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Eheu ! fagaces, Posthume, Posthumes 
Lsbuntur aaa i (Uorat)

Έ τος λήγον, It s ;  άρχόμενβν,ενωα ς τοΰ συνεχούς xa! 
ξ,αγη χρόιβυ· όποιος πβραλογιομός ! Τ ί αημαίνουτιν at 
έποχαί τοΰ κατβκ·>υιμοΰ, τού Ναβουχοίβ'όϊορο;, τώ ν  
Ολυμπιάδων, ιώ ν  Σ ε> ευκιδώ ν,τώ ν Αύγούς-ων, ί) Εγόρα, 
xai ή αλωαις τής Κω'ς·ανχινβυ*όλεως ; άλλά *al αύτοί 
■προοέχι οί αιώνες, ot ένιβυτοί, ~δί μήνες, al ημέρα*, οί 
ώραι xai τά λεπτά; Βλέπομε» εις τι* κύκλον τέλος xai 
άρχήν; Kai δμως υπάρχει βέβαιο» οχι τά έτη φευγο«αι, 
αυνδλίβοντβι xat έπισωρεύοντβι ταχέως άλλιπάλληλα. 
διότι καθώς τά προ αύτοΰ, έβυδίϊδτ) ήδη xat τά 1853 
(ίς τή* αχανή άβυί»3ν, δέλει δέ διαμένει μόνον ή «νδύ~ 
μη*ις αύτοΰ διά ττι» χρονολογίβ»· άλλο ομως Ιτος 
άμ ίβω ς  (ίιεδέχδη αύτό.

Out»  κβτά πατα* ®τιγμήν της ζωής ήμών το 
μέλλον, τά όποιο* οϋδαμώς μέχρι τ»ΰδ« ύπή;χε, λαμ
βάνει «ληοιάζον κβτ’ όλίγον προ»ωρι*ήν ο ύ ιτβ ιΐν ' το 
δέ έ*εοτχώς, τό Ssotsv ήτό τι πραγμβη*άν, ά ϊα 'ίζετα ι 
είς τό χάος. Ματαίως ραινόμεδα άδ,ιβίοροΰντες είς .τήν 
τοιαύχην μεταβολήνματαίιος δέ Ύά προοτποιητϊςεύδιιμίβς 
*αί άγαλλιάοεως ζητοΰμεν νά άπατηδώμεν Tpiaxoaiai 
ε£ή*3*τα πέντε ήμίριι όλιγότιραι εις τήν πλάίτιγγα  
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τή; ζωής ήαώ* ίχουτίν έπβυδητάν βάρος. Έ πειτα 
αί τρίχες, α! ^ τ ίί« ς  τοΰ προσώπου, ή άδυνβμία τών 
·,*ελών, καί ή άμβλυτης τώ» διανοητικών δυνάμεων 
μαρτι/ροΰιΐν άρχου»τως τήν έπιουμβαιαν διαφοράν.

Ά ν  xat τόσο* ταχέως 6 χρό*ο; παρέρχηται, άν xai 
διαφευγηώς ακιά, μόλις δελήτωμε* »ά τόν ψηλαρη7 ;,>μι,· 
ά» κα ί δέν-riv χαταλαμβάνωμε» μ άλ»τα , βύχός δυως 
π^λιν υπάρχει το β ια ιότατο» πάντων τών κτημβχων. 
706t* ορδώς δ Ψραγχλΐνο; έλεγε τό* χρόνον δρασμ*, ίξ  
OJ -γίνεται ή ζωή Έπ·ιδή δέ ή©υτις έμέτρηοε» εϊς ημάς 
αυτό τόαον φειδωλώς, άνάγχη παοα νά οΰονομήοωμεν 
τή» χρήϊίν του. Ή  αύτή ώ α παραλλαισει Ta μέγιοχβ 
είς τό» κοιμώμενον, τόν ιγρηγορότα, τόν αργόν, τάν 
ένβτχολουμενο», τάν χαίροντα καϊ τά» πάιχοντα, πο
λύ δέ μαλλο» ολόκληρο* έ<ος. Και όμως πβ*τ»ς εζή- 
ααμεν, έν τώ μεταξύ δέ τουτω μετεβλήδημεν xa-a ·*ε 
τά βαδος καί τ ή ν  έπκράνειαν αί ίδέβι, τά αίίδήματα, 
τά πάδη ήμών, ένίοτε δέ καί αϊ δοξαίίαι παααι όαοίως 
μ·ιεβλήδηααν.

Ό ,τ ι δέ λέγομε» πιρί τοΰ άνδρώπου ώς ατόμου, 
ίφαρμόζεχαι xai είς όλόκληρβ τά έδ»η, άλ/.ά τβ έτη 
αύτών ύπάρχουιιν οί αιώνες.

Λια τοΰτο τήν πρόοδο* τών λαών πρεπει έκ μβχρώ» 
μόνο* διβοτηαάτων νά χρίνωμεν, μή λη^μονοΰντες 
ποτέ xai τοΰτο, δτι ή πρόοδος αΰτη ού^έποτε οχεδάν 
γίνεται κβτ' εύδειαν γραυμήν, άλλ’ έλικοειδώς, ώ ίτβ 
χαΐ έ» ω ©αινόμεδα άναπίδ.ζοντες πραγμαχιχώς προ. 
•/ωροΰμεν είς τά εμπροοίκν.

Έ ξ . τάζ'-ντες τήν πολιτικήν τοΰ ‘ Ελληνικοί έδνους
Τευχ. Ad,



ποριίβν έπί τοΰ παρελθόντος έτους βλάπτομεν ότι χβτά 
τό φβίνόμινον καρκι»οβατιΐ. Βιβοίως οΰδεμία έγένετο 
βελτΐίΟίΐς, xai ούδί» άξ’.ον λόγου συνέβη ίκτάς τώ» άπο 
διδομένω» ι ί ;  ΐδ.ώτας. Ουτε αμαξωτοί δδοί υπάρχουσιν, 
ούτε άτμοκί»ητο» εύχολύ»ει τήν συγκοι»ω»ίϊν, cun 
πλημμόρβι ποταμών προ*λήφδησαν διά τάφρων χαι 
κρηπίδων. Ai βουλ»υτικαί έκλογαί καιικρίθησα» παρά 
πά»των, ή 'Ελληνική φιλοτιμία έταπει»ώδη,οΙ έηήλαδες 
προτιμώνται ίνίοτε τών ά/δρώπω» τοΰ αγώνο;, οί άνάξιοι 
χαί κόλαχες ίλαβο» πολλάκις τά δικαιώματα τών τίμιων 
xai (κ4»ώ»,τά σπανίζίντα χρήματαέσφετιρίοδησαν ά ιώ  
τως άικοποι μιοδοί χαί συνιάξειςέδό9η»α^,τάνομ,βΟβ-ίΐχά 
σώματα παρήιμαοαν, ή δωροδοιία εξακολουθεί σκανδβ- 
λωδώς, οί ταμίαι ιών δημοσίω» χρημάτων ένάγονται 
είς τά κακουργειοδιχεία ώς κλέπται, ή ένδεια ύπερε, 
πλεόνασε κ*δ’ 5λας τάς τάξεις, ή τοκογλυφία άφαι- 
ρβΰσα τά κ:ήματα τών πολιτώ» συνεκίντρωσε» δλί- 
γας χεΐραςόλον τάν πλοΰτον, η κατασκοπία μοχθηρών 
ανδραπόδων ένεδρεύει, συκοφαντεί καί επιβουλεύεται τούς 
αθώους, οί πολίται περιπλέκονται εις άδιεξιτήτους γρί 
πους δυσκολιών έπί τής έλαχίστης ύποθέσεως, «,ί φόροι 
έπίκεΐνται βαρείς χαι δυσανάλογοι πράς τή» έπικρατοΰ 
σαν αφορίαν χαί τάς άτμοσφαιρικάς περιπετείας· τά 
πνεΰμα διαφθείρεται διά τής έίςνπολα'.ότητος,ή δί χαρδία 
δΐ άσίμνων ακουσμάτων καί πολυτελείας συβαραικής.

Έν τώ μεταξύ τούτων όμως ίπήλθεν ό περί χρεω- 
λυσίας τών καθυστερούντων νόμου πράς παρηγορίαν τώ» 
φορολογούμενων χαί τιμήν τοΰ δραστήριου χαί γενναίου 
ύπουργοΰ, ό*τις τάν έξίδωκε. Τά ευεργέτημα τοΰτο ητο 
αληθής συσάχδεια ώς πράς τήν έπικειμένηνπρότερονβίαν. 
Άλλά χατά πόσους άρά xai άλλους τρόπους (οφέλησε» 
ό παραιτηθείς υπουργός. Μόνος ίσως χαί πρώτος έ* 
σπούδασεν ακριβώς τήν οικονομικήν υπηρεσίαν,έγνώρισε 
δί χαί τούς αρμοδίους άνδρώπους' αύτάς άνευρε νέα; 
πηγάς πλούτου, ήνοιξε δέ άλλας κινδυνευούσας νά ξη- 
ρανδώϊΐ- αύτός έστάδμίϊε τάς χρείας καί τάς προ
σόδους, ίπεμελήδη νά καταστήση τήν δημόσιον πίστιν, 
έφά»η πάντοτε ένήμερος είς τάς δαπάνας κατα τα δυ* 
ατυχέστατα τρία τελευτβϊα ετη* τέλος έχληροδάτησεν 
είς τάν διάδοχόν του ού μόνον τακτοποιημένος τάς 
εϊίπράξεις, άλλά καί υλικήν περιουσίαν έξ έκατομ 
μυρίων συγκειμένην.

Πόσα όμως δρά γε άλλα σχέδια έμειναν άνεκτέλε» 
στα, τά δποία ήδελον c/ύξήσει τούς πόρους τβΰ κρά- 
tsuc, οίον τά νέο» τίμολόγιον περιλαμβάνον δυο καί 
τρεις χιλιάδας είδη έκτάς των ύπαρχόντω» 100 ή 200, 
xai ή διανομή τών άπειραρίδμω» άγρίίλαιών, α' 
οTotet σήμερον άρανίζο»ται, εις ξυλείαν, καί νέος άλ
λος νόμος περ! προικοδοτήίεως.

Άλλά συμβαίνει ένίοτε νά μή φθάνη τις είς τήν 
πραγματοποίησιν τών σκοπών του, ουτε νά θερίζ»; 
τούς καρπούς τών κόπων του. Τοΰτο συνέπεσεν είς 
τριϊς εμπείρους καί ζηλωτάς τών καλών ύπουργους 
χατά τά παρελδόν Ιτος.

Άπόχείτα: άρα είς τούς διαδόχους αύτών νά άνα- 
πληρώσωσιν έναμιλλώμενοι πάσας τάς ελλείψεις προς- 
τιθέκτες καί άρ εαυτών ό,τι κρίνωσιν άναγκαΐον.

’Οπωσδήποτε δέ ύποτεθώσι τά μέχρι τοΰδι πολι-

¥ί ΙΦί l/i't -τικά ατυχήματα δέν πρέπει νά άπελπίζωσι. Διόιι ίσως 
ύπάρχει είμαρμέ»ο» νά διδαχθή έξ αυτών πρα*τιχώς 
το έδνος μανδάνων «* π ε ίρ ι ς  τά φρο-ήματ» χαί τή» 
αξίαν τών δηρευόντω» διά τοσούτω» ραδιουργιών τάς 
ανώτερος τϋς πολιτείας άρχας, ώττε νά δύσπιστή 
πλέον είς τήν ύπόκρισιν άριτής καί τοΰ πατριω 
τισμοΰ, ή δποία προήγαγέ τινας παρά πασαν ελπίδα. 
Οδεν άντί νά Γ.ολιτευδώσι γενναίως *αί είλ κοινώ:, 
κατήντηϊαν ν άποκρύπτωσι καί ιή» αλήθειαν αύτήν εις 
ίάν Β. θρόνον, νά διαστρέφωσι τά πράγματα καί νά 
καταγίνωνται μόνον χρηματισμό».

Πράγμα παράδοξο»! έν ώ τοιαΰτα πάσχει ή ‘ Ελλη
νική κοινωνία κ«ί φθίνουσα, ουχως είιτεΐν, άποδνήσκει, 
έ» ήχω μουσικών όργάνω», δ δημασιογραφιχάς τύπος 
ς·ρέψας έχ τών Ισω είς τά έξω τήν προσοχήν του ένα· 
σχολεΐται μόνο* εις τά τής Ανατολής, άντί νά άνα* 
λαβωμεν τήν πανοπλία» τή; πίστιως τής αγάπης καί 
τής είλικρι»είας, περιφερόμεδα εις τάς πλατείας καί 
τάς τριόδους ζητοΰντες νά μάδωμεν δπεΐα νέα ίφερεν 
δ εβδομαδιαίος ταχυδρόμος, καδώς οί Αδηναΐοί ποτε 
έ* καιρω κίνδυνων ή.ώτω», τέδ.ηκε Φίλιππος ; Παραμε- 
λοΰντες τούς υπάρχοντας τοσοΰτοος ευημερίας πόρους 
ζητοΰμε» Ιξωδεν νά πλουτήσωμε» ώς οί Ισπαννοί! Αλλ’ 
ά» έφάνη ανίκανος νά πολλαπλαοιάση τά δλίγσ, ύπάρ» 
χει δρά γε άξιος νά οικονομήση τά πολλά ; ΤΙ δέλουσι 
ζηλεύίίΐ τής ‘Ελληνικής πολιτείας οί δμογενεΐς λαοί, 
όταν βλέπωσι προφανώς ήμας κακοπαδοΰντας, ταλαι· 
πωρουμένους, πτωχεύοντας όσημέραι, διχονοοΰντας, 
στασιάζοντας, έξευτελιζομένους καί ύπά τής άσωτίβς 
ώς ύπά λέπρας κατα^έοντας; Έν τίνι διχαιώματι 
έλπίζομεν οί ολίγοι νά προσλάβωμεν τ ιύ ς  πολλούς ;

“Οταν ή κυδέρνησις διιυδυνη τάς δυνάμεις τοΰ έθνους 
καί εις άλλα πράγματα,έκτάς ι ϊ ς  μονοτόνου παιδείας, 
τά έδνος δΰνατα* καί καδ’ έαυτά νά εΰτυχήση. Ίδιώται 
γενναίοι μέχρι τοΰδε έπραξα» είς τήν ‘Ελλάδα δ,τι 
υπάρχει καλάν, καί πανεπιστήμιον, χαί σχολειον έκ- 
κλησιαστικάν, καί άστεροσκοπειον καί νοσοκομεία’ άλλ’ 
« ί έτβιρίαι δύνανται πολύ μεγαλήτερα νά κατορθώσω· 
σι», όταν ιδωσιν ασφάλειαν xai ήσυχίαν καί τάξιν 
πραγμάτων χοσμιωτέραν χαί δικαιοσύνην πρά πάντων.

Τά πνεΰμα τοϋτο τοΰ συναγων(σμοΰ τών πολλών, 
το όποιον κατώρθ»σε πάντοτε ιίς τήν Εΰεώπην τά 
μέγιστα καί κοινωφελέστατα έργα, οίον σιδηροδρό
μους καί γέφυρα; καί διώρυγας καί άτμπλόων κ ι
νήσεις κτλ. αύτά μέχρι τοΰδε ύπάρχει άγνωστον κατά 
δυστυχία» είςτήν'Ελλάδα διά τή» άνώμαλον τών πραγ
μάτων κατάστασιν. Ά λ λ ’ δμογενεΐς εύρίσκονται πολ
λοί καί προθυμίαν καί πλοΰτον Ιχοντες διά νά δο· 
ξάσωσι τήν πατρίδα τω».

Τά (θ»ος περιλαμβάνει πολλά ήδικά χαί υλικά στοι
χεία εύημερίας, καθώς τήν ναυτιλίαν, τά έμπο;ιχάν 
πνεΰμα κτλ. τά δποία άπαιτοΰσι μόνον προστασίαν 
τι<ά καί ευθυδικία» διά νά φίρωσιν αποτέλεσμα.

Τί μέλλει &ρά γε νά προκύψ$ έκ τών κόλπων τού* 
λάχιοτον τοΰ νέου έτους, ιίς τά δποϊον έμβαί»ομεν 
πλησίστιοι ; ‘Ο Αείβνίτιος ειπεν ότι τά μέλλον έγχυ- 
μονιΐται ύπο τϊΰένεστώτος. Καί όμως ίσι*ς τά μέλλον 
τοϋτο, & έκτελεστής τής διαθήκης τών »υγχρόν«» γε-

vcidv ίσως φέρη μεγάλας μεταβολάς προς εύτυχια», ή 
δυστυχίαν τών άνθρώπων. Διότι έλπίζομεν σταδερώς 
ότι πάντοτε θέλει θριαμβεύσει ή δρθοδοξ'.α κατά της
δυτικής πράς ήμας μοχθηρίας' άλλά τις δυνατβι να
προμαντεύοη ;  ̂ ,

Βέβαιον μάνον ύπάρχει ότι δ χρόνος παρέρχεται, 
καθώς άκεϊείχθη έκ τοΰ παύσα»τος i*ou(·Κυρίως όμως 
παριρχόμιθα ήμείς* διότι ή ζωή ουτε ήμερα», ουιε 
ώραν ιστατβι’ όθε» μεταοβίνομεν έκ τής ύπάρξεως ιίς 
τάν θά»ατον άνεπαισθήτως, καθώς πρότερον μετεβη- 
με» έκ τοΰ μή δντος είς τήν ζωή». Όφείλομι» άρα να 
δαπανώμεν φειδωλώς καί ώς έθ»ος καί ώς άτομα τάν 
άνά χεΐρας χρόνον, ωφελούμενοι έκ τών έλαχιστων 

μορίων τοΰ άε κινητού έκείνου σημείου, τά δποίον λε- 
νομεν ένεστώς.
1 r  I. Ν. Λ.

. « ι ς ι ι φ β  τ ιγ :  β ο μ ο π ι ι ς .

ΜΟΤΣΕΙΑ ΝΕα Π0\ΚΩΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

’Επίσζο.Ιη τοΰ  Raoul Rochette

/Tpdr i o r  Κ όο ιο ν  Σ α .Ιβάκδν ,  n a . la id r  νπονργον  

ζfjc δημοσ ίου  jku$ £ΐαζ·

Κύρ ιε  !

Ίσως κρίνος βραδείας τάς ακολούθους παρατηρήσεις 
ώς αποτέλεσμα^ τής Αρχαιολογικής επιστολής, γ ,»  δ
ποία» μοί ένεπιςεύθη; ύπουργάς διατελώ» κατά το lh.58 
Άλλά περιστάσεις παντοίαι μ’ εμπόδισαν »ά άπιυθυνω 
«ύτάς εν καιρώ. Έπειδή δέ έπι/.ρατοΰσιν αί αύταί μέ- 
νρι τοΰδε, ώ η ε  δέ» δύ.αμοι νά δημοσιεύσω τή» έπι- 
ντημονίχήν έκείνην περιήγησιν, έπ.δυμώ τούλαχιστον 
νά εκπληρώσω τά πράς Σέ χρέη μου. Έπειτα ζώμεν 
έπί χρόνων, ότι τά μέν σημι|α ευγνωμοσύνης προς 
παλαιούς ύπουργούς (1) άποβαίϊδυσι σπάν.β, οί δέ ύ- 
ύπουργοί αύτοί διαβαίνουσι ταχέως, χαδω; Οχεδον

( \ )  * A r  ο ί  α γ α θ ο ί  χ α ί  φ ι . Ι ό ρ ο υ σ ο ι  ύ . τ ο ν ρ γ ο ί  τ ή ς  

π α ι δ ε ί α ς ,  o l o c  τϊμο ό Σ α . Ιβ ά ,ύ υ ,  εχογτες ζ η ν  up -  
γήν ,  άπέβ.ΙεποΥ f id r o v  είς ι ή γ  ύ γ έ λ ε ι α ν  τήτ υπη·  
p t o ’iac, κ α ί  ομως ed id o r  άφορμην χ α ΐ  α ύ τ ο ί  είς 
α ιτ ιά σ ε ις  χ α ϊ  μ ε μ ψ φ ο ιρ ί α ς ,  τ ί  π ρ έπ ε ι  άρά  γ ε  κά  π ε .  
p i u h - u a i r  ο ί ά μαθε ΐς  χ α ΐ  χαχΰβου.Ιοι, δαο ι p o r o r  
προς χ ά ρ ι ν  χα ί ίδ ιοΥ  συμφέρον πράχτονσ ι τ ά  πά> τ α  

άδιχοϋΥτες μ ε Υ  » α ί  τους ά ξ ιο υ ς  ο σ ο Υ  δ ύ ν α ν τ α ι ,  π  ο lb  
d'e μ ά λ λ ο ν  δ ια ς ο έψ ο ν τ ίζ  την  υ π η ρ εσ ία ν ;  ΑΛλά τ ί  δΰ- 
ν α τ α ί  τις ν α  έ.Ιπίση π αρ  άνθρώπων, ο ί οπ α ίο ι  ο ϋ τ ε  

τ bv νοΰν , ουτε την  Χ α ρ δ ί α ν  εχουσ ι  τ ο υ λάχ ισ τ ο ν  ο 

δ η γ ό ν  είς τ ά  κα.Ια,

καί ή ένδύμηϊΐς τών, ζσα έπραξαν. Οθεν έλπίsω οτι 
θέλεις συγχωρήσει τήν καδυστέρησιν, δεχομενος ευ»οϊ· 
κώς τάς άπαρχάς τβύτας τών κόπων μου.

"Οτι έδειξα οιι έπεθυμουν νά άποδημήσω εις Αθή
νας πράς έπίσκεψιν τώ» μνημείων τής ένδοξου ταύτης 
πόλεως, πρώτος Σύ έσπούδασας νά εκπλήρωσές τήν 
ιΰχη» μου 'ταύτην, προσφέρων τή» πράς τά· σκοπόν 
τοΰτον ά»αγκαιαν δαπανη» διά νά καταστησης τά 
έπιγείρημα κοι»ωφελέστερον· υπά καλοκβγαθίας δέ κ ι
νούμενος μοί ίδωκας καί αρχιτέκτονα έμπειρον διά τήν 
ίχνογράφησι» τώ» είρημέ»ων κτιριω», τα οποία τ ιμ ώ ν  
ται ώς άοιστουργήματα τής άρχαίβς τέχνης. Ό άρχ ι· 
τεκτων ούτος, τά* δποίον έκλεξα μεταξύ τώ» τής Ια λ -  
λικής άκαδημίας έ» 'Ρώμ^, έδικαίωσεν άμφοτέρων τάς 
έλπίδας. Τά σχεδιάσματα, όσα Ιφερο» έκ τής Ελληνι
κής μητροπόλεως, άποτελοΰβι λαμπρότατον παράρτη
μα τώ* συγγραμμάτων τοΰ Stuart καί Revett καί τώ^ 
έκδοθέντων παρά τής τών φΰοκάλων (Dilettnuti) εται- 
οίας, άφ’ ότου μαλίστα τα μεν προπύλαια απηλλαγη- 
σαν έκ τών περιχυκλούντων και υποχρυπτοντων σχε
δόν αύτά μεταγενεστέρων οικοδομημάτων, άλλα δέ 
άρχιτεκτο»ικά λείψανα, οίο» ή πι»ακοθήκη καί τά Έρε- 
χ θειον άνεικάφησα» έ»τελώς μέχρι του αρχαίου αύιω» 
έδάφους. ΓΙαραλείπων τά, ιδίας μου επιστασίας έπί 
τών πρβκειμέ»ων Ιργω» νομίζω οτι καί η ουλλογή 
τών άναγλυφων του έν ’Ά ο ιω  ναοΰ τής Άδηνας, Γχνη 
πολύτιμα Α ττικής τέχνης είς τήν Τρωάδα, τά δποία 
κατώρδωοα νά λάβ»» διά τή» πατρίδα ήμών, άνοπληροΐ 
μέγα χάσμα τής αρχιτεκτονικής τώ» Έλ/.ήνων ιστο
ρίας. Μετακομισας αυτά είς τή» Γαλλία», οπου α- 
πεταμιεύ&ησαν είς τά μουσείο» τοΰ Louvre, άπέοωκα 
υ.έν μέρος τοΰ πράς τή» πατρίδα καί προς Σέ αυτάν 
χρέους μου, ελείπετο όμως «ά πλουτίσω κατά τά δυ- 
Γβτόν καί τήν έπιστήμην" τοΰτο δέ μόνο» έδεώρουν ώς 
επαθλον ίξιον τών καταβληδέντων μόχθων μσυ.

έκ τοΰ ύπουργειου αιφνίδιος αποχωρησις Σου 
συμβατα όλίγω ύστερο* μετά τήν έκ τής Ελλάδος 
επιστροφή» μου, Σ’ έμπϊδισε νά έκτελεσης την δημο- 
σίευσιν τών παρατηρήσιών μου..............  Ο δέ διάδο
χός σου t -ω ; δέν ιίχ ε  πλέο» τούς ούτούς λόγους διά 
»ά τυπώιη τά βιβλίον μου’ κατά τοΰτο δί λυποΰμαι 
μόνον, διότι βλάπτεται όπωσοΰν ή έπιστήυη. Ά λλά 
καταλαμ β άνω  ότι κυβέρνησις αστάθμητος καί άβέβαιος 
ώς πράς τήν ίδίβν αΰτής υπαρξιν, κ α τα γ ίνο μ ένη  δέ 
άνιξαιρέτως νά ά*ταμείβ? τι»ά μόνον (ρνα,^ νά ένδσρ- 
ρύνη δέ μάλλον τούτους, ή έκιίνους τούς συγγρα- 
φ.ΐς, ολίγο» φροντίζει περί τών μνημείων τών Αθηνών.

' κ α ι  έτι όλιγότερον περί τοΰ αυτ«ν έκδοτου.
Ήναγκασμένος νά άναβάλω είς άλλον χαιράν εύδε- 

τώτερον τή»'δημοσίευσιν, διά ιήν δποία» άπαιτοϋ»ται 
έτι πολλοί κόποι, έφρόντισα τούλαχιοτον^ νά̂  αποδείξω 
ότι έδαπάνησα ώφελίμως τά» χρόνον τής άποστολής 
μου. Συνέλεξα ι ί ς  τ ά ς  Αθήνας *αί τάς νήσους τοΰ 
Αιγαίου, καθώς *ai είς τή» ήπειρον τής Ά σίας, πολλα? 
έπιγραιράς χρησιμευούσας είς τήν ερμηνείαν χωρ-.^ν 
τής μυθολογίας, τής ί*τορίας χαί τής γεωγραφίας. Η 
ώοαία συλλογή τών ελληνικών νομισμάτων, κτήμα του 
Κ. Borell έχ Σμύρνης, τή» δποίαν ήρεύ»ησα λεπτό-



μιρως ΐπ ΐ S .xan ivu  ί.μέρβς, ΐ κ Λ ^ , εν τ * 
μα** *ή; <η»β»βυ β ^ ι ο δ ^ ς .  Μετ,γραόα Si «ίς 
τήν Πομχηία* *αΙ χή, Νιαπολι* πα/λα; ςωγραφια; 
ve-TU ά·αχ«λυ? θ«σ*ς χ»ΐ a*ix99tou; ιίσέχι, ίχνο- 
γραφήσας ακριβώς ιό σχιδιον «ατώ» χών άνο>ρυγμένω« 
SUIUJ* χής * ?ώτη ; εν όιαστή-ιατι δέχ* έχών. Είς δί 
τη* Ρώμην ε'λαόο» άνχίχυπα πο 'λών πεποικίλμινω» 
αγγείων^ άνα«χα? ένχα>ν εξ 'Ετρουριχώ* τα? ων τής
Ρνϋμαΐχής χώρας· ελπίζω δέ ποτε νά δημοσιεύσω ταυ 

ί ϊ  πά*τα.
. Έ '  « « ο ι ;  δμω; ήθέλησα, Κύριε, νά Σοι άναγγείλ* 
Λι« τινα περί χής ένεστωτη; χαιαστασίως τώ* άν»σκα- 
ρών, αί όποιαt έκλούχισαν τοσοΰτον άπό τίνος τα τα 
μεία τ ίς  Νεα*όλ«»ς χα| τής Ρώμης..................

Μεταξύ 3sxa έχών εί$ο* τη* Πομπηίαν ^1, ώς via·/

(1) Π Π ψ π η ί α  έξεχωθη ώς νεκρός έχ τοΰ τ ά φ ο ι» 
δ ιε τηρηθη  δε τοσοΰτον κ αλώ ς  r0 σώ/,α a M c  ύπό roS 
π ερ ικαλύπ τοντας  αύτό εκταρ ίου  ( σ α β ά ν ο υ ,1, ώστε 
παρ ιυρ ισκόμεθα , σ χ εδ ό ν  σήμερον  ώς πρό ε ικ οσ ιν  
α ΐω νω ν  είς ι ά  αύτόθ ι γ ιν όμενα .

