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ΤΑ ΕΝ ΒΥΖΑΝΤΙΕ* ΑΝΑΚΤΟΡΑ
ΤΩΝ ΓΡΑ1ΚΟΡΩΜΑΙΩΝ ΑΓΓΟΚΡΑΪΟΡΩΝ.,

Εβραίος τις περιηγητής, ζήσας κατά τον δωδέκα- 
τον αιώνα (1 159—1 173), ό Βενιαριίν Τουδέλιος 
(Tudele), κατέλιπε περιγραφήν τής Κωνσταντινουπό

λεως, ένθα αναφέρει και περί τών τότε αύτοκρατορι- 
κών ανακτόρων.

Κατά τήν εποχήν εκείνην έβασίλευε Μανουήλ Α' ό 
Κορινηνός (11 43— 1 1 80), άνήρ γενναίος, άλλα περί 
τα τέλη τής βασιλείας αύτοΰ άτυχής· διότι άφοΰ ά- 
πέκρουσε τούς ύπό τον Κοόράδον Γ' επελθο'ντας σταυ-

θρόνος αύτοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως. (Κατά χειρόγραφόν τι ελληνικόν του έννάτου αιώνος, περιέχον τάς συγγρα- 
φάς τού αγίου Γρηγορίου Ναζιανζηνού, καί σωζόμενον έν τη Αύτοκρ. Βιβλιοθήκη τών ΙΙαρισίων. )

ροφόρους, έστράτευσεν έπί τούς Νορααννούς τής Σικε
λίας, άπό τών οποίων άφηρεσε τήν Κέρκυραν, ήνάγ- 
κασε τούς Σέρβους άφηνιάσαντας ύπό τήν βυζαντινήν 
κυριαρχίαν νά ΰποκύψωσι πάλιν εις αύτήν, είσέβαλεν 
εις Ούγγαρίαν καί άφήρεσεν άπ’αύτής τήν Βοσνίαν, έ- 
κυρίευσεν έν Ιταλία πόλεις πολλάς άπό νών No; ;.χν- 

Γόμ.. Β'.- RO·--. «?«? 

νών διά .ου γενναίου αύτοΰ στρατηγού Μιχαηλ-Πα^ 
λαιολόγου, άπέβαλε ριετά θάνατον αύτοΰ όλας τας κα
τακτήσεις έκείνας ήττηθείς, καί τέλος έπελθών αύτο- 
προοώπως κατά τοΰ Ίκονίου, έπαθεν έκ τών Σελσούκ- 
κων ήτταν έπονείδιστον ( I 174). ΙΙοος τουτοις δε, 
διά τήν πληθύν τών δυτικών όσους περί αυτόν ηθροισε,
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ελλχνα ιστορικόν Κίνναριον, τ. Β , και Gibbon κεφ. 
LIII.) 'Ο δέ Le Beau λέγει κατά Κίνναμον καί Νι
κήταν έν τή βυζαντινή αύτοΰ ιστορία περί τοΰ θρόνου· 
«’Επί ύψηλού αναβάθρου έστρωμένου διά τάπητος πο
λυτίμου, 'ίστατο θρόνος χρυσοΰς διά τιμαλφών κατα- 
κεκοσμημένος λίθων, ύπεράνο) τοΰ όποιου επιπετασμα 
λαμπρυνόμενον ύπό τών καλλίστων μαργαριτών. Ο 
ηγεμών, έπί τοΰ θρόνου καθήμενος, έφόρει λαμπραν 
πορφύραν, άνωθεν έως κάτω τής οποίας έφαίνοντο διε
σπαρμένοι μαργαρΐται καί λίθοι παντοιων χρωματοεν 
τιμαλφείς, διατεταγμένοι έπιτηδειότερον ή τά άνθη 
είς τους τεχνικωτάτους τών κήπων. Εξηρτητο δέ από 
χρυσών άλύσων, πίπτων έπί τοΰ στήθους αύτοΰ ύπερ- 
μεγέθης τις άνθραξ άκτινοβολών· άλλά πολλω μάλλον 
τοΰ κοσμήματος τούτου έλαμπε τό διάδημα ... Η 
αίθουσα έκείνη έφαίνετο ώς τό βασιλέων τοΰ Ηλιου, r

’Επανερχόμεθα είς τόν Βενιαμίν.
« Είς τό άνάκτορον τοΰτο κομίζονται κατ έτος οι 

φόροι τής Ελλάδος άπάσης, διό καί οί πύργοι του γέ
μουσι φορεμάτων όλοσηρικών, πορφύρας τε και χρυ
σίου. Ούδαμοΰ τής γής βλέπει τις όποιας ένταΰθα οι
κοδομάς ή τηλικούτους θησαυρούς· λέγεται μάλιστα 
ότι μόνον ό τών κατοίκων τής Κωνσταντινουπόλεως 
φάρος συμποσοΰται είς είκοσακιςχίλια φλωρία χρυσά 
καθ’έκάστην, αποτινόμενα ύπό τών έργαστηρίων, ξε
νοδοχείων τε καί αγορών, ώς καί ύπό τών έμπορων, 
έρχομένων πανταχόθεν διά ξηρας και θαλασσής εις 
ταύτην τήν μεγαλόπολιν. Οί "Ελληνες τών κατοίκων 
κέκτηνται μέγαν πλοΰτον χρυσοΰ και πολυτίμων λί
θων φοροΰσι δέ ίμάτια έξ όλοσηρικοΰ, κεκοσμημενα 
διά κροσσών χρυσών καί περικέντητα, ώς-ε βλέπων τις 
αύτούς ούτως έστολισμένους έπί τών ίππων των, εκ
λαμβάνει όλους ώς βασιλόπαιδας. Η χώρα των είναι 
εύρυτάτη, άφθονεΐ δ’έν αύτή ό άρτος, τό κρέας, ό οί
νος καί παν έδώδιμον. Ούδαμοΰ τής υφηλιου υπαρ- 
χουσι τοσοΰτοι θησαυροί.

» Είναι δέ οί "Ελληνες λίαν σοφοί καί ειδήμονες είς 
τά βιβλία των, τρώγοντες καί πίνοντες έκαστος έν τή 
άμπέλω αύτοΰ καί έκαστος ύπό τήν συκήν αύτοΰ. Οί 
στρατιώται των είναι μισθοφόροι εκ παντός έθνους, 
τά όποια καί άποκαλοΰσι βάρβαρα· άγουσι δέ τούς 
στρατιώτας τούτους εις πόλεμον κατά τών λαών τοΰ 
Τογαρμά, οΰς όνομαζουσι Τούρκους· διότι οι Ελλη
νες αύτοί ούτε εύτολμίαν έχουσιν, ούτε ανδρείαν είς 
τό πολεμεΐν μάλλον δέ είναι ώς γυναίκες, όλως ανε
πιτήδειοι είς μάχην, καθώς καί ή φήμη τούς παριςα.

'θ Βενιαμίν είχεν άφορμάς νά δυσφημη τοσοΰτον 
τούς "Ελληνας τοΰ καιροΰ του , καθώς έκ τών κατω
τέρω θά ίδωμεν.

« 'Εβραίοι δέν ύπάρχουσι μετά
λιν τούς μετέφερον πέραν μυχοΰ τίνος ον σχηματίζει 
αύτόθι ή θάλασσα, καί ούτω διά θαλάσσης μόνον έρ
χονται είς συναλλαγάς μετά τών κατοίκων. ’Αριθμοΰν- 
ται δέ έν Κωνσταντινουπόλει _δισχίλιοι Εβραίοι ραβ- 
βινΐται, καί πεντακόσιοι καραϊται είς τό πέραν μέ
ρος .. . Τινές αύτών κατεργάζονται τήν μέταξαν, 
ύπάρχουσι δέ καί πολλοί έμποροι και άνθρωποι βαθύ
πλουτοι·. άλλ’είς ούδένα 'Εβραίον έπιτρέπεται νά ίπ- 
πεύη, έκτος μονού τοΰ Αιγυπτίου Σολομώντος, ίατροΰ 
τοΰ βασιλέως, χάριν τοΰ όποιου οί Εβραίοι έ'χουσι 
τινα άνακούφισιν έν τη δουλεία των, βαρύτατη άλλως 
τε δουλεία. ’Εν γένει, οί "Ελληνες μισοΰσιν άπαντας 

καί διά τής συζεύξεώςτου μετά δύο γυναικών 'λατινι
κής καταγωγής, δυσηρές-ησε τους ύπηκόους, Ανδρείος 
καί εγκρατής έν πολέμω, έπιστρέφων εις την πρωτεύ
ουσαν αύτοΰ έδίδετο είς τήν άσωτείαν καί τας ήδονάς 
έν τώ μέσω τής μεγίστης πολυτελείας, δι’ήν έπέβαλ- 
λεν έπαχθεστάτους φο'ρους είς τούς ίδιους του λαούς.

Καί ταΰτα μέν έν συνάψει περί τοΰ αύτοκράτορος 
όςτις έβασίλευεν έν Κωνσταντινουπόλει δτε έπεσκέφθη 
αύτήν ό Βενιαμίν Τουδέλιος· έκ δέ τής περιγραφής 
αύτοΰ άποσπώμεν τά επόμενα, πολλά μέν τών οποίων 
κινοΰσι γέλωτα, τινά δέ είναι άξια περιεργείας ώς χα- 
ρακτηρίζοντα τάς δημώδεις ιδέας έκείνου τοΰ καιρού, 

β ... ’Εν Κωνσταντινουπόλει εύρίσκεται ό ναός 
τής 'Αγίας Σοφίας ώς καί ό Πάπας τών Ελλήνων, μή 
ύποτασσομένων εις τούς νόμους τοΰ τής 'Ρώμης. ’Εν 
τω ναώ τής 'Αγίας Σοφίας άριθμοΰνται τόσα ιερά, ό- 
σας έχει ήμέρας τό έτος. Αυτόθι συγκομίζονται άπει
ροι θησαυροί έκ τών νήσων, αγρών τε καί πόλεων όλου 
τού κράτους. Ούδαμοΰ τής ύφηλίου εύρίσκεται ναός πε- 
ριέχων τοσαΰτα κειμήλια. Εν τω μέσω αύτοΰ ύπάρ
χουσι κίονες έκ χρυσοΰ καί αργύρου, ώς καί αναρίθμη
τοι λυχνίαι έκ, τών αύτών τούτων μετάλλων ( 1 ).

» Πλησίον δέ τοΰ τείχους τών ανακτόρων έκτείνε- 
ται τόπος καλούμενος 'Ιπποδρομίαν. ’Εκεί άπαξ τοΰ 
έτους, κατά τά γενέθλια ’Ιησού τοΰ Ναζωραίου, ό βα
σιλεύς δίδει μέγα θέαμα, όπου παρίς-ανται διά μαγι
κής τέχνης ένώπιον αύτοΰ καί τής βασιλίσσης όλα τών 
ανθρώπων τάγένη όσα εύρίσκονται είς τήν ύφήλιον. 
Φέρονται δέ καί λέοντες έκεΐ, καί άρκτοι, καί τίγρεις 
καί όναγροι, συμβαλλόμενοι είς πάλην, καθώς καί όρ
νεα. Ούδαμοΰ τοΰ κόσμου ύπάρχει τοιοΰτο θέαμα. » 

’Ενδέχεται ότι παρευρέθη ό Βενιαμίν έν Κωνςαντι- 
νουπάλει εϊς τάς έορτάς αΐτινες ετελέσθησαν έπί τών 
γάμων τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ μετά Μαρίας τής 
θυγατρός τοΰ ηγεμόνος τής ’Αντιόχειας, κατά τά Χρι
στούγεννα τοΰ έτους 1161.

’Αλλ’έξακολουθοΰμεν τήν διήγησιν αύτοΰ.
« Καί αύτός δέ ό βασιλεύς Μανουήλ ωκοδόμησε 

παρά τήν θάλασσαν άνάκτορον μ,έγα, όπου έστησε 
τόν θρόνον καί τήν έδραν τοΰ βασιλείου του, έκτος 
τών άλλων όσα άνήγειρον οΐ προκάτοχοιτου, καί ά- 
πεκάλεσεν αύτό Βλαχέρνας, ένδύσας τάς ςηλας καί 
τά κιονόκρανα αύτοΰ χρυσόν καί άργυρον καθαρόν, 
καί χαράξας έπ’αύτοΰ άπαντας τούς πολέμους τών 
προπατόρων του (2). ’Εκεί δέ καί θρόνος έκ χρυσίου 
καί πολυτίμων λίθων, ύπεράνω τοΰ οποίου κρέμαται 
άπό χρυσής άλύσου ςάμμα χρυσοΰν, έφαρμοζόμενον είς 
τήν κεφαλήν τοΰ βασιλέως καθημένου είς τόν θρόνον. 
’Εχει δέ τό στέμμα τοΰτο έγκεκολαμμένους λίθους α
νεκτίμητους· τοιούτους, ώστε διά νυκτός δέν ύπάρχει 
χρεία φωτός, έπειδή φέγγουσιν αύτοί. Καί άλλα δέ 
πολλά εύρίσκονται έκεΐ θαυμάσια, τά όποια ούόείς δύ
ναται νά διηγηθή. »

'Ως βλέπει ό άναγνώςης, ή φαντασία τοΰ Εβραίου 
δέν απέχει τής τοΰ συγγραφέως τής Χαλιμάς· άλλ’ότι 
εύρίσκετο σπάνιος πλούτος είς τά ανάκτορα τών Βυ
ζαντινών, πολλοί συγγραφείς μαρτυροΰσιν. ("ΐδε τόν

(1) Ίδε τήν ώραίαν περιγραφήν καϊ Ιστορίαν του ναού τούτον 
ύπό Hammer*—«Constantinople et le Bosphore », ώς καί τήν 
Ιστορίαν του πολυμαθούς Σκαρλ. Βυζάντιου.

(2) Υποτίθεται οτι συγχεονται ενταύθα αί αναμνήσεις τού 
πβριηγητού, Ιδόντος τήν στήλην ήν είχε στήσει ό ’Αρκαδίας είς 
τιμήν του πατρός του Θεοδοσίου τού Μεγάλου.

ξύ αύτών εις τήν πό-

τούς Εβραίους, καλούς τε καί κακούς αδιακρίτως. ’Α- 
παντώντες αύτούς καθ’όδόν, τούς δέρουσιν ή φέρονται 
πρός αύτούς σκληρώς, ώς πρός δούλους. ’Αλλ’όμως οί 
Εβραίοι είναι πλούσιοι, έλεήμονες καί αγαθοί, καί 

ύποφέρουσιν έν ύπομονρ τήν εξορίαν. Ο τόπος ένθα 
κάτοικοΰσι καλείται Πέραν. »

Σημειωτέον, ότι έάν οί "Ελληνες τής Κωνς-αντινου- 
πόλεως έδερον τούς 'Εβραίους, κατ’αύτήν έκείνην πε
ρίπου τήν έποχήν, καί αιώνας μετ’αύτήν, οί Φράγκοι 
τής δυτικής Εύρώπης τούς έκαιον. "Ωστε ήσαν τωόντι 
εκείνοι άσυγκρίτως βαρβαρότεροι.

’Επανερχόμεθα είς τάς λαμπρότητας τών Βυζαντι
νών αύτοκρατόρων. Ο Ι’ιββών, έν τή « Ιστορία τής 
παρακμ.ής τοΰ ρωμαϊκού κράτους» διηγείται ότι, κατά 
τόν έννατον αιώνα, ό αύτοκράτωρ Θεόφιλος είχεν ε
γείρει τα ανάκτορα αύτοΰ κατά τό σχέδιον κτιρίου τί
νος, τό όποιον ό καλίφης τοΰ Βαγδατίου (Βαβυλώνας) 
είχεν αποπερατώσει πρό μικρού έπί τών όχθιον τού 
Τίγρου.

« Η μακρα, λέγει, σειρά τών οικημάτων συνέκειτο 
έκ δωμάτων ίδιαζόντων εις έκάστην τών τεσσάρων 
ώρών τοΰ ενιαυτού· πανταχοΰ δ’έν αύτοίς έφαίνετο 
αφθονία μαρμάρου καί πορφυρίτου καί εικόνων καί 
αγαλμάτων καί ψηφωμάτων καί αργύρου καί χρυ

σού καί πολυτίμων λίθων. Δένδρον χρυσοΰν περιεΐ- 
χεν είς τούς κλάδους καί τά φύλλα του πλήθος τεχνη
τών πτηνών, κελαδούντων έκαςην κατά τό είδος του, 
δύο δέ λέοντες έκ χρυσοΰ όλοι καί είς μέγεθος φυσικόν, 
κινοΰντες τούς οφθαλμούς έβρυχώντο ώς οί τών δρομώ
νων. Καί οί διάδοχοι δέ τοΰθεοφιλου, οί έκ τών δυ- 
νας-ειών Βασιλείου καί Κομνηνοΰ, έφιλοτιμήθησαν νά 
καταλίπωσινείς τούς μετ αύτούς μνημεία τής βασιλεί
ας των ή λαμπροτέρα καί μεγαλοπρεπέστερα κατα
τομή τών ανακτόρων είχεν όνομασθήύπ αύτών χρυσοΰν 
τρικλίνιον. Επομένως, οί εύγενέστεροι καί όλβιώ- 
τεροι τών Ελλήνων προσεπάθουν, έκαστος κατά τάς 
δυνάμεις του, νά μιμηθώσι τόν κύριόν των· ώστε ο
σάκις διήρχοντο έφιπποι τάς οδούς, φοροΰντεςτά όλο- 
σηρικά καί πολυκέντητα ίμάτιά των, τά παιδία έξε- 
λάμβανον αύτούς ώς βασιλείς. »

Ταΰτα όμως δέν ήμπόδισαν τό Κράτος έκεΐνο τοΰ 
νά καταρρεύση όπου τό βλέπομεν μέχρι σήμερον· τού- 
ναντίον έπετάχυνον τήν δεινήν πτώσιν. 

0 ΠΡΟΥΙΙΟΥΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΙΣ ΑΓΓΑΙΑΣ.
11 ΰλη αύτη ενδιαφέρει είς πολλούς άναγνώστας 

ήμών, ώς νομιζομεν.
’Εξ όλων τών προϋπολογισμών οΰς είδομεν κατά τό 

παρόν έτος, μόνος ό αγγλικός περιέχει έλάττωσιν μέν 
φόρων, αύςησιν δέ προσόδων θαυμάζεται δέ διά τό 
κατόρθωμα τοΰτο ό νέος έπί τής οικονομίας ύπουργός 
(Lowe), έπειδή μάλιστα ό τοΰ παρελθόντος έτους 
καί ύπό τοΰ προλαβόντος ύπουργοΰ γενόμενος προϋπο
λογισμός ύπεδείκνυε σημαντικόν έλλειμμα, διά τάς έκ 
τοΰ πολέμου τής ’Αβυσσυνίας απρονόητους δαπάνας, 
ιόν ή άπότισις θά έξακολουθήση καί κατά τό προσεχές 
έτος. Λοιπόν έδει νά πληρωθή πρώτον τό έλλειμμα 1 
τοΰτο, καί έπειτα νά εύρεθη τρόπος οικονομίας μέν άφ’ ’ 
ενός, αύξήσεως δέ τών προσόδων άφ’έτέρου.

Τό ύπουργεΐον Δισραέλη είχεν ΰπολογήσει έν τω 
τελευταίω προϋπολογισμό) τάς μέν προσόδους μέ-

χρις 73,1 50,000 λιριον στερλινών, άλλά μόλις ά- 
νεβησαν είς 72,592,000· ώστε άφήκεν έλλειμμα 
558,000 λ. στερλ.

Ο νΰν ύπουργος, βλέπων οτι δασμοίτινες δέν ά- 
πέφερον όσον ήλπίζετο, άπεφάσισε (καθώς έπραξε καί 
ό 'Ροβέρτος Πήλ πρό 25 έτών) ν’άναπλάση τούς δα
σμούς τούτους· προέβη δέ ούτος καί περαιτέρω· παρ' 
ούδέν τιθέμενος τήν κατακραυγήν τών μεγάλων κτη
ματιών, έτόλμησε νά προτείνη τήν τελείαν κατάργη- 
σιν τοΰ έπί τών ξένων δημητριακών καί τών έξ αύτών 
προϊόντων τελωνικοΰ δασμού. Αί δέ θεωρίαι τάς ο
ποίας ύπέβαλεν είς τήν Βουλήν ύπέρ τής τελείας α
παλλαγής τών ειδών τούτων άπό παντός τέλους εισα
γωγής είναι άξιαι πάσης σπουδής.

« Η Αγγλία, είπε, καταναλίσκει 22,000,000 
κουαρτέρων, ών τά μέν 8,000,000 είσάγονται έξω
θεν, τά δέ 1 4 προάγει ή χώρα. Δέν δύναται μέν νά 
ειπη τις ότι όλα τά 14 ταΰια εκατομμύρια ύφίσταν- 
ται άνατίμησιν ένεκα του τελωνικοΰ δασμού, άλλ’ 
έν μέρει τούτο γίνεται. Ερωτώμεν λοιπόν άν δέν ήναι 
λυπηρόν τωόντι ή ΰπαρξις κεφαλικού τίνος φόρου, 
οίος ύπήρχε κατα τούς παρελθόντα; καιρούς, καί μάλι
στα διωργανωμενου είς τρόπον ώς·ε νά έπιβαρύνη μάλ
λον τούς πτωχούς; διότι ύπελογίσθη ύπό τών ένασχο- 
ληθέντων είς τοΰτο τό ζήτησα, ότι ό άνθρωπος όςτις 
ζή μετά τής οικογένειας του τρεφόμενος κυρίως έξ άρ
του, πληρόνει έπί τοΰ σίτου δασμόν έχοντα πρός τήν 
πρόσοδόν του αναλογίαν οποίαν φόρος ενός καί ήμί- 
σεος τοΐς 1 00· ένω όταν έχη τάς δυνάμεις ν’ άγοράσχ 
καί αύγά, καί βούτυρον. καί κρέας, ταΰτα άποκτα ά- 
πηλλαγμένα άπό παντός δ- σμςύ. Ωστε ό έπί τοΰ 
σίτου δασμός λαμβάνεται άπο τιον πτο)χοτέρων, και 
επομένως αύξάνει τήν πτωχείαν των.

» Σημειωτέον πρός τούτοις ότι ό δασμός ούτος 
λαμβάνεται άπό σίτου, δηλαδή άπό πρώτης τινός καί 
άκατεργάστου ύλης, καί ότι μ.ετά τήν άπότισιν τοΰ 
δασμοΰ είναι χρεία νά κερδήση καί ό έμπορος, καί ό 
μεταπράτης, καί ό άρτοποιός καί ό άρτο,πώλης. Κατα 
πάντα λόγον λοιπόν ό δασμός ούτος άντιβαίνει πρός 
τάς άρχάς τής πολιτικής οικονομίας.

»’λλλά, λέγουσιν, ό δασμός ούτος είναι μικρός, 
καί τό άχθος αποβαίνει έλαφρόν είς έκαστον. Εάν ό
μως παραδεχθώμεν τούτο ώς έπιχείρημα, ιδού ευρο- 
μεν τόν φιλοσοφικόν λίθον τής οικονομίας, διότι ούδέν 
εύκολώτερον τοΰ έπιβάλλειν μικρούς δασμούς. Δυνά
μεθα νά θεσπίσωμεν όσους αν θέλωμεν τοιουτους, και 
δι’αύτών νά πορισθώμεν προσόδους σημαντικωτάτας· 
άλλ’όμως έκαστος τών μικρών τούτων δασμών παρα
βιάζει τάς άρχάς τής πολιτικής οικονομίας. Χρεω- 
στοΰμεν νά προσέχωμεν ώστε οί δασμοί νά μή ήναι 
κακοί· ό περί ού πρόκειται, δέν είναι μέν σημαντι
κός, άλλά παράγει σημαντικήν είς τό ταμεΐον πρόσο
δον ...» ί

'θ αύτόςύπουργός προτίθεται νά έλαττιόση και τόν 
έπί τής προσόδου τών κατοίκων φόρον άπό 6 πεν
σών κατά πάσαν λίραν στερλίναν είς μόνα 5 πένσα· 
ώσαύτως δέ καί νά κατάργηση τόν φόρον όςτις έλαμ- 
βάνετο μέχ ρι τοΰδε έπί τών άσφαλίςφων τών-κατα τής 
πυρκαΐάς, ώς καί τό τέλος τό όποιον έτινον οι πω- 
λοΰντες τέϊον.

Καί οί έπί τών ίππων, τών λεοφορειων καί τών 
οχημάτων, ώς καί οί έπί τών οικοσήμων φόροι προ-
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κειται νά μεταρρυθμισθώσι καί έλαττωθώσΐ’ τέλος Se. 
τό όλον τής γενομένης έλαττώσεως ή τελείας καταρ- 
γήσεως τελών έν ’Αγγλία άναβαίνει μέχρι τριών έκα- 
τομυρίων λ. στερλινών, ποσού όχι εύκαταφρονήτου.

’Αλλά προ πάντων διακρίνεται ό Lowe ώς οικονο
μολόγος βαθύς έκτε τών διοικητικών μεταρρυθμίσεων 
τάς οποίας έπεχειρησεν, υποσχόμενων αύτω ού μικράς 
οικονομίας, καί έκ τών μεταβολών άςείσήγαγεν έν τώ 
τρόπω της είσπράξεως τών φόρων· έπειδή διά τοΰνέου 
αύτοΰ τρόπου μέλλουν να συναχθώσι κατά τό ένεστός 
έ'τος οί φόροι ενός ό'λου έςαμη'νου, οΐτινες κατά τον 
παλαιόν τρόπον μόλις θά συνηγοντο έντός του προσε
χούς. Προς έξήγησιν του μέρους τούτου τών σχε
δίων του υπουργού απαιτείται μακρά καί λεπτομερής 
περιγραφή, ην όμως παραλείπομεν ώς όχληράν προς 
τούς ήμετέρους άναγνώστας- άλλ αρκεί νά ε’ίπωμεν 
ό'τι αί προτάσεις αύται έ'τυχον άρίς·ης ύποδοχής έν τη 
αγγλική Βουλή, καί ότι έκας-ος τών άκοοατών άκουων 
αύτάς ήπόρει, πώςούδείς έ'τερος μέχρι τοΰδε διενοήθη 
τούτο τό σχέδιον! ’Εν συντόμω, ό Lowe είσελθών 
είς τό ύπουργεϊον εύρεν, ώς είπομεν, έλλειμμα έκ 558 
χιλιάδων λ. στερλινών· καί άλλα μέν τών τελών έ- 
λαττώσας, άλλα δέ καί όλως καταργήσας, έσμίκρυνε 
τήν έξ αύτών πρόσοδον κατά 3 εκατομμύρια· καί ό- 
μως ό προϋπολογισμός αύτοΰ φέρει περίσσευμα έκ 
2,900,000 λ. στερλινών.

Αλλ εύτυχές-ερος τών προκατόχωντου κατά τούτο, 
έπεισε καί τούς συναδέλφους του ύπουργούς έπί τών 
στρατιωτικών καί τών ναυτικών νά έλαττώσωσι τούς 
προϋπολογισμούς των, ό μέν κατά 1,200,000, οδέ 
κατά 1,160,000 λ. στερλινών!

ΔΙΙΙΙΤΙΜΑ. — ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟ*.
(ίδε σελ. 10, 12, 74, 106 138 καί 169.)

Ο ΒΕΝΔΑΛ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙ1ΟΦΑΣΙΝ.

Επανελθων ο Βενδαλ τήν έπιούσαν είς τό γραφεΐόν 
του κατειχετο υπο διαθέσεων όλως νέων τα έμπορικά 
δέν τώ έφάνησαν έπαχθή ώς πριν· είς τό έξης είχε 
συνέταιρον αύτοΰ είς τό κατάστημα τήν Μαργαοίττην. 
Εξελεγζας λοιπον τούς ισολογισμούς ούς ύπέβαλεν εις 

αύτόν ό γραμματευς του, καί έξετάσας πάσαν πρόσθε- 
σιν ή αφαιρεσιν, θελησας δε και να έξακριβώση πόσον 
πράγμα ύπήρχεν είς τάς άποθήκας, ές-ειλεν έπί τουτω 
ένα τών υπάλληλων είς τα υπόγεια, διά νά καταγρά
ψω τά πάντα.

Μετ ολίγον, βλέπει τήν κεφαλήν τού Ζώη έμφανι- 
σθεισαν δια τής ημίκλειστου θυρας του γραφείου του.

— Τι είναι, Ζώη; έρωτα ό Βενδάλ. Κακήν ή κα
λήν ε’ίδησιν;

Ειξευρετε, κύριε Βενδάλ, ότιέγιυ προφήτης ποτέ 
δέν είπα ότι είμαι.

—Ού'τε τό είπες, καί ούτε τό φρονώ.
Κανείς προφήτης, καθ (ίσον ήκουσα, δέν έ'ζησεν 

ύποκάτω απο τήν γην, έςηκολούθησε λέγουν ό Ζούης· 
ούτε απερροφησε δια τών πόρων τού σώματός του τό 
κρασί εις διάστημά είκοσι ετών, καθώς ενώ κάμνω. 
Οταν είπα εις τον μακαρίτην τον κύριον Βίλδιν μίαν 

ημέραν, ότι μέ τήν αλλαγήν τής έπωνυμίας τού κατα
στήματος ήλλαςε και ή τύχη του, έγώ προφητείαν 
είχα κάμει; Οχι βέβαια. Και όμως συνέβη καθώς τό 

είπα. Τούτο νά παρατηρήσετε, κύριε Βενδάλ· ότι είς 
τον καιρόν τού Πεβλεσώνος ’Ανεψιού, ποτέ δεν ειχα- 
μεν απαντήσει λάθος μέσα είς έπιστολήν παραδόσεως 
πράγματος· τώρα, ιδού τί συμβαίνει. Σημειώσετε 
όμως ότι αύτό έγινε πριν βάλη ή δεσποσύνη Μαργα- 
ρίττη τόν πόδα της είς αύτήν τήν οικίαν· ώστε δέν 
πρέπει νά συμπεράνετε ότι έσφαλα όταν είπα, ότι τά 
άσματά της θά μάς έπανεφεραν τήν τύχην τήν κα
λήν . . . Αναγνώσετε τούτο έδώ, — προσέθεσεν ό 
Ζώης δεικνυων είς τόν Βενδάλ περικοπήν τινα του έγ- 
γράφου τό όποιον έκράτει. ’Εδώ αναγνώσετε.

Άνέγνωσε δέ ό Βενδάλ τά έξης·

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΕΛΒΕΤΙΚΟΙ’ ΚΑΜΠΑΝΊΤΟΤ.

« Είς τήν τελευταίαν αποστολήν τού καταστήμα
τος Δεφρεσνιέρου καί Συντρ. άνεκαλυφθη αταξία τις.»

Ο Βενδάλ δ ιεκόπη καί έξήτασε τάς σημειώσεις 
του. — Αύτή ή ύπόθεσις, είπεν, είναι τού καιρού τού 
κυρίου Βίλδιν. 11 συγκομιδή ήτο καλή, καί τήν είχε 
αγοράσει δλην. Αέν είναι αληθές, Ζώη, ότι ό ελβετι
κός Καμπανίτης οίνος ώφέλησε καλά τό κατάστημα;

— Δέν λέγω ότι ήτο κακή ή έπιχείρησις. Αύτό τό 
κρασί δέν θά διετηρεΐτο άβλαβές, άν έ'μενεν είς τάς οί- 
νοθήκας τών φίλων έκείνων άλλ’είς τάς έδικάςμας 
χεϊρας ώφέλησε. Κατωτέρω αναγνώσετε.

« Ό μέν άριθμός τών κιβωτίων είναι καθώς ύπάρ- 
» χει είς τά βιβλία μας· άλλ’ έκ τών αύτών κιβωτίων 
» εξ, τών οποίων τά σημεία είναι σχεδόν όμοια, έκ- 
» τός μικράς τίνος διαφοράς, άνοιχθέντα εϋρέθησαν να 
» περιέχουν κόκκινον κρασί άντι καμπανίτου. Εικα- 
» ζομεν ότι οί έν Νεοκαστέλλω φίλοι έλανθάσθησαν έκ 
» ττ>ς οαοιοτητος των σηριειων, αη προσεςαντες εις 
» τήν είρημένην μικράν αύτών διαφοράν. Τό λάθος 
» τούτο φαίνεται είς μόνα τά έξ κιβώτια. »

— Αύτό είναι υλον ; ήρώτησεν ό Βενδάλ άπορρίψας 
μακραν αύτοΰ τό έγγραφον τούτο.

Οί οφθαλμοί τού Ζώη ήκολούθησαν περιλυπως το 
χαρτίον, κυλιόμενον είς τό έδαφος.

