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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΧ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΧΣΙΣ ELSTER-STRASSE 19. LEIPZIG.
Παροκαλοΰνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕϊΤΗι ΑΤΧΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έζ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος 

Σουέζ), είς Χόγχ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Άδεν. Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τή 15 Ίανου
αρίου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

‘Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια Ίέλουβι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Εκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός το Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, έναλλάς διά Φιούμιον, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. εί; Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά- είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν ΙΙέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου 
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελέτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο- 
μάδος.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοϋ αυστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).
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ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΛ0ΥΤΗ.
Τό μοναδικόν τοΰτο σύγγραμμα, απαραίτητον εις πάντα 

Τ ρ α πε ζ ί τη ν, Κ εφ α λ α ι ούχ ο ν, Σ υ μ β ο λ α ι ο γρ άφ ο ν, καί 
έν γένει είς πάντα κάτοχον γραμματίων λαχείου, περιέχει.

α .) ’Επίσημον καί ακριβή Κατάλογον δλων τών ομο
λογιών μετά λαχείου. Αυστριακών, Γερμανικών, Γαλλι
κών, ‘Ιταλικών, Βελγικών, 1’ωσσιζών, Έλβιτικών. Τουρ
κικών, Ελληνικών, Ρωμουνικών κτλ., αιτινες έκληρώ&ησαν 
άπό τής πρώτης αύτών κληρώσεως μέχρι 31.’Οκτω
βρίου 1884 καί δέν έπαρουσιάσΟησαν άκόμη πρός έξαργύρωσιν.

β’.) Τούς Καταλόγους δλων τών αυστριακών καί ουγ
γρικών ομολογιών, έφ' ών έγένετο κατάσχεσες.

γ .) ΙΙληροφορίας ακριβείς περί τοΰ χρόνου τών κληρώ
σεων, περί τής αξίας τών λαχνών, τοΰ άριθμοΰ τών τίτλων, 
άξίας τών τοκομεριδίων, τοΰ χρόνου καθ’ δν γίνονται αί πλή
ρωμα! αύτών, καί έν γένει πάσας τάς άναγζαίας πληροφορίας.

"Εν άντίτυπον φρ. 3,50. Π έντε αντίτυπα φρ. 15. 
Λπευθυντέον διά συναλλαγματικής ή καί γραμματο

σήμων Au Moniteur de la Chance universelle. Vienne 
(Autriche).

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ 
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ TOY 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-
Τρικυμία έν τφ Άτλαντικφ Ώκεανφ — Πρώτα*, έντυπώσεις έν Άθήναις 
— Έν Άθήναις — Το Σουνιον καί ό 'Υμηττός — '0 Μ αραβών καί 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής Κορίνθου καί ή Άκροκόρινθος — Αί Μυζήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τόν Ταΰγετον — Έπί 
τής Ίθώμης — Τό Πάσχα έν μονή — Άπό τής μονής είς Κρέζι— Έν 
’Ολυμπία — Άπ’ ’Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή εις τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρεια*. — θύελλα έπί τοΰ Παρ- 
νασσοΰ — Από τοΰ Παρνασσού είς Κέρκυραν — Ή γλώσσα ζαΐ ό χα- 
ραζτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τοΰ περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τό παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων εις σχήμα μεγάλου S'1· 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας ζαΐ χάρτην τής 
Ελλάδος, έν Αγγλία έπί τούτφ ζατασζευασθέντα, έζδίδεται κατ’ αύτάς 

κομψώς καί πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φιιάγχων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

Μ. MINGHETTI.
I ά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

ζαΐ τής διοιζήσεως.

Μετάφρασις έζ τοϋ Ιταλικού 

καί εισαγωγή

Γ. Μ(ζο>·/οι· 
διύάχτορος τή- Ν'ομιχής.

ΕΝ ΛΕΙΊΤΑι
W. DRUGULIN

1885.

Ευρηται παρά τώ τυπογραφείιρ
W. DnUGULIN

έν Λειψίφ, ζαΐ τιμάται φράγκων 5.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις

’ Αλεξάνδρου Σ. Κά<;δα;·λΐ|·.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων
ύζό

Gustave Dore.

Έ ν Λειψία 
1884.

W. DRUGULIN.

Εκδίβεται κατά τεύχη- τιμή έκάστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Συντάκτης- Δο. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΊΤΑι. EESTER-STR. 19.

«
Χαρτοπωλείου■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνψ, Φραγζοφόρτη ζαι Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.



*

►

Ετος Δ'.
’ ΕχιΙί ιίεται 

ττ" 1/13 καί 15/27 
έκαστου μηνός.

&+ Έν ΛΕΙΨΙΑι τή 15 27 Ιανουάριου 1885 ·η=?

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Τό έν ’A0>/vaig ΠανεπιιΤτήμιον. — Περί vijg o^ioswg τών ίπιΟτίίΐιών πρύί 

άλλήλας, xai life neqi r»[g 0i|’itfr>jg tip/i/g αυτών (συνέχεια). — Ό Οεόόωροκ ΒίλρωΟ. 
— ΙΙεριο&ία iig'<ίΐ'ΐ·ι Αίγυπτον (τέλος). — Hoiijffig· Tj ιΐοιιΐϊμιο μνήμι/'rijg mrptig 
μου. Φαινομενική ;irv/ia. — Οί Σ.’ρόιχοί ΟιόήρόιΓρομοι. — Ό 'PorSsi'g έν uitfio vijg 
oixoysrsiag του. — Ή ποιγχί^ιΟΟα. Sii^r^ia (συνέχεια). — ΊΙ έ£όρι·^ τών <ϊι)α- 
μάντων ΐν Βραο'ιλία. — Οικονομική Έπι0ειοι»)ΟιΛ·. — Διάφορα. — Αινίγματα xai XiOsig.

Τιμή iti/ula 
ποοπλ»;ρ .> έι >j 

sig χρυοόν.

Φρίιζ. 40.
Map-. 32.
Ί’οΰβλ. 16.

Ap. 90.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Td έν Αθήνας ΗανεπιΟτήμιον. — Osodaoiog ΒίλρωΟ. χαΟΐίγν,η^ rig Xs^oi'pyiag 

ίι· Kiiri'ij. — Τό χωρίον ΣιΟύτ έν τή "Ανω Αιγύπτιο. — Γέφυρα έπί τοΰ Σάβα 
ποταμού. — Ό ftt’pyog τών χρατίων. —Ό 'PoSoSvg έν μέΟιο τί/g oixoj’srsiag του. — 
Ό rrZsiTaiog άπο/αιρεταΡι^.

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΤΤΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ.
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ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.
Ύπό Εύθ. Καστόρχη, καθηγητοΰ. *)

*) Έπιθομούντε; πρό καιρού νά δημοσιεύσωμεν έν 
τψ “Έσπέρψ” σύν τή είκόνι τού ήμετέρου Πανεπιστη
μίου, τού αγλαίσματος τούτου τού έθνους ήμών, καί 
σύντομον ιστορικήν περιγραφήν αύτοΰ, παρεκαλέσαμεν 
τόν λόγιον Καθηγητήν καί σεβαστόν ήμών διδάσκαλον, 
κύριον Ευθύμιον Καστόρχην ν' άναλάβη τήν σύν
ταξιν αύτής, διότι ό κ. Καστόρχης ού μόνον άπό έτών 
διδάσκει έν αύτψ ώς Καθηγητής, άλλά καί Ιΐρύτανις 
αύτού διετέλεσεν. Ό κ. Καστόρχης λίαν εύγενώς 
έδέχθη τούτο, έφ’ ψ και άπό καρδίας εύχαριστούμεν 
αύτόν· σήμερον δέ δημοσιευέται έν τψ “Έσπέρψ” τό 
α·. μέρος τής εμβριθούς αύτοΰ διατριβής, ής τήν συνέ
χειαν θέλομεν καταχωρίσει έν τψ αμέσως έπομένφ τεύχει.

(Μετά είκόνος, Spa σελ. 273.)

Π
ΡΟΣΚΛΗΘΕΙΣ παρά τοΰ φίλου συντάκτου 
τοΰ 'Εσπέρου νά έζθέσω τά τοΰ ήμε- 
τέρου Πανεπιστημίου, ού κα'ι φοιτητή; 
διετέλεσα εν ζαιρφ τή; ίδρύσεως αύτοΰ, καί έν 

ω δεκαετηρίδα; διδάσκω, δεν ήδυνάμην νά μήν 
δεχθώ αιτησιν φίλου, μεθ’ ού ού μόνον πολυ
χρόνιο; φιλία, άλλά και στοργή ισχυρά διδα
σκάλου προ; μαθητήν συνδέει με στενώ;. Έδέ- 
χθην μέν τήν αιτησιν, άλλά φοβούμαι μή ή 
ηλικία ζαΐ μάλιστα ή άπειοία μου εί; συγγρα- 
φά; συναπτούσας το τερπνόν μετά τοΰ ωφε
λίμου, οιαι συνήθως πληροΰσι τά; στήλα; τοΰ 
Εσπέρου, δέν είναι ίκαναί νά άνταποζριθώσι 
προ; τά; άπαιτήσει; τοΰ περιοδικού τούτου. 
Καί δμως θέλω πειραθή κατά το έμοί δυνατόν 
νά εκπληρώσω αιτησιν φίλου, ήν δέν μοί ήτον 
συγκεχωρημένον ν' άποκρούσω.

Έπί δεκατρείς δλου: αιώνα; ζατέπαυσεν ή 
τών έπιστημών διδασκαλία εν τή μητρί καί 
τροφω αύτών Έλλάδι, άφ’ ού χρόνου ό αύτο- 
κράτωρ Ιουστινιανός ήνάγζασε τοΰ; έν’Αθήναις 
διδάσκοντα; νά ζητήσωσι παρά τοΐ; βαρβάροις 
άρτον καί νά μεταδίδωσιν αύτοϊ; δ,τι άπηγο- 
ρεύθη νά μεταδίδωσι τοΐς όμοφύλοι;.

Κατά τό μαζρόν τοΰτο τών χρόνων διά
στημα έσώζοντό που βέβαιοι; λαμπτήοέ; τινε; 
άμυδρόν φώς τή; επιστήμη; διαχέοντε; εί; προ
νομιούχου; φύσει;, δΐ ών συνετηρεΐτο ή ελλη
νική παιδεία ΐνα μή δλως έκλειψη. Κληρικοί 
πρό πάντων διέσωζον τά 'Ελληνικά, γράμματα 
χάριν τή; έκζλησίας καί τών έν τώ βίιρ πρώτων 
άναγκών καί αί τούτων μοναί ήσαν τά κυριώ- 
τατα σπουδαστήρια. ’Εξαιρετικά δέ πνεύματα 
είτε έκ τύχης είτε έξ έμφυτου πρό; τά; έπι- 
στήμα; ροπή; άγόμενα, διέπλεον κατά τοΰ; τε
λευταίου; αιώνα; τά; δυτικά; θαλάσσα; πρό; 
άπόκτησιν επιστημονικών γνώσεων, ας ήούναντο 
νά διδαχθώσι τότε μόνον έν τή έσπερία Εύρώπη. 
Τοιοΰτοι άνδρες έπανερχόμενοι εί; τήν πατρίδα, 
καί εΐ τινες άλλοι ηύμοίρησαν έν αύτή έξ ευνο
ϊκών περιστάσεων νά διακρίνωνται έπί παιδεία, 
συνέστησαν ένιαχοΰ τής Ελλάδος σχολάς, έν 
αΐ; άπό τοΰ παρελθόντος αίώνο; μετέδιδον τήν 
έγκύκλιον παιδείαν τοΐ; όμοφύλοι; παρασζευ- 
άζοντε; τούτου; πρό; άπόκτησιν έπιστημονικών 
γνώσεων. ΊΙ ιατρική δέ ήτο ή έπιστήμη, ήτις 
πρό πάση; άλλη; προσείλκυσε τοΰ; νέου; "Ελ
ληνας, τοΰ; εί; τήν ’Ιταλίαν καί Γαλλίαν άπερ- 
χομένου; χάριν σπουδής, διότι ταύτην μόνην 
ήδύναντο νά έξασκήσωσιν έν τφ βίιρ εις τήν 
πατρίδα έπανερχόμενοι. ’Ολίγου; δέ έκ φιλο- 
μαθείας προσείλζυσαν ζαί αί λοιπαί έπιστήμαι. 
‘Η δέ Ίόνιος ’Ακαδημία τοΰ φιλέλληνα; ’’Αγ
γλου Γζυλφόρδου, ή έν άρχή τοΰ παρόντος αί- 
ώνος έν Κερζύρα ίδρυθεΐσα καί έπί ολίγα μόνον 
έτη ένεκα τοΰ προώρου θανάτου τοΰ ίδρυτοΰ 
λειτουργήσασα, μετέδωζεν εί; ούκ ολίγου; Έλ- 
ληνόπαιδα; και άλλα; πλήν τών ιατρικών έπι
στημών γνώσεις.

Ούτως άνεδείχθησαν οί ολίγοι έκεΐνοι έπι- 
στήμονες ιατροί ζαί άλλοι, δσοι είργάσθησαν έν 
άρχή τής έπαναστάσεω; τοΰ έθνους εί; σύνταξιν 
τοΰ πολιτεύματος ζαί ρύθμισιν τή; πρώτη; έλ- 
ληνική; πολιτείας. Έκ τούτων έλήφθησαν 
ύστερον καί οί συγζροτήσαντες τόν πρώτον σύλ
λογον τών καθηγητών τοΰ έθνικοΰ ήμών Πανε
πιστημίου. Γ.ύθΰ; μετά τήν άποκατάστασιν 
τών πραγμάτων τής ήμετέρα; πατρίδος διά τής 
άναγορεύσεως τοΰ βασιλόπαιδος τής Βαυαρίας 
ν0θωνο; εί; βασιλέα τής Ελλάδος ζαί μετά 
τήν ρύθμισιν τών διαφόρων κλάδων τής πολι
τείας καί τήν σύστασιν δικαστηρίων ζαί σχο
λείων, έγένετο έπαισθητή ή έλλειψις Πανεπιστη
μίου πρό; μόρφωσίν τών αναγκαίων λειτουργών 
τή; νέα; πολιτεία; ιατρών, νομικών, διδασκάλων 
τών γενικών έπιστημών καί θεολόγων. "Οθεν 
άπό τοΰ β'. έτους τής εις ’Αθήνας μεταβάσεως 
έζ Ναυπλίου τής πρωτευούσης τό 1835 άνδρες 
φίλοι τής έπιστήμης καί τών γραμμάτων άνε- 
δέχθησαν ζαί έδίδασζον, ό Κ. Κοντογόνης, Μι- 
σαήλ Άποστολίδης, Αέων Μελας, II. Άργυρό- 
πουλος, Σ. Πήλληκας, Ν. Κωστής ζαί τινες 
άλλοι, έν τω ύπό τήν Άκρόπολιν Γυμνασίω 
θεολογιζά, νομικά καί άλλα έπιστημονιζά μα
θήματα νέους φιλομαθείς ζαί άνδρας όργώντας 
πρός παιδείαν, έργαζομένους δέ έν τοΐς γραφείο·.; 
τής πολιτείας ζαί τοΐ; δικαστηρίοις, οΐτινες μή 
ευτυχήσαντε; νά διδαχθώσιν έν Εύρώπη ήσθά- 
νοντο έαυτοΰ; έλλιπεΐ; πρό; ά έζλήθησαν έργα 
τής πολιτείας.

’Επειδή δέ διά τής τοιαύτη; άποπείρα; 
έδείχθη δτι ήτο δυνατόν νά ίδρυθή Πανεπιστή
μιου, διότι ΰπήρχον οί δυνάμενοι νά διδάξωσιν 
έν αύτώ τάς τότε χρησιμωτέρας έν Έλλάδι έπι- 
στήμα; γενικά: τε καί ειδικά;, έξεδόθη άπόντο; 
τοΰ Βασιλέως ύπό τοΰ υπουργικού Συμβουλίου, 
ού προΐστατο ό Άρμανσπέργης τή 31 Δεκεμ
βρίου 1836 βασιλικόν διάταγμα περί συστάσεω; 
Πανεπιστημίου κανονίζον τά κατ’ αύτό έπί τό 
έλευθερώτερον. ’Αλλ’ έπανελθόντος τοΰ βασι- 
λέω; έξεδόθη τή 14 ’Απριλίου 1837 νέον διά
ταγμα άζυρωτιζόν εκείνου διατάσσον δέ τήν σύ- 
στασιν τοΰ Πανεπιστημίου, καί άλλο άπο τή; 22 
τοΰ αύτοΰ μηνό; κανονίζον έζ νέου τά κατ’ αύτό 
έπί τό μοναρχιζώτερον, καί κατ’ έθος γερμανικόν 
όνομάζον αύτό II ανεπιστήμιον ‘Όθωνο ;.

’Επειδή δέ ώς πρώτυπον τούτου έλήφθησαν 
τά έν Γερμανία Πανεπιστήμια, ό οργανισμός 
αύτοΰ έχει τάς αύτάς τούτων βάσεις, καθ’ δσον 
μάλιστα καί οί πλεΐστοι τών πρώτων αύτοΰ 
καθηγητών έξεπαιδεύθησαν έν Γερμανία· ώστε 
ήσαν έξωκοιωμένοι προ; τήν γλώσσαν καί τήν 
έπιστήμην τήν γερμανικήν. Εί; τούτους δμως 
προσετέθησαν ζαί τινες τών έν’Ιταλία ζαί Γαλ
λία διδαχθέντων. ’Αλλ’ οί τελευταίοι ούτοι 
διετέλεσαν καθηγηταί τά πρώτα εξ έτη μεθ’ ά 
διεδέχθησαν αύτοΰς 'Έλληνες.

Κατά τό ρηθέν όργανιζόν διάταγμα τό Πανε
πιστήμιο'? περιλαμβάνει τέσσαρας σχολάς, ών 
"έζάστη έχει ώρισμένον άριθμόν καθηγητών καί 
"σχηματίζει καθ’ έαυτήν άνεξάρτητον σύλλογον 
"λογιών ώς πρός τά έπιστημονιζά, άδιαίρετον δμως 

άπό τό σώμα τοΰ Πανεπιστημίου καί μένοντα 
"εί; διηνεκή όργανιζόν μετ’ αύτοΰ σύνδεσμον.”

