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Η ΚΕΡΚΥΡΑ.
(Μετά εϊζόνος, δρα σελ. 81.)

Ο,τι καλόν καί ώραΐον, ό άνθρωπο; ευχαριστείται 
νά δλίπη και νά Οαύ|*άζη. Τούτο συμβαίνει καί ώ; 
πρός τά; τοποθεσία; έκείνας, άς ή φόσ·.; έπροίκισε διά 
έκτακτων θέλγητρων. ’Ενώπιον τών περικαλλών σκη- 
νογραφημάτων τή; φύσεω; ευρισκόμενό; τι;, απορεί 
πράγματι πώς είναι δυνατόν νά συγκεντρώνται έν σμι- 
κρφ άναλόγω; χώρω τοσαΰται καλλοναί, τοσαΰτα θέλ- 
γητρα. Τούτο αΐσθανόμεθα καί ώ; προ; τήν ύπό τής 
φύσεω; τοσούτον πλουσίως πεπροικισμένην νήσον Κέρ
κυραν, ή; πάς κόλπο;, παν άκρωτήριον, πά; λόφο;, 
γραφικωτάτην παρέχουσι θέαν. Επομένως νομίζομεν 
δτι οί ήμέτεροι άναγνώσται, ϊδόντε; ήδη έν τώ'Εσπεροι 
θέαν τής Κέρκυρας, ευχαρίστως θά Γδωσι καί άλλην 
τοποθεσίαν τής εύθαλλοΟ; καί εύφορου Ελληνικής νή
σου. Τήν σημερινήν δέ εικόνα συνοδεύομε·/ διά τού 
κάτωθι άρθρου.

Σ. τ. Δ.

νήοο;,
Π

ΡΟΣ δυσμά; τή; ακτής τής Ηπείρου καί 
εις μικράν από τών Κεραύνιων όρέων 
άπόστασιν κεΐται έν τω Ίονίφ πελάγει 
ούχί μεγάλη, φέρουσα το άρχαΐον όνομα 

Κόρκυρα ή Κέρκυρα, κληθεΐσα δέ έπί τής 
έςουσία; τών Βενετών Κορυφή ή Κορφοί (Corfu). 
Δύο όρέων σειραί διασχίζουσιν αύτήν, ών ή 
υψηλότερα κορυφή, ύψουμένη 94G μέτρα ύπεράνω 
τή; επιφάνειας τής θαλάσσης, φέρει τό όνομα 
τοΰ Παντοκράτορας. Οί αρχαίοι συγγραφείς καί 
άλλας ονομασίας δίδουσι τή νήσω ■ οί μέν κα- 
λοΰσιν αύτήν Δρεπάνην, οί δέ Φαιακίαν, άλλοι 
Σχερίαν καί άλλοι άλλως. Τό όνομα Μάκρις, 
δπερ είχεν ή νήσος (Απολλώνιος 'Ρόδιος 520, 
990) άποδεικνύει τήν στενήν αύτής σχέσιν πρός 
τάς άκτάς τής Φοινίκης καί τής Συρίας, ένθα 
έλατρεύετο ό θεός Μάκαρ, ό υψιστο; θεός τοΰ 
ήλιου καί τοΰ πυρός έν Φοινίκη· έσφαλμένη 
είναι ή έτυμολογία έκ τοΰ μακροΰ τής νήσου 
σχήματος. Καί τό όνομα Φαιακία εμφαίνει 
τήν σχέσιν ήν οί Φαίακες είχον μετά τών εύ
τολμων τής Φοινίκης θαλασσοπόρων. Δύσκολος 
καί ούχί άρκούντως σαφής είναι ή έτυμολογία 
τής όνομασίας Κερκύρα;· ίσως παράγεται έκ τοΰ 
Έρκους (orcus), τόπου κλειστού, περιωρισμένου, 
άντρου, σπηλαίου, κατοικίας τών άγριων καί 
πρώτων τής γής κατοίκων. Κοινή ύπήρχεν ή 
γνώμη, δτι ή ύπό τοΰ 'Ομήρου άναφερομένη 
Σχέρια, ή νήσο; τοΰ Αλκινόου καί τών Φαι- 
άκων, ήτο ή Κέρκυρα αύτή, καί δτι έν αύτή 
εύρεν άσυλον ό "πολύπλαγκτος” Όδυσσεύς. Απο
δεδειγμένου είναι ίστορικώς δτι ή Κέρκυρα καί 
αί παρακείμενοι αύτής άκταί ύπήρξαν εί; άρ- 
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χαιοτάτους ήδη χρόνους γνωσταί εις τούς τολ
μηρούς τής Μικρά; ’Ασίας θαλασσοπόρους, 
τινες διέδωσαν τάς γνώσεις, τάς τέχνα; καί 
έπιστήμας. Βαρά τών αρχαίων συγγραφέων 
μανθάνομεν δτι οί πρώτοι τής Κέρκυρας κάτοικοι 
άνήκον εις τούς θρασείς έκείνους πειρατάς, τούς 
τήν ανατολικήν παραλίαν τοΰ Άδριατικοΰ κόλπου 
τό πάλαι κατοικήσαντας καί Αιβυρνούς κα- 
λουμένους. Οί πειραταί ούτοι έςέτεινον τάς 
ληστρικάς έπιδρομάς αύτών ού μόνον εις τάς 
περικειμένα; νήσους, αλλά καί πρός τάς άκτάς 
τής’Ιταλίας. '0. "Ομηρος (Όδύσσ. 1, 105) ανα
φέρει δτι Μέντης, ό τών Ταφίων ήγεμών, πρώ
τος έπλευσεν έκ τής ακτής τής Άκροκεραυνίας 
εις τήν άρχαίαν Ί'εμέσην τής Ιταλίας, δπως 
άνταλλάξη χαλκόν αντί σιδήρου. ’Εκ τοΰ σπου-

άύΖα. — Ή tonri, τοΰ Σιτ/ϊίσιιοι· τιοτ Τιριιαιών σχοπιττιΊιτ. — Διά/γορα. — Χΐτίγματα 
χαί f.iatig.
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Ή Ιίίρχυρα. — Ή όασί/.ισσα τΐ,ί OZZ«nli«g χαί ή ύιάάοχοί τον Ορότου. — 
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αύτής μέχρι τών βορείων άκτών τοΰ Άδριατικοΰ 
κόλπου. Αλλά καί ή Κέρκυρα συνεμερίσθη τήν 
τύχην τών άλλων Έλλην. χωρών· έριδες έσω- 
τερικαί καί έμφύλιοι πόλεμοι έςησθένισαν αύτήν, 
καί ήδη τώ 427 πρ. Χρ. ήρςαντο αί διαιρέσεις. 
Τούς έσωτερικούς τούτους σπαραγμούς διεδέχ- 
θησαν έπιδρομαί τών περιοικούντων Ιλλυριών 
πειρατών, μέχρις ού τω 226 πρ. Χρ. οί 'Ρω
μαίοι συμπεριέλαβον καί τήν Κέρκυραν εις τό 
άπέραντον αύτών κράτος. Κατά τόν Γ. μετά 
Χρ. αιώνα οί Νορμαννοί έγένοντο κύριοι αυτής, 
άντικατασταθέντες 
κρατόρων.
τήν έ' 
αύτή μέχρι 
ή Βενετική 
τής ’ 
κυρα μέρος 
εις χεϊρας 
1807, δτε συνεπεία τής 

Γάλλους

δαιοτάτου τούτου χωρίου τοΰ 'Ομήρου μανθά- 
νομεν δτι οί Τάφιοι ήσαν έμπειροι μεταλλουργοί 
(έν τάφοι; δηλ. ύπό γήν οΐκοΰντες), καί γνωστόν 
είναι δτι οί Τάφιοι κατωκουν έν άρχαιοτάτη 
έποχή τάς άκτάς τής Μικράς ’Ασίας, συμπερι
λαμβανόμενοι καί ύπο τό όνομα τών Καρών. 
Οί Κάρες έξουσιάσαντες τής θαλάσσης κατέλαβον 
μετ’ ολίγον καί διάφορα μέρη τής δυτικής ' Ελ
λάδος, τήν Πελοπόννησον, τάς νήσους, μετακο- 
μίσαντες καί τήν λατρείαν τοΰ ύπ’ αύτών λα- 
τρευομένου ύπερτάτου δντος, τού Δωδωναίου Διός, 
τοΰ έκ τών έγκάτων τής γής τήν γήν σεί- 
οντος καί κινούντο;. Τάς τών Καρών θαλασσίας 
θεότητας μαρτυροΰσι καί άρχαιότατά τινα ονό
ματα, ώς τό όνομα Σάμη (ή Κεφαλληνία) 
δπερ έσήμαινε βράχον έν τω μέσοι τής θαλάσσης 
(Στράβων 34G).

Έπί πόσον χρόνον οί αρχαιότατοι κάτοικοι 
έμειναν έν Κερκύρα δεν είναι ακριβώς γνωστόν ■ 
τό βέβαιον είναι δτι αύτού; διεδέχθησαν άλλοι 
άποικοι, "Ελληνες, οιτινες κατά τον Γ. πρ. Χρ. 
αιώνα διαπλεύσαντες τον Κορινθιακόν κόλπον 
άφίχθησαν εις Κέρκυραν καί έννοήσαντες τήν 
σπουδαιότητα τής νήσου, ώς καταλλήλου ορμη
τηρίου διά τάς θαλασσίας έπιδρομάς, κατέλαβον 

Οί άποικοι ούτοι ήσαν Έρετριεϊς, ές 
όρμώμενοι, οιτινες συμπαρέλαβον μεθ’ 
καί πρόσφυγας τής έν Μικρά Άσία 
Κύμης. Δράσεις πειραταί έξετέλεσαν 

τάς μεσημβρινός τής Ιταλίας 
εί;

ς, ένθα ίδρυσαν 
πρώτην ελληνικήν άποικίαν εί; τά άπό-

αύτήν. 
Εύβοια;
έαυτών 
πόλεως 
έπιδρομάς πρό·. . , 
παραλία; καί έφθασαν μέχρι Κομπανίας 
τούς πρόποδας ηφαιστείου όρους, Γ Λ ’■ 
τήν πρώτην ελληνικήν άποικίαν οι» 
κέντρα ταΰτα μέρη, τήν πόλιν Κύμην, ές ής 
διεδόθησαν ό πολιτισμός καί αί τέχναι. Ίώνων 
δντων τών πρώτων άποίκων Ίώνιος κόλπος 
έκλήθη τό πρώτον ή Άδριατική θάλασσα. Μετά 
τούς "Ιωνάς ήλθον οί Δωριείς έκ Κορίνθου, 
έκ τοΰ γένους τών Βακχιαδών, 
ύπό τήν οδηγίαν τοΰ Άρχίου.
'Ηρακλείδης, ήτο ό 
κυραν καταλαβών.

οιτινες ήλθον 
Χερσικράτης, 

ό τφ 734 πρ. Χρ. τήν Κέρ- 
Οί Κορίνθιοι ούτοι Δωριείς 

έςέτεινον τήν έπιρροήν αύτών καί έπί τών άνα- 
τολικών τοΰ ’Αδριατικοΰ κόλπου άκτών, ίδρύσαν- 
τες άποικίας, ών προεςήρχον ή Λεύκάς, ή Άλυ- 
ζία, τό Ανακτόρων, ή Άμβρακία, ή Απολλωνία 
καί ή Έπίδαμνος, αίτινες διέδοσαν τόν Έλλην. 
πολιτισμόν εις τάς περιοικούσας βαρβάρους φυ
λάς. Οί Δωριείς ούτοι ήσαν καί οί θεμελιώ- 
σαντες τάς άποικίας τής μεσημβρινή; Ιταλίας 
καί Σικελίας, ών προεξήρχον ό Τάρας, ή 'Ηρά
κλεια, αί Συρακοΰσαι, ό Άκράγας, ή Σελινοΰς 
κ. άλ. Εις τάς άποκέντρους έκείνας τή; Δύ- 
σεως άκτάς νέα άνεφάνη Ελλάς, κέντρον πο
λιτισμού καί Ελληνισμού.

Μακροχρόνιος ύπήρξεν ή έξουσία τών Κο- 
ρινθίων έπί τοΰ Άδριατικοΰ κόλπου· τέλος δμως 
οί Κερκυραΐοι, φλέγόμενοι ύπό τοΰ αισθήματος 
τής ελευθερίας, αισθανόμενοι δέ καί τήν ίσχόν, 
ήν παρεΐχεν αύτοΐς ή τής πατρίδο; αυτών έπί- 
καιρος θέσις, άπεφάσισαν ν’ άποτινάξωσι τον 
μισητόν ζυγόν καί συμπλακέντες τό πρώτον 
κατά τό G65 πρ. Χρ. έν θαλάσση μετά τών 
Κυρινθίων ήραντο νίκην περιφανή καί ού 'μόνον 
ήνάγκασαν αυτούς ν’ άποσυρθώσιν αλλά καί έν- 
τελώς τήν έπιρροήν τών Βακχιαδών κατέβαλον. 
’Από τής εποχής δ’ έκείνης έμεινεν ή Κέρκυρα 
έλευθέρα καί αυτοδιοίκητος, έκτείνασα τό κράτος

αισθανόμενοι δέ καί την ΐσχύν,

,ες ύπο τών Βυζαντινών αύτο- 
Τω 1204 περιέπεσεν ή Κέρκυρα εί; 

;ουσίαν τών Βενετών, οιτινες διέμειναν έν 
τοΰ έτους 1797, δτε καί κατελύθη 
δημοκρατία. 'Ιδρυθείση; τω 1880

Ίονίου δημοκρατίας άπετέλεσε και ή Κέρ- 
t ' — _ -ομ crcTcyαυτής, καί ώς τοιαύτη περιέπεσεν 

τών ‘Ρώσσων μέχρι τής α'. ’Ιουλίου 
1807, δτε συνεπεία τής συνθήκης τής Τιλσίτης 
παρεδόθη εις τούς Γάλλους, ύφ’ ους διέμεινε 
μέχρι τοΰ 1815, δτε κατά τήν συνθήκην τών 
ΙΙαρισίων έτέθη μετά τών άλλων Ίονίων νήσων 
ύπό τήν προστασίαν τής ’Αγγλίας.

Μόλις δε κατά τό 1863 ηύδόκησεν ή θεία 
Πρόνοια νά έπαναφέρη τήν Κέρκυραν καί τάς 
άλλα: Ίονίους νήσους εις τάς άγκάλας τής 
μητρδς Ελλάδος, ώστε ν’ άποτελώσι μέρος ανα
πόσπαστο·; τής χώρας εκείνης, μεθ’ ής ου μόνον

ΤΑΣ

ΣΧΕΣΙΣ
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ

ΔΑΚΟΡΩΜΟΥΝΙΚΑΣ ΙΔΙΑι < 
ΔΡΑΣΙΣ ΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ιστορική Μελέτη ύπό Σ. Κρητικού.

(Συνέχεια καί τέλος.)

ΚΡΑΤΟΥΣ

ΦΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΤΤΙ- 
ΕΤΤ ΑΥΤΩΝ.

ΑΤΑ το 1042 οι Δακορωμοΰ- 
νοι έγένοντο σύμμαχοι τών Βυ
ζαντινών έπί τής Βασιλίσση; 
Ζωής κατά τον Κεδρηνόν ιστο
ρικόν, καί έπολέμησαν τούς 

Βουλγάρους. Άλλα καί κατά το 
' 11G8 οί τά περί τον Ευξεινον οί- 

κοΰντες Δακορωμοΰνοι καί τήν 
Μολδαβίαν καί Βεσσαραβίαν επί 
Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ πρόσ- 
έφερον αύτω έπικουρίαν κατά τών 

Ούγγρων είσβαλόντες μετά τών Βυζαντινών εις 
Ουγγαρίαν. Λέοντα δέ τινα Βατάτζην έπίκλην, 
έτέρωθεν στράτευμα άλλο τε έπαγόμενον συχνόν, 
καί δή καί Ρωμαίων πολύν όμιλόν έκ τών παρά 
τιρ Εύςείνφ πόντιο χωρίων (τής νΰν δηλ. Βεσ- 
σαραβίας) έμβαλεΐν έκέλευσεν εις Μοαγγυαρίαν 
"Ζώσιμο;”. Στρατηγοΰντος ’Ανδρονίκου τοΰ 

Λαμπαδά, Νικηφόρου τοΰ Πατρολοίφου καί άρ- 
χιστρατηγοΰντος τοΰ Τωάννου Δούκα είσέβαλον 
έν Ούγγαρία οί Βυζαντινοί μετά τών ρηθέντων 
'Ρωμανοδακών, κώμαι; τε πολυανθρωποτάταις 
έντυχόντες πολλαϊς, μέγα τι λαφύρων περιε- 
βάλοντο χρήμα καί άνθρώπων πολλούς έκτειναν 
πλείστους δέ καί ήνδραποδίσαντο. Μέλλοντές 
τε ήδη άπαίρειν, σταυρόν χαλκού πεποιημένον 
ενταύθα άναστήσαντες, τοιάδε τινά έπέγραύαν

“ ’Ενθάδε Παννονίης ποτέ άκριτα φύλα γενέθλης, 
Δεινός Αρης καί χειρ έκτανεν αύοονώιν 
‘Ρώμη» οπότε κλεινό; οϊο; άναασε Μανουήλ 
Κομνηνών κρατόρων εΐχο; άριατονόμων.

(Κατά τόν Φιλιππίδην έκ Βυζαντινών Ιστορικών.)

Έκ τών εϊρημένων έςάγεται δτι κατ’ έκείνην 
τήν έποχήν ύπήρχον έν Δακία ή Δακορουμανία 
ίδιοι έςουσιασταί καί αύτόχθονες ήγεμόνες, διότι 
ότέ μέν Σκΰθαι μετά τών Δακορωμούνων έβο- 
ήθουν τούς πέραν τοΰ Δουνάβεως Βλάχου; καί 
αύτούς τούς βασιλείς τοΰ Βυζαντίου, ότέ δ’ έποί- 
ουν έπιδρομάς ύπό ίδιους άρχηγούς. Άλλ’ οι 
πέραν τού Δουνάβεως Δακορωμοΰνοι ή Βλάχοι, 
οΰ; οί· Βυζαντινοί συγγραφείς καλούσι Δάκας 
καί Πατζινάκας καί Μαυροολαχίτας κατά τόν 
Πορφυρογέννητον νικηθέντες ύπό Αλεξίου τοΰ 
Κομνηνοΰ, ώς ό Ζωναράς άναφέρει, κατά τό 1118 
μετωκίσθησαν εις Μογλέναν παρά τήν Καστοριάν 
τή; Μακεδονίας καί ώνομάσθησαν Μογλενΐται 
ΓΙατζινακΐται, καί παρά τών 'Ελλήνων μετά 
ταΰτα έπεκλήθησαν Μαυροβλάχοι, δί απερ κακά 
καί λεηλασίας αύτοΐς έπράςαντο καί τελευταΐον 
Κουτζοβλάχοι ήτοι χωλοί Βλάχοι <’■>; καταγό
μενοι έκ τών νικηθέντων καί ών τά μέλη θεω
ρούνται έλλιπή.

Τό ο’ όνομα τούτο διεδόθη καί έπεκράτησε 
περί δλων τών διεσπαρμένων έν τε Μακεδονία, 
Ήπειροί καί Θεσσαλία Δακορωμούνων συγχω- 
νευθέντων έν τω ίθαγενεϊ έλληνικίρ στοιχείο», 
δπερ συνέβη καί τοί; παρά τάς άκτάς τοΰ Εύ- 
ςείνου οίκοΰσιν, ους πολλάκις οί Βυζαντινοί με- 
τεχειρίσθησαν εις έκστρατείας κατά τών Κου- 
μάνων, Ούγγρων καί Ιταλών καί άλλων έθνών.

Κατά δέ τήν "Ανναν τήν Κομνηνήν καί τόν 
Χωνιάτην άχρι τοΰ τέλους τή; 12Ί' έκατονταε- 
τηρίδο; οί Βλάχοι μετά τών Κουμάνων έςουσί- 
αζον τήν Δακορουμανίαν, ήν καί Δακίαν κα- 
λοΰσιν. Οί πέραν δμω; τοΰ Δουνάβεω;, οί έν 
Μοισία Δακορωμοΰνοι, ύπέκειντο τοΐ; βασιλεύσι 
τού Βυζαντίου, έως ού οί αδελφοί Πέτρος καί 
Άσσάν, Βλάχοι οΐκοΰντες παρά τόν Αίμον έπα- 
ναστατήσαντες ένικήθησαν ύπό τοΰ Ίσαακίου 
βασιλέως τοΰ Βυζαντίου. Άλλ’ ένωθέντε; μετά 
τών Κουμάνων τής Μολδαβίας καί τούς ομο
γενείς αύτών τούς κατοικοΰντας τό πέραν τοΰ 
"Ολτου Μπανάτον, έπανέκτησαν τήν Μοισίαν καί 
ενωθέντες μετά τών Βουλγάρων έςηκολούθουν 
τας λεηλασίας αύτών κατά τού Βυζαντινού βα
σιλείου. Άλλ’ δτε κατά τό 1204 ή Κωνσταν- 
τινούπολις ήλώθη ύπό τών Γάλλων καί Ενετών, 
άνηγορεύθη δέ βασιλεύς Κωνσταντινουπόλεως ό 
κόμη; τή; Φλανδρία; Βαλδουίνο;, ούτο; έςε- 
στράτευσε κατά τών Δακορωμουνοβλάχων καί 
Βουλγάρων. Άλλ’ έν Άδριανουπόλει ήχμαλω- 
τισθη τό 1205 καί ό’Ιωάννης ήγεμών έφόνευσε 
τούτον έν Τουρνόβιρ έξαπλώσας μετά τούτο τήν 
δυναστείαν του καί έπί τών λοιπών Βλάχων καί 
Βουλγάρων καί κηρυχθείς βασιλεύς πάντων 
τούτων.

Τότε έγραψε πρός τόν Πάπαν Ίννοκέντιον Γ'. 
αίτούμενος τήν αύτοΰ φιλίαν καί ενωσιν μετά 
τή; δυτική; έκκλησία;, δι’ δπερ καί έχρίσθη 
βασιλεύς ύπό Λέοντος Καρδιναλίου τού Πάπα. 
Αλλ’ ό Πάπας μή δούς αύτω συνδρομήν κατά 

τού ρηγό; Ούγγαρίας, διήγειρε τήν άργήν του καί 
ό ’Ιωάννης άπέρριψε τήν ενωσιν.

