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ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΤΗ Σ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Κ \Ι Τ Η Σ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Π οίον ύ it ά ρ y si ϊ :ά  γε xi ά ρ υτο ντώ ' πολιτευμάτων; 
Έκιΐ'Ο βεβαίως <α·ά χώ- αιώνων τήν μαρτυρία-, όπου 
«ύημερOjtiv άνβλόγως πάνχες· άδιάίορον δε, αν καλή- 
ται δημοκρατία, άριστοχρατ’.» , ή βααιλε'.α, δ ίδ ^ ω  
χαί ου/ταγυατιχή. Αρχει ή ίξ  υ ιία , t i 'e  εις πολ
λοί);, είτε είς ά'.ίγους διανέμεται, ή χαί sic έ 'άς μο 
νου συγκεντροΰιαι χ<ϊρας, νά μή έχπιπχη «ί; ύτερβολ'/ς 
καί καχα'/ρήίει:, παρεκβϊί»ου9α δέ έ»ίοτ« κατά χύ 
χην ί* τοΰ μί?ου όρου να έ-ανέρχηται πάλιν έλα- 
σχικώς καί άβ ά ιτω ς εΐς αύχόν διότι εΐς τή* ουμμε 
τρίαν μόνην κεϊχαι ή ά/.ηδή; εύδαιμονία τ ώ ' χο^ω^ώ», 
καδώς εϊς τίΰς εύκρατους καιρούς χαί τόπου; άχμά 
ζ «  μάλιστα ή εύ^ωττία τοΰ ά<8ρωπίνου οώματος.

Ά ν τουναντίον οί νόμοι δέν άποτίλώσιν, ώς α! 
χορδαί ίύρΰδμου μουσικού όργάνου τήν αρμονίαν τοΰ 
κοινού συμφέροντος, άλλα πωληταί μέν αναι9'^υντως 
ή διχαιο-ύ η, λιίπι; 5έ ή ησυχία, τά δέ δημόσια υ 
ιίουργίμιαχα γίνωνται λάρυρον ραδιούργων άντί νά 
χρησιμεύουν ώς βριβ·:Γον t %. ιχανοτητος. ώττε κα' 
είς τοί»; άνωτάτους αΰτοΰ; βαδμοΰς προβιβαζονται καϊά 
χάριν βάναυσοι τ ιν ί;  καί <άtetsoxaXot, δ,τιδήποτε δ»3* 

Τόμ. Β.

μα τότε φίρτ, ή πολι eta, ΰ « ρ  ολίγων χυρίως φρον
τίζει, το δέ πλήδος χοί χό ίένος ώς πάοχο* έπιδυμεϊ 
και σπουδάζει αυτομάτως ν' άπαλλαχδή ό:ον ο'ιόν τε 
τοιαύτης Ολιβί^ας κατασταιιω ς, τήν δε χοχαοτροιρτ,ν 
τού δοαματος tuts στρατοί πολυαρίδμοι, ουτι ναυ-.ι- 
χαί δυνάμεις, ού e σοφία; xai ΐϊΛΟυτου δοζα, ίσχυο-" 
οιν επί πολύ νά ά»α !τ»ίλω ϊΐ.

Στ,μιΐον αρα εύνόυου καί σώφρο/ος χαί δ.αρχους ζο~ 
λιτείας υπάρξει ού< ί πάντως ή πολυπλήδεία τών πόλεων, 
ή ή [**γ 'λοίϊρέπεια τών οίχοοομών καί πλατίιώ» και 
άμφόίω·', οΰ'.ε δέ ή πολυτελ«ια τής αυ'ής χαΐ τών άρ 
■φόντων ή σχανδα/ώ^ης άτωτία , αλλ η α/ηδής τώ/ 
κατωτέρων τάξεων εϋ<,μίρία, μαλιστα δε πα:ώ» τί.ς 
γεωργιχής- έτ.ίίδή <*ύ'ή ur.0'.‘ ixai ώς πλβχ*ΐα βά 31 ν 
της ττυραμι^ος, αυτη τρε^ει τους ανθρώπους, αυ.η 
προπα;ασκίυαζιι τή- άκα^εργαστο* τώ . τεχ/.ών 5 η* 
αύτή τέλο; πα.των άνορυττει διη εχώς εκ των σπλάγ* 
χνω< τής γής τό» ά ΐϊαλέστατον καί ανεξάντλητο* 
πλούτον.

Έκ χών πολλών επικρατειών τής Εύρώπης ή Α γ
γλία μάλιστα διαδρυλλειται παρά πάντων ώς τόπος 
πολιτικής δυ-άμεως καί παχρί; ούχόχρί,μα τή ςίλ ιυδ ί- 
αα ς.’λλλά  χά δ.άφορα αΰ 'ή ; μέ^η μαίνονται ώ ; δώματα 
ί?ί«ν εκασιο* άτα^τως καί χουνως διανυοντα τροχιάν, 
υηδέ είς κέντρο* τ ι κοινόν 7υνιλ«ομί*α·Κσι ίιυως ι ι 
ci ποίΐΧ'Ί δύνανχαι νά όμι)ώσ; καί νά γραοωτι αχιδ.ν 
άνυπ·39τολ ύς, νά ουνέρχωνται είς μυριοπληβεις βυνε· 
λιύαεις καί νά γνα-μοδοτώτ: π«ρι αλλοχριων τής
έοιυ ης αύχών πραγμάχων, οί οο^ιοταί τοΰ ουνχαγ*

Τ ι ν χ .  Λ  Α,



ματιχοΰ βυσιήμβτος, συχνάχις Si xai ίημοχόποι τινές 
ή άγυρταί κλανώκτις χβί πλανώμενυι τήν Α γγλ ίαν 
«ιίποτε ώς άναντί^ητον έλεγχο* τοϋ διϊσχυρισμοΰ τωμ 
«ναφέρουσι* τά έξ αύτής Si έπ/χειρήματα άδιακόπως 
κατά τώ* ί*αντιω* ώ ; άκαταμάχητο* πυροβολικό* 
χινοΰσι*, δταν θέλο»»ι *ά χοριεύσιασι σπου8αΐό* τι ζή
τημα χαι νά κατατροπώσωσι τοΰς πολιτικού; έχθρβύς 
τω*. Ά λλ ’ οί θεσμοί τίνος τόπου άρμόζουσι πά*τοτε 
xai ιίς ίλλβυς, καδώς τά χροΰπαλα; Όμοιάζουσ 
παντοΰ τώ* διαφόρω* λαών οί χαραχτήρες χαί βί πε 
ριστάσεις;  Ούδιίς περί τούτου  μεριμ*δ, πά*τες δέ 
χασμωμεθα, δτα* βλέπωμεν χασμωμένους ™ΰς ακ 
λους καί έπαναλαμβάνομεν ώς ψιττακοί δ,τι αχού 
σωμεν.

Εξόριστος τ ί; Γάλλος διατρίψας έπί πολλά έτη εις 
τή* μεγάλην Βρεττανία* έλεγεν ότι οί Ά γγλοι ήσαν 
Κινέζοι τής Ευρώπης. Ούδείς άμφισίητεί δτι έξίχουσι 
χατά τδ μεγαλεπήβολο* χαί προη'.ήδησαν π-**τω* 
χατά τον ύλιχόν, οΰτως είπιι», πολιτισμόν επειδή 
οΰδαμοϋ εύρίσκονται τοσαΰται άναπαύίΐις xai εύχο 
λίαι τοΰ βίου διά μιας λέξεως coufortable περιλαμ
βανόμενα!. Αλλά χαχά πόσα άλλα ευχαριστούνται va 
διαμένωσι στάσιμοι, ή τούλάχιττο» άνιπαισδήτως 
προοδιυουσίν ! ‘Η μονοτονία ι ί ς  συναναιτροφή; τω» 
ά»ταναχλάται χαί εις τή* νομοδεοίαν των· άφ cu Si 
άπέθανεν ο Moore, δ Cooper, ό Byron, έ^ώπησε δέ 
4 Bulwer, τό κακόν τοΰτο έχτείνεται »ν μέρει χα: 
είς τήν φιλολογίαν* όθεν κυρία τις έρωτηθεί:)α «Τ ί 
μυθιστόρημα θέλετε νά σας διαβάσω; To* Grandisson 
εϊπεν, έπειδή άν αποκοιμηθώ, δ έ ν  θέλω ζημίωδή έ ξ υ  
πνήσασα Si υπάρχω βεβαία ότι δέλω εΰριΐ τά αυτά 
πρόσωπα διαλεγόμε*α νκά τή* σχιάν τής κέδρου »

Ίδέ τήν Οξωνία* χαί Κανταβριγίαν, δύο μητρο- 
πόλεις τών επιστημών χαί γραμμάτων τής Α γγλ ίας. 
Διαφερουσι χατά τι τών πανεπιςημείω* τού μεσαίω*ος, 
ήτά σχολεία αύτών παραλλάβσουσιν δπωσοΰ* κατά τό 
σχήμα τώ* μονας-ηρίων; ‘Η αύτή σχολας-ική φιλοσοφία 
επικρατεί ώς τό πάλαι είσέτι, αί αύταί διαλιχτικαί λο- 
γομαχίαι έχάιτοτε γίνονται, αί αύτοί Si εξεί; χαί πρ» 
λήψεις έξαχολουθούσιν,οί χαθηγηται ένδύονται μέλαι*α> 
στολήν, μόνος δί b υίός τοΰ πατρικίου φέριι διχαιω 
ματιχώς έπί τοϋ πίλοι» χρυσοΰν λέγνον (γαλόνι).

Ύ παγε έπειτα είς τά ανάκτορα, ή περίελθε τά 
άνώτατα διχαστήρια· άρχαιαι έδιμοταξίαι, παράλογοι 
νόμοι καί βάρβαροι ποιναί διατηρούνται σχεδόν άπα- 
ραλλαχτοι, τά προνόμια διαχρίνουσιν ού μόνον τοΰς άν* 
θρώϊ*·υς, άλλά καί δλοκλήρους έπαρχίας, τής δέ ΰπε- 
ροχής τά έξωτερικά σύμβολα πανταχόθεν προβάλλουσι. 
Τοιαΰτα λείψανα τοΰ τ;αριλδό*τος χιΐνται έ* μέσω 
τών έξαισίων θαυμάτων τής ένεστώσης βιομηχανίας, 
ώς γοτθικών χτιρίων ερείπια ώδε χάχεισε διεσκορ · 
πισμένα, ή άτάκτως καί κατά τύχη* έ*ίοτε ιι’ς νέους 
τοίχους ευρισκόμενα. Τοΰτο φαίνεται τόσω άλλόκ·· 
τον χαΐ γελοΐον, ώς έά* ιύτελείς άπολιθώσεις περι- 
εστοιχοΰντο υπό τιμαλφών σαπφείρων καί άδαμάν* 
των ιίς  χρυσοΰ δακτυλίου σφενδόνη*.

‘Οποίον χάσμα διαχωρίζει τοΰς άριστοκράτας έκ 
τών μή σιμνυϊομένων ιίς καταγωγής ευγένεια* ! Πό·'

βο* 8υσκόλ«ς πάντοτε βυτοι άναρρ!*χώνται εις τήν 
χλίμβκο τών πβλίτιχώ*. στρατιωτικών καί έχλησια· 
στιχών υπουργημάτω» J Τις 8ν*αται νά άνταγωνισδ^ 
ίπ ιτυχ ώ ί εις τοΰς Ήρακλείδας xai Άλκμβιωνίδας χαί 
Αλευ*άδας τής Αγγλίας, άν τύχη τό γένος υποδεέ
στερος; Ή  πολιιιχή ίσόιης λείπιι- διά τούτο οί ισχυ
ροί καταπιέζυυσι τοΰς άδυνβτ3ΐ>ς, οί πλουηοι έντρυ* 
φώσιν έχ τών ξένω* ίδρώτω* καί ^ηιορεΰουοι χεχορε* 
*μέ*οι ήδη είς το βουλευτήριον, οί πτωχοί δέ αύτοί 
Αίμοχτονοΰσιν, ή δυσανασχ»χούντες συναγελάζονται 
κατά χι/ιαδα; εις τό* αυτό* ιόπβν διά νά υπογράψω* 
σιν ά*αφοράς· αί παρατηρήιεις όμως, χβθώ; καί οί 
γογγυσμοί των, ίξατμ·.ζο»ται ιίς  τόν αέρα, ή S iatxt· 
δάι,ονται μετ έ λ t γ ο ν ώς η έπιχαδημένη ιι’ς τή* χ ώ 
ραν αύιών ομίχλη.

Αλλ υπάρχει η4η κβιρός νά ακογωρήσωμι* ημείς 
έ* τής ακηνίίς, δια *ά έμφανίσβώσίν άρμοδιώτεροι άλ. 
λοι (1) και πιδϊ»ωτεροι ι ί ;  τοΰς λόγους των.

« Όποια ειμαρμένη σύρει τή* γεωργικήν τάξιν τής 
πατριδος ημών εις τήν βαρβαρότητα, έν ώ έπρειιε xat 
«υχή νά άχολουθή τής προόδου τέν δρόμον ; ‘Ημείς 
μέν έγχαυχωμιδα είς τήν παιδείαν κα! τά τιρ^στια τής 
βιομηχανίας, ο δε άγρινόμος, b χωρικές, ό έκμισθω- 
τής βυθίζονται βαθμηδόν εις χαταοτασι*, τήν δποία* 
ούτε \α θεραπιύσωμι* φροντίζομεν, ουτε χάν έχ 
τοΰ πλησίον νά παρβτηρήτωμε*. Τα ήδη χαί βί εξεις 
βύτών άξιχρειοΰνται άδιαχόπω;, κβτήντησα* S i  χ ε ι
ρότεροι xai αύ 'ών τών ήμεροβίω* υπηρετώ*· Αλλ* έ- 
πειδή αξιοΰμι* νά στερεώσωμε* καί νά άναχαινίσωμεν 
μάλιστα τά πο/,ιτιχό* σύστημα, άς έπιβλέψωμεν προν. 
τεχτιχώς εις τήν νόσον ταιίτην, ήτις κατατρώγει ώς 
φαγέδαινα ολόκληρον τήν κοινωνίαν, έξαχολουδεί5έ λα- 
δρβίως τήν φδοράν οΰδέ* άλλο φαίνεται άζιον έπιμε - 
Αιίας συντόνου, ουτι έκφοβίζιι τοσοΰτον.

Πώς διάχεινται άοά γε ίν πράγματι οί χωρικοί τής 
Μεγάλης Βρεττανίας ώ ; πρός τάς άνωτίρας τάξιις ;

(I) ‘ Η W estm inster Review
Τό αμθρογ αντή ς  π ε ρ ιέ χ ε ι  ον f t i y o r  . t tp tep j-o v c  

ι ίΰήσεκ ;  ώ( npoc. ι ή ν  χ α τ ά ο τ α ο ιγ  τ ύ γ  γεωργών τή ΐ  
Λ r r l l a c ,  u l - lα χα ι  γνωμαι; ποΛιτιχής oixoyn jitac 
*αί ισ τορ ικά  ς ε ισηγήσε ις  ά ζ ία ς  Λόγου. Ε ξ  αντοΰ  χα· 
ταύε ίχΥντα ι πόσον  ή Αγγ.ΙίαΛιά ιοϋ  τ ιρ α τώ δον ς  σ υ ν 
δυασμόν  χαχών νόμων, Αφορητών φόρων xai ά νο -  
ήτων ελ εημοσυνώ ν κατέστησε τήν  άγροτ ιχήν  τ ά -  
£ιν ΛΟ.ΙεμΙαν τ ή ΐ  τε Κυβερνήσεως xai τής  κ ο ι 
νων ίας  έν γένε ι.  Οσα Λέγει έ  άρθρογράφος  
περί τής Ζιανομήο τών έργων κα ι τής ενρέσεως ν έ 
ων πόρων ύπερ Λαοΰ ά χα ταπα νσ τω ς  α νζανομένου  
εφαρμόζοντα ι ο ύχ  ηττον  it'c τήν μεγάΛην Βρεττα -  
ν ία ν  ή είς ί ίπ α σα ν  τήν Ε υρώπην , όπου π ,Ιηθύνον -  
τα ι  όσημέρ&ι ο ί γ ι ιρώ ναχ τες  κα ι έ ργά τα ι ,  ό δε ποΛ- 
ΛαπΛασιασμός αύτών ΐπ ιφ έρω ν  π ρ ύ τ ο ν  τήν ε.Ιάτ- 
τω σ ιν  τώ ι ημερομ ισθ ίων , ε π ι ι τ α  δ ΐ  ώς π αρακολού 
θημα  ά να γ χ α ΐο ν  xai τήν ενδε ια ν  έ ζ α γ ρ ε ιο ΐ  π ρ οφ α .  
νώς τόν Λαόν. Οθεν ή ίπ ο δ ι ιχ ν ν ν μ ε ν η  θ ι ρ α π ι ί α  
ί π ρ ε π ι ν  ίσως νά  ΐπ ισ ζ ή α η  τήν προσοχήν.

Αί xaxiaj, ιό ίνειίος, ή αίτχρότη; χαί ή πι»ία πρβ- 
ξινσΰσι τρόμον.

Πρώτον έπληδύνδηταν ύπέρ τό δέον ·ί έχδιδόμενοί 
ιίς  τήν γεωργία*· διάφοροι δε νόμοι έμποδίζουσιν αύ- 
τού; *ά μαχρυ*θώσιν έχ τής ένορίας των χαί νά ζητή· 
οωιιν άλλου εργασίαν ώστε έ» ω ή καλλιεργούμενη 
γή άποδιιχνύεται μι*ρά ώς πράς τοΰς άπειραρίδμους 
έργάτας, οΰτοι δέ» δύνανται νά ζητήσωσιν άρτον είς άλ· 
λον τόπον. Κκ τούτου δέ προσγίνεται μέγας »υναγο>· 
νινμός, όστις σμικρύνει τή* ά*τιμισθίαν τής έργασίας. 
Όδεν δ μίν άγαμος μόλις χερδαίνει δ,τι άρκεϊ μβ*ο* 
πρό; τήν επιούσιο* ζωοτροφίαν του, b δέ έγγαμος έγ 
γράφιται είς τό* κατάλογο* τών πε*ήτω* διά νά λαμ- 
βάνη Λ-ατα μήνα έλεος! ‘Η ένορία, δηλ. ή χοινότη:, άνα- 
δέχεται τής οίκογε»είας αύτοΰ τη* διατήρησι*. Πώς ό 
εργάτης ν’ άποποιηδή τήν προσφιρβμενη* τ.μή*, έ* ω 
άλλος πλησίο* αΰτοΰ ίστάμενος χαί ώσαυτως έ>δεής 
ύποσχετβι *ά έκτελέση τό «ύτό έργο* δια τή; βύτή; π 'η  
ρωμής; Ίδέ λοιπό* τόν είλωτα αύτόν, όστις γεν*ημέ*βς 
«ίς τήν πατρίδα τή; έλευθερίας, τή* Αγγλίαν, εύρίτχε- 
τ ι ι  ώς δισμιος «αί άκίνητος έπί περιωρισμένου δια· 
*τήματο;, ήναγχατμέ*ος *ά έ*αιτή έλεει*ώς μιχραν 
τροφίμων μερίδα χαί ό^ιγα χιρμάιια ώς άνταμοιβή* 
τών ιδρώτων καί τοΰ χρόνου, τά* όποιον βλέπιι μα 
ταίως ύπερ τής κεφαλής του διαδιινο/τα! Όποια έξου- 
δέ*ωσις χαί άθλιότης !

Ά »  χοιί ύπάρχΐ) τίμιος, φιλόπονος χαί δραστήριος, 
δεν ελπίζει ούτι είς τάς πρώτας αΰτοΰ χριίας νά ίπαρ- 
κέση 8ιά »υνεχοΰς έργασίας Φ;λοτιμ«ΐται μέν νά άπο- 
βύγη τά όνειδος τής ένοριαχής επαιτείας, άλλά πώς 
νά τό χαχορθώση Ό  κόσμος γί»εται είς αύτά» χό\α»ις, 
ό νόμος αποβαίνει προφανής αδικία, οί δέ έκτελοΰντες 
βύτόν μεταβάλλονται είς αληθείς τυράννους. Διά τοΰτο 
ομνύει άσπονδο* κατά τοιαύτης κοινωνίας μίσος, ούτι 
δεσμός τις πλέον συνάπτεει αύτόν μετά τών άλλων, 
άνάγκη δέ πάσα ή νο χλέψη, ή νά φονεύτ!) διά νά «κδι. 
κηθή. Έ π ί τής διανομής τοϋ έ*έου χατά τά 1830 ή 
έπανάστασις τών έργατών έίίασε τούς ίδιοχτητας πολ 
λώ* νομών νά αύζήτωσι τήν βοήθεια*. Άλλοΰ οί έργά- 
ται ουτοι οο*τρίβουσι τάς μηχανάς ώς πρωταιτίους 
δήθεν τής δυιτυχίας τω*. Πόδεν προέρχονται αί καδ 
ημερίνϊί ε’κεΐ»αι πυρχαιαΐ, αί δποΐαι καταναλίσχουσι 
τούς αγρούς χαΐ τά χ·»ρία; ’ Βκ τής λύσσης χατά τώ» 
ιίλουσίων καί τών έμπόρων. Δί αύτή* ότε μίν ολόκληρα 
ποίμνια κατασφάζονται είς τάς πεδιάδας,δτέ δέ οί άπο. 
ζώντες έχ τοϋ ήμερομισθίου συναθροιζόμενοι δμοΰ τρέ. 
χου»ι είς τήν λης-είαν άπα*αι αί ς-ερήιεις καί αί κακίαι 
έντεΰδε* πηγάζουσΐ- Καί πρό μίν τριάκοντα έτών δ 
Ά γγλος γεωργός μόλις εχεδδν κατεδέχετο νά σημει- 
ε*θή είς τά βιβλιον τών πτωχώ», διότι είχεν (τι 
φιλοτιμίαν καί ηθική*, ήτο δέ 6περήφο*ος, καί ήλ 
κιζεν. ‘ Β νεωτερα όμως νομοθεσία ήλλαξε τά πάντα 
χαί χατέστησεν έν μέσφ ήμώ* λαούς νομαδικούς πά* 
τοτε πει*αλέους, γυμ*ήτας, κακοήδει;, άπο*ενοηυέ*ους 
χαί έχθρούς τώ* άλλων.Πρότερον αί έξεις, τά έθιμα καί 
ή θρησκεία αύτή συνέδεσαν τού: υποδεεστέρους μετά 
τών ανωτέρω*· άλλά σήμιρον ήφα*ί:θη ή *χεσις αυτη. 
Πλησίον μάλιστα τών μεγάλαν πόλεων το χακάν πε

ρισσεύει, Sion όσφ πλιβνάζοοσιν οί ζητοΰντες τ ό  έρ- 
γον, τόσω όλιγοττεύει 6 μισθός, αΰξάνιι Si άναλόγως 
ή ένδεια.

Ά λλά διά νά εδρωμιν τήν άρχήν τών δυστυχημά
των, πρέπιι νά άναδράμωμεν είς τά όπίσω έξιταζον- 
τες δποία ήτο ή χατάσταοις τής γεωργίας χαί του έμ· 
πορίου προ τεσσαράκοντα έτών.

Τότε εχαστο* υποστατικόν έκμισθούμενον βεριικυ- 
χλοΰχο ύπό τριάκοντα εως πεντακβσίων πλέθρων 
στρεμμάτων) γής, ώδε κάχείσε ευρίσκοντο καί βοσκαΙ 

καί τι»ες άγροί έλιύδεροι, δ δέ λαός μόλις έπήρκει είς 
τή* καλλιέργεια* τής /ώρας αύτών. Τά έργοςάσια άπεΐ- 
χο* πολΰ τής ένεστώιης άκμής, τήν δκοίαν έπροξένη- 
σα* μεγάλα κεφάλαια ή πρόοδος τών έπιστημών καί 
ιί τελιυταίοι πόλιμοι. Αί γυ*βίχες χαί τά πβιδία ίνη- 
^ον, οδτω δέ σ^»ήργβυν ιίς διατήρησιν τής οΐχογε- 
νείας. Οι ΰπομίσθιοι ·»πηρέται τών ύποστατιχών καί 
οί έργάται έχοιμώντο ι ί ;  τό οίκημα τοϋ κυρίου, ώστε 
ίδιοκ ήτης καί θιράποντες εύρίσχοντο είς τήν αύτή* 
σχεδό* ταξιν Εργασ:α, άνάπβυσις, τροφή, τά πάντα 
ησαν κοινά, δηλ. υπήρχε και ύπεροχή ένταυτφ καί ο!" 
χειότης, καί ΰπαλληλία χαί άφοσίωσις.

Άφ ου όμως ή Γαλλιχή έπανάστασις άνέτρεψεν ix 
βάθρων τή» χοινωνία*, έγιιναν κοιναί α! άί^ιοι ίδέαι 
τής ίσότητος καί τής έλευθερίας. Ά λ λ ’δστιρον έξηπλώ- 
)ησαν έκτός αύτών καί άγριαι τινες δεωρίαι· διότι έν ώ 
οί 2»τως φιλάνθρωποι χαί οσφοί χατεγίνοντο νά βελτιώ’ 
αωσι τών άνδρώπων τήν τύχην, ή αμάθεια τοσοΰτον 
καί ή παροφροσύνη άνήγειρον συστήματα *αΙ αλλόκοτα 
φανταστικά, ώ?τε οί ένδειίς ηΛπισαν έ*τοτε Ιοομοιρίαν 
άπό>υτον τών χτημάτων.

Επιλθό»τος ύστερον τοΰ πολέμου, ύπιρετιμήθη δ 
σίτος1 διά τοΰτο μετηλλάχθη και τής γεωργίας ή κατά- 
στασις ‘Η δραστηριότη; τών χωριχώ* καί τά χρήμα
τα τώ* πολιτώ» άπευδύνδησαν είς κοινό* σκοπό*, τήν 
χαλλιέργιιαν τών χέρσω* γαιών. Όδεν άπό τοΰ 1795 
μέχρι τοΰ 1S27 προσετέδησαν έπέχεινα τών τριών ε
κατομμυρίων πλέδρα άροσίμου γής. Οσφ δ Ναπολέων 
έθλιβε* ήμας, τόσω έπολλαπλασίαζεν ή άγρονσμία τάς 
δυνάμεις χαί τά προϊόντα της. Κατά τό 1812 δ σίτος 
έπωλειτο έπτά Μίτρας στερλίνας τό όχταμέδιμνο* (qu 
a r tc r ) χαί ούτως δ έχμισδωτής είχε μέγιστα χέρδη, 
συνέβη δέ ποτε ώ ιτ ε  μία εύετηρία έπικρατούσης τής 
ύπερτιμήσιως (υψηλής τιμής) έξηγόρασεν όλη* τήν 
πραγματική» άξίαν τώ* καλλιεργημένων άγρών.

Εκτοτε οί άγρονόμοι ύπιρεπλούτισαν ούχί πλέον ώς 
άπλοι γεωργοί, άλλ’ ώς έργολάβοι. Τα κτήματα χατα- 
οτάντα άρχο»τικαί έπαύλεις, έκαλλοπίσθησα* διά πο- 
λυ5απάνων οικοδομών, βυστήθησαν έταιρίαι, έκτ,ρύχβη- 
σα* βραβεία, ή δέ γεωργία έξευγενισθεΐσα ΰψώδη είς 
έπιστήμης τάξιν. Παντοχόθεν τοΰ βασιλείου συνήρ- 
χο»το είς τάς νέας ακαδημίας, είς τάς συνελεύσεις 
τών αγρονόμων, είς τήν διδασκαλίαν τοΰ Κ. CurrYen 
άπό Cumperland, χαί τοΰ Κ. Cook άπό Norfolk. 
Τό έπιτήδευμα τοΰτο άνεπτύχθη ώς είπέρ ποτε, οί ίέ  
γεωργοί ήθοποιηθέντις προσέλαίον νέας εξεις χαί i -  
ξιώσεις.



ΟΙ ι’διοχτήται έίιπλασιασαν χα*. ίτριπλασίασαν τήν 
περιουσία» των* άλλά χαί τών εκμισθωτών τά ώρελή- 
ματα ηύξητα* άναλόγως. Διό δ κύριος ύποστατικοΰ| 
τοσαΰτα θησαυρίσβς δέν κατιδέχιτο πλέον va κατοική 
τόν πύργον του διά νά έφοοεύη τήν συγκομιδήν τών 
χαρπώ»' άλλά μιμούμενσς τά ήίη καί 19ιμα τή; πρω 
τευούση; έβάδιζι πβραλλήλι*»ς μιτά τών πολιτών, ώ 
ρίγετο τήν φιλολσγίαν, επ ιμπι τά παίίια αΰτοΰ εΐς to 
σχολείον, ήγόραζ* τή; οικία; τά ίπ ιπλ* εΐς τήν πόλιν, 
κατ’ όλίγον Si έπαυσι νά συγκοινωνεί, ύ ς  τό πάλαι, μετά 
τοϋ Ικμυθωτοΰ. ‘Αντί νά κυνηγήσΐ) χατά το σύνηθε; 
πρό; διχσκέδασιν συνήθροισι άγιλη δορκάδων χοί 
λανωών, ίξήρχιτο δέ ι ί ;  Θήραν μετά πολλών άλλων 
ώ ; οί ήγεμόνις χαΐ βασιλείς, ώστε ιιλκυε διά τούτου 
τά βλέμματα τδν γειτόνων ή έγενετο χαί ιπιφθον3;.

