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Tor

Λ Α Υ Ρ Ι Ο Υ 1.

Κ αθ’ όλον τον μεσαιώνα τα  μ ετα λ λ εία  τοΰ 

Λαυρίου διετέλεσαν άργά και έγ κ α τά λ ελ ειμ -  

μένα, αι δέ τό π ά λ α ι πολυάνθρωποι και π ο 

λυά σχολοι τώ ν ακτών τοΰ Σουνίου πόλεις ήρη- 

μώ θησαν, ώς πασα ή λοιπή Ε λ λ ά ς ,  ύπό τών  

έπαλλ>ήλω; έπιδραμόντιον και λεη λατησάντω ν  

αύτήν ξένων πειρατώ ν και κατακτητώ ν Κ α τα -  

λά νω ν, Σ ικελώ ν, Νορμανδών, Γενουνινσίων, Β ε- 

νετών καί Τούρκων, και ήλθον εϊς ληθην μέχρι 

τή ς καταστάσεως τ ή ;  βασιλείας εν Ε λ λ α ό ι. 'Ο 

δέ Σατω βριάνδος, δστις έπεσκεφθη τή ν 'Ε λ 

λ ά δ α  κατά τό  1 8 0 6 ον έτος, διαγράφει έρημον 

όδώ ν, οικήσεων, καί κατοίκων τή ν χώραν ταύ-

τ'/,ν , ή τις  π εριη χεΐτο  πρότερον νυχθημερόν υπό 
_  ,  „  ̂ \ ~ / ρ

του κροτου τω ν σκαπανών και τη ς  τυροης των

μεταλλέω ν καί τώ ν ναυτών. Μονη δε υ π ελει- 

π ετο  έν τώ  Σουνίω ή άθλια κώμη Κ εράτιά, 

κατοικουμένη ώς έ γ γ ισ τ α  ύπό όκτακοσιων αν

θρώπων · το  δέ λοιπόν αύτής κατήντησε συνή

ψες καταφύγιον τών ληστώ ν.

Κ ατασταθείσης δέ τής βασιλείας εν Ε λ λ ά ό ι, 

ό σοφός Γερμανός Φίεδλερ εστάλη εις τό  Λ α υ-
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ριον , δπως παρατήρηση τα κ α τα  τ α  αρχαία  

μ ε τα λ λ εία . Α λλά  μ ετά  πολυχρο'νιον παρατή- 

ρησιν συνεπέρανεν δ τι ή έπανάληψις τών έ'ργων 

ούδεμίαν έ'μελλεν ινα περιποπίση τη  έλληνική  

κυβερνήσει ώφέλειαν. Ή  βιομηχανική άρα άξια  

τών σκωριών, 1ς· έξη'τασεν έπ ισταμένω ς, διέ-  

φυγεν αύτόν π αντελώ ς, καί ούδέ γρυ λεγει περι 

τώ ν ά ποβλη μάτω ν τώ ν μ ετα λ λ είω ν . Η δε 

γνώμη αύτοΰ ϊσ /υ σ ε  τοσοΰτον, ώστε οι κυβερ- 

νώντες τήν Ε λ λ ά δ α  άπέβαλον έ'κτοτε πάσαν 

έκκαρπώσεως τούτων ε λ π ίδ α , όσω μάλλον 

μ ετά  τινας ενιαυτούς τή ν  αύτήν άπεφηνατο 

γνώ μην έτερός τις  σοφός Γερμ α νός, ό R ie s -  

s e g g e r , όστις έπεσκέψατο τόν τοπον περί 

τό 1 8 4 2 »v έ 'το ;.

’Α λ λ ’ άπό τοΰ 1 8 6 4 ™  έ'τους τ ά  π ά ντα  μ ε

τα β ά λλο ν τα ι, ώς έκ τίνος θαύματος· ή δέ μ α 

γική ράβδο; τή ς  νέας βιομηχανίας καί τέχνη ς  

α ετε σ /η μ ά τ ισ εν  έν ο λίγο ι; έ'τεσι τήν έρημον 

καί άγονον ταύτην παραλίαν εις φρίττουσαν 

μυρμηκιάν καί ε ί; π λείσ τα ς παρίχουσαν προσό

δου; /ώ ρα ν τ ή ;  Έ λ λ ά δ ο ;.  Τ ά  όρη καί αί άκταί 

κατοικίζονται καί περιηχοΰνται πάλιν ύπό τοΰ 

κρότου τή ς  σκαπάνη; των μ ε τα λλεω ν , τοΰ θο

ρύβου τών ά τμ ομ η χα νώ ν, καί τή ς τύρβης τών 

ναυτών · τά  δέ π λ ο ία  συρρέουσιν είς το ύ ; λ ιμ έ 

νας καί τούς κόλπ ου; τοΰ Σουνίου έκφορτίζοντα 

παντοΐον φόρτον καί άποφέροντα τόν άργυρον, 

τόν μόλυβδον καί τά  ά λλα  μ έ τα λ λ α  τή ς πολυ

τίμ ου τα ύ τη ; γω νία ; τ ή ;  γ ή .ς  Πόθεν ή απροσ

δόκητος αΰτη μ ε τ α β ο λ ή ;

Γ '.

Έν ε'τει 1 8 6 3  είς Γ ά λ λ ο ; καί είς Ιτ α λ ό ς ,  

κάτοχοι μεταλλείων έν 'Ισπανία καί Σ ικ ελία , 

έπ ιβ ά ν τε ; άλιάδο; τοΰ Α ιγα ίου , άπέβησαν εσπέ

ραν τινά είς τήν παρά τ ά  εργαστήρια ά κ τή ν , 

καί άγόμενοι ύπό τιν ο ; Έλληνος όδηγοΰ, πρώ

τον μέν διέδραμον τήν χώ ραν, παρατηροΰντες 

μετά προσο'/ής τά  ίχνη τών άρ/αίω ν μ ε τ α λ 

λείων καί καμίνων · ΰστερον δ έ , πορευθέντε; 

πρός τόν έν Κ ερα τία  πάρεδρον, έζήτησαν ϊν ’ 

άγοράσωσι πάσας τ ά ;  γα ία ς , έφ’ ών είναι έρ- 

ριμμέναι πάσαι αί σκωρίαι καί τ ά  άποβλη'ματα  

τών περί τή ν κώμην άρ/αίω ν μ ετα λλείω ν, θέ- 

λοντες, έ'λεγον, ΐν ’ άνα/ωνεύσωσιν α ύτά . Κ αί 

έπ ειδή  αί γ α ΐα ι, κ τ ή μ α  ούσαι τοΰ δή μ ου , ού

δέν άπέφερον εισ όδη μ α , ό πάρεδρος, συγκα- 

λέσας το ύ ; δημογέροντα; καί κοινοποίησα; ε ί; 

αύτού; τά  ύπό τών δύο ξένων προτεινόμενα, 

έπεισεν ίνα δ ε /θώ σ ι τ α  επ η γγελμ ένα .

Τό συμβόλαιον ύπεγράφη τή  κυριακή έν τή  

έκκλησία τής κώ μης· οί δέ κάτοικοι ένδύντε; 

τ ά  κά λλιστα  αύτών εν δ ύμ α τα , έπανηγύρισαν 

πυροβολοΰντε; καί συνευωχούμενοι δ ι’ δ λ η ; τή ς  

ημέρας ώ ; έπί μ εγ ίσ τω  τιν ί ε ύ τ υ /ή μ α τ ι . 

Μ ετά  τα ΰ τα  οϊ δύο ξένοι διετέλεσαν έξετάζον- 

τ ε ;  την /ώ ρ α ν  μέχρι τ ή ;  Π εντέλης καί άγορά- 

ζο ν τε ; παρά τών κατοίκων νέα ; σκωρίας· άμα  

δέ οί τολμηροί ούτοι έρευνηταί εύρον ύπό



π αχεί αν φυτικής γνίς στρώσιν νε'α τών άργυ
ρείων άποβλήματα, άτινα ούδείς τών προ αυ

τών έπισκεψαμένων τήν χώραν ύπέθετο δτι 

ύπήρχον, καί πεπεισμένοι οτι μεγάλως ήδύ- 

ναντο ίνα ώφεληθώσιν έκ της Δευτέρας αύτών 

καμινειας, ήγόρασαν καί ταύταςπαρά τών ιδιω

τών γεωμόρων, καί έζήτησαν παρά τίίς κυβερ- 

νη'σεως ί'να δώση αύτοΐς έξουσίαν τοΰ καρποΰ- 

σθαι τά περί τδν δήμον τοΰ Λαυρίου αρ

χαία μεταλλεία, καί τά άρχαΐα άποβλήματα 

τής άργυρίτιδος γαλένης τής ευρισκόμενης περί 

τά  προλεχθέντα μεταλλεία. Ή  δέ ελληνική 

κυβέρνησις έδωκεν αύτοΐς άπλώς τώ 1 8 6 7 “  

ετει εξουσίαν έκμεταλλεύσεως έπί έκτάσεως 

1 0 9 ?  μυριομέτρων τετραγωνικών τδ μήκος, 

ατινα περίλαμβάνουσι σχεδόν τδ εκατοστή μό- 
ριον τής μεταλλίτιδος έπιφανείας τοΰ Λαυρίου. 

Λαβο'ντες δέ τήν άπο'φασιν ταύτην οί ξένοι ή'ρ- 

ςαντο τοΰ έργου καί ^δημιούργησαν έντδς έλ^ατ- 

το'νων δύο ετών εν τών μεγίστων χωνευτηρίων 
μολίβδου τής γής.

Δ '.

Ο θέλων ίνα ϊδη έν τώ παρόντι τδ Λαύοιον 
επιβαίνει έν Πειραιεΐ άτμοπλοίου μετακομίζον
τας αύτδν έν όλίγαις ώραις εϊς Εργαστήρια, τδν 

νεον λιμένα. Εκεΐθεν δε διαπορευόμενος τδ εν- 
δον τής χώρας διά σιδηροδρόμων καί άμαξών, 

εκπλήττεται βλέπων τήν κίνησιν καί τήν τύρ

βην τών εργατών, τδ πλήθος τών όδών καί τών 

μηχανών, οίς κατεσκέυάσθησαν έν βραχυτάτω 
χρόνω τά πάντα. Καί ή μέν παλαιά κώμη Κ ε

ράτιά διατελεΐ ούσα πάντοτε πενιχρά καί άση- 

μ.ος, ώς έν έτει 1 8 0 6  καθιστώσα όφθαλοφανή 
τήν έκ τής αργίας έγγινομένην ταΐς πόλεσι καί 

τοΐς άνθρώποις άθλιότητα, μεγάλην δέ παρε

χόμενη άντίθεσιν πρδς τήν καταντικρύ τής άρ- 

χαίας Θορίκου πρδ οκτώ έτών κτισθεΐσαν καί 

όσημέραι αύξανομένην νέαν πόλιν, τρανόν δείγ

μα τής δυνάμεως τής εργασίας καί τής νεωτέ- 
ρας βιομηχανίας.

Ή  νέα πόλις Έργαστη'ρια κεΐται έν μυ/ώ 

βαθέος τινδς κόλπου καταλη'γοντος εϊς τδν διώ- 

ρυχα Μανδρί, καί έ'χει λιμένα, δ'στις κατά τήν 

μαρτυρίαν τών ειδημόνων είναι είς τών άριστων 

τής Μεσογείου. ’Απδ δέ τής παραλίας μέχρι 

τής μέσης ράχεως τοΰ Λαυρίου είναι τάξις 

λόφων καταπεφυτευμένων φρυγάνων καί π ι- 
τύων, έ'νθεν ό περιοδευτής άπολαύει τοΰ ήδί- 

στου καί λαμπροτάτου θεάματος. Έπειδή τδ 

Σουνιον καταλαμπόμενον ύπδ τοΰ λαμπροΰ 

τής Αττικής ήλίου, φαίνεται περιεχόμενον παν- 
ταχόθεν ύπδ τής κυανιζούσης θαλάσσης. Έ μ 

προσθεν αύτοΰ εξελίσσεται ή νέα πόλις τής δε- 

κάτης έννάτης έκατονταετηρίδος, πλήρης κα

μίνων καί άτμομηχανών · περαιτέρω δέ τά 
ερείπια τής νέας Θορίκου- άντικρύ δέ οί ερυθροί 
σκόπελοι τής νη'σου Ελένης. Πέραν δέ έν τώ  

δρίζοντι αίωροΰνται οΐ γνοφώδεις γεώλοφοι τής 

Καρύστου έν τ·?ί Εύβοια· πρδς δέ άνατολάς αί 
Κυκλάδες εξέρχονται, ώς νηρηίδες, τών κυα- 

νέων ύδάτων. Πρδς δέ νότον άπεικονίζονται έν 
τώ  κυανώ ούρανώ αί ώραΐαι στήλαι τοΰ ναοΰ 

τής Σουνιάδος 'Αθήνας, καί τέλος πρδς δυσμάς 

βλέπει τις τδν κόλπον τών ’Αθηνών, τήν νήσον

Αίγιναν, καί τήν Σαλαμίνα, ής ή θέα ανακαλεί 

την μνημην τοσούτων κατορθωμάτων.

Ε '.

Εν τω  λιμένι τής νέας πόλεως, τών Έργα- 

γαστηριων, ό'που πρδ δέκα έτών μόλις έφαί

νοντο σπάνια ί τινες τών Κυκλάδων άλιάδες, 

συνωστίζονται έν τώ παρόντι πλήθος ελληνι

κών, ιταλικών, γαλλικών καί άγγλικών μ ι

κρών καί μεγάλων πλοίων, τά  μέν φέροντα τδν 

είς διατροφήν τών καμίνων καί τών άτμομη

χανών άναγκαΐον γαιάνθρακα, τά δέ έκφορτί- 

ζοντα εργαλεία, μηχανάς, άτμαμάξας, δοκούς 

και σιδηρά πρδς κατασκευήν σιδηροδρόμων, 
καί μεταξύ τούτων διολισθαίνουσιν έλαφραί, ώς 

σειρήνες, αι αλιάδες και τα  πλοιάρια τοΰ Αι

γαίου κομίζοντα παντοΐον φόρτον τοΐς έργαζο- 

μενοις, ίχθυας, βοας, λαχανα, καρπούς καί 
είτι άλλο τρώξιμον. Παρά δέ τδν αίγιαλόν έπί 

τά όεξιά άνελίσσονται τρία άπέραντα στεγά

σματα, ύφ ά λάμπει νυχθημερόν τό πΰρ τών 

καμίνων, αΐτινες έξερεύγονται πυρφόρους | έλα- 

νας ποταμούς συγκροτούμενους εκ ττ|ς άνατα- 

κείσης σκωρίας. Πλήθος δέ εργατών ημίγυ

μνων έχοντες διά χειρός βαρείας μακέλλας 

άφαιροΰσι τήν πάντοτε κατερχομένην λάβαν, 

και θετουσιν επι σίδηρων άμαζιων, άτινα έλκό- 

μενα υπο. ίππων και διολισθαινοντα έπί σιδη

ροδρόμων, άποθε'τουσι τδ φορτίον εις τήν πρδς 

άρκτον παραλίαν τοΰ κόλπου, άπέχουσαν έν 

χιλιόμετρον τοΰ εργαστηρίου. Άπό δέ τών στε

γασμάτων τών χωνειών άνελίσσεται άπέραντος 

τάζις άψιδων, εχουσα 1 4 0 0  μέτρα τό μήκος,

0 ή στοα, εν ή αποτιθε,ι/.ενοι πυκνοΰνται οί με

ταλλικοί άτμοί πριν ή φθάσωσιν εις τήν έπί 

τίνος λόφου αίωρουμένην μεγάλην καπνοδό/ην. 
Μεταξύ δέ τών κλισίων βλέπομεν τά  κτίρια 

τών εν Μασσαλία κατασκευασθεισών έμφυσητι- 

κών μηχανών, αΐτινες δέν παύονται νυχθημε

ρόν ρογχάζουσαι άψοφητί. Έ π ί δεξιά δέ είναι 

αι αποθ/ίκαι, το αρχειον, το νοσοκομεΐον, έν ώ 
οί έργάται νοσηλεύονται έκ τών χρημάτων τή ς  

εταιρίας, οι σταΰλοι, έν οίς διαιτώνται ι'πποι 

ύπέρ τούς τριακοσίους· τέλος δέ ή ελληνική 

κωμη μετά τής πολυχρώμου αύτής εκκλησίας.

, Ενταύθα βλεπει τις κινουμενον καί συνω- 

θούμενον πλήθος παντοίων άνθρώπων, έλθόντων 

έκ πασών τών χωρών τ ί ς  Εύρώπης, "Αγγλων 

μέν έχόντων πυρράς τάς περί τάς γνάθους τρίχας 
και πλατείς τους ωμούς, Ελληνοιν δέ έχόντων 

τδν μέν μύστακα με'λανα τήν δέ όψιν χαλκο

ειδή. Έν δέ τοΐς καφενείοις καί τοΐς ξενοτρο- 

φειοις ο σιγηλός και μολυβδόχρους 'Ισπανός 
πίνει καθ’ ησυχίαν σοκολάταν παρά τόν άν- 

δρεΐον καί εγκρατή Μανιάτην, διαλεγόμενον 
θορυβωδώς έν γλώσση άκαταλήπτω. Περαιτέρω 
όέ Ιταλός τις διηγείται τά κατά τήν τελευ- 

ταίαν έπανάστασιν της Κρη'της πρός τινα Άλ- 

σατινδν γλαυκόφθαλμον, ό'στις έφυγε τήν κα
ταγραφήν τών Πρώσσων, καί ύπό τόν ώραΐον 
τής ’Αττικής ουρανόν ποθεί τδν ομιχλώδη 'Ρη- 
νον καί τδν ζΰθον τής Μυλούσης.

("Επεται συνέχεια.

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Α

Κ Α Ι

ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ Χ Ι Π .

Οί εν τή αλλοδαπή Χ ΐοι έ'μποροι καί ϊδ ίω ς  

οί έν Λονδίνω, άρξάμενοι άπδ τοΰ 1 8 4 7 ,  κατά 
πρόσκλησιν τής ένταΰθα εφορίας, διατελοΰσιν 
εκτοτε σταθερώς καί γενναίως συνεισφέροντες 
ύπέρ τής διατηρήσεως τών έν τη πατρίδι εκ

παιδευτηρίων. Τδ παράδειγμα τών έν τη πρω- 
τευουση τής λγγλίας μιμηθέντες καί οί έν 
πολλαΐς άλλαις εμπορικαΐς πόλεσι παρεπιδη- 
μοΰντες Χ ΐο ι , έπιχορηγοΰσιν έτησίω ; ικανά 
χρημάτων ποσά, δ ι’ ών ή χιακή έκπαίδευσις 
εφθασεν εϊς το σημεΐον, ό'που ήδη εύρίσκεται. 
Καιτοι δε τά πάντα είσέτι παρ’ ήμΐν άτελή 
και μικρά, ούχ ήττον ό'μως, όσοι γνωρίσαντες 

τά σχολεία τής Χίου πρό είκοσαπενταετίας 
θεωροΰσιν αύτά έν τη σημερινή καταστάσει, 
ασμένως όμολογοΰσι τήν έπί τό βέλτιον τρο
πήν· ούχί μέν ότι οί περί τήν έποχήν εκείνην 
διδάσκαλοι ήσαν υποδεέστεροι τόν ζήλον ή 
τήν ικανότητα πρός τάς παραδόσεις αύτώ ν 
διότι οί̂  τότε άπολυθέντες τής σχολής πολλοί 
καί αξιόλογοι φοιτηταί, ήδη έν τώ  εμπορικώ 
σταδίω καί έν άλλαις ύπηρεσίαις διαπρε'πον- 
τες, μαρτυροΰσιν άρκούντως ύπέρ τής εποχής 
εκείνης· άλλά τήν σήμερον καί ά κύκλος τών 
μαθημάτων εύρύτερος, καί ό άριθμός τών δι
δασκάλων τε  καί διδασκομένων πολλώ μ εί- 
ζων, και γυμνασιάρχης προίσταται πολύπειρος 
καί πολυμαθής· ώστε τό παρόν εμπνέει χρη- 
στάς ελπίδας περί τοΰ μέλλοντος· τάς ελπίδας 
δε ταυτας τοσούτω μάλλον δικαιούμεθα νά τρέ- 
φωμεν, καθ ό'σον ή πρόθυμος γενναιότης τών 
άποδημούντων συμπολιτών θέλει επαυξάνει καί 
ζωογονεί τόν ζήλον τών διδασκάλων καί τήν 
επιμέλειαν των μαθητών, ύπέρ τής προαγωγής 
των οποίων τοσαυται θυσίαι κατ’ έτος γ ί- 
νονται.

Ένω δέ άχρι τοΰδε προήρχοντο αί ύπέρ τών 
σχολείων ήμών συνεισφοραί σχεδόν άποκλει- 
στικώς έκ χιακών καταστημάτων, κατά τδ 
ένεστως έτος ώς εν τω  έπισυνημμένω κατα- 
λογω 1 παρατηρεί ό αναγνώστης, τάς έν Καλ-

(<) Ίδου ό κατάλογο; τών συνειφορών Καλχούττη;.

Άργέντης Σκυλίτζη; καί Κ*. .·........
’Αδελφοί 'Ράλ).·/*,.................................
Ταμβάκο; καί Κα..............................
Σκυλίτζης καί Σα......................  . . .
Αδελφοί Πέτρο κόκκινοι...................,
ί. Thomas et Ce................................
'Ράλλης καΐ Μαυρογιάννη; .
’Αγέλαστος και Σαγραντής...............
Wielliolt Brothers..............................
Gishorne et Ce...........................
Hettleweil Bullen et Cc .
Gladstone Wyllien et Ce...................
Mack in Maekengie et C '...................
Gillanders Arl.utnot et Cc...............
Gralium et Ce......................................
I. Nicol. Teleming et Ce...................
Borradaile .Schiller et C*...................
Masckenzie Gy a II et C*.....................
Carlisles Nephews et Cc...................

To ολον

Rupees 
.. 200 
.. ‘200 
.. *00* 
.. -00

,. 1 00·
.. * 00 
. 100 

100 
. 1 0 0 ·
. 1 00 
. 100 
. i oo 
. <00 
. <00 
. 100 
. loo  
. ioO 

100
Rupees 21*5

κούττη συνδρομάς τών συμπολιτών ύπερεδι- 
πλασίασαν αί τών ’'Αγγλων.

Μετά τήν παραλαβήν τής συνεισφοράς ταύ

της τών έν Καλκούττη, ένεργηθείση; διά τής 
άξιεπαίνου έπιμελείας τών Κ Κ . Γ .  Γ .  'ρίζου 

καί Έ μ μ .Γ .  Φραγκιάδου, έμετρη'θησαν είς τό 
ταμεΐον τής εφορίας λίραι στερλίναι έβδομή- 
κοντα πέντε, κληροδότημα τέκνου καλοΰ καί 
άγαθον ές εύγε- 
νοΰς οίκου. Ό Α ύ- 
γουστΐνοί 'Ραλ- 

λης, υίδς τοΰ έν 
Λονδίνω Στεφά
νου Α. 'Ράλλη, 
προώρως κληθείς 
κατά βουλήν άνεξ- 
ιχνίαστον τής 
Προνοίας έκ τών 
επιγείων είς τα  
ουράνια, έδη'λωσε 
πρό τοΰ θανάτου 
τήν θέλησιν αύ

τοΰ νά διανεμηθή 
τδ ολον τής παι
δικής περιουσίας 
του εϊς τά κατα
στήματα τής φί
λης καίτοι άγνω
στου αύτώ π α - 
τοίδος. Κατάσυν- 

έπειαν ό πατήρ 
Κ . Στέφανος Α.

Ράλλης έ'πεμψε 
πρδς τούς έφο
ρους τής στολής 
λίρας 7 5 .

Αίθήματα πα- 
ραγωγά τοιού- 
των πράξεων εύ- 
^όμεθα νά έμ - 
πνεύση ό "Τψι· 
στΓ.ς είς τάς καρ- 
δίας τών τέκνων 
ττίς πατρ ίδος.

Πρδς δέ τού- 
τοις ό έν Τεργέ- 
στη άξιοσέβαστος 
κύριος ’Αμβρόσιος 
Στεφάνου *Ράλ- 
λης άπέστειλε 
πρός τήν έφορίαν 
είκοσάφραγκα ε ί-  

κοσιπέντε, δηλώ- 
σας διά τής ύπδ 
2 6/ 9  μαρτίου 
1 8 7 2  έπιστολής 

α  αύτοΰ ό'τι προτί- 
θεται νά έμβάζη 
τδ αύτδ ποσδν έτησίως, έπιτρέψας δέ τή έφο- 
ρία νά όρίση τήν χρήσιν τής συνδρομής.

Η έφορία κατά συνέπειαν ένέκρινε νά δα- 
πανάται ή περί ής ό λόγος συνεισφορά είς προ
μήθειαν βιβλίων πρδς χρήσιν επιμελών άλλ’ 
απόρων μαθητών.

Τελευτώντες, έκφράζομεν καί πάλιν δημοσία 
τήν βαθεΐαν ήμών ευγνωμοσύνην, ώς έκ μέρους 
τής όλης πατρίδος καί τής έκπαιδευοι/,ένης πο
λυπληθούς νεότητος, πρδς πάντας τούς γενναιό- 
φρονας καί φιλομούσους συμπολίτας τε καί άλ-

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΕΝ

Ι Σ Π Α Ν Ι Α ·

Λ~ο τοΰ θανάτου τοΰ Φερδινάνδου έβδο
μου (1 8 3 3 )  ή ιστορία τής 'Ισπανίας είναι 
σειρά έμφυλίων πολέμων, pronuncianientos,καί 
επαναστάσεων.

Φερδινάνδος ό έβδομος παρά τδν σαλικδν λε
γόμενον νόμον, οστις απαγορεύει ταΐς γυναι-

λογενεΐς, ο'ίτινεςκαί ζώντες καί θνήσκοντες άντα- 
μιμνη'σκονται τήν άναξιοπαθοΰσαν ταύτην κοι
νότητα.

Έν Χ ίω  τήν 27/9 μαΐου 1 8 7 2 .
Οί έφοροι τών δημοσίων έκπαιδευτ. Χίου 

Ν. Π. ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ, I. Κ . Ν ΕΓΡΕ- 
ΠΟΝΤΗΣ, Κ . Π. ΠΡΩΙΟΣ, Δ ΣΚΑΡΛ- 

ΜΑΓΚΑΣ.

ξί τδν θρόνον τής 'Ισπανίας, άποθνήσκων κατέ- 
λιπε τήν βασιλείαν τη θυγατρί αύτοΰ ’ίσαβέλη, 

ήτις ήτο έ'τι νη'πιον, άπαλλοτριών τών δικαίων 
αύτοΰ τδν άδελφόν Κάρολον, ό'στις έ'πρεπεν 
ί'να διαδεχθη τήν αρχήν νόμω γενέσεως.

Έ κ τ ο τ ε , ήτοι άπδ τεσ:αράκοντα έτών, ή 
μερϊς τών Καρλιστών καί ή τών ’ΐσαβελλιστ(7>ν 

μάχονται έμμανώς πρδς άλλήλας περί τής βασι

λείας έν Ισπανία. 
Εν τώ παρόντι οί 

δύο ούτοι κλάδοι 
τοΰ οίκου τών 
Βουρβώνων είναι 
έξωρισμένοι, ώς 
γνωστόν, έκ τής 
'Ισπανίας, ής βα
σιλεύει ό άναξ Λ - 

μεδαΐος, υίδς τοΰ 
βασιλέως τής ’Ι
ταλίας Βίκτορος 
Εμμανουήλ.

Είναι γνωστόν 
όπόσον ή κατά- 
στασις τοΰ νέου 
τούτου βασιλέως 
νεωτάτου έτι καί 
ζένου είναι επισφα
λής έν χώρα, οια ή. 
'Ισπανία, ό'που αί 

έπαναστάσεις είναι 
άδ ιάλειπτοι, ό'που 
άπδ τής πριγκι- 
πέσσης τών Ούο- 
σινών, άπδ τοΰ
’α -, Ρ ' * i fΛλοερονη, η εςου- 

σία κατέχεταιύπδ 
τών κεχαρισμένων 
(ίανοι·ί»)ύπδ στρα
τηγών στασιαστι
κών. Ο νέος βα
σιλεύς έπεδείξατο 
πολλήν· μετριο
φροσύνην, έκλέζας 
καταλλήλους συμ
βούλους , θέλον

τας, ώς ούτος, ί'να 
διατηρήσωσιν έν 
Ισπανία τάς συν- 
ταγματικάς έλευ
θερίας, ί'να κατα- 
στήσωσι σεβα
στούς τούς νό
μους μή παρεκ- 
τρεποαενοι αήτε\ i ι
είς άσθενη παρα- 
χωρήματα ,  μήτε 
είς βάρβαρον βίαν. 
Λλλάκακή μοίρα, 

εί καί έπειράθη ίνα συστήση φιλελεύθερόν τινα 
μεγάλην μερίδα έν 'Ισπανία, εί καί περιεφρό- 
νησε τάς Camarillas, δι ών έκυβέρνων οί ποό 
αύτοΰ βασιλείς, εί καί έκυβέρνησε μετρίως καί 

νουνεχώς, ό βασιλεύς ’Αμεδαΐος φαίνεται ανί
κανος ϊνα άντέχη πρδς τήν διάλυσιν τής κοι
νωνίας έν 'Ισπανία, καί πρός τήν άδιαφορίαν καί 
άβελτηρίαν τοΰ λαοΰ, ό'στις] άτοκαλεΐ αύτδν 
ξένον.
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'V-ό του Σίρ .Θωριά Οΰίτλαμ Άτκινσων *.

I.

ΙΙροοίμιον. —  Πως κατο'.κίζεται ή Σιβηρία.

Τη 22α  φεβρουαρίου του 1858ου έτους ό 

Κ. και ή Κ. Ατκινσων , έπιβαίνοντες έλκη

θρου οδοιπορικού, έ'φθασαν καλπάζοντες παοά 
τήν πύλην τ ι ς  Μόσχας, τήν φέρουσαν εϊς τήν 
Σιβηρίαν. Οί έν τη πόλει ταύτη συγγενείς καί 

φίλοι τών εν Σιβηρία έξορίστων, λέγει ό Κ 

"Ατκινσων, άκούσαντες δτι διενοούμεθα ΐνα πε- 
ριοδεύσωμέν τάς χώρας, έν αίς οί πατέρες, οί 

άνδρες, οί αδελφοί -/ΐ τα τέκνα αυτών, άνεστέ- 
;αζον τήν ατυχίαν αύτών, φυγαδευθέντες άπό 

πολλοΰ, ήλθον δπως γνωρίσωσιν ήμάς. Διότι 
πας τ ι ς ,  μή δυνάμενος ΐνα γράψη, ει/εν ΐν’ 

άνακοινώση ήμιν άπό στόματος έπ.στολήν τινα 
πρός τόν έξόριστον οίκεΐον, ή φίλον, άφ’ ού 

«πηλλάχθη ’ίσως διά βίου, παραπέμψας μέχρις 

αύτής ταύτης τής πύλης πρό πολλών ήδη 
έτών.

ΐ ν  αύτοΐς δέ εΐδομεν γυναίκας , άγουσας 

τά τέκνα τής χειρός, αίτινες πρό τινων έτών

1 (Oriental and W estern Siberia. —  The 
Upper and Lower Amour, from William A t
kinson.)

/j9pov του Κ. Ατκινσων, άν-/τρεπο'ριενον παρά τήν y

ετι νεαι νιστυασαντο τον τελευταΐον άστυασ^ον 

τόν άνδρα, νΰν δέ παρακμάσασαι ή'δη ύπό προ

ώρου γήρατος καί καταπεπονημέναι, άκολου- 

θουντ(ον τών ενήλικων αυτών τέκνων, ήρχοντο 

παραγγελλουσαι ημιν θερμώς παραγγελίαν τινά 
πρός τόν αποντα· και άδελφάς καί άδελφούς, 

Ο ίτινες ενηγκαλισαντο ένταΰθα τούς αδελφούς 
το τελευταΐον πρό εΐκοσιν η τριάκοντα έτών.

Πάσα οϊκία έ'χουσα υίον , πατέρα , ή άδελ- 
φον έν Σιβηρία ήθέλησεν ΐνα διαπέμψη άπό 

στόματός τεκμήρια φιλοστοργίας καί συμ
παθεί ας. Εκαστος δε αυτών , μή τολμών ίνα 

γράψη, επεθύμει ί'να περί πλείστου ποιώμεθα 
τά ίδια παραγγέλματα.

Αί διηγήσεις αύτών ήσαν μελαγχολικαί , 

άνηκουσαι καθόλου είς τάς περιστάσεις, αίτινες 

έπηγαγον τήν έξορ.'αν, καί εϊς τήν δύσκολον 

άποστολ/,ν απορρήτων επιστολιον, ών έξηρτχτο 
πολλάκις η τιμη και ή περιουσία πολλών οι
κιών. Διό ένενόουν κάλλιστα τάς λεπτομιρεΐς 

α->τών παρακλήσεις, και ουδεποτε άμνημονη'σω 
τής ώρας, καθ ήν, ά σπαζόμενοι ήμκς τό τε

λευταΐον, οί συντετριμμένοι ούτοι τήν καρδίαν 
άνθρωποι, έφαίνοντο παρακαλοΰντες τόν Θεόν, 

οπως προστατεύση ήμών κατά τήν μακροτά- 
την ταύτην οδοιπορίαν.

Β '.

ί. ο ο θη τω  Κ. και τη Κ. Ατκινσων κα

τά τάς μακράς αύτών διά τής Σιβηρίας πο
ρείας ΐνα φυλάςωσι τάς πλείστας τών υποσχέ
σεων πρός τούς άτυχεϊς έξορίστους. Χπό τής 

ανατολικής κλιτυος τών Ούραλίοιν όρέων, ήν 
κζτήλθον διά τής ωραίας κοιλάδας Τούρα, μέ

χρι τών βασαλτικών άκτών τής λίμνης Βαϊ- 

κάλ, πλειστάκις έξετράπησαν τής όδοΰ, ό'πως 

πορευθώσιν είς τι κωμιδιον , αποκε/ωρισμένον 
εις άνωνύμους έρημους, και πολλάκις έντός

ράδραν.

των καταχθονίων άντρων τών μεταλλείων ζη - 
τοΰντες ευρισκον ε^οριστον τινα συσταθέντα 
αύτοΐς, οπως δώσιν αύτώ δολίως κειμήλιόν τ ι , 

άναμιμνήσκον τήν φιλοστοργίαν τών συγγενών 
και φίλων καί τήν άπολομένην έστίαν.

Ούτως άρα, άμα φθάσαντες είς τήν πρώτην 

τής Σιβηρίας πόλιν, τήν Νερβιάνσκαν, περί- 

φημον έπί τοΐς πλουσίοις αύτής μ:ταλλείοις, 

οι περιοδευται ειδον δτι οί πλεΐστοι τών κα

τοίκων αύτής έχουσι τό γένος άπό έξορίστων, 

διεκφυγόντων κατά τόν παρελθόντα αιώνα έκ 
τών έρημων τοΰ Βερεζώφ, καί άλλων της Σι

βηρίας ολέθριων τόπων, οΰς παρά τά τοΰ αύ- 

τοκοάτορος προστάγματα ό πρώτος Δεμιδώφ 
συνέλεξεν, έκρυψε , καί μετεχειρίσθη έν τοΐς 

μεταλλειο'.ς και μεταλλουργικοΐς αύτοΰ έργα- 
στηρίοις.

Ούτω λ . χ . παρά τάς συμβολάς τοΰ Ί σ ε τ  

καί Τοβόλ εν Voloutorwosk ήσπάσαντο ένα τών 

πρώτων συνωμοτών τοΰ 1 8 2 5 , Μουραβιέφ τού- 

νομα, ούτινος είκοσι τεσσάρων έτών έξορία, ών 
τα ήμιση διήλθ.ν έν τοΐς έλώδεσι δρυμοΐς τής 

έπαρχίας Yakoutsk, έρημου πάντων, άνευ βι

βλίων καί χάρτου, δέν ήδυνήθη ινα δαμάση 

τήν άδάμαστον ψυχήν, καί τάς δοξασίας, ών 
χάριν έκακοπάθει, καί ύπέρ ών ό άδελφός αύ

τοΰ ύπέστη τήν έσχάτην τιμωρίαν, τόν δι’ 
άγχόνης θάνατον.

Γ ' .