’Ολίγον δμω: διήρκεσε καί τό βασίλειον τούτο, 
διότι μετά τόν θάνατον τού Ίωά,ννου οί Δακο- 
ρωμοΰνοι ύπετάγησαν τοί; Βουλγάροις, ή δ’ αύ- 
τόχρημα Δακία, ή νΰν Δακία καί Μολδαβία ώ; 
καί ή Βεσσαραβία έπέπρωτο κατά τό 1228 νά 
κατακλυσθή ύπό τών Τατάρων.

Οί έκ τών πεδινών μερών διαφυγόντε; τότε 
τόν θάνατον Δακορωμοΰνοι, οί μέν κατέφυγον 
εις Τρανσυλβανίαν, οί δέ εί; διαφόρους τοΰ Βυ
ζαντινού βασιλείου χ<ύρα; ύποκειμένου τότε τοίς 
Βουλγάροις εις τού; κατά τών Λατίνων πολέ
μους αύτών. Αί πεδιναί ούν χώραι τής Δα- 
κορουμανίας άπέβησαν έρημοι καί άκατοίκητοι 
καί μόνον εις τά δύσβατα καί Ορεινά μέρη ήδυ- 
νήθησαν νά διατηρηθώσιν οί άτυχεϊς κάτοικοι 
κατά τήν φοβεράν έκείνην έποχήν, καθ’ ήν έκυ- 
βερνώντο ύπό ιδίων ηγεμονίσκων όνομαζομένων 
"Βοεβόδ” οΐκοΰντες πρός τά κάτω μέρη τής 
Βλαχίας καί Μολδαβίας ή καί σχηματίσαντες 
άλλας μικροτέρα: "Καπετανίας” όνομαζομένας, 
αί όποίαι ύπετάσσοντο ώς έπί τό πλείστον ύπό 
τούς Κουμάνους καί άλλας φυλάς. Αί δέ δύο 
έν Τρανσυλβανία, ή μέν έν Φαγγαρασίιρ, ή δέ 
έν "Μαραμός”, έπολιτεύοντο ώς άνεςάρτητοι 
ένεκα τής άπορθήτου καί ίσχυράς τοποθεσίας 
αύτών.

’Αλλ’ αί δύο αύται άνεςάρτητοι ήγεμονίαι 
συνθλιβόμεναι έκ τοΰ αύςοντος πληθυσμού ώς 
καί ένοχλούμεναι ύπό τών Ούγγρων προτρεπο- 
μένων ύπό τοΰ Πάπα, δπως τούς άναγκάσωσι 
νά παραδεχθώσι τό λατινικόν δόγμα, άπεφάσισαν 
νά έπανέλθωσιν εις τήν παλαιάν πατρίδα των. 
Καί ιδού ό Ι’άδουλ Νέγρος κατά το 1241 μετά 
τών άρχόντων, τοΰ κλήρου καί τοΰ λαού κατα
λαμβάνει τήν Βλαχίαν.

Τό δέ 1352 ό Μπογοάν Βοεβόδας έγκατα- 
λείπει τό Μαραμός καί εισέρχεται έν Μολδαβία 
μετά τών άρχόντων, τοΰ κλήρου καί τής οικο
γένειας αύτοΰ καί τήν Σουτζάβαν καθίστησιν 
έδραν τής ηγεμονίας αύτοΰ.

Εντεύθεν ούν άρχεται ή τελεία άποκατά- 
στασις ώς έθνους τοΰ λαού τούτου. Έκ τής 
ιστορικής δέ ταύτης άνελίςεως έςάγεται δτι οί 
Δακορωμοΰνοι έσχον φοβερά; περιπετεία; ώς 
έθνος καί δτι διετέλεσαν ότέ μέν αύτόνομοι, ότέ 
δέ ύποχείριοι, ότέ μέν άνθιστάμενοι, ότέ δέ 
ύποχωροΰντε; κατά τών είσβαλουσών ξένων φυ
λών, διαφόρων καί πολλών τούτων, διετηροΰντο 
έν τοσούτω καθ’ δλας αύτάς τάς περιπετεία; έν 
τή μεταξύ Τισσοΰ, Δουνάβεω; καί Νίστρου τών 
ποταμών χώρα, τών δ’ έν ταΐς έπαρχίαι; τοΰ 
βυζαντινού βασιλείου συγχωνευθέντων έν τώ ίθα
γενεϊ ελληνίζω στοιχείφ, τοΰθ’ δπερ έγένετο 
καί τοΐ; Σλάβοι; κατά τόν μεσαιώνα έπιδρα- 
μούσι.

Βαθμηδόν δέ καί άπό καιρού εις καιρόν πολ
λούς έκ τών είσβαλόντων λαών συνεχώνευον καί 
ώς ή τών ποταμών ιλύς, ήτι; κατά τήν άένναον 
ροήν αύτών έπαφίνεται έπί τών πεδιάδων καί 
μετά παρέλευσιν αιώνων τά τε έλη τά έξ αύ
τών σχηματιζόμενα, καί αί πεδιάδες καθίστανται 
γαΐαι εύφοροι καί πλούσιαι, τοιουτοτρόπως κ’ έν 
τω Δακορωμουνικω στοιχείο» συνεχωνεύθησαν 
Δάκε;, Γέται, Σκύθαι, Λατίνοι, "Ελληνες, Κιμ- 
μέριοι, Γότθοι, Βαστήρναι, Γήπεδες, Σλάβοι, 
θύννοι, Βανδήλοι, Βούλγαροι, Χάζαροι, Αβαρές, 
Μπόγδανοι, Κουμάνοι καί Νογάϊδες. Τό κράμα 
νΰν έτελέσθη καί ιδού λαός νέος .παρουσιάζεται 
εις τήν σκηνήν άπό τού 14ου αίώνος.

Έν τούτοις καταστραφέντων καί τών δυτικών 
Κουμάνων, οί τάς οχυρά; τοποθεσίας τής Τρα
νσυλβανία; κατέχοντε; Δακορωμοΰνοι, οί παρά 
τόν Τισσόν ποταμόν έν τω τής Τρανσυλβανίας 
Μαραμός, κατήλθον πρός τήν τής Μολδαβίας 
κατάκτησιν. Καί τούτο έγένετο κατά τά μέσα > 

τοΰ 14” αίώνος ήτοι τώ 1352, δτε ό ήγεμών 
Βόγδαν (ώς άνωτέρω εΐρηται), υίό; τοΰ Δρα- 
γούση μετά στρατεύματος ικανού όρμήσας πρός 
τό βορειοδυτικόν τής Μολδαβίας άποκατέστη 
έκεΐ καί τήν Σουτζάσαν έδραν τής ηγεμονίας 
αύτοΰ έξελέξατο ύποτάξας πολλά; Κουμανικάς 
χώρας καί τούς έν διάφοροι; μέρεσιν εύρισκο- 
μένους μικραρχηγούς Μολδαβοΰς εΰχερώς έξου- 
σιάσας. Τού; δέ Κουμάνους καί Νογαΐδα; ήνάγ- 
κασεν άλλους μέν νά έγζαταλίπωσι τήν Μολδα
βίαν, άλλους δέ νά ύποταχθώσιν αύτω καί νά 
συγχωνευθώσι προϊόντος τοΰ χρόνου έν τή νέα 
σχηματιζομένη έθνικότητι, τή νΰν ρωμουνική 
καλούμενη.

Τοιορδε τω τρόπο» έπανέστησαν οί Δακορω- 
μοΰνοι τήν τε Βλαχίαν, ώς άνωτέρω έρρέθη, καί 
τήν Μολδαβίαν, επίσης κατακτήσαντες τήν λε- 
γομένην Μελαίνην Κουμανίαν ήτοι τήν νΰν Μολ
δαβίαν, άποζαταστήσαντε; ζαί άρχιεπίσζοπον 
αύτής, έταζτοποίησαν τά τοΰ ζλήρου ύποκειμένου 
τω πατριαρχικό» θρόνο.» τής Κωνσταντινουπόλεως, 
έπειδή οί Μολδαοοί ώς καί οί λοιποί Δακορω- 
μοΰνοι άνέζαθεν ήκολούθουν άναποσπάστως καί 
πιστώς τά δόγματα τής άνατολιζής έζζλησίας 
καί οΰδέποτε τά τή; ρωμαϊκής. Διότι καί εις 
τήν έν Φλωρεντία σύνοδον άπελθών ζαί ό τής 
Μολδαβίας μητροπολίτης Μητροφάνης μετά τοΰ 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωσήφ ζαί τά 
δόξαντα έζεΐ ύπογράψας, ώς ό Πατριάρχης ζαί 
οί λοιποί, δέν έτόλμησε πλέον ύποστρέψαι εις 
Μολδαβίαν, διότι ό τής Μολδαβίας ήγεμών πλη- 
ροφορηθείς τά γενόμενα ζαί όργισθείς ζατ’ αύτοΰ 
έζήτησεν ώς Μητροπολίτην τον τής Εφέσου 
άρχιδιάζονον, δστις ζαί έχειροτονήθη ύπό τοΰ 
τής "Οχριδος Πατριάρχου.

Έζ τούτου δθεν προήλθε τό ν’ άναγνωρίση 
καιρόν τινα ό Μητροπολίτης Μολδαβίας τόν τής 

"Οχριδος Πατριάρχην μέχρι τοΰ Βασιλείου Βοε- 
βόδα, δστις πάλιν ύπέστρεψε τον τής Μολδαβίας 
Μητροπολίτην τω Πατριάρχη Κωνσταντινουπό
λεως (ίστορ. Φωτεινού).

Περί τοΰ ίδιου δ’ άντικειμένου άζούσωμεν 
καί τοΰ άνωτέρου άναφερομένου ιστορικού Φι
λιππίδου. "Τό έθνος τών 'Ρωμούνων σόμπαν 
σχεδόν τω τοΰ άνατολικοΰ δόγματος τής άρχαίας 
καί καθόλου έζζλησίας άνέζαθεν πιστώς προσ- 
έζειτο, καί τό προ τής Κοσμολεηλασίας έτι τών 
Μογγούλων τούς έαυτοΰ είχεν έπισζόπου; ζαί 
ιερείς.

Οΐτε έν Μπανάτφ ζαί Γέλφ ζαί νΑρδελ 
'Ρωμοΰνοι, δπου τό κράτος είχον Μοαγγυάροι, 
σχεδόν πάντες τοΰ άνατολικοΰ καί καθόλου δόγ
ματος έτύγχανον όπαδοί. Καί οί έντός Καρπα
θίων'Ρωμοΰνοι, οί τόν ρωμουνιζόν άγρόν, λέγω, 
καί τήν Μολδαβίαν καί Βεσσαραβίαν νεμόμενοι, 
τής παλαιάς ζαί καθόλου έζζλησίας ούζ άπε- 
σχίσθησαν, ζαί οί τάναντία λέγοντες άπατώνται 
ή ψεύδονται καί πιθανότητος πάσης πόρρω τυγ- 
χάνουσι.”

'Ιστορών δέ διαφόρους περιστάσεις καί διη
γούμενος περί τών προσπαθειών τών Λατίνων, 
δπως έζλατινίσωσι τούς Δαζορωμούνους, καθόλου 
πρός τούτο άποτυχόντων, καί δτι έκ τών λα- 
τίνων καλογήρων πολλά ψεύδη έγράφησαν ήτοι 
περί έκλατινίσεω; τών Δακορωμούνων, έπιφέρει 
έν τέλει τά εξής ·

"Εΐσήχθησαν δέ τά Ιλλυρικά γράμματα ύπό 
Κυρίλλου καί Μεθοδίου ταΐς ΙΙαριστρίοις έκ- 
κλησίαις*), παρ’ ών καί τό Εύαγγέλιον έζη- 
ρύχθη τοΐς Σλαβικοί; έθνεσι περί τό μέσον τή; 
έννάτης έκατονταετηρίδος, δτε τήν τοΰ Χριστού 
πίστιν οί Βούλγαροι έδέξαντο, σύν οίς καθόλου

*) Επί Μιχαήλ Γ'. καί θεοδώρα; Βασιλέων καί 
Μεθοδίου πατριαρχεόοντο; A. X. 846.
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καί οί 'Ρωμοΰνοι, ύπήκοοι τούτοι; πολλοί τυγ
χάνοντας τον Χριστιανισμόν ένηγκαλίσαντο.”

"Αν και οί 'Ριομουνοδακες ήρξαντο έκχριστι- 
ανίζεσθαι, ώς προείρηται, άπό τής 3Τ·ς έκατον- 
ταετηρίδος ή καδόλου δμως τούτων έκχριστια- 
νιαις βαθμηδόν βαίνοοσα καί ούχί άναμφιβόλως 
έν άκαρεί άπετελέσθη κατά τήν έννάτην εκα
τονταετηρίδα, ώ; φησιν ό άνωτέρω ιστορικός.

"Ετερον δέ άξιοσημείωτον γεγονός άναφέρεται 
ώς πρός τάς σχέσεις τού Βυζαντίου μετά τών 
Δακορωμούνων.

Κατά τό 1401 έλαβε τον θρόνον τή; Μολ
δαβία; ό Αλέξανδρος Βοεβόδας Α'. δστι; κατά 
τόν Φωτεινόν “έπωνομάσθη εύλόγως μέγα; , 
καθ’ δ τακτοποίησα; τήν τε πολιτικήν διοίκησιν 
ώς καί τά τοΰ κλήρου, ύπέταξεν αύθις τόν μη
τροπολίτην Μολδαβίας τφ τής Κωνσταντινου
πόλεως Πατριάρχη, δστις πρό ολίγου έπί τοΰ 
ήγεμόνος Γιόγκα ύπετέτακτο είς τδ τής "Οχριδος 
Πατριαρχείου, τήν δέ μητρόπολιν μετέθεσεν είς 
Σουτζάβαν. Κατά δέ τό 1402 μετεπεμψατο τό 
τοΰ άγιου Ίωάννου Λείψανου έκ Ίράπεζοΰντος 
άδροΐς έξόδοις, δπερ άχρι σήμερον εύοισκεται έν 
τφ ναφ τής Γουτζαύας μονής, καί βελτιώσας 
κατά πολλά τήν τοΰ κλήρου κατάστασιν.

Κατά τήν εποχήν δ’ εκείνην αναφέρει ό 
Γεώργ. Φραντζής δτι ό υιός τοΰ αύτοκράτορος 
Μανουήλ τοΰ Παλαιολόγου, ’Ανδρόνικος νυμ
φευθείς τήν θυγατέρα τοΰ τής Αύστρία; Καί- 
σαρος, διέβη έκ Μολδαβίας. Ό δέ ήγεμών 
’Αλέξανδρο; προσέφερε τφ διαδόχφ τοΰ Βυζαν
τινού θρόνου βασιλικά; τιμάς καί περιποιήσεις 
συνοδεύσας άλλως τοΰτον δτε άνεχώρησε διά 
Κωνσταντινούπολή μέχρι Γαλάζιου μετά τών 
αρχόντων αρχηγών του στρατού καί πολλοΰ 
λαού.

Τήν λαμπράν ύποδοχήν δέν έλησμόνησεν ό 
’Ανδρόνικος άλλά μετά τήν άνάβασιν αύτοΰ είς 
τον θρόνον έμνήσθη τοΰ ήγεμόνος καί βασιλικώς 
τούτον άντήμειψε άποστείλας τφ Άλεξάνδρφ 
βασιλικόν στέμμα καί ετερα πλούσια δώρα, ώς 
καί τφ μητροπολίτη Μολδαβίας σάκκον καί 
μίτραν μετά θαυματουργού είκόνος τής Θεομή- 
τορος κατατεθείσης έν τφ Ναφ τής μονής 
Νιάμτζου. ('Ιστορ. Φωτειν.)

Τό γεγονός τούτο λίαν άςιοσημείωτον τυγ
χάνει, δι’ ας σχέσεις ή αυλή τοΰ Βυζαντίου 
διετήρει διηνεκώς μετά τών δακορωμούνων 
ηγεμόνων έπί τής μακράς άλλως ήγεμονίας τοΰ 
ρηθέντο; ’Αλεξάνδρου Βοεβόδα ήγεμονεύσαντος 
έτη 32.

Πρός άπόδειξιν δέ τούτου ήτοι τής πνευμα
τικής συνάφειας τών Δακορωμούνων μετά τοΰ 
Βυζαντινού καί τής επιρροής τών ελληνικών 
γραμμάτων έπί τής χώρα; ταύτη; ούκ άσκοπον 
ν’ άναφέρη τις καί διάφορα μνημεία τής ελλη
νικής γλώσοης, ήν έχρώντο οί ηγεμόνες Δακο- 
ρωμοΰνοι έν έπιγράμμασιν ιδία.

Στέφανος, ό ήγεμών Μολδαβίας, ό έπικληθείς 
μέγας διά τήν άνδρίαν του καί τάς κατά τών 
πολεμίων νικάς έπί μακρόν χρόνον καταστρατη- 
γήσας τών Τούρκων καί λοιπών ομόρων έθνών 
έλαβε τόν θρόνον κατά τό 1456 ήτοι τρία έτη 
μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ουτος έκτισε διαφόρους έκκλησίας είς μνή
μην τών νικών του, ώς καί τήν πέραν τοΰ πο
ταμού Σερετίου έπί λόφου, οπού ένεταφιάσθησαν 
τά οστά τών πεσόντων έκεΐ είς τήν κατά τών 
Τούρκων, Τατάρων καί Βλάχων συνάμα μάχην, 
είς ήν δμως ένικήθη, δνομαζομένην '"Ρεσποϊάνα” 
ήτοι Πολεμικήν, διότι "resboiu” έννοεΐ πόλεμον 
είς τήν ρωμουνικήν διάλεκτον.

"Ή έκκλησία αυτή σώζεται μέχρι σήμερον 
έχουσα άνωθεν τής πύλης καί στήλην, είς ήν 

σώζεται έπίγραμμα διαλαμβάνον ούτως·” ('Ιστορ. 
Φωτεινού.)

"Στέφανος έλέφ Θεού ήγεμών τή; γή; Μολ- 
δόβιας, υιός Μπογδάνου ήγεμόνος, έν έτει Κοσμο
γονία; 6,951 ήτοι A. X. 1476 έν τφ κ/. ένιαυ- 
τφ τή; ήγεμονίας ημών, ό δυνατός Βασιλεύς 
τών ’Οθωμανών Μεχεμέτ μετά πασών τών τής 
’Ασίας δυνάμεων καί μετά τού Βοεβόδα τής 
Βλαχία; 'Ράδουλο Βαπαράβα, άγοντος καί αύτοΰ 
πάσας τάς δυνάμεις τής γής Βλαχίας, ήλθε τήν 
γήν τής Μολδόβης έλών, καί δουλωσόμενος καί 
ένταΰθα είς τήν Βάλια Άλμπα ΐκετο. 'Ημείς 
δέ Στέφανο; ό Δ.' μετά τού ήμετέρου υίοΰ ’Αλε
ξάνδρου Βοεβόδα ένταΰθα* ίκόμενοι ύπέρ πατρίδο; 
έν μεγάλη πρός αύτδν μάχη ήμυνάμεθα κατά 
τήν κατ'. (26) τού ’Ιουλίου μηνός. Δόξαν δέ 
άλλως τφ θεφ ήττήθησαν οί Χριστιανοί ύπό τών 
έθνικών άπιστων καί τό τρίτον τής Μολδόβης 
άπωλέσαμεν, Γούτου ένεκα ιδία καί χρηστή 
προαιρέσει ό Στέφανος τόν ναόν τοΰτον έπ’ όνό- 
ματι τού άρχιστρατήγου Μιχαήλ έκτίσατο είς 
μεσιτείαν ύπέρ αύτοΰ καί τής Δόμνης Μαρία; 
καί τών υίών ’Αλεξάνδρου καί Μπογδάνου καί 
είς μνημόσυνου τών ένταΰθα πεσόντων δρθοοόξων. 
’Εν τή κ'. τού Σεπτεμβρίου A. X. 1496.”

Άλλ’ ήδη είσήλθομεν εί; τον 15'-' αιώνα, 
καθ’ δν ή ’Ανατολή κατακλύζεται ύπό τών δπα- 
δών τοΰ Άραοος δημεγέρτου καί ιδού λαός 
πλήρης ζωής καί θηριώδους έμπνεύσεως κατα
φέρει τόν τελευταίου κτύπου κατά τού έλληνο- 
βυζαυτιυοΰ Βασιλείου. Καί τή άληθεία κατά 
τήυ πρώτηυ έυτύπωσιυ τοΰ φρικώδους τούτου 
δράματος εΐποι τις άν,' δτι ό Ελληνισμός έξέ- 
πνευσε τέλεου, καί ό προορισμός αυτού έπαυσεν 
έσαεί, Τό πράγμα δμως δέυ έχει ουτω, διότι 
ό υουυεχής κατακτητής πεΐραυ έχωυ τώυ πλεο
νεκτημάτων τοΰ αιωνόβιου έκείυου στοιχείου, 
τοΰ παλαίσαντος έπί πολλούς αίώυας κατά τώυ 
έφορμωσώυ βαρβάρων φυλώυ καί έυ έαυτίρ ταύ- 
τας συγχωνεύσαντος παραδίδει τήν διοίκησιν τοΰ 
όρθοδόξου πληρώματος είς χεΐρας τοΰ αρχηγού 
τής έλληνική; έκκλησίας καί έπομένως τήν πνευ
ματικήν κυβέρνησιν έφ’ δλων τών έκχριστιανι- 
σθεισών φυλών, πολεμίων τό πρώτον τοΰ έλληνο- 
βυζαντινοΰ πεσόντος βασιλείου. Μεταξύ τών 
διαφόρων τούτων φυλών τών άποκαταστασών έν 
τή βαλκανική Χερσονήσορ καί πέραν ταύτης 
κατά Δούναβιν ήν καί ή τών Δακορωμούνων 
καί τούτων ύποκυύάντων τφ Άσιανφ κατακτητή. 
Αυτή έστίν ή άναφερομένη εποχή έν τώ άνωτέρω 
έπιγράμματι, δτε Στέφανος ό μέγας τής Μολδα
βίας ήγεμών, άφ’ ού πολλάκις κατεπολέμησε 
τούς νέους έν Εύρώπη έμφανισθέντας ’Ασιανούς 
κατακτητάς, ήναγκάσθη έπί τέλους νά ύποκύύη 
καί νά [συνθηκολογήση μετά τούτων όποβαλών 
καί τήν ηγεμονίαν φόρφ υποτελή τφ εύρώστφ 
νέφ κατακτητή τής ’Ασίας.

