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ΜΥΣΤΗΡΙΑ Ί ΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ.
( Έκ τον Ια.Ι.Ιιχον, )

τή;

όταν ρίπτητε τεμάχιον γαιάνθρακος έπί τής 
κιγκλίδος τής εστίας ήμών, έσκέφθητέ ποτέ περί 
τής Ιστορίας τοΰ τοσοΰτον ακατέργαστου, αλλά 
καί τοσοΰτον πολυτίμου δρυκτου ; Αντί πόσων δυ
στυχιών καί άγώνων άπδ τών σπλάγχνων 
γής έζήλθεν, δπως φέρη ύμϊν τδ ευεργέτημα τής 
θερμάνσεως ; Η Ιστορία ή έπομένη διδάσκει τούς 
άγνοοΰντας. 1’πδ τήν άπλουστέραν ύποθεσιν συνο
ψίζει τά μυστήρ·α τών μεταλλείων καθ δλην αύ
τών τήν ακρίβειαν. Οϋδεν περιέχει γεγονός, μή 
έζηγμένον άπδ τών αύθεντικωτάτων πηγών, καί μή 
ίπελθδν χιλιάκις έν τοι; γαιανθρακωρυχείοις τοΰ 
Βελγίου, τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας.

Α. ΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2ΩΤΗΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΓΓΕ
ΛΟΣ ΦΤΑΑΞ.

Ολίγα έτη πρδ τής εποχής, καθ ήν έπήλθον τά 
γεγονότα, όσα μέλλομεν νά διηγηθώμεν, ΰπέ.ρχεν 
έν Αγγλ α, πλησίον τής πόλεως *. *. *. μία τών 
χαριεστάτων τοποθεσιών, έί δσων ή φαντασία δύ
ναται νά είκονίση. Δέν ήτο θέσις ζωγραφική, ό
μοια τών τής Ελβετίας ή τής Ιταλίας. Αντί βρά
χων αποτόμων ή άβύσσων καταπληκτικών, ϋπήρ- 
χον ενταύθα γελώντες λόφοι, καλυπτόμενοι ύπδ 
δένδρων έστολισμένων ύπδ φύλλων ποικιλίας ί- 
τρλευτήτου, λειμώνες πυκνοί και λιπαροί, ρύα- 
κες πλατείς^ τών οποίων τδ καθαρόν καί διαφα
νές ύδωρ έστρέφε,το πέριζ τών. λειβαόίων καί έ- 
σχημάτιζεν οΰτω τήν στίλβουσαν στεφάνην τών 
πλουσίων τούτοιν ταπήτων. Ωραία οικήματα ύ- 
πήρχον διεσπαρμένα ένθεν κακιΐθεν έν τή πεδιά- 
δι. Η ευδαιμονία έπεκράτει εί; τά γειτονικά χω
ρία, καί τδ άσμα τών γεωργών άνεμιγνύετο συ
νήθως εις τδ κελάδημά τών πτηνώ^ν.

. Περί τάς, άρχάς τοΰ ΙΘ . αϊώνος γαιανθρακω- 
ρυχεΐον ήν-.ωχθη ούχί μακράν τών ύπδ δρόσου
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κ.<χ! χλόης «πληρωμένων τούτων τύπων. Αυθω
ρεί ή δψις τής χώρας μετήλλαξε. Νέφη καπνοΰ 
έξετάθησαν είς τήν άτμοσφαίραν, ώς σινδόνη 
νεκρική, καί δ δηλητήριο; αύτών άτμός άντίκα- 
τέστησε τδ άρ^ωμα τών άνθέων. 0 δρίζων δέν 
άντήχει πλέον, είμή άπδ τδν ύπόκωφον κρότον 
τών άλύσεων καί τοϋ σίδηρου τών μηχανών, αί 
όδοί έκαλύφθησαν άνθρώπων δψιως άγριας, άσχη- 
μ,ίας περιφόβου, ένδυμασίχ δέ άλλόκοτος, γλώσσα 
άγνωστος f ύπ’ αυτών δημιουργηθεϊσα καί μεταξύ 
αύτών τώ ν ιδίων δμιλουμένη, συνεπλήρου τδ ί*- ι 
τακτόν τών δντων αυτών. Τά παράδοξα αύτα 
φάσματα ήσαν οΐ δρύκται (mineurs).

Εντρομοι οί χωρικοί έθεώρουν τδ άγριον τοΰτο 
είδος τών άνθρώπων, καί άπαξιοϋντες νά ζώσι 
παρ’αΰτοϊς, τοϊς έγκατέλιπον βαθμηδόν τό πεδίον. 
Πριν ή αναχωρήσωσι, τινέ; αυτών, κινούμενοι ύπδ 
τής ιδιαίτατης δλως έλξεως, ήν έμποιιϊ παν αντι
κείμενου τρόμου, προσχώρησαν μέχρι τοϋ στομίου 
τοΰ φρέατος, δπερ έχρησίμευεν ώς είσοδος τοϋ 
γαιανθρακωρυχείου. Ούδείς αυτών έσκέφθη περί 
έπισκέψεω; τής άβύσσου ταύτης' άπεύθυναν δμως ι 
έρωτήσεις τινας είς τούς τολμώντας νά ρίπτων- 
ται καθ έκάστην ίντδς αύτής, καί έμβρόντητοι ά- 
πέμενον, μανθάνοντες πόσου; καί πολλαπλούς 
κινδύνου; κατεφρόνουν άκαταπαύστως οί άνθρωποι 
ούτοι, παλαίοντες κατά τής-γής, τοϋ ύδατος, τοϋ 
άέρος καί τοϋ πυρδς, στοιχείων συνενούντων τάς 
προσπάθειας αύτών πρδς άφανισμδν τών δυστυ
χών τούτων.

Αφ’ ή; στιγμή; δ δρύκτης θέτει τδν πόδα του 
έπί τοϋ άνηρτημένου κανίστρου, δι ού καταβαίνει 
εί; τά σπλάγχνα τής γής, ή ζωή του εύρίσκεται 
είς κίνδυνον άδιάκοπον. Καταβχίνων πρέπει νά φο· 
βήται έμπρώτοις τήν συνάντησιν ή τήν σύγΛρου- 
σιν τοϋ κανίστρου, τοΰ χρησιμεύοντος, ώς άντιζύ- 
γιον, πρδς τδ κάνιστρον, έν ώ εύρίσκεται. Διά τοϋ 
ποδδς ώθοϋσι τδ δεύτερον τοΰτο κάνιστρον' άλλ’ 
έάν διά τοΰ κινήματος τούτου κλονήται δ ωθώ», 
εάν στηρίξη τήν χεϊρά του, δπως κρατηθή, κατά 
τών ϋγρών πλευρών τοϋ φρέατο;, ή χαίρ του γλι
στρά, τδ αίωρούμενον πλοϊον άνατρέπεται καί ό 
άφρων κχταβάτης κρημνίζεται είς τήν άβυσσον. 
Αλλ ούχ’ ήττον, καί έάν δυνηθ^ νά φυλάξη τήν 

πρέπουσαν θέσιν, ή ζωή του διατελεΐ έκτεθειμένη 
είς κίνδυνον, καθόσον τδ σχοινίον δύναται νά κο
πή καί τδ κάνιστρον νά διτρρηχθή. Τά φρέατα, ά- 
τινα έπρεπε νά ΰπάρχωσι στερεώ; πρδς τά έσω 
ίστρωμένχ, εόρίσκονται συνήθως είς χειριστήν κχ- 
τάστασιν. Μικρός τις λίθος άποκοπτόμενος, καί 
βαθμηδόν ταχύτερον συρόμενος πρδς τά κάτω, άρ- 
κεϊ νά φονεύση τδν άνθρωπον.

Εντδ; τοϋ δρυχείου άλλοι κίνδυνοι διαδέχονται 
τού; κινδύ νους αύτούς,οίον ή κχτάπτωσις τών θόλων, 
ή πτώτις όγκων ά.θρχκος, τά κερχυνώδη αέρια 
κχί αί χκχτάσχετοι πλημμόρχι πολιορκοϋσι παν- 
τκχόθεν τήνΰτχρξιν τών πτωχών τούτων ίργα- 
τών. ’Υστερημένοι ύδχτο; καί φωτδ;, τού; πόδας

έντδς τοΰ βορβόρου ίγοντες, τδ σώμα έκυρτωμί- 
νον ύπδ θόλους χθαμαλούς, δπου άδύνατον είναι νά 
σταθώσιν όρθιοι, οί δυστυχείς ούτοι έργάζονται 
συνήθως είς τρόπον άξιον να έπιβληθή ώ; τιμω
ρία εϊς κακούργους καί εγκληματίας.

Πτοοόμενοι ύπδ τών λυπηρών τούτων εικόνων 
οι χωρικοί άπεμακρύνοντο, τήν ψυχήν πεπληρωμέ- 
νην φέροντε; συμπχθείας. Η παραβολή δέ παρί- 
στα αυτοί; γλυκυ τέραν κχί εύτυχεστέραν τήν μοί
ραν αύτών.

Καί δμω; ές δλων, δσοι έγίνωσκον τήν άθλίχν 
κατάστασιν τών όρόκτων, μόνον παιδίον δεκατε- 
τραετέ; έπεθυμει να συμμερισθή τήν τύχην αύ
τών. Αλλά τδ παιδίον αύτό είχε πατέρα, δν έ- 
λάτρευε, ίβλεπεν αύτόν πάσχοντα καί ήθελε νά 
τδν άνακουφίσρ.

0 Ζ’ών ΐβάρ έζησε ποτέ εν πλούτω. Η χρεωκο- 
πία τραπεζίτου καί άδικό; τις δίκη έγυμνωσαν 
αύτδν έν βραχυτάτω χρόνω δσων έν τφ κόσμω έ- 
κέκτητο. Απεμακρύνθη, ουτω; έχων, είς τήν έξο- 
χήν, μετά τών δύω αύτοϋ θυγατέρων, τή; ’Ιωάν
να; και τή; Αν/η;. ’Εφ’ δσον είργάζετο ή πτωχεία 
αύτοϋ δέν κατήντησεν εί; τήν ένδειαν' μετ’ ολί
γον δμω;, καταληφθεί; ύπδ νόσου δξείας καί περι
δεθείς έπί κλίνης οδύνης, δέν ήργησε νά έννοήσιρ, 
δτι οι περί αύτδν έστεροΰντο τοϋ άρτου, άφοΰ καί 
αύτδ; έστερεϊτο τών ιατρικών, δσα έδύναντο νά ά- 
νακουφίσωσι τά δεινά του.

Η Ιωάννα έδέετο τώ θεφ, έχυνε δάκρυα, είργά
ζετο άδιακόπως (άλλά φεϋ ! δσάκις εύρισκεν έργα- 
σίαν!) καί παρείχε τφ πατρί αύτής δσας άν έδύνα- 
το περιποιήσεις' άλλά, ύπδ τής δυστυχίας κατα
βεβλημένη, δέν είχε τήν ένεργητικότητα έκείνην, 
ήτις παλα(ει κατά τής έχθρα; τύχης καί διδάσκει 
τδν θρίαμβον κατ αύτής. Η Αννα δμως, ή νεωτέ- 
ρχ αύτής αδελφή, ήτο χαρακτήρας δλως διαφόρου. 
Τπάρχουσιν όντα, ώ; λίγουσιν, άτινα ούδόλως τήν 
παιδικήν ηλικίαν διέρχονται καί παρ οίς ό νοΰς 
καί τδ αίσθημα λαμβάνουσι πλήρη σχεδδν άνάπτυ- 
ξιν άπ’ αύτών τών πρώτων ήμερών τής ζωή; των. 
Η Αννα κατελέγετο έν τοϊς έκτάκτοις τούτοις δη- 
μιουργήμασι' ήδη έσκέπτετο βαθέω;, καί ή σκέψις 
ωρίμασε τήν καρδίαν αύτής. Καθ’ ήν ήλικίαν μό
λις γινώσκουσι τήν άξίαν τοΰ πατρικοΰ έρωτος, 
αυτή ήσθάνετο ήδη δλόκληρον τήν εύγνωμοσύνην, 
ήν γεννάί είς έκείνους, οίτινες παρέβαλον αύτδν πρδς 
τήν αδιαφορίαν τοΰ κόσμου.

Αλλως ύπήρχον μεταξύ τοΰ ’ΐβάρκαί τής Αννης 
έξ έκείνων τών σχέσεων τοΰ χαρακτήρος, αίτινες 
γεννώσι τήν άφοσίωσιν, καί έλλειπόντων δεσμών 
αίματος. ‘H ’Ιωάννα ήγάπα τδν πατέρα αυτής' 
άλλ’ ήγάπα αύτδν άναγνωρίζουσα ήδη τήν ύπε- 
ροχήν αύτοϋ, πεπεισμένη οϋσα, δτι αύτδς ύ- 
πήρχεν ά'ώτερος τών κοινών άνθρώπων διά τής 
άγαθότητος τής καρδίας αύτοϋ, διά τής αΰστηράς 
εύθυτητός του, διά τής εύαισθησίας του καί τοϋ 
θάρρους του, δπερ ούδένα έξίπληττε. δλα τά προ- 

* τιρήμ-τα ταϋτα ή Αννα έγίνωσκε νά τά άναγνω- 

ρίζη, έγίνωσκε νά τά έκτιμρϊ καί δ ενθουσιασμός 
τοΰ θαυμασμού συνηνοΰτο έν αύτή μετά τής υίϊ- 
κής στοργής, Ας συμπεράνη τις ήδη δπόσον έπα- 
σχε τδ δυστυχές τέκνον, θεωρών τδ άντικείμενον 
άφοσιώσεως τόσον υπερβολικής, ύποβεβλημένον είς 
παθήματα φρικώδη, τών δποίων δέν κατώρθωνε 
πάντοτε ν’ άποκρύπτη τήν δεινότητα, μ’ δσην καί 
άν έξήσκει έφ έαυτοϋ ίδιάζουσαν αύθεντείαν. 
Εάν άπδ τών χειλέων τοΰ πατρός διέφευγε πα- 
ράπονόν τι, ή νΑννα ήσθάνετο τήν καρδίαν αίιτής 
έκλείηουσαν καί τδ λογικόν της έτοιμον νά τήν 
παραίτηση, διότι έ’όει, δτι ό γέρων ύπέμενε 
καταιγίδας ύπερτέρας τής άνθρωπίνου δυνάμεως. 
Αναλογιζομένη δέ τότε, δτι τρία ή τέσσαρα μι

κρά νομίσματα ήρκουν ίνα άγοράση δ,τι ήδύνατο 
νά ανακούφιση, ίσως καινά θεραπεύση όόύναςάνυ- 
ποφόρους, τή έφαίνετο, δτι ποδς άπόκτησιν τοΰ 
άργυρίου τούτου δέν ύπήοχεν έργασίας είδος, δ
περ δεν έδύνατο νά έκτελέση. Αλλά τίς εδιδεν 
εργασίαν είς παιδίον ούτω μικρόν τήν ήλικίαν και 
τόσον ασθενές κατ επιφάνειαν ; Ημέραν τινά έπί- 
στευσεν, δτι εύρε τδ μέσον πρδς έπιτυχίαν τών 
πόθων της.

’Από τής άνοίξεως τοΰ γαιανθρακωρυχείου είς 
τα πέρις συνεπήγη πληθύς τρομερών οικημάτων, 
χθαμαλών, κακώ; μέ άσβεστον κεχρισμένων, άτι
να έχρησίμευον ώ; κατοικητήρια είς τού; όρύκτας 
καί τάς οικογένειας αυτιών. Η περιοχή δλόκληρο; 
άντήχιι άπδ διαπληκτισμών καί ξυλοκοπημάτων’ 
μολοντούτο οί χονδροήθεις καί άγριοι κάτοικοι 
αύτών δέν έστεροΰντο φιλανθρωπίας καί οί πτω
χοί τών πέριξ δέν ήργησσν νά διακρίνωσιν, δτι 
ήσαν προσέτι καί ικανοί πρδς ευεργεσίας Η ’’Αννα, 
τά καθέκαστα ταϋτα πληροφορηθεΐσα, έμαθε συγ
χρόνως, δτι μετεχειρίζοντο καί παιδία έν τφ ορυ
χεία) Απδ τοΰδε ή άπόφασίς τη; ύπήρξεν αμε
τάθετος.

Ολίγον πρό τής επανόδου τών εργατών ή ’’Αν
να είσήλθεν είς τήν οίονεί ό'ίδν, τήν σχηματιζομέ- 
νην άπό τάς δύω σειράς τών οίκίσκων. Προχωροΰ 
σα ίθεώρει εϊ; δλα; τάς θΰρας, είς δλα τα ανοι
κτά παράθυρα, δπως άνακαλύψη φυσιογνωμίαν 
τινά, όυναμένην νά τή έαπνεύση θάρρος, έστω καί 
ελάχιστον. Εσταμάτησε ποό οϊκίσκου, δπου έφαί
νετο γυνή, προετουχαζουσα δείπνον.

Ε.φ ή Αννα ιζήτει πρόί,ασιν ένάρξεως συνο
μιλίας, παιόίον επταετές ή οκταετές, φυσιογνω
μίας θλιβερ άς καί άσθενοΰς, ήρχετο άπό τής ά
κρα; τοδ χωρίου, κοπιωδώς βαόίζον και οιονει υτδ 
καμάτου κχταβϊβλημενον. Δέν απεϊχε πολύ, δτε 
έφάνη αναζωογονούμενου καί ήρχισε τρέχον. Η 
σπουδή αΰτη τφ άπ βη δύεθρια, διότι έπεσε καί 
έκτύπησε τήν φ>λή< αύτοϋ κατά λίθου, καί τό 
πρόσωπον αύτ·. > θωοεί έκα ύφθη ύπδ αί χατος. 
Η Αννα έτρεξε πνδς βοήθειαν αύτοϋ. Τό πληγω- 
μέ'-ον πα'διυ το ·ϊ’θ, άλλ έζέπεμπε
μόνον κεαυνά. ' τοΰ θορύβου αυτού
πτοουμένη ή , ταρασκευάζουσα τδ 

δείπνου γυνή, έθεώρησιν άπδ τοΰ παραθύρου, καί, 
άναγνωρίσασα τδν υίόν της πάσχοντα, έτρεξεν έξω. 
Η μικρά *Αννα αύθωρεί έθάμβωσε, κτυπηθεϊσα μέ 
βίαιον ράπισμα καί ύβρισθεϊσα διά φράσεων άγε- 
νών, πριν ή ουδέ λέξις έξηγήσεως άνταλλαχθή. 
Αλλ’ άμα τδ νέον παιδίον ϊιηγήθη τά συμβάντα 
είς τήν μητέρα αύτοϋ, αυτή έστράφη πρδς τήν ’’Αν
ναν λέγουσα ·

— Ω ! λυπούμαι πολύ, διότι σέ έκτύπησα... 
έλα μαζύ μου' θέλω νά σοί δώσω καλόν δεϊπνον, 
διά νά λησμονήσης τήν σκηνήν αύτήν.

Καί, λαμβάνουσα αυτήν άπδ τής χειρδς, τήν ώ- 
θησεν έντδς τής οικίας της, χωρίς νά θέληση νά 
άκροασθή τδ παραμικρόν, πριν ή παραθέση τδ έπί- 
δειπνον τοϋ υίοΰ της.

Τδ εσωτερικόν τής κατοικίας αύτής δέν Ιστο
ρείτο καθαριότητος, το&ναντίον έμσρτύρει καί τι- 
να άνεσιν. Ανηρτάτο εί; τδν τεϊχον ώρολόγιον έξ 
έκείνων, δσα καθ’ εβδομάδα κανονίζονται, σκευο
θήκη μέ σύρτας, πληρούσα ολόκληρον τδ διάστημα, 
άπό τοϋ πατώματος μέχρι τής οροφής, κλίνη μέ 
στήλα; καί έσκεπασμένη μέ εύρύ βαμβχκερινδν έ- 
χρωματισμένον εφάπλωμα. Σκεύη μαγειρικά, αγ
γεία χάλκινα, λάμποντα, ύπήρχον διατεθειμένα 
διά τίνος συμμετρίας καθ δλην τήν έκτασιν τοϋ 
τοίχου. ’Από τοΰ άντιθέτου τής δδοϋ μέρους τά 
παράθυρα ήνοίγοντο έπί μικρά; τίνος έκτάσεως 
γής, ήνπερ ό κύριος τοΰ οϊκίσκου κατέστησεν ά- 
ληθή ανθώνα, καλλιεργών ωραία άνθη, ατινα οί 
όρύκται άγαπώσιν έξαιρέτως, καί περί ών το
σοΰτον φροντίζουσιν, ώστε άπεδείχθησαν είς τούς 
συναγωνισμού; τής ανθοκομίας νικώντες καί αυτούς 
τούς έξ έπαγγέλματο; κηπουρούς.

Η Αννα ύπακούουσα εκάθησε καί συμμετείχε 
τοΰ ίκανώς ορεκτικού δείπνου τοΰ νέου παιδιού, 
δπερ έτρωγε μέ λαιμαργίαν, δι ήν αΰτη έξεπλά- 
γη καί σχεδόν δυσηρεστήθη. Η έντύπωσις αυτή, 
ή γεννηθείσα έν τφ πνεύματι τής νέας κόρης, 
δέν διέφυγε τό οαμα τής μητοός, ήτις είπε τό
τε μετά τίνος πικρίας.

— Εκλήττεσαι ίσως διά τήν μεγάλην πείνα 
τοϋ παιδιού αύτοϋ ί Πρό δώδεκα ώρών πρδς τρο
φήν του δέν έλαβεν άλλο, είμή όλίγον άρτον καί 
καφφέ μέ γάλα.

—- Διατί λοιπόν, Κυρία, τό αφήνετε τόσον 
νηστικόν ; εΐπεν ή Αννα, ήτις έβλεπε καλώς, δτι 
τό τοιοΰτον δέν ήτον ανάγκη, έπιβαλλομένη ύπό 
τής πτωχείας.

— Α ! διατ$ ! εΐπεν ή μήτηρ άναστενάζουσα' 
! διότι είναι θυρωοός έν τώ όρυχε'ω καί ή εργασία 
1 του δέν τώ επιτρέπει νά έξέλθη πρό τής ώρας 

ταύτης.
— Θυρωρός ! Τί σημαίνει τοΰτο ; Και 

δύσκολου επάγγελμα ;
— Ούχί, ύπελαβε τδ τέκνον, δύσκολος,

- - » - ί V Α ί _. .. V__ ι

είναι

άλλά 
I πληκτική έογασία' έπί δώδεκα ώρας f μένω σχε- 
! δόν υπτ/ος εντός κοιλώματος μεγέθους εστίας, 
' κρατών τό σχοινίον θύρα:, ήν υποχρεούμαι
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ίνοίγω δσάκις άκούω έοχοαένα; τά; άμαξας των 
άνθρακοφόοων (putters) (I). Ούδείς μοί δμιλεϊ- 
πάντοτε εύρίσκομαι έν τώ σκότεε. . . .

— Δύνασθε νά έχητε φώς καί βιβλίον . . .'.
— Καί μήπω; γινώσκη την άνάγνωσιν, ή μή

πως υπάρχουσι παρ ήμϊν βιβλία ! Καθόσον α
φόρα τδ φως ευχαρίστως ήθελον τω δώσει- άλλ’ 
δ πατήρ του θεωρεί την δαπάνην αυτήν άνωφελή 
καί- δλω; περιττήν.

— Δώδεκα όλας ώρα; μόνος έν τώ σκότει ! 
πόσον θλιβερόν! Δέν ήδύνατο νά εύρη ήττον κο
πιαστικήν εργασίαν έν τω άνθρακωρ νχείω ;

— Καί ποίαν διά την ηλικίαν του ; Δέν έδύ- 
ναντο νά τδν μεταχειρισθώσιν είς άλλην εργασίαν 
παρα την μετακομιδήν άνθράκων ή τήν ώθν,σιν 
τών άμαξίων" άλλά τούτο είναι χειρότερον, διότι 
ό τήν εργασίαν ταύτην έχων οφείλει σχεδόν πάν
τοτε νά έρπη γονυκλιτών και έπί τών χειρών υ
πό θό-έους τραχυτάτους, συνήθως ύψους μόλις 
δύω ποδών, ένώ αφ ετέρου ή ζώνη καί ή άλυσ- 
σο;, ή συνδέουσα αυτόν, τδν πληγώνει συχνάκις 
μέχρι; άφαιματώσεως..........

— Ενώ έγώ, είπεν δ Ιάκωβος, δέν φοβούμαι 
παρά μόνα τά ραβδίσματα τοΰ έπιστάτου, έάν 
μέ εύρη κοιμώμενον, ή τινα σφυροκοπήματά έάν 
έξ άμελείας άφήσω τού; άνθρακοφόρους νά πε- 
ριμένωσιν είς τήν θύραν ....

— Σφυροκοπήματα ! καί άποκαλεϊτε τούτο μι
κρόν πράγμα ;

— Μαλιστα, παραβάλλων αυτό πρδς οσα άλ
λοι υποφέρουσι" δ ότι άλλους κτυποϋσι μέ άξίνας, 
ρίπτουσι κατά τής κεφαλής αυτών τμήματα άν- 
θρακο; ή τού; ραβδίζουσι μέ καμπύλην καί εΰ- 
λύγιστον ράβδον, δακτύλου πάχο; έχουσσν. Αί ! 
άφησέ με ! έχω εταίρους τού; μεν φέροντας τδν 
δφθαλμδν διερρηγμένον, τού; δέ τήν κεφαλήν ή- 
νεωγμένην, τα πλευρά τεθλασμένα καί βουλη- 
μένα ....

— Θεέ μου ! Θεέ μου ! άνέκοαξεν ή Αννα, 
κλαίουσα έκ συμπάθειας. Κυρία μου, πώ; λοιπόν 
αποστέλλετε τό τέκνον σα; είς τδ μέρος αυτό ;

— A ! μικρά μου, διότι πρέπει νά ζήσωμεν" 
εί καί τόσον νέο; κερδίζει μολοντούτο δέκα πένς 
καθ έκάστην.

