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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΝ ATTIKHu
(Μετά είζύνος, δρα σελ. 49.1

ζχ Π’ ’Αττικής είς Βοιωτίαν δύο
ήσαν τό πάλαι αί άγουσαι όδοί, καί αί δύο ατεναί καί
διά μέσου άποτόμων βρά
χων. Τήν μίαν τών διό
δων τούτων ύπερησπίζετο
τό φρούριον τών ’Ελεύ
θερων, τήν δ’ έτέραν τό
φρούριον τής Φυλής, ού
παραθέτομεν.
Άμφότερα τά φρούρια
τήν εικόνα
είχον άνεγερθή παρά τών ’ Αθηναίων πρός άπόκρουσιν τών είσβολών τών Βοιωτών, πρός οΰς
οί ’Αθηναίοι πολλάκις διετέλουν έν πολέμφ.
Έκ τοΰ φρουρίου τών Έλευθερών σώζονται μέ
χρι σήμερον επτά πύργοι, άρκούντως κολώς δια
τηρούμενοι καί σχηματίζοντες μακρόθεν ώραίαν
σκηνογραφίαν.
Ή έτέρα δίοδος, ήν έπέστεφε τό έν έρειπίοις σήμερον κατακείμενον φρούριον τής Φυλής,
ήτο πρός δυσμάς, στενωτέρα τής πρώτης καί
μάλλον συχναζομένη. Τό δροπέδιον, έφ’ ού
άνηγέρθη τό φρούριον, έχει ύψος μέν 170 μέ
τρων, περιφέρειαν δέ 70, καί δέν είναι προσιτόν
ή άπό άνατολών καί νότου. Τά τείχη αύτοΰ
σύγκεινται έξ όγκολίθων έντέχνως προσηρμοσμενων, είχον δέ πύργους, ών δύο σώζονται έν
μέρει. Άπό τοΰ ύψους τών τειχών τό βλέμμα
έκτεινόμενον πρός τόν Κορυδαλλόν έπιβλέπει
τήν πεδιάδα τών Αθηνών μέχρι τοΰ ‘Υμηττού
καί διακρίνει καθαρώς τον ιερόν βράχον τής
Άκροπόλεως, δστις άποσπάται ώς έν μαγευτικό
πίνακι έχων όπισθεν αύτοΰ τήν κυανήν θάλασσαν.
"Ακρα ειρήνη καί ηρεμία βασιλεύει σήμερον
περί τό έγκαταλελειμμένον τοΰτο φρούριον
σαΰραί τινες έξέρχονται πεφοβισμέναι έκ τών
διά τών λίθων σχηματιζομένων όπών καί έν τω
ύψηλίϊ» αίθέρι πλανάται ιέραξ τήν λείαν του
ζητών. ’Ενίοτε ποιμένες τινές έρχονται μετά
τών προβάτων των ένταΰθα χάριν βοσκής· τότε
ή σκηνή λαμβάνει πρόσκαιρόν τινα ζωήν. "Αμα
δμως τό ποίμνιον άπέλθη, άρχει πάλιν ή ήσυχία
καί ή σιωπή.
Τό πάλαι δμως κίνησις έπεκράτει έν τω
φρούριο» τούτω μεγάλη · όπλΐται έφρούρουν έν
αύτω τό ξίφος έν χειρί · έφοδοι έγίνοντο κατ’ αύ
τοΰ καί αιματηροί περί αύτό συγκρούσεις. Βοιωτοί καί ’Αθηναίοι έμέτρησαν έν τή θέσει ταύτη
πολλάκις τάς δυνάμεις των. Ένταΰθα έδοξάσθη
δ Θρασύβουλος, ό υιός τοΰ Λύκωνος, είς τών
διασημοτέρων στρατηλατών τής άρχαίας Ελ
λάδος, είς τών εύγενεστέρων όπαδών τής δη
μοκρατικής μερίδος έν Άθήναις. Ό Θρασύ
βουλος, λαβών ένεργόν μέρος είς τήν πτώσιν
τής άρχής τών Ίετρακοσίων (411 πρ. Χρ.) έξωρίσθη τών ’Αθηνών μετά τήν αλωσιν τής πό
λεως ύπό τοϋ Λυσάνδρου καί τήν έγκαθίδρυσιν
τών τριάκοντα τυράννων. Έκεΐ έν τή έξορία
συνέλεξε περί έαυτόν ένθέρμους τινάς πατριώτας,
μεθ’ ών έκυρίευσε τάς Θήβας κ» κατέλαβε τό
φρούριον τής Φυλής. Μάτην έπειράθησαν οΐ
Τριάκοντα ν’ άποβάλωσιν αύτόν έκεΐθεν. Αύξηνθέντος τοΰ στρατού του είς χιλίους άνδρας, ό
Θρασύβουλος κατέλαβε τόν Πειραιά καί συνήψε
πρός τοΰς Τυράννους πεισματώδη μάχην, δι’ ής
ήνάγκασεν αύτοΰς ν’ άποσυρθώσιν είς Ελευσίνα
καί νά παραδώσωσι τήν άρχήν τών ’Αθηνών είς
δεκαμελή έπιτροπήν. 'Η νέα αύτη διοίκησις

προσεκάλεσεν μέν είς βοήθειαν κατά τών δημο
κρατικών τοΰς Σπαρτιάτας· άλλ’ ό βασιλεύς τής
Σπάρτης Ιίαυσανίας, αντίπαλος τοΰ Λυσάνδρου,
κατόρθωσε νά συμβιβάση τά διαμαχόμενα μέρη
καί νά καταλύση τήν δλιγαρχίαν (403 πρ. Χρ.).
Γενική έδόθη άμνηστεία καί ό Θρασύβουλος
έλαβε τήν άρχηγίαν τοΰ στόλου έν τω Αίγαίφ
Πελάγει. Έν στάσει τινι τών κατοίκων τής
Άσπένδου έν Κιλικία ό ένδοξος ούτος πατριώτης
έτρώθη θανασίμως καί άπέθανεν έν έτει 390
πρ. Χρ. Τό όνομα τής Φυλής συνδέεται στε
νότατα είς αιώνα τόν άπαντα μετά τοΰ ονόμα
τος τοΰ ανδρείου ύπερασπιστοΰ αύτής Θρασυ
βούλου.

ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ.
‘Υπό I. Θεοδ. Βέντ.

ΙΕΥΘΥΝΩΝ άνασκαφάς τινας παρά τήν άρχαίαν τής Σάμου πόλιν, εύρέθην είς θέσιν

Δ

Κνά έξετάσω τό πράγματι θαυμάσιον ύδραγωγεΐον τοΰ Εύπαλίνου καί νά ένεργήσω έπισταμένας καταμετρήσεις. "Οτι κατωρθώθη νά
δρυχθή δίοδος μήκος έχουσα έπτά σταδίων διά
όρους μόνον διά λαξεύσεως τοΰ βράχου καί άνευ
πυρίτιδος καί τών νεωτέρων μηχανημάτων, τοΰτο
καθιστά ήδη τό έν λόγω όδραγωγεΐον έν τών
θαυμάτων τοΰ κόσμου. Ό ‘Ηρόδοτος ούτω πε
ριγράφει αύτό ·
“ θυρεός ύψηλοΰ ές πεντήζοντα καί έζατόν όργυιάς,
τούτου όρυγμα κάτωθεν άρξάμενον άμφίατομον* τό μέν
μήκος τοϋ ορύγματος έπτά στάδιοί είαι, τό δέ δψος καί
εύρος οκτώ έκάτερον πόσες· διά παντός δέ αύτοΰ όρυ
γμα είζοσίπηχυ βάθος όρώρυκται, τρίπουν δέ τό εύρος,
δι’ ού τό ύδωρ όχετευόμενον διά σωλήνων, παραγίνεται
είς τήν πόλιν, άγόμενον άπό μεγάλης πηγής. Άρχιτέζτων δέ τοϋ ορύγματος τούτου έγένετο Μεγαρεύς
Εύπαλΐνος Ναυστρόφου.”

Μέχρι τής προ τριών έτών τυχαίας άναζαλύψεως τής μεσημβρινής εισόδου, ύπήρχον άν
θρωποι άμφιβάλλοντες περί τής άληθείας τών
λόγων τοΰ πατρός τής ιστορίας. Αί καταμε
τρήσεις μου ύπήρξαν αί έξής· Κατερχόμενοι έννέα βαθμίδας έντός τής γής πρός τό μεσημ
βρινόν μέρος τοΰ όπισθεν τής άρχαίας πόλεως
ύψουμένου όρους, διερχόμεθα διά στενής κτιστής
διόδου, ήτις μάς ένθυμίζει τήν στοάν τής Τίρυνθος. ‘Η δίοδος αύτη έχει ύψος μέν 5 ποδών
καί 10 δακτύλων, καί πλάτος 1 ποδός καί
8’/2 δακτύλων· ό θόλος τής διόδου σχηματίζεται
διά δύο λίθων μήκος 2 ποδών έχόντων, καί
έρειδομένων τοΰ ένός έπί τοΰ άλλου. Ή δίοδος
έχει μήκος 41 ποδών καί 3 δακτύλων καί άγει
είς εύρυτέραν δίοδον, λελαξευμένην έν τα» βράχο»
καί έχουσαν παρακείμενον δωμάτιον 10 ποδών
ΰψους, κατοικίαν κατά πάσαν πιθανότητα τοΰ
φύλακος. Άπό τής διόδου δέ ταύτης μεταδαίνομεν είς έτερον κτιστόν διάδρομον διά πύλης
2 ποδών πλάτους καί 5 ποδών ΰψους. ‘0 διά
δρομος ούτος έχει μήκος μόνον 7 ποδών καί 3
δακτύλων καί φαίνεται νεώτερον κτίριον, άνεγερθέν ίσως χάριν προφυλάξεως. Μετά τόν διά
δρομον τούτον έρχεται έτερον χώρισμα έν εϊδει
τάφου καί έξ αύτοΰ μεταβαίνομεν είς αύτο τό
όδραγωγεΐον. Εκατέρωθεν τοΰ ύδραγωγείου
άπό τής όροφής μέχρι τής κοίτης του έχει ύψος
ποδών 33 καί 10 δακτύλων, καί τό πλάτος αύ
τοΰ είναι 2 ποδ. καί 7 δακτ.
Τό περιεργότερον μέρος τοΰ ύδραγωγείου
είναι ένθα συνηντήθησαν οί εκατέρωθεν έξορύξαντες αύτό, διότι ένταΰθα βλέπομεν μετά πόσης
άκριβείας έκαμαν τοΰς ύπολογισμούς των, μή
άπατηθέντες ή μόνον κατά 12 πόδας, οΰς καί
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διόρθωσαν δώσαντες μεγαλείτερον ύψος είς τήν
όροφήν.
Έντός τοΰ υδραγωγείου εύρέθησαν σωροί
πολλοί πήλινων άγγείων τής Ρωμαϊκής καί Βι>ζαντινής έποχής, δπερ άποδεικνύει ότι ή ύπαρξις
τού υδραγωγείου ήτο γνωστή κατ’ έκείνας τάς
έποχάς. Βαθύτερου εΰρέθη μαρμάρινη πλάξ καί
κίονες διάφοροι. 'I I βόρειος είσοδος είναι όμοια
πρός τήν μεσημβρινήν. Είσερχόμεθα καί διά
ταύτης έντός τοΰ υδραγωγείου διά σειράς δια
δρόμων καί άπό τών προπόδων τοΰ όρους, έξ
άποστάσεως δηλ. ήμίσεος μιλίου, τό ύδωρ διωχετεύετο διά σωλήνων, ών πολλοί σώζονται έτι,
μήκους 1 ποδός καί 11 δακτύλων. "Εκαστος
σωλήν περιείχε καί όπήν, δπως έκρέη τό ύδωρ,
δταν ή πίεσις αύτοΰ καθίστατο ύπέρμετρος. Τό
όδραγωγεΐον τοΰτο είναι σπουδαία άπόδειξις τής
μηχανικής ίκανότητος τών άρχαίων καί βλέπων
τις αύτό παύει τοΰ νά άπορή διά τήν τόλμην
τοΰ τεχνίτου, τοΰ προτείναντος νά σχηματίση
έκ τοΰ ορούς Άθω κολοσσιαΐον άγαλμα.
Τρία ζητήματα παρουσιάζονται ήμΐν- α'.)
Πρός τί έξετελέσθη τό γιγάντιον τοΰτο έργον;
β'.) Πότε έξετελέσθη; καί γ'.) Τις ήτο ό έκ Με
γάρων Εύπαλΐνος; ’Αναμφισβητήτως έξετελέσθη
δπως προμηθεύση τή πόλει άρκετόν ύδωρ έν
καιρφ πολιορκίας, διότι ή πηγή καί τό ύδραγωγεΐον ήδύναντο εύκόλως νά ύπερασπίζωνται
άπό τής άκροπόλεως, έν φ όδραγωγεΐον περι
βάλλον τό όρος θά ήτο αιωνίως έκτεθειμένον
είς κίνδυνον.
Έπεισόδιον τής ιστορίας τής Σάμου παρέχει
ήμΐν τό ένδόσιμον νά όρίσωμεν ώς έγγιστα τήν
έποχήν τής κατασκευής τοΰ ύδραγωγείου. Μετά
τόν θάνατον τοΰ Δημοτελοΰς, τελευταίου βασιλέως τής Σάμου (620 πρ. Χρ.), ή αρχή περιήλθεν είς χεΐρας μερίδος ολιγαρχικής, καί κατά
τοΰς χρόνους έκείνους έξερράγη πόλεμος μεταξύ
Μεγάρων καί Περίνθου, αποικίας Σαμιακής. Εις
βοήθειαν τής άποικίας της άπέστειλεν ή Σάμος
στρατόν, δστις ένίκησε τοΰς Μεγαρεΐς καί συνέλαβεν 600 αιχμαλώτους. Οΐ στρατηγοί τών
Σαμίων διενοήθησαν τότε νά μεταχειρισθώσι
τοΰς αιχμαλώτους πρός κατάλυσιν τοΰ όλιγαρχικοΰ πολιτεύματος· τούτου δέ γενομένου ίδρύθη
ή δημοκρατία καί οί Μεγαρεΐς άποκτήσαντες
δικαίωμα έλευθέρων πολιτών έξηκολούθησαν διαμένοντες έν Σάμιρ. Τούτο συνέβη τό 610 πρ. Χρ.
Πιθανόν λοιπόν είναι, δτι ό Εύπαλΐνος ήτο είς
τών αιχμαλώτων Μεγαρέων, καί δτι αύτός καί
οί συμπολΐταί του, μή έχοντες άλλην έργασίαν
έν ξένη χώρα, έπεχείρισαν τό γιγάντιον έργον.
Τοΰτο συνάδει καί πρός τήν μαρτυρίαν τοΰ Άρι·
στοτέλους, δστις λέγει δτι δλα τά έργα έν Σάμφ,
τά άναφερόμενα παρά τοΰ 'Ηροδότου, έξετελέσθησαν κατά τοΰς χρόνους τοΰ Ιίολυκράτους,
καθότι ή κατασκευή τοΰ υδραγωγείου διήρκεσε
βεβαίως έπί πολλά έτη καί ίσως άποπερατώθη
μόλις έπί τών χρόνων τοΰ τυράννου τούτου.
Φαίνεται δτι οί Σάμιοι είχον ιδιαιτέραν κλίσιν πρός λάξευσιν τών βράχων, διότι καί ή νε·
κρόπολις αύτών ήτο τοιοΰτο κτίριον. ‘Υπόγειοι
στοαί καί δίοδοι εύρηνται ύπό πολλάς οικίας,
λελαξευμέναι έν τώ βράχο», έφ’ ών έθεμελιοΰντο
αί οίκίαι. Άλλ’ έξ δλων τών έργων τούτων
ούδέν καταπλήττει ήμας τοσοΰτον δσον τό ύδραγωγεΐον, τό διήκον διά τοΰ όρους έπί επτά δλα
στάδια.
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ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
Ίστορικόν διήγημα

ύπό
IQANNOY ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

θύρα ήνεώχθη βραδέως καί άνευ τού
έλαχίστου κρότου, καί είσήλθον δύο άνΟ&ίΆ βρες, ών ό είς ήτο ό Λάγος καί ό έτε

