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’E y  τώ  Λυχείω .

Ό  Ούίλιαμ Έβαρ Γλάδστων ένεγράφη εί; 
τό Λύκειον τού Έτον τόν Σεπτέμβριον τού 
1821, μετά του; δύο πρεσβυτέρου; αύτού α
δελφού;, θωμάν καί 'Ρόβερτσον, οντα; ήδη 
μαθητά; τής σχολή; ταύτης. Ό  Θωμά; ήτο 
έν τή πέμπτη τάξει, έδέησε δε μετά μικρόν ό 
Ούίλιαμ νά γείνγ θεράπων (fag)1 αύτού. Ότε 
τό λεωφορεΐον τού Λονδίνου έκόμισε τού; τρεϊ; 
αδελφού; άχρι τή; πύλη; τού Christopher— 
Inn, βραχύ ύπελείπετο αύτοΐ; διάστημα οπω; 
μεταβώσιν εί; τό έσκευασμένον ξενοδοχεΐον, 
κείμενον άκριβώ; πρό; τό άλλο μέρος τή; ο
δού. Τό ξενοδοχεΐον τούτο, οπερ διηύθυνε γυ
νή τις, ή μίστρε; Σχούρεϋ έθεωρεΐτο ύπό τών 
φοιτητών τού Λυκείου ώ; επίζηλον οίκημα έ
νεκα τή; γειτνιάσεως αύτού πρό; τό περιβόη-

χείω τού Σχούρεϋ οίκούντες σπουδασταί ύπό 
τά παράθυρα αύτών ειχον θέαμ.α ποικίλον άμα 
καί θορυβώδες, πλειστάκι; δέ δ ύπνο; αύτών έ- 
ταράσσετο έκ τών παραφώνων ασμάτων τών έξ- 
ερχομένων έκ τού coffee-room μετά τά κυνηγε
τικά δείπνα. Προσθέσατε εί; ταύτα τά; κραυ- 
γά; τών εφημεριδοπωλών, τών μακρού; έρυ- 
θρού; έπενδύτας φορούντων καί κέρα; έν τή 
χειοί κρατουντών , οϊτινε; όταν εί; τά φύλ
λα των ύπήρχεν είδησίς τι; πολύ κινούσα τό 
ένδιαφέρον, έτρεχον σαλπίζοντες καί προσφέ- 
ροντε; τά; ειδικά; εκδύσεις τών Κ α ιρώ ν  καί 
τών 'Η μ ερη σ ίω ν  X p o n x t i r  πρός έν σελίνιον τά 
φύλλον. Φαντάσθητε τόν μέλλοντα πρωθυπουρ
γόν συντάσσοντα τά λατινικόν του θέμα έν ώ 
οί εφημεριδοπώλαι εκείνοι μανιωδώ; δι’ ώρυ- 
γών έξήγγελλον τήν καρατόμησιν διαβοήτου 
κακούργου.

• »
Τά πανδοχείον εκείνο έσυχνάζετο πολύ καί 

ύπό τών μαθητών τή; σχολής. Είνε δε αδύνα
τον νά φαντασθή τι; σήμερον όπόσον τό κα- 
τάστημα εκείνο συνετέλει τότε εί; τήν διαφθο
ράν τών μαθητών τού Έτον. Ότε τώ 1815 
ό δόκτωρ Hawtrey παρεκάλεσε τού; ύποδιευ-

τον πανδοχείον, τό γνωστόν ύπό τό όνομα Chri- Ουντά; τή; σχολής (fellows), γενομένους ίδιο—
stopher Inn. Έν τούτοι; ήτο χείριστον πρός 
σπουδήν κατάλυμα καί θαυμασμού άζιος είνε 
ό Γλάδστων κατόρθωσα; νά μελετήσγ, έν τοι- 
ούτφ τόπω. Τά λεωφορεία, τά ο/ήματα, παν
τός είδους άμ,αξαι προσήλαυνον εί; Christo - 
pher-Inn έκ τών τεσσάρων σημείων τού όρί— 
,οντο;’ τήν παρασκευήν, ημέραν άγορά; εί;
Ετον, συνέρρεον έκ τών πέριξ πάντε; οί κτη
ματία·. καί γεωργοί, οί κτηνέμποροι ήγον πρό; 
πώλησιν τά κτήνη των,χωρικαί ήρχοντο όπως 
μισθωθώσιν ώς θεραπαινίδες. Οί έν τώ ξενοδο-
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κτήτα; αύτού, νά μήν άνανεώσωσι τήν μίσθω
σιν τού πανδοχείου, περιέγραψε διά μελανών 
χρωμάτων τήν όλεθρίαν έπί τών ήθών τών μα
θητών έπίδρασιν αύτού. Τό κακόν ήτο έν όλη 
αύτού τή άκμή έπί τών ημερών τού Γλάδ- 
στωνο;. Οί μαθηταί άπεδίδρασκον άνά πάσαν 
στιγμήν δπω; μεταβάντες εί; τό πανδοχείον 
πίωσι. "Αν κατελαμβάνοντο έκεΐ προσεποιούν- 
το ότι έμελλον νά κάμωσιν έπίσκεψίν τινα εί; 
Λονδΐνον, ή ότι άνέμενον διά τού λεωφορείου 
πράγματά των. Οί διδάσκαλοι έκλειον ώ; έπί 
τό πολύ τού; οφθαλμούς εί; τά τελούμενα, 
μή θέλοντε; νά προκαλώοι τηλικαύτα ψεύδη. 
Πλειστάκι; οί μαθηταί έμέθυον,καί τότε κατέ- 
φευγον εί; τό κατέναντι κείμενον ξενοδοχεΐον 
τής Σχούρεϋ,όπου έδιδοντο αύτοΐ; άντιμεθυς-·.- 
κά, εμετικά ή ιιουστάρΑα εί; ϋόωρ οιαλελυμέ- 
νη, εξ ών συνήοχοντο εί; έαυτούς. Οταν τό 
Christopher ήτο πλήρες, τό ξενοδοχεΐον καθί
στατο παράρτημά τι τής μεγάλη; αγοράς. LI-
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το δέ καί τόσον ευχερές νά στείλ·/] τις τον fag 
αύτοϋ προς προμ-ήθειαν ποτών! "Οτε ούδείς των 
διδασκάλων έφαίνετο , τό παιδίον έπέστρεφε 
τρέχον, έχον δέ τό princeps αύτοϋ πλήρες ζύ
θου ή πόρτου. Τό princeps -/¡το δοχεϊον άπα- 
τηλόν τό εξωτερικόν, φιλοτεχνηθέν διά του | 
έπικαλύμματος παλαιάς έκδόσεως τού Βιργι- 
λίου. Έχώρει τρεις φιάλας, φερόμενον δέ ϋπό 
μ,άλης έφαίνετο ώς σοβαρόν βιβλίονείς φύλλον.
Ό  δόκτωρ Κήτε έγίνωσκε βεβαίως τί έπρατ- 
τεν,ότε μιά των ήμερων είπεν εις τούς μ.αθη- 
τάς των κατωτέρων τάξεων: «Λέν θέλω κα
νείς νά μ.εταφέργι βιβλία μεγάλα, εκδόσεις εις 
φύλλον. "Δν ίδώ κανένα μαθητήν έ;ω μέ 8ν 
τοιοϋτον βιβλίον θά τόν μαστιγώσω».

7Ητο πεπρωμένον εις τήν ήθικήν φύσιν του 
Γλάδοτωνος νά ύποστή τάς δοκιμασίας εις άς 
κατεδίκαζεν αυτόν ό κινδυνώδης χαρακτήρ των 
περιβαλλόντων αυτόν. Άλλ* ήδυνήθη ν’ άντι- 
στή εις τόν πειρασμόν, ώς καί ό σύνοικος αύ
τοϋ Γεώργιος Selvyn, δ μέλλων επίσκοπος τής 
Νέας Ζηλανδίας, ΰστις έγένετο εις των καλλί- 
στων φίλων αύτοϋ. Οί δύο ούτοι μαθηταί καί 
οϊ άδελφοί των —  διότι οί δύο Σέλβιν καί οΐ 
τρεις Γλάδστωνες εΐσίν άξιοι των αύτών επαί
νων— παρέμειναν άμωμοι έν μέσω της διαφθο- 
οάς τών συμμαθητών αυτών.
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Θά φαν?, ίσως παράδοξον ότι ό μέλλον υ
πουργός τών οικονομικών (ό μέγιστος τών οι
κονομολόγων έποχ·7,ς καθαρώς οικονομολογικές) I 
δέν έμαθε τά μαθημ.ατικά έν ' Ετον, καί ότι 
μόλις έδιδάχθη αύτόθι τά πρώτα στοιχεία τής 
Αριθμητικές. "Οτε ό Ναπολέων Βοναπάρτης 
έσπούδαζεν έν τή σχολή τοϋ Βριέν, καθηγητής 
τις προείπεν αύτώ ότι ούδέποτε θά γείνη κα
λός άξιωματικός ένεκα τής ολίγης πράς τά 
μαθηματικά κλίσεώς του. Τοιαύτη πρόρρησις 
δέν ήτο δυνατόν νά γείνη περί τοϋ Γλάδστω- 
νος άπλούστατα, διότι δέν υπήρχε καθηγητής 
τών μαθηματικών έν τή σχολή. Μόνον αί τέσ- 
σαρες πράξεις τής αριθμητικής έδιδάσκοντο 
υπό ταγματάρχου τινός Χέξτερ, ε’ις τάς παρα
δόσεις του δέ μετέβαινον μ.όνον οί τών κατω
τέρων τάξεοιν μαθηταί, άφοϋ δ’ έμάνθανον καί 
ούτοι τήν διαίοεσιν ό ταγματάρχης δέν άνη- 
σύχει πλέον. ’Ιδέαν περί τοϋ τί ή το τά Λύκειον 
τοϋ "Ετον κατά τούς χρόνους έκείνους δύναται 
νά σχηματίση τις μανθάνων οτι, οτε τώ 1830 
ό αίδεσιμώτατος Στέφεν Χαουτρέϋ είαήλθεν 
εις τήν σχολήν ώς καθηγητής τών μ.αθηματι- 
κών, δέν έπετράπη αύτώ ή μόνον ο>ς έκτακτος 
καθηγητής νά παραδίδν), καί μόνον εις τούς 
τριάκοντα πρώτους μαθητάς της σχολής, διό
τι ό ταγματάρχης Χέξτερ έφαίνετο έχων συμ
φέρον νά ώσιν αμαθείς οί λοιποί. Έπί τέλους,

ό κ. Χαουτρέϋ ήναγκάσθη νά καταβάλή τφ 
ταγματάρχη χορηγίαν 200 λιρών στερλινών 
κατ’ έτος όπως παύσνι άνθιστάμενος εις τήν 
διάδοσιν τού Εύκλείδου καί τής άλγέβρας.
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Εις τών καθηγητών τοϋ "Ετον, ό δόκτωρ 
Κήτε, όσον πράος καί εύπροσήγορος ήτο έν τώ 
κατ’ ίδιαν βίω αΰτοϋ, τοσούτω τραχύς καί αύ- 
στηρός ήτο πρός τούς μ.αθητάς. Ή  μανία αύ
τοϋ τοϋ μαστιγούν ύπερέβαινε πάν όριον, έπει- 
δή δέ ούδείς τών μαθητών, όσω συνετός καί 
άν ήτο, ήτο άπηλλαγμένος τοϋ κινδύνου τής 
μ,αστιγώσεως, τάσις τις πρός άπείθειαν κατε- 
λάμβανεν έκείνους οϊτινες γ,σθάνοντο επικειμέ- 
νην τήν τιμωρίαν, δίχως τό παράπαν νά πταί- 
σωσι. "Εν τινι περιστάσει ό Γλάδστων, χ ρ ω - 
τ ό σ χ ο -loQ ών τής τάξεώς του, έλησμόνησε νά 
σημείωση τό όνομα ενός τών συμμαθητών του 
βραδύναντος νά έλθη. Αμέσως ό Κήτε προσέ- 
ταξε νά φέρουν τούς λεπτούς κλαδίσκους δ ι’ ών 
έτελ.εϊτο ή μαστίγωσις, κατηγορών τού Γλάδ- 
στωνος οτι ποούδωκε τήν έμπιστοσύνην τοϋ ά- 
νατεθέντος αύτώ καθήκοντος, έν ώ ούτος ά- 
πλοϋν λάθος μνήμης διέπραξε.

—  Μέ συγχωρεΐτε , κύριε, είπεν ό μέλλων 
πρωθυπουργός,δεκατετοαέτης τότε, ή υπηρεσία 
μου ώς χ ρω τοσχύ .Ιου  θά ήτο υπηρεσία έμπι- 
στοσύνης, άν μόνος μ.ου τήν έζήτουν άΛ.Ιά μον  
ί ’ , τ  (β.Ιήθη.

Ό  Κήτε ήδύνατο ν’άπαντήσγ οτι καί αί υπη
ρεσία·. τοϋ αστυνόμου καί τοϋ δικαστοϋ είσίν έ- 
πιβεβλ.ημέναι εις τούς έκτελοϋντα: αύτάς, άλλ’ 
ότι έκ τούτου δέν έπεται ότι δέν είνε υποχρεω
μένοι νά έκτελώσιν αύτάς άμέμπτως’ άλλά σο
φιστήν οίος ό Κήτε, τό παραδοξολόγον στρε
βλού συλλογισμού έξιλέωσεν εύχερέστερον ή ει
λικρινής καί λογική έξήγησις. Ό  Γλάδστων 
παραδέχεται σήμερον ότι ή δικαιολογία του 
ένεΐχε μείζονα ενοχήν ή αύτό τό παράπτωμά 
του- άλλ’ όπως καί άν εχγ, τό πράγμα, άν δέν 
κατώρθου ν’άφήση άναπολόγητον τόν καθηγη
τήν αύτοϋ, ο δύστοοπος εκείνος παιδαγωγός 
πάντως θά τόν έμαστίγου.

*
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Ό  Γλάδστων μόνον δεκαοκτώ μήνας έμεινεν 
έν τή κατωτέρα σχολή.Κατά τό διάστημα τού
το ΰπηρέτησεν ώς θεράπων τώ άδελφώ αύτοϋ, 
όστις έννοεϊται, προσεφέρετο αύτώ μετά στορ- 
γήςκαί εύμενείας.Ελαφρότατα ύπήρξαν τά τοι- 
αϋτα καθήκοντα αύτοϋ έφ’ώ καί έν τώ περιοδι
κό» όπερ έεέόωκε βραδύτερόν κατειρωνεύεται τής 
άγωνίας τών μητέρων, αίτινες δέν τολμ,ώσι νά 
στείλ.ωσι τά τέκνα των εις τό Λύκειον τού "Ε
τον έκ φόβου μή ύποπέσωσιν εις τήν δεσπο
τείαν τυραννίσκου τινός. Εκείνος, λέγει, σύδέ-
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ποτε «συνήντησεν έν αύτώ ούτε Νέεωνα ούτε 
Καλλιγούλανιι.

"Οτε ήλθεν ή σειρά τοϋ Γλάδστωνος νά προσ- 
λάβτ, θεράποντα, προσέλαβε τοιοϋτον τόν Γε
ώργιον Meilish. Ο κύριος καί ό fag δέν ειχον 
έπανίδει άλλήλους άπό τής έκ τοϋ Λυκείου ά- 
ποφοιτήσεώς των. Μετά πολλά δ’ έτη ό πρω- | 
θυπουργός ποοσήνεγκε τώ Γεωργίω Meilish τά 1 
υπουργείον τής δικαιοσύνης. «Τώ έγραψα, λέ
γει ό Γλάδστων, τιτλοφορών αύτόν ά γα χη td r  
x i ’f i o r , ούδαμώς ύποπτευόμενος ότι άπετεινό- 
μην πρός τινα τών παλαιών μου fag· άλλά με
τά τινας ημέρας, μεταβαίνοντες άμφότεροι εις 
Ούίνδσορ, σϋνηντήθημεν έν τώ σταθμό» τού 
ΙΙάδδιγκτον, καί μοί άνέμνησε τάς άνά μέσον 
ημών ύπαρξάσας άλλοτε σχέσεις. ’Εγώ είχα 
λησμονήσει αύτάς όλοσχερώς, μέχρι τής στιγ
μής καθ’ ήν παρουσιάσθη ό πρώτος μου fag 
πρός εμέ τόσον άπροσδοκήτως».

"Αλλος fag τοϋ Γλάδστωνος έγένετο ό Τζών 
Σμίθ Μάνσφιελδ, νϋν άνώτερος δικαστικός ύ- 
πάλληλος. Ό  Μάνσφιελδ λέγει περί τοϋ Γλάδ
στωνος : «Λέν ήτο άπαιτητικός" δέν ενθυμού
μαι ότι έκαμνα τίποτε άλλο δι’ αύτόν είμή ότι 
εθετα τήν τράπεζαν διά τά άριστόν του ή τό 
τέϊον, ή ένίοτε έξετέλουν παραγγελίαν τινά αύ
τοϋ. ’Επειδή δέ ό Γλάδστων ήτο κατά πέντε 
έτι πρεσβύτερός μ.ου, μεγίστη μεταξύ ήμών ύ- 
πήρχεν άπόστασις. Τίτο, καθόσον ενθυμούμαι, 
αγαθόν τήν όψιν μειράκιον,ολίγον τι άβροφυές', 
ωχρόν έχον τό πρόσωπον καί την κόμην οΰλην, 
καθαρίως πάντοτε καί κομ.ψώς ένδεόυμένον, έ- 
λάχιστα έκδοτον εις τάς άθλητικάς άσκήσεις, 
ένίοτε δε μόνον ποταμοπλοούν μετ’ άλλων διά 
λέμβου ή παϊζον χ μ ίχ ε τ» .

