ηγεμόνα των;

Εί; τούτο είχον έτοίμην άποκρισιν·· .«’Αν ό βασι
λεύ; ήθελε νά μοί δώση τού; υίούςτου διά ν’άνατρα- 
φώσιν εί; τήν ’Αγγλίαν, άφοΰ έπέστρεφαν εί; τήν πα
τρίδα των θά έγίνωσκαν τό ιατρικόν διά τοΰ όποιου 
οί υπήκοοι καθίστανται πιστοί πρό; τόν ηγεμόνα, 
κυβερνώντα φρονίμως καί σεβόμενον παντός τό δί
καιον.»

8 νοεμβρ.—'θ βασιλεύς, ίδών ότι δέν έπειθόμεθα 
νά συν εκστρατεύσω μεν κατά τών άδελφών του, άπε- 
φάσισε τέλος νά μά; δώση είκοσιτέσσαρα; άνδρας, οΐ- 
τινε; θά μάς συνοδεύσωσι μέχρι Γάνης, ύπό τόν όρ<|ν 
τοΰ νά δώσωμεν καί ήμεΐς εί; αύτούς έπιστρέφοντα; 
τά επόμενα δώρα* εξ καραμπίνας μετά πολεμεφο- 
δίων, μίανύδρίαν έκ μετάλλου, μίαν ψήκτραν (βροΰ- 
τσαν) διά τήν κόμην του, πυρεία φωσφορικά, έν μα
χαιριού τή; τραπέζης, καί όσα άλλα πράγματα <ομ(τ 
ζωμεν άγνωστα είς τήν χώραν του-

Τήν I Ο νοεμβρίου άνεχωρήσαμεν τέλος πάντων έκ 
Τακούζη:, πρωτευούσης τοΰΟύνιγιόρου,λαβόντες τήν 
άδειαν νάπροβώμεν διά τοΰ ποταμού Καφούρ, έφ’όσον 
άν εύρίσκωμεν αύτόν πλώϊμον, παρακολουθούντων διά 
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ξηράς τών κτηνών άτινα παρελάβομεν. Έπιβάντες 
δέ εϊς μεγάλην τινά άκατον, εύρέθημεν κατα τάς έκ- 
βολάς τοΰ Καφούρ εϊς τινα λίμνην επιμήκη, ής το πλά
τος είναι ποΰ μέν διακοσίων, ποΰ δέ έως 1000 μέ
τρων ή λίμνη δέ αύτη είναι ούδέν άλλο η ό Νείλος, 
δν έπανεβλέπομεν, καί τοΰ οποίου ό πλους ούδόλως 
διακο'πτεται άπδ της Ούροντοκάνης μέχρι ταύτης 
της δέσεως. Ό μέγας ποταμός ρέει μεταξύ πυκνοτά- 
των καλάμων έκ τών καλουμένων παπύρων’ καί ή 
μέν αριστερά αύτοΰ όχθη είναι χαμηλή καί ελώδης, 
ή δέ δεξιά, τούναντίον, ύψοΰται είς ομαλόν ανήφορον 
σύνδενδρον καί πληρη ωραίων σμιλάκων, σχηματιζόν- 
των στεφάνους διά τών άνθέων των. ’Ερχονται δέ αύ- 
τόθι πρός κυνηγεσίαν οί κάτοικοι της Κίδης καί τοΰ 
Ούνιγιόρου. ’Εκ τών πλωτών νησίδων αϊτινες κατα
βαίνουν βραδέως μετά τοΰ νάματος, πλήρεις καλάμων 
καί βρύων παντοειδών, βλέπομεν ότι ό Νείλος διατε- 
λεϊ έν πλημμύρα. ’Ενίοτε αναδύει έκ τών ύδάτων ιπ
ποπόταμος τις, πτοούμενος, ώς λέγουσιν οί περί έμέ,

Οί ύπό τόν Μωχαμμέτ Αιγύπτιοι, άπάγοντες όσους έλεφαντόδοντας συνέλεξαν.

εύθεΐαν τήν χορδήν τοΰ γεωγραφικού τόξου τούτου, 
δλην τήν ημέραν δαπανήσαντες πρός διαπόρθμευσιν 
τοΰ Νείλου. Είς έκατέραν τών οχθών οί στρατιώται 
τοΰ Καμράση έθυσίασαν είς τό δαιμόνιον τοΰ καταρ
ράκτου αίγίδιον, τό όποιον σχίσαντες είς δύο καί ά- 
πλώσαντες χαμαί διεσκέλισαν· τοΰτο δέ ΐνα διαπορθ- 
μεύσωσιν αισίως τόν ποταμόν.

Μετά δ’ έπτά ετέρους σταθμούς, άφίχθημεν είς τήν 
καρδίαν τής χώρας Γάνης, υποτελούς τού Ούνιγιόρου. 
Ούδαμοΰ είδον άνδρας ώς έν τή χώρα ταύτη παγγύ- 
μνους, διότι μόνον κοσμήματα φοροΰσιν,ώςψέλλια καί 
κόκκους ύαλίνους καί πτερά καί κοχλίδια περασμένα 
είς κλωστήν ή είς σύρμα· περί δέ τών γυναικών, αύται 
δένουσι περί τήν όσφύν αυτών ίνας τινας, αί όποΐαι 
κρέμανται άμελώς ώς κροσσοί γύρω των. Είναι δέ α
ληθώς αγριότατοι οί λαοί ούτοι, ένώ ή χώρα αύτών, 
ορεινή οΰσα καί δασώδης ώς ή Ούνιαμουέζη, παρίστα- 
ται τερπνοτάτη· παράδεισος έπίγειος ύπό διαβόλων 
κατοικούμενος.

’Εντεύθεν ό Βομβάης μοί έδε ιξεν όρος τι, όπισθεν 

έκ της φωνής τών όρνιθίων άτινα έχομεν έντός τοΰ 
πλοίου· πολλούς δέ άπαντώμεν κατά τόν πλοΰν ή
μών άλιεΐς έπί τών άκατίων των.

Η δέ διά ξηράς οδός, ήν ακολουθούν τά κτήνη ή
μών, διέρχεται απέραντα έλη, τήδε κάκεϊσε διακο
πτόμενα ύπό ρυακίων, εν έκ τών όποιοιν, ώς πλατυ
τέραν καί βαθύ, έδέησε νά διέλθωσιν οί άνθρωποι ή
μών διά σκάφους· έκεΐ λοιπόν προσβληθέντες ύπ αύ
τοχθόνων αγρίων, μόλις κατόρθωσαν νά διασώσωσι 
τάς αίγάς των.

Ουτω μετά δεκαήμερον ποταμοπλοΐαν άφίχθημεν 
είς τούς καταρράκτας τής Καρούμας, ένθα ό Νείλος 
καμπτόμενος κατευθύνεται πρός δυσμάς, όπου ή λί
μνη ’ΐνζικέ, πολλάς διερχόμενος πτώσεις διά τήν α
νωμαλίαν τής κοίτης του· διό καί έντεύθεν μέχρι τής 
λίμνης ταύτης καθίσταται άπλευστος. Τούτο, καί ή 
έχθρότης τών παρόχθιων κατοίκων μάς ήμπόδισαν 
τού ν’άκολουθήσωμεν τό ρειθρον τοΰ ποταμοΰ· μετά 
λύπης δέ παραιτήσαντες αύτό ήκολουθήσαμεν κατ 

τού όποιου εύρίσκεται, ώς μ είπεν, ό Πεθερικός μετά 
τών πλοίωντου· έπ’αύτοΰ δέ τού όρους περιμένουσιν 
ήαάς οί αίγύπτιοι έκεΐνοι κυνηγοί τών έλεφαντοιν, ους 
έστειλεν ώ; εμπροσθοφυλακήν.

’Εννοεί έκαστος τήν ανυπομονησίαν ήμών μέχρις 
ου άφιχθώμεν είς τό σημεΐον έκεΐνο, δ έθεωροΰμεν ώς 
γήν τής έπαγγελίας. Εδυεν ό ήλιος ότε έπλησιασαμεν, 
καί οί άνθρωποί μου έπυροβόλησαν όλοι δια των κα- 
ραμπινών των, όπως είδοποιηθώσιν οί Αιγύπτιοι περί 
τής άφίξεως ήμών. Πάραυτα άπεκρίθη είς τόν πυρο
βολισμόν .ήμών έτερος παρατεταμένος, σμήνος δέ αν
θρώπων διεκρίθη έπί τών απέναντι βοάχων δίκην με
λισσών. Ήσαν τωόντι οί άνθρωποι τής βορειότατης 
’Αφρικής. Συνεκινήθημεν έγκαρδίως. Ούδείς δύναται 
νά κατανόηση τήν άγαλλίασιν ήν αισθάνεται ο οδοι
πόρος έγγίζων νά έπανίδη τούς έν πολιτισμώ αδελ
φούς του, μετά μακροχρόνιον εξορίαν έν μέσω βαρβά
ρων λαών, άν δέν έτυχεν είς όμοίαν περίστασιν !

"Ολον έκεΐνο τό πλήθος ήρχετο πρός ήμάς μετά 
τριών μεγάλων σημαιών και κατα στρατιωτικήν τα- 

ξιν, κρουομενων των τυμπάνων καί συριζόντων τών 
αύλών. Αφοΰ δέ άφίχθη μέχρις ήμών, άξιωματικός 
τις αιγύπτιος, Μωχαμμέτ ονομαζόμενος, μέ περιε- 
πτύχθη καί μέ ήσπάζετο είς τούς ώμους.

— Υπό τίνος τάς διαταγάς είσαι ; τόν ήρώτησα.
— Υπό τάς τού Πετρίκ.
— Και ποΰ είναι ό Πετρίκ;
— Εντός ολίγου θά τόν ίδης Τώρα, άς έπιστρέ- 

ψωμεν είς τό στρατάπεδον, καί σέ τά λέγω . . .
Και ταΰτα είπών ό Μωχαμμέτ έπρόσταξε τούς 

στρατιωτας του να στραφώσιν· ήσαν δέ όλοι έως δια
κόσιοι, Νουβοι και Αιγύπτιοι καί δούλοι πάσης φυ
λής· και τότε κατηυθύνθημεν όλοι όμοΰ πρός τό τρα- 
τοπεδον, όπου εύρομεν αναπαυτικήν σκηνήν καλάς 
κλινας, και αί γυναίκες του μάς προσέφεραν γονυκλι- 
νώς τον καφέν. Είς τήν έρώτησίν μου άν είχε δι’ έμέ 
έπιστολάς, άπεκρίθη ότι έπιστολάς μέν δέν είχεν, 
αλλ απλώς ήτο διατεταγμένος νά μέ συνοδεύση είς 
Κοντοκόρον.

Τό Κοντοκόρον, έπί τού ποταμού ΙΙάχρ έλ Άπιάτ.

έπέκεινα τοΰ Απούττου, μαθών ότι οί κάτοικοι τών 
νοτιωτέρων χωρών ήσαν λίαν άγριοι.

Ενταύθα ό τόπος είναι πενέστατος, καί οί αρχη
γοί τών χωρίων διάκεινται άεννάως είς πόλεμον πρός 
άλλήλους, οί δέ λεγόμενοι έμποροι είναι άύτόχρημα 
λησταί.

Μετά πολλούς καί άλλους σταθμούς, άφίχθημεν τό 
πρωϊ τής 15 φεβρουαρίου είς Κοντοκόρον, ένθα ό Μω
χαμμέτ μάς ώδήγησεν είς τήν οικίαν Κιρκασσοΰ τί
νος εμπόρου, Κουρσίτ άγά όνομαζομένου. Ηρωτήσα- 
μεν πάραυτα τούτον που ήτο ό ΙΙεθέρικος· ααθόντες 
δέ ·τι έςήλθε πρός καιρόν, κατέβημεν είς τήν ό
χθην τοΰ ποταμού, όπου ήσαν προσωρμισμε'να καί ι
κανά πλοία. Έκεΐ, βλέπομεν μακρόθεν τρέχονταπρός 
ήμάς άνδρα τινά εύρωπαϊστί ένδεδυμένον. Ένομίσα- 
μεν κατ’άρχάςότι αύτός ήτο ό Πεθερικός· πόσον έξ- 
επλάγην όταν ειδον σφίγγοντά μου τήν χεΐρα τόν πα
λαιόν μου φίλον Βάκερ, τόν περιώνυμον διά τάς έν 
τη νη'σω Ταπροβάνη κυνηγεσίαςτου! Δέν περιγράφον- 
ται αι συγκινήσεις τών τοιούτων συναπαντήσεων· έ

— Τουλάχιστον, ήρώτησα, ποΰ είναι τό δένδρον 
επι τοΰ όποιου έγραψε τ όνομά του ό Πεθέρικος, ώς 
είχες είπεΐ είς τόν Βομβάην;

— Τό δένδρον θά τό ίδης καθ’οδόν άλλά τά γράμ
ματα έκεΐνα τά έχάραξεν άλλος τις παρά τόν Πετρίκ.

Τούτο μ ένέβαλεν είς άποοίαν.
Τήν 13 ίανουαρίου άφίχθημεν είς Πάϊραν, άθροι

σμα χωρίων παρά τον Νείλον, όςτίς άπό τοΰδε, μάλι
στα δέ άπό τής Ζαΐφης, έκτείνεται είς·μεγαλοπρεπέ- 
στατον εύρος. Είς χωρίον ’Αποΰττον είδον καί τό δέν
δρον έπί τοΰ οποίου ήσαν κεχαραγμένα τά πολυθρύλ- 
λητα γράμματα, μόλις δέ διέκρινα σχεδόν ήφανισμέ- 
να ύπό τής αύξήσεως τοΰ φλοιού έν I καί έν Μ. Καθ ά 
μ’είπεν ό Μωχαμμέτ, τά γράμματα ταΰτα έχαρά- 
χθησαν ποό δύο έτών ύπό τίνος Εύρωπαίου εχοντος γε
νειάδα μακράν, ώς έγώ, καί τόν όποιον αύτός είχε 
συνοδεύσει άπό Κοντοκόρου μέχρις ’Απούττου.

"Εμαθαν άκολούθως ότι ούτος ήτο ό’Ιταλός περι
ηγητής Μιάνης, όςτις δέν είχε τολμήσει νά προβή 

χει τις είς τά χείλη τάς λέξεις, καί όμως νά λαλήση 
δέν δύναται. 11αρ αύτοΰ έμάθομεν έπειτα τόν δεινόν 
μεταξύ ’Αμερικανών πόλεμον, ώς καί τόν θάνατον 
τοΰ συζύγου τής βασιλίσσης, πρίγκηπος ’Αλβέρτου.

Ο Βάκερ έφερε τρία πλοία μετά άνδρών ικανών 
καί καλώς ώπλισμένων, πρός δέ καί καμήλους καί 
ίππους καί όνους καί ύάλινα κοσμήματα άφθονα, καί 
τέλος πάν ό,τι άναγκαΐον πρός τοιαύτην όδοιποοίαν 
ταΰτα δέ πάντα προτιθέμενος νά μάς σώση. —Πι- 
στεύσατε, μάς έλεγε γελών, ότι, έντός τής χαράς ήν| 
μοί προξενεί ή θέα σας, αισθάνομαι ώς τινα λύπην ό'τι 
δέν σάς ευρον ώς ήλπιζα ύπό τόν ισημερινόν, περι
στοιχισμένους ύπό μεγάλου τινός κινδύνου, άπό τοΰ 
οποίου θά σάς έβοήθουν νά έξέλθετε.

Αλλως τε, ουδεις επιστευεν ως εφικτήν τήν “ό— θ 
δοιπορίαν ήν έξεπληρώσαμεν. ’Αλλ’ό ΙΙεθέρικος τί έ- 
γινεν;— Ο Πεθέρικος διατελεΐ έμπορευόμενος τήν ώ
ραν ταύτην πρός τό μέρος τής Νιγιαμπάρας, ήτοι είς 
αποστασιν εως εβόομηκοντα μιλιών απο τοΰ Κοντο— 
κορου, προς δυσμας, καίτοι έφροντισε μετά τήν εξ 
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’Αγγλίας άναχώρησίν μου νά συλλέξη διά καταγρα
φής χιλίας λ. στερλίνας έκτων φίλων μ.ου οίτινες, νο- 
μίζοντές [J.z έν κινδύνω, ήθέλ,ησαν νάέ'λθωσιν είς βοή
θειαν ήμών.

Ό Βάκερ μοί προσέφερε τά πλοΐάτου, ϊνα δι’αύτών 
καταβώ μέχρι Χαρτούμης, άλλά μέ ήρώτησε συγχρό- 
νως αν ο εν αφηκα οπισω μου ανερευνητον τι αςιον του 
κόπου, ώστε νά συμπλήρωσή αύτός την έςερεύνησίν 
μου,· αφού άπ.αξ έδαπάνησε τόσ& πρός διοργάνωσιν 
της έκστρατείας του. Τώ εΐπον λοιπόν τότε πόσον έ- 
λυπούιζην μή δυνηθείς νά έπισκεφθώ την Αοΰταν 
(ήτοι λίμνην) ήτις ύπό τών αύτοχθόνων εκαλείτο 
’ΐνζικέ, ώς και την καμπήν έκείνην τοΰ Νείλου, ον 
παρητήσαμεν έν τη "/ώρα Κιόπη κατευθυνόμενον πρός 
δυσμάς, καί έπανεύρομεν έν χώρα Μαοζ, έπανερχόμε- 
νον έκ δυσμών πρός άνατολας. Ίσως, εΐπον, κατά τήν 
περιστροφήν του ταύτην ό ποταμό: ούτος διαπερά 
καί τήν λίιζνην 'ΐνζικέ, ώς μέ διεβεβαίουν οί αύτό- 
χθονες· είναι δε καί άπό Μάδης μέχρι τής λίμνης έ- 
κείνης πλωτός* καί άν ούτως έχη, προσέθεσα εϊς τόν 
Βάκερ, ήδύνατο ίσως νά ναυπηγήση πλοία έν Μάδη, 
άνω τών καταρρακτών, καί νάπροβη δι’αύτών μέχρι 
τής λίμνης. Ό Βάκερ μοί έφάνη εύδιάθετος νά έπι
χειρήση τό σχέδιον τοΰτο.

Ή Αύστρία εστειλεν είς τά ένταΰθα πρό τίνος και
ρού είκοσι κληρικούς, κήρυκας του Εύαγγελίου, άλλ’ 
έξ αύτών άπέθανον δεκατρείς έκ πυρετού κακοήθους, 
δύο έκ δυσεντεοίας, καί δύο έτεροι άνεχώρησαν κα
κώς εχοντες κατά τήν υγείαν· άντί δέ τοσούτων θυ
σιών, οΰδένα σχεδόν αύτόχθονα ήδυνήθησαν νά συνα- 
γάγωσιν είς τήν χριστιανικήν ποίμνην. Έρχονται 
μέν πλησίον των τά παιδία καί άκούουσι τήν κατή- 
χησιν ασμένως, θελγομ.ενα μάλλον ύπό τών εικόνων 
καί τών άλλων έξώτεοικών έπιδείζεοιν τής θρησκείας, 
άλλά μετά τινα καιρόν , ούδέν κέρδος ύλικόν βλέ- 
ποντα έζ. τούτων, άναχωροΰσι λέγοντα ότι θέλουν νά 
ζήσωσι.

Καταβάς άπό Κοντοκόρου είς Χαρτούμην, καί έ
κεΐθεν είς ’Αλεξάνδρειαν, έφρόντισα περί επιστροφής 
τών « πιστών ιζου » είς τήν πατρίδα των, άφ ής τούς 
άπεμάκρυνα τόσον. 'Γάζας λοιπόν αύτούς ύπό τήν ο
δηγίαν τοΰ Βομβάη, καίπληοώσας είς έκαστον έκ πε
ρισσού μισθόν ένός έτους, τούς άπέπεμψα. Έμαθον 
δέ έν ’Αγγλία ότι άφίχθησαν όλοι αισίως είς Ζαγγί- 
βαριν, πρόθυμοι καί πάλιν νά μέ άκολουθήσωσιν, έάν, 
ώς εύχομαι, επιχειρήσω ποτέ να διέλθω τήν Αφρικήν 
έξ ανατολών πρός δυσμάς, έπί τής εύφορωτάτης αύ
τής ζώνης.

«Αλλαι μέν βουλαί άνθρώπων, άλλα δέ κελεύε 
θεό;. » 'Ο άγγλος περιηγητής όν ήκολουθη'σαμεν μέ' 
χρι τοΰδε, ό δυτυχής Σπήκ, έμελλε νά λήξη τόν βίον 
οίκτρώς έν ’Αγγλία, ολίγον καιρόν μετά ταύτα, τρω- 
θείς ύπό τού ίδιου αύτοΰ πυροβόλου έν τινι κυνηγε
τική εκδρομή· ό δέ Βάκερ, ακολουθούμενος καί ύπό 
τής συζύγου του, προέβη μέχρι τίνος έπί τά ’ίχνη τών 

* V ' Ν. ι ■ - - ' ι ι- δυο συ'ζπατοιωτών του, επειταύε, μετά πολλούς και 
ούτος μόχθους άφικόμενος εις Ούνιγίορον, εύρε βο
ρειοδυτικούς τής Νυάνζας τήν λίμνην Ινζικέ, πολύ 
μείζονα τών εικασιών τοΰ Σπήκ, σχεδόν ισην τής Βι
κτωρίας Νυάνζας, καίτοι στενωτέραν ταύτης, καί ώ- 
νόμασεν αύτήν ’Αλβέρτειον Νυάνζαν. Τωόντι δέ ο Νεί

λος διέρχεται καί ταύτης τήν βορειοτάτην άκραν, 
καταβαίνων άπό τής Βικτωρίας Νυάνζας.