— Ηγουν αύτό τό έχετε ώς τίποτε; είπεν. Υπάγει 
καλά- έγώ χαίρομαι νά βλέπω ότι θεωρείτε κατ αυ
τόν τον τρόπον τά πράγματα· όμως πολλακις το 
λάθος τό μικρόν γίνεται αιτία άλλου λάθους μεγαλη- 
τέρου. "Ενας διαβάτης ρίπτει είς τόν δρόμον ενώ περνά 
τήν φλούδαν ενός πορτογαλλίου· ένας άλλος διαβατής 
τό πατεΐ, γλυστρα, πίπτει. ’Ιδού πόνοι, τρεχάματα, 
ιατροί. Μένει ένας άνθρωπος ανάπηρος είς δλην του 
τήν ζωήν. Αύτό τόπεριστατικόν, τό όποιον σήμερον ή 
εύγενία σας περιφρονεϊτε ώς τίποτε, άν μάς συνεβαι- 
νεν είς τούς καιρούς τού Πεβλεσώνος καί Συντροφιάς, 
ς-ιγμήν δέν θά ήσυχάζαμεν άν δέν άνεκαλυπταμεν πώς 
έ'γινεν. Έγ'ώ, μή γένοιτο νά ύποπτευθώ τίποτε κα
κόν διά τούς άνταποκριτάς τού καταστήματος μας! 
άλλά μόνον εύχομαι, κύριε Βενδάλ, ποτέ να μή με- 
ταμεληθήτε έκλαμβάνων τά πράγματα κατ αύτόν τόν 
τρόπον, έλαφρά . . . Σάς παρακαλώ νά μέ συγχωρήτε 
ότι σάς ομιλώ καθώς σάς ομιλώ. Σάς στέλλουν ’εξ κι
βώτια κρασιού κοκκίνου αντί άλλου κρασιού ... τού
το έγώ παρατηρώ· αφού όμως σάς φαίνεται αδια-

Μείνας ούτω μόνος ό Βενδάλ ήρχισε νά γελά* καί 
όμως έκάθησε πάραυτα είς τό γραφεΐόν του, καί έγρα
ψε διά νά μή λησμονήση·

« Κύριοι Δεφρεσνιέρε καί Συντρ.
» Καταγινόμεχοι είς άπογραφήν τών έν τή αποθήκη 

οίνων τού καταστήματος, άνεκαλυψαμεν λάθος τι γε- 
νόμενον είς τήν τελευταίαν παράδοσιν τού καμπανί
του τόν όποιον μάς έστείλετε. Έξ τών κιβωτίων πε
ριείχαν κόκκινον κρασί, διό καί σάς τά έπιστρέφο- 
μεν, παρακαλούντες νά μάς στείλετε άντ’αύτών έξ 
κιβώτια μέ καμπανίτην ή, άν σάς ήναι προτιμότε- 
ρον τούτο, νά μάς πιστώσετε μέ τήν αξίαν αύτών α
πέναντι τών 500 λιρών αΐτινες σάς έπληρώθησαν έ- 
σχάτως ύπό τού ήμετέρου καταστήματος. Σάς άσπα- 
ζόμεθα διατελούντες όλως ήμέτεροι,

Βίλδιν και Συντρ. »

Πέμψας τήν έπιςολήν ταυτην, ό Βενδάλ άπέβαλεν από 
τού νοόςτου καί τήν αιτίαν αύτής. Είχε νά σκεφθή περί 
άλλων πραγμάτων πολύ μάλλον ούσιωδών. Έπορευθη 
είς έπίσκεψιν τού ’Οβερράϊζερ περιμένοντος αύτόν, καί 
συνεφωνήθη νά βλέπη πολλάκις έντός τής έβδομάδος 
τήν Μαργαρίττην, άλλά πάντοτε παρόντος καί τρί
του τίνος προσώπου, ή εκλογή τού οποίου άφέθη είς 
τόν νέον μνηστήρα. Ούτος έπροτίμησε τήν έζαίρετον 
κυρίαν Δόρ, ήτις έ'τυχε μάλιστα παρούσα είς ταυτην 
τήν συνομιλίαν. Η γραία έφάνη ώς ταραχθεΐσα διά 
τήν εύθυνην ήτις έπέκειτο είς αύτήν τού λοιπού, άλλ’ 
άμα εύροΰσα καιρόν ήτένισε προς τόν Βενδάλ, καί πως 
έμεσόκλεισε πονηρώς μέν, άλλά καί συγκαταβατικώς 
τό βλέφαρόν της.

Ό καιρός έν τουτοις παρήρχετο ταχέως, χάρις είς 
τήν συναναςροφήν της Μαργαρίττης. Δέκα δέ ήμε'ρας 
μετ’έκείνην καθ’ήν ό Βενδάλ είχε γράψει προς τούς έν 
Ελβετία άνταποκριτάς του, λαμβάνει πρωίαν τινα 
τήν έπομένην άπάντησιν·

« Κύριοι Βίλδιν καί Συντρ.
» Σάς ζητοΰμεν συγγνώμην διά τό μικρόν λάθος τό 

όποιον μάς άνεφέρετε, καί συγχρόνως προσθέτομεν με
τά λύπης ότι, έρευνώντες πώς έγινε τό λάθος τούτο, 
άνεκαλύψαμεν άλλο τι όλως άπροσδόκητον πράγμα 
σπουδαιότατον τόσον διά σάς, καθώς καί δι ημάς 
αύτούς.

» Μή έχοντες πλέον καμπανίτην τής τελευταίας 
είσοδίας, ήθελήσαμεν νά σάς πιστώσωμεν άντ’αύτοΰ 
καθώς μάς γράφετε· άλλα παρατηροΰμεν τόσον έκ τών 
βιβλίων μας, καθώς καί έκ τών τού ήμετέρου τραπεζί
του, ότι τό ποσόν τών 500 λιρών περί ού μάς αναφέ
ρετε ούδέποτε είσεπράχθη είς τό κατάστημά μας. ’Ε
πίσης όέ ε’ίμεθα βε'βαιοι ότι ούτε είς τήν Τράπεζαν έ- 
πληρώθη διά λογαριασμόν μας τοιοΰτο ποσόν.

» ΙΙις·εύομεν λοιπόν ότι τά χρήματα ταύτα ύπεξ- 
αιρέθησαν καθ’όδόν, μεταβαίνοντα από τών χειρών 
σας είς τάς χείράς μας, καί είκάζομεν έκ τινων τεκ
μηρίων ότι ό κλέπτης ήλπισεν ίσως νά τά πληρώση είς 
τούς τραπεζίτας μας πριν ή άνακαλυφθή ή ύπεξαίρεσίς 
του, ήτοι πριν ή μάς ς-αλώσιν οί λογαριασμοί οί συνή
θως διδόμενοι είς τό τέλος τού έτους. Έστοχάσθη ότι 
έχει καιρόν τρεις μήνας. ’Ανευ τής άνακαλύψεώς σας, 
θά ήγνοούμεν έ'ως τότε τήν ύπεξαίρεσιν ήτις απειλείνά 
σάς ζημιώση.

» ’Εξ όσων λέγομεν, καταλαμβάνετε ότι ή πράξις ε- 
γινεν υπό κλέπτου όχι συνήθους, καί διά τούτο θέλετε 
εύαρεστηθή νά μάς συμβοηθήσετε είς τάς έρεύνας τάς 
οποίας διατιθέμεθα νά κάμωμεν, έξετάζοντες πρώτον 
πάντων τήν άπόδειξιν ήν πρέπει νά έλάβετε ώς προερ- 
χομένην έξ ημών, άπόδειξιν έξ ά'παντος πλαστογρα- 
φημένην. Παρατηρήσετε άν ό λογαριασμός τού πράγ
ματος ήναι όλος χειρόγραφος ή τετυπωμένος καί ήριθ- 
μημένος, καί ειδοποιήσατε μας. 'Η λεπτομέρεια αυτή 
φαίνεται μέν ασήμαντος, είναι όμως ούσιωδεστάτη.

»’Άκρως ανυπόμονοι μέχρι τής άποκρίσεώς σας, 
διατελούμεν έν έξαιρέτω ύπολήψει όλως ύμέτεροι 

Δε φρεσν ιερός καί Συντρ.»

'Ο Βενδάλ άπέθεσε τήν έπιστολήν έπί τού γραφείου 
του καί έμεινε σκεπτόμενος. Νά χάση πεντακοσίας λί
ρας καθ’ήν ς-ιγμήν έβαλλετο ν αύξήση τήν περιουσίαν 
του! 'Ο νούςτου έτρεξεν αμέσως είς τήν Μαργαρίττην. 
'Έλαβε δ’έπειτα τό κλειδίον διά τού οποίου ήνοιγε 
σιδηρούν τι κιβώτιου, είς τον τοίχου κτισμένου καί πε- 
ριέχον τά βιβλία καί έγγραφα τού καταστήματος, ή- 
νοιξε τήν θύραν τού κιβωτίου τούτου, καί ένησχολήθη 
νά εύρη τήν κατάρατου έκείνην άπόδειξιν, ότε ηκουσεν 
όπισθέν του φωνήν λέγουσαν , — Σάς ζητώ συγγνώ
μην . . . Πολύ φοβούμαι ότι σάς διετάραξα.

Ητο τού ’Οβερράϊζερ ή φωνή.
—Ήλθα, προσέθεσεν ό Ελβετός, διά νά μάθω άν 

δύναμαι νά σάς γίνω κατά τι χρήσιμος, έπειδή ανα
χωρώ δι’ ύποθέσεις μου ιδιαιτέρας είς Μαγκεστρίαν 
καί Λιβερπούλην. Εκεί σκοπεύω νά διατοίψω όλίγας 
ημέρας· άν έχετε λοιπόν καί ή εύγενία σας ΰπόθεσίν 
τινα, είμαι όλος είς τήν διάθεσίνσας . . . θεωρήσετε' 
με ώς υπάλληλου τού καταστήματος Βίλδιν καί Συν
τροφιάς . . .

—Μίαν στιγμήν, σάς παρακαλώ, άπήντησεν ό 
Βενδάλ, έπειδή κάτι ζητώ, καί είμαι είς τάς προστα
γής σας.

Καί ταύτα λέγων έξηκολούθει έςετάζων τά έγγραφα 
καί τά βιβλία του.

—Ήλθετε είς άρμοδίαν στιγμήν, είπεν· αί φιλι- 
καί αύται προτάσεις μ είναι ύπέρ ποτέ πολύτιμοι, ε
πειδή σήμερον τό πρωί έλαβα έκ Νεοκαστέλλου μ.ίαν 
κακήν ε’ίδησιν.

— Κακήν ε’ίδησιν ! πόθεν ;
—Έκ τού καταστήματος Δεφρεσνιέρου καί Συν

τροφιάς.
— Δεφρεσνιέρου καί Συντροφιάς;
— Ναι, έν ποσόν χρημάτων τό οποίον τούς είχαμεν 

στείλει, έκλάπη αγνοώ πως. ’Επικειται είς έμέ πεν- 
τακοσίων λιρών ζημία.

—’Αλλά πώς τούτο ;
Στραφείς τότε προς τό γραφεΐόν του ό Βενδάλ, πα- 

ρετήρησεν ότι είχε πέσει χαμαί φυλλάς τις έκ φυππο- 
χ άρτου, έντός τής όποιας εύρίσκοντο διάφορα άλλα 
έγγραφά του , καί ότι ό ’Οβερράϊζερ κατεγίνετο νά τά 
συνάξη.

— Πόσον άδέξιος είμαι! άνέκραξεν ό Ελβετός. Τό- 
σον μ εταραςεν αυτή η ειοησις, ώστε οεν επροσεζα 
όπίσω μου . . .

’Εν τή προθυμία του όπως συνάξη τά διεσκορπι- 
σμένα χαρτία, άφήκε τήν φράσιν ταύτην ατελή.

— Μή λαμβάνετε τόσον κόπον, είπεν ό Βενδάλ· 
| άφίσετε νά έλθη ό γραμματεύς.
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— Κακή εϊδησις τωόντι! προσεθεσεν ό Ελβετός 
έξακολουθών νά συνάγη τά έγγραφα.

— ’Αν θέλετε, άναγνώσετε τήν έπιστολήν τοΰ Δε- 
φρεσνιέρου, νά ϊδήτε άν έχω δίκαιον ν άνησυχώ. Εί- 1 
ναι αύτή ή άνοικτη επί τοΰ γραφείου μου.

’Εξηκολούύησε *ε ό Βενδ’αλ νά έρευνα, και εύρε τέ
λος μετ’όλίγον τήνπλας-ογραφημένην άπόδειζιν. Ητο 
δέ τετυπωμένη καί ήριθμημένη, καθώς έγραφεν ό Δε- 
φρεσνιέρος. Ο Γεώργιος έ'λαβεν αμέσως ση,μείωσιν τού 
άριθμοΰ καί τής χρονολογίας, καί άφοΰ έθεσε τήν ά- 
πόδειξιν οπού έδει, καί έκλεισε το σιδηροΰν κιβώτιον, 
έστράφη πάλιν καί είδε τόν 'Ελβετόν άναγινώσκοντα 
τήν επιστολήν τοΰ Δεφρεσνιέρου πλησίον ενός τών πα
ραθύρων, εις το άλλο άκρον του θαλάμου.

— Δέν έρχεσθε πλησίον τής θερμάσρας; ’Εκεί τρέ
μετε έκ τού ψύχους. Πλησιάσετε εϊς τήν φωτιάν· θά 
σημάνω νά μάς φέρουν γαιάνθρακας.

Ό ’Οβερράϊζερ επανήλθε βραδέσι βήμασιν εϊς τό 
γραφείου. — Πολύ θ’ άνησυχήση ή Μαργαρίττη όταν 
μάθη τοΰτο και αύτή, είπε. Καί τώρα τί σκοπεύετε;

—’Απόκειμαι εις τήν διάκρισιν τοΰ Δεφρεσνιέρου 
καί Συντρ. άπεκρίθη ό Βενδάλ. Αγνοών όλωςδιόλου 
πώς έγινεν αυτό το πράγμα, χρεωστώ νά πράζω ο,τι 
υ.έ συστη'νουν έκεΐνοι. Η άπόδειξις τήν οποίαν είδα 
είναι τυπωμένη καί ήριθμημένη. Καθώς γράφουν, τοΰτο 
έ'χει σημασίαν πολλήν. Διατί άραγε ; . . . Σείς ό'ςτις 
διετελέσετε εϊς τό κατάςημά των, καί έχετε τινα γνώ- 
σιν τών ύποθέσεών των, δέν δύνασθε νά μέ είπήτε ;

Ό Ελβετός έμεινε σκεπτόμενος.
—’’Αν έβλεπα τήν άπόδειζιν ! είπε.
— Τίέπάθετε; ήρώτησεν ό Βενδάλ, ιδών εις την 

φυσιογνωμίαν του-άλλο ίωσίν τινα. Αϊσθανεσθε ρίγος; 
’Αλλά πλησιάσετε εϊς τήν θεμάςραν. Φαινεσθε <ός πα
σχών .. . Κυττάζετε να μήν ασθενήσετε.

— ’Αγνοώ τί έχω, άπεκρίθη ό 'Ελβετός· φοβοΰιιαι 
ότι έκρύωσα. Τό κλίμα σας τό αγγλικόν δέν μέ ανέχε
ται, άν καί ήμαι θιασώτης του ... Νά ϊδώ λοιπόν 
τήν άπόδειζιν.

’Ενωήνοιγεν εκ νέου τό σιδηροΰν κιβώτιον ό Βενδάλ, 
ό φίλος του έλαβε μίαν καθέδραν καί έκάθησε τείνων 
τάς χεϊρας πρός το πΰρ τής θερμάστρας.

— Αυτή είναι ή άπόδειζις; ανέκραζε μετά παρα
δόξου συγκινησεως, άμα ίδιον τόν Βενδάλ έπανερχό- 
μενον καί φέροντα τό χαρτίον.

Συγχρόνως δέ παρουσιάσθη < θυρωρός φέρων τούς 
γαιανθρακας. Ό Βενδάλ διέταζεν αύτόν νά πύρωση 
καλώς τήν θερμάστραν θελησαντος δέ τοΰ υπηρέτου 
νά δείξη προθυμίαν, έπρόσκοψεν ό ποΰς αύτοΰ εις πτυ
χήν τινα τοΰ τάπητος· καί ένώ ήγειρεν ο δυςυχής τόν 
κάδον ον έφερε πλήρη άνθρακων διά νά τούς χύση, έ- 
κλονίσθη, καί ούτως όλον το περιεχόαενον του ; άδου 
χυθέν έπί τοΰ πυρός, τό κατέπνιξε- πυκνός δέ τις κα
πνός ένέπλησε τόν θάλαμον.

— Ζώον! εψιθυριοεν ό Οβερράϊζερ άκοντισας προς 
τόν θυρωρόν βλέμμα, τό όποιον όπτωχός δεν έλησμό- 

νει καί μετά παρέλευσιν πολλών ετών.
— Αν θέλετε, ειπεν ό Βενδάλ, να μεταβώμεν εις 

τον θαλαμον τών γραμματέων, έκεϊ έχει θεραάστραν.
— Οχι, όέν αξίζει τον κόπον, άπεκρίθη ο 'Ελβετός 

τεινων τήν χείρα πρός τό έγγραφον καί ή χειρ του 
έτρεμεν.

Ο Βενδάλ τόν ενεχείρισε τήν άπόδειζιν άμα δε

λαβών αύτήν ό φίλος ησύχασε πάλιν· η ταραχή του 
κατηυνάσθη καθώς είχεκαταπνιγη καί το πΰρ διά μιας. 
’’Ερριψεν εϊς αύτήν έν βλέμμα, καί—Όχι, είπε, δέν 
καταλαμβάνω τίποτε. Λυπούμαι μη δυναμενος νά σάς 
Φωτίσω κατά τι. ·1

—Πρέπει λοιπόν, ειπεν ό Βενδάλ, να γράψω α
πόψε εις Νεοκάτελλον, καί νά ιδουμεν τί θάπροκύψη.

Εθεσε δ’εκ δευτέρου κατά μέρος τήν άπόδειζιν.
—"Αν γράψετε απόψε, ειπεν ό 'Ελβετός, θά έχετε 

τήν άπόκρισιν μετά οκτώ ή έννέα ημέρας. Εγώ θα έπι- 
ς-ρέψω ταχύτερα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, άν εις αύ
τήν μου τήν αποδημίαν μέ ς-οχάζεσθε κατά τι χρήσι
μον εϊς τα έμπορικά συμφέροντά σας, είμαι πρόθυμος. 
Αλλά δύνασθε καί νά μέ γράψετε. Λοιπόν χαίρετε... 
Είμαι πολύ περίεργος νά μάθω τήν άπόκρισιν τόΰ Δε
φρεσνιέρου· Τίς οίδεν ! ενδέχεται καί νά έχουν λά
θος. Μή ταράττεσθε, φίλε- δέν πρέπει ν’ άνησυχήτε 
πολύ.

Καί ότε μέν ήλθε, δέν έφαίνετο ποσώς βιαζόμενος, 
τώρα δέ ήρπασε τόν πίλον του έν πάση σπουδή, καί 
άνεχώρησεν ώς μή δυνάμενος νά χάση ού'τε στιγμήν.

Ο Βενδάλ ήρχισε τότε νά περιπατή περίσκεπτος 
εις τούς θαλάμους. Η πρώτη αύτοΰ κρίσις περί του 
χαρακτήρος του'Οβερράϊζερ είχέπως μεταβληθή μετά 
τήν συνομιλίαν ταύτην. Ηδηήλεγχεν έαυτον ότι λίαν 
αύςηρώς είχε κρίνει κατ άρχάς τόν άνθρωπον τούτον, 
καί λίαν κατεσπευσμένως. Η άπορία καί ή λύπη τοΰ 
Ελβετού, άκούσαντος τήν δυσάρεστον είδησιν ήν είχε 

λάβει το κατάςημα Βίλδιν καί Συντροφιάς, έφάνησαν 
εϊς τόν Γεώργιον ώς άδιστάκτως ειλικρινείς. Καί μέ
χρι τοΰδε μέν, είχε προσπαθήσει ματαίως νά σχημα- 
τίση κρείττονά τινα γνώμην περί τοΰ κηδεμόνας τής 
Μαργαρίττης, καί τοΰτο διά τήν αγάπην του πρός τήν 
Μαργαρίττην αύτήν· άλλα μεθ’δσην τόν έδειζεν ό ’Ο
βερράϊζερ συμπάθειαν έπί τής προκειμένης συμφοράς, 
ό αγαθός καί γενναίος τήν φύσιν Γεώργιος έπιστευσεν 
ό'τι ύπήρζεν άδικος πρός τον Ελβετόν. —Τίς οίδεν; 
έλεγε καθ’εαυτόν· ένδέχεται νά άνέγνωσα κακώς τήν 
φυσιογνωμίαν αύτοΰ τοΰ άνθρώπου.

Διήλθε πάλιν έν τούτοις καιρός, καί αί εύφρόσυ- 
νοι μετά τής Μαργαρίττης έσπέραι έφευγον τάχισται. 
Ήλθε δ’έκνέου ή δεκάτη ήμερα άφ’ής είχε γράψει τήν 
δεύτέραν επιστολήν του εϊς Νεοκάστελλον, καί έλαβε 
τήν άπάντησιν αύτής.

« Κύοιοι Βίλδιν καί Συντ.ι
» Ο πρώτισος τών συνεταίρων μας, κύριος Δεφρεσ- 

νιέρος, άνεχώρησεν εϊς Μεδιόλανον διά κατεπείγούσαν 
ύπόθεσιν τοΰ καταστήματος, καί έν απουσία του σάς 
γράφω έκ νέου περί τών 500 λιρών αϊτινες έγιναν, ά
φαντοι, συμφώνως μέ όσα μοί έξέφρασε καί ΐ ίδιος α- 
ναχωρών.

» Μεγάλην μάς έπροξένησεν απορίαν καί λύπην έν- 
ταύτώ ή πληροφορία σας, ό'τι ή πλαστογραφημένη ά- 
πόδειςις ήν έχετε είναι τετυπωμένη καί ήριθμημένη. 
Καθ ον καιρόν συνέβη ή άπατη αυτή ύπήρχον μόνον 
τρία κλειδιά άνοιγοντα τό σιδηρουν κιβώτιον εντός του 
όποιου ευρισκοντο τά έντυπα ήμών και τό μέν έξ αύ
τών έκρατει ό συνέταιρός μου, έγώ δέ το άλλο, τό δέ 
τρίτον το είχεν άλλος τις, άνθρωπο; τής έμπιστοσυνη. 
μας. Τόσον άπείχομεν του νά συλλάβωμεν τήν έλα- 

' χ ιστην υποψίαν περί αύτοΰ τού άνθοώπου, ώστε αάλ- 

λον ημάς αύτούς ήδυνάμεθα νά κατηγορήσω μεν. Καί 
όμως. . .

» Δέν δύναμαι πρός τό παρόν νά προβώ μέχρι του 
νά σάς είπω τίς είναι ούτος· θέλω άποσιωπήσει τό ό
νομά του ένόσφ ύπάρχει σκιά έλπίδος τοΰ νά πρόκυψη 
άθώος έκ τής άνιχνεύσεως τήν οποίαν ενεργοΰμεν. Σάς 
ζητώ λοιπόν συγγνώμην διά ταύτην μου τήν αποσιώ- 
πησιν, άφοΰ ή πρόθεσις αύτής είναι, ώς παρατηρείτε, 
επαινετή.

» Αί έρευναι ήμών είναι άπλούσταται. Θά ύποβά- 
λωμεν εϊς άνθρώπους τινάς ειδήμονας τήν άπόδειζιν 
μας, διά νά τήν παραβάλωσι μέ τινας γραφικούς χα
ρακτήρας ο'ίτινες εύρίσκονται παρ’ήμΐν. Δέν δύναμαι 
δέ νά σάς -είλω αύτούς τούς χαρακτήρα^, διά λόγους 
τούς οποίους θά εγκρίνετε βεβαίως καί ύμείς όταν σάς 
τούς γνωστοποιήσωμεν. Διά τοΰτο παρακαλείσθε νά 
μάς στείλετε ένταυθα τήν άπόδειζιν· άλλ’έν τούτοις 
χρεωστώ καί νά σάς προσθέσω ολίγα τινα, όπως λά
βετε τάς δεούσας προφυλάξεις.

» Εάν ό άνθρωπος τόν όποιον ύποπτευόμεθα μέ με
γάλην μας λύπην ήναι τωόντι αυτός ό ένοχος τής πλα
στογραφίας, φοβούμεθα εκ τινων διδόμενων ό'τι ήδη 
περιστατικά τινα θα διήγειραν καί εις αύτόν τήν υπο
ψίαν ότι εύρισκόμεθα εις τά ίχνη του· καί επειδή τό 
μόνον τεκμήριον τής ένοχής του είναι τό αποδεικτικόν 
τό οποίον κρατείτε, θά κινήση ούρανόν καί γην διά νά 
τό λάβη άπό τάς χείράς σας καί νά τό εξάλειψη. Σάς 
παρακαλώ λοιπόν νά μή έμπιστευθήτε αύτό τό έγγρα
φον εϊς τό ταχυδρομεΐον, άλλα νά μέ τό ςείλετε άνευ 
άναβολής διά τίνος ιδιαιτέρου κομιστοΰ, άνθρώπου 
τής πάσης εμπιστοσύνης σας, ό'χι πρωτοπείρου εις το 
όδοιπορεΐν, καί καλώςγινώσκοντοςτήνγαλλικήν γλώσ
σαν. Ένί λόγω, νά ήναι καί δεδοκιμασμένης τιμιότη- 
τος, καί ένταύτώ άνθρωπος χρείας τυχούσης ανδρείος· 
νά τόν συστήσετε δέ νά προσέξη μήποτε καθ’ οδόν 
πλανηθή ύπό όποιουδήποτε ξένου ζητοΰντος σχέσιν 
μετ’αύτοΰ. Εϊς αύτόν καί μόνον δύνασθε νά φανερώ
σετε τήν φύσιν τής ύποθέσεως, καί τήν όποιαν αύτη 
δύναται νά λάβη τροπήν. Πέποισθε ότι είναι ανάγκη 
ν’άκολουθήσετε κατάγραμμα ταύτας όλας τας ο
δηγίας, διά νά έλθη ή πλαςογραφημένη άπόδειζις εϊς 
λιμένα ασφαλή.

»*Εν έτι οφείλω νά προσθε'σω πριν δώσω τέλος εϊς 
τήν παροΰσάν μου· να σπεύσετε όσον τό δυνατόν, ε
πειδή έκ τής άναβολής έξαρτώνται καί άλλαι ζημίαι. 
Μάς λείπουν καί άλλα έντυπα αποδεικτικά, τά οποία 
δύναται ομοίως νά πλαστογράφηση ό κλέπτης πριν ή 
τόν συλλάβωμεν.

» Διατελώ άφωσιωμένος ΰμίν
Διά Δϊφρίσνιέοον καί Συντρ.

'Ρολάνδος. »

Τίνα άράγε ύπωπτεύοντο; ό Βενδάλ. δέν ήδύνατο να 
ααντεύση. ’Αλλά καί τίνανά στείλη εϊς Νεοκάστελλον 
μετά του αποδεικτικού; ’’Ανθρωποςτίμιος καί ανδρείος 
εύρίσκετο, άλλ’έπρεπε καί νά ήναι έμπειρος εϊς το ο- 
δοιπορείν, νά λαλή δέ καί τήν γαλλικήν γλώσσαν, και 
τέλος νά προσέξη μή λάβη καθ’οδόν σχέσιν μεθ οποι
οσδήποτε. 'Ο Βενδάλ έσκέφθη ότι αύτός καί μόνος 
συγκατείχε ταϋτα πάντα τά άπαιτούμενα.

’Αλλά νά παραίτηση τό κατάστημά του ; Η θυσία 
τόν έφαίνετο μεγάλη· νά παραίτηση, δέ καί τήν Μαρ
γαρίττην; έτέρα θυσία, ίσως μεγαλητέρα πρός αύτον.

Επρόκειτο όμως καί περί 500 λιρών, καί άφ’ετέ
ρου ό ‘Ρολάνδος παρίστα ώς σπουδαιότατου τό νά γί- 
νωσι κατά γράμμα όλα τά διαβήματα όσα συνεβού- 
λευεν. 'Όσον πλέον έσκέπτετο ό Βενδάλ, τόσον μάλ
λον έβλεπεν ώς άναγκαίαν τήν άναχώρησιν του.

— Υπομονή! . . . είπε μετά στεναγμού· πρέπει 
νά ύπάγω έγώ αύτός.

’Ενώ έκλείδωνε τό αποδεικτικόν μετά τής νέας επι
στολής, έστοχάσθη ότι ίσως άν διεκοίνωνε ταΰτα εις 
τόν ’Οβερράϊζερ ούτος τόν έβοήθει νά μαντεύση εύκο- 
λώτερον τόν κλέπτην. Μόλις δέ διεβη) ή σκεψις αύτη 
διά του νόόςτου, καί άνοιχθείσης τής θύρας εϊσήλθεν 
ό 'Ελβετός.

— Μ’είπαν εις τήν οικίαν σας ότι σάς έπερίμεναν 
χθές τήν εσπέραν, ανέκραξε πρός αύτόν ό Βενδάλ, ά'μα 
ώς τόν είδε. Καλώς ήλθετε. Πώς έπεράσετε; έκάμετε 
καλάς έργασίας ;

— Εύχαριστώ, αί έργασίαι ύάτήγαν καλά, καί έχω 
έξαίρετα εϊς τήν ύγείαν. Τώρα δέ, τι νέα; Ελαβετε 
έπιστολάς έξ 'Ελβετίας;

—Ναι, μίαν πολύ περίεργον έπιστολήν. Η ύπό- 
θεσις έκείνη έλαβε νέαν τινα μορφήν, καί μέ συςήνουν 
έκ Νεοκαστέλλου νά φυλάξω μυστικιότατα τα μέτρα 
εϊς τά οποία θά προβώμεν. Μέ λέγουν, εις κάνενα να 
μή είπω τίποτε.

— Εϊς κάνένα ανεξαιρέτως; ήρώτησεν ό Ελβετός· 
καί συγχρόνως έπροχώρησε πρός τό παράθυρον, εις τό 
άλλο άκρον τοΰ θαλάμου, καί έπίτινας στιγμας ειδεν 
εντός τής όδου. ’Επανελθών δέ μετά τοΰτο αιφνιδίως 
πρός τόν Βενδάλ, — Πρέπει, είπε, νά έχασαν αύτοί οί 
άνθρωποι τό μνημονικόντων, άφοΰ δεν εξαιρούν ούτ 
έμέ τόν ίδιον.

—’Αλλά μέ γράφει ό 'Ρολάνδος, άπεκρίθη ό Βεν
δάλ, καί ίσως τωόντι έλησμόνησε. Μάλιστα έγω έπε- 
θύαουν νά σάς εύεω καί νά σάς συμβουλευθώ, έπειδη 1 . , „ , , ; z ί* ί'κατα παντα τροπον αυτή η απαγορευσις των οεν ου- 
ναται νά άφορά εϊς τήν εύγενίαν σας. Τό πράγμα είναι 
πολύ δυσάρεστον.

— Πολύ μάλλον ή δυσάρεστον, ειπεν ό Οβερράϊ
ζερ προσηλώσας έπί του Βενδάλ τούς οφθαλμούς του, 
έσκιασμένους ύπό τοΰ νέφους των. Εγώ ήλθα πρωί να 
σάς ίδω, όχι μόνον διάνα μάθω τι νέα, αλλα δια να 
χρησιμεύσω ώς μεσάζων ή ώς άγγελιαφόρος σας· διότι 
κ’ εγώ έλαβα έπιστολάς έξ ών αναγκάζομαι ν απέλθω 
χωρίς άναβολής εϊς τήν 'Ελβετίαν, και δύνασθε νά 
δώσετε εϊς έμέ δ,τι έγγραφον περί αύτης τής ύποθέ
σεως έχετε νά στείλετε εϊς τόν Δεφρεσνιέρον.

—’Εξαίρετα λοιπόν συμπίπτει το πράγμα· ούτε ή- 
δυνάμην νά ευρώ άνθρωπον ασφαλεστερον υμών, απε- 
κρίθη ό Βενδάλ. ’Εγώ, πρό όλίγου, μή βλέπων περί εμέ 
τινά αρμόδιον, είχα αποφασίσει νά επιχειρήσω την 
οδοιπορίαν έγώ αύτός . . . Μίαν στιγμήν, σίς παρα
καλώ, ν’άναγνώσω τήν έπιστολήν εκ νέου.

Καί ό μέν Βενδάλ ήνοιξε τό σιδηροΰν κιβώτιον ινα 
έπαναλάβη τήν έπιστολήν έκείνην, ό δέ Ελβετός έρ- 
ριψε γύρω του ταχύ τι βλέμμα, θελησας νά βεβαιωθή 
άν ήσαν έκεί μόνοι- ήκολούθησε τόν Γεώργιο1* μέχρις 
άποστάσεως δύο βημάτων, και εφάνη ώς καταμετρών 
αύτόν διά τοΰ οφθαλμού. Ο Γεώργιος όμως ήτο υψη
λότερος, βεβαίως δέ καί ισχυρότερος. Ο Ελβετός ώ- 
πισθοχώρήσεν έπλησίασέ πρός τήν ϋερμαστραν.

’Εν τούτοις, ό Βενδάλ άνεγίνωσκε τρίτον ήδη rr,v
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τελευταίαν παράγραφον της επιστολής. Η ρήσις ήτο 
σαφέστατη, καί ή τελευταία φράσις ένετέλλετο είς τον 
νέον έμπορον ν ακολουθήση κατά γράμμα ταυτην τήν 
οδηγίαν. ’Εννόησε τότε ότι, άν έπραττε κατα τό δο- 
κοΰν, καί έματαιούντο ένεκα τούτου όσα μέτρα έλή- 
φθησαν, ή εύθύνη θά έπιπτεν είς αύτόν όλη, δικαίως 
δε καί ή [ο-ομφή. 'Ως έμπορος, έχρεώς-ει νά μή έκκλίνζ; 
τής κεχαραγμένης όσου. Έκλείδωσε λοιπόν πάλιν τήν 
έπιστολήν είς τό σιδηροΰν κιβώτιον.