*
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Έθος ύπήρχεν όπως έκαστος τών μαθητών 
άμα τώ προβιβασμό» αύτοϋ εις τήν πέαπτην 
τάξιν, προσενέγκγ, δεϊπνον έν τώ δωματίω αύ
τοϋ, καί άπαγγείλγι, κατά τό έπιδόρπιον, σα
τυρικήν ωδήν κατά τών συνοίκων του. Αί σά- 
τυραι έκείναι συνηθέστατα ήσαν χονδροειδείς- 
άλλ’ ή συνήθεια άπήτει όπως ό ποιητής μή έ- 
πηρεάζηται τό παράπαν ύπό τών χρησιμευόν- 
των ώς σκοπός τών σατυρικών αύτοϋ βελών" ό 
Γλάδστων έν τώ ποιήματι οπερ άπήγγειλεν έν 
τή περιστάσει ταύτγι, άπέφυγεν εύγενώς πάσαν 
προσωπικότητα- άλλ’ έστηλίτευσεν άμειλίκτως 
καταχρήσεις τινάς έν τή σχολή συμβαινούσας, 
ίδια δε τήν σκληρότητα τών μαθητών αατά τών 
εις τήν άγοράν τού Ετον άγομένων χοίρων τήν 
καθαράν Τετάρτην διότι, κατά βάρβαρόν τι 
εθιμον, οί μαθηταί άπωθούντε; τούς χοιροβο-

I. ΙΙρχΐύ;εοον ίγίνετο ρωμιλεώτιτο;, ώ; θίλομεν 
ιί3·. πχρι/.ατιόντε;.

σκούς άπέκοπτον τάς ούράς τών χοίρων. Ό  
Γλάδστων άπήρεσε σφόδοα εις τό άκροατήριον 
αύτοϋ. προσειπών οτι οί τόν τοιοϋτον ακρωτη
ριασμόν διαπράττοντες έδειλίων προ τών συνε
πειών τής άνακαλύψεως, καί ότι άν ύπερηφα- 
νεύοντο έπί τή νίκν) των, ώφειλον νά θέσωσιν 
έπί τοϋ πίλου των τά τρόπαια. Τήν έπομένην 
καθαράν Τετάρτην εύρε κρεμαμένας εις τήν θύ- 
ραν του τρεις χοιρείας ούράς μετά τοϋ δίστι
χου τούτου :

Q u isq u ís  a m a t p o rc o s  p o rc is  a n ia b itu r  i l l i s  
C a u d a  s i t  o x e m p lu m  t e r  r e p e t i t a  t ib i .

Sjtoi

Ό  ά γ χ π ώ ν  τ ο ύ ;  χ ο ίρου ;  ά γ α κ Α τα ι  hr.i  τι3ν χοίροιν.  
Λεΐγμ,ά οοι τού του  ίιτ ω  ή τριπλϊ ) β δ τ η  ο h o i .

Ό  Γλάδστων έγραψεν ύπ’ αύτό άπάντησιν 
δΓ ής προύκάλει τούς νεαρούς ούροτόμους, έλ- 
Οόντες νά λάβωσιν άπόδειξιν παραλαβής τής 
προσφοράς αύτών, προστιθείς ότι θά τήν ύπο- 
γράψή διά τών πέντε αύτοϋ δακτύλων έπί τοϋ 
προσώπου των. Ό  πρωθυπουργός, ό έν ηλικία 
τεσσάρων καί έβδομήκοντα έτών καταβάλλων 
δένδρα πρός άναψυχήν άπό τών μόχθων αύτοϋ' 
ήτο έν τή νεότητι αύτοϋ ρωμαλέος νεανίας, 
πρός ον ούδείς ήρέσκετο ν’ άντιπαλαίσγ,, έφ’ ώ 
ή πρόσκλησις αύτοϋ έμεινεν άνευ άπαντήσεως. 
"Ισως θά νομίσγ τις ότι μετά τό έπεισόδιον 
τούτο ή τύχη τών χοίρων έβελτιώθη" φεύ! ού
δαμώς' ή άτυχία αύτών έπαυσε μόνον ότε κα- 
τελύθη ή άγορά τής καθαράς Τετάρτης·

*
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Τώ 182-4, μικρόν μ.ετά τόν θάνατον τοϋ Βύ
ρωνος, ό τότε ύπουργός τών έξωτεοικών Κά- 

, νιγγ, μεταβάς εις Έτον, όπως παραστή εις 
τάς έτησίως κατά τήν 4 'Ιουνίου ύπό τού Λυ
κείου τελουμένας έορτάς, συνδιελέχθη ύπέρ τήν 
μ.ίαν ώραν μετά τού υίοϋ τοϋ Γλάδστωνος τοϋ 
πρώτιστα ύποστηρίξαντος αύτόν έν τή περιω- 
νύμ.ω έκλογή τής Λιβερπούλης. Τό στάδιον τοϋ 
Κάννιγγ έξήσκει παράδοξόν τινα γοητείαν έπί 
τοϋ νεαρού Γλάδστωνος, έν τή άξιομνημονεύτω 
δέ δι’ αύτόν ημέρα έκείνγι,καθ'ήν έδέξατο έν τώ 
δωματίω αύτοϋ τόν έπί τών εξωτερικών υπουρ
γόν ή γοητεία έγένετο πλήρης καί διαρκής. 
Βεβαίως τής ιδίας έαυτοϋ πρωϊμότητος άνα- 
μ,νησθείς ό Κάννιγγ καί έκτιμήσας τήν εύφυίαν 
καί τόν χαρακτήρα τού νεαρού θαυμαστού αύ-

l . ' IS ou  t í  ίγ ρχφ ον  αϊ ά γ γλ ιχ χ ί  ΙοημιερίδΕ; u to  ήυΕ- 
ρομηνίχν 25  Μχρτίαυ 1883.

•‘ Τήν  πχρελβουαχν ä iu t ip xv ,  b Γ.ρωβυπουργός ά π ί -  
σ χ μ ι  μ ιγά λη ν  xtpxx¿av ίν  τ ώ  δχαει τοΟ χ. LovesOll 
( i o v v e r ,  ίν  Χόλμ-ουρυ. Ί Ι  υ λο τόμ η σ ι ;  äirjpxeatv iíxuo·. 
π ί ν τ ε  λ επ τχ .  Μ όλις  ο χ. Γ λχ δ α τω ν  ίσ ε λ χ β ε το  του ί ρ -  

γου  χ ιώ ν  *υχνή Ι ν  χ α τχ ιγ ι σ μ ώ  ίπ ίχχηφεν  ε ί ;  τ ό  δ ί σ ο ; "  
ά λλ  δ πρωθυπουργός άχχεπής ί »ν  τή ν  χεφχλήν χαι χ* 
νευ έπενδύτου μόνον μ ε τχ  τήν όλοοχερή τοΟ δένδρου 

χ χ τά π τω α ιν  Ιπ α ύοχ το  τοϋ  έ ρ γ ο υ · .
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τού, ώμίλησεν αύτφ γλώσσαν, ή τις επόμενον 
ήτο ίσχυροτάτην νά παραγκγγ έντύπωσιν επί 
τοιούτου πνεύματος. Αί συμβουλαί ά; άπέτει- 
νεν αΰτώ ώς πρεσβύτερος αδελφό; προ; νεώτε- 
ρον, περιεστράφησαν κυριώτατα περί τά; κλασ
σικά; σπουδά;' «Άφιέρωσον πολύν καιρόν εί; 
τοΰ; στίχους σου, τώ είπε' πάσα σπουδαία με
λέτη, τήν όποιαν θά κάμης εί; τό είδο; τού
το, θά έγκολάψη εί; τήν μνήμην σου ποιητι
κήν τινα σκέψιν, ή καλλιεπή τινα φράσιν, αϊ- 
τινες Οά σοί είνε ώφελιμώταται όταν θά ό- 
μιλή; ποό; τό κοινόν». "Οτε δ' έθιξε τήν πο
λιτικήν, ώμίλησεν ώς άνθρωπο; έχων αΰτό; α
νάγκην συμβουλών, διότι είχεν είσέτι (ή έφαί- 
νετο δτι είχε) πολλά; τών ονειροπολήσεων ε
κείνων ά; διασκεδάζει συνηθέστατα ό δημόσιο; 
βίος. Κατ’ αυτόν, ή παγκόσμιος τών κοινοβου
λίων βασιλεία έμελλε να λύση τήν γλώσσαν 
τών εθνών, έω; τότε άφωνων, καί νά κάμη τά; 
καρδία; αυτών νά πάλλωσΓ «Φαντάσθητι κοι- 
νοβούλιον περουβιανόν.Φαντάσθητι νέον "Αρειον 
Πάγον έν Άθήναι;· τοΰ; Έλληνα; με φράκον 
καί καστόρινον πίλον τάν ’Επαμεινώνδαν μέλος 
τού κοινοβουλίου, άντιπροσωπεύοντα τά; Θή
βα;· τόν Άλκιβιάδην βουλευτήν έξ ’Αθηνών 
τόν Λυκούργον καί τόν Δράκοντα εκ Σπάρτης- 
τόν Δράκοντα άναμένοντα νά διορισθή υπουρ
γό; τή; Δικαιοσύνης.Όλα αΰτά φαίνονται πα
ράδοξα, καί όμως ό'λα αΰτά θά συμβώσι’ καί 
πόσον καινοφανές εί; τοΰ; “Αγγλου; υπουργού; 
θά είνε νά διατελώσιν έν σχέσεσιν οΰχί πλέον 
πρό; τοΰ; βασιλείς, εξημμένους ή ψοφοδεεί;, ό- 
μιλούντα; διά στόματος προπετών στρατιω
τών, άλλά πρό; τά έθνη, άληθώ; πρό; τά έ
θνη ! . . .»
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II έπίσκεψι; τού Κάννιγγ εί; Έτον, καί ή 
ύπύ ταύτη; γενομένη άνάμνησι; τού »ΜΪΓΓΟ- 
ΟΟΣΠΙ», ον εςεδιδεν οΰτος αυτόθι σπουδάζων, 
ένέβαλον εί; τό πνεύμα τού Ι’λάδστωνο; την ι
δέαν τής έκδόσεω; τού περιοδικού »¡\lisccl- 
Ιοίιγ», καιτοι μετά τρία όλα έτη έξεκολάφθη 
καί έπραγματώθη ή ιδέα.

Μικρόν προ τή; εισόδου τού Γλάδστωνο; εί;
Ετον, τώ 1851, ό »Είοιπηη» είχε διανύσει τό

βραχύ άλλά λαμπρόν στάδιόν του. Ό  Ι’λάδ- 
στων, καιτοι μαθητή; τή; κατώτερα; σχολή;, 
εσχετίσθη έν τώ δωματίω τού αδελφού αύτού 
Θωμά, όπου ήρχοντο νή συναριστήσωσι, μετά 
τινών τών συντακτών τού περιοδικού τούτου 
δημοσιεύματος. Οι νεαροί εκείνοι σπρυδασταί 
ειχον αποκτήσει αληθή φήμην εκ τών γραφο- 
μένων αυτών. 'Οτε ό Ι’λάδστων άνήλθεν εί; 
τά; άνωτερας τάξεις, ή ίδρυσι; περιοδικού έ- 
φάνη αΰτώ ώ; ή μόνη οδός, ή ενώπιον αυτού 
άνοικτή όπως διαποέψη εν τώ Λυκείω. Σήμε

ρον ή δεξιά φύσι; τού σπουδαστού δύναται νά 
τραπή έπί τήν κατάκτησιν τών βραβείων ό'θεν 
προκύπτει ότι τά κατά τά τελευταία τριά
κοντα ετη έκδοθέντα περιοδικά δημοσιεύματα, 
είνε μέτρια πάντα, διότι συντάκται αυτών εί- 
σίν ώ; έπί τό πλεΐστον οί ιδιότροποι, οι φυγό
πονοι, ο! μή αισθανόμενοι έν εαυτοί; ούτε τήν 
εΰφυίαν, οΰτε τήν θέλησιν νά εύδοκιμήσωσιν 
άλλως. Άλλ’ έπί τή; εποχή; τού Γλάδστωνο; 
βραβεία δεν ύπήρχον, έξετάσει; δ’ έλάχισται. 
Ό  εί; τήν πέμπτη» τάξιν προβιβασθεί; μαθη
τής, προΰβιβάζετο άνευ δοκιμασία; άλλά κατ’ 
αρχαιότητα εί; τήν έκτην καί τελευταίαν τά
ξιν, περιλαμβάνουσαν δέκα collegers (οίκοτρό- 
φους) καί δέκα oppidoms (έξωτερικού;).

Παρατηρητέον δέ ότι αν έν ”Ετον ύπήρχον 
πολλοί δεξιοί καί ικανοί περί άλλα, οΐ περί 
τήν διεύθυνσιν περιοδικού ικανοί ήσαν καί αυ
τόθι ώς παντα^ού σπάνιοι. Τά τρία μόνα έπί 
έξαιρέτω άξία διαπρέψαντα σχολειακά περιοδι
κά, ό »Microcosm», ό »Etonian» καί ό »Mis
cellany» διηυθύνθησαν ύπό νέων έχόντων ένα- 
μίλλω; εΰστάθειαν χαρακτήοος καί φαντασίαν 
καί κρίσιν. Ό  Κάννιγγ, ό Μάκκουορθ, ό 'Ρήδ 
καί όΓλάδστων ήπίσταντ.ο νά προσελκύωσι συν- 
τάκτα; καί τηρώσιν αυτού; έν ευπρεπβία ύφους 
καί ιδεών. "Αν δεν έπολιτεύετο ό Γλάδστων 
θά διέπρεπε πάντως ώ; διευθυντή; έφημερίδος.

Εϊπωυ.εν,έν παρόδιο, ότι τώ 182Γ> μετέσχε 
έλληνικήν ήμφιεσμένο.; στολήν τού Mouteu, ώς 
εκαλείτο ή περίφημο; εί; Salt -  Hill πομπή1. 
Ό  Γλάδστων συνέλεξε τον έρανον διά τό άλας, 
δηλαδή διά τόν πλοίαρχον τής σχολή; Έδου- 
άρδον Πίκεριγκ γενόμενον βραδύτερον βοηθόν 
έν τώ Λυκείω τού "Ετον. Ή  στολή τού Γλάδ- 
στωνος έθαυμάσθη λίαν’ ήτο τότε τό πρό τής 
ναυμαχία; τού Ναυαρίνου έτος, καί ό φιλελ
ληνισμό; ήκμαζεν έν τοΐ; δημοσίοι; σχολείοι;.

Τό πρώτον τεύχος του «Eton Miscellany» 
έδηαοσιεύθη τόν ’Ιούλιον τού 182/, έκτυπωθέν 
ύπό τού Ίνγαλτον καί έκδοθέν ύπό τού Ιίαρθο- 
λομαίου Ιίουβερή (ψευδωνύμου τού Γλάδστω- 
νος), όστι; έγραψεν εισαγωγήν ευφυεστάτην, ήν 
άφιέρωσεν εί; τό «πολυκέφαλου τέρας», δηλα- 
δή τό κοινόν.
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Τό παρχδο-ον τοντο έ'υιμον χατηογήβη ατό τινων 
ετών.

Ό  έκδοτη; ήσθάνετο ήδη βαθεΐαν συμπά
θειαν πρό; τήν δυστυχίαν τής 'Ιρλανδίας, ώ; 
γίνεται κατάδηλον έκ τού αποσπάσματος τού
του ποιήματος τινο; περί Erin ύπό Haslay 
Law, δημοσιευθέντος τή 4 Νοεμβρίου.

■ θίλω ν’ άποχαλύψω τα; ουατυχία; οου — τά; ό- 
τοία; τό πε-ρωμένον με χοΑύει ν' άποχρύψω—Μάτην 
ζητώ μίαν φωτό; αχτίνα ότω; ακεδάαω τάς σχιαί τή; 
νυχτό;.— Λί μέλλουοχι γεννεχΐ Οε’λονοιν ϊδει τό ιτίρχ; 
τή; άΟλιότητό; οον ;

Τά πλεΐστα τών άρθρων τού Γλάδστωνο; 
είνε γεγραμμένα εί; ϋφος ήρεμον, δεικνύουσι δ' 
έν γένει μεγάλην μέριμναν περί τή; γνώμη; τού 
κοινού. Αί λέξεις έ π ιε ιχ ίς  x v iro r ,  ίσ γ υ ρ ο ζ  χ ο 
ρηγός τή ς  ψήρηο άπαντώσι συχνάκις. Πραγ
ματεύεται δε κατά προτίμησιν τά σοβαρά θέ
ματα, έν δετοί; εύτραπέλοι; χωρίοι; ό κάλα
μο; αυτού δεν έχει τήν έλαφρότητα καί τήν 
χάριν, α'ίτινε; χαρακτηρίζουσι τά γραφόμενα 
άλλων αΰτού συνεργατών. ΔΓ εαυτόν έποίησεν 
ό Γλάδστων τόν επόμενον μετριόφρονα επιτά
φιον.

• Ενθάδε χείτα; ό Βαρθολομαίο; Βοοδερή — όπήρξε 
ψυχή φαιδρά χαί άλλοπρόοαλλο; — ίζηοε διά τό χέρ- 
δος, εγραψε διά τά χρήματα — ίπειτα ήρπαοι τόν xi- 
λαμόν τοο χαί ηότοχτόνησε.

