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Έ ξ  ανάγκης, οί Τούρκοι, μή δυνάμενοι 

να κυβερνήσωσιν έπί πλέον διά τοΰ συστή

ματος τοϋ αποκλεισμού τών Χριστιανών 

έκ τών ποαγμάτων της πολ\τείας, οφεί

λουν να έπιδιώξωσι την έν τ τ  κυβερνήσει 

σύμπραξιν μιας τών ΰπο τό σκηπρον του 

Σουλτάνου Χοιστιανικών φυλών. Ουτω δέ 

μόνον θά δυνηθώσι νά περιστείλωσι τό 

παρά ταΐς χριστιανικαΐς φυλαϊς όσημέραι 

άναπτυσσόμενον πνεύμα τ ι ς  αποστασίας, 

νά διατηρήσωσιν έν μέτρω την πολιτικήν 

αύτών υπεροχήν και να αναι,ωογονησωσι 

πολιειδώς την έκπεσοΰσαν αυτοκρατορίαν, 

άπαλλάσσοντες αυτήν πρός τοΐς άλλοις 

τών άπό Βορρά επιδρομών και τών διπλω 

ματικών επεμβάσεων.

Δυο δέ φυλαί y ριστιανικαι, έκ τών έν 

τ ί  ’Ανατολή, κυρίως ποόκεινται εις έκλο- 

γήν, οί Σλάβοι καί οί 'Έλληνες. Χπόκει- 

τα ι δέ εις τους Τούρκους νά προτιμη'σωσι 

μεταξύ τών δύο φυλών την μάλλον συμ - 

φέρουσαν αύτοΐς, την μάλλον πρόθυμον

εις σύμπραξιν ειλικρινή, την δυναμένην 

νά παράσχη εις τό κράτος τοΰ Σουλτάνου 

μείζοναςϋπηρεσιας. Φρονοΰμεν ό'μωςό'τι δια 

τούς Του'ρκους ή μεταξύ τών δύο εκλογή 

δέν είναι δύσκολος, ούδ’ απα ιτεί κρίσιν 

βαθεΐαν, η χρόνον μελέτης καί οκέψεως!

Σύμπραξις ειλικρινής μετά τών Σλάβων 

ούτε δυνατή υπάρχει, ούτε επωφελής τη 

αυτοκρατορία. Οΐ Σλάβοι υπήκοοι, έμ- 

πνέονται ύπό άδιαλλάκτων θρησκευτικών 

καί πολιτικών παθών περί ζωής καί θανα- 

του, όρεγόαενοι πολιτικής αύτονομίας. 

Χίμαιρα δέ αποβαίνει παρ’ αύτοΐς, σκοπός 

άκατανόητος, πάσα ιδέα πολιτικής συμ- 

πράξεως καί συνδιαλλαγής μετά τοΰ τουρ

κικού στοιχείου. Παρ αύτοΐς άχρι σήμερον 

ούδείς έκαλλιέργησε τοιαύτην ιδέαν, ούδέ 

καν έφαντάσθνι τοιοΰτον είδος πολιτικής 

ένεργείας, οί πάντες δέ κηρύττουσιν ανα

φανδόν τήν έξόντωσιν τής τουρκικής φυλής 

καί τρέπονται είς έπαναστάσεις καί συνω

μοσία;. Ζώντες έν φανατισμώ καί άμαθία,

δουλεύουσιν εις άλλοτρίας έπφροάς καί 

έξυπηρετοΰσι τάς προθέσεις τής Σερβίας, 

τοΰ Μαυροβουνίου καί τής 'Ρωσσίας, τών 

άσπονδοτάτων εχθρών τής οθωμανικής 

αύτοκρατορίας. ’Εκτός δέ τούτου, τήν 

μετά τών Σλάβων σύμπραξιν ή Αυστρία, 

ή πιστοτάτη τοΰ Σουλτάνου σύμμαχος, 

δέν δύναται ν’ άνεχθή, ένδιαφερομένη περί 

τών Σλαβικών αυτής έπαρχίών καί έπι- 

διώκουσα έν ίδίω  συμφέροντι τήν πολι

τικήν ασθένειαν τοΰ νοτιοσλαβικοΰ στοι

χείου. 'Ωσαύτως δέ καί τά  άλλα έθντι 

τής δυτικής καί μέσης Εύρώπης επ’ 

ούδενί λόγω δύνανται νά στέρξωσι ττν  

πολιτικήν έπικοάτησιν έν τή ’Ανατολή 

τοΰ Σλασβιμοΰ, επομένως δέ καί τής 

'Ρωσσίας. 'Υποστηρίζουσι δέ έκθύμως τήν 

ακεραιότητα τοΰ Τουρκικού Κράτους, ήτοι 

τήν πολιτικήν ενότητα τών ανατολικών 

λαών, δπως λυτρώσωσι τήν Ανατολήν άπό 

τοΰ σλαβικοΰ κατακλυσμού.

’'Αλλως δέ καί έάν ήτο δυνατή ή μετά



τών Σλάβων σύμπραξις, ούδέν έκ ταύτης 

-^θελεν ώφεληθή πολιτικώς ή Τουρκία. Οΐ 

Σλάβοι,ούτεέ ν πλούτω, ού'τε έν πολιτισμώ 

πρωτευουσών εν τή ’Ανατολή, ό'πως πα- 

ρασχωσι δια της εαυτών συμπράξεως τνί 

τουρκική κυβερνήσει μέσα οικονομικής και 

πολίτικης αναρρώσεως. Έξε'χοντες δέ 

μάλλον επι πτωχεία και άμαθεία έσονται 

χειριστοι μεν ως κυβερνήται, άνικανώτατοι 

δε ως υπάλληλοι, αρμόδιοι δέ μόνον να 

θεωρησωσι το δημόσιόν ώς μέσον άρπα γης 

καί πλουτισμού.

Τού ελληνικού δμως στοιχείου η πολί

τικη συμπραςις ου μονον εϊνε δυνατή, 

άλλα καί συμφέρουσα το ΐς Τούρκοις άπό 

πάσης έξεταζομένη έπδψεως. Τδ έσω καί 

έ;ω  ελληνικόν έθνος άπό πολλοΰ ηδη y ρο- 

νου έ μελέτη σε καί κατενόησεν όμοθυμαδόν 

τα αποτελέσματα τοιαύτης πολιτικής 

ενεργειας, η δε πολιτική τής συμπράξεως 

και τών φιλικών σχεσεων, έθνική άποβάσα 

πεποιθησις, άνεγνωρίσθη ήδη καί καθιερώθη 

ώς θεμελιώδης βα'σις τής πρός τήν Τουρ

κίαν πολιτικής του ελληνικού βασιλείου. 

Πεφωτισμενη συνειδησις τών μεγάλων 

συμφερόντων καί τού προορισμού αύτοΰ, 

έπεισε σύμπαν τό ελληνικόν έ'θνος ν’ απο- 

τραπη όδου σκολιας, αγούσης εϊς άναπό- 

φευκτον δλεθρον, νά έγκαταλείπη τήν πο

λιτικήν τής φανεράς έχθρότητος καί διε- 

γέρσεως έπαναστάσεων παρά τοΐς γείτοοι, 

δ ι ών Ελλάς και Τουρκία, συγκαταστρε- 

φο'μεναι, ύπηρέτουν έν άγνοια διά  τού 

πολιτικού ανταγωνισμού τούς ρωσσικούς 

σκοπούς, νάπαραδεχθή δέ ιδέας πολιτικής 

συμπράζεως και φιλιωσεως μετά τών 

πρώην αδιαλλάκτων εχθρών. "Ας μή φαν- 

τασθώσι δέ οί Τούρκοι, δτι τό έλληνικόν 

έ'θνος μετέβαλε πολιτικήν έκ δολιο'τητος 

Α εξ αδυναμίας! Αυτο και ση'μερον, ώς 

προ'τερον, άποβλέπει είς τά  έθνικά αύτοΰ 

συμφέροντα, έπιδιώκον δε τήν σύμπραξιν 

καί τήν πολιτικήν τοΰ έθνικοΰ μεγαλείου, 

ουδόλως άπέβαλε τό αίσθημα τών έθνικών 

πόθων καί τό πνεύμα τών έθνικών παρα

δόσεων. Μεθ’ δλην δέ τήν σμικοότητά του 

το ελληνικόν βασίλειον εΐνε έν πάση περι- 

στασει ό φοβερωτερος εχθρός τής Τουρκίας.

Ως άλλοτε συνέτριψε διά θαυμάτων 

ήρωϊσμού τό κράτος τοΰ Σουλτάνου καί 

παρέλυσεν αύτό διά τής διεγέρσεως έσω- 

τερικών επαναστασεων, ούτω καί σήμερον 

ύπερ παν αλλο έθνος τής Ανατολής, ύπέρ

πάσαν δουλεύουσαν φυλήν, δύναται νά 

xoctocgty] εΐζ τους Τούρκους εττικιν^υνον 

καί φοβερόν διά τοΰ πλούτου, τής άνδοείας 

καί τού πατριωτισμού τής έλληνική  

φυλής. Ωστε ούχι έξ άδυναμίας τό έλλη

νικόν έθνος τείνει χεΐρα φιλίας καί συμ- 

πραςεω, του εθνικού συμφέροντος. Σύνοιδεν 

ό'τι τό δ ό γ μ α  τ ή ς  ά κ ε ρ α ιό τ η τ ο ς ,  

όπερ καθιερωσεν η συνθήκη τών Παρισί·ον 

επ ώφελεια τών ευρωπαϊκών έθνών καί 

τής Τουρκίας, υπηρετεί πρό πάντων τά 

ύψιστα τών συμφερόντων τής ελληνικής 

φυλής. Σύνοιδεν δτι ή πολιτική κατα

στροφή τής οθωμανικής αυτοκρατορίας θά 

έπενγέκη τής ’Ανατολής τόν πολιτικόν 

διαμελισμον και τήν δημιουργίαν πολλών 

κρατιδίων επι βλάβη τοΰ έλληνικοΰ στοι

χείου. Συνοιδεν έπ ί τέλους ό'τι τά  κρατίδια 

ταΰτα, έρίζοντα περι χώρας καί υπεροχής 

παλαιοντα κατ αλληλων λυσσωδώς, θά 

παροθησωσι βαθμηδόν τήν Ανατολήν είς 

τάς συμφοράς τής ρωσσικής κατακτη'σεως 

ής έ'νεκα ή μέν έλληνική φυλή θά κινδυ- 

νεύση μέχρις όλοσχεροΰς έξοντώσεως, τά 

δε λοιπά έθνη τής Εύρώπης θά καταντή- 

σωσιν είς βίον πολιτικής ταπεινώσεως. 

Ιδού οί λόγοι ών έ'νεκα τό έλληνικόν έθνος 

ού μόνον δέν διανοείται πλέον τήν κατα

στροφήν τής Τουρκίας,άλλά καί κηρύσσεται 

ΰπερμαχον τής πολιτικής ένότητος τών 

εν τ/) Ανατολή λαων, ύπο τό σκήπτρον 

τοΰ Σουλτάνου, τήν σύμπραξιν έπιθυμοΰν 

μετά τοΰ τουρκικού στοιχείου!

  [Νεο γος ’Αθηνών.'*

"Οτι ή έκτα σι ς τής Σερβίας άντιβαίνει 

εις τα  συμφέροντα τής Αυστρίας, δτι ή 

αυστριακή πολίτικη θα καταβάλη πάσαν 

εφικτήν προσπάθειαν δπως ματαίωση τάς 

έλπίδας τών νοτίων Σλάβων, νοείται 

οίκοθεν. Αί έπίοημοι καί ήμιεπίσημοι 

έφημερίδες τής Βιέννης καί τής Βουδα

πέστης κήρυττουσι τούτο άναφανδόν καί 

έντονώτατα. Τό « Ηεσταΐον Λόϋδ » έφη- 

μερίς έρμηνεύουσα τό πολιτικόν φρόνημα 

τού κομητος Ανδράσυ, καί περιέχουσα 

άρθρα γεγραμμένα πάντοτε μετά πλείστης 

όσης επιφυλάςεως, προέβη πρό τινων 

ήμερών μέχρι τής δεινής ταύτης ομολο

γίας, (( ότι ή Αυστρία ενδέχεται νά επι

χείρηση ένοπλον έπέμβασιν, έστω κα> δτι 

ή έπέμβασις αύτη θά προκαλέση αύστρορ-

ρωσσικόν πόλεμόν ». Ή  ομολογία αΰτη 

είναι αρκούντως σαφής καί έμφαντικη'. 

Το ((ΙΙεσταΐον Αούδ )), δέν διστάζει νά 

ειπ·/) οτι τα  ζωτικώτερα τών αυστριακών 

συμφερόντων έν τή  ’Ανατολή, θά ήπει- 

λοΰντο σπουδαιότατα έκ τής ίδρύσεως 

νεων υποτελών κρατών η έκ τής αύξήσεως 

τών ηδη υπαρχόντων· Είς τήν Αγγλίαν 

είναι δλως άδιάφορον έάν προσαοτηθώσιν 

εις τ/;ν Σερβίαν και το Μαυροβούνιον αί 

όμοροι τουρκοσλαβικαί επαρχίαι, άρκεΐ 

μονον νά τεθή εν σκέπη παντός κινδύνου 

ή Κωνσταντινούπολή καί ό Θρακικός 

Βοσπορος · άλλ ή Αυστρία έχει καθήκον 

να κωλύση τήν πραγματοποίησιν τοιούτου 

σχεδίου, άδιάφορον έάν έντεΰθεν διαρραγή 

ή μετα τής Ρωσσίας συμμαχία. ’Εάν 

άποβη άναγκαΐον νά προσλάβη ή διπλω 

ματική ενέργεια τής Αυστρίας πρακτικώ- 

τερόν τινα τύπον πρός έξασφάλισιν τών 

αυστριακών συμφερόντων, ή κυβέρνησις 

δεν θά όκνηση να ένεργη'ση τά  εϊκότα.

