
ΤΕΥΧ ΛΖ TOM Β 1 8 5 4.

ΙΙΟΛΙΤΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΓ Β λ ΣΙΑΕΙΟΓ  
ΤΒΣ ΛΕΑΠΟΑΕΩΣ.

Μένκ εκστατικός δ έχ ‘Ρώμη: έρ-/όμ»νος είς Νεά 
πολι*, e r a < ik tz y  τά μίγαλιίον xai τόν πληθυσμόν 
τής χαδέδρας τα ύ 'η ;.’Επειδτ, ή έρημία τ ώ ν  ό?ών τής  άρ 
χαίας πρωηυοΰιης τοΰ κόσμου χα' ή παραχόλουδ); 
αΰτής ή?εμ.α tfyov άλλως διατίδίΐμένον τοΰ περιηγη 
τοΰ το πνεΰμα, ώττε βυνείθιιε σχιδόν νβ πιττιύη. 
« ι ί  ή πάλαι ποτέ τοσοΰτον πολυά\0ρ«πος τής Ι τ α 
λίας χώρα έκενώδη έξίσου καδ' όλην αυτής τή* έπι 
®α*ειαν, χαί ότι ατασαι αυτής αί πόλεις φέρουσι το- 
αδτόν χαραχχηρα σοβαρας xai μεγαλοπρεπούς παρακ 
μής· τήν πρόληψιν δέ ταύτην μαχίίως άνχιπολεμοΰσι 
οσα εφδα*ιν ήδη νά άχούση περί χήί Νεαπόίεως δια 
βρυλλούμενα' διότι ψιλοί λό* οι δυσχόλως ά*ατρέπουσι 
τάς έχ τϊίς αυτοψίας έντυπώσεις. Ε π ιιτα  χαί ή ψυχή 
οΰτη ένασμενίζεται είς τήν ΐχ τής διακεχυμένης κατή
φειας αυτόματο* μελαγχολίαν- οΘεν οίκτείρουσα τήν 
οιωπηλήν ταύτην γαλήνην τοσαύτης ένεργείας διά
δοχο* προσοκειοδτβι μετ’ αύτής καΐ νομίζει ότι τοι 
α υ τ ί )  άναγχαίως πρέπει νά ύηάρχη ή  καχάστασις του 
ίίηϊδενημί,ου, άλλ' άξ ολόγίυ τούτου λαοΰ χαί έν ω 
Μπνώχτιι.

Τόμ. Β\

Καί δμως ή δέα τ?5ς Νιαπόλεως μεταβάλλει πάν
τα χα αίσδήμαια ταΰτα. Έπειδή έφ’ όσον χις προ
χωρεί, δαυμάζει τήν εύφορίαν τών πεδιάδων καί τή» 
έπιμέΛΐιαν τών γεωργικών Ιργων, πάνχη άντίδεχον 
« ί ;  τήν άχαρπίαν τών πιριχώρων τής ‘Ρώμης. Βαδ- 
μηδον δέ αυξάνει καί ή πανταχοΰ χίνησις. Aioxt 
κλήδος αμαξών, οπου χάδηνται έπτά χαί δκτώ άνδρ*»- 
ποι, χρέχουσι ταχέως έκ τών Ιμπροοδεν καί ίπισδεν, 
»ίς δέ τά προπύλαια τής πόλεως εδρίσκεται χό τέλος χαί 
ή άρχή πολυαρίδμων ρυμών. Μ ίτ όλίγον δέ Θορυβώδης 
οχλο; ουνδλιβίται είς τή» πλατείαν τής άγορας τών εδω
δίμων, xai τά πλοία στ«νοχωροΰ*ται εις τόν λιμένα ώς 
τά δένδρα καταπύκνου δάσους. Έ πειτα  ά*αφαί»ονται 
άλληλοδιαδόχως ή προχυμοία, τέ νέον άνάκτορον, οι 
στρατώνες, τό χατάστημα τών διαφόρων άρχεί«ν, το 
δέατρον τοΰ Σάν Κάρλο, χαί ή δπλοδήχη.Είς τήν άγυιάν 
τοϋ Τολέδου χατέχουσαν ώς ήμί»ειαν λεύγαν έχτά- 
σεως χινο5νχ»ι άνω χαί κάτω λαμπρότατα χαί πολυ
τελή οχήματα. Ύστερον δε διαβαίνοντες χήν μεγάλην 
τών βασιλείων πλατείαν χαί τήν χρηπίδα τής άγιας 
Λουζίας, όπου συνέρχεται ώς μιιρμηχιά b λαός, χα- 
ταντώμεν είς τήν συ*οιχίαν τών ξένων xai τήν Κιάγιαν, 
όδόν εύπριπεστάχην Ινδεν μέν καλλωπιζομένην υπό 
ιολυτελε»τάτων οϊχιών, έχεΐδεν δέ παρά τήν δάλαασαν 
υπό χοΰ δημοσίου χήπου δαμαστής χαχά πάντα τοπο- 
δεσίας. ‘Ο άνδρωπος ζαλίζεται ύπό τοϋ δορύβου, τών 
οίχοδομών, τών λεωφόρων, τώ* άμφόδων χαί πολλών 
άλλων περίϊταχιχών, τά όποια άποδείζνυουβιν είς αυ
τόν ο π  περίπολε? ΐν μέσω πόλιως τρεφούσης χετρα-

Τ ευχ .  ΑΖ'.



χοσίας τουλάχιστον χιλιάδας χατο'κων, χαΐ τής τρί 
της ίσως χατά τήν λαμπρότητα έ* τών μητροκόλεων 
Ολης τη; Ευρώπης.

Άλλά μετά ταΰτα ίχκλήττετβι οΰχ !;ττον 4 πρ» 
κατειλημμένος έχ σφαλερών άχουσμάτων' διότι ά ρ ου 
κατασταθεί; άτενίση εις τόν όρμον, τοΰ δποίοϋ τβ Παυ
σίλυπο» χαί τό Ούεσοόε'ον όρο; άποεελοΰσι τά δύβ 
άχρα, άνα^ητεϊ πανταχοΰ τοΰς φημιζομένους Λαζαρό 
νους ώς όκνηρού; χαί αμέριμνους έπαίτας. Βλέπ*ι μέν 
έπί τής χρηπίδος παρά τον αίγιαλό» τινας vauta; 
ένδεδυμένους χιτώ<α χαί ά-αξυρίϊα ί (  λευκής όθόνη; 
χαί χυχλοιιδώς χαθημίνους διά νά άκούτωσί τι»ος sti 
χο λόγου ( 1 ) άλλους δέ πτω-χοΰς, καθώς ύπάρχουσι 
τοιοΰτοι πανταχοΰ, έπορθιλμιώντας ιίς τά έκτεδει 
μίνα καί πωλουμενα όστραχοδίρματα, η ε ί; τοΰ; α χ 
νίζοντας λέβητας, όπου βράζουσι τά μακαρόνι* ( 2  

άλλ’ ούδαμοΰ ραίνονται οί χυρίω; λεγόμενοι Ααζαρόνοι, 
οί ποιητικοί δηλ. έχεΐνοι θήτες, τοΰς όποιους ήλπι- 
ζέ τις νά ίδη κειμένους χατά χιλιάδα; έπί τοΰ εδάφους. 
Αν χαί η χώρα αυτη έθεωρεΐ^ο ώς τόπος ά*ηδ»ίας καί 
νωθρότητος, πάντες όμως ήδη ένασχολοΰνται- δσοι δέ 
άπαντώ»ται αργοί, άνήκουσι μάλλον εί; τή* ταξιν τών 
πλουσίων περιφερόμενων χαρι* διασκεδάσεως, ή εις 
τοΰς αληθώς άπορους χαί ζητοΰντβς tiv έπιούσιον 
άρτον. Ά λλά διατί αρά γε δ χύδην όχλος ένδύεται 
τόσον έλαφρώς ; διότι δέ/ Ιχ*ι χρείαν παχύτερων 
Φορεμάτων, άλλ1 cut* ^άχη φέρεί πλεΐότϊρα παρ δ- 
ποιονδήποτε άλλον.

Περιηγούμενος ό ξένος ύστερο» χατά μέρος την πό. 
λιν πληροφορείται έχτενέττερον πιρι της φιλοπο*ίας 
τών κατοίκων. λ ί πρώτισται ουνοιχίαι φωτίζονται τήν 
νύκ ια  ύπό τοϋ φλογιστοΰ αερίου ‘Η βιομηχανική πο 
λυτελεια διαλάμπει, πανταχοΟ σταθμεύουσιν άμαξαι, 
κατά δέ τήν ώραν τοΰ περιπάτου (corso) άπασαί σχε
δόν κινούνται ά « ’ άκρου £ως άκρου της Κιάγιας. Ά λλ ' 
εί; τάς δημοτικός συνοικίας ή άφθονία χαταδηλοΰται 
άλλεοτρόπως. Επειδή πλήθος τεχνιτών εργάζονται χαί 
έν μέσω αυτής τής ό5οΰ* σιδηρουργοί δηλ. σφυρήλατου»! 
τό μέταλλον· ξυλουργοί ρυχανίζουσι καίάλλβ δέ επαγ
γέλματα τοιαΰτα έξασχοΰ»ται δμοίως ύπαιθρα. ΑΙ 
παγοπωλήτριαι οδεννουβι τήν δίψαν τοΰ διαβάτου χαί

(1) Εΐς τήν Ι τ α λ ί α ν  ινρ\σχοντα ι α ,ύ τ οψ κ ϊς  ώς 
ά μ α η τ ά ρ ι α  ο ί  σ τ ιχ ο λ ό γ ο ι  ουτοι,  ά νθρω πο ι  δηλ .  /· 
vorTtQ ίχ ι ινή ν  (φαντασίαν π ο ιη τ ιχ ή ν ,  ώ ν τ ι  έχ r e v  
προχε ίρου  νά ά.ταγ γ έ λ λ ω σ ι  στίχον/: έπ ί τον δοθέν-  
t o ς l i e  αντους θέματος. Τ6 χ ά ρ ι σ μ α  τοϋτο τής γ ύ  
n ιω ς  ηύ^ημένον xai π α ρά  τής ΐ ζ ιω ς  γ ίν ε τα ι  e t c  
αύτούς  επ ιτήδευμα  π ο ρ ισ τ ιχ ύ ν  βίον. Γυνή τ ις  ο τ ι .  
χοΛογΟς, ή K ijp t .Ua, χα τά  τά  τέλη  τοΰ π αρ ελθ όν  
t o e  α ΐώνος έστέγθη  ι ί ς  τδ Κ α π ι τ ώ λ ιο ν , χαθώς ό 
Τ άσσος  χα ΐ ό Π ετράρχης , δ ιά  τήν  ι'ζοχον αύτής  
π ι ρ ί  τήν σ τ ι γ ο λ ο γ ία ν  δε ινό τητα ,  ά π έ θ α ν ι  d e  τφ  
1 S 0 0  £>· Φ λωρεντ ία  άπόπληκ τος .  Σ. Μ.

(Ί) ί Τ πάργε ι  γ νωστόν  οτι ι ί ς  τήν  Ν ιά π ο λ ιν  
κ α τ α α χ ιυ ά ζ ι τ ζ ι  τδ ά ρ ισ το ν  ί ί ό υ ς  τών μαχαρον ίων .

τοΰ χειρώ*αχτος διά τω* χαταψυκτικών ποτών, πολλαί 
δέ τηλίαΐ ριρουσαι σωροΰς όκωρών παντοί«#ν συντελοΰσι 
χαί αΰταί εΐς τόν αύτόν *χοπόν χαί δί εΰτελ*ΰς τιμ?];. 
λ ί οΐχίαι πα ιβ ι εχουται τάς θυρίδας ώ ; έξώστβς κρο- 
χυπτούσας βέλγουσι τήν opaotv διά τ?,ς χομψότητος, 
μάλιστα δέ όσαι έξ αύτών έξέχουσι χαί διά τερπνών 
χρωματισμών, χαδώ; είς τά πίριξ τοΰ λιμένος. Αί 
όδοί έστίωμέναι δί ηφαιστείου λίδου διατηρούνται χα · 
θαρώταται Πολλαχου χαταγίνί'τα ι άδιαχόπως κτίς-αι 
καί εχίπανεις εί; ίσοπέδωσίν τών ανωμαλιών χαί πλά- 
τυνσιν τών στενωπών χαί παρόδων ΓΙαντοΰ ίιαγε/5 ή 
ραιδρότη; τού ιύημεροΰντος κολιτοι», παντού δέ προσ
βάλλει τήν περιέργειαν ή υλική πρόοδος, ώσΐε ή άποϊι- 
δίμένη είςτοΰ; χατοίχους τής μεγαλοπόλεως ταύτ-ης πα- 
ροιμιώδης ρα9υμ:α «ξελ* _ χετα: ώς βύιόχρ>5̂ ’ά μύδ^ίκ 
"Εν μόνον ίχνος τής αρχαίας περί τόΰ τόπου", τούτου 
ΰπολήψίως έπιχρατεΐ εΐοέτι, δηλ̂  ή^χλοπή, άν  χαΐ, χα- 
?ώς τά άλλα, προσδοχαται χαΐ ίάίιτή iiSuijOo·» νά έχ* 
λείψτ/ εως οΰ όμως έςαλειφ® ^άνταγϊΛνίζετάι χαί 
άντιπαλαίιι όσον δύναται. ‘Η
πολλοΰ; τρόπους άπό τίνος πρός ^τΒΟ'Τρφην^'τ^υ 
συστήματος τούτου τών χλεπιών. Α'ότι χάΐ αρχών τής 
άιτυνομίας έψηφίϊδη «ξεπίτηδες, χοί έπαρχος ειδικός 
διά μόνην τήν Νεάπολιν, καί πολυάριθμοι υπάλληλοι 
διαφόρων τάξ<ων ένασχολοΰνται άνενδότως είς τήν 
άσράλεια» τών χατοίχων. Έχτός τούτων χαι ποιναι 
βαρύτατοι επιβάλλονται είς τούς πλημμελοΰντας’ έξ 
αυτών δέ φοβίζει ίσως πλειότερον ή μαστίγωσις έχτε* 
λουμένη αΰβωρεί έ ί ΐ  τοΰ τόπου, δπου επ αυτοφωρι^ 
συνελήφδη ό χλέπτης. Διά πάντα ταΰτα d  λωποδόται 
καί βαλαντιοτόμοι χαΐ τοιχωρΰχοι τοσοΰτον άλλοτε 
συχνοί χοί άναιδεΐς εΐς τήν όδό» τοΰ Τολέδου, χαθώς 
άναφέρονται ύπό τών ‘ Ισπανικών μυθιστορημάτων, 
ακούονται απανιώτερον. Έν γένει δμως δ Νεαπολιτης 
άγακα σχιδόν ί χ  φύσιι*ς νά άρπάζ^ καί οφετεριζηται 
τά άλλότρια, ώ ιτ ε  τό κληρονομικόν πάθος τούτο δια» 
μένει είσετι άνίατον διά τήν χρονιότητα, ητις έξηπλωσ* 
βαδείας ρίζας. Οδ«ν άφ’ ου κατεδιώχθησαν πανταχόθε» 
οίχΑεπται, έπέπεσον είς τά ρινόμαχτρα, χαί χατ αύτώ» 
μάλιστα σήμερο* έ»εδρεύουσιν ή δέ Κυβέρνησις υπ άνο- 
y ης, ώς φαίνεται, κινουμέν») έγχατέλιπεν ούτά ώ ; λα· 
φυρον τής άρπαχτιχής τώ* άνθρώπων πλεονεξίας, ή ως 
άηικειμενον πρόχειρον πρός ΐξάσχησιν τοΰ έγχωρίου 
έπιτηδεύματος. Τούλάγιστον αί νυχτερινά! προσβολαΐ 
έπαυσαν ήδη παντελώς. Διά τοΰτο έλπίζεται, οτι άν ή 
έλάττωσις αυτη τοί χαχοΰ εξακολούθηση, ό αλλοδαπός 
θέλει επιστρέφει είς τήν οικίαν του φέρων μεθ έαυτοΰ 
καί τό ^ινόμακτρον, άφ’ ου περιήλθεν άνέτως τήν πόλιν 
εύτύ^ημα σπανίως τό γε νΰν Ιχο» παρατηρούμενο*.

Οταν τούτο χατορθωδή, Γσως ο έθνιχός τυβος 
άποβάλ»! τινά βιιμεΐα τής άρχαίας αύτοΰ φυσιογνω
μίας· άλλ’ ή Νεάυολις θέλει υπερέχει πάντοτε ζ λ - 
σών τών άλλων πόλεων τής Ευρώπης διά τό ευπ ί- 
ριστον τών διαφόρων ώνίων χαΐ μάλιστα τώ* πρβς 
ζωάρχειαν, τόν γαλήνιον χαί είίιον ουρανόν, τβς 
άστοοφεγγεΐς νύκτας χαί τάς φυσιχάς άπολαύσεις, 
0 ;οι δέ άγαπώσι δραματιχώτερο* βιον, άς «πάγιβείν 
άν τολμώ ϊΐν,ιίς τά άγρια χαί απόκρημνα τη; Καλαβρίας

ίουνά ίιά  νά εδρωσιν δλην τήν άίλιότητα χαί τή ν  λ<ι 
στεΐαν* έπειδή δ πολιτισμός δέν ίφθασε με7 ρΐ τοΰδε 
ίι*ς έχει.

‘Η ένιστώσα τών πραγμάτων κατάστασις προήλθε 
χαίίλου είπεΐν, έχ τής επιρροής τών ί ί ε ώ ν  τής Γαλ
λίας. ‘Ος Γαλλική* τωόντι πόλιν «ρέπει νά θεωρώμεν 
τή* Νϊάπολι*, συνδεόμενη* πλήν τώ» φαι»ομε*ων χαΐ 
)ιά  μυστηρι«»δώ* τινω» «χέσεων, Έπειδή Γάλλοι, οί 
Νορμανδοΐ δηλ, έδημιούργησαν τό βασίλειο* τής Νεα* 
πόλεως κατά τό* ΙΑ. αίώ*α’ αύτοί δέ μετήνεγκον αΰ 
τόθι χαΐ τό υπαρχιχόν, εΐιε φιουδαλιχόν σύσ-.η^α 
Γάλλος άνήρ, ό Κάρολος d’ Anjou, κατέστησε» έχει 
δυναμι» χα! βασιλείαν μή άρχούντως είσέτι κριθεΓσα*. 
Κατά τήν ΙΕ. Εκατονταετηρίδα ό Η. Κάρολος έ/.αμψεν 
αΰτόθεν ώς άττραπή· κατά δέ τήν ΙΖ. δ δοΰξ de 
Guise έδόςασε παλιν τό Γαλλιχόν όνομα. Εφ’ ήμών 
δέ άνυψωσε* αΰτό ή Παρθενοπιχή πολιτεία καί ό βα· 
οιλεΰ; 'Ιωακείμ Μουράτ. Διάφίροι αλλογενείς άντε 
νέργειαι χαί προσπάθεια! έπεκράτησαν έ* τώ  μεταξΰ 
τών χρονικών τουτω* διαστηιιάτω»· άλλ’ ισχυρότατη 
πασών έχρημάτισεν ή έπιρρ:ή της ‘ Ισπανίας· έπειδή 
ή ‘Ισπανία έχυβέρνησ» τήν Ν.απο/ιν ώς δύο σχεδό 
αιώνας, όδεν άφήκε πολλά ίχνη τοΰ χαραχτήρότ της 
ουδέποτε όμως είσεχώρησε κατά βάθος ή τιιαύτη δί 
ναμις, 3σον ή τής Γαλλίας.

Προ έκατόν ή?η έτών τά πάντα εΐς τήν Νεάπολιν 
ησαν χατ’ εικόνα χαί χαθ όμοίωσιν τής ‘ Ισπανίας, τό 
εξωτερικόν τών πόλεω*, καδώς και τά ήθη τών πολι
τών. Άλλά τότε ή Ισπανία έξήσχιι άνάλογόν τινα 
έπι^οήν χαί εί; τήν λοιπήν Εύρώτη*, χαδώς χαΐ είς τήν 
Αμερικήν! Όποία Ιχτοτε μεταβολή! ‘Η πτώσις όμως 

«ύτής Ιφάνη πολΰ προϊμώτερο* εις τήν Νεάπολι* 
διότι πασα δύναμις περιορίζεται έχ τής περιφερείας είς 
τό κέντρον· όθεν ή διοίχησις τώ* τοποτηρητών τού 

. Β. Φιλίππου είς Νεάπολιν ίχλινε κατ’ ολίγον ε ίς  τήν 
φθοράν, χβδώ; καί άθρόα υςερον ή τού λοιπού κράτου,.

Μόλις τρία εκατομμύρια άνθρώπων κατοικούν τότε 
τό βασίλειον τή- Νεαπόλεως έντεΰθεν τού Φάρου' άλλά 
χαι αυτά έκολοβώδησαν ύπ ί τοΰ λιμού, τών έπιδημιών 
χαι τών έπιδρορών τών Τούρχω/ ιίς τά παράλια. ‘ Η 
σύγχυσες τών θερμών κβί διαδικασιών παρήγαγ* ς-ρα 
τόν δικηγόρων καί διχασιών, ίίτ ιν ις  χατέτρωγον Jj; 
φθείρες -.6 πολιτικόν σώμα, χαί χατα.ήλισκο* τήν κε 
ριουσιαν τών ιδιωτών δ;ά τώ* άν,ΐνομιών χαί τώ> 
γρίφων τής στρεψοδικίας. Άλλο δέ στράτευμα οΰy 
ήττο* καταστρεπτικόν ώ ; 1 ,2 0 0 , 0 0 0  άπετέλουν οί 
ιερείς χαι μοναχοί έντρυρώντες εί; τόν π^οΟτίν χαί 
τήν όκνηρίαν. Το ή^ισυ τής γής άνήχιν είς -ήν Ικ- 
κληιίαν, τό δέ ετερον ήμισυ είς τού; βιρώνους, ή 
τοΰς πιριλειφδε'ντας έχ τής άρχαίας Νορμανδικής ΰ 
καρχιας. Βαρύτατοι δαιμοΐ έξή/τλουν πάντας τοΰς 
πόρους έξ αύτών τών πηγών πεμπόμενοι είς τήν  Ίσπα 
Ίαν. Μία μόνη όδός άααξήλα-.ο; υπήρχε δί όλης τής 
Χω?ας, ή άγουσα δι;λ. έχ τή; Νεαπόλεως είς τήν 
Ρώμη* . Καί έντός δέ τής πρωτευ3υσης αύτή; δ λαός 

®»ν διέφερ» τών υποζυγίων κτηνών . , Συμμο·
ριαι δολοφόνων καί ληστών ουνίτώντο άποινιΐ ΰπ’ 
ίψ ι» «ύιή ; τής Κυβιρνήσεως τολμώσαι έν πλήριι με-

σημβρία διάφορα καχουργήματα. Τά τρία τριτημόρι* 
τής γής ^σαν χέρσα· ή δέ στρατιωτική δύναμις »υνα- 
πηρτίζετο έκ συγχλύδω» χαΐ %υχοδιωχτών στρατολο· 
γουμένων διά τή< giα ς.

‘Κ άναγέννησις τής χώρβς ήρςατο έκ τοΰ Γ. Κα
ρόλου ίιοεγγονου τού ΙΔ. Λουδβδίκίυ τής Γαλλ'.ας. 
Αυτός διά τών όπλων ήΑιυθέρωσε τήν πατρίδα έχ τοΰ 
διακοσιετοίς ζυγού τώ* ‘Ισπανών* διό ά*ηγορεύθη βα
σιλεύς τώ» δύο Σιχελιών τω 1735.

Ί ότε οί ήγεμόνες αύτοί γενναιότερα Φρονβΰ*τες έγέ- 
νοντο αρχηγοί τών μεγάλων μεταπολιτεύσεων, καδώς 
ό άρχι3ουξ Λεοπόλδος είς τήν Έτρουρία*, φιλοτιμού- 
μενοι νά μεταφέρωσι τή* φιλοσοφίαν είς τήν Κυβέρ- 
*ησι» τώ» λαών.

Τούτου τό παράδειγμα άκολουθών καί δ νέος βασι- 
λίυς τής Νεαπόλεως έπεχείρησε διά τής βοήθειας άξίου 
υπουργού τοΰ Μαρκίωνος Tannuci νά Θεραπιύσ5 τό 
κακόν δί άναλόγων μέσων, ώστε ή πάλη άρξαμένη με
ταξύ τού νεωτερισμού τής βασιλείας καί τών άρχαίων 
εξεων τής άρπτοχρατίας παρετάθη μέχρι τοΰ 1789 
οτε έξν^ράγη ή εκ βάθρων χατασείσασα τήν Εύρώπην 
ολην Γαλ.λική έπανάστασις. Έν τώ  μεταξΰ δέ τούτω 
μετερόυθμίοδησαν e π ί τό άπλούστ ερον καί δικαιότερο» 
τά πολυσύνδίτα δικαστήρια, ή^αττώθησαν τά μονα
στικά καταγώγια, χατηργήθηοα» οί σχανδαλώδεις ψ ί .  
pot, περιωρίσθησαν τά ΰπαρχιχά δικαιώματα, ήνοί- 
χθησαν δδο! δημόσιοι, άνηγέρδησαν κτίρια, ένει|^ώθη
σαν δέ ή γεωργία, τό έμπόριον καί ή ναυτιλία. ‘Ο λαός 
έξύπνησεν άμα άκουσας τής φωνής άγαθού χαΐ φιλοδι. 
χαίου χαί ταπεινοί κατά τόν βίο* ήγεμόνος, τ,υξησε 
δε ό πληθυ3μός τοσοίτον, ώστε ύπιρέβη τά 4 1[2 
εκατομμύρια.

Ά λ λ ' οτε ή έπανάστοισις τής Γαλλίας έφανέρ»>σε 
πόσον εμελλον νά χλονισθώσίν οί Ορό»οι, ή βασίλισσα τής 
Νεαπόλεως Καρολίνα, άδελφή δέ τής φονευθείσης 
δυστυχούς βασεΛίασης τών Γάλλων Μορίας Ά ντωνί- 
νης, έννόησιν ύπέο πάντα άλλο* τόν εΓίχείμενον κ ί ν 
δυνον· οθεν έέοκίμασε δ ιΐ τής ούοτηρότητος καί τής 
άπολύτου εξουσία: νά χαλοαγωγήτη τό έί*ος. Ή  
προσπάθεια όμως αυι». ήτο ματαία καί ά*όητο:. Τρις ή 
έλευδεριάζουσα καινοτομία ύπερίσ^υσε τώ 1799 , τώ 
1805 καί τω 1820 , ότε μέν συνεργεία τής Γαλλία; 
ότέ δέ κ*ί διά ίδιων οΰτή; δυνάμεων όθεν έμορ- 
φώδησαν άλληλοδιοιδόχως δημοκρατία, μοναρχία αύτο- 
κρατορική καί β ασ ιλε ία  συνταγματική.Τρις δέ άν«γέρθ<; 
πάλιν ή δεοπο’ ε'α, τό πρώτον διά τών Καλαβρών άρ- 
χηγοΰντος τοΰ καρδινάλου ‘Ρούφου, τό δεύτερο» διά 
τή; άρωγή; τών Αγγλων (!) τό τρίτον δέ διά τ ώ» 
Αύοτριακών, ω ιτε διά τών καταστροφών καί τών 
θριάμβων τούτων τό άίιόλογο» έ*εΐνο βασίλειον έ π λη - 
ρωσε» ύπέρ,παν άλλο φόρους οΓματος καί δανρύω» 
έπιβαλλομένους είς πάντας τοΰ; έπιχειροΰντας νά άνα- 
κτήσωσι τήν έλευθερίαν λαούς.

Ά λλ ’ άν έ'παθε τοσοΰτον τό βασίλειον, ώφελήθη ίπω· 
σοΰν άναλόγω; κατ’ άλλον τρόπον.Ή μέ» βασιλεία ένίχη· 
σεν ώς πρός τό ε?δος τής Κυβερνήσεως, άλλ’ ή μεταβολή 
ΰπερίσχυσεν ώς πρός τήν κοινωνίαν.Διότι ίχ  τού παλαιού 
συιτήματος μόλις δ βασιλεύς μόνος διεσώθη καί είσε'τι



διατηρείται. 0 1  βασιλιΐς Ίωτί]? («δελφό; τοΰ Βονα- 
πάρτου Ναπολέοντος) xai Ίω ακιίμ  (δ Μουράτ, γαμβρός 
ούτ;δ) εγκαινίασαν τή* μεταβολήν ταύτην καταργη-ιαν- 
τες πάντα τα προνόμια Ή  πατρική τιεριουσία δια
νέμεται είς πάντα τά παιδία, άντι νά χοριεύηται ύπό 
τύν  άρρένων χαί πρωιοτόχων, τά πλεΐστα χτήματα 
τοΰ κλήροι ίδημειίδησα» πρός ίξόφλησίν τοδ δήμο 
σίου χρέίος, ή διχαστική υπηρεσία, ή ο!χ»νομί» χαί ή 
δ:οί*ιΐ)σις έτακτοποιήδησαν, έπιχρατοδσι Si ώς νόμοι οί 
παρά τοΰ Ιωσήφ δ^μοϊΐευδ=ντε . Γ 3 Αλικ': χώίη<ε<:, 
άντί toO λαβυρίνθου τώ» Λίγγοβαρϊΐ'.ων, ‘ Ρωμαϊκών, 
‘ 1*<ιανιχ'3ν, Αύστοιαχών χα! εκκλησιαστικών νόμων.

Έρ’ ο30ν Ιζη ό Φερδινάνδος, άλλα χαΐ ό υιός ού" 
τοϋ, 5 τ τ ι ς ειδε τή ν  άλληλομαχίαν τής μοναρχίας καί 
τή; επαναστασεως, ή πρόοδος υπήρξε βραδεία. Γ ού 
ναντίσν ?« ή λαοπόδητος βελτίωσις άνεπτυ'/δη πολυ 
1 τί τοδ νδν β'/'ίλιυοντος Δ ότι από τοΰ 1830 , οτι 
ά-έλιβε τά σκήπτρα δ Β. Φίρδινάνδος, έοειξε χαι ? ‘J ■ 
νετιν πολιτικήν χαί γενναιότητα'χα§ότι έσπούδασε μέν 
ν ά  χαταστήιη τή/ μεταξύ τών πολεμουμένων αρ/ών 
usppjrcfav, φιλοτιμεϊται δέ νά φαίνη-αι φιλάνθρωπο; 
χαί επιεική; πρ;ς τάς πολιν.χάς καινοτομίας.

Η Νεάπολις υπάρχει χώρα ίσον#μίας Χυβερνωμένη 
ύπό tcu αύτογνωμονεστάτου ίσως τών χατα την Κο 
Ι,ώπη/ ηγεμόναν. Ιδού κατά τ ί νΰν διαφέριι τών άλλων 
’Αλλά τοιαύτη πραγμάτων χατάστασις δύ'αται νά 
διαρχέση; αποποιούμαι νά έκφσάσω πιρί τούτου γνώ 
μην. Φίίνεται δμως δτι πάντε ς  ο ί  μ ε σ ημ βρ ιν ο ί  Λαοϊ 
νπ οκ ύπ το υ σ ιν  εύκοΛώτερον είς τον ζυγόν ,  χαί διά 
τοδτο ή δουλεία χαί ή ταπείνωσις αύτών εκτείνεται 
εις πλειότερον χρόνον’ έπειδή έξάπτει μεν xai xtvti αύ- 
τούς ένίοτε ή διάπυρος φανταοια *ίς ύπερβολάς, άλλά 
δέν έχουσιν οϊίτ* σταδερότητος χαρακτήρα, εύτε ήθ'.χάς 
άρετις άλλας, άγονται δέ χαί φέρονται δίχην νεύρο 
σπαστώ» ύπό τής έξ οποίας, δτέ μέν ώς παιδία άπα- 
τώμενοι ύπο τής ματαίας λαμπρότητος τινών παρα 
οήμω», δτέ δέ έχβηλυνόμενοι διά τών Θεάτρων, τών 
χορώ*, τών εστιάσεων xai τής πολυτελείας, συχνάχις 
δέ παραδιδόντες τά συμφέροντα τής πατρίδο; εις τήν 
■πρόσχαιρον χαΐ άβέβαιον έχ τών αξιωμάτων τής δημο
σίου υπηρεσίας χρηματικήν ωφέλειαν. Τά έλατιώματα 
Ιέ ταΰτα εύρίσκομεν {8ια;τέρως είς τό» λαόν τής Νεα* 
*όλεως- διότι ώς άσύμφωνος χαί παλιντράπελβς ουτε 
τήν ί^ίαν αυτονομίαν αύτοΰ έδυνήδη νά ύπερασπισδή, 
άλλά χαί ή ελευθερία, χαδώς ή χαταδυναστεία, ήλθεν 
είωΟεν εις αύτόν.