Ό  Γλάδστων ειχεν ίκανώ; εΰθυμον τά ήθος, 
άλλά δέν είχε τήν ζωηράν καί έλαφράν εκείνην 
φαιδρύτητα τών εΰδοκιμούντων έν ταί; συνα- 
ναστροφαίς. Τό πνεύμα αΰτού έρρεπεν ανέκαθεν 
έπί τά σοβαρά, καθ’ ολον δέ τόν χρόνον έφ’ όν 
διηύθυνε τό περιοδικόν του δέν έπαυσεν έκ- 
πλήττων τούς fags αΰτού διά τής θαυμασία; 
περί τό έργάζεσθαι δυνάμεως τού πνεύματός 
του. Τό γραφείον αΰτού ήτο κατάμεστον χει
ρογράφων καί διορθώσεων. Ώ ; πάντε; οί έκοό— 
ται, ύπέστη τήν έκ τών χειρογράφων βάσανον, 
αναγκαζόμενος ν’ άναγινώσκν) σωρού; άρθρων 
αναξίων δηρ,οσιεύσεως, άλλ’ οΰδέν ήττον εΰρι- 
■σκε καιρόν καί πρό; τά; σχολειακά; αΰτού με
λέτα;. Ό  δόκτωρ Κήτε όσον αυστηρό; καί άν 
ήτο, οΰδέποτε εύρεν αΰτόν άμελήσαντα τών 
καθηκόντων του' τουναντίον μάλιστα έπί τέ
λους εΰνούστατο; έγένετο αΰτώ, βεβαιωθεί; ότι 
ήτο εί; τών αρίστων τού Λυκείου μαθητών.

Ό «Eton Miscellany» έξηκολούθησεν έκδιδό- 
μενο; μέχρι τή; στιγμή; καθ’ήν ό εκδότη; αΰ
τού άπήλθεν εξ Έτον, δηλαδή μέχρι τών Χρι
στουγέννων τού 1827. Έν έτος ολόκληρον di- 
ήνυσεν έν τή έκτη τάξει, άλλά δέν έγένετο 
άρχηγό; τών oppidams (τών έξωτερικών),διότι 
άλλο; τι; των μαθητών πρεσβύτερος αύτού 
παρέμεινεν εν τή σχολή πολλώ πλεΐον τού συ
νήθους χρόνου. Άλλ’ ό Γλάδστων έγένετο πρό
εδρο; τή; έταιρία; τών συζητήσεων, καί ό ά- 
νεγνωρισμένο; αρχηγό; έν τή φιλολογία καί 
τή ^ητορική τέχνρ. Συνιτέλεσ* τά μάλιστα ιίς
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τήν άναζωπύρωσιν τού γοήτρου τού άγορεΰειν, 
οπερ ήτο έν παρακμή οτε είσήλθεν ό Γλάδ
στων, καί οπερ ί)έν προέφθασε νά ίδη υ.ετ' αυ
τόν άκμαζαν. Ό  κ. Μάνσφιελδ λέγει περί τή; 
εταιρία; ταύτη; : «Οί μαθηταί τού 'Έτον πε- 
νιχρώ; διαπαιδαγωγούμενοι ύπό τού διδάκτο
ρα; Κήτε κατηρτίζοντο μόνοι δι’ εαυτών. Οΐ έν 
τή έταιρία τών συζητήσεων προσήλουν τήν προ
σοχήν αυτών εί; τήν ιστορίαν καί τήν πολιτι
κήν, ολοι δέ οί αξιοσημείωτοι κοινοβουλευτι
κοί λόγοι τού τελευταίου αίώνο; ήσαν γνωστοί 
ύπό τών νεαρών αυτής μελών».

Τό όνομα w . Ε . GLADSTO NE είνε διά μαχαι
ριδίου κεχαραγμένον έπί τή; θύρα; μι£; τών 
αιθουσών τή; άνωτέρα; σχολής. Δέν είνε βέ
βαιον άν ή επιγραφή αϋτη είνε ιδιόχειρος τού 
μέλλοντος πρωθυπουργού, άλλά είνε βεβαιότα- 
τον ότι ό Γλάδστων άφήκεν εί; 'Έτον άνάμνη- 
σιν έπιζήσουσαν πολλώ πλεΐον τή; επιγραφή;.

Ι'Ιίκ,:«, το TtAuil. λ. Κ.

Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Λιήγημα.

Συνεχεία *β\ ίίΐ σιλ.δΐίΐ
δ'

Οΰτε πυρά, οΰτε κρότος, οΰτε σκιά ανθρώ
που ύπό τά δένδρα. Πού είνε οί συγχωρικοί 
τη; ; Προχωρεί, βαδίζει τυχαίως, τοΰ; βραχί
ονας προτείνουσα έν μέσω τού σκότους' προσκα- 
λεΐ διά φωνή; ταπεινή; τούς φίλου; της, κα- 
λεΐ αΰτού; όνομαστί, τοΰ; ικετεύει ν’άπαντή- 
σωσιν ύψοί τήν φωνήν αυτής... Τό δάσος είνε 
έρημον ύπό πνοή; χειμερινή; τρίζουσιν οί μαυ- 
ρίσαντε; κλάδοι- ή βροχή σταλάζει έπί τών 
άκαμπτων πρίνων- πτηνά άθέατα πτερυγίζουν 
καί τό δάσο; έπαναπίπτει εί; σιγήν, στυγνο- 
τέραν, βαρυτέραν. Δέν είνε έκεί! Ή  Γιαννούλα 
εί; δεισιδαΐμον ύπείκουσα δέος προχωρεί ταχύ- 
τερον τά δένδρα φράττουσιν αΰτή τήν όδόν' ή 
περίτρομο; αΰτή; χειρ ολισθαίνει έπί ύγρών 
φλοιών. Είτα ή έκτασή εΰούνεται, ή νύξ είνε 
ήττον μέλαινα. Εϋρεΐα δίοδος ανοίγεται ένώ- 
πιόν της. Είνε ή όδό; τού Σοασσόν ; Ώ  ! έν- 
ταύθα θά ένεδρεύουν εξάπαντος . Προβαίνει 
σφαλλομένη.

—  Μά, διά τό όνομα τού Θεού, άποκριθήτέ 
μου τέλος πάντων- είμαι 'δική σας, ή χήρα 
τού Γιάννη.

Άμορφόν τι σχήμα άποσπάται έκ μι2; γω
νία; καί πλησιάζει πρό; αυτήν φωνή τι; ό- 
μιλεΐ σιγά" άκροάται :

*— Σΰ είσαι, Γιαννούλα ;
Ή  χωρική ανασκιρτά έξ έκπλήξεω;' απο

φασίζει νά φύγνι,είτα ϊσταται καί έπανέρχεται.
— 1 Ποιος *ίσαι j



—  Καλά" σ’έκατάλαβα άπό τήν φωνήν.Καί 
τώρα πού ώμίλησα είνε ανάγκη νά σοΰ τό ε’ι- 
πώ τό όνομά μου ;

—  Θεέ μου , είνε ό πραματευτής. Οί άλ
λοι πού είνε ;

—  Δέν τούς είδα, άλλά ¿πολεμούσαν , δύο 
ώραις τώρα, εις τό βάλτο. Οί εχθροί είνε παν
τού άπόψε.

—  Καί σύ τί κάνεις έδφ ;
—  Τί κάνω ; τήν υπηρεσία μου.
Ή  χήρα ¿πλησίασε πρός τόν άνθρωπον τού

τον ού έγίνωσκε τήν τιμιότητα' άμφότεροι δέ 
κεκρυμμένοι έν τή σκιά, ήδύναντο άφόβως νά 
διαλεχθώσι. Ό  πραγματευτής έκυψε καί είπε 
χαμηλοφώνως :

—  ’Εγώ δίνω ειδήσεις εις τόν στρατό μας.
θά. ελεγεν ύπερηφάνως : «Είμαι κατάσκο

πος«, άν ή λέξι; έπήρχετο εις τά χείλη του. 
Έξετίθει εις βέβαιον κίνδυνον τήν ζωήν του 
καί ΰπερήσπιζε τήν γενέθλιόν του χώραν ήρ- 
κει τούτο εις τήν συνείδησιν αύτοϋ.

—  "Ερχομαι άπό τό Βιερζή, όπου μοϋ έφε
ραν ειδήσεις. "Αχ ! καϋμένη Γιαννούλα!.."Αμα 
ήκουσα τά πατήματα σου εις τό δάσος ¿κρύ
φθηκα' άλλά τώρα φεύγω' τό Οΰρκ είνε μα- 
κρυά καί ή νύχτα περνά.

—  "Αχ ! πραματευτή , πήγαινε γρήγορα 
νά τού; είπή; όσα ’ξεύρεις γιά τού; εχθρούς, 
καί ό Θεό; νά δώσγ υστέρα άπ’ ολίγο νάλθής 
νά μ.οϋ ’πής πώς ¿σωθήκαμε.

Ό  πραγματευτή; Ιλαβεν αυτήν έκ τή; χει- 
ρός' διά φωνή; δέ χαμηλοτέρα; έτι,

—  Τά πράγματα άλλαξαν, είπε. Σού λέγω 
τώρα πώς είμεθα χαμένοι.

—  Χαμένοι ;
—  ΝαΓ ό Τονδού; θά έλθη πολύ άργά' τό 

Σουασσόν ’παραδόθηκε μέ προδοσία. Οί ΙΙρώσοι 
θά ξεφύγουν καί θά πάνε νά ενωθούν μέ τού; 
Ρώσους. Έτελείωσε. ’ΓΙαραδόθηκε τό Σουασ
σόν ; πάει ή Γαλλία. "Αχ ! οί τιποτένιοι! . .

—  Θεέ μου, Θεέ μου. Καί όσο συλλογούμαι 
πώς οί λγσταί είνε εί; τό Πλεσσιέ άπόψε I

—  Θά είνε δίχως άλλο άπόσπασμα πού μα
ζεύει οσου; έμειναν ’πίσω, καί θά γυρίσν) πάλιν 
εί; τό κατηραμένο Σουασσόν. Καλά έκαμε; κ’ 
έφυγες, κόρη μου, έλα ’; τό ’σπίτι μου' θά σέ 
φυλάξ·/ι ή γυναίκα μου.

—  Καί τό ’πίστευσε; πώς έφυγα ; Γυρεύω 
τού; ’δικού; μα; νά τού; δώσω είδησι' μονάχα 
γι’αύτό ήλθα έδφ. Πρέπει δίχως άλλο νά τού; 
εύρώ, νά τού; γλυτώσω άπό τόν κίνδυνον. "Υ
στερα θά ’πάγω πάλι εί; τό σπίτι μου. Ύπο- 
σχέθηκα τού Γιάννη ποτέ νά μην τ ’ άφήσω τό 
’σπίτι μου.

—  Κακομοίρα,ό θ ε ά ;  νά σέ φωτίσνι ’ςτό κα
λό. Μά δέν θά εύοή; τού; Πλίβσιώτα; σου τέ

τοια νύκτα, θά εύρή; τό θάνατο. "Ακουσέ με, 
έλα εί; τό ’σπίτι μου.

—  "Οχι, όχι, άπεκρίνατο αΰτη μετά σοβα
ρά; αποφασιστικότητα;' δέν θ’ άφήσω νά σκο
τωθούν οί χωριανοί μου, καί ούτε Οά φύγω άπό 
τό σπίτι μου.

—  Τότε ’ ;  τό  καλό, Γιαννούλα.Έχει; παλ.- 
ληκαρίσια καρδιά. Καλά σέ είχε διαλέξει έ- 
χεϊνος.

Ό  κατάσκοπο; έπήδησεν εί; τόν δρόμον καί 
άπεμακρύνθη ταχέως.

—  Τώρα πού νά ’πάγω; άνελογίσθη ή χήρα.
Έρρίγει ύπό τήν βροχήν, οί όδόντε; αυτή;

συνεκρούοντο' ή τάλαινα, συναισθανομ,ένη τήν 
αδυναμίαν αυτής, έκλαιε.

—  Τίποτε δέν ακούεται, έψέλλισεν. Είνε μα- 
κρυά δίχως άλλο' δέν θά είμπορέσω νά τού; 
προφθάσω.Καί όμως πρέπει νά τούς ειδοποιήσω 
πώς οί εχθροί είνε εί; τό Πλεσσιέ, καί ας ’πε- 
θάνω.

Αίφνης ή αναπνοή αύτή; συνεσχέθη' έκλινε 
πρό; τά  όπίσω πελιδνή τήν όψιν,διεσταλμένον 
έχουσα τό δμμα,ώ; ένώπιον σκέψεώ; τινο; τρο
μακτικής. . . "Ηρπασε διά τών δύο τη ; χειρών 
τό μέτωπόν της, ύπό μυχίας κλυδωνιζομένη 
πάλης.

—  Ό χ ι ' άνεφώνησε, δέν ’μπορώ !
Τό άβέβαιον βλέμμα τη ; προσηλώθη έπί τού 

μέλανος ούρανοϋ. και έφάνη αύτή οτι ή είκών 
τού τεθνεώτο; ένεφανίσθη όπισθεν τού δυσδιά
κριτου τών νεφών παραπετάσματος. Ζωηρά καί 
ταχεία διήλθε τότε πρό αύτή; ή οπτασία τή ; 
άπολεσθείση; εύτυχία;' τό κατά τών έπιδρο- 
μέων μίσος ¿πλημμύρισε τήν καρδίαν της. Αύ- 
τοί ήσαν αίτιοι ολη; τή ; δυστυχία; της. Καί 
τώρα άνεπαύοντο ατάραχοι έν τή αύλή τού 
Γιάννη. Είχον γελάσει μάλιστα ! Καί ή Γαλ
λία δέν είχεν άοκούσαν ίσχύν νά τιμωρήσ·/) αύ- 
τούς διά τήν παραβίασιν τού έδάφους της, τή 
είπεν ό πραγματευτή;. Αΐ, ά; είνε ! ΙΙοΐο; εί- 
ξεύρει ; Οί Πλεσσιώται, τουλάχιστον δέν θ’ ά- 
ποθάνουν. Ήγέρθη πρριεΐα καί τρομερά.

—  Ναι, θά τό κάμω. Τό χέρι μου δέν τρέ
μει. Έμπρό; !

Έπέστρεψεν όπίσω τρέχουσα.
—  "Αν οί γειτόνοι ’πάγουν εί; τό  χωριό, 

πριν ’πάγω εγώ, έτσι δίχως όπλα, έμπρό; εις 
τά κανόνια τών έχθρών! ώ! ά; τρέξω πειό γρή
γορα !

Ούδέν εμπόδιον άνεχαίτιζεν αυτήν ώρμα 
πρός τά  πρόσω, εκφρων, ώς έν όνείρφ. Διέβη 
τέλος τόν τελευταΐον άγρόν· διέκρινε τόν φαιόν 
αυτή; οίκίσκον πλησιάσασα δ’ εί; αυτόν ήο- 
ξατο ερπουσα πάλιν καί διήλθβ τήν αύλήν ώ; 
τό πρώτον.

Οί στρατιώται τής Σιλεσίας, ΰπείκοντες βίς 
τ ή ν  ά κ α τα μ ά χ η το ν  έκ ιίνη ν  νάρκην τή ν  κ α τα *

λαμβάνουσαν τά μέλη προσεγγιζούσης τής η
μέρας, υπνωττον βαρέω; φύρδην μίγδην έν τώ 
σιτοβολώνι. Ή  βροχή κατέπιπτε σφοδρότερα' 
οί σκοποί είχον καθίσει ύπό τό  γεΐσον τή ; στέ
γης, τεταμένον δέ πρό; τήν εστίαν έχοντε; τό 
σώμα, έρρεγχον.

Ή  χήρα είσήλθεν εύκόλω; εί; τό οίκημα αύ
τή;. ’Ανέπνευσεν έξ άνακουφίσεως έπί μακρόν, 
προύχώρησεν έν τή σκοτία. "Ετεινε τήν χεΐρά 
τη ; καί μετά προσοχή; ήρεύνησεν εί; τό άνω 
τή ; έστία; παραπέτασμα. Εύρε καί έξήγαγεν 
άλληλοδιαδόχως, τό πυρεϊον, τήν ϋσκαν, δύο 
άλειμματοκήρια διά κίτρινου χαρτιού κεκαλυμ- 
μένα. Έκ τού συρταρίου τής τραπέζης έλαβε 
δέματα στυπίου, καί πάντα ταύτα έθηκεν εν
τός ποδιάς, ήν έξεκρέμασεν όπισθεν τή ; θύρας.

—  ’Σ  τή  δουλειά, τώοα !
Ναι,είχε στερρώ; αποφασίσει νά έμπρήσν) τόν 

σιτοβολώνα. Τούλάχιστον, όταν θ’ άνέθρωσκον 
αί φλόγες, οί γείτονες θά έβλεπον αύτά; μα- 
κρόθεν, είτε εί; τόν βάλτον ήσαν είτε έπί τού 
λόφου' θά ένόουν τό  σύνθημα καί θά έλεγον εξά
παντος πρό; άλλήλους: «Οί εχθροί είνε εί; τό 
Πλεσσιέ». Καί έκ τών τόσον βαρέω; καθευδόν- 
των στρατιωτών, δέν θά έμεναν άρά γε τινέ; 
ύπό τήν τέφραν, ότε θά κατέρρεον τά ξύλα τής 
οικοδομή; ; Οί άλλοι ; Τ ί νά κάμγ)' δέν ήδύ- 
νατο νά τούς έξολοθρεύσή όλους! ’Αλλά τού
λάχιστον θά τού; έδίωκεν αύτού;, θά τού; έ
βλεπε καταλαμβανομένου; έκ τρόμου καί εί; 
φυγήν τρεπομένους. Τ ί εύτυχία! θά ήτο ώ ; άν- 
τεκδίκησίς τ ι ;  τού ολέθρου τή ; Λειψίας. Κ α τ’ 
άρχά; είχε σκεφθή νά πυρπόληση τήν ίδιαν οι
κίαν τη ; οπω; μή ζημιώση τού; συγχωρικού; 
της'άλλ’οί Γερμανοί ήσαν άπέναντι'έκτός τού
του δέ τή  έλειψε τό θάρρος' όχι, ούδέποτε ή 
χειρ αύτή; θ’ άνάψη πυρκαϊάν ύπό τήν στέ
γην τού Γιάννη , νά κατακαύσουν αί φλόγες 
τήν τριανταφυλλιάν, τήν όποιαν έφύτευσεν ε

κ ε ί ν ο ς .  . .

