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Άριθ. 22. ’Οκτώβριος, 1869. Β' Έτος.

II ΚΡΑΚΟΒΙΑΝ!! ΚΑΑΟΓΡΑΙΑ.
'Ημέραν τινά, την (8)20 του παρελθόντος μηνός 

ίουλίου, εις το κακουργοδικεΐον της Κρακοβίας έκομί- 

σθη επιςολη τις ανώνυμος. Ό γραφικός χαρακτηρ της 
μυστηριώδους επιστολής ταύτης έφαίνετο ώς γυναι
κείος, διελαμβάνετο δ’ έναύτη ό'τι, εντινι των μονα- 
στηρίων της πολεως, κατοικουμένω ύπό καλογραιών

Βαρβάρα ή μοναχή, έν τη είρκτη τοϋ ιχοναστηρίου.

του μοναστικού τάγματος τών Καρμελιτών, μονάχη' 
τις όνομαζομένη Βαρβάρα Ούβρικ, άπό πολλών ετών 
ηδη έκρατεΐτο καθειργμε'νη εντός κελλι'ου σκοτεινού.

Τό δικαστη'ριον, ά'μαλαβόν γνώσιν ταύτης της κα- 
Τόμ. Β'. — ’Οκτώβριος, 1869. 

ταμηνύσεως, προέβη κατά καθήκον εις τάς δέουσας 
εξερευνήσεις, και ό ανακριτής, Γεπχάρτος όνο'μ-ατι, 
μετά προηγουμένην συνεννόησιν μετά του αύτοκρατο- 
ρικου εΐσαγγελεως, μετέβη εις την οικίαν του επισκό-
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που Κρακοβίας, καλούμενου Γαλέσκη, όςτις είναι καί 
επίτροπος του πάπα προς έπιτήρησιν όλων των έν 
Κρακοβία εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, καί έ'λαβε παρ’ 
αυτού την άδειαν νά είσέλ.Θη εις τό μοναστηριον. '() ■ 
ποιμενάρχης συνηνεσέν εις τούτο, άποφαινόαενος ότι 
ή ’Εκκλησία του καί ή θρησκεία ούδέν είχαν κοινόν 
μετά των έν όνόματι αυτών πραττομένων κακουργη
μάτων— λησμονών δτι τοιαύτα πάντοτε καί πολύ 
φρικωδές-ερα τούτων έπραξαν τά ϊεροδικας-ήοΐα (in
quisition) συναινέσει των παπών.— ’Επέτρεψε δέ εις 
ένα μοναχόν (Σπίταλ) νά τον αντιπροσώπευση έν τη 
επιτροπή ητις έμελλε νάμεταβη εις το μοναστηριον.

Τό μοναστηριον τούτο, κείμενον εις έν τών καλλί- 
ς-ων ποοαςείων της πόλεως, καλείται Βέτολα, ήτοι 
Φαιδρά· καίτοι ή θυρωρός είδε παρουσιασθέντα τον 
αντιπρόσωπον τού άρχιερέως, δεν ήθελε νά δώση εί
σοδον εις την επιτροπήν· μόνον δέ αφού προσεκληθη 
ή ηγούμενη, καί ό μοναχός εϊπεν εις αύτήν ότι ό επί
σκοπος ήθελε τούτο, άφε'θη ελεύθερα ή είσοδος. Τότε 
εϊπεν ό ανακριτής, ό'τι ήλθε νά ίδη τήν μοναχήν Βαρ
βάραν Ού'βρικ, καινά όμιλήση μετ’αύτής.

Εις τό άκουσμα τούτο, ώχρίασε πάραυτα ή τε η
γούμενη καί ή θυρωρός, καί έζήτησαν νά φύγωσιν 
άλλ’ ό δικαστής διέταξεν «ύτάς έν νο'ματι τού νόαου 
νά μείνωσι, καί οΰτω τάς ήνάγκασε νά προπορευθώ- 
σιν, όδηγούσαι τά μέλη της επιτροπής εις τό πρώτον 
πάτωμα τού μοναστηριού, ό'που εις τά 'ίπ/α,τα μακρού 
τίνος καί ςενού διαύλου έκειτο τό κελλίον τής καθειργ- 
μένης. Τό κελλίον τούτο, οϋ τίνος τό μικοόν παράθυ- 
ρον ήτο κτισμένου έν με'ρει, ώστε μόλις διήρχετο ο
λίγον φως δι’αύτοΰ, έκλείετο διά διπλής θύρας έκ 
ξύλου δρυός, έφ’ής ύπήρχεν ήνεωγμένη θυρίςτις, διά 
τής οποίας εΐσηγετο, ώς φαίνεται, ή τροφή εις τήν 
έκεΐ εντός κεκρατημένην κατάδικον.

Οποίον θέαμα οδυνηρόν είδον οί οφθαλμοί τών με
λών τής επιτροπής, όταν ήνοίχθη ή θύρα, καί ρεύμα 
άέρος δυσώδους έξέφυγεν εκ τού ζοφερού εκείνου φω
λεού ! Επι στρώματος ες άχυρων σεσηπότων έκειτο 
ανθρώπινον τι σχήμα, γυνή τις όλη γυμνή, πλήρης 
ακαθαρσιών κολλημένων επί τού σώματός της, ισχνή 
ώς σκελετός, έχουσα τά ό'μματα έκθαμβα καί έξη- 
γριωμένα, διότι είδέ τι και αύτή άσυνείθιστον όντα 
ανθρώπινα και φώς. Εβαλεν επειτα ή ταλαίπωρος 
αλγεινήν τινα φωνήν, καί συνάψασα τάςχεΐρας, τών 
οποίων οΐ μακροί όνυχες ήσαν ώς θηρίου, «ΙΙεινω, εί
πε· σπλαγχνισθήτέ με- ολίγον κρέας δότε μοι, καί εις 
τό έςής σας υπακούω ...»

Είςτό κελλίον τούτο δεν εύρίσκετο ούτε κλίνη τις, 
ούτε τραπεζα, ούτε καθεδρα, ούτε θερμάστρα· μόνον 
τόν σωρόν εκείνον τών ρυπαρών άχύρων έβλεπε τις, 
καί πλησίον τής κοιτωμενης έπ’αύτοΰ άγγεϊόν τι πή
λινου περιέχον γαιώμηλα, καί ταύτα έν καταστάσει 
σήψεως. Καί ή φρικτή αυτή καταδίκη διήρκει υπέρ 
τάς δύο δεκαετηρίδας I Διατί; τό μυστήριον τούτο 
καταγίνονται τήν ώραν ταύτην οί δικασταί νά λύ- 
σωσιν. ' .

Ο ανακριτής είπε παραυτα να δώσωσιν ένα χιτώνα 
εις την αθλιαν γυναίκα, και μετεβη μετά σπουδής εις 
εύρεσιν τού επισκόπου, οςτις, ελθών, είδε καί έφριξε 
καί αυτός. 1ι δε ναειπη; Εχρεώστει ν’αποκήρυξή 
τήν τρανήν άπανθρωπίαν ταύτην, καίτοι πραχθείσαν 
ύπο τάγματος τού οποίου, άλλως πως, θά προσεπάθει 

νά κάλυψη τήν ενοχήν καί τήν αισχύνην αισχύνην 
δέ λέγομεν, διότι, ώς φαίνεται, ή αφορμή έξης αί 
καλογραΐαι προσηιέχθησαν οΰτω θηριωδώς προς τήν 
αδελφήν των εκείνην, καταισχύνει τήν έν τη μονή 
τούτη έπαγγελλομένην ύπ’αύτών δίαιταν.

— Οΰτω πως εννοείτε τήν πρός τόν πλησίον αγά
πην ; (λέγεται είπών πρός τάς περί αύτόν καλογραίας 
ό έπίσκοπος). Διά τοιαύτης οδού ελπίζετε νά γίνετε 
άξιαιτών ούρανίων αγαθών;

’Επειδή δέ αί όσιαι γυναίκες άπελογοΰντο προ- 
φασιζόμεναι ότι ή Βαρβάρα ήτο παράφρων, — Σιω
πάτε I άνέκραξεν ό επίσκοπος· φύγετε άπ’ εμπρός 
μου, κατηραμέναι, αίτινες εμπαίζετε τήν θρησκείαν!

'θ έπίσκοπος κατήργησε πάραυτα τόν ιερέα όςτις 
έξωμολόγει τάς καλογραίας τού μοναστηριού, ώς καί 
τήν ήγουμενην, Μαρίαν Βένζικ, καταγομένην έξ εύγε- 
νούς πολωνικού οίκου, καί, άναχωρών, παρήγγειλε νά 
μεταφέρωσι τήν Βαρβάραν εις δωμάτιον εύάερον, νά 
τήν ένδύσωσι καθαρίως, καί νά τη δώσωσιν άρμοδίαν 
τροφήν. Τήν επιούσαν δέ, μετά δευτέραν έπίσκεψιν 
τής δικαστικής έπιτροπής, προσλαβούσης καί δύο ια
τρούς, ή Βαρβάρα μετεκομίσθη εις τό νοσοκομείου τής 
πόλεως. Οΐ ιατροί δέυ άνεκάλυψαν ίχνος τι παραφρο
σύνης εις τήν πάσχουσαν· έν μ.έρει, διεκρίνετο χαλα- 
ρωσίς τις εις τάς νοεράς δυνάμεις της, άλλα τούτο 
αιτιολογείται φυσικώτατα έκ τής κτηνώδους διαίτης 
εις ήν διετέλεσε καταδεδικασμένη επί τοσούτον-χρό
νον. ’Εκ τών άποκρίσεών της εις τάς γενομένας. αύτή 
ερωτήσεις φαίνεται, ότι τό κατ’αύτής μίσος καί ή ορ
γή τών συναδέλφων της προήλθεν έξ ερωτικής τίνος 
σχέσεως" καί, ώς εϊπομεν, δέν έδημοσιεύθη μέν είσέτι 
ή άνάκρισις, άλλ’ εικάζεται έν Κρακοβία ότι, αφού εί
χε φωραθή. ή Βαρβάρα ένοχος, ίδούσα τήν σκληρότητα 
μεθ’ής προσεφε'ροντο αί συνάδελφοί της πρός αύτήν, 
τάς ήπείλησεν ότι έμελλε νά φανερώαη καί τούτων τά 
μυστήρια· τότε δέ κατεδικάσθη εις τήν ισόβιον εκεί
νην κράτησιν καί τό σκότος. Καθ’ ά διαλαμβανουσιν 
αί έφημερίδες, μετακομιζομένη είς τό νοσοκομείου, 
καί ίδούσα ενώπιον της τόν τού μοναστηριού πνευμα
τικόν πατέρα, ώρμησε κατ’ αύτού αγρίως, κράζουσα, 
«Έξ αιτίας σου, τέρας, έ'παθα όσα έ'παθα ! » Καί ς·ρα- 
φείσα έπειτα πρός τήν άνακριτικήν επιτροπήν, « Εγώ 
μέν, είπε, δέν είμαι πλέον άσπιλος· άλλ ούτε ές αυ
τών κάμμία δύναται νά καυχηθη επί άγνότητι I » 
προσέθεσε δείξασα τάς παρευρισκομένας μοναχας καί 
τήν ήγουμένην.

’Ακολούθως, προβαινούσης τής άνακρίσεως, συνελή- 
φθησαν καί ήχθησαν είς τήν φυλακήν έτεραι τρεις μο- 
ναχαί καί ή πρώην ήγουμένη. Ηδη δέ ήσαν υπό κρα- 
τησιν ή τελευταία ήγουμε'νη καί ό πνευματικός.

Αί άρχαί έ'κτοτε καταγίνονται άνενδότως πρός ά- 
νακάλυψιν τής αλήθειας· Τό δημόσιόν διηγερθη το
σούτον έκ τού ακούσματος τών παθημάτων τής Βαρ
βάρας, ώστε ήθέλησεν εις τήν πρώτην αύτού ορμήν νά 
έπιτεθη αμέσως κατά τού μοναστηριού· και όντως, 
τήν νύκτα τής ( 12)24 πρός την 25 ιουλιου, ο λαός 
έ'τρεξε νά κατεδάφιση έκεινο τό μοναστηριού, και μο
νόν διά τής ένοπλου δυνάμεως διεσκορπισθη, επι τη 
διαβεβαιώσει ότι αί δικαστικαί αρχαι θα πραςωσι το 
χρέος των αύστηρώς. Τά έλευθερια ταύτα ορμηματα, 
είς χώρας ένθα ό θρησκευτικός ζήλος καταντά μέχρι 
δεισιδαιμονίας, έφάνησαν ανέλπιστα· αλλα το πνεύμα 

τού αΐώνος προοδεύον, κατισχύει πάντων τών φραγ
μών τούς οποίους πειράται νά διεγείρη ή Ί’ώμη, συγ- 
καλοΰσα συνόδους, προσθέτουσα είς τά δόγματα, καί 
άφορίζουσα παν νέου φώς τών έπιστημών.

Εσχάτως λέγεται, ότι αί έν Κρακοβία άρχαί διέ
ταξαν νά γίνη αυτοψία επί τού πτώματος ίερέως τίνος, 
όςτις άπε'Οανεν αίφνιδίως καθ’ ήν ημέραν ή άνακριτική 
έπιτροπή είχε μεταβή τό πρώτον είς τό μοναστηριον. 
Αόεται ότι εις τούτον τον άποθανόντα ιερέα είχεν έκ- 
μυστηρευθή τήν ιστορίαν τής Βαρβάρας ό πνευματι
κός τής μονής, μεθυσθείς μίαν τών ήμερων, καί ότι ό 
ΐερεύς έκεΐνος έπειτα διεκοίνωσε τό μυστικόν είς τινα 
κοσμικόν συγγενή του, ύπο τού οποίου έγράφη ή ανώ
νυμος έπι στολή.

Μελλομεν λοιπόν ν’ άναγνώσωμεν εντός ολίγου τήν 
έκθεσιν πολύκροτου διαδικασίας, πρός ήν είναι τήν 
ώραν ταύτην έστραμμένη ή προσοχή, ό'χι μόνον τής 
Γερμανίας, άλλα καί τής Ευρώπης έν γένει. Τά καθέ- 
κας-α θά καταχωρισθώσιν εγκαίρως έν τοΐς Μυρίοις 
Οσοις καθ’ όλην τήν έκτασιν.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΥΟΥ.
Έπι πολλούς αιώνας ένομίζετο ότι ό θύσανός καί ή 

γή ήσαν δύο πράγματα κεχωρισμένα, κατά τε τήν 
στοιχειώδη φύσιν καί κατά τόν προορισμού αυτών. 
Από τού Αριςοτέλους μέχρι τού δεκάσου τρίτου αίώ- 

νος μετά Χρις·ον, διδάσκαλοί τε καί ιερείς έζ.ήρυττον, 
ότι ό μέν ούρανός ύπήρχεν άφθαρτος, ή δέ γή φθαρτή- 
ότι οί μέν αστέρες ήσαν σταθεροί, ή δέ γή εύμετάβλη- 
τος· ότι τα ουρανία ύψη διε,έλουν αιωνίως είς άναλ- 
λοίωτον κατάστασιν άίδίου ύπεροχής, ένώ ο κόσαος 
ούτος τών θνητών έ'μελλε νά καταστραφη έν τή συν
τέλεια τών αιώνων, παραιτών είς τήν θέσιν αύτού μό
νον τόν Αιθέρα ζ.αί τόν Τάρταρον, έσχατα ένδιαιτή- 
ματα τών μακάρων ή τών καταδεδικασμενών.

Τήν δυικότητα ταύτην κατέστρεψεν ή άστρονομία, 
καθ ήν ημέραν ό μέν ύπολογισμος απέδειξε τίνα κίνη- 
σιν εχει ό ήμετερος πλανήτης έν τώ ούρανώ, τό δέ 
τηλεσκόπιον άνεκαλυψεν έν τώ διας·ήυ.ατι καί άλλους 
κόσμους κατοικημένους, άναλόγους πρός τούς ήμε- 
τέοουε.

Και όμως πολλοί, οΐ πλεΐστοι ημών, έτι μέχρι σή
μερον διαιροϋσι τόν ούρανόν καί τήν γην είς δύο τμή
ματα, μή καταπεισθέντες είσέτι ότι καί ή γή είναι έν 
εζ. των άστρων τού ούρανού. Ενω ή ήμετέρα σφαίρα 
εχει τήν αστρονομικήν, γεωλογικήν, μετεωρολογικήν 
καί άνθρωπίνην ιστορίαν της, φρονούσι (διότι οΰτω 
φαίνεται είς τούς οφθαλμούς των) ότι ό ούρανός δέν 
επαθε κάμμίαν μεταβολήν, καί ότι, ώς άίδιος, δέν 
πρέπει νά εγη καί αύτός ιστορίαν. Καί όμως, πράγ
ματι βλεπομεν ότι καί ό ούρανός παθαίνει αεταβολάς 
καί αλλοιώσεις καθώς ή γή· ότι καί οί άλλοι άστέρες 
εχουσιν ιςορίαν ώς ό επί τού οποίου κατοικούμεν, καί 
οτι ό χρόνος, καθιος παρέρχεται δι’ήμάς, οΰτω ζ.αί 
δια τάς άπωτάτας έκείνας χώρας, άν καί δέν ήναι ό 
αύτός χ ρόνος. .

Περίεργον είναι καί πολύ ενδιαφέρον ν’άναβώμεν 
διάτούνοός μέχρι τών ύψηλών θεωριών έκείνων, νά 
φωτισωμεν καί άναπτύξωμεν τάς περί διαστήματος 
''-αι χρόνου κρίσεις ημών, κρίσεις πίριοριζομένας συνή
θως ύπο τού στενού κύκλου τών επιγείων ημών παρα

τηρήσεων, καί πλανωμένας ύπό τού μικρού θεάτρου 
έπι τού οποίου διαδραματίζομεν τό δράμα τής ήμε- 
τέρας ζωής.

Τό άστρον έπι τού όποιου κατοικούμεν, —ή γή, 
έχει άστρονομικήν ιστορίαν, καί παν άστρον έχει ίςο- 
ρίαν ιδίαν άλλα τά στοιχεία τής άστρώας ζωής τού 
ήμετέρου πλανήτου κατέχουσιν εντός τού διαστήμα
τος καί τών χρόνων τοιαύτην άχανή έκτασιν, ώστε 
δέν δύνανται νά σημειωθώσιν είς τό ήμέτερον ήμερο- 
λόγιον. Παραδείγματος χάριν, ή μεγάλη περίοδος 
τής γής, ή περίοδος έζ.είνη έξ ής μεταβάλλεται άπ’ 
αΐώνος εις αιώνα ή ορατή θέσις τών αστερισμών, καί 
έςής έχυμεν σήμερον ένα πολικόν άστέρα όςτις μετά 
1 3,000 έτών μέλλει νά καταβή μέχρι τού ορίζοντας 
τών Παρισίων, — καί τότε ό λαμπρός άστήρ Βέγας, 
τού άστερισμού τής Αύρας, μέλλει νά σημαίνη τόν 
πόλον, — ή μεγάλη περίοδος έκείνη, λέγομεν, έξης 
έ'χομεν τήν εαρινήν ισημερίαν έντός τών Ιχθύων, αντί 
(ώςτήν είχομεν πρότερον) έντός τού Κριού (καίτοι τά 
ήμερολόγια έςακολουθούν άναγγέλλοντα ότι ό ήλιος 
εισέρχεται είς τόν Κριόν τήν [9)21 μαρτίου)· ή με
γάλη/) αΰτη περίοδος τής γής διαρκεΐ 25,870 έ'τη· 
αύτη δέ είναι ή μεταχώρησις τών ισημερινών. Είναι 
χρεία όλου τού κύκλου τούτου, ώστε οί άστέρες, οί'τι- 
νες καθ έκάστην όπισθοχωροΰσι κατά κοινήν συμφω
νίαν, νά συμπληρώσωσιν ένα ολόκληρον γύρον, καί νά 
έπανέλθωσιν είς τό α-ύτό σημεΐον.

’Αλλ’είς τήν μεταχώρησιν τών ισημερινών είναι 
χρεία νά προστεθη καί τό μέγα έτος τής γής. Αϊ ώραι 
τού έτους δέν έπέρχονται κατά συνέχειαν δύο έ'τη είς 
τό αύτό σημεΐον τής γηίνης τροχιάς. Ύπήρξεν έποχή, 
καθ’ήν τό χειμερινόν ήλιοστάσιον έπήρχετο είς τό ά- 
πώτατον άπό τού ήλιου σημεΐον τής γηίνης έλλειπτι- 
κήί. Ως είναι γνωστόν, ή γή ακολουθεί περί τον ή
λιον ελλειπτικόν τινα καί όχι τέλειον κύκλον, καί 
ότι έν τώ περιηλίω αύτής, ή γή κεΐται δύο εκατομμύ
ρια λευγών πλησιέστερον ή έν τώ άφηλίω. Μετά χρό
νους λοιπόν, ό .χειμών έπήλθεν είς τό μέσον μέρος 
τής έλλειπτικής, είς τρόπον ώστε ή γή τότε εύρίσκετο 
εις τήν αύτήν άπό τού φωστηρος εκείνου άπόστασιν 
κατά τε τό θέρος καί κατά τόν χειμώνα.

Μετά καί άλλους χρόνους, ό χειμών έπήλθεν είς τό 
μέρος τής έλλειπτικής τό πλησιέςερον προς τόν ήλιον. 
’Ολίγον έάν θελήση τις νά σκεφθ-ρ, βλέπει ότι έν τη 
τελευταία ταύτη περιπτώσει ό χειμίον ήτο θερμότε
ρος ή έν τη πρώτη, τό δε θέρος ψυχρότερον. Αΰτη ή 
θέσις (έλάχιστός όρος τής έντάσεως τών ωρών τού έ- 
νιαυτοΰ) έπήλθε κατά τόν δέκατον τρίτον αιώνα. Νύν 
(18G9) ή γή έρχεται είς τό περιήλιον αύτής τήν I 
ίανουαρίου (ν. έ'. ), δέκα ημέρας μετά τό ήλιοςάσιον, 
καί οίχειμώνες ημών ψυχραίνονται περισσότερον. Μετά 
τρισχίλια έ'τη, ήγή δέν θά ήναι έν ώρα χειμώνος π|.η- 
σιέστερον τού ήλιου ή έν ώρα .θέρους. Μετά δεκακις- 
χίλια έτη, θά ήναι πλησιέστερον τού ήλιου έν ώρα θέ
ρους ή έν ώρα χειμώνος (άνώτατος όρος τής έντάσεως 
τών ώρών τού ένιαυτού)· καί οΰτω καθεςής. Τό μέγα 
έ'τος τούτο τής γής, τό έκ τής αιωνίου μεταβολής 
τών ώρών τού ένιαυτού συμπληρούμενον, σχηματίζε
ται έξ είκοσι καί μιας χιλιάδων ενιαυτών.

Είς τά δύο ταύτα μεγάλα στοιχεία τής άστρο νο
μικής ιστορίας τής γής προσθετέον τήν μετάς-α- 
σιν τού ηλιακού συστήματος έν τώ άχανεΐ διαςήματι. 
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ΙΙάντες σήμερον γινώσκουσιν ό'τι ό ήλιος δέν άκινητεΐ, 
άλλ’οδεύει έν τή ένάστρφ έκτάσει, στηρίζων έν τω 
κενώ καί άγων μεθ’ έαυτοΰ όλους τούς πλανήτας τοΰ 
συστήματος του, ών ό έςώτατος, ύ Ποσειδών, ακολου
θεί τροχιάν επτά χιλιάδων εκατομμυρίων λευγών. 
Κατά λόγον της κινήσεως ταύτης, ή γή πίπτει έν τω 
άπείρω διαστήματι μετά του ηλιακού συς-ήματος, α
γόμενη διά τάχους 170,000 λευγών καθ’ήμερονύ- 
κτιον. Κατά την παρούσαν ώραν, εύρίσκεται ύπό την 
ήμετέραν πτώσιν·( δηλαδή πρός τήν διεύθυνσιν τής ή- 
μετέρας κινήσεως) ό άς-ερισμός τοΰ Πρακλέους. Εάν 
αύτη ή κίνησις έξακολουθήση πάντοτε κατ εύθεΐαν 
γραμμήν, μίαν ημέραν θ άποτελέσωμεν με'ρος του α
στερισμού έκείνου, καί τότε οί κάτοικοι ένός τών συ
στημάτων αύτοΰ θά ίδωσιν, ό'τι ένός τών μικρών ά
στρων τοΰ ούρανοΰ των ή λάμψις ηΰ'ξησεν.

Ύπό ταύτης τής μεταβατικής κινησεως αγόμενη και 
ή γή, διέρχεται διαςη'ματα παντοίων θερμοκρασιών. 
’Άλλως τε δέ καί ό ήμέτερος ήλιος δέν έξαιρεΐται τοΰ 
κανόνας τούτου. Είναι καί αύτός έν έκ τών άστρων, 
καί έκαστον άστρον έχει ομοίως ιδίαν τινά κίνησιν 
μετας·άσεως, αί δέ μυριάδες ήλιων, άκτινοβολούντων 
διά νυκτός, φέρονται κατά πάσαν διεύθυνσιν έν τω ά- 
χανεΐ διαστηματι.

Σημειωτέον τώρα ό'τι ή γή, κατά την ένιαύσιον πε
ριστροφήν της περί τόν ήλιον έπί τροχιάς 24 1 εκα
τομμυρίων λευγών, διανύει έν τω ούρανω 660,000 
λευγών καθ’έκάστην, ή 27,500 λεύγας καθ’ώραν. 
Αοιπόν, έν τώ διαστηματι μιας ώρας, εύρισκόμεθα 
27,500 λεύγας άπωτέρω τοΰ σημείου έξ ου άνεχωρή- 
σαμεν· ώστε, μετά ένα μήνα, εύρισκόμεθα 20 εκα
τομμύρια λευγών απωτέρω τοΰ ούρανίου σημείου έξού 
άνεχωοήσαμεν προ ένός μηνός. ’Εάν έθεωροΰμεν ταύ
την μόνον τήν ένιαύσιον κίνησιν τοΰ ήμετέρου πλανή
του, θά έξελαμβάνομεν ό'τι μετά έν έτος, άφοΰ δη
λαδή διανύσωμεν τάς ήμετε'ρας λεύγας (24 1 έκατομ- 
μύρια) έπανερχόμεθα είς τό αύτό ακριβώς σημεΐον ό
που ήμεθα καί πρίν. Αλλ’όχι· έν τώ διαστηματι τοΰ 
ένός έτους, ό ήλιος, άγων αύτός πάλιν τήν γήν καί τούς 
άλλους πλανήτας, διένυσεν έντός τής αχανούς έκτά- 
σεως 63 έκατομμύρια λευγών· ώς-ε ή γή άπεμακρύνθη 
καθ’ό'λον τοΰτο τό μήκος άπό τοΰ άκριβοΰς σημείου 
τοΰ ούρανοΰ, ένθα εύρίσκετο προ ένός έ'τους.

Εκ τής συγκρισεως τών κινήσεων τοΰ ήμετέρου 
πλανήτου (ών άριθμοΰνται οκτώ κύριαι) άποδεικνύε- 
ται ό'τι διαγράφομεν έν τώ ούρανω, όχι μίαν κλειο- 
μένην καμπύλην, αλλά έπικυκλοειδή σχήματα παν- 
τοΐα. Καί διά τοΰτο ή αστρονομία άποδεικνύει ότι 
ή γηινη σφαίρα, άφότου υπάρχει, ούδέποτε διήλθε 
δίς διά τής αύτής όδοΰ. Ούδέποτε άλλοτε ή γή εύ- 
ρε'θη είς τό σημεΐον τής αχανούς έκείνης έκτάσεως ένθα 
εύρίσκεται ταύτην τήν στιγμήν, καί ού'τε ποτέ θά 
έπανελθη.

’Ενώ κρημνίζεται μετά τοιαύτης φοβέρας καί ζα- 
λιστικής ταχύτήτος είς τάς έρήμους τών αχανών έ- 
κείνων έκτάσεων, ή γή φε'ρει έπί τής έπιφανείαςτης 
άνθρωπίνας γενεάς. Τό μέτρον έπί τοΰ οποίου μετρου- 
μεν την διάρκειαν ήμών καί τήν διάρκειαν τών πραγ
μάτων τής γης, έλήφθη έκ τών δύο έπαισθητοτε'ρων 
κινήσεων τής σφαίρας ταύτης· ήτοι, έκ τής περιστρο
φής ητις δίδει είς ήμάς τήν ήμέραν καί τήν νύκτα, 
καί έκ τής άνακυκλίσεως έξ ής εχομεν τά έτη, έπειτα 

δέ τάς τέσσαρας ώρας τοΰ ένιαυτοΰ, κατα την κλισιν 
τοΰ άξονος. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έλάβομεν τά στοι
χεία τοΰ ήμετέρου καλενδαρίου, ήτοι ήμερολογίου. 
Αλλά κακώς γενικεύσαντες τά πράγματα, καί φαντα- 
ζόμενοι ότι ή γή είναι τό κέντρον τοΰ κόσμου, έκαθη- 
σαμεν καί έφηρμόσαμεν τό γήϊνον ήμών μέτρον είς 
τό σύμπαν · καί ύπεθεσαμεν ότι ό ήμέτερος χρονος ήτο 
πραγματικός χρόνος· ό'τι ήτο νόμος κυβερνών δλον 
τόν άς·ρώον κόσμον. ’Αλλ’ώ τής ανθρώπινης μωρίας! 
Ό χρόνος, αύτό τό όποιον οί άνθρωποι όνομάζομεν 
χ ρόνον, είναι τι ανύπαρκτον. ’Εάν ή γή περιεστρέ- 
φετο καί έκυλίετο μετά τάχους ήμίσεος τοΰ φυσικού 
της, έάν δηλαδή αί ήμέραι καί τά έτη της ήσαν δίς 
μεγαλήτερα, τά πάντα θά έχώρουν βραδύτερον ούδέν 
όμως, ούδέν θά μετεβάλλετο πρός ήμάς, διότι ό 
χρόνος είναι απλή τις έντύπωσις σχετική.

Παραδείγματος χάριν, έάν ή γή έσμικρύνετο, έάν 
έγίνετο μεθ ’ όλων όμοΰ τών κοσμογραφικών στοιχείων 
της μικρά όσον μία σφαίρα τοΰ σφαιριστηρίου, βε
βαίως καί ήμεΐς οί άνθρωποι θά έσμικρυνόμεθα άνα- 
λόγως· θά καθιστάμεθα μικρότεροι τών ζωυφίων τά ό
ποια μόλις βλέπομεν σήμερον διά τοΰ μικροσκοπίου- 
άλλ’ όμως πρός ήμάς τίποτε δέν θά μετεβάλλετο· θά 
έβλέπομεν ό'τι πάλιν εχομεν έξ ποδών άνάςημα πραγ- 
ματικώς, έπειδή τό μέτρον (τό γαλλικόν) θά ήναι 
πάντοτε τό δεκάκις εκατομμυριοστόν με'ρος τοΰ τε
τάρτου τοΰ γήινου μεσημβρινοΰ, ώς είναι καί έν τώ 
παρόντι μεγέθει τής γής. Τωόντι, τό μέτρον τό όποιον 
μεταχειριζόμεθα διά τά διαστήματα, καθώς καί τό 
χρονικόν ήμών μέτρον, είναι απλώς σχετικά, ένω τό 
διάστημα είναι άπειρον, καί ή διάρκεια παντοτεινή. 
’Εν τω άπολύτω διαστήματι χρόνος δέν ύπάρχει. Είς 
τον πλανήτην Κρόνον, όπου τό μέν έ'τος είναι τρια- 
κοντάκις μακρότερον τοΰ ήμετέρου, ή δέ ήμε'ρα κατά 
το ήμισυ βραχύτερα τής γηΐνης, δέν μετροΰσι καθώς 
μετροΰμεν ήμεΐς. ’Επί τών πολλαπλών αστέρων, οϊ- 
τινες έχουσι πολλών ειδών έτη καί ήμέρας, δέν με- 
τροΰσιν ού'τε έκεϊ καθώς ήμεΐς ένταυθα. Τά ανθρώπινα 
όντα, άτινα όδοιποροΰσιν έν τώ άχανεΐ διαστήματι, 
μετροΰσι τόν χρόνον των δι’ήμερολογίων πάντη δια
φόρων καί τοΰ ήμετέρου καί έκάστου αύτών.

Βλέπομεν λοιπόν ότι αί αναρίθμητοι σφαΐραι αϊ- 
τινες φέρουσιν έν τώ άπείρω αποικίας άνθρωπίνας αο
ράτους πρός άλλήλας, έχουσιν ίς-ορίας διαφόρους, καί 
ότι ή γή κατ’ ούδε'να τρόπον είναι ό κανών τοΰπαντός.

'Ωσαύτως δέ βλέπομεν, ότι τά μικρά καί άθλια 
ήμών γήινα μέτρα τοΰ χρόνου καί τοΰ διαστήματος, 
ότι τάτε ήμέτερα έτη καί τά χιλιόμετρα, είναι ασή
μαντα καί άπειροστώς μικρά ώς πρός τά ποσά άτινα 
παριστώσι τάς άστρονομικας κινήσεις.