ρος αύτός ό αύτοκράτωρ ’Αλέξιος ένδεδομένος
ώς ναύτης.
Ό Καλαμόδιος είδε καί άνεγνώρισεν άμέσως
τόν ήγεμόνα καί έπεσε γονυπετής ένώπιον αύτοΰ.
Ό’Αλέξιος εύρίσκετο έν τή άκμή τής άνδρικής
αύτοΰ ηλικίας· ύπό τό στενόν τοΰ ναύτου έν
δυμα διεκρίνετο ή ωραία τοΰ σώματος αύτοΰ
μορφή. Ό αύτοκράτωρ δέν ήτο μέν ύψηλοΰ
Αναστήματος άνήρ, άλλ’ ή δλη παράστασίς του
είχε τήν ιδιαιτέραν έκείνην φυσικήν χάριν, έφ’ η
οιεκρίνοντο δλα τά μέρη τής βασιλικής τών Αγ
γέλων οικογένειας.
Πλούσια καί πυκνή ήτο ή
κόμη του ώς καί τό γένειον. Τό βλέμμα του
προέδιδε τό άσταθές καί διστάζον τών άδυνάτων
χαρακτήρων.
"Οτι ό ’Αλέξιος δέν ήτο ό άνήρ τής άποφάσεως καί τής ίσχυράς θελήσεως, τοΰτο ήτο γνω
στόν· δλαι δέ αί μέχρι τοΰδε περιστάσεις τοΰ
βίου του τοιοΰτον είχον άποδείξει αύτόν. Περί
τά χείλη εΐχεν έλαφρόν σπασμόν, προερχόμενο·/,
ώς έλέγετο, έκ τής βαθείας έντυπώσεως, ήν τω
ένεποίησεν ή τύφλωσις τοΰ άδελφοΰ του, αύτο
κράτορος ’Ισαάκ, ήν αύτός ό ’Αλέξιος, τή προ
τροπή αίμοβόρων όπαδών καί συμβούλων, είχε
διατάξει.
— Έγείρου, Καλαμόδιε, είπεν ό ’Αλέξιος
πρός τόν οικοδεσπότην καθήμενος έπί τής μιας
τών ξύλινων έδρών — έγείρου · έπιθυμώ νά σοί
ομιλήσω.
— Βασιλεύ καί Κύριέ μου, άπήντησεν ό
γέρων έγειρόμενος ■ ούδέποτε έπίστευον δτι ή
πτωχική μου στέγη ήθελεν εύτυχήσει νά δεχθή
τόν νικηφόρον καί ένδοξον αύτοκράτορα.
— Τάς φράσεις ταύτας, Καλαμόδιε, άφες
διά τοΰς αύλικοΰς καί τοΰς κόλακας, τοΰς περι
στοιχίζοντας τόν θρόνον, είπεν ό ήγεμών ύψών
τήν χεΐρα· σΰ είσαι άνθρωπος χρηματιστής καί
ώς τοιοΰτος άνώτερος τών μικροπρεπειών τούτων
καί ματαιοτήτων. — Άς όμιλήσωμεν είλικρινώς
καί σοβαρώς. — Βλέπεις δτι ήλθον μετεμφιεσμένος καί τοΰτο δπως έλθω άγνώριστος καί άπαρατηρητος, καθότι δυστυχώς παν βήμα τοΰ ήγε
μόνος κατασκοπεύεται, πασά του λέξις σχολιά
ζεται.
— Βασιλεύ, είμαι είς τάς διαταγάς σου,
άπεκρίθη ό Καλαμόδιος κύπτων έδαφιαίως.
— Έχω άνάγκην χρημάτων, Καλαμόδιε · ό
Λαγός σοί είπεν ήδη δτι τά ταμεΐά μου είναι
κενά.
— Ή γενναιοδωρία σου, βασιλεύ, είναι τό
σον μεγάλη, τόσον άπεριόριστος, είπεν ό γέρων,
ώστε και αν είχες τά πλούτη τοΰ κόσμου δλου,
ταΰτα δέν ήθελον έπαρκεΐ πρός έκτέλεσιν τών
άγαθοεργιών σου . . .
Γίνεσαι κόλαξ, Καλαμόδιε, διέκοψεν αύ
τόν ό ’Αλέξιος, προσηλών έν τω άμυδριρ φωτί
τής λυχνίας τό βλέμμα του έπί τοΰ γέροντος
αργυραμοιβού. Δέν είναι ή μεγαλοδωρία μου
η έξαντλοΰσα τά ταμεία μου, άλλ’ ή άνήκουστος σπατάλη καί τά άδηφάγα στόματα τών
“εριστοιχούντων με λύκων. Σΰ δέν φοβείσαι
τοιουτους λύκους· σΰ είσαι εύτυχής· είσαι πλού-
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σιος. Σΰ επομένως θά έλθης πάλιν είς βοήθειαν
τοΰ βασιλέως σου.
— Καί δύναμαι νά πράξω τί ΰπέο σοΰ έγώ,
ό έσχατος τών υπηκόων σου;
— Δύνασαι, Καλαμόδιε, άπεκρίθη ό ’Αλέ
ξιος· ό Λάγος έλαβε παρ’ έμοΰ έντολήν νά διαπραγματευθή τήν ύπόθεσιν ταύτην. — Πλήν ή
έπισκεψις μου έχει σήμερον άλλον σκοπόν, καί
αιτώ παρά σοΰ ρητήν άπάντησιν είς τάς έρωτήσεις, ας θέλω σοί άπευθύνει.
— Ή έπιθυμία τοΰ κυρίου καί αύτοκράτορός
μου είναι δι’ έμέ διαταγή, είπεν ό γέρων, δστις
άφ’ ενός μέν ύπελόγιζε τά κέρδη τοιαύτης χρη
ματικής συναλλαγής, άφ’ ετέρου δέ δέν άντελήφθη καθαρώς τής έννοιας τών τελευταίων τοΰ
’Αλεξίου λόγων. Καλώς ένόει δτι ό αύτοκράτωρ
δέν ήθελεν άφήσει τό έν Βλαχέρναις άνάκτορόν
του χάριν μόνον τής χρηματικής ΰποθέσεως.
— Καλαμόδιε, είπεν ό ’Αλέξιος άποτόμως·
διηγήθητί μοι τόν βίον σου. Επιθυμώ νά μάθω
παρά σοΰ τοΰ ίδιου πώς κατόρθωσες έν τή
χώρα ταύτη νά συλλέξης τόσον πλούτον.
— Τόν βίον μου θέλεις νά σοί διηγηθώ,
βασιλεύ; Ούδέν παρέχει τό άξιοπερίεργον, άπήντησεν ό γέρων μετά τής μεγαλειτέρας άταραξίας. Είναι βίος πλήρης κόπων καί φροντίδων,
είναι βίος ζώου φορτηγού, καταδεδικασμένου είς
τάς έπιπονωτέρας έργασίας. Έάν κατόρθωσα
νά οικονομήσω δλίγα χρήματα, δφείλω τούτο
είς τάς όλίγας μου άνάγκας καί είς τήν άπλότητα τής διαίτης μου.
— ‘Η άπλότης καί ό περιορισμός τών άναγκών είναι δύο πηγαί πλούτου · τοΰτο είναι γνωστόν ■ παρετήρησεν ό ήγεμών· άλλ’ αί δύο αύται
πηγαί δέν φέρουσι πλούτη καί θησαυρούς- είναι
υπέρ τό δέον ίσχναί. Καλαμόδιε, σΰ διαμένεις
έν Κωνσταντινουπόλει προ δέκα έτών — Πού
ήσο, τί έκαμνες πριν έλθης ένταΰθα;
Αί έρωτήσεις αύται τοΰ αύτοκράτορος άνησύχουν τόν γέροντα· καλώς έγίνωσκεν δτι αί
έρωτήσεις αύται έγίνοντο έπί σκοπώ· διό καί
έπειοάτο νά εύρη άπάντησιν, δπως θέση τέρμα
είς τόν διάλογον τούτον.
— Ναί, βασιλεύ, άπήντησεν άπό δέκα ήδη
έτών κατοικώ τήν πρωτεύουσαν ταύτην. Περι
πλανηθείς έπί πολΰ καί ύποστάς πλείστους όσους
κόπους καί κινδύνους ήσθάνθην τήν άνάγκην νά
ησυχάσω· έγήρασκον καί δέν είχον πλέον τήν
δύναμιν νά υποφέρω τάς μακράς περιπλανήσεις
καί τάς στερήσεις.
— ’Αποφεύγεις τήν έρώτησίν μου, Καλα
μόδιε, είπεν ό ’Αλέξιος- σέ ήρώτησα τί έργον
μετήρχεσο πριν έλθης ένταΰθα.
— Έν Θεσσαλονίκη, ένθα έγεννήθην, διήλθον τό πλεΐστον τοΰ βίου μου. Μετηρχόμην
έκεΐ τό έπάγγελμα τοΰ μεσίτου καί τοΰ διερμηνέως μεταξύ τών άγοραστών καί τών χωρικών
τών περιχώρων, οϊτινες έζήτουν νά πωλήσωσι
τά προϊόντα των . . . Άχ! βασιλεύ, ήτο έργον
βαρύ, κοπιώδες είς άκρον καί άχάριστον. διότι
άνά πάσαν στιγμήν ήμην ήναγκασμένος νά κα
ταπολεμώ τήν άμοιβαίαν δυσπιστίαν καί νά συν
δυάζω συμφέροντα άντιστρατευόμενα.
— Έν Θεσσαλονίκη; έπανέλαβεν ό ήγεμών,
ώς ζητών τί ήθελε νάεΐπη· Ναί, γνωρίζω τήν
Θεσσαλονίκην, μίαν τών έπισημοτέρων πόλεων
τοΰ κράτους μου, λιμένα σπουδαΐον, όπου άγκυροβολούσιν εκατοντάδες πλοίων.
— Βεβαίως, βασιλεύ, ή Θεσσαλονίκη έχει
έμπόριον ζωηρότατον καί άκμαΐον, είπεν ό Κα
λαμόδιος, δστις έζήτει νά έλκύση τήν προσοχήν
τοϋ άνακτος πρός τό γενικόν τούτο ζήτημα.
— Καί έν Θεσσαλονίκη άναμφιβόλως είχες
πολλάς σχέσεις; ήρώτησε πάλιν ό ’Αλέξιος.
— Είχον σχέσεις τινάς έν τοΐς έμπορικοΐς
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κύκλοις· άνθρώπους άπαιδεύτους, συναδέλφους
απλοϊκούς, παλλάκις δέ καί άναγώγους.
— Ότε προ δώδεκα περίπου έτών εύρισκόμην έν Θεσσαλονίκη τή διαταγή τοΰ άδελφοΰ
μου, τοΰ αύτοκράτορος, είπεν ό ’Αλέξιος τονίζων
έκάστην λέξιν καί παρατηρών άσκαρδαμηκτί τόν
Καλαμόδιον, πολύς έγίνετο λόγος περί γενουηνσίου τίνος πειρατοΰ, Καφούρη καλούμενου, δστις
ένέπνεε φόβον καί τρόμον είς τοΰς ναυτιλλομένους καί τοΰς έμπόρους.
Ό Καλαμόδιος έσιώπα, αί όφρεΐς του δμως
συνεστάλησαν καί οί όφθαλμοί έσφενδόνισαν
άστραπάς.
— Ό Καφούρης έκεΐνος, έξηκολούθησεν ό
αύτοκράτωρ, είχε καταστή τό φόβητρον τών
παραλίων πόλεων, διότι αί έκστρατεΐαί του ήσαν
καί παράτολμοι καί έπικίνδυνοι . . . ’Έλαβες
ποτέ άφορμήν νά ϊδης τόν πειρατήν έκεΐνον,
Καλαμόδιε;
— Ούδέποτε, βασιλεύ, άπεκρίθη ό γέρων ...
’Ήκουσα μέν περί αύτοΰ, άλλ’ έπειδή ούδέν
συμφέρον είχον έν τή θαλάσση, δέν έφρόντισα
νά μάθω πλειότερα περί αύτοΰ. Τώρα δμως,
ώς ύποθέτω, ό έπικίνδυνος έκεΐνος κακούργος θά
άπέθανε βεβαίως, διότι έλέγετο πολΰ γέρων, καί
προ πολλοΰ ούδέν περί αύτοΰ ήκούσθη.
— Άπατάσαι, Καλαμόδιε, είπεν ό ’Αλέξιος·
κατά τοΰς τελευταίους τούτους χρόνους ό άνήρ
ούτος κατέστη έτι παρατολμότερος· νΰν άρχει
στόλου ολοκλήρου καί αί έπιδρομαί αύτοΰ είναι
συχνότερα'.. Τό χείριστον δμως πάντων είναι,
δτι δέν περιορίζεται πλέον είς τό Αίγαΐον πέ
λαγος, άλλ’ έπαπειλεΐ καί τά παράλια ήμών
καί φαίνεται δτι έρριψε τό βλέμμα του καί έπί
τής πρωτευούσης ταύτης . ..
— "Ην δμως ούδέποτε θά τολμήση νά πλησιάση, συνεπλήρωσεν ό Καλαμόδιος τήν φράσιν
ί 1λεπτού
___ - μειδιάματος.
__
μετά
— Τις ήξεύρει; άπήντησεν ό βασιλεύς. Έγώ
δμως θέλω ν’ απαλλαγώ τοΰ έπιφόοου τούτου
γείτονος· δέν
έν θέλω ή χώρα μου νά ΰπόκηται
έπί πλέον είς τήν πίεσιν τοΰ οχληρού τούτου
εφιάλτου, καί έπειδή έχω πεποίθησιν είς τάς
ποικίλας γνώσεις σου καί είς τήν έπιρροήν, ήν
έξασκεΐς έπί δλων τών τάξεων τών άνθρώπων,
θέλω νά μεταχειρισθώ σέ, δπως άντιπαραταχθώ
κατά τής περαιτέρω πορείας τοΰ αύθάδους τού
του πειρατοΰ.
— Έμέ, βασιλεύ, έμέ; άνέκραξεν ό Καλα
μόδιος· έγώ είμαι ώς προς τοΰτο ό άνικανώτερος
τών άνθρώπων.
— ΙΙαρά σοΰ μόνου άπαιτώ τήν ύπηρεσίαν
ταύτην, είπεν ό αύτοκράτωρ. Σΰ είσαι συμπολί
της τοΰ Καφούρη . . . Είς τοΰς λόγους καί είς
τάς παραστάσεις τοΰ συμπολίτου του θά πεισθή
ταχύτερον καί εύκολώτερον ή είς τήν βίαν καί
είς τάς πολυκόπους τριήρεις . . . Μή με διακό
πτεις, Καλαμόδιε ... Σΰ βεβαίως θά εύρης μέ
σον νά τδν συναντήσης· είπέ αύτω, δτι ό αύτοκράτωρ υπόσχεται τοΰ λοιπού νά τόν άφήση
άνενόχλητον, έάν αύτός άποφασίση νά διαλύση
τόν στόλον του καί νά διάγη βίον ήσυχον καί
ειρηνικόν έν τή πρωτευούση.
— Ποιαν ίσχΰν θά έχωσιν οί λόγοι μου έπί
τοιούτου άνθρώπου, βασιλεύ;
— Σόν μέλημα έσται νά τόν παρακίνησης
είς τούτο, είπεν ό Αλέξιος έγειρόμενος. Σΰ πρέ
πει νά μοί κάμης τήν ύπηρεσίαν ταύτην, καί
καθ’ ήν ήμέραν μοί άναγγείλης δτι έξετέλεσας
τήν έντολήν μου, θά σέ άνταμείψω πλουσίως,
βασιλικώς . . . Τώρα έμαθες τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς μου, Καλαμόδιε· σπεύσον! — Λάγε,
προσέθηκεν ό ήγεμών στρεφόμενος πρός τόν
δπαδόν του· αύριον δ’ άποπερατώση τήν χρηματικήν ύπόθεσιν έπ’ όνόματί μου. ΚαΙ ήδη
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άγωμεν· ή απουσία ημών άπό τών βασιλικών
άνακτόρων παρετάθη ύπέρ το δέον.
Ό Αλέξιος έξήλθε παρακαλουθούμενος ύπο
τοΰ Λόγου τού πενιχρού δωματίου του γεροντος
Αργυραμοιβού.
— Αυτή είναι ένέδρα, άνεφώνησεν ό Καλαμόδιος μείνα; μόνος. — Θέλουσι να καταστησωσιν άβλαβή τον Καφούρην. Έν βσω ό Καλαμόδιος ζή, ό Καφούρης εις τά νεύματά του μό
νον θά ύπείκη.
Καί ό όφθαλμός τοΰ γέροντας άπήστραψεν
Αγρίως.
Μετ’ δλίγον ή μικρά λυχνία έσβέσθη καϊ
σκότος βαθύ έκάλοψε τό μικρόν δωμάτιον, έν φ
ό πλούσιος Καλαμόδιος ίστατο άγρυπνος τών
θησαυρών του φύλαξ.
Κεφάλαιον Β'.
Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.

'0 μεσαίος μέγας πυλών τών έν Βλαχέρναις
βασιλικών άνακτόρων ήτο Ανοικτός. 'Υπό τήν
εύρεΐαν είσοδον καί έν τή εσωτερική αυλή
ΐσταντο οι «οπλισμένοι σωματοφύλακες, οίς ήτο
έμπεπιστευμένη ή φρούρησις τοΰ ίεροΰ προσώ
που τοΰ αύτοκράτορος. Προ τής πύλης δε έπι
τής έκτεταμένης πλατείας συνωθεΐτο πυκνόν πλή
θος περιέργων. 'Οσάκις ό ήγεμών μετέβαινεν
εις τον Ναόν βπως προσευχηθή, οπερ άπαξ τής
έβδομάδος συνέβαινεν, ή όσάκις έξήρχετο εις 6ήραν, έπλήρου δ λαός τήν πλατείαν και τας πέριξ
τών άνακτόρων δδούς, βπως ΐδη τάς προπαρασκευάς και τήν μεγαλοπρεπή πομπήν. Τοΰτο
συνέβαινε μέν καί έπι τών προκατόχων αύτοκρατόρων, άλλ’ ό ’Αλέξιος, οσάκις έξήρχετο εις
τάς όδούς, ένεφανίζετο πάντοτε περιβεβλημμένος
τήν αύτοκρατορικήν στολήν καί μετά τοΰ άπαστράπτοντος στέμματος έπι τής κεφαλής, και
τοΰτο ώς είκός έκέντα έτι μάλλον τήν περιέρ
γειαν τών άνθρώπων. Πολλάκις νομίζουσι ματαιό
δοξοι ηγεμόνες, βτι διά τοιούτων παιδαριωδών
έπιδείξεων επιβάλλονται τοΐς ύπηκόοις αυτών.
Ό ’Αλέξιος προύτίθετο σήμερον νά μεταβή
μετά λαμπρας συνοδίας εις τον ναόν τής Αγιας
Σοφίας, βπως παραστή εις τήν δοξολογίαν, ήν
έμελλε νά τελέση ό Πατριάρχης επί τή έπετηρίω τής εις τόν θρόνον άναρρήσεως τοΰ αυτοκράτορος.
'0 ’Αλέξιος έκ νεότητος ήδη δεν έτέρπετο
εις τάς θρησκευτικός τελετάς, ώς δ αδελφός του
’Ισαάκ· άλλά μετά τήν εις τον θρόνον άνάβασίν
του καί πρό πάντων μετά τήν φρικώδη τιμω
ρίαν, ήν έπέβαλε τφ έκθρονισθέντι άδελφφ, παρετηρεϊτο βτι συχνότερον έπεσκέπτετο τους ναούς
καί ένησμενίζετο ένίοτε συζητών περί θεολογικών ζητημάτων· φήμη μάλιστα διεδίδετο, βτι
είχε σκοπόν νά παραιτηθή τής εξουσίας καί έν
τή ήσυχία μονής νά ζητήση άφεσιν τών Αμαρ
τιών του ■ άλλ* βτι άπό τής άποφάσεως ταύτης
τόν άπέτρεπεν ή φιλόδοξος σύζυγός του, ή αύτοκράτειρα Ευφροσύνη.
’Επί σφριγ«ύντ<υν καί πολυτελώς διεσκευασμένων ίππων ΐσταντο παρά τήν πύλην τρεις
τών πιστοτέρων τοΰ θρόνου όπαδών, ό ’Ανδρόνι
κος Κοντοστέφανος, Ανεψιός τοΰ διάσημου ναυ
άρχου καί γαμβρός έπι θυγατρί τοΰ αύτοκράτο
ρος, ό ’Ισαάκ Κομνηνός, έξάδελφος αυτού, καί
ό θείος τούτου, Ιωάννης Δούκας, άνήρ προβεβηκώς τήν ηλικίαν άλλ’ έμφανιζόμενος μεγαλοπρεπώς έπι τοΰ υψηλού αυτού ίππου. Όπισθεν τών
τριών τούτων άνδριΰν, οΐτινες κατεΐχον τάς πρώ
τος θέσεις έν τή αύτοκρατορική αύλή, ΐσταντο
ετεροι αύλικοί φορούντες τάς πολυτίμους κεχρυσωμένας στολάς. Δύο ιπποκόμοι έκράτουν άπό
τών ηνίων τόν ώραΐον αραβικόν τοΰ ήγεμόνος

ίππον· ό ίππος οΰτος ήτο εν τών άριστων ζώων
τής ’Αραβίας, μέλας τό χρώμα καί στιλπνός
τήν κόμην έκράτει υψηλά τήν κεφαλήν καί
έστρεφε τό ζωηρόν αύτοΰ ομμα πρός τήν πλα
τείαν, ώς αισθανόμενος έαυτόν ύπερήφανον βτι
φέρει τόν ηγεμόνα· μόλις ήδύναντο οί δύο ιππο
κόμοι νά μετριάσωσι τήν ανυπομονησίαν τοΰ
λαμπροΰ τούτου ζώου.
Μετ’ δλίγον παρετηρήθη κίνησίς τις μεταξύ
τών σωματοφυλάκων καί βλων τά βλέμματα
έστράφησαν πρός τήν μεγάλην λιθίνην κλίμακα,
ήτις έφερε πρός τά δωμάτια τοΰ ήγεμόνος. ’Εν
μέσοι βαθείας σιγής κατήλθεν ό ’Αλέξιος, όπως
έπιβή τοΰ ίππου του. Ό ’Αλέξιος ήτο ωχρός,
τήν δέ ώχρότητα αύτοΰ έτι μάλλον έπηύξανεν
ή μεγάλη αύτοΰ γενειάς. Έρριψεν άφηρημένα
βλέμματα πρός τούς έν τή αύλή άναμένοντας
όπλίτας καί δί έλαφροΰ νεύματος έχαιρέτισε
τούς τρεις συγγενείς του καί τούς λοιπούς μεγι
στάνας. Ό πρωτοστράτωρ *) ώδήγησε τόν ίππον
πρός τόν αύτοκράτορα βστις έλαβε τάς ήνίας
καί ήτοιμάζετο νά έπιβή αύτοΰ. Άλλ’ αίφνης
δ ίππος ήρξατο άναπηδών καί χρεμετίζων οί
δφθαλμοί του έρριπτον φλόγας καί τά ώτα
αύτοΰ ήσαν τεταμένα- διά τών δπισθίων ποδών
του έλάκτιζε σφοδρώς, ώστε ούδεις έτόλμα νά
πλησιάση. Μάτην έπειρώντο οί 'ιπποκόμοι διά
θωπειών καί διά άπειλών νά δαμάσωσι τήν
αίφνιδίαν τοΰ ίππου δργήν · μάτην έπροσπάθει
δ αύτοκράτωρ, βστις ήτο άριστος ίππεύς. νά
έξουσιάση τό εύγενές ζώον. Ό ίππος δεν δαμά
ζεται, δέν ύπακούει, άλλ’ ύψοΐ τήν κεφαλήν του
καί σείει τό στόμα του, τό όποιον πληροΰται
αιματηρού άφροΰ. Σιωπηλοί ίστανται οί αύλι
κοί. Τέλος δ αύτοκράτωρ εύρών στιγμήν κατάλ
ληλον έπιβαίνει τοΰ ίππου καί δίδει σφοδράν
διά τών ηνίων ώθησιν· τρέμει έκ τού πόνου τό
ζώον καί άναρθούται ή χαίτη του. Άλλ’ ό
Αλέξιος είναι καλός ίππεύς καί δδηγεϊ τόν
ίππον πρός τον πυλώνα τής έξόδου. ’Εκεί ό
ίππος πήδα αίφνης έν έξάψει καί καταρρίπτει
τόν παράτολμον άναβάτην. Πίπτει δ ’Αλέξιος
καί τό άπαστράπτον αύτοκρατορικόν στέμμα κυ
λιέται κατά γής. Πάντες άφιππεύουσι καί σπεύδουσι πρός τόν ηγεμόνα νομίζοντες βτι έφονεύθη.
Άλλ’ δ Αλέξιος δέν έπαθέ τι· ήγέρθη καί είδε
πρό τών ποδών του τό στέμμα κείμενον συντε
τριμμένοι ’Επί τή θέφ ταύτη τό πρόσωπόν του
κατέστη έτι ώχρότερον, καί χωρίς νά προφέρη
λέξιν, χωρίς νά στρέψη τό βλέμμα του πρός τούς
δπαδούς του, άνήλθε πάλιν τήν λιθίνην κλίμακα
καί έγένετο άφαντος.
II άκολουθία άπεσύρθη εις τήν ένδοτέραν
αύλήν, οί σωματοφύλακες διέλυσαν τούς στίχους
των καί ή βαρεία πύλη έκλείσθη πάλιν μετά
άπαισίου κρότου. Ό δέ λαός, δ έν τή πλατεία
ίστάμενος μή έννοήσας άκόμη τί συνέβη, διελύθη
ήσύχως βαθμηδόν. Έμειναν μόνον γέροντές τινες
έκ τοΰ πλήθους, οίτινες έ’σειον τάς κεφαλάς των
καί έψιθύριζον.
Κακός οιωνός! Κακός οιω
νός!”
Τά έν Βλαχέρναις Ανάκτορα είχον πάλιν
ανακτήσει τήν ζοφεράν καί μελαγχολικήν των
δψιν.
*) Τΐ ό αύλάρχης, ώς ήθέλομεν είπει σήμερον.