Διά τοΰτο πάντες ®χεδόν δεωροδσιν μέχρι τοΰδε 
ώ ί αναχρονισμόν τήν πολιτικήν βελτίωσι». Καί ύπάρ- 
γουσι μέν ένδημικόν πάδος, ή συνωμοσία χαί αί σχά
σε άπό τώ» χρόνων τοΰ Πυθαγόρα μέχρι τής άνα 
φανίσεως τ*ΰ Καρβοναρισμοΰ’ άλλ’ ή πείρα άπέδειξεν 
3 ti ή έλευδερβτυπία χαί ήδημό*ιος ουζήτησις δέ» #υμβι- 
βίζονται μετά τών σκευωριών χαί μηχανορραφημάτων 
(*»τ» ϊχ μόνη; τής είρηνιχής προόδου τών ιδιών χαιτών 
συμφερόντων πρέπει νά έλπίζωσι* οί Νιαπολίται τήν με- 
ταέολήν. Α,λλ αν τύχη μοχδηρά καί επίβουλος χυβερν^σις, 
«®:νε! νά προα^θώτιν αι όρ9αί ί?έαι χαί τά υλικά συμ* 
φέρο/τα;  ή τούναντίον σπουδάζει χατά πάντα τρόπο»

νά διαστρέψξ (ΐέν τος πρώτα;, νά χιταστρέψ)) δί τ<4 

δύετερα διά *ά (ξουδενώση τοί»; λαούς, £»στε νά ·»*ΰ; 
χαταίλιδζ εύχολώτερο* ώς δυττυχιΐς καί πέ*ητ»ς, 
διά δέ τοΰτο μή δυναμενβυ; ούτε νά ά<ο*«ι>!ΐ»σι, πολύ 
δέ μάλλον νά συλλαβωσι χαί νά φέρωσιν ιίς πέρας 
φρόνιμον σχέδιον πολιτίχή; μετα^υδμισιως ;

Ποσάχις κακόζηλοι μιμ^ταί τοδ δισποτιχωτάτοι; 
τώ ' ήγεμόνων Λουδοβίκου ΙΛ. συγκιντρίδντες ι ι ;  έ*υ· 
τού. άτασαν τήν εξουσίαν χαί δέλοντις »’ άττο^*ιξο»»ε 
διά τών πραγμάτων οτι έξ αύτών πηγάζει τό παν ( 1 ) 
οτι «ις ούδέν χρησιμεύει πρός εύηαιρίαν πολιιΐχήν 
ίκανότης χαί άριτή χαί παιδεία, άνευ τοΰ δουλοηρεποδς 
έξευτιλισμοΰ, δτι αυτοί ιδύ-αντο νά δημιουργήτωσι 
τού; ύπηρέτας τοΰ δημοσίου καί πά)ιν ώς σκευή χε· 
ραμέως νά τεύ; ουντριψωιιν, ά-εβ βασαν «ίς ύψηλάς 
άρχάς ούχί τούς άγαδού; καί Τίμιους πολίτας, άλλά 
τούς αχρείους κόλαχας χαί έστιγματισμένους· άλλοτε 
δέ σαγηνεύοντες χαί τινας τώ/ άλλων έφάνησαν μέν δτι 
τ ιμώ σ ι  τήν άξίαν τω ν  άφ ου δμως εΐδον αύτούς δαρρα. 
λέοας καί παρρησιαστικούς κ»ί φιλαλήθιις, ή έταχεί· 
νωσαν ούτού; διά to O  φόβου, ή διέφδειραν διά τής κε
νοδοξίας* τελευταΐον δέ περιφρονητιχώς άπεσκυβάλισαν, 
ώ ;τ ι  χατ’ αΰτόν τόν τρόίον έχαυτηρίασαν ΐλληλοδια. 
ίόχως πάντας ως αχαρακτήριστους χαί ούτιδανούς, 

"Αγαδξ *υχ? δ βασιλεύς τής Νεαπόλεως, άν καί 
μή ;υνταγματΐχός, έπ μελεϊται έκουσίως νά μειριάζ^ι 
τό υπέροχον τής δυνάμιως, τήν όποιαν περιεβλήδη, 
όδεν μεταχειρίζεται αύτήν όσον δύναται ιπιεικίστερον 
καί πρός τό γενικόν χαλόν. Οτε έλαβιν εις χείρας τάς 
ή»ίας τής’ Κυβερνήίΐω; ή βία τών φατριαστικών παδών,

(I ) ‘Ο ;1ουδο6\χο(. ε .Ι ιγεν , ώς ύ π ά ρχ ε ι  γ>ωστΙν, 
αέγώ ε ίμ α ι  ή Γα.ΙΛία» 1 ^lat c est moi ΑΛΛ ό 
ΝαποΛέωτ Β οναπάρ τη ς  d i r  εψάνη όΛιγώιερον ό ε -  
σποτ ιχος  χα ι άπΛηστος τής αρχής .  Μ εταζν  π λ ή 
θους άΛΛων άπυδε ίζ εω ν  άρχε ι  r a  άναψ ίρω μεν  χα ι  
τό άχόΛου&ον άτέχΰυτοτ .

ΠοΛεμοϋντος τοϋ ΝαποΛέοντος εν Ι σ π α ν ί α , ή 
’Ιω σηφ ίνα  σύζυγος  αύτοΰ ν π ο ύ εχ θ ε ΐσ α  r0 νομοθε 
τ ικόν  οωμα ε ιπ ε ν  υτι εχα ιρ ε  βΛέπουσα τον α ντβ -  
κράτορα  φροντκζνντα πρό  π ά ν τω ν  π ε ρ ϊ  τ ο ι  νομοθ(~ 
τ ιχοΰ  σώματος  ώς π α ρ ισ τά νο ν το ς  τό έθνος. . . .

Τους Λόγους τούτους α μ α  μ α θ ώ ν  ό ΝαποΛέων 
έ κ τ ω ν  έφημερ\όωνΎ ίσ π ε υ σ ε  ν ά  π έ μ ά η  ε ίς  τ ί ν  Μ η-  
νύτορα άρθρνν  αυσ τηρόν  χα ί  x a ta i j r e id o r  την iiSeav 
ταύτην '  ίδου  τό κε ίμενον  τοϋ Μηνύζορος.

ιΠοΛΛαί εφημερίδες δ ιέ δ ο σα ν  δτι ή α ντοχ ρα τό - 
ρ ι σ σ α  ά π α ν τώ σα  είς τή ν  π ρεσβ ε ία ν  τοΰ νομοθετ ικού  
σώματος , ε ιπ ε ν  βτι ε χα ιρ ε  βΛέπουσα τό ν  α ύ ίο χ ρ ά -  
τορα φ ροντ ίζον τα  πρό  π ά ν τω ν  π ε ρ ί  τοΰ νομοθετ ικού  
σώματος  ώς π αρ ισ τά νο ν το ς  τήν επ ικράτε ιαν .

*// αύ τοχρα τόρ ισ σα  ούδαμώς ε ίπ ε  το ιοΰτον  τι 
επε ιδή  γνω ρ ίζε ι  τάς θεσμοθεσ ίας  ήμ ώ ν" ί ζ ε ύ ρ ε ι  ύε 
μ ί ΐ ι σ τ α  κ α ί  or ι πρώτος α ν τ ιπ ρ όσω πος  τοΰ έθνους 
υπάρχ ε ι  ύ αύτοχράτωρ, καθ ό τ ι  π ά σ α  ε ξο υσ ία  π ρ ν -  
ερχετα ι  εχ τοΰ θ ε ο ΰ  χα ί  εχ τοΰ εθνυνς . Σ. Μ.

ή αίσχροχέρδιιβ τών ίιπαλλήλων χαί ή άσβτία έπα- 
πείλουν χρε«χβ*ίαν. Αύτός δέ τούναντίον διά τής 
οικονομίας χαί ά ν0χ ή ;  έμάκρυνε τόν κίνδυνον. ΟύαΙ 
ιίς τόν ά,χόμίνον ύ*ό ήγεμόνος β»ώτου λαόν· διότι 
τό  «αράδ.ιγμα τής  τοίαύτης πολυτελείας μεταδιδό
μενο» είς τους κατωτέρους ώς άνοήτως μιμουμί· 
νους ο,τι βλεποοσι δέν βραδύνει νά Ιπιφέρη καθολικόν 
ολιδρον, είς τόν δποίον καί ίύτός έξ ανάγκης άναπο* 
δράστου σϋμπιριλαμίάνεται.

Αλλ’ ή ίχλογή άγαδώ» υπουργών, βίος δ Νιχολίνης, 
Φ^ρτουνάτος,καιΣαντάγγιλος,άποδειχνύίΐ ύπέρ παν άλ
λο τήν σύνεσι» χαί τήν καλήν καρδίαν τοδ Φερδινάνδου. 
Κυρίως δέ ή επικρατούσα είς ιήν Νεάπολιν ειρήνη ς-ηρί 
ζεται είς τήν γενικήν νωβρότητα καί τόν ΰ,τνον τών βι 
αίων παδώ ,̂^ Έπειδή, άν καί τινες πολίται ύπέστησαν 
πολλάς βασάνους ύπέρ τής έλευδερίας ώς άληδείς αύ
τής άδληταί, σπανίως αύτόδι καταφαίνονται μεγαλό 
φρονες χαραχτήρος. Λαός έξησδενημένος διά μαχρα; 
δουλείας δέν άναλαμβάνιι δά^ος χαί γενικήν πεποίδησιν 
είς τας φιλελευδέρους άρχάς, ώστε ή φωνή τών όλί- 
γ « ν  ακούεται έκ διαλειμμάτων ώς άπλή μόνον διαμαρ 
τυρησις χατά τών καταχρήσεων. ’Fv τούτοις όμω; 
τό πατριωτικόν αίσθημα δέν παύει έξαπλούμε/ον χαί 
χερδαϊνον άδιαχόπως.

Γό βασίλειον τής Νεαπόλεως χαί τής Σικελίας χα 
τ·ιχεΐια ι σήμερον ύπό δκτώ εκατομμυρίων άνδρώπων 
τελουντων φόρον 1 2 0  ίκαττομμύρια φράγκων ( ] )  
διατηρεί δέ στρατόν 4 0 — 5 0  χιλ. Τοιουτοτρο'πως 
προεξέχει τών τής δευτέρας τάξεως επικρατειών. Ί -  
διαιτέρως δέ 6  εκατομμύρια τρέφει μόνη ή ήπειρος 
χαί άποδίδιι φόρους καδ’ έαυτήν ώς 1 0 0  εκατομμύρια 

Οί εύπατρίδαι άπέβαλον ώς έπ! τό πλεΐστον τήν 
έ^πίδειξιν τοδ πλούτου καί τής εύδαιμονίας, συγχρόνως 
βμως απωλεσαν και τήν θορυβώδη αιίτών δύναμιν, 
ητις κατέστησε περίφημους κατά τόν μεσαίωνα τούς 
αριστοχρατας τής Νεαπόλί&ς. ‘Υποκείμενοι δέ ιίς  τά 
*ΰτά χαδήκοντα διαχρίνονται τών άλλων μόνον κατά 
την λαμπρότητα τοδ ό,όματος. Εύρίσκονται μέν 
π·λλο! δοδκις καί πρίγγιπες (2 ) άλλ’ αί προσηγορίαι 
«υτα ι διαμένουσιν ώ ; σημεία μόνον τής άρχαίας αύτών 
καταγωγής. Τινες Ιχουσ: βαδμούς καί άξιώματα τής 
αυλή;· πολλοί δέ οεμνύ/ονται χα! ώς φιλευλεύθεροι ϊια - 
πρέποντες κατά τήν κομψότητα τών ήδών καί άπηλ- 
λαγμένοι προλήψεων' οθεν οί πλιιστοι μετέσχον χαί 
τών τελευταίων έπανα*ιάσεων.
 ̂ Πρό έχατόν έτών ή7αν 131 έκχλ. θρόνοι' έφ’ ήμών 

δε διασώζονται 8 6 . Εκ τούτων δέ 20 άρχιεπισχοπαί 
*«ι 6 6  έπυχοπαί. Ά λ λ ’ οί ίερείς ήλαττώθησαν άνα

( 1 ) ΑηΛ. 15 εκατομμύρ ια  φρ· %αθ' έκαστον  ex a -  
τομμύρ ιον κατοίκων.  '// ΈΛΛάς άρα  έχ ο νσα προϋ -  
ποΛ,.γιομόν 20  εκατομμυρ ίων  είσφέρει έν τέταρτον  
t -Ι ιιότερον, ε ξα ιρ ούμενω ν  κα ί τών ποιχίΛων δ η μ ο 
τικών άργυροΛογιών. Σ . Μ.

(2) Ο ί β α ρ ώ νο ι  τής Σ/χεΛίας r j j a v  α ύ τύχρημα  
τ * ρ α η ισ χ ο ι .  Ε π ί τής Λειτουργίας έγ ίνετο  δέησ ις  
ι>περ αύτών ώς κυρ ιάρχων .  Σ , Μ.

λόγως πλειότερον. Διότι έχ τ « ν  5 6 ,0 0 0  2»ot ^σαν 
χατά τό 1741 ύ«ελεί*οντο 4 6 ,0 0 0  χβτά τό 1806  
σήμερον δέ περιωρί,θη,,ν , 1(  2 6 ,0 0 0  μόνον άλλ’ 5 

αριθμός ουτος υπάρχει «πολύ«*ς άναγχαιος είς τήν 
υττηρεσιαν τής  ̂ θρησκείας. ‘Ο πέλεκυ; ομως Ιπεσε 
μαλιοτα έπί τών μοναστηρίων έπειδή διαρχούση; τής 
Γαλλικές χυβερνήσιω ; χατηρνήθησα* 213  τοιαΰτα 
καταγώγια, 6 δέ βασιλεύς μόνον 36  έξ «ύ ιώ ν άπο- 
κατέστησεν έπιστρέψα?. ‘Ωσαύτως δέ χαί i*  ^
3 1  0 0 0  μοναχών διασώζονται 11, 000 ,  ί κ  δ έ  τ ώ ν

23.000(Χαλογραιώ* 9 ,0 0 0 , ώ»τε έξέλιπον σχεδόν

Άρα έ κλήρος καί ή αριστοκρατία έχολοβώθησαν 
άποχρώντως^σως δέ ούτε συμφέρει νά παδωιι πλειό· 
τερον. Διότι αν είς τήν Γαλλίαν θεωρώνται ώ ς  δργανον 
καταδυναστείας,  ̂ είς τήν Νεάπολίν δμως έχρησιμευ*αν 
ώς μέσα άντυτάσεως. Λυποδμαι μάλιστα πολύ άν 
τά μοναστήρια άφανισθώσιν όλοτελώς· έπειδή ix τίνος 
αυτών ιξήλθεν 6 Καμπανέλας, δστις παρεσχιυασε τή/ 
κατά τών ‘ Ισπανών συνωμοσίαν χαλογήρων, φιλοσόφων 
ληστών χαί Τούρκων ‘Ο λαός τής Ν ιαπόλε«ς έφ’ ήμών 
δέν στασιά ,ιι, ως άλλοτε, άλλά παντοΰ φαίνεται φίλερ
γος κα! έπιμιλής. Εΐδον παιδία έπαιτοΰντα, έπειτα δέ 
γελώντα αιφνίδιος διά τήν παριστανομένήν πα(5 αύτών 
κωμωδίαν. Κα! τφόντι οί έπικαλούμενοι έλεος πτωχοί 
τής Νιαπόλεως κινούνται είς τοδτο μάλλον υπό πλεο
νεξίας, ή άληθοδς άνάγκης. ’Αλλά καί ή δεισιδαιμονία 
χατ όλίγον έξηλείφθη, ούτε πιστεύει πλέον ό Νεα-

( 1) Ιδού  τ ί εγραφε π ερ ί  τούτου δ ά γχ ίν ου ς  π ε 
ρ ιη γητή ς  χατά  τά  τεΛευταία ι τ η  τοΰ παρεΛ ίόντος  
α ΐώ νος  « ΑΛΛά βΛέπω t/δ?] τό ΣάΛερνον.

Ε ίς τ ι ν α  άνηχε ι  ή χ α ρ ιε σ τ ά τ η  εκείνη ο ικ ία  επ ί  
τής χορυφής τοϋ βοννοϋ  ; ε ίς  χαΛογήρονς ' αυτη  δε 
ή χα τά  τήν  πΛευράν αυτοΰ ; είς χαΛογήρονς' άΛΛ' 
εκείνη ή χατά  τή ν  Ιπ ώ ρ ε ια ν  ; etc χαΛογήρονς. Ο ί 
χα λύ γη ρο ι  ε χ ο ν σ ιν  δΛον τό ΣάΛερνον f

II πόΛις αύτη περ ιΛαμβάνε ι δ έκα  μ ο ν α σ τ ή ρ ια ,  
'έν έ π ισ χ οπ ε ΐο ν ,  δύο έχχΛησιαστ ιχά φ ροντ ισ τήρ ια ,  
έν έχχΛ. σ υ νέδρω ν  χα ί  δ έχα  χ ιΛ ιάδα ς  κατο ίκους '  
πΛοΐον δε ουτε έν.

’Ατυχής πόΛις f χατατρωγομένη  όπο  εντόμων  
Λευχών, μεΛάνων, φαιών, ερυθρών, π α ν το ίω ν  χατά  
τό χ ρ ώ μ α .  Α πασα ι α ί  ο ίκ ία ι  βρίθουσι*· αυτών. Ίσως  
δμως έ.Ιθη xaipbς δτε ο ί ΊταΛοΙ χα θα ρ ιζ όμ ενο ι  θέ· 
Λουάιν ά π ο ι ι ν α ξ ε ι  έχ τοΰ σώ ματος  αΰτών τοΰς φθε ί·  
ρας  τούτοος.

‘// περ ί  τούς δρομε ίς  μ α ν ία  έξετάθη μ έ χ ρ ι  τοϋ 
ΣαΛέρνου. Ε ΐδον  δύο -τοιούτους άθΛίους δρομε ίς  
τρέχοντας  'έμπροσθεν σαθρας  ά μ ά ξη ς  συρόμενης  
υπό δύω ψωραΛέων ίππω ν ,  φερούσης δέ δύο  έΛεει- 
νούς εύγενε ϊς ,

'II  ψ ιμ υθ ιο υμ ένη  δ ιά  τής ποΛντεΛείας π τω χ ία  
π ρ ο ξ ε ν ε ί  α η δ ία ν  ένταυτώ  κα ί  φ ρ ίχ η ν .»

(l)u p aty  Σ . Μ )



πολίτης * τ ι·α ί« ί« ; «(ς τά θαύματα ιβΰ αγίου Ία»- 
νουβρίου. (1)

Μεχ-ρρυθμίζομίν*»',» τών καλοιιώ» τάξεων έμορφώθη 
νέα %ις ί) τών μέσων πολιτών λεγομένη, ητις άπο ιελιΐ 
τό κοινόν κεφάλαιον ιών νιιοτέρων κοινωνιών. ‘ Ο  rpo- 

«ος τϊ}ς Κυβιρνή;ιως αναλογεί κρός τόν t i c  Γαλ 
λίας, λείπιι Si μόνον ή έλευθερία, Αί έσωτεριχαί ύποθέ 
αεις συζηχοΰνχαι χαί άποφασίζονται ύπό πάντων τών 
ύκουργώ» συμβουλευομίνων, αί δέ ίξωχερίχαί ϋποθέ - 
βιις 6φ’ έχάστου αυτών χατα μέρος καί τοΰ βασιλεως. 
Τό συμβούλιο> τή; έπιχρατεία; (Consulla) ή ίδιαίτ* 
ρον συμβούλιον διαιροόμενον ιίς  τμήματα ισάριθμα τών 
ΰ.τουργείων προεδρευιται 5πο τοϋ βασιλέως, άϊοντα 
δέ τοΰτον άναπληροΐ δ άνχιπρόβδρος. Τα στρατιω 
τιχά xat ναυιιχά άποτελοΰσι μίαν κοινήν άρχή»' 
‘Ο πρωθυπουργός κρατιί τήν σφραγίδα τοΰ βασιλέοοςΛ 
έχει τήν διιυδυνϊΐν τοΰ Β. τυπογραφιιου, χήν άποδη 
χην τών νόμων χαί θισπισμάτων. Απαντα δέ τά υπουρ
γεία άπό το3 1825  περιέχονται «ίς ίν ιύρυχωρον 
παλατιον, δπου ύπάρχιι κ*1 τό χρηματιστήριον. Τό 
χράτος διαμιρίζεχαι «ίς 15 νομοί»; ύποδιαιροιιμένους εί; 
52  επαρχία;, ουτ»ι δέ « ί; 1790 δήμου;. Κατ’ ϊτβς 
ίυνεοχονται επαρχιακά συμβούλια, χαδ’ εβδομάδα οέ 
(τήν χυριαχήν) τά δημοτικά Αν χαί τά μέλη τών 
συμβουλίων τούχων διορίζωνται ύπό τοΰ βασιλίω;, 
έδειξαν δμως πολλάκι; άνιξαρχησίαν χαρακτήρος χα! 
άχλόνητον έπιμο·ήν ε ί; τά; άποφάσιις.

Οί έμμεσοι φόροι, οίον τελώνιον χαί φόρο; έπί τοΰ 
χαπ#οΰ χλπ. έκμισδοΰνται εΐ; δημοσιώνας. ‘Τκάρ- 
χουσι δε καί τ ινε ; ιδιαίτεροι δασμοί εί; τήν Νιάπολιν 
eisv ί  έπί τή; χιόνο;, ειίου; άναγχαιοτάτου είς καυ 
ματώδες χλίμα. ‘Ο βασιλιύ; καταγίνεται εις τήν σιι 
σ ίχδ ιιαν, u'-.ε τόν άνακουφιαμόν τοΰ έθνιχοΰ χρέους 
όφιιλομέ*ου πρότερον μέν ι ΐ ;  ξένους, νΰν δέ ιίς ιγ .  
χωρίου; κεφαλαιούχους καί τραπεζίτες.

‘Ο άνθρωπο; κατά μέσον όρον Εισφέρει άνά 18 ή 
2 0  φρ. φ?ρ«ν, χούτέστι» ιό ημ-ου τοΰ έκτινομένου 
Γαλλίφ άλλά καί ή πρόσοδο; τοΰ Νιαπολίτβυ είς 
-τοΰτον τόν όρθ< φθάνει. ‘ Μ Κυβέρνησις φροντίζει πιρί 
τή ; κοινωνία; τών επαρχιών καί τών τόπων δι άμα 
ξητών όδών, ώ σ τ ε  όκ:ώ  έκατομμύρι* χατ' έτ»ς δα 
πανώνται εί; μόνον τά δημόσια Ιργα.

Αί εισπράξεις τοΰ γενιχοΰ ταμείου μέχρι τινός ή 
λαττοΰντο τών άναλωυάχων- άλλ’ εσχάτως έφθασαν 
•ίς ίξίσωσιν. ‘Η έθνική τράπεζα έχει είς κυκλοφορία 
1 1 0  έχατομμύρια, είς όσα άναβαίνει σχεδόν καί ό προϋ 
πολογισμό;' άχριβοΰς ομως γνώσεως τών λεπτομε 
ρειδν τοΰ ιε προϋτολογυυοΰ χαί τής τραπέζη; στερυύ 
μιθα διά τήν έλλειψιν τή ; δημοσιότητος.

Ή  ?ΐχαιοσύ*η άπονέμιται υπό 15 ί/αρίθμων πρό 
τοΰ; νομού; δικαστηρίων πρωτοκλήτων οι δέ ιίρηνοδί 
και ίιχάζ,οννι τά πταίσματα καί τάς μικρά; διαφορά;

( 1 ) Έ χ τούτων το θ α υμασ ιώ τα τον  ι'μο δτι 
σώ μα  τοϋ ά γ ιο υ  ά νέβ .Ι ν ζ ιν  α ϊμ α  χατά  την ■ημέραν
της ιορ της  αυτοΰ  !

Παρά ταΰτα ύπάρχιι χαιά πάντα δήμον χαΐ κοινός τις 
συμβ βαςής, ή διαιτητής υπό τοΰ βασιλέως διοριζόμενε;. 
Τά ίφετεΐα χαΐ έμ*οροδικεϊ* άναλογοΰσι πρός τά τή ; 
Γαλλίας κτλ. ‘Υπάρχει προσέχι καί γε»ι*ό* λογιστή- 
ρΐον, ιΓτε ελεγκτικόν συνέδριον. Λείπουιι τά όρχωτι** 
δικαστήρια' άλλ’ αΰτά άναπληροΰνται τβλε'όχερον ΰπό 
ιών τακτιχών, όπου καί ή διαδικασία γίνιται δημοσίως. 
Σπανίως έχτελεΐτοι καρατομία, ή δέ δήμευοις κατηρ* 
γήθη υπό τοΰ ΦιρδινάνδβΜ.

Έμφιλοχωριϊ όμως έν τούτοι; πάντοτε σκανδαλώδης 
τις χατάχρησις τής έξουίίας· διότι προτιθεμενου π χ . 
νσάποφασιαθ^,άν κατηγορούμενός τις θεωρήται ίνοχος, 
γίνονται τρ«ι; απαντήσει;. C o n sta  <4aβδείχθν; ότι «· 
πάρχιι ένοχος· C o n sta  che n o άπεδιίχθη άθώ^ς· non  
l]o n sta  ούδέν άπεδιίχθη. ‘Ο δέ δυστυχής, περί ου ίξε- 
δόθη τό τρίτον τοΰτο βούλευμα, δέν καταδιχαζεται μέν, 
ουτε όμως πάλιν απολύεται ώς έπρεπε. Τό βάρος τής 
χατηγορία; καταθλίβιι αύιόν, και πολλάχι; κρατείται, 
ή άν άπολυθ^ πάλιν συλλαμβάνεται. Πόσων δέ χαχών 
γίνιται αφορμή το αύτη νομολογία ιϋκόλω; είχάζομεν- 
05γ'λ»; εχοντις αποχρώσεις έγγυήσει; υπεροαπίοιως 
τών κτημάτων οί Νεαπολιται στεροΰνται τοΰ πο/υτι- 
μοτά^ου πάντυν, τής προσωπιχή; ελευθερίας.

Τών Γαλλικών Ιφημιρίδων ή είσοδος απαγόρευε* 
χαι, έχτός τοΰ Μηότορος· ή δέ αστυνομία *αρεμ· 
βαίνει χαχοβούλως χαί πολυπραγμόνως «αντοΰ, ά»τί 
τών άλλων άρχών, όργά;ων καί αύτών τοΰ νόμο». 
Περιττόν νά είπωμεν ότι λείπη ή Ιλι#9ιροτϋπ;α. 
Έχδίδονται όμως έφημιρίδες χαί πιριοδικά συγγράμ' 
ματα' εν μάλιστα έξ αύιών ή Πρόοδος έλιυθερ·άζιι 
οσοΰτον, ώ ιτ ε  ενίοτε υΛέπισιν είς τήν λογοκρισίαν 

τή; άλλης δαλίας. Ή  ελευθερία δμως τών συνομι
λ ιών υιάργει απόλυτο; κ»ί πα; ι ι ;  εκφράζει άποτό· 

ω ; εί; τά ; συνανα*ιροφά; τή» γ-'ώμην του χαί χατα· 
χρίνιι άσυστόλως τά κακώς γι<όμενα.

*Η παιδεία δι«υθυνομένη γεναίω; έχτείνεται βαθμη- 
5όν. Τό πανεπιστήμιον τή ; Νεχπόλεως διαιρείται είς 
5 σχολάς. Μετ’ αύτό υπάρχουσι πέντε λύχεια καί 
δώδεχα σχολιϊα μεγάλα εί; τού; νομοί»; διά τήν δευ* 
τεοϊΰουσαν γραμ^αιείαν, τεσσαράκοντα δέ δύο δηαο- 
τι*ά ανώτερα· ώσαύτω; δέ χαίοί δήμοι εχουσίν ά»ά ΐν 
σχολιΤον χοινό». Ά ν χαί συνήθως b πρόεδρο; του συμ- 
ο^υΛίου ·ής παιδεία; λαμβάνηται έκ τών εκκλησιαστι
κών, ή Κυβέρνησις όμως έπαγρυπνοΰσα διέπει δικαίως 
τόν κλάδον τοΰτον.

‘Υπάρ·/ουσι πολλοί διαχεχριμένοι άνδρες χατά δια
φόρους χλάδου; τών γραμμάτων χαι τών έπιστημών, 
ciov δ Νιχολίνης ώς νομοδιδάσχαλος, δ Διλα Κιάγιας 
ώ ; ©ϋσιογράφοι:, ό Λάντσας ώς ιατρός καί κλινικές κλπ. 
Φαίνεται δέ ότι ή μέν βόρειος Ιταλία καί όνομαστί ή 
‘ Ρώμη ζητιΐ πανταχοΰ τό θετικόν, είς δέ τήν Νιά- 
πολιν διέμιινεν έκ τών ‘Ελληνικών ετι χρόνων ώς 
κληρονομιά ιό θεωρητιχέν πνεΰμα *α'ι ή άμφισβήτησις. 
Οθί» πάλαι μέν ποτε ό Πυθαγόρας καί Ζήνων έ Έλεα- 
της, ύστερον δέ δ T e le sio , G io rd an o , B ru n o , C a m .  
p an ella , καί μ«τ’ αύτούς ό περικλεής Βιχώ, έφ’

ήμώ* δέ έ φιλόσοφο; G alupi ( I )  ίιέπριψ sv πάντίς διάι 
τή; ίρ ιυνης **ί ιής  ουζητήτεω ; .  Καθόλου δέ είπεΐν, οί 
Νεαπολιιαι κλίνουαι μάλλον είς τάς ίσχοριχάς χαί άρ 
χαιολογιχάς μελετά;, ή άλλο τι. Σύγχρονος τοΰ Καμ 
πανέλλα ο Καλαβρό; Αντώνιο; Σέρ^α έφεΰρι τήν πο· 
λιτιχήν οικονομίαν. Μιτά δ έκατόν έτη άνέπτυξεν 
βΰτήν b ιερομόναχο; G en ovesi· όθιν πρώτος καθ' 
£πα»αν τήν Εύρώπτ,ν άνηγορεύθη καί Χ*θηγητή; τή: 
ιπ ισ τη μ η ;  τ α ύ τ η ; .  Απεχίιτο ομως είς τόν ένδοξον 
καί πολυμαθή Γ«ετάνον Φιλαγγέρην νά έπεξιργασθή 
καί ίιοά;η μεθοοιχώ; τήν έτίιστήμην τβϋτην.

Η Νεάπολι; έχει πολλά σοφίας καταστήματα. ‘ Η 
ΙΙοντανιανή λενομίνη ακαδημία (συσταθεΐσα κατά 
τον ΙΚ αιώνα παρά του ΓΙονχάνου) θιωρεΐται ώ ; μί» 
των αρχαιότατων τής Κύιώπης. Ή  Βουρβωνιχή διαι- 
ριΐχαι είς τρία μερη, τήν φιλολογίαν, τάς έπιστήμας 
καί τάς καλάς τίχνας/Η  σχολή τή; γεωργίας καί βιο 
μηχανίας επαινείται δμοίως. *0 βασιλιύς προστατεύιι 
αυχας, εχουσι δε μέλη καί έχ τών έπιφανεστάτων άν" 
δρών του έθνους. ‘Υπάρχουσι δύο δημόσιαι βιβλιοθήχα^ 
τό δέ μουσείον τής μελέτης (s tu d ii) εξέχει κατά τόν 
πλούτον τής συλλογής τών επιστημονικών άντικιιμέ 
νων, μάλιστα δέ πιρί τήν άρχαιολογιαν δ.όχι έκεΐ 
άποθησαυρίζονται πάντα τά έκ τή; Πομπηίας καί 
τοΰ ‘ Ηρακλείου έξορυττόμενα.