'Η ιστορία τής γής άρχεται άφ’ής έποχής ή γή έξ- 
ηλθε διάπυρος καί φλογερά άπό τοΰ ήλιακοΰ ισημε
ρινού, ήτοι προ πολλών εκατομμυρίων αιώνων. Αυτή 
ή ιστορία έξηκολούθησε διαιωνιζομένη κατά τάς δια
φόρους άστρονομικάς καί γεωλογικάς περιόδους άς δι- 
ήλθεν ό ήμέτερος πλανήτης· ίσως δ έν τω μέλλοντι 
καί άλλα έκατομμύρια αιώνων διαδεχθώσιν εαυτα επι 
τής άειπλανοΰς ήμών σφαίρας, μέχρι τής αγνώστου έ
ποχής, ότε θά παύση έπ αύτής πάσα ζωή.

*Η δέ τοΰ ούρανοΰ ιστορία περιλαμβάνει πολλάς 
άλλας περιόδους. Πολύν χρόνον προ τής υπαρζεως 
τή σανθρωπότητας έπί ταύτης της γής, πολύν χρόνον 

πριν ή οφθαλμός τις ή νοΰς ύψωθώσιν έντεΰθεν ίνα θαυ- 
μασωσι και σπουδασωσι τους αστέρας, ύπήρχον ήδη 
είς τόν αύτόν τούτον αχανή ούρανόν ούτοι οί αστέρες, 
ήλιοι τοΰ άπειρου διαστήματος, αύται αί πλειάδες 
τών άστρώων συστημάτων, άς ήμεΐς σήμερον σπουδά- 
ζομεν. Οί σκιοφεγγεΐς (nebuleuses) καί πρός τόν 
γαλαςίαν ανάλογοι απειράριθμοι άς-έρες, τούς όποιους 
μόλις διακρίνει ό γιγαντώδης οφθαλμός τοΰ τηλεσκο
πίου ώς κονιορτόν φαύσκοντα άμυδρώς, είς τόσον με
τεωρίζονται ύψος, ώστε μέχρις ού κατέλθη τό φώς αύ
τών είς τήν γην, πάντως παρήλθον τούλάχις-ον πέντε 
έκατομμύρια έτών. "Ωστε οί άστέρες ούτοι εύρίσκον- 
ται εκεί απο πέντε έκατομμυρίων έτών, άφοΰ μόνον 
σήμερον δεχόμεθα τήν έκ τοΰ κόλπου των εΆπορευθεΐ- 
σαν φωτεινήν άκτΐνα. 'Η άκτίς αυτή έξεπορεύθη ότε 
ούδεμία διάνοια είχεν έ'τι έξυπνήσει έπί τής γης !

Μίαν ήμέραν, ή γη θά κυλισθή άκατοίκητος καί σιω
πηλή έντός τής νυκτός τοΰ απείρου διαστήματος. ’Εκ 
τής κόνεως τών έξαλειφθέντων άνθρώπων θά συντε- 
θώσι ξηρότατοι βράχοι, οίτενες θά έξέλθωσιν ώς έξε'ρ- 
χεται εκ τής πλευράς τών όρέων τό όστοΰν τών σκε
λετών. Καί τότε ή χλόη τών λειμώνων καί τών δα
σών ούδαμοΰ θά στολίζη τήν σφαίραν τήν έσχατόγη- 
ρον αί λίμναι πλέον δέν θά μειδιώσι πρός τόν ούρα
νόν· της εσπέρας αί εύωδίαι διά παντός θ’άποπετά- 
ξωσι, καί ού'τε ό αήρ αύτός θά φυσά είς τάς κοιλάδας 
πνοήν τινα, ήτις τούλάχιςον, άν άπελείπετο, θά ήτο 
ώς ίχνος ζωής. Οχι· ού'τε αύτό. Καί μένει μετά ταΰτα 
πάντα μωρός τις πιςεύων, ότι είς τοιαύτην συντέλειαν 
κόσμου θά πέσωσι τά άστρα έκ τοΰ ούρανοΰ!

Οχι, τό τέλος τής ιστορίας της γης ούδόλως θά 
διαταράξη τήν γενικήν ίςορίαν τοΰ ούρανοΰ. *Ανλείψη 
εν επεισοδίου έκ τοΰ μυστηριώδους δράματος της αιω
νίου ζωής, τί πρός τοΰτο ; Ούδείς, ούτε τών κατοί
κων τοΰ ήμετέρου ήλιακοΰ συστήματος, ού'τε τών είς 
τα ας-ρώα έκεΐνα πλήθη, ούδείς θά διακρίνη τήν έξά- 
λειψιν τής γηΐνης άνθρωπότητος.

Καί ούδείς λίθος έπιτύμβιος θα σημείωση τόν τά
φον τηςγης, ούτε σάβανον κάνέν θά τήνσκεπάση, είμή 
τό έπιλησμον σκότος τοΰ ζοφεροΰ διαστήματος. Τίς 
οιόε πόσοι κόσμοι έ'ρημοι πλέον κατοίκων κυκλοφορούν 
σήμερον έν τη έκτάσει; Οταν καί ή γη ύποστή τήν 
αύτήν τύχην, άλλοι κόσμοι θ’άκτινοβολήσωσι πάλιν 
φώς καί ζωήν, άλλοι ήλιοι θά φωτίσωσιν άλλας γαίας, 
αλλαι εσπεραι και άλλοι ο'ρθροι θα συνοδεύσωσι τάς 
μελλούσας ήμέρας ταύτας, άλλοι οφθαλμοί θά καθο- 
ρώσι τήν φύσιν, καί άλλαι καρδίαι έ'τι θά σκιρτή- 
σωσιν ύπό άγαλλιάσεως.

Καθώς ή γη κατά τάς μεγάλας αιωνίους περιόδους 
περί ών προανεφέρομεν, καί καθώς ό ήλιος, ού τίνος ή 
φυσική όψις μεταβάλλεται ώσαύτως άπό αίώνος είς 
αιώνα, ουτω καί οί άστέρες άλλοιοΰνται ολίγον κατ’ 
ολίγον κατά τε τήν θέσιν καί κατά τήν φύσιν των. 
Απέδειξεν ή αστρονομική παρατήρησις ότι, καί μό

νον απο δυο χιλιετηρίδων, πλεΐστοι άστέρες μετεβα- 
λον καί χρώμα καί αίγλην. Ίδιαι είς έκαστον κινή
σεις παρασύρουσιν αύτούς όλους κατά διαφόρους διευ
θύνσεις. Πολλοί (έ'χομεν τοιούτους 22) ένεφανίσθη- 
σαναίφνιδίως· άλλοι δέ πάλιν άπεσβέσθησαν διά μιας. 
Ιινές τών ήλιων είναι πολλαπλοί καί κυκλοφοροΰσι 
πάντοτε περί άλλήλους. Ολαι αύται αί μαρτυρίαι 
είναι πρός ήμάς τόσάι αποδείξεις τών κινήσεων καί 

τής ζωής ήτις έπικρατεΐ καί είς τούς απώτατους εκεί
νους κο'σμους, ώς έν τώ ήμετέρω συστήματι. Παρ’ ό- 
λας τάς έπιδείξεις, καί παρ’όλα τά καυχήματα τής 
ανθρώπινης ματαιότητος, ήγή είναι, ή πτωχή, μικρο- 
σκοπικος τις τροχός τοΰ άπειρου μηχανισμού τοΰ παν
τός, ή δέ ιστορία της μία μετρία σελίς τής μεγάλης 
ιστορίας τοΰ ούρανοΰ. Τέλος, άς καταλάβωμεν 
ότι το πεπρωμενον τοΰ μικροΰ ήμών κατοικήματος, 
ούοολως ανησυχεί τήν γενικήν τοΰ παντός πορείαν.

ΑΙ AHKAI ΤΟΥ 1780.
Πολλάκις άναφέρονται αί μεγάλαι πολιτικαί άρχαί 

τας όποιας άνεκήρυξεν ή Γαλλία δημοκοατουμένη 
κατ αύγουστον τοΰ 1789, καί άνέγραψεν έπί κεφα
λής τοΰ Συντάγματοςτοΰ 1791,ώς συγκεφαλαιούσας 
τά δικαιώματα παντός άνθοώπου καί παντός πολίτου. 
Αλλ έπειδή πολλοί παρ’ήμΐν δεν έχουσιν άκριβή ι

δέαν περί αύτών, καί έπειδή τά Λΐυρία "Οσα (διά τοΰ 
άλφαβητικοΰ πίνακος όςτις προςίθεται έν αύτοΐς κατά 
πάν έ'τος) θ άπαρτίσωσιν ολίγον κατ’ ολίγον ώς τι 
έγκυκλοπαιδικόν λεξικόν, έν τώ όποίω οί έρευνηταί θά 
εύρίσκωσι πληροφορίας χρησίμους περί παντός αντι
κειμένου, άποθησαυρίζομεν έν αύτοΐς καί τάς περιφή- 
μους άρχάς ταύτας.

«Οί άνθρωποι γεννώνται καί διαμένουσιν έλεύθεροι, 
καί κατά τά δικαιώματα ίσοι. Αί κοινωνικαί διακρί
σεις υ.όνον έπί τής κοινής ώφελείας δύνανται νά έρεί- 
δωνται.

»Ό σκοπός παντός συνεταιρισμού πολιτικού είναι 
ή συντήρησις τών φυσικών καί άπαραγράπτων δικαιω
μάτων τοΰ άνθρώπου. Είναι δέ ταΰτα τά δικαιώμα
τα, ή έλευθερία, ή ιδιοκτησία, ή ασφάλεια, καί ή κα
τά τής τυραννίας άντίστασις.

»Η αρχή πάσης κυριότητος έγκειται ούσιωδώς έν 
τώ έ'θνει.

» Η έλευθερία συνίσταται έν τώ πράττειν άκωλύ- 
τως πάν τό μή βλάπτον άλλον τινά.

» Ό νόμος δέν έχει τό δικαίωμα ν’άπαγορεύη άλ
λας πράξεις, είμή τάς επιβλαβείς είς τήν κοινιονίαν.

» Ο νόμος έστίν ή έκφρασις τής γενικής θελήσεως. 
Πάντες οί πολΐται έχουσι τό δικαίωμα νά συμπράττω- 
σιν αύτοπροσώπως, ή διά τών άντιπροσώπων αύτών, 
είς σύνταξιν τοΰ νόμου.

» Ούδείς δύναται νά κατηγορηθή, νά συλληφθή ή 
νά κρατηθή, είμή έν ταΐς περιπτώσεσιν αί'τινες ορί
ζονται ύπό τοΰ νόμου, καί κατα τούς τύπους οίτινες 
διαγράφονται ύπ’ αύτοΰ.

» Ό νόμος χρεωστεΐ νά μή θέτη άλλας ποινάς, ή 
τάς στενώς καί προφανώς άναγκαίας· ού'τε δύναται 
νά τιμωρηθή τις, είμή δυνάμει νόμου θεσπισθέντος 
πρό τοΰ πταίσματος.

» Ούδείς δύναται νά ένοχληθη διά τάς γνώμας του, 
καί ούτε διά τάς θρησκευτικάς αύτάς, έάν ή διακήρυ- 
ξις αύτών δέν διαταράττη τήν νόμω καθεστώσαν koi-: 
νήν τάξιν.

» 'Η έλευθέρα τών ιδεών καί γνωμών κοινοποίησις 
είναι έκτών τιμαλφεστάτων δικαιωμάτων τοΰ άνθρώ- 
που. "Ωστε πάς πολίτης δύναται νά λαλη, νά γράφη 
καί νά έκδίδη διά τύπου έλευθέρως· άλλα καταχρώ- 
μενος τήν έλευθερίαν ταύτην οφείλει άπολογίαν.
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» Πάντες οί πολίται κέκτηνται τό δικαίωμα τοΰ νά 

ζρίνωσιν, ή αύτοί, ή δι’άντιπροσώπων των, περί τής 
ανάγκης δημοσίου τίνος τέλους, νά στέργωδιν αύτό έ- 
λευθέρως, και νά μαχθάνωσι τήν χρήσιν αύτοΰ.

»’Επειδή ή ιδιοκτησία είναι δικαίωμα απαραβία
σταν καί ιερόν, ούδείς δύναται νά στερηθή αύτης, έκ
τος άν ή δημοσία ανάγκη άπαιτη τοΰτο προφανώς, 
και ύπό τόν όρον δικαίας καί προηγούμενης άποζη- 
μ.ιώσεως. »

Αί μεγάλαι καί φαειναί άρχαί αύται αδύνατον εί
ναι νά μη θριαμβεύσωσιν έπί τ^ους έν παντί λαω.

ΑΙ ΙΙΙΙΓΑΙ ΤΟΥ ΧΕΙΛΟΥ.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΙΙΕΡΙΗΓΗΤΟΥ ΣΙΙΙΙΚ.

( Συνέχεια.—Ίδε σε).. 82, 111, 21C, 229 και 274. )

7 ιανουαρίου.— Ο βασιλεύς τοΰ Καρακαίου, προ- 
Θυμούμενος νά πληρώση την επιθυμίαν ήν τώ έςέφρα- 
σα, ότιήθελον νά κυνηγήσω ρινοκέρωεας, διε'ταξετούς 
ύπηκοουςτου όλους νά έζέλθωσι μετ έμοΰ πρός το1 αυ
τήν ιχνηλασίαν. Άφοΰ λοιπόν άνέβημεν είς τά όρη τά 
άνωθεν της λίμνης Ούϊνδερμέρης, καί μοί έδείχθη ό 
καταλληλότερος πρός παραμονήν τόπος,διεσκορπίσθη- 
σαν είς τά πέριξ καί ηρχισαν νά διώκωσι πανταγόθεν 
ποός τό μέρος μου. Μετ’όλίγον, είδον ερχόμενον ένα 
λαμπρόν αρσενικόν ρινοκέρωτα. Τό θηρίον έφαίνετο 
άμφιβάλλον έτι ποΰ νά κατευθύνη το βήμάτου^καί, 
έλθόν πλησίον ενός δε'νδρου, έμεινεν εκεί ώς δεδεμέ- 
νον. ΙΙροχωρη'σας τότε λαθραίως πρός αύτό εντός 
τών θάμ.νων, έως ού έκρινον ώς άρμοδίαν τήν ςτγμήν, 
επυοοβόλησα καί τό έτραυμάτισα κατά πλευράν. Καί 
κατ’άρχάς μέν τό είδον άπομακρυνόμενον δρομαίως, 
άλλά καθόσον έχανεν αίυ,α, έβράδυνε τά βήματα καί 
τέλος έπεσεν.’Επλησίασα δε τότε καί το άπετελείωσα.

’Ακούσαντες οί βασιλόπαιδες τήν έκπυρσοκρότησίν 
μου, έτρεξαν πάραυτα νά μάθωσι τί συνέβη. Δέν έπί- 
στευαν τούς ίδιους των οφθαλμούς ό'ταν είδαν τό θη
ρίον έζηπλωμένον ενώπιον μου· άλλ’έ'πειτα, στραφέν- 
τες πρός έμέ, έλαβαν τήν χεΐράμου, καί σφίγξαντες 
αύτήν εύγενικώτατα, μέ συνεχάρησαν ό'τι μετά τόσης 
άταοαξίας έπλησίασα πρός τοιοΰτο φοβερόν ζώον.

Έτι αύτών λαλούντων, ήκούσαμεν μακρόθεν φωνήν, 
ό'τι καί άλλος ρινόκερως εύρίσκετο κεκρυμμένος είς τήν 
λόχμην. Κατευθυνθείς ό'που προσεκαλούμην, είδον ότι 
μόλις δύο άνδρας ήδυνάμην νά προσλάβω, φέροντας 
τά άλλα μου τυφέκια διά τών πυκνών εκείνων καί σχε
δόν άδιαβάτων άκανθών τής λόχμης. Έπροχωροΰμεν 
έπιπόνως εντός αύτης, άκολουθοΰντες τάς διόδους άς 
είχαν ήνεωγμένας τά αύτά θηρία, εύρίσκοντα έκεϊ τό 
καταφύγιόντων. Αίφνης, βλέπω τρέχοντα πρός τό μέ
ρος μου μετά βρυχηθμού ύποκώφου μέγις-όν τινα ρινο- 
κέρωτα θηλυκόν μεθ’ένός σκύμνου του· ζητώ νά ς-ρέ- 
ψω πλαγίως τά βη'ματάμου, άλλ αί ά'.ανθαι μοΰ κα- 
τέσχιζαν τό πρόσωπον. ’Αποφασίζω νά πυροβολήσω 
κατά μέτωπον τοΰ θηρίου· ό μόλυβδος τό τραυματί
ζει είς τήν κεφαλήν, καί τό αναγκάζει νά ζητήση τήν 
σωτηρίαν του έξω τοΰ θαμνώνος. Εκεί το κατεδίωξα, 
καί τό έτραυμάτισα έκ δευτέρου· άλλ’ όμως ώρμησε 
πρός τό βουνόν, ό'που, κυνηγούμενον πάντοτε ύπ’ε
μού, έκρύβη εις άλλην λόχμην. Είς τήν λόχ μην ταύ- 

την παρουσιάσθησαν εναντίον μου έτεροι τρεις ρινο- 
κέρωτες. Εύτυχώς, οί δύο μου οπλοφόροι δέν μέ εί
χαν παραιτήσει, ώστε ήδυνήθην, πήδων δεξιόθεν ή 
αριστερόθεν, νά τραυματίσω άλλεπαλλήλως καί τούς 
τρεις μου εχθρούς. Καί είς μέν ές αύτών έπεσε νε
κρός είς μικοάν άπ’έμοΰ άπόστασιν· οί δ’άλλοιέπή- 
ραν τόν κατήφορον τοΰ βουνοΰ τρέχοντες. Εγώ ήρ- 
κούμην είς τοΰτο, άλλ οί βασιλόπαιδες μέπαρεκάλε- 
σαν νά έξακολουθήσω τήν κυνηγεσίαν. Είς τών δύο 
ρινοκερώτων έφαίνετο ότι είχε συντετριμμένον τόν έ
να τών ποδών. Κατηυθύνθήν πρός τόν άλλον, τόν 
ύγιά, έπυροβόλησα Λ,τ’αύτοΰ, άλλ’ούτος μόνον άπε- 
μακρύνθη έκ τής έκπυρσοκροτήσεώς μου. Έπανελθών 
δέ τότε είς έκείνον όςτις έχώλαινεν, είπον είς τούς, 
αύτόχθονας νά τόν άποτελειώσωσιν αύτοί διά τών βε! 
λών καί λογχώντων, θελήσας νά περιεργασθώ τίνι τρό- 
πω αύτοί έκυνήγουν. Αλλα τό θηρίον, άν καί τραυ- 
ματισμένον είς τόν πόδα, έστράφη καθ’ήμών μετά 
τόσης όρμης ό'τε έπλησιάσαμεν, ώστε'δέν ήδυνήθησαν 
νά τό προσβάλωσι. Δεύτερος μόλυβδος μου τό ήνάγ- 
κασε νά ήσυχάση· καί τότε, ανίκανον πλε'ον νά ύπερα- 
σπισθή, τό προσέβαλαν όλοι οί περί έμέ. ΙΙοτέ δέν εί- 
όον τοιαύτην άγρίαν έπίθεσιν. Εκαστος ή'ρχετο καί 
ένέπηγε τήν λόγχην, τήν μάχαιραν ή τό βε'λος του είς 
τάς πλευράς του νεκρού και άκινήτου θύματος. Διατά- 
ξα; τότε ν’άποκόψωσι τάς δύο κεφαλάς καί νά τάς φέ- 
ρωσιν ώς τρόπαιον τών λευκών κυνηγών είς τόν βα
σιλέα, τούς άφήκα έκεϊ καί άνεχώοησα. Εφεραν έ
πειτα μετά τών κεφαλών καί άφθονον κρέας ρινοκέρω- 
τος έπί τής αιχμής τών λογχών των.

« Αύτό το πράγμα, είπεν ό Ρούμανίκας, δέν είναι 
πράγμα νά γίνη μέ μόνην τήν δύναμιν τής πυρίτιδας. 
Κάποια άλλη δύναμις είναι είς τό μέσον. Ού'τε οί ’ Α
ραβες, ού'τε ό Ιννανάγης, οΐτινες καυχώνται τόσον διά 
τάς άνδραγαθίας των, κατόρθωσαν ποτέ τοιοΰτο πράγ
μα. Δέν θαυμάζω πλε'ον πώς οί "Αγγλοι είναι ό πρώ
τος τοΰ κόσαου λαός. »

10 ίανουαρ. — Έκρότησε τέλος τό τύμπανον τής 
Ούγάνδας. Μαούλας ό βασιλικός άπες·αλμένος, μετά 
πολυμελούς συνοδίας έξ άνδρών, γυναικών καί παιδιών 
καλώς ένδεδυμ,ένων, αγόντων κατά τήν συνήθειαν τής 
πατρίδας των τούς σκύλους των δεδεμένους άπό τοΰ 
λαιμού, καί συριζόντων διά καλάμινων αυλών, ήλθε 
φέρων τήν εύμενή πρόσκλησιν τοΰ βασίλεως του. Μα- 
θών ό ’ΐμτέζας ότι έπεθυμοΰμεν νά τόν ίδωμεν, ών δέ 
καί αύτός περίεργος νά ίόη και νά φιλοξενήση ανθρώ
πους λευκούς, παραγγέλλει νά πορευθώμεν πρός αύτόν 
όσον τάχιστα· προστάττει δέ καί τούς αξιωματικούς 
του νά προμηθεύσωσιν είς ημάς δωρεάν πάν ό',τι ζητή- 
σωμεν έντός τοΰ κράτους του.

Είς τών άςιωματικών του Ρουμανικά, ονομαζόμε
νος 'Ρόσαρος, διετάχθη ύπ’αύτοΰ νά μάς συνοδεύση 
είς τήν Ούγάνδαν, καί νά μ’έπαναφέρη είς τό Καρα- 
καίον σώον καί ύγιά· δόσας λοιπόν κατά συυ,βουλήν 
τοΰ Ρουμανικά είς τόν Μαούλαν δύο δέματα σύρμα
τος καί τέσσαρας φακέλλους ποικίλων ύαλίνων κόκ
κων, καί συστήσας είς τόν βασιλέα τόν σύντροφόν μου 
Γράντ, πάσχοντα είσέτι κατά δυστυχίαν, άνεχώρησα 
έν τή πεποιθησει ότι έμελλον τέλος νά λύσω τό πρό
βλημα τών πηγών τοΰ Νείλου όριστικώς. Μόνην άνη- 
συχίαν είχον, μήποτε ό Γράντ δέν ήδύνατο νά έ'λθη 
πρός έμέ πρό τής επιστροφής μου είς Καοακαΐον· έλε-

γον δέ νά έπιστρέψω, έπειδή, μεθ’οσα ήκουσα παρά 
τοΰ Ρουμανικά περί τών έπέκεινα τής Ούγάνδας χω- 
ριον, άμφέβαλλον άν έπρεπε νά προβώ πρός τήν Αί
γυπτον.

16 ιανουαρίου. ’ίντόγγον. — ’Αποχαιρετήσαντες 
τήν I 0 τόν βασιλέα τοΰ Καρακαίου, τήν 1 1 έσκηνώ- 
σαμεν είς Λουάνταλον, τήν δέ 1 2 άφίχθημεν είς Κί- 

κείμενον μεταςύ βουνών πεφημισμένων διά 
τούς έλεφαντόδοντάςτων καί τόν καφέν. Τήν 13 έσκη- 
νώσαμεν μεταξύ λαοΰ, ούδέν άλλο έργον έχοντος ή 
τήν ζυθοποιίαν· καταβάντες δ’έπειτα άπό τών όεέων 
τής Σελήνης, άφίχθημεν τήν 15 εις τινα πεδιάδα, 
παρά τόν ποταμόν Κιταγγούλαν, όπου βόσκουσι χι
λιάδες δαμάλεων άνηκουσών είς τόν βασιϊέα Ί’ουμα- 
νίκαν. Σήμερον, ένώ διεπλέομεν έπί άκατίων τόν πο
ταμόν, διά νά έλθωμεν ένταΰθα, κατελήφθημεν ύπό 
βροχής ραγδαίας. Ύπεφέραμεν δέ ούκ όλίγας δυσκο
λίας ένεκα τής δεισιδαιμονίας τών πορθμέων, οί'τινες 
δέν ήθελαν νά διαπορθμεύσωσι τούς στρατιώτας μου, 
φοβούμενοι μήποτε ό ΓΙοσειδώντων ώργίζετο, άνπρό- 
τερον δέν τόν έξιλέωναν διά τελετής τίνος, καί ή τούς 
έπνιγεν, ή έξήραινε τάς πηγας τοΰ ποταμού. Ταΰτα μέ 
ήμπόδισαν τοΰ νά καταμετρήσω άκριβώς τό πλάτος 
τοΰ Κιταγγούλα (τοΰθ’ό'περ έπραξεν ό Γράντ ακολού
θως), άλλ’είκάζω ότι κατά μέσον όρον είναι 24 έως 25 
μέτρων γαλλικών· περί δέ τοΰ βάθους, αί κώπαι τών 
άκατίων δέν ήγγιζον είς τόν πυθμένα. ’Έχει δέ ό Κι- 
ταγγούλας ύψηλάς τάς ό'χθας, καί ρέει διά τάχους 4 
μιλίων καθ ώραν.

Τό ’ίντόγγον είναι τωόντι κήπος βανανεών, ό δέ 
τόπος ούτος έν γένει φαίνεται καρποφορώτατος. Είς 
τοιαύτην ύγράν γήν καί ύπό τοιοΰτο συγκερασμένον 
κλίμα, πάσα φυτεία γίνεται άκόπως καί προκύπτει 
θαυμασίως. Έδώ εύρον αληθή παράδεισον αίθιοπικόν 
χρεωστώ δέ καί νά ομολογήσω ό'τι ή κατάστασις τούν 
κήπων καί τών κατοικιών μαρτυρεί τάξιν καί φιλοπο- 
νίαν καί καθαριότητα. Άν ήθελον, θά έφόνευον έδώ 
πολλούς άνθόλοπας, άλλ άνεζήτησα βουβάλους, καί 
κανένα τοιοΰτον δέν άπήντησα.

1 3 ίανουαρ. ’ίγγαμπέζη. — Θαυμάζω ένταΰθα 
καί τήςγηςτον πλούτον, καί τών τοποθεσιών τήν τερ
πνότητα, καί τών κατοικιών τήν εύρυθμίαν. Τό μέρι
σμα τοΰτο έξουσιάζει είς τών θείων τοΰ ’ίμτέζα, όςτις 
έτυχεν απών, άλλ’ό έπίτροπόςτου κατακόπτεται πε
ριποιούμενος ημάς έν πάση φιλοξενία, καί έξαιτού- 
μενοε έπανειλημμένως συγγνώμην διά τάς έλλείψεις 
του. ’Αδιακόπως μοί έ'φερεν αίγας, ορνίθια, γαιώμηλα 
γλυκέα, ίγναμα (είναι δέ καί ταΰτα καρπός τις άλευ- 
ρώδης), βανάνας, σακχαροκαλάμους καί αραβόσιτον. 
’Εννοείται ότι τόν άντήμειψα, δόσας ύαλίνους τινας 
κόκκους καί είς αύτόν.

19 ίανουαρ. Σεμιζάπη.—Κατελύσαμεν είς τήν 
οικίαν ενός τών έπιτρόπων (βουακούγγου) τοΰ 'Ρου
μανικά. Απέναντι τής οικίας ταύτης έγείρεται στε
νός τις περίβολος, περιέχων τρεις μικράς καλύβας ά- 
ποκεχωρισμένας, όπου τελούνται αί θρησκευτικαί τε
λεταί· τοΰτο δ’ έπέχει τόπον έκκλησίας. 'Ο επί
τροπος τοΰ 'Ρουμανικά έφερε γυναίκας τινας έπαί-ι- 
όας ( βουϊσβ ε'ζι, ή κατ άλλους μαπ άντβα) νά χο- 
ρεύσωσιν ένώπιον ήαών. Είναι δέ τούτων ό ιματισμός 
αλλόκοτος· φοροΰσι πλήθος ύαλίνων κοσμημάτων, καί 
κρατοΰσι χρωματισμένα ραβόίδια. ’Ορχούμεναι, ά-

δουν συγχρόνως κωμικήν τινα ωδήν, τήν οποίαν διακό’ 
πτουσι βάλλουσαι έν είδει έπωδοΰ όςείάν τινα καί πα· 
ρατεταμένην φωνήν, άπομιμουμένην τόν τρυσμόν τής 
περιστεράς. Αί λειτουργίαι τών γυναικών τούτων 
μετεχουσι τοΰ σκότους ύπό τοΰ οποίου περικαλύπτε
ται πάσα θρησκευτική νύξις τών Αίθιόπων κατ άλ
λους μέν, αύται άποβάλλουσι τά δαιμόνια, κατ’άλ- 
λους δέ προφυλάττουσιν άπό τής βασκανίας, 'θπως- 
δηποτε, αύται αί γυναίκες φορολογοΰσι τούς απλοϊ
κούς τούτους ανθρώπους, πιστεύοντας ότι πρέπει νά 
δίδωσιν είς αύτάς ό,τι δύνανται, όπως προστατεύων- 
ται ύπο τίνος θεότητος, τήν οποίαν άγνοοΰσι υ.έν, άλ
λα καί άγνοοΰντες φρονοΰσιν ικανήν νά έπηρεάση τάς 
τας τύχας των είς τούτον τόν κάτω κόσμον.

20 ίανουαρ. Κιζουέρη.—Έγγίζομεν είς τά μεθό
ρια τοΰ Ρουμανικά. ’Εντεύθεν αναχωρεί ό Βαράκας, 
ώς απεσταλμένος μου πρός τόν βασιλέα τοΰ Ούνιγιό- 
ρου Καμράσην. ■*

24 ίανουαρ. Νιγιακούσσα.—Ένταΰθα διαμένει 
ό Μαούλας, είς τήν οικίαν τοΰ οποίου κατελύσαμεν. 
Ο τόπος είναι τερπνότατος· έχομεν καί τρώγομεν ά

φθονους βανάνας. «Τώρα πλέον, ό'τε ήλθες είς τήν Ού- 
| γάνδαν, μ’είπεν ό Μαούλας, δέν θά πληρώνης τίποτε 
διά τήν τροφήν σου. Είναι διατεταγμένοι παντού οί 
έπαρχοι νά σοί φέρουν βανάνας, καί άν ποτέ σοί λεί— 
ψωσιν, οί άνθρωποί σου είναι έλεύθεροι νά συνάγωσιν 
ές όποιουδήποτε κήπου, διότι τοιοΰτος είναι ό νόμος 
τοΰ τόπου μας ώς πρός τούς ξένους τοΰ βασιλε'ως- έ- 
πίκειται δέ αύστηροτάτη ποινή είς πάντα όςτις θά έ- 
φωράτο ζητών πληρωμήν τινα παρά σοΰ ή τών άν- 
θρώπων σου. »

’Αλλ’ένταύτώ ό Μαούλας μ’έμποδίζει τοΰ νά προ- 
βώ πρός τόν βασιλέα Ίμτέζαν, παρακαλών με νά πε- 
ριμείνω δέκα ημέρας, έως ού έπιστρέψη έκ της αύλής 
είς απεσταλμένος του. Τοΰτο μέ δυσηρέστησε. Μ’είπε 
σύγχρόνως ό Μαούλας, ότι θά κάμη έν τώ μεταξύ μι- 
κράν τινα εκδρομήν άναγκαίο#/, άΰ.λά θά έπιστρέψη 
πλησίον μού έν κ.αιρω δέοντι. ’Απεκρίθην ότι καλώς 
θά πράξη νά έπιςρέψιρ ταχέως, έπειδή άλλως, θά έπο- 
ρευόμην πρός τόν βασιλέα καί άνευ αύτοΰ. Προσεπά- 
θησε νά μειδιάση έπί τώ άκούσματι τούτω, καί ούτως 
άπεχωρίσθημεν όχι τόσον φιλικώς.

26 ίαν. —Δύο ημέρας καί δύο νύκτας μ’έξεκώφα- 
ναν τά τύμπανα, τά άσματα, οί ώρυγμοί καί οί θο
ρυβώδεις χοροί. Έπρόκειτο νά έξωσθή άπό τοΰ χω
ρίου έν δαιμόνιον (Φέτο), τό όποιον ήλθε καί έπεί- 
ραζε τούς κατοίκους. Ένταΰθα, ό'λαι αί θρησκευτικαί 
τελεταί είναι γελοιωδές·αται. Δύο γέροντες, ανήρ καί 
γυνή, αλειμμένοι διά βορβόρου τινός ασβεστώδους, 
καί φέροντες έπί τών γονάτων αγγεία πλήρη ζύθου, έ- 
κάθηντο έμπροσθεν μιας τών καλυβών, όπου έκο|ρι- 
ζοντο πρός αύτούς άδιακόπως κάνιστρα πλνίρη βανα- 
νών μεταβεβλημένων είς πολτόν, και νέαι σταμνοι 
ζύθου· είς δέ τήν αύλήν, άπέναντί των, εκατοντάδες 
άνδρών μετά γυναικών, φορούντων περί τήν κεφαλήν 
έν ε’ίδει κιδάρεως κλάδους γλυκίνης, έπιτηδείως συμ- 
πεπλεγμένους καί έχοντας έμπηγμένα έπανω των ό- 
δόντια κάπρων, σηααίνοντα απειλήν, όλοι ανεςαιρέ- 
τως βεβακχευμενοι, κατεγινοντο να οιωςωσι τον οια- 
βολον. Θόρυβος δ’έγίνετο ύπ’ αύτών όλων απερίγρα
πτος. Μεταξύ τοΰ πλήθους, εύρον τόν Κατσούτσου, 
τον πρεσβευτήν ον είχε στείλει ό Ρούμανίκας, όπως
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προαγγείλη είς τον βασιλέα της Ούγάνδας την ε- 
λευσίν μου. Μ’ είπε δε ούτος, ό'τι ήλθε μετά δύο άλ
λων απεσταλμένων του ’ίμτέζα, έχόντων διαταγήν νά 
μέ όδηγήσωσι μέχρις αύτοΰ μετά τής συνοδίας μου 
καί τής του σοφού Κιγέγγου. Εις τών απεσταλμένων 
τούτων ήτο ό Νιγιαμκούντου, ον είχον γνωρίσει είς 
τήν Ούζούην. Εξ αύτοΰ έμαθον ότι τόσον πόθον είχεν 
ό βασιλεύς του νά μάς ϊδη, ώστε, άμα ώς έ'μαθεν ότι 
έμέλλομεν νά φθάσωμ.εν προσεχώς, έθανάτωσε πεντή- 
κοντα εύπατρίδας και τριακοσίους τών τοΰ όχλου.