Κατ’ αύτήν τήν εποχήν οί Βούλγαροι, ’Αλ
βανοί, Σέρβοι καί λοιποί ύπεδουλώθησαν έπίσης. 
Αύται δ’ αί φυλαί, τδ πρώτον έχθρικώς άλλή- 
λαις διακείμεναι ύποοουλωθεΐσαι συνηνώθησαν 
ύπό το πνευματικόν σκήπτρον τοΰ Έλληνος 
Πατριάρχου, ήσύχως δέ καί ήρέμα ό Ελληνι
σμό; εξακολουθεί έκπληρών τόν προορισμόν αύτοΰ 
διά τή; ελληνικής παιδεία; καί διαδίδων καί 
ύποστηρίζων τήν δρθοδοξίαν παρά ταΐς άνω
τέρω ρηθείσαις φυλαΐς ώς καί παρά τοΐς Δακορω- 
μούνοις. "Ωστε ό 'Ελληνισμός καί έν τή δουλεία 
έξηκολούθει τήν όδον τής έκπολιτίσεως καί παρα
σκεύαζε τούς δουλωθέντας λαούς πρός τήν άπεκ- 
δεχομένην άνεξαρτησίαν αύτών. ’Ακατανόητος 
όντως καί άνεξήγητος ή διέπουσα τόν κόσμον 
πρόνοια!

Καί ιδού ό Ιθ05 αιών φέρων τόν λύχνον τών 
έθνικότητων άνέδειξαν είς τό είναι τότε Ελληνι

κόν έθνος, δπερ έθεωρεΐτο καθόλου πεπτωκός 
καί άνευ έλπίδος άναβιώσεως, πλήρες ζωή; καί 
ώς προωρισμένον ν’ άναλάβη τήν έν τφ πεπολι- 
τισμένφ κόσμφ έπίζηλον θέσιν αύτοΰ.

Μετά τήν άναλαμπήν δέ ταύτην έπέρχεται 
βαθμηδόν καί τών λοιπών φυλών τή;’Ανατολής 
ή άναβίωσις ώ; καί τής Δαχορωμουνικής, ήτις 
σήμερον παρίσταται έν τή σκηνή τοΰ 19"" αίώνος 
φέρουσα τό πρόσωπον νέας 'Ρωμουνικής γενεάς, 
έν φ στοιχείο) συνεχωνεύθη πολύ μέρος τού Ελλη
νικού φύλου, ίδια μετά τήν άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως καί τήν ύποδούλωσιν πασών 
τών έν λόγφ φυλών ύπό τήν οθωμανικήν δυνα
στείαν, δτε, δι’ ού; λόγου; άποδέδεικται, ή Ελλη
νική έκκλησία έλαβε τήν κηδεμονίαν πασών τών 
δρθοοόξων φυλών έν τή ’Ανατολή.

Άλλ’ ή μεγαλητέρα καί ίσχυροτέρα έπίδρασι; 
τοΰ Ελληνισμού έπί τή νέα ρωμουνική γενεά 
έγένετο, άφ' ού καιρού ήρξαντο οί "Ελληνες ηγε
μόνες οί καλούμενοι Φαναριώται νά ήγεμονεύ- 
ωσιν έν 'Ρωμανία. Έκ τή; συμφύρσεως δέ τού 
Ελληνικού στοιχείου έφάνη κράμα άνδρών άξιων, 
οιτινες ύπό τε πολιτικήν καί ήθικήν έπούιν συνε- 
τέλεσαν μεγάλως προς τήν τοΰ ρωμουνικού έθνους 
έπίδοσιν καί προαγωγήν καί τήν νέαν αύτοΰ καί 
έπίζηλον θέσιν.

Καί ή έπίδρασι; αυτή έξακολουθεΐ είσέτι, 
καθό άρκετόν στοιχείου τοΰ Ελληνισμού συγχω
νεύεται όσημέραι, καί εί; αύτό δφείλεται ή άνά- 
πτυξι; τοΰ τε έμπορίου καί ή έπέκτασι; τή; 
μεγάλης τών γαιών έν 'Ρωμανία καλλιέργειας.

Άλλ’ αί γαλουχηθεΐσαι καί παιδαγωγηθεΐσαι 
φυλαί άλλοίαν ήδη τήν οδόν έτράπησαν άπέναντι 
τοΰ Ελληνισμού, δΓ αύτό ούτο; χρήζει προνοίας 
πρός συγκέντρωσιν καί περισυλλογήν ύπέρ τοΰ 
έαυτοΰ μέλλοντος.

Έν Ίασίφ, μηνι Μαίφ, 1884.

Η ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ 

ΘΡΟΝΟΥ.

(Μετά είκόνος, ίρα σελ. 85.)

Ν τφ προλαβόντι ημών τεύχει έδημοσιευ- 
σαμεν τήν προσωπογραφίαν τοΰ έν άνδηρα 

ηλικία άποθανόντο; διαδόχου τοΰ θρόνου τής 
'Ολλανδίας, πρίγκηπος Αλεξάνδρου· σήμερον 
δέ δημοσιεύομεν τήν εικόνα τής βασιλίσσης τής 
'Ολλανδίας καί τής μικρά; αύτής θυγατρό; Γου- 
λιελμίνης, ήτις είναι τανΰν ή έπίδοξος διάδοχο: 
τού βασιλικού θρόνου. Ή πριγκήπισσα Γου- 
λιελμίνα είναι ή μόνη θυγάτηρ τού βασιλέως 
έκ τοΰ δευτέρου αύτοΰ γάμου, άγει δέ σήμερον 
μόλις τό πέμπτου τής ηλικίας τη; έτος. Λέ
γεται παιδίον λίαν εύφυές καί προσκεκολλη- 
μόνον είς τήν μητέρα του, ήτις έχει άληθή 
λατρείαν προς τό τέκνου της. Μηνί Όκτωβρίφ 
πρόκειται νά συνέλθη ή ’Εθνική τής 'Ολλανδίας 
συνέλευσις, δπως άνακηρύξη έπισήμω; διάδοχον 
τοΰ θρόνου τήν μικράν πριγκήπισσαν.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ.
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ΔΑΝΕΙΣΤΑΙ ΠΡΟΞΕΝΗΤΑΙ.
Πολωνικόν διήγημα.

(Συνέχεια.)

■
Ν τοσούτω παρήλθεν μία έβδομάς, και 
μετ’ αυτήν άλλη μία, και ο κατάχρεως 
κτηματίας εΐχεν έντελώς λησμονήσει τδ 

ύπδ των δανειστών του προτεινόμενον συνοικέ- 
σιον, δτε αίφνης ημέραν τινά ό κυρ Λεβής ένε- 
φανίσθη εύθυμος καί έν αγαλλιάσει. "Εστιλβον 
οι μέλανες βόστρυχοί του, έστιλβεν ή άτλαζωτή 
περισκελίς του, έστιλβεν ό καθαρός έπενδύτης 
του, καί αυτά ακόμη τά υποδήματά του· και
αύτδς έμειδία.

— Τί νέα; τω είπεν ό Βαλεριανός, δστις 
έτρεφε κατ’ εκείνην τήν στιγμήν τα μικρά πτη
νά του, τά όποια χαίροντα έπήδων μεταξύ των 
δύο ύελοπινάκων τοΰ παραθύρου.

— Έμοιράσαμεν τήν ύπόθεσιν —
— Ποιαν ύπόθεσιν;
— Θεέ δίκαιε! περί τοΰ γάμου!
— Ναί, ναί, έχεις δίκαιον καί . . .
— Τήν έμοιράσαμεν, έξηκολούθησεν ό κομ

ψός Ιουδαίος· ό Χαΐμ άνέλαβε τά χρέη, ό 
Λεβής τήν διακόσμησιν, ό Σμαράγδης τδ κτήμα 
και έγώ τήν νύμφην.

— Πολύ φρόνιμα έκάμετε · και τί κατωρ- 
θώσετε έως τώρα;

— Έγώ έτελείωσα, άπήντησεν αύταρέσκως 
ό Ιουδαίος· έχω τήν νύμφην.

— Τίς ήξεύρει ποιαν θά μοι προτείνης πά
λιν; άνέκραςεν ό Βαλεριανός· άλλά σκέψου καλά 
πριν μοι είπης τδ όνομα.

— ’Εδώ δεν χρειάζεται σκέψις, άπήντησεν 
ό Λεβής μειδιών πονηρώς- σας έχω μίαν νύμ
φην, μίαν νύμφην! Κρίνατε και σεις· νέαν, 
ώραίαν, άγγελον, άπδ λαμπράν οικογένειαν, μορ- 
φωμένην, πεπαιδευμένην ώς ραββΐνος, ήθικω- 
τάτην, έπί τέλους γυναίκα, τήν οποίαν πρέπει 
νά λατρεύη τις γονατισμένος.

— Και πώς λέγεται;
— Βέβαια τήν γνωρίζετε —
— Πώς λέγεται, σ’ έρωτώ.
— Άλλά είναι Γερμανίς — είπεν δ ’Ιου

δαίος δπισθοχωρών προς τήν θύραν.
— Τόσω καλλίτερου, άπήντησεν ό Βαλερι- 

ανός· αί Γερμανίδες είναι πλέον μορφωμένοι 
και τακτικώτεραι άπδ τάς Πολωνίδας.

— Είναι ή δεσποινίς Φέστεμβουργ, είπε τέ
λος ό Λεβής.

— Τί λέγεις; άνέκραξεν ό Βαλεριανός. 
'0 Ιουδαίος εύρίσκετο ήδη έκτδς τής θύρας.
— Τί φεύγεις; είπεν ό οικοδεσπότης ήπιώ- 

τερον,
— "Οταν φωνάζετε τόσον πολύ —
— Πώς ήμπορεΐς νά μοι προτείνης αύτήν;
— Πόσον είσθε έκλεκτικός!
— Δέν έννοεΐς, ζώον, δτι αύτή δεν θά μέ 

θέλη σύζυγον· είναι ή καλλίτερα νύμφη έδώ, 
καί έκτδς τούτου ούτε τήν γνωρίζω, είπεν δ 
Βαλεριανός.

— Άδιάφορον, τήν γνωρίζω έγώ, καί σας 
δίδω τδν λόγον μου δτι έντδς ένδς μηνδς θά 
ήναι σύζυγός σας.

— Πώς θά κατορθώσης τοΰτο;
— Δίκαιε θεέ! Χωρίς νά μεταχειρισθώ 

μαγείαν.
— Άλλά πρδ παντός έπεθύμουν νά τήν ίδω.
— θά τήν ίδήτε καί άμέσως, είπεν δ ’Ιου

δαίος διερευνών έν τω θυλακίω τοΰ ύπενδύτου 
αύτοΰ· ιδού ή φωτογραφία της.

Καί έτεινε μειδιών τήν φωτογραφίαν πρδς 
τδν Βαλεριανόν.

— Τί λέγετε; Περίφημη καθ’ δλα! ή δέν 
ήξεύρετε νά κρίνετε.

— 'Ωραία κόρη, πράγματι, άπήντησεν δ Βα- 
λεριανδς παρατηρών τήν εικόνα· άλλά πρέπει 
πρότερον νά τήν ίδώ, καί έπειτα θ’ αποφασίσω.

— θά τήν ίδήτε, είπεν ό Ιουδαίος κατε- 
σπευσμένως, καί θά τήν ίδήτε άμέσως.

— Πώς; τήν έχεις πρόχειρον;
— θά τήν ίδήτε, έπανέλαβεν ό Ιουδαίος· 

άλλ’ ή δεσποσύνη δέν πρέπει νά σάς ίδη· άλ
λως είναι δλα χαμένα.

— Διατί χαμένα;
— Ακούσατε με, κύριε εύεργέτα. Τδ πράγμα 

έχει ούτως. '0 πατήρ τής δεσποινίδος είναι 
άνθρωπος πρακτικός· αύτδς θά σάς ίδή, καί θά 
ίδή καί τδ κτήμά σας, τδ όποιον ήμεΐς θά τα- 
κτοποιήσωμεν, καί θά είπή ναί. 'Η δεσποινίς ) 
δμως έδιάβασε πολλά, μυθιστορήματα καί κω
μωδίας, καί θά έχάνωμεν τά πάντα, αν σείς 
κατ’ εύθεΐαν τή κάμετε τήν πρότασιν ή νέα 
θέλει νά παίξητε μαζύ της ολόκληρον κωμιρδίαν 
ή τούλάχιστον νά κάμητε καμμίαν ηρωικήν 
πράξιν.

— Καί πώς τδ φαντάζεσαι τοΰτο; ήριύτησεν 
ό Βαλεριανός γελών.

— Πώς τδ φαντάζομαι; είπεν ό Ιουδαίος· 
ιδού- φαντάζομαι κυρίαν είς τήν άμαξαν· φαν
τάζομαι τούς ίππους άφηνιασμένους, καί πώς 
σείς τήν σώζετε . . .

— "Ω! άν πρέπη νά περιμείνω νά συμβή 
τοΰτο!

— Φαντάζομαι, δτι καίεται ή λαμπρά οικία 
τοΰ κυρίου Φέστεμβουργ — καί διατί νά μή 
καή ή οικία;

— θά ήσο άξιος νά βάλης φωτιάν, κακούργε.
— Δίκαιε θεέ· ήμποροΰν δλα νά γείνουν 

άλλά τώρα πρέπει πρώτον καί κύριον νά ίδήτε 
τήν νέαν. "Εφερα μαζύ μου ωραία εβραϊκά εν
δύματα διά σάς· θά φορέσετε αύτά καί θά έλ- 
θητε είς τδ ελκυθρόν μου· έγώ σάς οδηγώ είς 
Κοσιόλκαν, δπου ό κύριος Φέστεμβουργ έχει 
ώραίαν λίμνην πλησίον τής οικίας του, καί είς 
τήν λίμνην αύτήν παγοδρομεΐ ή δεσποσύνη.

— Καί φαντάζεσαι δτι θά παγοδρομή όταν 
ήμεΐς φθάσωμεν έκεΐ;

— Φαντάζομαι, λέγετε; Καί δέν είμαι έγώ 
δ επιστάτης τοΰ κυρίου Φέστεμβουργ; 'Η δε
σποσύνη με παρήγγειλε νά τής φέρω νέα παγο
πέδιλα άπδ τήν Αεόπολιν, τά όποια θέλει νά 
δοκιμάση, άμα τής τά φέρω — καί τότε θά 
ίδήτε τήν κόρην- είναι αληθής άγγελος!

— Εμπρός λοιπόν!
Ό Λεβής έξήλθε δρομαίος έκ τοΰ δωματίου 

καί έπέστρεψε φέρων έβραϊκήν στολήν, ήτις ήθελε 
περιποιεΐ τιμήν καί είς τδν καλλίτερον ραββΐνον. 
Μετά ταΰτα ένέδυσε μέ προσοχήν τον κύριον 
Βαλεριανόν, δστις φορών τήν έβραϊκήν στολήν 
έφαίνετο άληθής Εβραίος Πολωνός, ωραιότατος, 
σχεδόν δσον ώραϊος ήτο καί δ κομψός Λεβής. .

— Τώρα ας άναγνωρίση δποιος θέλει τδν 
κύριον Κοχάνσκην, είπεν ό ’Ιουδαίος δυνατή τή 
φωνή· ραββΐνος ΐσταται έμπρός μου, αληθινός 
ραββΐνος. Πόσον είσθε ώραϊος, κύριε εύεργέτα 
μου! "Ολαι αί κόραι καί αί γυναίκες θά χάσουν 
τδ κεφάλι των ώραιότερος υμών δέν είναι κα
νείς είς τήν χώραν μας.

Καί ό κύριος Βαλεριανός δμως ευρισκεν 
εαυτόν ώραΐον έν τή μετεμφιέσει· ευχαρίστως 
καί προθύμως έλαβε θέσιν έν τφ έλκύθρφ τοΰ 
Ιουδαίου, δστις λαβών τάς ήνίας ώδήγησε τούς 

ίππους μέ ταχύτητα διά τής βασιλικής όδοΰ. — 
Μετά δύο ώρας έφθασε τδ έλκυθρον ενώπιον 

τοΰ μεγαλοπρεπούς μεγάρου έν Κοσιόλκα. Είς 
μικράν άπ’ αύτοΰ άπόστασιν έστιλβεν ύπδ τάς 
ήλιακάς άκτΐνας ή λεία τής λίμνης έπιφάνεια. 

'0 Λεβής κατήλθε τοΰ έλκύθρου, κατέθεσε τάς 
ήνίας, έλαβε τά παγοπέδιλα καί νεύσας τω κυ
ρίφ Βαλεριανω νά μένη ήσυχος είσήλθεν εις το 
μέγαρον. Μετ’ δλίγον έξήλθε πάλιν καί έμει- 
δίασε — Τότε ήκούσθη ό θόρυβος γυναικείας 
έσθήτος. Ό Βαλεριανός παρετήρει πλήρης ανυ
πομονησίας.

Έκ τού μεγάρου έξήλθεν ώραία κόρη υψη
λού αναστήματος, έχουσα τύπον καθαρώς γερ
μανικόν, καί διηυθύνθη πρδς τήν λίμνην εύκαμ
πτος καί μεγαλοπρεπής. Μεταξωτή έσθής φαιού 
χρώματος περιέβαλε τδ ώραϊόν της σώμα έν 
πλουσίαις πτυχαΐς· ύπεράνω αύτής μακρά έξ 
έριούχου κατσαβάϊκα καί έπί τής κεφαλής 
μικρόν κάλυμμα, κάτωθεν τοΰ όποιου έφαίνοντο 
οί πλούσιοι ξανθοί τής κόμης αύτής πλόκαμοι. 
Ισταμένη έπί τής πεπηγμένης έπιφανείας έτεινε 

τδν μικρόν αύτής πόδα, είς τδν όποιον ό Λεβής 
γονατίσας έμπρός της προσήρμωσε τά παγοπέδιλα.

'0 Βαλεριανός ίδών τούτο καί πεπεισμένος 
ών δτι ή εβραϊκή στολή του μεγάλην τω παρείχε 
χάριν, έπήδησεν έκ τοΰ έλκύθρου καί εύρέθη έν 
τω άμα γονυπετής ενώπιον τής δεσποινίδος, ήτις 
πλήρης έκπλήξεως οπισθοδρόμησε βήματά τινα.

— Τί ζητεί ό Εβραίος; ήρώτησε τδν έπι- 
στάτην.

— θέλει νά δέση τά παγοπέδιλά σας, άπήν
τησεν ό Λεβής, μείνας εμβρόντητος είς τήν 
αίφνιδίαν έμφάνισιν.

Η ώραία κόρη ύψωσε τούς ώμους καί 
μετ’ άμιμήτου περιφρονήσεως έθεσε τον πόδα 
της έπί τοΰ γόνατος τοΰ πρδ αύτής ευρισκο
μένου άνδρός, καί ούτος, ό εύγενής κτηματίας, 
ό άγέρωχος κύριος ήτο κατά τήν στιγμήν ταύτην 
δούλος ταπεινός καί οίονεί ύποπόδιον τών ποδών 
της. Άφ’ ού δέ προσηρμώσθησαν καί τά δύο 
πέδιλα ηύχαρίστησεν ή νεανις δι’ άγερώχου 
νεύσεως καί άπήλθεν ελαφρά καί ώς πετώσα 
έπί τής έπιφανείας.

— Τί λέγετε. Εκλαμπρότατε; ήρώτησεν ό 
Ιουδαίος τδν έν έκστάσει παρά τήν όχθην ίστά- 
μενον Βαλεριανόν.

— Τί λέγω; άπήντησεν ούτος.
0 Ιουδαίος έμειδίασε πονηρώς.

— Λέγω, έξηκολούθησεν ό κτηματίας, δτι 
αύτή καί όχι άλλη θά γείνη σύζυγός μου!

— Άς έχη δόξαν δ θεός! έψιθύρισεν ό δα
νειστής· όμιλεΐτε ώς βιβλίον. Τώρα αρχίζει ή 
κωμφδία, καί μετά τέσσαρας έβδομάδας ό γά-

Τήν αύτήν έσπέραν, καθ’ ήν ό κύριος Βα- 
λεριανδς Κοχάνσκης μετέοη μετά τοΰ Ιουδαίου 
είς Κοσιόλκαν καί καθ’ ήν, ώς αύτδς διϊσχυρί- 
ζέτο, έρωτεύθη τήν ώραίαν Γερμανίδα, έκάθηντο 
οΐ τέσσαρες ’Ιουδαίοι, δ Χαΐμ, ό Σμαράγδης, ό 
Λεβής καί ό Πίντσεβ έν τω οίνοπωλείώ καί 
επινον είς τήν υγείαν τοΰ κυρίου Βαλεριανού, 
τής δεσποινίδος Βικτωρίας, τοΰ εύγενοΰς κυρίου 
Φέστεμβουργ καί δλου τού οίκου του.

Τήν δ’ έπιοΰσαν ό Πίντσεβ ήρξατο έπισκε- 
• πτόμενος τούς δανειστάς τοΰ κυρίου Κοχάνσκη 

καί ό Σμαράγδης νά τακτοποιή τά. τοΰ κτήματος. 
'0 Πίντσεβ, θεωρούμενος καί παρά τοΐς όμο- 
θρήσκοις αύτοΰ ώς φαινόμενον πρακτικής εύγλωτ- 
τίας, κατώρθωσεν ώς πρδς τά χρέη τού κτη- 
ματίου άπίστευτα, έλυσε δηλ. τό πρόβλημα νά 
εύχαριστήση δλους τούς δανειστάς διά τοΰ έξής 
τρόπου. Μετέβη πρώτον παρά τω γέροντι Κρα- 
πούλσκη, άπλήστω τοκογλύφω, είς τδν όποιον 
ό Βαλεριανός ώφειλε δύο χιλιάδας φλωρίων, 
άπέναντι τών όποιων δμως είχε λάβει μόνον 
χίλια, καί τοΰτο καλώς έγνώριζεν ό πονηρός 
μεσίτης. Εδρών τδν γέροντα τω είπεν· “θά 
χάσης τά χρήματά σου.” '0 γέρων Κρα- 
πούλσκης καταλαμβάνεται ύπδ ρίγους. “Λάβε 

χίλια διακόσια φλωρία”, τω προσέθηκεν ό με
σίτης. Ό γέρων έδίστασεν έφ’ ικανόν χρόνον, 
καί τέλος έπείσθη νά λάβη χίλια τριακόσια 
φλωρία καί νά έξοφλήση. — Χαίρων σπεύδει 
δ Πίντσεβ είς άναζήτησιν τοΰ Βαλεριανοΰ. "Τοΰ 
έπήρα τδ ομόλογον καί τοΰ έδωκα χίλια τετρα
κόσια φλωρία. Ή Έκλαμπρότης σας έκέρδισεν 
έξακόσια φλωρία.” Καί πράγματι δλοι είχον 
κερδίσει- ό γέρων τοκογλύφος 300 φλωρία, ό 
Βαλεριανός 600 καί ό Εβραίος μεσίτης 100. 
"Ολα δέ αύτά καί άλλα πολλά έπρεπε νά. πλη- 
ρώση ή νύμφη τού κ. Βαλεριανοΰ, ήτις έπί τοΰ 
παρόντος ούδέ ιδέαν είχε περί τοΰ χρέους τού
του, ώς καί περί τοΰ γάμου της, ον είχον άπο- 
φασίσει οί τέσσαρες πονηροί Ιουδαίοι.

