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‘Η ενιαύσιος συνδρομή εϊνε μία όθωμ. λ ίρα  διά τους εν ταις 
Ή γεμονίαις, διά δε τούς εκτδς είκοσάρια αργυρά εξ, Άριθ. 6. Αι συν- 
δοομαι γίνονται εν Βραΐλα παρά, τω  συντάκτη Κ. Γ. Σταυρίδη διευθυν
τή τού Εμπορικού Λυκείου. Γίνονται δ ΐ δι’ δλον έτος, κα ι προπληρώ-

Φυλλάοιον Γ'. Τόμος Α\ 1 ’Ιουλίου. Έκοίδεται κατά, πασαν πρώτην
ΕΝ ΒΡΑΪΛΑ 1864. του μηνός.

ί

νονται κατά τήν παραλαβήν του πρώτου φυλλαδίου. 01 πράκτορες τού 
φυλλαδίου είσιν υπεύθυνοι επ ι τη μή είσπράξει τω ν χρημάτων. Πάσα 
άπλήρωτος επιστολή, διατριβή, έφημερις κτλ. ούδαμώς εΐνε δεκτή. \ -  

πιστολή ή διατριβή ανώνυμος εϊνε απαράδεκτος και άκαταχώρητος.

Το έ[Λ7ΐοριον έπί αρχαίων Ελλήνων.
(Συνέχεια του Β'. φυλλαδίου).

Έπί τής εποχής του Τρωικού πολέμου ή ‘Ελ
λάς περιωρίζετο· Δυτικώς άπό το Ίόνιον πέλαγος και 
άπό τήν νήσον Ζάκυνθον, τήν πολυώνυμον Κεφαλ
ληνίαν καί τήν ’Ιθάκην Άρκτικώς άπο τον ποταμόν 
Πηνειόν (Σαλαμβρίαν) καί τήν πέραν αυτού Πιερίαν, 
Έμαθίαν, καί Παιονίαν, ές ών συνέστη μετά τινας αιώ
νας ή Μακεδονία· Μεσημβρινώς,άπδ τήν Κρήτην καί 
το Αιβυκόν πέλαγος· καί Άνατολικώς, άπο το ΑΙγαΐον 
πέλαγος καί τάς προς τήν Άσίαν νήσους. Ή επί του 
Τρωικού πολέμου Ε λλάς ήτο τριπλασία σχεδόν τής 
νυν έλευθέρας ‘Ελλάδος.

‘Υπήρχον έν τοις είρημένοις όρίοις πολλά ανεξάρ
τητα Κράτη, καί πολλοί λαοί, έκαστος των οποίων 
είχεν ίδιον δνομα, είτε έκ του έπικρατήσαντος πα
ρ’ αύτω άρχοντος, είτε έκ του πρώτου συνοικιστοΰ καί κα- 
θιδρυτού του Κράτους. "Ελληνες είδικώς έκαλούντο, 
οί συμπατριώται του Άχιλλέως Φθιώται καί ή έν τή 
Θετταλία Φθιώτις διεκρίνετο ιδίως ύπό του ‘Ομήρου 
ώς ή καλλιγυναιξ ‘Ελλάς. "Ολοι δέ οί πανέλληνες καί 
"Ελληνες, διεκρίθησαν εις Τωνας, Δωριείς, καί Αίο- 
λεΐς, έκ των τριών άρχηγών αυτών, του ’Ίωνος, του 
Δώρου, καί του Αιόλου, άπογόνων τούΈλληνος, υίοΰ του 
Δευκαλίωνος. Διέφερον δέ τά τρία ταυτα ‘Ελληνικά έ
θνη κατά τινας τρόπους τής γλώσσης καί τής προ
φοράς,κατά τάς όρέξεις καί τά ήθη του βίου, καί κατά 
τάς περί τών ειδών τής Κυβερνήσεως άρχάς. Ά λ λ ’ έπί 
του Τρωϊκοΰ πολέμου άπαντες οί"Ελληνες,άνευ ουδε- 
μιάς διχονοίας, συνηνώθησαν πρώτην φοράν κατά κοι
νήν σύμπνοιαν, διά νά τιμωρήσωσι τήν εις τήν Σπάρ
την γενομένην προσβολήν, καί νά έπιβάλωσιν εις τούς

Φρύγας καί άλλους ’Ασιανούς τό προς άπαντας έν γέ- 
νει τούς "Ελληνας σέβας.

Αί Κυβερνήσεις τών ‘Ελληνικών τόπων ήσαν κατ' έ- 
κείνην τήν έποχήν πατρικαί βασιλείαι, κατά τήν έκ- 
φρασιν του Θουκυδίδου. Μία δέ καί ή αυτή έπεκράτει 
λατρεία, ή τής πολυθεΐας. ‘Υπήρχον δέ κοινά τών Ε λ
λήνων Μαντεία, το πρωτεύον κατά τήν αρχαιότητα τής 
Δωδώνης έν τή Ήπείρω, καί το σημαντικώτερον καί 
ίσχυρότερον κατασταθέν Μαντεΐον τών Δελφών, οπερ 
είς τους περί τον Τρωικόν πόλεμον χρόνους ώνομάζετο 
ή Πυθώ. Ήσαν είσηγμέναι ήδη αί έορταί καί πανηγύ- 
ρεις, άλλ’ όλίγαι καί άπλούσταται. Άρχή τις του ’Ο
λυμπιακού άγώνος έγένετο ύπό τού Πέλοπος, καί 
έξαιρέτως ύπό τού ‘Ηρακλέους, άλλά δέν ώρίσθη ή 
έκτέλεσις τού άγώνος τούτου κατά τακτάς περιό
δους, καί αί χρονολογικαί ’Ολυμπιάδες ήρξαντο πολύ 
ύστερον, ώς έν τοίς έπομένοις παρατηροΰμεν. ‘Υ- 
πήρξεν ίσως καί άρχ_ή τις τής περιφήμου καταστα- 
θείσης είς τούς μετέπειτα αιώνας Άμφικτυονικής ομο
σπονδίας. Καί δικαστήριον τού Άρείου Πάγου κα- 
ταδικάσαν τον Δαίδαλον είς θάνατον άναφέρεται οτι 
ύπήρξεν είς τάς ’Αθήνας. ’Αλλά ταύτα πάντα ού- 
δέν έχουσι κοινόν καί ομοιον, πλήν τού ονόματος, μέ 
τά ύπά^ςαντα μετά τά Τρωικά ομώνυμα συστήματα. 
‘Ο φαεινός ήλιος τού ‘Ελληνικού πολιτισμού δέν ήτον 
έτι είς τον ορίζοντα. ‘Η ‘Ελλάς διέτρεχε τήν έποχήν 
τής ήρωϊκής καταστάσεως τών κοινωνιών, οτε ή ευερ
γετική δύναμις αυθόρμητος έμονομάχει μέ τήν κακο- 
ποιάν, καί ό πόθος τής ύπεροχής καί τών τιμών, έπο- 
λέμει κατά τής θηριώδους μανίας τών άπανθρωποτέρων
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ορεξεων και παθών. Επι των ηρωικών χρόνων δεν προ άμνημονεύτων χρόνων, καί έκ του αργύρου τών
έπρώτευεν έν τη ‘Ελλάδι ή Σπάρτη καί μικραί ήσαν μεταλλείων τούτων έκοψεν ό Θησεύς τό νόμισμά του.
αί Άθήναι. Τό 'Αργος υπερείχε παντός άΓΛλου ‘Ελλη- "Εκπαλαι ήσαν άνακεκαλυμμένα καί τα έν τη Σίφνω 
νικοϋ Κράτους, καί εις τήν εκστρατείαν κατά της Τρωά- μεταλλεία του αργύρου καί χρυσοϋ, ίσως καί μολύ-
οος όλοι οί ηγεμόνες τών έκστρατευσάντων Ελλήνων βδου. Έν δέ τη Εύβοια, εις τό πλησίον της Χαλκί-
έψήφισαν άνώτερον αρχηγόν τον συνετόν βασιλέα του δος καλούμενου Αήλαντον πεδίον έξήγετο μέταλλον 
"Αργους Αγαμέμνονα. χαλκού καί σιδήρου. Δεν ήσαν μακράν της Έλλά-

‘Ο Τρωικός πόλεμος άποοεικνύει ότι ύπήρχον κατά δος καί τά μεταλλεία της Θάσου καί της Φρυγίας, 
τήν έποχήν εκείνην καί τεχναι καί μικρόν έμπόριον καί οί Έλληνες έδύναντο νά λαμβάνωσι μέρος τών 
έν τή ‘Ελλάδι.Τά έκστρατεύσαντα 1200  πλοία ήσαν μετάλλων τών τόπων τούτων δι! άνταλλαγών καί 
Ελληνικά, άλ)ά μικρά καί άνευ καταστρώματος. Τά δι’ άλλων πράξεων. Οί Φοίνικες όμως έπεκράτουν 
όπλα, τά πολεμικά άμάξια, καί τά ενδύματα ήσαν έ'ρ- έν τη θαλάσση καί μετήρχοντο τό μετά της Έλλά- 
γα τών ‘Ελλήνων. Εισηγμένη ήτον άλλ’ έν όλίγοις δος έμπόριον, φέροντες εις τήν ‘Ελλάδα μικρά βε- 
καί σπανία ή χρήσις του χαλκού, του χρυσοϋ καί του βαίως ποσά αρωματικών ουσιών, υφασμάτων καί άλ- 
άργύρου, καί σπανιωτέρα ή του σιοήρου. Τά χρήματα λων χειροτεχνημάτων, καί πολλά ευτελούς άξίαςπράγ- 
ήσαν γνωστά από τής εποχής τουλάχιστον του Πέ- ματα, αθύρματα (ηΐΐίι^ιιαίΐβπβδ) λέγει ό “Ομηρος, 
λοπος καί τοϋ Θησέως, διότι, καθ’ άς ό Θουκυδίδης δι’ ών έξηπάτων τούς Έλληνας άπολαμβάνοντες ύ- 
άναφέρει αρχαίας παραδόσεις, ό Πέλοψ έ'φερεν έκ τής πέρμετρα ανταλλάγματα. Έλάμβανον δέ από τής ‘Ελ- 
Άσίας τά χρήματα εις τήν Πελοπόννησον, ό δέ Θη- λάδος οίνους καί σώματα καί ό,τι άλλο ήθελον καί 
σεύς, άφ’ ου συνώκισε τήν πόλιν τών ’Αθηνών, έκοψε ευρισκον έκ τών ‘Ελληνικών προϊόντων τής έποχής 
νόμισμα, ώς ό Πλούταρχος αναφέρει. Ήσαν όμως έκείνης. Οί απαγορευτικοί νόμοι τής εξαγωγής πραγ- 
σπανιώτατα καί έν μικροτάτη χρήσει. Οί πολιορκηταί μάτων τινών έγένοντο μετά αιώνας άπό τής έποχής 
τής Τρωάδος άντήλλασσον τον άπό τής Αήμνου κο- ταύτης εις τάς ’Αθήνας έπί Σόλωνος. Πρότερον δέ ά-
μισθέντα προς αυτούς οίνον μέ χαλκόν, μέ σίδηρον, πηγορεύετο ή έξαγωγή τών ’Αττικών σύκων. Κατά
μέ δέρματα, μέ βόας καί ανδράποδα. ποίαν άρα έποχήν κατώρθωσαν οί άγαθοί συκοφάνται

’Αρχάρια», ήσαν έν έκείνη τη έποχή αί τέχναι, ή δέ νά έμποδίσωσι τήν λαθραίαν έκπομπήν αυτών;
ένδυμασία καί ό βίος τών ανθρώπων είχον τήν άπλό- Τό δέ ναυτικόν τών Ελλήνων ατελέστατου μένον
τητα τών αρχαρίων κοινωνιών. Πάσα γυνή ϋφαινε τά κατά πάντα, περιωρίζετο εις μικράς καί παρά τήν γήν
δι’ έαυτήν καί τά διά τήν οίκογένειάν της άναγκαιοϋν- ναυτιλίας, άποφεϋγον τούς χειμερινούς μάλιστα πλόας.
τα ένδύματα, άπερ ήσαν έκ μαλλιών. Πολλή δέ χρή- ‘Ο ‘Ησίοδος λέγει· «καλός διά την ναυτιλίαν καιρός 
σις έγίνετο τών έκ δέρματος ζώων φορεμάτων. ‘Η «είναι κατά τό θέρος, πριν γείνη ό νέος οίνος καί πριν 
Θετταλική έσθής ήτον ή παχυτέρα ένεκα τοϋ ψύχους «έλθωσιν αί βροχαί τοϋ φθινοπώρου. Ά λλά  καί κατά
τής Θετταλίας. “Ολαι δέ καθ’ ολους τούς ‘Ελληνικούς »τό έαρ, οτε τό πρώτον φύλλου τής συκής δέν είναι
τόπους αί γυναίκες έφόρουν εν ομοιον ένδυμα, οπερ όνο- »μεγαλείτερον άπό τό ίχνος τής κορώνης, μετά κό- 
μάζετο Α ω ρ ί ς . Τα δέ έργα τεχνικής τίνος έπιτηδει- »που δύναται νά σωθή ο πλέων άπό τά δεινά τής 
ότητος άπεδίδοντο εις τάς μυστηριώδεις γνώσεις καί τήν »θαλάσσης. Μ’ όλον τοϋτο έκτίθενται έκ φιλοκέρδειας 
έξοχου τέχνην τοϋ Δαιδάλου, καλούμενα Α α ι δ ά λ  ε ι α, »άνοήτως οί άνθρωποι εις τήν θαλασσοπλοΐαν κατά 
ή έτιμώντο ώς δώρα Θεών. ‘Ο Ήφαιστος, λέγει ό “Ο- »τήν ώραν ταύτην τοϋ χρόνου·
ιαηοος, κατεσκεύασε τήν έκ πέντε μετάλλων ασπίδα τοϋ

‘· , „ , , ' , «Χρήματα γαρ ψυχη πέλεται δειλοΐσ». βροτοΤσι.»Αχίλλειος. Θι οε καλοί και ποικιλοχροοι πέπλοι και
τά έξ ήλέκτρου καί χρυσοϋ περιδέραια προσεφέροντο Οί περί τήν ‘Ελλάδα τόποι ήσαν απρόσιτοι καί
ώς Οώρον Θεών, άλλ’ ήρχοντο βεβαίως άπό τής Σιοώ- ανεπίδεκτοι έμπορίου διά τούς κατοικοϋντας λαούς. Ή
νος, ή άπό άλλων πόλεων τής Φοινίκης. Θράκη ήτο σχεδόν άκατοίκητος. ‘Ο Πόντος ολίγους

Παρήγεν ή Ε λλάς οίνους, μαλλία, έλαιον, μέλι είχε ξενοκτόνους κατοίκους. Ή Χίος, ή Σάμος, ή Λέ-
καί τροφίμους καρπούς. Τά έν τή ’Αττική μεταλλεία σβος ούδενός είδους είχον άξίαν. Ή ‘Ρόδος καί έπί 
αργύρου άνεκαλύφθησαν ίσως ύπό τών πρώτων έλ- τοϋ Τρωίκοϋ πολέμου είχε τρεις πόλεις, τήν Αίνδον, 
θόντων Φοινίκων, διότι, ό Ξενοφών λέγει, ήσαν ένεργά τήν Ίαλυσόν καί τήν Κάμειρον. Είχε ναυτικόν κα-

τέχ νας, ό δέ "Ομηρος άναφέρει αυτήν ώς εύδαιμονοϋ- 
σαν καί πλουσίαν.

Καί σφι θεσπέσιον πλούτον κατέχευε Κρονίων.
(Ιλ. 6 5 5 — 6 1 0 .)

Εις τήν νήσον ταύτην ήλθον κατά πρώτον οί 
Φοίνικες καί οί Αιγύπτιοι, οί άποικήσαντες εις τήν ‘Ελ
λάδα, ώς προείπομεν, καί αί μεταλλικαί τέχναι έ
κείνης είσήχθησαν εις αυτήν, προ τής έποχής ίσως 
τοϋ Μίνωος, ύπό τών μεταβάντων άπό τήν Κρήτην 
εις τήν ‘Ρόδον Τελχίνων, οίτινες, κατά τινα γνώμην 
ύπό τού Στράβωνος άναφερομένην, είναι οίΚούρητες, 
οί ύπερέχοντες τών χρόνων έκείνων τεχνΐται.

‘Η ‘Ρόδος είχεν έκτοτε έμπόριον τι, καί ή μι
κρά δέ Σύμη, διότι καί αυτή άπέστειλε τρία πλοία 
μετά τοϋ Νιρέως κατά τής Τρωάδος.

Έπί δέ τών παραλίων τής Μικράς Άσίας, έκτός 
τοϋ κατεχομένου ύπό τών Φοινίκων μέρους τής Συρίας, 
έζων ώς λησταί οί Κάρες, οί Αέλεγες, οί Πελασγοί 
καί άλλοι.