‘ Η ζωγραφία εύδοχιμιΐ άποχρώντοις έν Νεαπόλιι 
«πό τών ήμιρών ήδη του G io tto , μετ' αύτόν δέ τοΰ 
Άνδρέα Σαλερνίου, όστις έμιμήθη τόν ‘ Ροφαήλ, τόν 
Απελλήν τή ; Ιταλίας’ αλλ ή μούσι χή άχμάζει έτι 
μάλλον. Ενθαρρύνει δέ αύτάς καί βραβιύιι άξιοπρε- 
τ.ώ; ή μιγαλοδωρία τοΰ βασιλέως, άγλαίζουσα μέν διά 
γραφών καί εικόνων τά άνακτΓριχά ενδιαιτήματα, δια
τηρούσα δέ τό έξάχουστον θέατρον τοΰ Σάν Κάρλο πρό; 
τιμήν «Ο P e rg o le se , P aesiello  χαί C im a ro s a , τών 
Νεαπολιτών μουσικοδιδάσκαλων,

Έχ τών αρίστων φιλοτεχνημάτων τή; άρχιτεχτονι- 
κή; και γλυπτιχή; αναφεριται μαλιστα ή Ικκλησία του 
άγίβυ Φραγκίσκου de P a u le , κτισθεΐσα έξωτιρ ιχώ ; μέν 
κατά το» τΟίον τοΰ έν ‘Ρώμ»; άγιου Πε'τρου, έσωτ*· 
ρΐκώς δέ χατά τό παράδειγμα τοΰ Πανθέου.

Λείπει όμως έχ τών καλλ ιτεχν ιώ ν τό πρωτότυπον 
κα! ή ευρεσις- διότι π χ . ό R ib e ra  χαί S a lv a to r  
R o sa  μιμούνται μάλλον τού; ‘ Ισπανού;, έχ δέ τών 
ιθαγενών τον Μιχαήλ Ά γγελον ώστε ή σχολή τής 
Φ λωροτία;, Βενετίας κα! ‘Ρώμης ύ.τερβαίνει τήν τής 
Ν ιαπολιω;. Μόνον έν μέσ&) τών ισχυρών χαί δρα
στήριων ΐθνών γινώνται αρχέτυποι, είτε μεγαλοφυιΐ; 
τιχνίται.

Από ήμέρα; ι ί ;  ήιχέραν αί βιλτιώσεις πολλαπλα- 
βιάζονται, νέα δ.αράγματα άναπληροΰσι τά; ^παρ

(1 )*0  ol<r r f  ityevc  πα ρ Μ ρ α μ ικ  i τ τα ϋθ α  χα) d’M o v e , 
μ ά λ ισ τ α  ctf Tr y  Melchiorrc ( iio ja  δ σ τ κ  σ υ ν  έγραφε  
ρ ι τ ά  π υ .Ι νμ αθ ι ια ς  ε ν τ α ι τώ  χα ί χρίσε ως τοσαϋτα  
Τ* Χα' πο.Ιιχ ιχά β ιβ.Ι ία  ο ίον  το Element!

1 1 oscfi®· T re tta t , del m e rito  e delle rico m -  
pew e xt.i. Σ  M

χούαας έλλιίψεις, συνίσΧώνται δέ ίιβιρίαι άτμοχινή- 
των χαί σιδηρώ* δρόμων.

Ο βασιλεύς φιλοτιμεΐται πολύ νά προάξη μάλιστί 
τό. στρατόν συγχείμινον μέν μέχρι χοΰδε έχ40χιλ.δηλ. 
25 χ ιλ . πεζιχοΰ, 4  ίηπικοΰ, 3 τηλιβολικοΟ κ-»ΐ μη. 
χανιχοΰ, 8  εθνοφυλακή; χαΐ τεσσάρων ταγμάτωνΕλβε
τών έπιλέχτων· αύξάνονια δέ μέχρις 6 0  έπι πολέμου, 
ω ; προςιθιμένης κα! τής προχείρου έφιδριίας. Κ ατα
γίνεται δέ σπουδαίως είς τά τής νεοίυλλεξια;, πειθαρ- 
χ ια ;, στολής καί σκευή; τοΰ στραΐοΰ, ένασμ«νιζόμενος 
εξαιρέτω; εις ιάς έξετάσεί;, τάς πορείας, τούς έξε- 
λεγμού; χαί τά γυμνάσια τών τά ξ ιω ν  όθίν χαί τό 
άνάχτορον φαίνεται αυτόχρημα στραχόπεδον

Αλλά βλέπων τήν πολεμιχήν ταύτην πομπήν άναγ- 
χάζεταί τις νά έρωτήση. Εί; τ! αρά γε δύναται νά χρη- 
σιμευση χαί τίνα έχει σκοπόν. Έπειδή ώ ; κειμένη 
χατά τα ; έτχατιάς τής Ιταλ ία ς ή Νεάκο/ις συνο> 
ριύει μόνον μιτά του Πάπα. Ά λλ ’ έκ τοιούτου γιίτο- 
νος ούδείς βιβαίω; έπίκειται κίνδυνο; επιδρομής. Ουτι 
πιστεύομεν παντελώ; ότι ό βασιλεύς τή ; Νεαπό/.εως 
ονειροπολεί χατακτήσεις- διότι τόχε άνάγχη νά ίξα . 
πλωδή εις τήν χώραν αύτήν τοΰ Πάπα, ίεράν ε'χπολαι 
αναγνωριζομένην καί άσυλον τέλος ούτε έοωτεριχαΐ 
στάσεις ούδαμώς έπαιχειλοΰνται. 'Οθεν διά ό#τώ, ή 
χαί δεχα μόνον χιλιάδων έδύναχο νά διατηρη6ή ή ησυ
χία χαί τάξις ποντός του μικρού αύτοΰ Κράτους- 
τοιουτοτροπως δέ ο λαός εμιλλε νά άναχουφισθή έκ 
δεκαπέντε εκατομμυρίων φράγχων βάρους· έπειδή δα- 
πανώνται τριάκοντα εϊς τήν συντήρησιν τοΰ οτρατοϋ.

Καί τό μέν Πεδιμόντιον χαταλαμβάνομεν δια- 
τί μισθοδοτεί πολύν στρατόν. Έπιιδή χιίμινον 
μεταξύ Αυστρίας χαΐ Γαλλίας κατά τήν είσοδον αύ· 
την τής Ιταλική; χωράς Οπαρχιι σχεδόν προωρισμένον 
®; θέσεω; αύτοΰ νά γίνη πολλάχις θέατρον
πολέμου. ‘Οποιαδήποτε τΰχωοι τά πολιτικά συμβιβη- 
χότα, πάντοτε διωριΐται ώς έμπροσδοφυλακή τής Αύ* 
ζ"ριας, η τής Γαλλίας, και ταραχής γενιχής γενομένης 
ελπίζει νά χερδίσζ τό Λογγοβαρδοβινετιχόν βασίλειον, 
ίσως δέ χαί τινας πρός νότον ήγεμονίας (δουχάτα), 
ή κινδυνεύει τούναντίον νά άπωλέσ^ τήν Σαβαυδίαν, 
τήν Νίκαιαν, ίσως δέ καί τήν ιδίαν αύτοΰ άνιξαρτη- 
σίαν. Ά λλά τό βασίλειον τής Νεαπόλεως ούτε φόβους 
μεγάλου; τοιούτους, ούτε ελπίδας τοσοΰχο/ λααπράς 
κατάλογον έχει' έπιιδή εύρίσκεται παράμιρον,ώςε καίάν 
θέλΐ), δέν δύναται νά άναρριπίσρ γενικόν πόλεμον, Ά »  
τούλάχιστον ύδηρχο Ίταλιχή τις δμοσπονδία, ίσ<*ς 
ΐφανιάζετο νά έξασκήση τινά επιρροήν διά τής υπερο
χή; τώ< οπλών, άλλά χαί τοΰχο λείπει.

Ό  Φερδινάνδος, ώς ήγεμών, έχ ιι φιλοτιμίαν μεγά
λην νά διατηρήσ»; τήν άξιοπρέπειαν χής άρχή; του’ τό 
αισδημα τοΰτο βίβαιως τιμα τόν νοΰν χαί τήν χαρδίαν 
τοΰ βασιλέως. Αλλ' ένθυμούμενος τήν παρά τών Αύ- 
σχρισχώ/γενομίνη. χατοχήν, διαχί δέν ευρίσκει ίχανό» 
χαί τό ήμισυ τοΰ ΰπάρχοντο; στρϋτοΟ έν χαιοώ εί;ή- 
νη :; Μή γαρ δέν αύξάνίΐ ομοίως είς εξήκοντα όταν ή 
χριία καλέσρ ; Ά λ λ ' ό,τι άν πράξ») πάντοτε ώ ; διυτε- 
ριύουσα δυναμί; θιωρεΐται ‘Ο προχάτοχβς αύτοΰ Μου- 
ράτ ειχεν όγδοι^χοντα χιλιάδας, καί όμως έταπε(\ώθ^



«ύχ ίλ»ς. Ά ν  άρ« δ βα»ιλκ>; θιλήτ^ 'v i  «ρριορισβί) στηριότης έ*ί τής ιίρηνη;. (I )  Διά τοδτο «βί ή Νεά- 
«ί« τ ίν  <ρι>7 ΐχγ}ν αυτοΰ τάξιν, δέ* Ιχει άνάγκην τόσων «ολις ώς μ ιταξύ ’Ανατολής χαΐ Δύσεως καί έ» μέσω 
στρατίυμάτων· έκτός τούτου αρκούντως to* ύπιρα- τής Μεσογιίο» χειμένη ένδέχιιαι νά ά*βγχασδή χατά
βηίζεται ή γεωγραφική δεσις xai ή διάθεσις τοϋ λαοΰ πρώτην πιρίστασιν νά άνδραγαδήσι;, άν ε'χη ναυτικό*’ 
εύνομουμένου.

Τά στρατιύματι τή; Νιαπόλεως Ι5ει£αν πάντοτε 
άνδρίαν χαί μάλιστ* έπί τσΰ χατά τ ί ;  'Ρωσσίας no 
λέμου· άλλ’ ίλ ι ιπ ι χαί είσέτι λείπε! άπ αύτών ί 
συνείδησι; τοΰ μεγαλείου χαί τής δυνάμεως τής πα 
τρίδος τ»ν, ητις χαδιστδ ακαταμάχητο* τόν Γάλλον 
τέν Αγγλον, τέν Πρώσσον xai ‘Ρώτίον. Έν συν

άλλ’ ε ’ς τοΰτο όλίγον μέλλουτι »ά τήν ώφελήτωσι 
δύο, ή τρία πλοΐά, τά όποια ειδον χατασηπόμινα είς 

. | τόν λιμένα της Νεαπόλεως.
’Αποροΰμίν τόσω μάλλον διά τήν παράδοξον ταΰτην 

αμέλειαν, όσω τό ναυτικόν τής Νεαπόλιω; έδοξάσδη 
xai χατά τήν σύντομον αΰτοΰ έμφάνισιν. ’Επειδή i  
άγαδά:, άλλ’ άτυχή; ναύαρχος Φραγκίσκος Καρατ·

ιΰδοχι- 5®λης Ιδειξι χαι ανδρείαν χαι έπιτηδειότητα, ‘Η ίστο ■ 
- ρία ενθυμείται είσέτι ότι διά μυσαρών χαί άσδενώνε ν ου

τόμφ δ Νεσπολίτης ώς φιλόπατρις δύναται
μως νά άντιπαλαίση κρός τούς είιβάλλοντας ξέ , , ,,

’ ' ι  . α .  ή\\η rr̂ r,-sf>4UiA~j π'.οιων διελνων ά*α μέσον του Αγγλικού «τολου απο·αμυνομενος υπέρ τής κατριοος του, αλλα προιοαλλων y ι - _ ' * ,
• Ιχλειοντος τήν εισοοον ίου κόλπο» τήςΝεαπολεως χατωρ-

Ιδωσε νά είσέλδξ είς αύτό/, άφ’ου ήγωνίσδη *Ις πρός δέκα 
έπί δύο νύχτας. Λέγεται μέ* ο «ι ό βασιλεύς σκοπεύιι 

άλλ’ ή περί τόν στρατόν δα- 
χαΐ ίσως άνυπερβλήτοβς 

Επειτα όλίγον ώρελοΰιιν τά
_ , _ ·,. „ „ ,, >s, ναυπηγεία χαι τά νεώπα, ά/ λείπωσι ναΰται, οιινεςα αν. η δια ξηρας- Εφ οσον αρα στερείται στο.'.ου, ουόι» ,ι , ,  < , .  , «, , ,’ 1 ’  ‘ " . . - ’E -si5ή πρ°πσρ»σχιυ«,0νται υπό τής εμποριχηί ναυτιλίας’

. < μ άλλ’ αύτήν περιστέλλουσι χαί ή οίχονομιχή τής χώρας
xat fj πρωτεύουσα αυτη,κιιμενη ι ί ;  τον μυχόν κολπου|  ......... , _Α__ _ ■>..................Λ_ _____
κινδυνεύει μίχρι χαί τών άνβχτόρων εκ πρώτης έφο
3ου έχδριεής· χαί ή λοιπή δέ τοΰ βασιλείου χώρα

αότός έκιίνους, όλίγον δύναται νά βλάψ»].
Έπιμιλούμενος τοσοΰτον τού ς-ρ«·τοΰ δ βασιλεύς τής 

αινάλης ‘Ελλάδος ήυέλησε παντιλώ ; τήν άληΐή δύ ,
Ρ ί , .  '  * , ι  ι  i t -  ν« χαταρτ^ση ναυτικό»· αλλ
ναμιν τής πατρίδας ,ου δηλ. τό ναυτιχόν, τό όποι.ν * i i kXu  π , λλ^
β,ίαιότερον ύ χ υ .  να εξασραλισ, τήν «νεξ ,ρ τη ,ι.ν  ^  ^ ^ υ σ χ ο λ ί α ο  Έ . 
της. ‘Ή Νεαπολις προσβάλλεται μάλλον χαια 9αλασ-'

σημαίνει, χαί αν τρέιρξ στρατόν πολυάριδμον. Έπ
χ»! ίι ιτοωτίΰου35ί αύτή^χειιι.ένιη · ί ί  τόν ttUVOv χόλ.ν»». , ι > - ι ι < >χαταστα3ΐς χα: το ιραυλον τίλωνιχον ουστημα.

Όμολογοΰμιν ότι ή ναυτιλία προώδ^υσεν δπωοοΰν
. . · ■ ■ . > ·  ·. ι ι > 2 _ άπό 4 0  « η  έ τώ*. Έπιιδή πρό μέν τής έπαναστάσίως
ύπάρχιι ουχ ηττον ναπε«ταμ»νη χαι ει, ^ a ’ avL (' vev y i p w  τ ήν Σαρδιχήν χαί τήν Γ<«λλιχήν ση·
«ροσβολη* εχ ιτβς ta την j ta *  ‘ϊ ,ν  κ L a ia »  πλοία έχρησίμιυον είς τό μεταγωγιχόν εμπόρων
,ασ.ν τών παραλίων, τα όποια ου αμως η όχ,ρωμα-l· Ν, απίλΐ(Λ Δι6„  ,ότε τό βασίλ,.ον ίτο  άδύ>ατον 
κχή τέχνη έςησφάλισεν. Οδεν όλιγαι ατμοχι>ητοι, ή| 
καί ηολιυιχαΐ νήες άρχοΰσι να συλλαβωτι τας παρα 
πλεούσα; όλχάδας χαί τούς δρόμωνας, νά άναρπάσωσι 
δέ καί τού; ά»0ρώπους αυτούς «κ τών οίχιων, ή λεη 
λατοΰσαι τ ί προσιυχόν νά διαχόψωσι τήν μεταςύ τής 
πρ»τευού>ης χαΐ τής λοιπής χώρας κοινωνίαν (J )

Τβιαΰται προσβολαι ουνίβησα* πολλάκις’ ή 
ιστορία μπρτυρεΐ ότι οί βισιλίΓ; τής Νεαπόλεως υ ιέ  
γραψαν πολλάκις συνβήχα; επον: ιδίστους, ϋποχωροΟν- 
τες είς τήν βίαν Οαλασσοχράτορός τίνος εχθρού. Άλλά

( 1 ) ’Α ξ ιέπα ινος  ά>αμιριβό.1ωc ?, r# Cij.loc χλι 
ή ίστορ ιχη ,  ί) rtv.liztxi) c p t v r u  τών J e j r r oU o jo i y "  
των ι ιέχρ ι  rnSih τό d ra io .L xbr ζήτημα  ύ η μ ο α ι ν  

\γράφώΐ. Ά . Ι . ΐ  fif μ ά ι η ν  ίσως j i r t i a i  τ ο σ α ύ - 
°*'τη ρ η τ ο ρ ικ ώ ΐ  Λόγων έ π ίΰ α ί , ι ς  xai ΐ θ η χ ή ς  φ ιλ ο τ ι 

μ ία ς  (Ua την Λνσιν α ύτοΰ ,  δταν  τά  .τΛιϊατα  τών έ π ι .  
γε ΐ( ιημάτων Λαμβ-ίνοΥται έ ξ  ΰ π α θ έ α ιω ν  έπε ιόη  oiizs 
τούc  μ ε τ α ν ά σ τ η :  είς τάς χ α ρ ι ε σ τ ά τ α ς  της Ε υρώπης

καί Ισχατως ετι δέν είοομεν τό* τολμηρόν αυ»ον Φί ρ * ] γ-oijpotc Α σιανόν  ς ο ί π οΛ α ιομ ε ν ο ι  Λαοί ά γα π ό  
δινάνδον ύποχωρήσαντα εις τήν 0ρϊσεΐαν τών Αγγλων|Λ /j r r l f f i Y T n i  d / A  ^ ν Λ ί ) / ·  f  H J T O i i l J t O D C .  Q V Z f

axo'c ir^
Α γγλω . ·. ύπεςιαοπίζονται. ό ιά  Λόγους έμποριχοΰς, ούτε τούς

απειλήν; Τό παράδειγμα τοϋτο δέ* άποδεικνόει πό0εν|Λ^οχαχ^χ0νς χα1 κυρίους μάΛ ιστα  τής γής ταύτης  
μάλιστα πρέπει νά ενισχυίή ; Προ εξήκοντα ηοη ε τ ώ ν , ac άποατρέφοντα ι ,  η χα τα τρ έχ ουσ ιν  ώς όρ-  
Ιμβλεπων συνετώς είς τών πραγμϊτων την φυσιν έγνω' J η ναυτ ικούς ' άΛΛά μό/ον  ιώ ν  'Ρ ώ σοω ν
μοδόσησεν J Φ ίλανγίρη; ou συμρεριι ε/ς τήν ΝιαιτολίνΙ υβ0^ν τα ι  τ 'η? έπαπε ιΛ ονμένην  απ ερ ιό ρ ισ τ ο ν  /'χγ«- 
νά ίχη όλίγον μέ* στρατό', μεγάλη» δ οσον ενδέχεται! ^  j i(j Tl r v v  μ έ ν ,  ά ν  xai χρατα ιο ι  κατά  π ά ν τ α
ναυτικήν δύν*μιν. Απορίας ώέ ά;ι»* τώ δντι πώς τοι σχενοχωροϋντα ι xai έντός τής  ά χ α νοϋ τ  α υ -
αύτή όρδοτάτη συμβουλή ώ\ιγωρη9η αχρι τοΰδι’ αλλ η πατρ ίόηο ,  xai ουτε έχ τής ΒαΛτιχής, ours έχ 
svεcώσa τής Εύρώπης κατας·ασις παρις·άνει πληρέςε \τήτ Μεσογείου δ ύ ν α ν τ α ι  νά  έξέΛθωσιν' άΛ.Ι ά π ο -  
ρ ο ν  τή* όρίότητά της.Άιιό ημέρας ιίς ημέραν η 0 α λ α σ σ α Ι^ ί<ΟΚΓαί παντίΛώς σχ εδόν  τής  θαΛάσση ', ήτις  
φαίνεται μάλΐς·α προωρισμένη νά κατας·ΐ) πεδιον μ αχη ςΚ .^ (5;τΓίί τ^ $ύ0 τρ[τα  τής υδρογε ίου  σφαίρας.  
χαί έπ’ αυτής ιδιαιτέρως πιριμε»ιται να αποφχσια0ή διάy  j r  δέ τ ο ύ να ντ ίο ν  ε ύ ζ νχ ή σω σ ι  δ ιά  τών ΰπΛων
του
χαδώ

πολέμου ή μέλλουσα τοΰ ανθρωπίνου γένους τύχη,Κ.^ „ ρ 0Χ̂ ·ωσιΤ ( 1ς τήν  Μ εσόγε ιον  xai νά  συστή -  
ώ ; αύτόδι έκτείνεται καί ή μιγίστη αΰτοΰ δρα* σω6Γ{ γα υ σ τάθμονς ,  τ ις  έΛπί(ε ι πΛέον τοΰ Λοιπ <ν

νά  χαταπαΛαίστ) αυτούς ΰπύ όχ ταχ ισμ νρ ίω ν  ναυτών
ΕΛΛήνων βοηθουμ ίνουc ;  Τ ις  δέ δ ύ ν α τ α ι  ν ά  χα,τα-

θ ι·(1) Πόσον ή γεωγραφ ική  θ ίβ ί ς  τής μ/χράς χαΐ\Λογίση μ έ χ ρ ι  τ ίνος  έ ν δ έ χ ι τ α ι  ν ά  φθάστ, τών χο. 
τής μεγάΛης ‘ Ε.ΙΛάδ^ς χατά  τοΰτο άναΛ ογε ΐ  ! Σ  .Μ λ σ τώ τω ν  ή μετα ίοΛ η ; Σ .  Μ.

νά άντβγωνισδξ *ρό; τούς πϋράτας τ?ς Λιβυχή- πα 
ραλίας· δβεν ήναγχάσ0η και ιίς φόρο» έιονείδιστο» 
νά ύποβληδί) συ»δηχολογήσαν μετ’ αύτών. Άλλά μετά 
ταΰτα άποκλειομένων κατ’ ολίγο» τών αλλογενών 
πλοί&>ν ά»έλαβ» τά δικαιώματα βό:ής ή εγχώριος 
ναυτιλία.

Καί τούτων δ' ούτως έχρντων Ικ 4 5  χ ιλ . ναυτών 
μόνβν 9 χιλ. ΰπηρετοΰσι τό έξωτερικΐν έμπόριον, αί 
ίέ  3 6  χρησιμεύουσιν είς τήν άλιείαν καί τό* παρά 
πλουν ώστε ή πρόοδος προσδοκαται έκ τή ; μετα 
τών άλλων έ0*ών σχέσεως. ‘ Ε*ός έχιτομμυρίου χαί 
πεντακοσίων χιλιάδων πίδων έμποριόμ»τα είσαγονται 
καί έξάγο»ται είς τόν λιμένα τής Μασσαλίις'έκ δέ τού
των τά δύο τριτηυιόρια γίνονται διά Γαλλκών πλοίων 
Καί άν φαίνηται άπί3ανον νά καταλά€$ ποτέ .ί 
λιμήν τής Νεαπόλιως τόν όρο* τοΰτον τής εύτοχίας, 
δύναται δμως τοΰλά'/ιστον νά ένσμιλλατοι πρός τόν 
τής Τεργέστης καί τ ο ί  Λιβούρνου' έπειδή ή ν^υτιλί* 
τής ‘ Βλλάδος κσί ή της Νεαπόλεως πλίΟΈχτο^σι τ ώ ν  
ίλλω ν κατά τή» οί*ονομίαν, το ίέ δάιη τής Καλ*
6ρίας χα) τοΰ ‘Αβρουτίου χορηγοΰοιν ά^δονον δλη» είς 
τήν ναυπηγίαν.

Διατί εύδαιμονοΰσίν ή Γένουα, τό Λ:βο5ρνον και 
Τιργεστη ; Δότι άνεγνωρίσδησκν ελεύθεροι λ μένες, 
όπου κατάγονται πάντων αί πραγματεϊαι Η μ ι- 
ταχομιδή αΰτώ* προχαλεΐ τή» νιυτιλιαν, άνάγκη δέ νά 
έμπορεύηταί τις πρός ιδ α» αύτοΰ ώ ϊέλειαν. Αλλά τό 
έπιδαλλόμινίν έπί τινων £έ»ων άγοιγίμων βα;ύ τε\ώ- 
νιοντή, Νιαπόλεως αναχαιτίζει τήν αυξησιν τής έμπορι 
χήςνσυτιλίας.Ένεχα ιού 'οα  τά Νίαπολιτικά πλοΐα ναυ· 
λοΰνται μόνον ώς εύδηνότερα’ άλλά τό πλεονέκτημα 
τοΰτο ύπά p y t i  άιτατον καί άβιβαιον· διό τι έκαστον 
εδνος ύπερασπίζετιι τήν ίδιαν αΰτοΰ σημαίαν κατά 
τ *0 συναγανισμοΰ. Τοιουτοτρόπως ή Γαλλία άπηγί 
ρευσεν είς τά ίένα πλοΐα τό μετά τής Γαλλίας χαί 
Νουμιδίας (’A^«piac) μεταγωγικόν έμπό ιον.

Άφ' ου ή Νεαπολις ηυ;ηιε τό τιμολόγιον αύιής, 
ή*άτ'ωσιν άνα λόγιος τήν εισαγωγήν τών ξένων, ά»αγ- 
χαίως δέ επειτ» χ·χί τήν έξκγωγή» τών έγχω^ίων πρ ϊ .  
όντων. Ά λλ ’ in τοΰ έξωτερικοϋ, ή άλληλογε*οΰς έμπο. 
ρίου συνίς-αται τό μέγιστον μέρος τοϋ έδνιχοϋ πλούτου- 
οπου δέ αύτό >είπε», καί ή εσωτερική ά'άπτοξις βρα- 
δύνεται, ή συστέλλεται· διότι οΰδείς άπομονοΰται τών 
άλλων άχινδύνως. Οδεν οταν ύκερπλεονάζωτιν οί τε 
λωνιακο! δασμοί, είσάγο»ται μέν πάλιν ίμοίως τά τε 
λωνιζόμινα’ άλλά τό λαδρεμπόριον άνοπληροΐ τήν 
συνήβη κα! νόμιμον συ*αλλογήν πράς βλάβην xai τής 
ιήίικής καί τοΰ ταμείου, μάλιστα δέ τώ» καταναλωτών.

Τά βασίλειον τής Ν?απόλεως εχει όλίγη» βιομη
χανίαν ό κύριος δέ αΰτοΰ πλούτος πηγάζιι έκ 
τής γιωργ ιας. 05 ιν τά σιτηρά τοΰ τόπου, τήν μέταξαν, (1) ΆτεΛείας τ ι ν α ς , ά.ΙΛά πο.Ιυ ά σημά ν το ν ς
τό έριον, το βαμβάκιον καί τους καρπούς πρέπει νά ε ίχ ε  μ έ χ ρ ι  τ ινός xai ή Ααχωΐ' ία  ώς πρός τήν  Λοι·
πολίαπλασιάση και βελτιω ΐζ εξαιρέιως ή Κυβέρνησις. π ή ν  ΈΛΛάδα δ ιά  τή ν  αφορ ίαν τον τόπου. Ο ί Σ ι·  
Διότι μέχρι τοΰδε μόλις το ημισυ τής γής καλλιερ χεΛοϊ π α ρ ομ ο ιά ζ ο υσ ι  προς τους Α άχωνας χατά  τάς 
γεΐται. ‘Οποιαν ωρέλειαν η^ελεν αποβερει ή γεωργία το ιαύ τας  ά ξ ιώ σε ις  ώο Αωριείς χ α ι ά  τή ν  χα τα γω γή ν  
τοτων πιδιαδων κα! μαλιίτα  ιίς  τήν Άπουλίαν ! έν ΐΛ ^ / ^ ίύ το ί' ά Λ . ΐ γ ή  τής πα τρ ίδα ς  των ύπερτερε ί  
η εκ τίνιβν τεχνουργιίων προσγινιμε*η ά®ορ5 μόνονΤόποιανδήποτε τής ΈΛΛάδος χα τά  τήν π α ν τ ο δ α π ή ν  
ίο υ ; ξένους έργοστασιάρχας Γάλλους, ή Α γγλους,\εύφορΙαν.

Επιιτα κα! ή ποιότη; τών έργων τής βιομηχανίας τ » ν  
έξελέγχεται ευτελής χαΐ κατωτέρα τής ιώ ν ξένων 
πρός βλάβην τών αγοραστών. Καί μόνον τό βαυβά- 
κιο* καλλιεργούμενον *α! βελτιούμενον, πωλουμενον 
Η καί εις συμρερουσαν τιμήν f toxti νά ftp'/] μεγάλα 
*έρδη είς την Νεάιτολιν* άλλ άντ αύτής λαμβάνομεν 
τήν πρώτην ταύτην δλην έχ τής Όμοσπόνδοι» Ά μ ι-  
ριχή;·

Εν γίνει ή Ικ τής γεωργίας ώρέλεια, δύναται νά 
διπλασιασδή, όταν ή Κυβέρνηαις έπιστήση τήν προσο
χήν  είς τοΰτο. Κα! άν χατά τάν Κ. F u lch iro a τό 
διχάπλεδρο* γής άπορέρ·η σήμερον 1 2 0  φράγκα, δ μέ
σος ουτος όρος αυξά-ιΐ μέχρι τών 2 0 0  ιίς τήν Καμ* 
πανί*ν, τών 4 6 0  δέ είς τή» Νεάπολιν 'Ώστε ολη ή 
έτησία πρόσοδο: έκ τών γε«ργ'.*ώ* Ιρ γω ν  λογιζομένι; 
600  έκατομμυρίων δύναται νά διπλασιασδή.

Ά ν  τά προϊόντα «ύτά άνταλλάσσωνται ελευδέρως 
πρός τά τή; αλλοδαπής, ©έλιι πιρισσιύει μέν ή χατα- 
άλωσις, έ/αττωδή δέ άναλόγως τό λαδρεμπόριον.

Ό ;α  είπομεν πιρ'· χής Νεαπόλεως δέν Ιφαρμόζον 
ται καί ίίς ιήν Ιικελίαν. Έπειδή ή χώρα αποχωρίζε
ται έχ>ινης ού μονον διά Θισ,αώ» διαφόρων, άλλά καί 
άντιπαδε.ας *χε5όν εδνΐκή;' οδεν αείποτε Ισπούδσσι 
νά αποσεί;>] τον ί,υγόν. Χάριν 4έ τούτου στασιάζουσΛ 
προξενεί άκατάηαυστον ανησυχίαν, καθώ; σχεδόν ώς 
πράς τήν Α γγλία* ή Ιρλανδία. Διαφέρει όμως αυτη 
πολύ* χαδοτι ή Νεαπολις ουδέποτε έπαυσε κηδομέ*η 
τής Σικελίας, ητις μονον τό 1|4 τών φόρων 
εισφέρει, α» καί 5 πληθυσμός αατής άποτελή τό τρί
τον τών κατοίκων όλου τοΰ βατιλείου έπειτα δέ 
άπηλλάγη τοΰ τι χαρτοσήμου καί τοΰ έπί τώ» καπνών 
δασμοΰ, αάλιστα δέ τής στρατολογίας ( 1 ) ί χ η  όμως  

ύ ; αύτςύς νόμους καί τάν αύτά» τή ; διοιχήσεο^ς 
τρόπον.

