
ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ
ΕΚΑΙΑΟΜΕΝΑ EJi ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ.

ΆριΟ. 23. Νοέμβριος, 1869. Β' Έτος.

ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟ* ΑΝΑΓΛΥΦΟ* ΕΜΙΩΜΑ·.
Εις τούς προπούας του ορούς Σιπυλοί), προς άνα- 

τολάς πολιχνίου καλούμενου Νυμφίον, δχι πολύ ά- 

πέχοντος τχς Σμύρντις, απαντάται επί βράχου τνίς 
κοιλάδος νίτις καλείται τουρκιστί ΚαράΠέλλ το κα
τωτέρω άνα'γλυφον, άντιγεγραμμενον ενταύθα πις-ώς 
έκ φωτογραφίας.

Καί κατά μέν τον Ηρο'δοτον (Βιβλ. Β\ 106) το 
άναγλυφον τούτο παριστά Σέσωστριν τον Κατακτχ- 
την, βασιλεύσαντα μετά τον Μοϊριν από του 1416 
έως του 1357 προ Χριστού, καί κυριεύσαντα μέγα 

Τόμ. Β'. — Νοέμβριοί. 1869·

/ *, / 2 'Λ·.*-· , % » ~ .υ,έρος του tots εγνωσμένου κοσμου μετά εννεαετή εκ- 
σρατείαν άλλ’οί νεώτεροι περιτ,γτιταί είκάζουσικ αυ
τό ώς άσσυριακόν μάλλον η αιγυπτιακόν μνςμεΐόν.

«Εισίδέκαί περί Ίωνίην δύο τύποι εν πέτρζσιν21
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χωμα, περικυλούμενον ύπό ταρσώματος εκ χο'ρτου 
ςτκτοΰ, ώς ή δορά τών τίγρεων. Είχε τήν κόμην κου- 
οευμένην χαμηλότατα, έκτος τής κορυφής, οπού 
■αύτη έσχημάτιζε λόφον ώς περικεφαλαίας, ή ώς άλε- 
κτορος. Εις τον λαιμόν του έφό.ρει περιδέραιου πλα
τύ έκ λεπτών άογυροειδών κόκκων λίαν φιλοκαλως 
συνηρμοσμένων, ομοιον δε και εν ψελλιον είς την 
χείρα, καί δακτυλίδια πολλά, χαλκινα και όρειχαλ- 
κινα έναλλάξ, εις παντα δάκτυλον των τε χειρών του 
καί τών ποδών- άπδ δε τών αστραγάλων μέχρι τοΰ 
ήυ.ίσεος τών κνηαών, περικνημίδας έκ κόκκων ύαλί- 
νων άρίστης ποιότητας. Ο στολισμός ούτος δεν ητο 
αυ.οιοος κοαψότητος. Πς μανδυλιον είχεν ενα φλοιόν 
άπαλότατον, έπιμελώς διπλωμένου, εκράτει δε και 
υ.ετάξινόν τι χρυσοκέντητου ύφασμα έπιμ.ηκες, όπι
σθεν τού οποίου έκρυπτε κατά πάσαν στιγμήν τόν 
πλατύν του γέλωτα, σπογγίζω» δι’αύτοΰ καί τα χεί
λη του άφοΰ έπινε τδν οίνον τών βανάνων, δν έκιρνων 
είς αύτόν αί πέριξ του ίστάμεναι γυναίκες, δλαι α- 
δελφαί του ή σύζυγοι, έντός μικρών κολοκυνθών έ- 
χ ουσιών σχήμα κυπέλλων.

Πλησίον του είχεν ένα σκύλον λευκόν, μίαν λόγ
χην, μίαν ασπίδα, καί μίαν γυναίκα, ώς'σύμβολα όλα 
ταΰτα όμ.ου τοΰ βασιλικού οίκου τής Ούγάνδας· δε- 
ξιόθεν δε του βασιλέως, έπί τοΰ αύτοΰ έκείνου ανα
χώματος, ΐς-αντο οί επιτελείς του, μετά τών οποίων 
είχε μάλιστα πολλάς ομιλίας, ένώ αριστερόθεν ήσαν 
γονυκλινείς γυναίκες μάγισσαι (βιτβεζι), όποιας παρα
τήρησα είς όλας τάς βασίλικάς αύλάς τών χωρών 
τούτων.

’Αφοΰ παρήλθεν ικανή ώρα, παρεκλήθην νά εισελθω 
έντός τοΰ τετραγώνου τό οποίον εσχ,ηματιζετο ύπο 
τών περί τδν βασιλέα. Τις είπον, ό θρόνος έκειτο εις 
τήν πλευράν τοΰ τετραγώνου τήν πρδς τδ βάθος· εις 
τδ κέντρον αύτοΰ ύπήρχεν ήπλωμένο; τάπης εκ δο
ρών λεοπαρδάλεων, καί έπ’αύτοΰ μέγιστον τυμπα- 
νον έκ χαλκού, κεκοσμημένον διά κωδωνίσκων όρει- 
χαλκίνων, οΐτινες έκρέμαντο περί τδ τύμπανον περα
σμένοι είς τοξοειδή σύρματα. Εκεί πλησίον ήσαν και 
δύο άλλα τύμπανα μικρότερα. Διεκαιόμην ύπδ πόθου 
νά έλθω είς ομιλίαν μετά τοΰ βασιλέως· άλλα πρώ
τον, ήγνόουν τήν γλώσσαν του, έκ δε τών εύρισκομε- 
νων πλησίον μου ούδείς έτόλμα νά προφέρη λεςιν, και 
ούτε καν νά έγείρη τούς οφθαλμούς, φοβούμενος μή 
κ,ατηγορηθη ό'τι ήτένιζε πρός τας γυναίκας. Ιΐστε 
μίαν όλην ώραν μ’έβλεπεν ό βασιλεύς κ έγω εκείνον, 
ούδέν λέγοντες. Πρδς τού; πλησίον του μονον ελαλει 
βεβαίως π^ί έμοΰ, δηλαδή περί τοΰ σχήματος μου, 
διότι ένταυτώ μέ περιειργάζετο, ώς και περί τής ςολής 
τών φρουρών μου. Τίς οίδε πως τω εφαινομεθα; Συγ
χρόνως δ’ έπί τής σιγής ταύτης ήρχοντο οί επιτελείς 
του καί άπήτουν ότέ μέν ν άφαιρέσω απο τής κεφα
λής μου τδν πίλον, ότέ δέ νά κλείσω καί παλιν ν α
νοίξω τδν πέτασον (τήν όμπρέλλαν μου)· οι φρουροί 
μου διετάχθησαν νά στραφώσι, δια νά θαυμάση ό 
βασιλεύς τούς κοκκίνους μανδύας των, τους όποιους 
ούδέποτε άλλοτε είδεν ή Ούγάνδα.

’Επειδή δέ ό ήλιος έκλινεν είς τήν δύσιν του, ε- 
! στειλεν ή Μεγαλειότης του τδν Μαούλαν νά μ’ ερώτη

ση « άν είδα τδν βασιλέα. » Απεκριθην ότι τήν τέρ- 
ψιν ταύτην ήσθανόμ,ην ήδη όλην μιαν ώραν άμα δε 
ώς διεβιβάσθη ή άπόκρισίς μου αύτη είς τδν μοναρ- 

» έγκεκολαμμένοι τούτου τοΰ άνδρός (τοΰ Σεσώστρι- 
» δος), τη τε έκ τής Έφεσίης ές Φώκαιαν έρχονται, 
» και τή έκ Σάρδεων ές Σμύρνην. Εκατερωθι δε α- 
» νήρ έγγέγλυπται, μέγεθος πέμπτης σπιθαμής, τή 
» μέν δεξιή χέρι έχων αιχμήν, τη δε αριστερή τ.οξα, 
ϊ και τήν άλλην σκευήν ωσαύτως· και γάρ Αίγυπτιην 
» καί Αίθιοπίδα έχει· έκ δή τοΰ ωμού ες τον ετερον 
ι ώιεον διά τών στηθέων γράμματα ΐρά Αιγύπτια διη- 
» κει έγκεκολαμμένα, λέγοντα τάδε· Εγω τήν δε 
» την χώραν ώμοισι τοϊσι ε μοί σι εζ.τησα- 
» ίΛην· οςτις δε καί όκόθεν έστί, ένθαΰτα μέν ού δη- 
» λοΐ, έτέρωθι δέ δεδηλωκε· τά δή και μετεςέτεροι 
» τών θεησαμένων Μεμνονος εικόνα εικαζουσι μεν ει- 
» ναι πολύ τής άληθηίης απολελειμμενοι. »

Δυστυχώς, ή επιγραφή ής ποιεί μνείαν ό Ηρόδο
τος εξηλείφθη ύπο τοΰ χρόνου· οι ιερογλυφικ,οι χα- 
εακτήρες, οΐτινες ύπήρχ,ον κεχαραγμένοι μεταςύ τής 
κεφαλής τοΰ μαχητοΰ καί τοΰ σίδηρου τής λόγχης 
αύτοΰ, σήμερον μόλις διακρίνονται. Καθ όλα μεν 
φαίνεται πιστή ή περιγραφή τοΰ μεγάλου εκείνου ιςο- 
ρικοΰ, μόνον δέ ή [Λεν λόγχη κρατείται ύπο τής αρι
στερός, τδ δέ τόξον ύπό τής δεξιάς, έναντίον τής ρή
σεως τοΰ Ηροδότου, περιγραψαντος ταΰτα ίσως ες 
ακοής.

ΑΙ 111ΙΓΑΙ ΤΟΥ ΧΕΙΛΟΥ.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ!! ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΙΙΕΙΊΙΙΙΊΙΤΟΓ ΙΙΙΙΙΚ.

(ϊυνέχεία.—Ί5ε σε),. 82,114. 216,229, 271ζαΐ294.)

’Επιστρέψας είς τά ανάκτορα, καί εισελθών εις τδν 
δεύτερον αύτών περίβολον, είδαν όλους άνησύχους καί 
τεταραγμένους· ήγνόουν όλοι τίνες έμελλον νά ήναι 
αί συνέπειαι τής τόλμης μου. Οί [Λεν τών αξιωματι
κών μέ παρεκάλουν νά καθήσω είς τήν καθέδραν μου, 
οί δέ έτρεξαν ν’άναγγείλωσι τήν έπιςροφήν μου. ’Ενώ 
έπερίμενον έκεΐ καθήμ.ενος, οί μουσικοί τής αύλής , 
ένδεδυμένοι δοράς αιγών μακροτρίχους καί χορεύον- 
τες ώς αί άρκτοι είς τάς πανηγύρεις, έπροσπάθουν νά. 
μέ διασκεδάσωσι, μέχρις ού, μετά τινα λεπτά, ήλθε 
μήνυμα, ότι ό κραταιότατος μονάρχης έκάθησεν έπί 
του θρόνου του έν τη καλύβη τών μεγάλων παρατά
ξεων. 'Η καλύβη αυτή έ'κειτο είς τδ κέντρον τοΰ τρί
του περιβόλου. ’Επροχώρησα λοιπόν ασκεπής, ακο
λουθούμενος ύπδ τής επιτίμου φρουράς μου, όπισθεν 
τής όποιας ήρχοντο οί φε'ροντες τά δώρα μου, καί έ- 
στάθην έξωθεν τοΰ τετραγωνικού έ'ρκους τδ όποιον έ- 

, σχημάτιζαν οί αύλικοί, γονυκλινείς καί τάς κεφαλάς 
έχοντες κεκλιμένας. Όλοι ήσαν ένδυμένοι δοράς, τάς 
πλείστας δαμάλεων, ολίγοι δέ τινες καί δοράς αιλου- 
ροπάρδων δεμένας πέριξ τής όσφύος των, έξ ού διε- 
κοίνοντο ώς έχοντες είς τάς φλέβας των αίμα βασιλι
κόν. ’Εκεί, δηλαδή ύπδ τδν ήλιον, μ’είπαν νάκαθήσω· 
λοιπόν έσπευσα νά φορέσω τδν πίλον μου καιν’ανοί
ξω τδν πέτασον μο^ (φαινόμενον τδ οποίον έκίνησε 
γενικόν θαυμασμόν μ.ετά γέλωτος), καί τότε έκάθησα.

Τδ θέαμα ήτο ό'λως νέον προς έμέ. Ο βασιλεύς, 
ύψηλδς, έως είκοσιπενταετής νεανίας, φυσιογνωμίας 
προσηνούς μάλλον, εύσωμος, δίδων μετά πολλής 
προσοχής καί έπιμελείας είς τάς πτυχάς της τηβέν- 
νης του-τδ σχήμα τδ άπαιτούμενον, έκάθητο έπί τά- 
πητος κοκκίνου σκεπάζοντας τετραγωνικόν τι ανά

χην, ήγέρθη λαβών τήν λόγχην, καί άπήλθεν εις τάς 
καλύβας του τετάρτου περιβόλου μετά τοΰ σκύλου του, 
τόν όποιον εκράτει άπδ ρυτήρος. Κατά τήν έθιμο- 
ταξίαν τής αύλής, ή πρώτη παρουσία τοΰ βασιλέως 
δέν έπεδέχ_ετο ούδεμίαν διαπραγμάτευσιν ό δέ βημα
τισμός αύτοΰ, ούτως άναχωροΰντος, έ'πρεπεν, ώς φαί
νεται, ν άποτελεση είς τούς οφθαλμούς ήαών έντύ- 
πωσιν μεγαλοπρεπείας. Κατά τούς περί αύτόν κόλα
κας, ό βηματισμός ούτος άναμιμνήσκει τδν τοΰ λέον
τας- διότι λέων ύπήρξεν ό προπάτωρ του· άλλ’ όμως 
πρέπει να ομολογήσω, ότι ό τρόπος έκεΐνος τοΰ νά 
ρίπτη τδ σκέλος τουδεξιόθεν καί άριςερόθεν, μοί άνε- 
πόλει τήν άδέξιον άμφιταλάντευσιν τών χηνών, καί 
άντί νά μ έμπλήση φόβου, μέ ή μπόδισε μάλιστα τοΰ 
νά λάβω σοβαοάν τινα έντύπωσιν έκ τής’Αύτοΰ Με
γαλειότητας.

Ούτω, πάλιν άνεβλνίθη ή μετ’αύτοΰ συνομιλία μου- 
άλλ ή έκ τούτου άδημονίαμου έμετριάσθη, όταν ήλ
θαν καί μ είπαν μυστικω τώ τρόπω, ότι ό βασιλεύς, 
όςτις είχεν όρκισθή νά μή φάγη άν δεν μέ ΐδη, άπήλ- 
θε να γευματίση, άφοΰ όλην τήν ημέραν ένήστευσεν. 
Ευθύς%έ άφοΰ έχόρτασε τήν κοιλίαν του, προσεκλή- 
θην νά μεταβώ μεθ’όλων τών ανθρώπων υ.ου καί τών 
επιτελών του, έκτος τών δύο οδηγών μου (καί τοΰτο 
κατ έθιμόταξιαν) είς τήν ένδοτέραν αύλήν. ’Εκεί ΐ- 
στατο όρθιος έπί δαπέδου έρυθροΰ, στηρίζων τήν ρά- 
χτν του είς τήν θύραν μιάς τών καλυβών, κρατών τδ 
μανδύλιόν του άνά χείρας, διαλεγόμενος καί άστεί- 
ζόμενος μετά τών γυναικών του, έως εκατόν, όλων 
φορουσών καινουργή ίμποΰκα, ήτοι περιβλήματα, 
καί καθημένων γονυκλινώς παρά τούς πόδας του. Ή
σαν δέ διηρημέναι είς δύο σωρούς. Οί άνθρωποί μου, 
μή τολμώντες νά έγείρωσι τά βλέμματα πρδς τάς γυ
ναίκας, μέ ήκολούθουν.συρόμενοι κατά γής. Μή ανε
χόμενος νά τούς βλέπω ούτω χαμαιπετεΐς, τούς διέ
ταξα τέλος τρανή τή φωνή ν άνεγερθώσιν είς τά γό
νατα, έγώ δέ όρθιος, καί φέρων τόν πίλον μου άνά 
χεϊρας, προσήλωσα πρδς τάς κυρίας έκείνας τά βλέμ
ματά μου, καί ούτως έμεινα, μέχριςού μ’ήλθεν ή 
διαταγή νά καθήσω, καί νά φορέσω τδ κάλυμμά μου.

’Ηρώτησε τότε ό βασιλεύς, τί είχαν νά τω εΐπωσιν 
εκ μέρους τοΰ Ρουμανίκα. Ό Μαούλας, άποδείξαςδιά 
τρανών τεκμηρίων πόσον έκολακεύθη ότι ό κύριός του 
ώμίλησεν αμέσως είς αύτόν, άπεκρίθη ότι είς τόν βα
σιλέα τοΰ Καρακαίου άνηγγέλθη ή άφιξις καί άλλων 
"Αγγλων, άναπλευσάντων τδν Νείλον μέχ ρι Γάνης καί 
Κίδης. Ο Ίμτέζας είπεν ότι καί είς αύτόν ήλθεν ή 
αύτή εΐδησις, καί ότι τήν έθεώρει ώς αληθή. Δέν πε- 
ριγράφονται τοΰ Μαούλα καί τοΰ συναδέλφου του ό εν
θουσιασμός καί αί γονυκλισίαι καί χαμαιπέτειαι, ότι 
ώμίλει έίς αύτούς ο βασιλεύς των. «Νιγιανζίκ, Νι- 
γιανζίκ, χάϊ, Νιγιανζίκ, ’ΐμκάμα Βάγγη ! » δέν έ
παυαν είταναλαμβάνοντες. ’Αφοΰ δ’ένόμισαν ότι άρ- 
κετάς έκαμαν γονυκλισίας, καί άρκετάς έβαλαν τοι- 
αύτας φωνάς, όλοι κάθυγροι έκ τοΰ ίδρώτος έπεσαν 
πρηνείς έπί τής κοιλίαςτων, και τότε πάλιν άνατι- 
νασσόμενοι ώς οί ίχθΰς έξω τοΰ ύδατος, έπανέλαβαν 
τάς αύτάς λέξεις, μέχρις ού άνωρθώθησαν έχοντες τά 
πρόσιοπα πλήρη βορβόρου έκ τοΰ ίδρώτος καί τοΰ /ω- 
ματος. -—Ταΰτα δέ είναι όλα αναγκαία είς τήν Ού- 
γάνδαν, διά τήν βασιλικήν έθιμοταξίαν.

Μετά τήν κωμωδίαν ταύτην, ό βασιλεύς πάλιν 

μ’έβλεπε καί έφλυάρει μετά τών γυναικών του· έπει- 
δή δ’έπλησίαζεν ή εσπέρα, εδε'ησε νά γίνη όσον τάχι
στα καί ή τρίτη παρουσίασις. Καί λοιπόν ό ’ίμτέζας 
μετέβη είς άλλην καλύβην, όπου, καθήσας είς τδν 
θρόνον του, καί περιστοιχιζόμενος πάλιν ύπδ τών γυ
ναικών του, μέ προσεκάλεσε νά καθήσω κ’έγώ όσον 
πλησιέστερον αύτοΰ έπετρέπετο ύπδ τής έθιμοταξίας. 
Τότε μέ ήρώτησεν «άν τον είδαν,» θέλων ούτω νά 
καταλάβη άν τόν έθαύμασα. Ίίσπευσα λοιπόν νά εΐ- 
πω, ότι ή φήμη του έφθασεν είς τά πέρατα τής γής, 
καί ότι έκ ταύτηςτου τής φήμης ήναψεν είς έμέ- ανυ
πέρβλητος πόθος νά έλθω καί νά τον ΐδω, παρ’ ούδέν 
τιθέμενος τά καθ οδόν μεγάλα εμπόδια. Συγχρόνως 
δέ άποσπάσας έν χρυσοΰν δακτυλίδιον εκ τοΰ δακτύ
λου μου,— Ιδού τω είπον, καί μικρόν τι τεκμήριον 
φιλίας. Παρατηρείς ότι έχει τό σχήμα περιδέραιου 
σκύλου, καί έπειδή ό χρυσός έξού κατεσκευάσθη είναι 
ό βασιλεύς τών μετάλλων, αύτό νομίζιο κατάλληλον 
δώρον είς τδ περιφανε'στατόν σου μέγεθος.

— Αφοΰ θέλεις τήν φιλίαν μου, άπεκρίθη ό Ίμτέ
ζας, τί θά μ’ελεγες άν σοί έδείκνυα ένα δρόμον, διά 
τοΰ οποίου δύνασαι νά έπιστρέψης εντός ένός μηνδς είς 
τήν πατρίδα σου;

Ίίθέλησα έκ ταύτης τής έρωτησεως νά προβώ είς 
μακρδν διάλογον, άλλ’ήμην ήναγκασμένος νά μετα- 
χειρίζωμαι τδ μέσον δύο διερμηνέων· έπρεπε νά με
ταδίδω τόν λόγον μου πρώτον είς τόν Βομβάην, ούτος 
δέ νά τον μεταδίδη είς τδν Ναζίπ (μόνον έκ τών αν
θρώπων μου γινώσκοντα τήν κιγανδικήν διάλε
κτον), καί πάλιν ό Ναζίπ νά τον μεταδίδη είς τδν 
Μαούλαν ή είς τδν Νιγιαμκουντου, καί ούτοι είς τον 
Ίμτέζαν. Διά τοΰτο ό βασιλεύς έλαβε καιρόν νά με- 
ταβη είς άλλην ομιλίαν.

—Τίνος είδους τυφέκια έφερες; μέ ηρώτησε. Νά 
ίδώ αύτό τδ όποιον μεταχειρίζεσαι . . .

Ήλθον είς στενοχώριαν, διότι οί διερμηνείς μου 
δέν ήθελαν πλέον νά διαβιβάσωσι τήν άπάντησίν μου, 
άφοΰ ό βασιλεύς μετέβη είς άλλην έρώτησιν- έγ'ώ έ- 
πεθύμουν ν ακούσω ποιος ό δρόμος περί ού μ’είπεν. 
’Γποθέτω ότι είναι οδός τις άγουσα εντεύθεν είς Ζαγ'- 
γίβαριν διά τής χώρας Μαζάης. Άπεκρίθην ότι έ'φε- 
ρον τά τελειότατα τών τυφεκίων τοΰ κόσμου, μάλι- 
ςα δέ τδ αύλακωτδν Βιτβόρθειον, τδ όποιον τδν παρε
κάλουν νά δεχθή μετά τινων άλλων μικρών πραγμά
των, ών έτοιίΛοςνά τά καταθέσω είς τούς πόδαςτου.

’Απέπεμψε τότε όλας τάς γυναίκας του, καί διέ
ταξε ν’άπλώσωσιν ενώπιον του έν ίμποΰκον (τά
πητα). Είπον δέ κ’έγώ είς τδν Βομβάην νά φέρη τά 
πράγματα■

'() Βομβάης, πρώτον ές-ρωσεν έπί τοΰ ίμπούκου έν 
κόκκινον έπίβλημα, έπειτα δέήρχισε ν’άνοίγη τά δέ
ματα έν πρδς έν, καί ό Ναζίπ, λαμβάνων τά πργτφε- 
ρόμενα, ότέ μέν τά έθώπευε διά τών ρυπαρών του χει
ρών,'ότέ δέ τά έτριβεν έπί τών καπνισμένων παρειών 
του (κατά τοιαύτην τινά τοΰ τόπου συνήθειαν ), όπως 
απόδειξη είς τδν βασιλέα ότι ούδέν περιείχαν δηλη- 
τήριον, ούδ’ύπέκρυπτάν τινα μαγείαν.

Ό ’Ιμτε'ζας έστρέφεν άνω καί κάτω τά δώρα, άρ- 
πάζων αύτά άπλήστως, καί θαυμάζων παιδαριωδώς, 
μέχοις Ου έπήλθεν ή νύξ. Τότε άνήφθησαν δάδες·, καί 
όλα όσα έφεοον είς τον βασιλέα, τυφέκια, πιστόλια, 
πυρόκονις, νάρθηκες, εργαλεία, ύάλινα κοσμήματα,
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ζτλ. έτυλίχθησαν φύρδην μίγδη,ν εντός ΐμπουκων, καί 
άπήχθησαν ύπό των βασιλικιού θεραπόντων.

— Είναι αργά πλέον, είπεν ό βασιλεύς, καί προς 
τήν σήμερον άποχωοιζόμεθα . . . . Τίνων τροφών 
έχεις χρείαν;

— Όλίγων έκ παντός είδους, άπεκρίθην, καί όχι 
πάντοτε των αύτών.

—’Επιθυμείς νά μέ ϊδής καί αύ'ριον;
— Βεβαίως, μάλιστα δε καθ’έκάστην.
— Αύ'ριον μ’είναι αδύνατον, διότι έχω πολλάς 

ύποθέσεις, άλλα τάς ακολούθους ημέρας, άν άγαπας. 
Τώρα, δύνασαι ν’αναχώρησης· λάβε δέ καί εκείνα ε
κεί τά έξ αγγεία, περιέχοντα κρασί βανάνας, καί αύ'- 
ριον οΐ άνθρωποί ριου θά φροντίσουν να σε φέρουν τρό- 

21 φεβρ.— Σήμερον τό πρωΐ οΐ παΐδες θεράπον
τες του βασιλέως μάς έφεραν έν μέσω ραγδαίας βρο
χής είκοσι δαμάλεις καί δέκα αίγας, ώς καί ολίγα 
ορνίθια, μετά τών χαιρετισμών του κυρίου των, μη- 
νύσαντο'ς μοι συγχρόνως, ότι χθες πολύ εύηρεστήθη έκ 
της όψεώς μου. Της βασιλικής εύαρεστήσεως ταύτης 
ανάγεται μέρος καί εις τον Μαούλαν καί τον Νιγιαμ- 
κούντου, καί διά τούτο καί αύτοί ύπερέχαιρον. H 
βροχή ήτις πίπτει θεωρείται υπό τής αυλής ώς οιω
νός αίσιος, ό δέ μονάρχης διάκειται έν αγαλλιάσει ά
κρα. Έμαθον ότι σήμερον έδέχθη τό δώρον τοΰ Σου- 
βαρόρα, καί επειδή ό φόρος ούτος συνέκειτο έκ σύρ
ματος όρειχαλκίνου, ό βασιλεύς ήθέλησε νά μάθη πού 
ήδυνήθη ό Σουβαοόρας νά εύρη τόσον σύρμα. « Είναι, 
είπε, πράγμα τό όποιον έκομίζετο εις εμέ, ή εις άλλον 
τινά· καί ιδού πώς κλέπτει ό Σουβαρο'ρας κ’έμέ τον 
ίδιον., έαποδίζων διά τοιούτων κακοτροπιών καί κα
ταχρήσεων τούς ξένους τοΰ νά έρχωνται μέχρις έμοΰ.»

'Ο αξιωματικός τοΰ Σουβαρόρα άπεκρίθη τότε, ότι 
ό κύριός του δέν έ'βλεπε την άνάγκην τοΰ νά περιποιή- 
ται καλώς τούς λευκούς ανθρώπους, επειδή αύτοί εί
ναι μάγοι,,καί αντί νά κοιμώνται τήν νύκτα ύπό ςί- 
γην, καθώς οΐ λοιποί άνθρωποι, πετοΰν εις τάς κο- 
ρυφάς των βουνών, καί έκεΐ κάμνουν τήν κακήν τους 
τήν ημέραν· μυρίων ειδών απαίσια πράγματα.

’Αλλ’ό Ίμτέζας άνταπήντησεν εις ταΰτα· «Ψεύ- 
δεσθε· έγώ δέν είδα τίποτε κακόν εις τήν διαγωγήν 
τοΰ λευκοΰ ανθρώπου· άν αύτός ήτο κακός, ό 'Ρου- 
μανίκας δέν θά μέ τον διηύθυνεν. »

Είχον δέ ήδη κατακλινθη, ότε ήλθον έκ μέόους τοΰ 
βασιλέως νά μοΰ ζητήσωσιν έτι έν τυφέκιον, ώστε νά 
γίνωσιν όλα έξ, μετ’εκείνων τά όποια τώ έδώρησα, καί 
νά τά δείξη αύρων εις τούς συγγενείς του. Τώ ές*ειλα 
λοιπόν άνθ’ένος έτερα τρία, επειδή καταλαμβάνω ότι 
συμφέρει νά φανώ έλευθέριοςπρος αύτόν τον άνθρωπον.

22 φεβρ.—Ό βασιλεύς έπορεύθη εις όλους τούς 
συγγενείς του καί έδειξε τά δώρα «τοΰ λευκοΰ ανθρώ
που», θέλων οίήτω ·να παραστήση εις αύτούς ότι τά 
Δαιμόνια τώ είναι εύμενή, διότι ούδείς τών προπα
τόρων του άπήλαυσέ τοιούτων χαρισμάτων οΰτω δέ 
άπεδεκνύετο εΐς αύτούς ώς τωόντι νόμιμος διάδοχος 
τοΰ θρόνου τής Ούγάνδας. Πρός τό μεσονύκτιον, μοί 
έπεστράφησαν τά τρία τυφέκια* ή· δέ πράξις αύτη, 
δηλοΰσα τήν τιμιότητα του Ίμτέζα, μέ παρεκίνησε 
νά τον παρακάλέσω όπως δεχθη καί ταΰτα μετά τών 
άλλων δώρων μου.

23 φεβρ.----Περί μεσημβρίαν, προσεκλήθην εις τά

ανάκτορα ρ όπου, μετέβην μετά τής ·καθεόραςμου.· Ενώ 
δ’έπερίμενα περί τάς.τρεις ώρας.τήν,έμφάνισίν.τόϋ 
βασιλέως, ήλθε τις μικρός θεράπων φέρων·μέγα τι δέ
μα χόρτου, καί με παρεκάλεσεν έκ μέραυς τόΰ Ιμ- 
τέζα νά δεχθώ τό δέμα τούτο ώς κάθισμά. < Πιστεύει 
ό βασιλεύς ότι δέν θά δυσαρεστηθής·δι.αύτο, επειδή 
εις ούδένα εις τήν Ούγάνδαν,* ούτε είς τούς ανώτατους 
επιτελείς, έπιτρέπεται νά καθήση ένώπιον του ανω 
τής γης, εις ότιδήποτε κάθισμα. Μόνος ό βασιλεύς 
κάθηται. επί χόρτου, καθώς τούτο· καί αυτός όέ ό 
θρόνος του είναι έκ χόρτου κατεσκευασμένος. Ιήν 
πρώτην ημέραν, άφήκε νά καθήσης έΐς τήν καθέδραν 
σου, ϊδών ότι είχες παροργισθή. »

Εϊπών δέ ότι δέχομαι τά χόρτα συμμορφούμ.ενος 
προς τά έθιμα τοΰ τόπου, εισήχθην πάραυτα εις την 
αύλήν, όπου εύρον τόν Ίμτέζαν φοροΰντα, αντί τών 
πολλών χάλκινων δακτυλιδίων του, μονον το χρυσοΰν 
μου εκείνο, εις τόν τρίτον δάκτυλον της δεζιάς του. 
’Αλλως τε, ή ήμερα έφαίνετο ώς καθιερωμένη εις τάς 
ύποθέσεις τοΰ κράτους, διότι κατά πάσαν στιγμήν 
διήρχοντο έμπροσθεν τοΰ μονάρχου σωροί γυναικών, 
δαμάλεων, αιγών, όρνιθίων, όλων έξ άρπαγήξ η δη- 
μεύσεως προερχόμενων· καλαθοι πλήρεις ιχθύων, αν- 
θόλοπες εις κλωβία, ακανθόχοιρον, και είδος τι μυών 
άγρευθέντων υπό τοΰ άρχικυνηγαΰ τής Λύτου Μεγα
λειότητας. Οί ύφανται εκομιζαν ίμπουκα, και οι μά
γοι χώμα χρωματισμένου· αλλ εν τουτοις έπήλθε 
βροχή, καί οί μέν αύλικοί διεσκορπίσθησαν, έγώ δ’έ- 
μεινα περιφερόμενος ύπό το αντιβραχίου μου και ά- 
δη μονιών ότι ό άλαζίον βασιλεύς δέν μέ προσεκαλει 
ύπό .την στέγην τής καλύβης του.

’Αφού έκόπασεν ή βροχή, συνήχθημεν παλιν όλοι* 
είχε δέ τώρα ό βασιλεύς ένώπιόν του τήν κεφαλήν ε
νός ταύρου μέλανος, πλησίον.τής όποιας έκειτο χα
μαί έν τών κεράτων, καταβληθεν δια ροπάλου* τέσ- 
σαρες δέ δαμάλεις περιεφέροντο έλευθέρως μεταξύ τών 
αύλικών. Έκεΐ, έρχονται και μοί λέγουν ν’άποκτείνω 
τάς δαμάλεις ταύτας όσον ήδυνάμην τάχιστα - επειδή 
όμως δέν είχον μολύβδους διά τό τυφέκιον μου, έόέ- 
ησε νά ζητήσω τό πολύκροτου πιστολιού ο είχον δω- 
ρνίσει εις τόν βασιλέα, καί άφοΰ τό ελαβον, έστρωσα 
τάς πτωχάς δαμάλεις χαμαί έντός όλίγων δευτερο
λέπτων ή τελευταία, ελαφρώς πληγωθεΐσα, ώρμησεν 
έναντίον μου· εθανατωσα δε και ταυτην δια πέμπτου 
πυροβολισμού,— μέγα ανδραγάθημα, προκαλέσαν 
τρανωτάτας εύφημίας, μετά τάς όποιας τά τέσσαρα 
θανατωθέντα κτήνη έδόθησαν εις τούς ανθρώπους μου.

Τότε ό βασιλεύς έλαβε καί έγέμισεν ίδίαις χερσί 
αίαν τών καραμπίνων τάς οποίας τώ ειχον δωρησει* 
δόσας δέ αυτήν εις ένα τών παίδων τής θεραπείας, τώ 
είπε « νά ύπάγη καί νά θανατώση ένα άνθρωπον εις 
τήν αύλήν.» ’Εξήλθε δέ όντως τό παιδάριον, ήκού- 
σαμεν τήν έκπυρσοκρότησίν του μετ’ολίγον, καί ευθύς 
έπέστρεψε περιχαρές, ώς άν είχε φονευσει μιαν όρνιθα.

— Καλά το κατώρθωσες; ήρώτησεν ό βασιλεύς. 
—Θαυμαστά! άπήντησεν ό πρωτόπειρος μικρός 

δήμιος.
Καί ούδείς τών περίεστώτων συνεκινήθη ποσώς· 

ούτε καν έλαβε τις τήν περιέργειαν νά έρωτήση τιςήτο 
ό φονευθείς.