— Δέκα πένς. ! Δέκα πένς ! A ! πλέον παρ ό
σον μοί χρειάζεται . . . Είπέτε μοι, σάς έξορκί- 
ζω, έάν άληθεύη, ότι μεταχειρίζονται διά τήν έν 
τοϊς άνθρακωρυχείοις έργασίαν γυναίκας, μάλι
στα δέ καί μικρά; κόρας.

— Είναι άληθέστατον τούτο- καί τά πτωχά 
πλάσματα δέχονται τήν έπιπονωτέραν έργασίαν.

— Ω! Κυρία μου, έπανέλαβεν ή Αννα διά 
τόνου θερμοτάτη; ικεσίας, κατωρθώσατε νά τύ- 
χω καί έγώ έργασίας τοιαύτης, έστω καί μέ τδν ή- 
μισυ μισθόν τών άλλων !

( 1 ) Ούτω καλούνται οί έργάται οΐτινες σύ- 
ρουσι τού; κάδους έν οί; εόρίσκονται οΐ άνθρακες.

Ενώ αυτή έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας, νέος 
τις έργάτης, δστι; εϊσήρχετο είς τήν καλύβην καί 
τδν διεοϊον ή οικοδέσποινα έχαιρέτησεν ώς άκο- 
λούθως. « Καλή έσπέρα, Κύριε Φραγκίσκε », έ- 
φριξεν άπδ έκπλήξεω; καί θαυμασμού, καί, χω
ρίς νά άποδείξφ τι, προσήλωσε τήν ζωηροτέραν 
προσοχήν εί; την έςακολούθησιν τής συνεντεύςεως. 
Καί ή Λουκία αυτή ( ούτως ώνομάζετο ή μήτηρ 
τοΰ Ιακώβου ) οΰχ’ ήττον έξεπλαγη διά τήν 
πρότασιν τής Αννης.

— Σύ νά εργάζεσαι εντός ανθρακωρυχείου! ά
πεκρίθη. Μή τό συλλογίζησαι κάν ! σύ έχει; ήθος 
μικρά; αρχόντισσα; (lady), είσαι περίφοβο;, λε
πτή, θέλεις άποθάνει ύπδ κόπου έντός τοΰ άν- 
θρακωρυχείου, έάν δέν προαποθάνη; υπό φρίκης, 
κκταβαίνουσα έντδ; αυτού. Ζήτησαν άλλην τινά 
έργασίαν.

— Πανταχού ήδη έζήτησα τοιαύτην, άλλ’ εις 
μάτην.

— Δεν γινώσκεις λοιπόν, ότι οί όρύκται είσίν 
εκτεθειμένοι είς τούς μεγίστου; τών κινδύνων ;

— Ναί! Ναί ! τδ γνωρίζω" κάί έπί τών κιν
δύνων μαλιστα τούτων στηρίζεται ή ελπίς μου. 
0 χρόνος, αί δυνάμεις μου, ή έπιτηδειότη; μου ή
θελαν κριθή έλάχιστα, ή ζωή μου δέ μόνη δύναται, 
δύ/αται νά άξίζη τήν τιμήν, ήν άξιώ καί. τήν ό
ποιαν ζητώ ν απολαύσω. Ναί ! άπολύτω; απαι
τείται τούτο. A ! έάν έγινώσκετε δπόσα ό πατήρ 
μου πάσχει, έάν έδύνασθε νά έννοήσητε όπόσα ό 
πατήρ μου πάσχει, έάν έδύνασθε νά συλλάβητε ι
δέαν τών πόνων του ! Εν μια στιγμή, καθ ήν έπί- 
στευεν, δτ.ι ήτο μόνος, εΐδον δάκρυα ψέοντα είς 
τά; παρειά; αυτού. Αυτού ! αυτού ! τού τόσον ισχυ
ρού, τοΰ τοσον ανδρείου! Καί μερικά σελίνια, 
ών στερούμαι, ήοκουν πρδς αγοράν όσων διέτα- 
ξεν ό ιατρό;, δστις άπαξ μόνον, φεύ! .. άπαξ μό
νον τόν έπισκέφθη Πλήρωσόν μοι τήν χάρ'ν, ήν 
σοί ζητώ, καί μέτ δλίγον θέλω ίδεΐ καταπαυομέ- 
νας τού πατρό; μου τάς όδύνας, θέλω ίδεΐ αυτόν 
κοιμώμενον ήσυχον ύπνον ! A ! δέν θέλω άντα- 
μειφθή άρκούντως διά ευτυχίας τοιαύτης, άνθ’ ό
λων τών κινδύνων, είς ου; ήθελον έκτεθή ;

Δι δλω; εκτάκτου πάθους δμιλούσα συ’έσφιξεν 
ή πτωχή τά; μικράς τη; χεϊρας καί τδ πρόσωπόν 
τη; έπλημμύρησε δακρύων. Η ’’Αννα ήτον έν τών 
χαριεστάτων παιδιών, είχε τήν επιδερμίδα μέ
χρι θαμβώσεως λευκήν, τδ ανάστημα κομψότα- 
τον, τών δέ βραχιόνων ή λεπτότης καί τών ποδών 
αυτής ή εΰρυθμία έμαρτύρουν, έναντίον τής άκρας 
ένδείας τών ένδβμάτων της, ότι δέν έγεννήθη διά 
τό επάγγελμα, δπερ έζήτει νά έναγκαλισθή.

Η Αουκία έθεώρει αΰτήν καί μέ σέβας καί μέ 
οίκτον.

— Πτωχόν παιδίον ! τή είπε- δ,τι μοί ζητείς 
δέν έξαρτάται άπ εμού. Μόνον νά ομιλήσω υπέρ 
σου, Ιδού τί δύναμαι νά πράξω. Επάνελθε αΰριον 
τήν έσπέραν, δτε δ σύζυγός μου θέλει φέρει τήν

σή» οτι 6 Φραγκίσκο; τή ένεχείρισεν αύτά ί τα 
αναγκαία χρήματα πρδς άγοράν τού κανίστρου, έπί 
τού όποιου έμελλον νά θέτωσι τούς άνθρακας έπί 
τών ώμων της- διότι οί έργάται δι ιδίων ■ εξόδων 
φερουσιν αύτό. Συνεφωνήθη, ότι περί τήν ανατο
λήν τής ημέρας η Αννα θέλει ευρεθή είς τήν κα
λύβην, όπως διά πρώτην φοράν καταβή είς τδ άν- 
θρακωρυχεϊον, συνωδευμένη υπό τοΰ Τόμ, τοΰ άν- 
δρδς τή; Αουκίας, δστις ϋπεσχέθη νά τήν λάβη 
υπό τήν προστασίαν του. Πτωχή ”Αννα ! δποϊα'ι 
ΰπήρξαν αί συγκινήσεις αυτής, δτε τή έπομένν) 
αυγή παρήτησε τήν πατρικήν στέγην, οπω; είς 
αγνώστους έμπιστευθή τήν φροντίδα τοΰ νά τήν 
βυθίσωσιν έντδ; τών σπλάγχνων τή; γής ! Ευτυ
χώς δ ΐβάρ ήτο παραδεδου.ένος τότε είς ύπνον 
βαθύτατον, όποιον άπελάμβανε τόσον σπανίω; καί 
τόσον βοαχέως. ‘Η θνγάτηρ του έφυλάχθη τού νά 
τδν έξυπνήση- ένηγκαλίσθη όμως περιπαθώς τήν 
Ιωάνναν καί έζήλθε τής οικίας, τήν ψυχήν εχου- 

σα περίλυπου, ώσεί έμελλε νά μή* έπανέλθη ποτέ. 
Παρά τή Λουκία τήν περιέμενον ήδη- άμα έφάνη 
ήρχισαν όδεύοντες, καί μετ ολίγον ευρέθησαν έπί 
τών χειλέων τοΰ φρέατος, δπεο έχρησίμευεν, ώ; 
είσοδος τοΰ άνθρακωρυχείου.

Β'. ΕΝ ΤΩ. ΟΡΤΧΕΙΩι. ΣΚΙΙΝΑΙ ΚΑΙ 
ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ.

Οπως καταστήσωμεν καταληπτόν, οποία έπρε
πε νά φανή είς παιδίον δεκατετραετέ; ή ίπιχεί- 
ρησις τής ”Αννη;, παραθέτομεν τό έπόμενον άπό- 
σπασμα τής Βιομηχανικής Ευρώπης'.

• Διά νά φαντασθή τις τί έστί κατάβασις είς 
άνθρακωρυχεϊον, πρέπει νά όποθέση έαυτδν ευρι
σκόμενον είς τήν κορυφήν τών πύργων τής Ιν Πα- 
ρισίο ς Εκκλησίας τής Παναγίας. (Notre-Dame) 
Πλοΐον μικρόν, σχήματος κυκλικού, καλούμενον 
καταβάτης (benne), βάθους μόλις δύω ποδών, μέλ
λει νά καταβή ένώπιον υμών, δονούμενον είς τήν 
άκραν σχοινιού καί μακράν τής έπιφανεία; ευρι
σκόμενον ώς άπόστασιν βραχίονος. Η στιγμή τής 
έπιβιβάσεως έφθασε. Χαιρετ^ ό κατερχόμενος καί 
τόν ουρανόν καί τά νέφη, κλίνων πρό τή; αβύσσου 
είς τρόπον ώστε νά άπολέση τήν ισορροπίαν. Η 
στιγμή αύτη είναι φρικώδης. Ενα καί μόνον πόδα 
πεέπει νά θέσητε είς τόν καταβάτην, ένα καί μό
νον ! θέσατε αυτόν ταχέως, καί άμέσω; βυθίζε- 
σθε, περιστρεφόμενοι, είς τήν άβυσσον.»

Η ’’Αννα ήσθάνθη τή» κεφαλήν της στρέφουσαν 
καί τήν καρδίαν της έξασθενοΰσαν, δτε εμιλλε να 
διέλθη τδ κενόν, δπως είσέλθη είς τδ εναέριον 
πλοΐον. Μέχρι τής στιγμής ταύτης κατέσχεν αυτή 
τάς έντυπώσεις της" άλλ ήδη ήναγκάσθη νά ά- 

νακράξη-ί
— A ! κρατήσατέ με ! θά πέσω !
— Θάρρει! τή είπε ταύτοχρόνω; φωνή τις, ήν 

άνεγνώρισε.

άπάντησιν τών προϊσταμένων του είς τήν αϊτησίν 
•ου. ήν θέλει τοϊς παρουσιάσει. ’

Η Αννα θερμοτάτα; άπιύθυνεν εύχαριστία; καί 
έξήλθε τής καλύβης, κρατούσα μεγάλην ανθοδέ
σμην, ήν ή Λουκία έσχημάτισεν έκ τού κήπου της 
καί υπεχρέωοεν αυτήν νά τήν λάβη. 0 δέ νέος ερ
γάτης, δστις ε'ξήλθεν ολίγον πρδ αυτής, έτρεξεν, 
αμα τήν είδε μόνην, τή έλαβε τήν χεϊρα καί τή εί
πε μέ τόνον συγκινητικόν.

— Θαρρεί,(θαρρεί, ουράνιον τέκνον ! 0 Θεός θέ
λει φροντίσει διά σε.

Η Αννα, μακρυνομένη, έσκέφθη περί τής ανάγ
κης τού νά άποκρύψη είς τδν πατέρα τη; τήν έ- 
σχάτην ταύτην άπόφασίντη;, καί περί τήςεΰρέσεως 
προφάσεως πρδς έξήγησιν τής έπί ή μέρας ολοκλή
ρους άπουσίας τη;. Οτε δέ έπιστρέψασαν, δ πατήρ 
της τήν ήρώτησε τήν αιτίαν τής ακούσιας της, 
αύτη άπεκρίθη, έρυθριώσα ολίγον καί δεικνύουσα 
τά άνθη, άτινα τώ ένέπνευσαν τήν ιδέαν τής έ- 
ρωτήσεως αυτής.

— Ημην, πάτερ μου, είς μίαν κηπουρόν, άγα- 
θώτατον πρόσωπόν, ητις μοί παρέσχεν έλπίδα ένα- 
σχολήσεως.

— Εϊ; σέ, θύγατερ;
— Καί δέν είμαι ηλικία; πρδς έργασίαν ;
— Φεύ! όχι καί έπί μακρόν έτι χρόνον.
— Καί έάν σκληρυνθώ ολίγον έκ τού κόπου 

μήπως τό μικρόν αύτό άτοπον δέν θέλει άνταμει- 
φθή άριστα διά τής εύχαριστήσεως, ήν θέλω αί- 
σθανθή, δυναμένη νά προσκαλέσω ιατρόν πρό; 
έπίσκεψίν σου;

— Κόρη μου ! Κόρη μου! πρόσεξε μή ή έλπίς 
αύτη σέ ώθήση νά έπιχειρήση; έργασίαν άνωτέραν 
τών δυνάμεών σου.

— Μή φοβήσθε τοΰ :ο.
— Η κατάστασι; ημών είναι τοιαύτη,ώστε δέν 

δύναμαι, πρός τό συμφέρον ημών μάλιστα, ν’ αντι
τείνω είς τδ σχέδιον αύτό. Είθε κατορθώσης νά 
δημεουργήσης μέσα ύπάρξεω; ! Καί έάν έπί τέ
λους άπολεσθώ . . .

— Πάτερ μου, έγώ δμιλώ περί θεραπείας καί 
σύ δμιλεϊ; περί θανάτου !

— Α.! θεραπείας . . . είμί άπηλπισμένος. Δι’ έ- 
αυτήν σέ άφίνω νά ένεργήσης. Εάν μάλλον τήν 
καρδίαν μου ή τόν νοΰν μου έσυμβουλευόμήν, αν
τί παντός άλλου πλεονεκτήματος ήθελον προτιμή
σει τδ νά σέ βλέπω άκαταπαύστως πλησίον τού 
πατρός σου.

Η Αννα τδν ήναγκαλίσθη ψιθυρίζουσα έν τώ βά- 
θει τής ψυχής της: « Θεέ μου! συγχώρησόν μοι, 
» ότι τόν άπατώ- άλλά διά νά τόν ύπηρετήσω δ- 
» φείλω νά τόν άφήσω είς τήν πλάνην. »

Τή έπαύριον έσπέρα έκφυγούσα έτρεξεν είς τήν 
καλύβην, όπου χαίρουσα έμαθε τήν παραδοχήν τή; 
αϊτήσεώς της. Η άγαθή Αουκία τή έδωκε μερικάς 
πληροφορίας, περί τής νέας ένασχολήσεώς της, καί 
τή προκατέβαλε μάλιστα, χωρίς νά τή όμολογή-
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Καί στρέφουσα είδε τδν Φραγκίσκον, τδν Ιργά- 

την τίς προτεραίας, δστις τή έπανέλαβε.
— Θαρρεί! ό θεδς σέ φυλάττει καί σέ προσ

τατεύει.
Ηδη δμως ή σκληρά καί κρατερά χειρ τοΰ Τδμ 

κατέλαβεν αύτήν καί τήν έσήκωσε διά τοσοΰτον
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___ .. ___ οια τοσοΰτον ί 
όλίγωτέρας δυσκολίας, έφ’ δσον είς τους άτρομή- 
τους όρύκτας, ή θέσις εις ήν εύρίσκονται, διαρ- 
κούσης τής καταβάσεως, φαίνεται έλάσσονος τοΰ 
θάρρους των άσφαλείας καί ευκολον είναι νά ίδη 
τις τίνάς αύτών έκ παλληκαρισμοΰ, μόνον άπδ 
τοΰ σχοινιού ίκρατουμένους, χωρίς νά στηρίζωσι 
τούς πόδας των είς οίονδήποτε μέρος.

Εμβρόντητος, κατειλημμένη άπδ σκοτοδινί- 
ασιν, ή Αννα έκρατεΐτο ίσχυρώς είς τήν κάμη- 
λον, τήν διαπερώσαν τδ κάνιστρον, δπου εύτυχώς 
•Supov θέσιν οί δύω μικροί πόδες της. ’Εφ’ δσον 
δμως έβυθίζετο είς τήν γήν ηύξανε καί ή αγω
νία της. Εβλεπε τδν δρίζοντα σμικρυνόμενον βαθ
μηδόν, τήν ήμέραν καταπίπτουσαν, τδν αέρα 
σπανίζοντα καί τήν θερμοκρασίαν ύψουμένην. Πρδς 
στιγμήν ή πτώσις τών ύδάτων άντήχησεν εις τά 
ώτα αύτής, ώσε'ι υψηλοί καταρράκται εμελλον νά 
πέσωσι κατ’ αύτής, βραδύτερον δέ οί όφθαλμοί 
της έπληγησαν ύπδ τής λάμψεως καί τής θερμό

τητας τών μεγάλων πυρών, παρ’ οίς έδιάζετο νά 
διέλθη (I). Τδ πνεΰμα είχεν δλοκλήρως τεταραγ- 
μένον. όλαι αί έντυπώσεις αύται ώμοίαζον πρδς 
δσας έμποιεϊ φρικώδές τι φάσμα, καί πολλάκις 
μάλιστα έπερώτα έαυτήν έάν ζή είσέτι ή έάν ή 
ψυχή της δέν καταβαίνή είς τόπον καθαρισμού. Τέ
λος θόρυβοι νέοι καί ήχοι φωνής άνθρώπων άνέ- 
βαινον άπδ τοΰ βάθους τής άβύσσου, αΰξάνοντες 
άνά πάσαν στιγμήν· ή δέ Αννα, άναλαμβάνουσα 
τήν συναίσθησιν τής θέσεώς της, έσυμπέρανεν, δτι 
ήγγιζεν είς τδ τέρμα τοΰ κινδυνώδους ταζειδίου 
της. Καί αληθώς, μετ’ δλίγον κατετέθη έπί σα- 
νίδος στενής, ητις έν είδει γεφύρας, έκάλυπτε 
τδν πυθμένα τοΰ φρέατος, σχηματίζοντα δεξαμε
νήν βαθεϊαν, πεπληρωμένην ύδατος πυκνοΰ καί 
βορβορώδους.

Τδ άτυχές παιδίον δέν έτόλμησε κατ’ άρχάς νά

« ’Εάν τδ μεταλλεϊον ήναι βαθύ διαιροΰσι τδ 
δι είσοδον χρησιμεΰον φρέαρ είς δύω ή τρία Ορι
ζόντια τμήματα κυκλικά, είς έν τών δποίων δια- 
τηροϋσι πυράν μεγάλην, σύρουσαν πρδς έαυτήν 
τήν άπδ τών άλλων έξερχομένην ψύχραν άτμοσφαϊ- 
ραν, καί διά θυρίδων μεταδίδουσιν ούτω τήν θερ
μότητα είς δλα τά μέρη τοΰ μεταλλείου. » 

κάμη ούδέ έν κίνημα. Τψωσεν έντρομον τα βλεμ- | 
μ.χιά του πρδς τδ διάστημα, όπιρ ίιέτρε,εν, όπως ί 
καταβή, καί δπερ έμελλεν έφάπαξ έτι νά όιέλθσι, 
δπως έξέλθη τοΰ τόπου αύτοΰ τοΰ τρόμον καί τής 
φρίκης. Δέν διεκρινεν, είμή έν μόνον στίλβαν ση- 
μείον- καί τοϋτο υπήρχε τδ όρατδν τοϋ ουρανού 
διάστημα. Τρεμουσα, εϊς ακμήν λειποθυαίας, μό
λις ήδυνήθη »ά προχωρήστι πρός τινα σπιλαδα, ό
που καί πεσοΰσα έκάθησε.

Αντικείμενα παράδοξα, θορυβώδη, διήρχοντο, 
παρήρχ’οντο, έστρέφοντο πέριξ αύτής, ήρχοντο καί 
έπανήρχοντο είς πανδαιμόνιου στοών, διαδρόμων 
στενών, ζοφερών, υγρών, οίτινες ή έληγαν είς τήν 
είσοδον τοΰ ορυχείου ή περιεπλέκοντο ω; οί περί
δρομοι λαβυρίνθου. Κραυγαί, παράδοξα άσματα 
άντήχουν ύπδ τούς θόλους τούτους, κλονουμένους 
έκάστοτε ύπδ κρότων όμοιων τηλεβόλου- (διότι 
μεταχειρίζονται τήν πυρίτιδα πρδς αποκοπήν τών 
βράχων). Διά τής ερυθρωπού λάμψεως τών άν,ταυ- 
γαστηρίων φανών, τεθειμένων είς άπόστασιν μα
κράν άπ’ άλλήλων, ή νΑννα διέχρινε τέλος ότι δ 
περικυκλών αυτήν ζών σωρός συνίσταται έξ άν
δρών, γυναικών, παιδιών, περιπατούντων κεκυ- 
φότων κα'ψφερόντων σάκκον ύπ άνθράκων πεπληρω- 
μένον έπί τών ώμων, έξ ίππων καί ήμιόνων έ- 
ζευγμένων είς βαρυτάτας άμάξας, έκ γαλών, κυ- 
νών καί αύτών έτι τών ακαθάρτων ζώων, δσα βρύ- 
ουσιν εντός τών νοσιρών οικημάτων. ‘Η νέα κά
τοικος τού ορυχείου, διατεθειμένη ούτως, ήπόρει 
τί έμελλε νά πράξιρ, δτε είδεν επανερχόμενου τδν 
άνδρα τής Λουκίας, κρατούντα είδος κοφφίνου.

— Λάβε αύτδν, τή είπε, θές αύτδν έπί τών 
ώμων καί άκολούθει μοι. Θέλω σέ όδηγήσει είς τδ 
μέρος, δπου μέλλεις νά έργάζησαι.

0 Τδμ είσήλθεν είς στοάν έν άρχή άρκούντως 
υψηλήν δπως ίσταται όρθιος εύκόλως, καί άρ
κούντως πλατείαν, όπως ή ’'Αννα βάί.ρ πλησίον 
του, ητις δμως βχθμηδδν καί κατ’ δλίγον άπέ- 
βαινε χθαμαλωτέρα καί στενωτέρα- ’Επί τέλους 
ήναγκάσθη νά σταματήσρ, ούχί διότι δεν ήθελε 
να συρηται γονυπετής καί διά τών χειρών, γυμνά
σιου γνωστότατον είς τούς όρύκτας, άλλά διότι δ 
διάδρομος ήτον οΰ μόνον λίαν χαμηλός, άλλά 
προσέτι καί άρκετά στενός, μή έπιτρέπων αύτφ 
ούδέ καν νά γλιστρήση.

— Βλέπεις, δτι δέν δύναμαι νά προχωρήσω 
περαιτέρω, είπεν δ Τόμ· άλλά διά νέον άνθρωπον 
τοΰ άναστήματός σου δ δρόμος είναι διαβατός μέ
χρι τοϋ τομέως- εκεί θέλουσι πληρώσει τδν κόφ- 
φινον σου, θέλεις διαβή έντεϋθεν καί καταθέσει 
τούς άνθρακας είς τδ μέρος, δπερ διαβαίνων σοί 
έδειξα. ,

Καί δ Τδμ έπανέκαμψεν άφήσας τήν Ανναν 
μόνην έν τώ μέσω τοϋ υπογείου σκότους. Κατα- 
βεβαρυμένη, σχεδόν κατεπνιγμένη ύπδ τδν θόλον 
τούτον τοϋ χώματος καί τών βράχων, ή Αννα 
ήπόβει, πώς θέλει δυνηθή νά έπανακάμψτι, φέρου- 

σα έπί τών ώμων καί φορτίον. Αλλά σκέψις, ήν 
ήΐη πολλάκις έπανέλαβε, τή ήλθε κατα νοΰν. 
« Αλλοι το πράττουσι, τίνος έ.εκα καί έγώ να 
*ή τό πράςω; » Και μολην τήν κατάθλιψιν, 
ήν τή επροζε-νουν τά τείχη αύτά, α;ινχ έφαίνον- 
το έτοιμα νά την κατασυντρψωσι, έςηκολοόθησε 
τήν πορείαν της. Αμέσως μεγάλη φωτιζόμενη έ - 
κτασις ήνιώχθη προ τών οφθαλμών τής- έφθα- 
σ»ν είς το μέρος, όπου είργαζετο ό τυιχεύς. 11ολ- 
λαι οδοί εληγον εϊς τό μέρος αύτό' μεγάλη πο- 
σότης άνθρακας υπήρχε σ^σσωρευμένη και έσχη- 
μα.τι,ε σωρόν, περιζ του οποίου πλειστα οκταε
τή ή δωδεκαετή παιδία ύπλρχον συναθροισμένα. 
Μ τον ή στιγμή καθ ή. έμελλε ν άρχιορ ή με
ταφορά. Η Αννα, μιμούμενη τούς συνεργάτας 
της, κατέθεσε τόν κόφφινον, όνπερ έπλήρωσαν 
γαιανθράκων. 0 κόφφίνος ούτος, καλ ύμενος creel, 
Ομοιάζει κογχυλιον κτενιού, διότι πλατυνεται 
πρός τόν λαιμόν, ώστε νά δύναται να φέρρ καί 
μεγαλα τμήματα άνθρακος. Βλεπ,υσα τό τρο
μερόν βάρος, δπιρ ήτοίμαζον να την φορτώσωσιν, 
ή Αννα ένόμισεν, ότι ά,ίκητον κώλυμα έμελλε 
νά πυραβληθή είς τα σχέδια της. Εδυνήθη και 
τδν τρόμον της νά νικήσή, καί τήν ζωήν της να 
έκθέσρ : άλλά τήν δύναμιν ! τήν δό.αμιν * πώς 
νά τήν απόκτηση;

Καί όμως τήν εύρε. Τδ βάρος αύτδ, δπερ με
τά κόπου έθεσαν έπί τών ώμων της, τδ έκράτη- 
σε, κύπτουσα δέ καί πνευστιώσα διήλασε τής 
χθαμαλής στοάς, εί καί προσκρούσασα καί ξεσχι- 
σθ.ΐσχ είς τούς τραχείς βράχους- έπί τέλους έ- 
φθασε, καί μέ αίσθημα θριάμβου καί χΛρχς άφα
του ανέκραξε. « Δόξα τφ Θεώ ! κατωρθωσα τδν 
σκοπόν μου ! ό Πατήρ μου θέλει ίαθή. » (1)

(ί) Επειδή δυνανται νά κατηγορήσωσιν ημάς, 
ώς ύπερβαίνοντας πάσαν πιθανότητα, καθδ άπο- 
δίδοντας είς παιδίον οεκατετραετες δύναμιν πρδς 
έκτέλεσιν τοιούτων έργων, παραθέτομεν τεμά
χιον ειδικού συγγράμματος, δπερ μάς έδωκε τήν 
ιδέαν τής Αννης. όμιλών περί τών ενασχολήσεων 
πολλών άλλων παιδ'ίων, δ συγγραφιύς προσθέτει.