Ταΰτα λέγει τό α Πεσταΐον Λόϋδ ». Ή  

ημιεπισημος βιενναία έφημερίς Fremden- 
b la tt  έν κυρίω άρθρω, έξετάζουσα δσην 

υπεστ/ι μέχρι τοΰδε ή Αυστρία έμπορικήν 

και χρηματικήν βλάβην έκ τών πρός βορ— 

ράν τής Τουρκίας έπαναστάσεων, παρα

τηρεί έπί τοΰ τουρκοσερβικού πολέμου.

« ’Εάν νικήσωσιν οί Τούρκοι, ίσως άρκε- 

σθώσιν εις τήν παραίτησιν τοΰ Μίλαν · έάν 

όμως νικήσωσιν οί Σέρβοι, ό κίνδυνος τής 

Αυστρίας θα ήναι ούχί μικρός · διότι ή 

παρά τά νοτιοανατολικά ήμδν σύνορα 

σύστασις ισχυρού σερβικοΰ κράτους έκ 
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καί έ'τι πλέον, θά ήναι ώς πάσσαλος έν 

τώ ήμετέρω σώματι. Οί Σέοβοι, άπαξ 

έλευθερωθέντες θά στρέψωσι καθ’ ύμών 

άπασαν αύτών τήν άντιπάθειαν. Έ  Σερβία, 

τοιούτω έπηυξημένη, θά άσκηση, φυσικού 

τώ  λογω και δη καί κατά τόν νόμον τής 

βαρυτητος, μεγάλην έλκυστικήν δύναμιν 

έπι παντα τα  νοτιοσλαβικά στοιχεία, ή 

τις όσημέραι θά έπαυξάνη κατά γεωμε

τρικήν πρόοδον. Ή μεγάλη Σερβία θά 

καθίστατο τοτε άληθώς τό νοτιοσλαβικόν 

Πεδεμοντιον, οβραχιων και ό σημαιοφόρος 

τής ..ανσλαοιστικής ιδέας, η τις θά έ'παυε 

τοτε ούσα το ονειρον φαντασιοκόπων φοι

τητών και θα ελαμβανε ψηλαφητόν τύπον.

II θέσις τής Αυστρίας είναι επομένως λίαν 

κρίσιμος και μεστή κινδύνων, έκ τώ ι

ήμετέρων δέ πολιτικών ούδείς πώποτε 

έ'σχε νά άντιπαλαίση πρός τοσαύτας 

δυσχερείας η πρός δσας νΰν ό προϊστάμενος 

τοΰ έπί τών εξωτερικών υπουργείου ».

Ταΰτα λέγει ή έφημερίς F re m d e n b la tt  

έξετάζουσα τό ζη'τημα έκ τής ειδικής 

άπόψεως τών αύστριακών συμφερόντων · 

άλλά δέοννά έξετασθή καί έκ τής άπόψεως

τών γενικών συμφερόντων τής Εύρώπης, 

ή τις βεβαίως πρέπει νά άναλογισθνι τό έν 

τη μεσημβρινή εσχατιά τής ιλλυρικής 

χερσονη'σου μικροσκοπικόν κράτος, τό κα-

ΜΙΛΕΝΗ.  —  Η ΗΓ ΕΜΟΝ ΙΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.

ΜΙΛΑΝ.  —  Ο ΗΓΕΜΩΝ Τ Η Σ  ΣΕΡΒΙ ΑΣ. ΝΑΘΑΛΙΑ.  —  Η ΗΓ ΕΜΟΝΙ Σ Τ Η Σ Σ Ε Ρ Β Α ς .

• ΝΙ ΚΗΤΑΣ.  —

ι

Ο ΗΓΕΜΩΝ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.

λούμενον Ε λ λ ά ς ,  καταστρέφεται πολ ι- 

τικώς, έάν μόναι αί σλαβικαί έπαρχίαι 

τής Τουρκίας γίνωσιν άνεξάρτητοι, καί 

άποτελέσωσι μεγα κράτος, διπλασιον n

τριπλάσιον της άνεξαρτη'του 'Ελλάδος. Οί 

'Έλληνες θά φροντίσωσι βεβαίως δπως 

μή συμβή άνισορροπία έπί βλάβη έαυτών 

καί μόνων· Η ελληνικη κυβέρνησις άς

έχη πρό οφθαλμών τόν ενδεχόμενον τούτον 

κίνδυνον, διότι έπί τέλους πρόκειται περί 

τε τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος τοΰ 

έλληνισμοΰ. [Νίολόγος ’Αθηνών.]
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(δργανον του Γαμβέτα , ώς γνωστόν τοΐς 
πάσι) παρατηρεί τάδε.

Το ανατολικόν ζη'τημα περιπλέκεται 
όσημεραι · νέον στοιχεΐον παρίσταται είς 
τήν σκηνήν —  το ελληνικόν. Καί τώ  όντι 
δέον να άναλογισθώμεν δτι ύπέρ τά  τρία 

εκατομμύρια Ελλήνων είναι υπήκοοι τής 
Τουρκίας· Διεσκεδασμένοι εις τάς πόλεις 
τής Μικρές Ασίας, άποτελοΰντες ρεγάλας 
κοινότητας εϊς τάς παρά τήν Προποντίδα 
μεγαλοπολεις, οί "Ελληνες συναπαρτίζουσι 
τδ πλεΐστον τοΰ πληθυσμοΰ έν ’Ηπείρω, 
Θεσσαλία καί ένιαχοΰ τής Μακεδονίας, 
ενθα οι Σλάβοι Βούλγαροι έκτείνονται κατά 
μικρόν άπδ τής Ροδόπης μέχρι τών θυ:ών 
τής Θεσσαλονίκης καί τής εκβολής τοϋ
>. ϊ  ~ V  ’ " / / VΑςιου. ϋ,φ οσον προεκειτο μονον περι 
Βοσνίων καί Έρζεγοβινίων, οί "Ελληνες 
εαενον ήσυχοι καί ουδέτεροι. ’Αλλ’ έσχά- 
τως τα  πράγματα άπροσδοκήτως ήλλοιώ- 
θησαν, δια τής έν Θεσσαλανίκη σφαγής 
και τής βουλγαρικής έπαναστάσεως · πρδς 
τούτοις δέ αί ΰπδ τών δυνάμεων καταβαλ- 

λόμεναι προσπάθειαι ύπέρ τών Έρζεγο- 
βινίων, συνεκίνησαν τούς Κ ρήτας... Ό  
ήμιεπισημος τύπος τής Γερμανίας καί τής 

Αυστρίας έξαίρει τδ έθνικδν τοΰτο κίνημα 
τών Ελλήνων, έφιστών εις αύτδ ιδ ια ιτά - 
την προσοχήν. Οί υπουργοί τοΰ Σουλτάνου 
δέν προσηνέχθησαν προθύμως είς τάς 
απαιτήσεις τής 'Ελλάδος. ’Εάν μή ληφθη 

έγκαιρως πρόνοια, δεινόταται περιπλοκαί 
θά συμβώσι προς νότον τής ιλλυρικής I 
χερσονήσου. Θά ε’ίπωσιν άρά γε αί δυνά

μει; εις την Έ λλαδα OTt πρέπει νά κατα- 
στείλ·/) πάσαν ύπέρ τής «μεγάλης ιδέας» 
απόπειραν .η θά άφώσι τά  πράγματα είς 

τήν φυσικήν αύτών φοράν; Είναι είσέτι 
καιρός νά άνακαινισΟή τδ έλληνικδν στοι- 

χεΐον. Εαν οί Έ λληνες κινηθώσιν, ή 
ειρήνη θα ήναι έπι πολύν χρόνον τεταραγ- 
μενη έν τι) Ανατολή. Δυστυχώς δέν έγέ
νετο μέχρι τοΰδε χρήσις τών έπιτηδειο- 
τέρων καί τελεσφορωτέρων μέτρων πρδς 
αποσόβησιν τών δεινών.

Η « Εθνική Έφημερίς » τοΰ Βερολίνου, 
έν άρθρω έπιγεγραμμενω « ή Ελλάς καί το 
άνατολικον ζήτημα » παρατηρεί τάδε.

« 1 ις θά εφανταζετο προ δέκα έτών δτι ήτο 

ουνατον νά γίνη εν τ?| εύροίπαϊκγι Τουρκία 

σπουδαΐόν τ ι κίνημα άνευ της εσωτερικής ή 

καί εξωτερικής συμμέτοχης της Ε λλάδος; 

Μέχρι τοΰ Κριμαϊκοί) πολέμου, οί 'Έλληνες 

ύπελάμβανον εαυτούς νομίμους τών Όσαάνοιν 

κληρονόμου; και ήλπιζον πάντοτε οτι έν έκάστω 

άγώνι Θά άνεγεννώντο τά τάγματα των φιλελ

λήνων τοΰ 1821. 'Ο  Κριμαϊκός πόλεμος απέ

δειξε προς τούς 'Έ λληνας, δ’τι τά  πλεΐστα τών 

κρατών της Ευρώπης ήθελον νά τηρήσο^σι τήν 

κυριαρχίαν τών Τούρκων καί δτι οί όπέρμαχοι 

τοΰ οθωμανικού κράτους ήσαν έν ταυτω οί ισχυ

ρότατοι πάντων. Ή  Ε λλ ά ς ενόησεν δτι έξ αυ

τών δέν ήδυνατο νά προσδοκά βοήθειαν · άπέ- 

βλεψαν πρδς τήν Ρωσσίαν , άλλ’ ή Ρωσσία 

εδωκεν αύτοΐς νά περίθαλψή τήν άνίδρυσιν με

γάλου τίνος έλληνικοΰ κράτους. "'Όσον σλαβικόν 

αίμα καί άν ύποτεθώσιν εχοντες οί νΰν “Ελληνες 

αισθάνονται δπωσδήποτε Ιαυτούς άνιοτέρους τών !

Βουλγάρων, τών Σέρβων καί τών Ρώσσων, εί 

καί πρεσβευουσι τδ αυτδ ώς έκεΐνοι θρήσκευμα. 

Έδέησεν δμως νά κατανοήσωσι μετ’ δλίγον οί 

Ελληνες οτι αί αξιώσεις αύτών ούδέν ισχύουσιν 

ενώπιον της έθνικής συνειδη'σεως τών νεαρών 

Σλάβων. 'Η  βουλγαρική έρις καί δ κρητικδς 

άγων έματαίωσα,ν τάς ελπίδας τών Ε λλήνω ν. 

Μέχρι τίνος εϊχον Ιναποτεθειμένας τάς έλπίδας 

των εις την Ρωσσιαν * δπότε δμως διεκόπησαν αί 

σχέσεις τών Αθηνών καί τής Κωνσταντινουπό- 

λεως και ή Ελλας εγενετο έρμαιον τοΰ δθωμα- 

νικοΰ στο λ ου, τοτε εξηγέρθησαν τοΰ ληθάργουοί 

Ελληνες και είόον δτι ού μόνον έκ τής Δυσεως 

άλλα καί εκ τής Άρκτου ούδέν πρέπει νά έλπί- 

ζωσιν. Ή  κατά τδ 1872 ΐδρυσις τή ς βουλγαρι

κής εξαρχίας δπήρξε τδ δεύτερον δεινότατον κατά 

τών Ελλήνω ν τραΰμα · ή 'Ρωτσία έτάχθη ανα

φανδόν ύπέρ τών Βουλγάρων, τδ δέ Ψανάριον 

και οί Ελληνες άνένηψαν έκ τή ς προαιώνιου 

πλάνης των. Έ ν  ελλείψει έξωτερικής βοήθειας, 

οί Έ λλη νες προσηλώθησαν εις τήν φιλίαν τής 

Πύλης. Ε ίς τάς πικράς ταύτας δοκιμασίας άπο· 

δοτέον δτι οί "Ελληνες έμειναν μέχρι τοΰ νΰν 

απαθείς θεαταί τών έν τν· εύρωπαϊκη Τουρκία 

διαδραματισμένων. Άλλ’ έν ~7j ιλλυρική χερ- 

σονήσω υπάρχουσι τρία έκατομμύρια Ε λλήνω ν, 

οί' τίνες, εχοντες ουχί εύκαταφρονήτους διανοη

τικούς και δλικούς πόρους, ένδέχεται έπί τέλους 

νύ μή μείνοισιν αμέτοχοι τών αγώνων. 'Η  κα- 

ταστασις τών Ελλήνιον τοΰ Φαναριού καί τών 

επαρχιών είναι τοιαύτη ώστε δικαίως έπιδέχεται 

προφυλακτικά μέτρα. Έ άν δέ δ Ιλληνισμδς 

αποφασισγ) νά ’ενεργήση, ή ενέργεια θά προέλθν) 

κατά πάσαν πιθανότητα ούχί έκ τής Ε λλά δος 

άλλ’ έκ τοΰ Φαναριού. » [Κλειώ.]

Η Κ Τ Λ 2 Ι 2  Κ Α Ι ΙΙΑ  Η θ  ϊ  2Μ Ο  2

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ  Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α Σ .