Ώς μέ τά χρέη, ουτω συνέβη καί ώς πρδς 
τήν τακτοποίησιν τοΰ κτήματος. Ό Σμαράγδης 
μέ δλον τδν δριμύν πολωνικόν χειμώνα, εργά
ζεται έν ίδρώτι τοΰ προσώπου του. Πεντήκοντα 
έργάται, κτίσται, γεωργοί, κοσμηματοποιο] καί 
άλλοι τεχνΐται, καλώς παρ’ αύτοΰ μισθοδοτού
μενοι, καθαρίζουσι τάς αύλάς, διευπρεπίζουσι 
τούς σταύλους, διακοσμοΰσι τήν οικίαν άλλ’ δ 
πονηρός Εβραίος δέν άρκεΐται εις τούτο· πλη
ροί τήν αίθουσαν διά νέων λαμπρών έπίπλων, 
διά. κλειδοκύμβαλού, δι’ ώραίων εικόνων — καί 
θέλων τά πάντα νά διοργανώση έντελώς προμη
θεύεται άλωνιστικήν μηχανήν καί δή καί άτμο- 
κίνητον άροτρον. Δέν παρέρχεται μήν καί δλοι 
οί περιοικοΰντες μετά θαυμασμού άναφέρουσι 
περί τοΰ προτύπου κτήματος τοΰ κ. Βαλε- 
ριανοΰ. Οί μέν λέγουσιν, δτι έκληρονόμησε 
μεγάλα πλούτη· άλλοι διϊσχυρίζονται δτι έπέρ- 
δισε λαχεϊον άλλοι πάλιν δτι ευρε θησαυρόν 
κεκρυμμένον άπδ τών χρόνων τών πολέμων πρδς 
τούς Τατάρους. Τέλος ή είδησις έρχεται καί 
μέχρι Κοσιόλκας είς τά ώτα τού εύγενοΰς κυ
ρίου Φέστεμβουργ, δστις, ώς έννοεΐται, ούδέ ιδέαν 
έχει δτι πάντα ταΰτα είσί σκευωρίαι έναντίον του.

Η άλωνιστική μηχανή! Τό δνειρον τοΰτο 
τής καροίας τοΰ κτηματίου άπδ δέκα έτών! Τδ 
άτμοκίνητον άροτρον, τδ υψιστον τής φαντασίας 
του ιδανικόν! '0 κ. Φέστεμβουργ δέν κρατείται 
πλέον· κατέρχεται έκ τοΰ δωματίου του είς τδ 
μαγειρεϊον καθ’ ήν στιγμήν ό Λεβής παρεκίνει 
τήν οίκονόμον καί τήν υπηρέτριαν ν’ άγοράσωσιν 
υφάσματα έκ Βρύδη.

— Τήν είδες αύτήν τήν νέαν μηχανήν; 
έρωτα στενάζων τδν έπιστάτην.

— ΓΙοίαν μηχανήν, εκλαμπρότατε;
— Τήν άλωνιστικήν μηχανήν — άπαντα 

άνυπομόνως ό γέρων κτηματίας.
— Άλωνιστικήν μηχανήν; λέγει δ πονηρός 

Ιουδαίος. Ποΰ ήμπορώ νά τήν ίδώ;
— Είς τοΰ κυρίου Βαλεριανοΰ, εις Βαρατίν.
— Δίκαιε θεέ! Άλωνιστικήν μηχανήν! άνα- 

κράζει δ έπιστάτης, άνοίγων τούς οφθαλμούς του 
καί έκπληκτος κατά τό φαινόμενον· μήπως πραγ- 
ματικώς άνεκάλυψε θησαυρόν δ κ. Κοχάνσκης, 
ώστε να στήση είς τήν αύλήν του μηχανήν άλω- 
νιστικήν — πραγματικήν άλωνιστικήν μηχανήν;

— Και άροτρον άτμοκίνητον! διέκοψεν αύτδν 
δ γέρων.

— Τί λέγετε, έκλαμπρότατε; — άνέκραξεν 
ό Εβραίος· άροτρον . . . άτμοκίνητον;

— Βεβαιότατα!
•—Ώ! δ κόσμος θά τελειώση! είπεν ό’Ιου

δαίος βαθέως στενάζων — Άλλά βέβαια, δ 
κ. Βαλεριανός ήμπορεΐ νά τό κάμη· άνθρωπος 
τόσον πλούσιος καί τόσον φρόνιμος — άνθρωπος 
τόσον ώραϊος καί εύγενής — άληθινδ χρυσάφι, 
Εκλαμπρότατε! — Διαμάντι! Μαργαριτάρι!

— Αλλοτε ώμίλεις διαφορετικά περί αύτοΰ, 
παρετήρησεν δ εύθύς Γερμανός.

— Ό θεός νά μέ τιμωρήση, είπεν ό ’Ιου

δαίος, άν είπα ποτέ κακόν δι’ αύτόν· ν’ άνοιξη 
ή γή καί νά μέ καταπίη, έμέ καί τήν γυναΐκά 
μου καί τά παιδιά μου . . .

— 'Ησύχασε — ήσύχασε!
— "Ω! άν ήμποροΰσα νά ομιλήσω! είπεν δ 

έπιστάτης· άν ήμποροΰσα νά ομιλήσω τόσον 
έλεύθερα καί χωρίς φόβον πρδς τήν Έκλαμ- 
πρότητά σας — θά σάς έλεγα — ναί! θά σάς 
έλεγα· Νά σύζυγος διά τήν θυγατέρα σας! Ώ! 
άν ήμην έγώ ό εύγενής κ. Φέστεμβουργ — καί 
ό Λεβής έπί τή ιδέα ταύτη ύψωσεν ύπερηφάνως 
τήν κεφαλήν — έγώ θά έδιδα τήν κόρην μου 
μόνον είς αύτδν καί είς άλλον κανένα — θά 
ήτο ενα ζευγάρι! Αληθινά μαργαριτάρια!

'Ο κ. Φέστεμβουργ ήτο συλλογισμένος · δ 
’Ιουδαίος ένθαρρυνθείς ύπδ τής σιωπής του έλαβε 
μέ οικειότητα τδν βραχίονά του καί τω έψιθύ- 
ρισιν είς τδ ούς.

— Τί λέγετε, Έκλαμπρότατε; Δέν θά ήτο 
καλόν νά διατάξετε νά ζεύξουν τδ όχημα καί 
να υπάγωμεν νά. ίδοΰμεν τήν άλωνιστικήν μη
χανήν — καί τδ άροτρον, τδ νέον, τδ όποιον 
κινείται μέ τδν άτμόν — καί τδν κ. Βαλεριανόν — 
Τί λέγετε, Έκλαμπρότατε;

Ό γέρων κτηματίας ξηροέβηξεν.
("Επεται ή συνέχεια.)

ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ—ΜΕΓΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΥΧΝΑ άκούει τις τάς έκφράσεις ταύτας καί 
ούχί σπανίως άνευ λόγου καί μόνον έξ απλής 

συνήθειας. Διά νά μή γίνηται ή κατάχρησις 
αυτή καί μάλιστα τής δευτέρας έκφράσεως, κρί- 
νομεν καλόν νά σημειώσωμεν δι’ ολίγων τά 
κυριώτερα γνωρίσματα τών μικρών καί τών με
γάλων ανθρώπων.

Μικρός άνθρωπος είναι έκεΐνος, δστις διά 
τα μικρά ή καί βλως άνύπαρκτα προτερήματα 
του φρονεί μεγάλα καί νομίζει, βτι διαφέρει τών 
όμοιων του. 'Η σμικρότης τής διανοίας δέν 
άφινει αύτόν νά ίδη καθαρά τί είναι καί ποιαν 
άξιαν οί άλλοι έχουσι, καί διά τοΰτο ζή ώς 
κοχλίας κεκλεισμένος είς τδ στενόν κέλυφος τής 
ιδίας μικρονοίας.

Μικρός άνθρωπος είναι έκεΐνος, δστις δαπα- 
νάται δλος είς εύτελή καί μηδαμινά πράγματα· 
διότι ούδέποτε έδυνήθη νά έννοήση τίς είναι ό 
άληθής παράγων τής πραγματικής έκάστου άξίας 
καί δικαίας παρά τών άλλων έκτιμήσεως. Ζη
τεί λοιπόν νά έπιδείξη είς τον κόσμον τήν σμι- 
κρότητά του διά νά λάβη δόξας καί τιμάς, 
αιτινες δέν άνήκουσιν είς αύτόν. Πάσχει τήν 
δογκισσωτικήν νόσον.

Μικρός άνθρωπος είναι έκεΐνος, δστις ύπδ 
ούδενδς έμπνέεται εύγενοΰς αισθήματος, δστις 
ούδέποτε ένόησεν, δτι είναι μέλος τής άνθρω- 
πότητος, καί δι’ αύτόν ή άγάπη είναι λέξις έκ- 
φράζουσα δικαιώματα μόνον άπέναντι τών άλλων, 
ούχί δέ καί ύποχρεώσεις. Διά τοΰτο άνεξάντ- 
λητος είναι δι’ αύτδν ή πηγή τών άπαιτήσεων, 
δέν έννοεΐ δμως νά θυσιάση ούδέ τό έλάχιστον, 
έστω καί ένα καλόν λόγον, ύπέρ τοΰ άλλου.

Μικρός καί εύτελής είναι ό άνθρωπος έκεΐ
νος, δστις ούδέν έχει φρόνημα, ούδεμίαν άρχήν, 
καί κατ’ άκολουθίαν είναι άχαρακτήριστος. Σή
μερον σοί λέγει τοΰτο καί αύριον τδ άλλο καί 
ούδέποτε μένει σταθερός εις τι, είμή μόνον είς 
τήν ιδίαν άστασίαν. Είναι σημαία τοΰ άνέμου 
καί χαμερπώς ζητών νά άρέσκη είς πάντας 
γίνεται τδ άντικείμενον τής κοινής πάντων κα- 
ταφρονήσεως.

Μικρός καί εύτελής είναι ό άνθρωπος έκεΐνος, 
δστις τά πάντα πράττει πρδς τδ θεαθήναι καί 
κέρδους χάριν. Αγοράζει βιβλία διά νά φαίνηται 

σοφός, όμιλεΐ περί πατρίδας, περί εύσεβείας, περί 
ηθικής καί ούδεμίαν σαφή ιδέαν έχει πεοί τού
των, ούδέ θέλει νά έχη. Τό κύριον αύτοΰ μέ- 
λημα πάντοτε είναι τδ ίδιον εύτελές συμφέρον.

Μικρός καί μηδαμινός είναι ό άνθρωπος 
έκεΐνος, δστις συναισθανόμενος λεληθότως τήν 
ίδιάν εύτέλειαν, ψέγει καί κατηγορεί τούς άλλους 
καί ζητεί νά στήση τήν άδοξον έαυτοΰ δόξαν 
έπί πτωμάτων. Πανταχοΰ ζητεί ν’ άνεύρη διά 
τοΰ ρόγχους δυσώδεις υλας· διότι τρέφεται ώς 
τά μιασματικά ζωύφια έκ τής άκαθαρσίας καί 
τοΰ βορβόρου.

Μικρός καί μηδαμινός τέλος είναι ό άνθρω
πος έκεΐνος, δστις ούδεμίαν έχων συναίσθησιν 
τοΰ καθήκοντος μετέρχε.ται πλάγια πρδς εύδο- 
κίμησιν μέσα καί είναι τής σχολής τών επιτη
δείων καί τοΰ άμοιβαίου θαυμασμού. Δι’ αύτδν 
άρχή «αί τέλος τής σοφίας είναι τδ εύπλαστον 
παντοπωλικ.δν καί καπηλικόν πνεύμα, είς δ θαρρεί 
καί έπαναπαύεται.

Άπ’ έναντίας δέ μέγας είναι έκεΐνος, δστις 
πάντοτε σύνοικον έχων τήν μετριοφροσύνην γινώ- 
σκει, δτι ούδέν είναι τά προτερήματά του άπέ- 
ναντι τοΰ ακένωτου θησαυρού τής άξίας τών 
άλλων. Ζητεί πάντοτε νά τελειοποιή εαυτόν, 
καί ούδέποτε έπαναπαύεται καί εμπιστεύεται 
είς δ,τι έχει.

Μέγας είναι ό άνθρωποςς έκεΐνος, δστις τίθησι 
κατά μέρος τά έπουσιώδη καί πάρεργα καί 
ένασχολεΐται εις τό κύριον έργον. Αύτδν δέν 
ριπίζει έκάστη πνοή άνέμου, ούδέ φρονεί, δτι οϊ 
άλλοι πρέπει νά όμιλώσι καί σκέπτωνται περί 
αύτοΰ. Τούναντίον δέ ζητεί νά διαλάθη καί 
όταν τι λόγου άξιον κατορθοΐ.

Μέγας είναι ό άνθρωπος έκεΐνος, δστις ύπερ- 
χειλές έχει τό αίσθημα τής άγάπης πρδς τήν’ 
ανθρωπότητα. Δι’ αύτδν τοΰτο είναι δφειλή καί 
χρέος άπαραίτητον καί ούδέποτε λησμονεί νά 
πράττη 2,τι δύναται ύπέρ τών όμοιων του. 'II 
άγάπη δι’ αύτδν είναι θυσία αύτοΰ τοΰ ίδιου 
έγώ είς τδν βωμόν τής άνθρωπότητος.'

Μέγας καί άξιάγαστος είναι έκεΐνος, δστις 
ούτε πλούτη, ούτε δόξας, ούτε τιμάς άνταλλάσσει 
άντί τής έλευθεοίας τοΰ ίδιου φρονήματος, δστις 
ούχί έξ εριστικού πνεύματος, άλλ’ έκ συναισθή- 
σεως τής ιδίας έλευθερίας δέν κύπτει τδν αύχένα 
κατά τδ δοκοΰν έκάστω, ούδ’ ώς μαμμάκουθος 
καί άνδρείκελον εύρίσκεται ύπδ τήν διάθεσιν 
πάντων. 'Υποχωρεί βεβαίως πολλάκις, ούδέποτε 
δμως έκποιεϊ τήν ιδίαν βουλήν καί κρίσιν.

Μέγας καί άξιάγαστος είναι έκεΐνος, δστις 
καί πράττει καί λέγει είς τδ κοινόν καί μόνον 
άποβλέπων καλόν, καί δύναται χάριν αύτοΰ νά 
θυσιάση τδ ίδιον συμφέρον, τάς τιμάς καί ύπο- 
λήψεις τών πολλών. Δί αύτδν οί λόγοι και 
αί πράξεις έχουσι πραγματικόν πυρήνα ύπάρξεως 
καί δέν είναι σκιαί καί νεφέλαι.

Μέγας καί γενναίος είναι ό άνθρωπος έκεΐνος, 
δστις άποτροπιάζεται τάς ραδιουργίας καί συκο
φαντίας καί αύτών έτι τών κεκηρυγμένων έχθρών, 
δστις γινώσκει τδ άγχίστροφον τών άνθρωπίνων 
πραγμάτων καί δέν ζητεί νά περιχαρακωθή όπι
σθεν τοΰ διασυρμοΰ τών άλλων. Σιγά καταδιω- 
κόμενος καί άφινει τδν χρόνον νά μαρτυρήση 
περί αύτοΰ.

Μέγας καί γενναίος είναι τέλος ό άνθρωπος 
έκεΐνος, δστις αύστηρότατα έκτελεΐ τδ ίδιον καθή
κον άνευ άπαιτήσεων. 'Η συναίσθησις αύτοΰ είναι 
δί αύτδν δ κύριος μοχλός τοΰ βίου καί τών 
πράξεων καί διά τοΰτο ούτε ψιμύθιον ούτε φενά
κην φορεΐ, καί φαίνεται αγροίκος ένιότε καί 
άπειρος τοΰ κόσμου είς τούς άγαπώντας τδ έν 
τή άγορα νόμισμα. Δέν δύναται νά γείνη τά 
πάντα τοΐς πάσι. Σ.



Η ΣΚΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
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NEON ΕΝ ΤΩι ΧΟΙΡΩι ΠΑΡΑΣΙΤΟΝ.

μέγας νομοθέτης τοΰ Ιουδαϊκού όχλου 
1(^5’)' °ΰχι σφαλερώς άνεθεμάτισε τήν σάρκα 

τοΰ χοίρου. Εις λίαν άπομεμακρυσμένην 
ιστορικήν έποχήν παρετηρήθη ότι ή χρήσις τοΰ 
χοιρείου κρέατος επιφέρει κατά τινα χρόνον 
νοσήματα τινα, και ότι εις θερμάς χώρας δύνα- 
ταί τις συχνότερον ή παρ’ ήμΐν νά κάμη πλεί- 
οτας παρατηρήσεις περί τούτου. 'Η ΰπόθεσις 
αυτή διά τών νέων περί έλμίνθων πειραμάτων 
έλαβε πλήρη έπιβεβαίωσιν. ’Εκ τών Αιγυπτίων 
και Άβυσσινίων ούδε'ις σχεδόν είναι άπηλλαγ- 
μένος καθ’ ολοκληρίαν έλμίνθων, ή δε ανατομή 
πτωμάτων έπικυροΐ τούτο σχεδόν πάντοτε.

Έκ τοΰ χοίρου έξάγομεν, ώς γενικώς είναι 
γνωστόν, τήν επαχθή μονόβιον ταινίαν (tae
nia solium), ήτι; αναπτύσσεται έκ τής έσθιομένης 
χαλάζης, καί τήν φοβερόν τριχίνην, ήτις κατά 
εκατομμύρια πολλαπλασιάζεται έν τφ ήμετέρφ 
σώματι. Ό πολλαπλασιασμός ούτος βεβαίως 
περιορίζεται ταχέως, θνησκούσης τής οικονο
μίας (δπως έκφράζεται ή έπιστήμη).

’Αλλά τά μνημονευθέντα παράσιτα δεν είναι 
τά μόνα ατινα ζώσιν έν τφ χοίρφ, καί ατινα 
κατά τάς περιστάσεις μεταβαίνουσι καί εις τούς 
ανθρώπους· είναι μόνον τά γνωστότατα καί τά 
μάλλον τήν προσοχήν έπισύροντα. Διά τής έπι- 
μελοΰς έξετάσεως τών έντερων τών χοίρων εύρί- 
σκομεν ότι ταΰτα είναι ή διαρκής διαμονή παρα
σίτων τινών, καί ότι σπανίως άπαντώμεν χοίρον 
άπηλλαγμένον καθ’ όλοκληρίαν τούτων. Ζή 
δηλονότι έν τοΐς έντέροις τοΰ χοίρου έγχομα- 
τικόν τι ζωύφιον, δπερ κατετάχθη εις τό ύπό 
DoNNi προταθέν γένος τών τριχομονάδων, και 
ού τίνος ετερα συγγενή κατά τό είδος ύπάρ- 
χουσι έν τφ έντέρω τών έμβρύων καί έν τφ τών 
αγροτικών κοχλιών. Είσί δέ μικροσκοπικά ζωύ
φια έχοντα ωοειδή κοιλίαν μετά διπλής τίνος 
μαστιγοειδοΰς προσθήκης, καί κρασπεδοειδοΰς 
άνταυγαζούσης συσκευής. Παρουσιάζονται κατά 
χιλιάδας εις τά έντερα τοΰ χοίρου, καί ή μετα
φορά τούτων εις τούς ανθρώπους δέν είναι, βε
βαίως, άποκεκλεισμένη, προκαλοΰσα φλεγμονώδη 
τών έντέρων νοσήματα.

"Ετερον παράσιτου έπίσης συχνόν καί εύκόλως 
έπιβεβαιούμενον εις τόν χοίρον είναι τό Balan
ditium coli Τούτο καθίσταται όρατόν έν ανάγκη 
καί δι’ άπλού φακού. Ενυπάρχει πάντοτε κατά 
χιλιάδας έν τω σώματι τοΰ χοίρου, έχει ωοειδή 
μορφήν (0,07—Ο,ι χιλ. πετρ. μήκους, καί 0,05— 
0,07, πλάτους), καί φέρει περί τό πρόσθιον μέρος 
τοΰ σώματός του χείλος έν είδει στόματος, δπερ 
κοιλαινόμενον χοανοειδώς άπολήγει εις λάρυγγα.

Τό Balanditium άνεκαλύφθη κατά τό 185G 
ύπό τοΰ καθηγητοΰ Malmsten έν Στοκχόλμη, 
ζαί βραδύτερον έξητάσθη ακριβέστερου ύπό τοΰ 
έν Λειψία καθηγητοΰ Rudolf Leuckaet, 
διαπρεποΰς έλμινθολόγου τής σήμερον.*)  
τόν χοίρον κυρίως τό Balanditium ούδέν 

*) Die Parasiten ties Mensehen. 2. Autl. 1. Theii, 
S. 324—334.

σήμα προκαλεΐ, τουναντίον έν τφ έντέρφ τών 
ανθρώπων, όσάκις τοΰτο παρουσιάζεται έν αφθο
νία, συνεπάγεται συμπτώματα τυφικά καί χο
λερικά. 'Η έπιστημονική έρευνα περί τούτου 
δέν άπεφάνθη είσέτι όριστικώς.

