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Φ υ α ε χ ή  π ο ι ό τ ς ;  Λ Ι ά ξ ο υ .
Ή Νάξος είνε κατά τήν εγκυκλοπαίδειαν el; την 37 μ ο ϊ - 

p a r  καί 8 λεπτά του βορείου πλάτους, καί είνε εις εν πολύ 
ώραΐον κλίμα, πλέον άπομεμακρυσμένον από τόν πόλον παρά 
άπό τόν ισημερινόν δέν γνωρίζει την ψύχραν  τού χειμώνος 
καί. άνίσως καί πέστ) καί κ α κ ία ν  φοράν χ ιό ν ι ,  είναι δύσκο- 
λον νά βαστάξη περισσότερον άπό τρεις ημέρας, δηλαδή εις 
τήν χώραν' εις τά χωρία μ’ δλον τούτο βχσχφ  όταν είνε καλή 
χιονιά καί 15 ή καί20 ημέρας καθώς καί εις τά υψηλά βουνά 
ήκολούθησε. Οί νότιοι άνεμοι, οΤτινες φυσούν τόν χειμώνα τό 
λιόνουν πολύ όγλίγωρα καί άπό τό άλλο μέρος μετριάζουν και 
τήν ψύχραν τού βορείου άνεμου. Ή  πλημμύρα τού Νείλου φέ
ρει τήν καρποφορίαν της Αίγυπτου, αί Si πιρισσαί βροχα ι  
εις τόν χειμώνα τής Νάξου, διότι άπό τό τέλος τού ’Απριλίου 
έως εις τόν 7βριον ή 8βριον είναι σπανιώταταικαί μόλις είμ- 
πορούν νά πέσουν όλίγαι σταλαγματίαις μόνον δι' εν μικρόν 
σημεΐον. Ή  χανσίς  ήθελεν είναι επικίνδυνος· όμως τότε είναι 
οπού φυσούν οί βόρειοι άνεμοι καί μας δροσίζουν σχεδόν άδι- 
ακόπως.

Ή  γή  είνε πολύ καλή πρό πάντων είςτάς πεδιάδας, οπού 
δέν δίδουν άνάπαυσιν εις αυτήν παρά σπέρνωντας όσπρια. 
Εϊδομεν ότι ό ίδιος a jp o c  ε’δωκεν εις έπτά ακολούθως χρό-

vta τόν κάθε χρόνον πλουσιοπάροχους θερισμούς. Καί άνίσως 
καί κοπρίζονται μερικοί άγροί. είναι μόνον οί ξηροί, οί δε άλ
λοι δεν γνωρίζουν κόπρον εί μή έκεΐνον, τόν όποιον τά ζώα 
άφήνουν έκεί τρώγοντας τά χορτάρι μετά τόν θερισμόν. Πολ- 
λάκις γίνονται όνο θερισμοί εις τόν ίδιον άγρόν σπέρνονταί 
έκεί μετά τόν θερισμόν τού κριθαριού φασούλια. Τάϊδια βουτά  
χρησιμεύουν πολύ καλά εις τήν καλλιέργησιν καί δίδουν μέ 
μεγάλο όφελος τόν σπόρον, τόν όποιον τις εμπιστεύεται εις 
αυτά. Ό  t i n o c  είνε βουνώδης, όμως εχει καί ωραίους καί εύ- 
κάρπους αυλώνας καί πλούσιας πεδιάδας. Αΰτά τά βουνά έ
χουν χαμηλά καί ύψηλά όένόρα ,  τό όποιον είναι πάντοτε εις 
τάς νήσους. Άπό τάς κορυφάς αυτών φαίνεται εν μέγα μέρος 
τής Άσπρης θαλάσσης. Μία μεγάλη ποσότης βρύσ ιω ν  καί 
μικρών ποταμών  καί κατ' εξοχήν εις τό βόρειον μέρος δίδει 
πολύ καλόν καί πολύ r epo  διά νά ποτισθί) τό πλέον μεγα- 
λείτερον μέρος τής νήσου καί νά γείνουν καί τά άλέσματα 
τού άλευρίου.

Ό  αήρ  είναι υγιεινός καί πρό πάντων διά τό κεφάλι, πλήν 
τά πληγωμένα πόδια άργούν νά ίατρευθούν, ίσως διά τήν 
δριμύτητα τού θαλασσινού άεατος, άπό τό όποιον ό άήρ είναι 
γεμάτος.

Ή  πανώΛης άκολουθεΐ έδώ σπανίως, όταν ό μολυσμός φέ
ρεται άπ’ άλλού. Πρός τούτοις δέν κάμνει πολύν άφανισμόν 
διά τήν φροντίδα, όπού έχουν νά διασκορπισθούν άπό τήν 
άρχήν φεύγοντες εις τάς εκκλησίας, τών όποιων είναι μία 
άρκετή ποσότηςείς τήν εξοχήν ή εις σπιτάκια, τά δποϊα χρη
σιμεύουν εις τό νά φυλαχθούν τά  άχυρα διά τήν τροφήν τών 
ζώων.

Τά βουτά  κυριεύουν το περισσότερον μέρος τής νήσου' τά
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υψηλότατα είναι μία άλυσος, ή όποια χωρίζει τήν νήσον είς 
δύο μέρη σχεδόν ίσια άπό τόν βορράν πρός την μεσημβρίαν. 
Το άξιολογώτατον είναι τό βουτο  τοΒ Λιός ΜηΑωσΙου, τό 
όποιον δίδει άπό την κορυφήν του ¡χίαν ώρχίαν θεωρίαν σχε
δόν είς δλην την Άσπρην θάλασσαν, διά την όποιαν ό χϋριος 
Δ'Όσιό δέ Νοχντέλ'* πρέσβυς της Γαλλίας, άφού έφθχσε 
κατά τό έτος 1673 εις την Νάξον άφήκε ¡χίαν ¡χαρτυρίαν με 
μίαν επιγραφήν επάνω εις μίαν πέτραν, ή όποια υπάρχει. Δύο 
πλάγια τό πρός τό δυτικόν χαί πρός τό βορειοδυτικόν μέρος 
παρασταίνουν φοβέρα χρημνά. ‘Εν ρώγα {χάρος τού ύψους εί
ναι σχεπασμίνον μό εύμορφα μικρά δένδρα χαί μό πράσινχις 
βαλανιδιαϊς. Έχοΐμή,“ην|έχεϊ μίαν φοράν με μίαν μικράν συν
αναστροφήν, άφού ίφανερώθημεν είς ίλην την νήσον χαί εις 
πολλάς άλλας μό μίαν μεγάλην φωτίαν ημείς εϊδομεν ύστε
ρον άπό ίλους τούς χατοίχους τής νήσου την δύσιν του ήλίου 
χαί πάλιν τήν άλλην ημέραν τό ταχύ εϊδομεν προτήτερα άπό 
τούς άλλους τήν ανατολήν του ήλίου. Χαμηλότερα πρός τό 
βορειοδυτικόν μέρος είναι εν ρ ί γ α  σηήΛαιοτ  πολύ έχτεταμέ- 
νον, ή είσοδος τοΰ όποιου είναι πρός τήν δύσιν χαί έχει 6 έως 
7 πόίας ύψος. Μεριχά βήματα έπειτα φαίνεται είς τήν μέ- 
σην ίνας βωμός χτισμένος άπό τούς "Ρωμαίους χαί άπεριποί- 
ητος. Δεξιά άπερνφ τις χαταβαίνωντας είς ϊν μεγάλο σπή
λαιο όνομαζόμενον ΒηθΛτϊμ μό τό μέγεθος μιάς μεγάλης χά· 
μαρης. Τό μεγάλο σπήλαιον χαταβαίνει ϋποχάτω άπό τό βου- 
νόν έως 25 βήματα- τό μήχος είναι ολίγον μιχρότερον.Ό θό- 
λος είναι υψηλός, άπό τόν όποιον περισσαΐς μεγάλαις πέτραις 
έχωρίσθησαν χαί είναι άναχατωμέναις επάνω είς τό έδαφος 
τοϋ σπηλαίου. Επειδή αυτό είναι πολύ σχοτεινόν, ήθελεν εί
ναι άδύνατον να προχωρήσει τις, εάν δέν ήθελεν έχει τήν 
φροντίδα διά λαμπάδας χαί άλλα κλαδιά, τα όποια άνά- 
πτουν, ίτα ν θά ίμβοϋν είς αύτό. Νερό σταλάζει άπό τόν θό- 
λον, τό όποιον άπολιθώνεται χαί λαμβάνει διάφορα σχήματα- 
είναι στόλοι τό όλιγώτερον ήμίσεος ποδός είς τήν διάμετρον 
χαλά σχηματισμένοι χαί 5 έως 6 ποδών ύψους άπό μίαν ά- 
σπρην πέτραν σχεδόν ώς τό άλάβαστρον, δμως τοϋ όποιου τό 
σπειρί είναι χονδρότερον χαί του όποιου ή γυαλάδα φέγγει 
μό πολλάς έπιφανείας. Όλον τό σπήλαιον είναι ύγρόν χαί εί
ναι ή χατοιχία πολλών νυχτερίδων**. ’Ακολουθώντας αυτήν 
τήν άλυσον τών βουνών πρός τό βόρειον μέρος είς διάστημα 
μιάς ήμισείας ώρας εύρίσχει τις τό βουνό Φ ανάρι, τό όποιον 
δεν είναι άξεόλογον πάρεξ διά τό ύψος του- είναι μ’δλον τούτο 
τό πλέον ύψηλόν βουνόν ή όρος ό Β ίας  χαί Κόρωνος τό υ
περβαίνουν- ή χορυφή του έχει μίαν δυσκολωτάτην άνάβασιν- 
πρίπει νά άναβή τις με τά πόδια (καί αύτό μό δυσκολίαν)

12) Εύχαριστήβη εις αύτήν τήν βιωρίκν.
13) Τό ελάττωμα αϋτοΰ τοΰ σπηλαίου είναι ότι εύρίσχεται πλησίον

εις τό σπήλαιον τής ’Αντιπάρου, τό όποιον επισκοτίζει ίχεΓνο- χωρίς
αύτό είμπορεΓ νά έναριβμηίή μεταξύ τών φυσικών σπανιοτήτων

Ιως είς τό διάστημα 20 βημάτων έως δτου νά φθάσγ είς τό 
αύτό δύσβατον μέρος. Μ" δλον τούτο οί Ανατολικοί έχτισαν 
εκεί μίαν μ ιχ ρ ά ν  ίκχΑησίαν είς τήν κορυφήν, άπό τήν όποιαν 
έχει τις μίαν καλήν θεωρίαν κατά τό μέρος τής δύσεως. Καί 
άπό χάτω είναι ένας φοβερός κρημνός δηλαδή είς τούς πρό- 
ποδας. Τό τρίτον υψηλόν βουνόν τής αυτής σειράς είναι ή  Κ ο · 
ρονή  αύτό τό βουνόν δεν είναι άπομεμαχρυσμένον άπό τό 
Φανάρι περισσότερον άπό μίαν ώραν- ό πρόποδας έχει σχε
δόν τό ίδιον διάστημα άπό τό Φανάρι. Μ" δλον τούτο λαμ
βάνει τις πολύν κόπον έως δτου νά φθάσνι είς τήν κορυφήν δμως 
ΐφθάσαμεν είς δύο ώρας. Δεν πιστεύω δμως δτι έχει τό ύψος 
τού Διόςΐ*- έχει δύο Κορυφάς, αί όποίαι άπέχουν ή μία τής 
άλλης έν τέταρτον τής ώρας. Όλον τό πλάγιον πρός τά νο
τιοδυτικόν μέρος όμοιάζει περισσότερον μ’ ένα κρημνόν παρά 
μ" ένα άνήφορον. Μ" δλον τούτο οί ποιμένες άναβαίνουν ώς καί 
τά γήδια. Πρός τόν βορράν είναι μία πεδιάς γεμάτη άπό ύ- 
ψηλά δένδρα- είναι μεριχά χ α σ τ α η α ΐς  χαί χ ο ρ α ρ ια ίς - τά 
περισσότερα δμως ίξ αυτών είναι εν είδος πράσιναις β α . Ι α η - 
ά ΐα ϊς  χωρίς άγχάθια είς τά φύλλα. Αί αΰταϊς ϊδιαις βαλα- 
νιδιαϊς είς τά χωρία Βόθρους καί Κ ιραμωζή  δίδουν τήν ά - 
ναγχαίαν ξυλικήν διά νά κάμνουν τά μάγχανα τόσον τού ε
λαίου, δσον χαί τού κρασιού, ρε τήν όποιαν αύτήν μαλακά 
στραγγίζεται χαλά τόσον τό έν, δσον καί το άλλο. —  ""Οχι 
δμως κατά τάς ευρωπαϊκά; μηχανάς— καί είναι θαύμα είς 
αύτούς, δπου τά κατασκευάζουν οί έγκάτοιχοι τών άνωθεν δύο 
χωρίων τά άναγκαία έργαλεϊα, μόνον με άπλούστατά τινα τά 
κατασκευάζουν όχι μόνον διά τήν Νάξον, πλήν καί είς τάς 
άκολούθους δύο νήσους, έννοώ Θήραν καί Πάρον. Είναι όμοίως 
ΐ ν  σκή-Ια ιοτ  ύποκάτω άπό τό αύτό βουνόν τής Κορωνής, τό 
όποιον παραστήνει είς τήν άρχήν μίαν σκεπασμένην στοάν, 
άπό τήν όποιαν έμβαίνει τις άκολούθως είς 3 μεγάλαις κά- 
μαραις- δμως διά νά άπεράση τις άπό τήν μίαν είς τήν ά λ 
λην πρέπει νά σύρηται επάνω είς τήν κοιλίαν- δλο αύτό τό 
διάστημα είναι χωρίς κατάκλυστρα. Ό  θόλος είναι παντού 
φτιασμένος ώσάν μέ τό σκαλιστήρι καί δλος άπό εν κομμάτι- 
δλα τά έκεϊ πλησίον ποίμνια καταφεύγουν έκεϊ είς τήν μεγά
λην καύσιν διά νά προφυλαχθούν. Οί αυΑώης  μέ τά πίριξ 
αύτών οί εύρισκόμενοι πλησίον τών χωρίων είναι δλοι άρπ ι. ΐώ ·  
η*0 * « ί Μ αιόό ιν ά ρα .  Οί πλέον άπομεμακρυσμένοι είναι σκε
πασμένοι μέ άγριας ί,ΙαΙας , βαΑ από ια ϊς  και π λα τά νους .  
Αί πεδιάδες είς ένα βουνώδη τόπον δέν δίδουν άφθονον καρ
πόν- δμως τής αύτής θέσεως είναι εύφορωτάτη ώς καθώς είς 
τήν θέσιν Έ γχαρα ΐς .  Ή  πεδιάδα τού ΠοΑιχνΙον είναι δες 
περισσοτέρα άπ’ έκείνην τών Έγκαρών, μόλον δτι ή γής αύ-

14) Κατά τάς παρατηρήσεις, άτινας εχαμον περιηγηταί Βαυαροί 
χατά τ'ο 1834 επί τής βασιλείας τοϋ Όθωνσς Α' Βασίλειος τής ’Ελλά
δος, τό ίμέτρησχν χαί ειπον ότι είναι υψηλότερο* αύτό παρά έχιΓνο 
τοΰ Αιός.
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τής τής ποΑ'ιχνης είναι ξηρά καί άμμώδης, ε'ν ώ τών Έ γ 
καρών είναι κάλλιστος ώς εκείνη τού Λ ιθ α ί ί ο ν  πλήν καί αί 
δύο αύται πεδιάδες δίδουν όν άφθονίφ καλούς θερισμούς τού 
σίτου καί τής σίχαλλης καί διαφόρους άλλους δηρητριακούς 
καρπούς. "Π ΒρυμαΑΙα είναι ένας ώραιότατος αύλών σχεδόν 
είς τήν μίσην τής νήσου περιτριγυρισμένος άπό βουνά πάμ- 
φυτα άπό ίλαιόδενδρα καί βαλανιδιαϊς καί διαφόρων ειδών 
άλλα όπωρόδενδρα. Τό σχέδιον αύτής τής θέσεως είναι σπά
νιον πράγμα κατά τήν ονομασίαν ό Λάκκος τής ΒρνμαΑιάς, 
ώς καί τφ  όντι είναι ούτος. Αί βαλανιδιαϊς δίδουν ίξών άπό 
τά βαλανίδια τό όνομαζόμενον βαλανίδι, τό όποιον χρησι
μεύει είς τήν επιστήμην καί ε’ργασίαν τών βυρσοδεψών καί 
πωλείται τόσον είς τήν αύτήν νήσον δσον καί είς διάφορα 
άλλα μέρη είς χαλωτάτην τιμήν. Τά αύτά δένδρα δίδουν 
καί έν άλλο είδος καρπού, τόν όποιον ονομάζουν χ ιχ ίό ι  καί 
τό μεταχειρίζονται είς τήν κατασκευήν τής μελάνης. Ή  αύτή 
θίσις είναι άπό πλήθος χωρίων πλησίον τό ένα είς τό άλλο. 
Όμως ή εύμορφοτάτη καί πλουσιωτάτη πεδιάς τής νήσου 
είναι έκείνη, ή  όποια είναι πλησίον είς τήν πόλιν καί έχει 5 
τέταρτα τής ώρας μήκος καί σχεδόν τόσον πλάτος. Οί άνή- 
φοροι είχον άμπέλια, δλον τό λοιπόν είναι πεδιάς καί έχει εν 
θαυμάαιον χώμα. Νομίζω δτι δλη αύτή ή πεδιάς ήτο άλλοτε 
ύποκάτω άπό τό νερό τής θαλάσσης, διότι είς τό ύψηλόν μέ
ρος καί είς εκείνο δθεν ε'ρχονται τά καράβια δέν ευρίσκει τις 
ύποκάτω άπό τήν γήν είς διάφορον ύψος παρά άμμον καί πε
τράδια (βώλοι) τής θαλάσσης, καθώς άλλού είς τήν άχραν 
τής θαλάσσης. Ό κατακλυσμός είς τήν άρχήν καί ε'πειτα α{ 
σφοδραί βροχαί τού χειμώνος κατέβασαν πολύ χώμα, άπό τό 
όποιον άπογυμνόνουν τά βουνά μέ τά  νερά, τά  όποια μαζώνον
ται έκεϊ άπό έν μέγα μέρος τής νήσου· μέ αύτόν τόν τρόπον 
ή λίμνη, ή όποια συνέχεται μότήν θάλασσαν γεμίζεται όφθαλ- 
μοφανώς. Είναιάκόμη μία ώραία πεδιάς είς τό Σ αγχρ ι  πρός 
τήν θάλασσαν είς τό δυτικόν μέρος τής νήσου άξιόλογος διά 
τήν ποσότητα τού σιταριού, τήν όποιαν δίδει άπό τήν γήν

Π ε ρ ί κ α τ ο ικ ιώ ν .

