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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Τό Οέατρον τον Διονύσου έν ΆΟήναις. — ΙΙοίησις- Λ. Ό ψαλμός τον ζίου. 

Β. Τό πανάχι. — Αί έν Κύπριο Χ,ριβτιανιχαί 'Αρχαιότητες. ‘Τ.τό Χρ. ΙΙαπαιΓοπού- 
λσυ. , — ‘II νήσος Χάλχη. ‘Τπύ Μ. Μαλλιαράκη. — ’Από Νίκαιας sig Γενούην. — 
'Ο αντοχράτωρ 'Αλέξιος. ’Ιστορικόν διήγημα νπύ Ί. Π. (Τέλος.) — ‘Ο Άλάριχος 
έν Άθήναις. — Τό άχρωτήριον Ύραφάλγαρ. — ’Εκ των τοΰ he Ainicis. Άνά 
τύν χύσμον. (Τέλος.) — ‘Ο Λύ/χιος νόμος έν Τεςά τής ’Αμερικής. — Τό ασμα τοΰ 

'Ιουνίου. Διήγημα. (Συνέχεια.) — Ή χ'ών έν ταϊς μιγαλοπύλεοι χαΐ ό καθαρισμός 
αντηχ. — Βιβλιογραφικά. — Διάφορα. — Αινίγματα χαί λύιίεις. — Γραμματοχιδώτιον.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Τό βέατρον τοΰ Διονύσου έν Άθήναις. — Μόντε-Κάρλο. — Το άκρωτήριον 

Τραφάλ/αρ. — Τό Μοναχό. — Ό Άλάριχος έν Αθήναις. — Είκών τοΰ διηγήματος- 
Τό ασμα τοΰ ’Ιουνίου. — Ό Αύχχιος νόμος έν Τε£ά τής 'Αμερικής. — 'Παράρτημα 
‘Εσπερον Άλέέανόρος 'Τψηλάντης.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

(Μετά είζόνος, δοα σελ. 257.)

»
ΡΧΑΙΟΤΑΤΗ ΰπήρξεν έν τή 
’Αττική ή λατρεία τού Διο

νύσου. Δύο δέ ήσαν οί 
δήμοι, έν οί; ό θεό; ούτο; 
ιδίως έλατρεύετο- ό δήμος 
τής Ικαρίας, κείμενος έν 
μέσω μικρά; ευφόρου πε- 

παρά τον Μαραθώνα, 
καί ό των Ελεύθερων,

κείμενος παρά τήν όδόν τήν από θηβών εις 
Αθήνας άγουσαν. Οΐ δύο ουτοι δήμοι άπετέλουν 
έν παναρχαία εποχή μέρος τής Βοιωτίας, καί 
κατά τους Ιστορικούς μόλις χρόνους ήνώθησαν
μετά τής ’Αττικής.

Ό δήμος τής Ικαρίας, δθεν πρώτον μετε- 
κομίσθη ή λατρεία τοΰ Διονύσου εις ’Αθήνας, 
ήτο ό τόπος, δπου έν άρχαιοτάτη έποχή οί διά 
θαλάσσης εις τά μέρη ταΰτα έλθόντε; λαοί τό 
πρώτον κατοίκησαν. Καί αυτό δέ τό όνομα τοΰ 
δήμου εμφαίνει ότι Κάρες ήσαν οι πρώτοι ουτοι 
διά θαλάσσης μεταβάντες άποικοι.

Χαριεστάτη είναι ή παράδοσις περί τής 
εισαγωγής τής λατρείας τοΰ Διονύσου εις τον 
δήμον τής ’Ικαρίας. ’Ίκαρος, ό αρχών τής χώ
ρας, πρώτος ύπεδέχθη καί έξένισε τον έκ τής 
αλλοδαπής έλθόντα θεόν, διδαχθείς παρ’ αύτοΰ 
τήν καλλιέργειαν τής αμπέλου καί τήν οίνο- 
ποιείαν. Περιερχόμενος δε τά πέριξ έποιήσατο 
γνωστόν τό ποτόν τοΰτο εις τους κατοίκους, 
οΐτινες μεθυσθέντε; καί έκλαβόντε; ότι έδηλη- 
τηριάσθησαν έφόνευσαν τόν "Ικαρον. Ήριγόνη, 
ή θυγάτηρ τοΰ Ικάρου, μαθοΰσα τόν θάνατον 
τοΰ πατρός, έσπευσεν εις άναζήτησιν τοΰ τάφου 
καί εύροΰσα αύτόν άπηγχονίσθη από παρακει
μένου δένδρου. Όργισθείς ό Διόνυσος διά τό 
συμβάν έτιμώρησε διά λοιμοΰ καί μανίας, τούς 
κατοίκους τής χώρας οΐτινες έξιλέωσαν τόν 
θεόν διά έορτών καί θυσιών. At έορταί αύται, 
αί εις τιμήν τοΰ θεού τελούμεναι μετά μιμικών 
παραστάσεων, ήσαν ή άρχή τών πανδήμων έκεί- 
νων διονυσιακών εορτών, καθ’ άς μετεμφιεσμένοι
περιήρχοντο έφ’ αμαξών τήν χώραν παριστώντες 
σκηνάς κωμικάς. Τών κωμικών τούτων παρα
στάσεων πιστήν εικόνα δίδει ήμϊν ό ’Αριστοφάνης 
εις τούς 
τραγικός ποιητής, ό διαπρέψα; εις τάς τοιαύτας 
παραστάσεις, ήτο ό Θέσπις, άκμάσας περί τήν 
61 ’Ολυμπιάδα. Προϊόντος τοΰ χρόνου, φκοδο- 
μήθη μικρόν ξύλινον Οέατρον παρά τήν άρχαίαν 
τών ’Αθηνών αγοράν· αλλά καταπεσόντος κατά 
τό α'. έτος τής 70 Όλυμπ. (500 πρ. Χρ.) τοΰ 
παραπήγματος τούτου, έπεχείρησαν οί ’Αθηναίοι 
τήν οικοδομήν μεγαλειτέρου λίθινου θεάτρου 
προς τό νότιον μέρος τής Άκροπόλεως παρά 
τά άρχαΐα τοΰ Διονύσου ιερά.

Ή οικοδομή τοΰ άρχαιοτάτου θεάτρου τών 
’Αθηνών ήρξατο τω 500 πρ. Χρ. έπί Θεμιστο
κλέους άρχοντος, έπερατώθη δέ μόλις έπι Λυ
κούργου τοΰ ρήτορος κατά τήν 112’Ολυμπιάδα, 
ως αναφέρει άρχαΐον ψήφισμα, έκδοθέν παρά 
τοΰ λογίου καθηγητού κ. Στ. Κουμανούδη έν 
τή αρχαιολογική έφημερίδι τών ’Αθηνών (τοΰ 
έτους 1862). Τό θέατρον τοΰτο ήτο κατ’ άρχάς 
προ τών Περσικών πολέμων πολύ μικρότερον · 
ό ρήτωρ Λυκούργος έδιοκεν αύτφ εύρυτέρας δια
στάσεις.

“Άχαρνεϊς”. Ό πρώτος άναφερόμενος

Μέχρι τής 3 πρ. χρ. έκατονταετηρίδος είχε 
διασωθή σώον καί αβλαβές. Ό αύτοκράτωρ 
Άδριανός, ό τών ’Αθηνών ευεργέτης, έκαμε μετα- 
βολάς τινας έπ’ αύτοΰ καί ιδίως κατά τήν σκη
νήν. Είσβαλόντες δέ οί Σκΰθαι εις τήν ’Αττι
κήν κατέστρεψαν έν μέρει καί τό οικοδόμημα 
τοΰτο, ώστε έν χρόνοι; μεταγενεστέροις ό Φαι
δρός άνεκαίνισεν αυτό ιδίως κατά τήν σκηνήν, 
ώ; μαρτυρεί έπιγραφή έσχάτως άνακαλυφθεΐσα. 
Αί μετά ταΰτα τύχαι τοΰ θεάτρου είναι άγνω
στοι. Τά έκ τής Άκροπόλεως ζαταρρέοντα χώ
ματα έν διαστήματι τών αιώνων έζάλυψαν αυτό 
σχεδόν εντελώς, ώστε μόνον ίχνη τινά τοΰ ήμι- 
κυκλίου σωζόμενα έπι τοΰ βράχου· τής Άκρο- 
πόλεως έμαρτύρουν περί τής ύπάρξεω; αύτοΰ.

"Οτι τό ύπό τών άρχαίων συγγραφέων άνα- 
φερόμενον Διονυσιακόν θέατρον έν τή θέσει ταότη 
έζειτο πρώτος άνεκάλυψεν ό "Αγγλος περιηγητής 
Chandler SV STSI 1765. Ί ούτο ένόησεν έκ τών 
λειψάνων, τών έκ μέσου τών χωμάτων φαινο
μένων. Οί μετέπειτα τοπογράφοι τών ’Αθηνών 
καί οί αρχαιολόγοι ήσπάσθησαν τήν πιθανωτάτην 
ταύτην γνώμην τοΰ Chandler. Μετά τήν ανεξ
αρτησίαν τής 'Ελλάδος ή'Ελληνική Κυβέρνησι; 
καί ή αρχαιολογική 'Εταιρία έπεχείρησαν κατά 
διαφόρους έποχάς άνασκαφάς έν τή θέσει ταύτη 
πρός άνεύρεσιν τών ύπολειφθέντων λειψάνων τοΰ 
θεάτρου- άλλ’ αί άνασκαφαι αύται, μή προχω- 
ρήσασαι εις ικανόν βάθος, ούδέν έπέφερον άπο- 
τέλεσμα, ώστε δικαίως ύπετέθη δτι τό δλον 
θέατρον είχεν έντελώς καταστροφή.

’Εν έτει 1862 διάσημοι τής Γερμανίας αρ
χαιολόγοι, ό Strack, ό Curtins, ό Botticher 
καί ό Vischer κατήλθον εις τήν Ελλάδα χάριν 
αρχαιολογικών έρευνών. '0 Strack έγκριτος 
άρχιτέκτων, ασχοληθείς ιδίως εις τήν μελέτην 
τών άρχαίων Ελληνικών θεάτρων, έπεχείρησε 
πρόχειρον άνασκαφήν έν τή θέσει έκείνη, έν ή 
ύπετίθετο βτι έκειτο το Διονυσιακόν θέατρον, 
ΐνα διά τής εύρέσεως τοΰ αρχαίου έδάφους δυ- 
νηθή νά ένεργήση λεπτομερή ζαταμέτρησιν τοΰ 
οικοδομήματος, δτε προχωρησάσης τής τάφρου 
εις ικανόν βάθος άπροσδοζήτως άνεφάνη έδώλιον 
τοΰ άρχαίου θεάτρου έν τή άρχυχή αύτοΰ θέσει. 
Τις τών τότε έν Άθήναις ευρισκομένων δέν ένθυ- 
μεΐται τόν ένθουσιασμόν, τόν καταλαβόντα τούς 
κατοίκους τής πρωτευούσης επί τω σπουδαίοι 
τούτο) εύρήματι! Τίς δέν ένθυμεΐται πώς άθρόος 
ό λαός συνέρρεεν εις τόν ιερόν έκεΐνον χώρον, 
δπως ίδιοι; οφθαλμοί; θαυμάση τά καθ’ έκάστην 
νέα λείψανα τοΰ θεάτρου εις φώς αγόμενα; ‘II 
τάφρος άνορυσσομένη πρός νότον άπεκάλυψεν 
δλην σειράν εδωλίων καί τέλος παρά τήν Ορχή
στραν άνεφάνησαν μαρμάρινοι έδραι μετά έπι- 
γραφών, έξ ών έδηλοΰτο δτι τάς έδρας ταύτας 
κατελάμβανον ιερείς τών διαφόρων θεοτήτων τών 
’Αθηνών καί οί προύχοντες τών πολιτών.

Άπελθόντο; τοΰ Strack ή έν Άθήναις αρ
χαιολογική Εταιρία έξηκολούθησε τάς άνασκα
φάς, άς έπεράτωσεν εις διάστημα έτών καί έπι 
άδρα δαπάνη. Σήμερον δέ έχομεν ένώπιον ήμών 
το δλον διασωθέν μέρος τοΰ λαμπροΰ έκείνου 
οικοδομήματος, ένός τών άριστουργημάτων τής 
άρχαίας Ελληνικής τέχνης.

"Οπως καί τά άλλα έλληνικά θέατρα συνί- 
στατο καί τό θέατρον τοΰ Διονύσου έκ τριών 
μερών, ήτοι έκ τής σκηνής μετά τοΰ προσκη
νίου, έκ τής δρχήστρας, ένθα ύπεκρίνετο ό χορός 
καί έκ τοΰ ήμικυκλίου τών εδωλίων, ένθα έκά- 
θηντο οί θεαταί. Τά εδώλια άνερχόμενα μέχρι 
τοΰ βράχου τής άκροπόλεως είσί κατεσκευασμένα 
έκ τοΰ συνήθους πειραϊκού πώρινου λίθου, χωρί
ζονται δε ύπό δώδεκα μικρών κλιμάκων 70 έκατ. 
τοΰ μέτρου πλάτος έχουσών, δι’ ών άνήρχοντο 
οί θεαταί. Τών εδωλίων τούτων είκοσι περίπου 

σειραί διεσώθησαν. Τής σκηνής δμως δλίγα 
μόνον διετηρήθησαν λείψανα, τείχη τών θεμελίων 
καί τών διαζωμάτων. Ή σωζομένη σκηνή είναι 
έργον ρωμαϊκών χρόνων, κοσμείται δε διά άνα
γλύφων παραστάσεων τοΰ Διονυσιακού μύθου. 
Τό έδαφος τοΰ ήμικυκλίου τής ορχήστρας είναι 
κεκαλυμμένον διά πλακών έξ ύμηττείου μαρμά
ρου, τό δέ μεσαΐον αύτοΰ μέρος σχηματίζει 
τετράγωνον ρομβοειδές έπίσης έξ ύμηττείου μαρ
μάρου καί έχει έν τω κέντρο) μικρόν στρογγύλον 
κοίλωμα, δπου κατά πάσαν πιθανότητα εύρίσκετο 
τό πάλαι ό βωμός τοΰ Διονύσου. 'Η πρώτη 
σειρά τών εδωλίων κατέχεται, ως άνω έρρέθη, 
ύπό κομψών μαρμάρινων πλακών ενεπίγραφων, 
εξήκοντα έπτά τόν άριθμόν. Τήν πρώτην θέσιν 
έν τω κέντρο) τοΰ ήμικυκλίου κατέχει ή διά 
κομψών άναγλύφων κεκοσμημένη έδρα τοΰ ίερέως 
τοΰ Διονύσου τοΰ Έλευθερέως, άμφοτέρωθεν δέ 
τής έδρας ταύτης είναι αί έδραι τοΰ ίερέως τοΰ 
Διός τοΰ Ολυμπίου καί τοΰ Διός τοΰ Πολιέως 
ώς καί ή έδρα τοΰ Γΐυθοχρήστου Έξηγητοΰ. 
Ού μακράν τών εδρών τούτων εύρίσκονται αί 
έδραι τών ιερέων τών Χαρίτων, τοΰ Ποσειδώ- 
νος, τοΰ Δηλίου Απόλλωνος καί τοΰ Ίεροφάν- 
του, έν ω πρός άριστεράν είναι αί έδραι τοΰ 
Ίερομνήμονος, τοΰ ίερέως καί άρχιερέως τοΰ 
Σεβαστού Καίσαρος, τοΰ ίερέως τοΰ Άδριανοΰ 
Έλευθερέως καί άλλων ιερέων. Πλησίον τού
των είναι αί έδραι τών ιερέων τής Δήμητρος 
καί τής Φερρεφάττης, τοΰ Διός τοΰ Βουζόγου, 
τοΰ θη σέως, τοΰ Διονύσου τοΰ Αύλωνέως, τοΰ 
Ηφαίστου, τής Ούρανίας Νεμέσεως καί άλλων.

Αί έν τω διονυσιακω θεάτρω γενόμεναι άνα- 
σκαφαί άπεκάλυψαν πλεΐστα δσα τεμάχια μαρ
μάρινων άγαλμάτων καί άναγλύφων, ών τά 
κυριώτερα είναι άγαλμα αρχαϊκόν τοΰ Απόλ
λωνος, άγάλματα Σατύρων, Σειληνών κ. τ. λ. 
Εύρέθησαν ωσαύτως πολλαΐ ενεπίγραφοι βάσεις 
έφ’ ών ήσαν τό πάλαι άγάλματα τοΰ Άδριανοΰ, 
άναθήματα τών διαφόρων τής Αττικής φυλών 
εύρέθησαν καί βάσεις έφ’ ών ΐσταντο άγάλματα 
ποιητών, τοΰ Τιμοκράτους, τοΰ Διονυσίου, τοΰ 
Φιλιππίδου, καί, δπερ τό σπουδαιότατον, βάσις 
τοΰ άγάλματος τοΰ ποιητοΰ Μενάνδρου, βπερ 
κατά τόν Παυσανίαν εύρίσκετο τό πάλαι έστημ- 
μένον έν τω θεάτρω τοΰ Διονύσου πλησίον 
τών άνδριάντων τοΰ Αισχύλου, Σοφοκλέους και 
Εύριπίδου.

Ταΰτα έν συντόμφ είναι τά εύρήματα 
κατά τάς άνασκαφάς τοΰ διονυσιακού θεάτρου, 
μαρτυροΰντα βτι πλούτος άνεξάντλητος έργων 
τής άρχαίας καλλιτεχνίας έγζρύπτεται είσέτι έν 
τή ένδόξφ χώρα, ήτι; ΰπήρξεν ή έστία, έξ ής 
άνέλαμψε τό φώς τού πολιτισμού τό φώτισαν 
τόν κόσμον βλον. Π.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Α’.

Ο ΨΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ.

Ποίημα τού ’Αμερικανού Longfellow μεταφρασθέν 
ύπό I. Π.

Όγι, όχι, μή μοι ίϊπης μέ τήν κλαυθμηράν φωνήν σου, 
"Οτι όνειοον ό βίος μάταιον, ανωφελές.
‘Ως νέκραν μή θεωρήσης τήν ύπνώττουσαν ψυχήν σου" 
Ό σκοπό; ήμών δέν είναι άστατόν τι, κι’ ατελές.

4·
‘Η ψυχή έχει καθήκον, έχει ή ψυχή τό φώς της, 
Τό όποιον έν τώ κόσμιρ τήν φωτίζει κι’ οδηγεί· 
’Αφορά τό σώμα μόνον ό καν όν έκεΐνος, δστις 
“Άνθρωπε, γή είσαι, λέγει, καί θά σέ δεχθή ή γή.”

*
Διαβατική τις τέρψις, ή καί θλίψις στιγμιαία, 
Τοΰτο, άνθρωπε, δέν είναι ό έδώ προορισαός, 
Άλλ’ ένέργεια καί πάλη αδιάκοπος, γενναία, 
|<’ έν προόδιρ καθ’ έκάστην βήμα εν πρός τά έμπρός.

■#
Βραδύ είναι, ναί, τό έργον, καί ταχύς πολύ ό χρόνος. 
‘Ως τά τύμπανα έν πένθει τ’ άντηχοϋντα θλιβερώς, 
Τής καρδίας μας ωσαύτως πάσα λύπη καί πας στόνος 
Έμβατήριον θανάτου ανακρούει γοερώς.

Ϋ
"Ω! γρηγόρει ! Εις τοΰ βίου θά κατέλθης τόν αγώνα, 
Τήν άνάπαυσιν τήν χαϋνον κι’ άνανδραν περιφρονώ·)· 
Αναζήτησαν τόν μέγαν, τόν εύρυτενή στρατώνα, 
Σπεϋσον ήρως εις τήν πάλην, έ'νθους, μεγαλοφρονών.

4·
Μακράν άφες τό ζοφώδες, τά κεκαλυμμένον μέλλον, 
Έν πανύστατον δέ Χαΐρε είπέ εις τό παρελθόν, 
Καί έν τώ παρόντι όλα; τάς δυνάμεις σου συστέλλων, 
Φώς έν τή ψυχή σου έχε καί έλπίδ’ εις τόν θεόν.

Ή αδέκαστος τοΰ κόσμου μάς διδάσκει ιστορία, 
Ί'ί διέπραςαν οΐ άνδρες οί γενναίοι κ’ ευφυείς. 
Ίσως καί ημείς τή θεία τοΰ ‘Τψίστου βοήθεια 
θ' άναλάμψωμεν μεγάλοι, οί μικροί καί άσθενείς.

*
"Ισως γείνωμεν σωτήρες συγγενούς τίνος ή φίλου, 
“Οστις έν φορά βασάνων δυστυχής καταβληθή · 
Διά τής έπιρροής μας ή τοΰ ήμετέρου ζήλου 
θάρρος οΰτος θ’ άποκτήση, ίσως κι’ άναγεννηθή.

Πλούσιος ή πένης είσαι, έν χαρά έν δυσθυμίφ, 
θάρρει! Πάντοτε ή θεία σέ καθοδηγεί εύχή. 
Τ’ αξιώματα τά πρώτα έν τψ κόσμιρ είναι τρία ■ 
Είναι οέ αυτά· Αγάπη, ’Εργασία, Προσευχή!

Β'.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΡΜΟΝΤΩΦ.

ΤΟ ΠΑΝΑΚΙ.
"Ασπρο πανάκι φαίνεται 
'Στο κύμα τ’ άφρισμένο, 
Πού πάει απ' τήν πατρίδα του 
'Στά ξένα, τό καυμένο.