« όλα ταϋτα είναι άσήμαντα, παραβαλλόμενα 
πρδς τδ κατόρθωμα τής Ελισσον - Ζ’άκ, κορασιού 
ένδεκαετοΰς, άνθρακοφόρου έν τφ Leon - Head. 
Αναβαίνει τδ βρέφος αύτδ μέχρι τών χειλέων ά- 
πής ύψους εννέα κλιμάκων, έν τή όποια δριζον- 
τείως έσκάφη φρέαρ. Λαμβάνει τδ κάνιστρον αύ
τοΰ καί φθάνει* ούτω είς τδν θάλαμον τής εργα
σίας ( rom of Wark ). Εναποθέτει τότε τδ κά
νιστρον, δπερ πληροΰσι γαιανθράκων καί δπερ 
μ’όλις δύω άνδρες δύνανται νά θέσωσιν έπί τών 
ώμων του. ^Γελαμώνες εϊσί προσηλωμένοι είς τδ 
μέτωπόν του καί τδ σώμα του, κατά λεξιν κεκυ- 
φδς, είς σχήμα ημικυκλίου, δπως τδ βάρος άρ
κούντως διατηρήται. Προσθέτουσι ^ύω ή τρία 
τμήματα άνθράκων, ίσοσταθμούντα καί μή έπί 
τού τραχήλου του, καί άναρτώντες τδν λύχνον ά-
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Μετά μακράς ώρας έργασίας ή κραυγή « Loose! 
Loose ! » άντηχεΐ ΰπό τούς θόλους. Σημαίνει ή 
στιγμή, καθ ήν οί έργάται μετά τον μεσημβρι
νόν δεΐπνον, άναλαμβάνουσι καί ώρας άνάπαυσιν, 
ής τοσαύτην έχουσι χρείαν' έν τω άμα δλων οί 
βραχίονες σταματώσι, αί άξίναι μένουσιν έμπη- 
γμέναι εις τούς ετοίμους νά άποκοπώσι βράχους, 
τά φορεία, βισίως κατατεθέντα, μένουσιν έν μέ
ση τή όδω. 0 κόσμος όλος κλονεΐται, καί έντδς 
δύω στιγμών πλήθος συναθροίζεται άπειρον είς 
τάς στοάς τάς λήγουσας εις τον παρά τών εργα
τών καλούμενον θάίαιιον, « θάλαμον μεγαλο
πρεπή τφόντι, μετά στηλών περιποικιλμένων, ό
που ο χρυσός και δ κυανός συμμίγνυνται πρός 
τόν έβενον, μετά θόλων έστρωμένων διά στα
γόνων ύδατος, παρεμφερών στίλβουσι μαργα- 
ρίταις, μετά τών χιλίων λαμπάδων, αίτινες χύ- 
νουσιν έπί τής σκηνής αυτής φώς ούτω λαμπρόν 
όσον τό τών ύελίνων φανών τοΰ έν Παρισίοις 
θεάτρου. Ενταύθα όλοι οί όρύκται έκάθησαν κυ- 
κληδόν έπί τοΰ ύγροΰ έδάφους, έκρέμασαν τον 
λύχνον των άπό τού θόλου καί έξήγαγον τών 
σακκίων τάς ζωοτροφίας αυτών. » Η Αννα έρρι- 
πτε βλέμματα έκστάσεως έπί τών στιλβόντων 
φατνωμάτων τού έορτικού αύτού θαλάμου. Τήν 
εκπληξιν της παοετηρησεν είς τών ορυκτών, καί 
ούτος ήν ό Φραγκίσκος.

— ίδού, είπε, μία μικρά νεοφερμένη, ητις δέν 
ήλπιζε ποτέ νά εύρη ένταύθα τόσον ώραίον ε- 
στιατώριον. Αληθεύει τφόντι, δτι οσάκις συνα- 
θροιζόμεθα έν τή αιθούση ταύτη άποτελοΰμεν ώ- 
ραΐον θέαμα ;

— Καλά, ΰπέλαβεν άλλος, έλάχιστον είναι 
τούτο' έάν έολεπες τά άλατωρυχεΐα ;τής Πολω
νίας ήθελες τφόντι θαυμάσει. « Εκεί ύπάρχουσιν 
άληθεΐς υπόγειοι πόλεις, όδοί διεγεγραμμέναι εύ- 
θύταται, λάμπουσαι δέ έπίσης πανταχού, λαός 
άκτινοβολών άπό εύχαριστήσεως, δστις συνωθεΐ- 
ται κατά τάς ώρας· τής άναπαύσεως έπί τών 
πλατειών καί εϊς τάς οικίας. Ισως δέν θέλετε τό 

πό τής περιλαμβανούσης τήν κεφαλήν του οθό
νης, τό άφήνουσι μόνον νά έκτελέση τό ταξεί- 
διόν του. Συνίσταται δέ τό ταξείδιόν του είς τήν 
άνάβασιν σειράς κλιμάκων, ών εκάστη είναι δέ
κα καί οκτώ ποδών ύψους καί αίτινες τήν όδη- 
γοϋσιν άπό όχθης είς όχθην μέχρι τού πυθμένος 
τού πρώτου φρέατος, όπου εναποθέτει τό φορ
τίου. ϊπελόγισαν δέ, δτι τό τοιουτοτοόπως δια- 
περώμενον ύψος, προστιθεμένης καί τής διά τών 
ποδών οδοιπορίας, είναι ίσον τών πύργων τού έν 
Αονδινω Αγιου Παυλου. ΙΙολλαί γυναίκες άνα- 
βαίνουσι συγχρόνους καί συμβαίνει συνεχέστατα, 
ότι, διαρρηγνυμένων τών τελαμώνων, οί άνθοα- 
κες, οαους φέρει ή πρώτη, καταρρέοντες πίπτου- 
σι συνήθως άπό μεγάλου ύψους κατά κεφαλής 
τών επομένων. »

πιστεύσεΓ καί δμως έν τώ όρυχείω τής Βιελιέ- 
ζκας εύρίσκεται λίμνη γλυκού υδατος, έν τή ό- 
ποία ήναψαν πυροτέχνημα καθ’ ήν ημέραν ηλθον 
είς έπίσκεψίν μας οί αΰτοκράτορες τής Αυστρίας 
καί τής Ρωσσίας. Διά νά κρίνηται δέ περί τού ύ
ψους τοΰ [έπικρεμαμένου τής λίμνης θόλου άρχει 
νά σάς είπω, δτι αί υψηλότερου φθάνουσαι ^ακέ- 
ται δέν τόν ήγγιζαν. Επρεπε νά ίδη τις τά τείχη, 
τάς στήλας τών άλατίνων παλατίων λαμπούσας 
ώσεί άδάααντας, σμαράγδους καί σαπφείρους είς 
τήν λάμψιν τού πυροτεχνήματος καί τών παν
τοειδών χρωμάτων ύελίνων φανών, δι' ών έκόσμη- 
σαν τήν αίθουσαν τού χορού. Καί έν τή αιθούση 
ταύτη ύπήρχον άνδρες καταπεφορτωμένοι έκ χρυ
σού, ώραΐαι γυναίκες έσκεπασμέναι έξ άνθέων καί 
άδαμάντων, ένώ άφ ετέρου ή μουσική έπαιάνιζε 
θελκτικώτατα. ‘Ολόκληρος ή σκηνή παρίστανεν 
άνάκτορον χαϊρον, ήτον ή πραγματοποίησή μύθου 
τής χαλιμάς ».

— Καί διατί λοιπόν δέν έμενες έν τώ όρυ- 
χείφ αύτώ ;

— Ηθελον νά έπανίδω τήν πατρίδα μου" άλ
λως δέ αυτός δ υγρός άήρ τού άλατος, §ν άνε- 
πνέομεν, μοί έπροξένησεν άσθενείας αίτινες ήθε
λον μέ φονεύσει ταχύτερον τής άνθρακώδους κό- 
νεως.

— A ! είπε περιλύπως είς ετερος έργάτης, ή 
ούτως ή άλλως, βραδέως ή αίφνιδίως, τό όρυ- 
χεΐον έπί τέλους φονεύει τόν έν αύτώ εργαζόμενον.

— Ναί ! τούτο είναι σχεδόν άναπόφευκτον’ 
καί δ,τι λέγεις μοί αναπολεί είς τήν μνήμην γε
γονός τι δπερ θέλω σάς διηγηθή :

Είργαζόμην ποτέ έν Γαλλία' κατεγινόμεθα είς 
τήν άπόσπασιν τμήματος βράχου' μόλις άπεσεί- 
σθη ούτος καί στρώμα άμμου έχύθη καθ ήμών

■ καί μετ αυτοΰ σώμα νέου ένδεδυμένου έορτάσιμα. 
I Τόσον καλώς διετηρήθη είς τόν τόπον αυτόν καί 
I οί χαρακτήρες του τόσον ολίγον ήσαν ήλλοιωμένοι, 
ι ώστε εΰλόγως ήθελέ τις τόν έκλαβει ώς κοιμώ

μενον. Εν πρώτοις έςεπλάγημεν έπί τήν παρά-
' δοξον αΰτήν έμφάνισίν, άλλά μετ’ ολίγον ένοή-
■ σαμεν, δτι πρό ήμων είχομεν τό θύμα παλαιού 
ί κατακαθίσματος. 'Εκ τών ένδυμάτων, δσα έφε-

ρεν ό νέος, έφαίνετο, δτι έζη τουλάχιστον ήμισυ 
αιώνα πρό τής έποχής ήμών. Εξηγάγομεν αυ
τόν τού ορυχείου καί οί κάτοικοι τής περιχώρου 
συνήχθησαν περί αυτόν, ούδείς δμως έδυνήθη νά 
τόν αναγνώριση Μολοντούτο δτε διέκριναν, δτι έ- 
κράτει εϊς την χεΐρα κιβώτιον πλήρες γυναι
κείων στολισμάτων, οί ήλικιωμένοι ήρχισαν νά 
άναπολώσιν είς τήν μνήμην των τήν ιστορίαν νέου 
τίνος όρύκτου, άπολεσθέντος τή προτεραία τής ε
ορτής τής μητρός του καί περί τής τύχης τού 
οποίου οϋόέν ςέγνώσθη έκτοτε. Τή στιγμή ταύτη 
είδον τρέχουσαν γυναίκα ηλικίας επέκεινα τών 
όγδοήκοντα ετών, ητις διέσχισε τό πλήθος, έπλη* 
σίασε τό πτώμα, καί αμέσως ανέκραξε I

> — Πέτρε ! καλέ μου Πέτρε ! σύ είσαι ! έμελ- 

λ«ν Χοΐιώ* vi oi έπανίδω, καί τοιοϋτον όποιον 
«έ εεϊο.ν τή πρωία τής ημέρας καθ ήν ένόμισα, ό
τι σέ άπώλεσα διά παντός I Τίς ήδύνατο να μοι 
είπη, δτι μετά πεντήκοντα έτηήθελον γευθή τήν 
παρηγοριάν αυτήν j A ! κάλλιστα ησθανόμην, οτι 
άπέθανες καί δτι δέν μέ έγκατέλειπες 1 Φεύ 1 ένφ 
σέ υπώπτευον τοιοϋτον, σύ άπέθνησκες τόν νοϋν 
σου έχων είς τήν πτωχήν μητέρα σου ! Ω ! καλέ 
μου Πέτρε! ‘Η μήτηρ σου διήλθε ζωήν δυστυχε- 
στάτην, δλως διάφορον τής ζωής, ήν σύ παρε- 
σκεύαζες αύτη' άλλά σύ έπανέρχεσαι κατά τάς 
τελευταίας της ήμέρας, δπως τη άναγγείλης ζωήν 
βελτίονα, καθώς καί κατά τήν νεότητά της τη έ- 
φάνης υποτρέφων αυτή έλπίδας μακρυνών ίτών 
ευτυχίας !

‘Η έκστασις τής άτυχους ταύτης γυναικός υπήρ
χε τόσον μεγάλη, ώστε έκριναν πρέπον νά τήν 
άπομακρύνωσι τοΰ μέρους αυτού. Φεύ ! ήπατήθη- 
σαν, διότι έςέπνευσε τή στιγμή, καθ ήν τήν ά- 
πέσπασαν τοΰ σώματος τού υιού της.

‘Η Ιστορία αύτη ένεποί^σε σημεία συμπάθειας 
είς τά πρόσωπα τών άκροωμένων, καί τις αύτών 
είπε τότε.

— δταν είς έξ ήμών άπόλλυται τούτο είναι 
έλάχιστον, διότι συνήθως άπολλύμεθα είκοσι, 
τριάκοντα, πεντήκοντα καί έκατόν συγχρόνως' 
ιδού τί συνέβη είς τό υποβρύχιον άνθρακωρυχεΐον 
τοΰ Βόρκιγκτων, « Η διήθησις τών υδάτων κατέ
στρεφε βαθμηδόν άπό μακρού χρόνου τά άνώτε- 
ρα στρώματα.’Τινές έργάται, έν οίς συγκατελεγό- 
μην καί έγώ, παρετήρησαν,δτι τά τείχη υγραίνον- 
το είς τρόπον δλως παράδοξον, καί άπεφάσισαν 
νά άπομακρυνθώσιν. Οί πλείονες δμως έμειναν, 
καί έν μιάί νυκτί, έν μιδί μόνη νυκτί, ή θάλασσα, 
βιαίως άνοίγουσα έξοδον διά τών παρεμβαλλο- 
μένων αύτή προσκομμάτων, έπλημμύρησε τό ά
πειρον τούτο σπήλαιον. Τά καθέκαστα τής κατα
στροφής ταύτης έμειναν καί θέλουσι μείνει διά 
παντός άγνωστα, διότι ούδείς έπέζησεν, ϊνα τά 
διηγηθή, ούδέ tv καιν εύρέθη πτώμα έξ δσων κα
τά τήν νύκτα αΰτήν κατέπιεν δ Ωκεανός, καί ή 
νεκρώσιμος άκολουθία έψάλη έπί τού χαίνοντος 
καί σιωπηλού φρέατος. 0 είς τάς στοάς τού άνθρα- 
κωρύχείου έγκεκλεισμένος άήρ τόσον έπιέσθη με
ταξύ τών υδάτων καί τού έδάφους, ώστε, άφοΰ 
μετέδωκεν είς αύτό κίνησιν όμοίαν τή τού δο- 
νουμένου υδατος, τό διέσχισε διά κρότου τών φρι- 
κωδεστάτων, καί τότε τό ύδωρ, άναμεμιγμένον 
μέ άμμον, έτινάχθη όγκωδέστατον εις ύψος μέ- 
γιστον καί άκολούθως έπιπτε βορβορηδόν έπί πέν
τε συνεχείς ώρας. Τό άνθρακωρυχεΐον ήλλοιώθη το- 
σοΰτον, ώστε παρητήθησαν τής άποκαταστάσε- 
ώς του. »

Ή θλιβερά αυτή συνδιάλεζις, τά ζοφερά ταΰτα 
διηγήματα, όμοιάζοντα τούς τόπους έν οϊς άντή- 
χθ·>ν, διεκόπησαν διά τού σημείου τής έπαναλή- 
ψεως τής εργασίας.

‘Η Αννα, τήν κεφαλήν πεπληρωμένην ίχουσα 
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δσων ήκουσε, ευρέθη είς θέσιν νά καταπαλαίση 
διπλάσιου φρίκης" άλλ’ δλως άνήσυχος, δλως τρέ- 
μουσα εΐργάζετο άπαύστως, καί ούτω διήνυσε τήν 
ήμέραν δλην. Τέλος έφθασεν ή στιγμή, ήν έθεώ- 
ρει ώς οΰδέποτε έπανελευσομένην. ’Εξήλθε τοΰ 
δρυχείου καί έπανεΐδε τήν ήμέραν. ή I πόσον ή 
επιφάνεια τής γής τή έφάνη ωραία ! ‘Ο άήρ, τό 
φώς, ή πεδιάς, τά δένδρα, τά πτηνά, τά άνθη, 
τά πάντα διήγειρον αΰτήν είς ρεμβασμόν.

Ασθμαίνουσα έξ ανυπομονησίας μόλις έσχε και
ρόν νά έξαλείψη τά ίχνη, τά μαρτυροϋντα τήν έν 
έν τώ άνθρακωρυχείω διαμονήν της, καί τρέχουσα 
άπό τής οικίας τής Αουκίας ώρμησεν υπό τήν 
στέγην έκείνην, ής έδιπλασίασε τήν λύπην ή μα- 
κρά αΰτής απουσία.

— Ιδού ! ίδού έπανήλθον, έφώνησεν αύτη άπό 
τού κατωφλιού τής θύρας’ έμελλον νά σάς έπανί- 
δω καί νά σάς έναγκαλισθώ.

‘Η ’Ιωάννα, έκπεπληγμένη διά τήν παραφοράν 
αυτήν, τή είπε μειδιώσα.

— Τωόντι, αδελφή μου, νομίζει τις δτι έξέρ- 
χεσαι βαράθρου.

‘Η Αννα έσκίρτησε καί έμετρίασε τήν χαράν 
της, φόβφ μή προδοθή, άλλά πόσον θωπευτική 
καί περιπριητική υπήρξε τήν έσπέραν αΰτήν είς 
τόν πατέρα καί είς τήν άδελφήν αυτής ! Ενφ τήν 
ήμέραν διήλθεν ούτω δειλή μετά προσώπων ά- 
διαφόρων, πόσον ήδη ή οΐκογένειά της τή έφαί
νετο αγαπητή καί προσφιλής. Πόσον κατεβρόχθι- 
ζε τήν εύχαρίστησιν τοΰ νά έμβλέπη είς τά άγα- 
πητά ταΰτα όντα, άτινα είς τό μέλλον θέλει ά. 
φήνει τόσον συχνά.

Κατά τήν νύκτα, έν τω μέσιρ τών ενυπνίων δ
σα τή παρίστανον τήν φρίκην τού ορυχείου, είδε 

προκύπτουσαν άπό νέφους τήν κεφαλήν τού έρ- 
γάτου Φραγκίσκου, δστις τή εϊπεν ήδη λόγους 
καί διά γλυκυτέρας φωνής τή προσέθηκε.

— ’Επίστρεψον άφοβος είς τό άνθρακωρυχεΐον' 
δ φύλαξ άγγελος παρακολουθεί σοι !

‘Η ’’Αννα έξύπνησε, συγκεκινημενη υπό τής ο
πτασίας αΰτής καί άνιμνήσθη τής άπαντήσεως 
τής Αουκίας είς τάς έρωτήσεις, δσας τή απεύθυνε 
περί τού Φραγκίσκου.

— Ούδείς γινώσκει τί είναι οΰδέ πόθεν έρχε
ται. Οί μέν τό$ μισούν, οί άλλοι τόν λατρεύουσι. 
Δέν γνωρίζω τί νά εϊπω] περί τών διηγημάτων, δσα 
δι’ αΰτόν ακούω' τόν θεωρώ δμως καλόν έργάτήν, 
άνθρωπον άγαθής καρδίας καί δέν ζητώ τί πε

ραιτέρω. * 1
(’Ακολουθεί.)
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Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ
( Συνέχεια ίδε φυλ. 57. )

ΚεφάΛαΐΜ· Β'.
Οί ξένοι ήσαν τδν αριθμόν τρεις, διότι ξένοι 

ήσαν τφ δντι, ώς είπεν εϊς τδ ους τοϋ συντρόφου 
του δ ράπτης όμέσπης, (δστις, άν ήγάπα νά καυ- 
χαται, ήδύνατο νά είπρ έν πάση Αληθείς δτι ίγνώ- 
ριζεν, ού μόνον τά ονόματα, άλλά σχεδόν καϊ τά 
Απόκρυφα πάντων και πασών δσοι διέμενον έντδς 
άκτίνος δέκα μιλιών πέριξ τής κατοικίας του) καϊ 
ξένοι μάλιστα ήθους μυστηριώδους καϊ άπειλητι- 
κοΰ. δπως δέ και ό αναγνώστης δυνηθή νά έκτι- 
μήβη τδ κατά τδ μάλλον ή ήττον βάσιμον τής τε
λευταίας ταύτης εικασίας, άνάγκη νά έπεκταθώ- 
μεν εϊς λεπτομέρειας τινάς περί τοϋ σεβασμίου ε
ξωτερικού τών άνθρώπων τούτων, οίτινες είχον τήν 
δυστυχίαν νά μή ήναι γνωστοί είς τδν φλύαρον 
ράπτην τοϋ Νέου Λιμένος.

0 είς λοιπόν αύτών, δστις καϊ διεκρίνετο τών 
άλλων κατά τήν σοβαρότητα τοϋ ήθους, ήν νέος 
ήλικίας είκοσι έζ ή είκοσι έπτά έτών περίπου. Αλλ* 
δπως πεισθή τις δτι τά έτη ταϋτα δέν είχον άπαρ- 
τισθή έξ ημερών ήσυχων καϊ νυκτών Αναπαυτικών, 
ηρκει νά παρατηρήσ») μόνον τάς φαιάς έκείνας καϊ 
βαθειας κηλίδας αίτινες έκάλυπτον τδ πρόσωπόν 
του καϊ παρείχαν χροιάν έλαιοειδή είς δέρμα φύ
σει λευκόν, χωρίς δμως νά μετριάσωσι κατ’ ούδέν 
την εκφρασιν τής έντελοϋς υγείας ητις έπέλαμπεν 
έπ αύτοΰ. Οί χαρακτήρές του μετεϊχον εύγενείας 
μάλλον και ρώμης ή κανονικότητος καϊ συμμε
τρίας. Η ριν του δέν είχεν ϊσως Αναλογίας πολύ 
ακριβείς, αλλ ένέφαινεν άνδρα θρασύν καϊ παρά- ί 
τολμον, ένουμενη δέ μετά τών μακρών όφρύων 
του έδιδεν εις τδ άνώτερον μέρος τοΰ προσώπου 
του το ήθος εκείνο τδ πλήρες έκφραστικότητος 
καϊ νοημοσύνης, τδ χαρακτηρίζον σήμερον τάς 
πλείστας άμερικανικάς φυσιογνωμίας. Τδ στόμα 
του έξέφραζε σταθερότητα καϊ άνδρίαν οί δέ δ- 
δοντες του καθίσταντο λευκότεροι έκ τοΰ Αμαυρού ' 
χρωμ,ατος τοϋ λοιποϋ «ροσώπου. Η κόμ,γ] του, ί 
μαύρη, ώς δ έβενος, έπιπτεν άτάκτως κατά βο
στρύχους έπϊ τών ώμων του, οί δέ οφθαλμοί του 
ήσαν μεγαλείτεροε τών συνήθων καϊ έκφράσεως 
λίαν ευμετάβλητου, μάλλον δμως γλυκείας ή σο- 
βαράς.

Τδ δε άναστημά του είχε τήν εύμοιρον έκείνην 
άναπτυςιν τήν ένόνουσαν κατά τρόπον ίδιάζοντα 
τήν ρώμην μετά τής εύκαμψίας, έφαίνετο δέ ώς 
προϊόν έντελοϋς συμμετρίας, τόσον αί άναλογίαι 
ησαν Ακριβείς καϊ θαυμαστή ή χάρις. Καί τοι δέ 
αί διάφοροι αϋται φυσικοί ιδιότητες έχανον μέ
ρος τοΰ μεγαλείου των καλυπτόμενοι ύπδ κοινοϋ 
άπλοϋ ναύτου ένδύματος άν καϊ εΰπρεποϋς καϊ 
κομψώς φερομένου, ούχ ήττον δμως άρκούντως 

ήσαν σπουδαϊαι ώστε νά άποδειλιάσωσι τδν κλο- 
νουμένω τώ βήματι χωροϋντα φιλύποπτον ρά
πτην, καϊ νά τδν ρίψωσιν είς δεινούς δισταγμούς, 
άν πρέπαι νά άπευθύνη τδν λόγον πρδς τδν ξένον, 
ούτινος τδ βλέμμα ήτένιζεν ώς έν γοητείρρ τδν αύ- 
τοκαλούμενον σωματέμπορον, τδν προσωρμημέ- 
νον κατά τδ στόμιον τοΰ λιμένος. Αλλ’ ή συστολή 
τοϋ ανω χείλους τοΰ ξένου καϊ έτερον άλλόκοτον 
μειδίαμα έν φ ή άγανάκτησις έφαίνετο άναμιγνυο- 
μένη μέ τούς λόγους ους έψιθύριζε, ταϋτα πάντα 
μετέβσλον τήν αρχικήν άπόφασιν τοΰ καλοϋ ρά
πτου, οστις, μή τολμήσας νά διαταράξιρ τάς το- 
σουτφ βαθειας διασκέψεις τοΰ νεανίου, άφήκεν αύ
τδν έστηριγμένον έπί τίνος στήλης τής κρηπίδος 
προς ην απο πολλής ώρας ήρείδετο, χωρίς καν 
νά παρατηρήσ») τήν παρουσίαν του, και έσπευσε 
νά παραχώρηση ολίγον δπως έξετάση τουλάχιστον 
τούς δύο άλλους.

Τούτων ό είς ήν λευκδς, ό δέ έτερος μαΰρος, άμ- 
φότεροι δέ είχον ύπερβή τήν μέσην ήλικίαν καϊ 
έκ τοΰ εξωτερικού των έφαίνοντο δτι έπϊ πολύν 
χρόνον είχον έκτεθή είς τήν τραχύτητα τών κλιμά
των καϊ είς τρικυμίας παντοδαπάς καϊ άναριθμή- 
τους. Η δέ ένδυμασία αύτών, ύπδ πίσσης κεκαλυμ- 
μένη καϊ πλέον ή άπαξ φέρουσα τήν σφραγίδα 
τοΰ χρόνου, έμαρτύρει δτι άνήκον εϊς τήν τάξιν 
τών απλών ναυτών.