Είναι μόνον μία χώρα, ή όποια έχει τό ίδιον όνομα, κα
θώς ή  νήσος Νάξος, καί δέν είναι πρός τούτοις πολύ μεγάλη. 
Έ χει μόνον δύο χιλιάδας καί μερικάς εκατοντάδας κατοί
κους. Ή  θέσις της είναι πολύ ώραία πρός τό βόρειον δυτικόν 
μέρος τής νήσου. Είς ολίγον διάστημα άπό τήν θάλασσαν ύ- 
ψούται ένας άνήφορος κυριευμένος άπό τήν άκρόπολιν- κάτω 
πλησίον είς τήν θάλασσαν είναι τό Βούργον περιτειγισμένον 
καθώς ή άκρόπολις. Τό δέ Νιοχώρι χωρίς τοίχοι. "Η θεωρία 
είναι εύμορφη άπό τήν θάλασσαν καί άπό τάς πίριξ αύτής 
νήσους15 καί είς τήν πεδιάδα, ή όποια τήν πλουτίζει μέ 
τούς πλουσιοπάροχους αύτής θερισμούς. Αύτή είναι περιωρι-

15) Ίίννοεί διά τοΰ ονομαζόμενου Λιβαδιού.

j σμίνη άπό υψηλά βουνά καί ξεχωριστά άπό τόν Δία (Τσιάν) 
ή τό όρος τού Μηλωσίου Διός χαί άπό εν μέρος τού Φαναριού. 
Ή  χώρα δέν έχει κανέν σημείον μιάς άπομεμακρυσμίνης άρ- 
χαιότητος. Νομίζω όμως δτι έκτίσθη άπό τήν άρχήν, δτε ή 
νήσος ίκατοιχήθη, καί δτι πάντοτε ήτο ή  πρωτεύουσα τής 
αύτής νήσου, ή άνίσως ήλθεν είς τόν νούν τών κατοίκων καί 
νά κτίσουν άλλού αύτήν είμπορούσε νά όνομασθή ή χώρα των, 
καθώς άλλοτε ή Χαλκηδών, ή χώρα τών τυφλών, επειδή έ- 
χοντες μίαν τόσον εΰμορφην θέσιν έμπροσθεν είς τά  μάτια, ή- 
θελον κατασταθή άλλού. Ό  Θουκυδίδης λέγει δτι ή πόλις 
Νάξος έθεμελκΰθη είς τόν καιρόν τού πρώτου Μεσσηνιακού 
πολέμου άπό τόν θουκλήν άπό τήν Χαλκίδα τής Εύβοίας- 
δμως πρέπει νά τό έννοήση τις περισσότερον ώς Ιν κατάστημα 
παρά ώς μίαν άληθινήν θεμελίωσιν Έ τσ ι τό εννοεί ή έγκυ- 
κλοπαιδεία, ή όποια λέγει δτι τφ  όντι ή Νέα χώρα τής Νά
ξου φαίνεται ότι έκτίσθη επάνω είς τά ερείπια μιάς παλαιάς, 
πόλεως τού ίδιου ονόματος, διά τήν όποιαν, καθώς φαίνεται, 
ό Πτολεμαίος άνίφερεν είς τό βιβλ. 5, κεφ. 15.

Κτίζοντες τήν νέαν άνατολικήν ’Εκκλησίαν τήν μητρόπο- 
λιν εύρον πολλάς δουλευμίνας πέτρας καί θεμέλια άρχαίου 
κτιρίου ενίοτε μέ έλληνικάς ίπιγραφάς είς τούς πλησιοχώ- 
ρους κάμπους, τό όποιον δεικνύει δτι ή  πόλις ήτο είς τόν πα
λαιόν καιρόν είς τήν ίδιαν θέσιν καί πλέον άξιόλογος παρά 
τώρα. Τά λείψανα τού ύδραγωγείου, δπου έφερεν είς τήν 
πόλιν τά νερά τού Φλερίου καί τών Καμπάνων, μαρτυ
ρούν διά τήν ίδιαν άρχαιότητα. Ή  παράδοσις τού λαού βε
βαιώνει όμοίως δτι ή ’Αριάδνη έξεβαρκαρίσθη είς τόν ίδιον 
τόπον, όπού είναι πλησίον είς τήν πόλιν, ή όποια δέν είμ
πορούσε νά βαστάξν) τόσους αιώνας χαί τέλος πάντων εχα- 
λάσθη καί μέ πολύν καιρόν $αί έσκεπάσθη.

Τό καστρον, τό όποιον εξουσιάζει δλην τήν χώραν (διά 
τήν θέσιν του), είναι τό έργον τού Μάρκου Σανούδου Α" δουκός 
τής Νάξου. Αύτό είναι εν περιτείχισμα ώχυρωμένον μέ 12 
χονδρούς πύργους, οϊτινες πιριίκλειον έναν άλλον άξιολογώ- 
τερον καί τετράγωνον, τού όποιου τά  τείχη είναι πολύ χον
δρά, καί ό όποιος προτήτερα ήτο τό παλάτιον τού δουκός. 
Όλος τριγύρω ήτο εν ίξώστεγον (βαλκόνι) βασταγμένον άπό 
μεγάλα μάρμαρα εμβασμίνχ είς τόν τοίχον μ’ ένχ περιστύ- 
λιον άπό σίδηρον δθεν ήτο μία έλευθίρχ καί ώραίχ θεωρία 
επάνω είς τήν θάλασσαν καί είς εν μέρος τής ξηράς- έχρησί- 
μευεν άκόμη διά νά περιδιάβασή τις τριγύρω άπό τό μπαλ
κόνι. 'Επειδή αύτό τό παλάτιον έδημεύθη μετά τήν άναχώ- 
ρησιν τού τελευταίου δουκός καί κανείς δέν ίφρόντιζε δι’ 
αύτό, τό νότιον μέρος έκρημνίσθη τέλος πάντων, καί όλον τό 
παλάτιον ε’γεινεν ερείπια, είς τά όποίά τις άναβαίνει διά νά 
παρατηρήσνι εκείνο, τό όποιον συμβαίνει είς τήν ξηράν κα ί 
τήν θάλασσαν. "Η Δυτική μητρόπολις είναι άκόμη εν ε’ργον 
τού πρώτου δουκός- αύτό είναι εν χονδρόν κτίριον μέ πέντε 
νάρθηκας. Αύτή ή εκκλησία δουλεύεται μέ 12 ή 13 Κανό-
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νικούς άρκετά καλά πληρωμένους με τάς άξίας των, τοΰ 
δεκάνου, τού πρεβόστου, τοϋ ψάλτου καί του θησαυροφύλα- 
χος. Αύτός είναι εις τρόπο; διά νά βοηθήσουν τούς μικροτέ- 
ρους υιούς χωρίς νά μοιράσουν τά υπάρχοντα της έχχλησίας, 
αλλά νά τήν λάβη μόνον δ πρωτότοκος. Τό ίδιον ακολουθούσε 
χαί εις τάς γυναΐχας. Έλάμβανεν ή πρωτότοκη θυγάτηρ 8- 
λην τήν μητριχήν περιουσίαν. Καί αί λοιπαί εν μιχρόν τι 
μερίδιον, μέ τό δποϊον δέν εΐμποροΰσαν νά ζήσουν μέ αΰτό 
μόνον εις τήν ζωοτροφήν, έξών τής ένδυμασίας χαί παπου- 
τσίων, ε’άν δέν είχον εύσπλαγχνίαν τά πρωτότοκα αδέλφια 
των νά τούς έχουν εις τάς οικίας των, δπού νά απαντούν καν 
τά της τροφής ¿"ξοδα, μόλον δτι τήν αυτήν εποχήν όλα τά 
πρός χρήσιν τοϋ ανθρώπου ήταν εις μεγάλην φθήνειαν. Τό 
έπισχοπάτο χαί τό χαππίτουλον (ίερατεϊον) κατεδιχάσθησαν 
με τόν ερχομόν τών Δυτικών εις τήν αρχήν τοϋ δέκατου τρί
του αίώνος, διότι προτήτερα αλοε οϊ χάτοιχοι ήσαν 'Ανατολι
κοί υποκείμενοι εις τόν αρχιεπίσκοπόν των. Εις τήν αυτήν 
μητρόπολιν τών Δυτικών φυλάγεται τό χέρι τού άγιου Πέ
τρου τής ’Αλεξανδρείας. Είναι ακόμη εις τήν περιοχήν τού 
μικρού κάστρου τρεις ίεραί κοινότητες. Ή  μέν πρώτη ήτο τών 
’Ιησουιτών  κατεστημένη είς τούς 1626, τούς δποίους ακο
λούθησαν οί Γά.Ι.Ιοι ΆποστοΑιχοί τού άγιου Λαζάρου τοϋ 
Παρισιού' μετά όκτώ ή ε’ννέα χρόνια ε’πειτα ήλθον οί πατέ
ρες ΚαπουτζΧνοι ε'κ τού τάγματος τοΰ άγιου Φραγκίσκου. 
Είς τήν αρχήν ¿κατοίκησαν έξω άπό τήν πόλιν, καί μετ’ ο
λίγον έμετατοπίσθησαν είς τό ίδιον κάστρον, 8που χαί εύρί- 
σχονται μέχρι τής σήμερον. Ή  τρίτη κοινότης είναι τών 
ΟύρσιΑίνων, αί δποϊαι χάμνουν τήν πολυάριθμον κοινότητα 
16 κατά τόν αριθμόν χωρίς νά λογαριασθοϋν αί δποϊαι εμ- 
βαινουν είς τό μονύδριον μέσα κοσμικαί, χαί είναι αΰταί μέ 
μισθόν διά νά μανθάνουν διαφόρων ειδών τέχνα; γυναικείας, 
καί διελέκτους. Αΰταί είναι κατάκλειστοι καί δίν βγαίνουν έξω 
τοΰ μονυδρίου. Αΰταί κατεστάσθησαν κατά 'τό έτος 1739. 
Οί πατέρες Όσερβατϊνοι (φράροι) τοΰ άγίου Φραγκίσκου ή 
σαν οί πρώτοι Δυτικοί μοναχοί, οίτινες κατεστάθησαν είς τήν 
Νάξον, πλήν ε’κατοικοΰσαν είς τήν εξοχήν μακράν τής πό- 
λεως έν τέταρτον τή; ώρας καί πρός τήν μεσημβρίαν κατά 
μέρος τού χωρίου Ά γγίδια .

Όλοι οί κάτοικοι τής άκροπόλεως (κάστρου) είναι Δυτικοί 
έξηρημένων τριών οικογενειών ’Ανατολικών καί διαφόρων ά λ 
λων ύπηρετών. Καθώς καί είς τό Βοΰργον δλοι είναι Α νατο
λικοί, έξών ολίγων τινύν δυτικών οικογενειών.

Πρό ολίγου καιρού οί ’Ανατολικοί έκτισαν μίαν ώοαίαν 
εκκλησίαν μητρόπολιν διά τήν χρήσιν των. Οί άλλοι κατοι- 
κημένοι τόποι είναι χωρία είς τόν αριθμόν 44. Λογαριάζων- 
νάς τινας τά περισσότερα είναι μικρά, τών δποίων τά όνόριατα 
είναι αύτά : Τρυγύρω άπό τήν πεδιάδα πλησιοχώρων είς τήν 
χώραν είναι Ά γ γ ίδ ι α ,  Ζ ιντιΑάδες, ΓΑηνάδες, ΓαΑανάδες,

’Απάνω Λ αγγάδ ια ,  Τ ς ίτξαμος , ΛουΑοΰδες, 'Α γπμ ιτάδες ,  
Ά γερσα ν ί '  ολίγον παρέχει Τρίποδες, ΒουΑΑας ή ΠΛουμάς' 
ακόμη είς ολίγον διάστημα πρός τήν μεσημβρίαν Ά ν ω  χα ί 
Κάτω Σ αγχρ ί .  Είς τό ώοαίον λαγκάδι τών Μελάνων μίαν 
ήμίσυν ώραν άπό τήν χώραν : ΜεΑάναις, Κονρνοχώρι, Κ ά μ -  
πονες, "Αγιος ΘαΑαΛαϊος· ολίγον παρεμπρός πρός τήν με- 
σημ.βρίαν : Ζόρια, Ποζαμία. Πλήν αΰτά είναι άλλα τρία χω* 
ρία Π αναγ ιά , ΠΑαζανάχι, xal '/ ira  Ποταμιά.· ίν  έτερον 
μικρόν ε’κεΐ όνομαζόμενον των Λυγαράδων. Είς τήν αυλώνα 
καί τήν μικράν πεδιάδα τών Έγκαρών πρός τόν βορράν εί
να ι: "Αχαψ-ις καί Μητριά. Είς τόν πλουσιώτατον αΰλώνα 
τή Δρυμαλίας, δστις εύρίσκεται είς τήν μέσην τής νήσου ; 
Ααμαριώνας, ΦιΑότι, Μετόχ ι, Κ ι  ρ αμ ί ,  Πύργος, ΚαΑόξυ- 
.Ιοc, ’ Αχαδήμος, ΧαρχΙ , Βουρβουριά , Μονίτσία, Μονή , 
ΤσουχαΑαριό, Κουζσοχεράδες, ΑαμαΑάς. Είς τά  βουνά μα
κράν τής Δρυμαλιάς μίαν ώραν; Κ υν ίδαρος , Κεραμωτή. 
Σίψωνα ις  (τήν σήμερον άκατοίκητο), Κομιαχή.  Είς τόν αΰ
λώνα τώνΒ οθρών ; Σ χαδά ς , Τριχοχχια ΐς  καί Ά γ ια  Μ αρ ίνα · 
Πρός τά  ανατολικά τή ; Δρυμαλίας πέραν τών βουνών : Ά ,  
πείράνβος, Ααναχύς, Τζι, ιποΰρ ι. Είς αΰτά τά χωρία είναι 
τρία αξιόλογα διά τόν αριθμόν τών κατοίκων τους: Άπείραν- 
θος καί Φιλότι, τά δποΐα δύο καί δ Δαμαοιώνας τρίτο; είναι 
τά μεγαλείτερα χωρία τής νήσου, τά όποϊα ε’χουν πληθυ
σμόν τό καθέν ε’ξ αΰτών άπό 600 2ως 700 οικογένειας καί 
διά τά ώραϊά των τυρία: Κομιαχή , Ά πε ίρανθος  καί Φι
Αότι. Ή  δέ 'Α πίιρανθΙα  διά τόν κατάλευκον οίνόν της.

Ά π ’ αΰτά τά χωρία είναι έξηρτημένα περισσά ’Ανατολικά 
μοναστήρια, τά δποΐα ανθούν κατά τήν ποσότητητα τών υπο
στατικών. τά δποΐα έχουν, καί τήν άφθονίαν τών καρπών, δπού 
συνάζουν· διότι περί καλογερικής εΰταξίας έχουν πολύ μι- 
κράν ιδέαν- όμως είναι συνειθισμένα, καί δέν είναι εί μή μό
νον ί ’ ν κ ς  χαλόγηρος, δστις ονομάζεται ηγούμενος καί δ όποιος 
ενίοτε πρός τούτοις ουτε είναι ίερεύς, άλλ’ ένας απλούς χωρι
κός, δ δποΐος καταλαμβάνει μόνον τήν διοίκησιν τών ύποστα- 
τικών τοΰ μοναστηριού. Διότι μερικοί περνούν έν είδος μαθη
τών ή συγγενείς ή ξένους, οί δποΐοι έχουν μόνον διά σημεΐον 
τόν σκούφον πρός διάκρισιν άπό άλλους χωρικούς μέ τήν ελ
πίδα νά γείνουν διάδοχοί των, δηλαδή ή διά συγγένειαν ή 
διά μέσου χρημάτων, τά δποΐα είναι τά μόνον μέσον, διά νά 
άποκτήση τις τό ποθούμενον.