11 π όλ ις  ϊμ ο  χ τ ίσ μ α  π α ν ά ρ χ α ιο ν  τών Π ελασγών  
κ α ι Τ ψ η ν ω ν  χε ιμένη  χαζά  τάς δχθας  τον Σ άρνου  
Η θ α λ α ο σ α  ε ^ α ν β  π ο τ ι  μ έχ 'ρ τ  τών τε ιχώ ν  αύ-  
της- α λ λ  α ί  π ροσχώ σε ις  xai ή έπ ισωρενομένη  ή 
φαισζε ιος  υ.ίη έςέτε ινα ν  την άχτην  είς τόν κόλπον  
Α φ ο ύ  χαζεσζράφη τώ 63  μ ε τά  Χ ρ ισ τόν  υπό σε ι  
ο μ ου ,  χα ι ά νε . ίάμ βανεν  ηύη  όπωσοΰ>, χαεεβ»θ ίσθη  
τφ  / ό  υπό νέας έχρή ίεως τον ΟυεσουΙου όρους' έ- 
ταφηταν  δ ί  συ γχρόνω ε  τότε ζώ σα ι  ύπό β ο υ ν ά  σ π ο 
δού χ α ί  μ ύ δρω ν  χα ί ά λ λ α ι  π α ρ α χ ε ία ε ν α ι  π ό λ ε ις ,  
Π ραχλε ιον ,  Οφλοϋς, ‘Ρ ε ζ ί ν α ,  ε ξ  ών μ ί α  άνεχα  

λυφθη π ω ς , .  ‘Ο χ ε ίμ α ρ ρ ο ς  ομως τής ίμ π ύ ρ ο υ  ύλης  
δεν  κατεχλνσε  τήν Π ομπη ία ν ,  ά λ λ '  ή σποδός χα~ 
τα π ,π τ ο υ ο α  ώε β ροχή  ρ α γ δ α ία ,  χ α ί  ά τμο ί  υδατώ 
δε ις  α π ε τ έ λ ε σ α ν έ π  αύτής λ ιθώ δη  τ ,ν ά  ο υ σ ία ν .Κ α ί  ο ί 
μ ε ν  π λ ο ίσ τ ο ι  τών κατο ίκων δ ιεσώ θηςαν  φεύγοντες, 
φ α ίνον τα ι  όμως ε ίσετ ι  σχελετά  ά νθ ρώ πω ν  εΐς -τάς 
ο ιχ ια ε ,  χαθώς έ ,τ ό ς  τοΰ στρατώνος κ α ϊ  εις τά ύπό  
γ ε ια  τοΰ άγροχηπ ίου  τοΰ  ( Α ρ τ ί ο υ ; )  Αιομήδονς  
π o.U a δ ια  μιας, χα ί έπ ί  τό αύτό τεθαμμένα .

Ε χαθαρ ίσθη  τό τρ ίτον  τής πόλεω ς  μ έ χ ρ ι  τοΰ
_ £ζο^ '  Ε* τυΰ νψονς  τώ ν  τ ε ιχώ ν  έχόνεων

τρ ιών μ ι λ ίω ν  π ερ ίμ ετρον  φ α ίν ε τα ι  όλη ή π ό λ ιε  
α λ ιτ ε ν η  ς, χα ί χω ρ ίζ ομ ε  γη υπό όδών χαθ' ο λον  αύτής 
ι ό  μηχος .  Οντως ή τής Τύχης λ εγάμενη  έχτε ίνετα ι 
από  της π ύ λη ς  το ί ’ Π ραχλε ιον ε ίς τήν τής Ν ώλας,  
ι π ερ ίφημου  το π ά λ α ι  δ ιά  τήν  άχο^ ασ ία ν  τών χατο ίχων  
αυζ , ,ε )  ή σ α ν  δ ί  π α σ α ι  π λ α τ ε ϊ α ι  χ α ϊ  ε ύ θ ύ γρ α υ μ ο ι· δ ιά  
τον το σπα ν ίω ς  εύρ ίσκοντα ι  ς ε νοπ όρο ι  χα ίέλ ιχοε ιδ ε ίς .
. 1 ° ( ΰ α ?°< 1>το έ στρω μ ίγον  δ ιά  μ ε γ ά λ ω ν  π λακώ ν  
ηφεστε ιου  ύλης ,  ό δέ άήρ  έπνεε τόσω εύχολώτερον,  
οσω α ί ο ί χ ί α ι  ή σαν  μ ονόσ τε γο ι .  Υ π ή ρ χ ο ν  δε  έχ 
δ ια σ τ η μ α τω ν  χα ί τρ ίοδο ι χ α ί  π λ α τ ε ϊ α ι , έ ξ  ών δύο 
φ α ίνον τα ι  ήδη όλόχληρο ι .  Π άντα σχ εδόν  τά  δ ημ ό 
σ ια  χ τ ίρ ια  η σ α ν  ευρύχωρα  χα ϊ  ύ π α ιθρα ,  μ ό ν ο ν δ ε
υπό  του ^ Ρ ^ τ ο ι χ ί ζ ο η ο ς  αύτάς  π ε ρ β ο λ ι ο ύ  έ χα λύ -

ΐχ είβ ν πολιν, 3nou νυ* γί*ο»ται at TtfMTcjui iu ttf i 
a .a ix a p !  δ ,λ . Χβτί Μ χ -ϊΤ?0> a , t , ^  ,
π0Λ.«ς. Ικργβζο,τβ οί 4v0pfo1tol 

ραιτηριοχηχος, άλλά μΐχρ3; ώς π?ά; Λή, ά*υ«ομονη- 
ιια* των αρχαιοΛίγα,*. \ j  T0DX3 π9Χλ0ί μ .μ ^ ν , ί»  
<αχα τούτο την χυβίρνη-,,. , i j ;  Νιαπόλιως ώς βρα- 
ί*ως *po6ae»eu«» «ίς τάς άν9« * ? άς. Αλλ’ ή άργο- 
xop'.a αυχη δίχβοΛογ.ΐται 0iti προφαλαχτιχών τίνα,ν 
τροπω» αναγκαίων ιίς τοιαώτην ίκ ιχ ,ίρ η ,,ν . Ε π ·ι§ ή  
προχειται πολλάχις ού μόνο, ζ « γ ριιρΐας τ1,άς νά Sl3r  
τηρηιωιι* ά? *ιρ55 ν«ς  ιύλαβώς τή ν  χαλύπ-.ouja* αΰ- 
t* i ηφβίαι.ίβν δλη*, άλλ* ίλ*ίζεχαι ΛΜ &κλ,  παν.  
τοια πολυχιμ, νά ά ,ιϋρεβώ ΐ[,  τά ί?Ι(π(β
ω^τε απαιχΰται αύτόβί τροσοχή «ύξάνοοϊα έ®’ h o ;  
>3 ανααχβρή πληγιάζει τοΰ άρχαάο «δάρονς. Αίά

πτετο  ό άνθρωπος  xai χ α ιά  τ ιν α  μ έρη  τών >αών. Τό 
δ ιχ α σ ιή ρ ιο ν ,  οπου έδ ΐχάζοντο  δ η μ ο σ ία  α ί  ύποθέσεις  
ο στρατών ,  ο ί π ο λ υά ρ ιθμ ο ι  ναο ί χα ί c i  π λ υ ν ο ί  τών 
ιερέων αφ ,νον  ά να π επ ταμ ε ν ο ν  τύπον, δπου έχι·  
νε ιτο έλευθέρως ό άήρ. Εχτός τούτον , έπε ιδή  ή π ό 
λ ι ς  ενενε πρός  άρκτον , i  β ορράς  ϊχ α θ ά ρ , Ι ε ν  h t  
μ ά λ λ ο ν  τήν π ό λ ι ν  έχ τών μ ,α σ μ ά τω ν ,  ώς μ ή  έ ι ιπο -  
δ ιζ ο μ ,ν ο ς  ύπό τών ταπε ινώ ν  λόφων  ro5 Μισηνοϋ  
χα ί τών Βα ϊών .

Ελειπον δμως έχ τής Πομπηίας Παντελώς ο ί  
υπογε ίο ι  οχετο ί ,  ο ίτ ιν ες  π λ ή θ ο υ σ ιν  έντός τών κυρ ίως  
Ρ ω μ α ιχω ν  πόλεων .  Τά  ν δ α τα  τής βροχή ς ,  χαθώ<: 

χ ι  ανώς κα ί  α ί  ά χ αθ αρσ ία ι ,  μ ή  άπορροφώμενα  ύπό 
τών στομάτων τοΰ οχετού  Ιφέροντο δ ι '  όλης  τής  
πόλεως ώς χ ε ίμ αρρος  είς τά χάτω . Πρός ά ν τ ι '  
σήχω σ ιν  τον χακοϋ τούτον χα τεσκ ενά ζον το  π ε ζ ο 
δρόμ ια  ί ν θ ε ν  κα ί  ενθεν τής όδοΰ  2 κα) 3 ποδώ ν  
ί  χούντα ύψος' μ ε γ ά λ α ι  δ ί  π έ τ ρ α ι  κα τά  π λ ά το ς  τών  
β δ ί ν  κ ε ίμενο ι  έχ δ ια σ τ η μά τω ν  έχρην ίμε^ον ώς γ έ 
φυρα είς τους δ  ια βά τα ς  ώστε ή Π ομπη ία  ώμο ία ζε  
σχ εδόν  έν χα ιρώ  χε ιμώνος  π ρ ί ς  τήν Β ενετ ίαν .

Φ αίνοντα ι ε ίσέ τ ι  βαθέα  τά  ίχνη  Ζών ώς α ν λ α ξ  
tpox^0VTUr  όχημάτω ν  κατά  τό μ έ σ ο ν  τής ύ δ ο ϊ ,  
καθώς κα ί  τά τών άνθρώ πω ν  αύτών ί π ί  τής ή φ α ι -  
στεί™ πέτρας  τών π εζοδρομ ίω ν .  Π ολλαχου  δ ί  
δ ιαβα ΐνω ν  δ έ χ ε τ α ι - h  π ερ ιη γη τής  Tc r  χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ν  
δ ιό τ ι  β λ έπ ε ι  έπ ί τοϋ άνωφλίου  τών θνρών τάς 
λε ς ε ις ,  χ α ΐρ ε ,  η ΰγ ία ινβ .

Το νεχροταφε ΐον τής πόλεως ίκ ε ιτ ο  έντδς τοϋ  
περ ιβόλου  αύτής. 7 σως ή ά νάγχη  τής άπ ομακ ρ ύ ν -  
σ  ως αντοϋ δεν ητο μ ε γ ά λ η ' έπε ιδή  ο ί  π λ ε ί σ τ α  
νεκρο ί έχαίοντο, χα ί δ ιε τηρε ίτο  μ ό ν ο ν  αύτών ή σ π ο -

ζ εις κάλπην .  Τινες δμως ο ίχογένε ια ι  ί θ α π τ ο ν  
ι εχρονς αύτών ,  χαθώς ρ ΠΛίνιος χ α ί  Κ ιχέρων  

άναφέρονσ ιr  ώς π α ρά δ ε ιγ μ α  τήν π ερ ικ λεή  ο ίκογ  ε -  
ν*ιπ> τών Σ χ ιπ ιω νω ν ,  ‘Οδος ολόκληρος ή τών τ ά 
φων φέρει δ ιάφορα  μνημε ία , έχ λ ίθων ,  η μ α ρμ ά ρ ο υ  
Εκατέρωθεν ά νυ ψ ο ύμ ιν α .

Η  ό δ ί ς  αϋτη  τοϋ θανά του  έζωογονε ΐτο ,  όντως  
ε ίπε ΐν ,  ύπό π ο λ λ ώ ν  ξενοδοχε ίων , κ ή π ω ν  χ α ί  τ ε ρ -

το^τ# χαί ό ίριβμος τώ* ιργαχών πιριβρίζεχαι «ίς 
«ηγ»ϋς, άλλ άνιγ*»ρ^μί»βυς χατά τη* «μπιιρίαν χαΐ 
χήν χιμιότηια. Καί χοΰχω* δί βδτω γ«νομί*ω* 
*ολλά ΰπιζχιρούμινα άποθηϊαορίζονχαι ι ί ;  ^ταμ»ια 
ά- λ* π*ρ« τό τής Ν·απόλ»·*ς. Έ ν γί*«ί όμως fj 
ανόρυξίς νίνετκί νΰ» μετά κλείοτέρας *οημοϊύνης χαί 
τάζεως, ί; άλλοτε. "ί*

Έ  βυνο',χία, δποα χά Ιργα ίξαχολοοΟοΟ*ιν άπό τίνβν 
έτών, ίτο  βεβαίως, ώς γείτω* τής άγορδς, ί  «ολ»- 
«ληδεοτάχη χ«ί δια·ημοτάχη τής πόλεως χατά τή* 
εύρυ/ωρίαν χαί πολυτέλεια* τώ* οίχιών. Τά εδρεθεντα 
ζωγρα^ημ*χ<» ‘ ν« ς  χαί τών μιχροχάτι»*, η «δτίλών, 
Ι£ωτ*ριχ5>,- οικιών έξεχουίί ηρορανώς μεχαξίι χώ» τή; 
Πομπηίας Έ«τούχου άποδιιχνύετβί Sit πάνχες οί τοίχοι 
τής * Ελληνορωμαϊκής χαδτης πόλεως ητα» δι’ άνδη- 
ροτάχων ζωγραριών χεχοαμημένοι. Καχ’ άρχάς άπε- 
*παχο όλόχλτ;ρος ί  βέρουσα αύχάς τοΰ xoi^ou έ«ιρά- 
νεια, άν έχρίνειο λόγου άξια, ίπειτα δ* τεθειμένη εις 
πλαίσια ξύλινα μεχερέρεχο είς Πο»ιόλοοζ (Portici) χαί

π/ών έπαύλεω ν ,  όπο ια  ήτο ή τοΰ ώ ιομήδους  λ ε γο  
μ έ νη ,  εύρνχωροτάτη π α σώ ν  τών τής Πομπηίας.

’Ο λ ίγ ο ι  α τα ϋ λ ο ι  ^σαν  έντδς τής π ό λ ιω ς ,  ύ ί  π λ ε ϊ  
σ τ ο χ δ ί  ί χ ε η τ ο  έξω τών τ ε ιχώ ν .  Ο ί α π ό π α τ ο ι  ει 
χ ο ν  λάκ κ ου ς , τών όπο ιων στερούντα ι  κα ί σήμερον  
ί ζ ι  π ο λ λ α ί  πόλε ις  τής μ εσημβρ ινή ς  Γ αλλ ία ς ,  ώς 
κ α ί  αύτή  ή έμπορ ιχωτάτη  Μ α σσ α λ ία ,  δπου α ί  άκ: ι - 
θα ρ σ ία ι  κ α ί  ή κόπρος ρ ίπ τ ο ν τ α ι  κατά  π ρω ία ν  εΐς 
τάς  όδονς, καθώς σχεδ6ν κ α ί  εΐς το Β ερολ ίν ο ν  
ά μ α ξ α ι  δ ί  μ ε γ ά ΐ α ι  π ερ ιφ ερόμενα ι μ ε ια κ ο μ ί ζ ο υ σ ι ν  
αύτάς  εζω τής  πόλεως.

Τό νδωρ ά νέβ λυ ζε ν  άφθονον  έχ τών πηγώ ν ' ά λ λ '  
ί λ ε ι π ο ν  αντόθ εν  ο ί  δ ιά  μ ε γ ίσ τω ν  υδραγωγε ίων ε ίσ -  
βάλλ ο ν τε ς  κα ί δ ιε ρ χόμ ενο ι  π ο ταμο ί ,  η ρύαχες ,  καθώς  
fie τήν 'Ρώμην ί^  Ε νεκα  τούτον  υπήρχον  π ο λ λ α χ ο υ  
τών υίχ ιών ΰεξαμενα ί  δ ε χ όμ ε να ι  τά  \)έιια νδατα .

Αί ο ίκ ία ι  δ ιηροϋντο  sic ά νδ ρ ω ν ϊτ ι ν  χα ί γ υ ν α ι '  
χωνίτ ιν" ε ΐχ ο ν  εν όροφος, η άνώ γεω ν ( π α τω μ α )  
έχτός τοϋ κατωγείου. Κ α ί  έν ταΰθα  μ ί ν  χα τώχουν  οί 
νπηρέτα ι  κ α ί  ά λ λ ο ι  το ιοΰτο ι,  έκε ί  δ ί  ο ί  κύρ ιο ι  τής 
οίκογενε ίας,  ά ναβα ίνον τες  δ ιά  χΜμαχος ξ ν λ ίν η ς  ό- 
Λίγων βαθμ ιδών ,  τήν  όπο ιαν  π ο λ λ ά χ ις  σ τη ρ ι ( ο μ έ νη ν  
χάτω έπ ί τεσσάρων πέντε λ ιθ ίνω χ ,  έφρόντιΐ,ον νά  
έεταίρωσιν είς τά  άνω  άσφαλε ία ς  χ ά ρ ιν  τήν νύχτα .

Αί oixiat η σ α ν  έ λαφ ρα ϊ ,  ά νευ  το ίχων δ η λ .  π α  
χ έω ν ,  καθώς είς τήν Ρ ώ μην .  *ί2ς πόλεως 1 Ε λ λ η 
ν ικής  ε ΐχ ο ν  χα ί τ6ν χα ρακ τήρα  τών Έ λλη ?  ιχών  
οίχ ιών, η σ α ν  δηλ. χ α ρ ί ε σ σ α ι  χ α ί  λ α μ π ρ α ι .

Κ α τά  τον πρόδομον  !)πήρχε π ο λ λ ά χ ι ς  το θυρω-  
ρε ΐον ,  ί ν θ ε ν  δε χα ί ί ν θ ε ν  τοϋ μ ε σ α ύ λ ο υ , ήσα ν  ώς 
πτέρυγες  δ ν μ ά τ ι α  α νο ιχ τά ,  όπου περ ιεμενετο  ο 
οΐχοδεσπότης , ήχολονθε ι  χό tablinum , ε ίδος  σ π ο υ 
δαστηρ ίου ,  η οτοας , δπου άνέκε ιντο  είχόνες κα ι  
γραφα ί,  ό σηχος (π α σ τ ά ς ), i tp b v  τών εφεστ ίων θεών, 
χα ί  οί χοιτώνες.

*Π άδρω ν ΐτ ις  ε ίχε  π ο λ λ ά κ ις  ύπα ιθρον  την  α ύ λη ν  
χα τά  μ έ σ ο ν  δ ί  ά πήρχεν  ή δ ε ξαμ ενή .

Ei$ τήν  i w a i x v r i t i v  ά π εταμ ιεύ εζο  άπασα, ή

αδτόδεν εΐς τή» Νιάκολν», o*ou πλήβος τοιούχο»» χ ιϊ»- 
ται σωρηδόν είς τάς άπβδήχας του μο«σ«ίοι»· διότι i  
ώρισμ«;ος είς χή* σπουδή* χή; ζιβγοβφιβί χόπος δέν 
τάς χωρει, άν χαΐ διαιρήχαι ε ί; πολλά; *αί μεγάλα; 
αίθουσα;. Αί δί άλλαι ζωγραφίαι, όσαι ίχαλλώηιζον 
τό έπίλοιπον μερο; χώ» οίχιώ», χρίμανται, ούτως 
είπεΐν, ύπαιθροι χαί ίχθεχοι ε ί; πάσας τά ; δοσχρασίας 
τοΰ άερο;. Λιά τοΰχο τών κομψσχάχων χούίω» ίργων 
χή; μεγαγαλοραΐα; πολλά ήρανίσΘησαν, η μόλις ιραι· 
νεται αΰχών ώ ; άμυδρά χις σχιά, 2κο« άλλοχε διέλαμ- 
πον χαδαρώταχα.

Ή  δυσχληρία αΰχη έχχεινομένη είς πάσα; τά ; βίχίας 
τή ; πόλεω; μ ί ίλύπησε χαιρίω;. Επειδή χαΐ ι ί ;  χά άρ- 
τ ί « ;  ίτ ι άνασχαρέντα οικοδομήματα, οίον χό* ναόν χή; 
Άρροδίτ/j; επί τή ; άγορα;, ε?8ο* πίπτοντα πρό ποδών 
καί ΐνώπιόν μου τά τελευταία τών οικοδομών ίρειπια. 
Οί5τω; ή Πομπηία άναχαλυψθεΐσα όλω; αίθμαίνουσα 
άποθνήσχει ηδη Ιχ διυχέρου χαΐ διά παντό;, αί ζω - 
γραφίαι εξαλείιρονχαι, ή άποχωριζονιαι αυτομάτως,

πολυ τ έλ ε ια  κα ί κ ο μ ψ ό ς '  αύτη  ε ίχε  π ε ρ ισ τ ύ λ ω ν  
UJt0 δ ί  τήν στοά '  τώ ν  κ ιόνων εχε ιντο ο ί θαλαμο
τών γ υ να ιχώ ν .  __

Ε ν ίο τ ε  ά να δενδράδες  έσχ ίαζον  το π ρ ο α υ λ ιο ν  
τής γ υ να ιχω ν ίτ ιδ ο ς  χ α ϊ  τό π ε ρ ισ τ υ λ ιο ν '  ή γ υ ν α ιχ ω · 
ν ϊτ ις  δ ϊ  α ντή  π ε ρ ιε ίχ ε  χο ιτώνας  π ερ ιέχοντας  χ α ι  
χόγχας ,  τήν ε ξέ δρα ν ,  σ τ ν λω τη ν  α ίθ ο υ σ α ν  υ π ο δ ο 
χής, τήν β ιβ λ ιο θ ήκ η ν ,  τό χομμωτήρ ιον ,  τόν  βω μόν ,  
τό έστ ια τόρ ιον ,  τό μ α γ ε ιρ ε ϊο ν ,  τούς αποπάτους  . . . 
Π αντοϋ  έζητε ΐτο  ή δροσερότης δ ιά  τών στοών,  
τών ά ν α δ ί ν δ ρ ά δ ω ν ,  τών δ ε ξαμ ενώ ν  χα ι π η γώ ν ,  
τών μ αρμ ά ρω ν  χα ί τή ς  ελλε ίψ εως ξυλω μά τω ν .  Εχ 
τούτων δ ί  ε ΐχάζετα ι οτ ι  χαί τό χ λ ίμ α  τότε ητο ίσως  
θερμότερον. . . .

Τό λουτρόν  δ ιηρε ΐτο  είς ά π οδ ν τήρ ιο ν ,  £?; ψ υ -  
χτήρ ιον ,  ( ί ς  χ λ ι α ρ ά ς  xaL θερμάς χολυμβηθρας .

Τά φ α ρ μ α χ οπ ω ίε ια  εφ ιρον  ώς σύμβολον  ΰ φ ι ν  
ενρέθησαν δ ί  έν αύτο ϊς  χ α ί  βώλο ι  &διαίρετοι χ α τ α - 
ποτ ίω ν  χα ί κ α τ α π ό τ ια  έ το ιμα  χα ΐ ϊάρθ τ ιχ ε ς  φαρμάχων  
καί πλήθος χ ε ιρ ο ν ρ γ ιχώ ν  εργαλε ίων , ο ΐον  σ μ ίλ α ι , χ α ί  
δ ια ο το λ ε ύ ς  /διαφόρων π όρω ν ιο ϋ  σώματοςJ  χα ι τ ρ υ“ 
π α ν α  χα ί άνορθωτήρες , χα ί λ αβ ίδ ε ς  π ο λ υ ε ιδ ε ΐς ,  χ α ί  
χαυτήρες, xai σ π α θ α ι ,  χ α ί  χαθετήρες χα ι  α λ λ α  
το ιαΰτα.

Ή  χ α μ α ι τ ν π ία  έ£ησχεϊτο α ναφ ανδόν  χ α ί  ά συ ·  
στόλως ώς τά  λ ο ι π ά  ε π α γ γ έ λμ α τα .  Φ αλλο ί δ ιαφό '  
ρον  μεγέθους  άνηρτώντο  είς τά  υπέρθυρα ώς σ ύ μ 
βολον  του τόπον  τής άσελγε ία ς .  Εύρίσχοντο δ ί  χα ΐ  
έπ ιγραφα ί μ α ρ τ ν ρ ο ϊσ α ι  τήν  'υπερβολήν τής δ ιαφ θο .  
ρας ο ίον  ή επομένη  Bic habitat felicitas. ‘Ο Π pin·  
πος ε ίχ ε  ναόν  ιδ ια ίτ ερον  χαί έμπ ροσθ εν  αύτοΰ  
ίχ α ιο ν  λ ύ χ ν ο ς  χαί θυμ ιαματα .  Είς τα  χ α μ α ι 
τυπεία. ευρέθησαν φράσε ις  ί χ ό λ α σ τ ο ι ,  τας όπο ιας  
μ ό λ ι ς  λ α τ ι ν ι σ τ ί  έ> θαρρύνετα ί τ ις  ν ά  μεταφραση  ο ίον  
«hie ego nunc foutui formosa forma puellam 
a multis decantatam ; sed lutus intus e ra t. ! ! 

(Σημ. τοΰ μιτα^ρ, ίξ άλλ»».)



» τ τ ι  μετ^όλιγον μόλις βέλ«>5{ φαίνίββαι τοίχοι μό· 
νον,^χαί ευτοι δε ημαυρβμένοι 6πό τοΰ χρόνοι), *ατα- 
μηνυο»τες είς τάς έπερχομέ»α; γενεάς *τών παρελθου- 
σών τήν άμελειαν.

Αλλά τοδλάχιστον ή Κυβέρνησις τής Νεαπόλεως 
έοιδαχθη όπω»ουν έ* τούτου* έπειδή εΐρέθη τ ρ ί - ο ς  νά 
άφαιρήτβι ή ζωγραφιά καί μή βλαπτομέ*ου τοΰ τοί. 
χου. Ολίγοι μάλιστα άποχωρίζονται έκ τής έπιφανείας 
αύτών, « ί ύπιρτεροΰσοι δηλ. τάς άλλας κατά τήν καλ
λονή* της τέχνη;, ή τή» σύ*θεσιν τοΰ ύποχειμέ*ου’ αί 
δί λοιπ*', ς·»! ι̂χθέντ&,ν ώς οϊόν τ* τών τοίχω*, στε^α- 
ί,ονται άνωθεν, ένιαι δέ έπιπροσθοΰνται xat ύπά ύα 
λωματων φυλαττοντων τούς πίνακας ix πάσης έξω 
τερικής^ ε’πηρείας. "Οταν δέ τό ιίχονογράφημα παρι· 
στά»η άκόλαστόν τι άντικείμενον, προστίθιτβι έμπρο. 
οθεν χαΐ δυρίδωμα.

Εύχήςεργον, άν τοϋτο τό σύστημα έφαρμοσθέ» τό 
πρώτον είς τήν λεγομένην τοΰ Τραγ ιχοΰ  π ο ιη ιο ΰ  ο ί  
x la r  έξηκολουθείτο καί είς τήν το ί χαμαιτυπείου όπου 
έξηλείφδησας αί ζωγραφίαι δί ήίικόν λόγον όμολο- 
γουμένως,^ ούχί όμως άποχρώντως· Α ΐ τοιαΟται ά 
σεμνοί εικόνες υποδεικνυόμενοι προσιχτιχώς χαί 
πεφεισμενως ούδέ*α μέ* έπαπειλοΰσι χίνδυ*ον, παρι- 
στάνουσι δέ τουναντίον τόν άρχαίο* πολιτισμόν, 
όστις συγχρίνόμενος πρός τόν ένεστ'ώτα τ ΐυα  ισω; 
τήν αθωότητα τώ* ή9ών της χαθ' ή μ ας κοινωνίας, 
χαί τών τεχνώ» τή* εύχοσμίαν ‘Οπωσδήκοτ’ ά» 
ίχη τά πράγμα, ή νία αυτη διάταξις μαρτυρεί μέ* τή* 
φρόνησιν ένταυτώ δί χαί τόν απαράμιλλο* ζήλο* του 
φιλομούσου ύπουργοΰ Σα*ταγΓέλου (I )  ά*οδεικνύει δέ 
συγχρόνως πόσο* χαί ό βασιλεύς ούτός φροντίζει περι 
τών τοιούτων.

O u  τή* πρώτη* ήμίραν έπορεύδην είς τήν Πομ. 
πηίαν διά νά έπισκεφδώ τάς νέας ά.αχαλύψ.ι?, συνω 
δευόμην παρά τοϋ εψεθόδω ; χαί εύοτόχ*ς διευδύ 
νοντος τά έργα άρχιτέκτονος C iionnucci υπό τή- 
επιστασίαν του αρχαίου κ^ί-γηραιου usu φίλου Map 
Μ-ωνος Arditti. Έν ώ δέ ή ,εθα είς t * i uga80, «ΰ. 
ρυχώρου τινός οικίας άνοροχθείσης νιωστί τώ 1837 
κατά τήν όδόν τών τάφων, όπου μοί έξήγει τάς λε
πτομερείς τοΰ ενδιαιτήματος αΰτοϋ ώ , περίφημου διά τε 
τυύς έχ ψηφωτοΰ (είτε μουιειου) τέσσαρας χιονας υπο
βαστάζοντας άναδενδράδα είς τό* κήπον, χαι διά τό* 
παρακείμενον τάφον, δπου εΰρέδη δ κ»μψότατος χοι

(1) Ο ύπουργος ούτος τών έ σω τ ιρ ιχώ ν  χα ι  τής 
π α ιδ ε ία ς  ε ξέχε ι  χα τά  τήν μ ά θ η σ ιν .  Τοιοΰτβ ι (ίν- 
όρες τ ιμώ σ ι  χα ι ώιρελονσι π ρ α γμ α τ ιχώ ς  τήν  πα ·  
τρ ιδα .  Ο Σ  a n  α γγέλας  υπουργός έφ ιλυδώρησε χαι 
( ί ς  ττ)ϊ 'Ε λ λά δα  προτρεπόμ ινος  π α ρ ά  τ ινω ν  ομογε 
νών  ήμώ* xai τ ο ί  εφόρου τής β ιβ λ ιο θ ή χ η ς  Κ. Τ υ -  
π ά λδ οβ  μ ε γ ά λ η ν  σ υ λ λ ο γ ή ν  έχτυ.-τωμάτων γ ύψ ινω ν  
π αρ ισ τ α νό ν τω ν  Έ λ λ η ν ιχ ά  ά γ ά λ μ α τ α ,  'έπειτα δε 
πλήθο ς  xai ά ρ χ α ίω τ  ν ομ ισμάτω ν '  Ο νδεμ ιά ς  όμως ευ 
χ α ρ ι σ τ ί α ς , οντ  άπαντήσεως ύψ ιλή ς  ήζ ιώ θη  παρά  
τοΰ υπουργε ίου  τής Ε λ λ ά δ ο ς  ! Τοσοΰτον ύπάργομεν  
ε ίς  τα  χ α λά  ευα ίσθητο ι .