*
Κτυπα τό κύμα τ' άσπλαγχνο 
’Στ’ αέρι πού συρίζει, 
Μά κείνο δλο πάει έμπρός, 
Καί ’πίσω δέν γυρίζει.

▼
Γλιστράει 'πάνω στον άφρό 
Καί μέσ’ τήν τρικυμία, 
Σάν νά ζητάει τό έρημο 
Ν' αύρή τήν ήσυχία!

Π. Κ. έν Πετρουπόλει.

ΑΙ ΕΝ ΚΥΠΡΩι ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ.

‘Υπό Χρ. Παπαδοπούλου, Δικαστοϋ.

(’Απόσπασμα άνεκδότου συγγραφής.)

Β
ΝΙΧΝΕΥΩΝ όσημέοαι μετά πολλοΰ εν
διαφέροντος -χαί συντόνου έπιμελείας τάς 
-ανταχοΰ τής Κύπρου ύπαρχούσας χρι

στιανικά; άρχαιότητας άνεΰρον έν Καρπασίω 
παρά τή χώμη Λεοναρίσσω τήν άρχαιοτάτην 
μονήν τής Κ'ανακαρίας λεγομένην, έν ή υπάρ
χει Ναός δίχωρος θολωτός βυζαντινού ρυθμού, 
δστις ύπό χριστιανικήν, παλαιογραφικήν καί επι
στημονικήν έποψιν τυγχάνει λίαν περίεργος, άτε 
περικοσμούμενος διά μωσαϊκών καί ποικίλων
κοσμημάτων. Έπί τού παρόντος έθεώρησα κα
λόν ΐνα πραγματευθώ έν όλίγοις περί τοΰ έν 
αύτή Ούλου ύπό επιστημονικήν έποψιν καί κα
ταστήσω καταληπτά τοΐς πάσι τά περί τοΰ ιστο
ρικού τούτου μνημείου.

Πολλά είδη ύπάρχουσιν άρχιτεκτονικοΰ βυ
ζαντινού ρυθμού, τό ρωμαϊκόν βυζαντινόν, τό 
νορμανδικόν, τό σαςωνικόν, τό λομβαρδικόν κτλ. 
01 έν τή Δύσει δέ κατά τόν βυζαντινόν ρυθμόν 
οίκοδομηθέντες χριστιανικοί ναοί τυγχάνουσι πολύ 
κατώτεροι τοΰ έν τή Ανατολή άναπτυχθέντος 
Ελληνικού βυζαντινού ρυθμού.

Ό ναός τής μονής τής Κανακαρίας έστίν 
άριστούργημα τοΰ Ελληνικού βυζαντινού ρυθμού, 
οίκοδομηθείς κατ’ άπομίμησιν τού ναού τής 
Άγιας Σοφίας· καί έστι μέν πολύ μικρότερος 
αύτοΰ, ώς καί άλλων, άλλά παριστα παν τέλειον 
καί κομψόν, δπερ ή βυζαντινή άρχιτεκτονική 
παρήγαγε κατ’ έκείνην τήν έποχήν.

Διακρίνεται δέ ή άρχαΐα εποχή τοΰ Ναοΰ 
τούτου άπό τήν έσωτερικήν καί έςωτερικήν μορ
φήν τοΰ κεντρικού θόλου.

Τήν αυτήν δέ μορφήν έχουσι καί απασαι αί 
χριστιανικοί έκκλησίαι, αί οικοδομηθεισαι άπό 
τού έκτου μέχρι τοΰ ογδόου αίώνος, καθώς ή 
Άγια Σοφία, ή τών άγιων Σέργιου καί Βάκχου 
έν Κωνσταντινουπόλει καί έν Άθήναις ή τοΰ 
Νικοδήμου καί τοΰ Δαφνιού.

Δηλαδή ή σφαίρωσις τού κεντρικοΰ θόλου 
τής άοχαιοτάτης ταύτης έποχής άρχίζει άμέσως 
άπό τής κορωνίδος τών παραθολίων δπου ήσαν 
έζωγραφημένοι τέσσαρες εύαγγελισταί διά μω
σαϊκών κεκοσμημένοι, τοΰτ’ εστιν άπό τήν στε
φάνην εις τήν όποιαν τυγχάνουσι καί τά άνοίγ- 
ματα τών παραθύρων, άπαντα δέ τά έσωτερικά 
άνοίγματα τών παραθύρων κεΐνται έπί σφαιρικής 
έπιφανείας, τά δέ έςωτεριζά άνοίγματα τών αύ- 
τών παραθύρων τίθενται έπί κατακορύφων εδρών 
ισαρίθμων πρός τά παράθυρα ήτοι τοΰ αυτού 
παραθύρου τό μέν εσωτερικόν άνοιγμα κεΐται 
έπί τής σφαιρικής έπιφανείας, τό δέ εξωτερικόν 
κεΐται έπί κατακορύφου έπιφανείας, έπομένως 
ενεκα τών εξωτερικών έδρών τούτων καλυπτο- 
μένης κατά τά 2/3 τής εξωτερικής σφαιρικής 
έπιφανείας τοΰ θόλου, δέν μένει καταφανές παρά 
μικρόν τεμάχιον τής έξωτερικής έπιφανείας τοΰ 
σφαιρικοΰ κεντρικού θόλου, ήτοι τό ι/.ι τοΰ σφαι
ρικού θόλου περί τήν κορυφήν. Τοΰτο δέ κα
θιστά σοβαρόν καί μεγαλοπρεπές τό οικοδόμημα.

Τούναντίον έν τοΐς Βυζαντινοί; Ναοί; τή; 
μεταγενέστερα; έποχή;, οΐοί είσιν ό τής Θεο
τόκου και τοΰ Π αντοκράτορος έν Κωνσταντινου- 
πόλει, έν Σαλαμΐνι τή; Κύπρου τοΰ ’ Αποστόλου 
Βαρνάβα, τοΰ Αγίου Λαζάρου έν Λάρνακι καί 
τής Χρυσαλινιωτίσση; έν Λευκωσίφ, έν Άθήναις 
δέ ό τή; Καπνικαρέας, τών άγιων θεοδώρων κτλ., 
πρώτον ύψοΰται εΐ; κατακόρυφος καί έπί τούτου 
επιτίθεται ό ήμισφαιρικό; δόλος, τοΰ όποιου ού
δέν μέρος τής σφαιρικής έπιφανείας κρύπτεται.

Ταΰτα είσιν τά γνωρίσματα τών δύο περιό
δων τοΰ Ελληνικού βυζαντινού ρυθμού.

Έν δέ τή κώμη Κιτίφ, ένθα ύπάρχει έτερος 
ναός τής Θεοτόκου τής Άγγελοκτίστου κα
λούμενης, δστις καί ούτος τυγχάνει βυζαντινού 
ρυθμού, παρατηρεΐται έπί τοΰ δόλου διαφορά τις· 
διότι διετήρησαν μέν τό άρχικόν σχήμα αύτοΰ 
συνισταμένου έκ μικρας σφαιρικής έπιφανείας 
καί επιπέδων πέριξ αύτοΰ επιφανειών, μετέβαλον 
δμως αύτό έπιθέσαντε; έπί τής άρχαίας έξω
τερικής έπιφανείας Ολόκληρον ύψηλήν σφαιρικήν 
έπιφάνειαν, ήτοι ένα μεγαλήτερον σφαιρικόν 
τεχνητόν δόλον, δν έχουσιν αί μεταγενεστέρας 
έποχής Έκκλησίαι, επομένως ή νέα αυτή σφαί- 
ρωσι; δέν φαίνεται πλέον δτι είναι συνέχεια 
τού άρχαίου θόλου, δστις άρχίζει άπό τήν βάσιν 
τών παραθύρων, άλλ’ δτι είναι άλλος άνεξάρ- 
τητος δόλος, 'δστις άρχίζει ύπεράνω τών παρα- 
βύρων. Άρα ό προστεθείς ούτος θόλο; μετέβαλε 
τήν έποχήν τής εκκλησίας.

Τά δλίγα ταύτα γράψαντες περί τού θόλου 
τού ναού τής Κανακαρίας ώς καί τής Ελλη
νικής βυζαντινής άρχιτεκτονική; δφείλομεν ΐνα 
προτρέψωμεν πάντα; τους κυπρίους λογίου; δπως 
έπιδοθώσιν εί; τήν σπουδήν καί μελέτην τής 
βυζαντινή; χριστιανική; άρχαιολογία; καί σπου- 
δάσωσιν ολίγον οΐ άρχιτέκτονε; ήμών καί τήν 
Ελληνικήν βυζαντινήν άρχιτεκτονικήν ήμών, ΐνα 
μή έχωσι σήμερον τοιαύτα; έκκλησίας, αΐτινε; 
ούδέ ιχνο; βυζαντινού ρυθμού διατηρούσιν.

Η ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ.

‘Υπό Μ. Μαλλιαράκη.

Α'.

Κ
ΕΣΟΥΝΤΟΣ Μαίου έπεβιβάαθην έπί τού 
Ελληνικού άτμοπλοίου "Ή 'Ρούμελη”, 
άνήκοντο; εί; τήν έν Σμύρνη Εταιρίαν 

Καράβα;, Λήμνιο; καί Σ’”, δπω; μεταβώ έκ 
Ρόδου εί; τήν παρακειμένην νήσον Χάλκην.

‘0 λαμπρό; τή; 'Ρόδου ήλιο; έδυεν έν τω 
όρίζοντι, δτε τό άτμόπλοιον άραν τήν άγκυραν 
έπλεεν εί; Σύμην. ΈΙ θάλασσα ήν τεταραγμένη 
εκ τών συνήθων κατά τήν έποχήν ταύτην πνεου- 
σών έτησίων, καί οί πάσχοντε; ύπό ναυτία; 
έπιβάται συνεσπειρούντο έπι τών εδωλίων τή; μι
κρά; τού άτμοπλοίου αιθούση;, ήτι; χρησιμεύει 
καί ώ; έστιατόριον. Άπηλλαγμένο; τή; δχληρά; 
νόσου, ήτι; καθιστφ τόν διά θαλάσση; πλούν 
έπώδυνον καί άηδή εί; τού; ύπ’ αύτή; ένοχλου- 
μένους στομάχους, έγεύθην μετά δρέξεως τά 
παρατεθέντα έπί τή; τραπέζη; δψα, συνδαιτυ
μόνα; έχων μόνον τόν πλοίαρχον, τόν λογιστήν 
μετά τών κυριών αύτών καί ένα καί μόνον επι
βάτην, τών λοιπών άποστρεφόντων τήν ρίνα άπό 
τή; τραπέζη;.

Μετά τό δεϊπνον άνήλθον εί; τό κατάστρωμα, 
διότι ή έν τω θαλάμι;) τού άτμοπλοίου θερμότη; 
ήν άφόρητο;. Ίο κατάστρωμα δμως ήν πλήρες 
φορτίου καί έπιβατών άπό τής πρώρη; μέχρι 
τή; πρύμνη; παρήγορον μέν εί; τούς μετόχου; 
τή; άτμοπλοϊκής έταιρία; θέαμα, δχληρόν δμως 
εί; τού; έπιβάτα; μή δυναμένου; νά βαδίσιοσιν 
έν μέσο) τών δεμάτων, τών κτηνών καί τών έπί 
τού καταστρώματος κοιμωμένων άνθρώπων. Τό 
μόνον μέρος, εί; δ ήδυνήθην νά σταθώ άνέτως, 
ήν ή γέφυρα, έφ’ ή; ό πηδαλιούχο; ΐστατο περι
στρόφων τού; οΐακα; καί ό πλοίαρχος κατ- 
οπτεύων τον όρίζοντα καί διευθύνων τήν πορείαν 
τοΰ πλοίου.
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Διέκρινον έν τώ λυκόφωτι τής πατρίδος τού 
Πρωτογενούς τά σύσκια δρη, τά Αώρυμα, ακτήν 
τραχεΐαν, και τήν Έλαιοδοσαν νήσον, ένθα ό 
Δημήριος ό Πολιορκητής σταθμεύων ώομησε 
κατά τής 'Ρόδου "πολυχβιρ και πολυναύτης·” 
προς δυσμάς δέ και τάς ωραίας τής ύπ’ αύτοΰ 
άπειληθείσης νήσου άκτάς και τους χλοερούς 
λοφίσκους, οιτινες έγένοντο μάρτυρες τής οίκτράς 
αποτυχίας τής φοβέρας εκείνης πολιορκίας έν 
ή κατετρίβησαν πάσαι αί δυνάμεις τοΰ ύπδ τοΰ 
δήμου των’Αθηναίων θεοποιηθέντος ΙΙολιορκητοΰ.

'II νύξ έπήλθεν ασέληνος καλύψασα διά των 
μελαινών αύτής πτερύγων τάς τραχείας και βρα
χώδεις άκτάς τής πατρίδος τοΰ καλοΰ Νηρέως, 
εις ήν προσηγγίσαμεν. Α'ι επί των άποτόμων 
βράχων άναρριχώμεναι ο’ικίαι μόλις διεκρίνοντο 
άμυδρώς φωτιζόμενα!, τά δέ ζωηρότερα φώτα 
των παρά τήν ακτήν καφενείων έμαρτύρουν δτι 
οί θαμώνες αυτών έγρηγόρουν έτι. "Οθεν έξήλ- 
θον διά τίνος μικράς λέμβου καί περιήλθον τήν 
άνωμάλως καμπτομένην κρηπίδα τοΰ ασφαλούς 
καί βαθέος βρμου τής νήσου μέχρι τής προεξε- 
χούσης κατ’ άνατολάς τής πόλεως ομαλής άκρας, 
έν ή ή φιλοπατρία τών αδελφών Πετρίδη ήγει- 
ρεν ώραΐον πύργον μετά ωρολογίου, το όποιον 
έσήμαινε τήν 12 ώραν.

Οί επανειλημμένοι τοΰ άτμοπλοίου δξεΐς 
συριγμοί μέ ήνάγκασαν νά έπανέλθω. Ό πλοί
αρχος διέταξε νά άρωσι τήν άγκυραν άφ\ οΰ 
παρέλαβεν έπιβάτας τινάς, έγώ δέ καταληφθείς 
ΰπδ τοΰ ΰπνου έκοιμήθην μέχρι τής πρωίας, 
οπότε άφίχθημεν εις Χάλκην. Άνελθών έπί 
τοΰ καταστρώματος είδον τον ήλιον άνατέλλοντα 
άνωθεν τών δρέων τής 'Ρόδου, προς δυσμάς δέ 
τήν πόλιν τής Χάλκης κρυπτομένην έντός εύρυ- 
χώρου βρμου. Ό άπδ 'Ρόδου μέχρι Σύμης 
πλους διήρκεσε τρεις ώρας, καί ισαρίθμους ό 
άπδ Σύμης μέχρι Χάλκης.

Μετά δύο ώρας άπήλθε το άτμόπλοιον διευ- 
θυνόμενον εις Κάλυμνον. Έξελθών εις τήν πόλιν, 
βπου έσκόπουν νά διαμείνω έπί τινας ημέρας, 
κατέλυαα εις τήν οικίαν ένδς τών έγκριτοτέρων 
τής Χάλκης κατοίκων, βστις εύγενώς μέ έξένισε 
καθ’ δλον τό διάστημα τής έν Χάλκη διαμονής 
μου. Η φιλοξενία είναι ή κατ’ εξοχήν τών 
νησιωτών άρετή, ό δέ φιλοξενών με έφιλοτιμεΐτο 
νά καταστήση δσον οίόν τε άνετον τήν έν τή 
πατρίδι αύτοΰ διαμονήν μου, παρατιθέμενος έπί 
τής τραπέζης του β,τι ή άγορά τής πόλεως είχε 
νηκτδν ή χερσαΐον έδώδιμον. Είσί δέ όμολο- 
γουμένως έξαίρετοι οί ίχθΰς τής νήσου καί 
νοστιμώτατοι οί έπί τών ξηρών βράχων αύτής 
νεμόμενοι άμνοί.

Β'.

'II μικρά νήσος Χάλκη ή Χαλκία*)  μετά 
τών περί αυτήν νησιδίων φαίνεται ώς άποσπα- 
σθεΐσα έκ τίνος βιαίου κλονισμού έκ τής'Ρόδου, 
ής αί σύσκιοι πλευραί έκτείνονται έκ τοΰ βορειο
ανατολικού πρδς τδ νοτιοδυτικόν, έν μέσο» δέ 
αυτών ύψοΰται ή φαλακρά τού γηραιού Άτα- 
βύρου κορυφή, οθεν ό ήρως Άλθαιμένης έτηλε- 
σκόπει τά δρη τής πατρίδος του Κρήτης καί τήν 
μέχρι τών χρυσών τής δύσεως νεφών αίρουσαν 
τήν ύπερήφανον κορυφήν ”Ιδην. Αί δυτικαί τής 
‘Ρόδου άκταί έξογκοΰνται έν τω άκρωτηρίφ 
Μονολίθφ, τδ όποιον πίπτει άποτόμως έν τή

*) . . . νηβία πολλά καί λιμένες, ών καί Μεγίστη 
νήσος καί πόλις ομώνυμος, ή Κισβήνη. (Στραβ. Γεωγρ. 
ΙΔ’. 666).

*) 0 Θουκυδίδης άποκαλεΐ τήν νήσον "Χάλκην’’ 
όπως καί σήμερον (θουκ. ‘Ιατορ. VIII. 41. 44. 45.), ό 
δέ Στράβων "Χαλκών". "‘Η δέ Χαλκία τής Τήλου 
διέχει σταδίους όγδοήκοντα, Καρπάθου δέ τετρακοσίους, 
Άστυπαλαίας δέ περί διπλάσιους · έχει δέ καί κατοικίαν 
δμώνυμον καί ιερόν ’Απόλλωνος καί λιμένα.’’ (Στραβ. 
Γεωγρ. I. 488). — 

θαλάσση ώς τμήμα βιαίως άποκοπέν. καί ου τίνος 
ή τραχεία δψις μαρτυρεί δτι έξ αυτών άπεσπά- 
σθη ή νήσος Χάλκη καί τά περί αυτήν έν τφ 
πελάγει εγκατεσπαρμένα νησίδια, ών τδ σπου- 
δαιότερον είναι ή εύλίμενος Άλιμνια.

Τό έδαφος τής Χάλκης είναι πετρώδες καί 
ανώμαλον, ένιαχού δέ αναφαίνεται βλάστησίς τις 
έν μέσω τεμαχίων γής, ήν διά σκαπάνης καί 
άντί αδρών δαπανών καθιστά καλλιεργήσιμον ή 
φιλοπονία τών κατοίκων, έκριζοΰσα τούς σωρούς 
τών λίθων καί σχηματίζουσα έξ αυτών παχεΐς 
τοίχους, ών ή έπιφάνεια ύπερβαίνει πολλάκις τδ 
έμβαδδν τοΰ καλλιεργουμένου άγροΰ· ευδοκιμεί 
δέ ή άμυγδαλή καί ή συκή, έξ ής παράγονται 
γλυκύτατα σύκα.

Ό Πλίνιος εκθειάζει τήν γονιμότητα τής γής, 
έν ή δίς τού έτους ό αύτδς άγρός έσπείρετο καί 
έκαρποφόρει τήν κριθήν, ήτις έξήγετο καί έπω- 
λεΐτο έν 'Ρόδφ, διότι τά σιτηρά αύτής δέν εξήρ- 
κουν εις διατροφήν τών κατοίκων. Μολονότι 
τοΰ Πλινίου ή μαρτυρία φαίνεται πως άντικει- 
μένη εις τούς γεωργικούς νόμους, άλλ’ άπδ τής 
έποχής αύτοΰ παρήλθον δέκα και βκτω αιώνες, 
αι δέ κατά τδν ρούν τών αιώνων τούτων έπελ- 
θοϋσαι πολιτικαί καί φυσικαί μεταβολαί ήλλοί- 
ωσαν καί τήν μυθώδη ταύτην γονιμότητα. Ισως 
κατά τήν αρχαιότητα ύπήρχον δάση συγκρατοΰντα 
τά χώματα καί πάντα τά καθιστώντα τήν γήν 
γόνιμον στοιχεΐον, άλλά σήμερον ή τών δασών 
παντελής έλλειψις έπήνεγκε τό άκανόνιστον τών 
ύετών, οιτινες ραγδαίοι πίπτοντες άπογυμνούσι 
τδ έξ άσβεστολίθου συγκείμενον έδαφος. Διά 
τούτο καί τά πηγαία υδατα έλλείπουσιν δλως, 
έκτδς φρεάτων τινών, ών τδ ύφάλμυρον ύδωρ 
καλείται "βριχάδα”, τδ όποιον πίνουσιν οί 
κάτοικοι κ αϊτοί άηδές τήν γεΰσιν. Οί πλεϊστοι 
βμως πίνουσιν ύδωρ βρόχινον συλλεγόμενον έν 
δεξαμεναΐς κατά τον χειμώνα. Έν έκάστη σχε
δόν οικία ύπάρχει δεξαμενή λελαξευμένη έν τώ 
λιθώδει έδάφει ή λιθόκτιστος, εις ήν καταρρέει 
έκ τής στέγης τδ βρόχινον ύδωρ. Δεξαμεναί 
τοιαΰται ύπάρχουσιν εις πάσας τάς περί τήν 
'Ρόδον νήσους, τάς στερουμένας πηγαίων ύδά- 
των, οίον έν Σύμη, Κάσφ καί Καστελλορροίζψ, 
οπού αί ύδροφόροι γυναίκες πορεύονται στοιχη
δόν εις τάς δεξαμενάς τού δήμου, καθ’ ώρισμένας 
ήμέρας καί ώρας ύπδ ιδιαιτέρου δημοτικού ύπαλ- 
λήλου άνοιγομένας, ίνα άντλήσωσι τδ ύδωρ, τδ 
όποιον είναι τφ οντι τδ άριστον στοιχεΐον κατά 
τον Θηβαίον μελοποιόν, άλλά καί τδ άφθονό- 
τερον εις τούς τόπους, οΰς ή θεία Πρόνοια ώρισε 
πρδς κατοικίαν άνθρώπων. Καί Ομως άπέναντι 
τής Καστε λλορροίζου, τής ύπδ τοΰ Στράβωνος 
καλουμένης Μεγίστης,*)  έκτείνονται αί γόνιμοι 
καί ύπδ ποταμών διαρρεόμεναι άκταί τής άρ- 
χαίας Αυχίας, βπου τδ πάλαι συνεπυκνούντο 
πλούσιοι καί εύανδροι πόλεις, έν αίς τά Μόρα 
καί ή έκβολή τοΰ Λιμύρου ποταμού, νύν δέ 
έρημοι πόλεων καί κατοίκων πρδς άπόλαυσιν 
τών εύεργετημάτων τής φύσεως· άπέναντι δέ 
τής Χάλκης έκτείνεται ή άπαραμίλλοις καλλο- 
ναΐς πεπροικισμένη Ρόδος μετά τών άφθονων 
αύτής ύδάτων καί τών γαιωδών λόφων καί 
πεδιάδων, άλλά καί ό τής Καστελλορροίζου καί 
ό τής Χάλκης κάτοικος "καί καπνόν άποθρώ- 
σκοντα νοήσας ής γαίης θανέειν ίμείρεται,” προ- 
τιμών τάς ύπδ τδν πάτριον ούρανδν στερήσεις 
και αύτού τοΰ ύοατος, χάριν τής ψυχικής εύφρο- 
σύνης, ήν γεννφ ή θέα τής χώρας έν ή έγεννήθη 
καί έτράφη καί οπού κεϊνται τά δστά τών πα
τέρων αύτοΰ.