"Εφριξα, καί ήρώτησα διατί;—Διότι ό βασιλεύς 
έθεώρησε τήν βραδύτητα τής άφίξεως τών λευκών άν- 
θςώπων ώς προερχομένην έκ τών προσκομμάτων, τών 
παρεμβαλλόμενων είς αύτούς ύπό της μισοξένου δια- 
θεσεως τών ύπηκόων του.

*0 βασιλεύς τής Ούγάνδας μοί έστειλε καί τέσσα
ρας δαμάλεις· ή'θελε δέ νά παραλάβω άναποφεύκτως 
καί τόν σύντροφον μου, δν έμαθεν άσθενοΰντα καί δια- 
με'νοντα είς τήν αύλήν τοΰ Ρουμανικά.

28 ίαν. Μασχόντη.— Ο Μαούλας δέν έφάνη, 
καί άπεφάσισα ν’αναχωρήσω μετά μόνου τοΰ Νιγιαμ- 
κούντου, καίτοι άκοντος, άλλ’άναγκαζομένου νά μέ α
κόλουθή άφοΰ έβλεπεν ότι δέν μετεπειθόμην. Καί α
ριστερόθεν μέν εϊχομεν τήν σειράν τών όρέων, δεξιό- 
θεν δ’άφίνοντες άπέραντόν τινα πεδιάδα πλήρη ελών, 
έστάθημεν είς χωρίον τι υψηλόν, άπό τοΰ όποιου διέ- 
κρινα κατά πρώτον τά υδατα τής λίμνης Νυάνζας.

29 ίαν. Ούκάρα.— Εκτός τών ελών διά τών ο
ποίων ήναγκάσθημεν νά διαβώμεν, μέχρι τοΰδε ή οδοι
πορία δέν είναι δυσάρεστος· πανταχοΰ τόποι καρπο- 
φορώτατοι, ών οί κάτοικοι, άμα ώς βλέπουσιν ήμάς 
μακρόθεν, τρέπονται είς φυγήν, βέβαιοι ότι, άν έτόλ- 
μων νά ρίψωσι τό βλέμμα των έπί τών ξένων τοΰ βα- 
σιλέως, θα έτιμωροΰντο παραδειγματικώς. Ούτως εΰ- 
ρομεν ένταΰθα κενάς δλας τάς κατοικίας, καίτά «παι- 
όιά» τοΰ 'Ροσάρου, αξιωματικού τοΰ 'Ρουμανικά, 
διήρπασαν ό,τι εύρον έντός αύτών, έπειδή οί εγχώ
ριοι νόμοι επιτρέπουν είς τούς όδοιποροΰντας βασιλι
κούς ανθρώπους νά ζώσεν έκ τών κατοίκων. Εδοκί- 
μασα νά έμποδίσω τήν διαρπαγήν ταύτην, άλλ’είδαν 
ότι δυσηρέστουν αί απαγορεύσεις μου.

Ενταΰθα έλαβον έπιστολήν τοΰ Γράντ, ήν μοί έ- 
φερεν ώραϊόςτις νεανίας, φορών περί τόν τράχηλόν 
του τυλιγμένην τήν δοράν τιγραιλούρου,-στολισμόν 
άπηγοοευμένον είς πάντας, πλήν τών βασιλέων. Όρ- 
γισθείς ένεκα τούτου ό Νιγιαμκούντου , διαττάττει 
τά «παιδιάτου» ν’άποσπάσωσι τό έμβλημα τής βα
σιλείας άπό τοΰ τράχηλου τοΰ νέου, καί όύο αλιτή
ριοι τον συλλαμβάνουσι πάραυτα άπό τών χειρών, 
και έπανειλημμένως περιστρέφουσιν αύτας είς τρόπον 
ώστε νά τάς έξαρθρώσωσιν. Ο νέος άνθίςαται, χωρίς 
νά βάλη έλαχίστην φωνήν οδύνης, καί ό Νιγιαμκούν- 
του, βλέπων τήν πάλην ταύτην, έπιδιατάττει νά τόν 
άφήσωσι, διά νά τον κρίνη κ.αί άκούση τήν απολο
γίαν του. Κάθηται λοιπόν ό υπόδικος κατά γής μεταξύ 
τών δύο φυλάκων του, καί ό Νιγιαμκούντου, κόψας 
μικράν τινα ράβδον είς ίσα τεμάχια, ών έκαστον παρι- 
στά και ένα γενεαλογικόν βαθμόν, καταστρόνει ένώ- 
πιον ήμών τόν κατάλογον τών προπατόρων τοΰ νέου, 
καί δι αύτοΰ άποδεικνύει, ούκ οίδα πώς, ότι ό νέος 
δέν ανήκει είς κανένα κλάδον τής βασιλευούσης οικο
γένειας. «Τώρα λοιπόν, είπεν έπειτα ό δικαστής πρός

ήμάς άποτεινόμενος, τίνος ποινής είναι ένοχος διά 
τήν άξίωσίντου; ’'Αν έμάνθανε τόπράγμα ό βασιλεύς, 
βεβαίως θά τόν άπεκεφάλιζε. Καί άρα, άν ήμεΐς τόν 
άπολύσωμεν άφοΰ δώση μόνον εκατόν δαμάλεις, δέν 
πρέπει καί νά μάς εύχαριστήση ; . . . » Ολοι οί πε- 
ριεστώτες έπευφήμησαν είς τήν άπόφασιν, ώς δικαίαν. 
Τό περιεργο'τερον είναι ότι έστερξεκαί αύτός ό κατη- 
ρούμενος, καί τότε άφήκε τούς δύο άγριους φύλακάς 
του νά τοΰ άφαιρέσωσι τόν στολισμόν διά τόν όποιον 
έμελλε νά καταδικασθή είς τοιοΰτο βαρύτατον πρόσ- 
τιμον.

31 ίαν. Μεροΰκα.'—Τό χωρίον τοΰτο κεΐται είς 
θέσιν ύψηλήν, εύάερον, έξαίσιον. Τά πέριξ γέμουσι 
βλαστημάτων παντοειδών. ’Ενταΰθα διαμένουσι πολ
λοί μεγιςάνες, ώς καί μία θεία τοΰ βασιλέως. Αντηλ- 
λάξαμεν ολίγα τινά δώρα μετ’αύτών, ασμένως δέ θά 
διέτριβον ένα μήνα είς τόν τερπνόν τόπον τούτον, 
ένθα ή θερμοκρασία είναι έξαίρετος, οί δρόμοι πλα
τείς καί καλώς συντετηρημένοι, αί οίκίαι καθαριώτα- 
ται, οί κήποι καλλιεργημένοι καί άνεπιλήπτως επι
μελημένοι. Πανταχοΰ κατά τούς περιπάτους μου εί- 
δον τήν άκραν άφθονίαν καί ό,τι δύναται νά κατα- 
στήση τόν τόπον πλουσιώτατόν.

4 φεβρ. Σαγγούα. — Αναγκαζόμενος νά διέλθω 
τούς καθ’ οδόν άπαντωμένους ύγρούς ή λασπώδεις τό
πους, τρις καί τετράκις τής ώρας άφήρουν τά ύποδή- 
ματα καί τάς περικνημίδας μου.

2 φεβρ. Μασάκα. — Η χώρα αυτή προάγει ά- 
φθονον καφέν, καί ούδαμοΰ είδον τοιοΰτο πλήθος βα- 
νανεών· οί καρποί των πίπτοντες έπί τοΰ εδάφους 
σχηματίζουν στρώματα, καίτοι άπό πρωίας μέχρις 
εσπέρας οί κάτοικοι τούς συνάγουσι, κατασκευάζοντες 
έξ αύτών ζύθον ή τρώγοντές τους οπτούς. ’Εν τούτοις, 
πολλοί τών άνθρώπων μου τρέμουσιν έκ τοΰ πυρετού 
τόν όποιον έλαβαν έκ τών ελωδών τόπων ένθα έβαδί- 
ζομεν πολλάς ήμέρας.

’Από τοΰ Κιτούντου, όπου διέμεινον όλην τήν 
ήμέραν 7, ή θέα είναι άπεριγοάπτου καλλονής· έντεΰ- 
θεν βλέπει τις τήν κυρίως Ούγάνδαν, τήν άπέραντόν 
έκτασιν τής λίμνης Νυάνζας, καί τήν μεγάλην εκεί
νην νήσον, ή τήν πλειάδα έκείνην τών νήσων ήτις κα
λείται Σέση, τό όρμητήριον τοΰτο τοΰ βασιλικού ςο- 
λου, όλου συγκειμένου έξ άκατίων.

Τήν έπιοΰσαν, ήλθαν είς Ί μπούλη ν πολλοί μικροί 
παΐδες έχοντες τήν κεφαλήν ξυρισμένην, έκτος στρογ- 
γύλου τίνος κορύμβου έκ τριχών, άφειμένου ύπεράνω 
έκάστου ιστίου των. Οί παΐδες ούτοι είναι οί έξ εύγε- 
νώ>ν θεράποντες τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας, καί μοί έ- 
κο'μισαν ώς έκ μέρους τοΰ βασιλέως τρία ραβδία, είς 
έκαστον τών οποίων έχρεώστουν, κατά τήν συνήθειαν 
τών μάγων τής χώρας, νά δέσω έν φίλτρον. Απεκρί- 
θην ότι, έκ τοιαύτης άποστάσεως, δέν είχαν δύναμιν 
τά φίλτρα μου, άλλ’ότι ά'μα έφθαναν πλησίον τοΰ 
βασιλέως, θά κατέβαλλον πρός τοΰτο δλας μου τάς 
προσπάθειας. Τήν έπαύριον, κατέβημεν είς τήν κοιλά
δα τής Κατόγγ'ας, όπου, άντί πλατέοςτινός ποταμού, 
όποιον μοί περιέγραφαν οί "Αραβες, διήλθον πεζή έν 
διαστήματι δύο ώρών ούκ οίδα πόσους λάκκους, τέλ
ματα καί έλη, έν τώ μέσω τών όποιων καί πλεΐστα 
βορβορώδη νησίδια.

Από 9 μέχρι 13 φεβρ. —Ό θαυμάσιος ουτος τό
πος πανταχοΰ παρέστη είς τούς οφθαλμούς μου εϋφο-
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ρώτατος. Πλήθος ρυάκων άπηντήσαμεν καθ’όλην τήν 
όόον, άλλ έπί τών τελευταίων εύρομεν έρριμμένας 
γέφυρας άτεχνεΐς. έκ βαμβακοκαλάμων ή στελεχών

φοινίκων, καί δι’αύτών τούς διέβημεν άβρόχοις ποσί. 
Σήμερον άφίχθημεν είς μέγαν τινά^ποταμόν, πλάτους 
7 4 γαλλικών μέτρων· καλείται δέ ούτος ύπό τών αύ-
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τοχθόνων ’Ιμ.βαράγγος, καί ρέει πρός βορράν, τουτέ- 
στιν αναχωρεί άπό τής λίμνης Νυάνζας. Δέν άμ.φι- 
βάλλω ποσώς ό'τι ούτος είναι είς έκ τών κλάδων τού 
Νείλου. Οί περί έμέ όλοι μέ διεβεβαίωσαν ότι κα- 
τευθύνεται είς τό Ούνιγίοοον, πρός τά ανάκτορα του 
Καμράση, όπου χύνεται εις άλλον ποταμόν, ωσαύτως 
άπό τής Νυάνζας άναχωοούντα.

Τήν 19 διεκρίναμεν τέλος μακροθεν τήν Κιβούγαν, 
ένθα τά ανάκτορα του βασιλέως τής Ούγάνδας. 'll 
Κιβοΰγα κεΐται έν τη επαρχία ήτις καλείται Βαντα- 
βάρογον, εις άπόστασιν μόνον 0° 2 1' 19” άπό του 
ισημερινού, ύπό τόν όποιον διέβημεν τήν 8 του μη- 
νός τούτου, μεταζύ Κιττούντου καί Ίμπούλης. Τά α
νάκτορα του βασιλέως ’ΐμτε'ζα παριστανται εντεύθεν 
μεγαλοπρεπή. "Ολος είς λόφος σκεπάζεται ύπό καλυ
βών μεγάλων καί ύψηλών, ύψηλοτέρων παρ’όσας είδον 
κατά τάς περιοδίας μου επί τής ’Αφρικής. Ίίθελησα 
νά κατευθυνθώ αμέσως εις τά άνάκτορα, άλλ’ οί αξιω
ματικοί εις τούς όποιους επετράπη νά μέ όδηγη'σωσι 
δέν έστερξαν κατ’ούδε'να τρόπον. «’Οχι, μ’είπαν, 
όχι· κατά τά έθιμα του τόπου μας, τούτο θά ήτο ί- 
πρεπέστατον. Πρέπει δέ νά παρατάξης τούς άνθρώ— 
πουςσου, καί νά τούςδιατάξης νά πυροβολη'σωσι, διά 
νά μάθη ό βασιλεύς ότι ήλθες, καί τότε θά σέ όδηγή- 
σωμεν εις τό κατάλυμα τό όποιον προσδιωρίσθη διά 
σέ. Πιστεύομεν ότι ό βασιλεύς θά στείλη αύ'ριον μή
νυμα νά ύπάγης είς αύτόν, διότι ή βροχή ταύτην τήν 
ω;αν τον ε^πούι,ει του νκ εςυπνησχ κατα το συνη- 
θες. » Διέταζα λοιπόν τούς ανθρώπους μου νά πυρο- 
βολήσωσι, καί εύθύς μετά τούτο ήχθημεν πρός άθροι
σμά τι~ καλυβών, ούκ ολίγον ρυπαρών, κατεσκευασμέ- 
νων επίτηδες διά τούς ξένους του βασιλέως, ώς μάς 
έπληροφόρήσαν. Εις αύτάς καταλύουν οί "Αραβες, ό
ταν διέρχωνται περιοδικώς διά τής Ούγάνδας, καί 
χρεωστώ λοιπόν νά πράξω κ’έγώ ομοίως.

Τούτο δέν μ’ήρεσε.—Πώς, είπον, δύνανται νά μ’ 
έξομοιώσωσι μέ τούς "Α ραβας, έμέ, έ'να ξένον ηγεμόνα, 
όςτις έχω βασιλικόν αίμα είς τάς φλέβας μου; '11 θέ
σις μου ή φυσική είναι ή βασιλική κατοικία, καί άν 
δέν μέ φέρετε είς μίαν τών καλυβών τού βασιλικού 
περιβο"λου, έγώ δέν τό έχω τίποτε ν’άναχωρήσω χω
ρίς νά ίδω τόν βασιλέα κατά προ'σωπον.

Ο πτωχός ό Νιγιαμκούντου τά έχ οειάσθη, άκούσας 
τούς ύπερηφάνους μου λόγους· έπεσε καί μέ προσεκύ- 
νει, καθικετεύων νά μή προβώ είς βήμά τι κατεσπευ- 
σμένον καί χαλάσω οΰτω τήν ύπόθεσίν μου. « Ο βα
σιλεύς δέν γινώσκει ακόμη τίς είμαι, μοί έλεγεν ό 
Νιγιαμκούντου, καί πρός τό παρόν δέν είναι δυνατόν 
νά μέ δεχθτί. — Κάθησε έδώ, δεξου αύτό τό κατάλυ- 
μα, σέ παρακαλώ, καί έσο βέβαιος ότι, άφού μ.άθ·ρ ό 
βασιλεύς τά περί σου, θά πράζη κατά τήν έπιθυμίαν 
σου, άν καί ούδείς ξένος κατέλυσεν έντός ·τοΰ βασιλι
κού περιβόλου μέχρι σήμερον. »

’Ενέδωσα είς τάς ικεσίας τού καλού άνθροίπου, καί 
έβαλον νά σαρώσωσι τό έδαφος· διότι είς τάς χώρας 
ταύτας τάς ύπό τόν ισημερινόν, δλαι αί κατοικία1, 
βρίθουσι πηδητών, έκ τών έπιτηδείων έκείνων τούς 
οποίους οί Ρώσσοι άποκαλοΰν « ουσάρους μαύρους ». 
Μόλις δ’ έγκατέστην είς τό κατάλυμά μου, καί ιδού 
οί παΐδες θεράποντες τού βασιλικού οίκου ήλθαν καλ- 
πάζοντες νά μ’έπισκεφθώσι καινά μ’ε’ίπωσιν έκ μέ
ρους τού βασιλέως, ότι « πολύ έλυπεΐτο μή δυνάμενος 

ένεκα τής βροχής νά μέ ύποδεχθή, άλλα μετά πλεί- 
στης όσης χαράς θέλει νά μέ ίδη εύθύς αΰριον.»

Μετάτινας ώρας, ήλθαν καί οί πρεσβευταί τού Σου- 
βαρόρα, καί κατέλυσαν είς άλλο άθροισμα καλυβών, 
ολίγον παρέκει. Ούδόλως φροντίζων άν μού διετάρατ- 
τε τόν ύπνον, ό Ιρούγγου, αρχηγός τών πρεσβευτών 
τούτων, είσήλθεν είς τήν καλύβην μου παρακολουθού- 
μενος ύπό τών γυναικών του, καί μοί έζήτησε κοσμή
ματα ύάλινα.

20 φεβρ.—’Επειδή ό βασιλεύς μοί έμήνυσεν ότι 
σήμέρον θά μέ ύποδεχθή, έστολίσθην έφόρεσα τά κα- 
λήτερά μου· καί όμως πρέπει νά ομολογήσω ότι ή ςο- ’ 
λή μου, παραβαλλόμενη πρός τήν τών αξιωματικών 
του είναι οίκτρά. Ό κόσμος ούτος φροντίζει πολύ περί 
στολισμού. Οί αξιωματικοί φορούν μανδύαν έκ φλοι
ούτίνος κίτρινου, ικανού νά παραβληθη πρός τά λε
πτότατα μάλλινα ήμουν ύφάσματα· τούτο μάλιστα 
καί στήνεται, ώς άν ήτο έλαφρώς άμυλισμένον (κολ
λαρισμένου)· έπι δέ τού μανδύου τούτου ρίπτουν δεύ
τερον έκ δοράς άνθολόπων, συνερραμένης μετ’ έπιτη- 
δειότητος ήν θά έφθόνουν καί οί άριστοι τών χειρο- 
κτιορραπτών τής Εύρώπης. Αί κιδάρεις, ή μάλλον τά 
στέμματά των. είναι όλα έν γένει πλεκτά έκ κλάδων 
αβρού (abrus), φυτού χρησίμου είς τήν φαρμοκοποι- 
ίαν, καί έχουσιν έπ αυτών ποικίλα κοσμήματα, ώς ό- 
δόντας κάπρων έπιμελώς καθαρισμένους, σκυταλίδας 
μαγικάς δήθεν, όσπρια χρωματισμένα, κόκκους ύαλί- 
νους, τέλος όστρακα. Περί δέ τόν λαιμόν, τούς βρα- ■ 
χίονας καί τάς κνήμας, φορούν κοσμήματα τινα ξύ
λινα, άτινα θεωρούν ώς φίλτρα, ή μικρά κέρατα περιέ- 
χοντα μαγικήν κο'νιν καί κρεμάμενα διά θωμίγγων 
περί τούς οποίους τυλίσσουσι δέρματα όφεων. Μετά 
τών κορύμβων οΰς έχουσιν αί ασπίδες των, καί τής 
μακράς των λόγχης, οί βάρβαροι ούτοι άποκτώσι πα
ράσημά τι αληθώς επιδεικτικόν, απέναντι τού οποίου ; 
τα ς-ενα εύρωπαϊκα ημών φορέματα φαίνονται οίκτρα.

Ο Νιγιαμκούντου καί ό Μαούλας ήθέλησαν νά ϊ- 
δωσι τά πρός τόν βασιλέα δώρα μου, συμβουλεύοντες 
νά τυλίξω έκαστον αύτών είς τμήμα λεπτού υφάσμα
τος, διότι ή έθιμοταξία άπαγορεύει τό νά δίδωνται 

«ίς τόν βασιλέα άσκεπή τά προσφερόμενα. Τά δώρα 
ταύτα είναι έν μικρόν κιβώτιον έκ σιδήρου κασσιτε
ρωμένου, τέσσαρες ώραΐαι ζώναι μετάξιναι, έν τυφέ- 
κιον αύλακωτόν, έν χρυσούν χρονόμετρον, έν πιστό- 
λιον πολύκροτον, τρεις καραμπΐναι αύλακωταί, τρία 
ζίφη χρησιμεύοντα καί ώς λόγχαι είς τά τυφέκια, έν 
κιβώτιον πλήρες πυροκόνεως, έν έτερον πλήρες μολυ- 
βδοβόλων, αί άλλο πλήρες καψίδων (capsules), έν 
τηλεσκόπιον, μία σιδηρά καθέδρα, δέκα φάκελλοι ώ- 
ραίων ύαλίνων κοσμημάτων, καί τά πρός εύτρεπισμόν 
τραπέζης, μαχαίρια, μύς-ρα (χουλιάοια) περόνια, κτλ.

Ταύτα πάντα έκομίσαμεν είς τά άνάκτορα προη
γούμενης τής αγγλικής σημαίας. Είχον γύρω μου 
τόν Νιγιαμκούντου, τούς παΐδας θεράποντας τού βα- 
σιλέως, όπισθεν δέ ημών ήρχοντο δώδεκα στρατιώταί 
μου, φοροΰντες μανδύας έκ φλανέλλας κόκκινης καί έ- 
χοντες τάς λόγχας έπι τών τουφεκίων των, μετά δέ 
τούτους οί άλλοι άνθρωποί μου, ών έκαστος έκό'μιζεν 
έν έκ τών δουρουν μου.

Καθ’δλον τόν δρόμον, ή συνοδία μου διήγειρεν έπι- 
φωνήματα θαυμασμού· οΐ μέν τών θεατών έλάμβανον 
τήν κεφαλήν των μεταξύ τών δύο χειρών, οΐ δέ, σχη-

βασιλοπαιδα, δέν ήδυνάμ.ην ποσώς νά στέρξω είς τήν 
ταπεινωσιν ταύτην θά έχανα όλην τήν ύπεροχήν ήν 
είχον μέχρι τούδε μεταξύ τών,έμπορευομένων, ώς καί 
παν προνόμιον. ’Αλλ’όμως, διάνά μ.ή μετανοήσω ότι 
έπραξα κατεσπευσμένως, καί βλέπων πρός τούτοις τόν 
φόβον όςτις έκυρίευσε τούς ύπηρέτας μου, ίδόντας τήν 
άντίστασίν μου πρός τά έπιβαλλόμενα ύπό τής βασι
λικής έθιμ.οταξίας, έδωσα πε'ντε λεπτών προθεσμίαν 
είς τούς αύλικούς, διά νά σκεφθώσι, καί τοΐς είπον 
ότι « άν δέν μ.οί έγίνετο πρεπωδεστέρα ύποδεξίωσις, 
έμελλον ν αναχωρήσω. »

Οί αύλικοί ΐσταντο έκπληκτοι, άκίνητο·. ώς ς-ύλοι· 
οί όέ άνθρωποί μου, γινώσκοντες τήν ς·αθερότητα τού 
χαρακτήρός μ.ου, μ’έθεώρουν ήδη ώςήφανισμένον. ’Εν 
τοσούτω, ληξάσης τής προθεσμίας τών πέντε λεπτών, 
καί ούδεμιάς έπισυμβάσης μεταβολής είς τήν έθιμ.ο- 
ταξίαν, διέταξα τόν Βομβάην νά μέ άκολουθήση, καί 
έστράφην πρός τήν οδόν τού καταλύματος μου, άφή- 
σας κατά γής τά δώρα όσα έκομίσαμεν.

Ο βασιλεύς λέγεται άπρόσιτος, άλλ’αγνοώ πώς είς 
τήν περίστασιν ταύτην τώ άνηγγέλθησαν πάραυτα τά 
γενο'μενα· τώ είπαν δέ καί ότι άνεχώρησα ήγανακτη- 
μένος. Μόλις άκούσας ταύτα, κατ’άρχάς μέν ήθέλησε 
νά έξε'λθη τού δώματός του, όπου έστολίζετο, καί νά 
τρέξη κατόπιν μου· άλλ’έπειδή έγίο έβάδιζα ταχέως, 
καί ήδη ήμην μακράν, έστάθη, καί έστειλε πρός έμέ 
τούς αύλικούς του. Οί ταλαίπωροι ούτοι, τρέχοντες 
όλαις δυνάμεσι, μ’ έφθασαν έπι τέλους· καί τότε γο- 
νυπετήσαντες μέ παρεκάλουν νά έπιστρέψω όσον τά
χιστα, «έπειδή ό βασιλεύς, νήστις cov άπό τήςχθές, 
δέν ήθελε νά φάγη πριν μέ ίδη. » "Ελεγαν πολλά, 
άλλ’έγώ δέν έννόουν λέξιν· έβλεπον μόνον ότι κατε- 
κοπτοντο ίκετεύοντες. ’Άν καί τούς έλυπήθην, άπήν- 
τησα. διά σχημάτων, έπιθε'σας είς τό στήθος μου τήν 
χεΐρα, καί κινήσας τήν κεφαλήν συμπαθώς·—άλλ 
ούχ ήττον έξηκολούθησα τόν δρόμον μ,ου ταχύτερον.

Μόλις είσελθίον είς τήν καλύβην μου, βλέπω ερχό
μενον τον Βομ.βάην άσθμαίνοντα, όλον ΐδρωμένον, 
μετ’αύτού δέ καί άλλους, έπιτραπέντας νά μ’είπω- 
σιν, ότι ήλθαν είς γνώσιν τού βασιλέως τά παράπονά 
μ.ου, καί ότι τό χόγγον (ή προσφορά) τού Σουβα
ρόρα άνεβλήθη μέχρι νεωτέρας διαταγής· ποθών δέ ό 
βασιλεύς νά μοί παρέξη δείγμα τρανόν τής πρός έμέ 
τιμής του, μ’έσυγχώρει νά φέρω καί τήν καθέδραν 
μου, καίτοι ή καθέδρα θεωρείται ώς μόνον έμβλημα 
τής βασιλείας.

Ίδών ότι έθριάμβευσεν ούτως ή θέλησίςμου, ησύ
χασα πλέον, καί έκάθησα νά καπνίσω έν άνέσει μίαν 
πίπαν καί νά πίω έν τ.ΐον. Προ πάντων μέ ηυφρανεν 
ή ταπείνωσις τών τού Σουβαρόρα.

(Τήν συνέχειαν ε’.ς το προσεχές.)

_____________________  ΐ

11ΒΗΕΝ II 1ΙΕΤΑΒ0ΑΠ TUA ΤΠΙΩΑ
ΕΙΣ ΤΑ ΙΙΙΌΣ ΤΟ ΖΗΝ.

’Εκ τών σπουδαίων ζητημάτων τής ·»ολιτικής οι
κονομίας είναι άναντιρρήτως και αι μεταβολαι, αίτινες 
συνέβησαν είς τάς τιμ.άς τών πραγμάτων ήδη άπό τι- 
νων ετών. "Ολοι φρίττουσι διά τήν γενομένην ύπερ- 
τίαησιν όλοι παρατηροΰσιν ό'τι έν γένει σήμερον τά 
ποός ζωήν είναι πολύ πλέον δυσώνητα (άκριβά) ή προ

ματίζοντες τάς χεϊϋάς των ώς κέοας, -άνεβόων έν τή 
έκςάσει των « Ιεούγγι! Ιοούγγι!» ταυτόσημον του 
« Αςια ! Αςια ! »

"Ολα ταύτα καλά, καί έγώ βλέπων έγαυρίων· άλλ’ 
αίφνης παρετήρησα ότι προηγείτο τής έμής συνοδίας 
ή τών απεσταλμένων τού Σουβαρόρα, κομιζόντων τας 
προσφοράς τού βασιλέως των, καί δηλαδή λαμβανον- 
των έπ’έμοΰ τά πρωτεία. Πολύ δέ μάλλον πικρόν μοί 
έφάνη τούτο, διότι το δώρον τού βασιλέως των συνέ- 
κειτο όλον έκ τού όρειχαλκίνου σύρματος, τό όποιον 
οί αξιωματικοί του είχαν άρπάσει έξ έμού έν Ούζούη 
είς μεγάλην ποσότητα. ’Αποτείνομαι πάραυτα πρός 
τούς συνοδεύοντας με βουακούγγου, ή'τοι εϋπατρί- 
δας, καί ζητώ νά παραμ’ερίσωσι τούς απεσταλμένους 
τού Σουβαρόρα· άλλ’ αύτοί μέ άφίνουν νά λέγω, κω- 
φεύοντες. Ούτως άνήλθομεν τήν μεγάλην οδόν, μέχρι 
πλατείας τίνος, κείμενης μεταξύ τών ανακτόρων τού 
βασιλέως καί τού περιβόλου τού αρχιστρατήγου του 
(καμραβιόνα). Όπόταν είσήλθομεν εις τήν βασιλικήν 
αύλήν, έθαύμασα τών καλυβών έκείνων τό μέγεθος, 
καί τήν έπιτηδειότητα μ.εθ’ής είναι τεθειμε'νη ή έπ’ 
αύτών χλόη. Νομίζεις ότι κουρεύς εύρωπαϊος έκάθησε 
καί τήν έκειρεν. Εκάστης καλύβης τόν περίβολον έ- 
σχημάτιζαν καλαμωταί, δηλαδή τοίχοι έκ πλεκτών 
καλάμων, τών καλούμενων τιγρίνων, τοίχοι στερεοί 
καί ομού έλαφροί* έπειτα δέ οί περίβολοι διηροΰντο 
δι’άλλων όμοιων καλαμωτών είς κανονικάς κατατο- 
μας. Αύτόθι κατοικούν αί πλείσται τών τριακοσίων 
γυναικών του Ίμτέζα, αί δ’ άλλαι εύρίσκονται πλη
σίον τής βασιλομήτορος (ίνγιαμ.αζορέ). Τάς έ'βλεπον 
ίσταμένας είς μικρούς ομίλους πλησίον τών θυρών, 
παρατηρούσας, καί σχολιαζούσας τήν συνοδίαν μου· 
πρέπει δέ νά προσθέσω καί ότι έγέλων βλέπουσαι τήν 
πομπήν ημών, Είς πάσαν έξοδον εΰρίσκοντο καί άξιω- 
μ.ατικοί φύλακες, άνοίγοντες ή κλειοντες τάς θύρας, 
ών οί κώδωνες ηχούν διότι όλαι αί θύραι τών ανα
κτόρων έχουν κώδωνας, διάνά μή εισέρχεται τις άνάγ- 
γελος καί άπαρατήρητος.

Άφού διήλθομεν τήν πρώτην αύλήν, ηυξησαν τά 
τής έθιμοταξίας. Καί πρώτον ήλθαν οί μεγάλοι άζιω- 
ματικοί νά μέ προσκυνήσωσιν, έκας-ος ιδίως, φοροΛ- 
τες τάς έορτασίμους στολάςτων. Στίφη δέ συγχρόνως 
άνδ ρών, γυναικών, ταύρων, σκύλων -καί αιγών διήρ- 
χοντο πανταχόθεν, καί οί μικροί τού βασιλέως θερά
ποντες, φοροΰντες τάς σχοινίνας κιδάρεις των, έτρε
χαν τήδε κάκείσε, ώςάν ή ζωή των έκρέματο έκ τής 
ταχύτητος έν ή ώφειλον νά έκτελώσι τα βασιλικά 
προστάγματα. 'Όλοι έν τούτοις προσείχαν νά τούς 
κλείη καλώς ό έκ δοράς άνθόλοπος μανδύας των, ώςε 
νά μή φανώσι ποσώς τά γυμνά' των σκέλη.

Η αύλή ένθα εύρισκώμεθα προηγείτο τής τών δε
ξιώσεων ώς έκτεθειμ-ένος δέ είς τόν ήλιον, έζήτησα 
νά είσέλθοζ είς τήν καλύβην όπου ήσαν οί μουσικοί, 
μέλποντες καί συγχρόνως παίζοντες φυσαρμ.ο'νια καί 
κινύρας έννεαχόρδους, έχούσας τό σχήμα τής νουβια- 
νής ταμπίρας· άλ.λ οί τελετάρχαι, έπιμένοντες νά 
μ.άς περιποιηθώσιν ώς καί τούς 'Αραβας, μ’ είπαν 
νά καθήσω χαμαί, έξωθεν τής καλύβης έκείνης, μεθ’ 
όλων τών άνθρώπων μου.