περιεργότατος έκεϊνος 6έλι*βς άμ? ί ριϋς χυβνοϋ χρώ- 
μοτος,^ διηνθισμένος δε δια πολλών οχημάτων καί κό* 
σμων άναγλυφων, ήχο^βη έξβίφνης μαχρόδε» χρότος 
δίφρου κυλιομένου έπί τής ήφοιστεί·υ υλης, ητις άχο- 
τελεί του εδάφους τό λιδόσίρωμα. Καί έγνώοιζε μέν 
ό άρχιτέχτων ότι μό*ος b βασιλ.ΰς !χε , τό δϊχοί«μ* 
*α αμαξηλατ»! εις τάς όδοΰς τής Πομπηίας άλλ’ 
ουοεποτε Ιπίστευεν δτι χαδ’ ήν μάλιστα ήμέραν ό άναξ 
ουτος έμελλε νά άναχωρήο^ μετά τών υπουργών 
ει, τήν Σικελίαν, δπου έσχόπευε νά διοτρίψη ώς δυο 
μήνας, ειχε χοιρόν νά eAGg καί είς έπιδεώρησιν τών 
ά*α5κ αφών.

'Γό πράγμα όμως ήτο δεβαιον. ‘Ο βασιλεύς τωόντι 
ηλδε μή προακιγγελβεΐς, συνοδευόμινος δέ μόνον ύπό 
ένός υπηρέτου έπί συνήβους άμάξης."Ητο τότε μεσημ
βρία περίπου, περί δέ τήν τετάρτην ό μονάρχης έ
μελλε νά άποπλευση είς Μεσ*ήνην δί άτμοχινήτου, 
τοΰ όποιου έφαίνετο ήδη Χα1 ό άποδρώσχων έκ τής χα! 
μίνου χαπ*ός. ‘Ο- ορχιτιχτω* ένδουσιώδης ίδρομεν 
εμπροσδεν του βασιλέως, όστις, πρί» άποδημήση, ήδε- 
λησεν αότοψιί νά πληροφορ^δή περί τής χαταστάιεως 
τώ* άνασκαφών, ά* ήρχου* δηλ. α! γινόμενοι διοτάξιις 
περί διοιτηρησε«*ς τών αρχαίων γραφώ*, ή ijro ί*αγ- 
χη  ̂ κοί άλλων τινών μέσ«ν κτλ. Ένεκο τούτο» έδη. 
γούμενος παρά τοΰ άρχιτέχτονος υπήγε πα.τοχοΰ, 
όχου έγίνοντο αί ανορύξεις δραστη'ριοι* ευρήχε " δέ 
πόντος τούς έργάτας είς to ίρ ρ ,  έφεστώτος, οΰχε 
διέκοψι τή» έργασίο*. Ά φ ’ ου δί είδε πάντα ταΰτο, 
ήρώτησε τόν άρχιτέκτο.ο, τίς ήτο ό ξένος, τό* όποιο» 
«ΐίε πλησίο* αυτοΰ, τοτε δέ ήτο είς μίαν τών πλη . 
σίον τήν άγορ&ς οίχ ών. Ό  άρχιτίχτων ιιχε τότε τό 
δνομο μου. Εχειδη os ο βασιλ?ύς έπεδύμει νά μοί 
δμιλήσϊ). έπορεύδην εύ9ύς πράς αύτό*.

Ό  Β . Φίρδινάνοος ήίέλησε* ίχ περιεργείος νά μά- 
δΐ) όποίαν γνώμην «ίχεν b Γ άλλο* αρχαιολόγος περί 
τών γενίμένων άνασχαφώ* της 1ΙομπΓ,{ας, δηλ. περί 
του τρόπου χής έργασίας και τής άξιος τών άνευρι'- 
σχομένων μνημείων δ9.ν μέ ήρώτησε κοτεσπευσ«ένως 
καί ζωηρώς περί δσων ειδον. Μοί ώμ-λησε μάλιστα 
πιρ: τού ψηφοθετήματος sou Αλεξάνδρου, τό όποιον 
οίχοδε* άπεφάσπε *ά άφήση S*eu ευρέθη- έχάρει δ’ ά- 
χουσας οτι ^πεδοχίμαζο* χοτά πάντα τας γενομένας 
διατάξεις. Έ πειρμ-μέ ήρώτησεν, ά* έγνώριζον τό* 
ΰέλινον άμφορέβ χείμενον ήδη είς τώ» σπουδών τό 
μουσείον· έπειδή δέ άπεκρίθην ότι έδεώρουν τά ερ- 
μβιον τοΰτο ώς εν έχ τών πολυτιμωτάτων κειμηλίων 
τοΰ βασιλιχοΰ στέμματος, ύπεμιιδίασε διά τόν αρ
χαιολογικός ενδουσιασμό* μου. Μετά ταΰτα διηλέ* 
χθημε» περί τών διατοχθέ*των μέοων πράς ϊιατήρησιν 
ιών αρχαίων χτιρίων . . . .  *0 β*σιλιύς τής Νεοπό- 
λεως μοι έφανη οτι πρώτος χαί μόνος φροντίζει εν
δελεχώς περί τής Πομπηίας· διότι μετά τήν πρω- 
τεύουσβν περί αΰτής μάλιστα τής πόλεως μέριμνα, 
ά* καί οΰδαμώς έξ οϋτής ώφελήτοι* έπιιδή έκτάς τών 
^απανίώμένων είς τήν φρουράν τώ* απομάχων όσοι 
έπιστατοΰσι* αυτόθι χαί εις τάν όχλο* τώ* έργατών, ή 
άνασχαπτομένη Πομπτ,ία ά*τί φόρου προσφέρει μό*βν 
άχρηστα τι»α νομίσματα χβί έπιπλο καί κόσμημα^

y ρήσιμϊ μόνον είς μουσιΐ*. !4Ά λ λ ’ δ βοβιλεύς «ύτός 
γνωρίζει 5κ  ή μέν Μιάπολις ύπάρχει χώρα τοροχής, 
θορύβου, πολυτελείας καί έορτώ', ή δέ Πομπηΐ* τό
πος άνομνήσεω*, μεΧέτκις χοί σπουδής, όπου ού μόνο* 
μα/δάνει τις νά σχεδ άζη, άλλά καί vi σκέπτηται1 πι* 
ς-itiet δέ δτι ούδείς έρχετοι είς τήν Νεάπολι* μή σπου
δάζω* νά ίδή τήν Πομπηίαν διά *% ένοτινίση τή* 
εικόνα τοΰ αρχαίου βίου καί νά ζήση τι*άς οτιγμάς 
τοώλάχιστον μετά τώ* ουγχρόνω* τοΰ Κιχέρωνος καί 
τοΰ Πλινίου’ έ»βι>μείτΐΐ προσέτι οτι ό βασιλικός αυτοΰ 
θησαυρός πλουτίζεται χαΐ υπό τών φόρων, τούςδποίους 
λαμβάνει ή Νεάπολις έχ τώ* έπισκεπτομε'νων τή 
Πομπηίαν. Διά ταΰτα πάντα άσμένως ήκουσενδτι έπ· -̂ 
νουν τάς σοφάς δ-αταξεις του ύπουργοΰ χαί τήν δρα
στηριότητα τοΰ άρχίτέχτονός του.

‘ Η Κ,υβίρνησις έπιΟυμουσα »ά άποπιροτώση όσον 
τάχιστο τήν έπιχείρησιν τών άνασχαφών, διέταξί πολ 
λοχοΰ ανορύξεις. "Οθι* έπανελήφθη^ίΛουδαίως ή χατά 
τή* όδόν τών έμπορων διοχοπεΐσα πράς καιρόν επη&ή 
οί πλεϊοται τών οικιών αύτής φέρουσιν εκατέρωθεν τή; 
εισόδου άξιολόγους άποθήχος διά τε τό υψος χαί τή 
άλλην κοτασχευή* τών τοίχων, ώς έξειργοσμένων δια 
λίθων ήφαίστείων τή; Νουκερίος όνε» μαρμαρώματος 
ζωγροφητοϋ ώστε φαίνεται ότι τά μέρος τούτο τή, 
πόλεως έκτίσδη κατά τούς χρόνους έχιίνους,^τε ήχρήσις 
τοΰ τοιούτου καλλωπ.ίσμθτος δέν ητο Ιτι μεταβεβλημένη 
είς κατάχρνισιν, «αθώς είς τάς λοιπας συνοικίας, όπου 
ΐκάλυπτε πολλάς άλλας έλλείψεις.

‘ Η οικία τοΰ Κ άπρον  άνεσχάφη μέχρι τοΰ πιρι 
στυλίου Ιχοντος ’[ωνικούς τούς κίονας' έλπίζεται δι 
δτι θέλουίΐν άνακαλυφδή αυτόθι δωμάτια μεγαλοπρι 
πέστατο άξια τών ιυρεθέντων ζωγραφημάτων. Εκ 
τούτων δε Sv παριστάνει τόν Άρνιν καί τήν Άφροδί 
την ύπό μιχρώ* ερώτων περικυκλωμένους, ΰποκείμε 
νον γροφής άσελγίτ^ατον, τό δποίον έπαναλαμβανετο 
πολλαχοϋ, άλλά μετά ποικιλιών πάντοτε" Έ  δδό 
τών Έμπορων ώς έκ τής κεντρικής δέσεως παρά τήν 
αγοράν φαίνεται ότι ^το μ>α ** τ “ ν πρωτίστων τής 
Πομπηίος. Διά τοΰτο αί άναχαλυφδεΐσοι οίκίαι τοΰ 
Φούσκου, τής Άλιευτρίας, τοΰ Κάπρου χαί τών Χαρί- 
τω» φέρουσι χαριεστάτος καί έποφροδίτους πανταχοΰ 
γραφάς. Εΰρέθησαν δέ xol είς μιχροτέρας άλλας οί- 
χίας, οίο» τήν τής βασιλίσσης Καρολίνας χαΐ τοΰ Ά αρ 
μαχοπώλου ζωγροφίοι παριστάνουσαι τάν Περσέα λυ 
τροΰντο τήνΆνδρομέδα* καί τόν'Αδωνιν τετραυματισμέ- 
»ον είς -άς άγκάλος τής ’Αφροδίτης, Ιργαάξια τών άρί- 
ς«ων ζωγράφων τής νεωτέρας σχολής. Εκτός τούτων ή 
προκειμένη δδάς διο$έοει καί χατά τοΰτο, ότι αύτόθι 
εύρίσκονται οίκίαι έ/ουσοι δλον τά πρότωπο* έχ λί. 
θ»ν λαξευτών συνηρμοσμένιον καί στοάν φέρουσαν 
δωρικούς κίονα; καί έντελές γιΓσο*.

Καθαριζομένης τής «εσόδου οικίας τινάς έχούση; 
ένθεν καί ένθεν άχοθήκας ευρέδησαν μεταξύ τών ά λ 
λων καί δύο κεφαλαί Μαινάδων γεγλυμμέναι έπί 
μορμαρου είς φυσικόν μέγεθος'ησο* δέ aucai χρωματι 
5μίναι τοιουτοτρόπως, ώς·ε ή βαφή διίτηρείτο ά*έπαφος 
σχεδόν είεέτι κα! άνοξίτηλος" ειχον δέ τή» μέν κόμην

έοιιθραχαί ταινίαν ίρυδράν Till τοΰ μετώπου, όπου έτυ- 
λίσσετο ά κίτρινος θύρσος, ή κισσός. Άλλο παράδειγμα 
τοΰ έδους τούτου έπιχρατοΰντος ίσω? άπό τής άοχής 
τής ‘Ελληνική; τέχνης μέχρι τέλους άνιυρέθη ίκεί 
πλησίον' ήτο δέ κεφαλή Φαύνου έκ Ιίαρίου μαρμάρου 
εξαίρετου έργασίας διατηρούσα έπί τής κόμης λείψανα 
γ  ρυσώσεως,

Προχωρούντων τών έργων άνεκαλύφθη ιίς  τά 
έσω τοΰ προπυλαίου μέγα τετράγωνον διάστημα, τοΰ 
όποιου οι τοίχοι ύπάρχουσι κεχαλυμμένοι υπό μαρ- 
μαρώματος έρυθροϋ. Κν μέσω δέ αύτοΰ εύρέθηία* 
τέσσαρες κίονες εύπρεπέστατοι, τάςιως Έτρουρικής 
καί έζωγραφημένοι. ‘Ο πρώτος φέρει έρωτας διώκον
τας έλαφον, ή περιβάδην χαθημένους έπί δελφίνων. Τά 
έπιστύλια χαί ή βάσις αυτών καλλωπίζονται ύπάποι*ιλο- 
χρόω* καί ίσομεγέθω* χογχυλίων· πάντες δέ αύτοί 
σκεπάζονται ύπέ ψηφοθετήματος κυανού συγκειμένου 
έχ μίγματος υίλου χαί μικρών κύβων αργίλου καί 
μαρμάρου' έβάσταζον δέ κατά τό φαινόμενον άναδεν- 
δράδα τινά είς τάν κήπον επειδή χήποί νομίζομεν 
ήτο τά τετράγωνον διάστημα εκείνο κείμενον κατά τήν 
ιίσοδον τής οικίας. Τοΰτο ύπάρχει έξαίρεσις τοΰ γε
νικού χανόνο;, διότι ή οίχία έκειτο είς προάστειο*.

Είς δέ τόν μυχό* τον-χ^που ευρέθη μεγάλη πηγή 
χατάσχεπος χαί οΰτη υπό ψηφοθετήματος χαί ς-ηριζο- 
μένη έπί τοίχου ομοίως ψηφιδωτού. Φαίνονται είτέτι τά 
βάδρα, όπου ί'σταντο άγάλτοτα, ή προσωπεία, τά όποια 
εύρέδησαν μεταξύ τών έριιπίω» ίχοντα τρυπημένατά 
δμματα καί κεχηνάς τό στόμα. Τέλος πρός δεξιάν τοΰ 
κήπου ευρέθη καί τάφος προσκείμενος είς ήμικυκλοειδή 
σηκόν, καί λελαξευμένος είς τιτανώδη λίθον. ‘Η θύρα 
τής οικίας ητο έκ μαρμάρου, όπισθεν δ’ αύτής υπήρ
χε κλίμαξ τριών βαθμιδών. Αύτόθι έμβάντε; έμπρο
σθεν τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλεως εύρήκαν οί άνα. 
σκάπτοντες τάν ώραίον έκείνον κυΟνοΰν άμφορέα φέ· 
ρο*τα σχήμα ώοΰ, αριστούργημα τής τέχ*ης κείμε
νον έπί τετραγώνου σηκοΰΤ— Δύο άλλοι σηκοί ειχον 
κάλπας, τήν μέν ύελίνην, τήν δέ άργιλλόπλαστον,

Ά λλά πλήδος μάλιστα δαυμοοίων έργων τής τέ. 
χνης περιέχουσιν αί δδο! τοϋ ‘ Ερμοΰ και τή; Τύχης, 
δηλ. ζωγραφίας λομπράς κοί άξιοθέατα ψηφοθετήμα
τα, καί ειδώλια διαφόρων σχημάτων εκ μαρμάρου, 
ορειχάλκου χαί άργύρου, τά όποια πάντα κατετέθη. 
σα* είς τό μουσεϊον τοΰ σπουδαστηρίου. Έ ξ αύτών 
διαπρέπει b Ά χιλλεύς παιδίον έτι βαπτιζόμενος είς 
τά υδατο τής Στυγός. Φαίνονται όμως είσέτι πάμ- 
πολλα χαί άλλα ζωγροφήματο χαριέστατα, ή κωμικά 
έπί τώ» τοίχων.

‘ Η μ=-γάλη όδος τοΰ ‘ Ερμου ώνομάσθη ο3 τμ , διότι 
πα*τοϋ έπί τοΰ προσώπου τώντοίχο>ν, καθώ; κα1. κρή
νη; τίνος έφαίνονιο ζωγραφημένοι ‘ Ερμαΐ. ‘ Η ο4άς 
ο{ιη τελευτά ε’ς τάν περίβολο* τής πόλεως. Έ ξ 
αριστερών αΰτής άνεικάφη ή οίκια τοΰ γναφέω;, έπειτα 
άλλη ή τή; μεγάλης κοί μικρός πηγής διά τάς έκ 
ψηφίδων αύτόδι εύρεδείσας κρήνας κτλ. Έχει άνε
καλύφθη καί εργαστήριο* τέκτονος. ‘Η είσοδος αύτοΰ 
έφερε γραφάς, πρώτον δύο τέκτονας πριονίζοντας

ξανθήν, χοίώς καί τάς άφρΰς, τος 8ί κόρος καί τά χείλη’^ΐο»··'. έπειτα τάν Δαίδαλο» δειχνύοντα είς τήν Πα-



*tpl»)j την ιεχνουργηθιίσα» «αρ αύτοΰ ξ υ λ ίν η ν  βοΰν. 
Έ»ταΰθα ποιητιχώς δ Δαίδαλος παρίστανε τήν τέχνην 
τοΰ ιδιοκτήτου. Τοιουτοτρόπως ίπ ί τών εύτελεστά. 
των επαγγελμάτων τά πάντα συνδέονται μετά της 
ποιήσεως καί t ij; φαντασίας. Περαιτέρω κεϊται άλλη 
οΐχία τοΰ Δύνιδος χαί ‘ Ερμαφροδίτου πλήρης κα! 
αδτη χαρίιστάτων γραφών. Έντός αύτής ίύρέθη πι- 
ριστό'ΐον ί*  πέντε κιόνων, ιίς  δέ τδν παρακ·ίμεν·ν 
τοϊ'/Ο' ««ίνεται λαμπρά τις γραφή, δ Αδωνις τραυ 
ματίας βασταζόμενος είς τας άγχάλα; τής Άρροδί 
της χβί περικυκλούμενος ύπά ερώτων, οΐηνες τόν πε 
ρίποι,οΰνται παντοιοτρόπως. Ά*τικρύ τοΰ περιστυλίου 
υπάρχουσι τρεις θάλαμοι αξιοθέατοι διά τάς κομψοτά 
τας ζωγραφίας Σ α τ ύ ρ ω ν  χαΐ Βάκχων. Αλλά πάντων 
έν γένΐι άριοτος χρίνεται δ πίναξ τοΰ ‘Ερμαφρόδιτου 
ένδυομένου, ύποκείμινον ήδονικώτατον χατά πά*τα 
λόγον.

Εις τήν οίχίαν τοΰ Άδώνιδος ευρέθησαν προσέτι χαι 
πολλά άργυρώμιτα διαφόρων σχημάτων δηλ. χρατήρες 
καί χάλικες, χβί ποτήρια, χαί κυαθοι, και κοχλιάρια καί 
χάτοιττρα· τινές κάλυχες εφερον άναγλυφους Κενταύ
ρους καί Κενταυρίδας χαί έρωτας.

Εις άλλη» οίχίαν τής αύτής δδοΰ ευρέθη κιβώτιον 
έξ έλέφαντβς γλαφυρώτατ»*.|ζωγραρημένον, τό μόνο. 
λείψανον τής έλεφαντουργικής τών άρχαιων τέχνης.

Τ ις φίλος τών αρχαιοτήτων δέν ήχουσι τήν Θαυ 
μαζομένην γραφήν τών Μαινάδων έπί μέλανος έδά 
φους τών τοί/ων ; ‘Ο άντιχρί) της ε ίίό ^ υ  τοίχο; τή. 
οικίας τών Βακχίδον έφθασε μέχρι τοΰδε είς τήν 
δευτέραν στέγη» διατηρών δλον τάν άρχιτεκτονικάν 
αύτοΰ «αλλωπ σμον.

Δύο άλλαι οίκίαι μιχρότεραι φέρουσιν εύκρι*ώ; 
έκιγεγραμμένα τά δνόματα τών κυρίων τοΰ Π^μπω 
νιου καί Άβιλλίου Φίρμου . . . άλλη δέ τρίτη λέγε 
ται τής άγκυρας ώς έχ τοΰ υποκειμένου τοΰ ψηφοθετή
ματος, τό δποίο< φέρει.

Πλησίον αυτών κεϊται κακηλεϊον,είτε οίνοπωλιίον χαί 
χαυ.αιτϋπιΐ3ν π^ριιργος ya'.vctu η γιιτνια^ις τών 
δύο τούτων καταστημάτων, δπου δ έτριβον ol έκδε- 
διητημένοι καί άκόλαστοι. Εξ αυτών όέ τά μέ* κα 
πηλείον «-/ει τήν είσοδον είς τά έ.*προσθ«ν δηλ. χατά 
τή» μεγάλην έδόν, τά δέ χαμαιτυπείο* είς τά ά.τίΐω, 
κοίνωνοΰντα άμφίτιρκ πρόςάλλη\α. Εις τό καπηλιίίν 
εύρίσχεται δρανίον κτιστόν καί διά μαρμάρων πολυ
τίμων χεκαλυμμένον, καθώς και εις τά αλλα θερμοπω 
λεία (1) τής Πομκηίας. Τρεις άμφορείς έκ μολύ 
βου έχιιντο εντός έρμαρίρυ χωρισμένου ι ί ;  πολ- 
λάς αλλεπαλλήλους θέσεις, δπου άπεταμιιύοντο όψα 
σκευαζόμενα είς ίπνάν τετράγωνον έκ δεξιών τής δέσεως 
κείμενον. Εις τά Ιντάς δέ ύπήρχον xai άλλοι δύο 
δωμάτια δπου διέμινον οί φιλοποται. Μαρτυρεϊτα< δε 
τοΰτο καί έκ τών ζωγραφημάτων τοΰ τοίχου’ διότι 
φαίνονται καθήμενοι άνθρωποι πέριξ κοινής τραπέζης 
στρογγύλου, διαφόρως ένδιδυμένοι.

(1) Εΐδος καφενείου τών ά ρ γ α ίω ν ,  δπον έπ ιν ο ν  
$ ιρ μ ά  ποτά ,  ώ<Γ ή ( κ ϊC τά τέ, τον χαφέν  χ τλ

Είς δέ ιά  χαμαιτυπείο» κείμενον Ιξ αριστερών σώ
ζονται άλλαι ζωγραφίαι κατάλληλοι είκονίζουσαι τάν 
προορισμόν του τόποι) διά σχημάτων καί θέσε«»ν το· 
σούτων άσεμνων, ω»τε καί ή περιγραφή αύτών σκαν
δαλίζει. (ακολουθεί),
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αιώνων ήδη 4 θυυχυ^ιδης απέδειξε* δτι τών άν
δρώπων ή γλώσσα μεταβάλλεται έκ διαλειμμάτων, 
<αθώς μεταβάλλονται καί αύτοί καί τά περί αύτοΰς 
Γ.άντα. Αυξάνει μέν δ πλούτος τών ονομάτων ίιά  τήν 
(ίπιΐΛίξίαν διαφόρων φυλών, τήν ανάπτυξιν τοΰ νοός χαί 
τή* έρεύρεσιν νέων πραγμάτων’ άλλ’ ή διαφθορά τών 
ηθών, at καταχρήσεις τών κυβερνήσεων, ή πρόοδος τοΰ 
ψευδοΰς πολιτισμού χαί ή καχοζηλία μεταβάλλουσίν έτι 
ααλλον χαί τήν άρχαίαν, ήκυρίαν τών λεξιων έννοια*, 
ώ ιτε  μή έκφράζουσαι, χρόνου προϊόντος, δ,τι καί άλ
λοτε έσνιμαινον μένουσιν, ούτως είπείν, ώ ; κεντοτά- 
φια, η ψιλάμνημεΐα τής παρελθούσης μό«ον τών πνευ
μάτων ιδεολογικής χοτΐς^άσεω;’ έ< δέ του ά»αχρον(»μβΰ 
τούτου συμβαίνει δτι αί εικόνες βαθμηδόν χαταντώσι 
>ά μή παριτ’.ά ωτιν ακριβώς ιά ιτρωτότυπ^ν και πά· 
σχομιν άπάτην τινα, οποία διαρχεί ε ίιέτ ι ώ , πράς τά 
αηνολόγιον.

Ή  άναθιώοηϊ'ί του λιξιχοΰ υπάρχει έργο·/ χαμα- 
Γηράν, άξιον πολλών καί σπουδαιω» άνδρών. Διά τοΰτο 
ώι, σχέ5ιον μόνο» αύτοΰ άμιιδράν προσφέρομεν είς τοΰς 
άναννώστα; τάν ορισμόν τής ϊπιχρατούσης και νιωτίρα; 
σημασίας τινών λέξεων, ύποσχόμϊνδι, άν ευαρέστηση 
χαί συνγωρίισιν αι περίστάσεΐί, νά τά έξακολουθήσωμεν.

Ά ν υ ρ τ /α, μέθοδος είδιχή απάτης, πρόσχημα πα
τριωτισμού, προσπο'ζσις άγίδώ» αισθημάτων, τέχνη 
αμαθούς ά/θρώπου, οττις λ. χ. μή διδαχθείς ούτε 
ιατρικήν, ούτε βοτανικήν, ουτε γεωργίαν έπαγγέλ- 
λεται καί ταΰτα καί άλλα άσυναρτητα μετά μεγίατης 
έαυτοΰ ώρελείας πρός περίγελων τής ανοησίας τών 
άλλω».

’Αγύρτηc, άπατοιών, λα:πλάνος, ούλοκό>αξ.
'Αηδία,  ήθική νότος άνακινοΰσα τάν στόμαχον καί 

τά διάφραγμα διά τοΰ «μετιχου τίνος άνίήτου, ή 
καχοσυ»τά»του βιβλίου, ή συγκεχυμένου λόγου καί 
γριφώδους χαί αί-Ι^ματίκή; έχ τοΰ Γερμανιχοΰ μετα- 
φράσεως.

Α ιτία , αρχή καί ρίζα τώ* φαινομένων τής φόσιως. 
Έπειδή δέ ή άλυσος τών αϊτιώ* ύπάρχει άπέραντος, 
τά έκατάν καλύμματα τής Ίσιδος μόλις παριστά-ουσι 
τήν άδυναμίαν και άμάδειαν τού άνθρωπίνου πνεύμα
τος ‘Υπάρχουσιν ϊμω ς άνθρωποι σιμνυνόμε<α xai 
παρά τώ* άλλων έτι >ομιζόμενοι ώς js®oi.

"Ανατομία, ίκιστήμη τοΰ θανάτου, έκ τής άπσίβς 
ολίγα μανθάνσμεν περί τής ζωής’ Ο μέγιστος τών j j .  
τρων ’Ιπποκράτης ούδαμώς σχεδόν αύτήν Ιγ*ώρΐζεν.

’Α νατομ ία  παδ»λογιχη, φάρο; απατηλός, ύπισχνβύ- 
μενος πλειότιρον φώς, παρ’ όσον πραγματιχώς διαχέει- 
Εννέα έ< τών δέκα νεκροσεοπίαι ούδεμίαν εχουσι 
σχέσιν πράί τάν δρόμον, τά συμπτώματα, ή τή» εκ- 
βασιν τής άρ^ωστίας.

'Ανθρωποι, διαιρούνται είς δύο τάξεις, οί απατών 
τες καί άπατώμενοι, οί γυμ*οΰντΐς καί γυμνούμενοι 
οί λιμώττοντες καί διαρρηγνύμενοι ύπά κόρου.

Ά ζ ίω μ α ,  άρΐ]ρημένη ίδέα άπαράδεκτος είς τήν έ- 
πιστήμην χαί τή* πολιτικήν. Διότι τά άπόλυτον υπάρ
χει άνένφιχτον χα! άχολούθως άδύνατο».

Βιβ.Ιίον,  τά δυσκολώτατον χα! εύκο'ώτατον έν 
ταυτώ τών έργων. Μεγαλοφυείς άνδρες πολλάκις κα 
τάναλίσκουσιν δλον τάν βίον ι ί ;  συγγραφήν ενός μονού 
βιβλίου, έν ώ οί σχολαστιχοί έκδίϊουσι κολλά κατ 
ετος. (1)

Γ.Ιώσσα, οργανον έλαστιχώτατον καί ευΗ^ητοτα* 
τον πάντω·.· έργαλεϊον δραίτ^ρ-W* τοΰ πολιτισμού, 
άλλα συγχρόνως τά επικινδυνότατων καί άπιστότατο· 
διά τάς παρικτροπάς αύτοΰ καν τά ψεύ3η.