Έν Χάλκη διατηρείται είαέτι ή άνάμνησις 
τής φοβέρας καταστροφής, ήν έπήνεγκεν εις τούς 
κατοίκους ό καταστροφεύς τοΰ Παρθενώνος, δ 
Ενετός ναύαρχος Μοροξίνης, βστις έκαυσε ζών- 

τας πάντας τούς έντδς σπηλαίων καταφυγόντας 
άνδρας, γυναίκας καί παϊδας. ‘0 Lacroix έκτρα- 
γωδεΐ τήν δυστυχίαν, εις ήν έβυθίσθη ή νήσος 
μετά τήν πανωλεθρίαν ταύτην, ήν θεωρεί άνε- 
πανόρθωτον. Άλλά δέν έσκέφθη δτι ή δραστη- 
ριότης τής έλληνικής φυλής διέψευσε πολλάκις 
τών περιηγητών τάς προρρήσεις, καί δτι πολλών 
χαλεπών αιώνων καταστροφαί δέν ήδυνήθησαν 
νά κατισχύσωσι τής ζωτικότητος τών Ελλήνων, 
άναγεννωμένων ούτως είπεΐν έκ τής τέφρας των. 
Ούτω τά περισωθέντα λείψανα τών θυμάτων τοΰ 
Μοροζίνη περισυλλεγέντα έσχημάτισαν τδν πυ
ρήνα νέας κοινωνίας, ήν ή φιλοπονία καί ή 
δραστηριότης προήγαγον έπί τών καθ’ ημάς 
χρόνων.

Γ.
Οί κάτοικοι τής Χάλκης μή δυνάμενοι νά 

τρυγήσωσι γήν άγονον καί διψαλέαν γήν, πρωΐμως 
έστρεψαν τδ βλέμμα προς τήν θάλασσαν, εις τό 
βάθος τής όποιας ή χειρ τοΰ Δημιουργού σπείρει 
άφθονον τδ ζωόφυτον, βπερ αί χεΐρες αύτών 
δρέπουσιν έξ άμνημονεύτων χρόνων. Έκ παιδι
κής ηλικίας βυθιζόμενοι εις τήν θάλασσαν καθί
στανται δΰται εμπειρότατοι, θαυμασίαν άποκτών- 
τες άναπνευστικήν δύναμιν. Ή θάλασσα είναι 
τδ στοιχεΐον αύτών, ό άγρός, ή φυτεία καί οί 
σπόγγοι ή μόνη αύτών συγκομιδή. Η σπογγα
λιεία κατέστη τδ μόνον έπάγγελμα, δί ού ή 
κοινωνία τής Χάλκης κατώρθωσε νά φθάση 
εις τινα βαθμόν εύημερίας. Άλλ’ άπδ τής 
έφευρέσεως τών σκαφάνδρων ή δραστηριότης 
τών σπογγαλιευτών άνεπτύχθη καί αί έπιχειρή- 
σεις κατέστησαν μάλλον έκτεταμέναι καί έπι- 
κερδέστεραι. 'Η άρχαία κώμη, ήτις έπέχει 
περί τά ®/4 τής ώρας άπδ τοΰ λιμένος, έγκατε- 
λείφθη σχεδόν, νέα δέ άνηγέρθη πόλις παράλιος 
μέ οικοδομάς ωραίας καί στερεάς. 'Η πόλις 
αύτη καλουμένη Έμποριάς (Έμπορεΐον) περι
λαμβάνει περί τάς τετρακοσίας οικίας ολας νεό
κτιστους, Ναόν εις δνομα τοΰ 'Αγίου Νικολάου, 
τοΰ προστάτου τών ναυτιλλομένων τιμώμενον, 
καί σχολεΐον άρρένων καί θηλέων συντηρούμενον 
ύπδ τοΰ δήμου, καί δημοτικόν φαρμακεΐον δθεν 
οί πένητες λαμβάνουσι δωρεάν τά φάρμακα. 'Υ
πάρχει δέ καί δημοτικός ιατρός έπισκεπτόμενος 
δωρεάν τούς πάσχοντας. Πολλοί νέοι μεταβαί- 
νουσιν εις τά έν Σύρφ καί Άθήναις γυμνάσια 
χάριν άνωτέρας έκπαιδεύσεως καταγινόμενοι εις 
τήν έκμάθησιν ξένων γλωσσών καί ιδία τής γερ
μανικής, ήτις έστί χρήσιμος εις αύτούς έμπο- 
ρευομένους έν Τεργέστη καί Γερμανία.

Τής διοικήσεως προΐσταται εις μουδίρης 
διοριζόμενος ύπδ τής Κυβερνήσεως, τήν δέ δι
καιοσύνην άπονέμει τδ πρδ μικρού συστηθέν 
πρωτοδικεΐον έχον ένα πρόεδρον καί ένα γραμ
ματέα μισθοδοτουμένους καί διοριζομένους ύπδ 
τής Κυβερνήσεως καί δύο έμμισθους παρέδρους 
έκλεγομένους ύπδ τής Κοινότητας, ών ή έκλογή 
δέον νά έπικυρωθή ύπδ τής διοικητικής αρχής 
'Ρόδου. Επειδή δέ τδ δικαστήριον τούτο δικάζει 
και τάς έμπορικάς διαφοράς, διορίζονται καί 
παραπληρωματικοί πάρεδροι έκ τών διασημο- 
τέρων έμπορων. Σπουδαιοτάτη βμως αρχή τού 
τόπου είναι ή δημογεροντία, συνισταμένη έκ δυο 
δημογερόντων έκλεγομένων ύπό τού λαού, οιτινες 
είσπράττουσι τούς φόρους καί έκπρωσοπούσι τήν 
Κοινότητα καθ’ βλας αύτής τάς σχέσεις. 'Η 
δημογεροντία έν Σύμη έχει πλείονα σημασίαν 
καί ίσχύν, ούσα δ άγρυπνος φρουρός τών σπογ
γαλιευτικών έθίμων, καί ό προς λύσιν τών με

ταξύ τών σπογγαλιευτών άναφυομένων διαφορών 
ύπέρτατος*  διαιτητής, πρδς τδ συμφέρον τής 
σπογγαλιείας έξ ής έξήρτηται ή ύπαρξις τών 
νήσων τούτων. Άλλ’ έν Χάλκη χαλαρότερον 
ένασκοΰσι τά καθήκοντα αύτών οί δημογέροντες 
καί διά τούτο άναφύονται συχνά μεταξύ τών 
σπογγαλιευτών έριδες άπολήγουσαι πρδς βλάβην 
αύτών. Έκχλησιαστικώς ή Χάλκη ύπάγεται 
ύπδ τήν πνευματικήν διοίκησιν τοΰ Μητροπολί
του 'Ρόδου.

(Έπεται συνέχεια.)

ΑΠΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΙΣ ΓΕΝΟΥΗΝ.

’Απόσπασμα περιηγήσεως.

(Μετά δύο εικόνων, ίρα σελ. 261 καί 264.

is τά παράλια τής κυανής Μεσογείου 
έκτείνεται γραφικωτάτη δδός, ήτις κατά 
τάς τελευταίας δεκαετηρίδας έγένετο

το τέρμα συνεχών περιηγήσεων μάλιστα έν ώρα 
χειμώνος, διότι τδ κλίμα τής μαγευτικής έκεί
νης παραλίας είναι δ,τι δύναταί τις νά φαντασθή 
ώραιότερον. Κατά χιλιάδας συρρέουσιν έκεΐ οί 
ξένοι, οί μέν ζητοΰντες έν τφ γλυκεΐ έκείνω 
κλίματι ίασιν, οί δέ θέλοντες νά διέλθωσι τούς 
οχληρούς τοΰ χειμώνος μήνας εύθύμως καί έν 
μέσω έκλεκτής συναναστροφής. Άλλοτε ή δδδς 
έκείνη ήτο στενή καί ορεινή ατραπός, ής ή διά- 
βασις καθίστατο πολλάκις έπικίνδυνος· σήμερον 

βμως ού μόνον ή άμαξιτή όδδς είναι εύρεΐα καί 
άναπαυτική, άλλά καί ό σιδηρόδρομος συνδέει 
τας διαφόρους έπί τής παραλίας έκείνης κειμένας 
κώμας καί πόλεις.

0 πρώτος κατασκευάσας τήν αμαξιτήν ταύ
την δδδν ήτο δ μέγας Ναπολέων, ό άριστος 
όδοχαράκτης τών νεωτέρων χρόνων. Ό Ναπο
λέων, θέλων νά διέλθη εύκολώτερον τοΰ ’Αν
νίβα τάς Αλπεις, έσκέφθη νά χαράξη τήν 
δδόν, ήτις έσεται αιώνιον μνημεΐον τών μεγαλε- 
πηβόλων αύτοΰ σχεδίων. Εννοείται δτι σήμερον 
διά τοΰ σιδηροδρόμου άστραπηδδν διερχόμενοι 

τήν παραδείσιον ταύτην γωνίαν τής γής καί 
προγευματίζοντες έν Κάνναις δειπνοΰντες δέ έν 
Γενούη, δέν δυνάμεθα νά θαυμάσωμεν αρκούντως 
τάς καλλονάς ταύτας· πρδς τούτο δφείλομεν νά 
διέλθωμεν τήν δδδν είτε έφ’ άμάξης, είτε, δπερ 
καί καλλίτερον, πεζή. ’Αναχωρήσαντες έκ Νί
καιας καί διελθόντες τδν μικρόν λιμένα τής 
Βιλλαφράγκης άφικνούμεθα μετ’ ού πολύ εις 
Μονακό (δρα τήν εικόνα). Άπδ τών ύψηλών 
βράχων στρέφοντες τδ βλέμμα διακρίνομεν κά
τωθεν ημών τήν Νίκαιαν καί έν τή θαλάσση 
εις μεγαλειτέραν άπόστασιν τήν Κορσικήν. Έκεΐ 
πλησίον είναι θέσις τις, καλουμένη Τουρβία 
(Τρόπαιον τοΰ Αύγούστου), ένθα ίσταται πύργος 
μεσαιωνικός, χτισθείς κατά πάσαν πιθανότητα 
έπί τών θεμελίων ρωμαϊκού τίνος φρουρίου. 
Άπδ τοΰ πύργου τούτου έπιβλέπομεν τδ Μονακό. 
'Η πόλις αυτή είναι έν τών μικοοτέρων τής 

Εύρώπης κρατών. Έν τώ μεγάλω άνακτόρφ, 
βπερ φαίνεται έν τή παρατεθειμένη είκόνι, 
διέμενεν δ ήγεμών τής μιχράς χερσονήσου 
έκ τοΰ οίκου Γριμάλδη. Έν έτει 1848 τδ 
μικροσκοπικδν τούτο κράτος κατέρρευσε μετ’ άλ
λων μεγαλειτέρων κρατών καί ή χώρα, ένω- 
θεΐσα μετά τής Σαρδηνίας, ήγοράσθη έν έτει 
1860 ύπδ τής Γαλλίας άντί τριών εκατομμυρίων 
φράγκων.

Κατερχόμενοι έκ Τουρβίας πρδς τήν πρω
τεύουσαν αύτήν διά τής ορεινής άτραποΰ βλέ- 
πομεν δτι ή μικρά πόλις είναι έκτισμένη έπί 

στερεού καί άπορρώγος βράχου,καί^περιβάλλεται 
ύπδ ισχυρών δχυρωμάτων. Έν οίαδήποτε ώρα 
τοΰ έτους ό ήλιος λάμπει καθαρός καί δέν δύ
ναταί τις νά φαντασθή χειμώνα. Ή θάλασσα 
είναι κυανή καί οί κήποι καταπράσινοι. Φήμην 
άληθώς εύρωπαϊκήν έκτήσατο τδ Μονακό κατά 
τα τελευταία ταΰτα έτη ώς ό μόνος τόπος, έν 
φ διασώζεται τδ καταστρεπτικόν παιγνιδιού τής 
"ρουλέττας.” Έν φ πάσαι αί Κυβερνήσεις έπρο- 
θυμοποιήθησαν νά καταργήσωσι τά δημόσια χαρ- 
τοπαικτεΐα, έν Μονακφ τδ φθοροποιόν τούτο 
ίδρυμα διατηρείται, έλκύον πλήθος πολύ άνθρώ- 
πων έξ δλων τών μερών τής ύφηλίου, οιτινες 
έρχόμενοι ένταΰθα πλούσιοι καί εύδαίμονες καθί
στανται πολλάκις έν διαστήματι δλίγων ημερών 
πένητες καί δυστυχείς, πολλοί δέ καί έν τή 
απελπισία; αύτών γίνονται αύτόχειρες. Άλλ’ 
εις τήν λέπραν ταύτην τού παιγνιδιού δφεί- 
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λει το Μοναχό τήν σημεριχήν αύτοΰ λαμπρό
τητα.

Τδ γραφικώτερον σημεΐον τής όλης όδοΰ 
είναι άναντιρρήτως τό Monte Carlo (δρα τήν 
πρώτην εικόνα), θέσις μοναδική έν τή ύφηλίω, 
πλήρης γοήτρου φυσικού. II φυτεία είναι όν
τως μεγαλοπρεπής, καί ή ουραία θάλασσα, ήρε
μος καί μειδιώσα, προσθέτει εις τήν δλην καλ
λονήν. Διαμονή έν τινι των κομψών μεγάρων 
των ευρισκομένων έπί των πέριξ λόφων είναι 
διαμονή καί εύχάριστος καί εις άκρον τερπνή, 
μάλιστα διά τούς άπδ τοΰ ψυχρού βορρά έρχο- 
μένους.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.

Ιστορικόν διήγημα
υπό 

ΙΩΛΝΝΟΥ ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Τέλος.)

ΜΛ ό Αλέξιος έμαθε παρά τοΰ άπεσταλ- 
μένου αυτού 'Ρόσση τήν άγέρωχον άπάν- 
τησιν των ξένων άρχηγών, ένόησεν δτι 

ούδεμία άλλη τώ άπέμενε διέξοδος ή να ύπε- 
ρασπισθή τδν θρόνον του διά των όπλων. Κατα
ληφθείς ύπδ τής έμφυτου αύτοΰ δειλίας έφαί- 
νετο κατ’ άρχάς πρόθυμος νά παραδεχθή τούς 
ταπεινωτικούς ορούς- άλλ’ οί δπαδοί του και 
προ πάντων ό σύγγαμβρός του, ό μέγας ναύαρ
χος Μιχαήλ Στρυφνός, οίτινες καλώς έγίνωσκον 
δτι μετά τοΰ θρόνου τοΰ ’Αλεξίου κατέπιπτε και 
ή έπιρροή αυτών, έπροτίμησαν νά δοκιμάσωσι 
τήν τύχην των δπλων χαί ήνάγκασαν τον άμφι- 
ταλαντευόμενον ηγεμόνα νά συνταχθή προς τήν 
γνώμην αυτών.

— '0 τολμήσας ν’ άναβή έπί τοΰ θρόνου, 
είπεν ό Στρυφνός, πρέπει νά έχη τδ θάρρος καί 
νά τδν ύπερασπισθή.

Οί λόγοι οΰτοι καί ή πεποίθησις δτι είχε 
προς ύπεράσπισιν αύτοΰ στρατιωτικήν δύναμιν 
ικανήν καί δχυρώματα θεωρούμενα άπόρθητα 
παρεκίνησαν τδν αύτοκράτορα νά παραδεχθή τήν 
γνώμην τών συμβούλων του. '0 άπερίσκεπτος 
έκεϊνος ήγεμών δέν ένόει, δτι ισχύς βασιζομένη 
έπί αρπαγής καί άδικίας ευκόλως έκφεύγει καί 
τής στερεωτέρας χειρός· δέν ήσθάνετο ότι δέν 
ήδύνατο νά βασίζεται έπί άνδρών, οΰς μόνον ή 
απληστία καί τό συμφέρον είχον καταστήσει 
δπαδούς του καί συμβούλους.

Έκ τών αύτοκρατορικών έν Βλαχέρναις ανα
κτόρων έδόθησαν αΐ άναγκαΐαι διαταγαί, καί 
πριν έτι έπέλθη ή νύξ, ή τής έπιβιβάσεως τών 
Σταυροφόρων προηγηθεΐσα, χιλιάδες οπλιτών, 
άνηκόντων είς δλα τά έθνη τής γής, κατέλαβον 
τήν έκτεταμένην παραλίαν. Τήν άρχιστρατηγίαν 
άνέλαβεν αύτδς ό μέγας ναύαρχος, δστις άνέ- 
πτυξεν είς τήν παράταξιν τών διαφόρων σωμάτων 
δλην αύτοΰ τήν στρατηγικήν ικανότητα. '0 
Στρυφνός ήτο άνήρ ανδρείος, δν διέφθειρε μόνον 
ή συναναστροφή άνικάνου ήγεμόνος. ’Απέναντι 
τοΰ άπειλητικοΰ κινδύνου ή πολεμική αύτοΰ φύ- 
σις άνέλαβε τήν υπεροχήν. Μετά άξιοθαυμάστου 
ζήλου διέτρεχεν ό Στρυφνός τάς τάξεις τών 
άνδρών του, ους διά λόγων καί διά υποσχέσεων 
ένεθάρρυνεν. Ό αύτοκράτωρ είδεν έκ τοΰ παρα
θύρου τών άνακτόρων διαβαίνοντας τούς πυκνούς 

τών οπλιτών στίχους καί ένόμιζεν εαυτόν άπηλ- 
λαγμένον παντός κινδύνου, ό δυστυχής, δστις 
ύπελάμβανεν έαυτδν άσφαλή όπισθεν λογχών 
και δοράτων, καί δέν ένόει δτι μόνον έπί τής 
άγαπης τοΰ λαοΰ του ήδύνατο στερεώς νά βα- 
σισθή ή ισχύς του! —

Ό ήλιος άνέτειλε καί ό στόλος τών Σταυρο
φόρων ποοσωρμίσθη είς τήν παραλίαν τής πρω- 
τευούσης. ‘Υπό τδν ήχον τών πολεμικών σαλ
πίγγων καί έν μέσω ζωηρών έπευφημιών άπε- 
βιβάσθησαν οί ξένοι όπλΐται καί διά τών άβαθών 
ύδάτων διηυθύνοντο μέ προτεταμένα τά ξίφη 
πρδς τήν ξηρόν. ’Εκεί δέ παρετάχθη ολόκληρος 
ό στρατός έν μάχη. Καί ήρξατο ευθύς ή έπί- 
θεσις κατά τών βυζαντινών μισθοφόρων, ήτις 
ύπήρξε τοσοΰτον ισχυρά, ώστε μετά παρέλευσιν 
δλίγων μόνον στιγμών αΐ τάξεις τών στρατιωτών 
τοΰ αύτοκράτορος διεσπάσθησαν καί σύγχυσις 
καί άπόγνωσις κατέλαβεν αυτός. ’Εκ τών υψω
μάτων τοΰ Γαλατά πυκνόν πλήθος ανθρώπων 
παρηκολούθει τάς περιπετείας τής βραχείας 
ταύτης πάλης. Οΐ κάτοικοι τής Κωνσταντινου
πόλεως είδον τήν άποβίβασιν τών Σταυροφόρων, 
είδον τήν έφοδον καί τήν αισχρόν τών μισθωτών 
φυγήν καί ένόησαν ευθύς δτι ή βασιλεία τοΰ 
’Αλεξίου κατέρρεεν. Εύτόλμως έκυρίευσαν οι 
Βενετοί τον όχυρδν πύργον, έφ’ ού μετ’ ού πολύ, 
ύπδ αοράτου χειρός στηθεΐσα, έκυμάτιζεν ύπερη- 
φάνως ή σημαία τοΰ Αγίου Μάρκου. ΙΙαρα- 
τεταμένος αλαλαγμός έχαιρέτισε τήν σημαίαν 
ταύτην, καί ό Δάνδολος, παρακολουθούμενος ύπδ 
τοΰ μαρκησίου τής Μομφεράτης καί τοΰ Έλ- 
ληνος βασιλόπαιδος άνήλθον έφιπποι πρδς τδν 
πύργον. Προηγείτο δέ αύτών κήρυξ, δστις έλεγεν.

— Κάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεως! Ιδού 
ό διάδοχος τοΰ θρόνου! Ιδού ό αύτοκράτωρ σας! 
Θά ύπακούσετε ακόμη είς τδν τύραννον; Εύ- 
σπλαγχνίσθητε έαυτούς!

Οί πολΐται είδον τδν νεαρόν βασιλόπαιδα" 
είδον τούς ξένους ίππότας περιστοιχίζοντας αύτόν, 
καί συνεκινήθησαν. Ό λαός είχεν έκδώσει τήν 
έτυμηγορίαν του! 0 θρόνος τοΰ ψευδοΰς Κομνη- 
νοΰ είχε καταπέσει! Τό άδικον είχεν έπανορ- 
θωθή καί λαμπράν τδ δίκαιον είχε νικήσει νίκην!

Κεφάλαιον IB'.

ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΥΙΟΣ.

Έν ειρήνη καί ήσυχία έπρασίνιζον τά δένδρα 
έν τή έν Βέρα αύτοκρατορική έπαύλει, ήν κα
τοικεί ό τυφλός Ισαάκ· εύθυμα έψαλλον τά 
πτηνά τό πρωινόν των ασμα· ήρεμοι καί ήσυχοι 
ήσαν αί σκιάδες, δΓ ών μόλις διήρχονται αί 
άκτΐνες τοΰ ήλιου καί ας*πρωϊνή αύρα έκίνει. 
'Η έν τή παρακειμένη συνοικία έπικρατοΰσα 
ταραχή δέν έφθανε μέχρι τής ήρέμου ταύτης 
εξοχής· ή κλαγγή τών δπλων δέν διετάραττε 
τήν ειρηνικήν ταύτην γωνίαν.

Ούδείς έφρόντιζε περί τοΰ άομμάτου κατοί
κου τής έπαύλεως. Οί ίππόται τοΰ Σταυροΰ 
είχον ύπ’ δψιν μόνον τήν έφοδόν των, οί δέ 
ύπερασπισταί τής πόλεως έφρόντιζον μόνον περί 
τής ιδίας αύτών σωτηρίας, καί ουτω πάντες 
είχον λησμονήσει τδν έγκαταλελειμμένον ηγε
μόνα, δστις άποσυρθείς τοΰ κόσμου είς ούδένα 
πλέον ήτο έπίφοβος.

Ενός μόνον άνδρδς ό λογισμός προσηλοΰτο 
καί έν μέσω τοΰ θορύβου τοΰ άγώνος έπί τοΰ 
σημείου τούτου, δπου έμενε μόνος ό γηραιός 
άναξ. Ό άνήρ ούτος ήτο ό νέος ’Αλέξιος, δστις 
εύρίσκετο μετά τών δύο έπισήμων συμμάχων 
του έν τω κυριευθέντι πύργω τοΰ Γαλατά. '0 
’Αλέξιος μόλις άποβιοασθείς ήθέλησε νά τρέξη 

είς άναζήτησιν τοΰ πατρός του· ό φιλόστοργος 
υιός ήθελε νά έναγκαλισθή τδν δυστυχή πατέρα 
και νά τω άναγγείλη διά ζώσης φωνής τήν αίσίαν 
έπάνοδόν του. ’Αλλ’ δ μαρκήσιος τής Μομφε
ράτης είχε κατευνάσει τήν ορμήν τοΰ νεανίου, 
φοβούμενος μή ή σπουδή τοΰ βασιλόπαιδος μα- 
ταιώση τήν έπιτυχίαν τής έφόοου.

— ΙΙρίγκηψ, τω είπε μετά τήν πρώτην άπό- 
κρουσιν τών αύτοκρατορικών μισθοφόρων ή πα
ρουσία σου έν μέσω ήμών έξασφαλίζει ήμΐν τήν 
επιτυχίαν. Ό λαός πρέπει νά σέ ίδη άγωνιζό- 
μενον ύπερ τοΰ θρόνου σου· πρέπει νά σέ ίδη 
έμφανιζόμενον ώς τιμωρδν καί έκδικητήν.

Ό Άλ έξιος ύπετάγη είς τήν συμβουλήν τοΰ 
γενναίου αύτοΰ συμμάχου καί παρηκολούθησε 
τούς όρμώντας Σταυροφόρους είς τον πύργον τοΰ 
I αλατα. Καί πάλιν μετά τήν αλωσιν τοΰ πύρ
γου είπε πρδς τον γηραιόν δόγην τής Βενετίας.

— Αφες με νά σπεύσω πρδς τδν δυστυχή 
πατέρα μου.
είδον καί
του!

δυστυχή 
δέν τδν 
κεφαλήν

ΓΙρό τοσούτου χρόνου 
δέν ήσπάσθην τήν προσφιλή

’Αλλά καί ό Δάνδολος άπήντησεν·
— 'ΓΙ νίκη ήμών δέν είναι είσέτι πλήρης- 

μέχρι τοΰ έντελοΰς θριάμβου ή θέσις σου είναι 
έν μέσω ήμών. Όλίγαι στιγμαί χωρίζουσιν ημάς 
άπδ τοΰ έπιθυμητοΰ τέρματος. ’Έχε ύπομονήν

Καί πάλιν ό βασιλόπαις ύπήκουσε καί έμεινεν 
εν τω πυργφ, άνυπομόνως περιμένων τήν στιγ
μήν, καθ’ ήν θά ήδύνατο νά ριφθή είς τάς άγ- 
κάλας τοΰ πατρός του. —

Ύπδ τήν ήρεμον σκιάδα, ένθα ό ’Ισαάκ διήρ- 
χετο συνήθως τας ωραίας θερινός ημέρας, έκάθητο 
μόνος ό άόμματος ήγεμών. Είς τήν έπαυλιν 
άπδ πρωίας ήδη άνηγγέλθη ή άφιξις τών Σταυ
ροφόρων καί ή έφοδος αύτών κατά τής πόλεως 
παρά ύπηρέτου κατελθόντος είς τήν πόλιν πρδς 
αγοραν τροφών. Κάτωχρος καί άσθμαίνων έπέ- 
στρεψεν δ ύπηρέτης καί άνήγγειλεν, δτι δ αύτο- 
κρατορικδς στρατός είχε καταλάβει τήν παραλίαν 
δλην, βπως άποκρούση τήν άποβίβασιν τών ξένων. 
Άλλ’ δ ύπηρέτης καταληφθείς ύπδ τρόμου δέν 
έξήτασε περαιτέρω καί έπανήλθεν είς τήν έπαυλιν 
δρομαίος τδ μέν δπως σωθή. τδ δέ δπως ως 
πιστός θεράπων παραμείνη παρά τω κυρίφ αύτοΰ.

'0 ’Ισαάκ, ταραχθείς ύπδ τής άπροσδοκήτου 
ταύτης άγγελίας, είπε πρδς τον πιστόν αύτοΰ 
δπαδόν, τον Γεώργιον Παλαιολόγον ·

— Ηκουσες, Γεώργιε, τί συμβαίνει;
'0 Παλαιολόγος διεΐδεν έν τοΐς λόγοις τού- 

τοις τοΰ κυρίου του πόθον καί έσπευσε νά τδ» 
άπαντήση ■

— Μεταβαίνω άμέσως είς τήν πόλιν καί 
πρό τής έσπέρας θά μάθης τά πάντα. "Οτι τά 
έν τή πόλει συμβαίνοντα είναι σοβαρά, τοΰτο 
άποδεικνύεται καί έκ τοΰ θορύβου, δστις άπδ 
πρωίας έκεΐθεν ακούεται.

Καί ό Παλαιολόγος ίππεύσας έσπευσεν είς 
την πολιν, δ δέ τυφλός αύτοκράτωρ έμεινε πάλιν 
μόνος έν τή ήσύχφ σκιάδι. Οΐ λογισμοί τού 

’ Ισαάκ έπλανώντο είς χρόνους παρελθόντος καί 
προσηλοΰντο έπί τοΰ άπόντος υίοΰ.

— Ιίολλαί παρήλθον ήδη ήμέραι, έψιθύριζεν 
ώς όμιλών πρδς έαυτόν, άφ’ δτου ό προσφιλής 
μου ’Αλέξιος μέ άπεχαιρέτισεν έν τή σκιάδι 
ταύτη μεταβαίνων είς τδ στρατόπεδον τής Θρά- 
κης. Καί τό στρατόπεδον έκεΐνο πρό πολλοΰ 
διελύθη, πλήν ό ’Αλέξιός μου δέν έπανήλθεν. 
Είπον δτι έφυγεν, δτι άπέπλευσε. Ποΰ; ’Αγνοώ. 
Αχ! ή άμφιβολία αδτη μέ καταβασανίζει· μοί 
παραπικραίνει τάς ήμέρας· μέ καταδιώκει τήν 
νύκτα. Καθ’ ύπνον βλέπω τό άγαπητόν τέκνον, 
το βλέπω έπανακάμπτον νέον καί ζωηρόν — 
διότι καθ’ ύπνον τούλάχιστον βλέπω, ό δυστυ
χής, και απολαμβάνω στιγμών τινων εύτυχίας. 

Πόσον γλυκεΐαι είναι έκεΐναι αί όλίγαι καί βρα- 
χεΐαι στιγμαί! Άλλάφεΰ! πόσον πικρά κατόπιν 
ή έξέγερσις! Τότε μόλις έννοώ είς ποιαν άβυσ- 
αον δυστυχίας έκρημνίσθην. Είς μόνος μοί άπο- 
μένει πόθος — μία μόνη έλπίδος άκτίς — νά 
αισθανθώ πλησίον μου το τέκνον μου! — Καί 
ή Ειρήνη μου δέν άποστέλλει γράμματα. — 
Φεΰ! πάντες έλησμόνησαν τδν τυφλόν, δυστυχή 
γέροντα!

Ή έλευσις τοΰ Παλαιολόγου διέκοψε τάς 
θλιβερός τοΰ Ισαάκ σκέψεις. Άσθμαίνων καί 
τδ πρόσωπον κάθυγρον έκ τοΰ άποσταλαζοντος 
ίδρώτος έπανήλθεν ό Παλαιολόγος ώς άνθρωπος 
φέρων άπροσδόκητον καί σοβαρόν άγγελίαν.

'0’Ισαάκ ήκουσε τά βήματα τοΰ έρχομένου.
— Σύ είσαι, Γεώργιε; είπεν.
— Σεβαστέ μοι κύριε, άπήντησεν ούτος. 

"Έκτακτα συμβαίνουσιν έν τή πόλει.
— Έ φωνή σου τρέμει, Γεώργιε! Είπέ.
— Οί Σταυροφόροι άπεβιβάσθησαν καί κα

τέλαβον τήν παραλίαν δ αύτοκρατορικος στρα
τός έτράπη είς φυγήν έγκαταλιπών ας κατείχε 
θέσεις.

— Τόσον άπερίσκεπτος ήτο ό άδελφός μου 
’Αλέξιος, άνέκραξεν ό ’Ισαάκ, ώστε νά προ- 
καλέση τήν έπίθεσιν έχθρών τόσον ισχυρών;

— '0 Στρυφνός τδν παρεκίνησεν είς τοΰτο.
— "2! αύτοί οί κακοί σύμβουλοι! είπεν ό 

Ισαάκ. Αύτοί είναι οί τήν καταστροφήν τών 
ήγεμόνων έπιφέροντες. — Καί ή εκβασις τής 
έπιθέσεως. Γεώργιε;

— 'Η εκβασις ήτο έξαρχής διαγεγραμμένη. Οί 
ξένοι κατέλαβον άνευ κόπου τδν πύργον τοΰ 
Γαλατά.

— Τήν καροίαν τής πρωτευούσης !... Όταν 
ή καρδία παύη νά πάλλη, παραλύει τδ σώμα 
δλον.

— Τοΰτο καί συνέβη, βασιλεύ, άπήντησεν ό 
Παλαιολόγος. Ό ’Αλέξιος έννοήσας τδ άδύνατον 
τής περαιτέρω Αντιστάσεως έγκατέλιπε τά πάντα 
καί τούς πάντας είς τήν τύχην των καί έφυγεν.

—’Έφυγεν, είπας; —'0 αύτοκράτωρ έφυγεν ;
— Ναι, βασιλεύ- έφυγεν έγκαταλιπών τά 

πάντα· θρόνον, σύζυγον, τέκνα — καί αύτήν 
τήν πρωτεύουσάν του. Έν τή φυγή δέν έζή- 
τησεν ή τήν ιδίαν αύτοΰ σωτηρίαν.

— "2! τδν άθλιον! άνεφώνησεν ό ’Ισαάκ 
ύψών τούς νεκρωμένους δφθαλμούς του πρδς 
ούρανόν. "2! τδν άνανδρον! Νά ζητήση σωτη
ρίαν έν τή φυγή χωρίς νά συγκινηθή ούτε έκ 
τοΰ πρδς τά τέκνα φίλτρου, ούτε έκ τής πρδς 
τήν σύζυγόν του άγάπης, ούτε έκ τοΰ πρδς τήν 
πατρίδα αύτοΰ καθήκοντος!

— Ή φυγή τοΰ ήγεμόνος παρέλυσε πάσαν 
ένέργειαν, προσέθηκεν δ Παλαιολόγος· οί μι
σθωτοί διελύθησαν ώς καπνός έν θυέλλη · ή δέ 
αύτοκράτειρα μετά τών θυγατέρων της κατέ- 
φυγεν είς τδ μοναστήριον τοΰ Παντοκράτορος.

— Καί δ Στρυφνός; ήρώτησεν δ Ισαάκ- ό 
Στρυφνός, ό αίτιος τής κατασρτοφής ;

— Ό Στρυφνός έπεσε μαχόμενος κατά τήν 
πρώτην τών Σταυροφόρων έφοδον, άπεκριθη δ 
Παλαιολόγος.

— Διά τού θανάτου του έξέπλυνε βίον Εγ
κλημάτων πλήρη.

— Τοιοΰτος άνθρωπος δέν ήτο βεβαίως άξιος 
τοιούτου θανάτου, παρετήρησεν ό Παλαιολόγος.

— Καί ήδη, ήρώτησεν δ Ισαάκ λαμβάνων 
τήν χεΐρα τοΰ οπαδού του καί σφιγγών αύτήν 
σπασμωδικώς· καί ήδη οί ξένοι είναι κύριοι τής 
πόλεως; 'Η χώρα ήμών έκυριεύθη λοιπόν;

— “Όχι, βασιλεύ, όχι, άπήντησεν δ Παλαιο- 
λόγος. Οί ξένοι δέν ήλθον ’[ένταΰθα ώς κατα- 
κτηταί, άλλ’ ώς τιμωροί τής άδικίας καί πρό
μαχοι τοΰ δικαίου.

— Δύνασαι, Γεώργιε, νά πιστεύσης είς τήν 
Αφιλοκέρδειαν τών ξένων άρχηγών καί ιδίως 
τών Σταυροφόρων; ’Εγώ δέν πιστεύω, Γεώργιε. 
"Αχ! δυστυχής πατρίς!

— θά τδ πιστεύσης, κύριε, είπεν δ Παλαιο- 
λόγος, βταν μάθης δτι πρώτη πράξις τών νικη
τών ήτο ν’ άνακηρύξωσιν αύτοκράτορα τοΰ βυ
ζαντινού κράτους τδν έν μέσω αύτών εύρισκό- 
μενον υιόν σου ’Αλέξιον.

— Τον υιόν μου, λέγεις; Τδν’Αλέξιόν μου; 
άνέκραξεν ό ’Ισαάκ.

— "Οστις μετ’ ολίγον έσεται ένταΰθα πριν 
μεταβή είς τδν ναόν τής ' Αγίας Σοφίας . . .

— Ό’Αλέξιός μου έρχεται; είπεν ό Ισαάκ, 
καί δάκρυα έξέρρεον διά τών βλεφάρων του.

— Ναί, βασιλεύ· ό νέος ήγεμών έγκατέλιπεν 
ήδη τδν πύργον τοΰ Γαλατά καί διευθύνεται 
πρδς τήν έπαυλιν ταύτην παρακολουθούμενος 
ύπδ έπευφημοΰντος πλήθους.

— "2! τέκνον μου! τέκνον μου! άνέκραξεν 
δ ’Ισαάκ καί έπεσεν έπί τής έδρας του έν συγ
κινήσει.

Μακρόθεν ήκούοντο παρατεταμέναι έπευφη- 
μίαι, καί μετ’ δλίγον είσήλθεν ή πομπή είς τδν 
έκτεταμένον κήπον τής έπαύλεως· προηγούντο 
έφιπποι ό γηραιός Δάνδολος καί δ μαρκήσιος 
τής Μομφεράτης, έν τω μέσφ δέ αύτών ό νέος 
’Αλέξιος έπί ώραίου λευκού ίππου.

Ό νεαρός ήγεμών έπήδησεν άπδ τού ίππου 
καί έρρίφθη είς τάς άγκάλας τού πατρός του.

— "2! Πάτερ, πάτερ! είμαι ένταΰθα, είμαι 
πλησίον σου! τφ είπε καταφιλών αύτω τάς τρε- 
μούσας χεΐρας.

— Τέκνον μου! ’Αλέξιέ μου! άνέκραξεν ό 
’Ισαάκ μέ φωνήν πνιγομένην ύπδ τών δακρύων.

— Πάτερ, είπεν δ ’Αλέξιος, έρχομαι φέρων 
σοί τδ στέμμα, τδ όποιον χειρ αρπαγος σοί 
άφήρεσεν. Φεΰ! διατΐ δέν δύναμαι νά σοί δώσω 
πάλιν καί τδ φώς τών δφθαλμών, ού σοί έστέ- 
ρησεν έκείνη ή κακούργος χειρ;

— Κραταιέ άναξ, είπεν δ μαρκήσιος τής 
Μομφεράτης γονυπετών ένώπιον τού Ισαάκ. 
Εγώ είμί δ Βονιφάτιος τής Μομφεράτης, βστις 

σοί πρασάγει σήμερον τδν υιόν σου, τδν έκδι- 
κητήν τού κατά σοΰ διαπραχθέντος άδικήματος. 
ΙΙαρ’ έμοί δέ ίσταται ό άνδρεΐος δόγης τής 
Βενετίας, ό διάσημος Δάνδολος, δν έγνώρισας 
άλλοτε. Αύτω καί μόνφ οφείλεται ή λαμπρά 
ήμών νίκη, καί τδ όνομα αύτοΰ δέον ν’ άνα- 
γραφή χρυσοΐς γράμμασιν έν τοΐς ,δέλτοις τής 
βυζαντινής ιστορίας.

Ό γηραιός Δάνδολος καί δ μαρκήσιος ήσπά- 
σθησαν τήν χεΐρα τού τυφλού ήγεμόνος, βστις 
ούτως τοΐς άπεκριθη·

— Γενναίοι ίππόται! Ό έπανορθών άδίκημα 
έκτελεΐ έργον θεάρεστον· ή βοήθεια τοΰ ούρανοΰ 
είναι μετ’ αύτοΰ.

Οί ξένοι άπήλθον καί έν τή σκιάδι έμειναν 
δ πατήρ καί δ υιός, εύδαίμονες ήδη. Έπί τής 
συγκινητικής ταύτης σκηνής έπιπτον αί άκτΐνες 
τού μεσουρανούντος ήλιου, έν ω δ λαός τής 
Έπταλόφου έν άγαλλιάσει περιήρχετο τάς οδούς 
καί τάς πλατείας τής πρωτευούσης έκπέμπων 
ένθουσιώδεις κραυγάς· "Τών ισχυρών ήμών αύ- 
τοκρατόρων καί δεσποτών, Ισαάκ καί ’Αλεξίου, 
πολλά τά έτη! Πολλά τά έτη!”

ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΤΡΑΦΑΛΓΑΡ.

(Μετά είκόνος, Ερα πελ. 264.)