Μετά πολλά διπλωματικά διαβήματα, μοί παρε- 
χώρησεν ό ’ίμτέζας ένα τών αξιωματικών του καί ένα 

όόηγόν εκ τήςΚιδης, ΐνα ούτοι συνοδεύσωσι δύο τών 
ανθρώπων μου, οΰς έστειλα μετ’επιστολών: καί χαρ
τών γεωγραφικών εις συνάντησιν του Πεθερικού, πα- 
ραγγειλας ν’ακολουθώσιν όσον, ένεστι τό ρεύμα του 
Νείλου. Μετά τήν άναχώρησιν δέ αύτών μετε'βην πλη- 
σίοντοΰ βασιλέως, παρά τού όποιου ελαβον τήν ά
δειαν να μεταφέρω την σκηνήν μου πλησιέστερον τών 
ανακτόρων. Μ είπε δ’ έπειτα νά έπισκεφθώ καί τήν 
μητέρα ταυ (τήνΝιγιαμαζαρέ), επειδή αυτή πάσχει 
και έχει χρείαν ιατρικού. Είδοποιήθην προς τούτοις 
οτί, κατα τα έθιμα τής Ούγάνδας, έχρεώστουν νά έ- 
πισκέπτωμαι τόν: μέν βασιλέα δύο ή μέρας κατά συνέ
χειαν, τήν δέ μητέρα του κατά πάσαν τρίτην ημέραν.

θί®χρι τουδε οΐ εγχώριοι νόμοι μοί άπηγόρευαν τό 

ξιώσεως έκάθηντο μουσικοί, όλαι δ’αί άλλαι καλύβαι 
ήσαν πλήρεις γυναικών. Εΐσαχθείς εις τρν περίβολον 
τής βασιλομήτορος, ασκεπής μέν, άλλ’έχων ανοικτόν 
τον πέτασον μου, έκάθησα εις τό άχύρινον έδώλιόν 
μου απέναντι-τής Μεγαλειότητας Της, πρό τής θύρας 
τήςκαλύβηςτης. Είναι γυνή μεσόκοπος, εύτραφεςάτη. 
’Εφόρει εν άπλοΰν ίμπουκον, εϊς δέ τήν κεφαλήν περί
δεμα έξ ΐμπούκου καί τοΰτο, καί έκάθητο χαμαί επί 
τάπητος, έχουσα τόν αγκώνα στηριγμένου έπί προσ- 
ζεφαλαίου. Πλησίον της έκειτο εις καθρέπτης έν κι- 
βωτίω, παλαιός’ πρό τής θύρας της ΐςατο πηγμένος 
χαμαί μακρός τις οβελός σίδηρους, έχων έπί τής ακ
μής του κύλικα πλήρη κόνεως μαγικής, καί άλλα 
όμοια φυλακτήρια. Εις το βάθος τής καλύβης διε- 
κρίνοντο τέσσαρες μάγισσαι (μαπάντβα) έξορκί^ριαι, 

νά πορεύωμαι εις έπίσκεψιν άλλου τίνος, πλήν τοΰ 
βασιλέως· τοΰτο δε δια να μή δωροδοκήσω τινά τών 
μεγιστάνων, πρός τά ίδιά μου συμφέροντα, ή διά νά 
έχη τό μονοπωλίου τών δώρων ό βασιλεύς. Η κατοι
κία τής βασιλομήτορος έκειτο εις άπόστασιν ενός καί 
ήμισεος μιλίου άπό τής τοΰ μονάρχου. Παραλαβών 
λοιπόν τήν θήκην όπου είχον τά ιατρικά μου, πρός δέ 
καί οκτώ ψέλλια όρειχάλκινα, καί τριάκοντα κόκκους 
ύαλίνους μεγέθους ώών περιστεράς, κυανοΰς, καί ένα 
φάκελλον άλλων ύαλίνων κοσμημάτων, καί 1 6 πή- 
χεων ύφασμα (ίνδιανήν), τέλος δέ καί τήν άχυρίνην 
ζαύέύραν μου καί τούς ς-ρατιώτας μου, έπορεύθην εις 
τήν κατοικίαν της. Αί θύραι έφρουροΰντο ύπό φυλά
κων, είχαν δέ καί κωδωνας* εις τάς αίθούσας τής δε_ 

παραδόξως ένδεδυμέναι, καί περί τήν βασιλομήτορα 
συνωθεΐτο πλήθος άλλων γυναικών.

Ικανήν ώραν έμείναμεν εϊς άπόστασιν, βλέποντες 
άλλήλους έν σιωπή* έπειτα, αί μέν γυναίκες άπε- 
πέμφθησαν, ήλθαν δέ άντ’αύτών μουσικοί καί τ^ολ- 
λοί μεγιστάνες, καί τότε προσεκλήθην κ έγώ νά προ
χωρήσω εϊς τό ενδότερον τής καλύβης, ήτοι πλησίον 
Τής βασιλομήτορος. ’Εκυκλοφόρησε δέ πάραυτα άπό 
χειρός εϊς χεΐρα ό άριστος τής Ούγάνδας οίνος, ον 
πρώτον άπεγεύετο έκείνη, μετ’ αύτήν έγιο, κςρί μρτ’ 
έμέ οί αξιωματικοί κατά σειράν. 'Η νιγιαμαζορέ έ- 
λαβεν έπειτα τήν πίπαν της καί έκάπνισε, μέ παρεκα 
λεσε δέ κ έγώ νά καπνίσω.

Φαίνεται γυνή εύθυμου χαρακτήρος ή βασιλομή
τωρ· ήγέρθη αίφνιδίως, καί, ήχούντων τών μουσικών
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σ τίγρην, δ.τι «. ίέν έχόρταινεν εχ,οικτα |Λε* ότι τ,θεΛε 
vic μ.’ έπανί^'/r [χετά ίύο ημ,έρας, ο τι τζ ηρεσζα πολύ* 
ύπερμέτρως,—ύπέρ όσον ήδύνατο νά έκφράση,—- 
άλλ’ότι, έπειδή έπήλθεν ή νύξ, ήμην ελεύθερος ν Ανα
χωρήσω,

Καί ταύτα εϊπούσα, ήγέρθη καί μέ άφήκε μετά τών 
ανθρώπων μου.

28 φεβρ.-—*0 βασιλεύς μοί έζητησεν εν μικρόν 
φέσι ον, ώς έκείνα τά οποία, φορούν αί άνθρωποί μου. 
Τώ έστειλα πολλά, καί ή γενναιότης μου αύτη διή- 
γειρεν εις αύτον ανέκφραστου εύγνωμ,οσύνην.— Τί θα 
εύηρέστει εϊς τόν Πάνα (τοιούτος τίτλος μοί έδίδετο, 
ώς είπαν ήδη τί θά τόν εύηρέστει άν τώ έ'τελλα εϊς 
αντάλλαγμα; ήρώτησε τόν Βομβάην· άποκριθέντος 
δέ τούτου δτι « ό Πάνας, ώς μέγα υποκείμενον τής 
πατρίδοςτου, δέν ήλθεν εδώ διά κερδοσκοπίαν, ώς οί 
εμπορευόμενοι τόν έλεφαντόδοντα καί τά ανδράποδα, 
άλλά, τό πολύ, ήδύνατο νά δεχθή μίαν λόγχην, ή 
μίαν ασπίδα, ή έν τύμπανου, διά να τα δεικνυη εις 
τούς συμπατριώταςτου, ώς δείγματα τών τεχνών τής 
Ούγάνδας, καί ώς ενθύμιου εύάρεστον τής έπισκέψεώς 
του πρός τήν Μεγαλειότητά Σου»,—Άν αύτ£ μόνον 
έπιθυμή, είπεν ό ’ΐμτέζας, να τώ δώσω λοιπον τάς 
δύο μ.ου λόγχας, δια τών όποιων κατεκτησα ολον το 
βασιλείου, τρυπήσας διά τής μιας έξ αύτων συγχρόνως 
τρεις πολεμίους διαμπάξ!

’Εν τή ευφροσύνη του, ό βασιλεύς προεβίβασε τόν 
Νιγιαμκούντου καί τόν Μαούλαν εις βαθμόν έκατον- 
τάρχων «δτι τώ έφεραν ένα ξένον όποιος εγώ.» Ήλ
θαν λοιπόν ούτοι, καί πεσόντες εϊς τούς πόδας μου, 
καί διηγούαενοι τήν εύτυχίαν των, μ.ε ηυχαριστησαν 
νιγιανζιγίζοντ'ες άτελευτη'τως. Πρός τούτοις κα- 
θικέτευσαν τήν Υψηλότητα μου νά τοΐς δανείσω όλί— 
γας δαμάλεις, δπως τάς προσφέρωσιν εις τόν βασιλέα 
ώς δείγμα τής πρός αύτον ευγνωμοσύνης των. Απε
κρίθην εϊς τούτο, δτι αι δαμ-αλεις μοι προηρχοντο 6- 
λαι έκ τού βασιλέως, καί δτι άπάδει πρός τά έθιμα 
τών λευκών ανθρώπων το να διδωσι δια τής άλλης χει- 
ρός δ,τι έλαβον διά τής μιας. Άλλ έδωσα εις εκαςον 
εν ψέλλιον, ϊνα δωρήσωσιν αντί δαμάλεων εϊς τόν 
βασιλέα· τούτο δέ ύπερεπλήρωσε τούς πόθους των, 
καί, μεθυσθέντες, ήλθαν καί μοί έκαμαν μίαν τυμπα- 
νοπατινάδαν διαρκέσασαν δλην την ημέραν. Ι ήνδ ε
σπέραν, έλαβον εκ μ.έρους τού αρχιστρατήγου μιαν 
κυοάν ματρόναν, δια να « μου φερη νερον» κατα 
τήν έκφρασιν τού άποστείλαντός μοι αύτήν, μετά τής 
προσθήκης δτι, « άν δεν μ.οι φανή αρκετα ευειδής, ή
δυνάμην να έκλεξω αντ αυτής άλλην, μεταφυ δέκα η 
δώδεκα τάς οποίας είχε, παντός χρώματος.»

Όμολογώ δτι ή απρόοπτος αύτη προσφορά μ έ- 
φερεν εις αμηχανίαν. Ν αποποιηθώ αυτήν ορθά, κο- 
πτά, δέν μοί έφάνη πρέπον. ’Εκράτησα λοιπόν προσ- 
ωρινώς τήν ώραίαν, έπί σκοπώ νά τήν έπιστρέψω τό 
πρωί τής έπιούσης μεθ’ένός περιδέραιου έκ κόκκων 
κυανών πρός παρηγοριάν της* αλλα με απηλλαζε τής 
ανησυχίας δραπετευσασα δια νυκτος.

24 μαρτίου. — Σήμερον ευρον εις τα ανακ.ορα 
τόν βασιλέα περιεστοιχισμένον ύπό τών γυναικών του 
καί ένδεδυμένον εύρωπαϊστι μετά περισκελιδων, τας 
οποίας χθες κατ’αίτησίν του τώ έστειλον. Καί Κύριος 
οίδε πώς πρέπει ή στολή αύτη εϊς τό σώμάτου,, ένώ 
νομίζει δτι κατέστη μεγαλοπρεπέςατος φορών αύτήν'

οργάνων, μετέβη εις άλλην καλύβην εκεί πλησίον, ό
που έφόρεσεν άντί του ΐμπούκου ένα οεολεν, μετά του 
οποίου ήλθε πάλιν, έν τη ιδέα δτι θά την θαυμάσω- 
μεν. Αφού ηύφράνθη αρκούντως έκ της πεποιθήσεως 
ταύτης, άπεπεμψε καί τούς αξιωματικούς της, πλήν 
τριών, ώς καί τούς μουσικούς, καί λαβοΰσα δεμάτιόν 
τι ραβδιδίων κομψώς πελεκημένων, έπήρε τρία έξ αύ
τών, καί μ’ είπεν δτι έπρεπε να την ίατρεύσω πά- 
σχουσαν έκ τριών διαφόρων νοσημάτων.

—Το πρώτον ραβδίδιον, είπε, παριστα τον σόμ.α- 
χόν μου, έξ ού πάσχω πολύ· τούτο τό δεύτερον είναι 
τό ήπάρ μου, έξού αϊσθάνομ.αι εις δλον μου τό σώμ.α 
νυγμ.ούς οξείς· τό τρίτον τούτο είναι ή καρδία μ.ου, 
εξής έχω δλας τάς νύκτας όνειρα κακά, έϊς τά όποια 
βλέπω πάντοτε τόν Σούνναν, τον άποθανόντα άνδρα 
μου.

Άπεκρίθην δτι έκ τών αύτών ονείρων καί άύπνιών 
πάσχουν δλαι αί χήραι γυναίκες, καί δτι όλα ταύ
τα θά έπαυαν, άν ή Αύτής Μεγαλειότης απεφάσιζε 
νά έλθη εις δεύτερον γάμον. Περί δέ τών άλλων νο- 
σημάτωντης, τών φυσικών, έπρεπε να ιοω τήν γλώσ- 
σάν της καί τόν σφυγμόν της, προτού νά διορίσω ια
τρικόν, χρείας τυχούσης δέ καί νά επιθέσω τάς χεί- 
ράς μου εϊς τάς τρισεβάστους πλευράς της.

Οί μεγιστάνες άνένευσαν, άμα ώς ήκουσαν τό τε- 
λευταίον τούτο.—Ά! είπαν, αύτό δέν είναι πράγμα 
νάγίνη άνευ προηγούμενης άδειας τού βασιλέως,

Άλλ’ή νιγιαμάζορέ άπεφάνθη δτι είναι περιττή 
κατά τούτο ή γνώμη τού υιού της, και ασμενος ύπε- 
βλήθη εις τάς άσκληπιακάς χειραψίας μου. Τότε δ’ 
έξήγαγον δύο καταπότια, τών οποίων τήν κόνιν έδωσα 
εις τούς άξιωμ.ατικούς ν’άπογευθοϋν, όπως βεβαιωθώ- 
σιν δτι δέν είχε τινα μ.αγικήν επήρειαν, καί παρη'γ- 
γειλον εϊς τήν ασθενή νά τά καταπίη τήν έσπέραν, 
καί ν’άπέχη πάσης τροφής, ώς καί οίνου, έως ού πά
λιν τήν έπισκεφθώ.

Μετά χαράς δέ είδον δτι άπετέλεσα εύάρεστον έν- 
τύπωσιν εις τήν γυναίκα ταύτην, ήτις δύναται νά 
μ.οί-άποβή λυσιτελής, ώς έχουσα ϊσχύν έπί τού νέου 
βασιλέως. Μ είπεν δτι «δλαμου τή ήρεσαν, έκτος 
τής άπαγορεύσεως τού οίνου. »

Τότε τή παρουσίασα τά δώρά μου* έλεγε δέ άφε- 
λώς βλέπουσα αύτά, δτι « ούδέποτε τη έδόθησαν τοι- 
ούτοι θησαυροί», ένώ οί αξιωματικοί της άνεκήρυτταν 
αύτήν ένθουσιωδώς ώς «τήν εύδαιμ.ονεστάτην τών 
βασιλισσών τής οίκουμ-ένης. » Εϊς τεκμ,ήριον εύγνω- 
μ.οσύνης, τιμώσης αληθώς τήν γυναίκα, μέ παρεκά- 
λεσε καί αύτή νά δεχθώ μ.αζ-ρόν τινα σωλήνα έντέ- 
χνως επεξειργασμένον, διά τού οποίου ροφώσι τον οί
νον· πρός τούτοις δέ μ’έβίασε σχεδόν άνθιστάμενον 
νά εκλέξω ικανά τινα σάμπα, ήτοι ψέλλια έκ τριχών 
καμηλοπαρδάλεως , συμ,πεπλεγμένων μετά λεπτού 
σύρματος χάλκινου, άτινα φορούσιν άνω τού αστρα
γάλου. Τέλος συνώδευσε ταύτα καί διά πολλών θά
μνων οίνου, μιας δαμάλεως καί ενός δέμ.ατος ιχθύων 
ςηρών, σαμακι καμπάρι ονομαζόμενων. Άλλά προ 
τής άναχωρήσεώς μου, ήθέλησε νά ίδη παν δ,τι περι
είχαν οί θύλακές μου. Περιεργαζομένη τό ώρολόγιόν 
μου, τό όποιον ώνόμαζε λουπάρι (ταύτόσημον τού 
ναός, είδωλον-, φυλακτήριον ') μοί έλεγε κατά πάσαν

{ 1) Είναι ίδιον τών γλωσσών έν τή νηπιώδει αύτών καταστά- 
νά σημαίνωσι δ’.ά μιας λέξεως πο)>,ά πράγματα ανάλογα. 

Αι περισκελίδες μ.ου είναι κονταί εϊς τοιούτον γίγαντα, 
ώ; και αι χειρίδες τού έπενδύτου- ένόμισα δτι είδον 
πίθηκον φορούντα ανθρώπινα ίμ.άτια. Ί'.σκέπασε δέ 
και την κεφαλήν του δι ενός φεσίου τό οποίον, ένεκα 
τής κυρβασιας ήν ή κόμη του σχηματίζει, κρατείται 
υψηλά. Διήλθαν δέ τότε έμπροσθεν ημών έως είκοσι 
κόραι, γυμναί ώς ή κοινή ήμών προμήτωρ Ευά, μετά 
μονού ενός περιζώματος έξ ΐμπούκου· δλαι αύται, 
θυγατέρες μεγιστάνων , δλαι άλειμμένάι λίπος καί 
λαμ.πουσαι ώς κάτοπτρα, ήλθαν νά συγκάταταχθώ- 
σιν εις τον γυναικωνίτην, ένώ οί πατέρες των έχαμαι- 
πετουν εις τούς πόδας τού βασιλέως διατρανούντες 
τήνχαραν καί τήν εύγνωμ,οσύνην των διά νιγια νζι- 
κοκραυγών. Η κυθηραϊκή αύτη λιτανεία, διερχο- 
μενη έν τώ μέσω τών ανθρώπων μ.ου, ών ούδείς ετόλ- 
μα να έγείρη τήν κεφαλήν ϊνά ίδη, τόσον κωμική μ.οι 
εφζνη, ώστε έβαλόν πύ έον τόν γέλωτα· ίδών με δέ ό 
Ιμτέζάς, δέν έκρατήθη όύδ αύτός τού νάγελάση· αύ

τός μάλίς-ά έκάγχασεν άκρατήτως, ώστε ό γέλως διε- 
δοθη καί εις τούς περί αύτον παίδας.

Οι άνθρωποίμ,ου έν τούτοις επνίγοντο, προσπαθούν- 
τες να κρατηθώσι· καί αί γυναίκες έφεραν τάς χεί- 
ρας των έπί τού ς-όματος, καταλαμβανόμενα1, ύπό τής 
γενικής ιλαρότητος, δτεγραίά τις κυρία, έγερθείσα σο- 
βαοώς, εποόσταξε, «αριστερά, εμπρός!» καί οΰτιυς 
εδδθη εϊς τήν κωμικήν σκηνήν πέρας.

Κωμικήν λέγω, άλλ έν τώ μέσω τούτω τής έσχά- 
της δουλειάς καί τού άχαλινώτου δεσποτισμού, ή
μερα δέν παρέρχεται χωρίς νά ίδω έκ τής καλύβης 
μου απαγομένας εϊς θάνατον μίαν, δύο, ενίοτε δέ καί 
τρεις ή τέσσαρας τών άθλιων γυναικών ές ών συγ- 
κειται τό χαρέμιον τού Ίμτέζα. Τάς δένουν οί σω
ματοφύλακες έκ τού καρπού τής χειρος, καί ούτω τάς 
συρουν εις τό σφαγείον κλαιούσας καί έλεεινώς όδυρο- 
μένας- « Α ϊ, μ ινάγγε (ώ δέσποτά μου), ΐμκάμα 
(βασιλεύ μ,ου)· άϊ ΐννιαβιό! (μάνα μ.ου)· σπαράτ- 
τεται ή καρδία τού άκούοντος, καί δυκος ούδευ.ία γείο 
εγείρεται Οια να τας απόσπαση απο των του όημιου, 
καίτοι τινές τών θεατών θαυμ.άζουσι χαυ.ηλη τή φω
νή την καλλονήν τών ούτως άπανθριόπως άπαγομέ- 
νων εις θυσίαν, αγνοώ τίνος ένεκα δεισιδαιμονίας ή 
έκδ ικήσεως.

Εις τήν Ούγάνδαν οί γάμοι γίνονται άνευ τελετής 
τίνος. Οσοι των μεγιστανιον πραςωσι τι πταίσμ.α, 
απαλλαττωνται τής τιμωρίας παραχωροΰντες εϊς τόν 
βασιλέα τήν θυγατέρα των· καί έάν ήγεμιόν τις τών 
~ίριξ εχη θυγατέρα άξιέραστον, στέλλει αύτήν εις τόν 
βασιλέα τής Ούγάνδας άντί φόρου. Οί άξιιομ.ατικοί 
λαμβανουσι γυναίκας έκ τών χειρών τού βασιλέως 
κατα τα άθλάτων· είναι δ’αί γυναίκες αύται ή αιχ
μάλωτοι έν πολέμω, ή σύζυγοι αξιωματικών απει
θών. ΙΙολλακις οί γονείς δίδουν τάς θυγατέρας των 
εις ανταλλαγήν πρ&γμα'των, οί δέ σύζυγοι, ή τάς πω- 
λούν ιος δούλας, άν αύται φωραθώσιν άπιστοι, ή τάς 
δέρουν άνηλεώς.

Ιήν 29 μαρτιου, έπορεύθην εϊς έπίσκεψιν τού ς·ρα- 
τηγου Κογκώβ, έπιστρέψαντος άπό τίνος εκστρατείας 
εν επεχειρησε προς βορραν, καί τόν εύοον έν τώ υιέσω 
των γυναικοιν του, πολλιον μέν, όχι δέ καί (όοαίιον. 
' /Ά?7' μεγαλως ϊδών με· μοί έδειξε τάς γυναίκας 

του γυμνώσας αύτά: μέχρι τής όσφύος, διότι έπεθό- 
μησε ν άκούση τήν περί αύτών κείσ-.ν υ.ου, Π άπό- 

κρισις ήτο δύσκολος, καί τήν άπέφυγα έπερωτήσας εις 
τί τόν έχρησίμευαν τόσαι πολλαί. — Εϊς τίποτε, μοί 
άπεκρίθη. Ό βασιλεύς μάς τάς δίδει εϊς τεκμήριον ύ- 
ποστηρίξεως τού βαθμού μας. Συμβαίνει ενίοτε νά 
μάς δώση έως εκατόν όμ.ΰύ. A ’ άποποιηθώμεν είναι 
αδύνατον. Άλλ’είμεθα ελεύθεροι νά τάς κάμωμεν ώς 
θέλωμεν, δηλαδή συζύγους ή θεραπαίνας.

Είδον καί τίνι τρόπω ό βασιλεύς συνάγει τό στρά
τευμά του. Όλαι αί μεγάλαι οδοί γέμουσι μαχητών 
έχόντων τό σώμ.α βαμμένονδιά διαφόρων χρωμάτων, 
εστεμμένων διά φύλύ.ων βανανέας, καί περιεζωσμέ- 
νων μικράς δοράς αιγών. Φέροντες δέ ούτοι ασπίδα, 
πάλλουσι τήν λόγχην καί αδουσι τόν έμβατήριον Ταμ- 
πιρέ, εϊς τήν επωδόν τού οποίου έπαναλαμ.βάνεται 
ή λέξις ϊμκαβιά, σημ.αίνουσα μονάοχην. Ό βασι
λεύς ήθέλησε νά έπιθεωρήση τούς άνδρας τούς οποίους 
ήγαγεν ό Κογκώβ έκ τής έκστρατείας· έξήλθε λοιπόν 
τού ανακτόρου τής μητρόςτου, καί έςάθη απέναντι τής 
πλατείας, έν τώ μέσω τιον γονυκλινών επιτελών. Ή
σαν περί τούς έξακασίους οί ύπό τού Κογκώβ διοι- 
κούμενοι.

Δεν δύναται ό νούς τού άνθρώπου νά φαντασθή θέ
αμα άγριώτεοον εκείνου τό οποίον είδαν τότε οί ο
φθαλμοί μου- άνδρες γυμ.νοί σχεδόν, σκεπαζόμενοι 
μόνον ύπό τής δοράς αιγών ή άγριαιλούρων, έξαρτω- 
μένης έκ τής ζώνης των, βαμμένοι διά παντοίων χρω
μάτων, εκας-ος κατά τήν φαντασίαν του, οί μέν έχον- 
τες τό ήμισυ τού σώματος κόκκινον,-οΐ δέ μέλαν, οί δέ 
κυανοΰν, ήσαν όλοι εκεί άναμεμιγμένοι άτάκτως. Ε
κας-ος μαχητής έκράτει δύο λόγχας καί μίαν ασπίδα, 
πάλλων τά όπλα ταύτα <ί>ς έν πολεμώ- όλοι δ’έπρο- 
χώρουν εις τρεις γοαμμάς, έχούσας μεταξύ διάστα- 
σιν 15 η 20 ποδών. Τών αρχηγών των ή ενδυμασία 
ήτο έτι παραδοξοτέρα. 'Ο στρατηγός Κογκώβ ήρχετο 
τελευταίος· άλλος 'Ρονβινσών, ούτος έφόρει μακράς 
δοράς αιγών λευκομάλλονς, έκράτει δέ καί ασπίδα 
χαλκίνην, έχουσαν τό σχήμα έζαγώνου βιολιού, καί 
εϊς πάσαν γωνίαν αύτής έκυμάτιζον λόφοι τριχιών λευ
κών. ’Εκρέμαντο δέ καί άπό τών γονάτων του άλλοι 
θύσανοι έκ μακρών τριχών, καί ή περικεφαλαία του, 
ούσα κατας-όλιστος διά πλουσίων ύαλίνων κόκκων πο- 
λυχρόων, λίαν φιλοκάλως συνηρμοσμένων, είχεν έπί 
τής κορυφής λόφον πτερών έρυθρών, άφ ών εξέφευγε 
π:ός τά όπίσω καμπύλον τι στέλεχ_ος, άπολήγον εις 
ς-λεγγίδα έκ. τριχών αϊγείων. Μετά τήν παρελασιν ολου 
τού τρατοΰ, προχωοοΰντος καί όπισθοχωρούντος εναλ
λάξ, προσήλθαν οί γηραιότεροι τών αξιωματικών εϊς 
τόν βασιλέα, καί έξερράγησαν ε’ς κραυγές δηλωτικάς- 
πίστεως καί άφΟσιώσεως.

24 άπριλίου. —Κατ’αύτάς άνεχώρησαν απεσταλ
μένοι, οί μ.έν εϊς το γειτονικός βασίλειον τού Ούνι, 
γιόρου, διά ν’άνοίξωσι τόν δρόμον μου πρός βο^ράν- 
οί δέ εϊς τό Καρακαίον, διά νά έπιταχύνωσι τήν έλευ 
σιν τού Γράντ. 'Ο βασιλεύς έν τούτοις, άπελθών πρός 
κυνηγεσίαν ιπποπόταμων παρά τήν λίμνην, ακριβώς 
δέ έπί τού κόύνπου τόν οποίον έπωνόμασα Μουρκισώ- 
νειον ( έκ ιού ονόματος τού περιηγητού Murcniseu), 
υ.έ ποοσεκάλεσε πλησίον του. ’Εκεί προσήλθαν περί 
τήν έσπέοαν έως πεντήκοντα σκάφη μεγαλα, βαμμένα 
όλα έρυθοά, ών έκαστον είχε κωπηλάτας άπό 10 μέ
χρι 30. Τών σκαφών τούτων αί μακρόταται πρώραι 
άνυψούνται ώς ό λαιμός τού κύκνου, καί έχουν εις τήν
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• θαυμασίας τή άληθεία καλλονής), συνέλαβεν ή δυς-υ- 
’Ηλθαν λοιπόν νά μάς παραλά- χής τήν ιδέαν νά προσφέρη εϊς τον βασιλέα καλήν

άκραν ζεύγος κεράτων άνθόλοπος, μεταξύ δέ των κε
ράτων λόφον πτερών.
βωσι καί μεταφέρωσιν εις τι όρμητήρίον, οπού εύρί- 
σκοντο τά ιδιαίτερα άκάτια τού βασιλέως,. Εντεύθεν 
μέχρι των ανακτόρων είναι άπόςασις πενΐε ώρών πε
ρίπου. ’Αφίχθημεν περί τήν έννάτην εσπερινήν ώραν 
ύπό τό φώς τών δάδων άφοΰ δ’έδειπνήσαμεν εύθύ- 
μως, ό μέν βασιλεύς μετέβη εις τάς γυναίκας του, 
έγιο δέ κατεκλίνθην επί χόρτου, τον όποιον έκοψαν 
καί έςρωσαν ύπό τήν προσδιορισθεΐσάν μοι μονήρη κα- 
λύβην. 'Η τοποθεσία τού με'ρους τούτου είναι ό',τι 
είδον επί ζωής μου τερπνότατου.

Σήμερον δέ τό πρωί, ό βασιλεύς, άμα έξυπνήσας, 
μέ προσεκάλεσεν εϊς τό προάριστόν του, συγκείμενον 
έκ βοείου κρέατος οπτού, καί τίνος πολτού έκ βανα- 
νών, τυλιγμένου έντός φύλλων βανανέας. Ετρωγε δέ 
ό βασιλεύς διά τών δακτύλιον του μετά κυνικής αδη
φαγίας. 'Οσάκις τό κρέας ήτο δυσμ.άσητον, τό έζήγεν 
έκτου στόματο'ςτου, καί τό έδιδεν εϊς τούς παΐδας 
τής θεραπείας του, οϊτινες τό κατέπιναν μετ’εύφρο- 
σύνης έπιφωνούντες νιγιανζίκ! Επειτα κατέβη- 
μεν εϊς τήν όχθην προπορευομένων τών αύλικών αί 
γυναίκες ήρχοντο όπισθεν πάντων. Τήν άφιζιν τής 
Μεγαλειότητός Του ανήγγειλαν δεκαπεντε τύμπανα, 
κρουόμενα κατά ρυθμόν, άτινα άκούσαντες οί ναΰται 
προσήλθαν εϊς τήν όχθην, καί τότε πεσόντες έντός 
τόυ ύδατος έβύθι- 
σαν εϊς αυτό τάς κε
φάλας των ώς αί 
νήσσαι, έκ τού φό
βου μή κατηγορη- 
θώσεν ότι ήγειραν 
επί τού ωραίου φύ
λου βλέμμα άδιά- 
κριτον, τιμωρού- 

Καμπάριον, ιχθύς τής Ούγάνδα

μενον δια θανατικής ποινής. Τήν τοιαύτην δέ θέσιν 
έτήρησαν οίναΰται μέχρις ού έπεβιβάσθημεν όλοι εις 
τας άκατους των. Καί ούτοι μέν έσκέπαζον τήν γύ- 
μνωσίντων μόνον διά φύλλων, ό δέ ’ΐμτέζας είχεν 
έρριμμένον επί των νόστων το κόκκινων περίβλημα, καί 
εφόρει εις την κεφαλήν ένα πίλον φαιόν, τον όποιον 
είχε ζητήσει νά τώ δώσω, διά νά προφυλάττεται από 
του ήλιου· αυτός δέ καί διέταξεν εις τίνας τών άκα
των νά έπιβώσιν οί αύλικοί, εις τίνας οί στρατιώταί 
μου, καί εϊς τίνας άλλας αί γυναίκες καί οί θεράπον- 
τέςτου, παραλαβών εμέ εϊς τήν άκατον όπου έπέβη 
αύτός μετά τριών γυναικών. Ταύτας όμως εβαλε νά 
καθήσωσιν όπισθεν ήμών, φε'ρουσαι αγγεία ζύλινα 
πλήρη βανανίτου οίνου.

’Αλλά τό πέλαγος ήτο άχανές, καί οί ιπποπόταμοι 
έπτοοΰντο λίαν μακρόθεν καί έβυθίζοντο εις τά υδατα* 
ώστε, καίτοιπεριπλεύσαντες όλην τήν ήμε'ραν, ούδέν 
έποιήσαμεν.

26 άπριλ. — Εύρισκόμεθα είσέτι εϊς τάς όχθας της 
λίμνης. Καθεκάστην ό βασιλεύς συνοικειούται μετ έ- 
μαύ, άλλ οί άστεϊσμοί του ήρχισαν νά καθίστανται 
οχληροί. Χθες, παρακυλισθε'ντος του σκάφους ύπό των 
κυμάτων ολίγον τι περισσότερον, μέ ήρπασεν έκ του 
γενείου διά νά στηριχθη.

Μή άπαντη'σαντες ίπποποτάμους, έςήλθοαεν εϊς τήν 
όχθην καί έγευματίσαμεν. 'Ο οίνος διέχυσε γενικήν 
ευθυμίαν. Μία των γυναικών του βασιλέως (νεάνις

τινα οπώραν, τήν οποίαν εύρρΰσα έ'δρεψε προ μικρού. 
Βλέπω τόν ’ΐμτέζαν καί κυριεύεται πάραυτα ύπό.μα
νιώδους οργής. « Ηρώτην φοράν, είπεν, επί ζωής μου 
έτόλμησε νά μοί προσφέρ'ρ πράγμα μία γυνή. » Καί 
συγχρόνως διέταξε τούς παΐδας τής θεραπείας του.νά 
συλλάβωσι τήν ένοχον, νάτήςδέσωσι τάς χεΐρας, καί 
νά τήν θανατώσωσι χωρίς αναβολής.

Μόλις έπρόφερε ταύτα ό Ίμτέζας, καί όλοι οί κα- 
τηραμένοι εκείνοι μικροί δαίμονες έξετύλιξαν τάς κι- 
δάρεις των τάς έκ σχοινιού, καί ώρμησαν ώς κύνες 
κυνηγετικοί κατά τήςκαλλίς-ης νεάνιδος. Αυτή, κατ’ 
άρχάς μέν έπειράθη ν’ άποκρούση τά παιδάρια ταύτα 
ώς οχληρούς κώνωπας, αγανακτούσα ότι έπέβαλλαν 
ούτως έπ’αύτής αύθάδεις χεΐρας, καί άποτεινομένη 
συγχρόνως πρός τον βασιλέα διά λόγων ίκετικών 
άλλ’αυτά τήν συνέλαβαν έντός ολίγου καί τήν έρριψαν 
χαμαί· ένω δέ τήν έσυραν εϊς τό χώμα, παρεκάλει 
ή άθλια τόν κα μρ αβιόναν κ’ έμέ νά. μεσιτεύσω- 
μεν. Ματαίως ή τά μάλιστα ευνοούμενη τών συζύ
γων τού βασιλέως, Αουπούκα όνομαζομένη, προσέ- 
πεσεν εϊς τους πόδας του, ίκετεύουσα μεθ’όλων τών 
άλλων γυναικών του νά συγχώρηση τήν δύστηνον ά- 
δελφήντων. ’Οσον τόν παρεκάλουν, τόσ^ν αύτός έξ- 
ήπτετο, άρπάσας ρόπαλόν τι, ήθέλησε καί

νά τής συντρίψη ι
ό ίαις χερσί τήν κε
φαλήν . . .