(Έπεται συνέχεια.)
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ΟΙ ΟΡΛΕΑΝΙΔΑΙ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 53.)

βουλή τής Γαλλίας έψήφισε καί ή γε
ρουσία έπεκύρωσε κατ’ αύτάς τήν έξωσιν
τών Γάλλων πριγκήπων έκ τοΰ γαλλικού
έδάφους. Τό μέτρον τοΰτο έλαβεν ή κυβέρνησις
τής δημοκρατίας φοβουμένη τάς ένεργείας τών
Όρλεανιστών καί τών Βοναπαρτιστών πρός Ανα
τροπήν τής δημοκρατίας καί έγκαθρίδρυσιν έν
Γαλλία βασιλείας ή αύτοκρατορίας. 'Η έξωσις
περιλαμβάνει έπι τοΰ παρόντος τόν Κόμητα τών
Παρισίων καί τον πρωτότοκον αύτοΰ υιόν ώς
Αντιπροσώπους τής βασιλείας καί τόν πρίγκηπα
'Ιερώνυμον Βοναπάρτην καί τόν πρωτότοκον αύ
τοΰ υιόν Βίκτωρα ώς Αντιπροσιόπους τοΰ αύτοκρατορικοΰ πολιτεύματος. 'Η Κυβέρνησις δμως
έχει το δικαίωμα άμα ώς νομίση τοΰτο πρόσ
φορου εις τήν Ασφάλειαν καί ήσυχίαν τοΰ τόπου
νά διατάξη τήν έκ Γαλλίας έξωσιν καί τών άλ
λων μελών τών δύο ήγεμονικών οικογενειών.
Μακραί καί θυελλώδεις ήσαν καί έν τή Βουλή
καί έν τή Γερουσία αί συζητήσεις έπι τής προτάσεως τής έξώσεως ύποβληθείσης παρά τής
Κυβερνήσεως. Πολλοί ρήτορες ώμίλησαν ύπέρ
τοΰ μέτρου, πολλοί δέ κατά αύτοΰ, διότι άμφότεροι οί ηγεμονικοί οίκοι πολλούς έχουσιν έν
Γαλλίφ όπαδούς. ’Επί τέλους δμως ένίκησεν
ή Κυβέρνησις καί ή έξωσις έψηφίσθη. Τά φι
λοβασιλικά φύλλα έν Γαλλία, έξαλλα έκ τής
όργής διά τό μέτρον τοΰτο, δπερ άποκαλοΰσιν
άδικον καί Αντεθνικόν, Αποδίδουσιν αύτό εις τόν
πόθον τοΰ υπουργείου Φραισιννέ νά διατηρηθή
έν τή έξουσία. Πιθανώτερον δμως είναι βτι
δέον ν’ άποδοθή εις Αδυναμίαν τής γαλλικής
Δημοκρατίας, ήτις έπ’ έσχάτων παρετήρησεν βτι
οί ύπαδοί τοΰ βασιλικού κόμματος ένισχύθησαν
καί δτι ό κόμης τών Παρισίων, δ έπίδοξος τοΰ
θρόνου τών Βουρβώνων καί Όρλεανιδών διά
δοχος (μετά τόν θάνατον τοΰ δουκός τοΰ Σαμβώρ), διά τοΰ γάμου τής θυγατρός του μετά
τοΰ διαδόχου τοΰ θρόνου τής Πορτογαλλίας Απέ
κτησε συγγενείς ισχυρούς, δυναμένους νά προπαρασκευάσωσιν αύτώ τήν έπι τόν θρόνον τής
Γαλλίας Ανάρρησιν.
Οί έξωσθέντες πρίγκηπες, οίτινες άμα ύποβληθέντος εις τήν Βουλήν τοΰ νομοσχεδίου, προέβλεπον τήν άναμένουσαν αύτούς τύχην, έγκατέλιπον άνευ πατάγου, άνευ έπιδείξεων θορυβω
δών τήν Γαλλίαν, καί δ μέν κόμης τών Παρι
σίων μετά τοΰ υίοΰ του μετέβησαν εις Αγγλίαν,
ό δέ πρίγκηψ Ναπολέων εις 'Ελβετίαν, ένθα
έχει έξοχικήν έπαυλιν παρά τήν λίμνην τής
Γενεύης, καί δ υιός αύτοΰ, πρίγκηψ Βίκτωρ εις
Βρυξέλλας. Η γαλλική Κυβέρνησις έλαβεν βλα
τά άπαιτούμενα μέτρα, δπως κατά τήν άναχώρησιν τών έξορίστων μή συμβώσι ταραχαί, διέ
ταξε μάλιστα τά όργανά της νά συλλάβωσιν δν
τινα ήθελον Ακούσει κραυγάζοντα· " Ζήτω δ βα
σιλεύς!” ή "Ζήτω ό αύτοκράτωρ!” Άλλ’ ή
ήσυχία ούδόλως διεταράχθη, καί αύτός ό κόμης
τών Παρισίων, άνήρ ίπποτικός καί γενναίος,
πριΰτος έδωκε τό παράδειγμα τής εις τούς νό
μους τής πατρίδος του ύπακοής, άπαγορεύσας
πασαν διαδήλωσιν· άναχωρών δμως έξέδωκε τήν
γνωστήν προκήρυξιν έν εϊδει διαμαρτυρήσεως
κατά τής Αδίκου έξώσεώς του.
Παραθέτομεν σήμερον τάς εικόνας τοΰ κόμητος τών Παρισίων καί τής οικογένειας αύτοΰ.
Ό πρίγκηψ Λουδοβίκος Φίλιππος, κόμης τών
Παρισίων, είναι έγγονος τοΰ πρώην βασιλέως
τής Γαλλίας Λουδοβίκου Φιλίππου καί υιός
πρωτότοκος τοΰ Ατυχούς δουκός τής Αύρηλίας,
τού φονευθέντος έν έτει 1842 έκ πτώσεως έκ
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τής άμάξης. Έγεννήθη ό κόμη; τών Παρισίων
έν ετει 1838 καί κατά τον ’Αμερικανικόν πό
λεμον ύπηρέτησεν έν τω στρατω τών'Ηνωμένων
Πολιτειών ώς έθελοντής μετά τοΰ άδελφοΰ του,
δουκος τής Σάρτρης. Ή σύζυγός του, πριγκήπισσα ’Ισαβέλλα (γενν. έν έτει 1848), είναι θυγάτηρ τοΰ δουκος τοΰ Μομπανσιέ, άρα καί
έξαδέλφη του. Εκ τοΰ γάμου τούτου εξ έγεννήθησαν τέκνα- α'.) Ή πριγκήπισσα ’Αμαλία,
τά νΰν σύζυγος τοΰ διαδόχου τής Πορτογαλλίας,
γενν. έν έτει 1865· β'.) Ό πρίγκηψ Λουδοβίκος
Φίλιππος, γενν. έν έτει 1869, ό μετά τοΰ πα
τρός του έξορισβείς· γ'.) Ή πριγκ.'Ελένη, γενν.
τω 1871· δ'.) Ή πριγκήπισσα ’Ισαβέλλα, γενν.
1878- ε'.) Ή πριγκήπισσα Λουίζα, γενν. 1882,
καί στ'.) Ό πρίγκηψ Φεροινάνδος. γενν. 1884.
Λέγεται δτι ή σύζυγος τοΰ κόμητος τών Πα
ρισίων θέλει παρακολουθήσει μετά τών τέκνων
της τόν σύζυγον καϊ τόν πρωτότοκόν της υιόν,
άμα ώς άναλάβη ή βαρέως άσθενήσασα πριγκήπισσα Λουΐζα, καθότι τό ηγεμονικόν τοΰτο
ζεύγος είναι υπόδειγμα αγάπης καί άφοσιώσεως.
Είς τοΰ; αποχαιρετίζοντας τόν σύζυγόν της φί
λους είπεν ή πριγκήπισσα· "Μή λέγετε χαί
ρετε, άλλά καλήν έντάμωσιν!” ’Εκ τών λόγων
τούτων φαίνεται δτι οί έξωσθέντες πρίγκηπες
τρέφουσι τήν ελπίδα δτι ή εξορία αύτών δέν
θέλει διαρκέσει έπί πολύ. Καί πράγματι μέ
τάς συχνά; εν Γαλλία μεταβολάς τί; οίδε τί
τέξεται ή έπιοΰσα.

ΕΑΡ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Δρ. ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΕΓΓΕΛ.
(Συνέχεια.)

ΝΕΥ σκοπού, άνευ σχεδίου περιφέρομαι
έπί τής παραλίας· τυπογραφικόν χάρτην
έν χερσί κρατών, άνευ ‘Οδηγού, άφιεροΰμαι είς τήν τύχην τοΰ ύπό τών θεών προστατευομένου ξένου. Πρώτον ήδη άπαρνοΰμαι
πάσας τάς τετριμμένα; οδηγία; τών βιβλίων
έπιθυμώ έλευθέρως νά περιπλανώμαι · προτιμώ
νά παρατηρήσω τό ήλιοκαές πρόσωπον τού μι
κρού στιλβωτού τών ύποδημάτων, τού έκτελοΰντος τό έργον του μέ τό σιγαρέττον είς τό στόμα
ή νά θαυμάσω τόν ανδριάντα τού Βενετοΰ αρχι
στρατήγου Schulenburg, τόν άσχημίζοντα τήν
ώραίαν πλατείαν . . . ’Ακολουθώ τό ρεύμα τών
παρα τήν ακτήν περιπατούντων βλέπω τάς εύγενεΐς Κερκυραίας Κυρίας, περί τής καλλονής τών
όποιων αί περιγραφαί τών περιηγητών τοσαΰτα
διηγούνται θαύματα- άλλ’ ευρίσκω δτι ή ευρω
παϊκή ένδυμασία ούδόλως συμμορφοΰται πρός
τήν καλλονήν αύτών. ΙΙόσας εύλυγίστους, εύκαμ
πτους μορφά; περιέχουσιν αί Ίόνιοι νήσοι καί
ή Πελοπόννησος, τότε μόνον ένόησα δτε ειδον
έν Ιθάκη, έν Κεφαλληνία καί έν Πελοποννήσω
τάς κόρας τών χωρικών. ’Απέναντι αύτών αί
εύρωπαϊστί ένδεδυμέναι Κερκυραΐαι φαίνονται
ώς μαγείρισσαι άπέναντι νυμφών!
Διά μέσου φρακτών άνθούντων ρόδων, έξ ών
έκαστος κατα τό οοκοΰν αύτω δύναται νά δρέπη,

ύπό έλαίας καί πορτοκαλλέας έν δλη τή λαμπρότητι τών άνθέων των άγει λεωφόρο; λεία
καί εύθεΐα προ; τόν κόλπον έκεΐνον, δστις έπί
τού χάρτου σημειούμενο; διά μικρά; στιγμής
καλείται "ό βράχος τοΰ Όδυσσέως.” ’Ενταύθα
άπεβιβάσθη ό πολυμήχανος Ιθακήσιος, δταν ή
Λευκοθέα τόν ώδήγησεν ασφαλώς πρός τήν παρα
λίαν τών Φαιάκων. Ό "βράχο: ούτος τού Όδυσ
σέως’ είναι τό πλοΐον τών Φαιάκων, τό όποιον
εφερε τόν φίλον τοΰ ’Αλκινόου εις Ιθάκην καί
άπελιθώθη ύπό τοΰ παρωργισμένου διά τήν έπάνοδόν του Ποσειδώνος. Ό μή πιστεύων τούτο
πρέπει να μεταβή είς Κέρκυραν καί νά έπισκεφθή τό μικρόν τοΰτο νησίδιον, τό όποιον μέ
την μικράν του μονήν καί μέ τάς ολίγα; κυπαρισσους του δύναται λίαν εύστόχως νά παραβληθή πρός πλοΐον.
Κατωφερής ατραπός άγει άπό τής θέσεως
Κανόνι” πρός τήν παραλίαν καί είς μικράν
αύτής άπόστασιν κεΐται "ό βράχος τοΰ Όδυσ
σέως”. Εύτυχώς έχω παρ’ έμοί τήν Οδύσσειαν
και έκεΐ ύπό τάς κυπαρίσσους τής κομψής μο
νής άναγινώσκω ήσύχως τάς ραψωδίας Ε'. μέχρι
Η'. Ό λεμβούχος μοί άφησε τόν μικρόν του
δεκαετή παΐδα, ώραιότατον μειράκιον, τό όποιον
έν ω έγώ άνεγίνωσκον έπεδόθη είς τήν αλιείαν
διά τοΰ κάμακος καί μεγάλην άνέπτυσσεν έπιτηδειότητα. Τόν ήρώτησα άν θά γείνη αλιεύς.
"’Όχι, μοί άπήντησεν έλληνικώτατα, θά γείνω
διδάσκαλος!”...
’Επέστρεψα είς τήν πόλιν, καί έν ω καθήμενος έρρόφων τόν έλληνικόν μακροσκοπικόν καφέν
μου, μέ πλησίασε Κερκυραΐος άξιωματικός, δστις
κατωκει είς τό πλησίον μου δωμάτιον έν τω
ξενοδοχεία» τής ’Ανατολής. Ό άξιωματικός ούτος
δέν έγνώριζε γερμανικά, άλλ’ δλίγα ιταλικά,
ώστε ήμην ήναγκααμένο; νά κάμω χρήσιν τών
όλίγων μου Ελληνικών, δπως ομιλήσω μετ’ αύ
τοΰ. ’Εννοείται δτι ή όμιλία μα; περιεστράφη
περί τήν πολιτικήν καί τό ζήτημα τή; ημέρας.
Χάρις είς τήν θαυμασίαν ικανότητα τών Ελλή
νων νά έννοώσι ταχέως καί αύτούς τούς δια
λογισμούς τοΰ μετ’ αύτών συναναστρεφομένου, ή
συνδιάλεςις ήμών ύπήρξε λίαν ευχάριστος καί
τερπνή, τοσούτω μάλλον καθ’ δσον έκαθήμεθα έν
ύπαίθρω ύπό τόν άστερόεντα ούρανόν καί τό
άμυδρόν τής σελήνης φώς. Παρά τοΰ άξιωματικοΰ έμαθον δτι διά τοΰ αύτοΰ άτμοπλοίου,
δι’ ού έμελλον τήν έπιοΰσαν ν’ άπέλθω είς Κε
φαλληνίαν έπρόκειτο νά μεταβή είς Λευκάδα
καί ολόκληρος ή φρουρά τής Κέρκυρας. Τοΰτο
μέν δέν μοί ήτο εύχάριστον, διότι ήλαττοΰτο
κατά πολύ ή έν Ιθάκη διαμονή μας- ούχ ήττον
δμως έχάρην δυνάμενος τά συνταξειδεύσω μετά
άρειμανίων Ελλήνων στρατιωτών.
Β’.
ΕΝ ΤΗι ΧΩΡΑι ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ.
Έν ’Ιθάκη τή 30 ’Απριλίου 1886.