Προς δυσμάς τής ‘Ελλάδος ή νήσος Σχ_ερία, ήτοι 
ή Κόρκυρα καί Κέρκυρα δέν ήτον ‘Ελληνική, καί κα- 
τείχετο άπό τούς φοβερούς πειρατάς Φαίακας, οίτινες 
δέν είχον καί δέν ήθελον νά έχωσι σχέσεις μετ’ άλ
λων άθρώπων. Οί Φαίακες ήσαν, κατά τήν ‘Ομηρι
κήν γεωγραφίαν, οί τελευταίοι κάτοικοι προς δυσμάς 
τής ‘Ελλάδος. Γνωστή ήτον ή ΰπαρξις τής ευφόρου 
Τρινακρίας, Σικανίας ή Σικελίας, άλλά καί αύτη ήτον 
απρόσιτος, κατοικουμένη, ώς έλέγετο, ύπό τών άνθρω- 
ποφάγων Κυκλώπων καί Ααιστρυγόνων. Οί μετά τοϋ 
Μίνωος, καί οί πρός έκδίκησιν τοϋ θανάτου αύτοϋ έκ- 
στρατεύσαντες κατά τής Σικελίας Κρήτες, άφ’ ου ύ- 
πέφερον πολλά έν τη Σικελία δεινά, μετέβησαν εις τήν 
απέναντι αύτής ’Ιταλικήν παραλίαν, καί έδυνήθησαν 
νά κατασταθώσιν εις τήν λεγομένην τότε Ίαπυγίαν 
(Καλαυρίαν), ο που έκτισαν τήν πόλιν ‘Υρίαν, καί άλ- 
λας κώμας, άλλ’ ούδεμίαν σχέσtv είχον μετά τής 
‘Ελλάδος, ούδ’ ώνομάζοντο πλέον Κρήτες, άλλά Ίά- 
πυγες, Μεσσάπιοι.

‘Υπήρχον όμως σπάνιαί τινες ναυτικαί έκδρομαί 
μέχρι τής Σικελίας, καί μέχρι τών παραλίων τής Φοι
νίκης καί τής Αίγύπτου. Οί Τάφιοι, κάτοικοι τής ά- 
πέναντι τής ’Ακαρνανίας νήσου Τάφου, ή οί κάτοικοι 
τής ’Ακαρνανίας αύτής καί άλλων δυτικών τής ‘Ελ
λάδος παραλίων, καί οί Κρήτες ήσαν οί τολμηρότε
ροι ναυτικοί τής έποχής έκείνης, οί τοιαύτας έκδρο- 
μάς έπιχειροϋντες έπί πειρατεία, έπί σωματεμπορία, 
ή έπί άλλη τίνι εμπορία. Οί έρασταί τής Πηνελόπης

συνεβουλεύοντο νά συλλάβωσι τον Όδυσσέα καί τούς 
μετ’ αύτοϋ, καί νά τούς πωλήσωσιν εις τήν Σικελίαν, 
ό δέ άναξ τών Ταφίων Μέντης, έπλεε πρός τήν ’Ιτα
λίαν, φέρων σίδηρον, διά νά άνταλλάξη αύτόν μέ 
χαλκόν.

Τά πάντα ήσαν μικρά καί άσήμαντα, ώς λέγει 
ό Θουκυδίδης, συγκρινόμενα μέ τά έπί της έποχή; 
τής προόδου τοϋ Ελληνικού πολιτισμού. Καί αυτοί 
οί ήρωες πολιορκηταί τής Τρωάδος ύπήρξαν κατά τάς 
πράξεις, κατά τον πατριωτισμόν καί κατά τό ήθος 
πολύ ύποδεέστεροι τοϋ Αεωνίδα, τοϋ Μιλτιάδου, τοϋ 
Θεμιστοκλέους καί πολλών άλλων. ‘Οποίον πατριω
τισμόν έδείκνυεν ό ήρως Άχιλλεύς όργιζόμενος κατά 
τοϋ Άγαμέμνονος διά τήν Βρισηιόα, καί όποιον ό Θε
μιστοκλής κύπτων τόν αυχένα ύπό τήν ράβδον τοϋ 
Εύρύβιάδου, χάριν τής σωτηρίας τής πατρίδος;

‘Ο Τρωικός πόλεμος έδύνατο νά συντελέση με- 
γάλως εις τήν άνάπτυξιν τοϋ ‘Ελληνικού έμπορίου, 
διότι οί μέν “Ελληνες έγνώρισαν διά πολλών έκδρο- 
μών κατά τήν διάρκειαν τής πολιορκίας πολλούς τό
πους τών παραλίων τής Μικράς ’Ασίας, τής Θράκης, 
τοϋ Πόντου καί τής Ταυρκής Χερσονήσου, οί δέ λαοί 
τών τόπων τούτων, άλλοι παθόντες έκ τοϋ πολέμου, 
καί άλλοι καταπληχθέντες έκ τής άλώσεως τής Τρω
άδος, ολοι δέ άπανταχοϋ μεγάλην περί‘Ελλήνων λα - 
βόντες ιδέαν, ήθελον σέβεσθαι τάς μετ’ αύτών έμπο- 
ρικάς σχέσεις. ‘Η Ελλάς όμως δέν είχεν έτι ούτε 
στερεάν καί ειρηνικήν άποκατάστασιν, ουτε τό πολι
τικόν καί οικονομικόν έκεΐνο πνεύμα, δι’ ου έδύνατο 
νά δρέψη τάς ώφελείας τοιούτων περιστάσεων. Καί 
μ’ ολα ταϋτα, ένεκα τοϋ Τρωικού πολέμου καί τών 
μετ’ αύτόν συμβάντων, έρρίφθησαν τά πρώτα, σπέρ
ματα τής αύξήσεως καί έκτάσεως τοϋ ‘Ελληνικού έμ
πορίου; διότι μετά τήν άλωσιν τής Τρωάδος, Έ λλη
νες καί Τρψαδΐται, άλλοι έκ τής βίας τών ανέμων 
καί τής άτελείας της ναυτικής περιεπλανήθησαν κατά 
ξηράν, καί άπώκησαν εις διαφόρους τόπους, κτίσαντες 
πόλεις έμπορικωτάτας μετά καιρόν κατασταθείσας.

Καί οί μέν μάντεις τοϋ Ελληνικού στρατεύμα
τος Κάλχας καί Άμφίλοχος μετά πολλών οπαοών, 
συμπράξαντος καί τοϋ Κρητός Μόψου έν τη Μικρά 
Άσία, έκτισαν πολλάς πόλεις εις τήν Παμφυλίαν, 
Αυκίαν, Πισιδίαν, καί Κιλικίαν, οπού κατά τινας έ- 
βασίλευσεν ό Μόψος. Εις δέ τήν Παμφυλίαν διέμει- 
ναν οί πλείονες τών οπαδών τοϋ Κάλχαντος καί Ά μ -  
φιλόχου.’ ‘Η έμπορικωτάτη κατασταθεΐσα Φασηλίς,
έκτίσθη ύπό τοϋ Μόψου έπί τής συνόρου τής Παμ-* *



φυλίας και Αυκίας παραλίας. ‘Η δέ μεσόγειος εν τη άνηγέρθη μετά καιρόν ή Νεάπολις· ή Σάλεντος, το Βρεν- 
ΓΙισιοία εμπορική καί περίφημος μετά καιρόν γενο- τέσιον (Brintisi) καί ό ‘ίδρους (Otranto) καί πολ- 
μένη Σελγη έκτίσΟη κατά πρώτον υπό του Κάλχαν- λοί άλλοι τόποι ωκίσθησαν ύπό των ‘Ελλήνων έντή 
τος. Καί πολλαί άλλαι πόλεις έκτίσΟησαν εις τήν Κι- εποχή εκείνη. Έκεϊ όπου τήν σήμερον μικρός διαρ- 
λικίαν, έν ή πρό αιώνων ύπήρχεν ή ύπό των Ά ρ- ρέει έν τή Καλαυρία ό ύπό των Ελλήνων όνομα- 
γΐίων κτισθεΐσα Ταρσός μικρά έ'τι καί ασήμαντος. σθείς Νέαιθος ποταμός, καί παρά των ’Ιταλών όνομα- 

‘Ο Μενέλαος μετέβη καί έ'τυχεν ύποδοχής εις ζόμενος Neto, αί εις τινα πλοία τών πλανηθέντων 
τήν ξενηλάτιοα Αίγυπτον, καί εις αύτόν αποδίδεται ή ‘Ελλήνων αιχμάλωτοι γυναίκες Τρωάδες, βαρυνθεΐσαι 
πρώτη θεμελίωσις τής) πόλεως Κανώβου καί τής Με- τόν πλουν καί μείνασαι μόναι, έν ώ οί "Ελληνες, ά- 
νελάου, άλλ’ άνεχώρησε μετά τών οπαδών του,πλήν ποβάντες καί μακρυνθέντες, παρετήρουν τούς τόπους, 
τών αιχμαλώτων Τρώων, οϊτινες έμειναν εις τάς έ- έπυρπόλησαν, ώς έλέγετο, τά πλοία, καί ούτω κατη- 
σχατιάς της άνω Αίγυπτου. Ούτε άποικία, ούτε κα- νάγκασαν τούς "Ελληνας να διαμείνωσιν εις τούς τό- 
ταστημα ‘Ελληνικόν έμεινεν έκεϊ. πους τούτους, όπου πολλοί άλλοι τών ‘Ελλήνων έλ-

Ά λ λ ’ οί Αοκροί Όζόλαι, έξόριστοι ύπό τών ά- θόντες μετά ταϋτα συνώκησαν. Έξ αυτού δέ τού συμ- 
νέμων, έσώθησαν εις τά παράλια τής ’Αφρικής, περί βάντος πυρπολισμού τών πλοίων ώνομάσθη καί ό πο- 
τάς Σύρτεις, καί διέμειναν εις τούς τόπους έκείνους. ταμός Νέαιθος, ώς λέγει ό Στράβων. "Απασα δέ ή 

Ή έν τή Τυρρηνία Πισα ή Πϊσαι έκτίσθη κατά Ίαπυγία (Καλαυρία) κατελήφθη ύπό τών Κρητών, οΐ-
τήν εποχήν έκείνην ύπό τών πλανηθέντων Πυλίων. τινες έφευγον άπό τής Κρήτης, διά τήν άκραν σιτο-

'Αχαιοί δέ, Αοκροί, ΓΙύλιοι, οί τού Όδυσσέως δείαν καί τήν ολεθρίαν νόσον, ήτις συνέβη έν αύτη, 
οπαδοί καί συνεταίροι, ‘Ρόδιοι, καί πάντων πολυπληΟέ- άμα μετά τήν άλωσιν τής Τρωάδος. Τινές δέ τών 
στεροι οί Κρήτες, έφθασαν εις τήν πλησιεστέραν πρός Κρητών έπροχώρησαν καί εις τήν Γαλατίαν καί έ- 
τήν Ελλάδα άπέναντι τών Ίονίων νήσων καί τής κτισαν τήν πόλιν Βίεννον, ομώνυμον τής έν Κρήτη 
Πελοποννήσου Ιταλίαν, καί άπώκησαν, κτίσαντες πα- Βιέννου, καί τινες τών οπαδών τού ¡Οδυσσέως έπρο- 
ραλίας καί παραποταμίας πόλεις καί κώμας έν αύτή. χώρησαν εις τήν ‘Ισπανίαν, όπου έκτισαν καί πόλιν 
Τό Μεταπόντιον καί ή Σύβαρις ίσως· ή χαλκούχος ’Οδύσσειαν.
Τεμέση, καί ή Παρθενόπη, εις τήν θέσιν τής οποίας (ακολουθεί.)

Π Ε Ρ ϊ  2  Α Κ Χ Α Ρ Ο Υ .

ΣΑΚΧΑΡΟΝ ΕΚ ΚΑΑΑΜΟΤ. Τό σάκχαρον Ό  Πλίνιος άναφέρει μάλιστα ότι μετεχειρίζον-
ήτο γνωστόν έξ άρχαιοτάτων χρόνων, ή δέ ’Ινδική, το τό σάκχαρον μόνον εις τήν ιατρικήν (admedeci-
οπου ό σακχαροκάλαμος είνε αύτοφυής καί άγριος, næ tantum usumj. ‘Ο σακχαροκάλαμος είσήχθη καί
ύπήρξεν άναντιρρήτως ή πρώτη αύτού κοιτίς· οθεν καί έκ τής Ά σίας εις τήν Ευρώπην, είτε ύπό τών Σαρα-
οί πρώτον είπόντεςτι περί σακχάρου συγγραφείς έκά- κηνών κατά τάς συχνάς αύτών έπιδρομάς περί τάς
λεσαν αυτό ά λ α ς  ι ν δ ι κ ό ν .  άρχάς τού IB', αίώνος, είτε ύπ’ αύτών τών Εύρω-

Μεταξύ τών αρχαίων συγγραφέων ό Θεόφρα- παίων, ότε έπανήλθον άπό τών σταυροφοριών. ‘Ο σακ- 
στος έν τινι χωρίω διασωθέντι ύπό τού Φωτίου, ένθα χαροκάλαμος έκαλλιεργήθη έπιτυχώς έν Κύπρω καί έν
ποιείται λόγον περί μέλιτος, αναφέρει ότι καί τρίτον Σικελία, μετεφυτεύθη δέ εις Μαδέραν τω 1420' ή
τι είδος μέλιτος ύπάρχει έξαγόμενον έκ καλάμων, έν τη νήσω ταύτη καλλιέργεια αύτού έπέτυχε θαυ-
Κατά δέ τό λέγειν τού Άρχιγένους, διασήμαυ ιατρού μασίως, καθώς καί έν ταΐς Καναρίαις νήσοις, μέχρι
"Ελληνος, μετελθόντος τήν ιατρικήν έν ‘Ρώμη έπί δέ τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής αί νήσοι αύται 
τής βασιλείας τού Δομιτιανού « τό ινδικόν άλας ομοιάζει έχορήγουν εις τήν Ευρώπην τό μέγιστον μέρος τού 
κατά τό χρώμα καί τήν στερρότητα μέ τό κοινόν παρ’ή- ύπ’ αύτής τότε καταναλισκομένου ποσού,
μϊν άλας, ύπό τούς όδόντας συντρίβεται καί τούτο άπα- Περί τό τέλος τού ΙΕ', αίώνος ή καλλιέργεια
ραλλάκτως ώς έκεϊνο. „’Εν τούτοις πολύν χρόνον ύ- τού καλάμου ήτο λίαν διαδεδομένη έν τη νήσω τού
πήρξε σπανιώτατον έν Εύρώπη, καί ή χρήσις αύτού ‘Αγίου Δομίγγου, έκεΐθεν δέ είσεχώρησεν είς τήν Βρα-
λίαν περιωρισμένη. σιλίαν, είς τήν Βαρβάδαν (μίαν τών Άγγλ. Ά ντιλ -
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λών), τό Μεξικόν, τό Περού, τήν Χιλήν, καί πάσας 
τάς έν τή ’Αμερική ίσπανικάς νήσους, τελευταΐον είς 
τάς γαλλικάς αποικίας, τάς άγγλικάς, τάς όλλανδι- 
κάς καί τάς δανικάς, καί ούτω κατέστη τό σάκχα
ρον ό κυριώδης πλούτος τών χωρών έκείνων.

‘Ο σακχαροκάλαμος (arando saccharifera) είνε 
φυτόν έκ τής οίκογενείας τών σταχυοειδών. Τό μέ
σον ύψος αύτού ταλαντεύεται μεταξύ τών 2 μ., 60 
καί 3 μ., 30, εύρίσκεται δ’ ένιοτε καί μέχρις 6. μ. 
ύψηλός* ή διάμετρος αύτού εϊνε περίπου 4 1  ύποχιλιό- 
μετρα, καί ό καυλός του βαρύς, εύθραυστος, χρώμα
τος πρασίνου άποκλίνοντος είς τό κίτρινον, όταν πλη- 
σιάζη νά ώριμάση· μερίζεται ύπό γονάτων (κόμβων) 
έξεχόντων, κυκλοτερών, ών τό έπίπεδον είνε κάθετον 
έπί τού άξονος τού καυλού- έκ τών γονάτων έξέρ- 
χονται τά φύλλα, άτινα καταρρέουσι βαθμηδόν, κα- 
θ’όσον ό κάλαμος προβαίνει είς τήν ώρίμασιν. "Οταν 
ό κάλαμος ώριμάση έντελώς, πληρούται ινώδους καί 
σπογγώδους μυελού, χρώματος λευκού ρυπαρού, ος- 
τις περιέχει σάκχαρον γλυκύ καί άφθονον. Τό φυτόν 
τούτο αναφύεται διά σπόρου ή καί διά παραφυάδων.

‘Ο κάλαμος ούτος καλλιεργείται έπικερδώς μό
νον ύπό τά θερμά κλίματα- ύπάρχουσι δέ πολλά είδη 
αύτού, έν οίς προτιμάται έν γένει ό τού ‘Αϊτί, ώς 
πλουσιώτερος είς σάκχαρον, πρωϊμώτερος, μάλλον εύ- 
καλλιέργητος, καί ήττον ύποκείμενος είς τάς άτμο- 
σφαιρικάς έπηρείας.