—  Θά μείνω ’ ; τό  ‘σπίτι είπεν- άν ό άέρα; 
’πάγν) πρό; τό  μέρος του ταίς φλόγαι; θά ’πή 
πώς είνε θέλημα Θεού νά καή' μά δέν θά τώ - 
χω κάψει μέ τά  χέρια μου, καί θά καώ κ’ εγώ 
μαζί μέ τήν τριανταφυλλιά μας. ΙΙού νά βάλω 
τήν φωτιά ;

Όρθή πρό τής θύρας, αναποφάσιστος, ή- 
ρεύνα. Ό  καιρός έπεΐγε, διότι άμυδρά τις λευ- 
κότης έφώτιζεν ήδη τά  κράσπεδα τών νεφών 
μετά μίαν ώραν θά ύπέφωσκεν ή ήώς. "Π πλα
τεία, εύρεΐα καί ακανόνιστο; περιβάλλετο ά
ν ίσως ύπό μικρών οικημάτων καλαμοστεγών. 
’Π μία τών πλευρών αύτή; άπετελεΐτο ύπό 
τού σιτοβολώνος καί τών σταύλων, ύπεράνω 
τών όποιων έκειτο παμμεγέθη; άχυρών.

—  Είνε ’δική μου ή άποθήκη τού σιταριού, 
είπεν ή χήρ«, δέν θά ζημιώσω κανένα, καί οί

εχθροί κοιμώνται άπό κάτω. Αύτοϋ θά ’πά
γω. Προύχώρησεν έν τή σκοτία' ή κλίμαξ ή 
φέρουσα εί; τόν άχυοώνα ήτο εί; τήν θέσιν 
της. Οί στρατιώται, οϋ; ή έρημία τού χωρίου 
είχεν έμπλήσει εμπιστοσύνης, δέν αφύπνισαν 
τού; φρουρού; καί πάντε; έκάθευδον παρ’ άλ- 
λήλου; έν ληθαργία. Ή  Γιαννούλα άνέβη τήν 
κλίμακα, ήνοιξεν άθορύβω; τήν θύραν καί εί
σήλθεν εί; τόν αχυρώνα. Διήλθεν αύτόν κατά 
μήκος, μ.ετά προφυλάξεω; βαίνουσα άψοφητεί, 
φθάσα δε εί; τό απέναντι άκρον ήναψεν έν ά- 
λειμματοκήριον καί έθηκεν αύτό ύπό τόν φο
βερόν σωρόν. Ή  Γιαννούλα άπήλθε τότε έν 
σπουδή οπω; διαφύγη τήν άρχομένην πυρ- 
καίάν. Τό σανίδωμα έτριξεν άσθενώ; ύπό τού; 
πόδα; αύτή;, ή φωνή δέ στρατιώτου τινό; ή- 
κούσθη έν τφ  σιτοβολώνι. Ή  νεαρά γυνή ούτε 
νά κινηθή δέν ¿τόλμα' τού έλαχίστου κινήμα
τος ό θόρυβο; ήδύνατο νά προδώσ·/) αΰτήν. Έν 
τούτοι; ό κρότο; τού καιομένου χόρτου ήκού- 
ετο όπισθεν αύτή;' δριμεΐά τ ι ;  δυσοσμία κα
πνού ήρξατο διαχεομένη. Ο κίνδυνο; είχε κα- 
ταστή μέγιστος, φρικώδη; άγωνία συνέθλιβεν 
αύτήν. Ή  φωνή ύψώθη άπαξ έτι, άλλ’ άπέ- 
ληξεν εί; ύπόκωφον γρυλλισμόν. Ό  στρατιώ
τη ; είτε μεθυσμένο; είτε κεκμηκώ; ών άπε- 
κοιμήθη πάλιν. ’ Ερπουσα τό τε έπί τού χόρτου 
επανέλαβε τήν κινδυνώδη τη ; πορείαν καί άνευ 
άλλου έπεισοδίου άφίκετο εί; τό άκρον τού 
φεγγίτου. Έκεΐ άνήψε διά τρεμούσης χειρό; 
τό στυπίον καί έσφενδόνησεν αύτό τυχαίω; έπί 
τού σωρού. Έπρεπε νά καταβή πλέον' δέν έ- 
φοβεΐτο τούς ύπνοϋντα; στρατιώτας, άλλ' έμ
φυτός τις  φόβος, έκ τής διαπραχθείσης πρά- 
ξεως γεννηθείς, παρέλυεν αύτήν. Α ί κιγκλίδε; 
τής κλίμακος έφαίνοντο αύτή ύπεράριθμοι- τή 
έφαίνετο ότι ομίχλη πυκνή περιεκάλυπτε τά 
πάντα' αί κνήμαί της έκάμπτοντο άδυνατοϋ- 
σαι νά ύποβαστάσωσι τό σώμά της. Ή  χήρα 
έκλεισε τού; οφθαλμού; όρμήσασα, όπως απο
φυγή τόν ίλιγγον. Έγκατέλιπεν αύτήν ή γεν- 
ναιότης. Κατέπεσε βαρεία έπί τού έδάφους. 
Μόνον τήν μικράν πλατείαν είχε νά διέλθν), 
άλλά δέν έτόλμησεν. Έτράπη τήν εναντίαν δι- 
εύθυνσιν, περιήλθε τό άκρον τού χωρίου, διε- 
σκέλισε τά  κηπάρια' αί ύπό τών άκανθών έ- 
σχισμέναι χεΐοέ; της έκρέμαντο αδρανείς. Έ -  
φοβεΐτο. Οί βεβαρυμένοι πόδες τη ; μόλις ή
γαγον αύτήν άχρι τής οικία; τη ; ' οί κρότα
φοί τη ; έπαλλον σφοδρότατα. Ήναγκάσθη νά 
στηριχθή εί; τόν τοίχον οπω; είσέλθγ.Έν τού
το ι; είχε συναίσθησιν έαυτή; ή Γιαννούλα. 
Άγρία,φρικώδη; τ ι ;  περιεργία συνέσειεν αύτήν 
δλόκληρον. ’Αδυνατούσα νά σταθή όρθή, έγο- 
νυπέτησεν όπίσω τού μικρού παραθύρου, όπως 
ίδή. . .

Ή  ή ώ ;  ή ρ ξα το  ύποφώσκουσα. Τά πύρ ύ π έ-



βοσκέ τόν σεσωρευμένον χόοτον. Καπνός βαρύς 
καί φαιός έξήοχετο έκ που φεγγίτου καί των 
ρωγμών τής στέγης. Σπινθήρες τινες έλαμπον 
στιγμιαίως. Οί στρατιώται εμενον ακίνητοι ύ- 
ποκάτω, έν τώ  σιτοβολώνι, βεβυθισμένοι έν τώ  
μολυβδίνψ αυτών όπνω. Οί άνδρες εκείνοι ή- 
σαν πάντως άνευ άρχηγοΰ καί πειθαρχίας. Εύ- 
ρον καταφύγιον έκεΐ, μή μεριμνώντες περί τής 
έπιούσης,ώς αγριόχοιροι έν τη  βορβοοώδει των 
φωλεά. ΙΙίθοι τινες ανεστραμμένοι παρά την 
πυραμίδα τών οπλών των προέδιδον τό  μυστι
κόν τής άμεριμνησίας αύτών καταπεπονημέ- 
νοι ύπά του μόχθου τών αδιάλειπτων λεηλα
σιών, άποκτηνωθέντε; δέ καί ύπό του οίνου,έ- 
κυλίσθησαν επί τών νώτων αύτών καί έροεγ- 
χον. Ή  πυρκαϊά έν τούτοις έξηπλούτο υπέρ 
τάς κεφαλάς αύτών, αόρατος καί μυστηριώ- 
δης. Ή  Γιαννούλα, περίρρυτον υπό ίδρώτος έ- 
χουσα τό μέτωπον καί άσθμαίνουσα, έθεώρει.

Τή στιγμή, έκείν·/), Σιλεσιανός τις, ήγέρθη 
νωθρώς άπό του μέσου του σιτοβολώνος, έτα- 
νύσθη, διεσκέλισε τούς συντρόφους αύτοϋ καί 
¿πλησίασε πρός την πυράν. Ή  Γιαννούλα διέ- 
κρινε πάσας τάς κινήσεις του, έν τώ  ώχρώ τ~ής 
πρωίας φωτί. Διά τής αιχμής τής ξιφολόγχης 
του ό στρατιώτης άνεσκάλευσε τήν τέφραν ή 
σβεσθείσα εστία έμεινεν άνευ φλογός και θερ
μότητας. Έξήλθε τότε τρέμων ύπό του ψύ
χους, περιήλθε τά  οικήματα καί συνέλεςε ξυ- 
λάριά τινα. Ούδόλως έμερίμνα άν ταΰτα ήσαν 
διάβροχα ή ξηρά' δεν είχεν ετι συνέλθει εκ 
τής μέθης, ψύχος δ’ αισθανόμενος, άπεφάσισε 
ν' άνάψν) πυρ.01 συστρατιώταί του είχον καύ- 
σει πάντα τά  έγγύς αύτών εύρεθέντα ξύλα,ού- 
τος λοιπόν διήλθε τήν μικοάν πλατείαν όπως 
ζητήσνι άπωτέρω. Ή  χήρα παρετήρησεν έξα
φνα οτι τό  κατηραμένον έκεΐνο όν μέ νωχελές 
βήμα κατηυθύνετο πρός αύτήν. Ό  ούρανός έ- 
λεύκαζε. 'Ριφθεΐσα πρός τά  έπίσω, έν τή σκιά, 
δέν έφοβεΐτο νά θεαθή. Ά λ λ ’ αύτός ό χονδρο
στρατιώτης. μέ τά  ξανθά γένεια, καί τήν ήλι- 
Οίαν καί άγρίαν μορφήν, αύτός ό ζένος πώς 
διεγράφετο έν τή σκιαυγεία τής ήούς ! Ή  Γιαν
νούλα μόνον μακρόθεν καί νύκτωρ είχεν ιδει 
τά  όντα ταΰτα. Ά ! τέλος πάντων είχεν έν 
ύπό τά  όμματά της, πραγματικόν, όλίγα βή
ματα άπέχον αύτής.Πόσον άπλήστως τόν πα- 
ρετήρει! Τή έφαίνετο φρικώδης. "Ισως ήτο αυ
τός ό φονεύσας τόν Γιάννη της. Ά λ λ  ή κο- 
πωσις καί τών δυνάμεων αύτής ή έκλυσις ή
σαν τοιαΰται, ώστε ούδ’ άπεπειοάθη νά φύγή, 
έμεινε δέ γονυπετής έν τή  αύτή θέσει,είποΰσα:

—- Ά ς Ιμ β γ , άς μά σκοτώση ! Φθάνει πλειά 
όσο ’βασανίσθηκα.

Ό  Σιλεσιανός έξηκολούθει -ίϊλησιάζων. Ή 
γυνή, ώς μαγγανευθεϊσα, ήδυνάτει ν’άπο0’Ι5'·σγ 
α π ’ *ύ “ί «ΰ  τ ά  β λ έμ μ α τά  τ η ς ,  Π ρ ο σ έ γ γ ι ζ ε »
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εις τήν φλιάν, συλλέγων ένθεν κακεΐθεν φρύγα
να, ότε τυχαίως άνήγειοε τήν κεφαλήν του. 
Κλάδος τις τής τριανταφυλλιάς, ύπό τήν βρο
χήν κλίνας. τραχέως έπέψαυσε τό κάλυμμα τής 
κεφαλής αύτοϋ. Καί ορθωθείς νύν έξήταζε τήν 
τριανταφυλλιάν,τούς μακρούς καί στενούς κλώ- 
νάς της· έμειδίασε μετ' εύαρεσκείας, παρεμέρι- 
σεν ολίγον, έκυψε, καί δραξάμενος τού κορμού 
διά τής μιάς χειρός, άμεριμνών περί τών άκαν- 
θών, άπέσπασε διά τής έτέρας τήν ξιφολόγχην 
του.

Ή  χήρα ήνορθώθη αίφνης,ιύχρά,περίτρομος.
—  Ώ  ! έψιθύρισε. τρίζουσα τούς οδόντας 

της ' τήν τριανταφυλλιά τού Γιάννη ! Τ ί θά 
τήν κάμη ; . . .

Ό  στρατιώτης έπληξεν αύτήν άπαξ, άλλά 
τό δενδρύλλιον προασπισθέν ύπό έξογκώματος 
τού τοίχου άντέστη, μόνον τού φλοιού αύτοϋ 
έκσχισθέντος. 11 χειρ τού στρατιώτου ύψώθη 
καί πάλιν.

Τ Ι Γιαννούλα δέν έφοβεΐτο πλέον έλησμο- 
νησεν αμέσως τήν σκοτοδίνην τού τρόμου ήτις 
κατέλαβεν αύτήν έυ τώ  άχυοώνι" τό κατ’ αύ
τήν, οί έν τώ  σιτοβολώνι ύπνοϋντες δέν ύφί- 
σταντο πλέον.

—  Κακό πού μ.’ εύοήκε! Ένας Πρώσος τής 
Λειψίας κόβει τήν τριανταφυλλιά μας !

"Εκφρων, έδράξατο τού δικράνου καί έπήδη- 
σεν άχρι τής θύρας.

—  Στάσου ! μ.ή τό  έγγιζγ,ς'είνε ιερό πράγμα!
Ή  ξιφολόγχη τού ξένου έπληξε καί πάλιν.

Ό  κορμ.ός τής τριανταφυλλιάς έκόπη,ή κορυφή 
αύτής κατέπεσε χαμαί, οί κλάδοι της έσύρ- 
θησαν έν τή λάσπν) . Ή το  εύχαριστημένος ό 
στρατιώτης. Είχε ξύλα διά τήν πυράν του. 
Τότε ένωτίσθη, μετ' άνεκφράστου έκπλήξεως, 
τόν ήχον ανθρώπινης φωνής παρ' αυτόν, καί 
στραοείς είδεν άναθορούσαν έμ.πρός του γυναί
κα, τρομ.εράν τό βλέμμα, δίκρανον κραδαίνου- 
σαν άνά χεΐρας, παρά τήν διαρπαγείσαν οικίαν, 
ώς τό φάντασμα τής Έκδικήσεως ενώπιον τής 
Εισβολής. ΓΙροσεπάθησε νά φύγγ,, άλλά τρομε
ρά τις όχλοβοή έγεοθεΐσα αίφνης έν τφ  σιτο- 
βολώνι, έπάγωσεν αύτόν έκ φρίκης καί καθή- 
λωσεν έν τή  θέσει του.

Ή  πυρκαϊά έξεοράγη «Ιφνιδίως . Ό  όγκος 
του χόρτου είχε βαθμ.ηδόν άναφλεγή άνευ πα- 
τάγου καί άνευ λάμψεως. Ό  άχυρών έτήρησε 
τό μυστικόν του. Είτα διασχισθείσης τής στέ
γης είσέροευσεν ό άνεμος· ρεύμα δ’ έσχηματί- 
σθη" ό φρικαλέος μ.έλας καπνός εύρε διέξοδον 
καί διεξέφυγε . Ή  πυκνή στήλη περιεδινήθη^ 
άνεπήδησε καί ύψώθη φέρο*σα έν ταΐς πλευ- 
ραϊς αύτής έρυθρούς θυσσάνους φλογών. Ή  ί -  

κρηξις ύπήρξ’ε στιγμιαία. Τό πύρ συνέστράφη 
πανταχόθεν, διεχύθη, διήλασε διά τ ώ ν  ύπερ- 
θερμ ανθεντω ν ξύ λω ν . Τ ρ ιγμ ο ί σ φ ο δ ρ ό τα το ι άν*·

Γ  ι Α

ΧΡΟ ΝΙΚΑ ΕΚ Π ΑΡΙΣ ΙΩ Νήγγειλαν τήν μανιώδη τού οικοδομήματος έξ- 
άρθρωσιν. Τό σανίδωμα διαβρωθέν ύπό τού τυ
ρός κατεκρημνίσθη έν τώ  κενώ τού σιτοβολώνος 
μετ άπαισίων έκπυρσοκροτήσεων. Φρικαλέα τις 
λάμψις έξήγαγε βιαίας άπό τής έωθινής σκιαυ- 
γείας τό χωρίον, τά δένδρα καί τούς παρακει
μένους αγρούς. Βροχή πυκνή χόρτων πυριφλέ- 
κτων περιεκάλυψε τήν μικράν πλατείαν διά του 
μαύρου αύτής σαβάνου.