Αΰτά τά μοναστήρια, δπού είναι ώς επί τό πλεΐστον απο
μακρυσμένα άπό τάς οικίας καί κατοικίας τών χωρίων, εί
ναι περιτριγυρισμένα άπό εν δυνατόν καί χονδρόν τείχος, 
δπού τις έμβαίνει μέ εν σηκωτόν γεφύρι, τό όποιον έμβαίνει 
τινα ; είς τήν είσοδον αύτοϋ. Έξωθεν δέ έχει ένα προαύλιον, 
τό όποιον έχει είς τό κέντρον αΰτό τό μονύδριον καί αΰτό μέ 
ύψηλούς καί δυνατούς τοίχους είς ΰψο; 4 —5 γαλλόμετρα. 
Τά μοναστήρια τής Νάξου είναι τά άκόλουθα :
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Φανερωμένη· δύο ώρας άπέχει άπό τήν πόλιν καί μίαν άπο 
ταΐς Έγκαραϊς καί κατά τό βόρειον άνατολικόν μέρος· είναι 
δέ εν πλουσιώτατον μαναστήριον, όμως κρατείται τήν σήμε
ρον άπό ένα άσωτον καί μέθυσον ηγούμενον, καί κεϊται είς 
μίαν εΰμορφην μοναξίαν. Πρός τό βόρειον άνατολικόν μέρος 
άπ’ αΰτο κρέμαται έ'να Μετόχι θεμελιωμένον είς τήν χώραν 
είς τούς 1622 μέ τό όνομα τής άγιας Κυριακής. Τό μονα- 
στήριον τοΰ Τίμ ιου  Σταύρον  είναι σχεδόν 3 ώρας άπό τήν 
χώραν (πόλιν) πρός τήν μεσημβρίαν. Αΰτό είναι τό πλουσιώ
τατον διά τής έπιμελείας τού ηγουμένου του, δστις έπλήρω- 
σεν όλα τά  χρέη τού προκατόχου του καί έκαμεν αποκτή
σει ς· είναι δέ έξηρημένον άπό τήν έξουσίαν τού άνατολικοΰ 
άρχιεπισκόπου καί κρέμαται μόνον άπό τόν πατριάρχην τής 
Κωνσταντινουπόλεως. “Εν τέταρτον τής ώρας άπό τό αΰτό 
μοναστήριον είναι εκείνο τής ΚαΑορρύτισσας ή τής θεοτόχου  
ντέ Βωμόν (De Beaumont), Ιν σπήλαιον ενός άποτόμου καί 
υψηλού βουνού. Τό άχαμνόν φέρσιμον τοϋ ηγουμένου του τό 
ήφάνισεν έκ τελείου. Ά π ’ αΰτό τό μοναστήριον κρέμαται εν 
Μετόχι είς τούς πρόποδας τής μεγάλης σειράς τών βουνών 
πρός τήν άκραν τή ; Δρυμαλίας πρός τήν άνατολήν μέ τό 
όνομα του άγίου 'Ιωάνναν τον ΕόαγγεΑιστοϋ ή τού ΘεοΑό- 
γοο, καθώς οί ’Ανατολικοί τόν ονομάζουν.

Είς ολίγον διάστημα άπό τό Σαγκρί είναι τό μοναστήριον 
τού Τ αξ ιάρχου  ή τού στρατηγού τών Ουρανίων  στρατευ
μάτων. Έτσις ονομάζεται δ Μιχαήλ ’Αρχάγγελος παρά τών 
’Ανατολικών. Πλησίον είς co ’Απάνω Σαγκρί είναι τό μονα
στήριον τού άγίου ’ ΕΑευθερίου. Ή μισυ τέταρτον τής ώρας 
άπό τό χωρίον Τρίποδες  είναι τά μ,οναστήριον τής Τριπο- 
διότισσας η τής Π αναγίας τών Τριπόδων  μέ πολλήν κα- 
τάστασιν.

Πλησίον τού Άγερσανί είναι τό μοναστήριον τοϋ άγ ίου  
Ίωάννου  τοΰ άποκεφαλιστοΰ. ’Ολίγον δέ είς τό πλάγιον πρός 
τό νοτιανατολικόν είναι τό μοναστήριον τών άγ ιω ν  40 μαρ 
τύρων  καί ύπό τήν κυριότητα ένός μοναστηριού τής νήσου 
Πάτμου. Αύτά καί άλλα περισσότερον άξιόλογκ είναι τών 
’Ανατολικών καί ώ ; κύριοι τά  δίδουν είς τού; υιούς των, έάν 
έχουν, ή είς όποιον ήθελον έχει εΰχαοίστησιν δμού καί μ.έ τά 
άνήκοντα είς αΰτά ύποστατικά.

Φωτοδότης· είναι εν μοναστήριον είς τά όρη καί είς μίαν 
νόστιμον καί ώρκίαν έρημίαν ήμίσειαν ώραν άπό τό χωρίον 
Άπείρανθος πρός τήν μεσημβρίαν. Ή  Εκκλησία έχει μαρ- 
μαρένιους στύλου; πολύ καλούς. Ό άνωθεν ναός μετά τού μο
ναστηριού έχει το σχήμα ένός μικρού φρουρίου δ νΰν ηγού
μενος είναι λαϊκός χωρικός άπό τού χωρίου Άπειρανθίας. 
Έκτίσθη κατά μίαν ήμίσβεστον επιγραφήν είς τούς 1497 
κατά τήν παράδοσιν τών εντοπίων άπό μίαν βασιλοπούλαν 
άπό τήν φαμίλιαν τών βασιλέων τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Όμως αΰτή ή βασιλική οικογένεια ήτο τότε είς μίαν πτω- 
χοτάτην κατάστασιν καί συμπεραίνω ότι δέν είχε τόν τρό

πον, δπού νά κτίζη μοναστήρια, επειδή καί ήτο διωγμένη 
άπό τά  1453 άπό τήν Κωνσταντινούπολή.

Είναι τέλος πάντων ήμίσειαν ώραν άπό τήν πόλιν πρός τό 
βορειανατολικόν μέρος εν γυναικεΐον Καλογραιών μοναστή - 
ριον Άνατολικόν χωρίς περιτειχισμόν, τό δποϊον είς τάς ήμέ- 
ραςμου μετεκτίσθη καί έκατοικήθη είςτήνκλίσιν ένός βουνού.

’Επειδή πολλοί άρχοντες πρό πάντων Δυτικοί καί μερικοί 
έκ τών Ανατολικών έχουν ύποστατικά είς τά  χωρία, έχουν 
έκεϊ καί δσπίτια τής έξοχή; καί μερικούς πύργους ή δυνατά 
δσπίτια ώς μικρά φρούρια διά νά είναι άσφαλισμένοι διά τάς 
αιφνίδιας Ιπιδρομ.άς τών ληστών. Μάλιστα δέ τά περισσό
τερα έξ αΰτών έχουν καί μίαν μικράν γέφυραν σηκωτήν πρός 
τήν είσοδον τής θύρας καί, δταν ή άνάγκη τό καλέση, τήν 
τραβούν καί οΰτως ασφαλίζονται. Αύτοί οί άρχοντες άπερνοΰν 
άπό τόν καιρόν τής άνοίξεως είς τάς έξοχά; διά νά εΰφραν- 
θοϋν τήν ώραίαν αΰτήν εποχήν μετά δ ί τό καλοκαίρι διά 
νά λείπουν άπό τής πόλεως διά τάς βρωμερά; άναθυμιάσεις, 
αί δποϊαι φέρουν ενίοτε πυρετούς καί καμμίαν φοράν καί έπι- 
δημικάς καί βλαβερά; νόσους· τό δέ φθινόπωρον διά νά συνά
ζουν τούς καρπούς των, τών λαδιών και κρασιών τόν δέ 
χειμώνα πολλοί έξ αΰτών συνάζουν μόνοι των τάς ελαίας καί 
μόνον είς τάς έορτάς τών Χριστουγένων ε'ρχονται είς τήν χώ
ραν (πόλιν), δπού νά περάσουν τάς έορτάς μέχρι τών θεο- 
φανείων καί έπειτα, έάν έχουν ακόμη ελαίας, μεταστρέφοντα ι 
καί μόνον τάς άποκρεάς τραβιούνται είς τήν πόλιν διά τήν 
ψύχραν τής εξοχής.

Οί Ανατολικοί δίδουν ένίοτε τό όνομα τού μοναστηριού είς 
τάς εκκλησίας χωρίς καλογήρους καθώς ξεχωριστά είς τήν 
εκκλησίαν τής Ά γιας καί αύτός είναι αΰτονομαστικός τίτλος 
τής Θεοτόκου Αΰτή ή εκκλησία είναι Ιν τετράγωνον κτίριον 
επάνω είς εν βουνόν άπομακρυσμένον άπό κάθε κατοικίαν, 
τέσσαρες ώρας άπό τήν χώραν πρός τό βόρειον άνατολικόν 
μέρος καί είς μίαν ώραιοτάτην βρύσιν μέ εν ώραιότατον κρύο 
νερόν. Αΰτό εύρίσκεται είς μίαν μοναξίαν, πλήν είς καλήν 
θίσιν· συχνάζεται άπό εν πλήθος προσκυνητών: άνδρών, γ υ 
ναικών καί παιδιών άπό όλα τά μέρη τής νήσου είς τήν αΰ
τήν πανήγυριν καί τήν εΰλαβοϋνται πάρα πολύ. Ή  αΰτή 
πανήγυρις είναι τήν ήυέραν τής άποκοιμήσεως τής Θεοτόκου 
κατά τό παλαιόν έτος, δηλαδή τή 15 Αΰγούστου, καί μετά 
πάλιν άπό τής Κοιμήσεως είς εννέα ημέρας βαστ* αΰτή ή 
πανήγυρις. Πολύ πλησίον αΰτοΰ τού μοναστηριού είναι μία 
μικρά εκκλησία τής άγιας Λεσβίας  ή ΜιτνΑήνης (δηλαδή 
τής άγιας θεοκτίστης, ή δποΐα ήτο άπό τήν Μιτυλήνην, 
διότι βεβαιώνουν ότι οί κάτοικοι τής Ικαρίας, οί δποΐοι είχον 
κλέψη άπό τήν ΙΙάρον τό λείψανον αΰτής τής άγιας, μετα- 
φέροντάς το τό έβγαλαν πλησίον είς αΰτήν τήν βρύσιν διά νά 
τό υπάγουν είς τήν πατρίδα τους, όπου καί λέγουν ότι έκεϊ 
εύρίσκεται μέχρι τής σήμερον.

Οί Ίκάριοι φοβούμενοι μήπως καί στερηθούν άπ’ αΰτόν τόν
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θησαυρόν, με ΐν  δμοιον κλέψιμον τό βαστούν κρυμμένο μέ τέ- χίας του, κατά την ανταρσίαν του Μουσταφά-Πασσά. Έν ή 
-«.«ο ία/ιτι J.WOÜ «ίναι RÓvov το«ϊε γέοοντίς «ίς ίλην καταστάσει σήμιρον «ύρίσκεται τό φρούριον δέν θα ήδυνατο

να άντιστή ιίς  σπουδαίαν τινά προσβολήν. Ό οπλισμός αΰ-
τοιον τρόπον ώστ» όπου «ίναι ¡¿όνον τρεις γέροντες «ΐς ·λην 
τήν νήσον, οί όποιοι «ίξεύρουν τόν τόπον καί οί όποιοι φροντί
ζουν νά φαν«ρώσουν αυτό τό μυστικόν είς άλλους πρό τού θα
νάτου των. Τό βγάζουν δέ τήν παραμονήν τής εορτής, τό ό
ποιον τό βάζουν«ίς τήν εκκλησίαν διάνα προσκυνήσουν οϊ Χρι
στιανοί καί ακολούθως περνώντας ή αυτή ήμερα τό κρύπτουν. 
Μία άλλη πανήγυρις γίνεται «ίς τήν εκκλησίαν του άγιου 
Ά ρ η μ Ιο υ  είς ενα άγριον τόπον έως τρεϊ; ώρας άπο την χώ
ραν. Όμως επειδή καί ή εορτή αύτοϋ τού άγιου είναι είς τον 
καιρόν των βροχών τή 20 του μηνός δβρίου καί οί πανηγυ- 
ριώται πρέπει να άπεράσουν εκεί τήν νύκτα, έκτίσθησαν εκεί 
«ίς τόν καιρόν τόν ίδικόν μου μερικά όσπίτια διά να είναι 
σκεπασμένοι άπό τάς βροχοες τού χειμώνος καί τούς σφοδρούς 
άνεμους. Κατά τό λοιπόν αυτά τα πανηγύρια είναι αληθινά 
ξεφαντώματα καί όχι διά εύλάβειαν, καθώς τά εγκαίνια τών 
εκκλησιών είς τούς τόπους τής Ευρώπης. Είς τόν αϋτόν τό
πον είς τόν άγιον ’Αρτέμιον ήτο μερικόν καιρόν ένας άναχω- 
ρητής. Δεν γνωρίζω εάν μέχρι σήμερον δεν «βαρέθηκε την 
θέσιν αυτήν διά νά τήν παραιτήσγ).

Ό  αριθμός τών κατοίκων τής Νάξου δεν ύπερβαίνει τάς
10,000 ψυχών· άλλαις 60,000 είμποροϋν νά κατοικήσουν καί 
νά ζοΰν πολύ εύκολα. Έ τσις είμπορεΐ τις νά εϊπΐ(ΐ ότι ή νήσος 
είναι ερημωμένη· είς τά βουνά άγκαλά καί ε'ρημα ε'χουν οί 
κάτοικοι ζφα, γήδια καί πρόβατα ενίοτε εως 1000. Αί φο
ράδες είναι ώς άγριαι δμού καί τά πουλάρια των, καθώς 
τά  άλογα καί τά μουλάρια ή ήμίονοι.

(Ακολουθεί).

Υ Α Κ ΙΝ Θ Ο Υ  H ECQ U ARD
Γενικοί, προξένου τη ; Γαλλία; έν Σκόδρα,

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

(Συνέχεια «ν τψ  προηγούμενα) ούλλω).

Τίποτε δεν «δέησε νά μετχβληθή είς τό άρχαϊον σχέδιον 
του ’Ροζαφά, μόνον οί τετράγωνοί του πύργοι άντικατεστά- 
θησαν ΰπό προμαχώνων, ότε οΐ Ενετοί έγένοντο κύριοι αύτοϋ. 
Άπό τής ύπό τών Τούρκων καταλήψεως, πίπτει είς ερείπια 
καί ούδεμία επισκευή έγένετο· έν τούτοις τούτο είνε «πικαί- 
ρως ίδρυμένον, διότι δεσπόζει τού £ού τοΰ Βοϊάνχ καί τών 
όδών, αίτινες εκ τής θαλάσσης φέρουσιν είς τό εσωτερικόν. 
*Ινα καταστήσω τις αυτήν άκυρίευτον, θά ήρκει νά όχυρωθή 
ό λόφος Τοροβάς καί τό όρος Καζίνα, ήτις δεσπόζει αυτής· 
ενταύθα 6 τουρκικός στρατός «τοποθέτησε τάς τηλίβολοστοι.

τού συνίσταται «ίς 40 πυροβόλα διαφόρων όλκών, τών πλεί- 
στων εξ ορειχάλκου καί «ν κακή καταστάσει, τεθειμένων επί 
κιλλιβάντων σεσηπότων, καταλληλοτέρων διά φόβητρον είς 
τούς κατοίκους ή δΓ άπώθησιν εχθρού. "Εχει δύο εισόδους· 
ή κυρία, έφ’ ής βλέπει τις ετι τόν λέοντα τού Ά γ . Μάρ
κου, «ϋρίσκεται άνατολικώς· φθάν«ι δέ τις έκεϊ Si όδοϋ περι- 
κάμπτου, ής τό λιθόστρωτου είνε ολισθηρόν καί έν κακή κα- 
ταστάσει. Ή  άλλη μικρά τις όρσοθύρα, νεωστί άνοιγεϊσα, καί 
συγκοινωνούσα μετά τού στρατώνος δΓ ατραπού στενής καί 
έλικώδους. Είς τό έσωτερικόν είσίν άθλιαί τινες οίκίαι, χρησι- 
μεύουσαι ώς άποθήκαι καί στρατώνες. Έ ν Κονάκ, ήρειπωμέ- 
νον, κατεχόμ,ενον συνήθως ύπό τού διοικητού, καθολική τις 
έκκλησία, μεταβληθεϊσα είς τέμενος κατά τήν ύπό τών Τούρ
κων κατάληψιν τού Σκούταρι, καί είς ήν βλέπει τις εικόνας 
τινάς, τέλος, δεξαμεναι τρεφόμεναι ύπό τών ύδάτων τών 
βροχών. Είς τούς πρόποδας τού φρουρίου καί πρός Δ αυτού, 
βλέπει τις τά έρείπια έκκλησίας τινός, αφιερωμένης τή Πα
ναγία τή Όδηγητρίιι:. ής ή είκών εύρίσκεται έν Ρώμη, όπου 
άγγελοι τήν μετέφερον, ώς λέγουσι τά  χριστιανικά χρονικά 
τού τόπου, καθ’ ήν στιγμήν μάλιστα οί Τούρκοι ’¿μέλλον νά 
κυριεύσωσιν αύτήν. Πολλά ύπόγεια, ών εν άγει είς Βοϊάναν 
ύπάρχουσιν είς τό φρούριον. Γέροντες μ’ έβιβαίωσαν, ότι άλ
λοτε «ργαζόμενοι είς τήν έπισκευήν ένός τών τειχών, άνεύρον 
τό τελευταίου τούτο ύπόγειον, καί ότι ούδενός τολμώντ.ος 
είσελθεϊν, τό έκλεισαν έκ νέου. Είπον «τι ότι πρό τινων ετών 
έργαζόμενοι είς τήν ύπώρειαν, άνεκάλυψαν είδος μικρού ναού, 
ύποστηριζομένου ύπό στηλών, έφ’ ών ύπήρχον έπιγραφαί. Μεθ’ 
0λας τάς αναζητήσεις μου δέν κατώρθωσα νά μού ύποδείξωσιν 
άκριβώς τό σημείου, όπου ήσαν τά έρείπια ταύτα.

Γέφυραι.—Τό Σκούταρι έχει δύο γεφύρας· ή μία έπί τού 
Chiri. ού μακράν τού σημείου, όπου τά ΰδατά του Νίπτον
ται είς τόν Βοϊάναν, κατεσκευάσθη τφ  1768 κατά διαταγήν 
καί άναλώμασι τού Ά χμ ίτ πασσά, απογόνου τών μπέηδων 
τού Bouchai, ΐνα καταλίπη τοϊς μεταγενεστέροις, ώς λέγει 
μία αραβική έπιγραφή, διαρκή ένθύμησιν τής εύεργετικότη- 
τος αυτού. "Ηνου δέ τήν πόλιν μέ τήν κώμην Βασσιαλέκ.Ή 
στερεά κατασκευή τής γεφύρας ταύτης καί ή τόλμη τών 
ύψηλών αυτής τόξων, τό γιγαντιαϊον αυτής σύνολον, παρου- 
σιάζουσιν όψιν έπιβάλλουσαν έν ολίγη άναλογί^ ώς πρός τήν 
ώφελιμότητά του. Λυπεϊταί τις βλέπων αυτήν, ότι ό Άχμέτ 
πασσάς δέν έσκέφθη νά Νίψΐ αύτήν μάλλον έπί τού Βοϊάνα, 
όπου υπάρχει ξύλινη τις μόνον γέφυρα, παρασυρομένη σχεδόν 
κατ’ έτος κατά τήν αΰξησιν τών βροχών καί ήν τρέμων τις 
διέρχεται- τόσον ασθενείς καί έν κακή καταστάσει είνε αί 
καλύπτουσαι αυτήν σανίδες.