Έκ τών έπτά Ίονίων νήσων τήν διασημοτέραν, τήν Ιθάκην, όλιγώτερον έπισκέπτονται οί
περιηγηταί, διότι ή Ιθάκη δέν κεΐται έν τή
μεγάλη γραμμή τών άτμοπλοίων τοΰ αύστριακοΰ Λόϋδ, καί αύτά τά έλληνικά άτμόπλοια
σπανιώτερον προσεγγίζουσιν είς αύτήν. Επομέ
νως δέν είναι θαύμα, δτι τό μόνον μικρόν ξενοδοχεϊον τής πρωτευούση; τής νήσου κατά τά δέκα
τελευταία έτη μόλις δωδεκάδα ξένων έδέχθη. Καί
δλους τούτους ένθυμεΐται ό καλός ξενοδόχος.
Ό γερμανικός όδηγός (Baedeker) ούδέν άλλο
λέγει περί Ιθάκης ή δτι παραπλέων τις βλέπει
αύτήν έπί μικρόν, καί άν δέν ύπήρχεν δ λαμ
πρός οίνος, ού καί ήμεΐς έν Γερμανία γευόμεθα
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άπό τίνος χρόνου, ήδύνατο τις νά πιστεύση δτι
ή Ιθάκη είναι μυθολογικόν τι νησίδριον, κείμε
νον πλησίον τών άκτών τής Ελλάδος.
Η Ιθάκη είναι πραγματικότης — καί πραγματικότης θελκτική. Άποκεχωριαμένη τοΰ κό
σμου καί δμως τόσον πλησίον τής δυτική: Ευρώ
πης κειμένη, φαίνεται ή πατρίς αυτή τοΰ Όδυσ
σέως ώς δνειρον ποιητικόν άπερίγραπτον γόητρον
περιβάλλει αύτήν είς τά δμματα τοΰ πατοΰντος
τό έδαφος αύτής. Τά πάντα συντείνουσιν εις τοΰτο
— δέν είναι μόνον ή φαντασία, ήτις καθωραΐζει
αύτήν είς τά βλέμματα τοΰ πεπολισμένου άνθρώπου. Δέν είναι άνάγκη νά άναγνώση τις
τήν ’Οδύσσειαν, δπως μετά όλιγόωρον μόνον δια
μονήν έν αύτή νομίση δτι εύρίσκεται έπί τίνος
νήσου τών μακάριον.
Έν Κερκύρα, έν Κεφαλληνία, έν Ζακύνθφ
ό Εύρωπαΐο; κινεί τήν περιέργειαν, πολλάκις
δε και τήν άπληστίαν τών έγχωρίων κατοίκων,
οίτινες περιστοιχοΰσιν αύτόν καί διά διαφόρων
προτάσεων ένίοτε τόν ένοχλοϋσι. Όποια δια
φορά έν Ιθάκη! Ένταΰθα ή έλευσις ξένου κινεί
μεν τήν περιέργειαν τών κατοίκων, ούχί δμως
καί τήν απληστίαν. ’Αρκεί νά γνωρίζη τις
δλίγα ' Ελληνικά καί ν’ άποτανθή πρός τόν πρώ
τον τυχόντα Ίθακήσιον, καί δλαι οί έπιθυμίαι
του έκτελοΰνται αυθωρεί. Έάν μάλιστα φέρη
μεθ’ εαυτού συστατικήν έκ Κερκύρας ή έκ Κε
φαλληνίας έπιστολήν, δπερ είναι πράγμα εύκολώτατον, τότε καθίσταται τις τό άγαπητόν τή;
ήσύχου νήσου τέκνον πάντες τό περιποιούνται,
πάντες τό θωπεύουσιν . . .
II πρωτεύουσα τής νήσου είναι μικρά, ήσυ
χος κωμόπολις, συγκείμενη έκ μια; μακρά: όδοΰ,
ήτις έκτείνεται έν ήμικυκλίφ περί τόν ήρεμον
κόλπον καί παρέχει είς τήν πόλιν θέαν μαγευ
τικήν καί μεγαλοπρεπή. Μακρόθεν νομίζει τις
δτι ή πόλις κατοικεΐται ύπό 30 χιλ. ή τούλάχιστον 20 χιλ. ψυχών. Οί κάτοικοι δμως είναι
μόλις 6 χιλιάδες, οίτινες πάντες, ώς οί εύδαίμονες "Ελληνες, κατοικοΰσιν έν οίκίαις ίδιοκτήτοις.
Τινές διημφισβήτησαν τή Ιθάκη τήν τιμήν
δτι ύπήρξεν ή σκηνή τής Όδυσσεία; · οί σοφοί
τών φιλολόγων, οίτινες έξέφρασαν τήν γνώμην
ταύτην ούδέποτε βεβαίως είδον αύτήν ούδέ έσχον
τήν θείαν τέρψιν ν’ άναγνώσωσιν έν Ιθάκη τήν
’Οδύσσειαν. Τά άθάνατα έπη έν χερσί καί τήν
ώραίαν νήσον προ δφθαλμών έχων ούδείς έχέφρων
δύναται νά άρνηθή δτι είς τήν νήσον ταύτην
άναφέρονται οί όλίγοι στίχοι, δι’ ών ό 'Όμηρος
έχαρακτήρισε τήν ’Ιθάκην. Σημεία τινα τής
νήσου, πρός τά όποια ό λαός σχετίζει τό δνομα
τοΰ Όδυσσέως, δφείλουσι τήν δνομασίαν των είς
μεταγενεστέρους λογίους. Άλλ’ άφ’ ετέρου δί
καιον είναι νά δνομασθή σωρός έρειπίων, έπί
ύψηλοΰ ορούς κείμενος, τό Κάστρον τού Όδυσ
σέως, άδιάφορον άν ό Όδυσσεύς έζησεν ένταΰθα
ή όχι. Έάν ποτέ ύπήρχεν έν Ιθάκη βασιλεύς
δνόματι Οδυσσεύς, τότε άναμφιβόλως αύτό ήτο
τό φρούριόν του, ήτοι μία τών κατοικιών του,
διότι ώς διαρκής κατοικία πολύ άπεΐχε τής
πόλεως.
Άλλως έχει τό πράγμα ώς πρός τόν "βρά
χον τοΰ Κόρακος”, τήν ώραιοτέραν έν τή νήσω
έκδρομήν. Τό δνομα "βράχος τοΰ Κόρακος” ή
"Κορακολιθάρι” δέν εφαρμόζεται καλλίτερον είς
ούοέν έτερον μέρος τή; νήσου ή είς τούτο, δπερ
πάντες, μικροί καί μεγάλοι, ούτως όνομάζουσιν.
Ή νήσος είναι είς τα κατάφυτα αυτής μέρη
άληθής παράδεισος χάριτος καί γονιμότητας.
Κάτωθεν τού βράχου τοΰ "Κόρακος” ύπάρχει
βαθεΐα φάραγξ καί σπήλαιον σκοτεινόν, έξ ού
έκρέει πηγή, ή Άρέθουσα, περί ής άναφέρει καί
ό Όμηρος, δστις λέγει δτι περί τήν σκιεράν
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πηγήν έβοσκον οί παχεΐ; χοίροι τοΰ θείου συβώτου Εύμαίου. Ό καθήμενος έκεΐ έπί τοΰ
βράχου καί άκούων τόν γλυκύν τής Άρεθούσης
φλοίσβον, άναγινώσκων δέ ταύτοχρόνως και
τούς πρώτου; στίχους τής ιδ'. ραψωδίας τής
Όδυσσεία; δέν δύναται ποσώς ν’ άμφιβάλη,
δτι ό τούς στίχους τούτους γράψας ποιητή; δεν
έπεσκέφθη αύτοπροσώπως τήν νήσον καί δταν
έγραφε δέν είχεν ύπ’ δψιν αύτήν ταύτην τήν
ρωμαντικήν θέσιν.
Έπιθυμών νά καταστήσω προσιτωτέραν τήν
ήρεμον ’Ιθάκην είς πολλούς τών πολυάσχολων
άνθρώπων, ΐνα ευρωσιν έν αύτή άναψυχήν τινα,
νομίζω καλόν νά δώσω πληροφορίας τινά; περί
τοΰ πώς δύναται τις εύκολώτερον νά μεταβή
έκεΐ. Ή εύκολωτέρα μετάβασις είναι άπό Κερ
κύρας διά τοΰ έλληνικοΰ άτμοπλοίου, τό όποιον
άναχωρεΐ τήν 5η"' τό έσπέρας δίς ή τρις τής
έβδομάδος. Άφιξις είς Άργοστόλιον Κεφαλληνίας
τήν έπιοΰσαν κατά τήν 6Τ' πρωινήν ώραν. Έξ
’Αργοστολιού έπί ώραίας λεωφόρου μεταβαίνει
τις έφ’ άμάξης είς Σάμην, πρός τό ανατολικόν
μέρος τής νήσου. ‘II τετράωρο; αυτή έκδρομη
δύναται νά παραβληθή πρό: τά; ώραίοτέρα; έκδρομάς διά τών ελβετικών Άλπεων. Έν μέσω τής
όδοΰ, δηλ. είς άπόστασιν δύο περίπου ώρών άπό
’Αργοστολιού υπάρχει είδος καφενείου ή παντο
πωλείου, ού ό ιδιοκτήτης, άνήρ εύπροσήγορος
άλλά καί πονηρός, παρέχει ήμΐν φαγητά καί
οίνον καί περίφημον καφέν — δν άλλως τε πίνει
τις καθ’ δλην τήν Ελλάδα. ’Απέναντι τής
κομψής κωμοπόλεως Σάμης, τής παρά τήν θάλασσαν κειμένης, εύρίσκεται ή ’Ιθάκη.
Άπό Σάμης φαίνεται διά τού γυμνού δφθαλμοΰ τό μέρος έν ’Ιθάκη, δπου θά σέ μεταφέρη τό ίστιοφόρον πλοιάριον.'. Ούριου πνέοντας
ανέμου ό διάπλους έκτελεΐται έντός 1 ’/ε ώρας.
Οί ναυτικοί, οί έκτελοΰντες τούς πλόας τούτους,
είτε Σάμιοι είτε Ιθακήσιοι, είναι άνδρες ικανοί
καί τίμιοι, καί δταν ούτοι κρίνωσι κατάλληλον
τόν καιρόν, πρέπει άνεπιφυλάκτως νά τοΐς έμπιστευθή τις. Καλόν είναι προηγουμένως νά
τηλεγραφήση τις έκ Σάμης ή έξ Αργοστολιού,
δπως άποβιβαζόμενος έν ’Ιθάκη, εύρη έτοίμην
άμαξαν πρός μετάβασιν είς τήν πόλιν, ήτις κεΐ
ται είς άπόστασιν μιας περίπου ώρας.
Ό ξένος, άφικόμενος είς τήν πόλιν διέρχεται
διά τής πλατείας καί έμπροσθεν τής Λέσχης
καί καταλήγει είς τήν θύραν τοΰ ξενοδοχείου
"Παρνασσός”, περικυκλούμενος ύπό πλήθους άν
θρώπων ιδίως νέων, οίτινες πανταχόθεν τόν πε
ριεργάζονται. Τό ξενοδοχεΐον "ΙΙαρνασσός” είναι
τό πρότυπον τών μικρών έν Έλλάδι ξενοδο
χείων δέν είναι κυρίως "χάνιον”, άλλά τά δω
μάτιά του είναι ευάερα, καθαρά, διεσκευασμένα
δΐ απλών μέν άλλά καθαρών έπίπλων. "Ο,τι
ιδίως μοί ένεποίησεν έντύπωσιν είναι ή καθαριότης τών χειρομάκτρων. Ό θέλων νά άπομάξη τό πρόσωπόν του διά καλού καί χρησιμωτάτου χειρομάκτρου, πρέπει νά μεταβή εις
’ Ιθάκην. Καί τά μεγαλείτερα ξενοδοχεία τής
Εύρώπης δέν παρουσιάζουσι τοιαΰτα πρακτικώτατα χειρόμακτρα. Ό Αμερικανός Μάρκος
Τβαίν περιγράφει λίαν εύτραπέλως τήν άπορίαν
τών έν Ευρώπη περιηγουμένων συμπολιτών του,
οίτινες δέν εύρίσκουσιν είς τά ξενοδοχεία ούδέ
σάπωνα, δπως νίψωσι τάς χεΐράς των. Έγώ
καί είς τά μικρότερα ξενοδοχεία τή; Ελλάδος,
καί έν Όλυμπίφ άκόμη, εύρον παρά τήν λε
κάνην μου τεμάχιον σάπωνο:, καί ψήκτραν.
Ό ξενοδόχος τοΰ " Παρνασσού” δέν προσφέρεται πρός τούς ξένους του ώς απλούς ένοικιαστής δωματίων, άλλ’ ώς κηδεμών, ώς πατήρ
σχεδόν- πρόθυμος πάντοτε νά δώση συμβουλάς
είς τούς ξένους, παρακολουθεί αύτούς είς τάς

οδούς ώς πιστός φύλαξ. 'Επόμενον είναι βτι
άμα διαμείνει τις μίαν μόνην ώραν έν ’Ιθάκη,
αισθάνεται αίσθημα εύχαριστήσεως καί άναπαύσεως. Καί ή ηρεμία αύτη έπιδρα έπί τοΰ πνεύ
ματος ήμών καί χρυσοί τά όνειρα ήμών διά
μαγευτικού βαυκαλίσματος. Πολλούς περιήλθον
τόπους, άλλ’ ούδαμοΰ εύρον τήν γαλήνην και
ησυχίαν, ήν ήσθάνθην έν τή ωραία Ιθάκη.
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55
μή ίδιον τοιοΰτον ώρολόγιον έν τινι μαγειρείο»
ή έμπορικω καταστήματα 'Η τιμή αύτών είναι
τόσον ευτελής, ώστε καί άντί τριών φράγκων
δύναται τις ν’ άγοράση τοιοΰτον ώρολόγιον, εύχρηστότατον καί πρακτικώτατον.
Φυσικω το» λόγω οτι τό Μέλαν δάσος μέ
τάς άποτόμους καί βραχώδεις κορυφάς του, μέ
τάς κοιλάδας καί τάς φάραγγάς του, μέ τούς
ρύακας καί καταρράκτας του περιέχει θέσεις τά
μάλιστα ώραίας καί μαγευτικά;. Μία τών τοι
ούτων θέσεων είναι καί ή καλούμενη Hohen
fels, ήν έν είκόνι παρατιθέμεθα. Έπί τής μι
κρά; σκιάδος ίστάμενός τι; βλέπει περί εαυτόν
δάση πυκνά, κορυφάς ύψηλά; καί ζοφερά; καί
έν γένει φύσιν μεγαλοπρεπή.

ΤΟ ΜΕΛΑΝ ΔΑΣΟΣ.
Η ΘΕΣΙΣ HOHENFELS.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑι

Μετά είκόνος, Ζρα σελ. 56.)

ΚΑΙ Η ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΜΟΝΗ.
(Μετά είκόνος, δραβελ. 56.)

~3o Μέλαν δάσος (Silva nigra τοΰ μεσαιώνο; ή καί Silva macriana, τό mons
Ο δνομα "Αγιος Βερνάρδος
Abnoba τών 'Ρωμαίων) καλείται ή
φέρουσι διάφορα Ορεινά
δασώδης έκεινη σειρά τών όρέων, τά όποια διήστενά τών'ΕλβετικώνΆλ
κουσιν άπδ τών όχθών τοΰ 'Ρήνου διά Βάδης
πεων. Τό σημαντικώτερον
καί Βυρτεμβέργης μέχρι Βασιλεία; έν Ελβετία.
πάντων είναι τό λεγόμενον
' Η δλη έκτασι; αύτών είναι περίπου 150 χι
"ό μέγας άγ. Βερνάρδος,
λιομέτρων, τό αέ ύψος κατά μέσον δρον πρός
καί κείμενον είς τά πρός
νότον μέν χιλίων μέτρων, πρός βορράν δέ έπτατήν ιταλικήν έπαρχίαν τής
κοσίων. 'Η υψηλότερα αύτών κορυφή είναι τό
Άόστης
σύνορα, χωρίζον
ορος Feldberg, ύψος έχον 1500 μέτρων καί
δέ τάς δυτικάς“Αλπεις άπό
εύρισκόμενον σχεδόν έν τω μέσφ τής όλης σει
τών κεντρικών. 'Η διά τοΰ
ράς. Έν τω μεσημβρινά» τμήματι τοΰ Μέλανος
δρους
τούτου άγουσα όδός,
δάσους, δπου ύπάρχουσι πολλαί λίμναι καί πο
μήκους
84 χιλιομέτρων,
ταμοί, κεΐνται καί αί δύο πηγαί τού Δουνάβεως,
συνδέει
τάς
κοιλάδας τοΰ
μικρά! καί άσήμαντοι κατά τά φαινόμενα, ώστε
'Ρήνου
καί
τής
Δοράς.
ό παρατηρών αύτάς μόλις άναβλυζούσας δλίγον
’
Ακριβώς
έπί
τής
κορυφής
τής
δρεινής
ταύ
ύδωρ, άπορεΐ πώς έκ τοιαύτης άρχής πηγάζει
της
διόδου
κεΐται
πλησίον
ζοφερά;
μικρά;
λί
ό τεράστιος ποταμός, ό έν Ούγγαρίφ καί 'Ρου
μνης
ή
περιώνυμο;
μονή
τοΰ
Αγίου
Βερνάρδου,
μανία τοιαύτας λαμβάνων διαστάσεις.
ής ή άνέγερσις χρονολογείται άπό τοΰ έτους
Τό κλίμα τοΰ Μέλανος δάσους είναι ύγι962 καί άποδίδεται είς τόν αγ. Βερνάρδον τόν
έστατον, καίτοι ψυχρόν έν χειμώνι· ό θερισμός
έκ Μεντώνης. Ή μονή αυτή πλουτίσασα διά
έν ταΐς κοιλάσιν αύτοΰ γίνεται συνήθως κατά
τών πολλών αύτής κτημάτων κατεΐχεν έν ήσυ-,
μίαν ή δύο εβδομάδας βραδύτερον ή έν ταΐς
χία τάς κτήσεις ταύτας μέχρι τοΰ έτους 1587
λοιπαΐς χώραις τοΰ αύτοΰ γεωγρ. πλάτους. Τό
βτε
ό Κάρολος Εμμανουήλ Γ'. τής Σαρδηνίας,
έδαφος καλλιεργείται μέχρις υψους χιλίων μέ
εύρών
κατάλληλον πρόφασιν κατεπάτησε πάσας
τρων έντεΰθεν δέ άρχονται τά σκοτεινά δάση,
τάς
κτήσεις
τής μονής, τάς έν τω κράτει αύτοΰ
τά όποια έδωκαν τφ δρει καί τό δνομα. Άπό
κειμένας.
'Η
μονή κεΐται 2478 μέτρα ύπεράνω
δέ τοΰ υψους 1500 μέτρων παύει πάσα φυτεία.
τής
έπιφανείας
τής θαλάσσης καί είναι ή ύψη
Αί κοιλάδες, αί πρός τόν 'Ρήνον κείμεναι, έχουσι
λοτέρα
χειμερινή
διαμονή είς τάς “Αλπεις. 'Η
κλίμα τόσον εύκραές, ώστε είς τά πρός νότον
κατά
μέσον
δρον
έτησία θερμοκρασία είναι 1
έστραμμένα μέρη ωριμάζει ό οίνος, αί άμυγδαβαθμοΰ
ύπό
τό
μηδενικόν,
διπλάσιά κατά τοΰτο
λέαι καί αί καστανέαι. 'Η κτηνοτροφία έχει
πρός τήν θερμοκρασίαν τής Σπιτσβέργης. Έπί
ένταΰθα μεγαλειτέραν άνάπτυξιν τή; γεωργίας ·
εννέα δλους μήνας τοΰ έτους τό περί τήν μονήν
τά κτήνη οδηγούνται τό θέρος έπί τών όρέων,
έδαφος καλύπτεται ύπό τής χιόνος, ήτις έν χει
δπου διαμένουσι βόσκοντα μέχρι τής ένάρξεως
μώνι σχηματίζει στρώμα άπό 2 μέχρι 13 μέ
τοΰ φθινοπώρου. Τό μέλι τοΰ Μέλανος δάσους
τρων πάχους.
φημίζεται διά το άρωμα αύτοΰ. Έκ τών άγριων
Έκ τών 40 μοναχών, τών άνηκόντων είς
θηρίων ευρηνται λύκοι καί άγριόχοιροι, άλλ’ α
τήν μονήν ταύτην, οί 15 μένουσι διαρκώ; έν
ραιοί, περισσότεροι δέ έλαφοι, δορκάδες καί
αύτή, οί δέ λοιποί έν τοΐ; μετοχίοις αύτή;.
λαγωοί.
Όγδοήκοντα κλίναι είναι διαθέσιμοι έν τή μονή
Οί κάτοικοι τής χώρας ταύτης είναι μάλλον
διά τού; διανυκτερεύοντα; έν αύτή οιαβάταςπτωχοί, διότι τό έδαφος αύτών δέν τοΐς παρέχει
έν άνάγκη δύνανται νά διανυκτερεύσωσιν έν αύτή
πολλά προσόντα- τόν χειμώνα, καθ’ δν έπί μή
καί 150 ξένοι. Ή μονή, άνακαινισθεΐσα έν έτει
νας ολοκλήρους περιορίζονται ύπο τών χιόνων
1822, έχει πλουσίαν βιβλιοθήκην καί μουσεΐον
έντός τών οικιών των, καταγίνονται ιδίως είς
φυσιολογικόν, άρχαιολογικόν και νομισματικόν.
τήν κατασκευήν ξύλινων άντικειμένων, κιβωτιΟί μοναχοί δφείλουσι νά περιποιώνται πάντα;
δίων, κοχλιαρίων, κ. τ. λ. Μεγάλην έπιτηδειότούς προσερχομένους ξένους οίασδήποτε τάξεως,
τητα έχουσιν είς τήν κατασκευήν τών κοινών
οίουδήποτε θρησκεύματος, έν δέ καιρφ χειμώνος
ξύλινων ώρολογίων τοΰ τοίχου, τών γνωστών
έχουσιν
έντολήν νά συνδράμωσι τούς έπί τοΰ
ύπό τό δνομα " 'Ωρολόγια τοΰ μέλανος δάσους”,
βρους
καί
έν θυέλλη χιόνος ή έν όμίχλη κιν
τά όποια μεταφέρονται καί πωλοΰνται είς δλα
δυνεύοντας διαβάτας.
Είς τό φιλανθρωπικόν
σχεδόν τά μέρη τής γής. Δέν ύπάρχει άνθρωπος
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τούτο έργον έχουσιν αρωγούς τούς μεγάλους
κύνας, τούς γνωστούς ύπό το δνομα των μαρώνων ή των κυνών τού άγ. Βερνάρδου, οΐτινες
έχουσιν ιδιαιτέραν έπιτηδειότητα ν’ άναζαλύπτωσι τούς άποπλανηθέντας όδοιπόρους. Οί
τυχόν νοσοΰντες ξένοι διαμένουσιν εν τή μονή
μέχρις εντελούς άναρρώσεώς των. Ούδεμία δα
πάνη καταβάλλεται· αΐ είσφοραί είναι μόνον
προαιρετικοί. 'Υπολογίζεται δτι έτησίως 20 χι
λιάδες ανθρώπων περιθάλπονται έν τή μονή,
ήτις δαπανά πρδς τούτο 80 χιλιάδας φράγκων.
Τά χρήματα ταΰτα προέρχονται έν μέρει μέν
έκ των εισοδημάτων, έν μέρει δέ έκ των εισφο
ρών τών διαβατών.
Οι τυχόν έν τη χιόνι ή έν ταΐς φάραγξι τού
όρους ευρισκόμενοι νεκροί τίθενται έν ΐδιατέρα
νεκρική αιθούση, ένθα τά σώματα αυτών δέν
αποσυντίθενται άλλ’ αποξηραίνονται και τούτο
συνεπεία τού λεπτού και διαπεραστικού άέρος.
Αί κορυφαι τού 'Αγίου Βερνάρδου δέν είναι
πολύ άπρόσιτοι, έκτος τής κορυφής, τής καλού
μενης όρο; Βελάν- Συνεπεία τής συγκριτικώς
εύκολου διαβάσεως πολλά! στρατιαί κατήλθον
έντεύθεν προς τήν Ιταλίαν άπό τών χρόνων ήδη
τού αύτοκοάτορος Αύγουστου. 'Η γνωστότερα
τών διαβάσεων τούτων είναι ή ύπό τού μεγάλου
Ναπολέοντος έκτελεσθεΐσα, δστις από τής 15—
21 Μαΐου 1808 διέβη μετά 30 χιλιάδων άνδρών, μετά πυροβολικού και ιππικού. 'Η διάβασις αυτή θεωρείται εν τών κατορθωμάτων τού
μεγάλου στρατηλάτου τών νεωτέρων χρόνων.
Έν τφ παρεκκλησίφ τής μονής έτάφη ό έν τή
μάχη τού Μαρέγκου θαναοίμως πληγωθεί; στρα
τηγός Δεσαί, φ ό Βοναπάρτης άνήγειρε μνη
μείου.
Και έπί τού μικρού 'Αγίου Βερνάρδου υπάρ
χει μονή, μικροτέρα βμως, έν ή διαμένουσι μο
νάχοι άνήκοντες εις τήν μεγάλην μονήν. Τό
μικρότερου τούτο όρος κεΐται έυ τή έπαρχία τής
Σαβοΐας μεταξύ τών κοιλάδων τής Άόστης και
τής Ταρενταίζης. 'Η ύψηλοτέρα αυτού κορυφή
έχει ύψος 3474 μέτρων.