S
IS ολίγων μιλιών άπόστασιν άπδ τής 
ισπανικής πόλεως Καδίκης ύψοΰται έν 
τή θαλάσση γυμνός καί άπότομος βρά

χος, βστις σχηματίζει τό άκρωτήριον Τρα-
φάλγαρ, διάσημον καταστάν διά τήν περιφανή 
νίκην, ήν δ ’Άγγλος ναύαρχος Νέλσων ήρατο 
κατά τού γαλλικού στόλου, ματαιώσας ουτω τδ 
σχέδιον τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος ν’ άποκλείση 
τήν ’Αγγλίαν. 'Η ναυμαχία αυτή συνεκροτήθη 
τή 22 ’Οκτωβρίου τοΰ έτους 1805. Κατά τδ 
θέρος τοΰ έτους τούτου ό γαλλικός στόλος συγ
κείμενος έξ 24 πολεμικών πλοίων ύπδ τδν ναύ
αρχον Villeneuve, έκπλεύσας έκ Τουλώνος καί 
ενωθείς μετά τοΰ ισπανικού στόλου ύπδ τδν 
ναύαρχον Γραβίναν διηυθύνθη πρδς τάς δυτικός 
Ινδίας. Ό Νέλσων, έχων ύπδ τήν διοίκησιν 
αύτοΰ 12 πλοία, έξέπλευσε πρδς άναζήτησιν τών 
έχθρών, άλλά μή εδρών αύτούς έν Ίνδίαις έπέ- 
στρεψεν είς τήν Εύρώπην, ένθα έμαθεν βτι ό 
γαλλο-ίσπανικδς στόλος ένισχυθείς διά 10 νέων 
πλοίων ήτο έλλιμενισμένος έν Καδίκη, παραλίω 
πόλει τής ‘Ισπανίας. '0 Νέλσων λαβών έπι- 
κουρίας τινάς έξ Αγγλίας έπλευσε πρδς τήν 
Καδίκην καί έπί τινας ήμέρας προύκάλει τδν
έχθρόν. Τέλος τήν 19 ’Οκτωβρίου δ έχθρικδς 
στόλος έξέπλευσε τοΰ λιμένος καί διηυθύνθη
πρδς τδ άκρωτήριον Τραφάλγαρ, ένθα τδν περιέ- 
μενεν ό Νέλσων, βστις άπδ τής 14 ήδη ’Οκτω
βρίου είχεν άναπτύξει τδ σχέδιόν του είς τούς 
έν τή ναυαρχίδι αύτοΰ είς συμβούλιον συγκλη- 
θέντας κυβερνήτας τών πλοίων. Είς δύο μοίρας 
διηρημένος δ έξ 27 δικρότων καί τρικρότων 
συγκείμενος άγγλικδς στόλος έπετέθη κατα τοΰ 
ήνωμένου έχθρικοΰ στόλου έκ 33 πλοίων, τοπο
θετημένων έν ήμικυκλίω καί σχηματιζόντων 
γραμμήν 15 χιλιομέτρων. Ό άνεμος ήτο τφ 
Νέλσωνι εύνοϊκός, διό καί ήδυνήθη νά διάσχιση 
είς δύο σημεία τήν εχθρικήν γραμμήν. Τοσοΰ- 
τον πεισματώδης ύπήρξεν ή μάχη, ώστε τά 
πλοία εύρίσκοντο άντιμέτωπα είς βολήν πιστο
λιού. Μετά παρέλευσιν τριών ώρών ή νίκη τών 
Άγγλων ήτο πλήρης. Ό ίσπανός ναύαρχος 
Γραβίνας άπέθανεν έκ τών πληγών έπί τής ναυ- 
αρχίδος του. Δεκαεννέα πλοία γαλλο-ίσπανικά 
είχον καταποντισθή, έν ο’ς εν 130 κανονιών καί 
έτερον 120. Ό γάλλος ναύαρχος Villeneuve 
καί ό ίσπανός ύποναύαρχος Άλάβας ήχμαλω- 
τίσθησαν. Άλλά καί οί "Αγγλοι ύπέστησαν 
άνεπανόρθωτον ζημίαν, διότι δ Νέλσων, άναγνω- 
ρισθείς έκ τών παρασήμων του ύπό ίσπανοΰ 
πυροβολητοΰ τοΰ δικρότου "Ή Άγια Γριάς”, 
οι’ εύστόχου βολής αύτοΰ έπλήγη κατά τό μέ- 
τωπον] καί έπεσεν άπνοος έπί τοΰ καταστρώ
ματος. Ό ύπδ τάς διαταγάς τοΰ Νέλσωνος 
ύποναύαρχος Κόλλιγκβουδ άνέλαβε τήν γενικήν 
διεύθυνσιν. Τέσσαρα γαλλικά πλοία διεσώθησαν 
είς Φερρόλ, ένθα δμως συνελήφθησαν μετά τινας 
ήμέρας ύπό του "Αγγλου ναυάρχου Στράχαν, καί 
έξ βλοο τού στόλου, τδν όποιον ό Ναπολέων
έσχημάτισεν έντδς έξ έτών, μόνον 10 μικρότερα 
πλοία ύπελείφθησαν μετά τήν δεινήν καταστρο
φήν. Σήμερον ίσταται τδ άπότομον άκρωτήριον 
Τραφάλγαρ, ό μάρτυς τοΰ γιγαντιαίου άγώνος, 
σιωπηλόν καί έρημον έν μέσφ τών κυμάτων, 
καί τδ όνομα αύτοΰ συγκινεΐ καί θέλει συγκινεΐ 
διά παντός τάς καρδίας τών "Αγγλων. Τφ Νέλ- 
σωνι έστήθη έν μια τών πλατειών τού Λονδίνου 
μεγαλοπρεπής άνδριάς.
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0 ΑΛΑΡΙΧΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

(Μετά είκόνος, όρα σελ. 265.)

παρατεθειμένη ήμών εΐκών έγένετο κατά 
τήν μεγάλην έλαιογραφίαν τοΰ καλλι
τέχνου Λουδοβίκου θειρσίου, ήτις έκτε- 

θεΐσα έν Μονάχφ μεγάλοι; έθαυμάσθη ύπο τών 
ειδημόνων. ‘0 Λουδοβίκος θείρσιος είναι υιός 
τοΰ φιλέλληνος φιλολόγου Ειρηναίου θειρσίου, 
τοΰ έν έτει 1832 τήν έγκατάστασιν τής βασι
λείας τοΰ "Όθωνος έν Έλλάδι προπαρασκευά- 
σαντος. Τφ Λουδοβίκοι θειρσίφ δφείλομεν τάς 
λαμπράς εικόνας τών'Αγίων, τάς περικοσμούσας 
τόν έν Άθήναις ρωσσικόν ναόν τοΰ Αγίου Νι
κοδήμου. Εις τήν έκτέλεσιν τής προκειμένης 
είκόνος ό ευφυής καλλιτέχνης ένεπνεύσθη ύπο 
τοΰ εξής χωρίου έν τή Ιστορία τοΰ Γίββωνος- 
"Μετά τόν θάνατον τοΰ μεγάλου Θεοδοσίου έν 
έτει 395 μ. Χρ. και κατά το πρώτον έτος τής 
βασιλείας τοΰ υίοΰ αύτοΰ Άρκαδίου, άνακη- 
ρυχθέντος ήγεμόνος τοΰ κράτους τής ’Ανατολής, 
ό νεαρός βασιλεύς τών Γότθων Άλάριχος 
άπεφάσισε νά έπιχειρήση έκστρατείαν κατά τής 
'Ελλάδος. Άπό τών δχθών τοΰ Δουνάβεως, 
ένθα οί Γότθοι εΐχον έγκατασταθή , ό εύτολμος 
κατακτητής ώδήγησεν αυτούς διά τών έρημω- 
θεισών χωρών τής Δακίας καί τής Θράκης πρός 
τά εύφορα εκείνα μέρη, τά όποΐα δέν εΐχον έτι 
ύποστή τά δεινά τών ξένων έπιδρομών. '0 
ακράτητος στρατηλάτης έσκόπευε νά έπιτεθή 
κατά τοΰ Βυζαντίου, άλλ’ έννοήσας δτι ή έπι- 
χείρησις αυτή καί δυσχερής ήτο καί έπικίνδυνος 
παρητήθη αυτής και προύχώρησεν άνευ Αντι
στάσεως διά τής Μακεδονίας καί τών ευφόρων 
πεδιάδων τής Θεσσαλίας πρός τά στενά τών 
Θερμοπυλών. Έκεΐθεν τά στίφη τών Γότθων 
κατεπλημμύρησαν τήν Φωκίδα καί Βοιωτίαν. 
Έν άκαθέκτω όρμή διέβη δ Άλάριχος πρό τών 
έπταπύλων θηβών διευθυνόμενος πρός τάς Αθή
νας. Τή τοιαύτη σπουδή πρέπει ν’ άποδοθή 
δτι αΐ Άθήναι μή προφθάσασαι νά διοργανίσωσιν 
ύπεράσπισιν έδέχθησαν προτάσεις συνθηκολο- 
γήσεως. Οί Αθηναίοι έπείσθησαν παρά τοΰ 
Γότθου ήρωος νά παραδώσωσιν αύτφ τό πλεΐ- 
στον μέρος τών χρημάτων καί πολυτίμων αυτών 
σκευών ώς λύτρα τής πόλεως τής ’Αθήνας καί 
τών κατοίκων αυτής. 'Η συνθήκη συνωμολο- 
γήθη έπισήμως δΐ αμοιβαίων όρκων, οΐτινες καί 
έτηρήθησαν πιστώς. Ό έπίφοβος έχθρός έγέ
νετο δεκτός έν Άθήναις μετ’ δλίγων μόνον δπα- 
δών, ώδηγήθη εις τό λουτρόν, καί έδέχθη λαμ
πρόν συμπόσιον παρατεθέν εις τιμήν αύτοΰ, δει- 
κνύων ούτως δτι δέν ήτο άμοιρος πολιτισμού.” 
Ή παράδοσις αναφέρει δτι δ Άλάριχος, θελήσας 
ν’ άνέλθη εις τήν Άκρόπολιν, έπτοήθη έπί τή 
θέα τοΰ αγάλματος τής Παλλάδος Αθήνας, 
ΐσταμένης μέ προτεταμένον δόρυ. 'Όπως ποτ’ άν 
ή, τό βέβαιον είναι δτι ό Γότθος Απήλθε τών 
Αθηνών χωρίς νά λεηλατήση τήν πόλιν, κατά 
τήν τότε επικρατούσαν συνήθειαν τοΰ πολέμου, 
ούτε νά πειράξη καν τά λαμπρά τής τέχνης 
μνημεία, τά όποΐα έσώζοντο είσέτι ανέπαφα 
σχεδόν κατ’ έκείνην τήν έποχήν. Τό έπεισόδιον 
τοΰτο έν τφ βίφ τοΰ Άλαρίχου αίνίττεται καί 
τό λατινικόν δίστιχον τό ποιηθέν έπί τή βεβήλψ 
αρπαγή τοΰ λόρδουΈλγιν "Quod non fecerunt 
Gothi, fecerunt Scoti.” ("Ο,τι δέν διέπραξαν 
οί Γότθοι, διέπραξαν οί Σκώτοι.)

ΕΚ ΤΩΝ TOY DE AMICIS.

ANA ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ.

(Τέλος.)

Π
ΟΛΛΑΐ άναλλοίωτοι καί σταθεραί φιλίαι, 
άλλα φύσεως ειδικής, αΐτινες ήδύναντο 
νά κληθώσι "νοητικαί φιλίαι” Ανευρί
σκονται μεταξύ τών Ανθρώπων, οΐτινες, καίτοι 

δέν έχουσι νοΰν έκτακτον, συνήθως σκέπτονται 
καί κρίνουσι, καί έχουσι πρωτοτυπίαν ιδεών, και 
νοητικήν περιέργειαν ζωηράν καί ένδελεχή· με
ταξύ τούτων δ ήρεμος διαλογισμός, ή έμπορια τών 
ιδεών, ή άπό κοινού ποιηθεΐσα πνευματική έρ- 
γασία Αρκεί πρός διατροφήν τής φιλίας, άνευ 
τής παρεμβάσεως τοΰ αισθήματος, δπερ θά πρού- 
ξένει βλάβην· άνευρίσκονται κυρίως μεταξύ τών 
ζοφερών καί εμπαθών επιστημόνων, μεταξύ τών 
βιβλιομανών, τών μονηρών σπουδαστών γλωσ
σών, πολυαρίθμων έν ταΐς μεγαλουπόλεσιν.

’’Εχουσι τήν φιλίαν εύκολον οί ψύχρας καρ
διάς άνθρωποι, φιλίαν ψυχράν, έννοεΐται, άλλά 
διαρκοΰσαν- έπειδή άξιοΰσιν έλάχιστα δ εις άπό 
τοΰ άλλου, καί δέν έχουσιν έν αύτοΐς τήν με
γάλην έκείνην αιτίαν τών διαφωνιών καί μωριών 
ήτις εΐνε ή διαφορά τών φιλιών- έκτος τούτου 
έννοοΰνται άμοιβαίως, εις τήν πρώτην συνάντησιν, 
βαθύτερον τών Αγαπητών φύσεων, καί δέν χρή- 
ζουσιν, δπως αύται, δοκιμών, ΐνα έξετάσωσιν άν 
τό βάθος τοΰ χαρακτήρας αύτών άνταποκρίνηται 
πρός τό έξωτερικόν.

Εύρίσκονται έπίσης ήσυχοι καί ατάραχοι 
πολλαΐ φιλίαι έν άορίστφ τινί κατηγορία άνθρώ
πων ποταπών, ταπεινών, δειλών, οΐτινες έν συνα
ναστροφή κινούνται Ακροποδητί, μετά προφυλά- 
ξεως, προσπαθοΰντε; νά καταλάβωσιν ολίγον 
τόπον, άμοιροι ιδεών καί σκέψεων, συνεσφιγμένοι 
έν ταΐς μικραΐς αύτών άγάπαις καί τέρψεσι. 
φιλίαι μετρυίφρονες δπως αυτοί, άνευ Αντιζη
λίας, άνευ προσχημάτων, άνευ δονήσεων, αΐτινες 
έορτάζουσιν άπαξ τής εβδομάδας μετά κυαθίσκου 
καφφέ καί δΐ εκδρομής μικρας, καί δέν ένθυ- 
μοΰνται εις δέκα έτη ή έλάχιστα. Φιλίαι κοι
νωνικών ύγροβίων.

’ Αλλ’ ό ηθικός κόσμος εΐνε άπειρος καί ήμεΐς 
δέν βλέπομεν ή πολύ συγκεχημένως παν τό 
έκεΐθεν τών δρίων τοΰ ήμετέρου "συστήματος.’’ 
Τις είδε τί έστι φιλία έν τοΐς άνθρώποις τοΰ 
βάθους τών άούσων έκείνων αισχύνης ή δυστυ
χίας πρός ους έμφανιζόμεθα μόλις διά τής σκέ- 
ψεως, φρικιώντες; θά έπεθύμει τις νά ΐοη πώς 
γενναται τό αίσθημα τούτο, όποια; σκέψεις έγεί- 
ρει, τίνας λέξεις λέγει μεταξύ τεράτων τινών 
θηριωδίας άτινα φιλιούνται άλλήλοις, κατά τρό
πον ίδιον, έν τω μυχφτών δεσμωτηρίων ■ μεταξύ 
τινών, θυμάτων τής Ανθρώπινης Αδικίας, άποβε- 
βλημένων τοΰ κόσμου, εις ούς δέν μένει πλέον 
άλλη παρηγοριά έν τφ κόσμφ ή ή ύπόληψις ή 
ή εύμένεια Ανθρώπου τινός- μεταξύ τών κατα
δίκων έκείνων οΐτινες τήκονται έπί δέκα πέντε 
έτη έν τή ειρκτή, όμιλούσιν Από τών κιγκλίδων 
τών σιδηρών, γράφουσι δι’ αίματος καί έπιστρέ- 
φουσιν εΐτα όμού εις τήν έλευθερίαν καί τήν 
οικογένειαν ■ μεταξύ τινων, έκπεσόντων Από τοΰ 
πλούτου εις τήν Αθλιότητα, οΐτινες κερδίζουσι 
τόν άρτον ό εις παρά τφ άλλφ έργαζόμενοι ώς 
είλωτες, εις άπόστασιν μυρίων μιλιών τής πα- 
τρίδος, μόνοι, Ασθενείς, περιφρονούμενοι, άνευ 
τής παραμυθίας μιας έλπίδος· μεταξύ τινων, 
οΐτινες εύρέθησαν όμοΰ έν τφ μέσφ τών τρό
μων ναυαγίου, έμειναν έπί δύο ήμέρας έκ- 
φρονες, ήγκυστρωμένοι έπί τής αυτής δοκού, 
έν τή άπέλπιδι έρημία τής θαλάσσης- μεταξύ 
δύο ύπεργήρων τυφλών, μεταβληθέντων εις μορ

φήν μόλις άνθρωπίνην, ούς εϊδομεν έπί πολλούς 
μήνας, έν τφ κήπφ πτωχοκομείου τινός, καθη- 
μένους έπί τού αύτοΰ θρονιού, εις τόν ήλιον, 
μεμακρυσμένους τών άλλων καί έπί ώρας Ακι
νήτους, μέ τάς κεφαλές πλησίον καί τούς Αγ
κώνας έπί τών γονάτων, — δύο σωρών όστέων, 
ύπό άκτΐνος μόλις έμψυχουμένων, καί βεβυθι- 
σμένων έν άπείρφ καί άτελευτήτφ σκότει, μετά 
μακρόν λίαν βίον αθλιότητος . . . θά ήν φιλία 
ή συγκρατοΰσα αύτούς; Έξέφρασαν αύτήν ποτέ; 
1 ίς οίδεν; Ούδέτερος ίσως αύτών προέφερεν έν 
τφ βίφ αύτοΰ τήν λέξιν έκείνην, καί ήσαν ειλι
κρινέστεροι φίλοι τοΰ Σχίλλερ καί Γκαΐτε.

Άλλ’ έκ τών ιδιαιτέρων καταστασέων έν η 
δυνατόν νά εύρίσκηταί τις ένεκα τής φιλία, 
φαίνεται ήμΐν ή τήν βασιλέων. ’Επίσης καί ή 
τών ιατρών.

Οί βασιλείς άλλως έχουσι τήν χείρω, καί 
οί ιατροί τήν κρείττονα πασών.

Τί φίλους δύνανται νά έχωσιν οί πρώτοι, 
Αφού δέν ύφίσταται φιλία άνευ ελευθερίας καί 
άνευ ίσότητος; Τί δύνανται νά ώσιν αί φιλίαι 
αύτών, άνευ έκλογής, άνευ οικειότητας, άνευ 
άμοιβαιότητος έμπιστοσύνης; Μετά τινων φίλων 
δύνανται νά συζητώσι τάς οικογενειακά; θλίψεις; 
Μετά τίνος δύνανται νά ώσιν Ασφαλείς περί 
τής άπλότητος τοΰ γέλωτος δταν λέγωσί τι καί 
τής ειλικρίνειας τής έπιδοκιμασίας όταν δια- 
λέγωνται; ,Άλλόκοτον τή Αλήθεια, νά μή έχωσι 
ποτέ αίσθανθή έπί τής ράχεως φιλικήν χεΐρα, 
νά μή γείνωσι ποτέ άντικείμενον εύτραπελίας, 
νά μή λάβωσι ποτέ έπιστολήν πλήρη φλυαριών, 
νά μή περιπατήσωσι ποτέ έπί τού βραχίονος 
εταίρου, νά μή δύνανται νά ζητώσι τήν φιλίαν 
ούτινος άν θέλωσι, νά μή έχωσι ποτέ ακούσει, 
νά μή δύνανται ποτέ νά Ακούσωσιν έν τή ζωή 
τήν φωνήν ενός φίλου δστις νά έρωτήση- — 
Πώς έχεις, φίλε μου;

Οί ιατροί, τούναντίον, είσιν ώς πρός τήν φι
λίαν οί ευτυχέστεροι άνθρωποι τοΰ κόσμου- 
εισέρχονται έν τή ήμετέρα οικία, τό πρώτον 
έτι, ώς Αρχαίοι φίλοι- πάντες έμπιστευόμεθα 
αύτοΐς, καί Απρόκλητοι, έπίζηλόν τι Απόρρητον- 
περιμένομεν αύτούς ώς Αγγέλους σωτήρας · έξε- 
τάζομεν τάς όψεις αύτών ώς χρησμούς- εύρί- 
σκομεν αύτούς, καί δλίγον άν ώσιν, έκτάκτως 
προσφιλείς, Αγαθούς- τείνομεν νά αποδώσωμεν 
αύτοΐς καί αύτά τά ευεργετήματα ατινα δφεί
λομεν μόνον πρός τήν φύσιν, έπειδή ή πεποί- 
Οησις δτι εις άνθρωπος έσωσε τήν ζωήν ήμών, 
δίδει ήμΐν έννοιαν παρήγορον τής Ανθρώπινης 
ισχύος, καί Αναγκάζει νά παρατηρώμεν άσφα- 
λέστερον έπί τών κινδύνων τού μέλλοντος- δει- 
κνύομεν αύτοΐς, καί άν ώσι σύγχρονοι, σέβας 
ίδιον, δπερ ή εύγνωμοσύνη μεταβάλλει εύκόλως 
εις εύλάβειαν- τίθεμεν φυσικώς αύτούς άνωθεν 
ήμών, Αποκαλύπτοντες τά έλαττώματα, τάς μι
κροψυχίας, τούς πόνους, τάς Αθλιότητας ήμών- 
δεχόμεθα ταπεινώς τάς έπιπλήξεις, ύπομένομεν 
μετά καρτερίας τάς σκληρότητας, προσπαθούμεν 
παντί σθένει νά κερδίσωμεν τήν Αγάπην αύτών, 
και δταν απαξ θεραπεύσωσιν ήμας, διατυμπανί- 
ζομεν τό όνομα αύτών εις τούς τέσσαρας Ανέ
μους καί έξυμνούμεν τήν έπιστήμην αύτών, μετά 
πάθους εύγνωμοσύνης ήν δέν έρμηνεύομεν ού- 
δεμια άλλη εύεργεσία, καί πλέον βέβαια, ούδενός 
άλλου φίλου, και έκατοντάκις φιλτέρου. Καί 
πράγματι, πιστεύομεν σταθερώς βτι δέν ύπάρ- 
χουσιν έν ούδεμιφ έτέρα κλάσει προσώπων τόσαι 
προσφιλείς καί φιλίαι σταθεραί βσαι μεταξύ 
τών άρχαίων ιατρών καί τών άρχαίων αύτων 
πελατών.