Αιάθεσ ις ’ ψυχική (ά»θρώπου) δ τι μοΜς χαταλαμ 
βάνομεν, έν ώ συμφέρει τοσοΰ >* ακριβώς μάλιστα *α 
γνωρί'ωμεν.

Έ ρ κ ι τ ί ν ,  ίνομα ίντω* τινών, ή ατόμων προχω 
ρθύ»των, καί υψουμένων έν ώ χυλίονται χατά γής.

Εύθύνη  δ,·Μ Ιλάχιστα διαλογίζεται δ *ακάς καί άφι 
λότιμος, υπουργός δ,τι δέ μάλιστα βαρύνει τήν συνεΐ- 
δηιιν τού άγαθοΰ καί φιλοπάτριδος.

’Εκτρωμα,  άπο&ολή πρόωρος τοΰ εμβρύου. Λέγεται 
δέ καί περί τοΰ δριστικοΰ άποτελέσματος πολλών άλ 
λων πραγμάτων κα! έργων, φιλοσοφικών, δηλ. ίδεών, 
πολιτικών συστημάτων, βιβλίων πρωτοτύπων, ή μετα
φράσεων, δτα» υπά βληχρας καί χαύνης φύσεως συλλη 
φθέντα, ή μή~-*υ£φορη9έ*τα τά» τε-αγμένο* χρόνον; 
έξέρχωνται βιαίως, άμορφα καί δυσειδέστατα, κινδυ
νεύοντας πολλάκις καί τοΰ γο*έως· διότι ουδέποτε καί 
ή δοκιμωτάτη μαιευτική δύναται νά ζωογονήση τά ί  
ψυχον, ή νά καταρτίσι; τά τέρας.

’Ε λευθερ ία ,  συνώνυμον τοΰ άχολασία, προπέτεια 
πρός τούς άνωτέρους, άπείθίΐα ιίς τούς νόμους, ασέ
βεια πράς τάν θεάν, διαφθορά πνεύματος καί καρδίας 
‘Η αληθής ελευθερία έφυγα3ιυ§η-έκ τής Εύρώπης εί; 
μαχρυνάς χώρας' αύτόθι δέ ευρίσκεται μόνον είς τ ί 
χαρτίον.

(1) Λ έγετα ι οτ ι ό μ υθ ισ το ρ ιο γράφ ος  τής Γα.Ι.Ιίαι, 
Dumas υ ιοθετε ί π ο λ λ ά  ξ ένα  γ ε ν νήμ α τα ,  τά  όπο ια  
έχό ιδ όμ e r a  φέρουσι τό όνομά. του.

ΤοϋτοΥ χακοζήλωΓ θέλον ιε ς  νά  μ ιμ η θ ώ σ ι  καί 
χαθ η γ η τα ί  τινες δ έχοντα ι  ϋπ οβολημα ϊα  σ υ γ γ ρ ά μ μ α ’ 
τα , τά  όπο ια  δ ημ οσ ιε ύουσ ιν  ϋπε ιτα  ώς ίδ ια .  Φέρεται 
μ ά λ ι σ τ α  νέος τ ις  ιατρός έργαζόμε>ος έν όνόματ ι 
χα ι  πρός ωφέλε ια ν  ά λλω ν .  ‘Επειδή θ εω ρο ϊμ εν  ώς 
φ ιλολογ ικ όν  έ γ κλημα  κα ί Απάτην j b  τοιοϋτι ν  έργον  
θέλ 'ύ ικ ν  τα χ α ια γ γ ε ίλ ε ι  εις τήν  Ε ισ α γ γ ε λ ία ν  τή ί  
κο ινής γ νώμης . ,  α μ α  πρόκυψη είς τα φώς ά λ λ ο  έπ ι '  
βοΜιμαϊον τέκνον.

Όστις θέλει νά ζ^σ|)* Ιλευθερος, άναχωρεϊ εκ τοΰ 
βορβόρου τών μητροπόλεων είς τους αγρούς' διότι έκεί 
λόνον ευρίσκει δπωσοΰν ελευθερίαν σώματος καί πνεύ
ματος. Καθώς τά άνθη, εχουσι καί τά προϊόντα τοϋ 
νοάς ανάγκην άναπεπταμένου άέρος καί φωτάς ά- 
πλέτου.

Επιμχσθιον,  ανταμοιβή χρηματική άνθρώπου ώς 
έ/οντος πολλάς θέσεις, διά τή* εδνοιαν τοΰ υπουρ» 
γοϋ, μηδεμίαν δέ έκπληροΰντος, ένίοτε δέ καί μηδε- 
μιας άξιου.

Ι α τ ρ ικ ή  έπιστήμη καί τέχνη, επιστήμη πολυποίκι- 
λος, τέχνη εργώδης· τά εύγενέστατον ιών έπαγγελ- 
μάτων· τά ιότιλέστατον τών έπιτηδιυμάτων- άντα- 
κλώσα έξ Ινάς τά τηλαυγές φέγγος τών φυσικών χαί 
φιλοσοφικών θεωριών, ε6ρίσκετ»ι έκ τοΰ Ιτέρου βυθι
σμένη εις τά βαθϋ σκότος ώς ή σελήνη.

Ί λ ΰ ς  (καταπάτι), υπάρχει παντοΰ είς τοΰς αν
θρώπου;, καθώ; και είς τά πράγματα, τά πνεύματα, 
τάς ιδέας. Ά λλ ' ή ιλύς τυΰ ανθρωπίνου γένους υπάρ
χει βιβαίως δ πολιτικός, ή δ ίατρικάς καί φιλοσοφικός 
άγύρτης.

Κ ατάχρη σ ις  δ,τι ύπήρχεν, δ,τι υπάρχει, δ,τι θέ
λει υπάρξιι «ί; πο·'ϋ' χρόνον, ίσως δέ διά πα»τάς, δταν 
.τρόχηται π*ρί ν ό μ ω ν ,afo ισμών, διαχειρίσεως χρη
μάτων καί υπηρεσίας, έφ’ όσον χωρίζεται ή ήθική άπά 
τήν πολιτική», έν ώ επρεπε νά εφαρμόζηται είς «ιί- 
τήν, καδώς είς τήν γεωμετρίαν ή Αλγεβρα.

Κ α λ ό ν , τ ί έ»τί καλόν; τά άληθές, τά τίμιον, τά 
δίκαιον, τά θεάρεστον. Καθώς Ιχουσιν αί τέχναι τά 
κατ’ ίδέαν άχρως καλάν, ύπάρχει τ ι τοιοΰτον καί εις 
τάς έπιστήμας, τά όποιον ζητοΰμε», ή πρέπει τουλά
χιστον νά δηριυ^μεν, άλλ’ ουδέποτε σχεδόν δυνάμιθα 
νά είίρωμεν.

Κ οινύς  νους,  εξις τοΓι κρίνειν δρθώς κα! διευθετεϊν 
κατά λόγον τον βίον. Μή ζητης δέ διατί ύπάρχει 
σήμιρον τοσοΰτον σπάνια.

Κ αρδ ία ,  λέγεται φ&όκώς καί ηθικώς, Φυσιχώς ή 
χαρδία ύπόχειτ»ι είς πολλάς άλλοιώσεις, ήθιχώς δέ «:ς 
πολλάς διαφθορας

Κρ ισ ε ις* ή λέξις αυτ^ περιλαμβάνει τρία, τέσσαρα 
προβλήματα, τών όποιων ματαίως ζητείται ή λύσίς 
άπά ειχοσιν ήδη αίώνο-ν κα! έπέκεινα. Καί δμως έκ- 
θειάζουσι* οί ιατροί τήν πρόοδον τής επιστήμης των.

Κ ρ ιτ ική ,  ή έπισιήμη τοΰ κρίνιΐν δρθώς καί άπρο- 
σωπολήπτως τά φιλολογικά έργα. Σημαίνιι δ’ ένοίοτε 
χαί τήν κατανάλωσιν καυστικοΰ μέλανος, δταν φθονε
ράς καί ψιυδόσοφος άνήρ λάβ^ άνά χεΐρας τά* κάλα
μον πράς βλάβην άλλου.

Κρασ ις .  Σύμφερε μάλλον νά γνωρίζωμεν τήν τοΰ 
πνεύματος, ή τήν τοΰ σώματος’ άλλ’ αυτη κρύπτεται 
καί μεταποιείται τοσοΰτον, ώστε δυσκόλως αύτήν έν- 
νοοΰμεν.

Λαός,  ποτέ μέν άνδράποδον έθελόδουλον, ποτέ δέ 
Σαμψών τυφλός, δστις κβταχρτμνίζων τούς ϊτύλους 
τοΰ ναοΰ θάπτεται ·ί; τά έρείπιά του.

Νόμοι,  σχέσεις άναγκαϊαι τών πραγμάτων πράς 
άλληλα κατά τόν δρισμάν τοΰ Μεντιοκιοΰ. Ό ταν δέν 
συναομόζωνται πρός τήν ένεστώσα» κατάστασίν, τά ήδη
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τό πνεδμα καί τάς χρ·ίβς tSv κοινονιών, γίνωνται 
άρορμή βίας χαΐ καταχρήσεων, περιπλέκουιιν άκα 
ταπαύστως τούς πολίτας ώς ιίς γρίποας‘ πολλάκις 
δμως ουτι γίνονται εΰδιαχώρητοι ώς άράχνία εις τους 
δυνατούς.

Ν ισ τ ίρ ιο ν ,  ιδι ρλίβοτόμιον.
Νόβος , ύποκιίμινον Ιμβριθοΰς μιλέτης τινών, εμ 

πορίου δέ χαί αίσχροκερδείας άρορμή είς άλλους, ottt- 
νις θεωρούνται χαΐ ώς έππηδειότατοι.

Ν ευρ ικ ό ς  τά ο-ομα τοΰτο συσχιάζει πολλάχις τήν 
άμάθιιαν, ή άδυναμίαν τοΰ ίατροΰ, όταν λέγν;, νευ^ιχη 
νόσος.

“O re tp o r ,  σύμπλεγμα, ΰρατμα άλλοχότων χαί ασυ 
ναρτήτων ιδεών, κοινόν ήδη είς τοΰς έγρηγοροτας.

Παραφροσύνη,  νόσος κοινή, αλλά χατ απειραριθ 
μους παραλλαγας. Μόνον otav ρθάν$ ιίς τά ίπάπει- 
ρον χαί ταράττη τήν κοινωνίαν, ρροντίζουσι περ 
αυτής δ νόμος χαί  ̂ ΐπ ιιτνίμη. Ά λ λ ’ ή θεραπεία ύ- 
πήρξι μέχρι τοίδε ματαία χαί ατυχής, ώς προσωρινή 
χαί άσκοπος.

Έ  παραρροσύνη ιΰρίσκιται χαί χατά κλασματα, 
ίΰ ιω ς  ΰπάρχουσι καράρρονες έξ ήμισείας, έχ τρίτου, 
έχ τετάρτου. Κατά δυττυχίαν δέ τοΰτο το ι!δος, άν 
χαί Ιπικινδκνώτατον, ούτε νΰΐβχομεΐον έχει, ουτε ιύ 
κόλαις παρά τοΰ τυχόντος εξελέγχεται.

Πάθος, ά-εμος βίαιος παραρε'ρων το» άνθρωπον, 
καί αμαυρών τήν αλήθειαν, Ή  ένδιαθετο; κακ’α χατα- 
τρώγουσα τάν άνθρωπον ώς ίάς, έν ώ  μελετίϊ καί 
μηχανο^αρει τά πράς βλάβην άλλων.

Πρόοδος'  λέξις κοινή, πραγμα σπάνιον, περιστρορή 
είς κύκλον σραλμάτων αδιέξοδον.

Π ολιτ ιχή ,  τέχνη άνευ αρχών, άπόπειραι παντοτει 
ναι, πειράματα άμρ βολα έπί τών άνθρωπον. Πολλά* 
κις δόλος καί άπατη είς ατομικήν ώρέλιιαν «φολή- 
γουσα.

Προβιβασμός  (εις θίσιις) λέγεται ελϊβ ι προβιβα· 
σμάν- άλλ’ ήςιώθη προβιβασμού, επαυσε πλέον νά ά 
χούηται πρά πολλοΰ.

Π ολιτ ισμός '  αύξησις αναγκών, άπομάκρυνσις Ιχ της 
φισικής άπλότητος, βάοανος τοϋ πνεύματος χαί τής 
χαρ&ίας, τέχνη τοΰ άρέσχειν ιίς τάς γυναΐνας, ρενοκί 
ζειν δέ τοΰς άνδρας.

Πόλεμος, πάλη αιώνιος καί άσπονδος τοδ ανθρώπου 
χατά τής ρύσεως, τής ύλης κατά τοϋ πνεύματος, τής 
έλιυθιρίας κατά τή,- απολύτου αρχής, τής ορθοδόξου 
εκκλησίας κατά τοϋ Πάπα χαί τών άπαδών του.

‘Ρ α δ ιο ύ ρ γ ο ς , ζώον μικτόν, έξ ήμισιίας άνθρωπος 
χαί άλώπηξ.

Σ ύ σ τη μ α , ράκελος’ίδιών συνδεδεμένων κατά τά μάλ
λον χαί ηττον εντέχνως καί έπιτ/,διίως, τάν δποΐον ά 
χρόν·ς καταναλίοκει ταχέως ώς τ* ξύλα, μένουσι ?έ ώς 
σποδός Ιπει-α αί λέξεις καί ρράσεις.

Σ ιμ β ο ύ λ ιο ν ,  συνάθροισις ιατρών διά νά άπορασίσω 
σι τ ί τά πρακτέον έπί τίνος νόσου, δταν ήδη ούδέν λεί 
πηται νά γείνΐ)· ή σύνοδος άνθρώπων χαριζομένων πολ 
λοίκις ι ί ;  τάς άλλήλων ιδέας πράς βλάβην τοϋ πά 
βχοντος.

Σ φ άλμα '  (ιατρικόν) ίδέοε ιίς τήν οποίαν εχατόμδαι 
ανθρωπίνων θυμάτων προσρέρονται διά τά πράς τάς 
έντολάς αυτής θρηακβκτιχό* καί δεισιδαΐμον βέβας.

Σ χ ο λα σ ι ιχ ύ τη ς ,  έλλειψις, ή οτείρωσις νεός.
Τ άζ ις ,  νομος τών δντων καί τών κοινωνιών, ά#θέ- 

λωσι νά εύημερώτι.
Τ ύχη ,  πρόνοια, ή έρορος θεόιης τών αγυρτών χαί 

άνοήτων.
' 7 γ ε ια ,  πολυτιμότατον άγαθάν έχτεθειμένον tic τάς 

Άρπυίας έχείνας, τά λεγάμενα πάθη τής ψυχής καί τοϋ 
σο)ματος.

Υ γ ι ε ι ν ή ,  τά τελειότατον μέρος τής ιατρικής· διότι 
ήτο αληθές έπί τοΰ Γαληνοϋ, καθώς καί σήμιρον ίιτιι- 
τα εχ ιι σχέσεις πολυαρίθμου; μετά τών άλλω» έπιβ* 
τημών, τή; πολιτικής οικονομίας, τής ριλοσορίας χτλ.

*Υ η ύ χ ρ ισ ι ς , νο'σος χρονική καί ανίατος τής άνθρω- 
ποτητος.

‘ ϊΛ ονργός  ( ιίς  τήν ‘Ελλάδα) άνθρωπος ίχων δυο 
πρόσωπα, ώς ό Ιανάς, λειποτάχτης πολιτικός καί 
παιγνιον κομματιχών παθών ή άνθρωπος άρνούμενος 
πολλάκις παοαν άλ/ην άρχήν, έκτάς τοΰ συμφέροντος. 
Ενίοτε ρυραμα ιΰπλαστον,έκ παντοίων υλών, ή μη* 
χανή στρερομενη κατά τοΰςάνέμους τών περιστάσεων.

Φ ιλαυ τ ία , αίσθημα ζώου άδδηράγου, και άχορέστου 
χωνιύοντος τά άπεπτότατα δψα, "'θΐίσιάζοντος δέ τά 
πάντα εΐς τά ίδιον αΰτοΰ συμφέρον.

Φ αντασ ία , δόναμις Ιχουσα πράς τήν κρίσιν ον λό
γο* έχει ή θερμόιης πράς τά ρώς.

Φ λεβοτόμων , μιχρά λόγχη, ?Ικ τής δποίας έχύθη 
πολΰ |πλιιότιρον αίμα, παρά έκ τής μεγάλης λόγχης 
τών πολεμιστών, κατά τά πνεΰμα, τάς γνώσεις καί 
τήν άξυδέρκειαν τοΰ άνθρώπου, οστις τά μεταχει
ρίζεται.

Φλεβοτομία , μέσον θεραπευτικόν «μρισέητουμε- 
νον έ'κπαλαι μέχρι τοΰδε. Κατά τινας δέ άρχή, ή α 
πόπειρα δολο ρονίας.

Φώς· πόσον έλλειπόμεθα ετι διά νά γνωρίσωμεν τήν 
σκιάν ταύτην τοΰ θεοδ, καί νά χρίνωμεν τά αποτε
λέσματα καί τήν δύναμιν αυτής έπί τής ήμιτε'ρας ρΰ· 
σιως ! ’Επειδή συνδέει ήμας μετά τών διεσχορπισμένων 
είς τά άπειρον διαίτήμα άναριθμήτων κόσμων, εχει 
βιβαίως μέγαν προορισμόν έπι τής κτίσεως, τάν όποιον 
όμως άδι>νατοΰμεν νά είχάσωμεν.

Φήμη, είδος λαχείου, οπου ή άξια δέν εχει πάντο. 
τι τοΰς ιύτυχεϊς άριθμοΰς.

Φ ιλοσοφ ία , ομίχλη ίδεών, άνατίμία λ ίξ ιω ν, ρο- 
ρητάς φράσιων, σορισμάτων παλαιστρα, Γιρμανικάς 
πανθεϊσμός κατά τάν Σέλιγμαν, Χέγγελ, άθιια κατά 
τάν Κάντιον.

I. Ν. Λ

Γ Ε ϋ Ρ Γ Ι Ο Χ  Κ Ρ A Β

ΚΕ I . ΠΡΟΤΟΝ.

Ό  πα ίς  τ ο ί  Φαρμακείου.

Πιρί τά τέλη τοΰ Νοιμβρίου, έν ίτε ι 1770 , Ixta 
κτος κίνησις συνέβη έν τω ραρμακευτικώ χαταστη 
ματι τοΰ Κΰρ Νίχου ’Ελμή, ραρμακοποιοΰ τής μι 
κρας πόλεως Βικαμβρώκης, κείμενης παρά τή̂  άχροι 
τοΰ Νορρόλχου. Έ νώ ή γυνή τοΰ ραρμαχοιιοιοΰ, καί 
ή θυγάτηρ αυτής Σάρα έ<αθάριζον άνώγιόν τι  ̂ πρά 
δύο περίπου ετών άχατοίκητον, προιπαθοΰσαι νά κοι 
ταστήσωσιν αυτό κατοικισιμον, δυο παιδια, τό μεν 
δωδεκαετές, τά δέ νιώτερον κατα τι, Ι*ι»*το» άλλη· 
λοδιαδόχως επί τή; ρλιας τής θύρας ο3ιω δέ δια- 
κ ίίμ ινα έθιώρουν όσον πλιΐστον άπώτερον, προσπα- 
θοϋντα νά ίδωσί τ ι. Ό  ραρμακοποιάς, χαί τοι ένη- 
οχολημένος ιίς τήν κατά κανόνας σχ«υασ;αν ποτοΰ 
τινός, ίρριπτι κατά χαιροΰ; τά βλέμμα έπί τών 
παιδιών, προσπαθώ» νά Ιξαγάγιρ έχ̂  της^ ρυσιογνω. 
μίας αυτών, άν ή πιριέργειά των είχεν ίκανοποιηθή.
Αί πράς τήν θυραν δμως εχ$ρομαί αύτών επι πολυν 
είσέτι χρόνον, έμειναν άνιυ αποτελέσματος.

Ή  κυρία Ελμή καί ή άνεψιά της ιιχον καταβί 
τοΰ άνωγέου καί άναλάβιι, προ μιας η?η ωρας, τήν 
βελόνην καί τά ψαλλίδιον, οτε πρόσωπον, έκ τών 
μάλλον ετερόκλιτων περιέστρεψεν ιίς τους στροριγγας 
καί έδόνησι τά διά κώδωνος κεκοσμημένον κιγχλιδω· 
τάν τά είς στηθαΐον υψος ρράττον τήν ιί'σοδον τοΰ
καταστήματος.

Λεχαοκταέτής, περίπου έραίνετο δ νέη"λιις. Τά πα
ράδοξον τοΰ ιματισμού του έδικαιολόγει άρν.ουντως 
τοΰς καγχασμούς τών δύο παίδιον ώς καί τά μειδία
μα οπερ ουνέστειλι τά ροδόχροα χείλη τής δισποσυ 
νης Σάρας. Ό  εΐσιλθών, άναστήι*ατος ύφηλόΰ, 13‘χνάς, 
ωχρός, έρόρει μέλανα παλαιόν επενδυτήν λίαν εύρυ', 
οί δέ πόίες αΰτοΰ επλεον, ούτως είπεΐν, έντος πιρι* 
κνημίδω* έξ έριου τοΰ αύτοΰ χρώματος ληγουσών εις 
εΰμιγέθη πέδιλα, ατινα ώμοίαζβϊ^ώς ή Σάρα σιγαλή 
τή ρωνή παρετήρησε, πράς πλοιάριον ού τά ίστια πι 
■πτουσι πιρί τόν ιστόν. Τά παραδοξότερον ομως κα1· 
γιλοιωδέστερον πάντων, ζτο τά πρόσωπον αυτοΰ κε- 
χωσμένον έντός ρίνάκης άκονίστου, ήν έ'στιρε τρι 
κέρατος πΐλος, δστις, ώς έκ τοΰ σχήματος καί τής 
γλισχρότητος αύτοδ, έραίνετο εβδομηκοντούτης πιρι 
που. Πράς μείζονα συμροράν, δ άθλιος ξένος έθορυ- 
βήθη ίδών τ ήν έμπαικτικήν υποδοχήν ήν τώ εκαμον. 
Ήρυθρίασεν ώς άστακός. Ήθέλησε νά χαιρετήση, 
άλλ’ ή ρενάχη τοσαύτην ζωηράν φιλίαν έδείχνυε πράς 
τάν πίλον, ώστε παρακολουθήσασα αΰτάν κατέλιπε 
γυμνήν τήν νεοξύριττον κιραλήν τοΰ άθλιου. Ουτω δια- 
κείμενος ώμοίαζε προς το ιπ ΐ τοΰ σήματος τοΰ ραρμα 
χοποιοΰ Σινικόν μορυυλύκιον. Και αυτός δ Κυρ Έ λ- 
μής, άν καί άλλοτε λίαν σοβαρός, παριδοθι) εις ακρα·

τητον γέλωτα, μή ίιιναμινβς έπί τινα λεπτά Ιχ τών 
καγχασμών ν ά^αγνώσ^ Ιπιοτολην η,ν δ ζένοζ ·ιχ· 
σύρει έκ τοΰ θυλακίου του καί έγχειρίσι» πράς αυτόν.

Άδυνατοΰμιν νά ί«ρράσωμεν ο,τι ήσθάνθη δ δυσ
τυχής νέος ένόσω δ άχου3ΐος ουτος έμπαιγμός διηρ- 
κεσι· ίδρώς κατέ^ειν άρθόνως έχι τοΰ προσώκου 
του· οί δέ άρθαλμοί του Ιπληρώθησαν δακρύων, καί 
άν οί πόδις tou δέν Ικλονίζοντο, βεβαίως ήθελε τραπή 
ιίς ρυγήν. Τέλος ίρ^ιψι βλέμμα αμηχανίας^έπί τής 
Σάρσς, καί τό βλέμμα τοΰτο τοσαύτην εξέφραζεν 
άπελπιβίαν, ώστι ή νιανις κατανυχθιΐεα έλαβιν οί* 
χτον ύιιέρ τοΰ δυστυχοΰς. _ ^

—  Πρέπει νά μας ουγχωρήσητε, εϊπιν ή Σάρα 
ά ν α σ ια ο α ίν α  πλησιάσ*) τά θΰμα’ ζώμε* βίον μιμονω· 
μένον, καί τά παραμικρόν μας προξενεί γέλωτα.

Οί συμπαθητικοί ουτοι λόγοι τής ανεψιάς έπανη- 
γαγον τήν σοβαρότητα τοΰ Κυρ Νίκου. Απεμαξε τους 
ύπά τών δακρύων τοΰ γέλωτος ΰ ρ̂ο̂ ύς ε'τΐ οφθαλμούς 
του, καί διέθεσε -ό πρόσωπόν του οδτως ώστε ν’ άνα- 
κτήση τήν έπισημόττ,τα καί τήν γαλήνην άτινα χαρα- 
κτηριζουσι τάν ραρμακοποιόν. _

 Παιδί μου, είπεν δ Κυρ Νίκος, η ανιψια μου
Σάρα έχει δίκαιον ή διαγωγή μας κατ' αύτήν τή. 
π ιρ ίπτωσιν ιίνα ι δλως..^έλ«,υ άσεμνος. Σάμ, δδήγη- 
σο* τάν μαθητήν μου είς τό^δωμάτιον του.

‘Ο 1ά(Χ δέν ηρβιτήδη ποσώς να δοβϊ) πέρας σποϋ- 
δαΐον είς διασχέδασιν τοσοΰτον εύθυμως άρξαμίνψ.

 Έ λθέ, ε ίπεν άλλά τό δισσάκι σου, άδ:.*ρέ,
ιίναι πολΰ βαρύ άρησέ με νά s i βοηθήσω όλίγον.  ̂

Καί ίκυψι μετά προσπιποιημένης προσπαθειας όια 
ν άνυψώση* τά κουρότατον δέμα, έμπεριεχόμενον έν. 
τάς ρινομάκτρου, και οπερ δ χωρικός ενριρΐν ήρτνιμέ- 
νον άπά τί,ς άχρας τής βακτηρίας του.

Είς τάν νέον τοΰτον άστεϊσμάν, δ Δανιήλ, αδιλράς 
Τοΰ Σάμ, ήρξατο νά γελα άλλ' έν κτύπημα έπί τοΰ
ώτάς διά τής ξηρδς πατΡ0'  ' » “· e' Tf ‘ V‘
τόν γέλωτα ιίς κλαυθμούς. Ό  Σάμ ροβηθεις μη το 
μέσον τοΰτο τής τιμωρία^ έραρμοοθή καί εις αύτάν, 
έγκατίλιπεν έσπευσμένως τά έργαστήριον, καί̂  ωίη 
γησι τάν μαθητήν είς τήν άνωριρή, βτενήν καί οκ»- 
τεενήν κλίμακα τή. άγουσαν ιίς τό άνώγεον

Ένταΰθα, ό ξένος κατέπισε μαλ/ ον η εχαθησεν Ιπι 
τ ο ΰ  μοναδικού οκάμνοβ, δστις άπ ιτέλ ιι τον ολον χαλλω- 
πισμον τοϋ δωματίου, καί ή'.γ,ιοε νά χυνη πιχρα 
χουα, διότι πρά πολλοΰ ήδη ή έξογκωθεισα αυτου 
χαρδία είχεν άνάγκην διαχύαιως. Αμα αναλαβω^ 
άλίγην τόλμην άπέβαλι τό δύσμοιρον μιλάν εν.υμα, 
Ιδδ.ψε τήν ρενάχην είς τινα γωνίαν καί έκαλυψε τήν 
κεραλήν του διά σκούρου έξ έρίου κυανου χρώματος’ 
τέλος περίζωμα έξ ύράσματος, χρώματος πράσινου 
«υνέστείλε», δσον ήν δυνατόν, τήν δυσαρεστον ιυρυ- 
τητα της άναξυρίδος καί τών περιποδίων. Αν και ο 
καλλωπισμός ο&τος δέν κατέστησεν αυτόν ιυειδή, 
τοδλάχιστον άρήριοεν απ’ αύτοΰ μέγα μέρος του 
γελοίου, ενικά τοΰ δποίου τοσαΰτα υπερερε.

Π τω νά ς ,  δε,λάς, καί μηδέν κατέχων ι ι ς  πρόσκτη- 
σιν ΰπολήψεως, δ Γεώργιος Κράβ ένεθα^υν. κατα 
πάντα τήν διάθεσιν ^ν ό Κΰρ ',Έλμής είπιν ίνα κα-



ταχρδται της υπηρισίας τοΰ μαθητου του, διότι ού 
μόνον τφ έπέβαλι τά ; μαλλο» χοπώδιις φαρμα*ιυ·! 
τιχάς σκευασίας, άλλά προσέτι ΰπιχρίου αύτόν >ά 
καλλιιργή κήπον, ίν ω έφύτιυον άμφότιροι, άδιλφι 
χώς, φαρμανιυτιχά βότανα xai τά ιίς τόν οίκο» άναγ- 
καΐα φυτά. Οσον S’ άρορα τήν μίξιν τών φαρμάκων 
xai τάς διαφόρους αΰτώ» σχιυασίας δί ών ό μαθητής 
ήουνατο νά προσοιχίιωθή πρός τάς άληθιΐς σπουδά; 
τής νιας αύτοΰ επιστήμη;, ό Κΰρ Νίχος ουτι χάν 
απιπειράθη ποτέ νά λαλή:η περι αύτών πρός τόν 
βλακα αύτοΰ μαθητήν.