Οί Σικελοί δεινολογουνται μάλιστα ώς μεγάλως αδι
κούμενοι, άφ’ ού ή Κυβέρνησις μιτετέδη εκ τοϋ Πα'όρ. 
μου είς Νεάπολιν μετα την άποχατάστασιν τής βασι* 
λείας τοΰ Φερδινα»δου. Αλλα τότε χατεχομένης τής 
ηπείρου ύπά τοΰ Ναπολέοντος, έξ άνάγχης ή Σικελία 
χατισταβη το χεντρον τών πολ»μιχών κινημάτων τής 
Αγγλίας. Αύτοδιν ή Αγγλία ελάμδανε τάς αναγκαίας 

ίς τόν έν ‘Ισπανία στρατόν αΰτής τροφάς, έπεμπε δέεις 
αύτήν ώς 150 έχατομ φρ. χατ’ έτος πρός έξοιχονό. 
μησιν του βασιλέως καί τών άλλω* πολεμικών y  ρειών. 
Βεβαίως άφ’ οϋ έξέλίπον τοσαΰτα ωφελήματα ή μετα
βολή έφά»η μεγάλη, τά δέ ώηα ύπετιμήδηοαν είς τό 
δέχατον τής πρώτης αύτών άξίας. Άλλά τί πταίει



χατά τοΰτο ή Ν«άπολις, η η ; ά» χαί ητο τβΰ πο- 
λέμ>υ τδ θέατρο*, έξή^δεν όμως ούχί πολΰ άπορος 
xai δυστυχής Ικ τοΰ άγώνος. Διότι οί μέν Γάλλοι 
άναχωροΰντες ίκ  τίνος τόπου άφίνουσιν αύτόθι σπέρ
ματα συνεχούς χαί είς τά έπιδν προόδου, οί δέ Α γ
γλοι τήν μνήμην μόνον τή; κατοχής. 'Οδιν τώ 
1815 ή Σιχ«λία διετέλιι πραγματιχώ; έτι δυσ
τυχή ς άν καί τδ ούς-ημα τής ύπαρχιχής τάξεως ύαήρ 
χ«ν ήδη άπδ τοΰ 1812  κατηργημένον.

Έκτοτε προβαίνιι μέν ή Σιχελία, χατά λόγον δμως 
τής σύμβαση; καδυστερήτ«ω;* διότι «ϊέχδη βραδύτιρον 
xai τάς νέας μεταρ£υδμίσ·ις. Έ νίκα τούτου σώζον 
ται Ιτι πλειότβρα τοΰ δέοντος μοναστήρια έν αύιή δηλ. 
65 8  χαϊ 16000  χαλόγηροι. Εάν δέ συμπεριλάβωμ«ν 
ένταΰδα χαί τών γυναικών τά μοναστικά καταγώγια, 
ίσως εδρωμιν 15 χιλιάδας μοναχούς είς 2 ,0 0 0 ,0 0 0  
ανθρώπων. Κα! δμως αύξάν«ί μέν δ πληθυσμός, προά- 
γετα ι δέ δπωεοΰν καί ή ναυτιλία.

Ουτω χαρποφοροΰσι πάντοτε χαί πανταχοΰ τά πολι 
τιχά δόγματα τής Γαλλίας. Ευτυχείς δμως οι λαοί, 
όπου άντ! *ά σχ:>ρπισδώσιν ώ ; βίαιος χαί ^αγδαιος 
χείμαρρος «ίεδύουσι χατ’ ολίγον καί ήρεμα μέχρι βά- 
6ους ώς νάματα χαδαρδς πηγής.

Περιοχόπηϊον είς τήν Εύρώπην χαί δέλιις ι’διΐ» 
ότι παντού τδ Γαλλιχδ* πνιΰμα ένιργιΐ- αΰιδ μιιερ» 
^ύδμισε τδ χβίνοβοΰλιον τής Αγγλίας· αΰτδ άνεχαίνισι 
τήν κοινωνίαν τής Γερμανίας, χαί άπήλλαξεν έχ τών 
δισμώ* τήν γεωργίαν, τήν βιομηχανίαν χα! τδ έμπόριον 
αΰτδ διατηρεί εις ισορροπίαν τά μιχρά κράτη, τά 
έποϊα παρήγαγεν ώς άντίβταδμον τών μεγάλων* αΰτδ 
επικρατεί ώς παγκόσμιον φρόνημα διά τής συγκοινωνίας 
τών εξιων χαί τών αίσθημάτω*· αΰτδ ευρίσχεται χα 
είς τήν Ανατολήν, όπου τής μίν Αίγυπτου τοΰς Μα- 
μαλοΰχους χατέστριψε, άνεκούφισι δέ τοΰς χριστιανί* 
κούς λαούς, χαί μόνην σωτηρίας άγκυραν έγχαταλείπιι 
είς τδ* Ιοχατον διάδοχε» του Β. Μωαμέτ τήν 
άναγορειισιν τοΰ γε*ιχοΰ χα! θεσπεσίου νόμου τής πο 
λίτιχής ίσότητος, τήν δποίαν άποδιοπομπεΐιαι τδ χο- 
ράνίον.

’Αλλά «υντελουμένων τούτων τών άγαβών τής εΐ 
ρήνης, παρήλδεν άρά γε ανεπιστρεπτί δ χαιρδς τοΰ 
πολέμου; Φ εΰ! τά πράγματα αύτά χηρύττουσι τδ 
έναντίον ώς αλήθειαν έπειδή διαμένουσιν ιίσέτι πολ- 
λα) άνωμαλίαι, χυριεΰει δέ υπέρ τδ δέον πολλαχου ί 
άπόλυτος έξοβ»ί«. Αλλά διά τσΰτο μάλιστα έπιθυμοΰ- 
μεν νά χαδαρισβή δ σίτος έ* τοΰ άχυρου όσβν τάχιστα, 
νά έπιχρατήση δέ ή διχαιοσΰνη ένιβχυομένη διά τής 
ησυχίας χαί άδιαχόπω; είς τή* χοίνήν εύημερίβν άπο- 
βλέπουσα.

Leonee de Lavergne Μετάφρ.

I .  Ν. Λεβαδεύς .

ΤΡ Ε ΙΣ  ΜΒΚΕΣ ΕΙΣ  ΤίΙΝ W A N  
TfiN Π Γ Μ Τ 2 * .

‘Υπάρχβυσιν αρά γε άνδρωποι ύπ«ρδαίνοντ·ς τοΰς 
άλλους χατά τδ πελώριον ανάστημα ; Έχτδς τών 
(ίναφερομένων ΰιιδ τή ; μυθολογίας χαί τών γεωγράφων 
χομεν τήν μαρτυρίαν τής Ίιρας Γρβφής πιρί τών Γι

γάντων χαί τοΰ Γολιάθ, τδν δποίον χατιπάλαΐσιν δ Δα
βίδ. ’Αλλά σώζεται ε ίιέτ ι χαί δλόχληρος γενιά άγριων 
ιίς  τήν νότιον Άμιριχήν, οί λεγόμενοι Παταγώνες. Οί 
λαοί ουτοι ζώ»ι νομαδικώς ώς άγριοι, δ δέ ζήλος τοΰ 
χριστιανισμού δέν κατώρδωσε μέχρι τοΰδε νά τοΰς 
ιίξημιρώσρ* έπιιδή οί πιμφδέντες έχει χατά τδ 1850  
Ιεραπόστολοι πάντες κατεστράφηεα*.

Πρίν χαταντήση έπιδημικδς δ πυρετός τοΰ χρυσού 
ιής Καλλιφιυρνίας, άνιχώρησαν έχ τοΰ λιμένος New. 
Bedford είκοσιπέντε τυχοδιώχται έπί τοΰ ταχυναυ- 
τοΰντος πλοίου Ίωάννου Άλλΰν* έπειδή δέ τδ άχρω- 
τήριον Χόρν έπαπ«ιλ«ι μεγάλους κινδύνους είς τοΰς 
κάμπτοντας αΰτδ, οί χρυσο*ήρ»ι πλωτήρες άπεφάσι- 
σαν νά διέλδωσι τδν Μαγελλανιχόν πορδμόν. (1)

Τδ πλοΐον άπέπλευσε τήν 13 Φεβρ. Καί είς πολ
λάς μέ* ήμέρας δ άνιμος ήτο ιδδιος, έξαίφνης όμως 
παρετήρησαν δτι ίλειπόν τινα «ξάρτια. Τότε oi άνυ- 
πόμονοι έχ τών έπιβατών ήθιλον νά προχωρήσωοιν* 
άλλ' ή πλειονοψηφία άπιφάσισε νά προσορμισδώιιν ι ίς  
τδν π>ησιέστατον λιμένα. Διά τοΰτο δ πηδαλιούχος 
έστριψε τήν πρώρα* πρδς τδ Φερναμπούχ (2) χαί ήγ· 
χυροβόλησιν είς τδν έξώτερον αΰτοΰ όρμον τή 25  Μαρι.

( 1 ) Ό  M a y sM avnnb c  jtopfffthc x e ip c r o c  χα τά  r i  
γ ο ι ιώ τα τ ο γ  cixpor τής μ εσημβρ ινή ς  Α μερ ικ ή ς  χ ω 
ρ ίζ ε ι  τήν γή ι/or τοϋ Ωυρόζ λ ε γ ο μ ίν η γ  έχ τής Π α · 
ια γω γ ία ς  χε ιμέκης τελευτα ία ς  έ π ι  τής 'Α μ ερ ικ α ν ι 
κής ήπε ιρον  και ά νεκαλύψθη  π α ρ ά  τοΰ ΜαγεΛΛαν ιώ  
1520 Τό d i  άκρωτήριοΥ Χ ό ρ ν ,η  Κ ερ ά ιε ιο ν  Υ π ά ρ 
χ ε ι  ή νοτ ιω τάτη  έ σ γ α τ ιά ,  καθώς το Τ α ίν α ρ ο ν  τής  
Πελόποννήσον" σ ν μ β α ίν ο ν σ ΐ  ύε  κα ι α ύ τόθ ι  τρόμε· 
pa l  τρ ικ υμ ία ι .

Μετά τή ν  Μ αταγωνΙαν π ροχω ροϋν ιε ς  πρός  βορ~ 
ρ ά ν  μ έ χ ρ ι  τοΰ ΐσθμοΰ  τοΰ Π ανα μ α , δστ ις  χω ρ ίζ ε ι  
τή ν  ν ό τ ιο ν  άπ ό  τής άρχτώας  Α μ ερ ικ ή ς  ενρ ίσκομεν  
ΛλληΑοδίΟίόόχως τάς έζής ϊπ ιχ ρ α ι ε ία ς '  χα τά  π ρ ό -  
σω πον  μ ί ν  τήν  Π αραγουάην , τήν Α α π λ ά τ α ν , τήν  
Β ρ α σ ιλ ία ν  χα ί  Β ενεζουέλαν ,  έ*. δ ε ξ ιώ ν  ik  τή ν  Ο ύ· 
ρουγουάην  χαί π ά λ ι ν  ι ή ν  Β ρ α σ ιλ ία ν  χα ί  τή ν  Γ ο υ ι 
ά ν α ν , ί <Ί Αριστερών δέ τή ν  Χ ιλ ή ν , τήν Β ο λ ιβ ία ν ,  
τό Περοΰ, τήν  Κ ολομβ ία ν ,  κ α ί  τή ν  ν (α ν  Γρενάδαν .

Σ .  Μ.
(2) Έ χ τής πόλεως  μ ά λ ι σ τ α  ταύτης  ε ξάγετα ι  

τό αρ ισ το ν  Β ρ α σ ιλ ια ν ό > ξύλον ,  ε ίτε μ π α χ ά μ η ,  τό 
'πο ιον  δ ιά  τοΰτο χ α ί  Φ ερναμβούχε ιον  λ έ γ ε τ α ι .  Τό  

ι δ ένδρον  ΰψ οΰτα ι  ώς δρνς ,  φέρε ι ά νθη  ερυθρά  χα ϊ 
' εύοσμα ,  φύετα ι δε ί π ί  των β ράχω ν .  Σ . Μ.

‘Η «ραιότης χαΐ ή ασφάλεια τοΰ όρμου τούτου 
δ<*υμάζοντ«Γ έπειδή μέγας σχόπελος σχεδόν ίρβιος 
χλείει ώς τά δυο τριτημόρια τής ιίσόδου χ*ί ύπερα- 
νπίζεται αΰτδν χατά τών χυμάτω» τής 6α>άσσης, 
άφίνει δέ μόνον πίρον τινά αρκούντως πλατΰ* ώστε νά 
ιίσέλδωσι τα πλοΓα. 4Η πόλις δέ αΰτή χιιμενη οχτώ 
μοίρας μόνον μαχράν του ισημερινού χΰ<λου χαταχαίε- 
ται υπδ τών άχτίνων τοΰ ήλιου τών τροχιχών' χατά 
δέ τδ οχήμα δέ< διαφέρει τώ» άλλων Ι:πανιχών χαί 
Πορτογαλλιχών πόλεων, αί δποιαι πλήδίυτιν όγχω 
δισιατων χαι υψηλών οικοδομών, ώ ιτ ιφ α νο ν τα ι ώς 
φρούρια μάλλον, ή έμπορεΐι χα! ουνήδεις χατοιχίαι. 
Είς τάς στενάς χαί άνωμάλους αύτή; δδοΰς χινοΰνται 
παμπληδώς πάντοτε ζώα χαι άνδρωπ«ι διαφόρων εί- 
δών χαί χρωμάτω». 0  ̂ χ«*?ι*οί διώχουειν εμπροσθέν 
τω» τάς ήμιόνους χαί τςΰς όνους φορτωμένονς. Οί 
εΰπατρίδαι χαΐ οί πλούσιοι έποχοΰνται βασταζόμενοι 
έπί φορείων, αί δέ γυναίκες φέρουιαι υδρίας χαί στά* 
μνοιις έπί τής κεφαλής των είς ακριβή ισορροπίαν 
ίν ιυ  τής βοηβιίας τών χειρών βαδίζουσι τόσω εΰδυ- 
γράμμως, όσα) στρατιώται έπί παρατάξιως. Αί πο- 
λϋίρίβμει έκχλησίαι δέν προσβάλλο«σι δ ιί τής άρχι· 
τεκτονικής των έξωτερικώ:' ειωδεν δμως ΰπαρχουσι 
χιχοσμημέναι πολυτελώς, ώ ττι άναδείκνυται χαι έκ 
τούτου ότι έπιχρατεΐ αΰτόδι ή όρδοδοξία χαί όλος δ
ζήλος τής ‘Ρωμαϊκής βρησχείας. Πας χαδολιχδς, 
πλούσιος, ή πτωχός άφαιρει καί έχ τών συ'ήδων αύ
τών τής καθημερινής διαίτη; άναπαίσεων τής οίχογε. 
νιίβς του, ένίοτε δέ έξ αυτών τών άναγχαίων ύπέρ 
τής εΰκριχείας τών ναών.

Άναχωρήσαντις έχ τής Φερναμποΰκ οί πλωτήρες 
ίιευβΰνοντο μετά δύο άλλω- δλχάδων πρδς τδ* Μ α. 
γελλανίχδν «ορδμδν, όπου είσήλβον πιρί τδ εσπέρας, 
χατά δέ τδ μεσονύκτιον ήγκυροβόλησαν πάλιν διά τήν 
άπελδοΰσαν νηνεμίαν. ‘Ο χι»β«ρνήτης ήδέλησ* μ*Τά 
τινων άλλων νά μεταβή ιίς τήν ξηράν πρδς άναζήτη- 
σιν τροφίμων. Μόλις δέ άπεβιβάίδη τδν περιιχύκλωσε 
βτίφος γιγαντιαίων άγριων* ^ α ν  δέ οδτοι οί περιλά
λητοι ώς άνδρωποφάγοι Πατα«ό ες.Ή ^ω-ήσαμιν αΰ- 
τοΰς Ίσπανιστί, λέγει δ Κ. Bourne, ά» ιίχοι» ζώα xai 
κατοικίδια πτηνά χα! δόας* έπειδή δέ μοί άπεκρίδησαν 
ότι ταΰτα ήσαν άφδονα είς τ ίς  κατοικίας των, έζή- 
τησα νά φέρωσιν έξ αύτών είς τήν λέμβον. ’Εν τω 
μεταξΰ όμως οί συνέταιροί μου έχ πιριιργείας άνυ_ 
πομόνου χινοΰμενοι χατεπείεδησαν ύπδ τών άγρίων νά 
έξέλδωσιν, ώ ιτ ε  μόνον ι ί ;  έμεινε πλησίον μου, τδν 
δποίον χαί αύτόν μετ’ δλίγον έπεμψα νά μεταχαλέση 
τοΰς λοιπούς. Ά φ ' ου δέ ή δάλασσα άπεσύρβη διά τήν 
παλί^οιαν, χαΐ τδ άχάιιον εί>ρίσ*ετο ήδη έπί τής 
άμμου, έπήδησαν έξαίφνης *ί; αύτό τ ιν ις  Παταγόνες, 
ω ιτε  πα^ ελπίδα πασεν ήμην αιχμάλωτος είς τάς 
χιΐρας των, χα! μεταξΰ χιλίων άλλων, οιτινες μ*τ’ 
όλίγον αΰτόδι αυνέρριυσαν. Τότε έμάντευσα τήν τύ•. rr H f 0 μ μ

είς τό άχάτιον άλλ* βδτδς έπέμεν* καραχαλδν *« 
υπάγ5 είς πλησιόχωρο» τι*α χώμη/, ί ιά  νά άγορa t j  
γάλα χαί ώά χαί κρέας βόειον. Έπειδή δέ άντέτιινκ 
είς τήν πρδτασίν του ταύτην, ίζήτηεε τήν άδειαν νά 
άναζητήση τουλάχιστον τους περιπλανωμίνους ήμών 
συνεταίρους. Μή δυνάμενος μετά τινα χρόνον νά « ι ·  
ριμένω παρεκάλεσά τινα τών Παταγόνων νά μοί δώση 
τδν Γππον του, ώστε ταχύτιρον νά τοΰς εδρω. Κατά 
δυστυχίαν μου προχώρησα πολΰ πλέον τοΰ δέοντος 
«ίς τά ενδοτιρα τοΰ τόπου’ όδε* ότι ήδέλησα νά 
έπιστρέψω,^ δ Γππος μου είχεν όλως διάφορο» πιρί 
τουτου γνώμην χα! δέν χατώρβωοα νά τδν μεταπείσω.

^Γοτε έφάνησαν χαί οί συνέταιροί μου παραχολου* 
δουμενοι υπο πλήθους Παταγόνων. Ματαίως χαί xat’ 
αύτήν τήν περίστασιν τούς παριχίνησα νά έπιστρέψω- 
μεν· επιιδη αυτοί π»ρ«π«ιδόμίνβι ύπδ τών άγρίων 
η9ελον δριστικώς νά ύπάγωσιν ιίς  τήν χώμην, όπου 
ηλπιζον νά «δρωσι τροφάς, ώς ου πολΰ μαχράν άπέ- 
χουσαν. Επ«ιδή δέ δΓΐίχυριζόμην τδ ένα»τίον, οί Πα- 
ταγόνες έτριψαν πλέο» τδ προσωπιίον* χαί τ ις αύτών 
όρπάσας τάς ήνίας τοΰ Γτπου, μ’ έμπόδιζε νά «ροβώ. 
Κατίβην λοιπόν άχου:ίως έχ τβΰ ζώου, σχοπιύων νά 
«πιστρέψω π«ζδς μεδ ένδς τών συνεταίρων μου. Έ » 
τώ μεταξύ δέ τούτω τίνές Παταγό*ις ίχλεψα» τδ 
οπλον του, οί δέ άλλοι, άφ’ ου έχωρίβδημε» άπ’ αύτών
όλίγον, χατεδιωξαν ήμας έφιπποι χαί εχλιισαν τδ» 
δρομον* ήμεΐς δέ λοξώς ώδε χακεΐσε φερόμινοι έδο- 
χιμάσαμιν μέχρι τινός νά διαφύγωμιν* άλλά βιαία τις 
χίνησις τών έχθρών i -ήγγειλε» ότι έπέστη ήδη ή χρί- 
σις. Τότε έλαδο» τδ πυροβόλον μου (πιστόλι) άλλ’ οί 
βάρβαροι άθρόοι έπέπεσο» έπ’ έμοΰ, είς δέ έξ αύτών 
έλαβ« τον σωλήνα τοΰ όπλου, έγώ δέ τδ» έσχόπευσα* 
άλλ ή βολή άπέτυχε χατ’ εύδοκίαν θιοΰ- διότι άλλως 
φον«υθέντος τοΰ Πϊταγόνος, οί λοιποί έμελλον σχληρώς 
νά έκδιχή:ωσι τδν θα'νατον αύτοΰ καθ' ήμών πάντων.

‘Ο πρεσβΰτερος τών άγρίων πλησιάσας δστερον μέ 
«πέπληξ«ν, όνειδίζων τήν πραξιν καί τήν πρόθεσίν μου. 
‘Η προφορά τής γλώσσης του ήτο φαρυγγώδης καί 
άκατάληπτος* άλλ’ αί χιιρονομίαι χαί τδ βλοσυρόν 
τοΰ προσώπου του ήθος διηρμήνευον σαφέστατα τάς 
φράσιις τοο. Είπα λοιπό» ότι, άν άπαγορεύση είς τοΰς 
περί αδτόν νά μας αίκίσωσιν, ήμεθα ίιοιμοι νά άκο* 
λουδήσωμε». Αλλ* οί Παταγόνες λαβόμ?νοι τών μα- 
χαιρών, τάς δποίας έφερον, έμελέτων πιδανώς νά τάς 

ίμεταχιιρισδώσι χατά πρώτον σημιΐον. Μή άχόμη, 
είπε προς αυτούς δ γέρων. Τότε δ πλητιέστατος ιών 
συνεταίρων μου ίδών είς χιΐρας τίνος έξ αύτών τό 
οπλον του ώρμησι χοί ήρπασ«ν αΰτδ ούχί διά καθαρας 
βίας, άλλά μαλλο* δ{ έπιτηδειότητο;* έπειδή δ Πα- 
ταγών είχεν άνάστημα χαί σκέλη άληθοΰς γίγαντος. 
Αίφνης δέ άλλος Παταγών έπίασεν έμέ άμέσως έκ τών 
βραχιόνων καί τών κνημών, έ* ω οί π«ρί αΰτδν έψηλά- 
φων τοΰς κόλπους μου, τοΰ δέ συνεταίρου μου άλλοι άφ$·,-  ----- - - — -------  . *̂ ν τ υ ·  ijiiuv ΛΟΛποος μου, του ο« συν«ταιρου μουλααοι αφη·

χ»)ν μου* άλλ’ εΐδον ότι ήτο χρεία, ώς εΓκέρ ποτε, ρ«σαν έκ νέου τδ όπλον. Τούτων δέ γινομένων δ γέ- 
υπομονής^καί σκέψιως πρδ παντος αλλ«υ. |ρων έχράτει τδν καρπόν τής χιιρός μου έσφιγμένον

Εν τούτοις αί σ τ ιγμ ιί μοι ιφαινοντο αίΰνες, χαί ώς διά χοίνιχος, συγχρόνως δέ άναβύρων τήν μάχαι- 
μολις είδόν τινα έχ τών τοΰ πληρώματος τβΰ ήμετέ- 'ραν ΐπαπείλει χαί τοΰς συμπατριώτας του. Τέλος 
ρου σκάφους* έϋΐστρέφοντα, τδν παρεκίνησα »ά ίμβ5 μετά πολλάς δυσκολίας άπομαχρύνας τούς αρπαγας



έφαίνετο δι*τε3ειμί/ο; νά «iraxousg τά ; προτάσεις μου 
πιρί St αφσρων λύτρων, οίίν κα.τνοΰ χαί άρτου, xai 
άλιύρου, χαί χαλκού, καί υελωμάτων, ιά όποί* u iti' 
σχομη», ά/ έσχεργι »ά έπαναφίρ$ ήμα; «ί; τήν λέμ
βον. Όδεν άναδά; τά/ ίππο* του διέταξε νά κ ϊθή ιω  
χαί έγώ οπιιθί» του. Έ γώ  St δέν π ιρ ίμ ιΐ'α  βεβαίω; 
νά μέ παρακαλέσβ νομίζω/ ότι έιτλησίαζον ηοη ι ί ;  χήν 
άπ«λευθέρωσίν μσυ.

‘Οποιο,δή^οτ* ήτο χατ’ άρχάς 5 σκοπό; χοΰ φυ 
λάρχου τούχου, ή πολιτική αύτοΰ μ ιτ ’ όλίγο* ηλλιξε. 
Διόtt *Ti ίκ χών ίταμωιάτων τοΰ λόχου έλθώ» τον 
άπέτριψι νά μέ άφήσ$ λέγών όχι, άν χοδτο έγίνετβ, δέν 
έλάμβινεν ,ούτ« ρούμι, ου-.« καπνόν. Τότε ό άγριο; 
«υλ/ογιζόμ%νο; έσχαθη, κσί άρ’ οί) έφ·ρ· τόν ίππον 
βϊΐί τινο; λόφου μέ διέταξε νά τον άχολουδήιω- ϊΐίίΐτα  
δέ νά καδήιω χαί νά περιμεί/**. Γοιαϋτα πάσχω» 
έδυνήδην χατ ίκεί.ην χήν ώραν περισκοπώ» νά ί5ω 
κ«ρίλυπος χαΐ χο πλοίον χαι χήν λέμβον έπ άγκύρα; 
βαλεύοντβ. ΜεΓ ολίγον δέ τρεϊ; χαι έχ χών ου··*ταίρ«ν 
μου άγόμενοι διετάχδησαν χαΐ aύτοί νά καΟήσωσι. Κα 
πάλιν τότε ύπ«σχίθημεν άρδο*α λύιρα,άν άκέ/.uov ημάς. 
’.Αλλ’ αύτοί β.υλ«υσάμενοι ίνέκριναν τριις μόνο/ νά 
άι;ολύσωοιν· έγώ δέ ό χέταρχο; ώς πλοίαρχος νά πα* 
ραμιί*ω. Κ ιτ έπ ιιια  μέ/ ενα έχ χών άλλων μέχρι 
χινός νά μ’ άναπ/ΐ-ώοϊ, άλλ’ ή ά»Σρία χό/ έ/χϊχιλι 
« ιν  άμέσως μ ιτ  όλίγον καί «ιδον όχι μιηχ«ιρίζ«το 
τήν εύγλωττίαν xou πρός άδώωσίν του, ώς ένδομού 
μινος ίσως χήν παροιμίαν

Λ£ κ π τη ν ο τ  εϊζ τάς χ ε ίρ α ς  ά ζ ί ( ι ι  π .Ιεώτερυγ  
.πα/-ά δύο ι ί ς  t o r  άερα.
έφρό*τιζε δηλ. ό χαχόμοιρος μάλλον πιρί τής ιδίας 
αύτοΰ σωτηρίας1 όδεν ουιι χόν μέμφομαι όχι ήβ«λ« 
τήν ελευθερίαν χαί χήν ζωήν του· έθιώρουν όμω; έν 
γένι: πολΰ άπηνή χαί α3πλαγχνον τήν πρός έμέ δια 
γωγήν τών υπαλλήλων τούτων' ι?ιότι άφ' οδ κατ» 
φρόνησαν τάς συμβουλάς και παραγγελίας μου μι 

χα,ελίμπανον πανχιλώς· Ισω; καί έγώ αύτός τό αύτό 
έμελλον νά πράξω έπί χής αύτή; συμπτώσεως. Άλλά 
καί οί Παχβγόνις αρά γε ήτο πιθανόν νά στέρξωσιν 
είς χήν άντικατάσταοίν μου, ΐν ώ μέ έξιλάμβανο/ ώς 
«ολυχιμόχίρον λάφορον ; ’ΒναγχάσΘην λοιπόν νά πορα 
οχήσω χήν άνάγΛην ώς φιλοτιμίαν.

Τρεις μιχά χαΰτα Παταγόνις λαβίνχε; τοΰς συνί- 
ταίρου; μου έπί χών ίππων όίίσθέν χων έίάδιζον προς 
χόν αίγ-αλόν. Δυσκολεύομαι νά έκφράσω ήδη πώς 
ημην διατεθειμένος βλέπων μακρυνομένους τοΰς συν 
τροφούς μου, Βαδεΐα λύπη μ’ έκυρίευσι διαλογιζόμε 
νον όχι χου λοιπού ημην όλος ιίς  τήν έξουσίαν χών 
άγριων, τών δποίων έκ πιιρας προσεχούς έγνώρ σα 
καί τόν έπίβουλον χαρακχήρα καί χήν άνάλγητον καρ 
δίαν. Ά λλ ’ οί Παταγόιες διίνοοΰνχο οϋδένα ίξ  ήμών 
νά άπολέσωσιν οθεν πριν εχι φδάσωσιν «ίς τήν παρα
λίαν έστάθησαν κραχοΰντις πλησίον αύτών χαΐ τοΰς 
αιχμαλώτους' ουτοι όμως άπεχωρίσθησβν διά χήςβίας' 
«ιτιιδή «Ις μέν ίπισεν είς τή* θάλασσαν ,  οί δέ άλλοι 
προλαβόντις διεσώθησαν είς τήν λέμβον χαΐ ιύθΰ; 
έσυραν ούχήν «ίς τό πέλαγος, όπου ελαβον xai χόν νη- 
χόμενον χαΐ κι·/δυνεύο*τα σχιδόν έκ χής άδυναμίας

σύντροφόν (ων. Ά φ ’ ου δέ χατή/τησαν ιίς  χό πλοίον 
διηγήδησαν πρός τοΰς λοιπούς τήν συμβασαν ιίς πάν· 
τας συμφοράν χαί τή» θλίβιράν μου ιδιαιτέρως %χ\α· 
ττασιν. Διά χοϋτο αιταντις ίσπούοασαν νά έξάςωσι* 
ίκ χοΰ φορτί-.υ τήν άναγχιίαν «ίς λύτρωσίν μου ^ου· 
Γ*ίου, καί καπνού ποσότητα. Δύ) δέ λέμβοι φέρουσαί 
χαϋτα χαί όπλα χα! ίφόηα ά^λ« πλιΰσασαι (ίς τήν 
άκτήν « Ϊ 3 ή λ θ ο ν  εις μι«ρόν τιν* όρμον.

Ά μ α  ίδών αύτάς παρεχάλισα τοΰς Παταγόνας νά 
μέ φέρωσιν ιίς  χά* λιμένα. Αύτοί δμως άντί τούτου 
!*έ διέταξαν νά άναβώ ιίς τήν κορυφήν παραχειμένου 
τινός γαιολόφου, μοί Ιδωχαν δέ χα) δέρμα ζώου άγρι- 
μαίου, ώττ« υψών αύτά ώ ; σημιΐον νά προτρέψω χους 
3υν«χαίρους μου νά πλησιάσωσιν ·ϊς τήν γήν. Τότ* 
/οήσας όχι ηδιλον νά μεχαχειρισθώσιν έμέ ώς δέλ«αο 
διά *ά έλχύσωσι χαί χ=ύς άλλου; ιίς τήν «αγίδα διιμαρ- 
τυρήθην καχά τής έπιβου'.ής χων. Είπα δέ όχι οί σύν
τροφοί μου ούδέποτε άνιχώρουν ΐχ τ?ίς λέμβο» μιθ’ 
ίσα συνέβησαν τήν προτιριίαν.ΤΗτο άνάγχη άρα νά μέ 
φέρωσιν «ίς τήν παραλίαν, άν έπεθύμουν νά λάβω»ι 
τον καπνόν χαί χό ροΰμι. Αύτοί δέ συσχεπτόα«νοι ΐφά- 
•ΐσα» ότι πιίθονται- όθιν ό γέρων μέ διέταξ» νά 
άναβώ τόν ίππον μ«τέβαλ«ν όμως τήν πρωτην μ ιτα - 
ξΰ ήμών θέσιν. Διότι έγώ μέν έβιάοθην καδήσ» 
έμπράς έπί χραχυτάτου τινός έπυιρώμαιος ώς έφιπ* 
πι'ου δήθεν, αύχός δέ καδήσας όπίσω μέ έσφιγγε διά 
τών μ«γίσχων βραχιόνων χου, Ιν ώ ίκίντα χήν κοιλίαν 
τοΰ χχήνους διά τώ» μακοοτάτων σχιλών του. Ούτως 
«ποχούμενος άπήχθην είς τήν παραλίαν, όπου άνιχώ. 
χευον αί λέμβοι έχουσαι υψωμένος τά« κώπας· ιύδΰς 
δέ έβόησα νά μή πυροβολήσωσι κατ’ ούδινάς τών ώμο- 
φάγων εκείνων, άλλά νά προσφέρωσιν απαντα τά φιλο
δωρήματα. Ί ότι έρώτηαα χαί τάν γέροντα, ά» ήσαν 
«ΰχαρισχημένοι* αύτός δέ μοί άπιχρίθη, άφ οί» άποβιβα. 
σ ίώ σ ΐ  χά πράγμαχα σέ άπολύομι/. Τοιουτοτρόπως 
άπ«β βάσδησαν μέν καί οι βάρβαροι «ύΟυ; ηρπασαν αύτα' 
ά λ λ ’ οτι έζήτησα τήν έλ«υδ«ρίαν, μοί «!π«ν δτι χά 
ροΰμι ηιον ολίγο/ χ«ί ηδίλον Sv πιθάριο·ι (βϊρέλλιον).