T ep ir t t -— Τά τεμένη είσί πολυάριθμα έν Σκούταρι, ώς
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καί «ίς πάσας τάς πόλεις τής Τουρκίας- έκάστη δδός «χ«ι 
δύο ή τρία εξ αυτών, άτινα πάντοτ» δέν έχουν τι τό αξιοση
μείωτου. Έ ν μόνον έν τή συνοικία Ταμπάκι, ελκύει τήν προσο
χήν Τούτο φκοδομήθη έσχάτως ύπό τού Άχμέτ πασσά, ταυ- 
τοχρόνως τή γεφύρα τοΰ Chiri· πολλοί θόλοι διαφόρων μεγε
θών, κεκαλυμμενοι διά μολύβδου καί ύποστηριζόμ«νοι ύπό 
στηλών έκ γρανίτου, ε'χοντες κιονόκρανα κορινθιακού ^υθμοΰ, 
είσί τό κυριώτερον κόσμημα τού τεμένους τούτου.

Σ χο .Ια ί .— Τό Σκούταρι έχει πολλάς τουρκικάς σχολάς 
ολίγον συχναζομένας καί δύο Μενδρεσέ, είς εν τών όποιων είνε 
βιβλιοθήκη περιέχουσχ αραβικά καί τουρκικά χ«ιρόγραφα.

ΈχχΛησΙαι.— Εί καί αριθμεί πληθυσμόν πλέον τών 12000 
καθολικών καί είνε έδρα έπισκόπου, τό Σκούταρι δέν έχει έκ- 
κλησίαν. Πεδίον τι περικυκλωμένον ύπό αιμασιών έξ άκαν- 
θών είνε ή μητροπολιτική έκκλησία τής κυριωτέρας πόλεως 
τής άνω ’Αλβανίας. Έν τώ μέσψ. σανίς τις επί 4 ποδών σχη 
ματίζει τόν βωμόν, μόλις υπερασπιζόμενου ύπό έλαφράς σκέ. 
πης άπο τάς μετατροπάς τού καιρού. Εντεύθεν ό λειτουργός 
τής θρησκείας τελεί τήν άγίαν θυσίαν τής λειτουργίας 
καί διδάσκει τόν λόγον τού θεού «ίς τούς πιστούς, γονυπετείς 
έπί τού έδάφους.

Όσον τά ιερά μυστήρια τής ήμετέρας θρησκείας, ούτωσίν 
τελούμενα, «ίς τό μέσον τών δένδρων καί ύπό τόν ουράνιον 
θόλον, έχουσι, κατά τάς ώραίας ημέρας, τ ί τό έλκύον άμα καί 
συγκινοϋν, τόσον τό θέαμα τούτο «μπνεει οίκτον καί γεννά λυ- 
πηράς σκέψεις, όταν βλέπει τις τούς δυστυχ«ΐς τούτους ταύ 
τοθρήσκους ήμίν, περιτυλιγμένους είς τούς μανδύας αυτών 
γονυπετείς έν τή χιόνι ή έν τώ πηλφ, τούς άνδρας άφ’ ένός 
τάς γυναίκας άφ’ ετέρου, ύποφέροντας έπί ώρας δλας τό ψύ^ 
χος ή τήν ύγρασίαν, χωρίς τις έξ αϋτών νά έγκαταλίπη τήν 
θέσιν τού ή παύση τήν δέησίν του· διότι τί σημαίνει δΓ’Αλ
βανόν καθολικόν ή βροχή, ό άνεμος, ή χιών ή αί άσθένειαι αί 
έξ αυτού προκύψουσαι, όταν πρόκηται νά έκπληρώση τά 
θρησκευτικά του καθήκοντα; Καί πράγματι, δεν παρετηρήθη^ 
ότι όσωμείζονες ήσαν αί δυσκολίαι, τόσψ έβ λεπέ τις αύξα. 
νούσας τήν θρησκευτικήν θερμότητα καί τόν ζήλον τών έξω- 
τερικών τελετών;

Άπό πολλών ήδη έτών, έχει σταλή τφ  δ ιοικητή φίρμά- 
νιόν τι, έπιτάσσον τήν κατασκευήν λατινικής έκκλησίας έν 
Σκούταρι· μόλις τώ 1858 δ Άδβί πασσάς συνήνεσε νάνα- 
γνωσθή τούτο δημοσΐο:. Ό  διοικητής ούτος ήθέλησε μάλιστα 
νά καθιερώση τά έγκχίνια τής ίδρύσεως διά τής παρουσίας 
του είς την έκκλησιαστικήν τελετήν, ήτις έγένετο έπί τφ 
συμβάντι τούτω.

Οί Έλληνες, εί καί όλιγαριθμότ«ροι τών καθολικών, 
έχουσιν ήδη μικράν έκκλησίαν πέραν τού Βογιάνα. Έχουσιν 
ώσαύτως διά τά τέκνα των, σχολήν διατηρουμένην ύπό σλά- 
βου καθηγητοϋ, όν πληρώνει ή κοινότης. Έως τώρα οι κα
θολικοί δέν «σχον δμοιόν τι Ιδρυμα· άλλοτε εϊχον έν ιερατικόν

σχολείου έγκαταλ«ιφθέν τφ  1848, ότε ή έν ’Ρώμη ύποστηρί- 
ζουσα αυτό προπαγάνδα, δέν ήδυνήθη νά στείλη πλέον άρ- 
γύριον. ’Αναμένεται τούτο άπό τούς Σεβ. Ίησουίτας, τούς 
κληθέντας ίνα δημιουργήσωσιν έτέραν, ής τά κεφάλαια θά 
κατέβαλλεν ή Αυστρία, διά τ* τά  ίξοδα τής πρώτης εγκατα- 
στάσεως καί διά τήν διατήρησιν τών καθηγητών καί μαθη
τών. Ή  δύναμις αΰτη μέλλει ώσαύτως νά χορηγή ετησίως 
ποσόν 2000 φλωρινίων διά λαϊκήν σχολήν ής οί καθηγηταί 
δέον νά ώσιν ύπήκοοι αυστριακοί, καί όπου τά παιδία θά λά- 
βωσιν πρώτην τινά έκπαίδ«υσιν. Τά ιδρύματα ταύτα τιθεντα 
τί,ν ίκπαίδευσιν τού κλήρου καί τού λαού είς τάς χεϊρας γεί- 
τονος δυνάμεως έχούσης συμφέρον ναύξάνη τήν έν τή "Αλβα
νία έπιρροήν της, θά ην«, έν τφ  μέλλοντι, σοβαρός διά τήν 
Τουρκίαν κίνδυνος. Ιΐρόσφορον θά ήτο τό φάρμακον τής απο
στολής λαζαριστών, ών δ καθολικός πληθυσμός θά έσύχναζ* 
μάλλον τάς σχολάς ή τάς τών καθηγητών, μεμισθωμένων 
ύπό δυνάμεως, δΓ ήν οΰτος έχ«ι όλίγην συμπάθειαν. Πολύ θά 
ώφέλ«ι ή Τδρυσις έν Σκούταρι τών Αδελφών τού Ελέους, ϊνα 
δίδωσιν άγωγήν «ίς τάς νέας κόρας, ής αύται καθ’ όλου στε
ρούνται.

Α. Π ετρ ιαης

     —      ________

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ TOT ΤΟΦΑ
Ή  Γαλλία δσημέραι έπεκτιίνει τάς έν ’Αφρική άποικίας 

της καί ύπό τήν έπίβλεψιν αυτής καί ίσχυράν προστασίαν ά -  
πολίτιστοι χώραι καί άγριοι λαοί διδάσκονται τόν πολιτισμόν 
καί τήν πρόοδον. Ατρόμητοι έξερευνηταί διατρεχουσι παντα- 
χού τήν άγρίαν χώραν καί καθ’ έκάστην έν τή Γεωγραφική 
έταιρία τών Παρισίων άναγγέλλεται ή ύπ’ αυτών άνακάλυ. 
ψις νέων τόπων ή δ τραγικός αυτών θάνατος. Υπέρ τής Ε π ι
στήμης, ύπέρ τής προόδου τού άνθρωπίνου γένους άγωνιζόμε- 
νοι, θυσιάζουσι καί αυτήν τήν ζωήν των I

Τό Βασίλειον τοΰ Τόφα μέχρι χθές άκόμη ήτο άγνωστος χώ
ρα, άγρια, άπολίτιστος. Σήμερον χάρις τή Γαλλία μετέβαλεν 
όψιν καί δ Εύρωπαϊκός πολιτισμός «δρχιοϋται έκεϊ άπό ημέ
ραν είς ημέραν. Τά Πόρτο-νόβο είνε ή πρωτεύουσα, ε\θχ δια- 
μένει δ Βασιλεύς, άριθμοϋσα 60 ,000 κατοίκους. Ή  χώρα 
αυτή κεϊται μεταξύ τής Δαχομέης, τής Άβεόκουτα καί τής 
’Αγγλικής άποικίας Λαγγός. Πρός βορράν είνε ιίσέτι άνεξε- 
ρεύνητος, ύποθέτουσιν όμως έκεϊ εύρισκόμενα τά όρη τού Κόγκ, 
τά χωρίζοντα τήν χώραν τού Σουδάν. Ό  πληθυσμός όλης τής 
Επικράτειας άνίρχεται είς 450,000 ψυχάς.

Ο κ. Έδουάρδος Φοά, όστις έπεσκέφθη τά μέρη ταύτα 
γράφει: ότι δ Τόφα δ άλλοτε αιμοχαρής καί δεσποτικός μο· 
νάρχης τού Πόρτο-Νόβο, ε'γεινε σήμερον, ένεκα τή; μετά τής
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Εύρώπη; έπικοινωνί*;, πράος καί εύγενής. ’Ισχυρές φίλος καί 1 
θαυμαστής της Γαλλίας, είνε ευφυέστατος καί ύπό την φαινο
μενικήν αυτού άμεριμνησίαν, ύπέ τήν άγρίαν καί κατηφη αυ
τού μορφήν 5ιορςέ τις άντίληψιν καί αγχίνοιαν. Διάδοχος δυ
ναστείας μαύρων βασιλέων λίαν ισχυρών, άλλ’ ύποτελών 'τή 
Δαχομ.έν) άπετίναξε τέν τυραννικόν ζυγόν καί έγένετο δ φα
νερές εχθρό; των αρχαίων του κυριάρχων καί συγγενών, διότι 
ή  οικογένεια του κατάγεται καθώς αύτοί ε'κ τών πριγκίπων 
Ά λλαδά θεμελιωτών τού βασιλείου της Δαχομέης. Οί υπουρ
γοί του, οί εις τήν εγχώριον διάλεκτον καλούμενοι Ιηγγ)^, 
όντες πάντες πρίγκιπες ή αρχηγοί, έχουσι θέσιν συμβούλου 
καί άνατίθενται αύτοίς διάφορα υπουργήματα, ών ή  δικαιο
δοσία δεν ορίζεται ακριβώς, δπως εις τάς πεπολιτισμένας η 
μών κυβερνήσεις. ‘Ο πρώτος Ι;ιιτγ μένει πάντοτε πλησίον τής 
Α. Μ. τού Βασιλέως έκτελών χρέη γραμματέως καί έχων 
παρ’ αύτώ έμπιστευτικήν θέσιν. Ό  δεύτερος εις τάς επισή
μους τελετάς φέρει τήν ράβδον τού Βασιλέως καί οί άλλοι 
10— 15 035όζαι’Γβ8 καλούμενοι άπονέμουσι τέ δίκαιον, κα
ταγίνονται εις τά  τών διορισμών καί έξελέγχουσι τούς δη
μοτικούς φόρους καί τήν γενομένην εξαγωγήν τών εμπορευμά
των με τοιούτον τρόπον, δν ήθελον ζηλεύσν] οί νομομαθείς 
μας. Τό διακριτικόν σημεΐον τής εξουσίας τών Ιαίτγβ είνε ή 
κόμμωσις της κεφαλής, ήτις ε*χει τό σχήμα περικεφαλαίας 
δινιρημένη εις μικρούς πλοκάμους κανονικούς, σχηματίζουσα 
άπό τού μετώπου μέχρι τού αΰχένος ορθήν γωνίαν. Γραμμή 
δε ερυθρά ή λευκή, δτε μέν εις τέ δεξιόν μέρος τού μετώπου, 
δτί δέ εις τό αριστερόν είναι τό σημεΐον τής ύπηρεσίας. Οί 
οαΙχίςαΐΓβδ απεναντίας ξυρίζουσι τήν κεφαλήν καί φορούσι 
λευκόν πιλίκιον, δπως οί καθολικοί ιερείς.

Αί γυναίκες τών Ιαιτγβ έχουσι τήν κόμην διευθετημένην 
δμοίως. Αί δέ τού Βασιλέως καί τών ξυρίζονται
άνωθεν τού μετώπου, τών ώτων καί τού αΰχένος μέχρις ένός 
δακτύλου περίπου, σχηματίζουσαι γύρωθεν γραμμήν καλώς 
διακρινομένην. ήτις άπωθεΐ τήν εν άταξιφ συνήθως εύρισκο -

μένην κόμην.
Ενταύθα ύπάρχει ή πολυγαμία, άλλ' δ αριθμός τών γυ

ναικών ποικίλει άναλόγως τών χρηματικών πόρων τού άνδρός. 
Ό  Βασιλεύς έχει 100— 150 οί πρίγκιπες 20, οί πλούσιοι 
10 κ.τ.λ.

Τέ άνάκτορον τού Τόφα ύπάρχει έν ΙΙόρτφ-νόβω επί τής 
πλατείας τής «Μεγάλης Αγοράς». Είνε απέραντος λευκή οι
κία μονόροφος έχουσα τρία επί τής προσόψεως παράθυρα. 
Πλησίον αυτής εύρίσκονται οικήματα εύρύχωρα δι' άχύρων 
κεκαλυμμένα, δπως ή κυρία οικοδομή, καί μέγισται αύλαί 
μεσταί ειδώλων καί θεοτήτων σκεπασμένων διά ψάθης. Ε ν
ταύθα καθ' έκάστην ύπάρχει πολύς κόσμος καί μεγάλη κί- 
νησις.

Όπισθεν τού ανακτόρου τούτου πρός τήν λιμνοθάλασσαν, 
σώζονται σήμερον τά ερείπια έγκαταλελειμμένου οίκοδομήμα-

τος έξ εγχωρίου γής, σχεδιασθέντος ύπό τού Μεσπού προκα- 
τόχου καί εχθρού τού'νύν άρχοντος. 'Απέναντι τών ερειπίων 
τής οικοδομής ταύτης, είσί τοποθετημένα! αί ειδεχθείς τήν 
όψιν κεφαλαί τών έν πολέμω φονευθέντων εχθρών, κλιμακοει 
δώς ή επί ταρσού έκ καλάμων τών ’Ινδιών στηριζομένου επί 
πέντε ή εξ πασσάλων, έφ’ ών άναρριχώνται φυτά καί κλημα
τίδες. Ή αποτρόπαιος αΰτη συλλογή, ήν περιγράφει ό κ. 
Φοά, εσχάτως ηΰξησε μεγάλως ένεκα τών έπιχε'ρηθειαών 
νέων εκστρατειών, άφ’ ών νικηταί πάλιν έξήλθον οί στρατιώ 
τα ι τού Τόφα.

Αί άνθρωποθυσίαι άπό τής Γαλλικής κατοχής έξέλιπον. 
Πρότερον κατά τάς έορτάς έθυσίαζον άνθρώπους, εις δάσος τι 
γιγαντιαίων δένδρων καί φοινίκων ' I t p o r  όάσος  καλούμενου, 
κείμενον 500 μέτρα μακράν τής πόλεως, δπου βλέπει τις ά· 
κόμη καί σήμ,ερον τά ¿στα τών σφαγέντων άτυχών μαύρων. 
’Επί τής βασιλείας τού Τόφα άντί τών άθφων θυμάτων έθυ
σίαζον τούς καταδικαζομένους εις θάνατον ένεκα άμαρτήμα- 
τος, ών ήλλασσε μόνον τό είδος τού θανάτου. Ά λλ ' ΐνα μή 
γιίνγ) γνωστόν έν τώ άλλω κόσμφ, ποιου είδους άνθρωποι 
προσεφέροντο δλοκαύτωμα εις τέν βωμόν τής θεότητος, συνέ- 
τριβον τού δυστυχούς καταδίκου πρότερον τήν σιαγώνα καί 
άπέκοπτον τήν γλώσσαν. Τού ήνοιγον είτα τό σώμα καί μετά 
μυρίους άλλους άκρωτηριασμούς τού άπέσπων τήν καρδίαν, 
ήν έχρησεμοποίουν εις άλλας τελετάς. Σήμερον δμως πολύ 
μ,ετεβλήθησαν τά ήθη ταύτα καί κατά τάς έορτάς θυσιάζουν
άμνούς, πρόβατα καί όρνιθας.