ΚΕΦ. Δ ΕΓ ΓΕΡΟΝ.

Ή  Κα. ί̂) Μοίρα.

‘Ο Γεώργιος Κράβ ή»αγχάζιτο λοιπόν νά κλέπτη 
τά χημικά βιολιά τά άποτιλοΰντα την β;βλιοδ<;χην 
ιοΰ Κυρ ‘ Ελμή· μίταφέρων 8 αυτά εις τόν χήπον 
ανεγίνωσχε προσποιούμενος οτι οκάπτει τή» γήν. Ιίολ- 
λάχις λανδά*ων τήν έπαγρύπνησιν τής δεσποσύνης Σά
ρας, έπιφορτισμένης τά τής οίχίας, ύπιξαίρει τιμά· 
χιον κηρίοι», καί διήγι τάς νύχτας μελιτών, άφοΰ προ* 
ηγουμένως έφραττε διά τοΰ μοναδικού του καλύμμα
τος άπάσας τάς όπάς τοΰ παραθύρου, Γ»α μή άμυδρά 
τις άκτίς προδώση αύτόν. Ημέραν τινά ή Σάρα 
συνέλαβεν ούτάν έπαυτοφώρω. ‘Ο Κράβ γονυκλινής 
τήν ίιε 'τΐϋ5ΐ  νά μή άπαγγιίλ») τό σοβαρό» τοΰτο εγ 
κλήμα ιίς  τήν κυράν Έλμή όμολογήσας τάς νυκτερι. 
νάς tou μελετάς. ‘Η Σάρα χατη.υχθη, καί εχτοτε 
ό μαθητής άντί νά κλέπτη τό χηρίον, έλάμβανε» αύτό 
απο τών χειρών τής νιάν.δος.

‘Β συνε'ργεια atηη  καί ετέραν ίπήνιγκε· διότι 
ι,αντλησας b ΓεωργΊίς τ/̂ ν λιαν περιωρισμένην φαρ
μακευτικήν βιβλιοθήκην τοΰ κυρίου του, προσήλωσε 
τά βλέμματα πρός τινα άρχαίαν έχδοσιν του Σαχισ 
πήροο, ήν ό οίκοδισπότης διηνεχώς βτήρβι χικλιισμένην 
μετά τριάκοντα ή τεσσαράκοντα άλλων τόμων έντός 
βιβλιοθήκης, ής τήν χλειόα έφιρε πάντοτε μ ιθ’ 
εαυτού. ‘Ο Κράβ έτόλμησε νά ΐμπιστιυθή πρός τήν 
εύεργίτιδά του τό. ζήλον ύφ’ ου χατιβιβρώσχιτο 
ν’ ά-αγνώση τούς τόμους έκιίνους· ή δέ Σάρα τώ 
παρέδωχε λάθρα, τόν μέν μιτά τάν δέ, απαντας τούς 
ίν  τή βιβλιοθήκη τόμους. Είς ανταμοιβήν δέ τής εύιρ. 
γεσίας ταύτης, ιδρι, ή νιανις εσπέραν τινά τοΰ; επο
μένους στίχους έντός νεωνήτου τινός βίβλου τής ‘Αγίας 
Γραφής, η» ό Κράβ εφίρεν έχ Βουρΰ ημέραν τινά καθ’ 
η< ΰπήγιν Γνα παραλάβη τό ιύτιλές μηνιαιον ποσάν 
ο ή οικογένεια του τω Ιπ ιμπι. Ή  άγορά τής βίβλου 
έξηντλησεν ολόκληρον τήν ποσότητα ίιμήνου μισδοδ

« J ' ld e i r  άρτβν ζώ π ε ινώ ν τ ι ,
• Π αραμυθε ϊν  το ίχ  ζεθ.Ι ιμμένους,
• Ε σ ι ί ν  ι ρ γ ο ν  έ.Ιε'ονς, ε ιπ εν  ό Σωζι'/ρ. »
Μοι εύωχας τόν άρτον  τής σπονδήο
Λ αι ζι)ν π α ρ αμ υθ ία ν  της tpiMac.
ΕΰΑογι\σα zi)r χ ε ί ρ ά  σου ό Σωζί/ρ
‘Ω( ηνΛύγησεν αύ την  ό o r  συνέδραμες .

‘ Η Σάρα  ̂ έξιαλάγη αμα *α! ίδέλχθη ίδοΰσα τούς 
στίχους τούτου:·. Ένόμισεν ότι μοΐρά τις έτυψε διά 
Τή; παντοδυνάμου αυτής 0αβ5ου τέν άγωνον έκει.ον 
βράχον δπως έχραγή *π αΰτοΰ μεγάλη ‘φλόξ έυφυίας 
καί ποιήσεω;. Καί δέν ήπιτατο ή νεανις- διότι ή ύπο- 
τιθεμε'νη μοίρα $το αύ τή ή UUa Άπά τοΰδε, ««α ισ 
θητή άλλοίωσιι; ίγένιτο ιίς τ όν μ»δητή/ τοΰ φαρμα- 
χείου.̂  Η γυμνή αύτοΰ κεφαλή έχοσμήδ»; άνεπαι:θήτως 
υπό ώραίας ξανθή; χόμης, ήχις είς μαχροΰς ΐφιοειδιΐς 
οοστρυχα; κατέπιπτεν άπό τοΰ χαριέντω; πρός τά ou; 
χεχλιμένου σχιαδίου του" διέβεΐι τάν χόσμιον αΰτου 
ιματισμόν χομψοτατα. δ:ά δε τοΰ πρά;υ a5 τοΰ "/αρα· 
χιήρο; προϊΐχτήσατο τ Jjv iu οιαν τοΰ Σ ϊμ  χαί τοΰ 
Δανιήλ, οιτινες f/ηοέν έ«ιχείρ·υν avtu προηγουμένης 
συμοουλή; τοΰ Κράβ, ‘ II Κυρά *Κλμή είχε χρείαν του 
μαδητοΰ, διότι δέν εγίνωσχεν ώ ; αύτάς, νά δι δίτη χα- 
λως τα παντα, χαί να ΐπανορδώνη τά σχεύη του μαγει
ρείου' χαΐ αύτάς ό Κυρ Ν κ0; ,  ΐΰυόνον τά βιβλία του 
παρίσχι τώ Κράβ, άλλά xa i  τήν χλεΐδα τή ; βιβλιοθή. 
χης έν ξ  έμπιριείχοντο τώ ένεπιστεύβη- διότι πανταχοΰ 
οπου εφιστατο η φροντις xa i  ή επιρροή τοΰ νεανίου ά-  
πεχαθίοτατο ταξις χαΐ χαλλιχέρίυσις.

Δεχαοχσω μήνις επηρχεσαν Γνα έπέλθη ή παντελής 
αυ·η αλλοίωσης τοΰ μαθητοΰ παρά τώ φαρμαχοπώλ/,. 
Πά<τε; ιν τή otnoi καί τον ήγάπων χαί άνάγκη» αύτοΰ 
ιιχον. Κρινατι νΰν πιρί τής έν τώ οικω γενικής θλί- 
λεως οτε πρωίαν τινά δ»χρυ^ροών άνήγγ<ι^εν ότι πρού· 
τίδετο νά έγχαταλιίψη τά φαρμακεΐον τή; Β:καμβρώ- 
κης διά νά ίιπάγϊ ιίς  Λονδι ον ‘Η κυρά ‘Ελμή άκου- 
σασα τοΰτο ύψωσε τάς χεΐρας έν δείγματι απελπισίας, 
ά Σάμ χαί δΛανιήλ ήρχισαν νά χλαίωσι, ό φαρμακο- 
πώλης έδίστασε*, ή δέ Σάρα ώχρίασεν ώ ; νεκρά.

Και έντοσούτιρ ή Σαρα ήδέλησε τήν άναχώρησιν 
ταυτην, ή Σάρα ά^ήχησιν αύτήν, ίϊρά οκτώ ημερών, 
επανελθοΰσα έχ τή; λειτουργίας, οπου ιιχ ιν  άναγνώσεί 
επί τής βίβλου τή; Αγίας Γραφή;, ίώροντοΰ Κράβ, «υρε 
τον νεανίαν σκουδαζοντα έ» τφ  γραφείο) τοΰ φαρμακεί
ου, ού την διευθυνσιν ειχιν έμπιστευδή αύτφ τήν ήμί 
ραν εκείνην 5 Κυρ ‘Ελμής.

— Κύριε Γεώργιε, εΤπεν, ή νεανις, θέλω νά σοι 
λαλησω περ! σπουδαίων ΰποδεσιων.

—  Αμα άχουσας τάς λέξεις ταύτας, δ Γεώργιος 
τοσοΰτον συνιχινήθη, ώς-ι ερριψεν άχουσίως τή» ιίς χεΐ- 
ρά του σπαδίδα, xat  Ιμεινεν άρωνος.

—  Αχουσόν μου, έξηχολουθησεν ή νεα»ις. Τρία Ιτη 
συμπληροϋνται σήμερον άφ’ ότου δίαγιι; ι?ς μικρόν 
φαρμακεΐον άσημάντου πόλεως, τρία Ιτη άφ' ότου δα 
πανας τάν καιρόν αοιι μηδέν χατορδών διά τά μέλλον 
σου.

—  Διά τό μέλλον μου! άνέκραξ*ν ό Κράβ, διά τά 
μέλλον μου! χα! ποιον άλλο μέλλον δ ε s λ τ ε νά όνει- 
ροπωλή ό υιός πτωχού χ<<:ρ χοΰ ; δέν είμαι άρχούντως 
ευτυχής είς αυτήν τήν οικίαν, όηου όλοι μ’ άγαποΰν 
*αι είμαι..............

Έμελλε νά προσδέο^* πΛησίσ* σ ι ΰ ' άλλ’ ή φω 
νή έξέλιπεν άπ’ αύτοΰ, καί μόνον οι ο’φθαλμοι έξε'φρα-, 
σαν τήν έννοιαν.

Ή  Σάρα ήρυθρίαιεν, έταπιίνωσε τοΰ; όφθαλμούς

xai εμεΐΊν επί τ^νας στίγμα; άφωνος, Αλλά παράυτα 
«νυψώσοσα τα :μματα ή ίίν ισ ιν αυτά θιρραλεω; έπι 
του νεανίου, ό α τις ήρυ9ρίασεν ήδη καί άπέστριψε τά 
βλέμμα.

—  Κυρι» Κράβ, ειπεν ή νεάνις, ουιι ψεύδη ουτε 
π.ρθ3ποιήσεις άπαιτοΰνται it ;  τήν θέσιν εί; ήν άμφό' 
τεροι είρίσκόμεδα. Ή ξιύρω 5τϊ μ’ άγαπας.

Ό  Γεώργιος συνέδετε τάς χειρας οπως έχφράση 
διά τούτου τά βαδΰ χαι άγνόν τής λατρείας του.

—  Καί έγώ έιείση. σ’ άγαπώ.
Καί τά μέλη αύτή; έκλονίζοντο ύπά τής αΐδοΰς. 

έξηχολούθησεν ιν τοοούιω τάν λόγον.
—  Ναι! σ’ άγαπώ, χαι έν όνόματι τοΰ έρωτο; του- 

του ζητώ πιρά *οΰ να έξέλδης τοϋ σκότους, ν άπο· 
κτήσης δεσιν άξίαν σοΰ και έμοΰ. Μάρτυς μου ό δεό;, 
Κύριε Γεώργιε, δτι ούδέν άλλο έπεδύμησ* αοτέ ή βίον 
σκοτεινόν χαί άιημον άλλά δι’ έσέ γίνομαι φιλόδοξο;' 
ήμεις είμεθα πτωχοί, σύ γίνου πλούσιος, ειμεδϊ αση 
μοι, ού γίνου Ινδοξος δι άμφοτέρους. Αλλόκοτο; ιδέα 
διά τήν θυγατέρα έ-ός χωριχοΰ’ δέν είναι οΰτως; Αλλά 
ιήν ιδέαν τούτην συνέλαβον άφ’ δχου σέ άγαπώ. Φωνή 
μυστηριώδης μοί λέγει OTt !χ « ι; μέγαν προορισμόν.

—  Τί μ’ ώφελεΐ ά προορισμός our ο; προχειμενου 
νά σ' έγκαταλιίψω χάριν αύτοΰ ! άνέχραξε τεδλιμμένος 
δ νεανία;.

—  Ά φες τ>ς αδυναμίας, και τας ιΰτιλεις ιδέας, 
άντεΐπεν ενθου«ώδώ; ή Σάρα. Ά φε; ταΰτα, διότι άλ
λως έλαττοΰται ό ερως μου. Βάδισον ιήν όποιαν σοί 
δεικνύω όδόν. Εγώ δεομένη τοΰ δεοΰ,περιμένω τήν έπι 
στροφήν σου. Σοί ομνύω Ιπί τοΰ ιεροΰ όνόματος τή ; 
μητρός μου, ήτις ήδη εύρίσχεται είς τού; πόϊας τοΰ 
‘Υψίστου; σοί ομνύω, οτι ούδέν βέλιι έλαττώσει τή» 
υπομονήν μου, ούδέν άποθαρ^ύνει τήν χαρτερίιν μου! 
Καί έν έσχάτω γήρατι^ τί λεγω ; χαί ίν τφ ούρα^ώ ά» 
πέπρωται νά ένωθώμεν, ποτέ δέν θέλω μεταβάλει γνώ 
μην. Ά πά τής ?« τή; στιγμής είσαι σύζυγό; μου, λάβε 
αύτά ώς έ»έχυρον τοΰ όρκου μου;

Και άποσπασασχ άπά τής χειράς αύτής άργυροΰν 
δακτύλιον, διεπέρασεν αύτά εις τάν δάκτυλον τοΰ Γεωρ
γίου, χαί έγένετο άφαντος.

‘Ο νεαν/ας Ιμ ιΐνιν αύτόθι σύννους καί ΙχΓ,ληκτος, 
ώ ; άνδρωπος άφυπνυδείς ά ϊό  ονείρου. ‘Η φωνή τής 
Σάρας ήγειρεν έν αύτώ μυρίους διαλογισμούς, οιτινε; 
μέχρι τοΰδε διιτέλουν είς τά βάθος τή; καρδίας του 
έν νάρχη, ούτως είπεΐν, έν αμφιβολία xai άγονιμότητι, 
Τ φ  έφαίνετο δτι ο! όφδαλμοι αύτοΰ ήνοίγοντο εί; φώς 
άγνωστον, καί οτι ήρξατο δΓ αύτόν αληθής υπαρξις 
Μέχρίς έκιίνης τής στιγμή; δέν έτόλμα νά φαντασθή 
ούτι τής δόξης touc όνείρους, ουτε τ ίν  πράς τήν Σάρα 
έρωτά του Ένόμιζεν οτι ώφ=ιλε νά τήν άγα^α κ*ι 
νά τήν σέβητα , ά^λώς ώς άγατα τις καί σέβετιι το» 
Θεόν. Ούδέποτε συνέλαβε τήν ιδέαν ν’ άπολαύση τι
πλέον τή; προστασίας Κ*1 έντοσούτω ή Σάρα
τά» άγαπα ! ‘ Η Σάρα ώμολογήσεν ένώπιόν του τάν 
έρωτά τη ς ! Ή Σάρα τφ υπόσχεται ευδαιμονίαν, πλοΰ
τον καί δόξαν ! ΓΗ Σάρα τφ δμνύιι πίστίν καί άπο- 
καλεΐ αύτόν μνηστόν! Ώ ! θ ίέ  ί Θ ιι ! ‘Οποία χαρά 
άμέτρητ-ς ! άλλά πώς νά χ«ταστ>5 άξιος τοιαύτη;

ιυδαιμονίας ; Ή  Σαρα ώδήγησι» αύτόν περί τούτου* 
άναδειχνύμενος άξιος αύτής . . .  χαΐ θέλει άναδειχδή,
λ / ff Vf5ίθτι ωμιαίε-/ η*η.

Τήν εξαψιν ταύτην διιδέχθη πάραυτα άλγος χαί 
δειλία. Μετά τήν χαράν τοΰ έρωτος ίπήλδεν ή 
δλίψις τοΰ άποχωρυμοΰ . . . Νά έγκαταλείψη τήν 
Σάραν έπί χρόνον αόριστον, καί ίσως διά παντός ! 
‘Η γενναίο-.η; του έξέλιπε. Διιλογίσθη νά ριφδή είς 
τούς πόδας τής έρωμένηςτου καί νά τήν χαδικειεύση νά 
συζευχδώσιν αυθωρεί, παραλιίπβντις τά άβέβαιον τής 
ιύχης καί τή; δόξης. Ά λλ ’ ή πτωχεία έπαρουσιά* 
οδι) ίνώπιόν του, ψυχρά καί άκαμπτος ! Εκτός του- 
του, διελογίσδη ο*·ι τοιαύτη αδυναμία ήδελε μηδενίσει 
αύτόν Ινώπιον τής νεάνιδος ! Διό, τήν επαύριον πρωίαν 
δ;έθε3ΐ  τά τής όϊοιπορία;, χροσπαθών νά έπιταχύ-η 
όσον οίόν τι τήν άναχώρησιν τνυ.

ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟΝ.

’Α ναχώρησ ις .

’Οχτώ πορήλδον είσέτι ήμέραι καθ’ ας ή Σάρα ού- 
δόλως μετέβαλε, χατά τά φαίνόμενον, τήν πρός τάν 
«εανίαν συμπεριφοράν άπέφυγε πασαν ιδιαιτέραν
μετ’ αύτοΰ συνδιάλεξιν, καί ούδεμίαν έκαμε ανάμνησιν 
τώ» μεταξύ αύτών ϊιαιρεξάνιων· διά μυρίων δμως 
τρόπων ένιθάρρυνεν αύτόν. ‘Ο Γεώργιος τάς ένδαρ· 
ρύνσεις ταύτα ; ά»εγίνωσχιν, ούτως είπεΐν, είς τόν 
ήχον τής φωνής τής Σάρας, είς τά βλέμματα χαί είς 
τάς έλαχίστας χειρονομίας αύτής. Έν τοσούτφ, ώς 
ειρηιαι, άμα ό Κράβ άνήγγειλι τήν προσεχή αύτοΰ 
άναχώρηιιν, ή γενναία χόρη δέν ή?υνήθη νά χρϋψ$ 
τήν ταραχήν καί τήν ωχρότητα αύτής απέναντι τής 
θυσίας ή ' ιΐχεν απαιτήσει ή γινναιότης αΰτής έξέλιπε

—  Θά μας αφήσει! ανέκραξαν τά παιδία.
—  Τό σπήτι θά ρημάξη ! προσέθηκι δλιβερώς ή 

Κυρά ‘Ελμή. ‘Ο δέ βαρμακοπώλης τοσοΰτον έδορυ· 
βήδη ώστε άνέμιξεν Ιν τινΐ ποτώ,. οπερ προκατισκιό- 
αζε,άρνόγλωσσον άντί σένης, Έρ’^ιψεν όογίλως τήν σκευ' 
αιίαν είς τή» ίδόν, χαί ήρξατο ν’ άνιρευνα εντός με
γάλης φιάλης, στρέφων τόν πυδμένα |πρός τάν Κράβ 
όπως άποχρύψη τήν συγκινησίν του.

Αδιάκοπος σιωπή ΐπεχράιησι μεταξύ τών τεδλιμ- 
μένων τούτων προσώπων. Τέλος πάντων ή Κυρά 
‘ Ελμή ύπετραύλισι. « Ήμπορείς νά ήσαι αχάριστος, 
Κύριε Γεώργιι’ άλλά σ’ αγαπούσα σάν παιδί μου. »

Αχάριστος! άνέχραξιν δ νεανίας" αχάριστος! 
Έ γώ νά λησμονήσω τάς εύεργεσίας σας ! όχι, ποτέ1 

άλλως ήδελον νομισδή άνάξιος τής άγάπης -̂ ν μοί 
έδείξατι ! Όφείλω όμως νά ύπακούσω είς α ; έλαβον 
διαταγά;, δ αταγάς ί«ρά; καί άνιπιδέκτου; αντιλο
γίας, προσίδηκεν 6 Γεώργιος άτενίσας τά βλέμματα 
αΰτοΰ έπί τής Σάρας.

—  Αυτά λοιπόν σέ παραγγέλλιι τά γράμμα ’ποΰ 
ελαβες σήμερον τά πρωι άπά τόν πατέρα σου ; ειπιν 
ή Κυρά ‘Ελμή.

—  Ναι* αυτά το γράμμα άναφέριι πιρί τή{ άνα· 
χωρήσιώς μου, εσπιυσι νά ιίκ») ό Κράβ, διαστρέφω»



χήν αληθή Iwotav τοΰ λαγοι^- Διότι ί  Ιπισχολή αδχη 
βαφϋi ;  περιελάμβανε διαταγήν νά έγκαταλείψΐ) ιήν 
Βικαμβρώκην, διαταγήν ην auto; ό Γεώργιο; «Τχεν 
ά κ α π ν η ’, παρά τοδ πατρό; του.

—  Επειδή δ πατήρ σου τό απαιτεί, υπάχουσο* ! 
ειπεν ό φαρμακοποιό;. Έ γώ  θέλω s o t δώσει «πι· 
σχολάς τινα ; πρό; τοί»; Ιν Λο*δίνω άντααοχριτάς, 
μου, δι* νά σέ ευκολύνουν νά ευρης δεσι* εΐ; χάνίν 
φαρμακιΐον.

— Κ’ έγώ, εΐπιν ή Κυρά ‘ Ελμή, πηγαίνω νά συ·· 
γυρίσω τά ροϋχα τοϋ ξεμυαλισμένου αύτοΰ παιδιού
ποΰ δελει νά μα; άρήτη, γ ιατί δέ* δά εδρη στή Αόν- 

δρα τέτοια χέρια σάν τη; ά»εψ:α; μοι» νά τοϋ σιδε
ρώνουν τά υποκάμισα χαΐ νά τοΰ μπαλώνουν ται; 
χάλσαι;.

Τό επίλοιπο» τη ; ήμερα; διήλδον έν μεγίστη κα* 
τηφίία· χαί χατ αύτό τό δείπνο», οπερ διά τελευταία* 
>̂ορα* συνήδροιζι πιρί τή* τράπεζα* ολα τά μέλη 

τοϋ μ ιχ ροΰ  συλλόγου, πάντες ήια* μελαγχολικοί. 
Μετά τά δεΐπ*ον, ό Κυρ ‘Ελμή; λαβώ» τήν ‘Αγίαν 
Γραφήν, άνέγνωσε τεμάχια τινά σχέσιν Ιχοντα πρό; 
τά; θλίψ ιι; τοδ άπσχαιρετισμοδ καί πρό; τή* ανοχήν 
τών βουλήσεων τη; Θεία; Προ*οία; Είτα έκαστος 
άπεσύρθη σιωπηλώ; έν τω β ζλάμφ  αυτοΰ. ‘Ο Γιώρ 
γιο; εύρεν έπί τοΰ προσκιφαλαίου του μικρόν φά*ελ- 
λον, έφ ου ή Σάρα *Γχ* γράψει τά ; ακολούθου; Λέξει;.

« Ν' ά,νοίχθ^ i r  v iv rd ira ) ,  »

Τήν έταυριο*, περί τό λυκαυγέ;, ό Γεώργιο; Κρά6 

ά*εχωρησε πεζή, έχων τά πράγματά του έ ν τό ;  δερ 
ματίνου σάχχου ο* Ιφερε* έπ’ ώμων. Ό  Σάμ, δ 
Δανιήλ καί η Κυρά 'Ελμή εχλαυ*, ό φαρμακοποιό; 
έπροσπαδει *α π*ίξη τά δάχρυά του, ή Σαρα προ»ηύ 
χεχο.

(άκολο;θε ϊ)

Φ Π Ι Ι ί Β  Ι Σ Τ Ο Ι Ή

ΠΕΡΙ ΑΡΚ7ΩΝ

Έ* γίνει οί φυσιογράφοι ταξινβμοΰσι τά; άρχτου; 
ε ΐ; τρεΐ; διακεχριμμενα; διαιρέσει;, υποδιαιρουμένα; 
καί ταύχα;·.

Ε ΐ; άρχτου; μέλαινα;,
Ε ΐ; άρκτου; φαιά; και
Ε ί; άρκτου; λε«κά;.
’Αλλά διαχριν<;υοι* άρκτον δαλασσία* κα! άρκτον 

χιρσαίαν άμφότιραι δ αυται, καί τοι λευχαί, τάττον- 
ται ε ί; δυο έ*τελώ; διακεκριμένα άπ’ άλλήλων sfSrj.

Αί λευκαί χερσαία! άρκτοι άπαντώ*χαι έ* τή με
γάλη Ταρχαρία, εν τή "Ρωσσία, έν τη Λιθουανία χαί 
έν τα ί; λοιπαΐ; άρκχώαι; επαρχιαι;.

II δέ λευκή Οαλαισία αρκτις τρέφεται Ιξ Ιχθύων, 
καί διαεταχαι εν Σπιτζιβέργ#.

Η φαιά κατοικεί τά; ’Ά λ π ιι;.
Η μέλαι*α απαντάται εί; τά δάση τών μειημβρί- 

νώ* μιρών, καί έ* τη Αμερική
Η με* φαιά ε?»αι θηριώδη; κα! σαρκοβόρο;.
Η δέ μελαινα άγρία καί μή σαρκοβόρο;.
Η φωνή τη ; ^άρκτου, λέγει δ Βυφών, άεοτελίϊ 

βρο*τον καί μαχρόν γογγυσμόν, συχνάκι; ήνωμέ*ο* 
αέ τριγμόν τών ςδό*των, δσάχις μάλιστα ίριδίζεται. 
Ευκόλως όργίζε'ται, καί ή δργή τη; αδχη έχει τι μα- 
*ιώδε; καί ιδιότροπο*· ά* καί φιί*ηται δέ ποαεΐα ε ί; 
τόν κύριόν τη ;, καί υπήκοος, ήιιερωμένη ουσα) πρεπιι 
όμω; πάντοτε νά δ;σπιστή τ ι; πρό; αυτήν καί νά τήν 
μεταχειρίζηται περιεσκεμμέ<ως· πρό πάντω* νά μή :ήν 
έρεδιζη χατά πρόσωπον, ουτε νά τή* έγγίζη χατά τά 
γεννητικά αυτή; μόρια. Ή άρχτο; μανθάνιι νά 'σ τα . 
ται ορδιο;, νά *άμνη χειρονομία; xaijva χορεύ))· φαί
νεται δ ώσαυτω; όχι άνχιλαμβάνεται του rj/ου τώ* 
μουσικών όργα*ων, xat άκολουδιΐ ά*επιτηδείω; τ ίν  χρό
νον· άλλα διά να λαβή ίο ε?δο; τοΰτο τή ; ανατροφής, 
πρέπει να συλληφθ^ εκ νεαρας ήλι/.ία; χαί νά χατοναγ* 
χάζηται πρό; τοΰτο χαδ ολην τή* διάρκειαν τοΰ βίου τη ;. 
Η προβεβηκυία; ήλιχία; άρκτο; δέν έξημεροΰται ουτε 

διά τής β ία ;- ι?*αι αδχη φυσ<ι απτόητος, ή τουλάχι
στον άδιάφορο; εΐ; τοΰ; χι*δύνου;. Ή  δέ άγρία άρκτο; 
δέ» τιδασσεύεται ούδέ φεύγει δοώσα τό» άνθρωπον, καί 
ϊ ν τ ο υ τ ο ι ;  διατείνονται ότι δι |»ό; συριγμοΰ τήν τρ#* 
μάζουσι τοσοΰτον, ώστε εγείρεται έπί τώ* όπισδίων 
ερειδομενη ποδών άλλά τότε οί θηρευταί πρέπει νά 
«υροβολη σωσι χαί νά προσπαδήσωσι νά τή* φωνεύσωιι, 
διότι, ά ' μό*ον πληγωΟή, άρμα μανιωδώ; καί ρίπτεται 
χατά τοΰ σκοπεύσανχος αύχήν, τόν όποιον περιβάλ- 
λουσα διά τών εμπροσθ'ω* ποδώ*, κατβπ*ίγει ΐάν εΰ· 
ρεθή ουτο; στερημένος βοηίεία;.