Εως τότε, προσ- 
εΐχον· νά ρή έ— 
πεμβαίνω εϊς τάς 
αύθαιρεσίας έξ ών 
πολλάκις έλαβον 
αφορμήν νά γνω

ρίσω τήν φυσικήν ωμότητα τού ’ΐμτέζα· διότι κατε- 
λάμβανον ότι δέν ήτο είσέτι ή φιλία του άρκούντως 
μόνιμος, καί ένεδέχετο νά έπροξένουν μάλλον κακόν 
ή καλόν· άλλ’εις τήν παρούσαν περίτασιν δέν ήδυνή- 
θην ν’άνεγθώ τήν βαρβαρότητά του, μάλιστα δέ όταν 
ήκουσα τό όνομά μου (ίμζούγγου!—άσπρε άν
θρωπε) προφερόμενον διά γοεράς καί ίκετικής φω
νής. Έτρεξα λοιπόν πρός τόν βασιλέα, καί έκράτησα 
τον βραχίονάτου, ήδη μετέωρον, έξαιτούμενος νά μοί 
χαρίση τήν ζο>ήν τής γυναικός ταύτης. Καί άναμφι- 
βόλως μέν έξέθετα ούτως εϊς κίνδυνον καί τήν ιδίαν 
μου ζωήν, άνθις-άμενος πρός φαντασιοπληξίαν τυράν
νου, άλλ’ έν τή αύτή ταύτη φαντασιοπληςία εύρον 
καί τήν σωτηρίαν μου, καί τήν τής ταλαιπώρου εκεί
νης νεάνιδος. 'Η μεσιτεία μου, διά τό πρωτοφανές τής 
τόλμης, έκίνησεν εϊς μειδίαμα τόν άφρικανόν δεσπό
την, καί ή καθάδικος άπελύθη πάραυτα.

’Αποβάντες δέ εϊς μίαν τών νησίδων τής λίμνης, ό
που διαμένει ό’ΐμκούσας, ήτοι ό δαίμων τών ύδάτων, 

. έζητήσαμεν έκεΐ, όχι αύτόν τόν άφρικανόν ΙΙοσειδώνα 
(διότι αύτός-είναι ΙΊνεΰμα), άλλά τον άντιπρόσωπόν 
του, διά τού οποίου ό βασιλεύς τής Ούγάνδας μαν
θάνει τά τής άβύσσου μυστήρια. Ευρόμεν λοιπόν τήν 
καλύβηντου κεκοσμημένην διά παντοίων μυςκκών συμ
βόλων, ένοίς καί μίακώπη. ’Εκεΐ δέ καθήσαντες, καί 
πίνοντες. καί άδολεσχοΰντες, είδομεν μετάτινα λε- 

j πτά τόν ιεροφάντην έκεΐνον ερχόμενόν. II αλλόκοτος
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στολή του ήτο σχεδόν ώς καί ή τών μαγισσών βιτ- 
βέζι· μικρόν τι περίζωμα έκ λευκής δοράς αίγός, 
πάμπολλα έχον έπερραμμένα φυλακτήρια· άντί δέ

βακτηρίας έκράτει μίαν κώπην έλαφράν. Γέοων δέν 
ήτο, άλλ έπροσποιεΐτο όλα τά γεροντικά σχήμα
τα· τό βραδύ βάδισμα, τόν ασθματικόν βήχα, τό ά-
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μύδρον βλέμμα, τήν συγκεκομμένην προφοράν. ’Ελ- 
θιον πρός τι τρόπαιον μαγικόν, τό όποιον είχε στημέ- 
νον έξω τής καλύβης, έκάθησεν εκεί και έβηξεν, έβη
ξεν έως ήμίσειαν ώραν τότε δ έφάνη και ή γυνή του, 
και αύτη τά αύτά έπιτηδευομένη, ποοσποιουμένη ωσ
αύτως τήν πρεσβύτιδα. Ό Ίμτέζας μ’έ'βλεπε γελών, 
ιός έρωτών με τί έφρόνουν περί αύτών. Εσιωπώμεν 
όλοι, μόνη δέ ή προσποιούμενη γραία έκόαζεν ώς βά
τραχος, ζητούσα νερόν, το όποιον άφοΰ τή έφεραν, έ
καμε μυρίων ειδών μορφασμούς έωςνάπίη. Εύρε τό 
πρώτον ώς θολερόν δήθεν· τη εφεραν δεύτερον, καί εις 
αύτό ιιόλις έβρεξε τά χείλη της· εύθύς δ’έπειτα άνε- 
χώρησε πάλιν ώς ήλθε, κλαυσιώσα καί χωλαίνουσα.

Τότε ό επίτροπος του ’ΐμκούσα έκάλεσε περί αύτον 
διά νεύματος τόν καμραβιόναν καί τινας τών άςιωμα- 
ματικών, καί διακοινώσας εις αύτούς χαμηλή τή φω
νή τά θελήματα τού Πνεύματος τής Λίμνης, άνεχώ- 
ρησε καί αύτός. Εικάζω ό'τι όσα τώ είπε δέν ήσαν αί
σια, επειδή πάραυτα έπεστρέψαμεν εϊς τάς ακάτους, 
καί άπέβημεν εΐς τήν όχθην, έξ ής ήλθομεν.

'Ως φαίνεται, μεγίστη τών νήσων τής Νυάνζας λί
μνης είναι ή Σε'ζη, κείμενη απέναντι τού ποταμού 
Κατόγγα, διότι έπ αύτής εύρίσκεται εις τών μεγάλων 
αρχιερέων τού ’ΐμκούσα. ’Εκεί δέ προσορμίζονται.καί 
τά μεγάλα βασιλικά σκάφη, καί έξ αύτής έξάγονται 
φλοιοί τής άρίστης ποιότητας.

27 μαίου. ’Επεστρέψαμεν έκ τής λίμνης εϊς τήν 
πρωτεύουσαν του Ίμτέζα διά της αύτής όδοΰ· σήμε
ρον δέ, ένώ συνδιελεγόμην μετά τού βασιλέως, διε- 
κόπη ή συνομιλία ημών ύπό τού κρο'του μακρυνών 
πυροβολισμών, άναγγελλόντων τήν άφιξιν τού Γράντ, 
τον όποιον προ πολλών ήδη ημερών έπερίμενον. Α
φή σας λοιπόν πάραυτα τόν βασιλέα, άπήλθον πρός 
δεξίωσίν του· περιττόν δέ τό νά παραστήσω τήν ά- 
μοιβαίαν ήμών άγαλλίασιν, ότε ήσπάσθημεν άλλή- 
λους μέτά τοσαύτας ανησυχίας καί φόβους. Εγέλασα 
άπό καρδίας άκούων αύτον διηγούμενον τάκωμικά έ- 
πεισόδια τής οδοιπορίας του.

Εύτυχώς, ό Γράντ άπέφυγε τάς έθιμοταςίας εϊς τάς 
οποίας έγώ ύπεβλήθην έπί τής Σφίξεως μου· μόλις 
λαβών ό βασιλεύς ώς δώρον έξ αύτού εν τυφε'κιον δί- 
κροτον, μάς προσεκάλεσεν άμφοτέρους, ή δέ ομιλία 
περιες-ράφη εϊς τά τού Σουβαρόρα, τού 'Ρουμανικά καί 
τών δυσκολιών τής όδοΰ διά τής χώρας Ούνιαμουεζί.

(Τό τέλος εις τό προσεχές.)

ΑΙ ΚΙΙΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ.
Ούδέν θ έαιεα ύψηλότερον, ούδέν εϊς τήν ψυχήν τού 

ανθρώπου λαλεΐ τοσούτον εύγλώττως, όσον ή διά τών 
προόδων τής αστρονομίας σχηματιζομένη ιδέα τού 
μεγέθους τής φύσεως. Παρήλθε πλέον ό καιρός, ότε 
έφρόνει ό άνθρωπος ότι ήτο τό κέντρον τού σύμπαν- 
τος καί τό άοιστούργημα τής δημιουργίας. Οί άς-έρες 
τού απείρου ένομίζοντο προωρισμένοι μόνον εϊς τό νά 
φέγγωσιν έπί τών κεφαλών ήμών διά νυκτός, ό δέ ού- 
ρανός πεποιημένος μόνον διά τήν γήν. Οί γηγενείς εύ- 
οίσκοντο εϊς τήν νηπιώδη αύτών ηλικίαν ότε έσκέ- k 
πτοντο ούτω.

Τό μέγα πρόβλημα τής αρχής καί τού τέλους τού 
ήμετέρου κόσμου είναι άναντιρρήτως τό περιεργότα- 
τον τών όσα ή έπιστήμη έξήτασέ ποτέ. ’Ιδού τί λέγει 

ό έν Παρισίοις αστρονόμος Φλαμμαρίων περί τών ό
ρων ύπό τούς οποίους ό ήμέτερος πλανήτης έγεννήθη, 
καί τών μελλόντων νά έπιφέρωσι μίαν ημέραν τήν 
παρακμήν καί τό τέλος του.

Του Ααπλακίόυ (Laplace) ή θεωρία είναι, κατ αυ
τόν, ή έύλογωτέρα πασών, ώς βασιζόμενη έπί τής γεω
μετρικής καταςάσεως τού ηλιακού συστήματος, έντός 
τού οποίου βλέπομεν ό'λούς τούς πλανήτας κυκλοφο- 
ρούντας κατά τον αύτον δρόμον, καί ύποτηριζομένους 
διά.τής έλξεως τής απειρομεγέθους ηλιακής σφαίρας, 
ήτις στρέφεται ώσαύτως περί έαυτήν κατα τάς πλα- 
νητικάς άνακυκλίσεις.

“Ολοι οί πλανηται, συμπεριλαμβανομένης καί τής 
γής, έξέφυγον άλλεπαλλ.ήλώς έκ τού ήλίου αύτού, άρ- 
ξάμενοι άπό τού έξωτάτου, ήτοι άπό τού Ποσειδώνος. 

Η ηλιακή σφαίρα, ούσα τότε άτμώδης, καί κατέ- 
χουσα διά τού μεγάλου αύτής όγκου μέγα μέρος τού 
πλανητικού συστήματος, έλαβε τό σχήμα παμμεγί- 
στου φακού ένεκα τής ατροφικής κινήσεως περί εάυ- 
τήν.'ΐΙ κεντροφυξ δύναμις, ήτις άνεπτύχθη εϊς τήν πε- 
ριφέρειάν της διά τής ταχίτης κινήσεως ταύτης, ύπε- 
ρίσχυσεν έν τινι ώρα τής άλλης δυνάμεως δι ής συνει- 
χοντο τά μόρια, καί ούτως άπεσπασθη άπό τού περι- 
δινουμένου φακού εν άτμώδες δακτυλίδιον.

Τό δακτυλίδιον τούτο, τό έκ τού ηλιακού σώματος 
άποσπασθέν, έπειδή δεν ήτο ομογενές καθ’όλα τά μέ
ρη του, έσχηματίσθη πάραυτα εϊς ενα καί μόνον όγ
κον, εϊς σφαίραν, ήτις έξηκολούθησε περιστρεφόμενη 
έν τη άποστάσει εϊς ήν έρριφθη, κατα τήν αύτήν φο
ράν τής τού ήλίου περιστροφής.

Μετά τήν πρώτην ταύτην προβολήν, ό ηλιακός 
όγκος πάλιν συνεστάλη, κατέστη έκ νέου σφαιρικός, 
έπειτα πάλιν φακοειδής διά τής κεντρόφυγο; δυνά
μεως, καί έδωσε γέννησιν εϊς δεύτερον πλανήτην. Ου- 
τω παρήχθησαν άλλεπαλλ.ήλως ό ΓΙοσειδών, ό Ούρα- 
νός, ό Κοόνος, ό Ζευς, τό δάκτυλυδιον τών μικρών 
πλανητών, δ'ύΑρης, ή Γή, ή ’Αφροδίτη καί ό'Ερμής.

Κατά τόν αύτον δέ τρόπον καί οί πλανήται παρή- 
γαγον έπειτα τούς δορυφόρους των. Ο ΓΙοσειδών εχει 
τοιούτους δύο, ό Ούρανός οκτώ καί ό Κρόνος οκτώ, 
ό Ζεύς τέσσαρας, καί ή Γή ένα, — τήν Σελήνην.

Πόσος καιρός παρήλθεν άπό τής πλανητικής ταύ
της δημιουργίας; — Βεβαίως εκατομμύρια πολλά 
αιώνων.

Κατά τούς υπολογισμούς τού μαθηματικού ΓΙοα- 
σώνος (Poisson), έδέησε νά παρέλθωσιν ούχ ήττονα 
τών 100 έκατομμυοίων αιώνων έως νά καταβή ή θερ
μοκρασία τής γηΐνης σφαίρας άπό 3,000 βαθμών, ή
τοι άπό τής αρχικής πυρότητός της, μέχρι τής πα- 
ρούσης ψυχοότητος.

Τά πεώτα είδη τών Φυτών καί ζώων άνεφάνησαν 
εις τάς πρώτας θαλάσσας καί νήσους καί έλη βραδύ
τατα καί άλληλοδιαδόχως. Ποσά μεγάλα οξυγόνου 
καί υδρογόνου άναδοθέντα καί συγκερασθέντα έσχη- 
μάτισαν τό ύδωρ. Ποσά μεγάλα αζώτου καί οξυγό
νου άναμιχθέντα έσ-χημάτισαν τόν ατμοσφαιρικόν 
άε'οα. Τά ορυκτά έχωρίσθησαν διά τών καταχθο
νίων χηαικών συυμίξεων. Τα μάρμαρα, οί λίθοι, οι 
χάλικες κατεκάθισαν εϊς τό βάθος τών ύδάτων. Οντα 
άγνωστα εϊς ημάς έγεννήθησαν καί άνεπνευσαν έντός 
ατμόσφαιρας αρχικής, θερμής, σκοτεινής καί δηλη
τηρίου.

• Προ τού ανθρώπου, ή γή εξουσιάζεται ύπό γιγαν- 
τείων τεράτων τής δευτέρας έποχής της, ύπο ,τών 
τρομερών εκείνων σαυροειδών ζώων, ών οί σκελετοί 
ανακαλύπτονται μέχρι σήμερον έντός τών πετρών. 
( 1,δε. τόν Πλησιόσαυρον έν τώ Α' Το'μω τών Μ υ ρ ίων 
Οσων, σελ. 357.) Ομοίως δέ προάγονται τότε- 

καί φυτά, κολοσσιαία.· άλλ’ούτε ψύλλον, ούτε άνθος 
εϊσέτι αναφύεται. Μετά παρέλευσιν αιώνων, ή ατμό
σφαιρα βαθμηδόν μεταβάλλεται.· τό ανθρακικόν οξύ 
συμπήγνυται, αναφαίνονται δ’αί ιοραι τού ένιαυτοΰ, 
και ή ατμόσφαιρα καθαρίζεται, καί. οί κλώνες πλ.η- 
ρούνται άνθέων, καί.τά πτηνά έμφανίζονται εϊς ουρα
νόν ήδη γλαυκόν.

Οί γαιάνθρακες τούς όποιους καίομεν έσχηματί- 
σθησαν έκ φυτών τής δευτέρας έποχής, ταλέντων άπό 
δύο εκατομμυρίων έτών.

Σήμερον, ή γηινη σφαίρα έξακολουθεϊ τόν μυστη
ριώδη αύτής προορισμόν, άρχοντος έπ’αύτής τού αν
θρώπου, αφού πολλάκις είδε τήν θάλ.ασσαν λαμβά- 
νουσαν τόν ήόπον τής στερεάς, καί πολλούς ύπέστη 
σάλους μεταβαλόντας όλην της τήν έπιφάνειαν. Μέχρι 
τίνος άράγε μέλλει νά φέρη ούτως έν τω άπείρω τάς 
ανθρώπινος γενεάς; Ποσάκις έτι κράτη θά διαδε- 
χθώσι κράτη, έρημοι πολιτισμούς καί πολιτισμ.οί έ- 
ρήμους ; Ο νούς τού άνθρώπου έζήτησε πάντοτε νά 
προλάβη τούς μέλλοντας καιρούς, καθώς καί ν’ άνα- 
όράμη εϊς τούς παρελθόντος διά τών γενεών αΐτι- 
νες έζησαν προ αύτού, καί διά πολλών θεωριών έξή- 
γησε.το τέλος ώς καί τήν αρχήν τού κόσμου τούτου.

Κατά τούς ύπολογισμούς τού Βυφφώνος, έδέησε νά 
παρήλθ.ωσι μόνον 7 4,832 έτη ίνα ή γή ψυχρανθή.μέ
χρι τής σημερινής θερμοκρασίας της- θά δυνηθή δέ ή 
άνθρωπότης έτι νά ζήση έπ’αύτήςέπί έτερα 93,29 1 
έ'τη, μεχρις ού ψυχρανθή εΐς βαθμόν, ώστε νά σβεσθή 
ή έπ αύτής ζωή. Αλλα σήμερον ή ύπόθεσις αυτή έγ- 
κατελείφθη, άφου γινώσκομεν ότι ή εσωτερική θερ- 
μότης τής σφαίρας ταύτης ούδεμίαν έχει τού λοιπού 
έπίδρασιν έπί τής έπιφανείας αύτής, καί ότι μόνον έκ 
τού ήλίου έξαρτάται ή γηινη ζωή.

Κατ άλλην τινα εικασίαν, καί ταύτην έπί τής ά- 
ποψύξεως τής γή; βασιζομένην, όταν ή γη παγωθή, 
θ’ά.νοιχθώσιν εϊς αύτήν ραγάδες ώς εϊς τήν σελήνην, 
καί τότε τά τελευταία λείψανα τού άέρος καί τού ΰ- 
δα τος θά πληρώσωσι τά χάσματα τών ραγάδων, οί δέ 
άνθρωποι θά καταφύγωσιν έκεΐ ώς ασπάλακες, έως 
Ου έκλείψωσιν. έντελώς ό αήρ καί τό ύδωρ, παγω- 
θέντα καί αύτά καί μεταβληθέντα εϊς στερεά σώματα. 
Καί έπειδή ή γή είναι έννέα καί τεσσαρακοντάκις με- 
γαλητέρα τής σέλ.ήνης, έννέα καί τεσσαρακοντάκις 
τόσος καιρός θα παρε'λθη έως ού καί αύτή νεκρωθη ώς 
ή σελήνη.

Κατα τινα τρίτην εικασίαν, τήν άρχαιοτέραν πα
σών, ό κόσμος θά τελευτήση διά τού πυρός. Η εικα
σία αύτη κατάγεται έκ τού Ζωροάστρου, έκ τών 'Ε
βραίων, καί έκ τών Εκκύ.ησιας-ικών Πατέρων· δέν εί
ναι δέ απίθανος. Είμεθα σχεδόν βέβαιοι ότι τής γης 
ή έπιφάνεια, έφ ής κτίζομεν τάς πόλεις καί τάς οικίας 
ήμών, έχει πάχος όχι πλεϊον τών δέκα λευγών, καί 
οτι ύπό τό άναλόγως όλίγιστον τούτο βάθος, όλα τά 
μέταλλα είναι άναλελυμένα. Γινώσκομεν δέ πρός του'- 
τοιςδι εργαλείων έπιτηδείων, ευρισκομένων έντοΐς ά- 
ς·εροσκοπείοις, ότι αύτη ή επιφάνεια σαλευ'ει άδιακό- 

πως, καί ότι δέν παρέρχονται τριάκοντα ώραι, χωρί? 
νά συμβή, σεισμός κατά τό μάλλον ή ήττον δυνατός. 
Ζώμεν λοιπόν έπί λεπτού τίνος φλοιού, ό'ς-ις ένδε'χεται 
νά βυθισθή άπό στιγμής εϊς στιγμήν. 'Ενός λεπτού 
σεισμός άρκεζ πρός καταστροφήν ολοκλήρων πόλεων.

Εαν ένεφράττοντο πότε τά ηφαίστεια, δι’ων ευρί
σκει έξοδον ή δύναμις τού γη'ίνου λέβητος, δέν ήδύ
νατο άράγε νά έκραγη ή σφαίρα αύτη, καί νά τινάξη' 
τά τρίμματα τής έπιφανείας της εϊς τό διάστημα ; 
Καί πίεσις δέτις άν έσχηματίζετο έπί τών ηπείρων, 
εύκόλως θά ήρχοντο όλα τά ύδατα τών θαλασσών έπί 
της κατοικουμένης γής· καί ταύτην μέν θά έσκέπαζον, 
θ άνυψούτο δέ άφ’έτέρου τό έδαφος τό όποιον σήμε
ρον σχηματίζει τον πυθμένα τού ώκεανού.

Εχομεν δέ καί τετάρτην.θεωρίαν, τήν έπομένην. 
Δια τών ανέμων καί τών βροχών, τά όρη καταβαίνου- 
σιν ολίγον κατ’όλίγον εϊς τάς κοιλάδας, ή δέ γή τών 
ηπείρων, λειχομένη άδιακόπως ύπό της θαλάσσης καί 
ύπο τών ποταμών, σύρεται βραδέως εϊς τόν πυθα,ένα 
τών ύδάτων. Ούτω, τών μέν ανωμάλων τής γής όμα- 
ύ.υνομένιον, τού δέ πυθμένος της θαλάσσης άνυψουμέ- 
νου άεννάως, μίαν ημέραν ή θάλασσα θά σκεπάσζ τήν 
γήν, βραδέως μέν, άλλ’άναποφεύκτως· έκτος άν έμ- 
ποδίσχ τούτο νέα τις άναρσις .τού .φλοιού τής γης, 
προελθοΰσα έκ τού αναβρασμού όςτις γίνεται εϊς τά 
έγκατα αύτής. Ί’πελογίσθη δέότι, άν ή γή έξωμαλύ- 
νετο ούτως, ώστε νά σκεπασθη όλη ύπό τών ύδάτων, 
ταύτα θά είχον βάθος 200 μέτρων ύπεράνω τής έπι
φανείας της.

Αξιοσημείωτος είναι καί ή περί τού περιοδικού 
τών κατακλυσμών θεωρία. Κατ’αύτήν, αί ώραι τού 
ένιαυτοΰ είναι^ ώς γνωστόν, άνισοι έπί τών δύο ημι
σφαίριων τής γής. ΙΙμών μέν τό φθινόπιορον κοί ό 
χειμών διαρκοΰσιν 179 ημέρας· τού δέ νοτίου ημι
σφαιρίου 186 ημέρας. Αί 7 ήμέραι τής διαφοράς ταύ
της, ήτοι αί 1 68 αύται ώραι, έπενεργοΰσι κατά παν 
έτος πρός μείζονα άποψύχρανσιν τού ενός τών πόλ.ων. 
Αρα, κατά πάσαν περίοδον 10,500 έτών, οΐ πάγοι 

συσσωρεύονται εις τόν ένα πόλον, καί αναλύονται εϊς 
τον άλλον, θά Γλθη λοιπόν ώρα καθ’ήν, ΰψωθείσης 
αφ ένας τής θερμοκρασίας εΐς τόν άνώτατον ορόν, θά 
συμβή, παγετορραγία, καί έξ αύτής μ.έγιστος κατα
κλυσμός, κατα τόν φυσικόν νόμον τού κέντρου τής 
βαρύτητος. Η παγετορραγία τού βορείου πόλου ύπο- 
λογιζ εται ώς συμβασα πρό 4,200 έτών λοιπόν ή τού 
νοτίου θά συμβή μετά 6,300 έτη. Άς περιμείνωμεν 
έως τότε, οι θελοντες να βεβαιωθώμεν άν δέν ήναι 
έσφαλμένη αύτη ή θεωρία.

Υ’πάρχουν δέ καί άλλαι εϊκασίαι περίεργοι, ώς, πα
ραδείγματος χάριν, ότι τό τέλος τού κόσιχου θά π&ο- 
έλθη έκ κομήτου, όχι έκ τής συγκρουσεως αύτού (διότι 
άπεδείχθη ότι ούδείς έκ τούτου κίνδυνος), άλλ’έκ τής 
χημικης άναμίξεως δηλητηρίου τινός αερίου έγκειμέ- 
νου εΐς τήν αύραν αύτού, — ούραν έκατομμ.υριων λευ
γών μήκος έχουσαν, — μετά τού οξυγόνου τής ήμετέ- 
ρας ατμόσφαιρας. Τοιαύτη δέ άνάμιξις θά παρηγεν 
ώςτι πελώριον πυροτέχνημα, ικανόν νά κατ^ιπνίξη 
έπί γής πάσαν πνοήν.

Τελευταϊον, εχομεν τήν θεωρίαν τής βαθμητικής 
πτώσεως τής γής έντός τού ήλίου, ώς έκ τής άντιτά- 
σεως τού αιθέρας. Ο κομήτης ό λεγόμενος τοΰ'Έγκου, 
αποβάλλει έν χιλιοστόν τού τάχους του έντός 33 έ-
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τών· ό δέ Ζευς αποβάλλει τδ χιλιοστόν. μέρος του τί- 
χους του εντός 80 εκατομμυρίων έτών. Πρέπει λού
παν ν’άριθμησωμεν εκατομμύρια .αιώνων, ϊνα ευρω- 
μεν πότε ή γη θά πλησιάση τοσοΰτον εις τδν ήλιον, 
ώστε νά πάθη έκ της θερμοτητός του . ... και πάλιν 1

’Εξτδλων τούτων των εικασιών καί ύποθέσεων ορ» 
δεμία ίσως θά έπιφέρη τον θάνατον τής γής· το μόνον 
δέ βέβαιον είναι, ότι ήγηινη ζωή έξαρτάται έκ των 
άκτίνων του ήλιου, καί ούδαμαΰ δυνάμεθα ν’άνα- 
γνώσωμεν τήν καταδίκην ημών, είμή έν τη τύχη 
τοΰ φωστήρας εκείνου.

• ’() ήλιος είναι άστήρ υποκείμενος εις μεταβολάς. 
’ Ηδη βλέπομεν έπί τής -έπιφανείαςτου κηλίδας, πο
λυαρίθμους ενίοτε. ’Απ’αιώνας εις αιώνα αίκηλίδες 
αύται καθίστανται συνεχέστερα!. Ο ήλιος ψυχραίνε
ται·, περιάγων τήν γην καί τούς πλανήτας/είς τάς 
παγωμένης έρημους τοΰ άχανοΰς διαστήματος, απο
βάλλει μετά βραδύτητας ανεπαίσθητου τήν θερμοκρα
σίαν καί τό φώς του.

Μετά βραδύτητας ανεπαίσθητου λέγομεν . . . Τω
όντι; ή θεωρία της θερμότητας επιτρέπει νά διαβε- 
βαΈισωμεν ότι, ώς 350,000 φοράς βαρύτερος καί 
1,400,000 φοράς ογκωδέστερος τής γης, ό ή

λιος- δέν θ’άποβάλη μέρος τι έπαισθητόν της Θερ- 
μότητός του πρό της παρελεύσεως ενός εκατομμυρίου 
ετών. Τανΰν εύρίσκεται εις τήν δευτέραν αύτοΰ φά- 
σιν, εις τήν φωτοσφαιρικήν αύτοΰ περίοδον.

θά έ'λθη όμως καιρός ότε, αφού προβή εις τήν τρί- 
την του φάσιν, καθ’ ήν μέλλει νά στερεωθη ή έπιφά- 
νειάτου, δέν θά έκπε'μπη τδ φώς τοΰτο και τήν θερ
μότητα, έξ ών ή φύσις ζωογονείται- καί τότε (δη
λαδή μετά πολλά εκατομμύρια έτών^ θά συνέλκη 
πλέον ήρημωμένους πλανήτας, έξ ών έξηλείφθη πάσα 
ζωή καί διάνοια.

’Αλλά καί τδ συμβάν τούτο δέν θά ύπάρξη τόσον 
σπουδαίου, όσον οί μέχρι τοΰδε τό παρίστων. ”<)ταν 
ό ήμέτερος κόσμος τελευτήση, τό έναστρον σόμπαν 
ούτε άλλοίωσιν άλλην θά πάθη, ούτε κατακλυσμόν 
Ttva. Πρός τδ σόμπαν έκεϊνο, τόσον άσήμαντον θά 
ήναι τό πάθημα τοΰ ήλιου καί των πλανητών του, 
ώστε ούτε θά παρατηρηθη. Παραδείγματος χάριν, άν 
αύριον τδ πρωί ούδεμία ψυχή ανθρώπινη έξύπνει, άν 
ή άνθρωπότης όλη ένετεφιάζετο, οί γείτονες ήμών οΐ 
έπί της ’Αφροδίτης καί τοΰ "Αρεως ούδόλως θά διέ- 
κρινον τί ήμΐν συνέβη.

Καί όλου δέ αύτοΰ τοΰ ήμετέρου πλανήτου ή ΰπαρ- 
ξΐς είναι άγνωστος εις τούς κατοίκους τοΰ Ερμοΰ, 
της ’Αφροδίτης, τοΰ "Αρεωςκαί τοΰ Διός. ’Από τοΰ 
Κρόνου κ’έπάνω τοΰτο τδ σφαιρίδιον, τό καλούμενου 
πάρ’ήμών Γη, είναι αθεώρητον ύπδ τον ήλιον. Ούδέν 
έκ τών άςρων δύναται νά μάς διακρίνη· τόσον μικροί 
ε’ίμεθα! καί αύτδς δέ ό ήμέτερος ήλιος, έκ τών απο
στάσεων εκείνων δρώμενος, φαίνεται ώς μικοόν τι ά
στρου μόλις δρατόν.

Μετά τδ τέλος τοΰ ήμετέρου κόσμου, καί οί αστέ
ρες θά έξακολουθήσωσι νά μαρμαίρωσιν έν τοϊς ούρα- 
νοΐς, καί ή ζωή ν’ άκτινοβολή έν τώ άπείρω διαστή- 
μάτι, καί τδσόμπαν νά χωρή ώς σήμερον, ένω ούτε 
μία πέτρα επιτύμβιος δέν θά τεθη έντος τοΰ άχανοΰς 
ούραύοΰ, ΐνά «ήμειοΐ τήν θέσιν όπου ή γη έζησε καί 
διενοήθη έπ’αιώνας.

τινών λέξεων.καί ξενόφωνων ονομάτων, παρεισφρη 
σάντων έν. ήμΐν- καί. όμως ή διαφορά τής. έκ τουτω 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΙΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ
ΤΖ ΚΑΙ ΤΙ.

·. ν.·ή 3 ό νο'ίχν
.Πολλοί συγχέουσιτδ ΤΖ μετά. τοΰ ΤΣ άλλοτφίων 

προφοράς-είναι έπαισθητοτάτη,ψ ύονόνοώ
Ί ο ΤΖ έχει καλώ; εις τάς λέξεις, χ α τ.ζή.φ .(προσ

κυνητής), τζαμί (τέμενος), τζίντζτρ^ςμ,ζινέ- 
βρα (είδος πνευματώδους ποτού), κτλ.. Αλλ εις ,τας 
λέξεις τσότρα, τσικ.ρΰρι, τ,σιγάρο, τσίκουδο, 
τσιμπώ, τσίκνα, κτλ. απαιτείται ΤΣ, ,καμρχι 
πλέον ΤΖ. Είς τοΰτο. οδηγεί αύτή ή .ιτροφορά- 
αισθάνεται ότι. άλλο σημαίνει ή τουρκική λέςις Τζά
μι (ύαλος), καί άλλο ή τουρκική πάλιν λέξις Τσάμι 
(πεύκη ή πίτυς). - νώττότνε’ΧΧ» ντοχχπι-

’Αληθώς, όμως οί Βυζαντινοί μετεχειρίζοντο αδια
κρίτως τό ΤΖ αντί τοΰ ΤΣ, ώς εις.τά ονόματα βα- 
τάτζης, Σκυλίτζης, Κελτζηνή, Πατζινάκαι, κτλ,ζ.,

-

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΠΣΙΣ
ΕΝ TO II ΚΟΛ11ΟΙΣ ΑΪΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Η δυτική ’Εκκλησία έλαβε κατ’αύτάς ές οικείας 
χειρός τραύμα άπροσδόκητον. Γάλλος τις μοναχός, 
δεινός ίεροκήρυξ, ό πατήρ Υάκινθος, τοΰ όποιου ή 
θεολογική πολυμάθεια καί ευγλωττία: είλκυον εις τον 
ναόν όπου αύτός έδίδασκε τήν μάλλον πεφωτισμέ- 
νην τάξϊν τών Παρισιανών, διακρινόντων έν τάϊς δι* 
δαχαΐς αύτοΰ έξοχόν τινα λόγον,, αντί, τών κοινών 
έκείνων τύπων τών συνήθων ιεροκηρύκων,-— μίαν τών 
ημερών είχεν είπεΐ «Ό θεός έθεσεν ήμάς εις τον κο- 
σμον τούτον, όχι διά να όνειροπολώμεν τον ούρανόν, 
άλλα διά νά γινωμεν άξιοι αύτοΰ- » — ό πεπαιδευμέ
νος ούτος καί εύσυνείδητος μοναχός έςέδωκε προ μι
κρού διά τοΰ τύπου τήν έπομένην έπιστολήν προς 
τδν -ηγούμενον τοΰ μοναστικού τάγματος εις ο ύπτ- 
γετο, — τάγματος τών Γυμνοπόδων ΚαρμηΛί- 
τών (Cannes dechausses).

« Αίδεσιμώτατε πάτ,ερ μου,
»Ίδού πέντε έτη έξ ου διδάσκω έν τώ ναώ τής Πα

ναγίας τών Παρισίων, καί παρά τάς φανεράς*τε καί 
κρύφιας διαβολάς ών έγενόμην σκοπός, εμμένεις ακρά
δαντος έν τη ύπέρ έμού ύπολήψει καί εμπιστοσύνη 
σου, ώς μοι τεκμηριοΐ τδ πλήθος τών αύτογράφων 
σου επιστολών, ύπέρ τών κηρυγμάτων μου καί ποο- 
σωπικώς ύπέρ έμου υποφαινομένων· διό καί οτιδή
ποτε άν έπισυμβη, θα διατηρώ εύγνωμόνως τούτων 
τήν μνήμην.

»’Αλλ’ όμως σήμερον, έξ αιφνίδιας τινός μεταβο
λής, ής τήν αιτίαν δέν αναζητώ έν τη καρδίασου, 
άλλ’ έν τοϊς μηχανήμασι φατρίας τινός παντοδυνά
μου έν 'Ρώμη, κατηγορείς παν ό',τι ένεθάρρυνες, ψέ
γεις πάν ό,τι έπεδοκίμαζες, καί απαιτείς νά λαλήσω 
γλώσσαν, ή νά τηρήσω σιγήν άπάδουσαν προς τας α
κεραίους καί ειλικρινείς της συνειδήσειός.μου υπαγο
ρεύσεις.