Ο Βάκερ άνεχώόησεν έκ. τού Ούνιγιόρου τήν 17 
νοεμβρίου 1 864, έπιςφέφων είς Κοντοκόρον καί συνα- 
ποφέρων τήν διαβεβαίωσιν, ό'τι ή μέν λίμνη Βικτω
ρία (ή άνω Νυάνζα), κείμενη είς ύψος 4,000 ποδών 
ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, χύνει έν τή ’Αλ- 
βερτείω (Κάτω Νυάνζα) τά ύδατα όλων τών ρυάκων 
όσοι ίυμβάλλουσιν είς αύτήν ή δέ ’Αλβέρτειος λίμνη 
είναι ή γενική δεζαμενή τών ύδάτων τής ύπό τόν ιση
μερινόν κεντρικής Αφρικής· ώστε ό Πτολεμαίος, λέ
γουν ότι ο Νείλος έξήρχετο έκ. δύο λιμνών έν αίς συνε- 
βάλλοντο τά υδατα τών χιονοσκεπών όρέων τής Αι
θιοπίας, είπεν αλήθειαν, μόνον κατά τά λεπτομερέ
στερα άπατηθείς.

Εν τώ Νείλου, κατερχομένω εις Αίγυπτον, συμ- 
βάλλουσι ρύακες σημαντικοί· αριστερόθεν μέν ό Ι’έ 
καί ό Βαχρελγαζάλ, δεξιόθεν δέ ό Ασούας, ό Σοπά- 
της, καί μετ’αύτούς ό Κυανούς Νείλος (άλλως Βα- 
χρελαζέκ καλούμενος) καί ό ’Ατπάρας, άβυσσινοί ρύα
κες, ών ή περίσσεια επιφέρει τήν πλημμύραν τού Νεί
λου έν Νουβία τε καί έν Αίγύπτω.

Ό Βάκερ (Samuel Baker) άφίχθη είς Χαρτούμην 
τήν 5 μαίου 1865 (ένθα έμαθε τον θάνατον τού δυσ
τυχούς Σπήκ), καί ιζετ’ού πολύ άφίκετο μετά τής αν
δρείας συζύγου του σώος καί υγιής είς Κάϊρον. Κατ 
αύτάς δέ άνέγνωμεν είς τάς άγγλικάς εφημερίδας έ- 
πιστολήν έξ ’Αλεξάνδρειάς τής Αίγύπτ,ου, άναγγέλ- 
λουσαν νέαν εκστρατείαν τοΰ αύτοΰ τούτου περιηγη- 
τοΰ πρός τό ένδότεςον τής Αφρικής, καί ιδού άπό- 
σπασμα τής επιστολής ταύτης, χρονολογούμενης τήν 
9 όκτωβρίου.

α Νύν ό σίρ Σαμουήλ Βάκερ παοαλαμβάνει τακτι
κόν στρατόν έκ 2,000 άνδρών τοΰ αιγυπτιακού πε
ζικού, 250 βασιβοζούκων, καί τριών κανονο τσεχιών, 
πρός δέ καί 400 καμηλού; φερούσας παντοΐα έμπο- 
ρεύματα χ ρησιμευ'σοντα είς άνταλλαγάς μετά τών 
αυτοχθόνων. Ηδη άνεχώρησεν ό στρατός ούτος προς 
τήν Χαρτούμην κατά μικρά άποσπάσματα. Πρός τού- 
τοις δέ άπέπλευσε πρός τον αύτόν σκοπόν έκ Κάιρου, 
λήγοντος τοΰ παρελθόντος αύγούστου, στολίσκος έζ 
7 μικρών άτμοπλόων καί 35 μεγάλων ιστιοφόρων. 
Ο στολίσκος ούτος άνέβη ήδη τον καταρράκτην της 

Δογγόλας κατευθυνόμενος είς Χαρτούμην, ϊνα έκεΐθεν 
παραλαβή τόν στρατόν καί μεταφέρη αύτόν είς Κον
τοκόρον διά τού Νείλου. Ό Βάκερ κέκτηται φερ μά- 
νιον άπονέμον αύτώ τόν τίτλον «γενικού κυβερνήτου 
πασών τών επαρχιών τής κεντρικής ’Αφρικής, όσας 
κατορθώση νά προσάρτηση είς τήν Αίγυπτον », προ
χωρεί δέ καί ούτος άλλαχόθεν, συνοδευόιζενος ύπό τής 
συζυγου του και τίνος ανεψιού του, και κου,ι,ων και 
άλλα όπλα, έν οίς καί ορεινά πυροβόλα. Τέλος, ανα
πλέει μετ αυτού τόν Νείλον καί άγγλος τις αρχιμη
χανικός μετά εξ μηχανικών, Αγγΰίων καί τούτων, 
έπιβαινόντων δύο σιδηοά άτμόπλοα, άποσυν : θέμενα 
χρείας τυχούσης καί παλιν συντιθέμενα. »

ίίστε αί Αύτών Μεγαλειότητες, Καμράσης, Ιμτε- 
ζας, Ρουμανίκας, Σουβαοόρας καί συντροφιά θα αι- 
σθανθώσιν έντός ολίγου ότι άλλοι είναι οί κραταιοι 
τής γής, και ότι έπέποωτο νά διαλυθή εν τώ αίωνι 
τούτω ή προαιώνιος σκαιά βασιλεία των.

ΒΥΡΣΟΑΕΨΕΙΟΧ.
II λέξις βυρσοδεψεΐον κατέστη σήμερον κοινή 

έν Ελλάδι, μάλιστα δ’έν τή νήσω Σύρω, όπου ηύ- 
δοκίμησεν αύτη ή βιομηχανία. Έρώτησον έκεΐ τόν 
τυχόντα, τί έστι βυρσοδεψεΐον; θα σοί άποκριθή· 
« Κατάστημα όπου κατασκευάζονται πετσιά. »

Άλλ’ό αύτός όςτις γινώσκει τί σημαίνει βυρσοδε
ψεΐον, αγνοεί πώς λέγονται τά πετσιά είς τήν γλώσ- 
σάν του.

Ερωτας,—Καί τί σημαίνει πετσιά;
Σέ βλέπει ό έοωτώμενος έν απορία, σκωπτικώς 

πως μάλιστα, διά τήν τηλικαύτην σου άγνοιαν, ήν 
έννοεΐ ώς έπιτετηδευμένην.

— Πετσιά! . . . να, αύταόπου πατεΐς είς τά υπο
δήματά σου.

— Βύρσας λέγε, αναλφάβητε, ή σκύτη, άν θέλης· 
όχι πετσιά!

Καί όμως, άς έζηκολούθει νά λέγεται πετσί τό 
σκύτος, καί άς διωρθοΰτο ταχύτερον άλλο τι άσυγ- 
κρίτως σπουδαιότερον τής γλώσσης·—τά ήθη· — 
αύτο τούτο, όπερ ό Θ. Ζαήμης άπεκάλεσεν εσχάτως 
άπό τού βήματος τής Βουλής ήθικοποίησιν, έννοών 
βεβαίως τό ύπό τών άρχαίων λεγόμενον έλευθέρα α
γωγή, πολιτική άρετή, διά τήν έλλειψιν τής ο
ποίας άγόμεθα σήμερον κατά σκοπέλων.

Ταύτην τήν έλλειψιν βλέπουσιν όλοι· όλοι άκούον- 
τες τοΰτο κατανεύουσιν· άλλά τό κακόν είναι ότι 
ούδείς τών εύχομένων τήν άνόρθωσιν τών πολιτικών 
ηθών άνορθούται αύτός πρώτος. ’Αληθώς δέ δέν είναι 
καί εύκολος ή άνόρθωσις, όταν έξ απαλών ονύχων έ-’ 
μαθέ τις νά συγκύπτη. Καί έπειδή άφετηρίαν τού 
παρόντος λόγου έλάβομεν τό βυοσοδεψεΐον, δοτέ εί- 
πεΐν, ότι οί βυρσοδέψαι τής Γαλλίας συνειθίζουν νά 
λέγωσιν, ότι πρός κατασκευήν καλών βυρσών χρειά
ζεται τάν ( βυρσοδεψική κόνις, — tan) καί τάν 
(καιρός,—temps)· ήμών δέ τά πολιτικά ήθη, ούτε 
τής μορφώσεως τής άπαιτουμένης έτυχον μέχρι τοΰδε, 
ούτε τοΰ καιρού τού δέοντος, ώς φαίνεται.

Καί άν ούτως έ'χη, όρθώς λοιπόν είπεν ό ποιητής,

Οί νύν θεσμοί άς κρυβώσιν, ώς μετ’ αιώνα καλοί.

"Οτ’ήσαν άωροι, τοΰτο αείποτε άπεδείχθη· 
ό ααθητής είς τά άκρα τών μαθημάτων προήχθη, 

πριν διδαχθή καί ικμάθη ςοιχεΐα γραμματικής.
Ούτως, άνδρών άναζίων έκθεραπεύων τόν τύφον, [φον, 
τούτους καλεΐ ώς σωτήρας κ’είς τούτους δίδει τήν ψή- 

έξής ς-ρεβλοΰνται κ’ή πόλις, κ’αί βάσεις τής ηθικής.

’Ελευθερία, ίσότης, αί ανταμείψεις αί θεΐαι, 
είναι ούράνια δώρα, είναι μεγάλαι άξίαι 

έκ τών λαών άπαιτοΰσαι διαγωγήν αγαθήν· 
χρης-ούς γονείς καί συζύγους, σέβας, φιλόνομου βίον, 
άνδοας πονοΰντας, πολίτας καί τών χρεών τών ιδίων 

καί τών ιδίων δικαίων έχοντας γνώσιν ορθήν.

Γραπτός θεσμός οίοςδήποτ’ούδέποτε καταστήσει 
έθνη, λαούς ελευθέρους, άν δεν πλασθή καί βλας-ήση 

καθ ύψηλόν τινα τύπον πρώτον ό βίος αύτΐόν.
Τον τύπον τούτον μιμείται, κατα σοφήν τινα ρήσιν,

.ό βαίνων άπαρεγκλίτως τήν εύθυτάτην καί ϊσην, 
κ’έξουσιάζων εύρώςως, κ’ΈΧΠΝ αύτός εαυτόν.

Ούτος ό όρος έν όσω δέν έκπληροΰται γενναίως, 
ελευθερία, ίσότηςχ αύται αί λέξεις ματαίως 

είςτ άνω τώνΣυνταγμάτων διατηρούνταιγεαπταί ’.

ΙΙΟθΕΑ II ΜΕΤΑΒΟΑΙΙ ΤΩΧ ΤΙΜΩΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΖΗΝ.

(Τδε σεΐ. 299 καί 31(1. —Συνέχεια καί τέλος.)

Δέν διατεινόμεθα ότι ούδόλως επενεργούν τά πο
λύτιμα μέταλλα έπί τής μεταβολής τών τιμών τών 
πραγμάτων· τούναντίον, έπενεργούν τάμέγιςα, άλλά 
δι’όδιύν άλλων παρά τάς ύποτιθεμένας. ’Επενήργη- 
σαν καί ταύτα ώς ό σιδηρόδρομος καί ό ηλεκτρικός 
τηλέγραφος, καί ώς όλαι αί μεγάλαι ανακαλύψεις. Εί
ναι φανερόν ότι, άνευ τής συνεισφοράς τής Καλιφορ- 
νίας καί τής Αύίραλίας, δέν θά έβλέπομεν τάς τιμάς 
μεταβαλλομένας ώς μετεβλήθησαν τάς μέν εδωδίμων 
τινών άνυψωθείσας μέχρι 90 τοΐς 100, τούς δέ μι
σθούς άπό 25 μέχρι 30 τοΐς 100. Διατί; Διότι δέν 
θά έγίνετο ή αύτή άνάπτυξις έν τω δημοσίω πλούτω. 
θέλουσίτινες νά θεωρώσι τά πολύτιμα μέταλλα ώς 
όργανα κυκλοφορίας, ώς μέσα ανταλλαγής κατά τό 
μάλλον ή ήτταν έπιζήμια· είκάζουσιν ότι έχομεν ι
κανά, καί οτι πάσα προσθήκη ύπερβαίνουσα τήν άνα- 
πλήρωειν τών φθειρομ-ένων ή χανομένων είναι κακόν 
μάλλον ή καλόν. Τά πολύτιμα με'ταλλα είναι άλλο 
τι ή όργανα κυκλοφορίας- είναι τα ελατήρια καί 
συγχρόνιος τά διακομιστήρια τού πλούτου, χρησιμεύ- 
οντα πρός τε τήν παραγωγήν αύτού καί τήν ανταλ
λαγήν. Συμβαίνει καί έν αύτοΐς, ό,τι συμβαίνει προ- 
κειμένου περί άνοίξεως νέων δρόμων εμπορίου. "Οσοι 
καί άν άνοιχθώσι τοιούτοι δρόμοι, ποτέ δέν είναι πε
ριττοί’ ή δραστηριότης τού άνθρώπου, εκτεινόμενη, 
τούς πληροί όλους τάχιστα· ώστε πάλιν καθίστανται 
άνεπαρκεΐς. Τίς προέλεγεν, ό'τε ήρχισαν νά κατα- 
σκευάζωνται σιδηρόδρομοι, ότι θά έλάμβανον τηλι- 
καύτην άνάπτυξιν; Τίς έμάντευε τότε ότι θά έδεκα- 
πλασιάζοντο, θά έκατονταπλασιάζοντο μάλιστα, τό
σον ταχέως αί διαμετακομίσεις, καί ότι έντός ολίγου 
αί άποθήκαι τών σιδηροδρόμων δέν θά έχώρουν τό 
πλήθος τών έμπορευμάτων; Τό αύτο τούτο λοιπόν 
συμβαίνει καί είς τό νόμισμα. Οσον καί άν άφθονήση 
ό χρυσός, θά εύρη πάντοτε χρήσιν, καί όσος καί άν 
έρχεται, τόσην θα εύρίσκη έμπορικήν χρείαν άπορρο- 
φώσαν αύτόν.

’Έτερός τις οικονομολόγος διακεκριμένος, "Αγγλος 
καί ούτος (Cliffe Leslie), έ’κρινεν ορθότερου περί 
τοΰ πράγματος. Ούτος άπέδειξεν, ότι αί είς τάς τι
μάς τιών πραγμάτων μεταβολαί προέρχονται μάλύ.ον

(1) ^Ελληνες και’Ελλα δί ται.— At Ιδέαι αύται 
μείζονα βαθύτητα, έάν προσείπωμεν ένταίθα ότι άνήκουσίν 
πεφημισμένον συγγραφέα τή; Γαλλίας, ιόν Michel Chevalier, 
προσΟέτοντα έν τελεί τα εξής· « L< s societ^s ou ce programme 
n’est pas observe sont forct.es dechercher tin asile sous la de- 
gradante egide du despot'siue, quoique <et asile doive tot ou 
tard se changer en tom bi au. » Αέξει; /υπηρόταται' άφίνομεν 
τήν μετάφρασιν αύτών εις άλλους. 

forct.es
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έκ τής εύκολίας τών συγκοινωνιών ή έκ τής έλαττώ- 
σεως τής άζίας τών πολυτίμων μετάλλων. Μετά τήν 
άνακάλυψιν τής ’Αμερικής, αί πόλεις, ήτοι τά μεγαλα 
βιομηχανικά κέντρα, ήσθάνθησαν μάλλον τό έκ τής 
εισαγωγής τοΰ χρηματικού αποτέλεσμα· καί έννοεΐ- 
ται· έπειδή μόνον έκεΐ ευρισκε χρήσιν· καί επειδή ή 
χρήσις αύτη κατήντα έπί τέλους ς-ενή, προέκυψε σπου
δαία άνατίμησις είς τά πράγματα. Δέν συνέβη όμως 
τό αύτό καί εϊς τούς αγρούς· άλλά ση'μερον, έν Γαλ
λία ή τιμή τοΰ σίτου καταντά σχεδόν ή αύτή εϊς τε 
τούς αγρούς καί είς τάς πόλεις. Πόθεν προέρχεται 
τοΰτο ; Εκ τών πολυτίμων μετάλλων; Οχι ποσώς· 
άλλ έκ τών σιδηροδρόμων· έκ τής εύκολίας τοΰ συγ- 
κοινωνεΐν. "Αμα ώς είσδύση εϊς τινα έπαρχίαν ό σι
δηρόδρομος, τά πράγματα άνατιμώνται. έξισοΰνται 
αί τιμαί των πρός τάς τής πλησιεστέρας έπαρχίας· 
πρός τάς τών χωρών έν αίς εύρίσκουσιν άναλωσιν. 
Αυτή ή δοκιμή γίνεται καθ έκάστην· οί σιδηρόδρομοι 
καί τά άτμόπλοα είναι έν τη παρούση έποχή οί με
γάλοι ρυθμισταί καί <ταθμισταί τών τιμών τών πραγ
μάτων.

"Ενα καιρόν, οί άγροί οι πέοιξ μιας οΐαςδήποτε με- 
γαλοπόλεως είχον τό μονοπώλιον τοΰ έφοδιάζειν αύ
τήν· ή πρωτεύουσα έζήτει τά αναγκαία μέχρις άπο
στάσεως 25 έως 30 λευγών· παρέκει νά έκτείνη τήν 
έκζήτησιν δέν έσύμφερεν, ένεκα τής βαούτητος τών 
άγωγίων καί τοΰ δύσκολου τής συγκοινωνίας. Διά 
τοΰτο καί ή καλλιεργήσιμος γή πέριξ τής μεγαλοπό- 
λεως είχε τιμήν άνωτέραν τής άλλαχόσε- άλλ’άφ’ 
ότου έγένοντο οί σιδηρόδρομοι, τό μονοπώλιον έκεΐνο 
έπαυσε- κατελύθη τό προνόμιον έκεΐνο τών γειτνια- 
ζόντων είς τάς μεγαλοπόλεις άγρών, διότι αύται προ
μηθεύονται τά άναγκαΐα εδώδιμα πανταχόθεν. έξ ά- 
ποςασεως έκατόν, ώς καί έξ άποστάσεως ιεόνον είκο- 
σιπέντε λευγών. Βλέπομεν έρχόμενα είς Παρισιού: έκ 
τών απωτάτων τόπων, όχι μόνον κρέας καίτινα προ
φαντά, άλλά καί χλωρά όσπρια καί οπώρας. Τό μό
νον έμπόδιον είναι τό βάρος τών άγωγίων, άλλ’ε
πειδή καί ταΰτα έλαττοΰνται έπί μάλλον καί μάλλον, 
διάτε τά μεγάλα μέσα τών σιδηροδρόμων καί ένεκα τής 
ευστοχίας τών διευθυνόντων αύτούς, τροποποιούντων 
τά άγώγια κατκ τό είδος τών μ;ταφερομ.ένων πραγ
μάτων, αί τιμαί τείνουσιν είς έξίσωσιν πανταχόσε· 
όπου μέν ήσαν ήδη τά πράγματα λίαν άνατετιμη- 
μένα, ούδεμίαν ή μικράν τινα προσκτώσιν άνατίμη- 
σιν, όπου δέ ήσαν λίαν ύποτετιμημένα, άνατιμών
ται πολύ.

Εν συντόμω, δέν άρνούμεθα ότι τά πράγματα 
έν γένει άνετιμήθησαν πιστεύομεν ότι τοΰτο συνέβη 
άπό τοΰ 1850 κατ’αναλογίαν πολύ μείζονα ή πριν 
πιστεύομεν δέ καί ότι έν μέρει προήλθεν έκ τής έπι- 
δράσεως τώνχρυσωρυχείων, όχι όμως διότι έμειώθη ή 
αξία τών πολυτίμων μετάλλων, άλλά διότι ήαύ'ξησις 
αύτών έπεξέτεινε τάς επιχειρήσεις, ανέπτυξε τήν βιο
μηχανίαν καί τήν κοινωνικήν κίνησιν, καί ηύ'ξησε τήν 
κοινήν εύζωίαν. Η διαφορά είναι ούσιώδης· διότι άν 
ή άνατίμησις προέρχεται έκ τής άναπτύξεως τής κοι
νής εύζωΐας, ήτοι έκ τής μείζονος ζητήσεως τών αύ
τών πραγμάτων, τοΰτο είναι καλόν σημαίνει ότι τό 
πλήθος πλουτεΐ, έχει χρείαν πλειόνων πραγμάτων, 
δηλαδή ζή έ« πλείονι άνέσει· ένω, άν τούναντίον προ
έρχεται έκ τοΰ έξευτελισμοΰ τοΰ νομίσματος, διας-ρέ- 

φονται τά πάντα- γενική δέ ή αμηχανία· απορείτις είί 
τί πλέον νά ςηριχΰη· ό χρεώστης άπαλλάττεται άπο 
δίδων ήττονα τών όσα έλαβεν, ό δανειστής ύφίτατα1 
ζημίαν άδικον· απαιτείται δέ χρόνος μακρύς έως ού 
άποκαταστηθώσι νέαι άναλογίαι άπέναντι τοΰ έξευ- 
τελισμοΰ τοΰ νομίσματος. Εν τη πρώτη ύποθεσει, 
πάλιν μέν συμβαίνει σύγχυσις, όχι όμως διότι ό χρε
ώστης πληρόνει ήττονα τών όσα οφείλει ή έλαβε· τό 
άργύριον έχει όπερ άποδίδει πάντοτε έν έαυτώ άκρι- 
βώς τήν αύτήν άξίαν μόνον δέ μετεβλήθη ή τιμή τών 
πλείστων πραγμάτων, έπειδή έγένετο πρόοδος έν τώ 
δημοσίω πλούτω. Τίς δύναται διά τοΰτο νά μεψι— 
μ.οιροΐ; Οί οκνηροί καί οί κτηματίαι. Ούδείς πταίει 
είς τούς όκνηοούς· άς δίδωσι δίκην τοΰ ίδίουτων πταί
σματος· ή δημοκρατική κοινωνία καθίσταται έπί 
μάλλον καί μάλλον ώςτις κυψέλη, είς ήν έχει έκας-ος 
τήν θέσιν του.ύπό τόν όρον τοΰ να έργάζηται. ’Εργά
ζεσαι ; εύρίσκεσαι είς ήν θέσιν εύρίσκονται όλα· τά 
πράγματα άνατιμώνται, άλλά καί οί μισθοί αϋξά- 
νουσι, καί τά κέρδη αύξάνουσι. Δέν εργάζεσαι; φυσικώ 
τώ λόγω ή άνατίμησις τών αναγκαίων σοΰ ύπεραίρει 
τήν κεφαλήν. Περί δέ τών κτηματιών, μάλιστα δέ 
περί τών όσοι έχουσι σταθεράς προσόδους, δέν έννοοΰν 
ούτοι βεβαίως ότι καί ή κοινωνία πρέπει νά μένη βά
σιμος, έπειδή είναι στάσιμον τό εισοδημάτων. ’Από- 
κειται είς αύτούς νά έζέλθωσιν είς τό στάδιον τής γε
νικής έργασίας, καί δι’αύτής ν’αύξήσωσι τούς πόρους 
των. Ενί λόγω, δέν πρέπει νά μεμψιμοιρώμεν διά 
τήν άνατίμησιν τών πραγμάτων, εάν αύτη ήναι τεκ- 
μήριον εύζωιας καί οίονεί δόξα τής φιλοπονίας- ένω, 
άν προήοχετο μόνον έξ ύποτιμήσεως τοΰ νομίσματος, 
θά ήτο τωόντι λυπηρά.