0 πρώτος είχε βραχύ τδ ανάστημα καί συνε
σταλμένου πλήν σφριγών’ άλλά δι’ εύτυχοΰς τής 
φΰσεως διαθέσεως, διά πολυχρονίου ίσως έξεως 
άναπτυχθείσης, ή κυριωτέρα τής ισχύος έ3ρα έ
φαίνετο εύρισκομένη είς τούς πλατείς καϊ εύσάρ- 
κους ώμους καϊ είς τούς στιβαρούς καϊ νευρώδεις 
αύτοΰ βραχίονας, ώσεϊ, κατά τήν συναρμολογίαν 
τοΰ σώματός του, τά κατώτερα μέλη δέν είχον 
άλλον σκοπόν είμή νά μεταφερωσι τά άνώτερα είς 
τά διάφορα μέρη δπου έπρεπε νά άναπτύξωσι τήν 
ένέργειαν καϊ τήν δραστηριότητά των. Είχε τήν 
κεφαλήν πλέον ή μεγάλην, τδ μέτωπόν βραχύ καϊ 
σχεδόν κεκαλυμμένον ύπδ τριχών, τούς οφθαλ
μούς μικρούς, ζωηροτάτους, ύπεροπτικούς μέν ένί- 
οτε, συνήθως δμως έστερημένους πάσης έκφρα
στικότητος· είχε τήν ρίνα χονδρήν, κοινήν καϊ 
ίονθωδη’ τδ στόμα μέγα καϊ ώς άναγγέλλον τοΰ 
κτήτορός του τήν άπληστίαν καϊ τδν πώγωνα εύ- 
ρυν και Αρρενωπόν. 0 άνθρωπος δέ ούτος, δ τόσον 
παραδόξως συγκεκροτημένος έκάθητο έπϊ κάδδου 
κενοΰ, καϊ εσταυρωμένος έχων έπϊ τοϋ στήθους τάς 
χεϊράς έθεώρει τδν σωματέμπορον περί ού πολ- 
λακις μέχρι τοϋδε έλαλήσααεν, φιλεύων άπδ και- 
ροϋ είς καιρόν τδν μαϋρον σύντροφόν του διά πα
ρατηρήσεων, άς ήούετο έκ τής άνεξαντλήτου πη
γής τών θεωριών καί τής μεγάλης του πείρας.

Ο δέ αίθίοψ κατείχε μέν θέσιν ταπεινοτέραν καϊ 
μάλλον Αναλογούσαν πρδς τάς ύποτακτικάς έξεις του, 
άλλά μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ άλλου μεγάλη ύπήρχεν ή 
δμοιότης ώς πρδς τήν διάταξιν τής ζωικής ισχύος

— Ίδού λαμπρός δρμος τή αλήθεια, Γουιναϊε, 
είπεν δ λευκδς άναμασσών τδν ταβάκον του καϊ 
πτύων καϊ πρώτον τότε άποτρέπων τούς δφθαλ- 
μούς άπδ τού πλοίου έφ ού πρό πολλών στιγμών 
τούς είχε προσηλωμένους" ίδού τή άληθείρι μέρος 
δπου καί ναύαρχος θά έπεθύμει νά βλέπη προσωρ- 
μισμένον τδ δίκροτόν του, παρά νά τδ θέση είς το 
στόμα τοΰ άνέμου. Η μπορώ νά είπω, χωρίς να 
καυχηθώ, δτι καϊ έγώ γνωρίζω ολίγον άπο ναυ
τικήν’ άλλά, νά μ’ έπάρ’ ό διάβολος άν ήμπορώ νά 
μαντεύσω, τδ κατ’ έμέ, ποια είναι ή φιλοσοφία 
τού πλοιάρχου καϊ άφησεν ούτως έκτεθειμένον τδ 
πλοΐόν του εις τδν εξωτερικόν όρμον, ένώ ήδυνατο 
νά τδ ρυμουλκήση είς όλιγώτερον από ήμίσεΐαν 
ώραν εϊς τήν άκίνητον αύτήν λίμνην, ένώ τώρα, 
έκτος τού κινδύνου τδν όποϊον τρέχει, άν αιφνι- 
δίως σηκωθή άνεμος, έκτδς αύτοΰ, δίδει και τό
σον κόπον είς τάς λέμβους του.

0 μαϋροο έπεκαλεϊτο Σκιπίων δ Αφρικανός, δια 
τής έπιτηδεύσεως έκείνης τοΰ πνεύματος, ητις ήν 
κοινότερα είς τάς Επαρχίας ή είς αύτας τας Α
μερικανικός Πολιτείας καί ητις ίπλήρωσε τάς τε
λευταίας τής κοινωνίας τάξεις δι Αντιπροσώπων, 
κατά τδ όνομα τουλάχιστον, φιλοσόφων, ποιητών 
καί ρωμαίων ηρώων. Δι αυτόν λοιπον τδν Σκι- 
πίωνα ήτο πράγμα έντελώς άδιαφορον, αν τό πλοϊον 
ήν έκτδς ή έντδς τού λιμένος, τό Απέδειξε δέ ά- 
ποκριθείς δι υφους Αδιαφορίας και χωρίς κάν να 
διακόψη τήν παιδαριώδη του διασκεδασιν.

— ’Δικό του πλοϊον, δικό του καϊ το φροντί
δα1 τί μέλει εμένα άν όλο τδ θάλασσα έμβη 

μέσα;
— Σέ λέγω, Γουιναϊε, έπανέλαβεν δ άλλος διά 

τόνου ξηρού καϊ έρεστικοΰ, σε λέγω οτι αυτός δ 
άνθρωπος δέν έννοεϊ τίποτε. Έάν ήξευρεν ολίγον 
νά κυβερνά πλοϊον, θά άφινε τδ ίδικόν του εϊς το 
πέλαγος, ένώ ήμπορούσε νά τό δέση» πρύμα πλώ- 
ρα είς λιμένα τόσον καλόν ;

— Τί λέγει έσένα όρμος; ύπελαβεν ό μαύρος 
άρπάζων διά τής άπληστείας τής οικείας τω άμα- 
θεϊ τήν περίστασιν δπως εξάλειψη τού πνεύματος 
τοΰ αντιπάλου του την έλαφρον πλάνην δι ής 
συνέχεε τδν εξωτερικόν ναύλοχον τοΰ Νευπδρτ 
μετά τοϋ εύρυτέρου δρμου τοΰ χωρίζοντος, αύτόν 
άπδ τόν λιμένα, δλίγον δέ φροντίζων, ώς οί πλει- 
στοι τοϋ είδους του, άν ή παρατήρησες δέν έφηρ- 
μόζετο κατ’ ούδένα τρόπον είς τδ άληθές τής ερι- 
δος θέμα’ έγώ νά μήν άκούση ποτέ αυτούς νά λέ
γουν δρμος έψ θάλασσα μέ γύρω γύρω ξηρά ·

— Ακουσέ μου, παρακαλώ, κυρ ναύαρχε, υπέ- 
λαβεν όργίλως δ λευκδς κλίνας πρός τον δεξιόν 
ώμον τήν κεφαλήν δι ήθους απειλητικού, αν και α
κόμη δέ είχε καταδεχδή νά στρέψη τους οφθαλ
μούς πρδς ^όνάϋτελή Αντίπαρόν του άν δέν θε- 
λης νά ίδής σπασμένα τά κόκκαλά σου, δέσε κα
λά τήν γλώσσάν σου καί μή τήν άφί^τ. νά τρ<·χη 

I τόσον πολύ. Είπέτε μου, παρακαλώ, έ α μόνον.

καί τοι ό μαύρος κατείχε τδ πλεονέκτημα τοΰ ά- 
ναστήματος καϊ τών Αναλογιών τοΰ σώματος μά
λιστα. Διότι, άν καϊ ή φύσις είχεν εγχαράξει έπϊ 
τών χαρακτήρων του τούς διακριτικούς έκεινους 
τόπους, δι’ ών διεσημαίνετο ή έξ ής ώρμάτο φυλή, 
δέν έπραξεν δμως τοϋτο κατά τας στιγμας έκεί
νας τάς τρομερός, καθ’ άς στρέφει την όργην αυτής 
κατά τοΰ λαοϋ τούτου τοΰ φέροντος τήν σφραγίδα 
τής άπαρεσκείας της. Καθότι οι χαρακτήρες τοϋ 
μαύρου τούτου ήσαν ώραιότεροι η κατα το συνη- 
θες, δ δέ γλυκύς οφθαλμός του εύκόλως έλαμβανε 
τήν έκφ’ρασιν τής χαράς καϊ ένίοτε μαλιστα, ώς 
ό τοΰ συντρόφου του, καϊ τήν έκφρασιν τής ά- 
στειότητος. Η κόμη του ήρχιζεν ύπολευκαινομένη, 
τδ δέρμα του δέν είχε πλέον ώς έν τή νεότητι την 
στίλβουσαν έκείνην χροιάν τής ασφάλτου, παντα 
δέ τά μέλη του καϊ πάσαί του αί κινήσεις έμαρ- 
τύρουν άνθρωπον ού τό σώμα είχεν άποσκληρυνθή 
ύπδ εργασίας άπαύστου.

Έκάθητο έπϊ λίθου τινδς καϊ διεσκέδαζεν άναρ- 
ρίπτων μικρούς χάλικας καί άρπάζων πάλιν αύτοΰς 
διά τής αυτής χειρδς δι' ής τούς έρριπτεν. Η δια- 
σκέδασις δέ αυτή, είς ήν έφαίνετο εντελώς προση
λωμένος, άπεδείκνυε μέν τδ μικρολόγον τοΰ πνεύ
ματός του καϊ τήν έλλειψιν τών ΰψηλοτέρων έκει- 
νων αισθημάτων, άτινα γεννώντας εκ τής άνα- 
τροφής, κατεδείκνυεν δμως συγχρόνως καϊ τήν φυ
σικήν ίσχύν τοΰ αίθ οπος. Διότι, δπως παραδοθή 
μάλλον άνέτως καϊ άκωλύτως εϊς τδ παιδαριώδες 
τοϋτο παίγνιον, άνασύρας μέχρι τών Αγκώνων τας 
χειρίδας του χονδροειδούς του χςτώνος, άπεκάλυψε 
βραχίονα, δστις ήδύνατο νά χρησιμεύση εις ζω
γράφον ώς πρότυπον τοΰ βραχίονας τοϋ ήρακλε- 
ους, άν έλάμβανέ ποτέ Ανάγκην αύτοΰ.

Καϊ έν γένει μέν εϊς τά άτομα τών δύο τούτων 
ναυτών ούδέν υπήρχε τόσω άξιοσέβαστον ώστε νά 
άποθαρρύνη άνθρωπον ώς τδν ήμετίρον ράπτην υπό 
τής περιεργείας έχόμενον. Αλλ δμως ουτος, άν- 
τϊ νά άκολουθήση τήν πρώτην του κίνησιν, ήθε- 
λη·ε νά δείξη είς τδν χωρικόν πώς πρέπει τις νά 
φέρεται είς παρομοίαν περίπτωσιν, και να τώ δω- 
ση τρανώτατον δείγμα τής άγχινοιας, εφ γι τοσοΰ
τον έσεμνύνετο καϊ έμεγαλοφρόνει. Διό, άφοΰ τώ 
έκαμε μετά προφυλάξεως νεύμα συνεννοησεως, 
έπλησίασεν άθορύβω; καί ακροποδητί δπισθεν, ό
πως εΰοεθή είς θέσιν νά άκούση τά πάντα, άν μυ
στήριόν τι έξέφευγεν άκουσίως τοΰ στόματος τών 
ναυτών. Αλλά τδ προορατικόν του ύπ ούδενδς 
σπουδαίου περιστατικού έδικαιώθη κατά δυστυ
χίαν, ούδέ παρέσχεν είς αυτόν, πρδς έπιβεβαίω- 
σιν τών υπονοιών του, άλλο διδόμενον, εκτδο του 
απλού ήχου τής φωνής των. ίΐς προς τας λεξεις 
δ’ αΰτάς, καίτοι έπείσθη ό άγαθός ράπτης δτι πε
ριείχαν προδοσίαν, ήναγκάσθη μολοντούτο νά ά- 
ναγνωρίστι δτι αύτη τοσουτω καλώς υπεκρυπτετο, 
ώστε διέφευγε τήν αγχίνοιαν του. Περί τής δρθό- 
τητος δέ ή μή τών ιδεών τούτων αφινομεν αυτόν 

Αναγνώστην νά κρίνη.
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λόγον — 6 Xtfjurjv είναι λιμήν, καί ή θάλασσα εί- 
vm θάλασσα;

Καί έπειδή αί δύο αύται έρωτήσεις ήσαν προ- 
**άσεΐ( τάς δποίας ούδ αύτδ; δ όξύνους Σκιπίων 
ήδόνατο ν’ άντικροόση, φρονίμως ποιων άπέσχε 
σεάοης άντιρρήσεως άρκεσθείς μόνον είς συναινετι
κήν τής κεφαλής κίνησιν, καί γελών τόσον έκ- 
•βμως διά τδν θρίαμβον 8ν ένόμιζεν δτι έκέρδησε 
κατά τοΰ συντρόφου, ώσεί ποτέ δέν είχε βαρυνθή 
4πδ φροντίδος, ουδέ έκτεθή εϊς έξευτελισμούς ή 
είς προσβολάς, έπί τοσοΰτον χρόνον και μετά το- 
«αύτης υπομονής ϋπενεχθείσας.

— Ναι, ναϊ, έγόγγυσεν δ λευκδς άναλαμβάνων 
τήν πρώτην του στάσιν καί σταυρόνων πάλιν τούς 
βραχίονας, τούς δποίους πρδς ώραν είχεν άποχω- 
ρίσνι δπως πλειοτέραν δώση τήν ’έμφασιν είς τήν 
απειλήν τον" κάθεσαι τώρα κοί ρουφάς τδν αέρα 
ώς πεινασμένη κουρούνα ώς νά μ’ ένίκησες τάχα 
είς τδ ζήτημα. Καί δέν ήξεύρεις δτι μαύρος καί 
καί άλογον ζώον είναι έν καί τό αύτδ, διότι ουτω 
τά έκαμεν δ Θεός" καί δτι ένας ναύτης δστις έπιε 
τήν θάλασσαν μέ τδ χουλιάρι καί παρέπλευσε τό
σα άκρωτήρια φοβερά, έχει ίσως τό δικαίωμα νά 
μεταχειρισθή τήν φωνήν του, έστω καί άνωφελώς, 
διά νά δώση έν μάθημα εις ζώον ώς έσέ ! σου λέ
γω δτι δ φίλος έκεΐ, είς τδ εξωτερικόν τοΰ λιμέ- 
νος τούτου, δέν ήξεύρει τί θά είπή προσόρμησις, 
ή μάλλον, θά έρριπτε τόνον πρδς τδ μεσημβρινόν 
άκρον τοΰίμικροϋ έκείνου νησιδίου, τδ δποϊον βλέ
πεις, καί σύρων τδ πλοϊόν του ίως έκεΐ θά τδ 
προσόρμιζε μακρύ πλατύ είς τδ μέρος αύτό. Τώ
ρα δέ πρόσεξε καλά, αραπάκι μου, καί ακούσε τούς 
λόγους τοϋ πράγματος, προσεθετο διά φωνής 
γλυκείας, άποδεικνυούσης δτι δ λαβών χώραν μι
κρός εκείνος άκροβολισμδς δέν διήρκεσε περισσό
τερον μιας τών πολυαρίθμων έκείνων καί αιφνί
διων καταιγίδων, άς άμφότεροι είχον ίδεϊ καί αί
τινες συνήθως ΰπεχώρουν άμέσως εις τήν γαλήνην. 
Ακολούθησε τάς άναλογίας τών λόγων τούς δποί

ους σοϋ κάμνω τήν χάριν νά σοΰ είπώ. Είς τδ μέ
ρος αύτδ ήλθεν ή διά κάτι τι ή διά τίποπε, άλή- 
θεια ; Τποθέτω δτι αύτδ τδ παραδέχεσαι καί σύ. 
Τδ λοιπόν, «ν ήλθε διά τίποτε, τότε περιττόν ή
το καί νά προσορμισθή διόλου’ ήμποροΰσε νά τδ 
βαστάξη είς τδ πέλαγος, καί τότε καί έγώ δέν θά 
είχα νά είπω τίποτε' άλλ έάν δμως ήλθε διά κάτι 
τι ήμποροΰσε νά τδ προμηθευθή εύκολώτερον,άν προ- 
σωομίζετο είς τδ μέρος έκεϊνο έκεΐ,περί τοϋ όποιου 
σοΰ έλεγα, παρά όπου υπήγε καί έσκαρώθη είς τδ 
μέρος αύτό. Τώρα, άν έχιρς τίποτε ν άντιτάξιρς 
είς τούς ορθούς λόγους μου, είπέτο καί είμαι έτοι
μος να σέ άκούσω ώς άνθρωπος φρόνιαος καί υπο
μονητικός.

*

— Ανεμος φυσηση άπδ έκεΐ, άπεκρίθη δ μαύ
ρος έκτείνας τδν βραχίονα πρδς τδ βορειοδυτικόν 
σημεϊον τοΰ δρίζοντος, καί πλοϊον θελήση νά ση- 
κωθή γρήγορα, γρήγορα’ πώς μακρύνη πολύ διά 
νά εύριρ αέρα; Α ! άποκριθής U; αύτό. ’Εσύ, πολ

λά ’ξεύρεις, κύριος Δίκ, άλλά ποτέ δέν ίδής «λοϊον 
πηγαίνει είς τά δόντ’α του άνεμος, οΰτε δέν ά- 
κούσης πίθηκα νά δμιλή.

— 0 μαύρος έχει δίκαιον, άνέκραξεν δ νέος 
δστις, ώς φαίνεται, είχεν άκούσει πάσαν τήν συ- 
ζήτησιν, ένω πρός άλλο μέρος έφαίνετο προ
σηλωμένος. Ο πλοίαρχος τοϋ σωματεμπόρου έ- 
μεινεν είς τδν εξωτερικόν δρμον, γνωρίζων δτι 
κατά τήν ώραν αύτήν τοΰ έτους σχεδόν πάντοτε 
δ άνεμος πνέει δυτικές, καί βλέπετε πώς έχει γυ- 
ρισμένας τάν κεραίας του, ένω είναι φανερώτατον, 

I ώς έκ τοΰ τρόπου καθ §ν τά ιστία του είναι μα- 
ζευμένα, δτι έχει πλήρωμα πολυάριθμον. Ηξεύ- 
ρετε νά μ εϊπήτε, φίλοι μου, άν έχη ριμμένην άγ
κυραν ή κρατείται άπδ άπλοΰν χ,άλων ;

— Αλλα πρέπει νά έχασε τόν νοΰν τόυ αύτός δ 
πλοίαρχος διά νά μένη τόσον άνηκτά χωρίς νά ρί- 

I ψη μίαν άγκυραν μεγάλην ή τουλάχιστον έν προ- 
αγκύριον (empennelle), άπεκρίθη ό λευκδς νομί- 
ζων, κατά τήν ιδέαν του, δτι δέν ύπήρχε μεγα- 
λειτέρα τής {δικής του εξουσία δπως άποφασίσγ) 
περί τοΰ τοιοότου. Είχα ΐδεΐ έως τώρα δτι δέν 
έγνώρ ζε τί θά είπή όρμος, άλλά ποτέ δέν θά έπί- 
στευα δτι, άνθρωπος δστις διατηρεί τοιαότην κα
λήν τάξιν είς τήν έξάρτησιν τοΰ πλοίου του ήθε
λεν έμπιστευθή αύτδ είς τήν δύναμιν άπλοϋ κά- 
λου πρός χάριν ένός άνέμου καί νά κινδυνεύη νά 
τδ ΐδρ κυλιόμενον πρός όλους τούς άνέμους καί 
περιστρεφόμενου ώς τδ πωλάριον έκεϊνο, τδ όποιον 
ήτο δεμένου εϊς μακρδν σχοινίον, καί τδ όποιον 
ειδαμεν καδ όδδν έπιστρέφοντες διά ξηράς άπδ 
Βοστώνην.

— Αύτοί ρίψαν μία άγκυρα καί άφησαν δλα 
τά άλλα είς τδν τόπον του, είπεν δ μαύρος ού δ 
δφθαλμδς ήτένιζεν είς τδ πλοϊον ώς πραγματο- 
γνώμονος, ένω έξηκολούθει άναρρίπτων τούς χά- 
λικάς του' αύτοί διαθέσαν δλα διά νά ήμπορέσαν 
τρέξει γρήγορα, γρήγ ρα, δταν θελήσαν ! καί έ- 
μένα θέλει νά βλέψη τδν Δίκ νά τρέχτ) έπάνω είς 
ίππον δεμένον είς δένδρου !

Καί δ μαΰρος παρεδόθη έκ νέου είς τήν έπιθυ- 
μίαν του καί διεσήμανεν αύτήν μάλιστα διά τα- 
λαντεύοεων τής κεραλής καί σφοδρών γέλωτος ρή
ξεων, ώσεί δλόκληοος ή ψυχή του έμαγεύετο έκ 
τής ποικίλης εικόνας, ήν ή βάναυσος φαντασία του 
τφ παρίστη, καί έκ νέου έπίσης δ σύντροφός 
του τδν έφιλοδώρισε διά τινων απειλών σεμνοπρε- 
πεστάτων. ό δέ νέος δστις μέχρες έκείνου ολίγον 
είχεν άναμιχθή είς τάς έριδας καί τούς αστεϊ
σμούς τών δύω άντιπάλων, άφείς αύτούς έστρεψε 
καί πάλιν τούς οφθαλμούς έπί τοΰ πλοίου δπερ, 
κατ έκείνην τήν στιγμήν, έφαίνετο δτι τώ ένεποίει 
διαφέρον παράδοξον. Διό κίνήσας τότε καί αύτός 
τήν κεφαλήν, ώσεί αί άμφιβολίαι του ήγγιζαν είς 
τδ τέλος των, είπεν, άμα τοϋ μαύρου ή εύθυ- 
μία κατεσίγασε.

—Ναι, Σκιπίων, σύ έχεις δίκαιον, τδ πλοϊον

κούω διδόμενον τδ πομπώδες όνομα τής έπιστή- 
μη; είς τέχνην, τή, όποίαν ήμπορώ νά ονομάσω 
καθαρώς μηχανικήν. Τούλάχιστον ήμεϊς οί νομι
κοί, έφ ών συγκεντρόνονται τά ιδιαίτερα μειδιά
ματα τών σοφών άκαδημιών, δέν τήν δνομάζομεν 
άλλως. *

— Εστω λοιπον, όνόμασέ την καί τέχνην καί 
δπως άγαπά;, διότι δ ναύτης δέν θέλει νά έχη 
τι κοινόν μέ τού; σοφού; του είδους σας, άπήν- 
τησεν ό νεανίας καί τώ έστρεψε τά νώτα δι’ ή
θους δυσαρέσκειας τήν δποίαν ούδ’ έπειράθη νά 
άποκρύψ-ρ”

— Ιδού νέος μέ νοϋν ! έψ.θύρισεν δ άλλος διά 
τόνου ταχέως καί μετά μειδιάματος συναινετικού. 
Φίλε, ά; μή συγχυζώμεθα δι’ 8ν λεξίδιον άσή- 
μαντον καί άδιάφορον. Ομολογώ τήν έντελή άμά- 
θειάν μου ώ; πρδς τήν ναυτικήν καί εύχαρίστως 
θά έλάμβανόν τινα μαθήματα άπδ άνθρωπον τό
σον εγκρατή τής εύγενοΰς έπιστήμης, ώς σύ. Νο
μίζω ότι έλάλεις περί τοΰ τρόπου καθ 8ν τδ 
πλοϊον έκεϊνο έχει ίρριμμένην τήν άγκυράν του 
καί περί τής εύταξίας ήτις επικρατεί τόσον είς 
τά ιστία δσον καί είς τό σκάφος ;

—* Είς τδ σκάφος; άνέκραξεν δ νέο; ναύτης πα
ρατήρησα; κατά πρόσωπον τδν έρωτώντα διά τοϋ 
αύτοϋ ώς καί πρό μιας στιγμής ήθους.

— Μάλιστα, εις τά ιστία καί είς τδ σκάφος, έ
πανέλαβεν αύτός άταράχως.

— Εγώ θαυμάζω τήν έξάρτησιν τοΰ πλοίου, 
ήτις μέ φαίνεται έν έντελεϊ εύταξίρι, άλλά δέν 
διϊσχυρίζομαι δτι δύναμαι νά κρίνω καί περί τοϋ 
σκάφους άπό τόσην άπόστασιν.

— ’Εγώ λοιπόν ήπατώμην' άλλά θά συγχω- 
ρήσης είς τήν άμάθειαν μαθητοΰ, διότι δμιλώ 
περί τής ϊπιστήιιης. ’Εγώ, ώς σοί ειπον, δέν εί
μαι παρ’ άνάξιός τις δικηγόρος είς τήν ύπηρε- 
σίαν τής Α. Μεγαλειότητος, πεμφθείς ένταΰθα δι 
έντολήν ιδιαιτέραν. Εάν δέν προέκυπτεν άθλιόν τι 
λογοπαίγνιου, ήδυνάμην νά προσθέσω — δέν έ- 
φθασα άκόμη τητ edpar τον ΰικαστον.