» Καί άδιστάκτως λοιπόν έρχομαι νά σοί αναφέρω, 
ότι δεν δύναμαι τού λοιπού ν’άναβώ. είς τον άμβωνα 
τού ναού τής Παναγίας, άν ήναι χρεία νά βαλλω-άπ 
αύτοΰ λόγους- έκ συνθήματος παραμεμορφωμενους ή 

ήκρωτηρεςιςμέηομς,δι’ά^οσιωπήσ^· <ι (θεολογώ τήν 
έκ τούτου λύπην μου πρός.τί. τον νοήμονα καί γεν
ναίου αρχιεπίσκοπον, δςις ηνοιξεν εις έμέ τον άμβωνα 
'ήδδτό'ν'ιάάί~μέ διετήρεί' -βάρά-'τήν κάκόβούλίαν’τών 
όδξίίρόάνήφεβόθγάΐίξ'κάί 'τδ: έύ.β'ρϊθές1’δημόσιόν ού τι- 
νύ’ς^ρίέ περιεδτοίχίζεν ή πρόσόχή, ή συμπάθεια, καί 
μονονού ή φιλία. Ούτε -ί-όύ’ακροατηρίου θά ήμην ά
ξιος, ού'τε τοΰ επισκόπου, ούτε τής συνειδήσεώςμου, 
ούτε του θϊρΰ, εάν έστεργον ενώπιον άύτών είς έργον 
τοΐουτο (a jouer deVant eux un pared rSle).

» Απομακρύνομαι δέ συγχ οόνως καί έκ τοΰ μονα
στηριού ένθα κατοικώ, μεταβαλλόμενου προς έμέ είς 
ειρκτήν ψυχής, δια τήν έπιταττομένήν μοι νέαν δια
γωγήν, Καί ούτώ πράττων όύδόλώς καθίςαμαι παρα
βάτης τών εύγμάτων μόύ· ύπεσχέθην τήν μοναστικήν 
ύπακοήν, άλλ έντός τών ορίων τής χρηστότητος τής 
συνειδήσεώς μου, τής ιδίας μου φιλοτιμίας καί τής 
σεμνότητας τών λειτουργιών μου. Τήν ύπακοήν ταύ- 
την ύπεσχέθην έρέίδόμενός έπί τοΰ ύπερτάτου νόμου 
εκείνου τής δικαιοσύνης καί τής «ηγεμονικής έλευθε- 
ρίας»,ήτις, κατά τον απόστολον Ιάκωβον, είναι νό
μος ίδιος τοΰ χριστιανού. ’Εγώ προσήλθον πρδ δέκα 
έτων καί επέκεινα είς τό κοινόβιον, ϊνα ζητη'σω εν αύ- 
τώ τήν τελειοτέραν πράξιν τής ίεράς ταύτης ελευθε
ρίας, όρμούμενος ύπδ ένθουσιασμοΰ άγνοΰ άπό παντός 
σκοποΰ ανθρωπίνου, δέν τολμώ δέ νά προσθέσω καί ά- 
πηλλαγμένου πάσης φαντασίας νεανικής. Αλλ έάν 
σήμερον, αντί τών θυσιών μου, μοί προσφέρονται δε- 
σμά, όχι μόνον δικαίωμα έχω, άλλα καί χρέος ν’ά- 
ποβάλω αύτά.

» Η παροΰσα ώρα είναι πάνδημος. II ’Εκκλησία 
τής Ριόμης διε'ρχεται κρίσιν έκ τών σφοδρότατων, 
σκοτεινότατων καί όριστικωτάτων τής ένθάδε ύπάρ- 
ςεως αύτής. Πρώτον ήδη άπό τριακοσίων έτιον, ού μό
νον συγκαλεΐται, άλλα καί κηρύττεται ώς αναγκαία 
οικουμενική τις σύνοδος, ώς λέγει αύτδς ό άγιος πα
τήρ (ό πάπας).

» Εν τοίαύτη ώρα, δέν δύναταί τις, άτε κήρυξ τοΰ 
Εύαγγελίου, ές-ω καί ό πάντων έσχατος, νά σιγά, ώς 
οΐ άφωνοι κύνες έκεΐνοι τοΰ Ισραήλ, οί άπιστοι 
εκείνοι φύλακες, ούς ό προφήτης έλέγχει ώς μή δυνα- 
μένους ύλακτεϊν. Οί άγιοι ούδέποτε έσίγησαν καί 
δέν είμαι μέν έξ αύτών, γινώσκιο όμως ότι έκ τοΰ γέ
νους αύτών προέρχομαι,—υιοί αγίων έσμέν,— 
καί πάντοτε έζήτησα νά θέσω τά βήματά μου καί νά 
χύσω τά δάκρυά μου, χρείας τυχούσης δε καί τό αί
μα μου, είς τά ίχνη όπου έκεΐνοι άφήκαν τα εαυτών.

» Καί λοιπόν έγείρω ένώπιον τοΰ άγιου πατρός καί 
ένώπιον τής συνόδου φωνήν διαμαρτυρήσεως, ώς χρι
στιανός καί ώς ίερεύς, κατά τών διδασκαλιών καί 
πράξεων, τών ρωμαϊκών μέν καλούμενων, άλλ’ούχί 
χριστιανικών, αύτών αϊτινες, όσημέραι αύθαδέστεραι 
καί όλεθριώτεραι έν έπιδρομαΐς, τείνρυσι πρός άλλοί- 
ωσιν τοΰ πολιτεύματος τής ’Εκκλησίας, τοΰ τε θεμε
λίου καί τοΰ τύπου της διδασκαλίας αύτής, καί αύτοΰ 
τού πνεύματος τής εύσεβείας αύτής. Διαμαρτύρομαι 
κατά τοΰ έναγοΰςτε καί άβούλου διαζυγίου τδ όποιον 
άγωνίζονται νά φέρωσι μεταξύ τής ’Εκκλησίας, ήτις 
έστί μήτηρ ημών έν τη άίδιότητι, καί τής κοινωνίας 
τοΰ δεκάτου έννάτου αιώνος, ής τυγχάνομεν υιοί έν 
χρόνω, καί προς ήν ώσαύτως έχομεν χρέη καί ς-οργας.

» Διαμαρτύρομαι κατά τής έτι μάλλον ριζικής καί 

ότι ιζάλλον φοβέρας άντιπολιτεύσεως προς τήν ανθρω- 
πίνηνφύσϊν, ήνοί ψευδοδιδάσκαλΌΐ.όύτόι καταπολε
μούσε καί διεγείρουσινέν τοϊς άκαταγωνίςοϊς καί ϊερυ- 
τάτο'ις αύτής όρμ,ήμασιν. ’Επί πάσι δέ διαμαρτύρο
μαι κατά τής άνοσίου διαστροφής καί αύτοΰ τοΰ Εύ
αγγελίου-τοΰ Υιού τού θεού, ού τίνος τό τε πνέΰμα 
και τό γραμμα καταπατοΰνται ύπδ τοΰ φαρισαϊσμού 
τοΰ νέου νόμου. Έχω βαθυτάτην πεποίθησιν ότι, άν 
ή Γαλλία ιδίως, καί τά λατινικά έν γένει φύλα, έκ- 
τραπώσιν είς κοινωνικήν, ηθικήν καί θρησκευτικήν 
αναρχίαν, τοΰτο προελεύσεται κυρίως, όχι. βεβαί
ως έκ τοΰ καθολικισμού αύτοΰ,-άλλ’έκ τοΰ τοΰ τρό
που καθ ον αυτός εννοείται καί πράττεταε πρδ πολ— 
λοΰ ηδη.

» Επικαλούμαι τήν:σύνοδον ήτες συνέρχεται μετ’ 
ολίγον πρός άναζήτησιν θεραπείας τών ΰπερβαλλόντων 
ήμετέρων δεινών καί έφαρμογήν αύτής: δραστηρίαν 
καί όμοΰ ήπιαν. Αλλ’έάν συνέβαινε νά έπαληθεύσωσιν 
οί φόβοι τούς όποιους ούδόλως θέλωι νά συμμερισθώ· 
έάν είς τήν σεπτήν όμήγυριν δέν παρείχετο έν τοϊς βου- 
λεύμασιν αύτής ελευθερία πλείων τής χορηγηθείσης έν 
τή αύτης παρασκευή- ένί λόγω, έάν ές-ερεϊτο τών ού- 
σιωδών χαρακτήρων οικουμενικής συνόδου, θά έκραζον 
προς θεόν καί άνθρώπους έξαιτούμενος άλλην τινά, 
αληθώς έν Πνεύματι 'Αγίω συγκεκροτημένην, καίοΰχί 
έν πνεύματι φατριαςικώ, έκπροσωποΰσαν πράγματι 
τήν καθόλου Εκκλησίαν, καί ούχί τών μέν τήν σιω
πήν, τών δέ τήν κατάθλιψιν.. « Έπί συντρίμματι θυ- 
» γατρός λαοΰ μου έσκοτώθην- έν άπορία κατίσχυσάν 
» με ώδινες ώς τικτούσης. Καί μή ρητίνη ούκ έ'στιν 
» έν Γαλαάδ, ή ιατρός ούκ έςινέκεΐ; διατί ούκ άνέβη 
» ϊασις θυγατρδς λαοΰ μου ; » (Ίερεμ. Η'.)

» Τέλος δ’έπικαλοΰμαι τήν σήν κρίσιν, ώ Κύριε 
’Ιησού! Έπί παρουσία σου γράφω ταΰτα- πρδ τών 
ποδών σου, πολλά ίκετεύσας, πολλά σκεψάμενος, πολ
λά παθών-, πολλά περιμείνας, προ τών ποδούν σου υπο
γράφω ταΰτα. Πέποιθα ότι, έάν οί άνθρωποι κατακρί- 
νωσιν αύτά έπί γής, σύ έν,τοΥς ούρανοΐς δικαιώσεις, 
Κύριε. Τούτο δέ μοι άρκέσει είς ζωήν καί είς θάνατον.

Τ άκ ιν 6ο ς μοναχοί, 
ηγούμενος τών έν ΙΙαρισίοις Γυμνοπόδων Καρ- 

μηζιτών, δεύτερος πάρεορος τοΰ τάγματος 
έν τή επαρχία Ά6ε·<ιώνο; (Avignon).

’Εν ΙΙαρωίοι:, (8)20 σεπτεμβρίου 1869.

’Εκ τής ανωτέρω έπιστολής διακρίνει έκαστος πό
σον οί καιροί τής ένώσεως τών έκκλησιών, ήν ούδέ
ποτε έπαύσατο εύχομένη ή ανατολική τών Ελλήνων 
’Εκκλησία έπλησίασαν. 'Η μέλλουσα τής 'Ρώμης σύν
οδος έπισπεύδει αύτήν κατ’ εναντίαν πρός τάς ελπί
δας αύτής έκβασιν. Μέγας οργασμός έπικρατεϊ έν τοϊς 
πνεύμασι τών δυτικών χριστιανών κατ αύτάς. ’ Ακρα 
άγανάκτησις ότι ή Ρώμη, άντιπολιτευομένη προς τό 
πνεύαα τοΰ καιρού, έλαύνει έναντα. Αισθανόμενοι τήν 
ταπεινότητα ήμών, ούδέν τολμώμεν νά συμβουλεύ- 
σωμεν είς τούς ηγουμένους τής καθ’ημάς Εκκλησίας· 
άλλ’ό καιρός μάς φαίνεται εύπρόσδεκτος ϊνα, διάμε
σων άτι να είς αύτήν άπόκειται νά έκλέξη, κηρύξη, είς 
τούς λαούς τής Εσπερίας, ότι αύτή, ή ανατολική ’Εκ
κλησία, έχει πρός τήν πρόοδον τού άνθρωπισμοΰ ό,τι 
ματαίως άπεκδέχονται οί λαοί ούτοι έκ τής δεσποτι- 
κής 'Ρώμης.
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Ίΐ ενταύθα εκδιδομένη έφημερίς Sieclc έγραψε' 
τάδε έπί τού προκεϊμένου κάτα τόν παρελθόντα, σε- 
πτέμβριον. ("ΐδε φύλλον της 23.)

«'Η επιστολή τού πατρός ‘Υακίνθου δέν είναι ό 
πρώτος τριγμός όν.έπέφέρεν ή αγγελία τής προσεχούς 
συνόδου. Εκ πολλών καί άλλων συμπτωμάτων προ
οιωνίζεται ότι θα έκραγώσιν έν τώ κόλπω αύτής συγ
κινητικοί σπαραγμοί. Σήμερον μέλλουν να καταπολε- 
μήσωσι τήν (δυτικήν) Εκκλησίαν, όχι οΐ φιλόσοφοι, 
άλλ’οί ίδιοι αύτής υιοί, οί επίσκοποι, οί ιερείς, οί 
κληρικοί, διαμαρτυρόμενοι κατά τών διδασκαλιών 
καί τάσεων τής 'Ρώμης, ή χωριζόμενοι άπ’αύτής α
ναφανδόν.

»'|1 λεγομένη καθολική ένότης (τής δύσεώς), εις 
τάς παραμονής τής ήμ.έρας καθ ήν ένόμιζεν ότι θά 
έκυροΰτο ενώπιον τού (δυτικού) κο'σμου, ή καθολική 
ένότης αυτή, λε'γομεν, έξω τής οποίας ζώσι τοσούτοι 
λαοί όΰς ό θειος κεραυνός έλησμόνησε νά κατακαύση, 
δεικνύει ήαΐν τά εσωτερικά αύτής έλκη, τας έν τοΐς 
κόλποις αύτής διαιρέσεις· θέαμα όχι μέν οικοδομή- 
τικόν, άλλα πάντως διδακτικόν.

» Προ τού πατρός Υακίνθου, έτερός τις μοναχός, 
βενεδικτινός ούτος, ό αΐδ. πατήρ ΓΙιλλίερσος, είχε 
δημοσιεύσει εις δύο τόμους (LCS benbdictlns de la. 
congregation de France) δεινάς αποκαλύψεις· 
αλλά καί ό επίσκοπος Σούρας, σεβασμ. κύριος Maret, 
πρεσβύτερος τής έν Παρισίοις θεόλογικής σχολής, έζ- 
ετόξευσε τρανήν κατηγορίαν κατά τών έν ‘Ρώμη· 
ώσαύτως δέ. διεμαρτυρήθησαν καί οί γερμάνόί έπίσκο- 
ποι. Καί σημειωτέον ότι ούτοι είναι οί θάρραλεώτέ- 
ροι, οί άνδρειότεροι, οί τολμώντες· πόσοι δ’άλλοι έν: 
ταΐς τάξεσι τής Εκκλησίας καί έν παντί τής ιεραρ
χίας βαθμω σκέπτονται ιός ούτοι,. άν καί μόνον στε-ί 
νάζουσιν έν σιωπή 1

» Η (δυτική) καθολική ένότης υπέρ ποτέ άλλοτε': 
πόρρω απέχει τού να ήναι ένότης· τό παλαιόν καί 
σκωληκάβρωτον οικοδόμημα διαρρήγνυται πανταχό- 
Οεν άπαντα αύτού τά στοιχεία διαχωρίζονται, καί 
θά ίδωμεν έν τή προσέχει συνόδω ότι ούδεμία συγκολ
λητική δύναμις ισχύει τού λοιπού όπως συνένωση καί 
συμπήξη αύτά έκ νέου. Η διάλυσις αύτη, άρξαμ.ένη 
άπό τού δέκατου έκτου αίώνος, έκπληροΰται ολίγον 
κατ’όλίγον, ημέραν τή ημέρα, ώραν τη ώρα. καί σή- 
μερον έφθασεν εις τούτο τό σημ.εΐον, έν ω αδύνατον 
είναι πλέον να σκεπασθη. Αί ποοσπάθειαι τάς οποίας 
ή Ρώμ.η καταβάλλει πρός έπανόρθωσιν τών ανεπα
νόρθωτων φθορών τού χρόνου ετι μάλλον καθιστώσιν 
αύτάς προφανείς. Οί έν Ρώμ.η φρονούσϊν ότι θά δυνη- 
θώσι να φέρωσιν εις στρατιωτικήν υποταγήν καί πει
θαρχίαν τάς συνειδήσεις, άλλ’ έν ή στιγμή "πεπόίθα- 
σιν ότι ιδού ό σκοπός έπετεύχθη, ακούεται αίφνης ή 
κραυγή τιμίας τίνος συνειδήσεως βαλλόμενη, καί τότε 
πάλιν ιδού χρεία νά έπαναληφθώσι τά πάντα έξ αρ
χής, καί νέαι νά καταβληθώσι δαπάναι. Εργον I- 
ξίονος.

» Γνωστόν είναι μεθ’όσης συρροής ήκουοντό αί άπό 
τού άμβωνος της Παναγίας διδαχαί τού πατρός 'Υα
κίνθου· πάντως δέ ορθή ήτο ή διδασκαλία τού, αφού 
έπεδοκιμ.άζετο ύπό τε τού εφημερίου της ενορίας ε
κείνης καί τού ηγουμένου του. Μάλιστα δέ δ πατήο 
'Υάκινθος πολλάκις έπηνέθη καί ηύλογήθη τιμώμενος 
ύπό της έμπιστοσύνης αύτών. Άλλ’εΐτε διότι έγε- 

νον το έπειτα ύπ’αύτών δεκταί αί κρύφιαι έπιβοϋλαί, 
είτε διότι κατίσχυσαν άΐ φανεραί καταφοραί, τά πράγ
ματα ήλλαξαν. 'θ χρυσός ό δεδοκιμασμένος μετέ- 
βλήθη εις εύτελη μόλυβδον. 'Ό,τι ό ηγούμενος τών 
κάρμηλιτών ένεθάρρυνε, σήμερον κατηγορεί· τάς επι
δοκιμασίας διαδέχεται ή άποδοκιιαασίά. Ό άγιος 
καθηγούμενος απαιτεί παρά τού πνευματικού τελνου 
τούτου γλώσσαν άλλην· οποίαν; γλώσσαν ήτις δέν 
θά εξέφραζε πλέον άκεραίώς καί ειλικρινώς τήν αύτού 
συνείδησιν.

» Καί όΰτω λο.πόν, ιδού άνήρ τις μεγάθυμος, ά
νήρ έξοχος τόν νούν καί τήν εύγλωττίαν, πρός ον δέν 
φοβούνται νά έϊπωσι'— Ψευδού μάλλον'· θές ύπό τό 
μοδιον τό φως, επειδή μ.ας ενοχλεί! ’Εχεις7 τάς χεΐ
ρας πλήρεις αληθειών- άλλ άπαγόρεύομεν σοι τό νά 
τάς άνοιξης.'

» Καί οποία αποστασία δικαίότέρα τής είς ήν α
ναγκάζεται ο τίμιος άνθρωπος τοιαΰταέπιταττομενος!

» Γινώσκει δέ ό πατήρ 'Υάκινθος καί πόθεν τό βέ
λος· γινώσκει ότι προέρχεται έκ τών σκευωριών φα
τρίας τίνος, ήτις έν Ρώμη είναι παντοδύναμος (της 
τών ίησουϊτών). Γινώσκομεν δέ καί ημείς τόν έχθρόν 
τούτον, καί θά τον καταπολεμήσωμεν ή Γαλλία ές 
άπαντος θα τόν νικήση.

» ’Εξ όλων τών διαμαρτυρήσεων αίτινες ήγέρθησαν 
μέχρι τού νΰν κατά τής αύλης τής 'Ρώμης, ούδεμία 
έ'σχεν ούδ’έξει τηλικούτον κρότον, όποιον ή τού αίδ. 
πατρός 'Υακίνθου, διότι ούδεμία εύγλωττοτέρα, λα- 
κωνικωτέρα καί όριστικωτέρα ταύτης* ούδεμία λέγει 
πλείονα έν όλιγωτέοαις λέξεσιν . . ·

»’Ελπίζ;μεν ότι ή φωνή αύτού θ’άντηχήση έν τώ 
βάθει πάσης ψυχής μ.ή άποπνιγείσης, ή μή διαστρά- 
φείσης ύπό της ρωμαϊκής δεισιδαιμονίας, αάλιστα δέ 
διαμαρτυρομένη κατά τών ούδόλως χριστιανικών δι
δασκαλιών εκείνων καί έργων.

» Προς σάς ιδίως οίκογενειάοχαι, πρός σάς τούς 
παραδίδοντας τά τέκνα εις τά οΰτω διαρρήδην άπο- 
κηρυττόυ.ενα έργα ταύτα, καταδεικνύοαεν τήν άδή- 
μ,να ταύτην διαμαρτύρησιν. ’Ακούσατε τούτον τόν 
ιερέα, χθές έτί άπολαύοντα τής άκρας ύπόλήψεως τών 
ποεσβυτεοων αύτού έν τω κλήρο;, ακούσατε αύτόν λέ- 
γοντα· « Αύται αί πράξεις καί αί όώάσκαλίαι οεν εί- 
ναι χριστιανικά!! » Καί άπομακρύνατε λοιπόν τά τέ
κνα ύμών άπό τών αβύσσων τούτων τής υποκρισίας 
καί της δεισιδαιμονίας· άπομ.ακρύνατε αυτά, μάλι'α 
δέ άπό τού κλήρου τούτου, μή σεβόμενου ούτε τιμιό
τητα συνειδήσεως, ούτε φιλοτιμίαν τού ανθρώπου, 
ούτε δικαιοσύνην, ούτε ελευθερίαν. Τούτο δέν σας λέ- 
γομεν ημείς, άλλα μέλος της ’Εκκλησίας έκ τών ,εύ- 
γλωττοτέοων καί σεβασμιωτερων. Μή διστάζητε· μή 
δεχθήτε τό βαρύ φορτίον τοιαύτης ευθύνης· συντρίψατε 
πάντα δεσμόν μετά της καθολικής ’Εκκλησίας τάύ- 
της, ήτις έκ συνθήματος διάς-ρέφει τόν λόγον τών ιε
ροκηρύκων αυτής, απαιτούσα παρ’αύτών γλώσσαν καθ 
ής διεγέίρέταΓ ή συνείδησις αύτών μή ρίπτετε τούς 
υιούς καί τάς θυγατέρα: ύυ.ών έίς τόν σζ.οτεινόν λα- 
βύ ρινθον τών ούχ ί χ ρ ις-ιαν ικίον διδασκαλιών καί 
πράξεων τής Ρώμης. »

Τί .πλέον:ήδύνατο. νά εϊπη τέκνον τη: ανατολικής 
’Εκκλησίας πρός τά της δυτικής;.

«'Ο πατήρ 'Υάκινθος (εξακολουθείλέγουσα ή αί- 

τή έφημερίς), δέν κρύπτει ότι μικρόν ελπίζει έκ της 
σεπτής συνόδου. Φοβείται μήποτε, ώς έν τή παρα
σκευή αύτής, οΰτω καί έν Τοίς βουλεύμασι προβη ά'- 
νευ έλευθερίας· δηλαδή φοβείται μή στερηθη τών ού- 
σιωδιον χαρακτήρων πάσης συνόδου οϊ'κουμ.ενί'κής· καί 
άν συνέβαινεν οΰτω, «θά έκραζε προ: Θεόν καί άν- 
οθρώπους, έξαιτούμενος άλλην τινά σύνοδον συγκε- 
» κροτημένην αληθώς έν Πνεύματι Αγίω. »

» Εννοείται ότι εϊς ημάς ή προσεχή: σύνοδος έμ.- 
πνέει ετι όλιγωτέραν ή εϊς τόν πατέρα 'Υάκινθον έλ- 
πιόα, καθότι είναι άκατόρθωτον, έστω καί έν συνε- 
λεύσει «συγκεκροτημένη έν Πνεύματι 'Αγίω», τό νά 
δοθή ζωή εις πράγμα νεκρόν· ν’άποκατασταθη ένότης 
αδύνατος. Ο ρωμαϊκός καθολικισμός ρίπτει τόν τε- 
λευταίόν του κύβον, καί ή προσεχής σύνοδος θά δια
τράνωση εϊς τού: όφθαλμούς έχθρών τε καί φιλώντας 
διχονοίας καί τά μίση αύτού. »

ΚΥίΙΑ ΤΙΜΛΡΟΣ

Αμερικανική τις έφημερίς έκδιδομένη έν Γεωργία 
(έν τη νοτίω ’Αμερική), διηγείται τό επόμενον τρα
γικόν συμβάν.

Εν τινι τών ορεινών μερισμάτων τής Γεωργίας έ- 
ζων δύο οϊκογένειαι, πασίγνωστοι άμ.φότεραι διά τόν 
πλούτον καί τόν όλβον έντός τού οποίου διητώντο. 
Μετά τόν τελευταΐον έμ.φύλιον πόλεμον, αί οΐκογέ- 
νεαι αύται, ών τής μέν τό έπώνυμον άρχεται άπό Ρ, 
τής δέ άπό V, άπολέσασαι όλην αύτών τήν περιου
σίαν, ώς συνέβη έκ τού άδελφοκτόνου έκείνου πολέ
μου εϊς όλους σχεδόν τούς πλουσίους αγρονόμους τής 
νοτίου ’Αμερικής, διέσωσαν όμως τήν θέσιν ήν κατεί
χαν καί πριν έν τή κοινωνία.

Η μία εξ αύτών, ή Α. είχεν άπολέσει καί πολλούς 
αύτής άνδρας εϊς τόν πόλεμον, καί ότε άρχομεθα 
ταύτης τής διηγήσεως συνέκειτο έκ τού κυρίου Α., 
άνδρός άγοντος ηλικίαν πεντήκοντα καί πέντε έτώ ι, 
έκ τής συζύγου του, σχεδόν ομηλίκου του , καί μιας 
θυγατρός ετι άγάμου, σχεδόν εϊκοσιπενταετούς.

Εις απόστασιν τετρακοσίων περίπου μ,έτρων άπό 
της οϊκίαςτων, έκαταίκει είς τών Ρ., νέος, πρό ολίγου 
καιρού νυμφευθείς κόρην τινά ώραιοτάτην καί έξ άρί- 
στης οικογένειας. ’Εκεί διέμενε μόνος μετά τής συζύ
γου του, καλλιεργών μικράν τινα έπαυλιν, ήν είχεν 
εκμισθώσει.

’Επειδή αί οίκίαι είς τό μέρος τούτο ήσαν άραιαί, 
άπείχον δέ καί πολύ άπό τής πόλεως, αί δύο οικογέ
νεια'., ώς γειτνιάζουσαι, ήλθον είς σχέσεις, έξ ών έγεν- 
νήθη έντός ολίγου μεταξύ τής νεαράς συζύγου τού Ρ. 
καί τής θυγατρός τού Λ. στενή καί αδελφική φιλία.

’Εσχάτως, ό Ρ· είπε μίαν τών ημερών είς τήν γυ
ναίκα του, ο'τι λαβών έπιστολήν, ήναγκάζετο νά με- 
ταβή, πάραυτα είς τήν πόλιν ’ Αταλάντην δι’ύπόθε- 
σιν, πρός διεξαγωγήν τής όποιας άπητούντο ίκαναί 
ήμέραι- ώς μ.ή δυνάμ,ενος δέ νά τήν συμπαραλάβη, 
τήν συνεβρύλευσε νά προσκαλέση έν τή απουσία του 
πλησίον της τήν φίλην της, θυγατέρα τού Λ., ώστε νά 
μή ήναι μόνη.

Οΰτω, τό πρωί της επιούσης, άνεχώρησεν ό Ρ. εις 
τήν ’Αταλάντην έπί τού ίδιου του οχήματος, ή δέ σύ- 
ζυγο'ςτου μετέβη εύθύς μετά τούτο είς τήν οικίαν τού 

κυρίου \., ΐνα παρακαλέση τήν θυγατέρα του όπως 
έλθη καί συμμερισθή τήν μοναξίαν της.

'Η κόρη, αφού πρώτον έζήτησε τήν άδειαν τής μη- 
τρός της, έδέχ_θη τήν πρόσκλησιν, καί ύπεσχέθη νά 
έλθη είς τήν οικίαν τής κυρίας Ρ. πρός τό εσπέρας.

Είχεν όμως σημάνει ή έννάτη ώρα τής νυκτός, καί 
ή δεσποσύνη Α. δέν έφαίνετο· ήδη δέ άνησύχει διά 
τούτο ή κυρία Ρ., ότε έκομίσθη είς αύτήν ύπό υπη
ρέτου επιστολή της φίλης της, άναγγέλλουσα ότι δέν 
ήδύνατο·νά έλθη ταύτην τήν νύκτα, έπειδή κατ’ού- 
δένα τρόπον ήθελε νά έπιτρέψη τούτο ό πατήρ της.

Μετά τήν άναχώρησιν τού ύπηρέτου, ή νεαρά γυνή 
έλαβε γενναίως τήν άπόφασιν τού νά μείνη είς τήν οι
κίαν μόνη· έφρόντισε λοιπόν νά κλείση καλ.ώς τάς 
θύρας καί τά παράθυρα, έλαβε δέ είς τόν κοιτώνα 
της καί μέγαν τινά μολοσσόν τού. συζύγου τής, φύσει 
μέν άγριον, έζοικειωθέντα δέ μετ’αύτής μέχρις άφο- 
σιώσεως. ’Αφού δ’έκλείδωσε καλώς καί τήν θύραν τού 
κοιτώνας ένδοθεν, έξεδύθη, κατεκλίνθή καί άπεκοι- 
μ.ήθη μετ ολίγον.

Περί τό μεσονύκτιον, έξυπνεΐ έκ τίνος κρότου αιφ
νίδιου, γενομένου έντός της οικίας, καί έκ τών γρυλ- 
λισμών τού κυνός. ’Ενόησεν εύθύς ότι έβιάσθη ή έζω 
Ούρα της οικίας της, καί ότι άνθρωπος έπειράτο νά 
είσέλθη είς τόν κοιτώνα. Βάλλει τότε φωνήν,— Τίς 
είναι; — μόλις συνέχχυσα τόν φόβον της. Είς άπάντη- 
σιν, άγνωστος φωνή άνδρός τή λέγει προστακτικώς, 
— Άνοιξε!—’Επαναλαμβάνει τήν αυτήν έρώτησιν, 
καί ακούει τήν αύτήν άπόκρισιν, μετά προσθήκης 
ότι, άν δέν ήνοιγεν, έμελλεν ό έξωθεν ίστάμενος νά 
συντριψη τήν θύραν.

’Εν τούτοι:, ό κύων δέν έπαυε βρέμων είχεν ανορ
θώσει τάς τρίχας καί ήτοίμ-άζετο είς έπίθεσιν. ’Ελπί- 
ζουσα ή κυρία Ρ. νά έκφοβίση τόν ά'νθρωπον τοϋ ο
ποίου έμάντευσε τάς άτιμους προθέσεις, έκραξε πρός 
αύτόν σχεδόν έντόνως ότι ήτο ώπλισμένη, καί ότι 
άν αύτός συνέτριβε τήν θύραν, καί αύτή θά τού συνέ- 
τριβε τήν κεφαλήν διά τού πυροβόλου της.

Ο άγνωστος άνήρ άπήντησε βαλών χλευαστικόν 
γέλωτα· πεσών δ’έπειτα βιαίως έπί τής θύρας, έτί- 
ναξεν άμφοτε'ρας τάς κλεισιάδας, καί πάραυτα εύρέθη 
απέναντι τής γυναικός, κρυπτούσης το πρόσοιπον έν
τός τών χειρών της.

Άλλα συγχρόνως καί ό κύων έχύθη έπί τούάνδρός, 
καί τόν συνέλαβεν έκ. τού λάρυγγος. Τόαίφνίδιον της 
προσβολής ταύτης κατέπληξε τόν άγνωστον· καί έ- 
πειράθη μέν νά φονεύση τόν κύνα διά μαχαιριού τό 
όποιον έκράτει, άλλ’άπέτυχε, διότι τό γενναϊον ζώ- 
ον τόν έρριψεν έξ άρχης χαμαί, καί έξηκολούθει άνεν- 
δο'τως νά σφίγγη τόν λάρυγγάτου μέχρι πνιγμού.

’ΐδοΰσα τούτο ή νέα, καί σύνελθουσα έκ τού φόβου, 
έτρεξεν έξω τής οικίας καί κατηυθύνθη πρός τούς γεί
τονας της κράζουσα βοήθειαν· άκούσαντες δέ οί ύπη- , X \ -r r \ ' V X >ρεται τας κραυγας, ηνοιζαν εις αυτήν και ετρεςαν να 
είδοποιήσωσι τούς κυρίους των. Τότε τοΐς διηγήθη 
διά βραχέων τό συμβάν, καί οί ύπηρέται ήτοιμάσθη- 
σαν νά πορευθώσι πρός σύλληψιν τού ανθρώπου’τόν ό
ποιον έκράτει ό κύων, ότε παρετηρήθη ότι ό κύριός 
των έλειπεν έκ της οικίας.

’Αφού ματαίως τόν έζήτησαν πανταχού, ή σύζυγός 
του, κυριευθεΐσα ύπό ολέθριας προαισθήσεως, άνέκρα- 
ξεν,— Ω Θεέ μου ! νά ίδής άνδέν ψναι ό άνδρας μου.
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'Έτρεξαν τότε" όλοι εις την κατοικίαν 1*., όπου εΰ-' 
ρον τόν άγνωστον εκείνον κείμενον χαμαί, καί κρα
τούμενον εΐσέτι ύπό τοΰ κυνός έκ τοΰ λάρυγγος.

H κυρία Ρ ., . ανακαλεί τόν άνδρεΐον ύπερασπι- 
στήν της, το ζώον υπακούει εις τήν προσταγήν, πλη
σιάζουν προς τον κατακείμενον, μένοντα ακίνητον, 
καί, ω φρίκη ! βλέπουν ότι ή κυρία Λ. δεν ήπατήθη 
ύπό της προάισθήσεως. Ήτο τωόντι ό σύζυγός της, 
όρμηθείς ύπό πόθου μοχθηρού προς την γυναίκα τοΰ 
φίλου καί γείτονός του, έν τη απουσία αύτοΰ.

Ό Α. ήτο νεκρός. Ό κύων έξετέλεσεν εργον δημίου.

II ΠΟΛΙΣ ΤΩΑ ΠΛΡ1ΣΙΩΛ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΛΑΟΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΑΓΤΙΙΣ.

( *1δε σελ. 207, και 251, καί Τόμ. Α' σελ. 227, 307 καί 337.)

Το [χέγαρον των ’Απομάχων (Hotel des Inva- 
licles) ωκοδομήθη επί Αοδοβίκου ΙΑ από τοΰ I 67 I 
μέχρι του 1674, καίτοι Ερρίκος ό Δ7 συνέλαβε πρω

Τό Μέγαρον των Απομάχων.

βόλα έξ ορειχάλκου, κολοσσιαίαταΰτα, προσετέθησαν 
εις τούς ’Απομάχους ιός τρόπαια τής άλώσεως τής 
Αλγερίας. Καί έκ τής Κίνας δέ καί Κοχιγκίνας ή- 

χθησαν αύτόσε δύο πυροβόλα.
Μετά τα πυροβόλα, εκτείνεται μέχρι τοΰ κτιρίου 

κήπος καλλιεργούμενος ύπό των γηραιών ς-ρατιωτών, 
έπειτα δ’ εγείρεται τό μέ^ΐρον, γεραρόν την πρόσο- 
ψιν, τέσσαρας έχον όροφάς, έφ έκαστης των όποιων 
ύψοΰνται τρόπαια. Όπισθεν δέ τής προσόψεως κεΐν- 
ται τέσσαρες αύλαί, ή τής Αύστερλίττης, ή τής ’Αν- 
δρίας, ή τού ’.Αγγουλέμου καί ή τής Νίκης, περικυ- 
κλούαεναι ύπό κατοικιών διακειμένων έν συγκοινωνία, 
καί εΐςτό κέντρον πέμπτη αύλή μεγάλη, ή επίτιμος, 
έχουσα μήκο* μέν 130 μέτρων, πλάτος δέ 62· εις 
ταύτης τής αυλής τήν νότιον πλευράν εγείρεται ή θύ- 
ρα τού ναού τών ’Απομάχων, οςτις καλείται τοΰ 
Αγίου Αοδοβίκου.