‘ Ο δέ εκμισθωτής ΰψωθίίς σχιδόν καί αύτός ιίς τήν 
τάξιν τοΰ ίδιοΛίήτου ήλλιξεν ομοίως καί έξέτεινι τάς 
έ'ασχολήσιΐί τ»υ. Επειδή άλλοτε μέν έγεώργει 800 , 
12 0 0 , 1600 στρέμματα ,ής· «Ιχ** οικίαν μιχοαν, 
χα! ό.έξιις όλιγα-,· τότι δι έχαλλιέργιι 4000  8000 
σιρέμματα, ηύξησι τάς επιθυμίας του, έχαλλώπ σι δε 
τοσοΰτον χαί τή» κατοικία·' του, ώστε επλησίασεν είς 
τόν χύρίονιοϋ υποστατικου. Ά λλ άναλόγως δέ μιτεβλή- 
βησαν χαί τά λοιπ άπάντα* ό ύπηρέτης π χ . τοΰ χτή
ματος παύσας νά διατριβή «ίς τήνοικίαν τοϋ ίδιοκτήιου, 
έζήτησι σύντροφον χαί πραγματικώς ένυμφεύθη, ώ ιτ«
6 πληθυσμός ηύξησιν αΐφ»ηδίως. ’Αλλοτε ό εργάτης μό
λις διά πολλών χαί σϋ'εχών Ιδρώτων, καί διαρχοϋ; τ ι
μιότατος χαί σωφροσύνης άπο*τών τοΰ κυρίου τήν 
πίστιν καί μικρά τινα κέρδη φιιδωλώς άποταμιιυό- 
μενα έφθανε νά νυμφβυθίί τήν υπηρέτριαν τοΰ υπο 
στατικού, ή τήν γβλαχτοπώλιν Πόσον σήμιοον μ ι- 
τιβλήθησαν πάντα τά ήθη ταΰτα ! i  εργάτης μή εύ 
ρίσκων άτυλον εΐς τήν οικίαν τοΰ άλαζόνβ; καί εΰ 
πόρου άγρονόμβυ αναγκάζεται χαί αυτός νά νυμφιυθή, 
χαί ούτως ηύξησι τάς ά'άγκας του, έν ω ήλαττώθη τό 
ήμιρομισθ όν του.

Έπ»:5/) ομως οί έργάται ουτοι δέν ιιχον πώς νά ζή- 
ϊύ ΐ ι ν ,  ίπίνοήθη νά τού; χηρύξωσι πτω ,ούς χαίή ένοοία 
έ«φορτίϊθη  νά άναπληροΐ ταχτικώς δί ΐλιημοσόνης το 
έλλιϊπο» τοΰ μισθοΰ. Τοιοΰ;®: πένητις ύπιρεπλήθυναν 
αί δέ ένορίαι παρέπιμπον αύτούς πρός άλλήλας 
Έπιιδή δε χαί ό χλήοος άπητει τήν δεχάτην, ηύξήθη 
τό δεινόν, οί ΐδιοχτήται ήναγχάζοντο νά συνεισφέρωιι 
τόν φόρο ν τών πτιοχών, οί είσπράχτορες αύτοΰ έχα 
τηγοροΰντο ώ ; χαταχρασταί, οί χωρικοί Ιξευτελίζον- 
13, οί δέ έχκληοίαιτικοί έμισοΰντο.

'Γαϋτα συνέβαινον έπί τοΰ πολέμου τοΰ Ναπολέον 
τος’ άλλ’ ή ειρήνη  έχιιροτέρευσεν έτι μάλλον τήν νόσον 
διότι άπολυθέντα έχ τή; ϊ τ ρ α τ ια ς  χαί τοϋ ναυτικοΰ τόσα 
«λήθη έπλημμύρησαν είς τά χωρία όπου έλειμοχτό. 
V3UV τόσοι άνθρωποι μένοντις άργοί, πολλοί δέ τεχνί 
ταιτριφόμνοι έκ τοΰ πολέμον έπαυσαν νά ίχωσιν εργον.

Έπειδή δέ άπό τής ένάρξεως τοϋ ήπΐιρωτικοΰ 
πολέμου διά νά αύξηση τούς πόρους αύτής χαί νά 
βτέλλη χρήματα πρός τούς πολιμοΰντας συμμάχους 
ή Κυβέρνησις διέταςι διά νόμου τήν τράπεζαν νά μή 

τά χρεώγραφά της, αύτά δέ μόν* άπιτέλοκν

δλον τό χρηματικόν τοϋ βισιλιίου, Ιπιιτα άπώλ*· 
σαν πολύ έκ τής λογιστικής άξίας τω*· ότε κατά τό 
1815 η τράπιζα ήθίλησι νά τά έξαργυρώση κατ’ αύ
τόν τόν όρον, οί βιομήχανοι καί γεωργοί έζημιώθησαν 
πολύ έκ τής τοιαύτη; μεταβ3/.ής. Επιιδή εως τότε 
μια ούγγία χρυσοϋ ΐσοβάριζε πρός πέ»τε /ίρας ς·ερ- 
λί'ας καί 6 σελί ια π γ .  χρεωγρά^ω» τραπίζιτικών, 
έν ω αν ή τιμή τούτων διέμενεν ιίς τήν λογιστικήν, ή 
συνήθΐ) χαί άγοριίαν άξίαν, \ό βάρος αύτό έπρεπε νά *α- 
ταβή είς τρεις λίρας καί δεκαπέντε σελίνια. Τοιου
τοτρόπως δέ έκατόν λίραι αχβρλίναι ιίς χρ»ώγ:αφα 
τραπεζιτιχα ήίαν ανταξιοι εβ?ομή<οντα τριών μό>ων 
στιρλί»ων καί τεσσάρων σιλίνίων, τοΰιέιτι τό χαρ
τονόμισμα έξέπετι τής αγοραίας αΰτσΰ τιμής κατά 
21 τοΐ; 0)0 Άλλά uplv κατά τό 1815 ΰψωθώσι τ* 
χριωγροφα, οί ®όρο; καί χά υπάρχοντα έχμισδώματα ί- 
*ογίζοντο κατά τήν τ ώ ν  χριωγράρων οΰτών έλαττω- 
μένην τιμήν, οί δέ ίκιιΐιΟωταί έλπιζοντις ότι θέλει δι- 
αρκέ«ιι ή τοιαυτη έκπτίοσι;, ή ΰπβτίμησις τοϋ αυγκρβ- 
τουμινου έκ χριωγράφων τής τραπίζης νομισματι- 
κοϋ οΰδέ έ^αντάίθησαν νά ουμφωνήσωσιν οτι όπου ώ - 
ριιλον έμε/Λον νά προσφέρωσι ποσότητα άνάλογον 
πρόί τήν πάροΰσαν λογιστικήν τιμήν τών τραπεζιτικών 
χρεωγράφων.

Ερ όσον ή τιμή τών ευναλλαγμα’των διέμενι χα- 
τωτέρα τής ονομαστικής άίίας, οί ΐκμισθωταί άπέ5ιδον 
τό χρέος των' έπιιδή έπώλουν καί τούς καρποί·ς χατά 
τάς συμφωνίας των. Ά λ λ ’ ότι μετά τήν ιΐρήνην ή τρά
πεζα άρήρισε/ εκ τής κυκλοφορίας πλήθος χριωγράφων, 
ή άςία αύτών ηυΕησεν, ήλαττώθη δέ άναλόγως ή τιμή 
τών προϊόντων. Οί έχμισθωτα! λαμβάνοντις όλιγότιρα 
χριωγραφα δέν ήδύ'αντο νά πληρώσωσι τό ίκμίσθωμα, 
ΐπιιδή τό συμβόλαιον τούς φάγχαζε νά δίδωσίν εΐς 
πραγματικήν άξίαν ποσά συμφωνηθιντα είς χατωτέ- 
ραν. Ούτως ιίτ ις  υπισχε'θνι νά δώιη υπέρ άγροΰ τίνος, 
ή οίχίας έκατόν λίρας δ ά χριωγράφων παριστανόν- 
των τότε 73  λίρας καί 4 οιλίνια μεταλλικών νομι
σμάτων, ύπεχρεοΰτο τότι νά χαΐαβάλΐ), άφ'ου άποχα- 
τεστάθη ή τιμή τοΰ χαρτονομίσματος, έκατόν λίρας 
αύτοΰ ίσοδυναμοΰντος τότι πρός 100 λίρας έχ ypu- 
ιοϋ. ‘Ομοίωί έδίδοντο χαί οί pdpoi χαί οί μισθοί τών 
υπαλλήλων, ύσ τ ι λογικώ; δυνάμεθα νά ιιπω μ ιν ότι οί 
αισθο! ουτοι χαί οί φόροι ^ηΰξήθησαν χατά 27 τοΐς 
0 (0  μετά τό 1815. Τά βάρος αύτό ήσθάνθησαν ά
μέσως σχεδόν οί δασμοφόροι, ούτε ύπήρχ* τρόπος τις 
θεραπείας νόμιμος. Τό χαρτονόμισμα μόνβν ?}το αλη
θές χαί πρώτη πάντων τών κακών αιτία, ολίγοι όμως 
τήν έφαντάζοντο. Έ* τούιου έπήγασιν άλληλοδιαδό- 
χως ή χριωκοπία τών έκμισθωτών, ή πενία τών γ ι -  
ωργών καί ή γενική καταστροφή πάντων.

Έν ω ό εργάτης καί ό χωρικό; έλιμοκτόνουν, δ ιδιο
κτήτη; καί ό ίκμισθωτής τ,ύξανον τάς προσόδους των' 
άλλ’ ή ευτυχία των αυτη ^το προσωρινή. Περιστάσεις 
έκτακτοι τήν έ'φερον, ύπό πε^στάσιων δέ ά/αλόγων I- 
μιλλε χαί νά καταστραφή. Ή το φανερόν προσέτι ότι 
ή ’ϊυξηΐ'.ς ιοϋ πληθυσμοϋ υπερέβαινε τήν ποσότητα 
τών έντοπίων σιτηρών. Διά τοϋτο τέσσαρα τούλάχι- 
στον μεδίμνων σίτου μόνον εκατομμύρια ιίσήγοντ*

κατ' έτος είς το Κράτος καί έπωλοΰντο ιύθηνότιρα, 
διότι καί όλιγότιρα είς τήν παραγωγήν των έδαπανή· 
θησαν. Έ π ιιίή  δέ τούτου έξακολουθοϋιτο; ήλαττώθη 
καί ή τιμή τοΰ εγχωρίου, τά χιφάλαια τοΰ άγρονό 
μου ίδυθίσθησαν εί; τούς κόλπους τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ 
ίερ«ως καί τοΰ είσπρ-άχχορος τής δεχάτη;, μάλιστα 
δέ τών φόρων, ;? τ ι. ι ;  ηυςησαν άντί νά έλαττωθώσιν.

Αί έ ν ο ρ ί α ι ή'αγχάσθησον έκτοτε νά τρίφωσι πλήθος 
έκμιοθωιών χρεωκοπ^σάνιων καί εργατών άργουντων, 
ή πίνία προέβη γιγαντναιοις βήμασιν, έπειτα χαί ή ’ίρ- 
λανδια εκβράζει έκάστοτε στίφη πιιναλέων ιίς τά : άχ- 
τάς τή; Αγγλίας. Τοιουτοτρόπως έπολλα τλασιάσθη- 
σαν βί άφ-.μαί τή; φθοράς καί τής καταστροφής- έν. 
εέχ ιται δέ μετά ταΰτα νά πνίξωσιν καί είς χείμαρρους 
αιμάτων ό'όκληρον τήν κοινωνίαν.

‘Ο O v e r s e e r , είτε έφορος τής διανομής τοΰ ελέους 
τών πτωχών, ύπάρχιι εχθιστος πανταχοΰ· καί ό μέν έ- 
λιούμενος τόν κατηγορεί ώ ; ύπερ-»σπιζόμενον τήν έφο 
ρίαν χαί ακολούθως φειδωλόν ή δέ ίνορία τόν ονειδίζει 
ως άτώτως θυσιάζοντα τά συμφέροντα τοΰ νομοΰ καί 
τής χοινότητος είς τάς άπαιτήσιις καί αξιώσεις τών πε 
νήτων. Ο! οδχως άντιφερόμενοι α ·τουδάζουσιν έναλλάξ ή 
καί συγχρόνως νά τόν άπατήσωσιν· άλλά καί ευποροί τ ι- 
νε; προσποιουμινοι τήν πενίαν (1) τόν πολιορκοϋσιν,ή δέ 
έ>ορ!α άμφιιβητεϊ τά δικαιώματα πάντων τών εμφανι
ζόμενων. Επειδή δέ ή Κοίνότης θέλει νά πωλήϋΐ], οΰτως 
είπεΐν τήν συμπάθειαν χαί τή ν  ελεημοσύνην, άναγχάζιι 
τούς τροφοδοτούμενους ή νά χαθαρίζωσι χαί νά οτρώ 
ν»σ ι μ ί άμμον τάς όδούς, ή νά έξορύττωσι μέταλλον, 
ίθ ιν  καί αΰτο! βιαζόμενοι νά συνταλαιπορώνται υπαι* 
θροιχαίπάσχοντες περιοδιχώς ύπό τοϋ καυσωνος «αί τοΰ 
ψύχους βυνομνύουσι τόν κοινόν 2λεθρον καί μεταβάλ
λονται εΐς λαθρέμπορου;, κλέπτας, λ >; σ τ ά c, έμπρηστάς, 
κακούργους έν γίνει, όσονδήποτι τίμιοι χαί φιλήσυχοι 
τυχωσιν έκ φύσεως. Διότι κατά τί δύναται νά τούς 
ωφιλήση ή χρηστοήθεια, έν ώ πανταχόθεν ωθούνται 
εις τήν διαφθοράν,, τά πλημμελήματα καί τήν έκδίχηιιν; 
Πο/ύ λυσιτιλέστιρον Γσως ήτο νά τούς χρεμάσωσι παρά 
τό νά τούς βοηθώσι τοιουτοτρόπως

(1) Τό ox a r d a . l o r  τ ο ίτ ο  ι ί ο ή χ θ η  χατ ό.Ιίγον 
χα ϊ ι ί ς  τ η ν  ά.ΙΛως leo ro/ io r  'Ε λ . ΐη π χ ή )  n o .h z t ia r '  
ό ι ό ι ι  εύποροι ποΛΛάκις ποΛΙται χ α τ α ϋ χ ο ν τ α ι  ι π ι  
opxoorzK  r d  ζητώο ιν ,  ώζ d r f i e r  s r d e t t c ,  xai . lau  
Carcva.i μ ά λ ι σ τ α  ί χ  τής Λ ημαρχ ίσς  άποόε ιχ τ ιχ όν  
π ίτ η τ ο ζ ,  ω ιτβ  ά κ α λ λ α τ τ ό μ ε ro i  το ιουτοτρόπως τών 
βαρέω ν  oVru( ό ι» α σ τ ιχώ ν  ία π α ν η μ ά τω ν  ά να λ α μ δ ά -  
v o v o i r  άπεράντονς  ί ί /tac, ότε μ ε ν  τό δημόσ ιον ,  ότέ 

xai ίδ ιώ τας  ένάγοντες χα ι β α σ α ν ί ζ ο ν τεζ. Τίζ νά  
πιστεύστ) 8τι did. το ιούτον άδ ίχως e y a d ιασμένος  ε γ 
γράφου xai yi.Wdtxdc τ ι ς  έχ των τής δ ι υ ι έ ρ α ς  τά -  
£ιως d ιχηγόρων χ α τ α γ ί ν ΐ ΐ α ι  dd iaxόπως νά  έν οχλ τ  
τβΐις ι ν χ ό ν τ α ς ,  xai νά  περιπλέχτ) τους ά π ι ίρ ο ν ς  εϊς 
τους γρ ίφους τώ> δ ιχ α σ τ ικώ ν  τ ύ π ω ν  χα ι τών σ υ νη -  
γηρ ιχών  στρεψβάιχ ιών ; Κ α ι  δμως τοϋτο γ ίν ετα ι  ν π ’ 
δψ ιν  τής Κ υδ ίρ νή σ ιω ς  *αί είς α ν τ ή ν  ι ο ί  Β ασ ιλ ε ίου  
τη ν  πρω τεύουσαν  !

Τήν διαφθοράν ταύτην τών κατωτέρων ταξιων 
άπαρτιζει ό Αγγλικός κλήρος ώς μή παριδριύων είς 
τά χωρία. Διαπρέπουσι μέν οί ίιρεΐς ουτοι τής 
ήμετέρας έχ<λη*ίας κατά τήν παιδείαν τών λατινικών 
καί έλληνικώ* γραμμάτων, ά/λ’ού?εμ ίαν ίχουσίν ηθικήν 
κοινωνία» μετά τών λογικών προβάτων, τά όποια έ· 
τα γθησ αν νά ποιμαίνωσιν, ο5τε μάλιστα τάς χριίας 
αύτών καί τήν *ατάς·ϊσΐν άξιοΰσι νά έρευνήσωσιν. Αλλά 
τότε είς τ ί χρησιμεύουσι τά διδασκόμενα παρ αύτών 
δόγματα χαίή διαθρυλλουμένη χριστιανική ήθιχή ; Αύ
τοί άπώλεσαν απασαν τήν θρησκευτικήν επιρροήν —  
‘ Η περιουσία τών Ιδιοκτητών ήλαιτώθη, άλλ’ αί εξιΐς 
τής ΐϊολυτιλιίας Iτι διαμί%ουσιν. Έκτος δέ τών φόρων 
ύποφέρουσι καί τήν ύπέρ τής έχχλησιαστιχής δέκατης 
καταδ ίω ξ ιν ,  άν χαί πα*τοιοτρόπως έπιχιιρώσι νά άπο* 
σιίσωσι τοσοΰτον βάρος- διότι μόλις άποφασίζουσι νά τήν 
πλτ,ρώσωσι μετά ίπανιιλημμένας απαιτήσεις, καί δια
μαρτυρήσεις, καί διαταγάς τών δικαστηρίων. Έ νικα 
τούτων ή συμφωνοΰσι μιτά τοΰ άγρονίμου κατά τής 
κοινής τάξιω ς, ή βιλονεικοΰσι μετ’ αύτοΰ, καθώς ουτος 
μετά τοΰ έργάτου, καί δ πτωχός μετά τής ένορίας. 
Τούτων δέ γινομένων έξασθινεΐ αναφανδόν ή ιξουσία- 
επειδή αναγκαζόμενη νά βλάβτη τά κατά μέρος συμ
φέροντα ιίς τήν διιξαγωγήν ατελεύτητων διαφορών γ ί-  
ιεται βαθμηδόν μισητή δ μ ο ίω ;  πρός πάντας.

‘ Ο άγρονόμος δυστυχών βοηθιΐται ύπά τοΰ έφημιρίου 
και του ιδιοκτήτου' άλλά δέν άγαπα αύτούς πλειότε- 
ρον, ούτ· ιύγνωμονεΐ' ή δεκάτη καί τό έχμίοθωμα 
τόν καταστρέφουσιν. Έκ τούτων ή μέν πρώτη ιίσέρχε- 
ται είς τό κιβώτιον τοΰ ίερέως, τό δέ δεύτερον είς τά 
τοΰ ιδιοκτήτου’ άν δέ έκάιερος άποδιδρ μέρος τών κα- 
ταβληθέντων παρ αύτοΰ χρημάτων, μάλιστα δέ ώς 
ελεημοσύνην, δέν νομίζιι εαυτόν υπόχρεων' τούνα»- 
τίον «ροσβάλλεται δί αυτής ή φιλοτιμία του κα! βλά
πτεται τά αίσθημα τής ατομικής άνιξαρτησίας του, 
άνευ τής δποίας ούδεμία άρετή δύναται νά ύπάρξtj —  
Ύπόκωφός δέ τις πόλεμος άναρριπίζιται μιταξΰ αύτοΰ 
χαί τοΰ ίερέως, καθώς μεταξύ τοΰ ιδιοκτήτου καί τοΰ 
άγρονόμου, μιταξύ τούτου καί τοΰ έργάτου, πάντων 
δέ τούτων κατά τής Κυβερνήσιως, ή τής κοινωνίας.

Ή  κατάστασις ουτη θλίβέΐ τόσω μάλλον ιόν φιλάν
θρωπον, οσφ ή μιγάλη Βρεττανία πιριέχει γαίας ίκα- 
νάς νά θρέψωσι τούς λαού; αύτής, ά< δικβιόιιρο» 
διανιμηθώσι». Έπιιδή δυοιν θάτιρον, ή πρέπει νά εχ- 
Ταθή ή καλλιέργεια, ή νά ένασχοληθώσιν ο! πλιονάζοντες 
γι»ργοι ιίς άλλα ίργα, παραγωγά όμως καί χοινωφβλή' 
ΐβιιδή σήμερον άναγκάζσυσι τούς χωρικούς νά έξορύτ
τωσι» Ιμμον,χαθώς οί άρχαΐοι έβίαζον τά άνδράκοδα »ά 
άλήθωσι διά τβΰ χιΐρομίλου, μιμούμινοι τόν Λόρδ 
Κβστλερήγβν, όστις χατεδίκαζί τούς ’Ιρλανδούς των 
χωρίων του νά άνοίγωσι» ορύγματα, έπιιτα δέ »ά τ«  
γιμίζ<οσι. ( ί )

/1 j  Ή  πο ινή  αϋτη έν9 ι;μ ί(ε ι  τήν τοϋ Σ ίσυφον,  
ζστ ις  άνέφερεν άό ιαχόπως μ έ γ α ν  Μ,θον ι ί ς  ά ϊωφερή  
ι ό π ο ν ,  δθει πά ντοτε  ιχ υ λ ίε τ ο  είς τά χάτω.



Είς τή» άνευρεαιν νέαν πόρων προσθετέον ιήν εί; 
άλλοδαπήν μετανάστευσιν χαί τήν μετοιχεσίαν, είτε τό» 
επιχώριον έποικισμόν.

Ε* τούτων ή μετανάστευσις απαιτεί μεγάλα; δα
πάνα;, αντιβαίνει καί είς τά κοινά ιοΰ πατριωτισμού 
χαΐ τής φιλανθρωπίας αισθήματα (1) έπειτ» άπαστεριϊ 
τήν χώραν άναγχαίων καί ώφελίμων ά*θρώπων έ*- 
τό; τών χρημάτων, 'Γέλο; άποιχισβΕ'/τες δέν βέλου- 
σιν όκνήσει μετά τινα χρόνο/ νά έπαναστατήσωσι χα 
τά τής μητροπόλεως. Αλλά ιό μέεον τοΰτο ύπάρχιι 
άνίσχυρον χαι άλλως δεωρούμενον' διότι α> έξαχολουθή· 
δ πληθυσμός, δυνάμ;0α χατ’ Ιτος νά έξοριζωμεν έχ ιής 
πατρίδος των 2 6 1 ,0 0 0  χατοίχοκς ;

Εχομιν Ιό ,000  0 0 0  πλέθρων (2) γή ; χέρσου, έξ 
ών 5 ,0 0 0  0 0 0  άνήχουσι μόνβν ι ί ;  χήν Α γ γ λ ία ν . ‘11 
καλλιέργεια αύιώ» έμελλε νά παράξη νέους πόρους 
εντός ολίγων έτών ιίς εήν γιωργιχήν τάξιν, τό δέ 
"ροϊόν ηδελιν άνα*ουφίσει συγχρόνως καί τάς άνω 
τέρας, έλαττουμένων χαί τών φόρων· άλλά xai άλλϊΐ 
βιβμηχανίαι τότε ήθελον έ-ισχυθή* έν γ έ ν ι ι  δέ τά 
εργο*τάσια xai τό έμπόριον ήθελον λάβχι νίαν δύνιμη*.

Γο πρός τού; πτωχούς, ή τού; άργού; διδόμενον 
ελεος έδύνατο νά χορηγήται ώ ; έγγύησ:ς τών πρώτων 
προκαταβολών” Ιπειχα ήδελον χρηιιμιύσει «ίς τούς 
δανειστά; ώ ; ύποδήκη βί γαΐχι, αύταί δέ Ιπρεπ« 
να εχμισθωθώσιν ύπό συαφέροντα; χαί ένβαρρύνοντα. 
•τόν άγρονόμον όρους, ώστε νά χαταντήση ποτέ χαί 
ιδιοχτηχης’ διότι ή επίμονος χαί ένδελεχή; φιλοπονία 
του μιχροΰ ιδιοκτήτου ιύδοχιμεϊ πολλά/.ι; εί; τά νά 
χβταστήσΐ) παραγωγόν γ ή ν ,  τήν οποίαν δ μέγας ίδι- 
οχτητη; παραμιλεί ώ ; άχαρπον. Γνωστόν δέ προσέτι 
υπάρχει οτι τά χαχά ή9η χαΐ ή διαφθορά προέρχον
ται ω ; έπι το πλιιστον έχ τή ; ένδιίας χαί τή; ίχνη 
ριας. Αν δωση; λοιπόν ε ί; τάν άργάν έργάτον Ιργον 
χαι άρτον, ευκόλω; θέλει δυρθωθή καί φρο/τίσει πε" 
fi τοϋ μέλλοντο;.

Αλλ ή Κυβιρνησι; ούδαμώς έβοήθησε τού; έπι 
χιιρήιαντχς νά άροτριάσωσι χέρσου; γα ία ;.’Επειδή δί 
ευτε κεφαλαία ειχον, cuτε έργαλιΐα, έ>ό; μόνου έτους 
ακαρπία άρχει νά χαταστήση αθ/ίου; χαΐ νά άπελ- 
πισιj τβυς τοιούτου; τολμηρού; χαί φίλοπόνου; άνθρώ 
που;. ‘Η Ιρλανδία βυθίζεται άδιαχόπω; εί; τήν άβυσ 
ο»ν, ιήν οποίαν πρό αύχή; ήνοιξεν άσύνετος πολιτική, 
διότι δέν εξιτάθϊ> ή άρόσιμο; γή ή δέ Κυβίρνησι; 
απεττραφη τήν εύφορον χώραν ταύτην ώ ; θεοκατάρα 
ταν, ουτε εφρόντισέ ποτε νά έμψυχώσ/ι οϋτε τήν γεωρ. 
γίαν, ουτε τήν βιομηχανίαν τη ;, μό»ον δέ ή χωροφυ 
λαχή χαί ή χαταδυναστιχή φρουρά μαρτυροΰσι τήν περί

(1 ) Κ α ϊ  δμως εις α ύ τήν  χατεφενγον xai adta ■ 
λ ε ίπ τω ς  χαταφεύγονσ ιν  ο ί  Λαοί, μ ά λ ι σ τ α  ζήτ ί ρ  
λ α ν δ ία ς '  δ ι ό ι ι  χ ι λ ι ά δ ε ς  αύτών μεταφε'ροντα ι, oi 
μ ί ν  t i c  ζην Αμιρ\χήν, ο ί ι7έ είς την Ω κεαν ίαν ,  ή 
v i a v  'Ο λλανδ ία ν .

(2) Acre, δ ιά σ τ η μα  γής π ιρ ιλ ί 'μ β ά ν ο ν  4840, γ*- 
χ ρα γω π χο ν ς  π ήχε ις  ζής Α γγ λ ία ς ,  ε ί ζ ι  γυάρδας .

αύτής μέριμναν, Κνεχα τούτων ά yapχτήρ τοΰίρλανδι- 
χοΰ λαοΰ παρωξύνθη χατ* τή; Α γγλία ;, ή 3έ ληστεία, 
αί πυρχαϊαί χαί οι φονοι ήρη,αωσαν τάς πιδιάδα;, (ξή 
ραναν τά; πηγάς τή ; χοινής εύδ·ιιμονία; χαί έμά· 
xpuvav απ αύιή ; πάντα; τού; κεφαλαιούχους.

Εν ώ άδιαχόπω; βυνυχώνται έταιρίαι διά τήν 
καλλιέργειαν τών χέρσων γαιώ/ τοΟ Καναδά χαί τής 
Ωκεανίας, ουδείς κερίοσχόπο; έφρόντυε νά γονιμο- 
ποιήσζ τά 5 ,0 0 0 ,0 0 0  πλέδρα τής χέρσου, άλλ’ εύ-
?ορου γής τή; Ιρ/.ανδίας ! Και όμως άν άπαξ έγίνε· 
το ή άρχή, τά ώρελήματα η,αν δέβαια, ό δέ παρά. 
σίτος χαί όργαζων λαός έδύνατο ώιριλίμως νά ένασ* 
χοληθή· έπειίή ή νέα παραγωγή έξαρχεϊ νά θρέψη 
3 .000  0 0 0  πλε οτέρων χατοιχοίν.

Καχά τά τνλευταΐον χτηυιατολόγιον ιή ; Ιρλανδίας 
έξεργασδέν παρά τοΰ Κ William Couling, ή επ ι
φάνεια αύτή; περιέχει 18 ,441 ,7 44  π/,έδρα διαιρού
μενα ώ ; έφεξή;

χϊ,ποι *α αρόσιμοι τόποι . 5 ,3 5 9 ,0 4 0  
λειμώνες «αί νομαί . . 6 ,7 3 0 ,2 4 0
χέρσοι, άλλ’ eupopsi γαΐαι . 4 § 0 0 ,4 6 4  
χέρσε» ά«#ρποι . . . 1 ,4 1 6 ,0 0 0

18,441 744  ’

Ό  6ε πληδυσμος τής Ιρλανδιτ; ύπιρβαίνεί ί ΐω ; 
τά 8 ,0 0 0 ,0 0 0  καί ίπέχεινα, ώτχε ε< «οι ήαυυ πλέ% 
δρον πιριέρχιτα: εί; Ιχασχον άχομον. ‘ Η Κυίε'ίνη. 
σι; δέν έφανέρωιε πόσοι έ< τών Ιρλονδών λιμοχτο- 
νοΰσιν, ή τρέφονται μόνον διά γαιωιεήλων ή καινή 5- 
μω; φημη φέρει τά< αριθμόν αύχών «ί; χά τριτημό
ριον τοΰ όλου (I )

Κατ έ’το; ή Αγγλική Κυβέρνησις πέμπει Ιεραποσ
τόλου; ε ί; χήν Ά»ατβλήν xat τή/ Λύ»ιν διά νά ίελ τ ιώ - 
σωσι τήν κατάστασιν άνδρώπων, οΓτίνες οΰδ' έπάτησαν 
τά Ιδαφϊς τή; μεγάλη; Ιΐριττανία;, ούδ’ έπίλέμη?αν 
ύπέρ αύτή;. ‘Ο 3Χ3πο; ύπάρχει κατά πάντα άξιέ. 
παι*ος· άλλά τί επραξε καί ύπερ τή; ’Ιρλανδίας ; Κρα* 
-εϊ αΰχήν ύποκειμένην ε ί; τάς λεηλασίας χαί τάς 
παρειοπράξεις κλήρου διαψιλώ; μέν συνταξιοδοτου- 
μένου, μή διαμέ/οντο; δμως πλησίον τών ποιμνίων. 
Μόλι; ύπάρχει ε/ Ιχατομμυριον διαμαρτυρομένων 
χαδ όλην τήν Ιρλανδίαν χαί όμως πράς δ ατήρητιν 
χών αναγοίων εί; α ύ^ ύ ; ίιοέων δαπάνα ή χώρα αυ
τή 1 ,426 587  λίρας στερλίνα; (δηλ 3 5 ,6 6 4 ,6 7 5  
φράγκα I] ί ι  ώ οί χαδολίχοί ίεριϊ; ούδένα λαμβά»ουσΐ 
μισδάν, ζ ίσ ι δέ μόνον έκ τών τυχηρών (2), Αν είς

( 1 )  Ε π α ΰ θ α  ά χ ο λ ο υ θ ί ϊ  t i c  την  Α γγλ ιχ ή ν  ΐψ η ·  
μ ι ρ ί ό α  ό ϊ« μ α σ τ ιχ ο (  χ α ζά λ ο γο ί  z€ir γομών zijc lj) · 
λα νύ ία ς  xai Ζον πλήθους  ί χ ά ι τ ο υ  αύτών, z0r β .το ϊ· 
(>ν ή μ ι ΐς  xapa.iti.-xofi ir χ ά ρ ι ν  συντομ ίας .