'Η  ευρωπαϊκή Τουρκία, άνευ τών υπο
τελών κρατών καί άνευ τής Κωνσταντι
νουπόλεως, η τις απαρτίζει ίδιον τμήμα, 
διηρηται εις έξ β ιλ α έ τ ια  ή’τοι επαρχίας·
I ) τήν Βοσνίαν, διαιρουμένην είς 7 νο
μούς, έν οίς καί ή Έρζεγοβίνα · 2 ) τδ 
βιλαέτιον Μοναστηριού, περιέχον τήν 
πλειστην τής ορεινής Αλβανίας, έκτεινό- 
μενον άπδ τοΰ Χδρ,ου άχρι τοΰ Αιγαίου 
καί διαιοούμενον είς εξ νομούς · 3 ) τδ 
βιλαέτιον τών ’ΐωαννίνων, περιέχον τήν 

παλαιαν Θεσσαλίαν καί τήν ’Ηπειρον ·
4) το βιλαέτιον Θεσσαλονίκης περιέχον 
τήν παλαιαν Μακεδονίαν καί διαιρούμενον 
είς τρεις νομούς · 5 ) τδ βιλαέτιον Χδρια- 
νουπολεως, περιέχον τήν παλαιάν Θράκην 

καί διαιρούμενον είς 5 νομούς · 6 ) τδ 
βιλαέτιον τοΰ Δουναβεως, περιέχον ένθεν

μεν ολην την άπδ τοΰ Δουνάβεως άχρι τοΰ 
Αίμου χώραν, ένθεν δέ τήν άπδ τών ανα
τολικών τής Σερβίας συνόρων έως τοΰ 
Ευξείνου, καί διαιρούμενον είς 5  νομούς. 
Εν τα ΐς πρωτευούσαις τών βιλαετίων έκδί- 

δονται κα τ’ έτος Σαλναμέδες, ή'τοι επίσημα 
Αλμανάχια, έν οίς είναι σεσημειωμέναι αί 

όθωμανικαι αρχαί καί τινες στατιστικαί 
παρατηρη'σεις περί έκάστης επαρχίας.

Το ιδιαίτερον τμήμα τής Κωνσταντι
νουπόλεως έπι μέν τής εύρωπαίκής άκτής 
έχει έ'κτασιν 4 6  τετραγ. μιλίων καί 
6 8 0 ,0 0 0  κατοίκων, είναι δέ κατά τδν 
πληθυσμόν τδ άραιότερον μέρος τής Τουρ
κίας. 'Έ πεται δε ή νομαρχία ’Αδριανου- 
πόλεως μετά 2 1 6 8  κατοίκων έν έκάστω 
τετραγωνικοί μιλίω^ ή τών Ίωαννίνων 
μετα 2 1 5 2 , ή τής Θεσσαλονίκης μετά

1 2 2 7 , ή τής Βοσνίας μετά 1 0 9 5 , ή τοΰ 
Μοναστηριού μετά 1 0 1 5 , ή τοΰ Δουνάβεως 
μετα 9 6 0  ■ οί αριθμοί ούτοι είναι πολύ 
ελασσόνες τοΰ κατα μέσον όρον κανονικοΰ 
πληθυσμοΰ τών πλείστων εύρωπαϊκών 
κρατών, διότι είς έκαστον τετραγωνικόν 
μιλιον άναλογοΰσιν εν αύτή μέν τή  'Ισπα
νία 1 8 0 4 , έν δέ τή  Σουηδία 1 6 0 0 .  
Μόναι απολείπονται ή ‘Ρωσσία καί ή 
Ε λλάς, εχουσαι ή μέν 7 3 2 , ή δέ 4 2 1  
κατοίκους έν έκάστω μϊλίω τετραγωνικοί. 
Ενταύθα δε πρέπει να έχωμεν πάντοτε έν 

δψει τήν γονιμότητα τοΰ τουρκικοΰ έδά
φους, τήν νότιον καί δή καί μεταξύ τριών 
θαλασσών θέσιν τής χώρας. Τά τουρκικά 
άλμανάχια άναφέρουσι μέν κατά τδ μάλ
λον Ί\ ήττον άκριβώς τδν αριθμόν τών 
αρρένων έν ταΐς έπαρχίαις, άλλ’ ούδεμίαν

ποιούνται τής έθνικότητος μνείαν.

Οί άρρενες κάτοικοι τών εύρωπαϊκών 
τής Τουρκίας επαρχιών συμποσοΰνται είς 
4 ,2 9 5 ,8 0 3  καί δή 1 ,8 6 2 ,4 4 7  Μωαμε
θανούς καί είς 2 ,4 3 3 ,3 5 6  ετεροδόξους.

Οί Μωαμεθανοί είναι πολυπληθέστεροι έν 

έπτά  νομοΐς· έν δ έ τοΐς άλλοις 2 2  οί Χρι
στιανοί, άναλογοΰσι πρός τούς Μωαμε
θανούς ώς 5 7  Λ5. ’ίνξιον σημειώσεως είναι 

δτι αί απαριθμήσεις γίνονται ΰπδ δθωμανών

ύπαλλήλων καί έν πνεύματι οθωμανικοί. 

Εις τήν εύρωπαϊκήν Τουρκίαν πρδς τούτοις 
άνήκουσι τό τμήμα τής Κωνσταντινουπό

λεως, ή Κρήτη καί αί νήσοι τοΰ Αιγαίου. 
Έν τη ευρωπαϊκή τούλάχισιον μερίδι τής

"Οπωςδηποτε ή έν τούτοις άπαρίθμησις 
καί. τών άλλων έτεροδοξων αθροων είναι 
άκριβεστέρα τής τών περιηγητών * έχει 

δέ ώδε.

1) Βοσνία, Μωαμ. 3 0 9 ,522έτερδ. 3 0 6 ,7 0 7

2) Μοναβτήοιον^ » 4 8 5 ,9 9 3  » 4 1 7 ,8 0 5

3) ’Ιωάννινα, Μ ωαμ. 2 5 0 ,7 4 9 ετερ δ .467 ,6 0 1  

1) Θεσσαλονίκη, » 1 2 4 ,8 2 8  » 124 ,157

5) Άδριανούπολις » 3 3 5 ,5 8 7  » 4 0 1 ,1 4 8

6) Δουνάβεως, » 4 5 5 ,7 6 8  » /1 5 ,9 3 8

(Έκ της «Pall Mall Gazette»).

Κωνσταντινουπόλεως οί Χριστιανοί είναι 
πολυαριθμότεροι τών ’Οθωμανών, άναλο- 
γοΰντες πρός τούτους ώς 5 4 -4 6 . Εν Κρητη 
οί πλεΐστοι τών οίκούντων είναι Χριστια

νοί. ’Εν τα ΐς  νη'σοις τοΰ Αιγαίου καί τή 
παραλία της Μ. Ασιας, οι Μωαμεθανοί 

iTvat νίττονες κατά τήν πληθύν.



Π Ε Ν  Ψ Ι Λ Α Α Ε Λ Ψ Ι Λ

Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ .

Μεταξύ τών άξιολογωτάτων πραγμάτων, ών 
βρίθει ή εν Φιλαδελφία διεθνής εκθεσις, διαπρέ- 
πει και ή περίφημος μηχανή τοΰ Corliss, 
χρησιμεύουσα ά ς  γενικόν κινητήρων όργανον 
άπασών τών έν τή  έκθέσεί δευτερευουσών μ η
χανών, αϊτινες άποτεταγμέναι είς παντοΐα βιο
μηχανικά εργα, απεργάζονται καταχθόνιον θόρυ
βον έν τή  μ ε γ ά λ η  σ τ ο 2 τω ν  μ η χ α ν ώ ν .

Κατα τήν έγκαίνισιν της Έκθέσεως δπό τοΰ 
στρατηγοΰ Γράνδ, συνοδευομένου δπό τοΰ 
αΰτοκράτορος κα'ι της αύτοκρατείρας της Βρα
ζιλίας, δ γιγα'ντειος ούτος κινητήρ έκοιματο 
μεγαλοπρεπές έντω μέσω τών λοιπών μηχανών, 
κίς έμελλε νά δώσ>) μετ’ ολίγον ζοιήν, μή θέλων 
βεβαίως νά ταράξη δια τών φοβεοών αδτοΰ 
βρυχημάτων τήν ασθενή τοΰ προέδρου φωνήν, 
λαλοΰντος πρός τόν κόσμον. Άλλά μετ’ δλίγον 
τό πλήθος συναθροίζεται περί τα  πλευρά αύτοΰ, 
ή δέ συνοδεία προχωρεί έν μεγίττϊ] σιω πή, μ έ- 
χρις ού δ πρόεδρος ψαύει τήν μηχανήν διά μ ι
κρού τίνος μοχλοΰ. Τότε δ κολοσσός συρίζει, 
κινεί ώς κήτος τα πελώρια αύτοΰ πλευρά, και 
Ιμβάλλει είς κίνησιν πάντα τά περί αύτόν μετά 
πατάγοϋ καταπληκτικού , ον αύξάνουσιν αί 
ένθουσιώδεις κραυγαί τών παρεστώτων.

Τήν μεγάλην καί άπερίγραπτον ταύτην σκηνήν 
παριστα ή έπισυνημμενη είκών, έν ής τώ  μέσω 
εξαίρεται ή γιγαντιαία τοΰ Corliss μηχανή.

*Η μηχανή αυτη σύγκειται εκ δύο ταλαντώ- 
θρων (machines a balancier), τών μεγίστων 
κατασκευασθέντων μέχρι τοΰδε κατά τάς άρχάς 
τοΰ W att καί τοΰ Wolf. Τούτων έκάτερον 
εχει ύψος μέν 13 μέτρων , ζυγίζει δέ
2 2 ,0 0 0  χιλιογράμμων.Αί μηχαναί αύται εχουσι 
1400 —  2800  ίππω ν δύναμιν. Τό δ'λον είναι 
καθεσταμένον Ιπ ι βάσεως έχούσης 18  μέτρων 
διάμετρον, ήτοι έπί πελωρίου βράχου τεχνητοΰ,

έπικαθημένου καί τούτου έπί θεμελίων βαθέων 
και κεκαλυμμένων δπό πλακών χαλύβδινων.·

Τό λαμπρόν τοΰτο μνημεϊον τή ς νεωτέρας 
βιομηχανίας δύναται νά δώση ήμΐν ίδέαν άκρι- 
6ή περί τής παραβόλου τών ’Αμερικανών 
εύφυΐας.

Ίδοίι ό έναρκτήριος λόγος τοΰ προέδρου τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών Γράνδ.

« Ένομίσαμεν κατάλληλον κατά την Ικα- 
τονταετή ταύτην πανήγυριν νά έκθέσωμεν έν 
Φιλαδελφία είς πάγκοινον έπιθεώρησιν δείγ
ματα των ήμετέρων έργων κατά τε τήν 
βιομηχανίαν, τάς ωραίας τέχνας, τήν φιλο
λογίαν, τήν γεωργίαν καί τό εμπόριον · τό μέν 
Ϊνα δυνηθώμεν νά έκτιμήσωμεν τάς άρετάς καί 
τάς έλλείψεις τών ήμετέρων κατορθωμάτων , 
τό δέ Ϊνα δείξωμεν τήν ήμετέραν σφοδράν έπ ι- 
θυμίαν τοΰ άπολαύειν τή ς φιλίας πάντων των 
έθνών.

« Οί τής γεωργίας, τοΰ εμπορίου καί τής 
βιομηχανίας ειδήμονες λαοί προσεκλήθησαν ί'να 
πεμψωσιν ένταΰθα δοκίμια τής εύφυΐας αδτών, 
συναγωνισθώσι δέ φιλικώς πρός ήμας έπί 
τοΐς αύτβΐς δροις. Πρός τήν πρόσκλησιν ταύτην 
γενναιως ούτοι άνταπεκρίθησαν · διό Ικφρά- 
ζομεν αύτοϊς τάς έκ καρδίας ήμών εύχαριστή- 
σεις. Ύ πό των διαχειριστών τής Έκθέσεως 
ταύτης δποβληθήσονται δμΐν πρός έπιθεώρησιν 
πάντα τά άποσταλέντα έργα. Έ λπίζομεν δέ ό'τι 
ή θέα τών δοκιμίων τής εύφυΐας πάντων τών 
έθνων παρέξει δμΐν ά'αα μεν μεγίστη ν εύχαρί- 
στησιν, άμα δέ καί λίαν καρποφόρους πρακτικάς 
γνώσεις πολλών σπουδαίων άποτελεσμάτων τοΰ 
θαυμασιου πνεύματος τών πεφωτισμένων κοινω
νιών.

" Πρό μιας έκατονταετηρίδος ή ήμετέρα 
χώρα, νέα ούσα,' ήτο μόνον έν μέρει άποκαθε- 
σταμένη. Καί κατ’ άρχάς μέν, άμοιροΰντες τών 
πάντων, ήναγκασθημεν νά δαπανήσωμεν κυρίως 
την ήμετεραν περιουσίαν είς κατασκευήν οικη
μάτων, πλοίων, ναυπηγείων, άποθηκών, δδών, 
διωρύγων, μτχανω ν, κλ. Τ ά  πλειότερα τών 
ήμετερων έκπαιδευτηρίων, έκκλησιών, βιβλιοθη
κών καί άλλων οικοόομων καθιδρύθησαν Ιντός 
τής παρουσης έκατονταετηρίδος. Καυχώμενοι 
οε επί τοΐς μεγάλοις καί άναγκαιοτάτοις τούτοις 
εργοις, ατινα ούδεμίαν έπεδέχοντο άναβολήν, 
επραξαμεν τοΰθ’ δπερ καταδείξει ή παροΰσα εκ- 
θεσις, άμιλώμενοι πρός τά  άρχαιότερα καί 
μάλλον πεπαιδευμενα έθνη κατά τάς έπιστήμας 
καί τήν βιομηχανίαν.