Ματαίως άντεΛαλαισα' διότι ό γέρων μέ έσφιγγε 
χό jot σφοδρόχιρον, όσφ έφώ/αζον ότι μοί προξιν«ϊ πό
νον. Ησθάν«χο ό πονηρός οτι ή έλαχίστη /αλάρωσις 
τών χ « ιρ ώ ν  xou έδύνατο νά επιφέρω χήν απαλλαγήν 
μου' διότι «ύχόλως ίρ^;«χόμην εις χήν θάλασσαν. Έζαί* 
φνης δέ ειδον ότι έκίνχα τόν Γιτπο* διά νά τόν μακρύ<5 

έχ τοΰ θεάτρου χοΰ πολέμου, έν ώ έγώ χούναντίον 
έστρεφον τόν χαλινόν όσο/ έπέτριπον ή δύναμις καί 
τά βάρος τοΰ σώματός μου. Ά λ λ  ή δυσαναλογια τής 
άντιθέτου ταύτ/ις βίας ζτο μιγάλη' δδε* άπιλπισθιίς 
παρεκάλεσα τούς ναύτας νά έπα»έλθω»ι τά πρωί και 
έ*’ ούδ«μ δ προφάσει νά μή μ' έγχαχαλίπωσιν.

ΆπαχθεΙς μετά χαϋχα 5 — 6 μίλια μαχράν τής 
θαλάσ*ης ιίς μικράν τινα κώμην, παριδόδην είς ύηη- 
ρέτην -ίου γέρονχος, όστις μέ ήνάγκασε νά καθήσω έν- 
χές χής χαλΰβης, Άναβλέψας τότε εΐδον ιίς άπόστασί» 
τινα λάμποντα έν μέσω τοΰ σκότους πολλά όμμάχια, 
?(σαν δέ χαυχα γυναικών γιγάντων Ερευνών δ ίτ ι 
μάλλον διέκρινα καί παιδία πολλά κυλιομι»β και πη~ 
δώντα γυμια m i χοΰ ιδαφους. Εισιλθων επειχα *

πατριάρχης τής φυλή; ήρχισε να διαλέγηται μεχά 
χών γυναικών.

Ά φ ώ  δέ μιχ' όλίγον ό υπηρέτης κομίσας άγχάλην 
φρυγάνω/ ά>αψ«ν εύθΰ; πΰρ, παρΕτή.η^α κατά πρώτον 
xr,v άρχιτεκτο'/ική/ χοΰ φ»ύλου έκεί/ου καταγωγίου. 
Lu»ix«ixo δέ έκ τριών στίχων χαράκων όχτώ ποδών 
ΰψους, Ιπί τής άκρα; τών όποιων έκτιίνετβ δοκός, 
τά δέ όροφο;έστιγαζετο ΰπόδέρματο; γουανάκου ·υν- 
«ρραμινου δά ν«ύρων στρουδοχαμήλου' έπ^δη αύτά 
χρησιαιύουσιν ώ ; κλωσιή τών Παταγόνων. Όλιγο/ 
φροντίζουσιν οι άρχιτέχτονις σότών τών βαρβάρων πιρί 
χαπνοδόχη;· όθ«ν άκαπνος μόλις ιυρίσχω/ διιξοδον έκ 
μικρών τινων τρυπών, ή διαχωρημάχων σχρέφεται 
πάντοτε έντός τοΰ καταλύματος, ώστε όμματα, ^ίνες 
χαί πνευμόνι; έςισου ί»οχλοΰνχαι. Έλπίζων νά άπαλ- 
λαγώ έ* χοΰ κακοΰ τούτου ίπιπτον πρηνής χατά γής' 
άλλά καί τότι ιχίνδύ/ΐυον νά πνιγώ.

Ολίγω ί/στιρον ή προπαρασχευή χοΰδιίπνου εΐλχυσιν 
όλην χήν προσοχήν μου. Μία έχ ιώ ν  τισσάρων γυ 
ναικών χοΰ φυλάρχου ι !χ ι  τήν έπιμέλειαν χών μαγει 
ρικών Ιργων, τά δποία ηιαν όμολογουμένως άπλού- 
στατα καί αυτοσχέδια, ώ ; καί ή τράπεζα καί τό 
έστιατόριον. Ένέδριυον κατ’ αύτή» χήν ώραν νά ίδώ τά 
ώά, τά βόιιον χρεας καί τά πτηνά, τών όποίω* ή ϊπά 
ρατος επιθυμία καί ή ψευδή; ύπόσχισις «ιλχυσαν τοΰ; 
συνεχαίρου; μου έξω τών λέμβων χαί άπέληξαν «ί; χήν 
αιχμαλωσίαν μου Πόσον ήπατηθην I Τά λιχνιύματα 
κάντα, άν ύπήρχον, δι«χηρή?ησαν άφανή, άντ’ αύχών 
δέ ή γραία μάγισσα «Γλχυσιν ε ί; τά κα ίω  χρεμάμενον 
έχ χάραχό; τίνος τόν μηρόν άγριου ζώου, ίσως κυ/άς, ή 
γου*νάχου (ή φαντασία έδύνατο νά έιτινοήση ό,τι ^3»λε) 
καί άφ ου διά μϊ/_αίρα; χαλχί/η; δι«μέρισιν αύτόν «ίς 
πολλά χιμάχια, έπ«ιχα όιά διχαλωτού τινο; ξυ 
λου λαβ οΰσα έκαστον αύτών εχάπ»ιβεν Ιμπροσθ*» 
τοΰ κυρός.Έ τοιαύτη ό.ττησις ήτο βεβαίως άτελή;' άλλ ’ 
ή «άμβορος δρεξις τών συνδαιτυμόνων ήρχείτο, ούτ* 
έδύνατο νά περιμείνη πολύ. "υθε» παρατεδένχος τοΰ 
έδεσμαχο; πάνχ«ς ήρχισαν, ώ ; συνήδως, νά χαταβρο 
χθιζωσιν, έτριψαν δέ καί πρό; έμέ έ» μέρος Άλλά πώ ; 
να έγγίσωσιν οί όδόντες μου ώυ,ά; καί βαπράς έν 
χαυχώ βάρκας ! Τοΰχο παραχηρήσας ό γέρων μέ 
ήρώτησιν Ίσπανιστί' διαιί δέν έτρωγον έχ τοΰ 
καλοΟ αΰχοΰ κρέατος } Περιχιόν νά ιίπω  ότι όλίγον 
γνωρίζω χήν ’Ισπανικήν, σταχυολογήσας δέ μόνον ώς έν 
παρόδΐι» χινά; λ έξ ιι; «ίς χοΰς λιμένας χή; μεσημβρι
νή; 'Αμερική; εΰρισχον δτε χά κορακισχικά τοΰ Παια* 
γόνος εμακρύνοντο πολΰ τών κανόνων τής Κα*τιλλια· 
νής γραμματική;. ’Επειδή ομω; ιΐδον έπιμένονχα καί 
έξαπτόμινον τό» γέροντα, φοβούμ«νος δέ άπβίσια παρα* 
«ολουδήματα τή ; άγανακτήσεώ; του, ύπήκουσα εΰπει- 
θώ; καί άπ«πειράδη/ νά δαγκάσω καί έγώ. ‘Ομολο 
γώ  δε οτι ή γιΰσις τοΰ άνωνύμου έκείνου κρέατος 
δί* μοί έφάνη όσον ίφοδούμην ώ ; έχ τή; θέας δυσά 
ρέστο;. Μετά τά δεΐπνον χέρα; Ισπανιχοΰ βοά; βι/δι- 
ζόμινον εΐ; άσχόν μετιδ ίίιτο  άπά χειρός «ί; χεΐρα. 
Καί τό ποτόν δέ τοΰχο ^το ναυτιώδις' άλλ’ έπρεπιν έξ 
ανάγκης νά υποφέρω.

Ττβύτων γενομενων άνεμηρύκιζον καχά νοΰν θλιβ»*

ράς ίδιας, διαλο/ιζόμινος τήν Ιρήμωσίν μου, χήν όλί* 
γην πιθανότητα τής άπολυτρώσεώς μου, τάς στρεβλώ- 
σ*ις, όσα; ήτο πιπρωμίνον νά υποφέρω, καί χά άδηλ.ον 
χοΰ σχ3ποΰ χών ώμοφάγων ώ ; πρός έμέ, Έν τώ  με* 
ταξΰ δέ χούχω μοί έδόθη καί ή άναγχαία στρωμνή πρός 
άνάπαυσιν χής νυκτός' ζτο δέ αυτη παλαιό» δέρμα 
γοι/ανάχου, ίχον 2  1 12 ποδών τετραγωνικόν διάμε * 
τρον,

‘ Η πνιγηρά ατμόσφαιρα ίπληρώθη έπειτα υπό τοδ 
χοινοΰ ^ο'γχου τών χοιμωμένων' μόνον δέ έγώ 
έμινον όϋιτνος' έπειδή διελογιζόμην άν ^το δυνα
τόν ούμόνον νά δρα.τετεύσω άπά του άνχρου ΐχιίνου 
τών Κυκλώπων, άλλά καί *ά ιυρω τάν δρόμον χοΰ 
αίγιαλοΰ Καί τούτων δέ δοθένχω», μήαως ιίχόν χινα 
βίΐαιότητα νά ιυρω αύτόθι λίμβον, διά νά μακρυνθώ 
ίκ τής καταράτου έχιίνης γής ; Πώ; νά κρυφθώ έν 
χοσούτω; Οί Παταγόνε; έμελλον νά μέ κατασιώξωιιν 
ώ ; κυνηγβ! αμα έφεγγ«ν, έκτάς δε τούτου, ουτε δένδρα, 
ουτε θάμνου; άτή/τησα καθ όδόν.

Ταΰτα ακεπτόμε*ο; καί αμήχανων περί τοΰ πρα- 
κχεου, άπεφάσισα νά ρίψω τάν κύβον. Προσηλώσα; λοι
πόν χήν άκοή/ μου διά νά βιβαιωθώ όχι πάνχι; ζσαν 
βυθισμένοι είς τά/ ΰπνον, έκινή3ην ήσυχως «ράς τήν θύ· 
pa* άλλ εν καί μόνον βλέμμα πρός τά όπίσω ήρκεσε 
νά μέ πληρ3ΐφορήση ότι ό μιαρά; γίρω*, ή διέμε*εν 
άγρυπνο;, ή καχός τ ι; δαίμων χο* έξήγειρε χατά χήν 
χρίσιμον έχίίνην στιγμή». Ά ν έπέστριφον είς τόν χό- 
πον μου, ιτροδιδόμην όδεν προσποίησην ότι περιπατώ 
ήρεμα ε ΐ; χό 5παιδρ;ν καί ήτένιζον » ί; τ ;ΰ ; άστέρα;, 
οΐτιν»; ησα* όλιγόχερον άχίνητοι έπ’ έμοΰ, πηρ’ δσον 
οί κατάρ3ΐτ 5ΐ όρδιλμοί τών ϋαταγόνων χαί τοΰ Λυγ* 
γ ίω ; των. Ένόμισα δέ άσφαλέστιρον :ό νά έπανέλθω 
εί; τήν θίσιν μου, δπου «ύρήκα πάλιν ριγχόμενον τόν 
άρχηγόν. Αλλά περιστρ«φων ε ί; τά πνεΰμά μου χά αΰ- 
τό άοιάλυχον πρόόλημα, ότε ύπώπχευσα οτι η;η πάντες 
έχο.ιμώνχο, άπεπειραθην έκ διυτέρου »ά λειποτακτήσω, 
καί ερπων μεχι χής εξόδου ύπήγσν νά κρι/βώ ύπά τόν 
χόρτο*. Δέν ήααιήθην ομω; ότι τό ζεύγος χών κατα
χθονίων όμμάτων ήχολ«ύθ«ι πιστώς τά ίχνη μου, ούτε 
ήτο δυνατόν νά ΰιτικφύγω τήν προσοχήν χων. Μ ιταξΰ 
δε τ«.υτων ήκουσα ώ ; όρυγήν πλήθους λύκων καί άλλων 
τόσων χυνών ύλακτούχων μ«. Έπιστρέφων τόχε εί; τήν 
καλύβην πρ5*έχοψα « ί; ζάλον μαχρόν, χό όποϊ«ν άρ- 
πάσας ιύθΰς ΐκίνησα ώ ; όπλον αμυντικόν καχά χών 
καχαδιωχτώ* μου, ώστ« μετά χαύτη/ τήν ύποχώρησιν 
έμαχαριζόμην όχι ή^φαλίσθην ύπά χήν σχέγην.

Εκχοτε διάφοροι λογισμοί έτάραττον τάν νοΰν μοι»· 
άλλ’ άποχαμών έκ χών χόπων άπεχοιμήδην πιρί χήν 
αύγήν, χαί ώνιιροπόλου* ότι ημη* ι ί ;  χά πλοΐο/ φιρό- 
μι*ο/ βιαίως κατά σκοπέλων. Εν' ώ δέ πάντ*ς οί τοΰ 
πληρωματο; ίταράττουτο διά τά» ίπ ικιίμ .νον ζί/δυνον, 
ηγέρθην ώ ; έξ εφιάλτου χαταπ«ι;ληγμ»νος.

Αφ ου δέ ησύχασα χαΐ ένόησα ποΰ πραγματικώς 
«υρίσκομαι, διενοούμην νά καταπείσω τόν αρχηγόν νά 
μέ φέρυ ούδις ει’ς χήν άκτήν. Ίδών τότ» ούτόν ίξ.πνβν, 
ύπεσχίθην πλειοτίραν ποσότητα καπνοΰ και ρουμί#υ, 

ί αύτάς δέ ίφά»η άπαντών ότι έχει καιρό» νά σχεφδ^ 
καί τό πραγμα δέν κατιπ ιίγει. Ά λλ’ ίγώ  τβύνβντίον



διϊσχυριζόμην ότι Jjx# άνάγχη νά άνβχωρήσωμιν π « - 
ριυθΰς, άν ήθιλ» νά ιυρωμιν ι4  πλοίον καί νά ΰκάρχ^ 
άκηλλαγμένος τοδ δχλου, όστις χθΙς τδν παρηχο 
λβΰθ«ι. Τότι άνχί νά έπισπιύοΐ] την άναχώρηχιν, αΰχός 
έχβαλών έχ τής βη*·ης τήν μάχαιραν αύτβΰ έδοχίμαζι 
νά τήν άχονήσ^ διά £ίνης ιώδους, έδοχίμαζι δ' ίκ δια- 
λιιμμάχων χαί τον άθέρα της λιπίδος ΰποδλέπων μ ι 
πλαγίως. ‘ Η τ ιλ ίτή  αυτη ήτο άρα γ« πρβπαρα 
•χιυή τινο; βιαίας πράξιως μιλιτωμένης, ή σκηνή τις 
άνιυ άποτιλέσμαχος μόνον διά νά μοι ιμπνιύση αωτή· 
ριό» τινα φόβον; Δύσχολον άπέβαινιν ι(ς (μέ νά χρίνω 
τήν άλήθιιαν- ένόησα δμως δτι έχινδύνιυον, άν έδιί- 
χνυον οχι διιλιώ, χα! όχι συνέφιρι μάλλον νά προ»- 
ποιηθώ άνδρίαν χαΐ άγχίνοιαν, πλεονιχτήματα τιμώ 
μινα καρά χών άγρίων. Πλησιάσας λοιπόν έϊοκίμασα 
χαι έγώ τήν άκμήν τής μαχαίρας καί μάλιστα ήρχι 
να νά τήν άχονώ πιριοιόχιρον. Ύστερον ιπήνισα χαί 
αύτόν ώς άγαθόν χαΐ γινναΐον, άν χαι χοΰχο ήδιχώς 
ήτο ψιυδέστατον καί πάλιν έπα»ήλθον ιίς χήν π^όχα- 
(ίν  μου διατιινόμκος ότι ή μ«ρΐς αΰτοΰ έχ τών 
δώρων μου ήχο δαψιλιιτέρα, άν (στ ιργι νά χαταδή 
μόνος ιίς  τόν λιμένα.

Κολαχιυθιίς μέχρι χινος έζήτησι χόν ίππον χου.Άνέ- 
βημιν ίπ ιιτα  αυτόν χαΐ οί δύο, χαθώς χό πρώχον χαί 
έβαδίζομιν. Κατά δυστυχίαν όμως ί  ανιμος (nvttv 
άπόγιιος χαί λέμβος δίνήδΰνατο νά ίγγίση χήν ξηράν έν 
μέσω τών άλλιπαλλήλων χυμάτ«ν. Τότι ιίδον ότι χά 
δύο πλοία ήναγχάσθησαν νά μακρυνδώσιν, ήλπιζον δέ 
ότι τό ήμέτιρον ιμ ιλ λ ι νά άντισχ^, Ούτως έχόντων 
Χών πραγμάτων έπιστριψαμιν άπραχτοι ιίς  τήν χα 
λύδην.

Τή έπαύριον έπανήλθομιν εωθιν* άλλ’ όποια ΰπήρ- 
Ειν ή άπιλπιοία χαΐ ταραχή μου ότι έπιδλέψας 
( ί ;  τήν θάλασσαν ιίδον ότι ούδέν πλοίο* έφαίνιχο, 
Έναυάγησαν; παρεσύρθησαν άκουσίως εις μιτέωρόν 
τ ι πέλαγος ;  ή έσχεμμένως οί συνέταιροί μου άπιφά· 
σιοαν νά μ’ έγχαταλίπωσι; Πάντα χαύτα ήσαν ψ λα 
ιίχασίαι, μόνον δέ βέβαιον έμινιν ότι ή ζωή μου ιίς  χό 
ίξής έχρέματο άπό τήν ιύσπλαγχνία» τών Παταγόνων! 
’Βφανίζιτο πα ια  έλπίς χαΐ πας τρόπος σωτηρίας, 
άφανυδέντων χών πλοίων οί δέ άγριοι έχάρησαν χαΐ 
Ιγέλασαν μάλιστα άκούσαντις π«(5 έμοΰ ότι χαΰχα 
άπωλέσδ^σαν αύτανδρα. Τούτο Si ηυξ*νιν Ιτι μάλλον 
τήν θλίψιν μου* διότι τοΰ λοιπού ιίσιρχόμην «ίς νέον 
ιιδος ΰπάρξιως. Τό μέλλον ήτο κατηφές χαί σχοτιινόν 
εμπροσδέν μου, οΰδεμίαν πλέον ήλπιζο* ανθρώπινον 
άπόλαυσιν καταδικαζόμενος ιίς πείναν, χαί ψύχος, καί 
κόπους, καί ΰβριις, καί αίχίσιις καί κίνδυνον νά κατα- 
φαγωθώ καχά πρώτην άνάγχην.

Ά νελίττων τόχ* χατά νοΰν τάς γιωγραφικάς γνώ 
« ι ίς  μου ά ν ι μ ν ή ο θ η ν  ότι τισσάρων, πέντι ήμερων 
Ιππασία ήρχιι νά μέ f t p y  ιίς τόν λιμένα τής Πιίνης 
χιίμινον καχ’ αύχόν τό* πορθμόν, χατάϊτημα ποινιχόν 
τής Χιλής, ό9ιν έδυνάμην ν ά  κοινωνήσω μιτά χοΰ πο
λιτισμένου χόσμου. Διό συμβούλιυσα ιίς χούς Πα- 
ταγόνας χα: τήν δδοιπορίαν ταύτην. Ά λλ ’ αύτοί άπέ- 
κρουσαν δριστικώς τό σχέδιον τοΰτο, Ιμαδον δέ έπειτα 
χαί τήν αίχίαν' διότι έπιδραμόντις χήν χώραν έχιίνην

άρτίως άπήγαγον Ιχιϊθιν πλήθος ίππων* Ϊ8ι* όλίγον 
άφρέντιζον νά άναφανΰσι τ·σοδτον χαχέας ιίς  χόν 
αύχόν τόπον, χαί ούδιμία ΰπόσχισις άνχαμοιβής τούς 
μ ιτέπ ιιθ ιν .

Καί ομως ό αρχηγός μέ έ6ιδαίωσι πρός παρηγορίαν 
ότι έσκόπιυι νά μέ <piρη είς χήν ’Ολλανδίαν. Ά λλά πο3 

χής Άμιριχανιχης έχιίνης ήπιίρου Ιχιίτο ή Ολλανδία 
αΰιη, ήγνόουν παντιλώ ς. Πόσον ά π ιιχ ιν  ; ούχ’ αύχό 
έμαδον ακριβώς. Κατοιχιϊτο ύπό λμιρικανών, ή Αγ* 
γλων^ χαί τοΰτο άδηλον ή to ιίς αύτόν. Ά λλ ’ ΰπήρχιν 
έχιΐ άφθονος καπνός καί ροδμι χαΐ τριάκοντα άνθρωποι 
λευκοί.

Έν τούχοις τή έπαυρίον άγριός χις έχ χής αύτήςφυλής 
άνήγγιιλ ιν ότι τό πλοΐόν μου άνιφάνη . Άνιχωρήσα* 
μιν λοιπον χαί φδάσα»χις ιίς τόν αίγιαλόν ιίδομι# 
χφόντι πλοίον άλλ' αύιό ήιο ξένον, ήγχνροβόλησι δέ 
χαΐ πολΰ μαχράν. Είπα τότε είς χοΰς Παταγόνας ότι 
παυούσης χής παλι^ρίας τό πλοΐον ήδελι πλησιάσιι 
πιρί χήν νύχτα. Ά λ λ ’ αύχοΐ π ιινώ ντις χαί διψώντις 
άπεφάουαν νά έπαναχάμψωειν. Έμείναμιν δέ μόνον 
οί δύο, ό αρχηγός χα! έγώ - 2θιν άνάψαμιν πυρ, τό 
όποιον διπήρουν άσβισχον δί όλης τής νυχχός. Έ δ ιιξα  
διάφορα οημιια ιίς  τό πλοίον, χό όποιον έπλησίασιν* 
4λλ ιίς μάχην ιχοπίων έπιιδή αύτό πιρί χήν ανατο
λήν τής ήμέρας ήνοιξι χά ιστία χαί άπέπλιιν ιίς  τήν 
Καλλιφουρνίαν, έγω δέ παρηχολούδουν χόν δρόμον του 
μ ιτά διδαχρυσμένων όφδαλμών ιω ς ου έγένιτο άραν· 
τον. Τόχι ίδών καί ταύτην χήν αποτυχίαν i  γέρων, 
έζήιησι τόν Γππον xou, όσχις έβοχχιν έχιΐ πλησίον πι· 
πιδημένος.

Αλλ’ έν χώ μιταξΰ έφάνη παραδόξως καί ετιρον 
πλοίον. θϊρ^ει, είπα πρό; έμαυτόν π ρ ο  τής ήμέρας 
αύιό θέλιι προσιγγίσιι ιίς ημάς. Τούτου γινομένου 
ηύξησα χό πΰρ, χαί μή ιύρών ίχανώς μαχρόν ξύλο» 
συνέδισα διά τοΰ σχοινιού χών χρηπίδω» μου πολλά 
μιχρά, ιίς χήν άκραν δέ έκρέμασα χό πιριθωράχιόν μου 
ώς οημαίαν χαί χό έχίνησα πολλαχώς άνω χαί χάτω 
φιρόμενο;! Είς μάχην όμως! διότι χό πλοΐιν άνιχώρηοι 
καί μ ιτ ’όλίγο* διιλθΐν τόν πορθμόν ουχ’ έφαίνιτο πλέον.

Τιτα>αιπωρη<χένος έκ τών κόπων χής πιίνης, τής 
δίψης χαί χής δλιψιως έπισον χαχά γής καί έχλαυσα 
ώς παιδίον. Καχά πρώτον τότι έννόησα τήν άδλιό* 
χητα τής διινής μου κατασχάσεως. Λ0 ,χι έπιχιίρησα 
όπεβί; άνωφιλές, ούχε δύναμίν πλέον ιιχον νά έπανα- 
λάβω νέα στρατηγήματα, Μιτινόησα μάλιστα ότι δέν 
έρ ί̂φβην ιίς τήν βάλασσαν, ώστι νηχόμινος νά φδάιω 
το πλοίον πράγμα δυιχατόρδωτον άλλ’ ό δάνατος 
χοΰλάχισχον ήτο βέβαιος.

Επιιδή όμως Ιχω  έλαστιχά# to πνιΰμα έ< φύσιως, 
δέ» διαμένω έπί πολΰ χεδλιμμένος. Ά λλα ι ίδιαι μ ΐ 
ένιδά^υναν καί διαλογιζόμινος ότι ήτο άγινές νά ύπο* 
κλίνη χις ιίς  τάς συμφοράς, άπιφάσισα νά όπλιαδώ διά 
νέας καρχιρίας.

Μιτημιλήθην λοιπόν αίφνιδίως* καί χό μέν ψύχος 
μέ διιπέρασι μέχρι χών όττέων, άλλ' ή άναδιδομένη 
έκ τής καρδίας μου διρμότης άνιζωογόνησι τήν φυιιο . 
γνωμίαν μου. Έ *τοτι ιμ ιινα  οταβιρός ιίς  τή» άπόφα. 
σιν μου* όσα δέ μ ιτά  χαΰχα μοί ουνέδησαν ΰπέμιιν*

χαρτιριχώί χα! γαληνιβίως1 άλλ* άπιλπίϊθην ένχαυτώ 
χαί ίχ τής χαχιίας τών διινών μου απαλλαγής- διότι 
«ί Παταγόνις ιιχον λόγον νά μή μ ΐ υπάγωοιν ιίς τόν 
λιμένα ιής Πιίνης. ‘ Β δέ Ολλανίία αύτών ήχο πλά
σμα ιής φαντασίας των, ώχτι έγίνονχο ιίς τά μέλλο* 
ού*τροφ·ι συνάμα καί κύριοί μου. *Ηχο άρα κάλλιον 
νά σπουδαχο τά ήδη, χά; εξιις χαί χόν χαραχτήρά χων 
ωττε νά ίξημιρω ιω  οίον οΐόν χι τήν θηριωδία» των, 
χαί νά ωφιλ^δώ έχ τής πρώχης ιύχαιρίας νά διαφύγω 
τάς χιΐράς των. (ακολουθεί)

I. Ν Λ.

Μ Α Ρ Ι Α .

(Σνκι'χαα, ίίε Τεύχος Λ ΣΤ.)

ΚΕΦ. ΔΕΓΤΕΡΟΝ.

Αποβολή.

Από τής επανόδου έκ χής όδοιπορίας της χαί πρό 
πα*των άπά τής άγγιλ ιας τοΰ άξιοδρηνητου δανάτου 
τής δασιλίσσης της Σχωτίας, ή ήγουμένη χοΰ μονασχη 
ρίου τής Ι ΐα ν α γ ία ς  έν Soissons γιγαντιαίοις πρόιβαινε 
δήμασι πρός χά τέρμα χοΰ βίου αυτή;, χαταβαλλομένη 
οιημέραι ΰπό τών προσβολών βαδέως γήρατος, ο?ιινΐς 
• ίχον τρόπον τινά σιδασθή αύτήν μέχρι τοΰδε χαί τοι 
όγδοηκοντουτίδα. Γά μέτωπον αύτής ένεχάρατχον 
βαδυταταί ρυτίδις- ή ζωηρότης. τών όφδαλμών της 
απεσδέίδΐ), καί σπασμωδιχάς τρόμος χαχέστησι χά; 
α3δ«νιΐς αύτής χ ιΐρα ; πρόςτάταν έργασίαν ανικάνους 
η δέ φωνή αύτής, ή άλλοτι τόσον καδαρά καί όξιΐα, 
ιξασδενήσασα ή?η έπρόφερι μόνον φθόγγους άσυναρτή 
τους καί δύσληπτου;. Τήν ώραν τής λειτουργίας έπ’ άγ- 
κάλων έφέριιο ιίς χόν ναόν, διότι οί παράλυτοι αύτή; 
πόδες ήδυνάχουν νά ύποστηρίξωσ: τήν μάζαν τοΰ 
σωμαχος. Εν τφ  μέσω χής παντιλοΰς ταύτης χατα- 
ϊτροφής, μόνη ή ύψηλή αύτής συνισις καί ή δραστηρι* 
οτης του πνίύματός της διετήρησαν άπασαν αύτών 
τήν ίσχύν. Διιύδυνιν, ώς καί ιν τώ παριλδόντι, τήν 
μονήν μιχα τής χαραχτηριζούσης αύτήν ιύσταδοΰς 
δελήσιως, διιχνύ9υσα παρά ποτε δραοτηριόχητα πρός 
πασαν καχά τή; άπολύχου αύτής έξουσίας άπόπιιραν. 
‘ Γφηγουμένη τις, μεγάλην άσχοΰσα έν τώ μοναστηρίω 
έπιρροή* ώς συνδιομένη ϊιά  τής καταγωγής αύτής με
τά τής βασιλικής οίκογινείας, άποπιιραθείσα νά παρα· 
βλίψη έν μέριι τάς αΰστηράς τής ήγουμένης παρατη- 
ρήχιις, έπιπλήχθη καί ένουδιτήδη αύςηρώς ΰπό ταύτη; 
ένώπιον τών άλλων μοναχών, Ή  Μαρία ένησχολιΐ 
το λαμδάνουσα κα! μιταδίδουσα τάς διαφόρους διατα

γάς χής ήγουμένης πρός τάς ,λοιπάς μοναχάς τοδ 
μοναστηριού, διότι αύχή ήτο ΰπασπίστρια *αί νοσοκό
μο; τής άναδόχου της, έπαγρυπνοΰσα νύχτα καί ήμέραν 
πλησίον της χα! χορηγούσα αύτή πιριποιήσης υίιχής 
φιλοστοργίας. Άλλά, φιΰ ! αί π ιρ ιποιή ιιις autai, ά* 
χαί λίαν σύντονοι, δέν χατώρθωσαν ν’ άναχαιχίσωσι τάς 
προοδους τής νόσου, ουιι νά έλαττώσωσι τήν δαδιία» 
θλίψιν ύφ ης χατιτρύχιτο ή άγαθή αύτής ιύεργέτις' διότι 
πολλάχις, άνιυ κατά φαινόμινον αίτιας, ή γηραιά μο- 
ναχή ατιν.ζουσα τήν αναδεχτήν αΰτής Ιχυνιν άφθονα 
δάκρυα καί παρεδίδετο ιίς  άκραν απελπισίαν. Έ σφιγγι 
τήν νια'νιδα έντός τών άγκάλων της, κατεφίλιι το μέ
τωπό* της και έπικαλιΐτο ιπ  αύτής τήν εύσπλαγχνίαν 
τού Θεοΰ.

Τοιαύτη χατάστασις δέν έβράδυνι, ώς ήν έπόμινον, 
νά έξαντλήση έντελώς τάς όλίγας δυνάμιις χαί νά 
συ*τεμη χήν όλιγοχρόνιον δπαρξιν τής γηραιάς μονα* 
χής* διά ήμέραν τινά ύ ιατρός τής μονή;, έξιτάσας έφ’ 
ικανήν ώραν τά συμπτώματα τής νόσου, ειπ ι πράς 
αύτήν τιθλιμμένως.

—  Σιβαστή Μήτιρ, οΰοόλως έπαυσα ιίς τάν κόσμον 
τοΰτο» συιταίνων έμβυτάν ι ίς  τάς διήσεις σας, έλ- 
πίζω ότι δέν θέλιτι μέ λησμονήσιι, άλλ’ ότι θέλετι 
πρισβιύσει ύπέρ έμοΰ euprov ένώπιον τοΰ ‘Υψίοτου.

‘Η ί,γουμένη ήτένισι τόν ιατρόν μ ιτά  ζωηροτάτης 
συγχινήσεως.