(2) Πόσον τό το ιοϋζοτ υπάρχε ι  χαζά π ά τ τ α  λ ό 
γον  συμφορώζιρον ,  προσέτ ι  όε xai σύμφωνο*· πρΐις 
εά ά ρ χ α ία  έθ ιμα  τις Ε χχλησ ία ς ,  τής όπο ιας  ή χ ι -  
ψαλη  χα ΐ  ϋ θβμελ ιιο τή ΐ ό Χ ρ ιστός  ix βοηθημάτων  
ί ζ η ,  ύ ν ν α τ α ι  εχασχος ά γ  ία ν τ ο ϋ  ϊ ά  χρ ίνη .  4 ι ά  roy"

τήν είρμε’νην ποσότητα «ροιτεθώσιν όσα δαπανώνται 
ύπερ τής διατηρήσεω; φρουρά; έ* 40,000 στρατού 
«υγχειμένη;, ή σχληρότης τοΰ ταμείου χαι ή άπήνεη 
τών μεγάλων ιδιοκτητών, οΓχινε; ζώντε; είς τήν Αγ
γλίαν χαι καχασπαταλώντες χά χρήματά των έπιμέ 
νουσι δι’ έπιτρόπων νά λαμβάνωσι το έχμίσδωμα, ευ
κόλως γίνεται ·ίς πάντα'1 εύχατανόητον πόσον ή Ιρλαν 
δία κατατρύχεχαι.

Τί παραδοξον λοιτόν άν εκατοντάδες χιλιάδων 
πχωχοί καί ρακενδύται Ιρλανδοί άποβιίνωσιν έκάστοτε 
είς τήν Αγγλίαν, διωκόμενοι δέ εκ τίνος λιμένος 
επανέρχονται είς άλλον; Τί παράδοξον αν τρέφηται 
άσπονδο; καί λυσσώδης πόλεμος μεταξύ Αγλλίας καί 
Ιρλανδίας; Τ ί παραδοξον άν άποθνήσχωσι τά τέχνι 
αΰιής χαχά χιλιάδα;, όίάκις λείψωσι τά γαιώμηλα ;  
Γί παράδοξον προσέτι άν πλήθο; Ιρλανδών δέν έχω 
σιν out· ώ ; τά ζώα χαταγώνια, ή φωλεού;, άλλά δια - 
νυκχιρευωσιν εί; τά ; τάρρου;, ύπά τάς γιφύρας, Ιμ- 
προσδε/ τών άποβηχών καί ιίς τών δδώ» τά ; γωνίας;

IJoaov έδύνατο ή κατάστασις αυ:η νά βίλτιωδή ! 
Δυο ώραι τοΰ χρόνου, τό βέρος χαί ό χειμών, ύπάρχουσι 
πολύ εΰχραέσχεραι εί; τή» Ιρλανδίαν παρόσον πολλαχοϋ 
τη; ΕΟ ρώπης, τά ποίμνια αύλίζονται δίο^ου τοΰ Ιτους 
υπαιβρα ίκαί χατ’ αύτήν τήν νύχτα, ή δέ παρα*ειιιένη 
θάλασσα πλήβ«ι ίχδύων' καί όμως ό ’Ιρλανδός άποθνή 
oxt!, άν λείψωσι τά γαιώμηλα' οί λιμοί συμβαίνουσι 
συχνοτερον είς τήν πιτρίδα του παρ» ι ί ;  τήν δυσ- 
χ<ίμερον Σιβηρίαν. Ή  νήσος περιίχ ιι πλοΰτον άφθο 
νον πα/τβίων ορυκτών, καί ομως έπαιιαι αύτόθι πε 
ριφέρονται- πανταχοΰ εύρίσκονται λιθάνθρακες, ά λλ ’ 
έ λαός ριγοϊ πάντοτε ύπά τοΰ ψύχ :υς- τέλος ούδα- 
μοΰ υπάρχουσι τοσοΰτον δαψιλ»ίς αί άοβεστώδιις καί 
κιμωλιωδεις γαΐαι γρήσιμοι είς χήν βελτίωσίν τώ< 
αγρών, χαί όμως δ χωρικός κατήν’.ηιε νά ζηλχύι; 
τών κτηνών τήν τύ/ην. Οί ’Ιρλανδοί έξεχουσι κατά 
τή/ φιλοπονίαν, τήν ρώμην καί τον νοΰν άλλ’ έξ αύ* 
τών εν μέν τέταρτον έπαιτεΐ, άλλο δέ τέταρτον λη 
στευει, τά δέ ετερα δύο ταράττουσιν άδιακόπως τήν 
χώραν χαί έκηρύχθησαν εχθροί άδιάλλακτοι τών νό
μων χαί τής Κυβερνήσιως ·

Ητο ιυχολον νά διαπλέηται έαωχεριχώ; πολλαχοϋ

ίο  xai ή μ ε γ ά λ η  Έ κχλησ ία  όρθώς σ υ λ λ ο γ ιζ ο μ έ νη  
χατ ούύενα  τρόπον  έστερζε νά  μ ισθοδοτώ} ζα ι οί 
αρχ ιερε ίς  τής Σερβ ίας  π α ρά  τοϋ δημοσ ίου  ζαμε ίου ,  
χαθώς ά π η τ ε ι  ζοΰτο πρό της Ε λλην ιχή ς  έπ ανασ τά  
σεως ό τότε ήγεμών t o U t o o c -  ά λ λ ά  τούζου μ ε τά  
ζ α ϊ ζ α  ια τορθωθέντος ,  ο ί επ ίσκ οπο ι  ψ ηφ ίζον τα ι  εχ· 
τοτε υπό Τής π ο λ ιτ ικ ή ς  ε ξουσ ία ς ,  ήτ ις  εχε ι αυτούς  
το ιουτοτρόπως Οργανα τών σκοπών της ώς μ ι σ θ ω 
τούς δούλους. Α α ι  ομως ή Ο θωμαν ιχή  δ υνα στε ία  
έ α β ά σ θ η  με'χρις εσχά των  τό ά ρ χ α ϊο ν  τοΰτο εθ ιμον  
τής μ ε γ ά λ η ς  τοΰ Χ ρ ίστου  Ε κκ λη σ ία ς '  xai άφ ού 
δε πρό δύο ,  τρ ιών  ετών χατ ’ε ίσή γησ ιν  πονηρών xai 
δουλοφρόνων άνθρώπω* ήθέλησε νά  χα ι  αργή  cr, xai 
ά π η ν τ η σ ί  μ ε γ ά λ η ν  ά ν τ ίσ τ α σ ιν  ix των υποτελών  
αυτών αρχ ιερ εώ ν ,  ε χ ρ ι η  φρόν ιμον  > ά μ ή  προ^ω - 
ρήσ$  π ερ ισσότερον .

I) Ιρλανδία, συνακτομέ«ων π. χ . διά χοινής διώρυγάς 
τινω* λιμνών οΐον τής Coreb, τής Mash xai Caira 
είς τάν νομόν G alraj, νά άποξηρανθώσι δί 132,000 
πλέθρα γής ή3η καταχλύστου. Τά Ιργον τοΰτο έδύνατο 
νά συντελεσθή διά μόνον χιλίων καί τρισμυρίων στερλι
νών (είτε 7 5 0 ,0 0 0  φράγκων) ή πώλησι; όμ««ς τών 
άποξκρανθέντων άγρών έμελλε νά άποφέρη 3 0 0 ,0 0 0  
λίρα»; (ίίχε 7 ,0 0 0 ,0 0 0  φρ.) ’Αφαιρβυμένης τής ούο· 
τεως τοΟ ποταμού Cashen ιίς  τά Newry, ή ναυσι- 
πορεία Ιμιλλε νά έκταθή εί; 30  μίλια καί 1 ,6 0 0 .0 0 0  
πλέθρα γής αιχοξηρανθεντα έχρηοίμίυον είς τήν γεωρ* 
γίαν. Γβ αυτά δέ συνέβαι»! χαδαριζομίνων τών πο
ταμών Lough, Ghara, Shannou Lough Ree. Κατά 
δυστυχίαν τοσαΰτα στοιχεία ευδαιμονίας έματαιώδησαν 
ύ,.έρ τών κατοίκων.

Εχτός τούτων ομως ή ’Ιρλανδία πλεονεκτεί καί 
χατά τό π/.ήδος καθώς καί τό εύθετον τών λιμένων είς 
2 0 0  μιλιών Ιχτασιν. Διότι χειται πλησιέστερβν χαί 
χατά τής Ιϊπανίας χαί Αυσιτανία; καί τής Μέσο* 
γιίου παρά τήν Αγγλε ι ν. ΙΙρώτην τήν δυτικήν 
αύτή; παραλίαν βλέπουσι τά έκ τοΰ ’Ατλαντικού ω 
κεανοί δηλ. τών Ινδιών, τή ; Αφρική; χαί τή; Ά μ ε . 
ριχή; έρχομε/α πλοία. Μόλις τά άναγόμενον έκ τής 
Αγγλίας πλοίον έφθασεν είς μετέωρον πέλαγος, 

άλλο άποπλεΰσ»/ συγχρόνως έχ της Ιρλανδίας φθάνει 
σχεδόν ε ί; τή ; Αμερικής τού; βίγιαλού;. "Οθεν διά 
διώρυγος κατά τά πλάχο; αύτή; ή/οιγμένης τά έκ τοΰ 
Liverpool έμποριύματα φθάνουσιν αύχόδι έπί άτμο« 
*ι»ήτου πολύ ταχύτιρον.

Αλλ’ οί άλαζόνις μεγαλέμποροι τοΰ Αονδίνου, οί 
»ριστοχράται τοΰ πλούτου, ουδέποτε θέλουσιν ίγχρίνεί 
τοιαύχην μιταβολήν, ουτ’ άποφασίσει νά μιταφέρωοι 
το γοαφείά των έκ τής είρημίνη; καθέδρας είς τό 
Galway Επέμειναν μάλιστα ένσνχιούμενοι καί είς τήν 
μεταξύ τοΰ Port yalentia χαΐ Halifax άτμοπλοϊχήν 
κοινωνίαν· πολύ δέ μάλλον άπιβαίνει άπίθανον νά 
παραδιχβή ή Κοβέρνησις τά εύφυέσχατον σχέδιον τοϋ 
μηχανικού Fazbairn προτείναντος νά συναφή ή 
Σκωιία (άπό χοΰ Port Patrick) μετά τής Ιρλανδίας 
(εί; τά Donaghadee) διά προχώματος δεκαπέντε μ ι
λιών φέροντος έπάνωθεν σιδηράν όδόν. Διότι τούτου 
γενομένου έμελλε νά μετατιθ? δλον το εμπόριον είς 
αλλβ* τόπον καί ή Galway έγίνετο τά γενιχάν αύτοΰ 
έπίνειον. Τωόντι τά πλοία έμιλλον νά απαλλαχθώ»! 
τοΰ επικινδύνου περίπλου τής νοτείου πλευράς καί 
τής διαπλεύσεως τής διώρυγος τοΰ άγίου Γεωργίου τής 
Αγγίας, όπου κατ’ Ιτος χαταποντίζονται έκατόν τού- 
λάχιστον όλκαδες· οί πλοίαρχοι καί ναύκληροι ηδελον 
κιρδαίνει καί κατά τάν χρόνον δέκα ήμέρας, καί κατά 
χήν δαπάνην πολλά χρήματα* χα! πεδιάδες χέρσοι ήθ«* 
λον ευφραίνει τόν θεατήν χλοάζουσαι χαί καρποφόροι, 
ά* σίδηρους δρόμος, ή διώρυξ ίφέρετο ε ί; το* ’Εβλά- 
νην καί τό Belfast, όπου καδώς είς τό Donaghadeo 
ερχόμενα τά άγώγιμα τή ; ’Αμερικής «αί Ινδίας 
διέβαΐνον τή» Ιρλανδικήν διώρογα διά τοϊ i i . r/ ih cu  
χώματο;, αύχόδεν δε μετέβαινβν πρός άνατολ,ας είς 
Carlisle χαί Newcastle, πρός δέ νόχον εί; Manche

s te r  χαί αύτόθεν έχ του Birmingham I t ; Αονδΐ*ον,



έντός μια? καί μόνης ^μέρα?, έπιιδή η άπόσχασις ίχ 
-τοΰ Λονδίνου είς χήν Έβλάνην ή9ελΐν ιί»αι 160 λ ιυ - 
γών, δια»υομένων δέ 13 1[3 χαβ’ ώρα* ή έκ πρω- 
τευούσης εις πρωτιύουσαν μεχάβασις έγίνιχο έντός 12 
ωρών xai διά 3 πένων (35 εκατοστών φράγ ) κατα 
δέκα λεύγας. . . .

Ούδέν άλλο σχέδιον καθ’ ήμας δύναται νά ώφιλήσΐ) 
ή χαί σώση τήν Ιρλανδίαν τοοοΰχον . . .  · (I)

Έ κ τής μαχρας ταύτης άφηγήσεως άποδειχνύιται 
μέν β ιβ ϊίω ς οτι μέγα μέρος χ ΐ; ’Ιρλανδίας βίλωτεύει 
και ταλαιπωρείται, πιστιύομεν δέ δχι χαϊ τή; Αγ
γλίας όλης οί γεωργοί δυστυχοΰσι μεχά τάς γενομέ· 
νας μάλιστα μεταρρυθμίζεις παρά τοΰ μιγαλεπηβόλου 
Πήλ, οστις άφή«εν έλιυθίρα* τών σιτηρών τήν είσο
δον. Άναλογιζόμεθα προσέτι κβί τό έχ διλλιουνίων 
λιρών ύπέρογχον χαί δυοβάστακτον χρέος τής IVI. Β 
άλλ’ άμριβάλλομεν άν όλη ή μεγάλη καί κρατα ά χώ 
ρα κινδυνεύει σπουδαίως χαΐ πραγματικών διά χά, 
κατά μέρος ανωμαλίας ταΰτα;. Οί πόροι τή; βιο 
μυχανίας xai τοΰ έμπορίου κολάζουσι προς καιρόν τήν 
άχμήν τοΰ κακού καί εςοικονομοΰσι τάς πίριστάσε.ς. 
Πάσχουσι μέν αί πεδιάδες, άλλ εύίηνοΰσι σχεδόν ά 
ναλόγως αί μεγάλϊΐ πόλεις* έντός αύτώ» τελείοποιοΰ» 
ται αί έπιστΐμαι καί τέχναι, έπιτείν*ται 6 πολιτισμό; 
χαί πολλαπλασιάζονται τά συναλλάγματα.Ενθυμούμενα 
ότι ό 'Ρουοώ έιρρόνει πάντη διάρορα πιρί τώ» κέντρων 
τούτων τής πολιτιχή; δυνάμεως καί ευημερίας1 διόχι 
Ιλεγεν ότι αΰται μάλιστα έξαντλοΰσι χά κράτη καί 
προζενοΰσι χήν άδυ<αμ’α·» των, δτι ό έξ αύτώ» προσ 
γινόμενος πλοΰτος ύπάρχιι ψευδής, καί οτι ή πόλις 
τών Παρ.σίων ά·τάξιος κατά τοΰ; πολλούς μιας όλο 
κλήρου έπαρχίις προξενεί τήν φθορά/ πολλών έπαρ- 
χιών και ότι αύτή τρέφεται πα^ αΰιών. .' .

Ά λλ  οί έντός τών πόλίων ιίϋπραττόμενοι φόροι 
οΰδαμώς υπαρχουοι τοσοΰτον βίβaiot κ>ί πραγματικοί 
S»ov ή διχζ'τη τών σιτηρών. Αύτή μαλιστα χαθ’ 
έαυχήν ή συμβίωσις πολλών y ιλ ιά itov ανθρώπων ση 
μαίνει εόδα:μο»ίαν, χοιδότι δ καταμεριιμός χών Ιρ 
γων χαί αί ιύχολίαι τώ* ανταλλαγών, άένναος πηγή 
πλούτου, αυτόθι μό*ον έχτελοΰνται. Διά τοΰχο διχαίως 
οί οικονομολόγοι δοξάζουσι» ότι αί πόλεις δύνανται νά 
θρέψωσι τόσους κατοίκους, όσους κα! τά χωρία έ 
πειδή διά τών χειρο-ιχνημάτων ποριζόμεθα ευκό
λως τρόφιμα πβρινόμενα εύθηνώς εις άλλ ας χώρας. 
Ούτως ή μεγάλη Βρεττανία έχουσα επιφάνεια» 4 ,229  
τιτραγώνων μιλίων γιωγραφι»ώ» (75 κατά βαθμόν 
λογισμένων) τριφει 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0  επέκεινα δηλ. τών 
3 ,8 4 3  κβτά μίλιον, έν ώ ή Γαλλία τής οποίας ή *· 
κιφάνιια περιλαμβάνει 10 ,086  μίλια μόλις τρέφει 
3 2 ,0 0 0 ,0 0 0  δηλ. ώς 3 ,1 7 3  κατά μίλιον. Άλλά τής 
μέ* πρώτης οί χωρικοί άποτιλοΰσι μό»ον τό χοι-

( \ )  Ό  συ γγραγεν ς  εκ τε ίνετα ι d c  ζην  ά νά η τυ
Ϊ , ι υ  χ ο ΰ  σ χ ε δ ί ο υ  τ ο ύ ζ ι υ ,  ά λ λ  ή μ ι ΐ ζ  ι α ρ α τ ρ έ χ ο μ ε ν

χαΐ έν τανθα  jtoXXd ο)ζ d J ιαφηρα είς ζο ί ’ς d v u y y u - 
β τ α ς .

τημόριον χών χαχοίκω», τής δέ διυιέρβς ύπερβαί- 
νουσι τά χρία πιμτημόρια τοΰ πλήθου;. ‘ Η διαφορά 
αυτη προίρχεχαι ουχι ικ τής προόδου τών γεωρ* 
γικώ* έπιχειρήσιων χής Αγγλίας, άλλά τών τεχνών 
αυτής χαι τοΰ έμπορίου, έπειδή δΓ αύτώ* προχείρως 
λαμβάνει εξωθε* οσα χρειάζεται σιτηρά ιίς τά; πό
λεις. Αλλά χα: άλλα παραοεί-,μαια πις-οποιοΰσιν τ«ύ· 
ημών τή* γνώμην. Δ ότι ή Ολλανδία, ή Γένουα ή Βε
νετία, τώ* όποιων ή γή μόλις έπαρχε! νά βρέψτ; εν 
μονον έχ χών προαστειων τή; πρωτιυούτης αύτώ», 
διά τοϋ έξωτιριχου έμπορίου μόνον ΰφίστανται χαί 
συντηρούνται. Εχχό; τούτων ή βιομηχανία π/εονεκτεΐ 
ιή, γεωργία; καί χατα τοΰτο, όιι ολοχλήρίυ έτους οί 
αγώνες χαί ή δαπάνη δέν ματαιοΰνχαι χα^άπαξ. Διά 
τοΰτο οί ουσιωδώς βιομή^ανοι τόποι κινδυ/ΐΰουσι σπα
ν. ωτίρο» από οιτοόιίαν παρά τού; γίωργιΧ'.ύς, ή 
τους στ«ρ>υμέ/ους έξω tp'.xsu έμπορί;υ. Εντιΰ- 
9εν χαταλαμβαν^μεν διά τί τό πάλαι αί εύφϊρώτιτοι 
χώρϊΐ έπασχο» υχο λιμοΰ, καθώ; κ*Ι τήν σημιρον 
i n  πά3χοιοι κ ιτα  τοΰτο ή Κ,-να, xai τ να τή; Ινδίας 
ί̂ .έρ·»3, χώραι εξαίρετοι, εύκαρποι χαι πολυπληθείς, 
άλλά οτιρημέναι εξωτιριχών συναλλαγμάτων. Νομι- 
,ομεν περιττόν νά εί.τωμεν οτι τά έξαγόμενα έκ τής 
Αγγλίας χειροτι^νηαατα ύιτερβιίνουσι χαιά τόν ά· 
Ρ'.θμόν τά tx τής Γαλλίος.

Ο-θώς αρα κρίνων τήν σγεκχήν τή; γεωογ'α; κχί 
τής βιομηχανία; σξιαν Χ7ΐ δύ*αμιν 5 μεγαλooJής καί 
μεγάλε* βολος πολιτικός τής μεγάλης B fittav ie ; 
ΙΙήλ, άξιος ουνάρχων τοΰ Κάνιγκο^, έπεχε ρησε τήν 
■ιαραβολον μετ»ρ^υΐμησςν τή; τών σιτηοώ» θεσμοθεν -  
ας· έπειδή τά πράγματά ιυ τά  έδ;ΐ:αν τήν δ αγο,γή# 
του, αν καί ίί ιε τ ι ίέν άπικίτεστάθη ίντελώ ; ή {ιοό* 
ροπία χαί ή ΐποζιημ ωης τώ» έργατιχών τάξεων. Μό
νος ά Γποιιρρ ; αϋτος παρεχτρεπόμενος τής β ιθ ε ίϊς  
τροχιά;, όπου έτρεχον βθ  σμένοι οί προκάτο^οί τον, 
έτόλμητε νά άθετησι; ιό κοινόν τής Αγγλικής πολι
τική; αξίωμα. « Κ α κ ό ν  ι υ  χ ε ί μ ε ν ο ν μ ή  χ ί .  
ν < ι » Λιά τό oitoio» οί Αγγλοι θεωρούνται ώς στά" 
σίμοι. Β ίβιιως θέλει άνϊφα·<ή κατόπιν κ«ί άλλος έ 
νάμιλλος τοΰ ΙΙήλ χτί τοΰ Καν γχ πολιτικός, ίστις 
ιτεριφρονών τά; προλήΊΐΓς κα! προτιμώ» τό κοινόν 
συμφέρον παρά το ΐδιεύτιχό» τή ά:ισΊ0«ρατία; θίλει 
κατάργηση καί τοσούτους άλλους μεσαιωνικούς νό
μους, cΐτίνε; διαμένουσι (*έχοι τοΰδε ώ : σχανδί^ώ 
0«ις άνϊχρον[7μοί, ό»ειδος τής διεπούοης τήν τύ·/η* 
τοΰ πρώτου καί ίσχυ^οτάτου τή ; Ευρώπης Ι%ους.

Οί Γπουργοί τη; Ελλαδο; όλίγον έφρόνχισαν, νομί- 
ζομιν, νά σπουδάσωσι χήν ιύφυΐιν τοϋ Ελληνος, όλί
γον δέ έμιλέτηιαν χαί τη» ίστορίαν τώ» προγόνων 
του διά νά ιδωσιν ότι αί τέ^ναι ήκμαζόν ποτε ε ΐ; τή* 
Ελλάδα μαλλο» τή; γεωργίας, τήν οποίαν σήμερο» σ ι· 
λιύουσι πασαι αί έλπίδις τής Κυβέρνησις, ώστε on 
έλειπε κα! ή αυτόματος εΐς τά ναυτικά τοΰ λαοΰ κλίσις 
έλιείνή |/δ»ια έμελλε νά χατατρύχη συχνάχις τήν Ελλη
νικήν κοινωνίαν χαί πάντες έχινδύνευον νά λιμοχτονώσιν 
όσάκις άτμοσφαιρικαί δυσχρασίβι ματβιοΰσι τούς έτη- 
σίους κόπους τοΰ γεηπόνου. Αλλά πρός παραγωγήν 
νέων κόρων άπαιτιίτα έζετβσις άχριβής χαί ϊπιςημονιχή

οΰ μονών τών στοιχείων τοΰ τόπου, άλλά και τών ί λ .  
λων. όσοι εύρίσκονχαι ιίς  τάς αΰτας ω ; εγγ ιιτα  πε
ριστάσεις. Μόνον έχ τής τοιαΰτη; έρεΰνη; χαί έπιμε 
λεία; ά(αρρ’.χί^ο,τ αι οί ίδιαι τη; ^ίχ^βοΛή;. τροέρχι-
ται π ε π ο  Οηις ςϊ9ερά, γ ίννά τ ιι τό θαρ:ο; χ* «μπνει 
τ ι ι  ή εύγενή; τ . ιρόησί*, τή» όποίχν έπ θνμ*ι νά βλέπτ, 
ε ί; τά ; προτάσεις τών υπουργώ» »υτοϋ ό αρχηγός τοΰ 
χρά-ονς. ΙΙ.οιή^ω; κατώτεροι χών γενικώ» περιπετειών 
αί όιτοϊχι μεταβάλ^ουσι την κ ιτ α :τ ι ϊ ΐν  καί χ*ακ·»ινουρ 
γοΰσι τή» τύχη» τοσουτων α Λ Λ ό ν λαών, οι πλΐ^ττο·. 
τών άρχο»των τής ‘ Ελλαδο; πιριopUO’ T®1 ως Χ® 
πλεΐστον εί; μιχρολόγου; δια®ορά;, ποίγ»ιο» Si γι»ό 
μινοι τώ* πολιτικών άνέμω» καί έτι μάλλον χών κομ 
μιτιχώ» πα9*>ν φροντίζουν ούχί να κατορθώσω-,ι μεγα 
τ ι χαί γενναιον χσί μόνιμον, άλλ* ν-ϊ θερκιτευωσι 
τά ; περιστάσεις, χαί νά διατηρηδώσιν όιον ένδέχια 
πλειότιρον ε ί ;  τάς θεσείς xwv μαλιστα οε τινες ες  
αΰτών ουδέ κατ'0*αρ φαντοσΒέ*τε, όποί'ε» άνελαβον πρό; 
τήν Ελλ. κοινωνίαν εύθύνη». Κατά δοςυχίαν α* μίγαλό 
φρονές τινις ίλθωσίν ιίς τά πράγματα, γνωρίζοίτι ο ίχ 
θεωρίας χαί πτίρας τό* χλάδο* τή; ύπηρεσ'.α; τω», ά.:ο 
μαχρύονχαι πριν έχι φθάϋοΐι νά οκεφθωσι πιρι ουτή; 
καί νά προσλαβωσιν άξιου; »ΐ;τή» κχτόρθιοοιν ου»«ργού;

’Αλλ’ έ ; όσων εΐδομιν μένει ώ ; όμολογούμινο* ο- 
τ ι πηγή έξίσον ούσιωδης τοϋ ιτλούιου τών έθνών χαι 
χοΰ πολλαπλασιασμού αυτών πρ ίΐέτ ΐ υπάρχει ή βιο 
μηχανία χαί τό εμπόριο*, ι ί ;  τά όποια συμζαλλουσιν 
έξαιρέχω; αί πόλεις. Διά τοΰχο όσοει χώραι άίέδα 
λον, ή ήμέλησαν τάς δύο ταύτα; πλουτοδότειρας έπι- 
χ ΐΐρ ή ιε ί; ή αττώθηια» μετ' όλίγον καί κατσ τό» 
πλη9υσμό*. Άλλά μήπω; άποβαίντ; ο5ύνατο» νά συμ 

βιβασθώσιν ή γεωργία καί ή βιομηχανία, ώστε τό ε 
θνος ώς έρματισμέ*ο» οκσφο; να σαλιυη ιις cuo ενταυ 
τφ  άγχύρας;

Αν θελήσωμε» νά έπεκχείνωμεν περαιτέρω τόν π ι 
ρί τούχου λόγο» λαμβάνοντε; ώς παράδιιγμα τά δύο 
μέγιστβ έθνη χή; Εύρώπης, εύρισκομιν όχι η Αγγλία 
ύκερέχει τής Γαλλίας καχά τά ; πολυπληθείς πόλει;, 
εστίαν τών τ«χ*ώ* καί χής εμπορίας, ώ ; άπο^ε 
κνύεται έκ τοΰ έφεξής συνοπιικοΰ ττίναχβς.

Ή μεν. Βρεττανία έχει 
2. πό<· !<πε5ά»ω 16 ,000
4. —  15 ,000

‘ Η Γαλλία Ιγει 
5.πόλ.ύπεράν. 16 ,000  
3. —  1 5 ,000

70 61

Εΐ; χό» πίνακα τοΰτον χατ»φαιν«ται όχι ή Γαλλ'.α 
πλεονεκτεί μόνον χατά τάς μικρά; πολει; τα; έχο-ΐ" 
»ας έλαττον τών 3 0 ,0 0 0  πλήθος χατοικων, οπου πουίΐ 
ή μεγάλη χίνησις τών τεχνών χα! χής εμπορίας- το)- 
ιαντίο» δέ ή Αγγλία έχει πλειοτέρας πόλεις, τών 
όπο'ω* ό πληθυομός υπιρίαί*ιι τάς 3 0 ,0 0 0  τοΰτυ 
δέ διιφερόνχως καταδεικνύει χήν αναμφισβήτητο'» α υ 
τής ΰπερογήν ώ ; πρός τήν βιομηχανίαν χαί τό έμ
πόριον.

Άλλά πρό<ς συμπλήρωσιν χοΰ έργου χατογράρομε» 
ιΐζ  τον άχόλουΟον συγκριτικόν ·ίτιν2κα zyzoi^ 
εύα-δρού^α; πόλει: τών κροκειμίνων δύο μεγάλων
έπιχρατιιών χα·. τ&ύ; κατοίχευς έ/.αστης αυτών χατ
ιδίαν.

Μεγ. Βριττανία.

πόλεις. λαοί.