Αληθώς· τίνες είναι σήμερον αΐ πλουσιώταται τοιν 
κοινωνών; Έκεΐναι ένθα τά πράγματα διάκεινται 
μάλλον άνατετιμημένα. Παρατηρήσατε τήν Ιταλίαν 
καί Ισπανίαν, όπου τά πάντα εύρίσκονται είς εύτελή 
τιμήν, καί .παρατηρήσατε τήν ’Αγγλίαν καί Ολλαν
δίαν, όπου τά πάντα είναι κατά τό μάλλον ή ήττον 
ύπερτετιμημένα.

Οσοι άσχάλλουσι κατά τής άνατιμήσεως τών 
πραγμάτων, ές-ω καί ώς έμμεσου συνέπειας τής άφθο- 
νίας τών πολυτίιεων μετάλλων, περιπιπτουσιν τό ε.ς 
αύτό αμάρτημα τών άμφισβητούντων τά πλεονεκτ ή
ματα τής έμπορικής έλευθερίας, ώς μή έπενεγκούσης 
τήν έλπιζομένην εύθηνίαν· άν ή εύθηνία δέν έπηκο- 
λούθησε τήν εμπορικήν έλευθερίαν, τούτο σημαίνει 
μάλιστα ότι ή εμπορική έλευθερία ηΰδοκίμησεν ότι 
αύξήσασα τόν δημόσιον πλούτον άνέπτυξε τήν εύζωίαν 
ένός έκαστου καί έπλήθυνε τούς άναλωτας. Τό περί 
μεγάλων ή μικρών τιμών ζήτημα είναι δευτέρου λό
γου άξιον τό δέ ούσιώδες είναι να ίδωμεν άν δια 
τής αύτής έργασίας δύναταίτις νά πορίζηται όσα και 
άλλοτε, ή καί πλείονα έκείνων. ’Εξετάσετε λοιπόν τί 
συνέβη άπό εικοσαετίας, καί θ άποβάλετε πάσαν περί 
τούτου άμφιβολίαν· θά ϊδητε ότι, καί μεθ όσα άν 
λέγωνται, σήμερον ε’ίμεθα πολύ πλουσιότεροι ή πρό 
τοΰ 1848. Αί κατοικίαι είναι καθαριώτεραι καί εύ- 
μαρέστεραι, ή τροφή καλητέρα, ή ένδυμασία μάλλον 
περιπεποιημένη, καί αύτή δέ ή ηθική τασις πασών 
τών κλάσεων άνυψώθη έπαισθητώς· τόσον είναι βέ
βαιον ότι υπάρχει είς όλας τάς προόδους τής κοινω
νίας στενός τις σύνδεσμος, καί ότι οί πλουτούντες 

ύλικώς αναπτύσσονται καί ηθικώς. Δέν θά έβλέπομεν 
τα αυτα ταΰτα αποτελέσματα, ή τουλάχιστον θά τά 
εβλεπομεν ασθενέστερα, άν ή άνατίμησις τών πραγ

Μάτην ήλπισα γαλήνην.

ASMATION ENAF.KATON.

(Έποιήθη ύπό ’J. Ί. Χπυλίσση, έπι τού μέλους «Vien 
τοΰ μελοδράματος Puritani, ύπό Bellini.)

Μά - την ήλ

τρι - κυ - αί

με - τα

γνω -

τον το τοι- ού-τον

με- τα βι -

βω πά - λιν

V
Πέ- πρω- ται

βα -

ά- νέλ -

πτ είς τόν

«---

Μάτην ήλπισα γαλήνην μετά τόσας τρικυμίας! 
Πέπρωται να μή γνωρίσω τό τοιοΰτο αγαθόν, 
ίΐς άπό βαθύν πυθμένα τό άνέλκω μετά βίας, 

καί έγγύς τοΰ νά τό λάβω, πάλιν πίπτ’είς τόν βυθόν. 

μάτων έχρεωστεΐτο άπλώς είς τόν έξευτελισμόν τοΰ 
άργύρου καί τοΰ χρυσού.

(Revue des Deux Mondes. )

ζζ»=£ςςΕΞ*ΞΞ:

’Εξεμε'τρησα στενάζων όλα τ ανθηρά μου έτη. 
Πάντοτε τόν νέον χρόνον περιμένω νά χαρώ, · ς 
καί άπέκαμα έλπίζων, καί μωρώς ελπίζω έτι 
είς τό μέλλον ν’ άνασάνω, καί γηράσκων προχωρώ.
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ις υπο τον 
έπανα- 

επίμοχθον 
; ποταμού 

κατέστη θεατής φρικώδους τινός 
τό όποιον καί διηγείται ώδέπως.

. "Ολην έκείνην τήν ημέραν ώδεύσαμεν ύπο
σκο-
στη-

0ΦΙ0ΚΡΔΤ0Σ.—ΦΙΊΚΩΔΕΣ ΔΠΙΓΠΜΑ.

Λέγει κατ’ αύτάς μία τών έφημερίδων τού Νεοβο- 
ράκου, ότι εις τών άνδρίίν τοΰ στρατού ός_ 
στρατηγόν Σχέρμανον έπεχείρησε τήν διά των 
στατημένων νοτίων πολιτειών μ.ακραν και 
οδοιπορίαν από τών οχθών τού Μισσισίπου 
μέχρι τής Σβάννης, ;
πράγματος,

« . .
φλογερόν ήλιον, πνιγόμενοι ύπό νεφών κονιορτοΰ 
τούντων τήν ατμόσφαιραν. Έπροβαίναμεν όμως 
ριζο'μενοι ύπό τής καρτερίας τοΰ γενναίου ημών στρα
τηγού, ούτινος τό θάρρος μεταδιδόμενον εις έκαστον 
στρατιώτην, μάς ένεψύχωνε. Διά. νά σχηματισητις 
ιδέαν περί τής καταστάσεως έκείνης τών συστρατιω
τών μου, άρκεΐ νά πεοιγράψω ιδίως τήν έμήν. Είχον 
τό κάλυμμα τής κεφαλής αου σχισμένον πολλαχοΰ και 
έσπιλωμένον τό γένειον φρυγανώδες ώς καί τήν κό
μην μου, ήν προ πολλου δέν έκτένισα καί έγεμε βδε- 
λυρών ζωυφίων, Τά όμματά μου ήσαν κατακεκαυμενα 
έκ τών άκτίνων τοΰ ήλιου, καί αί μ.ήνιγγές μου συνε- 
σπώντο ύπό τοΰ πυρετοΰ. Τό βάρος τού σάκκου μοΰ 
κατέκοπτε τούς ώμους· είχα καί τό τυφέκιόν μου έπ 
αύτοΰ. Τό αίμα έκυκλοφόρει εντός τοΰ σώματός μου 
ώς πυρ, από τοΰ μετώπου μέχρι τών ποδιών, καί τού
των καθημαγμένων έκ τής μακράς οδοιπορίας.

Ομοίως είχον οϊκτρώς καί οί δυστυχείς συςρατιώ- 
ταί μου· πολλοί μάλιστα έξ αύτών έ'πιπτον καθ’ οδόν 
νεκροί, έκ τε τοΰ προσηλιασμοΰ καί τού υπέρμετρου 
κόπου. Διηρχόμεθα ένίοτε δάσος τι, καί πόσον έπε- 
θυμούμεν ν άναπαυθώμεν εις τήν σκιάν του ! Επειτα 
έξηρχόμεθα εις μεγάλην τινά πεδιάδα, έκεΐ δε άπην- 
τώμεν έλος τι, όπου πλήθη ερπετών κολυμβόντων άνέ- 
τεινον ύπεράνω τού ΰδατος τήν ειδεχθή κεφαλήν των, 
διά ν’άναπνεύσωσι τά πέριξ μιάσματα. ’Εκ διαλειμ
μάτων, έβλέπομεν παχύν τινα όφιν μέλανα, ή έχιδ- 
νάντινα έρπύζουσαν διά τών θάμνων, ή,πλησιάζοντες 
πρός τέλμα τι σχεδόν άπεξηραμμένον , άπηντώμεν 
φοβερόν τινα όφιν σαλεύοντα τάς σιαγόνας του καί 
βάλλοντα συριγμον όξύν, ώς φοβερισμόν πρός τούς 
ξένους οίτινες ήλθον νά διαταράξωσι τό κράτος του.

’Αλλ’ήμεΐς έπροβαίνομεν άδιακόπως. Ό στρατη
γός Σχέρμανος έπροχώρει πρός τον Ωκεανόν νικηφό
ρος, καί ού'τε έλη, ούτε δρυμώνες, ούτε όρη ή πεδιά
δες τον έκώλυον.

Αηγούσης τής ημέρας ήν άνέφερον άρχόμενος τής 
διηγήσεώς μου ταύτης, πολλοί άνδρες έκ τών τής ή- 
μετέρας μοίρας είχον μείνει όπίσω, καί έγώ μετ’αύ
τών. Δέν είχον πλέον ποδας νά περιπατήσω, καί έ- 
πελθούσης τής νυκτός εύρέθην εις άπόστασιν δύο ή 
τριών μιλίων άπό τοΰ στρατού, ανίκανος νά προβώ 
περαιτέρω, Φοβούμενος μ.ή προσβληθώ ύπό τών θη
ρίων ή.τών ερπετών έάν έκοιμώμ,ην κατά γης, έπροσ- 
πάθησα νά προχωρήσω μέχρι μικρού τίνος δάσους, ο
λίγον άπέχοντος, καί πιών ολίγους σταλαγμούς βοαν- 
δείου οινοπνεύματος, σωζομένους εντός τοΰ καδίσκου 
μου, κατώρθωσα ν’άναβώ εις μέγα τι δένδρον εγγύς 
τοΰ δρόμου· παρέκει εκειτο έλος τι πλήρες βρύλλων, 
καί λάκκοι ακινήτων ύδάτων. Ές~ηριξα τό σώμά μου 
μεταςύ τών κλάδων τού δένδρου, καί λαβών πάσαν 
δυνατήν προφύλαξιν διά νά μή πέσω, έδοκίμασα νά 

κοιμηθώ. Δεν μ’ήρχετο κατ’άρχάς ύπνος· ημην ανή
συχος· άλλ’άφοΰ ολίγον κατ’όλίγον κατηυνασθησαν 
όλαι μου αί αισθήσεις, έκλείσθησαν και οί οφθαλμοί, 
καί μέ περιέχυσεν ό ύπνος, γλυκύς καί επανορθωτικός.

Είχον κοιμηθή τρεις καί’ίσως τέσσαρας ώρας, ο'τε 
έξύπνησα άκούσας άναδιδομενας έκ τής ρίζης τού δέν
δρου μου φωνάς ανθρώπου δεινώς πάσχοντος. Τρίβω 
τούς οφθαλμούς, παρατηρώ προς τα κάτω, και τι να 
ΐδω ! τρομερόν θέαμα, τό όποιον έως σήμερον άναπο- 
λών φρίττω. Έκεΐ, εϊς τήν ρίζαν τού Τενόρου εκειτο 
εις τών συς-ρατιωτών μου, καταφαγωθείς ετι ζών ύπό 
τών όφεων. Εικάζω ό'τι έπειράθη καί αυτός ν’άναβή 
εις το δένδρον, άλλ’έπεσε χαμαί, ώς άτονήσας εκ τής 
έκλείψεως τών δυνάμεων.

Τό θέαιχα εκείνο δέν λησμονεΐται. Ήτο πανσέ
ληνος καί διέκρινον καλώς τά πάντα περί εμε ώς εν 
ήμερα· αί ακτίνες τής σελήνης άντανεκλώντο εις τα 
νερά τού έλους, μυρμηκίζοντα έκ τών έν αύτω αει
κινήτων ερπετών εκείνων. “Ηρχοντο δέ ταΰτα στιφη- 
δόν, οφεις ποικίλων χρωμάτων· ήσαν πράσινοι, με
λάνες, διάστικτοι, χαλκοειδείς· καί τινων μεν ή κε
φαλή ήτο πεπατημένη καί επιμήκης, άλλων δέ λεπτή 
καί οξεία ώς λόγχη. Είρπον δέ όλοι όμού έπί του χόρ
του, προσερχόμενοι εις τήν βοράν ήν έβλεπον, και ή 
ούράτων έσείετο καί έστιλβεν ύπό τάς σεληναίας α
κτίνας. Έβλεπον ταΰτα, καί ό τρόμος μοΰ έπαγωνε 
τό αίμα τών φλεβών.

'() δύστηνος εκείνος στρατιώτης, αφού ήγωνισθη 
εις τόσας μάχας, καί το'σα διέτρεξε μίλια, εκειτο έκεΐ 
έξηπλωμένος, ήμίβρωτος, καίύπό τίνων θηρίων; ύπο 
ερπετών! Πέντε ή έξ έκ τών μικρότερων, μή ύπερ- 
βαινόντων τό ιιήκος βραχίονας, άλλα καί παχέων ό
σον ό βραχίων, κατεβίβρωσκον τήν κεφαλήν του διά 
τών πλατειών σιαγόνων των είχον σχίσει το στρα
τιωτικόν κάλυμμά της, καί έπροχώρησαν εις τον εγ
κέφαλον. Οί οφθαλμοί καί τά ώτα τοΰ ανθρώπου 
ειχονή'δη καταφαγωθή, καί όμως έβαλλεν ετι οϊμω- 
γάς ό άθλιος, καί έσπαράττετο άποδίδων τήν έσχάτην 
πνοήν του. Μέγαςτις πάμμελας όφις, μακρότερος αν
θρωπίνου αναστήματος, είχεν είσδύσει διά τών φο
ρεμάτων καί τών έντοσθίων τοΰ αθλίου στρατιώτου, 
νεκροΰ πλέον, μ-'χριςού προέκυψεν έκ τοΰ στόματός 
του. Δέκα ή δώδεκα άλλοι τυΰ αύτοΰ είδους κατή- 
σθιον τάς σάρκας τών ποδώντου καί τών κνημών, ώς 
γΰπες ή μάλλον δαίμονες τής κολάσεως.

Ένί λόγω, τό ανθρώπινον έκεΐνο σώμα έσκεπάσθη 
ύπό στρώματος ό'φεων βιβρωσκόντων αυτό, έρπυζόν- 
των, διολισθαινόντων, έλισσομένων καί συριζόντων. 
Ούδέν δύναταί τις νά φαντασθή φρικωδέστερον ή άη- 
δέστερον. Πτώμα έν καταστάσει σήψεως, διατετρυ- 
πηαένον ύπό μυοιάδων σκωλήκων, δεν διεγείρει χμι- 
ρονα ταύτης βδελυγμίαν.

Έπειράθην νά μετακινήσω τό σώμα μου, να βάλω 
φωνήν τινα, άλλ’εϊς μάτην τά μέλη μου ήσαν παρα- 
λελυμένα έκ τρόμου καί έξ άνεκφράςου τινός άποςρο- 
φής. Έστρεψα τό τυφέκιόν μου πρός τά κάτω καί 
έπυροβόλησα έπί τοΰ σωρού έκείνου" τότε δέ μέγαςτις 
όφις, μεστός ανθρώπινης σαρκός, έκυλισθη επι τοΰ 
σώματος τοΰ συςρατιώτου μου, καί εΐ;
φρίκης, οί άλλοι έχύθησαν πάραυτα διά νά καταφά- 
γωσι καί τούτον, ήδη κεκορεσμένον έκ κρέατος.

’Ατελεύτητου μοί έφαίνετο τό πλήθος τών όφεων, 

ο'τε δέ μέγαί
/ A ’ '

έπίμετρον τής

οίτινες άδιακόπως ήρχοντο έκτε τού έλους καί έκτοΰ 
δάσους. Τούς ήκουον συρίζοντας καί έρποντας, ή- 
κουον τον θόρυβόν των εϊς τά φύλλα καί τά ξνρά χόρ
τα, τήν πορείαν των διά τών θάμνων, καί τον πα
φλασμόν των εις τά ΰδατα, καθόσον προσήρχοντο εϊς 
τό ελεεινόν έκεΐνο θήραμα. ΙΙάλιν έγέμισα τό ό'πλον 
μου, αν όχι πλέον διά νά ωφελήσω κατά τι τον συνά
δελφόν μου, αλλά τούλάχιστον διά νά τον έκδικήσω. 
Απέκτεινα δέ οΰτω καί άλλον όφιν, όςτις άνακυλιό- 

μενος έν ταΐς άγωνίαις τοΰ θανάτου, έστρεψε τον κί
τρινου καί ύαλώδη του οφθαλμόν πρός έμέ, καί μέ 
είδε μανικός καί λυσσώδης.

’Εν τούτοις, οί άλλοι έξηκολούθουν νά τρώγωσι· 
τά δέ φορέματα τοΰ ανθρώπου, σχισθέντα, είχον ά- 
ποσπασθή άπό τοΰ σώματος· το αίμά του έλείχετο 
ύπό έκατοντάδος γλωσσών ψαλιδοειδών, έως ού δέν 
εμεινε πλέον ούτε ίχνος σαρκός, καί τά οστά άνεφά- 
νησαν λευκά ώς το μάρμαρον ύπό τούς όδόντας οίτι
νες τά έξέδυσαν μέχρις έσχάτης ίκμάδος. 'll τελευ
ταία ίς τής σαρκός, ή τελευταία ρανίς τού αίματος 
διεφιλονεικήθησαν, κατεβροχθίσθησαν, άπερροφήθη- 
σαν ώς μεταξύ πειναλέων κυνών.

ΙΙαρετήρουν μετά, συντριβής καρδίας ταύτην τήν 
σκηνήν, θέλων νά ϊδω τό τέλος της. ’Αφού- έφαγαν οί 
οφεις τον άνθρωπον, καί πλέον δέν εύρισκόν τι έπί τού 
σκελετού, ήρχισαν νά παλαίωσι μεταξύ των καί νά 
δάκνωνται, καί τότε μ’έκυρίευσε φόβος μήποτε προσ- 
έβαλλον καί έμέ, άν μέ άνεκάλυπτον. Έπί των έκπυρ- 
σοκροτήσεών μου πολλοί οφθαλμοί είχον στραφή πρός 
έμέ,-άλλα τότε ήσαν ένησχολημένοι εϊς τήν πρόχειρον 
βοράν τώρα δέ εις τών μεγάλων όφεων, όλος μέλας, 
φερων έ'τι εϊς.τό στόμα του μακρόν τμήμα σαρκός καί 
καταπινων αύτό, προσεβλήθη ύπό τών άλλων· θέλων 
ούτος να τούς άποφύγη, τρέχει πρός τον κορμόν του 
δένδ ρουμου, τυλίσσεται περί αύτόν, καί ανέρχεται α
κολουθούμενος ύπό δέκα άλλων.

Διέτρεχον μέγιστον κίνδυνον ό έχθρός μ’έπλη- 
σίασεν. ’Ανασπώ πάραυτα τό ξίφος μ.ου άπό τής θή
κης, τό καταφέρω κατά τής κεφαλής τού ερπετού, καί 
αποτεμνω αυτήν άπό τού λοιπού σώματος καθ ήν 
στιγμήν ό όφις άνήρχετο εις τόν κλώνα όςτις μέ 
ύπεστήριζεν’ έπεσε δέ τό θηρίον βαρέως έπί τής γης, 
συμπαοασύραν καί τούς άλλους οφεις, τούς άνελθόντας 
κατόπιν. II πράξιςαΰτη μ’έ'σωσε, διότι άπέτοεψε τήν 
προσοχήν τών ερπετών άπ έμοΰ· τότε ήρχισαν νά έπι- 
στρέφωσι τά μέν πρός τά έλη των, τά δέ προς τό δά
σος, καί μετά χαράς ήκουσα τόν παφλασμόν των, 
έμπιπτόντων πάλιν εϊς τά υδατα.

Η σιωπή άποκατέστη· δέν έτόλμων όμως νά κα
ταβω άπό τού δένδρου προ τής αυγής. "Αιια δέ ώς έ- 
φάνη τό φώς τοΰ ήλιου εϊς τόν ορίζοντα, βαλών κα- 
ψιδα εις τό τυφέκιόν μου διά νά τό έχω έτοιμον, καί 
κρατήσας δια τών οδόντων τό ξίφος μου γυμνόν, έπά- 
τησα εις τό έδαφος όπου εκειντο τού συστρατιώτου' 
μου τα λευκά οστά, καί τρέχων άνεχώρησα έκεΐθεν· 
διότι οχι μόνον δέν άντεΐχεν ή ψυχή μου προ τών 
θλιβ ερών έκείνων λειψάνων, άλλά καί μοί έφαίνετο 
ότι λεγεών όφεων μέ κατεδίωκεν. Άπήντησα ακολού
θως μίαν ’ίλην ιππικού έξεύ.θούσαν πρός άναζήτησιν 
τών στρατιωτών όσοι έβραδυπόρησαν ή έπεσον, καί 
ούτως ήχθην εϊς τό στρατόπεδον κακώς έχων.