— ’Αφόρηταν πράγμα! είπε προς τόν Ελβετόν. 
’Εγώ δέν αμφιβάλλω ότι ό Ρολάνδος ύπέπεσεν είς λή
θην άκατανόητον, καί ή οποία μέ φέρει ενώπιον σας εις 
θέσιν όλως άτοπον καί μ.ωράν. Αλλά καί πώς να κά
μω; Στοχάζομαι ό'τι, άφου κ’έκεΐνοι ένδιαφέρονται 
τόσον είς τήν σάρεστον αύτήν ύπόθεσιν, τής οποίας 
έγώ αγνοώ όλας τάς λεπτομέρειας, δέν είμαι ελεύθε
ρος νά παρατρέξω τούς όρους των , άλλά τούναντίον 
πρέπει νά συμμορφωθώ. Καταλαμβάνετε βεβαίως τήν 
θέσιν μου. Είμαι δούλος τών διαταγών τάς οποίας 
λαμβάνω· άλλως, θάέδεχόμην μετά πολλήςμου χαράς 
τήν υπηρεσίαν ήν μέ τόσην καλωσύνην μέ προσφέρετε...

—’Αδιάφορον, είπεν ό’Οβερράϊζερ· πολύ καλά μά
λιστα κάμνετε, καί είς τήν θέσιν σας θά έ'καμνα κ έγώ 
τό αύτό. Τούλάχ ιστόν όμως θά συνοδοιπορήσωμεν. 
Σήμερον καί σεις δέν αναχωρείτε;

— Ναι, σήμερον· εννοείται όμως ότι πρέπει πρότε- 
ρον νά ίδώ τήν Μαργαρίττην.

—Ώ, βεβαίως! Έρχεσθε τό εσπέρας, καί άπ εκεί 
μεταβαίνομεν όμοΰ είς τόν σιδηρόδρομον. Θ’άναχωρή- 
σωμεν είςτάς οκτώ διά τής ταχυδρομικής άτμαμάξης.

—Ναι, διά τής ταχυδρομικής άτμαμάξης είπεν, 
ό Βενδάλ.

Πολλάς έχων ό Βενδάλ ύποθέσεις ν αποπεράτωση 
διά τό κατεπεΐγον τής άναχωρήσεώς του, άφίχθη είς 
τήν οικίαν του Ελβετού βραδύτερον παρ’όσον ήλπιζε, 
καί ολίγιςος πλέον τον έμεινε καιρός όπως άνταλλάξη 
μετά τής Μαργαρίττης του λόγους τινάς. Εύτυχώς , 
τήν εύρε μόνην εις τήν αίθουσαν όπου είσήλθε.

— Γεώργιε, τόν είπεν ή κόρη, ολίγα», μας μένουν 
στιγμαί- άλλά, χάρις είς τήν αγαθότητα τής κυρίας 
Αόρ, δυνάμεθα νά ήμεθα έδώ μόνοι.

Καί περιβαλοΰσα τόν τράχηλόν του διά τώνχειρών 
της,—’Ακούσε, Γεώργιε, προσέθεσεν έκαμες σήμερον 
τίποτε είς τόν ’Οβερράϊζερ, τό όποιον τόν προσέβαλεν;

— Εγώ! άνέκραξεν ό Βενδάλ έκθαμβος.
— Σιώπα· δέν πρέπει νά μάς άκούση, είπεν ήΜαρ- 

γαρίττη. ’Ενθυμείσαι τήν μικράν εκείνην φωτογραφη- 
μένην εικόνα, τήν οποίαν μ’είχες δόσει; ’Αγνοώ πώς 
τήν ηύρε σήμερον μετά μεσημβρίαν έπί τής ές-ίας, καί 
τήν έλαβε, καί τήν έβλεπε, καί έγώ παρετήρουν τήν 
μορφήν του είς τόν καθρέπτην . . . Α! είμαι βεβαία 
ότι κάπως τόν προσέβαλες· είναι φιλέκδικος άνθρωπος, 
αδυσώπητος, και άφωνος ώσάν μνήμα. Μήν άναχω- 
ρήσης μετ αύτοΰ . . . Γεώργιε, σέ λέγω μήν άνα- 
χωρήσης.

— Αλλ αγάπη μου, σέ πλανά ή φαντασία. Ποτέ 
δέν ύπήρξαμεν, έγώ καί ό ’Οβερράϊζερ τόσον φίλοι, 
όσον κατά τήν παρούσαν στιγμήν.

Δέν έπρόφθασε ν άποκριθή είς ταύτα ή Μαργαρίττη, 
ότε τό έδαφος τού πλησιες-έρου δώματος ήκούσθη σειό- 
μενον ύπό τού βήματος ποδός βαρυσώμου ανθρώπου· 
εύθύς δέ φανεΐσα ή κυρία Δόρ, — Ό ’Οβερράϊζερ! — 

είπε· καί έκάθησεν είς μίαν καθέδραν πλησίον τής θερ
μάστρας, είς τήν συνήθη θέσιντης.

Είσήλθε δέ μετά τούτο ό Ελβετός, φέρων κρεμά- 
μενον από τού ώμου του μικρόν ταχυδρομικόν σάκκον.

— Εισθε έτοιμος; ήρώτησε τόν Βενδάλ. Έχετε 
τίποτε νά μέ δώσετε νά βάλιο είς τόν σακκον μου; Πού 
είναι ό έδικός σας: ’Εγώ ήγόρασα αύτόν παρατηρή
σατε . . . Έδώ έχει θήκην διά τά χαρτία· είναι είς 
τήν διάθεσίν σας.

— Σάς εύχαριστώ, άπεκρίθη ό Βενδάλ· έγώ έν μό
νον έχω άναγκαΐον έγγραφον, καί είμαι ύπόχρεως νά 
τό κρατώ έπάνω μου· τό έχω έδώ, και εδώ θα τό εχω 
έως νά φθάσωμεν είς τό Νεοκαστελλον.

Συγχρόνως δέ ό Βενδάύ. έψαυε τόν θύλακα τού εν
δύματος του άριςερόθεν του στήθους του· καί τότε ή- 
-θάνθη τήν γεΐρα τής Μαργαρίττης σφίγγουσαν τήν ά- 
ριστεράν του. 'Η νεάνις παρετήρει τόν κηδεμόνα της 
έξετάζουσα αύτόν μέχρι τών αδύτων τής ψυχής- άλλ’ 
ήδη ούτος ές-ράφη προς τήν κυρίαν Δόρ, καί έλαβε τήν 
χεϊρά της προς αποχαιρετισμόν.

— Σέ άφίνω ύγείαν λοιπόν, αγαπητή Μαργαρίττη 
μου, είπε ςραφείς έπειτα καί προς τήν ώχράν καί έμ
φοβον ανεψιάν του.—Κύριε Βενδαλ, λοιπον είσθε έ
τοιμος ; Δρόμον! δρόμον, φίλε προς τό Νεοκάςελλον!

Καί έπικρούσας έλαφρώς τόν Βενδάλ είς τό στήθος, 
όπου ήτο ό θύλαξ ό περιέχων τό αποδεικτικόν, έξήλθε 
πρώτος αύτός.

Καί τό μέν τελευταΐον βλέμμα του ό Βενδάλ έρριψε 
προς τήν Μαργαρίττην τής δέ κόρης ό τελευταίος 
ποός αύτόν λόγος υπήρξε· « Μήν αναχώρησης !»

ΠΡΑΕΙΣ ΤΡΙΤΗ.—ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ.

Ό Βενδάλ άνεχώρησε μεσοΰντος τού μηνός φεβρουα- 
ρίου, ό δέ χειμών έκεΐνος ήτο βαρύτατος καί οί δρό
μοι κάκιςοι προς τούς οδοιπόρους· τόσον κακοί ήσαν, 
ώστε φθάσας είς Στρασβούργον μετά τού ’Οβερράϊζερ 
εύρε τά άριστα τών εκεί ξενοδοχείων όλως κενά. Πολ
λοί άλλοι οδοιπόροι απερχόμενοι είς τά ένδότερα τής 
'Ελβετίας ένεκα υποθέσεων, έπεστρεφον είς τά ίδια 
άναβάλλοντες τήν οδοιπορίαν.

Οί σιδηρόδρομοι δι’ών σήμερον μεταβαίνουσιν είς 
τήν τερπνήν έκείνην χώραν οί περιηγηταί, τότε ήσαν 
κατά τό πλεΐστον μτελείωτοι" πανταχοΰ δέ ή χιών 
είχε διακόψει πάσαν συγκοινωνίαν, καί πανταχοΰ ή- 
κουε'τϊς ίπορίαςπεοί οδοιπόρων παθόντων ταπανδεινα. 
’Αλλ’διιως ύπήρχον έν τούτοις καί ύπερβολαί, καί έ- 
πειδή ή οδός ή, διά τής Βασηλίας (Bale) ύπήρχε δια
βατή, ό Βενδάλ έπέμεινεν είς τήν άπόφασιν νά προ- 
χωρήση. Τήν αύτήν δέ άπόφασιν είχε καί ό συνοδοι
πόρος του, μελετών ούτος νά έζαλειψη παντι τρόπω 
τό έγγραφον ο έκράτει ό Βενδάλ, έστω έξαλειφων καί 
τόν Βενδάλ αύτόν άπό προσώπου τής γης.

’Απειλούμενος ύπό τελείου άφανισμοΰ, περισφιγγό- 
μενος έντός κύκλου τόν όποιον ή δραστηριότης του 
Γεωργίου περιέ-ελλεν άπό ώρας είς ώραν, ό ’Οβερράϊ
ζερ έμίσει τόν συνοδοιπόρον του θηριωδώς. Και πάν
τοτε μέν έτρεφε πρός αύτόν σκοπούς απαίσιους· είτε 
διά τήν έχθροπάθειαν του άναγώγου χωρικού προς τόν 
καλώς άνατεθοαμιμενον πολίτην, είτε διά τήν αντί- 
θεσιν τού σκαιοΰ χαρακτήρός του πρός τήν εύγενή και 
γενναίαν ταύτην φύσιν, είτε δια την καλλονήν τού 

1'εωργίου, είτε διά τήν χάριν αύτοΰ, άγαπωμένου ύπό 
τής Μαργαρίττης, είτε καί δι’ό'λα όμοΰ ταΰτα τά αί
τια, τόν έμίσει θανασίμως· τόν έμίσησεν άφ’ής στιγ
μής τόν είχεν ίδή · άλλά τώρα τόν έθεώρει καί ώς ά
γοντα αύτόν είς τήν απώλειαν, καί ό σοχασμος ούτος 
άνερρίπιζεν άδιαλείπτως τήν άπε'χθειαν καί τήν οργήν 
του πρός αύτόν.

Ό Βενδάλ, άπ’ εναντίας, ό Βενδάλ ό'ςτις πολλά-

φέροντος τίνος τούς κόπους καί κινδύνους τής οδοιπο
ρίας ταύτης.

Είς όλους τούς λόγους τούτους, αγορεύοντας ύπέρ 
τοΰ Έλβετοΰ, προσετέθη καί έτερος, ό'τε άφίχθησαν 
είς Βασηλίαν, διπλάσιου τοΰ συνήθους καταβαλόντες 
καιρόν. Είχον δειπνήσει άργα πολύ, καί εύρίσκοντο μό
νοι είς ένα τών θαλάμων τοΰ ξενοδοχείου. Ό ποταμός 
Ρήνος έκύλιε τά ρεύματά του ύπό τήν οικίαν, βαθύς, 

ταχύρροος, πολύφλοισβος, έξωγκωμένος έκ τών χιό— 

κις ήλεγζεν εαυτόν διά τήν δυσπιςίαν ήν άμυδρώςπως 
ήσθάνετο πρός τόν Ελβετόν τούτον, σήμερον έφρόνει 
ό'τι ώφειλε νά έξαλείψη άπό του νοός του και τό έ
σχατον ίχνος τού ακουσίου τούτου αισθήματος. Έλεγε 
καθ εαυτόν ό'τι ό ’Οβερράϊζερ υπήρχε τής Μαργαρίττης 
ό κηδεμών, ό'τι τοΰ λοιπού άποκατέ-η μεταξύ αύτών 
φιλία γνησία, καί ό'τι τέλος πάντων αύτός έκουσίως ή- 
θέλησε νά τόν συνοδεύση καί νά συμμερισθή άνευ συμ

νων. Ό Βενδάλ έκειτο νωχελώς ήπλωαένος έπι τίνος 
ανακλίντρου. Ό ’Οβερράϊζερ περιεπάτει έν τώ θαλά- 
μω, ίστάαενος έκ διαλειμμάτων προ τοΰ παραθύρου 
καί παρατηρών έντός τών μελανών έκείνων ύδάτων τήν 
σκολιόδρομον άντανάκλασιν τών φώτων τής πόλεως. 
Έλεγε δέ ίσως κατά νοΰν,—Έδώ άνήδυνάμην νά τόν 
ρίψω! . . .

Καί έπανελάμβανε τόν περίπατόν του έν τω θαλα- 
μω, έχων τούς οφθαλμούς πρός τό έδαφος.
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πτωχός εκείνος Βίλδιν ήσθε συνήλικες, είπεν ό Βεν
δάλ, παρατηρών τόν συνοδοιπόρον του περιέργως.

— Ναι, ήμεθα συνήλικες μ’έκεΐνον, επέφερεν ό Ελ
βετός έζακολουθών νά περιπατή.

Καί μήπως λοιπόν ό ’Οβερράίζερ ούτος ήτο ό τόν ό
ποιον περιεζήτει ό Βίλδιν; Μήπως είς τήν περί στε- 
νότητος τοΰ κόσμου θεωρίαν, ήτις έπανήρχετο τοσον 
συνεχώς είς τά χείλη τοΰ ανθρώπου τούτου, έλάνθανε 
τις έννοια λεπτοτέρα τής φυσικής ;

Μήπως ή έξ Ελβετίας έπιστολή εκείνη, ήτις έσύ- 
στηνεν αύτόν είς τό κατάςημα Βίλδιν καί Συντροφιάς, 
έλθούσα εύθύς μετά τήν φανέρωσιν τής κυρίας Γολδο- 
στάρβης, έσήμαινεν ότι έ'μελλε μετ ολίγον να έμφα- 
νισθή καί τό παιδίον τό όποιον είχε γίνει θύμα τής α
πάτης καί τής αδικίας; 'Η ανθρώπινη ζωή γέμει άνε- 
ξιχνιάστων μυστηρίων. Ίσως ή τύχη, οίκονομήσασα 
τοιαύτην σχέσιν μεταξύ τοΰ ’οβερράίζερ καί τοΰ Βεν
δάλ, καί συνάψασα αύτούς ύπό τήν αύτήν ςέγην κατα 
τήν χειμερινήν ταύτην νύκτα, τούς καθωδήγει προς 
τόν αύτόν τόπον καί τόν αύτόν σκοπόν.

Ταΰτα σκεπτόμενος ό Βενδάλ, ήτένιζε πρός τον συν
οδοιπόρον του, έξακολουθοΰντα νά περιπατή. Ο δε πο
ταμός έρρεεν, έ'ρρεεν άδιακόπως, μή παύων τήν πένθι- 
μον ψαλμωδίαν του’ — Ποΰ νά τοΰ κλέψω τό έγγρα
φον, άν είμπορέσω; . . . καί ποΰ νά τόν θανατώσω, 
άν χρειασθή ; . . ·

Τό μυστικόν τοΰ Βίλδιν ούδένα διέτρεχε κίνδυνον 
είς τά χείλη τοΰ Βενδάλ· ούτος όμως έσκέπτετο ότι ό 
Βίλδιν άπέθανεν ύπό τό άχθος τοΰ μυστικού τούτον 
ήσθάνετο δέ καί αύτός τό φοβερόν άχθος ο έκληρονό- 
μησε· καί λοιπόν, έν τή ιδέα τής χαράς ήν θά ήσθάνετο 
άν ό ’Οβερράίζερ ύπήρχεν ό αληθής Ούάλτερος Βίλδιν, 
το βάρος τοΰτο τον έφαίνετο ήδη έλαφρότερον.

’Αλλά πάλιν δέν ήθελε νά ϊδη τόν μετά τοΰ οποίου 
συνωδοιπόρει είς τήν θέσιν τοΰ τεθνεώτος φίλου του. 
Νά εύρεθή συνέταιρος μετά τοιούτου ανθρώπου κρυψι- 
νοος, αύτός ό τόσον άπλούς καί ειλικρινής και ανεπι
τήδευτος! . . . "Επειτα δέ, έσύμφερεν άράγε είς τόν 
Γεώργιον νά γίνη πλούσιος ό κηδεμών τής Μαργαρίτ- 
της; . . . Οχι· έπειδή τότε θά ηύξανεν ή έπ’αύτής 
έξουσίατου. Τό δέ χείριστον , άφοΰ έμανθανεν ό Ο- 
βερράΐζερ ότι δέν ήτο ποσώς συγγενής τής Μαργαρίτ- 
της . . . "12! όχι, δέν έσύμφερε τό πράγμα τοΰτο είς 
τόν Βενδάλ.

Δέν τόν έσύμφερε, καί άφ’έτέρου χφέος ιερόν τόν 
προέτρεπε νά βάλη κατά μέρος πάντα σκοπόν ίδιον, 
καί αύτό νά εκπλήρωσή μάλλον. Υπό τοΰ στοχασμού 
τούτου κατεχόμενος, έσκέπτετο τίνι τροπω να διαφω- 
τίση όσον τάχος τάς αμφιβολίας του. Ητενισε τότε 
ιλαρότερου πρός τάς κινήσεις τοΰ συνοδοιπόρου, φρο- 
νών αύτόν ώς μελετώντα περίλυπους τήν γενετήν του.

Τίς νά τόν έλεγεν ότι ό Ελβετός κατ’έκείνην την 
στιγμήν έσκέπτετο περί άλλου καί όχι περί έαυτοΰ! 
ότι ό άλλος ήτο αύτός ό Βενδάλ, καί ότι διενοεΐτο αύ
τόν νά δολοφονήση!

Ί! οδός άπό Βασηλίας είς Νεοκάστελλον δέν ήτο 
όσον έλέγετο κακή. Ό πάγος εσχάτως τήν είχε πήξει 
καί άποκαταστήσει διαβατήν αρκούντως. Ειχον έλθει 
κατ’έκείνην τήν έσπέραν άγωγιάται έπί ίππων και ή- 
μιόνων, καί ούδέν έ'λεγον περί ανυπερβλήτων προσκομ
μάτων είς τον δρόμον ον διέτρεξαν. Ναι μέν, ό δρόμος 
δέν ήτο εϋδ'ζ'βζτος, άλλά διά τής υπομονής καί

— Που νά του κλέψω τό έγγραφον, άν είμπορέ-' 
σω; ... Καί πού νά τον θανατώσω, άν χρειασθή ; .. .

Καί. ό ποταμός έκυλίετο, έκυλίετο ώσανεί έπανα- 
λαμβανων τάς αύτάς λέξεις ταύτας, έπφδόν θανάτου 
ή'τις βαθαηδόν κατέστη τόσον ακουστή είς τάώτα τοΰ 
'Ελβετού, ώστε διέκοψε πάλιν τον περίπατόν του φο
βηθείς μή προδοθή.

—Που νά τοΰ κλέψω τό έγγραφον, άν είμπορέ - 
σω; ... Και που νά τόν θανατώσω άν χρειασθή ; ...

"Ηλλαξε σκέψιν.—’Ακούετε, είπε, τόν 'Ρήνον, πό
σον απόψε ροχθεΐ; Ούτως έρρόχθει καί ό καταρράκτης 
εκείνος πλησίον τής οικίας μου. Σάς είχα είπεΐ περί 
αύτοΰ, ότι ή μήτηρμου τόν εδείκνυεν εις τούς περιη- 
γητάς. Ο κρότος του μετεβάλλετο κατά τόν καιρόν, 
καθώς συμβαίνει είς όλα τά ρεύματα τών ύδάτων. Ο
ταν μ’έβαλαν νά μάθω τήν ώρολογοποιίαν, ακόμη ό 
κρότος εκείνος ήχει είς τήν ακοήν μου, ώς νά μ έλεγε, 
«Ποιος είσαι σύ, άθλιον παιδί! Ταλαίπωρον παιδί, 
σύ ποιος είσαι! » "Αλλοτε πάλιν, όταν ό κρότος κα
θίστατο πλέον βαθύς, καί προανήγγελλεν έπικειμένην 
θύελλαν, ένόμιζα ότι ήκουα τόν καταρράκτην έκεΐνον 
λέγοντα, « βούμ! βούμ! δεΐρέ τον! δείρε τον!» κα
θώς έφώναζεν ή μήτηρ μου όταν ώργίζετο ενάντιον 
μου ... ή μήτηρ μου, δηλαδή, Κύριος οίδε καί άν ήτο 
μήτηρ μου!

— Πώς! άνέκραξεν ό Βενδάλ, μεταβαλών θέσιν· 
και αμφιβάλλετε περί τής μητρός σας!

—’Ξεύρω κ’εγώ; άπη\τησεν ό Ελβετός· υπάρχει 
τόσον σκότος περί τήν γέννησίν μ.ου! Παραδείγματος 
/αριν, εγώ ήμην ακόμη νεώτατος, παιδί μικρόν, ενώ 
όλοι τής οικογένειας μόυ, άνδρες καί γυναίκες, ήσαν 
σχεδόν γέροντες. Τά πάντα λοιπόν δύναται τις νά ύ- 
ποθέση . . .

— Καί ελκύετε ποτέ αφορμήν αμφιβολίας τινός;
— Σάς είπα άλλοτε, ότι καί περί τοΰ πατρός μοΰ 

αμφιβάλλω καί περί τής μητρός μου αύτής' άλλα τέ
λος πάντων, άφου έύρισκομαί είς αυτόν τον κόσμον, 
είμαι μέρος κ’εγώ τής δημιουργίας, καί άδιαφορω άν 
δέν άνηκω είς καλήν τινα οικογένειαν.

—’Αλλ’εΐσθε τωόντι Ελβετός; ηρώτησεν ό Βεν
δάλ άνακαθησας.

— Τίς οιδέ καί άν δέν ήμαί; άπεκρίθη ό Όβερβάί» 
ζερ, σταθείς άποτόμως καί ρίψας παράδοξόν τι βλέμ
μα πρός τόν συνοδοιπόρον του.-— Εάν τις ήρώτα σάς, 
«Είσθε τωόντι "Αγγλος; » Πόθεν γινώσκετε τοΰτο;

— Γινώσκω τ'οΰτο, επειδή έκ παιδικής ήλικίας αυ
τό μέ είπαν πάντοτε.

—"12 ! άλλά κ’εγώ λοιπόν γινώσκω κατ’αύτόν τόν 
τρόπον οτι είμαι Ελβετός»

—Δηλαδή, πρόσέθεσεν ό Βενδάλ, γινώσκω ότι εί- 
υ.αι "Αγγλός >.αί ϊλ τών πρώτων μου αναμνήσεων»

— Κ εγώ ομοίως· ώστε όσα εγώ γινώσκω περί τού 
Οβερράίζερ, τόσα καί σείς περί τοΰ Βενδάλ . . . 

Τούτο δέν σημαίνει ότι γινώσκομέντι βέβαιον.
— Λοιπόν δέν σάς πείθουν όσα γινώσκετε, και ούτε 

σάς άρκοΰν;
— Πρέπει να ιεε άρκοΰν καί νά μέ πείθουν, άν καί ι 

τόσα μόνον. Είς αύτήν μας τήν μικράν γην, όταν είπη 
τις «πρέπει», είπε τά παντα. Μία είναι ή λέςις αύτη 
καί κοντοσυλλαβος, άλλ ΐσχυροτέρα παντός λόγου καί 
πάσης φράσεως.

— Εγεννηθητε κατά τί. αύτό ϊτυς, καθ ο και ό 

τής ράς-ιγος έπροχώρουν τά ζώα σύροντα τήν άμαξαν. 
Ο Βενδάλ έσπευσε νά έ'λθη είς διαπραγμάτευσιν μετά 

τίνος αμαξηλάτου, καί συνεφωνήθη νά εύρεθή ουτος 
είς τό ξενοδοχεΐον τών δύο οδοιπορούν πρό τής αύγής.

— 'Οταν όδοιπορήτε, κλειδόνετε ένδοθεν τήν θύραν 
τοΰ κοιτώνός σας ; ηρώτησεν ο Οβερράίζερ ένω μετε- 
βαινεν είς τόν κοιτώνα του.

ώ· άλλά δια 
έπειδή τούς πα-

— Ποτέ, άπεκρίθη ό Γεώργιος γελάσας. "Εχω τόν 
ύπνον βαρύν, καί άφίνω άνοικτά, διά νά έ'ρχωνται νά 
μ’ έξυπνούν.

— Τωόντι έχετε τόν ύπνον βαρύν; έπηρώτησεν ό 
Ελβετός. Είσθε έύτυχής.

—"Αν δι’έμέ ήναι τοΰτο εύτυχία, άγνο> 
τούς οικείους μου δεν είναι βεβαίως, 
ρέχω φροντίδας.

— Ού'τε εγώ κλειδόνω ποτέ τήν θύραν μου, άλλά 
θα σάς δώσω μίαν καλήν συμβουλήν, επειδή, ώς 'Ελ
βετός, γνωρίζω τήν πατρίδαμόυ· όταν όδοιπορήτε είς 
τούς τόπους μας, προσέχετε νά θέτετε πάντοτε τά έγ
γραφα όσα φέρετε . . . φυσικω δέ τω λόγω καί τά 
χρήματα . . . ύπό τό προσκεφαλαιόν σας.

— Αλλά τοΰτο απέχει τοΰ νά ήναι έπαινος πρός 
τους συμπατριώτας σας.

— Οί συμπατριώτσίμου! είπεν ό’Οβερράίζερ σφίγ- 
ξας τούς αγκώνας τοΰ Γεωργίου- οί συμπατριώταί μου 
είναι καθώς καί οί πλεΐστοι τών ανθρώπων . . . Οί δέ 
πλειστοι τών άνθρώπων δέν λείπουν τοΰ ν άφαιροΰν 
απο τούς άλλους ό,τι είμποροΰν νά τούς άφαισέσουν. 
Λοιπόν, καλήν νύκτα! Αύ'ριον είς τας τέσσαοας.

— Ναι, εις τας τέσσαρας· καλήν νύκτα!
(Τήν συνέχειαν είς τό προσεχές.

ΕΞΛΨΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΓΝΙΟΥ.
Η έ'ξαψις τινών άνθρώπων έπί τού χαρτοπαιγνίου 

δέν προέρχ εται έκ τού ποσού τό όποιον διακυβεύουσιν 
έπειδή έξάπτονται ομοίως χαί άν παίζωσιν άνευ κατα
βολής οβολού· άλλά προε'ρχεται κυρίως έκ τού άλλοτε 
μέν έμφαντικοΰ, άλλοτε δέ ύποκεκρυμμένου ζήλου 
τόν όποιον καταβάλλει ό αντίπαλος όπως τούς νικηση. 
Πρόκειται πάντοτε περί νίκης ή ήττης. Τούτο έρεθί- 
ζει. Υπάρχουσι τωόντι αντίπαλοι οίτινες, παίζοντες. 

Δηινόμη, Μητιοχη. Ιΐεϊοι; χαΐ Κλεοδίχη. Έπειό; κατεδαφίζω» τά τείχη της Τρωάδας.

ονόματα συνέθεσεν, ώς έγω νομίζω, ό Πολύγνωτος, ι μνιζων εις το έδαφος τών 1 ρωαδιτων το τείχος, άνω 
Είναι δέ ζωγραφημένος καί ό ’Επιιός, γυμνός καί κρη- i του όποιου προέγει ιχόνη τοΰ όουρειου ’—που η κ-εψαλη.

έ'χουσι τρόπον θριαμβευτοΰ· ό δέ τρόπος ούτος, καί 
ένω περί ούδεμιάς ζημίας πρόκειται, διεγείρει τό αύτό 
αίσθημα, τό όποιον καί ή ζημία. Ομοίως έξάπτον- 
ταί τινες ένω συνδιαλέγονται περί άσημάντου ζητή
ματος, άμα ώς άκούσωσιν έναντίον τινά λόγον, έάν 
μάλιστα διακρίνωσιν είς αύτόν καί προαίρεσιν αντι
λογίας ή ο’ίησιν ύπερισχύσεως.

Οί έξαπτόμενοι ούτω , ώς φύσει εύεοέθιστοι, πρέ- 
πει ν αποφεύγωσιν οίονδήποτε παίγνιον, είτε άν κα- 
ταβάλλωνται είς αύτό χρήματα, είτε όχι· ώς καί ό- 
ποιανδηποτε φιλονεικίαν, είτε σπουδαίαν, είτε περί 
όνου σκιάς. Οσάκις δέ τυγχάνη τις μεταξύ τοιούτων 
δικαστής, χρεωστεΐ να λαμβάνη ύπ’όψιν τήν έλαφρυν- 
τικήν τής ένοχής περίστασιν· δηλαδή τήν ιδιοσυγκρα
σίαν των, ούδέποτε άποδίδων τόν ερεθισμόν είς καθα- 
ράν φιλοκέρδειαν. Είναι χαρτοπαΐκται έξ έπαγγέλμα- 
τος, φιλόκερδέστατοι άνθρωποι καί πολλάκις μοχθη
ροί, οίτινες όμως τηρούνται κατ’ έπιφάνειαν άπαθέ- 
στατοι καί ένώπιον τών έσχατων ζημιών.

Till, ΤΙΝ12.
Αί δύο αύται λέξεις είσεχώρησαν πρό μικρού είς την 

καθομιλουμένην είτε άπλαΐ, είτε σύνθετοι μετά τής 
άπό προθέσεως· άλλ’οί πλεΐςοι μεταχειρίζονται άμ- 
φοτέρας έν τή σημασία τού κοινώς λεγομένου πληρό- 
νω. Είναι λάθος. Τίνω καί άποτίνω σημαίνουσι το 
πληρόνω, άλλα τίω σημαίνει τιμώ, ώς καί τό ύπο 
τών Ιταλών λεγόμενον stimare, valutarej λέξεις 
άναγκαιοτάτας μεταξύ έμπορων. Σημειωτέον όμως 
ότι οί χρόνοι τού ρήματος τούτου συγχέονται δυστυ
χώς μετά τών του τίνω η τίνυμι.

II ΕΝ ΔΕΛΦΟΐΣ ΛΕΣΧΗ
ΚΑΙ ΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑΙ.

[ *Τδε σελ. 166. — Συνέχεια καί τέλος. }

Είναι δέ ζωγραφημε'ναι έπί κλίνης ύπέρ αύτάς ή 
Δηινόμη τε καί ή Μητιόχη, καί τις Πεΐσις καί Κλεο- 
δίκη’ τούτων έν τή Ιλιάδι τή μικρά καλούμένη μόνης 
τής Δηινόμης άναφέρεται τό όνομα, τώνδ’άλλων τά
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’Εκεί και ό Πολυποίτης, υιός του Πειρίθου, Six ται
νίας έχων δεδεμένην τήν κεφαλήν, και πλησίον αύτοΰ 
’Ακάμας ό του Θησέως, φοριον εις τήν κεφαλήν κράνος 
έ/ον ύπεράνω λόφον, καί πλησίον ϋ ’Οδυσσεύς ένδεδυ- 
μένος θώρακα. Α’ίας δέ ό του Όϊλέως, ασπίδα έχων, 
'ίς-αται ενώπιον βωμοΰ, καί ομνύει ύπέρ τοΰ τολμήμα
τος τοΰ γενομένου εϊς την Κασσάνδραν· αύτη δέ κά-

Ιίολυπόίτης, Άκάμας, Όδυσσεΰ;,^Κασσάνδρα.'—Αία; και οί τοΰ Άτρέως υίοι.

τών θυμάτων, έφ’ών καί βάλλουσι τον Αί'αντα να όρ- 
κισθή.

Νεοπτόλεμος, Τλασοε καί Άστύνοος.

μος άποκτείνων "Ελασόν τινα, εϊς ον ολίγη φαίνεται 
απολειπόμενη πνοή'· ένταύτώ δέ ό Νεοπτόλεμος φο

Λαοδίκη και Μέδουσα.

καί άνευ άσπίδος· καί έπί τούτω ό "Ομηρος έποίησε 
Φόρκυνα τόν Φρύγα μη έχοντα άσπίδα- έφόρει γυαλο- 
θώρακα. Τοιοΰτο είδος θώρακος είδον ύπό τε τοΰ Πο
λυγνώτου άπομιμημένον καί ύπό Καλλιφώντος τοΰ 
Σαμίου, ό'ςτις έχει ωσαύτως ζωγραφημένας έν τώ ναώ

θηται χαμαί καί κρατεί τό της ’Αθήνας ζόανον, η τό 
ξύλινον άγαλμα τό όποιον άφήρεσεν ίσως ή Κασσάνδρα 
άπο τοΰ βάθρου του, ό'τε την ηρπασεν ό Α’ίας εύρών 
αύτήν προσευχομένην. Παρίστανται δέ καί οί υιοί τοΰ 
’Ατρέως, φοροΰντες κράνη καί ούτοι· ό Μενέλαος κρα
τεί ασπίδα έφ’ής είναι εΐργασμένος δράκων· τοΰτο δ’ 
ένεκα τοΰ τέρατος τό όποιον είχε φανή έν Αύλίοι έπί 

νεύει διά ξίφους καί τόν Αστύνοον πεπτωκότα εις τα 
γόνατα. Περί τοΰ ’Αστυνόου τούτου άναφε'ρει ό Αέ- 
σχεως. ’Εποίησε δέ ό Πολύγνωτος τόν Νεοπτόλεμον 
μόνον έκ τών Ελλήνων φονεύοντα έ'τι τούς Τρωαδί- 
τας, έπειδη ό'λαι αύται αί ζωγραφίαι έμελλον νά τε- 
θώσιν ύπέρ τόν τάφον τοΰ Νεοπτολέμου. Και ό μεν 
"Ομηρος ονομάζει τόν υιόν τοΰ Αχιλλέως Νεοπτόλε
μον εις άπαντα τά ποιη'ματά του, άλλα τα Κύπρια 
έπη λε'γουσιν ό'τι Πύρρον μέν τόν είχεν ονομάσει ό Λυ- 
κομήδης, Νεοπτόλεμον δέ ό· Φοΐνιξ, έπειδη ό Α- 
χιλλεύς ηρχισε νά πολέμη έτι νέος.