Πριν ή εϊσέλθη τις εις τον ναόν τούτον, συνήθως 
επισκέπτεται τά ένδον τοΰ καταστήματος. Τέσσαρες 
μεγάλαι άναβάθραι, κείμεναι εις τάς γωνίας τής αύ

κτός την ιδέαν τής ωρύσέως άσύλού τίνος υπέρ των γε- 
γηρακότών ή τραυματιών ■καιήκρώτή'ρίασμένώή-^ρα- 
τιωτών, ένθα οϋτοι, άφοΰ υπηρέτησαν τήή'Ίέάτριδα, 
να εύρίσκωσι δικαίαν άνάπαυσιν καί περίθαλψιν μέχρι 

■ τέλους·’,νοτ^» joaiMJjfr j&x \β«
’Εν τώ μεγαλόπρεπε? τούτω καταστήμ.ατ·, κατα- 

λύουσι τοιοΰτοι άπόμαχοΐ-περί τούς τέισχμλΐίόυς·ί''ίίεϊ- 
ται δέ εις θέσινύψηλήν, καί ό’ τρούλος αύτοΰ,'. επιχρυ
σωθείς κατά τό έτος τούτο, διακρίνεται πάνταχόθεν. 
Περί την οικοδομήν όλην ύπάρχει τάφρος, άνωθεν τής 
οποίας είναι ςημένα αρχαία πυροβόλα, άλωθέντα κατά 
καιρούς έπί τών πολεμίων. Τούτων ό κρότος αναγγέλ
λει εις τούς Παρισιανούς πάσαν εθνικήν τής Γαλλίας 
δόξαν ή πανήγυριν. Ό αύτοκράτωρ Ναπολέων Α , έπι- 
σκευάσας τό μέγαρον των Απομάχων, προσέθηκε και 
άλλατοιαϋτα βροντώδη σήματα έκ τών νικών αύτοΰ, 
Μεταξύ τούτων είναι καί δύο ολμοι άλγερινοί, φέ- 
ροντες άραβιστί την επιγραφήν, « έχωνεύθη κατά δια
ταγήν Μεχμέτ πασσα, ού τίνος ό θεός διευκολύνοι 
πάσαν έπιχείρησιν. # "Ετερα δώδεκα άλγερννά πυρο- 

λής, άγουσιν εις τά επάνω· καί έπί μέν τοΰ έδάφους 
κεΐνται ευρύχωροι α’ίθουσαι, κεκοσμημέναι διά πινά
κων παριστώντων τάς πόλεις ό'σας οί Γάλλοι κατέ- 
κτησαν κατά τάς εκστρατείας των εις Φλανδρίαντε 
καί Ολλανδίαν καί Αλσατίαν εις δέ τό πρώτον καί 
τό δεύτερον πάτωμα τής δεξιάς πτέρυγας εύρίσκονται 
αί κλίναι. ’Αξιοπερίεργου είναι καί τό μαγειρείου, 
ένθα βλέπει τις δύο φοβερούς λέβητας, χωρητικούς 
600 χιλιόγραμμών (480 όκκάδων) κρέατος·.

Εις τό πρώτον πάτωμα της μέσης πτέρυγας υπάρ
χει βιβλιοθήκη έξ 20,000 τόμων. Εις τά υπερώα εί
ναι εκτεθειμένα έν άναγλύφω τά σχέδια των πρω
τίστων φρουρίων τής Γαλλίας· αλλά ταΰτα μόνον άπό 
τής l’'s μαίου μέχρι τής 15 ΐουνίου παντός έτους δύ- 
ναται νά ίδη .τό δημόσιον, άλλως, είναι ανάγκη νά 
λάβη τις άδειαν παρά τοΰ προέδρου τής έπί των οχυ
ρωμάτων επιτροπής, έδρευούσης έν τω ύπόυργείωτών 
ςρατιωτικών. Μεταξύ των σχεδίων τούτων είναι καί 
τά τής πολιορκίας τής Σεβαστουπόλεως, τής 'Ρώμ,ης 
καί τής ’Αμβέρσης, ώς καί τά της διαβάσεως των 

Γάλλων διά τε τοΰ Κηνισίου ορούς καί τής γεφύοας 
της Αόδης,

Εκαστος των ’Απομάχων λαμβάνει καθ’εκάστην 
687 γραμμαρίων καί ήμίσεος άρτον, καί έτερον 62 
γραμμαρίων διά τόν ζωμόν τοΰ κρέατος· 250 γραμ. 
κρέας βραστόν, και 93 εκατοστών τής λίτρας οίνον. 
Εντός δε τής έβόομαδος, πεντάκις μέν φαγητόν μετά 

κρέατος 250 γραμ. έκάςοτε, επτάκις δέ όσπρια χλω
ρά, καί πεντάκις ξηρά. Κατά κυριακήν δέ δίδεται εις 
αυτούς καί φυλλις (σαλάτα) καί κατά παρασκευήν 
τυρός 125 γραμ. Ολα ταΰτα ύπό τήν έπιτήρησιν ά- 
ζίωματικών σταθμιζόμενα καί διανεμόμενα.

Ό άρτος κατασκευάζεται έν τω καταστήματι.

ινα ή κόνις μου άναπαυθή παρά τάς ό'χθας τοΰ Ση
κουάνα, έν. μέσω τοΰ γαλλικού λαοΰ δν τοσοΰτον 
ήγάπησα.» Ό νεκρός τοΰ Ναπολέοντος Α.' μετεκο- 
μίσθη άπό τής νήσου 'Αγίας 'Ελένης εις Παρισίους βα
σιλεύοντος τού Αοδοβίκου Φιλίππου, έν έτει 1841. 
Αμφοτέρωθεν τής πύλης ΐστανται δύο κολοσσοί, ών 

ό μέν εΐκονίζει τήν άστυκήν, ό δέ τήν στρατιωτικήν 
Δύναμ,ιν.

Εις βάθος 6 μέτρων άπό τοΰ εδάφους, ή. κρύπτη 
σχηματίζει κύκλον άκτινος μέτρων 11· και μέρος 
μίν ,^.τής,. κείμενης ύπό τό κέντρον τοΰ θόλου τοΰ 
ναομ, είναι ασκεπές καί ορατόν πρός τούς ίσταμέ.νους 
έπί τοΰ εδάφους τής εκκλησίας· φαίνεται δ’ έν τω μέ- 
σφ τής κρύπτης χτάφος, ήχων μήκος μεν μέτρων 4 , 
πλάτος δέ 2, ύψος δέ 4 μέτρων καί ήμίσεος. Περί 

Τόμ. Β'.—Νοέμβριος, 1869.

Μεταβαίνομεν εις τόν ναόν τών Απομάχων.
Ο ναός οΰτος είναι ή καλλίστη τών κατά ρυθμόν 

ελληνικόν σχεδιασμενοον θρησκευτικών' οικοδομών τής 
Γαλλίας. Ο τρούλος εκτίσθη υπό τοΰ άρχιτέκτονος 
J. Η. Mansard άρχομένου τοΰ ΙΖ· αίώνος. H χα- 
ριεσσα αύτοΰ ακμή έχει ύψος 105 μέτρων άπό τοΰ έ
δάφους. Πολλοί καί ωραίοι ανδριάντες καί εικόνες 
κατακοσμοΰσι τών ’Απομάχων τόν ναόν· πολλοί ςρα- 
τηγοί περιώνυμοι έτάφησαν εις τάς ύπό τό έδαφος 
αύτοΰ κρύπτας, μεταξύ τών οποίων έξάρχει ή τοΰ 
Ναπολέοντος Α · Εις τήν κρύπτην ταύτην εισέρχεται 
τις διά πύλης όρειχαλκίνης, έφ’ής άναγινώσκεται γαλι- 
λιστί ούτος ό λόγος τοΰ αύτοκράτορος, « ’Επιθυμώ 

τον τάφον υπάρχει στοά έσκεπασριενη, χεκοσμιη^νη 
δι’αναγλύφων δώδεκα δέ κολοσσοί (παριστώντες 
τάς δώδεκα έπιφανεστέρας νίκας τοΰ. αύτοκράτορος 
εκείνου), βλέπουσι τόν σαρκοφάγον έχοντες τά νώτα 
στηριγμένα εις τήν στοάν μεταξύ δέ των αγαλμά
των τούτων είναι τεθειμέναι εις δέσμας 54 σημαΐαι 
άλωθεΐσαι κατά τήν έν Αύστερλίττη μάχην.

Ό σαρκοφάγος είναι έκ συηνίτου λίθου ερυθρού 
τής Φιλλανδίας, δώρου τοΰ αύτοκράτορος των „Ρωσ- 
σιών Νικολάου· έλαξεύθχι δρ διά μηχανής άτμοκιν·ή- 
του. Απέναντι τής θύρας της εισόδου, εντός σαροθή- 
κης έκ μαρμάρου μελανός, φωτιζόμενης ύπό λυχνίας 
καί άποκεκλεισμένης διά. κικγλίδος, βλέπει τις ά
γαλμα έκ μαρμάρου λευκού παριστόν τόν Ναπολέοντα 
έν μεγάλη αϋτοκρατορικη ςολη, πρός δέ καί τό ξίφος
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ό έφερεν έν Αύστερλίττρ, τό χρυσοΰν ςήμμα ό προσέ- 
φερεν ή πόλις Χερβοΰργον, καί τά παράσημα άτινα 
έκόσμιάυν τά στήθη τοΰ αϋτοκράτορος.

Μόνον κατά πάσαν δευτεραν καί πέμπτην της ε- 
βδόμάδοος, άπό μεσημβρίας μέχρι; ώρας τρίτης, ε
πιτρέπεται εις τον τυχόντα ή είσοδος εν τή κρύπτη.

Ο ΧΟΡΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΙΣΠΑΑΟΙΣ.
( Ίδε και σελ. 1. )

θαυμάζομεν πολλάκις άκούοντες τά παράδοξα έθι
μα τών άπωτάτων, άπολιτίτων ή άγριων λαών, ένω 
είς τήν Εύρώπην αυτήν, μεταξύ πεφωτισμένων εθνών,’ 
απαντιόνται πολλά τοιαΰτα απίστευτα, περί ών πολ
λοί εξ ήμών, μή άνιώμενοι έκ τής άναγνώσεως συγ
γραμμάτων τοΰ είδους τών Μυρίων 'Όσων, δέν ε- 
χομεν ούτε ιδέαν.

'll χορομανία τών Ισπανών, λαού γενναίου, τόν ό
ποιον όμως ή δεισιδαιμονία κατέστησε κακοδαίμονα, 
προέβη μέχρι τοΰ ίεροΰ εϊςτινας τών επαρχιών, καί 
ιδίως εις τήν Σεβίλλη ν, πρωτεύουσαν τής ’Ανδαλου
σίας· ώστε ού μόνον οί Αίθίοπες καί άλλοι βάρβαροι 
ή άγριοι λαοί αίνοΰσι μέχρι σήμερον « τον Κύριον έν 
τυμπάνω καί χορώ», αλλά καί χρις-ιανοί. ’Επειδή ό 
Δαυίδ έχόρευσεν έμπροσθεν τής Κιβωτού, ή ισπανική 
έκκΰ.ησία έπιτρε'πει εις τινας παΐδας, έπί τούτω γεγυ- 
μνασμένους καί ονομαζόμενους Σέζας (Seises), νά 
προπορεύωνται τών άχράντων μυστηρίων κρατούντες 
κρέμβαλα έν ταΐς χερσί, καί χορεύοντες δρχησίν τινα 
σοβαράν μέν, άλλ ’όπωςδήποτε οίκτράν, μάλιστα δέ 
προς τούς βλέποντας κατά πρώτον τοιουτο θέαμα.

’Εκτος του προειρημένου παραδείγματος του Δαυίδ, 
ό ισπανικός κλήρος φέρει καί άλλα τοιαυτα βιβλικά, 
δικαιολογών τοΰτο τό έκκλησιαστικόν εθιμον* ανα
φέρει τάς θυγατέρας, τοΰ ’Ααρώνκαί του ’ΐεφθέ, έπειτα 
δέ καί τήν πεοίοδον εκείνην τοΰ Αευϊτικόΰ, ένθα οί 
'Εβραίοι πρόστάττονται νά λάβωσι βάϊα καί νά χο- 
ρεύσωσι φαιδρώς έν τώ ίερώ. Είς ταΰτα προσθέτουσι 
τάς μαρτυρίας καί τινων Πάτερων τής ’Εκκλησίας, ι
δίως δε τοΰ άγίο» Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ, συγ- 
χωρήσαντος εις τον αύτοκράτορα ’ίουλιανόν τάς θρη
σκευτικής ορχήσεις έν απαγορεύσει πάσης άλλης· είπε 
δέ που καί ό ’’Αγιος Βασίλειος, ότι ούδεμία έπί γης 
ευφροσύνη μέίζω'ν τής τοΰ μιμεΐσθαι τών αγγέλων τον 
ουράνιον χορον,

’Επέρχονται δέ οί δυτικοί Πατέρες· θωμάς ό έκ 
Βιλλανόβας, έπίσκοπος Βαλλεντίας, μαρτύρων δτι είς 
τον καιρόν του έτελεϊτο δρχησις προ τών άχράντων 
μυστηρίων έν ταΐς έκκλησίαις τής Σεβίλλης, τοΰ Το
λέδου, τής Βαλεντίας, καί άλλας, καί έπιδοκιμάζων 
τοΰτο το εθιμον, καίτοι ό πάπας Ζαχαρίας, πολλούς 
αιώνας πρό αύτοΰ ζήσας, είχεν απαγορεύσει τοχορεύειν 
έν τοΐς ναοΐς καί έν τοϊς κοιμητηρίοις καί έν ταΐς λι- 
τανίαις. Καρδινάλιός τις, Χιμένης καλούμενος, έπανή- 
γαγεν έν τώ μητροπολιτικ,ώ ναώ τοΰ Τολέδου τό πα
λαιόν έθος τών Μοζαραβικών λειτουργιών, καθ’άς έ- 
γίνοντο καί ορχήσεις εντός τοΰ τε χορού τών ψαλτών 
καί τοΰ καθολικοΰ τής Εκκλησίας.

Ό Ισπανός ιστορικός Μαριάνας μέμφεται τάς είς 
τήν έποχήν αύτοΰ είσαχθείσας έν ταΐς έκκλησίαις εύ- 
λαβεΐς συνθέσεις, ένθα συνανεμίγνυντο σποεπη έπεισο-

δια καί όργήσεις αναιδείς· αί τοιαΰται δλως θεατρι- 
και παραστάσεις, καλούμενσι άγιαι καί εύσεβεΐς φάρ- 
σαι (farsas Santas y piadosas), είχον είσαχθή, 
κατά τόν περιώνυμον παρά τοΐς 'ΐσπανοΐς ιστορικόν 
τούτον πατέρα, καί είς αύτά τά γυναικεία μοναςήρια· 
διό καί. ζητεί ίνα αυτάι ύποβάλλωνται προηγουμέ
νως είς τήν έγκρισιν τής εκκλησιαστικής άρχήςη ,

Ό Κας-ιλβλάσιος διηγείται, ότι εν έτει 1562, οί 
έν τή συνόδω τοΰ Τριδέντου Πατέρες, έπικαλεσάμενοι 
τον Κύριον καί τά φώτα τοΰ Παναγίου Πνεύματος έπί 
τών ζητημάτων ένεκα τών όποιων είχον συνελθεί, ά- 
πεφάσισαν όμογνωμόνως έν πανδήμω όμηγύρει, ής ύ- 
πεγράφησαν μάλιστα τά πρακτικά, ότι πριν ή ποιή- 
σωσιν έναρξιν τοΰ έργου, ώφείλον νά δώσωσι πρός

ένα χορόν κατά πάντα άξιον τών ρεγαλο- 
ήτόι.τοΰ βα-

τάς κυρίας ένα χορόν κατά πάντα άξιον τών ρεγαλο- 
πρεπεστάτων ηγεμόνων τής ’Εκκλησίας, ήτοι τοΰ βα- 
σιλέωςνής Ισπανίας Φιλίππου Β', έλθόντος καί τού
του είς τήν σύνοδον. Όλαι λοιπόν αί κυρίαι τόΰτε 
Τριδέντου καί τών πλησιετέρων ιταλικών πόλεων ένε- 
φανίσθησαν είς τόν χορόν τούτον, περιβεβλημέναι τα 
έπαγωγότατα τών θελγήτρων. Όχι δέ μόνον ό Φί
λιππος Β έχόρευσεν, άλλα καί οί καρδινάλιοι, καί οΐ 
άρχιερεΐς, καί οί πρεσβύτερν., καί πάντες οί διδάσκα
λοι τής θεολογίας.

Σέζας λοιπόν ονομάζουν έν 'Ισπανία παϊδάς τινας 
έκπληροΰντας έν τώ μητροπολιτικ,ώ ναώ τής Σεβίλ
λης ό',τι παρ’ήμϊν οί ίσοκράται ή κανονάρχοι· άλλ’ 
ώς είπομεν, οί Σέζαι χορεύουσιν ένταύτώ εϊςτινας 
τών θρησκευτικών τελετών. Καλούνται δέ Σέζαι (lo.S 
'seises, ήτοι οί έξ) έπειδή κατ’άρχάς ήσαν εξ τον α
ριθμόν άλλα, καίτοι σήμερον ηύξήθησαν είς δέκα, ά- 
,ποκαλοΰνται πάλιν Ες. Η δρχησις αύτών είναι πα- 
ράδοσις τών παραστάσεων καί χορών έν οίς έτελουντο 
κατά τόν μεσαιώνα είς τάς μεγαλοπόλεις τής Ισπα
νίας αί λιτανεΐαι τής εορτής τής 'Αγίας Δωρεάς. Καί 
έφάνη μέν τό έ'θιμον τοΰτο πρός τινα τών άρχιεπισκό- 
πων τής Σεβίλλης ώς άσυμβίβαστον μετά τοΰ πρός 
τά άχραντα μυστήρια όφειλομένου σεβασμού, άλλ’ ό 
κλήρος, διαφωνών ώς φαίνεται πρός τήν γνώμην τοΰ 
αρχιεπισκόπου, έναύλωσε πλοΐον και έςειλεν είς 'Ρώ
μην τούς Σέζας, ϊνα ϊδη ό πάπας δτι ή στολή αύτών 
καί οί /οροί άνεόείκνυον μάλιστα τάς θρησκευτικάς 
τελετάς λαμπρότερα;, καί ούτως ό τότε πάπας Εύγέ- 
νιος Δ (1439) έξε'όωκε σιγγίλιον έπιτρέπον τούς χο
ρούς τούτους. ’Ακολούθως έφάνη ώς άπρεπες τό νά 
φορώσιν οί Σέζαι τό κάλυμμα τής κεφαλής των ένώ
πιον του σαντισίμου, ήτοι τοΰ ίεροΰ άζυμου· άλλ’ 
ή αύλή τής 'Ρώμης έπέτρεψε καί τό κάλυμμα μετά 
τής καθιερωμένης στολής.

Οί Σέζαι είναιπαΐδες τοΰ εργατικού ώς έπί τό πλεΐ- 
ςον λαοΰ, γινόμενοι δεκτοί είς ηλικίαν κατωτέραν τής 
δεκαετούς. Οί ψάλται τής εκκλησίας έκλέγουσι τους 
έξ αύτών εύφωνοτέρους, τούς οποίους άναγορεύοντεςΣέ- 
ζους ένδύουσιν ιδίως πως. "Εξω μέν τής έκκλησίας, οί 
Σέζαι άπαντώνται φοροΰντες κόκκινον κεκρύφαλον καί 
κόκκινον μανδύαν μετά περιωμίου κυανοΰ, καί περι
κνημίδας μελαίνας μετά πέδιλων θυσανωτών, κεκο- 
σμημένων διά μεταλλικών κομβίων· έντός δέ τοΰ 
ναού, ή έορτασιμοε στολή των είναι αύτή έκείνη ήν ει- 
χον καί κατά τον δέκατον έκτον αιώνα· μέλας πίλος 
απολήγουν είς κωνικόν σχήμα, καί τοΰ όποιου ό γύρος 
άνυψοΰται άπό τοΰ ενός πλαγίου, κοατούαενος διά κο-

ΜΤΡ1Α ΟΣα.
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συμβης εκ βελούδου λευκοΰ, εξ ού αναδίδεται λόφος ! ώς τό φραγκικόν σουρτοΰ’κον λεγόμενον, κομβω- 
πτερων κυανών και λευκών. Τό ενδυμάτων είναι ' μένον εμπρός διά μιας σειράς κομβίων’ τοΰτο δ'έξ



ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.
340 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.

ύφάσματος μετάξινου κυανού μετά ζώνης πλατείας, ής . 
αί άζραι πίπτουσιν αριστερόθεν σχεδόν μέχρι τών πο- 
8ων, Φορούσι δ’ έπί τούτων και βραχύν τινα μανδύαν 
του αύτού χροίματος· αλλά το περιεργότατον πάν
των είναι τό περιλαίριιόν των , κατεσκευασμένον έκ 
λεπτού υφάσματος λευκοί, σχηματίζοντοςπυκνάς σω- 
ληνοειδεΐς πτυχάς περιξ τής κεφαλής, καί διαχωρί- 
ζοντος αύτήν έκ τών ώμων.

Ό χορός τών Σέζων έπισύρει πολλούς περιέργους εις 
την Σεβίλλην, καί μόλις ευρίσκει τις θέσιν έν τώ ναώ 
οσάκις αύτοί μέλλουν νά χορεύσωσιν. ζΑρχονται δέ 
της όρχήσεως βραδέως, κρούοντες τά έλεφάντινα κρέμ- 
βαλα άτινα φέρουσιν άνά χεΐρας, καί τό χορευτικόν 
βήμά των έχει τον χρόνον της βάλσής· συγχρόνως 
δέ ύμνοΰσι την Παναγίαν διά της επομένης ωδής·

Salve, oh Virgen! mas pura y mas bella 
Que la aurora y <jue el astro del dia 
Hija, Madre y esposa, oh Maria! 
Y la puerta de Dios orienta!.

Τουτέστι «Χαΐρε, ώ Παρθένε! ώραιοτέρα τής αϋ- 
•'ής καί καθαρωτέρα τών ηλιακών λαμπηδόνων. Μα
ρία, άγια μήτηρ καί νύμφη· .συ, ή ανατολική πύλη 
τού Θεού. »

Εύτυχώς, έν τή καθ’ημάς’Εκκλησία, πλήν τών 
απλών βημάτων άτινα γίνονται έπί τής τελετής τού 
( άμου κυκλοειδως, ψαλλόμενου τού « Ισαϊα, χόρευε,» 
ούδέν τοιοΰτο άπαντάται έθιμον. ’Αλλ είς τινας τών 
ισπανικών έπαρχιών ή μουσική καί ό χορος εισα- 
γονται καί εις τάς νεκρικάς κηδείας. Γάλλος τις περι
ηγητής διηγείται τά επόμενα.

«Μίαν τών ημερών, εύρισκόμενος έν τή πολει Χι- 
χόνα (Jijona), καί διαβαίνων όδόντινα έρήμην, ή- 
κουσα έξερχόμενον έκ χαμηλής τίνος οικίας ήχον κι- 
0 'ίας μετά κρότου κρεμβάλων καίόξυφώνου άσματος. 
Ιίροσώθησα λοιπόν τήν θύραν τής οικίας ταύτης, ού- 
σ ν ήμιηνεωγμένην, νομίσας ό'τι γάμος έγίνετο- άλλ 
αυτί γάμου βλέπω μετά θαυμασμού λείψανον. Πρός 
το βάθος τής αιθούσης έκειτο έπί τραπέζης έσκεπα- 
σμένης διά τάπητας μία κόρη νεκρά, έως έςαετής, έ- 
στολισμένη καί έχουσα είς τήν κεφαλήν στέφανον ές 
άνθέων πορτογαλλέας. Κατ’ άρχάς τήν έξέλαβον κοι- 
μωμένην, αλλά παρατηρήσας τάς περί αύτήν άναμ- 
μένας λαμπάδας, καί τό άγγεΐον τού αγιασμού πλη
σίον τής τραπέζης, ,ένόησα. Νέα τις γυνή, ή μήτηρ 
τής κόρης, έκάθητο έκεΐ πλησίον καί έ'κλαιε γοερώς. 
’Αλλ’όμως οί άλλοι ό'λοι έφαίνοντο τουναντίον 
εύθυμούντες* ϊσταντο έν τώ μέσω άνήρ τις μετά γυ
ναίκας χορεύοντες χόταν, καί κρατούντες κρέμβαλα, 
οί δέ μουσικοί καί οί προσκεκλημένοι, σχηματίζοντες 
περί αυτούς κύκλον, τούς παρώτρυνον είς τό χορεύειν 
άδοντες καί χειροκροτούντες. Εςέφρασα τήν απορίαν 
μου εϊς τινα πλησίον τού οποίου εύρισκ.όμην·, πώς έ
γίνετο νά εύθυμώσι παρόντος τοιούτου πένθους! -— 
Esta COD iOS angeles (μετέςη εϊς τούς αγγέλους), 
μ.οί άπεκρίθη. Οπωςδήποτε, τό πράγμα τούτο μοί 
έφάνη άπαίσιον. Οί χορευταί ήσαν μισθωτοί, ώς καί 
οί μουσικοί, άνθρωποι τής έσχατης.τάξεως, σχεδόν 
ρακένδυτα'.. Πλησίον των έκάθητο καί είς ίερεύς, φο- 
οών τόν άλλόκοτον πίλον τών Ισπανών. κληρικών, 
καί ώσανεί τερπόμενο; έκ τώχ ήχων έκείνων και ορ
χήσεων. »

Τή άληθεία, ό χριςιανισμός δέν έχει έχθρούς κιν- 
δυνωδεστέρους τών λειτουργών του αύτών, έντή Δύσει 
μάλιστα.

ΠΟΘΕΑ II ΜΕΤΑΒΟΑΙΙ ΤΩ\ ΤΙΜΩΑ
ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΖΗΝ.

("lie σε). 299. — Συνέχεια.)

’Ακριβείς πληροφορίας περί τών τιμών τών πραγ
μάτων, δυστυχώς δέν έ'χομεν προ τού 1848, έκτος 
τού σίτου· ώστε μόνον έπί του-στοιχείου τούτου, ώς 
προείπομεν , δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τήν κατά 
καιρούς αξίαν τών πολυτίμων μετάλλων. ’Αλλ’άπό 
τοΰ 1849, ήτοι άπό τής άνακαλύψεως τών νέων με
τάλλων τής Καλιφορνίας καί Αύστραλίας, άφθονοΰ- 
σιν αί αποδείξεις, καί άκριβέσταται μάλιστα. Εκ
τατέ γινώσκομεν άλανθάστως τήν μεταβολήν τής τι
μής πλήθους πραγμάτων, όπόσα πολύτιμα μέταλλα 
έξορύττονται έτησίως, καί κατά πόσον προο'δευσεν ό 
δημόσιος πλούτος κατά τόν αύτόν καιρόν.

Τινές τών οικονομολόγων κακώς συμπεραίνουσιν 
ότι τά πολύτιμα μέταλλα έξακολουθούσιν ύποτιμώ- 
μώμενα,. Είς έξ αύτών, ό Jevons, λαμβάνων ώς τύ
πους τεσσαράκοντα είδη έμπορευμάτων, συγκρίνει 
τάς τιμάζ τού 1849 μετά τών σημερινών έπειδή δ’ 
ευρίσκει είς αύτάς ΰψωσιν 18 τοΐς 100, εξάγει ό'τι ή 
διαφορά αΰτη προέρχεται έκ τής ύποτιμήσεως τού χρυ
σού καί άργύρου, καί σημαίνει ακριβώς τόν βαθμόν 
τής ύποτιμήσεως ταύτης. Αλλ ό τρόπος ούτος τού 
σκέπτεσθαι κατά δύο τινά ένδέχεται ν’άμαρτάνη· 
πρώτον, καθ’ότι.λαμβάνεται ώς αφετηρία τό 184 9, 
έτος το όποιον δίδει τάς τιμάς έν μή συνήθει κατα- 
στάσει πραγμάτων. Από τοΰ 1 853, ό μέσος όρος των 
τιμών τούτων έπί τών έμπορευμάτων άτινα λαμβά
νει ό ρηθείς ώς τύπον, ηυξησεν ύπέρ τά 20 τοΐς 100 
μέχ οι τού 1849 · έν δέ έτει 18 54, ή άνατίμ.ησις προέβη 
εϊς 30 τοΐς 100. Πρέπει άράγε νά πιστεύσωμεν ότι 
ειχον ή'δη έπιδράσει είς τούτο τά πολύτιμα μέταλ
λα ; ’Εν έτει 1853, μόλις προ τεσσάρων έτών είχον 
άνακαλυφθη τά μεταλλεία τής Καλιφορνίας, καί μό
λις προ ενός έ'τους τά της Αυστραλίας· αί δύο δέ 
αύται χώραι όμουείχον διαχύσει είς τόν πολιτισμέ
νου κόσμον περί τά 1Q00 εκατομμύρια φράγκων, 3 
τοΐς 100 έπί τοΰ χρηματικού ποσού δ εϊχομεν έν έτει 
1848. Τούτο λοιπόν.δέν ήδύνατο νά μεταβολή τάς 
τιμάς. Κατ’έκείνην τήν έποχήν, τά πολύτιμα μέταλ
λα δέν ήφθόνουν ύπερβαλόντως, μάλιστα δέ ήσαν ήτ- 
τονα τών χρειών τοΰ εμπορίου, καθώς παρετηρήθη 
έκ της επομένης περιστάσεως. ’Απ’έκείνου τού και
ρού ήρχισαν νά έλαττώνται έν παντί τόπω, ιδίως δ 
έν ’Αγγλία καί Γαλλία, αί χρηματικοί άπαθήκαι, 
έν αίς είχε γίνει συσσώρευσις μεγάλη κατά τήν ή- 
παναστατικήν περίοδον, ήτοι κατά τήν περίοδον τής 
απραξίας, καί έδέησε ν’άνυψωθή ό προεξοφλητικός 
τόκος όσον προ πολλού δέν εϊχομεν ίδή. ’Ενθυμείται 
ίσως έκαστος πόσην τό έμπόριον άπήντα δυσκολίαν 
πρός ευρεσιν.χρημάτων. "Ωστε προδήλως φαίνεται 
ότι ή τότε άνατίμησις τών πραγμάτων δέν.προ- 
ήλθεν έκ τής αφθονίας τών πολυτίμων μετάλλων, 
άλλ’ έκ.της έπαναληψεως" τών εμπορικών επιχειρήσε
ων έν εΰρυτέρω κύκλω· έφάνη δέ τότε μεγάλη, επειδή

τής έγρηγόρσεως τήν μακράν άτονίαν. 'Η κερδοσκο-

έπί τής επαναστατικής περιόδου τά πάντα είχον ύπο- 
τιμηθή ύπερμέτρως. Συνέβη καί τότε ό, τι συμβαίνει 
πάντοτε σχεδόν έν τοιαύάή πέριστάόει, διαδεχόμενης 
τής έγρηγόρσεως τήν μακράν άτονίαν. 'Η κερδοσκο
πία προσώθησε τάς τιμάς μέχρις ύπερβολής. ’Αλλ’α
μέσως κατά τό έπόμενον έτος, μετά τήν κρίσιν, αί 
τιμαι έζεπεσον, καί έτι σήμερον είναι κατώτεροι τών 
προ δώδεκα έτών.

Δεύτερον δέ, ά ρηθείς οικονομολόγος σφάλλει θε
τών τούς μέσους όρους ένθα δέν έπιτρέπουσι τά πράγ
ματά. Σεβόμεθα τήν στατιστικήν, θεωροΰντες αύτήν 
ώς ωφέλιμον προς διασάφησιν πολλών αποριών· άλλ’ 
ή στατιστική έφαρμόζεται έπί πραγμάτων τής αύτής 
φύσεως, ύπείκουσα είς τούς αύτόύς νο'μους, καί έκ τών 
αύτών πραγμάτων έπηρεαζο'μένη. Είς τάς με'ταβολάί 
όμως τών διαφο'ρων έμπορευμάτων, ή στατιστική δέν 
είναι ό μόνος γνώμ,ων. Παραδείγματος χάριν, είς τούς 
πίνακας έξ ών ό JevonS έπορίοΟη τά συμπεράσματα, 
βλέπομεν τήν τιμήν τού άκαθαρίστου βάμβακος τρι- 
πλασιασθεΐσαν καί τετραπλασιασθεΐσαν επί τοΰ έμ- 
φυλίου πολέμου τής ’Αμερικής· έτι δέ καί σήμερον 
άνωτέραν τής έν όμαλοΐς καιροΐς- έξ ού έπηρεάζονται 
ές ανάγκης καί τών ύφασμα'-ων αί τιμαί. 'Ωσαύτως 
δέ καί ή μέταξα είναι ύπερτετιμημένη,. ένεκα της νό
σου ές ής έπαθον έσχάτως οί μεταξοσκώληκες. Τέλος 
δέ, καί άν έτι βάλωμεν κατά μ.έρος τούς γενικούς 
πολιτικούς λόγους, μή λαμβανομένους ύπ’οψιν όσον 
επρεπεν, έν τή περιόόω ήπς παραβάλλεται, έγένοντο 
εκπτώσεις διατιμήσεων καί άπενευ,ήθησαν είς τό έ- 
ςωτερικον εμ.ποριον μειςονες ευκολιαι, πραγματα 
ταύτα έπενεργη'σαντα έπί τών τιμών. Ήτο λοιπον δυ
νατόν να τεθή μ.έσος όρος έν τοιαύταις περιπτώσεσιν ;

Εν έτει 1884 συνέταξέ τις έν Γαλλία πίνακα τής 
μεταβολής τών τιμ,ών άπό τού 1827 μέχρι τού 18G2 
επί ένίων τινών έμπορευμάτων, τάξας αύτά ύπό δια
φόρους κατηγορίας καί λαβίον ώς βάσιν τάς έπί τοΰ 
εξωτερικού έμπορίου έπισήμους καταγραφάς· έκ τών 
αριθμών λοιπόν τούς οποίους άπαντώμεν έν τούτω τώ 
πινακι δηλοΰται πόσον μικρόν κύρος έχουσιν οί τιθέ
μενοι ώς μέσοι όροι έπί πολλών καί διαφόρων πραγ
μάτων. Βλέπομςν έν αύτω ότι τό μέν κρέας, τά ορ
νίθια, τά ώά, άπό τού 1847 μέχρι τοΰ 1868 άνετι- 
μήθησαν κατά μέσον όρον ώς 90 τοΐς 100’ τά δε φυ
τικά προϊόντα, ώς ό καφές, τό τέΐον καί τό έλαιον, 
ύπετιμήθησαν ώς 40 τοΐς 100· έπειδή όμως τά επί 
τών τελευταίων τούτων ειδών τέλη ήλαττώθησαν 
κατ εκείνην τήν περίοδον είς 50 τοΐς 100', πρέπει νά 
λογίσωμεν ώς μόνον 10 τοΐς 100 τήν είς τά είδη 
ταύτα άνατίμησιν. Εΐς .δέ τάς πρώτας ΰλας, έν αίς 
ό βάμβαξ, τά μαλλία, ή μέταξα, έγένετο άνατίμη- 
σις .>0 τοΐς 100. Είς τά μέταλλα όμως τά πρωτό- 
χώνευτα, ώς τόν ακαθάριστον χαλκόν, τόν μόλυβδον 
καί τόν ζίγκου, ούδεμία σχεδόν είχε γίνει μεταβολή. 
Ί ούναντιον, είς τά έπεξειργασμένα είδη έφάνη ύποτί- 
μησις 33 τοΐς 100, ώς καί είς τά βαμβάκινα αυτά 
υφάσματα, ών ή πρώτη ύλη ΰπέστη σημαντικάς άλ- 
λοιώσεις τιμής, καί σήμερον είναι μάλλον άνατετι- 
μημένη ή έν έτει 1847. Εξαιρούνται τά μετάξινα 
πεποικιλμένα ύφάσματα, ών ή τιμή άνέβη άπό 1 10 
εις 1 1 5 φράγκα, αφού τό 1857 ταύτα είχαν άνατι- 
μ.ηθή μέχρι 275 φράγκων.