Πολλακις διηγήθην εις τούς συςφατιώτας τό τρο

μερόν τούτο έπεισόδιον τής οδοιπορίας ημών, καί 
δεν πιστεύω οτι ή κόλασις μεθ όλων αύτής τών φρι- 
κτών σκηνών θά άπετέλει εϊςτό πνεύμα ή εϊς τήν φαν
τασίαν μου έντύπωσιν βαθυτέραν καί φρικωδεστέραν 
τής εκ τού θεάματος τού στρατιώτου έκείνου, ον κατέ- 
φαγον ετι ζώντα οί οφεις, παρά τά έλη τής νοτίου 
Καρολίνης.

Ο ΑΘΕβΡΠΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.
( Ίοε και σελ. 23ί.)

ΟΙ ΙΙΟΔΕΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ.

Είπομεν έν τώ προλαβόντι τόμω τών Μυρίων 
“Οσων (ϊδε σελ. 368 ), ότι ό ψύλλος ό'ταν πήδα, 
ανέρχεται εϊς ύψος διακοσιάκις μεΐζον τού αναστή
ματος του· καί ότι άν ό άνθρωπος είχε τούτο τού ψύλ
λου τό προτέρημα, άνάλογον πρός τό άνάστημά του, 
θά έπήδα ύπεράνω τοΰ ύψηλοτάτου τών κωδωνο
στασίων.

Αληθώς, ένω αί πτέρυγες τών έντόμων είναι πρός 
τάς τών πτηνών ύποδεέςεραι, ώς όλιγωτέρας έχουσαι 
αρθρώσεις, τούναντίον οί πόδες αύτών εύμοιροΰσι πε
ρισσοτέρων άρθρώσειον ή οί τών πτηνών. Εϊς τούς πό- 
δας τών έντόμων άριθμοΰνται πέντε τμήματα, ών τό 
τελευταΐον συντίθεται, ένίοτε αύτό καί μόνον, ύπό 
τεσσαρακοντάδος τεμαχίων διακεκριμένων· φαντάζε
ται δ’έκ τούτου έκαστος τήν πληθύν τί>ν έλατηρίων 
δι’ών τίθενται πάντα ταΰτα τά όργανα εϊς κίνησιν!

Διά τού μικροσκοπίου διακρίνει τις έναργώς τά 
πέντε τμήματα έκαστου ποδός τών έντόμων, καί βλέ
πει μετά θαυμασμού πόσον αρμόδιον έχουσι τόν cyr,- 
ματισμόν πρός τάς κινήσεις των. Έάν δέν είχέτις ι
δέαν περί τοΰ πηδήματος τού ψύλλου, καί μόνον έκ τής 
δψεως τών οπισθίων ποδιών τοΰ έντόμου τούτου θάκατ- 
ελάμβανε πάραυτα τήν έξοχον τού ψύλλου ιδιότητα. 
Τό μικροσκοπίαν δίδει τήν έξήγησιν τής κατασκευής 
όλων έκείνων τών άκανθων, τών αύλακίων, τών }.έ- 
πίδων καί τών κλειδώσεων ές ών συναπαρτίζεται πας 
πούς· τόν λόγον τής συνθέσεως πλήθους πραγμάτων, 
άτινα ούδόλως ήδύνατο νά έπινοήση νούς άνθριόπινος. 
Έξεστιν εϊπεΐν ότι ό άόρατος δημιουργός τών όλων, 
καθόσον προέβαινεν εϊς τό πέρας τών έ'ργων αύτοΰ, 
κατέβαλλε μείζονα έπιμέλειαν καί έπιτηδειότητα. 
Καίτινων μέν έντόμων οί πόδες άπολήγουσιν εϊς δρέ- 
πανον, ίνα κόπτωσι τάς ρίζας άς άπαντώσι σκάπτον- 
τα τάς όπάς οπού κρύπτονται, άλλων δέ, τών μελισ
σών παραδείγματος χάριν, έχουσιν εϊς τήν άκραν πύ.ή- 
θος τριχιών, ίνα δι αύτών σαρόνωσιν άπαλώς άπό. τών 
άνθέων τήν λεπτοτάτην παιπάλην αύτών. Τά λεπι- 
δόπτερα κέκτηνται όνυχα ώς οί άλέκτορες. Το θαύμα- j 
σ:οτερον πάντων, καίτοι κοινοτερον, αί μυΐαι, έχου- 
σιν εϊς τά άκρα τών ποδιών είδος τι σικύας (veutou.se) 
δι’ής, προσκολλωμένης καί έπί τών λειοτάτων έπι- 
φανειών, δύνανται νά περιπατώσιν έπί τής οροφής 
έλευθέρως, ώς προ μικρού τάς είδες περιφερομένας έτΛ ε 
τής τραπε'ζης σου.

Τί δέ νά ε’ίπη τις περί τής έξαισίου τέχνης μεθ’ής 
είναι κατεσκευασμένα τά μέρη ές ιόν σύγκειται τό.ς·ό- 
μα παντός έντόμου μικροσκοπικού ! ’Ολίγιστοι τών 
αναγνωστών θά παρεΐχον ήμΐν προσοχήν ςϊςτάς άπεί-

veutou.se
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ρους λεπτομέρειας τοιαύτης τίνος άνατομικής περι
γραφής· άλλ’όμως ύπάρχουσιν άνδρες οίτινες, εμ
φορούμενοι υπό τής περί τοΰ μεγάλου κόσμου ιδέας,

Ψύλλος παρατηρούμενος διά τού μικροσκοπίου.

ζητοΰσι τόν λόγον και όλων τούτων τών κτισμάτων, 
άτινα ό χυδαίος θεωρεί ώς καρπόν τυφλής φαντασίας 
άγνιόστου δυνάμεως.

ΤΟ ΣΙΙΠΑΑΙΟΧ ΤΙΙΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ.
'Η νήσος ’Αντίπαρος, νήσος μικρά παρά την Πάρον, 

το πάλαι ’Ωλίαρος καλουμε'νη, αφού περιήλθεν εϊς 
την εξουσίαν τών Ενετών, ύπέπεσεν είς τούς Τούρκους 
έν έ'τει 1714· σήμερον δέ αποτελεί με'ρος του ελλη
νικού βασιλείου. Κτήμα πτωχόν, αυτόχρημα σκόπε
λος έχων περιφέρειαν 26 χιλιομέτρων, ανωφελές δέ 
και ώς στρατηγική θέσις, ή ’Αντίπαρος ούδέν άλλο 
παράγει η κριθήν, και ταύτην μόλις έπαρκουσαν πρός 
τροφήν τών ολίγων τινών έκατονταόων κατοίκων της.

Ή άση'μαντος νήσος αύτη κέκτηται έν τούτοις ά- 
ξιοθέατόντι σπήλαιον σταλακτιτών, έχον εύρωπαϊκην 
φη'μην, και ούκ ολίγους παρακαλούν είς τήν πέτραν 
ταύτην περιηγητάς. Τό σπη'λαιον απέχει άπό τής πα
ραλίας περί τήν ήμίσειαν ώραν· καί ή μέν είσοδος 
αύτοΰ, εύρύχωρος ούσα καϊ ύποστηριζομένη ύπό κιό
νων έκ πέτρας, έργων της φύσεως, σκεπάζεται ύπό 
καππάρεων και άλλων κληματοειδών θάμνων έπιστε- 
φο'ντων αύτήν χαριέντως. Καί δεξιόθεν μέν κεϊται 
παλαιόν τι κτίριον άστεγον καί έρειπωμένον, είς τό 
βάθος δ’εύρίσκεται πλάξ έκ λευκού μαρμάρου φέρουσα 
έν άναγλύφφ σταυρόν ολίγον δέ άπωτέρω, αριστερό
θεν, έπί ογκώδους κίονος, ό'πισθεν τοΰ όποιου κρύπτε
ται τό στόμα δι’ού κατέρχεται τις είς τό σπη'λαιον, 
άναγινώσκεται ή έπομένη έπιγραφή, ήν σχεδόν έξηφά- 
νισεν ό χρόνος·

ΕΠΙ (άρχοντος)
ΚΡΙΤΩΝΟΣ 
Ο1ΔΕ ΗΑΘΟΝ 
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ 
ΣΟΧΑΡΜΟΣ 
ΜΕΝΕΚΙΆΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ 
1ΠΠΟΜΕΔΩΝ 
ΑΡΙΣΤΕΑΣ 
ΦΙΑΕΑΣ 
ΓΟΡΓΟΣ 
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΦΙΑΟΚΡΑΤΗΣ 
ΟΝΗΣ1ΜΟΣ

Κατά τήν παράδοσιν τών κατοίκων, ούτοι είχον 
συνωμοτήσει κατά τής ζωής τοΰ μεγάλου Αλεξάν
δρου, άνακαλυφθέντες δέ καί δραπετεύσαντες, κατέ- 
φυγον είς τό σπη'λαιον τής Ωλιάρου· άλλ ούδεμία 
σώζεται περί τούτου μαρτυρία- φαίνεται δέ ότι οί 

ανωτέρω, τυχόντες παροδΐται, ίσως δέ καί οί άνακα- 
λύψαντες πρώτοι τό σπη'λαιον, ένεχάραξαν τά ονόμα
τα αύτών, ώς πράττεται καί ύπό τών απλών περιη
γητών μέχρι σήμερον.

Η κατάβασις έν τω σπηλαίω γίνεται διά σχοινιού 
όενομένου στερεώς είς ένα τών κιόνων προηγούνται 

Καιαβασι; εις τό σπη'λαιον τή; Ά···τιπάρου.

δέεις τήνκατάβασιν οδηγοί εγχώριοι φέροντεςδάδας, 
καί άζ.ολουθούσιν έ'τεροι. Καί πρώτον καταβαινεις είς 
δωμάτιόν τι έπίπεδον, άριζόμενον ύπό βαράθρων α- 
τινα προξενοΰσι φρίκην· έπειτα δέ, μετά τινα βήματα 
δεξιόθεν, άναβαίνεις μικρόν τινα βράχον απότομον, 
άπό τού οποίου πάλιν είναι χρεία νά καταβης. Αύτη
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ή δεύτερα καταβασις είναι σχοινοτενεστερα και κιν-ι άγούσης σε μέχρις ου πατεΐς έπί τίνος πέτρας ύγράς 
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οί οδηγοί σέ προσκαλοΰν νά στραφής αριστερόθεν , 
ίραθρα· και ουτω 

τενος τις καί 
τον όποιον είναι χρεία νά δια- 

>, ποΰ Si βαδίζων καί έπί 
μετά Ttva λεπτά τοιούτου δρο— 

ΰ τών δαδιών καί δυσώ- 
ους τίνος άποφοράς του σπηλαίου, εύρίσκεσαι ένώ-

διότι δεξιόθεν εύρίσκονται φοβερά βά; 
παρουσιάζεται προ τών βημάτων σου σ· 
μάκρος ύπόνομος, 
βής, ποΰ μέν συγκύπτων 
τών χειρών. Τέλος, [ 
μου, πνιγόμενος ύπο τοΰ καπνού τ

πιον στομίου ήνεωγμένου είς ύψος ολίγων τινών πο
δών άπό τοΰ εδάφους, και δι’αυτοΰ εισέρχεσαι εις το 
σπήλαιον.

Τό θέαμα τότε είναι αληθώς μεγαλοπρεπές· ό 
Τουρνεφόρτιος περιγράφει αύτό ένθουσιωδώς· έκεΐ λη- 
σιεονεΐ τις τούς κόπους καί κινδύνους της καταβά- 
σεως. 'Οπαία εξαίσια πράγματα κατεργάζεται καί ή 
ύποχθόνιος φύσις ! Εύρίσκεσαι είς βάθος 65 μέτρων 
άπό της επιφάνειας της γης.

Ό θόλος τοΰ σπηλαίου είναι κολοσσιαίος· έχει ύ
ψος 35 μέτρων περίπου έπί πλάτους 40 μέτρων καί 
μήκους 70' όλος άνιόμαλος, γέμει σταλακτιτών έ- 
χόντων σχήμα μέν κώνων μακρών άνεςραμμένων, 
χρώμα δέτι λευκόν ύποκίτρινον* ώστε, ύπό τών δά
δων διαφωτιζόμενοι, καθίστανται σχεδόν διαφανείς 
είς τάς κορυφάς των.

Τινές τών σταλακτιτών τούτων έχουν παραδοξό- 
τατα σχήματα· ποΰ μέν βλέπεις έ'να άστέρα, ποΰ δέ 
μίαν λυχνίαν, ποΰ δ’έ'να καταρράκτην άπολιθωμένον, 
ποΰ δέ ώς τινα φαντασιώδη λάχανα ή φυτά- ένί λόγω, 
δλην άποκάλυψιν ορυκτών πραγμάτων. Αλλά καί τό 
έδαφος γέμει ςαλαγμιτών ποικίλα έχόντων σχήματα.

Διακρίνουσι δέ οί όρυκτολόγοι τούς σταλακτί- 
τας τών σταλαγμιτών, καθότι οί μέν σταλα- 
κτΐται μένουσιν έκκρεμεϊς είς την οροφήν τών σπη
λαίων είς έπιμήκη κωνοειδή σχήματα, προερχόμενοι 
συνήθως έκ τών βραδέων σταλαγμών υδατός περιε'χον- 
τος τιτανώδεες ούσίας, έν αίς καί ανθρακικόν οξύ. Εί
ναι δέ οί κώνοι ούτοι έν γένει κοίλοι έσωτερικώς, καί 
έχουσι την έπιφάνειαν ποΰ μεν λείαν, ποΰ δέ πλη'ρη 
κρυστάλλινων ακίδων. Οί δέ σταλαγμΐται σχηματί
ζονται ωσαύτως έκ σταγόνων ύδατος πιπτουσών είς 
τό έδαφος τοΰ σπηλαίου καί πηγνυομένων είς μας-οει- 
δεΐς. ανωμαλίας- έκ τούτων δ’ εξάγεται πολλάκις τι- 
τανώδης τις αλάβαστρος.

Πρός τό μέσον του σπηλαίου της Αντιπάρου παρί- 
σταται μέγας τις όγκος σταλαγμιτών, έχων περιφέ
ρειαν μέν 18, ύψος δέ 6 μέτρων, καί ό όγκος ούτος 
έκλη'θη θυσιαστη'ριον ύπό Γάλλου τίνος περιηγητοΰ 
(Nointel), όςις έν έ'τει 1673, πρεσβευτής τυγχάνων 
παρά τή οθωμανική αύλή, έ'φερεν ιερέα τελέσαντα έπ’ 
αύτοΰ λειτουργίαν έν τη ημέρα τών Χριστουγέννων. 
Συνώδευον δέ αύτόν, κατά τόν Τουρνεφόρτιον, καί 
άλλοι πολλοί, ύπέρ τούς πεντακοσίους· τρεις δέ ή
μέρας καί νύκτας είχε φωτισθή τότε τό σπήλαιον 
διά λαμπάδων μέν έκατόν, λυχνιών δέ τετρακοσίων, 
εύρύθμως διατεθειμένων, καί τόσον καλώς είχε φω- 
τισθή ύπό τών τοσούτων φώτων, ώς-ε ένόμιζέ τις δτι 
εύρίσκετο έντός ναού.

’Αριστερόθεν τόΰ λεγομένου θυσιαστηρίου ύπάρχει 
έ'τερον άθροισμα σταλαγμιτών, ύψηλότερον μέν, άλλά 
στενότερου· τοΰτο δ’ έχει σχήμα φυτού οίον τό μάρα- 
θρον, προσκεκολλημένου είς τήν πλευράν έκείνην τοΰ 
σπηλαίου.

Πρός τήν χαμηλοτε'ραν άκραν τής αιθούσης ταύτης 
χαίνει ή είσοδος, ή μάλλον ή τετραγωνική θύρα ε
τέρου σπηλαίου, άλλά μικρού τούτου, εις δ έμβαίνει 
τις ούδέά άπαντών προ τών ποδών κώλυμα. Εκεί 
έντός, ό βράχος καλύπτεται ύπό μαρμάρου τίνος λευ
κού, γέμοντος διαφανών κρυς-αλλωμάτων, άτινα συν
τριβόμενα έχουσι τό σχήμα μικρών κύβων ή ρόμβων.

Παρά τήν είσοδον τοΰ αύτοΰ τούτου μικροΰ σπη
λαίου βλέπει τις σταλαγμίτας_άλλης φύσεως" διότι έ- 
ξωτερικώς μέν όμοιάζουσιν ούτοι κορμούς δενδρυλλίων 
κεκαλυμμένους ύπό πάχνης, έάν δέ συντρίψης αύτούς, 
βλέπεις έντός φλέβας είς σχήμα κύκλων ομοκέντρων, 
ώς είς τό στέλεχος δένδρου τέως πριονισθέντος.

Είναι πάντοτε άςία λόγου ή γλυκεία έντύπωβις ή- 
τις προξενεΐται είς τούς οφθαλμούς τών όσοι διέτρι- 
ψαν ώραν πολλήν είς σπηλαίου, όταν έπανίδωσι τό 
φώς τής ήμέρας· άλλ αύτη καθί-ταται έξαιρέτως γοη- 
τευτικωτάτη πρός τούς άπό τοΰ σπηλαίου τής ’Αντι
πάρου έπαναβλέποντας τον αίθριον ελληνικόν ούρα- 
νόν, τήν πέρις γλαυκήν θάλασσαν, τας νήσους Ιον, 
Σίκινον καί Φολέγανδρον ώς νέφη ίόχροα. καθήμενα 
έπί τών ύδάτων, πολύ δέ πλησιέ'στερα.τήν Πάρον.

Καί πλησίον τής Τεργέστης, είς άπόστασιν τριών 
περίπου ώρών διά του σιδηροδρόμου, έν χωρίω ’Αδλερ- 
σβέργω, κεΐται αχανές τι καί μεγαλοπρεπέςατον σπή- 
λαιον σταλακτιτών, φωταγωγούμενον άπαξ τοΰ έ
τους, έν ώρα θέρους, ότε συρρέει έκεΐ έκ τών πέριξ 
πλήθος άπειρον, ώς είς πανήγυριν.

άπο-,ς επίσημος, 
τήν περι- 
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ΙΙΟΗΕΧ II ΣΥΓΓΕΑΕΙΑ Τί1\ ΙΙΑΛΥΙΟΛΟΓίΙΑ
ΜΕΤΑ Ί ΟΝ ΡΩΣΣΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ.

’Απόσπασμα έκ τής ιστορία; τής Ί’ωσσία; τοΰ Καραμψίνου.
(1462—1477 )

Κατά τούς χρόνους τούτους γάμο: 
βάς εύτυχής πρός τήν 'Ρωσσίαν, έδόξασε 
κλεή βασιλείαν τοΰ Μεγάλου Ηγεμόνος αύτής· δ 
ή Εύρώπη άπέβλεψε τέλος μετά περιεργείας καί σεβα
σμού πρός τήν Μόσχαν, μόλις τότε γνωστήν. Οί ηγε
μόνες καί τά έννομώτατα έ'θνη έθήρευσαν τήν ήμετέ- 
ραν φιλίαν, ημείς δέ, κοινωνήσαντες αμέσως μετ αύ
τών, έμάθομεν πολλά νέακαί ώφέλιμα, ού μόνον πρός 
τήν εξωτερικήν τοΰ Κράτους δύναμιν, άλλά καί.τήν 
έσωτερικήν εύημερίαν.

Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος, τελευταίος τής ’Α
νατολής αύτοκράτωρ, είχε δύο αδελφούς, Δημήτριον 
καί Θωμάν, οίτινες, δεσπόται /.εγόμενοι, ήρξαν της 
Πελοπόννησου· μισοΰντες δ’άλλήλους έπολεμοΰντο, 
ώς-ε παρεσκεύασαν τόν θρίαμβον Μωάμεθ τοΰ Β , τοΰ 
τήν Πελοπόννησον ύποτάξαντος. Τήν εύνοιαν δέ τοΰ 
Σουλτάνου ποθών ό Δημήτριος, έ'πεμψε τήν θυγατέ
ρα αύτοΰ είς τά άνάκτορα τοΰΜωάμεθ· έλαβε δέ παρά 
τού μονάρχ ου τούτου ιός έπικαρπίαν τήν έν τή Θράκη 
νήσον Αίνον. ’Αλλ’ό θωμάς έξ έναντίας, άποτροπια- Ζ Ζ , > Ζ » z ' ~ ζ Ζ,ομενος τους απις-ους, ανεχωρησε μετά της συ,υγου, 
τών τέκνων καί πολλών έπιφανών Ελλήνων έκ Κέρ
κυρας είς 'Ρώμην, όπου ό πάπας, Πΐος ό' Β , και οί 
καρδινάλιοι έταξαν τώ έπιφανεΐ τούτοι φυγάδι μηνι
αίου μισθόν τριακοσίων χρυσών, τιμώντες μεν τά λεί
ψανα τών αρχαίων χοιστιανών αύτοκρατόρων, εύγνω- 
μονουντες δέ καί έπί τή πολυτίμω πρός αύτούς προσ
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φορά τής ΐεράς κεφαλής τού άγιου ’Αποστόλου ’Αν- 
δρέου, φυλασσομένης έκτοτε έν τώ ναώ τοΰ 'Αγίου 
Πέτρου. Ο Θωμάς έτελεύτησεν έν Ρώμη, οί δέ υιοί 
αύτοΰ, ’Ανδρέας καί 'Εμμανουήλ, ζώντες ιόσαύτως έκ 
τών εύεργετημάτων τοΰ νέου πάπα, Παύλου τοΰ Β , 
άνεδείχθησαν άνάξιοι αύτών δι’ άπερισκέπτου καί 
σκανδαλώδους διαγωγής· άλλ’ή νέα αύτών αδελφή 
Σόφια, νέα καλή κάγαθή, κατέστη έν πάσι περισπού
δαστος· διό ό πάπας έζήτει άξιον αύτής νυμφίον. 
Βουλευόμενος δέ ϊνα διεγείρη πάντας τούς κυριάρχας 
τής Εύρώπης κατά τοΰ έπιφόβου καί τή Ίταλία^αύτή 
Μωάμεθ, ήθέλησε διά τού γάμου τούτου ϊνα έκπλη- 
ρώση τούς πολιτικούς αύτοΰ σκοπούς. ’Απέβλεψε λοι
πόν είς τόν μέγαν ηγεμόνα Ιωάννην, κατά συμβου
λήν, ώς φαίνεται, τοΰ περιβόητου καρδιναλίου Βησ
σαρίωνος· διότι ό πολυμαθής ούτος "Ελλην έγίνωσκεν 
έκ πολλοΰ τήν όμόδοξον Μόσχαν καί τήν αύςουσαν 
δύναμιν τών ηγεμόνων αύτής, γνωστών τή Ρώμη έτι 
καί έκ τών πρός τήν Λιθουανίαν καί τό Γερμανικόν 
Τάγμα έργων, μάλιστα δέ έκ τής έν Φλωρεντία συνό
δου, όπου διέπρεψεν ό ήμέτερος μητροπολίτης ’Ισί
δωρος· έν ταΐς θεολογικαΐς συζητήσεσιν. ’Εκ δέ τής 
άποστάσεως έπιθανοποιοΰντο τά διαθρυλλούμενα περί 
τε τοΰ μεγάλου πλούτου καί τοΰ πληθυσμοΰ τής 
'Ρωσσίας.