Ή μιγά λη Βρεττανία ‘11 Γαλί ία
έχει εκτός τής Ί ίλαν3ίας έχει

1. «όλίν όπερά νω τοΰ 1. πολίν υπιρανω χω>
έχατομμ. κο τοίχων 800 ,00 0

2. ύπερά»ω τών 20 0 ,0 00 3 — 1 0 9 - -1 4 5  000
6. 103— 180 ,000 2 — 8 0 - -  8 7 ,0 0 0
1 9 0 ,0 0 0 1. — 6 9 ,000
2. — 7 5 ,0 0 0 1.— 59 000
4. 61 - - 6 7 ,0 0 0 5 .—  40--  49 000
5. __ 5 0  - -  59 700 6 .—  32--  39 0 0 0
5 . - 4 0  —-  4 8 ,0 0 0 5 .— 2 9 ,00 0
6. _ _ 31 - - 39 ,000 12 .—  21 — 2 8 ,00 0

15. »— 21 - -  2 8 ,0 0 0 2 .—- 20 000
8. ___ 2 0 ,0 0 0 4 .— 19 ,000
4 . r 1 9 0 0 0
2 . --- 18 ,000 6 - 18,000
3 . — 1 7 ,000 5 .— 1 7 ,000

Αονδί ον
Μα-σέ^τερ
Γ χ λ α σ κ ό ο υ
Αίβερπουλ
Εδευβ ύργ
Βίρμιγχιμ
Α'δ.
Αλιφαξ
Βριετόλ
Σέφίλδ
Βροδφορδ
ΙΡυμούθ
Ολδαμ
Στόχπορτ
Βόλτον
Νόρβι*
B^xSsupv
‘Ρόσδ»λ
Αβερδη»
Π»αλιϋ
Νόττιγγαμ

1,624 034  
2 7 0 ,1 7 0  
202 426  
185 ,960  
162 ,156  
14 6 ,9 86  
1 2 3 ,3 9 3  
109 .899  
103 ,886  
9 1 ,6 9 2  
7 6 ,9 96  
7 5 ,5 9 6  
67 .579  
6 6 ,610  
63 ,051  
61 110 
59 791 
5 8 ,441  
58 019 
5 7 ,4 6 6  
50 680

Γαλλία

πόλεις. λαοί.

ΙΙαρίσυι 8 0 0 ,0 0 0

Μ ασιιλία 145 ,115
Λούγδουν ον 133 ,7  η
Βορδίγαλλα 109 ,467

‘Ρουά» 8 8 .0 S 6
^ά»τ 87 ,191

Αίλλη 6 9 ,073

Τολώσσα 5 9 ,6 3 0

Β ο λ β ε ρ χ ά μ π τ ιν 4 8 ,0 8 0

Βίύρυ 47 ,829
Δούνδη 4 5 ,3 5 5
Νιουκασιλου - 

ποντάϊ»
Βραΐγτον 
Α'ΐιεστερ
Β*9
Σχοχουποντ ρέντ37,220 
Χούλ 3 3 ,9 3 2
Άςονοοντ«ρλαϊν33 597 
Η,ϊυδορσ^ιλδ 31 ,041

4 2 ,7 6 0
40 .631
3 9 ,3 0 6
3 8 ,0 6 3

Άογεντοράτον
(Στρασβούργ) 49 ,712  
Αμιένς 45 ,001
Μέχσ 4 4 ,41 6

Νίμς 4 1 ,2 6 6
Ορλεανς 40 ,161
Τροα 3 9 ,1 4 3
Καιν 3 9 ,1 4 0
‘Ρέϊμς 35 ,971
Μο*σπιλίακον 3 5 ,8 2 5  
Σαιντετιίν 3 3 ,0 6 4
Angers 32 741
A v ig n o a  2 9 ,889

2



Μεγ. Βρετχανίβ. 

πόλεις. λαοί.

Γ αλλ ία.

Εξετερ 28 201
1\Ι«ρβυρ Τυδβιλ 28,084 
Πρέσκοτ 28,083
Ι'κρήνοκ 27 571
Τύ.μουθ 24 778
Αέϊθ 25,945
Γχρη*β1ς 21 555
Ούχκφιλδ 24,538
Μίχλεσφιλδ 23 129
Δούδλεϋ 23,043
Cheltenham 22,942
Λαγχάστερ 22,294
Chester 21,363
Shrewsbury 21,227
Γυαρμούθ 21,115
Cambridge 20,917
Kidderminster20,865 
VViga· 20 744
Jpswich 20,454
Οξ«νί«(θξφορδ)20,434 
τ ' ’ 20,083

20,016 
20,006 
19,854 
19,795 
19,324 
19,155 
18,860 
18,039

Leigh
Πέρθ
Καρλίλ
Dewsbury
Deptford
Σούβαμπτον
Ούάριγγτον
Ουόρσεστερ
Κίλμαρνοχ

VV°Iwich 17,661 
Σούνδερλα*δ 17,060 
Dumfermline 17,060

Chatam
Colcherter

16,485
16,167

Reading 15,595
Maidstone 15,387 
Νόρθαμπτον 15,351 
W alsa le l 15,066

πόλεις. •ν fΛΛΟΙ.

Β ,ίσ τ 2 9 ,860
Νά»συ 29 783
‘Ρέ*ε 2 9 ,6 8 0
Βιζχνσών 29 ,167
Βερσάλε 2 8 ,477
Τουλάν 2 8 ,4 1 0
Κλερμοντ 28 ,257
Limoges 27 ,070

Dijon 2 5 ,55 2
Μονχοβάν 2 5 ,4 60
Crenobla 24 ,888
Άρρα; 2 3 ,4 1 9
Τούρ 2 3 ,2 3 5
Πουατιί 2 3 .1 28
Αιξ 22 575

Boulogne 2 0 ,8 5 6
Αρλ 20 ,236

Lemans
Bourges
Σαίνομερ
Abbeville 
Βαλενσίε» 
Douai 
Cherbourg 
Λοριά»

19 792 
19,730 
19,344 
19,162 
18,955 
18,793 
18,445 
18,324

Laguilletiorel 8,292 
Roubaix 18,187 
Turcoing 17,873 
Σβινχβνην 17,686
Cambray 17,646 
Καρχασόν 17,394
Πιρπινιά» 17,144
Beziers 16,769
Dieppe 16,616
Κάστρ 16,41 ϋ
Λαβάλ 16,401
Niop 16,175
Κολμάρ 15,442
Αγγουλίμ 15,186
Νέβερς 15,085

μόνον τού; τοιούτου; άποσχοραχιζί.χε; λ :  αναξίους
«υμβούλοος τήν πονηριάν, τή. άμαθε.,α* , α ιι;ν 9li(X. 
πάρεδρο» αύτών χαμιρηή κολαχεία*.

/. Ν sltCuJcL'r,.

Μβχαριβ τα ?θνη, ϊ®α ίχουσιν ίμφρβνας «αί ίμ . 
*εφους άνδροτς δυναμεν*υς, ώς Ιχαυχατο δ Θι/Μχο- 
χλής, νά μεταβάλωσιν ε?; μεγάλας τάς μικρά; πόλεις. 
Ευτυχείς Si xai βί ^γεμονις, ή οί λαοί, ότβν ε’χλέγωσι

ΙΙΕΡΙ Σ Κ Ι Ϊ Μ ί ί

Συνεχεία xai τέλος* ίδέ τίΰχος ΚΖ\

Tij 20 Μαρτίου 1/09 δεύτερα ω ;α  μετά ίο με^α* 
ύκτιον άπαντε; οι κάτοικοι τή; Πιρο.βιανής πόλιως 

Λιμα ά*ηγέρθη·!α» όπ: τρομιροΰ χινο; θορύβου, τά* 
όποιον παρη«ολοθησε μέγας σεισμό;, ώ ΐτέ  βί ιϊνθρω- 
ποι ή<αγχάσθηία» νά διασωθώσιν ι ί ;  τά ; δδου;.

Κοτά το 1718  συνέβη γινιχάς σεισμό; εί; τήν Κί- 
Όν. Μια πολί; χα: χωυΐη μηγάλη χατιχώσθησαν, όρη 
ά.ετράπησαν, τά δέ συντρίμματα των έχυλίσδηταν ι ί ;  
διάστημα δύολευγών. Κατά τό αύτό ετο; επαθεν 'uni 
τοΰ αύτοΰ χαχοΰ χαΐ ή νήσος Μαρτινίκα, άφ’ ου !έ 
ήσο; άνβδο μεχά φρ-χώδβυς ήχου, έπειτα χατεπόθη ι ί ;  

τά κύματα.
T? 11 Ιουνίου 1720 το Πεχίνον έσείσδη δ ί;, έφο- 

■ εύθησον δέ ώ ; χίλιοι ά-δροπβι. ‘Ο κλονισμός έξετά· 
[η -πολύ μα*ράν, καί μία πόλι; (Τσα*επίν) ευδαίμων 

χαΐ πολυπληθής, όρεινή δέ χατά τήν δέσιν χατεστράφη, 
ντελώ ;. ’Αλλά συγχρόνως ίξερράγη χβί πυρίπνου» 

όρος εί; τήν Ταρταρίαν εντός χοιλάδος 150  λεύγας 
άπεχούση; χοΰ Πιχίνου.

Ό  Αγγλο; περιηγητή; Schaw  διηγούμενο; πολλούς 
σεισμούς συμβάντος χατά χά παράλια τής Άφριχής 
πράς τή» Μεσόγειο» τώ 1716 , 1723, 1724 , λέγει 
3τι ιρσθάνθη είς χήν θάλασσαν του; κλονισμού; χοΰ τε- 
λευταίου άπερχόμενος είς ‘Ιππώνα1 νομίζει μάλιστα 
οχι, καθόσον παρετήρησεν, οί σεισμοί αύτόδι συμβαίνουσι 
διαφερόντως περί τά τέλη τοϋ θέρους χαί τοΰ φθινο
πώρου μία* η δυο ήμερα; μετά τινα έαγδαίαν βροχήν, 
'οΰτο ίπιδιβαιοΤ καί ή γνώμη τών χαχοίχων τής Ία- 

εβϊχής άναφερομίνη παρά τοΰ φυσιογράφου Ά γγλου 
ans Sloane.
Τή 2 Σεπτεμβρίου 1726 σεισμός εις το Πάνορμο», 
κλονισμοί ηυξησαν βιαίως ίπ ί 24 , 25 λεπτά, 6 Si 

< [ρ ίπνιε καυσωδέστατος.
Κατά το αύτο Ιχος βιι»μΑ; άνίτρεψι το έδαφος χής 

θούλης· βουνόν κατιστρα'φη χαί λίμνη βαθύτατη χα- 
χέλαβι χον τόπον χου.

Τή 8 Ίίυλίου 1830  με'γας σεισμός ί*ολιόρχη?ι το 
Χιλί *αΙ μεγάλην προυξε'νησι βλάβη». Έπιιδή δί υπό- 
χειχαι ή χώρα ιίς τέ δεινόν τοΰτο συχνάχις καί χαχά 
πάντα καιρόν άδιαφάρως, oi κάχοιχοι ίπλάτυναν τάς 
έδους, περιε'φραξαν τάς οίχίας 8ι’ εύρυχώρων κήπων, 
ίπηξαν ξυλίνας καλύβας ιίς  τήν περιοχήν των, βκου

βονήθως καταφευγουσι. Τ4» i t  Ί·ύλιον τοΰ 1730 
ή θάλασσα πλημμυρήσασα χατεκλυτι τή» πολιν Σ αν 
τιάγη χαίτου; περί αύτήν αγρούς" κατόπι» δέ έ«έσχη- 
ψε χαΐ έΐίιδτ,μιχή τις νόσο..

Κατά τό αύτο έχος φρικώδη; σιισμ»ς κ«χερ»)μωαι 
χή* πρωτε^ουιαν τή ; Ισπανία; χαί Κινα;. Ει; τό Με* 
αχο< τα πλ ιΐιτα  χτίρια κατεδαφίιδη^αν, έφονευθηϊβν 
δέ χαί ώ ; έ*ός ίχατομ,μυρίβυ άνδρωποι, το 11εχι*ον 
χατειταδ/ι οωιό; ερειπίων, δι»ρ^*γιίχη; δέ ίή» γής. 
ίξήλδε* έχ τοΰ χάιματο ; *ϊπ*ο; και όμιχΛη παχεΐα, 
χά δέ εδαρος έχβΛύφθη ύ «  ΰδατο;, πού μέ> χιτριν. 
ζοντο;, ποΰ δέ μελαγχρινοϋ χαί ύπ»ρύθ;.ου. Γο* δέ 
^oέαβp^ov τοΰ 1731 επεχεινα χώ» δι-ιαχισμυρίων ά*' 
θίώπω* έφο»ιύθτ,3αν ί*τός χή; aJ^ή; ποΛίω;, χώμαι ο 
λόχληροί χατετχραρησαν, οί δέ χατοκοι χατεβυβιοθησαν

Σ·ιομοί τήν 10 Οκτωβρίου 1731 ιί> ι)ϊν Αγγλι 
αν. Τ ή  δε 2 5  Οκτωβρίου 1734, αί Κουρίλλαι με
ταξύ Ρωσιία ; »αι Ιαπα,νια; νή ;3ΐ /.ατιστραφη^αν. 
Τή 6 Νοεμβρίου 1737, χολουαιο. 3χ6π*Λ0 ΐ έπειον ιίς 
τή» θ ϊΑ ασσα ',ή :ΐ; πνημμυρήσα;α ι ί ;  τ/,»ξηράν ύψω 
6η ώ ; 18 ηόδα;. —  οΰτο επα-ίλΓ,φβη οι; μ^τα σει
σμών. Ε» τώ μιταξύ δί ανίΛαλυρΒίντο; τοϋ πυ&μί 
νο; τής δαλά ιιη ; έ» μ πω  δυο *ηιω» ερα»η3α/ χατα 
πρώτο* μίγαλα βίυνα, ή δαλα^^α ύψωΟβ τρια,χονιο 
ο:γυ<ά; ί̂ π3χωpoJτa χαί π/.ημμυρουσα άλληΛοδιαδό- 
χως. ( K racheninnikow, γ ιω ^ α φ ο ; ‘Ρ ω υο ς , πε 
ριηγητή; *ίί τ,3' κ α χ τ^ τχ α ν). * 0  Γερμανό; φ υ ιι0 

γρ ίφο ;’ Στ*λλερ δ.αγρα^ων την χωρά* ταυτη» αποδί 
δει τού; σ//.»»ύ; σεισμού, ει; ιά ; σήραγχα; κα< χοι·
λόχηχα; χή; ΪΊ>» ΧΛ,,ω» *·*1 ‘ ίς xa’ ^ * u-
ρευμαχιχά; ουσιχ,. Συμβαίνουν όέ αύτοβι οί σειιμοι
πιρί την ίσημιρι*», μάλιστα δϊ χη. έαρινη», ότε χαι ή
άμπωτι; χαι >J π- ημμυρ* τή ; θαλασσή; αύξανε;· όθεν
μ ι,α  φοβου οί ά-θρωποι περιμένουβι τα ; πρ ώ χα ;  ήμέ
ρα- τοΰ Μαρτίου * 11 τα·» “ Λΐυϊαια; χοΰ Σεπτεμβρίου.

" Ο λίγο ι ι ο κ ο ί  χΛο<ιζο»ιαι ιο ίοΰτο*  σ « χ » α κ ι ; ,  όσο» r, 
Λ ία α .  ‘ Ο χ ·ρ ι ΐγ> 5 '«  Ούλ^οα άπ<)ριθμητε πο λλο ύ ;  
σ ε υ μ ο ύ ς  αύτόδι ε ν ο ;  όΛίγ^ν ήμερώ- ε π α .α λ ϊ ΐρ ί ε » τ α ; .  
Κ α τ '  αύτο* μ ι»*  ϊ τ ι γ μ η ν  πρόιερο* ά^ούετα ι  όπ3χάτω 
τ ή ;  γ ή ;  χω φο ;  « ί  β^βδ;, τ ο : *  οε ο χ ύ - ε ;  προαιιδανο 
μενοι χό πάθο ; ύ λ ϊχ το υ σ ι* ,  ή μαλλο» ώρύοντχ ι  γοερω 
«α τ α ,  τ *  δε άλλα  χτήνη ί σ τ * * 1! » 1 ®̂Αν α ίφ ν ιδ ιω ; .

Τή 2 3  Όχτωβριού 1746 χατασειοδειση; χή; γή;
« ϊ; χην ΙΙερουβ'.αν χαχεστράφη ί  η»Λ,ί  Λ'ί*11 Καί |ν3'  
λάο. Λιχαοχτώ πλοία μεγάλα κ *  άλλα μιχρά πολλά 
ίξιβρασθησαν μακράν τής άχτή;’ ή γή έμυκατο, αλ 
λοτε δέ ό ά*ουόμ»νο; \/ος έφαίνετο ω ; κρότο; τηλε
βόλων προηγούμενος τών σεισμών. Έχ χρισχιλιων οι
κιών μόλις ίΐχοσι διεσώθησαν, χαι πί,ήδο; οίχοδο ,̂ω/ 
ίκρημνίσθησαν, ει’χοσι δέ χιλιάδε; ά*βρώπων ίφο-εύβη- 
σαν. Τοιαΰτα δει»ά ου/εβησαν, ώ ; φαίνιται άλλεπάλ 
ληλα τότε. Οδιν ό ΙΙάπας Βενίδι*το; 1λος· ε ί; χό 
διάγγελμα τοΰ Ίωβιλαίου χα:ά τό 1746 ε'λεγε α Σιι 
σμοί συμβάντε; πολλαχοϋ ά»ήγγ*«λ«ν να φυγωμεν έμ 
προιθιν τοΰ τόξοι* ‘ Η φθορά τώ* άγρών χαί τώ . ληίων 
υπό Χών πλημμυρών, χαΐ ό λοιμό; χτλ. δειχνύουσιν όχι 
b Ιχδιχος βρίχίων τοϋ θεού διατελιί πά*χοτι τετα
μένος 8ιά νά έχτοξ«ύ»5 » ί«  βέλη. . . . . · .

Τή 2 0  Ιουλ 1742 καί 18 Φιβρουα/s. 1750 σει
σμοί εί; τήν Α γγλ ίαν. Τή 24 Μαίου εί; χό X ιλί, 
όπου χατετρυγώδη πολύ τό Βαλπαροϊζο.

'Γώ 1752 σίΐσμό; εί; τά μεταξύ Κω*σταντινουπό · 
λεω; χ*ί Άδριανουπό·εως, τή ; δποία; τά φρέατ* xat 
υπόγεια πάντβ καχεχώιβησιν δ δί πβραρ^έων ποταμό; 
άφα ίϊβ εί; επ’ δλίγον μεχεβλήθη ύστερον είς λίμν»,ν με
γάλη*. Τά Κάίρον χατιδαφίίθη σχεδόν τω 1754 , έφ*- 
νεύθηίαν 5έ 4 0 ,0 0 0  άνθρώπων, Διάφοροι σεισμοί τή 
26 Άπριλ. χαί χαθεξή; εί; τό Κιχά χής Περουβίας, οί 
χάτοιχοι διέτριψι* πολλά; ήμέρας ύπαιθροι, ή κατε- 
σχη»ωμένοι είς τούς άγρούς. Σεισμό; όμοιο; χαί si; 
χήν νήσον Πάταλα τή ; 1»δια;. Ή πόλις Cacbaan τή ; 
ΓΙιρσία; έρημώδη ύπό σεισμοΰ χή 7 'Ιουλίου 1755 , 
600  ot'xiat έχρί(μ*ί·>θησα» χαί 1200 χάτοιχοι έχαλύ- 
ώθησαν υ~ο χώ* ερειπίων.

Ά λλά τρομερώτατο; πάντων χών σεισμών ύπήρξεν 
Ϊ3ω ; ό 3υ,*β»; εί; τή. ’Οδύσσειαν, είτε Αισσαβώνα χής 
Λυσιτανία’; .  Γή 1 Νοεμβρ. 1758 περί τήν ίννάτη* ώ 
ραν χ*»ματο; γε^οαίνου χαιεουθίσθη όλο; ό Γάγος 
ποταμός, ουτε πλέον ε’φ ϊί»ε:ο  ούδαμώ;· άλλ έξαιφνης 
ί,,ειτα ά απηδήσα»χα τά υδατα, αφ ου μετεωρισθτ,σα* 
«ί; άπίραντο» υψο;, έπελαγηα* εις τόν \6τον, ωστε 
έχ χώ» -20,000 οικιών 3 ,0 0 0  μόνον διεσώδησαν, αί 
ίέ λοιπαΐ χατικλύσθη^α* πασαι. Τά βασίλεια καχη- 
δαφίοδησα*, άλλά χά μέγαρο» Belem, όπου Ιτυχε τότε 
νά διατρίβι) ή βασιλιχή οικογένεια, έκλονίσθη μ^νον, δ 
δέ βασιλεύς χαί οί διασωδέντε; χάτοιχοι χαχεσχήνωσαν 
ύπό ξύλινα; χαλύβας ε ί; ττ,* πεδιάδά. Ε ι; τοΰτο τά 
χαχάν προ>ετιδη κ»ί πυρχαϊά έξαφδεΐσα ίσω; κατά 
τύχην ύπό τώ» ίν ται; οίχίαι; έμπυρευματιχών υλών. 
‘ Η γε-ομένη φθορά εί; σκεύη, χρήματα καί κειμήλια 
έξιτιμήθί) ώ ; άξία; δισχιλίων τριακοσίων μυριαδω», 
έξω » 160 έκατομ. ά-ήκον ε ί; χοΰ; Ά γγλους, 40  εΐ; 
τού; Χ α μ β ο υ ρ γ η η ο υ ; ,  25 εί; τήν Ιταλία», 10 εί; χήν 
'Ολλανδίαν. 3 ε·'; τήν Σούδ αν, 2 ε ί; τήν Γερμανίαν,
4 είς τή, Γαλλίαν. Η αύλή δέ αύτή χής Λυοιτανίας 
άπώλεσιν εί; μόνον άδάααντα; 3 0  έχαχομ. Έχ χώ* 
φονευθέ*τω» άνδρώπων ΰπί,ρξι καί δ πρέσβυς τή ; Ισ
πανία; χαί Σουηϊία;· 2 4 ,0 0 0  άλλοι άπέδα.ον χατά τήν 
μαρτυρίαν τοϋ Αγγλου άρχιτίκτονο; Murphy, όστι; 
τώ 1789 είδεν ίχνη χής γενομένης συμφορας.^Εω; τότε 
έτι οί κατοικίΐ ήταν έντρομοι καί ώχρίων όίμα συ»έ- 
βαι.εν ελάχιστο; κλονισμό; τής γής' έξ εκείνη; δέ 
τή; έποχή; συ.ειθισαν νά χρονολογώσι ^τά σύγχρονα 
συμβάντα. ‘ Η αύτή χίνηοι; έτάραξε καί άλλου; τόπους 
τής Εύρώπη; τήν Γερμανίαν, Ιταλίαν, Ολλανδίαν, 
Σουηδίαν, Νσ^βεγίαν καί Γροελλα»δίαν.^ Πολλοί λιμνα^ 
έθολωθησαν, olov αί τής Ελβετίας, άλλη δί, η τοΰ 
Morat, άφ ου έχαμήλωσε δύο δακτυλους εμεινεν ίκ -  
τοτε ε ί; τήν αύ^ήν θέσιν, καθώς καί ποταμοί χαί 
πηγαί τής Γαλλίας, έξ ώ» δ ‘Ροδανός ίβραζεν. Οί 
πρώχοι τιναγμοί άρχισαν τη 9 Δεκεμβρίου είς τήν 
Λισσαβώνα , αΰδημερό» δέ ΐχλονίσδησαν χχιρια Γαλλ-.α;, 
Παβαρία;, Τυρόλου, Μιδιο>άνω» . . . Come, Νεα- 
πόλιως, Ελβετίας- ίπαθον δέ μάλιστα αί πλησίον 
ύδάτων χε ίμενα ι  πόλει;. Πλησίον της Μαυριτανία; 
έσχίσθη ή γη* όλόκληρος φυλή Α ρ ά βω ν  μ ε τα  χών



κτηνών χαί "ππων xai χ*μήλων καί προβάτων κατεχώ- 
σδη, πόλιις τής χωράς ταύτης χατιστράφησα*. 6» γενει 
4ε καδ όλη* τήν Αφρική* ήφανίσδησαν ώς 600 ,000 ) 
άνθρωποι άπό τή; 1 μέχρι τή; 18 τοΰ Νοεμβρίου. 
Ιν.ς τά πέριξ τής 'Γίγγιδος ( 1'anger) πλημμυρή-,ασα ή 
δάλασσα άφήκε* επειτα είς τή, ξηραν πολλήν ον χ«ι 
ίχβϊΐς. ‘ Η παλίρροια ουτη έποτνελτιφδτ, όχτωίεκάχις, οί 
δέ πηγαι έξηρανθησαν. Κατά τήν αύτήν ημέραν τή, 
πολυδάκρυτου καταστροφής της άτυχους Λισσαβώνος έ. 
οείσδη xai ή Κω'ςβντινούπολις. Ό  κλονισμός διήρκε 
5 — 6 λεπτά εις το Μαδριτον. Εις οέ τά Γαίειρα ή 
θάλασσα ύψωθη 60 πόδας ύπεράνω τής συνήθους επι 
φανείας* τότε έπνίγη κοί ό έγγονος τοΰ περίφημου 
ποιητου τής Γαλλίας ‘Ρασίν. Μετά 18 ώρας τού 
πάδους τής Λισσαβώνος έσείσθησαν οί -ήσοι Βαρβαδες 
*αί Μαρτινίκα άπέχουσαι 55 00  μέλια τής Πορτογαλ 
λίας.

Τή 9 Δεκεμβ. έπατ.'ειλήθη καί συθις ί; Λισσαβών, 
ό ποταμός Χάγης έξεχείλισεν, cxtjov οίκίαι, ίφ 3ν·ύ 
δησα* 300  άνθρωποι. Την νύκτα τής 2 6 — 27 έσεί- 
σδησαν αί βόρειοι έπαρχοι τής Γαλλίας. Τή 31 ή 
Σκωτία, τη 5 Ιαννουαρ. 1756 ή Ιταλία, τή 25 ή 
Γερμανία, τή 9 Φεβρ ί  Λισσαβών, τή 13 ή Ίρλα* 
δ:α καί μέρος τής Γερμανίας, τή 18 ή ΙΙορτογαλλια, 
ή ’Ισπανία, ή Α γγλία , ή ’Ολλανδία, f, Γερμα.ί* καί»; 
Γαλλία. Τή 11 χαί 29 Μαρτίου πάλι/ ή Λοσαβώ/, 
τή 13 Απριλίου η Βενετία, τή 26 ή Πικαρδία, τη 30 
οί ΙΙαρίσιοι. Τόν 'Απρίλιον καί Μάϊον 30 κλονισμοί 
τουλάχιστον επανελήφθησα* είς τήν Αισσαβώνα, τή 3 
Ιουνίου σεισιχός είς τή* Κολλωνίαν, τάς Βρυξέλας, 
•τήν Ολλανδίαν κτλ.

Τω 1755 εσείσ6η ή Γροελλανδία χαί ή Ισλανδία
(Θίύλη).

Τω 1759 ή Παλ αιστίνη Τότε χατεβυθίσδη ή άρ. 
χαία πόλις Βεθουλία, άλλαι δέ κατιστράφησαν ώς ή 
Τιβεριάς.

Γώ 1765 εχλονισδη πολλαχις ή Κωνσταντινβύπο- 
λις, !#εσο* κτίρια, μόλις δέ άποκατεστάδη ή ήρεμία 
μετά τέσσαρας μήνας.

Γω 1780  σεισμός είς τάς μεταξύ ‘Ρωσσίας καί 
Ίαεωνίας νήσους Κουρίλλας. Τώ 1782 χατεστράφη ή 
νήσος Φορμόζα, χαταιγίς βιαιότατη συνώδευι τρομε
ρόν σεισμόν, τά δδατα κατέχλυσα* τή* γήν, έφονίύδη 
σαν έχατό* μυριάδε: ανθρώπων.

Γή 5 Φεβρ. 17 8 3  ήσδάνθησαν 64 κλονισμούς ι ί :  
τήν Καλαβρίαν, μέχρι δέ τοΰ Μαρτίου 186.

Τη 5 Φιβρ. χατηδσφίσδη υπέρ το ήμισυ αυτής μέ 
ρος ή Μεσήνη τής Σικελίαί, η άμμος  τής δαλάσσης 
ήτο δερμή, φλόγες πυρός άνέλαμψ;.ν «ολλαχόδεν τής 
γής, τά ΰδατα ήλλαξαν τήν ποιότητά των, 29 πόλεις 
καί χωρία κατιχώσθησαν είς βάραδρα, τά όποΐα 
ήνοιξαν είς διάστημα 200  μιλίω* ! 5 0 ,0 0 0  άνθρωποι 
άπώλοντο, ολη δέ ή νήσος έκαλυφθη υπό ερειπίων.

Τή 1 Αυγ. 1783 σεισμός φρικώδης εις τήν Ια 
πωνίαν (επαρχίαν Σινάνο) διαρχέσας έπτά ήμέρας I 
ήφαίστε ίν  τι βουνόν έξερράγη, ή ήμερα έσχοτίσθη, πο 
ιαμοι xai πη·_αί ήφα*ίσίίη:αν,

Τώ 1784 χατες-ράφη πάλιν ή βύτιτ; πόλις Μισσήνη.!

 ̂ Τώ 1785 εσείσδησα» ή Έτρουρία, τό Μεςιχόν xai 
αλλαι χώραι τής νέας ’Ισπανίας.

Τ φ  1786 ή Αγγλία πρ ίί τά βόρεια αυτής μέρη.
Τή 12 Οκτωβρ. 1788 900 άνδρωποι «φονεύ5η- 

σαν υπό σεισμού είς τήν νήσον Sainte Lucie
Γή 30  Σεπτ. έσείσδη ή Ιταλία καί έβυδίσθησαν 

1 50 οίκίαι.
Γή 24 Δεχεμ, χατηίαφίσδησαν πολλά χωρία τής 

Καλαβρίας χαι ή πόλις N0VO Castello, Βμοίως χαΐ 
ί1 Οραν τή; Νοτμηδας μετα τοϋ ccouoiou τώ 1 7'90 
Νσιμβρ. 4.

11 — ι -re α ία , η Κα\αβρ:α, ή Γουρκία έκλονίαδ^σα* 
τώ 1791 κατα τον Οκτώβριον ή Α γγλ ία  χατά χόν 
' i άρτιον του 1792.