Μετά τοΰτο δμως, ή δίδουσα τά κρείττω 
ζεύγη φίλων εΐνε ίσως ή κλάσις έκείνη τών 
εικοσαετών νεανίσκων, αγαθών, έλευθέρων, μω-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΨΗΛΑΝΤΗΣ.
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ρών, ανευ μιας έννοιας έν τή κεφαλή και ένός 
εκατοστού έν τοΐς θυλακίοις.

Έν Καλάμαις.
Δ. I. Καραγιαννάκης.

0 ΛΥΓΧΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΝ ΤΕΞΑι
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

(Μετά είζόνοί, 3ρα σελ. 269.)

ΥΓΧΙΟ2 νόμος καλείται έν τή βορείφ 
’Αμερική ή δικαιοσύνη τού λαού, καθ’ 
ήν ίδιώται αυθαιρετώ; καί άνευ τής 

άναμίξεως τών δικαστικών άρ/ών συλλαμοανουσι, 
κρίνουσι καί καταδικάζουσι πραγματικούς ή ύπο- 
θετικούς κακούργους. 'Η τοιαύτη διαδικασία 
ήτο πολύ έν χρήσει περί τά μέσα τοΰ αΐώνος 
τούτου καί μέχρι σήμερον διατηρείται έτι έν 
Τέξα, μεγάλη έπαρχία τών Ηνωμένων τής 
Αμερικής Πολιτειών. Τοιαύτην πρόχειρον δια
δικασίαν παοιστα ή ήμετέρα είκών. Είναι ή 
καταδίκη ενός τών έπιφοβωτέρων άρχηγών λη
στρικής συμμορίας, τής λυμαινομένης προ δλι- 
γων έτών τά πέριξ τής πόλεως Orange έν Ιεξα. 
Ό άρχιληστής ούτος έλέγετο Δέλνος, και περί 
αύτοΰ φρικώδη έδιηγοΰντο πράγματα. ’Επειδή 
δέ όσημέραι θρασυτέραν ήγειρε κεφαλήν ή λη
στρική συμμορία, έσχηματίσθη έν τή πόλει με
γάλη αμυντική έπιτροπή έξ 150 πολιτών, οιτινες 
έν σώματι καί καλώς ώπλισμένοι έξετέλουν 
περιπολίας καί οπού άπήντων ληστήν τινα έφό- 
νευον άνευ ανακρίσεων και τυπικής διαδικασίας. 
'Ημέραν τινά συνέλαβον μαΰρον, άνήκοντα εις 
τήν συμμορίαν, παρ’ ού έμαθον τά κρυσφύγετα 
τών ύπολοιπομένων ληστών. Δέν παρήλθε πο
λύς καιρός καί απαντες οί λησται έλαβον τά 
έπίχειρα τής κακίας των, ό δέ αρχηγός Δέλνος 
συνελήφθη ζών. Ό Δέλνος ώδηγήθη αμέσως 
έξωθεν τής πόλεως, ένθα έκ τοΰ προχείρου συνε- 
στήθη το "λύγχιον” δικαστήριον, τό όποιον καί 
προέβη εις τήν καταδίκην τοΰ κακούργου. Περί 
ύπερασπίσεως ούδέ λόγος ήδύνατο νά γείνη, 
άλλ’ ή εις θάνατον καταδίκη έξετελέσθη άνευ ανα
βολής. Δέσαντες στερεόν σχοινίον περί τόν τρά
χηλον τοΰ ληστοΰ τόν έκρέμασαν αυτοί οί δικά- 
σαντες καί καταδικάσαντες πολΐται από τοΰ 
πρώτου παρά τήν δημοσίαν όδόν δένδρου. Ιό 
παράδειγμα τοΰτο ώφέλησεν διότι έκτοτε δλοι 
οί αμφιβόλου διαγωγής άνθρωποι, οι περιφερό
μενοι έν ταΐς όδοϊς καί τοΐς πέριξ τής πόλεως, 
έγένοντο αμέσως άφαντοι, καί τάξις καί ασφά
λεια έπεκράτει έν τή πόλει. ‘Η έπιτροπή τής 
άμύνης· διελύθη κατόπιν μή ύπαρχούσης πλέον 
ανάγκης. —

'0 Αύγχιος νόμος έφηρμόζετο συνήθως 
έν χώραις άραιώς κατφκημέναις καί έν αϊς αί 
άρχαί δέν έπελαμβάνοντο δραστηρίως τής περι
στολής τών έγκλημάτων. '1‘πέκειντο δέ ώς έπί 
τό πλεΐστον εις τόν αυθαίρετον τούτον νόμον 
ζωοκλέπται, καταχρασταί καί δολοφόνοι, ένίοτε 
δέ καί οί έν ταΐς έπαρχίαις, έν αις ύπήρχεν ή 
δουλεία, κρύπτοντες ή φυγαδεύοντες δούλους. 
Αί ύπό τοΰ λυγχίου νόμου έπιβαλλόμεναι ποιναί 
ήσαν ραβδισμοί, τουφεκισμός ή καί άπαγχονι- 
σμός. Λέγεται δτι τό δνομα έλαβεν ό νόμος 
ούτος παρά τίνος Ίωάννου Lynch, οστις κατά 
τόν 17 αιώνα, δτε οί αποικιακοί νόμοι δέν πα- 
ρεΐχον ικανήν προστασίαν κατά τών διαφόρων 
κακούργων έν τή βορείφ Καρολίνη, έλαβε παρά 
τών πολιτών απόλυτον εξουσίαν ώς νομοθέτης, 
ώς δικαστής καί έκτελεστής τών αποφάσεων.

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.

Διήγημα έκ τού ’Αγγλικού.

Δ’.

Ό χαρακτήρ ένός άνδρός, ύπό ‘Ράλφ 'Ρέδγαιτ.

Α’.

βλέπω τά πράγματα καθαρώτερον 
νόμιζον δτι ή δυστυχία ήτο ή έπη- 
ζζουσα τόν χαρακτήρά μου· άλλά 

τώρα βλέπω δτι καί ή ευτυχία ευρίσκει πολλάκις 
τόν άνθρωπον άναίσθητον. “Άλλοτε ύπέθετον 
δτι μοί ήτο άδύνατον ν’ άποκάμω έργαζόμενος · 
ήδη όμως αισθάνομαι δτι άπέκαμα καί δτι ή 
φύσις μου άντιστρατεύεται κατά τής υπερβολικής 
έργασίας. Είμαι πράγματι καταβεβλημμένος · 
πλήν δέν δύναμαι νά ορίσω ποια δείνα προέρ
χονται μοι έκ πραγματικών αιτιών, καί ποια 
έξ υποθετικών.

Παρήλθον ήδη δύο μήνες άφ’ δτου συνέβη 
ή κλοπή έν τφ γραφείφ μου καί εύρίσκομαι έν 
τή έπαρχία Δέρβυ. ΑΙσθάνομαι δυνάμεις ίκανάς 
νά έπιστρέψω εις τήν έργασίαν μου, άλλ’ δφείλω, 
νομίζω, νά υπακούσω εις τόν ιατρόν, βστις μοί 
λέγει δτι τό νόσημά μου δέν είναι πρόσφατον, 
άλλ’ δτι τά έτη τών υπερβολικών κόπων έγ- 
κατέλιπον έν έμοί τά ίχνη των.

Πρδ τής κλοπής δέν έπασχον, διότι ή κατα- 
λαβοΰσά με αϋπνία δέν μοί έφαίνετο σοβαρόν τι. 
Πλεΐστοι άνθρωποι κοιμώνται πολύ, ώστε δέν 
είναι κακόν άν τινες μένωσιν άϋπνοι. Τά μόνα 
συμπτώματα, τά όποια παρατηρώ έν έμοί, είναι 
στιγμαί τινες λήθης. ’Επί στιγμάς λησμονώ τά 
πάντα ώς έν υπνφ βεβυθισμένος* αύταί αί στίγ
μα! είναι ώς αντανακλάσεις τοΰ ύπνου.

Άλλ’ ή κλοπή καί δσα επ’ αύτής είπον ή 
Πάρσβη καί ή θυγάτηρ της, αύτά μ’ έτάραξαν. 

“Ώφειλον νά διώξω τήν οικογένειαν ταύτην, διότι 
υποπτεύομαι δτι συνώμωσαν μετά τοΰ Νεβι- 
σώνος· άλλά δέν τό έπραξα φοβούμενος τούς 
άνθρώπους, οιτινες λέγουσιν δτι κάμνω πράγματα 
άνευ συναισθήσεώς τίνος. Ό,τι μοί είπεν ό 
Πρέκτερ, τοΰτο έπέφερε τήν κρίσιν. '0 Πρέκτερ 
έγίνωσκε τί είπεν ή Πάρσβη καί ή θυγάτηρ της 
περί τής έμφανίσεώς μου έν τφ γραφείφ κατά 
τήν νύκτα τής κλοπής, καί έγίνωσκεν έπίσης 
δτι έγώ ήρνήθην. Είτα δέ μαθών δτι υπάλ
ληλος τής αστυνομίας τόν όπεπτεύθη, ήλθε δρο
μαίος πρός με. νΗμην έν τφ οίκφ, διότι έπρό- 
κείτο νά έλθη ό ιατρός Ούέλς, δστις είναι καλός 
ιατρός άλλ’ εις άκρον ίσχυρογνώμων, καί οσάκις 
οί άρρωστοι δέν τον ύπακούουσι, τοΐς λέγει άπο- 
τόμως νά θεραπευθώσι μόνοι των καί τούς εγ
καταλείπει εις τήν τύχην των. I φ είπον δτι 
δέν δύναμαι νά μένω εν τή οικία, διότι έχομεν 
πολλήν έργασίαν έν τφ έργοστασίφ· αύτός δέ 
μοί άπήντησεν·

— "Αν δέν δύνασθε νά μείνητε έν τή οικία 
ιδία θελήσει, θά μείνητε μετ’ δλίγον διά τής 
βίας δεσμευμένος.

Τφ είπον δτι είναι κακός παρήγορος, άλλ’ έ
μεινα έν τή οικία.

Ηλθεν ό Πρέκτερ νά μέ ίδη καί έδειξεν 
ενδιαφέρον υπέρ έμοΰ· άλλ’ έγώ δέν περιέμενον 
μόνον συμπαθείς λόγους· είχομεν έργασίαν καί 
δέν τόν έβλεπον αρκούντως δραστήριον. Μετά 
τινας στιγμάς μοί είπεν

— ’Ελπίζω, κύριε, δτι καλώς έπραξα ούδέν 
είπών· άλλ’ ήμην πολύ τεταραγμένος δταν μέ 
άνέκριναν· καί αν μ’ -έρωτήσωσι πάλιν κατ’ ευ
θείαν τί νά κάμω; Δέν δύναμαι νά είπω ψεύδη.

— θέλεις νά έξηγηθής καλλίτερον; τφ είπον
μή έννοών καλώς τούς λόγους του· όμιλεΐς II 

δι’ αινιγμάτων καί δέν έχομεν καιρόν πρδς 
τοΰτο.

'0 Πρέκτερ μέ προσέβλεψεν άπορών. Τί 
συνέβαινεν εντός αύτοΰ, άγνοώ. Τέλος έφάνη 
κύπτων ώς ύπό βαρύ φορτίον καί μοί άπήντησεν 
ώς μάρτυς·

— Καλά, κύριε. “Ίσως τό καλλίτερον είναι 
ν’ άφήσωμεν τό πράγμα δπως είναι, καί νά δια
φύγω δπως δυνηθώ.

— Νά διαφύγης; άνέκραξα έγώ έν αγανα
κτήσει. Τί λέγεις; ’Εξηγήσου. "Η ήλθες έν-' 
ταΰθα διά νά μοί φανέρωσης δτι ούδέν θά εΐπης;

'0 μικρόσωμος άνήρ έταράχθη καί έψιθύ- 
ρισεν·

— ’Ενόουν μόνον τήν νύκτα τής κλοπής · 
έάν δέν θέλετε νά είπω τι εις τινα περί τής 
συναντήσεώς μου μεθ’ ύμών καί τοΰ Βάρτελ, 
δέν 6’ ανοίξω τό στόμα μου.

Ούδέποτε έταράχθην τοσοΰτον έν τφ βίφ 
μου· μοί έφαίνετο δτι τό δωμάτιον έστρέφετο 
περί έμέ. Η γλυκεΐά μου Έππη και ό Ούγος 
ήσαν πλησίον μου (δρα τήν εικόνα), καί ήκουον 
τον θωμάν δίδοντα διαταγάς εις τούς άνθρώπους. 
’Εάν ό Θωμάς ήτο στρατιωτικός είμαι βέβαιος 
δτι θά διετήρει τήν ψυχραιμίαν του καί έν τή 
πυκνοτέρα τής μάχης ταραχή.

Ήγανάκτουν κατ’ έμαυτοΰ διά τήν άδυνα- 
μίαν μου, καί άνασηκωθείς είπον ■

— ΓΙοΰ είναι ό Πρέκτερ;
Ούτος ΐστατο έν μια γωνία τοΰ δωματίου 

και είχε πρόσωπον πεφοβισμένον· έγίνωσκον 
δμως δτι ήτο έντιμος άνθρωπος. Πάντες παρε- 
τήρουν τόν Πρέκτερ, διότι έν τφ δωματίφ, έκτος 
τοΰ υιοΰ μου καί τής θυγατρός μου, ήσαν καί 
τινες ύπηρέται.

— ’Επιθυμώ νά ομιλήσω τόν Πρέκτερ, εΐ- 
πον άπέλθετε δλοι τοΰ δωματίου.

— Προσεκαλέσαμεν τόν ιατρόν, παρετήρησεν 
η Εππη.

— Καλά, άπήντησα· θά τόν ίδώ δταν έλθη, 
άλλά προηγουμένως πρέπει νά τακτοποιήσω μεν 
άλλην ύπόθεσιν.

Άφ’ ού πάντες έξήλθον τοΰ δωματίου, είπον 
πρός τόν Πρέκτερ·

— Είπε μοι τώρα διά βραχέων τί είδες τήν 
νύκτα έκείνην, διότι έγώ δέν ένθυμοΰμαι δτι 
έγκατέλιπον τήν οικίαν μου. Έάν μέ είδες μέ 
τόν Βάρτελ, τό πράγμα είναι σοβαρόν καί πρέ
πει νά τό μάθη ό ιατρός. — Είπέ λοιπόν, 
προσέθηκα βλέπων δτι ό Πρέκτερ έσιώπα έν 
άπορία· θέλω νά μάθω τί συνέβη καί δχι τί 
έπεθύμεις νά είχε συμβή.

Ό Πρέκτερ ήρχισε νά κλαίη καί παρ’ δλίγον 
έκλαιον καί έγώ.

— Έπεθύμουν νά ήμην μίλια δλα μακράν, 
άπεκρίθη. Τήν νύκτα έκείνην έμεινα άργά έν 
τφ γραφείφ, διότι είχον ακόμη έργασίαν άφ’ ου 
άνεχώρησαν οί άλλοι. ’Έλεγον κατ’ έμαυτόν. 
Νά υπάγω εις τήν οικίαν μου νά πιω δλίγον 
τέϊον καί έπειτα νά έπισκεφθώ τόν άδελφόν μου; 
”Η πρότερον νά μεταβώ εις τοΰ άδελφοΰ μου 
καί μετά ταΰτα εις τήν οικίαν μου; ‘0 άδελφός 
μου, κύριε, άσθενεΐ καί ευχαριστείται Οσάκις 
τόν έπισκέπτομαι καί όμιλώ μετ’ αύτοΰ πολι
τικά. "Ω! ήτο μέγας πολιτικός πριν προσβληθή 
άπδ τήν άποπληξίαν. — Άπεφάσισα λοιπόν νά 
μεταβώ πρότερον εις τήν οικίαν· ούτω θά ήδυ- 
νάμην ν’ άναγνώσω προηγουμένως τάς εφημε
ρίδας, διότι σημειώσατε δτι ό άδελφός μου είναι 
άνθρωπος πολύ ευφυή; καί διά νά όμιλήση τις 
μετ’ αύτοΰ, πρέπει νά ήναι ενήμερος εις δλα 
τά ζητήματα τής ήμέρας. — Τά πράγματα 
δμως συνέβησαν άλλως ή δπως τά έπερίμενον. 
ΤΙ σύζυγός μου ήτο άποΰσα έκ τής οικίας καί 
δέν κατώρθωσα νά εΰρω τάς έφημερίδας. Τοΰτο
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μ.’ έχράτησε πλέον τοΰ δέοντος και ό άδελφός 
μου άπηλπίσθη νά μέ ίδη έκείνην τήν ημέραν. 
Όσάκις ό άδελφός μου δέν μέ βλέπει, έξάπτεται 
και άπειλεΐ δτι Θά γράψη εις τάς έφημερίδας 
περί τής κακής άνατροφής τών άνθρώπων, οί 
όποιοι δέν τον επισκέπτονται. Ή νύμφη μου 
ήτο εις τό πρώτον πάτωμα καί μοί είπεν δτι ό 
Βέρνων (ουτω καλείται ό άδελφός μου) είναι 
βαρέοις άσδενής καί δέν δύναται νά μέ δεχθή. 
Έκάθησα λοιπόν δλίγην ώραν μέ τήν νύμφην 
μου καί έπειτα άνεχώρησα.

— ”Επιέί τι; τον ήρώτησα. 'Υποθέτω δτι 
δέν ήσο μεθυσμένος;

— Όχι, κύριε, άπήντησεν ό Πρέκτερ- άνήκω 
είς τήν αίρεσιν τών τεϊοποτών.

Καί πράγματι τοιοϋτος ήτο· τδ είχον εντε
λώς λησμονήσει. Τω εΐπον λοιπόν νά τελείωση 
τήν Ιστορίαν, χωρίς ούδέ νά έχω τήν παρηγοριάν 
δτι μέ είχεν ίδει διά μέσου τών καπνών τής 
μέθης.

— Κατέβαινον τήν Πλατείαν οδόν, έξηκο- 
λούθησβν ό ΓΙρέκτερ, όταν άπήντησα ύμάς καί 
τδν Βάρτελ διευθυνομένους πρδς τδν σιδηροδρο
μικόν σταθμόν.

— Συνήντησας έμέ καί τδν Βάρτελ;
— Ναί, κύριε.
■— Σέ ώμίλησα ή σέ άνεγνώρισα;
— ”θχι, κύριε.
'Ρίγος μέ κατέλαβε καί άπορώ πώς δέν έλι- 

ποθύμησα.
— Τί ώρα ήτο; ήρώτησα πάλιν.
— θά ήτο περίπου ή δεκάτη, άπεκριθη ό 

Πρέκτερ.
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήλθεν ό ιατρός, πρός 

τδν όποιον έδιηγήθην δσα μοί είπεν δ Πρέκτερ. 
Ούτος έπιβιβαιώσας τους λόγους μου άνεχώρησε.

— Πρέπει νά καλέσητε τδν Βιμκράνην, μοί 
είπεν δ ιατρός.

— Ό Βιμκράνης δέν είναι ό ιατρός τών 
φρενοβλαβών; ήρώτησα.

— Είναι ιατρός διά τδν τρελλδν κόσμον.
— Καί νομίζετε δτι έγώ είμαι τρελλός;
— Κάποτε, κάποτε δλίγον ίσως, μοί είπεν 

άλλά δέν είναι τι σοβαρόν. Πρέπει νά καλέ- 
σωμεν τόν Βιμκράνην· είναι δ άνήρ, ού έχομεν 
άνάγκην.

Β'.

Άνέστειλα δλα τά διαβήματα πρδς άνακά- 
λυψιν τής κλοπής καί περιέμενον τόν ιατρόν έκ 
Λονδίνου, δστις έλθών μοί είπεν δτι έπί δύο 
μήνας πρέπει νά διάγω έντελώς ήσυχος πρδς 
άποφυγήν δυσαρέστων συνεπειών, καί δτι άνα- 
χωρών είς τήν εξοχήν ύφείλω νά παραλάβω 
τινά μετ’ έμοϋ. Έπρότεινα τω ίατρω μου νά 
μέ συνοδεύση, άλλ’ ούτος μοί άπήντησεν δτι 
δέν δύναται ν’ άφήση τούς άσθενεΐς του.

— Νά σέ συνοδεύση ή καλή σου Έππη, 
προσέθηκεν.

Κατ’ άρχάς δέν ήθελον ν’ άναχωρήσω. Ό,τι 
ιδίως μέ έτάραξεν ήτο συνέντευξις, ήν έσχον 
μετά τοΰ άσθενοΰς άδελφοΰ τοΰ ΙΙρέκτερ, πρδς 
τδν όποιον μετέβην πριν ή άπέλθω είς τήν 
έξοχήν.