Ού'τω παρά τήν Μινουσίγκ, πολίχνιον κα- 
τωκημένον ύπό έξορίστιον, έπεσκεφθη σαν σοφόν 

τινα Γερμανόν, τόν ιατρόν Φαλεμβέργ, ούτινος 
ό ψευδής θάνατος ήγγέλθη δημοσίως ύπό τ?ς  
'Ρωσσικής κυβερνησεως πρό εΐκοσιν έτών πρός 

τούς συγγενείς αύτοΰ, πρό; οΰς δέν ήδυνήθη 

ΐνα μηνύση τά καθ’ αύτόν, καί ού οί μέν παΐδες 
εκλαιον ηδη άπό εΐκοσιν έτών αύτόν, ώς άπο-

θανόντα, ή δέ γυνή έποιη'σατο δεύτερον γάμον ! 

Ο ιατρός ούτος, πεπαιδευμένος ών καί ύψη— 

λόφρων, ηνοιξε σχολεΐον έν Μινουσίγκ, είς ό 
συνέρρευσε μετ’ ολίγον ή πέριξ νεολαία. Χ λλ’ ή 

όιοικησις, μαθοΰσα τοΰτο, έκλεισε μέν αύτό, 

εξώρισε δέ τόν άθλιον σοφόν ολίγον μακράν είς 

τήν έρημον, καί άπηγόρευσεν αύτω τήν μόνην 

ασχολίαν, έξ ης ή'λπιζε παρηγορίαν τινά καί 
άνεσιν.

—  « Αΰτη, » είπεν ό δυστυ/ής σοφός πρός 
τους συμπαθοΰντας τή έρημία αύτοΰ εύγενεϊς 

Αγγλους οδοιπόρους, άνοίγων τό παρα'θυρον 
τής καλύβης, καί δεικνυ'ων γωνίαν γής κατα- 

πεφυτευμένην ύπ’ αύτοΰ· « Αύτη είναι ή ελευ

θέριος εργασία, έν ή μόνη έπιτοέπεταί μοι ΐνα 
περιορίσω τόν λοιπόν βίον μου. »

Δ '.

’Εν ’ΐρκούτσκ, ενθά ό Κ . καί ή Κ . \ τκ ιν - 

σων διέτριψαν έπί δύο χειμώνας, έτυγχανον 

'Ρώσσοι καί Πολωνοί τινες έξόριστοι, οίτινες, 
καταδικασθεντες τό πρώτον ΐνα έργάζωνται 

διά βίου έν τοΐς μεταλλείοι; τοΰ Νερτσίνσκ, 
έ'τυχον, προϊόντο; τοΰ χρόνου, μεταλλαγής τι
μωρίας, καί άπετέλουν κατά τόν καιρόν έκεΐ- 

νον τόν κάλλιστον καί τερπνότατον κύκλον 
τ ·γς πρώτης τής πρός άνατολάς Σιβηρίας πό

λεως. ’Εν αύτοΐς δέ διέπρεπον δύο 'Ρώσσοι 
εύπατρίδαι, ό Troubetskoi καί ό Wolkounskoi, 
μετά τών οικιών αύτών. 'Η  γυνή τοΰ πρώ

του , έκπαιδευθεΐσα καί άνατραφεΐσα έν Αγ

γλία έν τώ  μέσω τής πρώτης άριστοκρατίας, 
καί ευδοκιμούσα έπι παιδεία, καλλονή καί πλού- 

τω , ήτο ή πρώτη 'Ρωσσίς εύγενής, ήτις ήθέ
λησεν ΐν’ άκολουθη'ση μετά τοΰ άνδρός είς τήν 

έξορίαν, καί κατέστη παράδειγμα ταΐς λοιπαΐς 
γυναιξί τών έξορίστων, αίτινες, άντί τοΰ ποιή- 

σαι δεύτερον γάμον, προείλοντο ΐνα συζησωσι 

μετά τών άνδρών τόν άβίωτον τοΰτον βίον.

Ή Κ. Ατκινσων έπληροφορη'θη παρά τής 

εύγενεστάτης καί άμα έρασμιωτάτης ταύτης



ε Ο Ν ΙΧ Η  ε Π Ι Θ ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ .

γυναικος τά  κατά τήν οδοιπορίαν αύτής, vjv 

έπεχείρησε μετα μιας μόνης ϋπηρέτιδος κατα 

τας στυγνάς ταύτας χώρας, καί ηκουσε τήν 

ετι λυπηροτέραν διηγησιν της υποδοχής αύτης, 

και τοΰ βίου, δν διήγεν έπί πολλά έ'τη έν τοΐς 

ύπογείοις μεταλλείοις τοΰ Ncrtchinsk, έν οίς 

ό σύζυγος αύτης είργάζετο, ώς κακούργος.

'θ  δέ πρίγκηψ Wolkounskoi ειργάζετο την 

γην άνά παν θέρος ίδιοχώ ω ς καί (θεράπευε 

μικρόν παρά την πόλιν αγροκήπιον, δπερ ή κυ- 

βέρνησις, δημεύσασα τά υπάρχοντα, εδωκεν 
α ύτώ , δπως πορίζηται τά  προς το ζ-£ν. Ή δέ 

γυνή αύτοίί? ή ^ριν τυοτε ερα<7|Αΐο)τατν) χ £- 

ρισπούδαστος έν τοΐς κύκλοις της Πετρουπολεως 

κυρία, ένδεδυμένη ώ ; άγρότις της Σιβηρίας, 

έπώλει τά λάχανα τοΰ κήπου δις της εβόομα- 

δος! ’Εκείνος δέ, πάντοτε σεμνοπρόσωπος, έφό- 

ρει ένδύματα χωρικά, καί έκάθητο έν τη άγορα 

καί έν τη έκκλησία μεταξύ τών χωριτών καί 

τοΰ όχλου, οστις έσέβετο καί ήγάπα αύτόν.

Ε '.

Αί διηγήσεις αύται είναι μέν κατά πολ
λά άλλότριαι της προκειμένη; περιοδείας, 

άλλ’ δμως νομίζομεν αύτάς ούχί άναρμόστους, 

ώς χαρακτηριστικά; τών ηθών της χωράς. Διότι 

πρέπει οί γεούγραφοι ινα γνωρισωσιν υπο τ ι -  

νων καί πώς κατοικίζεται ή χώρα αύτη , ήτις 

αύτη καθ’ έαυτήν είναι τοσαύτη , δση ολόκλη

ρος ή Εύρώπη, γέμουσα παντοίων δασών, με

γίστων ποταμών, κκί μεταλλικών θησαυρών. 

'H δέ πλησίον κείμενη Κίνα , ή Τρανσοξιανή, 

ή ’Ιαπωνία, καί ή ’Αμερική προαγγέλλουσιν 

άναμφιβόλιος την εις το μέλλον λαμπράν αύ

της εύτυχίαν. "Οταν δέ το πλήθος τών κα

τοίκων αύτης αύξηθή ούτως, ώστε άποτελέ- 

σαι εν έθνος, τά ονόματα ταΰτα, καί πολλά 
άλλα, έγκεχαραγμένα τοΐς μυρίοις έπιτυμβίοις 

λίθοις, οιτινες μηνύουσι καθ’ δλην την Σιβη
ρίαν τούς έν αύτοΐς ταφέντας ατυχείς Πολω

νούς , έσονται τά ονόματα τών πατέρων της 

νέας ταύτης γενεάς καί τών ιδρυτών τής νέας 

άποικίας.

Σ Τ '.

Έ π τά  δέ μετά ταΰτα έ'τεσιν ό Κ . Ά τκιν- 

σων διήλθε πάλιν επανερχόμενος διά τής αύτής 

έκείν-Λς πύλης τής Μόσχας, άφ’ ού πολλαχοΰ 
περιώδευσεν, ότέ μέν μόνος, ότε δέ μετά τής 

γενναίας αύτοΰ γυναικος , άγούσης καί βρέφος 

γεννηθέν «ύτοΐς καθ’ όδόν, τήν προς νότον Σι
βηρίαν, τά  δρη τοΰ \τλάΐ καί τήν εύρεΐαν κοι

λάδα, ητις παρατείνεται άπο τοΰ δρους τούτου 

είς τά  Ουράνια δρη, διοδεύσας έν πολλαΐς όδοι- 
πορίαις ύπέρ τάς 6 3 ,0 0 0  χ ίλιομέτρων( 1 5 ,8 0 0  

λεύγα ς.)!

Πρώτος ούτος τών Εύρωπαίων έ'σχισε τήν 
όδον, ήν ήλθον ποτέ όρμώμενα προς τήν Δύσιν 
τά  στίφη τοΰ Τζεγκίς Χαν καί τών υιών αύτοΰ. 

Καί πρώτος είδεν αίωρούμενα προ αύτοΰ τά 
γιονόβλητα δρη Bogda-Oala καί τάς Αλπεις 

τοΰ Alatau. « Πολλάκις, λέγει έν τώ  όδοιπο- 

ρικώ αύτοΰ, ύπέστην τάς άπο τοΰ ψύχους, τής 

-δίψης καί τοΰ λιμοΰ ταλαιπωρίας, καί έ'τι

πλεονάκις έκινδύνευσα τούς μεγίστους κινδύ

νους διαπορευόμενος τούς λαούς τής μέσης Ασί

α ς, μεταξύ τών έκ τών σωφρονιστηρίων καί 

τών φυλακών έκφυγόντων ολέθρων καί βαρά

θρων τής Κίνας, άνθρώπων απονενοημένων, 

οϊτινες παρ’ ούδέν τίθενται τήν ζωήν τών πλη

σίον. Καί τέλος πολλάκις είδον έμαυτόν έγγύς 

άφύκτου θανάτου παρά τούς βαθυτάτους κρη

μνούς, άφ’ ών ή μην κεχωρισμένος διά τριχός.

’Εν ταΐς άγρίαις ταύταις χώραις ό περιοδευ- 

τής κινδυνεύει έκ τής φύσεως, έκ τών θ/ρίων 

καί έκ τών άνθρώπων. 'Οντος ποτέ έ» Κοπάλ 

παρά τούςπρόποδας τοΰ ’Αλατάν, ό ξενίζων με 

'Ρώσσος αξιωματικός προύτεινέ μοι ϊνα πορευ- 

θώμεν είς περίπατον έν έλκήθρω έπί τής ύπο 

τής πάχνης άποσκληοωθείσης καί καταπιεσθεί- 

σης χιόνος. Τό ελκηθρον ήτο δμοιον προς-το 

τών χωριτών τής Σιβηρίας, ήτοι άπλή κιβω

τός εκ λύγου, ομοιόσχημος κάλάθω, παγεΐσα 

πλέον έ'λαττον στεοεώς έν ξύλινη στεφάνη. ’Εν 

δέ τώ  πυθμένι τοΰ καλάθου θράνος τι κεκα- 

λυμμένον δέρματι αδύνατο ϊνα χωρήση δύο 

άνθρώπους ολίγον συμπιεζομένους. Σανίς δέ 

τεθε’.μέν/ι είς το έμπροσθεν ήτο άντι έ'δρας τώ  

ήνιόχω.

Ό  ξενίζων με άντηλλάξατο τούς άπο τής 

'Ρωσσίας γηραιούς ίππους άντί τριών ώραιο- 

τά^ων όχευτών Κίργις, οϊτινες ήσαν ολιγίστως 

συνειθισμένοι προς τον ζυγόν. Το ελκηθρον 

μετηνέχθη προ τής πύλης τής κατοικίας κει- 

μένης έν πεδιάδι παρατεταμένη μέν ύπ'ρ τριά

κοντα μίλλια, άλλ ώρισμένη το ετερον τών 

μερών άπο χαράδρας φρικτοΰ βάθους.

'Αμα δ’ έμοΰ έπιβάντος έπί το ελκηθρον, οί 

ίπποι, έκτραπέντες τής όδοΰ, άνεχώρησαν καλ- 

πάζοντες. Ό ηνίοχος, έκριφθείς τοΰ δίφρου, 

επεσεν είς τήν χιόνα, άφείς τάς ήνίας, καί 

το άτίθασσον ζεΰγος τών όχευτών ϊππων με 

άπήγαγε κατ’ εύθεΐαν είς το χαΐνον βάραθρον.

Ένενόησα εύθύς τήν δεινότητα τής περι- 

στάσεως. Έάν έπήδων έκ τοΰ έλκηθρου, έκιν- 

δύνευον προφανέστατα περί τής ζωής. Διο 

έ'κρινα, ώς ήττον έπικίνδυνον, ϊνα περιμένω 

τά άπο τής τύχης. Ά λλως τε δέ κατά το βά

δισμα τών ί'ππων το τέλος ήτο έγγύς. Διότι 

έν άκαρεΐ έφθάσαμεν είς το χείλος τής φρικτής 

χαράδρας , μελαντάτης καί άποκρήμνου. Αί

φνης, δέκα άπε'χοντες μέτρα τοΰ κρημνού, οί 

ίπποι πτοηθέντες προς το βάθος τοΰ βαράθρου, 
μετεστράφησαν μετά τοσαύτης όρμής, ώστε 

έ'ρριψαν τό ελκηθρον καί τούς έν αύτώ κατ’ εύ

θεΐαν είς τό χείλος τοΰ κρημνού, Καί ό μέν 
ξενίζων με 'Ρώσσος έφονεύθη έγώ δέ διεσώ- 

θην παρ’ έλπίδα μή πληγωθείς, κατασχεθείς έκ 

τινων ξηρών θάμνων.

II.

Αί πεδιάδες τής Μογγολίας. —  Α ί εοηρώι και οί 
κάτοικοι αύτής.

Διαπορευόμενοι τήν άπέραντον μογγολικήν 

έρημον Ούλαμ Κούμ κατά τινα κατάστερον καί 
I ήσυχον νύκτα, έσκηνώσαμεν παρά τήν λίμνην 

αύτής ’ ΐλσα- Αράλ-Νούρ. Έν ω δέ οί π λεΐ- 

στοι τών συνοδοιπόρων μου έκοιμώντο, ήκού

σθησαν αίφνης άγρια βρυχη'ματα καταταρά- 

ξαντα τήν ησυχίαν τής νυκτός καί έκφοβή- 

σαντα τούς μεθ’ ήμών Κοζάκους καί Κάλκας, 

οϊτινες, έννοήσαντες δτι οί λύκοι τής έρη'μου, 

είτε όσφρανθέντες τούς ίππους, είτε ίδόντες 

μακρόθεν τό πΰρ, ήοχοντο πρός ήμάς σπεύδον- 

τες, έγένοντο έντρομοι καί ώρμησαν περί έμέ, 

δπως σώσωσιν έαυτούς καί καταστήσωσιν είς 

ασφάλειαν τούς ίππους μεταξύ ήμών καί τής 
λίμνης.

Εϊχομεν έπτά καοαβίνας καί το δίκροτον 

τυφέκιόν μου. Έσβεσαμεν ταχέως τό πΰρ, 

νομίσαντες κάλλιον ϊν’ άφώμεν τούς λύκους 
ϊνα πλ/;σιάσωσιν έν τώ  σκότει, δπω ς, άνά- 

πτοντες αίφνης αύτό, δυνήθώμεν ϊνα ίδωμεν 

καί πυροβολήσωμενάσφαλέστερον έκ τοΰ πλη
σίον.

Εν δέ τώ  μεταξύ πάντες κατεκλίθημεν έπί 

γής, τηροΰντες τήν έφοδον τών θηρίων. Μετά 

μίαν στιγμήν ήκούσαμεν αύτά τρέχοντα μα- 

νιωδώς, καί τό έδαφος τής πεδιάδος πεοιη- 

χούμενον ύπό τοΰ ψόφου τών ποδών τής αγέ

λης, ήτις έ'φθασε καί ώλόλυξε θηριυδώς. Τότε 

οί συνοδοιπόροι μου έ'ρριψαν θάυ.νους τινας έπί 

τής ανθρακιάς, οϊτινες, άναφλεχθίντες εύθύς, 

κατέλαμψαν ένώπων ήμών έρυθοά τά  ώτα 

καί φριττούσας τάς τρίχας τών λιμωττόντων 

έχθρών, ών οί οφθαλμοί έ'φλεγον δεινώς έν τώ  
σκότει.

Έσήμηνα εύθύς τήν πυροβόλησιν, ήτις έξερ- 

ράγη φρικώδης · ή δέ διαδεχθεΐσα αύτόν όλο- 

λυγή καί τροπή έμήνυεν δτι έτύχομεν τοΰ 

σκοπού, τραυματίσαντες καιρίως τήν αγέλην. 

Έπληρώσαμεν δέ ώς δυνατόν τάχιστα πάλ ν 
τά  δπλα. Διότι οί Καλκας προήγγειλαν δτι οί 
λύκοι έπανελεύσονται μετ’ ολίγον. Έσβέσα 

μεν δέ τό πΰρ, καί πας τις ησύχασε.

Καί άληθώς οί λύκοι δέν άπεκαρτερησαν, άλλ’ 
έ'δειξαν ήμΐν τί διεβουλεύοντο. Έπειδή μετ’ 

ολίγον είδομεν τούς ίππους ταραττομένους, 

καί ένενοήσαμεν δτι ή άγέλη αύτών, διαιρε^ 
θεΐσα, εμελλεν ϊνα πρβσβάλη τά ζώα διχώς. 

Οί Καλκας καί οί Καλμοΰ/.οι έ'δραμ-ν είς τούς 

ίππους βοώντες , καί πυροβολοΰντες έκ δευτέ

ρου ήνάγκασαν τούς λύκους ϊν’ άναχωρη'σωσι 

πάλιν. Αλλά, γνωρίζοντες ό'τι δέν ή'μεθα έ'τι 

άπηλλαγμένοι αύτών, έφυλαττόμεθα τριχόθεν· 

διότι ήκούομεν τά βρυχη'ματα αύτών έκ τοΰ 
πλησίον, καί οί ύπηρέται μοι προέλεγον δτι 

μετ’ ολίγον έπανελεύσονται, δτι δυνατόν ϊνα οί 
ίπποι άπορρήξωσι τά  δεσμά, οί δέ λύκοι ήδύ- 

ναντο τότε ϊνα καταδκοξιοσιν αύτούς διά τής 

πεδιάδος, δπερ, έάν συνέβαινεν, έμελλομεν ίνα 
στερηθώμεν τή έπαύριον τών ίππων έν μέ

σω τοιαύτης έρημου· διότι οί διασωθέντες άπό 
τών όδόντων τών λύκων εμελλον ϊν’ άποπλα- 
νηθώσι φεύγοντες μακράν ήμών.

Είς Κοζάκος καί εϊς Καλμοΰκος έπετάχθη- 

σαν ίνα φυλάττωσι τά πέριξ τής σκηνής, έν 
ω έγώ έπετήρουν αύτήν καταντικρυ. ’Ανή- 

ψαμεν δέ πάλ tv τό πΰρ καί διετηρήσαμεν αύτό 

φλογερόν, ρίπτοντες εκ διαλειμμάτων ξηρούς 

θάμνους. Μετ’ ολίγον ήκούσθησαν πάλιν νέα 

βρυχη'ματα, καί διείδομεν τάς καταστραπτού- 
σας αύτών γλήνας πλησιαζούσας μάλλον καί
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μάλλον ήμΐν , καί τάς φαιάς αύτών σκιάς 

συνωθουμένας έπ’ άλλήλας εν τή σκοτια.

Οί Καλμοΰκοι παρετάχθησαν ώς είς μάχην 

καί πολλαί πυροβολήσεις έξερράγησαν έν τη δε

ξιά. ’Ωφελούμενος δέ άπό τής λάμψεως αύτών, 
πρώτον μέν έπυροβόλησα ένα τών λύκων πλα

γίω ς, έπειτα δέ πάσαν αύτών τήν άγέλην, καί 
νομίζω δτι έτραυματίσθησαν πλείονες · διότι 

ήγέρθη μεταξύ αύτών φρικώδης συναυλία ολο
φυρμών. Μετ’ ολίγον δέ σιγή βαθεΐα διεδέχθη 

τήν πυροβόλησιν, καί δέν ήκούσσθη άλλο πλήν 

τοΰ χρεμετισμοΰ τών ίππων.

Πρός δέ τούτοις τοΐς κακοΐς έξέλιπον ήμΐν

καί οί θάμνοι. *Η νύξ έγίνετο μάλλον μάλλον 
σκοτεινή, καί τα παντα εσιωιτησαν περι ήμάς, 

λύκων βρυχη'ματα καί ίππων χοεμετισμοι και 

κραυγαί περίφοβων Κοζάκων. Παρήλθεν ήδη 

ήμίσεια ώρα έν ακοα σιωπή. Αλλ αίφνης οι 

ϊπποι γίνονται πάλιν περιμέριμνοι καί άρχον- 

ται ϊνα χρεμετίζωσι, πειρώμενοι ίνα διαρρήξω- 

σι τούς χαλινούς καί φύγωσι μακραν.

Εύτυχώς αί νεφέλαι ήφανίσθησαν άποκαλύ- 

πτουσαι τήν σελήνήν οι δε αστερες έλαμψαν 
άντανακλώντες τα φ ω τα  αυτο)ν εις τα ύδατα· 

καί είδομεν ώς τριακοσίους λύκους ορμών ας 

έφ’ ήμάς, φανεράν προτιθεμένους πρόθεσιν ίν’

άναρπάσωσι τούς ίππους. ’Αλλ’ ωφελούμενοι 

έκ τοΰ φωτός τής άποκαλυπτομένης σελήνή, 

καί πυροβολοΰντες κατά διαδοχήν άπωσάμεθα 

αύτούς πάλιν.

Τή πρωία, διαδραμόντες τόν τόπον τής μα- 

χτ,ς, εύρομεν πτώματα δώδεκα λύκων.

B y.

Ανερχόμενοι ξηρόν τ ι  οροπέόιον διαπεποι- 

κιλμένον λίθοις πολύτιμοι? αχατου και οαοόο* 

νυχος, είδομεν τό έδαφος αύτοΰ γέμον οφεων. 

Οί μέν τινες αύτών έ'φυγον, πολλοί ό εμενον



ακίνητοι· πλήθος δ’ άλλων εκόπησαν ύπο τών 
ιμάντων τών μαστίγων.

Εν ώ δ έ έξηταζον τους βράχους, καί επι

χειρούν ϊν’ άπορρήξω ολίγα τεμάχια χλωρί- 

ζοντος τίνος κρυστάλλου, ήκούσθη αίφνης κραυ

γή πλησίον μου, και είδον δύο Καλκάς φεύγον

τας, ατενίζοντας είς τινα σκόπελον. Προσήλθο- 

μεν προς αύτούς, και εΐδομεν υπερμεγέθη π ε- 

ριεσπειραμένον περί τινα πέτραν δφιν, έξαί- 

ροντα την φοβέραν αύτοΰ κεφαλήν εν μέτρον 

ύπερ τοΰ εδάφους, εχοντα τούς οφθαλμούς 

πυριλαμπεϊς καί δεινώς συρίζοντα. Λαβών την 

καραβίναν έσκόπευον ήδη το τέρας, δπερ κρυβέν 

έν τινι ρωγμώ τοΰ βράχου, εξέβαλε την κε

φαλήν, καί έθεώρει ήμάς ατενές. ’Επίεσα το 

σκανδαληθρον, καί το σώμα τοΰ ερπετού άνε- 

πηοησεν έκτος της χειας άποκεκεφαλισμένον 

και έλισσομενον μυρία έλίγματα. Οί ΰπηρέται 

έφορμήσαντες κατειργάσαντο αύτό.

Γ '.

Κλινουσης ηόη τής ημέρας, καταβάντες το 

όροπεδιον, ήναγκασθημεν ΐν’ άναλάβωμεν τήν 

πορείαν διά τής στυγνής πεδιάδος · διότι, π ε- 

ριβλέποντες πανταχόσε, δέν ήδυνάμεθα ϊνα 

ίδωμεν μήτε ύδωρ, μήτε χλόην. Καί δμως 

εΐχομεν μεγίστην άμφοτέρων χρείαν. "Οθεν διε- 

τελέσαμεν όδοιποροΰντες καθ’ δλην τήν νύκτα 

έν τη ερήμω, μέχρις ού περί τήν έ'ω προσήλ- 

θομεν πρός κοιλάδα, έν ής τω  μυχώ άργυρί- 

ζουσά τις ταινία έσήμαινεν δτι έκεΐ ήτο το 

ζητούμενον ποτον, δπερ ευρομεν άνατέλλοντος 

τοΰ ήλίου. Οί άνδρες καί τά  ζώα ώρμησαν 

έπί τας όχθας τοΰ ροΰ, δπως σβέσιοσι τήν 

δίψαν αύτών. Ό ποταμός ούτος είχε το πλά

τος ώς είκοσι μέτρα, καί ερρεε πρός άνατολάς· 

άλλ’ ήγνόουν αν είσέβαλλεν είς τόν μέγαν πο

ταμόν Djabakan, κυριωτατην φλέβα τής λί
μνης Ilka-Aral-Noor, ον ούδείς δίεβη Ευρω

παίος περΐοδευτής μέχρι τ ό τ ε , καί πρός ον 

έπορευόμην.

Δ\

Μετά δέ τινας απορίας και πορείαν τριών 

ώρών έφθάσαμεν είς εύρύχωρον κοιλάδα, 

δπου άνεύρομεν άληθώς τόν ποταμόν Djabakan, 

ον διέβημεν κολυμβώντες. Άφ’ ού δέ άπαντες 

άπέβησαν σώοι καί υγιείς, ήτοιμάσθημεν ΐνα 

διέλθωμεν πεδιάδα έρημον καί δεινήν τήν δψιν, 

δπως φθάσωμεν είς τήν χώραν, δπου κατά τούς 

γεωγραφικούς ήμών πίνακας επρεπεν ϊνα vjvai 
τό ύπερύψηλον καί μέγα όρος τής μέσης ’Ασίας 
Άτλάϊ.

Ε '.

Σιγή βαθεΐα επικρατεί έν ταΐς άπεοάντοις, 

στυγναΐς καί άγόνοις ταύταις πεδιάσι, έγκα- 
ταλελειμμέναις ύπό τοΰ ανθρώπου άμα καί τών 

θηρίων καί τών πτηνών. Πολλά λέγονται περί 

τής έρημίας τών δασών. Πολλάκις διήλθον 
έφιππος έπί ολοκλήρους ημέρας ύπό τούς σκο

τεινούς αυτών θόλους. Αλλ’ έν αύτοΐς ήκούετο 

τουλάχιστον ό ψιθυρισμός τών φύλλων, ό ψόφος

τών κλάδων, τά  κελαδήματα τών πτηνών καί 

οί μυγμοί τών πιθήκων. ’Ενίοτε δέ έκ τής 

πτώσεως ένός τίνος τών ύπερυψήλων δένδρων 

τοΰ όασους, καταβεβρωμένου ύπό τοΰ χρόνου, 

περιηχειτο δεινώς πας ό δρυμός, καί έκπεφο- 

φημενα εςεπήδων έκ τών λοχμών τά θηρία, καί 

τα πτηνά άνίπταντο άναβοώντα περίφοβα καί 

εκπεπληγμένα Λεν ήτο άρα αΰτη έρημία. Διό

τι τά φύλλα καί τά δένδρα λαλοΰσι λαλιάν, 

ήν ό άνθρωπος αναγνωρίζει μακρόθεν. ’Αλλ’ έν 

ταΐς εςηραμμέναις ταύταις έρήμοις ούδείς ακού

εται φθόγγος, ούδείς ψιθυρισμός, όπως λύση 

τήν λυπηράν σιγήν, ήτις έπικρατεΐ αενάως έπί 

τοΰ διακεκαυμένου αύτών έδάφους.

Αίφνης δ’ έπισκήπτει θύελλα, έρχομένη έκ 

τής άρκτου κατ εύθεΐαν πρός ήμάς. Φθάνει δέ 

ταχεία καί μανιώδης, ρίπτουσα ύπερμεγέθεις 

άμμου σωρούς, οίτινες πίπτοντες άποτε- 

λοΰσιν έν άκαρεΐ αμμώδεις γεωλόφους έν τη 

ερημω πεδιαδι. Ούδέν δέ έπικινδυνοαδέστερον 

τών τυφώνων τούτων έν μέση τή έρη'μω. *0 τύ

φων έφορμα έπί τήν πεδιάδα τα/ύς, ώς ίππος 

δρομικός. Πάντα τά θρέμματα καί τά  άγρια 

ζώα φεύγουσιν εκπεπληγμένα καί έντρομα, 

οίονεί προαισθανόμενα δτι καταληφθέντα άπαξ 

ύπ αύτοΰ διαφθαρήσονται άνενδοιάστως.

("Επεται συνέχεια.)

Δ Α Ν Ε Ι Α

ΕΝ

Γ Α Λ Λ Ι Α ,  Α Γ Γ Λ Ι Α

Κ Α Ι

Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η -

Οί Γερμανοί ταράσσονται καί μεριμνώσι 

βλέποντες τήν Γαλλίαν άναλαμβάνουσαν απρο

όπτους έαυτήν, τούς δέ ύπολογισμούς τοΰ κόμη - 

τος Βισμάρκάποβαίνοντας παρά δόξαν ματαίους· 

διότι ούτος, γνωρίζων καλώς δτι ή Γαλλία, μή 

ύπομένουσα εύκόλως τήν ήτταν, δράξεται τής 

τυχούσης αφορμής, δπως άνακτήσηται τήν προ- 

τέραν υπεροχήν, έ'λαβε τάς δύο επαρχίας καί 

έζήτησεν αμοιβήν πολέμου βαρυτάτην. Αλλ’ 

δμως έξηπατήθη πρός τούς μυρίους πόρους τής 

Γαλλίας, ή τ ις , εί καί παλαίει έ'τι πρός μυρία 

προσκόμματα, ήρξατο ή'δη ϊνα προκόπτη, άνα- 

λαμβάνουσα τ/,ν προτέραν αύτής τάξιν καί τάς 

ελπίδας τής συνετής ενεκα πολιτικής τοΰ Θ ι- 

έρσου, δστις μεταχειρίζεται πρός ανασκευήν τοΰ 

γαλλικού στρατοΰ καί τών οικονομικών τής χώ 

ρας τήν άπό τής μακράς αύτοΰ πείρας καί με

λέτης δεξιότητα, καί κατέοτησεν ή'δη τήν Γαλ

λίαν ού μόνον αξιόχρεων, άλλά καί ικανήν ΐνα 

συγκρότηση πάλιν στρατόν άξιόμαχον. Ούδείς 

δέ πλήν τοΰ Θιέρσου ήδύνατο ϊνα πληρώση εν 

οΰτω βραχεί χρόνω καί μετά τοσαΰτα δεινά τό 

κενόν ταμέΐον, καί έπιβάλη τώ  στρατώ τήν 
πρεπουσαν πειθαρχίαν.

Εν τώ  παρόντι ή πίστις είναι χρήματα · ή 

δέ πίστις τής Γαλλίας ούτω πολιτευομένης εί
ναι ανεξάντλητος. Σημεΐον δέ· ό Θιέρσος,

άντί τοΰ άπορεΐν χρημάτων πρός έξόπλισιν τοΰ 

στρατοΰ, ηύξησε τάς πρός τόν πόλεμον δαπά

να; άσυμμέτρως πρός τάς προτέρας, καί δέν 
κρύπτεται τό πράγμα.

Ούτως άρα ή Γαλλία, εί καί ύπέστη τοιαύ- 

την πανολεθρίαν κατά τά 1 8 7 0 ον έτο ς, ήδυ- 

νηθη εντός ενος έτους ϊν άναλάβη έαυτήν, κυ- 

βερνωμενη ύπο τοΰ άνδρός τούτου, ώτινι οφεί- 

λει χαριν πάντων των μέχρι τοΰδε κατωρθω- 
μένων.

Ό  Θιέρσος ένενόησε κάλλιστα πρώτος δτι 
πρό; ευρεσιν τών πρός άπόδοσιν τής ύπολει- 

πομένης αμοιβής τοΰ πολέμου 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  

φράγκων ανάγκη πάσα ΐνα πράξη δ ,τ ι επρα- 

ςαν εσχάτως οί Αγγλοι καί οί Αμερικανοί, οί μέν 

κατα τον Κριμαϊκόν, οί δέ κατά τόν τελευταΐον 

προς τους νοτίους πόλεμόν. Καί ή μέν Αγγλία 

εχουσα χρείαν 1 7 0 0  εκατομμυρίων έπορίσατο 

τα  μεν ημιση εκ φορών αναπληρωτικών, τά 

δ αλλα ημιση εκ δάνειου αποδοτέου καθ’ έκα

στον έτος μετά τών τόκων μέχρις άποτίσεως. 

Καί οί μέν έκτακτοι φόροι διετέλεσαν τελού

μενοι επι τρία ε τ η , το δέ δάνειον άπεδοθη 

λ,δ η απο πολλοΰ · ούτως ω στ: , ει καί αί άπο 

του μεγάλου εκείνου πολέμου δαπαναι άπέβησαν 

ήδη ανωφελείς τη ’Αγγλία, ούδέν ήττον δμως 

ήφανίσθη ήδη παν ίχνος αύτών. Οί δε Γάλλοι 

εδανείσαντο μέν τότε διά τάς αύτάς αιτίας 

1 5 0 0  εκατομμύρια είς προσόδους άϊδίους (ren

tes perpetuelles), άλλά δέν άπέτισαν έτ ι, ού- 

δε ισως αποτισουσιν ουδέν καί μέχρις ού οί 

Ρώοσοι καταλάβωσι τήν Κωνσταντινούπολή, 
εάν ποτε τοΰτο συμβή.

Οι δέ Αμερικανοί, οϊτινες πρό τοΰ τελευ

ταίου εμφυλίου πολέμου ουδέν είχον δημόσιον 

χρέος, ήναγκάσθησαν τότε ϊνα δανείσωνται 

περί τά 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  ’Αλλά δέν ήρ- 

κέσθησαν ϊνα καταγράψωσιν εις τόν υπολογι

σμόν, ώς οίΓάλλοι, μόνον τούς κατ’ έτος άπο- 

δοτέους τόκους τοΰ δανείου τούτου, ουδόλως 

φροντιζοντες περι τής αποδόσεως τών κεφα

λαίων, εί καί ήδύναντο ϊνα πράξωσι τοΰτο · 

διότι ήσαν έτι οΰτω πλούσιοι, ώστε ούδείς 

ήπορει περι τής ικανής πρός τήν άπόδοσιν πε

ριουσίας αυτών. Αλλα προύτίμησαν ινα πρά- 

ξωσιναλλως. Επειδή, ει καί ή χώρα αύτών έκα- 

κοποιήθη καί έβλάφθη μεγάλως , οί δέ φόροι 

ετριπλασιάσθησαν κατά τόν εμφύλιον πόλε

μον , άντί τοΰ , παυθέντος τοΰ πολέμου , κου- 

φισαι τούς φόρους, διετήρησαν αύτούς, δπως 

δύνωνται ού μόνον ϊν’ άποδίδωσι τούς τόκους 

άλλά καί έλαττώσι τό κεφάλαιον, άποδίδοντες 
περί τά 5 0 0  έκατομμύρια κατ’ έτος. "Ηδη δέ 

το χρέος τών Όμοσπόνδων Πολιτειών ήλατ- 

τώθη κατά 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  τοΰτ’ έστιν όφεί— 

λουσι 1 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  άντί 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  
0 0 0 ,  καί, τό κυριοίτατον, ή πίστις αύτών ηύξή- 

θη ύπερβαλλόντως. Διότι πρό τοΰ πολέμου οί 

Αμερικανοί δέν ήδύναντο ϊνα δανείζωνται άπο
δίδοντες τόκον ήττονα τών 7 καί 8°/0 · νΰν δέ, 

ει και τοσοΰτον έχοντες χρέος, ό τόκος τής πί
στεως ήλαττώθη μέχρι 5 (,/0 .

ΔΟΥΚΑΣ

Τ  Ρ Α Γ Π Δ  I Α

νπο

A. Ρ . Ρ Α Γ Κ Α Β Η .

Ι Ι Ρ Ο Σ Ω Ι ΙΛ .

’Αλέξιος ΚΟΜΝΗΝΟΣ, Αύτοκράτιυρ.
ΙΣΑΑΚΙΟΣ Ά γγελος, αδελφός αύτοΰ.
ΑΛΕΞΙΟΣ Ά γγελος, υιός τοΰ Ίσαακίου.
Αλέξιος ΛΟΙ'ΚΑΣ, επιλεγόμενος Μούρζουφλος, Πρω- 

τοβεστιάριος (*).
ΚϋΝΣΤΑΝΤΙΟΣ, ευνούχος, Μέγας θησαυροφύλαξ. 