Μή θέλουν κατ’ούδένα τρόπον νά έξισωθώκατά τού
το μ.έ τούς Άραβας καί τούς Ινδούς, ήναντιώθην είς 
τήν επιταγήν ταύτην. Αφού παρέστησα έμαυτον όυς
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εϊκοσιν ετών· και οί πλεΐστοι δέν δύνανται νά κατα- 
λάβωσι πόθεν τοΰτο. Κατά την έπικρατεστέραν γνώ
μην, ή άνατίμησις είναι άμεσος συνέπεια της έπενερ- 
γείας τών χρυσωρυχείων· έπειδή τα πολύτιμα με'ταλ- 
λα κατέστησαν αίφνιδίως αφθονότερα, τούτων μέν 
ήλαττώθη ή αξία, ηύ'ξησε δέ άναλο'γως ή τών πραγ
μάτων. Τωόντι, ή έξη'γησις αυτή φαίνεται φυσική· 
κατέστη δέ καί τδ σύνηθες επιχείρημα τών ζητούν- 
των αύξησιν μισθού η προσθήκην είς τον προϋπολογι
σμόν τοΰ Κράτους.

Δέν άρνούμεθα ό'τι ή έτη'σιος προαγωγή τών πολυ
τίμων μετάλλων, ητις πρό του 1 848 ανέβαινε μέχρις 
αξίας 450 εκατομμυρίων φράγκων, περίπου, ύπερέβη 
μετά την άνακάλυψιν τών τής Καλιφορνίας καί Αύ- 
ς-ραλίας χρυσωρυχείων τά χίλια εκατομμύρια. Αυτή 
ή κατάστασις διαρκεΐ 1 6 ή 1 7 έ'τη ση'μερον, έάν λά- 
βωμεν ώς αφετηρίαν τήν εποχήν καθ’ήν ήρχισε νά γί
νεται μεγάλη έκμετάλλευσις. Έπειδή λοιπόν έφάνη 
κατά τήν αύτήν εποχήν καί ή άνατίμησις τών πλεί- 
στων έμπορευμάτοιν, τό σύγχρονον τών δύο τούτων 
φαινομένων έπέσυρε τήν προσοχήν τών ανθρώπων, ώςε 
δυσκόλως ήδύναντο νά μή ΐδωσιν εις αύτά σχέσιν αι
τίου πρός αποτέλεσμα.

Πρός ένίους τινας δέ πάλιν, ή άνατίμησις εξηγείται 
διά λόγων οικονομικών, ούδέν κοινόν έχόντων μετά 
τής τών πολυτίμων μετάλλων ύποτιμήσεως. Καλόν 
είναι νά συμφωνήσωσι κατά τοΰτο αί γνώμαι, διότι, 
κατά τό συμπέρασμα τό όποιον θά έγίνετο άσπας-όν, 
θά ήλλασσε καί ή θεωρία έκάστου περί τής κινήσεως 
τοΰ πλούτου έν τώ παρελθόντι καί περί των ενδεχο
μένων τοΰ μέλλοντος.

Ως έπί τό πλεΐστον, οί λαοί, καί μή έμβαθύνον- 
τες καλώς εις τά πράγματα, έλλάμπονται ένίοτε ύπό 
αστραπών, έξ ών διακρίνουσι τήν αλήθειαν τοΰτο ό
μως συμβαίνει συνήθως έπί αντικειμένων τά μέγιστα 
διαφεοόντων αύτούς, καί έκ τών οποίων έξαρτάται 
αύτή ή σωτηρία των. Είναι δέ καί τοΰτο ίδιον τοΰ 
ύπέρ αύτοσυντηρήσεως όρμήματος, ό'περ έχει έκαστος 
ήμών έκ της φύσειος, προειδοποιούν αύτόν περί τοΰ 
κινδύνου, καί έ'τι αοράτου πολλάκις. Αλλως ό'μως 
έχει τό πράγμα όταν πρόκηται περί επιστημονικών 
αληθειών· ταύτας ούδείς δύναται νά γνωρίση άνευ 
πείρας καί λογικής. Αιώνας όλους ό κόσμος ένόμισεν 
ότι ό ήλιος έκινεΐτο περί τήν γήν, αύτη δέ ότι έμε- 
νεν ακίνητος· ένώ τό έναντίον ήτο τό αληθές. Ωσαύ
τως δ’έπίστευσε καί είς τήν μαγείαν, είς τήν τερατο- 
ποιίαν· έδέησε νά προοδεύσωσι τά φώτα, ϊνα διασκε- 
δασθώσιν αύται αί πλάναι τής άνθρωπότητος. Ούτω 
καί έν τή γενική ιδέα περί τής τών πολυτίμων μετάλ
λων ύποτιμήσεως ούδέν έπιτρέπει νά πις-εύσωμεν ώς 
άλανθάστους τάς θεωρίας αύτής. Χρεοιστεΐ όμως πας 
όςτις δέν συμμερίζεται οίανδήποτε κοινήν πίστιν νά 
έξετάζη αύτήν όσον οίόν τε κατά βάθος, καί πρώτον 
πάντων νά έξακριβώνη καλώς τά πράγματα. Έάν α
πλώς έπρόκειτο νά καταστρώσωμεν πίνακα της μετα
βολής τών τιμών τοΰ δεινός ή τοΰ δεινός εμπορεύ
ματος έντινι δεδομένω χρόνω, καί νά παραθέσωμεν 
τόν τής προαγωγής τών πολυτίμων μετάλλων, έπειτα 
δέ νά πορισθώμεν έκ τής άντιπαραθέσεως τά κατά μέ
σον όρον έςαγόμενα, προχείρως θά έλύετο ή απορία· 
άλλ’ένταΰθα δέν πρόκειται περί μέσων όρων, προπαν
τός δ’είναι'^χρεία ιδίας έκτιμη'σεως έκάστου πράγμα

τος. Τά αίτια άτινα έπενήργησαν είς τήν τιμήν τοΰ 
σίτου δέν είναι τά αύτά μετά τών έπενεργησάντων είς 
τήν τιμήν τών άλλων έόωδίμων, ή τών χειροτεχνη
μάτων.

’Έτι δέ πρέπει νά λαμβάνωμεν ύπ’ό'ψιν καί τά έκ
τακτα όσα συνέβησαν κατά τόν καιρόν τής συγκρί- 
σεως, τούς πολέμους δηλαδή, καί τάς κακάς συ.γκο- 
μιδάς, καί τάς έν ταΐς έμπορικαΐς σχέσεσιν απροσδό
κητους διαταράξεις. Τε'λος πάντων, πρέπει νά βλέ- 
πωμεν οποία τις έγινε διανομή τών πολυτίμων μετάλ
λων, τί ήτο άναγκαΐον πρός άντικατάστασιν τοΰ ά- 
ποπλανηθέντος μέρους αύτών, πόσον μέρος έχρησίμευ- 
σεν είς αΧλο τι παρά τήν νομισματοκοπίαν, τίέςήχθη 
είς απώτατους τόπους, καί τί έμεινε πρός αύ'ξησιν τής 
μεταλλικής άποθηκεύσεως. Δέν άρκοΰσι δέ ταΰτα· ή 
κατεχομένη ποσότης τών πολυτίμων μετάλλων καί ή 
αναλογία καθ’ήν αύξάνει κατ έ'τος δέν σημαίνουσι τί
ποτε, έάν δέν συγκριθώσι πρός τάς χρείας τάς όποιας 
έκπληροΰσι τά αύτά ταΰτα μέταλλα. Πρέπει λοιπόν 
νά καταστρωθη καί τρίτος τις πίνας, ό τής προόδου 
τοΰ πληθυσμού καί τής άναπτύςεως τών ύποθέσεων. 
Μόνον άφοΰ σ-υναθοοισθώσιν όλα ταΰτα τά στοιχεία, 
καί έκτιμηθή ή σχετικ.ή αύτών αξία, δυνάμ,εθα ν’ά- 
ποφανθώμεν μετά τίνος κύρους περί τών αιτίων έξ ιόν 
μετεβλήθησαν αί τιμ.αί, καί νά ε’ίπωμεν έάν τά αίτια 
ταΰτα προέρχωνται έκ τής ύποτιμήσεως τΰΰ νομί
σματος ή άλλαχόθεν.

ΙΙρίν έλθωμεν είς τήν σπουδήν τών συμβαινόντων 
είς τάς ήμέρας ήμών, χρεία νά ε’ίπωμεν τί συνέβη έν 
τώ παρελθόντι χρόνω, ιδίως δέ μετά τήν άνακάλυψιν 
τής Αμερικής, έν έ'τει 1492.

Πάντες έν γένει συμφωνοΰσιν ότι, έντός τών εκα
τόν πεντήκοντα έτών άτινα προηγήθησαν τής άνακα- 
λύψεως τής Αμ-ερικής, τά πολύτιμα μέταλλα, όιά 
διαφόρους αιτίας, ζατήντων όσημέραι σπανιότερα καί 
άνετιμώντο. Εικάζεται μάλιστα ότι, κατ’ έκεϊνο τό 
χρονικόν διάστημ-α, ή άνατίμησις είχε διπλασιασθη, 
τουτέστι τό μέτρον σίτου τό έν έ'τει 1 350 άποκτώμε- 
νον αντί 4 ούγκιών αργυρίου, έν έ'τει 1 492 ήξιζε μό
νον 2. Από τοΰ 1492 μέχρι τοΰ 1530, μέχρι τής 
στιγμής ό'τε οί Ισπανοί έκυρίευσαν τοΰτε Μεξικού καί 
της Περουβίας, ή προαγωγή τών πολυτίμων μετάλ
λων, ήτις συνίστατο πρό πάντων είς χρυσόν, ύπηρξεν 
ασήμαντος· καί διά τοΰτο ούδόλως μετέβαλε τήν θε- 
σιν· αί τιμαί τών πραγμάτων έςηκολούθησαν νά έκ- 
πίπτωσιν. Έξέπεσον έ'τι καί μετά τό 1530, καίτοι 
είχεν αύςήσει ή προαγωγή τοΰ χρυσού. Αλλ από τοΰ 
154 5, ό'τε άνεκαλύφθησαν τά περίφημ,α διά τόν πλοΰ- 
τον αύτών άργυρωρυχεΐα της Ποτόζης, αί τιμαί έςά- 
θησαν σπουδαίως δέ ήρχισαν ν’ άναβαίνωσι μόλις 
μετά τό 1 570. Τοΰτο δέ, όχι διότι τό μέταλλον εύ- 
ρέθη τότε άφθονώτερον ή πριν τούναντίον, ό Χουμ- 
βόλτος ύπελόγισεν ότι τά περιβόητα έκεΐνα μεταλλεία 
τής Ποτόζης, άτινα έν τώ 1545 άπέφερον 50 τοΐς 
100 άργυρον καθαρόν έκ τής έςορυττομένης μεταλλι
κή; γής, έν τώ 1574 μόλις πλέον άπέφερον 20 τοΐς 
100, καί πάλιν έκτοτε μέχρι τοΰ 1789 ό βαθμός 
τής προαγωγής έξέπεσεν ώς 174 πρός 1. ’Αλλ’όμως 
έν τώ 1571 εύρέθησαν μεταλλεία ύδραργύρου, καί 
τότε διηυκολύνθη ή διαχώρισις τών ύλών μετά τών ο
ποίων ήτο άναμεμιγμένος. Αυτή ή έφεύρεσις, προςε- 
θεισα καί είς άλλας βελτιώσεις, καί είς έκτενεστε'ραν 

τινα έ.κμ.ετάλλευσιν, ού μόνον ήμπόδισε τήν έλάττω- 
σιν τοΰ προϊόντος, άλλα καί τό ηύ'ξησεν· αί δέ τιμαί 
τών πραγμάτων ήρχισαν ν άνυψώνται ώς έκ τούτου 
ταχέως. Βεβαιοΰται ότι έδιπλασιάσθησαν μάλιςα δέ 
ύπερηύξησαν περί τό 1640, ό'τε έπρεπε νά δώση τις 
τρις τόσον άργύριον ή έν έ'τει 1492 πρός αγοράν τής 
αύτής ποσότητας σίτου. Λαμβάνεται δέ ό σίτος ώς 
στοιχεΐον συγκρίσεως, διότι μόνον είς τόν σίτον εύ
ρίσκονται ανέκαθεν σειραί τιμών έχουσαί τινα χαρα
κτήρα άκριβείας.

Από τοΰ 1570 μέχρι τοΰ 1640, ή ετήσιος εξα
γωγή τών μετάλλων τούτων, συνισταμένη κυρίως είς 
άργυρον, ήτο άζίας 70 εκατομμυρίων φράγκων έν όλη 
δέ τή περιόδω άπό τοΰ 1492 μέχρι τοΰ 1640, ειχεν 
έξαχθή χρυσός καί άργυρος 6,584 εκατομμυρίων φράγ
κων· διότι

άπό μέχρι έξή^Οησαν έν βλοις μέν, κατ’ έτο; δέ 
1492—1512 . . . 37 έκατομ. 1,300,000 φρ. 
1512—1545 . . 392 » 15,750,000 »
1545—1600 . 2,835 » 52,500,000 »
1600 — 1640 . 3,320 » 83,500,000 »

Σημειωτέον δέ ότι, κατά μέν τάς τρεις πρώτας 
περιόδους, ήέξαγαγή έγίνετο μόνον έκ τών άμερικανι- 
κών μεταλλείων, κατά δέ τήν τετάρτην προσετέθησαν 
καί τά έκ τής Εύρώπης έξορυχθέντα μέταλλα.

Αν έκ τών ανωτέρω 6,584 εκατομμυρίων φράγκων 
άφαιρε'σωμεν δι’άπώλειαν ή τριβήν 1000 έκατομμ,ύ- 
ρια, απολείπονται καθαρά 5,584 έκατομμύρια, προσ- 
τεθέντα είς τό μεταλλικόν τό όποιον είχεν ή Εύρώπη 
πρό τοΰ 1492.

Πόσον δέ ήτο έως τότε τό μεταλλικόν τοΰτο; Κατ’ 
άλλους μέν 825 εκατομμυρίων, κατ’άλλους δέ 1000 
εκατομμυρίων· ώστε ηύξησεν ώς 600 τοΐς 100 περί
που, ένω ή τιμή τών έμπορευμάτων δέν άνέβη είς 
πλείονα τών 200 τοΐς 100- πράγμα άζιον σημειώ- 
σεως, διότι δι’ αύτοΰ δυνάμεθα νά έκτιμήσωμεν τά 
έπελθόντα μέχρι τών ήμερών ήμών.

’Από τοΰ 1640, ό'τε συνέβη ή άνωτάτη ύπερτίμ-η- 
σις τών πραγμάτων, ή εξαγωγή τών πολυτίμων με
τάλλων ηύ'ζησε πάντοτε, αντί να έλαττωθή. Από του 
1640 μέχρι τοΰ 1809, προε'βη έν Εύρώπη τε καί ’Α
μερική είς 27,000 εκατομμυρίων φράγκων μέταλλον 
ακαθάριστον, καί είς 24,500 έκατομμυρίων μέταλ
λον καθαρόν, άφαιρουμε'νης μάλιστα της απώλειας 
καί τής τριβής· διότι άπό μέν τοΰ 1640 μέχρι τοΰ 
1700 έξη'χθη μέταλλον άξίας 5,000 έκατομ. φρ. 
έν δλω (83 έκατομ. κατ’έ'τος)· άπό δέ τοΰ 1700 
μέχρι τοΰ 1809 έξη'χθη, έν δλω, 22,000 έκατομ. 
φράγκων (200 έκατομ. κατ’έ'τος). Καί ό'μως ούδε- 
μία φαίνεται έπαισθητή μεταβολή είς τάς. τιμάς τών 
πραγμάτων έν ταύτη τή περιόδω. Αληθώς μέν κατά 
τάς παραμονάς τής γαλλικής έπανας·ασεως τοΰ 1789, 
καί έπί περιόδου ληγούσης είς τό έ'τος 1809, συνέβη 
μικρά τις άνατίμησις, καί τό άργύριον είχε χάσει μέ
ρος τι τής άξίας του,—πράγμα τό όποιον ό άγγλος 
οίκονομ.ολόγος Jevons αποδίδει είς αύ'ξησιν τής προ
αγωγής τών πολυτίμων μετάλλων,— άλλά καί παρα
δεχόμενοι τήν αύ'ξησιν ταύτην, δυνάμεθα νά διαμφι- 
σβητήσωμεν σπουδαίως ταύτην τήν έξήγησιν.

Κατά τήν περίοδον τήν άπό τοΰ 1 789 μέχρι τοΰ 
1810, πολλά καί παντοΐα. δεινά ένέσκηψαν έπανα- 

ι στάσεις, πόλεμοι, εμπόδια πασης φύσεως, εις τε τήν 
προαγωγήν καί είς τήν κυκλοφορίαν τών προϊόντων. 

■Κατ εκείνην τήν έποχήν, ή λίτρα τής ζαχάρεως έτι- 
μάτο έν Γαλλία ύπέρ τά 5 φράγκα, άναλο'γως δέ ό 
καφές καί τό τε'ϊον· τά δ’έργοστάσια έστεροΰντο έρ- 
γατών, έπειδή τότε όλος ό έργατικός κόσμος έστρα- 
τευετο. Ωστε ούδέν άπορον άν είχεν έπισυμβή γενική' 
τις ανατιμησις και άνευ τής έπενεργείας τών πολυ
τίμων μετάλλων. Ενδέχεται μέν νά προήχθησαν τότε 
και μέταλλα πολύτιμα πλείονα τών άπαιτουμένων 
ύπό τών χρειών τοΰ έμπορίου, άλλά συγχρόνως τόσα 
κατησώτευεν ό πόλεμος, καί τόσα κατεχώσθησαν διά 
τόν φόβον της λεηλασίας, ώστε αμφίβολον είναι άν 
υπερηφθονησαν. Αποδειξις μ.αλισα, ότι αί τιμαί τών 
πραγμάτων κατ’έκείνην τήν στιγμήν ούδέν είχον κοι
νόν μετά τής μεγάλης αφθονίας τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ 
αργύρου, είναι ότι, εύθύς μετά τόν πόλεμον, ήτοι με
τά τό 1815, ύπετιμήθησαν τά πράγματα, καίτοι έξ- 
ηκολούθει είσέτι άφθονος ή προαγωγή τών μεταλλείων. 
Οπως άν έχ·/] τοΰτο, τό ούσιώδες είναι ότι, άπό τοΰ 
1640 μέχρι τοΰ 1789, καίτοι ή προαγωγή τών πο
λυτίμων μεταλλείων υπήρξε τριπλάσια της κατ’άρ
χάς της αύτής ταύτης περιόδου (6,500 έκατομμυ
ρίων φράγκων, ο»ς ε’ίδομεν ανωτέρω), ούδεμία είχε συμ- 
βη μεταβολή είς τάς τιμάς τών πραγμάτων. 'Εν έκα- 
τολλιτρον σίτου έτιμάτο καί κατα τά έ'τη τά πρό τοΰ 

, 1789 φράγκων 15 έως 16, ώς έτιμάτο καί έν έ'τει 
1640.

Τι συνέβη λοιπόν πρό τοΰ 1640ώς καί μετ’αύτό, 
καί έγινε τόση διαφορά είς τάς τιμάς τών πραγμά
των ; Είναι άπλούστατον· αί άγοραί είχον έξαπλωθη, 
καί τά πολύτιμα μέταλλα είχον ευρει έξόδευσιν καί 
εις άλλους τόπους, ό'που πρότερον δέν έπροχώρουν.

Από τοΰ 1492 μέχρι τοΰ 1640 όλον τό προϊόν 
τών μεταλλείων της Αμερικής συνηθοοίζετο έν Εύ- 
ρώπη. Δέν ευρισκεν άλλοΰ χρησιν έπειδή δέ καί ή 
έν Εύρώπη ήτο λίαν περιωρισμένη διά τήν αδράνειαν 
τοΰ έμπορίου, δέν έβράδυνε νά ύπερβή τάς χρείας, καί 
νά έπηρεάση σπουδαίως τάς τών πραγμάτων τιμάς. 
1 4 *\ “I ’ ~ ' «7 <7 t » / ϊ\ \Αλλ είναι αςιον σχριειωσεως οτι αυτή η επχρεια ο εν 
παρηκολούθησε τήν αύζησιν τοΰ γρυσου καί αργύρου, 
άφοΰ ταΰτα μέν τά μέταλλα ηΰξησαν ώς 600 τοΐς 
100, ή δέ τών πραγμάτων ύποτίμησις δέν ύπερέβη 
τά 200 τοΐς 100. Μετά τό 1640, τό έμπόριον καί 
ή βιομηχανία είχον άναπτυχθη μεγάλως· ή Ινδική 
καίτινες χώραι τη Ασίαςήλθον είς σχε'σεις μετά της 
Εύρώπης· έςελλον ήμΐν τά προϊόντα των, καί έλάμ- 
βανον είς ανταλλαγήν μέρος τών ήμετέρων πολυτίμων 
μετάλλων. Ο οικονομολόγος Jacob ύπολογίζει ότι, 
κατά τόν 1Η αιώνα, ή μάλλον κατά τά 110 έτη τά 
άπό τοΰ 1700 μέχρι τοΰ 1809, ή Εύρώπη είχε ςεί- 
λει είς τάς άπωτάτας έκείνας χώρας 8,800 έκατομ. 
φράγκων. Προσθετέον ότι καί ή βιομηχανία τότε ήρχι- 
σε νά μεταχειρίζεται πολύ πλείονα χρυσόν καί άργυρον 
είς κατασκευήν κοσμημάτων. Υπολογίζει ό αύτός οι
κονομολόγος ότι, κατά τήν αύτήν περίοδον τών 110 
έτών, ήναλώθη ύπό της εύρωπαϊκης βιομηχανίας πο
σότης χρυσοΰ καί αργύρου ίση της σταλείσης είς τήν 
Ασίαν, καί ότι μετά τήν άφαίρεσιν τών ποσοτήτων 

τούτων, καί τήν άπώλειαν ή τριβήν, μόλις είχον μεί
νει είς τούς πολιτισμένους τόπους 2,000 έκατομμυ
ρίων μέταλλα πολύτιμα διά τά νομισματοκοπεία. Δε



302 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.
303ΜΓΡ1Α ΟΣΑ.

δόσθω δπ είχον μείνει 4,000 έκατομμυρίων, άν αί 
2,000 φανώσιν ολίγα' ιδού λοιπόν διατί αί τιμαί 
τών πραγμάτων δέν μετεβλήθησαν έπαισθητώς καθ’δ- 
λον εκείνο τό χρονικόν διάστημα.

’Ανάγκη πρός τούτοις νά προσέζωμεν καί είς την α
ναλογίαν τοΰ ποσού τό όποιον προάγεται πρός τό πο- 
σόν τό άποτεθησαυρισμένον κατά διαφόρους έποχάς. 
Άπό του 1546 μέχρι τοΰ 1600, προήγετο έτησίως 
αέταλλον αξίας 50 έκατομ. φράγκων, αναλογούν ώς 
2 καί ήμισυ τοΐς 100 πρός τό άποτεθησαυρισμένον* 
’Από δέ τοΰ 1600 μέχρι τοΰ 1700, προβαίνει είς 
83 έκατομμύρια κατ’έ'τος, καί μόλις αναλογεί ώς 2 
τοΐς 100 πρός τό τότε άπετεθησαυρισμ.ένον μαλιστα 
δέ καί ώς 1 καί ήμισυ τοΐς 1 00. Κατά τον JH' a.iiwa., 
ό'τε είναι 200 έκατομμυρίων, μόλις αναλογεί ώς 
1 καί τε'ταρτον τοΐς 100. Τέλος, ολίγον προ τοΰ 
1 84 8, ό'τε διά της συνδρομής τών χρυσωρυχείων της 
Ρωσσίας προέβη άπό 400 είς 450 έκατομ. κατ έ'

τος, πάλιν μόλις αναλογεί ώς 1 καί τέταρτον τοΐς 
100 πρός τό ήδη συνηγμένον ποσο'ν. Άπό δέ της αρ
χής τοΰ παρόντος αίώνος, ή προαγωγή υπολογίζεται 
ώς 8, η 10,000 έκατομμυρίων, καί, ώς πάντες γι- 
νώσκουσι, μόλις έπήρκεσεν είς τας χρείας. Η Γαλ
λία περιηλθεν έν έτει 1847 είς σπουδαίαν άμηχανίαν 
νομισματικήν, ώστε ήναγκάσθη νά καταφυγή είς την 
Ρωσσίαν, πορισθεΐσα περίτά 50 έκατομμύρια φράγ

κων έξ αύτης. 'Ωσαύτως δέ είναι βέβαιον ό'τι, περί την 
φεβρουριανην έπανάστασίν της, τά πολύτιμα μέταλ- 
λα άνετιμη'θησαν υ.άλλον η ύπετιμ-ήθησαν.

Καί ταΰτα μέν τά προηγούμενα τοΰ ζητήματος· 
ύπό τούτων δέ φωτιζόμενοι, άς έλθωμεν τώρα καί είς 
τά σημερινά.

(Revue des deux Mondi s. —π[οτεχώ; 
τήν συνέχειαν. )

ΦΙΑΟΗΑΤΡΙΑ
Καλλίστη πασών τών εμφύτων είς τόν άνθρωπον 

ηθικών ορμών είναι η φιλοπατρία· ά'νευ αύτής, ά'παν- 
τες οί άνθρωποι θά συνεσσωρεύοντο είς τά εύκραέτερα 
τών κλιμάτων τής γής καί θα αφινον έρημον τήν επί
λοιπου σφαίραν. Άλλ ένεκα τής φιλοπατρίας, ούδ’ 
οί κατεψυγμένοι αίγιαλοί, ούδ’ αί διακεκαυμένα1, χώ- 
ραι μένουσιν ακατοίκητοι. II 

II ΔΙΩΡΥΖ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΤΙΙΣ ΣΟΥΕΖΙΙΣ. 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

(“Ιδε καί Τόμ. Α', σελ. 83.)

Είς άπόστασιν έξήκοντα περίπου χιλιομέτρων άπό 
τής Δαμιάτης, καί όχι μακράν τοΰ ανατολικού βραχί
ονας τοΰ Δ τό όποιον σχηματίζουσιν αί έκβολαί τοΰ 
Νείλου ποταμού, διακρίνεται αμμώδης τόπος, θίνη 
τις χαμηλοτάτη, πλάτους έ'ως εκατόν μέτρων. Ό αμ
φίβολος τόπος ούτος διαφιλονεικεΐται ύπό τών ύδά- 
των τής Μεσογείου άφ’ένός, τοΰ Νείλου άφ’ ετέρου, 
καί τίνος λίμνης ήν οί αύτόχθονες όνομάζουσι Μενζα- 
λέχην (Menzaleh). (Βλέπετόν έπισυναπτο'μενον τυ
πογραφικόν χάρτην.) Είς τά τενάγη ταΰτα ούδέποτε 
προσςρχετό τι πλοΐον. ’Εκεί ούδεμία κατοικία καί

ούδείς κάτοικος. ’ Ον ανθρώπινον δέν έτόλμα εκεί νά 
πατήση ώς έπί γής στερεάς. Μόλις είς άπόστασιν έζ 
χιλιομέτρων ό οφθαλμός διέκρινε χωρίον τι άλιέων, 
απολωλός είς τάς θΐνας τοΰ Ζειαλέχου (Gemdeh). 
Δένδρον κάνέν κάνέν πράσινον φύλλον έπί τής έν ύ- 
ποτυπώσει χερσονήσου ταύτης, ήν κατέκαιεν ό αιγυ
πτιακός ήλιος.

Είς ταύτην λοιπόν τήν αμμώδη γλώσσαν γής, άρ- 
χομένου τοΰ 1859 έτους, ήλθε τέκνον τής Γαλλίας, 
ό Φερδινάνδος Λεσέψης, καί έπηξε τήν σκηνήν του ά- 
μετατρε'πτως. Συμπαρέλαβε δ ούτος καί μηχανικόν 
τινα συμπατριώτην του, Ααρόχην (Laroche) καλού
μενου, καί οκτώ ή δέκα έργάτας κομίσαντας έργαλεΐα 
καί τροφάς.

Τό μικρόν τοΰτο στίφος έμελλε νά αύζηθη τήν έ- 
πιοΰσαν εϊς λεγεώνα.

Εκεί, παρά τό αρχαίου Πηλούσιου, έμελλε νά σχη- 
ματισθή, έν Θέσει ήτις έκλήθη, Σαΐδα (Port-Said) 
έκ τοΰ ονόματος τοΰ τότε σατράπου τής Αίγύπτου, 
λιμήν έχων βάθος 8 μέτρων καί προφυλαττόμενος ύπό 
δύο προκυμαιών, ών ή μέν δεξιόθεν έπροχώρησε μέ
χρι τρισχιλίων μέτρων πρός τήν θάλασσαν, ή δέ μέ
χρι χιλίων έςακοσίων.

Άπό δέ τής Σαΐδης έ'μελλε ν’άνοιχθή διώρυξ έ- 
yjWia. πλάτος 60 μ,έχρις 100 μέτρων, καί έκτεινομένη 
μέχρι τής λίμνης Τίμψας (Timsah), ήτοι διαπερώσα 
τό πηλώδες νησίδιον 1’αζέλεχον (Raz-el-Eicli), τάς 
δύο μικράς λίμνας Βαλλάχους (Ballall) αΐτινες, δε- 
χόμεναι τά ύδατα έκ τής Μενζαλέχης, έξηραίνοντο έν 
ώρα θέρους μέχρι τοΰ βορβορώδους πυθμένος των, καί 
τέλος, νά κόψη εύτόλμως κατ’εύθεΐαν γραμμήν τήν 
αχανή έκείνην αμμώδη γην, ήτις καλείται ούδος τής 
Έλγίσρης (El-Guisr).

II λίμνη Τίμψα (Κροκοδείλου λίμνη) ήτο όλη ξηρά 
ό'τε είχε γίνει τών εργασιών ή έναρξις· έφαίνετο δ’έκ 
τής ίλύος τού πυθμένος της ό'τι έδέχετο τά ΰδατα μό
νον έκ τών πλημμυρών τοΰ Νείλου.

Ως προφυλαττομένη πρός βορράν μέν ύπό τής θί- 
νης τοΰ ούδοΰ τής Έλγίσρης, πρός νότον δέ ύπ’άλλης 
θίνης ήτις καλείται ούδός τοΰ Σεραπείου, ή λίμνη 
αύτη προωρίσθη νά δεχθή τής Μεσογείου τάΰδατα· 
αλλά καί αύτη διεπεράσθη ύπό διώρυγος έχούσης πλά
τος μέτρων 100, δεικνύμενόν καθ’όλην τήν έ'κτασιν 
αύτής ύπό σημαντηρών.

Έτέρα διώρυζ πλάτους 60 μέτρων έ'μελλε νά φέρη 
είς συγκοινωνίαν τήν Τίμψαν μετά τών Πικρών λεγο
μένων λιμνών (lacs Amers), καί τούτων ξηρών, έ- 
χουσών έως 30 χιλιομέτρων επιφάνειαν.

’Από τών Πικρών λιμνών, ή γραμμή τής διώρυ
γος έπρεπε νά διέλθη τόν ούδόν τοΰ Σαλούφου (Cha- 
louf), ένθα ήτο χρεία νά συντριβή διά τής πυρίτι- 
δος πετρώδης τις έ'κτασις, καί ουτω νά .λήξη τέλος 
είς τήν Σουέζην (Suez), τήν νέαν ταύτην Ηρωόπο- 

«ειμένην έπί τής Έρυθράς Θαλάσσης (Mcr

Πρός τό κατόρθωμα τοΰτο άπητεΐτο νά έξορυχθή 
γή 65 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ώτε ν’άνοιχθή 
θαλάσσιος διώρυζ βάθους μέν 8 μέτρων, μη'κους δέ ο
λικού I 60 χιλιομέτρων!

Αλλα συγχρόνως μετά τού κολοσσιαίου τούτου έρ
γου, ή Εταιρία ήτις άνεδέχετο τήν δαπάνην αύτοΰ 
ήτο ήναγκασμένη-ν’άνοιξη καί έτέραν διώρυγα ποτί-

πολιν,

μου υδατος, τό μέν πρός χρήσιν τών έργατών, 
τό δέ πρός εύκολωτέραν μετακομιδήν τών αναγ
καίων.

Καί έτερα λοιπόν οκτώ έκατομμύρια κυβι
κών μέτρων έπρεπε νά έξορυχθώσι πρός τά προ
ειρημένα.

Τοιοΰτο ηρωικόν έργον έπεχείρησεν ό άτρό- 
μ-ητος Λεσέψης, καθ’ήν ήμέραν ήλθε καί έστησε 
τήν σκηνήν του έπί τής θίνης, έπί τής ά'μμου έ- 
κείνης ήτις έμελλε νάύποβαςάξη τήν Σαΐδαν, τό 
νέον Πηλούσιον τούτο, καί τό μέγα του όνομα.

Σήμερον, κατ’άπρίλιον τοΰ 1869, ήτοι δέ
κα έτη άφότου οί έπιληφθέντες τής τομής τοΰ ίσ- 
θμοΰ έκείνου κατήγαγον έπί τής γής της Αίγύ
πτου τήν πρώτην σκαπάνην δέκα έτη άφότου 
τάς σκηνάς τών πρώτων σκαφέων αντικατέστη
σαν παραπήγματα ξύλινα, καί μικρά τις άνέόυσε 
προκυμαία έκ τού υδατος πρός προφύλαξιν τής 
πρώτης ξυλαποθήκης άπό τών κυμάτων, ή Σαί- 
δα, τής όποιας δίδομεν τήν γενικήν άποψιν μετά 
τών προκυμαιών, ό'ρμων, οικιών, έγγυτέρων χω
ρίων καί μέρους τής μεγάλης διώρυγος, παρί- 
σταται ήδη ώς καλή πόλις παραθαλάσσιος. Αί 
προκυμαΐαι άπεπερατώθησαν , ώς παρατηρεί 
ό άναγνώς-ης μέρος αύτών καί έκ τοΰ πλησίον· 
καί ή μέν δυτική προχωρεί είς τό πέλαγος μέχρι 
2,700 μέτρων, ή δέ άνατολική μέχρι μέτρων 
1,600* ή δέ μεταξύ αύτών διάςασις είναι 1400 
μέτρων, στενουμε'νη είς τήν είσοδον μέχρι μέ
τρων 400.