Κατά τάς αναλύσεις τών Κυρίων Πελλιγότου 
καί Δυπυή (Pelligot et Dupuis,) ό χυμός τού κα
λάμου περιέχει 17  έως 21 τ. % κρυσταλλώσιμον 
σάκχαρον ό δέ κάλαμος αύτός στοιχειά τινα άζω- 
τούχα καί μή, άλατα, χαλική η μικρόν τι ποσόν έ- 
λαίου αιθέριου, οπερ έξαρκεΐ όπως διαστέλλει αύτόν 
άπό τού έκ λευκογουλίων σακχάρου, οτε άμφότερα 
είσίν άκατέργαστα.

Αί μέθοδοι, τάς οποίας μετεχειρίσθησαν είς τήν 
κατασκευήν τού έκ καλάμων σακχάρου είσίν άκόμη 
άτελεις· έξαιρουμένων δέ τινων έργοστασίων προτύ
πων (usines modèles), ή κατεργασία τού σακχάρου 
έμεινε στάσιμος, καί περιορίζεται είς τάς έξής έργα- 
σίας.

Οί καλάμοι θραύονται μεταξύ δύο κυλίνδρων 
λιθίνων ή σιδηρών, κινουμένων είτε διά ρέεοντος υ- 
δατος, είτε δ ί άνέμου, είτε διά μηχανής κινουμένης 
διά ζώων καί σπανιώτατα δι’ άτμού. ‘Ο έκεΐθεν έκρέων 
χυμός φέρεται έντός μεγάλης δεξαμενής, ένθα μένει 
μίαν ώραν, πριν ή παρέλθη είς τούς λέβητας· οί λέ

βητες ούτοι, είσί πέντε, καί άπαρτίζουσι τήν καλου- 
μένην συστοιχίαν (équipage). ‘Ο πρώτος λέβης, ό 
καλούμενος ιδίως μ έ γ α ς  καί άπέχων μάλλον τού 
πυρός ή οί λοιποί τέσσαρες, χρησιμέυει είς κάθαρσιν 
τού ρευστού (défécation). Ούτω καλούσι τήν έρ- 
γασίαν, ήτις σκοπεί τήν άπαλλαγήν τού χυμού άπό 
τών έμπεριεχομένων ετεροειδών ύλών. Διά τον έκ τής 
συνθλάσεως άπορρέοντα χυμόν τού σακχαροκαλάμου 
(le vesou), καθώς καί διά τόν έκ λευκογουλίων, τό 
χημικόν μέσον, δ ί ού έκτελεΐται ή κάθαρσις εινε ή 
άσβεστος. ‘Ο έκ λευκογουλίων χυμός άπαιτεϊ άσβεστον 
δεκάκις πλείονα, όπως άπαλλαχθή τών ετεροειδών 
του ούσιών. Τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή ζέσις έκτελεΐ 
τόν χωρισμόν τούτον, άφαιρεΐται ό άφρός, καί δ ί ά- 
ρυτήρος μεταφέρεται τό ρευστόν είς τόν δεύτερον λέ
βητα, τόν δή λεγόμενον κ α θ α ρ ό ν ,  οπού ύποβάλ- 
λεται είς έξάτμισιν. ’Ενταύθα έξαφρίζεται πάλιν, ό 
δ’ άφρός ρίπτεται είς τόν μέγαν λέβητα, οπως κα- 
θαρισθή. ’Εκ τού καθαρού λέβητος τό σεράπιον 
(sirop) μεταφέρεται είς τόν τρίτον λέβητα καλούμε- 
νον λ α μ π ρ ό ν  (flambeau), διότι έντός αύτού δια- 
γινώσκεται έκ τής χροιάς καί τού διαφανούς τού ρευ
στού, άν ή κάθαρσις εινε έντελής, ή είνε χρεία νά 
προστεθή άκόμη ολίγον γάλα άσβέστου.

Τό σεραπιον μεταφέρεται έπειτα είς τόν τέταρ
τον λέβητα καλούμενον ιδίως σ ε ρ ά π ι ο ν ,  οπού 
πλέον παρουσιάζει πήξιν σεραπίου, καί έξακολουθεΐ νά 
συγκεντρώνηται· τέλος έκεΐθεν μεταφέρεται είς τόν 
πέμπτον λέβητα τόν καλούμενον κανονοστοιχία (bat
terie), έξ αιτίας τού κρότου, όν άποτελεΐ ή κοχλά- 
ζουσα πηκτή μάζα τού σακχάρου. ’Εντεύθεν μεταφέ- 
ρεται είς κάδδους, οπού μένει είκοσιτέσσαρας ώρας, 
ίνα ψυχρανθή καί άποκρυσταλλωθή. Τότε ή κοκκώ
δης μάζα έμβάλλεται είς τύπους καί μετά τήν πή
ξιν διϋλίζεται (στραγγίζεται)· μετά δέ τήν διόλισιν 
έμβάλλεται είς σάκκους ή είς βαρέλια καί ετοιμάζε
ται πρός άποστολήν.

Το έκ τής διϋλίσεως ύπόστημα τού σακχάρου 
(la mêlasse) μεταχειρίζονται είς διαφόρους χρείας 
καί έξ αύτού άποστάζουσι τό γνωστόν ρούμιον (rhum)· 
Διά τών συνοπτικών τούτων τρόπων τής κατασκευής 
τού σακχάρου λαμβάνεται 60 έως 65 χιλιόγραμμα 
σακχάρου έκ καλάμων 1000  χιλιογράμμων περιεχόν- 
των 160  έ'ως 200 χιλιογρ. σακχαρώδους ούσίας. 
Ή σημαντική αύτη έκπτωσις συμβαίνει ένεκα τής 
άτελείας’ τών πιεστηρίων καί τών έκ τής βραόύτη- 
τος τών έργασιών προξενουμένων άλλοιώσεων τού
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του χυμού, έτι δέ και ένεκα τής υπέρ το δέον ύψηλής 
θερμοκρασίας, κλπ.

Το πλεΐστον του σακχάρου μένει ούτως έντός των 
τριμμάτων των καλάμων (bagasse)' ταύτα δέ χρη- 
σιμεύουσιν ως καύσιμος ύλη έν τοϊς Ιργοστασίοις,ΰλη, 
ήν δέν πληρώνουσι μέν οί ά'ποικοι, άλλ’ όμως, άλ
λως, έξαγοράζουσιν άκριβώτατα.

Παρά τον κάλαμον υπάρχει έν τή Αμερική 
καί έτέρα πηγή σακχάρου, ήτις δύναται να άποβή ποτε 
γονιμωτάτη· αύτη είνε το δένδρον της σφενδάμνου, 
τοσούτον αγαπητόν παρά τοϊς κατοίκοις του Καναδά, 
ώστε μετά του κάστορος εύρίσκεται έν τοϊς σύμβο
λο ις τής χώρας. Αύτη έχει φύλλα άβρά καί πράσινα 
κατά το έαρ, πορφυρά δέ κατά το φθινόπωρου, καί 
ζή Οαυμασίως εις τά θερμά καί πετρώδη εδάφη, κα
θώς καί εις τά δριμύτατα ψύχη, διότι εύρίσκεται καί 
παρά τάς όχθας τού Άγ· Ααυρεντίου. Τό ξύλον του είνε 
σκληρότερου του τής δρούς, καί είμπορεΐ νά χρησι- 
μεύση εις έπιπλάκωσιν επίπλων. "Οσον δ’ άφορρί τό 
σάκχαρον, ή έαρινή συλλογή αυτού γίνεται ώς ή τής 

"ρητίνης έν ταΐς έρήμοις· μία διατομή ή μάλλον έν 
τρήμα τινών ύφεκατομέτρων οιαπράττεται έν τω στε- 
λέχει ήμισυ μέτρου ύπέρ τό έδαφος, σκεύος δέ τι, 
οΐον καδδίσκος, τίθεται προς τή ρίζη τού δένδρου ού
τως, ώστε νά δέχηται τον έκ τού τρήματος έξερ- 
χόμενον χυμόν σκάπτεται έν τω έδάφει ή γή, καί 
κατασκευάζεσαι κλίβανος, έν ω ένοικοδομειται ό λέ- 
βης, άφίνεται εις τό πλάγιον οπή, δι’ ής εξέρχεται ό 
καπνός· τον συλλεχθέντα χυμόν βράζουσιν εντός τού λέ- 
βητος ύποκαίοντες δραστήριου πύρ, καί άνακυκώσι τό 
ρευστόν διά πτυαρίου ςυλίνου' άμα κοχλάση, άρχεται 
ή πήξις, καί ή υπόλευκος χροιά του γίνεται χρυσοκίτρι- πνευμάτων.

Περιηγήσεις καί ανακαλύψεις εν τω κέντρω τής Αφρικής.
‘Ημερολόγιου τού διοάκτορος βάρθ 1 8 4 9 — 1 8 5 5 .

‘Ερρίκος Βαρθ. — Σκοπός τη ; αποστολής του ‘Ρίχαρδσώνος. —  Άναχώρησις. —  Φετζάν. —  Μουρζουκ. —  Έρημος. —  Πα
λατιού δαιμόνων. — Άποπλάνησις Βάρθ· βάσανα καί άγωνίαι. —  ’Οάσεις. —  Τουαρέγοι. —  Ψάμμοι Άφαλεσελέζ. —  Βούβαλοι 
καί κριοί άγριοι. —  Τυρών του ’Άσβεν. —  Εκβιασμός. —  Κατακλυσμός υπό πλάτος όπου δεν έπρεπε νά βρέχη. —  ‘Η ‘Ελβε

τία της ερήμου. —  Σκοτεινή κοιλάς τοΰ Ταγκίστ (Taghist). χαρίεσσα κοιλάς της Άουδέρας.

νος· εμβάλλεται έπειτα εις τύπους έκ ξύλου πτελέας καί 
μεταφέρεται όπου δει.

Οί Καναδάίοι άγαπώσιν έκθύμως τό προϊόν τούτο 
καί ουδέποτε ποιούνται χρήσιν άλλου, καίτοι τού σακ
χάρου τιμωμένου πάντοτε 10  μέχρι 15 λεπτών ή λίβρα.

Τό έκ τής σφενδάμνου σάκχαρον [maple su
gar) δέν διεδόθη μέν είσέτι έκτός των ‘Ηνωμένων 
πολιτειών, άλλ’ εις τήν εγχώριον κατανάλωσιν λαμ
βάνει καθεκάστην σπουδαιοτάτην θέσιν- προσεχώς εν
δέχεται νάγείνη καί άρθρου σημαντικώτατον εξαγωγής. 
Εϊόησίς τις άρτίως δημοσιευθεϊσα, αναβιβάζει τήν ε
νιαύσιον παραγωγήν αύτού εις 70 έκατομμύρια λί
βρας. Ή σακχαροφόρος σφένοαμνος έδύνατο ευκόλως 
νά συνειθίση έν Ευρώπη, τά δέ κατωφερή τών Πυ
ρηναίων, τών άλπεων τών Κεβενών καί άλλων α
ναλογών θέσεων έν Τουρκία καί Έλλάδι έδύναντο 
ίσως νά θρέψωσι καί γονιμοποιήοωσι τό πολύτιμον 
τούτο δένδρου.

‘Γπάρχει πρός τούτοις καί άλλο σακχαροφόρον 
φυτόν, οπερ προσπαθούσιν άπό τινων ήδη ετών νά 
καλλιεργώσιν έ ■> Γαλλία' είνε δέ τούτο τό σόργον (sor
gho) είδος τι τών σταχ υοειδών τής ’Ινδικής (olchus 
saccharatus) οπερ έκάλεσαν, σακχαροκάλαμον τού 
Βορρά. Τό σόργον, ώς ό καυλός τού αραβοσίτου, πρός 
0ν έχει πολλήν σχέσιν, περιέχει τω όντι μυελόν τινα 
σπογγώδη ποτισμένου μέ χυμόν σακχαρώδη. Δοκίμια 
λαβοντά χώραν πολλαχού τής Γαλλίας, καί ιδίως τής 
μεσημβρινής, δέν κατώρθωσαν άκόμη νά έξαγάγωσιν 
έξ αυτού κρυσταλλώσιμον σάκχαρον. Ούτως ό έκ τού 
φυτού τούτου ληφθείς μέχρι τούδε σακχαρώδης χυ
μός έχρησίμευσεν ιδίως εις τά άποσταλακτήρια τών

‘Ο διδάκτωρ ‘Ερρίκος Βάρθ (Heinrich Barth) 
έξ ‘Αμβούργου, άφ ου περιηγήθη πρώτον τήν βόρει
ον Αφρικήν, έν μέρος τής ’Ερήμου, καί, διαπεράσας 
τήν Μικράν ’Ασίαν, περιήλθε τήν Αίγυπτον καί ϊδε 
τήν Εωνσταντινούπολιν, ¿δημοσίευσε τον πρώτον τό
μον τών περιηγήσεών του, καί ήρξατο νά διδάσκη έν 
τω Πανεπιστημίου τού Βερολίνου σειράν μαθημάτων

περί αρχαίας καί νεωτέρας γεωγραφίας τού λεκανο
πεδίου τής Μεσογείου, ότε τω 1849, ήκουσεν οτι 
ό Κύριος Ιωακείμ ‘Ριχαρδσών έμελλε νά άπέλθη έκ 
Αονδίνου, ίνα περιηγηθή τήν Κεντρικήν ’Αφρικήν, ε
πιτετραμμένος έντολήν ένδιαφέρουσαν έντάυτω τήν τε 
επιστήμην καί τήν ανθρωπότητα (έπρόκειτο νά άνοιχθή 
ή Σουδάν εις τό ευρωπαϊκόν έμπόριον καί νά άντι-
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κατασταθή ή άνθρωπεμπορία διά τού φυσικού πλού- . 
του τής χώρας τών μάυρων). Ή βρεττανική κυβέρ- 
νησις έχορήγει τήν άδειαν καί εις ένα Γερμανόν έ- 
πιθυμούντα νά μετάσχη τής αποστολής· ό δέ Βάρθ, 
όςτις είχεν έναυλον εις τήν άκοήν του όσα ποτέ έ- 
λεγεν αύτω δούλος τις περί τής πόλεως Κανούς 
(Cano), άσμένως προσήνεγκεν έαυτόν ώς συνοδοιπόρον 
τόν βρεττανού περιηγητού. Ά λ λ ’ ό πατήρ αύτού, μα- 
θών τήν άπόφασίν του ταύτην, έλυπήθη σφόδρα· διότι, 
τό νά είσδύση, έ'λεγεν, εις τό κέντρου τής ’Αφρικής, 
τήν χώραν έκείνην τών τεράτων, όπου ό λιμός, ή 
δίψα, ό άνεμος, ό ήλιος καί ό πυρεττός κτείνουσιν 
όσους φείδονται τά άγρια θηρία καί ό άνθρωπος, ος- 
τις πολλάκις είνε καί αυτών τών θηρίων ώμότερος, 
δέν ήτο άλλο, είμή νά συμμερισθή τήν τύχην τού 
Mungo-Parc καί τών τριακονταοκτώ συνοδοιπόρων του- 
νά όδεύση πρός τόν άφέυκτον θάνατον ώς ó Paddié, 
Gray, Rirhie, Bowdich, Laing, Oudney, Clap- 
perton, Richard Lander. Α ί θερμαί λοιπόν παρα
κλήσεις τού πατρός του έπεισαν μέν αυτόν νά πα- 
ραιτηθή, άλλ’ ό καιρός είχε παρέλθει, καί ήδη είχον 
βασισθή εις τόν λόγον του' ήναγκάσθη λοιπόν νά ά- 
ναχωρήση μετά τού συμπολίτου του Όφερβέργ (Ο- 
verberg) άποφασίσαντος νά συμμετάσχη τών πόνων 
καί τών έργασιών του.

Άφίχθησ^ν εις Τύνιν τή 15 Δεκεμβρίου 1849, 
καί έκεΐθεν εις Τρίπολιν ένω δέ προσεδέχοντο τήν 
εις τά ένδοτέρω τής χώρας άναχώρησιν, έποίησαν έν 
παρόδω έκδρομήν εις τά όρη, τά περικυκλούντα τήν 
επικράτειαν τού άντιβασιλέως καί έπανελθόντες αύθις εις 
Τρίπολιν, έκινήθησαν όριστικώς τή 24 Μαρτίου διά
τά περαιτέρω.

Προβάντες εις τήν Φετζάν [Fezzan] τόν τριπολίτην 
έκεΐνον νομόν, ού τό έδαφος είνε κατάξηρον καί έγ- 
κατεσπαρμένον μέ οάσεις, καί όςτις, τή άληθεία, δέν 
είνε είμή άκτή άπόκρημνος θαλάσσης έξ άμμου, εις 
ήν αυτή ρίπτει τά άκρωτήριά της, ή συνοδεία άφίχθη 
τή 18  ’Απριλίου εις τους πρόποδας όροπεδίου πε
τρώδους προαγγελθέντος αύτή διά σωρού λίθων, εις 
8ν πάς περιηγητής, διερχόμενος τό πρώτον τόν ά- 
παίσιον έκεΐνον τόπον, ώφειλε νά προσθέση τόν ϊ- 
διόν του.