Αί σχολαί αύται είναι 1) ή θεολογική, 2) ή 
τής νομικής, 3) ή τής ιατρικής ζαί 4) τής φι
λοσοφίας ζαί τών λοιπών έπιστημών. Εις ταύ- 
τας προσετέθη ύστερον διά διατάγματος τής 
4 Μαΐου 1843 καί φαρμακευτικόν σχολεΐον 
προς διδασκαλίαν τών φαρμακοποιών.

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Συγχρόνως τή συστάσει τοΰ Πανεπιστημίου 
διωρίσθησαν ύπό τοΰ Βασιλέως καί οί καθη
γηταί έκάστης σχολής, τής μέν θεολογική; δύο, 

τή; νομικής έπτά, τής ιατρικής έπτά καί τής 
φιλοσοφικής έπτά. Εις τοΰς καθηγητάς προσε
τέθησαν μετά έν έτος καί ΰφηγηταί. ’Εφεξής 
μέχρι τοΰδε οί μέν καθηγηταί διορίζονται διά 
διατάγματος, οί δέ ΰφηγηταί έκλέγονται μετά 
δοκιμασίαν ύπό τών σχολών, έπικυροΰνται δέ 
ύπό τοΰ υπουργού τή; παιδείας.

Διά διατάγματος διωρίσθησαν έκ τών καθη
γητών ό τοΰ πρώτου έτους Πρύτανις καί οί 
τεσσαρες σχολάρχαι, ώ; τότε ώνομάζοντο, ύστε
ρον δε κοσμήτορες, τών τεσσάρων σχολών. ’Από 
δέ τοΰ 1841 έκλέγονται ούτοι κατά τό διάταγμα 
τή; 10 ’Οκτωβρίου 1841 ύπό τών καθηγητών, 
υπο πάντων μέν έν τώ αύτώ συνερχομένων τρεις 
υποψήφιοι, έξ ών ό Βασιλεύ; ορίζει ένα ώ; 
πρύτανιν τοΰ επιόντος έτους, ύπό τών καθηγητών 
Οε έκαστη; σχολής, ιδία συνερχομένων, δύο ύπο- 
ψήφιοι, έξ ών ο Βασιλεύς ορίζει ένα ώ; κοσμή
τορα τής σχολής τοΰ αύτοΰ έτους.

Ουτω καταρτισθέντο; καί τοΰ προσωπικού 
τοΰ Πανεπιστημίου δΐ άλλου διατάγματος τή; 
26 Απριλίου τού 1837 ώρίσθη καί ή ήμερα 
τή; ένάρξεως τών μαθημάτων. Τή 3 λοιπόν 
Μαΐου τοΰ έτους τούτου έγένετο ή έπίσημο; 
έναρξις τών μαθημάτων ένώπιον τοΰ Βασιλέως 
καί τών άρχών τοΰ κράτους διά ιδιαιτέρου λό
γου τοΰ Πρύτανεως καί ένο; έζάστου τών τεσ
σάρων κοσμητόρων έν ιδιωτική οικία, ύπο τήν 
βόρειον πλευράν τής Άκροπόλεως κείμενη, έν ή 
τέως ήτο τό γυμνάσιον. ΊΙ ημέρα αύτη έλαμ- 
πρυνετο έπί πολλά, έτη ώς ήμέρα τής άνακλή- 
σεως τών έπιστημών έν Έλλάδι διά πανηγυ
ρικού λόγου ενός τών καθηγητών έν τή μεγάλη 
αιθούση τού Πανεπιστημίου, συνερχομένων πάν
των τών έν τέλει, τών καθηγητών καί φοιτητών 
και πλήθους πολλοΰ άλλων λογίων· άλλ’ ήδη άπο 
εικοσαετίας έλησμονήθη καί ή ήμέρα αύτη μετ’ άλ
λων ούκ ολίγων τού άρχαιοπρεποΰς ήμών βίου.

Άρχομένου τοΰ δευτέρου Πανεπιστημιακού 
η, δπω; σήμερον συνηθέστερον ζαλοΰμεν τό χρο
νικόν διάστημα άπό Σεπτεμβρίου μέχρι; τέλους 
Αύγούστου τοΰ επομένου έτους, . άκαδημαϊζοΰ 
έτους μετ’ όλίγους μήνας, ήτοι άπό τόν Σεπτέμ
βριον τού 1837, έξεδόθη κατ’ έθος γερμανικόν 
έντυπον πρόγραμμα τών μαθημάτων, ά έμελλον 
νά διδάξωσιν οί καθηγηταί, προταχθείση; άρ- 
χαιολογικής τίνος πραγματείας ύπό τοΰ καθηγη
τοΰ τής αρχαιολογίας· το αύτό δέ έγένετο καί 
τό έπιόν έτος ύπό θεολόγου καθηγητοΰ. ’Εφε
ξής δμως κατηργήθη ή έν τω προγράμματι 
προσθήκη διατριβής, ζαθιερωθείσης έκτοτε τής 
συνήθεια; νά τυπώνηται μόνον τό τών μαθη
μάτων πρόγραμμα, ό δέ πρύτανις νά έκθετη έν 
“Ρχή τ°ΰ άκαδημαϊζοΰ έτους ένώπιον τοΰ συλ
λόγου τών -καθηγητών ζαί φοιτητών και τών 
άρχών τή; πολιτείας τά έν τή πρυτανεία αύτού έν 
τώ Πανεπιστημίου γενόμενα, ό δέ διαδεχόμενο; 
αύτόν νέο; πρύτανις νά άναγινώσκη λόγον, άνα- 
φερόμενον συνήθως εις ήν διδάσκει έπιστήμην.

ΦΟΙΤΗΤΑΙ.

’Αείποτε νέα πράγματα προκαλοΰσι καί νέας 
λέξεις ή τούλάχιστον νέαν χρήσιν ή σημασίαν 
ήδη γνωστών. Ουτω τό νέον διδακτικόν ζαθί- 
δρυμα, τό παρά τοις Εύρωπαίοις " Universitas 
litterarum”, έκλήθη Πανεπιστήμιον, (άλλοι, 
άλλας τότε έπενόησαν προσηγορίας, μή άπο- 
δεζτας δμως γενομένας, ήτοι μουσεΐον, πανδι- 
δακτηριον ζ. α.), οί έν αύτώ έπί μισθώ διδά
σκοντες ώνομάσθησαν προς διαστολήν άπό τών 
μέχρι τοΰδε διδασκάλων, καθηγηταί, καί οί 
οικεία θελήσει δωρεάν διδάσκοντες έν αύτώ νέοι 
λόγιοι, μετά τήν παραδοχήν αύτών ύπό τή; 
οικεία; σχολή; διά τίνος δοκιμασίας, ύφηγη- 
ται· οι δε εις τό Πανεπιστήμιον φοιτώντες νέοι 
πρός άζρόασιν μαθημάτων, άν μέν είχον δια- 

νύσει έν γυμνασίω τήν έγκύκλιον παιδείαν καί 
έξετασθέντες έλαβον απολυτήριον, ώνομάσθησαν 
φοιτηταί· δσοι δμως δέν διήζουσαν τά τοΰ 
γυμνασίου μαθήματα, ήσαν δέ ύπάλληλοι εις 
διαφόρου; τής πολιτείας κλάδους και ηθελον 
νά άζροώνται τών μαθημάτων, διεστελλοντο απο 
τών φοιτητών ώς τακτικοί άζροαταί, λαμ- 
βάνοντες καί ούτοι άποδειζτικά τακτική; άκροά- 
σεω; παρά τών καθηγητών. Έκ τοιούτων λοι
πόν φοιτητών καί άκροατών επληρούντο τότε τα 
άκροατήρια καί τών τεσσάρων σχολών.

Επειδή δέ τρία μόνον ΰπήρχον τότε εν Έλ
λάδι γυμνάσια, τό έν Αίγίνη, δ άπό τοΰ 1834 
μετεβιβάσθη εί; ’Αθήνας, τό έν Σύριρ καί τό έν 
Ναυπλίιυ, όλίγοι βεβαίως ήσαν οί έκ τούτων 
έξελθόντε; μετά άπολυτηοίου· καί τούτων πάλιν 
πολλοί ώς έγγράμματοι κατεΐχον θέσει; ύπαλ- 
λήλων έν τή πολιτεία, εντεύθεν έδέησεν, δπω; 
άποτελέσωσι τον πυρήνα τών πρώτων φοιτητών, 
νά άπολυθώσιν έκ τών τού γυμνασίου μαθητών 
πάντες οί τή; άνωτάτη; τάξεως, ών ήτο καί ό 
γράφων ταύτα, καί νά έγγραφώσι φοιτηταί τοΰ 
Πανεπιστημίου· νά γίνωσι δέ δεκτοί ώς άζρο
αταί καί δσοι τών έν ’Αθήναις ύπαλλήλων εβου- 
λοντο νά άζούσωσι μαθήματα τακτικώς. Ουτω; 
κατηρτίσθη κατά τό πρώτον τοΰ Πανεπιστήμιου 
έτους άριθμό; φοιτητών ,52, ών 8 ένεγράφησαν 
εί; τήν θεολογικήν σχολήν, 22 εί; τήν νομικήν, 
4 εί; τήν ιατρικήν καί 18 εις τήν φιλοσοφικήν. 
Τούτων προσήλθον 31 έκ τοΰ έν’Αθήναις γυμνα
σίου. 5 έκ τών τοΰ έν Ναυπλίορ και 1 εζ τών 
έν Σύριρ ζαΐ 1.5 άλλοι έξετασθέντες ύπο επι
τροπείας -καθηγητών, έζρίθησαν άξιοι νά έγγρα- 
φώσιν εις τοΰς φοιτητάς. Πλήν τών φοιτητών 
δμω; έγένοντο δεκτοί καί ένεγράφησαν ώς τα
κτικοί άζροαταί 71 μέν τής νομική:, 2 τής 
φιλοσοφικής ζαί 2 τής ιατρικής. Άλλά. και 
άλλοι πολλοί τών έν ’Αθήναις δικαστών ζαί 
ύπαλλήλων πάσης ηλικία; προσήρχοντο και 
ήζουον μαθήματα τή; ιστορία; ζαί φιλοσοφία; 
ζαί τών νομικών έπιστημών. ’Ενθυμούμαι δτι 
καί πρόεδροι δικαστηρίων και δικασται και άλλοι 
τά; άνωτάτας τής πολιτεία; θέσει: κατέχοντες, 
άνέβησαν κατά τά; έσπερινά; ώρα; εί; τό Πα- 
νεπιστήμιον δπω; άζούσωσι τόν εμβριθή Φί
λιππον Ίωάννου, διδάσκοντα φιλοσοφίαν, καί 
τόν καθηγητήν τή; πολιτειογραφία; θ. Μανοΰσον, 
γνωστοποιοΰντα εί; έκατοντάδα; άκροατών πασης 
τάξεως ζαί ήλιζίας τό πολίτευμα τής ’Αγγλίας 
ζαί Γαλλίας έν άντιθέσει προ; το τής Ί’ωσσία;, 
ζαί έξαίροντα μετά τής ίδιαζούση; αύτώ σπανίας 
ήδυεπείας τά άγαθά τού συνταγματικού πολι
τεύματος, ύπέρ ού έξήγειρεν ό θερμουργό; άνήρ 
τά. πνεύματα έφήβων καί άνδρών ζαΐ παρεσζεύα- 
ζε προς τήν μετ’ ού πολύ έζραγεϊσαν στάσιν, 
ήτις είσήγαγεν εις τήν Ελλάδα κατά. Σεπτέμ
βριον τού 1843 τό συνταγματικόν πολίτευμα.

(“Επεται συνέχεια.)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣ

ΚΑΙ

ΙΔΙΑι ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΥΤΩΝ.

Ύπό τοϋ ‘Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΖύμη.

(Συνέχεια.)

ΥΔΕΝ τών έπί γής δημιουργημάτων έστι 
τόσον έπιδεζτικόν μαθήσεως δσον ό άν
θρωπος- διότι δσφ περισσότερον ούτος ζή, 

τόσω μάλλον καί εύρύνει τά; γνώσεις αύτού 
ποιζιλοτρόπως. 'Έγκειται άρα τω άνθρώπω ή 

έφεσις πρός τό έρευναν καί σπουδάζειν τά έν 
τή φύσει, καί ιδία παν πράγμα ού τίνος τήν 
φύσιν αγνοεί, πρό; δέ καί τό ρυθμίζειν καί παν 
άθροισμα ποικίλων πραγμάτων, ατινα ποθεί ινα 
καταστήση άντικείμενα έπιστημονικής μελέτη; 
καί σκέψεω; προ; άκριβεστέραν γνώσιν αύτών. 
Τής μελέτη; δέ ταύτη; άρχεται ό έπιστήμων 
παρατηρών τά έν τω κόσμοι πραγματα και συ- 
νάπτων αύτά πρό; άλληλα διά τών συλλογι
στικών αύτού κανόνων. Έν αύτή δε και πλη- 
θύνει καί σαφηνίζει τά; γνώσεις αύτού, συμ- 
βαλλομένων πρός τούτο καί τών πειραμάτων 
δΐ ών μεταβάλλει ποικίλως το ύπ’ αύτοΰ έξε- 
ταζόμενον σώμα. Διό παν τό λαμβανόμενον 
ύπ αύτοΰ έκ τινο; σωρείας ή χαί κατ ίδιαν 
αγωνίζεται ούτος ΐνα σπουοάση δσον αυτω εφι
κτόν καί άναγάγη διά. συνθετικής μεθόδου ή εις 
τήν περιεκτιζωτάτην έννοιαν εις ήν δύναται οια 
τοιαύτης μεθόδου ν’ άναχθή, ή καί δΐ άναλυ- 
τικής εκείνων έξ ών σύγζειται άπλοποιών κα- 
ταβιβάση μέχρι τών στοιχείων ζαί ουτω μετά, 
τοιαύτην διάγνωσιν συγκαταριθμούν αύτό εν τή 
τάξει τού γένους ή τοΰ είδους αύτοΰ άπονειμη 
αύτώ τήν κατάλληλον θέσιν μεταξύ τών όμοειδών 
αύτοΰ. Η δέ έργασία αύτοΰ αΰτη έστι ζαί σπου
δαία ζαί σοβαρά καί κατά πάντα λυσιτελής· 
διότι, πλήν τής έπαυξήσεω; τών γνώσεων, οια 
τής κατ’ είδος ζατατάξεως τών πραγμάτων κα
θίσταται τοΐς έπερχομένοις και εύληπτοτέρα ή 
έξέτασις καί εύαρεστοτέρα ή τού δλου επιθεω- 
ρησις, έν ω τών πραγμάτων τούτων δντων 
έν άλλη τινι άδιατάκτω καί άνωμάλω ζατα- 
στάσει ήθελεν είσθαι αΰτη άν μή αδύνατος, 
λίαν δμω; δυσχερής καί έπίπονο;. Τούθ’ δπερ 
ήθελε διαζωλύει τήν ταχεΐαν πρόοδον τών 
έπιστημών. Τήν άλήθειαν δέ ταύτην προσ- 
επιμαρτυρεΐ καί έπισφραγίζει καί μακρά περί 
τά τοιαΰτα πείρα, καί αύτή ή τών έπι
στημών διαρρύθμισις καί εύάρεστο; αύτών θέ- 
σις· διότι, διά τίνος άλλου ό άνθρωπο; πα- 
ρέσχεν εί; τά; έπιστήμα; τόν ώραΐον τοΰ σχη
ματισμού αύτών τύπον, έν ω σήμερον ζατέχομεν 
αύτά;, ή διά. τή; έργασία: ταύτης, ήτοι τή; 
μεθοδικής αύτών ρυθμίσεως: πόθεν άλλοθεν άνε- 
φύησαν καί άνεβλάστησαν αύται οΰτω δοκιμως 
ή έζ τοΰ έδάφου; τή; λογική; τών έννοιών 
συναρμογής, τή; έζ.θέσεως ζαί παραστάσεως 
αύτών, καί τή; ζατατάξεως τών διαφόρων 
ειδών καί γενών έν τω οΐκείιρ τόπω; Άνα- 
πτυχθέντων δέ οΰτω τών έπιστημών προβάλ
λεται ή έοώτησις, έπαναπαύεται άρα καί ίκα- 
ναποιεΐται έπαρκώς τό άνθρώπινον πνεύμα έπί 
τή άναπτύξει αύτών ταύτη; ούχί. Διότι καί 
μεθ’ δλην τήν ζωηράν ταύτην τών έπιστημών 
άναβλάστησιν ζαί εύάρεστον αύτών ζαρποφορίαν, 
ούτε ίζανοποιεΐται το πνεύμα τοΰ άνθρώπου, 
ούτε έπαναπαύεται έπ’ αύταΐς, άλλ’ άείποτε 
εύρυτέρας ζαί τελειότερα; έφιέμενον μαθήσεως 
άνακυζα ώς διά τίνος οίονεί πτύου τό διηνεκώς 
εύρυνόμενον έδαφος τών έπιστημών ή καί πάν 
άλλο άζαλλιέργητον ζαί ζεχερσωμένον καί άνευ- 
ρίσζει έν αύτοΐς ούχί σπανίως ποικίλα άντι- 
ζείμενα έμβριθοΰς μελέτης άξια. Ταύτα δέ 
σΰν τω χρόνιο σπουδάζων κατατάσσει έν τή 
οικεία τάξει, καί οΰτω; υπαγάγει εί; σύστημα 
έπιστήμης, άγομένης ούτως διηνεκώς εί; αύξη- 
σιν. ’Ακατάσχετο; άρά έστιν ή ζλίσι; τοΰ άν
θρώπου πρός τό μανθάνειν καί κτάσθαι γνώσεις 
ποικίλας.