« Αλλά, καίτοι υπερηφανευόμενοι δι’ όσα 
επραςαμεν , λυπουμεθα ότι δέν έπράξαμεν 
πλειότερα. Ο υχ’ ήττον τά κατορθώματα 
ταΰτα δπήρξαν αρκούντως μ εγά λ α , δπως 
αναοείξωσι τήν άςίαν τοΰ άμερικανικοΰ λαοΰ. 
Νΰν δέ, συμπολΐται μου, ελπίζω δτι ή μετά 
προσοχής εξέτασις των εκθεμάτων τούτων ού 
μονον εμπνευσει ήμΐν βαθυ σέβας πρός τό πνεΰμα 
καί την φιλοκαλίαν των ήυ,ετέριον CDίλων τών 
άλλων εθνών, άλλά και ικανοποιήσει ήμας ένεκα 
τών ίδιων ήμών επιτεύξεων.

« Έπικαλοΰμαι δθεν τήν δμετέραν σύμπραξιν 
μετα τών αξιότιμων έπιτρόπων Ϊνα καταστήσητε 
μεν λαμπράν τήν επιτυχίαν τής Παγκοσμίου 
Εθνικής Έκθέσεως, προξενήσητε δέ τήν διαμο

νήν τοΐς ήμετέροις ξενοις, οίς [έγκαρδίως εύχό— 
μεθα « καλώς ήλθες » όσον ενεστιν προσηνή καί 
εύχάριστον.

« Διακηρύττω τήν Π α γ κ ό σ μ ιο ν  ’Ε θ ν ικ ή ν  
“Ε κ θ ε σ ιν  ήνεωγμένην. »

[Μ ετάφρασι; τοΰ έν Λονδίνω. Κ. Γ . Φ λ α μ ...]

Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ

Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Α Γ Γ Λ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Ρ Ω Σ Σ Ι Α Σ -

Ε ίναι άναμφισβήτητον δτι ένεκα τοΰ άνατο- 

λικοΰ ζητήματος, αί κυβερνήσεις τή ς 'Ρωσσίας 

καί τής Α γγλίας περιήλθον είς ούχί μικράν 

διάστασιν ά π ’ άλλήλων. ‘Η  ‘Ρωσσία οαίνεται 

έπιθυμοΰσα τήν ανεξαρτησίαν τών σλαβικών 

φυλών, έν (]) ή ’Αγγλία, χάριν έμπορικών συμ

φερόντων προσπαθεί πάσγι δυνάμει νά παρατείνη 

τήν δπαρξιν τοΰ δσμανικοΰ κράτους έν δλη 

αύτοΰ τή  άκεραιότητι. 'I I  διάστασις αύτη ένδέ- 

χεται νά γίνη παραίτιος συγκρούσεως · άλλ’ ει 

καί δέν ποθοΰμεν τόν πόλεμον τούτον, δέν δυνά

μεθα δμως νά μή προκαταμετρήσωμεν άπρο- 

λήπτως τάς ένδεχομένας φοβεράς αύτοΰ πέριπε- 

τείας. Πόλεμος μεταξύ Ρωσσίας καί ’Αγγλίας 

θά ώμοίαζε πρός πόλεμον έλέφαντος εναντίον 

φαλαίνης · νοοΰμεν δηλ. νά είπωμεν δ’τι έκάτερον 

κράτος, κέκτηται μέν τεραστίους δυνάμεις, έν 

ϊ ή  φυσική αυτοΰ θέσει, καθίσταται δέ άσθενές

όποταν, έγκαταλιπόν τόν ϊδιον χώρον, έκτραπή 

έξω τών δρίων αδτοΰ, άπαράλλάκτως δπως Οά 

καθίστατο δ έλέφας έάν εϊσήρχετο εϊς τήν θάλασ

σαν, ή ή φάλαινα έάν έξέπιπτίν είς τήν ξηράν. 

'I I  'Ρωσσία ουδέποτε θά δυνηθή νά καταστρέψτ; 

τήν ναυτικήν δύναμιν τή ς Α γγλίας, αυτη δέ 

πάλιν ουδέποτε θά ήτο ίκανή νά καταπολίμήση 

διά χερσαίων δυνάμεων τόν υπερβόρειον κολοσσόν. 

Πώς καί πόθεν λοιπόν θά έπιχειρηθή δ πόλεμος, 

έάν Ικάτερα τά μεγάλα ταΰτα κράτη ελθο^σι 

κατ άλλήλων είς μέγαν άγώνα, έ'νεκα τοΰ άνα- 

τολικοΰ ζητήματος;] Τό πρώτον μετά τήν 

πολεμικήν προκήρυξιν κίνημα θά ητο βαβαίως 

ή είσοδος τοΰ άγγλικοΰ στόλου εις τά τουρκικά 

ΰδατα, τουτέστιν είς τόν Βόσπορον, ίσως δέ καί 

εϊς τόν Εύξεινον Πόντον · τούτου· ένεκα ή Αγγλία 

αύξάνει άπό τοΰδε τήν άριθμητικήν δύναμιν τών 

θωρηκτών αδτής πλοίων, if «να  φαίνονται ώσεί

έτοιμα νά άγοινισθώσι πρός πάσας τάς θαλασσίους 

δυνάμεις τής'Ρ ω σσίας.'Ο  άγγλικός στόλος εΤναι 

ού μόνον δ ισχυρότατος άλλά καί δ κάλλιστος 

πάντων τών άλλων. 'Ο  άγγλος ναύτης είναι 

άξεστος, ενίοτε δέ καί θηριώδης, άλλά μεγαλό

ψυχος, έξησκημένος, πειθαρχικός καί ετι καί νΰν 

έμπεφορημένος τής ϊδέας δτι ή Μ.Βρεττανία είναι 

καί πρέπει νά ήναι τών θαλασσών ή δέσποινα · 

οί άξιωματικοί εχουσι βεβαίως Ιλλ3ιψεις τινάς, 

άλλ’ είναι πάντων τών άλλων έμπειρότατοι. Ό  

'Ρώσσος ναύτης δέν είναι φύσει θαλασσινός, έπο- 

μένως δέν δύναται νά διαγωνισθή πρός τόν ’Αγ

γλον. Ό  έκ τοΰ σύνεγγυς π#ρατηρήσ«ς καί έξί- 

τάσας πλοία αγγλικά καί ^ωσσίκά Οά σΐΙνομΟ- 

λογήσν) τών λόγων ήμών τήν άλήθείΛν. 'Η  

Α γγλία  εχει σήμερον πολεμικόν στόλον έκ 40  

θωρηκτών, έν οίς 16  μεγάλας φρεγάτας σΐ8η* 

ράς καί 15 τεθωρακισμένα ξύλινα σκάφη· πρός

δέ τούτοις 30  Ιλικοφόρα πλοία τής γραμμής, 

25 Ιλικοκινήτους φρεγάτας, 30  κορβέτας καί 100 

κανονιοφόρους και άλλα μικρότερα πλοία, Τό έν 

ένεργεία προσωπικόν του στόλου σύγκειται έκ 

3 ,3 0 0  αξιωματικών παντός βαθμοΰ, 2 ,0 0 0  

δπαξιωματικών, 2 9 ,0 0 0  ναυτών και μ η χα 

νικών, 7 ,0 0 0  δοκίμων καί 1 4 ,0 0 0  στρατιωτών 

τοΰ ναυτικοΰ · χρείας τυχούσης, δ αριθμός 

τών ναυτών δύναται νά αύξηθή μέχρι 40 ,000. 

Τά γιγάντεια νεώρια και τά ναυπηγεία τής 

Μ. Βρεττανίας δύνανται εντός βραχυτάτου χρόνου 

νά δπλισωσι άπαντα τά  μή έν ένεργεία πλοία,

καθ’ δσον μάλιστα εν άφθονία υπάρχουσιν οί 

ναΰται, οΐ τινες έπαρκοΰσι καί πρός έξάρτυσιν 

τοΰ στόλου τοΰ τουρκικού. 'Ο  ίωσσικός στόλος 

σύγκειται έξ 25 θωρηκτών καί 98 ξυλίνων παν

τός μεγέθους έν τή  Βαλτική καί 32 μικροτέρων 

ίικαφών έν τώ  Εύξείνω · άλλ’ δ στόλος είναι έν

μέρει μόνον έξηρτυμένος, έλλείπουσι δέ οί άπα ι- 

τούμενοι αξιωματικοί καί ναΰται. Τ ά  έμπορικά 

πλοία τής 'Ρωσσίας συμποσοΰνται εις 2800  μετά 

πληρωμάτων έξ 2 0 ,0 0 0  ναυτών. ’Εάν έκραγή 

πόλεμος, δ (ίωσσικός στόλος είναι ήναγκασμένος 

νά άποχωρήσγι εϊς τους όχυρους λιμένας τοΰ 

Κρόνστατ, τοΰ Ρεβάλ, τοΰ Έλσιγκφόρ καί τοΰ

Νικολαϊέφ έν τώ  Εύξείνω, δπως επραξαν καί οί 

Γερμανοί τώ  1870 δπότε έπεφάνησαν τά  πολε

μικά πλοία τών Γ  άλλων. Αλλά δ άγγλικός στόλος 

δέν δύναται νά προβή περαιτέρω τοΰ άποκλει- 

σμοΰ. 'Ο  τελευταίος άνατολικός πόλεμος άπέδειξεν 

δτι και οί άριστοι καί ισχυρότατοι τών πολεμικών 

στόλων καθίστανται δλως άχρηστοι οσάκις πρό

κειται περί επιθέσεων έν τή  ξηρS.. Σήμερο 

βεβαίως τά θωρηκτά σκάφη μετά τών οπισθο

γεμών πυροβόλων τι»ν είναι πολυ μάλλον έπικίν- 

δυνα, άλλά και τά  φρούρια είναι νΰν κάλλίον 

η  τότε έξωπλισμένα. 'Π  'Ρωσσία δέν φοβείται 

μήπως πάθη σήμερον ^λείονα ή δσα επαθεν έκ 

τοΰ άγλλικοΰ στόλου έπι τοΰ 1854 καί 18 5 5 .



Α Π Α Ι Σ Ι Ο Σ  Ε Π Ι Σ Κ Ε Τ Ι Σ .

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ  ΑΙ

Ε Ι Σ  Τ Α Σ  Κ Α Τ Α  Τ Ο Υ Σ  Π Ο Λ Ο Υ Σ  Θ Α Λ Α Σ Σ Α Σ -

1 φεβρουαριου. —  Ο άνεμος πνέει 
παλιν δεινός, και ή τρικυμία έπισκνίπτει 
άπο βορρά καί δυσμών. Ή νήσος ήμών 
ριπτάζεται ώς σχεδία κυματόπλαγκτος 
τηδε κακεΐσε' όγκοι δε μέγιστοι πάγων 
άποσπώμενοι αύτής άπάγονται ύπο τών 
κυμάτων. Ή  καταστροφή έπίκειται πάλιν 
φρικώδης. Ευτυχώς οί τεθραυσμένοι πάγοι 

συναντώμενοι συγκολλώνται εύθύς διά του 
πηγνυμένου ΰδατος τής θαλάσσες, δπερ 
χρησιμεύει ώς κο'λλα. ’Εάν δέ ό ’Ωκεανός 
μ ·/1 έθεράπευεν ουτω τάς πληγάς, άς κα
ταφέρει έπί της ννίσου νίμών, άπό πολλοΰ 
αΰτη θά ήφανίζετο.

Περί τό εσπέρας ό ουρανός μεταβάλλεται 
είς άπειρον κρυσταλλώδες ήμισφαίριον 
ουγχεόμενον μετά τών πάγων αύτής. Τό 
θέαμα είναι φρικώδες, καταπληκτικόν, 
άλλ ούδέν ήττον άΕιοθαύμαστον! Τ ί θά 

έλεγον, έαν ήσαν ένταΰθα,οίάνακράξαντες

Ο  Α Ρ Κ Τ Ο Τ Ρ Ο Σ .
II Ε Κ  Ι Ι Α Γ Ο Υ  S X E A I A  1

| Έ κ  τοϋ ’Αγγλικού τοϋ> πλο»ρχου Τΰξονο;. j

προς την θέαν τοΰ ΓΒεσουβίου (( V ed e r 
Napoli et poi morir. »

Φωτιζόμενα ύπο τοΰ ήλιου, τά  έκ πάγων 
ορη αποσυνθετουσι καί θραύουσι τάς 
ακτίνας ώς πελώριοι άδάμαντες, καί άπορ- 
ροφώντα αύτάς, άνταποδίδουσι φαεινόν 
ήμΐν τό ούράνιον το'ξον άνελισσο'μενον έν 
τώ  στερεώματι μετά τών λαμπροτάτων 
τής ίριδος χρωμάτων. Οί γιγάντειοι ούτοι 
άνθρακες ( ru b is ) ,  αί έκ σαπφείρου άψίδες 
καί στήλαι, αί σμαράγδι ναι βελόναι πλη- 
ροΰσιν ενθουσιασμοΰ, καί εμψυχοΰσι τούς 
άπονενεκρωμένους ήμών σκελετούς. Τά 
θαύματα ταΰτα καθιστώσιν ήμάς έπιλη'- 
σμονας τών κυμάτων, άτινα καταβρο^θί- 
ζουσιν άδιαλείπτως τήν νήσον, έφ’ ής 
φερομεθα, καί τοΰ ’Ωκεανού, ό'στις άναμέ- 
νει τήν βοράν αύτοΰ, ώς ό Ζώης καί ό 
Χάνς άναμένουσιν ένεδρεύοντες τάς φώκας, 
έχοντες διαχειρός τήν κάμακα.