Ά φ  ού έπαθον ούκ ολίγον ύπό τού ψύχους, έν 
μέσω νυκτός ζοφεράς καί ύγράς, άφίχθησαν τελευ
ταίου περί μέσην ήμέραν εις τήν ύψίστην κορυφήν 
τού φοβερού έκείνου Άμμαδά (α), όςτις ύψούται 478

(α) Hammada. άρ«6. — οοος.

μέτρα ύπέρανω τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Έκεΐ 
προσεβλήθησαν ύπό σφοδροτάτου ανέμου, πνεύσαντος 
έκ τού Β.-Β.-Δυτικοΰ, οστις άνέτρεψε τάς σκηνάς των 
καί άφήκε τήν συνοδείαν εις τό ύπαιθρον ύπό βρο
χήν ραγδαιοτάτην καί δίκην χειμάρρου καταπίπτου- 
σαν. Τήν τρίτην έπιούσαν ήμέραν ήρξατο ή κατά- 
βασις διά τίνος πετρώδους παρόδου, σχηματιζομένης 
έκ λίθου ψαμμίτου, τοσούτον μέλανος κατ’ επιφάνειαν, 
ώστε εύκόλως ήθελέ τις τόν έκλάβει ώς βασάλτην, 
αν τά σχίσματα δέν ήθελον δείξει τήν αληθή αύτού 
φύσιν.

Φαινόμενου περίεργον καί σπάνιον έν ταΐς χώ- 
ραις ταύταις είνε ή πόλις Έδερί έπικαθημένη εις τήν 
κορυφήν όμάδος τινός βράχων άποτόμως καί έπιχω- 
ματηδον διατεθειμένων. Ή τοποθεσία αυτη καθίστα 
τήν πόλιν έκείνην λίαν έπίσημον μέχρι τής ημέρας, 
καθ’ ήν κατεστράφη ύπό τού Άβδ-ελ Τζελήλ (Abd- 
θΐ-ΐήβΐίΐ) τού τρομερού έκείνου αρχηγού τών Όμλάδ- 
Σλιμάν, όςτις έκβληθεΐς έκ τού άντιβασιλείου τής 
Τριπόλεως τφ  1832 ή 33, διήλθεν ώς ό Σιμοοΰν(α) 
πάσας τάς οάσεις τού Φετζάν. Αέγεται οτι τό τέρας 
τούτο κατέκοψε περί τήν Έδερί έξ χιλιάδας, ώς έγ
γιστα φοινικόδενδρα- έν τω μέσω λοιπόν τών διεσκορ- 
πισμένων τριμμάτων καί έρειπίων τής άρχαίας ταύ- 
της φυτείας κεΐται τό νύν χωρίου Έδερί.

Ή συνοδεία διήλθεν έπειτα διά τινων καρποφό
ρων οάσεων, χωριζομένων άπ’ άλλήλων δι’ άποκρή- 
μνων άκτών, έκτεταμένων ήρεμουσών θινών, λωρίδων 
γής μελαίνης περιβεβλημένης μέ στρώματα αλατού
χα καί ύπολεύκου χροιάς, μέχρις ού έφάνη ή φυτεία 
τού Μουρζουκ (Μοιιΐ’ζοαίν τοσούτον διεσπαρμένη τή 
δέ κακεισε, ώστε ήθελεν είσθαι αδύνατον νά προσδιο- 
ρισθή πόθεν άρχεται καί πού καταλήγει.

Ή πρωτεύουσα τού Φετζάν κεΐται έν τω βάθει 
οροπεδίου περικυκλωμένου ύπό θινών, 456  μέτρα ύ- 
περάνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Μ’ ολην τήν 
γραφικήν θέσιν τού Μουρζουκ, εύθυς έξ άρχής έκπλήτ- 
τεταί τις καθορών τήν μεγάλην ξηρότητα τού έδά- 
φους, καί ή έκ ταύτης λυπηρά έντύπωσις αύξάνεται 
έτι μάλλον, αρκεί νά διαμείνη τις έκεΐ όλίγας ήμέ- 
ρας· μόνον ύπό τήν άμφιλαφή σκίάν τών φοινικοδέν- 
δρων δύνανται νά καλλιεργηθώσι καρποί τινες (ροίδια, 
σύκα, ροδάκινα)· τά όσπρια, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών κρομμύων είσί σπανιώτατα, καί τό μόνον έκεΐ 
εύρίσκόμενον είνε τό γάλα τής αίγός.

(α) Ανεμος καυστικός και ολέθριος πνίων έν ’Αφρική απο με
σημβρίας προς άρκτον. #
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‘Ο περίβολος τής πόλεως δεν εινε ούτε τριών 
χιλιομέτρων, άλλ’ όμως καί ούτως, εινε μέγας, ά;α- 
λόγως τών 2800 ψυχών, ύφ’ ών κατοικεΐται, ώς 
τούτο άποδεικνύεται έκ τής έρημίας τών πορρωτέρω 
τής αγοράς κειμένων συνοικιών οδός τις εύρεΐα κα- 
λουμένη δ ε ν δ ά λ ,  καί έκτεινομένη άπό τής άνατο- 
λικής πύλης μέχρι τού φρουρίου, χαρακτηρίζει τήν 
πόλιν καί δεικνύει οτι έχει πλείονας σχέσεις μετά τής 
Νιγριτίας ή μετά τής χώρας τών ’Αράβων.

«Ή Μουρζούκ, λέγει ό διδάκτωρ Βάρθ, δεν είνε 
ώςπερ ή Γαδάμη (Grliadames) κατωκημένη ύπό πλου
σίων πραγματευτών- είνε δέ μάλλον τόπος διαμετα- 
κομίσεως ή έδρα άξιολόγου έμπορίου, Είς ήμάς ύ- 
πήρξεν ό πρώτος σταθμός τής οδοιπορίας καί ή καθ’αύτο 
άφετηρία τής περιηγήσεως, οθεν ούδέν άλλο έπεθυ- 
μούμεν, είμή νά έξέλθωμεν έκεΐθεν οσον τάχος- άλλά 
τίς ποτέ δύναται νέ έξέλθη έκ πόλεως ’Αφρικανής 
καθ’ ώρισμένην ήμέραν, καί νά έπισπεύση άνθρώπους, 
δ ί ους χρόνος δέν υπάρχει; Ή άναχώρησις ημών, 
ήτις ώφειλε νά γείνη τή 6 του ’Ιουνίου, άπεφασίσθη 
διά τήν 1 3-ην, καί έκινήθησαν μέν, τώ όντι, κατά τήν 
ήμέραν ταύτην, άλλά διημερεύσαντες έν Τασαούνα 
(Tassauna), όπως συμβιβασθώσι μετά τών δύο άρ- 
χηγών τών Τουαρέγων, τών κεκρυμμένων έκείνων 
καί σιωπηλών πειρατών τής έρήμου, ήναγκάσθησαν 
νά οπισθοπορήσωσι καί νά έπανέλθωσι πάλιν είς Μουρ- 
ζούκ- μς ν̂ίς δέ τή 25 ’Ιουνίου, έπανακάμψασα ή συ
νοδεία είς Τασαούναν, έκινήθη όριστικώς- διέβη τά 
άμμώδη όρη, καί είσηλθεν είς έδαφος στερεώτερον, 
οϋ οί λόφοι περιστέφονται ύπό θάμνων μυρίκης- τήν 
χώραν ταύτην θεωρών τις νομίζει οτι ορμητικός ρους 
ύδάτων παρέσυρεν άπαντα τά γεώδη τού έδάφους μέ
ρη, άτινα συνέδεόν ποτε τούς λόφους έκείνους, οϊτι- 
νές νύν κεΐνται βιασταδόν καί μεμονωμένοι. Άνεύ- 
ρισκον πάλιν μετ’ ού πολύ τό πετρώδες έδαφος τού 
Άμμαδά, έπειτα άλληλοδιαδόχους χλοαζούσας κοι
λάδας καί τόπους ξηρούς, οΐτινες προηγήθησαν τής 
άφίξεως ήμών είς Μουρζούκ.»

« Ειχομεν ήδη φθάσει είς τήν Ούεδ-Έλαύεν 
(Oued Elaven) εύρεΐαν πίεσιν τού έδάφους άρχομέ- 
νην έξ "Αρκτου, ότε ϊδομεν αίφνης είς άπόστασιν δια- 
κοσίων βημάτων άπό τού καταλύματος ημών τέλμα, 
οπερ άπετέλει κέντρον ζωής είς έκείνην τήν έρημικήν 
χώραν κόσμος όλος έλούετο έν αύτω καί έφιλοπαίκτει. 
νέφος μελεαγρίδων καίγαγγάδων περιΐπταντο ύπεράνω 
τού έμψύχου τούτου σωρού, άναμένουσαι την στιγ
μήν τού νά άντικαταστήσωσι τας λουομένας. ’Ενταύ

θα νέαι πάλιν δυσχέρειαι άναφύονται έκ μέρους τών 
Τουαρέγων, οίτινες άνεδέχθησαν όπως όδηγήσωσι τήν 
συνοδείαν μέχρι τής Σελουφιέτης [ββίοιιϋβί]. Οί ύ- 
πηρέται μάς λέγουσιν οτι κακώς ποιοΰντες πιστεύο- 
μεν οτι ή οδός τού Άχίρ (Αΐιίι-) είνε άνοικτή, άπο- 
φαίνονται δέ οτι πρέπει έξάπαντος νά πέμψωμεν πρός 
τόν άρχηγόν τής χώρας, καί νά ζητήσωμεν τήν άδειαν 
της έλευθέρας εισόδου. “Οθεν, καίτοι έπιμένοντες είς 
τό άνέκαθεν δρομολόγιόν μας συνηνέσαμεν νά διαβω- 
μεν διά της Γάτ [Οί^ί] καί νά διαμείνωμεν έκεϊ έξ 
ήμέρας, έκεΐθεν δ’ έπειτα νά άναχωρήσωμεν κατ’ εύ- 
θεΐαν διά τό ’Άσβεν (ΑδΒβη].

’Εν ώ διευθυνόμεθα είς Γάτ, καί ήδη είσερχό- 
μεθα είς τήν κοιλάδα τού Τανεσόλ, ϊδομεν ορθούμε- 
νον ένώπιον ήμών τό όρος Ίνίδεν ή τών δαιμόνων, 
θαυμασίως φωτιζόμενον ύπό τού ήλιου- ή κάθετος αύ- 
τού κορυφή, μετά τών πύργων της καί τών κρωσσωμάτων 
αύτών άπετέμνετο λευκόχρους είς τόν αιθέρα, έπικαθη- 
μένη έπί ίσχυράς βάσεως, έφ’ ής διεκρίνοντο στρώματα 
τιτάνου έρυθράς- προς δυσμάς ό όρίζων συνεκλείετο 
ύπό θινός, ήν ό άνεμος έσάρωνε καί διεσκόρπιζεν έφ’ ά- 
πασαν τήν έπιφάνειαν της κοιλάδος.

Τήν πρωίαν τής έπιούσης, ώδεύομεν πρός το 
μαγικόν ορος, οπερ τά φαντασιώδη διηγήματα τών 
ήμετέρων άκολούθων περιέβαλλον μέ άπιστεύτους γο
ητείας. Άπεφάσισα νά έπισκεφθώ τό παλάτιον έκεΐνο 
τών δαιμόνων, έναντίον τού παραινέσεων τών Τουα
ρέγων, οΐτινες μοι συνεβούλευον νά μή έκθέσω έμαυ- 
τόν είς άφευκτον κίνδυνον. Μή κατορθώσας νά ευρω 
οδηγούς, άνεχώρησα μόνος διά το καταχθόνιον έκεΐνο 
οίκητήριον, λίαν πεποιθώς οτι τούτο ήτό ποτε τόπος 
άφιερωμένος είς λατρείαν, καί ότι έμελλον νά εύρω 
έκεΐ άνάγλυφα ή έπιγραφάς περιέργους. Κατ’ άτυχίαν 
μου 3έν έλαβον άλλο έφόδιον είμή δίπυρα καί φοίνι
κας, άτινά είσι τροφή χειριστή πασών, οσάκις έκλει
ψη τό ύδωρ. ‘Γπερέβην τάς θΐνας, είσηλθον είς τό 
πεδίον, 0π3ρ ήτο γυμνότατον καί κατεστρωμένον μέ 
μέλανα χαλίκια, λοφίδια δέ τού αύτού χρώματος ύ- 
ψούντο σποράδην έπί τού έδάφους- διέβην χλοάζουσαν 
κοίτην χειμαρρού διευθυνομένου πρός τήν κοιλάδα- 
αύτηήτον τό άσυλον ζεύγους άντιλοπών, αϊτινες, καί- 
τοι θορυβηθεΐσαι, όμως δέν έφυγαν, κηδόμεναι πάντως 
τών νεογνών των, άλλ’ όρθώσασαι τάς κεφαλάς, ή- 
τένιζον πρός έμέ, ένώ έκίνουν τήν ούράν. Εύρέθην 
έμπροσθεν χαράδρας, τό δέ μαγικόν παλάτιον έφαίνετο 
άποφεύγόν με- μετέβαλον διεύθυνσιν καί κρημνός μοι ά- 
πέκλεισε τήν διάβασιν. ‘Ο ήλιος ήτο είς τήν ακμήν
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τού καύσωνός του, μόλις δέ ήμιθνής ύπό τού μό
χθου έ'φθασα είς τήν κορυφήν τού όρους, ής ή κρω- 
σωτή στέγη, μόνον ποδών τινων πλάτος έχουσα, δέν 
μοι προσήνεγκεν ούτε άνάγλυφα ούτε έπιγραφάς.

Ή όρασις έξικνεΐτο έκεΐθεν μακράν, καί όμως 
ματαίως έζήτουν νά άνακαλύψω τήν συνοδείαν. ’Ε- 
πείνων, έδίψων, οί φοίνικες καί τά δίπυρά μου δέν 
έτρώγοντο πλέον, καί τό ύδωρ μου έμεινε τόσον ο
λίγον, ώστε έ'βαλον είς τό στόμα μου έν μόνον ρό
φημα, φοβούμενος μή τό έξαντλήσιυ. Μ’όλην μου 
τήν άδυναμίαν ήναγκάσθην νά καταβώ πάλιν, καί, ό
ταν εύρέθην είς τό πεδίον, τό ύδωρ μου είχεν έκλεί- 
ψει. Έπορεύθην ολίγην οδόν, άλλ’ έπεσα είς άνοδί- 
ας, ώστε δέν εΐξευρον πού πλέον διεύθυνα τά βήμα
τά μου- έξεκένωσα το πιστόλιόν μου, άλλά δέν έλα
βον άπάντησιν. Άπεπλανήθην έτι μάλλον- υπήρχε 
χλόη είς τό μέρος, όπου είχον φθάσει- είδον μικράς 
τινας σκιάδας μαύρων έρειδομένας είς κλάδους μυρί
κης, έσπευσα πρός αύτάς, άλλά τάς εύρον έρήμους. 
Είδον μακράν διαβαίνουσαν σειράν καμήλων, άλλά 
καί τούτο ήτον άπάτη- έκυριεύθην ύπό πυρεττοΰ. Ή 
νύξ με κατέλαβε, πύρ άνέστραψεν είς τό σκότος, έ- 
νόμισα οτι ήτον τής συνοδείας- έξεκένωσα έκ νέου τό 
πιστόλιόν μου, άλλ’ ούκ ήν φωνή ουδέ άκρόασις. Ή 
φλόξ ύψούτο άδιακόπως είς τόν ούρανόν δεικνύουσά 
μοι πού ήτο ή σωτηρία, άλλ’ έγώ δέν έδυνάμην νά 
έπωφεληθώ έκ τού σημείου- έξεκένωσα καί αύθις τό 
πιστόλιόν μου, άλλά τό πάν έσίγα- άφιέρωσα τότε την 
ζωήν μου είς τήν άφατον εύσπλαγχνίαν τού ύπερτά- 
του όντος, καί άνέμεινα άνυπομόνως τό φώς τής ή- 
μέρας.Ήήμέρα ύπέφωσκεν ήδη, τό πάν είσέτι άνεπαύετο 
έν άνεκφράστω γαλήνη- άνέλαβον πάλιν τό πιστόλιόν 
μου, έγέμισα αύτό μέ διπλούν γέμισμα, καί ό κρότος δια- 
κυλινδούμενος άπό ήχους είς ήχώ μοι έφάνη οτι καί 
αύτούς τούς τεθνεώτας ήθελεν έγείρει έκ τών νεκρών 
καί όμως ούδείς ήκουσεν. ‘Ο ήλιος άνέτειλεν έν πά- 
ση ίσχύϊ, ό καύσων κατέστη τρομερός, εΐρπυζον έπί 
τής άμμου, έπιζητών τήν σκιάν τών γυμνών κλάδων 
τής μ.υρίκης- μόλις τήν μεσημβρίαν εύρον ολίγην 
σκιάν, ινα θέσω τήν κεφαλήν μου- ή δίψα μ’ έβασά- 
νιζεν, ήνοιξα τήν φλέβαν μου καί έ'πιον ολίγον έκ 
τού αίματός μου, άλλ’ έξαντληθείς ύπό τού κόπου, 
τού καύσωνος καί τής δίψης, έπεσα άναίσθητος χα
μαί "Οτε ήδη ό ήλιος ήτο όπισθεν τού όρους, συλ- 
λέξας τάς όλίγας δυνάμεις μου, έσειρα έμαυτόν ολί
γα βήματα άπό τής μυρίκης, προσηλωμένα έχων τά 
τεθλιμμένα μου όμματα είς τό πεδίον, όταν άντήχρη-

σε φωνή καμήλου- Ούδέποτε μουσική κατέθελξε το- 
σούτον τάς άκοάς μου, οσον ή περιπόθητος αύτη 
φωνή.“

Μετά είκοσι τεσσάρων ώρών άγωνίαν ό Βάρθ 
έσώθη ύπό τίνος Τουαρέγου, μέρος άποτελούντος τής 
συνοδείας, καί οςτις έξήλθεν είς άναζήτησιν τού πε- 
ριηγητοΰ.