'Ομοίως είς τό τέρμα του, ώχρός πλήν τότ', έχώρει
Οταν τόν πρώτιστον σοφόν, υιόν σου, έθεώρει,
Άθήναι! χαιρετίζοντα τήν τελευταίαν δύσιν.
Καί έβλεπον οι μαθηταΐ τήν οίκτροτάτην λύσιν.
Μή δύεις έτι, Ηλιε · τήν δύσιν του βραδύνει,
Τήν ώραν τήν πολύτιμον τοΰ χωρισμού μηκύνει.
ΙΙλήν φεϋ! τό φώς του δυστυχείς δέν θέλγει τώρα πλέον,
Καί μαύροι οί χρωματισμοί φαίνονται τών όρέων.
Τήν Ολϊψιν είς τήν προσφιλή ‘Ελλάδα μάλλον χύνει,
Πρώτιστον νϋν συνοφρυών ό Φοίβος τήν άφίνει,
Καί έκ τού Κιθαιοώνος πριν ’ν έτι βίψη νεύμα,
Κενούτσι τό ποτήριον, άφίπταται τό πνεύμα,
Τό πνεύμα, τό ειρωνικούς τόν φόβον ατένισαν,
Τό, ώς ούδείς ποτέ, θανόν, τό πρωτοτύπως ζήσαν!

Καί τώρ’ από τόν ‘Υμηττόν προβαίνει ή Σελήνη,
Σιωπηλή κυρίαρχος έπί τής γή; νά μείνη·
Καί ή όμίχλη, πρόδρομο; ένίοτε λαιλάπων,
Τήν δψιν της δέν αμαυροί, τό σώμα της τό λάμπον.
Καί παίζουν αί άκτϊνές της μέ τά λευκά μνημεία,
Απερί ώς φιλοπαίγμονα έγείρονται σημεία,
Καί τό στρογγύλον αώμά της τ’ άδαμαντοχυμένον
Φεγγοβολεϊ τόν μιναρέν μέ φώς άργυρωμένον.
Δάση μαυρίζουν έλαιών καί μ’ ήρεμον τό βήμα
‘Ο Κηφισσός καθοδηγεί τό φειδωλόν του κύμα·
‘Η πένθιμο; κυπάρισσος έκεΐ παρά τζαμίον,
Έν φ σκιά; άνοίγεται φαιδρά έκεΐ πλησίον,
Κι' είς τού Ηησέως τόν ναόν, μελαγχολίας πλήρης,
Έν μέσω τής σεπτή; πηγής, ό φοϊνι; ό μονήρης·
έ
· μ' άλλοΐα χρώματα τό βλέμμα προσκαλοΰσι,
Ολα
Καί μόνον όφθαλμοΐ σκαιοί ίσως άμεριμνοϋσι.

*
Καί τό Αίγαΐον ήρεμον ούχί μακράν κοιμάταιΔέν τό ταράττει θύελλα, καί δέν άνακυκάται.
Τά κύματα, χρωματισμού νϋν μάλλον μειλιχίου,
Στίχους μακρούς αποτελούν σαπφείρου καί χρυσίου,
Καί μέ τών νήσων τάς σκιάς ν' άναμιχθοΰν κινούνται,
Κ' έν ω τό πέλαγος γελά, αύταΐ συνοφρυούνται.

2.
Άλλ' έφυγον τού θέματος. Τί θέλω είς 'Αθήνας;
Καί δμως τις τό βλέμμα του περί έσέ έκτείνας
Νά σέ παρίδη δύναται όλιγωρών τό θέμα;
Τοσούτον τή; μαγείας σου είν’ ισχυρόν τό βλέμμα·
Ποιο; τοιοϋτον Ήλιον ειδ' έπί σέ νά δύση,
Καί δύναται τήν δψιν σου ποτέ νά λησμονήση,
Όσψ μακράν κι' αν μεταβή, καί χρόνος άς παρέλθη;
Πολύ δέ όλιγώτερον δστις πλησίον έλθει. —
Πρός σέ, 'Αθήναι, μ’ έφερε τό ασμά μου πλησίον,
Καί σόν ποτέ τού Πειρατού, σόν ήτο τό νησίον.
"Ω! είθε, είθ’ έλεύθερον αύτό νά ίδης πάλιν,
Καί, τέκνον σου, 'στήν μητρικήν σύσφιγξης τήν άγκάλην!

ΠΟΙΗΣΙΣ.
Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ ΥΠΟ ΒΥΡΩΝΟΣ.
Μετάφρ. Μ. Μηλιαρέση.
ΑΣΜΑ Γ.

1.
ΙΣ τοΰ Μωρέως τά βουνά, έν φ βραδέως δύει,
Τήν ίψιν μάλλον σκυθρωπές δ 'Ηλιος δεικνύει*
Ούχΐ καθώς εις τού Βορρά τά μέρη ομιχλώδης
Αλλά ώς λάμψις ασκεπής, ώς δπαρξις φλογώδης.
1 ήν κυανόχρουν θάλασσαν τρέμων λεπτά χρυσόνει,
Οταν έπι τοΰ στήθους της χρυσήν άκτΐν’ άπλόνη,
Καί μειδιών αναχωρεί ώς Ζευς τής εύφροσύνης,
Τούς βράχους άποχαιρετών τή; Ύδρας καί Αίγίνης·
Μέρη γνωστά, καί δι* αυτό βραδύνει τήν πορείαν,
Καίτοι μή ίχων σήμερον βωμόν, τήν πριν λατρείαν.
Καί τών όρέων αί σκιαί, έν φ χωρεϊ έκεϊνος,
Τον ένδοξον άσπάζονται κόλπον τής Σαλαμΐνο;·
Αί κυαναί των κορυφαι έν τή έκτάσει χρώμα
Λαμβάνουν τότε πορφυροϋν είς τό γλυκύ του ίαμα,
‘Αβρότατοι χρωματισμοί, οΐτινες σημαδεύουν
Ιόν δρόμον του καί ώς σκιαί ούράνιαι μαγεύουν
Καί τότε βυθιζόμενος, έν ψ τό πάν σκιάξει,
‘Γπό τόν βράχον τών Δελφών πρός ύπνον πλαγιάζει.

ΕΛΙΖΑ ΚΑΙ ΒΙΔΜΕΡ.
Έκ τών τοΰ Topfler.

Ματάφρασις Θ. Δ. Πισουρίκα.
(Συνέχεια.)

;ΕΤΑ τινα χρόνον έπεσκέφθην καί πάλιν
ι τό νεκροταφείου άνευ έτέρου σκοποΰ ή
I μόνον δπω; περιδιαοάζων διασκεδάσω
κατά τήν συνήθειάν μου τά; ώρα; τή; αργίας.
'Ο καιρό; ήτο πένθιμο;· οί βράχοι τοΰ 'Αγ.
Ίωάννου ανώμαλοι και ζοφεροί άντηνακλώντο
είς ουρανόν δμιχλώδη καί άνεμος ισχυρός έκλινε
τα χόρτα τών πεδιάδων. Ένομιζέ τις βτι ρεύμα
κατήφειας διήλθεν έπί τών τάφων καί ύπεισέδυσε μέχρι καί αύτής τή; υγρά; κατοικία; τών
νεκρών. "Αμα τή είσόδφ μου μικρόν κυνάριον
έ'δραμε πρός με μετά μορίων ένδείξεων θωπειών.
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Έκάθισα "να τό λάβω είς χεΐρας καί τφ απο
δώσω τά; θωπείας, άλλά μετ’ δλίγον ώσεί άπατηθεν έκ τή; προσδοκίας του μέ έγκατέλιπε καί
άπεμακρόνθη. ’Ακολουθών αύτό διά τών όφθαλμών, είδον άνθρωπον είς τό αντίπεραν άκρον
εβάδισα πρδς τό μέρος του.
Ητο νεκροθάπτης- άνέμενε στηριζόμενος έπί
πτυαρίου· Σάς άνήκει, τφ είπον, ό σκύλος ούτος; Οχι· είναι τ’ αφεντικού πού βρίσκε? έδώ
μέσα, στόν τάφο· τόν βάναμε χθές· φαίνεται
ποΰ τό σκυλί θ’ άγρύπνησε κοντά του· έδώ τό
βρήκα τό πρωΐ· — Άμ, δέν είναι πρώτο αύτό!
προσέθεσε. Ένώ ό άνθρωπο; ούτος ώμίλει έπλησίαζα τό κυνάριον αισθανόμενος διά τό πτωχόν
ζώον συμπαθή τρυφερότητα· έμενε συνεσταλμένον
παρα τό μνήμα· διά τής κινήσεως τής ούράς
οίονεί μέ ηύχαρίστει· άλλά τό άνευ λάμψεως
βλέμμα του έδήλου τήν εκφραστικήν εκείνην
όδύνην, τήν τόσον συγκινητικήν είς τά ζώα, τά
δυνάμενα νά τήν αίσθάνωνται. Καθ’ οσον τό
έθώπευον, έφαίνετο μάλλον άθυμον καί ανήσυχαν.
Τέλος ήρχισε νά γαυγίζη ύποκώφως, ώσεί ή
πρόσψαυσις ξένης χειρός τφ ύπενθύμιζεν άλγεινότερον τήν απώλειαν τοΰ κυρίου. Οΰτω έξηγών
την θλΐψιν τού πιστού εκείνου δούλου ήσθανόμην
έπί τή θέα αύτοΰ γλυκεΐαν περιπάθειαν, ήν
έπειρώμην ν’ άποκρύψω από τού νεκροθάπτου.
’Αναμένετε λείψανον; ύπέλαβον μετά μικρόν·
— Μάλιστα· λείψανο ποΰ άργάει νάρθη ■ καί
γιάτηνα τήν βροχή. — (Σταγόνες τινες έβρεξαν
τού; τάφους.) — Γνωρίζετε τίνος είναι τό λεί
ψανον; — νθχι· μά χωρίς άλλο θά ήνε πτώμαέξω άπ’ αύτά δέν ξέρομε τίποτε άλλο ήμεΐς. —
Δέν δύνασθε λοιπόν νά μοί είπητε ποιος ήτο ό
κύριος τού κυναρίου τούτου: — Αύτό μάλιστα·
γιατί σάν ζούσε ό μακαρίτης ήρχόντανε μέ τό
σκυλί· Όσκάρ τόν λέγαν· (τό κυνάριον έστρεψε
τήν κεφαλήν σεϊον τήν ουράν). Τό καϋμένο, δέν
έχει πλιά αφεντικό! — Καί τφ έρριψε τεμάχιον
ξηρού άρτου, δπερ δ κύων ώσφράνθη χωρίς νά
τό έγγίση. —
"Αν ό κύων ούτος είς ούδένα άνήκη, είπον
τφ νεκροθάπτη , εύχαρίστως θά τόν παρελάμβανον. — Καί θά κάμη πολύ καλά ό κύριος·
τί δά ’μπορεί νά κοστίζη νά θρέψη κανείς ένα
τέτοιο ζώο· θα τώπερνα έγώ αν μπορούσα νά
τό ζώ· ήμεΐς ξέρετε, τίποτα περιττό δέν έχομε.
— Μοί είπετε οτι ό κύριός του ήρχετο νά σάς
βλέπη; — Όχι δά εμένα! γιά τήν γυναΐκά του
ήρχετο πούναι θαμμένη έκεΐ κάτω. — Ήτο
νέος; — δχι πολύ·’ έπειτα . . . δλος λύπη καί
φαρμάκι· ό καϋμένο;! Τέτοιον άνδρα δέν παρα
βλέπει κανένας σήμερα- ήρχόντανε κ’ έκλαιε·
τό σκυλί του έμεν’ έδώ μαζύ μας· άλλο τί
ποτα δέν ξέρω. — Ποιον τάφον έπεσκέπτετο; —
Νά, τόν μαύρο έκεΐνο έκεΐ . . . άπό κάτω
άπ’ τήν ιτιά” ... — Ήτο ό τάφος τήν Έλίζης! Πάραυτα τά περιστατικά, ατινα μοί συνίστων τόν άνθρωπον έκεΐνον, έθέρμανον τήν
εικόνα ύφ’ ήν ή φαντασία μου έζωγράφει τό
νεαρόν πρόσωπον τής άγνώστου καί ήσθάνθην
άπογοήτευσιν, Ή πραγματικότης οίαδήποτε καί
&ν ή δέν έχει ποτέ τήν γοητείαν τών δνείρων.
Καί δμως μετά τά; πρώτα; στιγμάς τής άθυμίας, ή νεαρά γυνή άντικείμενον πόνου, οΰτω
διαρκούς έπανήρχιζε βαθύτερον νά μέ συγκινή,
ήμην δλος περιπάθεια διά τόν ταλαίπωρον, δστις
έπί έτη ίσως ύπέστη τό βάρος τής δδύνης· καί
τό κυνάριον! 'Ο πιστός ούτος δούλος ό μόνος
έπιζών τής άτυχούς δυάδος προσέθετεν είς τήν
φαντασίαν μου άνεκλάλητον μαγείαν, ήν τό
πνεύμα δέν ήδύνατο νά συλλαβή άλλ’ ύφ’ ής
έσύρετο δί άκαταμαχήτου θελγήτρου.
Νεκροθάπτα, τφ είπον, πρέπει νά μοί είπητε
αμέσως πάν δ,τι γνωρίζετε περί τού κυρίου αύ-
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τοΰ. — Σάς τά είπα δλα αφέντη· τό δνομά του
δέν τό ξέρω· άν ήνε γιά κληρονομιά, πάτε στό
Δημαρχείο νά τό μάθητε. Σάς είπα ήταν ένας
δύστυχος άνθρωπος πού μάς έβαζε πάντα καί
κάτι τι στό χέρι· τίποτε άλλο δέν ξέρω. —
Ήτο άπό τήν πόλιν; — Έτσι πρέπει νάναι·
μά πάλι δέν ξέρω. —
Έξηκολούθουν νά ομιλώ μετά τοΰ άνθρώπου
τούτου, δτε γραΐα μελανά ένδεδυμένη είσήλθεν
είς τό νεκροταφείου. 'Ο κύων έδραμε πρδς
αυτήν μετ’ ένδείξεων έκτάκτου χαράς · πλήν
παρά τάς επιμόνους προσπάθειας τής γραίας
δπως τήν άκολουθήση, τό κυνάριον επανήλθε
καί συνεσωρεύθη παρά τον τάφον.
Η γραΐα
προφανώς συγκεκινημένη έφαίνετο μή θέλουσα
νά πλησιάση τόν τάφον. "Εμενε μακράν καί
έξηκολούθει νά τό καλή- — Καλοί μου κύριοι,
είπε τέλος· είναι δυνατόν νά μοί τό φέρητε;
έχω μαζύ μου μέ τί νά τό δέσω. — Είναι
ίδικόν σας, άνέκραξα; — Μάλιστα κύριε. —
Είπατέ μοι τήν κατοικίαν σας καί σάς ύπόσχομαι νά τό φέρω. — Έδώ πλησίον ύπό τό
Champel. — Τό όνομά σας; — Μαργαρίτα·
ζητήσατε παρά τό μέρος Vieux-chene ’ είναι
εκεί· άλλά μή μέ εμπαίζετε καλέ μου κύριε·
ό κύων ούτος μοί ένεπιστεύθη άπό τόν . . . κύ
ριόν μου.” — Καί ή φωνή της διεκόπη ύπό
τών δακρύων. Τήν έπλησίασα, τήν παρεκαλεσα
ν’ άπέλθη ύποσχεθεί; δτι τήν ιδίαν ήμέραν θά
μέ έπανίδη παρ’ αύτή μετά τοΰ κυναρίου.
’Αφού ή γραΐα άπεμακρόνθη παρεκάλεσα
τόν νεκροθάπτην νά μέ βοηθήση· έκκράτει τόν
κύνα ενώ έγώ προσέδενον τό σχοινίον είς μανδήλιον έν είδει κλοιού, δν έθεσα περί τόν λαι
μόν του. Τό πτωχόν ζώον έμενεν άκίνητον παρά
τήν προφανή άγωνίαν, ήν ύφίστατο· άλλ’ δταν
ήθέλησα νά τό σύρω μακράν τοΰ τόπου έκείνου,
έξέβαλε φωνάς οδύνης καί ένώ άνθίστατο παση
δυνάμει, το πλήρες έκφράσεω; καί ίζεσίας βλέμμα
του μοί άφήρει δλον τό θάρρος. ΙΙαρητήθην τοΰ
τρόπου τούτου καί προοδέσας τούς δφθαλμού; του
μέ τό μανδήλιον τό έκράτησα ίσχυρώς ύπό τόν
βραχίονα καί τό έφερον οΰτω προσπαθών διά
τών θωπειών νά κατευνάσω τήν άντίστασιν, ην
έδείκνυεν. ΙΙαρά τήν θύραν ιδίως έκοπίασα πολύ
δπω; τό συγκρατήσω δταν συνηντήθημεν μέ τήν
νεκρικήν συνοδείαν, ήν άνέμενεν ό νεκροθάπτης. —
Ή δδύνη αΰτη τών ζώων έμπνέει οίκτον
άλγεινόν 'Αδολος, άγνή, άμιγής παντός συμφέ
ροντος καί έκδηλουμένη διά σημείων ζωηρά;
ένεργείας καί πάθους, είναι άνεπίδεκτος παρη
γοριάς ώς ή ήμετέρα. Τήν θαυμάζει τις χωρίς
νά τήν έλαφρύνη. Πτωχέ κύον! δέν ήδυνάμην
νά τόν έξαγάγω τής πλάνης, ήτις τόν έσυρε πρδς
τό μνήμα· άποσπών αυτόν έκεΐθεν ένόμιζον δτι
διέπραττον βίαν καί άφού δέν ήτο δυνατόν να
τόν άγαπήσω τόσον δικαίως ήκουον τάς άλγηδόνας καί τούς κλαυθμηρισμούς του.
’ Εβάδιζον διά μεμονωμένων συνοικιών έπί
τών κρημνών τοΰ Champel· έρωτών τού; παροικοϋντας πού εκειτο ή παρά τό Vieux-cbene
οικία.
Μετ’ όλίγον τήν άνεγνώρισα έκ τών
ένδείξεων, ας έλαβον, ιδίως έκ γηραιάς δρυδς ή;
οί μακροί κλώνοι άπέκρυπτον παλαιάν θυραν
καί έκάλυπτον διά τής πυκνής σκιάς των σχε
δόν έξ ολοκλήρου μικρόν περίβολον, ψυχρόν καί
έρημον. Όπισθεν τής δρυός οίκίσκοι ύψούντο έπί
λόφου, ού ή δενδρόφυτος βάσις στέφεται ύπό
κορυφών γυμνών καί ακατοίκητων.
’ Αναμφιβόλους πάν ο,τι ήδη έγνώριζον διά
τόν κύριον τού οικήματος τούτου έξήπτε τάς έντυπώσεις μου ■ καί δμως ή θέα έκείνη ένέχυσεν
έν έμοί βαθυτέραν τήν εικόνα τής λύπης καί
έρημώσεως. Δέν έβλεπέ τις άταξίαν καί φθο
ράν, άλλ’ έπίσης το πέριξ αύτοΰ ούδέν παρεΐχεν