"Οτι δέ τό άθροισμα τών τοιούτων άθρωπίνων 
γνώσεων δέν ήτο ώς τις τυχαίους ή άβούλως καί 
άσκόπως συνηθροισμένη σωρεία λίθων, άλλ’ οι
κοδόμημα έδραζόμενον έπί στερεών πνευματικών 
βάσεων καί συντεταγμένο? κατά λογικού; κα
νόνας μαοτυρούντας τήν πλήρη πνευματικήν

συνάφειαν καί συναρμογήν τών καθ’ έκαστα με
ρών αύτοΰ άνεγνώρισαν πρώτοι ήδη αύτοί οί 
άρχαΐοι 'Έλληνες, οΐτινες υπήρξαν καί οί πρώτοι 
κάτοικοι τοιούτου πνευματικού καλλιτεχνικού 
οικοδομήματος· οικοδομήματος, ού τινο; διέ
βλεπαν μέν πολλά; έλλείψεις, άλλ’ δμω; ούτε 
τό βάθος τής βάσεως αύτοΰ άκριβώς ήδυνήθησαν 
ΐνα καταμετρήσωσιν, ούτε τήν έκτασιν τής πε
ριφέρειας, ούτε τήν ποιζίλην έσωτεριζώς διαί- 
ρεσιν ζαί διασκευήν έντελώς νά διΐδωσιν. ’Έφε
σον δέ μόνον βαθέω; έγζεχαραγμένον έν τή 
ψυχή αυτών τό άρχικον διάγραμμα μεγάλου 
τίνος πνευματικού οικοδομήματος. Άνήγειραν 
μέν ούτοι καί ίδιον πνευματικόν καλλιτεχνικόν 
οικοδόμημα. Πρός άνέγερσιν δέ καί άποπεράτωσιν 
αύτοΰ συνεισέφερε το γόνιμον καί έφευρετιζόν αύ
τών πνεύμα ζαί άφθονον καί έκλεζτόν υλικόν, τό 
υλικόν δέ τοΰτο δεξιώς έπεξεργάσαν καί συνάρμοσαν 
τό έλληνιζόν πνεύμα παρέσχεν ού μόνον εις τήν 
έπί μέρους ύλην, άλλά. ζαί εί: τήν καθόλου οικο
δομήν ταύτην καί ποικίλους καί ώραίους τύπους· 
και δμως τό ώραΐον καί μεγαλοπρεπές τοΰτο 
άνάκτορον δπερ έξοχοι νόες τοΰ μεγαλοφυούς 
τουτου λαού έπιμελώς καί έσζεμμένω; ώκοδό- 
μησαν ήτο μεθ’ δλων τών πτερύγων ζαί τών 
καθ’ έκαστα διαμερισμάτων αύτοΰ ούδέν άλλο, 
ή άτελή: δοκιμασία πρό; έφαρμογήν τοΰ διαγράμ
ματος έ-ζείνου, δΐ ού έπεδιώκετο ή άνέγερσις 
μεγάλου τινο: ζαί πολυμερούς οικοδομήματος. 
Έν τω μεγάρω δέ τούτορ ήδύνατο, άλλ’ έπί τινα 
μόνον χρόνον νά κατοιζήση ή γενεά τών αύτοΐς 
έπιγιγνομένων ήσύχω; ζαί ασμένως, ούχί δέ έπί 
μαζρόν ζαί άνευ φόβου περί τή; ταχεία; καταπτώ- 
σεω; αύτοΰ, διότι διέβλεπον δτι θάττον ή βρά- 
διον έμελλεν. ή νά άναζαινισθή ζαί εύρυνθή ώ; 
έωλον καί άκατάλληλον πρός κατοικίαν τοΰ 
διηνεκώς εις αΰξησιν χωροΰντο; άνθρωπίνου 
πνεύματος, ή καί άφ’ έαυτοΰ νά καταπέση 
σφοδοώ; ύπ αύτοΰ δονηζόμενον ζαί πανταχόθεν 
άνασκαπτόμενον. Καταρρέοντος δέ ή καί κατε- 
δαφιζομενου, το υλικόν αύτοΰ τοΰτο έμελλε καί 
αΰθι; νά συλλεχθή ζαί έκ νέου έπεξεργασθή, 
δπω; χρησιμεύση εί; άνέγερσιν άλλου στερεω- 
τέρου εύρυτέρου ζαί μεγαλοπρεπεστέρου ή το 
πρώτον. Έν τούτοι; ό άρχαΐος ούτο; λαό;, εί 
ζαί πρώτος έπεχείρησε τήν άνέγερσιν τοιούτου 
καλλιτεχνικού πνευματικού οικοδομήματος, ουχ 
ήττον καί πρώτος πολλά: αύτοΰ άνεγνώοισεν 
ελλείψει:, α; παντί σθένει έπειράτο ν’ άναπλη- 
ρώση. Ή έγκαιρο; δέ διάγνωσι; τών ελλείψεων 
τούτων δύναται τις είπεΐν δτι προήρχετο έκ 
τούτου, δτι ζαί τό οικοδόμημα τοΰτο ήν σμιζοόν 
σχετιζώς πρό; τό μετέπειτα, ζαί αί διαιρέσεις 
αύτού εύάριθμοι ζαί άπλαΐ. Διότι, ώ; γνω
στόν, δσω μιζροτέρα έστιν ή περιοχή οικοδο
μήματος τινο: εύρύτεραι δέ αί αΐθουσαι καί 
τά έν αύτώ δωμάτια, τόσω ραδιωτέρα καθί
σταται ή έπί τού δλου έπίβλεψι; ταχυτέρα 
καί άκριβεστέρα καί ή άντίληψις συμπάση; 
τή; συναρμογής αύτού· έν ω τούναντίον, δσω 
εύρυτέρα έστιν ή περιοχή ιδρύματος τίνος σμι- 
ζρότερα δέ επομένως ζαί πολυαριθμότερα τά 
έξ ών σύγζειται δωμάτια, τόσω μάλλον πολυ- 
πλοζωτέρα ζαθίσταται ή διαίρεσις αύτοΰ, δυσζο- 
λωτέρα εις πάντα ή έφ’ απαξ έπί τού δλου 
έπίβλεψις, ζαί προφανεστέρα ή δυσχέρεια τής 
άζριβοΰς κατανοήσεως τοΰ σχεδίου αύτοΰ τούτου· 
διό ζαί ό τήν άνέγερσιν αύτοΰ άναλαμοάνων άναγ- 
κάζεται ΐνα είσέλθη εις τό σπουδαστήριον αύτοΰ 
ζαί λίαν έπισταμένως ζατ’ ιδίαν μελετήση τό 
διάγραμμά τοΰ έν λόγιο οικοδομήματος, ΐνα οΰτω 
δυνηθή άντιλαμβανόμενος καλώ; τής έννοιας 
αύτοΰ καί έν γένει τών καθ’ έκαστα τοΰ κτιρίου 
τούτου καί έρωτώμενος έκφραση τήν περί τού
του γνώμην αυτού, δσον άφορα τό σύμμετρον
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καί κανονικόν, ή μή τής διαιρέσει»; καί κατα
σκευής του πνευματικοί τούτου ιδρύματος. Έκ 
τών προβαλλόμενων δέ ενθάδε δύω περί οικο
δομής πνευματικού κτιρίου εικόνων, ή μεν πρώτη 
ή καί άπλοΰς τούς χαρακτήρας φέρουσα άφορα 
εις τον άνω μνημονεύθέντα άρχαΐον λαόν, ή δέ 
δευτέρα ή ποικίλους έχουσα χρωματισμούς καί 
πολυσυνθέτους τάς γραμμάς έξ ών απαρτίζεται 
ό καθόλου χαρακτήρ αύτής, είς τούς έπιγιγνο- 
μένους αύτω καί μέχρι; αύτών τών καθ’ ήμάς 
καί έφ’ εξής.

Ούτω δέ πολύπλοκου καταστάντο; σήμερον 
τοΰ πνευματικού τούτου ιδρύματος πάνυ δυσχε
ρής βεβαίως αποβαίνει ή ακριβής αύτού γνώσις 
καί έπιπονωτάτη ή σπουδή καί είς τήν μάλλον 
πεφωτισμένην καί έξοχον διάνοιαν, καθ’ δσον 
καί αί βάσεις αύτού επαρκώ; ηύρύνθησαν, καί 
αί πλευραί καί έν γένει ή περιφέρεια έξετά- 
Οησαν, καί αί διαιρέσεις έπολλαπλασιάσθησαν 
καί πολυειδώς συνεζεύχθησαν. Άλλ’ εί καί τό 
οικοδόμημα τούτο απαρτίζεται έκ πολλών καί 
διαφόρων τμημάτων καί πλευρών έκδηλουσών 
τάς ποικίλας τάσεις καί ένεργείας τοϋ ανθρω
πίνου πνεύματος τού άνεγείραντος αύτό, ούχ 
ήττον πάντα ταΰτα συνάπτονται καί άποτελοΰσιν 
έν δλον, ή μάλλον συναφές καλλιτεχνικόν πνευ
ματικόν οικοδόμημα, διότι απασαι αί διά το- 
σούτων καί τοιούτων ποικίλων προσπαθειών καί 
άτρύτων πόνων καλλιεργούμενα; έπιστήμαι αί 
συντελούσα·, είς φωτισμόν τοΰ νοός καί εύεργε- 
σίαν τών ανθρώπων συνάπτονται έν τέλει είς έν 
έν έκείνη τή κεντρική έπιστήμη τή καλούμενη 
φιλοσοφία, καθ’ δσον έν αύτή περιέχονται αί 
θεμελιώδεις ίδέαι καί έννοια·, αί χαρακτηρί- 
ζουσαι έκάστην έπιστήμην, ής καί τά δρια 
μάλλον ή ήττον ώρισμένως ένθάδε διαγράφονται.

Έν τή φιλοσοφία δέ πάς αύτής θεράπων 
ζητεί διά τών γνωστών τά άγνωστα, καί ούτως 
άγεται έκ τής άρχής είς τύ τέλος, καθ’ δσον 
το μέν γνωστόν έστιν ή άρχή καί ή βάσις τής 
φιλοσοφικής μεθόδου, τό δέ άγνωστον, δπερ καί 
έφίεται γνώναι, τό τέλος πρός δ άποβλέπει ούτος 
ινα άφιχθή. Ίδιον άρα τής επιστήμης ταύτης έστι 
τό αναζητείν καί άνευρίσκειν τήν άληθή αιτίαν παν
τός φαινομένου, άλλ’ ή κλίμαξ τών δντων άπ’ αύ
τοΰ τοΰ άτελεστάτου μορίου τής ύλης, μέχρι τοΰ 
τελειότατου άνθρώπου τοΰ κατ’ εικόνα καί όμοί- 
ωσιν θεού πλασθέντος έστι μυριόβαθμος. Διά τής 
κλίμαζ.ος δέ ταύτης άνερχόμενος ζητεΐ μέν ά επι
στήμων ινα άναβή εις τόν υπεραισθητόν κόσμον 
καί μέχρις αύτοΰ τού θείου έχων ώς γνώμονα τήν 
κρίσιν, ή μάλλον τόν άνθρώπινον λόγον, άλλ’ ό 
λόγος ούτος ώς καί έν τοΐς έμπροσθεν άπε- 
δείχθη έστι λίαν επισφαλής περί τά θεία, μάρ
τυρες δέ αψευδείς πρός τοΰτο πολλοί καί διάφο
ροι κατά καιρούς φιλόσοφοι, οΐτινες καί περί αύτά 
έτι τά άνθρώπινα περιέπεσον σύν τω λόγω αύτών 
είς δεινάς άποπλανήσεις καί άντιφάσεις. Τό 
επισφαλές δέ τής άνθρωπίνης κρίσεως βουλό- 
μενος καταδεΐξαι ό σοφός Σολομών πάνυ δρ- 
Οώς λέγει περί τούτου, "ημείς μόλις είκαζόμεν 
τά έπί γής καί τά έν χερσίν ήμών εύρίσκομεν 
μετά πόνου, τά δέ έν ούρανοΐς τίς έξιχνιάση;” 
(Σοφ. Σολ.) ’Αδύνατον λοιπόν άποβαίνει ήμΐν 
ινα άκριβώς παραστήσωμεν καί καταληπτώς άπο- 
δείςωμεν διά τών άποδεικτικών μέσων τάς ύψη- 
λάς ιδέας τοΰ νοός, τήν ’ιδέαν τής αίωνιότητος 
καί τοΰ θείου. Ταΰτα δέ πάντα άγουσιν ήμάς 
είς τό συμπέρασμα, δτι εί καί ή φιλοσοφία το
σοΰτον εύρύν έχει περιφέρειας κύκλον καί έξοχον 
έναντι τών άλλων επιστημών θέσιν, ούχ ήττον 
άφίνει ήμάς έν βαθεΐ σκότει δσον άφορα τό 
ΰψιστον πρόβλημα διά τόν άνθρωπον, ήτοι τό 
ζήτημα περί θεοΰ καί τής σχέσεως τοΰ άν
θρώπου πρδς αύτόν. ’Αλλ’ έν ω αύτη έγκατα-

λείπει ήμάς άφ’ ένός έν τοιαύτη περί τοΰ αντι
κειμένου τούτου άγνοια, άφ' ετέρου έρχεται ή 
έπί τής άγιας Γραφής έδραζομένη θεολογία ή 
έξοχον έπίσης κατέχουσα θέσιν έν τή τάξει τών 
επιστημών καί έν ποικίλη συναφεία ευρισκόμενη 
μετά τή; φιλοσοφία; καί έπιχέει έπί τά ζητή
ματα ταΰτα καθαρόν καί άπλετον φώς. Έξ αύτή; 
δέ άναπτυσσούσης έπιστημονικώς τά ιερά τής θρη
σκείας ήμών δόγματα καί τά; έν τή Γραφή ιε
ρά; άληθεία; διδασκόμεθα οία άληθώ; καί όπόσα 
αγαθά ήτοίμασεν ό θεός τοΐς άγαπώσιν αύτόν! 
Αγαθά, ά οφθαλμό; άνθρώπου ούκ είδεν, ούς ούκ 

ήκουσεν, ούδ’ έπί καρδίαν αύτοΰ άνέβη. (Α'. 
Κοριθ. 2, 9.) “Ητοι τήν αιώνιον ήμών σωτη
ρίαν τήν έπιτευχθεΐσαν έν Χριστφ ’Ιησού τώ 
μόνφ μεσίτη μεταξύ θεού καί άνθρώπων. Ταύ
την δέ άπεκάλυψεν ό θεός τω κόσμιρ πρό τής 
είς αύτόν έλεύσεω; τού .Μονογενούς αύτού Γίοΰ 
δι άγιων άνδρών πεπληρωμένων πνεύματος 
αγίου. Τήν σωτηρίαν δε ταύτην κατέγραψαν οί 
άνδρες ούτοι έν τή Βίβλο» τής ζωής, τή ιερά 
δήλον δτι Γραφή, ήτις έστιν αληθώς ή ζώσα 
καί άλάνθαστο; πηγή τή; άληθοΰς θεολογίας. 
Καί ούτως ή έξοχος αύτη έπιστήμη ή έν πολ
λαπλή διατελοΰσα σχέσει μετά τή; φιλοσοφίας, 
τής ιστορίας, τή; φιλολογίας, καί τών άλλων 
επιστημών συνδέει τό δλον πεδίον τών επιστημών 
μετά τοΰ Παντογνώστου, δστις πρός πλήρωσιν 
τής θείας αύτοΰ πρός τόν άνθρωπον άγάπης 
έπλασεν αύτόν κατ’ ιδίαν εικόνα καί καθ’ όμοί- 
ωσιν. Άπομακρυνθέντα δέ τού θεού διά τής 
παρακοής ούκ άφήκεν αύτόν έγκαταλελειμμένον 
καί τής θείας αύτού προστασίας έρημον, άλλ’ 
άνεκαίνισεν αύτόν καί αύθις είς ιδίαν εικόνα 
διά τής χάριτος τού Μονογενούς Υιού αύτοΰ κυ
ρίου ήμών Ιησού Χριστού.

(’Ακολουθεί.)

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΛΡΩΘ.
Καθηγητής τής Χειρουργίας έν Βιέννη.

(Μετά εϊκόνος, δρα σελ. 277.)

άνθρωπότης πλέκει περί το μέτωπον 
άμάραντον δάφνην είς έκεΐνον μόνον 
δστις προθυμοποιείται νά σώζη ταύτην

ή νά μορφώνη. Μία τοιαύτη έστεφανωμένη 
κεφαλή είναι καί ό Θεόδωρος Βίλρωθ. Τό 
κράτος έν φ άρχει είναι ή Χειρουργΐα- όλίγοι 
δέ δύνανται νά. έννοήσωσιν, δπως αύτός, πόσον 
άσφαλώς καί άςιοπρεπώς τό χειραγωγεί. ΙΙρός 
τοσαύτην δ’ άνύψωσιν άπητεΐτο αύστηρά καί 
έπίμοχθος έργασία. Έν τή Χειρουργΐα ή "κλη- 
ρονομικότης” ούδέν διαδραματίζει· ό στρατηγός 
ένταΰθα δέον νά υπηρέτηση ώς στρατιώτης, ό 
δέ προβιβασμός έξαρταται έκ τής έπιδόσεως 
δεδοκιμασμένου επιστημονικού πνεύματος.

0 Βίλρωθ έγεννήθη κατά τό έτος 1829 έν 
τή νήσιυ Rugen· μετά τήν έκπαίδευσίν του, 
έπιστεύετο δτι θά άφιερούτο δλως είς τάς 
τέχνας. Τό μουσικόν τάλαντον έκέκτητο πλου- 
σίως, ό δέ πατήρ αύτού έπεθύμει τήν πρός τήν 
μουσικήν μόρφωσίν του. Έν τοΐς ΙΙανεπιστη- 
μίοις δμως τοΰ Greifswald, Γοττίγγης καί 
Βερολίνου, οΐ διδάσκαλοι τής ’Ιατρικής J. ΜϋΒ- 
ler, Meckel, ν. Hemsbach, Rudolf Wagner, 
Tuaube καί Schonlein, διέγνωσαν τήν δια
νοητικήν τοΰ Βίλρωθ ικανότητα, καί άνέφλεξαν

τον αενάως άνεξάντλητον έναπομείναντα ενθου
σιασμόν αύτοΰ πρός τήν ιατρικήν έπιστήμην. 
Πρώτος δ’ ιδίως δστις τω ένέπνευσε τόν έρωτα 
πρός τήν Χειρουργίαν διά λόγων καί έργων, ήτο 
ό εν Γοττίγγη νεώτατος τήν ήλικίαν άποβιώσας 
καθηγητής Baum, δστις ύπήοξε καί ό πρώτος 
διδάσκαλός του.