Ά λλ ' άν δ Βασιλεύς Τόφα κατήργησε τάς άνθρωποθυσίας, 
άφήκεν δμως έν πλήρει ισχύει τον φοβερόν «περί κλεπτών» 
νόμον, δστις τήν κλοπήν τιμωρεί διά τού θανάτου. Ή  αύστη- 
ρότης αΰτη εινε πολύ άναγκαία διά τούς μαύρους, οί δποίοι 
έχουσιν έμφυτον τήν κλοπήν, καί έξασφαλίζει έξ άλλου τούς 
έν Πόρτω νόβω Ευρωπαίους καί ιθαγενείς, οί δποίοι θά ήναγ- 
κάζοντο μόνοι των νυχθημερόν νά φυλάττωσι τά  ύπάρχσντά 
των μέ τέ δπλον εις τάς χείρας. Ά λλ ’ ή έπί τού άντικειμέ- 
νου τούτου μεγάλη αύστηρότης τού Βασιλέως έμποδίζουσα 
πάντα μαύρον νά έπιθυμήση τήν ξένην περιουσίαν, άπεκατέ- 
στησε προ πολλών έτών έν τή πόλει τήν ησυχίαν καί άσφά- 
λειαν. Πας, δ ώς κλέπτης κατηγορούμενος ένώπιον τού θρόνου 
τής δικαιοσύνης τού Τόφα, εινε πλέον ή βέβαιος, ότι δ θάνα
τος τόν περιμένει καί δτι θά παραδοθή αυτοστιγμεί ε'ις τάς 
χείρας τού δημίου, δν ένομάζόυσι mingan.

Οί κάτοικοι τού Πόρτο-νόβο είσί φυγόπονοι, οκνηροί καί 
ψεύσται ώς οί τής Δαχομέης καί τών πλησίον μ,ερών. Προς 
τούτοις δειλοί καί πολύ ευφυείς, ιδίως εις τό έμπόριον είνε πο
νηροί καί έπιτήδειοι. Τό χρώμ,α των είνε μελανόν ύπέρυθρον 
καί ή ένδυμασία αΰτών άποτελείται έκ τεμαχίου ύφάσματος 
ή περιζώστρας διά τε τούς άνδρας καί διά τάς γυναίκας.

Τάς οικίας κατασκευάζουσιν έξ έγχωρίου κεραμικής γής 
ύπερύθρου καί άργιλλώδους ή δποία ξηραινομένη άποκτφ
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μεγίστην στερεότητα ταύτην όνομάζουσι βα ρ  έκ τού Πορ- 
τογαλλικού ΒβΓβ τό δποϊον σημαίνει γή. Ταύτας έπιστεγά- 
ζουσι μέ φύλλα φοίνεκος. Ή  γή ή προωρισμένη διά τήν οικο
δομήν μιας ή πολλών τοιούτων οικιών έξάγιται άπό μέρος 
κείμενον πολύ πλησίον τής άνεγειρομένης οικοδομής καί τούτο 
δπως μή κοπιάζω σι μεταφέροντες αυτήν άπό μακράν. Τούθ’ 
ένεκα ή πόλις βρίθει όπών κατά τό μάλλον ή ήττον μεγά
λων καί βαθέων πλήρεις στάσιμων ύδάτων, έφ’ ών έπιπλέου- 
σιν έπί μήνας δλοκλήρους τάέκεΐ ^ιπτόμενα θνησιμαία. Έ 
νεκα τούτου καί τού άκανονίστου τών οικιών καί τών ελιγ
μών τών στενοτάτων δδών ή  πόλις καθίσταται πολύ νο
σώδης.

Τό Ευρωπαϊκόν κοιμητήριον είνε πλησίον τού Συλλόγου 
τών Ιεραποστόλων, τό δε τών ιθαγενών ύπό τέ έδαφος έκά- 
στης οικίας εις βάθος ενός περίπου μέτρου, πράγμα τό δποϊον 
καθιστφ τόν άέρα τών δδών μάλλον μεμολυσμένον.

Ό  χειμών ένταύθα είνε κατά τούς μήνας Μάϊον, ’Ιούνιον 
καί ’ Ιούλιον, τό φθινόπωρον κατά τούς μήνας Φεβρουάριον, 
Μάρτιον καί 'Απρίλιον, τό θέρος τόν Νοέμβριον, Δεκέμβριον 
καί 'Ιανουάριον καί ή άνοιξις κατ' Αύγουστον, Σεπτέμβριον 
καί 'Οκτώβριον.

Ή  έν Πόρτφ-νόβω θρησκεία τών ιθαγενών είνε ή είδωλο- 
λατρεία. 'Αλλά μή, έκ πλάνης, ύποθίσνι τις, δτι οί άνθρωποι 
ούτοε λατρεύουσιν, εις τήν καθ’ αύτό σημασίαν τής λέξεως, 
ξύλινα άγάλματα . Ούχί | Όλοι πιστεύουσιν, δπως καί ημείς, 
εις τήν ΰπαρξιν τού Υπέρτατου Όντος προφίροντες τό όνομά 
του μετά σεβασμού καί ταπεινοφροσύνης, τά δέ ξύλινα δμοιώ 
ματα έχουσι τόν αύτόν προορισμόν, δν αί εικόνες τών 'Αγίων 
τών 'Εκκλησιών ημών.

Ό  έλαιοφοίνιξ (ΕΙοβϊ ϋ ιιιη ο ΐίη ίίί) είνε δ μεγαλείτερος 
πλούτος τού Πόρτο-νόβο καί δ κυριώτερος παράγων τού εμ
πορίου χρησιμεύων ώς τροφή τών κατοίκων καί ε’ις πλεϊστα 
άλλα είδη βιομηχανίας. Ή  θέα τού δένδρου τούτου έχοντος 
10— 12 μέτρα ΰψος είνε θελκτική. Μετά πέντε ή εξ έτη άπό 
τής φυτεύσεώς του, δτε τέ ΰψος αυτού δεν ύπερβαίνει τά 2 
ή  3 μέτρα, άρχίζει νά παράγγ) καρπούς καί έξακολουθεϊ ά- 
ναπτυσόμενον μέχρι τού 25 έτους. Πάσα γή είνε πρόσφορος 
εις άνάπτυξιν αύτού, είτε άμμώδης είνε αΰτη, είτε σκληρά 
άργιλλώδης είτε μαύρη, άρκεϊ νά έπιμελήταί τις αύτό άπο- 
καθαίρων άπό καιρού εις καιρόν έκ τών έγκισσευομένων φυτών. 
Ά λ λ ’ ίνα ή συγκομιδή άποβή άφθονος, έχει άνάγκην πολλής 
βροχής, ή  δποία ευτυχώς δεν ελλείπει άπό τά μέρη ταύτα 
Δίς τού έτους συλλέγουσι τούς καρπούς κατ’ 'Οκτώβριον καί 
Νοέμβριον, δτε ή συγκομιδή είνε μέτρια, καί κατά Φεβρουά
ριον, Μάρτιον, ’Απρίλιον, Μάϊον καί 'Ιούνιον, δπόταν είνε 
άφθονος. Είς σπάδιξ ζυγίζων 10— 15 χιλιόγραμμα δύναται 
νά συγκριθγ πρός πελώριον βότρυν σταφυλής έρυθρόν κεκα- 
λυμμένον ύπό άκανθών. Ό  σπόρος, άμα ώριμάσν), άποσπάται 
μόνος του καί προσλαμβάνει «ΐς τέ κάτω μέρος χρώμα φαιόν.

Ό  καρπός οΰτοςέχιι μέγεθος χονδρού λεπτοκαρύου συγκείμε- 
μενος άπό μυελόν ινώδη, λιπαρώτατον, έρυθρότατον, πάχους 
0 ,6  μ , δ δποίος περικαλύπτει κέλυφος στερεότατου χρησι- 
μεύον ώς περίβλημα τού πυρήνος, δστις άποσπάται μόνον, 
έάν μείνν) έπί πολύ είς τόν ήλιον καί ξηρανθή.

Έ κ τού μυελού, δν βράζουσι καί έκθλίβουσι έν τώ ΰδατι 
παράγουσι τό λεγόμενον φοινίκειον έλαιον. Είς τάς όχθας τών 
ποταμών καί λιμνοθαλασσών τόν καρπόν έκθλίβουσιν έντός 
μικρών πλοίων, ένφ είς τέ έσωτερικέν τής χώρας κατασκευά- 
ζουσι δοχεία έκ κεραμικής γής διά τήν έργασίαν ταύτην. Τό 
έλαιον καί τά  λιπώδη μέρη άνέρχονται έπί τής έπιφανείας, 
δ δέ μυελός καί τό κέλυφος μένουσιν εις τέν πυθμένα. Συλ
λέγουσι τότε τέ έλαιον καί άφού πάλιν τέ έψήσωσι παράγουσι 
έξ αύτού τό φοινίκειον έλαιον, δμοιον πρός τέν πόλτον τής κο
λοκύνθης ή τής τομάτας, τέ  δποϊον κατόπιν πωλούσιν. Έ χει 
γεύσιν καί όσμήν δυσάρεστου διά τούς μή όντας συνειθισμε- 
νους είς αύτό. Τούτο εινε ή κυριωτέρα τροφή τών ιθαγενών 
καί προσέτι μεταχειρίζονται αύτό είς τέν φωτισμόν των.

Οί πυρήνες ξηραινόμενοι είς τέν ήλιον έπί δύο ή τρεις μή
νας άποφλοιούνται καί πωλούνται ώσαύτως. Είσί σκληροί 
χρώματος μαύρου ή φαιού έχοντος τήν γεύσιν τού συνήθους 
σάπωνος είς τήν κατασκευήν τού δποίου χρησιμεύουσιν, άμα 
ώς θλιβώσιν. Έ ξ αύτών παράγουσιν έν Εύρώπν)άρίστης ποι- 
ότητος έλαιον δ διαφοροτρόπως χρησιμοποιούσιν.

Ημέραν τινά τό Πόρτο-νόβο θά γείνν) ώραία Γαλλική ά- 
ποικία. Δυστυχώς τό κλίμα τής χώρας ταύτης είνε άθλιέ- 
στατον καί είς άκρον νοσηρόν διά τέν Εύρωπαϊον. Ό  κ. Φοά, 
δστις παρέχει ήμΐν τάς άνωτέρω σημειώσεις έπισκεφθείς καί 
μετ’ έπιμελείας έξετάσας τά μέρη ταύτα, καταλήγει είς τό 
συμπέρασμα, δτι, έπί τού παρόντος καλόν είνε νά μή μένγι 
τις πολύν καιρόν είς τό βασιλείου τού Τόφα, έάν φροντίζν) 
περί τής ύγιείας του καί έπιθυμή νά ίδν) τήν πατρίδα του !

Κ. Δ. Καπρααος.

0  Α Τ ΪΧ Ι1 Σ  1Ε Ρ 0Κ Η Ρ ΪΒ
’Εφημέριος τής μόνης έκκλησίας τού μικρού χωρίου Γ .......

τής επαρχίας*”  ήτο άπό δεκαπενταετίας δ παππά Μάρ
κος. Ό άγαθές ούτος ίερεύς συνείθιζε κατ’ έτος, τήν πρώτην 
Κυριακήν τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, νά ε<φωνή λόγον 
είς τό ποίμνιόν του, περιελθόντα αύτψ έκ κληρονομιάς παρά 
τού προκατόχου του καί δστις έτελείωνε δι' έπικλήσεως πρός 
τήν θείαν οργήν:

αΕίθε νά πέση πύρ έκ τού ούρανού καί νά κατακαύσγι 
τούς αμαρτωλούς καί τούς άσεβείςΙ α

Έπρεπε νά έβλίπατε τήν έντύπωσιν, ήν έπέφερεν ή στερεό
τυπος αΰτη άποστροφή τού άγαθού ίερίως πρός τήν θείαν όρ-
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γην έπί των απλών καί δεισιδαιμόνων χω ρ ικώ ν!... Ά παν· 
τες έφριχίων καί συνεστέλλοντο άναλογιζόμενοε την ττρος 
στιγμήν πραγματοποίησιν τών λόγων τού πνευματικού αρ
χηγού των.

*0 λόγος οΰτος κατ' άρχάς ένέβαλλεν είς δεινούς φόβους 
τούς άκροατάς· αλλά, μικρόν κατά μικρόν έκ τής κατ’ έτος 
έπαναλήψεως τών αυτών πραγμάτων χαί τής μή πραγματο- 
ποιήσεως αυτών, πάς φόβος διεσχεδάσθη· αί άγαθαί χωρικά! 
άκούουσαι αΰτόν έπαναλαμβανόμενον από δεκαπενταετίας 
ήρξαντο δυσπιστούσαι πρός τό έκ του οΰρανοΰ πυρ.

'Ημέραν τινα μάλιστα, χαθ’ ήν στιγμήν δ παππά Μάρκος 
ήρξατο χαταφερόμενος κατά τής αδιαφορίας καί τής άσεβείας 
του ποιμνίου του, οί τακτιχοί άκροαταί του άντί φρίκης και 
τρόμου έφάνησαν περιφρονητικώ; γελώντες. Ό  παππά Μάρ- 
κος κατηγανάκτησεν, έκίνει ώς μανιώδη; τόες χείρά; του είς 
σημεϊον απειλής, άλλ’ είς μάτην ! τάς γυναίκας ήδύνατο ευ
κόλως να τάς έκπλήξη χαί τάς παρασύρη, ώς άσθενεστέρας 
καί μάλλον θεοφοβουμέγας, άλλα τούς άνδρας! Είς τούτων 
πρό πάντων, δ ίστάμενος εκεί, είς τό βάθος τής εκκλησίας, 
ήτο δ χατειρωνευόμενος του λόγου τού παππά Μάρκου, δ κύρ 
Πλούταρχος..........

Ώ  I αυτός δ κατηραμένος κύρ Πλούταρχος !
Είμαι βέβαιος, δτι μετέβαινεν είς την εκκλησίαν μόνον, 

όπως είρωνευθή τόν αγαθόν ιερέα. Οί οφθαλμοί, τα χείλη, ή 
αιχμηρά σιαγών, τό σύνολον έν γένει τής φυσιογνωμίας του 
ενείχε τι τό διαβολικόν . . . .

Ό  δυστυχής παππά Μάρκος έσκέφθη δτι ε’πρεπε νά κατι- 
σχύση τής ειρωνείας τοϋ έκφυγόντος τής λογικής ποίμνης 
προβάτου του Ή  ιδέα οτι δλόκληρον τό ποίμνιόν του, ώ ; εκ 
τής ιδίας απιστίας καί τής άνικανότητος τού ποιμενάρχου του 
θά κατεδικάζετο είς τό αιώνιον πυρ τής κολάσεως, τόν έβα- 
σάνιζε νυχ_θημερόν. Ά^εφάσισε λοιπόν νά πραγματοποίηση 
θαϋμ^ τι τόσον μέγα καί εκπληκτικόν, ώστε πάντες, γυναί
κες, άνδρες, παιδία καί αυτός ετι δ βολταιρίζων κύρ ΙΙλού- 
ταρχος νά πιστεύσωσιν άκραδάντως είς τό έπαπειλούμενον έκ 
τοϋ οΰρανοΰ πΰρ.

"Έθεσεν είς εργον την άπόφασίν του καί έπί οκτώ όλοκλή- 
ρους νύκτας δέν έκοιμήθη. Άνεφύλλεζε τά έργα τοϋ άγιου 
Χρυσοστόμου, τοϋ άγιου Βασιλείου καί λοιπών πατέρων τής 
Εκκλησίας, όπως άνεύρη έν αΰτοΐς θαύμά τι ούχί δυσκατόρ- 
θωτον, δυνάμενον δμως νά κατάπληξη τά λογικά πρόβατά του.

Ή  ημέρα τής τελέσεως τοϋ θαύματος θά ήτο δι* αυτόν 
περιφανής θρίαμβος. Όποια θεία επισφράγισες τών απειλών 
του ή έν μέσιρ του λόγου του πτώσι; τοϋ έκ του οΰρανοΰ 
πυρός!

Τέλος, μετά τόσας αγρυπνίας, έρεύνας καί αναζητήσεις 
καί τούς ποικίλους συνδυασμούς, οΰ; άνεκύχα έν τή κεφαλή 
του πρό; μεγίστην τών ένοριτών του έκπληξιν, ιδού τί άπε- 
φάσισε νά πράξη

Καθ' ήν στιγμήν θ' άπέτεινε πρός τό οΰράνιον πΰρ τήν 
φρικώδη αποστροφήν του, ταϋτοχρόνως θά έκενοΰτο οΰρανόθεν 
έν τώ μέσω τής έκχλησίας πύραυνον πλήρες άνημμένων άν· 
θράχων.

Προσκαλέσας επί τούτω τόν αναγνώστην τής έκχλησίας, 
δστις ήτο συγχρόνως χαί ανεψιός του, τώ είπε.

—  Ξέρεις Μιχάλη, πώς αΰοιο είναι ή πρώτη Κυριακή τής 
Σαρακοστής, ήμέρα ποΰ βγάζω τό μεγάλο μου λόγο. Σά μέ 
’δής ν' ανέβω στόν άμβωνα, θά ’πφς στή θειά σου νά τής 
ζητήσης τό μαγγά./ι με τ ' αναμμένα κάρβουνα ποΰ τής έχω 
παραγγείλη- θά πας έπειτα στή στέγη τής έκχλησίας ν' ά 
νοιξης τό φεγγίτη καί ν' άκοϋς τί λέγω- σάν μ’ άκούσης νά 
’πώ «Είθε νά πέση πΰρ έκ τοϋ οΰρανοΰ καί νά κατακαύση 
τού; αμαρτωλούς καί τού; ασεβείς!», έσύ νά χύσης αμέσως
τά κάρβουνα μέσ' στήν έκκλησιά Νά προσέξης δμως νά
μή κάψης έμενα, άκοΰς;

— Καλά, θείέ μου, άπήντησεν δ Μιχάλης.
Έν τούτοις, διεδόθη άνά τό χωρίον δτι δ παππά Μάρκος 

θά έξεφώνει νέον λόγον. Ή  είδησις αΰτη τόσω απίθανος έφά- 
νη, ώστε πάντες οί κάτοικοι τοϋ χωρίου συνέρρευσαν είς τήν 
έκκλησίαν, δπως βεβαιωθώσι περί τούτου.