Είναι δέ ζωγραφημένος καί βωμός τόν όποιον μι
κρόν τι παιδίον έναγκαλίζεται ύπό φόβου· καί θώρας 
κεΐται έπί τοΰ βωμοΰ χαλκούς, ού τίνος το σχήμα κατ 
εμέ είναι σπάνιον. Τοιούτους θώρακας εφόρουν οι αρ
χαίοι· συνέκειτο δέ έκ δύο τμημάτων, τοΰ μεν άρμο- 
ζοντος εις τό στέονον καί τά περί την γαστε'ρα, του 
δέ εις τάνώτα ώς σκέπη αύτών. Εκαλούντο δεγυαλα, 
καί προσαγόμενα το έν έμπροσθεν και το άλλο όπι
σθεν συνηπτοντο έπειτα πρός άλληλα δια περονών. 
Ούτω δ’έφαίνοντο παρέχοντα άποχρώσαν ασφάλειαν 

της Έφεσίας Άρτέμιδος γυναίκας άρμοζούσας τα τοΰ 
θώρακος τοΰ Πατρόκλου γύαλα. Παρέχει δέ τοΰ βω
μοΰ έζωγράφησεν ίσταμένην τήν Ααοδίκην ταύτην 
ούτε ύπό ποιητού ευρίσκω συγκαταλεγομένην μετά 
τών Τρωαδιτισσών αϊτινες ήχμαλωτεύθησαν, ούτε 

πιθανόν μοί φαίνεται ό'τι οί "Ελληνες έκράτησαν την 
Ααοδίκην αιχμάλωτον’ έπειδη ό μεν "Ομηρος αναφέ
ρει έν τη ’ίλιάδι τήν φιλοξενίαν ής έτυχον πλησίον τοΰ 
Αντη'νορος ό Μενέλαος και ό ’Οδυσσεύς, καί ό'τι ή 

Λαοδίκη ένυμφεύθη 'Ελικάονα τόν τοΰ ’Αντη'νορος υιόν’ 
ό δέ Λέσχεως λέγει, ότι ό Έλικάων έγνωρίσθη έντός 
τής νυκτομαχίας ύπό τού ’οδυσσέως καί έξήχθη ζών 
έκτης μάχης. Επόμενον λοιπόν είναι, υ,ετά τήν κη
δεμονίαν τοΰ Μενελάου καί τού ’Οδυσσέως πρός τόν 
οίκον τοΰ ’Αντη'νορος, ό'τι μηδέ προέβησαν εϊς δυσ
μενές τι έργον πρός τήν γυναίκα τοΰ 'Ελικάονος ό ’Α
γαμέμνων καί ό Μενέλαος. "Οσα δ’έ.εοίησεν Εύφορίων 
ό Χαλκιδεύς περί τής Ααοδίκης ούδόλως φαίνονται 
πιθανά.

ΙΙήλιζ, Ήίονεϋ; καί Άδμητος.

τούς θώρακάςτων· καί αύτούς δέ ό Λέσχεως λέγει θα- 
νατωθέντας, τόν μέν ύπό τοΰΝεοπτολέμου, τόνόέ ύπό 
τοΰ Φιλοκτη'του. 'Άλλοι δέ ανωτέρω τούτων, ύπέρ μέν 

Χίνων καί Άγχίαλο; άπάγοντε; τόν Λαομέδοντα νεκρόν.—Κόροιόος, Πρίαμο;, Άξιων καί Άγήνωρ.

ήγέρθη καί μνήμα έπιφανές εις τά μεθόρια τών Φρυ- 
γών Στεκτορηνών, άπό τού όποιου έπωνόμασαν οί ποι- 
ηταί τούς Φρύγας Μυγδονας. Ό Κόρυβος είχεν έ'λθει 
νά νυμφευθη τήν Κασσάνδραν, καί ώς μέν οί πλεΐςοι 
λέγουσιν, έφονεύθη ύπό τοΰ Νεοπτολέμου καί ούτος, 
κατά δέ τόν Αέσχεων, ύπό τοΰ Διομήδου. Καί ύπεράνω 
δέ τοΰ Κοροίβου κεϊνται ό Πρίαμος καί ό Άξιων καί ό 
Αγη'νωρ· λέγει δέ ό Λέσχεως ότι δέν άπέθανεν ό Πρί

αμος έπί τής έσχάρας εϊς ήν έτίθεντο τά θύματα τοΰ 
Ερκείου Λιός, άλλ’ότι άποσπασθείς άπό τοΰ βωμοΰ 

έθανατώθη παρέργως ύπό τοΰ Νεοπτολέμου προ τών 
θυρών τής οικίας του. Περί δέ τής 'Εκάβης, ό Στησί
χορος αναφέρει έν ’Ιλίου πέρσιδι ότι αυτή έκομίσθη 
εις τήν Λυκίαν ύπό τοΰ Απόλλωνος. Περί δέ τοΰ ’Α- 
ξίονος, ό Λέσχεως λέγει ότι ούτος ήτο υιός τοΰ Πριά

Μετά δέ τήν Ααοδίκην παρίσταται ύποςάτης μαρ
μάρινος καί λουτη'ριον έπί τοΰ ύποστάτου χαλκοΰν ή 
Μέδουσα δέ, κατέχουσα δι’άμφοτέρων τών χειρών τό 
υποστατόν, κάθηται έπί τοΰ έδάφους· διότι καί αυτή 
κατά τήν ωδήν Στησιχόρου του 'ίμεραίου συναριθμεΐ- 
ται μετά τών τοΰ Πριάμου θυγατέρων πλησίον δέ τής 
Μεδούσης φαίνεται γυνή' τις πρεσβΰτις κεκαρμένη μέ- 
χρις έπιδερμίδος, ή αγένειός τις οΐκε'της κρατών παι
δίον γυμνόν έπί τών γονάτων του· τό παιδίον δέ τού
το, ώς κατεχόμενον ύπό φόβου, κρύπτει τούς οφθαλ
μούς βάλλον προ αύτών τάς χεΐράς του.

Βλέπει τις έπειτα νεκρούς· καί ό μεν γυμνός, Πή- 
λις τό όνομα, κεΐται έρριμμένος έπί τά νώτα, ύπό δέ 
τόν Πήλιν ό ’Πίονεύς καί ό "Αδμητος ένδεδυμένοι έ'τι 

τό λουτη'ριον Λεώκρετος ό τοΰ Πολυδάμαντος, θανα
τωθείς ύπό τοΰ ’Οδυσσέως, ύπέρ δέ τόν ’Ηϊονέα καί 
τόν Αδμητον Κόροιβος ό υιός τοΰ Μυγδόνος· τούτου 

μου, καί ότι τούτον άπέκτεινεν Εύρύπυλος ό τοΰ Εύαί- 
μονος υιός. Αλλά τόν Άγη'νορα έθανάτωσε, κατά τόν 
αύτόν ποιητήν, ό Νεοπτόλεμος· καί οΰτω φαίνεται 
ό'τι "Εχεκλος μέν ό τοΰ Αγήνορος υιός είχε φονευθή 
ύπό του ’Αχιλλέως, αύτός δέ ό ’Αγη'νωρ ύπό τοΰ Νεο
πτολέμου.

Παρέκει δέ έκκομίζουσι τόν νεκρόν τοΰ Λαομέόον- 
τος ό τοΰ ’Οδυσσέως εταίρος Σίνων καί ό Άγχίαλος· 
αλλά καί άλλος τις νεκρός είναι έκεΐ ζωγραφημένος, 
"Ερεσος ονομαζόμενος. Τά περί τοΰ ’Ερέσου τούτου 
καί τοΰ Λαομέδοντος, καθ’ά γινώσκω, ούδεί£έψα|λε 
ποιητη'ς.

Ακολούθως παρίσταται ή οικία τοΰ Αντη'νορος, 
καί δέρμα παρδάλεως κρεμάμενον άνωθεν τής εισόδου, 
σύνθημα τών Έλλη'νων τοΰτο, όπως άπέχωσι τού οί
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κου ταυ ’Αντήνορος, σεβόμενοι αύτόν, ’Εκεί δέ είναι 
ζωγραφημένη ή Θεανώ καί τά τέκνα της· ό μέν Γλαύ
κος καθ/ίμενος έπί θώρακος συνηομοσμένου διά γυα
λών, ό δ Εύούμαχος έπί πέτρας· πλησίον δέ αύτοΰ ϊ- 
σταται ό Άντήνωρ, καί εφεξής ή θυγάτηρ αύτοΰ Κρί
νω, βαστάζουσα παιδίον νήπιον. Τούτων δλων τά 
πρόσωπα έχουσι σχήμα συμφοράς. Δούλοι φοοτόνου-

Οίκος ’Αντήνορος, Θεανώ καί τά τέκνα αυτής. Κρινοί καί δοΟλοι.

Ό Παυσανίας έπειτα άργεται τής περιγραφής τοΰ 
ετέρου μέρους τής ζωγραφιάς, τοΰ έξ αριστερών, όπου 
παρίστατο ό ’Οδυσσεύς καταβάς είς τόν αδην, κτλ. 
κτλ. (Ίδε Παυσανίου Φωκικά, Βιβλ. 1 , § κη και 
εφεξής.)

Κατα τόνΠαυσανίαν, ή Λέσχη ήναι ζωγραφίαι τοΰ 
Πολυγνώτου κατέστησαν περίφημον τοσοΰτον, έκειτο 
μεταξύ τού πεοιβόλου ένθα ύπήρχεν ό τάφος του Νεο
πτολέμου καί τό τοΰ Απόλλωνος ιερόν· όχι μακράν 
τής πέτρας ήν ήθέλησε νά καταπίη ό Κρόνος, έκλαβών 
αύτήν ώς τόν υιόν του Δία. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΥΙΙΟΒΡΥΧΙΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΤ ΕΤΞΕΙΝΟΤ ΚΑΙ ΒΑΛΤΙΚΗΣ.

Η Μεσόγειος καί ό Ευξεινος Πόντος ολίγον βάθος 
έχουσι, παραβαλλόμενον προς τό τοΰ Ατλαντικού 
(ϊδεσελ. 139). Ό καθετήρ μόλις προχωρεί μέχρι 
1,800 μέτρων κατά τό πλείστον τής έκτάσεως των 
δύο τούτων θαλασσών άλλά σπανίως που εύρίσκεται 
έν τή Μεσογείω βάθος μέχρι 3,600 μέτρων.

Τά ΰδατα τής Μεσογείου σκεπάζουσι πολλάς μεγά- 
λας κοιλάδας, βαθύτατη τών οποίων είναι ή μεταζύ 
Τριπόλεως, ’Ιταλίας καί 'Ελλάδος· χωρίζεται δέ αΰτη 
διά στενής σειράς όρέων άπό άλλης τίνος κοιλάδος κεί
μενης μεταξύ τών νήσων τού Αιγαίου, τής μικράς ’Α
σίας, τών παραλιών τής Συρίας καί τών τής Αίγύ- 
πτου.

Εισερχόμενοι διά τού πορθμού τών Γαδείρων εις 
την Μεσόγειον, πρώτον βλέπομεν τόν πυθμένα τού Ω
κεανού άνυψούμενον πλησίον τών ισπανικών καί μα
ροκινών ακτών μέχρι 300 ή 400 μέτρων βάθους. 
Καθόσον προχιοροΰμεν πρός άνατολάς, τό βάθος τοΰ 
ΰδατος αύξάνει ταχέως. Πρός τά άνατολικονότια τής 
Μαλάγας υπερβαίνει 3,600 μέτρα· άλλά πάραυτα 
πάλιν έλαττούται τόσον, ώς-ε πρός βοοράν τής Μελίλ- 
λης καθίσταται 360 μέτρων περίπου· σημείου ότι είς

σιν έπί όνου κιβωτόν καί άλλα σκεύη· παρίσταται δι 
καί άλλο μικρόν παιδίον έπί όνου καθήμενον.

Είς τό μέρος τούτο της ζωγραφιάς άναγινώσκεται 
έλεγεΐον τοΰ Σιμωνίδου, τό επόμενον·

«Γράψε Πολύγνωτος, Θάσιος γένος, ’Αγλαοφώντος 
» υιός, περθομένην Ιλίου άκρόπολιν. » 

τήν θέσιν εκείνην ό πυθμήν είναι ή κορυφή απόκρημνου 
όρους.

Προϊόυτες πρός άυατολάς, βλέπομεν πάλιν τό βάθος 
αύξάνον έπίσης, έ'ως ού μεταβώμεν άπο τής κοιλάδος 
ταύτης είς πεδιάδα μεγάληυ, ύψουμέυηυ είς τάς νή
σους Βαλεαρίδας, είς τήν Σαρδώ καί είς τάς άκτάς τής 
’Αλγερίας.

Μεταξύ τής νήσου Μείζονος (Majorca), Ισπανίας, 
κόλπου τοΰ Λουγδούυου καί κόλπου τής Γενούης υπάρ
χει ετέρα κοιλας, άλλ όχι βαθύτερα 1,800 μέτρων. 
Είς τήν είσοδον τοΰ κόλπου τοΰ Λουγδούνου κεΐται ά- 
πομεμονωμένη τις κορυφή βουνοΰ. Πέριξ δετών νήσων 
Σαρδούς καί Κορσικής το βάθος είναι όλίγιστον.

’Από της Μελίτης καί Σικελίας καταβαίνει ό πυθ
μήν άποτόμως· ώστε πλησίον έτι τής Μελιιης εύρί
σκεται τό μέγιστον αύτοΰ βάθος, μέτρα 4,500. Ού- 
δαμοΰ απαντάται τοσούτο καθόσον προβαίνομεν πρός 
άνατολάς ή πρός βορράυ.

Τά όρη τής 'Ελλάδος καί τής Κρήτης, εκτεινόμενα 
καί ύπό τά υδατα, διαιροΰσιν ε ς δύο σα [λέρη την 
κοιλάδα μεταξύ Μελίτης καί Κύπρου. Καί το μέν δυ
τικόν μέρος τής κοιλάδος ταύτης άνυψοΰται ολίγον 
κατ ολίγον πρός τήν ’Αφρικήν άφ ένός καί προς τήν 
Αδρια τικήν άφ’έτέρου, όπου μόνον λίμνη τις ύπάρ- 

χει μικρά, έχουσα βάθος έως 1,200 μέτρων, ενώ είς 
πάν άλλο μέρος τής θαλάσσης ταύτης ό καθετήρ δέν 
καταβαίνει ούτε μέχρι 200 μέτρων. Τό δέ ανατολι
κόν μέρος, ήτοι ή έλληνοαιγυπτιακή δεξαμενή, έκτεί- 
νεται πρός νότον τού Αιγαίου μέχρι τών ακτών τής 
'Ελλάδος. Αί νήσοι Κρήτη, Κάσσος, Κάρπαθος, Ρό
δος, Κύπρος κεΐνται έπί τών όχθών αυτής. Τοΰ Νείλου 
αί προσχώσεις τείνουν όπως τήνγεμίσωσι πρός νότον 
διά τοΰτο καί μετά τάς διαφόρους όμαλάς καμπύ- 
λας τάς ύπό τών προσχώσεων σχηματιζομένας, απαν
τάται αίφνιδίως βάθος 3,000 μέτρων ώς έγγις-α πρός 
βορράν τοΰ Δέλτα τής Αίγύπτου. ’Επειδή δέ αϊ θαλάσ- 
σιοι ροαί παρά τάς έκβολας τού Νείλου φέρονται άπό 
δυσμών πρός άνατολάς, καί ουτω συμπαρασύρουσι τας 

προσχώσεις, τά ρηχά έκτείνονται πλέον προς άνατο
λάς τοΰ Δέλτα ή πρός δυσμάς.

’Αναπλέοντες δ’έκείθεν πρός τήν Κρήτην καί Κάρ
παθον έρχόμεθα είς άνώμαλόντι οροπεδίου, κέντρον 
μεγάλου ηφαιστείου όργασμοΰ, καί τοΰ οποίου αίύψη- 
λόταταικορυφαίσχηματίζουσι τάς νήσους τοΰ Αιγαίου.

Ο πορθμός Ελλήσποντος, ή κοιλάς τής Προπον- 
τίδος καί ή στενή φάραγξ ύπεράνω τής οποίας κρεμα- 
ται ή Κωνς-αντινούπολις καί ή Χρυσούπολις, άνοίγουσιν 
ήμίν τήν άλλην πεδιάδα έκείνην ήν πλημμυρούσιν οί 
μέγις-οι τών τής Εύρώπης ποταμών, τόν Εύςεινον Πόν
τον. Οΰτος έχει βάθος μέν ολίγον, κυκλοΰται δέ πρός 
νότον ύπό τών ύψηλών κορυφών τοΰ Καυκάσου, τών 
αρμενικών όρέων καί τοΰ Αίμου, καί πρός βορράν ύπό 
τών ρωσσικών πεδιάδων, έκτεινομένων καί ύπό τά υ
δατα. Τούτων τών άπεράντων πεδιάδων τά γεύματα 
καί οί χάλικες παρασυρόμενα ύπό τών ποταμών, ύψοΰ- 
σιν ολίγον κατ ολίγον τόν καί ήδη άβαθή πυθμένα τοΰ 
δεινού εκείνου πελάγους.

Καί ή Βαλτική δέ είναι θάλασσα άβαθής· ταύτης 
ό πυθμήν άνυψοΰται ολίγον κατ’ολίγον προς βορράν, 
ώστε κατά πάντα αιώνα, κατά πάν έτος έλαττούται 
καί ή έκτασις καί τό βάθος τοΰ κόλπου τής Βοθνίας· 
τοΰτο δ’ένώ πρός νότον ό πυθμήν τής θαλάσσης βα- 
θύνεται, βαθμηδόν δέ τά υδατα έκτείνονται έπί τών 
χαμηλών πεδιάδων τοΰ Μεκλεμβούργου καί τής Πομε- 
ρανίας. Καί ή βόρεια δέ, ή ή Γερμανική θάλασσα είναι 
άβαθής- διότι έκτος μακράς τίνος καί στενής φάραγ- 
γος παρακολουθούσης τάς άκτάς τής Νορβηγίας, ύπό 
τήν θάλασσαν ταυτην ύπάρχει πεδιάς μικράς ρικνώσεις 
έχουσα, καί τής οποίας τό βάθος μόλις προχωρεί μ,έ- 
χρις 180 μέτρων. Μεγάλαι ύφαλοι προκύπτουσι σχε
δόν μέχρι τής έπιφανείας τών ύδάτων, άλλαι δέ μέ
χρι βάθους 30 μέτρων. 'Εκεί οί ιχθύες εύρίσκουσιν ά- 
φθονον τροφήν θαλασσίων σκωλήκων, καί ωραίας φυ- 
κώδεις μονάς.

Τά πλησίον τών ακτών τών Βρετανικών νήσων γέ- 
μουσιν ανωμαλιών μεγάλων, βάθος όμως δέν έχει ό 
πυθμήν, είμή πρός δυσμάς τής ’Ιρλανδίας καί τών ’Ε- 
βουδών νήσων· είς άπόστασιν 20 λευγών άπό της 
Βαλεντίας καταβαίνει αμέσως 1 80 μέτρα ό πυθμήν· 
όσον δέ προχωρή τις πρός δυσμάς, τό βάθος αύξάνει.

Είναι σφαλερά ή ιδέα ότι έκ τής όψεως τής παρα
λίας εικάζεται πάντοτε τό βάθος τής θαλάσσης πλη
σίον αύτής. Πολλαχοΰ ή άκτή παοίςαται απόκρημνος· 
τό όρος βυθίζει άμέσως τούς πόδας του είς τά υδατα, 
τά οποία φαίνονται έκεί βαθύτατα· άλλ-’ό καθετήρ έξε- 
λέγχων αύτά εύρίσκει άβαθές·ατα. ’Αλλαχού δέ, όπου 
είκάζομεν έκ τής χαμηλής καί αμμώδους θίνης ότι ό 
παρ’ αύτήν αίγιαλός έκτείνεται άβαθής είς μεγάλην ά- 
πόστασιν, τούναντίον ό καθετήρ εξελέγχει βάθος μέ
γιστον. Ο πορθμός ό μεταξύ Γαλλίας καί ’Αγγλίας 
έχει ολίγον βάθος, ένώ οί βράχοι τών δύο έναντίων α
κτών είναι ύψίκοημνοι· τόσον όλίγον βάθος έχει ό πορ
θμός ούτος, ώστε έάν μόνον κατά 54 μέτρα έταπει- 
νοΰντο τά ύδατα τού ’Ωκεανού, θά έσχηματίζετο με
ταξύ Γαλλίας καί ’Αγγλίας φυσική όόος χερσαία· καί 
μόνον δέ κατά 7 μέτρα άν έταπεινοΰντο, θά άνέδυεν έν 
τώ μέσω τοΰ στενού πορθμού έκείνου νήσος τις. Αλλά 
κατά δυστυχίαν τών έχθρών τής ’Αγγλίας, ό πυθμήν 
έκεί τείνει μάλλον πρός τό νά κατασΐη βαθύτερος.

II ΠΟΛΙΣ Τί’λ Π1ΡΙΣΪΩΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΑΪΤΗΣ.

(Ίδε τόμ. α', σε>. 227, 307 καί 337.)

Είπομεν περί τού Παραδείσου τών Σχωμον- 
τείων γεωλόφων (pare des buttes Chaumont), 
περιπάτου κειμένου έντός τών τειχών τών Παρισίων 
έτερος περίπατος, πεφημισμένος ούτος καθ’απασαν τήν 
Εύρώπην, είναι τό δάσος τής Βουλογνίας (bois de 
Boulogne), κείμενον έξω τών τειχών, πρός δυσμάς 
τής πόλεως.

Τόδάσοςτούτο, καταφύγιον ποτέλητών, καί μέχρι 
τής μεγάλης έπαναστάσεως, έπί τής τότε δημοκρα
τίας, κινδυνώδες προς τούς περιπατητάς, καίτοι πολ
λοί τών κατοίκων είχον έκείθερινάς κατοικίας, σήμε
ρον μετεβλήθη άπό δρυμού είς παράδεισον ασφαλή καί 
τερπνότατου. Καί ότε μέν είχον εισβάλει αί συμμα- 
χ t-καί Δυνάμεις είς Ιίαρισίους, τά στρατεύματα αύτών 
είχον καταστρέψει πολλά δένδρα (ήσαν δέ όλα δρΰς), 
έπειτα όμως, Λοδοβίκος ό III έπεμελήθη νάφυτευθώ- 
σιν αλλα, άναπληρουμένων τών κενών· καί τότε τάς 
δρΰς, ών τά φύλλα άνοίγονται μόνον κατά μήνα Ιού
νιον, αντικατέστησαν πλάτανοι καί δαι (sorbiers, 
κοινώς σουρβιαί) καί άκακίαι καί άγριαι καστανέαι 
καί συκομωρέαι, πού μέν είς στοιχάδας άπεράντους, 
πού δέ εις τερψιθέους συς-άδας, έν αίς καί άλλα προσε- 
τέθησαν δένδρα αειθαλή, ώς έλάται, κέδροι, άρκευθοι 
(gen6vriers), σφέδαμνοι (erables), πρίνοι, πεΰκαι. 
κτλ. Ενώ δ’έχει τό δάσος τούτο έκτασιν χιλίων πε
ρίπου τετραγωνικών μυριομέτοων, είναι όλον πεοιπε- 
φραγμένον διά κικγλίδων ή τάφρων.

Ό νΰν αύτοκράτωρ τών Γάλλων, ζήσας έν ’Αγγλία 
έτη πολλά, και ίδών κατά πόσον οί έν Λονδίνω δημό
σιοι κήποι ύπερεϊχον τών γαλλικών, εύθύς άπό τών 
πρώτων μηνών τής αρχής αύτοΰ έφρόντισε ν άγλα'ίση 
τών Παοισίων τήν πόλιν δια τοιούτου τίνος άποκτή- 
ματος. ’Από τού 1848 μέχρι τού 1852, τό δάσος 
τής Βουλογνίας άνήκεν είς τό Κράτος- παρεχώρησε 
λοιπόν αύτό έκτοτε είς τήν πρωτεύουσαν αύτοΰ, ύπό 
τόν όρον, αύτη νάκαταβάλη έκ τοΰ δημοτικού ταμείου 
πάντα τά άπαιτούμενα πρός διατήρησιν καί έπιτήρη- 
σιν του δάσους, καί εντός τεσσάρων έτών νά δαπα- 
νήση πρός καλλωπισμόν αύτοΰ έως δύο εκατομμύρια 
φράγκων, προϋποβάλλουσα είς τήν έγκρισιν τής Κυ- 
βερνήσεως τά έπιχειρούμενα έργα’ αύτός δέ ό Ναπο
λέων Γ' έχάραξεν είς τούς αρμοδίους άρχιτέκτονας τό 
τού παραδείσου τούτου σχέδιον.

"Εκτοτε έδαπανήθησαν μέχρι σήμερον εκατομμύ
ρια πολλά· άλλά καί τό έργον καθίσταται έξαίσιον, 
καθόσον τά φυτευόμενα αναπτύσσονται. Τά θαυμάσια 
ταΰτα τών εύνομουμένων έθνών είς τάς δυστυχείς η
μών χώρας είναι καί θά ήναι όνειρα, ένω ημείς έχο- 
μεν εύνουστέραν τήν φύσιν· διότι ποΰ ή μύρτος έν- 
ταΰθα, καί ποΰ ή κυπάρισσος, καί πού ή πορτογαλλέα 
άνθούσα είς τό ύπαιθρον, έν πλήρει γη ; Φύλλα μόνον 
ωραία ποικίλων χροιών καί σχημάτων, καί ούχί εύω- 
δίαι έξέκείνων αίτινες, κατά τήνδημώδη ημών ρήσιν, 
καί νεκρόν άναςήνουσι. Τά άνθη είς τάς χώρα# ταυτας 
είναι παντοια και ωραιότατα, αλλ αοσρια· το αυτό 
ώς άν ήσαν χάοτινα· καί τά εύωδέστατα δέ αύτά στε
ρούνται μεγάλου μέρους τής οσμής ήν οίδαμεν. Τό ρό- 
δον τωόντι δέν έχει δύναμιν εύωδίας ύπό τούς ούρα-
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νούς τούτους- άνθος δέ άνευ πνοής είναι νύμφη ά
λαλος.

Οί σχεδιάσαντες την εργασίαν ήν έπρόκειτο νά έπι- 
χειρήσωσινέν τω δάσει της Βουλογνίας ώρμήθησαν εκ 
της αρχής, ότι ούδέν μέν έπρεπε νά έξαλείψωσιν έκτων 
συντελούντων εις γενικήν ή μερικήν διακόσμησιν τού 
περιπάτου, νάγίνωσι δέ συλλειτουργοί καί οχι άρχον
τες τής φύσεως· ή φύσις, είπον, δέν κυβερνάται, άλλ’ 
επικαλείται· ή φύσις χειραγωγεί τούς παρέχοντας ού
τως εϊς αύτήν τά πρωτεία, καί εμπνέει τούς σεβόμε
νους αύτη'ν.

Ηνοιζαν λοιπόν νέας στοιχάδας διά τών θάμνων, 
προσέχοντες νά μή δενδροτομήσωσι κάνέν ώραίον δέν- 
δρον· δπου άν άπηντάτο τοιούτο, έστράφησαν περί 
αύτο καί το άφήκαν έν τώ μέσω ώς στολισμόν έκ 
τούτου δ’έλειψε καί ή μονοτονία τών άπεοάντων ε
κείνων εύθειών γραμμών. Το αύτό τοΰτο έπραξαν καί 
ό'που άν άπηντήθη κτίριόν τι ζωγραφικήν έχον όψιν- 
διετηρήθη δέ ώς έκ τούτου αρχαίος τις μύλος, καί ό 
πύργος παλαιού τίνος μοναστηριού γυναικών.

Ένθεν καί ένθεν τών στοιχάδων δι’ών διέρχονται 
οί ιππείς καί τά οχήματα έστρώθησαν οδοί καί ατρα
ποί διά τούς πεζούς περιπατητάς, χωριζόμενοι άπ’ε
κείνων καθ’ό'λον τό μήκος διά χλοεράς πόας. Καί άλ- 
λαι δέ ατραποί διαπερώσαι τά βαθύσκια δένδρα, πλή
ρεις μυστηρίου παρακολουθούσι τό νάμα τών ρυακίων 
κατά διαφόρους διευθύνσεις· διότι καί περί ύδάτων έ
γινε (| ροντίς, καί άφθονα ευρίσκει ταύτα ό περιπατη
τής όπου άν στρέψη τό βήμα. Τά ΰδατα ταύτα αν
τλούνται έκ τών τοΰ Σηκουάνα δι’ατμοκίνητου μηχα
νής, καί ό σιδηρούς οχετός διά του οποίου άγονται άπό 
τοΰ ποταμού εϊς τό δάσος έχει 40 εκατοστών τού μέ
τρου διάμετρον. Εϊςτινα μέρη σχημ.ατίζουσι καταρ- 
ρακτας μικρούς καί λίμνας, ό'που τρέφονται καί ιχθύες 
πολλοί, καί ό'που διά λέμβων περιπλέουσιν έάν θέλω- 
σιν οί περιπατηταί, ή άποβαίνουσιν έπί τών μυριοφύ- 
των νησιδίων των· έκεϊ δέ αναπαύονται εϊς καφενεία 
έφωδιασμένα διά παντός αγαθού· πνεέει δέ ή εύνομία.

Ελθετε, άν θέλετε, νά εϊσέλθωμεν εϊς τόν παράδει
σον τής Βουλογνίας διά τής άγυιάς τής Αύτοκρατείρας 
(avenue del’lmperatrice)· διχοτομοΰμεν τήν ό- 
όόν τών τειχών τής πόλεως καί άκολουθούμεν τήν ώ- 
ραίαν οδόν τής Αίμνης (route du Lac), έ'χουσαν 
800 μέτρων μήκος καί ’20 πλάτος. Εννοείται ότι ή 
οδός αύτη ορίζεται άμφοτέρωθεν ύπό δένδρων μεγά
λων, πλήθουσι δέ κατά τάς ώρας τού περιπάτου εις 
αύτήν οί όχούμενοι καί οί ιππείς* αλλά διά τούς πε
ζούς ύπάρχουσιν ένθεν καί ένθεν πεζοδρόμια. Διά τής 
όδου ταύτης άφίχθημεν εϊς τήν μίαν άκραν τής κατω- 
τέρας λίμνης (lac inferieur). Εντεύθεν έχομεν προ 
οφθαλμών μίαν τών καλλίστων ό'ψεων τού παραδείσου- 
τήν λίμνην, τής οποίας αί δχθαι είναι κατάφυτοι, τάς 
όύο νήσους αύτής, καί τούς δύο ρύακας ύπό τών οποίων 
σχηματίζονται. 'Η λίμνη έχει επιφάνειαν 11 μυριο- 
μέτρων τετραγωνικών* διότι τό μέν μήκος αύτής εί
ναι 1152 μέτρων, το δέ μέγιστον πλάτος 102· βά
θος δέ έχει άπό ήμίσεος μέτρου μέχρις ενός καί ήμί- 
σεος. 'Η δέ μεγίστη τών δύο νησίδων της είναι μή
κους 416 μέτρων, καί συναπτέται μετά τής έλάσσονος 
δια γεφύρας ξύλινης. Θέλοντες νά μεταβώμεν εϊς τήν 
νήσον, θάπληρώσωμεν πορθμεία φράγκον ήμισυ έκα- 
ςος- άλλ’αί λέμβοι εύρίσκονται παρά τό σπήλαιον τής 

’Αλάλου (grotte de la Muette), τό όποιον μανθά- 
νομεν πού κεϊται έρωτώντες τούς χωροφύλακας· ούτοι 
περιφέρονται πανταχοΰ έφιπποι, έκπληροΰντες καθή
κοντα άς-υνομικά πρός κοινήν εύταξίαν καί άσφάλειαν, 
άνθρωποι άπηνεϊς πρός τούς μοχθηρούς καί ταραξίας, 
προσηνείς καί ευγενικοί πρός τούς τίμιους καί χρηςούς"

Αν θελήσωμεν νά περιπλεύσωμεν τήν λίμνην, πρέ
πει νά πληρώσωμεν κατά τήν διατίμησιν, δι’έκαστον 
μέν επιβάτην 1 φράγκον· διά δύο δέ έπιβάτας 2 φρ.· 
διά δέ τρεις μέχρις έπτά, 3 φρ., διά δέ οκτώ μέχρι 
δεκατεσσάρων, φρ. 5. Τούτο κατά πάσαν ήμίσειαν 
ώραν άφοΰ δέ παρέλθη ή πρώτη ήμίσεια ώρα, τά αύ- 
τά πορθμεία πληρόνονται κατά παν τέταρτον τής ώ
ρας. ’Αλλ’εϊς τήν άνωτέοαν λίμνην, ή'τις είναι ή έλάσ- 
σων, πληρόνονται τά ήμίσεα τούτων πορθμεία.