ΛΕίΙΝ Σγουρος, ύπαρχος τοΰ Θ . Λασκάρεως. 

ΑΓΑΠΙΟΣ, 'Ηγούμενος τής μονής Βλαχερνών. 
ΕΙ’ΦΡΟΣΓΝΗ, Αύτοκράτειρα, γυνή τοΰ Αλεξίου Κο- 

μνηνοΰ.
ΜΑΡΙΑ (2) ,  δευτε'ρα γυνή τοΰ Ίσαακίου.
Μαρκέσιος Βονιφάτιος ΜΟΝΦΕΡΡΑΤΟΣ.

/  Μιχαήλ Στρυφνός, Δούξ τοΰ στολου.
| Νικήτας Χωνιάτης, Μέγας Λογοθέτης.

“  1 ΙΊριοτοσπαθάριος.
*  7 Μέγας Δομέστικος.

Παρακοιμώμενος τοΰ κοιτώνος.
Μέγας Πριμικήριος.
Πρωτοστάτωρ.

Μέγας Τσαδύσιος.

"Ετεροι Αύλικοί, Πρέσβεις καί ίππότat Φράγκοι, 
Στρατιώται, Λαος (βωβίι προ'σωπα).

(*) Φορεϊ πράσινα πέδιλα. 
(’-*) Ά λλω ς Μ α ρ γ α ρ ίτα .

Ή  πραξις έν Κωνσταντινουπόλεί.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.

Σ Κ Η Ν Η  Π Ρ Π Τ Η .

Βασίλ ειον των Βλαχερνών. Προθάλαμος αύτοκρατο- 
ρικο'ς. Πλουσία αυλαία χωρίζει αύτον άπο τοΰ 
άνακτορικοΰ δωματίου.

Π Ο Λ Λ Ο Ι  Α Υ Λ Ι Κ Ο Ι .

Π ρ ω το σ π α θ ά ρ ιο ς ,

(ΙΙρος τον μέγαν Δομέστικον).

Είναι, ώ άρχον, αληθής ή ε’ίδησις;

Μ έγ α ς Δ ο μ έ σ τ ι κ ο ς .

Ή ε’ίδησις; Ή  ποία;

Π ρ ω τ ο σ π α θ ά ρ ιο ς .

Είς κυνήγιον 

ό Χύτοκράτωρ πώς υπάγει σήμερον;

Δ ο μ έ σ τ ικ ο ς .

Εγώ δέν είμαι κεκλημένος. Είσθε σείς;

Π ρ ω το σ π α θ ά ρ ιο ς .

Διόλου. (5 )

Δ ο μ έ σ τ ικ ο ς .

Μΰθος είναι τό κυνήγιον.

Δέν θά έξέλθη μόνος!

11 α ρ α κ ο ιμ ώ μ εν ο  ς.

Οχ ι ,  άρχοντες· 

δέν είναι μΰθος. Είναι ό Δρουγγάοιος, 

μοί είπε, κεκλη μένος ·

Π ρ ω τ ο σ π α θ ά ρ ιο ς .

Ό  Δρουγγάριος, 

κα* ήμεΐς ό χ ι! Το πιστεύεις;

II α ρακοι μώ  μ εν ο ς.

Ούδ’ εγώ

δέν είμ αι, ούδ’ οί άλλοι είναι άρχοντες.

Σ τρυφ νός (Δούξ τοΰ στόλου).

Περί τοΰ κυνηγίου όμιλεΐτε; Ηκουσα 

λαμπρόν πώς διετάχθη.

Δ ο μ έ  σ τ ικ ο ς .

Προσεκλήθητε;

Σ τρ υ φ ν ό ς.

Δέν προσ:κλήθην· άλλ’ ό Βεστιάριο; 

μετά τοΰ Βασιλέως τώρα συζητεΐ 

τούς προσκλητέους.

Π ρ ω τ ο σ π α θ ά ρ ιο ς .

ΙΙοΰ θά κυνηγήσωσιν; 

Π ρ ιμ ικ ή ρ ιο ς .

Είς τήν ’Ασίαν, είς τό Αετόρρυγχον, 

ώς συνηθίζει.

Δ ο μ έσ τ  ικ ο ς.

Είς τό ’Αετόρρυγχον;

Εχει άκάνθας τώρα.

Σ τρ υ φ ν ό  ς.

Ναί, τάς Φραγκικάς. 

Π ρ ω το σ π α θά ρ  ι ο ς.

Α’ί ! ϊ ’ είν’ οί Φράγκοι πρός τόν Αύτοκράτορα; 

Άν πτερνισθή, θά φύγουν.

Σ τρυφ νός.

’Επτερνίσθησαν 

ίσως προχθές ν' οί Φράγκοι, δτ’ ένόμισας 
καλόν ν’ άφήσης, άρχον, τήν Υρυσούπολιν.

11 ρ ω το σ π α θ ά ρ ιο ς .

Άφ’ ού δέν ήλθον, Ναύαρχε,βοήθειαν 
τά πλοΐά ίου νά φέρουν! Τό κατώρθωσας 

ιστία νά τοΐς βάλης;

Σ τ ρ υ φ ν ό ς .

"Ε χ ει, φαίνεται, 

μικράς μέριμνας ό Πρωτοσπαθάριος 
κατά ξηράν, κ’ έτράπη πρός τήν θάλασσαν.

Π α ρ α κ ο ιμ ώ μ ε ν ο ς , (τω Πριμικηρίω).

”Ω τόν καλόν! ’Ηξεύρεις πώς έπώλησε 

Τών πλοίιον τά ιστία;

ΙΤριμίκη ρ ιο ς, (τω Παρακοιμωμένω).

Καί τούς ήλους των. 

Π ρ ω το σ π α θ ά ρ ιο ς .

Σή μέριμνα τά πλοία τά χρυσόηλα.

Σ τρυφ νός (άγριούμενος .̂

Σπαθάριε!

Μ. Λ ο γ ο θ έ τ η ς .

Σιγάτε , άρχοντες! Αιδώς !

Μή λησμονώμεν που εσμέν. Άν όρεξιν 3 2 )

έχη τ’ ερίδων, πρό θυρών έπίκειται 

γενναία έ'ρις. Φυλαχθήτε δι’ αύτήν.

Δ ο μ έ σ τ ικ ο ς .

Αλλά πώς τοΰτο, ήδη ό Δρουγγάριος 

νά νιναι κεκλημένος, καί ήμεΐς ούχί;

Πρ ιμ ικ ή ρ ιο ς .

Τ ί βαθμόν έχει ώστε νά προτιμηθή;

Σ π α θ ά ρ ιο ς .

Ανήκουστον !

Π α ρ α κ ο ιμ ώ μ εν ο ς .

Χωροΰμεν άνω ποταμών.

Σ τρ υφ ν ός.

Άς παρηγορηθώμεν.

Δ ο μ έσ τ ικ ο ς .

Είναι κίνδυνος. 
Καταπατοΰνται άξιών προνόμια· 

βαθμολογίαι μίγνυνται. Βασίλ" ια 
ών ήγγικεν ή ώρα τής καταστροφής 
απο τοιούτων προοιμίων άρχονται.

'II έθιμοταξία είναι πρόφραγμα

τών θρόνοίν. Ά μα ώς λυθή , παρέλυσαν.

ΛΟ ΥΚΑΣ (έξερχόμενος τοΰ Αύτοκρατορικοΰ 

δωματίου).

'Ο Αύτοκράτωρ, ού τά ετη εί’ησαν 

πολλά·· ·

Π ά ν τες .

Πολλά τά  ε τ η !

Δ ο ύκα ς.

Είς κυνήγιον
Θενά έξέλθη μέγα.

Δ ο μ έ σ τ ι κ ο ς  (ποος τον Σπαθάριον).

Βλέπεις; Άληθές. 

Σ π α θ ά ρ ιο ς  (προς τον Δομέστικον , . 

Περίεργον ! Τί τρ έχει;

Δ ο ύ κ α ς.

ΙΙροιτοκυνηγέ , 
ετοίμασαν τούς κύνας. "Ολους λύσον τους , 

και σκυλλομάγκους τάξον έβδομήκοντα.

( ’Απέρχεται δ Πρωτοκυνηγος, καί οί λοιποί, καθ’ δσ 
λαμβάνουσι διαταγάς.)

Τ ’ άλογα, Κόμη, τά βασιλικά. Έ π τά  

τά  στρώσια, καί ά'λλα τόσα τά συοτά.

Δ ο μ έ σ τ ι κ ο ς  (προς τδν Σπαθάριον).

Καί προσεκλήθη μόνος ό Δρουγγάριος!
Κακά μαντεύοι.

Δ ο ύκ α ς.

Αρχιερακάριε, 

χρυσοΰν άς λάβη λόφον ό Σ τ α υ ρ α ε τ ο ς , 
ό μέγιστος ιέραξ. Είς τήν χεΐρά του 

ό Αύτοκράτωρ θά τόν φέρ-/) · άργυροΰν 

δός είς τήν Α ύραν, διά τήν βασίλισσαν.

Σ π α θ ά  ρ ιο ς.

Λοιπόν θά 7)ναι μέγα τό κυνήγιον;

Δ ο ύκ α ς.

Άρχοντες, μέγα.

Δ ο μ έ σ τ ικ ο ς .

Είναι άρά γε πολλοί 
Προσκεκλημένοι; (0 2 )



Δ ο ύ κ α ς .

Είναι.

Σ π α θ ά ρ ιο ς .

'Ο Δρουγγάριος 

Προσκεκλημένος είναι, ώς ήκούσαμεν.

Δ ο υ κ α ς.

Βζβαίως είναι.

Δ ο μ έ σ τ ι κ ο ς .

"Αλλοι;

Δ ο υ κ α ς.

Είσθε, άρχοντες,

καί ύμεΐς όλοι.

Σ π α θ ά ρ ιο ς  κ α ί  λ ο ιπ ο ί ·

Πολλά ετη καί πολλά 

τοΰ θείου Βασιλέως !

Δ ο ύ κ α ς.

Τώρ’ άπε'λθετε.
( Έ ν  ω απέρχονται ολοι προς τον Κωνστάντιον 

μένοντα.)

Σύ δέν έξήλθες, καί κινείς την κεφαλήν.

Τ ί σ’ ενοχλεί, εΰνοΰχε;

Κ ων σ τ ά ν  τ  ιο ς.

Είς κυνήγιον 

ό Αύτοκράτωρ νά έξέλθη μελετά;

Δο ύκα ς.

Π ώ ς; δέν τό επιτρέπεις;

Κ ω ν σ τ ά ν τ ιο ς .

Καί περί αύτοΰ 

συγκεκλεισμένοι μυστικώς έσκέπτεσθε;

Δ ο ύ κ α ς .

Σπουδαίαν δέν νομίζεις την ύπόθεσιν ; 

Κ ω ν σ τ ά ν τ ιο  ς.

Πώς όχι; Ούτοι όλ’ οί άρχοντες εδώ 

θορύβου ήσ αν πλήρεις κ’ έ'ξω εαυτών , 

διότι προσεκλήθη ό Δρουγγάριος, 

καί αύτοί όχι.

Δ ο ύκα ς.

Α ί! τ ί έ'χεις νά είπής;
Τό βλέπεις πόσην έ'χει σπουδαιότητα.

Κ ω ν σ τά ν τ ιο ς .

Αλλά έγκύμων κεραυνών ή θύελλα 

επέρχεται, τί λ έγω ; εις τάς θύρας μας 

μυκαται καί αστράπτει. Την Χρυσούπολιν 
καλύπτει πάσαν σταυροφορική άσπίς, 

ώστε τό πλήθος την καλεΐ Σκουτάριον.

Της ίεράς μας πόλεως απέναντι 

ώς πύργοι τεταγμένοι σιδηρόκτιστοι 

άνδρες πολέμου άπειλοΰντες 'ίστανται.
Προχθές τούς είδε μόλις ό Σπαθάριος, 

κ αίσχρώς έτράπη, την Χρυσούπολιν άφείς. 
Άν πρός τά  τείχη τά ήμέτερα αύτών 

τά  στη'θη συγκρουσθώσι τά χαλκένδυτα, 
τίνα τών δύω θά θραυσθώσιν αγνοώ.

Ό  Αύτοκράτωρ δέν τά  βλέπει; κ’ εύ'θυμος 
διασκεδάσεις καί κυνήγια ζη τεί;

Δ ούκας.

Είδες ποτέ σου βλέποντ’ Αύτοκράτορα;

Αλλους τυφλοΰσιν οΐ αντίπαλοι αύτών, 

άλλους τυφλοί ό τύφος και ή δύναμις. (9 5 )

Κ ω ν σ τά ν τιο ς .

Ό  Αύτοκράτωρ άν τυφλώττη, παρ’ αύτόν 

διάγεις, άρχον, ού, οξυδερκέστατος.

Πώς δέν τώ διανοίγεις σύ τά όμματα;

Δ ο ύκ α ς.

Δέν τόν νομίζεις ίκανώς οξυδερκή 

δια νά έξορύξη τά ήμέτερα;

Γήν θύελλαν Φοβείσαι; Αί Κωνστάντιε, 

είσαι ακόμη ναυτικός αρχάριος.

Είς τάς θυέλλας αί μεγάλαι καί σαθραί 

όλκάδες ίσως άνατρέπονται · μικρά 

κ ελαφρά σκάφη εκ σανίδος στεοεάς 

εις τών κυμάτων έποχοΰνται τόν άφρόν , 

καί πανταχοΰ λιμένες τοΐς ανοίγονται.
Μέ εννοείς;

Κ ω ν σ τά ν τ ιο ς .

Νομίζω.

Δ ούκας.

Είς τήν θύελλαν 

ταράττεται το ύδωρ, φίλτατε· κ’ έκεΐ 

είς τά θολά του βάθη άλιεύονται 
παντοΐα ό'οα.

Κ ω ν σ τά ν τ ιο ς .

Καί αύτοκρατορικόν 
μεταξύ άλλων ίσως Καισαρικών.

Δ ο ύκ α ς.

Ισιος, ώς λέγεις. Τ ί κω λύει; Αραγε 

είς ποιους πόδας ίδρυται τοΰ Κομνηνοΰ 

ό χωλός θρόνος ; Πώς τόν Ισαάκιον, 

τον άόελφόν του, τοΰ φωτός έστέρησε 

κ εξέβαλε τοΰ θρόνου, άν τόν δίκαιη 

νά Ϋιναι Αύτοκράτωρ άγιώτατος , 

δυσκολον είναι όμοιον δικαίωμα 

καί άλλοι ν’ αποκτήσουν; Τόλμη δέν άρκεΐ; 

Ή , άν προσαπαιτήται τέχνη, ;ίς αύτόν 

τό στέμμα δέν ανήκει. Τήν δ’ επίκουρον 

τής τόλμης καί τής τέχνης, τήν περίστασιν 

φέρουσιν ούτοι οί σιδηροθώρακες.

Φοβείσαι ότι θά μάς άνατρέψωσιν ;

'Αν φέρωσι τά άνω κάτω, δέν φρονείς 

πώς καί τά  κάτω άνω θενά φέρωσι;

Κ ω ν σ τά ν τιο ς .

Φρονώ, βεβαίως, κ’ έννοώ ατρόμητος 

ό οφθαλμός σου πώς προσβλέπει τόν χαλκόν 

τών Φραγκικών ασπίδων, άν ούδέ τό φώς 

τον έκθαμβη τοΰ θρόνου τό ύπέρλαμπρον.

Αλλ εστω ότι, —  δύσκολον δέν φαίνεται, —  
ή εξ ύπερβορείων αύτη θύελλα 

τόν Κομνηνόν τοΰ θρόνου έξεκύλισε.

Τ ί πρός ήμά ς; Τοΰ θρόνου, καθ’ ά λέγεται, 
τόν αντικαταστάτην έχουν έτοιμον.

Δ ο ύ κ α ς .

Τόν έχουν. "Οταν πλήν τόν Αύτοκράτορα 
έβοηθοΰμεν, σύ κ’ έγώ , τόν άδελφόν 

ν’ άποστερη'στι όμοΰ θρόνου καί φωτός , 

νομίζεις ότι πρός τόν ’Ισαάκιον 

έ'τρεφον μίσος, ή πρός τόν ’Αλέξιον 

φιλίαν; ’Απατάσαι. Ελατήρια 

τών άφελώς φρονούντων! Τοΰ κατέχοντος 

ό μή κατέχων μ’ ή τον προτιμότερος.

Ση'μερον ούτος, ον τό παραπέτασμα (1 4 5 )  
(Δεικνύων ττν πλαγίαν αίθουσαν)

εκείνο κρύπτει, έρριζώθη. ’'Εφθασε 

καί δι’ αύτόν ή ώρα τοΰ ν’ άνασπασθή·

Οΐ Σταυροφόροι άνθ’ ήμών εργάζονται, 
άν είς τον θρονον ή τόν ’Ισαάκιον, 

ή τόν υιόν του φέρωσι.

Κ ων σ τ ά ν τ ιο ς .

Τών παλαιών 

είσίν αί νέαι ρίζαι εύσειστότϊραι.

Σέ έννοώ. Πλήν θάλλουν έλαιόφυτα 

πολλά περί τόν θρόνον. Άν άμφο'τεροι 

έξορυχθώσι δι’ άλλήλων οί κορμοί, 

εκείνα στερεοΰνται. Τί έκέρδησας;

Δ ο ύ κ α ς .

Εύνοΰχε, είσαι άνθριοπος πολύπειρος.

Τοΰ θώρακος γνωρίζεις τ ί  τό κεχηνός.

Τής Βασιλίσσης ό γαμβρός, ό ναύαρχος, 

καί ό Παλαιολόγος, καί ό Λάσκαρις, 

παρά τόν θρόνον ίστανται κ’ έπιπροσθοΰν-

Κ ω ν σ τά ν τιο ς .

Να τούς μακρύνης δυσχερές μοί φαίνεται.

Δ ο ύ κ α ς.

’Αλλά νά πλησιάσω; Δέν τό προτιμάς;

Κ ω ν σ τ ά ν τ ιο ς .

Π ώς, άρχον, λέγεις,

Δ ο ύ κ α ς.

Εις τοΰ θρο'νου τήν σκιάν 

φύεται ρόδον, χαρμονή τοΰ έ'αρος.

Άν τό έκαλλιέργουν, άν τό εδρεπον, 
τ ί γνώμην έ'χεις ; Δέν θά έπλησίαζον 
τόν θρόνον τότε, όπου θάλλει;

Κ ω ν σ τ ά ν τ ιο ς .

Εννοείς
τήν Εύδοκίαν;

Δ ο ύ κ α ς.

Είπα πώς πυλύπειρος 

είσαι άνήρ. Τό εύρες. Πλήν καί τοΰ καλοΰ 

σ’ ήξεύρω φίλον. Πέπεισμαι τήν εκλογήν 
πώς δεν θά κατακρίνης.

Κων σ τ ά ν τ ιο ς .

’Αλλ’ εκπλήττομαι.
Τήν Εύδοκίαν, λέγεις; Καί τ ί γίνεται 

ή σύζυγός σου, ή Αγνή, παρακαλώ;

Δ ο ύ κ α ς.

Τό δειλόν ρεΰμα, φίλτατε Κωνστάντιε, 
είς τής κοιλάδος τόν ανώνυμον μυχόν 

έμπρός έκάστου χάλικος παλινδρομεί, 

ώς ποΰ είς τέλμα σήπεται άκινητοΰν.

Τον Ίστρον είδες; Ναι, τόν είδες μετ’ έμοΰ, 

ό'ταν άπήλθα πρέσβυς πρός τούς Παίονας. 

Κυλίει βράχους, θραύ;ι ακρωτήρια, 

κ’ εκρέει πολυχεύμων είς τόν Εύξεινον.

"Οπου λιμνάζουν άλλοι, λάβρος φέρομαι.

Τών Βλαχερνών, ήξεύρεις, ό ηγούμενος 

χάριτι θεία καί προτάσει τή έμή 

πώς έκουρεύθη. Είναι εύλαβέστατος.

Τήν πρώτην μου γυναίκα καταλύουσαν 

παρασκευάς άκούσας, μοί έπέτρεψε 

νά τήν χωρίσω. Μάθε, φίλε, τό φρικτόν · 

πώς καταλύει τάς τετράδας ή Άγνή.

Κων σ τ ά ν τ ιο ς .

’ Ερχονται. Σίγα. (1 9 0 )

Δούκας.

Τ ίς ;

Κ ω ν σ τά ν τ ιο ς .

Ί] Αύτοκράτειρα.

(Κϊσέρχεται ή Αύτοκράτειρα ΕΓΦ ΡΟ ΣϊΛΗ . 'Ο  Κων- 
ιττάντιο;, δποκλη/ο'^ενος βαθέως, εξέρχεται.)

Ε ύ κ ρ ο σ ύ ν η .

Ι έ  άνεζη'τουν, πρωτοβεστιάριε.

Ιΐοΰ ήσο;

Δ ο ύκ α ς.

Η μην είς τοΰ Αύτοκράτορος.

Περί τοΰ κυνηγίου μοί διέταττε.

Ε ύφ ροσύνη.

Περί τοΰ κυνηγίου, Βεστιάριε ;

Ό  Α ύτοκράτωρ είς κυνήγια τρυφά, 

μή β λέπ ω ν άγρα ό τ ι είν ό ίδ ιος 

υπερφιάλων κ υ ν η γ ώ ν ; Αν εχ η  γήν 

νά κυνηγή α κ όμ η , ίσ ω ς  αύριον 

ούδέ πρός τάφον γή ς θά εχ η  σπ ιθαμ ήν.

Δέν ειν’ ό θρόνος κλίνη άναπαύσεως.

Ό  είς αύτόν ύπνώττων δέν εγείρεται.

Δ ο ύ κ α ς.

Ό Αύτοκράτωρ ό'ταν δίδη προσταγάς, 

ϋπακοήν οφείλω.

Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η .

Πλήν καί συμβουλήν.

"Οταν τόν σώζης, τότε τόν υπηρετείς.

Ηξεύρεις οί αύθάδεις τών Δυσμών λησταί 

σήμερον πάλιν πώς άπεθρασύναντο ;

Είς τής Σοφίας πρό μικροΰ τό τέμενος 

μ.τέβην, ώς συνήθως, είς προσκυνησιν.

Ααοΰ είς τάς επάλξεις είδα συρροήν.

Τούς περιέργως τρέχοντα; ήρώτησα· 

τρεις , έμαθα, τριη'ρεις περιπόρφυροι, 

φέοουσαι Φράγκους , καί λαμπρόν σαλπί',ουσαι, 

παρέπλεον τά  τείχη · κήρυξ δ εξ αύ ;ών 

τό πλήθος προσεκάλ’ είς άναγνώρισιν 

τοΰ μόνου, τοΰ γνησίου Αύτοκράτορος, 

δν φέρουσιν αί λόγχαι αί Λατινικαι.

Δ ούκα ς.

Ναι, βεβαιοΰται, ώς έρρέθη απ’ αρχής, 

πώς φέρουσ’ οί στρατοί των τόν Αλέξιον 
τόν τοΰ ’ίσαακίου, ζώσαν πρόφασιν, 

καί άξιοΰσι νά τόν ένθρονίσωσι.

Ε ύφ ροσύνη·'

Καί σύ σπουδαΐον θεωρείς τόν κίνδυνον ;

Δούκας.

Πώς παρεδέχθη ό λαός τό κήρυγμα;

Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η .

Χδιαφόρως. Κατεγέλα τής πομπής.

Πρός πάσαν νέαν πρόσκλησιν έκάγχαζε.

Δ ο ύ κ α ς.

Τ ό τ ε .. .

Ε ύφ ροσύνη.

Τ ί τό τε ;

Δ ο ύκ α ς.

Θρόνος ον περιφρουρεΐ j 

ή τοΰ λαοΰ αγάπη είναι άσφαλής. (2 2 7 )

Ε ύφ ροσύνη .

Ποΰ ζης, ώ άρχον; ’ Οχ’ είς τό Βυζάντιον;

”11 μάλλον πρός γυναίκα μή φαντάζεσαι 

ύστ ριώσαν πώς λαλεΐς, καί φείδεσαι 

τών νεύριον τ η ς ; Ηςεύρω τ ί έστι λαός, 

λαός τοΰ Βυζαντίου· όχλος παλαιστρών,
' λ I V /ιπποδρομίων/ άχρηστον περιτριμμα, 

κραυγάζων πλήν μή πράττων έ'οπων σήμερον, 

άλλ’ έπιβούλως τήν έπαύριον κεντών ■ 

ηρως είς στάσεις, έ'λαφος προ τοΰ έχθροΰ.

'Ως είς τό ρεΰμα τοΰ Βοσπόρου, είς αύτόν 

έποικοδόμει. Τόν γνωρίζεις ώς έγώ.

Είπε μοι έ'ν. Νομίζεις, είν’ ή δύναμις 

τών ξένων τούτων ισχυρά;

Δ ο ύκ α ς.

Βασίλισσα, 

ή οή Μεγαλειότης έχει ανδρικήν 

τήν φρένα. Πάσαν δύνασαι αλήθειαν 

άντιπροσώπως νά ίδνίς απτόητος.

Είς δυσπραγίας θίγεις τάς δυνάμεις σου.

Οί ξένοι ούτοι οί χαλκάσπιδες είσί,

.δέν σοι τό κρύπτω , δυσκατάβλητοι εχθροί. 

Αύτών αγών καί πάλη πάσα ή ζωή, 

τρυφή τά όπλα καί τρόφή ό πόλεμος.

'Ως καταιγίς σιδήρου ή)Οον έφ’ ήμάς.

Τήν πρόοδόν των δέν θ’ άναχαιτίσωσιν 

οί έν άβροΐς τραφέντες μαχηταί ήμών.

Οί στρατηγοί μας, τών αύλών παράσιτοι, 

είς έ'ργα δόλου, είς πλοκάς σκευωριών, 

ούχί είς εργ’ ανδρείας έγυμνάσθησαν.

Ε ύφ ροσύνη.

Πλήν πρός ολίγους άντιτάττονται πολλοί.

Δ ο ύ κ α ς.

Νικά ή ρώμη, δέν νικά ό άριθμός.·

Ε ύφ ροσύνη .

Λοιπόν νομίζεις άσφαλή τόν θρίαμβον

τών ξένων τούτων; άφεκτον τήν ήττάν μα ς;

Δ ο ύ κ α ς.

Δυσκόλως βλέπω τόν άντιστησόμενον.

Εύφρο σύνη.

Τών Κομνηνών ή ώρα πώς έση'μανε

[;οί αναγγέλλεις. 'Υπό πτέρναν πορθητών

θά συντριβή ό θρόνος, ή , τό χείριστον,

ό ’Ισαάκ έκ νέου θά τόν άναβή,
καί ή Μαρία παρ’ αύτώ, τό πορφυροΰν

ύποδυθεΐσα πέδιλον, θενά πατή

τήν τεταπεινωμένην ταύτην κεφαλήν.

’Ηξεύρεις τότε τ ί μάς έπικρέμαται;
Είς τοΰ βαράθρου τόν βυθόν ένεκυψας;

Δ ούκα ς·

Μή άπελπίζου.

Ε ύφ ροσύνη.

’Οφθαλμόν άντ’ οφθαλμού, 

όδόντ’ άντί όδόντος! Αύτ’ ή Νέμεσις 

έφ’ ήμάς εστα ι, άν τοΰ θρόνου έπιβή 
ό ’Ισαάκ, ή άλλος Αγγελώνυμος.

'Ο Αύτοκράτωρ αύριον μ ’ αιμοσταγείς 

τάς κόρας, είς τά βάθη .ζοφερών ειρκτών 
θά κήται, κ ’ είς τήν θύραν τής συζύγου του 

επαίτου δίσκον θενά τείνω. (2 7 7 )

Δ ούκας.

Δέσποινα, 

πάσαν ελπίδα ούτω μή αποκρούε.

Έάν ό Αύτοκράτωρ, όπλιζόμενος 

ψυχής ανδρείαν καί φρενός εύστάθειαν, 

φέρ’ είς τάς χεΐρας υψηλόν τό λάβαρον, 

κ’ « Έν τούτω νίκα » κράζων δράμ’ είς τούί
[εχθρούς,

άν νέαν δώση είς τό κράτος του ζωήν, 

τό παν είτε’τι σώζεται.

Ε ύφ ροσύνη.

Απώλετο

τό πάν · καί τό ηξεύρεις. Τόν ’Αλέξιον 

ή πρώτη θ’ άνατρέψη λαίλαπος πνοή.

Τό σκ?ίπτρον πίπτει τών άτονων του νειρών.k /- i
Ούχί παρηγορίαν, συμβουλήν ζητώ.

Δ ούκας.

Άν πίπτη, τότε φρόντισον περί ένός, 

πώς καν είς χεΐρας νά μή πέση έχθρικάς. 

Εύφ ροσύνη.

Πώς τοΰτο:

Δ ούκα ς.

Είς τόν θρόνον νά καθίση τ ις , 

ήτις έμπρός σου νά γονυκλιτή.

Ε ύφ ροσύνη .

Καί τίς

τοιαύτη εστα ι;

Δ ο ύ κ α ς.

Διατί θυγάτηρ σου 

καί διατί γαμβρός σου νά μή σώσωσι 

τά  τρίμματα τοΰ θρόνου, ό'πως άρχωσιν
1 \ . \  ~ / * » 9 ~ V.  'αυτοί επι του κράτους, επ αυτιον οε συ ; 

Εύφρ οσύνη.

Τ ί τ ’ όφελος άν πέσω έκ τοΰ Ισαακ 
είς τόν Παλαιολόγον ή τόν Αάσκαριν, 

άν έκ τής Σκύλλης είς τήν Χάρυβδιν ριφθώ; 
'Ο μέν άπλήστως όρεγόμενος αρχής 

θ’ άφηνιάση, άμ’ αύτής γευσάμενος · 
άντί νά κλίνη γόνυ, άνυπόμονος 

θά μέ λακτίση έκ ποδών.

Δ ούκα ς.

"Ω ! αληθές.

Εύ φροσύνη.

'Ο δέ, καί ήδη παρωδών τόν ή'ρωα, 
και κόμπου πλήρης, είς ούδέν με θεωρεί, 

τήν Αύτοκράτειράν του ό υπήκοος.

'Οποίος έ'σται Βασιλεύς μου

Δούκας.

Αληθές.

Άν γυνή ήσο τών συνήθων, Δέσποινα, 
θενά έσίγων, σοΰ φειδόμενος· πλήν σύ 
ατρόμητος έμβλέπεις είς τό βάραθρον.
’Οξύ τό βλέμμα, καί οξύ τό έ'ργον σου. 

Ναι, δέν θά εΰρης σωτηρίας κιβωτόν 
παρ’ ούδετέρω τών γαμβρών, ότ’ έκραγή 

ό πλησιάζων φοβερός κατακλυσμός.

Ε ύ φ ρ οσ ύ νη .

Δέν ήν γαμβρός μου καί ό Κοντοστέφανος; 

Δέν ήν τοΰ αίματός μου ό Καματερός, 

οί είς αισχύνης ρίψαντές με άβυσσον; (3  1



Δούκας'.

Α λλα ... ή τρίτη έκ των θυγατέρων σου...

Εύφ ροσύνη.

II Εύδοκία; Καί λοιπόν τ ί  πρό; αύτήν; 

Δ ο ύκα ς.

Ειν άγαμος. ’ΐδού σοι βέβαιος λιμήν. 

Αύτής τήν χεΐρα δός εϊς χεΐρα ασφαλή, 

πιστήν καί δραστηρίαν, ήτις φέρουσα 

το σκήπτρον, να το φέρη προς σαν όφελος- 

Κεφαλήν στέψον, ήτις νουν έγκλείουσα 
βασιλικόν, καί πάσας ύπεραίρουσα, 

να επιβάλλη σέβας, άλλ’ έν σεβασμω 

το στέμμα της να θέττ είς τους πόδας σου.

Εύφροσύνν).

Μή είσαι, άρχον, νέηλυς εϊς την αύλήν; 
ή δέν γνωρίζεις όλους τούτους ώς έγώ 

τους είς τοΰ θρο'νου τας βαθμίδας έοποντας, 

χρυσοστολίστους, μυριπνόους έξωθεν, 
εντός ασκούς κουφόνους, κακιών πασών 

τα μεία , κινδυνώδεις ήττον ώς εχθρούς 

παρά ώς φίλους; Οίον περιγράφεις σύ 

κ οί χρόνοι άπαιτοΰσιν άνδρα, πλήν ένός 

εγώ ούδένα άλλον οίδα παρ’ /(/.ΐν, 

καί ό είς ούτος, είσαι σύ, ό έγγαμος.

Λ ούκας.

Η μεγαλοφροσύνη, Αύτοκράτειρα, 
τήν μεγαλοφροσύνην προκαλεΐ. ’Αν, ώς άνήρ, 

περί μεγάλων σύ μεγάλα σκέπτεσαι, 

πρέπ εις τό ύψος τό αύτό νά έγερθώ, 

τας γυναικείας τρυφερότητας νικών.

Άν νά σέ σώσω δύναμαι, διάταξον, 

καί φίλτρου κρείττων, καί άφοσιούμενος, 

τοΰ γαμικοΰ μου άπαλλάττομαι δεσμού · 

μετά της Ευδοκίας τό δικαίωμα 

τοΰ στέμματος λαμβάνω, καί κατατεθέν 

είς πίστας χεΐρας, τό φυλάττω διά σέ. 

Στάθμισον ταΰτα, καί, άν θέλης, πρόσταξον.

Ευφ ροσύνη.
Πού ή Ευδοκία.

Δ ούκας.

Συζητήσατε
όυ.οΰ.

Ε υφ ρ οσ ύ νη .

Σπανίως συζητώ. Συννότεοον 
προστάζιο.

ΠΑΡΑΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ

(εςερχόμενος τοΰ δωματίου τοΰ Αύτοκράτορος.) 

Αρχον Βεστιάριε, ύμας 
ζητεί ό Αύτοκράτωρ.

Δ ούκας.

ν£ τη  του πολλά!
( Εξέρχεται μετ& τοΰ Παρακοιμωμένου, εν ώ οια της 

θύρας τοΰ βάθους εισέρχεται ή Ε Υ Δ Ο Κ Ι Α . )

Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η .

Σε υπέρ πάντας, Ευδοκία, ηθελον.

Ε υ δ ο κ ία .
V  V *Ι .με, ω μητερ ;

Ε υφ ρ οσ ύ νη .

Εκ τών θυγατέρων μου 
σύ μ  είσαι ή φιλτάτη. Πάντοτ’ εύπε θ ή ς ,(3 3 8 )

ουδέποτε μοι λύπην προξενήσασα, 

εκτός εάν αί λύπαι μ’ έθλιβον αί σαί.

Ε ύ δ ο κ ία .

Ευχαριστούμαι, μητερ, πώς σ’ ευχαριστώ. 

Αλλα τάς άδελφάς μου ίσιος άδικεΐς.

Εύφ ρο σύνη.

Ισως· διότι oca μοι έπότι^αν 

ποτήρια πικρίας δέν τ '  άπέδωκα.

Εις τοΰ Κοντοστεφάνου τάς σατανικάς 

πλεκτανας κ ή Ειρήνη συνυπούργησεν · 

ή δ Αννα, πάσαν άποπτύσασα αιδώ, 
ερωτικά ς προτάτ εις δεν έπέτρεπεν 

εις τον μνηστήρα τοΰ θυγατριδίου τη ς , 

τον ΐβαγκον τόν Βλάχον; Καί άμφότεοαι, 

ότε χηρεία τας άπηλευθέρωσε, 

τρεφουσαι φρένας άγεν ΐς έδείχθησαν.

Ιπερ τοΰ κράτους μεριμνώσα καί αύτών, 
μεθ’ ηγεμόνων ηθελον της Δύσεως 

τιον πρώτων καί κρατίστων συνδεόμεναι, 

κλονουμενον τόν θρόνον νά στηρίξωσιν.

Αλλά την δόξαν παρ’ ούδέν τιθέμεναι, 
προς το συμφέρον απαθείς τό ύψιστον 

εκείν ερώτων ευτελών έφρόντιζον, 

και τών γονέων σείουσαι τόν χαλεινόν, 

εις αρχοντισκους έδωκαν την χεΐρά των, 

δι ήν σκηπτούχοι ν άμιλλώνται έ'ποεπεν.

Ε ύ δ ο κ ία .