Θ<ιρευουτι χαί συλλαμβά*ουιι τά; άρχτου; διάφορο - 
τρόπως έν Σουηδία, Ιν Νορβεγία, εν Πολωνία κλπ. 
Ο τρόπο;, λέγουσιν, δ ήττον Ιπιχίδυ»ο; πρό; τό 
συλλαμβάνει* αύτά;, συνίσΐαται εί; τό μεδύσκειν αύ
τά ; διά ^αχής, ήν όίπτουσιν εντός μέλιτο;,τό όποιο* αί 
άρκτοι ά,απώσι πολΰ χαί τό όποιο* ζητοΰσιν ε ί; τά ς-ι- 
λέχη τών δέ*δρων^-Εΐ; τήν Αουϊσκά*αν καί τον Κα- 
»αδάν, ένθα οί μίλαΐναι άρκτοι είναι χοινόταται xai 
δέν φωλευουσι έντός τώ* σπηλαίων, άλλ’ εί; πόδα; γη* 
ραιώ* τεδνεώτων δένδρων, ών τά χέ*τρον είναι σιση- 
πάς,συλλαμβάνουσιν αυτά; ^ίπιοντε; πΰρ εί; τάς φωλεάς 
των. ’Επειδή αί άρκτοι άναβαίνουσιν εΰκολώτατα έπί 
τών δένδρων, σπανίω; κατοιχοϋσι μονίμως έπί τοϋ έδά. 
φου; τή; γή;· ένίοτε φωλεάζουσιν εί; τριάκοντα ή τεσσα. 
ράχοντα ποδών υψο;. Εάν ή άρκτο;  ̂μήτηρ^ατέρχεται 
πρώτη εί; τήνγή*, καί πριν έτι κατέλθη τή* φονευουσιν" 
άκολουδως δέ χαί τά νεογνά τη; κατ!ρχόμενα συλλαμ- 
βάνουσι*, καί δένο*τΐ; ταΰτα άπά τόν λαιμόν διά 
σχοινιού, άπάγουσιν είτε διά νά τά ά*αδρέψωσι*, ε?τε 
διά νά τά φάγω’σι.ν· διότι ή σαρξ τή; άρκτυλου είναι 
τρυφιρά xai καλή τήν γεϋσιν, ή δέ τής άρκτου έδώ’· 
§ ιμ»;. Ά λλ ’ επειδή ιίναι παχύτατη, μόνον τοΰ; ji0 J* ;s

Λρχτος Μ έλα ινα .

ώ ' ή σάρξ ίΐναιστερεωτίρα, δυνατοί τ ι;  νά Θεώρηση ώ ; 
χρέα; τρυφερό*.

Ή  δήρα τή; άρκτου, καί τοι λίαν κινδυνώδη;, ·ί»αι 
έπωφελεστάτη όπόταν γίνεται μέ έπιτυχίαν τινά. Τό 
δέρμα τη ; χρησιμεύει πρό; κατασκευήν τών καλλιτέ- 
ρω> διφβερών, καί διά τοΰτο ΰπιρτιμάται' ήδέποσό· 
τη; τοϋ έλαιου|5ιτερ εξάγεται Ικ μ|§; μόνη; άρχτου,είναι 
πολλοΰ λόγου αξία. Πρό; τόν σκοπόν δέ τοΰτον δέ. 
τ ο υ ο ίν  έν πρώτοι; τήν σάρκα καί τό λίπο; νά βράσω 
σιν δμοϋ ίντά; λέβητο;, τά λίπο; χωρίζεται « άχολου- 
θω ;, λέγει ό Κ. de Parte, τά καδαρίζουσι ρίπτοντε; εν 
αύτώ, ά*αλιλυμμενω κα! δερμοτάτω ό ν τ ι ,  αλατο; άρ- 
κετήν ποσότητα, καί τό ρανχίζουσι μέ δδωρ" μεχά ! x ‘

έναπολείπιχαι δ’ εΐ; α ΰ τ ΐ οΰδεμία αηδής γιΰσις, ίυτε 
κακή όσμή

Ή άρκτο; συνήδω; καδίσταται επιδεκτική άφοσιώ- 
σεω;, καί δυ-άμεδα νά Ιπιχαλεσδώυεν μάρτυρα χό 
ιστορικόν τή; άρκτου Μάσχω (Masco), εύρισχομένη; έν 
Nancy, Ιπί τής βασιλεία* Rene τοΰ II.

Ή  Μάσκω ήτο άρκτος κεκλεισμέ*η εΐς τ^α κλωβόν 
τοϋ παλατιού. Διά τήν δρμητικότητά της, χά απρόσι
το* καί τήν μανίαν της. ότε ήριδίζετο, διιφημίοδη ώ ; 
έχουσα μεγάλην δηριωδίαν, έξ ου Ιμεινε καί παροιμία 
εΐς τό» τόπον" διότι λέγουσι περί άνδρώπου τΐ*ό; . χα· 
xdc ώς ή Μάσχω.

Δυστυχή; τ ι; νιανίαι, καμινοκόρο;, απορών κατά

πυρσοκρόχησίν δε' τινά άνυψοΰται πυκνός χαπνό;, οστι; 
άπάγει τήν κακή* όσμή» τοϋ λίπου;. Άοοΰ δ αιχ· 
δασΟή ό καπνό; xat τό πΐαρ είναι πλέον" παρά χλ ι
αρόν, τό μεταγγίζουσι καί τό άρΰουσι νά καθίζηση 
έπί 8 — ΙΟ ήμέρας, εί; τό χέλο; τών όποιων φαίνεται 
ίπιπολάζον άνωδεν Ιλαιον καθαρόν, όπερ ουλλέγουσι 
διά κοχλιιρίου. Τό έλαιον τοΰτο είναι ώ ; τό τής καλ 
λιτέρα; ποιότητο; τή ; έλαία;, χαί χρησιμεύει ε ί; τάς 
βυτας, ώς έκιίνβ, άνάγκα;' χάχωδεν δέ εΰρίσχβυ»ι πΐαρ 
λευχό* όμοίω;, άλλά μάλλον ά*αλελυμένον τοΰ υείου 
λίπους, όηερχρησιμιΰιι διά μαγειριχάς άνάγκας· δέν

ψυχράν τινα τοΰ χιιμώ*ο; εσπέρα» ποΰ νά κοιμηδή 
Ιφίϊτάοθη, άπελπισθείς, νά ιΐσέλδι; έντό: τοΰ χλωβοϋ 
τής Μάσκω, διά τών δύο κιγκλίδων χαί νά συμμα- 
ζευθή αυτόθι αψοφητί' αλλ ή Μάσκω παρετήρησε μετ’ 
όλίγον τόν ξένον της, καί άντί νά τό* κακοποίηση χάν 
έδέρμανε, έφιλιώδη μετ’ αύτοΰ καί τόν έδέχετο χαδ’ 
έχάστην εσπέραν. Τό παιδίον άπέθανεν άπό ιύλογίαν, 
καί έκτβτε ή άρχτο; άρ*ηθεΐ®α πόίσα* προσφερομένην 
τροφήν, άπέθβνε.

Αλλ οι αρχτοι I* γενιι δέν προσφέρονται εύτίθασσοι 
καί άγαδοί. "Οσαι είσΙ^κιχλησμέναι έν τώ Jardiu des



Plantes εδειξαν χατ* δ ια ρ & ρν ς  ίποχάς φα*εράν τη» 
θrjpccoSiav των, χαί πάντις γνωρίζουσι τη» ιστορίαν τοΰ 
πρεσβύτου έχείνου στρατιώτου, οατις ΐδών νόμισμα 
πε'νχε φράγκων είς w j  λάκκον καί καταβάς έκεΐ χα 
τεπνίγη ύπο τής άρκτου· ή δέ S im u la  υπηρέτριας 
τιν^ς, η ; τά τέχνον ώλίσδησεν εν τω λάκκω, κ«! το 
όποιον ή άρκτος χατέπνιξε παρευθύς, δέν είναι ήττον 
εγνωσμένη «ίς τό κοινόν, ώ : άλλαι παραδόσεις, α ; διη 
γοΰ'ται έ< τώ Ja rd in  des P la n te s ,μεταξύ τών περιέρ 
γων οΐτινες ρίπτουσιν είς τάς άρκτους άρτον χαΐ καρ 
πούς ι»α διαοκεδάσωσι Ικ τών πανουργιών καί τών 
παιγνίων τών ζώων τούτωνΈντοσούτω βλέποντις τάς 
άρκτου; πιπτούσας έπι τής ράχεω.,, ύποκρινομένας τόν 
έρωτόληπτον χαί πολλαπλασιαζούσας χοί»; μορφασμού;, 
δέν θέλομεν πις-εύσει δτι είσίν έπικίνδυνοι'ίσως ήαίχμά- 
λωτο; κατάστασίς τω/ συντελεί ε ί; τό νά τά ; *αθ:σια 
θηριωδεστέρας’ διότι πρό τινων έτών έραίνετο συνήθως 
• ις τον έξώστην ξενοδοχείου τίνος τών Παρισίων άρκτος 
φαιά ά»ευ ά 'ύσεω ;, ητις περιερέρετο ώς κύων καδ’βλον 
τό ξενοδοχείων, άνεχομένη τάς θωπείας έκαστου καί 
μεγίστην πραότητα δεικνύουσα,

Α. Κ.

  -----

01 ΤΡΕΪΣ Γ ΙΟ Ι  E f l U T O r

Έν τώ κόσμω τούτω ΰπάρχουσι τόσα έπαγγέλματι, 
ώστε κα! ό πενέστερος ά.θρωπος δύναται νά «ροσπορί 
ζηχαι τά πρός τό ζ ΐν  καί νά διατρέρη έ»τίμως τήν 
οίχογένειάν του. 7Οταν ήμεθα προσεκχικοί, φιλόπονοι 
καί οίχο'όμοι. δυ<άμεθκ νά ρδάσωμεν τό πέρα; τής 
έν χώ κόσμω τούτω προωρισυένης ήιχΐν όδοΰ. Διά 
τοΰ επομένου διηγήματος _επ^ίΐροΰμ*ν τήν άποδειξίν 
τής ιδέας μας ταύτης. ωτ'

Ό  Πέτρος ητο πτωχός τις σοτατιωτικός εχων τήν 
μίαν τών κνημών του ξύλινη»- ητο δέ τόσον πτωχός, 
ώττε έπί ί<α<όν χρόνον περιερέριτο άπά δύρας «ίς δύ 
ραν, «ίτών ελεημοσύνην ατό τού; κατοίκους τών εϊς 
τοΰς προποδας τοϋ όρου; J u r a  κειμένων χωρίων 

Άλλά τόρα δ γέρων Πέτοος έπα/απάυεται έντός 
εύρυχωροτάτου σχίμποδο;· «<»ι ευτυχής, καί ούδείς 
γνωρίζει πόδεν τοΰτο συνέβη Ό  μέν λέγει οτι άνεκά- 
λυψε θησαυρόν, ό δέ οτι έσυνδηκολόγηιε μετά τοΰ δια
βόλου, κα! άλλοι άλλ«.

Ιδού ή άλήδιια. ‘Ο Πέτρος είχε τρεις υίοΰς, εις 
τοΰς ό ποιους μέ ολην τήν πτωχείαν του έρρόντισε νά 
δώση ή δικήν άνατρορήν· διόιι τοί; έδιδε χαλάς συμ- 
βουλάς, καί χαλά  παραδίίγματα, χαί έρρόντιζε νά 
τοΰ; πέμπη είς τό σχολείον,

‘ Η μέραν τινά τοΰ βέρους, χαδ' ή» ‘Ο Πέτρος διε- 
μοιραζε τόν άρτον τοΰ προγεύματος μεταξύ τών τριών 
τέκνων, είπε πρός αύτά.

—  Τέκνα μου, σεΐς ήδη εισδ* αρκετά μεγάλοι κα! 
δύνασθε νά κερδιζητε οί ίίιο ι τόν άρτον σας. Δέ»

πρέπει λοιπόν νά έπαΐτητε, όταν δύνασθε νά πράξητε 
αλλέως πως· διότι τοΰτο είναι τό αύτό ώς νά κλέπτη- 
τε τόν άρτον τών ϊυστυχεστέρων υμών. Σΰ, Παΰλε, 
έχεις δικαχέσσαρα εχη καί καλούς όρθαλμεύς, ζήτη- 
»ον έργασίαν- Σΰ, Γαβριήλ, έχεις δέκα καί τρία έτη, 
καί χαλού; βραχίονας, έ»«σχόλησον αυτοΰ; εΐς έργον" 
Σύ, Γεώργιε, εχεις ένδεκα έτη, ώφελήθητι έξ αύτών.

Τά τρία τότε τέκνα ά<έκροξαν· τί πρέπει λοιπόν 
νά πράξωμεν;‘Ο Πέτρος τοΰ; άπεκρίδη' Γνωρίζοι κάλ- 
λίστα, οτι μητε άγρού; εχομεν νά καλλιεργήιωμεν, 
μήτε δάση νά χόψωμεν, μήτε ποίμνια νά ποιμάνωμεν,

Ά λλ ’ υπάρχουν πολλά πράγματα, τά όποια άπόλλυν- 
ται, χωρίς ούδείς νά τά χρησιμοποίησή, έ* τών όποιων 
όμω; δύναταί τις *ά ώρεληδή διά μιχρας ριλοπονίας, 
θέλω  σας δείξει τοΰτο, χαί έάν χερδίσητε ολίγον 
άργύριον, μη έξοδεύσητε έξ αύτοΰ ή όσον άπαΐτιΐταε ' 
δ ά τάς άπσλύτους άνάγχας σας, καί οίχονομιιτε διά το 
μέλλον.

—  Ό ταν πορίζεσδε τά πρός τό ζήν, δύνασθε συγ* 
χρόνως ν’ άτοταμιεύητε σολδία τινά καδ Ικάστην. 
καί ούτως είς τό τέλος Εκαστος υμών θέλε' έχει ποσό·* 
τητα αρκετά χαλήν, ήτις θέλει δεκατλασιασδή έν διασ- 
τήμαχι δέκα έτών.

Τότε ό Πέτρος έξελδώ» είς τήν όδά» μετά τών 
τρ ώ» τεχνών του, ήοχισε νά συλλέγω μετ’ αυτών όλα 
τά όσια τά όποια έρ^ιπτον ώς ά'ωφιλ^, διά νά ποΡη 
ση τ ί μέ< παχύτερα έξ αύτών είς τοΰς τορνευτά;, 
τούς κκτασκευαζοιτας έξ αύτών διαρορα έργα τής 
τέχνης των, τά δέ άλλα είς τοΰς γεωργούς διά νά κοπ* 
ρώσι τάς γαΐάς των. Συνέλεγον πρός τούτος τεμάχια 
ύέλου, άτινα άγοραζόμε*α ύτό τών ύτλουργών, ά»ε 
/.ύοντο μετ’ ά\λων πρός κατασκευήν νέων. Τό βέρος 
Ιΐιρον παχυτάταςδέσμα; ^οδορύλλων,άνθέων τή ; παρα
λίας καί τών τοιούτα>ν, α έκώλουν άδρώς είς τούς 
®ϊρμακοπο:οΰς, οΰινες τού; έ^ήτοιι**8 ί άλλα έξ αύτών 
χαΐ τοΐς έ?εί«νυον πολλά φυτά καί ρ:ζας, ών έκαμνον 
χρήσιν είς τή» τέχνη» των Έ ξ ολων τούτων έχρηματο- 
λόγουν, μηδέν άλλο χαταβαλλοντες ή προσοχήν κα! 
μέριμναν.

Επίλθόντος τοΰ ρδινοπώρου, ή έργασία δέ» έλ ε ιπ εν  

εί; τά χρί-» τέκνα. Πανταχοϋ τυγχάνοντες ευκαιρίας, 
σιπέλεγον κα ρ α ο ύς ά γ ρ ιο υ ;, Ικανού; είς κατασκευήν 
όξου, γ λ ε ύ χ 5 υ  *αΐ,^ρΓ).ω» τοιούτω ν.

Έντός τών δασών, π χ . συνέλιγον μεγάλην ποσότηχα 
βαλάνων, πτελεών, σημυδών, έλενιών, τά όποια πω\- 
οΰντες είτε ιίς τού; δασονόμους, ήτε είς τού, έ'Τωροπώ· 
λας έλάμβα··ον καλήν τιμήν.

Έπ)ήρουν *ά«κ;υ. Ιξ άγριων καστάνων, ατι»α έρε. 
οον είς τόν μύλον, δπου ό μυλωθρό; χοΰ; έχλευαζ», 
νομίζων οτι ήδελον νά ράγωσι τέ πικρό» έκεινο άλευρον, 
τοΰ όποιου ουδίίς ή δύνατο νά γιυθή,. Τά χεχνά ομως 
τοΰ Πέτρου τό» άρινον ιίς  τήν πλάνην του, καί έπώ- 
λουν τό έκ χαστάνου έκεινο άλιυρον *ίς τ^ΰ; βιβλιοδέτας, 
χ αρτοποιούς καί άλλους έργάτας, δσοι έκαμον χ ίή - 
σιν τής χόλλας.

Τέλος τής έργαί[ιις έκλιπούσης, ευρισχον πάντοτε, 
μετά ραγδαίαν βροχήν, μήκυτας διά τού; λαίμαργους 
τής πόλεως, Τον χειμφνα χατεγίνβντο χατασχ»υά'ον-

τες ίάροθρα, χαί πλέχοντις χαβε'κλας, χάνιβτρα χα! 
ψιάβους· δ δέ γέρων Πέτρος ζτο διδάσκαλός τιβν είς 
τό είδος τοΰτο τής έργασίας.

‘ Ενί λόγω η οικία τήν έποίαν χατώκει ό Πέτρος- 
μεχά χών τέκνων του, χατήιτησεν άποδή<η περιέχοι»- 
βα απαντα σχεδόν τά αντικείμενο, τά όποια καδ 
έκάστην ημέραν Ιρεραν έκεΐ, ώς τά πτηνά είς χήν 
φωλεάν των. ’Ολίγον χατ’ ολίγο» {γνώρισαν χούς αγο
ραστός των’ έμαθον νά διακρίνωσι τήν ποιότητα χών 
έμπορευμάχων, καί χατεστάθησαν βαθμηδόν ικανοί νά 
«ΰρίσκωσιν αύτά,

Καχά τό τέλος τοΰ ίτους, ΰπελόγισεν ό πατήρ δλα 
τά γινόμενα, χαί έκ τοΰ ύπολβγισμοΰ τούτου έξήγα 
γεν, οτι τά τέχνα του εΐχον κερδίσει ποσότητα οΰχί 
ευκαταφρόνητο»· διότι ιιχον εϊς τό χιβώτιον έκατόν 
κερμάτια, χά όποια πολλαπλασιαζόμενα έπί πέντε 
έδιδον 500· φράγκα.

‘Ο Πέτρος ίρερε τήν ποσότητα χαΰχην παρά χινι 
βαδυπλουτω έμπάρω χαί τήν έτόκισε- χοΰχο έπροξέ 
νη*ε μεγάλην χαράν είς χά τεχνα του, τά όποια δέν 
ιΐχβν είσετι ί8εΐ τόσον άργύριον.

Τό επόμενον Ιτος, ή έργασία προώόευσε κολήτερον. 
‘Ο Πέτρος δέν ίίτο πλέον έπαίτης έφρόντιζι περί τής 
οίχιαχής οικονομίας, κα! έπεμίλιΐχο νά τοποθετή παρά 
τοίς σαπωνοοργοΐς καί χαρποπώλαις τά υπό τών τε 
κνων του συνηδρο^ίμένα έμπορεύματα. Εις τό τέλος 
τε«σάριβν έτών, ιόρέθησαν κάτοχοι 600  πεντοφράγ 
κων, ήτ«ι 3 ,0 0 0  φράγκων.

Εν τούτοις οι τρεις νεανιαι άνδρωθέντες, συχνάκις 
διεριλονείκουν' δ μέν κατηγορεϊτο ύπό τών αδελφών 
του οχι δεν έκοπιασεν άρκούνχως, δ δέ οτι άπέτυχεν 
ιίς  τήν αγοράν εμπορευμάτων, ό άλλος δτι (πιε φιά 
λην οίνου. ‘Ο πατήρ Πέτρος μή δυνάμινος νά ύποφέρη 
τας ίριδας, eTjii προς αυτούς. Λάβετε έκαστος έκαχόν 
πεντόφραγκα, ιίσέλθεχε είς χόν κόσμον *αί διά χής 
φιλοπονίβς χαΐ οικονομίας θέλεχαι επιτύχει. Τά 
ιπιλοιπα χρήματα θέλουσι μιίνει παρά τώ έμπόρω· 
οποί) έτοποθετηθηιαν, μιχρισοΰ λάβωμιν ανάγκη» ού- 
τών* οί τόκοι δέ έκαστου Ιτους θέλουν προστίθιοδαι 
(ίς τό χεφάλαιον.

Τότι οί τρεις αδελφοί συνθλίψαντες χήν χείρα τοΰ 
πατρός των ιιπο ν  χαίρε πάτιρ. Ό  Παΰλο; διευ 
βόνθη πρός άνατολάς, δ ΓαβριηΤϊΓρός δυσμάς, δ Γ·- 
ώργιος πρός νότον. Καί δ γέρων Πέχρος ούδιμία* περί 
τών υιών του έλάμβανιν ιίδη*ιν. Πολύ έλυπεϊτο άπο- 
χωρισθεις αυτών, διότι προϊοντος τοΰ χρόνου έγήρα 
σκι χαΐ ήδυνάτει· άλλά δέν ήδελι νά ίγγίσ^ χο άργύ 
ριον τών. τέκνων του. Έ ν χοσούτψ ήσθένησε, καί οίκο- 
γίνι*αι τινές συμπαδητικαί ίβοήθου» αύτόν· άλλά 
σκληροί τινες άνθρωποι τοΰ χωρίου, Ιλεγον δτι ή κοι* 
νόχης ιίχ ιν  αρκετούς πχωχούς, θέλοντις νά τόν άπο 
πέμψωσιν ώς ξένον, άν καί διέμινιν έκιΓ πρό δεκα- 
τεο*άρων ήδη έτών.

‘Ο Πέτρος έγραψε τόχ» προς τδ» έμπορον τής πό
λεως. ·Στιίλατέ μοι 200  φράγκα ίχ τοϋ χιφαλαίου 
μου,  ̂έπιιδή ιΐμαι γέρω» χαΐ άοίινής χαί άπό δεχα- 
ιιεσάρων ήδη ίτών ουδέ» περί τώ» τέκνων μ ου  ίμα-

θον. Ά*έθανον άναμ®;βόλως καί δέν θέλω ίροδύνε, 
νά του; ακολουθήσω είς τήν αιωνιότητα.

Σ5ς πέμπω όσα μοΰ ζητείτε, άπεχρίθη ό έμπορος· 
ιισδε πλού;ιος, διότι τό κεφάλαιον 6·>θμη?όν έπεντα- 
πλ.*»ιάσ9η.

Οταν τό άργύριον εφθασίν, οί χωρικοί έμε ιαν  έκ
πληκτοι, καί άνινεωσαν τήν φιλίαν μεχά τοϋ ΙΙέτρυ 
λέγοντες, < ό ά·θρωπο; ουτος είναι γόης ·

Αλλ ό Πέτρος, μ' ολον τό αργύριό* του ποσ^ς 
οεν ηύχαρισχείτο· έπεδύμει ν άποδάνη οτως ουνενωίή 
μιτα τών τέκνων τοι», τά όποίι ΐνόμ ζαν τεδ εώτα

Οελω άποθάνει μόνος, έλεγε, καί ·χείρ φιλτάτου 
υίοΰ δέ» δελει κλείσει τού; δρθαλμούς μου. Ω! διατί 
τούλάχιστον να μή κρατήσω πλησίον μου τόν ρικεό» 
μυυ Γεώργιον !

Αλλ’ ό Πέτρος δέν άηέθα »ιν έγκαταλελειμμέος. 
Ώραιαν τινά έσπέραν Κυριακής, καδήμενος ύπό φιλύ
ραν μεχ άλλων χοιριχών, ε?δεν Ιρίππον ύπηρέιην, 
οστις σταδείς ένώ^ιο» αύτών, ή.-ώχησε* δέ» διαμε»«ι 
ένταΰθα ό κύρ<ος Πέτρος ;

Οι χωρ.χοί έκπϊπληγμένοι άπεκρίθησαν ναι. Ιδού 
αυτός. Καί ένώ παρεχήοουν άλλήλους μετ’ έκπλή- 
ξεως ζητου»τες νά μαντει/οσι χι χοΰχο σημαίνει, 
βλέπου» α ίφ ν η ς  5ύω κ ί - μ ψ ά ς  άμαξας είσερχομένας είς 
τά χωρίον, κοι οταματούσας έμπροσθεν χής οικίας 
του Πέτρου. Τρείς νέοι κύριοι καί δύ» ώραίαι κυ- 
ριαι κατέβησαν έξ αυτών, άπαντες μεγαλοπρεπώς «ν- 
δεδυμένοι,χαίΡρριρθησαν όλοι ιίς τά; άγχάλας χοΰ γη
ραιού χωριχοΰ, δστις ήννόει τί νά ίανχοσδή δί οσα 
έβ'επε.

Πάχερ μου, είναι δανατό* νά μή μέ γνωρίζητε 
πλέο»; είπεν ό πρισβύτερος· είμαι ό υίός ^ας Παΰ- 
λος· χατεσταθην πλούιιος έμπορος αρωμάτων εΐς τά 
Αμβουργον, καί ή χυρία αδτη είναι σύζυγός μου.

Καί ό δεύτιρος ε?πεν «ΐυαι ό υιός σ*ς Γ α β ρ ιή λ ,  

και ιδου η σύζυγός μου. Εγώ έκαμ« τό έμπόριον τώ» 
σιτηρών είς τό Άμβοΰργον.

‘Ο τρίτος ειπεν ώσαύτώς* είμαι ό υίό: σας Γεώρ
γιος. Ερχομαι άπό τάς Ινδίας, δπου έκαμα μεγά
λας έπιχειρήσεις· έμαθον δια τών έρημερίδων τνίν 
διαμονή» τών αδελφών μου είς χό Άμβοΰργον, χ*| 
ηλθον νά τούς έπανιύρω. Τόρα έρχόμε-θα νά σας γη- 
ροκομήσωμεν.

‘Ο γέρων Πέτρος έρρίρθη εις τόν τράχηλον τών 
τέκνων του, κα! ηύλόγησεν αύτά καίχάς συζύγους των

—  Είς »έ χρεωστουμιν τή» εύχυχίαν μας. έλεγον 
οί τριΐς νέοι. Έάν δέν μας έμάνθανις νά συλλέγωμεν 
καί νά χρησιμοποιώμεν τά χόρτα, τούς καρπούς κα! 
τά ράκη, ήδέλομιν είσθαι σήμερον έπαϊχαι.

Ούτως έλάλου» πληροΰνχες χαράς τάς τελευταίας 
ήμέρας τοΰ γηραιού πατρός των. Τά άργύριον τά 
όποιο» ε?χον καταθέσει, χαί τό δποίον ε?χι φέρει τό
σον καλούς καρπούς, μετεχειρίσθησα» είς άνέγερσιν 
σχολιιου έντός τοΰ χωρίου.

Α. Ω.



Ε0ΡΤ.4Ι « m u .

Ό  πρώτος τοΰ έτους μήν χαλειται παρά Σίναις 
Ύ άτ ‘Υούιτ. Διαρχοΰντος τοΰ μηνός τούτου, οί λη- 
σταί έορτάζουσι* εορτήν ι  ίς μνήμη» περιδοήτου τίνος 
άρχιλζστοδ δστις ού μόνον τής φυλακής έδραπετευ- 
σε», άλλά χαί τοΰ βαθμού Μανδαρίνου ήξιώδη. ‘Ο 
μήν ουτος, όστις χαί πλείστας άλλας έορτάς εμπεριέ
χει, προώριστχι ιίς ευθυμίας χαί διασχιδάσεις.

‘Ο δεύτερος μήν, Έ 'ί ‘Υούιτ καλούμενος, θεωρείται 
ώς δ πάντων έπισημότατος. Κατ' αύτόν τά τίζνα 
άποδίδουσι» έπιχηδείους τιμάς πρός τοΰς τεθ»εώτα; 
αυτών γονείς· Αί θυσίαι κατά τήν περίπτωσιν ταύτην 
συνίστα»ται εις 2ρυζα», κρε'ας, ιχθύς καί καρποί»; τή; 
έ&ρας. Κηρία καλούμενα λαπ*όχ τίθενται περί τό» 
τάφον, ίφ' ου χαίεται χάρτη; χρυσοΰς καί αργυ
ρούς. Τά κηρία ταΰτα «ϊσί μήκους τριών περίπου δα
κτύλων, χαΐ χρώματος έρυθροΰ* ή δέ θρυαλλίς αύτών 
συνίσταται είς λεπτήν τινα ^άβδο* έξ ίλάτης περιβε- 
βλημε'νην Sti βάμβαχος, ήτις, έξέχουσα πρός τήν βάσι», 
λήγει είς οξύ διά νά καρφοΰται τό κηρίον έπί "τοϋ 
εδάφους, καί άντικαδιοτόϊ w u o  τήν χρήσι* τών κη
ροπηγίων. "Ιδού δέ τίνι τρόπφ αποδίδονται αί πρός 
τούς τεθ*εώτας αύταί τιμαί. ‘Ο πρωτότοκος οίός ή δ 
πρεσβύτερος ίκ τή ; οίκογενείας προχωρεί πρός τόντά. 
φσν, ακολουθούμενος ύπό τών λοιπών μελών τής οι 
χογενείας, άτινα τάττο»ται όπιοΟεν αύτοΰ· μετά ταΰτα 
άρχονται αί δεήσεις, χαδ’ ά ; οί παρεστώτε; γονυχλι. 
νοΰσι» έπανειλημμένως καί προσπίπτουσι τρίς, έξάκις 
ή έννιάκις δεόμε*οι τών θεών ”»α προστατεύσωσι καί 
σώσωσι τήν ψυχήν τοδ μακαρίτου. Ακολούθως μέρσ; 
τών θυσιών διασπείριται έπί του τάφου· τό δέ υπό
λοιπον, έάν ή οικογένεια εύπορη, διανέμεται εις τού; 
ίνδ κ ΐς , έάν δέ όχι, διατηρείται διά τά μέλη αύτής.