—  Αοικον, ιιπε, δεν ήπατώμην! θ ΐε  μου ! πρά— 
π ιι νά εγχαταλειψω τή* ορφανή*, ή οποία δέν έχ ιι 
άλ/ον προστάτην παρ έμέ ιίς τόν κόσμον ! Μαρία! 
χράξατε τήν Μαρίαν ! θέλω νά τής όμιλήσω παριυδύς.

‘Η νεα/ις, ήτις συνήθως διέμενεν έντός τοΰ παρα- 
χιιμένου θαλάμου, εδραμι πάραυια άμα ήχουσι τήν 
φωνήν τής προοτάτιδός τής.

Τέκνον μου, ειπ ιν ή άχθινής μ ιτ ’ άπιριγράχτου 
σ υ γ κ ι ν η ϊ ί ω ς ,  α»αγχη νά λάβρς τό μοναχικόν σχήμα 
άνευ τής ελάχιστης άναβολής. αυτήν τήν στιγμήν. 
Πολλάκις σοι ειπον οχι σύ δέ* ήτο προωρισμένη νά έν- 
χιισθής έ*χό; μοναςηρίου χαί άπιπο.ήθην χάς παραχλή. 
σιις σου οταν με καθιχιτευσες νά σ’ άφήσω ν’ άσπασθής 
τον μοναστικόν βιον άλλά τόρα έγώ σέ παραχαλώ νά 
το πράξης- ΐ γ ω  σο! το διατάχχω διά λόγους πολλούς.
. . . θεέ μου, άφις μ ι νά ζήσω μιχρισοΰ χιλισθή αύτή 
η τιλετη. μιχρισοΰ ή δρφανή έξασφαλίσ») ιίς  έαυτήν 
άσυλο*! Κράξατι όγρήγωρα τήν αύτοΰ πανιιρότηχα 
χάν έπίσκοπον, κράξαχέ τον έ» όνόματι τοΰ Σωτήρος! 
ιίπ έτ ι του νά ίλθ^ έν τή στιγμή.

Εν τώ μιταξΰ τής έκτιλέσιως τών διαταγών της, 
η συγχίνησις αύτής ηύξανιν έπί μάλλον χαι μάλλον. 
Ό  έπίσχοπος, άμα γνούς τάν κίνδυνον ινώ ιυρίσκιχο ή 
ηγούμενη χαί τήν ζωηοάν έπιθυμίαν τοδ νά τόν ιίδ>) 
είς χάς τιλ ιυτα ίας αύτής »χιγμάς, έδραμι χάραυτα 
χαί ιυριν αύτήν έν τή παραφορά πυρίτου όξέος.

Πανιιρώτατι J άνέκραξιν άμα ίδοϋσα χόν έπίσχο* 
πον, πανιιρώτατι, διά τό όνομα χοΰ Θιοΰ, δώσατι 
τήν κουράν ιίς  χήν άδιλφήν Μαρ;α* ! Ά πο ι- 
τώ νά τήν ίδω μοναχή* τής μονής τή ; Παναγίας 
πρ!ν άποθάνω· διότι άν παρουσιασθώ ένώπιον τοϋ 
‘Υψίστου πριν γινή τοΰτο, θά μοί ζητήσιι βεβαίως αύ·



στηρότατα λόγο* τής διαγωγές μβυ· διότι άναπαυ. 
βείσα είς άνσήτους έλπίδας δέν έξησφάλισα to  μέλλον 
τής όρφανή; κόρης ύπό τήν οτέγην τοΰ οίκου τοΰ θ ;οΰ .

—  Ιοί υπόσχομαι, αδελφή μο», ν·* φροντίσω πιρί 
ιή ς  έχτιλέσιω; τών ιερών σου θιλήσιων, άλλά τοιαύ 
τη τε)»τή ίύδέποτί γίνεται άπροσχεδιάστως.

—  ‘Υπέρ -ή : σωτηρίας ψιιχ^ς χριστιανιχής, ητ(ς 
κινδυνεύει ηο»3, πανιερώτατε, ναι ύπέρ ’ ή; βωτηριας 
της ψυχή; μου, κάμετι ό,τι σα? ζητώ, διότι άλλως 
θέλετε εϊιθαι συμμέτοχος τής τρομοράς ιύδύνη; τοΰ 
σράλμ4'ό; μου.

Και λέγουσα ταυτα ΰψ'ίσεν άπηλπισμένω; τ ι ς  χ ε ι
ρ »; πρός τόν ούρανόν « ί παρειαί της έφλέγοντο ύπό 
άσυνήόου; πυρός, οΐ δέ όρθαλμοί της διέλαμπον Οκό 
λάμψιως άκατανοή^ου

—  Κατέχιι ή κόρη, ήρώτησιν δ επίσκοπος, ολας 
τάς άπαιτουμένας ιδιότητα; οπως καταταχθή μεταξύ 
τών μοναχών τοϋ.μοναστηριού τή: Παναγία; ; Κότα 
γεται ίκ νομίμου γάμου xat εύγενοΰς οίκογενείας; 
φέρει μεθ’ έαυτή; προίκα δώδεκα χιλιάδων λιβρών;

—  ‘Η προίξ ι ί » ;  έχει, άπή«τησεν ή ήγουμένη 
δε'ξιοα διά τοΰ δακτύλου τόν έντός τοϋ χελλίου αύτή; 
θησαυρόν τοϋ κοινοβίου. ‘Ω; πρδς τήν ευγένειαν δε 
τής γίννήσεώ; τη?, αμφιβάλλω ά» ϋπάρχη είς τον 
κόσμον άλλη άγνωτέρα χαί ένδοξοτέρα.

—  Δός μοι τα ίγγραρα, άδελ<ρή μου.
—  Τά έγγραφα ! ειπεν ή ήγουμένη φέρουσα τάς 

ίσ·/νάς αΰτή; χ«ΐρα; έπί τής πυρισσούιη; χεραλή; τη;. 
Τά έγγραφα ! Ποΰ νά ή 'ο ΐ τά εγγρορα ; ποιος άρά 
γε τά έχ ε ι;

Και ήρξατο ν’ άναζητή τι έν τή ίξησθινημένι; 
αΰτή ; μνήμη' άλλ’ 4 θάνατος, καθ' ου δεινώς έπάλαιε 
άπήυβλυνε τό μ'ηυοΊχόν τη ;, ή δέ άπελπισ'α- τη 
ή» μ εγ ίίΐη , διότι δέ/ ήού/ατο ν’ άνενθυμηθή τό ζη
τούμενο». Αίρν’.ς ομως έξέριρε κραυγήν.

—  Ά  ! ευχαρυτώ , ©*e μου, ευχαριστώ, ε-θυ
μιίθην! ‘Ο έπισχοπος . ί . . . δ π α ν ιιρ ω τα το ;...........
6 προκάτοχό; σ α ;  τοΰ τά έ'δωκα είς φυλαξιν.
Όλοι νάποσυρθοΰν,καί μόνον ή Μαρία χαί ή α /’·οτηςσας, 
πανιιρώτατι, νά μείνητε διά ν' ακοίμητε τό μυστικόν 
τής γεννησεως τής άτυνοΰς κόρη., διότι τό αποχρυ* 
φον τούτο άπορα σίζ* ι περί ζωή; καί θανάτου, διότι 
άν τό μάθη άλλος ή ΐλάχηρα καί τό δηλη·.ήριον τήν 
άναμένουσι! *Η Μαρία είναι θυγά-ηρ τής . . .  . θυ· 
γάτηρ τής . . .  .

‘Η Μαρία χαί ό επίσκοπο; έκυψα* διά ν άκοι;σωσι. 
Ή  ταλαίπωρο; Μαρία έμελλε τέλος νά άχουση τό 
όνομα τ ? ; μητρός τη; ! Ά λλά φεΰ ! τά χείλη τής θνη- 
σ*·ούιη; μόνον φθογγους άχαταλήπτους έπροριρον.
‘ Η χιφαλή αΰιής χα-έπεσε βαθμηδόν έπί τής κλίνης· 
τά βλέφαρά της χατεχλιίίθησαν ίπ ί τών όμμάτων 
ήχούσθη άσθινής ρόγχος, καί ν. ψυχή έγκατέλιπι τό 
σώμα.

‘Η Μαρία «γονοπέτησεν, δ δέ έπίσχοπος, ορθιο; 
ί»τάμενο; καί τάς γιίρας εχω» έπί τοΰ πτώματος, 
άπήγγιιλ ι τάς νικροσίμου; βύχ»ς· Άποπιρατώσας δέ 
ταύτας, έστράιη πρός τήν Μαρίαν.

—  θ ά ρ ίιι, τέν.'ον μβυ, είπε πρό; τήν τεθλιμμένη·']

νιά*ιδα- δέν θέλω λησμονήσει τήν σνστασι» έχιίνης 
b θεός έδέχθη εις τού; κόλπου; του, οδτι τήν τιλευ· 
ταί*ν Οέλησιν ήν ίξέρρασεν 6πέρ σοΰ.*Υτάγω παρευθΰς 
νά έριυ-ησω τά έγγρσρα τοΰ πριχατόχου μοι* είς 
τή/ ΐπισχοπήν τή; Soissons, χοί έλπίζω έντό; όλίγου 
νά πληρωθή ή έπιδυμία σου τοΰ νά άιπασθής τόν 
μοναστικόν βίον. Αί αποδείξεις τή; νομίμου γεννήτεως 
osu ει*αι αναγκαιότατα!, διότι ά»ιυ αύ^ών δέν δύνασβι 
νά λάβης τό σχήμα είς ούδεμίαν μο*ήν. ίχτός ά* 
προηγηθή ρητή ίπί τοΰτευ άίεια τή; αύτου ποτναγιότη- 
τος τοΰ Παπα- ό δέ υπέρτατος αύτός λειτουργός χορη· 
γ ιί τοισΰτην ευΌΐαν σπανιώτατα καί μόνον όταν πρό* 
κηιαι περί άτόμου τινός έχ βασιλιχοΰ οιματος,

‘Η Μάρια μόλις άντηλαμβάνετο τών λόγων το· 
ίίρέως, διότι έξηκολοΰθη χλαίουσα γονυπετής παρά τού; 
πόδα; τής κλίνης τής «ύεργίτιδό; της.

Επιστρέψας οίκαδε, δ άγαθός έϋίτκοπος, πιστός 
διαμένων εί; τή* πρό; τήν Μαρίαν υπόσχεσίν του, ήρεΰ* 
νησεν ό Γδιος τά έγγραφα κα! τοΰς τίτλους cS; δ προ· 
κάιοχός του είχε καταδέσει ίν τοί; άρχιίοις τής 
επισχοπής, άλλ' έπί μήνα δλόχληρον έξακολουθήτας 
τά ; συνιόνους ίρεύνας του ούδέν «υριν ά /apeρόμενον 
πρό; τήν Μαρίαν. Καί έπειδή πο 'ΰ ; ειχε παρέλθει 
χρόνος άπά τοΰ θανάτου τοΰ γέροντος Ιλεονόμου, 
όστις είχεν ά»ιδ<χθή ατό τοΰ βαπιίσματος τήν νιάνι- 
Sa, ό έπίοκοπος εΰρέθη είς μεγίσ-την αμηχανίαν.

Ή »νόϊΐ χάλλιστα ότι ή μσκϊρΐτις ήγουμένη δέν 
ήίελεν «ίσδα-θή τοσαύτην θλ'ψιν υπέρ κόρης χοινής 
καταγοιγή:, χοθόσον μάλιστα έχ τή; τελευταίας άγω- 
νία; τή ; θανίύ:ης έσυμπέραΐνεν ότι ή Μαρία ^το 
βεβαίως βλάστημα επισημότατης τινό; οΐχογινεία;' 
άλλ’ άποδ*ίξ«ις τοίίΰτον ασαφείς δέν ίξήρχουν πρός 
ίχα"οποίησιν τών έ<χλησ'αστιχών κανόνων’ άπεφάτισ» 
λο;πόν νά συυιβουλίυθή έπί τ«υτο« τήν νίαν ήγουμενην 
τοΰ Μοναστηριού τής ΓΙαναγίας. ‘ Η έ«λεχθεΐσα ή* ή 
ΰρηγουμένη τήν οποίαν ή Θα-Όΰσα «ϊχ*ν ίπιπλήζει πρό 
τοΰ θανάτου τη;, χαΐ-ήπ; έ/δομύχω; έφθόνει τήν προ- 
σταχιυομέ/η/ τή; μαχαρίτιδος. Διημβ^σβή-η»! λοιπόν 
μετά μεγίστης αύστηρότητος ίπ ί τοΰ ζητήματος δπερ 
ό έπίσχοπο; τή παρουσίασε, χαί τώ άπέδειξεν οτι ή 
προφορική άπόδειξι; τή; δανούση; ήγουμένη;, άν καί 
ήτο λίαν άξιοσέβαστος χαί άξιέπιστοί, δέν ή^ύνατο 
όμως ν’ άντικαταστήιη τά ; έπί τής εύγενείας κα! τής 
νομιμότητος εγγράφου; άποδείξϊΐ; ά ;  άπήτει ό τε δι- 
οργαν σμός τή: μονή; χαί οί κανόνες τής έχχληοία;. 
Τούλάχιστον έάν ή ηγούμενη ώνομάτιζε τό» πατέρα 
τή; κόρης, ίσως ίγίνετό τ ι, άλλ’ ίχείνη ΰπετραυλισε 
λόγους άσαφεις καί άσυναρχήχους, και ταύτας ίν τω 
μέσω τής παραφροσύνης τοΰ πυρετιΰ καί τή; άγω· 
v!ac τοϋ θανάτου. Φρονώ, πανιερώτατε, ότι πρέπει 
θα^ρουντως νά ίκτελώμεν μέχρι κεραίας τά χαθήχοντα 
ατινα μα; υπεβλήθησαν. Εγώ μόνον ήξεΰρω δποίας 
παρατυπίας χαί παραβάσεις ΰπέφερα έπί ε'χοσι Ιτη 
έντός τή ; μονής ϋνεχα τής παρουσίας μια; ξένης!

—  Λοιπόν, εϊπεν ό έπίσχοπος, σχ,οπιυετ* ν’ άπο- 
βάλητε τήν Μαρίαν άπό τό μοναστήριον έντός τοΰ 
όποιου χατοικεϊ έχ γενετής τ η ; ;

—  <’Οτα» άπό τάς χ·ΐράς σας Ιλαβον, πανιερώτβτε

σ«ν τίτλον κ*ΐ τήν ι’ςοί/ϊίαν τή; ήγβυμένης, ώμωσα 
>·ί «εβαοδώ χοί νά καθιστώ πρός πάντα; σίβασιού; 
ιόν κανονισμόν τή ; μο*ή; ήν διοικώ έπ ιύθύ/>) τής 
συνίιδήσιώ; μου.

—  Καί ιί  νά γε/ή τό δυστυ-/έ; τοΰτο πλάιμα τό 
ά/utpo* ό λ» ; διόλου τοΰ χόίμου, χαί τοΰ όποιου ό 
βίο, διήλδίν έντό; τοΰ μοναστηριού, ά»ευ τής έλαχί- 
• ιη , σχέσεως πρό; τόν πραγματικόν βίον;

—  ‘J3 πα*ΐίρότης σα; δέλετε τή' δέσει είς άλλην 
μο>ή/.

—  ΓΙώ;! μέ συμβιυλιύίτε νά παραβ;ά3ω εί; άλ
λην μονήν τ ;ύ ;  χα»όνα; ών τήναύστηραν δια·.ήρηιιν 
τοσοΰιον ίνδέρμώς έπικαλεϊσθε; ειπεν ό έπισκοπο; 
μετά σοβαρότητος.

—  Ή  ΙΙανίερότη; σας ά ; κάμη ό ,τι xptvei ίύλο 
γο/. Δέν άνήχει 6ε6α:ως είς τακεΐνήν μοναχήν νά 
σα; δώση συμβίυλάς. Τό χατ’ έμέ ίκπληρώ τό κα 
6ή<:όν μου. Α πα ιτώ  τήν αύστηράν έραρμογήν τοΰ 
διοργανρμοΰ μας, χαί θέτω τέρμα είς κατα·/ρή·>εις 
αΓην·; Ιλαβον χώραν ίντός τοϋ μοναστηριού. Αΰτό 
μοϋ ύπαγοριύει ή ουνείδηοίς μου.

Καί έζήλθεν άποχαιρετήσασα μετά βαθύτατη; ύπο- 
κλισιως τόν έπίσχοπον, όστις Ιμιινεν άπόπληετο; 
ε»εκα τής διαγωγής τή; νέο; ήγουμένη; ήτις έδεικνύε- 
το τοσοΰτον απότομο; ίντός τού δικαιώματος τη; καί 
έξεπλήρου τοίοΰτον σκληρώς τό καθήκον της. Τ ι 
θλιμμένος λοιπόν ό άγαθός επίσκοπος, έπορεύδη πρός 
τήν Μαρίαν όπως τή γνωστοπο^οιρ τά διατρέξαντα.

Τήν στιγμήν έ*ιίνην, ή ν ιδ /i; εύρίικετο γο-υκλίνή; 
παρά τόν έκιτύμβιον λίθον τόν έπί τό μνήμα τή ; προ 
^■άτίδος βΰτή;. Ά μα ίδοΟσα τόν έπίσχοπον έδραμε πρά, 
αύτόν πλήρη; έλπίδος· άλλ’ ά<ΐ/ψώσαοο τούς όρθαλ 
μου; τη; έπι τοϋ τεθλιμμένου προσώπου το.0 ίιρέω; 
ίνβησβ τά πάντα

—  Δέν άνικολΰψατε τί-.οτι μεταξΰ τών έγγραφων 
του προκατόχου σας επισκόπου, ειπεν ή ν ια ν  ς.

—  ‘Ο επίσκοπος άντ! άπαντήσεως έταπείνω ιε τήν 
κεφαλήν.

—  Λοιπόν, δέν δύ»αμαι νά λάβω τέ σ*/ήμα χο\ 
ν άφι«ρώοω τήν ζω^ν μου εις τόν Θίόν ; Γε.ηΟήτο 
τό θέλημά του ! Τουλάχιστο» μοί μένει ή θλιβερά 
παρηγοριά τοΰ νά διέλδω τόν β’.Ο' μου δίομενη ir,i τοΟ 
τάφου τής εύεργέτιδός μου.

—  Φεΰ ! τέκνον μου, ούδέ τό λυπηρόν ToDto εΰτύ 
χημα δέν σοί έναπομένει ! ‘Ο κανονισμό; τοϋ μονα 
στηρ’ου τής Παναγίας έν Soissons £ητώ; απαγορεύει 
τή« ίντός τή; μονής παραλαβήν οίχοτρόρων οι ιν ι; 
δέν ιίναι προωρισμέναι διά τόν μοναστικόν βίο* . . . .

‘ Η Μαρία έξέφιρι χραυγήν τρόμου.
—  Μέ άποβάλλουν f ιίπεν άπηΑπισμένη ή νεαΊς. 

Ω Θεέ μου, θεέ μου, μέ άποβάλλουν !
‘Ο επίσκοπο; ήδίλησι /ά έπι>ηρδή αύτής άπό τοΰ 

δραχίονος, άλλ ή Μαρία τάν άπώδητι.
—  Μέ άποβάλλουν ! έξηκολούθηιεν άναχράζευσα 

Ακούεις, προστάτριά μου, άχούιις, άγια γυνή, καί 
δέν παραχαλεις τόν θεό* νά μέ συμπαραλαβη πλησίον 
οου! Μέ διώκουν! ώ ! τΐ νά γινώ , ΓΙανιερώτατι, είς 
κόσμον τόν όποιαν δέν γνωρίζω ποσώς, καί τοϋ όποιου

cuie ιξ  αχοής ηξιύρω τά διίνά καί τάς συμφοράς ! 
^Ανιυ προστάτου, α·ιυ άσυλου, κα! Γιως άνιυ άρτου ! 
Ω θ ι ι  μου, θ ι ί  μου, εύσπ/,αγχνισου μ«, λάβε μου 

τήν ζωή /!
— Μή κπιλπίζισα ι εντελώς, τέκνον μου, εϊπιν ό 

επίσκοπο;, κατβνυχθιίς ύπό τών παραπόνοΐν τής άπιί" 
ρου νιάνιδος. Σοί προσρέρω άιυλον εί; τήν οικίαν 
μου, εΐμat υπέργηρως, ώ ; βλέπεις, καί όλίγαι ιιω ς 
ημέραι ζωής μοί μένουν ιι’σέτι’ άλλά θέλω φροντί:ιι 
να μη εκτιδή; μετα τόν θάνατόν μου ι ί ;  τοΰ; κινδύ
νους καί τας διινοπαθείας τοΰ κόσμου. Έλθέ, τέκνον 
μου" ακοΛουθιι μ ι, καί άναχωροΰσα άπ’ έδώδός πέρας 
«ΐ; τά; θλιβερά; σου συγκινήσεις.

Καί εσυρε την νεανιία έλαφρώς άπο τοΰ βρα/ίονος· 
άλλ αυτη όιαφυγοΰσα (ρρίφθη έκ /έου γονυκλινής ενώ
πιον τοΰ τάφου τής άναδό·/ου τη ;.

Χαΐρι I άνέκραξ»· χαϊρι ! μήτιρ μου I Χαιρ», ού 
η όποια τόσον φιλοστόργω; μέ έπροσταιευσα; χατά τά 
πρώτά μου, ε;η t σΰ πλησίον τή; δποίας ό βιο; μοί 
έράνη τοσον αγνός και γλυχΰς I Χαΐρι ί μήιιρ μου, 
Μέ διώκουν από τήν μονήν ! μου απαγορεύουν τοΰ νά 
δέομαι ε:; τό ε;ής έπί τούτου τοϋ λίδ ;» ! μέ διώχουν 
μήτιρ μου, μέ ο.ωκουν ! Ω ! διατί δέν άχούει; τά 
παράπονα κα! του; θρήνου; μου! Δέ* ίιτιτηςεί; πλέον 
ίπ ' ίμ ο ΰ !  Δέν μ’ άγαπα; ι ί ;  τό έ ξ η ;!  ί?ω ; διότι 
,ώ  ιισετι κα! διότι εξέρχομαι από τήν μονή> σου άπά 
τήν όποιαν μέ άποβαλλου !

Ο επίσκοπος εσυρε τήν Μαρίαν έκτος τοϋ ναοΰ, 
άνεβίβασεν αύτήν ίντός τοΰ φοριίου της, όπιρ άνέμι- 
νΐ* ει; τήν θύραν «οΰ μοναστηριού, χαί τήν ώδήγησεν 
ι ί ;  τό επισκοπικόν παλάτιον.

‘Ο ίαίσκοπος τή; Soissons, ώς γνωστόν ή?η ϊκ  
τήί μετά τή ; νέας ηγούμενης τ;-ϋ μονοστηρίου συν* 
διαλίξε>ος αύτοΰ, ήν γέρω* προικισμένος μάλλον υπό 
εύσπλαγχνιας η υπό ιυσταθιία; ^αρακτήρος. Οικείο, 
δει; έπί μακράν χρόνον πρός τά εύκολα κ·Α λομπρά 
ηδη τή; 1 αλλιχής αύλής, μόλις πρό πέ*τε ή εξ ίτώ· 
ένδιέτριβιν εί; τήν επαρχίαν του, όπου έπροσπάδιι νά 
κοιθαρίοη τήν ψυχήν του ίκ  τών αμαρτημάτων τοΰ 
αεχρι τοΰδε λ a ϊ κ c 0 ούιοΰ βίου Eiye συμπαραλαβει δέ 
ίν τή έςορια του, ω ; συνήθως εξεφραζίίο,τήν αδελφήν του 
Κυρίαν Λυδορήν τοΰ Πενιέέντ, χήραν τοΰ κόμητο; τοΰ 
Πίνεβέντ. γυναίκα ιξασίήιασα* έπί τοΰ συζύγου αΰ- 
τής μέχρι τή; οτιγμής τοϋ θανάτου ούτοΰ, προιλθό/- 
το; έκ σφαίρα; πυροβόλου, άπόλυτον χ9! τυραννική* 
οεσποτειαν Χηριυυσασβ, ω ; ειρηται, έζήτησιν άσυ- 
λον πορα τώ αδελφώ, διότι ό θάνατο; τοϋ χόμητος 
κατέλιπεν αυτήν σχεδόν άπορον, οθεν καί ύπεσ^ήριξι 
μ ιτά  πολλής ζέοεω; τήν ίδέαν τοΰ άδιλφοΰ της τοΰ 
νά ίγκαταλιίψη τήν αυλήν χα! νά ένδιατρίψη έν -.ή ίπ ι- 
σκοπή του Βαθμηδόν καί άνιυ πολλου χόπου κα! μιγά- 
λης ά/τιστάσεας κατέχτησε χαί τό πνιΰμα τοΰ άδε/*οΰ

'  *  t  I I  _ ,  Iτη; ως ι ιχ ι  κατακτήσει κα! το του συ^,υγου της, καί 
ήρχει τοΰ έπυκόπου επ ίσης δεσποτι/.ώς ώ ; ή οχι καί 
τοΰ κόμητος. “Οθιν τίποτι δέν «γίνετο εντός τοΰ οί- 
χου άνιυ τής άδιίας καί τή; διαταγής τή ; Κυρίας 
Λυδορή;. Αείποτε μελανείμων ίπά  »εφα/ή; μέ·/ρι 
ποδών, τόν πώγωνα περιεζωομένο* διά τοΰ χιφελοδέ-
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μεχος τής χηρείας, ή χυριβ ουχη παρίστ* συνήδως ίψ ι» 
δύστροεον κβί σκυδρωπή», έχραύγαζε» βπό *ρω(ας 
μέχρις έιπέρας, έπέκλητχε κά*χοχε, τίποτε δέ* έπε 
δοχίμαζεν, οδχως ώστε κάλλιιτα έφηρμόζο*χο ιίς 
«ΰχήν αί λέξεις αΰτοκράχορος τι*άς ιών ‘Ρωμαίων 
*ί»ό*χος ·Ά ς  μέ μισώσι*, άλλ’ ά ; μέ φοδώνται.»

Πιρί τος πρώχ'ΐς ήυ.έρβς ιής άπολύχου χαυτης δε- 
βποχείας, δ έπίσχοπος, είδισμένος ών πρός ιόν ήσυχο* 
κβί ευδυμον τής αυλής 6ίο», ά*τέστη γεν*αίως χατά 
τοΰ τραχέος τής αδελφής ίου τρόπου. Αλλ έκειδή 
επηχεΐτο νά παλαίη καί νά μάχηχαι άϊιαχόπ*»ς, χαι 
τοΰτο πολλάχις άνευ άποτελέσμαχος, διότι ή νίχη 
*υ»ιίδως ίχλινι πρός τή» άδελφή*, έπροτίμησε μαλλο* 
υποταγή* γαλήνιο» άπό ύιχοχαγή* θυελωδη· διόχι ου 
τως πράττων άπηλλάτχεχο τούλαχιστο* χοΰ κοπου 
χαί της ταραχής. Όθεν ή κυρία Λυδορή έπραττε τά 
κάντα χατά δοκοΰν έντός τοίι έπιστοπικού οίχου. Αύχή 
δΐϊύθυνε τοΰ; ύπηρέτας, έχα*ό«ιζε τάς δαπάνας κα! 
έξέτεινιν ένίοχ* τήν πανταχοΰ παρούσα* αύχής ίσχΰν 
μέχρι καί αΰχών χών πνιυμαχικύν 6«οθέσιων. Αυτή 
διώριζε τοΰς προεστώχας, έτοποθέχει τούς υποψηφίους 
είς τάς ένορίας, χαί ήμεραν τινά ήγιιρι τοσαΰχην πά 
λην χαχά χοϋ έπισχόπου ίχλέξαντος έ» άγνοία αΰτήί 
έφημίρυν τινά, ώστε δ γέρων παρ όλίγον νά χά?»; 
τ ά ; φρενας. Έ π ί οχτώ δλοκλήρους Ημέρας δίν in  α» 
βε χραυγάζουσα, άπίίλοΰσ* χαι παρβπονουμένη. Πα. 
ραλείπομε* ότι χατά χό διάστημα τούτο, έν τή ώρι- 
ομένή ώρα ιοδ γιόματος τά φαγητά δέν ή:αν £τοιμα, 
καί διι μαχβίω; ό δυστυ/_ής έπίσκοπος ανέκραζε πα 
βαν ποωία# ζητών τό πρόγευμα, άναγχβζόμενος έπί 
τέλους νά Ιξέρχηχαι μόνος του ιίς άναζήτησιν τοϋ 6αλα 
μηπόλου, τόν όποιον ή Κ.. Πινεδένχ ή ιχ ίλ ε ι άλλαχοΰ 
‘ Ε»ί λόγω, ό α5ης είνβι μηδέν παραβαλλόμενος πρόί 
τον βίον ον διήγαγεν έ δυττυ/ής έπίσχοπος έν τώ 
διαστή'-ΐατι δλοκλήρου έβδομάδος, καί πρίς άπαλλα 
γήν τοϋ οποίου ήναγκάσθη ν’ άναχαλέση χδν διορισμόν 
τοΰ εφημερίου, ον άνχικαχέστησε διά τίνος εύνοϊκοΰ 
τής αδελφής του,

Γινώσχ<*ν ήδη, άναγνώστα, τούχα; χά; λεπτομε- 
ρείας, έννοεΐς κάλλισχα τήν αμηχανίαν ιίς ή< εύρέδη 
ό άγαδός έπίσκοπος όχε έπλησιασεν ιίς τόν έπισκο- 
πικόν οίχον μεχά χης νεάνιδος. Ένδους τό πρώτον ιίς 
τήν συγκίνησιν ιής καρδίας Λ υ  καί ιίς τόν δίχαιβν 
οίκτον ό ι ΐνέπνευίιν αύτώ ή απελπισία τής Μαρίας, 
μ ι-ημ ιλή 9ΐ) σχεδόν ήΒη διά τή* έλιήμονα πραξίν ίου 
διότι ήιδάνειο ότι ή αδελφή ίου δε* ήθιλ» πο ιώ ; 
επιδοκιμάσει ιήν παραδοχήν μιας ξένης εντός τή; 
οικίας, χα! μάλιστα παραδοχής περί ^ς δέν είχεν αυ
τή προηγουμένως άποφανβη. *0 έπιοκοπος ανεζητιι 
καδ’ έαυ-όν μέίο* δί ου νά παρουιιά»^ τή» προατα- 
τευομέ*ην αΰιοϋ υπό πρόρασιν δικβιολογητιχήν έ·ω· 
πιο* τοΰ σχληροΰ χιρδίρου. - Ά λλ  βΰδεμία τώ  παρ»υ. 
βιάσδη ίδια περί τής χατααχευής τοΰ πλαχοϋνιος ον 
έμελλε νά £ίψη είς τά τρία χαίνονια χάσματα τοΰ 
φοβερού φύλαχος. Ά ν  καί καθ' ή» εποχήν ταΰτα συνέ 
βαινον δ χειμύν ψ  δριμυτατος, δ ίδρώς δμ«*ς ί^ ιε ν  
άφθόνως άπδ τοΰ μειώπου του, ή δέ χαρδία του Ικαλ. 
λε σφοδρώς. Ά λλά δέν ήδΰναιο ό ταλαίχιαρβς νά

παλινδρομήίζ’ i  λόγος ι ίχ ι»  έκφΰγει, χ»ί ε»*γ«>}
νά 6αδ:σι; έμκρός, β ίιιδήκχ ι καί άν έμιλλβν νά ά :ιν  
αι βυνέπιιαι ιή ; άποφάσιώς του' ηρός δέ, χαί Ιιότι 
ή Μαρία, έζιλθοΰνα άταξ τβΰ μονανιηρί*», 2* «*β - 
νήρχιιο, ήθελε β ι6α ί»ς εδριι τάς δύρας χεχλειιμένβς 
δί αΰχήν. Έπρβχώριι λοικδν δ άγαδός γέρ»ν προς 
τήν έχιβχοπήν μεμψίμοιρων καδ' έιυτδν χαχά τών 
ήμιόνων ιίτ ινες έβάδιζβ* πολλά χαχέως, χαί βίββα<ώ~ 
μένος έχλιι«ο» τό Οβρρος χου χαδόσο* έπροχώριι πρός 
χήν οικίαν. Τέλος πάντων ci ήμίονοι ι^χαμάχι»· 
σαν, χα! ιϊς τών δυο άχολοΰδων οΓχινες συνώδιυον τόν 
ι πίσκο*ον, ήλδι ν' άνυψώοι; χά παραπιχάσματα 
τής άμάξης καί προσ^έρΐ τό σκολυθρίον, χρησιμιδον 
άντί άναβαδρα; είς χά τής έεοχή; έχείνης οχήματα.