Άρά γε πέπρωται ήμΐν ιν’ άφανισθώμεν, 
πλησισετατα της γης τής σωτηρίας; Τό

λαμπρότατον τοΰτο θέαμα είναι ά'ρα γε 
προοίμιον τής τελευταίας ήμών ήμέρας;

Οποία ποικιλία μορφών έν τοΐς πάγοις, 

οΰς ό όφθαλμο'ς μου περιλαμβάνει, καί 
ο'ίτινές ίσως άπεσπάσθησαν έκ τών απείρων 
παγώνων τής Γρηλανδίας! Πόσα άρα γε 
έ'τη έμειναν έγκεκλεισμένοι έπί τής ακτής 
όπου έγεννήθησαν, ποίν η μεγάλη τις  
παλίρροια άναοπάση καί άκοντίση αύτούς 
πρός τόν ώκεανόν; Ποσάκις έξώχειλαν εϊς

' ϊ  ' '  ’ ' ιτ /jv ςηραν και ποτακις ανηρπαγησαν πάλιν 
έκ νέου!

Νομίζει τις ότι χειρ έπιτηδειοτάτου 
τινός άοχιτέκτονος έμιμήθη τά γρανιτικά 
ορη τής Αμερικής! Ιδού μία γοτθική 
μητρόπολις, ήτις ομοιάζει πρός τήν πα - 
λαιάν έκκλησίαν τ/,ς Βοστώνης. ’ΐδού το 
Καπιτώλιον, ιδού ή Λευκή Οικία! ’Αληθώς 

πλέομεν άνά μέσον τοΰ λαμπροτάτου 
θεάματος τής γ ή ς !

6  φεβρουαριου. —  Αι φώκαι άναφαί- 
νονται πολυπληθέστεραι, καί ό Ζώης

συνέλαβε ση'μερον δύο. Ή  μικοά Έσκιμώς 
ψυχαγωγεί έαυτήν, έξορύσσουσα διά τίνος 
μαχαιριού τρύπαν έν τώ  πάγω. Πρώτην 
ταύτην φοράν βλέπω τό κοράσιον κάμνον

τοΰτο. Μή άρά γε ή σχεδία ήμών άρχεται 
νά μαλακύνηται; Ναι. Μή λησμονώμεν 
ότι ού'σω πως θά περατωθή ή καταχθόνιος 
αύτη οδοιπορία. Καταιγίς τις έκ μεσημ

βρίας έπισκη'ψασα θά κατακερματίση ϊσως 
έν άκαρεΐτήν έξήμισείαςτακεΐσαν σχεδίαν. 
> 7 φεβρουαριου. —  Ή  ήμέρα άοχεται 
κατά τήν όγδόην καί τελευτά κατά τήν

τετάρτην ώραν. ’ΐδονεν νέον είδος τροφής, 
ό ξιφ ίας. Ό  μέγας καί παράδοξος ούτος 
ί^θύς κολυμβα κατά συμπλέγματα πολυ
πληθή, διατρυπών διά τοΰ ώς ό χάλυψ 
μακροτάτου καί σκληροτάτου αύτοΰ ρύγ-

χους παν τό παρατυγχάνον. ’Ελπίζομεν δέ 
μετ’ ολίγον νά παραθέσωμεν αύτόν είς 
δεΐπνον εί καί δυσκόλως άγοευόμενον. 
’Αλλ’ ό Χανς καί ό Ζώης άποθαρρύνονται, 
διϊσγυριζόμενοι ότι οί ξιφίαι ού μόνον είναι

άνάλωτοι, άλλά καί διώκουσι τάς φώκας.
11  φεβρουαριου. —  Είμαι βέβαιος ότι 

θά έφρίττομεν, έάν ήδυνάμεθα νά ίδωμεν 
έαυτούς έ'ν τινι κατόπτρω.Τά πρόσωπαήμών 
είναιάποτρόπαια. ’Αλλά φεΰ! τίςο ϊδε άν τά



ΰδατα τοΰ πορθμού του Δάβις μή άποπλύ- 

νωσιν ήμας πάντας διά παντός έντός ολίγου.

2  μαρτίου. —  Ήμερα μεγάλης νίκης! 
‘Ο Ζώνις έφόνευσε πελώριον τινα o u g io u k  

ητοι φώκην πω γω νίτιδα έκ τών μεγίστων. 

Μόνος ό κινδυνεύσας νά άποθάνη έκ της πεί
νης δύναται νά αίσθανθή τήν χαράν ήμών. 
Ή  φώκη αΰτη ζυγίζει 6 0 0 - 7 0 0 λ . ,  καί θά 

παράσχη ήμΐν ελαιον τουλάχιστον 1 5 0  λ .
Οΐ άνθρωποι μ»τά νηστείαν οίϊτω μα

κράν δεν δύνανται νά κατάσχωσι τήν 
δρίξιν αυτών, Τό κατ’ εμέ χαίρω βλέπων 
αύτούς αναλαμβάνοντας νέας δυνάμεις. 
Τρώγουσικαί μαγειρεύουσι νύκτα και ημέ

ραν.' Η <ρώκη ήτο θη'λεια καί έφάγομεν μετά 
μεγίστης ηδονής τους μαστούς αύτής. Έσαν 
ήδιστοι, εϊ καί ωδηκότες έκτου γάλακτος.

Λί καλύβαι μας όμοιάζουσι νυν προς 
σφαγεΐον, έν ω δέν βλέπει τ ις  άλλο ή 
κρέατα, αίμα καί έντο'σθια. Αί χεΤρες καί 
τά  πρόσωπα ήμών είναι καθημαγμένα · 
βλέπων δέ τις ήμας αίφνης δύναται νά μας 
έκλάβη ώς αγέλην σαρκοφάγων θηρίων κα- 

ταγινομένων περί τό καταβιβρώσκειν τήν 
λείαν. Δεν θά άπατηθή ποσώς.

δ  μαρτίου. —  Γνωρίζω πολλούς νο
μίζοντας δτι γίνονται αρεστοί τω  Θεω 

καταρώμενοι τήν χρήσιν τοΰ καπνού. Είθε 
μή τύχωσι ποτέ ήναγκασμένοι νά ζήσω- 
σιν ώς ήμεΐς! Φευ! Τότε μόνον Οκ έννοή- 
σωσι καλώς οΐαν ηδονήν παρέχει ή πίπα. 
Άπό πολλοΰ ήδη κατηνάλωσα τον καπνόν, 

δν έσωσα έκ τοΰ Αρκτούρου. Αλλ’ οί 
λοιποί συνοδοιπόροι μου έγένοντο φρονι

μότεροι, συ/.λεζάντες προ πάντων πάντα τά 
κιβώτια τοΰ καπνού, άτινα έρρίφθησαν άπό 
τοΰ καταστρώματος έπ ί τοΰ πάγου. Αί 
π ίπ α ι αύτών καπνιώσιν άδιαλείπτως, 

άλλ’ ούδείς αύτών μοι προσφέρει μικράν 
τινα καπνού ελεημοσύνην.

Ή  στέρησις τών πάντων καθιστά αηδή 
τήν ζωήν. Άλλ’ ή ζωή είναι άρά γε άξία 
τών άγώνιον, οΰς μέλλομεν νά άγωνισθώ- 
μεν προς σωτηρίαν αύτής; Ό  άνεμος, το 
ψΰχος, ή χιών, τά  πάντα είναι ήμΐν 
έναντία. Δέν είναι άρά γε προτιμότερον νά 
άφώμεν εαυτούς έρμαια τοΰ πεπρωμένου;

Αλλ’ ό Θεός άπηγόρευσε τήν αύτοκτο- 
νίαν ώς έγκλημα, ή δέ πατρίς, οί γονείς 
κχί τά  τέκνα άναμένουσιν ήμας έναγωνίως ! 
νΑγωμέν! Θάρρος ! επειδή ή απελπισία 

είναι ’ίδιον τών άνανδρων · έάν δέ πέποω- 
ται ήμΐν νά άποθάνωμεν, άς άποθάνωμεν 
τούλάχιστον ώς άνδρες!

7 μαρτίου. —  Ύφιστάμεθα νέαν σφο- 
δροτάτην τρικυμίαν, καθ’ ήν ό πάγος
ήμών τρίζει καί συντρίβεται, ακούονται δέ 
« * / * , . 
ωσει κροτοι μακραν επισκηπτοντων κεραυ
νών,άπαίσιον προανάκρουσμα τοΰ προσεχοΰς 
διαμελισμοΰ τής σχεδίας.Ή δη δέαίσθανό- 
μεθα κλονήσεις καί κτύπους, έρχομένους

κάτωθεν, ώς ει σφαΐραι τηλεβόλων σφεν- 
δονίζονται εκ τοΰ πυθμένος τοΰ ’Ωκεανού 

έπι την σχεδίαν ήμών. Προέρχονται δέ 
οι κτύποι καί αί κλονήσεις αύται ές άπο- 

σπαδιων όγκων πάγιον, οΐτινες,άνερχόμενοι 
έλεύθεροι είς τήν επιφάνειαν, προσκοούου- 
σιν εις τήν πλεουσαν ήμών σχεδίαν μετά 
δεινής σφοδρότητος * επειδή παν τεμά- 
χιον πάγου εις τό υδωρ καταβεβυθισμένον, 

αποσπιόμενον καί έλευθεοούμενον,άναβαίνει 
εις την επιφανειαν μετά δυνάμεως άναλο- 
γουσης προς το δέκατον τοΰ βάρους αύτοΰ, 
οπερ ένιοτε είναι μέγιστον.

Αλλ αί μάλλον επικίνδυνοι πληγαι έν 
ταϊς πολικαις ϋαλάσσαις γίνονται έκ τής 
συγκρουσεως δύο ή πλειόνων πλεόντων 
μεγάλων πάγων,συγκρουομένων πρόςάλλή- 
λους μετα σφοδρότητος ικανής Γνα συντρίψν) 
πλοΐον. Η χιών έπουλοΐ μΙν συνήθως τάς 
πληγας ταύτας· άλλά πολλάκις τό κέντρον 
τής βαρυτητος τοΰ πλέοντος πάγου μετα

τοπίζεται κατά συνέπειαν έκκοπής τεμα
χίου ούτως, ώστε τά  έκτος τής θαλάσσης 

ευρισκόμενα αύτοΰ υψηλότερα μέρη, κατα
βυθίζονται έν άκαρεΐ εις αύτήν. ’Εάν δέ 

επελθ·/) τοιοΰτός τ ις  μετατοπισμός τοΰ 
κέντρου τής βαρυτητος καί εις τον ήμέ- 
τερον πάγον, θά πνιγώμεν ώς μύομηκες 
εντός τών φωλεών, ή δέ ζωή ήμών θά 
αποσβεσθν) ως αι λυχνίαι. Ή  ιδέα αΰτη 
αίρει φριττούσας τάς τρίχας τής κεφαλής 

μου.Οί φοβεροί ούτοι κρότοι μ’ έξυπνίζουσι 
πολλάκις, καί πολλάκις νομίζω δτι η 
καταστροφή έπήλθεν ή δη , δτι καταδυό- 
μεθα εις τήν άβυσσον, ή δτι ή νήσος ήμών 
κατασυντρίβεται ήδη εϊς μυρία υπό τίνος 

καταπλέοντος ή άναδυομένου μεγάλου 
πάγου. Ούδέποτε θά δυνηθώ νά περιγράψω 
τήν παράδοξον ποικιλίαν τών κρότων τών 
θραυομένων πάγω ν! ’Επειδή νΰν μέν νομί
ζει τις δτι ακούει τά  μυκήματα γ ιγα ν - 
ταίου τινός ταύρου, νΰν δέ τά  βρυχήαατα 
έξωργισμένου έλέφαντος, άλλοτε δέ δτι 
ακούει αγγέλων φωνάς καί θείων σαλπίγ- 
γο>ν μελωδικά ήχήματα.

11 μαρτίου. —  Σήμερον ύφιστάαεθα 
δεινήν αγωνίαν. Ή  σχεδία διερράγη,άλλ’ ό 
ρωγμός έστάθη είς άπόστασιν είκοσι μέτοων 
άπό τών καλυβών, ούτως ώστε αί καλύβαι 
ήμών κεΐντ αιή'δη πλησιέστατατήςάβύσσου· 
ή δέ  διάσπασις τών ύπολειφθέντοιν στενών 
κρασπέδων δύναται νά μάς έκδιώξη αύτών 
εντός ολίγου. Έν ω δέ οί άλλοι πειρώνται 
νά κοιμηθώσι πρός τόν ήχον τής κατα
χθονίου ταυ'της μουσικής, έγώ καί ό Ζώης 
άγρυπνοΰμεν ύπέρ τής ασφαλείας πάντων.
Εν τούτοις ή σχεδία μειοΰται άδιαλεί- 

πτω ς. Καταμετρήσας δ ’ αύτήν, εύρίσκω δτι 
έχει πλάτος μέν έκατόν, μήκος δέ ώς 
έγγιστα έκατόν είκοσι βημάτων, έν ώ 
πελώρια κρυστάλλινα όρη έφορμώσιν έπ 1

αύτήν μανιωδώς, φοβεράς άπεργαζόμενα 
περί ήμας δίνας. ' θ  πάγος κατασυν

τρίβει τόν πάγον · αί δέ αλλεπάλληλοι 
αύται συγκρούσεις κατασπεύδουσι τήν 
ώραν τής καθολικής τηκεδόνος αύτών, ήν 
θα έπενέγκη τελείως ό ήλιος. "Αλλως τε 
ό αήρ γίνεται θερμότερος, προμηνύων το 
τέλος τοΰ χειμώνος. Κατά τόν Μέγερ 
εύρισκόμεθα ήδη κατά τής 6 4 “ 3 2 '  πρός 
άνατολας τοΰ κόλπου τοΰ Κόμβερλανδ.

Οί πάγοι διατελοΰσι τηκόμενοι ώς 
σακχαρι, αι δε καλύβαι ήμών εφθασαν 

έγγυτατω τών χειλεων τήν σχεδίας, οΰτως 
ώστε άγρεύομεν δύο φώκας έκ τών θυρών, 

μή δυνάμενοι νά προβώμεν μη δ έ έπί είκοσι 
βήματα, μή πίπτοντες εϊς τήν θάλασσαν.