«Διήγαγον έξ ήμέρας έν τή διπλή όάσει τής Γάτ 
καί Βαρακάτ, ών οί άγροί, ένθα ή κριθή καί ό σίτος 
ύποχωρούσιν είς τήν κέγχρόν, έξαγγέλλουσι τήν γει- 
τνίασιν τής Νιγριτίας. Οί ήμέτεροι περιηγηταί εύρον 
ένταύθα κήπους καλώς διατηρουμένους, περιπεφραγ- 
μένους μέ χάρακας, κορυδαλούς καί φάσσας παντο- 
δαπάς έπί τών κλάδων, κομψάς κατοικίας έπιστεφο- 
μένας μέ δώματα, άνδρας έργαζομένους δραστηρίως, 
προάστεια γέμοντα παίδων, καί σχεδόν πάσα γυνή 
έφερε βρέφος έπί τών ώμων- τέλος, πληθυσμόν μέ
λανα, έντελώς καθεστηκότα καί πολύ κρείττονα τής 
μικτής φυλής τού Φετζάν. Ά λ λ ’ έδέησε νά άναλά- 
βωμ3ν τήν διά τής έρήμου πορείαν, ήτις ύπό τήν ζώ
νην ταύτην είνε αύτόχρημα χάος βράχων.»

«Ή χώρα αύτη ού μόνον είνε άξιοσημείωτος διά 
τό σχήμα τών βράχων της, άλλά καί διά τήν γινο- 
μένην μετάβασιν έκ τού ψαμμίτου είς τόν γρανίτην. 
Τήν 30 ’Ιουλίου άφίχθημεν είς τήν συμβολήν δυο 
χαραδρών, σχρηματιζουσών είδος τριοδίας έντός τών 
συγκεχυμένων έκείνων όγκων. Ή Κουαδέη (1ζ>ιηι4οχ), 
ήτις διεσταύρωνε τήν όδόν μας, καί μόλις είκοσι μέτρων 
πλάτος έχουσα, συσφίγγεται πορρωτέρω μεταξύ γι- 
γαντωδών τοίχων ύπέρ τούς χιλίους πόδας υψηλών, 
σχίσμα, οπερ οί θυελλώδεις ύετοί μεταβάλλουσι πάν
τως έκάστοτε είς αύτόχρημα καταρράκτην έτεκμαι- 
ρόμεθα δέ τούτο έκ τού ορύγματος, όπερ άπηντήσα- 
μεν διαβαίνοντες, έν εΐδει δεξαμενής κατά τήν διέ
ξοδον τού άγριου τούτου οχετού, καί όπερ ήτο πε- 
πληρωμένον ύδατος ψυχρού καί διαυγούς. Ή τριοδία 
αύτη, αί πάροδοι αύται, σχηματίζουσι τήν κοιλάδα 
τού Άγκουερί, γνωστήν πάλαι ήδη είς τούς εύρω- 
παίους γεωγράφους ύπό τά όνομα Ά μαΐς.»

«Μετά λύπης άπομακρύνομαι άπό τής περιέργου 
ταύτης χαράδρας, καί έχω σκοπόν νά έπανέλθω τήν 
έπιούσαγ, όταν έλθωσιν αί κάμηλοι νά πίωσι.“

«Ειδήσεις έμποιούσαι άνησυχγίαν καί φόβον δέν 
μ’ έπιτρέπουσι νά βάλω είς πράξιν τήν έπιθυμίαν μου 
ταύτην- έξαγγέλλεται έκστρατεια μελετωμένη καθ’ ή
μών ύπό»τοϋ Σίδι-Ίαλέφ - Σακερτάφ, ισχυρού άρχηγού, 
ύποδουλώσαντος πολυαρίθμους Ίγγάδας (Ingad!) κα-
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τοικούντας είς τά περίχωρα. Αίτιον δέ τούτου εΐνε 
το αιώνιον ζήτημα του φόρου, ον οί Τουαρέγοι λαμ- 
βάνουσι, δικαιώματι τού ισχυρότερου παρά των συ
νοδειών, αΐτινες διέρχονται τήν έρημον. Γίνεται, τέ
λος, συμβιβασμός τις, καί, άναλαβόντες το θάρρος 
μας, άκολουθοϋμεν μεσημβρινήν τινα διέξοδον της κοι- 
λάδος, ής αί πλευραί ταπεινουνται κατ' όλίγον. ‘Ο 
γρανίτης εμφανιζόμενος κατ' άρχάς ύπό μορφήν πρη- 
σματικήν προβλήτα, καταντά νά καταλάβη ολον τό 
χωρίον- ή όδος ακολουθεί τάς σκολιάς στενωπορίας· 
διαπερώμεν μικράς πεδιάδας περικεχωσμένας έντός 
σωρών γρανίτου, γενικώς γυμνών, ενίοτε δέ καί στο- 
λιζομένων μέ μιμόσας (άκακία αίδήμων), φυομένας 
μεταξύ τών βράχων.“

,,Άφικνούμεθα εις το όρος Τίσκα, διακοσίων πε
ρίπου μέτρων ύψηλόν καί περικυκλούμενον ύπό κώνων 
χαμηλοτέρων ένταυθα εΐνε το τέρμα τών χαλικω
δών ταινιών. Τό έ'δαφος γίνεται ομαλόν, καίτοι βα
θμηδόν άναβαΐνον, καί το πεοίον έκτυλίσσεται οσον 
ή ορασις έξικνειται, χωρίς τι νά διακόπτη τήν ξη- 
ράν του μονοτονίαν. Τήν έπιούσαν άνεχωρήσαμεν 
ένωρίς, σκοπούντες νά φθάσωμεν τήν χώραν τών αμ
μωδών λόφων, ήν έβλέπομεν ήδη άπό άποστήματος 
πέντε έως εξ μιλιών, καί ήτις υπόσχεται ολίγην 
χλόην διά τάς πεινώσας καμήλους μας. “

„Μετά δύο ήμέρας προσηγγίζομεν εις τό φρέαρ του 
■Αφαλεσελέζ· ή όδος εΐνε σκιερά· θάμνοι τινές μυρί— 
κων μή δεόντως άνεπτυγμένων φύονται έπί λοφιδίων 
δεκαπέντε έως είκοσι μέτρων ύψους καί καλυπτομέ-

ί » <■/ \ Τ / \ /νων υπο άμμων το εοαφος εινε μεμιασμενον με κο- 
προν καμήλων, καί άλλας άκαρθασίας. Ό  θλιβερός 
ούτος τόπος εΐνε διά τάς συνοδείας λίαν σπουδαίος, 
ένεκα του αυτόθι ευρισκομένου ύδατος, οπερ εΐνε πό- 
τιμον, καίτοι έχον θερμοκρασίαν 25 βαθμών.“

„“Αμμος, χάλικες, μικραί κώχαι σιλιγνιωδών 
ψαμμιτών, γρανίτης αναμιγνυόμενος μετά ψαμμίτου 
έρυθροϋ ή λευκού, όλίγαι μιαόσαι εις διάστημα μιας 
ή δύο ήμερών δρόμου, άκραι όξεΐαι, διαρρηγνύουσαι 
τήν γραμμήν τών ψαμμιτών, κοιλάδες κατάξηροι, 
τοιαύτη εΐνε ή χώρα, ήν διερχόμεθα. Καί όμως κα- 
τοικεϊται ύπό μεγάλων αγελών βουβάλων, αΐτινες, κα- 
ταδιωκόμεναι ύπό τών ήμετέρων άνδρών, άνερριχών- 
το είς τούς βράχους πολύ εύκολώτερον ή ήμέτεροι 
θηρευταί, καί έγίνοντο άφαντοι- ή τραγέλαφος εΐνε ώσ- 
αύτως κοινοτάτη έν τοϊς όρεινοις της έρήμου, καί 
απαντάται συχνά έν συνοδεία μετά τών βουβάλων. “ 

«Τή 16 Αύγούστου κατεβαίνομεν πετρώδη τινά

ράχιν χαλικόστρωτον, πυκνά νέφη εΐχον διαόόαγή 
έφ’ ήμάς, στρόβυλοι άμμου διωκόμενοι ύπό τού ά- 
νέμου έκσφενδονίζοντος λυσσωδώς τήν βροχήν συ- 
νέχεον τάς τάξεις ήμών, όταν οί συνοδεύοντες ήμάς 
δούλοι της συνοδείας έχαιρέτησαν άγερώχως τό ό
ρος Ά σβεν -Ο ψαμμίτης καί ό γραφίτης εΐχον ό
λίγον κατ’ όλίγον αντικαταστήσει τον γρανίτην, καί τό 
χωρίον τούτο άπετέλει γραμμήν μεθορίαν μεταξύ δύο 
διαφόρων ζωνών.»

«’Έκτοτε ώδοιπορήσαμεν τρεΐς ήμέρας, καί ήκο- 
λουθοϋμεν τάς περιστροφάς κοιλάδος κατεστρώμενης 
μέ νέαν χλόην τέσσαρες άνδρες, έπειτα δέ καί ο
λόκληρον στίφος έλαφρώς ώπλισμένων έφάνησαν αί
φνης έπί τίνος υψώματος, καί ήλθον εις άπάντησιν 
ήμών. Έγώ ήμην ό πρώτος τής συνοδείας, έπήδη- 
σα ευθύς άπό τής καμήλου μου καί διευθύνθην προς 
τό στίφος, προσηλωμένος εις τήν προ τών οφθαλμών 
μου σκηνήν. Πόσον έξεπλάγην ίδών δύο έκ τών 
τεσσάρων έκείνων τών κατά πρώτον φανέντων άν
δρών χορεύοντας χορόν τινα πολεμικόν μετά τών ή
μετέρων Κελουΐς, όν οί άλλοι έθεώρουν ήσύχως. Έ - 
πλησίασα· οί χορευταί ώρμησαν προς το μέρος μου, 
καί έπιλαβόμενοι τού σχοινιού τής καμήλου, οπερ 
εΐχον άνά χειρ ας, άπήτησαν τήν άπότισιν φόρου. Έ -  
χων τον δάκτυλον έπί τού σκανδαλιού τού τυφεκίου 
μου, έ'μαθον έγκαίρως τήν αιτίαν τής τοιαύτης των 
διαγωγής. ‘Ο τόπος έφ’ ου ΐσταντο, όταν τούς ί
δωμεν κατά πρώτον, παριστα πρόσωπον σπουδαίον είς 
τήν ιστορίαν τής χώρας, εις ήν έμέλλομεν νάείσέλ- 
θωμεν. "Οταν οί Κελουΐς, καταγόμενοι τότε έξ ά- 
γνού βερβερικού αίματος, έλαβον κατοχήν τής πατρί- 
δος τού Γοβεραουά, έγένετο συμφωνία έν τω τόπω 
τούτω, μεταξύ τών κόκκινων κατακτητών καί τών 
μαύρων ιθαγενών, ότι είς τούτους χαρίζεται ή ζωή, 
καί οτι ό άνώτατος αρχηγός τών Κελουΐς δέν θέλει 
έχει τήν άδειαν νά νυμφεύηται μέ άλλην γυναίκα 
είμή μέ μίαν έκ τής ήττημένης φυλής. Είς μνη
μόσυνου τής συμβάσεως ταύτης όταν διαβαίνη συνο
δεία διά τού τόπου, όπου έλαβε χώραν ή σύμβασις 
αύτη, οί δούλοι άγάλλονται, καί λαμβάνουσι παρά 
τών δεσποτών των μικρόν τινα φόρον, όςτις τοΐς 
δίδεται ευχαρίστως. Τό παρεμπεσόν τούτο συμβάν 
ήθελεν έχει δ ί ήμάς πολύ τό ενδιαφέρον, έάν ή ψυ
χή ήμών δέν έπολιορκείτο ύπό μεγάλης ανησυχίας· 
τήν έπαύριον, τρεις άγνωστοι εΐχον πλησιάσει τήν 
συνοδείαν, λένοντες οτι δέν άνέαενον άλλο, ϊνα αάό7 4 I 7 I ·
φονεύσωσιν, είμή τήν άφιξιν τών συνεταίρων των.
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Πόσα βάσανα δέν μάς έπροξένησεν ή φιλάρπαγος τήν διάκρισιν τής φύσεως· ταύτα συνοδεύονται μέ
αύτη φυλή, ήτις κατοικεί τά μεθόρια τού "Ασβεν, μιμόσας πολλών ειδών, περιπεπλεγμένας μέ μεγάλας 
καί ής οί διά τής βίας έπιβαλλόμενοι φόροι, σμικρύ- κλιματίδας, αΐτινες σχηματίζουσιν ύπεράνω αύτών 
νοντες όλονέν τό χρηματικόν μας έμελλον νά μάς πυκνούς θόλους.»
προξενήσωσι βραδύτερου σειράν συμφορών καί τα- «Κατά τήν έξοδον τού δάσους ή ατραπός άνα-
λαιπωριών, αΐτινες παρ’ όλίγον κατέστρεφον τήν έ- βαίνει φάραγγας κατεστρωμένας μέ χλόην καί, ήδη 
πιτυχίαν τής έπιχειρήσεως.“ άφικνούμεθα είς τό ύψιστον τής παρόδου μέρος, περίπου

„Τέλος μετά δέκα ήμερών ληστεύσεις καί άπει- επτακόσια έξήκοντα μέτρα ύπεράνω τής έπιφανείας 
λάς, αγώνας μετά τών θρασέων έκείνων ληστών καί τής θαλάσσης. Άφήσαντες είς τά αριστερά ήμών 
τής άκορέστου έκείνης γενεάς τών μαραβούτων, με- τήν μεγαλοπρεπή κορυφήν τού Δογέμ, σχηματιζομέ- 
τά βροχήν κατακλυσμίαν ύπό γεωγραφικόν πλάτος, νην πιθανώς έκ βασάλτου, καθώς καί όλην τήν σωρείαν 
όπου οί σοφοί έκήρυξαν οτι δέν πρέπει νά βρέχη, οί τού Βαγτζέμ(Βα£ΐιΖΘΐη) έρχόμεθα είς πεδιάδα χαλικώδη, f 
ήμέτεροι περιηγηταί ΐδον έμφανιζομένους τούς προ- κατάφυτου μέ πυκνάς μιμόσας, όπου άπαντα τις συ- ' 
πομπούς καί φύλακας, ούς άπέστειλεν ό άρχηγός χνότατα ίχνη λεόντων έπιπολαζόντων είς τάς έρη-1
Άν-νούρ, όπως οδηγήσωσιν ήμάς εις Τίν-Τελούστ. μίας ταύτας, άλλ' οίτινες, καθ’ οσον έγώ παρετήρη-:
Ή ύποδοχή τού γέροντος άρχηγού άπεΐχε πολύ τού σα, δέν φαίνονται τόσον άγριοι.»
νά ήνε φιλόξενος, άλλά τουλάχ ιστον δέν έστερεΐτο »Είσερχόμεθα είς τήν κοιλάδα τού Τάγκιστ (Tan-j
ειλικρίνειας καί χρηστότητος.» ghist) έγκατεσπαρμένην μέ λίθους βασανίτας μεγέ-

»Δέν τω συγχωρώ, λέγει ό Ερρίκος Βάρθ, οτι 0ους κεφαλής παιδίου, καί περιπεφραγμένην μέ βρά-|
είς τοσούτον φυλαργυρίας προήχθη, ώστε ούτε καν χους άπογεγυμνωμένους όλοσχερώς. Ό  Μωάμεθ- r
νά πίω μοι έδωκε, όταν τον έπεσκέφθην έν καιρω Βέν-Άβό-έλ-Κερίμ, καταγόμενος έκ Τουάτ, ό είσαγα-f 
μάλιστα φρικτού καύσωνος, άλλ’ όμως δέν κωλύομαι γών τον ισλαμισμόν είς τό κεντρικόν μέρος τής Σου-· 
καί τού νά τον τιμώ ώς πολιτικόν άνδρα, καί νά ά- δάν, καθιέρωσε τό πενθηρόν τούτο χωρίον είς τήν 
πονείμω δικαιοσύνην είς τήν εύθύτητα καί σταθερό- προσευχήν.»
τητα τού πνεύματός του. Τέλος, εύχαριστήθην με- »’Εκ τού πετρώδους τούτου χωρίου μεταβαίνο/
γάλως έκ τής διαγωγής του, όταν άπεφάσισα νά ά- μεν είς τήν πολυθρύλλητον κοιλάόα Άουοέρας, 0πο’1 
ναχωρήσω είς Άγαδέζ, οπού εδρεύει ό άνώτατος άρ- ΐδον τρία άνδράπαδα έζευγμένα είς είδος τι αρότρου  ̂
χων τής χώρας.“ δίκην βοών, ύπό τού άγοράσαντος αύτά. Τούτο εΐ|