έκ τών σημείων δι’ ών άναγνωρίζει τι; τήν
γαλήνην τών άγροτικών οίκων, τάς άπολαύσεις
έρημίτου άρεσκομένου είς τά άνθη, είς τα δενδρύλια, τά καθωραΐζοντα τήν μικράν κατοικίαν
του καί καθιστώντα έν αυτή εύχάριστον δια
μονήν.
"Ελειπε πρασιά καί δρνιθοτροφεΐον· ούδαμοΰ
έξοχικά έργαλεΐα καί κήπο; λαχανικών, άλλά
μόνον χόρτα ευμήκη διήκοντα μέχρι τοΰ ουδού
τής εισόδου, κνίδαι, άκανθαι καί άγριά τινα φυτάνια έβλάστανον ύπό τήν ύγράν σκιάν τοΰ γη
ραιού δένδρου. "Οταν είσήλθον γαλή διεπέρα
τήν αυλήν.
Ή καλή γραΐα άναμένουσά τι έφάνη έπί
τοΰ παραθύρου τοΰ πρώτου πατώματος. ' ’Έρ
χομαι τή είπον, μή καταβαίνετε · ιδού τό κυνάριόν σας.” — Έτρεξεν είς προΰπάντησίν μου
καί μέ ώδήγησεν είς υψηλόν δωμάτιον δπου φαί
νεται προ μικρού ήν άπησχολημένη νά τακτοποιή έγγραφά τινα καί τόν κλοιόν τοΰ σκύλου.
Εύτυχής δτι έπανέκτα τό ζώον μέ εύχαρίστει
ένδακρυς καί συγχρόνως τό έθώπευεν ένώ έκεΐνο
άνήσυχον καί άλλόφρον άντεπεκρίνετο άσθενώς
είς τάς θωπείας της διά βεβαρυμένης ούτως
είπεΐν κινήσεως τής ούράς στρέφον έκ διαλειμ
μάτων τήν κεφαλήν πρός τήν θύραν καλώς κεκλεισμένην. Τφ προέθεσε μικρόν δοχεΐον πλή
ρες γάλακτος, δπερ έρρόφησεν αυθωρεί. —
Εισθε μόνη ένταΰθα τή είπον; — Πρός τό
παρόν ναί ■ μοί άπεκρίθη · είχον άλλοτε κύριον ·
ό θεός μοί τόν άφήρεσε. — Άλλ’ ό κύριός σας
δέν είχε συγγενείς, φίλους; — Συγγενείς δχι·
φίλον κανένα έκτος έμοΰ άν μοί έπιτρέπεται νά
εΐπω. "Αλλοτε είχε τήν πενθεράν του- μετά
τον θάνατόν της προσελήφθην έγώ καί έζήσαμεν
ένταΰθα. "Εζη μόνος χωρίς νά δέχηται κανένα·
έν έλλείψει οικογένειας ό άδελφό; μου καί οί
γείτονες ήκολούθησαν τό λείψανον. — "Ο,τι μοί
λέγετε, καλή γραΐα, μοί κινεί τό ενδιαφέρον· καί
έπειδή ή τύχη μ’ έκαμε νά σάς προσφέρω μικράν έκδούλευσιν είς άπόδοσιν λάβετε τήν καλωσύνην νά μοί είπητε πάν δτι γνωρίζετε περί
τοΰ κυρίου, δν κλαίετε. — Αχ, δι’ έμέ είναι
τά βάσανα, καλέ μου κύριε· έκεϊνος δέν υποφέ
ρει πλέον ό θάνατο; τόν άπήλλαξε· δέν ήγάπα
τήν ζωήν. "Οσον άφορφ τήν ιστορίαν του θά
σάς εΐπω πάν δ,τι γνωρίζω· όλίγα πράγματα·
δέν ώμίλει ποτέ διά τάς λύπας του· β,τι έμαθα
τό έμαθα κατόπιν. Νέος δλως ήγάπησε νέαν
κόρην ύπεσχέθησαν νά ζήσωσιν όμοΰ πλήν άμφότεροι έστεροΰντο περιουσίας. Είσήλθεν είς
θέσιν τινά, είργάσθη μέ ζήλον έπί πολλά έτη
καί αμα ώς έθεσεν όπωσδήποτε είς καλήν όδόν
τήν έργασίαν του ένυμφεύθησαν. — Κατά τήν
έποχήν ταύτην δέν έγνώριζον τήν κόρην μίαν
ήμέραν μόνον είδα τήν κυρίαν έκείνην νεαράν καί
άσθενή παρατηρούσαν έκ τού παραθύρου τούτου.
Άλλ’ άπό τής ήμέρας εκείνης ό δυστυχής μου
κύριος έστέναζε καί έζη μέ δάκρυα. Έπί δύο
έτη έτάκη χωρίς νά μοί άποτείνη λέξιν. Είναι
όκτώ ήμέραι . . . δκτώ ήμέραι, κύριε, δταν μοι
είπε "Μαργαρίτα . . . τελείωσε”. — Ή καλή
γραία διεκόπη πρός στιγμήν ύπό τών λυγμών,
"θά σέ άπαλλάξω τοΰ βάρους μου, ύπέλαβε
συνεχίζουσα τήν διήγησιν, άπορώ δτι ζώ άκό»
μη·.,—
Τοιαΰτα τινά είπε, καλέ μου κύριε, λόγους,
οΐτινες σπαράττουν τήν καρδίαν, είς τούς οποί
ους πώς άλλως ήδυνάμην ν’ άπαντήσω ή διά
τών δακρύων; Καθ’ δσον ήσθάνετο έγγίζοντα τόν
θάνατον μοί ώμίλει συχνότερα· δίς έλαβε τήν
χεΐρα μου (τοιούτο ποτέ δέν είχε κάμει)
καί ένόμιζέ τις δτι ή ζωή τφ έπανήρχετο·
μεθ’ δλας τάς παρακλήσεις μου δέν ηθέλησε νά δεχθή ιατρόν λέγων δτι εύχαρίστει
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τόν θεόν δτι έφθασεν ή τελευταία του ώρα, δτι
δέν τήν έπέσπευσε μέν, άλλ’ δτι δέν ήθελε νά
τήν βραδύνη "Μαργαρίτα, είπεν, ή ζωή μου
συνετρίβη δταν ένόμισα δτι ήμην έγγύς πρδς
τήν ευτυχίαν ... Τά μετά ταΰτα είδες . . .
καί... γνωρίζεις. Πιστεύεις λοιπόν δτι δύνα
μαι νά τήν ποθώ; "Ας φεύγωσιν αί ώραι! Είς
έκάστην αυτών πλησιάζω πρδς τό ποθητόν
τέρμα ... 'II Έλίζα μέ περιμένει . . . μέ καλεΐ . . . τρέχω είς συνάντησιν της . . . καί τήν
φοράν ταύτην "να ωμεν όμοΰ αιωνίως” . . .
' Η καλή γυνή διεκόπτετο συχνά δπως σφογγίση τά δάκρυα· κ έγώ αύτός συγκινούμενο; έκ
τών λόγων της ήσθανόμην τήν καρδίαν μου πάλλουσαν οΰτω σφοδρώς ώστε άμφότεροι λησμονήσαντες δτι τότε κατά πρώτον έβλέπομεν άλλήλους άντημείβομεν οίονεί έμπιστευτικήν συνομι
λίαν έξ ής άνεζουφίζετο προφανώς ή Μαργα
ρίτα. —
Άπέθανε τήν Παρασκευήν, έξηκολούθησε, περί
τήν δεκάτην ώραν τή; έσπέρα;· τήν πρωίαν τής
αύτής ήμέρας άνεκάθισεν έπί τής κλίνη; του·
μοί είπε τι δπερ δέν θά έπαναλάβω άλλά καί
δέν θά λησμονήσω ποτέ· — "Αν δέν ήνε μυ
στικόν δπερ είναι πρέπον νά μή άποκαλύψητε,
σάς παρακαλώ πολύ ομιλήσατε. — θχ1· κύριεάλλ’ ήσαν λόγοι ών δέν ήμην άξια· "Μαργαρίτα
πρέπει νά σέ άποχαιρετήσω · θά εύρη; έκεΐ ένθα
θά ύποδείξω, ένθύμιόν τι έξ έμοΰ· ώς πρός δέ
τήν εύγνωμοσύνην ήν συγκομίζω διά τάς φρον
τίδας καί τήν στοργήν δέν δύναμαι νά πράξω
ή νά εΐπω τι άντάξιον. Είς σέ δφείλω . . . δτι
δέν έγινα . . . αύτόχειρ. "Αν μοί ήτο δυνατόν
ν’ άγαπήσω τόν κόσμον, θά τό έπραττον μόνον
χάριν σοΰ Μαργαρίτα . . . άλλαχού θά συναντηθώμεν.” Καί μέ ήσπάσθη.
Μετά τούτο μοί είπε ν’ ανοίξω σύρτην τινα
τοΰ γραφείου· έν αύτώ υπήρχε δέμα έπιστολών
ού ή θέα τόν έτάραξε τόσον, ώστε ήδυνάτει νά
προφέρη λέξιν· έκαμε σημεΐον να περιμείνω . . .
"Φέρε πΰρ, ύπέλαβε, καί καΰσε τα; ένώπιόν μου-”
Έπραξα δτι έζήτει· — Καί δέν έγνωρίσατε τι
ήσαν αί έπιστολαί έκεΐναι; Νομίζω δτι θα ήσαν
έπιστολαί, ας έγραφε έν τή νεότητι πρδς τήν
φίλην του διότι έπί μιας αυτών έσημειοΰντο αί
λέξεις · Πρδς τήν δεσποινίδα Έλίζαν Μέγερ.
Μέγερ; εισθε βεβαία επί τοΰ δνόματος τού
του; — Μάλιστα- γνωρίζω δτι τούτο ήν τό
οικογενειακόν όνομα τής κυρίας. — Κατήγετο
έντεύθεν; — θΖ1’ &έν έγεννήθη έν τφτόπφ άλλ’
είχεν άποκατασταθή ένταΰθα μετά τής μητρός
της. — Έγνωρίσατε τήν μητέρα τής; — Είχεν
άποθάνει δταν είσήλθον είς τήν ύπηρεσίαν τού
κυρίου μου· άλλ’ αυτό ήτο τδνομά της διότι τό
είδον έπί τών άσπρορρούχων ατινα ό κύριος
έζληρόνομησε . . . είναι έπίσης έπί τού βιβλίου...
Ή θεία μου! άνέκραξα. Ήτο ή Βίβλος μέ
τό έρυθροΰν περιθώριον! . . . Καί πάραυτα αί
συγκινήσεις, άς ήσθανόμην ένωθεΐσαι μέ τήν
άνάμνησιν τών παιδικών ετών μου μέ κατέστη
σαν έπί στιγμήν άναίσθητον ύπό τήν έπήρειαν
τής έκπλήξεως, τής ταραχής, καί άνεξηγήτου
τινός εύφροσύνης έπί τή σκέψει δτι συμμετεΐχον
πως τών γεγονότων, ατινα ήκουον. Καίτοι άποστρεφόμενος ν’ άναμίξω τήν άσήμαντον ιστορίαν
τοΰ βίου μου πρδς τήν τών προσώπων τούτων
οΰτω άξίω; ενδιαφέροντος, άνάγκη δμως νά εΐπω
λέξεις τινά; δπως δικαιολογήσω τήν άγνοιαν, είς
ήν διετέλουν ώς πρδς τά άφορώντα αύτήν ταύ
την τήν οίκογένειάν μου.
(Έπεται συνέχεια.)
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ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
παρά τοΐς άρχαίοις, κατά τόν μεσαιώνα
καί έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις.
(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 61.)

Α'.
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ.

ΑΤΑ τήν Γένεσιν, ή τέχνη τοΰ κατεργάζεσθαι τά μέταλλα έφευρέθη παρά τοΰ
Τοΰβαλ-Κάϊν, άδελφοΰ τοΰ Ίουβάλ, τοΰ
έφευρετοΰ τής μουσικής. Άπολέσαντος τού πα
τρός αύτοΰ Λαμέχ τήν δοασιν ό Τοΰβαλ-Κάϊν
άνέλαβε νά όδηγήση τά βήματα αύτοΰ μετά
ύϊκής στοργής. '0 Ίουβάλ ίδών τον Καιν φέ
ροντα έπι τοΰ μετώπου του τό στίγμα τής θείας
οργής, ένόμισεν δτι άγριον θηρίον έπετίθετο
κατά τοΰ πατρός του, οστις καίτοι τυφλός έκράτει βέλος έν χερσί, κα’ι τον παρεκίνησε νά ρίψη
το βέλος κατά τοΰ νομιζομένου εχθρού. '0 πα
τήρ τοσοΰτον εύστόχως έρριψε το βέλος, ώστε
έπλήγωσε θανατηφόρως τον Κάϊν, δστις πριν
ή έκπνεύαη άνεγνωρίσθη παρά τοΰ άδελφοΰ του.
'Η παράδοσις αυτή, παραδεκτή γενομένη
παρά διαφόρων λαών ύπό διαφόρους μορφάς,
παριστά τύ αίσθημα τοΰ φόβου και τής περιφρονήσεως, δ έμπνέουσιν αί ύπόγειοι έργασίαι,
ών ό κυριώτερος σκοπός είναι ή έξόρυξις τών
μετάλλων.
Έάν δέ πιστεύσωμεν δσα άναφέρει ό ’Οβί
διος, πειθόμεθα δτι δλα τά κακά έν τω κόσμια
προήλθον έκ τής εισαγωγής τών μετάλλων είς
τήν χρήσιν τοΰ καθημερινού βίου, και οτι είς
αύτήν όφείλεται και ό κατακλυσμός τού Δευ
καλίωνος. Οί ποιηταί καί οί φιλόσοφοι τής
άρχαιότητος έφαντάσθησαν κλίμακα κατωφερή
τής εύδαιμονίας και τής άρετής· τής κλίμαζος
ταύτης έκάστη βαθμΐς άντιστοίχει προς τήν άνακάλυψιν νέου μετάλλου. Ό σίδηρος εύρίσκετο
κατά τον Όβίθιον έν τή τελευταία βαθμίδι τής
κλίμακος ταύτης.
Και τοιαΰται μέν αί άρχαΐαι δοξασίαι. Σή
μερον δμως, δτε εισερχόμεθα έν τοΐς έγκάτοις
τής γής προς έξόρυξεν τών γαιανθράκων, τό έρ
γον ήμών είναι έτι, τολμηρότερον τοΰ έργου τών
Τιτάνων, οίτινες ήρκοΰντο νά έπιθέσωσι τό Πήλιον έπι τής "Οσσης δπως φθάσωσι μέχρι τοΰ
Όλύμπου. Καί πράγματι οι άτρόμητοί όρύκται,
οί είσδύοντες είς τά βάθη τής γής φέροντες έκεΐ
τήν ζωήν τής έπιστήμης, περικυκλοΰνται ύφ1 δλων
τών προσκομμάτων, δπερ ό Βιργίλιος καί ό
'Όμηρος παρενέβαλον τώ Αινεία καί τω Όδυσσεϊ
κατερχομένοις είς τό κράτος τοΰ Ταρτάρου. ' Η
φαντασία τών ποιητών δέν ύπερέοη τά δρια τής
πραγματιζότητος, διότι ή ιστορία τών υπογείων
έργασιών παρουσιάζει ήμΐν σζηνάς φρικώδεις,
περί ών ούδέ έσζέφθησαν οί γίγαντες έζεΐνοι
τής άνθρωπίνης διανοίας.
Ό φόβος, δν ήσθάνοντο οί αρχαίοι διά τά
μεταλλεία καί τούς μεταλλευτάς, προήρχετο έν
μέρει έκ τών προλήψεων καί έκ τής ιδέας, ήν
είχον περί τών τά ένδότερα τής γής κατοικούντων θεών. Καί αύτός ό ΓΙλούτων, ό θεός τοΰ
μδου, αναγκάζεται νά κλέψη τήν σύζυγόν του,
καί τοΰτο δέν κατορθοΐ είμή μετά άπηλπισμένην
τής νεαρας θεάς άντίστασιν. 'Επομένως οί αρ
χαίοι ορύκται μόνον διά τής βίας ύπεχρεοΰντο
νά διαμένωσιν έν ταΐς ύπογείοις στοαΐς. Παρά
τοΐς άρχαίοις "Ελλησι καί τοΐς άρχαίοις 'Ρωμαίοις οί όρύκται ήσαν σχεδόν δλοι δούλοι, ή
κακούργοι καί καταδεδικασμένοι άνθρωποι. Τά
μεταλλεία τής Σιβηρίας δίδουσιν ήμΐν άμυδράν
δέαν τής τοιαύτης άρχαίας έργασίας. Τά με

ταλλεία τοΰ Λαυρίου, τεθέντα πάλιν έν ενέργειαν
μετά δισχιλίων έτών διακοπήν, διαφωτίζουσιν
ήμάς περί τών άρχαίων μεταλλείων άρκούντως
θετικώς.
Αλλα τοιαΰτα μεταλλευτικά έργα τής άρχαιό
τητος είναι καί τά ύπδ τών 'Ρωμαίων έν Αγ
γλία έκτελεσθέντα, καί ών ίχνη μέχρι τών ήμερών ήμών διεσώθησαν. Περί τά μέσα του ιζ'.
αίώνος άνεκαλύφθη παρά τήν πόλιν Βάθ έν Αγ
γλία σπήλαιον, έν ω πρό χιλίων καί πλέον έτών
έγένετο έξόρυξις. Οί διερευνήσαντες αύτό άρχαιολόγοι είσήλθον διά φρέατος 20 μέτρων βάθους
ένθα εύρον τήν είσοδον τοΰ σπηλαίου κατωφερή ·
ή στοά είχεν ύψος 40—50 μέτρων, έν αύτή δέ
έμενον οί έργάται· τό έδαφος ήτο κεκαλυμμένον
ύπο λεπτοτάτης πόας καί ωραίων άνθυλλίων,
φυέντων μακράν τοΰ φωτός καί έν σκότει βαθυτάτω. Τήν πρώτην ταύτην στοάν διεδέχετο
έτέρα, είς ήν ρίσήλθον ώς έν τή πρώτη. Αί
στοαι έφερον τά ίχνη επιμελούς έξορύξεως τοΰ
μετάλλου. Παρά τό στόμιον τοΰ φρέατος εύρί
σκετο κατά πάσαν πιθανότητα τά φυλακεΐον, έν
ω διέμενεν ή ρωμαϊκή φρουρά, η ήτο άνατεθειμένη ή φρούρησις τοΰ μεταλλείου. Επειδή
δμως ή κατάβασις είς τάς στοάς καί ή άνάβασις
άπήτουν άπώλειαν χρόνου, φαίνεται οτι οί έν
τοΐς σπηλαίοις έργαζόμενοι δούλοι έμενον διαρ
κώς έν αύτοΐς, ώς σήμερον μένουσιν είς τινα
μεταλλεία οί έν αύτοΐς έργαζόμενοι ίπποι. "Οτι
ή έν τοΐς μεταλλείοις διαμονή δέν ήτο αξιο
ζήλευτος κατά τήν άρχαιότητα άποδεικνύεται
τρανότατα καί έκ τοΰ λόγου, δν ό Τάκιτος θέτει
είς τό στόμα τοΰ Γαλκάκου, αρχηγού τών κατά
τής 'Ρώμης έπαναστατησάντων Καληδονίων. Ό
αρχηγός ούτος, θέλων νά παρακίνηση τούς όπαδούς του νά ύπερασπισθώσιν ήρωϊκώς τήν έλευθερίαν των έναντίον τής άπληστίας τών ξένων,
τοις παριστά τήν πιθανότητα νά κλεισθώσιν είς
τα βάθη τών μεταλλείων καί πράττει τοΰτο μέ
τήν εύγλωττίαν άνδρός, άπόφασιν έχοντας ν’ άποθάνη μάλλον ή νά δεχθή τής δουλείας τά δεσμά.
Έάν οί έν τοΐς καθ’ ήμάς χρόνοις τάς απεργίας
τών ορυκτών ύποκινοΰντες ήδύναντο νά φαντασθώσι τί έσήμαινε μεταλλείου έργασία κατά τήν
άρχαιότητα, θά ήνόουν βεβαίως πόσον δρόμον
έςετέλεσεν ήδη ό πολιτισμός συνεπεία τής έπι
στήμης, τής έργασίας καί τής ειρήνης.
Ία έργαλεΐα τά όποια μετεχειρίζοντο οί
'Ρωμαίοι ορύκται ήσαν χονδρά και βάναυσα,
άντάξια τών χειρών, δι’ άς ήσαν ώρισμένα. Κατά
τόν παρελθόντα αιώνα εύρέθησαν έν Παρρ-Μούρ
τής Ούαλλίας δύο περίεργα έργαλεΐα τών άρ
χαίων 'Ρωμαίων, έν πτύον καί μία άςίνη· εύρέ
θησαν δέ έν έτει 1871 τεμάχιά τινα χαλκού,
έφ’ ού ήσαν τετυπωμένα τά στοιχεία IVLS, άναφερόμενα βεβαίως είς το όνομα τοΰ μεταλλείου·
το στοιχεία ταΰτα έτυπώθησαν άναμφιβόλως έπί
τοΰ θερμού έτι καί μαλακού μετάλλου. Έκ τών
έργαλείων ή άξίνη είναι ή κάλλιον παντός άλλου
είργασμένη, άποδεικνύει δέ άρκοϋσαν πρόοδον
είς τήν κατασκευήν τών τοιούτων έργαλείων.