Η άνωτέρα λίμνη, καί αύτη ύπό καταρράκτου μι
κρού σχηματιζομένη, έχει μήκος 412 πρός πλάτος 
55 μέτρων- βάθος δέ άπό ενός μέχρις ενός καί ήμί
σεος μέτρου. Οί έν αύτή ιχθύες έκομίσθησαν έκ τού 
Δουνάβεως εϊς ώά 50,000, ύποβληθέντα εϊς τεχνητήν 
έκκόλαψιν, μεθ’ήν, θαυμασίως έπιτυχούσαν, έρρίφθη- 
σαν εϊς τήν λίμνην ταύτην· είναι δέ άττακεΐς (σολο
μοί) καί σκεπήνοι (ombres-chevaliers) καί άμίαι 
(truites, κοινώς πέστροφαι).

Έν μόνον κακόν εύρίσκουσιν εϊς τό δάσος τής Βου
λογνίας, ότι απέχει τοΰ κέντρου τής μεγαλοπόλεως 
ταύτης, καί άν δέν ήναίτις αργός ή πλούσιος δέν δύ
ναται νά εξέρχεται εϊς τόν περίπατον τοΰτον συνεχώς 
καί άνευ οχήματος. ’Αλλ’όμως κατά πάσαν κυριακήν, 
έν ώρα θέρους, συρρέει εκεί μέγα πλήθος πασης τά- 
ξεως καί διαγωγής, τό μέν πεζή πορευόμενον, τόδέ ό- 
χούμενον ή έφιππον, μάλιςαδέ καθ’όλην τήν άγυιάν 
τής Αύτοκρατείρας καί έπί τών οχθών τών ρυάκων καί 
τών λιμνών. Τό σάββατον είναι ή ήμέρα τής αριστο
κρατίας, αριστοκρατίας δέ παντός είδους, διότι καί 
τών εταιρών ό κόσμος έχει τήν υψηλήν τάξιν του. ’Από 
τής δε υτέρας ώρας μετά μεσημβρίαν αρχίζει ή ζωηρό- 
της τοΰ περιπάτου· μεταξύ τής τέταρτης καί πέμπτης 
είναι έν όλη τή λαμπρότητι αύτοΰ. Τότε δή τότε βλέ
πει τις τάς καλάς γυναικείας στολάς, τούς ωραίους 
ίππους, τούς πλουσίους δίφρους, άγομένους ύπό θερα
πείας μάλλον γελοιώδους, διά τάς φενάκας τάς οποίας 
φορεΐ, πεπασμένη ύπό αλεύρου καί ώσανεί έμπαίζουσα 
τούς έν άξιώμασι διά τοΰ χρυσοκέντητου αύτής ιμα
τισμού, ή ώσανεί έξελέγχουσα τό άωρον τού δημοκρα
τικού φρονήματος έν ταύτη τή χώρα, ήν ημείς έσφαλ- 
μένως θεωροΰμεν ώς όλως άποβαλοΰσαν τόν τού με- 
σαιώνος άνθρωπον. ’Εκεί, έκεΐ φαίνονται καί τά ήθη, 
καί οί τρόποι, καί τά έλαττώματα καί γελοία παντός 
τύπου τών έν ΙΙαρισίοις δύο κόσμων, —τοΰ κόσμου 
τοΰ μεγάλου καί τελείου, τοΰ κόσμου τοΰ μικρού 
καί ήμιδεούς (demi-monde)-—συνερχομένων έκεϊ 
διά ν’άλληλοφθονήσωσι καί ν’άλληλοτυπήσωσιν. Εϊς 
τό θέατρον τούτο πολλοί ηθοποιοί χειροκροτούνται 
μάλλον αςιοι τωόντι συριγμών.

’Αλλά καί κατά τάς ώρας ταύτας τοΰ μεγάλου πλή
θους, ό θέλων εύρίσκει καί τόπους ερημικούς· ό παρά
δεισος τής Βουλογνίας έχει τοσαύτην έκτασιν ! Καί 
τούτου αί μοναί είναι πολλαί· άν συμβή νά βρέξη, 
ύπάρχουσι διεσπαρμένα στεγάσματα διά τόν περιπα
τητήν αγροτικά, πρόσκαιρα καταφύγια.

Εις εν έκ τών άκρων τού δάσους, πρός βορ^άν, κεϊ-
Τόμ. β'. — Ίούίίβς, 1869. ,.
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ται τό Ίπποδρόμιον, περί ού άνεφέραμεν κατά το πα
ρελθόν έτος· —ιδε Μορίων "Οσων τόμ. ο! (1868) 
σελ. 254.

Είς τό δάσος της Βουλογνίας ελαβον χώραν πλεΐ- 
ςαι μονομαχίαι, έξών άναμιμνήσκονται ή τοΰ κόμη- 
τος τοΰ Άρταισίου ( βασιλεύσαντος ακολούθως έν Γαλ
λία ύπό τό όνομα Καρόλου Γ) μετά του οουκός Βουρ- 
βώνος (ϊσχάτουτών τοΰηγεμονικού οίκου τοΰ Κονδέου) 
έν έτει 1778. *ο κόμης ’Αρταισίου είχε προσενεχθή 
άνοικείωςπως πρός τήν δούκισσαν Βουρβώνος, είς χο
ρόν εύρισκομένην. Ό δούξ, καίτοι κακώς ζών μετά 
τής γυναικός του, έζήτησεν ίκανοποίησιν παρά τοΰ κό- 
μητος. Οί δύο αντίπαλοι συνηλθον είς τόν όρισθέντα 
τόπον, άλλ’ένω διεσταύρονον τά ξίφη, διαταγή βα
σιλική κομισθεΐσα έκώλυσε τήν μονομαχίαν ταύτην 
πριν έτι ποσώς συναφθή· διό καί ό λ^αός άπεκάλεσεν 
αύτήν μονομαχ ίαν τό φαινόμενον.

'Ετέρα μονομαχία περίεργος συνέβη έν τω αύτώ 
τούτω δάσει μεταξύ δύο αναιδών γυναικών, Γαλλίδος 
καί Πολωνίδος, αΐτινες έξιφομάχησαν ένεκα έρωτος 
πρός θεατριστήν τινα (de Chassd όνομαζόμενον ). 
Καί ή μέν Γαλλίς, τραυματισθεΐσα, έκλείσθη άφοΰ ίά- 
θη είς μοναστη'ριον, ή δέ Πολωνίς έξώσθη άπό τής 
Γαλλίας. Περί δέ τοΰ θεατριστοΰ, ό τότε μέγας καί 
πολύς ύπουργός, καρδινάλιος καί δούξ Ρισχε'λιος (Ri
chelieu), παρεκάλεσεν άύτόν έν όνόματι του βασι- 
λέως νά προσεχή τοΰ λοιπού έν τή διαγωγή του, μή 
καθίσταται ούτω σκανδαλώδης.

— Είπατε είς τήν Μεγαλειότητά Του, άπεκρίθη ό 
θεατρικής μετά στο'μφου γελοίου, ότι δέν πταίω έγώ 
άν ό Θεός μ’ έπλασε τόν έρασμιώτατον τών άνδρών τοΰ 
βασιλείου του.

— Μάθε λοιπον, χαμάλη (faquill), άπεκρίθη ό 
άγιος καρδινάλιος, ότι έπέρχεσαι τρίτος· διότι πρω
τεύει μέν ό βασιλεύς, δευτερεύω δ’έγώ . . .

Ίΐ αγωγή, τό παράδειγμα, οί νόμοι, τά ήθη άναγ- 
κάζουσι τόν άνθρωπον νά ποιή τόν ύπολογισμόν τού
τον, ξρτις ακολούθως διά τής έξεως καθίσταται αί
σθημα.

Ούτω δ’αί κυβερνήσεις καί οί νομοθέται δύνανται 
νά καταστήσωσι λαόν τινα δειλόν ή γενναΐον. Τό πά
λαι, πας Ρωμαίος ήτο ανδρείος, διότι ό νόμος καί ή 
κοινή δόξα έχορήγουν τήν μέν εύτυχίαν είς τήν άν- 
δρίαν, τήν δέ δυστυχίαν καί τό αίσχος είς τήν μικρο
ψυχίαν. Πρός τί λοιπόν ν’άποφύγη τις κίνδυνον βρα- 
χύν καί άβέβαιον, 5τε ή φυγή είναι όδός άγουσα πρός 
μακροχρόνιον καταδίκην;

’Εν Σπάρτη, ό πολίτης ό φυγών τόν κίνδυνον ήτο α
νάξιος πάσης λειτουργίας· ούδείς έσυγγένευεμετ’αύτοΰ, 
ό τυχών έδικαιοΰτο νά τύπτη, δέρη καί αίκίζη, αύτόν· 
οί νόμοι διώριζον νά ένδύηται ποταπά ένδύματα καί 
νά ξυρίζηται τόν ήμισυν πώγωνα· τό ηθικόν δέ τοΰτο 
άλγος τοσοΰτον ήτο δεινόν, ώστε ήνάγκαζε πάντας νά 
καταφρονώσι καί τόν βεβαιότατον θάνατον.

Η μετά λογισμού αύτη άνδρία, κατ’ούδέν κω- 
λύουσα τοΰ καθοραν τόν κίνδυνον, είναι ή μάλλον γνή
σια καί σταθερά, ούδέποτε μεταβαλλομένη, έπειδή έ
χει τήν αύτήν πάντοτε άρχήν. 'Ετέρα άνδρία ύπάρ- 
χει ή τής ιδιοσυγκρασίας καί τοΰ χαρακτήρος, σφο- 
δροτέρα μέν ένίοτε, πάντοτε όμως άπρονόητος καί 
μάλλον άσταθής, προερχόμενη έκ τής θερμότητος τοΰ 
αίματος, τής σκληρότητος τών νεύρων καί τής μέτριας 
ζωηρότητος τής φαντασίας. Ο στρατιώτης ό ύπό 
τοιαύτης φυσικής άνδρίας έμφορούμενος, μίσος μ.ό- 
νον αισθάνεται κατά του προσβάλλοντος αύτόν πολε
μίου, έξάπτεται ύπ’οργής έπί τοΰ κινδύνου καί άντε- 
πεξέρχεται πρός άποσόβησιν αύτοΰ. θαυμάζοντες νο- 
μίζομεν τούτον ώς ήρωα· άλλ’δμως ό αύτός ούτος ή- 
ρως, έν άλλαις ώραις διαφόρως διακείμενος, άπηυδη- 
μένος ύπό τοΰ μόχθου ή τής πείνης, ταράττεται έάν ό 
κίνδυνος παραταθή, άπελπίζεται περί τής σωτηρίας, 
καί λησμονών τήν δόξαν ρίπτει τά όπλα καί τρέπεται 
είς φυγήν. Ταύτην τήν φυσικήν άνδρίαν ύπαινιττόμε- 
νοι οί 'Ισπανοί λέγουσι, « Τήν δεΐνα ημέραν ύπήρξεν 
ανδρείος καί αύτός. »

’Εν Γαλλία, ή μετά λογισμού άνδρία ύπάρχει γε- 
νικωτέρα, καθότι ή φιλοτιμία καθιστά αύτήν άνάγ- 
γκην καί οίονεί θρησκείαν. "Εκαστον έθνος έχει καί ί
διον άντικείμενον φόβου. ’Εν 'Ισπανία μέν φοβούνται 
τόν αδην, έν Ιταλία δέ τόν θάνατον, έν ’Αγγλία δέ 
τήν δουλείαν καί πενίαν, έν Έλλάδι τό όνειδος καί 
τήν ωμότητα τοΰ έχθροΰ, έν Γαλλία δέ τόν γέλωτα 
καί τήν ταπείνωσιν.

Καί έτερον ύπάρχει είδος άνδρίας, σπανιώτατον 
μέν έν Εύρώπη, συνηθέστατον όμως παρά τοΐς Μου- 
σουλμάνοις, παραγόμενον καί κρατυνόμενον έκ τής 
πίστεως είς τό πεπρωμένον, ήτοι είς τό φρόνημα ότι 
πάσαι ήμ.ών αί'ήμέραι ύπάρχουσιν ήριθμημέναι, ότι 
αόρατος δεσμός άγει ημάς πρός σκοπόν άγνωστον, 
καί ότι ή ώρα τοΰ θανάτου ήμών τοσοΰτον είναι άκρι- 
βής καί ώρισμένη, ώστε ούτε τόλμη, ούτε σύνεσις δύ
νανται νά έπισπεύσωσιν ή βραδύνωσιν αύτής τήν έ- 
λευσιν.

’Εννοείτε πόσον τό τοιουτο φρόνημα καθιστά τόν 
άνθρωπον άνεπίδεκτον φόβου* διότι έάν ό κίνδυνος ό 
έπαπειλών δέν μέλλει κατά τόν ορισμόν τής μοίρας 
νά έπιφέρη όλεθρον, πρός τί ό φόβος; ’Εάν δέ πάλιν

Ο ΦΟΒΟΣ.
Φόβος άλγους καί πόθος ηδονής, ιδού άπας ήμιον, 

άπας ό τοΰ άνθρώπου βίος. ’Επιζητεΐν μέν τήν εύδαι- 
μονίαν, φεύγειν δέτήν κακοδαιμονίαν, έλπίζειν τόν ού- 
ρανόν μετά θάνατον, τρέμειν δέ τόν αδην δι’ούάπει- 
λοΰσιν αύτόν, ιδού τό άντικείμενον πασών αύτοΰ τών 
σκέψεων, ό σκοπός πάντων αύτοΰ τών έργων, 12—ε τό 
ήμισυ τής τοΰ άνθρώπου ύπάρξεωςδίδεται είς τόν ΦΟ
ΒΟΝ, τό δ’έτερον είς τήν έλπίδα.

Μόνοι οί αλαζόνες καυχώνται οτι άγνοοΰσι τίέστι 
φόβος. Αύτόχρημα ψεύδος είναι ό λόγος αύτών, 
καθότι ό αληθώς γενναίος ομολογεί ότι πάσχει μέν τόν 
φόβον, άλλ ότι κατανικα αύτόν.·

Τά παιδία, οί μέθυσοι καί οί ύπνοβάται φαίνονται 
άπηλλαγμένοι τοΰ φόβου, έπειδή ούτοι άγνοοΰσι τόν 
κίνδυνον. Οί αρχαίοι έφρονουν ότι ή άνδρία καί ή 
γενναιότης είναι ούχί έλλειψις φόβου, άλλά 
μάλλον φόβος τήςέκ τοΰ κόσμου μομφής καί αισχύνης.

Ό φόβος, ώς φυσικόν πάθος, έξαφανίζεται ένώπιον 
άλλου πάθους ίσχυροτέρου. 'Η άνδρία είναι ύπολο- 
γισμός, έςού καταφρονοΰμεν κακόν τι ίνα φύγωμεν άλ
λο έτι μεϊζον. Πάσχομεν έπ’όλίγας στιγμάς τον κίν
δυνον, ί'να μή πάθωμεν έπί πλείονα χρόνον τό αίσχος, 
καί μή άπολέσωμεν τήν ύποληψιν καί τόν προβιβα
σμόν ού: έπιθυμοΰμεν.

πέπρωται νά καταστραφώμεν, πρός τί ν άποφύγω- 
μεν τόν κίνδυνον, άφου τάγεγραμμένα ύπό τής μοίρας 
είναι αναπόδραστα; i

Βεβαίως, τό σύστημα τοΰτο θά φανη παράλογον, 
διότι προβαίνων τις περαιτέρω κατά τόν αύτόν συλ
λογισμόν, καταντά είς άτοπα συμπεράσματα· ότι ό 
άνθρωπος, ούτως αγόμενος ύπό τής μοίρας, ούδέν άλ
λο είναι ή μηχανή, ή δέ ψυχή αύτοΰ δούλη, καί ή 
θέλησις άπλοΰν έλατήριον. Ούχ ήττον όμως άληθεύει 
ότι ανέκαθεν έσχεν οπαδούς περιωνύμ,ους, συνδεόμενον 
μετά τών αρχών περί τής διεπούσης τά σύμπαντα τά- 
ξεως καί τής τοΰ Θεού προγνώσεως. Τίς δέ τωόντι θά 
έπίστευεν είς τούς προφήτας, είς τούς χρησμούς, είς 
τούς οιωνούς καί τάς μαντείας, έάν μή έπίστευεν ότι 
τό μέλλον ύπήρχεν ώρισμένον έκ τών προτέρων, καί 
ότι άπαντα τά γενησόμενα είναι γεγραμμένα έν τη 
βίβλω τής ειμαρμένης ■

Εν τοΐς καθ ημάς χρόνοις, έκτακτόςτις άνήρ, Να
πολέων ό Α , αγόμενος ύπό τής πίςεως αύτοΰ είς τάς 
παραβολωτάτας τών έπιχειρη'σεων, πεπεισμένος ότι 
ούδέν ήδύνατο νά μεταβάλη τήν τύχην αύτοΰ, παρ’ 
ούδέν έτίθετο οίονδήποτε κώλυμα, ούδένα έφοβεΐτο 
κίνδυνον, καί τήν ορμήν τής φιλοδοξίας αύτοΰ έξε- 
λάμβανεν ώς έντολήν τοΰ δαίμονας τοΰ όδηγοΰντος 
αύτόν πρός στάδιον δόξης, ού τίνος ήγνόει τόν σκο
πόν καί τό τέλος. Διασωθείς ποτέ άπό συνωμοσίας, 
καί πολλών παραστησάντων αύτώ ότι άσυνέτως καί έν 
ού δέοντι έξετέθη είς σπουδαΐον κίνδυνον,— «Καί έάν 
» οί ενάντιοι έπυροβόλουν, είπε, θα έφόνευον ή θά έ- 
» τραυμάτιζαν ένα τών σωματοφυλάκων μου. » — 
«Καί διατί όχι σέ αύτόν; » ήρώτησαν ; — «Διό- 
» τι πιστεύω ότι δέν επέστη έ'τι ό καιρός. Νομίζετε 
» ότι αποδίδω είς έμέ καί μόνον ή είς τήν δεξιότητά 
» μου όσα έκτακτα έπραξα ! Όχι, άλλ’ άνωτέρα δύ- 
» ναμις ώθοΰσα, άγει με είς σκοπόν ον αγνοώ· καί μέ- 
»χρις ό'του μέν τύχω τοΰ σκοπού τούτου, έσομαι ά- 
» τρωτός καί ακλόνητος· όταν δέ παύσωμαι ών άναγ- 
» καΐος, μικρά ριπή άνεμου άρκέσει πρός άνατροπήν 
» μου.»

Τό απίστευτου μέν άλλ’άληθέστατον τούτο γεγο
νός έξηγεΐ πλείστας απορίας· διότι τίς κίνδυνος, τί 
κώλυμα, τίς συμβουλή ήδύνατο ποτέ νά χαλιναγώ
γηση άνδρα ύπό τοιαύτης ιδέας έμφορούμενον; Άρα 
καί ή’γή αύτή άνατρεπομένη, ήδύνατο ποτέ νά φανή 
ώς πρόσκομμα άπεναντι τής φιλοδοξίας ήν ό άνήρ ού
τος ένόμιζεν ούρανόθεν έμπνεομενην, και ύπό τής ει
μαρμένης προχαρασσομένην;

Ύπάρχουσι τινες τοσοΰτον ασθενή έχοντες διοργα- 
νισμόν, καί τοσοΰτον εύερέθιστον νευρικόν σύστημα, 
ώστε ό μέν φυσικός φόβος κατισχύει τοΰ λόγου, ό δέ 
ήθικός τοΰ αίσχους φόβος ούδόλως βοηθεΐ αύτούς πρός 
καταφρόνησιν τοΰ κινδύνου ή τοΰ άλγους. Οί τοιοΰτοι 
είναι οίκτου μάλλον ή μομφής άξιοι. ’Αλλ’όμως ύγιε- 
στέρατις αγωγή καί ζωηρότερα περί τιμής έντύπω- 
σις θά συνέτεινε πρός έκνίκησιν τής τούτων φύσεως, 
δυσκόλως υ,έν πρώτον, μετ’εύκολίας δέ ύστερον.

’Επί τοΰ αμερικανικού πολέμου συνέστησαν παρά 
τινι ανωτέρω άξιωματικώ νεανίαν έξαιρέτου οικογέ
νειας. Ούτος είδε κατά πρώτον τό πΰρ έν ναυμαχία 
τινί γενομένη διά νυκτός· τά άντιμαχόμενα πλοία 
σχεδόν ήγγίζοντο· ή καταπληκτική σύγχυσις τοΰ κρό
του, τοΰ πυρός, τοΰ σκότους καί τών κραυγών τών μα- 

χομένων καί τραυματιζόμενων κατετάραξαν κατ ’ άρ- 
χας τόν άπειρον νεανίαν. Παρατηρήσας αύτόν ό κη- 
οεμών άποχωροΰντα ήσύχως, προσήλθε προσποιού
μενος ότι δέν έννόει τήν ταραχήν του, έλαβεν αύτόν 
άπό τής τρεμούσηςχειρός, καί συνδιαλεγο'μενος τόν έ
φερε παρα τήν πλευράν τοΰ πλοίου τήν έκτεθειμένην 
είς τό πΰρ τών έχθρών έκεΐ δέ τώ έδειξε τό κατα
πληκτικόν θέαμα τριάκοντα δύο τηλεβόλων πυροβο- 
λούντων έκ τοΰ συστάδην, καί άστείσθη διά τήν μι- 
κραν εύστοχίαν τών εχθρικών βολών· ώστε ό νεανίας 
έμ.ψυχωθείς κατ’ ολίγον άνέλαβε θάρρος, ήρχισε καί 
αύτός νά γελά, καί κατά τήν μάχην έκείνην ώς καί 
μετέπειτα έπέδειξε μεγίστην γενναιότητα καί ανδρεί
αν, δι’ήν προήχθη είς αξιώματα καί είς δόξαν.

Κατά τήν έν Φοντεναίφ μάχην (1 745) μεταξύ 
Γάλλων άφ’ένός, "Αγγλων, Αύστριακών καί Ολλαν
δών άφ’ετέρου, όλλανδός άξιωματικός έκ τίνος τάγ
ματος τηρήσαντος έπί πολύ τήν νίκην αμφίρροπου, 
τοσοΰτον έπτοήθη βλέπων τήν περί αύτόν θραΰσιν ύπό 
τό φονικόν πΰρ τών έναντίων, ώς·ε δέν έτόλμα πλέον 
νά προχωρη'ση. Μάτην έφαντάσθη τό αίσχος όπερ άνέ- 
μενεν αύτόν· το σώμα έκυρίευσε τήν ψυχήν του· μή 
δυνάμενος δέ μήτε τόν φόβον νάύπερνικήση, μήτε πά
λιν νά έπιζήση ρίψασπις, έστρεψε τό όπλον έπί τοΰ 
στήθους αύτοΰ καί ηύτοχειριάσθη. Δέν είναι τωόντι 
παράδοζον ότι ό φόβος τοΰ θανάτου ήνάγκασεν αύτόν 
νά θανατωθή, ίνα σώση τήν ιδίαν ύπόληψιν;

Ό αύτοκράτωρ Θεόφιλος (829—842), πολεμών 
κατά τών Βουλγάρων, τοιοΰτον ήσθάνθη φόβον άμα ί
δών τούς βαρβάρους, ώστε ούτε νά στρατηγήση, ούτε 
νά προχωρη'ση ήδύνατο. Άλλ’είς τών στρατηγών αύ- 
τού, Μανουήλ, άπέβαλε τήν άθυμίαν αύτοΰ άπειλή- 
σας ότι θά τόν έθανάτωνεν, έάν προέκρινε τήν ζωήν 
άντί τής τιμής, τοΰ θρόνου καί τής πατρίδος.

Πολλάκις ή δειλία έπινοεΐ εύσχήμους προφάσεις, 
καί έξ αύτής οί τραυματίαι εύρίσκουσιν άσμενον βοή
θειαν. Πάντες οί δειλοί προθυμούνται νά συνδράμωσι 
καί μεταφέρωσι τούς τραυματιζόμενους έκτος τού 
πεδίου τής μάχης καί μακράν άπό τοΰ κινδύνου. Κατά 
τήν παραμονήν μάχης, ήλθεν άξιωματικός τις γάλλος 
πρός τόν ς-ρατάρχην de Tlioiras, έξαιτούμενος άδειαν 
ίνα άπέλθη πρός τόν πατέρα αύτοΰ, πνέοντατά λοίσθια, 
λάβη τήν εύλογίαν καί κηδεύση αύτόν. «"Απελθε·» εί
πεν ό στρατάρχης έννοήσας τήν άληθή τής αίτήσεως 
αιτίαν· «τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρασου 
» ίνα μακροχ ρόνιος γένη έπί τής γής. »

’Ενίοτε ό φόβος καταλαμβάνει ολόκληρον πόλιν, 
τάγμα ή στρατόν· καθίσταται άληθής μανία, ταράτ- 
τει πάσαν φαντασίαν καί παρασύρει τάς γενναιοτάτας 
ψυχάς. Ό στρατός τοΰ Καίσαρος, κυριευθείς ύπό τρό
μου έπί τή, οψειτών Γερμανών, ήρνεΐτο νάπολεμήση· 
πολλήν δεινότητα καί εύφυΐαν ήναγκάσθη νά $πιδείξη 
ό Καΐσαρ ΐναένθαρρύνη αύτόν. ΟτοΰΓερμανικού ςρα- 
τός έστασίασεν ίνα φύγη τόν κίνδυνον.

Κατά τήν έν Αύςερλίττη μάχην, γάλλος τις ιατρός 
άποπλανηθείς, είσήλθεν είς πόλιν ήν ένόμισε κυριευ- 
θεΐσαν ύπό τών Γάλλων, άλλ’εύρεν αύτήν ψροιίρουμέ- 
νην ύπό τετρακοσίων Αύςφιακών. Ενομισεν ότι άπω- 
λέσθη· άλλ’έξαπατήσας τούς πολεμίους, είπεν ότι ό 
γαλλικός στρατός παρηκολούθει αύτόν έλθόυτα πρός 
σύστασιν νοσοκομείου· τοιοΰτος δέ κατέλαβε τρόμος 
τούς Αύστριακούς, ώστε άφήκαν είς τόν ιατρόν τήν
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πόλιν τραπέντες άπαντες εις φυγήν. ’Αλλά καί είς 
τούς Γάλλους συνέβη νά ύποστώσι τό δεινόν του πα
νικού φόβου.

Ό μέγας Πομπήϊος, έπί πολύν χρόνον εύτυχής έν 
πολεμώ, καί νικήσας τόν ς-ρατόν τοΰ Καίσαρος, συν
ήψε μετ’αύτοΰ δευτέραν μάχην έν Φαρσάλω. ’Εναύτη 
μόνον τό ιππικόν αύτοΰ άπεκρούσθη- είς ούδένα δέ είσ- 
έτι άνήκεν ή νίκη, έπειδή αί ανέπαφοι λεγεώνες αύ
τοΰ ήδύναντο νά έπαναλάβωσι την μάχην καί διαμφι- 
σβητήσωσι την νίκην. ’Αλλ’ ό φόβος κατακυριεύει αύ
τοΰ, καί φυγών καταστρέφει τη'ν τε ιδίαν δόξαν καί 
τήν ελευθερίαν τής πατρώος.

Οί *Ρωμ.αΐοι τοσοΰτον έφοβοΰντο τόν φόβον, ον αυ
τοί ένεπνευσαν είς άλλα έθνη καί μόνον έκ τών Γα- 
λατών είχον ύποστή, ώστε άπεθέωσαν αύτόν άνεγεί- 
ραντες ναόν έν τη πόλει εκείνη τοΰ 'Αρεως, ήτις παν
ταχοΰ έθεωρεΐτο ώς ναός τής άνδρίας καί τοΰ πολέμου.

Καί οί Λακεδαιμ.όνιοι άνήγειραν ναόν είς τόν Φό
βον, άλλος όμως ήτο ό σκοπός καί τό πνεΰμα τής οί- 
κοδο μής ταύτης· διότι νομίσαντες ότι ό άνθρωπος σέ
βεται ό,τι πράγμα φοβείται, ήθέλησαν νά έρ,πνεύσωσι 
τόν φόβον τών νόμων έξ ίσου ώς καί τόν φόβον τών 
θεών. Ό ναός τοΰ Φόβου έκτίσθη έν Σπάρτη παρά τό 
Εφορείαν.

Έντεΰθεν άγόρ.εθα νά λαλήσωμεν περί τοΰ ηθικού 
φόβου, γενικωτερου τούτου καί μάλλον άκαταμαχή- 
του παρά τόν φυσικόν.

Τόν φυσικόν φόβον, ώς τιμωρούμ,ενον αμέσως διά 
τοΰ ονείδους, θέλει έκαστος νά ύπερνικήση- ρ.άλιστα 
δέ, όταν αύτός δέν άποτυφλώση τόν άνθρωπον, παρέ
χει ορμήν έκδικήσεως καί απαλλαγής άπό τοΰ κινδύ
νου καί τοΰ άλγους. Τό ασθενέστατου ον φαίνεται καί 
καθίςαται άνδρεΐον όταν έρεθισθή ύπό πάθους· ή δειλή 
πέρδιξ όρμα πρός τόν κύνα ί'να δώση καιρόν είς τούς 
νεοσσούς αυτής νά φύγωσιν. Ό ’Αγησίλαος, ίδών ρ.ΰν 
στρεφόμενον καί δάκνοντα τόν συλλαβο'ντα αύτόν, 
είπε πρός Λακεδαιμόνιον δν εγίνωσκε δειλόν- α Πώς ό 
άνθρωπος νά ρ.ή τολμά κινδυνεύων, άφοΰ καί τό ασθε
νές τοΰτο ζώον εκδικείται δι’όπερ πάσχει κακόν ; »

Πολλάκις ή τόλμη αρκεί πρός άποσόβησιν τοΰ πο
λεμίου. Ο Κάτων έ'λεγεν ότι έν βλοσυρόν βλέμμα ή 
απειλητική'τις κραυγή έχρησίμευσαν είς αύτόν έν ταΐς 
μάχαις, όσον καί τά όπλα αύτοΰ.

Πάντες γινώσκουσιν ότι ή άνδρία, ή εύτολμία απο
φεύγει πλείονας κινδύνους ή ή δειλία- καί ότι πλείο- 
νες ύπάρχουσι τραυρ,ατίαι μεταξύ τών φευγόντων ή 
ρ.εταξύ τών ανδρείων διά τοΰτο δέ καί ή άνδρία κα
τέστη τοσοΰτον κοινή, ώστε πρέπει νά ήναί τις παρά
τολμο; ί'να διακριθή καί άναφέρηται.

Τό δέ σπάνιον είναι ή γενναιότης, εύλόγως λογι- 
ζομένη μεταξύ τών αρετών, καί πλείονας έχουσα νά 
καταπολεμήση έχθρούς ή ή άνδρία. Ήττονα μέν α
πολαμβάνει θρίαρ.βον άναδεικνυομένη, άλλά πλείονα 
ευρίσκει παραδείγματα καί προφάσεις ύπείκουσα. Ένώ 
δέ ή άνδρία πρόσκαιρου μόνον οφείλει νά ύπερνικήση 
κίνδυνον καί βραχεΐαν οδύνην, ή γενναιότης οφείλει 
ν άντιστή πρός τον φόβον τής δυστυχίας, τής αδι
κίας, τής δυσμενεία; τών κραταιών, καί τής πενίας- 
να καταβάλη τά παρορμώντα πάθη, τάς τυραννούσας 
ορεςεις καί νά ύπομείνη πάσαν στέρησιν.

Καθήκον έχει νά τηρη τήν συνείδησιν ημών εύθεΐαν, 
σταθεραν καί γαλήνιου, νά πεοφυλάττη τήν ψυχήν ή- 

μ,ών άπό τής έξευτελιζούσης αύτήν αδυναμίας, τής 
διαφθειρούσης αύτήν ακολασίας, καί τής παρεκτρεπού- 
σης αύτήν έκδικήσεως. Σκοπός αύτής είναι ό τής αρε
τής θρίαμβος κατά τών έπιβούλων προτροπών τοΰ 
φόβου, τοΰ φόβου εκείνου δν πάσχομεν μή στερηθώ- 
μεν ή άπολέσωμεν τήν τρυφήν, τόν πλούτον ή τήν ε
ξουσίαν, τά τρία ταύτα είδωλα άπερ άεννάως έκλαμ- 
βάνομεν ώς εύτυχίαν.

’Ανερευνώντες έπιμελώς τό αίτιον τών ήμετέρων 
αδυναμιών καί τών κακών ημών πράξεων, τήν άρχήν 
τών παθών καί τήν ρίζαν ούτως είπεϊν τών έλαττωμά- 
των ημών, εύρίσκομεν σχεδόν πάντοτε ύπερέχοντα φό
βον τινα άγοντα καί φέροντα ήμ.άς. 'Η δουλεία καί αί 
έπακόλουθοι αύτής χαμερπεΐς πράξεις, είναι αποτέ
λεσμα τοΰ φόβου τού θανάτου, της εξορίας ή τής 
ειρκτής. Η ώμότης τής τυραννίας τοΰ Νέρωνος, τοΰ 
Διονυσίου, τοΰ Καλιγόλα, προήρχετο έκ τοΰ φόβου 
τών στάσεων καί τών συνωμοσιών.