— Ούδεμία άμφιβολία δτι θά φθάσης μετ ό
λίγον εις τήν έντιμον ταύτην θέσιν, έπανέλα
βεν ό άλλος, έάν οί υπουργοί τής Α. Μ. γνωρί
ζουν νά έκτιμώσι τήν μετριόφρονα ικανότητα, έκ
τδς, τή άληθεία, άν πρότερον δέν σοί συμβή. . · 

0 νεανίας, έδηξε τδ χείλος, υψωσεν ύπερμέ- 
τρως τήν κεφαλήν, καί ήοχισε βαδίζων διά τής 
δδοΰ, άκολουθούμενος ύπδ τών δύο ναυτών τών 
συνοδευόντων αύτδν, οίτινες διετήρουν τήν αυτήν 
απάθειαν, όί δέ ξένος, ό φέρων τόν πράσινον έ- 
πενδύτην, ήκολούθησε διά τοΰ βλέμματος πάντα 
αύτών τά διαβήματα άταράχως καί μάλιστα, κατά 
τδ φαινόμενον, μετ’ άορίστου τινός εύχαριστή- 
σεως, θωχρεύων τό υπόδημα διά τοΰ μαστιγίου. 
καί φαινόμενό; δτι έσκέπτετο ώς προσπαθών νά 
συνάψιρ τήν συνδιάλεξιν.

— Νά κρεμασθώ ! είπε τέλος μεταξύ τών 
όδόντων του ώς ίν άπαρτίσή τήν φράσιν ήν ό

ν«τ«ται έπ’ άγκυραν καί είναι είς κατάστασιν νά 
άναπετάσιρ τά Ιστία του είς μίαν στιγμήν. Εντός 
δέκα λεπτών ήμπορεϊ νά εύρεθή έκτδς τών βολών 
τής κανονιοστοιχίας, αρκεί νά έχ-ρ μόνον μίαν φυ- 

σηματίάν άνεμον.
— Φαίνεται δτι είσαι άξιόλογος κριτής στερί τά 

τοιαϋτα, είπεν όπισθεν αϋτοϋ φωνή άρωστος. I 

’Επιστραφεις δέ ζωηρώς ό νέος παρετήρησε 
κατά πρώτον τήν παρουσίαν τών νεοελθόντων. Καί 
δμως ή έκπληξις δέν ήν δλη έδική του, καθότι 
είχε πάν δίκαιον ν’ άπ’αιτήσν) τδ μέρος του καί δ 
φιλόλάλος ράπτης, δστις, τόσον ήτο προσηλωμένος 
είς τδ ν’ άρπάσρ καί τά έλάχιστα κινήματα τών 
δύο διαλεγομένων, ώστε ούδ’ αύτός είχεν έννοήσν) 
τήν άφιξιν τοΰ άνθρώπου, δστις μάλιστα διέφευ
γε δυστυχώς τοΰ καταλόγου τών γνωστών του.

Ην δέ ό άνθρωπος ούτος τριακοντούτης ή τεσ- 
σαρακοντούτης τήν ήλικίαν, τδ δε ήθος, ώς καί 
ή ένδυμασία του ήσαν τοιαύτης φύσεως, ώστε νά 
διεγείρωσιν τήν άλλως είς ένέδραν ήδη εύρισκο- 
μένην περιέργειαν τοϋ πολυπράγμονος ράπτου. Τδ 
άνάστημά του, καί τοι ισχνόν, ανήγγελλε ρώμην 
έξαίσιον, άν καί μόλις όλίγον ΰπεράνω τοΰ με- j 
τρίου άνεπτυγμένον. Η έπιδερμίς του είχε λευκό
τητα γυναικείας, άλλά γραμμαί βαθέος έρυθροΰ 
χρώματος διατέμνοντες τδ πρόσωπον του καί κυ
ρίως έπί τών πλαγίων τής ωραίας καί όλίγον 
καμπύλης ρενός του συγκεντρούμεναι άφή- 
ρουν άπ’ αύτδ πάσαν θηλυπρέπειαν. Η κόμη 
του ήτο ξανθή, έπιπτε δέ κατά πυκνούς καί ω
ραίους βοστρύχους έπί τών ώμων του. Τδ στόμα 
του καί δ πώγων ήσαν μέν έντελοΰς κανονικό- 
τητος άλλ’ ίσως είς τό έν αύτών διεγράφετό τις 
έκφρασις υπεροψίας καί εϊς άμφότερα έκφρασις 
φιληδονίας. Οί οφθαλμοί του ήσαν γλαυκοί, γλυ
κείς δέ συνήθως, ένίοτε έφαίνοντό πως ώς τοξεύον- 
τες άγριόν τι καί βλοσυρόν βλέμμα. 0 πϊλός 
του υψηλός καί κωνοειδής καί όλίγον πλαγίως 
έστραμμένος παρεϊχεν εί; τήν φυσιογνωμίαν του 
έκφρασίν τινα θρασότητος. Επενδύτης δε βραχύς 
μεν, πράσινος δέ τήν χροιάν καί περί τήν όσφύν 
έσφιγμένος, περισκελιδες έκ δέρματος πτωκείου 
καί υποδήματα ύψηλά καί διά πτερνιστήρων ώ- 
πλισμένα, άπήρτιζον τδν ιματισμόν του. Είς δέ 
την χεϊοα έκράτει μαστίγιον, δπερ έπαιζεν είς 
του; δακτύλους τήν στιγμήν καθ ήν κατά πρώ- | 
τον παρετηρήθη, χωρίς νά φανή παντελώς δια
ταραχθείς ώς έκ τής έκπλήξεως ήν ή αιφνίδιος 
έμφάνησίς του προύξένησε.

Λέγω, κύριε, ότι είσαι κριτής άξιόλογος 
περί τα τοιαϋτα, έπανέλαβεν άφοΰ μαρτυρικώς 
καί άταραχως υπέμεινε το ψυχρόν βλέμμα τοΰ 
νέου ναυτου. όμιλεϊς ώς άνθρωπος συναισθανόμενος 
ότι έχει τδ δικαίωμα νά έκφέρη τήν γνώμην του.

— Καί μήπως δά ευρίσκεις παράδοξον τδ νά 
άγνοή τις έπιστήμην τήν όποίαν έξήσκησε καθ’ 
δλην του τήν ζωήν ;

— θΖι, άλλά παράδοξον μοϋ φαίνεται ν’ α
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νέος άφήκεν άτελή. — Παράδοξον, ό άστεϊος αΰτδς 
νά τολμήσρ νά προείπη είς έμέ τοιαύτην ύψωσιν !

Καί προφανώς ήτοιμάζετο νά τούς άκολουθήση, 
δτε ήσθανθη χεΐρα τεθεΐσαν άρχ,ετά οίκείως έπί 
τοΰ βραχίονό; του καί ήναγκάσθη νά σταθή. Τής 
χειρδς ταύτης ιδιόκτητης άδΐαφιλονείκητος ητον 
ό φίλος ήμών καί γνώριρεος Ομέσπης.

—Εχω λόγον νά έμπιστευθώ είςτδους σας,είπεν 
ούτος συνοδεύσας τάς λέξεις ταύτας διά νεύματος 
έκφράζοντος δτι είχε νά τφ διακοινώση απόρρητον 
σπουδαιότατου' ένα μόνον λόγον, κύριε, άφοϋ είσθε 
είς τήν ιδιαιτέραν υπηρεσίαν τής Μεγαλειότητός 
του. — Γεΐτον Ταπεινέ, προσέθετο έπειτα διά 
τόνου λίαν υποχρεωτικού καί προστατευτικού, ή 
ήμερα έγυρε πλέον καί φοβούμαι μήπως άργήσης 
νά έπιστρέψης είς τήν οικίαν σου. Τό κορίτσι 
θά σου δώστι τά ενδύματα σου καί δ Θεός μετά 
σου, φίλε μου. Τίποτε έξ δσων ήκουσες ή είδες μή 
εϊπ/ις πριν τά πληροφορηθής άπδ έμέ τδν ίδιον 
θετικώς. Διότι δέν είναι ίδιο* δύο ανθρώπων, οΐ- 
τινες έλαβον τοιαύτην πείραν ώς έκ τοΰ παρόν
τος φοβερού πολέμου, νά μή φυλάξωσι μυστι
κόν ένφ μάλιστα ακόμη δέν είναι βέβαιον. Τ- 
γίαινε, παιδίον μου ! τούς ασπασμούς μου πρδς 
τδν πατέρα σου καί πρδς τήν μητέρα σου. Καλήν 
έντάμωσιν, καλέ μου φίλε, καλήν έντάμωσιν.

Καί άποχαιρετήσας ουτω τδν σύντροφόν του, ό 
‘Ομέσπης περιεμεινεν έν εύγενεΐ στάσει, δπως δ 
|Με.ταπεπληγμένος χωρικός άπομακρυνθή, πριν ή 
βτρέψτι τούς οφθαλμούς έκ νέου πρδς τδν πρα- 
βινοφοροϋντα ξένον. Ούτος είχε μείνει ακίνητος 
είς τήν αυτήν θέσιν, διατηρών άμίμητον ψυχρό
τητα έπί τοΰ προσώπου του, μέχρις δτου έπιστρα- 
φείς απεύθυνε πάλιν πρδς αύτδν τδν λόγον δ ρά
πτης, ού τίνος έφαίνετο καταμετρήσας τάς διανοη
τικές διαστάσεις καί τδν χαρακτήρα δι ένδς μό
νου τών ταχέων βλεμμάτων του.

— Εΐπετε, Κύριε, δτι είσθε υπηρέτης τού Βα- 
σιλέως, ήρώτησεν ό όμέσπης αποφασισμένος νά 
βεβαιωθή περί τών δικαιωμάτων cmva δ ξένος 
ήδύνατο νά έχη έπί τής έμπιστοσύνης του, πριν 
έπιχειρήσνι νά τφ έκθέσ·ρ αποκαλύψεις έπικινδύ- 
νους έν έναντίρι περιπτώσει.

— Δύναμαι νά είπω περισσότερον άκόμη, κύ
ριε' είμαι ό έξ απορρήτων αυτού.

— Λοιπόν είς τδν έξ απορρήτων τής Μεγαλειό-. 
τητός του έχω τήν τιμήν να δμιλώ ! Ω άλλ’ αΰτδ 
είναι ευτυχία ητις μού διαπερόί τά βάθη τής 
καρδίας, άπεκρίθη ό τεχνίτης φέοων τήν χεΐρα έπί 
τής κόμης και προσκυνών σχεδόν έδαφιαίως' ευ
τυχία υπέρμετρος, προνόμιον μέγα.

— Οπωςδήποτε, φίλε μου, άναδέχομαι έν δνό- 
ματι τού βασιλέως νά σάς είπω δτι σάς χαι
ρετώ.

— ή ! τοιαύτη εύγενεστάτη συγκατάβασις ητον 
Ικανή νά άνοιξη δλας τάς πτυχάς τής καρδίας 
μου, καί άν αυτή δέν περιεϊχεν είμή προδοσίας 
καί άτιμίας. Είμαι λοιπόν εΰτυχής, Εντιμότατε, καί

δέν άμφιβάλλω ποσώς περί τούτου, έπέρτιμον δ- 
ποκείμενον, δτι ή περίπτωσις αυτή θά χρησιμεύ- 
ση ώς άπόδειξις τής είς τδν Βασιλέα άφοσιώσεώς 
μου, γινομένη μάλιστα ένώπιον έξόχου υποκει
μένου τδ όποιον έλπίζω ταπεινώς, δτι θά άξιώση 
νά διαβιβάση είς τά βασιλικά ώτα τους ταπει
νούς λόγους μου.

— Ομιλήσατε έλευθέρως, κύριέ μου, διέκοψεν 
δ ξένος λέγοντα τδν άγαθδν ράπτην, δστις απνευ
στί σχεδόν καί έν πολλή τή άξιοπρεπεία έξέφε- 
ρεν άπασαν τήν άνωτέρω περίοδον' έξακολου- 
θήσατε, τφ είπε μετά συγκατσβάσεως ήγεμονικής 
άν καί άλλος τις δλιγώτερον άπλούς καί δλιγώ- 
τερον ή ό ράπτης κατηλειμμένος ύπδ τού γεννω- 
μένου μεγαλείου του, ήθελε παρατηρήσει οχι μέ 
πολλήν δυσκολίαν, δτι αί μακραί αύται διαβε
βαιώσεις περί άφοσιώσεώς ήρχιζαν νά έξαντλώσι 
τήν υπομονήν του' δμιλήσατε άνευ έπιφυλάξεων, 
φίλε μου' τδ αΰτδ πράττομεν καί ήμεΐς εϊς τήν 
αυλήν. Επειτα, κτυπών τδ υπόδημά του διά τού 
μαστιγίου, είπε καθ έαυτόν στρέφων έλαφρώς έπί 
τώνπτερνών του έν άκηδία. — Αν τδ πιστεύη είναι 
περισσότερον άνόητος άπδ τό τραπέζιόν του.

— Πόσον εΰγενής είσθε, κύριέ μου ! καί πόσον 
μεγάλη άπόδειξις έπιεικίας έκ μέρους τού έκ 
λαμπρότατου ύποκειμένου σας τδ νά θέλετε νά μέ 
άκροασθήτε ! Βλέπετε λοιπόν τδ μεγάλον έκεΐνο 
πλοΐον έκεϊ κάτω είς τδν έξωτερικδν δρμον τού 
νομίμου τούτου λιμένος ;

— Τδ βλέπω, καί φαίνεται ότι είναι άντι- 
κείμενον τής γενικής προσοχής μεταξύ τών άξίων 
κατοίκων τού τόπου τούτου,

— Μεγάλην τιμήν κάμνετε εϊς τήν άγχίνοιαν 
τών συμπολιτών μου, κύριε. Είναι σήμερον πολ- 
λαί ήμέραι άφ δτου τδ πλοΐον αΰτδ εΰρίσκεταε 
είς τήν θέσιν είς ήν καί τώρα τδ βλέπετε, καί 
ψυχή ζώσα έκτδς έμού δέν συνέλαβε τήν παρα- 
μικράν υποψίαν^

— Τώ δντι; είπεν ό ξένος δάκνων τήν λαβήν 
τού μαστιγίου καί προσηλώσας τδ ακτινοβολούν 
βλέμμα του έπί τών χαρακτήρων τού άγαθού 
τούτου άνδρδς, οϊτινες ήσαν κατά γράμμα έξωγ- 
κωμένοι ώς έκ τής σπουδαιότητος τού μυστικού 
του. Καί όποιου είδους είναι τάχα αί ύποψίαι σας;

— Ακούσατε, κύριε, ίσως έχω καί άδικον, καί 
είς τοιαύτην περίπτωσιν ό Θεός άς μου τδ συγ- 
χωρήση' άλλ ίδού ούτε περισσότερον, ούτεδλι- 
γώτερον, τί ιδέα μού ήλθεν ιίς τδν νοΰν ώς πρδς 
τδ άντικείμενον τούτο. Τδ πλοΐον αύτδ περνόί με
ταξύ τών αγαθών κατοίκων τού Νέου Αιμένος ώς 
σωματεμπορικδν, τδ δέ πλήρωμά του ώς μετερ- 
χόμενον τδ άθώον καί άκακον έμπόριον τών αν
δραπόδων' ώστε και πλοΐον καί πλήρωμα έλα
βαν λαμπράν υποδοχήν ένταύθα, τδ μέν πρώτον 
προσορμισθέν εϊς καλόν δρμον, τδ δέ δεύτερον 
διασκορπισθέν είς τά οινοπωλεία καί τά έμπο- 
ρικά. ’Αλλά, άς μήν πέραση κάν άπδ τήν ϊδέαν 
σας δι’ όνομα τού Θεού, ότι ή γιΛέχιατ ή πα/-

ταΛώνίον έβγήκεν άπδ τάς χεΐράς μου δι’ αΰτού; καί ό και 
τού; ανθρώπους" δχι, μά τήν ζωήν μου, οχι" καί, περισσότι 
διά νά τά μάθετε μάλιστα καλήτερα, οί άνθρωποι 
αΰτοί δέν έχουν δοσοληψίας παρά μέ ένα ράπτην 
όνομαζόμενον Τάπαν, δστις προσελκύει όλους τούς . 
έργοδότας, λέγων είς αΰτούς άνοησίας καί σύκο- | 
φαντίας κατ’ έκείνων οί όποιοι γνωρίζουν καλλί- 
τερον άπ’ αΰτόν τήν τέχνην των' όχι, βεβαιωθήτε ( 
δτι ούτε βελόνην δέ έπέρασα διά κανένα άπδ τού; 
άνθρώπους αΰτού τού πλοίου. ,
τ Ευτυχία σας είναι δτι δέν άνακατεύθητε · 

διόλου μέ αΰτούς τούς άστείους, άπεκρίθη ό ξέ
νος' άλλ’ έλησμονήσατε νά μού έξηγήσετε τάς 
ύπονοίας σας περί τών όποιων θέλω όμιλήσει είς 
τδν βασιλέα.

— Μάλιστα, θά έλθω, οσον τδ δυνατόν τα" 
χύτερον, εϊς τδ σπουδαίου αύτδ ζήτημα. Καί 
πρέπει νά ήξεύρετε, Εύγενέστατε καί άξιοσέβα- 
στε κύριε, δτι έγώ τδν όποιον βλέπετε, είδα 
καί ΰπέφερα πολλά εϊς τήν υπηρεσίαν τής Α. 
Μεγαλειότητός. Επέρασα πέντε πολυχρονίους καί 
καταστρεπτικούς πολέμους, χωρίς νά λογαριάσω 
άλλας συμφοράς καί περιστατικά, όποια άρμόζει 
είς εύπειθή υπήκοον νά ύποφέρή ΰπομονητικώς 
καί άγογγύστως.

— Περί δλων αύτών τών έκδουλεύσεων θά ο
μιλήσω λεπτομερώς εϊς τδν βασιλέα' άλλά, άξιό- 
τιμε φίλε μου, έλάφρυνε τδ πνεύμά σου καί έκ- 
μυστηρεύσου μου τάς υποψίας σου.

— Ευχαριστώ τδ άξιότιμον υποκείμενόν σας, 
και ποτέ δέν θά λησμονήσω τήν πρδς τδν μικρόν 
εμέ συγκατάβασιν καί άγαθότητά σας" άλλά ή βία 
μου είς τδ νά ζητήσω τήν έλάφρωσιν, περί τής 
όποιας μέ λέγετε, μέ έσύγχισε τόσον πολύ, ώστε 
μ’ έκαμε νά λησμονήσω τδ’ αρμόδιον καί κατάλ
ληλον τρόπον τού νά ελαφρώσω τήν ψυχήν μου. 
Πρέπει νά ήξεύρετε λοιπόν, άξιοσέβαστε άρχων, 
δτι χθές, είς τοιαύτην ώραν, ένφ έκαθήμην μόνος 
εϊς τδ έργαστήριόν μου, έσκεπτόμην μέ τδν έαυ
τόν μου . . . διά τδ φέρσιμον αύτοΰ τού ζηλοτύ- 
που γείτονός μου, δστις έπήρεν εϊς τδ έργαστή
ριόν του όλους τούς νεοελθόντας ξένους, διότι, 
Κύριε, ό νοΰς δουλεύει καί δταν αί χεΐρες μένουν 
άργαί' καθήμενος λοιπόν έκεϊ καί σκεπτόμενο; 
μέ τδν έαυτόν μου, ώ; πάς φρόνιμος άνθρωπος, 
περί τών δυστυχιών τούτου τού κόσμου καί πε
ρί τής μεγάλης πείρας τήν όποιαν άπέκτησα είς 
τδν πόλεμον, διότι, πρέπει νά ήξεύρετε, γενναιό
τατε άρχων, δτι, χωρίς νά δμιλήσω περί τού πε
ριστατικού τδ όποιον συνέβη εϊς τδ βασίλειον 
τών Μήδων καί τών Περσών, καί περί τής τα
ραχής ητις ήκολούθησεν είς τδ Εδιμβούργου, έ
πέρασα πέντε πολυχρονίους καί καταστρεπτικούς..

— Υπάρχει τφ δντι είς τήν ομιλίαν σας ύφος 
τι πολεμικόν, άντέλεξεν δ ξένος δστις κατέβαλ
λε προφανείς άγώνας δπως καταστείλη τήν όλο- 
νέν αΰξάνουσαν περιέργειάν του. ’__ Λ'.

ιρός μου είναι πολυτιμότατος, έπεθύμουν 
περισσότερον νά μάθω κατά τδ παρόν τί έχετε 
νά είπήτε περί τού πλοίου αΰτού.

— Μάλιστα, κύριέ μου, λαμβάνει τις ύφος 
πολεμικόν άφοϋ είδε τόσους πολέμους . . . Αλλ 
ίδού έφθάσαμεν ευτυχώς είς τό μέρος έκεΐνο τού 
μυστικού μου τδ δποϊον άποβλέπει είδικώτερον 
αΰτδ τδ πλοΐον. Εκαθήμην λοιπόν έκεΐ σκεπτό- 
μενος περί τού τρόπου μέ τδν όποιον οϊ ναΰται 
ούτοι είχον άπατηθή υπδ τού γείτονός μου μέ 
τά γλυκά του καί ψευδή λόγια' διότι, πρέπει νά 
τδ ήξεύρετε, αΰτδς ό Τάπας, λέγει, λέγει ... Ε
να παληόπαιδον τδ όποιον δέν είδε παρά ένα 
καί μόνον πόλεμον ! . . . Εσκεπτόμην λοιπόν πε
ρί τού τρόπου μέ τδν όποιον μού έκλεψε τούς νο
μίμους έργοδότας μου, όταν ... τδ ένα κεράσι 
σύρει τδ άλλο καί ή μία ιδέα τήν άλλην — τδ 
φυσικόν τούτο συμπέρασμα, — ώς λέγει καθ ε
βδομάδα ό σεβασμιώτατός μας εφημέριος εϊς τάς 
διδαχάς του αϊ όποΐαι ραγίζουν τήν καρδίαν, — 
δταν, λέγω, μού ήλθεν αίφνιδίως εϊς τδ πνεύμα 
δτι -r- άν οί ναύται ούτοι ήσαν τίμιοι καί εύσυ- 
νείδητοι σωματέμποροι θά παρέβλεπον έδώ ένα 
πτωχόν οικογενειάρχην καί θά ΰπήγαιναν νά ρί- 
ψουν τά νομίμως άποκτηθέντα χρήματά των εϊς 
τάς χεΐρας ένδς κακοτρόπου φλυάρ^υ ; Αΰτήν τήν 
έρώτησιν έκαμα εϊς τδν έαυτόν μου καί άμέσως

 .... ... ___ ναι, κύ
ριε, διόλου δέν έδίστασα νά άποκριθώ, και είπα 
" *_____________ fcv » __/Δ_   ± —Λ.. 1.Λ_»

Αν λοιπόν δέν 
; Ερώτησιν τήν δ- 

θά τδ παρεδέχετο 
, είναι εΰκολώτερον νά 

κάμη τις παρά νά άποκριθή είς αΰτήν. Εϊς τήν 
όποιαν έρώτησιν άπεκρίθην — Εάν αΰτδ τδ 
πλοΐον δέν είναι ούτε σωματεμπορικδν, ούτε έκ 
τών συνήθων καταδρομικών τού βασιλέως, είναι 
φωτιινότερον καί τού ήλιου δτι δέν είναι άλλο 
παρά τδ πλοΐον τοΰ άτίαου έκείνου ληστού, τοΰ 
Ερυθρού Πειρατού τέλος πάντων.

— Τοΰ Ερυθρού Πειρατού ! άνέκραξεν δ ξένος δ 
προσινοφορών θορυβηθείς εις τοιοϋτον βαθμόν, 
ώστε ή προσοχή του, ητις ήρχιζεν άποκάμνουσα έ
νεκα τών αδιεξόδων φλυαριών τού ράπτου, έφάνη 
αίφνης διεγερθεϊσα ώς έν σκιρτήυ,ατι' ώ ! αύτδ 
είναι βεβαίως μυστήριον άξίζον ϊσόσταθμόν του 
χρυσίον. ’Αλλά πόθεν έκινήθης εϊς τοιαύτας υπό
νοιας ; f

— ’Εκ πλήθους λόγων, τούς όποιους άμέσως 
σάς έκθέτω λεπτομερώς καί κατά τάξιν. Καί κα
τά πρώτον, διότι τδ πλοΐον αύτδ είναι ώπλισμέ- 
νον' δεύΐερον, διότι δέν είναι νόμιμον καταδρο- 
μικόν, καθότι άλλέως θά τδ έμάνθανον δλοι, καί 
έγώ πρώτος, καί έπομένως θά έκέζδαινα καί έγώ 
ολίγα χρήματα άπδ τδ πλοΐον τού βασιλέως' τρί- 

Αλλά έπειδή τον, διότι ή κτηνώδης καί άτακτος διαγωγή τών
•%

έδωσα καί τήν κατάλληλον άπόκρισιν' ναί, κύ- 
j * '* *' ·♦' ·»-...... ο--- --1 -ΐ
ότι, όχι. — Τότε δέ απεύθυνα φανερά τήν έρώ- 
τησιν αΰτήν εϊς τδν νούν μου — Αν λοιπόν δέν 
ήναι σωματέμποροι, τί είναι 
ποιαν, καί αΰτδς δ βασιλεύς 
έν τή υψηλή του συνέσει
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δλ'γων ναυτών, οί δποϊοι έβγήκαν άπδ αύτδ, έπι- 
μαρτυριϊ τάς ϋποψίαςμου, καί τέταρτον καί τελευ- 
ταϊον, διότι όλοι ούτοι οΐ λόγοι τδ άποδεικνύουσι 
Προφανέστατα. Τοιοϋτοι είναι, εύγενέστατε κύ
ριε, οί λόγοι καί αί ύποψίαι μου, τά οπαία σάς 
παρακαλώ ταπείνώς νά εύαρεστηθήτε νά υποβά
λετε είς τήν βασιλικήν προσοχήν της Α. Μεγα- 
λειότητος.