”Ηδη δλως έσχάτως αύθις άνευρέθη καί 
περιεγράφη παράσιταν τι έν τφ σώματι τοΰ χοί
ρου, καί μάλιστα εις τούς μΰς αύτοΰ. Ό άνα- 
καλύψας τοΰτο καθηγητής W. Zopf έν Χάλλη, 
τό ύπέλαβεν ώς βλεννώδη μύκητα, καί προσήψε 
τό δνομα Haplococcus reticulatus. Αί έν λόγω 
παρατηρήσεις τοΰ Zopf άνατρέχουσι μέχρι τοΰ 

τού
Εις
νό-

έτους IS80. Κατά τον ’Οκτώβριον τοΰ αύτοΰ 
έτους έπεχείρησε τάς έρεύνας αύτοΰ έπί δια
φόρων τεμαχίων χοιρείου κρέατος ατινα πρός 
έςέτασιν έπέμποντο αύτω έκ Torgau. ΤΙ διά 
τοΰ μικροσκοπίου έξέτασις άπέδειξιν δτι τό παρά- 
σιτον είναι έγκαταστημένον εις τούς μΰς, καί 
μάλιστα τοσοΰτον πολυπληθώς ώστε έκαστον 
μικρόν παρασκεύασμα περεΐχεν ήδη δωδεκάδας 
έκ τών αύθυπάρκτων αύτών δυτών. 'Ο Dr. Zopf 
προσδιόρισε παραχρήμα ότι τρεις άναπτύξεως 
μορφαί παρουσιάζονται, (ούτως ύπ’ αύτοΰ κλη- 
θεΐσαι)· α'.) άμοιβοειδής, β'.) σπερματοαγ- 
γειώδης, καί γ'.) μονιμοσπερματώδης.

Εις τήν άμοιβοειδή έννοοΰμεν μορφήν τινα 
όργανισμοΰ έν η δέν ανευρίσκονται τά διάφορα 
μέρη τοΰ σώματος, καί πρωτοπλασματοειδή τινα 
σταγόνα, ήτις ούχ ήττον ζή καί έχει τήν δύ- 
ναμιν, τροφήν νά δέχηται καί νά κινήται. Πλεΐστα 
κατώτερα φυτά καί ζώα διέρχονται κατά τήν 
άνάπτυξίν των άμοιβοειδές τι στάδιον. Έκα
στον σπερματοφόρον άγγεΐον τού άπλοκόκκου 
περιέχει 6 — 15 τοιαΰτα πρωτοπλασματοειδή 
μέρη · μετά ώρισμένον δέ χρόνον έκλεπίζονται 
καί διάγουσι βίον άμοιβοειδή. Τά κυρτά μέρη 
τής περικαλυπτούσης μεμβράνης εκφυλίζονται 
λιπωδώς, καί διευκολύνουσιν οΰτω τήν έξοδον 
νέων γενών.

Τά άτομα τών γενών τούτων μορφοΰνται 
ήδη τυχαίως εις δικτυωτόν πλέγμα, δπερ έξει- 
κονίζει ύτέ μέν σφαίρας ότέ δέ τετράεδρα μετά 
ισχυρών περιφερικών έπιφανειών. Αί ίσχυρώς 
πεπαχυμέναι μεμβράναι συμπλέκονται προ; άλ· 
λήλας, άποτελοΰσαι ουτω πλούσιον δικτυωτόν 
πλέγμα. Έν τφ παρεγχύματι τοΰ πλέγματος 
τούτου βλέπομεν συνήθως μεγάλην τινα λιπαράν 
καί στιλπνήν σταγόνα· τί όμως συμβαίνει έν τφ 
παρεγχύματι τοΰ όλου έξεικονιζομένου πλάσμα
τος, τοΰτο μένει είσέτι ύπό παρατήρησιν. Ό 
Dr. Zopf δέν εφερεν είσέτι εις πέρας τάς πα
ρατηρήσεις αύτοΰ. Ούχ ήττον όμως ένδιαφέρει 
μεγάλως νά έχωμεν έπί τοΰ παρόντος άξιόπιστόν 
τινα όπωσοΰν στατιστικήν περί τής έμφανίσεως 
τοΰ νέου παρασίτου · τοιαύτη δ’ έχορηγήθη ύπό 
τοΰ έξεταστοΰ τών έκ Torgau χοιρείων σαρκών 
ύπό τήν κάτωθι αντιπαραβολήν, έκτεινομένην 
μέχρι τοΰ δεκάτου μηνός τοΰ 1880.

’Ιανουάριος έξ 100 έξετασθ. χοίρ. 32 εύρέθ. έχ. άπλοκόκ.
Φεβρουάριος - 91 - 30 -
Μάρτιος - 81 - 30 - -
Απρίλιος - 60 - 25 - -
Μάιος - 65 - 34 -
’Ιούνιος - 64 - 34 -
’Ιούλιος - 84 - 50 -
Αύγουστος - 79 - 50 - -
Σεπτέμβριος - 116 - 72 -
‘Οκτώβριος - 63 - 39 - ■

Έξ 703 έξετασθ.νοίρ.396 εύρέθ. /. άπλοκόκ.

Διά τήν στατιστικήν ταύτην δύναταί τις βε
βαίως νά έρωτήση, διατί τέως ύ άπλόκοκκος 
έμεινεν απαρατήρητος, καί δέν άνευρέθη ύπό 
τών έξεταζόντων τά κρέατα. Ή άπάντησις 
έγκειται έν τούτφ· δτι ό περί ού ό λόγος βλεν
νώδης μύκης είναι 15*' ζ μικρότερος ή τό έλυτρον 
τής τρίχινης, καί δτι ή τοΰ κρέατος έξέτασις 
έκτελεΐται συνήθως διά λίαν άσθενών μεγεθυν
τικών μέσων, δι’ ών τό δικτυωτόν πλέγμα ή τά 
σπερματικά άγγεΐα τοΰ άπλοκόκκου δέν είναι 
δυνατόν άκριβώς νά παρατηρηθώσιν. ’Ήδη έπειδή 
ή προσοχή έφηλκύσθη έπ'ι τών εις τούς μΰς τοΰ 
χοίρου παρασίτων, κατανοοΰμεν αμέσως, δτι ή 
τής Torgau περιοχή δέν είναι ό μόνος τόπος 
ένθα γεννάται τό έν λόγφ μυκητόζωον. Αί 
ύπάρχουσαι περί τούτου ειδήσεις όλονέν θά 
πολλαπλασιάζοντας. "Οσον δ’ άφορφ τάς βλάβας 
τοΰ άπλοκόκκου, τοΰτο άναμένομεν έκ τών γε- 

νησομένων προϊόντος τοΰ χρόνου πρακτικών πει
ραμάτων. Έν πάση όμως περιπτώσει ή πα
ρουσία πολυαρίθμων βλεννορυκήτων έν τω άν- 
θρωπίνω έντέρω θά έπιφέρη παρόμοια φλεγμο
νώδη συμπτώματα, ατινα αναφαίνονται καί κατά 
τήν εισβολήν τοΰ Balanditium. Έπίσης δέν 
έξηκριδώθη είσέτι όριστικώς πόθεν οί χοίροι 
μιαίνονται διά τοΰ άπλοκόκκου. Επειδή ή αί- 
μόβιος μοναδίνη καί τά συγγενή γένη τοΰ 
άπλοκόκκου, ένδιατρίβουσιν εις λιμνάζοντα ΰδατα 
(τέλματα, κ. τ. τ.), μεγάλη πιθανότης είναι νά 
παραδεχθώμεν, ότι οί χοίροι πίνοντες τοιαΰτα 
ΰδατα ροφώσι συγχρόνως ταΰτα, ατινα φθάντα 
εις τόν στόμαχον όδεύουσιν είτα εις τούς μΰς. — 
Άρκούμεθα πρός τό παρόν νά έπιστήσωμεν τήν 
προσοχήν έπί τοΰ άρτι άναφανέντος άντιζήλου 
τής τρίχινης. Κατά πάσαν πιθανότητα τό πα
ράσιταν τοΰτο είναι πολύ όλιγώτερον επιβλαβές 
τής τρίχινης.

Δρ. Δ.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΟΥΙΖΑ ΜΟΥ.

ΟΥΙΖΑ, φυτό μου ταπεινό κ’ έγζάρδιο, 
Σύ μοΰ ένθυμίζεις σ’ όλα τή Λουΐζα μου· 

Τ’ όνομα, τή ζωηρότητα, τόν νουν της, 
Τήν ταπεινήν άθώαν ύπεροχήν της 
Σ’ άλλες πολλές κοπέλες τοΰ καιροΰ της· 
Τή γλυκυά ’γεροχία τοΰ χαραχτήρα της 
Καί τή μοσκοβολιά τοΰ πνεύματός της.

Σεΐρε, φοΰντα-λοΐζα, στή Λουΐζα μου
Καί δώσέ της τό φίλημα ποΰ σδδωσα·
Καί ’πέ της πώς σοΰ τδδωσε ό πατέρας της 
Νάν τό μοσκοβολήσης μέσ’ στά φύλλα σου, 
Καί τής τό δώσης μοσκοβολησμενο.

’Πέ της πώς μέ λυπάει ποΰ δέν τή βλέπω, 
Μά χαίρουμαι πολύ στά γράμματά της, 
Κι’ δταν άκούω πώς είν’ καλά καί χαίρεται, 
'Ως κ’ εμένα ή καρδιά μου άναγαλιάζει, 
Καί περνάω τήν ήμέρα εύτοχισμένος.

Σεΐρε, λοΐζα — φούντα, στή Λουΐζα μου· 
’Μίλησ’ της ’σάν καί νάχες καί σύ γλώσσα, 
’Πέ της λόγια πολλά καί άγαπημένα. 
Καί τό φιλί ποΰ σδχω έσε δοσμένο 
Νά τής τό δώσης μοσκοβολησμένο.

‘Εν 'Αργοστολίψ.

Άνδρέας Τυπ. Λασκαράτος.

ΜΠΕΣΑ,

(’Αλβανικόν.)

Γ
ΡΑΙΑ ή Χάϊκω καί πολιά,
Τήν γήν, ώς νέα, άροτρια. 

Είναι ήμέρα έαρινή, 
Kt’ ή φύσις χαίρει έρατεινή · 
θάλλουν τά δένδρα, θάλλει ή γή. 
— Αίφνης πλησίον μία κραυγή 
Άνδρος τής Χάϊκως πλήττει τό ους, 
Κι’ αφηνιάζει αύτής ό βοΰς. 
Ωχρός καί τρέμων ξένος άνήρ, 
Σύζυγος ξένος, ξένος πατήρ,

"Ιστατ έμπρός της ίκετικώς 
Λέγων· "Εις ξένος, όχι κακός 
'"Άνθρωπος είμαι· πλήν στιγμηδόν 
" Φονεύσας ένα εις τήν οδόν 
“Άνδρεΐον ένεκα προσβολής
" Κρύπτομαι . . . Άνευ άναβολής 
“Άσυλον δός μοι σύ παρευθύς, 
“Άφ’ ού τήν μπέσαν μοί όρκισθης!’’ 
Ή γεωργοΰσα τότε γυνή 
“Μπέσα γιά μπέσα!” τφ προσφωνεί, 
Καί εις καλύβην τόν οδηγεί, 
Ένθα υπνώττει παν έν σιγή. — 
Φωναί μεγάλαι κι’ ολοφυρμοί 
Πλήττουν τά ώτα ταύτοστιγμεί· 
Στρέφει ή Χάϊκω τδμμα έκεΐ· 
Ούρανέ, οίμοι! τί νά ίδή! . . . 
Σώμα άνδρείων, φίλων στενών 
Κομίζον ένα κρύον νεκρόν. 
Είνε τό πτώμα άχ! τοΰ υιού . . . 
Τοΰ προσφιλούς της, τοΰ ακριβού! . . . 
Χειρ δολοφόνος, μαύρη, σκληρά, 
Είχέ τον πλήξει εις τά πλευρά. 
Κ’ έν φ αφρίζουν οί συγγενείς, 
θρηνοΰν οί φίλοι όλοι πρηνείς. 
Ή Χάϊκω τρέχει, ώς ήρωΐς, 
Πνέουσα φλόγας, ώς Νερηΐς, 
Εις τήν καλύβην, όπου ψυχρός 
Τήν περιμένει φεΰ! ό εχθρός, 
"Οστις τή λέγει μέ στεναγμόν, 
Μέ ύφος μαύρης λύπης μεστόν· 
'Έίνε ό υιός σου ό φονευθείς;
“ Τότε τό δπλον τοΰτο εύθύς 
“Λάβε καί πλήξον τόν σόν εχθρόν, 
“Πληρούσα χρέος το ιερόν!
"Ομως ή Χάϊκω μετά θυμού 
Άγριου, είπε, κι’ όλοφυρμοΰ· 
“Σύ τοΰ υιού μου είσ’ ό φονεύς! . . . 
“Πλήν κ’ έμός οίμοι! νΰν βασιλεύς 
'Έίνε ή μπέσα, ήν δέν πατώ! — 
" Φύγε! ικέτην δέν σέ κρατώ ■ 
"Μάθε πλήν όμως ότι εύθύς, 
'"Όπου άν σ’ εΰρω. θά φονευθής!”

Έν Θεσσαλονίκη. X. Κ. Μ.

ΦΕΥ! ΠΑΛΛΕΙ.

είπον τή καρδία μου. Ιόν ούρανόν 
λησμονεί

Τής Αττικής, ύφ’ δν χλωρός κισσός καί μύρτος 
θάλλει.

Παΰσον νά πάλλης, τάλαινα· είναι δριμεΐς οί 
• »πόνοι.

Πλήν πάλλει.

Καί είπον τή καρδία μου. Ως καί αύτήν λη
σμονεί, 

"Ητις σοί έδωκε παλμούς έν μητρική αγκάλη. 
Πλάνητες είμαρτο μακράν αύτής νά ζώμεν μόνοι”. 

Πλήν πάλλει, πάλλει.

Καί είπον τή καρδία μου. "Γήν γόησσαν λη- 
σμόνει, 

’Εκείνην ήτις μάς ωθεί έν αιώνια πάλη, 
"Ητις πατρίδα καί γονείς μάς αποσβένει μόνη.” 

Φεΰ! Πάλλει, πάλλει, πάλλει!
y

ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΑΠΠΑ.
(Μετά εϊζόνος, δρα σελ. 92.)

ETASY τών εύκλεών γόνων, ους ή ευ- 
ανδρος "Ηπειρος άπό δύο ήδη αιώνων 
παρήγαγε καί διά τών ένεργειών καί 

θυσιών τών όποιων είτε έν τοΐς γράμμασι, είτε 
έν τφ έμπορίω καί τώ πλούτφ πολλάκις καί 

πολλαπλώς εύηργετήθη σόμπαν τότε ύπόδουλον 
καί τό έλεύθερον ελληνικόν έθνος έξέχουσαν 
άληθώς θέσιν καταλαμβάνει ό οίκος τών Ζαπ- 
παίων. Πάντες γινώσκουσι τά μεγάλα καί λαμ
πρά τοΰ αοιδίμου Εύαγγέλη έργα καί πάντων 
τά στήθη πληροΰνται αισθημάτων ευγνωμοσύνης 
εις τήν άνάμνησιν τοΰ μεγάλου τούτου τέκνου 
τής Ελλάδος. Εύτυχήσαντες σήμερον νά κατα- 
χωρήσωμεν έν τω ' Εσπέρφ” τήν εικόνα τοΰ 
Ζαππείου μνημείου, δπερ έστήθη έν τή γεννε- 
τείρα γή τής μεγάλης ταΰτης οικογένειας, ποι- 
οΰμεν συγχρόνως καί βραχείας τινας σημειώσεις 
περί τοΰ βίου έτέρου κλεινού γόνου αύτής, έγ- 
καταλιπόντος τά έπίγεια ύπερμεσοΰντος Αύγού- 
στου τοΰ 1880 έν Βροσθενίω, καί άποτελέσαντος 
σύν τφ άοιδίμφ Εύαγγέλη καί τφ έπιζώντι 
κεδνφ τήν φρένα άδελφω Κωνσταντίνφ τριάδα 
έθνικών ευεργετών.

Ό αείμνηστος Αθανάσιος Ζάππας έγεν- 
νήθη περί τάς άρχάς τοΰ αίώνος τούτου έν Λαμ- 
πόβφ τής ’Ηπείρου έξ επιφανούς έν τω τόπφ 
οίκου. Ή πατρική φιλοτιμία καίτοι ένεκα τής 
πονηράς τότε έποχής έστερήθη τού πρόσθεν αύ
τής, όλβου, άπέστειλε τον πρωτότοκον υιόν Αθα
νάσιον εις Σχολεΐον έν Κερκύρα, όπόθεν ούτος 
έν βραχεί ήναγζάσθη νά παλςνοστήση, διότι 
έπελθών ό θάνατος άφήρπασε τόν πατέρα καί 
άφήκε μητέρα καί οικογένειαν άνευ στηρίγματος 
ζαί προστάτου. Ούτως είσήλθεν έκ μικρας ηλι
κία; ό Αθανάσιος εις τό στάδιον τών πόνων καί 
μόχθων, ένθα τό μετέπειτα τόσον διεκρίθη μετά 
τοΰ μεγαλουργού έξαδέλφοο τοΰ Εύαγγέλη καί 
τοΰ αδελφού Κωνσταντίνου.

Ό κατόπιν βίος του ήτον αδιάκοπος αλλη
λουχία μεγάλων καί εύεργετικών έργων καί διά 
τήν ίδιαν του πατρίδα καί δι δλην έν γένει 
τήν Ελλάδα. Ή πατρίς του Λάμποβον τόν 
είδεν έν μέσφ της μεταξύ τών τεκτόνων έπι- 
μελούμενον τήν ΐδρυσιν τών εκεί Ζαππείων έκ- 
παιδευτηρίων. Τόν είδε τό Χόρμοβον μετ’ απα
ράμιλλου άνεξιθρησζείας άδραϊς δαπάναις άνε- 
γείροντα τοΐς όθωμανοΐς κατοίκοις εύκτήριον 
οίκον. Τόν είδε τέλος ή μητρόπολις τής έλευ- 
θέρας Ελλάδος ώς αντιπρόσωπον τής οικογένειας 
Ζάππα, δταν εκεί ετίθετο ό θεμέλιος τοΰ 
τηλεκλύτου έκείνου έργου τής οικοδομής τοΰ 
Όλυμπιείου μεγάρου, τό όποιον έφαντάσθη μέν 
καί υίοθέτησεν άπαραμίλλως ή μεγαλοφυής διά
νοια τοΰ Εύαγγέλη, έπεχείρησε δέ καί διατελεΐ 
έκτελών τό έτερον έκείνου ήμισυ ύ Κωνσταν
τίνος. Έκεΐ έδέχθη έκ βασιλικών στομάτων 
θερμά συγχαρητήρια καί τήν γενικήν τοΰ έθνους 
εύγνωμοσύνην.

Αί άγαθαί πράξεις του, αιτινες άπασαι συνε- 
κεντροΰντο εις τήν ώφέλειαν όλου τοΰ έθνους, 
έπεπρωτο να έχωσιν ώς κορωνίδα καί τέλος τήν 
απαλλαγήν αδελφών ήμών έν ΙΙίστει καίΈθνει 
έκ προσθέτου δουλείας καί τιμαριωτισμού. Με- 
ρίς τις θεσσαλιζής γής ούδέποτε θέλει παυσει 
εύλογούσα τήν μνήμην τοΰ είδικώς αύτήν εύερ- 
γετήσαντος άνδρός καί ή τανΰν έλευθερία καί 
εύμάρειά της οφείλεται εις τήν άπέραντον τοΰ 
Αθανασίου καρδίαν.

Ό μεγαλουργό: αύτοΰ αδελφός Κωνσταντίνος 
Ζάππας άνέθετο εις τόν έν ’Αθήναις καλλιτέχνην 
ζ. Ί Βιδάλην τήν κατασκευήν μαυσωλείου 
έπ’ όνόματι μέν αύτοΰ προωρισμένου δέ δι 
δλην τήν Ζάππειον οικογένειαν. Τό έργον άπε- 
τελέσθη ήδη ύπό τοΰ δοκίμου καλλιτέχνου άπο- 
φαΐνον ώραίαν τήν απαρχήν τής έν τή πατρίδι 
έργασίας του.

Είνε τετράγωνον έχον ύψος μέν άπό τής κτι
στής βάσεως τριών μέτρων, πλάτος δ’ ενός· έκά- 
στη γωνία υποβαστάζεται ύπό δύο στηλών ρυθμού 
κορινθιακού τής μέν μελαίνης, τής δέ λευκής.

Ή προτομή τοΰ άνδρός φαίνεται έν τή κυρία 
προσάψει ύπέρ στέφανον κρατούμενον ύπό δύο 
πνευμάτων καί έν τφ στεφάνω τούτφ έπί με
λανός εδάφους είνε γεγραμμένος διά χρυσών 
γραμμάτων ό χρόνος τής γεννήσεως καί τοΰ 
θανάτου Αθανασίου Ζάππα. Καί τό μέν τών 
πνευμάτων, τρυφερώτερον, φαίνεται περίλυπον, 
τό δ’ έτερον, μάλλον νευρώδες, φαίνεται δει- 
κνΰον τή δεξιά τά έν τφ στεφάνω γεγραμμένα 
καί ώς εί λέγαν “Ιδού άπηθανατίσθης”. Ή προ
τομή είνε πράγματι έπιτυχεστάτη.

Τάς ποικίλας γλυφάς τοΰ έπιστηλίου καί 
τής ζωηφόρου διακρίνουσι διάφοροι χρωματισμοί 
κατά τρόπον άρχαϊκόν. Έν δέ τφ άετώματι 
έτέθη λαμπρός δρειχάλκινος στέφανος μετά ποι
κίλων κόσμων.

Έπί τής κορυφής τοΰ μνημείου ΐσταται μαρ
μάρινος σταυρός ώραίφ στεφάνω έστεμμένος 
μετά πέπλου.

Έπι τής άντιθέτου τή κυρία προσάψει πλευ
ράς φαίνεται άνάγλυφον μετά τελείας τέχνης 
έςειργασμένον. Ό άγγελος τοΰ θανάτου ιπταται 
πρός τούς ούρανούς μετά τής ψυχής τοΰ τεθνε- 
ώτος, ύπ’ αύτόν δέ δύο παιδία έπί τής γής, τό 
μέν μεΐζον άτενίζει πρός τόν άφιπτάμενον άγ
γελον περιέργως, ώσανεί βλέπει τι καί έκπλήσ- 
σεταί πως άλλά δέν εννοεί πολλά, τό δέ μι- 
κρότερον, ώ! αύτό ούδέν έννοεϊ, ούδέν παρα
τηρεί, άλλα παίζει μετά χόρτων καί κόπτει 
άνθη τοΰ άγροΰ· τί πρός αύτ’ό ό θάνατος; Ό 
άγγελος τοΰ θανάτου είνε σύννοφρυς, άλλ’ ώραΐος 
καί τό βλέμμα του μάλλον περίλυπον, παρά 
άγριον, φαίνεται ώσεί άκων έκτελών τό έργον 
του. Ή κόμη του σκορπίζεται περί τό μέτωπον 
καί τούς ώμους καί πρός τά δπίσω τεχνικώτατα, 
καταπίπτουσι δέ καί άπλούνται, φυσικώτατα αί 
πτυχαί τοΰ ένδύματός του.