Διατί δέ τοσαΰται ύποκλίσεις πρός τούς δορυκτή- 
τορας, τοσαΰτα δόλια δώρα, τοσαΰται χαμερπεΐς κο- · 
λακεΐαι, ή διά τόν φόβον; Γονυπετώς έτι κολακεύου- 
σιν αύτούς καί τήν προτεραίαν τής ημέρας καθ’ήν 
τούς άνατρέπουσιν.

Ό φιλάργυρος, θά ύπέμενε τοσαύτας ςερήσεις καί 
καταφρονήσεις, ή θά έτέκταινε καί διέπραττε το
σαΰτα εγκλήματα, έάν μή κατείχετο ύπό τοΰ φόβου 
τής πενίας ; Τά μοναςήρια, θά άπέκτων ποτέ τοσοΰ
τον πλούτον, μάλιστα δέ καί δύναμιν έν τη παπι- 
στική Εύρώπη, εί μή έφοβοΰντο οί άνθρωποι τάς βα- 
σάνους τής κολάσεως, άφ ών ένόμιζον ότι έζηγορα- 
ζοντο διά χρημ.άτων; Τίάλλο ή ό φόβος τού θανάτου 
πλουτίζει τούς άγύρτας καί τούς μάντεις ; Τοσοΰτοι 
άνδρες, θά έλησμόνουν ποτέ τήν δικαιοσύνην ή θά προε- 
διδον τήν συνείδησιν αύτών έν ταΐς δημοσίαις συνε- 
λεύσεσιν, έάν μή έφοβώντο τάς δημοκοπία; καί τάς 
κραυγάς τού όχλου;

'Ομολογήσωμεν λοιπόν ότι ό φόβος είναι ή πηγή 
πασών τών έπιμέμπτων πράξεων, καθότι ό άνθρωπος 
γινώσκει μέν τό αγαθόν, πράττει δέ τό κακόν. Διό καί 
ή αληθής γενναιότης, ή άλλως καρτεροψυχία λεγο- 
μένη, είναι πρώτιστη τών αρετών, ώς δίδουσα δύνα- 
μιν τοΰ έργάζεσθαι πάσας τάς άρετάς.

'θ αληθώς καρτερόψυχος άνήρ ούδέποτε καθίς-αται 
δούλος, τύραννος, δεισιδαίμων, ραδιούργος, προδό
της, φιλάργυρος ή ακόλαστος- πρός πάντα άνθιστα- 
ται ή ψυχή αύτοΰ· ούτε διά τήν ευημερίαν πτοεΐται, 
ού'τε διά τήν συυ.φοράν καταβάλλεται- αί μικρόψυχοι 
τοΰ φόβου προτροπαί, αί παγίδες τής κολακείας καί 
τό δέλεαρ τής πονηριάς ούδεμίαν έχουσιν έπ αύτοΰ ί- 
σχύν. 'θ μόνος αύτοΰ φόβος είναι μή άθετήση τόν 
θειον νόμον, μή διαταράξη τήν δημοσίαν τάξιν, μή 
παραβή τούς όρους τής τιμής, καί έπισύρη τήν μομ
φήν τοΰ μόνου κριτοΰ ον φοβείται· τής ιδίας αύτοΰ 
συνειδήσεως.

’Επειδή δέ ή αληθής καρτεροψυχία είναι σπανία, 
άναγκάζονται έν παντί τόπω νά βοηθώσι τήν άνθοω- 
πίνην άδυναμίαν, έμπνέοντες αύτή δύο σωτηρίους 
φόβους, πρός αντιπερισπασμόν τών άλλων φόβων οϊ- 
τινες άποπλανώσιν ημάς- τόν φόβον τών νόμων, καί 
τόν φόβον τής κοινής γνώμης. Ούτοι οί δύο φόβοι εί
ναι τά μεγάλα ελατήρια τών Κυβερνήσεων όλίγαι ό
μως γινώσκουσι νά μεταχειρίζωνται αύτά καλώς, διότι

ΜΕΡΗ ΟΣ\.

σχεδόνπανταχοΰ, ή λίαν έντονα είναι, ή λίαν χαλαρά. 
Δέον δέ ί'να οί δύο ούτοι μεγάλοι μοχλοί τής δημο
σίας δυνάμεως τεκταίνωνται μέν ύπό τής συνέσεως, 
διευθύνωνται δέ ύπό τής δικαιοσύνης.

'Η καταφρόνησις τών νόμων είναι τό βε- 
βαιότατον τεκμήριον τής παρακμής Κράτους, 
λέγει ό κόμης Σεγήρος, έζ ού καί άρυόμεθα τήν ύλην 
ταύτην· είθε δέ οί έν 'Ελλάδι νά έσχημ.άτιζον περί 
τούτου πεποίθησιν. Διά μόνων τών νόμων συντηρεί
ται ή τάξις- ή δέ αληθής ελευθερία ούδέν άλλο είναι ή 
ή είς τούς νόμ.ους δουλεία. ’Εάν οί νόμοι ύπνώττωσι, 
τά πάθη έγρηγοροΰσιν, αί μ.οχθηρίαι καί τά άνοσιουρ- 1 
γήματα- έπικρατοΰσιν.

Οί πλεΐστοι τών ανθρώπων κατέχονται μόνον ύπό 
τοΰ φόβου τοΰ νόμ.ου, καί δυστυχώς είς πολλούς εί
ναι έφαρμοστέος ό στίχος τοΰ Ορατίου,

Ναι, ό φόβος τή; αγχόνης έντιμον σέ καθιστεί.

'Η ύψηλή τάξις τών ανθρώπων κυβερνάται ύπό τοΰ 
φόβου τής κοινής γνώμης- ό φόβος ούτος είναι πολλά
κις ισχυρότερος τών νόμων καί τής θρησκείας αύτής. 
Εύτυχής ή χώρα ένθα οί νόμοι καί ή γνώμη ή κοινή 
συνάδουσι, καθώς τό πάλαι έν Σπάρτη καί έν Ρώμη! 
έκεί μόνον αναφαίνονται μεγάλοι άνδρες καί μεγάλαι 
άρεταί- άλλως, άπαντώνται μέν έργα λαμπρά καί πο- 
λΐται διάσημοι, όχι ό'μως καί ένότης αρχών, σταθε- 
ρότης διαγωγής, δικαιοσύνη έν τή διανομ.ή τού αί
σχους καί τής μομφής, τά μόνα έγκολάπτοντα είς ■ 
πάντα λαόν χαρακτήρα ηρωικόν καί έθνικόν.

Τίς δύναται νά πείση τούς άνθρώπους είς τό ν’ά- ; 
κολουθήσωσιν εύθεΐαν οδόν, ότε ή τού αγαθού καί τού 
κακού δέν είναι διαγεγραμμέναι άκριβώς καί άπαρεγ- 
κλίτως ; *Η τί δύναται νά ρυθμίση τήν πορείαν αύτών, 
ότε τό φρόνημα τού στρατιώτου διαφε'ρη τού φρονή
ματος τοΰ πολίτου; ότε ό πολιτικό; νόμος έπιτρέπει 
ό,τι ό θρησκευτικός άπαγο ρεύει; Όπόσον δέ όλεθρίαν 
σύγχυσιν δέν πρέπει νά φοβώμεθα είς αιώνα καί χώραν 
ένθα ή φιλοσοφία, ό νόμος, ή πίστις, ή τιμή, ή έλευ- 
θερία έρίζουσι περί αρχής, λαλοΰσι καί διατάττουσιν 
είς διαφόρους γλώσσας ; Ποιαν σημαίαν ν’άκολουθήση 
τις ότε όλαι φέρουσι τόν τύπον τής κοινής γνώμης, ής 
έκαστον κόμμα είναι όργανον, ής έ'καστον πάθος νο- 
μίζεται διερμηνεύ;;

Μεγάλοι καί εύτυχεΐς έσόμεθα όταν έκ πασών τούτων 
τών γνωμών σχηματίσωμεν μίαν μόνην δέσμην, καί 
έκ πάντων τών φώτων ημών μίαν μόνην δάδα· διότι 
έάν ούδέν ώφελιμώτερον τοΰ φόβου τής κοινής γνώ
μης, ούδέν καί όλεθριώτερον τοΰ φόβου τών διαφόρων 
καί αντιθέτων φρονημάτων.

’Εν Γαλλία, ήτις θεωρείται σήμερον ώς χώρα αν
δρείων, ύπάρχει επικρατών τις φόβος ύπό μ.ηδενός χα
λινού συνεχόμενος, είς πάντα άνθιστάμενος νόμον καί 
πάσαν ύπερορών άπαγόρευσιν, πάντα καταφρονιών κίν
δυνον· ό φόβος τοΰ γελοίου.

Τό γελοΐον είναι τό όπλον όπερ ή κακεντρέχεια με
ταχειρίζεται πάντοτε έπιδεξίως, ό δέ ορθός λόγο; σπα- 
νιώτατα. Τό φοβερόν τοΰτο όπλον έχάλκευσεν ή μα
ταιοφροσύνη, καί δι’αύτοΰ φοβίζει τού; φρονιμωτά- 
τους καί γενναιοτάτους τών ανθρώπων, πολλάκις προ; 
αποφυγήν τών τραυμ.άτων αύτοΰ θυσιαζόντων καί κλί- ■ 
σεις, καί αισθήματα, καί εξεις, καί φρονήματα, καί 
αύτκ τα εαυτών καθήκοντα. Ο Οόβο: τού γελοίου
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παρήγαγεν έν Γαλλία πολλά σωτήρια αποτελέσματα, 
λειανας τά ήθη καί τήν γλώσσαν, δούς χάριν είς τούς 
τρόπους καί τούς στολισμούς, μ.ετριάσας τήν όραήν 
τών παθών, διδάξας τήν μετριοπάθειαν έν ταΐς συζη- 
τήσεσι, καί καλύψας όσα ελαττώματα δέν ήδυνήθη. νά 
εξάλειψη. Ούτος ό φόβος κατέστησε τούς Γάλλους τό 
όμιλητικωτατον τών έθνών. Ό Μολιέρος, καταφέρων 
επιτηοειως τήν μάστιγα τοΰ γελοίου, κατέστη ώς νο- 
μοθετης επίφοβος· δια τής φωνής αύτοΰ έξηφάνισε 
τούς κομψευομένους, τούς σχολαστικούς, τούς δοκη- 
σισόφους ή τάς σεμνοτύφους γυναίκας. Οί ζηλότυποι 
άνδρες ήναγκάσθησαν νά κρύψωσι τήν άδυναμίαν αύ
τών, ό φιλάργυρος έλυσε τό βαλάντιον καί έκρυψε τήν 
ίδιαν γλισχρότητα, τέλος δέ ό Ταρτούφος τοΰ ποι-,.- 
τοΰ τούτου ήνάγκασε τούς ύποκριτάς νά μή σφετερί- 
ζωνται άναιδώς τάς πρός τήν εύσέβειαν τιμάς.

’Αλλ’άφ ετέρου, διά τού αύτοΰ τούτου όπλου προσ- 
εβλήθη ούχ ήττον εύστόχω; ή θρησκεία καί ή άρετή. 
Ο φόβος τοΰ γελοίου κατέστησε πλείονας άθρήσκους ή 

ή φιλοσοφία- πολλάκις δέ καί σύζυγοι θερμώς άντα- 
γαπώμενοι δέν τολμώσι νά δείξωσι τοΰτο δημοσία, 
διά τόν φόβον τοΰ γελοίου. 'Η έκ τής άμοιβαίας αύ
τών άγάπη; αληθής εύδαιμονία αίσχύνεται νά φανε- 
ρωθή, ί’να μή θεωρηθή ώς χυδαία καί άγροΐκος.

Πόσοι άνθρωποι κατές-ρεψαν τήν περιουσίαν αύτών, 
φόβω μή γίνωσι καταγέλαστοι έπί οικονομία ! πόσα; 
παρεκτροπάς έπρηξαν νεανίαι φύσει φρόνιμοι, ί'να μή 
νομισθώσι σχολαστικοί! Η περί τόν συρμόν καί τό 
καινοφανές μανία, ή τύραννο; αύτη τών κοινωνιών, 
καί τών βαλαντίων κενώτρια, πόθεν άλλοθεν προέρ- 

ί χεται ή έκ τοΰ φόβου τοΰ γελοίου;
Έζη ποτέ έν [Ιαρισίοις κόμησσά τις νέα, ούσα διά 

τά φυσικά καί πνευματικά αύτής προτερήματα τό κό
σμημα τών συναναστροφών καί τό αγλάισμα τής οι
κογένειας της. ’Επειδή /.ατά τινα συρμόν τοΰ καιροΰ ε
κείνου, ού μόνον είς τήν εύσχημοσύνην προσκρούοντα 
άλλά καί είς τήν ύγείαν βλαπτικόν, αί κυρίαι ήναγ- 
κάζοντο νά έπιδεικνύωσι πάντα σχεδόν τά εαυτών 
θέλγητρα, τό στήθος τής κομήσσης προσεβλήθη ύπό 
τής δριμύτητος τοΰ χειμώνος. Η στοργή, ή φιλία, ό 
ορθό; λόγος κατέβαλον έπί ματαίω πάσαν προσπά
θειαν ί'να πείσωσι τήν κόμησσαν νά σκεπάζηται, νά έν- 
δύηται Θερμότερον. Δέν ήδύνατο ν’άνθέξη πρός τόν 
φόβον μ.η'ποτε δέν ήναι πλέον όμοια τών άλλων κυ
ριών. Τό νόσημα αύτής δεινωθέν, τήν ήνάγκασε νά 
μείνη έντός τής οικίας έπί τρεις μήνας- άλλά καί πά
λιν ήθελεν, ή νά μή δέχηται τάς έπισκεπτομένας αύτήν 
φίλα;, ή ν’άκολουθήση τόν συρμόν. Ούδαμοΰ αίγυναί
κες ποιούνται περί πολλοΰ τά τοιαΰτα όσον είς τήν 
Γαλλίαν, έξ ού καί πρωτεύει είς αύτα ό τοπος ούτος 
άναντιρρήτως. Τελευταίου, ό ιατρός παρεκάλεσέ τι- 
νας τών φίλων αύτης κυριών νά τήν επισκέπτονται 
φοροΰσαι έσθήτας έκ πυκνών ύφασμ-άτων, κεκλεισμέ- 
νας, καί μετά χειριδών μακρών. ’Εκπλαγεΐσα έπι τω 
νεωτερισμ-ώ τούτω, ήρώτησε τό αίτιον. Τή άπεκρίθη- 
σαν ότι ό συρμός τή; γυμνότητο; παρήλθεν·. ότι μ.ό- 
νον εί; τάς επαρχίας έπεκράτει εισέτι, έν Παρίσίοις 
δέ ενεπαίζέτο. Τότε μόνον ήλλαξεν ή κόμησσα τολήν 
άνευ δισταγμού, καί τότε ίάθη. Ωστε ό φόβος τοΰ 
γελοίου εσχε πλείονα ίσχύν των δακρύων συζυγου, 
τών συυ,βουΰ,ών μητρός, καί αύτοΰ τού φόβου τού θα
νάτου.

i
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Εκ τούτων πάντων οποίον έςάγεται συμπέρασμα; 
ότι έάν μεταχειρισθώμεν έπιτηδείως τούς φόβους καί 
τήν μετριοφροσύνην ημών, είναι δυνατόν νά κυβερνη- 
θώμεν διά των ηθών πολλω κάλλιαν η διά των νό
μων. ’'Ας γελοιοποιήσωμεν λοιπόν τάς κακίας, τάς δι-

χονοίας, τάς παραφοράς ημών, καί άφοϋ δεν γινόμεθα 
φρόνιμοι καί εύδαίμονες διά του ορθού λόγου, ίσως 
κατορθώσωμεν νά σωφρονισθώμεν διά τού φόβου τού 
κοινού γέλωτος.

ΤΟ ΣΕΛΑΧΟΣ ΣΦΥΡΙΙΜί.

Τραυμ,ατίας θνησκων.

>Ε™ή6η Οπό Ί. Ί. Σκυλίσση έπΐ τού μέλους «Ah! morir potessi» τού μελοδράματος Εβνανι, υπό Verdi.)

ASM Α ΓΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ. (I)
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ΕίτίΞ
λής.

I I----- ί-μ-ρ
Γ?—ρ—ί-

Τά σελάχη, γαλλιστί sqaa'es, είναι γένος θαλασ
σίων ιχθύων έχόντων τό δέρμα τραχύτατον, τό όποιον 
άποζηραινόμενον χρησιμεύει εις τάς τέχνας προς λεί— 
ανσιν, καθώς ή ρίνη. 'Υποδιαιρείται δέ τό γένος τούτο 
εις είδη πολλά, κυριωδέστερα τών οποίων είναι ό καρ
χαρίας (Τδετόμ. α', σελ. 321 ), ή έρυθρίνη, ό μή- 
λανδρος, ό ποίστης καί ή σφυοήνη, παράδοξος ιχθύς

έχουν τό σχήμα τήςσφύρας, έξού καί έλαβε τό όνοαα· 
(γαλλιστί marteau ή pantouflier).

Ιίς παρατηρεί ό άναγνώςης έν τη είκόνι, ή κεφαλή 
τού ιχθύος τούτου εκτείνεται εις μεγα πλάτος αμφο
τέρωθεν τού λαιμού, ώς ή κεφαλή τού ςοιχείου Τ. Οί 
οφθαλμοί του κείνται εις τά δύο άκρα ταύτα τής κε
φαλής· είναι δέ κυανόφαιοι καί προέχοντες. Ίΐ ίρις 
αύτών φαίνεται ύπόχρυσος, άλλ έν ώρα οργής φλογε
ρά καθισταμένη εμποιεί τρόμον εις τούς άλιείς.

Σφυρήνη, αδηφάγος Ιχθύς.

Όσον ζώ καί αναπνέω 
κ’έκ τού έρωτός σου καίω, 
τό πολύτιμόν σου δάκρυ 

μή ματαίως εξαντλείς· 
’ Αν εις σέ άφίνω μόνον 
επί γης καρδίας πόνον, 
άφες νάχης νά με κλαίης 

όταν μέ νεκροφιλης.

Δεν κατόρθωσα νά γράψω 
εις τήν γην τό όνομά μου, 
εΐμή μόνον επί άμμου

καί εντός μιας ψυχής . . . 
’Αστρον φέγγει, αστρον σβύνει· 
άφες τό βουνόν να χύνη 
Μεσονύκτιον αέρα

επί πέτρας μονάχης.

Γης ζωής μου τό βιβλίον 
εις τού κόσμου τό σχολείον 
μέ αρκεί νά τό γνωρίζη 

μόνος ο Θεός'καί σύ.
Ερχου, ερχου τάς έσπέρας, 

όταν λάμπ’εΐς τούς αιθέρας 
καί τό μνημά μου φωτίζη 

ή σελήνή ή χ ρυσή.

Επεράσαμεν ωραία, 
όλα όμως στιγμιαία . . .

H πατρίς άν άνακύψη 
καί σύ ζήσης καί ίδης, 

φως γλυκύ των οφθαλμών μου, 
ενθυμήσου τήν σποδόν μου, 
κ’έλα τότε άγγελός μου 

ιλαρός, θεοειδής!

(I) Μϊλπετοι καί ύπό δύο φωνών σνγ/ιονω;.

Τό ςόμα εΰρίσκεται ύπό τήν κεφαλήν, πλησίον τού 
κορμού· είναι δέ ήμίκυκλον, ώς παρα.ηρείται εις όλα 
τά σελάχη, έξ ών καί τά κοινώς σκυλόψαρα, καί 
εις έκάστην σιαγόνα φέρει 
τρεις ή τέσσαρας σειράς ό- 
δάντων πλατέων , έχόν
των σχήμα οδοντωτής 
αιχμής βέλους.

Αποκτά δε μήκος ό ι
χθύς ούτος μέχρι τριών 
μέτρων καί βάρος μέχρι 
200 όκκάδων , άφθονων 
παρά τάς άκτάς τής Ια
πωνίας, ής οί κάτοικοι ό- 
νομάζουσιν αύτόν σιμο- 
ξόκαν,καίτον άγρεύουσιν 
έν ώρα χειμώνας. Η σαρξ 
αύτού δεν είναι ποσώς 
τρυφήλή, αλλά τήν τρώγει 
ό λαός.

'Η Σφυρήνη ή κοινότε
ρα εις τάς εύρωπαϊκάς θά
λασσας είναι στενόσωμος, 
υπόφαιος καί μελανοκέφα- 
λος. H θρασύτης καί α

δηφαγία τού σελάχους τούτου υπερβαίνει τό μέγε
θος αύτού. II Σφυρήνη, ενώ στερείται τής δυνα

τών μεγάλων Καρχαριών, ενίοτε υπερακοντί
ζει αύτούς κατά τήν λύσ
σαν. Ολίγοι ιχθύες είναι 
εις τούς ναύτας γνωστοί 
καθώς ή Σφυρήνη· τούτο 
δέ διά τό σχήμά της. II 
άκρα αδηφαγία τήν παρ- 
ορμα μέχρι τών πλοίων, 
άτινα περικυκλόνει καί 
παρακολουθεί μέχρι τών 
κόλπων καί όρμων τής 
θαλάσσης· ό δ’ έκ τής 
πλησιάσεως αύτής ριίνδυ- 
νος είναι φοβερώτατος 
προς τούς κολυμβητάς.

Καθώς οί Καρχαρίαι, 
ούτω καί αί Σφυρηναι ου
δέποτε εφορμώσιν εις το 
σκάφος, όσον μικρόν καί 
άν η ναι, άλλα αόνον πε
ριφέρονται περιμένουσαι νά 
πίση τι εξ αύτού.

μεως

Ώά Σφυρήνη; χρεμάμενα επί ένα) ίων φυτών.
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46 οεπτεμβρίου 1861.

« Φίλτατε Σπήκ.
»Τό κερβάνι μας προσεβλήθη, διηρπάγηκαι κατε- 

σκορπίσθη ένώ διηοχόμεθα τήν χώραν τοΰ Μυγιάγγα. 
Έξυπνη’σας τήν αύγήν, ένησχολούμην νά επισπεύσω 
τήν άναχώρησιν δπως έλθωμεν όσον ταχιστα δπου ευ- 
ρίσκεσαζ δτε ήγέρθη έρις σφοδρά μεταξύ των οδηγών 
υ.ου καί επτά ή οκτώ ένοπλων άνδρών, τούς οποίους 
μ’είχε στείλει ό σουλτάνος Μυγιάγγα: δπως μέ πεί- 
σωσι νά διαμείνω εϊς τό χωριον του. — Λεν έχω να 
δώσω τίποτε εις τόν ηγεμόνα σας, τοϊς απεκριθην, ε
πειδή έ'λαβεν ήδη παρά του συντρόφου μου τό ,δώρον 
τό όποιον τον επρεπε· Δεν εόειζίζν εναντιωσιν εις του- 
το, άλλά κατέστησαν καί χωρίς νά θέλωμεν οδηγοί 
ήμών οίονεί επίσημοι, έως ού ήθελησαμεν νάπαραιτη- 
σωμεν τήν όδόν τήν όποιαν αύτοί ήκολούθουν. Τότε 
τούς έχάσαμεν έμπροσθεν ήμών, άλλά μετ ολίγον τούς 
άπηντήσαμεν πάλιν επι τού δρομου φραττοντας την 
πορείαν ήμών. ’Ενέπηξαν τήν λόγχην των εις τήν 
γην, ώς άν έλεγαν,—Προχωρήσατε άν εισθε ικανοί.

β Περιφρονήσαντες τήν άπειλήν ταύτην, ωρμησαμεν 
εμπρός, καί άνετρέψαμεν τάς λόγχας μή άπαντησαν- 
τες άντίστασιν άλλ’αφού προεβημ.εν περί τα επτά μι
λιά άνενόχλητοι, έξώρμησαν εξ ενός δάσους έως δια
κόσιοι άνδρες, οϊτινες έπιπεσόντες εις τους πτωχούς 
αχθοφόρους μας, καί άπειλοϋντες νά τούς φονεύσωσιν, 
άφήρπασαν δχι μόνον τα φορτία των, άλλα και δλα 
τά κοσμήματά των. Ούτωδε δλοι οι τής συνοδιας μου 
ετράπησαν εις φυγήν τήδε κακεϊσε, έκτος τριών μο
νών, οϊτινες έμειναν πλησίον μου.

»"Εμενον έκεϊ προσπαθών να συνάξω οσους και οσα 
ήδυνάμην, δτε μ’ήλθε μ.ήνυμα έκ τοΰ σουλτάνου, λε- 
γον μοι δτι ή προσβολή αύτη προήλθεν έξ απλής παρ- 
εννοήσεως, δτι είς μ.αλιστα τών πρωταίτιων αυτής ε- 
τιμωρήθη ήδη διά τής έκκοπής τής χειρός του, καί δτι 
θά μάς άποδοθώσιν δλα όσα μάς εκλάπησαν.

»Ό σός I. Α. Γράντ. »

"Επεισα τόν Αουμερέζην νά ζητη'ση λόγον παρα τοΰ 
Μυγιάγγα διά τάς βιαιοπραγίας ταύτας, παραστήσας 
είς αύτόν δτι θά έπιφέρωσι τήν διακοπήν των κερβα
νίων, καί τότε θά έζημιοΰντο όλοι οί ήγεμόνες τών 
χωρών διά τών όποιων διέρχονται αι έμπορικαι αύται 
συνοδίαι’ καί αύτός δέ, δέν θα ήδύνατο πλέον να ς·ελ- 
λη τούς ελεφαντόδοντά: του είς τά παράλια. Κρινας 
τούς λόγους μου ιός όρθους , έστειλεν είς τόν 1 ραν . 
δώδεκα άνδρας, παραγγείλας είς αύτούς νά τεθώσιν 
ύπό τάς διαταγάς του.

’Εντούτοις (4 όκτωβρ.), άφίχθη έκ τοΰ Σουβα- 
ρόρα, βασιλέως γείτονος τοΰ Αουμερέζη, μήνυμα έν- 
τελλόμενον πρός τούτον ν’άφήση ήμας ν’άναχωρήσω- 
μ.εν άνευ αναβολής. Ενισχυσε δεο Σουβαρορας το μ.η- 
νυμα τοΰτο στείλας ένταύτώ καί τό σκήπτρον του. 
Τό σκήπτοον τών βαρβάρων λαών τούτων είναι μακρα 
τις ράβδος όρειχάλκινος, περί τήν οποίαν έχουσι όεδε- 
:κένα παντοΐα φυλακτήρια’ καλείται δε τούτο κακού- 
ενζ ιγγ ι ρ ί ρι, ίτοι παντοζρατωρ, ζαι<57ι [/-αινεί προσ- 
κλησιν. Ό Σουβαρορας δέν ήθελε κανένα δασμόν, 
άλλά μ.όνον έπεθυμει να μάς ιό η, 'και μάς εςελλε τον 
παντοκράτορα αύτοΰ, ϊνα μάς σεβασθώσι πανταχοΰ 
διαβαίνοντας. ’Αληθώς δέ τόσην έντύπωσιν έπροξέ- 
νησε τό κακουενζιγγιριρι εις τον Αουμερε-ην, ώστε 

ΑΙ 11ΙΙΓΑΙ ΤΟΥ ΑΈΙΑΟΥ.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ Ι1ΕΡ1ΗΓΗΤΟΥ ΣΠΗΚ.

< Συνέχεια.—Ίδε σελ. 82 και 114.)

Την έπιοΰσαν ήτοιμαζόμ,ην ν’ άναχωρήσω μετά της 
συνοδία: μου όλης, δτε ό Βαράκας καί ό Βουαδιμό- 
γιος (Νάμα καρδίας) έτερος τών εθελοντών τούς ο
ποίους είχα παραλάβει, ήλθον περίφοβοι να μοι αναγ- 
γείλωσιν δτι, καθ ά τους ειπεν ο Μακακας, ο — ουοα- 
ρόρας ήλθεν εϊς έριδα πρός τούς "Αραβας, ότι συνέλα- 
βεν εν τών κερβανίων των, καί δτι έμελλεν δλους νά 
τούς θανατώση, έαν οι λησται Βουατούτα εισήλαυναν 
εις την -/ώραν του. 'Όπως ενθαρρύνω τόν Βαράκαν, 
πρώτον τον έπετίμησα διά την εύκολοπιστίαν του, έ
πειτα δέ άνέμνησα εις αύτόν δτι εντός ολίγου έμέλ- 
λομεν νά συναπαντηθώμεν μετά μιας άλλ.ης εκστρα
τείας λευκών ανθρώπων, οϊτινες άνεχώρησαν άπό βορ
ρά πρός εΰρεσιν ήμών. Αληθώς δ’εγινωσκον δτι άγ- 
γλος περιηγητής, ό Πεθερικός (Petherick), επεχ_ειρει 
νά προβή μέχρις ήμών άναβαίνων τόν Νείλον άπό της 
Αίγυπτου. · „ ,

’Αλλ’οι άλλοι δλοι φοβηθέντες δέν ήθελαν κατ 
ούδένα τρόπον να με ακολουθησωσιν* ωςε ηναγκασθ ην 
νά έπανέλθω πάλιν εϊς Καζέχην, διά να προσπαθήσω 
’ίσως εΰρω "Αραβας. Την 20 ίουνίου διέβην έκ τοΰ Μι- 
χάμπου, δπου εύρηκα τον 1 ράντ συναγοντα ολίγους 
τινάς ακολούθους καί έτοιμαζόμενον νά ελθη εις τά ’ί
χνη μου. ’Αφού τώ διηγηθην τά παθήματά μου, τόν 
άφήκα εκεί καί έπροχώρησα πρός την Καζέχην, όπου 
άφίχθην την 2 ιουλιου.

’Εκεΐ έλαβον μέν υποσχέσεις πολλάς, άλλ’ έπρεπε 
νά περιδένω την επιστροφήν μεγάλου τίνος κερβανίου 
κρατουμένου εις τό Ούκόκον. Ήναγκάσθην νά έπανέλ
θω άπρακτος είςΜιχάμπου, καί την 1 1 τοΰ αύτοΰ μη- 
νός έπανεΐδον εκεί τον Γράντ εντελώς άναρρώσαντα· 
μάλιστα δέ καί έχόρευσεν εϊς μέγαν χορόν τόν όποιον 
είχε δο'σει εις τιμήν του ό ήγεμών Υουκουλίμας. Ε
κεί έμάθομεν δτι ό Σουβαρορας δυσηρεστήθη άκού- 
σας'δτι φήμαι περί αύτοΰ κακεντρεχείς μέ ήμποδιζαν 
τοΰ νά προβώ μέχρι της πρωτευουσης του. Ιούτομάς 
ένεθάρρυνε.

Την 23 ίουλίου άφίχθην εις την πρωτεύουσαν τοΰ 
Αουμερέζη, ενός τών ηγεμονίσκων της Ούζίνζας. Ού
τος έλειπεν, αλλα την εσπεραν ήλθεν εϊς την πομαν 
του, ήτοι εις τό άνάκτορόν του, κατεσκευασμενον εκ 
χόρτων καί όμοιάζον μέ παμμεγέθη θημωνιάν άχυ
ρων έργον πολύ υποδεέστερον τών οικοδομών τών ’Α
ράβων της Καζέχης. Θελησας δέ νά έορτάση την άφι- 
ξιν ήυ.ών , διέταξε νά κρουσθώσιν δλα τά τύμπανά 
του, φιλοφροσύνη προς ήν απεκριθην όιατα.ας τρεις 
τυφεκισμούς. Κατ’ εκείνην την εσπέραν, ένασχολούμε- 
νος εϊς άστρονομικάς παρατηρήσεις, ήσθάνθην ρίγος, 
καί έννοήσας δτι προσεβληθην ύπό κακού πυρετού, 
κατεκλίνθην πάραυτα. Ή νόσος μου ύπήρξε δεινή καί 
μ’έκράτησεν εις την κλίνην δλον τόν αύγουστον καί 
τόν σεπτέμβριον. Εν τώ μεσω τοΰ πυρετού μου είχα 
καί τόν Αουμερέζην βασανίζοντά με έπιμόνως νά τώ 
χαρίσω ένα οεολεν.

Την 17 σεπτεμβρίου , λαμβάνω έπιστολήν τού 
Γράντ, τήν έπομένην.

άνεχώρησε διά νυκτός, καί μάς άφήκε 'χωρίς κάν νά 
μάς άποχαιρετίση.

Καίτοι ασθενών λοιπόν έτι, έλαβον τήν όδόν πρός 
τά εμπρός, συναποφέρων τά ήμίση τών εμπορευμάτων 
μου, διότι δέν εϊχον περισσοτέρους αχθοφόρους. ’Εκ 
τής νόσου ήτο σχεδόν παραλελυμένη ή αριστερά μου 
χείρ. Ολίγα βη’ματα έπροχώρουν, καί ήναγκαζόμην 
ύπό τής αδυναμίας ν ’ άναπαύωμ,αι ολίγον. Τήν επιού
σαν, 7 Οκτωβρίου, ήλθε καί ό Γράντ μετά τών επί
λοιπων φορτίων.