Τινες τών στρατιωτών άποσπασθέντες τού 
ύπνου ύπό τής καταπτώσεως τών άσβέστων, 
κατώοθωσαν ν’ άρπάσωσιν έν σπουδή τό όπλον 
αύτών καί νά όρμήσωσιν έξω τού σιτοβολώνος 
πρό τής καταρρεύσεως' ετρεχον . κατεπτοημέ- 
νοι, νομίζοντες ότι προσέβαλλεν αύτούς ό πο
λέμιος· πάντες οί άλλοι, καταληφθέντες ύπό 
τής πυρκαϊάς έν τή αναισθησία τής μέθης, ύ
πνουν τόν τελευταϊον αύτών ύπνον ύπά τά  έκ- 
δικητικά έρείπια τού καπνίζοντας σιτοβολώ
νας. Τώρα άνεφλέγετο ό στάβλος. Α ί φλόγες 
άνήρχοντο άψιδοειδώς εις τον πορφυρωθέντα 
ούρανόν. Οί χωρικοί τού Πλεσσιέ είδον βέβαια 
τά σύνθημα.

Ή  Γιαννούλα. βλοσυρά τό βλέμμα, παρετή- 
ρησε μετά στοργής έσχάτην φοράν τήν συντρι- 
βεϊσαν τριανταφυλλιάν, καί αίφνης, ώρυομένη 
έπί τή ιεροσυλία, ώρμησεν έπί τόν Σιλεσιανόν. 
Τά δίκρανον δίς ταλαντευθέν έπληξεν αύτόν έπί 
τού στήθους. Οί όδόντες αύτού ελαμψαν έν τή 
άνταυγεία τής πυρκαϊάς καί έξηφανίσθησαν ύπό 
τό αμαυρόν ύφασμα.

Ό  στρατιώτης έορηξεν απελπιστικήν κραυ
γήν, άφήκε τήν ξιφολόγχην του καί κατέπεσεν 
έπί τού χθαμαλού εδάφους.Ή γυνή έκραύγαζε :

•—  Τήν έσκότωσες ! τήν έσκότωσες !
’Αμείλικτος, άγρία, έπληττεν έτι, τόν φονέα 

τής τριανταφυλλιάς’ δΓ άγριας κινήσεως τών 
χειρών, εϊλκυε πρός έαυτήν τό δίκρανον καί έ- 
βύθιζε πάλ.ιν αύτό μανιωδώς έν τώ  λαιμώ τού 
ξένου. Ούτος έπαυσε κατά μικρόν σφαδάζων 
καί έκυλίσθη αδρανής. Ή  Γιαννούλα ώρύετο :

—  Τήν έσκότωσες ! . . .  Νά καί σύ !
Οί σωθέντες έκ τού πυράς επιδρομείς προσέ- 

δραμον, ώρυγάς μανίας ρηγνύοντες καί τό ό
πλον κραδαίνοντες.

—  Ελάτε,άνέκραξεν ή χήρα.Τώρα 'μπορείτε 
νά μέ σκοτώσετε.Σάς έκδικήθηκα γιά τόν Γιάν
νη καί γιά τήν τριανταφυλλιά- οί χωριανοί μου 
έχουν τό  σύνθημά τους. Σκοτώστέ με !

[ J u le s  d e  G lo u v e t ] ,  A . Π Κ .

Εις πάσαν κατάχρησιν ηδονής έπιβάλλεται 
ζημία ίσον ποσόν θλίψεως καί δυστυχίας· ό 
εις καταχρήσεις υποκείμενος όμοιάζει πρός 
τόν έξοδεύοντα εις έν έτος τό  εισόδημα καί 
τού έπιόντος Ιτους.

ΤοΜΟΕ— IETM8S8

II Ι ν  ταΤς —όλεσ ι χυκλοφορία άνευ Γππυιν χαΐ άμχςη- 
Λ χ τώ ν .  —  Ό  { ¡λεχτρ ισμός, μεγάλη σημερινή πρόο
δος. — Μ ετα τροπή  tuO ήλεχτρ ισμοΟ ε’ ς μη'/ανιχήν 
ίν έργειαν  —  Π ρ ώ τα  πε ιράμ α τα  τοΟ ήλεχτρισαοΟ ώ; 
χινητηρίου δυνάμεως —  Κ ινητήρ ιο ;  ήλεχτρ ιχός  μ η 
χ αν ισμ ός .—  Π ε ιρά μ α τα  ήλεχτριχοΟ σιδηροδρόμου.—  
Π ρ ώ το ς  ήλεχτριχός σιδηρόδρομος ε" ;  χοίνήν χρήσιν. 
— Ί Ιλ εχ το ιχό ς  ίναέρ ιος  σ ιδηρόδρομος.—  Μιχρός τ α -  
-/υδρομιχός ήλεχτρ ιχός  σιδηρόδρομος. —  Ή λ εχ τρ ιχ α  
Tramways.—  Τ α  π ρ ώ τ α  ήλεχτρ ιχα  T r a m w a y s  είς 
δημοσίαν χρήσιν. — Κοιναί ή λ εχ τράμ αξα ι .  — Ήλε- 
χτροπλο ία  —  'Α ερ όσ τα τα  ήλεχτροχ ίνητα .  —  Νέα χεν-  
τριχή έν Παρισίοις  έ τα ιρ ία  τοΟ ήλεχτρισμοΟ.

Σήμερον πρόκειται περί σπουδαιοτάτης ά- 
νατροπής ! Φαντασθήτε, καλαί μου άναγνώ- 
στριαι, τήν κλεινήν τής Ιίαλλάδος πόλιν έρή- 
μην έντελώς τών ίππων της καί τών κυρίων 
αμαξηλατών της, τών ένίοτε ύπεράγαν φορτι
κών ! Μή φοβεΐσθε όμως· δέν πρόκειται περί 
γενικής τίνος έκ συστάοεως ΐππων καί άμαξη- 
λατών άπεργίας’ ή κυκλοφορία ούδέ κατ' έλ.ά— 

ιστόν θέλει διακοπή. Ώ ς  καί πρότερον, θά 
ύνασθε εντός όλιγίστων λεπτών τής ώρας νά 

παρέχητε είς τούς πνεύμονας ύμών τόν καθα
ρόν άέρα τών Πατησίων, τών 'Ολυμπίων, τών 
’Αμπελοκήπων, του Φαλήρου’ θά δύνασθε νά 
διατρέχητε τά διάφορα τής αγαπητής πόλεως 
σημεία, χωρίς οί τρυφεροί ύμών πόδες νά έκφέ- 
ρωσι τήν έλαχίστην μεμψιμοιρίαν, τόν ελάχι- 
στον γογγυσμόν ! Είναι περίεργον τούτο αλη
θώς, πλήν πρέπει άπό τοϋδε νά έξοικειωθήτε 
μέ τήν ιδέαν αύτήν τήν εκπληκτικήν ίσως, 
άλλά μή άπέχουσαν πολύ τής πραγματοποιή- 
σεως.

Περίεργος άληθώς ό άνθρωπος ! Είπεν άπαξ' 
«£ωή elrai ή χίτησις»,χ.χϊ έξακολουθεΐ νά πλη
ροί τόν τεθέντα τούτον ορισμόν τής ζωής διά 
τής άκαταπαύστου έργασίας τού πνεύματος αύ
τού.Άπό τής πρώτης έπί τής γής έμφανίσεώς 
του δέν ήσύχασεν ούδ’ έπί στιγμήν εργάζεται 
αενάως καί καθ’έκάστην αποκαλύπτει τήν ύπό 
παχυτάτης άχλύος περικεκαλυμμένην φύσιν, 
καί άποσπά έξ αύτής άνά μίαν τάς έξαισίους 
καί ύπερφυεΐς δυνάμεις της. Μένρι ποίου άρά 
γε σημείου θέλει φθάσει ή πρόοδος αύτη τού 
δαιμονίου ανθρωπίνου πνεύματος ; Ύπάρχου- 
οιν όρια είς τήν διαρκή ταύτην άνάπτυξιν; καί 
άν ύπάρχωσι, πού εύρίσκονται; είσί πολύ μα
κράν τού αίώνος ημών ; Θά έπιτύχνι άρά γε τό 
ανθρώπινον αύτό πνεύμα, παντοδύναμον όσον 
καί αύθαδες, νά Οέσ-ρ πρό αύτοϋ τήν μυστηρι
ώδη φύσιν έντελώς ^μνήν ; . . ·.

. Λ 
* *

Ά λ λ ’ ιδού ότι παρασυρόμεθα είς τόν λαβύ- 
ι ρ ινθο ν τ ο ύ  σ κ ε π τ ικ ισ μ ο ύ ,  λ α β ύ ρ ιν θ ο ν  σ τ ίρ ο ύ -
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ρ,ενον ¡Αϊτού τής ’Αριάδνης διά τήν εξοδον ! 
ΙΙεριορισθώμεν λοιπόν ¡ a o v o v  εις τήν 7 7 0 0παρα
σκευήν τού πνεύματός μας διά τάς σημερινά; 
τής προόδου έκπλήξεις, όπως μή πρό έκαστη; 
νέας άποκαλύψεως άφίνωμεν φωνήν θαυμασμού!

*

¥  ¥

Λοιπόν πρόκειται σήμερον και πάλιν περί 
τοΰ ήλεκτρισμού, τής έξαισίας ταύτης δυνά- 
μ.εως, ήτις πανταχοΰ εις τόν κόσμον διακεχυ- 
μ.ένη ύπό τής φύσεως τείνει νά διασπαοή καί 
ύπό τού ανθρώπου εις πλείστας άνάγκας τού 
βίου αύτοϋ. ’Ηλεκτρισμός ήδη είναι ολόκληρος 
μεταμόρφωσις των μέχρι σήμερον περιβαλ.λου- 
σών ήμ.άς συνθηκών τοϋ κοινωνικού βίου- είναι 
πλήρης μεταβολή τών νυν υφισταμένων μέσων 
τής μεταφοράς καί τής συγκοινωνίας' είναι έν 
έτι πρός τα πρόσω γιγάντειον άλαα. θέλετε 
ίδει.

*
*  ¥

Άπό τίνος μελ.ετάται μετά Οερμ.ότητος ύπό 
τών ακαματών επιστημόνων μας τό σπουδαιό
τατου ζήτημα τής μεταβολής τοϋ ήλεκτρι- 
σμοϋ εις μ ηχ α χ ιχ ίμ · e r ip y e ta r , δι' ή; θέλει έ- 
πιτευχθή ή μεταφορά τών δυνάμεων. Ούτε 'ίπ
ποι πλέον, οϋτε άμαξηλάται' οι ίπποι αντι
καθίστανται ύπό κομψής ηλεκτρικής κινητή
ριου μηχανής, τούς δέ άμαξηλάτας, τούς τρα
χείς, διαδέχονται εΰγενεϊς μηχανικοί, άνδρες 
ήλεκτρομαθεΐς καί επιστήμονες. ’Αλλά καί ό 
άτμός, τό θαύμα τούτο τού αίώνός μας, εκ
πνέει ίσως. πριν έτι 6 αιών αυτός άπέλθη. ’//- 
,Ι/χτρ ιχή  χ ιη μ ή ρ ιο ς  δ ύ γ α μ ις !  Όποιον μέγα 
αληθώς έπιστημονικόν συμβεβηκός μέλλει νά 
συντελεσθή !

*
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Πρώτος ό ευφυής εφευρέτης τής γαλβανο
πλαστικής Ίακώβης συνέλαβε τήν Ιδέαν τής 
ρησιμοποιήσεως ταύτης τού ήλεκτρισμού ώς 
υνάμ,εως κινητήριου, καί κατά τό 1839 έγί- 

νοντο τά πρώτα πειράματα επί τοϋ έν Πε- 
τρου'πόλει Νέβα ποταμού δι’ άκατίου φέροντος 
δώδεκα άτομα καί κινουμένου ύπό τού πρώτου 
ήλεκτροκινητήρος τοϋ Ίακώβη. Ό  κινητήρ ού- 
τος συνίστατο έξ 128 ζευγών ηλεκτρικών συ
σκευών τού Grove. Αί συσκευαι δέ αυται εχο- 
ρήγουν τόν αναγκαίου ηλεκτρισμόν, δστις πε
ριέστρεφε τούς πτερωτούς τροχούς τού πλοια
ρίου. Πλήν ή μηχανή αυτή, ήτις ανέπτυσσε 
δύναμιν μόνον 3/4 ίππου, τουναντίον έφερε βά
ρος ύπέρμετρον άφ’ έτέρου δέ εκ τών ηλεκτρι
κών συσκευών άπελύοντο ύποαζωτικοί ατμοί 
τά μ.έγιστα ανυπόφοροι εις τούς επί τού πλοι
αρίου. Τά δύο ταύτα άκατανίκητα τότε άτο
πα ήνάγκασαν τούς άνδοας τής επιστήμης νά 
περιορισθώσιν εις τούτο καί μόνον τό πείραμα.
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Ούχ ήττον τώ 1850 έ’τερός τις Μολέν καλού
μενος έπεχείρησεν όμοιον πείραμα έν τή λίμνη 
τού δάσους τής Βουλωνίας έν ΙΙαρισίοις, όπερ 
όμως έντελώς άπέτυχεν.

*
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"Εκτοτε έπί 29 έτη μέχρι τού 1879 ούδέν 
έπανελήφθη πείραμα. Ά ν δεν έπανελήφθη ό
μως, δεν έδείκνυε τούτο, ότι οί έπιστήμονες ά- 
ποθαρουνθέντες ειχον έγκαταλείψει πάσαν ιδέαν 
τής πραγματοποιήσεως τού ονείρου αυτού.Του
ναντίον, έμφορούμ,ενοι τής θείας καί μυστηριώ
δους έκείνης φλογός τής προόδου, κεκλεισμένοι 
μ.εταξύ τών τεσσάρων τοίχων τών σπουδαστη
ρίων αύτών, σιωπηλώς είργάζοντο μετ’ έπιμο- 
νής θαυμαστής καί ύπομονής Ίωβείου, έ'ως ου 
τώ 1879 ώπλισμένοι διά τελειοτέρων όπλων 
κατήλθον έκ νέου εις τόν άγώνα καί ήρξαντο 
τών πειραμάτων αύτών. Εντεύθεν άρχεται νέα 
έντελώς έποχή, λαμπρά,ένδοξος διά τό ανθρώ
πινον πνεύμα. Μέχρι τού έτους αυτού αί διά
φοροι πρόοδοι έτοοποποίησαν καί έβελτίωσαν 
τάς ήλεκτρικάς μηχανάς εις τρόπον, ώστε ν’ 
απολαμβάνονται μεγάλα ποσά ήλεκτρισμού, 
χωρίς αί συσκευαι ν’ άρωσιν ώς πρύτεοον ικα
νόν βάρος. Πειράματα λ.οιπόν άλλεπάλληλα 
κατά τά τελευταία τέσσαρα έτη συνεχώς έπα- 
ναλαμβανόμενα μετ’ εκπληκτικής έπιτυχίας 
μέχρι σήμερον κατώρθωσαν νά δημιουργήσωσιν 
ήλεκτροκινητηρίους άμάςας, Tramways, σι
δηροδρόμους, πλοία καί νά κλονήσωσιν έκ βά
θρων τήν υπαρξιν τών 'ίππων καί τού άτμού.
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ΙΙρίν προχωοήσωμεν περαιτέρω, εϊπωμεν διά 
δύο λέξεων εις τί συνίσταται ό περιλάλητος 
οΰτος νέος κινητήριος ηλεκτρικός μηχανισμός. 
Μηχανή δυναμοηλεκτρική τοΰ συστήματος Sie
mens διά τοϋ παραγομένου ηλεκτρισμού τί- 
θησιν εις ένέργειαν κινητήρα συγκοινωνούντα 
πρός τόν άξονα τών τροχών, ε’ις άς μεταδίδει 
τήν κινητήριον αύτού δύναμιν. ’Εάν ήδη θέλω- 
μεν ν’ άναπτύξωμεν δύναμιν μεγάλην καί ν’ ά- 
ποταμιεύσωμεν ταύτην, όπως έν δεδομένω χρό- 
νω ποιήσωμεν αύτής χρήσιν, τότε μεταςύ τού 
ήλεκτροκινητήρος καί τής δυναμοηλεκτρικής 
μηχανής παρεμ.βάλλομεν συστοιχίας συμπυκνω- 
τήρων, έν αίς αποταμιεύεται μ-έγα ποσόν δυνά- 
μεως (έκ τής δυναμοηλεκτρικής μηχανής τοϋ 
Siemens), ήτις οΰτω δύναται νά παράσχω κί- 
νησιν πολλών ’ίππων δυνάμεως. Αέν δίδομεν 
ένταϋθα τήν τεχνικήν καί έπιστημ.ονικήν αυ
τών έν λεπτομερείς περιγραφήν, φειδόμενοι 
τού χώρου τής φιλοξενούσης έφημερίδβς και 
ευλαβούμενοι τής μή άνευ ίρίων ένίοτε περιέρ
γειας τών εύγενών άναγνωστριών καί άναγνω- 
στών ημών.
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Οί συμπυκνωτήρες ούτοι οί κάλλιστοι εινε 
οί καλούμενοι τού συστήματος Φώρ. Οϋτω λοι
πόν έφοδιάζοντες άμαξαν διά τών συμπυκνω- 
τήρων αύτών πεπληρωμένων ηλεκτρισμού έκ 
τών σταθμών δυνάμεθα νά θέσωμεν εις κίνησιν 
αύτην, ήτις τρέχει μέ οΐαν θέλομεν ταχύτη
τα, στρέφεται, σταματά διά τής μ.εγαλ.ειτέρας 
ευκολίας.