\  7 μαρτίου. —  Σήμερον τό θερμόμε
τρον ύψώθη ύπέρ τό μηδενικόν. Εϊδομεν 
δε και μιαν άρκτον, ήν μάτην έπειράθη- 
μεν να φονεύσωμεν, άφανισθεΐσαν είς τά 
κύματα · έπειδη η άρκτος ζή καί έν τω 
υόατι ως αι φωκαι. Πολλάκις δε είδον άρ

κτους κολυμβώσας άνέτως καί ήδέως άνά 

μέσον τών πάγων είς άπόστασιν έκατόν 
μιλιών άπό τής ξηρας.

Ή δη διήλθομεν τόν εξηκοστόν τέταρτον 
παραλληλον κύκλον · εύρισκόμεθα δέ είς 
πλάτος 6 3 11 και [χ7 '. Διηνύσαμεν άρα τριά
κοντα δύο μίλια εντός τριών ήμερών.

21  μαρτίου. Σήμερον άρχεται τό 
αστρονοαι/.ον έαρ * αλλ ο καιρός 5ιατ*/]“ 

ρεΐται, χάρις τώ Θεω, ψυχρός, ή δέ τηκε- 
δών τών πάγων καί τής σχεδίας ήμών 

ανέσταλη οπωσοΰν. Εορταζομεν δέ τήν 
παράλλασα τοΰ ήλίου διά τοΰ έαρινοΰ ΐση- 
μερινοΰ, θηρεύσαντες Θήραν νεμρώδειον, 
ήτοι έπτά μεγάλας φώκας! Ή  δρεξις 
ήμών αύξάνει γιγαντιαίως κατά λόγον τής 
αύξήσεως καί τής άποταμιεύσεως τών τρο

φών, άπεπτη δέ πας περί βουλιμίας φό
βος. Αλλ ή γή , ποΰ είναι ή γή !

Σήμερον κατα πριοτον είδομεν καί μίαν 
φάλαιναν, ής τήν οψtv έχαιρετίσαμεν διά 

κραυγών ευφροσυνών, ουχί διότι διενο— 

ούμεθανά άγρεύσωμεν, πολλοΰ γε καί δει, 
τό πελώριον κήτος, άλλά διότι τό ζώον 

τοΰτο είναι ήμΐν ό μάλιστα εύποόσδεκτος 
οιωνός. ’Επειδή ε’ίμεθα βέβαιοι δτι πλη- 
σιαζομενήδη είς τά  μέρη είς, ά φοιτώσιν οί 
φαλαινοθήραι.

2 8  μαοτιου. —  Τέλος ιδού ήμεΐς κά
τοχοι μιας άρκτου. Ό λίγω  μετά τήν δύ- 
σιν τοΰ ήλίου ήκούσαμεν θόουβον έ'ξω τών 
καλυβών. Ή δη  ειχον έκδυθή, οτε ό Ζώης 
δστις ήγρύπνει, φοβούμενος τήν έκρηξιν 
τής σχεδίας, εισέρχεται λέγων μοι « "Αρ
κτος παρά τό έ'λκηθρόν μου. » Ααμβάνο- 
χεν τούς πελέκεις καί έ'ρπομεν άμφότεροι 
ήρεμα πρός τό ζώον. Βλέπομεν δέ τήν 
αύτής άρκτικήν εξοχότητα τρώγουσαν 
ήσύχως καί φιλοσοφικώς τά  δέρματα τών

φωκών, άτινα άφήκαμεν ΐνα ξηοανθώσι 
πρός κατασκευήν νέων ένδυμάτων.

Ή  ά'ρκτος έτρωγε τάς μελλούσας περι

κνημίδας μου! ’Ε πί τοΰ πάγου ήσαν διε
σπαρμένα άτάκτως σπαράγματα δερμάτων 

καί λίπους. Τό θηρίον ήτο πρός τά  δεξιά,

έγώ δέ εΐρπυσα πρός τά  άριστερά δπως 

λάβω έκ τοΰ έλκήθρου τήν καραβίναν μου. 
'Η  άρκτος ακούει τόν κρότον καί γογγύζει.

Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ.  —  Ο Π Α ΓΟ Σ  ΚΑΤΑΣΥΝΤΡΙ ΒΕΙ  ΤΟΝ ΠΑΓΟΝ.

’Αφίνω τό σκανδάληθρον, άλλά κακή 
μοίρα ή βολή αποτυγχάνει. Δοκιμάζω δίς, 
τρις, τίτράκις, άλλά μάτην.Τότε υποχωρώ 
ίΐς  τήν καλύβην μου, άλλ’ ή άρκτος μέ 
ακολουθεί κατά πόδας. Προσποιοΰμαί τόν

νεκρόν · άλλ’ ήδη αισθάνομαι τάς άμυχάς 
τών ονύχων αύτής.

Διεκφεύγω, καί πληρώσας έκ νέου τό 

δπλον, εΰρίσκομαι ήδη άντιμέτωπος πρός 
τόν αντίπαλόν μου. Έάν άποτύχω, άπόλιο-

λα. ’4λλά τότε όΖωης πυροβολεί καί πλη
γώνει καιρίωςτό θηρίον,δπερ όρμα μέν βρυ- 
χώμενον έφ1 ή μας, άλλά π ίπτει ?ύθύς νεκρόν, 

'Η χαρ ά ήμών πρός τήν θέαν τοιαύτης τρο

φής είναι άπερίγραπτος!! [‘Έπίτοατ'οτίλος.]
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Αλλαχού τής Ε θνικής Ε π ι Ο ε ω- 
ρήσεως είδομεν τον γοτθικόν α ρ χ ι
τεκ τονικ όν ρυθμόν έφαρμοζόμενον 
έν Γαλλία καθ ολον τον μεσαιώνα, 
μέχρι τής δέκατης έκτης εκατονταε

τηρίδας εις τήν δημιουργίαν παντοίων 

μνημείων, μάλιστα δετών εκκλησιών. 
Αλλά τά βασίλεια τών ήγεμόνων καί 

αί ίδιωτικαί οίκίαι ήρξαντο ήδη άπο 
τοϋ δεκάτου πέμπου αίώνος νά κατα- 
σκευάζωνται κατά τον ρυθμόν τής ιτα
λικής παλιγγενεσίας.Κατά τήν έποχήν 

ταύτην ό αστικός βίος, ύπερισχύων ήδη 
τοϋ θρησκευτικού, καί εύ ρίσκων έν τώ 
/ίΧΛΈρω της Παλιγγενεσίας ρυθμώ 

άντανακλωμένην τήν χαράν καί τήν 
/εοτητα αύτοϋ, άπελάκτιζεν ύπέρ έκεί- 
νου τάς φοβεράς καί έξάλλους τοΰ μ.ε- 

«ια.ϋνος μορφάς καί τερατουργήματα, 
λ λ λ  ούοαμοΰ αλλαχού τής Εύρώ-

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν  Τ Ω Ν  Β Λ Ε Σ Ω Ν  (BLOIS).

πης ώς έν Γαλλία αί κατοικίαι ώκο- 
δομήθησαν εύρυθμότερον, ούο’ έστο- 

λίσθησανεύπρεπέστερον,συναρμόζουσαι 
ουτω τήν χάριν καί τήν μεγαλοπρέ
πειαν, ώστε ύπερηκόντισαν καί αύτάς 

τής 'Ρώμης καί τής Φλωρεντίας τάς ή- 
γεμονικάς έπαύλεις καί τάς έκκλησίας. 

Όμολογητέον δ’ οτι πολλοί ’Ιταλοί 
τεχνϊται συνετέλεσαν είς τήν οικοδο
μήν καί τον έσω στολισμόν τών γαλ

λικών δημοσίων μνημείων καί μεγά
ρων. Αλλ’ ύπό τήν καθηγεσίαν αύτών 

έμορφώΟη ταχέως έν Γαλλία σχολή 

Γάλλων αρχιτεκτόνων, άναδειχθέντων 

άνθαμίλων, δός δ’ είπεΐν, ύπερτέρων 
τών διδασκάλων αύτών. Αρκείτω ί'ν’ 
άναφέρωμεν τούς αρχιτέκτονας Πε'τρον 

τον L escot, τον Buillant, τον P hilibert De

lorm e, τόν D ucerceau, οίτινες ήκμασαν 

έπί τής βασιλείας Φραγκίσκου τού

πρώτου, τών Valois καί Ερρίκου τοϋ 

τετάρτου.

Πρώτον περίφημον βασίλειον κατά 

τον δέκα τον έ'κτον αιώνα έκτίσθη έν 
Γαλλία το τοΰ Gaillon, 1502-1509. Τά 

λείψανα αύτοϋ εύρισκονται νϋν μετενη- 

νεγμένα έν Παρισίοις καί έκτεθειμένα 
νέ τή αύλή τοΰ παλατιού τών Καλών 

Τεχνών. Ή χαριεστάτη άψίς, ή όνο- 

μαζομένη A rc de Gaillon, είναι άξιο- 
λογωτάτη, άτε δεικνύουσα πάντας 

τούς χαρακτήρας τής μεταβάσεως τής 
τέχνης άπό τοΰ γ ο τ θ ικ ο ύ  είς τόν 
λεγόμενον ρυθμόν τής Παλιγγενεσίας. 
Υποτίθεται δέ οτι τά βασίλεια ταΰτα 

έκτίσθησαν ύπό τοϋ iv R ouen  Γάλλου 

τεχνίτου Πέτρου Fain .

Τό βασίλειον τώνΒλεσώνφίοίε),ούτι

νος μέρη τινα ανάγονται είς τόν δέκατον 
τρίτον αιώνα, ύπέστη καί τοΰτο πάσας

τάς φάσεις τής βαθμιαίας μετατροπής 

τοϋ γοτθικοΰ είς τον ρυθμόν τής Πα
λιγγενεσίας, ών φέρει το ιχνη. Λουδο

βίκος δ δωδέκατος, δστις έγεννήθη έν 

αύτοΐς, έπειράθη πρώτος ί'να μεθαρ-

μόση αύτά πρός τά ήθη τής έποχής 

του · δ δέ Φραγκίσκος δ πρώτος κατε- 
σκεύασε τήν πρός βορραν καί δυσμάς 

πρόσοψιν μετά τών δύο χαριεστάτων 

αύτής στοών.

Τό βασίλειον τού Chenonceaux, 

θεμελιωθεν έν ετει 1 5 1 5  ύπό τοΰ 

Φωμα Bohier, άγορασθέν έν έτει 15 3 5  

ύπο Φραγκίσκου τοϋ πρώτου, δωρηθέν 

παρά τοϋ 'Ερρίκου τοΰ δευτέρου τή

Diane de P o itiers, καθωραϊσθέν ύπό τής 

Αικατερίνης τών Μεδίκων, περικεκυ- 
κλωμένον ύπο κήπων βαθύσκιων, δια- 
σωθέν άλώβητον έκ τού χρόνου, είναι 
έκ τών μάλλον άξιοθαυμάστων έργων

τής γαλλικής καλαισθησίας καί τέχνης 

τής έποχής ταύτης.
Τό βασίλειον τοΰ Cham bord, δ'περ 

έκτίσθη ώς τό προηγούμενον ύπό 

Φραγκίσκου τοϋ πρώτου, καί δ'περ

παρά πάσαν πιθανότητα άποδιδουσί 
τινες είς τον Πριματίκην, είναι υπο

δεέστερον κατά τήν αρχιτεκτονικήν 

συμμετρίαν τοΰ τοΰ Chenonceaux. 
Χλλ’ ή πρωτότυπος αύτοϋ ό'ψις άνα-

πληροΐ τάς πολλάς αύτοΰ παραδοξίας. 

Πύργος τις] πελώριος, περικεκυκλω- 
μένος ύπό τεσσάρων μικροτέρων πυρ
γίσκων, αποτελεί τό μέσον τής προσ- 
όψεως. ’Επί δέ τοΰ γοτθικοΰ τούτου 

όγκου έρείδονται οί παραστάται καί αί 
όριζόντειαι διαιρέσεις τής Παλιγγενε-

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΟΤ ΧΕΝΟΝΣΩ.

σίας. Ή βάσις καί αί δύο όροφαί τοϋ 

μνημείου στερούνται πάντως γλυφών· 
άλλά τά στεγάσματα καί τά άνδηρα 
βρίθουσι παντοίου γλυπτικού καί άρχι- 
τεκτόνικοΰ κόσμου. Πανταχοΰ κα
πνοδόχοι, πυργίσκοι, κωδωνοστάσια 

■/} ',ιεΓτατα, κεκοσμημένα φιλοτίμως

παντοίαις γλυφαΐς, έξαίρονται άπερ- 
γαζόμενα χαριέστατον άρχιτεκτονικόν 

σύμ.πλεγμα. Μεταξύ δέ τών παραδό

ξων τούτων άποκυημάτων τής φαντα
σίας τών τής Παλιγγενεσίας άρχιτε- 

κτόνων ύψοΰται καί δ περίφημος λύχνος 

μοναδικής τίνος κλίμακος,ήν βλέπομεν

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΟΤ ΣΑΜΒΩΡΔ.



άπό τών όροπεδι'ων της πόλεως Blois. 

’Εν τή πολυπλόκω ταύτη κλίμακι 

■πολλοί άνθρωποι δύνανται νά άναβώσι 

και νά καταβώσι, μηδόλως βλέποντες 

ή συναντώντες άλλήλους.