Μας εκπλήττει ή τών πραγμάτων άνατίμησις έ- 

πειδή βλέπομεν αύτήν προ πάντων είς τά τής τροφή, 
καί·εις τσί'άπάιτοΰντά ημερομίσθιον. Τά έμπορεύματα 
ών ή προαγωγή είναι σχεδόν απεριόριστος, καί τά ό
ποια δύνανται ν’αύξήσωσι κατά τάς παρουσιάζομε- 
νας χρείας, ένω δλατ αί πρόοδοι της έπιστήμης καί 
της βιομηχανίας συντρέχουσι πρός τό νά καταστή- 
σωσιν οίκονομικωτέραν τήν έπεξεργασίαν αύτών, χά- 
νουσιν έκ της άζίας των· είς τούτο ύπόκεινται τά χει
ροτεχνήματα. Τούναντίον δέ, τά έμπορεύματα ών ή 
προαγωγή δέν δύνατάι πάντοτε νά προφθάση τάς πα- 
ρουσιαζομένας χρείας, οσάκις μάλις-α αύται αύξήσωσι 
διά μιας,·—-καί τοταύτα είναι τό κρέας καί τινα τών 
έδωδίμων,—άνατιμώνται σημαντικώς. Τό αύτό δέ 
τούτο συμβαίνει καί είς τάς πρώτας ύλας, άναζητου- 
μένας περισσότερον άμα ώς κινηθή ή βιομηχανία. 
Τών φυτικών έδωδίμων αί τιμαί δέν μετεβλήθησαν 
πολύ, έπειδή ή αγορά έζετάθη μόνον όσον άπήτει ή 
ανάγκη. Κρέας, ώά καί βούτυρον δέν δύναταίτις νά 
φέρη πανταχόθεν, διά τό δαπανηρόν καί δύσκολον 
της μετακομίσεως, ένω καφές καί τέΐον καί έλαιον 
δύναται νά ζητηθή καί έκ τών άπωτάτων χωρών, 
διότι ή μετακόμισις ούτε δύσκολος είναι, ού'τε πο
λυδάπανος σχετικώς. Οΰτω λοιπόν έξηγεΐται τό 
σχετικώς αμετάβλητον τών τιμών τών πραγμάτων 
τούτων. Περί δέ τών μετάλλων τών λεγομένων πρω- 
τοχωνεύτων, ή οικονομία έν τοΐς τοόποις δι ών εξά
γονται καί επεξεργάζονται άντεστάθμισε τήν αύ'ξη- 
σιν της πρός αύτά ζητήσεως, καί διά τούτο δέν με
τεβλήθησαν αί τιμαί των. ’Αλλ’ό,τι ώσαύτως ηύξησε 
πολύ, είναι τά ημερομίσθια- είναι βέβαιον ότι άπό 
τού 1847 προσετέθησαν είς αύτά 30 τοΐς .100, ένω 
ήδη είχον αύςήσει καί κατά τά προλαβόντα εϊκοσιν 
έτη άπό ΙΟ έως 15 τοΐς 100. Καί τό κρέας όμως 
ύπηρχεν εύωνότερον έν έτει 1827 ή έν 184 7.

Δέν άρνούμεθα ότι έν γένει θεωρούμενη ή τιμή τών 
έμπορευμάτων σήμερον είναι άνωτέρα τής προ είκοσι 
έτών’ αλλά τούτο προηλθεν απλώς έκ της πσοόδου 
τοΰ δημοσίου πλούτου. Είναι άναντίόόητον ότι αετά 
της προοοου και της ες αυτής ευζωίας των Λαών γί
νεται πλείων άνάλωσις, καί έπειδή συνήθως ανα
λίσκονται έκεΐνα προ πάντων τά είδη , άτινα δεν 
προάγονται όταν θελήση τις, ούτε προσφέρονται όσον 
τάχιστα άπαιτήσωσιν αί νέαι χρεΐαι, ούτε είναι δυ
νατόν να συναθροισθώσι καί να φυλαχθώσιν έπ’αόρι
στον,—-τοιαύταδέ είναι τά τρόφιμα, — φυσικω τώ 
λόγω ταύτα άνατιμώνται· καί τόσον ταχύτερον άνα
τιμώνται, όσον ή ζήτησις ύπερβαίνη τά υπάρχοντα. 
Τό αύτό καί περί τών ημερομισθίων, άνατιμωμένων 
άναλόγως της βιομηχανικής καί έμπορικης κινήσεως.

Περί δέ τών χειροτεχνημάτων, τεινόντων έν γένει 
είς ύποτίμησιν ένεκα της έφαρμογης πολ.λώχ έπιστη- 
μονικών έφευρέσεων καί πάσης προόδου, ή τάσις αυτή 
βραδύνεται μέν ύπό της αύξήσεως ήτις γίνεται καθ* 
έκάστην έν τή αναλώσει αύτών, άλλ’ούχ ήττον ό
μως έπιμε'νει, καί δέν είναι χρεία νά έπισκεφθώμεν 
τούς έπισήμους πίνακας, ϊνα ίδωμεν ότι σήμερον δα
πανά τις όλιγώτερα ή προ τοΰ 1848 πρός ένδυμα- 
σίαν καί προμήθειαν πραγμάτων τινών της συνήθους 
χρήσεως, μάλιστα δέ καί της πολυτελείας, ώς χαρ
τιών καί σκευών άργιλλοπλάστων τε καί κρυστάλλι
νων. Ωσαύτως είναι σήμερον εύωνοτερα όλα τά έκ 
σιδήρου κατασκευαζο'μενα, ώς έργαλεΐα, μαχαιρικά
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έμπορική κίνησες. "Ωστε ή- άνατιμκσις, τών. πραγμά
των .προέρχεται,- ώς φαίνεται, πάντοτε έκ τής αυτής 
αιτίας· ήτοι έ» τής προόδου τοΰ δημοσίου πλούτου.

’’Ας ίδωμεν.δέ τώρα οποίον ποσόν χρυσού καί αρ
γύρου παρήχθη άπό τής άνακαλύψεως τών χρυσωρυ
χείων τής Καλιφορνίας καί της Αύστραλιας, και έπέ- 
φερεν, ώς διατείνονται, τήν ΰποτίμησιν τών μετάλ
λων τούτων. Ύπελογίσθη ότι τό 1848 εύρίσκοντο 
εις τήν Ευρώπην καί ’Αμερικήν, εις τόν πολιτισμένου 
λεγόμενον κόσμον, 34 χιλιεκατομμυριων φράγκων 
πολύτιμα μέταλλα, ών 20 άργυρος καί (4 χρυσός. 
Μετά ταύτα, τά μεταλλεία της Καλιφορνίας καί Αυ
στραλίας, συμπεριλαμβανομένων καί τών της' Ρωσ- 
σίας, προσέθεσαν I 0 έως I 2 χιλιεκατομμύρια· ώς-ε 
σήμερον πρέπει νά έχωμεν 46 χιλιεκατομμυριων 
φράγκων μ,έιαλλα πολύτιμα, άντί τών 34 άτινα εί- 
χομεν μέχρι τού 1848· τούτέστιν ηυξησεν ό ήμέτε- 
ρος πλούτος κατά 35 τοίς 100 κατ έτος. Είόομεν ότι 
κατά τήν δευτέραν πεντηκονταετηρίδα τοΰ ΙΖ αίώνος, 
άπό τού έτους 1640, καί καθ ό'λον τόν 1Η αιώνα, 
καθ ον τά μεταλλεία είχον δώσει 27 χιλιεκατομ- 
κύρια φράγκων κατ’έτος (αύ'ξησιν 1 καί ή'.μισυ τοίς 
100), αί πρόσοδοι τού εμπορίου, ή έξαγωγή καί ή 
χρησις της βιομηχανίας, άπερρόφησαν τάς αυξήσεις 
ταύτας' έλέχθη μάλιστα ότι, άμα ώς ειχεν ελαττω
θώ τό προϊόν τών μεταλλείων έπί τών ύπέρ ανεξαρ
τησίας πολέμων τών ισπανικών άποικιών-( 18 16— 
1830), έπηλθεν άναργυρία, έξ ής έπαθον αί τιμαί τών 
πραγμάτων. ’Εδέησε λοιπόν κατά τήν μακράν εκεί
νην περίοδον ν’αύξήση τό χρηματικόν ώς 1 καίήμισυ 
τοίς 100 πρός πλήρωσιν τών ύπαρχουσών χρειών. 
’Ολίγα δ’έτη πρό τού 1848, ό χρυσός, όςτις άπό της 
αρχής τού αίώνος ηύξησεν ώς 58 τοίς 100, τόσον ή
το σπάνιος, ώστε έπημείβετο. Τίνες λοιπόν αί σήμε
ρον ύπάρχουσαι χρεΐαι; τούτο είναι τό ζήτημα.

’Από τοΰ 1840 μέχρι τού 4852, ή εισαγωγή τών 
ξένων προϊόντων έν ’Αγγλία άναβαίνει δι’ έκαστον 
τών κατοίκων της εις 60 σελλίνια καί Ο δηνάρια, μέ
χρι 82 σελλινίων* ήτοι έίς 30 τοίς 100. Τό 1862, 
ήτοι μετά I 0 έτη, άνέβαινεν εις 154 σελλίνια μετά 
αύξήσεως 100 τοίς 100. Εν Γαλλία, τό εξαγόμενον 
είναι έτι θαυμαστότερον τό έςωτερικόν έμπόριον πα- 
ρίστα δι’ έκαστον κάτοικον 49 φράγκα καί ήμισυ τό 
1827, 73. 94 τό 184 7, καί 221 φράγκα τό 1867· 
ήτοι ή αύξησις, ήτις κατά τήν πρώτην εικοσαετή πε
ρίοδον έγινεν ώς 47 τοίς 100, κατά τήν δευτέραν 
άνέβη εις 185 τοίς 100. ’Εάν δέ κρίνωμεν περί τού 
εσωτερικού εμπορίου της Γαλλίας έκ τών πράξεων της 
Τρ.απέζης της, καί τούτο έτετραπλασιάσθη σχεδόν 
άπό τού 1848- άπό 2,705 έκατομμυρίων τού 1847, 
άνέβη έν έτει 1866 εις 8 χιλιεκατομμύρια, ενώ άπό 
τού 1827 μόλις είχε διπλασιασθη. Άστε, άν και τά 
πολύτιμα μέταλλα ηΰξησαν διά μιας σημαντικώς, αί 
επιχειρήσεις έπληθυνθησαν ταχύτερου έτι· αύται έ- 
τετραπλασιάζοντο, ενώ ό χρυσός καί ό άργυρος ηύ- 
ξανον μόνον κατά 35 τοϊς 100. Εύρισκον λοιπόν να 
τοποθετώνται τά μέταλλα ταύτα καθόσον έξήγοντο 
έκ τής γής, καί, άνευ τής τεραστείας άναπτύξεως ήν 
έλάμβανε. συγ-χοόνως ή δημοσία?πίστις, ούτε θά έπήρ- 
κουν. ’ Εν’Αγγλία σήμερον οι λογαριασμαίάξοφλοΰν- 
ται διά περιαγωγής έν τισι γραφείοις άτινα έκεί κα
λούνται pleariag· Jlouses· Εϊί ταΰτα τάκαταςήματα

είδη και άλλα ρωπικά. Τέλος δέ, έξω τών μεγάλο-? 
πόλεων καί τών βιομηχανικών κέντρων, ευρίσκει τις 
έτι οικήματα ών τό ένοίκιον δεν είναι άνώτερον τού 
προ εικοσαετίας.

Άστε ούδεν ήλλοιώθη έν τοίς νόμοις καθ οΰς με
ταβάλλονται αί τιμαί τών πραγμάτων. Τα αυτά ά- 
νετεμήθησαν καί ύπετιμηθήσαν μόνον αί άναλογίαι 
των υπήρξαν διάφοροι, καί άν άπό τού 1848 αύται 
προέβησαν μάλλον προς τά άνω, άλλα καί ή πρόοδος 
έγινε σημαντικωτέρα έκτοτε. Είναι όμως καί πράγ
ματα ών ή άξια ήλαττώθη άπό τού 1848, καί άλλα 
ών έμεινε ςάσιμος· άλλάτό σφαλερόν τής ιδέας, ότι τά 
πολύτιμα μέταλλα ύπετιμήθησαν, καί ότι έκ τούτου 
προήλθον αί μεταβολαί τών τιμών εις τά πράγματα, 
άποδεικνύεται προφανώς έκ τών τιμών αύτών, αι'τι- 
νες έν γένει σήμερον είναι κατώτεραε τών προ δώδεκα 
ετών, καίτοι έν τούτω τω διαστήματι έξηκολούθησεν 
αύξον το ποαδν τών πολυτίμων μετάλλων. Τουλά
χιστον προκύπτει έκ τούτου ότι τά δύο ταΰτα, ή αύ- 
ξησις τοΰ μεταλλικού και ή άνατίμησις τών πραγμά
των, δέν είναι άλληλένδετα. ’Ηδύνατότις ν’άπατηθή 
κατά τούτο έν έτει 1857 και 1858, έπί τής εξαι
ρετικής καί έτι προσφάτου περίσσειας τών πολυτίμων 
μετάλλων, μεθ’ήν αί τιμαί ·τών πραγμάτων άνυ- 
ψοΰντο κατ έτος άνευ υποτροπής· άλλά μετά ταύτα, 
μετά τήν γενομένην σχετικήν ύποτίμησιν τών πραγ
μάτων, αυτή ή απάτη διελύθη.

Τί δέ νά εϊπωμεν περί τής τιμής τού σίτου, ήτις 
μένει σταθερά καί αμετάβλητος ; 'θ σίτος είναι είδος 
τοΰ οποίου ή προαγωγή απαιτεί πάντοτε σχεδόν τήν 
αυτήν δαπάνην· ή άξια τού νομίσματος μετρεΐται 
προ αιώνων διά τοΰ είδους τούτου· ό σίτος παρηκο- 
λούθησεν όλας τάς μεταβολάς τής άξίας τού νομίσμα
τος, καί ό σίτος έχει σήμερον τήν αύτήν τιμήν ήν καί 
πρό είκοσι ετών. ’Εν Γαλλία, έν έκατόλλιτρον σίτου 
πωλείται κατά μέσον όρον πρός φρ. 18, ώς καί προ 
τού 1848· μάλιστα δέ πρό τινων έτών έξέπεσε καί 
μέχρι φρ. 16 καί 15. Η σταθερότης τών τιμών τού 
είδους τούτου δοσκόλως θά εξηγείτο, άν έγίνοντο τη- 
λικαύται μεταβολαί εις τήν αξίαν τών πολυτίμων με
τάλλων οίας συμπεραίνουσιν. Εφερον εις παράδειγμα 
τήν Ινδικήν πρός άπόδειξιν τών μεταβολών τούτων· 
έκλεξαν τάς έποχάς δτε είχεν εΐσκομισθή εις τήν χώ
ραν εκείνην τό πλείστον χρηματικόν· κατέδειξαν τάς 
μετά τούτο τιμάς τών λεγομένων ανατολικών, προϊ
όντων, καί εΰρίσκοντες αΰτάς ύψωμένας, έσυμπέρα- 
νον ότι ή ΰψωσις έσήμαινε τήν ύποτίμησιν τού αργύ
ρου καί τοΰ χρυσού. 'Ημείς, εςετάσαντες αύτούς τούς 
πίνακας οΰς φέρουσιν εις άπόδειξιν τούτου, έξάγομεν 
άλλο συμπέρασμα. Απο τού 1835 μέχρι τού 1845 
έγένετο εις τήν ’Ινδικήν εισαγωγή πολυτίμων μετάλ
λων πολύ μείζων ή κατά τά προλαβόντα δέκα έτη· 
525 άντί 300 έκατομμυρίων’ άλλ’ όμως, κατά τά 
έπακολουθήσαντα πέντε έτη ( 1845—1850), αί τι- 
μαί τών πραγμάτων δέν άνέβησαν· τούναντίον κατέ- 
βησαν ύπέρ τά 20 τοίς 100 κάτω τού μέσου ορού τού 
1830—1835· Ωσαύτως κατέβησαν καί μετά τά 
είσαχθέντα άπό τού 1855 μέχρι τού 1857 μεγάλα 
εκείνα ποσά μεταλλικού, μόλις άναλαβούσαι ότε είχον 
αρχίσει.ν’άνοίγωνται εις τήν χώραν εκείνην νεάι οδοί, 
νά κατασκευάζωνται σιδηρόδρομοι, νά παρουσιάζον
ται καί άλλαι άγοραί, δηλαδή ότε είχε γίνει νέα τις 

προσέρχονται ‘/.αθ’εκάστην, είς τινας ώρας πρρσδιω- 
ϊ ρισμ.ένας, οι υπάλληλοι τών πρωτίστων τραπεζιτικών 

καταστημάτων, ανταλλάσσουν. μεταξύ τών τό χαρ- 
τίον όσοVέχει έκαστος εις διαταγήν, καί πλείσται 
πληρώμαί γίνονται ούτω πώς άνευ χρηματικού. Μό
νον εν Αονδινφ ύπολόγίζονταΐ αί πράξεις αύται άνα- 
βαινουσαι εις 2 χιλιεκατομμύρια·φράγκων καθ’;έβδο- 
μαδα, η εις 4 χιλιεκατομμύρια λιρών ίερλινών κατ’ 

'•'^τρς.
Αλλ όμως ή πίστωσις δέν άντικαθιστά τό άργύ- 

.-ριονέν παντί καιρώ· φέρομεν εις παράδειγμα τό 
4'856 και 4 857·. Επειδή-κατάτά δύο ταύτα'έτη τό 
μεταλλικόν τής Γαλλικής Τραπέζης ήλαττώθη κάτω 
:των 200 .έκατομμυρίων φράγκων, έδέησε ν’άνυψωθή 
ό γόκος της-προεξοφλήσεώς έίς 7καί '8τοίς'100. Τό 
αυτό συνέβη και το 1864. Η πίστωσις είναι μέγας 
αρωγός εις τό εμπόρίον, αλλ’είναι μόνον αρωγός· τό 

~δέ κύριον όργανον είναι πάντοτε τό άργύριον, καί καθ’ 
,ήίσον αναπτύσσονται αί υποθέσεις, χρειάζεται αργύ- 
. ριον περισσότερον.

^Σήμερον, εις τήν Γαλλικήν Τράπεζαν ύπάρχει πλη- 
θώρα χρυσίου καί αργυρίου· άλλά τούτο δέν έχει Tt 

.’.'κοινόν .μετά τής αύξήσεως τών πολυτίμων μετάλλων 

. καί πρός άπόδειξιν, αρκεί νά εξετάσω μεν τάς τιμάς 
-παντός πράγματος, τάς οποίας θά εΰρωμεν' έν γ-'ε'νει 
μετριωτέρας τών πρό τεσσάρων ή πέντε'έτών, ότε τό 
τής Τραπέζης μεταλλικόν είχεν έλαττωθή κάτω τών 

ν<2θ0 εκατομμυρίων. Καί ούτε ύπάοχει τάσις ποός 
■;3ψω»ιν.
co.'i'Γοιαυτη υπήρχεν η θεσις τών πραγμάτων κάί έν 
• •έτει 1850 καί 1851· άλλ’ότε μετά δύο ή τρία έτη 

υποθέσεις άνέλαβον, τό μεταλλικόν ήλαττώθη έ- 
παισθητως, το δ’εν κυκλοφορία ευρισκόμενον, τόσον 
άνεπαρκές είχε καταντήσει,-ώστε ήναγκάόθη ή Τρά
πεζα ή Γαλλική, όπως φυλάξη τό δέόν ποσόν έν τοίς 

<·παμ.είοις της, νά ύψωση τόν τής προεξοφλήσεως τόκον 
ύπέρ τό σύνηθες· καί τότε μόνον ήοχισαν τά ποά··-

- ματα ν’άνατιμώνται. "ίσως λοιπόν έπαναληφθή καί 
.σήμερον τό αύτό τούτο. Αί τιμαί τηρούνται κατώτε-

■ pat ή.όσον έπρεπε νάήναι, ή όσον ήσαν τοϋλάχις-ον 
τούτο δ’ένεκα τής έλαττώσεως τών υποθέσεων, καί 

-ενω οιακειται αποταυκευαενον άπειροί άργύριον· άλλ 
άν αύριον εζ.λειψωσιν αι ανησυχιαι ες ών περιωρίσθη— 
σαν αί ύποθέσεις, καί άναγεννηθϋ, ή έμπορική κίνησις, 

-ιθά ίδωμεν νά έλαττωθώσιν αί παρακ-αταθήκαι τού άρ- 
^γωρίου, καί συγχρόνως ν’άνατιμηθώσιν όλα τά είδη. 
c/Γί ΰγιέστερον τούτου επιχείρημα πρός άπόδειξιν, ότι 

δέν υπάρχει ύπέρμετρος αφθονία πολυτίμων μετάλ- 
' λων, και ότι αΰτη οΰδολως πρός τό παρόν έπιφέρει 
τάς μεταβολάς τών τιμών τών πραγμάτων; Κατά τον 
4-' και 1Ζ' αιώνα, ήρκεσεν ή έξόρυξις 70 ικατομμυ-

> ρίων φράγκων μόνον, έξακολουθήσασα έν διαστήματι 
70·ετών, να μεταβαλη μεγαλως τας τιμάς, ένώ αί 

■■^••χΜρηυεις ήσαν λίαν περίωρισμέναι. Κατά τον 1Η 
αιώνα, ή? έξόρυξις προέβη είς 200 εκατομμύριά, καί 

t τίποτε δέν άπετέλεσε- περί τό 1 848 προέβη'ε’ίς 4 50 
εκατομμύρια, και μόλις επηρκεσε· σήμερον είναι χι-

. λίων.έκατομμυρίων· άλλά, συγκρινομενη πρός τήν
- πρόοδον τών υποθέσεων, είναι μετριωτέρα τή^ τών 
ύ200 εκατομμυρίων τού 1Η/αίώνος κάίτής τών 450 
-πήςήποχής τής πρό τού 1848. Άς έϊπομεή,·'έκ τών 
κχιλίω5κτ®ότ«ν·έκατομμυρίων, άφα> -,,υμένου τόύ'εξα

γομένου ποσού, καί τού άναγκαιούντος πρός άναπλ·ή- 
ρωσιν τών απωλειών, άπομένουσι μόνον 500 τό πο- 
λύμ διαθέσιμ.α· τουθ ’όπερ αυξάνει' τό άποθήκεύμέ- 
νον άργύριον κατά 1 τοίς 100- Πρό είκοσι έτών ηΰ- 
ςρ.νε κατά 1 ' ./τοίς-ΙΟΟ· επομένως, άν ή έξόρυξις 
μέίνη ώς- έχει τά νυν, πρόςτό παρόν τούλάχιστον ου- 
δείς υπάρχει φόβος μή ύπερβή τάς χρείας· έν όμαλοίς 
καιροίς, είναι μάλιστα έλάσσων αύτών.

• ’Αλλ άραγε ουτώ πάντοτε θά έχωσι τά πράγ
ματα ; ’Ας έξετάσωμεν.

Ούδείς βεβαίως δύναται νά προφητεύση τούτο, ε
πειδή τό παν έξαρτάται έκ τού μέλλοντος' τών με
ταλλείων καί έκ της εμπορικής κινήσεως· άλλ’έχομεν 
λόγους νά πιστεύσωμεν ότι ούτε αί τιμαί τώίνπραγ
μάτων θά λάβωσιν έκ τούτου έπαισθητάς μετάβόλάς, 
ούτε τού-νομίσματος ή αξία θά πάθη άξιόλογόν τινα 
•έκπτωσιν. ΓΙαραλείπο'/τες τήν χρησιν της βιομηχα
νίας, ή'τις αύξάνει μετά τού προοδεύοντος πλούτου 

•καί της πολυτελείας, "δυνάμεθα σήμερον ;ν’ άποφαν- 
'θώ.μίν ότι, όσον αύξανη τό ποσόν τού χρυσού καί αρ
γύρου, τόσον θ’άνοίγωνται νέοι πόροί πρός χρησιν 
αύτών. Καί ή γινόμενη δέ άπιυλεια έπί 46 χιλιεκα- 
τόμμυρίων άπσρροφα κατ έτος 200 εκατομμύρια. 
Πρέπει πρός τούτοις νά λάβωμεν ύπ’οψιν ότι αί σχέ
σεις-τής Ευρώπης καί ’Αμερικής μετά τών ανατολι
κών χωρών θά έκτείνωνται όσημέραι, καί εκεί θά έ- 
χωμεν μέγιστον πόρον, σύροντα τό περίσσευμα τών

■ πολυτίμων ημών μετάλλων. Ο Μακφερσών, έν τή 
«•'Ιστορία τού εμπορίου μετά της ’Ινδικής» λέγει, ότι 
αί άνταλλάγαί μετά τών χωρών έκείνων ηύξανον καθ’ 
όσον τά μεταλλεία της ’Αμερικής έξέκένωνον τούς θη
σαυρούς των εις τήν Εύρώπην, ήτις, άνευ1 τούτου, θά 
κατεπλημρ-υοείτο ΰ'π’αύτών. Ά,τι συνέβη κατά τόν 
μεσαιώνα συμβαίνει καί σήμερον. Καθ έκαστον έτος 
στέλλομεν είς τήν ’Ινδικήν ποσά χρημάτων ύπέρ'ογκα· 
ή απορροφητική αύτη δύναμιςτών χωρών έκείνων, έν
θα κατοικοΰσιν έκατοντάδες έκατομμυρίων ψυχών, 

•μετά τών οποίων αί σχέσεις ήμών πόρρω άπέχουν τοΰ 
να ήναι ό,τι έσονται μίαν ημέραν, αρκεί νά μάς καθη- 
συχάσ-η περί τού μέλλοντος. Καί τέλος πάντων, τίς 
έγγυάται ότι τά μέταλλείά θά δίδωσι πάντοτε τά 
χίλια έκατομμύρια ψράγκων κατ’έτος, άτινα.δίδουν 
σήμερον, καί δέν θά έξαντ7;ηθώσι; Σχετικώς, είχον 
εξαντληθή μΛτά τήν άνακάλυψιν τής ’Αμερικής·· έδέη-

■ σε δέ νά μηχανέυθώσιν όί άνθρωποι νέους τρόπους έξο- 
ρύξεως, ΐσχυροτέρους,'όπώςέπ'αρκ^ τό προϊόν έίς τάς 
παρούσιαζσμένας χρείας. Τό αύτό τούτο παρατηρεί
ται καί σήμερον. Είς τήν Καλιφορνίαν καί Αύς-ραλίαν 
τώρα ό χρυσός δέν εΰρίόκεται πλέον, ώς πρύτερον, 
είς τάς άιεΰους καί τά χώματα άτινα συρέι άπό τών 
υψωμάτων της γης ή βροχή, άλλ είναι χρεία νά θραύ- 
ωνται πέτραι σκληρότάται, ή νά έκϊίλύνεταΐ'μέγα πό
σον χωμάτων, ίνα έξ άύτώό έξαχθιοσιν έλάχιστά τι- 
να ψήγματα χρυσού. Αύτη δέ ή'έργασία είναι δαπά
νη ροτάτή, κάί ενόσω δέν άνακΑυφθώπι νέα στρώ- 
ματα άφθονα καί εύεκμετάλλευτα, ώς ήσαν κα-ς’άρ- 
-χάς τά τής Καλιφορνίας καί ήτύστράλίας/ τό προα- 
γόιμενον δέν θά ήναι ϊύ'σοΰ'τό'ν άφθονόν ή'εύεξάγωγον, 
ώστε νά έπηρέάση είς τάς' τίμ'άή'τών χρειωδών πραγ
μάτων. ’Ενδέχεται μάλιστα νά- ά’έλέιόποιήσωσιν αί 
κόινώόίάι έτι μΐλλόν τά^έάα τής πιστώσέως, πρός 
άπόάτήή'εν’ καί αλλων’όύνϊιλλά^μάτικών οργάνων.
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'Γοιοΰτο παρίσταται τό μέλλον . εις. τ>ν π.αραβηλ- 
λον.τα τήν κίνησιν τών πολυτίμων μετάλλων προς τήν 
εφήςτήν πρόοδον του πολιτισμού.

(Τό τέλις εις τό πρόσεχε';.)

Τάχιστα καταλύει ό χρόνος παν ο,τι δέν έγινε

Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΓΥΧΑΙΚΩΧΤΤΗΣ.
ΪΙάν ό,τι άπηγορευμένον, εξάπτει τοΰανθρώπου τήν 

φαντασίαν ή τήν περιέργειαν· και οί Φράγκοι λοιπόν 
έχουσιν ονειρώδεις ιδέας περί της καλλονής τών Ο- 
Οωμανίδων, κρυπτομένων όπισθεν τώνδίκτύωτών κιγ- 
κλίδων τοΰ γυναικωνίτου.

*Ω, άν αί κιγκλίδες αύται άφ-ρρουντο μίαν ημέραν! 
πόσα όνειρα τοιαυτα θά έξητμίζοντο !

Καί πρώτον, αί καλλοναί αίτίνες θά έξήρχοντο εις 
τό φώς τοΰ κόσμου, ούτε έζαισιώτεραι θά ήσαν, ούτε 
πολυπληθέτεραι τών έν παντί τόπω, ένθα εύρίσκονται 
λευκόδερμ.οι άνθρωποι· πέριξ δ’αύτών θά συνεσσω- 
ρεύετο τοιαύτη πληθύς γυναικών άσχήμ.ων, ώστε πε- 
πείσμεθα ότι θά έλεγον οί Φράγκοι θεαταί, «\Ας λεί- 
ψωσι λοιπόν αί μόνον τόσαι ευειδείς, διά νάμή προσ- 
τεθώσι τόσαι δυσειδείς είς τάς η δη παρ’ήμΐν ύπαρ- 
χούσας! »

Καί τοΰτο μέν, καλώς γινώσκομεν ημείς οί ’Ανα
τολικοί, πολλάκις άπαντήσαντες καθ’ οδόν άποκρυ- 
πτόμενα άπό τών οφθαλμών ήμών άθλια γραΐδια, ή 
δύστηνα πλάσματα γυναικεία, ών ν, άφάνεια είναι 
μάλλον ευεργεσία ή στέρησις προς τήν ανθρωπότητα· 
αλλά πείσε περί τούτου τόνΦράγκον! Ο Φράγκος 
δέν εννοεί ποιον λόγον έχουν αί μ.ή ευειδείς τών Ό- 
Οωμανίδων νά κρύπτωνται. Καί έ',ηγείς μέν είς αυτόν 
ότι τοΰτο είναι γενική άπαγόρευσις τοΰ Κορανίου πρός 
τάς γυναίκας, αλλά δεν σέ καταλαμβάνει. Διά τάς 
εύμορφους, τό έννοεί· διάτάς δύσμορφους, όχι. Μία 
μόνη Παρισιανή κάπως ήδυνήθη νά μ έννοήση, όταν 
τήν ήρώτησα άν έγνώρισέτινα γυναίκα θεωρούσαν έαυ- 
τήν ώς στερημένην παντός θέλγητρου, όσον καί άν 
έτύγχανεν ήδικημενη ύπό τής φύσεως.

"Ετυχεν εκεί πρόχειρον τό βιβλίον πέριηγητοΰ έν 
Τουρκία « Les femmes Turques, leur vic et leur 
plaisirs, parM. F. Jerusalemy» , εντός του ό
ποιου εύρίσκετο καί ή απέναντι είκών. Ως δέ’Ανατο
λικόν, μ.έήοώτησενή Γαλλις κατά πόσον είχοντο α
λήθειας όσα ό περιηγητής ούτος περιέγραφεν.

Απεκρίθην ότι αί πληροφορίαι τοΰ πέριηγητοΰ εί
ναι ατελείς, ώς συμβαίνει εις όλους έν γένει τούς Εύ- 
ρωπαίους περιηγητάς, τούς μή διατρίψαντας είς τάς 
χιόρας ήμών ικανόν χρόνον, ού'τε είσαχθέντας είς τάς 
διαφόρους εθνότητας έξ ών συντίθεται ό πληθυσμός 
της Τουρκίας. "()~ι δέν αρκεί νά συναναστραφή τις 
μόνον ’ Αρμενοκαθολικούς καί Φράγκους διά νά μάθη 
τά τών 'Οθωμανών καί Ελλήνων, ούτε μόνον ’Οθω
μανούς καί Εβραίους διά νά μάθη τά τών ’Αρμενίων 
καί ’Αρμενοκαθολικών. Οτι ιός πρός τήν εικονογρα
φίαν ήν είχομεν ΰπ’όψιν, τά έν αύτή πόρρω άπείχον 
του νά ήνάι πάντα πιστώς άπεικονισοιένα. Καί τέεώ- 
τον,τά κοσμήματα τοΰ τοίχου, αριστερόθεν τής εί- 
κόνος ταύτης, ουδέποτε είναι _ένΛ«ΐ? όθωμανικαΐς οί-

κίαις τόσον, πλούσια ή κομψά, όσον φαίνονται· τά 
δέ δεξιόθεν, ότι είναι μάλλον φαντασιώδη ενταύθα ή 
αληθή· τέλος δέ, οτε αί ένδυμασίαι τών Όθωμανίδων, 
καίτοι ποδήρεις κ’έκείναι, δέν έχουσιν ακριβώς τό 
σχήμα τούτο- περί δέ τώΊ*προσώπων, ότι ό ξυλογρά- 
φος τά έπλασεν όλα σχεδόν ώραία κατά θέλ.ησιν.