Κατά τό έτος 1852 ό Βίλρωθ διά τής “περί 
τή; διχοτομήσεως τοΰ πλανητικού νεύρου” (Ner- 
vus vagus) πραγματεία; αύτοΰ προήχθη παμ- 
ψηφεί είς τόν τίτλον τοΰ οιοάκτορος. Έν έτος 
δέ βραδύτερου, κατόπιν επιστημονικής περιη- 
γήσεως έν Βιέννη καί ΙΙαρισίοις, έγένετο βοηθό; 
τή; έν Βερολίνφ χειρουργικής κλινικής τοΰ κα- 
θηγητοΰ Β. ν. LangenbEOK. Έν τή θέσει ταύτη 
ό Βίλρωθ, ώς καί διά τοΰ περί "παθολογική; 
Ιστολογία;” (μελέται μικροσκοπικαί περί τής 
διατάξεως τοΰ άνθρωπίνου ιστού) έργου του, 
κατέστη γνωστότατος, τό δ’ έτος 1858 έκλήθη 
έν Greifswald ώς καθηγητής τής Παθολογική; 
’Ανατομίας. Ό Βίλρωθ έμμένων πιστός είς τήν 
Χειρουργίαν άπεποιήθη καθ’ ολοκληρίαν τήν 
θέσιν ταύτην, καί έδέχθη τήν έν Ζυρίχη διδα
σκαλίαν τή; Χειρουργΐα;. Αότόθι δ’ άναπτύςας 
τήν δαψιλή αυτού έφυΐαν, ώς καί τήν μεγάλην 
καί καρποφόρον δραστηριότητά του, κατέστη 
δνομαστός καί πέραν τής Γερμανίας. Κατά τό 
έτος 1807 ή έν Βιέννη Ιατρική’Ακαδημία έσχε 
τήν πλήρη σπουδαιότητος άπόφασιν νά προσκα- 
λέση αύτόν μετά τον θάνατον τοΰ Schuhe έν 
τω τής Βιέννης άνωτάτω έκπαιδευτηρίω, ένθα 
καί μέχρι τής σήμερον διδάσκει.

Ελλείπει ήμΐν ένταΰθα ό χώρος ινα διε- 
ξέλθωμεν διεξοδικώς τήν επιστημονικήν καί κοι
νωνικήν τοΰ άνδρός θέσιν· τό δνομα τοΰ Βίλρωθ 
ΐσταται τήν σήμερον άρκετά υψηλά, είς δέ τοΰ; 
μαθητάς αύτοΰ παρέχει σχεδόν καθ’ έκάστην 
νέον τι καί καλόν. ‘Γποδεικνύομεν μόνον όποια; 
οδούς διέτρεξεν, ινα προάξη τήν Χειρουργίαν είς 
έπιστήμην. Έν πρώτοι; ό Βίλρωθ είναι ό δι
δάσκαλος τής τεχνικής Χειρουργΐα;. Τήν άτα- 
ραςίαν καί τήν οίονεί ώ; έν παιδια εύχέρειαν 
δι’ ών άποπερατοΐ τάς δυσκολωτάτας εγχειρή
σεις, δύνανται μόνον οί ίδόντες χειρουργούς έν 
έργασία νά έκτιμήσωσι. Τό θάρρος καί ή ηρε
μία τοΰ Βίλρωθ αύξάνουσι πάντοτε έπί τω σκοπώ 
νά κατισχύσωσι τοΰ έργου. Έκτος δέ τούτου 
προτιμά πάντοτε νά ποιήται χρήσιν τών άπλου- 
στάτων έργαλειων καί συσκευών. Τά προτερή
ματα ταύτα, έν μέρει μέν έμφυτα, έν μέρει 
δ’ έπίκτητα, έδραιώθησαν είς τήν,' φιλοκαλίαν 
τοΰ Βίλρωθ, τάς δ’ άναπλαστικάς τοΰ προσώπου 
πρό πάντων έγχειρήσεις έκτελεΐ μετ’ άμέσου 
ταχύτητο; καί χάριτος, ώς επιδέξιος ίχνογράφος, 
οστις δι’ όλίγων γραμμών άπεικονίζει έπί τοΰ 
χάρτου έπιτυχή τού προσώπου σκιαγραφίαν. 
Δεύτερον ή αύστηρά επιστημονική πορεία είς 
ήν ό έξοχος άνήρ ούδ’ έπί στιγμήν άπέκαμεν, 
ινα τήν Χειρουργίαν καθοδηγήση είς νέαν όδόν. 
Πρέπει ένταύθα νά μνημονεύσωμεν ιδία; τάς περί 
τής "θεραπείας τών τραυμάτων” καί τής "άνα- 
πτύξεως τοΰ οιδήματος” πραγματείας αύτού. 
πρός δέ καί τάς περί τής “έπιδέσεως τών τραυμά
των μελέτας, ύπό τήν έποψιν τής θεωρίας τών 
σηπεδονωδών όργανισμών.

Κατά τήν πρώτην [περίοδον τών έργασιών 
του, ό Βίλρωθ έστρεψε τήν προσοχήν αύτοΰ δια- 
φερόντως είς θεωρητικά ζητήματα, βραδύτερον 
δ’ έφήρμωσε καί έπί πληθύος άσθενών τά πρα
κτικά αύτοΰ προβλήματα. ’Απέδειξε πώς κα- 
τορθοΰται ή άπομάκρυνσις τοΰ λάρυγγας έν τω 
άνθρώπιρ, πληθύν έγχειρήσεων βρογχοκήλης 
έκτελεΐ ήδη μετ’ έπιτυχίας, μετά δέ τών εύνοϊ- 
ζωτάτων Αποτελεσμάτων άπομακρύνει μοίραν 
τού φαρυγγος, τοΰ στομάχου καί τών έντέρων.

Ο Βίλρωθ έσχε τήν 
εύτυχίαν, ώ; λίαν έπι
δέξιος είς τήν έκλογήν 
τών μαθητών αύτοΰ, νά 
μόρφωση σειράν δεδοκι- 
μασμένων άνδρών, οΐτινες 
ύπό τό πνεΰμα του διδά- 
σκουσι τήν σήμερον ώς 
καθηγηταί Πανεπιστη
μίων έν Γερμανία, Βελγίω, 
καί ιδία έν Αύστρία. Ά- 
παντες ούτοι σέβονται καί 
έζτιμώσιν έν τω χαρα- 
κτήρι τοΰ Βίλρωθ τό άπα- 
ράμιλλον τοΰ διδασκάλου 
καί φίλου· ή πρός ,τήν 
εργασίαν ήδονή καί ή εύ- 
στάθεια τού χαρακτήρας, 
συνδυαζομένη μετά τής 
φιλανθρωπίας πρός τούς 
ασθενείς καί απόρους, 
πρό; δέ καί ή φιλοφρο
σύνη έν τή προσωπική 
σχέσει, εύρίσκονται είς 
αύτόν έν ύψίστω βαθμφ.

Πλούσιος τήν διά
νοιαν, ούδέποτε άποκάμει 
ό μεγαλοφυής έρευνητής 
νά θέτη συνεχώς είς τούς 
μαθητάς αύτοΰ νέα προ
βλήματα, ινα καί ό ίδιος 
έμβαθύνη είς τά πρότερον 
άδιάλυτα καί δυσχερή 
χειρουργικά ζητήματα.' Η 
παραγωγή πληθύος φιλο
λογικών έργων, καί ή σύν
ταξις δύο έξαιρέτων τής 
Χειρουργίας ειδικών πε
ριοδικών τών νεωτέρων 
χρόνων, "’Αρχεΐα τής 
χειρουργικής κλινικής ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΛΡΩΘ, 
καθηγητής τής Χειρουργίας έν Βιέννη.

καί "Γερμανική Χειρουρ
γική”, μαρτυρούσι περί 
τής άκαμάτου έργασία; 
τού σοφού διδασκάλου.

Ό Βίλρωθ κατά τόν 
Γαλλογερμανικόν πόλεμον 
ελαβε λίαν ενεργόν καί 
λυσιτελές μέρος. ΓΙροή- 
δρευσε τής “Εταιρίας 
τής Υγιεινής”, καί τής 
" Ιατρικής 'Εταιρίας”.
Έκτο; δέ τής κλινικής 
αύτοΰ έν τω γενικφ Νο
σοκομείο» τής Βιέννης, 
διωργάνωσε καί έτερον 
νοσοκομεΐον, ώς υπόδειγ
μα νέων υγιεινών βά
σεων — τό Rudolfmer- 
liaus εί; tJnterdobling 
πλησίον τής Βιέννης — 
δπερ καί διευθύνει· συγ
χρόνως δέ 'υποκλέπτει καί 
καιρόν ινα τήν φιλόξενον 
αύτού κατοικίαν μεταποιή 
εί; τέμενος Μουσών, πρό; 
εύκοινώνητον συναφήν έ- 
κλεκτωτάτων τή; Βιέννης 
όμίλων. Πάντα ταΰτα 
έπιπολαίω; μόνον έμνη- 
μονεύσαμεν, ινα ρίψωμεν 
άκτΐνα φωτός άφ’ ένός 
μέν είς τήν πρός τήν έρ- 
γασίαν δύναμιν τού άν
δρός, άφ’ ετέρου δέ εις 
τε τόν πρός τήν τέχνην 
ζήλον του καί τήν κοι
νωνικήν θέσιν ήν κατέχει 
έν τή πρωτευούση τής 
Αύστρίας.

Άποπερατούμεν τάς 
άπλά; ταύτα; σκιαγρα-

ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΣΙΟΥΤ ΕΝ ΤΗι ΑΝΩ ΑΙΓΥΠΤΩι.
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φία; έκ τού βίου τού ΒίλρωΟ, έπευχόμενοι δπως 
οί νεότεροι πλείονα διαπράξωσι, προς δφελος 
τή; ανθρωπότητας καί τής επιστήμης.

Δρ. Δ.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΙΣ ΑΝΩ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.
Ύπό Σ. Κρητικού.

(Μετά είζ.όνο;. Συνεχεία.)

τούτοι; διεσκέδασα τήν άθυμίαν μου μέ
χρι τής εσπέρας. Και τότε μετά λύπης 
άποχαιρετήσας τούς ομογενείς εκείνους 

έπέστρεψα μετά του είρημένου θασιου εις το άτμό- 
πλοιον. Μετά θαυμασμού ειδον τον ένα έκ τών 
γραικών γέροντα 115 ετών διατηρούντο. ολας τας 
σωματικός του δυνάμεις και περιπατούντα μετά 
πολλής ελευθερίας. Είναι ούτος Κύπριος τήν 
πατρίδα βνόματι Λάζαρος. Έν τώ άτμοπλοιω 
ούδέν εύχάριστον! ή άπομόνωσις αυτή με κατα
θλίβει.

Τήν Ι7·’ ’Απριλίου, άξιοσημείωτον ημέραν 
τού ψεύδους, άνεχώρησα εξ Ασσουάν. 0 άνε
μος ήτο σφοδρός· φΟάσαντες δέ εις Ίζιμτηλ-Σι- 
λοίλε έκαθήσαμεν μίαν ώραν καί μόλις μετά 
πεντάωρον μόχθον ήδυνήθημεν ν’ άπαλλαγώμεν 
τής άμμου. Ή θερμότης είνε σήμερον υπερ
βολική.

Τήν 4 μ. μ. πάλιν προσκρούει το ατμόπλοιου 
εις τήν άμμον εις μάτην δλαι αί προσπαθειαι 
μας μέχρι τής πρωίας τής 2’;.νΑκρα νηνεμία 
επικρατεί. Τήκομαι ύπο στενοχώριας, διότι δεν 
δύναμαι νά υποφέρω τήν ρυπαρότητα και τήν 
κακοζωιαν τών φελλάχων, διότι παρ’ ολας τας 
διαταγάς τού Ί'ζαφέρ πασά ή μαμαλίκα των δέν 
άλλάσσει, άηδέστατον φαγητόν, γινόμενον καθ’ 
έκάστην καί κατά τον έξή; τρόπον, βράζουν τό 
κρέας καί μέ τον ζωμόν αύτού βρέχουσι ξηρόν 
άρτον δίπυρον, τον όποιον έχουν εις τάς Καρα
βάνας καί άφ’ ού καλώς μαλακώσωσιν δλον το δί
πυρον καί πίη τούτο δλον τόν ζωμόν, τότε βράζουν 
δλίγον βούτυρον καί τό ρίπτουν έπάνωθεν. Μετά 
ταύτα αρχίζει τό κοχλιάριον νά δουλεύη. Απλούν 
δέ καί συνήθως ήμίβραστον τό κρέας τό τρώγουν 
διά τών χειρών των, μέ τήν διαφοράν δμώς δτι 
δέν πλύνονται, ώς οί Τούρκοι, προ τού γεύμα
τος. "Οταν δέ είδον τό κρέας πλήρες μυιών 
νά τό εμβάλλουν εις τόν λέβητα, κατελήφθην 
ύπό ναυτίας! οί φελλάχοι είναι φύσει ρυπαροί 
καί άναίσχυντοι, ζωηροί δμως καί εργατικοί πλέον 
τών Τούρκων. Καί οί Κόπται επίσης τής αύτής 
καταγωγής δντες είναι τοιοΰτοι. Είναι άνθρωποι 
γλίσχροι καί ποταποί καί άνευ ανδρικού χαρα
κτήρας. "Αν καί ή φύσις έπενήργησεν, είναι 
όμως αληθές, δτι καί ή πρό αιώνων δουλεία 
κατέστρεψε παν καλόν αίσθημα παρ’ αυτοΐς. 
Διότι αείποτε υπήρξαν δούλοι καί ό δούλος 
ακολουθεί τάς εξεις τού κυρίου του. Δι’ αυτό 
δέν πρέπει νά περιφρονώνται οί άτυχεΐς ούτοι 
άνθρωποι. Δέν είνε δέ δύσκολον μίαν ημέραν 
ν’ απολαύσουν τήν εθνικότητά των, διότι οι πρό
γονοί των χαίρουν τά πρωτεία τού πρώτου αρ
χαίου πολιτισμού. Τά αρχαία μνημεία τών 
Ελλήνων άνεζωπύρωσαν τούς μεταγενεστέρους 
δούλους "Ελληνας καί ένεθάρρυναν τούτους, δπως 
προσπαθήσωσι ν’ άνακτήσωσι τήν παλαιόν των 
εύκλειαν. Δέν είνε λοιπόν δύσκολον νά δοθή 
καί πάλιν τοίς Αιγύπτιοι; ι'ύθησις νά έξυπνήσουν 

έκ τού λήθαργου. ’Εννοώ δέ τούς φελλάχους 
καί Κόπτας, οιτινες είναι τώ δντι άπόγονοι τών 
αρχαίων Αιγυπτίων, διότι καί ό τύπος σώζεται 
ό αυτός.

Κατά τήν εις τά υπόγεια βασίλεια περι- 
ήγησιν μου εις τό Αιβυκόν δρος, εις τών φελ
λάχων έφερε πρός πώλησιν τεμάχια Μουμμιών 
ώς και μίαν κεφαλήν, ής διετηρούντο έν μέρει 
είσέτι καί αί τρίχες. Ή κεφαλή αύτη Κύριος 
οίοε πόσων ετών ήτο. ΓΙαρετήρουν λοιπόν τόν 
τύπον καί τούς χαρακτήρας τού προσώπου καί 
έβλεπον μεγάλην ομοιότητα μέ τόν σημερινόν 
τών φελλάχων καί Κοπτών τύπον.

Έν τούτοις μόλις τήν 5 μ. μ. άνειλκύσθη 
τό άτμόπλοιον καί ήδη πλέομεν. Τήν 2 ’Απρι
λίου ή θερμότης είνε υπερβολική καί μετά 
τινα; ώρας έφθάσαμεν εις Λατόπολιν, δθεν έλά- 
βομεν άνθρακας. Έκεί έφαγα καρπούζιον γλυ- 
κύτατον καί ώριμον, ζυγίζον πλέον τών 3 όκά- 
δων. ΊΙ νύξ ωραία, άλλ’ ή θερμότης άρκετή 
καί μεγάλη επικρατεί νηνεμία. Ή στενοχώ
ρια μου απερίγραπτος ■ θεέ μου, πότε θά φθάσω 
εις Κάϊρον! Τήν 3 ’Απριλίου έπλέομεν μετά 
δυσχερείας. Έν τούτοις διέβημεν άπο τό Έρ- 
μέντ παρά τήν άρχαίαν πόλιν "Ορμυνθιν, ένθα 
διεμείναμεν 2 ώρας. Έκεΐθεν διήλθομεν παρά 
τό Λουξώρ καί τό εσπέρας μετά πολλούς κόπους 
ήδυνήθημεν νά προσορμισθώμεν εις τό χωρίον 
Ναγκάτα, ένθα οί πλεΐστοι κάτοικοι είναι καθο
λικοί Κόπται έχοντες καί Εκκλησίαν.

Τήν 4 ’Απριλίου ΐπταται τό άτμόπλοιον έπί 
τών ύδάτων τού Νείλου καί μετά δίωρον πλούν 
φθάνομεν εις Κένε (Ίωαννούπολιν), δπου διη- 
μερεύσαμεν. ΊΙ θερμότης έφθασεν εις τό έπα- 
κρον έπαυξάνουσα τήν ένεκα τής άπομονώσεως 
στενοχώριαν τής ψυχής μου.

Τή 5 ’Απριλίου έπλέομεν εύχερέστερον ή 
τήν προτεραίαν. ΊΙ θερμότης ήτο μεγάλη. Τό 
δέ εσπέρας έφθάσαμεν εις Μένσαν, χωρίον πε- 
ριέχον έπτά χιλιάδας κατοίκων, ών τρεις χιλι
άδες είναι Κόπται, οί δέ λοιποί Φελλάχοι. 
Μακρόθεν ήδη έφαίνοντο απότομοι καί σκοτεινοί 
βράχοι καί εις τούς πρόποδας αύτών έλαμπον 
πυραί, περί τάς όποιας έκάθηντο φελλάχοι μα- 
γειρεύοντες. ΊΙ σκηνή είχε τι τό άγριον, καί 
έπί πολύ έστημεν μακρόθεν καί παοετηοούμεν 
αύτήν. (Όρα τήν εικόνα έν τεύχει 88.)

Ητο νύξ δτε προσωρμίσθημεν, άλλ’ ή περι
έργεια τού νά ίδω το χωρίον δέν μ’ έφόβισεν 
αν καί δλίγον μακράν τού άτμοπλοίου. Λαβών 
λοιπόν συνοδοιπόρον κ’ ένα όθωμανόν, έπορεύθην 
εις τό χωρίον, αί οίκίαι τού όποιου ήσαν πλιν
θόκτιστοι καί πενιχραί. Ζητούντες δέ τήν άγο- 
ράν καί διά σκοτεινότατων σκολιών δρόμων 
πορευόμενοι είδομεν τό φώς παντοπωλείου. Δέν 
μ’ έλάνθανε δέ ν’ άναλογισθώ οτι ύπήρχε Έλ- 
λην τις διευθυντής, καί πραγματικώς παρατη- 
ρήσας ύπό τήν ταπεινήν θύραν ειδον "Ελληνα, 
δν άνεγνώρισα έκ τού προσώπου καί τόν έκα- 
λησπέρισα. Καί τώ δντι ειδον πραγματικώς τήν 
χαράν του ζωγραφουμένην έπί τού προσώπου του 
διά τήν συνάντησιν ταύτην. Μ’ έχαιρέτησε καί 
μοι έσφιγξε τήν χεΐρα ώς άδελφός. Τόν ήρώ- 
τησα άν ύπήρχε καί άλλος "Ελλην. — "Οχι, 
μοί είπε, μόνος είμαι.