1ω 1793 Μαρτίου 23 ε'γινεν άφαντος ή λίμνη 
Harenton τής Ίβερνία:, χατσ δέ τόν Απρίλιο* ε’ πε- 
3»ν πλήθος κτίρια τ ή. νήσου Sain t Domingue.

ir ( 14 Μαρτίου 1794 κατείτράφη ή Τουρκική 
«ολις Κάσαν, τή 17 ΐέ ή πόλις τή; Νεαπόλεως Torre 
del Greco, οχ* συνέβη και ή έκκρηζις τοϋ Ούεισουέου 
όρους.

1 η 18 Νοεμβρ. 1795 τό αυτό έπαδεν ή Σςυμά- 
τρα ( Ινδία),

Τή 1/ (αν. 1/96 νέος σεισμός είς Λισσϊβώνβ.
Τώ 1797 Χϊτεστράφη ή πόλ,ο Κπώ χαί Κοΰσχο 

τής Ιίερουβίας, έφσνεύδησαν δέ 40 ,000  άνδρωποι.
 ̂ Τή 8 1α;νουαρίου 1798 ε'πεσον πολλαί οίχο?ου.αι

τής Σηνας Ιουλίας (Σιένας).
Ιή 26  Σεπτ. 1800 σεισμός είς Κωνσιαντινοΰπολι». 
Τώ 1801 είς τό Έδιμβοΰργον, Γκλασ/όου, χαΐ 

πολλούς τής Ιταλίας, Γερμανίας χαί Ουγγαρίας 
τόπους.

1ή 12 Ιου*. 1802 χατεστράφη ή Ιταλική πόλις 
Κρέμα.

Γυ] 25  Αυγ. 1803 εκλονίσδησαν ή Ισπανία καί 
πολλά παράλια τής Μεσογείου.

Γη 23 Ιου*. 1804 ή Στυρία, προηγηδείσης φοβέ
ρας δυέλλης, χαθώς χαί τξ 26 Ιουλίου 1805- ώσαιί- 

ρ ω ς  δε επα6ε χοί η Νεάπολις, 46 χο·ρία χατεχώσδίΐ* 
σαν 1 5 ,0 00  άνδρώπων έφονεΰθησα*.

Ίή  8 Ιαν. 1808 έσείσδη μέρος τής Σκωτίας 
Dunnichen).

Τή Απρ. επεσον πολλά κτίρια τής ’Ελβετικής πό
λεως Lucerne.

Ίή  8 lav. 1809 κατεποντίσδη ή παρά τό Ευιλπι 
άκρωιηριο* νήσος Penguin. Κατά τό αυτό ίτος σκ· 
σμοι «αί παλί^οιαι είς τά* κόλπο* τοΰ Spezzia.

Τή 8 Αΰγ. 1810  χωρίον τής νήσου S. Michel 
τών Azores χαταβυδισθέν άνεπληρώδη είς τόν αύτόν 
τόπον υπό λίμνης ζεστοΰ δδατος.

Τώ 1811 έσείσδη πολλάκις ή νήσος S. VincGnt. 
Τή 26  Μαρτίου 1812 χατερημώδη ή έπαρχία Κα* 

ρακάς τής μισημβ. 'Αμερικής καί ή Ανατολική ταΰτης 
παραλία είς διάετημα 120 λευγών (600  μιλ·) πολλαί 

(πόλεις χατιστράφησαν, αι χείμεναι μάλ^τα ιίς  κοι
λάδας, η τήν ϋπώριιαν τών Κορδιλιέρων. ‘Η Κορα- 
χάς ίγειν ι σωρός έρειπίων, εν όλόχληρο* τάγ·*β στρα

τ ιω τώ ν εφονιύδη, ιίς ιό Venezuela «πέβανον ίπ ^ ιινα

τών 20 ,000· είς δέ τό Sanfelipe (αύτόδι) βιαία ήλεχ 
τρική χίνησις χαχέστησεν ά«ι*ήτους πολλούς ά*δρω- 
που;. Γής yalencia χαί τής Caracas οί κάτοικοι έπί 
20  ήιιέρας κατόπιν έπισχβν ερεθισμόν τι*α νευρικόν 
ασυνήθη, ci δέ νοεοϋντες διαλειπο»τα πυρετό* ίατρευ 
δησαν αΰτομάιως. Κατά τόν ’Απρίλιον συνέβη και 
εκ,ρτ,ξις εί; τήν νήσον S yincent, δ δέ κρότος ή*ού 
σδη μακράν ώς βομβος πυροβολικού. Τή 26 Μαρτίου 
νέος σεισμός έφόβισε τοσοΰτον τούς κατοίκους yene 
zuela ωστε περιεμενο* άπά ώρας εΐ; ώρ*ν να κατα- 
y  ωσθώσιν.

Είς τήν 'Αμερικήν οί συχνάχις συμβαίνοντες σει- 
αμοί συνοϊεύσνται χαί ΰπο Φλογών άναδιδομίνων έχ 
τής γής μάλιστα μετά τοΰς διαρκείς καύσωνας και 
πρό τής βροχής. ‘Ο Βόλνιΰ ά «Αρίθμησε 45 σεισμού; 
τής ’Αμερική; άπό τ :ϋ  1628 εως τής ίμερας οτε 
εγραφε, έδιώρει δέ τάς λίμνας αύτής ώς εργα ηφαι
στείων έχρήςεων.

Άπό τής 5 μέχρι τής 17 Απριλίου συχνοί σεισμοί 
κατετάραξαν τάς Ί<δικάς νήσους.

Τή 22 Φεβρ. 1816 γενικός σεισμός ν ς  τήν Hop 
τογαλλίαν, τό* όποιον ή<ολούδησι ρσιγδαέα βροχή' 
ίχλονίσδησαν δέ συγypόvως ή Μαδέρα χα! ή Σικελία 
τής οποίας αί πόλιις Κατά»η χαί αί Συράχουσαι έολα 
βη:αν πολύ.

Κατά τό* Απρίλιο* τοϋ 1817 σεισμός έφόνευσε* 
είς Κίναν 3 ,0 0 0  άνβρώπους. Τή 23 Αύγούς·ου βροντή 
χαί βόμβος υπόγειοι χατίχρίμαξαν τούς χατοίχους τή; 
Άχαίας καί μάλιστα τοΰ Αίγιου ή πόλις χατεδαφίσδη 
σχεδόν είς 17 λιπτά, τά υδατα τής θιλάσσης πλημμυ- 
ρήσαντα κατέχλυσαν μέρος τής ίηρας, ησαν δέ τσ- 
σοΰτο* δερμά, ώστε οί άλιεΐς έχαυσα* τάς χεϊρας των 
είς αυτά* δ σεισμός ευτος έςετάδη, ώς ένθυμοΰνταί 
τινες, μέχρι τής Ά ττι*ής.

Τή 20 Φεβρ. 1818 φριχτός σιισμός ιίς τήν Σικε 
λίαν. Τή 1 Μ α'ίου δμοίως είς τό Μεξικόν καί Περοΰ.

Τή 3 Απρ. 1819 είς τά Chili χατιδαφίσδη ή 
μίσόγειος πόλις Copiapo- ή πόλις αδτη παρε 
τηρήθη οτι υπε'χειτο ιίς πιριοδικόν κλονισμόν κατά 
παν 23σν ίτος* οδιν χατά τήν τελευταίαν φορά* φυ- 
γόντες οί κάτοικοι διισώδησα*.

Τή 16 Ιου*ίου 1819 χατεσείσβ») ή έπαρχία Βεγ 
γάλη (τής Ινδίας), τής δέ γής άνοιχθιίσης άνέβρυσεν 
άφθονο* ί3δωρ, δσμή θείου διισχορπίσδη ιίς  τά πέριξ, 
π«λλαί πόλιις έπαδον χαί έπτά χιλιάδες οικιών κατι- 
οτράφησα* εΐς μίαν μόνο* πόλιν.

Τό ίτος αύτό 1819 έπήλδεν άπαίσιο* πανταχοΰ 
σχεδόν τής γής διά τούς σεισμούς, είς τήν Γέ»ου«ν, 
τά Πάνορμον, τή* ‘Ρώμη*, τά Τοϋσχλον, τ ή ν Ά λ -  
βαν, τήν Τεβλίδα (Tiflis) τή* Ουγγαρίαν, τα Του- 
ρόβαρα (Τεσμ·σβάρ) τήν Γερμανίαν, τήν Κέρκυραν 
(οπου Ιχρουσαν απαντες τώ* έχχλησιών οί κώδωνες).

Τώ 1820 σιισμός είς τή* Ινδίαν, τάς Ιονείους 
νήιους, τήν Αγγλία* (Perth)

Τώ 1821 ιίς τή* Ζάχυνδον (//r<c κλο ν ίζ ε τα ι  
οι, 'χνάχκ)  καί τή* Μολδαβίαν άλλεπαλλήλως.

Τώ 1822 Αΰγ. 13 πολλαχοΟ τής Ασίας· ή Χα · 
λυβώ» (Χαλέπι), Αντιόχεια, Αλεξάνδρεια τής Κιλι-

χίας καί άλλαι πόλεις χατιστράφησβ*, ήεοόπ» δέ
πρίτερο* βόμβος υποκάτω τής γής. Εχλονίσδη ώσαυ- 
-ω ς καί ή Δαμαικός, ή Κύπρος καί άλλοι τόποιπαρά- 
λιοι τής Μεσογείου, συ*έβησαν χαί πολλαί έκχρήξεις.

Τή 2 Μαρτίου 1822 έσείσδη ή Νουμίδείι (Αλ
γέρι) έφονεύθησαν ύπό τά ερείπια τής πόλεως 7 0 ,0 0 0  
άνθρωποι, ή Βλίδα όλίγον άπέχουσα κατεστράφη, 
προηγουμένω; δέ έξηράνθησαν διάφοροι πηγαί.

Τή 30 Μαρτίου 1828 κατεσείσδη ή Περουβία 
είς μεγάλη» εκτασιν' Ιπισον οίκίαι τής Λίμας χαι τοϋ 
Καλλαιυ έρημώδησαν χωρία, τό υδωρ τής δαλασσης 
έδολώδη είς τούς αίγιαλούς καί πομφόλογες έκάλυπ- 
τον αύτοΰ τήν επιφάνειαν·

Tij 21 Μαρτίου 1829 ή Ισπανία κατεσείσδη πολ· 
λαχοΰ. Εκ τών πολλαν κλονισμών ό πρώτος διήρ- 
χεσεν ύπέρ τά δύο λεπτά, εκεσον πολλά χτίρια, 
έφονεΰδησαν άνδρωποι καρερημώδησα* πόλεις καί χ ω 
ρία ή κα! έντελώς κατεβυδίσδ»)σαν, άνει>ά»η δέ εΐς τήν 
δεσιν τινός έξ αύτών κρατήρ έχπέμ πω ν μύδρους καί 
καπνό* χαί χείμαρρους άλυκοϋ δδατος, έξ ήμισείας 
άτμώδους- άλλά χαί χέσσαρες κρατήρες Ιξερ^άγη- 
σαν σχεδόν συγχρόνως καί είς τό Benejuzar· έξ 
αύτώ* δέ οί μέν δύο ά*έδιδον πηλό* πυρώδη, οί δέ 
έτεροι αναθυμιάσεις δυσώδεις έκτεκομένας μέχρι τής 
πόλεως Άλικάντης, όπου ήχούσδη καί υπόγειο; κρό
το; ώς στρατοΰ φεύγοντος μ ιτά πολλοΰ πυροβολι
κού. Αλλαχού (Puzot) έξηράνδησαν αί πηγαί τών 
αυτοφυών ύδάτω* , άνεπήδησαν δέ ( νέοι άλλαι) μα. 
κράν τής πόλεως ώς 10 μίλια" οί υψηλότατοι τών 
δέν ρων κλάδοι νιυσαντες είς τά χάτω ή'γγίσαν τή* 
γήν, ό ποταμός Segura παρωχετιύδη, ύπέρ τάς τρεις 
όέ χιλιάδας άνδρώπω* έφονεύδί,σα*, έτραυματίσδη. 
σαν, ή έπηρώδησα*.

Εφέτος είς τήν Περσία* κατεστράιρη ύπό σιισμβΰ 
δλόχληρος ή πόλις Schiraz καί 1 5 ,0 0 0  άνθρωποι 
έφονεύδησαν.

Έχ τής μακρας ταύτης, άλλά συνοπτικής έχδέσεως 
πορι-όμεθα τά Ιϊή ί.

1 )*0 τ ι τά προξενοϋντα τούς σεισμούς στοιχιΐα τής 
φύσεως ένεργουσιν άδιαλιίπτως" διότι πάντοτε γίνον
ται οί κλονισμοί ουτοι, καί ιίς διαφόρους τόπους

2) Οί σεισμοί συμβαίνουσι προηγουμένων, ή άχο- 
λου&ούντων, ή συμπιπτόνττω* πολλώ* άτμοσφαιριχώ* 
παδών, οίον ά*έμων, βροχής, κεραυνών, βολίδων, πρη· 
στήριβν.

3) Συχνότερβν 2μως συμπίπτουοι μετά σημείων 
βόσκοντος ύπά τήν γήν πυρός. οδιν άναδίδονται φλό
γες, καί μύδροι χαί ΰλη πύρινος· ή υδατα θερμά καί 
Οίΐώδεις άτμο! έκπέμπονται είς μακράς αποστάσεις, 
πάντοτε δΐ σχεδόν ακούεται κα! ύπόγιιβς βόμβος. Ε . 
πειτα ΰδατα καί ποταμοί καί βουνά δλόκληρα καταβυ
θίζονται χαί ήπειροι κατακλύζονται, νέαι δέ πηγαί, ή 
βρη καί νήσοι άναφαίνο*ται.

4) ‘Γπόκεινται δέ μάλιστα εις σεισμού: παράλιοι 
τόποι, ή ολίγων τή; παραλίας άπέχοντες Of)iv ούτε 
είς τα μεσόγεια τής ‘Ρωσσίας καί τήν Ταταρίαν φαί
νεται ότι συμβαί*ουτι κλονισμοί τοιοΰτοι.

4) Έπιιδή δέ ή χίνησις μεταδίδοται ηολύ ιύχ ί-



λωχεριν ιίς τβΰ; τοίχοοζ,  ώ ; άποτιλού·των συνεχή 
τι*α *ai ομοΐβν σχιδάν υλην τών ήνωμένων διά τ *  

«βίστου πετρών, χινδυ<ιύουσι μάλλον τα σχερ«ώ 
τατα χτίρια τώ* ξιιλίνων κ τ ι ιμ ά τω ν .  Δ ά τοΰχο εύ 
την Κ(,β, «ατασε.ομένη, αυχν« „ ς έχ ^λω ν μόνον 
«ατασχευαζο.τα! οί οίκίαι, 4®' οδ στερε«θώσι τά δε 
fXtAta St ο it τ ο> # πλίνθων (τούβλων).

Ε.τίΰδε* συμπεραίνβμεν πόΤ0, ώρελιί εϊς τοΰ; 
*ατασειομένου; τόπου; ή χρ ίε ι ς  τώ . ξυλοδεμάτων 
δίβϊΐ % χίνη,,ς ΰπο^αλδιαι καί διαλύετη βαθμηδόν 
άπό -,ώ<η; εΐ; ζώνην μέχρ ι τώ< γκσωματων ι»]- οί. 
χιβ;. Δια ιοΰιβ οί Έ/ιχοι γνωρ·:ζον:ες τήν ίδ/.όχητα] 
τού κλΐματο; ιή ; Με:ογείου μ ετ ιχ £ιρ'ζο to τά ξυλο
δέματα «αί ε :; τώ» φρουρίων τοΰ; -to'.yju; Τοΰτο ά .

«  ιχνοιτβι ‘ ‘ί  Τ« Παλαμίδειον τή ; Ναυπλί*;, ώ ;
«υφυιστατα παρετήρησίν j  άξιόχιυος μηχανικός Κ 0 . 
Βαλι«»ος, έπισχευαζομενου χοΰ ά.ωχέρω φρουοιου επί 
τοιι αοιίιμου Κ^β«ρνήτου.

6̂} Οί σεισμοί έπανέρχονται orou χ? ι άλλοτε έτά- 
p a „ a v  ιό ε̂ ’ *9ί '  ®6«* β/.έπομιν οτι *oi είς ιό ; Οηο*; 
Ί κινησι; αυιη γίνεται μάλιστα £πι ^Βητή ι ΐ ;  τήν r.t- 
^ο·^ή» τοΰ 5ήμου Ακραιφνίου, όπου υπάρχει »αί τόπο;

Ί ΐ.Ι ι ι ιαμα  λεγομ«»ο; (λεξι; μαρτυρούσα ότι έχει *α- 
χεχωσθη ή γή), χ ϊί λίμνη πλησίον χωουμένη ϊκά τή ; 
Κωπ^ίίο; δι* βουνού Το 2ου*όν τούτο βεβαίω; ύ 
 ̂®?/6: * κοτιλ·σμα έκρηξεως, την οποίαν άποδεικν^ιι 

®,ω !ί ^λια t05 έδ*®ου; χαθώ; χαί χό ιώδες χρώμα 
τών πιτρών.

Πάιθηξ.

ΙΙΜΘΙΙΡ 0  M E ,H I .
Το γένος τών Γαλών μ ετ ,ζΰ  τώ , δαχχυλοβαμόνω* 

σαρκοφάγων ιϊναι το ua-U ov φυσικόν, ιύκόλωί 
χαριχτηριζομενον ξ ί , ^ · ,  λίαν ισχυρών, δ- 
ξεων, χοττιρών, *αί έχτεινομένω» ή συιτελλομένω 
ίντάς ιδιαιτέρας δήκη; χατα τ ήν δέλησίν χα| χριί .

0 f i t  . la c .

ι · x s j  *ωου. Α λ λ  η u t o p i a  τώ» ζώων τ ο ύ τ ω ν  t o j s d -  

Τ  π , ^ ,ί£/'6'·/.θ'! ύπό τών π«ριη-;η,ώ* xai ©uTtoSt***, 
ωστε άδυ.ατος σχεδόν άποβαίνε,' δ μ .τ ’ άχρ;β , ί ,ς i pt’ 
’ fioc τδϋ Tc îcotsti τών βιέών τούτων* το ίτ ’ αύτό 
ιαίνει χαί ε’πί τοδ άπασχολήσονιο; ήμας άνχικιιμένβυ.

Ιΐανδηρ 5 μ ιλ ά ς ,  κα τά  t iv  LessO D , ά π α τ ιλ ε ι «ι* 
δο; ακριβώς δ ιαχεκρ ιμ ινον χα τ ’ ά λ λ ο υ ; φυσ ιοδ ιφα ; ε ί»  
να ι πο ικ ιλ ία  τβΰ π α ν ίε ρ ο ς , χα τά  J i  , 4 ,  Κ υβιέρον χαί

Ταιΐ| ΐ|'Χ0 ΐ, ποιχιλία λεοπαοδάλεως ‘Αποδεχόμενοι τήν 
τελευταί>» τ*υτη* γνώμην ήδίλομεν υποπέ^ει *<ς ϊύγ 
•/υ»ιν· δ ότι ό Κυβιερος λέγει. « Εάν ΰπάρχο  λιο 
ιιάρό«λΐΓ χατ εϊδο; διαχεχριμένη τοΰ πάνθηίος, <ρ*ο- 
νώ ότι S'.'Oit άναντιρρήτως ζώο* οΰτινος δερμ·» ίλά- 
βομιν έ* τώ» νήιων τής Σόνδη;» άρ ετέρου i  Γαμ- 
μΐγχος π ιραδ ίχετϊΐ ώς λεοπαρδάλεις ζώ ι τή> Αφρι
κής, πάνθ ρας ΰο' ήχών χαλοΰμενα, S9ev έξ*γεται, 
on ό Κ,υβιέρος χαι b Τιμμΐγχος άποχαλοΰσι λεοπαρ- 
δαλεις δύο δια<εκριμίνϊ είδη· «ις ποιον λοιπόν τούτων 
άνήχ«ι ΙΙανθηρ 4 μέλος; Ιό έφ ήμϊ» παρ«δεχόμεθϊ 
ςτ ι άπαρχίζει ιδιαίτερον ιίδος, άιπαζόμενοι x a n  τοΰ 
το τή ν  γνώμην του Lesson, όοτι; χαί τάς χώρας ε» 
α ι; τό ζώον διαιτάται έπεσχέρδη χαί τό ζώον αυτό 
έπιτυχώς πιριέγροψε' άποψεΰγοντες δέ «ό ματαιό· 
ααουδον δέν λαλοΰμεν π*ρί τοΰ υπό τοΰ Perron felis 
m elas έπιχληδέντος, οΰτινος έν τωΖωολογικώ Μουτείω 
τών Ilapiojiiov εΰρίιχεται έν άτομον.

Πάνδηρ ί  μέλας δ αιτάται έν Ώ«εανία είς τήν νή 
σον ιή ; Ιάβας, οΰδαμού άλλοΰ εΰριοχόμενος· είναι ζώ 
ον άγριον, άδάματχον, β οΰν είς τα πυκνότερα δάίη· 
μειά μεγί»της εύχαμψίβ;, ΰποβοηδοΰμενον υπό ιών 
Ιοχυρών αΰτοΰ δ,ύχων, άνο^ριχαται έπί τών μαλλο. 
ΰψηχόμων δένδρων, χαταδιώχον τοΰ: πιδήκους χαί αλλα 
τοιαΰτα ζώα πρό; διατροφήν του δ?9αλμοΰς εχει ζω 
ηροΰς, άνη^ύχους xai ίν διηνιχεΐ χι*ήι«ι" τό βλέμμα 
φοβερόν xai διαπερα^τιχόν, τά δε ηδη όλως άγρια. 
Καί 191 τοιοϋτον, ουδέποτε όμως, μή προχαλουμενον 
ιιροϊίάλλει τόν άνδρωπον- άλλ’ η έλαχίστη παρά τού* 
του άφορμή διερεδιζει οΰτό μέ^ρι μανίας, ω ιτε ερορ- 
μα χατ’ βΰτοΰ δίχην χεραυνοΰ xai τόν χβταοπα 
ράττει πριν η λάβί) χάν τόν χαιρόν νά σχεφδή π«ρί 
τοΰ δυνατοΰ τή ; τοιβύτης πάλης. Δ α.χούσης τής ^μέ. 
ρας, διάγει έν σχοτεινοΐς μυχίοις τών όρέω», ίρορμών 
χατά τών δυοτυχών θυμάτων του μόνον όχε δλιβερό 
τύχη τά σύρτ} παρ αυτώ.

Τήν νύχτα δ Πάνδηρ άποββίνει φρίκης άντικείμι- 
νονδι* άπαντα τά έμψυχα 3<xa· ίξερχόμενος τών κα
ταφυγίων του διέρχεται σιωπηλώς χάς μο»ήριι; χαχοι- 
χίας όπως χαταλάβη οίχίδια ζώα, τοΰς χύνας πρό πάν
των ων ΰπερήδετβι' άπελπιζόμινος δέ νά τύχη λείας 
ζώαης, τρέφεται έχ θνησιμαίων σε*ηπότων. Τής πρός 
αά λοιπά ζώα άπαραδειγμαχίίχοι» αυτοΰ σχληρόχη- 
τος δέν έξαιρεΐ ούδέ τό ίδιο* αΰτοΰ γένος' διότι χαταβα- 
σανιζόμενος υπό χής πεί·ης έπιμιτρόί ένίοτι τάς δυνά 
μ ιις του πρός τ ι  τήν τίγριν χαΐ τήν λιοπάρδαλιν 

Ή  ανωτέρω ctχών παριοτά Πάνθηρα μέλανα, 
δ ϊτ ις  ίπ ο θ ιν  παχυχόρμων δένδρων ένεδρεύων χα 
τέλαβί, δι’ αλματος γιγαντιαίου, χεμάδα άφόβως 
μαβοώταν τρυφιροΰς βλαοχοΰς βοτάνης ίντός δάοου; 
τής Ιάβας- αμα χαταλαβών έχ τοΰ κράνους διά τών 
φοβερών δδόντων χαί γαμψονόχων, χατεσπάρβξε χό 
ζώον έχρέρων ρόγχον υπόχωφον χαί βραγχώδη.

ΤΟ ΠΟΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΤΒΣ 
ΑΥΡΗΑΙΑΣ (F r. Soulie).

Έγώ δ Φαβιίρος, γιννηθιί; είς Αννίτην, χειμένην 
παρά τήν πόλιν τής Νάντης, άδελφός I* του τάγματος 
ιοϋ ‘Αγίου Δομινίχου ιίς χή» μονήν τοΰ Πο»τβρλ(έρου,

χβί ήίη θβλβμηπόλος χοΰ Πανιερωιάτου Κω«χών, 
έπιοχόπου τής Beauvais, έχθέτω 2,χι προ»εχλήθην νά 
είδω χαί ν’ axeufni. Γράφω δέ τοΰιο έπί τή; μεμ* 
6ρά»ης ταύτη; ώς ουμβάν άληθές χαί άξιόπΐίτον, 
όπως τά τέχνα τών τέχνων μας διδαχθώβι xai άπο* 
νείμωσιν έχαιτω τά διχαιον χατά χας πράξεις αύτοΰ.

Τήν ήμεραν τής 5 Απρίλιο», περί τόν όρθρον, ό 
πανιερώτατος έπίοχοπος χραξας με ι ί ;  χό προαευχη- 
τήριόν του, μοί είπε·

Κΰρ Φαέ έρβ, μοί ει?αι άφωιίωμένος δί όλων 
ιών έπί τής γής δειμών' είοαι δέ κατώτερός μου ώς 
πρός τήν ίεραρχίβν τών λειτουργών τοΰ Θεού, χαί 
*αιά ουνέπειαν οφείλεις είς έμέ σέβας χαί ΰπαχοήν" 
ου*διεσαι μετ' «μοΰ xai διά τοΰ αίματος, διότι ή μή- 
χηρ οου ηιο άδελφή τοϋ πατρός μου- καί ύπά τούτην 
:ήν έποψιν μ&ί οφείλεις άγάπην χαΐ ά φ ο ιίω ϊΐν  μοί 
ίδειξας μέχρι τοϋόε τά αίιθήμβτβ χβΰτα μετά ζήλου 
καί έμπυτοούνης’ έγώ δέ οέ έχλίγω βήμερον διά νά 
σέ άνταμοίψω θέλω  β οί έμπισιευθή άπόκρυφον διά 
τοΰ όποιου θέλομεν χατασταθή ίσχυρώχεροι τών έπι* 
γείων β α σ ιλ έω ν , διότι δί αύτοΰ τοΰ άποκρύφου δυνά- 
υεθα νά διορίσωμεν βασιλέα όντίνα θέλομεν, χαί 
όστις θιλει χορηγήσει είς τάς έκχλησίβς xai τ·ΰς 
ΰπηχόουί τήν λβμψιν τής αύθεντείας, ήν πρέπει νά 
Ιχωσι. Λάβε αύτάς χάς λαβίδας, τά πύραυνον, τοΰ; 
άνθραχας χαί άκολούθει μοι. ‘Υπήκουια σιωπηλώς, χαί 
ίξήλθομε».
Έδη ή νΰξ βαθΰ έπέχεε σκόχο;, χαί χά παν έχοιματο ιίς 

τήν πόλι» Rouen,έκχάς χών σκοπών οιχίνες ίπαγρύπνουν 
έπί τών προμαχόνων. ’Εφθάσαμεν παρά τόν ποτα
μόν όστις δι*βρέ^ει τή* πόλιν, χαί έπιβιβασδέντες 
έντός πλοιαρίου, «ις χί κατάλληλον μέρος άναμένοντος, 
ίιεπλευσαμεν τάν Σηχουάναν, χαί έσταματήσαμεν παρά 
τήν είσοδον τοΰ πύργου χής πόλιως ταύτης. Ει’οή- 
χθημεν ιίς  χόν πύργον ΰπ’ άξιωματιχοΰ χινάς, οστις 
•ζήτησι προηγουμένως παρά τοΰ Κωσχών χήν εύχήν 
του χαί τινας δεήσ«ις. Ά μα δ πανιερώτβτο; έπίσχο- 
πθ; Ιχορήγη3ΐ τήν α ίιη ιιν, όλαι αί θύραι ή»οίχθησα» 
έφωπΛίσμέναι ούιαι διά μοχλών χαί μεγάλων ήλων, 
χαί άνέβημεν κλίμακα έξ 68  βαθμιδών. Αφιχθέντες 
είς τά άνω τ ΐ ;  μνησθείι»ης χλίμαχος, είσήχβημεν διά 
θυρίδος τίνος είς αίθουσαν θολωχήν. ‘Ο δεσμοφυλαξ 
χατά διαταγήν τοΰ πανιερωτάχου, άφισεν ήμΐν έλευ- 
δέραν τήν είσοδον, χαί έπλησιάσαμιν πβρά τινα χλινην 
έστρωμένην δί άχυρου, έφ’ ης έχοιματο κόρη. Πάραυτα 
άνιννώρισα αύχήν, ήχον ή Ιωάννα Αωρβίνη, ήν δ χυ- 
δαΐος λαό; έχάλει πυνήθως Παρθένον τής Αύ(.η.1ίας. 
Τήν αύτήν ταύτην ήμέραν εΐχον έξετάσει αύιήν οί 
πανιερώτατοι έπίσχοποι Beauvais χαί δ τή ; W oe- 
cester, πέντι άλλοι έπίσημοι χληρίχοί καί 50  δό. 
χτωρις. άπεκρίθη δέ αύθαδώς καί ύπιρηφάνω; ι ί ;  ά πά
σα; χάς άπιυθυνθιίσας aut^ έρωτήσεις. Ό  επίσκο
πος άφυπνήσας αύτήν ειπίν.

—· Ιωάννα, ήγγικιν ή ώρα κ ϊθ ’ ή» θέλει; άπο- 
λιβθή έπί τή; πυρδς διά τάς έπ»ράιου; υαγ»ία ; σου’ 
έντοσούτω έάν θέλη; νά σωθή; οωμαχιχώ;, όπω; 
«ρβσπαθήση; άκολούθως νά σωθής χαί ψυχιχώς, δύ- 
νασαι, διότι άπό εσέ έξαρτδχαι τοΰχο, έχτά; έάν έπι- 
μιίνί]; ι ί ;  τή» έπάρατό» οβϋ ίίχκρογνωμοουκην μή



άποκαλυπτουσβ τά μυστήρια δι’ ών χατίστης £ωμα 
λαιοιέρα χαί γεν»αι»τερα τών χαλητέρων ιπποτών μας.