«Τό όρος "Ασβεν ή Άχίρ δύναται νάόνομασθή νε, στοχάζομαι, τό μεσημβρινώτατον τής ’ Αφρική! 
ή Ελβετία τής έρήμου, καί ή όδος, ήν ήκολούθησεν τό κείμενον προς βορράν τού ισημερινού, οπού τό ά 
ό Βάρθ, ΐνα ύπάγη είς Άγαδέζ, διαβαίνει διά χώ- ροτρον υπάρχει έν χρήσει· είς άπασαν δέ τήν Νιγριϊ 
ρας λίαν γραφικής. Είς πάσαν στιγμήν τό όρος δια- τίαν τούτο άντικαθίσταται όιά τής σκαπάνης. ‘Ο ούραι 
σχίζεται καί έμφανίζει παρόδους έλικοειδεΐς, λεκανο- νος ήτο καθαρός, ή κοιλάς περιεζωσμένη ύπόγηλόφωί 
πέδια καρποφόρα, κορυφάς μεμονωμένας δεσποζούσας αποτόμων κεκοσμημένων μέ φοινικόδενδρα, έστρωμένω) 
τού χωρίου.» μέ χλόην, καταφύτων μέ πυκνόφυλλα καί ποικίλη

«Τήν 7 ’Οκτωβρίου, άναχωρούντες, ευρομεν τήν δενδρύλλια,έξετύλισσεν ένώπιόν μας τήν ύλομανή κα>' 
κοιλάδα Τιγγεδά, ήν έζωοποίουν, κατά τό δροσερόν λονήν της. Ή κοιλάς αύτη καθώς καί αί διαδεχόμενη 
τής πρωίας, πολυάριθμα στίφη περίϊπταμένων περι- αύτήν, δύνανται νάπαράγωσι ούμόνον κέγχρον άλλά κή  
στερών. Άναβάντες ύψωμά τι πετρώδες, καί κατα- σίτον, καί άμπελον, καί φοίνικας, καί σχεδόν άπανψ< 
βάντες αύτό, έυρέθημεν είς τήν κοιλάδα Έραζάρ-έν- τά ήδη τών οσπρίων λέγουσιν ότι έμπεριέχει πεΓ 
Άσαδά (Erazar-en-Asada), περιωριζομένην έξ άνα- τήκοντα κήπους παρά τό χωρίον Ίφαργκέν. Έδέη* 
τολών ύπό τού όρους Δογέμ. Ή τροπική βλάστη- νά |γκαταλείψωμεν τον τερπνότατου τούτον τόπ ,̂ 
σις μόλις έπιτρέπει είς τάς καμήλους τήν έλευθερίαν ταχυτερον ή οσον έπεθυμούμεν, νά άναβώμεν δέ πετρ^
τού κινεϊσθαι. Ευρίσκω ένταύθα ώς έπικρατούσαν φυ- δη βουνά, νά βαδίσωμεν οδόν άνώμαλον, νά πα·*1
τείαν τά φοινικόδενδρα (cucifére), άτινα δέν εΐχον πορευθώμεν τήν κοιλάδα Τεχουά, ήτις περιβάλλ1 
πλέον ϊδεΐ άπό τής Σελουφιέτης, άλλ’ έπαναβλέπω μέ λεπτόν στρώμα νίτρου, οπερ άποτελεϊ εν τών σ-
πλήρη οργασμού, ον άποκτώσιν άμα άφεθώσιν είς δαίων αντικειμένων τού νιγριτικού έμπορίου^

* ΐ
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Καταλύομεν έν τη κοιλάοι Βούδδα, οπού κατά 
πρώτον απαντώ το ρβηιιίΗβίιιηι ¿ΰβΐΐοίπιιη, φυτον, 
ου αί άκανΟαι καταπληγώ νουσι τούς όδοιποροϋντας καί 
είσί μετά τών μυρμήκων ένοχλητικώτατα εις τούς 
περιηγούμενους έν τη κεντρική Άφρικη· χρειάζε
ται έργαλεΐον, δπως έξαγάγη τις τά εις τήν σάρκα 
είσδύοντα ταΰτα βέλη, δπου έδύναντο νά προξενή- 
σωσι πληγάς άλγεινάς, εάν τις δεν τά έξηγεν έκεϊΟεν οί 
εγχώριοι νομάδες καίτοι μή άβροδίαιτοι, φέρουσι πάντο-

τε μεθ' εαυτών τάς λαβίδας των (pinces). Φεύγο- 
μεν το ολέθριον τούτο μέρος, καί άναβαίνομεν ολό
κληρον ώραν, όπως φθάσωμεν εις το χαλικώδες ό- 
ροπέδιον, δπου είνε ή πόλις Άγαδέζ. Τό έσπέρας έ- 
ξήπλωσα τον τάπητάμου έν της οικίαν, ήν ειχεν ε
κεί ό ’Άν-νούρ, καί μετ’ δλίγον βυθισθείς εις βαθύν 
ύπνον, ώνε.ρευόμην τάς άνακαλύψεις, ας μοι ύπέ- 
σχετο ή μυστηριώδης ζώνη, εις ήν έμελλον νά εί- 
σέλθω (ακολουθεί)

ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΥ.
(Έκ του Γαλλικού.)

λήλων.
‘Η συμπάθεια καί ή αγάπη μεγάλως διαφέρουσιν άπ’ ά -  

Ένδέχεται νά ΰπάρχη ισχυρά μέν αγάπη, μικρά δέ 
συμπάθεια. Πολλάκις, τώ οντι, τά δύο αισθήματα συνυπάρχουσι, 
και ίσως μεταξύ ομηλίκων τ'ο εν σπανίως υπάρχει άνευ του ε
τέρου. ’Αλλά μεταξύ τής μητρος καί του τέκνου ή αυτόματος 
αγάπη του έν’ος μ.έρους δΰναται νά ήνε ίσχυροτάτη, ελάχιστη 
ϊ ’ ή μεταξύ τών δυο συμπάθεια, καί ολίγη επομένως ή υίϊκή 
φιλοστοργία. ‘Η μήτηρ συμπαθεί μετά του τέκνου, όπόταν έν- 
νοή καί εκτιμά, καί όπωσοΰν συμμερίζεται τά αισθήματα καί τάς 
επιθυμίας του, καθ’ δλας τάς διαφόρους περιστάσεις, αιτινες διε- 
γείρουσιν αυτά. ‘Η συμπάθεια μετά του τέκνου της αποκτά με- 
γάλην εις τ'ο πνεύμα του επιρροήν. Έκ τοότου ή συμπάθεια 

{ τουτεστι τ'ο ακριβώς έννοείν πώς τά τέκνα διαλογίζονται καί

μενοι απειράριθμον πλήθος. Εις τήν μητέρα οί έκκλησιαζόμενο. 
φαίνονται ολίγοι, ή κοιλάς μικρά, δ τοίχος άπλοΰς τοίχος, —  καί 
τά έπιπλα κοινά έπιπλα, πολύ κατώτερα τής επιθυμίας της. ‘Ω
σαύτως δέ καί ώς πρ'ος τήν ηθικήν δρασιν. ‘Η μήτηρ ουδόλως 
ΰπόκειται εις τον πειρασμόν τοΰ νά κλέψη γλυκυσματα, νά ψευ- 
σθή, ή νά κτυπήση τους μή εΰαρεστοΰντας αυτήν. Ά λ λ ’ ό παϊς 
πλήρης όρέξεως καί ορμής ολως νέων, καί δλως καθεκάστην έ- 
νισχυομένων, αγύμναστος τής τέχνης τοΰ χαλινώνειν αΰτάς, —  
άγνοών τήν ανάγκην τοΰ χαλινώνειν αΰτάς, παρεκτρέπεται άδια- 
κοπως· ή δέ μήτηρ, κρίνουσα τάς παρεκτροπάς, ώς ήθελεν εΐσ- 
θαι ορθόν νά κρίνη τάς ιδικάς της, επιπλήττει καί αγανακτεί διά 
τά σφάλμ,ατά του, καί θαυμάζει δτι αί παραγγελίαι της έπενερ- 
γοΰσι τόσον ολίγον εις τήν καρδίαν του. Ταΰτα πάντα συντεί-

αϊσθάνονται καί τ'ο μετέχειν τών διαλογισμών α'υτών καί τών νουσιν εις τό διαχωρίζειν τους μεσήλικας από τών νέων κατά τήν
αισθημάτων.

Είπομεν δτι πολλάκις υπάρχει συμπάθεια μεταξύ τής μη- 
τρός καί τοΰ τέκνου· δτι δε τό πράγμα έχει οΰτω, δεν είνε δι
όλου παράδοξον. Δύναταί τις μάλλον νά θαυμάση δτι έχει ποτέ 
άλλως. Τά πάντα τείνουσιν εις τ'ο έπιφέρειν πλήρη άνομοιότη- 
τα εις δλας τάς έξεις τοΰ διαλογίζεσθαι καί αισθάνεσθαι, αιτινες 
χαρακτηρίζουσι τάς διαφόρους ταύτας περιόδους τής ζωής. Τον 
μέν παΐδα θαμβώνει καί ευφραίνει τό κενοφανές καί λαμπρόν 
άπαντος τοΰ πέριξ αΰτοΰ θεάματος. ‘Ως δέ πρ'ος τήν μητέραν 
τ'ο κενοφανές έξέλιπεν, — ή λαμπρότης έμαράνθη, καί δ κό
σμος παρίσταται εις τους οφθαλμούς της φοβερώτερον κεχρωματι- 
σμένος, άνά πάν έτος γινόμενος ήττον ελκυστικός. ‘Οπαίς είνε 
ασυλλόγιστος καί πλήρης χαράς· ανεύθυνος ών, έλαβε παρά τής 
προνοίας τ'ο χάρισμα τοΰ μή αισθάνεσθαι τό βάρος τής ευθύνης, 
ή δέ μητρική καρδία γέμει φροντίδων. Βαρύ φορτίον καταπιέζει 
αυτήν άδιακόπως, άνήσυχον κάμνον τον οφθαλμόν της καί έρρυσ- 
σωμένον τό μέτωπον. Τ'ο τέκνον ευθυμεί καί άγάλλεται καί 
ευδαιμονεί χωρίς αίτιας τινός. Γελά μόνον ένεκα τής έκ τοΰ 
γελάν εΰχαριστήσεως, καί ευρίσκει τά πάντα πηγήν ήδονής, καί 
ταιγνίου. ‘Η μήτηρ είνε σύννους καί περιωρισμένη. ‘Ο χρόνοι 
σωφρόνισε·/ αυτήν. Α ί ανησυχίαι έσωφρόνισαν αυτήν καί ίσως 

λύπη. Τό τέκνον είνε πλήρες φαντασίας καί ζωηρότητος· τά 
άντα θεωρεί μεταμεμορφωμένα ή ηΰξημένα. Τό ανάκλιντρου 
Γι αί καθέδραι εις τούς οφθαλμούς αΰτοϋ φαίνονται ώς άστρά- 
ουσαι άμαξαι καί θυμοειδείς ίππον βλέπει πύργους εντός τοΰ 
ρός, καί λέοντας καί τίγρεις επί τοΰ τοίχου· ή κοιλάς είνε 
τεριόριστος χλόης ΐκτασις, οί δ’ έν τή έκκλησία συναθροιζό-

καρδίαν καί τά αισθήματα. ‘Η μήτηρ αγαπά τό τέκνον της, 
προστατεύει αυτό, αγρυπνεί υπέρ αΰτοΰ; άλλά πολλάκις δέν κα
ταλαμβάνει αυτό. Δέν υπάρχει αρμονία τις αισθημάτων. Τάς 
επιθυμίας, καί τάς έλπίδας, καί τους φόβους, καί τάς άτελευ- 
τήτους φαντασίας τής νεανικής καρδίας δέν έκτιμα καί επομένως 
δέν συμμερίζεται.

"Οπου έλλείπει συμπάθεια μεταξύ τοΰ γονέως καί τοΰ τέκνου, 
έκει ολίγη μόνον δΰναται νά ΰπάρξη έπιρροή τοΰ έν'ος έπί τοΰ 
ετέρου, — έκτος μόνον τής έπιρροής τοΰ φόβου καί τής έξου- 
σίας. Τά τέκνα γνωρίζουσι, διά φυσικοΰ τίνος δωρήματος, μη
δέποτε λανθανόμενα, ποιος συμμερίζεται τά παιδικά των αισθή
ματα καί ποιος οχι. ’Εάν θεωρής τά παίγνια καί σχέδιά των 
ώς ανάξια τής προσοχής σου, ώς μόλις υποφερτά, ώς δυσάρεστου 
φορτίον, ένεκα τής έξ αυτών προερχομένης ένίοτε ένοχλήσεως, 
ταχέως θέλουσιν αισθανθή δτι σΰ καί έκείνα έλάβετε, τρόπον 
τινά, μέρη εναντία. Θέλουν αισθάνεσθαι έαυτά ήλλωτριωμένα 
από σοΰ, ή μάλλον δτι σΰ ήλλωτριώθης άπ’ αΰτών. Επίσης καί 
ώς προς τάς παραδρομάς των. ’Εάν μετέχης τών αισθημάτων 
των, έάν λαμβάνης έν φαντασία τήν θέσιν των, καί στοχάζησαι 
τήν φυσιν καί τήν ΐσχΰν τών πειρασμών, οΐτινες καταβαρυνουσιν 
αυτά, θέλουσι σε θεωρεί ώς ευνοϊκόν καί συμπαθητικόν φίλον, α
κόμη καί ένω λαμβάνεις τά πλέον άποφασιστικά καί δραστήρια 
μέτρα προς διόρθωσιν τών σφαλμάτων, εις ά ύπέπεσαν.

Ά λ λ ά  πώς νά μάθη δ γονεΰς νά αίσθάνηται τήν συμπάθειαν 
ταΰτην προς τά τέκνα του; Άποκρινόμεθα.

α'. Παρατήρει αυτά. Σπούδαζε αυτά. Χιλιάδες γονέων 
οΰδέν γινώσκουσι περί τών τέκνων των. Γνωρίζουσι τά πρόσωπα
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τά ονόματα, καί ίσως τάς ηλικίας των, —  άλλά περί τών καρ
διών αΰτών, —  τών έλπίδων καί φόβων των, —  τοΰ κόσμου τής 
φαντασίας, έν ω ζώσι, οΰδέν γινώσκουσι. Ναι μεν άγαπώσιν αΰτά. 
Μοχθοΰσιν άδιαλείπτως προνοοΰντες διά τάς παρούσας χρείας ή 
διά τήν μέλλουσαν ευημερίαν των. Ά λ λ ά  δέν τά γνωρίζουσι. 
Διά νά γνωρίζωμεν τά τέκνα, πρέπει νά σχετισθώμεν μετ’ αΰτών 
πρέπει ένίοτε, άφίνοντες τας σπουδαίας υποθέσεις, τους περιπ/.α— 
νωμένους διαλογισμούς καί τάς οχληράς μέριμνας, νά είσερχώ- 
μεθα εις τό κέντρου τής μικράς όμηγύρεως, γινόμενοι ώς εις έξ 
αΰτών. ’Εκεί πρέπει νά άκοΰωμεν τήν ομιλίαν των νά περιερ- 
γαζώμεθα τά σφάλματά των, νά μελετώμεν τήν κεκρυμ,μένην έν
νοιαν τών πράξεών των, καί άφ’ όσα βλέπομεν ένεργούμενα έπί 
τοΰ μικρού ’τών θεάτρου, ν’ άνακαλΰπτωμεν καί τά κινήματά των 
έντός κεκρυμμένων ελατηρίων. Μελέτη άξιολογωτέρα ταύτης δέν 
δύναται νά ΰπάρξη. Τά υποκείμενα παντάχοθεν μάς περικυκλοΰ- 
σιν· εχουσι δ’ άρρητον κάλλος καί θέλγητρου. Δίδομεν καί λαμ- 
βάνομεν άπόλαυσιν κατά πάν βήμα τής προόδου ημώ ν ‘Ο μι
κρός μυστηριώδης κόσμος, εις δν ζητοΰμεν νά είσέλθωμεν, κι
νείται ένώπιον ημών μυριοτρόπως μεταβαλλόμενος, πανταχάθεν 
διαφανής, καί έλευθέρως καί αΰτομάτως παριστάνω·/ εις τήν ή -  
μετέραν δρασιν τά πλέον κεκρυμμένα ένδόμυχά του. ‘Ο τοιου- 
τότροπος παϊς είνε τ'ο άπλούστατον, τό έλκυστικώτατον, τό έπω-
φελέστατσν σπούδασμα τοΰ άνδρός.