Άλλο όμως έτι σπουδαιότερου πλεονέκτημα 
είναι,ότι ή ύπό τής δυναμοηλεκτρικής μηχανής 
τού 8ϊεπΐοη5 παραγομένη δύναμις δύναται δι’ 
ηλεκτρικού σύρματος ή διά σιδηρών ράβδων ν’ 
άποσταλή μακράν πολ.ύ, καί έκεΐ νά θέσγ εις 
ένέργειαν τόν ηλεκτροκινητήρα.

Έπί τών ανωτέρω λοιπόν δεδομένων έρειδό- 
μενοι οί περί τό έργον τούτο καταγινόμενοι 
θαυμαστοί άνδρες ¿δημιούργησαν διάφορα συ
στήματα καί έπεδόθησαν εις διάφορα πειράμ.α- 
τα περί τής εύχερεστέρας καί καταλληλοτέρας 
έφαρμογής τής ηλεκτρικής μεταφοράς.
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Τά πρώτα πειράματα ηλεκτρικού σιδηροδρό
μου έγένοντο ύπό τού οίκου Βϊεπιεηβ κατά τήν 
τού 1879 έκθεσιν τού Βερολίνου. Ή  ρυμουλκό; 
άμαξα έφερε τόν έπί τοϋ άξονος τών τροχών 
ηλεκτροκινητήρα, όστις έτίθετο εί; ένέργειαν 
διά τού ηλεκτρισμού,παραγομένου έκ μηχανής 
ούχί έν τή άμάξη, άλλ’ έν τώ σταθμφ εύρι- 
σκομένης. Έκ τοϋ σταθμού λοιπόν τό ηλεκτρι
κόν ρεύμα έπέμπετο πρός τόν ηλεκτροκινητήρα 
διά σιδηράς τροχιάς εύρισκομένης έν τφ μέσω 
τών δύο άλλων εκατέρωθεν διά τούς τροχούς 
προωρισμένων. Ή  μεσαία αύτη τροχιά έξέχου- 
σα έπερείδετο έπί ξύλων, όπως ή άπομεμονω- 
μένη εκ τής γής' έλασμα δέ έπίμηκες σιδηρούν 
κατερχόμενον έκ τής άμάξης διωλίσθαινεν έπί 
τής μεσαίας ταύτης τροχιάς καί οϋτω δι’ αύ
τής συνεκοινώνει τήν έν τφ σταθμφ δυναμοη- 
λεκτρικήν μηχανήν μετά τοϋ έν τή άμάξη ή- 
λεκτροκινητήρος, όστις οϋτω διά τοϋ πεμπο- 
μένου αύτφ ηλεκτρικού ρεύματος έτίθετο εις 
ένέργειαν. Τό ρεύμα δέ τούτο έπέστρεφεν εις 
τήν πηγήν του μετά τήν δίοδον αύτοϋ διά τοϋ 
έν τή άμάξη κινητήρος διά τών εκατέρωθεν 
τροχών καί τών τροχιών αύτών. Ή  ρυμουλκό; 
αδτη έσυρεν όπισθεν αύτής δύο άμάξας μικράς 
φεοούσας 12 άτομ.α' τό δέ διατρεχόμενον διά
στημα ήτο 300 μέτρων. Ή άναπτυχθεϊσα τα- 
χύτης κατά τό πρώτον τούτο πείραμ.α ήτο 3 
Υ2 μέτρων κατά δευτερόλεπτον, ήτοι πλέον 
τών 12 χιλιομέτρων καθ’ ώραν.

*
¥  ¥

Ή έπιτυχία τών πειραμάτων αύτών τοϋ 
Βίεαίβηβ ένεθάρρυνον εις τήν δημιουργίαν τού 
χρώ τυυ  ή Λ ι χ ζ ρ ι χ ο ΰ  σιδηροδρόμου εν Βεοολίνφ

κατασκευασθέντος καί τακτικότατα έν ένερ- 
γεία όντος άπό τού Μαρτίου τού 1881. Ό  η
λεκτρικό; σιδηρόδρομος ούτος άρχεται έκ τού 
σιδηροδρομικού σταθμού Anhalt καί φθάνει 
μέχρι τής Στρατιωτικής σχολής έν Lichter
felde. 'Ενταύθα όμως ή κεντρική τροχιά έν- 
οχλητική ουσα εις τήν κυκλοφορίαν τών κοινών 
αμαξών ώς έκ τής έξοχή; αύτής έκ τής έπιφα- 
νείας τής όδοΰ άφηρέθη έντελώς, τό δέ ήλε- 
κτρικόν ρεύμα ήδη στέλλεται διά τής μιάς τρο
χιάς τών τροχών,διά δέ τού έτέρου τροχού καί 
τής τροχιά; έπανέρχεται εις τήν πηγήν αύτού. 
“Εξ πρός τοϊς τριάκοντα άμαξοστοιχίαι καθ’ 
ημέραν κυκλοφοροϋσιν έπί τής πρώτης ταύτης 
σιδηροδρομικής γραμμής μετά ταχύτητος 35- 
40 χιλιομέτρων καθ’ ώραν δι’ ήλεκτροκινη- 
τηρίου μηχανής πέντε μόνον ΐππων δυνάμεως. 
Τά μ,ήκος τής γραμμής είναι 3 χιλιόμετρα'πρό- 
κειται όμως ν’ αύξηθή κατά 3 '/2 Zf* *τι·

"Ετερος σιδηρόδρομος ή ΐ ι χ τ  ρ ιχδς  c ra ip io c , 
οϋτως είπεϊν, έσχεδιάσθη ύπό τοϋ Chrétien καί 
μελετάται νά κατασκευασθή έν Παρισίοις έπί 
τής πλατείας λεωφόρου τού Βολταίρου. Αί τρο- 
χιαί τού σιδηροδρόμου αύτοϋ Οέλουσιν είναι 
έναέριοι ύποστηριζόμεναι ύπό μακράς σειράς σι
δηρών στοών.

Τό σπουδαιότατου όμως είναι ή μελετωμένη 
κατασκευή μ ικ ρού  ή .Ιιχ τροσ ιδηροδ  ρύμου τα χ υ 
δρομικού ύπό τοϋ Μαρκέλου Δεπρέ σχεδιασθέν- 
τος, όστις έλκων όπισθεν αύτοϋ άμαξίδια πλή
ρη έπιστολών,τηλεγραφημάτων, φακέλλων δια
φόρων, θέλει κυκλοφορεί έν τοϊς ύπογείοις οχε
τοί; τής πόλεως καί έκτελεϊ τήν ταχυδρομι
κήν ύπηρεσίαν αστραπηδόν έκ τοϋ ένός μέχρι 
τοϋ έτέρου άκρου τής εύρείας πρωτευούσης τής 
Γαλλίας. Τό σύστημα τούτο θέλει αντικατα
στήσει τά ήδη έν ένεργεία ον εύφυέστατον σύ
στημα τών ύπογείων πνευματικών σωλήνων, έν 
οίς κύλινδρος στερεός έκ τού ένος ε'ις τό έτε
ρος άκρον τής πόλεως ώθεϊ πρό αύτοϋ φάκελ- 
λον τηλεγραφημάτων διά συμπυκνώσεως τοϋ 
όπισθεν αύτού άέρος καί άραιώσεως τού έμπρο
σθεν αύτού.

*
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Ταυτοχρόνως δέ διάφορα πειράματα έγέ
νοντο πανταχοΰ ηλεκτρικών Tramways καί 
κατασκευαί έπίσης τοιούτων εις δημοσίαν χρή
σιν. Οϋτω έν τή κατά τό 1881 ηλεκτρική έκ- 
θέσει τών Παρισίων ηλεκτροκίνητον Tramway 
έλάμβανεν έξωθεν εκ τίνος άποστάσεως έκ τού 
μεγάρου τής έκθέσεως άνά 50 έπισκέπτας καί 
είσήγεν αύτούς έντός αύτοϋ. Έν τφ είδει 
μως τούτω τού Tramway καθιερώθη νέον σ&- 
στημα. Τό ήλεκτρικόν ρεύμα πλέον δέν έστέλ- 
λετο καί έπανήρχετο εί; τήν πηγήν του διά  

τ ώ ν  σ ιδηρώ ν τρ ο χ ιώ ν ,  ά λ λ ά  δ ιά  δύο συρμάτων



μεταλλικών, ΰποστηριζομένων διά πασσάλων 
κατά το μήκος τής γραμμής· καί τά δύο ταύτα 
σύρματα συνεκοινώνουν ποές τόν εν τή άμάξη 
ηλεκτροκινητήρα διά μικρών έπιμήκων ελασμά
των έξερχομένων έκ τής οροφής τής άμα'·/]; καί 
ολισθαινόντων επί τών συρμάτων αύτών κατά 
τήν πορείαν τής άμάξης. Εννοείται ήδη, ότι 
διά μεν τού ενός σύρματος έπέμπετο, διά δέ 
τού ετέρου έπανήρχετο εις τήν πηγήν τό ήλε- 
κτρικόν ρεύμα.

Κατά το σχέδιον τούτο ή έν Βεοαλίνω εται
ρία τών ίπποσιδηροδρόμων εις μίαν τών έν τή 
κεντρικωτέρα όδώ τής πόλεως γραμμών τών 
Tramways αυτής αντικατέστησε τούς ϊππους 
διά τού ηλεκτρικού κινητήρας. Τά Tramways 
ταύτα, συνιστάμενα έκ δύο άμαξών δυναμένων 
να περιλκβωσιν 90 άτομα, εύρον μεγάλην ύ- 
ποστήριξιν καί επιτυχίαν έν Βερολίνω σήμερον. 
’Επίσης δέ ή έν Γενεύτ, τής Ελβετίας εταιρία 
τών ίππο σιδηροδρόμων άπεφάσισε νά έφαομόση 
έπί πασών τών άμαςών αυτής τόν ηλεκτρισμόν.

*
* *

’Εν Παρισίοις δεν κατεσκευάσθη είσέτι γραμ
μή τις εις κοινήν χρήσιν πλήν τά πειράματα 
καθ’ έκάστην πολλαπλασιάζονται μετά μεγί
στης πάντοτε έπιτυχίας, καί ή ημέρα, καΟ’ήν | 
οί Παρισινοί θέλουσι ταξειδεύει δι’ αμαξών ά- 
νευ ϊππων, άνευ άτμού, άνευ συμ.πεπιεσμένου 
άέρος, άνευ θορύβου καί καπνού δεν είναι μα
κράν . Τήν 24 παρελθόντος ’Ιουνίου έγένοντο 
πειράμ.ατα ήλεκτρικού Tramway διατρέξαντος 
μετά ταχύτητας 11 χιλιομέτρων καθ’ώραν, (ή
τοι ολίγον τι ταχύτερο·/ τών ίππων),διάστημα 
30 χιλιομέτρων μετά 40 επιβατών. Έκτοτε 
τά πειράματα επαναλαμβάνονται καθ’έκάστην 
σχεδόν καί οί Παρισινοί εκπλήσσονται ουχνά- 
κις βλέποντες έπί τών τροχιών τού ίπποσιδη- 
ροδρόμου όλισθαινούσας σιγηλ.ώς ηλεκτροκινή
τους άμαξας.

* »
Τά διά τού άτμού λοιπόν Tramways, άτινα 

δεν ήδυνήθησαν νά είσαχθώσιν εις τήν έν ταϊς 
πόλεσι συγκοινωνίαν διά τήν βαρεϊαν καί τε
ρατώδη αύτών μ.ηχανήν, ήτις διά μέν τού κρό
του καί τών οξέων συοιγμών της κατετρόμαζε 
τούς ϊππους καί τούς άμαξηλάτας, διά δέ τής 
έξακοντίσεως κυμάτων μελανός καπνού έρρύ- 
παινε τάς οικίας καί τά πάντα, αντικαθίσταν
ται ήδη διά τού ηλεκτρικού Tramway φέρον- 
τος εις τό βάθος αυτού κεκρυμμένην τήν ήλεκ- 
τρικήν του κινητήριαν μηχανήν, ούδένα, ούδέ 
τόν έλάχιστον θόρυβον παράγοντος, δι' ον οί 
άμαξηλάται νά δυνηθώσι νά έκφέρωσι μεμψι- 
μοιρίας διά τούς Ιππους τών άμ,αξών των. . . 
Άλλά τί λέγω ; παρ’ ολίγον έλησμόνουν, οτι 
καί άμαξηλάται καί ΐπποι καταδικάζονται
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προσεχώς εις διηνεκή ισόβιον αργίαν ! Οί ευ
φυείς ήλεκτρολόγοι δεν παρημέλησαν καί τάς 
κοινάς άμαξας' έμελετησαν, ένέκυψαν καί εις 
το ζήτημα τών x o tr& r ή .Ιεχ τρα μ α ζω ν . Εν
ταύθα όμως δεν ύπάρχουσιν ούτε σιδηραΐ τρο- 
χιαί ούτε σύρματα, δι’ ών νά. πέμπηται εις τήν 
άμαξαν τό ηλεκτρικόν ρεύμα έκ τού σταθμού. 
Έν τγ( κοινή άμ.άξγ, ό ηλεκτρικός κινητήριος 
μηχανισμός συνίσταται έκ συμπυκνωτήρων πε- 
πληρωμένων έκ τών σταθμών ηλεκτρισμού καί 
κινούντων τόν ηλεκτροκινητήρα,τόν στρέφοντα 
τούς τροχούς τής άμάξης.

*
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Πρώτον πείραμα έγένετο ΰπό τού Γουστά- 
βου Τρουβέ έν Παρισίοις έν τή όδώ Βαλοά τώ 
1881 διά ποδοκίνητου δίφρου (vélocipède).Κα
τόπιν όμως έγένοντο πλεϊστα άλλα άμαξών 
κοινών μ.ετά θαυμαστής έπιτυχίας, καί ιδίως 
τήν 3 λήξαντος έν τοϊς Ήλυσίοις ΓΙεδίοις διά 
λ.εωφορείου, ού έπέβαινον ό υπουργός τών Τα
χυδρομείων καί Τηλεγράφων Cochéry, ό Λεσ- 
σέψ καί διάφοροι βουλευταί καί επίσημοι μη
χανικοί. Ύπό τάς έδρας τής άμάξης είχον το- 
ποθετηθή οί συμπυκνωτήρες δίδοντες 72 ϊππων 
δύναμιν. Ή  έπιτυχία τού πειράματος ήτο πλή
ρης' ή ταχύτη; ΰπήρξεν άνωτέρα τής τών συ
νήθων δι’ ϊππων άμαξών. Τό λεωφορεΐον ήδύ- 
νατο ευχερέστατα νά διευθύνηται καί νά στρέ
φεται μετά καταπληκτικής άληθώς εύκολίας 
καί ταχύτητος.

*
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Παραλλήλως εις τάς έξαισίας ταύτας δόκι
μά; περί τήν συγκοινωνίαν τής ξηρά; δεν πα- 
ρημελήθη καί ή διά θαλάσσης.Τό π ρ ώ το ν  ή.ίεχ- 
z p ix ô r  π  Λάιον άποτυχόν, ώς εϊπομεν άνωτέρω, 
ένεφανίσθη έπί τού Νέβα ποταμού τω 1839. 
Μετά 42 ακριβώς έτη, ήτοι τώ 1881 έπανε- 
λαμβάνετο τό πείραμα μετ’ έπιτυχίας ύπό τού 
Γουστάβόυ Τρούβέ έν τώ Σηκουάνα ποτάμώ.Τό 
πλοιάριον αύτού 8 μέτρων μήκους είχε ταχύ
τητα 12 χιλιομέτρων έκάστην ώραν. Τύ επό
μενόν έτος 1882 τά πειράματα τής ήλεκτρο- 
πλοίας έγένοντο έπί τού έν Λονδίνιρ Ταμέσεως 
ποταμού, ένθα ή ταχύτης τού πλοιαρίου ύπε- 
λογίσθη 8 κόμβου; καθ’ ώραν. Δεν υπολείπε
ται λοιπόν καί ενταύθα ή Sv έτι βήμα εις τήν 
δημιουργίαν· j}.IsxtpcxoB ravtcxoü  !

*
* ·

Υπολείπεται έτι έν έτερον μέσον συγκοινω
νίας, ή ¿ναέριος !  'Λράγε έν τή παντοδυναμία 
τού ηλεκτρισμού δεν υποφώσκει καί ή έπιτυ
χία ταύτης διά τής κινητήριου δυνάμεως «ύ- 
τού, ή πραγματοποίησις τοδ· ονείρου τούτου, 
διά τό όποιον όποιοι δεν κατεβλήθησαν μ.όχθοι 

1 καί θυσίαι καί όπόσοι δεν έπεσαν θύματα τής
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επιμόνου άφοσιώσεώς των ! Νά έλπίσωμεν λοι- I 
πόν, οτι μετ’ ολίγον ό άνθρωπος δεν θά θεωρή ! 
μετά ζηλοτύπου βλέμματος τούς ελευθέρους ι 
τού άέρος κατοίκους, τά. πτερωτά έμψυχα όν
τα ; οτι θά διατρέχη τήν ατμόσφαιραν έκ τού 
ένός πόλου τής γής έπί τόν έτερον μετά τα
χύτητος καί ύπό τών πτηνών αύτών ζηλευτής ; ¡ 
Όποια πρόοδος ! Αί διά ξηράς, αϊ διά θαλάσ- | 
σης,αί διά τώνάέρων συγκοινωνίαι θά άνθαμιλ- , 
λώνται άλλήλαις μετά θερμότητος. ’Οποία με- j 
ταμόρφωσι; 1 Έκτος τών πλείστων άλλων διά 
τήν ανθρωπότητα ώαελημάτων, όποιον βήμα 
προόδου δεν θέλει συντελεσθή καί εις τήν στρα- I 
τιωτικήν τέχνην! Ή  πανίσχυρος καί φοοερά j 
νύν ναυτική δύναμις Αγγλία ίσως τότε θέλει ; 
ύποκύψει ύπό νέαν τινά αεροστατικήν καλώς 
κατηρτισμένην ευρωπαϊκήν δύναμιν '. Όποια ά- | 
ληθώς ανατροπή ! . . .