1 μυστηοιόν μου, ειπεν η Ιωα,να, συ^ίστατοι 
• ΐζ τόν πρός τήν Γαλλίαν ερωτοί μου, χαι εί; τήν 
προς τόν βασιλέα Κάρολο· Ζ . άδίκως έχθρονισδέντα, 
άροσιωσιν μου.

Αχουσον, Ιωάννα, επανελαβεν ο επίσκοπο; 
Κωσχων, δέν ε'χομιν καιρόν δια χάσιμο·, εί; /έξεε; 
άνωρελείς. ‘Γπάρχιι τ ι επί τοΰ όποιου δέν σ'εξέτασα 
δημοσίως, xai τοΰτο Iιτρ*ςα οπως δι*τηρή·;ω μέσ?, 
τι προς σωτηρίαν sou' άποκρίθητί μοι είλιχρρ,ώ; έπί 
τοΟ πράγματος τούτον, καί σβί ομνύω έπί τοΰ ευαγ
γελίου οτι Θελεις άπελειιθερωδή έν τ$ σιιγμή.

—  Αποκρίνομαι, ειπεν ή κόρη, ίάν οί έρωτήσει; 
σου δέν ορορώσι προδοσίαν χατά του Θεοΰ μου, κατά 
τοΰ βασιλέως κβί κατα της Γαλλίας.

—  Δέν σοί ζητώ προδοσίαν, ειπεν b έπίσκοπος 
Κωσχών, άλλά ζητώ τήν άλήθιιαν.

—  Λοιπόν, ειπεν ή Ιωα,να, θέλω σοί τή ; ti'ntt 
χαθαράν καί γυμνήν.

—  Είναι άληθές, είπε, ό όφος επίσκοπος, οχι 
χαθ ήν ημέραν παρευρέθη; κ’ς τήν χρίσι, τοΰ αισχροί 
βασιλέως Κάρολου Ζ ., απεσυρθη μ ιτά  σοΰ καί δύι 
άλλων ίπποτών εις το ιερόν βήμα, καί οτι έ<«ΐ σύ 
έπέχοσας υγρόν τι εις άγγείον, ιίποΰσα —  Δεν είναι 
τοΰτο τό αληθές ποτόν τοΰ βασιλέως τή, Γαλλίας;— 
Ναι, άπεκρίθη £<εί»ο.', τοΰο με καδιστα βασιλέα 
μάλλον η το άγιον μύρον, διά τούτου ήξιώθη» τοΰ ονό
ματος γ ιχ ψ ο ϋ ,  καί ίπ ί ζωής μου δεν θέλω πίει ετερον

—  Πιθανόν, άπήνχησεν Ιωάννα, νά ιίπον τοΰτο, 
χαί η Α. Μ. ο βασιλίύ; ν άπεκρίθη τί παραπλήοιον· 
χαΐ αληθώς ιιπ ιΐν , ήΐη τό ένδυμοΟμαι κάλλιστα, ώς ά» 
ημην παρούσα.

Καλλα λοικον! Είπίν ί  Κωσχών, δίδι/ξόν μ α ς  
τήν κατασκευήν του θαυμασιου τούτου ποτο3, διά τοΰ 
δποίου έ-ίκησεν δ Κάρολος τοΰς εχθρούς του, καί 
Χ^τίντί] βασιλεύ; τη; Γαλλίας, xif σοί ομνύω χαι 
ούθις, ότι πρό τής πρωίας θέλεις έξέλδει έντείδεν 
σώα κα! ά β λ α β η ; .

‘Η Ιωάννα προσεβλεπε τό* έπίσκοπον Κωσχώ· 
μ ετ ’ έκπλήξεως τοσοΰτον επιτήδειος, ώ ιτε ήθιλον πι* 
οτευσει οτι ήιο πραγματική έάν δέν έγίνωσκον τήν 
ρρικτήν απιστίαν τής κύρης τούτης’ είτα slit* πρός 
τόν Κωσχών.

—  Τά ποτόν, Πανίερώτατε, ^το οίνος εκ τού 
άμπελώνος τής Beims, οίνος άδολος καί ρωσικός.

Καταραμένη μάγο; ! άνεβο'ησεν ό επίσκοπος
άγανοκτησας, οΰδε!ς λοιπόν φόβος θελεε σέ ά»αγχάβη
νά ομολογητές τήν αλήθειαν.

—  Φίΰ τήν αλήθειαν λέγω καί ούδέν πλέον. Τό 
πστόν ητο οίνος, ούτε πλέον cun ε’ λαττον ο?»ου, καί 
τούτο δμνύω ένώπιον τοΰ ύψίστου.

—  Προετοίμασον τό πύραυνον καί άναψον τοΰς
άνθρακας, μοί ειπεν έ επίσκοπος, καί θά ίδωμεν ίάν 
δ πόνος καί οί βάσανοι δέν δυνηθώσι ν’ άποσπά»ωσι 
απ αυτής τό μυστήριον.

—  θ « ί  μου! δ«ε μου! ανέκραξεν ή Ιωάννα γονυπ; 
η ιασα ’μη μ ι βασανίζητι μή κατασπαράττητε τάς οάρ·

κα; μου- , ιμα ι f a  ασθενής, διότι 5 Κύριος άπίστρε
* βλέμμα του ά π ’ έμοΰ- πώς νά είπω ό ,τ ι δέ ει*
• αι' -εν γνωρ’ζω «βΓ« μαγίίας,ουτε τεχνάσματα 
,. ~  έντο:οΰσω, ιϊπεν ό Κωσχών, ίμολογεί; οτι 
«λαλησες j /ιτά τοΰ ββσιλεως περί του ποτοΰ.

■ π ϊ 'ιιερώτατε ! άκουσόν μου, ίοού πώς σ.»- 
ν«βη το πράγμα  Ημερα, τινά πολλοί αΰλ,χοί, αμα ά· 
χουσαντες τού; λόγους μ0υ έπείσθησαν, διότι τότε έ- 
νεπ,εομην ύπό του άγίοϋ π»εύματος, οί δέ λόγοι μου
t"/0* ’V π ίι®®ΰ;· Οί αύλικοί ούτοι μέ ώ-
ήγησα/ιί, τά άνάχτορ?, oit?u διέμενε» 4 β ισ ιλ ιύ ;. 

IV/to; τοΰ οίιου πολύ; εγίν.το θόρυβος, οί δέ ύπηρέ- 
ται οιετρ.χον τά οικήματα κομίζ ντις οί μέν  κ-»οπ:ύς, 
ol ce οι,ους οί δε ά/.λα, Μέ εί:η/αγο, ιίς  οίθουϊαν 
οπου πολυτελές γεύμα ά?ε δώς ητο παρατεθϊ;μένον. ‘Ο 
ΟασιΑευς χαθήμενος επί «εραΑ ής,ξς τραπέζη; ήτο 
ηοη /.ατειλημενος ύ^ό του οίνου' έφαλλ.ν ευθύ^ως παρά 
toj συμρορά; ύρ ω , ό >αός του κατεμϊσχίζητο. Ά μ α  
μα; «ti. «ιπε πρό. τόν La Hire, ε·α τ ώ ν  όδηγών μα;.
, ϊ2;  αύτό τό σ’μπότιον,—-λέ>ω

ειπεν ο La Hire, οτι δέ, δύ<αταί t i ;  εϋθυ^ώτιρον νά 
^ , ’ 0 βασίΛειόν του— Ιξελθε άνείόησ.ν δ Κάρολας, 
«ξω οι «οκοί σύμβουλοι! Ζήτω b οίνος κα ή ε ύ θ υ μ ί, ;- !  
Κα λίστα ιίπο», Μεγαλείο. Ζήτω 6 οίνος καί η ευθυμία!

—  Αύχό^εΤναι ρρό-ιμον, είπεν 5 Κάρολος, ] ί0άν- 
*«, οε διορίζω άρχοι.οχοο» μου, έ/.αβον ‘ τότε τή, ρι- 
«λην, κβί χύσασα εντός τοΰ χύλιχο; τοΰ βασιλέως, έπι- 
«ν πρωτ, κατά τήν συ ηθειον. Αλλά μόλις χατέ.<ον 
»Μ γο».ς ηνάς, χαί ί^ ,φα  τον χυλ·.χα μακράν ει’ποΰ™·
. 1 ο'·Ός! Μά τόν θεόν, είσαι παράξενος

ιιπ ιν^ ί Κάρολος, ό οίνος ουτος είναι άπό τήν ώριίαν* 
μας επαρχίαν τής Καμπανίας.
, Δεν είν αληθές, εϊπον. 4 Καμπανίτης οίνος, τόν 
οποίον πρέπει νο πίνωσίν οι βα,ιλε«ς ηαράγεται έκ τής

πόλιω ς Beims, οη,ου εύρίσκονται οί Α γγλο ι Αμα έπ ό .
ρερα την λέξιν ταύτι;·/, τνίν όποιαν βεβα’ως 4 θεός μοί 
υπαγόριυσε, όλοι οί παρεστώτες έχειροκρότησαν κραυ- 
Ταζοντος χαί σ,ίοντε; τά ξίφη ύπέρ τή, χεραλήν,* κ, ί  
αυτός ο βασιλεύ; έ«μεθυσ9*ίς ήνίρθη αίρνης , χαί αύ
ρας τό ξιρος του ά/έκραξ. « 'Όθε-, ή εθ/ή αυ-rj έστω 
δι απαντάς ώςχαΙ δί έμέ δέ, θέλομε, π ι.ι καμπανί
την οίνον ή εις τήν πόλιν τής Beims —  Έ γώ δέ δέλω 
^ας οίνχοήσει, Μεγίλειότοτε. Γινώσκετε, πανογιώ- 
τατε, κώ; έπληρώθη ούτή ή ,ύχή, πώς ό θεός παοέ- 
δωχε, είς χείρά; μας τήν Αύρηλίαν καί τήν . . . .  . 
κο! πώς ή τελετή τ^ς χρίσιως ίξιτ.λέσθη. Εξ.λδόντβς 
του βασιλέ«ς πρός στιγμή,, διότι ήτο κατοβιβλημέ- 
ν®« “π« 193 Μΰσωνος κο! τοΰ κόπου, προση.εγχον αύ
τώ ρ'άλην πλήρη οίνου, οί,οχόησα τότε και ειπον ό,τι 
ήδη μέ άνενθυμησατε· τ ί δέ άπη'.τησεν 6 βασιλεύς σάς 
είναι γνωστόν. ’Ιδού ή άλήθ:ιο, έκτός τούτης ούδέν 
αλλο υπά ρχα .

Τό διήγημα τοΰτο ηρέίιαε τά μέγιστα τόν έπίσκο- 
πον· διότι δέ, έδιδε ποσώς πίοτιν είς τόν μΰδον τή ς  

μάγου γυνι,ικος· *αί μέ διέταξε νά τήν βασανίσω διά 
τής πεπυρακτωμένης λαβίδος, δί ης τής κα-εσπάραξα 
τάς σάρκας τών σκελώ* χαί τοΟ στήθους- άλλά οέν 
ή5«νήθημΐν νά έξαγάγωμεν ούδέ χεραίαν κλέον τοΰ ό,ιι

μ«ς είχεν tfc ic  ή,αγκοσδημεν Ιέ ν’ άχοσυρθώμεν 
άχραχτοι άνευ ιοΰ θαυμασίου άποκρύρου.

Έτιρολλίζων ποτέ χειρόγραρό» τι τής άπολογίσς 
τής παρθένου τής Αύρηλίο;, βπβγγελβείσης τώ 1456 
i*0  τοΰ γραμματέως τοΰ Πανεπιστημίου, εύρον μεμ
βράνην προσηρτημένην διά χυροΰ χαί ταινίας, ϊμπε- 
ριέχουσαν τό παρόν ανέκδοτο» υπό τήν έπιγρβρήν, 
Λντίγραφον χε ιρογράφου ayaxa .lvy iG fr io c  τώ 1350 

«’> trj μ ονή  τον Ποι r a p J i i p o v .  Είς τό τέλος τοΰ 
χειρογράφου ύττήρχεν ή ακόλουθος σημεί«σις « Ο ρη 
θείς έπίσκοπος Κ ωσχώ ', τόν όποιον ί  Φαβιε'ρος έχάλει 
Π αναγ ιώ τατον ,  άκεβίωσε κοθ ήν ώραν έξυρίζιτο 
άρου ί ’ ετάρη ώς άγιος, τά όστα αΰτοΰ έξωρύχθησαν 
τοΰ μνήματος καί έ^ίρθησον είς τά 6;ρ6οροδοχεϊ* 
‘Ο βασιλεύς Κάρολος Ζ’. άπένπμε τίτλον ιΰγενείας 
«ίς τήν οικογένειαν τής Ιωάννας, δούς βύτξ *ό 2νομα 
τβΰ Κρ ίνου .  .

Πολλά μνημεία ήγέρδησαν ιίς  τιμήν τής Ίωάννβς. 
Αγαλμα δέ αυτής άνηγέρδη έπί τής έπισημβτέρα; 
πλατείας τής Αΰρηλίας. Καιτοί μο! έ*τά6η οδΰνατον 
νά άνεύρω τό >Ορος τοϋ ανεκδότου οπ·ρ άναρέρω. 
έ,όμιβα όμως χαθήχόν μου <άίημοσιεΰσω αύτό Τοσοΰ 
τοι ίστοριχοΐ καί ποιηταί ένησχοληδηιαν πιρί τής 
Ιιαβοήτου ταύτης ήρ<&{δος, ώστε αδύνατον οχεδον i  
«οβαίνει ν’ άπαντηθ^ άγ,ωστο» διαρυγόν τ ίς  έριύ- 
»ας αύτών.

Α. Κ.

β Σ ΤΡ Α ΤΙΩ ΤΗ Σ  Τ Η Σ  Ν Μ ΤΕ Ρ Ρ Η Σ.

Πρωία» τινά τοΰ ρδινοπώρομ, ίν Ιτί 1803 , ό Να* 
«βνέων μεδ’ ί,ός μόνου ύπασπιατοΰ κεριεδιάβαζενίντός 
τ·0 δάσους τοϋ περιβάλλοντος τό δλσος Μαλμοζόν,συν 
διαλεγόμενβς μετά τοΰ Νεπομουχένου Αεμερσιέρου.ός-ις, 
τήν κροτερβίαν, ειχεν άναγνώσει τραγωδίαν τινά ί ,  τ ϊ( 
όπατιχξ αύλή, ^τις ?(ν βυναδροισις έτιρογεννής ίκ πολε
μάρχων δημοκρατικών κβί έκ ποτε εΰγενών, έν ■§ οί 
μέν άπεβολον τήν τραχύτητα αύτών, «ί δέ ΐδίδαξαν 
μαδήματα έδιμοταξίας. ‘Ο Ναπολέων ίροβεΐτο μάλ
λον ή ήγάπα to γράμματα, έντοσούτω ^σθάνετο 
τήν πρός λά(*ψιν τοΰ θρόνου απαραίτητον αύτών α 
νάγκην. Οδεν προσεχάλει μέν αύτά παρ’ αύτώ, ήθελεν 
2μως νά ϊάκαδυποβάλη ύπό τόν δεσπίτιομόν του. Αν 
χαί εστερημένος παιδείας, άνεκάλυπτεν 5μως πολλά· 
χις, διά τοϋ ένστικτου τής μεγαλοριίας, τά κάλλη 
χαί τά έλαττώματα οίουδήποτε συγγράμματος. Ή -  
γαπα τήν φιλολογικήν Ιριδα' καί πολλάκις εί συγ* 
γραφείς δέν έζημιοΰντο. Φιλονεικοΰντες λοιπόν και πε- 
ριδιαβάζοντες μετέβησαν άπό τής τραγωδίας είς τα. 
πολιτικά· ίί συνδιάλεξις Ιλοβε χαοακτήρα σπουδαϊον 
Ό  μέν δέν ύπεχώρει τό δέ* 4 πολεμάρχης χαί έ 
ποιητής τά ίσο διεριλονείκουν. I

Είσαι 5λος ποίησις, Αεμερσιέρε, ίλεγεν 6 ζ .

ρως τρός τέν ριλόσορον- άλλά έρείλιι τις v j στ#0- 
μ ιζ ίΐ τά πρά^ματ» σομρώνως μέ τόν αιών».

Ναι, άπήντησεν ό συγγροριύς οή; i J a r v n ox p i -  
c i a t f o c  άλλ ή έκισιήμη τοΰ χί,'βιρνδ» συνίοτοται είς 
το δΐιυδύ,εΐν τό» οίώνο μή βιάζων τή, διάδονσιν 
αύτοΰ ό αρχηγός τοΰ Κραιευς δέν όρείλει νά πράιτ^ 
π/ίον ή ε^αττίv τοΰ άπα^τουμίνου ύπό τής κοινωνίας' 
<αί ^ΐ3ν ή κοινωνία άνοίγη έσυτή όίόν, οότός όρεί- 
Αΐι νά προπορευη-αι ίπ ί χε^αλής’ 14 ούϊτημα τοΰτο 
χαί σω^ηρικν είναι καί ε ,τ ιμ ον διότι ή ιιμιόιης ε ί
ναι μάλλον άνογκαία είς τόν αρχηγόν όστις μεγίσ^ην 
κέκτηται ίαχύν, ή είς τόν έσχατον ύι-ή/οον. Αρίστη 
κι,'β;ρνη»ις είνοι ή δικαιότερα, ή χοί μα/.λον ίιαρεής. 

 ̂09εν, άπήνχησεν 4 ύπατος άπ:£ρορή»ας μιτά Γ.ολ- 
λής ζωηρότητο; ίκανήν πυοότητα τοβάχου, ίιά  τήν 
χυβέρνησίν μου δέ, ροβιΰμαι, καθότι πρό ■πάντω- αγα
πώ τήν δικαιοσύνην,καί πράττω ό,τι επιθυμεί ιό έθνος. 
Γά έθνος αισθάνεται ότι έχροώδ<οσε πλέον τοΰ δέοντ»ς, 
χαί ενικά τούτου ζητεί ί» τω πο^ελδό,τι τήν χαλλι- 
τέρευσι» τοΰ μέλλοντος του. ’Επί γ ίς  ά<ιχι.ήτου οία 
ή ήμετέρ*, όρείλει τις »ά ά-οικοδομ^ έπί παλαιών 
θεμελίων

Ο ποιητης δέν άπήντησεν άλλο ψυχρόν μειδίαμα 
περιιπλανηδη ιπ ί τώ» χειλέων αύτοΰ* ή»όντσε δί 
προς τον βτρατορχην βλέμμα έχρροστ'.ιιώιερον έκίε- 
τομένου λόγου ‘ Η Ιρις, ή έο.ραγεΐσα μιταξύ τών δό· 
τοιιτων πρειωπον βολλά βραδέως σχετικώς ώς πρός 
ϊήν άρνησίν τβΰ ύπό τών μιλλών τής Λιγεώνος τής 
τιμής άπαιτηθέντος όρκου, ήδύ,ατβ νά ά»?ψ ; έν ταύτ^ 
%ή ίυ .δ ίαλεξιι, α* 4 ΰπατβς, όστις έπιδύμιι τήν διά- 
λυσιν, δέ» έβλεπε στραιιώτην τινά διαβαίνοντα εις τό 
δάσος.

—  Τις ε ι ; πρσσερώνησιι  αΰτώ ά«ό τίνος διαττη* 
ματος. *Οοτρατιωτης σταματα, ά,βγνωρίζει τόν οτρβ* 
ιηγόν icu, χαι άκίνητος, τή» χείρα έχων έπι τοΰ ώ» 
τός αποκρίνεται.

—  Εις τών παλαιών στρατιωτών ββυ τής ΑΙγύχ. 
του, συμπο)ΐτα ύπατε.

*— Ναι, σέ *ναγ\·»ρίζ«, ύπηρετησας ύπό τήν στοά· 
άηγίαν μου, ήσο πλησίον μ*υ είς τίν Αγιον Ίωάννην 
τής Άχρης.

—  ‘Η άπόδειξις, στρατηγέ, «Τπεν δ στρτιώτ»,< 
δείξας τήν έπί τοΰ άνδριχοΰ αΰτοΰ προσώπου ούλήν.

— Ν*!, όνομάζεσαι Τριοϊρο:, ού πρώτος εστ*ί- 
σας τήν Γαλλική» οημηον έπί τοΰ προμαχώνος.

—  Ναι, στρατηγέ, καί άπ’ έχε? κατεκύλησα μ '*- 
να μεγάλο κομμάτι τοίχου είς τόν χάνδακα, όπου

ελα είμαι άχόμη ά» δέν διέττατες νά μ’ έβγά- 
λομν.

—  Εχεις έξαίσιον μνημβνικόν.
—  Α ! βίβαια ! ένδυμοΰμαι άχόμη χοι τήν Ημέραν 

ποΰ μ ο ΰ ’χάρισες ε-α ξιρος, δέν λογοριάζω χαΐ τά 
τριακόσια ρράγχα ού»ταξ ν όταν ίπέστρεψ* ’οτή» 
Γαλλιον, κα! κοντά ς· άλλα χαί οΰιόν τόν σταυρόν.

—  Τί χάμνιις τώρα ; ποΰ κατβιχιίς;
—  Είμαι ύπανδρευμένος, οτρατηγέ, »α! κατ«ικ® 

στήν Νοννέρ^ην, στήν πατρίδα τή; γυνικός μου. Μεδ 
έδωσε προίκα πέντε βτρεμματα γής, Ινα οπητοχι χβί
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μΐα ’γβλάδα, μέ συμπάΟκο. Μ ’ ολα αυτοί μ ’ έχιΐνοτί *αχό ιίν ε ι νά μη ζεύρτ; κάνεις γράμματα. Ά !  νά 
’ποΰ μοϋ’δωχις στρατηγέ, ζώ καλά'δέν λησμονώ όμως ενας ξυλοκόπος έχει, ά< ήξευρε αύτός γράμματα νά 
τά περασμένα, τάς μάχας μας, τά τηλεβόλα μας χαιi μοΰ διαβάση το χοιρ·*ί! αύχά δέ» πειράζει· τό γράμμα 
ολην τήν άποσκευήν, τά συλλογίζομαι αύχά κάδε
’μέρα.

είναι ανοιχτό, χα! χό χάτω χάτω, είναι ’δικό μοι», διά 
μένα γράφει, ήμπορώ νά ιό δώσω νά τό διαβάζουν 

χωρίς νά λείψω άπό τό ούνδημα.
Δυστυχώς ό ξυλοκόπος δέν ήτον σοφώτερος τοΰ 

στρατιώτου' όδεν ή άμφιβολία χαχεβασάνιζε σχληρά- 
τερον τόν δυστυχή Τριαΐρον.

Καί δ τα^αίπο>ρος στρατιώτης μeμψιμοιρών ώίευεν 
έσπευσμένως ιίς Βϊρσαλλία;' κατοβαινων δέ τόν λο
φίσκον Σ'/ινώτ άπαντα ρωποπώλην.

—  £εύρεις γράμματα, τω λέγει άποτόμως ό Τρι- 
ιρος. Τό έπάγγελμά σου τό άπαιτιΐ. Διάβαοέ μου

αυτό τό χ«ρτί.
‘Ο ρωποπώλης έκπιπληγμένος λαμβάνει το γρκμ' 

μαχιον κα! περιστρέφει αύτό καδ’ ολας τάς διευ»
1 ύνσιις

—  Διάβασε λοιπόν, είπεν ό στρατιώτης άνυπο- 
μονών.

—  Αύτό ιίναι γραμμένο μέ μολυβοκό*δυλο.·
—  Ναι, μέ μολυβοκόνδυλο, τί σε μέλλει, διαβα- 

σε το.
—  Α ! !  νά τό διαβάσω ! μά τί διαβόλου γράψιμο 

=ίναι αυτό ! Σάν νά τά γρατσούνισε κανένας γάτος.
Ο Τριαΐρος άποσπα δργίλως τόν χάρταν άπό τάς

‘Ο ύπατος έμιιδίαϊεν' ειχα εΐπ ι μιτά σοβαρού ΰφους 
— Είται πλούσιος πραγμαχ'.χώς,ιίσαι τιολί» πλούσιος, 

παλληκάρ ι μου, είσαι έν τούτοις εύτυχής . . . .  Καί ποΰ 
ύπαγα; τάρα;

—  Είς Βερσαλλίας, διά νά λάβω τήν σύνταξί» μου 
ή όπο(α έληξε χθες.

‘Ο ύπατος εζήτησε π4ρά τού ΰπασπισχού μολυβδο
κόνδυλο» καί τεμάχιον χάρτου, έρ’ ου έγραψε λέξεις 
τίνάς.

—  Ηξεύρεις γράμματα; ήρώτησε τόν Τριαΐρον.
—  ’ Β ! συμπάθησε με, στρατηγέ, άν ήξιυρα γράμ 

μαχα Οά έτρεχ/ κ’ έγώ σάν τδύς άλγους· δά ήμουν 
τόρα. . . τούλά'/ισχον δά ήμουν δικαεννιύς. Ω ! άλλοι 
μονο σ' έχείνον πού 5έ» ξιυρει γράμματα! 5 πατέρας 
μ ιυ μ’ Ιλεγε πάντοτε. . .

—  Λάβε, είπεν ό Ναπολέων διαχόψας αύ»όν, δόσε 
αύτό τό χαρτί έκ μέρους μου είς τόν γενικόν ταμίαν 
τών Βερσαλλιών. Ύγείαινε, παλληχάρι μου, καί σιάλιν 
βλεκόίΛεδα.

Καί άπέπεμψε τόν άρχαΐον στρατιώτη». Eha άπο- 
τανδείς πρός τοΰς περί α&τόν.

—  ‘Ο γενναίος ουχος στρατιώτης ένόμιζεν οτι 
ευρίσχιτο ιίς τελετήν, άνενδυμούμε»ος τούς κι»δύνους 
του1 ή χαρά διέλαμπεν είς τούς όρθαλμούς του Αρκεί 
νά γινώσκη τις τον τρόπο», καί μορφώνει τούς άνδρώ· 
πους ΟΓ.ως δέλη,

—  Ούτως ίχιι> άπή»τησεν 5 Λαμερσιέρος μεχό; 
του συνήθους πανούργου μειδιάματος καί τού διαπε
ραστικού αύτοΰ βλέμματος· τό δυσχολώτερον βμως 
συμπολιτα ύπατε, εΙ»αι χό διοιχιΐν Ιϊυχό».

Μετά τάς λέξεις ταύτας εΐσήλδον είς τό άλσος.
Ό  στρατιώτης της Αίγυπτον, Ινδούς διά τήν συν 

άντησιν τοϋ ηοωός χου, ώδευι κατ άρχάς περιχαρής 
ίλ λ ’ ή άμάδεια καί ή υπόνοια είσίν αχώριστοι. ‘Ο 
άνθρωπος ό ύπό μίαν μόνη» φάσιν δεωρών τά πράγμα 
τα, συνήθως κρίνει πιρί αύτώ» καχώς. Ό  Τριαΐρος 
Ιφλέγετο ύπό τής επιθυμίας νά μάθη τί έσήμαινον αί 
λέξεις ας ύπατος έγρσψιν έπί τού χάρτου, ον ματαίως 
οτρέριι κα! περιστρέφει εντός τών χειρών του, Τέλο 
κά»των ή άνήσυγος περιέργεια τοϋ στρατιώτου έπηύ 
ξήσε βαδμηδόν, δδεν ήοξατο νά λαλή καθ’ εαυτόν.

—  ‘Ο ύπατος, άφοΰ του έδιηγήδηκα τήν εδτυχία 
μου, μοΰ ειπ» «ε?σαι πλούσιος, πολύ πλούσιος παλλη 
κάρι μου», αΐτά τά « ι**  ίσως έγραψε έδώ, ’σ’ αύτό 
τ ό τρισκατάρατο χαρτί νά μου ’λιγοστεύσουν τή» σύν·
,Γαξι, διά νά δώση τά πιρίσσιυμα «ΐς κα»έ»αν άλλον 
Λτωχότερον απ’ εμέ. Αύτό «ΐ»αι δυνατόν οταν μ ά  όλέδριον γραμμάιιον έ* μέρους τού πρώχου ύπατου,
-,ησε, ή διά νά ’πώ καλήχερα οταν μ’ εδειξε τόν δρόμο,ι5ν χαχέλιπεν, ώς ιίπεν, είς τό δάσος τού *. α ,μαιζον.

νείροις του ρωκοττώλου.
  Γάτος Ε ! !  ξόανο! άν έσύ καί εκατό σάν κα!

ιένα έπερχαν σχά ’νύχια του, δά βλιπες τ ί θα πή

ϊ®τ0ζ· π  , , , .  »· ν  si X  Μά τή» Παναγία, ιίπε» ο διαβα-ης, αν δεν ή
ναι γάτος, θά ζ»»ι κανένας άγράμματος, καί πρέ
πει νά ’πάγη στά σχολείο% f u ι ■ * *  J · ι  ^ -------- . »

—  Σ το  σχολειό ! ά ! xai ίσια ίαια αυτός στέλνει 
ύς άλλους στά σ/ολειό* xat b θεός μόνον τάξεύ- 

(,-ιπώς τούς στρίβε. V  α ίτιά . Τάν δρόμον σου ξόα
νο· μεταβολή. Ζήτω ό ύπατος καί ο Αγιος Ι ω α ν
rr\c της at-ovc I , , .

‘Ο όωποπώλης δέ- άνέμεινι και δευτεραν προσκ/η- 
ιν. ’Επιίσδη δέ οτι ό άρχαΐο: στρατιώτης εΐχ ιν έ- 

,έλθη έκ τοΰ Σχαριντώ» (β). ‘Ο Τριαΐρος ητο πραγ
ματικής λίαν «ταραγμένος ή μετά τοΰ αρχηγού του 
συνάντησις, η χ«Ρ«, ?όβος, ή άμφίβαλίβ, έθισαν αυ
τόν ιίς κατάστασιν πυρέσσοντος. Εντοσουτω ήουνηδη 
νά κάμη τόν επόμενον συλλογισμόν.

 ’Αν τβ χαρτ\ αύτό γράρξ μείωσιν τής συ̂ ντα*
ξιως, έχω καιρό νά τό δώσω άροΰ πληρωθώ’ ό ύπα
τος οΐν μοΰ είπε νά τά δώσω πρώτα ή υστιρα. Ας 
λάβωμε πρώτα τά χρήματα, καί υστιρα βλέπουμε 

‘Ο Τριαΐρος παρουσιάζεται είς τόν ταμίαν και 
λαμβάνει τήν σύνταξιν* ακολούθως παρουσιάζει το

ξό-χνο- δέν είχε ούτε σχολήν ούτε παράσημα, οπως xat ι ... —  
£ν ηναι to! εΐ^ε μ ’ ίνα* άπό μας τούς δ«ό. Διάβολε/| (6} φ ρ ε ν ο κ ο μ ε ίο .