Τό μνημεΐον τοΰτο έστήθη έν μέση τή 
Ήπείρφ, μετά σεβασμού θ’ άποκαλύπτη ό δια
βάτης τήν κεφαλήν πρό τού μνημείου τόσον 
εύεργετικής καί έπιφανοΰς οικογένειας καί μετά 
συγκινήσεως βαθείας θ’ άναγινώσκη συγχρόνως 
τό έπ’ αύτοΰ άκόλουθον έπίγραμμα·

Εις ξένήν έκοιμώντο γήν πλήν και νεκροί ακόμα 
δέν ήθελαν τό σώμα των χοΰς ξένος νά τό σκέπη, 
έπόθουν τής πατρίδο; των τό μυρωμένον χώμα 
και τής ’Ηπείρου ήλιος τόν τάφον των νά βλέπη, 
κ’ ήλθον — απόδημοι νεκροί — εις τήν μητέρα πάλιν 
ν’ άναπαυθοΰν εις τήν θερμήν αγίαν της άγκάλην 
κ’ εις έν κατοικητήριον μετά τών συγγενών των 
τών έν τή γεννετείρα των τόν δίον τελευτώντων.

Ειρήνη εις τόν δπνον των, Έδέμ εί; τ’ δνειρόν των, 
κλίνωμεν γόνυ εύλαδώς έμπρός εις τόν σταυρόν των. 
‘0 τάφος τών εύεργετών δέν είνε τάφος πλέον 
άλλά θυσιαστήριον αγάπης · διαχΰνει 
εύγνωμοσύνης άρωμα ή κόνι; τών Ζαππαίων, 
κ’ είνε ναός τής αρετής τοΰ τάφου των ή κλίνη.

Η ΚΟΡΔΟΒΑ
Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ.

‘Απόσπασμα περιηγήσεως έν Ίσπανίφ.

(Μετά εϊζόνος, δρα σελ. 93.)

Έ
Π Κορδόβα ήτο ή πρώτη πόλις τής 
S Ανδαλουσίας, ήν έπεσκέφθην· έν τοΐς 
s οίκοδομήμασι καί τοΐς κατοίκοις αύτής 

ένεφανίσθησαν ένώπιον τών δφθαλμών μου νεκροί 
καί ζώντες μάρτυρες τής ένταΰθα έπί τετρα
κόσια ολα έτη έξουσίας τών Αράβων. Ήρχόμην
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έκ Βαλεντίας, ένθα άνεμος καί κονιορτδς έπλή- 
ρουν καθ’ δλον τδν ’Απρίλιον τάς οδούς καί 
τούς περιπάτους τής πόλεως, καί έρημος καί 
μελαγχολική μοί έφάνη ή ξηρά κοίτη τοΰ πο
ταμού Ι’ουρία, ύπεράνω τοΰ 
όποιου ύψοΰνται, ώς έν ειρω
νεία, ίσχυραί λίθιναι γέφυραι · 
μόλις δέ καί μετά βίας οί 
πορτοκαλλεώνες τών περιχώ
ρων μ’ εξιλέωσαν κάπως μέ 
τήν ξηρασίαν, τήν άμμον καί 
τδ ψύχος τής άλλως τε τοσοΰ- 
τον θερμής ίβηρικής παραλίας. 
Φανερόν έπομένως ήτο δτι ή 
ιστορική παρά τδν 1’ουαδαλ- 
κουϊβήρ πόλις (ή Κορδόβα) 
έπρεπε νά μέ καταγοητεύση. 
Μακρόθεν ήδη έβλεπον τάς 
έπάλξεις καί τούς πύργους 
αύτής καί κατά φαντασίαν 
ήτοιμαζόμην ήδη νά τήν προσ
φωνήσω, άνακαλών είς τήν 
μνήμην δλους τούς θριάμβους 
καί τάς περιπέτειας τών πα
ρελθόντων αύτής χρόνων- 
"Σύ, ώ πόλις, ήσο αί Άθή- 
ναι τής δύσεως, σύ ήσο ή 
πόλις, ήν ό Καΐσαρ κατείχε 
καί — κατέστρεψε, διότι 
έτάχθης πρδς τδ μέρος τοΰ 
Πομπηίου. Πτωχοί'Ρωμαίοι 
άριστοκράται σέ κατοίκησαν- 
κυριευθεΐσα ύπδ τών Γότθων 
άπώλεσας τήν σημασίαν σου, 
άλλ’ ο'ι έμφρονες, πλούσιοι, 
φιλόμουσοι 'Άραβες σέ άνύ- 
ψωσαν πάλιν καί κατέστης ή 
πρωτεύουσα τής τών Μαύ
ρων φυλής. Οί Καρχηδόνιοι 
σε ώνόμαζον άλλοτε τδν μαρ
γαρίτην τής μεσημβρίας καί 
τδν ύπερήφανον τίτλον Κάρ- 
τα-τοΰβα (ή έπίσημος πό
λις) φέρεις μέχρι σήμερον μέ 
μικράν παραλλαγήν! Δέν θέλω 
νά φαντασθώ δτι ήδη είσαι 
άσήμαντος επαρχιακή πόλις, 
ήτις μάς δεσμεύει μόνον διά 
τών άναμνήσεων- θέλω νά σέ 
ίδω ένώπιόν μου, δπως ήσο 
έν τή άκμή σου, βτε τφ 756 
άπετίναξας τον ζυγόν τών 
καλιφών τής Δαμασκού, καί 
ύπδ τδν Άβδουραμάν κατέ
στης άνθηοά, μαγευτικώς ώ
ραία πρωτεύουσα. Τότε είχες 
εν έκατομμύριον κατοίκων, τρι
ακόσια τζαμία, έννεακόσια 
λουτρά καί εξακόσια ξενοδο
χεία, έν οίς κατέλυον οί άπει- 
ροπληθεϊς ξένοι οί έπισκεπτό- 
μενοί σε. Τδ μεγαλεϊόν σου ηχεί 
ώς μύθος τής Χαλιμάς, καί δ
μως ό μύθος ούτος ήτο πραγμα- 
τικότης. Έκ τών καλλονών σου 
δλων όλίγισται, κυρίως είπεΐν 
μία μόνον σοί άπέμεινεν, άλλ’ ή μία αύτη άρ- 
κεϊ, ώς πρδ χιλίων ετών, νά προσελκύση πρδς 
σέ τούς άνθρώπους. Ή φήμη τών λογιών σου 
άπέπτη, άπέπτη ή δόξα τών καλλιτεχνών σου, 
διότι δτε τφ 1235 οί ηγεμόνες σου έγένοντο 
ύπήκοοι τοΰ χριστιανού βασιλέως, τοΰ άγιου 
Φερδινάνδου, ταΰτα πάντα κατέπεσαν καί έξη- 
φανίσθησαν. Άλλά τδ λαμπρότερον, τδ μεγαλο
πρεπέστερων τών οικοδομημάτων σου έπέζησε 

τής ταπεινώσεως, καί εύγλώττως διηγείται ήμΐν 
περί τών γνώσεων καί τής δυνάμεως λαού έξ- 
οριστου, δστις καί έν τή εξορία του αύτή έλ- 
πίζει δτι θέλει καταλάβει πάλιν τήν Καάβαν

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ
τοΰ ’Αθανασίου Ζάππα έν Λαμπόβψ τής ’Ηπείρου.

τής δύσεως.’ Ιό οικοδόμημα τοΰτο είναι τδ 
μέγα τζαμίον τής Κορδόβας.

Αν καί 'Ρωμαίοι καί Γότθοι έπάτησαν τδ 
έδαφος τοΰτο, τά ίχνη των δμως σχεδόν έξηφα- 
νίσθησαν διά τής σημασίας τής Κορδόβας ύπδ 
την εξουσίαν τών ’Αράβων, καί ή πόλις διετή- 
ρησε τδν άραβικδν τύπον έν τοΐς πλείστοις. 
Στεναί, άμβλεΐαι δδοί, δροσεροί καί κατά τάς 
θερμοτέρας τού θέρους ημέρας, δδηγοΰσι πρδς 

το τζαμίον· μικροσκοπικά παράθυρα εύρίσκονται 
έπι τής προσόψεως τών οικιών, ών τά δωμάτια 
περικυκλούσιν εύρεΐαν αυλήν, κεκοσμημένην διά 
ροδιών καί πορτοκαλλεών · άπδ τής όδοΰ χω

ρίζεται ή αύλή αυτή διά κιγ- 
κλίδων, όπισθεν τών όποιων 
δύναται τις νά ρίψη βλέμμα 
έπί τής ήσυχου ύπάρξεως τοΰ 
άνδαλουσίου βίου. Έν τφ ξε- 
νοδοχείω, έν ω κατέλυσα, 
μοι εΐπον δτι βεβαίως ήθελον 
άποπλανηθή, έάν έτόλμων νά 
εξελθω άνευ δδηγοΰ είς τδν 
λαβύρινθον τών άραβικών ο
δών άλλ’ έγώ έπροτίμησα νά 
εξέλθω μόνος, ΐνα παρακολου
θήσω έν άνέσει τάς σκέψεις, 
ας μοι ένεποίει τδ νεοφανές 
καί δλως ιδιαίτερον τών αντι
κειμένων. Μία τών θαλαμη
πόλων τοΰ ξενοδοχείου μοί 
εδωκε τήν συμβουλήν νά πα
ρακολουθήσω πάντοτε τδν μι
κρόν ρύακα. Ουτω λοιπόν 
άφήσας τήν λεωφόρον τοΰ 
"Μεγάλου Στρατηγού”, έπί 
τής όποιας έκειτο τδ ξενοδο- 
χεΐόν μου έλαβον τήν πρδς 
τδ τζαμίον διευθύνσιν. Αί 
οδοί ήσαν έρημοι, δλιγίστους 
δέ άπήντησα ανθρώπους φο- 
ροΰντας μεγάλους μανδύας. 
Παρακολουθήσας τδν ρύακα 
καί έρωτήσας περί τής διευ- 
θύνσεώς μου έν τινι καπνο
πωλείου καί έν ξυλεμπορικό» 
καταστήματι εύρέθην μετ’όλί- 
γον είς τδ τέρμα μου, ένώπιον 
τών πύργων τοΰ τζαμιού.

Ιό τζαμίον έχει, ώς γνω
στόν, δλως διάφορον αρχι
τεκτονικήν τών ήμετέρων έκ- 
κλησιών· οικοδόμημα έπίμη- 
κες περιβάλλεται ύπδ υψηλών 
τοίχων, έφ’ ών υπάρχει σειρά 
πύργων. Είσήλθον είς τό τζα
μίον διά τής κυρίας εισόδου, 
ήτις φέρει τδ ώραΐον όνομα 
τής ' Πύλης τής συγχωρή- 
σεως”. Ή άψιδωτή αυτή πύ
λη, πλουσίως πεποικιλμένη 
δια γλυφών καί ρητών τοΰ 
Κορανίου, οδηγεί πρδς εύρεΐαν 
αυλήν, πεφυτευμένην διά πορ
τοκαλλεών καί έχουσαν έν 
τω μέσω φρέαρ. Ενταύθα οί 
Άραβες έτέλουν τους καθα
ρισμούς καί άγνισμούς των 
πριν είσέλθωσιν έν τφ ναφ. 
Εσωθεν τοΰ περιβόλου ύπάρ- 

χουσι στοαί· τύ τείχος, έπιστε- 
φόμενονδιάπυργίσκωνέχει πά
χος μέν εξ -οδών, δψος δέ άπδ 
τριάκοντα μέχρις έξήκοντα πο- 
δών. ’Απέναντι τών στοών καί 
τοΰ σημερινού κωδωνοστασίου

— ό άλλοτε υπάρχων ένταΰθα μιναρές κατέπεσε
— ήνοΰται τό τζαμίον μέ τή? αυλήν. Ίο σχήμα 
τοΰ τ,αμιου είναι άκριβώς τετραγωνικόν- τρεις 
θύραι όοηγοΰσιν είς αύτό. Κατά τούς χρόνους 
τών Αράβων αί θύραι ήσαν δεκαεννέα τδν 
αριθμόν. Τδ έδαφος, έφ’ ου κεΐται τδ τζαμίον, 
έχρησίμευεν άνέκαθεν ώς τόπος λατρείας- διότι 
έν άρχή ήτο ένταΰθα ναός τοΰ Ίανοΰ, είτα δέ 
’Εκκλησία Βασιλική. Οί Άραβες, καταλαβόντες

Γουαοαλέτης (711) τήν
μετέβαλον μέρος τής χριστιανικής 

'0 Άβδουραμάν, θέλων

νά έγείρη έν αύτή

μετά τήν μάχην τής 
Κορδόβαν, 
έκκλησίας εις τζαμίον. 
ν’ άποδείξη δτι δ Αλλάχ είναι ανώτερο; τού 
θεού τών Χριστιανών, άπεφάσισεν, έβδομήκοντα 
έτη μετά ταΰτα (τω 781), 
τή θέσει τέμενος, δπερ 
έμελλε νά καταστή ή 
Μέκκα τής Δύσεως. Μέ
χρι τής έποχής έκείνης 
τδ εν μέρος ήτο τζαμίον, 
τδ δέ έτερον χριστια
νική εκκλησία· ό Κα- 
λίφης ήγόρασε τδ μέρος 
τοΰτο, άλλ’ οί Χριστι
ανοί έθεσαν τδν δρον, τά 
χρήματα νά καταβλη- 
θώσιν είς χρυσά νομί
σματα, δι’ ών νά κτι- 
σθώσι δύο άλλαι έκκλη- 
σίαι- μεθ’ δ οί χριστια
νοί ιερείς παραλαβόντες 
τά ιερά σκεύη καί τάς 
εικόνας τών άγιων άπήλ- 
Οον έν πομπή τής Βα
σιλικής καί ή άνέγερσις 
τού μεγαλοπρεπούς τζα
μιού ήρξατο. Ύπδ τούς 
καλίφας Χακέμ Β’. καί 
Χακέμ Γ'. έμεγαλύνθη, 
ώστε σήμερον έχει 19 
μέν θόλους κατά μήκος 
καί 33 κατά πλάτος.
Έν έτει 1238 κατέλα- 
βον αύτό πάλιν οί Χρι
στιανοί καί άφιέρωσαν 
τδν ναόν εις τήν Πανα
γίαν. Έπί διακόσια έτη 
έτελοΰντο έν αύτω αί 
χριστιανικαί ιεροτελε
στία'., οσάκις δέ ύφίστατο 
άνάγκη έπισκευών, προ- 
σελαμβάνοντο Άραβες 
κτίσται καίτεχνΐται. Κα
τά τδν 16°’ αιώνα επί
σκοπός τις κεντηθείς ύπδ 
φιλοτιμίας διέταξε νά 
κρημνίσωσι μέρος τοΰ 
τζαμιού καί ν’ άνεγείρωσι 
μικρόν μητροπολιτικδν 
ναόν. Πρδς τοΰτο έδω- 
κεν ό αύτοκράτωρ Κά
ρολος Ε'. τήν συγκατά
θεσήν του- δτε δμως έν 
έτει 1526 έπεσκέφθη 
τήν Κορδόβαν καί είδε 
τήν άνακαίνισιν, άνέκρα- 
ξεν "’Ωκοδομήσατε δ,τι 
ήδύνασθε ν’ άνεγείρητε 
πανταχοΰ άλλου, καί κα- 
τεστρέψατε δ,τι ήτο μο
ναδικόν έν τφ κόσμοι. ’ 
Άλλως τε ό αύτοκράτωρ Κάρολος τοΰ αύτοΰ 
έγένετο ένοχος βανδαλισμού, καταρρίψας μέρος 
τής Άλάμβρας καί άνεγείρας άνάκτορον άμφι- 
θεατρικόν, δπερ έμεινε διά παντός ήμιτελές. 
Ταΰτα πάντα άνεκάλουν είς τήν μνήμην μου 
ώς ευσυνείδητος περιηγητής, άναπνέων τήν εύ- 
ωδίαν τών άνθέων τών πορτοκαλλεών. Ύπεράνω 
τών πορτοκαλλεών ύψοΰντο είς τδν ούρανδν φοί
νικες. ‘0 φοΐνιξ είναι ό πιστός τοΰ άνατολίτου 
δπαδός, δστις παρηκολούθησεν αύτδν ένταΰθα, 
καί παρέχει είς τήν δευτέραν τών Αράβων πα
τρίδα, τήν Κορδόβαν, τδν ιδιόρρυθμον άφρικανικδν 
τύπον.

Τέλος είσήλθον έκ τοΰ φωτός ύπδ τούς ζο
φερούς θόλους τοΰ τζαμιού, καί νέον, λίθινον 
άλσος φοινίκων εμφανίζεται ένώπιόν μου! — 
Είναι ούτος ναός, ή δάσος κιόνων, στηριζόντων 
θόλους έν σχήματι κλάδων φοινίκων; — Παρε- 
τήρησα μετά προσοχής· ήσαν πραγματικοί κίονες, 

"Σέ παρακολουθώ βήμα πρδς βήμα είς τήν εκ
κλησίαν, ώς ή σκιά σου, καί μοί είναι έντελώς 
άδιάφορον, άν προσέχης είς τάς πληροφορίας 
μου ή όχι.” Οί τοιούτοι οδηγοί είναι έν Ισπανία 
ή κηλίς, ή άμαυρούσα τδν άπδ τών άρχαίων 
κειμηλίων άπαστράπτοντα ήλιον. Αί άρχαί έπρεπε 

νά έπιβάλλωσιν είς τούς 
ξένους δικαίωμα εισι
τηρίου καί οχι ν’ άφίνω- 
σιν αύτούς είς τήν διά- 
κρισιν τοιούτων αισχρο
κερδών οδηγών.'0 γέρων 
ένόησεν δτι πρώτον ήδη 
έπεσκεπτόμην τδ τζα
μίον ούδέν Λφέλησεν 
ή παρατήρησις δτι δέν 
ήλθον τδ πρώτον ένταΰ
θα· δ οδηγός είναι έπι- 
βλητικός, τρέχει δεξιά, 
άριστερά, έπιδεικνύει τδ 
έν ή τδ έτερον άντικεί- 
μενον, προσκαλεΐ τδν 
νεωκόρον μέ τάς κλεΐ- 
δάςτου, άποδιώκει τούς 
μικρούς έπαίτας, οιτινες 
περικυκλούσι τούς ξένους 
ώς μυΐαι ή Οχληρά έν
τομα καί θεωρεί καθή
κον του νά προστατεύη 
δήθεν αύτόν.

— Πώς ονομάζε
σαι; ήρώτησα τδν γέ
ροντα.

— Δον Παύλος, Εκ
λαμπρότατε , μοί άπε- 
κρίθη.

Καί δ Δδν Παύλος 
ήρξατο έκκενών δλους 
τού; θησαυρούς τής σο
φίας του· ώς μέλι, ώς 
καταρράκτης μαργαρι
τών εξήρχοντο οί λόγοι 
του άπδ τής θύρας τών 
χειλέων του (ώς λέγουν 
οί Άραβες). Οί χίλιοι 
διακόσιοι κίονες τού τζα
μιού είναι σήμερον μόνον 
χίλιοι έξήκοντα εννέα, 
έχουσι κιονόκρανα, έφ’ 
ών στηρίζονται οί θόλοι, 
ή άπόστασις τών θόλων 
είναι ποδών τινων άνέ
καθεν οί θόλοι ούτοι ή
σαν λευκοί καί έρυθροί · 
οί καθολικοί ήθέλησαν 
νά καλυψωσι τον χρω
ματισμόν τών άπιστων 
άρχιτεκτόνων τοΰ τζα
μιού καί έβαψαν τούς θό
λους λευκούς · σήμερον δέ 
άποπλύνεταιπάλιν δ λευ
κός ούτος άσβεστώδης 

χρωματισμός, ώστε μέρος τοΰ τεμένους παρου
σιάζει πάλιν τήν άρχαίαν αύτοΰ ποικιλίαν. Οί 
κίονες έστήριζον άλλοτε ξυλίνην στέγην κεχρυ- 
σωμένην, ήτις έγένετο παρανάλωμα τοΰ πυρός, 
καί άντικατεστάθη δι’ άτεχνου δροφής. Καί τδ 
άρχαΐον έδαφος έκαλύφθη σήμερον, ώστε οί 
κίονες φαίνονται ύπέρ τδ δέον ταπεινοί, άν καί 
ήδη άρκούντως ταπεινοί έφαίνοντο ένεκα τού 
μεγάλου αύτών άριθμοΰ καί τής μικράς άπ’ άλ- 
λήλων άποστάσεως.

Πρδς τδν μεσημβρινόν τοίχον έκειτο τδ άδυ
τον τών άδύτων, Μίχραβ καλούμενον. Είσελθών 
ήκουσα ψαλμωδίας μοναχών λειτουργούντων. Έν-

ΤΟ ΜΕΓΑ ΤΖΑΜΙΟΝ ΕΝ ΚΟΡΔΟΒΗι.

άρχαΐοι κίονες, χίλιοι διακόσιοι τον αριθμόν· 
προέρχονται δέ οί κίονες ούτοι έκ τού ναού τοΰ 
Ίανοΰ, έκ τών ναών τής Καρχηδόνος καί άλλων 
πόλεων τής Αφρικής, προέρχονται καί έκ Κων
σταντινουπόλεως, ής ό αύτοκράτωρ έδώρησέ τι- 
νας τω άνεγείραντι τδ τζαμίον Άβδουραμάν. 
Είναι μονόλιθοι, έξ ίάσπιδος, πορφυρίτου καί 
άλλων σπανίων μαρμάρων.

Λεπτή εύωδία προσέβαλε τήν οσφρησίν μου· 
προήρχετο ή εύωδία αυτή έκ κλάδου ήνθισμένου 
πορτοκαλλέας , δν έκράτει γέρων καί ισχνός 
άνήρ. '0 άνήρ ούτος μέ προσέβλεψε μέ βλέμμα 
περίεργον, τδ όποιον έφαίνετο ώς νά μοί έλεγε·
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ταΰθα, δταν τήν Παρασκευήν ό ήγεμών προσηρ- 
χετο εις τδν ναόν νά προσευχηβή, έκαιον 7500 
λυχνίαι ζρεμάμεναι άπδ τής κεχρυσωμενης δρο- 
φής. Όποιον θέαμα θά ήτο τοΰτο! Ό Άβδου- 
ραμάν ήΟέλησε νά καταστήση τδ τζαμίον τοΰτο 
δευτέραν Μέκκαν, δπως άποτρέψη τούς υπηκόους 
του νά μεταβαίνωσιν ώς προσκυνηται πρδς τδν 
τάφον τοΰ Προφήτου. Είς τδ μέρος τοΰτο τοΰ 
τεμένους ό μωαμεθανός δέν προσήρχετο ή γονυ
πετών· έπί τοΰ έδάφους φαίνονται καί σήμερον 
έτι τά ίχνη τών γονάτων τών ευσεβών. Τδ
άδυτον τών αδύτων είναι πράγματι αριστούργημα 
αρχιτεκτονικής καί διακοσμήσεως· ώς κεντήματα 
άπλοΰνται οί μικροί βόλοι άνωθεν λεπτών κιο
νίσκων όλων κεχρυσωμένων · ή στέγη έχει τδ 
σχήμα κόγχης καί ήτο τδ πάλαι πλουσίως κε- 
κοσμημένη.