¥ ¥
ΙΙρίν περατώσωμεν ενταύθα τό άρθρον ημών, 

άς ανημονεύσωμεν καί τήν προσεχή σύστασιν 
έν Παρισίοις σπουδαιότατης ηλεκτρικής εται
ρίας, ήτις θέλει χρησιμεύσει ώς κέντρο·/ πλη
ροφοριών έπί τών προόδων τού ηλεκτρισμού έν 
άπάση τή οίκουμέν·/] καί ώς κύριος μοχλός τής 
διαδόσεως τού ηλεκτρισμού, τής άναπτύξεως 
καί τελειοποιήσεως αύτού διά διαφόρους έπι- , 
στημονικάς καί κοινωνικά; άνάγκας. Ήδη έ- | 
σχηματίσθη ή πρώτη επιτροπή έκ προσώπων ί 
σπουδαίων, άπάντων μελών τής Ακαδημίας 
τών Παρισίων, ϊνα μελετήσωσι τό ζήτημα καί 
όρίσωσι τάς βάσει; τής σπουδαιότατης ταύ
της, ίσως παγκοσμίου, εταιρίας.

Π χρ ίσ ιο ι ,  31 Α ύγουσ τον  ( ί . ν  ) 1883 . Φ * .

'Εν. τοΟ Μ χ ρ ό ν ο υ ,  αυγγρχφή; ι ο ύ  γνο ισ το τά του  
Ί τ χ λ ο Β  σ υ γ γ ο α σ ίω ;  Έ δαόνοου  ο ί  Α μ ίχ ι : ,  ου τ ιν ο ;  χαι 
α λ λ »  ί ρ γ α  ϊ'/,ονοι δημοσιευΟή iv  irj ' Έ α τ ί χ  » ,  ν χ ι χ  
■/ωριζομιν Ι ν  τ ή ;  ιταλ ικής ϊ ζ ίλ λ η ν ισυ ένο ν  ι ό  κ α τω τ έρ ω  
περίεργον νεφχλαιον-

ΕΝ ΓΕΓΜΑ
ιΐς του (ΐεγάλου Β ε ζ ί ρ η  τα\> Μαρόκου.

Χθες έγευματίσαμεν εις τού μεγάλου Βεζίρη 
Τχϊβ βέν Ίαμανί τού έπονομαζομένου Βοχσχε- 
ρίν, όπερ κατά τινας μεν σημαίνει νικητής εί; 
τό παιγνίδιον τής σφαίρας, κατ’άλλου; δε πκ- 
τήο είκοσι·/ υιών. Είναι δε μέγας Βεζίρης ψιλώ 
μόνον όνόματι, διότι ό πατήρ του έσχε τό α
ξίωμα έκεϊνο έπί τής βασιλείας τού πρώην 
Σουλτάνου.

Ό  άνθρωπος,οστις είχε σταλή ϊνα μας προσ- 
καλέσνι έγένετο δεκτός ύπό τού πρεσβευτού 
ενώπιον μας.

r Ό  μέγας Βεζίρης Ταιβ βέν Ίαμανί Βο-

παρακαλεϊ τόν πρεσβευτήν τής Ιταλίας καί 
τήν ακολουθίαν αύτού νά εύδοκήσ·/] νά γευμα- 
τίσ·/] σήμερον εί; τόν οίκόν του.

Ό  πρεσβευτής ευχαρίστησε.
—  Ό  μέγας Βεζίρης Ταϊβ βέν Ίαμανί Βο- 

ασχερίν,— έξηκολούθησεν ό άνθρωπος μετά τής 
αύτής σοβαρότητος— παρακαλεϊ ώςαύτως τόν 
πρεσβευτήν καί τήν ακολουθίαν αύτού νά φέ- 
ρωσι μεθ’ εαυτών πηρούνια καί μαχαίρια καί 
νά συμπαραλάβωσι καί τούς ΰπηρέτας των ϊνα 
τούς ύπηρετώσιν εις τήν τράπεζαν.

Έπορεύθημεν πρός τό έσπέρας πάντες έν έ- 
πισήμω στολή μετά λευκού λαιμοδέτου, έφιπ
ποι, ακολουθούμενοι ΰπό τών συνήθων ένοπλων 
άνδρών . Δεν ενθυμούμαι εί; ποιον μέρος τής 
πόλεως έκειτο ή οικία, τόσαι ήσαν αί περιδρο- 
μαί καί αί στροφαί, τάς οποίας είχομεν κάμει, 
αί αναβάσεις καί καταβάσεις διά δρομίσκων έ- 
σκεπασμένων , σκοτεινών , άπαισίων , έχοντε; 
καθ’ έκάστην στιγμήν τόν νούν μας νά κυβερ- 
νώμεν διά. τού χαλινού τάς ήμιόνους, αϊτινες 
ώλίσθαινον καί νά κλίνωμεν τά; κεφαλάς διά 
νά μή προσκρούωμεν πρός τάς καθύγρους κα
μάρας τών άτελευτήτων στοών.

Αφιππεύομε·/ έν σκοτεινώ διαδρόμψ καί είσ- 
ερχόμεθα έκεΐθεν εις εύρύχωρον αύλήν ορθογώ
νιον, τής όποιας τό έδαφος ήτο έστρωμένον οιά 
ψηφιδωτού. ΙΙεριεκυκλούτο ή αύλή αύτη ύπό 
ύψίστων λευκών παραστάδων, έφ'ών έκυρτούντο 
μικρά τόξα κεκοσμημένα δι’ αραβουργημάτων 
έκ μαρμαρώματος κεχρωματισμένα πράσινα· τό 
όλον άπετέλει παοάξενον μαυρουσιοβαβυλωνια- 
κόν άρχιτεκτόνημα , τά όποιον μάς ένεποίει 
τέρψιν άμα καί θαυμασμόν. Έν τώ μέσω τής 
αύλή; άνέβλυζον άπό έπτά έκ λευκού μαρμά
ρου δεξαμενών επτά υψηλοί κρουνοί, ών τό κε- 
λάρυσμα τό πολύ ώμοιαζε πρός όαγδαίως κα- 
ταφερομένην βροχήν. Ήσαν πέριξ θυρίδες ημί
κλειστοι καί ά.νά δύο μικρά παράθυρα. Έν τώ 
μέσω τών δύο βραχύτερων τού ορθογωνίου πλευ
ρών ήνοίγοντο άνά μία μεγάλη Ούρα, δι' ών 
είσήρχεσο εις δύο αίθουσας, παρά τόν ούδόν δέ 

| τής μιάς έκ τών δύο τούτων Ουρών μάς περιέ
μενε πεζός ό μέγας Βεζίρης, έχων οπισθέν του 
δύο γηραιού; μαυρουσίους συγγενείς του, δεξιά 
δέ καί αριστερά ΐσταντο δύο σειραί δούλων, ή 
μέν άνδρών ή δέ γυναικών.

Άφ’ ού έγειναν έξ άμφοτέρων τών μερών αί 
συνήθεις φιλοφρονήσεις, ό μέγας Βεζίρης έκα- 
θησεν έπί τίνος σί.ϊεέ έρειδομένου κατά μήκος 
τού τοίχου, έστκύρωσε τού; πόδας, έσφιγξε 
πρός τήν κοιλίαν του δι’ άμφοτέρων τών χει- 
ρών στρογγυλόν ποοσκέφαλον, κατά τήν γνω- 
στοτάτην αύτού συνήθειαν καί έμεινεν έπειτα 
οϋτω τοποθετημένο; χωρί; δι' όλου νά κινήθή 
καθ’ ολην τήν εσπέραν.

Ή τ ο  τεσ σα ρ ά κ ο ν τα  π έν τε  έ τώ ν ,  ισχυρός, έ-
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χων κανονικωτάτου; του προσώπου τού? χαρα
κτήρας, άλλ’ όχι καί συμπαθητικό;, διότι έ- 
λαμπεν εις του; οφθαλμού; του δεν ήξεύρω ο
ποία τ ι ;  λάμψις, ήτις ύπεδήλωνε κίβδηλον άν- 
δρα. Έφόρει φακιόλιον καί λευκόν καφτάνι, 
ώμίλει δέ μετά πολλής ζωηοότητο; καί ήχη- 
ρώ; έγέλα εί; πάσαν λέξιν είτε ιδίαν είτε άλ
λου, άναρρίπτων εϊ; τά  όπίσω την κεφαλήν καί 
έξακολουθών νά κρατά, χάσκον τό στόμα πολύν 
χρόνον άφ’ ου είχεν ήδη σβεσθή ό γέλω;.

ΙΙρό; τού; τοίχου; έκρέμαντο μικραί είκόνε; 
μετ’ επιγραφών έκ του Κορανίου, γεγραμμένων 
διά χρυσών γραμμάτων, έν τώ  μέσω όέ τή ; αι
θούση; υπήρχε τράπεζα, όμοία πρός εκείνα;, 
τά ; όποία; βλέπει τ ι ;  εί; τά  ξενοδοχεία τών 
χωρίων καί τινα αγροτικά καθίσματα, πέριξ δέ 
λευκοί σελτέδες έν είδει σοφάδων, έφ’ ών έρρί- 
ψαμεν τούς πίλου; μα;.

Ό  βέν Ίαμανί ήνοιξε ζωηράν συνομιλίαν 
πρό; τόν πρεσοευτήν, τόν ήρώτησεν άν ήτο νυμ
φευμένος, διά τ ί δέν ένυμφεύετο, τώ  είπεν ότι 
άν είχε σύζυγον Οά ήτο μεγάλη δι’ αυτόν εύ- 
χαοίστησι; νά τήν ίδη εί; τό  γεύμα του, οτι 
ό τή ; ’Αγγλία ; πρεσβευτή; είχε συμπαραλάβει 
εις έν του γεύμα τήν θυγατέρα του, ή τι; είχε 
πολύ εύχαριστηθή, ότι πάντε; οί πρέσβεις έ
πρεπε νά νυμφεύωνται επίτηδες διά νά όδηγώσι 
τά ; γυναίκά; των εί; τό  Ψέζ καί νά γευμα- 
τίζωσι μετ' αύτών εί; τόν οϊκόν του— καί άλ
λα; τοιαύτας ομιλία; διακοπτόμενα; ύπό α
σβέστου γέλωτος.

Έ ν  ώ ώμίλει ό Βεζίρης, έγώ καί οί ζωγρά
φοι, καθήμενοι παρά τόν ουδόν τή ; Ούρα;, πα- 
ρετηρούμεν λαθραίως τά ; δούλας, αϊτινε; κατά 
μικρόν λαβούσαι θάρρος έκ τής εύμ.ενοϋ; μας 
περιεργεία; είχον πλησιάσει, χωρίς νά τά ; CS-yj 
ό Βεζίρης, σχεδόν μέχρι; ημών καί έστάθησαν 
έπειτα εί; τήν θέσιν έκείνην παρατηρούσαι άμα 
καί έπιδεικνύμεναι μετά προφανούς εύαρεσκείας. 
Ίΐσαν όλαι οκτώ ώραϊαι νεάνιδες άπό δεκα
πέντε έ(ι>; είκοσιν έτών, τινέ; μ.έν ύπομέλαιναι, 
άλλαι δέ μαύραι, μέ μεγάλους οφθαλμού;, δια- 
τεταμένους μυκτήρας, προεξέχοντα τά στήθη, 
ένδεδυμέναι έσθήτα; λευκά; καί περιεζωσμέναι 
περί τήν όσφύν διά πλατείας κεντημένη; ζο>- 
νη;" είχον γυμνούς τούς βραχίονας καί τού; πό- 
δα;, έφόρουν δέ ψέλλια εί; τά μετακάρπια, 
μεγάλους αργυρού; κύκλου; εί; τά  ώτα. καί δύο 
μεγάλου; δακτυλίους περι τά ; κνήμ.ας. Έφαί- 
νοντο οτι οΰδένα Οά είχον ένδοιασμόν νά έπι- 
τρέψωσιν εί; χεϊρα χριστιανικήν νά Οωπεύσν] 
τά ; παρειά; των. Ό  εις έκ τών ζωγράφων έ- 
πέστησε τήν προσοχήν τού συναδέλφου του 
πρός τον πόδα μ.ιάς έξ αυτών, ό'στις ήτο κάλ- 
λιστος· έκείνη τό  ένόησε καί αμέσως ήρχισε νά 
παρατηρή τόν πόδα της μετά πολλής περιερ- ; 
γείας. Πάσαι δέ αί άλλαι. έμιμήθησαν τήν πρώ- !

την παραβάλλουσαι τούς ίδιους πόδα; πρό; 
τούς πόδας έκείνης. Ό  αύτός ζωγράφο; δ ιέ— 
τεινεν αίφνης τόν τέω; συνεσταλμένον κυλιν
δρικόν του πίλον αϊ δούλαι οπισθοχώρησαν έν 
βήμα, έπειτα έμειδίασαν καί έπλησίασαν. Ά λ λ ' 
ήκούσθη τότε ή φωνή τού βέν Ίαμανί προστά- 
ζοντος νά είπωσι νά παρατεθή ή τράπεζα καί 
άπήλθον.

Ή  τράπεζα παρετέθη ύπό τών ήμετέρων 
στρατιωτών, δούλο; δέ τ ι ;  τή ; οικία; ένέπη- 
ξεν έν τώ  μέσω τρεϊς μεγάλα; λαμπάδας έκ κα
θαρού κηρού ποικίλου χρώματος. Τά πινάκια 
ήσαν τού Βεζίρη, άλλά δέν ύπήρχον ουτε δύο 
όμοια, άλλα ήσαν μεγάλα καί άλλα μικρά, τ ι-  
νά μέν λευκά τινά δέ χρωματιστά, άλλα άρί- 
στης ποιότητο; καί άλλα προστυχότατα. Καί 
τά  χειρόμακτρα δέ ήσαν τής οικίας, άλλά καί 
ταύτα βαμβακερά μέν πάντα, άλλά διαφόρου 
μεγέθους, άστρήφωτα, κοπέντα έν βία καί ό
πως οπω; όλι'γα; ώρα; πρό τού γεύματος.

Ί ΐ τ ο  ήδη νύξ οτε έκαθήσαμεν εί; τήν τρά
πεζαν. Ό  μέγας Βεζίρη; έμεινεν εί; τήν θέσιν 
του έπί τού σελτέ μέ τό προσκέφαλον έπί τής 
κοιλίας, διελέγετο δέ πρό; τού; δύο συγγενείς 
του καί έγέλα άδιακόπως.

Δέν θά περιγράφω τό  γεύμα διότι δέν θέλω 
νά άναξέσω λυπηρά; αναμνήσεις' λέγω μόνον 
ότι είχον παρατεθή τριάκοντα φαγητά, ήτοι 
τριάκοντα βαρεΐαι συμφοραί,χωρίς νά ύπολογι- 
σθώσιν αί μικρότερα·, δυσαρέσκεια·, τών γλυκι
σμάτων.

Μετά τό δέκατον πέμπτον φαγητόν, έπειδή 
άπέβαινε καθ’ υπερβολήν δύσκολος ή έξακολού- 
θησι; τού άγώνος χωρίς νά βρέξωμεν τά χείλη 
μα; δι’ ολίγου οίνου, ό πρεσβευτή; παρήγγει- 
λεν εί; τόν Μορτέον νά έρωτήση τόν Βεζίρην 
άν εύηρεστεΐτο νά μάς άφίση νά φέρωμεν φιά— 
λα; τινά ; καμπανίτου. Ό  Μορτέος ώμίλησε 
περί τούτου εί; τό ώτίον τού Σελάμ καί ό Σε- 
λάμ έπανέλαβε τήν αϊτησιν εις τό  ώτίον τής 
Αυτού Έξοχότητος.

Ή  Αυτού Έξοχότη; ήρχισε μακράν περί τή ; 
αίτήσεώ; μας άπάντησιν πρός τόν Σελάμ, χα
μηλή τή φωνή, ήμείς δέ μετά στενοχώρια; πα- 
ρηκολουθούμεν διά τής άκρας τού οφθαλμού 
τήν φυσιογνωμίαν τής Εξοχότητά; του, ϊνα 
διακοίνωμ.εν οποίαν τινά έκβασιν θά έλάμβανε 
τό διάβημά μα;' αί παρατηρήσεις μα; όμως δέν 
μάς έδιδον πολύ θάρρος.