"Οταν είπον ότι ό περιηγητής δέν λέγει άλήθειαν έν 
οίς αναφέρει περί τών ’Οθωμανίδων, ότι άναχωροΰσιν 
έκ τών νυκτερινών συναναστροφών περί ώραν τετάρ- 
την τής πρωίας, ή παρισιανή κυρία ήρώτησε διατί;

—-Διότι, απεκρίθην, αί καλαί γυναίκες τών Τούρ
κων δέν εξέρχονται τών οικιών των διά νυκτός, ώς αί 
Εύρωπαίαι.

— ’Αλλ’άν τύχωσι ποοσκεκλημέναι είς τιναχορόν; 
’Εγέλασα.— Δέν συμβιβάζονται αύτά τά πράγ

ματα μέ τά τουρκικά ήθη- ούτε είς απλήν τινα συνα
ναστροφήν νυκτερινήν συνέρχονται πώποτε αί γυναί
κες έκείναι.

— Καί λοιπόν, τάς εσπέρας πώς τάς περνούν;
—Τάς εσπέρας, έπειδή τό σκότος καταπέμπεται 

ύπό τοΰ Θεού, οχ ι μόνον διά τά πετεινά, αλλά καί 
διά τούς ανθρώπους, πράττουν καί οί πιστοί Μου
σουλμάνοι ώς τά πετεινά τά μή νυκτίνοαα καί απαί
σια- κοιμώνται ένωρίς.

— Τόσον ενωρίς κοιμώνται;
— Ναι, αλλά πρέπει νά προσθέσω πρός έπαινόν 

των, ότι καί έξυπνοΰν μέ τόν ορθρον.
— Καί τί κάμνουν αί γυναίκες των τόσον πρωί;
—-Χύνουν είς τόν κύριόν των νά νιφθή.
—"Οταν ήναι δοΰλαι- αί όδαλίσκαι ίσως, όχι ό

μως καί αί σύζυγοι.
— Καί αί όδαλίσζαι, ή μάλλον όδαλίκισσαι, ' 

καθώς ημείς είς τήν 'Ανατολήν τάς λέγομεν, καί αί 
σύζυγοι- διότι καί πάσης νομίμου συζύγου ό Οθωμα
νός άνήρ είναι αγάς- είναι κύριος αύτής. Γ.·:·;

— Επειτα δέ, τί κάμ.νουν ;
— Τί νά κάμουν ; τοΰ πλύνουν ή τοΰ τρίβουν τούς 

πόδας, καί άφοΰ καλώς τόν αναπαύσουν, φροντίζουν 
και αύται να συγυρεσθουν- ή, άν ήναι έκ τών άποιω- 
τέρων, βάλλουν τά στρώματα είς τάς θέσεις των . . .

— Είς ποιας θέσεις ; ’Επιδιορθώνουν δηλαδή έκ νέου 
τας κλίνας;

—"Οχι, διότι κλίνας δέν έχουν.
— Δέν ’iyvjv κλίνας ;
— Δέν έχουν κλίνας βέβαια- τό έπιπλον τοΰτο είς 

τούς ’Οθωμανούς είναι περιττόν· άλλ? επειδή τήν νύ
κτα στρώνουν χαμαί, το πρωί άποφέρουν τά ς-ρώματα.

— ’Αστείζεσθε· αυτό πουθενά δέν τό άνέγνωσα. λ
— Τά πράγματα είναι καθώς σάς τά λέγω- καί σάς 

βεβαιώ ότι ούδέν προσθέτω έκ τής φαντασίας «ου, 
καθώς πράττουν έζαιρέτω: οί ύμέτεροι περιηγηταί, 
άμιλλώμενοι τίς νά έπινοήση ποιητικώτερα καί θαυ- 
μαστ.ότεοα παραμύθια.

— Δέν άναγινώσκΟυν, δέν γράφουν, δέν ζωγραφί
ζουν αί Όθωμανίδες; τέλος πάντων, δέν μουσουργοί»: <'

— Οχι, αί ’Οθωμανίδες δέν άναγινουσκουν, δέν 
γράφουν, δέν ζωγραφίζουν· αδουν δμ.ως συνεχώς καί 
χορεύουν μεταξύ των, καί παίζουν καλά τό τύαπανον.

Εσιώπησεν ή παρισιανή δέσποινα βλέπουσά με 
μετά απόρων οφθαλμών. Είμαι βέβαιος ότι δέν μ’έ- 
πίστευσε. Τα πνεύματα τών Φράγκων είναι σήμερον 
τόσον γοητευμένα ύπό τών μύθων τής Χαλΐμάς! Νυν

εν Τουρκία τά πάντα άνθινά. Ό Λαμαοτίνος, έν τή μοπύλαι! ή δόξα σας διελύθη μετά τοΰ καπνού τοΰ 
τελευταία περιηγήσει του^ μή δέν παρομοιάζει τούς τελευταίου πυροβόλου ο έβρόντησεν ένΝαυαοίνω. 
μιναρέδας μέ κάλυκας κρίνων; Χαίρετε λοιπόν <->ερ- _______ -
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ιΥΤ : ·... V3?-.' ‘ ?λ". . ·„ :·τ . ' ·ΐ\ V'c.,s Ο-
(1081.)

’Εβασίλευεν έν Κώνσταντίνουπόλει’ Νικηφόρος Γ, 
ό Βοτανειάτης έπονομαζόμενος,όάις, ά'ί’-’ός ςράτηγος 
νόν^πί αύτοκράτορος Μιχαήλ 'ίί· τόΰ Παραπινάκόυ; 
κά'ί στάσιάσας κατ’ αύτοΰ μετά του συστρατήγου του 
Νικηφόρου τοΰ Βρυεννίοΰ, άνηγορεύθη αύτός αύτόζρά- 
τωρ έν έτει 1 078;
\ ’Ανηγορεύθη, διότι ό Παραπίνάκης κατ^πολεμήθη 
συγχ ρόνως ύπό δύο αντιζήλων, ήθύμησε, και άπο- 
θέσαςτήν αρχήν έζήτησε τήν ησυχίαν τής ζωής έν τω 
μοναχικό σχήματι.

At ολίγα ι αύται λέξεις συγκεφαλαιοΰσντήν· άγόιγήν 
πάί άύχην σχεδόν όλων τών στρατηγών και ήγέμο- 
νων τοΰ άτυχους Βυζαντινού κράτους.

’Εν Ιταλία, ό 'Ροβέρτος Γυσκάρδος είχεν ήδη ά- 
φάιρεσει άπό τών Βυζαντινών άπάσας αύτών τάς κτή
σεις και άπέβαινεν εϊς τήν’Ιλλυρικήν παραλίαν. Τήν 
μΐκράν ’Ασίαν έλεηλάτουν οί Σελσοΰκκοι, προελαύνον- 
τες νικηφόροι έπ’αύτήν. Παρά τόν "Ιστρον, τό κράτος 

“ήπειλεΐτο συγχρόνώς ύπό Ούγγρων, Βουλγάρων -καί 
Κροατών. 'Ως άν μή ήρκουν δέ ταύτα τά δεινά, τξη- 
κολούθουν και οί εμφύλιοι σπαραγμοί. Δύο ανεψιοί 
Ισαάκίου Α, τοΰ Κομνηνοϋ, Ισαάκιος καί ’Αλέξιος, 
έπώφθάλμίων εις τόν θρόνον τοΰ Βοτανειάτου.

'Ο Ισαάκιος είχε τό αξίωμα, στρατηγού έν ’Αντίο-, 
χεία' ό ’Αλέξιος, έκπεμφθείς κατά τινων Νορμαννών 
μισθοφόρων, οιτινες, δυσαρεςηθέντες έκ τής κυβερνή
σεων, έλήστευον καί έδήουν τήν Μικράν ’Ασίαν, πρώ-, 
τον κατίσχυσε τούτων, έπειτα δέ κατε'βαλε καί τόν 
αντίζηλον τοΰ Βοτανειάτου ς-ρατηγόν Νικηφόρου Βρυ- 
ένν.ον.

Ό Βοτανειάτης είχε λάβει γυναίκα τήν σύζυγον 
'ίοΰήτρό'Λατόχουτον Μιχαήλ Ζ , ζώντος έ'τι τούτου· 
ή δέ γυνή αύτη ένήργει ίνα ή διαδοχή τοΰ Θρόνου πε- 
οίέλθη, όχι εις τόν ανεψιόν τοΰ δευτέρου συζύγου της, 
τόννέον Συναδηνόν, άλλ’είς τόν έκ τοΰ πρώτου καί 
νόμΐμόυ γάμου υιόν της.

Οί Κομνηνοί, Ισαάκιος καί ’Αλέξιος, μαντεύσαντες 
*ον σκοπόν τούτον τής γυναικός, ώμοσαν νά συμπρά- 
ξωσιν υπέρ τοΰ υιού της’, τότε δέ ή αύτοκράτειρα έξε- 
μύπηρεύθη εϊς αύτούς, ό'τι οί αύλικοί συνεφώνησαν νά 
τούς φερωσιν επίβουλους είς τά ανάκτορα, έν άγνοια 

ά·ό>ΰ;Βοτανεςάτόυ, κάί"νά τούς- τυφλώ^ωσΐν’έπί ψευδες 
“^«"κατηγορία. -τ νυτ\<·

Τούτο κατέσπευσε τήν ανταρσίαν των- καί αύτός.' 
δέ ό αύτοκράτώρ παρέσχ εν αύτοΐς κατάλληλον πρός 
τούτο εύκαιρίαν, διατάξας τόν ’Αλε^ιον νά φέρη. είς- 
Κωνσταντινούπολή μέρος τοΰ δυτικού στρατού, ίνα 
έκςρατεύση μετ’ αύτού κατά τών Τούρκων. Υπό ταύ
την λοιπόν τήν πρόφασιν, ό ’Αλέξιος έκάλεσεν είς τά 
μεθόρια τής Θράκης τούς αξιωματικούς όσοι τω ήσαν 
ίριστοί, έκεϊ ή'γείρε τήν σημαίαν τής ανταρσίας, καί 
κατευθυνθείς έπί τήν πρωτεύουσαν ανηγορεύθη έξωθεν 
αυτής αύτοκράτώρ (1801 ),- ασμένως συγκατατιθε- 
μενου εϊς τούτο τοΰ πρεσβΰτέρου αύτοΰ αδελφού I- 
σαακίου.

Μανθάνων ταύτα ό γηραιός Βοτανειάτης, συνέσφιγ- 
γε μέν όσον ήδύνατο τήν εύνοιάν και πίστιν τών 
πολιτών οια όωρεων, χρημάτων, αςιωματων, και

ι όεά παντός μέσου δι’ού θέλγεται καί καταδημάγων 
γεΐται τό πλήθος- θέλων δέ νά καταστήση μείζονα 

"καί ό^ρηκτότιρον’φόν δεσμόν τής (εύγόίας, ήνάγκαζε- 
έκαστόνπών συγκλητικών νά ύπόγράψη μετά ό'ρκων 

, φρικτών καί άρών'ραλαμνάιοτάτων, ότι ούδέποτε θά 
; ώνόμαζον βασιλέα ή δεσπότην τόν ’Αλέξιον; Καί ετι 

μένπόρόω ευρισκομένου τού νέου μνης-ήρος τούτου, καί 
αναχαιτιζόμενου ύπό τοΰ στρατού τής πρωτευούσης, 
ύπέγραφον όλοι, πειθαοχοΰντες είς τήν εξουσίαν τοΰ αύ- 
τοκράτορος’ άμα δέ ώς εκείνος έφθασεν είς το χωρίον 
’Αλμέας, καί έμελλε τήν επαύριον ν’αύλισθή είς τά 
παλάτια τοΰ.Δαματρύος λεγόμενα, προσελθόντες ,αίφ- 
νιδίωςπρόςτό'λυκαυγέςείςτήν μεγάλήν έκκλησίαν ό 
μάγιστροςκαίτινες τών πατρικίων, καί όλοι τών 
σωματίων οί άρχοντίς, καί τινες άλλοι των αφανέ
στερων, βκραζον κάτωθεν νά καταβή ό πατριάρχης, ε
πειδή είχον νά τώ διάκοινώσωσι σπουδαία πράγματα.

'Ο πατριάρχης δέν έπείθετο νάκαταβή· άλλ’άπο- 
κλείσας τάς θύρας του, καί τήν είσοδον τοΰ λαβυρίν
θου όςτις ήγεν είς τά ύπερώα τής εκκλησίας, έπεμψε 
δύο ανεψιούς του νά έρωτήσωσι τί τόν ήθελον.

’Εν τούτοις, είχε συναθροισθή καί άλλο πλήθος, 
διότι ήδη είχε διαδοθή ή φήμη, καί συνέτρεχαν σώρη- 
δον, οχι μόνον άνθρωποι έπιχαίροντες συνήθως είς 
τούς νεωτερισμούς, άλλα καί τών- συνετωτέρων όχι ο
λίγοι, ώς καί συγκλητικοί έκ τών μή ίκανώς θεραπευ- 
θέντων ύπό τοΰ αύτοκράτορος. Συλλαβόντες λοιπόν 
ούτοι τούς ανεψιούς τοΰ πατριάρχου, ήπείλουν νάτούς 
πνίξωσιν, άν αύτός δέν κατέβαινε πάραυτα.

Τότε ό πατριάρχης, έκών είτε άκων,— άλλ’έκών, 
ώς έλεγον οί πλεΐστοι,— φορέσας τήν αρχιερατικήν 
διπλοίδα, καί άναλαβών τά λοιπά παράσημα τής άρ- 
χιερωσύνης, κατέβη άκκιζόμενος καί προσποιούμενος 
ότι έπασχε δήθεν διά τά γινόμενα. Ήσαν δέ ταύτα 
πάντα σκηνή (λέγει ό ίςορικός Κεδρηνός), καθώς άπε- 
δείχθη έπειτα έκ τών πραγμάτων διότι μόλις κατα- 
βάν α, τόν περιεκύκλωσαν οί έξάψαντες οΰτω τόν 
λαόν, καί κομίσαντες θρόνον, τόν έκάθισαν έπί τοΰ 
δεξιού μέρους τού άγιου βήματος.

Καί πρώτον μέν, διά τό πρόσχημα, τόν παρεκάλε- 
σαν νά μεταβή είς τον αύτοκράτορα ώς πρεσβευτής, 
όέτως τοΐς άποδοθή τό παρ’αύτών ύπογραφέν έγγρα
φον, αφού ό αύτοκράτώρ αύτός έσυνθηκολογησε δήθεν 
μετά τού ’ Αλεξίου Κομνηνοϋ καί έκάλεσεν αύτόν βα
σιλέα' διότι άλλως, έκειντο μεταξύ-δύο άτοπων ή 
νά -κατασταθώσιν επίορκοι εύφημόΰντες ώς βασιλέα 
τόν ’Αλέξιον, ή νά τιμίυρήθιοσ’.ν'ώς ύβρ'.ςαί βασιλέως.

Ο δέ πατριάρχης, κάτ’άρχάς μέν άνεδέχετο τό 
αίτημα τοΰ πλήθους καί ύπέσχετο νά τό έκπληράιση- 
άλλα μετ’όλίγον, άφίσαντες ταύτα πάντα, αναγόρευ
σαν βασιλέα τόν 'Αλέξιον Κομνηνόν, καί έκήρυξάνάπο- 
ςάτας καί έχθρούς τών 'Ρωμαίων τούς μή τούτο ςέρ- 
γοντας- συγχρόνως δέ έδοκίμασαν νά διαρπάσωσι 
διά τοΰ^ό'χλου τά’ς οικίας αύτών, συμπαρόντοζ καί 
συνευδοκοΰντος τοΰ πατριάρχου πρώτου, διά τοΰ δευ- 
τερεύοντος τής έκκλησίας Στεφάνου. Ούχ ήττον δε 
καί ό τής’Αντιόχειας πατριάρχης Θεόδωρος,.άνακη- 
ρύξάς Ουτος τήν νέαν άναγόρευσιν μετ’εύφημιών, προ- 
έτρεπεν είς άνασκαφήν καί διαρπαγήν τών οικιών τών 
'όσοι δέν ήρέσκοντο είς τά γινό[χενα,.

Ταύτα άρυόαεθα, όχι :έκ’;λατίάών’;ΐ<>ήό';ρίογαάφων, Λνως; ννήνωαφοπν 4»Υ ,«·Μςις ους.μικραν εχομεν ον*τι και οι σοφωτατοι

. αύτών έπηρεάζονται-ύπό τοΰπαπικού φρονήματος έύ ώ 
εκπαιδεύονται έκ νεαράς ηλικίας, άλλ’ έξ αύτών τών 
Βυζαντινών συγγραφών- έξ ών προκύπτει είς φώς ότι 
ό κλήρος, είς τα πολιτικά άναμιγνύμενος, ένω άγεται 
καί φέρεται καί αύτός ύπό τών εγκοσμίων παθών, ζη- 
μιοΐ τήν τε θρησκείαν καί τό κοάτος. Διό καί αί νεώ- 
τεραι κοινωνία·, θέλουν νά περιορίσωσι τό ίερατεΐον 
είς μόνα τά τοΰ ίεροΰ.

Καί ταΰτα μέν έπραττε* ό.πατριάρχης έσωθεν τοΰ 
θείου καί περιωνύμου ναοΰ τής Αγίας Σοφίας- πέμ- 
ψας-δέ κήρυκα πρός τόν’Αλέξιον, καί άλλους πρός τόν 

___  1* ' . . ' ~ ’ ---- -  ~Γ’’ ’Vγέροντα Βοτανειάτην, πρός έκεΐνον μέν μηνύει νά σπεύ- 
ση είς τήν πρωτεύουσαν, άπαιτών συγχρόνως παρ 
αύτοΰ ανταμοιβήν δι όσον συνήργησεν όπως γίνη τό 
πράγμα κατά τήν έφεσίντου· πρός τοΰτού δέ, νά κα- 
ταβή άπό τών ανακτόρων, κατ’ούδέν προσηκόντων 
είς αύτόν τοΰ λοιπού, Ούτως, ό πατριάρχης έφάνη α
προφάσιστος, ώς όχι μόνον συμμέτοχος τής άποστα-< 
σίας, αλλά καί πρωταίτιος.

Περίεργον καί χαρακτηριστικόν τής καταστάσεως 
τών πνευμάτων κατ’ έκείνους τούς καιρούς είναι, ότι ό 
Βοτανειάτης, όταν ήκουσε τούς πρός αύτόν πεμφθέν- 
τας μητροπολίτας, ήρώτησε, « Καί τί μοι δίδει ό 
πατριάρχης άντί τής βασιλείας; »—«Τήν βασιλείαν 
τήν ούράνιον, » άπεκρίθησαν είς αύτόν. ’Αμέσως δέ ό 
γέρων αποβάλλει τήν πορφύραν καί τά κοκκοβαφή αύ- 
τοκρατορικά πέδιλα, ένδύεται έσθήτα ιδιωτικήν, καί 
καταβάς απέρχεται είς τήν έν τη άκροπόλει οίκίαντου.

Ό Κεδρηνός, εξις-ορών ταΰτα, προσθέτει τά εξής, 
παράδοξα είς τόν σημερινόν αιώνα' «Πάντως δέ θά 
ήξιοΰτο (ό Βοτανειάτης) τής ούρανίου βασιλείας, ώς 
έπεθύμει καί ώς ύπέσχοντο είς αύτόν οί μητροπολΐ- 
ται, έάν έξ άρχής τής άποστασίας τοΰ 'Αλεξίου άνε- 
χώρεικαταλιπών τά ανάκτορα- έπειδή όμως είχεν έγ- 
καρτερήσει μέχρι πολέμου, καί ύπέφερε νά ϊδη τοσαύ- 
την πτώσιν ομοφύλων άνδρών, καί μόνον αφού έθραύ- 
σθη καί κατεσείσθη ύπό τών πολιτών παρητησεν άκων 
τήν βασιλείαν, άγνοώ έάν λάβη είς αντιμισθίαν τής 
επιγείου βασιλείας τήν ούράνιον.. ’Αλλά περί τούτου 
γινώσκει ό Θεός.»

H πτώσις τοΰ Βοτανειάτου συνέβη τήν 3 1 αύγού- 
στου- είσήλθε δέ ό ’Αλέξιος Κομνηνός είς τά ανάκτο
ρα περί δείλην τής έπιούσης, καί μεταβάς έκεΐθεν έν 
μέσω άπειρου πλήθους είς τήν μεγάλην έκκλησίαν, έ- 
ταινιώθη άνωθεν τοΰ άμβωνοςδιά τών χειρών τοΰ πα
τριάρχου τώ βασιλικώ διαδήματι, καί άνηγαρεύθη 
βασιλεύς αύτοκράτώρ Ρωμαίων.

Έκαλούμεθα καί ημείς τότε Ρωμαίοι, καί άνειχό- 
μεθα τό ξένον καί, ώς ξένον, άτιμον τούτο έθνικόν 
ανομα έως χθές, καθιος άνέχονται αύτό οί Δάκες έως 
σήμερον.

Ενταύθα λήγει ή ιστορία τοΰ Κεδρηνοΰ- αναλαμ
βάνει δέ αύτήν ό Ιωάννης Σκυλίτζης, έπιλεγόμενος 
κουροπαλάτης1, καί ζήσας περί τά τέλη τοΰ αύτοΰ

(1) Ή ξένη καχόηχος λέξις αΰτη ήτο τίτλο; μεγάλη: τιμή: 
παρά τοΐς Βυζαντινοί;· παράγεται μέν έκ τών λατινικών λέξεων 
cura (οροντΐς) καί palat um (άνάκτορον) καί αναλογεί προ; τόν 
τίτλον ·μ^;4.uiaitra χών.νΰν εύρωπαικών αύλώ-, άλλά τ^τχ,τό 
αξίωμα τοΐλ κΟυροπαλάτου έπήρ.χετο άμέσω; μετά τό τού βαοί- 
λέω;. «Ηράκλειό; δέ Ηεό^ώρον τον'έαυτοό άόε/ςόν την μετ' βί- 
» αιλέα πρώτην αρχήν κεκτημέ ον, κονροπα/άττ,ν δέ αύτόν οι 
» περί τα βασίλεια καλεϊν. eiaiftaqv if (Δικηρ. έν Έπιτ. Ίστ.) 
« Βάρδα; μέν γάρ έφ’έαυτόν τήν αρχήν ύποποιούμενος, πρώτον ί 
«■μεν κουροπαλάτης »*κ¥>; (Νικητ. Ποίφλάγ.) Ό αύτός ουτος 

έκείνου ενδεκάτου αίώνος. Κατά τόν ίς-οριογράφον λοι 
πόν τούτον, ό ’Αλέζιος Κομνηνός, άναζωσάμενος τήν 
βασιλείαν καθ’ον τρόπον ε’ίδομεν, άφιέρωσεν είς τήν 
μεγαλην έκκλησίαν τήν οικονομίαν τών έαυτής πραγ
μάτων, άλλοτριώσας τούτου παντάπασι τήν βασιλεί
αν, ώστε νά μή διορίζωνται τοΰ λοιπού ύπό τού βα- 
σιλεως οί έπί τής οικονομίας καί τής λοιπής προνοίας 
των ιερών κειμηλίων, αλλά νά έξαρτάται τό παν έκ 
τής έςουσίας τού πατριάρχου.

ΐδών δέ τήν ύπάρχουσαν ένδειαν τοΰ ταμ.είου, ε
πέβαλε φόρους βαρείς είς τό δημόσιον, καί ήλάττωσε 
τούς μισθούς τών έν άξιώμασιν, άλλ’ένταυ.τώ έφρόν- 
τισεν έκ φειδωλίας νά πρόσθεση καί άλλους αγρούς είς 
τήν βασιλείαν· διό καί άπεστέρησε τούς ίδιώτας πολ
λών κτημάτων, παριδών τά χρυσόβουλλα αύτών. Εν- 
έσκηψε δέ καί είς τινα τών μοναστηρίων, ών πολλάς 
αφηρεσε κτήσεις, τροπολογήσας τό πράγμα ότι, έ- 
πειδή ολίγον άρκεΐ είς τούς μονάζοντας, τό περιττόν 
έπρεπε νά έπιστραφή είς τό δημόσιον—« πράξις , 
λέγει ό Σκυλίτζης, φαινομένη μέν ώς ασεβής καί πα
ράνομος, ίσως δέ καί ιερόσυλος, πρός τούς άκρίτως 
καί έκ τοΰ προχείρου θεωροΰντας αύτήν, άλλα πρός 
τούς έμβριθίις καί πνευματικώς έξετάζοντας μηδέν ά- 
τοπον αποτελούσα, έπειδή φέρει είς ακτημοσύνην τούς 
ταύτην έπαγγειλαμένους, καί τήν συβαριτικήν καίχλι- 
δώσαν περικόπτει τρυφήν, καί μηδέ τών πρός χρείαν 
έπιτηδείων καί αναγκαίων άποστερεΐ, αλλά καί τούς 
άγρογειτονας άπαλλάττει άπό τής τών μοναχών κα- 
κότητος καί πλεονεξίας. Καί είθε μάλιστα, προσθέ
τει 4 σύγχρονος ιστοριογράφος, αύτό τοΰτο νά κατωρ- 
θοΰτο, όχι μόνον έπί τών μονάστηρίων, αλλά καί έν 
γένει έπί τών έκκλησιαστικών κτηριάτων. »

Ο Σκυλίτζης φαίνεται προϊούσης τής ιστορίας του 
άνθρωπος φιλόθρησκος καί εύλαβής, άλλ όχι όμως 
καί τετυφλωμένος ύπό τοΰ θρησκευτικού φανατισμού 
τών καιρών εκείνων μέχρις ού νά μή διακρίνη τάς α
νωτέρω αλήθειας.

Ο πατριάρχης, λέγει κατωτέρω ό ίς-οριογράφος ον 
έχομεν ύπ’όψιν, θάρρήσας έκ τής πρός αύτόν άπλήςου 
εύνοιας τοΰ βασιλέως, έφρονημ,ατίσθη κατ’αύτοΰ , 
ώστε έάν ποτέ ήθελέ τι ή όρμάτο ύπέρ τίνος, δέν πε- 
ριωρίζετο είς αιτήσεις καί παραινέσεις, άλλά πολλά- 
κις άποτυγχάνων τοΰ ποθουμένου διά τό συνεχές καί 
φορτικόν τών αιτήσεων, μετεχειρίζετα καί άπειλάς 
καί επιτίμια άτοπα· άν δέ ό βασιλεύς δέν έπείθετο, 
κατήντα ό πατριάρχης καί ν απειλή έκπτωσιν τής βα
σιλείας, έπιλε'γων ρητόν τι δημώδες καί καθημαξευ- 
μένον έκείνου τοΰ καιρού, « έώ σε έκτισα φούρνε, έώ 
ίνα σέ χαλάσω. » — ’Εώ έπρόφερε τότε ό βυζαντινός 
λαός τήν λέξιν έγώ.

’Ηθελησε δέ πρός τούτοις ό πατριάρχης έκεϊνος 
καί νά φορη πέδιλα κοκκοβαφή (κόκκινα), ώς οί^αύ- 
τοκράτορες, λέγων ότι τοΰτο ήτο έθος τής παλαιάς 
ίεοωσύνης, καί ότι τοιούτου χρώματος πέδιλα έπρεπε 
νά φορώσιν οί άρχιεοεΐς, επειδή ούδόλως, έλεγεν, ή 
ολίγον διέφερεν ή ίερωσύνη τής βασιλείας· μάλις·α δ 
έπειδή ή ίερωσύνη είναι τιμιωτέρα, είς τήν ϊερωρύ- 
νην. μάλλον έπρεπον οί έρίτιμοι στολισμοί.

Ταΰτα άκούων ό βασιλεύς ύ π' οδόν τα λαλού- 

,Ιανάνντίζ.ϊχ^.ίτζΤξ; και π^ωτοβεστιάριος χαι δρουγ-
γάριος τής α ας. ( Λρ ο υγγα έ>έγετο μοίρα στρα^ιωτιχή- 

β ίγλ α 3ip€upa.). ΤΧΧ’ ,vc _ u. ·.; *
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μένα, λέγει ό ίςοριογράφος (ώς άν ήθελεν είπεΐΤαλ-
Γ _ ιχ:ι.:ιώ\ \ ·. ιΧ-λ'·./·. ssjJilS'SifbaHjfe), έσπευσε νά πράξή όλΏλί ή

*

γέλων, καί έξελθόντος τοΰ πατριάρχου είς ναόν κε£
ό^ ποέ^η". ,^Οθεν, έψισταμένής τήξ' έΰ'ρτής τών άρχαγ- 

μενον -πρό της πολεως ίνά έκτελέση φίλοτίμως τά τής 
έορτ-Ζς, ό,βασιλεύς, ώς έ'ρμαιον άρπάσας τήόεύκάι- 
ρίάν,? όπως μή γίνη θόρυβος καί Υαραχή, άποστελ- 
λει είς τόν ναόν εκείνον στίφος στρατιωτικόν (Βαράγ- 
γώ/ςώνομαζε τούς ,στράτιώτας/τούτους ή τότε κοινή 
διάλεκτος) αύτό δ’έπαίρει τον πατριάρχην έκ του 
θρόνου άνάρπαστον, τον καθίζει άτίμως έπί ήμϊόνου, 
καί Ούτω τόν συνελαύνεί μέχρι τής έν Βλαχέρναίς α
κτής, αύτόν τε καί τούς δύο ανεψιούς του· έκεΐθεν δέ 
έμβιβασθέντα είς λέμβον τόν περιορίζει είς την Προι- 
κόννησον (τανΰν νήσον Πρίγκηπον).

Εκεί συσκέπτεται ό πατριάρχης έπί τοΰ παθήμα
τος μετά τινων τών μητροπολιτών, καί θέλει να πα- 
ραιτηθή τοΰ θρόνου πριν άποβληθή άτίμως ύπό συνό
δου· άλλ οί μητροπολΐται, μη εύρίσκοντες εύλογον 
την κατ' αύτοΰ καταφοράν τοΰ βασιλε'ως, δέν ήθελ,ον 
νά τόν καθαιρέσωσι. Φροντίζοντος δέ τού βασιλε'ως 
περί τούτου διηνεκώς, ό πατριάρχης ήσθένησε καί ά- 

Τάρανδος.

μετά ταύτας δέ, πρός άνατολάς, κεϊνται ή Τόμσκα 
καί Γενισεΐσκα, παρέκει δέ, πρός άνατολάς πάντοτε, 
ή Ίρκούσκα, ή Ιακοδτκά, ή Όκόσκα, ή Καμψάτκα, 
καί βορειότερα πασών ή Τούκτη, ής άκρα τις σχημα
τίζει τήν μίαν τών οχθών τοΰ Βεχριγγείου πορθμού. 

•—Τήν άλλην όχθην τοΰ πορθμού τούτου σχηματίζει, 
ώς γνωστόν, ή βορειοτάτη άκρα τής Αμερικής.

Τήν Σιβηρίαν όρίζουσι πρός δυσμάς μέν τά Ουρά
λια ό'ρη, διαχωρίζοντα αύτήν άπό τής εύρωπαϊκής 
Ρωσσίας, πρός βορράν δέ ή παγωμένη θάλασσα, προς 

νότον δέ ή Ταρταρία, ή Μογγολία καί ή Μανσουρία, 
πρός άνατολάς δέ ό ανατολικός ’έΐκεανός· ενώ δέ ή έ- 

πεβίωσεν έν τω μεταξύ είρηνικώς. Το τέλος τούτο 
ένέβαλεν εις μετάνοιαν τον βασιλέά,έκπλ’αγένταψ.α- 
λιστα έκ τίνος θαύματος·— Η δεξιά χειρ τοΰ πα
τριάρχου, σταυροειδώς σχηματισθεΐσα, καθώς όταν 
εύλογώσιν οί ιερείς έπιφωνοΰντες την ειρήνην εις τόν 
λαόν, έ'μεινεν άτρεπτος, μη άλλοιωθεΐσα ύπό τής νε- 
κοώσεως τοΰ σώματος.

Καί ό ιστοριογράφος ούδεμίαν έπιφέρει έπί τούτου 
ιδίαν παρατήρησιν.

Τότε έχειροτονήθη καί άνέβη είς τόν πατριαρχικόν 
θρόνον ό μέχρι τοΰδε πρόεδρος καί πρωτοβεστιάριος 
Κωνσταντίνος ό Λειχούδης, άνήρ διακεκριμμένος έπί 
σοφία. ·’*·

Μεοί δέ τοΰ Βοτανειάτου, ούτος έτελεύτησεν είς 
είς μοναστήριον.

Π ΣΙΒΙΙΡΙΑ.
Η μεγάλη καί ύπερβόρειος χώρα τής Σιβηρίας, κεί

μενη έν τή ασιατική 'Ρωσσία, υποδιαιρείται είς έν- 
νέα επαρχίας· έξ αύτών πλησιέστεραι είς τήν ευ
ρωπαϊκήν Ρωσσίαν είναι ή Τοβόλσκα καί ή Ομσκα· 

πιφάνειά της είναι 540,000 τετραγωνικών λευγών, 
δέν έχει κατοίκους πλείονας τοΰ ενός μέχρι δυο έκα- 
τομμυρίων.

Ο πληθυσμός τής χώρας ταύτης είναι λίαν ετερο
γενής, συγκείμενος έκ Τογγουσίων, Ος-ριάρκων, Μογ- 
γόλων, Ταρτάρων, Σαμογεδών, Κουριλαίων, Καμψατ- 
καίων· όλων δέ τούτων διαφέρουσι τά τε ήθη καί ή 
γλώσσα.

11 ρωσσική κυβέρνησες έχει διηρημένην τήν Σιβη
ρίαν εις τρία κυβερνεία· τό τής Ίρκόύσκης, τό τής 
Τοβόλσκης, καί τό τής Τόμσκης· εκεί δ’εξορίζει, ώς 
γνωστόν, τούς πολιτικούς καταδίκου:.

Εύρυτάτη τών εννέα επαρχιών τής Σιβηρίας είναι 
ή Ιακοΰτκα, ήν διατέμνει άπο^νότο,υ προς, βορράν ό 
μεγας ποταμός Λένας, Εχει,δέ είς τό κέντρον σχεδόν 
αυτής πρωτεύουσαν ομώνυμον, κειμένην έπί τοΰ ,αύ
τοΰ ποταμοΰ.

Εις τούς τόπους εκείνους, ό χειμών δ^αρκέΐ οκτώ 
μήνας, ένα μήνα. τό έαρ, ενα,τό.φθρνάπωρον, καί δύο 
τό θέρος, ότε γίνεται καί έκεΐ πολύς καύσων.

Οσον άθλιος καί άν ήναι τόπος τις, σπανίως στε
ρείται πασης τέρψεως. Κατά τούς;δύο θερινούς μήνας, 
οι κάτοικοι τής Σιβηρίας βλέπουσι τόν ή'λιον σχεδόν 
πάντοτε· μόλις δύει, καί πάλιν ανατέλλει.