Τάς άπεραντολόγους ταύτας ύποθέσεις χαί εί- 
χασίας τοϋ καλού όμέσπη ήκουσεν δ πρασινοφο- 
p«Sv δικηγόρος μετά πλείστης δσης προσοχής, 
μ’ δλον τδν σκοτεινόν και συγκεχυμένον τρόπον 
καθ’ 8ν ή εύφραδής γλώσσα τοϋ ράπτου τάς εξέ
θεσε. Τδ δέ διαπεραστικόν καί γοργόν βλέμμα 
του άλληλοδιαδόχως μετεφέρετο άπδ τοϋ πλοίου 
έπί τδ πρόσωπον τοϋ λάλου συντρόφου του, άλλά 
πολλαί παρήλθον στιγμαί χωρίς νά κρίνη κατάλ
ληλον νά έπιφέρη κάμμίαν άπόκρισιν. Τδ φαιδρόν 
και άφροντι ήθος, δπερ έπεκάθητο έπί τοϋ προσώ
που του δτε παρουσιάοθη, καί δπερ διέμεινεν έπ 
αύτοΰ καθ δλην την συνδιάλεξιν, άντικατεστήθη 
ήδη υπό συννοίας καϊ σκέψεως, άποδεικνυούσης 
δτι, δσον έλαφρόνους και άν έφάνη μέχρι τοϋδε, 
δέν ήτον δμως και άνεπίδεκτος ώριμων και βα- 
θέων σκέψεων. Οίχ’ ήττον δμως αμέσως άπέβα- 
λε τήν σοβαρότητα ταύτην καί άναλαβών έκφρα- 
σιν μετέχουσον ισάκις ειλικρίνειας καί ειρωνείας, 
έθεσεν οίκείως άμα καί προστατευτικώς την χεϊρα 
έπί τοΰ ώμου τοΰ άγαθοΰ ράπτου, δστις ήν όλος 
ά>τία, καί άπεκρίθη.

— Φίλε μου, καθήκον τιμίου καί εύπειθοΰς ΰ- 
πηκόου τοϋ βασιλέως έξεπληρώσατε, καί αί είκα- 
σίαι σας αυται έχουσι μεγίστην σπουδαιότητα. 
Σας είναι βεβαίως γνωστόν δτι προετέθη βραβεϊον 
μεγάλης ποσότητος χρημάτων είς τδν δστις πχ- 
ραδώση ή καταγγείλη είς τήν άρχήν ένα μόνον 
τών συντρόφων του Πειρατοΰ καί δτι μεγαλοπρε- 
πέσταται καί βασιλικαί άμοιβαί περιμένουσιν ε
κείνον δστις πνραδώση δλην αυτήν τήν σπείραν 
τών κακούργων εϊς τάς χεΐρας τοΰ δημίου. Είναι 
μάλιστα πιθανώτατον δτι καί ιδιαίτερόν τι δείγ
μα τής βασιλικής εύαρεσκείας θέλει ακολουθήσει 
τήν τοιαύτην έκδούλευσιν, καί παράδειγμα έχο- 
μεν τδν Φ.ψ, άνθρωπον ιύτελεστάτης καταγωγής, 
δστις ελαβε τδν τίτλον ίππότου ■ . .

— ίππότου ! [άνεβόησεν έν έκστάσει δ ράπτης.
— Ναι, ιππότου, έπανέλαβεν ό ξένος φλεγμα- 

τικωτατα, έκλαμπροτάτου καί έντιμοτάτου ίπ
πότου. Οποίον είναι τδ βαπτιστικόν σας όνομα;

— Τδ δοτόν μου όνομα θέλετε νά είπήτ», χα- 
ριέστατε αρχών ; ονομάζομαι Εκ-ωρ.

— Καί τδ οικογενειακόν, 6 τίτλος δ διακριτι
κός τής οικογένειας σας ;

— Πάντοτε μάς ώνόμασαν όμέσπας.
— Αοιπδν, Σίρ (1) Εκτωρ όμέσπης ! ίδού δ*ο-

(1) Τίτλος άριστοκρατικδς έν ’Αγγλία όχι πολύ 
κατώτερος τιΰ λόρδου.

μα τδ ίποϊον ίποτελεϊ ώραϊον καί αρμονικόν ή
χον’ άλλά διά νά ήσθε βέβαιος δτι θά άπολαύσετε 
δλας αύτάς τάς άμοιβάς χρειάζεται μεγάλη έχε- 
μυθία, φίλε μου, άκρα σιωπή, θαυμάζω τήν ό- 
ξύνοιάν σας καί τδν λογικώτατον ειρμόν τών συλ
λογισμών σας, καί παραδέχομαι καθ ολοκληρίαν 
τά ακαταμάχητα συμπεράσματά σας. Τόσον εΰ- 
κρινώς καί λογικώς άπεδείξατε τάς ύπονοίας σας, 
ώστε καί έγώ έπείσθην καί ιίμαι τόσον βέβαιος 
οτι τδ πλοϊον αύτδ είναι δ Πειρατής, δσον καί ό
τι σάς ακούω ήδη ονομαζόμενου Ιππότην" τά δύο 
ταϋτα πράγματα είναι στενώς συνδεδεμένα είς 
το πνεϋμά μου" άλλ είναε άπαραιτήτως άναγ- 
καΐον νά φερθώμεν είς τήν περίστασιν ταύτην μέ 
φρονησιν Σάς ήκουσα λέγόντα δτι εις κανένα 
δέν έξεμυστηρεύθητε τδ αποτέλεσμα τών βαθέων 
καί σοφών σας παρατηρήσεων.

— Είς ψυχήν ζώσαν. 0 Τάπας αυτός είναι ^έ
τοιμος να όμωση δτι οί άνθρωποι αυτοί τοϋ πλη
ρώματος είναι τίμιοι σωματέμποροι.

Θαυμασια ! Αλλα πρεπει πρώτον νά βε- 
βαιωθώμεν έντελώς περί τής δρθότητος τών εικα
σιών μας καί έπειτα σκιπτόμεθα περί τής αντα
μοιβής. Ελθετε λοιπόν νά μέ εύρητε απόψε, τήν 
ένδεκάτην ώραν τής νυκτδς, είς τήν γλώσσαν έκεί
νην τής ξηράς ητις προχωρεί πρός τδν εξωτερι
κόν ορμον. Από έκεϊ θά κάμωμεν τάς παρατηρή
σεις μας, καί άπαξ διαφωτισθεισών όλων τών 
άμφιβολιών μας, θα ύμιλήσωμεν αύριον τδ πρωί 
καί οί λόγοι μας θά αντηχήσουν άπδ τάς ’Αποι
κίας τοϋ Κόλπου μέχρι τών Καταστημάτων τής 
Ογλεθόρπης. Εως τότε άς άποχωρισθώμεν, διότι 

δεν είναι φρόνιμον νά μάς βλέπουν έπί πλέον 
συνδιαλεγομενους. Ένθ<μεϊσθε τάς συμβουλευτι- 
κας παρατηρήσεις μου— Σιωπή, άκρίβεια καί εύ
νοια τοΰ βασιλέως, ίδού τδ σύνθημά μα<.

— Σάς προσκυνώ ταπεινώς, άξιότιμε άρχων, εί
πεν ό ράπτης προσκυνών έδαφιαίως, ένώ δ δικη
γόρος τής Α. Μ. εφερεν άμελώς πως τήν χεϊρα 
πρδς τδν πίλον.

— ΐγιαίνετε, κύριε ίππότα, άπεκρίθη δ ξένος 
μετά μειδιάματος άφάτου, καί άποχαιρετήσας 
αυτόν διά χαριεστάτου κινήματος τής χειρδς 
άνήλθε τήν δδδν βραδέως καί έγινεν άφαν
τος δπισω τού μεγάρου τών όμεσπών, άφείς τδν 
αρχηγόν τής άρχαίας ταύτης οικογένειας, ώς τδ 
επαθον καί πολλοί άλλοι τών ανιόντων καί άναμ- 
φιβόλως καί τών κατιόντοον του, τοσοΰτον άπερ- 
ροφημένον ύπδ τοϋ αισθήματος τοϋ μέλλοντος με
γαλείου του καί τόσον τετυφλωμένον έκ τής άνοη- 
σίας, ώς·ε, μολονότι φυσικώς είδε καί δεξιοί καί ά 
ριστερά, οί οφθαλμοί δμως τής ψυχής του ήσαν έν- 
τελώς έσκοτισμένοι έκ τών καπνών τής φιλοδο
ξίας............

(Ακολουθεί )

ΠΕΡΪ ΑΝ’ΑΤ ΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ.

( Συνέχεια δρα φυλ. 57. )

ει-

ρίας τε καί Τυρωνίδη;, ’Αντιφάνη; καί Κροΐσος, 
Φιλόξενος καί Τιμόθεος, Κερκίδας καί Διαγόρας 
καί άλλοι, οίτινες υπήρξαν συγχρόνως και άρ
χοντες, είδον ότι ό ορεσίβιος λαός τή; Αρκαδίας - 
ό γεννηθείς μεταξύ όρέων χιονοσκεπάστων καί 
πεδιάδων εύφορων, πολλών ποταμών καί λιμνών 
καί δασών καί άλσεων και θηρίων, έγένετο διά 
τής μουσικής οΐος προσεδόκουν, καθότι αύτη ώ- 
δήγει πάσας αύτών τας πράξεις, καθότι μόνη αύτή 
ήδυνήθη νά έξυπ.ήση τά πάθη καί νά τά χα- 
ταπαύρ δταν έδει, νά μεγαλύνη τά ήθη καί τάς 
άρετάς καί νά έλατώνη τας κακίας, άρα όλος δ 
βίος τοϋ Αρκαδο;, ήτο ή μουσική καί αληθώς 
ούτε νύξ ούτε ημέρα, ούτε θάλπος, ή ψύχρα, ούτε 
εύτυχία ή δυστυχία ήδύνατο νά έμποδίση αύτδν 
άπδ τοΰ νά μή καταγίνηται αενάως ίνα έξευγε- 
νισθή διά τοΰ θεσπεσίου τούτου νόμου, κληρο
δοτήματος τών τοιούτων νομοθετών των καί δταν 
ώδήγουν τά; πολυαρίθμους αύτών ποίμνας είς τήν 
βοσκήν καί όταν μέ τού; βόας των άπήρχοντο 
εί; τα πεδία πάντοτε ένησχολοΰντο εί; τήν διδα
σκαλίαν αύτής έπιτυχέστερον διότι διά νόμων αύ- 
στηροτάτων έπεξέτεινον καθεκάστην τά; ποοόδους 
αύτής. Αλλ επειδή εί; τήν μουσικήν καί μόνην 
δέν ήδύναντο οί Αρκάδες ν άφιερώσωσιν δλον αύ
τών τόν βίον, καθότι είχον άνάγκην τροφής ούχί 
μόνον διά τό πνιΰμα, άλλά καί διά τό σώμα καί 
καθότι ή άκατάπαυστος χρήσις όποιουδήποτε τερ- 
πνοΰ ωφελίμου καί άγαπητοΰ γηίνου πράγμα
τος φέρει πάντοτε τδν κόρον καί αύτήν τήν αη
δίαν, επειδή είναι φθαρτά καί προσωρινά, δ·.ά 
τοϋτο έθεσπίσθη άπό τού; πρώτου; τή; ’Αρκα
δίας νομοθέτας ι05τε σύγχρονον ένασχόλημα τής 
ανατροφής τών Αρκάδων έπρεπε νά ήναι καί ή 
Γεωργία καί ή ποιμενική τας οποίας καί ή φύ
σις διέταξεν ώς ένσπείοασα εϊς τήν γην αύτών, 
πάντα τά πρόσφορα μέσα τής έμπεδώσεώς των 
καί τάς οποίας καί ή Δήμητρα καί 6 Τριπτό- 
λεμο; καί ό Παν έδίδαξαν εί; τούς πρώτους κα
τοίκου; τοϋ τόπου τούτου, οίτινες προς ευγνω
μοσύνην δλα τά όρη καί δλας τάς πεδιάδα; είχον 
αφιερώσει εις αύτούς καί πλήθος εορτών πρδς 
τιμήν των είχον καθιερώσει, καθ άς οί μάλλον 
ποοοδευτικοί έτιμώντο · λαμβάνοντε; δώρον άνα- 
λόγως τής προόδου αύτών δάμαλιν, ή βουν, ή 
κριόν ή πρόβκτΟν ή αίγα άπδ τού; άρχοντας. 
Βλέπομεν λοιπόν ότι εί; τήν γεωργίαν καί τήν 
ποιμενικήν οί Αρκάδες έδιδάσκοντο ν άφιεοόνω- 
σιν δλην αύτφν τήν φροντίδα τής διατροφή; των 
είς δέ τήν μουσικήν δλην αύτών τήν νοητικήν 
καί ηθικήν πρόοδον’ «Μουσικήν γάο, προσθετει δ 
Πολύβιο;, τήν γε άληθώς μουσικήν, πάσι μεν άν- 
θρώποις όφελος δοκεϊν. ’Αρκάσι δέ καί άναγ- 
καϊον. Ού" γάρ ήγητέον μουσική , ώ; Εφορος φη- 
σιν έν τώ προοιμίω τής όλη; πραγματείας ού- 
δαμώς άρμόζοντα λόγον αύτφ ρίψας έπ’ απάτη 
καί γοητεία παρεισήχθαι τοϊ; άνθρώποις, ούδέ τούς 
παλαιούς Κρητών καί Λακεδαιμονίων, αύλδν καί 
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Ταϋτ’ εύν αύτοϊς, εξακολουθεί ό 'Αθήναιος, 
θισαν οι παλαιοί ού τρυφής καί περιουσίας χάριν, 
άλλα ^εωροδντες τήν έκάς·ου κατά τδν βίον σκληρό
τητα καί τήν τών ηθών αύτοϊς αϋστηρίαν, ητις αύτοϊς 
παρέπεται διά τήν τοΰ περιέγοντος ψυχρότητα 
καί γυμνότητα τήν κατά πλεΐστον έν τοΐς τό- 
ποις ύπάρχουσαν, οί; καί συνεξομοιοΰαθαι πεφύ- 
καμεν πάντες άνθρωποι’ διό καί κατά τάς ήθικας 
διαστάσεις πλεΐστον άλλήλων διαφέρομεν ήθει, 
μορφαϊς καί χρώμασι* πρδς δέ τούτοις συνό
δους κοινσς καί θυσίας άνδράσι καί γυναιξι κα- 
τείθισαν, έτι δέ χορούς παρθένων καί παίδων' 
σπευδοντες τδ τής φύσεω; άτέραμνον διά τής τών 
έθισμών κατασκευής έξημεροϋν καί πραυ.ειν’ ώ' 
Κυναιθεϊς ολιγωρήσαντες είς τέλος καί τοι σκλη- 
ρότατον παρά πολύ τής Αρκαδίας ύμοΰ τώ τόπω 
καί τδν αέρα έχοντες, προς μέν αύτάς τάς έν άλ- 
λήλοις παρατριβάς καί φιλοτιμίας όρμήσαντες 
τέλος άπεθηριώθησαν ουτω;, ώ; μέγιστα άσεβή- 
ματα παρά μόνοις αύτοϊς γίνεσθαι. Καθ ού; δέ 
καιρούς την μεγάλην σφαγήν έποιήσαντο, εί; ά; τε 
πόλεις Αρκαδικάς κατά τήν δίοδον είσήλθον οι 
μέν άλλοι παραχρήμα πάντες αύτούς έξεκήρυξαν, 
Μαντινεϊς δέ καί μετά τήν άπαλλαγήν αύτών κα
θαρμόν τής πόλεως έποιήσαντο σφάγιά περια- 
γαγόντες κύκλω τής χώρας άπάσης !

Αλλά μή νομίσωμεν ότι ή Μουσική τών Ελλήνων 
ητονόμοία τής σημερινής, έκείνη ήτον έπιςήμη πολύ 
έκτενεστέρα παρ όσιν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν, 
καθότι συνίστατο άπδ τήν ποιητικήν, τήν όρχι- 
στικήν, τήν μιμητικήν καί προ πάντων άπδ τέ
χνην τινά άγνωστον ήδη, δι’ ής εμάνθανον τήν 
σύνθεσιν καί τήν γραφήν καί τήν άνάγνωσιν μέ 
σημεία τινα κατά ταξιν τιθέμενα, άπερ έδείκνυον 
καί την φωνήν καί τά σχήματα καί τάς κινή
σεις τοΰ σώματος. Επί τοσοΰτον δέ έτιμάτο είς 
Αρκαδίαν ή μουσική, ώστε έθεωοεϊτο άτιμος ό 
μή γινωσκων αύτήν, διά νά γνοιρίζωσι δέ οί άρ
χοντες τάς προόδους τής νεολαίας είς αύτήν τήν 
συνήθροιζον κατ έτος είς ιδία; έορτάς καί ένώπιόν 
των έξεταζετο καί όσοι μέν έφαίνοντο προοδεύον- 
τες έτιμώντο, όσοι δε άμελεϊς έτιμωροΰντο, διότι 
οι άρχοντες, πεπεισμένοι ότι ή γοητευτική αύτη τέ
χνη ή εί; τόσα; άλλα; ύποδ αρουμένη μόνη δύναται 
νά προφυλάττρ τδ έθνος άπδ τήν επιρροήν τοΰ κλί
ματος καί άπδ τάς καταχρήσεις, έπίς-ευον ότι ή ιδία 
θέλει άναδείξει αύτούς συγχρόνως καί ανδρείου; υπερ- 
μάχους τής πατρίδος αύτών καί δέν. άπέτυχον 
τών έλπίδων το>ν, καθότι όλοι οί νομοθέται τής 
Αρκαδίας ώς οί Νικόδωοος καί Αυκομίδης, Πυ- 
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ρυθμόν είς τον πόλεμον, άντί σάλπιγγος εΐκή νο- 
μιστέον εΐσαγωγεϊν ».

Είς τάς λοιπάς τέχνας καί έπιστήμας πλήν τών 
άπολύτοι; άναγκαίων δέν ειχόν τινα κλίσιν, άλλα 
καί τοι πτωχοί τών άγαθών άπερ αύται παράγουν 
ησαν δμως πλουσιότατοι άπό τάς κ ιινωφελεστέ- 
ρας άρετάς τάς δποίας έδιδάσκοντο, ώ; εί'ρηται, 
άπδ τού; γονείς αύτών οίκαδ.ε καί άτδ τούς άρ
χοντας αύτών είς πάσας τά; πολυπληθείς αύτών 
ίίρτάς καί πχνηγύρεις, διά τούτο οϋόείς Ελληνι
κός λαός ήδύνατο νά πχρκολ.ιθή μέ τούς Αοκα- 
δα; κατά τε τήν φιλοξένειαν, την φιλανθρωπίαν, 
τήν αγαθότητα, τήν υπομονήν είς τού; πόνους 
καί τάς δυστυχίας καί τήν σωματικήν έγκρά 
τειαν καί ανδρείαν, δθεν καί ό Ξενοφών λέγει’ 
« ώ; μόνοις μεταξύ αΰτοΐς Πελοπόννησο; πατρίς 
είη (μόνοι γάρ αυτόχθονε; έν αύτή οίκεϊεν) πλεΐ- 
στον δέ φΰλον τών Ελληνικών τδ Αρκαδικόν 
είη καί σώματα έγκρατέστατα έχοι. Καί άλκι- 
μωτάτου; δ αύτούς άπεδείκνυε τεκμήρια παρεχό- 
μενον ώς επικούρων’ οπότε δεηθεϊέν τινες ούδένα; 
■ήροΰντο άντ Αρκάδων, έτι δε ου τε Λακεδαιμο
νίους άνευ αυτών πώ.τοτε έμβχλεϊ» εϊ; τάς Α
θήνας, ούτε Θηβαίου; έλθει» άνευ Αρκάδων έ; 
Λακεδαίμονα. Οπου δέ βουληθεϊεν έξελθείν ού 
νύξ, ού χειμών, ού μήκος οδού, ούκ όρη δύσβατα 
άπεκώλυεν αύτοϋ;. · Ισχυρογνώμονε; είς τάς ε
πιχειρήσεις αύτών κατεφρόνουν όλους τού; κιν
δύνους καί τά εμπόδια. Πολλάκ ς συνεκρότησχν 
μάχα; μέ έκβασιν καί πάντοτε μέ δόξαν. Οταν 
δέν είχον πόλεμον, (μισθοδοτούντο άπδ άλλου; 
λαού; χωρίς νά κάμωσιν εκλογήν τινα ή προτί· 
μησιν καί πάντοτε άπεδείκνυον, ώ; σήμερον οί 
Ελβετοί, δτι ησαν τίμιοι καί πιστοί καί γενναίοι 
καί φίλοι τής ελευθερίας αύτών καί τής πατρίδος 
των. Επειδή δέ είς Βασιλεύς αύτών Αριστοκρά
τη; δ Ορχομένιος εΐ; τδν δεύτερον Μεσηνιακδν 
πόλεμον άπίστησεν είς τού; συμμάχους αύτών 
Μεσσηνίους, οίτινες ένεκα τούτου ένικήθησαν άπδ 
τούς Σπαρτιάτας, δέν (δίστασαν ποσώς τϊ ν’ ά- 
ποφασίσωσιν' έλιθοβόλησαν τδν βασιλέα των τδν 
καταπατήσαντα τήν τιμήν καί τήν φιλανθρωπίαν 
καί τδ γένος αύτοϋ παν ήφάνισαν. Μόνοι άπδ 
τους λαούς τής Ελλάδος δέν έπολέμησαν είς τούς 
Μακεδονικού; πολέμους, ούτε άνεγνώρισαν τδν Φί
λιππον ώς άρχιστράτηγον τής Ελλάδος, καί δ Φί
λιππος, καί τοι τά μάλιστα δυσαρεστηθείς διά 
τήν άπόφασιν τοϋ τοιούτου τολμητίου λαοΰ, καί 
τοε θελήσας νά τιμωρήση τήν έπιμονήν αύτοϋ, δέν 
ήδυνήθη βμω; ούτε διά τοϋ φόβου, ούτε διά τής 
δυνάμεω; νά τούς άναγκάση νά τδν άναγνωρίσω- 
σιν. Εις τάς Αθήνας δ σοφδς Σωκράτης γνώρι
σα; δτι είς θεδς υπάρχει δστις είχε κτίσει τδν 
κόσμον καταδικάσθη είς θάνατον διότι έδίδασκε 
τήν άρχήν ταύτην, εί; τήν ’Αρκαδίαν δμως ούχί 
μόνον οί σοφοί άνδρες έτιμώντο καί έδοξάζοντο, 
άλλ ολοε σχεδόν οί Αρκάδες έγνώριζον καί πολ
λοί έπίστευον εί; §ν ύπέρτατον ο/, δπερ έπρο- 

σκύνουν υπό την έπωνυμίαν τοΰ Αγαθού, καί τού 
όποιου ναούς πολλούς καθιέρωσαν έπί 
φας τών όρέων.. Πρώτοι οί Αρκάδες

, πίώτοι

τας κορυ- 
ς είσήξαν είς

αύτοί ένε-
Τ ’ , ”Γ’ Γ

την Ελλάδα τήν μονομαχίαν, ..
δ ύθησ χν πολεμικόν ένδυμα και π^ώ’οι έφεΰρον τδν 
Λ —1 1.. 2f Ο - ? τ» · - -ΛΟπλισμόν, οθεν ο Εφορός φησιν’ « Ητκου» τα πο
λεμικά οί ΜαντινεΤ; καί Αρκάδες, τήν τε στολήν 
τήν πολεμικήν καί τήν δπλησιν τήν άρχαίαν ώς 
εύρόντων εκείνων έτι καί νΰν Μαντινικήν άποκα- 
λοΰσι. Πρό; δε τούτοις καί όπλομαχίας μαθήσεις 
έν Μαντινείμ πρώτον ευριθησαν Δημίου τδ τέ- 
χνημα καταδείξαντος ». Βασιλεύοντος εις Τιγαίαν 
τοΰ Πολυμήστορο;, οί Λακεδαιμόνιοι, πιστεύσαν- 
τες είς άμφίλογον χρησμόν έχονταου-ω;" 

Αρκαδίαν μ* αιτεί; μέγα μ’ αιτεί;’ ούτοι δώσω* 
Πολλοί έν Αρκαδίη βαλανηφάγοι άνδρες έασιν, 
Οι σ άποκωλύσουσιν’ έγώ δε τοι ούτι μεγαίριΑ. 
Δώσωσοι Τεγέην ποσοίκροτον όρχήσασθαι, 
Καί καλόν πεδίον σχοίνω διαμετρήσασθαι,

έξεστράτευσαν κατά τή; ’Αρκαδίας, έχοντες 
μεθ εαυτών και άλύσεις διά νά δεσμεόσωσι τού; 
κατοίκους και σχοινία διά νά μετρήσωσι τήν χώ
ραν, κατά τον χρησμόν, άλλ’ οί Τεγεάται ώπλί- 
σθησαν πάντες, άνδρες τε καί γυναίκες, καί πολε- 
μήσαντες ααλώτισαν τούς Λακεδαιμονίους καί 
τδν βασιλέα αύτών Χχρίλαν καί τούτον μέν ήνάγ- 
κασαν νά όρκισθή δτι δεν θέλει έκστρατεύσει πλέον 
κατ αύτών καί ούτω τδν απέλυσαν άνιυ λύτρων, 
τού; δε Λακεδαιμονίου; δεσα,εύσχντες μέ τάς ι
δία; αύτών άλόσσιις, έμέτρησαν καί μέ τά ίδια αύ
τών σχοινία τήν πεδιάδα καί τούς ήνάγκασαν νά 
δουλεύσωσιν αύτήν έκαστος άναλόγως’ Τοιαύτην 
δέ άνδρίαν κατά τδν πόλεμον τοϋτον έδειξαν οί 
Τεγεάται καί μάλιστα αί γυναίκες, μία τών οποίων 
Μάρπισσα όνομαζομέ.η ΰπερέβη πάντας τούς πο
λεμικά;, ώστε έθαυμαστώθησαν πανταχοΰ. Εϊς τδν 
Τρωικόν πόλεμον υπό τδν Αγαπήνορα έδειξαν τέ
ρατα ανδρείας. Είς Πλαταιά; έφιλονείκησαν καί 
μέ αύτούς τού; ’Αθηναίους περί τών πρωτείων καί 
μολονότι οί Αθηναίοι διά τής επιρροής διωρίσθη- 
σαν διοικηταί τής αριστερά; πτέρυγος τοϋ Ελλη
νικού στρατού, άπεδείχθη όμως δτι οί Αρκάδες, 
διά τών ανδραγαθημάτων αύτών ησαν άξιοι νά τήν 
διοικώσιν. Εις τούς μετά ταϋτα συμβάντα; πο
λέμους οί Λακεδαιμόνιοι τού; έτρόμαζο» δταν ή
σαν εχθροί αυτών καί έχαιρον δταν τούς είχον 
συμμάχους, Είς τήν ’Αρκαδίαν όλοι οί πολϊται 
είχον τδ δικαίωμα νά γνωμοδοτώσιν είς τήν συνέ- 
λευσιν, ολίγοι δμως έξ αύτών έφθανον είς τάς με- 
γάλας αξίας, καθότι δλίγιστοι ήσαν καί οί ένα- 
ρετώτεροι καί ίκανώτεροι διά τήν διοίκησιν.