Ο Πόγγος, αρχηγός τής πρώτης χώρας δια τής ό
ποιας διέβημεν (12 όκτωβρ.), μάς έστειλε μίαν δά- 
μαλιν, ζητών — εννοείται,—τό ισότιμον αύτής. ’Η- 
θελήσαμεν νά τόν ϊδωμ.εν, άλλά δέν μάς παρεχωρήθη 

Ή πρωτεύουσα τού βασΟ.έως ‘Υουκουλιμα,

είς ύφασμά τι, έπειδη έφοβεΐτο, ώς φαίνεται, μή 
τόν βασκάνωμεν. Όπωςδήποτε, παρεκίνησεν ικα
νούς τών υπηκόων του να μάς άκολουθήσωσι, 'και αλη
θώς εϊχο μεν χρείαν αύτών, επειδή οί ήμίσεις τών α
χθοφόρων τούς οποίους έφέρομ.εν έως έδώ πάλιν έδρα— 
πετευσαν άλλ’ήναγκάσθημεν νά πληρώσωμεν είς τούς 
νέους άχθοφόρους ύπέρογκον μισθόν· δέκα περιδέραια 
κόκκων ύαλίνων είς έκαστον καθ’έκαστην ήτοι τό δε- 
καπλάσιον σχεδόν τών όσα δίδουν συνήθως οί ’Αραβες.

Ύπάοχει καί είς τόν τόπον τούτον, ώς καί είς τούς 
πέριξ, αφθονία ορνίθων, ένω οί ιθαγενείς δέν τάς τρώ
γουν, άλλά τάς πωλοΰν είς τά κερβάνια· μόνον είς τάς 
θυσίας των μεταχειρίζονται αύτάς χάριν μαντείας. 
Τέμνουσι τήνκότταν είς δύο, καί οιωνίζονται τά μέλ
λοντα παρατηρούντες τό αίμά της καί τά οστά. 

ή χάρις αύτη, έπί προφασει ότι ό ήγεμών έξήταζε τό 
« μαγικόν κεράς του» διά νά μάθη τίνος είδους άνθρω
ποι ήμεθα. Μετά ταύτα ήλθομ,εν είς τάς περί δασυ.οΰ 
άνιαράς καί άηδεΐς διαπραγμ-ατεύσεις, οποίας πολλά- 
κις ήδη εξιστόρησα. Τά δώρα όλα μάς έπεστράφησαν 
κατ άρχάς περιφρονητικώς. Προσεθέσαμεν καί άλλα, 
καί ταύτα όμ.ως έφάνησαν ανεπαρκή· ένίλόγω, ύπέςη- 
μεν καί ένταΰθα όλας τάς δυσαρέσκειας τής μυσαράς 
διπλωματικής τών επαιτών καί ληστών έκείνων τής 
’Αφρικής. ’Αλλ’αφού έκρούσθη έδώ τό « τύμπανον τής 
εΰαρεστήσεως », ήλθαν όλοι οί άνθρωποι τού ήγεμο- 
νος καί 'μέ προσεκύνησαν πεσόντες είς τού; πόδας 
μου. Τήν έπιοΰσαν δέ ήλθε καί ό Πόγγος μετά πολυα
ρίθμου συνοδίας, έχων τήν κεφαλήν του τυλιγμένην

18 όκτωβρίου. Μεθόρια τής Ούκχάγγας.— 
Διήλθομεν τήν Ούζίνζαν μέχρι τοΰ βορειοτάτου άκρου 
αύτής. ’Ενώπιον ήμών εκτείνεται έρημ.ος άποχωρίζου- 
σα ταύτην τήν χώραν άπό τής Ούζούης, ητις είναι τό 
κράτος τοΰ Σουβαρόρα· καί ιδού ό Νιγιαμα^ίρας, 
αντιπρόσωπος τοΰ Σουβαρόρα είς τοΰτο τό μέρισμα 
τοΰ κράτους του. Οί τέσσαρες κήρυκες οϊτινες έφεραν 
τό περίφημον κακουενζιγγιριρι, μόλις πατήσαντες είς 
τοΰτο τό έδαφος άπέβαλαν τούς ψευδείς εύγενικούς 
των τρόπους, καί άπήτησαν τόν μισθόν των 7^;ίν ή 
προχωρήσωσι βήμα περαιτέρω. Ματαίως τούς ύπε- 
σχέθην ότι θά τούς εύχαριστήσω άφοΰ μέ όδηγησιοσι 
μέχρι τοΰ Σουβαρόρα· έζήτησαν νά λάβωσιν αμέσως 
όσα είχον σκοπόν να τοΐς οούσω, καί προσέθηκαν ότι 
ήθελαν τέσσαρα ψέλλια άντι τών κόπων καί τών ύπη- 
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πίζων νά μοί στείλη τό σκήπτρόν του, διά του οποίου 
θά ήδυνάμην νά διέλθω άνενοχλήτως τήν Ούζούην, 
καθώς διά του σκήπτρου του Σουβαρόρα διήλθον τήν 
προ ταύτης χώραν. Ένησχολήθην δέ τότε είς συμβι
βασμόν μετά τών ανθρώπων τοΰ Καριουάμη καί τοΰ 
Βιρέμπου. Αί διαπραγματεύσεις αύται διήρκεσαν μέ
χρι τής 3 1 Οκτωβρίου. Τότε κατέβημεν είς κοιλάδα 
τινα ύγράν καί πηλώδη, άνέβημεν μετ’αύτήν είς δεύ
τερον βουνόν, καί έκεί ένεφανίσθησαν προ ημών τά 
ανάκτορα τοΰ Σουβαρόρα, κείμενα είς τό βάθος τής 
κοιλάδος Ούθούγγου. Τριπλοΰν περίφραγμα έκ δεν- 
δριδίων ακανθωδών σχηματίζει τήν εύρύχωρον αύτών 
περιοχήν, ή δέ καλύβη τοΰ ήγεμόνος (δέν τόν λέγω 
δέ βασιλέα, έπειδή ή αρχή τής χώρας ταύτης μοί φαί
νεται δια με μερισμένη) είναι τρις μεγαλητέρα τών 
άλλων.

Περί τήν εσπέραν, ήλθε πρός έπίσκεψίν ημών κά
τοικός τις τής Ούγάνδας, καλούμενος Νιγιαμκούντου. 
Ούτος έφόρει πλατύντινα κάνδυν έκ δερμάτων νεαρών 
άνθολόπων, άπαλοτάτων ώς τά παρ ήμΐν χειρόκτια, 
καί συνερραμμένων έπιτηδειότατα ώς ταΰτα. Μάς έξέ- 
πληξαν οί καλοί τρόποι τοΰ ανθρώπου τούτου. Είναι 
αδελφός τής έπικλήρου βασίλισσας τής Ούγάνδας, καί 
έστάλη ένταΰθα παρά τοΰ ’ΐμτέζα, βασιλέως τής γω- 
ρας έκείνης, ΐνα ζητήση είς γάμον τήν τοΰ Σουβαρόρα 
θυγατέρα, έχουσαν φήμην θαυμασίας καλλονής. Ο 
Νιγιαμκούντου καί οί μετ'αύτοΰ έλθόντες άξιωματζ- 
κοί κρατούνται ένταΰθα ύπέρ τό έν έτος, έπειδή άπ^- 
θανεν ή κόρη τήν όποιαν ήλθαν νά ζητήσωσΐ, καί ό 
Σουβαρόρας, φοβούμενος μήποτε ό μέγας βασιλεύς τή ς 
Ούγάνδας θελήση νά τον έκδικηθη διά ταύτην τήν 
βραδύτητα, προσπαθεί νά τόν δυσωπήση στέλλων είς 
αύτόν, αντί τής θυγατρός του, ίκανόν όρειχάλκινον 
σύρμα. Διά τούτο, ώς φαίνεται, όταν έφθασα είς τά 
σύνορα αύτοΰ, οί αξιωματικοί του έπέπεσαν απλής^ως 
έπί τών δεμάτων τοΰ σύρματος τό όποιον έκόμιζον.

Τήν έπιοΰσαν, 2 νοεμβρίου, έτέρα έπίσκεψις· πα
ρουσιάζεται είς ημάς ό Σιρχίτ, πρώτιστος τών με- 
γιστάνων τοΰ Κράτους. Είναι δέ ούτος νέοςεύειδής, 
'ρορών κίδάριν καί ίμάτια χρωμάτων επιδεικτικών. 
Ο Σιρχίτ έξεφράσθη μετά γλυκύτητος οχι συνήθους, 

καί έκάθησεν είς τάς καθέδρας ημών ώς άν είχεν έκ 
νεαράς ηλικίας τήν έξιν αύτών. Αφοΰ τώ διηγήθην 
μέ άζιοπρέπειαν ανθρώπου σημαντικοΰ κατατρεχομέ- 
νου ύπό τής έναντίας τύχης πόσον άναξίως μέ περιε- 
ποιοΰντο έν τή αύλή τοΰ Σουβαρόρα, ύπεσχέθη ν άνα- 
φέρη αύτά είς τόν κύριόν του πρός βελτίωσιν τής θε- 
σεωςήμών. Ηθελησα δέ τότε καί νά δώσω διά τόν 
Σουβαρόραν δώρα τινα έςαίρετα, τών οποίων έπροσ- 
πάθησα νά παραστήσω τήν μεγάλην αξίαν και άκραν 
σπανιότητα· ήτοι έν πιστόλιον πεντάκροτον, μίαν 
θήκην έκ σιδήρου κασσιτερωμένου (τενεκέ), κτλ.

Αφοΰ καλώς περιειργάσθη ταΰτα πάντα ό Σιρχίτ, 
— Είξεύρεις τί; είπε· μή δειξης αύτά τά πράγματα 
είς τόν ίμκάμαν εύθύς έξ αρχής, έπειδή θά τά έκλάβη 
ώς διαβολικά όργανα, καί είναι ικανός νά προστάςη 
νά μοΰ κόψουν την κεφαλήν ότι τά παρουσίασα είς 
αύτόν τις οίδε δέ και τά έπακόλουθα.

— Καί λοιπόν, ήρώτησα, δέν δύναμαι νά παρου- 
σιασθώ έγώ ό ίδιος, διά νά τά προσφέρω είς τον ίμ- 
κάιεαν ;

— Οχι, άπεκρίθη· πρώτον είναι χρεία έγώ να τόν 

ρεσιών των. ’Ηναγκάσθην νά ένδώσω, φοβούμενος την 
προδοσίαν των. Μετ’αύτούς, ήλθεν ό Νιγιαμανίρας, 
δςτις είναι και ιατρός καί μάντης ένταύτώ· καί ώς 
σύμβολον μέν τής πολιτικής του δέσεως φέρει επί τοΰ 
μετώπου του προσκεκολλημένον το άκρον κογχύλης 
τίνος, ώς δέ μάντης έχει δεδεμένον έπί τοΰ ενός τών 
κροτάφων του μικρόν τι κέρατον άρνίου. Η εκκλησία 
του (ούκάγγα) είναι εν δένδρον, άπό τών κλάδων τοΰ 
οποίου έξήρτηται κέρας βουβάλου πλήρες μαγικού χώ
ματος. Έκεί, ύπό τό δένδρον, είναι έμπηγμένον είς τήν 
γην άγγεϊον ύδατος, ύπεράνω τού οποίου κρέμαται διά 
θώμιγγος (σπάγου) μία οπλή ονάγρου. Έπειδή δέ έ- 
γέλασα ταύτα ίδών, ό Νιγιαμανίρας πειραχθείς μ’έξ— 
ώρζισί νά δείξω είς αύτον τήν μαγικήν μου δύναμιν 
κάμνων τήν γήν ν’ άναβλύση ύδωρ. « Κάμε το πρώτος 
σύ, άπεκρίθήν, καί τό κάμνω κ’έγώ έπειτα.» II άπό- 
κρίόις αΰτή τοΰ έκοψε τόν βήχά, καί οί άνθρωπο.ίμου 
έπεγέλασαν.

Τήν 24, μετά μακράς περιστροφάς έντός μεγάλου 
τίνος δάσους, έξήλθομεν είς έν τών καλλιεργημένων 
μερισμάτών τής Ού'ζούής* Είναι δέ τό μέρος τοΰτο λο
φώδες, καί έν αύτώ απαντιόνται πολλά χωρία μικρά, 
ών αί καλύβαι είναι σκεπασμέναι ύπό πόας. Τά χωρί- 
δια ταΰτα κρύπτονται έντός άπεράντων φυτειών βα- 
νανέας· κτήνη δ’εύρίσκονται αύτόθι άπειρα, άλλ’οί 
κάτοικοι δέν θέλουν νά μάς δώσωσι γάλα, διά τον λό
γον ότι τρώγομεν τάς κόττας, ώς καί τινας κυάμους 
καλουμένους μαχαρακέ.

26 όκτ. — Οί καλοί τρόποι του αρχηγού τής Ού- 
ζούης μάς έφαίδρυναν καί άνέβημεν εύκόλως τό όρος 
Νιγιακασνεγέ· άλλ είς τήν κορυφήν ευρομεν απέναντι 
ημών σπείραν πολυάριθμον άνδρών, άπαιτούντων διό
δια τέλη. 'Ως φαίνεται, ήλλαξε περί ημών γνώμην ό 
Σουβαρόρας άκούσας τάς συμβουλάς δύο τών μεγάλων 
αξιωματικών του, είς έκ τών οποίων είναι ό Καριουά- 
μής (είς τούτου δέ τόν τόπον καί εύρισκόμεθα), ό δ’ 
άλλος, ό Βιρέμπος, κατοικών είς τά πέριξ. Έπειδή δέ 
άμφότεροι ούτοι εύρισκονται πλησίον τοΰ βασιλέως, 
ίπεμψα απεσταλμένου μου, τόν Νασίπ, είς τήν Αύτοΰ 
Μεγαλειότητα, παρακαλών νά διατάξη νά μή μ έμ- 
ποδίζωσι" τοΰτο δέ όχι ώς έμπορος άπλοΰς , άλλ’ώς 
ήγεμών καί έγώ ίσος του, ερχόμενος διά φιλικούς λό
γους πρός αύτόν τέ καί πρός τόν Ρουμανίκαν, άλλον 
σουλτάνον προσωτε'ρω αρχοντα.

Περιμένοντα τήν άπόκρισιν τοΰ Σουβαρόρα μέκατέ- 
κλεπταν διά ν.κτός, ερχόμενοι λαθραίως έντός τών 
πέριξ θάμνων μέχρι τοΰ στρατοπέδου μου· έως ού διέ
ταξα τούς ανθρώπους μου νά πυροβολώσι κατά τών 
κλεπτών. Ουτω δέτοαυματισθέντων ή καί θανατωθέν- 
τωε τινών, οί λοιποί έσωφρονίσθησαν αρκούντως.

'Ο Σουβαρόρας άπεκρίθη, ότι αύτόςδέν άνεμιγνύετο 
είς τήν ύπόθεσιν τών δασμών τούς οποίους άπαιτοΰσιν 
οί υποτελείς του· ό'τι όσον δι’εαυτόν, δέν άπήτει τί
ποτε- άλλ’έπερίμενε νά τελειώσωμεν τάς διαφοράς 
μας μετά τών αξιωματικών του, παραβλέποντες μι
κρά τινα καί ασήμαντα πράγματα, καί νά πορευθώμεν 
είς έπίσκεψίν του. Ταύτα δέ ήσαν προφάσεις αίσχραί, 
διότι οί υποτελείς τοΰ Σουβαρόρα έπρατταν κατ’έν- 
τολήν καί διά λογαριασμόν αύτοΰ, μόνον έν τοίς εκα
τόν κρατούντες έκ τών δασμών όσους έλάμβαναν.

ίδιον ότι άλλη έλπίς σωτηρίας δέν ύπήρχεν, ε- 
πευ.ψα έτερον άπες-αλυ.ένον ποός τον Ρουαανίκαν, έλ-

ϊδω· αύτός δέν είναι άπλοΰς τις άνθρωπος ώς έγώ· 
αύτός προτού νά δεχθη τινα άγνωστον χρεωστεί νά 
λαμβάνη πάσαν προφύλαξιν.

— Καί διατί λοιπόν μέ προσεκάλει νά έλθω;
•—Επιθυμεί βεβαίως νά σέ ίδη, άλλά δέν αγαπά 

τά πράγματα νά γίνωνται μέ βίαν. Η δεισιδαιμονία 
έχει ίσχύν μεγάλην είς τούς άνθρώπους οιτινες δέν 
απέκτησαν τήν πείραν τοΰ κόσμου, καθώς έγώ καί 
σ?ϊς.

Αλλά προσέθεσεν ό Σιρχίτ ότι θά ένεργήση νά πα- 
ρουσιασθώμεν όσον τάχιστα· μόνον δέ άναχωρών έξέ- 
φρασε τόν πόθον όπως συμπαραλάβη τήν σιδηράν καθέ- 
δραν έφ ής είχε καθήσει. Τώ άπεκρίθην ότι, μή lyvi- 
τες τήν έξιν νά καθήμεθα χαμαί, δέν ήδυνάμεθα νά 
στερηθώμεν τοΰ επίπλου τούτου. Ανεχώρησεν ουτω, 
μή έπιμείνας είς τήν αίτησιν.

Τήν 3, ήλθε νά μάς έπισκεφθη ό Βιρέμπος μετά 
νέων άπαιτήσεων εύτυχώς, παρουσιάσθη κατ’έκείνην 
τήν ώραν ό Σιρχίτ, καί ούτος μάς ύπηγόρευσεν έςαί
ρετα επιχειρήματα είς άπάντησιν. Μόλις δέ άναχω- 
ρήσαντος τοΰ Βιρέμπου, ό έπιτήδειος διπλωμάτης 
μάς έδωσε νά έννοήσωμεν ότι, οσάκις έμεσίτευεν ύπέρ 
τών ’Αράβων έμπορων, ούτοι δέν έλειπαν τοΰ νά τόν 
φιλοδωρώσι. Μικοά τινα πράγματα τόν ήρκουν, εί
πεν· άλλ έκ τών μικρών τούτων πραγμάτων έπροτίμα 
τά ύφάσματα.

Δέκα ήμέραι παρήλθαν, καί έποιήσαμεν ούδέν. 
Πολλά δέ καί άλλα δυσάρεστα μάς ήνόχλουν έν τώ 
μεταξύ τούτω. Είς τό στρατόπεδόν μου είσεχώρησεν 
άκρα αταξία· ό ζύθος έγίνετο πρόξενος ρήξεων συνε
χών· ήρχοντο οί κάτοικοι νά μάς βλέπωσιν ένώ έ- 
τρώγομεν, ζητοΰντες τά ψιχία τής τραπέζης ημών 
μετά αύθάδους επαιτείας, όρέγοντες τας χείρας, τρί- 
βοντες τήν κοιλίαν των, καί έπαναλαμβάνοντες κατά 
κόρον τήν λέξιν κανιβιάνη, κανιβιάνη (φίλεμου). 
Διά νά τούς άπομακρύνωμεν, τοίς έρρίπταμεν νερόν 
ένίοτε· άλλ έπανήρχοντο πάοαυτα, έκλαμβάνοντες 
τοΰτο ώς αστεϊσμόν καί αφελέστατα γελώντες.

Συγχρόνως ό Βομβάης ήλθεν είς ρήςιν πρός τόν Βα- 
ράκαν. Καίτοι είχον άπαγορεύσει είς τούς άνθρώπους 
μου τό νά λάβωσι γυναίκας, αύτοί όλοι έφωδιάσθησαν 
καθ’οδόν. Μόνος ό Βομβάης είχε μείνει άγαμος· άλλ’ 
έρασθείς έπί τέλους καί αύτός κόρης τινός ήν.άπήντη- 
σεν έπί τής πορείας του, έξεμυστηρεύθη δυς-υχώς τήν 
ύπόθεσιν είς τόν Βαράκαν· ούτος δέ, πεποιθώς ότι ό 
συνάδελφός του δέν ήδύνατο ν’άποκτήση τήν ποθου- 
μένην δωρεάν, κατεσκόπευεν αύτόν έκ τοΰ πλησίον. 
Φαίνεται δέ ότι τωόντι ό Βομβάης, θέλων νά πλη- 
ρώση τάς απαιτήσεις τοΰ μέλλοντος πενθεροΰ του, 
ύπεξηρεσεν έκ τών πραγμάτων μου πέντε δέματα σύρ
ματος όρειχαλκίνου, έν κόκκινον εφάπλωμα καί πεν- 
τακοσίους ορμαθούς ύαλίνων κόκκων. Σήμερον δ’έφα- 
νερώθησαν τά πάντα, έπειδή μεθυσθέντες άμφότεροι 
ήλθαν είς έριδα.

1 2 καί 13 νοεβρίου.-—Ο Βομβάης άνανήψας έκ 
τής μέθης έπεσεν είς τούς πόδας μου κράζων ότι έγώ 
είμαι ό πάπ καί ή μά του (ό πατήρ καί ή μήτηρ του) 
καί ίκετεύων με νά τόν συγχωρήσω διά τήν πράξίν 
του. Έζήτει δέ τώρα ώς σύζυγον μίαν άλλην, τήν ο
ποίαν τώ έδιδεν ό αδελφός της δανεικήν- δηλαδή 
να πληρώνη ολίγον κατ’ ολίγον έκ τοΰ μισθού του είς 
τον αδελφόν, καί νά τήν άποδώση είς αύτόν όταν φθά- 

σωμεν είς τό τέρμα τής οδοιπορίας. ’Αφοΰ τόν έπε- 
πληξα διά τήν ύπεξαίρεσίν του, παραστήσας αύτω ότι 
πάσα κλοπή δέν έγίνετο μόνον πρός έμέ, άλλά πρός 
δλην τήν συνοδίαν (έπειδή είς τό τέρμα τής οδοιπο
ρίας, δσαι πραγματείαι έπερίσσευαν έμελλαν νά διανε- 
μηθώσιν είς τούς ακολούθους μου), τόν έσυγχώρησα. 
Τί νά γίνη ! ό άνθρωπος ούτος κατά τ’άλλα μ’ήτο 
πιστός.

Πρός τήν εσπέραν, συνεφωνήθη τέλος ό δασμός (χ όγ- 
γον) δν ιοφειλον νά πληρώσω είς τόν βασιλέα· περιώ- 
ρισα δέ τάς άπαιτήσεις τών αντιπροσώπων του είς 50 
δέματα σύρματος σιδηρού, 20 έκλεκτά ύφάσματα, 
100 ορμαθούς κόκκων ύαλίνων μή διαφανών (ίμζι- 
ζίμα), καί τετρακιςχιλίους ορμαθούς άλλων κόκκων, 
λεπτών, διαφανών καί χρωματισμένων (κουτουα- 
ανάζι ή νίλι). Η Μεγαλειότης του δέν μάς ήξίωσε 
μέχρι τέλους τής χάριτος νά παρουσιασθώμεν εις αύ
τόν. Μετά τόν δασμόν τούτον, έδέησε νά πληρώσω 
καί άλλον διά τούς βασιλόπαιδας (βουαχίντα ή βου- 
αναουάνι). ’Απηλλάγην τέλος δόσας καί δι’αύτούς 
34 δέματα σιδηροΰ σύρματος καί 6 ύφάσματα πρώ
τιστης έκλογής.

1 5 νοεμβρ. Κιταρ έ. —Μάςσυνώδέυσαν μέχρι τοΰ 
σταθμού τούτου, καί θά μάς συνοδεύσωσι μέχρι τών 
αεθοοίων, αξιωματικοί τοΰ Σουβαρόρα, κατά μέν τό 
φαιν ίμενον ώς άπονέμοντες είς ημάς μεγάλην τιμήν, 
κατά βάθος δέ διά τόν δεισιδαίμονα φόβον ον ένεποίη- 
σεν είς τήν χώραν ταύτην ή φήμη τής μαγικής ημών 
δυνάμεως.

’Αναβαίνοντες τά περί τήν κοιλάδα τοΰ Ούθούγγου 
ορεινά μέρη, άπαντώμεν καθ οδόν τύμβους, έπί τών 
οποίων είναι συνήθεια νά ρίπτη πας διαβάτης ένα λί
θον. Δέν ήδυνήθην νά μάθω πόθεν ή άρχή τών μνη
μείων τούτων, άναμιμνησκόντων τά γάλγαλα, μεννί- 
ρια καί δολμένια, τά θρησκευτικά ταΰτα ιδρύματα 
τήςδρυϊδικής έποχής· άλλάπαρετήρησα ότιήρχίσαμεν 
ν’άπαντώμεν τοιαΰτα είς τήν χώραν τών Βουαχούμα, 
καί ότι όμοια είδον άλλοτε καί είς τήν χώραν τών 
Σομάλων, όπου άναμφιβόλως ήρςέποτε ήγεμών έξ 
Αβυσσινών καταγόμενος.

16 νοεμβρ. Βιχεμπέ.— Έπισεύσαντες τό βήμα, 
φαιδεοί ώ: πτηνά άφιπτάμενα έξήλθομεν άπό ώραίου 
τινός δρυμοΰ είς τήν άρχήν κοιλάδος βαθείας, Λοχοε- 
γάτης καλούμενης. Όλη ημών ή συνοδία ΐσταται προ 
τοΰ λαμπροτάτου πανοράματος τούτου. Είς τό βάθος 
τής παχυσκίου ταύτης κοιλάδος ρύαξ ύδατος διαυγούς 
κατευθύνεται πρός τήν λίμνην .Νυάνζαν. Ποικίλη καί 
σφριγώδης βλάστησις, δένδρα μεγαλοπρεπέστατα, έν 
οίς διαπρέπει κομψός τις φοΐνις, π αν δ άν α ονομαζό
μενος, κήποι βανανεών, μεγάλα βλαστήματα ινδικού 
αγρίου καί σκολύμων (άγριαγκυναρών), όλα ταΰτα 
πυκνούυενα είς τήν κοιλάδα ταύτην καθιςώσιν|αύτήν 
παράδεισον, πέραν τού οποίου διακρίνεται σειρά κώ
νων ύπερύθρων, φαλακρών εις τάς κορυφάς καί άνωθεν 
έως κάτω ήροτοιωμένων ύπό μακρών καί λευκών όυ- 
μών, ώσανεί ηφαιστείων μόλις άνοιχθέντων. Έτι δέ 
άπωτέρω έπίκεινται οί χλοερότατοι λόφοι τού Καοα- 
καίου καί τής Κισχάκας.

Καθ ήν στιγμήν άναλαμβάνομεν τόν δρόμον ημών, 
ή άτραπός δι’ής προχωρούμεν διασταυροΰται ύπότί
νος πτηνού, χογγότα όνομαζομένου, καί τοΰτο θεω
ρείται ύπό τών περί έμέ ώς οιωνός αίσιος. Διελθόντες
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δέ τον ποταμόν, καί καθήσαντες είς τήν όχθην αύτοΰ, 
βλε'πομεν ερχομένους είς έπίσκεψιν ήμών τούς κατοί
κους τής κοιλάδος. Ούδαμοΰ είδον τοιαύτην τελείαν 
γυμνότητα. Αί κόραι αύταί, έφηβοι ήδη, εκτίθενται 
είς τήν ό'ρασιν ήμών, ούτε ιδέαν έχουσαι κακού τίνος 
πράγματος. ’Εντεύθεν προβαίνομεν είς Βιχεμπέ, τό 
έσχατον χωρίον τής Ούζούης έπί τών μεθορίων τής 
χώρας ταύτης μετά τής του Καρακαίου.

(Τήν συνέχειαν εϊς τό προσεχές.)

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ.

ΤΡΑΓΙΚΟΚΩΜΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:.

’Εν ετει 183 7 άπέπλευσεν έκ τής Αγγλίας τό 
πλοϊον Beagle πρός έξερεύνησιν τών παραλίων τής 
Αύςραλίας. Τό σκάφος τοΰτο, ήδη περιώνυμον καί 
διά προλαβοΰσας αίσιας έκδρομάς είς τόν Μαγελλά- 
νειον Πορθμόν, τήν Παταγονίαν, τήν Γην του Πυράς 
καί τάς νήσους του Ειρηνικού, είχεν ύποπλοίαρχον άν- 
δρά τινά πολυμαθή καί πολύπειρου, τον Φισμώρην 
(Fitzmaurice)· είς τούτον δέ καί οφείλεται ή άνα- 
κάλυψις τοΰ πρός τά βόρεια τής Αυστραλίας έκβάλ- 
λοντος ποταμού, ό'ςτις ώνομάσθη εκτοτε Άόελαΐς.

’Ημέραν τινα, ό Φισμώρης ούτος, προσελθών έπί 
.λέμβου μετ’άλλου τίνος συμπλωτήρός του, Κέη ονο
μαζόμενου, είς μικρόν τινα ό'ρμον τής Αύστραλίας, 
άπέβη ίνα παραβάλνι τάς μαγνητικάς πυξίδας καί ση
μείωση τάςέκκλίσεις αύτών. Καί πρώτον άνήλθε μετά 
τοΰ συνεταίρου του είς μέγαν τινά βράχον, άνωθεν τής 

.ακτής· άλλ’ ίδών ό'τι αί πέτραι εκεί περιεΐχον πολύν 
σίδηρον, έπηρεάζοντα τούς μαγνήτας τών πυξίδων, 
,κατέβη πάλιν είς τούς πρόποδας τοΰ βράχου, ό'που 
ήτο αμμώδης ή παραλία. Μετά πολύωρου έργασίαν, 
έπελθούσης τής νυκτος καί άνατειλάσης τής σελήνης, 
οί δύο φίλοι ήτοιμάσθησαν ν’άναχωρήσωσιν.

Ό Κέης πρώτος είχεν άπομακρυνθή εκατοντάδας 
τινάς βημάτων, μεταφε'ρων έν τών έπιςημονικών έρ- 
γαλείων είς τήν λέμβον, ό'τε ήκουσεν αίφνιδίως όπίσω 
του κραυγάς μεγαλας· ς-ρέφεται, καί τί νά ί'δη 1 . . . 
έπί τών βράχων τών άνωθεν τοΰ Φισμώρου, πλήθος 
αύτοχθόνων, ώπλισμένων δι’ακοντίων καί ετοιμαζόμε
νων νά ποοσβάλωσι τόν συμπατριώτην του. Ό Κέης 
ήδύνατο νά φύγη καί νά σωθη· άλλ ούτε είς τόν νουν 
του άνέβη τοιαύτη μοχθηρά ιδέα- τούναντίον δέ έ- 
σπευσε νά έπιστρε'ψη πλησίον τοΰ Φισμώρου, άπόφα- 
σιν έχων νά συμπολεμήση καί να συναποθανη μετ’ 
αύτοΰ.

"Οσον έπλησίαζε, τόσον έβλεπε τόν κίνδυνον έπα- 
πειλοΰντα. Είς τών Αύστραλιωτών έκείνων, άγριος, 
άγριώτατος κατά τήν μορφήν, έδημηγόρει μετά βίαιων 
χειρονομιών πρός τούς συνεταίρους του, ούτοι δε βαθ
μηδόν έζηγριουντο περισσότερον άκούοντες· έκτύ- 
πων έπί τοΰ εδάφους τούς πο'δαςτων, άνεκύλιον τούς 
θηριώδεις οφθαλμούς των ώς παιδία παρωργισμένα, 
έσειον τάς κόμας, ή μάλλον τάς χαίταςτων, περιδινί- 
ζοντες τάς κεφαλάςτων, έπτυον, έδακνον τάς άκρα; 
τοΰ γενείου των ταύτα δέ παρά τοΐς άγρίοις είναι 
σημεία φοβέρας οργής. Μόλις άπεΐχον δώδεκα έως δε
καπέντε ποδών άπό τών δύο Αγγλων ώς πολλοί δέ 
καί άλκιμοι, άναμφιβόλως θά τούς εθανάτωνον άνέορι- 

πτον τά άκόντιά των κατ’ αύτών. Εδίσταζον ό'μως 
είσέτι, διότι ίσως έφοβουντο μή οί έντός τοΰ πλοίου 
έπειτα τούς κανονοβολήσωσιν. Όπωςδήποτε, αίκραυ- 
γαί των ηΰξανον καί αί χεϊρέςτων ήσαν δλαι ύψωμέ- 
ναι άπειλητικώς.

—Ν’άναβώμεν άρά γε καί νά τούς πολεμήσωμεν, ή 
νά φύγωμεν; ειπεν ό Κέης έπανελθών μετά σπουδής.

— Όχι, όχι- άλλά τούναντίον νά χορεύωμεν καί 
νά γελώμεν, άπεκρίθη ό Φισμώρης.

Διηγούμενος τό συμβάν τοΰτο έπειτα, ό Κέης έλε- 
γεν ό'τι κατ’ εκείνην τήν στιγμήν έξέλαβε τόν συνέται
ρόν του ώς τρελόν. Τωόντι δέ ό Φισμώρης ήρχισε νά 
χορεύτι τραγωδών καί γελών άσβέστους γέλωτας.

— Χόρευε καί σύ, χόρευε καίσύ! έλεγε συγχρό
νως πρός τόν Κέην όρχούμενος βιαίαν τινά πυρρίχην, 
συνήθη είς τούς άγγλους ναύτας.

"Ηρχισε τότε και ό Κέης νά χορεύη κατά μίμησιν 
τοΰ Φισμώρου· καί τοΰτο μέν τό κατώρθωνεν ώς έγ
γιστα, άλλά νά γελάστ) καί νά τραγωδήση ύπήρξεν ά- 
δύνατον είς αύτο'ν.. .