Ό  κύρ Πλούταρχος, δστις ήτο ολίγον βαρύκοος, έστη σχε
δόν ύπό τόν άμβωνα. Ό δυστυχής! ’Εάν τοΰλάχιστον εΰρί 
σκετό τις νά τόν προειδοποίηση δτι οΰτω; ή άλλως θά έπιπτε 
κατά τήν ημέραν εκείνην τό πΰρ έκ τοϋ οΰρανοΰ!

Μετά την άνάγνωσιν τοΰ Αποστόλου κα ί τοΰ Εΰαγγελίου. 
δ παππά Μάρκος άνελθών έπί τοΰ άμβωνος, προσέβλεψε τό 
παμπληθές ποίμνιόν του μέ βλέμμα, δπερ έσήμαινε:

— Τώρα σέ 'λίγο θά 'δήτε ! . . . .  Έσύ δέ αναθεματισμένε 
κύρ Πλούταρχε γιά πολύν καιρό θά ξύνης τό κεφάλι σου.

Ό  Μιχάλης παραλαβών τά πρός τέλεσιν τοΰ θαύματος 
άναγκαιοΰντα άνήλθεν έπί τής στέγη; τής έκχλησίας.

Τό πρόσωπον τοΰ άγαθοΰ ίερέω; άπήστραπτεν έκ χαράς. 
Μετά ποιας περιεργείας άνέμενον οί άπιστοι άκροαταί του ν’ 
άνοιξη τό στόμ α του! Τά βλέμματα πάντων έστράφησαν 
πρός αυτόν. Ό κύρ Πλούταρχος ε’θηκε τήν χεϊρα δπισθεν τοΰ 
ώτίου του δπως άκούση καλλίτερον.

Ό  Μιχάλης είχεν ήδη άνοιξη τήν φωταγωγόν όπήν τής 
στέγης τής εκκλησίας.

Ό  παππά Μάρκος ήρξατο τοΰ λόγου του 'Αλλά, πρός 
μεγίστην τοΰ κοινοΰ έκπληξιν, τό κείμενον τοΰ λόγου ήτο τό 
άπό πολλών δεκαετηρίδων τακτικώς καί δμοιομόρφως έπα· 
ναλαμβανόμενον. Ό  κύρ Πλούταρχος δέν έγέλα πλέον, άλλά 
κατηράτο τού; παρακινήσαντας αΰτόν νά μεταβή είς τήν 
έκκλησίαν, !να άκούση καί πάλιν τ’ άπό πκίδων γνωστά ά- 
ναμασσήματα τοΰ παππά Μάρχου.

— "Έννοεά σου, σύ, έσκέπτετο καθ’ εαυτόν δ άγαθός ίε - 
ρεύς προσβλέπων τό άποσχιρτήσαν τής λογικής ποίμνης πρό- 
βατόν του, τώρα θά σοΰ δείξω ’γ ώ ! . . .
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Τό άληθές είνε, δτε ή άπρόοπτος πτώσις τοΰ οΰρανίου πυ
ρός έμελλε νά παραγάγη μεγίστην έκπληξιν. Όπως ταχύτε- 
ρον φθάση είς τό τέλος τοΰ λόγου του έσυντόμευσε πολύ τά 
έν τώ μεταξύ. Τήν άπόλυτον καί μονονού νεκρικήν σιγήν τών 
έκκλησιαζομένων διέκοπτεν έστιν 0τε δ κρότος τής πυρολαβί- 
δος καί α ΐ ύπόκωφοι βλασφημίαι τοΰ Μιχαλη προετοιμάζον- 
τος έπί τής στέγης τής έκχλησίας τήν πτώσιν τοΰ ουρανίου 
πυρός.

Ό  παππά Μάρκος έπλησίαζεν είς τό τέλος τοΰ λόγου του. 
Αί λέξεις, έκ τής υπερβολικής του σπουδής, δέν έξήρχοντο 
ευκρινείς τών χειλέων του. Τό φελόνιόν του άνετινάσσετο πα- 
ραδόξως έκ τών ενδεικτικών καί ρητορικών χειρονομιών του. 
Έλάλει μετ' άγανακτήσεω; περί τών άσεβών καί άπεσκλη- 
ρυμένων, οϊτινες μετ’ αδιαφορίας ήχροώντο τοΰ θείου λόγου.

— Ναι !... άνέχραξεν οί αμαρτωλοί είνε μυσαροί καί άξιοι 
τής αιώνιας καταδίκης... Είθε νά πέση πΰρ έκ τοΰ οΰρανοΰ 
καί νά κατα καύση τούς αμαρτωλούς καί τούς άσεβείς !...

—  θείε !... θείε !... έφώνησεν δ Μιχάλης έκ τής φωταγω
γού όπής τής στέγης τής έκκλησίας, στάσου λιγάκι, μήν τό 
'πής άκόμη, γ ια τ ί έσβυσαν τά κάρβουνα !,..

Έάν ποτε έπ ισχεφθήτε τό μικρόν χωρίον... δέν θά ευρητε 
πλέον έκεϊ ώς εφημέριον τόν άγαθόν παππά Μάρκον. Ό  δυ
στυχής άπέθανεν έκ Ολίψεως μή δυνηθείς νά κατακαύση τά 
λογικά του πρόβατα διά τοΰ οΰρανίου πυρός, θά συναντήσητε 
δμως τον κύρ Πλούταρχον, δστις ενθυμείται τήν φράσιν τοΰ 
άναγνώστου Μιχάλη άναφωνήσαντος έν τη κρισίμφ έκείνη 
στιγμή.

α—θ ε ίε  θείε ! . .  . . . στάσου λιγάκι, μήν τό 'πής
άκόμη, γιατί έσβυσαν τά κάρβουνα! »

Ν. θ .  Δ ν α ρ ε α α η ς

ΕΝ Α Ρ Α Ι Α  ΕΝ Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο ,
ισ τ ο ρ ικ ό ν  Γ ε ρ μ α ν ικ ό ν  έ π ε ισ ό δ ιο ν

Η έπιθεώρησίς τών στρατιωτικών σωμάτων έν τώ πεδίιρ 
τών άσκήσεων έν Ποτσδάμ είχε τελειώσει καί τό γιγαντιαίον 
σύνταγμα «Βασιλεύς Φριδερίκος Γουλιέλμος ό Α » άπήρχετο 
ύπό τόν άδιάκοπον αρμονικόν ήχον τών συριγγών καί τυμπά
νων τήν δδόν τών ιερέων τραπέν. Τό άπειρον έκείνο πλήθος 
κατά διμοιρίας βαδίζον έκλόνεί τό ε'δαφος ύπό τό βήμά του 
καί ώς ύπόκωφος βροντή ήκούετο αΰτό έν ταϊς άτραποΐς τοΰ 
συντάγματος έπί λιθοστρώτου βαδίζοντος.

'Αμα καί ή τελευταία διμοιρία είσήλθεν είς τήν καμπήν 
τής όδοΰ, έφάνη έκ τοΰ ετέρου άκρου αύτής έρχομένη δμάς 
ιππέων. ΤΗσαν άξιωματικοί τοΰ βασιλικού στρατού καί συν-

ώδευον τόν προίππεύοντα Φριδερϊκον Γουλιέλμον τόν Α . Ό 
βασιλεύς ήν λίαν εύθυμος. "Η έπιθεώρησίς τών ταγμάτων ηΰ· 
χαρίστησεν αΰτόν σπουδαίως. Ώς άν αί χιλιάδες έκεϊναι είς 
¡ l ô r o c  άνήρ ήσαν έξετέλεσαν άπταίστως τάς πολύπλοκους 
καί δυσχερείς άσκήσεις των. Καί πρώτον μεν έν στερφ βή- 
ματι μέχρι τοΰ βασιλέως βαδίσαντα τά  συντάγματα, έτρά- 
πησαν είτα δεξιά καί άριστερά καί έσχημάτισαν τετράγω
νον, είτα δέ είς μέτωπον άποκατασταθέντα έβάδισαν οΰτω 
δΓ δλης τής πλατείας χωρίς οΰδεί; άνήρνά έξέλθη οΰδέ κατά 
κεραίαν τής γραμμής, καί φθάσαντα είς τό άκρον αύτής ε- 
τράπησαν είς γυμνάσια πυρός, προκαλέσαντα τάς ζητωκραυ 
γάς τοΰ θεωμένου πλήθους.

Τά πάντα, ώς έορέθη, έξετελέσθησαν κάλλιστα. Ό  βα
σιλεύς, οΰ ή καρδία έγίνετο άνωτέρα έαυτής θεωμένου στρα
τιωτικά; ασκήσεις, έξέφρασε τήν πλήρη εΰαρέσκειάν του. Το- 
σούτον εύτυχής καί ηΰχαριστημένος ήν, ώστε οί ακόλουθοί του 
έλεγον «δτι κατά τήν ημέραν έκείνην τά j t à r t a  ήδύνατό τις 
νά ζητήση καί λάβη παρ’ Αΰτοΰ».

Ό τε ή δμάς έφθασε παρά τήν άνατολικήν πλευράν τών 
ανακτόρων, δ βασιλεύς άνεχαίτισε τόν ίππον του. Οί ιπποκό
μοι έσπευσαν πρός Αΰτόν. Ό άρχιιπποκόμος έκράτησε τόν ί π 

πον, καί δ μονάρχης άφιππεύσας είπε πλήρης χάριτος πρός 
τού; αξιωματικούς, «Λοιπόν, Messieurs, σήμερον είχομεν 
μίαν λαμπράν ημέραν, bon jour, ώς λέγουν οί Γάλλοι. Ά ν 
πάντες ύμεϊς ε'χητε τήν αΰτήν όρεζιν, ήν καί εγώ, τά  τρό
φιμα δέν θά καλοπεράσωσιν. θ ά  φάγωμεν είς τάς 2 .... μέχρι 
τότε, χαίρετε».

Άνήλθε τήν κλίμακα καί είσήλθεν είς τό δωμάτιόν του. 
Ό  στρατηγός Δερσάου ήκολούθει. Ό  βασιλεύς άπέθεσε τό 
ξίφος του καί ήνοιξε τό έσωκάρδιόν του· τούτο δέ έπραττεν 
δ βασιλεύς μόνον δταν ή έθιμοταξία τής ύπηρεσίας δέν τό 
άπηγόρευεν.

—  «Μεγαλειότατε». ήρξατο λέγων δ στρατηγός, «ε'ρχο- 
μαι δπως ύποβάλω τη Ύμετέρ^: Μεγαλειότητι τά έκ Βερο
λίνου κομισθέντα έγγραφα».

Ό  βασιλεύς προσέβλεψεν αμέσως έπί τής έν τώ μέσψ 
τοΰ δωματίου τραπέζης καί είδε σωρείαν έγγράφων καί έπι- 
στολών ποικίλων. Ήσαν ίδιωτικαί υποθέσεις. Ταχέως διήλ- 
θεν δ βασιλεύ; μέρος τών έπιστολών αύτών χαί άποτεινόμε- 
νος πρός τόν στρατηγόν είπε-

— αΔύνασθε ν’ άναβαλητε πρός τό παρόν τάς στρατιωτι
κά; άναφοράςσας. Ένησχολήθημεν σήμερον ίκανώς μετά τών 
στρατιωτικών. Έν τούτοις έπειδή εινε ανάγκη καί αύτάς ν' 
άκούσω έλθετε μετά τό γεύμα».

Ό  στρατηγός προσίκλινεν, έχαιρέτισε στρατιωτικώς καί 
έξήλθε.

—  αΔότε μοι ποτήριον ζύθου», εΐπεν, δ βασιλεύς κάθε- 
σθείς είς άνάκλιντρόν τι καί πρός τόν είς τό βάθος τοΰ δω
ματίου άναμένοντα θαλαμηπόλον Έβερσμαν αποτεινόμενος.
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Ό  θαλαμηπόλος εσπευσε νά φέρτρ τό προσταχθέν, δ δέ 
μονάρχης ήνοιξε νέας τινάς έπιστολάς. Άνεγίνωσκεν αύτάς 
ταχέως καί διά του λίαν διορατικού βλέμματός του χρίνων 
αύτάς έτασσε τάς μεν σπουδαίας δεξιά, τάς Ή επουσιώδεις 
αριστερά Αύτοΰ, τέλος δέ όλαβε φάκελλον έπίσημον δικα 
στική σφραγίδι σεσημασμένον.

—  «Τί να είναι τούτο;» ύπετονθόρισε «Σφραγί; τού δι
καστηρίου τού Βερολίνου. 'Οσάκις βλέπω την άρχτον*, ε’χ-

ταχτόν τε συμβαίνει έν έμοί. ’Από τούς Βερολινίζους μόνον 
αφορμήν άγαναχτήσεως δύναταί τις νά περιμένη.

Έθραυσε τήν σφραγίδα, ήνοιξε τα έγγραφα χαί ήρξατο 
άναγινώσχων αΰτά. Τό περιεχόμενον αΰτών προσείλχυσεν ευθύ; 
έξ άρχης τήν προσοχήν Του, συνέσπα τάς όφρύς, ώς άν έζήτει 
άχριβώς χαί έπισταμένως να παρακολούθηση τήν σειράν τής 
έκθέσεως.

Ό  θαλαμηπόλος είσήλθε χαί προσελθών άχρω ποδί χατέ- 
θηχεν επί τής τραπέζης ώραίον χύπελον πλήρες δροσερού α
φρώδους ζύθου χαί όπισθοχωρήσας άνέλαβεν αύθις τήν παρά 
τήν θύραν θέσιν του, ένθα μάτην προσεπάθει νά χρύψ ι̂ τήν 
περιέργειαν του διά τήν μετ’ ενδιαφέροντος άνάγνωσιν τού 
μονάρχου. Ό  βασιλεύς έξηχολούθησεν άναγινώσχων τήν μα
κράν έκθεσιν, ής μία περικοπή έλεγε .

«'Επειδή ύπό σημερινήν ημερομηνίαν οί πιστωταί τού χ. 
χόμητος φόν Πόσσε, πληρεξουσίου ύπουργού τής Α. Μ. τού 
βχσιλέως τής Σουηδίας παρά τή Αύλή τής Α. Μ. τού βασι- 
λέως τής Πρωασίας άνεφέρθησαν ώς τοιούτοι χαί παρουσίασαν 
είς τό δικκστήριον τούς λογαριασμούς χαί τά λοιπά σχετικά 
αύτών έγγραφα, προσέτι δε οί πραγματογνώσται καί τά 
πράγματα είδότες ένόρχως τήν αλήθειαν τών ανωτέρω α ΐτή . 
σεων κατέθεσαν: Διά ταύτα— Διά προβουλεύματος έκοινοποι- 
ήθη τφ  χόμητι, ότι οΰτος θεωρείται κρατητέος ίπί χρέει μέ
χρι νεωτέρας άποφάσεως. Τό διχαστήριον άπορρίψαν τάς αν
τιπροτάσεις τού χόμητος, καταδικάζει αϋτόν είς φυλάχισιν 
μέχρις άποτίσεως τών χρεών του, όσα εχει εν Βερολίνο», ίξ  
ής δύναται ν' απαλλαγή μόνον τή έγγυήσει δύο άξιοχρέων
έγγυητών».

Τή άποφάσει ταύτη έπισυνημμένος ήν αναλυτικός πίναξ 
όλων τών τού χόμητος χρεών, ώς καί τά πρακτικά τών συ
ζητήσεων τού δικαστηρίου.

Ό  βασιλεύς ίπ ί τροχάδην άναγνώσας καί τά έπισυνημμένα 
ταύτα, ε’ρριψεν αϋτά μετ'όργής ίπ ί τής τραπέζης χαί ήγέρθη 
τής θέοεώς του.

  «Τό έσκίφθην» ανέκραξε «δίν δύναταί τις νά διέλθη
στιγμάς τινας ευχάριστους καί Ιδού επέρχεται είς άντιστάθ- 
μισιν δυσάρεατόν τι. Άνθρωποι! άνθρωποι I πώς σάς φέρουσιν 
είς τόν όλεθρον οί πιστωταί καί μεσΐται! . . .  Α ί! τί κάμνεις

(i) Al σφραγίδες τών αρχών τού Βερολίνου φέρουσιν ώς σύμβολον τής 
πόλεως τήν άρκτον.

σύ αυτού; έπεφώνησεν αίφνης πρός τόν Έβερσμαν αποτει
νόμενος.— Κατασκοπεύεις λοιπόν τόν βασιλέα σου;

Ό  κατάπληκτος γενόμενος θαλαμηπόλος ε’τόλμησε νά εϊπη-
—  «Άνέμενον τάς διαταγάς τής Ύμετέρας Μεγαλειό- 

τητος».
—  Τάς δποίας όμως ήδύνασο νά άναμένης καί έξω τού 

θαλάμου, διέκοψεν 6 βασιλεύς,.. Σιωπή! Ούτε λέξιν! άλλως 
σέ αρπάζω άπ'αύτά τά μεγάλα σου αυτιά χαί σέ πετώ έξω.

Ό  θαλαμηπόλος ήτο συνειθισμένος μέ τοιαύτας εκρήξεις 
οργής τού μονάρχου του ευκόλως παρερχομένας· έγονυπέτη- 
σεν έν τούτοις πρό αυτού λ ίγω ν

— Ούδίν άπολύτως τολμώ νά αντείπω, Μεγαλειότατε· 
ήδυνάμην όμως με τήν άδειαν τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος 
νά διηγηθώ Αυτή ιστορίαν τινά γνωστοτάτην έν Βερολίνιμ 
περί τών χρεών τού χόμητος Πόσσε· οί γνωρίζοντες αυτήν 
χαί τήν έλαχίστην κρίσιν έχοντες ύπέθετον πάντοτε ότι ·τό 
πράγμα ταχέως ήθελε προξενήσει τοιοΰτον πάταγον.

— Οδφ ! σιώπα ! Έγέρθητι.
Ό "Εβερσμαν έσιώπησε καί ήγέρθη- έγνώριζε κάλλιστατην 

περιέργειαν τού βασιλέως· ήτο βέβαιος ότι δ βασιλεύς ήθελε 
ταχέως διατάξει αυτόν νά λαλήση καί δ ίν ήπατήθη.