Η Αρκαδία (γέννησε τούς καλητέρους γεωρ
γούς καί ποιμένας, άπδ τούς καρπού; δέ αύτών, 
έτρέφετο πλήθος Πελοποννησίων. Ενταύθα ηκμα- 
σαν διάφοροι επίσημοι τής μουσικής καί τής ποιή- 
σεως διδάσκαλοι, έν οϊ; διαπρέπουν οι Εύανδρος, 
Ιππόθεος, ϊσχος. Χιρσία; καί ’Αρίσταρχο; ώς καί

χώρησαν τήν έπέμβασιν είς τά; υποθέσεις τών άλ
λων πολιτειών, οίτινες ποτέ δέν ήθέλησαν νά δο
ξάσω σι τήν πατρίδα αύτών διά τών όπλων άλλά 
διά τής ήθικής τής ακένωτου ταύτης πηγής πά- 
σης άνθρωπίνης μεγαλειότητος, καί οίτινες κατά 
Πολύβιον- « βουλόμενοι μαλάττειν καί κερνάν τδ 
τής φύσεως αυθαδες καί σκληρόν, τά τε προειρη
μένα πάντα παρεισήγαγον καί πρδς τούτοις συνό
δους κοινάς >αί θυσίας πλείστας άνδράσι καί γυ- 
ναιξί κατείθεσαν, έτι δέ χορού? παρθένων δμοΰ 
καί παίδων καί συλλήβδην πάν έμηχανήσαντο, 
σπεύδοντες τδ τής ψυχής άτέραμνον διά τής τών 
έθισμών κατασκευής έξημεροΰν καί πραόνειν. » 
Διά τοΰτο βλέπομιν έκ τών σωζομένων τεμαχίων 
τής ίστορίας καί τών παραδόσεων ότι ή ’Αρκαδία 
ένω κπασα ή Πελοπόννησο; ύπέκυψεν είς τδν ζυ
γόν τών Σπαρτιατών καί είς τά; διαιρέσεις καί τήν 
διαφθοράν, έμεινεν άπρόσβλητος ώς οασίς τις με
ταξύ τών έρήμων τής ’Αφρικής ή τοϋ νέου κόσμου 
καί άν διεσώζοντο δλα τά κλασσικά συγγράμματα 
τών προπατόρων μας, ήθέλαμεν ίδει ότι δ περι
κλεέστερος λαός τις Ελλάδος ίσως ή ον ό Αρκα
δικός, ’Αλλοίμονον όμως! πόσα κειμήλια τής άν- 
θρωπίνου μεγαλειότητος δ χρόνος έξηφάνισε καί 
πόσα άρα θέλει έξαφανίσει ενόσω πολλοί τών 
σημερινών σοφών λαών,έπιμένουν ένεκα κατα
χθονίου πολιτικής, νά περιθάλπωσιν καί υπε- 
ρασπίζωνται έν τή πόλει τοΰΚωνσταντίνοι», άλ
λον όχλον.

αί γυναίκες Λασθενία, ’Ανύτη καί Αςιοθέα.
ΟΙ *Αρκαδες δέν είχον κάμμίαν διάκρισιν με

ταξύ τών άρρένων καί τών θηλέων τέκνων των, ό
λοι καί παϊδες καί παιδίσκαι έδιδάσκοντο τά αύ- 
τά ήθη, τά αύτά έθιμα καί τήν αύτήν παιδείαν, καί 
έάν μέν δ παϊς καί ό άνήρ έφερε τδ άροτρον είς 
τδν άγρδν ή παιδίσκη καί ή γυνή ώδήγει τδ ποί- 
μνιον είς τήν βοσκήν, άν εκείνος έπαιζε τδν αύ
λδν συγκινητικώτατα, αΰτη έτάνυε τάς χορδάς 
τής κιθαρας της καί υπό τδν κρότον αύτής τδν 
έναρμόνιον έχόρευον οί σατυροι καί αί νύμφαι υπό 
τήν πρασιάν καί τήν σκιάδα, έάν μέν δ άνήρ ά- 
πήρχετο νά πολεμήση τδν έχθρδν, ή γυνή ώπλι- 
σμένη διεφύλαττεν άγρυπνος τήν οικίαν καί τά 
τέκνα αύτής καί τούς έφεστίους θεούς της καί έάν 
δ έχθρδ; τα; κατελάμβανεν είς τά; έστία; αύτών 
ώ; άλλαι αμαζόνες έπέπιπτον κατ αύτοϋ καί τδν 
ένίκων’ άν ό άνήρ κατεδίωκε τά; άρκτους καί 
τού; άγριοχοίρους, ή γυνή διά τών βελών αύτής, 
ώς άλλη ’’Αρτεμις, έτόξευε τούς λύκους, τούς δε
τούς καί τ’ άλλα ζώα. Έάν ό άνήρ είργάζετο διά 
να προμηθεύσει είς τήν οικογένειαν του τ άναγ 
καΐα έξοδα, ή γυνή έφοόντιζεν ίνα περιορ ζη αύ
τά καί ενεργή 5,τι εις τήν οικιακήν οικονομίαν 
άπητεϊτο μέ δαψίλειαν καί καθαριότητα, ούδέ- 
ποτε δέ τις ήδυνήθη νά κατηγορήσει τά; γυναίκας 
τών Αρκάδων, δτι παρεγνώρισαν τά χρέη καί κα- 
θήκοντά των. Πάντοτε σώφρονε; ήγάπων τδν έρω
τα καί δλοι οί γάμοι σχεδόν δι έρωτος προηγου
μένου διεσημα'νοντο Οταν ή νέα Κλυτία μέ τήν 
λύρα» αύτής έψαλλε τούς έρωτας τής Δάφνης καί 
τοΰ Λευκίππου, δέν ήδύνατο νά φαντασθή τις ώ- 
ραιοτέραν συγκίνησιν καί άγάπην πρός τδν έρω
τα Ούδέν άλλο ώραιότερον, έλεγον είς τήν ’Αρκα
δίαν, άπδ τήν Δάφνην είναι καί είς τήν Ηλείαν άπδ 
τον Λεύκιππον. Είδατε τδν Λεύκιππον πώς πεοι- 
πλέκει έπί τής κεφαλής τούς πλοκάμους αύτοϋ, 
πώς ένδύεται έλαφρδν καί παρθενικδν χιτώνα καί 
έξαρτάί έπί τών ώμων του φαρέτραν καί μέ αύτδ 
τδ έπίπλαστόν σχήμά του διώκει μέ τήν Δάφνην 
του τάς δορκάδας καί τάς έλάφους εις τήν πε 
διάδα καί τά θηρία είς τά; φωλεά; αύτών. Είδα
τε τήν Δάφνην ήτι; άπολέσασα τδ» έραστήν τη; 
έκ τής ζηλοτυπίας τοϋ Απόλλωνος ε(ς πόσην λύ
πην περιέπεσε. Ναι αύτή, άπολέσασα τδν έρα
στήν της παρεκάλεσε τήν γήν νά τήν δεχθή ε ς 
τδν κόλπον τη; καί αυτή τήν μετεμόρφωσεν είς 
τδ δενδρίδιον ή Δάφνη.

Τοιοϋτοι ύπή^ξαν οί Αρκάδες, οί άντίζηλοι κατά 
τήν άνδρίαν καί τδ φιλελεύθερον τών Σπαρτια
τών, ούχί ώς ούτοι δι αύστηρας δημοσίου άνα- 
τροφής, άλλά διά τής άπλότητο; καί έπιμελείας, 
ούχί διά τής βίας καί τής αύστηρότητος, ούχί διά 
τού τρόαου καί τής τιμωρίας άλλά διά τής φυσι
κής κλίσεω; είς τδ άγαθοποιεϊν καί διά τών φρον
τίδων τών πατέρων τών οικογενειών καί τών πα
τέρων τοΰ έθνους, οίτινες ποτέ δέν έδίδασκον ή 
τήν άγάπην τών άρετών, οίτινες ποτέ δέν (συγ

(ακολουθεί).

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΞΤΟΣ.
ύ

ιΗ επάνοδος τοΰ προγεγρομμένου 

Είχ,ων Γονερίνου.
Έκτεθεϊσα είς τήν έκθισιν τής Ακαδημίας τών 

τεχνών έν Παρισίοις, τφ 1807 ή όπισθεν, εικονο
γραφία έτυχε γενικού θαυμασμού καί μεταξύ τών 
ζωγράφων καί μεταξύ τοΰ κοινού, καί μετ ενθου
σιασμού έξιθείασαν αύτήν αί εφημερίδες.

Τδ ίστορικδναύτής άμφισβητεϊται, διότι δΜάρ- 
κο; Σέξτος_ είναι Ρωμαίο; λίαν άγνωστο;. Ην, λέ
γουν, έν τών πρώτων θυμάτων τοϋ Σύλλα, καί τί
ποτε περισσότερον δέν γνωρίζουν. Η ΰπόθεσις λοι
πόν απασα έπενοήθη ύπδ τοϋ ζωγράφου.

Αλλά πολλοί (θεώρησαν τήν εικονογραφίαν ταύ
την ώς άλληγορίαν πολιτικήν. — Διότι,ένω ό Γουε- 
ρίνης έξήσκει τήν εύφυΐαν του, οί συμπολΐταί του 
Γάλλοι, ού; οί επαναστατικοί σπαραγμοί είχον 
διασκορπίσει καθ άπασαν τήν Εύρώπην, έπανές-ρε- 
φον είς τάς1 εστίας των, άλλ οποία επάνοδος διά 
πολλούς έξ αύτών ! Επανερχόμενοι δέν εΰρισκον 
πλέον ούτε άσυλον, ούτε οικογένειαν. Εις τά μέρη 
δπου είχον διέλθει τήν νηπιότητα,τήν νεότητά των,
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είς τά μέρη όπου είχον άφήσει παν δ,τι άγαπητόν 
είς αύτούς,πλέον δέν ιΰρισκον |η τήν ερημιάν, τήν 
καταστροφήν καί τδν θάνατον !

Η όμοιοπάθεια διήγειρε τήν συμπάθειαν τοΰ κοι- 
νοΰ πρδς τάς δυστυχίας ταύτας, ;καί ό Μάρκος Σέξ- 
τος έπεφάνη ώς τρομερά Αλληγορία, καί μέ τάς έ· 
«’.φωνήσεις τοϋ θαυμασμού άνεμίχθησαν λυγμοί 
καί θρήνοι,

Η νεκρά εκείνη γυνή, δ σύζυγος αύτδς δ παρα- 
καίρως άνακληθείς άπδ τήν εξορίαν καί δστις μέ
νε; ώχρας, ακίνητος, άλαλος, δλος βεβυθισμέ- 
νος είς τήν απελπισίαν του, άποτελοϋσιν Αξιοθαύ
μαστου τραγωδίας ύπόθεσιν καί δ τρόμος 8ν έμ- 
•πνέει θά ΰπερέβαινεν ίσως τά δρια άπερ ή τέχνη 
πρέπει νά έπιβάλλη είς έαυτήν, άν τδ Αποτέλεσμα 
δέν έκολάζετο διά τής γλυκείας άντιπαραθέσεως 
τής νεάνιδος ταύτης τής λειποθυμημένης. — Τού- 
λά/ιστον δ δυστυχής εξόριστος δέν άπώλεοε τδ 
παν δεσμός τις τδν συνδέει έτι μέ τήν ζωήν. 
Καί ταϋτα μέν περί τής είκόνος.

ό δε Πέτρος Γουερίνης έγεννήθη είς Παρισίους 
τώ I 774, έμαθήτευσε δέ παρά τώ Ρενώλτ. Εγρα- 
ψ·. την Φαείρακ καί τόν ΊϊτπύΛΐ'τον και την ττροσ- 

. οράκ τοϋ ’Ασκληπιού τώ 1802. Τώ 1808 τον 
Βρναπίρτην συγχωροΰντα τίς τούς στασιαστάς 

τοΰ Katpov. Τώ 1 840 την ’/Ινδρομάχην,τήν Αυ
γήν χαι τόν Κιφαλον. Μεταξύ δέ τών λαμπρο- 
τέρων έργων του καταριθμούνται ή Κλυταιμνή
στρα ΐτοίμη νά δολοφονήση τόν ’ΑγαμέμνΟνα, ό 
Κίνίας χαι ή Αιδώνη, ό Όρφτύς χλαίων έκ'ιτοΰ 
τάγου τι~/ς Εύρυδίχης χλ.

Ονομασθείς δέ καθηγητής τής Ακαδημίας τών 
ωραίων τεχνών τώ 1814, έκλεχθείς, τφ 1815, 
μέλος τοϋ Ινστιτούτου, δ Γουερίνης έπέμφθη τω 
1822 εις ί*ώμην ώς διευθυντής τής Γαλλικής ’Α
καδημίας. Έπιστρέψας είς Παρισίους τφ 1829 
ώνομάσθη|βαρώνος, άπέθανε δέ είς Ρώμην τφ 1833.

ΧΡΟΝΙΚΑ.

Είς δίμηνον σιωπήν ή ανάγκη μάς ύπέβαλε' 
τδν κανόνα τούτον θρησκευτικώς ίκπληρώσαντες, 
παρουσιαζόψίεθα έμπροσθεν υμών, άναγνώσται, δ
πως σκιαγραφήσωμεν μέ τήν συνήθη άμερολη- 
ψίαν μας τά έν τή Ευρώπη συμβάντα. — Θέλο- 
μεν μεταβή άπδ τήν Δύσιν είς τήν ’Ανατολήν καϊ 
άπδ τήν Αρκτον τήν Μεσημβρίαν' ταξειδεύον-

καί τεθείς έπϊ κεφαλής ώς πρωθυπουργός νά 
σχηματίσγ όριστικώς πλέον τδ ΰπουργεϊον.

Εν Γαλλία πολύς λόγος γίνεται περί τής πε
ριοδείας τοΰ Αύτοκράτορος τών Γάλλων έν Κρι- 
μαίμ' πολλαί προετοιμασία! γίνονται περί τού
του, άλλ αί γερμανικοί εφημερίδες βεβαιοϋσιν 
δτι κατά τδ παρόν άνεβλήθη τδ ταξείδον τοϋτο...

Η Σαρδηνία, δυνάμει συνθήκης συμμαχίας καί 
έπιμαχίας τήν όποίαν μετά τών Αγγλων έκλεισε, 
στέλλει στρατόν έκ δεκαπέντε χιλιάδων είς Κρι
μαίαν. — 1ϊ Πορτογαλλία, Ισπανία, εισέτι δέν 
άπήντησαν όριστικώς είς τάς προσκλήσεις τών 
Ανακτοβουλίων Λονδίνου καί Παρισίων, ή δέ Κυ
βέρνησες τής Νεαπόλεως ήρνήθη νά στείλη στρα
τόν καί νά λαβή μέρος, ώς λέγεται, εϊς τδν’αιμα
τηρόν τούτον πόλεμον.

Η Ρωσσία διά τής τελευταίας αϋτοκρατορικής 
διακηρύξεώς της προσεκάλεσεν δλον τόν λαόν 
της είς τά δπλα, διά νά σώση τήν ανεξαρτησίαν 
της άπειλουμένην. Τδ σωτήριον τούτο μέτρον με- 
τεχεισθη, ώς λέγει, διότι βλέπει τάς δύο μεγά 
λας Δυνάμεις Γαλλίας καί Αγγλίας έπιζητούσας 
τήν συμμαχίαν τών μικροτέρων Κρατών. Κατά 
τάς τελευταίας ειδήσεις έκ Πετρουπόλεως ή Ρωσ
σία έκήρυξε τδν πόλεμον κατά τής Σαρδηνίας, 
διότι έν ειρήνη μετ’ αύτής εύρισκομένη στέλλες 
στρατόν έν Κριμαία. — Εξ πόλεις τής Ρωσσίας, 
έπί κεφαλής έχουσαι τήν Μόσχαν, προσέφερον 
έκατδν έβδομήκοντα έκατομμύρια ρούβλια άργυ
ρός διά τά έξοδα τού πολέμου.

Εν Κριμαία όριστική μάχη εισέτι δέν έδόθη' 
οί Αγγλογάλλοι καταγίνονται είς έργα κολοσ
σιαία' τά πάντα προμηνόουσι τήν λύσιν τού δρά
ματος τούτου. Οί Ρώσσοι, ώς φαίνεται, δρα- 
στηρίως έτοιμάζονται είς Αντίστασιν καί στρα
τός πολυάριθμος εΰρίσκεται ήδη έν Κριμαίμ με
τά τών δύο Μεγάλων Δουκών Μιχαήλ καί Κων
σταντίνου. Αφ έτέρου οι Γάλλοι καθημερινώς 
λαμβάνουσι νέας επικουρίας. — 0 όμέρ πασάς 
πρό ήμερων έφθασεν είς Εύπατόριαν καί ήρωϊ- 
κώς άντεστάθη, ώς λέγει ή διαταγή τοΰ στρα
τάρχου Κανρομπέρ, εις τήν προσβολήν ήν τώ έ
καμε τή 5 Φεβρουάριου, δ Ρωσσικδς στρατός. 
ΟΙ Ρώσσοι ύπεχώρησαν έν τάξει χωρίς νά κατα- 
διωχθώσιν ύπδ τού οθωμανικού στρατού, δ ό
μέρ πασάς, ώς λέγουσιν, έδειξεν είς τήν περίπτω- 
σιν ταύτην μεγίστην φρόνησιν.

Μέ δλην τήν φιλοπόλεμον ταύτην διάθεσιν 
τών μεγάλων δυνάμεων τής Εύρώπης ή περί Ει
ρήνης έλπις δέΊ έζέλιπεν.

Εν Βιένν/) συγκροτείται συμβούλιου τών με
γάλων Κρατών Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσσίας, Τουρ
κίας, Αύστρίας, ίσως δέ καί Πρωσσίας διά νά 
σκεφθή κατά πόσον οί τέσσαρες όροι ους παρεδέ- 
χθη ή Ρωσσία έξασφαλίζουσι τήν ειρήνην τής Ευ
ρώπης καί όποίαν έξήγησιν δίδει είς αυτούς. 
Αντιπρόσωποι τής μέν Αγγλίας είναι *δ Ροΰσσελ, 
τής δε Ρωσσίας δ Τιτώφ, τή; Αύστρίας δ Πρό-

τες διά ξηράς πιθανόν νά περιπλανηθώμεν έπ ό- 
λέγον εις τδ απέραντου χάος τής οικουμένης, αλ
λά διά τής πυξίδας ήν άπεκτήσαμεν έν τή Ανα
τολή θά είσέλθωαεν άβλαβώς είς τόν λιμένΛ τών 

ειδήσεων.
Τδ μέγα δράμα τής Ανατολής ού μόνον δέν έ- 

τελείωσεν εισέτι, άλλ’ ημέρα τή ημέρα λαμβάνει 
νέας περίπλοκός. Η μεταξύ Αύστρίας καί Πρωσ- 
σίας διαφορά ώς πρός τήν έννοιαν τής συνθήκης 
τής 2. Δεκεμβρίου π. έ. καθ’ ήν ή πρώτη έζήτει 
τήν συγκέντρωσιν στρατού είς τά σύνορά της, ή- 
νάγκασεν αύτάς νά έγκαλέσωσι τδ ζήτημα είς 
τήν Γερμανικήν Δίαιταν. Αί δύο αΰται Δυνάμεις 
δι’ Απείρων διακοινώσεών των διεσάφιζαν έκάστη 
κατά τό δοκούν τήν έννοιαν τής συνθήκης, ή μέν 
Αυστρία ύποστηοίζουσα ότι έπαπειλεΐται ή επι
κράτεια της διά τής εισβολής ρωσσικού στρατού, 
ή δέ Πρωσσία διϊσχυριζομένη ότι κανείς κίνδυ
νος δέν υπάρχει. Τδ ζήτημα έτέθη είς τήν Δίαι
ταν ούτως « ό Γερμανικός στρατός πρέπει νά κί
νηση ; ή ανεξαρτησία τής Γερμανίας έπαπειλεϊ- 
ται ; » — Η Δίαιτα άπεφάνθη όριστικώς δτι δ 
στρατός της πρέπει νά έτοιμασθή μόνον. Ούτως 
ή Π ρωσσία ύπερίσχυσε λαβοϋσα τήν πλειονοψη
φίαν τών Γερμανικών Κρατών, ή δέ Αυστρία, 
μή δυνηθεΐσα νά κατορθώσή τδν σκοπόν της με- 
τεχειρίσθη άλλο μέσον. — Εποοσκάλεσεν δσα 
κράτη τής Γερμανίας θελήσωσιν, άσχέτως πρδς 
τήν άπόφασιν τής Διαίτης, νά άκολουθήσωσιν αύ
τήν, άν αί περιστάσεις τήν άναγκάσωσι νά λάβη 
τά δπλα κατά τής Ρωσσίας, έγγυωμένη τήν ακε
ραιότητα τών χωρών αυτών.

Εν Αγγλία υπουργική κοίσις έλαβε χώραν κα
τά συνέπειαν συζητήσεως ζωηράς γενομένης έν τή 
Βουλή τών Κοινοτήτων, περί τής καταστροφής 
τοΰ Αγγλικού στρατού έν Κριμαίμ. 0 Κ. Ρεβούκ 
άπό τοΰ βήματος έστιγμάτισε τούς έν τοΐς πρά- 
γμασι, κατώρθωσε ν άποδοκιμασθή τδ υπουρ
γείου διά μεγίστης πλειονοψηφίας καί έπέφερε 
τήν πτώσιν τών υπουργών Ροΰσελ, Αβερδίνου, 
Νϊουκάς-λ, ό δέ Παλμερστών είχεν άναλάβει τδν 
σχηματισμόν νέου υπουργείου. Επί πολλάς ημέ
ρας ή Αγγλία έμε^εν άνευ υπουργείου, τέλος δ 
Ιίαλμερστών έγινε Πρωθυπουργός προσθείς ενα μό
νον υπουργόν είς τούς ήδη υπάρχοντας, τδν Δόρ- 
δον Πανμούρ έπί τών Στρατιωτικών.

Αλλ ό βουλευτής Ρεβούκ δέν έμεινεν εύχαρι- 
στημενος. Κατώρθωσε δ.ά τής βουλής τήν σύ- 
στασιν άνακριτικής αρχής δπως έξετάση τά τής 
Κριμαίας. Ενδόσαντος δέ τοΰ Παλμερστώνος είς 
τήν πρότασιν ταύτην καί εύχαριστηθέντος μόνον 
νά όνομάση έκ τών δέκα εννέα μελών τής Επι
τροπής τα επτά ή Κυβέρνησις, οί τρεις υπουρ
γοί Γλάδστων, Ερβερ, καί Γοαχάμ παρητήθησαν 
καί αΰθις. Οΰτω λοιπόν ό Πάλμερστων ήναγκά- 
σθη νά προσλάβη πάλιν τδν Κ. Ροΰσσελ, έκτα
κτον άπεσταλμένον είς τήν έν Βιέννη σύνοδον,
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κες, τή; Γαλλίας άγνωστος είσέτι, ποόσθετοι πα
ρά τούς ύπουογού; καί τούς ταχτικούς Πρέσβεις.

At έφημεριδες βεβαιούσιν δτι μέχρι τής 1 5] 27 
Μαρτίου τό συμβούλιο* θέλει κάμει έναρξιν 
τών έογασιών του. Εκ τών αποφάσεων του ία ί- 
δωαεν ά* δ πόλευιος θέλει διαρκέσει έπί πολύ, 
άν θά μεταβή άπό τήν Ανατολή* εις τήν Εϋρώ- 
πτ.ν ή τουναντίον ά* ή ειρήνη άναλάμψη ώς φαει
νός άστήρ.

Κατά τήν 15 Φεβρουάριου σεισμοί δυνατοί 
γενόμενοι έν Σικελία, συνεπεία έκρήξεως φρικώ- 
δους τής άσβέστου Λιανής, κατέχωσαν την ώραίαν 
καί τερπνήν πόλιν Κατάνην κατοικουμίνην υπό 
60 χιλιάδων ανθρώπων περίπου. Θίλομεν δημο
σιεύσει αμέσως τήν περιγραφήν τοΰ τραγικού τού
του συμβάντος, άμα αί εφημερίδες καταχωρί- 
σωσι τήν λεπτομέρειαν τών φρικωδών τούτων 
ωρών.

Δυστυχώς ή επιρροή τής έκρήξεως έςετάθη 
μακράν, διότι ίσως ένεκεν ύπογείου συγκοινω
νίας συγχοόνως έγένετο σεισμός φοβερός καί έν 
τή Μικρά Ασία’ ή ώραία πόλις Προΰσσα όπέστη 
πολλά δεινά’ δυσχίλιοι περίπου άνθρωποι έντα- 
φιάσθησαν ύπό τά έρείπια, έκατον είκοσι μινα- 
ρέδες έκιημνίσθησαν καί πολλαί ο’κίαι κατεστρά- 
φησαν. — 0 σεισμός ούτος συνέβη καί είς Κων- 
σταντινούπολιν καί εϊς Σάμον, ισχυρός μέν, οΰχί 
δέ καί καταστοεπτικός.