Αλλ όμω ς, μητερ, καί οί άρχοντες αύτοί 
εϊσί τοΰ θρόνου ρωμαλέοι πρόμαχοι · 

φημίζοντ επ’ ανδρεία.

Ε υφ ροσύνη-

'Ως οί έσχατοι
τοΰ κίρκου στρατιώται.

Ε ύ δ ο κ ία .

Αλλ εις τούς δεσμούς 
αύτούς έκεΐναι εύρον ίσως τό γλυκύ 

τής ευτυχίας άνθος τό δυσεύρετον, 

ο μάτην παρά ξένοις ή καρδία τ(ον 
θενά ε ζητεί.

Ε ύφ ροσύνη.

Θύγατερ, ήγεμονίς 
ώς Θεοκρίτου ποιμενίς δέν όμιλεΐ 
περί καρδίας καί περί αισθήματος.

Δέν έχει προτιμήσεις ή καρδία της 

πλην ο ,τι εισηγειται εϊς αύτήν ό νοΰ;, 

και τό συμφέρον είναι πρώτος νόμος της. 

Ε ύ δ ο κ ία .
Ά  χάρις νόμος!

Ε ύφ ροσύνη.

Νόμος απαραίτητος.
Να σ ομιλήσω ήθ.λον περί αύτοΰ.
Δεινοί, γνωρίζεις, περιέστησαν καιροί 

τον θρόνον τοΰ πατρός σου. Σωτηρίας του 
ελπίς ούδ’ ελάχιστη μοί προσμειδιά, 

θ ά  καταρρεύση, καί είς τά ερείπια 
θ’ άνεγεοθή τό κράτος τών εχθρών ήμών, 

κ ειρκτή καί τάφος δι’ ήμάς θενά σκαφή.
Δέν άπατώμαι · τό παρόν άπώλετο · 

άς σώσωμεν τό μέλλον. Τοΰ πατρός κ’ έμοΰ 
σύ, καί τοΰ κράτους, Ιση άγγελος σωτήρ.

Ε ύ δ ο κ ία .

Εγώ ; Πώς τοΰτο, μήτεο; (4 0 6 )

Ε ύφ ροσύ νη .

Χρειαζόμεθα
πραττουσαν χεΐρα, κεφαλήν βουλεύουσαν, 

θερμήν καρδίαν καί άνεπιβούλευτον.

Ούδείς έκ τών γαμβρών μου συνενοΐ αύτάς 
τάς σωτηρίους άρετάς έν έαυτώ.

Δια χειρός σου θενά περιφράξωσιν 

αύται τον θρόνον, ή θά τόν κοσμήσωσιν.

Ε ύ δ ο κ ία .

Αλλά μοί είναι ολως άκατάληπτον...

Ε ύφ ροσύνη.

Ανήρ εχέφρων, ρέκτης, πυλυμήχανος, 

άφοσιοΰται είς ήμάς, τούς παλαιούς 

δεσμούς τον θραύει, καί μάς τείνει σώτειοαν 

τήν ανδρικήν του χεΐοα, καί ζη τεί τήν σήν.

Ε ύ δ ο κ ία .

Α νήο ;...

Ε ύφ ροσύνη .

Ο Δούκας είναι ό ’Αλέξιος · 

Ε ύ δ ο κ ία .

'Ο Μούρζου©λος;I 4 - 7

Εύφ ροσύνη.

Εχθροί του τό δυσώνυμον 

αύτό τώ  προσκολλώσιν έπωνύμιον, 

ούχί ήμεΐς. Μοί είναι φίλος συγγενής.

Εύ δ οκ ία .

Ώ  μητερ!

Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η .

Λέγεις;

Ε ύ δ ο κ ία .

Τοΰτο το ποτήριον 

άπότοεφόν το άπ’ έμοΰ.ν I ν

Εύφ οο σύνη.i k

Μή δειλίας.

Τό μέτωπόν σου αίρε ύπερήφανον.

Τό προορίζω θείω μύρω νά χρισθή, 

καί βασΐλίσσης νά δεχθί) διάδημα.

Ε ύ δ ο  κ ί α.

Στέφανον, μητερ, στέφανον άκάνθινον.

Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η .

Στέφανος δόξης είναι· θά τον άρνηθής; 

Ε ύ δ ο κ ία .

Ώ  μητερ , έκορέσθην δόξης , ε'πια 

I μέχρις ίλύος τήν πίκραν της κύλικα, 
ί οτ’ εστεμμένον θΰμα είς τόν Τριβαλλόν 

μ’ έπέμψατε, κ’ ένδίδων είς διαβολάς, 
ό άτιμος άτίμως μ’ άπεδίωξε, 

τό αίσχος μόνον έ'χουσαν περίβλημα.

Είς άλλους δόξης χάρισον Ωκεανούς.

Άν διψώ, μητερ, εν καί μόνον σοι ζη τώ , 
σταγόνα εύτυχίας.

Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η .

Της φρονήσεως 
μή άποπτύης , θύγατερ, τόν χαλινόν.

Δέν είν’ ό Δούκας βάρβαρος καί Τριβαλλός.
Τοΰ Βυζαντίου όταν θέλης μ ε τ ’ αύτοΰ 

τά  σκήπτρα φέρει,τίς βασίλισσα πρό οοΰ 

δεν θέλει κύπτει; Τίς δέν θέλει σέ φθονεί; (4 \ 3)

Ε ύ δ ο κ ία .

Υ π άρχει, μήτερ, καί καρδία έν ή μ ιν  

αή λέγε, δέν υπάρχει. Είς τόν ήλιον 

τής εύτυχίας όμως θάλλει Κορυφαί 

τής δόξης παγετώδεις τήν μαραίνουσι.

Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η .

Παιδαριώδη λέγεις, όσα ηκουσας 

τούς λυριστάς νά ψάλλουν-
(Εισέρχεται δ ΑΕΩΝ Σγουρός.)

Ε ύ δ ο κ ία  (καθ’ Ιαυτην).

"Υψιστε θεέ!
ό Λέων!

Ε ύφ ροσύνη.

Χαΐρε, "Υπαρχε.

Αέων.

'Ο Αάσκαρις 
άπό τοΰ στρατοπέδου τοΰ πρό τών τειχών 

μέ στέλλει ν ’ αναγγείλω, Ύπερσέβαστε, 
ότι πρεσβεία φθάσασα Λατινική, 

ζητεί νά έλθη πρός τόν Αύτοκράτορα. 
καί είσελθοΰσα μ ετ ’ έμοΰ, τήν άδειαν 

αμέσου έςαιτεΐται προσελεύσεως.

Εύ φ ροσύνη.

Πρεσβεία; Καί ήξεύρεις τ ί προτίθεται;

Α έω ν .

Δέν θέλ εϊς άλλον, πλήν τοΰ Αύτοκράτορος, 
νά έξηγηση τίνες αί προτάσεις της.

Ε υφ ροσύνη.

Προτάσεις πάντως ασεβείς. Καί τ ί φρονεί 
ό Αάσκαρις;

Α έω ν.

Πως πρέπει νά προσέλθωσιν 
οί πρεσβεις, ν άκουσθώσιν όσα λέγουσι, 

και άν ζητοΰντες ελεγ^θώσιν άτοπα, 
ν άποπεμφθώσιν.

Εύφ ρο σύνη.

Άν πλήν έπιμείνιοσιν;
Άν άπειλώσι ;

Αέων.

Πράξεις είς τάς άπειλάς 
ν’ άντιτα^θώσι.

Ε ύφ ροσύνη .

Φέρουσ’ είς τά ξίφη των 
εγγεγραμμένο·/ τ ’ όνομα τοΰ ’Ισαάκ, 

κ επι*τοΰ θρόνου νά ίδούσωσιν αύτον 
έπήλθον.

Α έων.

Ούτοι τίνι δικαιώματι 

τοΰ ίεροΰ μας στέμματος άπονομεΐς 

θά γίνωσιν οί ξένοι;

Ε ύφ ροσύνη.

Δικαιώματι. 
τής λόγχης. "Π νομίζεις ότι δι’ αύτοΰ 

άν είς τον θρόνον τόν άναβιβάσωσι, 

δέν θέλ:ι έχει κύρος ή ένθρόνισις; ( 4 7 8 j

Α έω ν .

Δέν θέλει γίνει · άλλ’ έάν έγίνετο, 
θά έ'χη πρώτον χρέος ό ένθρονισθείς, 

τής ένθρονίσεώς του πρώτην κύροκιν, 

νά σύρη τήν ρομφαίαν ην θενά ζωσθή, 

καί νά διώξη τούς ένθρονιστάς αύτοΰ.

Ε ύφ ροσύνη.

Τά τής πρεσβείας είς τον Αύτοκράτορα 

υπάγω ν’ άναγγείλω. Σύ δέ, "Υπαρχε, 

καί ό γαμβρός μου Αάσκαρις, ίδέτε, άν 

τοΰ Ισαάκ ό θρόνος άναστηλωθή, 

διά ρομφαίας πώς θά τόν κυρώσητε.
(Εισέρχεται εις τοΰ Αύτοκράτορος).

Ε ύ δ ο κ ία .

Παρώργισας, ώ Αέων, τήν μητέρα μου.

Λ έω ν .

Δυσάρεστόν Tt είς τήν Αύτοκράτ;ιραν 

δέν έπεθύμουν νά είπώ. ’λλλά τραφείς 
είς τών πολέμων τήν τραχεΐαν δίαιταν, 

είς μελιτώδη γλώσσαν δέν συνήθισα 

τό φρόνημα νά πνίγω. Ή άλήθεια 

καθήκον είναι πάντοτε, πρό πάντων δέ 

πρός άρχοντας, ’ίΐξεύρεις άν τό αίμά μου 

πιστώς ύπέρ εκείνο.) δέν θενά χυθή, 

ό'στις ού μόνον είναι Αύτοκράτωρ μου, 

άλλ’ είνα ι... καί πατήρ σου. Άν ή τύχη πλήν 

άναβιβάση άλλον είς τόν θρόνον του, 

αίμα καί πίστιν είς εκείνον χρεωστώ.

Εϊς σέ τό λέγω, ήν καί ύπερήφανος 

κ’ εύδαίμων βλέπω ώς άδάμας νά κοσμής · 

τών Κομνηνών τό στέμμα, ύπέρ ής ζωάς 

μυρίας έάν είχον, θά τάς έ'διδον· 

σήμερον πρέπει, πρό τοΰ Αύτοκράτορος, 

ή βασιλεία νά σωθή, καί, πρό αύτής, 
τό έ'θνος.

Ε ύ δ ο κ ία .

Τό τ ί πρέπει, Λέων, ύπέρ σέ 

ούδείς γνωρίζει, ούδ’ ώς σύ τό έκτελεΐ’.

Λέων.

Τό έ'θνος τών ‘ Ελλήνων! Πέραν τής χρυσής 
άλλ’ ομιχλώδους ατμόσφαιρας τής αύλής, 

έκτος τοΰ κόσμου τούτου τών σκευωριών, 

έκτος τοΰ όχλου τοΰ άργοΰ τών παλαιστρών, 

τίς ύποπτεύει άλλου έθνους ύπαρξιν;
Τίς τών φρένων έκστάντα, τίς άλλόγλωσσον,
τίς δέν θά μ ’ ύπολάβη μύθους λέγοντα,

άν περί έ'θνους ομιλήσω, άλλοτε
μυριοδόξου, ανωνύμου σήμερον

καί ποδοπατουμένου, άν είπώ λαμπρός

ότι κοσμεί τήν Σπάρτην ό Χαμάρετος,
τοΰ Αεωνίδου άξιος άπόγονος,

πώς τοΰ Σωκράτους οπαδός καί τοΰ Χριστοΰ
ό Χωνιάτης τάς Αθήνας ευλογεί,

καί ότι, ύπό πάντα τά  ερείπια
τής πάλαι δόξης, νέοι φύονται βλαστοί,
ελευθερίας φώς έπιδιώκοντες,
καί τής καλλιεργούσης χρηζοντες χειρός;

Ε ύδ  οκία.

Θερμόν πολλάκις ήκουσα τόν λόγον σου 

τ/ιν δόξαν έξυμνοΰντα τήν προγονικήν. (5 3 4

Πώς έχαιρον ήξεύρεις όταν μ ’ έλεγες 

περί άνδρών μεγάλων καί λαμπρών καιρών.
Εις σέ πεισθεΐσα, κ ’ ηγεμόνα τόν σοφόν 

λαβούσα Λογοθέτην, είς τοΰ Πλάτωνος, 

είς τών αρχαίων άοιδων τούς εύθαλλεΐς 

έτρύφησα λειμώνας, κ ’ ή καρδία μου 

είς έρωτα έτράφη τών περικλεών 
ήμών προγόνων, καί ό νους είς θαυμασμόν.

Λ έω ν .

Ήγεμονίς, οσάκις, τήν ψυχήν αλγών, 

τήν τύχην φέρω κατά νοΰν τοΰ έ'θνους μου, 

άν έδυνάμην νά σ ειπώ τ ί  όνειρον 

άκτιν'.βόλον, ούρανόθεν καταβάν, 
παρηγορεϊ καί θάλπει τήν καρδίαν μου!

Σέ, Εύδοκία, βλέπω, ώς τήν Άρτεμιν, 

φέρουσαν τόξα, ήγουμένην τών στρατών, 

καί είς παιάνων παλαιών σαλπίσματα 

Ελλήνων λόχους εϊς θριάμβους ώς τούς πρίν 

κ1 εϊς δόξαν οδηγούσαν. Ά λλοτε χρυσοΰν 

έχουσα σκήπτρον καί πορφύραν, κάθησαι 

έπι τοΰ θρόνου τοΰ εύάνδρου Άργους μου, 

κ εις τήν 'Ελλάδα τούς αρχαίους νόμους της 
επαναφέρεις, καί την πρώτην εύκλειαν , 
καί σώτειράν της ή Ελλάς σ ’ άνευφημεΐ, 
καί σέ λατρεύει ώς τάς άλλοτε Θεάς.

Ε ύ δ ο κ ία .

Ούχί, ώ Λέων. Ταΰτα ύπερβάλλουσι 
καί τάς δυνάμεις καί τάς κλίσεις τάς έμάς. 

Μακράν τών θρόνων καί μακράν τών αξιών,
ν tty λ & \ * ι /

αίτινες οςος και χολήν μ εποτισαν, 

καί χείρον έτι μοί έπιφυλάττουσι 
τό δηλητήριόν των, είς τών ’Αθηνών 

τούς περιδόξους κήπους, εϊς τάς φάραγγας 

τάς πολυδένδρους τοΰ Μαίναλου, άγνωστος 
έγκρυπτομένη, καί άπολαμβάνουσα 
τής φύσεως τά κάλλη τής Ελληνικής, 

είς αναμνήσεις βόσκουσα τήν φρένα μου 
ενδόξου παρελθόντος, τήν καρδίαν μου 

νά σφαγιάζω εϊς βωμόν μή έχουσα 

αγνώστων καθηκόντων, τοΰτο δ ι ’ εαέ 

τό όνειρον τοΰ β.'ου. Ο ίμοι! Όνειρον !

Λ έω ν .

Ώ  Εύδοκία! Ποία πάλλεται χορδή 
έντός μου, όταν ώς ηχώ έξ ούρανοΰ 

τήν θίγ/ι ή φωνή σου ! Πασαν τήν πληροί, 
κ ’ έντός της διεγείρει μέλος συρφωνοΰν.

Ε ύ δ ο κ ία

(δεικνύουσα εγεφόαενον το παραπέτασμα).

Ιδού.
(Εισέρχεται 6 Αύτοκράτωρ ΚΟΜ Μ ΙΧΟΙ, προπεμ- 

πόμενος καί παρακολουθούμενος ύπο ΑΤΛ1ΚΩΧ 
εν οίς καί δ ΛΟΥΚΑΣ).

Δ ο ύ κ α ς (πάντων προηγούμενος και άναγγέλλιον).

Ό Αύτοκράτωρ!

Α ύ λ ικ ο ί.

Είησαν αύτοΰ 

πολλά τά έτη ! ( 5 6 0 ;

[ “Επεται συνέχεια.)



Η ΓΤΑΑΙ ΓΓΕΝ ES I  Α
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Ε Υ Ρ Ω Π Η .

Α' .

Η περι τά τέλη του μεσαιώνος έπελ- 
»ΰσα άνέγεροις τής άνθρωπίνης διανοίας 

κατά την βορείαν Ευρώπην έφανερώθη 

συγχρόνως τή πρός μεσημβρίαν Ευρώπη 

άναλαμψάση Παλιγγενεσία, καί έν μέρει έκ 
τών αύτών αϊτώ ν. Επειδή προς τήν γέ-  
νεσιν καΐ κατάστασιν τών εν ’Ιταλία δη
μοκρατιών ήχησεν ή σάλπιγξ τής άπε- 
λευθερώσεως τών δήμων τή<: Γαλλίας 
καί τών Κάτω Χωρών · πλήν δ'τι εν μέν 
Ιταλία ή ελευθερία τών πολεοον έγεννήθη 

εκ τής πάλης του παππισμοΰ πρός τήν 

αυτοκρατορίαν, έν οέ Γερμανία καί Γαλλία  

εκ τής σφοδρας τών σταυροφοριών κλο- 
νησεως, αίτινες, άναγκάσασαι τήν Δύσιν 
ινα έπιμιγνύηται πρός τήν ’Ανατολήν, έξή- 
γειραν αύτην τοΰ λήθαργου καί τής άπο- 
ναρκώσεως, είς ήν περιήλθεν ά π ότήςπ τώ - 
τεως τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας.

Εν τή πρός άρκτον άρα Εύρώπη, ώς έν 

τ ή πρός μεσημβρίαν , ή παλιγγενεσία τής 
τέχνης έ'πεται έκ τοϋ πλησίον τή πολιτική 

παλιγγενεσία, διατρανωθεΐσα μέν αμφοτέρω
θεν τό πρώτον διά τής αρχιτεκτονικής, άλλά 
ποικιλόμορφος. Καί έν μέν τή μεσημβρινή 
Γαλλία καί ’ Ιταλία, έ'νθα, εί καί διαρπα- 
γέντα καί παντοιοτρόπακ κακωθέντα πα

ρά τών βαρβάρων, ύπελείφθησαν έ'τι άρ- 
χαΐά τινα μνημεία , μεταβληθεντα είς 
χριστιανικούς ναούς, αί έλληνικαί καί 
ρωμαϊκαί παραδόσεις ένοθεύθησαν μ έν , 
άλλά δέν διεφθάρησαν όλοσχερώς · διό 
καί ή παλιγγενεσία τής αρχαίας τέ
χνης συνετελέσθη εύκολώτερον έν ταύ- 
ταις ταΐς χώραις·. ή δέ αρχιτεκτονική τής 

Παλιγγενεσίας δύναται μάλλον ί'να νομισθή 
αποκατάστασις τών αρχών τών άρχαίων 
ή αληθής μεταβολή τής τέχνης. ’Επειδή 
αί μέν προς τούς Βυζαντινούς συχναί έπι- 

μιξίαι διέτρεφον τήν αισθησιν τής ψηφο-

λογίας· ή δέ γλυπτική άνεγεννήθη κατά 
τόν δέκατον τρίτον αιώνα διά τής μελέτης 

τών αρχαίων αγαλμάτων* ή δέ βυζαντινή 
ζωγραφική άνήχθη είς τήν άληθή ζωγρα
φικήν οια τής μελέτης τής φύσεως, καί 

ούτως η Παλιγγενεσία εγεννήθη ένταΐςχώ - 
ραις ταυταις αμέσως έκ τής αρχαίας τέ-  

Z y K  και ευρΐ μετ ολίγον τήν οίκείαν όδον.

Β .

Αλλ άλλως άπέβησαν τά κατά τήν τέ
χνην έν τή πρός άρκτον Γαλλία, Γερμανία 
/.αι ταΐς Κατω Χωραις, εν αίς ή αρ
χιτεκτονική άπέστη μάλλον τής αρχαίας 
παραοόσεως. Καί κατ άρχάς μέν έπεκρά- 
τησεν εν αυταϊς μέχρι τού δωδεκάτου αϊώνος 

ό λεγόμενος ρ ω μ α ν ικ ό ς ρυ θμ ό ς (Style  
ro m a n ) , οστις, ών οιαφθορά τής ρωμαϊ
κής αρχιτεκτονικής, όνομαστέος μάλλον

j»

—  Μ μητροπολις της Ικουλισνας (A ugoulem e). 'Ρυθμός ρωμανικό;. —  'Η μητρόπολις τοΰ Λιμο'νου (P o itiers).

καί ή νέα έν Αθήναις μητροπολιτική εκ
κλησία.

νον τήν άνταλλαγήν τής άψίδος (ogive) 
άντί τοϋ ιωνικού καμαρώματος (a rca d e )’ 

διότι ή άψιδοειδής λεγομένη αρχι
τεκτονική (Style ogival), ήν άκυ- 
ρολόγως όνομάζομεν γ ο τ θ ικ ή ν ,  
άνάκειται πρός άρχάς πολύ των μέ
χρι τοΰδε έπικρατησασών διαφόρους. 
’Επειδή ή γοτθική λεγομένη άρ- 
χιτεκτονική τείνει πάντοτε είς τό 
ύψώσαι τό οικοδόμημα ώς δυνατόν 
μάλιστα είς τον ούρανόν · πρός τό 
άναγαγεΐν τούς ένδον στύλους έν μια

'Ρυθμός ρωμανικός.

γ ο τ θ ικ ό ς ·  διότι πρώτοι μετεχειρίσθησαν 
αύτόν οί Γότθοι.

Γ ' .

Ό  αρχαίος ιστορικός Γλάβερ λέ
γει ότι τρισίν έ'τεσι μετά τό χ ι-  
λιοστόν έ'τος άπό Χριστοΰ , /.αθ’ ο 
πάντες ένόμιζον οτι εμελλεν ί'να 
έπε'λθη ή συντέλεια τοΰ αϊώνος, διε- 
τρανώθη καΟ άπασαν τήν Γαλατίαν 
τοσαύτη χαρά καί ελπίς άναβιώσεως, 
ώστε αί έκκλησίαι άνέθρωσκον ώς 
άφ ένός κελεύσματος πανταχόθεν.
Καί έπειδή τά ξύλινα στεγάσματα  
τών άρχαίων βασιλικών έφθείροντο 
είτε ύπό τοΰ χρόνου, εϊτε ύπό τοϋ 
πυρός, οί τότε άρχιτέκτονες έπενόη- 
σαν ίν’ άνταλλάξωσιν άντί τών 

ξυλίνων οριζοντίων στεγών πρώτον 
μέν θόλους ήμικυκλοειδεΐς, ύστερον 
οέ τήν τεθλασμένην αψίδα (a rc  
b rise). Κατά τόν ένδεκα τον καί δω- 
οέκατον αιώνα ίδρύθησαν έν τή με
σημβρινή Γαλλία πλήθος τοιούτων 

ρωμανικών λεγομένων έκκλησιών, 
μεγάλην παρεχουσών άρχιτεκτονι- 
κήνποικιλίαν. Έ ν  αύταΐςδέή βυζαν
τινή τέχνη συγχέεται τή ρωμαϊκή. 
Επισημόταται ο αύτών είναι αί 

μητροπολιτικαί έκκλησίαι τής ’Αγ- 
γουλέμης, τοϋ Λιμόνου, τοΰ Ριιν, κ .λ .π . ,  
ών παρατίθεμεν τάς εικόνας. Κατά τόν 
ρυθμόν τοΰτον κατεσκευάσθη ώς έγγιστα

ορμή, μηδενός μέρους τοΰ άρχιτε- 

κτονήματος έπιπροσθοΰντος τώ ό'μ- 
ματι άπό τοΰ έδάφους μέχρι τοΰ θό
λου · (διότι ή προσθήκη τών εξωτε
ρικών πελωρίων άντηρίδων, περι- 
ποιοΰσα τοΐς τοίχοις τοϋ οικοδομή
ματος μεγίστην δύναμιν, έπέτρεπεν 
ινα έγείρωσιν αύτούς καί τάς έπ’ 
αύτών στηρίζομένας αψίδας εϊς άπι
στον ύψος) * πρός τό καταλιπεΐν 
παντελώς τούς ρυθμούς (lesordres) 
τής έλληνικής αρχιτεκτονικής · 
πρός τό μεγεθύνειν παρά το μέτρον 
τά παράθυρα καί τάς θύρας, καί άφα- 
νίζειν τά τείχη , άνταλλάσουσα άντί 
τών ζωγραφημάτων, άτινα κατεκά- 
λυπτον τούς τοίχους, τάς έσμαλτω- 
μένας καί έζωγραφημένας ύάλους, 
ας τοσοΰτον θαυμάζομεν έν ταΐς 

άρχαίαις τοϋ μεσαιώνος γοτθικαΐς έκκλη- 
σίαις. « Ή  άρχιτεκτονική τών γαλλικών 
έκκλησιών τοΰ δεκάτου τρίτου, δεκάτου τε*

‘Ρυθμός ρωμανικό';. —  Ή  μητρο'πολις τοΰ P u y .

’ Εκτοτε έπήλθε βαθμηδόν έν τή άρχι- 
τεκτονική άντικοπή ισχυρά κατά τοΰ ρω- 
μανικοϋ ρυθμοϋ, ήτις δέν έπήνεγκε μό



τάρτου καί δεκάτου πέμπτου αΐώνος, λ έ 

γει 6 Κ . E m e ric  D avid , έγένετο άληθές 
πρωτότυπον οημιούργημα, μέγα, τολμη

ρήν, βαΟέο ς̂ καταλελογισμένον, ούτινος 
ούόεν έθνος μέχρι τότε παρέσχεν ούδέν 
ύττόδε γμα. »

Η Γαλλία κέκτηται τά αρχαιότατα 

και πλεΐστα μνημεία τής αρχιτεκτονικής 
ταύτης· αί δέ πλεΐσται τών εκκλησιών τής 

Νήσου Γα λλία ς, τής Πικαρδίας καί τής 

Καμπανιας παριστώσι μάλιστα τήν μεταλ
λαγήν τοΰ ρωμανικού εϊς τον γοτθικόν τρό

πον. Εξ ού τεκμαιρόμεθα ότι ό άψιδοειδής 

ρυθμός (Fart ogivale) έγεννήθη έν ταΐς 
χώραις ταύταις, ών οί τεχνΐται, διασπαρέν- 
τες είς τήν Ευρώπην, μετήνεγκον αύτόν 

άγαπηθέντα πανταχού, μάλιστα δέ έν Γερ
μανία καί Αγγλία.

II άρχιτεκτονική αύτη ένήρμοττε με- 
γάλως τοΐς ήθεσι, ταΐς χρείαις καί τή  

θρησκεία των εθνών τής προς άρκτον Εύ- 

ρωπης. Ούίεποτε δέ άπό τών λαμπροτά- 

των χρόνων τής Εύρώπης ειδέ τις σύνολον 

σεμνότερον, μεγαλοπρεπέστερον άμα καί 
άπλουστερον τοΰ τών γαλλικών εκκλη
σιών τοΰ δεκάτου τρίτου /α ί δεκάτου τετάρ
του αΐώνος. Εν μέσω τών βορβορωδών καί 
στενών άγυιών τών πόλεων τοΰ μεσαιώνο:, 

περικεκυκλωμένων ύπό οικιών εύρωτιωσών, 
άρρύθμων, έχουσών πυργώματα καί έξεχού- 
σας στέγας, έξήρετο ό εύρύχωρος τής έκ
κλησίας πυλών, φτινι έπέκειτο το κωδω- 
νοστάσιον. Εκεΐ έπεδείκνυτο σύμπας ό πο
λυτελής καλλωπισμός τοΰ άψιδοειδοΰς τρό
που τής αρχιτεκτονικής τοΰ μεσαιώνος. 
Αγιοι έχοντες τάς χ_εΐρας συμπεπλεγμε- 

νας, επίσκοποι, ίππόται, δαίμονες κατα
βεβλημένοι παρά τών άγγέλων, δράκοντες 
καί θηρία παντοδαπά, πανταχοΰ το κακόν 

συνεζευγμένον τώ άγαθώ, άπεικάζουσι τό 
σύμβολον τής πάλης τής άρετής πρός τήν 

κακίαν. Αμα δέ διαβάντος τινός τον βη- 
λόν τοΰ οί'κου τοΰ θεοΰ ή καταπληκτική 
θέα τών ύψίστων καί ψιλών τούτων στύ- 

λω ν, οί’τινες φαίνονται άνυψούμενοι πρός 
τόν ούρανόν, άναμιμνήσκουσι τούς πιστούς 
ότι μόνη τή προσευχή έγκειται ή σωτηρία 
καί ή εύοαιμονία.

Δ'.

Αλλ ό'μως, καί κατ’ άξίαν θαυμάζοντε; 
τήν γοτθικήν άρχιτεκτονικήν, άναγκαζό- 
μεθα ί'να όμολογήσωμεν ό'τι είναι ήκιστα 
επιτήδεια πρός τήν ζωγραφικήν τώνοίκο- 
οομηυ,άτων, ήτινι δέν δίδει μεγάλας έπι- 
φανείας είς καλλωπισμόν. Διό καί ή πρός 
άρκτον Εύρώπη δέν έχει είς έπίδειξιν ού- 

δεμίαν τοιχογραφίαν ένάμιλλον τών τοΰ 
Campo Santo καί τών εκκλησιών τής 
Ιταλίας. Επειδή οί ζωγράφοι ήναγκά- 

^οντο ΐν άσκώνται είς τήν διαπόνησιν τών 
πινάκων, τών βωμών, τών έν τοΐς βιβλίοις 

μικρογραφιών ( m iniatures) καί ύαλων

μάλλον ή τών στενότατων τοίχων τών 
δημοσίων μνημείων.

Ε '.

II τών άγίο>ν λατρεία έπολλαπλασίαοε 

τά έν τώ έξω τών έκκλησιών άγάλματα · 
όπερ διασαφεΐ διά τί έν μέν τή πρός 

άρκτον Εύρώπη ή γλυπτική έπροτέρευσε 
τής ζωγραφικής, έν δέ τή Ιταλία έγένετο 

τούναντίον. Κατά τον δέκατον τρίτον αι
ώνα ή Γαλλία διεφημίζετο διά τά άγάλ
ματα καί τάς τών θυρίδων ύάλους. ’Ένια 

οέ τών οικοδομημάτων αύτής είναι άληθή 

μουσεία γλυπτικής, ένθα πλησίον έ'ργων 

μικρότατων κεΐνται έ'ργα θέλγοντα διά 

τήν ακρίβειαν καί αφέλειαν τής χειρός 

τοΰ τεχνίτου. Καί όμως οί τότε τεχνΐται 

οέν ήδύναντο ί'να έμπνευσθώσιν ύπό τών 

καλλιτεχνημάτων τών άρχαίχν. ’Επειδή

Ρυθμός γοτθικός. —  Έ  μητρόπολις τοΰ R eim s.

οί δημιουργοί των άγαλμάτων τούτων εί
ναι ώς έπί το πολύ άγνωστοι, ώς οί τών 

έσμαλτωμένων ύάλων, τών θυρίδων καί 
τών μικρογραφιών, αΐτινες κοσμοΰσι τά 
χειρόγραφα τής έποχής ταύτης.

Σ Τ '.

Αρχομένου τοΰ μεσαιώνος άπαντες σχε
δόν οί τεχνΐται ήσαν μοναχοί, άπαξιοΰντες 

έκ μετριοφροσύνης ί'να ύπογράφωσι τά έ'ργα 
αύτών. Χ λ λ ’ άρχομένης τής δέκατης τρί
της έκατονταετηρίδος αί τέχναι μετέστη
σαν είς τούς λαϊκούς, οί'τινες ούδέν ήττον 

έμειναν άγνωστοι · διότι είργαζοντο κατά 
εταιρείας.

Καί ή μέν ελληνική κοινωνία έθήρευσε 
τήν ευταξίαν έν τή ελευθερία· ή δέ φεου- 
οαλική έφιλοτιμήθη ί'να φθάση είς αύτήν 
οιά τής ιεραρχίας. Ούδέποτε δέ έπεκράτησε 

τοσαύτη σύγχυσις, όση κατά τόν καιρόν 
τοΰτον, ό'τε έκαστος κατετάσσετο καί έπε-

γραφετο είς τήν οίκείαν εταιρίαν άπό τοΰ 
πάππα καί τοΰ αύτοκράτορος μέχοι τοΰ 
εσχάτου τών δούλων.

« Κατά τούς καιρούς έκείνους, λέγει ό 

Κ . V i t e t ,  ούδεμία διάκρισις ήτο δυνατή 
τεχνιτών καί βιομηχάνων , έκτος τής 
εύφυ/ας, είς ήν διέφερον άλλήλων. Διό καί 
η τέχνη εισέουε πανταχόσε, είς τά καθη
μερινά έπιπλα , είς τά σκεύη , είς πάντα 

τα μικρά πράγματα, άτινα γίνονται έν τώ  

παρόντι ύπο τών βιομηχάνων. Οί τάπητες 

τών Φλανορών, τά έ'γκαυστα (les emaux) 
τοΰ Nevers, τά ύελουργεΐα τών Lim oges 
κατέστησαν περιβόητα κατά τον μεσαιώνα 

καί τήν παλιγγενεσίαν. Ή  ζωγραφική, ή 

γλυπτική και ο καλλωπισμός τών οικοδο
μημάτων κατέστησαν σχολάς έν έκάστη 
επαρχίας μητροπόλει, ώστε ή τέχνη ήσκεΐ- 
το καθ’ άπασαν τήν Γαλλίαν, άντί τού συνά- 
γεσθαι εις Παρισίους , ώς νΰν. γΗτο δε ή 

κίνησις τών τεχνών αύτη καρπός τών δη
μοτικών προνομιών, ξηρανθείς άμα καθαι- 
ρεθεντων αύτών ύπό τής βασιλείας.

Ή  αύτή δέ ροπή , ήτις άντήλλαξεν έν 
τή πρός άρκτον Εύρώπη άντί τών φορ
τικών τύπων τοΰ ρωμανικού τούς εύμήκεις 

τύπους τοΰ άψιδοειδοΰς γοτθικού ρυθμού , 
μετέβαλε καί τήν ζωγραφικήν καί τήν γλυ
πτικήν, άναγκάσασα ΐνα έφαρμόσωσιν έαυ- 
τας ταΐς χρειαις τών καλλωπιζομένων μνη
μείων. Τά πρόσωπα τών άγίων έλεπτύν- 
θησαν ύπερ με'τρον αί δέ εύρεΐαι πτυχαί, 

καλυπτουσαι ισχνότατα σώματα, συνάγου- 
σι πάσαν τήν διάνοιαν είς τό πρόσωπον, έξ 

ού καταφαίνεται ή διαφορά τοΰ θρησκευ
τικού δόγματος, δπερ ενέπνεέ τούς αρχαί
ους "Ελληνας τεχνίτας, πρός ‘ τό τούς τε- 

χνίτας τής έποχής ταύτης έμπνέον δόγμα.

Και οι μεν θεοί τών άρχαίων άπείκαζον 
τους νόμους τν,ς φύσεως· οί δέ τεχνΐται , 
μελετώντες τά τών άθλητών σώ ματα, 
έφιλοτιμοΰντο μάλλον περί τάς αναλογίας 
τών μελών ή τήν έ'μφασιν τής κεφαλής. 
Απ εναντίας δέ ή χριστιανική τέχνη, οί'αν 

βλεπομεν αύτήν έν ταΐς ζωγραφίαις τών 
γοτθικών έκκλησιών, άπαρτα τά πάντα έκ 
τής κεφαλής, έν ή είκονίζεται ή ψυχή. Τό 

δε την ψυχήν μιαΐνον σώμα ύποκρύπτεται 

ύπο ποδήρεις στολισμούς, καί διατείνεται·, 
οπως γένηται άφαντον,

Ζ '.

Αλλά κακή τύχη αί άρχαί τής πρός 

άρκτον Εύρώπης τέχνης περικαλύπτονται 
ύπό παχείας άχλύος· διότι δέν άνεφάνη 
έν αύτή, ώς έν Ιταλία, ιστορικός τις, οίος 
6 ’Ιταλός Βασάρης, διδάξων ήμάς τήν γέ- 
νεσιν καί τήν έπίδοσιν αύτής. Χ λ λ ’ εί καί 
άγνοοΰμεν το ό'νομα τών πρώτων αύτής 

οιδασκάλων, δυνάμεθα ΐνα λάβωμεν έν- 
νοιάν τινα τής τέχνης ταύτης καθόλου 
μέχρι τής τελευταίας μορφώσεως τών ιδίως 
λεγομένων σχολών αύτής.