Ανοίγονται δ’έπειτα δεξιόθεν τής διώρυγος, 
ήτοι πρός δυσμάς, τέσσαρες λεκάναι (bassins), 
ών ή μέν πρώτη έκλήθη « τοΰ ’Εμπορίου»· είς 
αύτήν θά προσορμίζωνται τά σκάφη τής ακτο
πλοΐας, διότι έχει βάθος μόνον 6 μέτρων, έπί 20 
μέτρων μήκους καί 200 μέτρων πλάτους. Εις 
τό βάθος τής πρώτης λεκάνης ταύτης έκτίσθησαν L* _ Λ~. ~ , _ . , --- - -,,----
αί άποθήκαι τής διαμετακομίσεως. '11 δέ δευτέρα 
λεκάνη, καλουμένη «τοΰ Νεωρίου» (de ΓArse
nal) έχει μήκος 150 πρός πλάτος 200 μέτρων 
αύτη δέ χρησιμεύει πρός έγκαθορμισμόν καί ί-... , * lit .........
πισκευήν τών εργαλείων καί λοιποΰ ύλικοΰ τών 
εργολάβων Borel, Lavalley et Ο”. Η δέ τρίτη 
λεκάνη, ή έπιλεγομένη «Μείζων» ή « Αεκάνη 
Σερίφη », έχει βάθος μέν 7 έ'ως 8 μέτρων, μή
κος δέ μέτρων 900, καί 400 πλάτος. ’Εν αύ
τη σταθμεύουσι πρός τό παρόν τά μεγάλα ά- 
τμόπλοα τών άτμοπλοϊκών Εταιριών, τής αι
γυπτιακής «Άζιζιέ», τής αύς-ριακής « Αόϋδ», 
τής γαλλικής «Messageries imperiales», τής 
ρωσσικής « ναυτιλίας τε καί εμπορίου », ώς καί 
τά τών έν Μασσαλία «Marc Fraissinet et 
fils. » Τέλος, ή τετάρτη λεκάνη, έκεινομένη 
μάλλον πρός νότον, έχει επιφάνειαν 40,000 
τετραγωνικών μέτρων είναι δέαΰτη προωρισμένη διά 
τά μεγάλα έμπορικά σκάφη, καί άν έν τώ μέλλοντι 
γίνη χρεία καίάλλων ορμητηρίων, θ’ άνοιχθώσι πρός 
νότον νέαι λεκάναι έπί τής αύτής γραμμής, κατά κά
θετον πρός τήν διώρυγα.

Πρός κατασκευήν τών στερεών προκυμαιών τούτων 
καί τών εύρυχώρων λεκανών, έχρειάσθησαν πέτραι 

■ δυνάμεναι ν’ άντέχωσι κατά τής οργής τού πελάγους·

άλλ’ αί μεγάλαι πέτραι άπεΐχον πολύ άπό τής Σαΐ- 
δης, καί άν έπρόκειτο νά μετακομισθώσιν όγκοι το- 
σοΰτον βαρείς, καί νά βυθισθώσιν έπειτα είς τοί ΰδατα 
μέχρι διαστήματος 3,000 μέτρων, ή δαπάνη θ’άπέ- 
βαινε φοβερά. Ένησχοΰ.ήθησαν λοιπόν νά κατασκευά- 
σωσι τεχνητάς πέτρας έπί τών τόπων αύτών. Οί κα- 
κασκευασταί τών πετρών τούτων, Dussaud freres 
καλούμενοι, Γάλλοι, αύτοί ούτοι οΐτινες είχον ήδη
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έπιχειρήσει έπιτυχώς ό'μοια έργα καί έν 
’Αλγερία, καί έν Χερβούργω, καί έν Μασ
σαλία, άνέλαβον την έργασίαν, καί έξεπέ- 
ρανον αισίως καί αύτήν. Τό έργοστασιον 
των φαίνεται έτι έπί τής ανατολικής ό
χθης τής εισόδου τοΰ λιμενος. Διά τοΰτο αί 
πέτραι τάς οποίας βλέπει ό άναγνιόστης έν 
τή εικονογραφία ήμών, τη παριστώση τήν 
άριστεράν προκυμαίαν έκ τοΰ πλησίον, εί
ναι ό'λαι κυβικαί. ’Αλλως, πρός τί αύτη ή 
έργασία, άφοΰ έμελλον νά ριφθώσιν είς τήν 
θάλασσαν; ’Εκείλοιπόν, έπί τής ανατολι
κής όχ,θης τής εισόδου τοΰ λιμενος, οί είρη- 
μένοι γάλλοι βιομήχανοι, τήν άμμον ή’τις 
άνεσκάπτετο έκ τών λεκανών άναμιγνύον- 
τες μετά - άσβεστου θελίτιδος (d'J. Toil) 
καί υδατος, καί ταΰτα κοπανίζοντες διά 
μηχανικών κοπάνων, κατεσκεύαζον ύδροχα- 
λικώδές τι (hydrO-ciliceux) μίγμα, τό 
όποιον έχυνον έπειτα είς μήτρας 10 μέτρων 
κυβικών. Τό μίγμα τοΰτο, άφοΰ έπί δύο g 
μήνας έξετίθετο ούτω κεχυμένον είς τόν ή- “ 
λιον, καθίστατο σκληρόν ώς ό συηνίτης, ή §* 
κοινώς γρανίτης λεγόμενος λίθος.

Είχε δέ πας τοιοΰτος κυβικός λίθος βα- 2 
ρος είκοσι τόννων, καί φορτονόμενος είς 2 
καταλλήλους ακάτους μεταφερούσας αύτόν, * 
έβυθίζετο ό'που έδει. Τοιοΰτοι λίθοι μέγι- & 
στοι έρρίφθησαν είς τά ΰδατα είκοσιπεντα- -g 
κιςχίλιοι πρός σχηματισμόν τών δύο προ- ο 
κυμαιών, μεταςύ τών οποίων, Οραυουσών 
καί τά φοβερότατα τών κυμάτων, τά πλοία μ 
εύρίσκονται έν πάση άσφαλεία. S?

Είς τήν Σαΐδαν, έκτος τών αποθηκών τής 
'Εταιρίας Λεσέψου, εύρίσκονται ήδη, μετά 
τό τελωνείον, δύο νοσοκομεία, ών τό μέν 
εύρωπαϊκόν, τό δέ αραβικόν· μία εκκλησία 
δυτική μετά σχολείου τών μικρών παίδων· 
μία έκκλησία ελληνική- έν τέμενος τουρκι
κόν έν μοναστήριον γαλλίδων καλογραιών, 
τάς οποίας έσπευσε νά στείλη ό δυτικός 
προσηλυτισμός πρός μόρφωσιν τών κορα- 
σίων· έν θέατρον· δύο άγοραί, καί λουτρά 
δημόσια. Τάς εκκλησίας ώκοδόμησεν ή Ε
ταιρία ίδίαις δαπάναις, χάριν τών παν- 
τοίων έργατών, έν οίς καί πλεΐστοι Ελ
ληνες.

’Ενφ άνέδυεν έκ τοΰ τενάγους ή θαλάσ
σιος καί σχεδόν εύρωπαϊκή πόλις Σα'ιδα, 
συγχρόνως ήγείρετο παρέκει καί άραβικόν 
τι χωρίον, τό όποιον κατέ-η σήμερον προά- 
στειον αύτής. Τό χωρίον τοΰτο έσχηρ<ατί- 
σθη ύπό τών Φελλάχων οϊτινες συνέρρευσαν 
είς τήν Σαΐδαν ώς άχθοφόροι, έργάται, ύ- 
δροφόροι, κτλ. Είναι δ’αί οίκίαι του ό- 
λαι έκ σανίδων ή ψιαθών, καί περιέχει σήμερον περί 
τούς 1500 Αιγυπτίους, μετενεγκόντας αυτόθι τά τυ
πικά ήθη τής χώρας των. ’Ενίοτε βλέπεις διαβαί- 
νοντα τήν παραλίαν "Αραβάτινα κεκυφώτα, έχοντα 
ύπό τόν ^ε ξιόν βραχίονα άσκόν, τόν όποιον ένέπλησεν 
υδατος έκ τών κρηνών τής Σαΐ'δης. ’Απέρχεται είς τό 
χωρίον Ζεμίλεχον, κείμενον είς άπόστασιν 6 χιλιο-
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μέτρων, έπί τής αύχμηράς όχθης ήν βρέχει ή Μεσό
γειος, παρά τόν πορθμόν Πογάζ , διά τοΰ όποιου ή 
θάλασσα είσβάλλετ εις τά,ν λίμνην Μενζαλέχην.

Πρός άκριβεστέραν άντίληψιν τών τόπων και απο
στάσεων, ϊδε τόν πίνακα τοΰ ίσθμοΰ, πρός τά δε
ξιά της Σαίδης. ’Εν τώ πίνακι τούτω διακρίνεται 
καί ή άπό Κάιρου εις Τσμαϊλίαν, και έκείθεν εις Σουε-
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ζτην αύλαξ του ποτίμου ύδατος, καί ό παράλληλος 
πρός τήν αύλακα ταύτην σιδηρόδρομος. Καίτοι αί 
εξηγήσεις τού πίνακος είναι δυστυχώς αλλόγλωσσοι, 
εννοούνται όμως, ώς σημειούσαι τοπικά ονόματα.

πεν έκτος τού γρανίτου, ούδέν άλλο εύρίσκω άξιον νά 
παραβληθη τωόντι μέ σάς. ’Αλλά καί ό γρανίτης αύ
τός μέ τόν καιρόν φθείρεται. Σάς παρακαλώ, χάριν 
τής ειρήνης καί τής ησυχίας, καί χάριν της ιδίας σας 
φιλοτιμίας, άφησετε τόν εαυτόν σας ν’ άπαλυνθή ολί
γον ... Άν ήθέλετε ν αναθέσετε έπιτροπικώς τήν έ
ξουσίαν σας εις τινα άνθρωπον γνωστόν μου, ήδύνασθε 
νά ήσθρ βέβαιος ό'τι αύτός ό άνθρωπος ημέραν καί νύ
κτα θά είχεν ύπ ό'ψιν τήν ανεψιάν σας.

— Χάνετε τόν καιρόν σας καί τόν έδικόν μου και
ρόν, εϊπεν ό Ελβετός. ’Εάν ή ανεψιά μου δέν άποδοθή 
είς τήν έξουσίαν μου έντός οκτώ ημερών, θά έπικαλε- 
σθώ τόν νόμον. Εάν καί είς τόν νο'μον αντιτείνετε, 
διά τής βίας θά τήν λάβω πλησίον μου.

Καί συγχρόνως ήγε'ρθη όρθιος.
Πάλιν ό.γέρων Ούάκτιος έστράφη καί είδε περί αύ

τόν, πρός τό μέρος τής βαθύ·/ρώμου θύρας.
— Λάβετε οίκτον πρός τήν δυςυχή έκείνην κόρην, 

ύπέλαβεν ό Βίντρης. Εχασε τόν μελλόνυμφόν της, 
καί έκ τίνος θανάτου φρικτοΰ ! . · . Τίποτε δέν σάς 
συγκινεΐ;

—Τίποτε.
Τότε ήγε'ρθη καί ό Βίντρης, καί ήτένισε πρός τόν 

Ούάκτιον.
'Η χειρ τού γέροντος συμβολαιογράφου, έπι τής 

τραπέζης στηριζομένη, ήρχισε νά τρέμη· τάδέ ό'μμα- 
τά του ήσαν ώς ύπό μαγνητικής δυνάμεως προσηλω
μένα έπι τη; βαθυχρώμου θύρας.

'θ ’Οβερράϊζερ, όςτις έβλεπε τά πάντα μετά δυσ
πιστίας, διέκρινε τήν προσήλωσιν ταύτην τών όμμά- 
των τού γέροντος.—Είναι κάποιος έκεΐ καί μάς α
κούει! εϊπεν ανήσυχος.

— Ναί, είναι δύο οί άκούοντες, άπεκρίθη ό Βίντρης.
— Τίνες;
— Τώρα τούς βλέπεις.
Καί ύψώσας τήν φωνήν, μίαν μόνον έπρόφερε λέξιν . 

τήν κοινήν λέζιν, — Είσέλθετε.
Καί ήνοίχθη ή βαθύχρωμος θύρα.
'Υπος-ηριζόμενος ύπό τής Μαργαρίττης, ώχ_ρός, έ- 

χων τήν δεξιάν χεΐρά του κρεμαμένην διά μανδυλίου, 
I ό Βενδάλ εύρέθη όρθιος απέναντι τού φονέως του, ώς 

φάντασμα έξερχόμενον έκ τού τάφου!
Μόνη φωνή ήτις ήκούετο έπι τής σιωπής ήν άπε- 

τέλεσεν ή έμφάνισις αύτη, ήτο τό κελάδημα μικρού τι- 
τινος πτηνού εύρισκομένου είς κλωβίον έντός τής αύλής. 

'θ Ούάκτιος ήγγισε τόν βραχίονα τού Βίντρη, καί 
δείξας τόν Οβερράϊζερ,—Παρατήρησε, τώ είπε χα
μηλή τη φωνή.

'Η δεινή αύτη συγκίνησις παρέλυσε τόν άχρεϊον 
άνθρωπόν έλαβε τήν ό'ψιν νεκρού, καί μόνη διετήρησε 
τό έρυθρόν χρώμά της ή ούλή τής πληγής, τήν οποίαν 
ό Βενδάλ είχεν ανοίξει είς τήν παρειάν του ένω άντε- 
πάλαιεν.

—Αρκεί, εϊπεν ό Βίντρης πρός τόν Βενδάλ καί 
τήν Μαργαρίττην. Τώρα, τό αποτέλεσμα τής έμφα- 
νίσεώς σας έγινεν. ’Απέλθετε πρός τό παρόν, έως νά 
συνέλθη ό Κ. ’Οβερράϊζερ, καινά δυνηθή ν’άνακτήση 
τήν φωνήν του.

Καί όντως, άφού άπήλθον οί δύο μελλόνυμφοι, κ-αί 
έκλείσθη πάλιν ή θύρα των, ό Ελβετός άνέδωκε βα- 
θύν τινα στεναγμόν, καί έπεσε βαρέως έπι της καθέ- 
δρας ήτις εύρέθη όπίσωτου.

ΔΙ11ΓΙΙΜΑ. — ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟΥ.
( Ίδε σελ. 10, 42, 74, 106, 138, 169, 196, 243 χαί 266.)

ΝΙΚΗ ΟΒΕΡΡΑΪΖΕΡ.

Πάλιν ’ μεταβάλλεται ή σκηνή. Εύρισκόμεθα εί 
τούς πρόποδας τού ορούς Σιμπλονίου, προς τό μέρο? 
της Ελβετίας.

'Ο Βίντρης καί ό Ούάκτιος έκάθηντο εις ένα τών 
πένθιμων θαλάμων του οίκτροΰ εκείνου ξενοδοχείου 
του χωρίου Βρίγγου· εκάθηντο συμβουλευόμενοι. Ο 
Βίντρης έκράτει θήκην τινα πλήρη επιστολών, και 
ήρεύνα αύτάς· ό γέρων Ούακτιος είχε τούς οφθαλμούς 
προσηλωμένους είς τινα θύραν κλειστήν, τής οποίας ή 
βαφή ή'θελε ν’άπομιμηθη τά χρώματα τού άκαζιου 
ξύλου (acajou).

— Δέν είναι αύτή ή ώρα, νομίζω; Δέν έπρεπεν αύ
τήν τήν ώραν νά ήν εδώ; ήρώτησεν ό γέρων συμβο
λαιογράφος.

’Έπειτα δ’ έστρεψε τό βλέμμα πρός άλλην θύραν, 
κιτρίνην ταύτην, καί άπομιμουμένην δήθεν τό χρώμα 
τού ξύλου τής έλάτης.

— Είν’έδώ, άπεκρίθη ό Βίντρης, άφού ήκροάσθη 
ολίγον. Ήνοίχθη δέ τότε ή κίτρινη θύρα ύπό τίνος υ
πηρέτου, καί είσήχθη ό ’Οβερράϊζερ. Καί τον μέν Ούά- 
κτιον έχαιρέτισε μετά οικειότητας, ήτις έφερεν αυτόν 
εις ούκ όλίγην αμηχανίαν, τόν δέ Βίντρην εύγενικώς 
καί σοβαρώς.

-—Διά ποιαν αιτίαν μ’έκραξαν νά έλθω εδώ έκ 
Νεοκαστελλου; ήρώτησε λαβών τήν καθέδραν ήν έδει- 
ξεν είς αύτόν ό άγγλος νομικός.

— Πριν εύχ αριστήσωμεν κατά τούτο τήν περιέρ- 
γειάν σας, άπηντησεν ό Βίντρης, μέ συγχωρεΐτε νά 
σάς δώσω μίαν συμβουλήν; ... Ναί. Λοιπόν, άς 
έμβωμεν αμέσως είς τήν ύπόθεσιν. Εγώ, κύριέ μου, 
εκπροσωπώ εδώ τήν ανεψιάν σας.

—Δηλαδή, άν καί νομικός, ή'λθετε νά εκπροσω
πήσετε μίαν παράβασιν τού νόμου.

—Μέ άρέσκει ό τρόπος σας, εϊπεν ό Αγγλος· άν 
όλοι οί μέ τούς οποίους έχω ύποθέσεις ήσαν σαφείς 
καθώς σεις, τό επάγγελμά μου θ άπέβαινεν εύκολον. 
Ήλθα λοιπόν εδώ νά εκπροσωπήσω μίαν παράβασιν 
τού νόμου. Σείς θεωρείτε τό πράγμα ύπό τοιαύτην έ- 
ποψιν· άλλα κ’έγώέχωτήν έποψιν τήν έδικήν μου, 
καί σάς λέγω ό'τι ήλθα έδώ πρός απόπειραν συνυπο
σχετικού τίνος μεταξύ ύμών καί τής ανεψιάς σας.

—Έν συνυποσχετικόν, άπηντησεν ό Ελβετός, α
παιτεί νά ήναι παρόντα άμφότερα τά συμβαλλόμενα 
μέρη ανυπερθέτως. Εγώ, ούτε τό έν έξ αύτών είμαι, 
'θ νόμος μοί παρέχει δικαίωμα νά έξελέγχω τάς πρά
ξεις της ανεψιάς μου μ.έχρις ού γίνη ένήλιξ. ’Επειδή 
λοιπόν δέν είναι έτι ένήλιξ ή ανεψιά μ.ου, απαιτώ τήν 
έπ’αύτής έξουσίαν μου.

Ο Ούάκτιος ήθέλησε τώρα νά όμιλήση, άλλ’ό Βίν
τρης ένευσεν είς αύτόν νά περιμείνη. Στραφείς δέ πρός 
τόν ’Οβερράϊζερ,— Σάς θαύμαζε·», κύριέ μ.ου! τώ εί-

—Τώρα, κύριε, προσέθεσεν ό Βίντρης αποταθείς 
πρός τόν ένοχον, είσθε είςκατάςασιν νά μέ ακούσετε;

—’Ακούω.
— Πρώτον, ένθυμεΐσθε ό'τε άνεχωρήσετε είς Ελβε

τίαν μετά τού Βενδάλ; Μόλις είχον παρέλθει είκοσι- 
τέσσαρες ώραι, καί ή ανεψιά σας έπραξεν έν βήμα ά- 
περίσκεπτον . . . Ηκολούθησε τον αύτόν δρόμον τού 
μελλονύμφου της, χωρίς νά ζητήση κάνενός τήν γνώ
μην, παραλαβοΰσα μόνον συνοδοιπόρον της ένα τών 
ύπαλλήλων τού Βενδάλ.

—τ-Διατί νά τό κάμη αυτό; άνέκραξεν ό ’Οβερράϊ
ζερ. Πώς τήν ήλθεν ή ιδέα νά μάς άκολουθήση ;

—’ΐδού πώς. Ύπωπτεύθη ό'τι είχετε έλθει είς κά
ποιαν έ'ριδα σπουδαίαν, έριδα τήν οποίαν ήθελήσετε 
ν αποσιωπήσετε πρός αύτήν. Σάς έθεώρει (καί κατά 
τούτο είχε δίκαιον) ώς άνθρωπον ικανόν.τά πάντα 
νά τολμήση πρός τό συμφέρον του, τά πάντα, μέχρι 
τού έγκλήματος αύτού. Καί λοιπόν, εύθύς μετά τήν ά- 
ναχώρησίν σας, εύρε τόνΖιόην, τόν όποιον γνωρίζετε, 
διά νά μάθη εί δυνατόν παρ’αύτού τίδιέτρεξε μεταξύ 
ύμών καί τού προϊσταμένου του. Τό περίεργον είναι 
ότι, προ τού περιστατικού τούτου, είχε διεγερθή είς 
τόν αγαθόν έκεΐνον άνθρωπον απαίσιος τις προαίσθη- 
σις, προελθούσα έκ γελοίας δεισιδαιμονίας. Τωόντι, 
έκ τίνος φυσικωτάτου πράγματος , ό Ζώης συνέλαβε 
τήν ιδέαν ότι ό κύριος Βενδάλ έμελλε ν άποθανη έκ 
βίαιου θανάτου. Οταν ήκουσε καί αύτήν τήν άνόητον 
πρόρρησιν τού Ζώη ή άνεψιά σας, οί φόβοι της ύπερέ- 
βησαν πλέον παν όριον. Ο Ζώης, αύτός πάλιν, καί 
διά τόν κίνδυνον τόν όποιον διέτρεχεν ό κύριός του, 
καί διά νά μή έκτεθή ή δεσποσύνη Μαργαρίττη είς 
τόν δρόμον άνευ άνδρός, έπροθυμήθη νά τήν άκολου- 
θήση, ώς καί έγινε. Πρώτην φοράν έπι ζωής μου είδα 
μίαν δεισιδαιμονίαν νά χρησιμεύση είς καλόν. "Εως 
έδώ λοιπόν, κύριε Οβερράϊζερ, σάς έδωσα καλά νά 
εννοήσετε ;■

—Πολύ καλά· έζακολουθήσετε.
—Έγώ δέ, έξηκολούθησεν ό "Αγγλος, πώς έμαθα 

τό κακούργημά σας ; Τό έμαθα έξ έπιστολής τής δε
σποσύνης Μαργαρίττης, ήτις κατώρθωσε να εύρη τό 
θΰμά σας ποδηγετουμένη ύπό τού έρωτος καί τής καρ
τεροψυχίας της. Άφού διά τών έκτενών θεραπειών της 
άνεκάλεσε τόν ημιθανή μελλόνυμφόν της είς τήν ζωήν, 
έδώ, είς τό αύτό τούτο χωρίον, μοί έγραψε παρακα- 
λούσα νά έλθω. Άναχωρών έκ Λονδίνου, έγνωστο- 
ποίησα τά πράγματα καί είς τήν κυρίαν Δόο, προσ- 
θέσας ότι ή δεσποσύνη Μαργαρίττη εύρίσκετο είς α
σφαλές μέρος, καί ότι έγίνωσκα τήν διαμονήν της. 
Μ ’είπε δέ τότε καί ή άγαθή έκείνη γυνή, ότι είχε λά
βει διά τήν ανεψιάν σας μίαν έπι-ολήν, τής οποίας ό 
γραφικός χαρακτήρ ήτο βέβαια ό ύμέτερος. Έζήτησα 
καί έλαβα αύτήν τήν έπιςολήν, έφρόντισα δέ ώς-ε νά 
περιέλθουν είς τάς χεΐράςμου καί όσαι άλλαι ές-έλλον- 
το. Έλθών είς τό Βρίγγον, εύρηκα τον κύριον Βενδάλ 
έκτος κινδύνου, καί ένήργησα πάραυτα ώστε νά τα
κτοποιήσω όσον τάχιστα τούς μεταξύ μας λογαρια
σμούς. Έγίνωσκα ότι ό Δεφρεσνιέρος σάς έχωρίσθη 
ένεκα ύποψιών τίύων αύτό, τό έγίνωσκα κάλλίον 
παντός άλλου, έπειδή ό Δεφρεσνιέρος έπραξε συνεπεία 
τών ιδιαιτέρων πληροφοριών τάς οποίας έγώ τώ είχα 
διαβιβάσει. Άφού λοιπόν σάς έξέδυσα τής ψευδούς 
έντιαότητος τήν οποίαν ήσθε περιβεβλημένος, άπελεί- 

πετο νά σάς άποσπάσω καί τήν έπι τής δεσποσύνης 
Μαργαρίττης έξουσίαν. Προέβην είς τόν σκοπόν τού
τον άνενδοιάςως. Δέν σάς κρύπτω, ότι έν πάση συνει- 
δήσει έστησα κρυφίως παγίδα, πρός τήν οποίαν σάς 
έφεραν τά ίδια βήματά σας· μάλιστα δέ ομολογώ ότι 
ήσθάνθην καί άγαλλίασίν τινα έπαγγελματικήν, κα- 
ταπολεμών σας διά τών ιδίων σας όπλων. Κατ’έμήν 
έντολήν, κύριέ μου, σάς άπεσιωπήθη μέχρι σήμερον 
πάν ό,τι διέτρεξεν άπό δύο ήδη μηνών. Έδώ σάς έ
φερε κατα βαθμούς ή χειρ μου, αόρατος πάντοτε, 
αλλά δραστήρια. ’Ένα μόνον τρόπον έβλεπα πρός τό 
νά πέση διά μιας ή διαβολική θρασύτης έξ ής μέχρι 
τοΰδε καθίςασθε φοβερός, καί τον μ,ετεχειρίσθην. Τώ
ρα δέ, κύριέ μ.ου, έν μόνον απολείπεται νά κάμωμεν 
καί οί δύο όμοΰ.

Ταύτα δέ είπών, ό Βίντρης έξήξεν έκ τής θήκ^ς τών 
έπιστολών δύο φύλλα χάρτου , πλήρη χαρακτήρων 
κατεσπευσμένων, οποίους συνήθως οί δικηγόροι γρά- 
φουσι.

—Θέλετε ν’ αποδώσετε είς τήν ανεψιάν σας τήν 
έλευθερίαν της ; Επράςετε απόπειραν φόνου, πλαστο
γραφίαν καί κλοπήν. Εχομεν περί τούτων όλων α
ποδείξεις αναμφισβήτητους. Έάν ήτιμάζεθε διά κα- 
'ταδίκης, γινώσκετε τί θά έγίνετο ή κηδεμονική εξου
σία σας. Άν έρωτάτε τήν γνώμην μου τήν προσωπι
κήν, έγώ θά έπροτίμων ν άπαλλαχθώμεν άπό σάς 
διά τού σφοδροτέρου τρόπου· άλλα μοί άντεπιφέρον- 
ται λόγοι είς τούς οποίους δέν δύναμαι ν’άντισταθώ. 
"Ωστε, καθώς σάς είπα έξ αρχής, τό πράγμα θά τε- 
λειώση δι’ένός συνυποσχετικού, ’ΐδού λοιπόν, υπο
γράψετε αύτό τό έγγραφον, ύιάτούόποίου παραιτεΐσθε 
πάσης έξουσίας έπι τής δεσποσύνης Μαργαρίττης, ύ- 
ποχρεούμενος ένταύτω νά μή φανήτε πώποτε έν ’Αγ
γλία, ούτε έν 'Ελβετία, καί έγώ άπό μέρους μου σάς 
ύπογράφω έν άλλο, διά τού οποίου υποχρεούμαι νά 
μή κινήσω έναντίον σας κάμμίαν δικαστικήν καταδί- 
ωξιν. 'Υπογράψετε !

'θ Ελβετός έλαβε τόν κάλαμον καί ύπέγραψεν. 
Έπειτα δ’έλαβε τό άλλο έγγραφον, ύπογεγραμμένον 
ύπό τού Βίντρη, καί τότε έγερθείς, έστάθη ορθιος καί 
έμεινε βλέπων τόν Ούάκτιον μετά παραδόξου τίνος 
μειδιάματος. ’Από τού νεφελώδους ούρανοΰτου άγρια 
τις έξεπέμπετο αστραπή.

— Τί περιμένετε ; ήρώτησεν ό Βίντρης.
Ό Ελβετός έδειξε τήν θύραν τήν βαθύχρωμον.
— Κοάξετέτους πάλιν νά έλθουν, είπε· προτού ν 

άναχωρήσω, έχω τι νά είπω έπι παρουσία των.
—Δέν σάς άοκεΐ ή παρουσία μου ; ήρώτησεν ό Αγ

γλος. Οχι, έκείνους δέν τούς άνακαλώ.
Στραφείς τότε ό Ελβετός πρός 

κτιον,—Δέν ένθυμεΐσθε, ήρώτησεν, ότι είχετε 
ένα πελάτην άγγλον, όνομαζόμενον Βενδάλ;

—Ναί, άπεκρίθη ό συμβολαιογράφος· 

όν γέροντα Ούά- 
ποτέ
I

αλλά τί 
κοινόν μεταςύ τής άναμνήσεως ταύτης καί τών πραγ
μάτων περί τών οποίων πρόκειται;

— Κύριε Ούάκτιε, σάς έπρόδωσε τό ασφαλιστικόν 
σας ώρολόγιον. ' <

Πώς δηλαδή ;
— Ανέγνωσα τάς έπιστολάς καί τά πιστοποιητικά 

τα όποια περιέχει ή θήκη τού πελάτου σας έκείνου, 
καί έλαβα αντίγραφα, τά όποια κρατώ. Λέγω δέ, κύ
ριε Βίντρη, — έκ τούτου καί μόνου δέν καταλαμβά-
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θετήσωμεν. Είμπορεΐ αύτό νά ζητηθη εϊς τό Όρφανο- 
τροφεΐον τών ’Εγκαταλελειμμένων ή Άπατόρων. 'Ο 
άνθρωπος εϊς τον όποιον έπέτρεψεν ό σύζυγός μου έν 
Λονδίνω τάς υποθέσεις του θά σ’ έρμηνεύση πώς πρέ
πει νά κάμης. Ανατίθεμαι δέ εϊς τήν εκλογήν σου, 
ύπό μόνον τόν δρον νά ήναι αρσενικόν τό παιδίον, καί 
όχι μικρότερον ενός έτους. Σοΰ ζητώ συγγνώμην διά 
τόν κόπον αύτόν, παρακαλούσα νά μού φέρης τό παι
δίον μέ τά έδικά σου, δταν έλθης νά μάς εύρης εϊς τό 
Νεοκάστελλον.

νΠρ έπει νά σοί προσθέσω καί τούτο, διά νά γνω- 
ρίζη,ς καί τού άνδρός μου τάς διαθέσεις ώς πρός τό 
πράγμα περί τού οποίου πρόκειται. Μή θέλων κατ’ 
ούδένα τρόπον νά γνωρίση τό παιδίον τούτο μίαν η
μέραν δτι ημείς δέν είμεθα οί γνήσιοι γονείς του, καί 
νά αϊσθανθή εκ τής γνώσεως ταύτης ταπείνωσιν, ή νά 
λείψη άπό τό πρός εαυτό σέβας, ό σύζυγός μου θά τώ 
δώση τό έπώνυμόν του, καί θά τό άναθρέψη έν τη πε- 
ποιθήσει δτι είναι υιός μας γνήσιος. Επομένως, ή 
κληρονομιά τήν οποίαν μέλλομεν νά τφ άφήσωμεν θά 
έξασφαλισθή εις αύτό, όχι μόνον κατά τούς αγγλι
κούς νόμους, άλλά καί κατά τούς έλβετικούς, διότι, 
ώς κατοικούντες προ πολλοΰ εϊς τήν Ελβετίαν, δυνά- 
μεθα νά θεωρώμεν τόν τόπον τούτον ώς δευτέραν πα
τρίδα. ’Εννοείς λοιπόν, άδελφή, δτι πρέπει νά ληφθή 
πάσα προφύλαζ'ις, ώστε ποτέ νά μή φανερωθή έκ τού 
’Ορφανοτροφείου ή τύχη τού παιδιού τούτου. ’Επειδή 
δέ τό έπώνυμόν τού άνδρός μου είναι σπάνιον εϊς τήν 
Αγγλίαν, καί έάν ημείς έπαρουσιαζόμεθα οί ίδιοι καί 
έσημειούμεθα εϊς τά βιβλία τού καταστήματος ένε- 
δέχετο νά εύρεθώμεν ποτέ, καί νά συμβοΰν πολλά έ- 
πακόλουθα δυσάρεστα, καί έπειδή τό έπώνυμόν τό έ- 
δικο'ν σου φέρεται άπ’έναντίας ύπό χιλιάδων ανθρώ
πων έν Αγγλία, πάσης τάξεως καί βαθμού, είμεθα 
βέβαιοι δτι, άν σημειωθή εϊς τά βιβλία μόνον τό όνο
μά σου, τό μυστικόν θά φυλαχθή διά παντός.