’Εντεύθεν έπεσκέφβην τό παρεκκλήσιον Vil- 
laviciosa, ένθα ήτο ή κυρίως έδρα τών Καλιφών· 
τό παρεκκλήσιον τοΰτο είναι έτοιμόρροπον, δι’ δ 
καί δέν επιδεικνύεται εις τούς ξένους. Τά 
κοσμήματα είναι έποχής χριστιανικής άλλ’ αναμ
φιβόλους έπεξεργασθέντα ύπδ’Αράβων τεχνιτών· 
ό γοτθικός ρυθμός ένοΰται μετά τοΰ αραβικού. 
Έν γένει δέ έν δλοις τοΐς γοτθικοί; ναοΐς τής 
'Ισπανίας φαίνεται τρανότατα ή αραβική έπιρ- 
ροή. Ίδών τά θαύματα ταΰτα τής αρχαίας 
τέχνης δέν ήθέλησα πλέον νά έπισκεφθώ τά 
χριστιανικά παραρτήματα, τά όποια είναι κατά 
πολύ 'υποδεέστερα. ΈςήλΟον λοιπόν πάλιν ύπό 
τδν λαμπρόν πορτοκαλλεώνα. Στίφος ανδαλου
σιών παίδων άμφοτέρου τοΰ γένους μέ περιεκύ- 
κλωσεν μοί προσέφερον ρόδα, άνθη καί κλάδους 
πορτοκαλλεών καί έζήτουν μικρόν ή μέγα χαλ
κού·? νόμισμα, άναλόγως τής μετριοφροσύνης ή 
τής άναισχυντίας αύτών. Μετριόφρον βεβαίως 
ούδέν τών μικρών τούτων πλασμάτων ήτο· δλα 
ήσαν είς άκρον οχληρά καί επιβλητικά, άλλ’ 
άφ’ ετέρου μέ προσέβλεπον μέ τούς μαύρους 
καί άπαστράπτοντας οφθαλμούς των τόσον γλυκά 
καί εκφραστικά, ώστε μοί ήτο άδύνατον νά 
παροργισθώ· άμα δέ ό ξένος τοΐς προσμειδιά, 
δέν τδν άφίνουσι πλέον. Τό μειδίαμα είναι 
άκτίς ήλιου, καί ή άκτίς τοΰ ήλιου ωριμάζει 
τούς καρπούς· τοιοΰτον ποιοΰσι συλλογισμόν.

"Οτε έξηρχόμην τοΰ ναού διά τής πύλης τής 
Συγχωρήσεως είχον ακολουθίαν ήγεμονικήν, έάν 
ή ηγεμονική ακολουθία συνίσταται είς τδ πλήθος 
τών παρακολουθούντων. Τότε μ’ έπλησίασε καί 
γυνή τις κρατούσα τι ύπδ μαΰρον σκέπασμα — 
ήτο τοΰτο δύο ύδρογραφίαι. Ό σύζυγός της, 
μοί είπεν, είναι ζωγράφος, καί δλοι οί "Αγγλοι 
περιηγηταί άγοράζουσι τάς εικόνας του ■ αν έπε- 
θύμουν καί φωτογραφίας ή γυνή μοί ύπεσχέθη 
νά τάς φέρη. Έν τοσούτω τδ στίφος τών μι
κρών επαιτών μέ παρηκολούΟει φωνάζον καί 
τρέχον, μέχρι; ού τελωνοφύλαξ τις, φρουρών 
παρά τήν γέφυραν, μέ άπήλλαξε τών οχληρών 
Οπαδών. Ίστάμην έπί τής γεφύρας, ήτις ύπε- 
ρηφάνως ύπέρκειται τοΰ μεγάλου ποταμού, καί, 
άν καί μακράν τής πατρίδος, ήσθανόμην ένδό- 
μυχον εύχαρίστησιν. Αί τελευταία*, ακτίνες τοΰ 
δύοντος ήλιου έχρύσουν τά ΰδατα· αί πέριξ οί- 
κίαι άπήστραπτον έστιλβον μακρό&εν καί οί 
χρυσοί βόλοι τοΰ τζαμιού μέ τήν ημισέληνον, 
τδ σύμβολον τών ’Αράβων', οιτινες είχον μετα
βάλλει τδ μέρος τοΰτο τής 'Ισπανίας είς έπί- 
γειον παράδεισον. Συνήντησα χωρικόν ίππεύοντα 
ήμίονον, κεκοσμημένην διά ποικιλοχρόων ται
νιών καί μικρών κωδωνίσκων. Πλατύς μαύρος 
πίλος έπεσκίαζε τδ ήλιοκαυμένον πρόσωπον του. 
'Ο χωρικός έρριψε βλέμμα ταχύ πρδς έμέ καί 
είτα έξηκολούβησεν φδων τδ εΰβυμόν του τρα-

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΏΝ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

Η ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΕΟΡΤΗ.

(Μετά τριών εικόνων, 8ρα σελ. 88—89.)

πόλις τής Λειψίας διατελεΐ τάς ήμέρας 
ταύτας έν εορτή· αί οϊκ.ίαι, αί πλατεία*, 
καί αί οδοί είναι σημαιοστόλιστοι καί 

μυρτοστόλιστοι, καί άψίδε;, φέρουσαι τήν έπι- 
γραφήν "Χαίρετε”, ύψούνται έν ταΐς διασταυρώ- 
σεσι τών κυριωτέρων οδών. Ό λαός συνωβεΐται 
φαιδρός καί έν αγαλλιάσει, διότι τελείται εορτή 
επίσημος διά τήν Γερμανίαν, ή εορτή τοΰ Συν
δέσμου τών Σκοπευτών. Πας τις, παρακο- 
λουθήσας τήν ιστορίαν τής Γερμανίας κατά τά 
τελευταία ταΰτα έτη, έννοεΐ εύκόλως όποιαν 
σημασίαν έχουσιν αί τοιαΰται έβνικαί έορταί. 
ΤΙ σήμερον ένταΰθα τελουμένη ιδίως είναι είδος 
άδελφοποιΐας τοΰ Γερμανικού λαού, δστις έν βρη- 
σκευτική όντως ακρίβεια εφαρμόζει τδ άρχαΐον 
ρητόν "Έν τή ενώσει ή ισχύς.”

Ή εορτή ήρξατο τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν 
(20 Ιουλίου έτ. ν.) διά μεγάλης παρελάσεωςή 
πομπής τών έξ όλων τών πόλεων καί κωμών 
τής Γερμανίας συρρευσάντων σκοπευτών, φορούν- 
των τάς γραφικωτάτα; αύτών στολάς. 'Η πομπή 
είχέ τι τό έπιβλητικόν, καθότι έν αυτή άντε- 
προσωπεύοντο ού μόνον οι νεώτεροι χρόνοι άλλά 
καί ό μεσαίων. Προεπορεύετο κήρυξ έφιππος 
έν μεσαιωνική στολή · ειποντο δέ διάφορα συμ
πλέγματα έφ' άμάξης παριστώντα τήν Σαξωνίαν 
τήν Γερμανίαν, τήν Λειψίαν κτλ. Έν τω μέσφ 
έφέρετο τδ κεχρυσωμένον σύμβολον τοΰ Τοξότου. 
"Ηρχετο κατόπιν παράστασις αρχαίου κυνηγεσίου 
μέ τούς θηρευτά;, τούς σαλπιγκτάς, τούς κυνη
γετικούς κύνας καί μέ τάς διά τών φονευθέντων 
ζώων πεπληρωμένας άρχαϊκάς άμαξας. Δεκαέξ 
μουσικά* έπαιάνιζον καθ’ όλον τδ διάστημα, 
παρακολουβούμεναι ύπό τών διαφόρων σκοπευτών 
έν δπλοις καί έχόντων έπί κεφαλής τήν ιδίαν 
αύτών σημαίαν. Τέλος δέ έφέρετο ή μεγάλη 
σημαία τοΰ Συνδέσμου, ήν παρηκολούβουν έν 
τέθριππο» άρματι οί δήμαρχοι τής Λειψίας καί 
τοΰ Μονάχου. Τέσσαρας δλας ώρας, άπδ τής 
10 τής πρωίας μέχρι τής 2 μ. μ. διήρκεσεν ή 
πομπή, ήτις διέβη διά τών κεντρικωτέρων οδών 
καί κατέληξεν είς τδ εύρύτατον σκοπευτήριον, 
ένθα διελύβη. Ό βασιλεύς τής Σαξωνίας έπί 
τούτιρ έκ Δρέσδης έλθών ί’στατο έπί τοΰ έξώστου 
τοΰ μεγάρου του, κάτωθεν τοΰ οποίου διαβαίνοντες 
οί σκοπευταί άνέπεμπον ενθουσιώδεις ζητωκραυ- 
γάς. Έν τή μεγάλη πλατεία τοΰ νέου θεάτρου 
έγένετο ή παράδοσις τής σημαίας τοΰ Συνδέσμου 
ύπό τοΰ δημάρχου τοΰ Μονάχου, τής πόλεως, 
έν ή πρδ τεσσάρων έτών έτελέσβη ή εορτή, πρός 
τδν δήμαρχον \ε*.ψίας διά καταλλήλου προσφω- 
νήσεως καί άντιφωνήσεως. Είς διάφορα μέρη τής 
πόλεως προσεφέροντο τοΐς σκοπευταΐς κρατήρες 
πλήρεις οίνου καί άνθη είς σημεΐον φιλοξένου χαι
ρετισμού. ’Αφ’ ού ή πομπή άφίχβη ε'ις τδ σκοπευ
τήριο'? καί διελύβη, παρετέθη πολυτελέστατο·? 
γεύμα, είς δ παρεκάθησαν τρεις χιλιάδες συνδαιτυ
μόνες, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι, 
καβηγηταί κ. άλ. Εύθύς μετά τδ γεύμα, περί 
τάς 5 μ. μ. ήρξατο ό διαγωνισμός τής σκοποβολής. 
Μικρόν μετά τάς G μετέβη ό βασιλεύς είς τό 
σκοπευτήριον, ένθα έγένετο δεκτός μετά ένθουσια- 
σμού άπεριγράπτου ύπδ τών 90 χιλιάδων άνβριό- 
πων, τών πληρούντων κατ’ εκείνην τήν ώραν τδ 
εύρύταταν πεδίο·?. Ό βασιλεύς έδέχβη ποτήριον 
οίνου προσφερβέν αύτφ, ηύχήβη ύπέρ τής προό
δου τοΰ Συνδέσμου καί έλαβε μέρος είς τήν 
σκοποβολήν. Μέχρι βαθεία; νυκτδς ό κόσμος 

διέμεινε διασκεδάζω·? έν τώ Σκοπευτήριο», τδ 
όποιον άπλέτως έφωτίζετο ύπδ μεγάλων ηλεκ
τρικών λαμπτήρων. ΤΙ εορτή διήρκεσε καβ’ 
δλην τήν εβδομάδα, δηλ. μέχρι τής σήμερον 
(15/27 ’Ιουλίου), καί ή διανομή τών βραβείων 
έγένετο έν πλήρει τάξει καί δικαιοσύνη. Περί
εργον είναι ότι ούδέ εν τών κερδισθέντων βρα
βείων δέν ήγοράσθη παρά τής Επιτροπής τής 
έορτής· ολα ανεξαιρέτως είχον δωρηβή παρά τών 
Γερμανώϊ ηγεμόνων, τών μεγάλων έργοστασιαρ- 
χών καί τών έμπορων τής Λειψίας, οιτινες, όφεί- 
λομεν νά τδ όμολογήσωμεν, άκραν άπέδειξαν έν 
τή περιστάσει ταύτη γειναιοδωρίαν καί φιλο
ξενίαν.

Έκ τών τριών παρατεθειμένων εικόνων ημών 
ή μέν, ή μεγαλειτέρα, παριστα τήν γενικήν άπο- 
ψιν τοΰ Σκοπευτηρίου, εύρυτάτου πεδίου, δπερ 
χρησιμεύει συνήθως ώς Ιπποδρομίαν· ή δευτέρα 
παριστα έν τών συμπλεγμάτων τής πομπής, έκ 
τών τά μάλιστα έπιτυχών, τήν Γερμανίαν ή 
τρίτη τέλος είναι ή είκών τής κομψής σκιάδας, 
έν ή ήσαν κατατεθειμένα λίαν φιλοκάλως τά 
διάφορα βραβεία.

Καθ’ δλην τήν έπταήμερον εορτήν, ήν έφαί- 
ορυνεν ωραίος θερινός ουρανός, ό ενθουσιασμός 
ήτο μέγας και παρά τοΐς κάτοικοι; καί παρά 
τοΐς ξένοι;· ούδεμία δέ συνέβη αταξία, δπερ 
οφείλεται καί είς τδ φιλόνομο·? τοΰ γερμανικού 
λαού καί είς τά έκτακτα καί κατάλληλα μέτρα, 
τά όποια έλαβεν ή αστυνομία· στρατιώτης ή 
φρουρός ούδεί; έφαίνετο έν ταΐς όδοΐς — λαμ
πρόν δείγμα ευνομίας καί πολιτισμού!

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Προχθές διέβη έκ Λειψίας μεταβαίνουσα είς 

Σβερΐνον ή βασίλισσα ήμών "Ολγα, ήτις παρέ- 
μεινεν έν τή πόλει ταύτη έπί μίαν ημέραν, ώπως 
βαπτίση τδ τέκνον τής παιδικής αύτής φίλης, τής 
Κυρίας VON DEK Gabelentz, τοΰ καθηγητοΰ. 
Επειδή δέ ήτο ή ημέρα τοΰ δνόματός της ή 
ευσεβής άνασσα ήθέλησε ν’ άκούση τήν θείαν 
λειτουργίαν έν τώ δρθοδόξφ ναώ, ένθα παρευ- 
ρέθη μετά τής κυρίας τής τιμής καί τού ύπα- 
σπιστοΰ της. Μετά τήν λειτουργίαν ή Α. Μ. 
περιήλθεν όλίγον τήν πόλιν,’τήν δ’ έπιοΰσαν 
άνεχώρησεν είς Σβερΐνον, ένθα περιέμενεν αύ
τήν ό βασιλεύς μετά τών βασιλοπαίδων. Έκ 
Σβερίνου ή βασιλική τής Ελλάδος οικογένεια 
μεταβαίεει είς Κοπενάγην, δθεν κατά τδν Σεπ
τέμβριον έπανακάμπτει είς τήν πατρίδα. Μόνον 
ό βασιλόπαις Γειόργιος μένει ώς γνωστόν έν 
Δανία, όπως κάμη έναρξιν τών ναυτικών του 
σπουδών.

βορείου πλευράς 
Λέγεται δτι ό θεμέ-

τω-

Μετ’ ού πολύ θ’ άρχίση ή άνέγερσις τοΰ 
Εθνικού Μνημείου, τδ όποιον ή Ιταλία θά 
στήση έν τώ Καπιτώλιο» τώ ΒίκτωριΕμμανουήλ, 
κατά τδ σχέδιον τοΰ άρχιτέκτονος Σακκώνη. 
"Ηδη ήγοράσθησαν αί οϊκίαι αί μεταξύ τής Πλα
τείας τής Βενετίας καί τής 
τοΰ Καπιτωλίου λόφου. / 
λιος λίθος τοΰ μνημείου τεθήσεται τή 2 ’Οκτώ 
βρίου, τή έπετείφ ήμέρα, καθ’ ήν οί 'Ρωμαίοι 
άνεκήρυξαν βασιλέα των τόν Βίκτωρα Εμμα
νουήλ. Τδ μνημεΐον έσται μεγαλοπρεπέστατον, 
ώς καταλαμβάνον μέγα μέρος τοΰ Καπιτωλίου. 
"Εμπροσθεν αύτοΰ, έχοντος σχήμα στοάς, στη- 
θήσεται γιγαντιαΐος άνδριάς τοΰ βασιλέως έφιπ
που. Γνωστόν είναι δτι είς άνέγερσιν τοΰ μνη
μείου συνεισέφερεν ή Ιταλία σύμπασα.

Έκ τών απομνημονευμάτων τοΰ Με
γάλου Ναπολέοντος. Γνωστόν είναι δτι ό 
Ναπολέων τακτικάς έκράτει σημειώσεις περί τών 
συμβάντων τοΰ βίου του, αίτινες καί έξεδόθησαν 
ύπδ τοΰ άντισυνταγματάρχου Jung· όλιγώτερον 
όμως γνωστόν ύπάρχει δτι τά απομνημονεύματα 
ταΰτα άναφέρονται καί είς τήν νεαρά·?, σχεδόν 
παιδικήν ηλικίαν τοΰ μεγάλου άνδρός. Ουτω 
π. χ. διεσώθησαν σημειώσεις τινές, άς ό Ναπο
λέων έγραψε κατά τδν χειμώνα τοΰ έτους 178G 
—1787, οτε ύπηρέτει έν Δουαί ώς άνθυπολοχα- 
γός έν τώ γαλλίζω στρατώ έν ήλιζία μόλις 17 
έτών. Αί σημειώσεις αύται είσί πλήρεις μελαγ
χολικών σκέψεων καί ύπεμφαίνουσι παρά τώ 
Ν'απολέοντι τήν ιδέαν τής αύτοχειρίας. “Εύρί- 
σκομαι πάντοτε μόνος εν μέσω τών ανθρώπων, 
συγκεντρωμένος έν έμαυτώ. ΙΙοΰ στρέφονται 
σήμερον αί μελαγχολικαί μου σκέψεις; ΙΙρδς τδν 
θάνατον! Εύρίσκομαι έν τή αύγή έτι τοΰ βίου 
μου καί δύναμαι νά έλπίσω έπί βίον μακρόν. 
’Από εξ ήδη έτών ζώ μακράν τής πατρίδος μου. 
"12, πόσην χαράν θά αισθανθώ νά εύρεθώ μετά 
τέσσαρας μήνας έν μέσ<>» τών συμπολιτών μου, 
έν μέσο» τών συγγενών μου! — Διατί λοιπόν 
νά σκέπτομαι περί αύτοχειρίας; Καί δμως τί 
δύναμαι νά πράξω έν τώ κόσμιρ τούτιρ; ’Αφ’ 
ού πρόκειται ν’ άποθάνω, τί σημαίνει ν’ αύτο- 
χειριασθώ; Έάν είχον διανύσει έξήκοντα έτη τού 
βίου μου. ήδυνάμην νά σεβασθώ τάς προλήψεις 
τών συγχρόνων μου καί νά περιμείνω ήσύχως, 
ή φύσις νά έπιτελέση κατ’ έμοΰ τδ έργον τής κατα
στροφής. Άλλ’ επειδή ή άτυχία ήρξατο κατα- 
διώκουσά με, καί ούδέν αισθάνομαι έν τώ βίω 
τδ εύχάριστον, πρός τί νά διέλθω ήμέρας, καθ’ 
ας πάσα μου έπιχείρησις ματαιοΰται; — II όσον 
άπέχουσιν οί άνθρωποι άπδ τής φύσεως! Πόσον 
είναι δειλοί καί κοινοί! Τί περιμένω νά too» έν 
τη πατρίδι μου; Τούς συμπολίτας μου άλυσοδέ- 
τους καί άσπαζομένους τήν χεΐρα, ήτις τούς πιέζει 
καί τούς τυραννεΐ. "Ω! δέν είναι πλέον ούτο*. 
οί γενναίοι Κόρσοι, οί τοσοΰτον τήν έλευθερίαν 
αύτών ποθούντες! —Ώ Γάλλοι, δέν αρκεί ύμΐν 
δτι τών πάντων έστερήσατε ήμάς; Διατί νά θέ- 
λητε νά καταστρέψητε καί τά αθώα ήμών ήθη; 
ΤΙ είκών, ήν σήμερον παρουσιάζει ή δύσμοιρος 
πατρίς μου καί ή αδυναμία, είς ήν εύρίσκομαι, 
νά μεταβάλλω κατάστασιν τοιαύτην, είναι άφορ- 
μαί ν’ άποστρέφωμαι τήν χώραν, πρός ήν μέ 
συνδέει τδ καθήκον μου, νά επαινώ ανθρώπους, 
ους έκ πεποιθήσεως μισώ. Όταν λάβω τήν άδειαν 
καί μεταβώ είς τήν πατρίδα μου, ώς τί θά παρου- 
σιασθώ; τί θά είπω; ’Αφ’ ού δέν ύπάρχει πλέον 
πατρίς, ό καλός πατριώτης οφείλει ν’ άποθάνη. 
Έάν έπρόκειτο νά φονεύσω ένα άνθρωπον πρδς 
άπελευθέρωσιν τών συμπολιτών μου, θά έσπευδον 
άμέσως νά τδ έκτελέσω · ήθελον έμπήξει είς τδ 
στήθος τοΰ τυράννου τό ξίφος δπως εκδικηθώ 
τήν πατρίδα μου καί τούς καταπατηθέντας νόμους 
της. — Ό βίος μοί είναι άφόρητος, διότι ούδε- 
μίαν αισθάνομαι τέρψιν · μοί είναι άφόρητος, διότι 
οί άνθρωποι, μεθ’ ών συζώ καί μεθ’ ών είμί 
καταδεδικασμένος νά συζήσω, τοσοΰτον άπέχουσιν 
άπ’ έμού κατά τό φρόνημα, οσον τής σελήνης 
τό φώς άπό τού φωτός τού ήλιου. Διό καί δέν 
δύναμαι νά ευρώ τρόπον τοΰ ζην, οστις νά καθι
στά μοι τήν υπαρξιν ύποφερτήν έκ τούτου δέ 
προέρχεται καί ή έντελής άπογοήτευσίς μου.” 
Ταΰτα έγραφεν ό Κόρσος Ναπολέων Βοναπάρτης 
έν ηλικία 17 έτών καί άνθυπολοχαγός τοΰ βασι- 
λέως τής Γαλλίας. ΤΙ δημοσίευσις τών άπο- 
μνημονευμάτων τούτων βαθυτάτην έμποιήσει έν- 
τύπωσιν.