Τό απρόοπτον τοΰτο θέαμα έξέπληξε τούς Αύστρα- 
λιώτας. Τινές αύτών κατεβίβασαν τά ό'πλατων, άλλοι 
δ’ έκυψαν καί παρετήρουν μετά περιεργείας· οί θυμω- 
δέστεροι έξηκολούθουν ύπογογγύζοντες καί τιθέμενοι 
τούς Εύρωπαίους σκοπόν τών ακοντίων των· άλλά δέν 
τούς ήκουον πλέον οί άλλοι. Οί άγριοι ούτοι είναι ώς 
παιδία· προσεπάθουν νά καταλάβωσι τί έκαμνον έκεϊ 
οί ’Άγγλοι; τί εσήμαινον αύτάτων τά πηδήματα, αί 
έκφωνήσεις, οί τιναγμοί τών σκελών, τά αλλόκοτα έ- 
κεΐνα του Φισμώρου άσματα; ’Εξέφραζον λοιπόν πρός 
άλλήλους τήν απορίαν καί περιέργειάν των διά πραο- 
τέρων φωνών· ολίγον, δέ. κατ’ολίγον καί αυτοί ήρ- 
χισαν νά γελώσι, καί τέλος τινές έκάθησαν έπί τοΰ 
βράχου διά νά βλέπωσι- διότι οί Αστραλιώται άγα- 
πώσι τόν χορόν περιπαθώς, καί ό τοΰ οποίου έτύγχα- 
νον θεαταί τούς έθελζεν ώς νέου είδους.

’Ενώ δέ ήσαν ούτω προσηλωμένοι καί σχεδόν κα- 
τηυνασμένοι, ό Φισμώρης, ούδέ πρός ςτγμήν άπολέσας 
τήν άταραξίαν τής ψυχής, έρριπτε μετά τοΰ άσμα
τός του πρός τόν Κέην καί έρωτηματικάς τινας λέξεις·

— Ποΰ είναι τααά τουφέκια μααας;
— Τριάντα βήματα παρέκει, αριστερόθεν.
— Κακόοον έπειδή ή λέμβος είναι δεξιααά.
—Νά ύπάγω νά τά πάρω ;
—Μή κάμης τίποτεεε. Χόρευε, όλονένα χοοόρευε, 

καί ολίγον κατ’όλίγον νά πλησιααάζωμεν είς τά του- 
φεεέκια. Μή τόσον όγλιιίγωρα· προοόσεχε. Ελα νά 
πιάσωμεν ένα γυυΰρον.

Οί άγριοι, άμα ώς έβλεπον τούς δύο Άγγλους α
πομακρυνόμενους ολίγον , έφαίνοντο ύποπτευόμενοι 
τόν σκοπόν των. Ο Φισμώρης εννοεί τοΰτο προσεχών 
είς τάς ομιλίας των.

—Όπίσω πάλιν, ειπεν· όπίσω, είς τά εργαλεία 
μααας. Υπομονή.

Τόν Κέην περιέχυνεν άφθονος ιδρούς.
— Αέγω, Κέη, άν τήν γλυττώσωμεν άπ’έδωωώ, 

θά ένθυμήσαι αύτόν μας τόν χορόν έπί ζωηηής σου !
— Μα τήν αλήθειαν, ή διασκέδασις δέν είν’εύάρε- 

ςος· καί ούτε πιστεύω νά τήν έβγάλωμεν πέρα. ’Εγιυ 
δέν έχω πλέον ήπατα.

Ο Κέης ήτο άνθρωπος βαρύσωμος.
— ’Ακοοόμη ολίγη καρδιααά. ’Ακοοο'μη καμπό-

ΜΥΡ1Α ΟΣΑ.

Ρ- ρη. κα: ό Κέης χορευοντες ενώπιον τών ιθαγενών τής Αύστραλίας, ϊνχ νώτωτι τήν ίοίχν αύτών ζωήν.
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ή γυνή ήρχισε νά τόν παρακαλη θερμώς νά μείνη, ώς-ε 
τόν άπέτρεψεν. Ο πρεσβύτερος τών υιών ήθέλησε τότε 
ν’άκολουθήση τους "Αγγλους, άλλ’έν τούτοις διήλθε 
συνοδία τις ιθαγενών, καί εις έξ αύτών άπέτεινεν εϊς 
τόν μικρόν επιτιμήσεις, έξ ών ήναγκάσθη νά έπις-ρέψη 
πλησίον τού πατρός του. Κατά τόν Φισμώρην, αύτός 
ούτος ό άγριος ήτο ό έρεθίσας τούς άλλους κατ αύτού 

καί τού Κέη.Οί κάτοικοι τού μέρους τούτου της Αύστραλίας εί
ναι εύσωμοι· συνήθως διάγουσι γυμνοί, καί μό
νον όπου έρχονται εις σχέσεις μετά τών Εύρωπαίων 

I ζώνουσι διά φύλλων τά κάτω τού σώματος. Εις τό 
πολύ ψύχος, κοιμώνται διά νυκτός χωνόμενοι εντός 

' τής άμμου μεχρι τής κεφαλής- τό δέ πρωί φαίνονται 
ώσανεί άναδύοντες άπό τής γής. "Εν έκ τών μουσικών 
οργάνων των είναι είδος αύλοΰ, τόν οποίον φυσώσιν, 
όχι άπό τού στόματος, άλλ’άπσ της ρινός· όνομάζουσι 

δέ τό όργανον τούτο έπρού.

σους γύρους χάριν της μνηςής σου,* Κέη, καί άκοοο'μη 
κάμποσους χάριν της βασιιιλίσσης μας, καί καμπό- 
σους χάριν της γραίας Αγγλιιίας μας !

Καί 
Πουρί, πουρί, ποϋρι, πουρί, 
Έχεις κούτελο και μούρη !

ό Φισμώρης καί ό Κέης έξηκολούθουν χορεύοντες. Ή
σαν οί άνθρωποι εις κρίσιμου θέσιν.

Κατ’εκείνην την στιγμήν, ήκούσθη ύπόκωφος έκ- 
πυρσοκρότησις έν άποστάσει. "Αλλος τις αξιωματικός 
του πλοίου, έξελθών προς κυνηγεσίαν, έπυροβο'λησε 
προς ένα μεγάποδα τυμβοποιόν, όρνεον τούτο τών 
χωρών εκείνων παράδοξον, καθ’ ότι διά χώματος καί 
οστράκων εγείρει τύμβους έχοντας μήκος μέν έως 25 
ποδών, ΰψος δέ έως 4 ή 5, καί εις αύτούς εναποθέτει 

τά ώά του.Οί άγριοι έξεπλάγησαν έκ τού αιφνίδιου κρότου- 
δραξάμενοι δέ τής εύκαιρίας ταύτης οί δύο "Αγγλοι, 
έδραμον προς τά όπλα των, τά ήρπασαν καί έπανέ- 
καμψαν προς τήν λέμβον. Τρία ή τε'σσαρα ακόντια έ- 
σύριξαν πλησίον των, ώρμησαν δέ συγχρόνως οί άγριοι 
εις καταδίωξίν των, άλλ’ούτοι έπρόφθασαν νά εϊσπη- 
δήσωσιν εϊς τήν λέμβον, καί πάραυτα κωπηλατήσαν- 

τες άπεμακρύνθησαν.Ήλθε τότε εις τον Κε'ην όρμή νά στείλη ένα μόλυ
βδον προς τούς θεατάς τούς οποίους είχε διασκεδάσει 
παρά πάσαν όρεξιν, άλλά τον άπέτρεψεν ό Φισμώ- 
ρης· έπειδή έμελλον έτι νά έξερευνήσωσι τον τόπον 
εκείνον, δέν έσύμφερον αί έχθροπραξίαι μετά τών ιθα

γενών.'Η είκών τής σκηνής τήν οποίαν περιεγράψαμεν έ- 
σχεδιάσθη ύπό τ^ύ Φισμώρου αύτού, καί απαντάται 
τετυπωμένη επί κεφαλής τής διηγη'σεως τής περιο- 
δίας ταύτης, γραφείσης άγγλιστί.( 1 ) 

■ Δέν πρέπει όμως νά εικάσω μεν εκ τού συμβάντος 
τούτου ώς θηριώδη τον χαρακτήρα τών ιθαγενών τού 
μέρους εκείνου τής Αύστραλίας. Ο κυβερνήτης τού 
αύτού εκείνου πλοίου είχεν απαντήσει πρό τινων ήμε
ρων ένα γέροντα μετά τής γυναικός^καί τών τέκνων 
του, οϊτινες κατ’ άρχάς μέν έφάνησαν φοβούμενοι τούς I 
Εύρωπαίους, άλλ αφού ό Αγγλος τούς καθησύχασε I 
καί προσέφερεν εις τήν γυναίκα έν μανδύλιον, τον έ
δωσε καί αύτή εις ανταλλαγήν έν μέγα φοίνικος φύλ
λου. "Εφερε δέ ή γυνή αυτή κρεμαμένην άπό τού τρα- I 
χηλού της κάλαθον έχουσαν σχήμα φιάλης καί πλήρη 
χωμάτων λευκών καί κόκκινων, δι ών οί Αύστραλιώ- 
ται βάφουσι τό σώμα των. Ούτε αύτή δέ, ούτε ό σύ
ζυγός της είχον όλους τούς οδόντας, διότι επικρατεί | 
παρ αύτοϊς συνήθειαν άποσπώσι πολλούς τών όδόν- 
των των επί τής τελετής τού γάμου· άλλά τών παι
διών οί όδόντες ήσαν πλήρεις. Τό πρεσβύτερον αύτών, 
δεκαπενταετές περίπου, είχε διατρυπημένον τον χόν
δρον τής ρινόςτου, καί ξυλάριόν τι περασμένου έκεί 
ώς κόσμημα. 'θ γέρων περιειργάσθη έν άγαθότητι 
τόν ιματισμόν καί τά όπλα τού άγγλου αξιωματικού· 
ούχ ήττον δ’έθαύμασεν αφελέστατα τήν λέμβον καί 
τάς κώπας της, ών τά σχήματα διέφερον μεγάλως τών 
αύστραλιωτικών μονοξύλων καί τών άκατίων τής Μα
λαισίας. Ο κυβερνήτης έπειράθη νά τόν φέρη διά τής 
λέμβου μέχρι τού πλοίου, καί ό γέρων έπείθετο, άλλ’

(1) Discoveries in Australia, by Lork Stockes, com- 

manler, R. V. London, 1856.

ΙΙΡΑΞΕΙΣ ΑΧΑΧΔΡΟΙ ΜΙΚΡΩΑ ΙΔΙΑΙ.

Ανώνυμοι έπιστολαί.
Υβριστικοί λόγοι επί τοίχων γραφόμενοι.
Λοιδορίαι προς άνθρωπον διερχόμενον επί οχήμα

τος, ή διακείμενον εις τρόπον ώστε νά μή δύναται ν’ 

άπαντήση.Αύθάόεια προς άσθενεςήρους έν άπουσία μαρτύρων, 
ή προς ύπηρετας φοβουμένους ν’ άπαντήσωσιν, επειδή 

θά έζημιούντο.Αϊκισμοί προς γυναίκας καί παιδία.
Σιωπή τηρούμενη προς αποφυγήν εύθύνης έπί ιδίων 

πταισμάτων.Πάσα κατάχ ρησις δυνάμεως καί εξουσίας.

ΑΕΩΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Ως άνηγγείλαμεν έν τώ προλαβόντι φυλλαδίω, 
ή έν Παρισίοις « Εταιρία ύπέρ διαδόσεως τών ελλη
νικών γραμμάτων» (Association pour l’encoura- 
gement des etudes grecques) περί ής έποιήσα- 
μεν ήδη λόγον;έν τοίς Μυρίοις "Οσοις ("ΐδε σελ. 
58 τού άνά χείρας τόμου), έξέδωκε κατ’αύτάς-τά 
καθ’δλον έν έτος ( 1868—1 869).πρακτικά αυτής έν 
βιβλίω έκ 200 καί έπέκεινα σελίδων εις 8°', διανε
μόμενου εις τά μέλη τής Εταιρίας ταύτης. Περιέχον- 

ται δ’ έν αύτώ τά επόμενα-Τό Καταστατικόν της Εταιρίας. —Τά ονόματα 
τών ιδρυτών, τά τής διευθύνσεως, τά τών δωρητών 
καί τών μελών, —Λόγος Egger, του προέδρου αύ- 
τής. —Έκθεσις Chassaug, τού γραμματέως αύτής, 
περί τών έργασιών της 'Εταιρίας καί τής οικονομικής 
αύτής κατατας-άσεως. — Διατριβή περί τών Estien- 
ne , ελληνιστών καί τυπογράφων τών ελληνικών βι
βλίων κατά τόν ι—* αιώνα, ύπό Egger. —Κριτική 
μελέτη έπί Pansinus L τού Αισχύλου, χειρογράφου 
τής αύτοκρατορικης Βιβλιοθήκης, ύπό A. Perron.— 
Περί έθνικής προφοράς τής ελληνικής γλώσσης καί ει
σαγωγής αύτής έν τή κλασική διδασκαλία (άποσπα- 

ι σμα συγγραφής περί « Πρακτικής χ ρήσεως τής έλληνι- 
I κής γλώσσης», ύπό Gustave d’Eichtal).—’Ανέκ

δοτά ελληνικά, ύπό Κωνσταντίνου Σαθά, έκδο- 
θέντα’Αθήνησι, 1867· έκθεσις Ch. Gidel.—’Επι
γραφή έν θεσσαλική διαλέκτω, δημοσιευθείσα ύπό L. 
Heuzey. — Άππιανού άπόσπασμα ανέκδοτον, ύπό 
Miller, ακαδημαϊκού έν Παρισίοις.—Κατάλογος χρο
νολογικός τών θεμάτων όσα έδόθησαν προς έπίτευξιν 
τού βαθμού διδάκτορος ή λογίου έν τή ελληνική φι
λολογία, φιλοσοφία, ιστορία καί γεωγραφία.— Βι
βλιογραφία τών κατά τό έτος 1868 έκδοθέντωνπονη
μάτων, άφορώντων εϊς τά ελληνικά γράμματα.

'Η Εταιρία θέλει άπονείμει κατά τό 1870 νομι- 
σματόσημον άξίας φράγκων 1,000 εις τό κατά τό 
1869 έκδοθησόμενον άριστον πόνημα περί τών ελλη
νικών σπουδών. Αί συγγραφαί είναι χρεία νά διαβι- 
βασθώσιν εϊς τό γραφεΐον τής 'Εταιρίας (rue Haute- 
feuille, 1 bis) πρό τής 1τ'ζ ίανουαρίου 1870.

Η αύτή Εταιρία θέλει άπονείμει κατά τόνπαρόντα 
ϊούλιον έτερον βραβείον χιλιόφραγκον, τό βραβεΐον 
Ζωγράφου (οΰτω καλούμενου έκ τού ονόματος τού 
άγωνοθέτου), εϊς εϊ τι προσφάτως έκδεδομενον άρις-ον 
πόνημα, είτε γαλλιστί, είτε λατινιστί, είτε έλληνις-ί 
γεγραμμένον, καί πραγματευόμενου περί ιστορίας ή 
θεωρίας τής ελληνικής γλώσσης· ή καί εϊς μετάφρα- 
σιν, ώσαύτως έκδεδομένην, έλληνικού τίνος συγ
γράμματος πρώτον μεταφρασθέντος γαλλιστί. 
Τούτο δέ πρό τής Ιο Ιουνίου 1 869.

—Πάλιν ό βασιλόπαις διάδοχος τού ελληνικού 
θρόνου έπονομάζεται ύπό τών έφημερίδων δούξ τής 
Σπάρτης. Δούξ δέν είναι λέξις ελληνική" δέν είναι ή- 
μετέρα ή λέξις, ένώ ό βασιλόπαις είναι ήμέτερος. 
Δούξ άγνοούμεν τί σημαίνει. ’’Ας ήναι ό βασιλόπαις 
Κωνς-αντίνος ό,τι άν θέλουν νά τόν καταςήσωσιν έπί 
τής Σπάρτης, άλλά δούξ δέν δύναται νά ήναι, διότι 
δούξ ούδέν έστι παρ’ήμϊν. ’Εάν παρεδεχώμεθα τήν 
λέξιν ταύτην, θά ώμολογοΰμεν ότι ή ελληνική γλώσσα 
δέν έχει λέξιν αντίστοιχον. Ημείς φρονοΰμεν ότι έ
χει· τό αρχών ή άρχός ή ήγεμών άντιστοιχούσι προς 
τό δούξ· άλλ’άν όχι, τότε πράγμα μή έχον λέξιν ελ
ληνικήν δέν είναι πράγμα ελληνικόν- καί άν δένήναι, 
εις τί δύναται νά χρησιμεύση ήμΐν, ώς-ε καίτοι ξένον 
νά τό παραδεχθώμεν ; Θά έχωμεν λοιπόν έν τώ μέλ- 
λοντι φέουδα; ’Αν λάβω μεν δούκας, θά λάβωμεν 
καί φέουδα. Καί τί έστι φέουδου ; οϊκτρά συνέπεια τού 
δουκός. ’ΐδού ξένα πράγματα, ιδού ξέναι λέξεις, ιδού 
οιωνοί παρακμής νέας, ένώ έτι εύρισκόμεθα εις τά 
σπάργανα. Δούξ ; λοιπόν λατινίζομεν ήδη πάλιν ■ "Α 
πολλον αποτρόπαιε! !

— Τών Παρισίων οί κάτοικοι ήριθμήθησαν κατ’αύ- 
τάς, καί ήσαν 1,829,274. Τό Λονδίνου έχει κατοί
κους 3,150,000. Καί τό μέν Λονδίνου έχει έπιφά- 
νειαν 31,563 έκατομμέτρων, οί δέ Παρίσιοι μόνον 
1,806 έκατομμέτρων.

— Μάς έστάλη άνωνύμως προς καταχώρισιν εις τά 
Μυρία "Οσα έμμετρος μετάφρασις έκλεκτης περικο
πής τού Μισάνθρωπου, κωμωδίας τού Μολιέρου. 
Ο μεταφραστής συνέλαβε καί άπέδωσεν έξαιρέτως τό 

πνεύμ,α τού συγγραφέως, άλλά μετεχειρίσθη γλώσσαν 
ποικίλην ή χυδαΐζουσαν, καί ή στιχουργία είναι πολ- 
λαχ ού βεβιασμένη.

L

ΤΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έν Παρισίοις, 15 (27) Ιουνίου, 1869.

Οπου άν στρέψης τούς οφθαλμούς σήμερον, ετοι
μάζονται προς άναχώρησιν εϊς τούς αγρούς ή εϊς τά 
λουτρά.

Αι στολαί γίνονται ώς έπί τό πλείστον έκ ταφετά, 
έκ φουλαριού ή ές αλπακά (ύφάσματα γνωστά σοι ύπό 
ταύτα τά ονόματα)· συντίθενται δέ συνήθως έξ ενός 
μεσοφοριού (jupon) σειραδωτοΰ ή μονοχρόου, άνω
θεν τού όποιου φορεΐται έξωμίς άτράχηλος (ouverte) 
άλλου χρώματος, άνασυρομένη όπισθεν καί έκ τών 
δύο πλαγίων, καί ούτω σχηματίζουσα φυσκώδεις χ α- 
ριεντισμούς (ϊνα μή ε’ίπω pouff). Ό όλμος (cor
sage) είναι άνευ χειριδών, καί ή άναβαίνει μέχρι τού 
λαιμού, ή ανοίγεται περί τόν τράχηλον τετραγωνικώς. 
Τά πυκάσματα (ιδού λέξις αναγκαία αντί τής garni
tures) γίνονται έκ τού αύτού ύφάσματος,— άπλού- 
στερον δέ τούτο καί εύγενέστερον,—καί είναι στολι- 
δώδη (bouillonnes) ή ώς έπί τό πλεΐστον πτυχώδη 
(plisses). Η ζώνη σχηματίζεται έκ τριών ή πέντε δε
σμών κελυφοειδών (grosses coques faisant pouff).

Τά κρέπια τής Κίνας θριαμβεύουν- έξ αύτών κατα
σκευάζονται καλαθώδεις καζάκαι ώς καί τριγωνικοί 
έανοί (matltilles) κεντημένοι, δενόμενοι έμπροσθεν. 
’Εκ τού ύφάσματος τούτου γίνονται καί ολόκληροι 
ένδυμασίαι διά κόρας ή νέας γυναίκας. Κεντώμενον 
δέ καθίσταται πλουσιώτερον.

θά δοκιμάσης τό άσμάτιον τού παρόντος φυλλα
δίου καί θά εΰρης — είμαι βεβαία, — ότι αί λέξεις έ- 
φηρμόσθησαν καλώς εις τόν ήχον Ah ! rnorir, τού με
λοδράματος τού Έρνάνου, ήχον τόν όποιον τοσάκις 
συνεμέλψαμεν, νύκτα καθήμεναι εϊς τό παράθυρον τής 
αγροτικής ημών οικίας καί θεώμεναι τόν έναστρον ού- 
ρανόν έν τή παντελεΐ ηρεμία τής φύσεως. Γράψε με άν 
ή μικρά έκείνη Μαρία, ή θυγάτηρ τού κηπουρού μας, 
καλλιεργη τήν έξαίσιον φωνήν της, τήν αληθώς άγγε- 
λικήν. Αλλά καί πώς νά τήν καλλιεργήση, ή πτωχή!

Οποίον πλούτον θά έφερεν εϊς τούς γονείς της! Με
ταξύ τών άνεκμεταλλεύτων θησαυρών τούς οποίους 
έχουν αίχώραί μας, νομίζεις ότι δέν είναι καί οίτοιού- 
τοι σπάνιοι λάρυγγες; ’Αλλά τίς φροντίζει περί τών 
τοιούτων εις τούς τόπους ημών; Τίς νά έξοδεύση διά 
τήν πτωχήν Μαρίαν ; Αν όχι προς άγαθοεργίαν, έν 
Εύρώπη θά είίρισκεν άνθρώπους άναδεχομένους προς 
κερδοσκοπίαν τήν διδασκαλίαν της. ’ΐδού μία καλή 
ιδέα έμπορική, ούτε μεγάλα απαιτούσα κεφάλαια.

Τήν συνέλαβα προχθές άναγινώσκουσα τί κερδαί- 
νει σήμερον ή περίφημος Νίλσων, καί αύτή έως χθές 
χωρική εις τήν πατρίδα της Σουηδίαν, ώς ή Μαρία 
μας! Δέν σέ λέγω ύπερβολάς- εύρίσκονται έδώ ψάλ- 
τριαι λαμβάνουσαι καθ’εσπέραν τρεις έως πέντε χιλιά
δας φράγκων, έκτος τών παραστάσεων αϊτινες"δίδον
ται προς αποκλειστικόν όφελος αύτών, καί έκτος τών 
δώρων. Καί άνδρες δέ μεσόφωνοι (tenori), έχουσι 
κατ’έτοςάπό 70 έως 100 χιλιάδων φράγκων ομοίως 
καί οί βαρύτονοι καί οί βαθύφωνοι.

Αύτη ή ύπέρμετρος άνατίμησις τών σπανίων φωνών
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παρήγαγε κατάχρησιν καθ’ής τό δημόσιον παντού κα- 
τακραυγάζει· έπειδή οί θεατρώναι οί πληρόνοντες το
σοΰτον μισθόν είς εν καί μόνον προ'σωπον, μή έ'χοντες 
πλέον δυνάμεις νά πληρώνωσιν άναλόγως τα άλλα 
δσα απαιτεί τό αύτό μελόδραμα, άναβιβάζουσιν επί 
τής σκηνής λάρυγγας, όχι δευτερεύοντας, ό'χι τριτεύ
οντας, άλλά μόλις τεταρτεύοντας. Χάριν λοιπόν μιας 
άηδόνος πληροΰσι κούκκων τόν κλωβόν, καί ουτω 
φθειρόμενης τής ταύτότητος του συνόλου, συνεχώς ή 
άκρόασις άποδυσπετεϊ, καί συγκόπτεται ή τέρψις.

Προέρχεται δέ καί άλλη τις αδικία έκ τής αύτής ύ- 
περβολής- ό'τι οί ψάλται καρπουνται έκ τών μελοδρα
μάτων άσυγκρίτως πλείονα ή οί μελογράφοι αύτοι· έν 
άλλοις λόγοις, ό άλείφων εικόνα τινα διά του βερενι- 
κίου ωφελείται’ύπέρ τόν ζωγραφήσαντα αύτήν.

Ό ψάλτης είναι άπλοΰν ό'ργανον του μελογράφου, 
καί όμως ποιον τό όφελος του μελογράφου άναλόγως 
τών του ψάλτου; Σέ φε'ρω εν παράδειγμα· τό μελό
δραμα τοΰ 'Ροσσίνη Βιλέλμος Τέλλος προάγει έν 
Παρισίοις, πρός μέν τούς ποιήσαντας καί μελοποιήσαν- 
τας 500 φράγκα, καθ’εκάστην παράσασιν, ήτοι 250 
ποός τόν ποιητήν του δράματος καί 250 πρός τόν 
μελοποών αύτοΰ. Εκατόν λοιπόν παραστάσεις τοΰ 
Τέλλου έπόρισαν είς τόν Ροσσίνην μόνον 25,000 
φράγκων, ένω ή μέν Ματθίλδη (προ'σωπον τοΰ μελο
δράματος τούτου) έ'λαβεν ούκ οίδα πόσα—άπειρα 
χρήματα, ό δέ ’Αρνόλδος εκτισεν έπαύλεις, ό δέ Βι- 
λέλμος απέκτησε δίφρους λαμπρούς, ό δέ Γέσλερος ή- 
γο'ρασεν είς τήν Νορμανδίαν γαίας προσοδοφόρους.

Ό Ροσσίνης άποθανών κατε'λιπε μεγάλην περιου
σίαν· ταύτην ό'μως άπε'κτησε μάλλον διά τής καλής 
διαχειρίσεως τών χρημάτων του, γενομένης διά τίνος 
φίλου του τραπεζίτου.

- ’Άλλο παράδειγμα. Ό 'Ροσσίνης κατέλιπε μετά 
Θάνατον ανέκδοτον μίαν τινα λειτουργίαν, ώς γι- 
νώσκεις. Παρουσιάζεται τις (Strakocll ονομαζόμε
νος) αγοραστής τής Λειτουργίας ταύτης· έρχεται εις 
διαπραγμάτευσιν μετά, τής χήρας τοΰ μελοποιοΰ, και 
αγοράζει τήν Λειτουργίαν αντί εκατόν χιλιάδων φράγ
κων. Πληρόνει τάχρήυ.ατα, καί αναχωρεί φε'ρων τό 
χειρόγραφον ύπό τήν μασχάλην του.

Εύρίσκει τήν Άλβόνην, περίφημον ψάλτριαν, καί 
προτείνει 3 χιλιάδας φράγκων νάτηδίδη έκάστοτε, 
οσάκις συμψάλτ) είς ταύτην τήν Λειτουργίαν, μελπο- 
μένην έπί τών Θεάτρων. Ουτω δέ ή Άλβόνη (καί μόνη 
ή Άλβόνη σημείωσε) κερδαίνει έντός εϊκοσιν ημερών 
δσα ή χήρα τοΰ 'Ροσσίνη έκέρδησεν άπαξ διαπαντός.

Είς τοΰτο τί λέγεις ; Είναι ή δέν είναι κερδοσκοπία 
καλή τό μεταλλικόν.λαρύγγιον τής Μαρίας μας;

’Έρχεται έκ τής Αμερικής Θεατρώνης τις, καί προ
τείνει κατ’αύτάς είς τήν Νίλσων νά τήν παραλαβή είς 
τόν Νέον Κόσμον, δπου μόνον μίαν περιοδίαν νά κά- 
μη μετ’αύτής, καί είς πάσαν πόλιν καΘ’όδόν άπαν- 
τωμένην, ένα, μόνον ένα καί τόν αύτόν ήχον να τήν 
βάλλη νά ψάλη·—τήν βάλσην τοΰ Αμλέτου, μελο
δράματος νέου ύπό Ambl'Oise TllOllias, γαλλου με- 
λοποιοΰ (Θά σέ τήν στείλω.)—καί έντός μιας έβδο- 
μάδος νά πλήρωσή ό θεατρώνης είς αύτήν δεκάκις ή 
καί είκοσάκις ίσως πλείονα τών δσα έ'λαβεν ό μελο- 
ποιός δι’δλον τό μελόδραμα.

Ή Νίλσων διστάζει, ώς λέγεται. Διατί διστάζει ; 
’Ίσως διότι απαιτεί πλείονα· καί άν τοΰτο ήναι τό έ- 

λατήριον τοΰ δισταγμού της, ή χαϊδεμένη δύναται νά 
κοιμάται ή'συχος· ή μοΐρά της θά δουλεύση' ή 
δόσις θά διπλασιασθή, θά τριπλασιασθη· έπί τέλους, 
Θά στραγγισθοΰν είς τήν παλάμην της αντί τής φωνής 
της μαργαρΐται καί άδάμαντες.

'Ένα καιρόν, οί θεατρισταί, οίανδήποτε διαγωγήν 
καί άν έτήρουν, ού'τε καν έθάπτοντο είς τό νεκροτα- 
φεΐον μετά τών άλλων χριστιανών· άλλ είς χωριστόν 
τόπον, δπου οί αύτόχειρες καί οίκατάδίκοι. Είς ποιαν 
οικίαν έντιμον νά είσέλθωσιν; Ούδαμοΰ ήσαν δεκτοί, 
είμή ώς μέχρι τούδε παρ’ήμΐν οί παιγνιδιάτορες, 
διά νά μουσουργήσωσι, νά είπωσι τό τραγοΰδί των, 
καί ν’άπέλθωσιν άφοΰ έλάμβανον τήν πληρωμήν των. 
Σήμερον, έδώ παντού τούς ύποδέχονται μέ ανοικτάς 
άγκάλας· είσάγονται είς τάς συναναστροφάς τής Αύ- 
λής· παντού θυμιάζονται· έκαστος φιλοτιμεϊται νά 
είπη ό'τι είχε τούς έξ αύτών περιφημότατους· πληροΰ- 
σιν αύτούς κολακειών καί άδαμάντων άποζεύγουσι 
τούς ίππους τής άμάξης των καί τούς σύρουσι θριαμ- 
βευτικώς.

Ανάξια αληθώς πράγματα, δταν εις λάρυγς ήναι 
είς άπλοΰς λάρυγξ, τά δ’άλλα οίκτρά καί άθλια, άλλ 
ουτω συμβαίνει· ομολόγησε δέ ώς λυπηρόν, ό'τι εύ- 
τυχέςερος είναι σήμερον δςτις γεννάται Πάττη, Νιλ- 
σων καί Αλβόνη, ή δςτις γεννάται Ροσσίνης, Βελ- 
λίνης, Βέρδης ή Μαγερβήρος.

Είς τήν τελευταίαν συνεδρίασιν τοΰ ένταΰθα « Συλ
λόγου πρός διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων έν 
Γαλλία» (καί φοβούμαι μή γράφουσάνσοι περί τούτων 
όλων τών πραγμάτων μέ δείρη ό Σατανάς της νήσου 
Σύρου), έν έκ τών μελών τοΰ Συλλόγου τούτου, χρη
στότατος νέος τοΰ όποιου ηύτύχησα ν αποκτήσω τήν 
φιλίαν, ό φιλε'λλην μαρκήσιος de Queux de Saint- 
Hilaire, έλθών προ μικρόΰ έκ περιοδίας είς τάς χώ
ρας τών Σκανδιναυών, άνέγνωσεν έ'κθεσιν περί της εις 
τά έκεί καταστάσεως τών ελληνικών σπουδών. Φαίνε
ται δέ ότι ολίγη μέν ύπάρχει διάδοσις είς αύτάς έν ταΐς 
χώραις έκείναις, άλλ’οί έπιδίδοντες είναι άκροι αύτών 
θιασώται. ’Επέφερε δέ ό μαρκήσιος τό έξης παράδειγ
μα. Οτε είς τό έν Χριστιανία θέατρον παρε'στη τό 
γαλλικόν μελόδραμα «Ή ώραία 'Ελένη» έν ώ δια
κωμωδούνται τά του τρωικού πολέμου έν τη Ιλιάδι 
έξιστορούμενα, οί σπουδασταί, διεγερθέντες ύπό τής 
ιδέας ό'τι πράγματα τοιαΰτα, άτινα κατέστησαν οίο- 
νεί ιερά ύπό τών αθανάτων έπών τοΰ Ομήρου, ένε- 
παίζοντο, έξεσύριξαν τούς ηθοποιούς, ή μάλλον τό 
δράμα.

Ακούεις, αδελφή! είς τήν πρωτεύουσαν τής Νορ
βηγίας συνε'βη τοΰτο· ένω, ώς μανθάνω, τό αύτό με
λόδραμα, παιχθέν καί έπί της σκηνής τών σημερινών 
Αθηνών, όχι μόνον δεν δυσηρέστησε τούς απογόνους 
τών διακωμ.ωδουμένων, άλλά μάλιστα έχειοοκροτήθη 
ύπ’αύτών. Θά μ’έρωτήσης καί τί έξάγεται έκ τού
του ; μήπως ημείς άναισθητοΰμεν πρός τό μεγαλεΐον 
τής ελληνικής άρχαιότητος; "Οχι, δέν θέλω νά έξάξω 
τοίοΰτο συμπέρασμα· άπαγε ! άλλά δέν θ άρνηθής 
ό'τι ό πρός τήν αρχαιότητα εκείνην σεβασμός έφάνη 
κατά τήν περίπτωσιν ταύτην βαθύτερος είς τούς σπου- 
δαστάς τής Νορβηγίας ή εις τούς ήμετέρους. Είπε' τοις 
ταΰτα, καί χαιρέτα μου αύτούς όπωςδήποτε.

Ζωή Π . . .