Ό  Σελάμ. ήγέρθη περίλυπος καί άνήνεγκε 
την άπόκρισιν εί; το  ώτίον τού Μορτέου, οστις 
μά; άπεσβόλωσε διά τών έξή; λόγων'

—  Ό  μέγας Βεζίρης λέγει οτι δέν θά είχε 
δυσκολίαν . . . ότι ρ,άλιστα εύχαρίστω; θά συγ- 
κατετ£θετο...άλλ’ ότι όμως τό πράγμ.α θά ήτο 
άτοπ'ον . . . ότι θά έκηλιδώνοντο τά ποτήρια... 
ίσως καί ή|τράπεζα,καί οτι οπωσδήποτε ή δψις,

F. I

ή όσμ.ή . . . τό  καινοφανές τού πράγματος . . .
—  ’Εννόησα,έννόησα,— άπεκοίθη ό πρεσβευ

τή ;— ά; μή γείνη πλέον λόγος.
Τά πρόσωπα πάντων αυτομάτως έχρωματί- 

σθησαν ύποπράσινα.
Ά φ ’ ού έτελείωσε τό  γεύμα, ό πρεσβευτή; 

παρέμεινεν ΐνα συνομιλήση πρό; τόν Βεζίρην. 
ήμεΐ; δέ έξήλθομεν τής αιθούσης. Ή το  σκότος 
καί έπιπτε ψιλή βροχή. Ε ί; τήν άλλην αίθου
σαν, είςτό βάθοςτή; αύλής υπό τό φώ; μιάςλαμ- 
πάδο; έγευμάτιζον καθήμενοι χαμαί ό καδής 
μετά τών ανθρώπων του καί οί γραμματείς τού 
μεγάλου Βεζίρη. Έ ξ  όλων τών μικρών παραθύ
ρων τών τεσσάρων τοίχων, άτι να έφωτίζοντο 
άπό τού εσωτερικού τής αιθούσης, έκρυφοκύτ- 
ταζον γυναίκες καί παιδία, ών ήμεί; έξωθεν 
διεκρίνομεν τό  μαύρον διάγραμμα. Διά τίνος ή- 
μιανοικτής θύρας τού ισογείου έφαίνετο άλλη 
αίθουσα λαμπρώς φωτισμ.ένη, οπου έκάθηντο 
κύκλω ή ήσαν ήδυπαθώς έξηπλωμέναι αί γυ
ναίκες τού μεγάλου Βεζίρη φορούσαι ώσπερ 
βασίλισσαι διαδήματα, άλλ’ έλαφρώ; άποκρυ- 
πτόμεναι ύπό τού άρωματώδους καπνού, όστι; 
άνέβαινεν άπό τών πρός τούς πόδας των καιο- 
μ.ένων θυμιατηρίων. Δούλοι καί δούλαι έπήγαι- 
νον καί ήρχοντο μεταξύ τού εστιατορίου καί 
τών μαγειρείων διερχόμενοι διά τής αύλής, 
είσήρχοντο πότε εις τήν μίαν θύραν καί πότε 
εί; τήν άλλην, άνέβαινον καί κατέβαινον. (-)ά 
ήσαν πεντήκοντα τουλάχιστον πρόσωπα εί; κί- 
νησιν καί όμω; ούτε φωνήν ήκουε; ουτε βήμ.α 
οΰτε ψιθύρισμα. Ένόμιζε; ότι ήσαν άφωνα καί 
μυστηριώδη πρόσωπα φαντασματική; τινο; πα- 
ραστάσεως' έκπληκτοι καί ήμεί; έπί τούτω, 
μακρόν χρόνον έμείναμεν παρατηρούντες άπό 
τού σκότους, όπου έκρυπτόμεθα, χωρίς ουδέ λέ- 
ξιν νά προφέρωμεν.

’Απερχόμενοι είδομεν κρεμ.άμενον πρό; τινα 
τών παρασπάδων τής αύλής χονδρόν λωρίον μέ 
πολλούς κόμβους. Ό  διερμ.ηνεύς ήρώτησε δού
λάν τινα τής οικία; εις τ ί  έχρησίμευεν έκείνο 
τό λωρίον.

—  Νά μάς μαστιγώνωσιν,— είπε.
Ίππεύομεν πάλιν καί κατευθυνόμεθα πρό; 

τήν οικίαν μα; συνοδευόμενοι ύπό σμήνους δού
λων τού Βεζίρη κρατούντων φανούς. Τό σκότος 
ήτο ψηλαφητόν καί ή βροχή ραγδαία. Είναι α
δύνατον νά φαντασθή τις τήν παράξενον έντύ- 
πωσιν, ήν έκαμ.νεν ή μακρά έκείνη Ιππασία, ή 
σειρά τών φανών, ό όμιλος τών ένοπλων καί 
κουκουλωμένων άνδρών, τό έκκωφαΐνον κρότη
μα τών ποδών τών 'ίππων, ά θόουβο; τών ά
γριων κοαυγών διά μέσου τού λαβυρίνθου τών 
στενών δρομίσκων καί τών έσκεπασμένων δια
δρόμων καί έν τή βαθυτάτη σιγή τής κοίμω- 
μένης πόλεως.Ένόμιζε; ότι είναι πένθιμος ουν- 
οδία βαδίζο-υσα δια τών μαιάνδρων απέραντου

σπηλαίου ή κρύφια στρατιωτών οδοιπορία νύ- 
κτωρ δι’  ύπογείων στοών προχωρούσα ϊνα αί
φνης καταλάβγ, έχθρικόν φρούριον. ΑΓφνη; ή 
συνοδία έστάθη, νεκρική σιγή έπεκράτησε καί 
διεκρίναμεν φωνήν λέγουσαν άραβιστί'— Ί Ι  ο
δός είναι κεκλεισμένη!— Μετά μ.ίαν στιγμήν ή
κούσθη κρότος πολύς κτυπημάτων. Οί στρα- 
τιώ τα ι τή ; συνοδία; μα; προσεπάθουν μέ τά 
κοντάκια τών τουφεκίων νά διαρρήξωσι μίαν έκ 

| τών χιλίων πυλών, αϊτινε; τήν νύκτα έμποδί- 
ί ζουσι τήν κυκλοφορίαν διά τών όδών τού Φέζ. 

Ή  εργασία διήρκεσεν επ' ολίγον' ήστραπτεν, 
έβρόντα, εβρεχεν οί δούλοι καί οί στρατιώται 
έπήγαιναν καί ήρχοντο μέ τούς φανού; καί διε- 
γράφοντο μαύραι αί μακραί των σκιαί έπί τών 
το ίχων ό καδής όρθιος έπί τών αναβολέων ή- 
πείλει τούς άοράτους κατοίκους τών πέριξ οί- 
κιών'ήμεϊ; δέ ένετρυφώμεν έν τώ  μέσω τή ; λαμ
πρά; έκείνης είκόνος τού 'Ρεμ.βράνδ μετ’ απε
ριορίστου εύχαριστήσεως. Τέλος τά  κτυπήμα
τα έδιπλασιάσθησαν, ή πύλη ήνοίχθη καί έξη— 
κολουθήσαμεν τήν πορείαν μας. 'Ολίγον πριν ή 
φθάσωμεν εί; τόν οίκόν μας, ύπό τυμβοειδή 
καμάραν, έξ στρατιώται τού πεζικού μ.άς έπα- 
ουσίασαν ό'πλα διά τής μ.ιάς μόνον χειρός, διά 
έ τής άλλη; έκράτουν λύχνον άνημμένον καί 

αυτη ήτο ή τελευταία σκηνή τή ; φανταστικής 
παραστάσεως τή ; έπιγραφομένης'— Έ ν  γεύμα 
εί; τού μεγάλου Βεζίρη.— Ά λ λ ’ όχι' ή τελευ
ταία σκηνή ήτο οτε, μ.όλι; είσελθόντε; εί; τήν 
αυλήν μας έχύθημεν εί; καταβρόχθισιν γαλλι
κών σαρδελλών καί εί; καταρρόφησιν πολλών 
φιαλών οίνου τού Βορδώ.Τότε ό σύντροφό; μας 
Οϋσης ύψώνων τό ποτήριον ύπεράνω τών κε
φαλών μας, άνέκραξε μέ φωνήν σεμ.νοτάτην 
—  Τώ βέν Ίαμανί Βοασχερίν, μεγάλίρ Βεζίρη 
τού Μαρόκου, χαριτοβρύτω; ξενίσαντί μα;, ό 
Στέφανος Ούση;, χριστιανικώτατα συγχωρών, 
αφιερώνει ! Σ. . .
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II ΤΡΕΛΗ'

ΦορεΤ μ-οοτόπλιχτο στεράν·. 
σ τ '  άπ0Γ.λιγά της ι ά  μαλίχ.
Λ ιχ ζχ ίν '  άϊτ' εςοι άπο τή  στχνί)  
δε ιλά  κ ι '  άγχλΧα ή χοσελ ία , 
χαέ τραγουδάει  άοχιρεμε'νη 
σ τή  συμ ςορχ  της  τι ,  [ΙχρεΧχ 
—  Φ έρ τε  τ·α σ τ ί ο χ ν α  ! ο ί α ι ι  χερίχ I 
γ ΐ χ τ '  ό  γ χ μ ό ρ ο ;  μέ χ ερ ιμ ίν ε ι !

Tf, σ τά νη  βλε'π’ έοημιομίνη, 
τ ’  άρνίά σέ χ ίρ ι  ξενικό, 
μα  δέν δυμα τχ ι  - Ι α  ή ν.αϋμένη, 
ττοις T7j; σχοτιΰσαν τ ο  βοσχό-

1 . I οΟ π ο ιή μ α το ;  τού του  γαλλική  μετάςιρκοι; γενο- 
• μ ίνη  ύπό τοθ  μχρχΓ,χ'οιι ( ln  Q u e u x  de Sil l II l  Mililil 'U
I ίδημοΐιεύΟΐ) 5ν τ ώ  χεριοδι/.ώ το γ γρ ά μ μ α τ ι  «  RilVUC l ies

|)eii|ilcs l .n t ins -.
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Κ α ί  τρχγσυδχε ι  κχ ΐ  δ ι ίβχ ίνε ι  
¡ 1 1  τή  χ λ ω μ ή  τ η ;  τή  βωρί'χ
—  Φ έρ τε  τ α  σ τ ί φ ι ν χ !  φίρ-Ε χ ε ρ ίχ !  
γ ΐ χ τ ’  ο  γχμ β ρό ;  μ ι  περιμένει !

Ά π ό  πχιδί χόν άγαποϋχε, 
χ ’ ή τα ν  ό γ ά ρ ο ;  Κυρ ιχχή ’ 

λευχονδυμένη 'χχρχεροΟαε 
να  μαζευύοΟν o !  ¡δ ικο ί ,  
νάρΟούν ot φ ίλ ’  ο! χχλερμένο·. 
άπό χ'χ 'λ όγυρχ  χωριά*
—  Φ έρ τε  τ α  α τ έφ α να !  φέρτε χερίχ ! 
γ ΐχχ ' δ γαμβρός με περιμένει !

ΘωροΟν χ α π ν ο ϋ ; ! 'Αχούν χουφέχΐχ ! 
"Ε ρ χ ιχ '  ή νυμφική πομπή !
'Αχούν φ ω ν α ί ;  καί τουμπελέκ ια  —  
'Λ ν ο Ι ξ τ ' ,  άνοίςε τε  να ‘μβή !
Κίν’ ο! πχππάδες φορεμένοι, 
χ ' είνα ι π ο λλή  ή άργοπορΓχ,
—  Φ έ ρ τ ε  χά  οχέφχνχ !  φέρτε χερίχ ! 
γ ΐ α τ '  ό γαμβρός με περιμένει !

Ά ν ο ί γ  ή θύρα χαί χυ τ τά ζου ν  —
ΙϊοηΟχ Χρίατε απ ' χόν ουρανό !
Δ ε ξ ίχ  ζερΚΓχ ο !  χλέρχαις οφχζουν, 
όπου χι* άν εΰρουν Χρ ισ τ ιανό  1 
Τους ‘ Ριϋο.Βου; φεύγουν 'ν τροπ ιασμένο ι ,  
χαί χαίγουν χ' ϊ φ τ χ ι σ τ χ  χοιρίχ . . .
—  Κρύψτε χα σ τ έ ο χ ν χ  χαι χα χερίχ, 
γ ΐχτ*  ε ϊμχστ"  όλο ι σκο τω μένο ι  !

*11 στάνη γίνηχ* ανου χχτου,
£νου καί χάχου χό γ ω ρ ΐ i  !
Tp i/ . ' ό γα μ β ρό ;  με χ' άρ μ α τά  χου, 
τρ έχ  5λο χό συμπεθεριό, 
γ ΐ χ  να γλυχώοουν χήν κλεμμένη 
από χ' ανήμερα Ίερίχ.
— Π ου να: χα ατέφχνχ  χα ι τ χ  χερίχ ; 
χαι πούν ’ ή v i s  ή ‘ παινεμένη ;

Τ ο υ ;  μέΟυσεν ό σ τολ ισμός  χης,
Χ' ώρα ΐο  σιΤιμά Χη; χαί veló 
ΐ χ ο τ ώ σ α ν  χόν γαμβρόν έμπρό; χης, 
σφάςχν χόν γέρο  χη ;  γονίό, 
χχ'ι χήν ίσύρχν ζαλ ισμένη  
μέο* σ τα  ¡ίθυνα χα μακουά !
— II ου ναι χα σ τέφα νχ  χαι χ'χ χεριό ; 
πουν ό γαμβρός πού περιμένει ;

Τ ό ν  ε ιδ :  λείψανο 'μ προστά  χης, 
αχν χήν ίπ ίρ νχν  με σπουδή.
Ιισάλεψχν χχ λο γ ικ ά  χη;, 

βχορεί π Λ ς  ζ ή ,  χχ ’ι τρχγουδεί  
II α νακ αλώ  γονατ ισμένη . 

πάρετε μ ’ ολα  ;ά  φλουρίχ, 
χαι φέρτε σ τ ί φ χ ν κ 1 φέρτε χ; Τχ. 

γ ΐχχ ' ό  γ α μ β ρ ό ;  μ ί  περιμένει !

Κ ι ' αν (Ιέ;ε χΤ ά λ λ α .  α ό τ ό ; ,  χ όιιrítvin, 
Πά σας χα οώ ση  ο χ i, σ ι ι γμ ή  !
’  Αφήστε τή ζ ω ή  μου μ ό ν ο !
'Α φ ήστε  μόνο χήν τ ιμή  1
Γ ΐ χ ΐ ί .  p i t  κύρ ' ΧΤιμχσμίνη 
π ώ .  vit κχλέση σ τ α  /οτρία
—  Ψέρχε χχ  αχίφκνχ ! φέρτε χερΙά ! 
γ ΐχ χ ’ ό γαμβρός μ ί  περιμένει ;

Π ά νω  αχήν όγΟη γ ο να τ ί ζ ε ι ,  
νομίζχ ι χάπ ο ίο ;  χήν κρατε ί.
Κάποίος χήν μ ά χ ε τα ι  νομ ί ζε ι ,  
να  χόν ξ ε φ ύ γ ’ άδυνατεΐ,

χχι χράζΕί μ '  δψ' άπελπισμένη 
χχ: μ ί  ν εχρόχλωμη ΟωρΤχ
—  Φ έρ τε  χό σ τέφχνα  ! ιρέρχε χερίχ ! 
γΐχχ ό γ ιμ β ρ ό ς  με περιμένε ι!

* '  πό χήν όχθη ζ ιπ ε τ ί έ τ χ ι .  
πέφτει στή; λ ίμνης χα νερά 
Ί Ι  λίαν* ανο ίγε ι  χαΐ αχορπίέχχι 
χ»'. ξανχχλείε ι  θλ ιβερά!
Κ ’ άπ’  χήν άβυσσο δ ίν  μένει 
παρχ  μ ία  άν τήχησ ι βαρεία
—  Φ έρ τε  τ α  ο ε έβ α ν α !  φέρτε χερ ίχ !  
γ ΐ χ τ '  ό γαμβρός με περιμένει !

Λονδΐνον 9 Μαρτίου  1833.

Γ. Μ- Β κ υ β .νοϊ 

ΑΛΝΕΙΟΝ ΠΝΕΤΜΑ

Ό  κ. II* βλέπει τον δωδεκαετή υιόν του τύ- 
πτοντα άλλ.ο παιδίον, μόλις εξαετές ;

—  Γ{άγκο, φωνάζει, δεν ’ ντρέπεσαι έσύ,τόσω 
μεγάλος,νά χτυπάς ένα τόσω μικρό παιδί ;

—  Μπά, καί ου είσαι πειό μεγάλος άπό ’μέ
να· γ ια τί λοιπόν δεν ’ντρέπεσαι νά μέ κτυπάς ;

ΑΛΗΘΕΙΑ I

Των γυναικών τ, -ηλικία είνε ώρολόγιον, ό'περ 
κατά μεν τα πρώτα έτη πάντοτε ’π ά γ ε ι ε μ -  
.τρύζ. κατά δέ τό γΤΙρας πάντοτε μίηι ό.-χίσω.

Ή  άρε τή είνε γ, υγεία ττΊς ψυχής.

Ό  ασφαλέστερος ημών προστάτης είνε ή ά
ξια μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Γεγονός περίεργον αναγράφει ελβετική τις 
εφημεοίς :

Δύο περιηγηταί ευρισκόμενοι επί τοΰ δρους 
ΙΙιιικ Ιδ Ιο ίη  προσεβλήθησαν σφοδρώς ύπό μεγά
λου άετοΰ, πρός άπόκρουσιν τοΰ οποίου ήναγ- 
κάσΟησαν νά μεταχειρισΟώσι τάς όδοιπορικάς 
αυτών ράβδους. Τό άοπακτικόν δρνεον περιί- 
πτατο υπέρ τάς κεφαλάς των διαγράφον κύ
κλου; καθιστάμενους όλονέν στενοτέρους, καί 
βάλλον αγρίους κρωγμούς. Ε ίτα ώρμα άκατά- 
σχετον ώς βέλος κατά τών δύο οδοιπόρων, οϊ- 
τινες μετά μεγίστου κόπου άπέκρουον τάς 
προσβολάς του, καί επί τέλους ήναγκάσΟησαν 
νά ύπο/ωρήσωσι. ΙΙιΟανόν φαίνεται ότι ό αε
τός είχεν έκεϊ που τήν φωλεάν του, καί ¿φο
βείτο μή οί ξένοι άπαγάγωσι τούς νεοσσού; του.
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