Έσπευσε νά εύρη φαγητόν διά νά δειπνή- 
σωμεν καί τώ δντι άφ’ ού μοί ήτοίμασεν ώά 
τηγανιστά καί ελαίας μέ ξυνόλαδον έφαγα μέ 
σπάνιάν δρεξιν. Είνε άξιοπαρατήρητον τό έπι- 
χειρηματικόν. ριψοκίνδυνου καί φιλοκερδές τών 
Ελλήνων. Δέν ύπάρχει κωμόπολις ή χωρίον 
εις δ νά μή ύπάρχουσι "Ελληνες έμποροι, έστω 
καί παντοπώλαι. Έκ μικρών δέ καί δλίγων 
άρχόμενοι γίνονται πλουσιότατοι καί μεγάλοι 
καί περί τούτου παράδειγμα τρανόν οί έμποροι 

"Ελληνες τής Λίγύπτου, οιτινες ήσαν βλοι σχεδόν 
παντοπώλαι.

Μετά λύπης άπεχαιοετήθημεν μετά τοΰ 
Έλληνος τούτου, ονομαζόμενου Λουΐζου καί όδη- 
γηθέντες διά τίνος φελλάχου, δστις δλίγον έλ- 
λειψε νά μάς ρίψη εις τόν Νείλον άπολέσας 
τήν οδόν, ήλθομεν εις τό άτμόπλοιον, δπου έκοι- 
μήθην τφ δντι ύπνον γλυκυτατον.

Τήν G ’Απριλίου άποπλεύσαντες έκεΐθεν έλι- 
μενίσθημεν μετά δίωρον πλούν εις Σχάτζ, κω- 
μόπολιν, περί ής άνέφερα προηγουμένως, ένθα 
διεμείναμεν βλην τήν ημέραν, έως οΰ ό Διοι
κητής έτοιμάση άποστολήν δημοσίων χρημάτων 
εις τήν Κυβέρνησιν διά τού άτμοπλοίου. Ή 
θερμότης ήτον άνυπόφορο; καί όσημέραι κα
θίστατο έπαισθητοτέρα. Ενταύθα έφιλοξενήθην 
παρά τού ομογενούς ’Αναστασίου παντοπώλου 
έξ ’Ηπείρου νέου καλού καί μεμορφωμένου. Οί 
κώνωπες καί αί μυΐαι είνε λίαν ένοχλητικαί. 
Τήν 7 ’ ίπριλίου άπεπλεύσαμεν έντεύθεν τήν 6 μ.μ. 
τό άτμόπλοιον έκάθισε πρός τό εσπέρας πλησίον 
τού Ασιούτ. Η ζέστη καί σήμερον ύπερβολική 
πρός έπίμετρον δ’ εΐχομεν καί τον δυσάρεστου 
Λίβαν σφοδρόν, καταμαστίζουτα ημάς. Αί πρός 
άνέλκυσιν τού άτμοπλοίου καθ’ βλην τήν νύκτα 
γενόμεναι προσπάθεια·, πάσαι άπέβησαν μάταιαι. 
Καί τήν 8 ’Απριλίου εύρισκόμεθα καθισμένοι εις 
το ίδιον μέρος. ΊΙ μελαγχολία μου είναι απερί
γραπτος δια τήν αργοπορίαν ταύτην τού πλού μας.

0 καιρός σήμερον είναι δυσάρεστος καί ή 
θερμότης έπαισθητή. Ό ήλιος είναι ένδεδυ- 
μένος λεπτόν τι μαύρον τρίχαπτον ■ κάλλιον 
δμως. Άφ’ ού δέ εις μάτην έπροσπάθησαν νά 
άνελκύσωσι τό πλοΐον ήυαγκάσθησαυ έπί τέλους 
νά ζητήσωσι καί τήν βοήθειαν τών κατοίκων 
τών πλησιόχωρων χωρίων. Εκατοντάδες φελ
λάχων πεσόντων εις τόν ποταμόν ώς κροκόδειλοι 
δι’ ωθήσεων χειρών καί ράχεων ήδυυήθησαυ 
ν’ άπαλλάξωσι τού βορβόρου, καί ούτως άπο
πλεύσαντες τήν 3 μ. μ. κατεπλεύσαμευ εις Σιούτ, 
τήν πάλαι Λυκόπολιν, περί ής έγένετο λόγος, 
άπέχουσαν ήμίσειαν ώραν τής όχθης τού Νείλου. 
Επί τής όχθης ύπάρχουν ολίγαι οικοδομά·, κομ

ψοί. Κατά τήν είσοδον τής πόλεως ύπάρχει 
πλίνθινος γέφυρα ώς καί κομψαί τινες οικοδομά·. 
ΊΙ αγορά είναι καλλιτέρα τών άλλων τής άνω 
Λίγύπτου.

Άυαβάς εις τήν πόλιν εύρον ένα Ζακύν- 
θιον, έχοντα τρία παντοπωλεία, δνόματι Νικό
λαον Γιακουμίλον. Μέ περιεποιήθη άδελφικώς 
καί συνεδειπνήσαμεν μετ’ αύτού. Έπέστρεψα 
νύκτωρ εις τό άτμόπλοιον, ό άνεμος ήτο σφοδρός.

Τήν 9 ’Απριλίου άναχωρήσαντες έκεΐθεν 
έπλέομεν εύχερώς, δτε τήν 4 μ. μ. τό άτμό- 
πλο'.ον έκάθισε μεταξύ δύο χωρίων Κουσσείρ καί 
μόλις κατά τήν 11 ήδυνήθημεν ν’ άνελκύσωμεν 
αυτό καί πρός τό εσπέρας έλιμενίσθημεν κατά 
τήν δυτικήν όχθην παρά τό άντικρύ ομώνυμον 
χωρίον. Όσημέραι καθίσταται δυσχερέστερος ό 
πλούς τού Νείλου ένεκα τής έλαττώσεως τών 
ύδάτων. Ή δε αργοπορία αυτή τού διάπλου 
μας μέ καταστενοχωρεΐ. Σήμερον δέ ό άήρ ήτο 
σφοδρός καί ψυχρότατος· ημέρα κατά πάντα άν- 
τίθετος τών παρελθουσών θερμοτάτωυ ημερών.

Εξήλθου εις τό άνωτέρω χωρίον Κουσείρ, 
μικρόν καί έχον οικίας μικρά; καί ευτελείς, 
πλινθόκτιστους καί καλαμοσκεπεΐς. Οί χωρικοί 
ήλώυιζου κριθήν, φακάς κλπ.

Τήν 10 ’Απριλίου άπο πρωίας άπεπλεύσαμεν 
έκ τοΰ Κουσεΐρ καί μετά δίωρον πλούν τό άτμό- 
πλοιου έκάθισε πάλιν. Μόλις δέ μετά πολλάς 
προσπάθειας άνελκυσθέυ άφίκετο εις 'Ρόδαν τήν 
8'·'· δθεν έλαβε πάλιν δημόσια χρήματα καί 
άνθρακας καί μετά τούτο άποπλεύσαν έφθασε τό 
εσπέρας εις τι χωρίον τής δυτικής πορείας τού 

Νείλου όνόματι Κάρμ βπου εμειναμεν οληυ την 
νύκτα. Ό καιρός σήμερον ήτο δροσερός καί ό 
άνεμος έπίσης σφοδρός. "Οσον έπλησιάζομεν πρός 
τό Κάίρον τόσον ό καιρός έγίνετο ψυχρότερος. 
"Ενεκα τής δυσχερείας τούπλού κατά τήνκατάβασιν 
μας τό ταξείδιον τούτο κατήυτησεν ενοχλητικόν και 
ιδία οί πόνοι τών οφθαλμών μου. Φθασας δε 
εις ’Αλεξάνδρειαν μόλις κατόρθωσα νά ίαθώ τής 
προσβαλούσης με οφθαλμίας, τού θ δπερ και μέ 
ήνάγκασε νά μή έξακολουθήσω μέχρι Σουδάν τό 
ταξείδιον μου, ώς διενοούμην.

Π ΟΙ Η ΣΙ Σ.

ΤΗι ΑΟΙΔΙΜΩι ΜΝΗΜΗι ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ.

’Στά ξένα έπρωτάκουσα 
Μάνα, τον θάνατό σου·

ΙΙρόωρα μέ ύστέρησες 
Τόν γλυκό τόν ασπασμό σου.

Όρφάνια, πόνος δυνατός 
Δέν φεύγει άπ’ έμενα-

Είναι σκληρός, παντοτεινός 
Ό χωρισμός άπό ’σένα.

*Ι> τάφος σου είναι σύνδεσμος
Ποϋ μένει είς τήν καρδιά μου,

Πού έκαμε, έκείνη ή γή
Νά γείνη ή συντροφιά μου.

‘Σ' αύτή καί έγ<·> ν’ άναπαυθώ, 
Στά χώματα τά θεία'

Τό μέρος μου έκεί ν' αύρω 
Διά ν’ άχω ησυχία.

Κάβε άλλη γή άπρόσδεκτη
Τόν ξένον θά σκεπάζη ·

Ηά ηναι αφιλόξενη.
Τόν τόπο δέν θά ’μοιάζη.

'‘Οσοι έχουνε σκοπό
Στά ξένα νά ταφώσι,

Ας έχουνε μέσ’ τό νοϋ,
Καί ας μή λημονώσι,

“Οτι μακράν εύρίσκονται 
Καί ζώντες λησμονοϋνται,

Νεκροί καί τήν ένθύμησι 
Τών φίλων των στερούνται

Νά εύχηθής τό χώμα σου 
Αύτό νά σέ σκεπάση ·

Τό χώμα τής πατρίδος σου
Αύτό νά σ' άναπαύση.

Ηά τύχης εύκολώτερα
Πρός τ’ άνω ν' άνεσής —

Άπό τά ξένα δύσκολα 
Τόν δρόμο θέ νά βρής.

Σ. Τυπάλδος Φ ο ρέστης.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ.

Ενα δενδράκι φύτρωσε κοντά σέ ποταμάκι- 
Μεγάλονε δλο χαρά, γεμάτο άπό δροσοΰλα, 

Μέσ' τά κλαδιά του τρυφερά πήγαινε τό πουλάκι
Καί τραγουδούσε ζηλευτά τήν κάθε μιά αύγοΰλα.

Μεγάλονε καί λέγανε ό κόσμος· ώ! χαρά του!
Χαρά στ’ ώραϊο τό δενδρί! φτύναν μή τό βασκάνουν. 

Όσοι τό βλέπαν ζήλευαν ολοι τήν έμορφιά του,
Τ' άνθη του κόβαν, ’στό νερό τά βάζαν μή μαράνουν.

Μέραις πολλαΐς περνούσανε, περήφανο έκεϊνο
Ί'ήλονε, λές 'στόν ουρανό καί ήθελε νά φθάση.

Νά μεγαλώση, νά άνθη στόν ίσκιο του τό κρίνο, 
Τό ρόδο, τό τραντάφυλλο, ποϋ ήθελε σκεπάσει.

Έλέγανε... θαυμάζανε... μά τό δενδρί, πού ώς τώρα 
Έψήλωνε 'περήφανο, γεμάτο πρασινάδα,

Νά κιτρινίζη άρχιζε ώρα άπό τήν ώρα
Κ' έχασε τά λουλούδια του, τήν πρώτην έμορφάδα.

Ί'ί νάπαθε, έφώναξε καθένας, ’στα καλά του 
Καθούμενα; Τί έπαθε; Ηά τώχουν ματιασμένο.

Γιά ίδές, ό άλλος έλεγε, πώς γέρνουν τά κλωνιά του, 
Λές τώχουν τό κακόμοιρο μέ βάρη φορτωμένο!

“Αχ! έτσι τοδτανε γραφτό, τοΰ σώθηκαν ή 'μέραις, 
Έφώναξαν κάτι γρηαϊς ποϋ έτσι συνειθίζουν

Νά λένε όταν θάβουνε ή γυιοϋς ή καί πατέραις — 
Περνούν καί άλλοι, τό θωροΰν, λέν κρίμα! καί δα- 

κρύ ζουν.

Μά τό δενδράκι πούπεφτε 'στή ρίζα, μαραμένο, 
Σηκώνει λίγο τή κορφή καί ξεφωνεϊ καί λέει·

ΊΙ 'μέραις δέ μου σώθηκαν, δέ μ’ έχουν ματιασμένο
— Κ’ ή αύρα ή φιλενάδα του τά λόγια μεταλέει —

Ή 'μέραις δέ μου σώθηκαν, σκουλίκι τή καρδιά μου 
Μοϋ ρίμαςε, άδέρφια μου, καί ίταν άνθισμένο

Μέ βλέπατε καί λέγατε όλοι σας, ώ! χαρά μου!
Ποϋ όλοι μέ φωνάζατε δενδράκι ζηλεμένο,

Δέν ήμουνα, δέν ήμουνα, ευτυχισμένο, φίλοι, 
Γιατί σκουλίκι μούτρωγε τά δόλια σωθικά μου,

Μοϋ έτρωγε τοϋ λιχναριοϋ τού βίου μου τό φτίλι, 
Μοϋ ρούφιξε σιγά, σιγά, τό έρμο τή δροσιά μου.

Καί έσβυσε ό λύχνος μου, καί έδυσ’ ή ζωή μου 
Καί πέφτω είς τή ρίζα μου! Άχ! άνθρωποι καύμίνοι!

Πόσους Οωρεϊτε κ' έχουνε άπ’ όξω τή μορφή μου
Κ’ είν’ άπό μέσα 'στήν καρδιά οί πιό δυστυχισμένοι!

Αχ ! πόσους, πόσους, 'σάν κ’ έμέ σκουλίκι αφανίζει
Τής πίκρας, τρώει τή καρδιά τόν τάφο τούς άνοίγει 

Καί πρόωρα ή ψυχούλα τους στον Πλάστη φτερουγίζει, 
Γιατ’ ό καϋμός, ή πίκρα τους, τό δάκρυο τούς πνίγει!

Έν Πειραιεΐ.

ΙΙέτρος Κ. Ά ποστολίδης.

ΟΙ ΣΕΡΒΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ.
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ — ΝΙΣΗ.

(Μετά δύο εικόνων, 8ρα σελ. 280.)

Π ΡΟ τίνος ετελέοθησαν μετ’ εκτάκτου έπι- 
σημότητος τά έγζαίνια τή; άπό Βελι
γραδιού είς Ν'ίοην □ιδηροδρομικής γραμ

μής, τού τμήματος τούτου τών σερβικών σιδη
ροδρόμων, οιτινες μέλλουσι νά συνδέσωσι τήν 
εσπερίαν μετά τής ανατολικής Εύρώπης. Τό 
τμήμα τούτο έχει μήκος 244 χιλιομέτρων, καί 
ή δαπάνη αύτού άνήλθεν είς 90 έκατομμύρια 
φράγκων. ΊΙ γραμμή αυτή οΰ μόνον υπό τεχνι
κήν εποψιν άλλά καί ύπό ιστορικήν μεγάλως 
κινεί τό ένδιαφέρον' διό καί έν όλίγοις θέλομεν 
άναφέρει τάς κυριωτέρας τοποθεσίας, ας ή άτμά- 
μαξα διατρέχει. Καί ευθύς ό πρώτος ήδη 
σταθμός παρά τό Βελιγράδιον, τό χωρίον 1 οπ- 
σχιδάρ, άνακαλεΐ είς τήν μνήμην ήμών τήν έν 
ετει 1868 συμβάσαν ενταύθα δολοφονίαν τού 
ήγεμόνος Μιχαήλ Όβρένοβιτς, είς άνάμνησιν τής 
όποιας άνηγέρθη κομψόν βυζαντινόν μνημεΐον, 
τό όποιον φαίνεται έκ τού σταθμού καί άνη
γέρθη έν αύτή τή θέσει, έν ή διεπράχθη τό 
κακούργημα, Έντεύθεν μεταβαίνομεν είς τούς

σταθμούς Ί’έσνικ καί 'Ριπάνην, παρά τήν όποιαν 
ύψούται τό δρος ’Αβάλλα, ού τήν κορυφήν έπι- 
στέφουσι τά ερείπια φρουρίου τού ανδρείου Σέρ- 
βου τσάρου Δουσάν. Τού φρουρίου τούτου σ<ί>- 
ζονται μόνον μέρη τείχους καί εις πύργος. 
Έντεύθεν έξερχόμενοι υπογείου σύριγγος μετα
βαίνομεν είς τήν πεδιάδα τής 'Ραλύας, κατά- 
φοτον καί δενδροστόλιστον · δυστυχώς τά ώραΐα 
δάση τα όποια άλλοτε εύρίσκοντο ένταύθα ήλ- 
λαττώθησαν, διότι μή ύπάρχοντος νόμου περί 
δασών έν Σερβία, ή υλοτομία έξετελεΐτο ολως 
άτάκτως. Έν τοΐς άγροΐς εργάζονται τό πλεΐ- 
στον γυναίκες, δπερ είναι συνήθεια παλαιά άνα- 
γομένη είς τούς χρόνους τής δουλείας, καθ’ ους 
οί άνδρες ολοι ευρισκόμενοι έν δπλοις άφινον 
τήν φροντίδα τής καλλιέργειας τών άγρών είς 
τάς γυναίκας. Έν τή πεδιάδι τής Βελίκας 
Πλάνας φύονται αί λαμπραί δαμασκηνέαι, έκ 
τοΰ καρπού τών όποιων κατασκευάζεται ή ρακή, 
ή λεγομένη sliwowitz, ής τοσαύτη κατανάλωσις 
γίνεται έν Ουγγαρία καί Αυστρία, έν 'Ρωσσίφ 
καί Πολωνία. "Οπισθεν τοΰ σταθμού Ίαγοδίνης 
διαβαίνομεν γέφυραν 320 μέτρων έπί τού Μο- 
ράβα ποταμού, καί έντεύθεν άρχεται τό ρωμαν- 
τικώτερον μέρος τής δλης γραμμής, διότι είσερ- 
χόμεθα είς χώραν όρεινήν καί έχομεν πρός τά 
άριστερά ήμών τό δρος Κοπάϊνικ, έχον ύψος 
1960 μέτρων. Είναι τό δρος τούτο τό ύψηλό- 
τερον έν Σερβίφ. Είς τά στενά τού δρους τούτου 
οί Σέρβοι παρεκιύλυσαν τήν προχώρησιν τών 
Ιούρκων έν τώ τελευταίοι ρωσσο-τουρκικω πο
λέμιο. ’Ολίγα μίλια μακρότερον φθάνομεν είς 
Άλεξινάτς, ένθα άνηγέρθη στήλη υψηλή είς 
άνάμνησιν τών έν τώ πολέμφ τούτω πεσόντων 
Σέρβων στρατιωτών. Τέλος δέ διά τής έκτε- 
ταμένης καί ευφόρου πεδιάδο; Σούβας Πλάνας 
έρχόμεθα είς Νίσην, τήν γενέτειραν πόλιν Κων
σταντίνου τού μεγάλου. Έντεύθεν ή γραμμή 
διά Βράνια; θά διευθύνεται είς Κωνσταντινού- 
πολιν. Ή πόλις Νίση καί μακρόθεν παριστα 
ήμΐν θέαν τερπνήν καί εύχάριστον καί οδούς 
έχει εύρείας καί άρκούντως εύθυγράμμους · αΐ 
οίκίαι έχουσι τόν καθαρώς σερβικόν τύπον καί