‘Ο περί τά τέκνα λοιπό;/ σπουδάζων βεβαίως καί συμπα
θεί μ.ετ’ αΰτών. Αδύνατον νά παρατηρώμεν αΰτά χωρίς νά πο- 
τισθώμεν τό πνεΰμα των. Αδύνατον νά βλέπωμεν τον μεμα- 
γευμένον κόσμον, έν ώ ζώσι, χωρίς νά είσέλθωμ.εν, καί νά μά- 
θωμεν όπωσοΰν νά ζώμεν ημείς έν αΰτω. Ουτω συνδεόμεθα μετά

Η Ε Ρ Υ Θ Ρ

τών 7̂ ων, έννοοΰμεν αΰτοΰς καί μάς έννοοΰσι, καί άποκτώμεν 
τήν [. ·ικήν έπιρροήν, ήν έχουσί τινες εις τά πνεύματά των, καί 
άλλο οσοΰτον δυσκολεύονται καί μόνον νά τά καταλάβωσι.

ί .  Μάθε πάντοτε νά έκλαμβάνης έπί τό εΰνοικώτερον 
τά π ιτόμενα καί λεγόμενα ύπό τών τέκνων σου. Έάν τυχόν 
άκού ; δτι έπραξαν κακόν τι, μή κατακρίνης αΰτά πριν ή μά- 
θης ιελώς τά τήν ΰπόθεσιν αΰτήν άφορώντα, καί άκροασθής δσα 
έχουίνά εϊπωσιν έπε θύμουν νά έκλάβης αΰτά έπί τό εΰνοίκώ- 
τερο'ί λέπομεν έπεδύμουν έννοοΰντες άπ’ αρχής νά φανής εΰδιά- 
Οετο; νά κρίνης εΰνοϊκώς, έπί τέλους δμως νά έκλάβης τά πάντα 
καθ’λην τήν αλήθειαν, καί εναντίον αΰτοΰ έάν ήθελον εισθαι.Έδω- 
κας,Εγου χάριν, άδειαν εις τον υιόν σου νά ΰπάγη έξω νά παιξη 
έφ’ |ι.ίσειαν ώραν. ‘Ο καιρός παρέρχεται καί δέν έπιστρέφει. 
Μή (ατακρίνης αΰτ'ον, ώς πολλοί ήθελον πράξει έν τοιαύτη πε
ρίσσιε·., χωρίς νά τον άκούσης· μή έτοιμάσης όνειδισμοΰς, ινα 
έκσλδονίσης κατ’ αΰτοΰ άμα είσέλθη, καί μάλιστα μή άρχίσης 
νά «τηγορής αΰτ'ον εις έπήκοον τών άλλων τέκνων καί πριν έτι 
εισ^θη. Τουναντίον ας ΐδωσι τ’ άλλα τέκνα δτι έξακολουθεΐς 
νά ¡εωρής αΰτ'ον ώς άθώον, μέχρις ου άποδειχθή ένοχος. ‘Υ -  
ποχου αΰτ'ον, δταν έπιστρέψη μέ πρόσωπον χαρίεν, έμφάΐνον 
έλφα  δτι δύναται νά δώση λόγον τής άπουσίας του· καί άν, άφ 
ου Ικούσης τήν απολογίαν του, καί πιστώς μ.έν, άλλά δικαίως έ- 
ρε'Ιήσης αΰτήν, δέν φανή δεδικαιωμένος, άς ίδη δτι άπέτυχες 
καίλυπεϊσαι, δχι δτι άγανακτείς καί οργίζεσαι· άς ίδη δτι ά -  
κοέις τά δικαιολογήματά του δχι άνυπομόνως καί προκατειλημ- 
μέή έναντίον του, —  άλλά μετ’ ειλικρίνειας καί έλπίδος, καί 
δτι καταντάς εις τό συμπέρασμα τοΰ νά καταδικάσης αΰτόν βρα

δείς, άκουσίως καί όδυνομένη.
Α ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ

Α Τ Α Ι Ν Ι Α .
(Έχ τοΰ Ίταλχοΰ)

‘Η νέα Άρχιδούκισσα τής ‘Ρωσσίας Αικατερίνη κεκυφυϊα 
περιήρχετό ποτε διά τών διόδων τοΰ μεγάρου της, πλησίον δ’αυτής 
ϊστατο ή ώραία πριγκήπισσα Δασκώφ, (α) άκόλουθος καί μυστι-

κοσύμβουλός της.
‘Η Αικατερίνη έκράτει έν χερσίν έπιστολήν καί έφαίνετο

συγκεκινημένη λίαν. Άμφότεραι έμενον άφωνοι. Ή πριγκήπισσα
άναγνοΰσα καί αΰτή άκολούθως τήν έπιστολήν, έφαίνετο έπίσης
τεταραγμένη· στραφείσα δέ πρ'ος τήν Αικατερίνην είπε·

— ΙΙάράόοξον! καί τις εινε τόσον τολμηρός, ώστε νά σοι

άχευθύνη τσιαΰτα;
' — ‘Ο Γρηγόριος, — άπεκρίθη ή Αικατερίνη —  ύψοΰ-

σα τούς ώμους.
—  Ό  άνόητος! προσέθηκεν ή πριγκήπισσα Δασκώφ· μό

λ ις δυνάμεθα νά κρύψωμεν τον ένα, προστίθεται ήδη καί άλλος! 
Είναι δμως άδΰνατον! Κάτηγκα! -Ημείς, ώς βλέπεις, διακιν
δυνεύομε·/ καί τήν έλευθερίαν καί αΰτήν τήν ζωήν μας. Λοιπόν... 
—  Τό γνωρίζω, άπεκρίθη ή άρχιδούκισσα· άλλ’ δμως πρέπει

(«) Περί τοΰ βίου τής πρηγχηπίσσης Δασκώφ, ένδς τών χυριω- 
τέρων προσώπων τοΰ παρόντος διηγήματος, ’ίδε έχτενέστερον τδ 
σύγ-γραμμα τής χομήσσης Δώρας Ιστριάδος «αί γυναίκες έν τή ’Ανα
τολή» τόμ. Β. βιβ. Α. έπιστολήν Β. σελ. 5 9 —64.

Σημείωσις τοΰ Μεταφρ.

νο γένη. Έάν καί έτερος προστεθή, τί σημαίνει; ‘Οπωσδήποτε

ή βεις εΰρισκόμεθα εις κίνδυνον.
—  Μή, πρός Θεοΰ, μή τόσον μέ άποθαρρύνηςί ’Εχομε·/

είϊέτι έλπίδας· δυνάμεθα νά σωθώμεν, άν θέλωμεν άπασαι ημών

αί έλπίδες δέν κατεστράφησαν.
Μετά μακράν σιωπήν ή Αικατερίνη έσχισε τήν έπιστολήν,

το δέ τεμάχια αΰτής έρριψεν έντός παρακειμένου λιθίνου Τρί— 

τβνος. —  Τί κάμνεις; —  ΰπελαβεν ή πριγκήπισσα έξάγουσα 
κιτεπειγόντως τά ριφθέντα έκείνα τεμάχια έκ τοΰ στόματός τοΰ 
Τοίτωνος- δέν γνωρίζεις δτι ένταΰθα έρευνώνται τά πάντα; Κ αλ-  
λτερον είναι νά τά καύσωμεν, καί τότε μόνον δυνάμεθα νά ή -

μίθα ήσυχοι.
—  Ανυπόφορος κατήντησεν ό βίος μου! προσέθηκεν ή 

Αικατερίνη.
—  Τό βλέπω, Κάτηγκα! θά παύση δμως μή άμφιβάλλης.
-— Θά παύση βεβαίως, άλλ’ άφ ου άποθάνωμεν άμφό-

τεραι. Τότε τ ί τ’ δφελος;
—  Ο ΰχί! δέν θ’ άποθάνωμεν ήμείς, άλλ’ οί έχθροί μας·

χρειάζεται μόνον φρόνησις, πρόνοια καί ΰπόκρισις προσέτι· άλλά  
πρβς ίβεού! άς παύσωσι πλέον οί έρωτες. "Ακουσον λοιπόν τί 
τρέχει. Χθές τό έσπέρας ή αΰτοκράτειρα προσεβλήθη εις τό στή
θος, ώς μοί ειπεν ό Ίβάν Πλατώφ, σφοδρώς,



. , Με π?Μϊκ“λε' £ μάλιστα νά υπάγω το έσπέρ^οός
αυτήν, απήντησεν αί Αικατερίνη.

, "̂£GV τ ’ τΡ®Χει- Τ’;ν οΒε, αν σήμεριν είναι ή ksU_
ταια ήμερα, καθ’ ήν σε καλώ άρχιδούκισσαν! Σΐ» όμως ολως

pcv.περι τουτβυ σκέπτεσαι. Το παν άν χαλάση, σοί είναι άδι
—  Είναι αληθές, άπεκρίθη ή Αικατερίνη, κινευοτήν 

κεφαλήν.
Λοιπόν, ούδεν οΰναται νά σέ παρηγόρηση. Δυρτής!

—  Μή σέ μέλη, καλή μου φίλη- δεν θέλω τόν ίδεί,έον 
σοί το υπόσχομαι, Θέλω τον λησμονήσει δε διά παντός.

—  Εΐθε, ύπέλαβεν ή πριγκήπισσα. "Επειτα, >νης 
στραφεΐσα, είπε· Κάποιος έρχεται! στρατιωτικήν στολήν βλέση εις 
το βάθος της διόδου. Σάς χαιρετά μάλιστα δ άςιωματικός?Α. 
τι βλέπω, ειπεν, ο Άρχιδούξ.

Α .  αιηος ει/Λΐ, Λ^ες με να ευελΟω λοιπον ε|τον 
πύργον, έφώνησεν ή Αικατερίνη ζητούσα να συμπάρασύρη τη α
κόλουθόν της.

—  ’Όχι δεν πρέπει πλέον νά φύγωμεν! Μας εΤδε. Ερ
χεται μάλιστα προς ημάς, δούς τον βραχίονα τη αδελφή μ.

Ό  Πέτρος πλησιάζων ποσεφερε τό βραχίονα τη κομρη 
Βοροντζώφ, οιαλεγομενος μετ’ αυτής. Μεταξύ δέ τής θεραήας 
του ευρίσκετο καί ό παχύς θαλαμηπόλος Λουβενίν. ’Εφόρει £ -  
τος χρυσοκεστον μηλωτήν, καιτοι έν καρω θέρους, κατά Ίούρν 
μάλιστα, καί φενάκην.

’Ολίγον μακράν τής Άρχιδουκίσσης συζύγου του, ό Πέής 
ήστιΐζετο μετά τής κομήσσης Βοροντζώφ, ήν συνώδευεν. Διεεν 
η Αικατερίνη δτι άντικειμενον τοΰ γέλωτος καί των σαρκασμί- 
των ήτον αυτή, άλλ’ δμως έμεινεν ήσυχος. ‘Η πριγκήπισσα ά- 
σκώφ απέναντι τοΰ Πέτρου έκλινεν έδαφιαίως, καί ή Αίκατερη 
μ,ονον την κεφαλήν, μη άτενίσασα οΰδαμώς προς αυτούς.

—  ’Αγαπητέ Λουβενίν, είπεν ό Άρχιδούξ προς τον 4- 
λαμηπόλον, ειΟες ποτέ Θεούς καταβαίνοντας επί τής γής.

Οχι αύθεντα! τούς ειοον όμως άναβαίνοντας. Ίαϋ, 
μία φιάλη Βουργονίου εμπεριέχει Θεόν προσόμοιον τοίς ά'λλίς- 
όθεν ό Θεός τής φιάλης, ώς πολλάκις τό παρετήρησας σέ I- 
νυψοϊ μετέωρον και σέ αναβιβάζει εις τούς ούρανο'ύς.

Ειγε! ευγε! είναι νοστιμον. . .  ’Ήδη ομως ό λόγος ο ΐί 
περί Θεοΰ, άλλα περί Θεάς. ‘Υπάγε, Λουβενίν —  δεικ- iv  
τήν Αικατερίνην —  πρόσφερε τά σεβασματά σου εις τήν Άθ|- 
ναν· προσεςε ομως νά τά προσφέρης έδαφιαίως, έννόησάς;

Ή Αικατερίνη προσβληθεΐσα, είπεν εις τον προσερχόμουν 
γ-λωτ οποίον.

ε.ς αποστείλαντα σε, ότι οι Θεοί οίκοϋσι 
πολύ υψηλά, ώστε οί θνητοί δέν δύνανται νά τούς ύβρίζωσι.

— Βλέπετε, Άρχιδουξ! άντείπεν ή κόμησσα δέν επιτρέ
πεται ποσώς ν’ αστείζηταί τις μέ ταύτην τήν κυρίαν, ουδέ νά -ην 
προσβλέψη τις μάλιστα· ‘Τπάγωμεν, Άρχιδούξ· ένταϋθα είναι και- 
σων ανυπόφορος.

Στρεφόμενη ή κόμησσα Βορονζώφ, —  έφόρει δ’ αύτη
κατά πρώτον πέδιλα μέ δψηλα καττύματα, καινοτομία τής τότε
- -•'Χής · Τ  τό - V. καί εκυπτε ίνα υπόθεση αύτό, άλ-
λ ’ ό Πέτρος έμπόδισεν αυτήν λέγων

Οχι Μάσχινκα, η εύρωστία σου δέν σοί τό έπι- 
τρ^π ι̂, και στραφείς προς τάς κυρίας είπε.

Κυρία, λάβετε τήν καλωσύνην νά θέσητε τό πέδιλον

τής καλής μας φίλης.

‘Η Πριγκήπισσα Δασκώφ ήτοιμάζετο, άν καί δυσαρέστως, 
νά έκτελέση τήν προσταγήν, άλλ’ ό Άρχιδούξ τήν άπώθησε, νεύ- 
σας πρός την σύζυγόν του, ίνα αυτή τοΰτο πράξη.

Α · ο'χι, οχι, προσεθηκεν εις τό ούς του ή κόμησσα έρυ- 
θριάσασα, μή μεταχειρίζησαι τοιοότους άστεϊομούς, Πέτρε. Ά λ 
λ ’ ουτος χωρίς ν’ άκροασθή ποσώς τούς λόγους της, έξηκολούθησε.

Σάς οιατάττω, κυρία, έγω ό Πέτρος, νά θέσητε τό 
πέδιλον εις τήν κόμησσαν.

Ή Αικατερίνη έκινήθη βραδέως, παρετήρησε με περιφρο
νητικόν και ένταυτω άγριον βλέμμα τον σύζυγόν της· είτα λα-  
βοΰσα τό πέδιλον ενεχείρισεν αύτό εις τήν κόμησσαν, ήτις λαμ- 
βάνουσα τοΰτο μεθ’ όρμής, έψιθύρισε* πόσον ό κύριός μας, άγαπα 
ενίοτε ν’ άστείζηται.

—  Εύχαριστήσωμεν τήν ώραίαν μας Κ υ ρ ί α ν ,  ύπέ- 
λαβεν ό Πέτρος, καί ώμεν διά παντός έτοιμοι όπως τό αύτό 
πράξωμεν St’ αύτήν.

‘Η Αικατερίνη δέν άπεκρίθη.
Έκράτει εις χείρας έρυθράν ταινίαν άποσπασθεΐσαν έκ τών 

πεδίλων τής κομήσσης Βορονζώφ.
—  Τήν δέ ταινίαν, κυρία, τήν κρατείτε ύμεΐς;

Έάν ή αύτοΰ ύψηλότης τό έπιτρέπη, προσείπεν ψυ- 
χρώς ή ΑρχιΟουκισσα, έπεθύμουν νά κρατήσω τήν ταινίαν, ώς 
ενθύμημα τής ώρας ταύτης.

—  Έμειδίασεν ό Πέτρος, καί μή δώσας ούδεμίαν άπάντη- 
σιν έξηκολούθησε τον περίπατον. Ό τε δ’ έφθασε πλησίον τοΰ πύρ- 
γου, ή κόμησσα Βορονζώφφ είπε πρός αύτ’ον, συσφίγγουσα τον βρα- 
χίονά του.

—  Α ξίζεις φιλήματα φίλε μου! ’Επί τέλους έ'δωκας εις 
τό νήπ«ν έκείνο εν μάθημα, οπερ τώ ήρμοζε.

—  Δέν είναι πάν ό,τι άπεφάσισα νά πράςω. —  Τί δ’άλλο;
—  Φύλαττω είσέτι εντός μυστικοΰ κιβωτίου, πέπλον τινα 

μοναχικόν, κεντημένον ύπό τής γραίας Μόρφης καί πεποικιλμένον 
δι’ ενός μαργαριτίνου στέμματος.

Οι λογοι ούτοι επροςένησαν τοσοΰτον γέλωτα εις τήν κο— 
μησσαν, ώστε δέν έδύνατο πλέον ν’ άναβή τάς βαθμίδας. Είπε 
δέ πρός τον φίλον της.

—  Καί πότε διανοήσαι νά έκβάλης τόν πέπλον.
Εχε ύπομονήν έπί όλίγας ημέρας ύπέλαβεν ό Πέτρος.