Διά τής Σοφίας, άνατραφείσης έν τώ πνεύματι τής 
συνόδου τής Φλωρεντίας, ό πάπας ήλπιζε πρώτον ό'τι 
πείσει τόν Ιωάννην ϊνα άποδεχθή τά δόγματα τής 
συνόδου ταύτης, ύποτάττων ουτω καί τήν ήμετέραν 
’Εκκλησίαν· δεύτερον δέ ότι διά τής θωπευούσης τήν 
φιλοδοξίαν αύτοΰ έπιγαμίας μετά τών Παλαιολόγων, 
άναρριπίσει έν αύτώ τόν πρός απαλλαγήν τής Ελλά
δος έκ τοΰ μωαμεθανικοΰ ζυγοΰ ζήλον. Πέμψας λοι
πόν ώς ομόδοξος ό καρδινάλιος Βησσαρίων πρός τόν 
Μέγαν Ηγεμόνα τω 1 4 67 ' Ελληνά τινα, Ίούριον τού'- 
νομα, μετά γραμμάτων, προέτεινεν αύτώ τον γάμον 
μετά τής Σοφίας, θυγατρός τοΰ δεσπότου τής Πελο
πόννησου, προσθείς ότι αύτη άπεποιήθη δήθεν το μετά 
τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας καί τοΰ δουκός τών Μεδιο- 
λάνων συνοικέσιον, ώς μή έπιθυμοΰσα ϊνα νυμφευθή 
ηγεμόνα τής λατινικής θρησκείας. Συναπήλθον δέ είς 
Μόσχαν καί δύο ’Ενετοί, Κάρολος καί ’Αντώνιος, έξ 
ών ό μέν ήτο αδελφός, ό δέ ανεψιός τοΰ ’Ιωάννου Φρι- 
αζίνου, νομισματοκόπου, όςτις έπιστρέψας είς τήν ίλ 
ληνικήν θρησκείαν, έτύγχανεν ήδη ύπηρετών έκ πολ
λοΰ τώ Μεγάλω 'Ηγεμόνι.

Η έπίσημος αύτη πρεσβεία έχαροποίησε πολύ 
τόν Ιωάννην, άλλ’όμως επόμενος τή συνήθει αύτοΰ 
φρονήσει, έζήτησε την έπί τούτω γνώμην τής μητρός, 
τοΰ μητροπολίτου και τών πρώτων εύπατριδών· πάν
τες δ’ώμολόγουν αύτώ, ότι αύτός ό Θεός πέμπει 
πρός αύτόν τοσοΰτον ένδοξον νύμφην, βλαστόν δέν
δρου βασιλικού, έπισκιάζοντός ποτέ άπαν τό ορθόδο
ξον πλήρωμα· ό δ’εύτυχής ούτος γάμος, άναμιμνή- 
σκων τούς Βλαδιμίρους, καταστήσει τήν Μόσχαν νε'ον 
Βυζάντιον καί δώσει τοΐς ήμετέοοις μονάρχαις τά δι
καιώματα τών Ελλήνων Αύτοκρατόρων.

’Αλλ’ό Μέγας Ηγεμών, θέλων λεπτομερεστέρας 
πληροφορίας περί τών αρετών τής Σοφίας, άπέστειλε 
τόν Ιωάννην Φριαζίνην πρεσβευτήν είς Ρώμην, ώς 
μεγάλην έχων πίστιν προς τόν ’Ενετόν τούτον, λίαν 
έγκρατή τών ιταλικών εθίμων καί ηθών. Ούτος δέ φι-
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λόφρονος αξιωθείς δεξ«όσεως παρατώ Παύλω Β καί 
τώ Βησσαρίων., διέγραψε τώ Ιωάννη τήν καλλονήν 
τής Σοφίας, έγχειρίσαςκαί εικόνα αύτής μετ’ επιςολών 
τοΰ παπα ύπέρ τής έλευθε'ρας διαβάσεως τών ήμετέ- 
ρων πρεσβευτών είς ’Ιταλίαν. Ούτος δέ καί έν ταΐς 
πρός τόν βασιλέα τής Πολωνίας έπιστολαϊς έκάλει 
τον ’Ιωάννην υιόν αγαπητόν, ήγίμ.όνα τής Μόσχας, 
τοΰ Νοβογορόδου, τοΰ Ψικόβου, καί άλλων 
χωρών.

Τελευτήσαντος έν τούτοις τοΰ πάπα, άνεδείχθη, 
κατά τά διαφημισθέντα έν Μόσχα, διάδοχος αύτοΰ 
ό Κάλλιστος. Διό τη 17 ίανουαρίου 1472 ό Μέγας 
Ηγε ι.ων έπεμψεν είς Ρώμην τον αύτόν Ιωάννην 

Φριαζίνην μετά πολυαρίθμου θεραπείας, όπως παρα- 
λάβωσι τήν Σοφίαν, έγχειρίσας αύτώ έπις-ολήν πρός 
τόν νε'ον πάπαν. ’Αλλ οί πρεσβευταί, μαθόντες καθ’ο
δόν ότι ό τόν Παύλον διαδεξάμενος έκαλεΐτο Σίξτος, 
ένόμισαν ματαίαν τήν έπιςροφήν αύτών είς τά όπίσω 
πρός μεταποίησιν τής επιστολής· έξαλείψαντες δέ τό 
τοΰ Καλλίστου όνομα, καί άντικαταστήσαντες τό τοΰ 
Σίξτου, ήλθον είς Ρώμην περί τόν μάϊον μήνα. Ο 
πάπας, ό καρδινάλιος Βησσαρίων καί οί αδελφοί τής 
Σοφίας ύπεδέξαντο αύτούς έν μεγίσταις τιμαΐς, τή δέ 
22 μαίου, έν συνελεύσει τών καρδιναλίων, Σίξτος ό Δ' 
έκοίνωσεν αύτοΐς τά περί τής πρεσβείας ταύτης καί 
τόν γάμον τοΰ Ιωάννου, ήγεμόνος τής Λευκής Ρωσ
σίας. Καί τινες μέν τούτων έδίσταζον περί τής ορθο
δοξίας τού μονάρχου τούτου καί του λαού αύτοΰ· άλλ’ 
ό πάπας άπεκρίθη αύτοΐς, ότι οί Ρώσσοι μετέσχον 
τής συνόδου τής Φλωρεντίας, μάλιστα δ’ έδέχθησαν 
καί αρχιεπίσκοπον, είτε μητροπολίτην τής λατινικής 
’Εκκλησίας, προστιθείς, ότι νΰν έπιθυμοΰσιν έχειν 
έξαρχον Ρωμαΐον, όπως έξετάση . έπιτοπίως τάς τε- 
λετάς τής θρησκείας αύτών καί δείξη τοΐς άποπλα- 
νηρε'νοις τήν αληθή οδόν· ότι διά θυσιών, ήπιότητος 
καί επιείκειας συνε'φερεν ϊνα έπαγάγωσι τά τετυφλω- 
με'να τέκνα είς τον κόλπον τής φιλόστοργου μητρός, 
ή'τοι τής ’Εκκλησίας, καί ότι ό νόμ%ς ούδαμώς άνθί- 
στατο πρός τόν μετά τής Σοφίας γάμον τοΰ Ιωάννου.

Τη 25 μαίου, είσαχθέντες οί πρεσβευταί είς τό ι
διαίτερον τοΰ πάπα συμβούλιου, έπέδωκαν τήν τοΰ 
Μεγάλου Ήγεμόνος έπιστολήν, ρωσσιστί γεγραμμέ- 
νην καί χρυσοσφράγιστον μετά δωρεάς έξήκοντα δερ
μάτων σαρθερίου. ’'Εφερε δέ ή επιστολή τά εξής· 
«Σίξτω, ιεράρχη Ρωμαίων, Ιωάννης Μέγας Ηγεμών 
τής Λευκής Ρωσσίας, χαίρειν. ΙΙαρακαλεΐ πιστεύσαι 
τοΐς πρεσβευταΐς. » Συγχρόνως δέ ούτοι προσηγό- 
ρευσαν τον πάπαν έξ ονόματος τοΰ ίδιου κυριάρχου. 
Ο δέ Σίξτος άπαντοίν έπήνεσε τόν Ιωάννην, ότι 

ώς αγαθός χριστιανός πείθεται τή Συνόδω τής 
Φλωρεντίας, ούδέ δέχεται τούς μητροπολίτας τών 
πατριαρχιών τής Κωνσταντινουπόλεως, έκλεγομέ^ων 
ύπό τών Τούρκων, έπιθυμεΐ δ’ϊνα λάβη είςγάμον χρι
στιανόν άνατραφεΐσαν έν τη πρωτευούση τής άποστο- 
λικής θρησκείας, καί άποδεικνύει πρός τον άρχηγόν 
τής ’Εκκλησίας άφοσίωσιν. Επέρανε δέ ΐήν έ
πιστολήν εύχαριστών τω Μεγάλω 'Ηγεμόνι διά Ίά 
δώρα. ΙΙαρήσαν δέ οί πρεσβευταί τής Χεαπόλεως, ’Ε- 
νετίας, Μεδιολάνων, Φλωρεντίας καί Φερράρας.

Τή I ίουνίου, ή Σοε ία ήρραβωνίσθη έν τώ ναώ τού 
Αγίου Πέτρου τόν Ηγεμόνα τής Μόσχας, έπιτροπευοώ 

μενον ύπό τοΰ Ιωάννου Φοιαζίνου. τή δέ 12 ίουνίου
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δρομελι καί οίνον ύπέρ τής ήγεμονίδος, έπεμπον παν- 
ταχού ταχυδρόμους, κατεκόσμουνπλοία καί λέμβους. 
Τή δέ 1 1 Οκτωβρίου άπέπλευσαν διά τής Τισουδικης 
λίμνης εϊς τάς έκβολάς τοΰ Εμβάχου πρός προΰπάν- 
τησιν τής Σοφίας, προσεγγιζούσης βραδέως μετά πα- 
σης τής θεραπείας. Οί κάθεδροι καί εύπατρίδαι, άπο- 
βάντες τών πλοίων, καί κρατούντες ποτήρια πλήρη 
οίνου, προσέπεσον τη μελλούση αύτών Μεγάλα, Η- 
γεμονίδι.

Πατήσασα δέ τέλος ή Σοφία εις τήν ρωσσικήν γήν, 
ένθα*ή θεία Πρόνοια ώρισεν αύτή ζήσαι καί βασιλεΰ- 
σαι, καί βλέπουσα τήν πρός αύτήν αγάπην, άκούσασα 
δέ τάς θερμάς προσαγορεύσεις τών Ρώσσων, ούδ’ έπί 
μίαν ώραν παρέτεινε τήν διαμονήν παρά τάς Λιβονι- 
κάςόχθας, ό δέ πρωτοκάθεδρος παρέλαβεν αύτήν μετά 
πάσης τής θεραπείας έπί τών πλοίων. Δύο ημέρας έ- 
πλεον έπί τής λίμνης, διενυκτέρευσαν δέ έν τη μονή 
τοΰ άγιου Νικολάου' τή δέ 13 Οκτωβρίου κατέλυσαν 
έν τω μοναστηρίω τής Θεοτόκου, ένθα ό ηγούμενος 
μετά τών μοναχών έψαλε δοξολογίαν ύπέρ τής Σο
φίας. 'θ κλήρος τοΰ Ψικόβου άπήλθεν εϊς τάς πύλας 
τής πόλεως πρός προύπάντησιν τής Σοφίας, αΰτη δέ 
περιβεβλημένη βασιλικήν στολήν μετέβη εϊς τόν μη- 
τροπολιτικόν ναόν μετά τοΰ έζάρχου ’Αντωνίου. Τού
του τό έρυθρόν ίμάτιον, ή ύψηλή μίτρα, αί χειρίδες, 
ώς καί ό φερόμενος προ αύτοΰ άργυροΰς σταυρός, εκι- 
νησαν μεγάλως τήν περιέργειαν τοΰ λαοΰ· ώστε οί ή- 
μέτεροι ορθόδοξοι χριστιανοί έσκανδαλίσθησαν ϊδόν- 
τες τον έξαρχον τούτον μή προσκυνοΰντα τας άγιας 
εικόνας τής Θεοτόκου, τούναντίον δέ κατεγοητευετο 
τό πλήθος ύπό τής Σοφίας, ήτις θερμότατα προσηύ- 

' χετο τώ Θεω, τηρούσα πάντα τά έθιμα τής Ελληνι
κής Εκκλησίας.

’Από τοΰ ναοΰ ώδήγησαν αύτήν εις τα ανάκτορα· 
έπειδή δέ κατά τό τότε έθος ή φιλοξενία άπεδεικνύετο 
καί διά δώρων, οί εύπατρίδαι καί ό έμπορικός σύλλο
γος προσήνεγκον τή μέν Σοφία πεντήκοντα ρούβλια, 
τώ δέ ’Ιωάννη Φριαζίνη δέκα. Εύγνωμονούσα μεγά
λως έπί τη φιλόφρονι ύποδοχή τών Ψικοβίων, ή Σο
φία είπεν αύτοϊς· « Σπεύδουσα πρός τόν εμόν καί ύ- 
μέτερον ηγεμόνα, εύχαριστώ τοΐς μεγιστασιν, ευπα- 
τρίδαις καί έν γένει πάσι τοΐς πολίταις τοΰ μεγάλου 
Ψικόβου διά τήν δεξίωσιν αύτών τυχουσης ευκαιρίας 
ασμένως μεσιτεύσω ύπέρ ύμών έν Μόσχα. »

Τής αύτής ύποδοχής έτυχεν έν Νοβογορόδω καί 
■ παρά τοΰ αρχιεπισκόπου, τών καθέδρων, χιλιάρχων, 

εύπατριδών καί έμπορων· άλλ’ ή Σοφία έσπευδεν εις 
; τήν πρωτεύουσαν, όπου ό ’Ιωάννης άνυπομονως αύτην 

περιέμενεν.
ί Απεχούσής δ’ήδη τής Σοφίας δεκαπέντε βερστια
- τής Μόσχας, ό ’Ιωάννης συνεκάλεσε τούς εύπατρίόας 
ϊ εϊς συμβούλιον, όπως λύσωσι την απορίαν αύτοΰ· 
ι διότι ό έξαρχος τοΰ πάπα, όπως φαινηται επισημο- 
) τατος, παρήγγειλεν ίνα προηγήται άνά πάσαν τήν ο
ν δόν ό λατινικός σταυρός, φερόμενος προ αυτού επι
- έλκύθρου. Ό Μέγας Ηγεμών ούκ έπεθύμει μέν λυπή-
- σαι τόν έξαρχον, φοβούμενος όμως μή ή τελετή ςενης 
ς θρησκείας καταστή αιτία σκανδάλου τοΐς Μοσχιοις, 
j έζήτει τήν γνιόμην τών εύπατριδών. Καί οί μέν τού

των συνωμολόγησαν τώ ήμετέρω πρεσβευτή Φριαζίνη 
ότι, διά τό πρός τόν Αγιον Πατέρα σέβας, αναγκαΐον

- ήν ίνα μή κωλύσωσι τούτο· οι δέ ϊσχυριζοντο ότι τέως 

οί καρδινάλιοι συνήλθαν προς διεξοδικοιτέραν δια- ί 
πραγμάτευσιν μετά τών ρώσσων πρεσβευτών, διαβε- ι 
βαιούντων τον πάπαν περί τοΰ ζήλου του μονάρ
χου αυτών ύπέρ τής ποθητής ένώσεως τών 
δύο ’Εκκλησιών. Σίξτος δ’ό Δ'έλπίζων, ώς καί ■ 
ό Παύλος ΒΖ, την έκ της Κωνσταντινουπόλεως έξέλα- < 
σιν τοΰ Μωάμεθ, έπεθύμει δπως ό ηγεμών της Μόσχας ί 
διεγείρη τον Χάνην της χρυσής παρεμβολής εϊς πόλε- ι 
μον κατά της Τουρκίας. ’Αλλ’ οί πρεσβευται του Ιω- 
άννου άπεκρίνοντο, οτι εύχερέστατα ή 'Ρωσσία διή- 
γειρε κατά τών Τούρκων τούς Ταρτάρους, ών τά ανα
ρίθμητα πλη'θη ηδύναντο ίνα καταπλημμυρη'σωσιν έ'τι 
τη'ντε Εύρώπην καί ’Ασίαν· πρός δέ τούτο ήρκουν μό
νον τη παρεμβολή δεκακισχίλιοι χρυσοί καί ιδιαιτέρά 
τινα δώρα τω Χάνη, δυναμένω εύχερώς νά εϊσβάλη 
διά της Ούγγαρίας εϊς τάς επαρχίας τοΰ Σουλτάνου· 
άλλ’ότι ό βασιλεύς της χώρας ταύτης ’ίσως μη παρε- 
δέχετο την διά τών επαρχιών αύτοΰ διάβασιν τοσού- 
τον πολυπληθούς στρατού· ό'τι οί άπιστοι ούτοι, μή 
μισθούμενοι τακτικώς, γίνονται ώμότατοι εχθροί τών 
μισθοδοτούντων· ότι αί νίκαι τών Ταρτάρων έσονται 
όλέθριαι ού μόνον τοΐς Τούρκοις, άλλα καί τοΐς χρι
στιανούς. Ένί λόγω, οί Μόσχιοι πρεσβευται απέδει
ξαν, ότι άσύμφορον ήτο νά έπικληθώσι τήν παρεμβο
λήν ώστε ό πάπας ήλπιζεν άπό τούδε εις μόνας τάς 
δυνάμεις τοΰ Ίωάννου, ώς ομοθρήσκου τών Ελλήνων 
καί φυσικού εχθρού τών καταδυναστευόντων αύτούς.

Ταΰτα ίστορούσι τά εκκλησιαστικά χρονικά τής 
'Ρώμης περί της πρεσβείας τής Μόσχας. ’Αλλ’ άρά γε 
τωόντι ό Με'γας 'Ηγεμών έξηπάτησε τόν πάπαν δι ύ- 
ποσχέσεων, ότι παραδεχθήσεται τούς όρους τής έν Φλω
ρεντία συνόδου, ή ό Ιωάννης Φριαζίνης, καταχρώμε- 
νος τη πίστει τοΰ πέμψαντος, έσυκοφάντησεν αύτόν, 
ή οί καθολικοί έξαπατώντες έαυτούς, άλλα μέν ήκου- 
σαν, άλλα δέ έγραψαν; Ούδέν περί τούτου βέβαιον. 
'θ πάπας έπροίκισε πλουσιώτατα τήν Σόφιαν, προ- 
πεμφθεΐσαν εϊς τήν Ρωσσίαν ύπο τοΰ έξάρχου αύτοΰ 
’Αντωνίου καί πολλών άλλων επιφανών Ρωμαίων, 
οί δέ αδελφοί ’Ανδρέας καί ’Εμμανουήλ έπεμψαν πρός 
τόν Ίωάννην ίδιον πρεσβευτήν, τόν "Ελληνα Δημή- 
τριον. 'Η μνηστή είχεν ιδίαν αύλήν, υπαλλήλους καί 
θεράποντας- τούτοις δέ προσετέθησαν καί πολλοί "Ελ
ληνες, προσδοκώντες ότι εύρήσουσιν έν Μόσχα δευ- 
τέραν πατρίδα. Ό δέ πάπας προύνόησε δεόντως ύπέρ 
τής άσφαλούς οδοιπορίας τής Σοφίας, παραγγείλας 
όπως πανταχοΰ ύποδέχωνται αύτήν μετά τής άνηκού- 
σης τιμής, χορηγώσι δέ εν τε ’Ιταλία καί Γερμανία 
τ’ αναγκαία έφόδ'α, σιτία, ίππους καί οδηγούς μέχρι 
τών Μοσχιακών μεθορίων.