Τήν σύντομον ταύτην περιγραφήν συνοδεύομεν 
οια δύο εικόνων, ών ή μέν παριστα τήν μεγα
λοπρεπή γέφυραν έπί τού Σάβα ποταμού, έργον 
περιποιούν τιμήν είς τούς κατασκευάσαντας αύ
τήν μηχανικούς · ή δέ έτέρα παριστα τόν πύργον 
τών κρανίων παρά τήν Νίσην, μνημεΐον άνε- 
γερθέν είς άνάμνησιν ένός τών καταπληκτικω- 
τέρων επεισοδίων τής σέρβική; ιστορίας. Τφ 
1809 τρισχίλιοι Σέρβοι ύπό τήν άρχηγίαν τού 
άνδρειου Σιγγέλιτς άπεπειράθησαν νά κυριεύσωσι 
τό όχυρόν φρούριον τής Νίσης, τό ύπό τών 
Τούρκων κατεχόμενον. Οί Τούρκοι άπέκρουσαν 
τήν έφοδον, άλλ’ οί Σέρβοι άποσυρθέντε; είς έν 
τών προχωμάτων άνετίναξαν έαυτού; καί τού; 
είσορμήσαντα; Τούρκους είς τόν άέρα. Οί Τούρ
κοι εις άνάμνησιν τή; νίκης άνήγειραν πύργον 
τετράγωνον, Κελέ-Καλεσσί (Πύργον τών Κρα
νίων) καλούμενον, έν ταΐς όπαΐς τού όποιου 
έθεσαν τά; κεφαλάς τών πεσόντων ?έρβων. Έν 
έτει 1876 οί Σέρβοι γενόμενοι κύριοι τή; χώρας 
άφήρεσαν τά κρανία έκ τού πύργου, δστις έκτοτε 
σώζεται δπως παρίσταται έν τή ήμετέρφ είκόνι.
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ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΑΒΑ ΠΟΤΑΜΟΥ.

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΝΙΩΝ. Ο ΡΟΥΒΕΝΣ
έν μέσω τής οικογένειας του.
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Ο ΡΟΥΒΕΝΣ
ΕΝ ΜΕΣΩι ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ.

(Μετά είκόνος, βρα σελ. 281.)

ΰπατος τών ζωγράφων τοΰ Βελγίου, και 
εις τών έξοχωτέρων καλλιτεχνών τοΰ 
κόσμου δλου, ό ΙΙέτρος Παύλος 

'Ροΰβενς, έγεννήθη περί το τέλος τής έκατον- 
ταετηρίδος εκείνης, έν άρχή τής όποιας έγεννή- 
θησαν ό 'Ραφαήλ καί ό Μιχαήλ Άγγελος. Ό 
'Ροΰβενς κατήγετο ές οικογένειας ευγενοΰς, καί 
ό πατήρ του, άνήρ λόγιος, ήτο γερουσιαστής. 
Έκ παιδικής ήλικίας ό 'Ροΰβενς ήσθάνετο κλί- 
σιν άκαταμάχητον προς τήν ζωγραφικήν, καί 
νεώτατος είσήλθεν εις τήν σχολήν τοΰ διασήμου 
Βάν ”Ορτ, είτα δέ εις έτέραν σχολήν τήν τοΰ 

’Όθωνος Βενίου· άμα δμως έννόησεν δτι οι δι
δάσκαλοι ούδέν ήδύναντο πλέον νεώτερον νά τον 
διδάξωσιν, άπήλθε εις τήν ’Ιταλίαν, προς τήν 
χώραν τών θεών. Νέος, εύειδής, μέ τήν πυκνήν 
ξανθήν του κόμην καί μέ τον ΰπερήφανον μύ- 
στακά του άφικνεΐται εις τήν αυλήν τοΰ δουκδς 
τής Μαντούης, δστις τώ απονέμει τον τίτλον τού 
ιππότου καί τον άποστέλλει ώς πρεσβευτήν μετά 
δώρων πλουσίων πρός τόν βασιλέα τής'Ισπανίας 
Φίλιππον τόν Γ'. 'Ο 'Ροΰβενς έκτελέσας τήν 
άνατεθεΐσαν αύτφ άποστολήν ώς εμβριθής καί 
επιδέξιος διπλωμάτης, έπέστρεψεν εις τήν Ιτα
λίαν καί έπεδόθη έν διαφόροις πόλεσιν εις τήν 
μελέτην τών διασημοτέρων καλλιτεχνών σχεδόν 
έν έκάστη πόλει άφίνει εν τών αθανάτων έργων 
του. Έν μέσιρ τών μελετών του τούτων μαν
θάνει δτι ή μήτηρ του άσθενεΐ βαρέως καί έγ- 
καταλείπων τά πάντα έπιστρέφει εις τήν πα
τρίδα του· άλλά φθάνει άργά· ή μήτηρ του 
είχεν ήδη άποθάνει. Ό τοποτηρητής τής Φλάν
δρας, άρχιδούξ ’Αλβέρτος καί ή σύζυγός του 
’Ισαβέλλα, μαθόντες τήν άφιςιν τοΰ διασήμου 
ζωγράφου, παρεκίνησαν αύτόν νά μείνη έν τή 
πατοίδι. Ό 'Ροΰβενς ένέδωκεν εις τάς προ- 
τροπάς τών ηγεμόνων καί άγοράσας οικίαν έν 
Άμβέρση καί νυμφευθείς τήν ’Ισαβέλλαν Βράντ 
άπεφάσισε νά μείνη. "Εκτοτε ήρχισεν ή έποχή 
έκείνη τών μεγάλων έργων του ■ έκκλησίαι, μου
σεία, άνάκτορα, μοναί, ηγεμόνες καί ίδιώται — 
πάντες άπευθύνονται πρός αύτόν καί ζητοΰσι 
παρ’ αύτοΰ εικόνας. '0 'Ροΰβενς δλας τάς πα
ραγγελίας δέχεται, δλας έκτελεΐ· ώς διά μα
γικής ράβδου άποπερατοΰνται αί εικόνες, διότι 
έχει τήν παραγωγικήν δύναμιν τής μεγαλοφυίας. 
Οί βασιλείς δέν τόν διατάσσουσιν, άλλά τόν 
παρακαλοΰσιν. Τή προσκλήσει τής μητρός τοΰ 
βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου τοΰ Π”. με
ταβαίνει εις Παρισιού;, λαμβάνει παρά τής βα- 
σιλίσσης τάς άπαιτουμένας όδηγίας, έπανέρχεται 
εις Άμβέρσην, καί άδιστάκτως, άνευ άναβολής. 
άνευ διακοπής, άρχίζει τήν Οαυμασίαν σειράν 
τών πινάκων τών περιλαμβανόντων τον βίον όλό- 
κληρον τής Μαρίας τών Μεδίκων καί άποτε- 
λούντων, οΰτω; είπεΐν, τά είκοσιτέσσαρα άσματα 
τής ιστορίας της. Άπο τοΰδε δέν είξεύρει τίνος 
παραγγελίαν νά έκτελέση πρώτον· ή ’Αγγλία 
τόν ζητεί, ή 'Ισπανία τόν προσκαλεΐ, ή Ιταλία 
τόν περιμένει. Ούτε υποσχέσεις ούτε χρήματα 
ίσχύουσι νά τόν έλκύσωσι, διότι άπολαμβάνει 
200 όλλανδικά φλωρίνια καθ’ έκάστην! Πρε
σβείας τω προτείνονταιζ. τάς δέχεται, καί διέρ
χεται διά ταχυδρομικής άμάξης τάς χώρας, καί 
έν έκ.ά.στφ σχεδόν ταχυδρομικό) σταθμω άφίνει 
μίαν του εικόνα. Είτα δέ έπανέρχεται εις τήν 
πατρίδα του. Άποθανούσης τής πρώτης συζύγου 
νυμφεύεται τήν Ελένην Φόρμαν, διακοσμεί το 
παρεκκλήσιον, έν φ παρεχωρήθη αύτώ ό τάφος 

καί άποθνήσκει πλήρης ημερών καί δόξης, ιδών 
(πράγμα σπανιώτατον!) τήν άποθέωσίν του. Σή
μερον ή πόλις Άμβέρση κοσμείται διά μεγαλο
πρεπούς άνδριάντος τοΰ έξοχου αύτής τέκνου.

Έν τή παρατεθειμένη είκόνι παρίσταται ό 
μέγας ζωγράφος έν τφ κύκλω τής οικογένειας 
του. 'Όλα τά πρόσωπα μετεδόθησαν πιστότατα 
κατά τάς σωζομένας έν τοΐς διαφόροις μουσείοις 
εικόνας καί αύτοΰ καί τών μελών τής οικογέ
νειας του.

Άναφέρομεν ένταΰθα καί δύο άνέκδοτα έκ 
τοΰ βίου τοΰ'Ροΰβενς, άνέκδοτα ολίγον γνωστά·

Ό'Ροΰβενς ήτοιμάζετο τό δεύτερον ν’ άπέλθη 
εί; ’Ιταλίαν, δτε, ώς εΐπομεν, προτροπή τοΰ το- 
ποτηρητοΰ άρχιδουκός Αλβέρτου έμεινεν έν τή 
πάτριοι του. Παρά τήν οικίαν του, ήν ήγόρασεν, 
ήθέλησε νά κτίση τό έργοστάσιόν του, ού τά 
θεμέλια έθεσεν έν τφ κήπω του δστις συνωρεύ- 
ετο ύπό τοΰ κήπου τής Εταιρίας τών 'Οπλο
ποιών άλλ’ είτε διότι το σχέδιον κακώς έοόθη 
είτε καί ένεκεν ιδιοτροπίας τοΰ ζωγράφου, τά 
θεμελια ταΰτα έξήλθον ολίγον τοΰ διαγεγραμ- 
μένου ορίου έπί τοΰ κτήματος τών γειτόνων του. 
Ούτοι παρεπονέθησαν διά τοΰτο εί; τόν ζωγράφον· 
ό ζωγράφο; τού; έστειλεν δλου; εί; τόν . . ., καί 
ώ; έκ τουτου προήλθε δίκη, ήτις έφαίνετο δτι 
θά διήρκει έπί πολύ. Ό δήμαρχο; τής Άμ
βέρσης 'Ρωχόκ, δστις ήτο καί πρόεδρος τής 
Εταιρίας τών 'Οπλοποιών καί φίλος τοΰ 'Ροΰ

βενς, έμεσολάβησεν εις τήν ’διαφοράν καί επέ
τυχε τόν έξής συμβιβασμόν ή Εταιρία νά πα- 
ραχωρήση τώ 'Ροΰβενς τόν έπίδικον χώρον, ό 
δέ Ροΰβενς νά δωρήση εις τήν 'Εταιρίαν μίαν 
εικόνα του διά τό έν τώ μητροπολικφ Ναω τής 
Άμβέρση; παρεκκλήσιον αύτής. 'Η είκών αΰτη 
μετά διπτύχων έπρεπε νά παριστα τόν 'Άγιον 
Χριστόφορον, δστις μετά τήν έφεύρεσιν τής 
πυρίτιδος ήτο ό προστάτη; άγιο; τών οπλοποιών. 
Ό 'Ροΰβενς, δστις ού μόνον μέγας ζωγράφος 
ήτο άλλά καί βαθύς γνώστης τής άρχαίας ιστο
ρίας, μή εύρίσκων έν τώ βίφ τοΰ άγιου Χριστο- 
φόρου έπεισόδιον άξιον άπεικονίσεως, έβασίσθη 
απλώς εις τήν ετυμολογίαν τής ελληνικής λέ- 
ξεως Χριστοφόρος (ό φέρων τόν Χριστόν), καί 
ένόμισεν δτι έκτελεΐ τούς όρους τοΰ συμβι
βασμού, γράφων εικόνα παριστώσαν τήν Κατά- 
θεσιν άπο τοΰ Σταυροΰ, ήτις είναι εν τών άρι- 
στουργημάτων του.

Ιο άριστερον δίπτυχον παριστα τήν Παναγίαν 
καί τό δεξιόν τόν Συμεώνα, κρατούντα τό βρέφος 
Ίησοΰν εις τά; άγκάλα; του. Άποπερατώσας 
τήν εικόνα ό ζωγράφος τήν άπέστειλεν εί; τήν 
Εταιρίαν, βέβαιος ών δτι ήθελεν εύαρεστήσει. 

Άλλά πόσον ήπατάτο! Οί οπλοποιοί, μή έννο- 
οΰντες τά έλληνικά, καί μή βλέποντες τον προ
στάτην αύτών άγιον οΰτε έν τώ πίνακι οΰτε έπί 
τών διπτύχων, ήρνήθησαν τά. δεχθώσι τήν εικόνα, 
ύπολαβόντε; αύτήν ώς εικόνα παλαιάν, ήν ό καλλι
τέχνης ήθελε νά τοΐς έπιβάλη ώς νέαν — καί 
ήρξαντο πάλιν τά; περί τοΰ καταπατηθέντος εδά
φους άπαιτήσει; των. Τοΰτο ήτο λίαν δυσάρε- 
στον διά τόν 'Ροΰβενς, δστις είχεν ήδη έγκαθι- 
δρυθή έν τώ εύαέρφ καί εύρυχώρφ έργοστασίφ 
του. Τήν έπιούσαν ό άγαθός δήμαρχος, ό κατορ- 
θώσας τόν πρώτον συμβιβασμόν, μετέβη πάλιν 
πρός τόν φίλον του ζωγράφον, δπως συμβιβάση 
έκ νέου τά πράγματα- άλλ’ ήδη ό συμβιβασμός 
καθίστατο δυσκολώτερος διότι μεγάλη έπεκράτει 
άμφοτέρωθεν έξαψις. Τρις καί τετράκις ό συμ
βιβαστικός δήμαρχο; μετέβη άπό τής οικίας τοΰ 
ζωγράφου πρός τό κατάστημα τής Εταιρία;, καί 
τέλος ήλθε καί άνήγγειλεν εί; τόν 'Ροΰβενς πλή
ρη; χαράς βτι 01 οπλοποιοί παραιτούνται τών 
άξιώσεών των, άν ό καλλιτέχνης ζωγραφίση 
μεταξύ τών πολλών τοΰ πίνακος προσώπων καί 

ένα άγιον Χριστόφορον οίουδήποτε μεγέθους. Ό 
Ροΰβενς άνεπέτασε τά δίπτυχα καί άπέδειξε τω 
δημάρχφ δτι ούδέ ή έλαχίστη γωνία έμενε δια
θέσιμος έν τφ πίνακι διά τόν άγιον. 'Ο δήμαρ
χος άνεγνώρισε μέν τό ορθόν τής παρατηρήσεως, 
άλλά κλείσα; τά δίπτυχα πάλιν, έδειξε τώ ζω
γράφο,) δτι ταΰτα ήσαν έξωθεν δλως κενά. Τότε 
ο Ροΰβενς λαβών μολυβδοκόνδυλο’? έζωγράφισεν 
ένώπιον τού δημάρχου τόν γιγάντιον άγιον Χριστό
φορον, δστι; έμφανίζεται ήμΐν έπί τών κεκλει- 
σμένων διπτύχων. 'Ο δήμαρχος έσπευσε ν’ άναγ- 
γείλη τήν χαρμόσυνον εΐδησιν εις τούς οπλοποιούς, 
οΐτινες άρκεσθέντες έδέχθησαν τήν εικόνα χωρίς 
νά ζητήσωσιν έξηγήσεις.

I ο δεύτερον άνέκδοτον, τό όποιον σχετίζεται 
πρός τό προηγούμενον, είναι τό άκόλουθον. Καθ’ 
δν χρόνον ό 'Ροΰβενς έξετέλει τό άριστούργημά 
του τοΰτο, οί μαθηταί αύτοΰ δωροδοκήσαντες τον 
υπηρέτην καί λαβόντες τήν άδειαν νά είσέλθωσιν 
εις το έργοστάσιον τοΰ διδασκάλου καθ’ ήν ήμέραν 
ούτος εύρίσκετο έν τή έξοχή, ήρξαντο θορυβοΰντες 
καί άτακτοΰντες έν τή αιθούση · είς δέ έξ αύτών 
όλισθήσας έπεσεν έπί τής είκόνος καί άπήλειύε 
τον βραχίονα τής άγιας Μαγδαληνής, καί τήν 
παρειάν τής Παναγία;, τά όποια πρό μικρού ό 
'Ροΰβενς είχε τελειώσει. Μεγάλη έπήλθε ταραχή 
καί σύγχυσις· πάντες ήθελον νά φύγωσιν άλλ’ 
ό υπηρέτης, έφ’ ού φυσικώς έπςπτεν ή εύθύνη 
τοΰ δυστυχήματος, καθότι αύτός μόνο; είχε τήν 
κλείδα τοΰ έργοστασίου, έκλεισε τήν θύραν κη- 
ρύττων δτι είς ούδένα έπέτρεπε νά έξέλθη πριν 
ή ό βραχίων καί ή παρειά μή έπιδιορθωθώσιν. 
Γούτο ήτο καί δίκαιον οί μαθηταί έννόησαν δτι 
άλλη διέξοδος δέν ύπήρχεν. Έρριψαν έπομένως 
κλήρον, καί ό νεανίας, έφ’ ού έπεσεν ό κλήρος, 
λαβών τούς χρωστήρας τοΰ διδασκάλου προσήλθε 
τρέμων είς τήν εικόνα, καί παροτρυνόμενος ύπό 
τών συμμαθητών του, έπεδιόρθωσε τήν βλάβην 
μετά τοσαύτης έπιδεξιότητος, ώστε ού μόνον ό 
Ροΰβενς ούδέν έννόησεν, άλλά τήν έπιούσαν 

παρατηρών τήν έργασίαν του τής προτεραίας, 
είπε δεικνύων είς τού; μαθητάς του τον βραχίονα 
τής Μαγδαληνής καί τήν παρειάν τής Παναγίας- 
’Ιδού πρόσωπον καί βραχίων οΐτινες δέν είναι 
βεβαίως έκ τών χειροτέρων έργων μου. '0 νεα
νίας, ω ανήκε μέρος τών έπαίνων, τούς όποιους 
ό 'Ροΰβενς έπεδαψίλευεν είς εαυτόν, ήτο ό έξοχος 
Βαν-Δάύκ. Ο δέ τήν βλάβην προξενήσας μαθη
τή; ήτο ό Δήπενβεκ, ού τίνος τά ώραΐα έργα 
κοσμοΰσι καί σήμερον έτι τόν μητροπολιτικόν 
τής Άμβέρσης ναόν.