Κατά τήν αύτήν έποχήν ήρξατο ή 

οικοδομή τών κυριωτέρων μερών του 

περκρήμου βασιλείου τοΰ Φοντενεβλώ, 

ήτοι έπι Φραγκίσκου του πρώτου και 

’Ερρίκου τοΰ δευτέρου, διπλασιασθεΐσα 

βραδύτερον τό μέγεθος ύπό ’Ερρίκου 

τοΰ τετάρτου, διακοσμηθεΐσα ύπό Κα
ρόλου τοΰ ενάτου καί άποτελεσθεϊσα 

ύπό τε Ναπολέοντος τοΰ πρώτου 

καί τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου. Ούδείς 

λόγος δύναται νά περιγράψη αρκούν

τως τω μή ίδόντι τάς άρχιτεκτονικάς 

καλλονάς, τοΰ γλυπτικού κόσμου, τήν 

φιλοκαλίαν, τήν δαψίλειαν καί τον 

πλοΰτον τής εσωτερικής διακοσμήσεως 

τοΰ λαμπρού τούτου τεμένους, δ'περ 

έκόσμησαν οί μεγάλοι τής γαλλικής 

παλιγγενεσίας τεχνίται, ό Πριματικης, 

ό Rosso, ό Niccolo del Abbate, ό Celini,

ό Serlio, ζωγραφήσαντες τούς τοίχους 

καί τάς όροφάς, διαγράψαντες παντοΐα 

αραβουργήματα διά χρωμάτων και 

ναστοχάρτου, και κοσμήσαντες ποικι- 

λοτρόπως τάς όροφάς καί τά δαπεδα.

Ή  στοά τοΰ Φ ραγκίσκου πρώ

του εχει έςήκοντα τεσσάρων μέτρων 

μήκος. Ή  οροφή αύτής, έξειργασμένη 

άπασα έκ ξύλου καρύαςκεχρυσωμένου, 

διαιρείται είς πλεϊστα φατνώματα, ών 

έκαστον ποικίλλεται διά παρασήμων 

καί έμβλημάτων άναγλύφων, άτινα 

νομίζονται μέχρι σήμερον άπαρά- 

μιλλα.
Ή  αίθουσα τώ ν Ν υ μ φ ώ ν εχει 

μήκος είκοσι καί εξ μέτρων, πλάτος 

δέ δώδεκα. Ή όροφή αύτής σύγκειται 
έκ μεγάλων όκταγώνων φατνωμάτων, 

κεκοσμήμένων παντοίοις χρυσοΐς καί 

άργυροϊς έμβλήμασι, έξαιρομένοις έπί 
άλω κυανής, χλωράς ή γλαυκής. Ή  

ξυλουργία αύτής είναι καθόλου μεγα- 

λοπρεπεστάτη. Αί γλυφαί τοΰ βήματος, 

αί εικονογραφίαι τοΰ Tsicolo, αί ραβδώ

σεις καί τά έκ ναστοχάρτου άνάγλυφα 

κοσμήματα τών αψίδων τών παραθύ

ρων, τά παλαιά χαριέστατα έπιπλα, 

άπεργάζονται τό μέγα τοΰτο οίκοδο- 

μημα άξιοθαύμαστον, καί 2ν τών 

λαμπροτάτων άνθρωπίνων διαιτημά- 

των, μάλιστα έάν δ θεατής θέληση νά 

φαντασθή περιφερόμενους έν ταϊς μα- 

κραϊς στοαΐς, συνωστιζομένους ύπό 

τάς αψίδας τών παραθύρων καί έν 

ταΐς αίθούσαις τούς εύγενεϊς καί τήν 

αύλήν τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος.
Καθόλου δέ έπί τής βασιλείας τών 

Vallois ή γαλλική Παλιγγενεσία άφί- 

κετο είς τό άωτον τής ακμής αύτής. 
Ταύτη όφείλουσιν οί Γάλλοι τάς καλ

λονάς τοΰ Λούβρου, δπερ αποτελεί 

μετά τοΰ άποτεφρωθέντος Κεραμικού 

τό μέγιστον σύμπλεγμα τών βασι

λείων τή Εύρώπης.
Χ λλά  περί τ :ϋ  Λούβρου καί τώ ν 

λ ο ιπώ ν μ νη μ είω ν  τ ή ς γ α λ λ ικ ή ς ί ία λ ιγ -  

γενεσ ια ί προτιθέμεθα νάς π ρ α γ μ α τε υ -  

θώ μεν προσ εχώ ς. [ ’Ακολουθεί.]

Β Ι Ο Σ  Τ Ο Τ  Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ο Σ
\ ■ * /

B R U N E T  D E  P R E S L E
Τ  Π  Ο  Τ Ο Τ  

MARQUIS DE QUEUX DE SAINT-HILAIRE.

Έ ν  τούτοις ή άκροοφαλής αύτου υγεία 
επαθεν έπαισθητώς ύπό τοσούτων κόπων, 
ΰπό τοσούτων λυπηρών συμβάντων. Ενώ 
δ ’ αύτος εφαίνετο αμέριμνων περι τ ι ς  
υγείας αύτοΰ, οί φίλοι του άννισΰχουν περι 
αύτής. ’Αλλ’ εχων θελησιν επίμονον, ού'τε 
τας διδομένας αύτω συμβουλάς ήθέλησεν’ 
άκούσνι, οΰτε τήν επίπονον διδασκαλίαν 
τρις τής έβδομάδος γινομε'ννιν νά διακόψη. 
Ουδέποτε ελειπεν έκ τών συνεδριάσεων της 

Ακαδημίας, του γαλλικού αρχαιολογικού 
καί του γεωγραφικού συλλόγου, ών ήτον 
εν τών ενεργητικωτέρων μελών. "Ολως 
άνεπιφυλάκτως έξνίρχετο έν πάσϊι ατμο

σφαιρική κ«ταστάσει, έπανίρχο'μενος δ ’ 
οΐκαδε, διηρχετο ενίοτε το πλεΐστον τών 
νυκτών άναγινώσκων καί Εργαζόμενος, 'θ  
τρόπος ούτος τοΰ βίού κατηνάλισκεν αύτόν 
ύποκώφως. ’Λρχόμενου του έ'τους 1 8 7 5 ,  
άσθενήσα; βάρέως, διέκοψε κατά συμβουλήν 
τών ί&τρών τας παραδόσεις αΰτοΰ καί με- 
ίέβ ϊΐ εΐ; μεσημβρινώτερον κλΐμα, έκεΐ, ένθα 
άίρθονωτέρας καταπέμπει ό ήλιος τας 
ζωογόνους καί εΰεργετικάς αύτου ακτίνας. 
’Ήλπιζεν άναχωρών νά έπανέλθη τάχιστα*

[Ευνέχεια και τέλος.] 

αλλ’ οί φίλοι αύτοΰ έφοβοΰντο το εναντίον. 
Κατα τάς πρώτας ή μέρας τροπή τις  έπί 
τά  βελτίω τής καταστάσεως αύτοΰ ένέ- 
πνευσεν αύτω έλπίδα άπραγματοποίητον 
μείνασαν. Μετ’ ολίγον ή κατάστασις αύ
τοΰ έτράπη έπί τ ά  χείρω, ού ένεκα ν,ναγ- 

κάσθη νά κατακλιθή. Το κακόν προΰβαινε 
γοογώ τώ  βη'ματι, ό δέ ασθενής σκληρο- 
τάτους ύπέμενε πο'νους, τηρών πάντοτε 

τήν αύτήν στωϊκήν αταραξίαν, ούδέποτε 
δέ ούδ’ έπ’ έλάχιστον μεμψιμοιρών. Καί 

έν αύταΐς ταΓς όδυνηροτέραις κρίσεσιν ήτο 
προσηνής καί μειλίχιος, άποκρύπτων άπό 

τών τέκνων καί φίλων «ύτοΰ τοΰς πονους 
του, αφελέστατα δέ καταπνίγων το αλγει
νόν αίσθημα, δπερ γισθάνετο βλέπων προσ- 
εγγίζον το τέλος αύτοΰ. ’Αρχομένου τοΰ 
θέρους τούτου, λίαν οχληρού καταστάντος 
έ'νεκα τών θυελλών καί τοΰ υπερβολικού 
καύσωνος, έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά 
έπανέλθη είς Parouseau, εξοχικήν πα
τρικήν οικίαν* είς ήν συνήθως μεταβαίνων 
κατ’ έτος, διήρχετο μηνάς τινας καί έν ί) 
είχεν ανιδρύσει οικογενειακόν τάφον. Φθά- 
σας έίς τήν πατρικη'ν του Ιδιοκτησίαν

ένόησεν δτι έμελλε ν’ άποθάνη ένταΰθα 
καί μυστικώς διέθετο τά  κατ’ αύτόν. Ώ : 
πρό πενταετίας ήδη ειχεν αποφασίσει, 
έκληροδότησεν είς τήν σχολήν τών λαλου
μένων ανατολικών γλωσσών την πολύτι
μον αύτοΰ νεοελληνικήν βιβλιοθηκην, 

ήτις άπετέλει, ούτως είπαν, εν δλον π λ ή 
ρες έν τώ  μέσω τών απείρων αύτοΰ β ι
βλίων. Ή  έκ πολλών χιλιάδων τόμων 
συνισταμένη αΰτη βιβλιοθήκη έχει μεταςυ 
άλλων πάντα τά  έν τη νεοελληνική προ 
τοΰ ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος τυπωθέντα 
βιβλία τά  καταστάντα διά τοΰτο σπανιώ- 

τατα  καί έν αύτή τή Έ λλαδι. Ινα κατορ- 
θώση τις τήν τοιαύτην συλλογήν, έπρεπε 
νά ήναι ώς αύτός ένωρίτατα φιλέλλην καί 
φιλομαθέστατος. Από τοΰ 14 έ'τους, ώς 

εϊδομεν, ήρξατο νά συλλεγη παν ο, τ ι 
είχε φυλάξει, τάς εφημερίδας, τας έκθεσεις, 
παν τό άναφερόμενον είς τήν νεοελ. φιλο
λογίαν καί ιστορίαν* Οι Ελληνες, ο; 
γινώσκοντες τον φιλελληνισμόν αυτοΰ 
έπεμπον αύτώ πλεϊστα έλλ; εργα. Αλλα 
καί αύτος ούδεμιας εφειδετο δαπανης εις 
προμήθειαν σπουδαίων βιβλίων, ών έστέ-

ρητό καί άτινα πολλάκις μέχρι τέλους 
τοΰ βίου του άντί πλείστου ήγόραζεν.

Ή  κηδεία αύτοΰ ήθέλησε νά γίνΛ, ώς 
οιόν τε άπλουστέοα, παραγγείλας νά μή 
τώ άποδοθωσιν αί όφειλόμεναι είς αύτόν 

τ ιμ α ί ώς μέλος τής ’Ακαδημίας καί ώς 

έχοντα το π«ράσημον τής λεγεώνος τής 
τιμής. Καί έξεπληρώθη μέν πιστώς ή 
θέλησίς του · άλλ’ ή κηδεία αύτοΰ, καί 
δλως ιδιωτικόν φέρουσα χαρακτήρα, έγέ
νετο ούδέν ήττον μεγαλοπρεπεστάτη. 
"Απαντες οί φίλοι αύτοΰ καί γείτονες έν 
τή έξοχή ήλθον, ϊν’ άποδώσωσιν είς τόν 

προσφιλή νεκρόν τόν ύστατον ασπασμόν. 
Πλήθος πυκνότατον είχε συρρεύσει, οΰτως 
ώστε μόλις μετά μίαν καί ήμισειαν ώραν 
έ'φθασε το φέρετρον άπο τής οικίας είς τήν 
εκκλησίαν τοΰ χωρίου Wimpelles, κο- 
μιζόμενον δ ι’ ανθηρών πεδιάδων καί 

χλοερών λειμώνων, κατά τινα  ώραιοτάτην 
φθινοπωρινήν πρωίαν, καθ’ ήν ό ήλιος 
ανατέλλει έν άπάση αύτοΰ τή λαμμρότητι. 
'Η φύσις, αθάνατος ούσα, έ'χει τάς αντι
θέσεις αύτής, ώσανεί ήθελε νά παραμυ- 
θη'ση τον άνθρωπον έν τώ μέσω τών σκη
νών τούτων τοΰ πένθους καί τοΰ θανάτου, 
παρέχουσα τρανήν καί ζωηράν τής αθανα

σίας άπόδειξιν. Ό  σεβασμιώτατος έπίσκο
πος τοΰ Meaux, σχεδόν τυφλός, ό'στις, 
έλθών προ ήμερών είχε παράσχει τώ  
συγγενεΐ αύτοΰ καί φίλω τάς τελευταίας 
τής θρησκείας παραμυθίας, περιέμενε τον 
νεκρόν έν τνί έκκλησία. Μετά τήν άπό-

λυσιν εξεθηκε δ ι’ ολίγων λέξεων συγκινη- 
τικωτάτων καί τάς άρετάς τοΰ έξοχου 
καί πολυκλαύστου άνδρός είτα δέ οί 
ΚΚ. Egger καί Blanc, άμφότεροι αρ
χαίοι φίλοι, άπένεμον αύτώ τόν ύστατον 
τοΰ σεβασμοΰ φόρον, άναμιμνήσκοντες τάς 

γνώσεις καί τά  έργα αύτοΰ, το προσηνές 
καί εύπροσήγορον καί ιδίως τήν μετριο
φροσύνην. Δ ιότι, άν αί γνώσεις τοΰ 

Br. de Presle ήσαν εύρύταται, ή μετριο
φροσύνη αύτοΰ ήτο έκτακτος. Ο ύκ ο ίδ α , 
ιδού αί λέξεις, άς συχνότατα έξέφερεν ό 
πολυμαθής ούτος άνήρ.Περί τά  τέλη τοΰ 
βίου του άπήγγελλεν είσέτι τεμάχια 
τοΰ περί Στεφάνου λόγου τοΰ Δημοσθέ
νους, δν ολόκληρον είχεν αποστηθίσει 
έλληνιστί, πρός τούτοις τό πρώτον βιβλίον 
τής Ίλ ιά δ ο ς ,τά ς  ώδάς τοΰ ’Ανακρέοντος, 

τοΰ Χριστοπούλου, τοΰ Σολομού. Όλίγας 
ημέρας πρό τοΰ θανάτου, είς άνακούφισιν 
τοΰ άλγους τοΰ προερχομένου έκ τής 
άΰπνίας πολλών νυκτών άπη'γγειλεν άπαν 
τό έλεγεΐον τοΰ Lafontaine είς τάς 
νύμφας τοΰ Vaux, πρός δέ πολλούς στί
χους ύπ’ αύτοΰ τούτου ποινιθέντας. Ε ν- 
ταΰθα έπιτραπήτω μοι ν’ αναγράψω έν 
τέλει προσωπικήν τινα  άνάμνησιν.