‘Ο επίσκοπο; χατέβη πρώτος, χαί κατ’ αΰδίρμητον 
άνάμνησιν τών πρός τό γυναικείο* ψΰλον περιποιητικών 
τρόπων χής νιόχηχός του,ά^ήρεσε τδέ*ανωφόρΙόν χου και 
προσέφερι πρ^ς τή* Μιρίαν χό* βραχίονα του, έπι τοδ 
οποίου αυτη ΐσχηρίχδη τρίμουσα. (ίΰτως άνέβηιαν τή» 
κλίμακα αής έπιτκοπής τής Soissons.

ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟΝ. ΐ

J i a z i  S.Uxuq αχό  τό n a p d t i v f c r ;

Πυραδεχόμινοι δτι ή άκάγ*ΐ) τ ί χ τ α ς  χ α τ ε ρ γ ά ζ ι -  
ται, πρέπει νά παραδιχβώμιν δτι ή άνάγχη καί ιέ· 
γλωττίαν καί πανουργίαν χατεργαζεχαι. Αναδαίν»» 
τάς πρώχας δαδμ.δας τή ; κλίμαχος, δ αγαθός έπ ί- 
σχοπος ήγνόει είσ ιτι τίνι τρόπφ ώριιλε νά παρουσίϊο} 
τήν Μαρίαν πρός χήν «ροβεράν χήραν, όπως ή υποδοχή 
νενή δοον το δυνατόν ^ττον αύ^χηρα. Αλλά χαδοσον 
έπροχώοει πρός τήν αδελφήν του, καί ήίΟάνετο χδ 
οπουδαϊον χοΰ κινδύνου, καχα τοσοΰχον αί συγχεχυμε- 
»at χαί διεοπαρμέ*αι ίδέαι του συ»83αίματοϋντο κ*ί 
Εαρετάχχοντο έ»χδς χής χιφαλής του χορηγοΰσαι βδτδ 
δύο ή χρία μέσα πρός δικοιολόγησιν χής άφίξιως τής 
νεάνιδος. Ά μ α  φθβς έπί χοΰ χαχωφλίου ιής δύρας, 
άπιφάσισε νά είπη πρός χήν Κυρίαν Λυδορήν, δτι ή 
νΐα»ΐς ήο’/ίχο προσωρινών μό*ον ι ί ;  τήν έπισκοπήν, 
ότι δέν ήδέλησεν ούδέν ν’ εποφασίσ^ περί αυχής πριν 
ή ζηχήσξ τάς Ιμφρονας συμδουλάς χής άδιλφής του.

, '12ς έπιχιίρημα δ’ ώίίλιμότοίτβν έπε>όησε νά μή πα- 
ράσχη ούδέν δείγμα διαδέσεως τοϋ νά διατηρήση τήν 
νιάνιδα εν χή oUltf, διανοούμενος μαλισχα νά δείξχ| 
ϊγεδο* άποστρορή* ώ ; πρδς την ιδέαν ταυχην. Ιά 
πράγματα ουτω πως διατεδειμένα ήδιλο* βεβαίως φέ- 
ριι αίσιο/ αποτέλεσμα, έάν δ πειρασμός δέν κατέ* 
στριφε χά σχέδια χοΰ άγαδοΰ γέροντβ;· διότι κ»δ’ ή* 
»τΐγμήν δ δαλαμηπόλος ήνοιξ* τήν βύρβν τοΰ θαλά
μου τ ις  Κυρίας Λυδορής, ε’χ* έξ άπερισκεψίας είτε 
έχ σχαιόχητος, ώδηβε τι . δύραν τοσοΰτον διαίως, 
ώστε Ιπληξε κα! έπλήγωβ είς τδ μέτωπον τή* εύε- 
ρέδιστον γραία», έρχομέ > είς προΰπάντησιν τοΰ 
άδελφοΰ της.

Ουδέποτ* χειρ »«6βρ  ,βτέριρι ράπισμα ιβιβδι·»

δ««ίον τβ είς τή» περίστασι» χάύχην ή ξηρά χιΐρ  
τής γραία< κατά τή ; πβριιδ; τοΰ δυιτυχοΰς δα- 
λαμηλόλου. Άλλά τδ δλοκαότωμα τβΰχο τής έρυδβ- 
•̂ posu παρειάς χοΰ υπηρέτου δέ< ικανοποίησε* ένχελώς 
τήν δργή* καί χόν πό»ον τής μανιώδους χήρας. ‘Ο 
ταλαίπωρος έπίϊκοπο;, i< τοΰ 6 'έμματος οπιρ ερ 
^ιψεν έπ’ αύχοΰ χαί χής προστατευομένης του, ένόηβεν 
όχι χά σχέδιά χου είχ_ο< ματαιωδή· τή* στιγμή* έχιί- 
*η* διινοήήη τή* ρυγήν, ή ti; 8μ«βς τώ ήτο άδύνχτο», 
δ9ι* εϋρέδη ι ί ;  μεγίστην αμηχανίαν. Ή  δέ Μαρία, 
δειλή ώς νεά*ι; ^«1;  διά πρώτην έπί τή; ζωής της 
φοράν εξέρχεται τοΰ μοναστηριού, ίσχατο παρα τώ 
έπυκότω  χρέμουσα χαί τοΰς δρβαλμοΰ; έχουσα τε- 
■χ«πεινωμέ»ους.

—  Τ ί ε’ ν’ αύτά, αδελφέ, άνέχραξε» ή γραία η; ή 
βρασις ώξύνδη ύπό τοϋ έρεδισμοΰ, χί δά ’πή αύτό ; 
χί Ιγεινε τό σπήχί μ α ς; πχωχοκομιϊον ; Όσοι στρα 
δοί καί όσοι κουτσοί στόν α ιον Πβ*χελιήμονα !

—  Αδελφή μου, υπεχραύλισιν δ χα/ιίπωρος έπι- 
βκοπος^ άπορων τί νά ιίπη, χί νά γενή αύτό τό χορά- 
σιβ* ά» τδ έγκαταλε:ψωμιν ;

—  Καί χί κοράσιον ε?ν' αυτό ; ήρώτησεν ή δύσ
τροπος χήρα.

‘Ο «πίσχοπος τή ίιηγήδη έ* σοντόμω τδ Ιστορικόν 
τής νεάνιδος.

—  Αΰτδ σ" έλιιπε πλέον, νά πάρης καί νόβα κο- 
ρά:ια είς χό σπήτι! διέχοψι* αύτόν ή γραία. Ευγέ 
σου, άδιλίέ. ‘ Ο Θ;δς νά μέ 'βγάλ^ ψιΰτρα, άλλ’ 
*«τδ τδ σχάνδαλον δέν μ’ άρέαιι* δλοι τόρα άπό τήν 
έπισκοπήν δά μάδουν φα*ιρά φανιρά τάς αμαρτίας τβΰ 
έπιικόποο.

—  Τ ί λέγεις, άδελχή ! άνέκραξεν δ γέρων έπί- 
·χο«ος μετ’ άγανακτήσιως ! τ ί λόγοι ιίν  αύχοί, ένώ
πιον τών άνδρώπων μου ! καί έ»ώπιο* τοΰ κορασιού 
τούχου !

—  Αΰτδ ’ποΰ σοΰ λ έγ »  έ γώ ! χαι δά ειδής δτι 
««χή δά σοΰ χάση χήν ΰπόλτ,ψι», αύτή βά μέ φάγγ, 
χαί έμένα. Δίωξέ με άπδ τό σπήτί σου ! άς λαβή 
αύτή τή» θέσιν μου ! καλήτερα τόρα παρά ΰσχερα.Ι

‘ Η Μαρία, ήχις εχυνε βερμά δάκρυα, έγονυπεχησε 
πρδ τών ποδών χής άχάμπτου χήρας.

—  Κυρία, άνέκραξεν  ̂ ταλαίπωρος κόρη, είμαι 
Ορφανή, άπειρος, ίοιχος, άπροστάιευχος, κανένα δέν 
Ι χ »  ι ίς  τόν κόσμον, καί είς κανένα δέν έλπ ίζ» . 
Πρώτην ήδη φορίν έξέρχομαι τοΰ μονατχηρίου άφ’ 
δπου μέ άπέβαλον καί δπου εΐχον είσέλδει σ-/εδόν 
τή» ημέραν τής γιννήσιώς μου. Ά λλά , παρά νά προ- 
ξενήσ*· δλίψιν είς τόν Πανίερώχατον, παρά νά «ροχα 
λέσω τή» όρ γήν σας, προτιμώ *ά έξέλδω τής οίχίας 
βας ! προτιμώ ν’ άποθάνω !

‘ Η Κυρία Αυδορή ναι μέν ήοέσκετο νά κραογάζη 
καί δπιρέχαιρε δσάχις χοιαύτη <*εφ«»ίζετο ιύχαιρία, 
δέ» ήδελεν δμως νά έπιβαρίνΐ) τήν συνείδησί» της 
πράττουσα άπάνθρωπον πρδξι» διό χατηνύχβη έχ τής 
απελπισίας τής Μαρίας, χαβόσον μάλιστα δ πόνος 
τή ; πληγή; ?)ν ιιχε ^άδει πσρά τοΰ θαλαμηπόλου καχά 
τή : κεφαλή; ιίχε» έκλείψει έντελώς.

Έ !  καλά, χαλά ! σ ιώπα ! φδάνιι πλέον !

που ’φάγαμι τ’ άρνι ά ; φάμε χαί χή» βύροί». Δέν 
βέλω νά λέγουν ιίς  τή» πόλι* τής Soissons ό «  έ γ »  
διώχνω άπδ τδ έπισχοπιχδ» παλάτι όσους δ αδελφός 
μου φιλοξενεί άπδ εΰχπλαγχνίαν. Μείνε έδώ μαζί μας' 
σου δίδομεν άσυλον έιοσότου νά σχεφδώμεν τί πρέπει 
νά γίνή δί εσένα. “Ελα κατόπιν μο», χαί σιώπα, 
παΰσι τά δάκρυα καί ταις φωναΐ;, φθάνει πλέο». Αύχά 
χόρα δέν ώρελοΰν.

Ή  Μαρία έθισδειβα πρδς τάς τρυφεράς θωπείας 
και τή* μηχρική» στοργήν τή; άναδόχου αύτής, δέ» 
ειχεν άπανχήσιι πλέον άπδ τοΰ δανάχου τής άγαδής 
ήγουμένης, *αί έ* αΰτώ τώ μονασχηρίφ, ή περιφρό*η- 
σΐν καί ψυχρόχηχα· άλλ’ ένώπιον χής αγροίκου ιχ ιί*  
ντ,ς προστασίας ή< Ιρ^ιπτον πρός αύχήν έ* ιίδ ιι έλιη* 
μοσύνη;, ήαθάνθη την καρδία» χης συνχριδιϊσαν, καί 
ώπισδοδρόμησι» έ*ώπιο» τοιαυχης φιλοξενίας.

—  Πήγαινι, τέκνον μου, ιίπ* πρδς αυτήν πράοίς 
δ έπίσχοπος. Άχολούθησον τήν αδελφήν μου.

—  "Ελα λοιπόν, ελα, είπεν ή Κυρία Αυ®9?ήι κβ* 
έπελήφΟη τοΰ βραχίονος τής Μαρίας, ήτις ησδάνδη 
έαυτήν συνθλιβεϊσαν ώς στρουθίο» ένχός χοΰ ονυχος 
τβΰ άιτοΰ.

Τοσαύτη πραότης, συστολή καί χάρις ίχαρακτή- 
ριζον τή» νεάνιδα, ώστε διά χής υπομονής κατώρθωσ* 
νά πρόσκτηση τήν συμπάθεια» καί μάλισχα τήν άγα”- 
πην τής γραίας. Ά λλά  τ ί πρός χοΰτο; Μήπως ή 
Κυρία Αυδορή δέν ήγάπα χαί χόν άδιλφόν χης; χαί 
όμως ώς χάλαζα έπιπτον καχά τής κεφαλής τοΰ άξιο* 
σεδά^του ίιριως αί άρα! καί αί έπιπλήξεις. Περιττόν 
λοιπόν κρίνομεν ν’ άναφέρωμε» έν λιπτβμιρεία χί όπέ- 
φερε» ή ταλαίπωρος Μαρία. Διά τήν έλαχίστην το* 
χαίαν κα! ακούσιον παρι*χροπήν τώ* διαταγών άς 
έλάμδανε παρά τ ίς  χήρας ΰφίστβτο χάς σκληροτέρας 
έπιπλήξιις καί ήκουε τάς πίκροτέρας έπί τής άγνώςοβ 
αύτής καταγωγής καταχρίσεις,εχι δέ καί έπί χής πενίας 
χης, ενεχα τής όποιας έπεκαλέσδη τό έλεος τής 
έπισχοπής. Πρός τοΐς δλλοις, ή ταλαίπωρος νεανις 
έξιπλήρου σχεδδ» Ιργα θαλαμηπόλου παρά τή χή;α, 
μή λείπουσα ούδέ στιγμή» άπά πλησίον της, τήν δέ 
νύκχα καχαχλινομένη ίν  τινι παραχειμένω κοιχωνίσκω, 
όπως εύρίσκηται πάντοχε πρόδομος είς χάς διαταγάς 
χης. Ά μα ή Κυρία Αυδορή επασχε χήν έλαχίστην 
αϋπνίαν, ή άνελιήμων βύιής φωνή αφύπνιζε χήν Μα
ρίαν, ήτις έσπευδε πάραυτα πλησίον ΐη ς, καί ή τι* 
μόνον δταν έκοιμδτο ή γραϊα άπελάμβανε μικράν 
άνάπαυσιν. Ώφειλε δέ, αμα  τή προσχλήσιι τή ; Κυ* 
ρίας της, νά έγιρδ/j έν δία, νά Ιλβη νά χαθίση πλησίον 
της, νά υποφέρη τάν χρόνιον δήχά της, νά τήν άχούη 
παραπονοιιμένην διά τήν άΰπνίαν της καί νά τή άνβ,- 
γινώσκη τά ώρολόγιον μεχρισοΰ οί οφθαλμοί της κ&3 

ταχλεισδώσι καί άποχοιμηβή ένχελώς. Τότε ή Μαρία, 
πεισδιΐσα δχι ή Κυρία τη; έχοιμαχο δαδέως, έπανήρ. 
χ ιτο  είς τή» *λίνην τη;, μακαρίζουσα έαυχήν έά< διά 
δευχέραν φοράν ή γραία δέν τήν ή<άγκαζε νά ίπανιϊ,- 
λάδη τή» άνάγνωσιν χοΰ ωρολογίου. Παρατηρητές 
πρός τούτοις δτι έν τώ μεταξΰ ή νεανις δέ» ώρειλϊ* 
βυχε νά χασμωθή, ουιε νά διίξη δτι χά μέλη τη; 

Τόρα έτρεμαν ύπά τβΰ ψύχους ! τί λέγομεν ; οΰδέ τή»



φα*νή» της ήδύνατο νά χαμηλώσΐ] πλέον τοΰ συνήδ<;υ; 
ή τβΰ; όρθαλμβύς της σηγμιαίως νά κλείση, διότι 
πάραυτα ί; άσιτλαγχνος της γραίας φωνή τη» έ « έ 
πληττε πι*ρώς xat τή» ώ/ΐιδ.ζ» διά τή» άχαρίίτίβν 
τη; μέ λέξεις σκληρά; xai ύίριστικάς.

‘Η ταλαίπωρος ν ιδ 'ΐ ί  δίν ά>τιϊχεν υβό το άχθος 
τόσων διινοπαθιιών. Αί παρειαί της, αί ά 'λοτε φαι 
δραί καί ρδόχροοι έχλωμαίνοντο, οί όρδαλμοί της 
δ έλαμπον ύιτο λάμψιως άχατανοήτου, τά δε τόξϊ 

, του έκοιλβΰντο χρωματιζόιχενα ΰπό μολυβδοχρόω» χη 
λίθων. Ιίοτέ μειδίαμα ϋ ι  έραιδρυνε ;ά  χείλη της, 
οΰιι χά' όπόταν οί παρνίγοροι τοΰ άγαβοΰ έκισχό 
κοκ λόγοι προοέβαλον λαδρα τας άκοάς της. —  Λέ
γομε* λαδρα, διότι ή δύστρο.'.ος καί σχληροκαρ·5ιο; 
γραΐα δυσανησχέτεί όσαχι; έβ·'εαε* ότι ή χαχάσιασι; 
τη; Μ ιρία; ένέπνεε συμπαθέιαν. Έ λεγ ΐ δέ τότε πρός 
τάν άδιλφό* της χαΐ τοΰ, περί ούτό*.

—  Όποιος τή* βλέπει δέν θά ιίπή ότι τήν βασα 
νΐζω ; έγώ τήν έχω οάν παι5ί μου' έέν τή* άφίνω 
οΰδέ στιγμή* άπό σιμά μου, χαί αΰ ή χαμνιι τή» Au 
πημένη, διά νά τη ; λίγου» πώ ; είναι αξία λύπης χα: 
*ά συμπάσχουν μέ αύ’.ή» ί Πταίω έγώ άν αΰτή.ε! 
ναι διαδέσιως μελαγχολιχής χαί χαραχτήρος δει 
ΑοΟ ; στεχεται κάντοτε εμπρός μου συνεσταλμένη 
χαΐ ώς νά ήτο ξένη- τριμει ε ί; τον ήχον τ ί ;  φω·ή: 
μου, ώ ; νά τής προξενώ φόβον. Νά σας είπώ, αύτό 
είναι ανυπόφορο*' άλλά τί νά χάμω ! ιϊναι ορφανή ή 
ταλαίπωρος, χαί δεν Ιχ it ε ΐ; τόν κόσμον άλλον άπό 
•μένα· πρέπει νά ύπορέρω, διότι ά» τήν έγχαταλιίψω, 
τ ί θά γίνή ; Δέν είναι άλήθιια, Μαρία, είπέ μου, τι θα 
γενής άν σ' έγχαταλείψω, σύ 5; δποία, άν δέν σ’ εύ* 
πλαγχνίζόμην έγώ δέ* δά είχες ouu άσυλον, ουτε 
Αρτοι }

Εν δλόκληρο* ίτος παρήλθε, xai ούδεμία μετα
βολή έγίνετο lie τήν άξιοδάχρυτον κατάστασιν τή; 
Μαρίας’ ε» ίτος παρήλδ», χαί βύδείς γογγυσμός ή 
«αράπονον ίξήλδε τοΰ στόματός της. Ααλοΰσα περί 
τής είεργέτιδός της, διότι βίίτως άπεχάλει τήν Κυ
ρίαν Λυδορή», μιτιχειρίζετο τοΰς σεβασμιωτέρου; 
όρους, έπιβάλλουσα ήπίως σιωπή» πρός τοΰς άποπει 
ριβμένους νά κατηγορήσωσι τήν διαγωγήν τή; γηραιας 
χομήσης έλεβϊνολογοΰνχ*ς τήν κατάστασιν τής νεανιδος.

—  Δέ* άνή«ει ι ΐ ;  έμέ, έλεγε πρός αΰτούς, ούτε νά 
επικρίνω ουιε άλλους ν’ ανεχθώ έπιχρίνοντες τήν 
εύεργέτριάν μου, ήτίς μ,οΰ ίδωκεν άσυλο». Ποτέ δέ» 
σδλω δυ»ηθή »ά τή; ά*ταμοίψω τήν πρός έμέ εύεργ· 
ιίαν τη;. Τά δέ αισθήματα ταΰτα τή; Μαρία; ήσαν 
ειλικρινή, διότι ήσθάνετβ αύτά άπά χαρδίας, όμοια 
πρός τάν κισσόν οστις διά τών τρυριρώ* αΰτοΰ 
άρμώ* περιβάλλιι τάν κορμόν τής ύποστηριζούσης 
αυτόν γηραιάς δρυάς, ά» xai ό φλοιός αέτής ιΐνοι 
λίαν τραχύς . . .

‘ Η Μαρία, xai τοι πιριορίζουσα ς·ε*ώς τάς μετά τών 
οίκιαχών χαί τών ύΐί^ρετών τοϋ έπισχοπιχοΰ παλατιού 
βχέσιις της, ούχ ήττον δμως ε?χ«ν ιφελκ>σιι ολων 
τήν ιύ/βια* διά τής γλυχύτητος, τής καλοκάγαδίας 
axi τοΰ κάλλους της. ?Οθ«ν ojsv οί άνδρωποι ουτοι 
έμίιουν τήν Κυρίαν Λυδορή*, τόσον ήγάπων τήν Μα

ρίαν, χαι συνημιλλώντο προ; άλ/ή/ους τίς τοϋ άλλοι# 
νά έχβιιάση νερισίό:ερον τήν χόρη» κατά τήν πόλιν. 
Οσον δ άρορά τόν ιπίσχοιιον, οΰιος ήγάιια αύτή» 

ώς ιδία» του δυγατέρα, χαί πο/λάκις οί όρθβλμοί τοΰ 
άγαβοΰ ίερέως έπληροίντο δακρύων βλέποντος τάς ®ρός 
ΐή» viavtSa ταπίινωτιχάς επιπλήξεις χαί τήν άιτότο* 
μο* διαγωγήν τής άδελρή; τ ίυ . Δ ά μυρ ων δέ τρό
πων έπροαπίδ·ι νά ίνδ^ρρυνη τήν «ιανιδα προοιχω» 
ινταυτώ μή παροργίση την ιΰαρέθιστον γραΐα*· άλλά 
ιό πράγμα ητο δυσχερέιτατον, καί πολλάκι; δέλων νά 
παρηγόρηση όπωσοΰ* τήν όρρανή* κέρην, «πέσυοε 
χατ ούιοϋ τ« ό'/ληρά παραπονα τή; άδελρή; του.

Ή  μόνη τής ημέρας στιγμή χαδ' η» ή Μαρία άπε* 
λάμβανε μιχρα; άναπαΰσειος, ην ή ώρα χαδ' ?Jv f| 
Κυρία Λυδορή, μ ιτά τό γ ιΰυο , οπερ οχετικως π :ά ; 
τ ή ν  εποχήν τβΰ έτους, παρετίδετο πιρι τά με'σα τ?ς 
ήμέρας, χ^τακλινομένης ιπ ί άνβπιυτιχωτάιης κλίνης 
παρεδιδετο διά τινας ατιγμάς εΐς τάς άγχάλας τοΰ 
μεσημβρινού S-νου. 1H Mapta άπισύρετο τότε έντός 
τοϋ χοιτωνίσχου της, ήνοίγε τά π^ραδυρο* χαί άνέ- 
πνιε καθαρόν ά<ρβ' διότι οΰ μόνον ή κόμησα είχε 
σύστημα νά μή ίξερχηται ούοέπο\ε τή ; οίχίας, άλλ’ 
ά/.ομη ατιητει να μένωσι τά παραδυρα διά παντός 
*αιακλιιστα. Ό  μιχρός φεγγίτης δΐ ου ιΐιέδυε τά 
φώς είς τόν κοιτωνίσχον τής Μαρίας ήνοίγετο ί *ΐ 
η/ατιίας δενδρορύιου παρέχαν, διξιώς, έλευδέραν τήν 
δέαν πρός τή* παροχειμένην οικία'-’ έμπορου τινάς 
έριούχων, τοϋ πλουσιωτέρου τής πόλιω ; Soissons, 
καί τοΟ οποίου ή επιγραφή, τά e’f i u f y o v r  tff’rr fpor  
έχαιρε μεγίστη; φήμη; και υπολήψίως καδ' &ταβα* 
τήν πόλιν. Ό  οΐχιαχός βίο; τή; φιλήσυχου ο’χογινιίβς 
τής χβτοιχούσης την οικίαν έχιί»ην παρουσίαζε, διά τής 
ά-.ικινησίας τη ;, δέαμα δελχτικώτατον πράς τή* βΐχ* 
μά/.ωτον ό.φα>ή*.

‘Ο μ.η'δείς έμπορος ώ*ομα'ζιτο ’Ιωάννης Παστε- 
λώτ καί συνέζη μετά τής μητρός καί τή; άδελφής 
του. ‘Η πρώτη δ.εύδυιε τά τής οίχίας, ή δέ δεύτερα 
ίβο/ίδει τόν άδιλρό» της εΐς τά τοΰ έμπορίου Αυτή 
ουνενοειτο μετά τών αγοραστών, έμέτρα τα υφάσματα 
καί διετήριι τήν άλληΑογραρίαν χαί τά βιβλία τοδ 
χατ*στήμβτος, δ/ΰμα δί S έζιπλήττοντο πάντες έν 
γ ίνει οί διμέναι τοΰ εργαστηρίου, διότι χατ’ έχείνην 
τή» έποχήν τώ οντε ώς διΰμα εδιωριΐτο τά νά γινώ"· 
σ*η νιανις όλίγην γραφήν καί άνάγνω*ιν. Ά λ λ ’ ή 
Ίωαννα ώς διδασχαίο* εσχε τάν άδιλρό» της, χαί 
ώρελήδη τάχιστβ έκ τών μαδημάτων έκείνου τάν 
όποιον κα! ήγάπα χαί έσέβετο ένταυτω έκ καρδίας. 
Άποδανόνιος τοΰ πατράς αΰτής, ή κόρη μόλις Ι)το 
τετραετής, ό δ αδελφός της, άπά έκιίνης τής ήμέρας 
τήν έπιριποιεΐτο ώ ; άλλος πατήρ τρέφω» πρός αύτήν 
τυφλήν άφοσίωσιν. 'Οδιν καί ή Μαρία ΰπό μιας xai 
μόνης ίδεας άπησχολείτο, μίαν επιθυμίαν είχε, πράς 
ε>α σκοπόν άπέβλεπί’ ν’ άρέσχ»} εΐς τά» άδιλφόν της,, 
νά έρελκΰση εν μειδίαμά του, ν’ άκι-υσ; διά τή; βα
ρείας ένταυτω καί γλυχιίας φωνής τοϋ τά,

—  Ιωάννα, είσαι άγαδή άδελφή !
Τόιε συνέχβιριν δλόχληρος ή οικία, ή δέ Κι»ρία 

Π αϊτελώτ ίιέχ*ητ* τάς οΐχιαχάς της έργασίας ? ι»

νά συνίυφρανδί) μετ’ βΰτών, «αράφρω* έχ τής χάρας
διά τή* χαλήν αρμονία» τώ* τέκνων της.

ϋαδ’ έκάστην, μετά τό γεΰμα, ή εύδαίμων οίκο· 
γένιια πιριεδιάβαζιν ήμίοεια» ώ.αν περίπου έντάς 
τοΰ χηπαρίβυ της, όπιρ εΰρίσχετο όπισδιν τής οίχίας. 
Κατά τήν ώραν έχείνη* δέ» ήρχοντο άγορβσταί είς τό 
χατάοτημα, διότι ά :αντες οί πολΐται ή Ιγευματιζον 
ή άνεπαυοντο. Ωφελούμενοι λοιπόν έχ τής μιχρα; 
τ* 6 ·η; ά*αψ'/χή; διισχεδαζον εύδυμως μιταξύ τω», 
έπότιζον τά άνδη των ή άνεπαύοντο ύπό ά<αδε»δραδα 
χοσμουμένην δια τών πλατέων φύλλων χαί τών έπι - 
χρύαων κο·ρπώ» χαλλικάρπου οταφυλής. Ποσάχις ή 
χαρ^ία τής Μαρίας έσχίρτησεν ένώπιον τής ιύτυχίας 
ζ ; ά .ελάμβανεν ή τρισιυδαίμων ί«εί*η τριάς ! Ιίοσά 
κις δε πάλιν ή καρδία της ουνίτρίβη ενώπιον τής 
βλιβερα; ιδέας, ότι ουιε άδιλφόν είχε νά τή* προστα. 
τεύση, ώς τή» Ιωάν/αν, ουτε μητέρα νά τήν άγαπήση 
ώς έχείνην ί Ώ  ! πόσον έπεδύμειή ταλαίπωρος νιανις 
νά ήίύνατο χαΐ αύτή, χα6ώ ; ή 'Ιωάννα,νά πιριβάλη δια 
του βραχίονός της τον τράχηλον προσριλοΰ; άίελφοΰ, 
νά πί οσβλέψη πρός αύτάν μειόιώσα, νά τω  ^ίπτη κατα 
πρόσωπον, μέ παιδαριώδη έπιδεξ ύτητα, φύλλα ρόδων 
χαί Γων, καί νά προσποιήται φιύγουσα ένώπιόν του, 
γινώ^κ«υσβ οτι συλληφδεΐσβ ήίελε λάβ«ι ε» φίλημα. 
Ε κτός τούτου, πόσον τή εραινετο εύχάριςος ή δεσις τής 
1ωά»>α; πρίσριρούση; τάν βραχίονά της «ράς γηραιάν 
μητέρα, ηΊς έπιστηριζομένη άναπαυτικώς ηΰλόγει τάν 
θ ιάν μεγαλοφώνως διά τή* χαράν η< έπροξέ*ουν αΰτή 
τά τέχνα της, καί μτδιμίαν ούδέπ&τε άρορμή* έχουσα 
ούτε βλέμμα αυστηρόν, ουτε λέξιν άπειλητική* ν ’ ά ' 
«ευδύνιρ, πράς αΰτα ! "12 ! ποσάκις δί ολα τβΰτα
έπροτίμησε νά μένη *α! αύτή έ* τώ γραρείω τοϋ κα* 
■ταστήαατος καί νά έργά^ηται άχαταπαύστως ! 11ο»ά. 
χις έπιδύμησ» νά βοηδήση τήν άγαδήν γραίαν ιίς  τάς 
οΐκιαχας της έργασίας ! διότι τά πάντα είς τήν τρισευ- 
δβίμονα έχείνην οικογένειαν, καί ή έργασία καί ή άνα* 
παυσις, ήσαν χαρά χαί εύτυχία.

‘ Η Μαρία έδαπάνει λοιπόν τάν χρόνον τοΰ μεσημ
βρινού δπ»ου τή: κομήσης καταοχοποΰσα μ ’ άχράτητον 
ζήλον τάς άδώας διασκεδάσεις τής εύδαίμονος οίχογε 
νιίας. Άλλά «χεδάν πάντοτε ή οξεία φωνή τής δυ- 
βτρόπου χήρας τήν άπέσπα άπά τοΰ ευφροσύνου έχεί 
νου-διάματος, καί τήν ή-άγχαζε νά έπανέλδη ιίς τάν 
μελαγχοΛΐ*άν, μονότονο» καί φορτικόν βΰτή; βίο*· 
ώφειλε* ή δυστυχή; νά κιδυποβληδή έκ νέου είς ολας 
τάς ιδιοτροπίας, τάς.κακολογίας καί τάς καταχραυ 
γάς τής Κυρίας Λυδορής, αΐτίνες καδίσταντο έτι πι. 
κρότεραι διά τήν νεάνιδα ώς έκ τής άναμνήσεως τής 
ειρήνης και εύτυχίας ής πρά μικροΰ ήτο μάρτυς !