»'Ημείς τώρα άλλάσσομεν διαμονήν μεταβαίνο- 
μεν εϊς μέρος τής Ελβετίας, όπου είναι άγνωστος ό- 
λωςδιόλου καί ή θέσις μας καί ό τρόπος τού ζην. Νο
μίζω καλόν νά λάβης νέαν τινά παιδαγωγόν δταν έλ
θης. Κατ’αύτόν τόν τρόπον, θά παραςήσωμεν δτι τό 
παιδίον είναι τέκνον μου, δτι τό είχα αφήσει εϊς τήν 
Αγγλίαν, καί δτι μέ τό έφερεν ή άδελφή μου. Μόνη 
ύπηρέτρια τήν οποίαν έκρατήσαμεν πλησίον μας άλ- 
λάξαντες διαμονήν είναι ή θαλαμηπόλος μου, γυνή 
τής πάσης έμπιςοσύνης. Περί δέ τών νομικών οϊτινες 
θά χρειασθούν, αύτοί οί άνθρωποι, τόσον εϊς τήν Αγ
γλίαν καθώς καί εϊς τήν 'Ελβετίαν, φυλάττουσι κα
λώς παν μυστικόν έξ έπαγγέλματος. ’ΐδού λοιπόν σοί 
έφανέρωσα δλην αύτήν τήν μικράν μας συνωμοσίαν. 
ΓΙεριμένουσα τήν άπόκρισίν σου διά τής έπιστροφής 
τού αύτοΰ ταχυδρόμου, εύθύς δ έπειτα καί τήν έλευ- 
σίνσου, θερμώς σέ κατασπάζομαι. »

—’Επιμένεις κρύπτων τό όνομα τής γυναικος ή'τις - 
έγραψε τήν επιστολήν ; ήρώτησεν ό Βενδάλ.

—Τό έπιφυλάττω ώς όπωρικόν διά τό τέλος, ά- 
πεκρίθη αύθαδώς ό Όβερράϊζερ· τώρα δέ μεταβαίνω 
εις τήν δευτέραν μου άπόδειξιν, ήτις είναι αύτό τό 
μικρόν χαρτίον μία απλή σημείωσις, δοθεΐσα εις τόν 
έλβετόν συμβολαιογράφον οςτις συνέταζε τά έγγραφα 
τά άφορώντα εις τήν ύπόθεσιν. ΐδου τι μόνον δια
λαμβάνει·

νετε δτι είναι χρεία ν’άνακαλέσετε έδώ τούς φίλους 
σας, διά να ήναι παρόντες;

Ό γέρων Ούάκτιος έμεινεν ώς έμβρόντητος. "Ε- 
ς-ρεψε περί τον θάλαμον τούς άπορους οφθαλμούς του, 
έπειτα δέ, μόλις συνελθών, έλαβε τον Βίντρην κατά 
μέρος, εϊς μίαν γωνίαν, καί τώ είπε λέξεις τινάς. Καί 
κατ’ άρχάς μεν έμεινε καί ό Βίντρης έκπληκτος ώς ό 
Ούάκτιος, άλλα μετάτινα σκέψιν μετεβλήθη όλωςδιό- 
λου το ήθος του. Έτρεξε δέ μετά νεανικής έλαφρότη- 
τος προς την θύραν την βαθύχρωμον, εϊσήλθεν εκεί, 
καί ρεετά ρείαν ςτγμήν έπανήλθεν ακολουθούμενος ύπό 
του Βενδάλ καί της Μαργαρίττης.

— ’ΐδού σάς τούς έφερα ! ανέκραξε προς τον Όβερ- 
ράϊζερ. Εϊς σάς τώρα άπόκειται τό τέλος αύτοΰ του 
παιγνιδιού. Νάσάςϊδώ!

—Πριν παραιτηθώ τής κηδεμονικής εξουσίας ρεου 
επί ταύτης της κόρης, ύπέλαβεν ό 'Ελβετός, χρεωςώ 
νά φανερώσω εις αυτήν ρευστικόντι, εϊς το όποιον έν- 
διαφέρεται. Δέν ομιλώ απλώς καί έτυχεν έχω απο
δείξεις περί όλων γραπτάς. ’ΐδού, αύτά είναι αντί
γραφα πρωτοτύπων j τών οποίων την αύθεντικότητα 
δύναται νά πιςοποιήση, καί αυτός ύ κύριος Ούάκτιος. 
Τούτου ούτως έχοντος, έλθετε ν’άνατρέξωρεεν, άν α
γαπάτε, εϊς ρείαν εποχήν αρκετά παλαιάν ... εϊς τον 
φεβρουάριον τού 1836.

— Βενδάλ, άνέκραξεν ό Βίντρης, σηρεείωσε καλώς 
αύτην την χρονολογίαν.

— Ναι, φεβρουάριον τού 1836, έπανέλαβεν ό Ό
βερράϊζερ. 'Η πρώτη ρεου άπόδέιξις,— είπεν έξάγων 
έκ του χαρτοφυλακίου του εν έγγραφον, — είναι το 
άντίγραφον έπιστολής γεγραμμένης ύπό τίνος κυρίας 
άγγλίδος, ύπό τίνος γυναικος έγγάρεου . . . πρός την 
άδελφη'ν της, ήτις ήτο χήρα. Καί της ρεέν πρώτης τό 
δνορεα αποσιωπώ πρός τό παρόν ή δέ πρός την όποιαν 
ή επιστολή άπετείνετο, δηλαδή ή αδελφή της ή χήρα, 
ώνομάζετο κυρία "Αννα Μίλλερ, διαριένουσα εις Γρουρε- 
βρίγγην Ούαλλίαν τής ’Αγγλίας.

Ο Βενδάλ άνεσκίρτησε καί ήθέλησε νά όμιλήση, 
άλλ ό Βίντρης ήρεπόδισε καί αύτόν, ώς είχεν εμποδί
σει πολλάκις καί τον Ούάκτιον προ ολίγης ώρας.

— θΧι, ειπεν ό επίμονος Αγγλος· σύ νά σιωπάς, 
άναθέτων εϊς εμέ την ύπόθεσιν.

— Περιττόν στοχάζομαι, ύπέλαβεν ό Όβερράϊζερ, 
να σάς βαρύνω άναγινώσκων τό πρώτον μέρος τής ε
πιστολής, άλλά θά σάς εϊπώ εϊς δύο λέξεις τήν ούσίαν 
αύτοΰ του μέρους. 'Η κυρία ήτις γράφει, έκατοίκει διά 
λόγον υγείας εις τήν 'Ελβετίαν μετά του συζύγου της· 
μέλλοντες δέ νά μεταβώσιν εϊς ά'λλο μέρος, πάλιν τής 
Ελρετίας, ώς ύγιεινότερον, ειδοποιούν τήν κυρίαν 

Μίλλερ δτι ήδύνατο νά έλθη καί νά τούς εύρη εκεί 
μετά δύο εβδομάδας. Μετά τούτο, ή επιστολή έρ
χεται εις έν άλλο άντικείμενον, τούτο δέ λίαν σπου- 
δαΐον. Μή εύτυχήσαντες νά λάβωσι τέκνα, ούτε έλπί- 
ζοντες πλέον, μετά τόσων ετών συζυγίαν, ν’άποκτή- 
σωσι, τόσον ή κυρία αυτή καθώς καί ό σύζυγός της 
αισθάνονται μετά λύπης τό κενόν τούτο έν τη ζωη 
των, καί άπεφάσισαν λοιπόν νά υϊοθετήσωσιν έν παι- 
δίον άρρεν. Ιδού τώρα τί διαλαμβάνει λέξιν πρός λέ- 
ξιν ή επιστολή.

«θέλεις, φιλτάτη άδελφή, νά δώσης χεΐρα βοή
θειας εϊς τούτο μας τό σχέδιον ; 'Ως "Αγγλοι, έπιθυ- 
μούμεν νά ήναι Άγγλος τό παιδίον τό όποιον θά υίο-

«Υίοθετήθη έν τώ έν Λονδίνω ’Ορφανοτροφεία) τών 
’Απατόρων, τήν 3 μαρτίου 1836, παιδίον αρσενι
κόν όνομαζόμενον Ούάλτεοος Βίλδιν.— Όνομα καί 
θέσις του υίοθετοΰντος. 'Η κυρία Άννα Μίλλερ, χή
ρα, έπιτροπεύουσα τήν αδελφήν της, έγγαμον, δια- 
μένουσαν έν 'Ελβετία. » — 'Υπομονή! προσέθεσεν ό 
Όβερράϊζερ ϊδών τόν Βενδάλ κινούμενον πάλιν νά 
όμιλήση, καίτοι ό Βίντρης τόν ήμπόδιζε. — Τώρα θά 
εϊπώ καί τό όνομα τό όποιον επιθυμείς τόσον νά μά- 

τοΰ αύτοΰ τούτου πιστοποιητικού, είχεν άποθάνει ό 
υίοθετήσας, καί δτι τότε ή ’χήρα του, συνοδευομένη 
ύπό τής θαλαμηπόλου της, άνεχώρησεν έκΝεοκαστέλ- 
λου καί έπέστρεψεν εϊς τήν Αγγλίαν . . . "Εχω έτι 
νά προσθέσω ένα κρίκον εϊς ταύτην τήν άλυσον , — 
προσέθεσεν ό Όβερράϊζερ μετά βραχεΐαν διακοπήν,— 
καί ούτως έκπληρώ δλον μου τό χρέος ... Η θαλα
μηπόλος, περί ής ό λόγος, έμεινεν εις τήν ύπηρεσίαν 
τής χήρας ταύτης μέχρι τοΰ θανάτου αύτής, συμβάν

θης. Άλλ’ΐδού έτερα δύο ράκη χάρτινα. Είναι ή τρί
τη μου άπόδέιξις.

«Πιςοποίησις του έν Νεοκαστέλλω ιατρού δόκτΐ- 
ρος Γάντζ, γραφεΐσα κατά ϊούλιον τού 1838.» 

Θά ϊδήτε έκ τοΰΙέγγράφου τούτου, πρώτον, τοΰ ίατροΰ 
τήν μαρτυρίαν, ότι αύτός έθεράπευσε τό υίοθετηθέν 
παιδίον εϊςδλας τάς άσθενείας τής νηπιώδους ηλικίας 
του· έπειτα, δτι τρεις μήνας μετά τήν χρονολογίαν

τος προ ολίγων ετών ώστε δύναται καί αύτή νά μαρ- 
τυρήση τήν ταύτότητα τοΰ υίοθετηθέντος παιδιού, 
έπειδή τό ήκολούθησεν άπό της νηπιώδους ηλικίας του 
μέχρι τής παιδικής. Λάβετε καί αύτής τήν διεύθυνσιν 
έν Αγγλία . . . Καί αύτη, κύριε Βενδάλ, είναι ή τέ
ταρτη καί τελευταία μου άπόδέιξις.

— Καίδιατί αποτείνεσαι τώρα πρός έμέ: ήρώτη
σεν ό Βενδάλ, ένω ό Ελβετός έρριπτε τήν διεύθυνσιν 
γραπτήν έπί τής τραπέζης.
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— Διότι σύ είσαι αύτός ό υίοθετημένος! Διότι άν 
σέ νυμφευθή ή ανεψιά μου, θα νυμφευθή έ'νανόθον, ένα 
άνθρωπον τόν όποιον άνέθρεψε τό δημόσιον έλεος· θά 
νυμφευθή ένα απατεώνα, άγενεαλόγητον, ανώνυμον, ; 
οςτς επιτηδεύεται τόν εύγενή, ένω φορεϊ προσωπείου.

— Εύγε! άνέκραξεν ό Βίντρης· θαυμάσια διεδρα- 
ματήσετε τό μέρος σας, κύριε ’Οβερράϊζεο. "Εως τώ
ρα, σείς είσθε ό νικητής· ένα μόνον λόγον έχω να 
προσθέσω είς όσα εΐπετε. Η ανεψιά σας νυμφεύεται, 
ώς εκ τών προσπαθειών καί της αίσιας έπεμβάσεώς 
σας, άνδρα όςτις καθίσταται την ώραν ταύτην κλη
ρονόμος περιουσίας όχι μικράς. Γεώργιε Βενδάλ, ώς 
συνεκτελεστης της γνωστής σου διαθήκης, δός με την 
άδειαν νά χαρώ κ’ εγώ επίσης. Ιδού έξεπληρώθη ή 
τελευταία επίγειος εύχή τοΰ δυστυχούς εκείνου φίλου 
μας. Εύρομεν τόν αληθή Ούάλτεοον Βίλδιν . . . Χά! 
χά ! βλέπεις ότι μάς τό έπιβεβαιοΐ καί αύτός ό κύ
ριος ’Οβερράϊζερ. Σύ είσαι ό άνθρωπος τόν όποιον έζη- 
τουμεν· είσαι σύ αύτός!

Καί ηκουσε μέν τούς λόγους τούτους ό Βενδάλ, 
άλλά δέν τούς ένωτίσθη, διότι κατά την στιγμήν ε
κείνην έν μόνον ήσθάνετο έν έαυτω γλυκύτατον, έν μό
νον ένωτίζετο εύφρόσυνον, την φωνήν της Μαργαρίτ- 
της λεγούσης πρός αύτόν,—Γεώργιε, ποτέ δέν σέ ή- 
γάπησα όσον σέ αγαπώ.

ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ ΠΙΠΤΕΙ.

Είναι πρώτη μαΐου. Είς την αύλήν τών Κουζου
λών χαραί απαραδειγμάτιστοι. Μαγειρεύουν, καπνί- 
ζουσιν οί καπνοδόχοι, καί τό πατριαρχικόν εκείνο έ- 
στιατόριον κατακοσμεΐται δι’άνθέων. Ί1 κυρία Γολ- 
δοστάρβη τρέχει είς τά μέσα καί είς τά έξω. "Ηνα- 
ψαν, κατά τόν κοινόν λόγον, αί ποδίαιτης- διότι 
σήμερον ό οικοδεσπότης, άν καί μακράν, πολύ μα
κράν, είς την Ελβετίαν, είς την κωμόπολιν Βρίγγον, 
παρά τούς πρόποδας τοΰ όρους Σιμπλονίου, πλησίον 
του φοβεοοΰ εκείνου βαράρθρου έξ ού τόν άνείλκυσεν 
ημιθανή ή άνδρία και ό έρως της καλής μνηστής του, 
νυμφεύεται αύτήν.

Οί κώδωνες τοΰ Βρίγγου κρούονται αδιάκοποι. Αί 
οδοί είναι καταστόλιστοι καί άντηχοΰσιν έκ τών μου
σικών οργάνων καί τών έκπυρσοκροτη’σεων. Μεγάλα 
βαρέλια οίνου σημαιοστόλιστα χύνουσι τό γλυκύ των 
νέκταρ ύπό σκηνήν τινα εύρύχωρον, ητις έστήθη άντι- 
κρυ τοΰ ξενοδοχείου, καί ύπ’αύτήν ετοιμάζεται τρά
πεζα, όπου θά έλθουν όλοι νά καθήσωσι.

Διατι αύτη ή κωδωνοκρουσία; Διατί αί σημαϊαι ; 
οί στολισμοί τών παραθύρων, αί εκπυρσοκροτήσεις, ή 
μουσική; Διατί άγάλλεται τόσον ή μικρά κωμόπο- 
λις ; Καί πόθεν ή γενική εύθυμία τών χωρικών αύτής 
κατοίκων ;

Τήν παρελθοΰσαν νύκτα έβρυχήθη ή καταιγίς’ τά 
βουνά έσκεπάσθησαν πάλιν ύπό χιόνος· άλλ’όμως 
ό ήλιος σήμερον ακτινοβολεί', ό άήρ είναι δροσερός καί 
ευώδη;· τά έκ ζιγκου κωδωνοστάσια τών χωρίων τής 
κοιλαδος φαίνονται ώς έξ αργύρου ώχροΰ- ή σειρά 
τών Αλπεων παρίς-αται με'χρις ού εκτείνεται ή όρασις 
ώς μακρά τις λευκή νεφέλη έπί τοΰ κυανού ούρανοΰ.

Οι αγαθοί κάτοικοι τοΰ Βρίγγου καταγίνονται έν- 
ταυτώ να εγείρωσι καί θοιααβευτικήν αψίδα έπί τή; 
οδού δι’ής μέλλουν να διελθωσιν οΐ νεόνυμφοι, έπι- 

στρέφοντες έκ τής εκκλησίας. Καί ένθεν μέν τής άψί- 
δος ταύτης έτε'θη έπιγραφή,—

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΡΩΣ.
ένθεν δέ, '

TIE ΜΑΡΓΑ ΡΙΤΤΙΙι ΒΕΝΔΑΛ.

διότι οί αγαθοί ούτοι Ελβετοί σεμνύνονται τοιαύ
την έχοντες συμπατριώτιν, καί ένθουσιώσιν ύπέρ τής 
αρετής της ούχ ήττον ή ύπέρ τής καλλονής. Θέλουν, 
έξερχομενην τής έκκλησίας, νά τήν προσαγορεύσωσιν 
έξ ονόματος τοΰ συζύγου της· Αύτή αγνοεί τόν παρα- 
σκευαζόμενον τοΰτον θρίαμβον. ’Απερχομένην είς τόν 
ναόν, θά τήν όδηγήσωσι διά σκολιών δρόμων, όπισθεν 
τών οικιών- έπειτα δέ θά ίδη τήν αψίδα έξαφνα.

"Ολα λοιπόν έτοιμα. Είς τήν εκκλησίαν θά πορευ- 
θώσι πεζοί, καί πεζοί θά έπιστρέψωσιν. Είς τήν κα
λήν αίθουσαν τοΰ ξενοδοχείου εύρίσκοντο συναθροι
σμένοι ό γαμβρός καί ή νύμφη, ό συμβολαιογράφος 
τοΰ Νεοκαστέλλου, ό κύριος Βίντρης, ή κυρία Δόρ, 
καί τις άλλος φίλος μικρόσωμος, παχύς, ή'δη δημο
τικός είς τό χωρίον, ό κυρ Ζωής.

'Η κυρία Δόρ έφόρει ζεΰγο'ς χειροκτίων αληθώς 
κατεσκευασμένων διά τών χειρών της καί διά τάς χεΐ- 
ράς της, τάς οποίας δέν άνέτεινε πλέον πρός τόν ού- 
ρανόν, άλλ’είχεν έρόιμμένας περί τόν τράχηλον τής 
νύμφης· ό άλλος κόσμος έβλεπεν έξ αρχής μέχρι τέ
λους μόνον τήν μεγάλην της ωμοπλάτην.

— Ψυχή μου, έλεγεν, αγάπη μου! νά μέ συγχω- 
ρήσης ότι εγώ είχα κάμει τόν γάτον σου.

— Τό'ν γάτον μου; ήρώτησεν έκθαμβος ή Μαργα- 
ρίττη.

— Ναι. ψυχή μου! ναι ’ματάκια μου ! είχα άπ 
εκείνον παραγγελία, νά προσέχω τό χαριτωμένο αύτό 
ποντικάκι μας . . ·

Καί έπήραν τά δάκρυα τήν πτωχήν Δορ.
— Κυρία Δόρ, ύπήρξετε πάντοτε καλή μας φίλη... 

Γεώργιε, δέν είναι αληθές ότι πάντοτε τήν έθεωρήσα- 
μεν ώς φίλην μας ;

—’Αναμφίβολος· διότι χωρίς τήν κυρίαν Δόρ, τί 
θά έγινόμεθα;

— Ώ άγόρι μου! είσθε καί οΐ δύο τόσον γενναίοι 
καί τόσον καλοί! είπεν ή γραία Ελβετις μετανοούσα. 
—’Αλλ’ εγώ πάντοτε θα είπώ εκείνο όπου είναι τό 
σωστό· ή'μουν ό γάτος της !

— Ναι, άλλά παλιν διά τό καλόν της, άγαθή μου 
κυρία Δόρ, είπεν ό Βενδάλ άσπαζόμενος τήν γραίαν.

— Κύριοι καί κυρίαι μου, άνέκραξεν ο Βιντρης ί
διον είς τό ώρολόγιόν του,—άφοΰ χορτάσετε άπό τά 
φιλήματα τής κυρίας Δορ, άν έχη τις χορτασμόν άπ 
αύτά, ένθυμηθήτε καί ότι είναι ώρα ν’άναχωρήσωμεν 
είς τήν έκκλησίαν. Τί λέγεις, Ζώη, καί σύ; Ιί φρό
νημα έχεις περί τούτου;

—’Ειεένα τό φρόνημά μου είν’έξαστερο- πάντοτε 
έξάστερο, άφότου, τώρα πέντ έζ εβδομάδας, ζώ ε
πάνω είς τήν γήν. ΓΙοτέ δέν έπέρασα τόσας ημέρας εις 
τήν γήν επάνω, και αυτό πολύ με ωφέλησε. Δηλαδη, 
ή άληθεια είναι ότι, ένω μέσα εις τό κατώγι τών κρα
σιών ήμουν πολύ χαμηλά, είς τήν κορυφήν τοΰ Σιμ- 
πλονίου έτινάχθηκά παρά πολύ ύψηλά· τώρα όμως 
έδώ. εύρίσκομ'αι ίσα είς τόν μέσον όρον μου. Θέλω 
τάχατε νά σάς είπώ, κύριε Βιντρη· ή σημερινή ή
μερα είναι δι’έμέ ή μόνη χαρμόσυνος ημέρα, άφότου

έγεννήθηκα· καί ετοιμάζω νά τούς κάμω εί; τό τοα- 
' / τ-ν’?* / / / 1 ·. . kπε^ι (Λίαν προι.οσιν. Ειζευρετε τι προποσιν τους ετοι- 

μάζω; « Ο Θεός νά εύλογήση καί τούς δύο τους! »
— Εξαίρετα ! άπήντησεν ό Βίντρης, καί τήν πρό- 

ποσιν σου έσο βέβαιος ότι θά τήν ύποστηρίξω καλά. 
Λοιπον, κύριε Ούακτιε, στηριχθήτε είς τόν βραχίονά 
μου, καί έξερχόμεθα.

Τό πλήθος έπερίμενεν είς τάς θύρας- όλοι δ’έλα- 
οον περιχαρως την οοον προς την εκκλησίαν, όπου έ- 
τελέσθη ό ιερός γάμος.

Η ιεροτελεστία εύοισκετο πρός τό πε'ρας της ότε 
ήλθε τις εζωθεν ζητών τόν συμβολαιογράφον.

Εξέρχεται ούτος, έπιςφέφει δέ πάραυτα, καί προσ- 
ελθών εις τον Βενδάλ, οπισθέν του, έγγίζει τόν ωμόν 
του. — Υπάγετε μίαν στιγμήν, τώ λεγει, είς τήν 
πλαγίαν θύραν τής έκκλησίας μόνος, καί άφήσετέ μου 
την γυναίκά σας να τήν κρατήσω έν τούτω τώ μεταξύ.

Εις το κατωφλιον τής θύρας εκείνης ίσταντο δύο 
οδηγοί τοΰ ορεινού ξενοδοχείου, πλήρεις χιόνος καί 
άσθμαίνοντες έκ τοΰ πολλοΰ δρόμου· άφοΰ δ’ούτοι 
ηυχηθησαν τον γαμβρόν, έπέθεσαν έκαστος τήν χείρά 
του επι τών ωμων του, καί είς έξ αύτών τώ είπε,— 
χευρεις; εφεραμ,εν τό φορεϊόν· τό αύτό έκεΐνο μέ τό 

οποίον σε είχαν μεταφέρει είς τό ξενοδοχεΐον μας!
— Εδώ τό εφέρετε ! καί διατί; ήρώτησεν ό Βενδάλ.
— Σιωπή, να μή καταλάβη τίποτε ή κυρά νύμ

φη .. . Ξεύρεις . . . εκείνος σου ό σύντροφος ...
— Τί τον συνέβη ;
Εστράφη καί παρετήρησεν ό είς οδηγός τόν άλλον.

— Εδώ τόν έχομεν, είπεν ό έτερος αύτών.
— Πώς! . . .
—Έπερασε μόνος άπό τό βουνόν, καί ’ξεύρεις, μέ 

τό χιόνι όπου έπεσε πάλιν χθές, έκύλισε καί τόν έ- 
πλάκωσε μία νιφοστιβάδα . . .

— Καί τόν έθανάτωσε;
—Τόν ηύραμεν καμωμένον τρίμματα. "Ομως, κύ

ριε, νά μή μάθη τίποτε ή γυναίκά σου, δι’αγάπην 
Θεού! Τόν εφέραμεν διά νά τόν θάψουν.

Ο Βενδάλ έπές-ρεψεν είς τήν σύζυγόν του, καί τότε 
τό ζεΰγος τών νεονύμφων κατηυθύνθη πρός τήν μεγάλην 
τής έκκλησίας θύραν, όπου τό πλήθος τούς ύπεδέχθη 
μετ’ άδιακόπων εύφημιών. Οί κώδωνες άνεκρούον- 
το, αί εκπυρσοκροτήσεις ένισχύοντο, αί σημαϊαι άνε- 
πεταννυντο, τα χαλκινα όργανα έμαίνοντο, πανταχό- 
θεν ζητωκραυγαί, γέλωτες, δάκρυα κατανύξεως. "Ολαι 
αί κεφαλαί έπί τής διαβάσεως τοΰ νέου ζεύγους ήσαν 
ασκεπείς.

—-Αυτή τοΰ εσωσε τήν ζωήν! έλεγον· έχει δίκαιον 
να τήν καμαρώνη, καθώς είναι καί εύμορφη !

Αλλ εν μέρος τοΰ πλήθους, άποσπώμενον άπό τής 
συνοδιας, έτρεχε πρός άλλην άκραν τής αύλης τής έκ- 
κλησιας, ως προς άλλο τι θέαμα, καί τοΰτο άξιον πε
ριέργειας.

— Ίι ειν εκεί; ήρώτησε τόν Γεώργιον ή Μαργα- 
ριττη, οπού τρέχει ό κόσμοςνά ίδη;

— Δια λογους τούς όποιους θά σέ εϊπω μίαν άλλην 
στιγμήν, μή ς-ρέψης, καλή μου, πρός τά εκεί τό πρό- 
σωπόν σου, άπεκρίθη ό Βενδάλ.

Αύτός όμως έστρεψε τήν κεφαλήν, καί διά τής ά- 
κρας τοΰ οφθαλμοΰ του είδε τό φορεΐον είσαγόμενον 
εις τον ναόν. Επειτα δ’έξηκολούθησε προγωοών υ.ετά - ’ ' ν ~ , 1 Ζ-, ‘ , 1 ,της εράσμιας του και των συνοοευοντων αυτους προς 

τήν τερπνήν τοΰ χωρίου κοιλάδα- έκάπνιζε δ’έκεϊ τό 
μαγειρεϊον ένθα ήτοιμάζετο τοΰ γάμου τό φαιδοόν 
συμπόσιον (1).

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΔΑΜΑΑ.
• (Τέλος.— Ίδε σελ. 240 καί 2S7. )

Αι οικιαι των χωρικών είς τήν Δανίαν είναι τριών 
ειδών· αί μέν πεοιστοιχίζουσιν αύλήν μετά πολλών 
ίππων καί δαμάλεων· αί δέ, άνευ αύλήσ, βλέπουσιν 
άμέσως είς κήπον, καί έχουσιν ένα ΐππονκαί μίαν δά- 
μαλιν· αί δέ ούτε αύλήν έχουσιν, ούτε κήπον, ούτε 
δάμαλιν, ούτε ίππον, άλλά κρατούνται ύπό τών πτω
χότερων ύπ ένοίκιον.

Αί τών εύπορωτέρων αγροτών οίκίαι εύθηνοΰσιν· 
έχουσιν ό'λαι κλινοστάσιον (άλκόβαν), ωραίας θερμά
στρας, έφ’ών κρέμανται πίπαι ύπερμεγέθεις· αί κλί- 
ναι είναι καλαί, αί καθέδραι, αί θρονίδες, αί τράπε- 
ζαι, αί ίματιοθήκαι, αί άγγοθήκαι, όλα είναι ςερεώτα- 
τα. ’Εκεί μεταχειρίζονται, πρός θέρμ.ανσιν τών κλι
νών πύραυνα έκ χαλκού κοκκίνου ή κίτρινου, τά όποια 
βλέπεις όλα στίλβοντα ώς ό χρυσός. Τά ώρολογιά 
των είναι άλάνθαστα. Στολίζουσι τούς τοίχους των 
δι’εικόνων χάρτινων καλώς περιβεβλημένων, αίτινες 
συνήθως παριστώσι τόν Χριστόν, τούς βασιλείς Χρι
στιανόν Δζ Φραγκίσκον Δ\ Φρηδερΐκον Δ’ καί ένίοτε 
τόν πρώτον Ναπολεοντα. Έχ,ουσιν όλοι τάς 'Αγίας 
Γραφάς καλώς βιβλιοδετημένας. Εννοείται ότι αί οί- 
κίαι τών άπορωτέρων είναι ήττον πολυτελείς, καί αί 
τών πενήτων ( άν ύπάρχωσι πενητες είς τόν εύλογη- 
μένον τόπον εκείνον) πτωχότεραι· ό'λαι όμως, καί αί 
έσχαται αύται, κεκτηνται πρός τό άναγκαϊον καί τό 
σχετικώς περιττόν. Είς όλων άνεξαιρέτως τά παρά
θυρα βλέπεις παραπετάσματα καί δοχεία άνθέων.

Οί κάτοικοι τών παραλίων έχουσι πενιχροτε'ρας οι
κίας, διότι οΐ άλιεϊς πανταχοΰ είναι ένδεέστεροι τών 
γεωργιών. II θάλασσα είναι πάντοτε φειδωλοτέρα 
τής γής. ’Αλλ’έκ τών εκατόν αγροτών τής Δανίας, οί 
πεντήκοντα σχεδόν έχουσι δαμάλεις, έξ ών προμη
θεύονται γάλα καί οΐ στερούμενοι φατνών. Τό δέ 
γάλα τοΰτο δίδεται· δέν πωλείται. Καί όχι μόνον 
γάλα δίδουσιν οί άγρόται δωρεάν πρός τούς πτωχο- 
τέρους των, άλλά καί ζύθον.

Συνήθως δέν πίνει οίνον ό τής Δανίας λαός· μόνον 
επι εορτής τον φερει εις την τράπεζαν του· είναι οε 
κακός ό οίνος εκείνος.

Μέθυσοι είς τήν Δανίαν δέν άπαντώνται. Ούτε ά- 
πάτορα τέκνα γεννώνται είς τήν χώραν ταύτην, έκτος 
όλιγίστων· διότι καί έκεΐ άγαμος είναι, ώς παρ’ή- 
μΐν, ιερός, αί δέ άθέμιτοι συζυγίαι σπανιώταται.

Οί πάντες λοιπόν είς τόν έζαίρετον εκείνον τόπον 
διάγουσι βίον άνετον κατά τό μάλλον ή ήττον· καί 
ούδείς διατελεΐ έν έσχ.άτη πενία, ώς έν ’Αγγλία, διότι 
άμα ώς ϊδωσί τινα στερούμένον καί τοΰ έπιουσίου άρ
του, σπεύδουν όλοι νά τόν στηρίξωσι. Περί τής γενι-

(1) Ένταΰθα λήγει τό διήγημα τοΰτο· επειδή δέ απολείπον
ται δύο uovovj φυλλάδια πρό; άπαρτισμόν τοΰ δευτέρου τόμου 
τών Μυρίων Όσων, μή θέλοντες νά διαμερίσωμεν εις δύο 
τεύχη τό'.νέον διήγημα τό όποιον έξελέξαμεν διά τό τρίτον έτος, 
άπεφασίσαμεν'ίν’ άρχίσοιμεν τήν έαδοσιν αύτοΰ άπό τοΰ προσε
χούς ϊαν υαιίου. Οϋτωι, οί νέοι ουνδρομηταί τοΰ 1870 έτους Οά 
έχωσιν αύτό ακέραιον.
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κης εύπορίας τού λαού δύναταί τις νά κρίνη καί εκ τού 
δτι, ύπο τάς πενιχροτάτας αύτάς τών καλυβών, οί 
κάτοικοι τρώγουσιν έξάκις της ημέρας· πρώτον, τό 
■πρωΐ, περί ώραν πέμπτην, ρόφημα μετά ζύθου καί 
χοιρόμοιρον τηγανητόν- δεύτερον, περί ώραν δεκά- 
την, λίπος χοίρειον επί άρτου ριχτά ζύθου καί ρακης· 
τρίτον, περί την δωδεκάτην, ώά τηγανητά καί ρό
φημα έκ γάλακτος, μετά τδ όποιον κοιμώνται έως 
μίαν ώραν τέταρτον, μετά την έξέγερσιν, καφέν 
πέμπτον, περί ώραν πέμπτην, πάλιν γεύμα ώς τό 

Ναός τον Αγίου Σωτήρος, έν Κοπεγχάγη. *

σμοΰ τούτου πρε'πει νά προσθέσωμεν καί την εθνικήν 
φιλοτιμίαν έκείνου τού λαού, καί τόν υπέρ έλευθερίας 
καί αξιοπρέπειας πόθον, καί την κατά ξηράν καί θά
λασσαν άνδρίαν, καί τέλος τόν συνταυτισμόν αύτού 
μετά τού λόγου τού Εύαγγελίου, της βίβλου ταύτης 
ητις εύρίσκεται έν πάση οικία πατροπαράδοτος, καθι- 
στώσα τόν θεόν έφέστιον είς πάσαν οικογένειαν, θη- 
γουσα την γ ορδήν της συνειδησεως καί άναπτύσσουσα 
τό αίσθημα της αρετής ύπό πάσαν στέγην.