'Η οικία τοΰ Βέρνωνος Πρέκτερ ήτο μικρά, 
άλλά καθαρωτάτη. ‘Η σύζυγός του καί ή θυ- 
γάτηρ κατεγίνοντο έν τω ίσογείφ δωματίιρ είς 
κατασκευήν φορεμάτων· φαίνεται δέ δτι μ’ έπε- 
ρίμενον, διότι μέ ΰπεδέχθησαν μετά πολλοΰ σε
βασμού. Είχον πάντοτε καλήν ύπόληψιν περί 
τοΰ Τιμοθέου Πρέκτερ, τοΰ υπαλλήλου μου, 
άλλ’ δ,τι ήκουσα κατ’ έκείνην τήν ήμέραν άνύ- 
ψωσε τδν μικρόσωμον άνδρα πολύ είς τήν ύπό-

ληψίν μου. Μέγα μέρος τοΰ μισθού του άφιέρου 
υπέρ τοΰ άσθενοΰντος άδελφοΰ του.

— Καί δύνασθε νά κερδίσητε άρκετά διά 
τής κατασκευής φορεμάτων; ήρώτησα τήν Κυρίαν 
Π ρέκτερ.

— Άρκετά, μοί άπήντησεν, όσάκις ό "πα
τέρας” δέν είναι χειρότερα. Διά τής λέξεως 
"πατέρας” ένόει τδν σύζυγόν της.

— Καί πόσα κερδίζετε; ήρώτησα πάλιν.
Μοί είπε ποσόν τι, τδ όποιον θεωρώ εύτελέ- 

στατον. Ή θυγάτηρ της είναι ώραία καί έρ- 
γατική νεάνις, ήλικίας ώς δεκαέξ έτών. Έσκέ- 
φθην δτι ή κόρη αυτή ήδύνατο νά μοί ήναι χρη- 
σιμωτάτη έν τω γραφείφ, καθ’ δσον μάλιστα 
είδον δτι είχε πολύ καλόν γραφικόν χαρακτήρα 
καί τάξιν μεγάλην είς τδ οικιακά της βιβλία.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήκούσθη φωνή 
άνωθεν.

— Μητέρα! Κλάρα! Κλάρα!
Αί δύο γυναίκες άνεπήδησαν καί ζητήσασαι 

συγγνώμην άνήλθον τήν κλίμακα, τήν άγουσαν 
είς τδ άνω πάτωμα. Ό άσθενής είχεν έξυπνήσει 
καί έγώ ήκουον πάντα δσα έλέγοντο έν τώ και- 
τώνί του· τόσον μικρά ήτο ή οικία καί τόσον 
λεπτοί οί τοίχοι.

— Ποιος είναι; έφώναξεν· εάν δέν μοί τδ 
είπητε, θά παρακαλέσω τδν Τιμόθεον νά γράψη 
τοΰτο είς τάς έφημερίδας.

'Η κυρία Πρέκτερ κατήλθε καί μοί έζήτησε 
συγγνώμην διά τόν σύζυγόν της, δστις ήτο άσθε
νής καί ώς έκ τοΰτο παράξενος. ’Εγώ τή είπον 
δτι ευχαρίστως θά ίδω αυτόν, εάν δέν τδν 
ενοχλώ.

Είσήλθον είς τόν κοιτώνα, κοιτώνα μικρόν, 
άλλ’ δπου τά πάντα ήσαν καθαρά καί εν πλήρει 
τάξει. Ό άσθενής εύρίσκετο έν τή κλίνη του, 
ήτο ωχρός οί ύφθαλμοί του δμως ήσαν ζωηροί.

— Δέν ήθελον νά μέ άφήσωσι νά σας ίδω, 
μοί είπεν ό Βέρνων Πρέκτερ. Είμαι ό πλέον 
έγκαταλελειμμένος άνθρωπος τοΰ κόσμου, κύριε· 
πλήν τώρα άφ’ ού ήλθετε τά πάντα θά διορθω
θούν. Δύναμαι νά σάς παρακαλέσω νά γρά- 
ψητε έπιστολήν είς τήν έφημερίδα τής πόλεως;

Είτα στραφείς πρδς τήν σύζυγον καί τήν 
θυγατέρα του διέταξεν αύτάς ν’ άπέλθωσι τοΰ 
κοιτώνος. ’Αφ’ ού δέ άπήλθον μοί είπε ταπεινή 
τή φωνή.

— ’Εάν ό κόσμος έγνώριζε τήν θέσιν μου 
θ’ άνεστατοΰτο βεβαίως · θά είχομεν στάσιν έν 
τή πόλει χειροτέραν άπδ δλας τάς στάσεις, τάς 
όποιας ένθυμοΰμαι. Λέγω τήν κόρην μου νά 
γράφη έπιστολάς είς τάς έφημερίδας, άλλ’ αί 
έπιστολαί ουδέποτε δημοσιεύονται. Καί ό Τι
μόθεος γράφει έπιστολάς έπί επιστολών, άλλά 
καί αύται δέν δημοσιεύονται. Άλλ’ άν ύμεΐς, 
κύριε, θελήσετε νά γράψητε καί νά είπητε δτι 
τεκταίνεται συνωμοσία έναντίον μου καί δτι μέ 
παραμελοΰσιν έν τω οικφ μου, οί δουλόφρονες 
καί θρασύδειλοι συντάκται θά πεισθώσι νά κατα- 
χωρίσωσι τήν έπιστολήν σας καί τό όνομά μου 
θά ήναι τυπωμένον.

Συνεκινήθην έπί τή θέφ τοΰ δυστυχούς καί 
μονομανούς άνδρδς καί τω είπον δτι θά φροντίσω 
περί τούτου ■ έν τοσούτφ δμως ήρχισα νά τδν 
ομιλώ περί άλλων άντικειμένων · τω είπον περί 
τής μελετωμένης γεφύρας έπί τοΰ μικρού πο
ταμού τής πόλεως καί τοΰτο τδν ένδιέφερεν είς 
βαθμόν τοιοΰτον, ώστε μέ παρεκίνησε νά συγ- 
καλέσω συλλαλητήριον πρδς συζήτησιν τού σχε
δίου, καί άπόρριψιν αύτοΰ. Πριν δμως τελει- 
ώση τήν άνάπτυξιν τής ύποθέσεως άπεκοιμήθη.

Κατήλθον πάλιν καί έπειδή είχον άποφα- 
σίσει νά μεταβώ είς τήν έξοχήν πρός άλλαγήν 
άέρος, είπον τή κυρίφ Πρέκτερ νά στείλη τήν 
θυγατέρα της εις τδ γραφεΐον τήν έπιούσαν τδ

πρωί, άν τοΰτο τή ήτο άρεστόν. Καί αί δύο 
γυναίκες παρεδέχθησαν μετά πολλής εύχαριστή- 
σεως τήν πρότασιν.

(Έπεται συνέχεια.)

Η ΧΙΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΣΙ

ΚΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΗΣ.

άφθόνως κατά τδν ένεστώτα χειμώνα 
? καταπεσοΰσα έν τή δυτική Ευρώπη 
j) χιών ού μόνον τήν συγκοινωνίαν μεταξύ 

τών διαφόρων τόπων ούσιωδώς παρεκώλυσε καί 
παρακωλύει άλλά καί έν ταΐς μεγαλοπόλεσιν 
αύταϊς έγένετο άντικείμενον έμβριθών μελετών 
έκ μέρους τών δημοτικών άρχών, διότι διατη- 
ρουμένη έπί ήμέρας καί έβδομάδας έν ταΐς όδοΐς 
παρεμποδίζει τήν έλευθέραν κίνησιν καί δύναται 
ν’ άποβή καί αιτία μιασμάτων, διότι αί άκα- 
θαρσίαι δέν είναι δυνατόν νά άποβληθώσιν 
εύχερώς. Επομένως κύριον μέλημα τών άρχών 
είναι νά έλευθερωθώσι τδ ταχύτερον αί όδοί άπδ 
τού έχληρού τούτου λευκού μανδύου, δστις μετά 
παρέλευσιν όλίγων ήμερών καθίσταται φαιόχρους, 
ένίοτε δέ καί μέλας. θέλομεν ένταΰθα άναφέρει 
συστήματά τινα έν χρήσει έν τισι τών ευρω
παϊκών μεγαλοπόλεων πρδς άπομάκρυνσιν τής 
χιόνος.

Έν Λονδίνω, ένθα έκάστη συνοικία έχει καί 
ιδιαιτέραν δημοτικήν έπιτροπήν, ποτέ μέν καθα
ρίζονται αί όδοι διά άτμοκινήτων κυλίνδρων, 
κατόπιν τών όποιων χύνεται άμμος, δπως μή ή 
όδδς καταστή ολισθηρά, ποτέ δέ σαρώνονται καί 
ή χιών ρίπτεται είτε είς τδν Τάμεσιν ποταμόν 
είτε έν οίκοπέδοις κενοϊς· ύπάρχουσι συνοικίαι, 
αίτινες θεωροΰσι σκοπιμώτερον νά περιμένωσι 
τδν νότιον άνεμον, δστις άναλύει βαθμηδόν τήν 
χιόνα καί ουτω καθαρίζει τάς όδούς άνεξόδως. 
'Η χρήσις τοΰ άλατος, ή τοσοΰτον κοινή έν 
Παρισίοις, δέν έκτιμάται τόσον πολύ έν Λονδίνω, 
διότι λέγουσιν οί ειδήμονες ότι τδ ψυχρόν άλας 
τραυματίζει τούς πόδας τών ίππων καί έπικρα- 
τούντος βορείου άνεμου καθιστά τδ έδαφος είς 
άκρον δλισθηρόν. 'Ένεκα τής πρώτης αιτίας καί 
έν ταΐς ΊΙνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής 
άπερρίφθη ή χρήσις τοΰ άλατος· ή δεύτερα δμως 
αιτία είναι δλως άνυπόστατος, διότι ή πήξις τοΰ 
[>ευστοΰ τοΰ προερχομένου έκ τής άναμίξεως τής 
χιόνος μετά τοΰ άλατος δέν έκτελεΐται τόσον 
εύκόλως· άλλως τε έπερχομένου αιφνίδιου ψύ
χους δύναται τδ άλας νά καθαρισθή διά σαρώθρων,

Έν ταΐς πόλεσι τής Καρινθίας καί τοΰ Τυ
ρόλου, ένθα ή χιών πίπτει συνήθως άφθονος, 
μεταχειρίζονται είδος άτμοκινήτων μηχανών, 
δι’ ών άνοίγονται δίοδοι, ώς τοΰτο γίνεται έπί 
τών όρέων. Έν ταΐς στενοτέραις όδοΐς ή δίο
δος αύτη είναι 1 ’/2 μέχρι 2 μέτρων, ένθεν δέ 
καί ένθεν αυτής ύψοΰται ή χιών. Άλλ’ ή έν- 
τελής άπομάκρυνσις τής χιόνος έκ τών όδών 
καθίσταται άνέφικτος, καί ουτω μένουσιν οί σω
ροί σχεδόν μέχρι τοΰ Μαΐου· ή δέ άνάλυσις 
αύτη τών χιόνων διαρκεΐ έπί ένα μήνα καί 
πλέον. Καί έν Βιέννη, ένθα συνήθως ή χιών 
δέν είναι πολύ άφθονος, άνοίγονται δίοδοι διά 
άτμοκινήτων άροτρων · έν ταΐς στεναΐς δέ όδοΐς 
ή χιών άπομακρύνεται διά χειραμαξών καί χύ
νεται είς τδν Δούναβιν. Χρήσις άλατος δέν 
γίνεται.

'Η Πετρούπολις κα
λύπτεται ύπδ τής χιόνος 
έπί^ξβλους μήνας. Όταν
ή χιών ήναι δλίγη, οί 
θυρωροί όφείλουσι νά 
οτρώνωσιν αύτήν έπί τών 
όδών καί λεωφόρων, καί
ουτω σχηματίζεται πε- 
πηγμένον έδαφος, έφ ου 
εύκόλως κυκλοφοροΰσι τα 
Ελκυθρα· τδν πεπηγμένον 
τοΰτον φλοιόν διασπώσι 
τδ έαρ διά άξινών πρδς 
άποφυγήν μιασμάτων προ- 
καλουμένων κατά τήν 
άνάλυσιν τής χιόνος· ή 
περισσεύουσα χιών άφαι- 
ρεΐται δι’ αμαξών τοπο
θετημένων έπί έλκύθρων. 
Ή μέθοδος αύτη είναι 
καί οικονομική καί πρα
κτική.

Έν Παρισίοις ή χρή
σις τοΰ άλατος γενικεύ
εται όσημέραι περισσό
τερον· όσάκις ή χιών είναι 
ύπέρ τδ δέον άφθονος 
δέν άρκεΐ τό μέσον τοΰτο 
άλλ’ έν Παρισίοις τό 
στρώμα τής χιόνος σπα- 
νίως είναι πολύ παχύ. 
Τό άλας δέν χρησιμεύει 
έπί τών έξ άσφάλτου ό
δών, έπί τών άλλων δμως 
είναι καταλληλότατη καί 
σχεδόν άποκλειστική. 'Η 
χύσις τοΰ άλατος γίνεται 
διά τής χειρός, ώς ή σπορά 
έν τοΐς άγροΐς· έπενοή- . . . μοί έφαίνετο δτι τά δωμάτιον έστρέφετο περί έμέ.

θησαν μέν καί μηχανή
ματα πρδς τοΰτο, άλλά 
δέν άπεδείχθησαν πρα
κτικά. Αί πρώται δοκι- 
μαί διά τοΰ άλατος έγέ- 
νοντο έν έτει 1880· τδ 
δρυκτδν δέ τοΰτο άλας 
κοστίζει 31 φράγκον τδν 
τόννον καί διατηρείται έν 
μεγάλαις άποθήκαις · ή 
όδδς διαιρείται είς τμή
ματα, ών έκαστον έχει 
τδν φύλακά του. "Αμα 
πέσει ή χιών ό φύλαξ 
πρέπει νά μεταβή είς τήν 
άποθήκην, νά φορτώση 
άλατος μικράν χειράμα
ξαν καί νά έπιστρώση 
δι’ αύτοΰ τό ύπ’ αύτδν 
τμήμα τής όδοΰ. Ουτω 
ή έργασία γίνεται ταχεία 
καί χωρίς νά παρεμπο- 
δίση τήν κυκλοφορίαν τών 
άμαξών καί τών άνθρώ- 
πων έν ταΐς όδοΐς. Ή 
έπίστρωσις τοΰ άλατος 
δέον ν’ άρχίση άμα ή 
χιών έχει πάχος 3—4 
έκατοστών τοΰ μέτρου· 
έν διαστήματι ούο ή τριών 
ώρών ή διάλυσις τής χιό
νος είναι άρκούντως προ- 
κεχωρημένη, ώστε νά δύ
ναται τδ σάρωθρον να 
ένεργή άπροσκόπτως.

'Η πόλις τών Παρισίων 
έδαπάνησε 220 χιλ. φράγ
κων πρδς καθαρισμόν τής 
κατά τήν 8 καί 10 Δε-

0 ΛΥΓΧΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΝ ΤΕΞΑι ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
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κεμβρίου 18S5 καταπεσούσης χιόνος, ής τό πά
χος άνήλθεν εις 8—10 έκατοστά τοΰ μέτρου. 
'11 ποσότης τοΰ χρησιμοποιηθέντος άλατος άνήλ
θεν εις 125 γραμμάρια κατά τετραγ. μέτρον, ή 
δε δαπάνη ήτο 3—4 έκατοτοστών τοΰ φράγκου 
κατά τετραγ. μέτρον, Ή δαπάνη αυτή είναι τό 
όγδοον τής όλης δαπάνης τοΰ καθαρισμού. Κατά 
τόν βαρύν χειμώνα τοΰ έτους 1879—1880, καθ’ δν 
το στρώμα τής χιόνος είχε πάχος 60 έκατοστών 
τοΰ μέτρου, ή δαπάνη άνήλθεν εις 60 χιλ. φράγ
κων, κατά δέ τόν Ιανουάριον τοΰ 1885 διά τής 
νέας μεθόδου εις μόνον 25 χιλιάδας. Άναλόγως 
τής ταπεινοτέρας ή ύψηλοτέρας θερμοκρασίας 
πρέπει νά ηναι και ή ποσότης τοΰ κατά τετρα
γωνικόν μέτρον χυνομένου άλατος· 125 γραμ
μάρια είναι ό μέσος όρος. Άποδεικνύεται επο
μένως ότι τό σύστημα διά τοΰ άλατος είναι τό 
οικονομικώτερον πάντων ποοσθετέον εις ταΰτα 
ότι διά τής χρήσεως τοΰ άλατος ή έπανόρθωσις 
τής έλευθέρας κυκλοφορίας έν ταΐς όδοΐς γίνεται 
ταχυτέρα ή δι’ οίαςοήποτε άλλης μεθόδου κα
θαρισμού.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑι.

παραγωγή τών μαλλιών λαμβάνει εν 
Αυστραλία όσημέραι τεραστίαν άνά- 
πτυξιν, ήτις δέον νά έλκύση τήν προσο

χήν τών έν Εύρώπη παραγωγών. ’Από τοΰ 
έτους 1878 μέχρι τοΰ 1884 ΰπήρχον έν Αυστρα
λία πλέον τών 60 έκατομμυρίων προβάτων, έν 
οις 24 εκατομμύρια έν τή έπαρχία τής νοτίου 
νεωτέρας Ούαλλίας, 10 έκατομ. έν Βικτωρία, 
6*/2 έκατ. έν τή νοτίφ Αύστραλία, 5% έκατ. 
έν Γρηνσλάνδη, 600 χιλ. έν τή δυτική Αυστρα
λία, 2 έκατομ. έν ’Γασμανία, και 13 έκατ. έν 
Νέα Ζηλανδία. Ή έπαρχία τής νοτίου νεω
τέρας Ούαλλίας έχει έκτασιν 1200 χιλιομέτρων 
κα'ι περιέχει πόλεις άνθηράς, οΐον τήν Συδνέην, 
τήν Παραβάταν, τήν Βαθούρστην κ. άλλ. έχει 
δέ κατοίκους 980 χιλ. Έν τή έπαρχία ταύτη 
ή άνάπτυξις τής παραρωγής τών μαλλιών ύπήρ- 
ξεν αληθώς καταπληκτική, διότι έν φ έν έτει 
1867 δέν εΐχεν ή 11 έκατομ. προβάτων, έν 1878 
ό αριθμός ηύξήθη εις 25 έκατ. καί έν έτει 1884 
οί στατιστικοί πίνακες άναφέρουσιν 35 έκατ. 
Κατά τάς αύτάς άναλογίας άνεπτύχθησαν καί 
αί βοσκαί, αί άναγκαιοΰσαι εις τήν διατροφήν 
τών προβάτων. Έν έτει 1848 αί πεδιάδες, αΐ 
πρός βοσκήν κατάλληλοι έν τή έπαρχία ταύτη 
εΐχον έκτασιν 41 έκατομ. πλέθρων άπό δέ τοΰ 
1848 μέχρι τοΰ 1860 ηύξήθησαν κατά 7 */2 έκατ. 
πλέθρων, καί άπό τοΰ 1860—1874 ,προσετέ- 
θησαν ετερα 180 έκατομ. έκτασις δηλ. άναλο- 
γοΰσα πρός τήν έκτασιν τής ’Αγγλίας, Βελγικής, 
'Ολλανδίας, Δανίας, Ελβετίας καί Ελλάδος 
ήνωμένων. 'Η δέ έξαγωγή τών μαλλιών, ήτις 
έν έτει 1867 ήτο 12 έκατομ. λιβρών άνήλθεν 
έν έτει 1878 εις 90 έκατομ. (ήτοι 40 έκατομ, 
χιλιόγραμμων). Μετά τήν έπαρχίαν ταύτην 
έρχεται ή έπαρχία τής Βικτωρίας ώς πρός τήν 
παραγωγήν τών μαλλιών ή Βικτωρία είναι ή 
μικροτέρα πασών, είχε δέ έν έτει 1884 900 χι
λιάδας κατοίκων. 'Η πρωτεύουσα αυτής είναι 
ή Μελβούρνη έπί τού ποταμού 'Γάρρα-'Υάρρα. 
Καί έν Βικτωρία ή παραγωγή τών μαλλιών 
λαμβάνει άνάπτυξιν τεραστίαν.

Φαύστος τοΰ Γκαΐτε. Μετάφρασις Γ. Κ. 
-τρατήγη. Εν Άθήναις 1887. — Τολμηρόν 
έργον έπεχείρησεν ό κ. Γ. Στρατήγης άποφα- 
σίσας νά μετάφραση εις τήν γλώσσαν ήμών τό 
άριστούργημα τής γερμανικής φιλολογίας, τόν 
Φαύστον, δράμα σκοτεινόν καί δυσνόητου πολ- 
λάκις καί αύτοΐς τοΐς Γερμανούς. Αίαν άξιέ- 
παινος είναι ό μεταφραστής διά τούς μεγάλους 
κόπους, ούς κατέβαλεν δπως καταστήση γνωστόν 
τόν άδάμαντα τούτον τής ξένης φιλολογίας τοΐς 
ήμετέοοις.