*

Ί'υΟμός γοτθικός. —  II μητρόπολις τοΰ Στρασβούργου. 'Ρυθμός γοτθικός

Οί τεχνΐται τών πρός άρκτον τής Εύ
ρώπης σχολών , έξεικονίζοντες δΓ ορατών 
σχημάτων τά ιδανικά τής θρησκείας δόγ-

προπορευόμενοιούδέποτε φθάνουσιν είς τον 

σκοπόν.
Αρχηγοί τής σχολής τών Κάτω Xto-

ματα, έφιλοτιμήθησαν ΐν’ άπεικά- 
ζωσιν άπάσας τάς άπό τής χ ριστια
νικής έκστάσεως καλλονάς. Ή  με
λαγχολία είναι ιδία τών πρός άρκτον 
λαών, καί επικρατεί έν άπασι τοΐς 
γερμανικοΐς σκανδιναυϊκοΐς ποιήμα- 

σι καί ζωγραφήμασι τών πρώτων 

διδασκάλων τής Κολωνικής σχολής 
Ουΐλλέμου καί Στεφάνου, (οϊτινες 

ήκμασαν ό μέν κατά τό 1380ον 
έτος, ό δέ κατά τό 141 Οον. Δυνά
μεθα δέ ΐνα ’ίδωμεν τά εργα αύτών 

έν τή τής Κολωνίας μητροπόλει, 
έν τή πινακοθήκη τοΰ Μονάχου καί 
έν άλλοις τισί μουσείοις τής Γερμα
νίας , άποπνέοντα χριστιανικής έκ
στάσεως καί μελαγχολίας.

Η '.

'Η σχολή τής Κολωνίας πρω
τεύει τής φλαμανδικής σχολής τών 

Βρουγών (Bruges), πόλεως τού Βελ
γίου, καί φαίνεται ούσα μήτηρ αύ
τής· διότι ύπολαμβάνοντες, ώς πά
λαι ποτέ τινες, ότι οί van  E y ck  
έγένοντο αύτοδίδακτοι έκ φύσε
ως, συγχέομεν πάσας τάς γνώσεις, 
ες ών άναρτάται ή ιστορία τής 
τέχνης. Επειδή αύτη δεν δύναται άλλως 
ϊνα τελειοποιηθή είμή δΓ άλληλοδιαδό- 
χων πόνων πολλών τεχνιτώ ν, καί οί

—  Ή  μητρόπολις τοΰ C h artres.

ώς φαίνεται, διαπονησάμενοι τήν ζωγραφι
κήν έν Κολωνία. Ό  δέ νεώτερος καί περι

φημότερος τών δύο τούτόυν άδελφών , 
’Ιωάννης Y an E y ck  ( 1 3 0 0 - 1 4 4 1) } 
κατέστη έν Bruges μετά τής άδελ
φής αύτοΰ, ήτις διέτριβε περί τήν 

μικρογραφίαν. Αγνοείται δέ πότε- 

ρος τών δύο άδελφών έγένετο έφευ- 

ρετής ή τελοιοποιός τής διά τού 
έλαίου ζωγραφικής. ’Α λλ άμφότε- 
ροι ήρξαντο ζωγραφουντες ύπέρ τής 

έκκλησίας τοΰ Αγίου ’ΐωάννου έν 
Γανδαίω (Gand) τοΰ Βελγίου τήν δια- 
βόητον εικόνα τοΰ Μυστικού Αμνού, 
ήν άπετέλεσεν ή άδελφή μόνον 
μετά τον θάνατον αύτών. Αι δέ 

εικόνες αύτών, πάντοτε μικραί το 
μέτρον , νομίζονται κάλλιστα μ ι - 
κρογραφίας έργα, καθ’ ά ή λεπτο
μερής διαγραφή τών καθ’ έκαστα 
δέν βλάπτει παρά τό σύνηθες τήν 
καθόλου όψιν. Τά δέ έν άπόπτω 
είναι άριστα έννενοημένα- καί έπειδή 

6 Παύλος Ούκέλος, οστις νομίζεται 
άληθής τής τέχνης ταύτης έφευρε- 

τή ς , νεώτερος ών τοΰ V an Eyck, 
άπέθανε τριάκοντα μετ' αύτόν έτεσιν, 
ανάγκη ΐν ύπολάβωμεν ότι οί τε-  
χνΐται τής προς άρκτον καί πρός 
μεσημβρίαν Εύρώπης έκοινώνουν 
πρός άλλήλους, όπερ πιστοί ή τα -  

χ ύ τ η ς ,  μεθ’ ής ή δΓ έλαίου ζω
γραφική δαδίδεται είς τήν ’Ιταλίαν.

Ή  μεγάλη ένάργεια τών εικόνων τοΰ 

καταπλήττει τοσοΰτο μάλ

Ί'υθμός γοτθικός. —  Ή  Παναγία τών 11αΓ« ίω /.

ρών έγένοντο δύο άδελφοί ονομαζόμενοι I 
Van E y ck , ό Χοΰβερ καί ό Ιωάννης καί 
μία άδελφή αύτών Μαργαρίτα, άπαντες, ! X an Eyck



λον, καθόσον αγνοείται διά ποιων προπαι- 

Οευτικών τριβών ή δυνηθη ί'να φθάση είς 
ταύτην.

Θ'.

Αντιτάττουσι δέ αύτω κατά τοΰτο 
έτερον μέγαν ζωγράφον τής λαμπρας 

σχολής τών Βρουγών, τόν Hans Memling 
( 1 4 7 0 - 1 4 8 4 ) ,  ώς άντιτάττουσιν έν τή 

φλωρεντινή τον Φιεζόλε τώ Γουϊρλαν- 
οαγίω. Ώ ν δέ λεπτογνώμων, ώς ό Van 
E y c k , έν τοΐς κατά μέρος, ό Μ έμλιγγ  

ανάγεται μάλλον είς ιδανικούς τύπους. 
Διό καί οί Γερμανοί τιμώσιν αύτόν, ώς 

ποιητικώτατον πάντων τών κατά τήν βο- 
ρείαν Εύρώπην τεχνιτών.

Η χειρ αύτοΰ, καί ήττον έρ- 
ρωμένη ούσα τής τοΰ Van Eyck , 
είναι ακριβής, γλαφυρά, '/α ί λα μ 
βάνει παρά τής φύσεως μόνον το 

άρκοΰν αύτή προς τό δηλοΰν τής 

χριστιανικήν διάνοιαν. Ό  Μ έμλιγγ  

καί ό Αγγελικός δέ Φιεζόλε είναι 
οί έσχατοι καί ένδοςότατοι διά
δοχοι τών πνευματικών ορμών τοΰ 

μεσαιώνος, καί άναλογοΰσι παν
τελώς πρός τό ιδανικόν, ό'περ 6 

Σαβοναρόλας έδίδασκε συγχ ρόνως 

ότι είναι ό ΰψιστος σκοπός τής τέ
χνης. Τή έκστατική ταύτη ζωγρα
φική έπιπνε'ει άίδιόν τι έαρ τής νεαρας 
φαντασίας καί τής άγνής χάριτος, 
ήν ή έπιστήμη τών μεταγενεστέ
ρων αιρέσεων δέν ήδυνήθή μήτε  

ί'να άναπληρώση μήτε ί'να άφανίση, 
ώς γυνή έν τή άκμή τοΰ κάλλους 
αύτής ποθεί ενίοτε τό πρώτον άνθος 
τής νεαρας ήλικίας.

’Αγνοοΰμεν παντάπασι τά κατά 
τόν βίον τοΰ Μ έμλιγγ. Τοΰτο δέ 

μόνον’ γνωρίζομεν, οτι άσθενήσαντά 
ποτε έδέχθησαν αύτόν είς τό έν 

Βρούγαις νοσοκομεϊον τοΰ 'Αγίου 
Ιωάννου καί έθεράπευσαν. Θέλων 

οε ίν άποοώ τήν θεραπείαν, έζειργάσατο 
έν τούτω τά κάλλιστα τών έ'ργων αύτοΰ, 
καί μάλιστα ττν  περίφημον λειψανοθήκην 
τής ΐΔγίας Ούρσούλης, ήτις φυλάττεται 

εύλαβώς έ'τι καί νΰν έν τώ νοσοκομείω. 
Ούχ ήττον δέ αγνοοΰμεν άν έπεσκέφθη τήν 

Ιταλίαν. Τοΰτο δέ μόνον γνωρίζομεν, ό'τι 
ήτο περίφημος, ζώντος έ'τι τοΰ ’ΐωάννου 
Βελλίνου έν Βενετία, έ'νθα έδεικνύετο προς 
τοΐς άλλοις η μεγάλη αύτοΰ είκών,  ή 
άπεικάζουσα τήν Αατρείαν τών Μάγων.

I .

Τήν γερμανικήν λεγομένην σχολήν άνέ- 
οειςαν τρεις μεγάλοι γερμανοί ζωγράφοι, 
Μαρτίνος ό Ώ ραΐος, ό ’Αλβέρτος Δύρερ 
κοί ό Χολβάίν. Ενώ δέ ή βενετική σχολή  
συναπτεται κατά πολλά τή φλαμμανδική

καί ολλανδική, ή γερμανική τέχν η , ήτις 

έπέδωκεν ιδίως έν τή χρυσοχοϊκή, είναι 

παραπλήσια μάλλον τή φλιορεντινή τέχνη. 
Ό  πρώτος τών Γερμανών ζωγράφων Μαρ

τίνος ό Ώραΐος (Schoen, 1 4 2 0 - 1 4 8 4 ) ,  

γεννηθείς κατά τινας μέν έν ταΐς Κάτω 

Χώραις, κατ’ άλλους δέ έν Φραγκονία, 
έγένετο , ώς όΦινιγουέρας, πρώτον μέν 
7.Ρ'-»σοχόος, έπειτα δέ γλύπτης καί ζωγρά

φος. Τά έργα αύτοΰ,σπανιώτατα ήδη κα- 
ταστάντα, συζευγνύουσι τή γοτθική χειρί 

τής αίρέσεως τής Κολωνίας τό κατά φύ
σιν τοΰ Van Eyck.

ΙΑ '.

Γεννηθείς έν έργαστηρίω χρυσοχόου ό 

έκ Νυρεμβέργης Αλβέρτος Δύρερ ( 1 4 7 1 -

'Ρυθμος βυζαντινός. —  '11 Ά/ ί α  —ofία.

1 5 2 8 ) 6  έπικληθείς 'Ραφαήλος τής Γερμα
νίας έδιδάχθη ύπό τοΰ Μαρτίνου S ch o en , 
καί έπορεύθη είς τάς Κάτω Χώρας, έν αίς τά 

έ’ργα αύτοΰ ύπερετιμήθησαν. Ό  'Ραφαήλος 
έκέκτητο τήν εικόνα τοΰ Αλβέρτου Δύρερ, 
έ'ργον αύτοΰ τοΰ Δύρερ. Ό  δέ ταύτην 

κληρονομήσας μαθητής τοΰ 'Ραφαήλου 
Ιούλιος 'Ρωμανός δέν έπαυε λέγων ότι ή 

είκών ήτο τό κάλλιστον τής συλλογής 
αύτοΰ εργον. Α λλ’ εί καί ήτο φίλος τών 
έπανορθωτών Εράσμου καί Μελάγχθονος, 
ο Αλβέρτος Δύρερ διήγαγε καθ’ έαυτόν 
μακράν τών άπό τής θρησκείας παθών, 
ζών έν Νυρεμβέργη, ήτις, καί διαμαρτυρο- 
μένη ουσα, διετέλεσέ πως ούδετέρα κατά 
τούς έκ τής θρησκευτικής μεταρρυθμίσεως 
γεννηθέντας πολέμους.

Ο Δύρερ ήτο ζωγράφος, άγαλματο- 
ποιος καί χαλκογράφος ιδιόρρυθμος, μή

μετεχων μητε τοΰ ύπερφυοΰς τρόπου τής  

Φλωρεντινής, μήτε τής καταπληττούσης 
έναργείας τής ο λ λ α ν δ ι κ ή ς  αί ρ έ σ ε ω ς  

Προήγαγε δέ τά μέγιστα τήν χαλκο
γραφίαν τά δέ έ'ργα αύτοΰ κατέστησαν 

έν τώ παρόντι άληθή κειμήλια καλλι
τεχνίας. Χ λ λ ’ ή ροπή, ήν έ'σχε προς τήν 

τέχνην, έπαυσε μετά τόν θάνατον αύτοΰ. 
Διότι τών μαθητών αύτοΰ οί μέν ήσπά- 

σαντο' τον φλαμανδικόν τρόπον, οί δέ τον 

ιταλικόν , ούδόλως διαπρέψαντες έν τή  
τέχνη .

Αμα οε τή Νυρεμβέργη ή Αύγούστα 

(Augsbourg) εφιλοτιμήθη περί ί'δρυσιν 

ιδίας αίρέσεως. ’Επειδή ό Hans-Holbein 
1 4 9 8 - 1 5 4 3 ) ,  μαθητήςπατρόςπεριφήμου, 

ούτινος ήμαύρωσε τήν φήμην, έγένετο ζω - 

γράφος, χαλκογράφος καί άρχιτέκ- 
των άριστος, καί, διατρίψας ολίγον 
καιρόν έν τήπατρίδι, μετέβη είς Αγ
γλίαν, έ'νθα ’Ερρίκος ό όγδοος ύπερε- 
τίμησεν αύτόν. Εγένετο δέ ούτος 

θαυμαστός είκονογράφος , είκονίζων 
άριστα ού μόνον τό πρόσωπον, άλλά  
καί τήν ψυχήν τών ύπ’ αύτοΰ άπει- 
καζομένων. ’Α λλ’ έν πολλοΐς τών 
έ'ργων αύτοΰ καταφαίνεται ή γερ
μανική φαντασία, καί μάλιστα έν 

τώ περιφήμω Χ ο ρ ώ  τ ώ ν  Ν ε 
κρών,  πίνακι, ό'στις τοσοΰτον έπη- 
νέθη καί έθαυμάσθη έν Γερμανία. 
Τά πλεΐστα καί ώραιότατατών έ'ρ
γων αύτοΰ είναι έν Αγγλία έν 

Hampton-Court. Η δέ έν τώ 
μουσείω τής Δρέσδης Π α ρ θ έ ν ο ς  

του  Χ ο λ β ά ι ν  νομίζεται ένάμιλ- 
λος τή Σιξτινία, Παρθένου τοΰ 'Ρα
φαήλου.

IB  .

'Ο οέ τρίτος μ έγ α ; Γερμανός ζω
γράφος έγένετο ό Λουκάς Γρανά- 
χιος ( 1 4 7 2 - 1 5 5 3 ) ,  έξ οΰ καί μόνου 

γίνεται ή παρά τών Γερμανών σα- 
ξωνική λεγομένη αίρεσις. ’Εγένετο δέ ού
τος φίλος οίκειότατοςτοΰ Λουθήρου, ούτι
νος τά θρησκευτικά δόγματα έσχον με- 
γαλην ροπήν πρός τήν χεΐρα αύτοΰ. 
Επειδή , έ:αναστάς καί καταπολεμήσας 

τήν πολυτέλειαν τής ρωμαϊκής έκκλη- 

τήν πρεσβείαν τής παρθένου καί 
καί πάσαν τήν π ίρ ’ αύτοΰ

CMC

των άγιων

λέγομε'/ην καθολικήν είδωλολατρείαν, ό 
Λούθηρος έβλαψε τά μέγιστα τάς πλαστι- 
κάς τέχνας. Ή  δέ Γερμανία πρέπει ί'να 
χαιρη οτι ό Λούθηρος ήγάπα τον αύλόν 
άλλως ή μουσική εμελλεν ί'να πάθ/j ό',τι 
έπαθεν έν αύτή ή ζωγραφική.

Ό  Κρανάχιος άρα καταφαίνεται έν τοΐς 
έ'ργοις αύτοΰ έραστής τών νέων ιδεών. 
Διότι μή δυνάμενος ί'να ποιή άγιους θέλει 
ινα ζωγραφήση τούλάχιστόν τά μυστήρια. 
Α λλ έπειοή έπί τέλους άρνοΰνται καί τά

'IVjij.ic γοτθικός. —  Το ένδον της μητροπόλεως της Τολε'δης.

μυστήρια, όρμα είς τήν έρμηνίαν καί τήν 

αλληγορίαν, καί έπιχειρεΐ ί'να πλάση δογ
ματικήν τινα καί λογιστικήν τέχνην, ήν- 
τινα ούδείς έννοεΐ. Τά κάλλιστα τών έρ
γων αύτοΰ είναι ίν Βερολίνω.

Αλλ έπέπρωτο τή 'Ολλανδία ϊνα ευρη 
τήν άληθή τών διαμαρτυρομένων τέχνην. 
Επειδή ή φεουδαλική Γερμανία δέν είχεν, 

ως αύτη, πολίτας πλουσίους καί μεγά
λως ίσχύοντας, δυναμένους ί'να προά-

γωσι τήν ζωγραφικήν έκείνην, ήτις είναι 
ιδία τών 'Ολλανδών. Ή  γερμανική αίρεσις 
κατεστράφη ύπο τής μεταρρύθμίσεως τοΰ 
Λουθήρου, ήτις ένεπόδισεν εύθύς άπ’ αρ
χής τήν έπι'οοσιν τής θρησκευτικής ζω
γραφικής· ό δέ Σάξών 'Ραφαήλος Μένγκς, 
εί καί ήτο Γερμανός τό γένος, διήγαγε τόν 
βίον άπατα έν ’Ιταλία καί Ισπανία.

'Η γερμανική τέχνη φαίνεται άναβιώ- 
σασα έσχάτως έν Βερο'λίνω, Μονάχω, καί

Δυσελδόρφη. Αλλά τό μέλλον φανερώσει 
ήμΐν άν ύπάρχωσιν έν αύτή ίκαναί άρ/αί 
πρός τ'; καταστήσαι αί'ρεσιν, ή είναι λόγος 
μόνον περί ολίγων εύφυών τεχνιτών πο- 
νούντων καθ’ ένα έκαστον περί τήν τέχνην, 
οίος ο Κορνήλιος, ό Κάουλβαλ κ. λ . π ., 
περί ώ  ̂ λέξομεν ό'ταν πραγματευθώμεν 
τά κατά τήν νεωτέραν τέχνην έν Γερμα
νία.



Τ Ο  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν
ΤΙΙΣ

Π Ρ Ω Σ Σ Ι Α Σ ' .

Ii\  —  Ό  επταετής πόλεμος.

Εΐδομεν έν τοΐς έμπροσθεν πως Φρειδερίκος 

ό δεύτερος, έκκαρπωσάμενος έπιτηδείως τήν 

ουμμαχίαν τών Γάλλων, κατώρθωσε μετα πολ- 

λάς περιπετείας, καθ’ άς πολλάκις έκινδύνευσε 

περι τών όλων, το μέν τόλμη και στρατηγική 

συνέσει, το δέ πολιτικνί ραδιουργία, ΐν’ άρπά- 

ση τήν Σιλεσίαν, ής άνευ, ελεγεν, ή Πρωσσία 

δεν ήδύνατο ϊνα ύπάρχη.

’Αναπληρώσας τήν επιθυμίαν, ησύχασε καλώς 

ποιων κατά το φανερόν έπι δέκα δλα έτη , καθ’ α 

ήσχολήθη περι τήν εσωτερικήν έπανόρθωσιν τής 

πολιτείας, τήν δίαταξιν του στρατού καί τήν 

άναπλήρωσιν τοΰ έξαντληθέντος θησαυρού κατά 

τον μακρόν εκείνον περι τής διαδοχής πόλεμον. 

’Αλλ’ εϊ και έφαίνετο ήσυχάζων ό Φρειδερίκος, 

ούδέποτε έ'παυε μερίμνων καί φοβούμενος τήν 

Μαρίαν Τερεντίαν, καί παρατηρών τας πράξεις 

τών παντοδαπών αύτοΰ εχθρών. Προσεδόκα δέ 

πόλεμον. ’Επειδή έγνώριζε τήν Μαρίαν Τερεν

τίαν, ής ένίκησε τούς στρατηγούς και κατε- 

κερμάτισε τήν χώραν· τήν Κζαρίνην ’Ελισάβετ, 

ήν ήθέλησεν ΐνα έκβάλη τής άρχής, καί τήν 

άληθώς βασίλισσαν τής Γαλλίας, τήν κυρίαν 

δέ Πομπαδούρου , τήν έράστριαν τοΰ βασιλέως 

Λουδοβίκου τοΰ δεκάτου πέμπτου, είς ης τήν 

οικίαν άπηγόρευσε τούς πρέσβεις αύτοΰ ΐνα εισ

έρχονται. ’Επειδή έγνώριζε τούς Γερμανούς 

ήγεμόνας, καί μάλιστα τούς τής Σαξωνίας , 

οίτινες, έξωργισμένοι έπί τοΐς γεγενημένοις, 

έξηλοτύπουν αύτον τής δόξης καί αύξήσεως. 

Έπειδή έφοβεΐτο ήδη ε’ιπερ ποτέ τήν συμμα

χίαν τής Γαλλίας πρός τήν Αύστρίαν, ήν κατώρ

θωσε μέν ΐνα διάλυση κατά τον τελευταΐον πό

λεμον, άλλ’ ήτο πιθανώτατον οτι εμελλεν ΐν’ ά- 

νανεωΟή μετά τάς δύο αύτοΰ σκανδαλώδεις άπο- 

στασίας · ο τ ι , έάν ή Μαρία Τερεντία ήθελεν, 

εύκόλως ήδύνατο ΐνα συγκρότηση νέαν φοβέραν 

συμμαχίαν γερμανικήν κατά τής Πρωσσία;· 

δτι ή γυνή αΰτη, συζευγνύουσα τήν ιταλικήν 

εύφυΐαν τη ισπανική ίσχυρογνο^μοσύνη, ούδέν 

όκνήσει, δπως έφέλκηται τον βασιλέα Λουδοβί

κον τον δέκατον πέμπτον καί τήν Γαλλίαν, 

προσκτωμένη τήν φιλίαν τής κυρίας Πομπαδού

ρου· άλλ’ δτι τέλος τά κατά τήν Πρωσσίαν άνέ- 

κειντο πάντως έπί τη πολιτική τής ’Αγγλίας έν 

ταΐς έπικειμέναις μεταβολαΐς καί πολέμοις.

Αλλ’ ήτο άρά γε δυνατόν ΐν % μαντεύσηται 

τήν πολιτικήν τής ’Αγγλίας, καί έλπίσ·/) αύτήν 

ωφέλιμον τή Πρωσσία; ’Ή οί Γερμανοί ηγεμό

νες τοΰ οίκου τοΰ Λνοβέρου, οίτινες έβασίλευ^ν 

έν τή Μεγάλη Βρεταννία, καί άπεχθάνοντο προς 

αύτον, ώς πάντες οί λοιποί Γερμανοί, έ'μελλον

1 Συνίχ. άπο σελ. 2 3 5 .

ΐνα καταλίπωσιν αύτον πάντως έ'ρημον συμμά

χων έν τοΐς έσχάτοις κινδύνοις;

Ό Φρειδερίκος έγνώριζεν δτι άπο τής έν τώ 

I G88co έ'τει συμβάσης έν ’Αγγλία συνταγμα

τικής έπαναστάσεας οί βασιλείς αύτής έβα- 

σίλευον, άλλά δέν έκυβέρνων· το δέ άγγλικόν 

έθνος, έκπροσωπούμενον ύπο τής βουλής, ήτο 

ίσχυρο'τερον τών βασιλέων, Ήλπιζε δέ δτι ή 

Λγγλία, καλώς πολιτευόμενη, ούδόλως έ'μελλ ν 

ΐνα ίυνταχθή τοΐς έχθροΐς αύτοΰ, δπως συμ- 

βάληται εις τήν αύ'ξησιν τής Γαλλίας.

Αί δε έλπίδες αύτού ήλήθευσαν, δτε είδε τήν 

’Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν διαμαχομένας ύπέρ 

του Καναδά* τήν μέν συλλαμβάνουσαν δεσπο- 

τικώς τά  Γαλλικά πλοία, τήν δέ έφορμώσαν 

έπί το ύπο τών ^Αγγλων κατεχόμενον Port 

Mahon. Έπειδή τότε προσέδραμον προς αύτον 

άπορρη'τως άπόστολοι έξ ΐΑγγλίας, προτείνον- 

τες αύτω απόρρητον συμμαχίαν. Εννοείται δέ 

δτι ό Φρειδερίκος έ'σπευσεν ΐν’ άποδεχθη αύτήν 

διόι*ι δι’ αύτής έκέοδαινε δύο τινά τά  μέγιστα· 

πρώτον μέν το νεΰρον πάοης άντιστάσεως, χρή

ματα, δσα άν ^θελε· δεύτερον δέ τήν ουμμα- 

χίαν τοΰ Ανοβέρου, χώρας γερμανικής, ή τ ις , 

όμορος ούσα τή Πρωσσία, ήδύνατο ΐνα βλάψη 

αύτον μεγάλως. Ούτω δέ άπηλλάττετο τών άπο 

τής συμμαχίας όλοκλη'ρου τής Γερμανίας κατ’ 

αύτοΰ κινδύνων. Τί δ’ έ'μελλεν αύτφ, έάν ή Μα

ρία Τερεντία είχε βοηθόν παρά Λουδοβίκω τώ  

δεκάτω πέμπτω τον υπουργόν καρδινάλιον δέ 

Βερνήν, καί πάντας τούς Σουαζέλς; τήν Δελφί- 

νην, ή'τις ήτο ήγεμονίς έκ τής Σάξωνίας, καί 

τήν κυρίαν δέ Πομβαδούρην, τήν έράστριαν τοΰ 

βασιλέως, ποος ήν αύτη έ'γραψεν όνομάζουσα αύ

τήν έξ α δελφ ή ν  καί φ ίλ η ν ; Έπειδή ή Γαλ

λία έ'μελλεν ΐνα πολεμη ού μόνον τον κατά γην, 

άλλά καί τον κατά θάλασσαν προς την ’Αγγλίαν 

δεινόν πόλεμον, δστις σπανίως άπέβη μέχρι 

τότε αύτή κατ’ εύχήν · Ι'μελλε δέ ΐνα ύφιστή- 

ται βαρυτάτας δα πάνας, καί ίσως πρώτη άπέ- 

και,’εν άν έκ τοΰ άγώνος.

—  « Κύριε δούξ, » άπεκρίνατο ό Φρειδε

ρίκος προς τον δοΰκα τοΰ Νιβερναί, δν ό βασι

λεύς τής Γαλλίας έ'πεμψε προς αύτον, δπω; 

μάθη τί διεβουλεύετο. « Υ στερείτε. ''Αλλοι δέ 

προέλαβον ύμάς. Έβραδύνατε παραπολύ διελ- 

θόντες διά τής Βιέννης, πρίν έλθ/,τε εϊς Βερο- 

λΐνον. Γνωρίζω ήδη δτι ή Γαλλία, ή Αύστρία, 

ή Γερμανία καί ή Ρωσσία συνεμάχησαν κατ’ 

έμοΰ, καί μετ’ ολίγον άφίσταται άπ’ έμοΰ καί 

ή Σουηδία, δπου ένυμφεύθη ή αδελφή' μου. 

Πάντες δέ οί βασιλείς τής Εύρώπης όμονοοΰσι. 

Καί ύπέρ τίνος; —  "Οπως καταστρέψωσι μι- 

κράν τινα καί πτωχήν χώραν, τήν Πρωσσίαν, 

τίτις ταράττει τήν Μαρίαν Τερεντίαν. ’Αγνοώ 

άν μοι συμβή αισχύνη τις έκ τής ή ττη ς , πα- 

λαίοντι προς το^ύτους καί τοιούτους έχθρούς. 

Γνωρίζω δμως καλώς ό'τι οί νικήσοντές με ού

δεμίαν έξουτιν έκ τούτου τιμήν. »

Ενταύθα ά'ρχεται ό έ π τ α ε τ ή ς  λεγόμενος

π ό λ εμ ο ς , εις τών άξιολογωτάτων τής ιστο

ρίας, πόλεμος περίφημος καί πρώτος τής Γαλ

λίας καί τής Πρωσσίας προς άλλήλας, ον 

προτιθέμεθα ΐνα ίστορήσωμεν. Κατά τον πό

λεμον τοΰτον βλέπομεν τήν Πρωσσίαν τοΰ 

δεύτερου Φρειδερίκου, χώραν μικοάν καί ά'ση- 

μον έ 'τ ι, έ'χουσαν άπο τής προσκτήσεως τής 

Σιλεσίας μόλις τέσσαοα εκατομμύρια κατοίκων, 

άλλά κυβερνωμένην ύπ’ άνδρος τόλμη ροτάτου 

καί φρονιμωτάτου, πολεμούσαν άπονενοημένως, 

ώς θήρ έλαυνόμενος ύπ’ άγέλης θηρευτικών κυ

νών, προς τήν Αύστρίαν, προς τήν Σαξωνίαν, 

προς τήν Σουηδίαν, προς τήν ίσχυράν 'Ρωσ

σίαν, καί τέλος προς τήν Γαλλίαν αύτήν, καί 

ένί λόγω προς πάσαν τήν Εύρώπην.

Κατά τον άξιομν^μόνευτον τοΰτον πόλε

μον βλέπομεν τον έξοχον τοΰτον βασιλέα πρώ

τον μέν νικώντα κατά διαδοχήν πάντας τούς 

έχθρούς, ούδ’ αύτών τών Γάλλων έξηρημένων, 

οΰς ένίκησε κατά κράτος έν 'Ροσβάχ · έπειτα 

δέ μετ’ ολίγον έκλελυμένον καί κινδυνεύοντα 

ΐνα ύποκύψη τω  πλήθει τών πολεμίων, έ'χοντα 

τούς μέν λιμένας αύτοΰ άποκεκλεισρένους, τάς 

δέ έν Πότσδαμ όπλοθήκας κατεσκαμμένας, τήν 

δέ πρωτεύουσαν πόλιν το Βερολΐνον κατειλημ- 

μένην ύπο τών έναντίων, άλλ’ ούδέν ήττον 

διακαρτεροΰντα μέν καί άναλαμβάνοντα εαυ

τόν, καταπονοΰντα δέ τούς έναντίους διά τής 

άπιστου αύτοΰ ΐσχυρογνωμοσυνης καί θρασύ- 

τητος, άστεΐζόμενον καί στιχουργοΰντα έν ταΐς 

μάχαις περί τών έν αύταΐς άποθνησκόντων φί

λων, περί τής έκπνεούσης μητρός, ήν δέν δύ-

ναται ΐνα ΐδη , περί τών άποθανόντων αύτοΰ » ' \
άδελφών, περί τοΰ προσφιλούς καί άδαμάστου 

αύτοΰ λαοΰ* σεβόμενον καί παρ’ αύτών τών 

Γάλλων, θαυμαζόντων το γενναΐον καί το αξίω

μα τοΰ άνδρος, έ'τι δέ τήν εύατάθειαν αύτοΰ, 

δστις, είς ών, ά/τεΐχε προς πάντας, καί με- 

ταχειριζόμενον παράδειγμα τον Λουδοβίκον 

δέκατον τέταρτον δεχόμενον τήν ειρήνην μόνον 

έπί τώ  μηδέν άποβαλεΐν τών κτημάτων, έπί 

τώ  μή άτιμασθήναι, καί τώ  έχειν τήν δόξαν 

ανυπέρβλητον.

« Ή Γαλλία , ή Αύστρία, ή Γερμανία, ή 

'Ρωσσία καί ή Σουηδία, πάντες οί δυνάσται 

τής Εύρώπης συνήλθον, έ'λεγεν ό Φρειδερίκος, 

είς φοβεράν συμμαχίαν , καί έπέπεσον έπί τήν 

μικράν Πρωσσίαν, δπως καταστρέψωσιν αύτήν. 

’Αγνοώ άν καταισχυνθώ ήττηθείς· άλλά γνω

ρίζω καλώς δτι δόξαν μεγάλην ού λήψονται οί 

νικήσοντές με. » ·

’Αλλ’ ό Φρειδερίκος δέν ύπέπετεν, άλλ’ ένί— 

κησεν εύθύς άρξάμενος τοΰ πολέρου, πρώτον 

μέν έν Λόβοσιτζ τής Σαξωνίας, έ'πειτα πάλιν έν 

Πράγη τής Βοημίας, σχεδόν πάντοτε έν πολέμια 

χώρα · διότι δέν ανέμενε τούς έναντίους παρ’ 

έαυτώ, άλλ’ έξερχόμενος δρομαίος, προσέβαλ- 

λεν αύτούς είς τήν ιδίαν αύτών χώραν. Έφαί

νετο δέ καταλείπων αύτοΐς τά έ'λη καί τάς άμ

μους τής Πρωσσίας, έάν ηθελον ΐνα είσβάλωσιν 

είς αύτήν, καί έπορεύετο άπαντήσων αύτού; έν

ταΐς εύφόροις αύτών έπαρχίαις. Καί ποτέ μέν 

τα/ύς καί συνετός, ώς ό Γουστάβος ’λδόλφος, 

ποτέ δέ ένθουσιών, ώς ό στρατάρχης τής Γαλ

λία; Κονδέ, άλλοτε δέ βαθύς τήν διάνοιαν, ώς 

ό Τουρέννης, προσβάλλων πάντοτε καί έν παν

τί καιρω πρώ τος, καί δτε οί αντίπαλοι έπλε- 

ονέκτουν αύτοΰ ούχί 1 0 ,0 0 0  ή 2 0 ,0 0 0 ,  άλ

λά 5 0  χιλιάσιν άνδρών, καί καταπλήττων 

αύτούς διά τοΰ θράσους καί τής πολεμικής 

αύτοΰ εμπειρίας.

Τίνα έ'πρεπεν ΐν’ άντιτάξη προς τον νέον 

τούτον Αννίβαν ή Αύστρία; ούχί φιλόμαχον 

άνδρα, άλλά Φάβιόν τινα, τακτικόν μέν, μελ- 

λητήν δε. Εύτυχώς ή Αύστρία εύοε τέλος τον 

άρμόζοντα στρατηγόν, τον στρατάρχην Δάουν, 

συνεργοΰντος αύτώ θαυμασίως τοΰ ’Ιρλανδού Λά- 

σκη καί τοΰ Σκώττου Λωδόνου. Διότι, άμα 

καταστάς ό Δάουν στρατηγός, ένίκησε τή 1 8η 

ίουνίου τοΰ δευτέρου έ'τους τοΰ πολέμου Φρει

δερίκον τον δεύτερον κατά τήν έν Κολλίν πε- 

ρίφημον μάχην, διαφθείρα; πάντας τούς γίγαν

τα; τοΰ περίφημου τάγματος τών σωματοφυ

λάκων, άντινικησάντιον τών ύπ αύτον Αύ-
~ \ V'  ̂ '  \ « / » / /στριακιον και 2-αςωνων τ*/;ν ωοα^αν εκειντ,ν vl- 

y.ry.

Το δέκαθ’ έαυτούς οί Γ  άλλοι ανακτώνται μέν 

τότ: τά κατά τον 'Ρήνον κτήματα τών ΙΙοώσ- 

σων. τήν Κοβλεντίαν καί Γουελδρίαν, νικώσι δέ 

στρατηγοΰντος τού 'Ριχελιέως τούς "Αγγλους καί 

τούς Άνοβεοίους, καί καταπλήττουσιν αύτούς 

ούτως, ώστε ύπογράφουσι τήν αίσχράν σύμ- 

βασιν τοΰ Κλόστερν-Σεβερν, ήν ό λόρδος 

Τζάταμ ονομάζει les fourches - caudines τής 

Αγγλίας. Διότι ό ’'Αγγλος στρατηγός προύτί- 

μησεν ΐνα παραδώ μάλλον έαυτόν καί τον στρα

τόν ή ΐνα μάχηται ματαίως.

Ιδού άρα ό Φρειδερίκος, νενικημένος, έρη

μος έν μέσω τής Γερμανίας, άπέχων έκατον 

λεύγας τοΰ Βερολίνου, έχιον μόνον 1 8 ,0 0 0  

άνδρών. Έ ν τούτω δέ μανθάνει δτι οί 'Ρώσσοι 

κατέρχονται πανταχόθεν άπο βορρά τήν πρώτην 

αύτών έπί τήν Εύρώπην επιδρομήν, άθρόοι, 

άρπακταί καί άπειροι τον άριθμόν. Καί έν επι

μετρώ κακοτυχίας ό Φρειδερίκος μανθάνει τήν 

άσθένειαν καί τον θάνατον τής μητρος αύτοΰ, 

τής περίφημου Σοφίας Δωροθέας, ήτις τοσοΰ

τον έβοήθησεν αύτώ, δτε ύπέμενε τάς παρά τοΰ 

πζτρος κατά τήν νεανικήν ηλικίαν έπιτεθείσας 

αύτώ άδικους τιμωρίας, καί ήν δέν δύναται ΐνα 

ΐδη άποθνήσκουσαν.