"Ενεκα τοΰ κατατρυχοντος αύτόν κακοΰ 
πάντοτε σχεδόν τήν πρώτην ώραν μετά 
τό μεσονύκτιον, ένίοτε δέ καί βραδύρερον 
έκοιμάτο, καί τότε δ ι’ όλίγας μόνον σ τ ιγ -  
μάς. Έ πειδή τό πνεΰμα αύτοΰ ήτο πάν
τοτε έγρηγορός, ύπεοερεθιζόμενον, οΰτως

είπειν, ύπό τής νόσου έπρεπε νά ένασχο- 
λήται άκαταπαύστως η είς αναγνώσματα, 

ή είς συνομιλίας μετά τών περί αύτόν. 
Δεκαπέντε σχεδόν ήμέρας πρό τοΰ θανάτου 

αύτοΰ, εύρών ήμας νύκτα τινά  παρά τή 
κλίνη του, παρεκάλεσε νά έξακολουθήσω- 

μεν τήν άρξαμένην άνάγνωσιν τών απομνη
μονευμάτων τοΰ στρατάρχου Bandon, 
άλλοτε φίλου του. Κατά τήν νύκτα εκεί
νην ή ζέστη ήτο πνιγηρά, καταιγίς τις 
τών συνήθων καί έπιπόνων αύτώ πρού- 
μηνύετο. Βλέποντες’, δτι ήτο δύσκο- 

λον νά έξακολουθήσωμεν , έσκέφδημεν 
λάβωμεν άνά χεΐοας 'Ελληνικόν βιβλίον 
φθάσαν τήν αύτήν πρωίαν καί μένον παρά 

τή  κλίνη του · (ήσαν τά  Κυκλαδικά τοΰ 
Μηλιοράκη, δν πρό ολίγου ό σύλλογος 

τών έλλ. γραμμάτων είχε βραβεύσει) καί 

ν’ άρχίσωμεν τήν έλλην. άνάγνωσιν. 

Εύθύς ώς ό δυστυχής ασθενής ήκουσεν 
άντηχοΰντας είς τό ούς αύτοΰ τούς ήχους 
τής προσφιλούς έκίίνης γλώσσης, τό 
πνεΰμα αύτοΰ εξηγέρθη · ήκουε μετά 
προσοχής μεγάλης έπανορθών όσα έσφαλ- 
μένως προύφέρομεν, καί μεταφράζων γαλ
λιστί, δ, τ ι  τώ άνεγινώσκετο, έλληνιστί. 
'Η στενοχώρια ήλαττοΰτο, ό ασθενής 
ήσύχασε, βαθμηδόν δ ’ έκοιμήθη. Τοΰτο 
•ήτο τό τελευταΐον ανάγνωσμα , δπερ 
ήκουσε, καί ή 'Ελλάς, ή'τις παρέσχεν 
αύτώ τάς πρώτας τής νεότητος αύτοΰ 
απολαύσεις, παρέσχεν αύτώ καί τήν τελευ
ταίαν έν τώ βίω άνάπαυσιν.

Φ Α Κ Ο Χ Ο Ι Ρ Ο Σ  Ο  Α Ι Θ Ι Ο Π Ι Κ Ο Σ ·

Ούδέν ειδεχθε'στερον και άγριώτερον τοΰ θη
ρίου τούτου. *Ας ααντασθή δ αναγνώστης ζώον 
παχύτατον κα'ι χονδροειδέστερον και τοΰ £ινοκέ- 
ρωτος, έχον τήν μέν κεφαλήν υπέρμετον, τερα
τώδη, παράδοξον, το δέ δέρμα πτυχωδες καί βρί- 
θον -αντοίων φακοειδών και άκροχορδονοειδών 
εξανθημάτων, αποφύσεων κερατοειδών καί σαρ
κωμάτων, τούς οφθαλμούς μικροτάτους, σκαρ-

δαμυκτικοΰς,το στόμα έσχισμένον δίκην καμίνου, 
το άνω χείλος προπετές, άνατεινόμενον εκατέ
ρωθεν υπό δόο φοβερών χαυλιοδόντιον, Ιστραμ- 
μένων προς τα έξω, και θά όμολογήση οτι παρα
βαλλόμενος προς αύτον, δκοινος αγριόχοιρος είναι 
έπ’ αλήθειας Άδωνις.

Τοΐς χαρακτηριστικούς δέ τούτοις προσθετέον 
φυσιν θηρι<οδσετάτην καί άδάμαστον, ώθοΰσαν

άδιαλείπωςτον φακόχοιρον εις τήν έρημίαν καί 
εις τΐι προσβάλλειν έμμανώς παν τοπροστυγχά- 
νον, δένδρα, ζώα καί ανθρώπους.

Το δαιμονοφόρητον τοΰτο τέρας κατάγεται έκ 
τής διακεκαυμένης Αφρικής, (διο καί Αίθιοπικον 
επικαλείται) δ’θεν εσχάτως έστάλησαν εις τονέν 
Παρισίοις Ζωολογικον κήπον δυο σπάνια δείγ
ματα , ών παρατίθεμεν τήν εικόνα.

Μεσοΰντος τοΰ παρελθόντος ιανουρίου,είδον οι 
κάτοικοι τή ς μικρας γαλλικής πόλεως Πραδές 
κατά τινά έσπέραν διερχόμενον διά τή ς άγορας 
καί τέλος καθήμενον χαμ αί , κεκμηκότα καί 
λιμώττοντα ^ακενδυτην τινά 'Ισπανόν, δστις 
ήρξατο νά διηγήται τοΐς περί αδτον δτι, λειπο- 
τακτήσας έκ τοΰ στρατοΰ τοΰ Δον Καρόλου, 
ένεκα τών δπδ τών επαναστατών καθ’ έκάστην 
γινομένων κακουργημάτων, ήρχετο ζητήσων 
στέγην καί άρτον παρά τών φιλοξενών τής Πρα
δές κατοίκων. Ούτοι δέ, οικτείραντες τήν 
κατάστασιν αύτοΰ, ώδήγησαν αύτον πρδς τδν 
ιερέα της κώμης άββάτην Βλαγκέ, δστις άπε- 
λάμβανε φήμης ανθρώπου λίαν φιλελεήμονος.

Ό  Ιερεδς θεραπεύσας παρέλαβε τδν λειποτά-

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α .

κτην Σεκοΰνδον ώς κηπουρδν, καί μετ’ ολίγον 
αφήκεν αύτδν σχεδόν κύριον τοΰ πρεσβυτερίου. 
Άλλ’ ούτος, ίδών τυχαίως δ'τι δ ίερευς έφύλαττ;ν 
έν τινι κιβωτίω σπουδαία χρηματικά ποσά διά 
τάς άνάγκας τή ς κοινότητος, έκρινε νά σφετε- 
ρισθγι αύτά, φονεύοιν τδν ευεργέτην του.

Πρδς τοΰτο έξελέξατο άπομεμονωμένον τινά 
τοΰ κήπου διάδομον, καί έκεΐ, δπδ τούς πυκνους 
θάμνους, έξώρυξε τδν τάφον τοΰ ίερέως Βλαγκέ.

Τ ή  3  άπριλίου πληρώσας τδ τυφέκιον του διά 
δύο βολών, καί ολίγης πυρίτιδος, δπως μή δ 
κρότος τοΰ δπλου άκουσθή παρά των γειτόνων, 
έκρυψεν αύτδ είς τδν λάκκον, εις δν προύτί- 
θετο νά φέρη τδ θΰμά του. Έφρόντισε δέ ΐνα 
παραθέσγι καί νέαν περισκελίδα καί ύποκάμισον,

όπως δυνηθή νά άπαλλαχθή τών κατά ,τδν φόνον 
κηλιδωθέντων φορεμάτων. Έ ποίησε δέ τήντρο- 
μεράν ταύτην προπαρασκευήν έπί δύο έβδομά- 
δας, προσφερόμενος πρδς τδν εύεργέτην αύτοΰ 
μεθ’ υποκρισίας μειλιχίου.

Τέλος μετά πολλάς απόπειρας κατώρθωσεν 
έσπέραν τινά νά φέρή τδν ταλαίπώρον ίερέα παρά 
τδν τάφον, έπί προφάσει φυτεύσεως δένδρων 
τινών, καί έκεΐ, άρπάσας τδ δπλον έπυροβόλησε 
τδν άγαθδν κύριόν του κατά τδ στήθος. 'Ο  ίερεύς 
π ίπτει πεπληγωμένος μέν, άλλ’ ούχί νεκρδς. 
’4νίσταται καί πειραται νά φόγη. Τότε 
έπήλθε σκηνή φρικώδης, ήν μόνος δ Σεκοΰνδος 
ήδυνηθη νά περιγράψ? ενώπιον τών δικαστών 
Ό Σεκοΰνδος, βλέπων έτι ζώντα καί άνιστάμε-



νόν, αρπάζει τών τριχών τον ίερεα,ό'ττις πειραται 
τότε νά μαλάξω τον δολοφόνον, « Έ λεος! κραυ- 
γάζων γονυπετής προς αύτόν. Έ λ ε ο ς ! . . .  Άθλιε 
Σεκοΰνδε, τί πράττεις; Ε ϊς τ ί  not έπταισα; » 
Άλλά τότε δ δολοφόνος περιτυλίξας τήν κεφαλήν, 
φράξας τδ στόμα τοϋ ίερέως δια μανδυλίου, και 
πατάξας τδ κρανίον διά λίθου σύρει αύτδν, εις τδν

τάφον. Έ κ ε ΐ δέ ήρξατο νά άφαιρή διά τίνος 
σκαπάνης τά κατά τήν πάλην κατολισθήσαντα 
χώ ματα, έν ώ δ καταβεβλημένος και αίματό- 
φυρτος ίερευς βλέπει αγωνιών παρασκευαζόμενον 
τδν τάφον α&τοϋ. Μάτην δέ πειραται πάλιν νά 
μαλάξη τον δολοφόνον, παρακαλών ί'να έλεησγ, 
αύτόν, και μεθ’ δ'ρκου υποσχόμενος ί'να μηδενι

φανερώσν) τδ έγκλημα. Άλλ’ δ αμείλικτος 
'Ισπατδς αρπάζει τέλος και ρίπτει αύτδν ζώντα 
εϊς τδν λάκκον. Ό  ταλαίπωρος ίερευς καταβάλ
λει υστάτην τινά προσπάθειαν πρδς αποφυγήν 
τοΰ φρικαλέου τούτου θανάτου· άλλ’ δ αιμοχα
ρής αύτοΰ αντίπαλος πλήττει τδ άθώον θΰμα διά 
τής σκαπάνης κατά κεφαλής, θραύει τδ κρανίον,

εξ ού έκπηδώσιν οί οφθαλμοί, και δτε τδ σώμα 
μετεβλήθη εϊς μάζαν αμορφον, καλύπτει αύτο 
διά χώματος δπερ καταπατεί, θέλων νά κατα- 
χώσή τήν χεϊρα τοϋ δυστυχοϋς ίερέως, ό'στις 
καίπερ έκπνέων κινεί αύτήν έξω τοϋ τάφου, οίο- 
νεΐ ζητών βοήθειαν.

Μετά τδτέλος τοΰ φρικώδους τούτου δράματος 
δΣεκοϋνδος ήλλαξεν ήσύχως τήν περισκελίδα 

και το υποκάμισον, έπορεύθη είς οΐϊπνονj και 
μετά ταυτα, άνοίξας τδ κιβώτιον, αφτρεσε

δώδεκα χιλιάδας φράγκων, ατινα εκρυψεν έν τώ 
κήπω. Τ ή  έπαυριον εξήλθεν ενωρίς καί ήρξατο 
νά έρωτα τοδς παρερχομένους άν είδον τον άφα- 
νισθέντα ίερέα.

Μετά πολλάς ματαίας ερευνάς οί αστυνόμοι 
είδον τή  10  άπριλίου τήν χεΐρα τοϋ ίεοέως 
έξερχομένην τοΰ τάφου, αύτην έκείνην, ήν δ 
Σεκοΰνδος Ιπειράθη νά καταχώση, και ή'τις 
υπδ τελευταίου τινδς σπασμοΰ προκύψασα έκ 
νέου άπεκάλυψε τέλος τδ κακούογημα.'Ονεκρδς

ζ  κ  /Η .

έξήχθη τοΰ τάφου" δ δέ Σεκοΰνδος, συλληφθεις, 
πρώτον μέν ήρνήθη τά πάντα · άλλά τδ χρυσίον 
δπερ ευρέθη έν τώ  θυλακίω αύτοΰ, αί κηλίδες 
τών φορεμάτων του, ήνάγκασαν αύτδν νά δμο- 
λογησή τά πάντα.

Δικασθείς, κατεδικάσθη εσχάτως είς θάνατον. 
'Η  δέ τιμωρία αύτοΰ έξετελέσθη τή  3 ίουνίου.

Le gerant responsable P. LAGIER.