Κατά τόν τρίτον μήνα, χαλούμενον Σάμ ‘ Υούιτ, 
λαμβάνει χώραν ή φανοφορίβ^τοι έορτή τών φανών,  
συνισταμένη εί; τό ά»αρτα» άπό τών οΐχιών απειρα
ρίθμους φανούς σχημάτων διαφόρων παριστανό»τ«ν 
ίχθύας, τετράποδα καί πτηνά. Κατασκευάζουσι πολ- 
λάχις δράκοντα, εκατόν περίπου ποδώ» μή*ου;, ού 
δλόκληρον τά σώμα σύγκειτβι έχ πολλών έκατοντά- 
δων φανών. Τοΰτον δέ μεταφέρουσιν άνθρωποι είς 
διάφορα τής πόλεως μέρη, διευθιίνβντες τά; κινήσεις 
μετά τοσαύτης έπιδιξιότητος, ώστε νομίζει τις ότι 
πραγμαματικώ; ζώο* γιγαντώδες προχωρεί διάφορο - 
τρόπω; συστρεφόμενο», ’Αλλ οί τοΰ μηνό; τούτου 
διασκεδάσει; δέ* περιορίζονται μόνον είς τού; φανούς 
Πα»ταχόσε έν τοΐς όδοΐς άνυψοΰνται παραπήγματα, 
έπί τούτω κατεσκευασμέ»α, έ» οις παριστά»ουσι δρά
ματα εί; τιμήν τών ηρώα»» καί τώ* ήμιθέων τών 
χατά τόν μή»α τούτον έσρταζομέ*ων. Έν τοΐς δράμα- 
σι τούτοι; τά γυναικεία πρόσωπα έχτελοΰνται ύπό 
νεανίσκων, άπαγορευομένη; εΐ; τά ; γυναίκα; τής εισό
δου έν τώ θεάτρω. Λ ιτανεΐιΐ μεγαλοπρεπείς πλη. 
ροΰσι τάς άγυιάς, καθ’ άς βλέπει τις νεάνιδας καθη- 
μένα; ίπ ί τραπεζών άς οί άνδρβς φέρουσίν έπ’ ώμω*.

Οί φορείς ουτοι εισέρχονται μετά τοδ φορτίου τω» «ίς 
ις -τώ» εύπδρων οικίας έπαιτοδντε; ιερός δφελος τώ» 

Ιερέων τοΰ Τάϋ Πώχ (θεοΰ τή ; Αρκτου). Αι τά πρό
σωπα ταδτα λαμβάνουσαί νεάνιδες δέ» δύνανται νά 
φανώσ» δημοσία ή μόνον χατά ταύτην τήν περίπτω* 
σιν. ‘ Η κατά τόν μήνα τοΰτο» χυριωτέρα διασχέδασις 
ιίναι ήέορτή τώ» φανώ1», καθ’ ή ' ή πολυτέλεια τής φω 
ταψίας έξαρταται έχτή; εύφορίας τοΰ θέρους ιήςόρύ· 
ζης· διότι ή πρός τούς θεού; εύγνωμοσύ*η του λαοΰ διά 
τήν εύετηρίαν τοδ προϊόντος τούτου εκφράζεται διάτής 
μεγάλη; ποσότητος χαί τής πολυτελείας τώ» φανών.

Ό  τέταρτος μή»,καλούμενος Τσί Ύουιτ, άφιέρωται 
\& Σάμ Κάϋ, θεώ τών άνθέων, οστις, χαθ α λέγουσι», 
άναλογεΐ πρός τήν Χλωρίδα τών αρχαίων Ελλήνων. 
Τδρυται δ’ αύιώ  καί ναός μεγαλοπρεπής, όπου προσφέ* 
ρουσι θυσίας έκ καρπώ», λαχάνων καί πλακούντων' πρός 
δέ χαί παραστάσεις θεατρικοί δίδονται έπί τρεις δλο. 
κλήρους ήμέρας, |ντός θιάτρων έπί τούτω παρά τώ 
ναώ άνεγερθέντω*.

‘Ο Ό γ^ ‘Υούιτ είναι δ πέμπτος μή»* άφιερώθη 
δ’ ουτος τώ Σχάϋ Κόγγ, όστις, κατά τήν Σινικήν 
μυθολογία», κατεστρεψέ ποτε τρομερό» δράχοντα δούς 
αύτώ »ά καταπίιρ σφαίραν έξ όρύζης έντός τή ; δποίας 
είχε θέσει σίδηρα όξυτόμ*.

‘II πέμπτα τοΰ μηνός τούτου ήμερα είναι άφιερω- 
μένη είς έπί του δδατος έκδρομάς^ . έντός πλοιαρίων 
καλουμέ/ων, ώς έχ τοδ σχήματος αύτών, δ ρ α χ ύ ν τ α α  
π λ ο ιά ρ ια .  Τά πλοιάρια ταδτα, ω» ή κατασκευή είναι 
όλως μοναδική, είσί χωρητικότητο; 4 0 —30 άτόμων, 
ά*ά δύο κατά μέτωπον καθημένων. ‘ Η πρύμη καί 
ή πρώραΐ ξέχουσι τοδ δδατος κατά4— 5 πόδας, καί πα- 
ρίστώιι τή» κεφαλήν καί τή* κέρκον τοΰ τέρατος. 
‘Ολόκληρον δέ τό πλοίον εί»αι φιλοκάλως κεχρωματι· 
σμένον χαί κεχρυσωμένβ». Έν τώ μέσω τοδ πλοια
ρίου εύρίσχεται σεΐστρον ου οί ήχο^κανονίζουσι τάς 
χινήσιις τών κωπηλατών.

Έπειδή παρά Σίναι; αί γυ»*ΐχες δί; μόνον του 
έτους χουσι τό δικαίωμα *ά φαίνωνται δημοσία, ήτοι 
κατά τήν παρούσαν έορτή» χαί τήν εορτήν τοΰ Φ»τί 
συμπίπτουσαν περί τόν ’Ιούνιον, επεται έχ τούτου ότι 
ή έορτή ιών πλοιαρίων προσελκύει άπειρο» τοΰ λαοΰ 
πληθύν, ήτις σονιστα τή* πανήγυρι» θελχτίχωτάτην. 
Τώ τι* μαγική είν^ι ή θέα πολλών χιλιάδων άνθρώ
πων διεσκιδασμέ^ί* τώ» μέ» έντός μυρίων πλοιαρίων, 
τώ* δέ καλυπτόντων τήν παραλίαν άπό τοΰ ένός μέχρι 
τοδ ετέρου άκρου.

‘ Ο έκτος μήν ζαλειται Ίάκ ‘Υούιτ· κατά τοΰτ·ν 
συμπίπτει ή έορτή τή ; Κούν ‘ Υάμ, θεα; προστάτιδος 
τών γυναικών καί τών παιδιών. ‘ Εορτάζουσι δέ ταύτην 
τήν δεκάτη» έννάτην ήμέραν τοδ μηνός· καί ουτη εί»αι 
ή μόνη παρά Σίναι; θεά. Ά^αφέρουσι περί αύτή; ότι 
τοΰ χακοΰ πνεύματο; μιταμ&ρφωθε'ντο; μυριάκι; ε ί; 
θηρίον άγριον όπως καταστρέψη ολόκληρον τό έθνος, 
ή Κίύ» ‘Υσμ λαβίΰσα μορφήν νεανίου, καί διαπερά- 
σασα μαγικόν δαετύλιον περί τό* τράχηλο» τοΰ χακοΰ 
πνεύματος, ήνάγχασεν αύτό νά τη διδάξη τό* τρόπο* 
τοΰ μεταμορφ3ϋ3θαι 'ε ίς έκατό* ό*τώ διάφορους μορ- 
φάς. Έχτοτε ή Κούμ :Υάμ ωφελεί τά μέγιστα τά

Σινιχον έθνος διά τον βαυμασίου τούτ·υ μέσου* διό 
οί Σίναι ίδρύσαντο είς τιμήν αύτής ναό», έν τεΐς περι- 
χώροις τής Καντών, όπου πολλαί μυριάδες άνθρώπων 
έρχονται τήν δεχάτη» έν»άτην τοΰ μηνό; εί; λατρεία* 
τή; 0iac. Παριστώσι δ’ αύτήν «ρατοΰσα» γεληϊόνα, ώ ; 
προβτάτιδα του πτη»οΰ τούτου* όθε» οί Σίναι προ- 
σέχουσι πολύ μή φονεύσωσιν ^‘^λάψωσι τά; χεληδό- 
να ;, οιτινες συνήθως έν Σίνα αναφαίνονται κατά ταύτην 
τήν ώρα* τοΰ έτους.

Τήν έβδόμην ήμέραν τοΰ εβδόμου μηνό:, καλουμένου 
Τσάτ * If c ύϊ τ, εξ θεα! χαταβαίνουσι τοϋ ούρ ανοΰ όπω; 
λουιδώσιν εί; τά υδατα τών ποταμών τη; Σ',νας, ά 
γιάζουσαι διά τούτου δλα τα υδατα. ‘Η δέ π ίστι; 
ουτη τοσοΰτον tivat ιρριζωμένη ι ί ;  τά ; καρδίας τών 
Σινώ», ώστε ούδεί; τολμά ν’ ά'τλήση ύδωρ τήν τρί 
την ώρα* μετά τό μεσονύκτιο», ώρα, καθ’ ήν κατα- 
βαίνουσιν αί θεαί καί άγιαζουσι» αύτό διά τή; λούσεώ; 
τ ω ν  έξ αύτών τών θιών αί εξ,! ^'χατά τήν δοξασίαν 
τών Σινών, παρίστανται ύπό τούς εξ άστέρα; ττώ» 
Πλιιάδων, ή δέ έβδομη ούσα έγγαμο;, δέν συνοδιύιι 
τάς άδελφάς της. Ένταϋθα φαίνεται τ ι ανάλογο» πρός 
τή* Έλληνιχή* μυθολογίαν.

Άπό τοΰ όγδόρυ μη»ός, χαλουμέ*3υ Πάτ ‘ ΙΓουίτ, 
άρχεται έ» Σίνα ό χ ιιμών. ‘ Η θεά τής δυσαοεστου 
ταύτη; του έτου; ώρας,εϊναι ή ταπεινή Τσιντια. Έορ- 
τάζουοι δ ούτή*^τήν δεκάτην πέμπτην του μηνά;, κα0’ 
ην δ λαός χαίει είς τιμή» αΰτής μεγάλην ποσότητα 
χρυσοΰ χαΐ άργυροΰ χάρτου, πρός άϊόλαυσιν τής προ 
αιασίας χαί τή; χαλοχάγαθιας τή ; θεα ;. Αί θυσίαι 
συνίατανται τότε είς παντοειδεϊ; πλακούντα;, λάχανα, 
καρπού; δρυπεπεΐς καί κυριω; έκ τοϋ γίνου; τώ» διο 
οκουρειων, οΐτινες ίδίω; διαιελβΰσ.ν ύπά τήν προστα 
οία» τής Γσι»τίας.

Περί τών έορτών τοΰ έννάτοι μηνέ;,ώ ; μαλλο» πο 
λυσυνθέντων, ><πΐφυλαττόμεθα νά λαλήσωμε» εί; τά 
προσεχή τής Μνημοσύνη; τεύ'/η·

Κχαστο; »αά; κατοιχεΐιαι υπό τινο; θεοΰ τή ; δευ* 
τέρας ταξεως, καί χα«ά τή» είκοιιήν πέμπτην ήμέραν 
του δέκατου μη»άς, οί θεοί ουτοι ανέρχονται ε ί; τάν 
ούρανόν όπως δώσωσιν εύίύνας τώ> έπι γή ; «ροξιώ/ 
των πρός τά* Δζάς Ύ ούιχ  Ιχ ί, αρχηγόν τών θεοτή 
των τούτων. Αί «ύ5ΰναι ούιαι περαιοΰ*ται τήν 15τ(ν 
ημέρα» του νέου έτους· οί δέ 4*°ί καταβ*ί»ουτι πά
λιν είς τή* γή· πρό; έπιιήρησι* επιγείων. Διαρ-
*ούσης τής απουσίας ταύ ;η;,διάφοροι έπισκιυαΐ γίνον
ται εί; του; ναού;- τά είδωλα έπισκευάζονται ή 
άναχενοϋνται έντελώ;, ένΐ λόγω προκαταβάλλεται πάτα 
δυνατή προίπαθεια είς άξια* τών θεών υποδοχήν' Ά ν 
κατά δυστυχίαν οί ιερεΐ; δέν επιχειρήσωσι μετ’ άκρι 
βείας τά καθήκοντα ταΰτα, ό λαός πιστεύει δτι με 
γάλα» συμφορχί θέλουσι» ίπισυμβή είς τήν χώραν. 
Ιΐράς συμπλήρωσιν τή; περιγραφή; τών έορτών τοΰ 
δέκατου μηνάς, λεκτέο» καί περί τώ* έμπορων ώ» αί έπι 
χειρήσεις υπήρξα» εύ»σϊκαί, Οί τοιοΰτοι διαφοροτρό- 
*ιος διικνύίυσι τήν εύγ^ωμοσύνην των πρό; τό* Τσό 
Πάχ Σίγγ, θεό» πολλήν αναλογίαν Ιχοντα πρό; τόν 
Έρμη» τών αρχαίων ‘Ελλήνων^Ο , ειωτέον όμωςοιι 
i  Σινικός ‘ Κρμή; δέ» προστατεύει τού; λ^στάς.

Τό δεύτερο» xai χ ^ τερ ο *  ένταυτώ θέρος τή; ό . 
ρύζη; λαμβά*ει χώραν τόν ένδέκατον μήνα, χαλούμε* 
νον Σ^άπ ‘Υάτ ‘Υούιτ, καί αφιερωμένο» τώ  θεώ 
ΤάΟ Σάϋ, όστις, ώς ή Δήμητρα τών άρχαίων ‘Ελ
λήνων, προστατεύει τά σιτηρά Τά μεταξύ τώ» φί
λων ανταλλασσόμενα τότε δώρα συ»ίστα»ται εί; πλα- 
«οΰντας κατισκιοασμένους διά τής νέας όρύζηί, χαί εί; 
άλλα διάφορα έδώδιμα. Παράδοξο; λία» είναι ή περί 
τά; άρχάς τής ώρας ταύτης τοδ έτου; τελετή. Τό 
πρώτον προσφέρουσι τώ θεώ εί; τόν ναόν μιγάλας 
κυμβα; (καυχία)έξ όρύζης εψημένης* μέρος έξ αύτή; 
τή; θυσία; διασπείρουσι» έ»ώπιο» τοΰ ειδώλου' τούτου 
γε*ομένου, οί ίεριί; δπλισθέντε; μέ ράβδους έκ βαμ- 
βοΰ πλήττουσι διά τούτων τόν άίρα, όπως δώσωσι 
πέρας είς τή» τελετήν. Οί Σί»αι πιστεύουσι» ότι δ 
θϊάς Τάύ Σάϋ κάμνει, ώς αύτοί, χρήσιν τοΰ βαμβοΰ' 
διά παριστώσιν αύτόν κρατούντα διά μέν τής μιας 
χειρό; ράβδο» ίκ βαμβοΰ, διά δέ τή ; ετέρα; ίροτρο» 
συρόμενο» ύφ’ έ»ά: μόνου βουβάλου. Έκ δέ τών πο. 
δών αΰτοΰ δ «I; μό»ο» είναι ένυπόδητος. Οί Σίναι δ*, 
ξάζουσι» ότι ίάν δ θεά; οδτο; έμφανισθή αύτοί; κατ’ 
οναρ, προαγγέλλιι κακό» θτρος. Α. Κ.

η γ ε φ γ ρ Ρ τ ο τ  i K o s i o n o r
Τή» 10 Ίου»ίου τοΰ 1774 , αί άκτΐ»ες τοΰ άνα- 

τείλαντος ήλιου έχρύσουν τάς χιονοσκεπείς κορυφάς 
τώ» Κορδιλλιέρων, διαδιδόμενοι έχείθεν βαθμηδόν ε ΐ; 
τάς απέραντους πεδιάδας τά; ύπό τώ» γιγα»τωδώ* 
τούτων όρεων περιιζωσμίνας. Δύω νεανίαι, εύπατρί. 
δ«ι Γάλλοι, ώ ; έξήγετο ίκ του ιματισμού αύτών, διέ- 
6ztvov μετά πολΛοΰ χόπου στενήν καί δύοβατον άτρα- 
πόν ε’*τό; τοϋ βράχου έσκαμμένην, δτέ μέν ύποβοη- 
θούμενοι υπό τών βραχιόνων τώ» υπηρετών των, ότέ 
δί στηριζόμενοι έπί τώ* ώμων τών οδηγών τφ οντι, 
ό βόρβορο; τ ή; όδοΰ το:οΰτθν βαθύ; ή-.ο ε ΐ; «λεΐστα 
αέρη, ώστε οί οδοιπόροι έπορεύοντο τό πλεΐστον έπ’ 
ώμων α ν θ ρ ώ π ω ν  φερόμιν®», πρός δέ ή ά.άβασι; τοσοΰ* 
τον τραχεία καί δύσκολος άπέβαινε, ώστι άπητειτο 5 

γ,γυμνασμένο; ποΰ; τών αΰτοχθόνων τοΰ τόπου, δπως 
χρησιμεύσει ώς στήριγμα, καί οί βραχίονι; καί οί 
πόδ ι; αύτώ» ώς κλίμαξ.

« Σχόν διάβολον καί τά ταξείδια καί ή Αμερική 
χαι αί Κορδιλλιίραι, ανέκραξε» ό Ί;ύλισς τοΰ Σ/α- 
μελλύ, καδήσα; έπ’ άκρα; τινός βράχου όπως λάβη 
όλίγην άνεσιν. Ο ιω διά τά 2ρη τής Σχωτίας καί τής 
Ιταλίας, ‘πάγιι καί έρχεται, ίμπορεΐ κάνεί; νά τά 
βαυμάση άπό τήν θυρίδι άμάξη;, ή άπό τή» θύρα» 
καλύβη; ή έρμητηρίου τινός* έδώ όμως είναι ποαγ- 
ματικώς βρη τών αγρίων· ούτ* πρόσωπόν άνθρώπου 
βλέπ ι ; ,  ουτε μονοπάτι ευβατον, οίίτε καλύβην. Τ ί
ποτε άλλο παρά όφεις, κροχοδιίλους, λεοπαρδάλει;, 
τίγρει; μέλανας καί άρκτου; ! Τή άληθείο, καλάν πε. 
ρίπατον^α; έσύστησεν ό πλοίαρχος τής •Άμφιτρίτηζ]'/)

—-  Τ ί θέλεις λοιπόν; ειπεν ό Κάρολος Έστιβάλ 
καγχάζω», αύτά έχουν αί περιοδεΐαι* έπειτα, μικρά 
εύχαρίστησις είναι νά διηγήται χάνεις τού; κινδύνους 
του, καί νά τρομάζΐ) τάς ώραίας κυρίας τώ» Βερσαλλιών



χαι το5 Τριανόν ! Στοιχημβχίζ», Ιούλιε, διι μϊ χάς 
•ttypcti xai μέ τάς άρκτους θά x*pSi«j; περισσοτέρας 
καρ^ιας, παρά μέ τοο; ωραίους σου στίχους καί τά 
επιτήδεια τεχνάσματα sou.

Ή  ευάριθμος συνοδεία εφθασε τέλος χάντων «κι 
τών περιβόητων γεφυρών τοΰ Ίκονόνσου. Oti δέ άιιό 
τό ΰψος τών γεφυρών τούτω;, άς oi δύο ιύπατρίδαι 
άτρομοι έ«λησίοισαι*, έτριψαν τό βλέμμα έπί τη; 
έ-ώπιον αύτών areaxaAuTcxoutevyj' καταπλη*τιχή; σχη 
νης, η νεανική χαί κούρος αύτών ψυχή, άπββαλοΰσβ 
7.5 / to εντελές καί μηδαμινόν, κατελήφθη ύπό θαυμα- 
σμοΰ χαι δειλίας αμα,υπο φρίκη; xat σββασμοϋ ενώπιον 
τή; γιγαντώδους t>ci-νης καί άγροίκου φύσεως.

φ ιν τ ά σ θ η τ ι ,  α*αγ»ώστα , βράχους όριζοντιίως κει
μένους, υψους πολλών εκατοντάδων μέτρων, πα>'/ά 
τού ;  ποδ*ς τών δποίον παφλαζοντε ; «αί άναπηδών 
τες καταδρέουιΐν εκπληκτικοί χ ε ίμ α ρ ρ ε  ύπεράνω δί 
τώ ι  βράχων τούτων χαί είς μακράν άπόστασιν, χ 10- 
νοσχειτεΐ: χορυφάς όρ4ων προξενούσα; τρόμον χαί ©ρί- 
*1ν· χ.ω«οι/ς απρ ο σ ίτους ,  χιλίο»ν xat διαχοσίων ποδών

‘ // γέφυρα τοΰ ’t x o r i r c c v .

υψους- £ωγμάς χαινούσας, u  a t; καταχρημνίζονται οί 
πρός τας τήν Αμερικήν διαβρεχούσας θβλάσσας ό- 
μοιάζονιες έχπληχτιχοΐ ποταμοί, ων ούδεμία ευδιά
κριτο; δχθη Ωροσθες xat φριχαλέον 6όαν εοποντα έπί 
τών γυμνώ/ έκείνων βράχων, ή ύπά τήν σκέ»ην τώ ν 
δενδρωδών έχεί*ων πΐερίδων, ένώ μορφατικά; πίθηξ 
βρύχεται ταλαντευόμενος υπέρ τήν χεφαλήν σου, xat 
βαροήθκς ψιττακοί άναμιγνύου» τούς δξεϊς αύτώ» 
συρι^μού, πρός τόν παταγον τών γειμάρδων.

Αί γεφυραι τοι Ικονόνσου, έπί δυο των άριζοντείων 
τούτω» βράχων τολμηρώς κείμενα’, δέν «ί<αι έργα 
ά-θρώιτί/α, Αι α70«νει; τοΰ ανθρώπου yeΐ ; ΐς έθεσαν 
uovov έ π ί τή; ά-ωτερας γε® υρα; ευίραστον· έκ ξύλο» 
κιγκλίδωμα, προ*-ατεΰον τόν οδοιπόρον χατά χοδ 
x/uou)io;. Ολίγοι οέ άνδρωποι διέρχονται τήν γέφυ
ρα; ίχεινην, χωρίς ιά γό-ατά των νά κλονισθώσι καϊ 
: ί  έκθαμβοι οφθαλμοί ίων νά χάσωσι τήν δδόν.

‘ 11 ά;&) γέρυρα εχε^.μήκο; 4 7  καί 1 ( 2  ποδά; και 
πλαιο; 41 καί 1(2. Τό περί τό κέντρον έλάχισχον 
αΰτής καχο; ?·» είναι έλασσον τών όκτώ ποδών. ‘Η 
*άτω δέ,έςήκοντα πόδι; τή; προηγούμενη; άπέχουσβ, 
σύγκειται έκ τριών βράχων διατεθειμένων ουτω ;, ωστε 
ό έν τώ μεοω άιτοΐελιί χλεΐί». ‘ ϊποτίθεται ότι ot 
βράχοι οϋται, έπί σεισμό» τινός, άποσποσθέντε; έξ 
υψηλότερων κορυφών, έσταμάτησαν ουτω κατά «ήν 
φοράν των. Έν τώ μέσω τή ; γεφύρας ταύτης ύπάρ 
χει οπή 90  πιρίπου τετραγωνικών ποδών βάθους. Ή  
ύπέρ τήν κοιλάδά ΰψωσις t ic  άνα> γεφύρας είναι τε» 
τρακοϊίων χαι πεντήκοντα ποδών.

‘Ο ύπό τάς γεφύρας χείμαρρος, ^έων διά τών ρωγ
μών τών βράχων, χατέρχται μετα οοβαροΰ κρότοι» 
έντό; άντρου τοιοϋτον σκοτεινού, ώσχ{ άπαιτεΰαι να 
ρίψη τ ι; δαδα ή^αμμένην όπως διακρίνη τάς πλευρά;, 
και tote βλέπει ιπτάμενα έν τώ ϊχότει όπεομεγέθη 
ττη.ά, »/ αι άποιρόπαιαι φωναί ^ϊεαυξάνουσι t»;v 
ρρίχην τή; είκόνο;.

Οί δύο εύπατρίδαι αχηριζόμενοι έπί τοΰ κιγκλιδωτοΰ 
διαφραγμαχος ιθεώρουν τήν άβυσσον έντρομο» καί 
ώ/ροί, ώ ; άν εΐχον ένώπιο< αύτών σκηνή» xtva άλλης 
αφαίρα;.

—  'Α ! άνέχραξεν b Κάρολο; Έ στιβάλ μετά  Φω
νή; ϊυγκεχ ιντ,μενη; <al άποστρβ^ων τό όμμα «4 τρο
μερότερος θανατο ;>̂ * λ ε ν  eis0at ιό ν’ άναγκασθι; τις 
νά  χαταχρημνισθή ΐν τ ί ς  τούιομ του βαράθρου ! »

Ί ο έπόμενον έτος, οί δύο πιριηγηταί έπιστρέψανιες 
είς Γα/λία», έδιηγοΰντο τά σκμβαντa  των έν τή a t -  
θουστ; τή ; νέας βασιλίσση;, άπολαμβάνονχες ώ: αντα
μοιβήν τοΰ τρόμου ο< ύτέστησαν θριάμβους ®ρί*η;

ΙΙροϊοντο; ιοϋ χρόνου, έξιρράγη ή έπανάοτασι; τών 
1789. Οί δύο νέοι όρμώμενοι έξ αιτιών ο^ογενεια · 
•ών, ή ταίΟησα* φατ:ία; άνπθέιου; ‘Ο 1:ύλιοι τοΰ 
Ιχ ιμελ/ύ, άξωματικό; τοϋ ταγμιαΐος τής οωματοιυ- 
λοκή; κατίπολέμησε τόν λαόν χαι χατετοτησεν υπό 
τού; τ.όΐα; του τό έθνιχόν τρίχρωμον, if.t τοΰ a~e- 
ρισκέπτομ έχβίνου συμποσίου, onsp ύπήρξιν ή τι/ευ- 
Taia βασιλιχή εορτή· μετά τι»ας δε μήνας άπεδ/ίμησε 
υ · 'ά  τή; οικογενειακού. ‘ Ο Κάρολος Έστιβάλ, έθ«- 
Λ4>ίής έν τή έχ®τρατιία χής Αμερικής, Ιλαβί χ«χά

τήν επάνοδόν του, ενίργηικώταχον μέρος ιϊς  τήν χ ί .  
νΤ*1ν τοΰ λαοΰ, έβολέμηιβ γενναίως είς τήν Βαστιλ- 
λην χ«1 εΐς τά Κεραμειχόν, ακολούθως δέ κατβτάχθη 
ίίς τά δημοκρατικά τάγμαια.

Από χής έχρήξεως ήδιο τής έπανασχάιεως, οί δύο 
φίλοι άποχεχωρισμε'νοι ο/τες άλλή>ω», ήγνόουν έκα
στος τό χοΰ ετέρου έν τή πάλ^ ΐνεργητικόν μέρος. 
Τάς νεανικά; δ ’ αύτών αναμνήσεις άναπολοΰντις ένίο. 
χο έν τώ μέίω  τών πολιτικών συμφορών, ήγακώνχο 
είσετι, άν χαί μακράν b ιίς χοΰ άλλου. ’Αλλά μετ’ ού 
T.am ό πόλεμος έφώπλισβ/ αυτούς κατ' άλλήλων, έμ- 
φυσίσας βις τάς καρδίας των τήν λύσσαν χών φαχριών, 
ητις τρεφομένη έχ τής προϋπαρχούτης φιλίας τρέπει 
αΰιήν τέλο; εις μισό; αδιάλλακτον.

Συνηντήθησαν λοιπόν οι δύο φίλοι έν*χη Βανδέα, ότε 
τα πάθη εύρισχοντο ιϊς  τον άνώταιον τής έξαψεως 
Εαθυόν, καί ote άμφότιρα τά χόμμβχα μιτεχιιρίζονχο 
ώ ; άγριοι τούς αίχμαλώτοιις T<D'»i *̂
Οί στρατιώται τοΰ Έστιβάλ ύπέπεσαν, διά προδοσία;, 
«ις ενεδρα», όπου, οί άντιδημοκραιικοί τδν δύο μαρ· 
χεσίων Σχομελ/ύ, πβτρός δηλονότι xai υίοΰ, χατέσφα- 
ξαν τα τρία τέιαρτβ έξ αύτών. Κατά τήν τρομεράν 
δε ταύτην σφαγήν σμνηντήθησαν οί δύο φίλοι χατά πρό
σωπον.