« Τά ατυχήματα καί αί λύπαι αύξάνονται 

μάλλον καί έ'τι μάλλον, έγραφε προς τον μι

λόρδον Μαρεσάλ ό Φρειδερίκος. Α/λά τά τής 

βασιλείας πάθη είναι τά μέγιστα. Ή τύχη as 

κατέλειψεν. Επρεπεν ΐνα προσδοκώ τ:ΰτο . 

Εειδή αύτή μέν είναι γυνή, έγώ δέ δέν είμαι 

γυναικεραστής (galant). Ή τύχη είναι μετά τών 

γυναικών, αίτινες πολεμοΰσι πρός με. » "Γ σ τε- 

pov δέ παρακαλεΐ την ’Αγγλίαν ΐνα έμμένη έν 

τοΐς διομολογηθεΐσι, καί, μή λαμβάνων άπό- 

κρισιν παρ αύτής, άθυμεΐ, καί δίδει έαυτόν

διά παντός τή άναγνώσει τών παραλλήλων βίων 

τοΰ Πλουτάρχου. Μελετά δέ τόν βίον τοΰ Δη- 

μοσθενους και τοΰ Κατωνος, τών μεγάλων 

εκείνων άνδρών, οίτινες δέν ήθελησχν ΐνα επι- 

ζησωσι τή ύποδουλωθείσν; πατρίδι· καί γράφει 

προς τήν άδελφήν Βιλελμίναν έπιστολάς παθη- 

τικας, έν αίς λέγει δτι ούδόλως έπιζήσει τώ 

όλεθρω τής πατρίδος.

Τά αύτά δέ γράφει καί ποός τόν Βολταΐ- 

ρον, πρός ον, όμολογών οίκειότατα τήν άαη- 

ί ανίαν καί τήν άθυαίαν, πέυ,πει άντίνοαοονi ' I t i t
τ ή ; διαθήκης αύτοΰ. « Μοί εμποιεί; τρόμον, » 

αποκρίνεται αύτώ ό Βολταΐοος έκ τής Φερνε'ϋ. 

Μοι εμποιείς τρόμον. Επειδή φαίνεσαι λέγων 

μοιπαντι τρόπω" « Χαΐρε ! » , καί κατασπεύδων 

το τέλος τοΰ βιου σου. Προτιμώ τούς τρεις 

τελευταίους σου στίχους, θαυμασίους τόν νοΰν 

καί εύφυεστάτους πρός τάς περιστάσεις, καθ' άς 

έποιήθησαν ·

Pour moi, menace de naufrage
Je  dois, en affrontant l’ orage.
Penser, vivre et inourir en roi.

Φρονείς ταΰτα, ιό β α ;ιλεΰ , άξια σοΰ, καί δεν 

εννοώ έκ τούτων τών στίχων άλλο τι ή τοΰτο, 

δτι, μή άποκαρτερών, άποκρούσεις μέχρι τής 

τελευταίας άναπνοής άνδρείως, ώς πρότερον, 

τούς έχθρούς. Δύνασαι ΐνα πράξης δ ,τι «ν σοι 

συμφέρη , πλήν τής αύτοχειρίας, ήν φαίνεσαι 

προτιμών. Πρός τί άρα ή φιλοσοφία, έάν μή 

έγνώριζες ΐνα ζής ώς ίδιοίτης, η έάν, διαμένων 

βασιλεύς, μή έγνώριζες ΐνα ύπομένης πράως τήν 

δυστυχίαν; Λέγων δέ ταΰτα, προ'έθηκεν ύπαι- 

νιττόμενος τόν παρελθόντα καιρόν, Φροντίζω 

μόνον περί τοΰ κοινοΰ άγαθοΰ καί σοΰ. Γνω

ρίζει; δτι είμαι ήδη έξήκοντα πέντε έτών 

καί άσθενώ. Είμαι δέ εγγύτατα τού θανάτου. 

Γνωρίζεις καλώς δτι νέος ών ύπέ:την πολλά ς 

λύπας καί δυστυχίας. \Χκ άπέθνησκον άν χαι- 

ρων, έάν σε κατέλειπον έπί τής γής πράττοντα 

εύγενώς δ ,τ ι  πολλάκις έ'γραψας. »

Ταΰτα έ'γραφεν ό Βολταΐρος πρός τόν Φρει

δερίκον, παρηγορών καί παρορμών αύτόν έπί 

τήν άρετήν. Έάν δέ ή άγαθή άδελφή Βιλελ- 

ΐλΐνα, ήτις έλεγε πάντοτε πρός τόν Βολταΐρον, 

« Γράφε πρός τόν άδελφόν μου, καί πάλιν γ'ρά- 

Φε· διότι κλονεΐται καί άπελπίζει, » έγνώριζε 

τήν έπιστολήν ταύτην, βεβαίως έ'μελλεν ΐνα 

χαρή. Έπειδή αί παραινέσεις καί τά νουθετή- 

ματα ταΰτα, αύστηρά τε άμα καί φιλόστοργα, 

τού άνδρός, δν έκάλουν τότε φιλόσοφον τοΰ 

Φερνέϋ, έξέπληξαν καί έθάρρυναν τόν Φρειδε

ρίκον, δστις άληθώς έκινδύνευε τότε περί τών 

ολίυν.

Έπειδή ή Γερμανία προέγραψεν ήδη αύτόν, 

καί άπεκήρυξεν έχθρόν τής πατρίδος, καί ήδη 

στρατός έξήκοντα χιλιάδων Γάλλων καί Γερ

μανών, στρατηγοΰντος τοΰ Σουβίζου , περιεκύ- 

κλουν αύτόν, ώς Θήρα, καί περιελάμβανον έν τω  

έσχάτω καταφυγίω. Αλλά διέφυγεν αύτούς, καί 

άναβάς ύψηλόν τι δρος έξη σφάλισε πρός ώραν

έαυτόν. Έκεΐ δέ έστρατοπέδευσε καί παρετήρε'- 

τούς έγκειμένους έχθρούς. ’Αλλ’ οί πολέμιοι 

προσβάλλουσιν αύτόν πανταχόθεν άφόβω; καί 

πως άτάκτως, καί περικυκλοΰσιν αύτόν μάλλον 

μάλλον. ΊΙταν δέ 6 0 , 0 0 0 πρός 1 8 ,0 0 0  Πρώσ- 

σους, ήτοι τρεις πρός έ'να! Ό Φρειδερίκος 

ύποκρινεται δτι φυγομαχεί καί ζητεί ΐνα έκφύγη 

όολιως. Ιίδη οί στρατιώται αύτοΰ καταβαίνουσι 

το δρος. Οι δέ Γάλλοι, βλέποντες αύτούς φεύγον

τας άνάνδρως, έςορμώσι, σφοδρώς παροξυνόμενοι 

ύπο τοο Σουβίς, (ό; έπι βεβαίαν νίκην. Λομί- 

ζουσι δε δτι εχουσιν ήδη αύτόν αιχμάλωτον 

καί χαίρουσι, καί βοώσι προ; αύτόν, « Παρά— 

δος σεαυτον. » 4λλ εξαίφνη;, δτε ήδη ποοσ- 

ηχ,θησαν είς άγκη καί δυσοδίας, οί Πρώσσοι 

ίστανται, καί ό Φρειδερίκος παρατάττων τόν 

στρατόν, έφορμα άπροόπτως έμμανώς καί έν 

ταςει επι τούς Γάλλους. Εν άκαρεΐ Γέρμα- 

νοι τε καί Γάλλοι συντρίβονται· αί δέ κλ ι- 

τυες τοΰ δρους καταστρώννυνται νεκροΐς · ο

δέ Φρειδερίκος νικά τήν έν Ρ ο σ β ά χ  περί- 

φημον μάχην τή 5η νοεμβριου τοΰ 1757ου. 

έ'του;.

Οί Πρώσσοι λαμβάνουσιν εξ χιλιάδα; αιχμα

λώτων, ών εξ μέν στρατηγούς, 3 0 0  δέ άξιω- 

ματικούς, καί δύνανται ΐνα καυχώνται δτι 

ένίκησαν τέλος τούς Γάλλους. Έστησαν δέ μνη- 

μεΐον τής νίκης ταύτης, δπερ οί Γάλλοι, νικη'σαν- 

τες τήν έν Ίέννη μάχ/.ν, κατεδάφισαν-ύστερον.

Μετά ταΰτα ό Φρειδερίκος όρμα παρευθύς έπί. 

τούς Λύστριακούς είς τήν Σιλεσίαν. Λλ'λ’ ού- 

τοι έπλεονέκτουν αύτοΰ πεντήκοντα χιλιάσιν· 

άνδρών ο δέ χειμών ηκμαζεν ηδη. Οί στρα- 

τιώται αύτοΰ κλονοΰνται, δειλιώσι, πολλοί δέ 

καί λειποτακτοΰσιν. \ λ λ ’ ούτος έμμένει τή 

γνώμη, ΐναπροσβάλη αύτούς πρώτος. —  « Διά. 

τ ί  έλειποτάκτησας, λέγει πρός τινα συλλή- 

φθεντα κολοσσαΐον σωματοφύλακα, ό'στις ήτο. 

Γάλλος; » —  α Διότι τή άληθεία, Μεγαλειό

τ α τε , λέγει ούτος, τά  πράγματα έχουσι κά

κιστα. » —  « Έ σ τ ω ! άνταπεκρίθη εύθύμως 

ό Φρειδερίκος, πολεμη'σωμεν καί ση'μερον. 

Εάν δέ νικηθώ, τότε λειτ.οτακτοΰαεν όαοΰ. 

αύριον.»

Καί συγκαλέσας τό στράτευμα προσαγορεύει, 

καί παρορμά έπί τήν μάχην. Έπειτα δέ προσ

βάλλει τούς Λύστριακούς έμμανώς, καί στρα

τηγών θαυμασίως νικά αύτούς έν Leuthen , καί 

σώζει τήν Σιλεσίαν , ώς έσωσε πρότερον τό. 

Μαγδεβοΰργον καί τήν πρωσσικήν Σαξωνίαν. 

« 'Ήδη, έκραύγασεν ό Φρειδερίκος, συγχωρώ 

τοΐς Αύστριακοϊς δσας είπον άνοησία; χάριν 

τών δσα έ'ποαξαν. »

Αλλά, καί ούτως ευτυχών, δέν έστάθη - 

άλλ’ όρυ.ά είς τό ύπο τών Κοζάκων πορθούμε- 

νον Βρανδεβοΰργον, οος άπαντα έν Zorndorif 

πλησίον τών ελών τοΰ Κουστρίνου, παρατάτ- 

τει πρός αύτούς τό στράτευμα κατα κέρας, καί 

τρέπει τούς πολεμίους είς φυγ>,ν, πολλούς αύ

τών διαφθείρων. (/Έ-εται συνεχεία.)
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Δ . —  Η νήσος Ιάβα. —  Ή  πρωτεύουσα

πόλις Βαταβία. —  'Η θη και έΌιαα.

Είμεθα Ιν Βαταβία, τω  λιμένι. τής; ’Ιάβας. 1 

Υπο το μέγιστον οίκθοο'μ/,μα του τελωνείου 

οι Ολλανδοί τελώναι άνοίγουσι καί εςετά- 

ζουσι τας άποσκευάς ήμών, εν ω χαλκοειδείς 

γυμνόποδες αχθοφόροι ύπέρ τούς τετρακό

σ ο υ ς, έ'χοντες τά μέν στ#/) γυμνά, φο- 

ροΰντες δέ πυρφυροΰς ζωστήρας καί πρασίνους 

κιδάρεις, φιλονεικοΰσι περί τών αποσκευών, 

καί άρπάζοντες άποθέτουσιν αύτάς τρέ/οντες 

είς τά  ανοικτά άμαξάρια, έφ’ ά έπιβαίνομεν 

πάντες οί οδοιπόροι. "Εκαστον άμαξάοιον έλ- 

κεται ύπο δύο μικρότατων φριξοτρί/ων ί'ππων, 

οϊτινες φαίνονται ώς κύνες τ ί ς  Νέας Γ ή ς , καί 

άπάγουσιν ήμάς καλπάζοντες, έλαυνόμενοι ύπο 

Μαλαίων αμαξηλατών ήμιγύμνων , φορούντων 

σκιάδια ποικιλόμορφα καί ποικιλό/ροα, σκιά- 

ζοντα ολόκληρον αύτών το σώμα.

Διαπερώμεν καλπάζοντες τήν παλαιάν πό

λιν της Βαταβίας, έκτισμένην επί τών βορβο- 

ρωδών ύδάτων τής παραλίας, καί κατοικουμέ- 

νην εν τω  παρόντι μόνον ύπο Μαλαίων καί 

Κινέζων άποίκων, ιόν οί πλουσιώτεροι περιφέ-

ΠίΟηκες Ούραγγοτάγκοι της Μαλαισίας.

j ρονται εν ταΐς άγυιαΐς, παραπεμπόμενοι ύπο 

| τριών η τεσσάρων Μαλαίων υπηρετών, ών είς 

j κρατεί1 ύπέρ τήν κεφαλήν αύτών πελώριον σκιά- 

διον.

Ή ’ΐάβκ είναι κατακεκερματισμένη , ώς ή 

Ολλανδία, ύπο πλήθους τεχνητών διωρύγων. 

Διερχόμενοι διά τών γεφυρών βλέπομεν λου- 

ομενας ύπο τα δένδρα κατά συμπλέγμ,ατα 

γραφικά τάς Μαλαία; γυναίκας, ών αί παι

διά ΐ διαταράσσονται έκ διαλειμμάτων έκ τ ί 

νος πιρόκας η λέμβου, γεγεμισμένης καρπών, 

πλεούσης ήούχως άνά τον ποταμόν. Περαιτέρω 

δε παρέρχεται ’ίλη Μαλαίων ιππέων, εξάντων 

γυμνούς μεν τούς πόδας φορούντων δέ στρατιω

τικήν στολήν εύρωπαϊκήν καί πτερνιστήρας!

Αλλά μ.ετ ολίγον, διαπεράσαντες εύρεΐαν 

κατασκιον όifopuyα καί γέφυραν, είσερ/όμεθα 

καλπάζοντες εϊς τήν νέαν πόλιν. *Ω τών λαμ- 

πρών παραδείσων! ώ τού λαμπρού θεάματος! 

'II Βαταβία δέν έχει οδούς, άλλά μεγαλοπρε- 

στάτας καταφύτους καί διάρρύτους παρόδους , 

αίτινες αποτελούσι θόλους συνεχείς καί αδιά

λειπτους, ο'.ους βλέπομεν μ.ονον έζωγραφημ,έ- 

νους έν ταΐς σκηνογραφίαις τών θεάτρων. Αί 

; κατοικιαι τών Εύρωπαίων άφανίζονται έν τοΐς 

πυκνοτάτοις φυλλώμ,ασιν. Αί δέ ακτίνες του 

περιφλεγούς ήλίου διαπερώσι σπανιώτατα τούς 

συσκίους τούτους θόλους, χρυσίζουσαι τήδε 

κάκεΐσε τούς κρεμ-αμένους καρπούς καί τά άν

θη · τάς πολυπληθείς άνθοθυσάνους τών κου- 

κιοφόρων (cocotiers ) ,  τούς ύψ·/λούς πορφυρούς 

κλάδους τών πυριφλεγών, τά  μέγιστα φύλλα 

καί τούς καρπούς τών βανανεών, το βαμβα- 

κόδενδρον γέμ.ον λευκοτάτων, ώς ή χιών, άν- 

θίων τούς λεγομένους φοίνικας τού περιοδευ- 

τού, οιτινες έξελίσσουσιν, ώς ριπίδιον, ή ώς 

πτέρυγας άνεμομύλου τά πελώρια αύτών φύλ

λα· καί τέλος τάς βάνυανς, η τάς ΐνδικάς συκάς, 

ών οί κλάδοι, καταπίπτοντες έν είδει σταλα- 

κτιτώ ν, ριζοΰνται καί ύψοΰνται πάλιν μέ/ οι 

της κορυφής τών θόλων εις μ,υρίους διαστρε- 

φόμενοι γραφικούς ελιγμούς! ''Εν τών δένδρων 

τούτων αποτελεί ολόκληρον δάσος, περιε/ο'με- 

νον ύπο παραπετάσματος φύλλων καί άνθέων 

περιπεπλεγμένων, όρy ειοειδών καί παντοίων 

άλλων παρασίτων φυτών, δι’ ών τά έν αύτώ 

παίζοντα παιδία βλέπουσιν όλισθαινούσας έπί 

τών ύδάτων τών διωρύγων τάς πιρόκας καί 

τούς κολυμβητάς.

Διά τών ύασυφύλλων καφεών καί μ.οσχοκαρν* 

ών, τών βαν.λλών καί όξυφοινίκων (tamariniers) 

διορώμεν έπί δεξιά τά λευκά βασίλεια τών 

Εύρωπαίων άποίκων, καί νομίζομεν οτι ε’ίμεθα 

έτι.μακράν τής νέας πόλεως. Αλλ’ αίφνης αΐ 

άμαξαι, περιστραφεΐσαι περί τι δασύ βάνυανς 

σύμπλεγμα, ίστανται έμπροσθεν του ξ ε ν ο 

δ ο χ ε ίο υ  τώ ν  Κ ά τω  Χ ω ρ ώ ν , οπερ, ώς 

φαίνεται, κεΐται έν τώ  μέσω τής πρωτευούσης 

πόλεως Βαταβίας! Τούτο άρα το άνθηρον άλσος 

είναι αύτή ή πόλις! Είμ,αι μεθύων ύπο τούτου, 

καί ούδέ τοΐς όφθαλμ.οΐς μ.ου πείθομαι! . . .

Το ξενοδοχεΐον κεΐται έν μέοω παραδείσου 

διαρρεομένου όπισθεν ύπό τίνος τεχνητής δ ιώ ·  

ρυγος. Το δέ οικοδόμημα κεΐται έπί στοάς 

μαρμαρίνης, εύρυνομένης προς τήν διώρυγα έν 

είδει υπαίθρου αμφιθεάτρου, οπερ είναι άντί 

έστιατορίου. ’Εκεΐ ύπηρέται περί τούς εξήκοντα 

κινούνται ώς βρύουσα μυρμ,ηκιά εύτρεπίζοντες 

τήν τράπεζαν. Άπο δέ τοΰ έστιατορίου δι -  

στανται έ/.ατέρωθεν ήμικυκλοειδΓς δύο πτέ

ρυγες, έν αίς είναι οί θάλαμοι τών ξενιζόμε

νων, ών ό αήρ είναι ψυχρότατος παραβαλλό

μενος προς τον έξω· διότι έν ω έξω το θερμό- 

μ.ετρον σημ,αίν.ι 4 6 ° ,  έν αύτοΐς καταβαίνει

μέ/ρι τών 3 9  βαθμ-ών. Καί δμως είναι ή πέμ- 

»ττη  ώρα. Τ ί δέ έ'σται αύριον περί μεσημ.- 

βρίαν;

★
* *

Επελθούσης τής νυκτος, δειπνοΰμεν έν τώ 

υπαιθρω άμφιθεάτρω, άπολαύοντες τοΰ φαιδρού 

θεαματος τών ύδάτων, τών λέμβων καί τών 

κολυμβητών. Περί δέ ήμάς δχλος τις ποικίλος 

και θορυβώδης χορεύει ύπό τά  μ,εγάλα δένδρα, 

ων κρέμανται ταλαντευόμενοι μυρίοι- ποικι- 

λοχροοι βενετικοί φανοί. 'Γπτιρετοΰσι δέ ήμάς

δειπνοΰντας σμήνος ύπηρετών. Είς Μαλαΐός μ,οι 

έγ/έει ύδωρ κατεψυγμένον κρυστάλλω · άλ

λοι δέ δύο άλλάσσουσι τά  χειρόμακτρα · τρεις 

δέ άλλοι φέρουσι τά  έδέσματα. Ό  μ.έν πε- 

ριμ.ένει τήν ώραν του καφέ · έτερος δ έ , ύπο- 

καθήμενος σιωπηλώς, ώς άγαλμα τού Βούδα, 

φέρει, δπως άνάπτωμεν το σιγάρον, μ.ικρκν 

θρυαλλίδα, ής είναι καθεσταμένος φύλαξ, καί 

ήτις καιωμένη νυχθημερόν άναδίδει οσμήν εύω- 

δεστάτην.

Μετά το δεΐπνον έκαστος άπέρχεται ποο ώρας 

έπί ύπνον · διότι πάντες έγείρονται περί τήν 

τετάρτην ώραν τής πρωίας, τρέχουσιν εις το

λΛυτρον, ύστερον δέ έξέρχονται είς περίπατον 

μ.ε/ρι τής έκτης ώρας. ’Εκεΐ βλέπει τις πάσαν 

τήν κοινωνίαν τής Βαταβίας. Τάς διγενεΐς, ών το 

κάλλος άνθεΐ θαυμαστώς ύπο τον ούρανον τής 

’Ιάβας, καί τάς Εύρωπαίας άποίκους, αίτινες 

φαίνονται ήμ,ιθανεΐς ύπο τής θερμ.ότητος τοΰ 

κλίματος.

Έν τώ  αέσω τοΰ δημ.οσίου περιπάτου βλέ

πει τις στρατιωτικόν τινα σταθμ.ον , έν ω ώς 

είκοσι Μαλαΐοι στρατιώται, ώπλισμένοι λο'γ- 

y αις καί μ.ακραΐς περόναις τριών μέτρων το 

μήκος, έπισκοποΰσιν έπισταμένω; το πλήθος. 

'Ο συνακολουθών 'Ολ.λανδος ξεναγός διηγήθη



μοι ό'τι επικρατεί παρά τοΐς έγχωοίοις παοά- 

δοξο'ς τις  μανία. Παρωξυμμένοι ύπο τοΰ οπίου 

διατρεχουσι τας οδούς τής πίλεως μανιωδώς, 

ώπλισμένοι μαχαίρα διστόμω πεφαρμακευ- 

μένη, και διελαύνωσι δι’ αύτης πάντα, όντι- 

να άπαντήσωσι καθ’ όδόν προς δόξαν τοΰ Κο

ρανίου. "Αμα δέ οί στρατιώται ίδόντες έο- 

χόμενον μακρόθεν τοιοΰτον τινα μανιώδη αιο- ̂ ι
νέα, όρμώσιν έπ’ αύτον, και περικυκλοΰσιν, 

ό δέ δεκανεύς, οστις διακρίνεται τών λοι

πών γυμνοποδών στρατιωτών έκ τών υπο

δημάτων, διελαύνει διαμπερές δια της π=οόν/;ς 

τον δεισιδαίμονα φονέα, οστις νομίζεται άγ.ο;.

Εκτακείς ύπο τ<:ΰ 

πολλοΰ κόπου της ήμέ

ρας ταύτης, έπεθύαουν, . 

ώς είκος, ϊνα κοιμηθώ 

και παραδώ·:ω τη λήθη 

άπάσας μου τας μέρι

μνας. ’Αλλ’ οΐμοι! ή πε

ρίστυλος κλίνη μου εί

ναι περιβεβλημένη ύπο 

κωνωπείου παχέος· έχει 

δέ εν μόνον στρώμα λε

πτόν, σκληρόν καΐέρραμ- 

μένον, ώς ύπαγκώνιον 

οχήματος · άντί δέ σιν 

δόνων δύοψιάθους· άντι 

δέ προσκεφαλαίου δύο 

ψιαθώδη μακρά ύποκε- 

φάλαια κείμενα εκτάδην, 

ών αγνοώ παντάπασι την 

χρείαν. Ούτε σινδόνες, t 

ούτε προσκεφάλαιον! Τί 

ποιητέον;

Καλώ τον ύπηρέτην, 

οστις κοιμάται παρά την 

θύραν μου. Δεικνύω δέ 

αύτώ πρώτον [/.έν τά , 

αλλόκοτα προσκεφάλαια, 

άτινα όμοιάζουσι προς 

δοκούς· έπειτα, δέ τήν 

κεφαλήν μου. Αύτός δέ 

μοι άνανεύει, καί ψαύει 

τα γόνατα αύτοΰ, σημαί- 

νων οτι ταΰτα χρησι- 

μεύουσιν ούχί πρός στη- 

ριξιν τής κεφαλής, άλλά τών σκελών, καί κα- 

τακλίνεται προ τής θύρας τοΰ θαλάμου.

Νομίζων οτι τέλος άπηλλάχθην τών πόνων, 

θέλω ϊνα κλείσω τήν θύραν. "Οθεν στρέφω καί 

μεταστρεφω το κλεΐθρον. Πλήν μάτην...

—  ΛΧμα τ ! κράζω προς τον ύπηρέτην.

—  Θουάν ! αποκρίνεται ούτος, ο έστι μα- 
λαιϊστί, κύριε.

—  Α χμα τ! το κλειδίον! θέλω ϊνα κλείσω 
τήν θύραν.

—  Θουάν !

—  Θέλω ϊνα κλείσω τήν θύραν !

Ό  Χ χμ ά τ, έννοη'σας τέλος, εγείρεται, κλείει

τας όυο πτυχας, λαμβανει έν τινι γιυνία βα- 

οεϊάν τινα δοκόν , διαπερα αύτήν είς τινα έν

τώ  πλαι:ιω  τής Ουράς επίτηδες ούσαν τρύπαν, 

άναοτα έτερον αύτής ά/.ρον εκτ.νος μοχλοΰ, καί 

κατακλινεται εύχόμενός μοι καλήν νύκτα.

—  -τά χ μ χ τ  τιδοόρ, θουάν!

Ω τής ειρωνείας! ΕύχεσΟαι καλήν νύκτα, 

έν ώ έγώ ακούω ήδη περιβομβούντας, ώς δαί- 

μονας, τούς κώνωπας καί τάς μυίας, έν ω 

σθανομαι οτι τά αιμοχαρή ταΰτα ζώα δέν πε- 

ριμενουσι τούλάχιστον ϊνα κοιμηθώ, άλλά 

σπεύδουσιν ϊνα με καταβροχθίσωσιν ένδεδυμέ- 

νον. Χλλ Ιν ώ ήτοιμαζόμην ϊνα κατακλίθώ, 

Ρλεπο) ερπουσας επι τοΰ τοίχου δύο ©αι?; t/.-c- 

γάλας σαύρας, έξελθούσας έκ τίνος τρύπας.

Εις τών σουλτάνων τής Ιάβας.

Α χματ! Αχματ! κραυγάζω προς τον ύπη- 

ρετην, όεικυοιν αυτώ τα επί τοΰ τοίχου ερπετά.

—  Θουάν.

Ό Αχματ εισέρχεται, χάσκει προς τάς δύο 

σαύρας, γελα εύήθως , καΐ δεικνύει μοι φρίτ- 

τοντι δια τοΰ δακτύλου εϊκοσιν άλλας σαύρας 

επι τής οροφής. Βλέπων με θυμούμενον, λαμ- 

οανει ήσύχως δια τών δύο δακτύλων τάς σαύ

ρας και ρίπτει αύτάς έ'ξω τοΰ παραθύρου. ’Αλ

λά ταυτας διαδέχονται έν άκαρεΐ άλλαι, ών 

τινες φοβεραι το μέγεθος. Καΐ βλέπων ο τι, 

εαν εδιωκον, διεδεχοντο μετ ολίγον καί ταύ

τας άλλαι, έκρινα ίνα κοιμηθώ τέλος εντός τοΰ 

αληθούς τούτου ζωοτροφείου.

Τής φρικώδους νυκτός!

Ε  . —  Πως οι Ολλανδοί κυβερνώ1: ι τήν 
Ιάβαν.

Ουδεν ωραιοτερον καΐ διδακτικώτερον τής 

σοφ.ας , μεθ ής οί 'Ολλανδοί, μικρόν έθνος 

συγκείμενον έκ τριών ώς έγγιστα εκατομμυ

ρίων άνθρώπων, άοχουσιν ύπέρ τάς πεοί τον 

ισημερινόν θαλασσας δια δυνάμεων άναφορι- 

κώς άσθενεστάτων καί κατέχουσι τάς πολλάς 

καί μεγιστας νήσους τής Μαλαισίας, κατοικου- 

μενας υπο εικοσιν ώς έγγιστα εκατομμυρίων 

άνθρωπων. Ούδέν δέ θαυμαστότερον τοΰ βλέ- 

πειν τήν αποικίαν ταύτην άποστέλλουσαν άνά 

παν ετος δώρον τή μη- 

τροπολει καθαρόν οφε- 

λος όγδοη'κοντα μέχρις 

έκατον έκατομμυρίων.

Ο διαπορ:υό[/ε/ος τήν 

άπέραντον νήσον ’ΐάβαν, 

βλεπων πανταχοΰ επι

κρατούσαν τήν εύταςίαν 

και την εύδαιμονίαν, 

ετι δέ το σέβας τών 

εγχωρίων προς τούς ξέ

νους δέσποτας, δικαίως 

εκπλήττεται, καί επ ι

θυμεί ινα γνωρίση το 

απόρρητόν τής σοφής 

ταύτης τών 'Ολλανδών 

ύιοικήσεως.

'Ως γνωστόν, ή Μα

λαισία, ήτοι ή ’Ιάβα ολό

κληρος, τά  τρία τέταρτα 

τοΰ Βορνέου, αί πλεΐ- 

σται των Σελεβών νή

σων , αί Μολοΰκαι, ή 

Σουμβάβα , το Λομβοκ, 

ή Βάλι καίΤίμωρ, άπο- 

τελοΰσαι τήν περί τάς 

αποικίας ολλανδικήν αρ

χήν, περιέχουσαν περί 

τα  2 8 ,9 2 3  τετραγωνι

κά (γεωγραφικά) μίλ-

λια , έκληρώθησαν διά 

τίϊν κατά το 1 8 1 4ον καί 1824ον έτος γενο- 

μενων συνθηκών παρά τών μεγάλων τής Εύ- 

ροίπης δυναστών τη 'Ολλανδία, ήτις μόλις κα

τέχει έν Εύρώπη έ'κτασιν 6 4 0  τετραγωνικών 

μιλλίων! Γνωστόν δέ οτι πολύ προ τών συν

θηκών τούτων οί Ολλανδοί κατέστησαν έν ταΐς 

χώραις ταύταις ήδη άπο τοΰ 1596ου έτους

τήν λεγομένην 'Εταιρίαν, ήτις, ώς έν ϊνδίαις

ή αγγλική Έταιρία, παρά τήν τ ρ ά π ε ζ α ν  

ήγειρε το φ ρ ο ύ ρ ιο ν , έν η ό έ'μπορος έγένετο 

πρώτον μέν αγρονόμος, ύστερον δέ στρατιώ

τ η ς , καί μετέστη βαθμηδόν άπό τών άπλών 

εμπορικών συμβολαίων τής πωλήσεως τοΰπε- 

περεω ς και του καφε εις g’j jAi/.ay ίας προς τους 

εγχωρίους σουλτάνους, η κυριάρχας τής χ ώ -

ρας, οϊτινες ειχον χρείαν τής βοήθειας αύτοΰ, 

ό'πως έξολοθρεύσωσι τούς φοβερούς άντάρτας 

καί παρατάς Σουσουχουμάνς. Τέλος δέ μετά 

δύο εκατονταετηρίδων προσπαθείας , καθ’ άς 

Κ ύιε-έλεσε , το δη λεγόμενον , διαιεοΰσα καί 

βασιλεύουσα, » διά τής Εταιρίας αύτής, ήτις 

ύπέστη πολλας περιπ:τείας, νΰν μέν εύδαιμο- 

νοΰσα, νΰν δέκινδυνεύουσα ϊνα διαλυθή καιάπο- 

βάλη τάς λαμπράς ταύτας κτήσεις, ή 'Ολ

λανδική κυβέρνησις τής μητροπόλεως άνίλαβε 

τό άβέβαιον καί σχεδόν κατεφθαρμένον αύτής 

εργον, κυβερνώσα αμέσως τήν χώραν δι’ ένός 

διοικητοΰ πεμπομένου έξ ’Αμστερδάμης.

Έπειδή οί κατά τήν 

πρώτην έπανάστασιν πόλε

μοι τών Γάλλων, ή κα- 

τάστασις εϊς τόν θρόνον τής 

'Ολλανδίας τοΰ συγγενούς 

τοΰ Ναπολέοντος, ή αγ

γλική κατάσχεσις τής 'Ο λ

λανδίας κατά τό 1811  καΐ 

1816  ετο ς , μεγάλως έ'- 

βλαψαν τάς έκτετοπισαέ- 

νας ταύτας αποικίας. ’Λλλ’ 

άναλαβούσα πάλιν βαθμη

δόν, ή Μαλαισία φέρει πρόσ

οδον τό άπιστον ποσόν 

1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  ώς 
στα φράγκων τή 

πόλει.

Ο βλέπων τήν εύδαί

μονα ταύτην χώραν καΐ τήν 

προθυμίαν, μεθ’ ής τοσαύ- 

τα έκατομμύρια άνθρώπων 

έργάζονται τήν γήν, ήν δέν 

δύνανται ϊνα κτήσωνται, 

ύπέρ ολίγων τινών ξένων 

αλλοφύλων

σκων δικαίως δύναται ϊνα 

ερώτηση πώς κατορθοΰται 

το θαύμα τούτο.

Η κατά :.τασις αύτη δέν 

είναι έ'ργον μιας ήμέρας, 

αλλά καρπός πολιτικής έμ

πειρου, εί μή ηθικής, καΐ 

άρχής λίαν δεσποτικής, 

πρός ήν ό ’ΐαβανός ούδέ

ποτε δυσχεραίνει, διότι είναι άπομίμημα τής 

αρχής τών σουλτάνων, οϊτινες έβασίλευον τής 

χώρας, πριν αύτη καταληφθή ύπό τών ’<)λ- 
^.νδών.

Η

Η Ιάβα δέν είναι α π ο ικ ία , άλλ’ ά γ ρ ο - ; 

κη π ιον . Επειδή δέν συγχωρεΐται ούδενί, ούτε 

Εύρωπαιω, ούτ’ έγχωρίω ή κτήσις τής γής, 

ίτ ις  είναι άπασα κτήμα τής 'Ολλανδικής κυ- 

βερνησεως, έκκαρπουμένης τήν εύφορωτάτην 

των νήσων της γ?,ς ώς άπειρομέγεθές τ ι άγρο- 

κηπιον, έν ώ όλίγιστοί έπιστάται άρχουσι μυ- 

ριων άγγαρευομένων άνθρώπων ούχί διά τ/,ς

βίας και τών όπλων, άλλά τής πολιτικής συνέ- 

σεως. Διότι, άποκρύπτουσα τό κράτος αύτής, 

ούδέποτε έπιτάττει αμέσως, άλλ’ αείποτε 

διά τίνος έγχωρίου ήγεμόνος, τοΐς πράοις μέν 

άλλ’ ύπερηφάνοις ιθαγενέσ», οίτινες πλα- 

νώντ» νομίζοντες, ότι πειθαρχοΰσιν έ τ ι ,  ώς 

προτερον, τοίς εγ^ωριοις αύτών άρχουσιν. Διότι 

ή ολλανδική άρχή αφανίζεται, ούτως είπεΐν, 

ενώπιον τών ’ΐαβανών ήγεμόνων, ούς καθιστά είς 

τήν εξουσίαν έκλέγουσα έκ τών αντίζηλων, 

—  όπερ άναγκάζει αύτού, ίνα ύΐΐοτάττοινται 

παντελώς, διότι άλλως άποβάλλουσι τά αξιώ

ματα αύτών. Διαφυλάττει δέ αύτούς έν ταΐς άρ-

Π Ουγάτηρ ένος τών σουλτάνων τής ’Ιάβας.

χαίαις τιμαΐς, καΐ έν τώ  γοητεύμαπ τής εγχω

ρίου θρησκείας, μισθοδοτεί δέ άδροτε'οως, καΐ 

δίδει μέρος τών γεννημάτων, —  όπερ προ- 

τρεπει αύτούς ϊνα σπεύδωσι παντί τρόπω κατά 

δύναμιν τα έ'ργα τών ταπεινών εγχωρίων ερ

γατών· —  ενι δε λόγίο ύποδύεται σχήμα ά ι- 

χ ή ς , ήν ό μουσουλμάνος ίερεύς , ώτινι ή ολ

λανδική κυβέρνησις δίδει μέρος τήν καρπών, 

προτρέπει ϊνα σέβωνται, καί καρποΰται ύπέρ 

I τής έγχωρίου αριστοκρατίας τούς πόνους πολ

λών έκατομμυρίων άνθοώπων.