Β'.
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.

Όλίγαι καί ασαφείς είναι αί πηγαί τής
ιστορίας τών μεταλλείων παρά τοΐς άρχαίοις
συγγραφεΰσι, διότι καί τά μεταλλεία καί ορυ
χεία ήσαν δλίγα· γνωστόν είναι δτι οί τε 'Έλ
ληνες καί οί 'Ρωμαίοι ώς καύσιμον ύλην διά
τάς οίκιακάς καί θρησκευτικός αύτών άνάγκας
δέν μετεχειρίζοντο ή τά δένδρα τών δασών των.
Άλλως είχε τό πράγμα κατά τόν μέσον
αιώνα- επέστη ή άνάγκη νά εύρεθή έτέρα καύ
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σιμος ύλη, ίσχυοωτέρα, καί ούτως ήρξαντο καλ
λιεργούμενα τά άνθρακωρυχεΐα. Έν άρχή ή
εισαγωγή τών γαιανθράκων έπάλαισεν έναντίον
πολλών προσκομμάτων οΰτω γινώσκομεν δτι ή
βουλή τής ’Αγγλίας συνεζήτησε σπουδαίως άναφοράν ύποβληθεΐσαν ύπό πολλών κατοίκων,
αίτούντων τήν εντελή άπαγόρευσιν τών γαιαν
θράκων. Τόσον πολύ ήτο διαδεδομένη ή ιδέα
δτι ή έν ’Αγγλία έπικρατοΰσα φθίσις ήτο άπο
τέλεσμα τών καιομένων γαιανθράκων, ώστε τοΰτο
άναφέρεται καί έν τή μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια.
'0 συντάξας τό άρθρον τοΰτο τής Εγκυκλοπαί
δειας προσθέτει έν τέλει, δτι πολλοί ιατροί άποδίδουσιν είς τόν καπνόν τών γαιανθράκων τήν
έλάττωσιν τών νοσημάτων τού ήπατος. Καί έν
Γαλλία ούχί πρό πολλοΰ ύπήρχε προκατάληψις
κατά τών γαιανθράκων ώς καυσίμου ύλης έν
ταΐς έστίαις καί τοΐς μαγειρείοις ■ άφ’ δτου δμως
έπενοήθησαν έντελέστερα συστήματα έσχαρών καί
καπνοδόχων, ή χρήσις έγένετο γενική.
Ή μάλλον διαδεδομένη παράδοσις περί τής
άνακαλύψεως τών γαιανθράκων άναφέρει δτι
ούτοι άνεζαλύφθησαν έν έτει 1198 παρά τίνος
σιδηρουργού έν τή βελγική έπαρχία τής Λιέγης,
όνόματι Hullos de Plainecaux, δστις ήρξατο
έςορύττων στρώματά τινα γαιανθράκων κείμενα
σχεδόν έπί τής έπιφανείας τοΰ έδάφους. '0
βανώνος Gerlache, πρώτος πρόεδρος τοΰ Άρείου
Πάγου έν Βελγίω, δστις συνέγραψε λεπτομερή
ιστορίαν τής πόλεως Λιέγης, άναφέρει μέν περί
προνομίου δοθέντος έν τώ άνω μνημονευθέντι
έτει είς τήν πόλιν περί τής καλλιέργειας τών
ανθρακωρυχείων, άλλά δέν ποιείται μνείαν του
πτωχού έργάτου, είς δν ή βιομήχανος αύτη τοΰ
Βελγίου πόλις οφείλει τήν τεραστίαν αύτής άνάπτυξιν.
Ή ιστορία τοΰ έργάτου τούτου καίτοι άφελεστάτη είναι είς άζρον συγκινητική·
"0 Hullos ήτο τόσον πτωχός, ώστε ούδέ
τον άρτον διά τά τέκνα του ήδύνατο νά πορισθή·
έσκέπτετο επομένως ν’ άπαλλαγή διά τίνος μέ
σου τής άθλιας ταύτης ύπάρξεως, δτε είδεν
εισερχόμενου γέροντα λευζοπώγωνα, δστις τόν
ήρώτησε διατί ήτο τόσον μελαγχολικός καί καταβεβλημμένος. Ό πτωχός έργάτης τω άπήντη
σεν δτι οί ξυλάνθρακες τιμώνται τόσον πολύ,
ώστε τό σιδηρουργεΐόν του ούδέν κέρδος τώ
άπέφερε πλέον. — Φίλε μου, τώ είπεν ό πρε
σβύτης, δστις ήτο άγγελος έν μορφή γέροντος,
μετάβηθι άμέσως είς τό ύψωμα τοΰ Poublemont,
τό παρακείμενον τή πόλει, καί έκεΐ θά ευρης
έν τή γή άνθρακας καλλίτερους τών άνθράκων
τοΰ δάσους· δέν θά έχης άλλον κόπον ή νά
συλλεξης τούς άνθρακας εκείνους. — Ό Hullos
ήκολούθησε τήν συμβουλήν, μετέβη είς τό ύποδειχθέν μέρος καί συνέλεξε τεμάχια μαύρων
άνθράκων, ούς μετέφερεν είς τήν οικίαν ρίψα;
αύτούς είς τήν εστίαν παρετήρησεν δτι έζαιον
καλλίτερον τών καλλίτερων ξυλανθράκων. ’Επειδή
δέ ήτο άγαθός τήν καρδίαν, άνεκοίνωσε τοΰτο
είς πάντας τούς γείτονάς του, οίτινες χάριν εύγνωμοσύνης, ώνόμασαν τήν νέαν καύσιμον ύλην
έκ τοΰ ονόματος τοΰ πτωχού σιδηρουργού hulla
= houille (γαιάνθραξ). *)
Φυσικφ τω λόγιο τά έργα τών ανθρακωρυ
χείων κατά τόν μεσαιώνα ήσαν ατελή · άπόδειξις
τούτου δτι οί ορύκται κατήρχοντο καί άνήρχοντο
έζ τών φρεάτων διά κλιμάκων, ών τινες διασώ
ζονται ετι έν τοΐς μουσείοις (δρα τήν εικόνα).
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ.

*) Ό διάσημο; Littr6 έν τφ Λεξικώ αύτοΰ, άγνοιΰν,
φαίνεται τήν παράδοσιν ταύτην, παράγει τήν λέξιν
liouille άπδ τού ρήματος fouiUer (έξορύττειν). Πλήν
βέβαιον είναι οτι ή λατινική λέξις liulla έσχηματίσΟη
έν Λιέγη περί τό τέλος τή; ιβ’. έκατονταετηρίδος, δπερ
και συνάσει πρό; τήν παράδοσιν.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.
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Και σήμερον έτι γίνεται χρήσις τοιούτων κλι
μάκων έν τοΐς όρυχείοις διά πάσαν ένδεχομένην
διατάραξιν τών μηχανικών συσκευών. Τους δια
φόρους κινδύνους, εις ούς εκτίθεται έν τοΐς δρυχείοις ό έργάτης παραβλέπει, ώς παραβλέπει
και ό ναύτης κοιμώμενος έν τω μικρώ κοιτωνίσκφ του τοΰς κινδύνους τοΰ ναυαγίου. Άλλά
τά περικυκλοΰντα τδν ορύκτην αντικείμενα είναι
τόσον παράδοξα, ώστε κατ’ άνάγκην είναι δια
τεθειμένος είς τάς προλήψεις, καί ή φαντασία
του πλάττει άνύπαρκτα πνεύματα καί φαντά
σματα κατοικοΰντα τά βάθη τής γής. Κατά
τδν μεσαιώνα μάλιστα έπιστεύετο παρ’ όλων ή
ΰπαρξις δντων υπερφυσικών, έμφανιζομένων τοΐς
έν τή γή καί έν τω σκότει έργαζομένοις.
Εις τοΰς πραγματικούς κινδύνους προσετίβεντο
καί έτεροι κίνδυνοι ιδανικοί, οϊτινες έφαίνοντο
έτι φρικτότεροι. Διότι πράγματι έξ όλων τών
δεινών, δ άνθρωπος υποφέρει δυσκολώτερον δσα
μόνος του πλάττει, καί συνήθως, ό δυστυχής, δ
άποδίδων τά δεινά του είς τήν κακήν του μοί
ραν, είναι αύτδς τδ κυριώτερον τών δυστυχημά
των αΰτοΰ δργανον.
Πρδς έξαγωγήν τών έξορυττομένων ορυκτών
μετεχειρίζοντο κατά τδν μέσον αιώνα μέσα, άποδειχθέντα βλως ατελή. "Εν τών τοιούτων μέσων
ήτο καί δ άνεμόμυλος, δι’ ού μετά πολλοΰ κό
που άνεβιβάζοντο οΐ άνθρακες. Πρό τινων έτι
έτών μετεχειρίζοντο έν Σκωτία ξυλίνας κλίμα
κας, δι’ ών γυναίκες καθ’ βλην τήν ημέραν
άνεβίβαζον τοΰς γαιάνθρακας. ’Εννοείται πόσον
βραδέως έξετελεϊτο ή έργασία αυτή, καί πόσον
έπικίνδυνος ήτο διά τάς δυστυχείς γυναίκας·
ήρκει ή κατάπτωσις τεμαχίου γαιάνθρακος, δπως
καταρρίψη μίαν κλίμακα καί φονεύση τάς έπ’ αύ
τής γυναίκας. Κατά τήν έκφρασιν χρονογράφου
τινός, έάν οΐ γαιάνθρακες άνεκαλύφθησαν ύπδ
αγγέλου, αί κλίμακες πάντως έστήθησαν παρά
τοΰ διαβόλου.
Τέλος ήλθον αί ατμοκίνητοι μηχαναί καί
άπήλλαξαν τοΰς δυστυχείς έκείνους δρύκτας
πολλών δεινών καί κινδύνων. Κατά τοΰτο ή
πρόοδος έν τή μηχανική ύπήρξε πράγματι εύεργετική.
(“ Επεται συνέχεια.)

Ό χάρτης καί αί γραφικαί δλαι. Λίαν
περιέργους πληροφορίας δίδει ήμΐν δ Γάλλος
Βουταρέλ περί τοΰ χάρτου καί τινων γραφικών
υλών καί έν γένει περί δλων τών ειδών τών
άναγομένων είς τήν γραφήν καί τδν τύπον, ή τών
κονδυλίων, ήλιογραφικών πινάκων κ. τ. τ.
Η αξία τών μεταλλικών κονδυλίων, τών έν
2λω τφ κόσμω καταναλισκομένων, άνέρχεται είς
20 εκατομμύρια φράγκων έτησίως. Τοιαύτη
είναι περίπου καί ή άξια τών τυπογραφικών
στοιχείων. Τά κατ’ έτος δαπανώμενα μολυβδο
κόνδυλα είναι 200 έκατομμύρια. °Εν μόνον κα
τάστημα έν Παρισίοις παράγει κατ’ έτος 30 χιλ.
ήλιογραφικάς εικόνας· έπειδή δέ έν ΙΙαρισίοις
ύπάρχουσι 30 τοιαΰτα καταστήματα, δυνάμεθα
νά παραδεχθώμεν δτι έν μόνη τή πρωτευούση
τής Γαλλίας παράγονται 900 χιλ. ήλιογραφικοί
πίνακες. ’Εάν δέ ύπολογίσωμεν έπί τή βάσει
ταύτη καί τήν παραγωγήν έν ’Αγγλία, έν Αμε

ρική καί έν Γερμανία φθάνομεν εις τδ κατα
πληκτικόν ποσδν τών 3 έκατομμ. εικόνων.
Άν καί έλλείπωσιν αΐ πληροφορίαι περί τής
παραγωγής τοΰ χάρτου έν ’Ασία, έκ τών δια
φόρων στατιστικών δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν
δτι ή παραγωγή τοΰ χάρτου έν δλω τω κόσμω
άνέρχεται είς έν δισεκατομμύριον φράγκων έτη
σίως. 'Η άνάπτυξις έν τή βιομηχανία τοΰ χάρ
του ύπήρξεν όντως τεραστία· έν ταΐς Ίΐνωμέναις
Πολιτείαις τής 'Αμερικής ήτο ασήμαντος έν αρχή
τοΰ παρόντος αίώνος, έν έτει δέ 1863 ΰπερέβαινεν ήδη τάς 500 χιλιάδας τόννων.
Επόμενον ήτο δτι τόσον μεγάλη κατανάλωσις χάρτου ήθελε μεγάλως δυσχεράνει τήν πα
ραγωγήν, καί αί πρώται δλαι παρ’ δλίγον καθί
σταντο ανεπαρκείς. Καί πράγματι, άν καί έν
γένει δ πληθυσμός έν δλαις ταΐς χώραις ηύξήνθη,
τά πρδς χρήσιν τής χαρτοποιίας συλλεγόμενα
ράκη δέν ήδύναντο νά ΰπερβώσι τάς 800 χιλ.
τόννων έτησίως. Έδέησεν έπομένως νά γείνη
χρήσις καί ετέρων ύλών, οίον παλαιοΰ χάρτου,
χόρτου, άχύρου, ξύλου καί τέλος, διά τάς καλ
λίτερος ποιότητας τοΰ χάρτου, φυτοΰ τίνος,
δπερ ή ’Αλγερία άφθόνως παράγει, τδ λεγό
μενον άλφα.
Έν Εύρώπη καί ’Αμερική καταναλίσκονται
τοιαΰται πρώται δλαι αξίας 500 έκατομμ. φράγ
κων. Έκ τούτων 350 έκατομμ. φράγκων ρακών,
20 έκατ. άχύρου καί ξύλου, 100 έκατομ. φυτοΰ
άλφα καί παλαιού χάρτου. Έάν προσθέσωμεν
καί τήν δαπάνην τής καυσίμου δλης καί τών
χημικών ύλών, τών χρησιμευουσών είς τήν κα
τασκευήν τοΰ χάρτου, έχομεν έν δισεκατομμύριον φράγκων, άντιπροσωπευόμενον ύπδ 1 >/j
έκατομμ. τόννων χάρτου. Πλέον τοΰ ένδς έκατομμυρίου τόννων χρησιμεύουσι διά τδν χάρτην
τής γραφής, 80 χιλ. τόννων διά τδν χάρτην
τοΰ τύπου, 300 χιλ. διά τάς έφημερίδας καί τά
περιοδικά, καί 120 χιλ. διά τδ έμπόριον καί
διά τά δημόσια καί ιδιωτικά γραφεία.
Άλλ’ ή μάζα τοΰ χάρτου έχει καί άλλας
χρήσεις· 60 χιλ. τόννων χαρτονιού διά τοΰς
βιβλιοδέτας, 60 χιλ. τόννων διά τόν χάρτην πρδς
διασκευήν τών οικιών, 60 χιλ. τόννων διά τό
στυπόχαρτον καί διά τήν δΐήθησιν έν τοΐς χημείοις καί φαρμακείοις, 70 χιλ. τόννων διά πε
ριτυλίγματα κ. τ. λ. Άντιπροσωπεύουσι δέ αί
χρήσεις αύται άξίαν 600 εκατομμυρίων φράγκων
έτησίως. ' Ωστε ή δλη κατανάλωσις τοΰ χάρτου
άνέρχεται κατά προσέγγισιν είς 2*/2 δισεκατομ
μύρια φράγκων έτησίως· έάν δέ προσθέσωμεν
καί τήν άνάλογον κατανάλωσιν έν Άσίφ καί
άλλαις χώραις, δθεν δέν ύπάρχουσι θετικαί πλη
ροφορίας φθάνομεν είς τδ συμπέρασμα δτι ή
ανθρώπινη βιομηχανία παράγει κατ’ έτος έκ τών
ρακών, τών ρηνισμάτων, τών άχύρων προΐοντα
αξίας 6 δισεκατομμυρίων φράγκων.

Ac όδοιπορικαΐ περιστεραί. Κοινώς παραδεδεγμένον είναι, δτι τά υψηλά δρη καί τά
πυκνά δάση παρεμποδίζουσι τήν ομαλήν πορείαν
τών οδοιπορικών περιστερών, διότι λέγεται, δτι
ή περιστερά, εις άκρον δειλή, αποφεύγει τά
μέρη ταΰτα, κατοικητήρια συνήθως άρπακτικών
όρνεων. Έκτδς δέ τούτου πιστεύεται δτι τό
πτηνδν τοΰτο εύκόλως άποτρέπεται τής εύθείας
όδοΰ ύπδ τών αποτόμων ΰψωμάτων καί τών
αφανών μαγνητικών ρευμάτων. 'Η έταιρία τών
περιστεροφίλων έν Τουλούζη ήθέλησε νά έξακριβώαη τήν αλήθειαν τών φαινομένων τούτων
καί πρδς τοΰτο έπεχείρησε δοκιμήν έν μέσω
τών Πυρηναίων, ήτις άπέδειξεν δτι αί περιστεραί
ουδόλως παρεμποδίζονται ύπδ τών φυσικών τού
των προσκομμάτων. Ή δοκιμή έγένετο πρό
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τινων μηνών μεταξύ τής δέσεως Μαλαδέττας έν
'Ισπανία καί τής πόλεως Τουλούζης έν Γαλλία.
Έξελέγη πρδς τοΰτο μέρος ύψηλδν καί άγριον
έν μέσοι αποτόμων όρέων (2390 μέτρα άνωθεν
τής έπιφανείας τής θαλάσσης) ένθα μετεκομίσθησαν αί περιστεραί έν καλάθοις δεόντως
έσφραγισμένοις. Άφ’ ού άφηρέθησαν at σφρα
γίδες καί έξητάσθησαν δλαι αί περιστεραί, βπως
άποδειχθή ή υγιής αύτών κατάστασις, άφέθησαν
αύται έλεύθεραι άκριβώς είς τάς 8 ’/α τής πρωίας,
πνέοντος σφοδρού άνέμου. Αί περιστεραί άνυπόμονοι νά λάβωσι τήν έλευθερίαν των ύψώθησαν
άμέσως μετά άκατασχέτου όρμής είς ύψος 2—
3 μέτρων καί έλαβον διεύθυνσιν νοτιοδυτικήν·
έπί 150 μέτρα έξηκολούθησαν τήν διεύθυνσιν
ταύτην· αίφνης δέ ήλλαξαν δρόμον καί κατήλθον
πρδς τήν κοιλάδα. Έκεΐθεν πάλιν ύψώθησαν
δλαι δμοΰ έν κυκλικαΐς περιστροφαΐς, ύπείκουσαι,
ώς έφαίνετο, είς τήν δδηγίαν μιας ή καί πλειόνων αρχηγών· φθάσασαι είς ικανόν ύψος έστάθησαν έπί τινα λεπτά τής ώρας ώς διστάζουσαι,
μεθ’ δ έλαβον διεύθυνσιν βορειοανατολικήν, κατ’ εύ
θεΐαν πρδς τήν Τουλούζην. 'Η πρώτη περιστερά
έφθασεν είς τήν πόλιν ταύτην είς τάς ώρας 10.41.
Είς τάς 11 εύρίσκοντο ήδη 43 περιστεραί είς
τοΰς περιστερώνάς των, καί άκριβώς τήν μεσημ
βρίαν είχον έπιστρέψει δλαι. Κατά μέσον δρον
διήνησαν δρόμον 1 χιλιομ. καί 333 μέτρων κατά
λεπτόν τής ώρας, ήτοι 80 χιλιόμετρα τήν ώραν.
Έκ τής περιέργου ταύτης δοκιμής άπεδείχθη·
α'.) 'Ότι ούτε δρη ούτε δάση παρακωλύουσι τήν
πορείαν τών πτερωτών ταχυδρόμων, διότι αί
85 περιστεραί διήνυσαν άπροσκύπτως σειράν
όρέων δασωδών έκτάσεως 50 χιλιομέτρων· β'.)
δτι 5ta τών δφθαλμών των διακρίνουσι τά προσ
κόμματα τοΰ δρόμου, ούχί δμως καί τήν διεύθυνσιν, διότι δσον δξυδεοκές καί άν ήναι πτηνόν
τι, δέν δύναται νά ίδη είς άπόστασιν 160 χιλιο
μέτρων, τά όποια χωρίζουσι τήν έν 'Ισπανία
θέσιν άπδ τής πόλεως Τουλούζης. Ποιον λοι
πόν είναι τδ μυστικόν έλατήριον, τδ όποιον τάς
οδηγεί; Τδ ένστικτον; 'Η λέξις είναι άφηρημένη,
καί ούδέν σημαίνει. Είναι τά μαγνητικά ρεύ
ματα; ή, ώς τινες φιλόσοφοι διϊσχυρίζόνται, ή
έκτη αίσθησις, ήν πολλάκις άνέφερον, ούδέ
ποτε δμως ούδείς ώρισε; — Τδ ζήτημα μένει
είσέτι άλυτον.