Τή 24 ϊουνίου άναχωρήσασα έκ Ρώμης, άφίκετο 
εις Αουβέκην τη I σεπτεμβρίου, όθεν τη 1 0 έπί λαμ
πρού πλοίου άπεπλευσεν εϊς Ρεβελ, όπου άπέβη τη 
21 τού αύτοΰ μηνός. ’ Επί δέκα ημέρας ετυ/εν αυτόθι 
μεγαλοπρεπέστατης ξενίας δαπάνη τοΰ τάγματος. Ό 
Ιωάννης Φριαζίνης άνήγγειλεν έκ 'Ρέβελ πρός τον 
Μέγαν Ηγεμόνα, διά ταχυδρόμου διελθόντος τό Ψί- 
κοβονκαί Νοβογόροδον, ότι ή Σοφία διέπλευσεν εύτυ- 
χώς. Πρεσβευτής δέ Μόσχας μετέβη παραχρημα εϊς 
Δόρπατον όπως προσαγορεύση αύτήν ές ονόματος τοΰ 
'Ηγεμόνας καί τής Ρωσσίας. Εν τούτοις, πάσα μετ ’ 
ού πολύ ή έπαρχία τοΰ Ψικόβου έκινήθη· οί κυβερ- 
νήται τών πόλεων παρεσκεύαζον δώρα, σιτία, ύ-

έν 'Ρωσσία ούδέποτε έτιμήθη ή λατινική θρησκεία, 
τό δέ παράδειγμα καί ό όλεθρος τοΰ ’Ισιδώρου ήσαν 
έτι λίαν πρόσφατα έν τη μνη'μη τοΰ λαοΰ. Τότε ό 
'Ιωάννης άπετάθη πρός τόν μητροπολίτην Φίλιππον 
ό δ’άπεκρίθη έντόνως· «’Εάν έπιτρέψης έν τη όρθο- 
δοζω Μόσχα ίνα φέρηται ό σταυρός προ τοΰ Λατίνου 
έπισκοπου, αυτός μέν εισελεύσεται διά της έτέρας τών 
πυλών τής πόλεως, έγώ δ’ό πατήρ σου έξελεύσομαι 
διά τής έτέρας· διότι τό τιμάν άλλοτρίαν θρησκείαν 
ταπεινωσις έστι τής ιδίας. » "Ενεκα τούτων ό Μέγας 
Ηγεμών, δια τοΰ ευπατρίδου Θεοδώρου, παρηγΑ'ειλε 

τ<?> έξάρχω ίνα κρύψη έν τώ έλκήθρω τόν σταυρόν · ό δέ 
εςετέλεσε τοΰτο μετά λύπης. ’Αλλ’ό ’Ιωάννης Φρια- 
ζίνης έμέμφετο τήν διαγωγήν τοΰ μητροπολίτου εϊ- 
πών· «Οί πρεσβευται τοΰ Μεγάλου 'Ηγεμόνος άπή- 
λαυσαν μεγάλων τιμών έν Ιταλία, άρα καί έν Μόσχα 
οφείλονται αί αύταί τιμαί τοΐς τοΰ πάπα. »

Μετ έπιμελείας δ’ άπεκρυψεν έν 'Ρώμη τήν άλλα- 
γήν τής θρησκείας αύτοΰ, καθολικός λεγόμενος· καίτοι 
δ άναλαβών τήν ελληνικήν θρησκείαν έν Ρωσσία διά 
κοσμικας ωφέλειας, επρεσβευεν ένδομύγως τήν λατι
νικήν, θεωρων ημάς ώς δεισιδαίμονας. ’Αλλ’ όμως ό 
ευπατρίδης Δαυίδ εξετελεσε τήν παραγγελίαν τού κυ
ριάρχου. Τη 12 νοεμβρίου ή Σοφία εϊσήλθεν εϊς Μό
σχαν λίαν πρω'ί, συρρεύσαντος πλήθους λαοΰ. Λαβοΰσα 
δε τήν εύλογιαν τοΰ μητροπολίτου, περιμένοντος αύ
την εν τώ ναω, απήλθε παρα τή μητρί τοΰ Μεγάλου 
'Ηγεμόνος, ένθα είδε τόν μέλλοντα σύζυγον. Τελε- 
σθεντων λοιπον αύτόθι τών αρραβώνων, άπήλθεν εϊς 
τον μητροπολιτικον ναόν τής Κοιμήσεως όπως άκούση 
τής λειτουργίας. Ο μητροπολίτης σύν τώ λοιπώ κλή- 
ρω ετέλεσε τήν ίεράν μυσταγωγίαν μετά πάσης πομ- 
ττης τής ελληνικής θρησκείας, έπειτα δ’έστεψε τόν 
Ιωάννην μετά τής Σοφίας παρόντων τής μητρός, τού 

υίοΰ, των αδελφών, πολλών ηγεμόνων καί εύπατρι- 
δών, τοΰ έςαρχου Αντωνίου, Ελλήνων τε καί Ρω
μαίων. Τή δ’έπαύριον, ό έξαρχος καί ό πρεσβευτής 
ένεχειρισαν τώ Μεγάλω Ηγεμόνι τάς έπιστολάς καί 
τά δώρα.

Φιλοφρονουμενος έν Μόσχα ό τής Ρώμης πρεσβευ
τής, εσπουδαζε κατα τας πρός αύτόν οδηγίας τοΰ 
παπα, όπως η Ρωσσία αποδεχθή τούς όρους τής έν 
Φλωρεντία συνοδου· αλλα νυμφευθείς τήν Σοφίαν ό 
μονάρχης τής Μόσχας ουδ’ακούειν ήθελε περί τούτου. 
Κατά δέ τό χρονικόν, ό έξαρχος ’Αντώνιος περιελθών 
εϊς θεολογικάς συζητήσεις μετά τοΰ μητροπολίτου Φι
λίππου, έχοντος βοηθόν καί τινα Νικήταν Μόσχιον, 
άνδρα πολυμαθή, παρας-ήσαντα έναργώς τήν ορθότητα 
τής ελληνικής ομολογίας, παρητήθη τής περαιτέρω 
άμφισβητησεως, λόγω μέν ότι ές-ερεϊ-Λ τών αναγκαίων 
βιβλίων, κυρίως δέ δι έλλειψιν άνταποδείξεων. "Εν
δεκα δ’εβδομάδας μείναντες έν Μόσχα, ό έξαρχος καί 
ό πρεσβευτής τών αδελφών τής Σοφίας, επίτρεψαν εϊς 
Ιταλίαν κομίζοντες τώτε πάπα καί τοΐς άδελφοΐς 

αυτής πολυτελή δώρα τού Μεγάλου Ηγεμόνος, τού 
υίοΰ αύτοΰ καί τής Σοφίας· άλλ’αΰτη, κατά τούς 
γερμανούς ιστορικούς, ύποσχομενη τώ Σίξτω τήν τή- 
ρησιν τών κανόνων τής Δυτικής Εκκλησίας, παρέβη 
τόν λόγον αύτής, ύποθερμαίνουσα τόν ζήλον τής ελλη
νικής θρησκείας. Δια τοΰ γάμου τούτου μάλιστα, ώς 
πέιρετηρησαμεν ήδη, ή Ρωσσία κατέστη γνωστότερα 
τή Ευρώπη* επειδή οί ηγεμόνες αύτής, τιμώντες τήν 

Σόφιαν, άτε γόνον τών αρχαίων τοΰ Βυζαντίου αύτο- 
κρατόρων, παρέπεμπον, ούτως εϊπεΐν, μέχρι της ή- 
μετέρας πατρίδος. Έκτοτε ήρξαντο πολιτικαί σχέσεις 
καί ανταποκρίσεις, ή δέ κοινωνία τών Μοσχίων μετά 
τών άλλων γενών έδήλωσε τά παράδοξα αύτών ήθη, 
ώστε πολλά μέν διεθρυλλοΰντο περί τούτου, προεμαν- 
τεύετο δέ καί ή μέλλουσα αύτών ισχύς. ’Αλλά καί 
πολλοί Ελληνες,, έγκατασταθέντες παρ’ήμΐν μετά 
της Σοφίας, ώφέλησαν τά μάλιστα τήν 'Ρωσσίαν διά 
τών τεχνών καί γλωσσών, έξαιρέτως δέ διά της λατι
νικής, κοινής τότε έν πάσαις ταΐς πολιτικαΐς πράξεσιν, 
έπλούτισαν τάς έκκλησιαστικάς ημών βιβλιοθήκας 
διά συγγραμμάτων, άτινα διέσωσαν έκ τής βαρβαρό- 
τητος τών Τούρκων, καί συνήργησαν εϊς λαμπρότητα 
της ήμετε'ρας αύλης εϊσαγαγόντες τάς πομπώδεις τε- 
λετάς της βυζαντινής· ώστε άπό της βασιλείας τού 
Ίωάννου ή Μόσχα, ώς ποτέ τό Κίεβον, ήν αξία τοΰ 
ονόματος «δευτέρα Κωνσταντινούπολή ».

Ούτως ή ταπεινωσις τής Ελλάδος, διά της άναγεν- 
νήσεως τών έπιστημών έν Ιταλία, έγένετο αφορμή 
μεγάλων αγαθών καί ώς πρός τήν 'Ρωσσίαν. Πολλοί 
δ’έπιφανεΐς Έλληνες έξ αύτης της Κωνσταντινουπό
λεως κατέφυγον παρ ήμΐν, ώς Ιωάννης όΠαλαιολόγος 
Ράλλής, κατά τό 1485, μετά της συζύγου καί τών 

τέκνων κατά δέ τό 1495, ό εύπατρίδης Θεόδωρος 
Αάσκαρις μετά τού υίοΰ Δημητρίου.

Η δέ Σοφία συνεκάλεσε τούς αδελφούς· άλλ’έξ 
αύτών ό μέν ’Εμμανουήλ, προτιμήσας τήν αύλήν τοΰ 
Μωάμεθ Β , άνεχώρησεν εϊς Κωνσταντινούπολή, ένθα 
διη'νυσεν έν τρυφή τόν λοιπόν βίον, ό δέ ’Ανδρέας, 
νυμφευθείς δύσφημόν τινα Έλληνίδα, ήλθεν εϊς Μό
σχαν (1480—1490), ένθα ένύμφευσε τήν θυγατέρα 
αύτοΰ Μαρίαν μετά τοΰ ηγεμόνος τής Βερε'ίας. Ό 
Ιωάννης, διά τήν μετά τών έλλη'νων αύτοκρατόρων 

συγγένειαν, παρέλαβε καί τά σύμβολααύτών, τουτέςι 
τόν δικέφαλον αετόν, προβθείς αύτά έπί της σφραγΐ- 
δος τοΰ ηγεμόνος της Μόσχας, φερούσης ένθεν μέν αε
τόν, ένθεν δέ ιππότην καπατατοΰντα δράκοντα, μετά 
περιγράμματος, «Μέγας 'Ηγεμών έλέω θεοΰ πά
σης Ρωσσίας».

ΟΧΟΙΙΑΤΩΧ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ.
(Ίδε χαΐ σελ. 166, 248, 279, καί 314.)

Άνέστης (άντί ’Αναστασίου) έκ τοΰ «Χριστός 
άνέστη », ώς Παράσχος έκ τοΰ «παράσχου, Κύριε». 
Χυδαία αμάθεια έν εύλαβεία.

Σινάνης, ίσως έκ τοΰ όρους Σινά, ώς τό όνομα 
Ιορδάνης έκ τοΰ ποταμού Ίορδάνου, ίσως δέ καί έκ 

τοΰ Συναδινοΰ, βυζαντινού έπωνύμου.
ΠερμαθοΟλα ή Περμάθω καί Περμαθιά· όχι, ίώς 

πιστεύουσιν ίσως πολλοί, έκ τοΰ Περιμάθεια ή Υπερ- 
μάθεια, άλλ’ έκ τοΰ ψαλλομένου έν τοΐς Χαιρετισμοϊς 
τής Παναγίας ύμνου, όςτις άρχεται διά τών λέξεων 
« Τή ύπερμάχω». Τί δέ πρώτον νά οϊκτείρητκ εις 
τοΰτο; τών γονέων ή τών ιερέων τήνπαχυλήν άμάθεια’θ, 
διδόντων καί δεχομένων τοιαΰτα ονόματα! Φαντα- 
ζόμεθα έκ τούτου κατά πόσον όρθώς έννοοΰσιν όσα 
άκροώνται οί πλεΐστοι τών έκκλησιαζομένων. «Τη 
ύπερμάχω » άκούουσι, καί νομίζουσιν ότι ή Παρθέ
νος Μαρία, μεταξύ τών άλλων όνόμάτων ά άπονε-
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μονται αύτή ύπό των πιστών, έχει και τό 1’περ- 
μάχω· και όνομάζουσι λοιπόν τήν θυγατέρα των 
’Περμάχω, ήν έπειτα ή χυδαία γλώσσα μεταβάλλει 
εϊς Περμαχοΰλα καί τέλος Περρ.αθοΰλα. Καί δέν είχο
μεν δίκαιον να θαυμάσωμεν άν δεν έτράπη είς όνομα 
κύριον γυναικός καί ή λέξις « άντιλαβοΰ » ; II ΙΙερ- 
μαθούλα καλείσθω τού λοιπού Μαρία, άν όχι ’Ανδρο
μάχη, αφού έπικαλούμεθα τήν Παναγίαν ώς ύπέρχα- 
χο ν εμπολέμων άνδρών.

Ιγνάτιος. ’Αγνοούμεν άν ή Ελληνική Εκκλησία 
πράττη φιλοτίμως δίδουσα το λατινικόν τοΰτο όνομα 
εϊς ιερωμένους- έχει όμως πρός τοΰτο λόγον. Υπάρχει 
άγιος Ιγνάτιος.

Μάνθ ος, έκ τού Ματθαίος, έκχυδαϊσθέντος καί είς 
Μανθαΐον.

Μανούσος, έκ τού Μανιόλης άράγε ή έκ τού 
Μανασση'ς;

Δ α μασκηνός. Χάριν τού Δαμασκηνού άγ. Ίωάν- 
νου, κατέστη όνομα κύριον τό τοπικόν όνομα παντός 
κατοίκου τής Δαμασκού.

Γκίκας καί Γκιώνης, ό Γεώργιος καί ό Ιωάννης 
άλβανιστί.

Κόνιτσα. ΓΙολλαϊ φέρουσιν έν Μιτυλήνν) τό όνομα 
τούτο· παράγεται άράγε έκ τού Κοκώνίτσα ; ή έκ τί
νος θάμνου κοινώς λεγομένου κονιτζιά ; ’'Αν παρήγετο 
έκ τής κελτογερμανικής λέξεως κενιχ (πράγμα α
δύνατον ) θά εξηγείτο Βασιλική.

Βλωτίνα· ήκούσαμεν καί όνομα άνδρός Βουλω- 
τής· ίσως λοιπόν ή Βουλωτίνα έγινε Βλωτίνα" άλλά 
καί Βουλωτίναπο'θεν παράγεται; Ισως έκ τού βούλλα, 
διά τό θάμβος δ διήγειρον τά βυζαντινά χρυσόβουλ- 
λα μάλλον, ή έκ του βενετικού biondilia, τούτέςτ 
Ξανθούλα ή Ξάνθη.

Παοά τοΐς Βυζαντινοΐς ελέγετο βλαττίον σηρι
κόν τι ύφασμα· πιθανόν καί έκ τούτου νά παράγων- 
ται τά ονόματα Βλωτής καί Βλωτίνα, καθώς έκ τοΰ 
σκαραμαγγίου, σηρικού ενδύματος προφυλάττον- 
τος άπό τής βροχής, καί οντος έν χρήσει παρά τοΐς 
Βυζαντινοΐς, παρήχθη τό έπώνυμον Σκαραμαγγάς. 
(Ίδε \Ossius βιβλ.β',άο vitiis sermonis, κεφ. 1 7.) 

Παγώνα" έκτού ταώ, κοινώς λεγομένου παγωνιού, 
πτηνού'γνωστού, συμβόλου τής χρυσοθρόνου "Ηρας. 
"Ηρα λοιπόν ή Παγώνα.

Δούκαινα, έκ τοΰ βυζαντινού έπωνύμου Δούκας, 
ώ; τό ΙΙαλαιολογού καί 1’αλλού· οΰτω και

Κωζηνή, έκ τών Κατακουζηνών.
Καταξηνος, καί τούτο έκ τών Κατακουζηνών. 

Βλεπομεν οτι πολλά έπώνυμα βυζαντινά, ώς Αάσκα- 
ρις, Φωκάς, ΙΙαλαιολόγος, κτλ., κατέστησαν ονό
ματα εκ τοΰ βαπτίσματος, οί δέ υιοί τών οΰτω βα- 
πτισθεντιον έλαβον τό όνομα τοΰ πατρόςτων ώς έπώ- 
νυυ.ον. Εύρε λοιπόν σήμερον τίνες κατάγονται αληθώς 
έκ Κατακουζηνών, Παλαιολόγων ή Κασκάρεων !

’Αναζίνα, έκτου Αννέζα, ίταλιστΐ Ag’uese. 
Φίλος έκ Θετταλομαγνησίας έπεμψεν ήμΐν τά επό

μενα ονόματα, άπαντώμενα έν τή πατρίδι αύτοΰ.
Γραμμένος, έκ τοΰ ζωγραφημένος, ζωγραφις-ός, 

δηλαδή ώραΐος. Ούτος ήδύνατο νά μετονομασθή 
Καλλίας.

Συραγώ, έκ τού Σαρρα; ή μάλλον έκ τοΰ κυοά; 
αληθώς τό άρσενικόν sire έχει παρά τοΐς Ίταλοΐςκαϊ 
θηλυκόν Sira, άχρηστον μέν σήμερον, σημαίνον δέ

κυρίαν. 'Η Συραγώ λοιπόν μεταβάλλεται εϊς Κυρια
κήν ή Δέσποιναν.

Μ αχοί. Τό όνομα είναι εύ'φωνον καί έλληνικώτα- 
τον, άλλά νομίζομεν καί τοΰτο προελθόν έκ τοΰ Μά
γοι, ήτοι έκτούέκκλησιαςτκούύμνου «Γήύπεραάχω».

Μήτρος, ό Δημήτριος.
Κοουστάλλω, άντί Κρυστάλλινης. Τά διαυγή 

ΰδατα έπιλέγονται κρυστάλλινα· όθεν ή Κρυστάλλω 
δύναται νά μετονομασθή Καλλιρόη ή Κασταλία.

Διαλέττα, ίσως έκ τού ιταλικού violetta (ϊον), 
ώς το Διατσίντα ( Υακίνθη) έν Τήνω· Ιάνθη λοιπόν 
ή Διαλέττα.

όνομα καί 
παράγεται 
φοινικοΰς"

Μηλίτσα, έκ τής μηλέάς, Μηλι'ς· γλυκύ όνομα. 
’Αλιίνα, έκ τού τουρκικού άλτϊν, σημαίνον χρυ

σόν. "Ωστε ή ’Αλτίνα είναι Χρυσή, ή μάλλονXρύσηις.
Χαρίτος, ό Χαρίτων.
Βαρσάμης, έκ τού βαλσάμου·—Βάλσαμος. 
Χάϊδω είτ’ούν χαΐδευμένη· άρα Εύθώπεια (;). 
’Αστρινος. ’Αστέριος.
ΙΙολήμερος, καί ούτος ώς ό Πολύχρονης ό καί 

Χρόνης κατά συγκοπήν, τρέπεται είς Πολύβιον.
Δόμνα καί Δομνήκα, ώς Δέσποινα.
Χουρμούζης· τοΰτο απαντάται ώς 

ούχι έπώνυμον έπί τοΰ Εύςείνου Πόντου· 
δ’έκ τού τουρκικού κιρμιζής, τούτέστι 
καί λοιπόν Φοΐνιξ.

Στασός, Τάσσος, Στάσή, Στασοΰλα, 
ποκοριστικά τού ’Αναστασίου καί τής ’Αναστασίας.

Μημΐκος, Μημής, χυδαίοι ύποκορισμοί τού Δη- 
μητρίου.

Μικές, έκ τοΰ ιταλικού Μικέλε, ήτοι Μιχαήλ. 
Παναγής καί Πανάγος,—ίδε Παναγιώτης. 
Σιδέρης καί Σιδερής, έκ τού ’Ισίδωρος.
Ξάφω· ή Χρυσή κατά βαθμούς παραφθοράς κατήν- 

τησε Χουσάφω, Χρσάφω, Χσάφω, Ξάφω.
Θεοπίστη. "Εχει καλώς· ύπάρχει καί άγια Θεο- 

πίστη.
Μαρίνος καί Μαρίνα, κακόηχα ξενόζηλα ονόματα. 

Αλλ’εχομεν αγίαν Μαρίναν.
Εν τελεί, εύχαρτστουμεν τούς φίλους οίτινες, ά- 

κούσαντες τής προσκλήσεως ήμών , ένησμενισθησαν 
νά πλουτίσωσι τήν παρούσαν συλλογήν δι ικανών 
ονομάτων αγνώστων ήμΐν.

ν,

ΣΙΙΑ ΤΑΑΟΣ II ΣΙΙΑΤΑΑ ΟΣ;
Είναι άξιον απορίας ότι καί έν ταΐς έλληνικαίς έ- 

φημερίσι, καί άπό του βήματος τής ελληνικής Βουλής 
γραφουσι καί π^οφέρουσι σπάταλος άντι σπάτα
λός. Συνέβη νά προφέρη τήν λέξιν κακώς είς, καί όλοι 
τυ.φλώς ήκολούθησαν τόν κακόν τονισμόν· διότι ούχι 
έκ μελε'της, άλλ’έζ ακοής λαλούσιν οί πολλοί τήν 
γλώσσαν· τό δέ δή χείριστον, ούκ ολίγοι σήμερον 
τολμούν καινά δίδωσι τά ούτως ήμαρτημένα εις τύ
πον, έξ ού άποπλανάται τό πλήθος. Σπαταλόν καί 
όχι σπάταλον ελεγον οί προπάτορες τόν έκδεδομένον 
είς τήν σπατάλην, ήτοι τόν έξοδευτήν, τόν άσωτον, 
τέλος δέ τόν τρυφηλόν. II λέξις σπάταλος απαν
τάται μόνον είς τά Γλωσσάρια ώς άχρηστος η αμ
φίβολος, σημαίνουσα άνθρωπον απλώς τρυφηλόν.