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ.
Διήγημα έν Αύστραλίμ.

(Συνέχεια.)

ήρεμοΰντα ΰδατα προσεκάλουν τήν"πριγ- 
ήπισσαν”, ήτις στραφεΐσα πρός τά οπίσω 
ϊδε τήν μικράν άδελφήν της κοιμωμένην 

έπί τής όχθης. Έν δσφ εύρίσκετο έν τή σκηνή της 
τή έφαίνετο πράγμα εύκολον νά συμπαρασύρη τήν 
άδελφήν της μετ’ αύτής είς τόν ποταμόν· άλλ’ 
ένταΰθα, ή ιδέα ν’ άρπάση τό άθώον τοΰτο σώμα 
είς τάς άγκάλας της, νά τό αίσθανθή παλαιόν 
κατα τής φρικώδους τοΰ θανάτου άγωνίας, νά 
το ίδη φρΐσσον έν τώ ψυχρφ έκείνφ καί βορβο- 
ρώδει ΰδατι — ή ιδέα αΰτη τήν άπέτρεπεν 
άλλ άφ’ έτέρου δέν προεφύλαττεν οΰτω τήν 

άδελφήν της άπό βασάνων χιλιάκις φρικωδεστέ- 
ρων τοΰ θανάτου; Καί δμως "ή μικρούλα” έτέρ- 
πετο είς τόν βίον ήτο εύθυμος άπο τής πρωίας, 
δτε ήνοιγε τούς ωραίους όφθαλμούς της μεχρ1- 
τή; έσπέρας δτε τούς έκλειε βεβαρυμένους ύπό 
τοΰ ΰπνου. Καί αύτή, ή ιδία της αδελφή, θα 
είχε τό θάρρος νά κόψη άποτόμως τό νήμα τοΰτο 
τής εύδαιμονίας; Άφ’ έτέρου δε πως ν’ άπέλθη 
μόνη τοΰ κόσμου τούτου καί ν’ άφήση τό άθώον 
καί άσθενές τοΰτο πλάσμα εν τώ φρικτώ τοΰ 
βίου άγώνι; ’Οφείλει λοιπόν νά ζήση διά νά 
προστατεύση τήν άδελφήν της;. . . Ναι, άν ήναι 
άνάγκη, καί αύτήν θά προσφέρη τήν θυσίαν θά 
γείνη ή ΙΙρόνοια τής μικρά;, άλλά θά τήν άφήση 
άπαίδευτον έντελώς, διότι έν τή άγνοια της θα 
καθίστατο ευτυχής.

Τοιαύτην λαβοΰσα άπόφασιν άντίκρυζεν ή 
κόρη μετά θανατηφόρου βαρυθυμίας τό μέλλον — 
Λϊφνη; είδε προ τών ποδών της σκιάν ύψωσε 
τήν κεφαλήν καί είδε τόν ’άριστοκράτην. Κραυγή 
έκπλήξεως καί τρόμου τή διέφυγε, διότι τον 
ένόμιζεν ήδη μακράν. ·· ΙΙέτερς τήν προσε- 
βλεπε μέ τό ύφος έκεΐνο το γλυκύ καί σοβαρόν 
συνάμα, δπως έσυνείθιζε νά τήν προσβλέπη. 
II οσάκις δέν έφριξεν ή κόρη ύπό τήν έπιρροήν 
τοΰ βλέμματος τούτου! Τώρα δμως ήτο ώσεί 
παρελελυμένη, διότι ήγνόει άν έχη ένώπιον της 
άγγελον προστάτην ή εΐρωνα δαίμονα.

Ό Πέτερς ήτο κάτωχρος.
— Καί σύ, μικρά μου πριγκήπισσα; τή είπε 

θλιβερώς.
Ή κόρη τόν προσέβλεψεν άσκαρδαμηκτί · 

οί οφθαλμοί είσέδυον μέχρι τοΰ μυχού τής ψυ
χής τοΰ διδασκάλου της. Έσιώπησε καί δάκρυα 
άφθονα έξέρρευσαν τών όφθαλμών της. ’Από 
τής πρωίας ούδέ εν είχε χύσει δάκρυ, καί ένό
μιζεν δτι είχεν άπολέσει άνεπιστρεπτί καί τό 
μειδίαμα καί τά δάκρυα.

— ”2! συγχώρησόν με, είπε τέλος, καλύ- 
πτουσα τό πρόσωπον της διά τών χειρών · συγ
χώρησόν με, ήμην τόσον δυστυχής! Άν σ’ έβλε- 
πον κρεμάμενον άπό τοΰ δένδρου τουτου (και 
έδείκνυε τά ξηρά κλαδία ένος δένδρου) καί άν 
σέ ήςευρον άθώον, θ’ άπέθνησκον εύτυχής ■ άλλά 
νά ύποθέσω δτι σύ έφόνευσας τόν ναύτην· ώ! 
τοΰτο ήτο φρικτόν δι’ έμέ!

Ό Πέτερς έκάθησε πλησίον της καί τή διη- 
γήθη τά διατρέξαντα. Τή ειπεν δτι βυθισθείς 
άργά εί; τήν άνάγνωσιν τήν προηγουμένην νύκτα 
είχε καταβληθή ύπό τοΰ ΰπνου — δτι έξύπνησε 
περί τάς δύο μετά τό μεσονύκτιον καί έξήλθεν 
είς θήραν· δτι μή εύρών οΰτε μικρόν πτηνόν 
έπέστρεφε περί τάς έπτά είς τήν σκηνήν του· 
δτι πλησίον αύτής συνήντησεν ένα τών συνοίκων 
τοΰ Σμίθ, άνδρα, δστις πάντοτε τόν ήγάπα· δτι 
ό άνήρ ούτος, προσβλέπιον αύτόν άλλοκότως, τώ 
είπε· Κίνδυνος μέγας σ’ έπαπειλεΐ! ’Ακούσε τήν 
συμβουλήν φίλου, φύγε τό ταχύτερου πριν ή σέ 
ίδη τις! Καί έπιμένοντος τού Πέτερς νά μάθη 
τί συνέβη, ό φίλος τφ διηγήθη τά πάντα, καί 
τώ ένεπιστεύθη δτι δλαι αί ύποψίαι ήσαν 
κατ’ αύτοΰ. Είς έπίμετρον τοΰ κακοΰ ό "άρι- 
στοκράτης” είχε λησμονήσει έν τή σκηνή τήν 
μάχαιράν του, πρός δέ είχε καί πληγωθή τήν 
χεΐρα, ώστε τό ύποκάμισόν του έφερε κηλίδας 
αίματος. '0 Πέτερς, γνωρίζων πώς έσκέπτοντο 
καί πώς ένήργουν οί δρύκται, έννόησεν δτι ήτο 
χαμένος άμα ένεφανίζετο, διότι έγνώριζεν δτι 
είχεν έχθρούς έν τή μικρά άποικία τών χρυσο- 
θηρών, οΐτινες καί τής έλαχίστης θά έδράττοντο 
αφορμής δπως τόν καταστρέψωσι. Τά πάντα 
συνηγορούν κατ’ αύτοΰ, ούδέν δέ ύπέρ. Παρά 
τίνος νά ζητήση δικαιοσύνην; Ούδέν άλλο τώ 
άπέμενε μέσον ή ή φυγή· άπεφάσισε λοιπόν νά 
φύγη, νά έμφανισθή ένώπιον τοΰ δικαστοΰ τής 

πρώτης τυχούσης πόλεως, καί ν’ άποδείξη τήν 
άθωότητά του συντελών είς άνακάλυψιν τοΰ ένο
χου. Τοιοΰτος ήτο ό σκοπός του, δν καί έξέ- 
θηκεν είς τόν φίλον του. Διατί δμω; έμεινε 
κεκρυμμένος δλην τήν ήμέραν πλησίον τοΰ μέ
ρους , δπου τοιοΰτος φοβερός τόν ήπείλει κίν
δυνος ;

— ’Ήθελον, πριν άπέλθω, νά σοί εΐπω, κόρη, 
δτι πρέπει νά έργάζεσαι καί νά πιστεύης πάν
τοτε είς τό καλόν· αύτάς τάς δύο συμβουλας 
ήθελα άκόμη νά. σοί δώσω.

Ταΰτα είπών έξήγαγεν έκ τοΰ θυλακίου μι
κρόν δερμάτινον σάκκον, πλήρη χρυσού και πο
λυτίμων λίθων.

— Τοΰτο θά κράτησης, είπε, είς μνήμην 
τής φιλίας μας.

Ή “πριγκήπισσα” διεμαρτυρήθη.
— Τότε, ειπεν ό Πέτερς, θά τό κράτησης 

χάριν έμοΰ · σοί τό παραδίδω διά νά μοί τό 
φυλάξης έως δτου έπανέλθω.

Θά έχη είς παρακαταθήκην πράγμα άνήκον 
είς αύτόν! Μόνον εί; τήν ιδέαν ταύτην οί όφθαλ- 
μοί τής κόρης άνέλαμψαν μέ δλα τά δάκρυα, 
δι’ ών έπληροϋντο.
- Πρέ πει νά. σ’ άφήσω, είπε τέλος ό Πέ

τερς.
Καί ή μαθήτρια έπεσεν είς τάς άγκάλας τοΰ 

διδασκάλου της. Έν τώ έναγκαλισμω τούτο) τής 
κόρη; πόσα έξεφράζοντο αισθήματα! II άγάπη 
τή; κόρη;, ή άφοσίωσις τή; μαθήτριας, ό άνα- 
γεννώμενος έρως τής γυναικός!

'Ο Πέτερς άνεχώρησε διά τής νυκτός, ή δέ 
"πριγκήπισσα” έπέστρεψεν εις τήν σκηνήν της 
κρατούσα είς τάς άγκάλας της τήν κοιμωμένην 
άδελφήν της. Τό φορτίον ήτο βαρύ καί τό φώς 
τών άστέρων άμυδρώς μόνον έφώτιζε τήν οδόν. 
'Ως κόρη συνειθισμένη νά περιπλανάται είς τά 
δάση, ούδένα ήσθάνετο φόβον διά τόν φίλον της 
καί είχε τήν βεβαιότητα δτι θά φθάση άσφαλώς. 
Έν πρώτοις ούδείς έμαθέ τι περί ;τής παρου
σίας του έν τή “κοιλάδι τών λυγαριών”· ποος 
τούτοις δέ ήτο ήμέρα Χριστουγέννων, καί πάντες 
εύθύμουν καί έπινον τήν έπιούσαν ούδείς πλέον 
θά ένθυμεΐτο τόν συμβάντα φόνον, καί ό Πέτερς. 
άποδείξας εύκόλως τήν άθωότητά του θά έπαν- 
ήρχετο μετά μίαν εβδομάδα.

Καί τήν νύκτα ταύτην ή κόρη δέν έκοιμήθη, 
άλλ’ ούχί πλέον έκ φόβου, ώς τήν προλαβούσαν, 
άλλ’ έξ εύτυχίας, καί άμα έχάραξεν έπεδόθη 
πάλιν μετά προθυμία; εί; τά καθήκοντα της. 
Τήν έγκυκλοπαιδείαν, τό λεξικόν, τήν Ιστορίαν 
της καί δλα τά βιβλία, τά όποια είχον μελε
τήσει όμού, τά έκράτει πάντοτε πλησίον τη; . . . 
Έκάστην πρωίαν μέ νέαν ελπίδα ήγείρετο, καί 
έκάστην εσπέραν κατακλινομένη έλεγε καθ’ έαυ
τήν · "Θά έλθη αυριον!” Άλλ’ αΐ ήμέραι πα- 
ρήρχοντο καί ό "άριστοκράτη;” δέν έφαίνετο· 
Βαθμηδόν οΐ οφθαλμοί τής "πριγκηπίσσης” άπώ- 
λεσαν τήν ζωηρότητά των, καί είς τά βλέμματα 
αύτής άπεικονίζετο βαθεία μελαγχολία.

"Νά έργάζεσαι καί νά πιστεύης εις το κα
λόν!” τή ειπεν άναχωρών, καί άν καί τό δεύ
τερον μέρος τής συμβουλής ταύτης ούκ όλίγας 
παρείχε δυσκολίας ώ; έκ. τοΰ κύκλου, έν ω πε- 
ριεστρέφετο, ή κόρη έπροσπάθει νά τό τηρήση, 
γενομένη παράδειγμα υπομονής καί αύταπαρ- 
νήσεως.

ΙΑ'.

Έάν ή ιστορία τής άνθρωπότητος δέν πα- 
ρεΐχεν ήμΐν ένίοτε παραδείγματα δικαιοσύνης, 
δέν θά εΐχομεν τό θάρρος νά παλαίωμεν μέχρι 
τέλους κατά τής κακής ήμών τύχης. Τρεις 
ημέρας μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ πτώματος τοΰ 

γέροντας ναύτου, φιλονεικία ήγέρθη μεταξύ τού 
Σμίθ καί τοΰ συνοίκου του, καί έπίθεσις διά 
μαχαιρών έγένετο. 'Ο σύνοικος, καιρίως πλη
γείς καί αισθανόμενος προσεγγίζον τό τέλος του, 
ώμολόγησε μεθ’ δρκου ένώπιον μαρτύρων δτι 
ό Σμίθ ήτο ό φονεύς τοΰ ναύτου· δτι είδε τόν 
"άριστοκράτην” άπελθόντα ένωρίς τής σκηνής 
του καί ωφεληθείς έκ τής άπουσίας του είσήλ
θεν είς τήν σκηνήν καί έφόνευσε τόν κοιμώμενον 
γέροντα · έπειδή δέ ό σύνοικός του τόν είδε δια- 
πράττοντα τόν φόνον, ό Σμίθ φοβηθείς τω προ- 
σέφερε τό ήμισυ τοΰ κλαπέντος χρυσού. 'Ο 
καταγγείλας τό έγκλημα άπέθανε μετά τινας 
ώρας, ό Σμίθ ύπέστη τήν τιμωρίαν, ήν ήθελε 
νά έπιβάλη είς τόν Πέτερς, καί τό όνομα τοΰ 
" άριστοκράτου” έγένετο πάλιν σεβαστόν έν τή 
"κοιλάδι τών λυγαριών”.

IB'.

Δέκα παρήλθον έτη. Μετά δυσκολίας θ’ άνε- 
γνώριζέ τις πάλιν τό 'μέρος, έν ω διεδοαματί- 
σθησαν τά συμβάντα, τά όποια άφηγήθημεν. Ή 
"κοιλάς τών λυγαριών” δέν είχε διατηρήσει 
είμή τό όνομά της ■ τά δένδρα είχον άποκοπή, 
ό βορβορώδης ρύαξ έκαλύπτετο ύπό σκεπαστής 
γεφύρας, έφ’ ής διήρχετο τρις τής ημέρας ή 
τής Μελβούρνης σιδηροδρομική αμαξοστοιχία. 
"Οπου ΐστατο άλλοτε τό " 11 αντεχνεΐον” ύψοΰται 
μεγάλη Εκκλησία καί πλησίον αύτής οικοδό
μημα κολοσσιαΐον έν εΐδει μαυσωλείου, τό Δη- 
μαρχεΐον. Κρίνων τις έκ τής κεντρικής όδοΰ 
ήδύνατο νά έννοήση τήν σπουδαιότητα τής νέας 
πόλεως· ή όδός αΰτη είχε τήν αύτήν διεύθυνσιν, 
ήν είχεν άλλοτε ή άτραπός ή οδηγούσα τήν 
' πριγκήπισσαν” άπό τής σκηνής της είς τήν τοΰ 
“άριστοκράτου”. Άλλ’ άντί τών πτωχών κα
λυβών τών ορυκτών ύψοΰντο πανταχόθεν οίκίαι 
μεγάλαι, ξενοδοχεία άναπαυτικά, καί οινοπωλεία 
πλουσίως διηυπρεπισμένα. Ή πόλις είχε δύο 
Τραπέζας, καί λαμπρόν Ταχυδρομεΐον. Έν ένί 
λόγω “ή κοιλάς τών λυγαριών” τής "πριγκη- 
πίσσης” καί τοΰ "άριστοκράτου”, ή κοιλάς έκείνη 
τών άφελών έρώτων, τών περιπετειών καί τών 
έγκλημάτων είχε γείνει άφαντος, καί νέα άνε- 
φάνη πόλις έν μέσιρ τής άγριας έκείνη; έρη- 
μίας.

'Έν τών οικοδομημάτων τή; πόλεως ιδίως 
προσείλκυε τήν προσοχήν πάντων τό Δημοτικόν 
Σχολεΐον, κτισθέν κατά τό σχέδιον τής διευθύν
τριας αύτοΰ έν τή θέσει έκείνη, έν ή άλλοτε ή 
"πριγκήπισσα” ήρχετο ν’ άντλήση τό άναγκαΐον 
αύτή ΰδωρ. Ί ό κτίριον είχεν άποπερατωθή πρό 
ένός ήδη έτους και έν τφ κήπω τοΰ σχολείου 
έτρεχον καί είργάζοντο εύθυμοι παΐδες κατά 
τάς ώρας τής άναπαύσεως.