Euripides' AusgewahlteTragodien. iiber- 
setzt von E. Prell-Erckens. Band IL Leipzig 
1886. — Ό λόγιος μεταφραστής, Κύριος Prell- 
Erckens ό έκδούς πέρυσι έν μεταφράσει τραγω
δίας τινάς τοΰ Αισχύλου καί Σοφοκλέους, έςέδωκεν 
και εφέτος μετάφρασιν λίαν επιτυχή οκτώ τραγφ- 
διών τοΰ Εύριπίδου (’Ιφιγένειας έν Αύλίδι, Ίαι- 
γενείας έν Ταύροις, Μήδειας, Ιππολύτου,Πωνος, 
τών Βαζχών, τών Φοινισσών καί τής Άλκή- 
στιδος) έν γλώσση γερμανική άπταίστφ καί 
γλαφυρά καί έν όγκώδει τόμφ σελ. 687 μετά 
πλειστης όσης πολυτελείας διεσζευασμένφ. Τής 
μεταφράσεως προηγείται βιογραφία τού Εύρι
πίδου σύντομος μέν άλλ’ άριστα γεγραμμένη. 
'Η μετάφρασις, εις περιωοισμένον αριθμόν αντι
τύπων έκδοθεΐσα, δέν εκτίθεται εις πώλησιν, 
δημοσιευθεΐσα μόνον ώς χειρόγραφον, δηλ. προσ- 
φερομενη δωρεάν ύπό τοΰ έκπονήσαντος αύτήν.

Κλυτία, δράμα ύπο Δημ. Α. Κορόμηλά. 
Εν Αθήναις 1886.— Ιήν ύπόθεσιν τοΰ δράμα

τος τουτου ελαβεν ό κ. Δημ. Κορομηλάς έκ τοΰ 
'Ηροδότου, ού τήν παράδοσιν ήκολούθησε πιστώς, 
προσπαθήσας νά έκθέση οσον οίόν τε σαφώς τήν 
φιλοσοφικήν τοΰ δραματικού θέματος ιδέαν. Τό 
δράμα, διηρημένον εις τρεις πράξεις, είναι γε- 
γραμμένον έν στίχοις ίαμβικοΐς καί έν γλώσση 
καθαρευούση.

Διηγήματα Δ. Βικέλα. Έν Άθήναις 
1887. — Καί πάλιν ό εύπαίδευτος κ. Δ. Βι- 
κελας έπλούτισε τήν φιλολογίαν ήμών διά σειράς 
πρωτοτύπων τινών διηγημάτων άφελών, καί μετά 
πολλής τέχνης εκτεθειμένων. Έκ τών διηγη
μάτων τό έπιτυχέστερον καθ’ ήμας είναι τό πρώ
τον, τό έπιγραφόμενον "'Η άσχημη άδελφή”, 
έν φ οι χαρακτήρες τών δρώντων προσώπων 
έκτίθενται καθαρώς καί ζωηρώς.

Νοθεύσεις έδωδίμων καί ποτών ύπό 
A. Κ. Δαμβέργη. Έν Άθήναις 1887. — Βι- 
βλίον πρακτικόν, ιδίως χρήσιμον ένεκα τών ύπό 
τού συγγραφέως, καθηγητοΰ τής χημείας παρε- 
χομένων οδηγιών πρός έξέλεγξιν τής ποιότητος 
τών άλεύρων, τοΰ άρτου, τοΰ διπυρίτου, τών 
σίτων, τοΰ γάλακτος, τοΰ βουτύρου, τοΰ οίνου κτλ. 
Τών όδηγιών τούτων μέρη εΐχον ήδη προηγου
μένως οημοσιευθή έν τή Έφημερίδι τής υγι
εινής- ήδη δμως συλλεγεΐσαι αί όδηγίαι αύται 
έν τόμφ, πρόκεινται παντί εις εύκολον χρήσιν.

Πρακτικά τής έν Άθήναις Φιλεκπαιδευ
τικής Εταιρίας τοΰ έτους 1885 — 1886. — Τά 
κατά τήν έορτήν τής πεντηκονταετηρίδος τής 
Φιλεκπαιδ. Εταιρίας. — Λόγος έκφωνηθείς έν 
τή εορτή τής πεντηκονταετηρίδος τής Φιλεκπαι δ. 
Εταιρίας ύπό Γεωργίου Βιώνη. Έν Άθή
ναις 1886.

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Τού 
περισπουδάστου τούτου περιοδικού έξεδόθη Τόμ.Β. 
Φυλλάδιον Γ. Έν Άθήναις 1886.

Ελλάς ύπό Κωνστ. Beyer. Τεύχος Α'. 
Περιοδικόν έκδιδόμενον ίταλιστί έν Gratz τής 
Αύστριας, δι’ ού, ώς λέγει ό έκδοτης έν τφ 
προγράμματι αύτοΰ, σκοπεύει νά ύπερασπισθή 
τήν ελληνικήν γλώσσαν άπειλουμένην νά έξο- 
στρακισθή εκ τών τοισχιλίων έκπαιδευτηρίων 
τού κόσμου, έν οίς διδάσκεται ή γλώσσα τού 
αιωνίου καλού.

Ιστρος, Σύγγραμμα περιοδικόν τών παρι- 
στοίων ελληνικών αποικιών ύπό Νικολάου Γ. 
Δοσίου. Έν Γαλαζίφ 1887. Τεύχος Α'. — 
0 εύπαίδευτος καί φιλόπονος καθηγητής κ. Ν ικ. 

Δ όσιος άνελαβε τήν έκδοσιν περιοδικού ύπό 
τον άνω τίτλον. Εύχόμεθα τφ νέιρ τούτφ Περιο- 
δικφ καλήν πρόοδον καί άνάπτυςιν έν ταΐς πολυ- 
πληθεσιν ελλην. κοινότησι τής 'Ρουμανίας.

πλοιάρχου Άρεο, δστις καταληφθείς έν τφ 
Ώκεανω ύπό σφοδρας τρικυμίας μετεχειρίσθη 
μετά πολλής έπιτυχίας τό μέσον τούτο καί 
εσωσε τό κινδυνεύον πλοΐόν του. Η τρικυμία 
είχε κατακερματίσει δλα τά ιστία και τα 
κύματα κατεπλημμύρουν τό κατάστρωμα τοΰ 
πλοίου, τό όποιον έκινδύνευεν άνά πάσαν στιγ
μήν νά βυθισθή. Έν τή απελπισία του ό γεν
ναίος πλοιάρχος διέταξε νά κατασκευάσωσι σάκ- 
κον, έν ω έθεσε 5 χόας (gallons) λινελαίου, 
καί το όποιον έκρέμασεν άπό τής μιας τών 
πλευρών τού πλοίου. Βαθμηδόν δπως έξεχέετο 
τό έλαιον τά κύματα κατηυνάζοντο καί έπί δέκα 
συνεχείς ώρας τό κατάστρωμα δέν κατεποντι- 
ζετο ύπό τών όδάτων. Κατά τήν γνώμην τοΰ 
πλοιάρχου ή σωτηρία τού πλοίου οφείλεται 
μόνον εις τό έλαιον.

Δ I ΑΦΟ ΡΑ.

Γά ξενοδοχεία έν 'Ελβετία. Έν Ελ
βετία ύπάρχουσι περίπου 1000 ξενοδοχεία, πε- 
ριέχοντα 58 χιλιάδας κλινών. Οΐ έν αύτοΐς 
ύπηρετοΰντες είναι 16 χιλιάδες. Τά έτήσια 
εσοοα τών ξενοδοχείων τούτων ανέρχονται εις 
•42’/’ έκατομ. φράγκων, ήτοι πλέον τοΰ προϋ
πολογισμού συμπάσης τής Ελβετίας, τά δέ 
έξοδα ύπολογίζονται εις 29 έκατομμύρια. Με
γάλη είναι ή έν τοΐς ξενοδοχείοις τούτοις κατα- 
νάλωσις. Κατά τό παρελθόν έτος 1886 ή κατα- 
νάλωσις τοΰ οίνου άνήλθεν εις 2 εκατομμύρια 
800 χιλ. φρ. ή τών όρνίθων εις 1 έκατομ. 
700 χιλ. φρ. ή τών ιχθύων 1 έκατομ. ή τών 
λαχανικών εις 800 χιλ., τοΰ καφέ 500 χιλ. τής 
ζακχάρεως 400 χιλ., τοΰ τεΐου 200 χιλ. Απέ
ναντι τών είσαγομένων τούτων προϊόντων κατη- 
ναλώθησαν έγχώρια προϊόντα άξίας 18 έκατομμ. 
φράγκων.

Σερβ ικοι σιδηρόδρομοι. Πρό τινων 
ημερών παρεδόθη εις κοινήν χρήσιν ή γραμμή 
Κραγούγιεβατς-Αάποβο τών σερβικών σιδηρο
δρόμων. Είδη βλοι οί σέρβικοι σιδηρόδρομοι 
άποτελούσι γραμμήν 434 χιλιομέτρων, έξ ών 
224 χιλιομ. μήκος έχει ή γραμμή Βελιγράοιον- 
Νίσση, 111 χιλιομ. ή γραμμή Νίσση-Βράνια, 
4 χιλιομ. ή διακλάδωσις Βράνια-Τουρκικά σύ
νορα, 45 χιλιομ. ή γραμμή Μεγάλη ΓΙλάνα- 
Σεμένδρια καί 30 χιλιομ. ήδη έγκαινισθεΐσα. 
Μετά τήν άποπεράτωσιν τής γραμμής Πιρότ- 
Ζάριβορτ τό οίκτυον τών σερβικών σιδηροδρόμων 
θά έχη έκτασιν 524 χιλιομέτρων.

Οί μεγάλοι ποταμοί τής γής. '0 ρώσ- 
σος υποστράτηγος Αλέξανδρος Τίλλα. ό εύπαί
δευτος αξιωματικός, εις δν οφείλεται έμβριθής 
μελετη περί τών ποταμών τής 'Ρωσσίας, κατέ- 
στρωσεν ήδη πίνακα περί τών μεγαλειτέρων 
ποταμών τής ύφηλίου. Κατ’ αύτον 8 ποταμοί 
έχουσι μήκος πλέον τών 4500 χιλιομέτρων, καί 
δή ό Μισσισιπής έν Αμερική 6750 χιλιομ., 
ό Νείλος 6470 χιλιομ., ό Τακιάγκ 5083, 
ό τών Αμαζόνων 4929, ό Ίενισσέϋ 4750, 
ό Άμούρ 4700, ό Κόγγος 4640 καί ό Μό- 
κενση 4615 χιλιομ. Μόνον ώς πρός τόν Νεί
λον ό ρώσσος επιστήμων δέν συμφωνεί πρός 
γερμανόν έπιστήμονα, τόν Κλέδεν, δστις ισχυρί
ζεται δτι τό μήκος τοΰ Νείλου είναι άνώτερον 
τού μήκους τοΰ Μισσισιπή.

'Η κατεύνασις τών κυμάτων διά τοΰ 
έλαίου. Πολλάκις έγένετο μνεία έν τω τύπφ 
περί τής ίδιότητος τού έλαίου νά κατευνάζη τά 
έξηγριωμένα κύματα. Άναγινώσκομεν ήδη έν 

«γγλική "Ναυτική έφημερίδι” έκθεσιν τού

'Η σήραγξ τοΰ Σεμπλώνος. Γνωστόν 
είναι δτι τρεις είναι αί δίοδοι τών Αλπεων, ή 
διά τοΰ Αγίου Γοθάρδου, ή διά τού Κινησίου 
δρους καί ή διά τοΰ Σεμπλώνος. 1 άς δύο 
πρώτας διόδους διατρέχει πρό ετών ήδη ό σι
δηρόδρομος· νΰν δέ μελετάται έν Ελβετία ό 
δια τοΰ Σεμπλώνος σιδηρόδρομος. II επί τουτφ 
συστάσα έπιτροπή ύπέβαλε δύο σχέδια σήραγγος, 
ών ή μέν έχει μήκος 20 χιλιομέτρων, ή δέ 16. 

καίΟί ειδήμονες κλίνουσι πρός τήν δευτέραν 
ένεκα τού οίκονομικωτέρου τής κατασκευής καί 
ένεκα τής έν τή σήραγγι θερμοκρασίας, 
δαπάνη οιά τήν μεγαλειτέραν σήραγγα (τών 
20 χιλιομ.) υπολογίζεται εις 70 έκατομ. φράγ
κων διά μίαν γραμμήν καί εις 90 διά διπλήν 
γραμμήν. ΤΙ διάρκεια διά τήν κατασκευήν τής 
μικροτέρας σήραγγος ύπελογίσθη εις 7 έτη. Έκ 
τών τριών διόδων τών’Άλπεων ή δια τού Σεμ- 
πλώνος θά ήναι προτιμοτέρα καί διά τήν εύθύ- 
τητα τής γραμμής καί διά τήν οικονομίαν τοΰ 
χρόνου· διό καί οί μηχανικοί γνωμοδοτούσι νά 
κατασκευασθή άμέσως διπλή γραμμή, δπως 
κατ’ έτος μετακομίζωνται τουλάχιστον 1 ‘/a εκα
τομμύρια τόννων έμπορευμάτων. Περιμένεται 
ήγη ή άπόφασις τών πέντε ενδιαφερομένων τής 
Ελβετίας επαρχιών.

ΤΙ

'0 ηλεκτρικός φωτισμός (συστήματος 
Έοισώνος) έν ταΐς 'Πνωμέναις ΙΙολιτειαις τής 
Αμερικής. — 'Η τελευταία εγκύκλιος τής Εται
ρίας Έδισώνος άναφέρει, δτι έν ταΐς Ένωμέναις 
τής Αμερικής Πολιτείας ύπάρχουσι σήμερον 
400 χιλιάδες ηλεκτρικών λυχνιών, ών έκάστη 
έχει κατά μέσον δρον δύναμιν φωτιστικήν 16 
κηρίων. Διά τών λυχνιών τούτων ή ήμερησία 
κατανάλωσις τού φωταερίου ήλαττώθη κατά εν 
έκατομμύριον καί 630 χιλιάδας κυβικών μέτρων. 
Κατά τάς έπισήμους έκθέσεις, ή ήμερησία παρα
γωγή φωταερίου τών οκτώ εν Νεα 1 ορκη Εται
ριών είναι ενός έκατομμυρίου καί 20 χιλιάδων 
κυβικών μέτρων· έπομένως ό ηλεκτρικός φω
τισμός έν ταΐς'Πνωμέναις πολιτείαις ύπερβαίνει 
ήδη κατά 50% τήν παραγωγήν τών εταιριών 
τοΰ φωταερίου τής Νέας Ιόρκης. Από τής 
α'. ’Οκτωβρίου 1885 μέχρι τής α'. ’Οκτωβρίου 
1886 έγένετο ή έξής άνάπτυξις έν τφ ηλεκτρίζω 
φωτισμφ· ιδιωτικός φωτισμός 182 ήτοι 35% ■ 
αί συστηθεΐσαι λυχνία1. 48,500 ήτοι 36% ■ κεν
τρικοί σταθμοί 32, ήτοι 32%· λυχνίαι έν τοΐς 
σταθμοΐς τούτοις 83,600 ήτοι 126%. Οί άριθ- 
μοί ουτοι μαρτυροΰσι τήν τεραστίαν διαδοσιν, 
ήν έλαβεν ό ηλεκτρικός φωτισμός έν Αμερική. 
Τούτο έμβάλλει, καί δικαίως, εις ανησυχίαν τά 
συμβούλια τών διαφόρων εταιριών τοΰ φωταε
ρίου καί έν Εύρώπη, ένθα έπίσης παρατηρεΐται 
κατά τά τελευταία ταΰτα έτη τάσις πρός έγ- 
κατάστασιν τοΰ ηλεκτρικού φωτισμού.

Αίνίγμα 511.

Είμαι ποτέ εύχάριστον 
Καί άλλοτε φρικώδες· 
Ποτέ μέν είμαι φανερόν 
Ποτέ δ’ αινιγματώδες.
Όρθώς είπεΐν ούδέν εΐμί, 
Πλήν έχω σημασίαν, 
’Άν μ’ έξετάσης, λύτα μου, 
Κατ’ είδος, κατ’ ούσίαν. 
Μεταμορφοΰμαι εύκολα 
Καί έν στιγμή πολλάκις- 
Άλλάσσω φάσιν καί σκηνήν 
Σχεδόν έκατοντάκις.
Σέ ρίπτω κάποτε χαμαί 
Χωρίς νά σέ πειράξω· 
Άν καί δέν κέκτημαι φωνήν 
Δύναμαι νά φωνάξω.
Πρός βασιλείς καί πρός βοσκούς 
Ταχύς ό πούς μου έρπει, 
Καί τήν ψυχήν τών εραστών 
ΤΙ άφιξίς μου τέρπει.
Διδάσκω τούς φιλομαθείς 
'Ως πάνσοφός τις μάγος, 
Καίω ποτέ ώς ζέον πυρ, 
"Αλλοτε είμαι πάγος.
Άν θέλης πλήν νά μέ ίδής 
II ρέπει προτού νά κλείσης 
Τούς όφθαλμούς σου· άλλως πως 
Νά μ’ ί'δης μήν έλπίσης.

Αίνιγμα 512.

Ούδέν είμαι, πλήν διδάσκω 
Τό καλόν καί τό κακόν 
Άν καί μαύρη είμ’ ώραία 
Καί τής δόξης κηδεμών 
Θά έξέλειπεν ή φήμη 

’Άν δέν μ’ είχε φύλακά της· 
Δι’ έμοΰ τηρεί? ή μνήμη 
Εις τά κατορθώματα της. 
Τήν άρχήν μου έζτιμώσι 
"Ολοι δλοι φανερά.
Τόν Καιρόν έγώ δεσμεύω 
Καί τφ κόπτω τά πτερά.

Πρόβλημα 513.
(“Ιππειον αλμα.)

Ν.

ΧΤΙ πας γη τα νά V αν νει

τρώ 1 νά να νά οι ον λου

τις V ε ως μην μα y αυ μι φθά

δί μή σέ μή Vει ταν ό ρι

δέν πρέ τι πραγ ά έ προ ό

κι’δ προ πί Χ'Ώ δ "η δ δέν

πει ξιν α , ση χη φί μη ρον

τρί νά ρε νά με τι νη

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 506. 

Σά — τυρός = Σάτυρος.

Αινίγματος 507.

Άήρ — Ήρα — Πήρα — Χήρα.

Αινίγματος 508. 

'Ο λόγος.

Προβλήματος 509.

Τό δυσσεβές γάρ έργον 
μετά μέν πλείονα τίκτει, 
σφετέρα δ’ είκότα γέννα.

Αισχύλος.

Προβλήματος .510.
θ Μ II

Ε Ε Τ
Ρ Γ Ρ

Ω Κ Ε Α Ν 0 Σ
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Α Σ Ν

"Ελν<Γαν· Τά 498, 499 καί 500 ή Κυρία Χαρί-
κλεια Λ. 'Ραυτοπούλου έν Πειραιεϊ· ή Κυρία 
Αίζ. Ί. .Μ παςεβανίδου έν Ταίγανίω ■ ό κ. θ. Ί. 
Κάσδαγλης έν Μαγκεστρία· τά 499, 500 ή Κυρία 
’Ιφιγένεια Ί. Κ αραγ ειο ρ γ ιάδ ου έν Λεμησσφ· δ 
κ. Ί u>. 'Λναγ νω στ ιάδης έν Τ. Μαγουρελίφ ’ τδ 498 
ό κ. Ίω. Καραγεωργ ιάδης, δήμαρχος Λεμησσοϋ ■ 
τό 505 ό κ. Γεώργιος ΣτρίΙτ έν Λειψία- καί τό 
507 ή δεσποινίς ‘Ελένη Α. Λύτσικα έν Γαλαζίιρ.

Κ. I. Α. εν Τ. Μαχουρελίω. Αί λύσεις σας τών 
δύο αινιγμάτων ήσαν λίαν έπιτυχεϊς’ χαίρομεν δτι έν- 
διαφέρεσΟε τοσοϋτον εις τά μικρά διανοητικά ταΰτα 
παίγνια. — κ. Γ. X. έν Δρέσώ). ’Επιστολή ήμών 
έλήφΟη- τά φυλλάδια άποσταλήσονται ύμϊν κατά τήν 
δοθεϊσαν διεύβυνσιν. — κ. A. Κ. έν lit.naravriv<>i'- 
πόλκ. Πρός παραγωγήν 10 χιλιογράμμων φύλλων 
ρόδων απαιτούνται 5000 ροδαί (τριανταφυλλιαί), κατέ- 
χουσαι έκτασιν έδάφους 1800 μέτρων. ΙΙοός συλλογήν 
1000 χιλιογράμμων ίων δέον νά καλλιεργηθώσι 5000 
μέτρα γής, 3000 ρίζαι ίασμίνου παράγουσι 1000 χιλιό
γραμμα άνθέων. — Κ’ Ε. Δ. έν Ι'αλαζίω. Δελτίον 
υμών έλήφθη· αί λύσεις είναι έπιτυχεϊς. Τό λεύκωμα 
τών γραφικωτέρων μερών τής Εύρώπης έγένετο έπί- 
τηδες διά τό λαχεΐον τοΰ ‘Εσπέρου- έπομένως δέν 
εϋρίσκεται πρός πώλησιν. — κ. Θ. X. έν Βηρυιτώ. 
‘0 δεδεμένος τόμος τοΰ ‘Εσπέρου άποσταλήσεται 
προσεχώς πρός συμπλήρωσιν τής δλης σειράς τών 
πέντε τόμων. — κ. Κ. Μ. έν Σ|ΐί·ρ»>;. Τίμημα έλή
φΟη· τά φυλλάδια άποστέλλονται διά πρώτου ταχυ
δρομείου. Εύχαριστοϋμεν διά τήν φροντίδα.