‘Ημέρα* τινά ή Ιωάννα έτριχε παιδαριωίώς ϊντά; 
τοΰ κηπαρίου προσπαδοϋσα ν ’ αποφυγή τόν αδελφόν 
της, τοΰ όποιου tty e ράνει τό πρόσωπον μέ τόν χυ 
μάν μεγάλου μέλανος κερασιού, καί όστις παίζων τήν 
κατιδίωκεν. ‘Η Μαρία, διά νά μή τξ έχφύγη τίποτε 
εκ τή; διαοχεϊαστικωτάτης έκιίνη; πάλης, έκυψεν άπό 
του παραδύρου, άλλά δυ'σιυχώς παριτηρήδη ύπά τοΰ 
ίύδύμου ζεύγους. Συσταλδέντες διότι έφωράδησα», καί 
μάλιστα ΰπο προσώπου έκ τβΰ έπΐίκβαικοΰ ofxou,

χατά τά μιιραχιώδη αΰτδν παίγνια, δ Ίωά»»ης χαΐ ή 
αδελφή του έσταμάτησαν ώς έχ συνβήαατος, ·Η νεα- 
νις δορυβηδιϊσα έδραμε νά χρυβή 6πό τήν άναδινδράδα, 
δ δέ Ιωάννης έπρβσποιήβη ότι πιριεργαζιτο προβεκτι. 
χώς ρόδο* δάλλο» έ» τω μέσω δάτου τινός. Ά λλά, 
και ή Μαρία, ταραχδιισα οΰχ ^ττον βύτών, άπυυρδη 
βιαίως τοΰ παραθύρου. Οίαδήποτε όμω; καί άν υπήρ. 
ξι* ή ταχύτης μεδ’ ή; άπισύρδη, i  νεανίας έλαβε κα ι
ρόν νά πορατηρτίση τό κάλλος της, καί νά πεισ^ξ 
ότι ηιο ή κόρη, ή» ·?χε* εΒη έ» τή έπιοχοπξ ημέραν 
τινα καδ’ ήν, διαταγή χοϋ επισκόπου, είχε φέριι με- 
ταξοπτιλο* προς καταοκιοήν περιτραχήλιου. Τήν πα· 
ρετήρησε δέ μετά πολλής προσοχής καβόσο» ή νεανις 
η< άντιχιίμενον* «υμπαδιίας κοδ ακασα» τή* πόλιν, 
χάρις είς τάς τιρασνας πιρί τής πραότητος καί υπο- 
μβ'ής αύτής διηγήσεις τών ύπηρε-.ών καί έν γένιι 
όλων τών υπαλλήλων τής έπιιχβπής.

‘Η Μαρία ιστατο είσέτι κεχρυμμένη δπισδιν τοδ 
παραδύρου μέ πά^λουοαν χαρδίαν καί τρέμιυσα άπό 
χορυρής μέχρι ποϊών, ότι ή Κυρία Λυδορή, ήτις τήν 
ιΐχ ε  χραξιι προηγουμένως, χαί ή* ή Μαρία, έ* τ ί  
συγχί'ήσιι τη ;, δέ* ιίχεν άκούσιι παντελώ ;, έπλησία- 
σε λάβρα.

—  Τί χάμνιις έδώ ; ά»έχραξεν αιφνίς, Οριαμ- 
βιύουσα διότι ·?χε* ήδη ιύλογον αιτίαν νά ίπιπλήξΑ 
τή* Μαρίαν. Κατ’ αύτό* λοιπόν τόν τρόπον κατα- 
χρασαι τ ίς  έμπιστοσύνη; μου χαί ώρελεϊσαι άπο τόν 
urevov μου! ώ !  καλά, καλά ! Καί τί βλέπιις μέ τό
σην προθυμίαν άπά τό παράθυρον ; στάοου να είδώ.

Και κύψασα τή* κεφαλήν είδε τόν Ίωάννην μόνα-, 
διότι ή αδελφή του δέν έφαί*ετο ύπό τήν ά*αδι.δράδα.

—  Ω ! ! ιυγε σου ! έρωτας άπά τό παράθυρον ! 
συνενοήσεις έρωτιχάς μέ τοΰς νέους ! Αύτό μα; έλιπε ! 
ιυγε f ιυ γ ε ! Παναγία μου, Παναγία μου! Τ ί χα- 
τή-τησε τά σπήτι τοΰ άδιλροΰ μου ! Βλέπεις έκεί 
σκάνδαλα μέσα οτήν έπισκοπήν! Καλά μοΰ πληρώ·» 
νεις, κόρη μου, τή* φιλοξι*ίαν όποΰ σοΰ δίδω ! Φαί. 
νεται ότι ή ήγουμένη δποΰ σ' άνέθριύε σου έδωκε 
καλάς διδαχάς διά τήν συστολή* ή όποία άρμόίει εΐς 
τάς κόρας. ΤΙ νά σοΰ είπώ, μικρούλα μου, αύτά έγώ 
δέν τά υποφέρω, καί πρέπει νά δοθή ενα τέλος Πη
γαίνω νά ιυρω τάν πανιερώτατον, διά *ά είδοΰμεν τΐ 
πρέπει νά γίνη είς αύτήν τήν περίστασιν.

‘ Η Μαρία έγίνωσχε κάλλιστα, ότι όταν ή Kupia 
Λυδορή έπεχαλεΐτο τήν β:ήδειαν τ;ΰ άδελφοΰ της, xai 
έπρόρερε τάς όλεδρίους ταύτας /έξεις. Π ηγαίνω  rA 
evpa> z'or Π ανιερώτατον  μεταβαίνουσα άπά τοΰ δι*- 
χόρου ήχου εΐς τήν χατωτάτη» φωνήν, προΰτίθετο νά 
μεταχειρισθή βιαιό* τι μέσον.

—  Διά τό όνομα τοΰ Θιοϋ, κυρία, υπετραύλιιεν ή 
ταλαίπωρος κόρη, μή με κατηγορήτε, μή μι καταδι· 
κάζητε πριν μ’ άκούοητε! Τίποτε άλλο δέν εχαμβ 
π»(5 ότι ΐκύτταξα τυχαίως άπά τό παράθυρον εΐς τήν 
αΰλήν άφ’ όπου μέ είδαν οί κύριοι τής οικίας.

—  Σιώπα, ψιδιρα ! διέχοψεν αύτή» οογίλως ή 
Κυρία Λυδορή, κβί έπιληφθεΐσα τοδ 6pay iο»ος τής 
δυστυχοΰς νεά»ιδος, ώδήγησε καί κατέκλιισεν αύτή» 
έντάς ιοΰ κοιτώνός της, οδπνο; έκλείδωσε κεφρονιι·
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‘ Η γαλή, καχά τό» Βυφιών, ιίναι οίχιϊος άπιστος 
·υλαττόμι»ο; κατ’ άνάγκη» ίνα άντιτάτχηχαι καδ' έχί 
foti οΰιίου όχληρωτέρου χαί δυσφυγαδιύχου. Λιά χόν 
φυσιοδίφην, ή γαλή, έν τη χων σαρκοφάγων θηλαστι» 
κώ«. ταξινομήσει, iivat δ τύπο; γίνου; πιριλαμβάνβν 
χο; πολλά είίη δακτυλοβιμόνω», ·ηtot διά χών δακτύ
λων βαδιζόνχων ζώων καί διισπαρμένων απανταχού 
σχεδόν. Το γένος τοϋιο δέν άποτι/ιΐτα ι μόνον /χιών 
πανούργων ζώων ίσων έσχίαν παρέχιι ί  άνθρωπος, 
άλλά καί έξ έπιφόβω» χιτραπόδων, ων ή μορφή Juv- 
Seet i t ;  τόν άνώταχον βαθμόν χάς άναλογίας έξ ων 
Ιπ ιτα ι ή δόναμις χαί ή εύχαμψία έ*ταυ-ω. Τά ιίδη 
χ ις γα 'ή ; διαφιρουσι μέν πολύ ώς ι£ρός τό άνάστημα 
χβί χήν χρασιν τών χρωμάτων τού διφθιρώδους αύ
χών δέρματος, όπιρ ε?ν»ι λιΐον, απαλόν, λαμπηρόν, 
ξηρόν, συχνάκι; πιποιχιλμένο» urro χρωματισμού ζ«η- 
^οτάτου· άλλ’ όμως 'Ιπχσαι αί γαλαϊ Ιχουν *yiSov 
χήν αύχήν μορφήν χ»! τό αύτό οίαιακόν ήθος, ώ»χϊ xai 
i  άπρ^σιχχότιρος όφθαλμός ή5ελ* τάς γνωρίσ ιι- ενεχα 
δέ χης δμοιόχηχος πασών ώς πρός χά ήθη fyouv κοινόν 
άργανισμόν. ιΗ γλώσσα των ουσα /ατάπυχνος θηλών 
χατασπαρακτιχών, χυρτουμέ»ων χατά τά έσώχιοον, 
έχδιριι λιίχουσα καί προχαλεΐ παρά χαΐς λίαν θω- 
πευτιχαΐς χοότο>ν αίμαιηράν δίψαν, έν ?j δέν αντέχουν 
έπί πολύ κ ιί  διά τοντο, δτι αίφνης φαίνονται άμυνό- 
μιναι συλλαμβάνουν διά τών όνύχων των, οπως 
δά ζο)οι τήν πρός θωπιιχν τεΐνομένην αύχαΐς χιϊρα. Τά; 
ζώα χαϋτα δέ' βλέπουν χαλώς διαοχβύσης τής ημέρας, 
ή» διέρχονται συνήθως χοιμώμινα· διόχι ή χατά διά 
μιτρον έχχεινομίνη «όρη τω», χήν όποιαν δύνανται νά 
εΰρύνωσι θαυμαοίως έν τω σχότε', τοΐς ΐπ ίτρέπιι νά 
διακρίνωσι τά αντικείμενα χαΐ έν χαίρω νυχτός, περί· 
στασις βοηθούσα αΰτά ιξαισίως είς τό ουλλαμβανειν 
χήν λιίαν των ότον κοιμάται. Χρώμι^αι σχρατηγήμα 
χος διά νά μή έξυπ\ήσω»ι χήν λιίαν των, δλισθαίνου 
σαι μάλλον έν τώ σχότει ή βχδίζουσαι, σχηρίζοοσίν 
έκί τοΰ ιδάφιυς χό πέλμα των ά*ιυ τοΟ ελάχιστου 
χοότου, άποπνίγουσι χόν σχρόμφαλόν των μέχρι χαί 
αΰτής τής αναπνοής, άν»ρρι·/ώ»ται χατ’ άνάγκη» μ έ
χρι τής λείας των, χαί, μή ουιαι ίκαναΐ νά χρεξωϊΐν, 
ιΰρίσχουν εν τώ θαυμαα’ω έλατηρίω χής σπονδυλικής 
ούχών στήλης τήν δυναμιν τ#ΰ καταπηδαν χαι έχχι- 
λίΐν τίραστίας ά>ασχιρτήσεις. Είς τήν λιίαν των χα- 
θ ίιτατα ι δύσκολον του νά ύπιχφύγη άπό τόσον αίφνη- 
δίίν πανίδα, ώ ττί ιΐ»αι βέβαιον ότι ή διά τών όφθαλ-

μ»*ν ίπβψις άποβαίνιι άχριβίσχΐρα ή ή ίχχασις χδν συ- 
σχαλτών αύτών δαχχύλων, οΓχινες είναι κάτωθεν γαμ
ψοί, χαΐ τοδς όποίους έπίστανται νά έχίΐίνωσι μέ έξι· 
διαϊμένον χρόπο*. Τ ις δέν ειδε τάς χαχοιχιδίου; ήμών 
γαλας προσβαλλουσας χαί άμυ*ομίνας ; Τό τρίχωμά 
των τότι όρθοδται πρό πάντων κατά χό μήχος τϊ|; 
ράχ»ώς των, ίξτΐ; κυρτβΰται έ» ι ί ϊ ι ι  τ έ ζ ίυ  μελλονχος 
νά χαλαρωθώ' ο( χαλυβωμένοι αΰιώ» ovuy ες, οΓχι-ις 
δέν καθορωνται ιίς  ιού; βιλουδωτοΰς αΰτών πόδας, 
άναφαίνονχαι αίφνης τρομιροΙ χαί κατ»σπαρακχιχ«ί, ή 
χερκος χων άνορθοΰιαι ένώ χά δύσκαμπτα ώτα αύτών 
κλίνουσι πρός τά όπίσω, έναρμοζόμινα πρός τά πλά
για τ55ς κιφαλής, χό δέ βλέμμα τω* (ττινθηροβολιΐ. 
Τ ό ιι χά πρόσωπόν, |»θα άκχινοβολοΰν οί σκληροί μύ. 
στακις, ρυτιδ^ϋχαι βαθέως καί λαμβάνιι έχφρασιν άπε* 
ριγράπτου λύσσης. Τό στόμα έν ώ λάμπουν οί όξιΐς 
όδόντις χων, άνοίγιται σπασμω^ιχώς, Ιχφράζον τρόπβν 
τινά υβριν πρός ήν ένοΰχαι καί ρόγχος ύπόκωφβς, άνι- 
λισσόμι»ος ώ ; μικρός χιραυνός έν τω έξογχωμένω υπό 
χής μανίας ς-ήθιιτων, ρίγχος έχπληκτιχός καί δΐ αύτόν 
τάν άνδρωπον, ίχανός νά καχοφοδίσ^ καί τούς ιύρω- 
σχοτέρους >υνας, «ί οποίοι, ύπό χοΰ όρμιμφυτου χ ι. 
νούμινοι, όρμώσι καχά χώ* γαλών, άφ’ ών 3μωc προφ« > 
λάτχονται όίάχις δέν ιίναι ιίς ά<ρον ήρ*θι*μένοι πρός 
μάχην, έξ ξ ;  ή^ΰνανχο νά προχΰψωίΐν αΰχοΐς a u u  
ώριλιίας άμυχαί τοσοΰτον έπιχίνδυνοι καθόσον βί 
γα λ ιΐ δρμώοιν έν πρώχοις χατά τώι δφθαλμώ* οκ«ς 
τυφλώσωσι αόν έχθρόν των. Αι γαλαϊ άμυνονται μέ 
ίξαιοίαν άνδριίαν αμα έννοήσωσι τά άδύχατον χοΰ vd 
άποφΰγω»ι τήν μάχην, μέ^/ρις 6U όμως άπιλπισθώσι 
πιρί τής άνχιστάσιως, προσέχουν πάντοτι νά δραπι- 
χιΰσωσιν, απαξ δέ καχαντήσα»βι ιίς έιχάχη» αμη
χανίαν, καθίστανται άληθώς έιτίφοβοΓ χό βάδισμά των 
εΤ>*ι άναλλοιώτως ώς χό τής Ιμφρονβς δυσπιστίας. 
Ή  τίγρις χαί δ λέων, οιιινις ιίναι γαλοί δέν βϊδίζοκν 
άγεροχώχερον χών συνπών ήμών γαλών, άν χαί λιγον- 
χαι καί γράφονται π ι ι ί  αύχών πολλά ποιητικώς πρό 
πολλών αιώνων. Πασαι αί γαλαΐ βαδίζουν λοξώς, *α· 
θορώσι ολαγίως, ποριύονται δέ ιίς  τόν σχοπόν των 
διά τίνος έλιγμοΰ, καί φοβούνται τό δδωρ. Μολονότι 
«χ φυσιως γνωρίζουσι τά χολυμβά», ιύ ϊίποχ ι ρίπχον- 
χαι ιίς τό οδωρ, όσον άβαδές χαί άν  ̂ τοΰτο, έκΐ 
σχοπω τοΰ νά συλλάβωσιν ίχθυας έφιχτούς αύταϊς χαΐ 
ώ» τής σαρχός όπιρήδονταΐ.

Τά ιϊδη τοδ γένους χών γα)ών ιίσί διισπαρμε'ν* 
ιίς τά θερμά μέρη χαί διαιτώνται ιίς  άμφόχερα τά 
ήμιοφαίρια’ χά μεγαλιιχιρα, χατοιχοΰνχα ιίς τόηον 
αέριον, προξινοϊν φρίκην ιίς  τούς πιρί τό* ίαημιρίνόν 
χόπους, έν el; πάντα τά λοιπά ζώα τρέμβυσιν ιίς τήν 
προσπέλασίν των* χά μιχρότιρα τούτων ιίσί διαδιδο- 
μένα καχά χά ^ττον θιρμά χλίματα μέχρι χαί πέραν 
τή; άρκτου. Τό χιλιυταΐον αυτό είδος έξημιροΰταί 
μέν, δέν ύπβτάσσιται δμως, ούδέ χαθίοχαχαι δοΰλον 
ώτπιρ ό χυων φολάττιι ύπό τήν στέγην πασαν τήν 
ανεξαρτησίαν του- χρεωσχουμιν δέ νά χά βυγχαχαριθ- 
μώμιν μιχαξύ τώ» ξενιζομε'νων μάλλον ή μιχαξύ τών 
οίχκιακών καί τών φίλων.

‘ Η γαλή δέν συμπιριιλήφθη έν χω πρώχω τής πλά·

σιως σχ ιδ 'φ - ήλλοιώθ/ι διά τή; προσπιλάσιώς της μέ ι 
χόν ά'δρωχον. Βίβαιοΰ» δέ δτι προέρχιται έκ χοΰ 
άγριου έχιίνου ιΓδσυς, όπιρ πιριφρονιί χήν τιθνηχιΐαν 
σάρχα τροφής σφαδαζούσης, χαί ζηλότυπον έλιυθι 
ρίας άπιριβρίστου, ήδιλι* άποθάνιι άνινδιάσιως άπό 
μιλαγχολίαν έάν χατικρατιξιο χιχλιισμένον έντός τών 
4ρ!ων χής οΐχίας. ‘ Η άγρία γαλή ιΐ»αι έπιμηχι- 
στίρα χής οίχιαχής, χά σχέλ$ της άναλόγως ταπ ιι- 
νότιρα, εΰλυγιστότιρα, ίπιδεξιώτιρα χαί ^ωμαλιώτερα 
Τό χρώμα είναι έν γέ>ει τεφρόχρουν,ομοιόμορφον καθ’ 
ϊλα  τά ε'5η' έπι χών πλευρών χαί χής ώμοπλάτης 
όμως ?jtxov φαιόν, ενιχα έπιμήκων χηλίδων ή έγκαρ

πρό χρόνων έθιώρουν τή» γαλή* ώ ; ίχθρόν, τήν έθ ι. 
σαν μιταξΰ τών οίχιιαχών ζώων' οί σιφοί δεν άνί. 
χνευσά* π ο ιι τις θιός, ή τΙς λαός, ή τις πρώτον άν
θρωπος χήν έξημέρωσιν. ‘Ο Ιΐοαιιδώ», «ν χαί θαλάσ
σιος, χατιδάμασε χόν ίππο», πιρί ου οί «οίηχαί λέγονν 
όχι τόν έξήγαγι τής γής, δί ένός χτυχήματος τής 
τριαίνης· ή Ά ρτεμ ις χυνηγέχρια έχαλλιέργ^σι χούς 
χυνηγιτιχούς κύνας· δ Βάκχος εζιυξι τ ίγρ ιις ιίς τό 
άρμα του- οί Ψίλλοι (λαός τής Λιβύης) έπιφορτί- 
σθησαν χήν έξημέρωσιν χών δφιων’ ό Τριπτόλεμος 
ύπετιξε τού; βόας υπό χάν ζυγόν χοΰ άροτρου' ό Ιΐαν 
άϋΐθίώδη ουναθροίσας χά πρώχα ποίμνια 'Αλλά τήν

σίων ζωνών μιλανο^ρόων χαί λαμπηρών, αίτινες βοήθειαν τή ; γαλής δέν έζήτησιν ό άνθρωπ»;, κατά 
σχηματίζουν δακιυλίους κανονικούς έπί τής κέρκου 
των. Τά χείλη της χαί τό πέλμα χών ποδών χης ιίναι
ιπίσης βαθύχροα· ένδιαιταται ιίς  τό άρκτικόν ήμι 
σφαίριον, ιδίως ιίς τάς θιρμοτέρας χώρας άκό χήν 
Πορτβυγαλία* μέχρι χής Κίνας, ένθα συνήθως δια 
τριβιι t =.( τών δένδρων,χαΐ ιίς  τό ς-ίλιχος τών διιοίων

πιθανά» λόγο», είμή μ ιτά  τήν ιΰρ«σι» τή ; αρχιΐίχτο» 
νικής, χαί ότι, μή εύχαρισχοΰμίνος πλέον ύπό τήν 
σκιάν τών σπηλαίων χαί τών σχη*ών ώκοδώ^ηοιν ο ι
κίας άφ’ ώ< ένβχλητιχά τρωκτικά ηΊβαν νά λάβοισι 
μετοχή» παρά τ ί ν  δέληιίν του. Ου Π ιν τή ‘Ελληνιχ^ 
(ΑυθοΛογία, ούχε έ* τοΐς Βιβλίοις τοΰ Μ ^υιέως γ ίν ιια ι

« η
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ά»#^ρίχεται μ ιτ ’ ιΰλυγισχίας' άπομαχρΰνιται όλίγονIλόγος πιρι τής χαχαγωγής τής γαλής. Ναι μίν ο1 
τών άγροχικών καχοιχιών' πολιμ ιΐ μέ τήν μιχράν I Αιγύπτιοι τήν έλάτρευον χαί τήν έχαρίχιυον, ώς άνι-
«γραν, ήιοι τάς «αύρας, τά έρπιτά, χούς μΰς χαί 
μιχρά ιςχηνά, ών χβταστρέφιι τούς φωλεούς, έπειδή 
τά ώά τούτων ύπιραγαπα. Ή  παράνομος δέ φορολο
γία χης έκτίίνιτα ι μέχρι καί τοΰ όρνιθοτροφιίου, ότι 
συνήθως καταλογίζεται μέ χάς μυογαλάς (νυρίιζας) 
μεθ’ ών διϊσχυρίζονται oxt ζή έν αρκετή σύμπνοια, ή 
ιοΰλαχισχον άνιυ έριδος.

Ά γ*β ιΐτα ι άπό ποια; έποχής οί άνθρωποι, Γτινις

καλυφθησαν μούμιαι έξ αύτών, άλλά δέν ιύρίσκομεν 
ιήν ιστορίαν αΰχής, ήτις ήθιλι χρησιμιύσι: ώς κάλ' 
λισχον ά*χιχιίμενον άναγνώ ιιω ; ιίς τάς άχαδημίας 
των επιγραφών καί χής φιλολογίας, ή τώ» ήθιχών χβί 
πολιτικών έπιστημών. Α. Κ.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.

Τ ί 16 τ'.' μ. κατίπλευσαν ιίς Πειραιά δυο συμμα 
χιχά ατμοκίνητα χαί εν ©ορτηγόν' άφβΰ δέ Ιλα?ον ιούς 
ά»α·}χαίου; πρωριΐ: ά»ιχο>ρηιαν i t ;  τό* ‘Ελλήσποντον 
όπου μέλλωσι νά άποβιβάσωσι όσα έιριοον στρατεύματα 
χαί πολιμιχά έ^όδια.

—  Διεβηιαν δέ << Μήλου χα! άλλα 5 0 — 60 Γαλ 
λιχά πλοία μεταφέροντα στρατόν είς Κωνσταντινού 
πνλιν. '(Αθήνα)

—  Εχ Βώ).ου ήλθε ν ς  ι?5ησι; «ίς Άμαλιουκολιν 
o-ν οί πιρί ιόν ΙΙαππαΚώσταν Τσαμάλαν πολιορχή 
σοιντε; 4 0 0  όδωμανοΰ; εί; Πυργους τοΰ Πλατάνου 
(τής Θ εισαλία;) χλιισμίνβυς έν(χησα< αΰτοΰ; μίτοι 
*ολί»ν φόνον ήϊοιμάζοντο 8έ νά «ροσβάλωσι. χατόπΐ» 
ναι τό αρμυρόν.

‘Ο ιίρημένος στρατηγός προσέβτλε χα! έτερον έπι 
χουριχόν σώμα αϋτοδεν έρχόμενονφονεύσας εως ιίχοσι· 
ι ί ;  τήν μάχη» ταυτην έπισεν έχ τών ‘ Ελλήνων χαι ό 
γιννα ίω ; πολέμων Άγισίλασς Λεβέντης υίός ίου ίσιο- 
ριχοϋ Γ. Αιβέντη, οί 8έ τοΰρχοι τοΰ 'Αρμυρού άπηλ 
ΐιισμένοι ή?αν έτοιμοι νά συνδηχολογήσωσι.

—  Ό  αρχηγός Χριστ. X. Πέτρου έπολίμησι τρεις 
χατά aitpiv ημέρας εΐ; δέσιν λουτρον 2 0 0 0  59ωμϊ· 
νοΰ; δίοιχουμένους παρά του Ζηνέλ πασα, νιχήσας δέ 
αύτοΰ; έλαβι 4 χανόνια χαί 300  ίππιΐν (;) επεσον δέ 
χσί έχ τών χ ρ ιιτ ια ν ίν  τινες.

—  Διά νόμου ίίεΛ0ό<τος έχ τών βουλευτικών σω 
μάτων άπαγορεΰΐται {) έξοδο; παντό; ιΓδους σιτηοών 
χα! αΰτουσίων χαί έσκιυασμένων οίον άλιυρου, διπύ- 
ρου χτλ. προσέτι δέ καί άλλων δψωνίων, όρύζη;, ό 
σπρίων κτλ.

—  Δί άλλου νόυο' χαταργεΐίαι ό ιΐσπραττόμενο; 
διαγώγιον έπί τ&Ο ι ΐ ;  τάς δημοιίας χ ιΐ ίδ ιωτκά; άπο 
δήχας τσμιιυομένω» ξ ί ν ω ν  δηαηχρta*£5v χαρπών, κα 
δώ; χαι τό τέλο; τών πρό; έσωτερική* κατανάλωσήν 
εΐσαγομενων ίχ τή; αλλοδαπής καρπών καί άλεόρων

—  ‘Η παραιτησις του τε ύπουργοΰ τής Οικονομίας 
χαί τή; Δικαιοσύνης δέν ly itv i διχτή.

—  Τή 18 άνεγνώσδησαν δημοσία τά πρσκτιχά τής 
μυστική; συνιδριάσιως τή; Γιρουσίας- έξ αυτών άπε 
δίίχδη ότι οί μειονοψηφήσαντες 16 γερουσιασταί άπι- 
δοκίμασαν τήν άπάντησιν τοΰ υπουργείου εΐς τήν δια 
κοίνωσιν τοΰ όδωμανοΰ πρέίβεως μόνον χαδότι έδεώ. 
ρησαν αυτήν ώ ; έργον κυβερνητικόν, μή νομίζοντες 
άρμόδιίν τήν Γιρουσιαν νά γνωμοδοτήσ^ περί τουτου 
χαί άναλάβη τήν euQtivyjv τοΰ άποβησβμένου.

—  Πρό ήμερων Γαλλικόν πλοίο/ βρίχιον χαταπλεΰ 
σαν εί; Υδραν χα! Σπετσας παρήγγειλε νά αιίνωσι» 
ήσυχοι οί χάτοίχοι χαί αδιάφοροι ώς πρός τά τής 
Ήπιιρου, νά έκφράσωσι δηλ. τήν έπιδυμίαν των δπέο 
διατηρήσιως τών χίδεστώτων τής ειρήνης. Οι δέ δή 
μαρχοι άπήντησαν ότι περ! τουτου λόγος άνήχιι ι ΐ ;  
τήν Κυβίρνησιν.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ.
ΡΩΣΣΙΑ. Δί αυτοχραιοριχοΰ θεσπίσματατο; άκ4 

21 Φίβ. έχηρΰχδησιν ώς κολιορχουμινα δέματα Πε
τρουπόλεως, Έσδονίας, Αιβονία;, ’Αρχαγγέλου, Κουρ- 
λανδίας, Εόλ*ας, Λιβυου, Γ ρίβαν ,  Βολωνίας, Ιΐιδσ* 
λίας, Βαρσοβία; κτλ.

—  11ιριιμεν;ντο ιίς τάς ήγεμονία; οί μιγάλοι δ ϊΰ . 
κ ι; Μιχαήλ κοί Νιχόλαο;.

—  ‘Ο αύτοχράτωρ άπιρ^ιψι τό υστατόγρα®ον τών 
συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων περ! υπο^ωρήσιω; 
τώ» στρατιυμάτων αΰτοΰ ι* τών παραδίΟ^αβίων ήγε· 
■μονιών.

‘Ρω σσοτονρκιχόζ π ό λεω ς.
Διά πλοίου Σπετσοτιχοΰ έλδόντο; έχ Κωνσταντι- 

νουπόλιω; ^λδε τή 18 τοΰ μηνός ή χαρυόσυνος άγ- 
γι/.ία οτι 1 0 0  / 1 λ . ρωσσιχά στρατεύματα διεβητα» 
τόν AjuvjSiv, Touts μ·ιδόντεςοί μενιστα<ις τή; όδωμ. 
Πύλης ένώ συ^εδριαζον είς μέγα συμβούλιον πιρί τών 
χατά τήν Ηπειρον καί θ ίϊσαλ ία ν ουσκιπτόμενοι Stc- 
λύδησαν χατν,ρεΓς χαί περίλυποι.

-j— As^O 2  άγγλογαλλίκά άτμοκίνητα Ifspov την 
ιΕίησιν ότι ει; ιό ατόμιον τοΰ Δο^νάβεως έχανονοβί- 
λίσδη υπό τών ‘Ρωσσιχών προμαχώνων λι'μ ίο; Αγ* 
γλίκή δ.ότι έτόλμησι νά ΰπάγτ] νά λυτη τήν άποχλεί. 
ουσαν αύτό άλυσον, τή 12 Μαρτίου έξήλδεν δ άγγλο- 
γαλλιχός στόλο; ε ί; τό» Ευςεινον. Α ίγ ιτα ι δέ ότι άπαν- 
τήσα; ε’ πειια ιρορτη ά πλ:ία  ρωσσ:χά μειβϊίροντα 
έφόδιϊ εί; τή< ‘ Ρωσσιχή* παραλίαν τή ; ’A sia; διέταξιν 
αϋτά νά εηιττρέψωσιν εί; τόν λιμένα όδεν εξή/δον, 
ϊυνώδιυσε δέ καί «ΰτό; ταΰτα εω ; έκεΐ [Ελπ ;)

—  Μή άποδιχόμινοι χάς πιρί πολιτικών προνομίων 
ιίς τους υπηχόους χριστιανού; προτάσεις τών Αγλο. 
γάλλων ό Σεχισλάμη; χαί ό πρόεδρος τοΰ άνωτάτο* 
συμβουλίου ‘Ρ ιρ ϊάτ πασάς παρηιήδησαν' τοΰτον διε- 
δέ/ δη δ πάλαι ποτι πρισβυ; ιίς τήν ‘Ελλάδα Σιχίπ 
έρέντης, έκιΐνον δέ ό ’\ρΐς> έ^ιέντη;.

—  Στολίσκος έκ τριώ» φρεγατών, δυο κορβετών χαί 
βριχίων τουρκιχών άπέπλιυβε τήν 9 τ. μ. ρίρω*

25 0 0  στρατιώτας χα! πολιμοϊόδια είς Πρεβίζαν.
■— Δ'.ώχονται άδκσωπήτως έχ τής Κωνσταντινου- 

πόλιω; πάντες οί Ιχοντις ‘Ρωσσιχήν έδνιχότητα.
—  Τά διδόμινα προνόμια ιίς τοΰ; χριστιανού; υπη

κόου; τή;.Τουρκί*ς πιριορίζονται ι ΐ ;  τήν παραδοχήν 
τής μαρτυρίας των, τήν σύσταίΐν μικτών δικαστηρίων, 
τήν άδειαν νά άγοράζωσιν έπ* ΐδίω αυτών 5/όματι χτή· 
ματα εΐ; τήν κατάργησιν τοΰ χερλιχοϋ φόρου ι?τε 
χαρατσιού

—  Πολλο! έκ τών προκρίτων όδωμανών τών Iojav 
νίνων έλδόντες ιίς Κωνσταντινούπολιν έζήτησαν μ ιγά . 
λην στρατιωτικήν δύναμιν, μή λαβόντες δέ αυτήν διε* 
μαρτυρήδησαν έντόνως.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. ‘ Η’ Πρωσσία ΐζήτησε πίστωσίν 30 
έχατομ. παρά τών Βσυλών. Φ ιίνιτα ι δέ ότι κλίνει είς 
τήν ένοπλον οΰδετιρότητα υπέρ τή; ‘Ρωσσίας.

—  Έδόδη παρά τής ‘Ρωσσικής Κυβιρνήσιως εΐς 
τήν Αυστρίαν τό προνόμιον νά μεταρέρζ έχ τής μιστ,μ- 
βρινή; ‘Ρωσσίας χαί τών παραδουναβ,ων ήγιμονιών σι* 
χηρά είς τήν έπιχράχειάν της.