0 ΔΟΜΟΣ, II Ο ΜΙΙΤΡΟΙΙΟΑΙΤΙΚΟΣ ΧΑΟΣ
ΤΟ)’ ΜΕΔ1ΟΛΑΔΌΓ.

Ααμπροτάτη καί άζιολογωτάτη τών οικοδομών τής 
πόλεως Μεδιολάνου, έν τη βορεία ’Ιταλία, είναι ό μή
τε οπολιτικός αύτής ναός, ιδίως δόμος καλούμενος 

αναρίθμητα χαρίεντα κοσμήματα, αψίδες, στήλαι, 
άγάλματα, ανάγλυφα, διακεχ υμένα όπου άν στρέψη 
τις τόν οφθαλμόν, είς τούς σηκούς ή είς τούς θολούς, 
είς τάς στοάς ή καί μέχρι τών ύπεοώων, μάλιστα 
δέ μέχρι τής ύψίστης αύτών κορυφής. Προέχουσι 
τής πολυτελέστατης οικοδομής ταύτης 135 οβελί

(δόμος Θεού), ού τίνος κτίτωρ θεωρείται κοινώς ό 
Ιωάννης Γαλέας Βισκόντης, ζήσαςκατ’ άοχάς τοΰ ΙΓ' 
αίώνος. Ό ναός ούτος, όλος περιβεβλημένος έξωτερι- 
κώς διά μαρμάρου λευκού, είναι έκ τών αριστουργη
μάτων τής γοτθικής αρχιτεκτονικής. Τήν τε πρόσο- 
ψιν και τάς πλευράς αύτοΰ καί τά όπισθεν άγλαιζουσιν 

σκοι, ών θαυμάζεται ή λεπτή επεξεργασία, έκάς-οςδέ 
αύτών φέρει 27 άγάλματα· έπί δέ τής κορυφής τοΰ 
ύψηλοτάτου ϊστατάι κολοσσιαΐον άγαλμα τής Παν
αγίας, κατεσκευασμένον έκ ξύλου έπικεχρυσωμένου. 
’Από τοΰ εδάφους δέ μέχρι τής κεφαλής τοΰ αγάλμα
τος τούτου τό κτίριον έχει ύψος 335 ποδών.
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’Από της κυρυφής έκείνης τοΰ δόμου, ή μάλλον τοΰ 
έκ μαρμάρου ορούς τούτου, ή θέα είναι εξαίσιος· 
πρώτον βλέπει τις τήν πανταχόθεν έκτεινομένην με- 
γαλόπολιν, έπειτα δέ τό άπέραντον χλοερόν πεδίον 
της Αομβαρδίας, καί πέραν αύτοΰ τάς "Αλπεις καί τά 
’Απέννινα.

Αλλα και έσωτερικώς ό ναός είναι ούχ ήττον με- 
γαλοπρεπέςατος. "Εχει σχήμα λατινικού σταυραΰ· ό 
κεντρικός αύτοΰ θόλος ύποστηρίζεται ύπό 52 κιόνων 
γοτθικών, φοβερών κατά τε τό ύψος καί τόν όγκον, 
ών τά κιονόκρανα έχουσιν έκαστον άλλα τορεύματα 
μετά πλουσίων αραβουργημάτων. Ένθεν καί ένθεν τής 
κυρίας πύλης ϊστανται δύο στήλαι μονόλιθοι έκ συη- 
νίτου, θεωρούμεναι ώς αί μέγισται πασών έπί γης.

Έν τώ θησαυροφυλακίω τοΰ δόμου διαφυλάττεται 
καί ήλος τις, πι-ευόμενος ώς είς τών δι’ών έςαυρώθη 
ύ Ιησούς- τήν 5 μαίου έκαστου έτους λαμβάνει τόν 
ήλον τούτον (il santo chiodo) ό άρχιερεύς τοΰ Με- 
διολάνου καί περιφέρει αύτόν έν λιτανεία, είς άνά- 
μνησιν τοΰ δεινού λοιμοΰ όςτις έμάστισε τήν πόλιν 
ταύτην έν έτει 157 6.

Υπό τήν χοροστασίαν ύπάρχει υπόγειος ναΐσκος, 
ένθα κεΐται τό λείψανον τοΰ αρχιεπισκόπου Καρόλου 
Βορρωμαίου, τιμωμένου ώς άγιου. Φορεΐ δέ τό λεί
ψανου τοΰτο λαμπράν αρχιερατικήν στολήν πεπλου- 
τισμένην διά τιμαλφών λίθων· ή κεφαλή, τιαροφό- 
ρος, αναπαύεται έπι προσκεφαλαίου χρυσού’ ό σαρ
κοφάγος είναι έκ κρυστάλλου ορυκτού.

Καί άλλα δέ μαυσωλεία άπαντώνται έν τώ ναώ ά
ξια λόγου, κατασκευασθέυτα ύπότών άρίςων τεχνιτών 
της’Ιταλίας· πρός τοΐς άλλοις θαυμάζονται τά τοΰ’Ο- 
θωνος του Μεγάλου καί τοΰ ’Ιωάννου Βισκόντου, δε
σποτών τοΰ Μεδιολάνου κατά τούς αιώνας 1Γ' καί 1Δ’.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΠΜΑΤΑ.
Ένομίζομεν τό ρητόν τοΰτο αγγλικόν· άλλά βε- 

βαιούμεθα ότι είναι αμερικανικόν- ότι έν ’Αμερική, 
εϊςτινα έμπορικά γραφεία, απαντάται έπιγεγραμμέ- 
νον μετά τής επομένης προσθήκης·

Ό χρόνος χρήματα.
Ήλθες δι’ύποθέσεις σου, 
Είπε τάς ύποθέσεις σου, 
Αφες με είς τάς ύποθέσεις μου, 

Έπίστρεψου είς τάς ύποθέσεις σου.

Χρόνου φείδου, έλεγου οί αρχαίοι διά δύο λέξεων.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.
Αί λαμπραί καί πολυδάπανοι έορταί, δι’ών έσχά- 

τως έτιμήθησαν αί έπισκεφθεΐσαι τήν Κωνσταντινού
πολή έστεμμέναι κεφαλαί τής Γαλλίας καί Αύς-ρίας, 
έδωκαν αφορμήν είς τάς γελοιογραφικάς έφημερίδας 
τών Παρισίων πολλά νά γράψωσι σπουδαΐά τε καί α
στεία έπί τοΰ προκειμ,ένου.

Δέν έυθυμούυ.εθα είς ποιαν τών έφημερίδων τούτων 
εϊδομεν έν σχεδιογραφία δύο άνδρας ένδεδυμένους εύ- 
ρωπαϊςί, καί συναπαντωμένους εϊς τινα τών οδών τής 
Κωνσταντινουπόλεως.

— Αί! έλεγεν ό είς, εύθυμος ούτος, πρός τόν έτε
ρον. φαινόμενον κατηφή· δέν βλέπω νά μετέχης καί 
συ τής κοινής εύθυμίας. Τίέχεις καί είσαι σκυθρωπός;

— Αφες, αδελφέ, έπειδή είμαι καταφορτωμένος 
μέ τουρκικόν δάνειον, άπεκρίνετο ό έρωτώμενος.

Ή έφημερίς Ullivei’S Illustre έδημοσίευσε τήν 
έπομένην γελοιογραφίαν- 

ύπ’αύτήν δέ τά έξης· « Τό έθνικόν παλούκιον έστεμ- 
μένον δι’ανθοδέσμης, ϊνα πιστεύσουν οί έπισκεπτόμε- 
νοι Ευρωπαίοι, ότι αύτό τό πράγμα είναι έκεΐ στη- 
μένον μόνον διά τήν μύτην.»

Σημειωτέον ότι ό άνασκολοπισμός έπαυσε προ πολ
λοΰ εν Τουρκία· αν δέν λανθανώμεθα, τελευταίοι ύπο- 
στάντες τήν βαρβαροτάτην ταύτην στρέβλωσιν ύπήρ- 
ξαν οί έν Μιτυλήνη Αεμονής, καί Γρηγοριάδης ό έπί 
αδελφή γαμβρός αύτοΰ, ώς με'λη τής εταιρίας τών 
Φιλικών έπί τής έκρήξεως τοΰ άγώνος τής ελληνικής 
παλιγγενεσίας. ’Αλλ’ή Εύρώπη τά μέν κατηργημένα 
έν Τουρκία νομίζει ούτως ώς καθεστώτα, πολλά δέ 
τών έτι καθεστώτων ώς κατηργημένα.

Ή αύτή έφημερίς φέρει κατωτέρω έτέραν γελοιο
γραφίαν, σκώπτουσαν τήν κατάχρησιν τών ξενοδό
χων πρός τούς έπισκεπτομένους τόν Βόσπορον Εύρω- 
παίους, μετά τοΰ επομένου έπιγράμματος·

« Εν τή προσδοκία τών έλευσομένων ξένων, οί Οθω
μανοί ξενοδόχοι προγυμνάζονται πώς νά μαδοΰν, 
χωρίς νά κραυγάζουν πολύ οί μαδούμενοι. »

Τό αληθές είναι ότι κατά τήν τέχνην ταύτην ύπερ- 
τερούν οί ξενοδόχοι τής έσπερίας Εύρώπης, έπί τοιού- 
των μαλιστα έκτακτων περιστάσεων. Τίς δέν ενθυμεί
ται πόσον άπλήστως προσηνέχθησαν πρός τούς ξένους 
οϊ ξενοδόχοι τών ΙΙαρισίων έπί τής Παγκοσμίου Έκ- 
θέσεως; Συνήθεις καιρούς παραβάλλοντες έν τή Δύσει 
πρός συνήθεις έν τη Ανατολή, άναντιρρήτως εύρίσκο- 
μεν τήν αγαθήν φιλοξενίαν σωζομένην ούχί έν Δύσει.

προτομή τής πρώτης έχει πολλήν χάριν· τό στήθος 
ουτω περικεκλεισμένον , ή χειρίς ούτως ήνεωγμένη 
πρός τά κάτω καί περιδεδεμένη είς τόν αγκώνα, ή 
κεφαλή ουτω κεκαλυμμένη διά πίλου στρογγύλου, 
έπιπτέρου, άναντιρρήτως άρμόζουσιν είς τήν νεότητα 
(μόνον όμως είς τήν νεότητα). Τής δευτέρας, ύπόθες 
τήν ένδυμασίαν όλην έκ ταφετά σαπφειροχρόου μετά 
αντανακλάσεων μελαίνων. Τό στήθος σκεπάζεται διά 
μανδυλίου έκ γάζης λευκής, εσταυρωμένου εμπρός

ΤΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έν Παρισίοις, 15(27) νοεμορίου, 1869.

Είς τήν εικόνα τήν όποιαν προσθέτω έν τή παρούση 
μου βλέπεις, Έλληνοδίκη μου, δύο ενδυμασίας· τήν 
πρός περίπατον, καί τήν οικιακήν. Ομολόγησε ότι ή 

καθώς συνειθίζουσι τοΰτο αί χωρικαί. Τό όλον έχει 
μεγαλοπρέπειαν. Το περιδέραιου είναι έκ βελούδου 
κυανού, άπό τοΰ οποίου κοέμαται μικράτις κοσύμβη 
έκ τοΰ αύτοΰ βελούδου· πράγμα χάριεν, εύκατρι- 
σκεύαστον καί εύωνον.

Τά έπικρατοΰντα κατά τον χειμώνα τούτον χρώ
ματα είναι τά βαθέα, προ πάντων τά τής κανέλλας, 
τοΰ ϊου, καί τό πράσινον τοΰ φύλλου τής έλαίας, 
άπλά, ήτοι άνευ κλαδιών κυ-ίως δέ έπικοσμούνται
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όλα δια βελούδου μελανός. Περί τών καπελλίνων ση
μειώσου, ότι δια τάς νέας κόρας προτιμώνται οί υψη
λοί τυρολνκοί πίλοι- βλέπω μαλιςτα μανίαν κατ’αύτάς 
ευ Παρισίοις ύπέρ τών πίλων του τοιούτου σχήματος.

Αλλ’άς έ'λθωμεν είς άλλα, σπουδαιότερα.
Με γράφεις περί θαύματός τίνος γενομένου εις . .. 

Πιστεύεις σύ, Ελληυοδίκη, ότι γίνονται πλέον θαύ
ματα, μετ’ έκεϊνα δι’ών ό χριστιανισμός έξέπληξέ 
ποτέ τούς οφθαλμούς τών καταδιωκόντων αύτόν ; 
Ακούσε τί συνέβη προ μικρού, καί έπειτα λέγε.

Εϊς τινα πολίχνην της Γαλλικίας, όνομαζομέυηυ 
Βαλουζάκ, γυνή τις έκάθητο έπαιτοΰσα παρά την θύ- 
ραν της εκκλησίας. Επί είκοσι έτη βλέπων αύτήν έκεΐ 
ό κόσμος τήν ήλέει, διότι δέν ήδύνατο νά σταθή εις 
τούς πόδας της, άλλ’έσύρετο έπιπόνως χαμαί.

Νέος τις επαίτης, ξένος ούτος, τά αύτα πασχών, 
είχεν έλθει εσχάτως καί αυτός εϊς εκείνην τήν πόλιν, 
καί καταστάς εις τήν θύραν τής εκκλησίας απέναντι 
τής ομοιοπαθούς του, έφερεν εϊς αύτήν ανταγωνισμόν.

’Επί τής έκκλησιαςτκής ακολουθίας, τά δύο ταύτα 
οίκτρά πλάσματα ήρχοντο συνήθως εις συνομιλίαν, μή 
έχοντα πώς νά ένασχολώσιν έκεΐ τόν καιρόν ώφελι- 
μώτερον, έως ού έγεννήθη έκτής φιλίας των αμ.οιβαία 
συμπάθεια- καί επειδή ή γυνή ήτο πρεσβυτέρα, αύτή 
πρώτη έξηγηθεΐσα, εϊπεν εϊς τον νέον, ότι ίσως θά έ
πρατταν καλώς άν ένυμφεύοντο.

— Καλά, λέγει ό νέος, αλλά τί θέλεις νά τήν κά
μω μίαν γυναίκα ήτις σύρεται χαμαί;

— Εγώ, αποκρίνεται αυτή, έχω έως τώρα συνηγ- 
μενα 4,000 φλωρίνια, καί είμαι πολύ ύγιη'ς. Κύτ- 
ταξε . . . ’Ηγέρθη δέ συγχρόνως έπί τών ποδών της, 
καί άπέδειξεν ότι δέν έψεύδετο.

— Πά! λοιπόν καί σύ τό κάμνεις καθώς εγώ; ειπεν 
ό νέος- κύτταξε κ’έμέ . . . Καί έγερθείς ωσαύτως, α
πέδειξε τήν τελείαν εύκινησίαν τών ποδών του.

Μετά τινας ημέρας, οίδύο ουτοι έπαϊται παρουσια- 
σθέντες εις ιερέα τινά, τώ ύπέβαλον ότι ήθελον νά 
συναφθώσιν εις γάμον· άλλ ούτος τούς άπέτρεψε, διά 
τόν λόγον τής ελεεινής σωματικής των καταστάσεως.

Μή εύρίσκοντες ιερέα, έσκέφθησαν έν τή αμηχανία 
των νά μεταβώσιν εϊς χωρίου Σλίζεν, όπου έτε- 
λεΐτο πανήγυρις πρός Παναγίαν τινά θαυματουργόν.

"Ετρεχεν έκεΐ ό κόσμος έκ τών πε'ρεξ, όσοι πιστοί, 
άνδρες, γυναίκες, παιδία, έξ άποστάσεως έως είκοσι 
ωρών. ’Εκεΐ πλήθος χωλών, ραχιτικών, έπιληπτικών 
καί άλλων νοσούντων· καθ’ήν δέ στιγμήν ό λατΐνος 
ίερεύς ήγειρε τό άζυμοφόρον πρός τούς έκκλησιαζομέ- 
νους, βάλλουσι φωνήν χαράς οί δύο έπαϊται, καί άνί- 
στανται έπί τών ποδιών των σκιρτώντες καί άγαλλό- 
μενοε· μέγας δέ θόρυβος καί θαυμασμός διαδίδεται 
ύπό τών περιεστώτων εϊς όλην τήν εκκλησίαν, ότι έ- 
γένοντο αύτόπται τοΰ θαύματος τοσοΰτοι οφθαλμοί.

Τρέχει πρός τούς δύο έπαίτας πανταχοθεν τό πλή
θος, τούς βλέπουσι, τούς έρωτώσι, τούς άνυψοΰσιν έν 
θριάμβω. Μέγας λόγος, μεγάλη έκπληξις. Οί κάτοι
κοι τοΰ Βαλουζάκου ώμολόγουν όλοι, ότι έπί όλα εί
κοσι έτη έβλεπον τούς έπαίτας τούτους παραλυτικούς 
είςτήνθύραν τής έκκλησίας, καί συρόμενους καταγής. 
Αλλ’ό εφημέριος τοΰ χωρίου, μή δίδων τόσην πίςτν, 

άν όχι εϊς τήν Παναγίαν έκείνην, άλλ’είς τούς έπαί
τας τούτους, άπήτησε παρ’αύτών αποδείξεις έγγρα
φους, μαρτυρούσας ότι τωόντι ήσαν παραλυτικοί.

I! γυνή έγραψε τήν ϋπόθεσιν εϊς τήν αδελφήν της, 
ήτις έσπευσε νά έλθη μετά τοΰ άνδρός της καί νά μαρ- 
τυρήση ότι αύτη έσύρετο πάντοτε χαμαί· τότε δέ 
και ο πτωχός εφημέριος συνίταςεν έκθεσιν τοΰ πράγ
ματος λεπτομερή, ήν άπηύθυνε πρός τόν έπίσκοπον. 
Ο επίσκοπος ήτοίμαζε νά έπιστείλη πρός όλας τάς 

εκκλησίας εντολήν, όπως τελεσθώσιν εύχαριστίαι καί 
δοξολογίαι διά τό γενόμενον θαΰμα, ότε οί έπαϊται, 
τελεσθέντος του γάμου, καί εύθύς μετά τό συαπόσιον, 
ενώ αι κεφαλαί των ήσαν καπνισμέναι έκ τοΰ γενναίου 
οίνου, έφανέρωσαν έν πάση ειλικρίνεια τό μυστήριον 
τής θεραπείας των. ’

Καί έμειναν μέν τότε πάλιν όλοι έκθαμβοι καί έν- 
νεοι, αλλα τό πλήθος επιμένει πιςεΰον ώς θαΰμα ό,τι 
είδεν αύτοϊς όμμασι.

Καί ώς προς τά όνειρα θά σ’ε’ίπω σχεδόν τά αύτά.
Εκατόν ένύπνια όνειρα έάν άποδειχθώσε κενά, έν 

δέ καί μο'νον έάν έπαληθεύση έκ συμπτώσεως, οί εύ- 
κολόπιτοι δέν προσέχουσιν εϊς τό ψεύδος τών εκατόν, 
αλλ εις το κύρος τού ενός μόνου· καί έάν ποτέ σέ ά- 
κουσωσι μεμφομένην τούς όνειροκρίτας ώς μωρούς, 
λαμβάνοντες ώς έπιχείρημα τό σπάνιον όνειρον ού τί
νος είδον τήν ώς έγγιστα πραγματοποίησιν, διισχυ- 
ρίζονται ότι τά όνειρα έπαληθεύουν, ούδόλως σκεπτό- 
μενοι ότι εϊς τήν ζωήν των ένυπνίάσθησαν άπειρα 
άλλα διαλυθέντα ώς ή σκ|ά, καί ούδ’ έλάχιςον ίχνος 
απολιπόντα έν τοΐς πράγμασι τοΰ βίου.

ί2ς μέ γράφεις εις τήν τελευτάίαν σου, είδες καθ’ 
ύπνον ότι είχες πτέρυγας, καί ότι άμα αΐσθανθεΐσα ότι 
έξεφύτρωσαν, καί ήσαν εύρωστοι άρκετά, έδοκίμασες 
να πετάξης-—καί άμα άνυψωθεΐσα ίκανώς, έσκέφθης 
ότι ή έσθής ή γυναικεία δέν έσυμβιβάζετο μέ τόν αέ
ρα,-— διότι όσον άνέβαινες πρός τά νέφη, τόσον αύτή 
έμακρύνετο συρόμενη πάντοτε έπί τής γής ώς άπέραν- 
τος ούρά·—καί κατέβης λοιπόν καί τήν έψαλίδισες·
— καί τότε ράψασα τό άπολιπόμενον μέρος εϊς σχήμα 
περσικής άναξυρίδος, έπανέλαβες τήν πτήσιν· — καί 
κατηυθύνθης πρός τούς Παρισίους, πρός έμέ, ούδόλως 
φροντίζουσα άν ένεπλήσκετο άέρος όλη ή άναξυρίς, έν 
ειδει άσκοΰ·—έσυλλογίζεσο μέν ότι εΐςΠαρισίους δέν 
εκαμνες καλα μέ τοιαύταις βράκκαις νά παρουσια- 
σθης, αλλα πλέον έγινε· — ύπεράνω τοΰ Τυρρηνικοΰ 
Πέλαγους, άλλο δυστύχημα· αί χεϊρες καί οί πόδες 
σου έμηκύνθησαν τόσον, ώστε ήγγιζαν εις τά νερά.— 
Πλοΐον έκεΐ παρατυχον τούς έζέλαβεν ώς σίφωνας·
— έκανονοβόλησεν· έκόπη ό είς τών ποδών σου καί ή 
μια τών χειρών —ό κρότος σ’έτρόμαξεν·—ήσθάνθης 
τον πόνον-—έξύπνησες.

Τώρα, ποιαν έξήγησιν ζητείς νά σέ δώσω έπί τοι
ούτου εξαμβλώματος τής φαντασίας; Βλέπω μόνον ότι 
πρός έμέ ήθέλησες νά πετάξης, καί, αδελφή, σέ ζητώ 
συγγνώμην διά τόν έκ τής κανονοβολής τρόμον σου.