Σωθείς μετά πολλοϋ κινδύνου τής ένέδρας, ό Έ- 
ϊτιβάλ ώμωσε νά'ικανοποίηση τούς πεσόντας συντρό
φου; του. Οθεν έπί ικανόν χρόνον κατιδίωξεν τού; 
άντιδημοκρατικού; tcC Σχαμελλύ, άπώλεσε πολλού; 
τώ/ στρατιωτών του, έφόνευσεν απείρους εχθρούς, 
άλλ ίκανοιοίησιν δέν ε ΐν ιν  εΐσέτι λάβιΐ.

Εντοσοΰτΐ}) ή φθορά τών στρατιωτών του καί τό 
άνωφελέ; τή; χαταδιώξεως έπηύξησαν ε χι μάλλον τό 
πρό; ιού; εναντίου; μισός του. Τέλος πάνχων έ πατήρ 
τοΰ Ιχαμελ/ύ Ιπειιν εΐς χεΐρά; του.

Αδυνατεί Λέτ«μήεϊτπνεύσας τόν πεφλογισμένον αέρα 
τή ; εποχή; έχΗνης νά κατανόηση τήν θηριώδη άκαμ 
ψ υν  μεβ τά πολιτικά μίση έκορέννυντο αίματος, 
καταπατοϋντα χαί φιλανθρωπίαν, καί ιύσπλαγχνίαν, 
και παντα οίκογίνίβκόν καί φιλιχόν δισμόν.

Ο Κστιβάλ παρευριθη μετά μεγίστης άπαθείας εΐ; 
τήν θανατικήν έκτέλεσιν το> γέροντο; μαρκεσίου, οστι; 
ά'.λοχι -τή< στοργήν αύτοΰ δ ιέ ν ί ίμ ε  μειαξύ τών δύο νια 
νιών, καί οστις ήγάπα τάν Έσ*ί§?λ ώς τόν ίδιόν του
υιό'. Τήν επαύριον, ό Ιούλιο; ίδρε τόν νεκρόν τοΰ
■πατρός του μεταξύ εΰοοί πιρίπου άλλων πτωμάτων
χών άντιδη·μ«κρατικών.

Ι ίερ ί ΐ ΐό ν  κρίνομεν νά ίΓϊωμεν οτι άπό τοΰδε ά 
στονδον μΐσο; έ-*φώ 'ευεν ε ι ;  τά ;  καρδίαί τών δύο 
φίλων. Α π ϊ 'ο ά ' ΐ ;  ό Κ ίτ ιβαλ  ·υρί πτώ μ α τα  δ«;μο- 
κρατικώ» ΐ/ηρτηΑέ'ΐΊ ε ί ;  δένδρα. πνραχει αέ^οο 
κ·>νό;· άτειροι δέ παλιν άνχιδημοκρατιχοί ίθυτια* 
σθησα» επι ιοΰ χατωρλίον τή ;  ίΐύοας του' ά λλ ’ όλ ι  
ταΰ-.α έθεωρήθηιαν u τ’ άμφοτίρων τώ ν  μερών ώ ;
προοίμια μό ο/ έχδική ιεω ; έ ντ ιλ εσ τ ιρα ς  χαί σπου 
ία ιοτέρας.

Δρασ-ήριο; καί επίμονος υπήρξε^ ή χαταδίωξι; έχ 
μιρους χοϋ Σχαμελλύ, όστις πολλάκις εύρίσκετο κατά 
π ίό ίω κ ϊν  μετά χοΰ φονέως τοΰ πατρός του. Ά λλ ’ ή

τύχη έφαίνετο pfyprim Jie άμφιρ^ιπής! Κατέδει- 
κνύετο ομως έχ χούχου δτι προσήγγιζε χαί ή otipd χοΰ 
νέου μαρχισίου, Sitep πραγματιχδς δέν έβράδυνι νά 
ιυμβή.

Τήν δεχάτην ’Ιουλίου τβϋ 1794 , φαιδρά πρωία, 
δμοία πρός χήν τής ΙΟ ’Ιουνίου τοδ 17 7 4 , διέλαμπιν 
επί τάς χιονοσκεπείς χορυφάς τών Κορδιλλιέρων χαΐ 
έπεξετείνεχο έκειθεν βαθμηδόν πρός τάς ύπά χών γ ι- 
γανιωδών έκείνων δρέων περιεζωσμένας κοιλάδας. 
Πλοΐον αγγλικόν, άναχωρήσαν άπά τών παραλιών τής 
Βρεττανίας καί διευθυνόμενον πράς τάς αποικίας, ήγ·̂  
κυροβόλησεν εις τινα κόλπον γειτνιάζοντα χών γεφυρών 
χοΰ Ίχονόνσου.

Ιδού καί πάλιν, ώς καί χαχά τήν ΙΟ ’Ιουνίου τοΰ 
1774 , περιηγηταί άναβαίνοντες τήν δύσβατο* ατραπόν.

Έρχονται άρά γ* χα! ουτοι νά δαυμάσωσι τάς γ ε . 
φυρα; τοΰ Ίχονόν»ου ; άλλ’ ίδωμεν πρώτον τινες εϊσί.

Τής συνοδείας προπορεύονται οϊχόσημοι φέρονχβς 
μαχαίρβς κυνηγετικάς καί πυροβόλα (πιστόλια),έπειτα 
άνήρ Γαλλικήν φέρων ενδυμασίαν, καί χελευταΐον ετι· 
ρος πιριβεβλημένος δί εΰρυτάτου έπανωφορίου.

‘Ο χελιυταΐος ουχος, δσχις καθ’ δδάν έβάδιζι, σύν- 
νοος καί τήν κεφαλήν χεκλιμμένην, χαί οστις μηχα· 
νιχώς ήχολούθησε χάν σύντροφόν χου μέχρι τής άνω 
γιφυρας, άποσπαται αίφνης τών ^εμβασμών του διά 
τοΰ άγροίκου κινήματος ενός τών ύπηοετών, οστις 
«φαιρεσας άπό χών ώμων του τά έπανωφόριον χαχέ- 
δειξεν αύτάν ένδεδυμένον διά χής Γαλλικής στολής 
τής δημοκρατίας, καί έχοντα τάς χεΐρας διδεμένας 
εις τήν ράχιν. ΆνυψοΙ τήν κεφαλήν,καί τά ένώπιόν χου 
έκπληχτικόν xai μεγαλοπρεπές θέαμα άπορροφδ δλό- 
κληρο» αύτοΰ τήν προσοχήν, καί διεγείρει έν αύτώ 
αναμνήσεις συγκεχυμένος.

Αναγνωρίζεις βέβαια αύτό τά μέρος, δέν ειν’ ουκος; 
ειπεν αύτώ μέ φωνήν όξεΐαν καί δηχτιχήν δ φέρων τά 
αριστοκρατικόν ένδυμα.

‘Ο ετερος αμα άκΰ’ί ι β ς  τάς λέξιις ταύιας χα! χάν 
ήχον τής φωνής, άνεσχιρτησεν άποσπασθείς αίρνη; 
άπά τής θέας χών δρέων έκείνων, άτινα δι αύτόν 
εγεμον νεανικών χαί άγνών αναμνήσεων· είπε δέ μέ 
υφος περιφρονητικόν «Ναι, αναγνωρίζω τά μέρος, καί 
τό άνευρίσχω τοιοϋτον δποίον ήτο καί πρά ιίκοσιν 
ετών, μόνον 6 άνθρωπος δστις μέ συνώδευε τότε 
ήλλαξεν έντελώ;· διότι σήμερον ε?ναι προδότης καί 
άνανδρος !

Τά αναγνωρίζεις! τόσο* καλήτερα· ένθυμεΐοαι βέ
βαιος καί τάς λέξεις άς πρά ιίκοσιν έτών έπρόφερες 
έπί τής γεφύρας ταύτης ; Ειπε; τότε, οτι ό τρόμε- 
ρωτερο; θάνατος ήίελεν εισθαι τό ν’ άναγχασθή τις νά 
χαταχρημνισθή ε ί; τό βάραθρον τοΰτο . . . . .  
Βλεπει; κ ί  έ-,ώ πόσον καλόν μνημονιχόν εχω ; ό,τι 
μοί ειπ?ν άταξ ό φίλο; μου τό ένθυμοΰμαι

Η-ώ ό Σχαμελλύ έλεγε ταΰτβ βραδέως, σαρδο- 
νιχώ; xai ώς δολοφόνος βστις βυθίζει ατιμωρητί χό 
ξίφος του εϊς τήν πληγήν, τά πρόσωπον χοϋ Έστιβάλ 
ο^χρίασε.

‘Ο π*τήρ σου τουλάχιστον Ιφονεύθη ώς στρατιώ
τη:, ·ίπε προς χόν μαρκέ»ιον μέ φωνήν καταπεπνιγ-



μέν»]*» Άδιάφβρον όμως, δέν .^ ««δέχομ α ι νά ζητήσω Παρασταθείς ενώπιον τών διχαστών ίου, ύπιραεπισθη 
χάριν άπά πρόσφυγα κβί προδότην, Είπέ πρές τούς έαυτόν ώ ; βασιλεύς χαί ώς εύγινής αμα ,  καί μιτά 
ΰ«*β·ι«^ «η» «’ «ίΐΓ«-τιιΛβ/Λ*ι_ »»1 «λ ιι»  rinVm.»»! ..e τοσαυιης αταραξίας, ώστε ιίς  έκ τοΰ λαοΰ, ύπερπη-

Λ'ίΐ'Ύn c  υ η r η η  ώ-* »i τγλ ,.Αλ/.λ » ί ~  Ζ -  ϊ   __
ΰπηρέτας σου ν' άποσυρθώσι, χαΐ νά μή μολυν·σι μέ 
τάς μιαρά; χιϊράς των στρατιώτην τής δημοκρατίας.

Καί βοηθούμινος ύπά τοΰ άγκώνος tou οπως άναβη 
έπί τοΰ ιΰθράστου κιγκλιδώματος, διεπέρασε τά σκέ
λη τ ου ιίς τά έξω, καί έπρότεινι τήν κεφαλήν . . . . 
Ά λλ ' άχουσίω; πω ; έστράφη πάλιν πρό; τά όκίσω 
φρικιών,τοΰς δφθαλμοΰ; ύπερμέτρω; Ιχων ανοικτούς καί 
το μέτωπο* καταβεβρεγμένον ύπό ψυχροΰ ίδρώτος.

—  Φοβιϊται λοιπόν, συμποΜ τα;  ιιπεν ό Σχαμελλύ, 
πληκά^ων προς τό δρύφρακτον χαί έπκαλουμενος, διά 
χειρονομίας, τήν βοήθειαν τών άνδρώπων του, οιτινες 
«παγρύπνουν είς τήν άκραν τής γιφΰρα;· Εμπρός, 
θαρρεί, καί ώς οί ξυπόΛοζοί συνάδελφοί σου, πρόσθες 
και σύ εν όνομα 'Ρωμαϊχάν πρός τό έκ βαπτίσματος 
δνομά σου' ώς τό τοΰ Κουρτίου, λόγου χάριν, Τί 
λ έγ ε ις ; δέν είναι καταλληλότατον «ίς αύτήν τήν πε 
ρ ίίταο ιν ;

■,— Άχουσε, ’Ιούλιε, ειπεν ό Έστιβάλ, άμφότεροι 
είμεδα στρατιωτικοί, άμφότιροί πιρίιφρονήσαμεν τό 
πυροβόλον χαί τήν λόγχην' άλλά σοί όμνύω εις τήν
παλαιόν μα; φιλίαν, σέ έζορκίζω ! ............... αυτός b
θάνατος μοί προξινεΐ τρόμον!

Ενδυμήσου τόν πατέρα μου I έμπράί, ργρήγωρα, 
σπεΰσον, μήπως έλθη χάνεις . . . . .

Οί οφθαλμοί τοΰ Καρόλου έσπινθηροβόλουν προσέ- 
βλεψι καί τελευταίαν φοράν πρό; τήν άβυσσο*, πρό; 
τοΰ; αιχμηρού; βράχους καί πρός τοΰς σπίνδηρίζοντβς 
καια^άκτας· κα ',τά ; τρίχας τή; χιφσλής Ιχων άνωρ- 
θωμένας καί τό πρόσωπόν πιφλογυμινον ύπό τρομερά; 
έξάψιως, # Ζήτω ή Λ ημαχρατ ία  ! ν άνέχραξε, καί 
χατιχρημνίσβη.

Ό  Ιούλιο; τδν «ϊδε πίπτοντα είς άπόστασιν διαχο» 
σίων ποδών πρός τά κχτω, έπί π{,οέχοντs; βράχου, 
εΐτα άνακυλισδέ»τα έχατόν πεντήίΟ'τα πόΒα; πρά; τά* 
χείμαρρον. Άπιύθυνε πικρόν^πρά; τό βάραδρον μει
δίαμα, χαι άπεσΰρδη όπως .ϊ§1αντηση τού; άνθρώπου; 
του. Εΐτα έπιβίβασθείς τοΰ πλοίου, άπήλθιν είς Βα„. 
δέ«ν, οπου έπισε ύπά το ξίφος των δημοκρατών δρα1 

γόνων,
A. Κ

0 ΟΙΚΟΣ Τ Ο Ϊ  Π Α ί Α Ο Γ  Ι Ι ΙΜ 4 Ρ 0 Γ ,

Όταν ό βασιλιί»; Κάρολος Α'. Στυαρτίδη;, ήττη* 
θε!ς παρά τοϋ Κρομβέλλου, έκατηγορήθη ιίς τά Παρ- 
λαμέντον, ώρειλε, διά νά φδάση είς τούς διχαστάς του, 
νά διέλθη αιμασιάν έσχηματισμένην ύπά τοΰ λαοΰ καί 
τών στρατιωτών, ο 'τινις Ι^ριπτον έπ’ αύτοΰ δργίλα 
βλέμματα. Κάρολος b Α’, καταβεβλημένος άπά το- 
σαΰτα μίση ήνωμένα, έβάίιζι χεχαλυμμε'νην Ιχων τήν 
Μραλ^ν χαί βεβυδισμένο* ιίς θλιβερούς διαλογισμούς.

δησας και αύ<η; της απανΟρωπιας τα Ορια έπτυσε 
κατα τοΰ προσώπου τοΰ άτυχους μονάρχου. Τήν φοι- 
χώδη τούτην άνανδοίαν ήκολούθησε πρά; στιγμήν 
βαθυτάτη σιγή ίν t i j 'δμηγύρει. Οί διχασταί του άπε- 
φάσισαν πραγματιχώ; να στήκοσιν άγχόνην ι ί ;  τά 
Β ιτ ιχα .Ι .  Αλλ ή αγροίκο; αίπη υβρις άπευδυνθιΐία 
είς τά πρόσωπόν τοΰ πρώτου εύγινοΰς τής Α γγλίας, 
έφάνη σκληρότατη χαί είς τοΰ; μάλλον άχαλίνώτους 
δημοκράτας. Καί αύτά; ά Κρομβιλλος, Ιαν έτολμα, 
νά πράςη τοϋτο, αΰτάς 4 τά πάντα τολμήσας, -^θελβν 
αίτήσιι συγγώμην διά τήν υβριν παρά του Καρόλου

Παρευθΰς έν τώ μειω  τοϋ πλήθους ήχούσθη φωνή 
συγχεχινημένη λέγουσα «Θάρ^ει, Μ εγαλιιάτατι*. Συγ- 
χρό»ως άνθρωπός τις τοΰ λαοΰ πληοιάσας τάν βασιλέα, 
έσπόγγισε μιτά πολλ;&0 σε^ασμοΰ τό κρόσωπόν βύτοΰ 
έπαναλαμβάνων τοΰς έ.θαρ^υντιχοΰ; λόγου; « θ α ρ 
ρεί Μεγαλειότατε κ. Β» Α γγλ ία , ώς και άπα.ταχού, 
ύπάρχουσι δύο λαοί J συρφετώδης όχλος, αιμοχαρής 
σκληρός, άκαίδΐυτος, μωρός καί μανιώδη;· καί 6 λαος 
ό πεφωτισμένος διά τής παιδείας, εργατικός, πατήρ 
οίκογενείας, ένάριτος· δ άγαδός, δ άληδή:, δ γ ι· 
νώικων νά δίηται χαί ν’ ά^απφ —  'Ο άνήο δ έν. 
αρρΰ»ας τάν βασιλέα ήτο πλούσιός-ϊίς έμπορος της 

πόλεως, άνήο τίμιος, άποστρεφόμινος τό «?μβτ, καί 
οστις, άνιιπολίτευθείς τόν βασιλέα tcu ώς ^Αγγλος 
μετέχων τή; κυριαρχίας τής πατρίδος τίυ , έπανήρ- 
χετο είς τά» βασιλέα ότε ο^το; ^to έγχβταλιλειμμίνο; 
χαί δυιτυχή;. —  Ο τίμιο; ουτος άνδρωπος έχαλειτο 
Παΰλο; Πίνδαρος. Ά π α ια  ή τών βασιλοκτόνων όμί. 
γμρις έπευφήμησεν ιίς  τήν πράξιν τοΰ ΓΙαύλου,χαί Κά
ρολος δ Α’. άνύψωσ* τήν κεφαλήν σχεφδίίς ότι τοιίλά» 
χ ι σ ϊ ο ν  ήθιλε διχαοδ»; ύπά ά ν δ ρ ώ π ω ν \ ~ -  

‘Ο βασιλεύς χατεόιχάϊθΐ) εί; θάνατον.
Τήν ήμέραν κα9’ ήν ώ§*οι πράς τά πήγμα, άπα»α 

η πόλις τού Λονδίνου ήτο ιίς χίνησιν. Γ Απαντα ιά 
κόμματα ήθελαν νά παρευρεδώσι» είς τήν φριχώδη ταύ · 
την λύσΐ' τών εμφυλίων πολίμων, οί μέν διά νά 
χορέσωσι τήν ίχδίχησίν των, νά διδαγθώσι *ά
υπομένωοι. Β ιδιΐα έπεκράτιι παρά τώ λαώ σιγή, 
ούδείς άπ ιχα ιρ ιτα^ τ^  βαοιλέα έδίΰοντα πράς τόν θά
νατον, οΰδεμία διη^,εί^ατο αύτόν φωνή, ή βλέμμα φί* 
λιον, ή υπομειδίαμα παρήγορον" άπέδνησ^ε μεμον»* 
μένος !

Καδ 63ον ομως, ή χάλλιον δτε έπέβαιν* τοΰ πήγ
ματος* νέα τις χόρη τρυφερά, τρέμουσα χαί δαχρυ- 
ροοΰσα ήδελε ν’άποχαιριτήση τόν βασιλέα της πλή* εις 
μάτην· ήθελε νά λαλήση, άλλ’ ή φωνή της έίέλιπε, 
ήθέλησι νά βρηνήση, άλλά χαί τά δάκρυά της έσταμά- 
τησαν. Έχράτει είς τήν χεΐρα ^όδον, χαι τοϋτο προσέ- 
φερ* τφ  μονάρχη. Ό  βασιλεύς έσταμάτησιν έκπληκτος, 
προσίβλεψε τρυφιρώς τήν νεάνιδα, τήν Ιχαιρέτησεν, έ- 
λαβι τά μδον καί έπέβη τοΰ ικριώματος.

Έ π ί τοΰ Ικριώματος, Κάρολος δ Στυαρτίδης άπιύ- 
δυνι πράς τάν λαόν fou  τούς τελευταίους του αποχαι
ρετισμούς κρατών έν τ§ χειρί τό (5όδον οπερ ή νεαρά

νώ είχε δώεει. — Άνήρ προσωπιδοφόρο; Γστατο έπί 
τών βαδρον τή; λαιμητόμου παρά τω βασιλε:. δ άν
θρωπος, ούτως; άνυπόμονο;, άναμφιβόλως, ίφ ιρ ι τήν 
χειρα πρός τυ ίργανον τοΰ θανάτου. Γ0  βασιλεύς «ολ- 
λάκι; κατά την ομιλίαν τοΰ διακοπείς Ιλεγι πρός τόν 
προίωπιδοφόρον. α Μή έγγίζεις άχέμη τόν πέλεκυν, 
αη έγγίζεις ακόμη τόν πέλεχυ*'». ’Όταν Κάρολο; δ 
Σιυαρτ δη; επαυσε λαλών, ήτπάσθη το ροδον, εθεσι 
την χεφαΛην t c u  επι τοϋ όλεθριου ^ύφωνος χαί ή χιφα 
λή έπεσε.

Ο Αγγλικός λαός, μοτά τά θέαμα τοΰτο διισκε- 
δασθη εν σιωπή δ προσωπιδοφόρος, δ φονιΰς τοΰ βαα, 
ήναγκάσδη νά διαφύγ? τήν λύσσαν τοΰ εύμεταβλήτου 
τουτου λαοΰ, διότι ό κεκαλημμένος ουτος δέν ^το δ 
συνηθης δήμιος, ειχε δέ πληρώσει τόν δήμιον διά νά 
κτηπησ»! άντ αυτοΰ ^το εύπατρίδης, δετις ήϊύνατο 
να παραβληθή προς τον άνθρωπον τοΰ όχλου τόν πτύ 
σβντα κατά πρόσωπονι Κάρολον^.τέν Α'.

θ  νιάνι; ηκς ιιχεν εδσπλαγχνιεθή τόν βασιλέα ή3υ 
νήθη ν’ άνθέςη i t ;  τά φοβιράν έκεΐνο ςέαμα ι?χε λυ- 
ποθυμνίσει. Γό πλήθος μετά προσοχής ’ καί σεβασμού 
μετέφερΟν αοτήν εί; οικον ον έστίγματιχώς ιΐχεν έκλέ· 
ζεΐ' ήτο δέ (.u-3-ος δ τοΰ Παύλου ΙΙινδάρου.
_ ‘Ο οϊχος ουτος είναι έν μεγάλρ δπολήψει έν Α γγλ ία  

οί Ά γγλοι έπιδειχνόουσιν αύτόν τοις ξένο.ς μ ιτ ’ εΰγε- 
νοΰς ΰπεριφανία^ ‘Υπήρξιν ουτος ένδιαίτημα άξιοτί 
μου ανδρός, οστις έτόλμησι ν’ αναγνώριση χαί ύπε· 
ρασπιοδή τόν βαςιλλεα του έν τω  μέσω τής μανίας 
ιών διαμαχομένων xo j j f td ro r .

μ ε τ α α ε ι ι  h m m m  ε ν  m m

Πρό όλίγων χρόνων ή πρόοδος τών μεταλλείων 
τοΰ χρυσοΰ τής ‘Ρωσσίας δέν ύπερέβαινε πλέον τών 
4 0 . πουδ. (βάρους 1500 λιβρών), χαί ή ποσότης 
αυτη έξήγετο έχ βαθυτάτων φρεάτων μεγάλαις δαπά- 
ναις χαί μακράς έργασίας. Ά λλά τ!ς ήδύνατο *ά 
προί'δη τότι, δτι μετά παρέλιυσιν (ιώ ν τινων ήθιλον 
εύριθή έπί άπεράντου έπιφανείβς γής στρώματα χρυ 
σοΰ άφθονότατα, όγκου χρυσοΰ μεταλλικού χαί πλα- 
τινης είς ποσόν θαυμαστότερον έχιίνου δπιρ εως τότε 
προσέφιρεν δ Νεο; κόσμος· χαί μολαταύτα τά άπροσδό 
κητον συνέβη. ‘Η ‘Ρωσσία κατά τήν πρόσοδον ταύτην 
δέν ι'να ι χατωτέρα τών προνομιούχων γωρών τοΰ 
ετέρου ημισφαιρίου, του φαινομένου ότι ώφιιλε νά δια- 
τηρή τά μονοπωλεΐον τοΰ πολυτίμου τούτου μετάλλου 
Ή  'Ρωσσία πρώτη έτυπωσε νομίσματα έκ πλατίνης- 
ητο δέ κατωτέρα τών χωρών έκείνων μόνον διά τήν 
έλλειψιν άδαμάντων, άλλά κα! τό πλεονέκτημά τούτο 
άπέχτ«»ι. *0 πρώτος ‘Ρωσσιχός άδάμα; εΰρέθη τήν 
2 2  Ιουνίου τοΰ 1829 έπί τής.,μισημβρινής ράχιως 
των Οΰραλίών όρέων, χατά τήν έξόρυξίν τής χρυσοφό-

ρου*ψάμμου τής Πολι'.ας, 1 , 1  sa iJ ioj
τριιτοΰ; ένομαζομένου Πιύλου Πόπ<φ.

Ό  Κύριος E ngelhardt,χαΘηγητής Τ0ΰ πανεπιστή
μιου τή; Dorpat πιριηγηθείς έν Ιτίΐ 1826, χάριν 
επιστημονική;, ε'ριύνη; ta ούράλια, πρώ:ος ύίτεστή'ΐξ' 
οιά θ.τιχων δοκιμών,τό πιθανόν τής ύπάρξεως’άδαμαν" 
των εν 'Ρωσσία. Τάς έπί τοΰ σπουδαίου τούτου άντι- 
χειμένου ιδέα; αύτου έκοινοποίησε πράς τάν πρύτανιν 
τοΰ πανιπιστημίου δί επιστολή; η; άντίγραφον έδημο- 
σιεύδη τότι έν τή έφημιρίδι της ΙΙιτρου,όλεως. Μ ε
ταξύ τών άλλων άναγίνώσχεται χβί τοΰτο. « ‘Η ψάμ
μος τής πλατίνης τ ής Νίζνυ Τούρα, άνήχουσα ει; τά 
έρ/οστάσιον τοΰ στέμματος. Κουσχρα, προσφέρει 
εκπληκτικήν δμοιότητα μέ τήν τής ϋρασιλίας, έν ή 
εύρίσκονται συνηδως οί άδάμαντις· συγκειται αυτη 
συνήθως άπό χαλικας περιέχοντας δξ«£5ιον τοΰ σιδή
ρου καί ίασπιν, έκτός δέ τούιου προσφέρει ποσότητα 
πετραδίων μιχροσχοπιχών διαφόρων χρωμάτων io i 
πιρισσοτέραν πλατίνην ή χρυσόν. ‘Η ψάμμο; τών μ ι- 
ταλλιίων τή; Νιζνυ Τούρα; έμπεριέχει μίγμα τοΰ αυ
τού είδους, ή δέ παρουσία του οξειδίου τοΰ σιδήρου 
είναι κατά τοσοΰτον άξιοσημιίωτος,καθ’ όσον ό άδαμας 
της Βρασιλίας έξορύτΐί^άΐ έκ μίγματος τοιούτου· 
επιται δέ έκ τυΰτου οτι τά δύο ταΰτα μεταλλεία δέν 
δμοιάζουν τυχαίως, άλλά διότι είναι λείψανα μιας 
καί τής αυτής συνθέσεως βράχων Έπιιδή τά στρώ. 
ματα ταΰτα τής ψάμμου κατέ/ουν ενκτασιν μεγάλην 
χεχαλυμμένην έν μέρει ύπό δασών, δ κύριος Έ γγ ε . 
λάρδος δένήδυ<ή5η νά κάμη έρευναν έπί τοΰ άντικιι- 
μένου τουτου, άλλως οί άδάμαντες ούιοι μιμιγμενοι 
μέ μεγάλην ποσότητα έτέρων μιχρών κρυστάλλων δέν 
ή5ύναντο ν’ άποχωρισθώσι τής ψάμμου ιίμή διά τή; 
πλύσεως. Ο κύριος Έγγιλάρδος διικοίνωσε τάς παρά- 
τηρήσεις του χαί τήν γνώμην του προς τού; διευθυν- 
τάς τ&ν έξορύξιων, πράς οδς ελεγεν δτι ή ψάμμος 
αυτη έμπιριιΐχεν άδάμαντας· Οί μνησθέντες διευθυνταί 
τών μεταλλείων ιύρέθησαν έτοιμοι νά κάμωσι τάς ά- 
ναγχαίας δαπάνας πρά^ξέρυξιν τοΰέν τοί; σπλάγ) νοις 
τής γής χεχρυμμένου θησαυρού. Ά λλ ’ ό κύριος Έ γ- 
γελάρδος οχεφθείς δτι ή έξωτερική μορφή τοΰ άκα- 
τεργάστου αδάματος Ijto ολίγον γνωστή, ή καί Ιν- 
τιλώς άγνωστος είς τού; υπαλλήλους τών μεταλλείων, 
ήνάγχασε τούς διευθυντάς νά πε'μπωσιν αύτοι; έκ Πι· 
χρουπόλεως άδάμαντας άχατεργάστους, όπως tutot 
χρησιμεύσωσιν ώ ; δείγματα χατά τάς έριύνας των.

Παριμποδισθέντος τ ίΰ  Κ Ιω. Καρατσούτσα ύπ’ 
άλλων ασχολιών ή μετάφρασις τοΰ έν τω φυλλαδίω 
ΛΓ. παραρτήματος ή Καλύβη τοΰ Θωμά ώς χαί 
μέρος τής τιλευταίας σιλίδος τοϋ προηγηδέντο; φύλ
λου ΛΒ’. ήτοι άπό 120 σιλίδος στίχ. 26 μέχρι τέ
λους τής 128 σελίδος εγεινε παρ’ άλλου μιταφραστοΰ. 
Άπά δέ τοΰ παρόντος ΛΑ', τεύχους δέλομεν έξαχβ- 
λουθήσει δίίοντες ιίς  τοΰς »υνδρομητάς ήμών ώ ; χαί 
πρότιρον μετάφρασιν τοΰ Κ. Καρατσβότσα.