Ή βδέλλα ώς βάρόμετρον. Μεγάλη
είναι ή εύαισθησία τής βδέλλας κατά πάσης
ηλεκτρικής συγκινήσεως· διό καί λίαν καταλλή
λως μεταχειρίζονται τινες αύτήν ώς άλάνθανστον
βαρόμετρον. 'Η βδέλλα τίθεται έντός ύαλίνης
φιάλης άνευ πώματος καί πλήρους υδατος· είς
τδ βάθος τής φιάλης τίθενται χάλικές τινες καί
λεπτή άμμος· ή δέ φιάλη τοποθετείται είς μέρος
δροσερόν καί φωτεινόν, ούχί δμως εκτεθειμένη
είς τάς άκτΐνας τοΰ ήλιου. "Οταν ό καιρός ήναι
καλός ή βδέλλα κεΐται είς τδν πυθμένα τής
φιάλης ήσυχος καί ακίνητος. 'Άμα ώς δεικνύει
άνησυχίαν, τοΰτο σημαίνει μεταβολήν τοΰ καιρού,
καί δσφ μεγαλειτέρα ή άνησυχία, τοσούτω άποτομωτέρα ή μεταβολή. 'Οσάκις έπίκειται βροχή,
ή βδέλλα άνέρχεται είς τήν έπιφάνειαν τοΰ υδα
τος καί διαμένει μέχρις ού ό καιρός βελτιωθή.
'Οσάκις δέ έπίκειται άνεμος ή θύελλα ή βδέλλα
κινείται ταχύτατα είς τδ ύδωρ, παύει δέ τάς
περιστροφάς της ταύτας αμα άρχίση νά πνέη ό
άνεμος. Καθ’ δλον τδν χειμώνα ή βδέλλα κεΐ
ται εις τδν πυθμένα τής φιάλης ώς άπονεναρκωμένη · δταν δέ ό καιρός γίνηται θερμότερος
άνέρχεται είς τά χείλη. Πρδς συντήοησιν τής
βδέλλας άρκεΐ ν’ άλλάσση τις τδ ύδωρ έν μέν
θέρει άπαξ τής έβδομάδος, έν χειμώνι δέ μόνον
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ΛΥΣΕΙΣ.

Ζώον μικρόν καί εύτελές
έμπρός σου θά προκύψη.
Αλλο δέ ζώον γίνομαι, |
ή νέα κάρ’ άν λειψή.

δίς τοΰ μηνός. Βδέλλα, ροφήσασα αίμα δύνα
ται νά μείνη νήστις έπί δύο δλα έτη χωρίς νά
έχη άνάγκην τροφής.

Αινίγματος 450.

Αινίγματος 451.

'Η μελάνη.

' Η άστραπή.

Λίκ. Π. Βασιλειάδου έν ’Αλεξανδρεία.

Πρωτότυπος Έταιρία. Έν Λονδίνω
έσυστήθη έσχάτως Έταιρία, ής σκοπός είναι νά
προτρέπη τάς Κυρίας τών μεσαίων τάξεων τής
κοινωνίας νά παρασκευάζωσι μόναι τά ενδύματα
των καί οδτω ν’ άποφεύγωσι τοΰς ύπερόγκους
λογαριασμούς τών ραπτριών καί μοδιστών. Η
Έταιρία αύτη δίδει προσεχώς λαμπραν εσπερίδα
(home-made-dress ball), καθ’ ήν δέν θέλουσι
γείνει δεκταί ή Κυρίαι, αΐτινες μόναι ήτοίμασαν
τάς στολάς των. "Εκαστος οικογενειάρχης όφείλει νά όμολογήση λόγιο τιμής δτι ή ένδυμασια
είναι προϊόν τών χειρών τής συζύγου καί τών
Θυγατέρων του· ουτω δέ καί αί Κυρίαι έχουσι
τήν φιλοτιμίαν τις νά παρουσιάση τήν κομψοτέραν ενδυμασίαν. ‘Ολίγα·. Έταιρίαι θηρεύουσι
σκοπόν τόσον πρακτικόν.

Έν ταΐς θαλάσσαις έσαεί,
ταΐς λίμναις, ταΐς κοιλάσι,
Έν ήρεμίφ διαβιώ,
ώς καί γνωστόν τοΐς πάσι.
Τά υδατ άποστρέφομαι
πάντων τών ποταμών,
Ούδέποτε δ’ εύρίσκομαι
έν ταΐς χερσίν ύμών.
Δύο τών νήσων κατοικώ,
τήν Λέσβον καί τήν Λήμνον,
Ουδόλως πλήν μ ήκούσατε
συνψάλλοντα εις δμνον.
Τοΰ φωτεινού ήλιου μας
είμί μικρά μερίς,
Πλήν ούδεμία του ποτέ
μέ έθιξεν άκτίς.

Προβλήματος 453.

Αίνιγμα 456.

'Ως τροφός καλή σέ τρέφω
όλονέν καί σέ παχύνω·
Μέ γνωρίζεις, φίλε λύτα.
πλήν νά σκοτισθής σ’ άφίνω.
Είμαι δέ καί επιστήμων
άληθής έπί τής γής,
Άναπνέων τήν τε αύραν
καί τήν δρόσον τής αύγής.
’Άν τά τρία μου τά πρώτα
άποβάλλης μέ καιρόν,
Τότε άν μέ άποκτήσης
σπεΰσον πρδς τδν ιατρόν.
Τήν δέ νέαν κεφαλήν μου
άν άσπλάγχνως έκτοπίσης,
Ζώον χρήσιμον θά εΰρης
καί έπίμονον έπίσης.

Ό φιλάργυρος δέν είναι ό κύριος άλλ’ ό έν
τιμος ταμίας τών κληρονόμων του.
Μαξιμ. Φρέδρος.

"Ελυσαν. Τό 441 ή Κυρία A. I. Μπαξεβανίδου
έν Τα’ίγανίω· τό 441 ή δεσποινίς Αίκ. Βασιλειάδου
έν ’Αλεξάνδρειά· τά 441, 442, 445 καί 449 ή δεσποινίς
Ιφιγένεια Α. Πασσαλίδου έν ’Αλεξάνδρειά· τά
441, 442, 444 ό κ. Κ. Φτερούδης έν Βιρ-Σάμς (Αί
γυπτου)· τό 444 ό κ. 1. Α. έν Κωνσταντινουπόλει.

Γρ. Γ. Δρόσος έν Αλεξάνδρειά.

(Πολωνικόν γνωμικόν.)

Δέν είναι άνάγκη νά ήναι τις στρατιώτης
διά νά ύπερασπισθή τήν πατρίδα του καί τήν
Στρατ. Σανζύ.
τιμήν του.

Πρόβλημα 457.
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Έκ τών άνω στοιχείων τοΰ αλφαβήτου νά
σχηματισθή άρχαΐον γνωμικόν, είλημμένον έκ
τοΰ 'Ηροδότου.

Εις τδ Αίγαΐον πέλαγος
κείμαι, καί τδ ήξεύρεις·
Πλήν ’στήν μυθολογίαν σου
κι’ ώς νύμφην θά μέ εδρης·
Αν πειραθής τδ σώμά μου
έντέχνως νά χωρίσης,
Δύο τοΰ λόγου τμήματα
εύκόλως θ’ άπαντήσης.
Έάν δ’ άναγραμματισμδν
άπλοΰν τινα ποιήσης,
Καί εν στοιχεΐον παρευθΰς
θελήσης νά άφήσης,

ΝΟΥΣ
Ο I Δ Α
Υ Δ Ω Ρ
ΣΑΡΑ.

Κ. Φτερούδης έν Βιρ-σάμς Αίγυπτου.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Λΐνιγμα 454.

2.

Αίνιγμα 455.

Πρόνοια δικηγόρου. Είς τών διασημοτέρων δικηγόρων έχει συνέντευξιν μετά τίνος
τών πελατών αύτοΰ. Πρόκειται περί τής άμοιβής του δικηγόρου·
— Μέ συγχωρεϊτε, λέγει ό πελάτης, δέκα
χιλιάδας δραχμάς διά μίαν συζήτησιν εύρίσκω
τιμήν κάπως ύπερβολικήν.
Ν ά σάς έξηγήσω, άπαντα ό δικηγόρος · επειδή
ή δίκη σας είναι δίκη, τήν όποιαν είμαι βέβαιος
δτι θά χάσω, ή φήμη μου θά ΰποστή κλο
νισμόν, διά τόν όποιον ή τιμή τών δέκα χιλιά
δων δραχμών δέν είναι βεβαίως αντιμισθία ύπέρογκος.

"Οπως ή βία δέν είναι ισχύς, ουτω καί ή
άδυναμία δέν είναι μετριοπάθεια.
Μαλλεβίλης.

Προβλήματος 452.

1.

Λογίφ Καθηγητή καί πιστψ τοΰ ‘Εσπέρου συν
δρομητή, κ. I. Κ. είς Παβίαι·. Έλάβομεν τήν ύμετέραν
έπιστολήν, καί μετ’ εύχαριστήσεως άνέγνωμεν τάς φι.
λόφρονας ύμών έκφράσεις. — κ. I. Λ. είς Χοάίϊιία»'.
’Ασμένως άποστέλλονται ύμϊν σήμερον πλήρη τά τεύχη
ύπ’ άρ. 113, 114, 115 καί 117, ών ή αποστολή κατά
παραγγελίαν ύμών εΐχεν άνασταλή. — Εΰπαιδεΰτιρ Κα
θηγητή καί Φιλέλληνι κ. Ί. Τ. είς ΒουίαπέΟτιμ’. ‘II
περιποιητική ύμών έπιστολή είναι καί φυσική συνέπεια
τοΰ ακραιφνούς ύμών φιλελληνισμού, — κ. Ο. Φ. είς
Ιΐόρτ-Σαϊώ ’Επιστολή ύμών έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν
άναμένομεν τά ύποσχεθέντα. — κ. Κ. Γ. είς Γαλάζιοι'.
Ή παραγγε/ία ύμών έξετελέσθη, καί τά τεύχη άπε
στάλησαν μετά τών παρεπομένων. — κ. Ν. Μ. είς
Βίρώάΐ'ΐϊκαί’. ‘Η είκών τοϋ ανδρείου ναυάρχου Παπανικολή ετοιμάζεται καί θέλει δημοσιευθή προσεχώς
έν έκτάκτω τοΰ ‘Εσπέρου παραρτήματι. — κ. θ. Π.
είς Βιτώλια. Μετά τήν λήψιν τοϋ τεύχους 123 ή άπορία ύμών βεβαίως έλύθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ διά
τήν φροντίδα, καί ούδόλως άμφιβάλλομεν, κατά τά
γραφόμενα σας, περί καλού αποτελέσματος.

Πρόβλημα 458.

ΓΝΩΣΤ0Π0ΙΗΣ1Σ.

('Ιστορικόν.)

Τις ό αρχαίος στρατηγός, φίλος επιστήθιος
έτέρου διάσημου στρατηλάτου, πρόμαχος τής
έλευθερίας, δστις τρεις ένδοξους έξετέλεσεν έκστρατείας κατά τυράννου, καί έν μέν τή πρώτη
ήχμαλωτίσθη, έν δέ τή δευ τέρα ήλευθερώθη
παρά τοΰ φίλου του, έν δέ τή τρίτη έπεσεν
ήρωϊκώς μαχόμενος; Ποιον τδ όνομά του; ποια
ή πατρίς του; κατά τίνος έξεστράτευσε; καί ποιον
τδ έτος τής γεννήσεώς του καί τοΰ θανάτου
αύτοΰ;

Οί κατά τό άρχόμενου Στ', έτος έγγραφόμενοι ύέοι συνδρομηταί θέλουσι λάοει καί
τά παραρτήματα τών ποιημάτων άπ’ αρχής
τής έκδόσεως αύτών δωρεάν.

Σ. τ. Δ.
Διευθυντής καί ίκύότης· Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ
έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41.
Τΰποις·

Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

’Επειδή ό ""Εσπερος”, έπιτυχώς διανύσας πέντε έτη άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ, εισέρχεται ήδη είς τό έκτου αύτοΰ
έτος, ή Διεύθυνσις αύτοΰ άπεφάσισεν όπως συστήση έφέτος Λαχείο» πρός όφελος τών κκ. συνδρομητών τοΰ Εσπέρου,
οϊτι/ες τοσοΰτον εύμενώς ύπεδέχθησαν αύτόν καθ' δλον τό πενταετές τοΰτο διάστημα.
‘Ο άριθμός τών γραμματίων τού Λαχείου, τά όποια θέλουσι διανεμηθή δωρεάν τοΐς κκ. συνδρομηταΐς άνά έν έκάστω,
δέν δύναται νά όρισθή άπό τοΰδε άκριβώς, διότι θέλουσι συμπεριληφθή εις τούτον καί οί νέοι συνδρομηταί τού έκτου
έτους· οί κληρωθησόμενοι δμως αριθμοί έσονται δέκα έν δλω, καί θέλουσι κερδίσει*
1) Πολυτελές Λεύκωμα σχήματος μεγάλου φύλλου, χρυσοδεδεμένον περιέχον 12 μεγάλας εικόνας γυναικείων καλλονών,
μετά σπάνιάς τέχνης έπείειργασμένας έν φωτοτυπία.
2) "Ετερον Λεύκωμα έπίσης χρυσοδεδεμένον, περιέχον έν χαλκογραφία 24 θέας τών γραφικωτέρων μερών τής Εύρώπης
έπίσης άρίστης κατασκευής.
3) "Ολην τήν σειράν τοΰ '"Εσπέρου”, ήτοι τούς τόμους Α'. Β'. Γ'. Δ', καί Ε'. χρυσοδεδεμένους διά τοΰ γνω
στού περικαλύμματος αύτών.
4) Θήκην χρυσόδετον, περιέχουσαν ?£ εικόνας ανθοδεσμών έ£ άνθέων φυσικού μεγέθους, διά Ζωηροτάτων χρωμάτων
κεχρωματισμένων, καί τοΰτο τόσον πιστώς, ώστε δύνανται αύται νά χρησιμεύσωσι καί ώς υποδείγματα Ζωγραφικής.
5) 6) 7) Άνά ένα τόμον τοΰ 'Εσπέρου έπίσης χρυσοδεδεμένον. Τό έτος αύτοΰ κατ’ έκλογήν τοΰ κερδίΖοντος.
8) Λεύκωμα Βοτανικής, πολυτελές καί κομψότατον, διά συλλογήν ξηρών άνθέων χρήσιμον. "Εκαστος πίνα£ αύτοΰ πε
ριέχει τά ιχνογραφήματα έ£ ή έπτά άνθέων φυσικού μεγέθους, μετά τών όνομάτων αύτών λατινιστί καί γερμανιστί. Μέθοδος διδακτικωτάτη διά τούς καταγινομένους εις συλλογάς άνθέων.
9) Περιήγησιν τής Ελλάδος, βιβλίον κομψώς δεδεμένον καί μετά εικόνων. Καί
10) "Ολην τήν σειράν τών περικαλυμμάτων τοΰ “‘Εσπέρου’’ άπό τού Α'.—Ε'. τόμου.

Τό Λαχειον τούτο, τοΰ όποιου ή κλήρωσις θέλει γίνει ένώπιον έπιτροπής έν Λειψία τή 1/13 Αύγούστου 1886, συμμετέχουσιν αύτοδικαίως οί μέχρι 15/27 Ιουλίου 1886 καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν, τά δέ γραμμάτια τού
Λαχείου, κατά τό κάτωθι σχέδιον, θέλουσιν άποσταλή αύτοΐς άσφαλώς πρό τής έκκυβεύσεως.
Διό παρακαλοΰνται οί κατά τόπους κκ. άνταποκριταί τοΰ Εσπέρου νά έμβάσωσιν έρπροθέσρως τάς καταβληθείσας
αύτοΐς συνδρομάς, δπως μή προκύψωσι βραδύτητες καί γεννηθώσι παράπονα, καθότι ή Διεύθυνσις, αν δέν λάβη έν Λειψία
τό τίμημα τών συνδρομών, είς ούδένα άνεξαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτων.
Ό δρος τής καταβολής τής συνδρομής έτέθη, διότι πλεΐστοι μέν τών κκ. συνδρομητών, συμμορφούμενοι πρός τό
πρόγραμμα τοΰΕσπέρου”, έχουσι τήν εύγενή προθυμίαν νά καταβάλλωσι τήν συνδρομήν των αμα τή ένάρΕει τού έτους*
ΰπάρχουσιν δμως καί συνδρομηταί τινες ύπέρ τό δέον βραδύνοντες, καί έπομένως δέν είναι δίκαιον νά μετέχωσιν ούτοι
τών αύτών ώφελημάτων μετά τών άλλων, τών διευκολυνόντων τήν ύπηρεσίαν τής Διευθύνσεως.
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ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΕΚΚΥΒΕΥΘΗΣΟΜΕΝΟΝ ΤΗι 1/13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1886 ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι.

Οροι τοΟ Λαχείου ·
Συμμετέχουσιν αύτοΰ πάντες οί Κύριοι συνδρομηταί, οί μέχρι τής 15/27 ’Ιουλίου τρέχ. έτους καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν.
Ή Διεύθυνσις τού Εσπέρου δέν θεωρεί γενομένην τήν καταβολήν τής συνδρομής, είμή άφ' οδ έμβασθή αϋτη έν Λειψίφ
Τά γραμμάτια θέλουσιν άποσταλή δωρεάν άμα τή λήψει τοΟ τιμήματος τής έτησίας συνδρομής.

Οί δέκα κληρωθησόμενοι άριθμοί κερδίσουσι κατά τήν έΕής τάέιν,
Άρ. α’. Τήν σειράν τών τόμων Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. τού ‘Εσπέρου χρυσοδέτων.
- β’. Λεύκωμα τών καλλονών έν φωτοτυπικαΐς είκόσιν.
- γ'. Λεύκωμα τών ώραίων τοποθεσιών έν χαλκογραφία.

-

δ’. ε'. στ’. Άνά ένα τόμον τού Εσπέρου κατ’ έκλογήν.
Γ. Θήκην μετά 6 εικόνων άνθέων ποικιλοχρόων.
η'· Λεύκωμα Βοτανικής.
θ*. Περιήγησιν της Ελλάδος.
ι'. Τά περικαλύμματα τοΰ Εσπέρου τών έτών Α*.—Έ.

Απαντα τά κέρδη θέλουσιν άποσταλή έλεύθερα ταχυδρομικών τελών, οί δέ κερδίσαντες άριθμοί θέλουσι δημοσιευθή διά τοΰ Εσπέρου.
Έν Λειψίφ 15/27 'Απριλίου 1886.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