—  ’ Εχει καλώς καί εισήλθον εις τον πύργον.
Αί δύο φίλαι έξηκολούθουν τόν περίπατον.
‘Η Αικατερίνη ήτο ώχρά ώς ό θάνατος.
_τραφεισα η πριγκήπισσα Δασκώφ πρός τήν Άρχιδούκισσαν, 

είπε πρός ταύτην
—  Τή άληθείά ή 'ύβρις δέν έδύνατο νά ήναι σοβαρωτέρα,
—  Άληθέστατον.
—  Ά λ λ ’ όμως προσεθηκεν ή Αικατερίνη, θά ίδής τί θά 

πράξω. ‘Ως γνωρίζεις, δυσκόλως οργίζομαι, άλλ’ εις άπαξ όργι- 
θείσα, πρόκειται περί ζωής καί θανάτου.

—  Έ ς ω ! Ο'ύτω θ’ άποσιωπήσης καί τούς έχθρούς σου, 
οϊτινες σέ ένόμιζον δειλήν, ή μάλλον συνετήν σέ άπεκάλουν, ίνα 
μετριάσωσι τήν εκφρασιν.

—  Καί συμφέρει νά ήναι τις συνετός, έάν Θέλη νά έπι- 
τυΧΤ!· ‘Η έκδικησις τοσον μάλλον είναι γλυκυτέρα καί άσφαλε- 
στέρα, καθ’ όσον μάλιστα προμελετάται καί αναβάλλεται. Ά λ λ ά

διανοηθώμεν καί περί ήμών. "Ακουσον, έπιφορτϊζεσαι όπως έγ- 

χειρίσης επιστολήν π ρ ό ς  ε κ ε ί ν ο ν ;
Θά ήναι τής ύπηρεσίας, άπεκρίθη ή πριγκήπισσα.

  Πορεύου εις τόν στρατώνα, έκεί εύρήσεις φίλους τινάς
τοΰ Γρηγορίου. Τούτους χαιρέτησον έξ ονόματος μου, ειτα ύπαγε 
εις τήν έκκλησίαν του Καζάν καί δός έλεημοσύνας εις τούς
πτωχούς. ’Ιδού λαβε χρήματα.

  Πώς; έχεις χρήματα, φίλη μου, προσέθηκεν ή πριγκή-

πισσα, γελώσα.
  Σιωπή! άντείπεν ή Αικατερίνη, παρατηρούσα εις τά

περις’ ό γάλλος πρέσβυς . . .

Α Ν Ε Κ

Παλαιός επικρατεί λόγος δτι τό αργυρίου είνε 
τό καλλίστον συστατικόν. — Έμπορός τις έπεβιβά- 
ζετο εις πλοϊον, ίνα ταξειδεύση, πολλοί δέ φίλοι του 
προσελΟόντες έδιδον αύτω άλλος άλλην παραγγελίαν, 
καί ώς συνείΟως γίνεται, συνώδευον αύτάς καί μέ 
σημειώσεις, χωρίς όμως νά ένθυμηθή τις νά δώση 
τό πρός άγοράν τών παραγγελλομένων άπαιτουμενον 
■/ρηματικόν ποσόν, πλην ενος, οςτις μετα τής σημει- 
ώσεως έδωκε καί τήν άςίαν, ‘Ο έμπορος, φθάσας 
εις τόν πρός δν δρον του, μετεχειρίσθη τό άργύριον 
του φίλου' του, δπως άγοράσν) τά παραγγελΟέντα κατά 
τήν σημείωσιν, έπανελθόντα δέ περιεκύκλωσαν αυτόν 
πάντες ζητοΰντες τά όψωνια. Κύριοι, τοϊς ειπε, άμα 
έπιβάς του πλοίου, ήθέλησα νά τακτοποιήσω τάς πα
ραγγελίας σας, καί έξαγαγών έκ του κόλπου μου τάς 
σημειώσεις σας, ένησχολούμην εις τοϋτο έπί του κα
ταστρώματος, άλλ’ άνεμος σφοδρές πνεύσας αίφνης 
διέρριψεν αύτάς εις τήν θάλασσαν, καί ουτω δέν έ- 
δυνήθην νά ένθυμηθώ ο,τι έκαστος υμών επεθυμει.
Καί, δμως είπε τις έξ αυτών, εις τόν δείνα έκομίσα- 
τε υφάσματα· — Ναι, είπεν, έκόμισα· άλλ’ εκείνος 
εΐγε περιτυλίξει μέ τήν σημείωσιν του φλωρία τινά, 
τών όποιων τό βάρος εμπόδισε τόν άνεμον τού νά 
τήν συμπαραφέρη μετά τών υμετερων, αίτινες ησαν 
λίαν έΧάφραί, καί ούτως είμπόρεσα νά ένθυμηθώ ο,τι 
αυτός έπεθύμει, ^  ̂^

Κ α τά  τήν τελευταίαν έκστρατείαν εις τήν Γερ
μανίαν ό Βοναπάρτης έλεγεν εις τον βασιλέα τής 
Σαξωνίας παραπονούμενον κατά τών άδιαλείπτων τα
λαιπωριών καί κακώσεων, τάς οποίας ύπέφερον οί υ
πήκοοί του ύπό συμμάχου τοσοΰτον ένόχλητικού· Ε κ
τιμώ, είπεν, δλον τό μέγεθος τής θυσίας, τήν οποίαν 
κάμνετε χάριν εμού καί τής Δρέσδης1 άλλ’ άφήσατέ 
με νά κατακτήσω τήν Πρωσίαν καί τήν ‘Ρωσσίαν

  ’Εννοώ, λοιπόν ή μικρά έ'κοοσις τοΰ Μολιέρου, ήν έ

λαβες χθές. , .
—  ’Εμπεριείχε μεταξύ τών φύλλων, τραπεζικά γραμμά

τια, άπεκρίθη ή Αικατερίνη. ‘Ο μαρκήσιος μοι εγραφεν, έπειοή 
καί έγνώριζεν ότι έπεθύμουν έκδοσίν τινα μέ σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς , ( α )  
μοί ε'πεμ,πε μίαν, ήτιςήλπιζε ότι θα μοι ήρεσκε. Σε β=.βαιώ, φίλη 
μου, ότι ουδέποτε άνέγνωσα τόν Μολιερον με τόσην ευχαριστησιν.

—  Τό πιστεύω. Ά λ λ ’ άς άποχωρισθώμεν. ‘Υπάγω ίνα 
έκτελέσω τάς διαταγάς σου. ‘Υγείαινε.

(ακολουθεί)

Γ· |. ΠΑΠΠΑΖΟΓΛΟΥ.

Δ Ο Τ Α .

καί θέλω σάς άποζημιώσει τόσον γενναίως, ώστε θελω 
καταστήσει την καθέδραν σας έπίγειον παράδεισον. Τό 
πράγμα καί έγεινεν ήδη, άπεκρίθη πρηγκηπεσσα τις 
τού Σαξωνικοΰ οίκου παρευρεθεϊσα εις τήν συνέντευ- 
ξιν, διότι οί κάτοικοι ένταΰθα είσίν ήθη γυμνοί κα
θώς ποτε οί προπάτορες ήμών έν τω κήπω τής Έόεμ.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλακούντιον Σαβαρΐνον (gâteau savarin). Εν
τός πηλίνου σκεύους βαλε 12  γραμμα (4 όρ. πε
ρίπου) ζύμης ζύθου καί διάλυσον αύτήν μετ’ ολίγης 
κορυφής γάλακτος, πρόσθες 8 ώα, 4  ουγκιάς σακχα- 
ρου τετριμμένου, 12  ούγκιας βουτυρου προσφάτου 
(λυωμένου), λίτρον άλεύρου (3 12  όρ·) ολίγον άλας 
ποίησον έκ τού όλου φύραμα μεθ’ ικανής κορυφής, ίνα 
γένη μαλακόν. Έ χε τύπον στεφανοειδή, έπιτήδες 
διά τό πλακούντιον τούτο, άλειψον με βουτυρον το εσού 
τού τύπου, πάσον (πασπάλισε) τόν πυθμένα αυτού με 
τρίμματα άμυγδάλων, πληρωσον τα τρια τέταρτα αυ
τού 'μέ ζύμην, θές έπειτα εις θερμόν τόπον. Ά φ  ού 
άναβή, έψησον αύτό εις κλίβανον (φούρνον).  ̂ Ά φ ού 
έψηθή, άλειψον έπανειλημμένως μέ σεράπιον διά χρω- 
στήρος (pinceau). Παρασκεύασαν όε τό σεραπιον εκ 
σακχάρουκαί πήξον(δέσον) αυτό ίκανώς· προσθες κερα- 
σόπνευμα (Kircli) δακτυλίαν βανίλιας τετριμμένης εντός 
σακχάρου, ολίγον γάλα λεπτοκαρυων πηκτόν, δπερ 
καθιστά αύτό άβρότατον. Παρατίθεται εις την τραπεζαν 
ψυχρόν ή καί θερμόν. ΕίμπορεΤ τις νά άναμίξη εις το 
φύραμα λεπτά τεμάχια φλοιών κίτρου ή πορτοκαλιού, 
άγγελικής, κτλ. — Τό γάλα τών ^λεπτοκαρύων κα
τασκευάζεται ώς καί τό τών άμυγδάλων.

(α) Ο συγγροκρεΰς παίζει ¡Α τό διφορούιαενον της λίξεως ,,οοη-
• note,“ ήτις σημαίνει, σημειώσεις, ώς επίσης χαι τραπεζιχά γραμ

μάτια Στΐμ· ποϋ Μετ. J
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A N A M  I K T A  οικίαν. Ούτος εκπληρώνει άπάσας τάς εύχάς της,
πληρώνει άπαντας τούς λογαριασμούς της, και κλαίει 

Ό  καθώς πρέπει σύζυγος εξέρχεται εις περίπα- ώς παιδίον όταν, αύτή τελευτήση 
τον μετά τής συζύγου του καί κατ’ αύτάς τάς έρ- (Έκ τον Erzähler.)
γασίμους ήμέρας, δεν φοβείται δέ τά καλλωπισμο-
πωλεία, φέρει πάντοτε το βαλάντιον μεθ' εαυτού, καί ("Εκ τίνος ιατρικής έξετάσεως) Καθηγητής. ‘Τ-
ούδέποτε άφίνει αύτό εις τήν οικίαν. Ουδέποτε έκ- πήρχεν ή ιατρική επί Άδάμ; — Φοιτητής.”Οχι· διότι,
λαμβάνει προσβλητικόν τό νά κράτη καί φέρη φάκελ- θά ήτον ανάγκη, ό Κάϊν νά φονεύση τον ’Άβελ
λον,ή άλεξιβρόχιον, ή καί τάς πηλοβατίδας τής συζύγου διά τής βίας. —  ΚαΟ. Ήτον αύτή γνωστή επί Νώε; 
του. Έν Αεωφορείω έχει τό μικρόν του παιδίον εις _**"Οχι· διότι άλλως δεν ήθελεν ύπαρξη τις, οςτις
τούς κόλπους του, καί οταν ή άμαξα ήνε πλήρης, νά διαδώση εις τάς έπιγενομένας γενεάς τάς περί κα-
κάθηται παρά τω ήνιόχω. Τήν νύκτα εγείρεται ΐνα χακλυσμού ειδήσεις —  Ιίαθ. Πότε λοιπόν αύτη συνέ-
άποκοιμίση τό νήπιον (νά κουνά τό παιδί) ή νά ιδη σΧη; φ 0ιΧ. Έπί των χρόνων τού Φαραώ, όταν ό
τίς ό κρούων τήν έξω θύραν. Επιτρέπει εις τήν Μωύσής άφήκε κατ’ αύτοϋ τάς επτά πληγάς.—  Καθ. 
πενθεράν του νά κατοική έκ τω ο’ίκω του καί φέρε- Τί έστι όμοιοπαθητική; Φοιτ. ‘Η έπιστήμη, ήτις διά
ται εύγενώς πρός αύτήν. Εις τήν τράπεζαν εύχαριστει- τού μηδενός θέλει νά ωφελή· όθεν εινε μηδαμινή έ-
ται εις πάντα, οσα αν παραθέτωσιν έμπροσθέν του- ό πιστήμη. —  Καθ. Τί έστιν άλλεοπαθητική;—  Φοιτ. Εινε
ζωμός ούδέποτε εινε καπνισμένος ή ύπεραλατισμένος, έπιστήμη μνηματίτις, διότι άσχολεϊται είδικώς περί
ό καφές ούοέποτε εινε λίαν έλαφρός. Πρεσβεύει τήν τήν σπουδήν των μνηματίτων λίθων. — Καθ. Ά φ ’ού
υπαρξιν άδυνάτων νεύρων καί δ.ι’ ένός δακρύου κατα- λοιπόν έκφράζεσθε ούτω κατά τής ιατρικής, διατί θέ-
πραόνεται. ’Εάν ή συζυγός του άγριαίνη κατ’ αύ- χετε νά γείνητε ιατρός;— Φοιτ. "Οπως συντελέσω, Ö-
τού, τήν έξιλεώνει διά μιας νέας έσθήτος· εάν αί- σ0ν τό έπ’ έμοί, εις τήν λύσιν τού άξιολογωτάτου ζη-
σθάνηται αύτή αηδίαν έν τή πόλει, εύθύς κάμνει έκ- τήματος. — Πώς δύναται νά προφυλαχθή ή γή άπό
δρομήν εις τήν εξοχήν. Πληρώνει προθύμως, όταν υπερβολικού πληθυσμού.“ —  Ό  σύλλογος άπεσύρ-
αύτή ζημιώνη έίς τό χαρτοπαίγνιου, καί δίδει εις 0η, καί έπειδή, σκέψεως γενομένης, έγνω ότι ό Κύ-
αύτήν όσα αύτός κεροαίνει. Τά ένδύματά του ού- ρ10ς φοιτητής ένεβάθυνεν εις τό καθ’ αύτό πνεύμα τής
δέποτε πρέπει νά εχωσιν όσμήν καπνού· ούτος σέ- ιατρικής έπιστήμης, έπανελθών άπένειμεν εις αύτόν
βεται τά λευκά παραπετάσματα καπνίζων πάντοτε όμοθυμαδόν τον βαθμόν τού διδάκτορας,
έξω της οικίας. ’Αποφεύγει πάντοτε τό διαφωτί- (Έκ του Conversations-Blatt,)
ζειν τό χρονολογικόν κνέφας, τό περικαλύπτον τήν ή-
λικίαν τής συζύγου του. Άφίνει τούς ύπηρέτας εις Αΐ γυναίκες έν Σαξωνία (λέγει Ά γγλλος τίς πε-
τήν άπόλυτον κυριαρχίαν αύτής, καί ούδέποτε ύπερ- ριηγητής) είσί τό παράδειγμα τής φιλεργίας· είτε έν 
βαίνει τό κατώφλοιον τού μαγειρείου του. "Ερχεται χή cb/J.cc τών εύρίσκονται είτε έκτος τής οικίας τών,

I πάντοτε τό έσπέρας ένωρίς εις τον οίκον του καί ού- τ '0 -λέκειν καί ράπτειν ουδέποτε παύει. Μία Κυρία, 
δέποτε φέρει μεθ’ εαυτού τό κλειδίον τού πυλώνος. ήχις υπάγει εις συναναστροφήν, δύναται εύκόλως νά 

Ενοικιάζει καθ έκαστον θέρος οικίαν εις την έξο- ύποφέρη τήν έλ,λειψιν τού ριπιδίου της ούχί οέ και να 
γην, και αύτος μένει έν τοσουτω άπό τής Δευτέρας μένη ήμίσειαν ώραν χωρίς νά πλέξη ή νά ράψη. ιΟ 
μέχρι τής Κυριακής έν τη πολειυπηρετούμενος ύπό μιάς_ άνήρ, όςτις εισέρχεται εις τοιαύτην συναναστροφήν, δύ- 
γραιας οικονομου. Ούτος καταβαλλει τά έζοόα τής ναται νά περιπέση εις εύσύγγνωστον άπάτην, ότι εί- 
οίκίας χωρίς παρατηρήσεις καί μεμψιμοιρίας, καί ως σηλθεν εις βιομηχανικόν τι σχολεΐον. Έν Δρέσδη 
προς τινας Οαπανας, αναγκη να ηνε τυφλός. Εινε χύ φιλεργόν τούτο τοσούτον προήχθη, ώστε αί κυριαι 
πάντοτε ευθυμος και ερωτικός· εορτάζει ακριβώς τη ) πλέκουσι καί έν αύτω τω θεάτρω. Έγώ αύτός ι- 
έπέτειον ήμέραν τού γάμου του, ούδέποτε παραπονεΐ- gov κυρίαν άποθέσασαν τό πλέγμα της, Ϊνα άπομάξη τά 
ται, οταν άναγκάζηται νά προσμένη έπί πολύ τό γεύ- δάκρυα,άτινα κατέρρευσαν άπό τών οφθαλμών της διά τά 
μα, κάμνει αύτός τον καφέν, οταν ή σύζυγός του ά- παθήματα τής Θέκλας εις τον θάνατον τούΒάλενστέϊν* 
κόμη δέν έξηγέρθη έκ τού ύπνου, καί τήν άφίνη νά και εΟΟύς έπειτα άναλαβούσαν πάλιν τό πλέξιμον της 
συχνάζη εις τούς χορούς, ένω αύτός μένει εις τήν (Έκ τοΰ Erzähler.)