— Έ λ α ! λέγε τί γνωρίζεις—προσέθηκε μετά τινα πκύ- 
σιν δ βασιλεύς— οσάκις πρόκειται περί σπουδαίου τίνος μένεις 
ώς Ιχθύς άφωνος, είς τέτιγα μεταβαλλόμενος όταν φλυάρους 
ιστορίας ίχης νά έπαναλάβης.

—  Είνε αληθές, Μεγαλειότατε, ότι είμαι επιφυλακτικός 
έπί τών σπουδαίων. 'Ημείς οί ταπεινοί Σας θεράποντες μόνον 
λήρους τολμώμεν νά λέγωμεν χαί μόνον όταν ή Ύμετέρα 
Μεγαλειότης διατάσση............

—  Τέλος πάντων διατάσσω νά δμιλήσης.. .  .Ό τ ιδ  Πόσσε 
εχει χρέη, τό γνωρίζω, άλλά τί λέγουσι περί αυτού έν Βε
ρολίνο» ; τούτο ζητώ νά μάθω.

—  Ά χ !  Μεγαλειότατε. *0 κόμης ούδένα έπλήρωσεν 
ούτε τόν άρτοπώλην, ούτε τόν κρεωπώλην, ουτε άλλον τινά 
τών καταστηματαρχών, παρ' ών προύμηθεύετο τάναγκαι- 
ούντα αύτφ. "Αν δί πάντες ούτοι άπαιτήσωσι τά όφειλόμενα 
δ χ. Πόσσε αποκτά σταθεράν διαμονήν έν τή φυλακή.

—  Είνε νά παραφρονήση τιςΙ προσέθηκεν δ βασιλεύς, όσ- 
τις ήτο άριστος οικονόμος χαί είς άκρον ευσυνείδητος. Αισθά
νομαι δεινήν θλίψιν έπί τούτιμ.

—  Ή  Ύμετέρα Μεγαλειότης θά αίσθχνθή ότι μείζονα. 
εάν..........

—  Πώς; . . Δ ιατί; διέκοψεν δ βασιλεύς, ίπ ί μάλλον όργε— 
ζόμενος.

—  Διότι . .‘. Μεγαλειότατε . . .  άλλά σύγγνωτέ μοι. . . ί»  
τραύλισεν δ Έβερσμαν.

(άχολουθεϊ)
Ορεςτης

ΙΣΤΟ ΡΙΚ Α ! ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΑ!

Κύριε συντάχτα τού «Ά στεω ς».

Άποχρινόμενος είς τό έν τφ  «Ά στε ι»  έρώτημα σημειώ 
ότι έν τή  τής 24 Μαρτίου 1889 συνεδρία τής Άθήνησιν 
Επιστημονικής 'Εταιρίας ίποιησάμην λόγον περί τής ύπό τού 
Παλαιών Πατρών Γερμανού ύψώσεως τής σημαίας τής έπα- 
ναστάσεως. Ή  περί τού ζητήματος τούτου πραγματεία έλ- 
πίζω νά δημοσιευθή προσεχώς, ή; τά πόρισμα είνε τόδε: Ό 
Παλαιών Πατρών Γερμανός δεν ήδύνατο τή 25 Μαρτίου 
1821 νά ύψωση ήν σημαίαν τής ίπαναστάσεως έν τή μονή 
τής 'Αγίας Λαύρας, διότι προσκληθείς έκ τών Νεζερών διέ- 
τριβεν έν Πάτραις (έν αϊς ή έπανάστασις ήρξατο τή 2 1 Μαρ
τίου 1821 ημέρα Δευτέρα) άπό τής 23 ή τό βραδύτερον 24 
Μαρτίου μέχρι τής 3 'Απριλίου ημέρας τών Βαίων, δτε είσ- 
βαλόντος τού Ίουσούφ ήναγκάσθη μετά τού Άνδρέου Ζαήμη 
νά έπανέλθη πάλιν είς Νεζερά.

Έν Πάτραις λοιπόν ύψωσε τήν σημαίαν, διένειμεν άλλας 
σημαίας πρός έπαρχίας τής Πελοποννήσου ή τούλάχιστον αρ
χηγούς τινας αΰτής, έξέδωκε τάς πρός τούς έν Πάτραις προ
ξένους τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων προκηρύξεις, έπεμψεν έπι- 
στολάς πρός τόν Πετρόμπεην, τούς Δηλιγιανναίους καί άλ
λους καί, έν κεφαλαίο» είπεΐν, ε'δωκε τό σύνθημα τού μεγάλου 
άγώνος.

Δύο δέ πράγματα συνετέλεσαν κυρίως ϊνα ή 25 Μαρτίου 
νομισθή ώς ημέρα τής ευλογίας τής έπαναστατικής σημαίας: 
χρώτογ  μέν ή κοινή παράδοσις, ότι τήν ημέραν ταύτην είχε 
προσδιορίση ή Φιλική έταιρία πρός κοινήν έξέγερσιν ά ι ύ η -  
ρογ  δέ δ διά βασιλικού διατάγματος (1838) προσδιορισμός 
τής μεγάλης θρησκευτικής ημέρας τού Ευαγγελισμού ώς άμ- 
φιετηρίδος τής ίπαναστάσεως. Τοιαύτας δ’ έξ άμφιετηρίδων 
ώς ημερών δήθεν τών έορταζομένων μεγάλων συμβάντων πλά
νας εχομεν καί έν τή άρχαίφ: έλληνική ίστορίφ: περί ών λό
γον ποιούμαι έν τή περί ής δ λόγος έκδοθησσμένη πραγμκτεί^.

Άβήνησι τή 17 Νοεμβρίου 1891.
ΌΛύΚ πρόβυμος 

Γ. Κ Ρ Ε Μ Ο Σ

Σημ. Αιευθ. ’Απόλλωνος. — 'Ασμένως αναδημοσιεύομε» τήν είς τήν 
εν 'Αθήναις ίχδιδομένην έγκριτον εφημερίδα «Άστυ» δοθεΓσαν πλη
ροφορίαν τοΰ αξιότιμου χ. Γ. Π. Κρέμου ύφηγητοΰ τής ‘Ελληνικής Ι
στορίας έν τφ Πανεπιστήμια» χαί διαχεχριμίνου τών συγγραφέων τοΰ 
« ’Απόλλωνος».

ΑΡΧΑΪΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΙΥΛΛΟΓΟΙ

Έ πί τή πρώτη άμφιετηρίδι τού 'Αρχαϊκού Φοιτητικού 
Συλλόγου, σωματείου δειχνύοντος άξιεπαίνως τάσεις προόδου

χαί ύπό πάντων θερμώς ύποστηριζομένου, έτελέσθη τήν εσπέ
ραν 24 τρ. μηνός τήν 8 μ. μ. εορτή έν τή μεγάλη α ι
θούση τής Νομικής σχολής παρισταμένου κόσμου πολλού, κυ
ριών τινων καί δεσποινίδων, τού κ. πρυτάνεως τού έθνικού 
Πανεπιστημίου, τού προέδρου τής Βουλής, τού κ. 'Ραγκαβή 
χαί πολλών άλλων καθηγητών τού Πανεπιστημίου χαί τών 
παρ’ ήμΐν λογίων.Τόν πανηγυρικόν άχήγγειλεν δπρόεδρος τού 
συλλόγου καθηγητής χ. Γεώργ. Κρέμος,έξάρας έν καλλιεπείς 
χαί θερμφ ένθουσιασμώ τά έκ τής γυμναστικής χαί τής μου
σικής, ώς τήν ένόουν οί πρόγονοι ήμών, αποτελέσματα. Μετά 
τόν λόγον τού κ. Κρέμου θερμώς ίπικροτηθέντα δ χ. Δημ. 
Καλογερόπουλος διδάχτωρ τής Νομικής άπήγγειλε τό κά
τωθι ώραϊον ποιημάτιον τού κ. 'Ραγκαβή, δπερ δ σεβαστός 
γέρων έπίτιμον τοΰ Συλλόγου μέλος έπί τή εύκαιρίς ταύτη 
έποίησε:

Πρός τ oóc ” E-i.li\rας Φοιτητάς 
Παντδς μεγάλου χ’ ιΰγενοϋς πατρίς τό πάλαι ή 'Ελλάς, 
ήν χατοιχία τών Μουσών καί τέμενος ηρώων, 
άλλ' ήλθεν άγριος χειμών, καθ' 5ν ή θκλλουσα χοιλάς 
•ρημωθεΓσχ έμεινε χοιλάς κλαυθμών καί γόων.

Τής τυραννίας 4 τυφών έχραγείς λαΰρος επ' αΰτής, 
τής πρώην εφορείας της έπέφερε το τέρμα· 
τήν ρίζαν τήν πρίν ευχαρπον εξήρανε τής αρετής, 
χαΐ τής σοφίας άγονον ίσχίασε τό σπέρμα.

’Αλλά τόν ίπονείδιστον άφ' ου άπέσεισε ζυγόν 
ή γή, ήτις διέκρεπεν έν αμιμήτω χάλλει, 
ΰμών τό εργον τοΰ λοιπού, φυλή τών νέων γεωργών, 
νά τήν χαλλιεργήσητε χαλώς ΐν’ άναθάλη.

'Υμών χαθήχον Ιερόν, ώ ϋπηρέται τών Μουσών, 
νά γονιμοποιήσητε τήν θείαν άρουράν του 
χαΐ διά τήν πατρίδα σας, έξ ών χηπιύετε δασών 
τάς δάφνας νά συλλέγητε στέφανων άμαράντων.

Γ Ε ί Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ι  Κ Α Ι  Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι  Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
Π ε μ ι ή γ η σ ι ς  γ 9 ) ς  δ ι ά  π ο δ η λ ά τ ο υ .

Ή  έν Νεαπόλει έταιρία τών ποδηλατιστών παρέθεσε πρό 
τίνος καιρού γεύμα πρός τιμήν δύο νέων ’Αμερικανών τών 
χ. χ. Άλλέν χαί Σκχτλίβεν, οί δποϊοι προτίθενται διά πο
δηλάτου νά περιηγηθώσι τήν γήν. Διήλθον τήν Γαλλίαν καί 
'Ιταλίαν διανύοντες 40 έως 50 μίλλια άγγλικά τήν ημέραν. 
Οί δύο δδοιπόροι θά διέλθωσι τήν Μικράν Άσίαν τό ^ωσικόν 
Τουρκεστάν χαί τήν Κίναν. Έν ή περιπτώσει καί δέν κα- 
τορθώσωσι νά δδοιπορήσωσι διά τής τελευταίας τκύτης έπι- 
χρατείας θά φθάσωσι είς τόν Ειρηνικόν ωκεανόν διά τής Σι
βηρίας. Ή  πρωτότυπος αδτη εκδρομή περαιουμένη αίσίως θέ



1 7 4 Α Π Ο Λ Λ Ω Ν

λει επισύρει τον θαυμασμόν δλοκλήρου τού πεπολιτισμένου 
κόσμου. Εΰχόμεθα τοίς άτρομήτοις ποδηλατισταΐ; καλήν ε
πιτυχίαν I

Χό Aovofvov.

Ή  πρωτεύουσα τής ’Αγγλίας αριθμεί σήμερον 5,633,332 
κατοίκους, σχεδόν όσους έχει δλόκληρον τό Βέλγιον. Τό Λον- 
δίνον υπερβαίνει κατά τόν πληθυσμόν την Σουηδίαν ^4,800, , 
000), τήν Πορτογαλλίαν (4 ,000 ,000), τήν ’Ελβετίαν (3, 
000,000), τήν Βουλγαρίαν (3 ,000 ,000), τήν Σαξωνίαν 
(3 ,200 ,000), τήν Δανίαν (2 ,200,000). τήν Ελλάδα (2, 
000,000) καί τήν Νορβηγίαν (2,000,000). ’Εκτός τούτου δ 
πληθυσμός τού Λονδίνου είναι διπλάσιος του Καναδά, οΰτι- 
νος ή έκτασις είναι δμοία τής Ευρώπης όλης καί κατά ένα 
έκατομμύριον περισσότερος τής Αυστραλίας.

11 όλος έγχατχλε>.ειμ.μ.ένη.

Ό  ύπολοχχγός Βόβερ άνεκοίνωσεν εις τήν ’Ασιατικήν εται
ρείαν τής Βεγγάλης, ότι άνεκάλυψεν εις τό ανατολικόν Τουρ
κεστάν πόλιν έγκαταλελειμμένην έν τψ  νομφ Κούτχα, επί 
τού Χαβ-ιάρ. Οί ιθαγενείς φρονούσιν, ότι έθεμελιώθη αΰτη 
ϋπό τού βχσιλίως Άφρασσάβ, οστις υπήρξε σύγχρονος τού 
Ρυστίμ. Ά πασαι σχεδόν αί οικίαι, είσίν ύπόγειοι συγκοινω- 
νοϋσαι διά μεγάλων σηράγγων καί αί διαστάσεις αυτών δέν 
ύπιρβαίνουσι τά 2 μίτρα — Εις τά  πίριξ ύπάρχουσι πλίνθι- 
νοι πύργοι άγνωστον δε διά τίνα σκοπόν έκτίσθησαν. Κατά 
τινα άνασκαφήν άνευρίθη χειρόγραφον εις σανσκρι-ινδο-ταρ· 
ταρικήν γλώσσαν, ήν, φαίνεται, ότι ώμίλουν ίν τή χώρ?. 
Ή δη διατί οί κάτοικοι έγκατέλειπον τήν πόλιν ταύτην καί 
πού ίγκατεστάθησαν, είσίτι είναι εντελώς άγνωστον.

ΧαξεόΠεον δια >.4μ.6ο\>·

Πρό τινων ημερών δ Σουηδός είκοσιεξαετής δημοσιογράφος 
Οΰδγρεν ίπεχείρησε θαλασσοπορίαν έπικινδυνοτάτην διά λέμ
βου, διαπλεύσας αισίως 1500 χιλιόμετρα. Ή  λέμβος του 
κατασκευασθείσα ύπό ναυπηγείου τίνος τ 0ύ Χικάγου ήγορά- 
σθη παρ' αύτοϋ άντί 1250 φρ έν τή εκθέσει τής Στοκχόλ- 
μης. Τό μήκος αυτής είναι 5 μ. καί ήμίσεος, τό πλάτος 1 
μ. 135 καί τό βάθος 0 μ. 54· διαιρείται δε εις τρία δια· 
μερίσματα, εκ τούτων τό μεσαϊον προορίζεται διά τόν κω- 
πηλατοϋντα, τό δέ ε’μπροσθεν καί τό όπισθεν όντα εντελώς 
στεγανά χρησιμεύουσιν ώς άποθήκαι, εν αις φυλάττει δ κω
πηλάτης τά ενδύματά του καί τάς ζωοτροφίας του καί εμ- 
ποδίζουσι τήν καταβύθισιν τής λέμβου. — Ό  Ούδγρεν άπέ- 
πλευσεν έκ Γόθεμπουργ τής Σουηδίας τήν 4 τού παρελθόντος 
’Ιουλίου καί άφίκετο εις Καλα: τήν 31 'Οκτωβρίου. Έν 0σφ 
δ καιρός ήτο καλός, έσυρε την νύκτα επί τής άμμου την 
λέμβον του καί άπεκοιμάτο πλησίον αυτής, τήν δέ πρωίαν 
έξηκολούθει τό ταξείδιόν του. Βραδύτερον όμως, δπόταν ή 
θάλασσα έγένετο τρικυμιώδης, έζήτει ασφαλείαν τήν νύκτα

εις τούς λιμένας ή τούς ακταιωρούς. Ό  Ούδγρεν εκτός τού 
έπιχειρηθέντος παράτολμου τούτου ταζειδίου, σκέπτεται νά 
μεταβή διά τής λέμβου του εις Λονδϊνον διαπλεων τόν πορ
θμόν τού Καλαί καί ακολουθών τάς Άγγλικάς άκτάς. Τάς 
σημειώσεις δέ τού ταξειδίου του θέλει δημοσιεύσει σουηδιστί 
καί αγγλιστί.

Ό  Ο β ζ ο ύ β ο ο ς .
Ό  Βεζούβιος, τό περίφημον ήφαίστειον τής Ιταλίας, έχει ύ

ψος 1,198 μέτρων κείμενον, ώς γνωστόν, νοτιοανατολικώς τής 
Νεαπόλεως 81 χιλιόμετρα μακράν αυτής. Νεώτεραι φοβε- 
ραί εκρήξεις έγένοντο κατά διαφόρους έποχάς. Τό έτος 1794 
490 άνθρωποι έφονεύθησαν ύπό τής λάβας έν Τόρρε-δελ- 
Γκρέκο. τό 1850 κατεστράφησαν πολλαί οίκίαι, τό δέ 1872 
20 άπέθανον εν τή λά€«>ε άνερχόμενοι τάς πλευράς τού όρους, 
καί λίθοι ^ιπτάμενοι ύπό τού ηφαιστείου 1,300 μέτρα μακραν 
ένέσπειρον τόν τρόμον εις τούς κατοίκους τής Νεαπόλεως και 
εις τούς παρεπιδημοΰντας έκεϊ ξένους. Μεσούσης τής νυκτός
40,000 άνθρωποι εφυγον ημίγυμνοι φοβηθέντες έπικειμένην 
καταστροφήν, δμοίαν τήν τής άτυχούς Πομπηίας. Πρό τινων 
δέ έτών έκρηξίς τις ήττον ισχυρά συνέπεσε μετά τής τρόμε- 
ράς καταστροφής τής Ίσχίας.

Ά ρ χ α ί ο ν  ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ .

Έν Βασιλείς, πόλει τής 'Ελβετίας παρά τόν 'Ρήνον ύπάρ- 
χει άρχαιότατονξενοδοχεϊονκαλούμενον τών tp id jr ΒασιΛέωΐ 
ίδρυθέν τό 1026. Κατ’ εκείνην τήν εποχήν τρεις έστεμμέναι 
κεφαλαί δ Αύτοκράτωρ Κοράνδος Β’. δ υιός αυτού ’Ερρίκος 
Γ' καί δ τελευταίος βασιλεύς τής Βουργονδίας 'Ροδόλφος, δ- 
στις κατ' έκείνην τήν εποχήν είχε παραχωρήσει τό βασίλειόν 
του εις τόν ’Ερρίκον Γ’ κατέλυσαν έν τώ μικρφ ξενοδοχείερ, 
τό δποίον τότε είχε μάλλον όψιν πανδοχείου. Εις Άνάμνησιν 
τής έκεϊ μεταβάσεως τών τριών τούτων μονχρ-χών ώνομάσθη 
εκτοτε Ξ βγούοχ ιίογ τώγ τρ ιώ τ  ΒασιΛέωτ καί μέχρι σήμε
ρον φέρει τό άρχαΐον όνομα.

Κύων περοοδεύων.

Εις τήν 'Αμερικήν είνε όνομαστός κύων τις περιπλανώμενος, 
γνωστός εις όλους τούς υπαλλήλους τού σιδηροδρόμου τών 'Η
νωμένων Πολιτειών ύπό τό όνομα Traomj) δηλ. ’ διότι  
άγαπφ καθ' υπερβολήν τά ταξείδια. Πάντοτε προτιμά τήν 
κεντρικήν γραμμήν μεταξύ Illinois καί Sowa. Ά λλά άπό 
τριών έτών καθ’ ήν έποχήν ήρξατο τάς έκδρομάςτου, έπεχεί- 
ρησε πολύ μεγαλείτερα ταξείδια. ’Εκλέγει τόν συρμόν μέ τόν 
όποιον θά ταξειδεύσγι, καθ’ ήν δε στιγμήν -ούτος είνε έτοιμος 
νάναχωρήση πηδψ ίπ ί τής ατμομηχανής καταλαμβάνων τήν 
θέσιν τού θερμαστού. Ίσνάμενος έκεί ίπ ί τών οπισθίων του 
ποδών καί στηρίζων τούς ίμπροσθίους έπί τού παραθύρου έξά- 
γει δλόκληρον τήν κεφαλήν, όπως καλήτερον έπισκοπήση τά 
μέρη δι’ ών διέρχεται δ σιδηρόδρομος. Ό  Tramp έσχάτως
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έπανήλθεν ίκ  Salt-L ake-C ity πρωτευούσης τού Utah, ισχυ
ρίζονται μάλιστα τινές, ότι θά έπήγαινε καί μέχρι τού Ά 
γιου Φραγκίσκου εις Καλλιφορνίαν. Νόθου καταγωγής με
τέχει διαφόρων γενών, είνε όμως ευφυέστατος καί δέν λησμο
νεί ούτε τάς θωπείας ούτε τούς προπηλακισμούς. Πολύ πιθα
νόν νά ταξειδεύση πρός άνατολάς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
καί νά ύπαγ-ρίσως καί μέχρι τού 'Ατλαντικού.

Δύο πεζοπόροι.

Ό  Λουδοβίκος Πεϋραμόν υιό; τού αρχαίου Δ·.ευθυντοϋ τής 
Revanche, ήλικίας μόλις δέκα καί ίννία, έτών καί δ Μαρέ 
σχεδιαστής τού Univers Illustré έταξείδευσαν πεζή άπό 
Παρισίων εις Μόσχαν, Οί δύο ατρόμητοι πεζοπόροι διήλθον 
διά Βερολίνου, Βαρσοβίας καί πολλών άλλων μεγάλων πόλεων 
τής Ευρώπης, δτέ μεν υφιστάμενοι τό δριμύτατον τών χιόνων 
ψύχος τών όρέων τού Χάρτζ, δτέ δέ ύποφίροντες έκ τού υπερ
βολικού καύσωνος (300 ύπεράνω τού μηδενικού) τής Πολω
νίας, όπου ήναγκάσθησαν μάλιστα νά μείνωσιν είς τό δάσος, 
μή δυνηθέντες νά άνανεώσωσι τάς έξαντληθείσας ζώοτροφίας 
των. Διά τό ταξείδιόν τούτο έχριιάσθησχν ήμέρχς εκατόν, έκ 
τών όποιων εξήκοντα έπεζοπόρησαν διατρέξαντες 850 λεύ- 
γας, κατά μέσον όρον διανύοντες 51 χιλιόμετρα καθ' ήμέραν. 
Ή  δδοιπορία αύτη είνε σπουδαιότατη εάν Tt; άναλογισθή, πό
σα ίμπόδια ε’πρεπε νά ύπεοπηδήσωσιν οί θαρραλέοι Γάλλοι 
πεζοπόροι, όπως άφιχθώσιν αισίως είς Μόσχαν μέ τόν σάκκον 
έπ’ ώμου. Κ. Δ Κ.

8 Ε Ρ Α Π Ε Τ Τ ΙΚ Λ Ι ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ό  οδοντόπονος δύναται σχεδόν εΰθύς νά θεραπευθή, άν 

θίσητε είς τό κοίλωμα τού άλγοϋντος όδόντος μικρόν τεμά- 
χιον βάμβακος διαβρέκτου δι’ ίσχυράς άμωνίας.

Έ ν καλόν φάρμακον δι’ έκείνους, ών αί χεΐρες ίδρόνουσιν 
είνε τέσσαρες ούγγίαι ΰδατος τής Κολωνίας καί ήμΐσεια οΰγ- 
γιά βελλαδόνας (ΙιβΙΙβιΙοηα). Τρίψον τά χεϊράς σου μέ τό 
μίγμα τούτο πολλάκις τής ήμέρας,

Ά ν  οί οφθαλμοί σας είνε κουρασμένοι καί φλογωμένοι άπό 
αϋπνίαν, θέσατε τό πρωί μαλακόν λινόν βαπτισμένον εντός 
ζεστού ΰδατος—όσον είμπορεϊτε νά ύποφέρητε ζεστότερου — 
έπί τών βλεφάρων σας. ’Εντός δέ ήμισείας ώρας θά αίσθαν- 
θήτε τούς οφθαλμούς σας άπηλλαγμίνους παντός πόνου ή 
στενοχώριας.

Διά τήν άπλήν βραχνότητα, λάβε νωπόν ώόν, κτύπησέ 
τε καί πύκνωσε τε μέ λεπτήν ζάχαριν. Πιε έλευθέρως τήν

σύνθεσιν ταύτην καί άπαλλάσεσαι μετ' ολίγον τής βραχνό- 
τητος.

Σ Υ Μ Μ Ι Κ Κ Α
Χωρικός τις. φίρων έπί τού ώμου του σακκίδιον πλήρες 

κριθής καί ακολουθούμενο; ύπό τού Ονου του άνήρχετο τήν 
δδόν Πειραιώς ’Αθηνών.

Ό  έπί τού δημοτικού φόρου υπάλληλος καλέσας αυτόν τόν 
ήρώτησε τί είχεν έν τώ σακκιδίω.

—  Κριθάρι, άπήντησεν δ χωρικός άλλά διά φωνής τόσον 
ασθενούς, ώστε μόλις ήδυνήθη ν' ακούσε δ υπάλληλος.

—  Γιατί μιλάς τόσο σιγά ;
— Γιά νά μή μ’ άκούση τό γαϊδούρι μου ! άπήντησεν δ 

φιλάργυρο; χωρικός βίψχς ταύτοχρόνω; καί πλάγι ον βλέμμα 
ε’πί τού άχαμνόεντος υποζυγίου του.

Ο κ. Δ. ήρξατο έκδίδων ήμερησίαν έφημερίδα. Τό πρώ
τον φύλλον περιείχε δριμύτα τον άρθρον κατά τίνος χαρτο- 
παικτικού καταγωγίου συχναζομένου ύπό κακοποιών. Ό  κ. 
Δ. δι’ ανωνύμου έπιστολής είδοποιήθη 0Tt ε’πρεπε νά παύσν) 
γράφων κατά τού έν λόγφ» καταγωγίου έάν έπεθύμεί νά είχε 
γ ιρ ο  χό x tp a J i  χου. Έν τφ έπομένο» φύλλο» άντί πάσης άλ
λης άπαντήσεως περιείχετο δριμύτερον τού πρώτου άρθρον.

Τήν έπομένην έν φ  δ διευθυντή; τής ε’φημερίδος ε’κάθητο 
έν τώ γραφείο» του έργαζόμενος, είσήλθεν έν αΰτφ άποτόμως 
τρομεροί χοοζσαδάχης  κρατών τεραστίαν ράβδον.

—  Πού είνε δ διευθυντής; ήρώτησεν άγερώχως.
—  Τώρα μόλις έξήλθε, άπήντησεν 4 κ. Δ. Καθήσατε ολί

γον σάς παρακαλώ έως δτου έλθη
Ο αρειμάνιος έπισκέπτης έκάθησεν, έσταύρωσε τούς πό- 

δας του, κατέθηκε παρ’ έαυτώ τήν ράβδον του καί ήρξατο 
άναγινώσκων έφημερίδας.

Έν τούτο» δ διευθυντή; έξελθών κατήλθε τήν κλίμακα. 
Έ πί τής θύρα; συνήντησε καί ετερον άμφιβόλων διαθέσεων 
έπισκέπτην κρατούντα ότι τεραστίαν ράβδον.

— Πού είνε δ διευθυντής; ήρώτησεν δ νέος έπισκέπτης 
διά φωνής τρομερά;. Είνε εί; τό γραφεΐον του;

— Μάλιστα, κύριε, άπήντησεν δ κ. Δ. είνε είς τό γρα- 
φεΐόν του καί άναγινώσκει έφημερίδας.

Ό  κορυννοφόρος έπισκέπτης, άνήλθε τήν κλίμακα τρέχων, 
ώρμησεν ώ ; μαινόμενος έν τώ γραφείψ καί έπετέθη ώς λέων 
ωρυόμενος κατά τού πρώτου έπισκέπτου.

"Η πάλη ήτο μανιώδης άμφότεροι καταμωλωπισθέντε; κα- 
τεκρημνίσθησαν τής κλίμακος.

Προσδραμόντες δύο αστυνομικοί κλητήρες τούς συνίλαβον 
καί τού; ώδήγησαν ν’ άνχπαυθώσιν έν τή αστυνομία.
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Ό  αύτοκράτωρ τής Βρασιλίας ύπερ παν άλλο ήτο άφωσιω- 
μίνος ιΐς τήν γενέτειραν αΰτού χώραν, *οά ή μεγίστη αΰτού 
επιθυμία ήν v i  ίνταφίασθφΐ έχεϊ. Φοβούμενος Si μήπως άπο- 
βοί,ντρ μακράν τής πατρικός, άφήκεν ίντές τών διαφόρων βι
βλίων του ίεμ α  περιέχον ποσότητά τινα χώματος καί τεμά- 
χιον χάρτου, έν ώ ήσαν έγγεγραμμίναι αϊ λέξεις «Τούτο έστι 
το χώρια τής ίιϊίας μου πατρίίος, Sι* ού θέλω νά καλυφθή τό 
σώμά μου». Ό  κόμης τής Έσυ έςετέλεσε την τελευταίαν τού 
μακαρίτου επιθυμίαν.

Ό  άριθμός τών εν Σουη5ί^ γυναιχών, αΐτινες φοιτώσιν έν 
τοϊς Πανεπιστημίοις, αυξάνει ΰσημέραι. Εις τό τής Ώψάλης 
φοιτώσι 18 γυναΐχες, εις Si τό τής Λούνί 13 χαί είς τό τής 
Καρολίνσκ 8 έγγεγραμμέναι άπασαι είς την ιατρικήν επι
στήμην.

Την ευρεσιν τών επισκεπτηρίων μας όφείλομεν είς τούς 
Σίνας, οϊτινες πρώτοι έποιήσχντο χρήσιν αυτών επί τής £υ- 
ναστείας τοΰ Τόγχ (τό 618 ρι. X). Τά νύν επισκεπτήρια τών 
Κινέζων είνε αρκετά ρεεγάλα καί ί ιπ λ ά  χαί λαμπρού ερυθρού 
χρώρεατος.

Ή  Κωνσταντινούπολή επί ’Αλεξίου τού Κορενηνού τό 1180 
όλίγα έτη πρό τής άλώσεως αυτής ύπό τών Φράγκων καί 
Λατίνων είχε πληθυσμόν ενός καί ήμίσεως εκατομμυρίου κα
τοίκων. ’Επί Si τού τελευταίου Κωνσταντίνου τού Παλαιο- 
λόγου ολίγον πρό τής πολιορκίας αυτής ύπό τού Μωάμεθ τού 
χατακτητού ήρίθμει ρεόλις 60 χιλ. κατοίκους. Nüv Si έχει 
πληθυσρεόν, κατά τάς αΰθεντικωτέρας πληροφορίας 800 πε
ρίπου χιλιάδων.

Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

ΤΟ ΡΟΑΟ Κ Α Ι Τ' ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ

2 ’ ένα λειβάδι ατέλειωτο όποΰ τό λέγαν νηότη 
Α νθ ίζανε δυό λούλουδα μακρυα τ'ο εν άπό τάλλο,
Περήφανο τραντάφυλλο μέ χάλλη χαί χαμάρι 
Καί ταπεινό αγριολούλουδο, αλλά χαριτωμένο 

T i ρόδο ήτανε <]>ηλά, το φύλαγαν αγκάθια 
Κ ι’ ενα ποτάμι τρίσβαθο ίπέρναγ’ από χάτου 
Τό δόλιο τ’ αγριολούλουδο στα πόδια τοΰ καθένα 
2 ’ ίνα  σιαδάχι, ταπεινό χαί σκοτεινό ανθούσε.

Μια κοπελιά πεντάμορφη μπαίνει μέσ’ τό λειβάδι 
Κ ι' άπ* τό μιχρό αγριολούλουδο ένα σπερνό διαβαίνει,
Τό βλέπει μ ' άχαταδεξιά, χαμογελά καί φεύγει...

—  Καλή άρχοντοποΰλά μου δειλά σε προσκυνάει 
Τό ταπεινό αγριολούλουδο, μη  φεύγεις, καταδεξου 
Στό άφρόπλαστο χεράκι Σου να σκύψης χαί με πάρης 
Δεν έχ ω  χάλλη θαμπωτά δποΰ κρατούν μ «  μέρα 
Μά μέ τό λίγο μύρο μου πάντα θά σέ μυρώνω».

— Είσαι χαλό χαί άξιο, μιχρό μου λουλουδάκι
Τού λέει ή  νηα ακατάδεχτα, αλλά γ,ιά 'με δέν κάνεις 
Τέτοια περήφανη αρχοντιά, τέτοια περίσσια κάλλη 
θ ένε  στολίδι άξιο, βασιλικιά κορώνα».
Καί με χαμάρι παγωνιού τραβά ή  άρχοντοποΰλά 
Κατά τού ρόδου τή  μεριά πού στράφτει κ ι’  ευωδιάζει 
Τό βλέπει καί τρελλαίνεται.— "Αχ ! νά ! αΰτό μού πρέπει 

Λέει καί γ ίνετα ι φωτιά κα ί τρέχει νά ζυγώση.

Μεθάει άπό τό μύρο του, θαμπώνει από τή  'μορφιά του.
Μά σάν έσίμωσε κοντά, τό βλέπει στά ουράνια !
Βράχια κι’ αγκάθια γύρω του καί κάτω του ποτάμι 
Στοΰ ποταμιού τ’ άχρόχειλο στέκει καί τού φωνάζει.
—  Τήν νηότη μου, τά κάλλη μου, τον κόσμο, τή  ζωή μου 
Στά πόδ_ιά Σου, τραντάφυλλο περήφανο τ ’ αφίνω
Δούλά Σου είμαι ταπεινή καί Σϋ δ βασιληάς μου 
Μών φέρε με στό πλά'ί σου νά γίνουμε ταιράκ,ια I

Τό ρόδο πού αταίριαστο θέλει νά βασιλεύη
Καί ξέρει πώς στά ύψη του κανένας δέν τό φτάνει,
— Καλώς μου τήν κοπέλα μου τή ; λέει μέ χαμογέλιο 
'Ανέβα ταΓρί μου άξιο, χρυσή βασιλοπούλα»
Καί κατεβαίνει α π ' τά ψηλά στά στήθεια τή ς παρθένας.
Μέ λαύρα καί καρδιόχτυπο εκείνη τ ’ αγκαλιάζει
Μά δέν έπρόφθασε καλά χαλά νά τό μυρίση
Καί μ_ια φωνή σπαραχτική άπό τ ' αγκάθια μπήγει
Ά χ ! άπιστο I βοήθεια! φωνάζει κα ί γλειστράει >
Καί χάνεται στ’ αμέτρητα τοΰ ποταμιού τα  βάθεια.

Ε. I. Ε.

 —  I
Ι1ΑΝΣΕΣ

Σε δροσάτα φυλλοκάρδια μιχρομάνας χαϊδεμένης 
Γαλανός πανσές ανθούσε δλο χάρι κη’ ευωδιά 
Ή τα ν  πρώτά της χαμάρι κα ί ελπίδα τής παύμένης 
Καί στά νέφη άπ ’ τή  χαρά της ίπετοΰσε ή καρδιά.

Έάφνου πέφτει άνεμοζάλη σχοτινια παντού απλώνει 
Καί μέσ' ’ ς τή ν άντάρα έχείνη τής άρπάζουν τόνάνθό 
Καί τόν παν’ μαχρυά 'στά ξένα, ά χ ! καί τή ν άφίνουν μόνη 
Πού 'σουν νά τήν ’0ής Πανσέ μου γαλανοΰλί μου ξανθό

Τής μαράθηκαν τά  φύλλα, χι’ άπό τότε ή χαρά της 
Στεναγμός πικρός έγείνη , τής έσδύσθη κη’ ή δροσιά 
Τάστρα, ή αυγή , τό κύμα, όλα χλαΓν τή  συμφορά της 
Κ αί τή  μαύρη της μέ δάκρυα καταβρέχουν φορεσιά

Έ ν ΠειραιεΤ— άλλοτέ ποτε.