Η άποκρέω παοήλθεν ώ; αστραπή άνευ θεατρι
κών παραστάσεων’ τοΰτο άξιοσημείωτον. Αλλ ή 
πρωτεύουσα αύτή καθ’ έαυτήν παρουσιάζει θέα
τρο* ποικίλων σκηνών, τά δέ πρόσωπα τοΰ δρά
ματος ώς παντοδύναμα δέν έπιτρίπεται ούτε νά 
συριχθώσιν, ούτε νά χειροκροττθώσιν. Η διήγη- 
σίς συμβάντων πινών δύναται νά σύοη έπί τής 
κεφαλής μας τούς κεραυνούς τοϋ Δ·δς, καί τή ά- 
ληθε ορ τοιαύτη δοκιμασία δέν είναι ποσώς τής ά- 
ρεσκείάς μας.

Τό κοινόν ίσως άδίκως άπεδοκίμασε τούς χο
ρούς τής λέσχη; καίάπόδειξις είνφι ή εξής. — Ενώ 
εις τόν χορόν τής 2 5 ίαννουαρίου προσεκλήθησαν 
πλέον τών δ ακοσίων οικογενειών, τριάκοντα δκτώ 
μόνον κυρίαι παρευρέθη^αν, έξ ών αί δέκα ήσαν 
ίις τον παγετόν τή- τλϊκίής. επτά είς τό φθινό
πωρων, ίξ μό ·»;ν ανθτρ ΐ, αί δε λοιπαί εις ώριμον 
στάσιν. . . 0· στολισυδς τών κυριών ήτο μετριό
τατος’ έκτος τριών ή τεσσάρων αί λοιπαί δεν έ- 
συμβουλεύθησαν τόν καθοέπτην’ έν μόνον λευκόν 
άλλά σιωπηλόν ρόδον ένησχόλει κατά τήν έσπέραν 
έκείνην τήν συνάθροισιν, οί δέ ξένοι άδίκως άπε- 
φάνθησαν δτι ώραιότης δέν υπάρχει είς τάς Α
θήνας. Αν αί ϊόνιοι νήσοι έστελλον τά ρόδα των, 
τό Αάγαϊον τάς αμαζόνας του, δ Βόσπορος τήν 
χρυσαλλίδα του, ή Ερμοόπολις τήν βασίλισσάν της, 
τό Φανάριον τήν Καμέλιάν του, βεβαίως δ πρώτος 
χορός ήθιλε λάμψει, οί δέ ξένοι Αξιωματικοί ήθε
λον λάβει άλλην ιδέαν περί τοΰ Αθηναϊκού ωραίου 
φΰλ^υ. Η ιδέα τοΰ νά συνδράμωσι τάς χήρας καί 

τά δρφανά ήτον θεάρεστο;’ είς τούτο οΰδε’ς αντι
λέγει’ άλλά μήπως τοΰτο δέ* κατωρθοΰτο άνευ 
τών χοροπηδημάτων ; Ο.τως καί άν έχη τό πράγ
μα 8,960 δραχμών είσεπράχθτσαν καί διενεμή- 
θησαν μέ τήν μεγαλειτέραν ακρίβειαν εί; τάς χή
ρας καί τά ορφανά τών έκ χολέρα; άπ*θα*όντων’ 
κατά τοΰτο χριωστοϋμεν νά άπονείμωμεν -,ας εύ- 
χαριστήσεις μας εις τδν έφευρετην καί τού; εκτε
λεστά; τής φιλάνθρωπου ταύτη; πράξεως.

Είς τδν δεύτερον χορόν τή; 2 φεβρουαοίου, 
τά επιπ.Ια πάμπο.1.1α καί αί κυοίαι καλήτερα έν- 
δεδυμέναι' ή νεολαία του Γυμνασίου εις κίνησιν’ 
οί υιοί άντεσροσώπευονζ τού; πατέρας των χορεύ- 
οντε; δι δλην τήν οικογένειαν. — 0 τρίτος χορός 
τής 4 φεβρουαοίου ήτον ζωηρότερος’ δ άριθμδς 
τών κυριών δέν υπερέβαινε τάς τεσσαράκοντα’ δύο 
λευκά 'ρόδα ώ; αντίζηλα καί άντιθέτου χαρακτή- 
ρος έπεκράτουν τήν έσπέοαν ταύτην καί εθαυμά- 
ζοντο, άλλ ή κορωνίς, έκείνη ήτις διά τής πα
ρουσίας τη; έδωκε ψυ/ήν είς τήν αίθουσαν ήτον ή ' * * * ν χ * *” , V
Κ. . . . Ενδυμα πυρρόχρουν, μαργαρίτας ε
πί τής κεφαλής καί ανθοδέσμη καμελία; άνά 
χεϊρχς, ίδού στολισμός απλούς αλλ έκλεκτό;’ δ
ταν τδ κάλλο, συνοδεύεται μέ αφέλειαν φιλάρε
σκου ή έπιτυχία είναι άφευκτος.

Ιδού καί άνέκδοτον.

ι

Κυρία τις, ούχι ευκαταφρόνητος, ανυπόμονος 
νά λάμψη είς τδν τελευταϊον χορόν τής λέσχης, 
έπι δεκαπέντε ήμέρας έζήτει είς τά έμπορικά 
φόρεμα τή; άρεσκεία; της’ τέλο; έξελέξατο τδ κί
τρινου χρώμα’ ένεδόθη λοιπού ώ; έυόμιζε πλέον 
φιλαρέσκω; καί άπήλθεν’ άλλ ώ; έκ τής μεγάλης 
λάμψεως τών φώτων τής λέσχης τδ φόρεμά της 
έφαίνετο παλαιόν’ είς τήν κεφιλήν τη; έφερεν άν
θη, άλλ’ ή ζ ωηρότης αύτών δεν άνταπεκρίνετο πρδς 
την χλωμήν οψιν τοΰ προσώπου τη;’ αποτυχία 
πληρέστατη ... ή κυρία τδ ένόησε, διότι άπδ τάς 
γυναίκας, κάθε άλλο λείπει παρα ή αγχίνοια’ ε- 
βλεπεν δτι δέν περιεκυκλοΰτο από τού, χορευτάς 
καί τά λοξοειδή βλέμματα τοΰ γυναικείου φύλου 
δ. αυτήν ήσαν έξηγηματικά ... Απεφάσισε λοιπόν 
νά γίνη παρά τδ σύνηθες ζωηρά καί τοιουτοτρόπως 
νά έπισύρη τήνπροσοχή* τών κυρίων’ τδ τέχνασμα 
τοΰτο κατά τό μάλλον ή ήττον έπέτυχιν, είς όλί- 
γην ώραν περιεκυκλώθη άπδ νεανίσκους, οίτινες 
όεν εύρισκον κυρίας νά χορεΰσωσιν, άλλ οί χρυ- 
σοΰφαντοι, ώ! ούτοι δέν τήν έπλησίαζον’ έθαόμα- 
ζον τά ρόδα, τά ία, τάς χρυσαλλίδας, ουδέ προσο
χήν καν έόιδον είς τά θιλγητρά της’ τοΰτο 
προσέβαλε τήν φιλοτιμίαν της, προσεποιήθη ημι
κρανίαν, δέν ήθέλησε νά χορεύση, άνεχώο^σε καί 
άπεφάσισε νά μή φέρη πλέον άλλα ένύύματχ είμή 
ζωηρού χρώματος.

Α; έλθωμεν καί είς τά σπουδαιότερα. Η βουλή 
πρό είκοσιν ημερών ήοχισε τάς εργασίας της. Αί 
άρχαιρεσίαι ένηργήθησαν δί ί.ίευθέρας ψηγηγο- 
ριας και ώ; υποψήφιος τεθεί; τοΰ υπουργείου δ Κ. 
Ζαίμης έξελέχθη παμψηφεί. Δύο έπερωτήσεις έγέ-

ι

τα βουλευτικά σώματα δπωσοΰν σπου- ,
; τήν Βουλήν ήρωτήθη δ πρωθυπουργός ρ.νώς ό Κ. Καλέρ-'ης. 
έπιστολή; ήν έγραψεν ό γερουσιαστής Κ. | μ,___ *,

όν Καόουλή έφένδην. 0 πρωθυ- ΐ

Iι

νοντο ·ςς τχ 
δαίαι. Εί: τ' 
περί τής
Παλαμίδης πρδς τόν 
πουογός άπήντησεν, δτι άπό τρίτου γνωρίζει την 
θπαρξιν τής έπιστολή; ταύτης, ήτις έφερε προσκόμ
ματα είς τήν διαπραγματευσι* τής συνθήκης, θ,ελει 
δε όμιλήσει περί τοϋ αντικειμένου τούτου έν έκτά- 
σει, άαα,ώ; ελπίζει, αναγγείλει εί; τήν Βουλήν την 
τελείαν άποπεράτωσιν τής συνθήκης μετά τής οθω
μανικής, πύλης’ έν τή Γερουσ’ρρ έζητήθη λόγος 
διατί κατακρατείται είς τάς φυλακάς δ Γερουσια
στή; Κ. Σπ. Μήλος’ ό Κ. Πριβελέγιος έπεκρινε με 
πολλήν πικρίαν καί λογικήν την πράζ.ν ταύτην, 
ήν έχαρακτήοισε καί παράνομον. 0 ύπουργδ; τής 
Δικαιοσύνης θελήσας νά ύπερασπισθή τόϋπουργεΐον 
έπεσε* είς λαβύρινθον, είς τόν όποιον βεβαίως ήθε- ] 
λε καταποντισθή, άν ό πρωθυπουργός δέν τον έ- 
σωζεν, είπών, δτι μετά δύο ή τρεις ημέρας· καθυ- 
ποβάλλεται τδ ζήτημα εί; τήν βουλήν, καί άν. 
αδτη έξάξγι έκ τών έγγράφων τήν ένοχήν του, θέ
λει κατηγορηθή είς τήν Γερουσίαν, άλλως απολύε
ται. Ουτω τεθέντος τοΰ ζητήματος, δέν ήδύνατο 
πλέον κοινοβουλευτικώ; νά έξακολουθήση ή συ- 
ζήτησις ώ; προδικαζομένη; τής ύποθέσεως.

Διάφορα νομοσχέδια καθυπεβλήθησαν εϊς τήν 
βουλήν, τδ περί γραμματοσήμου, τό περί ταχυ
δρομικών τελών τών εφημερίδων καί περιοδικών 

·> ........!.._■>
•Γ” j , ’
παρελθόντος μηνδς λυπηρόν

! Λ ' * ? ■’® ---
Κ. Κ. Λεβίδη; έφυλακίσθη, διότι δήθεν έ- 

ά φύλλα τών επαρχιών, άλλ ού-

-rr----- . ,
συγγραμμάτων, περί τιμολογιου;κτλ.

Περί τά μέσα τοϋ παρελθόντος μηνδς λυπηρόν 
θυμβάν ήκολούθησεν εις Αθήνας’ δ Συντάκτης τής 
Ελπίδος I______ s z"

δημοσίευσεν είς τ, 
χί καί τή; πρωτευούσης, 
χικού ς-ριτοΰ, μετενεγκό>ν αύτήν είς τάς στήλας,τής 
έφημεοίδος του έκ τοΰ Τεργεσταίου Παρατηρητού. ' 

δπως δέ κατορθωθή ή προφυλάκισίς του έ- 
παόθη δ είσαγγελεύς Κ. Κοντόσταυλος, νέος μέ 
παιδείαν καί ανεξαρτησίαν χαρακτήρας, ώς καί 
οί άνακριταί Δημητριάδη; καί Σακκόπουλος, ώς 
μή ένδόσαντες νά έκδοθή ένταλμα συλλήψεως 
έπί έγκλήματι καθυσιώσεω,.

Βεβαιοΰται δτι έν Κωνσταντινουπόλει ϋπεγρά- 
φη μεταξύ τής Οθωμανικής Πύλης καί τής Ελ
λάδος εμπορική καί πολιτική συνθήκη, άφαιρε- 
θέντο; μόνον τού περί ιθαγένειας ζητήματος. 
Αί έμπορικαί λοιπόν καί διπλωματικαί σχέσεις 
τής Ελλάδος μετά τή; Τουρκ’ας όσωνούπω επα
ναλαμβάνονται, πρδς κοινήν εΰχαρίστησιν άμφο- 
τέρων τών μερών. — Τή 24 Φεβρουάριου δ υ
πουργός τής Δικαιοσύνης άνέγνωσεν είς τήν Βου
λήν έγγραφον κατά τού Κ. Σπ. Μηλίου, έπέχον 
τόπον κατηγορητηρίου καί καθυπέβαλεν είς τάς 
Βουλάς, όλα τά άφορώντα τήν όπόθεσιν ταύτην 
έγγραφα, ανήγγειλε δέ οτι δ Γερουσιαστής Κ. Σπ. 
Μήλιος έντδς δλίγων ήμερων φέρεται είς Αθήνας. 
Αναγγέλλομεν προσέτι καί τήν παραίτησιν τοΰ Κ. 
Κανάρη, υπουργού τών Ναυτικών. Τοΰ ύπουρ-

ειϊησιν περί τοΰ σψμα- 1

ι γείον τούτου ττν διευδυνοιν titsψορτσθΥ) κροοώ-

Μεγίστη . πίνησις έπικρατεϊ περί διανομής τών 
ύπουογςίων. Η Γαλλική πολιτική ζητιϊ νά μερίτ 
σθή έν Εκλάόι την διοίκησιν μετσ τής έν τοϊς 
πράγμασιν ίσχυούσης πολιτικής’ άλλά είς τοΰτο 
άπαντώνται πολλαί δυσκολίαι, διότι δ μοσχο- 
μαγκισμός δεν ευχαριστείται μόνον είς δύο υ
πουργεία άλλά θελει περισσότερα.:..· δ άπλη
στος ! Είς την Ελλάδα τά προσωπικά ζητήα,ατα 
είναι τα ουσιωδέστερα’ είς τον λιμένα τούτον τά 
πλοία συντρίβονται έν πλήρει νηνεμία, έ»ώ νομί- 
ζουσιν ότι προσορμώνται.

Ο μή* Φεβρουάριος ήτο γόνιμο; έφημερόδων’ 
ίζιόόθη δ Ή.ίιος παρά τοΰ γνωστού εί; τδ Πα
νελλήνιον Ιΐαναγιώτου Συύτσου καί διά τή; λάμ- 

Ιψεώς του καί τών καυστικών άκτίνων του ύπό- 
f σχεται νά πυρπόληση τδ υπουργείου. Εξεδόθη δ 
Λαός, δπως σβέσιρ τή* πυρκαϊάν άν τοιαύτη, ό 
μή γένοιτο, έκραγή, έχει δε ώς επικουρικόν σώ
μα τδ Tiijiaaror, τόν npu>'iri>r Κήροχα, είς τα 
όποια τδ ύπουργείον τών Οικονομικών παρεχώ- 
ρησεν άσμένως τής αντλίας του. Πρόοδο; ! πρόο
δος !! . . .

» Η υπούργημα μέ δίδεις, ή εφημερίδα γρά
φω ».

Ελεγε ποτέ ό Αλεςανδρος Σοΰτσος. Τρεϊς πο- 
λιτικαι εφημερίδες σπουδαϊαι έσίγασαν έντδς δ- 
λίγου χρόνου’ δ Αιών, ή Ελπίς, καί τό Πανελλήνιον, 
αί πρώτα; ώς έκ τών περιστάσεων, ή άλλη δι 
έλλειψιν κυβερνητικής συνδρομή;. Επαυσε προσω
ρινούς καί ή Ανατολή, άφοΰ έφώτισε τδ κοινόν, 
διά ν’ άνταλλαίη τδ όνομά της μέ τό ν/ιίσεί ... 
’Ανεφάνησαν άπειραι άλλαι πκτριωτικαί, έθνικαί, 

|άνεξάρτητοι ! ! Γά πάχτα bntp τοΰ ^αοΰ, κράζει 
ή μία κρούουσα τή* θύραν τοΰ κεντρικού ταμείου. 
ιΟ θεός ra εύ.Ιογήσΐ) τά οπ.Ια τοΰ Σνρμαγιχοΰ 
στρατού, λέγειή άλλη,|χαιρε-ώσα κάθε πρωίαν τούς 
θυρωρού; τών δύο πρέσβεων. — ‘Ο Γορτζακώφ, ό 
Μιηζιχωφ, οί όύο όοΰχτς εγΰασαν είς Kpipalar, 
λέγει ή τρίτη, δπως γίνη έπιζήτητο;. Κρούει τδ 
Τύρπανον έκ τού δωματίου ένδς γραφείου έτέρα 
διά νά έξυπνΐσγι τδν υπουργόν’ ώ άθλιότης ! ώ χα
μέρπεια !! Μόνη ή Αθηνά διά τής γεροντικής φρο- 
νήσεώς της τδν καιρόν έξαγοραζομένη, πότε έπι- 
κρίνουσα καί πότε λίβανον προσφέρουσα είς τούς 
δυνατούς τής ήμέρας τακτοποιεί τά συμφέροντα 
τής έφημεριδογραφίας της.

ΕΪΘΓΒΟΤΛΟΣ.

ΠΟΙΚΙΛΑ
J < —

0 παρών καιρός είναι δλως άφωσιωμένος 
τάς επινοήσεις. Μέχρι τοΰδε άνέφέρον τάς 
παραδοξοτέρας τών δέ’ ή έπομένη δμω; ήν

είς 
μέ* 

W-
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ρίσχομ,ΕΜ σημειουμένην ίν τοϊς έβδομαδι αίοι; χρο~ 
νικοίς τοΰ Γαλλικού Α ί ώ ν ο ς, υπερβαίνει πάσα;.

< Ουδέποτε, φέρει ή έφημερίς αΰτη, ή φαντα
σία τών τεχνητών δέν διηγέρθη τοσοΰτον, δσον 
σήμερον. Εκαστη πρωία φέρει ήμΐν μίαν άνακά- 
λυψιν νέαν ή τουλάχιστον νέον τι σχέδιον. Ιδού 
σήμερον οτι πρόκειται περί μεταφορά; επιστολών 
καί όγκων μεγαλητέρων διά ταχύτητος εκατόν 
λευγών τήν ώραν. Το μέσον τούτο συνίσταται 
είς τήν εντός σωλήνων και διά μόνης τή; πιέ- 
σεως τοΰ άτμοσφαιρικοϋ άέρος κυκλοφορίαν τών έ- 
πιστολών καί άλλων φακέλλων.

« Θέλουσι στηθή, λέγει ό Κ. Βίκτωρ Μανιέ, 
δανειζόμενο; τά; λεπτομερεία; αυτά; άπό τών 
έπιστημονικών τής ’Αγγλίας έφημερίδων, δύω σω
λήνες παραλλήλω; διευθυνόμενοι άπό τής μιά; 
μέχρι τής άλλης άκρας άποστάσεω; δεδομένης. 
Οί σωλήνες οΰτοι δύνανται νά τεθώσιν είτε υπό 
τήν επιφάνειαν είτε έπί τή; έπιφανεία; τή; γης 
καί νά κιτασκευασθώσιν άδιαφόρως έκ μετάλλου, 
έκ ζάλου ή έκ πλίνθων. Εις τά δύω άκρα τής 
γραμμής αυτής ή καί εις τά μεταξύ αποστήματα, 
έάν τούτο κριθή άναγκαϊον, άντλία, κινουμένη διά 
μηχανής άτμοϋ, θέλει άπορροφρί τόν άέρα άπό τού 
ένδς σωλήνο; καί μεταθέτει αυτόν εϊς τον ετερον 
ώστε νά διατηρή ταχύτατου ρεύμα καί άδιάκο- 
πον καθ όλην τήνέκτασιν καί τών δύω σωλήνων. 
Αί έπιστολαί καί οϊ φάκελοι οϊ εϊς τόν επιρροήν 
τού ρεύματος τούτου παραδιδόμενοι θέλουσιν έγ- 
κλείεσθαι έντδς σάκκων σφαιρικών έλαφροτάτων 
συνάμα καί ισχυρών, έκ καουτσούκ ή οίασδή- 
ποτε άλλης ελαστικής ουσίας κατεσκευασμένων, 
ούτως ώστε οϊονδήποτε καί άν ή τό πράγμα, 
δπεο περιέχουσι, καί αί συγκρούσεις δσαι άν ύ- 
ποστώσι, νά δύνανται, ώς άερόσταται, νά λαμ- 
βάνωσι πάντοτε τήν προτέραν αύτών μορφήν. 
Αί σφαίρας αΰται θέλουσιν είσθαι διαταμέτρου 
μικροτέρας τών σωλήνων' οΰτω έάν οί σωλώνες 
έχωσι διάμετρον 4 8 δακτύλων, οί σάκκοι θέλου- 
σιν έχει μόνον δεκαπέντε’ επειδή δέ θέλουσιν 
ώθεϊοθαι οί σάκκοι ούτοι διά τού ρεύματος τού 
άέρος ώ; Αερόστατα υπό βιαίου άνέμου, νομί- 
ζουσιν έν γένει δτι σπανίως θέλουσι έγγίζει τά 
πλευρά τής σωληνώδους όδού. — ίδού, δτι τό 
μέσον είναι άπλούν καί εΰκολον, παρομοιάζει δέ 
πολύ πρό; τήν μέθοδον τών παιδίων ρ.πτόντων 
βάρος διά σωλήνο; ύελίνου. Αλλά πώς θέλει 
γίνεσθαι ή παραλαβή τών φακκέλων ;

« Είς τού; διαφόρου; σταθμού; θέλουσιν υπάρ
χει ποός παραλαβήν τών έπιστολών κιβώτια, ά- 
τινα άποτελοΰντα καί αυτά μέρο; τών σωλήνοιν, 
θέλουσιν είσθαι κατασκευασμένα έκ παχεία; ύέ- 
λου άφινούσης νά καθίσταται όρατόν δ,τι τά κιβώ
τια θέλουσι περιέχει. Τά δύω ά»ρα τών δοχείων 
τούτων θέλουσι φέρει θύρας ολισθηρής, αίτινες δύ
νανται νά άνοιχθώσι και νά κλεισθώσιν έξωθεν καί 
διά τών δποίων τά ρεύματα τοΰ άέρος δύναν- 
ται νά παρεμποδισθώσιν ή δλοκλήρως ή έν μέρει.

Η μία τών θυρών τούτων έσεται πλήρτχ, ή έτέρα 
δέ διατετρυπημένη, δπως δ προηγούμενο; τών σάκ
κων άήρ χάνη μέρο; τής ταχύτητάς του, διερχό- 
μενος τών στενών τούτων Ανοιγμάτων, καί ουτω 
οί σάκκοι είσέοχωνται δι* ήττονος βία; έντδ; τών 
δοχείων. Αμα φθάση πλησίον τοΰ διατρυπημένου 
διαφράγματος ό σάκκος θέλει κινεί έμβολον, δι’ ου 
κωδων θέλει κρούει. Αμέσως δ ύπάλληλος, ειδο
ποιούμενος, θέλει λαμβάνει τόν σάκκον, καί, έάν 
δεν άνηκη εις αυτόν, θέλει τόν εισάγει εί; ετερον 
μέρος, δθεν θέλει εξακολουθεί τήν πορείαν του.

« Εαν τό σύστημα τοΰτο έφαρμοσθή εντός τών 
πόλεων έντδς πέντε λεπτών δύναταί τις νά γράψτι 
επιστολήν καί νά λαβή άπάντησιν άπό τιΰ εϊς 8ν 
επιγράφεται αύτη. Η άνακαλυψις αΰτη είναι σπου- 
δαιοτέρα τοΰ ήλεκτρικοΰ τηλεγράφου, δστις άρκεί- 
ται δπως άναγγέλη ξηοώ; τά γεγονότα άνευ περαι
τέρω έςηγήσιω; καί διασαφήσεως. ι

0 Αύτοκράτωρ Κ,όμοδος, υιό; τοΰ Αντωνίνου με- 
τωνόμασεν έαυτόν Ηρακλέα, υϊόν τού Διό;. Επομέ
νως, θέλων νά μιμηθή τόν ήρωα τούτον, έξήρχε- 
το δοράν λέοντος ένδεδυμένος καί ρόπαλον κρατών, 
δπω;, έλεγε, δαμάζρ τά τέρατα δσα άπήντα. Τά 
άθλια δέ ταΰτα τέρατα ήσαν οϊ πτωχοί καί ανάπη
ροι, τών δποίων τού; πόδα; διέταττε καί έδενον, 
έπειτα διένειμεν αΰτοϊς σπόγγους καί τούς ήνάγκα- 
ζε νά τούς ρίπτουν άντί λίθων κατά τή; κεφαλής 
τ°υ' μετά ταΰτα έπέπιπτε κατά τών δυστυχών 
τούτων καί τού; άφινεν ημιθανείς |έκ ροπαλισμών.

0 αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Ροδόλφος ήγόρα- 
σεν άντί έκατδν δουκάτων λατινικόν τι βιβλίον δ- 
περ είχε διεγείρει τήν περιέργειαν πάντων διά τής 
επιγραφής του, ήτις ήν — Bi6.li.or τών Παθών 
τοΰ Κυρίου ήμων I. X. μετ' εικονογραφιών καί 
χαρακτήρων ύπ ονΰεμια,ζ συνισταμένων ΰ.ίης — 
Liber passionis D. Ν. I. C. cun figuris et cha- 
racteribus ex culla materia compositis). /ιδού 
δέ τού αινίγματος τούτου ή λύσις. Τά φύλλα τού 
βιβλίου ήσαν έκ περγαμηνοΰ, εϊς 8ν είχαν χα
ράξει δι οξέος εργαλείου τά γράμματα, είς τρό
πον ώστε, τιθεμένου όπισθεν έκαστου φύλλου, μαύ
ρου χαρτιού, ή άντικουζομένου είς σκιάν, δλαι αϊ λέ
ξεις έφαίνοντο εΰδιακρίτω; καί ευκόλως άνεγινώ- 
σκοντο. Μετά τήν μεγάλην ταύτην άνακάλυψιν 
άγνοοΰμεν άν δ αύτοκράτωρ ηϋχαριστήθη πολύ διά 
τό άπόκτημά του.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

0 Αγγελος τοΰ Γαιανθρακωρυχείου. — ’Ερυθρός 
Πειρατής, συνέχεια. — Περί Ανατροφής τών Αρ
χαίων Ελλήνων. — Χοονικά. — Ποικίλα.

Εΐκογραφίαι. — Κατάβασις είς τό Ανθρακωρυ- 
χείον. 0 Μάρκος Σέζτος.