Περαίνουσα τήν παρούσαν, θά σοί προσθέσω ότι εϊ- 
δον τό ύπό τοΰ Κ. Μαρίνου Βρετοΰ έκδιδόμενον « Ε
θνικόν Ημερολόγιον τοΰ 1870»· είναι δέ καί κ.ομψό- 
τερον,καί, μα τήν αλήθειαν, ούσιωδέστερον τοΰ περυ- 
σινοΰ. Ζήτησέτο" αξίζει καί πρός ιδίαν σου χρήσιν, 
καί ώς εύπρόσδεκτος έπινομίς.

Ταΰτα και σοί έπεύχομαι έκ μέσης ψυχής αίσιον 
νέον έτος, καί έν αύτώ καλήν έντάμωσιν μέ τήν . · .

Ζητεί Ποιαν.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΙΙΜΟΣΙΟΑ.
Διενύσαμεν καί τό δεύτερον έτος τής έκδόσεως τού 

άναχεΐρας περιοδικού συγγράμματος, πολλά συγκα- 
ταλέξαντες έν αύτώ άρθρα περί πραγμάτων ών ή γνώ- 
σις είναι χρήσιμόςτε καί κοσμητική πρός πάντα κοι
νωνικόν άνθρωπον. Τούτων τά σπουδαιότερα ήρύ- 
σθηαεν έκ τών μάλιςα πεφημίσμένων συγγραμμάτων 
καί περιοδικών φύλλων τοΰ πεφωτισμένου κοσμου· 
τοιαΰτα δέ είναι άνατιρρήτως τά έπιγραφόμενα— Ε
σχατοι αγώνες τής αθηναϊκής έλευθερίας,— Αί Αθη- 
ναι έπί τού ’Αποτολου Παύλου,— Πόθεν ή μεταβολή 
τών τιμών είς τά πρός τό ζην,-—ΙΙόθεν ή συγγένεια 
τών ρώσσων ηγεμόνων μετά τών Παλαιολόγων,— Ο 
Δημόκριτος καί ή; φιλοσοφία αύτοΰ,—Περί εύγνωμο- 
σύνης,—Περί Φόβου,— Τα Έλευσίνια,— Η εν Δελ- 
φοΐς Λέσχη καί αί τού Πολυγνώτου ζωγραφίαι,— 
"Οτι ούδέν αναλλοίωτου έπί γής,— Ιστορία τοΰ ου
ρανού,-—Α ί κηλίόες τοΰ ήλιου,— Ο αθεώρητος κό
σμος, κτλ. κτλ.

ί2ς έθνικάς δέ μελέτας έδώσαμεν τούς βίους Ια
κώβου τού ’Αργυροπούλου καί,Μαυροκορδατου τοΰ ές 
απορρήτων έπιλεγομένου, ώς καί έξέλεγξιν τών καθ 
ημάς κυρίων ονομάτων.

Περιηγήσεις δέ, τήν τοΰ άγγλου Σπήκ εις τας πη- 
γάς τοΰ Νείλου, έπίσκεψιν εις Δανίαν τήν γενέτειραν 
του βασιλέως τών'Ελλήνων, περιγραφήν τοΰ σπηλαίου 
τής ’Αντιπάρου, έτέραν (ήν μέλλομεν και έν τω γ 
έτει νά έξακολουθήσωμεν) τών τά μάλιστα αξιοθέα
τών έν Παρισίοις, έτέραν τοΰ ’ Αθο>, κτλ. κτλ.

'Εν μακρόν διήγημα τερπνόν καί ήθικώτατον « Το 
Βάραθρον ».

ΙΙλεΐστα εύτράπελα, έκτος πολλών άλλων πραγ
μάτων άξιων περιεργείας ή μελέτης, ών τόν οικεΐον 
τόπον εύρήσει ό έντευξόμενος τόν αλφαβητικόν πί
νακα τοΰ παρόντος τεύχους.

Τήν αύτήν ποικιλίαν ύλης, τήν αύτήν καλήν εκλο
γήν οί συνδρομήταί άπαντήσουσιν έν τή συλλογή η
μών καί κατά τό τρίτον έτος. Καί άπό τοΰ δε μάλι
στα προαγγέλλομεν,—’Επιτομήν ιστορίας τών ιερο
δικείων τής Δυτικής Έκκλησίας κατά τόν μεσαιώνα, 
— Μικοάν κωμωδίαν έπιγραφομένην «Πριγκηπισσης 
Γαμβρός», τηλιτεύουσαν τούς παο ήμΐν γελοιως αύ- 
τοτιτλοφοροΰντας πρίγκηπας καί κόμητας, — Περιή- 
γησιν έν ’Ιαπωνία και Κίνα,— Ετέραν περιηγησιν εις 
τάς πολικάς θαλάσσας, μετά 'λαμπρών εικόνων έκ τοΰ 
Tour dll Monde, — Τεράστιόν τι διήγημα έπιγρα- 
φόμενον «Περί τήν Σελήνην»,—Τα άριστοτεχνή- 
ματα τής κεραμικής, μετά και εικόνων,—Νέα άσμα- 
τια, γελοιογραφίας, κτλ. κτλ.

’Αλλά καί έκ τοΰ δημοσίου άπεκδεχόμεθα έν τφ 
ν.έλλοντι ένθάόόυνσίν τινα πλειονα ή όσην εδειξεν 
ήμΐν κατά τό δεύτερον τοΰτο έτος.

Καί όντως· όμολογοΰμεν ότι οί συνδρομηταί, άπό 
1900 οίτινες συνέρρευσαν μετά πλείστης προθυμίας 
εϊς τούς καταλόγους ήμών κατα το πρώτον έτος, εύθύς 
έξ άρχής τοΰ δευτέρου (μετά τήν έκ τών πραγμάτων 
τής Κρήτης άθύμίαν), ήλαττώθησαν εϊς 1 150' και 
επειδή έκ τοΰ ολικού ποσού τών συνδρομών πρός 

παν περιοδικόν φύλλον, έκδιδόμενον εις τήν ήμετέραν 
γλώσσαν, εκλείπει πάντοτε τό έν τέταρτον έκ δικαιώ
ματος προιιηθειας καί έκ ηαθυστερούντων ανθρώπων 

αφιλότιμων ή άναζιοχρέων, ό άριθμός τών συνδρομη
τών όσοι άπ’οδίδόυσιν ήμΐν τά όφειλόμενα περιωρίσθη 
κατά τό λήξαν έτος εις 800 ώς έγγιστα. Τόσοι δέ 
μόνον μόλις άρκούσι πρός τάς δαπάνας τηςήμετέρας 
έκδόσεως, καίτοι καταφεύγομεν εις στενωτάτην οικο
νομίαν· ώστε ό έκδίδων τά ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ θά περιήρ- 
χετο είς απορίαν τών πρός τήν ιδίαν αύτοΰ συντήρη- 
σιν, άνευ τής γενναίας έπιχορηγήσεώς τών έν ’.Αγγλία 
ομογενών ιδρυτών τού περιοδικού τούτου φύλλου.

Παρ’ήμΐν είναι χρεία εύώνων εκδόσεων· άλλ’αί 
εύωνοι δέν δύνανται νά ώσι καί πολυτελείς· ό παχύς 
χάρτης, τά πλατέα περιθώρια αποτελούν καλήν έπί- 
δειξιν αλλά σταθμιζόμενον έν τοΐς ταχυδρομείοις τό 
επί τοιούτου χάρτου περιοδικόν φύλλον, δίδει βάρος 
άντισηκωνόμενον δι’ αργυρίου, τό όποιον ό έκδοτης 
αναγκάζεται νά ζητήση παρά τοΰ συνδρομητού. ’Εάν 
λοιπόν έξετείνομεν τό σχήμα, έάν μετεχειριζόμεθα 
μεγαλήτερον χάρτην καί παχύτερου, έάν άφ’ ετέρου 
έποιώμεν χρήσιν μειζόνων ήδιεστιχωμένων ςοιχείων, 
εικονογραφιών έπιδεχομένων περιθώρια πλατέα, ήτοι 
έάν έδίδοιιεν είς τήν αύτήν σχεδόν ύλην διπλάσιάν 
έπιφάνειαν, έπειτα δ’έδιπλασιάζομεν καί τό τίμημα 
έκάςου φυλλαδίου, ό κύκλος τοΰ εύαρίθμου δημοσίου, 
όπερ συντρέχει συνήθως ύπέρ παντός βιβλίου ή περιο
δικού φύλλου γεγραμμένου είς τήν καθομιλουμένην, 
θά έςενούτο έτι μάλλον, καί τότε πάλιν ούδένόφελος.

Εϊμεθα ολίγοι! εϊμεθα μικροί! καί ικανή μερίς 
έξ ήμών, δυστυχώς έτερογλωττεΐ· λαλεΐ τουρκιστί, 
άλβανιστί ή βλαχιστί---- παρασιωπώμεν δέ καί τούς
όλως άγραμμάτους, διότι τοιοΰτοι εύρίσκονται καί 
είς πάντα άλλον λαόν.

Οί άριστοι τών παρ’ήμΐν δημοσιογράφων έναυά- 
γησαν κατά τοΰ σκοπέλου τής ολιγότητος ήμών καί 
μικρότητος. Δέν βλέπετε ότι ούδέν περιοδικόν φύλ
λον έπαγιώθη άπό τής έθνικής ήμών παλιγγενεσίας 
μέχρι σήμερον ; ’Εφημερίς γεννάται καί έφημερίς ά- 
ποθνήσκει· ή νεογνός συντηρείται έπί τινα χρόνον, 
διότι παν νέον κινεί είς περιέργειαν ζημιώδη πρός τά 
παλαιότερα, — τών δέ σωζομένων οί έκδόται, οί μή 
κατερχόμενοι είς άνάξια φατριαστικά έργα, κατά τό

ή υπούργημα μέ δίδει; ή εφημερίδα γράφω,

μόλις άποζώσιν άσμενοι δέ θά έτρέποντο είς άλλον 
τινά πόρον ζωής, άν τοΐς παρουσιάζετο τοιοΰτος.

Μο'νον αί δύο ίλληνικαί έφημερίδες τής Τεργέστης 
έχουσιν εύρωστίαν, ήν παρέχει αύταΐς τό κατάλληλον 
τής θέσεως. Τήν πόλιν έκείνην έθεωρήσαμεν πρό δε
καπέντε έτών ώς μόνην κατάλληλον πρός ίδρυσιν ελ
ληνικής έφημερίδος, ής τήν άνάγκην ήσθάνετο ή ’Α
νατολή, καί ή κρίσις αύτη άπεδείχθη ορθή καί μέχρι 
σήμερον, ότε ό ηλεκτρικός τηλέγραφος άφήρεσε μέγα 
μέρος τής ανάγκης ταύτης. ’Αλλά καί έκεΐ, ενόσω έξε- 
δίδετο μία μόνη έφημερίς ελληνική, ή στερβότής αύ
τής ύπήρχεν αναμφισβήτητος· ή προσθήκη δευτέρας, 
τά αύτά έπαγγελλομένης, έμείωσε τήν πιθανότητα τής 
διάρκειας άμφοτέρων· άν προσετίθετο δέ καί τρίτη, 
τό καινοφανές αύτής θά περιέσπα τό δημόσιον, θά 
διήρει τούς συνδρομητάς, καί μετά τινα χρόνον θά έ- 
Φθισίων καί αί τρεις, καί θά έπέζη ή τοΰ μή έχοντος 
άλλο τι έργον ώςκαταφύγιονπρός πσρισμόν τοΰ βίου. 
Διότι άν υιόλις επαρκή το δημόσιον ήμών πρός τ’ά-
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ναγκαΐα, πώς θε'λομεν νά ύποστηρίξη και τά έκ περισ
σού, καίτοι έχον προς τούτο πάσαν αγαθήν προαίρεσιν;

Εϊμεθα μία δράξ- φευ! εϊμεθα μόνον μία δράξ.
Εις τά μεγάλα όμως έθνη, οί δημοσιογράφοι γεν- 

νώνται καί αποθνήσκουν όλβιοι εν τωαύτω περιοδικό 
φύλλω. Έν Γαλλία άριθμοΰνται 38 εκατομμύρια ψυ
χών· διπλάσιοι δέ ίσως ξένοι άναγινώσκουσι τήν γαλ
λικήν γλώσσαν. Ιδού πώς ή γαλλική δημοσιογραφία 
δύναται ν’άνθη. Ιδού πώς δύνανται νά εύδοκιμώσιν 
αΐ εκδόσεις περιοδικών παντοίων, καί μίαν τινά ύλην 
εϊδικώς διαπραγματευομένων. Δοκίμασαν νά έκδώσης 
παρ’ήμΐν περιοδικόν τι φύλλον ειδικόν.

Πρός συντη'ρησιν λοιπόν τούτου, άνοίγομεν παρά τε 
τοΐς άγαθοΐς ήμών φίλοις καί παρά τοΐς βιβλιοπώ- 
λαις νεαν καταγραφήν, ϊνα οί παρόντες συνδρομηταί 
ήμών, ώς καί άλλοι νέοι έγγραφώσιν έν αύτη· μέχρις 
ου δέ λάβωμεν γνώσιν τών νέων καταλόγων, άναγ- 
καζόμεθα ν’άναβάλωμεν τών ΜΕΡΙΩΝ ΟΣΩΝ τήν 
έκδοσιν. ’Ανευ 1800 συνδρομητών, αληθινών καί 
οχι ονομαστικών, τοιοΰτο έργον δέν δύναται νά ύ- 
ποστηριχθη. Είναι άγυρτεία, άν όχι μωρά αγνοια 
τών περί τάς εκδόσεις έν τω καθ’ήμάς εύαριθμοτάτω 
δημοσίω, τό νά επαγγέλλεται τις ότι δύναται αντί 
όλιγωτέρων τών 22 φράγκων κατ’έτος να έκδίδη 
12 φυλλάδια οία τά τών ΜΕΡΙΩΝ ΟΣΩΝ (0,000 
στοιχείων είς πάσαν σελίδα) μετά εικονογραφιών· 
όχι διότι 22 φράγκα είναι ολίγα πρός τεύχος τοιού- 
του σχήματος, — τούναντίον είναι πολλά· είναι τι
μή υπέρογκος- ή αύτή ύλη δίδεται έν Γαλλία καί 
’Αγγλία αντί φράγκων μόνον 6, —άλλά διότι, ώς 
καί άλλοτε εϊπομεν, τό στάδιον τοΰ δημοσιογράφου 
είναι στενόν έν τώ πτωχώ καί όλίγω λαώ δςτις λα- 
λεΐ καί άναγινώσκει τήν ελληνικήν γλώσσαν. Εάν 
μεταξύ 4 εκατομμυρίων ψυχών εύρίσκωμεν 2000 συν
δρομητών διδόντων (πρός 22) 4 4,000 φράγκων, 
μεταξύ 40 εκατομμυρίων θά εϊχομεν 20,000 (βε
βαίως δέ καί πλείονας διά τό εύτελέστερον τής συν
δρομής), οίτινες, πρός φρ. 6, θά έ'διδον 120,000 
φράγκων.

’ΐδού ή λύσις τοΰ αινίγματος. ’ΐδού διατί παρ’χ- 
ρ.ΐν δέν δύναται νά συντηρηθή πολυτελής τις καί 
δυσώνητος έκδοσις· προλέγομεν δέ έκ μακράς — έκ 

- τριάκοντα έτών πείρας, — ότι πας ό έπιχειρών περιο
δικήν εκδοσιν τοιαύτην, έν τή παρούση καταςάσει τοΰ 
έ'θνους, ή θά παύση αύτήν έντός ολίγου, ή, αν έπι- 
μείνη, θ’άπολέση έν αύτη καί τόν έσχατον τής ιδίας 
αυτού περιουσίας οβολόν.

Λ ’Αποτεινόμενοι λοιπόν σήμερον εϊς τό καθ’ήμάς 
δημόσιον, έρωτώμεν αύτό· είναι άναγκαΐον περιοδικόν 
τι φύλλον, οιον τά ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ, πρός διδασκαλίαν 
καί φωτισμόν τών πλείστων, ή είναι περιττή πολυ
τέλεια; ’ Αν ύπάρχη παρ’ήμΐν άλλο δμοιον, σκοπι- 
μώτερον συντεταγμένον, πολυτελέςερον έν είκονογρά- 
φίαις, άλλ’ έν ταύτω καί εύωνότερον,—έκεΐνο άς προ- 
τιμηθή. Μετά χαράς θά άνευφημώμεν ήμεΐς αύτοί 
τοιούτον φοίνικα.

’Αλλ’άν ούτε τούτου σκοπιμώτερον ήναι κατα τήν 
ύλην, ούτετελειότερον ή εύστοχώτερον κατα τήν γλώσ
σαν, ούτε εύωνότερον άν δέν συγκατεχη τα τρίαταυ- 
τα συστατικά παντός πονήματος έπαγγελλομένου τον 
φωτισμόν καί τέοψιν τών πλείστων, τά ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ 
ποέπει νά ύποστηριχθώσι. Καί πρέπει να ύποστηρι- 

χθώσιν είς τό αύτό τούτο σχήμα· διότι, άν τό σχήμα 
έδιπλασιάζετο, άν έποιώμεν χρήσιν παχύτερου χάρ
του καί εύρυτέρων εικονογραφιών, θά ήναγκαζόμεθα, 
ώς προείπομεν, νά διπλασιάσωμεν καί τό τίμημα τής 
ετησίου συνδρομής, θά περιωριζόμεθα είς όλιγωτέρους 
άναγνώστας, καί μετ’ ολίγον, μετά τήν πρώτην έκ- 
στασιν τοΰ δημοσίου, θά ήφανιζόμεθα. Τούτο δέν έ- 
πιδέχεται αμφιβολίαν· είς τάς σημερινάς μάλιστα 
περιστάσεις, τό βλέπομεν εύκρινώς ώς άφυκτον·

χάτθανε xai Πάτροκλος βπερ σέο πολλάν άμείνων.

Έξεδίδετο ποτέ έν ’Αθήναις περιοδικόν τι σύγ
γραμμα συντασσόμενον ύπό τών αρίστων τών καθ’ 
ήμάς φιλολόγων τόν «Εύρωπαϊκόν Ερανιστήν» λέ- 
γομεν. Έκτοτε, ούδέν τοιοΰτο έργον ε’ίδομεν σπου- 
δαιότερον έκείνου παρ’ήμΐν. Άπέθανεν έντός ολίγου.

Η έν Σμύρνη έκδιδομένη «’Αποθήκη τών ’Ωφελί
μων Γνώσεων» συγκατεΐχεν ό'σα άπητοΰντο προσόντα 
πρός παγίωσιν τοιούτου πράγματος. Έζησεν έτη ι
κανά, ύποστηριζομένη ύπο γενναίας έπιχορηγήσεως· 
αφού όμως έπαυσεν ή έπιχορήγησις, άπέθανε καί αύ
τή, καίτοι έδίδετο άντί συνδρομής μετριωτάτης.

Είς τί αποδίδετε ταύτας τάς αδίκους τελευτάς; Είς 
τί άλλο ή τήν όλιγότητα τοΰ δημοσίου; Έστέ βέ
βαιοι οτι άλλως δέν θά άπεχώρουν οί φέρτεροι τών 
παρ ήμΐν λογίων, καταλείποντες όσημέραε τόν τύπον 
είς τάς χεΐρας τών ύποδεεστε'ρων καί τών άρχαρίοιν.

Αύτη ή αλήθεια κατέστη προφανής.
Είς τούς αγαθούς τέλος φίλους, οίτινες εύηρεστή- 

θησαν ν’άναδεχθώσι τάς άνιαράς φροντίδας τής κατά 
τόπους έπιςασίας τών ΜΕΡΙΩΝ ΟΣΩΝ (καί είς πολ
λών έξ αύτών τήν άφιλοκερδεστάτην προθυμίαν εύ- 
γνωμονήσωμεν διά βίου), ς-έλλομεν μετά τού παρόν
τος φυλλαδίου τά νε'α ήμών προγράμματα, ταΰτα συν- 
ιστώντες θερμώς είςάπαντας τούς τών καλών έρας-άς, 
καί τούτων τήν έκβασιν περιμένοντες ώς ψήφον ζωής 
ή θανάτου.

Είναι ή τελευταία ήμών απόπειρα μετά τριάκοντα 
έτών διατριβήν έν τη δημοσιογραφία. Νά ζήσωμεν ; 
Ν’άποθάνωμεν; Τό δημόσιον άς άποφανθή.

’Αλλ’όσον τάχιστα άς άποφανθή, διότι ούτε πρέ
πει νά παραταθή ή διακοπή τοΰ περιοδικού τούτου 
φύλλου ύπέρ τό δέον.

Παρακαλοΰντες δέ τούς φίλους ν’άναγγείλωσιν ή
μΐν τήν έκβασιν τών νέων προγραμμάτων εγκαίρως, 
άναβοώμεν συγχρόνως καί κ,ατεπειγόντως πρός τάς 
έπιστασίας ή τούς συνδρομητάς οίτινες είσέτι καθυ- 
στεροΰσιν,— ό'τε ιδού έκδιδομεν τό τελευταΐον τού 
έτους φυλλάδιον,—Γίνετε τέλος δικαιότεροι· έπι- 
στείλετε ήμΐν τάς όφειλομένας συνδρομάς. Τοταύτη 
καθυς-έρησις ούδαμοΰ έν τοΐς άλλοις έθνεσι τής Εύρώ- 
πης συμβαίνει. Αί συνδρομαί 11ΡΟ1ΙΛΗΡΟΝΟΝΤΑΓ 
άλλως, άντί συνδρομών είναι δυσβάστακτοι κατα- 
δρομαί.

Έν ταΐς προσδοκίαις ταυταις διατελοΰντες, δια- 
μένομεν έν Παρισίοις, πάντοτε έν τη όδώ Boulevard 
Montparnasse, 58.

rO έχδίδων ϊ. I. Σχυλίσσης.
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