μεχά σεβασμού. Μετά ταΰχα έξέρχεται τοΰ γραφείου, 
χαί μεχά μίαν στιγμήν εισέρχεται πάλιν. Αν καί ή 
γραρή τοΰ Να«ολέοντος ήχο λίαν δυσανάγνώσχος, έ 
ταμίας όμως άνέγνωσεν άχριβώς τήν δια·»γήν νά μι- 
τρήση χώ Γριαίρω πενχαχόσια φράγκα, άτινα προσή 
νεγχεν αΰχώ μεχά φιλοφροσύνης σπανίας εΐς άνθρωπους 
χοΰ είδους χου.

—  θιυμάσια , ανέκραξε» 5 στρατιώτης λίαν περι
χαρής, ξεύριι χι κάμνει ό σχραχηγός. Μέ είπε «βλε- 
πόμεδα πάλιν» δα τόν ανταμώσω άρεύχτως.

Τήν επαύριον έδραμεν είς τό Μαλμαιζόν, όπου τώ 
έ'/ορηγήδη ή άδεια νά ιύχαριστήση τό» προστάτην 
του, οστις καί μετά ταύτα έξηχολούθησεν εύεργε.-ών 
αύτόν γενναίως,

‘Ο γενναίος Τριαΐρος, οσχις έπολέμησεν έν τώ 
στραιω χοΰ ‘Ρήνου ύπό Κελλιρμάν^υ, ένώπιον τώ» 
Πυραμίδων, έν ’Ιταλία, έν Π:ρχουγαλλία, ζή «ίσέτι(^) 
είς Νανχερ^ην, ύπό τήν στέγην ήν Βωκεν αϋχω ή 
σύζυγός του, κρύπτιον ύπό τό» χιχώνα τιΰ γεωργοΰ 
τά τοσοΰτον έπ^ξίως χτηδεν'.α δύο αύιοϋ παράσημα. 
Καλλιεργεί τά πέντε στρέμματα γής ώ» χή' γονιμό
τητα έίηνίσεν ένώπιον χοΰ πρώτου ύπάχβυ. Ε;»αι μέν 
εύτυχής, άλλ’ οι σγεδό* εσοεσμένοι αύτοΰ όρθαλμοί 
περιχέονται δακρύων όσά<ις διηγεϊιαι τήν γενναιότητα 
καί τάς νικάς τοϋ ή:ωός του.

‘Ο Τριαΐρος καχέσχη σεβαστός εις άπαντας χούς 
κατοίκους χής Νανχέρρης. Ούδεμία δημόσιος τελιτή 
λαμβάνει χώραν άνευ τής παρ.*οσ!ας αΰτοΰ. ‘Οποία 
εύάρεσχος δέα! ‘Ο-ΤρΤαΐρος έν μέσω πληθόος λαοΰ 
ώς λΐιιψανον ζών τής ένδοξου έποψής τής Γαλλίας, 
τής εποχής έχείνης άπό τής όποιας ιΐχοτιπενιαετηρίς 
μόλις μας διαχωρίζει, άλλά τήν όποιαν μυοίαι σομ- 
φοραί κατά αιώνα άπομαχρύνουσιν ήμών! ‘Ο Τριαΐρος 
άρνεΐται τάς τιμάς ας τω άποδίδουσι, φεύγει τήν 
«ληδύν χαί άπομονοΰται. Ένχοσούτφ, πρό τισσάρων 
περίπου ετών διήρχεχο χό χωρίον τής Ναντέρρης 
προπορευόμενος συνοδείας έν ή διέπριπι νιανίς έξαι 
σίας καλλονής. Φέρουσα αυτη λιοκήν έσδήτα, καί τό 
μέτωπον έχουσα κεκαλυμμένον έποριύιτο πρός χό» 
ναόν, όπου άνέμενεν αΰχήν ό ποιμή» τής χώρας, 
οπως τή προσρέρη τά έκ £όδων στέρα»ον, δπερ ή 
κοινότης άπονέμει εΐς τήν έπιμελεστέραν. ‘Η στερα- 
νωθεϊσα ή* ή δυγάτηο χοΰ Τριαίρου. Ό  γενναίος στρα
τιώτης δρέψας τάς δαρνας τού πολέμου, έμακάριζεν 
ήδη έσυτ.όν βλέπων τή» θυγατέρα του λαμβάνουσαν 
τό βραβεΐσν της αρετής. Αί μητέρες έδείκ»υ»< τήν 
νεάνιδα πρός τούς υιούς των, λαλοϋσαι άδ(,αχόπως περί 
τοΰ αμίμητου βίου αύιής, δ» έκ νεαρας ηλικία; έδυ’ 
σίασε πρός παραμυδιαν τού πρεσβυχου παχρός της· 
άνέρερον πράς τοΐς άλλοις, οτι δ πρόεδρος τής Λ ιγεώ- 
νος τής τιμής, πληρορορηδείς περί χε τή; υίιχής στορ
γής κα! τής συντόνου αύτής έπιμελείας, τή έπιμψε 
δωρεάν χό έντός τοΰ βασιλιχοΰ οίχου τοΰ ‘Ανίβο Διο-

(1) Σ γ μ α ω τ h r  δτ ι τό παρόν  ίγράφη  χατά  τό
1 8 4 1 .

νυσιου είσηχήριον, κα! έδαυμαζον ότι ή νιανίς έπιμό· 
νως ήρνήδη τήν χάριν ιίποΰσα·

—- Επιδυμώ νά σπουδάσω, άλλ’ 6 πατήρ μου έχ ιι 
άνάγκην τής ύπηρεσίας μου.

Α. Κ.

NSSS0I Τ 1 ΪΕ Σ  Ι Ι ίΒ Ο η Τ Ο ! ,

‘Ο αΰτοκράτοιρ Αύγουστος είχε νάννον οΰτ.νος ή 
γειρε τόν ανδριάντα" αί χόραι τών δρθαλμών τοΰ 
αγάλματος χούτου ή^α» καχεσκευασμέναι έκ λίθων
πολυτίμων.

‘Ο νάννος οδτος, κατά -ον Σουετώνιον, ιίχ_ιν υψσς 
ελασσον χών δύο ποδών, έζυγιζι δέ δεκαεπτά λί- 
χρας" φωνήν «Ιχε βροντώδη. #

Είς τήν τράπεζαν τοΰ Τιβερΐου παρεκάδητο νάννος, 
ιίς ον έπειρέποντο παρά τοΰ αύτοκράτορος έρωτήσεις 
τολμηιόιαται. ‘Ο νάννος ιυχος τοσαύτην έκτησατο 
έπιρ^ίήν έπ! το πνεΰμα τοΰ αύτοκράτορος, ώστε ήμέ. 
ρα» τι»ά επεχαχυνδη κατ’ οίχησιν αύτοΰ ή καταδίκη 
πΛιτιχοΰ τινός άνδρός.

‘Ο Μάρκος ’Αντώνιος είχε νάννον άναστήματος 
έλάσσο»ος τών δυο ποδών, ο» ιΐρωνευόμενος άπικάλιι 
Σ ί σ υ φ ο ν .  ^

*0 Δομιτίανός συνήθροισε μέγαν αριθμόν νάννων 
ϊπως άπαρτίση τάγμα έκ μι*ρων άδλητών (gladi.1- 
te u rs ) .

Ού μόνον οί αΰτοκράτίρες διετήρουν νάννους, άλλά 
καί αί ήγεμονίδες καί αί κυρίαι υψηλής τάξεως. ‘Η 
Ιστορία διιιήρησιν ήμΐν χό όνομα τοΰ Κώνοπσς, ναννου 
τής ήγεμονιδίί ’Ιουλίας, θυγαχράς τοΰ Αύγουστου. 
Ειχεν υψος δόο ποδών καί έννέα δικτύλων. ‘Η πρός 
τούς νάνους κλισίς διήρκισε μέχρις ’Αλεξάνδρου 
Σεβήρου· αμα δί ό ήγιμών ουτο: ά.τέβαλε τής αύλής 
αύτοΰ τούς νάννους, 0 συρμός κατέπισ ι πάραυχα 
καθ' απασαν τή» έπιχράτειαν.

‘Ο συρμός τοΰ διατηρεΐν νάννους έΐίέλιπεν έπί πο· 
)ύν χρόνο»' βλέπομε» δ’ αύχόν άναγίννώμινβ'» καχά 
χούς τελευταίους χρόνους, έπί τής έποχής τοΰ Έ λέ- 
κ-τ»ρος τοΰ Βρανδεββύργου κα! τοΰ βασιλέως Στανισλά.

‘Ο Ίώστων άναφίρκ, οτι ή πρώτη σύζυγος τοΰ 
Ίωάννου Φριδερίκου, έλέκτωρος τοΰ Βρανδεβούργου, 
ύπερει·/ε Τών ‘ Ρωμαίων γυναιχών κατά τήν πρός τούς 
νάννους χλίσιν συνήθροισεν αδτη μέγαν άριδμόν νάν
νων έξ «μροτέρων τών φύλων οπω; συζεύξη και ά -  
παρτίση μι/ράς οίκογενίίας, θέλουσα δια χουτου να 
πολλαπλασιάση τό είδος' άλλ’ έψιΰσθη των έλπίίω»' 
δ:οτι ούδιίς έξ αύτών έσγιν απογόνους.

Ιδού ή βιογραφία τοΰ νάννου τοϋ βασιλέως Στα- 
νισλα, γνώβτοΰ ύπ® χά όνομα Μ π η μ π ή  (Behd).

Ό  Νικόλαος Φερύς (τοΰχο ήν το αληθές έίνομα τοΰ 
νάννου) έγιννήδη ιίς  ΙΙλαίσνας, ηγεμονίαν του SalJtls 
ιίς  y o s g e s .  Ά ν  καί οί γεννήτορες αΰτοΰ ήσαν χαλώς 
διοργανισμίνοι καί εύρωστοι, δέν ιιχ ιν  βμως, κατ ί



ϊή* γέ*νη*ι» αΐ>χοΰ πλέο» τώ» δκτω ή έ»»έα δβχτύλω*
5ψο; έ '-6 γ ιζ ι 81 5ώ5ί*β ού,-γία;· η :ο  πρέ; τούτοις 
« a t  Atav Αεπτοφ η ; ,  Ηφερον τέ  τέχνον i t ;  την εκ- 
*λι·,σίβ* επ ' π ιν ϊχ ίο υ  έ ϊτ ρ ω μ ε ,ς ο  διά σχυπ ι'ο υ  
(στουπί)· ίμβ ις ξ-ιλί-η, χολώ; έσχρω-ιένη, έχ ρ νο ίμ ιυ εν  
βύτώ ω ς «*ιτ'λ' ί'.α ίΡ ; δί ώ ; xp&yo;, Ό  Μ α η μ 
« ή  προσεί-ή''»; ύτέ ίΰ ρ / ο γ ιις  (β/^ο-,ί·*) TtcJ τέ* έκ 
το» μ ή .a »ή, ή ’ ΐχίβ; τ ο υ ' τό ce γ ίλ *  τή; έ/.βφου 
CXpr  ̂ uiiu»·* -ajτφ ο ι  ώ ; τροφή xat ώ ; φβρμβχον. 
'lev  δοατον Ιχιον ,υή/α ή :χ ισ ε  νά όαιλρ διεχής δέ 
γενό;/ε<ο; fict„ir.*t»t σ χ είο *  «3/ευ 6 ο ^ τη ρ ί-μ α το ς , 
*ai χόte π ;ώ -e» χ ιτεσ χεύα σα *  α.. ώ έμ β α ίβ ς , α ΐτ ι -  
*ε; ύ/-<» δ;<> χ^ί επτά γραμμών μήκος.

Μέχρι; έ;·Μτοίς f/ixta; «τράιη ί» τω πατριχώ 
Οιχω <χ Tfs>i; αγροίκοι», ήχοι U /αχάνων, γεωμήλων 
xat τών πι-,απ/ηιιω*· χϊΘ ολον δέ τοΰ χρόνου χούιου 
to δ,άιιημ* προσεβλήδη ύπό διαφόρων νοσημάτων, 
έξ ω» 6 ;  ε* δ ϊύμ ιτος έσώδη.
,  Άπό τής itevxaeTcD; ήλ'-χίβς έχτήτβτο εντελή χοΰ 
ιίώμβτος χή» δι?πλβσιν iv  x*i τβ δψος τβΰ βνβστή 
ματος βύτοΰ ?εν υπ>ρέ6αιν« τό τών 22  δάχτυλων 
*ίς χο μονιδίχέ- 8έ τοΰτο φαι»όμε*ον οφείλει τή* ιύ- 
τκχή αύτοΰ εποχή».

*0 βασι/εΐ»; -ή ; Κολωνίας Στανισλα; άχούσας τά 
*ερι τοΰ πβραδ'ί',υ tcu'su π ϊδ ο υ , Ιπεδυμη»· νά*τέ 
ίδη. Μετήνεγκο* auro .εί; τέ πα.ειτιστή^ιον, εκεΐδε/ 

■>βέ it ; t a  ά*βχτορι. ό ι υ  ή μό*ιμος βύτοΰ χβτοιχίβ.
^  Αψωίιώδη δε μεγβ/.ω; χώ β ϊπ λ ε ΐ, ά* χαί. ,-έδεί 

XVUI σ;νή9ως δλιγην εύ» ο ητ 7» *0 βασιλ&ς ώ 
νόμασίν βύτέν Μ π η μ π ή  (Bebe). Καί τοι πολλοί 
χατεβ'ήδηιβν προσπάδ.ιαι ύπερ χή; ά.αχροφή; βύτοΰ, 
έστά$η ομως άδυ»ατον ν άιαιχυ^δή έ* αύτώ ουτε 
χρίσις. cute λογικό*. Αί ιλαχ σ τ ϊΐ γ .ω σ ιις  a ; ‘ έκτη 
βατο δέν Ιηηρχβιβ* βΰτφ εί, x a ie/ηψι* χή; δρησκιίβς, 
ο ΐτε ε?ς άπαρχισμέ» λογιχή: συνεχιίβς. ‘ Η ίκα>ότ.η- 
του ουδεποτε ά»έοει£εν αυτόν ύπερτερον »υ»ές καλώς 
γιγυμνααμένου. ’ ϋδείχνυε χλίσι» χι*β πρέ; τή* μούσι 
χη» ενίοτε μαλισχα ε τ tjs e t τέ* χρο»ον επιτυχέστατα* 
έχόρευε μετά μεγίστη; ακρίβειας, ά*λά μόνο* ένώ 
π:ον τοΰ δι^ατχάλου, ο» προ3.β'ε «ροσεχτιχώτατα, 
όπως ρυ9«ίζτ^τοΰ, βημβτισμοΰς x«t χάς κινήσεις ίπί 
Ttuv ο^μιίων ativa τώ issu5u ovxo.

Ε ριτΛομενο; εί; έξοχή* e!jf>9e ποχΐ ίντέ ; λ·ι 
μώ-ο; ε”'6α ή χόρτο; ύπερ.ΐχε του άνβϊτήμβτος βύ
τοΰ. 1ίίι«/.6ώ, Βοτε ε’νχέ; 8ajou; νε5ίύτο«, έ»όμυεν 
εαυχέν ά?:ο/&./on , x»t χρβογαζω* έπιχβλειτο 6;ή- 
6na*. E<ysi»ii--o 5ε xai uito τινων παθών, ώ ; uni im  
βκμίβ;, οργής χί,ί ζτ,λοχυη-’β ;. Οί λόγοι βΰτρΟ ησβ* 
άσονειχΕίς, c-jaiC.ti;  ίδεβ;  συγχιχομίνας. ‘ Ε*ί λόγω 
ούδέν £τ«ρον αι':9<;μβ έροί ετο ιν βύχώ ή τέ γιννώ- 
μινον έχ ουμπτώιιων, έ< ιοΰ θιβμβτος χβί τής σχιγ. 
μιαίβς «υγχινήοεως. Τέ λίαν περιωμομε'νον βύτοΰ 
λογικέ* δεν Ifiai.iTO χβχβ πολλά όπερτιροΰν τοΰ έ*. 
*ttxTOU ζώι«ν χι»ών.

( Η ήγφονίς τοΰ Γαλμώ»8 έπροοπόδηοι νά μορ 
?ώ ί5 αιίχον βπωσοΰ* ήδ(Χώ ;, άλλ’ απασβι βί προα- 
Γ.αδειβ{  ̂ αυτής άπέβηοβν μάτβυη· τέ πνεΰμβ τοΰ 
Μπέμπη ήτο άνεπίδιχτον άναπτόξεως. "Ε* μόνον

απο ιιλ ίϊμ β  πα^χβΐ), οπιρ ?» έπόμε,ον. Ό Μ πημ** 
αρωο,ωΟ, πρές βύτή», χβί χβχέοτη μβλισχβ τοοοδ- 
τον (,τ/oxujio;, ώ ιχ ι ί?ώ* ποχί τή» ήγ.μο»ί!« βω- 
πιυουοβ* χυνβριο», βπέοπβαι» αυτέ όργίλως τώ* χ«ι- 
ρω» τ ι;;, *αι  ̂ τό ίρριψιν άχέ τοΰ πβρβδυρου tfsw». 
«Δ ιιτ ι άγβπα; βϋτέ πιρυοότερο* έμοΰ; » '
, & ϊ , ϊ  τ , ! ’  δ ϊχ β « ι» τ β ε τ ή  ή λ ιχ ίβ ν, όλ.βρ ία  μ ιτοδολή  
ανε? β*η «ίς -.ή> ύ γ . ία .  τοΰ νά»*ου. Αί δυνβμε«ς  βύχοδ 
έζΓ,ντΛηδηααν, ή οπονδυλιχή σχήλη έχυρτώβ»;, ή χ εφ β - 
Λή ε’ χ λ ι* !, χβ σκέλη  έξησ^ενησα*, ή μ ία  διχοηλάχη 
•xaituf ωδη,  ̂ ή ρ ί; ΐξ ο γ χ ώ β » . ‘Ο Μ π η μ π ή  ά π ώ -  
Αισ» xr,» ιΰδ υμ ίβ ν  βύτοΰ χα τβ σχβ ; χβχεχχ ιχός. Έ » 
τοοοϋτω  ηυξησε χό ά*άστημβ χ « τβ  τέσσβρβς I n  δ α 
κτύλους έν τω  δ ια σ τή μ β τ ι χώ* έπο μ ίνω *  τ ιο σβ ρ ω » 
έ τώ » .

Τέ δεχβτον εννβχον τής ήλιχίας a 6t03 |τί ς , &πι' .  
πειεν είς είδος πβραχμής· βί Si ©ροντιοτβί βύχοΰ 
παριτήριρα» είς βύτό* χβρβ/τΐίρυχίκά νήπιόιητος, 
ου ϊοΚ ω ς προς χά της πρώτη; βδχοΰ ηλ(«*ας όμοιαζοντβ, 
αΛλα σχεσιν εχο»τα μάλλον πρές τέ γ^ροτς.

Kaxa τέ xiAeuTatov τής ζωής βύτοΰ £τος έφαίνιτβ 
καταβεβλημένος· μόλις Ιπιρ,παχει. Ό  ί ζω τ ιρ ιχ ί ς  
*ίρ ή'όχλει αυτέ* τά μέγ1στβ, έχτές S t. $το λίαν 
6«ρμός. ih p ii? .pov αύτέν είς Τέν ήλιον υ? ’ 0& έζωο· 
γο*ιίτο· άλλά μόλις ηϊυνβτο νά Λίριπβτήσΐ) έχβτέν 
βήματα συνιχώς.' -‘Η χατά τάς τιλιοταίας auTcS 
οτιγμάς αγωνία υπήρξε μβχρά χβί λίαν έδυνηρά. 
Απ«6:ω ϊ ι  τήν 9#'\ouνίοο του £τους 1764 , ήλιχίας 

είκοσι χα! τριών περίΐιου έτών· ι ! ν ,  δέ τότε u i o c  3 J  
δάχτυλων. '^·

Μνηίδιντες τοΰ Μ π η μ π ή ,  οέν δυνάμιθα νά π*- 
ραλείψωμεν τήν βίογρβρίβντου Κ. Βορβλάβχη, Πολω- 
»σΰ εύιχβτρίδοο, περιεδεύσανχος είς Αουνεβίλλην xac 
Παριείους.

( ‘Ο πατήρ χαί ή μητταρ αυτου, λέγει 2 χόμης Βρ«. 
σων, είναι άνασχήμ«τος μείζονος τοΟ μεχρίου· Ισχο» 
ες τέκνα1 δ πρωτότοκος ειχ ιν άνάστημα τριαχοντα- 
χεσσάρων δακχόλων ΰψουί, καί ήτο μαλλο* ευειδής* 
ί  δευχερόχοκος περ! ου ήίη πρόκιιτβκ είχεν ΰψος 28 
ίβχτύλων, ητο δέ χότε ήλιχίβς 22 ίτών. Τρεΐς δέ 
ϊδιΑρο!, χβτά εν έχος έ ει; χοΰ έχέρου νεώτερος, 
έιχον εκβστος πένχε χαί ήμίσιως ποδέ; δψος. T i  
εχτον τέκνο* ^το δήλυ, εΓκοσι χαί Ι*ές δάχτυλου υψοιις, 
νεανις συμμέτρου ά.αστήματος, χαΐ χάλλους οΰχΐ 
εύχαταφρο'-ήτου, δειχνΰουσα πολΰ πνεΰμα.

Η μετβςυ του Μ π η μ π ή  χαί τοΰ Βορρλάσεη 
δμοιότης συνίσταται εύτυχώς είς τέ άνάοτημα μόνον. 
Ό  Βορφλάιχης ηύνοήδη μάλλον δπέ της ^υσε«ς, διό« 
άπολβύει έντελοΰς υγείας, χα! είναι έπιδέξιος χβ! εΰ· 
στρορος. Αντέχει είς τον χόπον, χαί άνυψοΐ βάρη 
σημαντικά εχετιχώς πρές τήν διάπλβσιν τοϋ σώμα
τός του.

) Τό χυριώχερον όμως διακριτικόν οημεΓον μιχβξί 
βύτοΰ χαΐ χοΰ Μ π η μ π ή  είναι ή ίτχΰς κοι ή χάρ,ς 
Χοΰ πνεύματος, άς κατέχει εντελώς τέ μνημονικέ* 
αύτοΰ είναι άριστον, ή δέ χρί»ις δγειής. Άναγινώ»χει 
χβί γράφει χβλλιστα. Γινώσχει τήν άριδμητιχή». Ό . 

,μιλεΤ μετ’ εύχεριίας τήν Γερμανικήν χαι τήν Γαλλί-

χήν. blvat άγχοίνβυς χαβ’δλβς αΰχοΰ τά ; ίπ ιγειρήιει; 
καί ιύδί»; είς τάς χρίσεις του. ‘ Ενί λογω, ί  Β;*®Αα

χάριτα ί, οΐος δ νάννος Γουλιάς χαΐ ή Μεξικανή νάν* 
■ο; Φ.αγχίσχβ, περί ω* γινήσεχαι λόγος κατωτέρω.

σχης δΰνβτβι νβ β'εωρτ,βή, χατά τή* κρ-.σιν χοΰ Κ. Δ:·>φε,̂ ουοι δέ χών λοικών άνδρώπκν χαδ οσον είοϊ 
ΤρΗβ*, ά*ήρ τέλειος, ά< χβί λί»« 6:>/υσωυιο;. Περί;βρβχύβιοί '; τράσκο»τις προψωτερο».
5« τού Μπημπή, οΰδολω; «ρέπει ν ι ' β>«μάσι.»/ε*·| ΙΙρέ i/xoJi χαί τεσσάρων περίπου έτών άφίχΟη «ίς 
διό
μηνα,
««είδε
8όλως λοιπόν παράδοξο., _ . _ ______   . . .
τελέσβ;, ούτως είπεϊν, έ* τή χοι< α -ή :  μ»ιχ?έ; μ ό », (KspiritO S a u to , !  ίέ,οχτησί» χής Δόνα Ιωβεψίνης Ζαμ- 
ίμεινε* «τελής χβτά τή» a/an-tujiv τι.)< έ-γά»ων  χοΰ πιιροο. II βε δέ ε ί;  Γαλλία» μεχά χή; κυρίας ταύτης, 
εγχεφβλου. Ό ,τ ι έντοΰδι λέγομε* ε!·α ά 'οΰν συμ π ιρ β  τή έπο;α έςεχελιι χβδήχονχβ δαλβμηπόλου^ γυ· 
νερβιμβ' διέχι «βδ έκαστη* βλιπομι* ο^μτ.εράσματα να .κ ί .*  τή·, ενέδυ·, την εχτένιζε, έφρό*τιζε πιρ! τώ» 
^ττο* πιδα»ά. φορεμάτων τη; χαί έπίπλων, είργοζιχο μετά μεγί-

‘Η ίιτρρία τών ,άννων πα ρ ί ι τά  δύο εΐίη λίαν δι«Χ«Ίοτης έπιδ.ξιόιητος διβφορα είδη χιντηματω»· έν δια»

*') rArroc  71(,uJ/nc(Gtilia') ‘ Ο r i r r a c  Μ.τη [ in  η (Βέάέ)
χ^ιμένα ά κ  άλλήλων του; μέ* τοιούτους γε*νουμέ»υ■ |σττμ*τι δλινων μηνών ίμοδε, άχροα^ομενη τους umt* 
4»’δλϊς τάς άνελογίβς τοϋ σώματος, χβί ουιοιείσΙ* οί ρτέις τοΰ cuou, τή* Γαλλικήν ^χβδ ojo* βπηχεϊτ» 
Αληθείς νά»»οι, τοες δέ φ ύ ίΐι ρΐ'/τ,τι»οΰ; ή χοιοότου: 8πως Ιννοή Ο,τι ελεγον και ζητή ουτινος ειχε χρ«ιαν, 
«βχβσταδέντας ε.εχα οργανικής τινές νόιου χωλυσά-|έλάλει μετά πολ/.ής στωμυλίβς, χβί έδιηγεϊτο^ πολλά 
οΐ|ς ή ά»ισο* κβτβστησάσης τήν σωμσχιχή» άνοίπτυΕιν;«στεΤοε. Εν τοσούτω η ιχβνόττ,ς αυτή; δεν εφβινετο 
χαί ουτοι είσΐν οί αληθείς ραχηχικοί. Οί χοιοΰτοι δε* άνωχέρα τεχνου οχταετούς. *Η κεφαλή βυτής ε,χ* 
εϊ*αι *ά»νοι, άλλ’ ά-δρΜποι παρβμεμορφωμένοι, ων όγκον κρ»νιου τριετοΰς^κορης, τβ χαρακτηριστικό τοΰ 
ί  σμικρότης χαί ή δυσμορφία τοΰ βνβσχήματος προ-(προσώπου της δέ* ειχό* τι ^δυσβριστον πρές τοΐς 
ήΑδον ΐκ τής διατβράξεως τής διαδόσεως τών χυμών άλλοις ίνίτυποϋτο καλλιβτα ιπ  βυτών ί  Αμεριχανιχος 
χ«9' δλο» τδ οώμα. Οί πρώτοι «ίσί» άληδεΐς »ά»νοι,|χαραχτήρ’ οί βραχίονες κ»' et̂  X·'?*;» ό ποΰς xst 
ί.»χύσωμοι 2ντ*ς άνιυ δυσμορφίας. 'Εχουσι δέ ουτοι'ή *νήμη ^»αν σύμμετροι' τά ισχία ομως ήσα* ολίγο» 
*ι»νήδ»ς ditoisett τάς ιής δψιως χαΐ »οϋ πνιύματος πλατέα, Ι»εχ* τοϋ δποίου έταλαντιυετο βαδιζοιιβα,



άλλ Ιχρίχε  μ ιτά  πολλή; ταχότητος. Έβροσπάθησαν 
νά τήν διδαξωσι τήν άνάγνωσιν άλλ’ επειδή ή ί»α- 
σχόλησις αυτη άπήρισχεν αύχή, |f l Ope πάραυτα μίτον 
άκαλλαγΐΚ, προφασιζομένη ότι έπασχιν άπό κεφαλαλ
γία* χαί οδονταλγίαν όβάχις ίβ λ ί*· τό βιβλίον ενώ
πιον της,

Ό  νάννος Γουλιάς (Gnlia), δν οί Παρίσιοι έδαύμα- 
•αν κατα τό 1836 , έπαρουσιάσθη ιίς τήν Ακβδη 
μία» τών Επισχημών. Είχε τότ« ήλικίαν 22  ετών 
χαί μέτρου άνάστημα. Εγεννήδη είς Ιλλορία», ού μα- 
χρά» της πόλεως Τεργέηης. Ό  Γουλιάς έπαυσε» αΰ. 
ξάνων πιρί τό̂  5 έτος τής ηλικίας αΰτοΰ' διικρίνετο 
οέ τών τοΰ αΰτοΰ άνασιήμαχος συ»αδέλφω» τοο διά 
πνεύματος καλλιεργημένου χαί διαπλάσεως συμμέτρου 
Ελαλει πέντε γλώσσας· δύο έχ τών λαλουμένων »ίς 
τά παράλια της Άδριατικίς, κα! έπί πλέον 'τήν Γερ
μανικήν,^ τήν Γζλλίχήν χα! τήν Ιταλίχή»· έκαλλιέργιι 
προς τούτοις τά ; ώρα ία ;  τέχνας, καί προ πάντων τήν] 
μουσική*· Γ ίΐυιν έξαισίως καί ίδήρευεν ούχ t εύκα- 
ταρρονητως. '
, ‘Η «βρωπίνη αύτη σμικρογραφία ήλχυσε μεγάλως! 