Είς την Κοπεγχάγην τά εργαστήρια δέν κλείονται

της δεκάτης πρωινής ώρας· τέλος, έκτον, ρόφημα έκ 
γάλακτος, γαιώμηλα καί κρέας.

Ό πλούτος είς την Δανίαν δεν θεωρείται ώς καί 
πολιτισμός αύτόχρημα, άλλ’ώς είς έκ τών κλάδων 
τού πολιτισμού. ’Εκεί, ιδίως μάλιστα έν Φιονία, ό 
πολιτισμός είναι ή έκπαίδευσις· γενική τις έκπαίδευ- 
σις, διακρινομένη καί έν αύτη τη άχυρίνη καλύβη τού 
αγρότου· διότι περιλαμβάνει γνώσεις άναγομένας είς 
την γεωργίαν, γεωγραφίαν, ιστορίαν, αριθμητικήν 
καί πρακτικήν φιλοσοφίαν. Ως στοιχεία τού πολιτι- 

διά νυκτός· άφίνονται τά πράγμ,ατα εκτεθειμένα εις 
τούς διαβάτας, καί ούδείς έπιβάλλει έπ αυτών χ εΤρα!

'Γοιούτος είναι ό πολιτισμός της Δανίας- μέγας 
ούτος πολιτισμός, ύπέρτερος του της δεισιδαιμονος 
'Ισπανίας καί ’Ιταλίας, ύπε'ρτερος καί τού της Γαλ
λίας, ένθα ή αμάθεια διαφθείρει τας γενναιοτατας τών 
ορμών, ύπέρτερος δέ καί τού της ’Αγγλίας, όςτις εις 
μέν τά έπάνω σκληρύνεται ύπό τού ύπερμετρου θησαυ- 
ρισμού, είς δέ τά κάτω διαφθειρεται ύπο τών κακών 
της έσχατης πενίας.

Είς τού χωρικού την οικίαν, πολλάκ,ις μετά τό I μη'τηρ άκούουσιν, ό πολιός πάππος, καθημενος είς ά- 
γεύμα ή κόρη άναγινώσκει ψαλμούς, ό πατήρ καί ή · ναπαυτικη'ν τινα θρονίδα, φαίνεται μελετών, τό παι-

Τό άνάχτορον 'Ροζεμοόργο'·, έν Κοπεγχάγη. — Ίδε σελ. 2G0.

δίον παίζει μεθ’ένός μεγάλου σκύλου. 'Η μία μόνη 
φωνή, τά βλέμματα, αί φυσιογνωμίαι, τά χείλη, τά 
παντα προσεύχονται.

Βουκόλος και γαλακτοπώληδες έν Δανία

Οί γάμοι τών αγροτών διαρκούσιν ημέρας πολλάς, 
ώς καί είς τάς ήμετε'ρας χώρας, μετά τών οποίων 
ύπάρχει κατά τό έ'θος τούτο πολλή όμοιότης. Οί νέοι
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προηγούνται έφιπποι του γαμβρού και τής νύμφης, 
πορευομένων εις την εκκλησίαν. Μετά δέ την ευλογίαν 
τοΰ ίερέως, επιστρέφει δλη ή συνοδία ήχούντων τών 
μουσικών οργάνων. Τά φαγητά δλα κομίζονται 
τών πέριξ μικρών κωμών. Η νύμφη φέρει έπί κε
φαλής στέφανον χρυσοΰν μετά άνθέων. Οί νεόνυμφοι 
κάθηνται εις την άκραν τοαπέζης μακράς. "Εκαστος 
τών προσκεκλημένων ρίπτει εις πινάκιον σκεπασμε- 
νον διά χειρομάκτρου εν νόμισμα άργυροΰν, άφοΰ δέ 
ρίψωσιν όλοι, ό γαμβρός λαμβάνει τό χειρόμακτρον 
πλήρες αργυρίου, καί χύνει τά έν αύτω εις κιβώ- 
τιον. Διά τών χρημάτων τούτων πληρόνονται ό'λα τά 
χρειώδη πρός την οικιακήν αποσκευήν τοΰ νέου αν
δρογύνου. 'Επειτα γεύονται οί πάντες εύθύμως, πί- 
νοντες και άδοντες.

Αί καλύβαι τών βουκόλων είναι καλώς κατεσκευα- 
σμέναι. Εις ό'λας εϋρίσκεται μία κλίνη, έν κιβώτιον, 
καί εις τόν τοίχον δύο σανίδες, επί τών οποίων βλέ
πει τις πλησίον ενός τεύχους (της Αγίας Γραφής) 
φιάλας κατά σειράν ίσταμένας, περιεχούσας φάρμακα 
διά τάς άσθενείας τών δαμάλεων· —καταφύγιον τοΰ 
άγελάτου καί ένταύτώ φαρμακοποιεΐον της αγέλης. 
Αϊ καλύβαι αύται μεταφέρονται εύκόλως, έπειδή εί
ναι οίκοδομημεναι έπί τροχών. Οταν έλθη ή ώρα νά 
μεταβή ή αγέλη εις άλλας νομάς, ζεύγνυνται δύο ίπ
ποι εύρωστοι εις την καλύβην, καί την μεταφέρουσιν 
όπου είναι χρεία, σύροντες αύτήν έπί τών τοοχών. Ο 
άγέλαρχος, έφιππος πάντοτε, δίδει κατά πάσαν πρω
ίαν τάς διαταγάς του. Αί δαμάλεις, εκατόν η εκα
τόν πεντήκοντα, μένουσιν εις τόν αδ»τόν λειμώνα, η ο
δηγούνται εϊς άλλον, κατά την νομήν ην εύρίσκουσιν. 
’.Αμέλγονται δέ δίς της ημέρας. ’Ενώ άποθλίβουσι 
τούς πλήρεις μαστούς των, αϊ χωρικαί τας καταπραΰ- 
νουσι τραγωδοΰσαι, καί τό γάλα ρέει έντός μεγάλων 
αγγείων ξύλινων έκ φηγού, τά όποια έπειτα συνα- 
πτόμενα άνά δύο διά σιδηρών κρεμαστήρων, φορ- 
τόνονται έπί όναρίων. Ουτω μετακομίζεται τό γάλα 
έτι αφρώδες εις την μεγάλην έπαυλιν. Εκεί, εύρίσκε- 
ται πλήθος κάδων, πληρουμένων κατά τό ημισυ αύτών, 
πλατύ δέ τι καί δικτυωτόν πτυάριον έμβάλλεται εις 
πάντα κάδον, καί ή χειρ τοΰ πτυαρίου προσαρμόζεται 
εις τροχαλίαν (καρούλιον), τήν οποίαν περιστρέφουσι 
ταχέως δύο τροχοί ύπό δύο ίππων κινούμενοι. Ού
τως, έντός ήμισείας ώρας, προάγεται έκ τοΰ γάλα
κτος μέγας τις όγκος βουτύρου, ό'ςτις μεταφέρεται εις 
άλλον θάλαμον, καί τίθεται έντός μικράς τίνος σκά- 
φης. ’Εκεί τό βούτυρον ζυμόνεται, λευκαίνεται, α
λατίζεται, καί τέλος βάλλεται έντός μικοών κάδων 
κλειστών, έξαποστελλομένων τών μέν εις Κοπεγχά
γην, τών δέ εις Αμβούργου, τών δέ εϊς τήν Γερμανίαν 
καί τήν Αγγλίαν.

Εις τάς παραλίας τής Δανίας, ό περίπατος είναι 
δ,τι τεοπνότατον. Εκατοντάδες λάρων λευκών, ξυοι- 
ζόντων διά τών πτερύγων αύτών τά γλαυκά κύματα, 
επανέρχονται μέχρι τών δένδρων, ύπό τά όποια τοΰ 
περιπατητοΰ οί πόδες χώνονται έντός τής διαχρύσου 
πόας. Εϊς τήν απόςασιν του πέλαγους, τά πλοία μετά 
τών αναπεπταμένων ιστίων των φαίνονται ώς άλλοι 
κ’εκείνα λάροι αεταναστεύοντες. Κελαδοΰσι δ’έντός 
τών φύλλων τά πτηνά, και ύπό τοΰ άπεριγράπτου 
θελνήτρου τής φύσεως ταύτης έλκυόμεναι αί δορκά
δες, έρχονται πολλαί όμοΰ έως εκεί, παρατηροΰσι 

τρέμουσαι, έπει-τα δέ, πτοούμεναι ύπό τοΰ θορύβου άέ- 
ρος τίνος αιφνίδιου, φεύγουσι πάλιν εϊς τά μυστη
ριώδη των καταφύγια. Αί άκταί τής Φιονίας είναι 
πολλαχοΰ σχισταί, σχηματίζουσαι πλήθος κολπίσκων 
καί όρμων, τάς δέ σχισμάς ταύτας οί Δανοί άποκα- 
λοΰσι φιόρδα (fiords). Τά κύματα θραύονται ά- 
διακόπως έντός αύτών ή όξύνονται. Εϊσβάλλοντα, 
διαρρέοντα ή καταλειβόμενα, σκάπτουσι, γλύφουσι, 
δάκνουσιν ή περιτέμνουσι παντοιοτρόπως τήν γην.

Τοιαΰτα θεάματα δέν λείπουσι καί έν Έλλάδι· ή 
γή όμως παρ ήμΐν είναι πετρώδης καί φαλακρά, ώςε 
παρά τούς πόδας αύτης ή λύσσα τών κυμάτων έχει 
τήν φυσικήν σκηνήν της. Παρ’ήμίν, ή ακτή είναι έ
ρημη, άξενος ναυαγίου τόπος· άλλ’έν Δανία, αί άκταί 
είναι ές-ρωμέναι ύπό δαπέδων χλόης παχεϊας, παρηγό- 
ρου καί πρός τούς ναυαγούς, πανταχοΰ δέ άπαντώνται 
χωρικοί, χωρικαί, παιδία, κόραι, όλοι άφαιροΰντές 
σοι τόν πίλον εϊς σχήμα χαιρετισμού, καί ύποκλίνον- 
τες. Εϊς τήν Δανίαν, οί μέγιστοι αύτοί τών αρχόντων 
προσέχουν νά χαιρετίζωσι καλοκάγάθως καί τούς τα- 
πεινοτάτους τών αγροτών. 11 εύπροσηγορία είναι α
μοιβαία άπό τών κατωτάτων μέχρι τών άνωτάτων· 
σέβας αποκρίνεται πρός σέβας. Ούδέν τοιοΰτο άπαν
τά τις, ούτε έν Γαλλία, ούτε έν Γερμανία, ούτε έν Ελ
βετία, ούτε έν ’Αγγλία. Του δανικού έθνους ή καθα- 
ριότης προβαίνει μέχρι χάριτος, καί ή φιλοφροσύνη 
μέχρις εύγενείας.

Τοιαύτη ή γενέτειρα χώρα τοΰ βασιλέως τών 'Ελ
λήνων. Ομολογητέον ότι τής Ελλάδος καί ή φύσις 
είναι άλλη, καί τά πράγματα άλλως έχουσι. Καί ή 
μέν φύσις εύμοιρεί θελγήτρων ιδίων, άλλά τά πράγ
ματα παρίστανται όσημέραι ανάξια. *Αν δέν τό άνο- 
μολογώμεν, δέν θά διορθωθώυ.εν ποτέ.

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΟΩΣΙΣ.
( Ίδε καί σελ. 166, 248, καί 279. )

Παράσχος, Ιδού έν όνομα παράδοξον. ’Ίσως φανή 
απίθανος ή παραγωγή αύτοΰ, άλλά φρονοΰμεν ότι δέν 
σφάλλομεν θεωροΰντες αύτήν ώς ορθήν, μέχρις έναν- 
τίας άποδείξεωςί Τό όνομα Παράσχος παρήχθη έκ τοΰ 
«Παράσχου, Κύριε», εύχής ήν έπαναλαμβάνει ή καθ’ 
ημάς Εκκλησία έν ταίς δεήσεσιν αύτης. Καί ούτω 
λοιπόν, έκ της εύκτικής τοΰ « παρέχειν » ή αμάθεια 
έξη'γαγε τόν Παράσχον της. ’Αλλά τί παράδοξον λοι
πόν άν ύπάρχη καί τις γυνή καλουμένη ’Αντ ιλαβ ού, 
έκ τοΰ άντιλαμβάνεσθαι ρήματος, τό οποίον, ώς γνω
στόν, πολλάκις προφέρει ό διάκονος έν τή θεία λει
τουργία εύκτικώς ; —Παρασός, είναι αύτός ό Παρά
σχος, καί πλέον προκομμένος μάλιστα.

ΓΙλουχέρω, έκ τοΰ λατινικού Pulchra, τό. ο
ποίον σημαίνει Ωραία. ’Εν τοΐς έκκλησιαστικοίς η
μών βιβλίοις απαντάται τό όνομα Πουλχερία· διε- 
φθάρη δέ εϊς Πλουχέρω. ’Αντίστοιχον όνομα ελληνι
κόν έχομεν τό σύνηθες σήμερον Καλή, τό οποίον ή 
θέλουσα δύναται νά μεταβάλη εϊς Καλλιστώ, ή τέλος 
Καλλιόπην.

Σταμάτιος, άντιςοιχείπρός τό Εύστάθιος, προ- 
φέρεται δέ καί Σταμάτης καί Σταματός, καί εϊς τό 
θηλυκόν Σταμάτα, Σταματώ και Σταματού. Αγιον 
Σταμάτιον δέν έχομεν· ούτε άρχαΐον ελληνικόν όνομα 

ά.ρχόμενον έκ ΣΤΑΜ. Υπήρξε Σταμένης σατράπης 
τις τής Βαβυλιονίας, άλλ’ άπέχομεν τών βαβυλωνιών 
ονομάτων. Τουρκική δέ λέξις ούδεμία άρχεται άπό 
ΣΤΑ* οί Τούρκοι, καί τήν Σταμπούλ αύτήν προφέ- 
ρουσιν Ισταμπούλ. Νομίζομεν τόν Σταυ.άτιον παοα- 
γόμενον έκ του χυδαίου ρήματος σταματώ (ϊς-αμαι), 
εϊκάζοντες ότι πατήρ τις, τοΰ οποίου τά τέκνα άπέ- 
θνησκον, έδωσε τ’όνομα Σταμάτιος εϊς ένα έκ τών 
υιών του, ώς εύχήν, έλπίζων ούτω νά τόν σταιια- 
τήση, ήτοι να τόν στερεώση εϊς τήν ζωήν, καθώς άλ
λοι δίδουσιν εϊς τά τέκνα των έν τοιαύτη άτυχία τά 
ονόματα Ζήσης, Μενής, Στεριος, Πανταζής καί Στυ
λιανός, τό μέν ϊνα ζήση τό παιδίον, τό δέ ΐνα μείνη, 
τό δέ ϊνα στερεωθή, ΐνα στυλωθη, κτλ. 'Υπάρχει δέ 
καί αστεία τις δημώδης ρήσις παρ’ήμίν'· « Δέν έβ
γαλε τό παιδί μου Ζήση, νά μου ζήση, ή Στεοιο, νά 
μοΰ ςεριώση, μόν τόβγαλε Μιχάλη, καί μοΰ χάλασε 
70 παιδί! » Καί λοιπόν τό τε όνομα Σταυ,άτιος, ώς 
καί τά

Ζήση ς, Πανταζή'ς, Μενής(χιακόν τούτο), Στε
ριάς (στερεός, στερεωμένος), Στυλιανός, δύναν- 
ται ν άντικατας·αθώσι ύπό τών ονομάτων Εύς-άθιος, 
Πολύβιος, Μένανδρος, τέλος πάντων Στερόπης, Σω- 
σίπατρος, κτλ.

Ο Πανταζής δύναται νά όνομασθη καί ’Αθανά
σιος, άφοΰ θέλει πάντοτε νά ζή, ήτοι νά μείνη ά- 
θάνατος.

Λουρεντζής. ’Όνομα απεχθές διά τήν κακοφω- 
νίαν του. Ό Λαυρέντιος έγινε Λωρέντζος, ό δέ Λω- 
ρέντζος παρεφθάρη εϊς Λαρέζον, έν Τήνω, καί Αου- 
ρεντζήν, έν Χίω. Παράγεται δ’έκ τής λατινικής λέ- 
ξεως laura, σημαινούσης Δάφνην. Υπάρχουν αρχαία 
ονόματα Δάφνις, Δάφνος καί Δαφναγόρας· ό μή πρ'ο- 
τιμών αύτά, αντί τοΰ Λαυρέντιος, ας τρέψη τούτο έπί 
τό εύφωνότερον· άς λέγη Λωρέντιος.

Η Αάο υρα ή Ααουρέττα κάλλιστα θά ώνοαά- 
ζετο Δάφνη ή Δαφνίς, ή τέλος Αωρεντία (άν καί τού
το κακόν καί ψυχρόν) μάλλον ή Λάουρα.

Λαμπάκης. Έκ τοΰ Χαράλαμπος ή Χαραλάμ
πης έγινε Αάμπης καί ύποκοριστικώς Λαμπάκης. Εϊς 
άνδρα ό ύποκορισμός δέν πρέπει· ούδένα άνδρα τιμά 
ό ύποκορισμός. Γινώσκομεν ό'τι ούδείς ύποκορίζει τό 
’ίδιον του όνομα άφ’έαυτοΰ, καί ό'τι τήν θωπείαν ταύ- 
την αποκτά έκ τής στοργής τών γονέων καί τών οι
κείων. Ναι, άλλ’άς μή τήν ανέχεται λοιπόν έξω του 
οίκου του, άφοΰ άνδρωθή. ’ Ας λείψωσι τά ΑΚΗΣ έπί 
τών δωμάτων καί έν τη αγορά· δέν είναι ανεκτά πρός 
σπουδαίους άνδρας.

Λάμπρος, έκ τής ημέρας τοΰ πάσχα, καλούμε
νης παρ’ήμίν Ααμπράς. Ύπήρξεν όμως Λάμπρος καί 
παρα τοίς άρχαίοις.

Κυριαζής. Καί τοΰτο τό όνομα μάς έβασάνισεν 
είναι δ’ώσαύτως μία όλη εύχή ύπέρ μακροβιότητος 
τοΰ φέροντος αύτό, εύχή συνάπτουσα τάς λέξεις « Κύ
ριε, άς ζή ! »

Καί ένταυθα γονείς εύχόμενοι ύπέρ στερεώσεως τής 
ύγείας τοΰ τέκνου έ'βαλον πρός Κύοιον Φωνήν, τήν 
όποιαν συνέπηζαν έπι τοΰ υίοΰ των εις κύριον όνομα· 
τόν έκάλεσαν « Κύριε, άς ζή ! » Κατές-ησαν ούτω τήν 
εύχήν των ζώσαν. Έκτοτε, πας ός-ις άνέφερε περί τοΰ 
υιού των, έκών άκων ηύχετο πρός Κύριον ύπέρ αύτοΰ. 
— Τίνα έπλήγωσαν; —Τόν Κυριαζή. (Κύριε, άςζή!)

— Τίνα συνέλαβαν;—Τόν Κυριαζή. (Κύριε, άςζή!)
— Κρημνίσετε τόν Κυριαζή! (Κύριε, άς ζή ! )

Ούτω, καί οί θανάσιμοι αύτοί έχθροί παντός Κυ- 
ριαζή, προφέροντες μόνον τό όνομά του, ήναγκάζοντο 
να συμπροφερωσι την ευχήν «Κύριε, ας ί,η! » — Ο
νομα καί ένταυτω φυλακτήριον.

Σήμερον, τ όνομα τοΰτο είναι χυδαίον όπωςδή- 
ποτε. Ό Κυριαζής δύναται κάλλιστα νά μετονον.α- 
σθή θεόσωστος.

Μπουοουζής, έκ τού ’Αμπρουζής, τοΰτο δ’έκ 
τοΰ ’Αμβρόσιος. ’Ανάμιζον εϊς έν ποτήριον άμβοοσίας 
μίαν ούγκίαν ραβαρβάρου δουλικού, καί ιδού πώς 
κατορθοΰται νά μεταβληθή ή αμβροσία εις μπου- 
ρουζ ίαν !

Μπαλάσης, Μπαλασάκης, καί Μπαλάσα, Μπα- 
λασίτσα. Εϊσέτι ύποφέρουσι τινές τά ονόματα ταΰτα, 
παραγόμενα βεβαίως έκ. τού Βλάσιος, ονόματος φραγ
κικού· άλλως, θά παρήγετο έκ τού ballare, καί τότε 
θά συνεβουλεύομεν τήν Μπαλάσαν νά μετονομασθή 
Τερψιχόρη μάλλον.

Σκαρλάτος. Κύριε έλέησον ! πώς τό φραγκικόν 
Κάρολος κατωρθώθη νά μεταβληθη εϊς Σκαρλάτου, καί 
ούτω νά ήδύνη ποτέ έλληνικάς άκοάς, ένώ μάλιστα, ή 
λέξις scarlatina φαίνεται άπαίσιος. Έχοιεν λοιπόν 
οί Σκαρλάτοι τήν σκαρλατίναν έλαφράν !

Σουλτάνα. Έδώ τήν έπάθαμεν, κατά τήν δη
μώδη ρήσιν. Έδώ προδιδόμεθα ώς έλκυσθέντες ύπό 
τής αίγλης τών δεσποτών ημών, καί εϊς αύτάς τάς 
δουλικωτάταςτών ήμερίον τού έθνους, θεέ, Σουλτάνα!

Γινώσκομεν τήν απολογίαν· ό'τι, έπειδή αί γυναίκες 
τών Σουλτάνων είναι έκ. τών καλλίστων τού ώραίου 
φύλου, ήθέλησαν νά όνομάσωσι Σουλτάναν τήν θυγα
τέρα των γονείς, οιτινες ήλπιζον νά ίδωσιν αύτήν έ- 
χουσαν μίαν ημέραν καλλονήν οποίαν καί αί Σουλτά- 
ναι. Καί όμως . . .

Παληογού. Πολέμιον πρός τό Σουλτάνα. Τόν τε- 
λευταίον τών Παλαιολόγων θελήσαντες οί "Ελληνες 
υ.ετά τήν βυζαντινήν πτώσιν νά διαιωνίσωσι, κατέ
στησαν όνοαα τό έπώνυμόν αύτοΰ. Ούτως έχομεν άν
δρας καί γυναίκας Παλαιολόγους έκ βαπτίσματος. 
Τήν Παλαιολόγον ή χυδαία γλώσσα έτρεψεν εϊς Πά
λη ογούν.

'Αληθώς, πολλά τών παρ’ήμίν χυδαίων ονομάτων 
παριστώσι τήν ιστορικήν φυσιογνωμίαν τών καιρών 
καθ’ούς έπλάσθησαν ή παρεμορφώθησαν.

Έκ τών άνθέων ήρύσθημεν ικανά ονόματα· ώς 
Πουλουδιά καί ’Ανθοΰσα ("Ανθειαή Εύάνθη), Τριαν- 
τάφυλλος καί Τριανταφυλλιά ('Ρόδων καί Ρόδεια ή 
'Ροδόπη), Γαρόφαλος καί Γαροφαλιά (Χαιρέφιλος 
καί Χαιοεφίλη ή Χαιρεφύλλη), Λεμονιά (Κιτρία ή 
Κιτρίς), Ίασουμίνα ( Ιασμίνη), Διατσίντα ( Υακίν- 
θη), Βιολάντη, έκ τού viola (’ΐάνθη ή Ίολά^θη), 
Φλουρού, έκ τού λατινικού Flora (Εύάνθεια), κτλ.

Πλουμού, έκ τοΰ πλού μ, σημαίνοντος γερμα- 
νιστί καί αγγλιστί άνθος- ώστε Διάνθη δύναται νά 
έξελληνισθή ή Πλουμού.

Έκ τών ορυκτών έχομεν τήν Μαλάμμω ψΧρι^σήν 
ή Χρυσηίδα), τήν Αργυρώ (’.Αργυρίάν), τόν Διαμαν- 
τήν καί τήν Διαμαντούλαν (Αδαμάντιον καί ’.Αδα- 
μάντην), την Μαργαρίταν καί Μαργαρώ (Μαργαρίτ- 
την ή Μαργάρειαν), τήν Σμαράγδαν (Σμαράγδειαν), 
τήν Σαπφειοώ (Σαπφείραν ή Σαπφώ).
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’ΐάκουμος καί Ιαζουμίνα, έκ του Giacomo, ση
μαίνοντος Ιάκωβος, εις τό θηλυκόν ’ίακώβη.

Μπάμπω, ή ’Ελισάβετ, έκ του γαλλικού Babet, 
ύποκοριστικοΰ του Elisabette.

Κακουλή. ’Εν Σμύρνη ήκούσαμεν τούτο τό όνο
μα. Νά τό πιστεύσωμεν άράγε ώς υποκοριστικόν του 
Κακή; 'Αλλά πώς είναι δυνατόν ; ΙΙαρεφθάρη βε
βαίως έκ του Κυριακή (Κυριακοΰλα, Κακοΰλα, Κα
κουλή).

Κιουρανιώ, έκ του Κυρία, Κυρά, Κιουρά. Λοι
πόν Δέσποινα.

Βενετίτσα. Όνομα δοθέν έπι της ακμής της ’Ε- 
νετίας. ’Επειδή δλα τά πεφημισμένα κομψά πράγ
ματα προήρχοντο τότε εις την ’Ανατολήν έξ ’Ενε- 
τίας, ή Βενετίτσα έννοεΐτο ώς συγκατέχουσα πάσαν 
χάριν. Λοιπόν Χαρικλεια.

Χαριστιο, αντί Χαριτώ ή Εύχαρίστη.
Πράξη· επιτομή τού Εύπραξία. 
Βδοκιά· έπιτομή του Εύδοκία.
Λοξή καί Λοξάνδρα, αντί του ’Αλεξία καί Αλε

ξάνδρα· διότι έχομεν Άλέξην καί Άλεξανδρήν. Τον 
δέ Αλέξανδρον έν Κωνσταντινουπόλει τρέπουσιν εις 
Άλέκον.

Ζωρζής καί Τζώρτζης· έπιτομή του Γεώργιος, 
ένετιστί ΖοΓζί.

Λιναρδής, ό Λεονάρδος των ’Ιταλών.
Κατίνα, ή Αικατερίνη.
Σρατης καί Στρατός, επιτομή του Εύστράτιος. 
Γιουρουμής, έκ τού Ιερώνυμος.
Άντζουλής (ούαί!) ή Άγγελής, καί Άντζο- 

λίνα ( παπαί! ) ή Άγγελίνα,—ό Άγγελος καί ή Αγ
γελική.

Αναγνώστης. Εις καιρούς καθ ούς τό άναγινώ- 
σκειν τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων έπ’έκκλησίας έ- 
φαίνετο προς τούς άμαθεστέρους ώς ανδραγάθημα, έ- 
δόθη τό όνομα τούτο ώς κύριον.

'Ρετζίνα. ’Επειδή τό Βασιλική δεν έφάνη αρκε
τόν, ήθέλησαν οί γονείς να έχωσι θυγατέρα αυτόχρημα 
Βασίλισσαν. Άλλ’δχι· δεν είναι τούτο ό λόγος δι’ 
δν έδόθη τό όνομα Ρετζίνα παρ’ήμΐν. Εδοθη εκ ξε- 
νοζηλίας, ό'τε ή ιταλική γλώσσα έπεκοάτει εις τήν 
’Ανατολήν ώς ή γαλλική σήμερον. Η 'Ρετζίνα δύ- 
ναται νά έξελληνισθη Βασιλίς, ή Άνασσα, άν δεν άρ- 
κήται έκ τού Βασιλική.

Όργετού, ή Άργετού, έκ τού φραγκικού 'Ερριέτ- 
τα. Είπέτην ’Εριτίμην.

Ταρσή, Ταρσίτσα, έκ τού βυζαντινορωμαϊκού Τα- 
ράσιος, Ταρασία. Τί τά θέλομεν αύτά τά ονόματα; 
'Η Ταρσή ήδύνατο νά όνομασθη Θαρσίππη, άν όχι 
Θηρεσία.

'Ραλλού. ’Εκ τού βυζαντινού επωνύμου 'Ράλλης. 
’’Ας έλέγετο τούλάχιςον 'Ραλλεια ή καί 'Ραλλίς πάσα 
'Ραλλού. Συνέβη καί έν τούτω τώ δνόματι δ,τι, ώς 
ανωτέρω, έν τώ Παληογού. Εις τών Παλαιολόγων, 
’Ιωάννης, καταφύγιών κατά τό 1485 εις Ρωσσίαν 
μετά της συζύγου καί τών τέκνων ( ϊδε ιστορίαν Κα- 
ραμψίνου), έπωνομάζετο 'Ράλλης. Εικάζομεν δτι έκ 
Ρωσσίας κατέβη έπειτα τό αχαρι τούτο Ραλλού εις 

τάς δχθας τού Βοσπόοου, ώς καί αί θηλυκαί καταλή
ξεις ΟΓΚΑ καί ΙΓΚΑ.

Μανιώ, ύποκοριστικόν τού Μαρία.
Φανή, όχι ή Φωτεινή, άλλ ή θεοφανώ.

Άτουμίτσα. Τις δύναται νά τό μαντεύση ; Εί
ναι ή Θωμάίς (έκ τού Τωμαζίτσα, Τωμίτσα, Άτου
μίτσα).

Κουμνήτσα. Καί άλλη διαμαρτύρησις, καί άλλη 
άντιπολίτευσις προς τό όνομα Σουλτάνα. Κουανήτσα 
σημαίνει Κομνηνή· έχομεν δέ καί πολλούς σήμερον 
καλουμένους Κομνηνούς, όχι έξ έπωνυμίας, άλλ’έκ 
τής κολυμβήθρας τού βαπτίσματος.

Ρωμνήτσα. Ρωμανός ύπήρξεν άγιος, καί έτερος 
Ρωμανός αύτοκράτωρ βυζαντινός, έξ ου 'Ρωμανή ή 
Ρωμανίς, καί ύποκοριστικώς 'Ρωμνήτσα.

Φηλίτσα, έκ τού ιταλικού Felice, ίσον τώ Ευ
τυχία, ή Φυλλίτσα έκ τού Τριανταφυλλίτσα;

Σταύρος. ’Εκ τού σταυρού, κατά προβιβασμόν 
τού τόνου. ’Αλλά Σταυοίων λοιπόν άς κληθη ό Σταύ
ρος, ή καί Σταυρόνικος.

ΓΙασχάλης, Πασχαλίτσα. Εύφωνότερον τό Πα- 
σχάλιος, Πασχαλίς.

Τά ονόματα ταυτα, Πασχάλης, Σταύρος, Άνα- 
ς-άσιος, Άνατασία, Κυριάκός, Κυριακή, Παιασκευάς, 
Παρασκευή, Άγγελος, Λάμπρος, Παράσχος, Αναγνώ
στης, Ιορδάνης, Θεοτόκης, Παναγιώτης, κτλ. τεκμη- 
ριούσι τήν εύλάβειαν μέν έν γένει, τήν αμάθειαν δ’έν 
μέρει εις ήν περιήλθομεν ποτέ οί έλληνες χριστιανοί.

Τά ονόματα 'Ρετζίνα, Όργετού, Φλουρού, Ταρ
σή, Πλουχέρω, Λουρεντζής, Λαουρα, Σκαρλάτος, Άν- 
νέζα, Φραντζέσκος, Μικές, Άλεβΐζος, Κοζής, Τη- 
πάλδος, Κουρνέλια, Μπατού, Χρίστος, Πηππίνα, 
Ζαμπέττα, κτλ. σημειούσι τούς χρόνους καθ’ο'ύς έ- 
πεκράτησαν έν ήμΐν οί Ενετοί καί οί Γενουήνσιοι. 
Είναι ή λέπρα τήν όποιαν ΰπέστημεν μετά τήν πο
λιτικήν ημών ύποδούλωσιν.

Ως πρός τό Πλουμού, άπορούμεν πώς μετεφυτεύθη 
παρ’ήμΐν ή άγγλογερμανική λέξις πλούμ (άνθος), έξ 
ής έπλασαμεν πλουμί, πλουμίζω, καί κύριον ό
νομα Πλουμού. Μήπως έκ τών πρώτων ύφασμάτιον 
ατινα έ'φερον ήμΐν άγγλοι έμποροι έκ τών εργοστα
σίων των διηνθισμένα (πλουμισμένα) ;

Μόλις σήμερον, αφού άνεπολήσαμεν καί κατεγρά- 
ψαμεν τά ονόματα ταύτα, εϊδομεν ότι δύναταί τις νά 
σπουδάση έπ’αύτών, άπαρτιζόντων δλην σελίδα α
ξίαν μελέτης έν τη καθ’ήμάς ιστορία.

Παραλείπομεν τά ονόματα Ζήσης, ΙΙανταζής, Κυ- 
ριαζής, Μενής, Στέριος, Σταμάτιος καί Στυλιανός, 
απλά γεννήμ,ατα τής φιλοστοργίας ανθρώπων αφελών, 
έλπιζόντων ουτω νά στερεώσωσι τήν ζωήν τών ιδίων 
τέκνων αλλ ή Παληογού, καί ή Κουμνήτσα, καί ή 
Ρωμνήτσα, καί ή Ραλλού, έχουσι βαθυτέραν καί εύ- 

γενεςήραν έννοιαν · έννοιαν όντως πατριωτικήν. ’Επώ
νυμα ομογενών βασιλέων έκλειψάντων, μετεβλήθησαν 
εις ονόματα καθιερωθέντα ύπό τού βαπτίσματος· 
έάν δέ ή αύτή κολυμβήθρα έδε'χθη καί τό όνομα Σουλ
τάνα,— πράγμα άληθώς έκπληκτικόν,— πρέπει νά 
όμολογήσωμεν δτι έν τη περιόδω εκείνη τής καθ’ήμάς 
ιστορίας, υπήρξε στιγμή καθ’ήν ό ήμέτερος κλήρος ει- 
χεν έκπέσει εις έσχάτην δουλοφροσύνην, ή είχε περι
έλθει εις άπόγνωσιν.