Αίνιγμα 220.
'Υπηκόους τούς μονάρχας, δούλους τούς τυράν

νους έχω,
'Ήρωας καθυποτάσσω, νίκας δέ αύτοΐς παρέχω · 
Κατ’ έμοΰ τά μέσα πάντα ύπερφυσικά τυγχάνουν. 
Αί δυνάμεις μου μεγάλα*, καί μέχρι περάτων 

φθάνουν.
Τρις άλλοίμονον έκείνω, οστις ν’ άψηφήση θέλει 
Τήν ίσχύν μου· πλήσσουν τοΰτον τά πανίσχυρά 

μου βέλη.
Καί τούς μάλλον δέ γενναίους καθιστώ έγώ 

άρνία,
Τούς δειλούς δέ καί άνάνδρους ώς τά άγρια 

θηρία·
"Αφρονας ποιώ φρονίμους καί ήμέρους τούς 

άγριους,
Τούς φρονίμους δ’ άνοήτους καί άγριους τούς 

ήπιους ·
Έμοΰ χάριν έν τφ κόσμω έργα έγειναν μεγάλα, 
Πάθη, δράματα, συμβάντα καί ποιήσεις καί τά 

άλλα ■
Είμ’ έν τέλει, τών δακρύων έν ταύτώ καί με

γαλείων,
Δόξης, άνδραγαθημάτων ή πηγή καί μαρτυρίων, 
Είς έζείνους, ους, πρό πάντων, ή ισχύς μου 

προκελκύει
Καί πιστούς μου λάτρας πάντας κι’ όπαδούς 

άναδεικνύει.
Ίω. Κ. Γρουμπύ;, έν Γαλαζίψ.

Αίνιγμα 221.

Νυχθημερόν πλανώ μένος
Τήν γήν περιοδεύω,

Καί άοράτως πανταχοΰ
Τοΰ κόσμου ταξειδεύω.

Μετέωρος οδοιπορώ,
Η έν τή γή κρυμμένος,

Είς ποταμούς, ωκεανού;
Πολλάζις βυθισμένος.

Κ’ έν φ σιδηροδέσμιος
Ό δυστυχής κρατούμαι,

Έάν μου λύσουν τά οεσμά 
Εύθύς άπονεκροΰμαι!

Έμμ. Σολωμός, έν Βουκουρεστίψ.

Αίνιγμα 222.

Μικράν, πλήν νήσον ένδοξον 
Άφεΰκτως μέ γνωρίζεις· 

Μή μ’ άνατρέψης, φίλε μου, 
Μή άδικα πασχίζης·

Διότι άλλη Νέμεσις 
Θά ήμ’ ένώπιόν σου, 

Μ’ άνθρώπου μέλαιναν μορφήν 
Θά μ’ ίδης ομοιόν σου.

Ν. Γ. Μουσοόρης, έν Βερδιάνσκα.

Πρόβλημα 223.

Εύρεθήτω τδ όνομα "Ελληνος καλλιτέχνου, 
διά τών γραμμάτων τοΰ όποιου νά σχηματισθώσι 
δέκα λέξεις, ών τά άρχικά γράμματα νά ήναι 
αύτά τά γράμματα τοΰ ονόματος καθέτως, ώς 
άκροστιχίς, γραφομένου,, νά σημαίνωσι δέ· α'. 
τδ προσφιλέστερο·? τοΐς λαοΐς, β'.) θεάν, γ'.) θεόν, 
δ’.) πανίσχυρο·? βασιλέα, νικηθέντα παρά τών 
Ελλήνων, ε'.) κράτος τής Εύρώπης, στ'.) άρχαΐον 
μάντιν έπί έπταετίαν μεταμορφωθέντα είς γυναί

κα, ζήσαντα δέ έπί εξ βλας γενεάς, ζ’.) Εύρω- 
παϊκδν κράτος, η'.) πόλιν τής Ελλάδος, θ'.) θεάν, 
καί ι'.) άλλην πόλιν τής Ελλάδος.

Ίω. Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίψ.

ΙΙρόόλημα 224.
(Αογόγριφος.)

Σχηματισθήτω ή εύχρηστοτέρα τών έπιστη- 
μών δι ενός γράμματος καί ένδς αριθμού.

Ό αύτός.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αίνίγμ. 213. Αίνίγμ. 214.
Τδ στοιχεΐον Ρ. ΑΝΗΡ — ΑΗΡ.

Αινίγματος 215.
ΚΛΕΩΝ — ΛΕΩΝ — ΩΟΝ.

Προβλήματος 216.
(’Αριθμητικού.)

5040 συμπόσια, δπερ άπαιτεΐ ΐσας ήμέρας 
ήτοι 14 σχεδόν έτη.

Προβλήματος 217.

’Ανά 50 χιλιάδας έκ τής Β'. καί Γ'. ποιό
τητας, διά τήν ποιότητα άξια; δρχ. 20, 3 άνά 
50 χιλ. έκ τής Λ', καί Δ', διά τήν τών δρχμ. 25.

Προβλήματος 218.

Ούκ άμισθον τδ ευ ποιεΐν, καν μή παρα- 
χρήμα ή άνταπόδοσις φαίνηται.

Προβλήματος 219.

ΤΙ φύσις άνευ μαθήσεως τυφλόν, άλλ’ άνευ 
φρονήσεως μάθησις, έλλιπές.

"Ελυσα»1· τά 202, 209—211 ό κ. Γρ. Γ. Δρόσος έν 
Αλεξάνδρειά· τά 202, 205 ή Κυρία Ίφιγ. Ν. Σιβιτα- 
νίδου έν ’Αλεξάνδρειά· τό 205, 207, 208, 210 ό κ. 
Λουκάς Στένης έν Λάρνακι Κόπρου· τά 207, 209 
ό κ. Πασχάλης X. Παπάζογλου; έν Σουφλίψ- τά 
207—210, 212 ό κ. Λεωνίδα; Βασιλείου έν Τερ
γέστη· τά 207—210 ό κ. Κριμίζης έν Μανσούρα· τά 
207, 210 ό κ. Εύθ. Κρέης έν Σ·.μπίν-έλ-Κόμ· τά 
207, 208, 210, 211 ή Κυρία Εριφύλη Γ. Ζέρρου έν 
ΙΙρούση· τά 207—210 ό κ. Κ. Φτερούδης έν Βίρ- 
Σάμ; Αίγυπτου, καί ό Ίω. Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίψ· 
τά 208—211 ό κ. Ίω. Κομβόπουλο; έν 'Αλεξάν
δρειά· τό 209 ή Κυρία ‘Ελένη Ν. Τζηροΰ έν ‘Ραμ- 
λίψ · τά 213, 214, 218, 219 ό κ. Ίω.’Ασαριωτάκης 
έν Γαλαζίψ· τά 213, 218 ό κ. Δ. Κληματιανός έν 
Σιστοβίψ· τά 213, 214 ή Κυρία ‘Ελένη Α. Σκόρδου 
έν Κωνσταντινουπόλει· τά 214, 215 ό κ. Π. Βασσα- 
λόπουλος έν Βραΐλα· τά 215—217 ό κ. Ί. Μ. Α. 
έν Λονδίνψ· τό 217 ό κ. Ά λ. Σκόρδο; έν Κωνσταν- 
τινουπόλει· τά 215, 217—21(1 ό κ. ΕύστάθιοςΓεωρ- 
γαντόπουλος έν Πασκάνη Μολδαβίας· τά 207—211 
ό κ. Λ. Εύαγγελίδης έν Καβάλλα· τά 213, 214, 217 
ή Κυρία Έλ. Γ. ’Ελευθεριάδου έν Κωνσταντινου- 
πόλει’ τά 207 — 210 ό κ. Γ. Μ. Κουτρουβής έν 
Σμύρνη.
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LE MONITEUR
DE LA CHANCE UNIVERSELLE

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΑΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ.

Έν 
Έν
Έν

ΣΥΝΔΡ0ΜΑΙ.
Βιέννη κα! Αΰστρο-Ούγγαρίφ .... Φλ.
Γ ερμανίμ............................................... Μάρ.
Γαλλίμ, τόποι; ταχυδρ. ένώσεως . . . Φρ.
Συμπεριλαμβανομένων τών ταχυδρ. τελών.

■>
4
5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΣ
Stadt, Bartensteingasse 14.

Έναντι τοΰ Κοινοβουλίου καί τοΰ Δημαρχείου
VIENNE.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.
ΚΡ.
Φλ.

Δηλοποιήσ. άγγλικα! δ στ. . 
Καταχωρίσ. συστατικά! - . 

έπ! έκδόσ. δαν. κλ. 
Συμφωνία κα! κατ' άποκοπήν.

50 Φρ. 1
1 - 2
2.50 - 5

ΔΩΡΑ.
Εί; πάντα δστι; ηθελεν έγγραφή συνδρομητή; 

διά 18 μήνα; ήτοι άπό τή; 1'·ς Ιουλίου 1884 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1885 εί; τήν εφημε
ρίδα" Le Moniteur de la Chance Universelle 
άποσταλήσονται τακτικώς ού αόνον ή έφημερίς 
αυτή — ήτις τυγχάνει ή μονή δημοσιεύουσα 
τοΰ; έπισήμου; καταλόγου; τών κληρώσεων απα
θών τών λαχειοφόρων αξιών — άλλά καί τά 
επόμενα δώρα·

1. Λαχειοφόρον γραμμάτιον οι’ ού δυνατόν 
νά κερδήση τι; 1001)00, 50000 φράγκα κτλ.

2. Εί; πάντα έγγραφησόμενον συνδρομητήν 
άποσταλήσεται δωρεάν τό ύπό τόν τίτλον ΛΗ- 
ΣΜΟΝII ΜΕΝΑ 11Λ ΟΠΉ (RichessesOubliees) 
πόνημα, δπερέκδοθησόμενον ά νυ περ θέτω; περί 
τά τέλη τοΰ τρέχοντος έτου; (Ενεκα λόγων 
ανεξαρτήτων τή; θελήσεω; μα; είναι αδύνατον 
νά ήναι έτοιμον προ τοΰ τέλου; τοΰ τρέχοντος 
έτους), έσται τό μόνον έν φ περιληφθήσονται 
ακριβώς έκτό; τών έπισήμων καταλόγων πασών, 
τώνγενομένων κληρώσεων—ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
Κ Α Η ΡΩΣ ΕΩΣ Μ EXΡI ΤΗ Σ 31 ΔΕΚ Ε Μ BP 10 Υ 
1884 — ώ; πρός τάς διαφόρου; λαχειοφόρους 
όμολογία; Αύστριακάς, Γερμανικά;, Γαλ
λικά;, Ιταλικά;, Βελγικά;, 'Ρωσσικάς, 
’Ελβετικά;, Τουρκικά;, Ελληνικά; ’Ρου-

ί
ιανικάς, και πληροφορίαι άπαραίτητοι εί; τοΰ; 
^οντα; τοιαΰτα; όμολογία; ή τοΰ; έπιθυμοΰντας 
νά άποκτήσωσιν τοιαύτας.

Χιλιάδες άνθρώπων είσι 
άγνοοΰσι τοΰτο! Τφ δντι, συνφδά προ; τά; έπι- 

μυρίων κερδών δέν έζητήθησαν είσέτι παρά τών 
δικαιούχων. Π-"-'· 
αξία;, μετά δέ τήν έπ’ αύτών γενομένην πρώτην 

έν σύρτη έν τω όποίφ λησμονοΰσιν αύτά;. Ή 
” ’ ' " ' ’ — Λ-'-- —τοσούτφ

πρό; τινα; αξία; μετά παρέ- 
άπό τή; ήμέρα; τή; κληρώ- 

σεως, τό πρό; άπαίτησιν τοΰ κέρδους δικαίωμα 
διαγράφεται καί έπομένω; τά κέρδη ούδόλως 
πληρόνονται τοΐ; ?------·'"·*·' η: _.—’.
και πελάται ήμών δύνανται νά γνωστοποιήσωσιν 
ήμΐν έφάπαξ τοΰ; αριθμού; τών ύπό τήν κατοχήν 
αύτών τίτλων, έν η δέ περιπτώσει ύπάρχει έπι- 
λαχόν τι κέρδο; θέλομεν γνωστοποιήσει αύτοΐ; 
τοΰτο άνεξόδω; καί έν ίίάση έχεμυθία.

3. ’Επίσημον κατάλογον τών αριθμών άπασών 
τών άπό τή; πρώτης κληρώσεως μέχρι τή; 31 
Δεκεμβρίου 1884 κληρωθεισών όμολογιών τών 
’Οθωμανικών σιδηροδρόμων (Ανατολικών 
σιδηροδρόμων Τουρκίας) και τοΰ Δανείου τής 
ΓΙόλεως Βουκουρεστιου.

4 Συνεπεία ειδικής συμβάσεω; πρός τι τών 
διασηιιοτέ^ων ωρολογοποιείων, αργυρά ωρολόγια 
(έχ τοΰ είδους reniontoires) τιμώμενον έκαστον 
προ; φράγκα G5, προσφέρομεν πρό; τοΰ; συνδρο- 
μητάς και πελάτα; ήμών εί; τό εξαιρετικόν 
τίμημα πρό; φρ. 40 έπίσης δέ προσφέρομεν 
αύτοΐς τοΰ αύτοΰ μέν είδους άλλ’ έκ μετάλλου 
νίκελ ωρολόγια — ών ή τακτική λειτουργία 
τυγχάνει έντελώς ήγγυημένη — άντΐ φρ. 25, 
τίμημα μοναδικόν εις δ συμπεριλαμβάνονται και 
τά καθ’ ώρολόγιον έξοδα αποστολής. Παν ώρο- 
λόγιον βπερ δέν ήθελε τύχει τή; άρεσκείας τοΰ

πελάτου ήμών δεχόμεθα δπως έπιστραφή ήμΐν 
μετά οκταήμερον άπό τή; λήύεως.

Ή έτησία συνδρομή εις τήν εφημερίδα Le 
Moniteur de la Chance Universelle ύπάρχει 
ώρισμένη εις φράγκα 5 ποσόν μικρόν διαβιβα- 
στέον ήμΐν εις ένταλμα ταχυδρομικόν, γραμμάτια 
τραπέζης, ή γραμματόσημα οίουδήποτε κράτους.

Διά 18 μήνας όφείλει τι; νά μάς έμ- 
βάση φράγκα 7.50.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.

1 έφημερίδο; έν τή ειδική αυτή; στήλη ύπό τον 
τίτλον’ Petite Correspondance (Μικρά ’Αλλη
λογραφία).

πλούσιοι, καί δμα>;

σήμους πληροφορίας, πολλαί εκατοντάδες έκατομ- 

δικαιούχων. Πολλοί άγοράζουσι λαχειοφόρους 

ή δευτέραν κλήρωσιν τάς άξίας ταύτας ρίπτουσιν 
ί , „ 
όλιγωρία αυτή άποβαίνει ασύγγνωστο 
μάλλον δσφ, ώς —'' ------ •it!— "
λευσιν πενταετίας

τό πρός άπαίτησιν τού κέρδους δικαίωμα 
..... .......... ’. έπομένω; τά κέρδη ούδόλως 

πληρόνονται τοΐς δικαιούχοι;. Οί συνδρομηταΐ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΗΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ

ΕΝΤΟΑΟΔΟΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΥ

Moniteur de la Chance Universelle 
Αναλαμβάνω, 

ΤΗΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΒΙΕΝΝΗΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
διεξαγωγήν έργασκΰν οΐαι αί έξης·

1. Άγοραί και πωλήσεις χρεωγράφων 
κατά τά; επισήμους διατιμήσεις αύτών.

2. ’Εγγραφή εις τήν έκδοσιν όμολογιών 
παντός δανείου ή οίασδήποτε έπιχειρήσεως, ανευ 
έξόδων διά τούς πελάτας τοΰ καταστήματος.

3. Πώλησις έπι πιστώσει, ήτοι διά πλη
ρωμών μηνιαίων εί; δόσεις, δι’ άπάσα; τάς 
αύστροουγγρικάς άξίας. ’Από τής πρώτης πλη
ρωμής ό άγοράζων οίανδήποτε τών αξιών τούτων 
μετέχει πασών τών κληρώσεων έπί τών δλων 
κληρωθησομένων βραβείων ώ; καί επι τών τόκων.

4. ’ Α ν τ α λ λ αγ ή τίτλων δι’ άλλων παρεχόν- 
των πλείονα τόκον ή μεγαλειτέραν πιθανότητα 
κέρδους ή και πιθανότητα πρός ύπερτίμησιν.

5. Χρηματικά δάνεια έπί ύποθήκη τίτ
λων καί έπί τόκφ 5 τοΐ; % τό έτος.

Οί αύτοΐ τίτλοι ύπό τοΰ; αύτοΰ; αριθμού; 
έπιστρέφονται τφ δανειζομένφ, δστις έξακολουθεΐ 
μετέχων εί; τά; γινομένας ώς πρό; τοΰ; τίτλου; 
αύτοΰ κληρώσεις ωσεί τοΰ; τίτλου; τούτου; είχεν 
έν τφ χρηματοκιβωτιφ αύτοΰ.

6. Εΐσπραξις έπιλαχόντων βραβείων καί 
χρεωλυθέντων τίτλων έπί μόνη τή παρά τών 
έντολοδοτών πληρωμή τών έπιστολαγωγίων.

7. Δωρεάν εΐσπραξις τοκομερισμάτων 
αξιών αύστριακών ή άλλων.

8. Πώλησις γραμματίων διά λαχεία 
γινόμενα κυβερνητική άδείφ καί έπομένω; παρά
γοντα πάσαν ασφάλειαν τοΐς άγορασταΐς. Ταΰτα 
δέον δπως μή συγχέωνται προς τά γραμμάτια 
τών γερμανικών λαχείων.

9. Έξακρίβωσις τών κληρωθέντων άριθ- 
μών ομολογιών ή λαχειοφόρων γραμματίων γινο- 
μένη δωρεάν καί άνεξαιρέτως διά πάσαν οίανδή
ποτε αξίαν.

10. Άγοραί καί πωλήσεις εμπορευμάτων 
έπί πληρωμή δικαιώματος προμήθειας πρός 2%. 
Πάσα έντολή πρός αγοράν αντικειμένων δι’ ατο
μικήν χρήσιν ενός τών συνδρομητών έκτελεΐται 
άνευ πληρωμή; δικαιώματος προμήθειας.

11. Παροχή οίασδήποτε πληροφορίας 
παντί τφ άποστέλλοντι σΰν τή αιτήσει άπηλλαγ- 
μένη τελών καί 25 έκατοστά τού φράγκου, εις 
γραμματόσημα, διά τήν δαπάνην τή; άπαντήσεως. 
’Εν έναντίφ περιπτώσει δίδοται δωρεάν διά τή;

Χάριν τών πελατών ημών νομίζομεν σκόπιμον 
νά δηλώσωμεν δτι ούδέν άπολύτω; δέον ν’ άγο- 
ράζωσι πριν ή έρωτήσωσι τί; ή έπί τή; γενησο- 
μένη; αγορά; γνώμη ημών. Δύνανται ν’ άπο- 
τανθώσι προ; ήμά; ελευθέριος, θά μα; ευρουν 
πάντοτε προθύμους νά τοΐ; φανώμεν χρήσιμοι 
ή άρεστοί.

Πάσα αποστολή δέον ν’ άποστέλληται κατ’ 
εύθεΐαν υπό διεύθυνσιν ώ; έξη;·

ADMINISTRATION
DU

Moniteur de la Chance Universelle 
VIENNE (Autriche).

Διεξάγομεν αλληλογραφίαν 
γλώσση. 11άντε; οΐ τίτλοι δέον 
σφραγίδα ημών.

έν οίαδήποτε 
νά φέρωσι τήν

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΜΟΙΒΗ
ΦΡΑΓΚΑ 10,000.000 ΦΡΑΓΚΑ.
Ή διαχείρισις του Μηνυτορος τής Παγκο

σμίου Τύχη; καταλείπει τή όλομελεία τών συν
δρομητών αύτοΰ τοΰ 1884 πάντα τά κέρδη (έξαι- 
ρέσει τών μικρών κερδών) απερ κατά τό 1884 
ήθελον τυχόν λάχει εί; τάς έπομένας όμολογία; ■ 
τό σύνολον τών εις τούς τίτλους τούτου; άνη- 
κουσών έτησίων αμοιβών ανέρχεται εί; φιορ. 
4,1112,450 ήτοι πλέον τών 10 έκατομμυρίων 
φράγκων.

Εις έκάστην κλήρωσιν ύπάρχει άνά εν μέγα 
κέρδος ώς έξης
Τή; όμολογία; Credit-Anstalt 1858 

σειράς 3824 ό αριθμός 56 . . .
Τής όμολογία; Αύστρία; 1864 σει

ράς 3251 ό αριθμός 27 ... .
Τής ομολογίας Πόλεως Βιέννης 

1874 σειράς 1915 ό αριθμός 66 .
Τή; όμολογία; Theiss 1880 σειρά; 

1834 ό αριθμό;, 29.....................
Τή; όμολ. Αύστρ. Έρυθ μοΰ Σταύ

ρου σειρά; 6677 ό αριθμό; 6 
Τή; όμολ. Ούγγρικ. Κράτους 1870 

σειράς 2624 ό αριθμός 31 . . .
’Εν δλφ Φλωρίνϊα 850,000

Αί άνωτέρω όμολογίαι εύρίσκονται κατα- 
τεθειμέναι έν τή ’Εθνική Αύστρο-ούγγρική 
Τραπέζη, ή δέ διαχείρισις τοΰ ΜΗΝΥΤΟΡΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΥΧΗΣ, έπιφυλασσομένη 
τήν έπί τοΰ ένδεχομένου καθαρού κέρδους ύφαί- 
ρεσιν ποσοστού πρό; 20%, τά ύπολειπόμενα 80% 
θέλει διανείμει εί; τοΰ; συνδρομητά; τή; έφη- 
μερίδος αύτής, καθ’ ον τρόπον ήθελε κρίνει κα
τάλληλον. — Οί μή άνανεώσαντες τήν συνδρομήν 
αύτών, τούλάχιστον δέκα ήμέρα; πρό τής 
λήξεως αυτής, χάνουσι τό δικαίωμα τής συμμε
τοχή; εις τά ενδεχόμενα κέρδη.

ΦΙ.ωρ.
150,000

150,000

200,000

100,000

100,000

150.000

Συντάκτης· ΔΡ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTEH-8TK. 19.

Χαρτοπωλεϊον· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΤ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη κα! Λειψίφ. — Τόποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.