την πιριεργείαν τώ» Παρισινών. ‘Η χάρις της α0μ -  
πιριφορας και ή εντέλεια τής σωματικής δια πλάσεως 
του άνθρωπίσχου τούτου έξέπ)ηξαν τά ; συναναστροφάς· 
δέν ήτο, ώ ; οί λοιποί νάννος δύσμορφο; χαί χεχυρτω-ί 
μένος· αί αρθρώσεις αύτοΰ ήσα* εύκαμπτοι, οί δέ «υ- 
ω νις λιαν εύδιάκριτοι· ό *ορμό; χαί τ ά ^ Λη 0|j ToD 
ησα» ακριβέστατη; αναλογίας, Επί τοϋ ποο.ώπου 
απειχονιζετ® ήίος σοβαρόν καί ίκιρρασις ήλιχίας άνω I 
τέρας της πραγματικής. Τό θαυμασιώτιρον παρά τώ 
ναννω τούχω ή,ο ή έξαισ.α άνάπτυξ,ς τοΰ κρανίου, 
χαι πρό πάντων το έξέχον τοΰ μετώπου. Ήθελε τις 
ειπει οτι βλέπει τήν κιφαλήν του Διάς έπί χ0ΰ ,ώ  ί 
ματος τοΰ Από^λω-ος, έννοιΐτ?ι ομως έν σμιχρο- 
ΪΡ *?:?· ,*0  Γουλιάς είχε» ορέξεις xai πάθη τής άν?ρι- 
κή< ήλικιας ο έρως έ τοσοΰτον προσεγγίζω  τά; ά;;ο 

δ“νατβι άναμφιβόλως νά έσασ>; καί τά δψη·ι 
, Γ^λιας ίνυμφεύδη, εύρών κατά θεία» πρόνοιαν 

, 5 Υ^αίχα. τοΰ άναστή«αχός του, καί ,’ πί
I ,  κοινωνΐ«άς σχέσεις ά ; έπε
,  μ , ! ' Γ* **Ρ“ ?γότερο» έν τώ να.νφ χοότω ,ίνάι 
οίΐ ή αυ,ησις του αναστήματος εφθασίν είς τήν! 
εντέλειαν αδτης περί το πέμπτο» τής ήλιχίας του 
Ιτος,^ενω ό πατήρ, ή μήτηρ, οί αδελφοί καί αί άδελφαί 
euiou ήσαν αναστήματος ύψηλοχάτου' δέν δυνάμεδαΙ 
«  να ειπωμεν οτι έγένετο στάσις άναπτύξεως, διότι 
V χαχασχασις τών αρθρώσεων καί αί λο(παί άναλονίαι 
διίχνυου,ι προφανέστατα, δτι ή κατά μήκος ανάπτυ I 
<ις έγενετό εντελής άμα τή πενταετει ήλιχία. Πρός 
•τούτοις η οδον-οφυία κα» ή ήβη έπήλθο». χαχά τή.Ι 
ταχτικήν εποχήν. ‘ Ο ν5ίν»,ς 0ϊ , 0ς 0ύδέπο<ε ήσδέ- 
νησιν' άντίΐχε» είς κόπους οδοιπορίας, οΓτινες συνήθως 
χαταοαλλουσι τους εΰροστωτέρβυς. Διά τώνναριέντων 
«υτου τρόπων ιίσήχθη «ίς τάς κυριωτέρας τής Ευρώ- 
«η ςα ύλα ς· έπαιξε σφαιρίστραν (billard) χαί έθήρευσεί 
μετα τοΰ ̂ βασιλέως της Πρωσίβς καί τοΰ αύτοχράτο- 

όαιχΰών τών ‘Ρ ω δ ιώ ν , ^

Η Η Ϊ Β Λ
Συνέχεια ίδέ τεύχος Λ'.

ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟΝ.
, Μ ίτα °Χ,ώ «ρ ίπου λεπτών πορείαν, ή άμαζζ  
εσταματησεν Οπισδε» τοίχου, ένώπιον μικρά; θύο^ς 
^ ι ς  ηνοίχδη αύτομάτως, ουιως είπειν, &*α έπαυι.ν 
ο κροχος χων τροχών. ‘Υπηρέτης έλδών άνύψωσε χή» 
αυλαίαν ιοτι καί έκείνην χήν έποχήν άιιλοΰν παρα* 
πεταομα κάλυπτε τά οχήμβτα, μόνο» δε διά τάς μα ·
jχρονας οοοιπβριας άντικατέσται»»» ταύτας δί ύίλο-
φραχτων.

, Η αΥν ω ίΐ° ί > καταβαεα Ινευσε τή ‘Ραχήλ καί τώ  
γεροντι να τήν άκολουβϊ;σωσι, κοί οΰιω διήλθον μέγί»

I ιΛ--ομον φωτιζόμενο» υφ ένός μόνου λύννου ον θε
ράπων έκράτει. Ε’σήλδον είς οίκημα μεμονωαένον 
ουτινος .τον οιϊηροδν οχέα εσυρε πεφροντισμένως ή 
 ̂■ νωστος,^ πληροφορηδεΐσα προηγο ημένως πιρ! τ?5; μή 

καχα»κοπιιας τινός δπισδεν τών ίορώ». Λαβοΰσα δέ 
προφυλάξεις, έπβνηλδε παρά χή 

I “Χ*; τφ  Ηλια, καί διέταξιν αύτοϊς νά καθή* 
σωσ.. i .t ta , ατενισασα έπ αύχών, διά τινα λεπτά τβ 
διαπεραστικόν χαί μάλιστα τραχύ αυτή; βλέμμα. ’

Με γνωρίζετε; ε?«ι».
“  Οχι,  χυρια, απήντησεν ή ‘Ραχήλ μετά τής 

[χ*ραχτηριζού»ης ούτήν άτλο'ύότηχος.
 ̂ ^  Ηλία; άνυψώσας τήν κεφαλήν ήκόντισίν έπί 

Ιτής αγνοιστου βλέμμα  ταχύτερον βέλους, εϊτα ταπει- 
νωσας τού; όοίαλμούς είπε-

Δ;ν εχω ττ,ν τιμήν νά γνωρίζω τήν κυρίαν,
—  Καί ποίαν μέ ύποδέτει?;

Ο Ιουδαίος σιωπών προσέβλεψιν αύτήν usO ° 
ύπονοίας.

Ααλιι ίλευβέρως διότι μισώ τον δόλον καί τή» 
πανουργία», e?re*w ή άγνωστος άαοτόμως.

J~~ Υ^οδετω ότι ή κυρία είναι ισχυρά καί υψηλής 
τάζιως.

^  Ts  ̂ δνόμοτός μου, τ ίς  ιχεριουσίας μου, 
τής πατρίδος μου καί τών σχεδίων μου, δέν μαντεύεις 
χιποτε.

ι —  Τίποχε,
I ~  ^ ί ' 00: * ΙΓΛΥβ?|όω τάς ύπονοίας κα! τάς 
«-ρευνβς ώ ; προς πάντα ταυτα' θέλω νά μή γνωρίζης 
ούδέν περί έμοΰ ει’μή δί έμοΰ οτε δ’ έγώ κρίνω άρμό- 
| ον. θέλω σοι ιίπή τά είκόχα. Σχέφδητι καλώς' ή 
/.εφαλή το; τέκνου τούτου, οιχερ ού τοσοΰτον σφοδρώς 
αγαπα:, μοί έγγυαται ύπέρ τή ; ύπακοής χαί εμπ ι
στοσύνης σου.

Ο Ηλιας ακουσας τ’ δνομα της θυγατρός αΰτοΰ 
ιάνεσκίρχησε καί έκλονίσθη.
(„ Εξησφαλισθη» περί αύτου, είπε καθ’ έαυτήν ή 
άγνωστος,^ παρατηρ^σαια τήν συγκίνη»ιν τοΰ ’Ιουδαίου, 
ίίμ εις τωρα, ‘Ραχήλ. Λάβε τόν άνδρικάν τοΰτον 

πϊλον, περίβαλε σεαυτήν μέ τό Ιπανωφόριον τοΰτο, 
καί ακολουθεί μοι, Ιδού χοί έτερος ιματισμός δ{ά χό» 
πατέρα σου.

«Ομόίαν ένδυμοΐίίαν π ιρ ιβ λη θε ΐσ *  ή ίγ »Μ σ το ς  
|λαβ« οάκελλον έγγρ ά φ ω ν εΰρισχόμενον έπ ί τή ς  τρα - 
π έ Γτ·ς ‘ Ω?ήγ»1«  τόν louSaiov χα ι τή» θ υ γα τέρ α  αυτου 
, ί -  τόν διάδρομον δ» πρό δ λ ίγ ω »  λ ,π τώ »^  ε?χο» δ ια · 
τρ έξε ι, . α ί  ίκρουσεν έλα φ ρ ώ ς έπ ί θυρας, η τ ις  ηνο ίχδη 
άθορυβως π ερ ισ τρ α φ .ϊσα  περί τούς σ τρ ό φ ιγγα ς  α υτή ς· 
ού ααχοάν τ α ύ τ η ; ίχέρα τ ίς  θύρα ή νο ιχ θη , κα ι η V * -

7ήλ έξέφ.ρε κραυγήν.................. ‘Ο ^αρκέ.ιος Φ^ιππος
τοΰ Σ ινανχούρ ι ι τ α ι ο  γ ο νυ π ε τή ; ενώ π ιον σχαυρου προ
σευχόμ ενος μ ^ ά  Οερμόχητος, χα ^ π ρ ο ιτο ιμ α ζό μ ινο ς  

διά τήν φοβέραν τού θανάτου σ τ ιγμ ή » . ^
‘Η άγ»ωστος μεταβιοάσασα ήσύχω? ιον φαχελλον 

είς τή» χείρα της ‘Ραχήλ, ωθησεν αύτή» πρός τον
αξιωματικόν. ,

Ο ύτος άνυψ ώ σα ς τήν κεφαλήν καί ι5ω» πρόσωπα
ίνδεδυμένα διά στρατιωτικών ίπανωφορίω».

— Ή λ θ α τ ε  β ιβ α ίω ς  ε ίπ ε  »ά μοί π ρ ο αναγγε ιλη τ» τη» 
άράν της έκ τελ έσ εω ς  ;  Δέ» . ! » = « «  δ υ ν α τ ό » ^  είδω  το» 
χόμ ητα  Μ αυρεβέρς. Π ρό_μιας ω ρας ε» τ 5 Β αστίλλη  

βιοιίως μ ’ ά π έσ πασα ν α ύ το ΰ . ;
Ά λ λ '  έπειδή οΰδίίς άπήνχη*«, μειδιασας,

έννοώ , ε ιπ » , θέλομεν συναντηθή  έπ ι το ϋ  τόπου 
τη ς έχ τ ελ έσ εω ς ... Ε ίτ α  προ .έθη κε μ ε τά  ςα δ ερ α ς  9 α»νης,

«Η ά γ ΐσ τΓ ς  έδειξε» αύτώ τόν φάχιλλον δν ή ‘Ρα-

ΧΤΐλ_ ΙΧ?"Η*ΐ'ά«όφ«σις της καταδίκης !*ou ‘, Θίέ ! 
-ρ ίς μέχρι τού?, τη» ήχουσα. Προτιμώ τήν παρουσίαν 
τοΰ πνευματικού μου, ο» ματ«ιιο; ζη τ«  απο τ ίς  έ»·

‘ ““•Β άγ ν ω'στο ς^έδι ιξ «ν έκ νέου τόν φάκελλον λββοϋσα 
αΰτάν είς τάς χεΐράς τη ;, * ,  ίπεσφραγισε και ανέ-αύτάν είς τάς χεΐρας -η » ·> ·
ν,ωσε νεγονυία τή φιονή τ6 έμπεριεχόμιν.ν. ? _
1 -  Πώς» άνέκραξεν δ Φ ίαππος, διαταγή αορίστου 
αναβολής Χής Ι*τ.λέσ««ς! ‘Γπόσχεσίί χαριτος πλήρους 
έντός Ιτους, ά» τό π,όσ,οπον είς ο Φ  ϊ « | »
Ιχπληρώση πιστώς τάς υποχρεώσεις ας ωμοσε. Πρ ς 
ποιον ‘ όφείλω, θεέ μου ! τήν ζωήν σήμερον, και εντός 
όλίνου άνάμφιβόλως τήν έλευθιριαν ·

‘Η άγνωστος διά ταχυτάτου χ,νήμαχος αφηρεσε τον 
πίλο» οστις ίχάλυπτε τό πρόσωπυν της Ραχήλ και 
τό έπα»ωφ05ΐον ΰφ' οδ π,ρι.βαλλ.το ή νεδνίς

—  El· την κόρην τούτην; ανεφωνησεν ο Φίλιππος 
θεωρών αΰτην μ«τ' ένπλήξεως, δέν τήν γνωρίζω την
κυρίαν, ouxs τήν «Ιδον έπί ζωής μου. . . . .
' Σπασμωδία φίΐχίασις συνετάραξεν ολα τα μέλη της 

•Ρ α ν ίλ · 'ο ί δέόφθϊλμοΐ αδτης έπλησθησαν οακρυω».
_  Δέν ννωοίζετε τήν κόρην τήν δποία» προστα

τεύσατε πρό τινων ήμερώ» χατά τής ύβρεως των στρα- 
-τιωτώ»· είτε» ή νεάνις, κ«ινη» υπερ τής &*οΙας 
ρίσχεοθε ήδη έντοΰθα καί χατεδ,κάσθητε είς θάνατον;

_  Εν τώ μεταξύ τής ταραχωίους σκηνής καΟ 
ή, σα; είδο»' μοί f t .  άδύνατον »ά
λά τά χαρακτηριστικά « « « . ^  ο μ ω ς  δέν θε ω λησ 
μον,ί,ειίύχά μ έ χ ρ ι  τελευταίας μου αναπνοή,;· ()έλου 
σι μείνει άν,ξαλείπτως έγ«χαραγμ_έ»« έν τή ψ υχ ,
μου καθό ά γ ο ν τ α  είς Ψ ^  ^  αλ'
λά πώ ; συμβαίνει ώστε τό προ τριώ» ημ*?ω» πτιο

.χό» χαί άπροστατιυτον κοράσιον εχει τήν σήμερον 
ίσχύν τοιαύτην, ώστε ν’ άπολαύση παρά τοΰ βασιλέως 
χάριν ήν ήρνήθη πρός αύτόν τόν αδελφόν του.

—  Εδώ συνίσταται τό μυστήριον της ‘Ραχήλ, 
άπεχρίθη ή άγνωστος άλλοιουσα τήν φωνήν χαί χρύπ- 
τουσα τό πρόσωπο» αύτής ύπό τάς πτυχάς τοΰ εύ- 
ρυτάτου ανδρικού έπανωφορίοο, Κύριε μαρκέσιε, άσ· 
πασθήτε τήν χείρα τής προστάτιδός σας, καί άπο· 
ίχαιρετήσατέ την. Μετά εν ετος, τό πολύ, θέλει έπα- 
νέλΟη όπως διεκπεραίωση έντιλώς τήν λύτρωσίν σας, 
καί σας άποδώση τήν έλευδερίαν.

Ό  Φίλιππος χάμψας τό γόνυ χαΐ λαβών τήν χεϊ- 
ρα τής ‘Ραχήλ ήσπάσθη αύτήν μετά σεβασμούς 
!  Αγνοώ τίς είσθε, κυρία· άλλ’ ή μεγίστη επιρ
ροή ποιεΐσθε χρήσιν υπέρ έμοΰ μέ πείθει ότι τό 
ταπεινόν σας ένδυμα είναι άπλή μετεμφίεσις. Οποια 
δήποτε όμως καί άν ήναι ή τάξις εΐς ί ν  άνήκετε, ή 
καρδία καί ή ζωή μου σας άνήχουσι άπό τοΰδε,

—  Κύριε μαρκέσιε, εΤπεν ή ‘Ραχήλ μετά φω
νής τό πρώτον μέν τεταραγμένης, βαθμηδόν δέ ένισ- 
χυθείσης, μή άπατασθε περί έμοΰ. Είμαι πτωχό»
! κοράσιον έχ τής ταπεινής τάξεως τοΰ λαοΰ, θυγατηρ 
πλανοδιοπώλου —  Ιουδαίου — . Μ’ επροστατευσατ* 
κατά τής ύβρεως* ό δέ θεός ώς έκ θαύματος, άνεξη- 
γήτου δι’ έμέ, ηΰδόκησ» νά σας σώσω. Έγώ^πρέπει νά 
σας ζητήσω γονυπετής συγχώρησιν διά τάς άγωνιας ας 
έδοκιμάσετε ίν τή φυλακή, καί δι οσας μέλλετε έτι να 
ύποστήτε ενεχα δυστυχοΰς πλάσματος, πρός το δποϊον 
δένεδώσατε, ώς πραγματικώς δέν άρμόζει είς αύτό, 
οΰδεμίαν προσοχήν.

  Χαιρε. Κύριε— καί έξήλθε^κλαίουσα. ^
  Μή κλαίης τέκνο» μου, είπεν αυτή ή άγνωσ

τος, μή κλαίης Ά γαπας βεβαίως τόν μαρκέσιον, καί 
ματαίως προσπαθής νά καταβάλης τό» έρωτα σου' 
θέλιις ύποστή μεγάλους κινδύνους' άλλ άν ύπιρνι^ή^- 
αη; τάς δυσχερείας αΐτινες σέ άναμένουσι, ή κόρη τοΰ 
Ιουδαίου πλανοδιοπώλου θέλει καταντήιει κυρία το
σοΰτον επίσημος, ώστε ό Φίλιππος δέν θέλει τολμήσιι 
νάζητήση τήν χσΐρά της* θέλεις δέ τότε άναγκαοθή νά 
ταπεινωθής διά νά τώ τήν προσφέρης. “Εσο λοιπονγεν
ναία καί έλ πιζε. ,

—  Κΰρ Ή λία, άφησέ μας* είσελθε εις το παρα
κείμενον δωμάτιο»' αύτόθι θέλεις .υρει δειπνούν με- 

δέ τά» δείπνον σέ ύποχρεώ νά κατακλινθής καιτα Λ.Γ--- ,
!»’ άναπαυθής βοθέως κοιμώμενος· διότι θελε^ς επ ιχει
ρήσει ακολούθως μακρυνήν καί έπίμονον οδοιπορίαν, 
πρός ή» ολίγος ύπνος θέλει σέ προετοιμάσει.

Ό  γέρων ΰπήκουσε, καί αί δύο γυναίκες έμειναν μοναι. 
— Ή3η, ‘Ραχήλ,είπεν ήάγνωςος άρ χό μ ιθα  του έργου.

Καί έκτυλίσασα τή» ώραίαν κόρην τής νεάνιδος, 
ήν έφερεν ώς αί κόραι τής τάξεώς της,^τήν διέδεσιν 
είς μάκρους καί λεπτούς βοστρύχους- είχα άπογυμ- 
νώσασα αυτήν τοΰ ύπενδύτου καί τοΰ επανωφοριού της 
πιριέβΐλε ιό ιύλύγιστον αύχής άνάσχημα έντές στε
νού στηθοδέσμου, καί ένεδυσεν αύτήν έσθητα έκ με- 
ταξοπτίλου, ητις κατέλιπε γυμνούς τού; ωμούς και τό 
στήθος, κατά τό» συρμόν τών μεγάλοιν κυριών τής ε 
ποχής εκείνης.



ΈνΜσβσα τοιουτοτρόΐΓβς τή» wrfyiia, i rf r „ ,  άπό λαμ6άνουσα έ, τ*  μ,ταξύ. 
ιυ λαιμού αυτής πολυτελές άδαμάντινον πιριδέραιον.  i\u s _  » -  ,*
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του λαιμού αύτής πολυτελές dSaptacvcivov πιριδέραιον, 
χο! έκόσμησε δι βύτοΰ τή/Ρ*χήλ· τό αύτό ίιτράξε χαί 
μέ τα δυχτυλια, ατινα άραιρέσασα a it i τώ* χειρών 
αυτής διεπέρασιν ιίς  too; δακτύλους τή ; κίρης, η ; ιόν 
καλλωπισμόν διέδετε μει ί π(γη5»ιότητο; χαι δραιτη 
ριότητος σπάνιας βις έμπειροτάτη* δαλαμηπόλον. 

Αμα «αραιώσασα.
Τορα, τικνον μου, είπε πρός τήν βυγατέρβ

του πλανοΟίοττωλου, ^rtc έμ*ν« έχθαρβ?;, πρέπει *ά 
μσβ5ς νά ?*Ρ!Κ έπαξίως τού; καλλωπισμοί»; τούτου;,ύ- 
*έ τους δ^οίους είσαι ώραιοτέρα ή ύπό τό ένδυμα τή; 
ίμπόρου. Ιδίύ «ώς πρέπει νά κρατής τήν ούράν τή; 
έοδήτός σου, δια νά μή περι*λιχδ?ς ιίς  αύτή* καί 
* ^ 5 ί .  Οταν ά,αβαίνεις ι ί ;  τήν άμαξαν ν* ά υψώ  
νϊ ί  *ας πτυχάς τοΰ ύπενδύτου σου άφελώς πώς, οδ 
,ω  ̂ ω ’ τ* ν® ?*ί*ηται μό»ον ή άκρα τοΰ μιχροΰ σ;ο 
«οδός, ον ήδελον φδονήσει πολλαί ήγεμονίδες.

Ηδη μιταβώμεν «ίς όδηγίας σπουδαιοτερας. θ ίλ ε ις  
έπιχείρηιει μεγάλην Οδοιπορίαν. ‘Ο πατήρ sou μόνο» 
* “* , ι ί  Υ*Ρων δέλουσι γνωρίζει τό μυσιιχόν, οί περ· 
«  δεραποντες^ χαι δεράπαι,αι δ.λουοι σέ έκλαβ.ι 
οι άλλη» ^τίνα, χαΐ δέν πρέπει ποσώς ν' άαφιβαλω 
« *  θέλεις δποερηβή τήν ο^δινή, δπως δι* βύτού τςΰ 
Jitsoo άποφυγης Sjov β’ ίντε τά ; συνδιαλέξιις. 8] η 
«πλήττεσαι· έφοπλίσου μέ έτυμότητα χαΐ δός άκόλυ 
to* έμπιστοσδιτην εί; τόν γε'ροντα πιρί ou σοί είπον 
ηδη. Οφείλεις αύτω υποταγήν τυφλήν, είτε έννοή; εί 
ι ·  οδ τάς όδηγίας του Έτο νοήμωΐ» χαΐ γενναία· αί δό: 
βυται ιδιότητες σο! άρκοϋϊΐν όπως όπιρνίχή™. 
τ » ς  δυσχερείς ε ί; α ; σέ έκδέτω- έκτός τούτου προ* 
ιατείεσαι ύπό πιριάπτου ίσχυρωτέρου, τό όποιον μι
7, I πιϊβίί P°‘ *«*« « I  τής έπ.τυχίας τών ο-/,- 
«ιω* ατινα έμπιστευομαι είς τήν φροντίδα σου.

—  Ποΐον ιΐν αύτο τό πιρίαπτον, κυρία;
—-  Ο Ιρως σου πρός τόν Φίλιππο».
Η Ραχήλ έταπείνωσε τήν κεφαλήν έρυδριώσα.

Λ»**  β°ήδησόν με και σύ είς τήν ένδυμασίαν 
μου· θέλω ίνδυδή τό έμπορικό* oou φόρεμα. Ίσως 

Κ f ν0υ ί>βΤ***0ώ νά φέρω αϋτέ συνεχώς.
Και ίρξατο πάραυτα του Ιργου. Διέβείε τήν κόμην 

•Orlji άπλβύστερον, έχάλυψι τό στήθος διά βαμδα 
xtvou καλυμματοί, καί ένιδυβ») τή , έξ έρίου χυαν^  
ΜηχΛ τής ‘Ραχήλ· καλύψασα δέ τήν χεψαλήν διά του 
rfpaiiO τής έμπόρου κεφαλοδέματος έκατοπτρίσδ)] έντός 
εύμεγεδους ’Ενετ.κοΰ κατόπτρου, καί μειδίαμα έσωτε 
ριχή; ευχαρις-ήσεως περιεπλανήΟη έπί τών χειλεωντης.

Γο φόρεμα τοϋτο μοί στέκει δαυμάεια, είπι 
Γ ι ν  Tj jV » β^ ’ πΡαγμ<»τικώς μέ διικνΰει νιωτέραν 
t  έν ω ?,λ ,«. *ίπε στενάζουοα. Δέ» ίχω πλέον 

•Οτε τήν τρυφιρότητα οδτε τήν χάρ(ν τής δικατρι- 
έτους ήλιχιας σου. Αύριον αί βιραπαΐναί μου, έχλα

. . . Τ  Ν ί, " ' · τ* " Ί » »  ■'< <J( .u ? isoM t  , 03:  ί „ , ( }i  ..............   Λ  , '  / r ^
» '· » .  Ο ,,ιΧ ,κ  »4 ,u  ™ ^ , . ·  | , j„  ι

τρος σο^ έξαρτώνται aito αύτου.
Εν τω μ,χβξϋ τούτων 6 -λ|#ς άνέτ||λι Π .
η» τη ς πρω ίας, κρούσμα ήεοΰϊδη έπ ί τής βυρας.
Η άγνωστος ήνο.ξε, ΧΒ« γέρων ύψ,λοΟ άνίστή^α.

ο*ϋθ?ω^  " ’ ύ * ·  » « · ρ · ^
“ ς ,υΛ0*λ '· ε” « «  ‘Ρ αχήλ , Ιχαμ ψ ι τό γό .«

λ Τ / .Τ   ̂ ^  t , ! i· Γ·Α- «  *·Ρ·«Κ »« i n -«λ·β. τήν μυστηρ,ώδη γ0,β!<β· , <Τ# j / ( ^ V
«εφ ολν , ό γε?ων έ.νόη,ι ,ή ν n/9vr)> leu^

Ηπχτήβην, κυρία μ5, ( άηο5 ^ .  ffpA. , α,
αγνωττο» β ϊβ υ τά τα ς  τ ιμ ά - Ι ί : ό * ξ  ,λ> β. , ν  ,  * ^a -· ^-.ελαδ^ν το κοράσιον

ανδ Υμω». Κ,Λό; βίωνά4 ΙΑ xi  -8ια μ 3 ;^
_ tlunpo Αβιπον! a»iSsr(3iv εΰίύμως ή άγνωίΤβ-

υ γ ι ΐ ϊ ΐν »  αοΛαρνα. ‘ P a v r*  * < ; . .  «· * ίλ. 1 ΛΧ.*ΪΛ» ί  αμβιδί) » :u  |{Vat j  
μαρχεσιος τού 1εν*νκοΰρ.

1,**β βΧΙ™*< φων|μετα του γεροντβς α.εχωρι>3ιν .

‘Ο γέρων ή ,0·.ξε την Wpav τοϋ δωματίοο ίν ώ διέ· 
μ*νεν έ Ηλι,,-. ·ο ’ίουί„ΐος, εξορισμένη ίχω ν τήν

λ ,,, . - - Τε» * · . .  τοδ
μ »  της  ̂ Ρ ,χ η Λ ί ,  άλύιου £« χ6ΰ αυτου μετάλλου,

«ρ ίξ ε  τρ£,ς οξ,,ά .ους ^ /eo;, Χβί τ 3̂,  0.ρ<«β.ν«
έπαρουσιασδησαν μ ,τα 6*δυτατης

Κ Ι  Λ» XUfta 9 a ;  ^ £l ν ά ν*2(“ ρή ’ 3
τινών ήμερδ, Τα πανχα νά f , at | „ ια«

/ ·α η,ιισιιαν ωρ^ν. 0 £λεχε τήν ουνοδεύίίΐ έντός 
ιοιβιτιρας αμάξης. Τό ταξείδιον τοϋτο νά μείνη άχί· 
χρυφον χβδ δλον τον οιχον.

Είμαι βέβαιος, είηεν αμα αί γυναίκες ίζήλδον, 5η  
μετα 5 λιπτά τής ώρας οΰδείς πλέον δελει αγνοεί τ ί  
απόκρυφον τοϋτο, άλλ' αυτό ζητώ χαί έγώ.

Γ1 οφεδεσαν πολυτελές πρόγευμα ένώηιον της φ « -  
Μ  , η ^ ί  μη λησμονή,α,α τάς παραγγελίας τής χιι.  
ριας της προσηνέχδη ούτως ώ ϊτε  νά μή παρα3·/η είς

dw r t , 6 „ y5i. 5 V , J
ιή» άληδή αυτών κυρίαν. ‘Υπέπεσε τφόντι είς τινα

Λ » « λ  “λλά/ ° '° ς 6 aiAa'?X ^  π « Ρ « ί? « « ν  αύτέ, 
ι  ? " β^  Τ,ί 3?Ρϋω» τρομερού έκείνου μέντορος 
Μνηγβγο, αύτή. είς τήν όδόν τής εδιαοταξίας. Ρ 

« « τ α  τό «ρόγ.υμα, i  γέρων προσήνεγκε τόν δρβγ( .  
ι ?  Ραχήλ· έδεσεν α ίτη τήν χεΐρα ώς είχε διδα- 

χδή υπό τής «ροστατιδος της, κα. αμφότεροι διε,βόν- 
9 η «ν  προς τήν κλίμακα, είς τό τέρμα τής έποίας 
ιυρίσχιχο αμαξα ίζευγμένη υπό εξ Γππων.

* η ? ·  ”  < ^ ~ ·« Λ « ί  i „ '  ίμοο. ,| „ t , ί „  , .  Λ * β *  “  , ϊ :  T i ι Λ μ π .·

*4 “  ί ' ϊρ ί'·  «>ί μ -ί,ί μ ί Ι ΰ « ν , . 7 ί ν ' , ! η °“·» !.• ϊϊ , 7 " γ ·,τοσο0τω μόλις μέ
f v .  Κ «  ίI ιυχη αύτή συντρέχει τά σχέδιά μου,

J  ,Τ1 !  *^ ?λ®βν ·?« τήν ύπηρειίαν μου, καί
*Ρ«« τοις αλλοις, καί αί τέσσαρες ιίνβι Γαλλίδις. 

Προσέδηκεν ακολούδως καί πλείστβς άλλας όδηγίας
ifll- Λ» tlM·.. ί/ .  « / Γ» α . . *

‘ Η «Ρ Λ) \ί .««ρουσιασαν οπΛα.
ϋ  1"αχήλ επιβη τής αμάξης καί έκβδηιεν ε ίς  τ«»

, V  ,Χ?ί Υέρω’' έxa5,3,'  ""ί5 β ί ι ί  ν,ι5σ ««
Προσέβηκεν άκολούδως καί πλείστας άλλας ό5ηγίαί l  ^  ^«ν«άνιδος κάδισμα.

*Ρ ί  δς είχ .ν ήδη δώσει ,ή  -Ρβχη'λ· δ,έτρ,ψε t i  l l H  5  S  ^
x>‘ ‘ "  “ ·«·«< « . ι  i „ „ .  . M, t |,° ,·> ^ " * ( £ , 2 2 ^ ·  *