Άν οί άναγνώσται τών Μυρίων Όσων άνεμί- 
μνησκον ήμΐν καί άλλα αξιοσημείωτα ονόματα, μή 
άναφερόμενα μεταξύ τών άναγραφέντων εις ταύτας 
καί τάς προηγουμένας σελίδας, θά ηύγνωμονούμεν 
αύτοΐς.

'Η άπό πεντηκονταετίας ήδη φιλοτίμ.ως γινομένη 
παρ ήμΐν άνάκλησις τών αρχαίων ελληνικών ονομά
των, μίαν ήμέραν θά δώση πρός τοΐς άλλοις αφορμήν 
λόγου είς τόν ιστοριογράφον, τόν μέλλοντα νά εξέ
ταση τά έλατήρια τής πολιτικής καί ηθικής ήριών 
παλιγγενεσίας.

ΓΛΑΥΚΕΣ.
Πολλάκις ήκούσαμεν γυναίκας χυδαίας ν’άποκα- 

λώσιν έν λοιδορίαις Στρίγλαν άλλην γυναίκα, τήν 
οποίαν ήθελον νά ύβρίσωσι.

Τί έσήμαινε Στρίγλα; Ού'τε αύταί έγίνωσκον, ού'τε 
οί άκούοντες. (

Ιδού μία Στρίγλα·

πτηνόν νυκτίνομον τού γένους τών Γλαυκών, τό ό
ποιον ή ορθή γλώσσα ονομάζει Στρίγγα (έξού ίσως οί

Γλαυξ, ό Μέγας Δούξ, κατέχουσα την βοράν αυτής,

’Ιταλοί έσχημάτισαν τήν λέξιν Strega, σημαίνου- 
σαν γραΐαν μάγισσαν, καί έπιςραφεΐσαν ήμΐν έν ταύτη 
τη σημασία).

t ’ '11 Στρίγξ εύρίσκεται καθ’δλην τήν Ευρώπην καί
τήν Ασίαν τά δέ πτερά τού πτηνού τούτου είναι 
ποικίλα· κίτρινα μετά λευκών καί φαιών καί μελα
νών, καί έν γένει χαριέστερα τών τών άλλων νυκτι- 
νόμων ορνέων. Τα ώά τής Στριγγός διαφέρουσι τών 
ώών τών ομογενών της, καθο'τι τά μέν εκείνων εί
ναι σφαιρικού σχήματος, τά δέ τής Στριγγός ελλει
πτικά. Καταθέτει δέ αύτά, πέντε τόν αριθμόν συνή
θως, άλλ’ένίοτε και έξ ή επτά, εις τάς τρύπας τών 
τοίχων, ή εις τά κοίλα τών βράχων καί τών γηραιών 
δένδρων, άνευ στρώματός τίνος έκ χόρτων ή φύλ
λων. Δέν λαμβάνει τοιούτον κόπον ή Στρίγξ· συμ
βαίνει ό'μως νά άποδιώξη άλλα μικρά πτηνά, τούς 
Κυψέλους (κοινώς Πετροχελίδονα) άπό τής φωλεάς 
των, καί νά έγκατασταθή άντί τών ιδιοκτητών, αφού 
τούς φάγη.

Τό πτηνόν τούτο έμποιεΐ αδίκως καί παραλόγως 
φόβον μέγαν εις τούς άγρότας. Εν Γαλλία καλείται 
Effraie, έκ τού ρήματος effrayer, σημαίνοντος 
πτοώ ή εκφοβίζω. Τά παιδία, αί γυναίκες, καί αύ- 
τοί δέ οί άπλοϊκοί τών άνδρών, οί πιςεύοντες είς τούς 
γόητας καί εις τούς Βρυκόλακας καί Καλικαν
τζάρους, θεωρούν τήν Στρίγγα ώς πτηνόν άπαίσιον, 
οιωνόν θανάτου· καί σημειωτέον δτι ούδένάλλο νυκτί
νομον όρνεον είναι ώφέλιμον είς τούς ανθρώπους όσον ή 
Στρίγξ· διότι αύτη αφανίζει άπειρον πλήθος ζωυφίων 
επιβλαβών είς τήν γεωργίαν. Οταν ή Στρίγς εχη 
νεοσσούς, εξολοθρεύει τούς μυς όλους τής γειτονίας 
της. Σχεδόν κατα πάν τέταρτον τής ώρας φέρει είς 
τήν φωλεάν της τρωκτικόν τι τοιοΰτο ζώον· καί πάν 
βωλάριον έξερχόμενον έκ τοΰζστομάχου της συντίθε
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ται έκ πέντε ή έξ ποντικίων. ’Εν διαστήματι δεκαέξ 
μηνών, φυσιολόγος τις συνήγαγε πλήρες μόόιον τοι- 
ούτων βωλαρίων, προελθόντων ές ενός μ.όνου ζεύγους 
γλαυκών.

Άπατώνται οίάγρονόμοι κατηγοροΰντεςτήνΣτρίγ- 
γα ώς άφανίζουσαν τά ώά τών περιστερών των. Εί
ναι συκοφαντία. Οί αληθείς ένοχοι είναι οί μΰς, καί ο
σάκις εισέρχεται Στρίγξ είς περις-ερώνα, τούτο πρέπει 
νά θεωρήται ώς εύτύχημα, έπεώή μέλλουν νά έςολο- 
θρευθώσιν ό'λοι οί έντός αύτοΰ ποντικοί. 'Όταν δεν 
εύρίσκη πλέον χερσαία θηράματα, καταφεύγει εις τά 
ένυδρα· βυθίζεται εις τά ύόατα κατά κάθετον, καί 
άνασπώσα τούς ίχθύας, φεύγει νά τούς φάγη είς την 
φωλεάν της.

'Η πρός την Στρίγγα αποστροφή τών ανθρώπων 
προέρχεται ’ίσως ζαι εχ. τοΰ σχήματος τοΰ προσώπου 
της,— δίσκου στρογγύλου μετά μακράς ρινός ώς αν
θρώπινης, είς την άκραν άγγυλωτής. Φυλαί τινες 
Καλμούκων έχουσιν ε’ίδωλον τοΰ σχήματος τής Στριγ- 
γός, τήν οποίαν σέβον
ται ώς καί οί Τάρταροι 
καί οί Κινέζοι. Ούτοι 
μάλιςα φέρουσι καίπτε- 
ρόν έξ αύτής είς τήν κε
φαλήν των , ώς φυλα- 
κτήριον.

'Η Στρίγξ καθίστα
ται χειροηθης, αλλα 
δέν ύποφέρει περιορι
σμόν. ’Επιθυμεί έκτα- 
σιν καί αέρα, καί εντός 
τοΰ κλωβοΰ αποθνήσκει 
μή θε'λουσα νά φάγη τί
ποτε.

Είς τήν βορείαν ’Α
μερικήν ύπάρχει έν άλ
λο είδος γλαυκός, ή 
λεγομένη νεφελοειδής 
(chouette nebuleuse) 
ή Καναδιανή. Ταύτης 
τάπτερά έχουσι χρώμα 
φαιόν βαθύ, ώς τό τών 
βαρειών νεφελών έξ ου 
καί έλαβε τό όνομα. Τρέφεται δέ τό όρνεον τοΰτο έκ 
λαγωών καί λαγιδέων καί άλλων μικρών τρωκτικών 
τετραπόδων, ώς καί έξ ερπετών καί πτηνών. Έχει ύ
ψος έως 50 έκατοστομέτρων.

«Μοί συνέβη πολλάκις (λέγει ό Αύδουβών), ενώ 
ήτοίμαζον τό δεΐπνόν μου είς τό δάσος, νά διακρίνω 
ολίγον παρέκει ένα τοιοΰτον νυκτίνομον, καθήμενον 
απέναντι τής πυράς μου, ένώ περιέστρεφον τό ψητόν 
μου έπί ξυλινου οβελού. Μ’έβλεπε μετά τοιούτου 
παραδόξου τρόπου, ώς-ε, άν δέν έφοβούμην μή έκλη- 
φθώ ύπ’έμαυτοΰ ώς παράφρων, θά τόν προσεκάλουν 
εύγενικώς νά όρίση καί αύτός είς τό δεΐπνόν μου. 'Η 
φωνή του «ούάχαχ ούάχαχα» σέ φαίνεται άπομίμη- 
σις τοΰ επιτηδευμένου γέλωτος τών παρ ήμΐν κομ- 
ψευομένων νέων. »

Προσθέτει δέ ό Αύδουβών ό'τι, όποταν τό όρνεον 
τοΰτο ίδη πλησιάζοντά τινα, έν τη τροσοχη τήν ό
ποιαν δίδει πρός αύτόν, λαμβάνει γελοιωδέςατα σχή
ματα. Εάν τις πυροβολήσας εναντίον του άστοχήση,

Γλαυξ νεφελώδης.

τδ όρνεον πρώτον φεύγει, έπειτα δέ, ίςάμενον είς μι- 
κράν άπόστασιν, άναδίδει φωνήν πλήρη σκωπτικοΰ 
γέλωτος.

’Αλλ’ άξιολογωτέρα πασών τών γλαυκών είναι ή 
λεγομένη Μέγας Δούξ, ή Εύρωπαΐκός Δούξ. 
Αύτη έχει ύψος δύο ποδών κατά μέσον όρον, μεγάλην 
δέ δύναμιν, καί δικαιούται νά όνομασθή βασιλεύς τών 
νυκτινόμων ορνέων. Τό ράμφος καί οί όνυχές της εί
ναι μέλανα, ισχυρότατα και γαμψά· τά πτερά της 
έρυθρά μετά κηλίδων μελαίνων καί σειρών αμαυρών. 
Αί πτέρυγες της, ήνεωγμεναι, έχουσι μήκος πέντε πο
δών, άπό τής μιας μέχρι τής άλλης άκοας. Τά ό'μ- 
ματά της είναι μέγιστα, απλανή, αί δέ κοραι αύτών 
μέλαιναι μετά κίτρινου κύκλου. Ο Μέγας Δούξ ύπο- 
φέρει τό φώς εύκολώτερον παρά τ’ άλλα νυκτίνομα 
πτηνά- διό καί έξέρχεται μέν πρό αύτών πρός τήν ε
σπέραν, αποχωρεί δέ τό πρωί μετ’αύτά. Κατοικεί 
εις τά σχίσματα τών βράχων, ή είς τάς ρωγμάς τών 
παλαιών πύργων όσοι κεΐνται έπί βουνών, σπανίως δέ 

καταβαίνει έκεΐθεν είς 
τήν πεδιάδα. Η φωνή 
του, — χ ουϊχ ού, χου- 
χού, πουχού, ούχού! 
— αντηχούσα έν τή σι
γή τής νυκτός, τρομά
ζει τά ζώα άτινα καθί
στανται βορά αύτοΰ· 
τρέφεται δε πρό πάν
των έκ λαγωών, ασπα
λάκων, μυών καί πτη
νών. Χρείας τυχούσης, 
μάλις-αδ’ένω έχει νεοσ
σούς, τών όποιων ή α
δηφαγία είναι απαρα
δειγμάτιστος, θηρεύει 
καί βατράχους, ώς καί 
μικρά ερπετά.

Ό Μέγας Δούξ είναι 
πολύ γενναίος καί έρχε
ται είς πάλην μετά τοΰ 
αετού, καθ’ ήν ενίοτε 
μένουσιν είς τόν τόπον 
νεκροί άμφότεροι. Καί 

όμως εύκόλως καθις-αται ή χ-λαύξ αύτη χειροηθης- α
κούει τ όνομά της, αποκρίνεται είς τήν φωνήν τοΰ κυ
ρίου της, καί ένώ άφίνεται πάν τη έλευθέρα, έπανέο- 
χεται καθ έκάστην διά νά φάγη .

Κατοικεί δέ ό Μέγας Δούξ εις τε τήν Εύρώπην καί 
είς τήν Ασίαν- άλλ ιδίως είς τήν Ελβετίαν καί Ι
ταλίαν είναι κοινότατος.

ΤΟ ΜΕΤΑ ΤΜΣ ΚΙΑΑΣ ΕΜΙ10ΡΙ0Α.
’Ανοιγομένου έντός ολίγου τοΰ ισθμού τής Σουέζης, 

έφιστώμεν τήν προσοχήν τών έλλήνων εμπόρων είς 
τόν έν Κίνα λιμένα τής Σαγγάης (Shaag- Ha’i), προ- 
βαίνοντα καθ’έκάστην έμπορικώς τε καί ναυτικώς είς 
ακραν άνθηρότητα- τείνοντα όπως καταστη τό κέν- 
τρον τοΰ έμπορίου καί τών συναλλαγών τοΰ κινεζι
κού κράτους μεθ’όλων τών έθνών τής γης. Εκ τών ε
πισήμων πινάκων τής τελωνειακής διαχειρήσεως, καί 
τών στατιστικών αρμοδίου τινός άνδρός (τοΰ άγγλου 

Medhurst) εξάγεται, ότι κατά το έτος 1868 έγένετο 
έν τώ λιμένι τούτω διά ξένων πλοίων εισαγωγή καί 
εξαγωγή εμπορευμάτων άξίας 1 12,245,461 ταέλων, 
ή'τοι 897,963,688 φράγκων (λογιζομένου τού ταέ- 
λου προς φράγκα 8)· τό δέ ποσόν τούτο παριστα επί 
τοΰ προλαβόντος έτους (1867) αύ'ξησιν 13,562,164 
ταέλων.

Αλλ έκτος τούτου τοΰ έμπορίου, μένει άκαταλό- 
γιστον τό άλλο έκεΐνο τής ακτοπλοΐας, γινόμενον ύπό 
χιλιάδων έγχωρίων πλοίων, άτινα εκεί ονομάζονται 
ζόγκαι, σάμπανα, καί άλλων άκατίων άναπλεόν- 
των και καταπλεοντων τόν μέγαν ποταμόν οςτς εκβάλ
λει παρα τήν Σαγγάην, καί τούς άλλους όσοι χύνουσι 
πανταχόθεν τής Κίνας τά ύδατά των είς αύτόν. Τό 
αγγλικόν έμπόριον, άπορροφών σχεδόν τά έξ έβδομα 
τής εισαγωγής καί έξαγώγής, προέβη μέχρις άξίας 
75,524,795 ταέλων έν έ'τει 1868, ήτοι ύπερέβη 
κατά 10,650,6 I 4 τάελα τό τοΰ 1867.

Οσον’μεγάλα καί άν φανώσι τά ποσά ταΰτα, πο
λύ άπέχουσιν όμως τοΰ νά ήναι ικανά ώς πρός τον 
πληθυσμόν τών περί τήν Σαγγάην κινεζικών έπαο- 
χιών καί όλης τής αύτοκρατορίας έκείνης, περιλαμ- 
βανούσης 525 έκατομμύρια κατοίκων. Διά τοΰτο ή 
Εύρώπη καί ή Αμερική συναγωνίζονται άνενδότως ν’ 
άνοίξωσιν είς τό έμπόριον των καί άλλους δρόμους 
πρός το ένδότερον.

Αί συγκοινιονίαι τών Εύρωπαίων μετά τών δυτι- 
κών οχθών τοΰ νέου κόσμου όσημέραι διευκολύνονται- 
αί δέ μετά τοΰ παλαιού, έντός ολίγου θά καταστώσι 
συνεχέςαται καίτάχιςαι διά τοΰ αιγυπτιακού ισθμού.

Ελληνες, σπεύσατε πρός πλουτισμόν, καί άφετε 
τούς έν Αθήναις νά σμικρύνωνται έντός τών άδοξων καί 
οίκτρών διαπληκτισμών τής σπουδαρχίας, καταδικά- 
ζοντες αύτοί εαυτούς είς αιώνιον πτωχείαν καί αθλιό
τητα. Δυς-υχώς, καί ό ελληνικός τύπος, αντί νά ς-ρέφη 
τήν προσοχήν είς τάς πηγάς έξών ήδύνατο νά πλου- 
τήση τό έθνος, περιορίζεται έντός τοΰ άγονου σταδίου 
τών προσωπικών άντεγκλήσεων, ή έντός τοΰ κύκλου 
τών πολιτικών αγγελιών, ών αί πλεΐσται ούδέν έχου
σι κοινόν μετά τών συμφερόντων τοΰ ελληνισμού. Τό 
καθ ήμάς, εϊμεθα καί έσόμεθα πάντοτε άγρυπνοι ϊνα 
αποταμιεύωμεν έν ταΐς σελίσι τώνΜυρίων Όσων 
πάσαν γνώσιν καί πάσαν πληροφορίαν, ή πάσαν άγγε- 
λιαν χρήσιμον είς τό Πανελλήνιον, έ'ζω τού πολιτικού 
κύκλου, γελώντες όταν άκούωμεν ανθρώπους μή άνα- 
γινώσκοντας ήμάς, προφασιζομένους ότι δέν άπαντώ- 
σιν ούσιώδές τι έντός του περιοδικού τούτου φύλλου, 
καί ότι μόνον είς τάς κόρας καίτάπαιδία άποτεινόμεθα

Είναι κόραι καί παιδία οΐ άνδρες οί ουτω κρίνοντες.
’Επανερχόμεθα είς τό κύριον θέμα τοΰ παρόντος 

αρθριδίου. Πρέπει νά μάθωσιν οί ομογενείς, ότι πόλεις 
άληθεΐς εύρωπαϊκαί εγείρονται είς τά παράλια έκεΐνα 
τής μεγάλης’Ασίας, έν τω μέσω τών τόπων οί'τινες 
παραχωροΰνται είς τάς ξένας Κυβερνήσεις· πανταχοΰ 
κτίζονται ξενοδοχεία, οίκίαι, άποθήκαι, νεώρια, άπο- 
βάθραι, ορμητήρια, νοσοκομεία, προξενεία, σχολεία, 
έκκλησίαι, φάροι- ύδρογραφοΰνται δέ οί αίγιαλοί καί 
βάλλονται σημαντήρες θαλάσσιοι καί σημεία πρός 
κατευόδωσιν τών πλοίων. Βαθύνεται δέ όπου δει καί 
ό ποταμός Ίανσεκιάγγ, ή μεγάλη αύτη αρτηρία τής 
Κίνας, ήτις είναι πλώϊμος σχεδόν μέχρι τών πηγών, 
ήτοι μέχρι τών προπόδων τού Θιβέτου.

Οί έν Σαγγάη Εύρωπαΐοι άνυπομόνουν νά ϊδωσιν έν 
ένεργεία τήν τηλεγραφικήν γραμμήν δι’ής μέλλουν νά 
συγκοινωνώσι μετά τής Εύρώπης διά τής’Ινδικής καί 
τής Έρυθράς. Μέχρι τοΰδε, είχον τάς ρωσσικάς γραμ- 
μάς αϊτινες, διερχόμεναι τήν Σιβηρίαν, λήγουσιν είς 
τήν Κιάκταν, πρός βορράν τοΰ Πεκίνου, καί δι’αύτών 
έλάμβανον τάς ειδήσεις τής’Αγγλίας έντός 18 ημε
ρών. Θά τάς λαμβάνωσι στιγμηδόν, όταν οΐ Κινέζοι 
στέρξωσι νά διέλθη τήν χώραν αύτών τό τηλεγραφι
κόν σύρμα.

Έχομεν ύπ οψιν έπιστολήν έκ Σαγγάης φέρουσαν 
ημερομηνίαν (3) 15 ίουλίου, καί διαλαμβάνουσαν τάδε.

« Πολλή μέταξα στέλλεται είς τήν Εύρώπην. Τό 
γαλλικόν άτμόπλουν Phase, άποπλεΰσαν άπό τοΰ λι
μένας τούτου πρό 6 ημερών, έφερε 500 δέματα διά 
Μασσαλίαν- έτερον άτμόπλουν αγγλικόν, τό Tra- 
vancore έλαβε κατ αύτάς 600 δέματα διά Μασσα
λίαν καί 2,000 όιά Σουθαμπτώνα. Καί τεΐου πωλή- 
σεις έγιναν πολλαί καί λυσιτελείς έν Τιενσίνω διά 
Μογγολίαν καί τάς όχθας τοΰ ποταμού Αμούρ, τοΰτο 
δέ συνεπεία έλαττώσεως τού φόρου τής έξαγώγής, πρός 
όφελος τών ρώσσων έμπορων ιδίως. Τό τέϊον τοΰτο 
(7 εκατομμυρίων λιτρών έφέτος, άνθ ενός καί ήμί- 
σεος εκατομμυρίου έξαχθέντος πρό δύο έτών) πατεΐ- 
ται κατά μέγα μέρος είς σχήμα πλίνθων, καί ουτω 
διέρχεται τήν Ταρταρίαν, καί τέλος φθάνει είς τήν Εύ
ρώπην ύπό τήν έπωνυμίαν τεΐου τής καραβάνας. 
•—-Σάς είπα περί σχολείων- έχομεν διδασκάλους τούς 
ίησουΐτας καί τάς λευκοκεφάλους καλογραίας- έπρό- 
φθασαν καί έδώ. Καί έδώ 600 παιδία άνατρέφουσιν 
ούτοι κατά τάς όπισθοδρομικάς δοξασίας αϊτινες έπί 
τοσούτους αιώνας έκάλυψαν τό φώς τών έπιστημών 
ύπό τό μόδιον. »

ΑΕΩΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Ό προ'εδρος τής ελληνικής Βουλής, έν συγχαρητη- 
ρίω έπιστολή ήν άπηύθυνε πρός τόν βασιλέα έπί τη 
γεννήσει τοΰ δευτερότοκου βασιλόπαιδος, άπεκάλεσε 
τοΰτον πρίγκηπα. Πάλιν πρίγκηπα!

'Η παραλογία είναι ασύγγνωστος. ’'Αν ούδέν έμπο- 
δίζη τό ν’άποκαλήται ό έλλην βασιλόπαις πρίγκηψ, 
ούδέν έμποδίζει καί τό ν’άποκαλήται ό βασιλεύς τών 
Έλλήνων ρήγα ς. ’'Αν άνοίκειον ήναι τό ν’άποκα
λήται ό βασιλεύς τών Ελλήνων ρήγας, επίσης α
νοίκειον καί τό ν’άποκαλήται ό έλλην βασιλόπαις 
πρ ίγκη ψ.

’Εάν διά τής λέξεως πρίγκηψ έννοεΐτε άλλο τι ή 
βασιλόπαιδα, πλέον τι ή βασιλόπαιδα, ή ήττόν τι, 
τό έθνος έχει συμφέρον νά μάθη τί σημαίνει λοιπόν έν 
τη γλώσση του ή ξένη λέξις ήν έπιμόνως θέλετε^να 
μεταχειρισθήτε.

Ό βασιλεύς τών Έλλήνων έδωκεν άριστον μάθημα 
είς τόν πρόεδρον τής Βουλής, άπαντήσας· « Σάς πα- 
» ρακαλώ νά έκφράσητε είς τήν Βουλήν τάς εύχαρι- 
» στίας μου καί τάς τής βασιλίσσης έπί τη γεννηθεί 
» καί τώ βαπτίσματι τού υίού μου Γεωργίου. »

'Ως βλέπετε, ό βασιλεύς ούδόλως προφέρει έν τη 
άπαντήσει αύτοΰ τήν ξένην λέξιν πρίγκηψ, γινώσκων 
αύτήν άκατάληπτον είς τήν γλώσσαν τών υπηκόων του.

Ζήτω ή βασιλική σύνεσις!
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Όχι δτι άρνούμεθα εϊς τούς έλληνας βασίλόπαιδας 
οίονδήποτε τίτλον, άλλα διατεινόμεθα δτι οί τίτλοι 
αύτών δέν πρέπει νά ήναι αλλόγλωσσοι, καί δτι άν 
παρά τον της «βασιλικής ύψηλότητος», δς-ις δίδεται 
εϊς τούς πορφυρογέννητους, άπαιτήται καί άλλος τις· 
άν έθεωρεΐτο ώς εύ'λογον το νά κληθή ό βασιλο'παις 
Κωνσταντίνος Δούξ της Σπάρτης, διατί νά μή προ
τιμηθώ ή λέξις Μέγας, η άλλη τις τοιαύτη ελληνική, 
αντί τής λατινικής; II Βασιλική Αύτοΰ Ύψηλότης ό 
Μέγας της Σπάρτης, η ό Υψηλότατος Βασιλόπαις 
Μέγας τής Σπάρτης, φαίνονται ήμΐν τίτλοι ίκανοποι- 
οΰντες πάσαν αύλικήν άπαίτησιν. Μεταγλωττιζόμε
νοι προς τούς ξένους, άνταποκρίνονται προς τδ Soil 
Altesse le Prince Boyal, ή Son Altesse Royale 
le Grand de Sparte.

— Ό άπό Γαλλίας εϊς ’Αμερικήν προ μικρού κα- 
ταβυθισθείς ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΛΩΣ παρέχει εϊς 
τούς μετόχους τής έπιχειρήσεως ταύτης χρηστάς ελ
πίδας άνιούσης ώφελείας χρηματικής. Κατά την εβδο
μάδα ή'τις έληξε τήν 4 σεπτεμβρίου, διεβιβάσθησαν 
διά τού κάλου τούτου 4 48 τηλεγραφήματα, έξ ών συν- 
ήχθησαν 1,040 λίραι στερλίναι. Κατά τάς δύο προ- 
λαβούσας εβδομάδας, εϊχον διαβιβασθή 277 καί 321 
τηλεγραφήματα, δόσαντα 577 καί 746 λίρας.

— Συνέςη προ μικρού εταιρία προτιθεμένη νά ς-ήση 
έντός τών ΩΚΕΑΝΩΝ τηλεγραφικούς ΣΤΑΘΜΟΥΣ διά 
τά πλοία. Οί σταθμοί ούτοι θά ήναι πλωτοί, κρατού
μενοι στερεώς ύπό άλύσεων καί αγκυρών, θά -χρησι- 
μεύωσι δέ εϊς τούς θαλασσοπόρους ώς οί έπί τής ς-ε- 
ρεάς τηλεγραφικοί σταθμοί, καί θ’ άπαλλάττωσι τούς 
πλοιάρχους τοΰ νά προσορμίζωνται εϊς λιμένα, οσά
κις έχουν χρείαν νά έπιστείλωσιν εϊδοποίησίν τινα ά- 
ναγκαίαν εϊς τούς έμπορους των.

— Εν Κικάγω τών Ηνωμένων Πολιτειών έφηύρέ 
τις πώς νά έξάγη ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ έκ τών ΠΕΡ1ΣΑΡΩ
ΜΑΊΩΝ τών οδών. Ούτω, πάσα ακαθαρσία, παν δ,τι 
σεσηπός, μή εξαιρούμενων ούδ.έ τών ποντικίων, βρά
ζεται, άφοΰ δ’έξαχθη τδ λίπος, τό όποιον συνάγεται 
ώς χρήσιμον έπίσης, τά λοιπά διασταλαζόμενα δί- 
δουσι καθαρώτάτον οινόπνευμα. Δέκα αμαξών περι- 
σαρώματα προάγουσι 39 λίτρων λίπος διά τήν σαπω
νοποιίαν καί 40 γαλλονίων οινόπνευμα 90 βαθμών.

-—’Εν ’Αγγλία καί έν ’Αμερική δίδονται έκ δια
λειμμάτων ΜΟΥΣ1ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ! συγκείμεναι ές 
υπεραρίθμων οργάνων καί φωνών. Αί συμφωνίαι αύ- 
ται καλούνται, ώς καί είναι, ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ (concerts 
Ilionstres). Εϊς μίαν τοιαύτην συνήλθαν εσχάτως έν 
Λονδίνω 8,000 μουσικών. Εϊς τινα τών μουσικών τε
μαχίων έγινε χρήσις κωδώνων καί άκμόνων πρός έ- 
πίτασιν τοΰ κρότου δπου έ'δει, ώς καί πυροβόλων ά- 
ναπτομένων δι’ήΰ.εκτρικοΰ σπινθήρος.

—Ότι ή ΠΟΣΙΣ ΨΥΧΡΩΝ ΠΟΤΩΝ καθ’ ην ώραν 
έχει τις θερμόν τδ σώμα αποβαίνει όλεθρία, είναι πα
σίγνωστου· καί δμως εύρίσκονται έτι άφρονες παρ’ού- 
δέν τιθέμενοι τόν κίνδυνον. Αί βελγικαί έφηαερί- 
δες άναφέρουσι κατ’αύτάς δτι νέος τις, πιών ποτή- 
ριον ζύθου άφοΰ έτρεξέ καί ίδρωσεν, άπεθανέν έντός 
δύο ώρών. "Αν έφρόντεζε νά πίνη ολίγον κατ’ ολίγον, 
κρατών έκάστοτε τδ ποτδν έντός τοΰ στόματος μέχρι 

θερμοκρασίας τίνος αρκετής, δέν θά εύρίσκετο σήμε
ρον μεταξύ νεκρών.

—’Απηρίθμησέ τις κατ’αύτάς τάΟΘΟΝΙΑ τοΰΑΥ- 
ΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ τών Γάλλων, καί εύρε σινδονών μέν 
πεντακισχίλίά ζεύγη, έτέρας δέ 25,000 όθονίων δια
φόρων, ώς τραπεζομανδύλων, προσόψιων, χειρομάκ- 
τρων, προσκεφαλαίων, νυκτικών χιτώνων, έκμαγεί- 
ων, περιζωμάτων καί μάκτρων τοΰ μαγειρείου κλπ. 
Διά τήν πλύσιν αύτών καί λοιπήν οικονομίαν δαπα- 
νώνται κατ’έτος 120,000 φράγκων.

— Τό δημόσιον ΧΡΕΟΣ τών Ηνωμ. Πολιτειών τής 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ συνίςαται σήμερον εϊς 2,626,500,000 
ταλλήρων, έξών πρέπει ν’άφαιρεθώσι 101,250,000 
ταλ., εύρισκόμενα έν τώ ταμείω εϊς μεταλλικόν, καί 
12 εκατομμύρια εις χαρτονόμισμα.

ΤΑ

ΚΑΙ ΑΑΑΑ ΑΙΑΦΟΡΑ.

Έν Παρισίοις, 17(29) σεπτεμβρίου, 1869.

Αναγινώσκω, φίλη μου Έλληνοδίκη, εϊς τάς τε
λευταίας περί συρμών διαπραγματευομενας έφημερί- 
δας δτι ένταΰθα ετοιμάζονται κατ’αύτάς ούσιώδεις 
μεταβολαί εϊς τάς γυναικείας στάλάς· δτι ένώ καθ’δ- 
λον τό θέρος τοΰτο έφορέσαμεν τοΰ καιρού τού Λοδο- 
βίκουΙΕ’ τά παντοδαπά ςο\ιδώδη κουρέλια (cllif- 
fonnage), μέλλομεν νά τραπώμεν έπί το πρεπωδέ- 
στερον, δσαι μάλιστα ύπερέβημεν τήν τριακοντάδα, 
— διότι εϊς τήν ήλικίαν μας μάλλον αφορά ό νέος συρ
μός· περί δέ τών νεωτέρων, θά έξακολουθήση ό μέ
χρι τοΰδε.

Παντού λοιπόν, εϊς τά έργαστήρια τών ραπτριών 
καί εϊς τάς άποθήκας τών ύφασματοπώλων, άκούεις 
τώρα νά σέ λέγουν- «Madame, pour cet hiver, le 
genre Watteau sera delaisse pour le genre Pre- 
sideute; le cossu detrOnera le clinquant.»

’Λγυρτεία· λέξεις κορακίστικα!. Δηλαδή, θά πα
ραιτηθούν αί σημεριναί avfitvat ή πτέριναι θολίαι 
(coffures), καί θά τάς διαδεχθούν πάλιν οί πέτασοι 
(chapeaux)· θά παραιτηθούν δέ καί οί καταρόάκται 
τών βοστρύχων, καί τά κοντά μεσοφόρια (jupons), 
καί αί πεφυσημέναι καί άνες-αλμέναι έξωμίδες (tuni- 
ques), καί τά κυνικά περιδέραια (colliers de chieil), 
ώς πράγματα λίαν νεανικά, καί θά τά διαδεχθούν εϊς 
τάς μή πολύ νέας τά πλατέα καί αδρά καί πολύπτυ
χα, μάλιστα δέ έξ ύφασμάτων πλουσίων, τών λεγομέ- 
μένων brocarts καί lampas. ’Αλλά θά ήναι πάντοτε 
αί έσθήτες έπί τοΰ στήθους άνοικταί εϊς σχήμα καρ
διάς, άνοικταί δέ ωσαύτως καί αί χειρίδες, καί πλα- 
τύταται πρός τα κάτω, καθώς εϊς τούς ανατολικούς 
κάνδεις εχουσαι άνες-ραμμένας τάς δύο γωνίας των.

Εϊς τδ προσεχές φυλλάδιον θά έχω περισσότερα νά 
σ’εϊπω, διότι έως τότε θά ήναι μάλλον χαρακτηρι
σμένος ό χειμερινός τών φορεμάτων ρυθμός, θά μάθω 
δέ καί ποια υφάσματα θά έπικρατήσωσι.

Ζ. Π.