Αλλα πάντων λυπηρότατον είναι τοΰτο, ότι 

ούδέ τό μυριοστημόριον τών προσόδοιν τής 

χώρας δαπανκται τούλάχιστον είς τήν ηθικήν 

βελτίωσιν τών λαών τούτων, Ό κατά πεώτον

εις τήν νήσον ταύτην άποβαίνων απορεί πότε- 

ρον θαυμασει πρότερον, τήν λαμπράν φύσιν τής 

γονιμωτατης ταύτης γής, ή τόν τρόπον, δι’ ού 

ο άνθρωπος καρποΰται ταύτην την αφθονίαν τών 

σπερμάτων, άπο τών ορυζώνων, οϊτινες εξελίσ

σονται έν είδει αμφιθεάτρου έν ταΐς κοιλάσι, 

μέχρι τών καφεών, αΐτινες θάλλουσι μέχρι τών 

υψηλοτατον κορυφών τών πυριπνόων όρών, ών 

είναι πληρης izohx ή νήσος, ή τήν φιλοπονίαν 

καΐ κάλοκαγαθίαν τών εγχωρίων. Τά πάντα άνε- 

μίμνησκον άν επίγειον τινα παράδεισον, έάν, 

ή κατάστα.ις τών αύτοχθόνων, οϊτινες πάλαι 

['•εν ποτε διεπρεψαν επι ελευθερία καΐ εύφυία καί 

φιλοτεχνία, νΰν δέ δου- 

λευουσι τυφλώς τοΐς ξε’-  

νοις, μή παρεΐχεν οίκτοόν 

Οεαμα τής απληστίας τών 

Εύρωπαίων.

Και όταν ό περιοδευτής 

βλέπη τά  θαυμαστά ερείπια 

τών άρχαίων ναών τής νή- 

σ Γ υ , τα όνομάζο'μενα Μεν- 

οοετ , Βορο -  Βουδόρ και 

Ίζάνδζ-Σεού, εκπλήττεται 

το πλήθος, τήν δύναμιν 

και την τέχνην τιον ίδρυ- 

άναΐΛ-ι
όγ-

έκατονταετηρίδα ή. 

Ιάβα κατωκεΐτο ύπό πλειό- 

νων καΐ μάλλον πεπαιδευ

μένων ή νύν άνθρώπων. Ε 

πειδή έν τοΐς μνημείοις 

τούτοις τό ύψος, τό μέ

γεθος , αί καθαρεύουσαν 

γραμμαΐ, ή μεγαλοπρέπεια 

τής αρχιτεκτονικής , ή τε- 

λειοτης τών αγαλμάτων, ή 

διάταξις καΐ ή εντέλεια κάΐ 

τών ελάχιστων άναγλύ

φων, δεικνύουσιν ότι κατά 

τόν καιρόν εκείνον ή βιομη

χανία καΐ πάσαι αί τέχναι. 

τών πεπαιδευμένων λαών 

έ'λαβον μεγίστην έπίδοσιν 

έ,ν τή νήσω ταύτη. Καΐ 

όταν άπό τών κορυφών τών 

ύπερηφάνων τούτων μνημείων επισκοπή τις 

την χώραν, τί βλέπει; Τήν μέν γήν εύφορω- 

τα την, ώς παράδεισον, τόν δέ κατοικούντα 

αύτήν λαόν έ'κχαυνον γενόμενον ήδη καΐ άπο- 

βαλόντα παν -αίσθημα ύψηλόν τών δικαίων 

και τής έλευθερίας. Ή μέν τέχνη έξέλιπεν , ή 

δέ βιομηχανία έμαράνθη.

Ή έπί τρεις ά'ρα εκατονταετηρίδας κατοχή 

τής νήσου ύπό τών Εύρωπαίων έπήνεγκε τήν 

παρακμήν τοΰ λαοΰ τούτου. Διότι ή ολλαν

δική κυβέρνησις, άρκουμένη έν χώρα κατοι- 

κουμε'νη ύπό 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0  εϊς τεσσαράκοντα 

μόνον σχολάς, ένθα εκπαιδεύονται παΐδες έγ- 

χώριοι περί δΐ'χ ιλίους, άπηγόρευσε μεν αυ

στηρότατα τοΐς ίεραποστόλοις τήν διδασκαλίαν



Μαλαΐο: έν οτ'.λ^.

άντιβασιλεϊ πώς έπεθύμει ϊνα περατωθή ή δίκη, 

καί γνωρίζει :::'λώς Sm  ό νόμος έφαρμοσθη'σεται 

κατά τήν γνώ[avjv αύτοΰ. Ε ί δε μή, ό άντιβα- 

σιλεύς καθαιρεΐται, μή ύπακούσας τω  έπάρ-

χω . Προκειμέ

νη; δέ κατα

σκευές όδοΰ 

τίνος η υδρα

γωγείου , ό 

πρόεδρος υπο

βάλλει τω  Ία- 

βανώ άντιβα- 

σιλεΐ το διά- 

γρ αμμα αύ

τώ ν , διαγρα- 

φέν έν 'Ολ

λανδία ύπό τι- 

ν;ς μηχανι

κού τοΰ Λουγ- 

δούνου. Ο δέ 

άντιβασιλεύς 

Κουσουμού ή 

ό Παγκεοάν

προσκαλεΐ μυρίους άγγαρευομενους εγχωρίους, 

καί ή όδός γίνεται εόθύς. Τό αύτό δέ δια- 

τελεΐ γινόμενον δι’ όλης τής πολιτ::::ς μέχρι 

τοΰ κωμάρχου, δστις μό- 

νος εκλέγεται ύπό τών εγ

χωρίων. "Εκαστος δέ εν

νοεί εύκο'λως διά τ ί. Έν

ταΰθα δέ φαίνεται τών 

'Ολλανδών ή εμπορική ευ

φυΐα. Επειδή, της εκκαρ- 

πώσεως τοΰ κοινοΰ κτήμα

τος ού'σης περιληπτικής , 

έργον τών κωμαρχών είναι 

ή δύσκολος εντολή τοΰ δια- 

μερισμοΰ τών κατά τούς 

άγρούς έ'ργων εϊς τούς εγ

χωρίους, καί ή τίμησις τής 

άξίας τών γεννημάτων, έξ 

ών υποτελοΰσι τόν φανερόν 

φόρον.

Έ πί κεφαλαίων δέ έκά

στη τών έπαρχιών τής Ιά

βας, ών τινες έχουσι περί 

εν έκατομμύριον ανθρώπων, 

διοικεΐται άπλώς , ώς ό 

ελάχιστος δήμος έν Ε ύ- 

ροίπη

Εκπλήττεται δέ τίς 

μανθανων ότι τό έπιτελεϊον 

τοΰ έν Μαλαισία στρατεύ

ματος , συγκειμένου έξ 

2 7 0 0 0  άνδρών, ών 1 1 ,0 0 0  

Εύρωπχίων, 1 5 ,0 0 0  αυ

τοχθόνων καί 1 ,0 0 0  Αφρι

κανών, έ'χει μόνους δύο μέν 

στρατηγούς, δύο δέ χ ι- 

λιάρχους, τέσσαρας δέ τά μάλιστα άντισυν- 

ταγματάρχας. ’Αλλ’ όμολογητκον ό'τι τό ερ

γον έποίησαν εύκολώτερον τά έθη , τά ήθη

τοΰ χριστιανισμού, δέν έπέτρεψε δέ αύτοΐς ϊνα 

καταστήσωσιν, ώς άλλαχοΰ, σχολεία, έν οίς 

ήδύναντο ϊνα παιδεόωντο» οί «ΰτόχθονες. Διότι 

■η ολλανδική κυβέρνησις προαισθάνεται ό τ ι, 

έάν ποτε οί ’ΐα- 

βαναΐοι άσπά- 

«ωνται τόν 

χριστιανισμός 

καί έκπαιδευ- 

θώσι, παύσον- 

ται πειθόμενα 

τυφλώς τοΐς 

μ ο υ σ ο υ λ μ ά - 

νοις αύτών ίε- 

ρεΰσι, καί φο

ρολογούμενοι 

άνάνδρως ύπό 

τών έκδεδιη- 

τημένων αύ

τών δούλων αν

τιβασιλέων.

Ή νήσος 

Ιάβα διαιρεί

ται εϊς είκοσιδύο επαρχίας (Residences), έχού- 

σα ώς έγγιστα περί όκτακοσίας χιλιάδας 

κατοίκων έκάστην. Κυβερνώνται δέ έκά

στη τών έπαρχιών τούτων 

ύφ’ ένός εύρωπαίου έπάρ- 

χου (R esid ent) ;  συνάγον- 

τος εϊς έαυτόν πασαν τήν 

αρχήν, τήν δικαιοδοσίαν, 

τα  στρατιωτικά, τά μονο

πώλια, κ .τ .λ . κ .τ .λ .  Έ νί 

λόγω ούτος είναι μέν τό 

παν, άλλά δέν φαίνεται 

πράττων ούδέν άπ’ εύθείας.

Διότι έν έκάστη επαρχία καί 

πρωτευούση πόλει παρε

δρεύει αύτώ ό άντιβασιλεύς 

(Regent), ήτοι ό εγχώριος 

κυβερνήτης ή σουλτάνος, 

ό'στις, τρυφών άσιατικώς, 

επιτελεΐ πκν τό ποοσταττό- 

μενον ύπό τοΰ έπάρ^ου.

Η ολλανδική κυβέρνησις 

προσφέρεται αείποτε φιλο- 

φρονέστατα πρός αύτόν, έν 

ό'σω ύπακού·/ τυφλώς ταΐς 

συμβουλαΐς ή μάλλον τοΐς 

διατάγμασ; τοΰ έπάρχου · 

διότι ό εγχώριος άντιβασι- 

λεύς γνωρίζει καλώς ό 'τι, 

εάν ό 'Ολλανδός έπαρχος 

κατηγορήσω αύτοΰ πρός 

τόν Γενικόν Διοικητήν αμέ

λειαν τών καθηκόντων ή 

απείθειαν, δύναται ϊνα λα

βή μετ’ ολίγον διάταγμά 

τ ι λακωνικώτατον έκ Βατα- 

βίας δηλοΰν ότι άντί τοΰ 'Ράδερ- Αδιεπατιέ- 

Παγκεράν*** αντικατέστη άντιβασιλεύς ό ανε

ψιός αύτοΰ 'Ράδερ Κουσουμού * * * .  Καί έπειδή

μουσουλμάνου ίερέως ϊν’ άποφαίνηται γνώμην. 

Τό (( Α δάτ » μά/ ιστα πάντων καί τό Κοράνιον ! 

’Αλλά τη πρωΐ'α ό έπαρχος έδήλωεεν ήδη τώ

οί αύτόχθονες αϊδοΰνται « ώς αίμα θεοΰ » τόν 

δεύτερον τοΰτον, ώς τόν πρώτον, υποτάσσον

ται, ύποκύπτοντες δουλοπρεπώς καί τούτω τώ  

νέω κυρίω, ώς ύπετάσσοντο τώ πρώτω.

'11 ί,'. rali ojt.oj μτ/ία  εν Ίάο'χ. —  vi 3. σ:λ·

Επέρχεται τις δίκη; ό άντιβασιλεύς προ

εδρεύει δικαστηρίου συγκεκροτημένου έκ τών 

έπισημοτάτων εγχωρίων, καί ζητεί παρά τοΰ

£  αί αύται αί προλήψεις τοΰ μαλαιικοΰ λαοΰ.

01 λαοί τής ’Ιάβας, κατακτηθέντες πρώτον 

μέν ύπό τών εϊς τήν νήσον εϊσβαλλόντων ’Ιν

δών, έπειτα δέ ύπό τών Μουσουλμάνων, μετέ- 

βαλον δ ίς θρησκείαν, δίς λαβόντες τήν τών 

νικητών. Έ ξ  ού ή απάθεια καί ή έκλείπουσα 

δεισιδαιμονία ή καθιστάνουσα εύάγωγον τον 

λαόν. ’Οντες δέ εύπειθεΐς γεωργοί, ύπεραγα- 

πώσι τήν τρέφουσαν αύτούς γήν, εί καί μή 

εχουσιν έξουσίαν τοΰ κτάσθαι αύτήν, πλου- 

τισασαν αείποτε τούς κυρίους αύτής, βασιλείς 

τοΰ βασιλικού γένους τοΰ Βαλή, πολεμιστάς

κατελθόντας άπό των Ίμαλαΐων, ή εμπόρους 

τής ’Αμστερδάμης, η χιλιάρχους τής Ολλαν

δίας. Έ π ί δέ τής καθαράς διοικήσεως τών 

σουλτάνων ούτοι ήσαν οί μόνοι κύριοι τής γής, 

καί ή καθ’ ένα έκαστον κτήσις δέν ύπήρχεν. 

Οί κάτοικοι έχρεώστουν τώ  βασιλεΐ τοΰ τόπου 

εν πέμπτον τής προσόδου τής γή ς, καί μιας 

ή αέρας έργασίαν καθ’ εβδομάδα.

Οί δέ κατακτησάμενοι τήν χώραν Ολλαν

δοί , άντικαταστάντες άρχοντες άντί τών πρώ

ην έγχωρίων ηγεμόνων, φυλάττουσιν ύπέρ 

έαυτών τάς προνομίας ταύτας τών σουλτάνων,

οΰς δέν ήθέλήσαν ϊνα χαταλύσωσι κατά τό φα

νερόν. Διό ή ’Ιάβα ομοιάζει πρός σώμα πολυ

μερές , ούτινος ηδη έκμυζώσι κατά σχολήν 

τό αίμα δύο βδέλλαι, οί έπιχώοιοι βασιλείς,, 

καί οί μουσουλμάνοι ιερείς, αίς προστίθεται 

τρίτη τις ή μεγίστη καί άπληστοτάτη , ή 'Ολ

λανδία, ήτις αγοράζει 7 φράγκων 3 7  έκατο- 

στών τό πικότον ( 5 9  χιλιόγραμμα) τοΰ καφέ, 

άναπωλεΐ δέ αύτό έν Εύρώπη 7 3  φράγκων, 

καί ούτω περί τών λοιπών γεννημάτων, τοΰ 

σακχάρου, τοΰ Ινδικού, τοΰ κρεμεζίου, τοΰ 

καπνού , κ . τ . λ .  ("Επεται συνέχεια.)



Π Ε Ρ Ι  Α Τ Μ Ο Υ ,

ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Κ

ΑΤΜΟΜΙΙΧΛΧΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΙ.

Μετα τήν σύντομον ταυ την ιστορικήν διη'- 

γησιν τών δσα έγένοντο εις τελειοποίησιν τών 

άκινη'των α τμ ο μ η χ α ν ώ ν  άπ’ άρχής μέ

χρι τοΰ νΰν, λείπεται ήμιν ϊνα διαγράψωμεν 

τ ζ  διάφορα συστήματα τών τοιούτων ατμο

μηχανών, αϊτινες είναι συνήθεις έν τοΐς παν- 

τοδαποΐς έργαστηρίοις. Είναι δέ αύται συντό- 
μως δύο ειδών·

Ιον. Μ η χ α ν α ί άνευ π υ κ ν ω το ΰ , η χ ω 

ρίς ά τ μ ο δ ό χ η ς  (machines sans condenseur), 
έν αίς ό άτμος έξέρχεται εϊς τον άέρα, άφ’ ού 

ένη'ργησεν είς τάς δύο έπιφανείας τοΰ έμβό- 
λου, τήν άνω και τήν κάτω·

2ον. Μ η χ α ν α ί π υ κ ν ω τ ικ α ί ,  ·/] έ 'χ ο υ - 

σ α ι ά τμ ο δ ό χ η ν  (machines a condenseur), 
έν αίς ό άτμος τοΰ ύπατος, άντί τοΰ άφανί- 

ζεσθαι έ'ξω, διαλύεται έ'ν τινι άγγείω ονομαζο- 
μένω άτμοδόχη.

Ούδέν δέ υπάρχει ούτως εύκατάληπτον, ώς 

ή διάταξις τών άνευ άτμοδόχης μηχανών, 

αίτινες συνήθως ονομάζονται μ ηχα να ϊ, κ α - 
τ α π ιέ ζ ο υ σ α ι (machines a haute pression 
έπειδε ή πιεσις είναι εν αύταΐς ένταμένη του

λάχιστον ύπο τοΰ βάρους δυο άτμοσφαιρών, 
και δύναται ϊνα οθάση μέχρι δέκα η δώ δεκα  

άτμοσφαιρών). Το σχήμα 5 άπεικάζει εϋκρινώς 
τήν κυρίαν διάταξιν πάσης άτμομηχανής άνευ 
άτμοδόχης,

Ό  άτμος φθάνει Six  τοΰ σωληνος Α ύπο το 

έ'μβολον, και ώθεΐ αύτο κάτωθ:ν προς τό άνω. 

"Οταν δέ το έ'μβολον φθάση εϊς τό τέρμα τής

Εικ. 5. —  Αρχή άτιιομηχανή; άνευ άτμοδόχης.

άναβασέως, τότε άνοίγεται βαλβίς τις , δ ι  ής 

ό από τοΰ λέβητος προερχόμενος άτμός με-

Εικ, G. —  \τιιοΐλ·ήχ<χνη άνευ άτμοδόχης.

τοχετευεται υπεράνω τοΰ έμβο'λου· έτε'οα δε  
βαλβις ανοιγομενη παρέχει έ'ξοδον τώ  έν τώ 

κατω τοΰ κυλίνδρου άτμώ· τό δε  έ'μβολον, μή

έ'χον τοτε '■». ,-^ερβή άλλο είμή τήν άντίστα- 

σιν τοΰ ύπ’ αύτό άέρος, ήτοι τήν άντίστασιν 
μιας άτμόσφαίρας, πιεζο'μενον S' άνωθεν ύπό 

τοΰ άτμοΰ δύναμιν έ'χοντος πολλών άτίλοσβαι- 

ρών, καταφέρεται φυσικώς εϊς τόν πυθμένα τοΰ 

κυλίνδρου, ένθα, άμα φθάσαντος, έκβάλλεται 

μέν πάλιν δ ια  τής βαλβΐδος ό ύπέρ αύτοΰ 

ά τμός, εισβάλλει δ ε  νέος άτμός ύπ’ αύτό 

ώθών τό έ'μβολον πρός τό άνω.

Επαναλαμβάνοντες δέ τάς συνεχείς ταύτας 

κινη'σεις, ήτοι μετοχετεύοντας κατά διαδο

χήν τόν άτμόν ύπεράνίο ή κάτω τοΰ έμβο'λου, 

άμα δέ έκβάλλοντες αύτόν έ'ξω , άφ’ ού ένήρ

γησεν είς μίαν τών επιφανειών αύτοΰ, παρά- 

γομεν άδιαλείπτως τας πρός τό άνω και 

τό κάτω κινήσεις τούτου τοΰ έμβο'λου. Εύ'κο- 

λ  ον δέ είναι ϊνα έννοησωμεν διά τινων ιδίων 

μηχανικών διατάξεων δύναταί τις ϊνα δια- 

δώση τήν εύθύγραμμον ταύτην κίνησιν τοΰ 

καυλοΰ τοΰ έμβο'λου. Β  είς τόν κινητήριαν κοο- 

μόν (arbre moteur) οίουδήποτε μηχανικού 
έργοστασίου.

Αί άνευ άτμοδο'χης μηχαναί είναι διατεταγ- 

μέναι κατά τό παρατεθειμένον σχήμα 6 . C, ό 

άτμιδοΰχος κύλινδρος τής άτμομηχανής, είναι 

τεθειμένος όριζοντείως. Τ , είναι ό σίφοιν ό άπορ- 

ρίπτων έκτος τοΰ έργοστασίου τόν άτμόν, δσ- 

τις εξερχεται εκ τοΰ κυλίνδρου, άφ’ ού ένεργήση 
εις τό έ'μβολον. Οπως δέ διαδώ τις είς τόν 

κινητήριαν κορμόν τοΰ έργοστασίου τήν κί-* 
ντ,σιν του καυλοΰ τοΰ εμβολου Α, προσαρμόζει 

τή κορυφή τούτου τοΰ καυλοΰ εύστροφώτατον 
άρμόν (articulation) Β , δστις ώθεΐ τόν μοχ

λόν Q , τόν κινούμενον περί τόν άρμόν Β , και 

άφίησιν αύτόν ϊνα κινήται άνωθεν πρός τό 

κάτω. Ή δέ κίνησις αύτη διαδίδεται έπειτα 
εις τόν μοχλόν R  D , δστις στρέφει τόν κινη- 
τη'ριον κορμόν, ούτινος ή τομή φαίν.ται έν τώ 
σημείω D.

Η μηχανή ή έχουσα άτμοδόχην διαφέρει 
της προτερας , καθ οσον ο εκ τοΰ κυλίνδρου 

έξερχόμενος άτμός δέν εκβάλλεται είς τόν άέρα,

άλλ’ άπευθύνεται είς κιβωτόν ή κάψαν, γεγε- 

μισμένην ψυχροΰ ύδατος, έν ής τώ  ένδον πυ- 

κνοΰται.

Τό σχήμα 8 άπεικάζει τήν τοιαύτην πυκνωτι- 

κήν μηχανήν. —  a είναι ή είσοδος τοΰ άτμοΰ, 

δστις διέρχεται κατά διαδοχήν διά της λεγο- 

μένής θ ή κ η ς  (tiro ir) ύπέρ τοΰ έμβόλου και 

ύπ αύτό· — c είναι ό ά τ μ ιδ ο ΰ χ  ος κύ λιν  - 

δρος· — d o  καυλός τούτου τοΰ κυλίνδρου, 

δστις κινεί τόν μέγαν ζυ γ ό ν  ή κ ρ ε μ α σ τ  ή ρ α 

(balancier) ee'· —  g είναι ή λ α β ή  τ ο ΰ  κ ο ρ 

μού (v o la n t) , ήτις διαδίδει είς αύτόν τήν 

κίνησιν τοΰ κρεμαστήρος, και μεταλλάσσει είς 

περίστροφον συνεχή κίνησιν τήν άμοιβαίαν 

κίνησιν τοΰ κρεμαστήρος. Τό δέ ό'ργανον τής 

πυκνώιεως τοΰ άτμοΰ διά τοΰ ψυχροΰ ύδατος, 

ή'τοι ό πυκνωτής, τίθεται είς τό έ'νδον τής κι- 

βωτοΰ, ήτις φέρει τήν μηχανήν. T o m  είναι 

τό έσ φ α ι ρ ω μ ένον  ά τ μ ό μ ε τ ρ ο ν  ( regula- 
teur a boules ) , ή τό έ'χον κ ε ν τ ρ ό φ υ γ α  δύ- 

ν α μ ιν , τό όρίζον τό είς τόν κύλινδρον είσερ- 

χόμενον ποσόν τοΰ άτμοΰ· —  1 είναι ό 

καυλός ή ή ράβδος τοΰ άντ'.ητηρίου 

τοΰ εϊσάγοντος είς τόν λέβητα τό ύδωρ, 

ό'περ διαδέχεται τό άφανιζόμενον έν εί- 
δει άτμοΰ· —  k , i, είναι αί ράβδοι τών 

άντλητηρίων, άτινα είσάγουσι τό ψυ
χρόν ύδωρ είς τήν άτμοδόχην καί έκκε- 

νοΰσιν έςω τό τεθερμασμένον ύδωρ διά 

τοΰ πυκνουμενου άτμοΰ.

Αρκείτω ή στοιχειώδης καί γενική 

αύτη ύποτύπωσις ένταΰθα. Έπειδή ή 
λεπτομερής διαγραφή τών διαφόρων ορ
γάνων τών χρησίμων είς τήν πύκνωσιν 

τοΰ άτμοΰ έν ταΐς μηχαναΐς ταΐς έχού- 
σαις ά ν ε ιμ έν η ν  τή ν  π ίεσ ιν  (a basse 
pression) άπη'τει άν διήγησιν καί σκέ

ψεις, άς δέν ήδυνάμεθα ίνα έπιχειρήσω-

τ ρ ύ π α  (trou d’h om m e), δι’ ής ό έργάτης 

εισέρχεται έπισκοπη'σων ή έπισκευάσων τό έ'ν

δον τοΰ λέβητος. Δύναται δέ  τ ις ίνα ίδη άρ- 

κούντως έπι τοΰ σχήματος τούτου τήν πορείαν

Είκ. 7. —  Πρώτη ατμάμαξα τοΰ ΤρέδιΟικ.

τοΰ θερμοΰ άέρος, τοΰ γινομένου έκ τής έστίας, 

καί έκπίπτοντος είς τόν σωλήνα τής καπνοδό- 

χ η ς , άφ ού έκυκλοφόρησε περί τά έ'ξωθεν τοΰ 

λέβητος. Τό δέ S  βΐναι ή β α λ β ίς  ή γ λ ω σ σ ίς  
( soupape de surete ) ή έχουσα πλάκα εύ'στρο-

Εικ. 8. —  Πυκνωτική μηχανή.
μεν ένταΰθα.

Αλλά θε'τομεν μόνον πρό οφθαλμών τώ 

άναγινώσκοντι τό σχήμα τοΰ λέβητος, δστις έν 
ταΐς μονίμοις μηχαναΐς είναι χ ρήσιμος είς τήν 

γένεσιν τοΰ άτμοΰ. G (είκων 9 )  είναι τό σώμα
τοΰ λέβητος· Η είς τών δύο ζεσ τή ρ ω ν  (bouil- 

leurs), ήτοι είς τών δύο μικρότερων λεβήτων 

τών τεθειμένων ύπό τό σώμα τοΰ κυ- 
ριωτάτου λέβητος. Οί ζερτήρες ούτοι 

συγκοινωνοΰσι πρός τόν κυριώτατον λ έ

βητα διά παχε'ων σιφώνων ή σωλήνων, 

οϊτινες, πολλοί δντες, χρησιμεύουσιν 

εϊς τό αύξάνειν τήν θερμαινομένην επι

φανειών. F  είναι τό έπιπλέον ό'ργανον 
(flotteur) , τό δεικνύον τώ  θ ρμαίνοντι 
την εστίαν (chauffeur) τό ύψος τοΰ ύδα- 

*τος έν τώ  ένδον τοΰ λέβητος. Β  είναι 
ή στάθμη τοΰ ύδατος, ήτοι σίφων ύάλι- 
νος κοινωνών τώ  έ'νδον τοΰ λέβητος, 
και δστις, γεμιζόμενος ύδατος έξ ίσο· 
τώ λεβητι, φανεροί τό ύψος τοΰ ύδα

τος εν αύτω. G είναι ό σίοιον, δι

φον, ήν ούσαν εν τών άξιολογωτάτων οργάνων 

τής άτμομηχανής ανάγκη ϊνα έξετάσωμεν λε- 
πτομερέστερον.

Τό μηχάνημα τοΰτο, δπερ άλλως τε  είναι 
έν χρήσει έν άπάσαις ταΐς άτμομηχαναΐς, εί-

!

ου εςερχεται ο ατμός ερχόμενός εις τον 
κύλινδρον τής μηχανής. Α είναι ό οίφων, 
οστις φέρει τό ύγρόν ύδωρ , τό έκβαλλόμενον 

υπο τοΰ άντλητηρίου τοΰ τρέφοντος τον λέ

βητα, όπως διαδεχθή έκεΐνο, δπερ αφανίζε

ται κδιαλειπτως έιατμιζόμενον. Τ  είναι ή

Είκ. —  ϋχήμα λέοητο; τών άκινήτων μηχανών.

ναι μεταλλικόν τι έ'μβολον, πωματίζον άνωθεν 
στεγανώς τόν λέβητα, έν ω βράζει τό ύδωρ 
τής μηχανής, έφηρμοσμένον διά τίνος βά
ρους άντισταθμίζοντος τώά/.ρω τοΰ όριζοντείου 
μοχλού R S . Καί έφ δσον μέν τό βάρος τοΰ

πώμ-/τος η τής βαλβΐδος άντισταθμίζει την 

δύναμιν τοΰ έν τφ  λίβητ ι γενομένου άτμοΰ, 

μένει αύτη ακίνητος· έντεινομένης δέ τής δυνά

μεως τοΰ ά τμοΰ,,ή  βαλβίς έξαίρεται, καί, 

παρασχοΰσα έξοδον τφ  ύπερπλεονάζοντι άτμώ 

τοΰ λέβητος, καταπίπτει πάλιν πωματίζουσα 

ώς πρότερον, αύτόν· διότι άλλως ό άτμός, 

άντιτυπώτατος , ώς εΐδομεν, ών, μή δυνάμε- 
νος ϊνα έκφύγη, δύναται ϊνα διάρρηξη τόν 

λέβ/.τα είς μυρία μετά τής αύτής δυνάμεως, 
μεθ ής ώθεΐ τήν σφαίραν τοΰ έκρηγνυμένου 

πυροβόλου είς άπόστασιν πολλών μιλλίων.

2 · —  ΑΤΜΟΜΙΙΧΑΝΑΙ Κ ΙΜ ΙΤΙΙΡΙΑ Ι.

Ή εξεύρεσις τών κ α τ α π ιε ζ ο υ σ ώ ν  μηχα
νών ( a haute pression ) κατέστησε δυνατήν τήν 

κατασκευήν τών κ ιν η τ η ρ ίω ν  λεγομένων μη
χανών (locom otives) τών σιδηοοδρόμων. Διό

τ ι ,  άμα διαδοθεισών έν τοΐς έργαστηοίοις καί 

τοΐς έργοστασιοις, οί μηχανικοί, γνωρίσαντε: 
τάς άρετάς αύτών, έπειράθησαν ίνα μετα

χειριστώ 71 τήν δύναμιν αύτών πρός τό 

έφέλκεσθαι τά βάρη καί τάς φορτηγούς 
άμάξας.

Καί πρώτον έπειράθησαν ϊνα κατα- 
σκευάσωσι άτμαμάξας δυναυ.ένας ϊνα 

βαίνω-ιν έν ταΐς συνη'θεσιν όδοΐς. Τοι

αύτη τις ήτο ή ύπό τών Άγγλων Τρέ— 

βιθι κ καί Βίβιαν κατασκευασθεΐσα πρώτη 
άτμάμαξα, ήν μάτην έπειοάθησαν ϊν’ 
μεταχειρισθώσιν έν τοΐς όδοΐς τοΰ Αον - 

δίνου· διότι ή δύναμις αύτής ούδετε- 
ροΰτο έκ τών προσκομμάτων καί τής 

ανωμαλίας τοΰ έδάφους. 'Γεθεΐσα δέ έπί 
τών σιδηρών γραμμών τών άνθρακω- 

ρυχείων, μόλις ήδύνατο ϊνα έφέλκηται 

ολίγα τινάάμαςάρια γεγεμισμένα άνθρά- 
κοαν.

Ή παρατεθεμένη είκων 7  άπεικάζει τήν 
πρώτην άτμάμαξ αν τοΰ Τρέβιθικ καί 

Βίβιαν. Εν τω  μέσω είναι τό κυλινδρικόν 

σώμα τοΰ λέβητος, έξ ού ό άτμός ένεργεΐ 

είς δύο πλαγίως έξηρτημένους κυλίνδρους 

κειμένους ύπέρ τούς έμπροσθίους τροχούς, 

οίτινες είναι μόνοι κινητοί. Ό ζεστήρ είναι 

έν τώ  αύτω κυλίνδρω κάτωθεν τοΰ λέ
βητος.

Αγγλος τις μηχανικός, ό Κ . Βλα- 
κ έ τ , παρετήρησεν έν έ'τει 1 8 1 3  δ τι, 
δταν άτμάμαξά τις γ,ναι λίαν βαρεία, 

οί τροχοί αύτής δέν όλισθαίνουσιν έπί 
τής λείας έπιφανείας τοΰ σιδηροδρόμου· 

άλλ’ δτι χάριν καί τών έλαχ_ίστων άνωμα- 
λιών τών έπιφανειών τών τροχών καί 
τοΰ σιδηροΰ δρόμου, οϊ τροχοί δύναν- 

ται ίνα τύχωσί τίνος στηρίγματος, δι’ 
ού δύνανται ϊνα προχωρώσι. Διότι μέ- 
χρι τότε πάντες ένόμιζον δ τ ι ,  τών δύο 

συντριβοίλένων έπιφανειών τοΰ τροχοΰ 
καί τοΰ σι δηροδ ρόμου ούσών λειοτά- 
των , οί τροχοί έπρεπε κατά φυσιν ϊνα 

περιστρεφωνται μή προχωροΰντες, ή τουλάχι
στον ίνα προχωρώσιν άποβάλλοντες, τοιβόυ.ε- 

νοι, τό πλεΐστον τής ύπό τοΰ άτμοΰ γινομέ- 

νης αύτοΐς δυνάμ.εως. Αλλά τά πειράματα τοΰ 

Κ. Βλακέτ κατέδειξαν δτι, δσω μάλλον βαρυ-



τέρα είναι ή άτμάμαξα, τοσούτω ταχύτερον 

βαίνει επί τονϊ σιδηροδρο’μου άποβάλλουσα ό'λι- 
γίστην εκ τ ι ς  τριβής δύναμιν.

Χλλ’ έπηνεγκον μάλιστα τήν άμεσον έςειί- 

ρεσιν τών σιδηροδρόμων οί ύπο τοΰ Γάλλου 

μηχανικού εύρεθέντες έν ετει 1 8 2 9  νέοι σω - 

λ η ν ω τ ο ι  λ έ β η τ ε ς  (chaudieres a tu b es), έν 

οίς ή θερμαινόμενη επιφάνεια τοΰ υδατος αυ

ξάνεται οΰτως έκ της πληθύος τών μεταλλικών 

σωλη'νων, ώστε γέννα πλεΐστον δσον άτμον καί 

κινητικην δύναμιν.

Ό  πρώτος σιδηρόδρομος κατεσκευάσθη εν 

τώ  1 8 3 0  ετει άπο Αιβ.ρπούλης εϊς Μαγκε- 

στρίαν. Καί πρώτον μέν οί έπιστατοΰντες τοΰ 

σιδηροδρόμου τούτου ηθέλησαν ϊνα μετα/ει- 

ρισθώσιν άτμομη/ανάς άκινη'τους έλκούσας διά 

σχοινιών τάς φορτηγούς άμαξας τοΰ σιδηροδρό

μου.

’Αλλά τότε παρέστησαν αύτοΐς οί δύο πε

ρίφημοι μη/ανικοί Ά γγλοι, οί αδελφοί Σ τέ- 

φενσων, δεικνύοντες τήν ύπ’ αύτών κατα- 

σκευασθεΐσαν κατά το σύστημα τοΰ Γάλλου 

Σεκουΐνου ατμομηχανήν  ̂ ήν παρεδέχθησαν 

όμοθυμαδον, καί μετ’ ολίγον πκσα ή Εύρώ

πη καί ή ’Αμερική κατεστρώθησαν σιδηρο- 

δοόμοις ΰπηρετουμένοις έκ τοιούτων άτμαμα- 

ξών.

('Έπεται συνέχεια.)

Η Λ Η Σ Τ Ε Ι Α

ΕΝ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α .

Τή πρωία τής 13ης ιουνίου τοϋ 1862ου έτους 
ΐλη τεσσαράκοντα οπλοφόρων Αλβανών καί Τούρ
κων, καταβασα άπο τών κορυφώ/ τοΰ Όλυμπου, 
είσήλθεν εις τήν πόλιν Αόβαδίαν, καθ’ ήν ώραν οί 
ανδρες ήσαν απασχολούμενοι περί τον θερισμόν μα
κράν της πόλεως , και έζήτησαν παρά τών γυναικών 
κατοικίαν καί τροφάς.

Μετ’ ολίγον οί έναπολειφθέντες εν τή πόλει κάτοι
κοι , γέροντες, παιδία καί γυναίκες, ίδόντες τους 
ξένους τούτου; ζητοΰντας καί λαμβάνοντας βιαίω; 
παρά τών παντοπωλών παντοίας τροφάς αμισθί, 
ένενόησαν τό επιτήδευμα αύτών, καί μή άνθιστάμε- 
νοι πρός τας άδικους αύτών αιτήσεις, ηΰ/οντο ί'ν’ 
άπαλλα/9ώσιν αύτών την ταχίστην. Άλλ’ οίυ,οι! 
οί λησταί έλθόντες τοσαυτην όδόν, δεν ήρκοϋντο τού- 
τοις μόνοις.