Τά ΰδατα τοΰ ποταμοΰ Λένα έν τη επαρχία Ία- 
κούτκα άφθονουσιν έξαιρέτων ιχθύων, τούς οποίους οί 

τι. Τεκέ’!

Κάτοικοι ιής Σιβηρίας όοοιπορουντες έπι χαμουλκου, συρόμενη; ύπο τορανδων.

όποίους ό κύων μόλις δύναται νά διαπεράση. Καρποί 
όμως άλλοι δέν εύρίσκονται ή μυρτίλος ό ερυθρός (καρ
πός τις ύπόξυνος είς κόκκους σφαιροειδείς), έμπετρον 
μέλαν (camarine), ριβήσιον ερυθρόν,(το κοινώς λε
γόμενον φραγκοστάφυλον), άρκτοβότρυς(άρκουδοςα- 
φυλον) καί κόκκοι κυνοσβάτου (άγριοτριανταφυλλίας).

'Η γεωργία είναι σχεδόν άγνωστος είς τό πλεΐστον 
τής Σιβηρίας" μόνον πρός δυσμάς καί προς νότον εύ- 
δοκιμοΰσιν οί δημ,ητριακοί καρποί. Μεταλλεία όμως 
εύρίσκονται άφθονα καί πολύτιμα.

'Η χιών σχηματίζει στρώμα ύψηλότερον τών οι
κιών ό άνεμος πνέει σφοδρός, ώστε μόλις κρατείται 
ό άνθρωπος είς τούς πόδας τον τό.ψΰχμς κόπτει τήν 
άναπνοήν, καί έπί-δύα μ.ηνας τοΰ-χειμώνος-δέν -βλέπει 
τις ήλιον.

κάτοικοι τρώγουσιν ωμούς καί άναΰιμτρμς,'διμ Τήν\ςλ- 
λειψι.χ,ά^^οςζ_,ίζ^πτουσι πλησίον τοΰ τόπον ένθα 
τούς άλίευσαν λάκκον βαθύν, στρώνουσιν είς τόν πυθ
μένα φλοιούς δένδρων, ώς καί είς τά πλάγια, χύνου- 
σ_ιν ιέντρί.ςταΰ,_λάκκου τούς ιχθύς, αφού άφαιρέσωσι 
τά έντοσθια καί τά οστά των, καί έκεΐ τούς άφίνουν 
ούτω νά σαπώσι, μέχρις ού άναλύόντάι είς πόλτον 
τινά κυανούν, καί ούτω τούς τρώγου<ς.ιν..'^ίή, 
ρω.'ώντας αύτούς,. πώς δέν άηδιάζουσι τοιούτους ι
χθύς σεσηπότας, αποκρίνονται γελώντες, «Μήπως καί 
οί νωπόί ιχθύς τούς οποίους σύ τρώγεις δέν σήποντάι 
ωσαύτως εντός τοΰ στομάχου σου; »

Πολλαχού τής Σιβηρίας απαντάται σφριγώσα βλάς 
στησις, δάση, μάλιςα δέ θαμνώνες πυκνότατοι, τού-

Οί κάτοικοι ζώσιν έκ κυνηγεσίας, φονεύοντες ά- 
λώπεκας παντοίων χρωμάτων, σκιούρους, άρκτους 
μελαίνας τε καί λεύκάς, λευκοϊκτίδας ( κακούμια), 
σίμωρας (σαμούρια, ρωσσιστί σοπόλ ή ζαπέλ), 
ϊππάγρους, καί ταράνδους, ο’ύς ό 'Ησύχιος όρθώς#χα- 
ρακτηρίζει ώς « ζώα έλάφω παραπλήσια, ών τάς δο
ράς είς χιτώνας χρώνται οί Σκύθαι. » Αλλ’ό τά
ρανδος παρέχει καί γάλα καλόν, καί ζών καθίστα
ται χρησιμώτατος είς τούς κατοίκους τών τόπων ε
κείνων, ώς ύποζυγοόμενος καί έλκων έπί τής- χιάνος 
τάς.όδοιπορικάς χαμουλκούς. .·;ρ. S) .

'Ο τάρανδος έχει μέγεθος μόσχου διετούς, καί ό- 
' Α* χ \>*~· * 1 χ " χ ' > χ '

μοιάζει προς το ζωον ταυτρ κατα τους ποσας και το 
ψύγχςς, άλλα κατά τό λοιπόν σώμα είναι έλαφος. Τά 
κέρατα τού ταράνδου είναι μακρότερα τών τής έλάφου,
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ή δέ’δόρατόί/λΐυίή^ ο^ψνιγος(άόινώς f/.buvTvfJ'. 'AF 
κινήσέίή-'>ΐού'-:έχ'ούίΰ' χάρϊν. ”Κάήάι ‘itav! έτος πίπτάυσί 
τα κέρατά του, τά δέ άναφυύμ.να νέα άποκτώσιν έ'τι 
έ'νέά'κλάδόν. Καθ 'ήν εποχήν πίίςτόυσι, •τό'-’ζ'ώ'ον κάθί-. 
στάται ιίσθενές καί ανίκανόν πρός εργασίαν.

Αί-χάμό'υλκοί, έϊςήήν Σιβηρίαν ονομάζονται νάρκ· 
εν γένει δέ σύρονται ύπό τριών ταράνδων, οί'τινες τρέ
πονται πρός τά δεξιά ή αριστερά, κατά θέλησιν τοΰ 
έλαύνοντός αύτούς, διά σχοινιών δεδεμένων εις τούς 
κλάδους τών κεράτων; Ό έλαύνων κρατεί προςτόύ- 
τοίς αντί μάστιγος μακράν τινα ράβδον, έχούσαν εις 
την άκραν σίδηρον, καί δι’αύτής συνέχει τούς ταράν
δους. Τόσον δέ άσφαλέις κ«ί ελαφρούς, έχουσι τούς 
πόδάς 'τά'ζωα τάΰτα, ώότε ποτέ δέν βυθίζονται εντός 
της χιόνος, άλλ’έύρίσκονται πάντοτε είς την επιφά
νειαν αύτης, και ό έλαύνων δέν έχει χρείαν να τα 
όδηγή είς τούς κεχαραγμένους η πεπατημένους δρό
μους,’διότι μίνα άνακαλύπτουσι την άσφαλεστέραν 
οδόν.

Η δέ ώκυποδία των είναι Οαυαασία· άναβαίνουσι 
τούς δυσβατοτάτους τών λόφων, καί τούς καταβαί- 
νουσι χωρίς ποτέ νά βραδύνωσι τό βήμα. Δύνασαι δέ 
νά τά αναχαίτισης άκινδύνως έπί κρημνού.

Οΐ οδηγοί τών ταράνδων ούδεμίαν φροντίδα έχουσι 
περί τροφής τών αγαθών τούτων ζώων, τρωγόντων τά 
χόρτα άτινα εύρίσκονται ύπό την χιόνα" όταν πει- 
νώσιν, απολύονται ελεύθερα πρός άναζήτησιν τοΰ χόρ
του τό όποιον άγαπόΰν, καί άφού χορτάσουν επανέρ
χονται μόνα ύπό τόν ζυγόν. Είναι δέ καρτερικά καί 
άντέχουσιν εις τόν πολύν κόπον δυνανται νά διατρέ- 
ξωσι τριάκοντα χιλιόμετρα απνευστί. Οταν άποκα- 
μωσιν, έξαπλοΰνται έπί της χιόνος, αναπαύονται εκεί 
ολίγον, καί έπειτα έπαναλαμβάνουσι τον δρόμον ώς 
ούδόλως άποκαμόντα πρό μικρού. ’Απειθοΰν δέ μό
νον όταν ό όδηγος των, κεκμηκότα έτι, θέληση να τα 
βιάση είς δρόμον τότε θανατώνονται μάλλον, άλλα 
δέν προχωρούν. Τό αυτό λέγεται ότι συμβαίνει καί 
είς τούς σκύλους, τούς οποίους αντί ταράνδων μετα
χειρίζονται. πρός τά ανατολικά μέρη της Σιβηρίας.

'θ τάρανδος δέν ύποφέρει τόν καύσονα, καί διά 
τοΰτο άπό τοΰ άπριλίου μηνός κατευθύνεται πρός τά 
Ούράλια όρη, όπου αί χιόνες ούδέποτε διαλ.ύονται. 
Τότε λοιπόν όλοι όσοι έχουν ταράνδους τούς σημειούν 
διά στίγματος, έκαςος ίδιου, έπειτα δέ τούς άφίνουν 
ελευθέρους, καί τά ταλαίπωρα ταΰτα ζώα επανέρ
χονται κατά την προσέγγισιν τοΰ χειμώνας είς τούς 
κυρίους των.

Αί χαμουλκοΐ τών μακρυνών οδοιποριών είναι σκε- 
πασταί* έχουσι στρώμα έκ πτερών, έφαπλώματα έκ 
σισυρών παχειών, μικράς θυρίδας πρός άνανε'ωσιν τοΰ 
άερος, καί δι’αύτών οδοιπορεί τις, όχι καθη'μενος, 
αλλά κοιτώμενος ώς είς την κλίνην του. Οί Σιβηριανοί 
δέν έννοοΰν άλλον τρόπον οδοιπορίας παρά τούτον. 

ΧΕΩΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

’Εξεδόθησαν κατ’ αύτάς έν Ιεροσολύμοις, μετα- 
φρασθέντες έκ τής γερμανικής ύπό τοΰ Κ. Ιερωνύμου 
Μυριανθέως, διδάκτορος τής φιλοσοφίας καί καθηγη- 
τοΰ τής θεολογίας έν τή θεολογική Σχολή τών Ιερο-

I

σολύμών « Έρνέστου Λουθάρδους δίδάκτύρός καί ,κθ- 
θηγητοΰ τής θεολογίας, ΛΟΓΟΙ ,ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΙ ύ
πέρ τών θεμελιωδών άληθειών τού ίίΡΙΣΤίΑΝΙΣΜΟΤ·, 
έγκρίσει μέν του ΜακαριωτάταυΤΙατριάρχου τών Ιε
ροσολύμων Κυρίλλου τού Βζ τύποις δέ τόύ. Αγίου
Τάφου. »

Τό έργον είναι οίκοδομητικώτάάον, έςαίρετον και 
ώς συγγραφή, · καί ώς μετάφρασις, καί ώς τύπωσιε" 
άληθώς δέ τό ίεροσολυμητικόν προϊόν τοΰτο φανήσεται 
τοίς πάσι εύπρόσδεκτον. Τό βιβλίον σύγκειται εκ 300 
σελίδων είς 8ον τιμάται δέ 25 γροσίων τουρκικών.

—-’Έκ τίνος έφημςρίδος αγγλικής άρυομεθα τόν ε
πόμενον κατάλογον τών έπιχορηγήσειον ών άπολαύου-
σιν οί ηγεμόνες τών λαών της Ευρώπης. 
Ο αύτοκράτωρ της Ρωσσίας 
Ο τής Γαλλίας . . .
Ο σουλτάνος τής Τουρκίας 
Ο αύτοκράτωρ τής Αυστρία 
Ό βασιλεύς της ’Ιταλίας.
Ο της ΤΙρωσσίας
'Η βασίλισσα της ’Αγγλίας
Ο βασιλεύς τής Βαυαρίας
Ο της ΙΙορτογαλλίας *
Ο της Ολλανδίας .
Ο της Σουηδίας
Ο της Δανίας . . 
Ό της Βυρτεμβέργης
Ο πάπας . . . .

4 2,000,000 φρ.
35,000,000
33,000,000
20,000,000 
16,000,000 
12,000,000
1 1,750,000

»
»
»
»
»
»

6,250,000 » 
3,325,000 » 
2,500,000 »’ 
1,300,000 » 
1,200,000 » 
1,000,000 » 
1,000,000 »

— Είς τόν βοτανικόν κήπον τών Παρισιων κατεπέ- 
ταξεν εσχάτως ώραίόςτις ψιττακός, δραπετευσας τις 
οιδε πόθεν, καί έκάθησεν έπί δένδρου κειμένου πλη
σίον τών κλωβώ» ό'που είναι έγκεκλεισμένοι οί παν- 
τοίων ειδών ψιττακοί, ών βρήθει ό δημόσιος ούτοςκή- 
πος, συνηγμένων πανταχόθεν τής γης. Εις τοΰτο το 
μέρος εί’λκυσαν, ώς φαίνεται, τόν δραπέτην αί φωναι 
τών όμοίοιντου· άλλα μή Βέλων να δεσμευθη ώς αύ- 
τοί, έπέτα άπό κλάδου είς κλάδου, ώστε καθιστα μα- 
ταίας τάς προσπάθειας τών ζητούντων νά τόν συλλά- 
βωσι. Τότε είς τών έπιτηρητών τοΰ βοτανικού κήπου 
έλαβε ΤΥΦΕΚΙΟΝ, έμβαλών δέ είς άύτό πυρόκονιν, 
κατεβίβασεν έπειτα έπ’αύτής στρογγυλών τι βύσμα 
έλαφρόν, αλειμμένου είς λίπος" τέλος δέ χυσας εν τώ 
σωλήνι τοΰ τυφεκίου καί ήμισυ ποτήριον ΥΔΑ'ΓΟΣ, 
έσκόπευσε πρός τό πτηνόν, καθήμενον έτι επί τού 
δένδρου, έπυροβόλησε, καί τό έρριψε χαμαί, ζαλισμέ
νου υ.έν, άλλα ζών, καί ούτω τό συνε'λαβε.

ΤΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έν Παρισίοις, 15(27) Οκτωβρίου, 1869.

"Ακούσε λοιπόν.
Οί χειμερινοί έπενδύται τών γυναικών, είς μέν τάς 

συνήθεις έκδρομάς, θά ήναι πάλετά (paletots), είς δέ 
τάς έπισήμους, καζάκα', (casaques).

Καί τά μέν παλετά θά ήναι ώς πάντοτε έξ υφασμά
των πολυχνόων (peluches), ή έξ έριούχου πολυμή» 

λομ- (drap mputonne),,, διόλου άνευ πυκασμάτων 
(garnitures), ή ολίγων —μόνον έν λέγήον.^ίΐΐόη 
ή όλίγον-βελ-ορδον.-Μεγάλα, τάκαμβία·· τετράγωνοι οί 
θύλακες είς.τάς δύο πλευράς, καί άναστρέμ.ματα (re- 
vers) ,σχηματίζοντα τράχηλον τετραγωνικόν ερς.γόν 
αύχένα, ή καί στρογγύλον (col Carre OU col droit).

Σέ τά-γράφω, βλέπεις, καί γαλλικά, όχι μόνον διά. 
νά ευχαριστήσω τήν καταγέλαστον γαλλομανίαν σας, 
άλλά καί διά νά εξηγήσω σαφέστερον τάς καινολογίας 
μ,ου,-—μολονότι δέν είναι νέαι ό'λαι μου αύται αί λέ
ξεις, καί μόνον ολίγη καλή θε'λησις χρειάζεται διά νά 
γίνουν άπασταί.

Δέν ύποφέρω, άδελφή Έλληνοδίκη, νά σέ ακούω 
λέγουσαν γαρνιτούραις· πώς δέν καταλαμβάνεις, 
σύ ή τόσον φιλόκαλος καί τόσον νοήμων, ότι δέν χω
νεύονται τοιαΰται λέξεις ύπό λαοΰ έχοντας γλώσσαν 
όποια ή γλώσσα'μας; Πυκάσματα λέγε, αντί γαρ- 
νιτούραις, είς τό έξης· ή θά μέ κάμης νά κρατήσω 
μέ τάς δύο χεΐρας τά ώτά μου καί νά πάρω τά βουνά!

Είξεύρεις ό'τι γίνεσαι άσχημη όταν πρόφέρης τοι- 
αυτα κακοπρόφερτα;

Αί δέκαζάκαι (λέγωδέ καζάκαι, διότι αύται εί
ναι ένδυμα εχον ιδίαν τοιαύτην ονομασίαν) αί μάλ
λον πλούσιαι θά ήναι ή. έξ έριούχου άπλόΰ, ή έκ βε
λούδου παντός βαθέος χρώματος. Αύται δέ θά φο- 
ροΰνται πυκασμέναι ή διά σισύρας (γουναρικού δηλα
δή) ή διά κροσσών συγκεκλωσμένων καί καμποειδών 
(chenilles), ή διά πλουσίων σειρητίων (passeman- 
teries), άναμεμιγμένων μέ διάτρητα (g’uipures).

Αλλά τό άριστον πρότυπον τοιούτου ένδύματος θά 
ήναι πάντοτε ή καζάκα ή έπιλεγομένη μουσκεταρική 
(inousquetaire), τούτέστιν ή απλή έκείνη καί άπε- 
ριττος, ή κοντή καί ςενή, ή άνοικτή είς τάς δύο πλευ
ράς, μετά άναςρεμμάτων κρατουμένων διά κομβίων,; 
έχουσα, είς μέν τάς χειρίδας, πλατυτάτας παρυφάς 
(liauts parements) έπί δέ τοΰ στήθους, άναστρέμ-ί 
ματα, καί είς τούς γύρους μόνον ίν λέγνον, ή μάλλον 
μίαν λωρίδα άπό άτλάζιον.

Μ’έρωτας πόσα μέτρα ύφάσματος χρειάζονται διά 
μίαν έσθήτα άνευ προσθέτων ποδογύρων (φαλβαλά- 
δων), καί πόσαδι’άλλην εχουσαν τοιούτους. Η άπό- 
κρισίς είναι δύσκολος, διότι τοΰτο έξαρτάται καί έκ 
τών άναστημάτων, καί έκ τοΰ πλάτους τών ποδογύ
ρων καί έκ τοΰ πλήθους των, καί πρό παντός άλλου 
έκ του πλάτους τοΰ ύφάσματος. Αλλ’όμως, συμβου- 
λευθεΐσα αξίαν τινα ράπτριαν τών ένταΰθα. ώς έγγι
στα ύπολογίσασαν έπί μέτριου αναστήματος, δέν α
πέχω τής αλήθειας πλέον τοΰ ήμίσεος ή, τό πολύ, 
τριών τετάρτων ένός μέτρου, λέγουσά σοι ό'τι, διά 
μέν έσθήτα μετρίως ποδήρη απαιτείται 1 5 μέτρων 
ΰ'}ασμα· διά δέ τήν αύτήν έσθήτα, ή προσθήκη τών. 
γύρων άπαιτει έτέρων 5 μέτρων ύφασμα. Καί ή μέν. 
έσθής ή'τις ξυρίζει τήν γήν χωρίς νά σύρεται, στερεί
ται δέ καί ποδογύρων, εχει 4 μέτρων εύρύτητα· ή 
δέ μετά ποδογύρων, έχει, αύτή μέν εύρύτητα μέτρων 
3. 25, οί δέ ποδόγυροι απαιτούν 5 μέτρα, έάν ήναι 
απλώς στολιδώδεις (σουφρωμένοι), ή 7 μέτρα, έάν 
τούς θε'λης συνεπτυγμένους (plisses).

Η εύρύτης πάσης έσθήτος αύξάνει άναλογως τοΰ 
μήκους τό όποιον άφίνεται είς τά όπίσω.

Κόπτονται δέ ό'λαι σχεδόν αί έσθήτες κατά τόν ε
πόμενον τρόπον- τό ψύλλον τό έμπρόσθιον καθιος καί 

, ya πλάγια,, λοξά; συρράπτεται δέ ή εύθ-ία πλευρά 
: άών πλαγάαν -ψύλλων, μετά φοΰ έμπροσθίου ψυλλου. 
. | ,Κατά τόν χειμώνα τούτον,, θά γίνη χρήσις πολλή 
.βρυσών άνθέων7έπί τής κόμης είς τούς χορούς κα,ίτάρ 
; μουσικας συναναστρ.οφάς. Είς. τάς τοιαύ-ςας συνανα- 
ς·ροφας τά μετάζινα.ύφάσμΛτα θά έχωσι συνυφασμε'να 
χρυσά .και αργυρά νήμ.ατα, σχηματίζοντα άνθη ή 
φύλλα, Ωσαύτως και τα,τούλλια ή αί γάζαι θά ήναι 

. Μ χρνσάς ή άργυράς γραμμάς. Πολλά λέγνα καί κεν
τήματα χρυσά βλέπω έπερράμμένα καί είς τούς έπεν- 
όύτας τους οικιακούς, ό>ς καί είς τούς μεθ’ ών εισέρ
χονται αι γυναίκες είς τά θέατρα.

Εις τον κόσμον τούτον εδώ, όςτις πάντα σκώπτει, 
παντα μυκτηρίζει, εις παντα ευρίσκει τι να εξονυχιση, 
και κατα παντα θεωρεί’ εαυτόν άλάνθαστον, πολλά έ'- 
χειτις να σκώψ-ζ;, πολλά νά μυκτηρίση, πολλά, νά έξε- 
ήεγξγ ώς ατοπα ή προφανώς ημαρτημένα. Μεταξύ 

ι τοΰ πλήθους των έν τή πρωτευούση ταύτη έκδιδομέ- 
νων έφημερίδων, είναι καί τις καλούμενη Figaro, ο
μώνυμος (ουκοίδα πώς) τοΰ κακοήθους Ισπανού κου- 
ρεως όν, μόλις γνωστόν παρ’όλίγοις έκ τοΰ μυθιστο
ρήματος τοΰ Beaumarchais, ή μουσική τοΰ Ί’οσ- 

. σινη κατέστησε πασίγνωστου. II έφημερίς αυτή έχει 
δια τα σκώμματα και τήν λοιπήν περπερείαν αύτής 
μεγάλην ενταύθα διάδοσιν. Εύρίσκεται πανταχοΰ. 
Προχθές λοιπον άνέγνωσα έν αύτή τά επόμενα·

Il y a en ce moment, dans toute la chretien- 
te, 134 eveches vacants, etc. etc.

Οέστι μεθερμηνευόμενου,
«Σήμερον, εις ό'λην τήν χριστιανωσύνην ύπάρχου- 

σιν 134 έπισκοπαί κεναί, » κτλ.
Ενεθυμήθην πάραυτα τάς μαίας, τάς τίτθας καί 

εν γενει τά πτωχά καί άμ,αθή γραΐδια τών τόπων μας, 
όταν άποτροπιαζόμενα έπιφωνοΰσι· —■ Χριστέ μου.! 
τέτοιο κακό να μήν τό ίδή ποτέ μήτε χριστιανός, 
μνίτε ’Αλαμ.άννος !

Ως άν μή ήσαν χριστιανοί καί οί Άλαμάννοι, 
τουτέστιν οί Γερμανοί.

Ούτω καί ό Figaro, θεωρών ώς χριστιανούς μό
νους τους είς τήν εκκλησίαν τής Ρώμης ύποτασσομέ- 
νους, αριθμεί 134 έπισκοπάς « έν όλη τή χριστιανω- 
σύνη » κ.ενάς σήμερον! ! !

Γινώσκουσα τήν αμάθειαν τών παρ’ήμΐν πτιοχών 
γραϊδίων, ούδέποτε ήπόρησες· άλλα διά τήν πολυ- 
μάθειαν τών συντακτών της-έν λόγω παρισιανής έφη- 
μερίδος δέν θά πρόσθεσης καί άλλα είς τά τρία μου 

•θαυμαστικά;
Σ είπα, ώς νομίζω, καί άλλοτε- είς αύτήν τήν με- 

γαλόπολιν τής κλασικής έπιτηδεύσεως καί τής εύσχή- 
μονος άγυρτείας, άπειρα θά είχε'τις νά συλλέξη, καί 
γελοία, καί, μα τήν άλήθειαν, άπρεπη,καί έξ αύτών νά 
πλήρωσή τόμους. Μέ λέγεις ότι έκ συστήματος μέ[ί- 
φομαι τά ένταΰθα, παροξυνόμενη ύπό τής νος-αλγίας· 
άλλ’άν προχθές σέ είχα είς τό θέατρου μετ’έμοΰ, θά 
ώμολόγεις ό'τι ή νοσταλγία μ.ου δέν προε'βη μέχρι συγ- 
χύσεως τής κρίσεώς μου.

Εισέρχεσαι είς τό θέατρου, άναβαίνεις είς τά θ ε ω- 
ρεϊα. Είς τούς λαβυρίνθους τούς ό'πισθεν αύτών σέ 
προΰπαντοΰν γυναίκες έπιςατοΰσαι είς τά καθίσματα, 
αΐτινες, άφοΰ λάβωσι γνώσιν τοΰ αριθμού τόν όποιον 
φέρεις, σέ δεικνύουν διά τίνος θύρας νά είσέλθης εις 
τήν θέσιν σου. Γίνονται δέκα κομμάτια διά νά παρα-
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στήσουν ότι είναι ίκαναί καί νά κατακοποΰν διά σέ. 
Τότε τάς λέγεις «εύχαριςώ», καί ετοιμάζεσαι νά κα- 
θη'σης. ’Αλλά μένουν εκεί καί σέ βλέπουν. Τάς βλέ
πεις καί σύ. Διατί άραγε περιμένουν ; ’Ακόμη δέν έ- 
κατάλαβες; Κύπτουν λοιπόν καί σέ λέγουν μ’ ένα με
λιτώδη τρόπον, — Et votre ouvreuse? Δηλαδή , 
«Κ εκείνην ή'τις σ’ήνοιξε τό θεωρεϊον, τήν λησμονείς;

Ψεΰμα· ούτε θεωρεϊον σ ήνοιςεν, ούτε τίποτε άλλο 
έ'καμεν, είμή ό'τι σ’είπε που εύρίσκετο ή θέσις σου, 
καί ήθέλησεν έπειτα καί νά σέ τήν δείξη. Δι’αύτό 
λοιπόν τώρα απαιτεί αντιμισθίαν· καί, άν δέν τη δώ- 
σης τίποτε, δέν πράττει αύτή αδιακρισίαν έπαιτοΰσα 
τοιουτοτρόπως, άλλα σύ ό μή ίκανοποιών τήν επαι
τείαν της.

Καί ξενίζονται έ'πειτα οί παρισιανοί περιηγηταί 
ό'τι οί Τούρκοι ζητούν παντού καί πάντοτε παξίσι! 
Ταλαίπωρε Αίσωπε μέ τόν περί δισακκίου μύθον σου; 
Είς αιώνα τόν άπαντα ό άνθρωπος, άπό τοΰ εσχάτου 
Παρία μέχρι τοΰ άνωτάτου Ιίαρισιανοΰ, θά ρίπτη τα 
tj.ii τών άλλων αμαρτήματα είς τόν έμπρόσθιον, τα 
δέ έαυτοΰ είς τόν οπίσθιον σάκκον.

II αξ ί σι! είς τήν Γαλλίαν τό αύτό πράγμα όνο- 
μάζεται pour boire· ή λέξις μόνον διαφέρει. Δοκί
μασε νά πίηςτι έν καφενείω, καί νά μή δώσης είς τόν 
ύπηρέτην τό παξίσι του· ή δοκίμασε νάκαταβης έξ 
αγοραίας άμάξης, καί νά μή δώσης παξίσ ι είς τόν α
μαξηλάτην! Σέ καθυβρίζει, έ'σο καί γυνή. Η galantc- 
rie francaise,· ή περιώνυμος αυτή γαλλική αβροφρο
σύνη πρός τάς γυναίκας, άπό άτμίδος λεπτής πίπτει 
είς πάγον. Όμολογώ ό'τι οί έν ταΐς όημοσίαις λει
τουργίας δέν ζητούν παξίσια· οχι όμως διότι ή φύ- 
σις τοΰ άνθρώπου εδώ έξηυγενίσθη πλειότερον ή αλ- 
λοΰ, άλλα μόνον διότι ή άπαγόρευσις τοΰ νόμου εί
ναι αύς-ηρά. Καί πάλιν όμως, χρήματα μέν δυσκόλως 
ανοίγεται ή χειρ νά δεχθη, άλλ’εύρε τρόπον νά δω- 
ρήσης είς τήν γυναίκα τοΰ υπαλλήλου εξού εξαρτά- 
ται ή ύπόθεσίς σου έν άδαμάντινον περιδέραιου, έν 
βαρύτιμον φόρεμα, ή καί είς τόν άνδρα αύτόν έν ξέ
νον παοάσημον, ένα άγρόν, καί πέπεισο ότι στρεφό
μενη πρός έμέ, θά φέρης είς τόν κρόταφόν σου τό μαν- 
δΰλίσου, καί θά ύποψιθυρίσης, — ’Αδελφή, παντού 
τά πάντα.

Α’ί, φίλη μου ! « Δώρα καί θεούς πείθουσιν ϊ, ώς 
είπον οί παλαιοί" — καίτοι ό μεγαλεπήβολος γαλλι
κός λαός είναι άναντιρρήτως φιλοτιμότατος, γενναιό
τατος καί νοημονέστατος· άλλα δώρα καί θεούς πεί- 
θουσιν" άκούεις;—θεούς! Ό Ααμαρτϊνος άλλως είδε 
τά τής Τουρκίας άφοΰ έ'λαβε τάς έν θύρα γαΐας έ- 
είνας ....

Ύπόθες (ω τής ποθεινής ύποθέσεως !) ύπόθες λοι
πόν, Έλληνοδίκη μου, ό'τι λέγομεν ταΰτα συνδια- 
λεγόμεναι είς τό θέατρον, όπου ήλθομεν προ μικρού, 
καί περιμένομεν τοΰ.παραπετάσματος τήν άρσιν.

Τά θρονία έν τούτοις πληροΰνται, τά θεωρεία κα- 
τακοσμοΰνται έξ ειδώλων ζωντανών- τά ριπίδια κι
νούνται άδιαλείπτως ώς μηλολόνθαι πτερυγίζουσαι 
προ τοΰ προσώπου πάσης · · · ζαι πασης, ως προ ποι- 
κίλων άνθών. Τά μύρα τών μανδυλίων σχηματίζουσι 
μετά τής θεομότητος τών πνοών καί τών φώτων μίαν 
ατμόσφαιραν κολάσεως έν παραδείσω.

’Αδιάφορου· λάμπουν τά κρύσταλλα, στίλβουν 
τά ψέλλια, φέγγουν τά κάτοπτρα, τά εγκόλπια σπιν

θηρίζουν έπί κόλπων γυμνών (ένώαί άνθοδέσμαι φυ)- 
λομετροΰνται διά χειρών ένδυμένων) , αί διόπτραι 
παίζουν, περιεργάζονται, άποστρέφονται, μέμφονται, 
καλούν, απειλούν· σχήματα, βλέμματα, χρώματα, 
λαμπηδόνες· παντού αίγλαι, παντού μειδιάματα, 
παντού ψιθυρίσματα, καί όλα όμοΰ συγχέονται είς έ'να 
βόμβον ψυχών πολυλάλων', αίτινες έν τή αιθούση 
ταύτη, ώς έν τή καρδία γιγαντείου ρόδου έκατοντα- 
φύλλου, μυρμηκιοΰν.

Τί δέ είναι αί μονήρεις αύται φωναί, αί αύθαδώς 
βαλλόμεναι τήδεκάκεΐσε; Τί λέγων επαναλαμβάνει 
ώς δαιμονισμένος έκεΐνος έκεΐ;

— Πωλεΐ πορτογάλλια;
— Καί ό άλλος παρεκει;
—-’Εφημερίδας.
— Καί ό άλλος;
—Τά πρόσωπα τών βουλευτών τής άντιπολιτεύ- 

σεως φωτογραφημένα.
— Καί ό άλλος, καί ό άλλος έκεϊ, καί ό άλλος;
— 'θ μέν ριπίδια, ό δέ διόπτρας, ό δέ λαιμονά- 

δαν, πέμματα, ζύθον, παγωτά.
Ί1 τοΰ δυσπαραδέκτου, ω τοΰ άπαρισιάνου παρι- 

σιανισμοΰ! Τό θέατρον απέχει μέν τής εκκλησίας, 
άλλ’άπέχει ώσαύτως καί τής αγοράς. ’Αναντιρρήτως 
είναι βάναυσοι αύται αί κραυγαί. Πώς άντέχουν είς 
αύτας τά <ότα τών ημιθέων τοΰ κόσμου τούτου; Οίδέ 
Ολύμπιοι θεοί τούς οποίους φέρει ή οροφή έν ζωγρα

φιά, πώς συμβιβάζονται μετά τής άσεβείας ταύτης;
Χρήματα, χρήματα! Ο θεατρώνης έχει ιός φαίνε

ται, κέρδος τι έκ τών πωλούντων. ’Αλλά τοΰτο μό
νον; Τό παραπέτασμα τής σκηνής γέμει, ώς βλέπεις, 
ειδοποιήσεων, ένθα μ.εγάλοιςγράμμασιν άναγινώσκεις 
ότι ό δείνα πωλεΐ χειρόκτια καί ό δείνα μυραλοι
φήν, ή άντιβρόχια, φΰκος, παιπάλην, ή- καί ίγδύα, 
μά τήν άλήθειαν!

Μέγα μέν τι πάντως κερδαίνει ό θεατρώνης καί έκ 
τής παραχωρήσεως ταύτης, άλλα δέν σέ φαίνεται 
καταχρησις έχουσα χαρακτήρα έμπαιγμοΰ προς το 
δημόσιον, καί δέν άπορεΐς πώς μέχρι σήμερον δέν 
έξεσυρίχθη ΰπ’ αύτοΰ;

Ταΰτα θέλω τούς ήμετέρους ικανούς νά περιεργά- 
ζωνται, καί όχι νά τ’άπομιμώνται όλαώς άρις-α, διά 
μόνον τόν λόγον ότι γίνονται έν Παρισίοις. Τοΰτο εί
ναι ανάξιον άνθρώπου έχοντος ιδίαν κρίσιν. Πρέπει 
νά διακρίνη έκαστος τ’άναξιομίμητα τών άξιομι— 
μήτωνγ—επειδή είναι βέβαιον ότι καί άξιομίμητα 
οί Γάλλοι έχουν πολλά.

Καί ιδού μεταξύ τούτων τί ενθυμούμαι τήν στιγ
μήν ταύτην νά σημειώσω, λήγουσα τήν παροΰσάν 
μου. Είς τό λιθόστρωτου τών οδών, σπανίως άκούε- 
ται συρόμενη ή σπάθη στρατιωτικού γάλλου" ένω οί 
Γάλλοι είναι άδιαφιλονεικήτως έθνος πολεμικόν έκ 
τών πρώτων. Δός, παρακαλώ, τήν είδησιν ταύτην 
μεταξύ τών τοΰ παρισιανοΰ συρμοΰ είς τούς ήμετέ
ρους ς-ρατιωτικούς, ίσως τοΰ λοιπού άποβάλωσιν (άν 
δεν άπέβαλον μέχρι τοΰδε) τήν συνήθειαν ήν έκ τών 
Βαυαρών είχον αποκτήσει, ώς ανοίκειον είς μαχητήν 
σπουδαίως άνδρεΐον καί συγχρόνως ζήτησε παρ’αύ
τών συγγνώμην υπέρ τής σής

Ζωής.