Έπειδή περί μεσημβρίαν , συνελθόντες πάντες οί 
λησταί εις τό αύτό, έπορεύθησαν , προηγουμένου του 
λήσταρχου, διά τών ερήμων άγυιών τής πόλεως είς τό 
σχολεΐον , όπου ήσαν συνηθροισμένα πάντα τά παιδία 
τών κατοίκων. 'Ο μέν διδάσκαλος ήτο άπών, τά δέ παι
δία έπετήρει ό ύποδιδάσκαλος.'Ο αρχηγός προσκάλε- 
σεν αύτόν ινα παραδώ εύθύς, θανάτου ζημίας επικείμε
νης, τά χρήματα αύτοϋ. Ό  δυστυχής, ίδών τόν κίνδυνον, 
παρέδωκεν εύθυς άπασαν αύτοϋ τήν περιουσίαν, 3,000 
γροσίων. Μετά ταϋτα ό αρχηγό; καί οί λη*ται προσέ 
ταξαν τοις παιδίοις ϊνα, καταλιπόντα τό σχολεΐον, 
άιολουθήσωσι κατόπιν αύτών. Έπειδή δε τά παιδία

άνθίσταντο κραυγάζοντα καί κλαίοντα, οί λησταί δέ · 
σαντες άπήγαγον αύτά τε καί τόν διδάσκαλον πρός 
βίαν εξω της πόλεως, μέχρις ο& έφθασαν παρά τινα 
έγκαταλελειμμένον άρχαϊον πύργον. Έκεΐ δ λήσταρ
χος, λύσας τά δεσμά τοΰ ύποδιδασκάλου, έφανέρωσεν 
αύτω οτι εκρινεν IV άπέλθη μετά τών Ικατόν καί 
πεντήκοντα αίχμαλιότων παιδίιον εις τό παρακεί
μενον υψηλόν ορος, καί άναυένη τήν επάνοδον αύ
τοΰ έπί τρεις ώρας. Αλλ’ εάν, παρελθουσών τών 
τριών ωρών , μή έφερεν ούτος λύτρα 100,000 γρο- 
σιθ)ν, εμελλεν ίνα σφάξη άπαντα τά παιδία άνη- 
λεώς. Καί δ μέν υποδιδάσκαλος άπήλθε τρέμων καΐ 
σπευδων είς τήν πόλιν, οί δέ λησταί έβάδιζον ήσύχως, 
ο>ς έν κατακτηθείση τινι /oSps, πρόςτό όρος, άπάγον- 
τες, ώς ποίμνιον, τά παιδία.

λλλ’ ήδη αί μητέρες, μαθοΰσαι τήν αρπαγήν τών 
τέκνων, έπεφάνησαν τρέχουσαι περί τάς εκατόν ώς 
μαινόμεναι διά τών άτραπών τών όρέων, κραυγάζου- 
σαι, ίκετεύουσαι, καί ζητοΰσαι τά φίλτατα. Αλλ1 οί 
λησταί άπέκρουσαν βαρβαρικώς, άπειλοΰντες αύταΐς 
οτι, άν μή έπανέλθωσιν είς τήν πόλιν τήν ταχίστην, 
όπως εύρωσι τά αίτούμενα λύτρα, εμελλον ίνα σφά- 
ςωσι καί αύτάς καί τά παιδία.

Εξελθόντες τής Αεβαδίας οί λησταί συνήντησαν 
οκτώ άτάκτοις χωροφύλαξιν, οϊτινες, ίδόντες μα- 
κροθεν τά γινόμενα, άντεπεξήλθον καί συνήψαν πρό; 
αυτούς καρτεράν μάχην. Αλλ1 άποβαλόντες τρεις τών 
εταίρων ήναγκάσθησαν ί'ν’ άποχωρήσωσιν. Έ κ  δέ 
τών ληστών έφονεύθη είς. Φοβηθέντες δέ μή οί χω
ροφύλακες , εύρόντες αύτόν, είκάίωσιν εκ τοϋ προσ
ώπου έκ τίνων σύγκειται ή ληστρική αύτών ίλη , 
κατεκρεουργησαν τό πρόσοιπον τοϋ φονευθε'ντος λη- 
στοΰδιά τίνος γιαταγαννίου ούτως, ώστε έγένετο άλη
θώς δυσγνωριστον· ύστερον δέ, ρίψαντες αύτόν είς τινα 
λάκκον καί έπιθέντες ξηρούς τινας θάμνους , διετέλε- 
σαν βαδίζοντες πρός τό ορος, δπερ δέν ήτο μακράν.

Φθασαντες δέ έπι τό όρος, άφ1 ο6 ήδύναντο ί’να 
επισκοπώσι πασαν τήν πέριξ χώραν, οί λησταί ήρ- 
ςαντο ινα συμποσιάζωσιν · ύστερον δέ άνεπαύοντο ύπό 
την σκιάν των μεγάλων πλατάνων, έν ώ τινες, εχοντες 
διά χειρός τήν καραβίναν, έφύλαττον τούς αιχμαλώ
τους.

Γά δέ παιδία, εί καί προησθάνοντο τόν έπικρεμά- 
μενον αύτοΐς κίνδυνον, καταπεπονημένα ύπό τής αα 
κρας δδοΰ, άπεκοιμήθησαν έπί τών σκοπέλων. "Ηδη 
ύπελείπετο £ν τέταρτον τής ώρας. Οί δέ λησταί έτοεπον 
τούς οφθαλμούς πρός τήν φάραγγα- άλλ1 ούδείς έφαί
νετο. Ο λήσταρχος, συναθροίσας τούς ληστάς, προσ- 
εταξεν αύτοΐς wa έτοιμάσωσι τά δπλα.

Ια παιόια έξύπνησαν. Ίά  λεπτά φαίνονται αύτοΐς 
αιώνες, καί αρχονται ίν1 άγωνιώσι πάντα, πλήν τών 
νεωτατιον, άτινα ήγνόουν τά βουλεύματα τών ληστών. 
Τέλο; δέ ήκούσθη τραχεία καί οξεία ή φωνή τοϋ λή
σταρχου· « Ούδέν βλέπετε δτι ή ώρα ήγγικεν; » "Υστε
ρον δέ, τρεπόμενος πρός τινα των υπασπιστών αύτοΰ 
Δζεφφέρ τουνομα, « Παρηλθεν ήδη ή τρίτη ώρα, λε- 
γει αύτώ, καί φαίνεται δτι οί κάτοικοι τής Αεβαδίας 
φενακίζουσιν ήμας. ' Ετοίμασαν τήν σπάθην σου. » 
Αλλ1 ουτος, οίκτω πρός τά παιδία φερόμενος, άπο- 

κρίνετ ι̂ αύτώ ·

—  Άναμένωμεν έτι εν τέταρτον τής ώρας. II 
δδός είναι μακρά. “Ισως δέ οί γονείς φθάσωσιν ίπί 
τέλους.

—  Ίο  εργον είναι μεγα. 'Εκατόν πεντήκοντα κε- 
φαλαί. Πριν ή άποτελέσωμεν αυτό , ίσιος οί χωρικοί 
φθασωσι, καί τοτε τά λύτρα χοησιμεύσουσιν υπέο τών 
έπιζησάντων.

I οτε δέ ήρξατο εν τή άγρία ταύτη τοποθεσία όραμα 
φρικωδέστατον, άνεκδιήγητον. 'Ο  Δζεφφέρ, λαβών 
τυχαιως έν τών παιδιών της κύμης, άπέταμεν 
αύτώ διά μιας πληγής τήν κεφαλήν. Μετ1 αύτό δέ 
έλαβε καί δεύτερον... καί τρίτον... Τά ταλαίπωρα 
παιδία ήμιθανή ύπό τοϋ τρόμου έθρήνουν, έκραύγαζον, 
καί πίπτοντα έπί γόνατα ίκέτευον τούς ληστάς 'ίνα 
έλεήσωσιν αύτά. Αλλ1 ούτοι διετέλεσαν άκαμπτοι 
και άνηλεεις, ώς οί σκόπελοι τοΰ ορούς.

’Ήδη δ δήμιος συνελάμβανε μικράν τινα κόρην δω
δεκαετή, καί ήτοιμάζετο ϊν1 άποτάμη καί ταύτης τήν 
κεφαλήν. Αλλ1 είς τών προσκόπων έσήμηνεν δτι 
εβλεπεν ερχομένους μακρόθεν πρός τό ορος πολλούς 
άνθρώπους καί ίππους. *0 δέ λήσταρχος έπέταξε τότε 
ίνα παύση ή σφαγή τών παιδίων μέχρις ο& δυνηθη 
ίνα διακρίνη τίνες οί προσερχόμενοι, τυχαίοι τινες 
δδοιπόροι ή οί συγγενείς τών άπαχθέντιον παιδίων 
φέροντες τά λύτρα.

Μετ1 ολίγον δέ είδον αύτούς σπεύδοντας , κραυγά
ζοντας καί σημαίνςντας τοΐς λησταΐς οτι ήρχοντο γέ
ροντες τα λύτρα τών παιδιών. Ανέρχονται βαρέιος 
το ορος , παροξύνουσι τούς 'ίππους , καί φθάνουσιν, 
ασθμαινοντες καί άγοινιωντες Αλλ1 οιμα! υστέρησαν 
εν τέταρτον τής ώρας. Έφερον τά λύτρα, 50,000 
γροσιοιν είς χαλκόν , είς νομίσματα είκοσι παράδων 
και είς βεσιλίκια. Καί επειδή ή κώμη δέν ήτο πλού
σια , καί δέν ήδυννίθησαν ϊνα συλλέξιυσι πλείονα τών 
50,000 γροσίων, αί μητέρες εόοικαν τούς άργυροΰ; 
ζωστήρας, τάς άργυρας πλάκας τοϋ έπικεφαλαίου 
κοσμου, τά έκ δουκάτων χρυσών περιδέραια, τά ένώ- 

.τια , ούτιος ώστε αί άπαιτούμεναι Ικατόν χιλιάδες 
γροσίων συνεπληρώθησαν.

Άλλ1 οί ταλαίπωροι γονείς , ζητοϋντες τά τέκνα, 
βλέπουσιν αίμα... καί σωρόν άποτετμημένων κεφα
λών. Ό  τρόμος αύτών είναι τοιοΰτος, ώστε δΐν τολ- 
μδίσιν ϊνα ϊδωσι τίνες οί ζώντες καί τίνες άπέθανον. 
Αλλά τά έπιζήσαντα παιδία, ίδόντα τούς γονείς, τρέ- 
χουσι πρός αυτούς. Δεκαεπτά δ1 αύτών έμειναν έρη
μοι τέκνων.

Αποφορτισάμενοι δέ τού; ίππους οί γονείς, θέτου- 
σιν έπ’ αυτών κλαίοντες καί δδυρόμενοι τά πτώματα 
καί τάς κεφαλάς τών σφαγιασθέντων τέκνων, καί 
απέρχονται ένταφιάσοντες αύτά. Οί δέ λησταί, φορ- 
τισάμενοι τήν λείαν, άποχωροΰσι τοΰ ολέθριου τούτου 
τόπου, δπω; έκφύγωσι τόν διωγμόν τής άρχής.

Ίίδη δέ αί άρχαί τής Ααρίσσης , τής Αλασονίας 
καί Ζυλφιδιας, συναγαγοϋσαι τό στράτευμα, έξέπεμ- 
ψαν έπί τά όρη, έν οίς έκρύβησαν οί κακοϋργοι. Μετά 
δέ τεσσάρων ήμερων ίσχυράν έξέτασιν καί μίαν καρ
τεράν μάχην , συνέλαβον τέσσαρας ληστάς , (ΐν είς 
ήτο εκατόνταρχος τών νεωστί άπολυθέντων Αρναου- 
τοιν τοΰ Χαλίμ βέϋ. Εκόμισαν δέ είς τήν Αάρισσαν 
τάς τέσσαρας τών μιαρών λ/·,στών κεφαλάς , καί τά 
καθηματωμένα τρόπαια έξετέθησαν έπί τής αγοράς 
τής πόλεως παρά το οίκημα τοΰ διοικητοϋ κατά τό 
σύνηθες. *

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ.

ΑΟΑΟΦΟΝΙΑ ΕΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑ.

ΙΙρό δεκαοκτώ μηνών συνέβη άποτρόπαιόν τι κακούε- 
γημα έν Μασσαλία, δπερ βεβαίως εμελλεν ινα γένηται 
έξάκουστον, έάν μή έπήρχοντο κατά τήν αύτήν έποχήν 
οί θόρυβοι τής Δημαρχίας τών Παρισίων, ής τά κα
κουργήματα έπεσκίασαν τά πάντα.
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Αλλ1 όμως δμολογητέον δτι οί τρεις κακοϋργοι, οϊ- 
τινες είσήχθησαν πρό τινων ήμερών είς τό κακουργοδι- 
κε'ίον τοΰ Aix, έγένοντο ώμότατοι · έξ ου έννοεϊται διά 
τί τοσοΰτον συνέρρευ<;εν είς την δίκην ταύτην παντα- 
χόθεν τής Γαλλίας καί της Εύρώπης πλήθος άκρο- 
ατών.

'Ο πρώτος τών τριών κακούργων είναι δ Τολετά- 
νος , νέος Τουνήσιος άνατραφεις καί έκπαιδευθ ι̂ε έν 
Μασσαλία. Ό  δεύτερος είναι δ Σίτβων, Τουνήσιος 
καί ουτος έμπορος διατριβών έν Μασσαλία· δ δέ τρίτος 
εΐναι άθλιός τις υπηρέτης Τουνήσιος όνομαζομενος 
Νίσσιμ, δστις δέν ήδυνήθη ίν’ άντίσχη πρός τάς προ
τάσεις τοΰ Τολετάνου, ύποσχεθέντος αύτώ 8000 
ΐ ί θ ά γ κ ω ν ,  έάν ήθελεν ινα σύμμετάσχη τοϋ φόνου.

*0  δολοφονηθείς Γρέγω, δ Τολετάνος καί Σίτβων 
έζων οίκειότατα πρός άλλήλους, καί πολλάκις διε- 
νυκτέρευσαν κωμάζοντες καί συμποσιαζόμενοι άκολά- 
στως μετά φαυλοβίων γυναικών. Αλλ’ έπειδή δ 
Γρέγω ήτο πλουσιώτερος πάντων, έζηλοτυπήθη υπο 
τοϋ Τολετάνου καί Σίτβων, καί, συμπεσούσης φρούδης 
τίνος εριδος, οί δύο φίλοι έκριναν ινα έκδικήσιοσιν 
εαυτούς, φονεΰοντες καί ληστεύοντες τόν Γρέγω. ΙΙρός 
τοΰτο προσεποιήθησαν δτι έλησμόνησαν τήν έριδα καί 
προυτειναν αύτώ ερωτικήν τινα παράδοξον συνέτευξιν 
έν τή δδώ Τοννελιέρ άρ. 2 , έν τινι έκτετοπισμένη άπο- 
θήκη , καθ’ ήν ήμέραν έμαθον δ'τι δ Τολετάνος έλα
βε πολλά χρήματα έκ Τούνιδος.

Πρός τοΰτο ήγόρασαν σχοινίον σηρικόν, ενα ζω
στήρα, καί έν σιδηροΰν ρόπαλον.

Ιίερί δέ τήν έσπέραν δ Γρέγιοςήλθεν είς τήν άποθή- 
κην, όπου άνέμενον αύτόν δ Σίτβων καί δ Τολετάνος, 
έν ώ δ υπηρέτης Νίσσιμ κατεσκόπευε τήν δδόν.

'Ο Γρέγω ένόμιζεν δτι ήτο μετά φίλιυν, καί κα- 
θίσας παρά τινα τράπεζαν, έφ’ ής έκαίοντο δύο κηρία, 
άνέμενεν άστεϊζόμενος τάς γυναίκας. Α’ϊφνης δ Τολε
τάνος, λαμβάνων αύτόν τοΰ λαιμοΰ, συστρέφει καί 
συσφίγγει περί τόν τράχηλον τό σχοινίον, έν ώ δ Σίτ- 
βων πατάσσει τήν κεφαλήν αύτοΰ σφοδρώς διά τοΰ 
ροπάλου. 'Ο δυστυχής Γρέγω πίπτει νεκρός χαμαί. 
Ό  Σίτβών καταφέρει τάςπληγάς μετά τοσαύτης σφο- 
δρότητος κατά τής κεφαλής αύτοΰ, ώστε τό ρόπαλον, 
προσκούσαν τη τραπέζη , κατέθραυσεν αύτήν.

Τό κακούργημα άπετελέσθη. Οί δε φονεΐς άφαιροϋσι 
αύτώ τό ώρολόγιον, τό βαλάντιον καί τά κλειδιά, 
έπιθυμοϋντες ϊνα διαμοιράσωνται τά χρνίματα δσον 
τάχιστα. Αλλά, καθ’ ήν ώραν ετοιμάζονται ϊνα έξέλ- 
θιοσιν έκ τής άποθήκης , δ Τολετάνος έρωτα άν δ 
Γρέγω ήναι άληθώς νεκρός.

Ό  Νίσσιμ αποκρίνεται καταφέρων τελευταίαν πλη
γήν κατά τής κεφαλής τοΰ άτυχους Γρέγω. "Ύστερον 
έξέρχον ται. 'Ο Σίτβων κλείει τήν θύραν καί παραδίδει 
τό κλει δίον τώ Νίσσιμ.

Τότε οί άθλιοι βλέπουσι τό πρώτον δ'τι τά ενδύ
ματα καί αί χεΐρες αύτών είναι πλήρη αίματος , καί 
πορεύονται είς τό οίκημα τοΰ Σίτβων, δπως άποπλύ- 
νωσιν έαυτόυς. Ό  δέ Τολετάνος, βλέπιον δ'τι at χειρί
δες αύτοΰ είναι καθημαγυ έναι, περικόπτει αύτάς διά 
τίνοςψαλίδος. Καθαρίσαντες δέ δπωσοΰν εαυτούς, εισ
έρχονται είς τι καπνοπωλεΐον, άγοράζουσι σιγάοα, 
και πορεύονται πρός τήν οικίαν, δ'που κατώκει δ Γρέ
γω έν τή άγυια Μοντγράνδ 47.

Ο Γολετάνος καί δ Σίτβων , εχοντες διά χειρός 
τα κλειδιά, προπορεύονται. Κωδωνίζουσιν, δπως γνω- 
ρισωσι καλώς άν δ οίκος ήναι έρημος. Τότε δέ προσ- 
καλοϋσι! τόν Νίσσιμ, καί οί τρεις εισέρχονται είς τό 
οίκημα τοΰ δολοφονηθέντος. Ανοίξαντες δέ τό χρη- 
ματοφυλάκιον, άφαιροϋσι τά χρυσά καί άργυρα νο
μίσματα, τά χαρτόσημα καί σωρόν εμπορικών έγ- 
γράφων.

Εκεΐθεν δέ πορεύονται είς την δδόν Τουγάτ άρ.
~ 1, εις τιδωμάτιον, μισθωθίν πρό τινων ήμεοών δπό

τοΰ Γολετάνου, ένθα πρώτον μέν ζητοΰσι διάφορα 
ποτά , ύστερον δέ , κλείσαντες τήν θύραν εύλαβώς, 
διαμοιράζονται τά χρήματα , τό ολάν 50,000 φράγ
κων.

Μετά ταΰτα δ Τολετάνος, δ Σίτβων καί δ Νίσσιμ 
άπηλλά/θησαν άλλήλων. Αλλ1 δ Σίτβων, έξελθών 
είς τήν άγυιάν, είδεν έντρομος οτι μετά τόν φόνον 
αντι τοΰ έαυτοΰ πίλου έλαβε τόν τοΰ δολοφονηθέν
τος . —  « φορω τον πίλον τοΰ άποθανόντος ! » άνέκρα- 
ξεν. Αλλά μή θέλων ίνα έπανέλθη είς τόν τόπον τοΰ 
κακουργήματος, είσήλθεν είς τι πιλοποιειον καί ήγό- 
ρασε περί τήν δεκάτην \ής νυκτός ώραν νέον πίλον. 
Αφήκε δέ τόν τοϋ άποθανόντος παρά τώ πιλοποιω, 
λέγων δτι έπανελεύσεται ζητήσων αύτόν τη έπαύριον.

Έν τούτω έπρεπεν ίνα άφανίσωσι τό πτώαα. Καί 
περί τούτου συνεβουλεύσαντο καθ1 δλην τήν επαύριον. 
Καί πρώτον έρριψαν είς τήν θάλασσαν τά κλειδιά τοΰ 
οικήματος καί τοΰ χρηματοφυλακίου τοΰ Γρέγω, καί 
ήγόρασαν πίθον μέγαν, 8ν έκριναν ίν1 άποπληρώσωσι 
σταφιοων , άφ1 οδ θώσι τό σώμα είς τόν πυθαένα. 
\λλά, φοβηθέντες μή τό έγκλημα γνωρισθή ύπό 

τών τελωνών, ήγόρασαν θήκην ξυλίνην, όπως, κλεί
σαντες είς αύτήν τόν νεκρόν, ί̂ψωσιν είς τήν θάλασσαν. 
Μετ1 αύτής δέ ήγόρασαν καί τρεις μεγίστους σάκκους. 
Αλλά, προβλέποντες δ'τι τό πτώμα δέν εμελλεν ίνα 
χωρηση ή θήκη, έδανείσαντο καί πρίονα, καί λαβόντες 
τά πάντα έπορεύθησαν πρός τόν Νίσσιμ καί παρεκά- 
λεσαν αύτόν ίνα μετακόμιση ταϋτα είς τόν τόπον, 
δπου ήτο δ νεκρός. Αλλ’ δ Νίσσιμ, φοβηθείς μή είσ- 
αγγελθή, άπείπατο τήν έντολήν. Εκείνοι δέ λαβόν
τες τό κιβώτιον καί τούς σάκκους καί τόν πρίονα με- 
τεκόμισαν διά τίνος άμάξης είς τήν δδόν τοϋ Τοννελιέρ. 
“Υστερον δε πορεύονται είς τινα δημόσιον χορόν, δ'που 
διεμειναν χορεύοντες μέχρι τοΰ μεσονυκτίου.

Μερί δέ τό μεσονύκτιον δ Τολετάνος καί δ Σίτβων 
έρχονται είς τήν άποθήκην. Αναμείναντες αάτην επί 
ήμίσειαν ώραν τόν Νίσσιμ, εισέρχονται. Τό πτώμα 
ήτο πάντοτε έκεΐ άνεστραμμένον, τό μέν στόι/.α if, 
ήμισείας ήνοιγμένον, ή δέ κεφαλή περιτετυλιγμένη 
τώ ζωστηρι. Τό σώμα τίθεται πρώτον μέν είς δύο 
σάκκους, ύστερον δέ είς τό κιβώτιον. Αλλ’ αί κνήμαι 
κρέμανται εξω. Τότε δ Τολετάνος άποκόπτει αύτάς 
διά τοΰ πρίονος, καί θέτει παρά τό σώμα· παραθέ
τει δέ Ι'να σάκκον, δπως έμποδίση τήν ο̂ήν τοΰ αί
ματος, καί κλείει, τό κιβώτιον \λλ’ δ Τολετάνος 
φερει τά ίχνη τοΰ νέου άνοσιουργήματος · διότι δ πρί- 
ων έπλήγωσεν αύτόν.

Οί δύο κακοϋργοι εξέρχονται πρός ώραν τής άπο
θήκης καί πορεύονται είς σακχαροπωλεΐον, ένθα ζη- 
τοΰσι καί τρώγουσι διάφορα γλυκύματα !

Αλλ’ ύπελείπετο αύτοΐς ή έκτέλεσις τής τελευταίας 
πράξεως τοΰ άποτροπαίου τουτου δραματος, δ άφα- 
νισμός τοΰ κιβωτίου^

Τή πρωία τής πέμπτης, 18ης ίανουαρίου, δ Τολε
τάνος καί δ Σίτβων μισθοΰσιν άμαξαν φορτηγόν, δπως 
μετακόμιση τό κιβώτιον είς τόν λιμένα. Ό  αμαξηλά
της, ϋύρίσκων τό κιβώτιον λίαν βαρύ , « Τό κιβώτιον 
είναι βαρύ, ώς εί περιείχε νεκρόν, » λέγει γελών πρός 
αύτούς. —  « Είναι πλήρες υδατος τής Κολωνίας, » 
λέγει πρός αύτόν δ Τολετάνος, δ'στις πρός άποφυγην 
τών άπό τοΰ πτώματος μιασμάτων έχυσε φιάλην ύδα- 
τος τής Κολωνίας πρό τής άφίξεως τοΰ αμαξηλάτου 
έπί τήν θήκην.

Ή  θήκη μετακομίζεται είς τήν προκυμαίαν, καί 
είς Τουνήσιος πλοίαρχος δίδει τήν λέμβον αύτοΰ μεθ’ 
ένός μικροΰ κωπηλάτου, δπως μετακόμιση αύτήν είς 
άποπλέον δήθεν είς Αφρικήν έμπορικον τι πλοΐον. Ή 
θήκη καταβιβάζεται εϊς τήν λέμβον. Ό  δέ Τολετάνος 

καί δ Σίτβων εισέρχονται, καί τό πλοιάριον τοΰ Χά- 
ρωνος άποχο>ρεΐ.

Φθάσαντες έμπροσθεν τής Δημαρχίας, οί δύο κα-

κοΰργοι, θέλοντες ίν’ άπαλλαχθώσ' τοϋ μικροΰ κωπη
λάτου , προύοασίσαντο οτι άοήκαν τά σιγάρα, καί 
έστειλαν αύτόν είς άγοοάν άλλων. Άμα δ’ άπελθόντος 
τοΰ κωπηλάτου, δ Τολετάνος καί ό Σίτβων κωπηλα- 
τοϋσι σφοδρότατα, καί πλεύσαντες μακράν είς το πέ
λαγος ρίπτουσι τό κιβώτιον είς τήν θάλασσαν.

Αλνλά φρίττουσιν... Έπειδή τό κιβώτιο; δέν κατα
δύεται... άλλ’ έπιπλέει... καί τό πάντων δεινότατον, 
παραφερομενον υπό τής αύλακος τής λέμβου, άκολου- 
θεΐ κατόπιν αύτών. Έντρομοι... άνέλκουσιν αύτό καί 
πειρώνται ίν’ άναλάβωσιν είς τήν λέμβον. Αλλά τότε 
τό μέν κλεΐθρον θραύεται, αί δέ άποτετμημέναι κνή- 
μαι πίπτουσιν είς τήν θάλασσαν · οί δέ δολοφόνοι, μή 
δυνάμενοι άλλως πως ϊν1 άπαλλαχθώσι τοΰ κιβωτίου, 
ρίπτουσιν αύτό πάλιν είς τήν θάλασσαν, καί κωπη- 
λατοΰσι πάση δυνάμει. ’Αλλά τό κιβώτιον έπιπλέει 
και άκολουθεΐ κατόπιν τοΰ λέμβου μετά τής αύτής 
ταχύτητος... καί ή κεφαλή τοΰ Γρέγοι, έξερχομένη έκ 
τοΰ ήμικλείστου κιβοιτίου, φαίνεται άτενίζουσα εις 
τούς δολοφόνους, ών οί βραχίονες παραλυόμενοι άφί- 
νουσι πρός δλίγον τάς κιόπας. Τό κιβώτιον πλησιάζαν 
προσκολλαται τω λέμβο) ούτως, ώστε άδύνατον ίν1 άπο- 
σπάσωσιν αύτο. Οί κακοϋργοι βλέπουσιν έν τούτω τόν 
δάκτυλον τοΰ Θεοΰ καίάπελπίζουσι. ’Ήδη ιιακοάν έν τή 
έμίχλη φαίνεται προσερχόμενον πρός αύτούς αλιευτι
κόν τι πλοΐον, ούτινοΓ οί ναΰται, βλέποντες αύτούς 
παλαίοντας πρός τό κιβώτιον , και άγνοοΰντες τί τό 
πράγμα, προσπλησιάζουσιν άδιαλείπτως πρός τούς κα
κούργους.

Άλλ’ ουτοι, ίδόντες δ'τι έκινδύνευον τόν έσχατον 
κίνδυνον, άνέλαβον τάς κιόπας , καί ήρξαντο ίνα κο>- 
πηλατώσιν ούτως άπονενοημένως, ώστε κατώρθωσαν 
ίν’ άπαλλάξωσιν έαυτούς τοϋ έπαράτου κιβωτίου.

Μετ’ ολίγον οί άλιεΐς, φθάσαντες παρά τό κιβώτιον, 
βλέπουσι τό έν αύτώ περιεχόμενον καί φέρουσιν είς 
τούς δικαστάς τό τεκμήριον τοϋ άποτροπαίου κακουρ
γήματος.

Τή έπαύριον παρασκευή δ Τολετάνος, έντή κλίνη έτι 
κείμενος, άχούει τούς πωλητάς τών εφημερίδων τής 
πρωίας πωλοϋντας « Τήν δολοφονίαν τής δδοΰ Μοντ
γράνδ. >> Ένδύεται τα/έως , καί έξελθών μανθάνει 
τήν εύρεσιν τοΰ κιβωτίου καί τοΰ πτα>ματος τοΰ οο- 
λοφονηθέντος Γρέγω. Ζητεί τόν Σίτβιυν, πρός δν 
λέγει· «. Έάν κατηγορήσωσιν ήμών, πρέπει ί'να ει- 
πωμεν όχι, όχι καί πάντοτε οχι. » Άλλ’ δ Σίτβων, 
μή δυνάμενος ίνα υποκριθή τόν άθώον, φοβείται, ίλιγ- 
για , καί φεύγει είς Τουλών, ένθεν άναχωρεΐ είς τήν 
’Αγγλίαν. Κρατών έαυτοΰ δ Τολετάνος μάλλον ή εκεί
νος, παρίσταται άπαθώς έπί τήν κηδείαν τοΰ άποθα- 
νοντος, δν παρεπεμψε μέχρι τοΰ κοιμητηρίου, προσ
ποιούμενος δ'τι ήτο περίλυπος έπί τώ θανάτω τοϋ 
φίλου.

Ά λλ’ ήδη τό δικαστήριον άνίχνευσε τούς δολοφό
νους, καί τεσσαράκοντα τέσσαρσιν ώραις μετά τήν 
σφαγήν δ Τολετάνος καί δ Νίσσιμ συνελήφθησαν, τό 
δέ ονομα τών συνενόχων έγνωρίσθη.

Μετά ένα μήνα ή άγγλική κυβέρνησις παρέδωκε τόν 
Σίτβων. Έ κ  τών τριών κακούργων τοΰ μέν Τολετά
νου καί τοΰ Σίτβων κατεδικάσθη θάνατος διά τής λαι

μητόμου τοΰ δέ Νίσσιμ διά βίου δεσμά.

Ε Ρ Γ Α  fCΑ Ι  Η Μ Ε Ρ Α Ι .

ΙΙΟ Λ Λ Α Π Λ Α ΣΙΛ ΣΜ Ο Σ Τ Δ Ν  Λ Ο Τ Λ Ο Β ΙΚ ΙΩ Χ .

Κύριος τις, περιφερόμενος έν τω άναγνωστηόίω τοΰ 
κυβευτηρίου τοΰ Έ μ ς , ευρίσκει Ιν λουδοβίκιον παρά 
τόν πόοα μιας καθέδρας. Καί έπείδϊ’ ήτο μόνος, * Τά 
Αουδοβίκιον τοΰτο λέγει , είναι δώρον τής τύχης.



Ποιησάτω άρα αύτο ή τύχη 8,τι θέλει. « Καί μετα- 
βάς εις την αίθουσαν τοΰ κυβευτηρίου εθηκεν αυτί» επί 
τινα άριθμόν.

Μετά τινα λεπτά το λουδοβίκιον έγένετο στήλη 
χρυσήχιλίων... δυο... τριών... επτά χιλιάδων φράγ
κων. Ο κύριος λαμβάνει τα χρήματα και έπανέρχε- 
ται εις το άναγνωστηριον. Αλλ’ εκεί βλέπει τινα ζη- 
τοΰντα κατα γην... τ ί ; . . .  το άποβληθέν λουδοβίκιον.

—  Έγώ εύρον αύτο'.
—  Άληθές; φεΰ της εύτυχίας! Είναι ή Ισχάτη

—  Αλλά...

—  Αλλ’ εάν έπιθυμής ινα εχης αύτο μο'νον, ώς 
προτερον, το κυβευτήριον δέν είναι μακράν, ώστε δυ
νατά! ίνα μετασχηματίσης αύτο εύθύς. Χαϊρε.

*
* +

Εν Κίνα βλέπει τις εν ταΐς άγοραϊς κλωβούς πε
ριέχοντας κύνας και γαλας.

Ο πλούσιος Κινέζος παρατίθεται συνεχώς είς τήν 
τραπεζαν αύτοΰ ένα κύνα η μίαν γαλήν, ώς ήμεΐς τον

οτι, οταν υπάρχη τροφή εϊς πέντε άνθρώπους, αρ
κεί εϊς ες· 8ταν υπάρχη είς τέσσαρας, άρκεΐ είς πέντε· 
όταν υπαρχη εις τρεις, άρκεΐ είς τέσσαρας· όταν 
δπάρχη είς δύο, άρκεΐ είς τρεις · οταν ύπάρχη είς 
ένα, άρκεΐ είς δύο...

Αληθεστατον τοΰτο, άποκρίνεται αύτώ ή υπη- 
ρετις· οιοτι βλεπιυ καθ’ έκάστην ενταύθα ότι, όταν αή 
■οπαρ/η μηδέν, συ μέν ευρίσκεις πάντοτε είς ένα, έγώ 
δ’ άποθνήσκω ύπό τής πείνης.

μου σιοτηρία λέγει πρός αύτόν δ άπολέσας τό νό- 
μισμα · διότι κυβευαας άπωλεσα πασάν μου τήν πε
ριουσίαν. Δέν εχω ήδη ούδέ όβολόν, καί ήγνο'ουν πώς 
έμελλον tv' άπέλθω έκ τοΰ έπαοάτου τούτου το'που.

Το'τε δ εύρών τό λουδοβίκιον, καταθέτει εις τας 
χεΐρας τοΰ άτυχους κυβευτοΰ έπτά κυλίνδρους περιέ
χοντας χίλια φράγκα έκαστον.

—  Αλλά, κύριε, δέν άπώλεσα εϊμή εν μόνον λου
δοβίκιον.

—  Κύριε, λεγει αύτώ ό εύτυ/ης κυβευτής, τό 
λουδοβίκιον σου τριβέν επί τοΰ πρασίνου τάπητος 
Γπολλαπλασιάσθη εϊς 350 λουδοβίκια.

κοΰρκον ή τόν λαγωόν · άλλά σπανίως καταναλίσκει 
τδ γεϋμα τοΰ πένητος, τούς ποντικούς. Έν άπάσαις 
ταΐς κινεζικαΐς πόλεσιν οί περιφόρητοι πωληταί πω- 
λοϋσιν έστοιχισμενους εις σχοινιά ή καλάμους παν- 
τοίους έψημένους ποντικούς, ώς δρτυγας. Ευτυχής δέ 
δ Κινέζος, έάν δύναται ?ν’ άγοράζη έκ διαλειμμάτων 
ενα.

—  Έ χ ω  έξ κεκλημένους εϊς δεΐπνον, λέγει φι- 
λαργυρο'ς τις πρός τήν ύπηρέτιδα, άναγκασθείς ινα 
προσφερη δειπνον [τό πρώτον έν τοΰ βίω. Γνωρίζεις

Οί Αμερικανοί είναι βεβαίως δ πρακτικώτατος λαός 
τής υφηλίου.

'Υπό έπιγραφήν Α ύ τοχειρ ί α ι ( ήτοι, ώς λέγομεν 
Ποικίλα, ή Χρεωκοπεΐαι) άναγινώσκομεν εν τινι έαη- 
μερίδι;

Τζών Κμίθ, —  Νεοβόρακον, —  ρεβόλβερ.
Γ . ϊίγκινς, —  Φιλαδελφία, —  Παράθυρον τής 

τέταρτης οροφής.
Αννα Τζών —  Νιού Γερσέϋ , —  άρσενικον.
ΙΙετρος Βράουν, —  Ούάσιγκτων , —  βρόχος.

Κ .λ .π . κ .λ . π.