Είναι ή έκτη έσπερινή ώρα καί οί μαθηταί 
δλοι άπήλθον έν τή αιθούση τής σχολή; εύρί
σκεται ή διευθύντρια μετά, τής νεωτέρας αύτής 
άδελφής, κόρης ξανθής καί εύειδοΰς. Ή πρεσβυ
τέρα άδελφή κάθηται πλησίον τραπέ ζης, έφ’ ής 
κεΐνται άναμίξ διάφορα τετράδια τών μαθητών’· 
ή νεωτέρα άδελφή κάθηται πλησίον καί άναγι- 
νώσκει μεγαλοφώνως τήν εφημερίδα τής "κοι- 
λάδος τών λυγαριών”.

— "Ακούε, άδελφή, λέγει ή μικρά- δέν γνω
ρίζεις περί τίνος πρόκειται· δέν είναι μόνον ό 
έπίσκοπος τής Μελβούρνης, δστις θά έλθη αυ- 
ριον νά έπισκεφθή τήν σχολήν μας, άλλά καί 
ό νέος διοικητής τής Βικτωρίας, ό άντιβασιλεύς, 
δπως τόν όνομάζουσιν.

— Καλά, φίλη μου, άν τοΰτο σ’ εύχαριστή,
καί έγώ είμαι εύχαριστήμένη · άλλά σέ ειδοποιώ
δτι ό άντιβασιλεύς είναι άνθρωπος καί αύτός,
ώς δλοι οί άνθρωποι.
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— ’Ίσως διά σέ, αδελφή μου, είπεν ή νέα 
κόρη ζωηρώς, διότι είναι γνωστόν δτι σύ βλους 
τους άνδρας τούς έχεις είς τό αύτό κατάστιχον.

— Καί πόθεν τό έμαθες: ήρώτησεν ή διευ
θύντρια έρυθριώσα.

— Μήπως είναι ανάγκη νά τό μάθη τις; 
Νομίζεις δτι δέν κάμνω καί έγώ τάς παρατη
ρήσεις μου άπό καιρού είς καιρόν; ’Αρκεΐ νά 
σέ παρατηρήση τις δταν ό ιατρός καί οί δύο 
τραπεζϊται σέ περιποιούνται καί δταν ό πλού
σιος κτηματίας σέ περιμένη μετά τό τέλος τής 
ιερουργίας, καί έρχεται τήν Κυριακήν άπό άπό- 
στασιν δέκα μιλιών έφιππος μόνον καί μόνον 
διά νά σέ ίδή — άρκεΐ, λέγω, νά σέ παρατη
ρήση τις διά νά έννοήση πόσην βαρύτητα απο
δίδεις είς τούς άνδρας. Εγώ, σέ ομολογώ, δτι 
δέν θά ήμην τόσον άδιάφορος — άλλά σύ, 
αδελφή μου, φαίνεσαι ώς ή Παναγία έν τή εκ
κλησία τών Καθολικών, έχεις επί τών χειλέων 
σου μειδίαμα, άλλ’ εν τοίς όφθαλμοΐς άπεικο- 
νισμένην μελαγχολίαν. Φαίνεται ώς νά έβλεπον 
οί οφθαλμοί σου άντικείμενον, τό όποιον οί άλλοι 
δέν βλέπουσιν.

Ή μεγαλειτέρα άδελφή έμειδίασεν, άλλ’ έν 
τφ μειδιάματι τούτφ τοσαύτη άπετυπούτο θλΐ- 
ψις, ώστε ή νεωτέρα άδελφή ήλλαξεν άμέσως 
τόνον φωνής καί τή είπεν

— ! άδελφή μου, πραγματικώς έχω άδι
κον νά σέ στενοχωρώ μέ τάς ιδέας μου τάς 
άλλοκότους. ’Ακούσε λοιπόν νά σοί άναγνώσω 
τϊ λέγει ή έφημερίς περί τού νέου Άντιβασι- 
λέως, κ. ΙΙέτερς Τρεβήλυαν — Τί ώραΐον 
όνομα! "Ό λόρδος Τρεβήλυαν ανήκει είς άρ- 
χαίαν αριστοκρατικήν οικογένειαν τής Κορνου- 
αλλίας. Καίτοι εύρισκόμενος έν τή άκμή τής 
ηλικίας του είναι ήδη τοποτηρητής τής ώραίας 
ήμών έπαρχίας τής Βικτωρίας, κατέχων έπα- 
ξίως τήν υψηλήν αύτού Θέσιν. Περιήλθεν ήδη 
ολας τάς άποικίας τής Αύστραλίας, καί έξήτασε 
τά πάντα, ώστε είναι είς θέσιν νά γνωρίζη τά 
πράγματα ύπό τήν πρακτικήν των έποψιν καί 
νά έκτιμα τούς άνθρώπους κατά τήν αξίαν των 
ιδίως δέ ένδιαφέρεται είς τά τής δημοσίας Έκ- 
παιδεύσεως· διό καί άπεφάσισε νά έπισκεφθή 
εν πρός Sv δλα τά ύπό τήν δικαιοδοσίαν του 
εκπαιδευτικά καταστήματα. Προσθέτομεν (χάριν 
τών άναγνωστριών μας, αΐτινες ιδίως ένδιαφέ- 
ρονται είς τά τοιαύτα) δτι ό νέος ’Αντιβασιλεύς 
είναι άγαμος, άλλ’ δτι, ώς λέγεται, δέν έχει 
σκοπόν νά μιμηθή καθ’ δλον τόν βίον του τό 
παράδειγμα τού Βενεδίκτου. Έν τή συνοδεία 
του εύρίσκεται ή πρωτότοκος θυγάτηο τού ύπα- 
σπιστού του, δστις είναι καί θειος τού λόρδου 
Πέτερς. Ή κόρη αυτή είναι λίαν εύειδής, καί 
επειδή ό άντιβασιλεύς έχει άνάγκην νά ύποβοη- 
θήται είς τάς άκροάσεις, τάς ύποδοχάς καί τάς 
έσπερίδας του ύπό εύγενοΰς Κυρίας, έχομεν 
δι’ έλπίδος δτι όσονούπω θά ίδωμεν τήν λαίδην 
Τρεβήλυαν έξασκοΰσαν έν τφ Διοικητηρίφ μετά 
χάριτος εύγενοΰς τήν φιλοξενίαν.”

Τό κύριον όνομα τού νέου τοποτηρητοΰ άνε- 
κάλεσεν έν τή καρδίφ τής " πριγκηπίσσης” τάς 
άναμνήσεις τού παρελθόντος. 'Οσάκις τό όνομα 
τούτο έπροφέρετο ένώπιόν της ήσθάνετο ένδό- 
μυχον συγκίνησιν ■ ή ψυχή της έπόθει έκεΐνον, 
δστις έφερε τό όνομα τούτο, ώς νά εϊχεν άπο- 
χωρισθή αύτού πρό δλίγων στιγμών . . . Καί 
δμως πόσον τά πάντα μετεβλήθησαν έκτοτε! 
Καί αύτά τά δένδρα, καί αυτοί οί βράχοι, οί 
μάρτυρες τού άποχωρισμοΰ των έκείνου τοΰ 
θλιβερού, άλλην είχον δψιν. Μόνον ή καρδία 
της τφ έμεινεν άκόμη πιστή.

(Έπεται τό τέλος.)

Η ΕΞΟΡΥΞΙΣ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
ΕΝ ΒΡΑΣΙΛΙΑ.

I

Ν έτει 1729 έπληροφορήθη ή Πορτογαλ
λική κυβέρνησις δτι τυχοδιώκταί τινες 
είχον άνεύρει έν τοίς ποταμοΐς καί ρύαξι 

τής έπαρχίας Διαμαντίνης έν Βρασιλία πλουσίους 
άδάμαντας. Οί άνθρωποι ούτοι ήσαν χρυσοθήραι, 
έθόντες κατά τύχην είς τάς ολίγον έτι γνωστά ς 
έκείνας χώρας. II κυβέρνησις τής IΙορτογαλλίας 
άμέσως έσκέφθη νά έπωφεληθή τού γεγονότος 
τούτου, καί έξέδωκα ψήφισμα, δι’ ού δέν έπετρέ- 
πετο έν τή έπαρχία Διαμαντίνη άλλη έξόρυξις 
ή ή τοΰ άδάμαντος, επέβαλε δέ καί φόρον έκ 
φράγκων 28 δι’ έκαστον ορύκτην. Έν έτει 1734 
ό φόρος ούτος άνεβιβάσθη είς 224 φράγκα κατά 
άτομον. ’Από τοΰ 1734 μέχρι τού 1739 άνε- 
στάλη πάσα έξόρυξις, δπως ληφθή άπόφασις 
έξασφαλίζουσα καλλίτερον τά συμφέροντα τού 
δημοσίου, καί τέλος τφ 1739 ήρξατο ή έκμί- 
σθωσις τών άδαμαντοφόρων χωρών είς εργο
λάβους, ύποχρεουμένους νά πληρώνωσιν έν ώρι- 
σμένον ποσόν κατ’ έτος καί νά ένασχολώσιν 
ώρισμένον έργατών άριθμόν. 'Π τελευταία τοιού- 
του είδους έκμίσθωσις έγένετο τω 1772, δτε ή 
πορτογαλλική Κυβέρησις άνέλαβεν ή ίδια τήν 
έξόρυξιν τών άδαμάντων καί ανέθεσε ταύτην είς 
ιδιαιτέραν διοίκησιν, ύποκειμένην τω κεντρικφ 
τής Αισαβώνος ταμείφ. Τό σύστημα τούτο 
διετηρήθη μέχρι τοΰ έτους 1845, δη λ. μέχρι 
τής έποχής, καθ' ήν ή Βρασιλία άπεσπάσθη άπό 
τής πορτογαλλικής κυριαρχίας. Εκτοτε καί τά 
μεταλλεία τών άδαμάντων ύπεολήθησαν είς τόν 
γενικόν περί μεταλλείων νόμον καί παρεχωρή- 
θησαν εις έταιρίας μεταλλευτικός. "Ο,τι ιδίως 
πολλά παρείχε τή κυβερνήσει πράγματα ήτο τό 
λαθρεμπόριον, τό όποιον έπί άντικειμένου τόσον 
μικρού καί πολυτίμου ένηργεΐτο μετά μεγάλης 
ευκολίας· διό καί οί πρώτοι νόμοι, οί ψηφισθέντες 
πρός περιστολήν τού λαθρεμπορίου τών άδαμάν
των ήσαν πράγματι ορακόντιοι.

Περί τών πρό τού 1772 έξορυχθέντων άδα
μάντων έλλείπουσιν έντελώς αί πληροφορίαν 
άπό τού 1772 μέχρι τού 1845 αυτή παρήγαγε 
2G9,870 γραμμάρια, ήτοι 1,360,000 καράτια. 
Είς τό ποσόν τούτο δέν συμπεριλαμβάνονται, ώς 
είκός, οί λαθρεμπορικώς έξορυχθέντες άδάμαντες, 
οιτινες άναμφιβόλως άνήρχοντο είς μέγα ποσόν, 
άφ’ ού μάλιστα κατά τά τελευταία έτη τής 
πορτογαλλικής εξουσίας ή έπίβλεψις έχαλαρώθη 
οΰσιωδώς. Από τής έποχής ταύτης ή έξόρυξις 
έγένετο έκ μέρους τών λαβόντων τάς παραχω
ρήσεις τών άδαμαντοφόρων έκτάσεων. Ό προσ
διορισμός τού έξωρυγμένου ποσού καθίσταται 
σχεδόν αδύνατος· τό βέβαιον δμως είναι δτι ή 
άνακάλυψις τών άδαμάντων τού ’Ακρωτηρίου 
(Cap) μεγάλως περιέστειλε τάς έργασίας έν 
Βρασιλία, άν καί ό βρασιλιανός άδάμας ήναι 
καί καθαρώτερος καί ώς έκ τούτου πολυτιμότερος. 
Ή έν Βρασιλίφ έξόρυξις ύπέστη τραύμα σπου- 
δαΐον, ώς άποδεικνύουσιν οί στατιστικοί πίνακες. 
Έν ω έν τοίς πρό τού 1870 έτεσιν ή παραγωγή 
άνήρχετο είς τρισχιλίας όϊτάβας (ήτοι 52,000 
καράτια) ήδη δέν έξορύττονται ή μόνον 500 
όϊτάβαι, τό έκτον μόλις τού ποσού.

Οί έν τή έπαρχία Διαμαντίνη ποταμοί ρέου- 
σιν είς τά βάθη στενών φαράγγων έν μέσω χώρας 
άγονου καί ξηράς, δπου κεΐται καί ή πρωτεύουσα 
Διαμαντίνα. Αί φάραγγες αύται κεΐνται είς 300 
καί 400 μέτρων βάθος κάτωθεν τού οροπεδίου. 
Έν τή κοίτη τών ποταμών τούτων, ένθα δέν 
έγένετο είσέτι τακτική έξόρυξις, εΰρηνται ύπο 
τήν άμμον στρώματα βραχώδη ύπό τά όποια 
κεΐνται λίθοι μεγαλείτεροι καί μικρότεροι, περιέ- 

χοντες τους άδάμαντας· τό βάθος, έν ώ συνήθως 
εύρίσκονται οί πολύτιμοι ούτοι λίθοι είναι 25 
μέχρι 30 μέτρων· ένίοτε άπαντώνται τά ορυκτά 
ταύτα καί είς υψηλότερα στρώματα καί δή καί 
είς τάς σχισμάδας όρέων, άλλά τά σημαντικώ- 
τερα στρώματα είναι τά έν ταΐς κοίταις τών 
ποταμών, ένθα οί άδάμαντες ύπέστησαν προπαρα- 
σκευήν τελειοτέραν.

Τό έτος έν Διαμαντίνη διαιρείται είς δύο 
ώρας διεγεγραμμένας, τήν ξηράν, άπό Μάΐου 
μέχρι Σεπτεμβρίου, καθ’ ήν ή βροχή είναι τι 
έκτακτον, καί τήν τών βροχών, άπό Οκτωβρίου 
μέχρι τέλους ’Απριλίου. Επειδή δέ πρός ευρεσιν 
τών άδαμάντων, διά τής πλύνσεως τών λίθων 
καί τής άμμου, άπαιτεΐται ύδωρ, τό ύδωρ τής 
βροχής κατά τούς χειμερινούς μήνας περισυνά- 
ζεται έν μεγάλαις δεξαμεναΐς. Έν τοίς ποτα
μοΐς δέ παρίσταται ή άνάγκη άποξηράνσεως τής 
κοίτης διά άλλης διευθύνσεως τών ύδάτων 
έπειδή δμως κατά τούς χειμερινούς μήνας τό 
ύδωρ δλον τής βροχής καταλήγει είς τούς ποτα
μούς, οιτινες έξογκούνται καί πλημμυροΰσίν ενίοτε 
αίφνιδίως, έπεται δτι ή έξόρυξις δέν δύναται νά 
ένεργηθή ή κατά τούς μήνας τής άνομβρίας. 
Εννοείται δτι αί μετακινήσεις αύται τής κοίτης 
τών ποταμών μεγάλα? συνεπάγονται δαπάνας, 
άλλ' άνευ τών έργων τούτων πάσα έργασία θά 
καθίστατο άδύνατος. ' 11 έξαγωγή τής άμμου, 
τών χωμάτων καί τών πετρών ένεργεΐται ολως 
άρχαΐκώς, διά χειρών ανθρώπων, τό πλεϊστον 
μαύρων, οιτινες έπί μικρών σκαφιδίων. τά όποια 
φέρουσιν έπί τής κεφαλής των μετακομίζουσι 
τήν άμμον αδοντες δημώδη τινά άσματα. Τούτο 
είναι μέν ρομαντικόν, άλλά βεβαίως ή τοιαύτη 
έργασία δέν είναι οικονομική. Άπό 150 έτών, 
άφ’ δτου ήρξατο ή έξόρυξις τών άδαμάντων δλαι 
σχεδόν αί γωνίαι τής άοαμαντοφόρου χώρας 
διηρευνήθησαν, καί δύσκολον είναι νά προσδιορίση 
τις σήμερον, άν παραχώρησίς τις περιέχη είσέτι 
πολύτιμα στρώματα ή δχι. Εάν δέ που έμεινεν 
έκτασίς της άδιερεύνητος, τοΰτο συνέβη, διότι 
διά τών μέχρι τούδε είς χρήσιν μέσων πάσα 
έργασία άποβαίνει σχεδόν άδύνατος, καί μόνον 
ή χρήσις μηχανών καί πλυντηρίων, έπί τούτφ 
κατασκευασμένων,ήδύνατο νά φέρη άποτελέσματα. 
Μόλις κατά τό 1883 έγένετο τοιαύτη δοκιμή, 
έν τφ ποταμώ τού Άδου έν τή λεγομένη σιδηρά 
πύλη, θέσει, έν ή μέχρι τούδε ούδεμία έγένετο 
έξόρυξις. Ιδού πώς ό διευθυντής τών έργων 
τούτων, ό Γάλλος DE Bovet, περιγράφει τήν 
γενομένην άπόπειραν, δι’ ής βεβαίως θέλει διωρ- 
γανωθή ή δλη έξόρυξις.

Πρώτον μέλημα τής διευθύνσεως ήτο νά 
χαράξη οδούς τινας πρός εύκολωτέραν συγκοι
νωνίαν πρός τά χωρία καί τά δάση, εϊτα δέ νά 
προμηθευθή τήν άναγκαίαν ξυλείαν πρός οίκοδό- 
μησιν τών αναγκαίων οικημάτων. ’Αφ’ ού λοι
πόν έχαράχθησαν αί όδοί κατεσκευάσθησαν καί 
πρόχειρα οικήματα διά τήν διεύθυνσιν καί διά 
200 περίπου έργάτας, καί τινες άποθήκαι καί 
έργοστάσιον μετά τόρνου καί πρίονος. Μετά 
τοΰτο έπεσκευάσθη ή ύπάρχουσα ατελής διώρυξ, 
κτισθέντος στερεού τειχώματος 200 μέτρων μή
κους καί 6—10 μέτρων πάχους. Όπως όδηγηθή 
τό ΰδωρ τοΰ ποταμού είς τήν διώρυγα ταύτην 
έδέησε νά άλλαχθή ή διεύθυνσις αυτού· άλλά τό 
έργον δέν ήτο εΰκολον, διότι τά ΰδατα πλημμυ- 
ροΰντα έκάλυπτον άνά πάσαν στιγμήν τά έργα. 
Τέλος δμως κατωρθώθη καί ή δύσκολος άπό- 
φραξις, καί ήρξατο ή άνασκαφή τής κοίτης είς 
τήν θέσιν, έν ή ό ποταμός ήτο βαθύτερος. Έτο- 
ποθετήθησαν πρός τοΰτο δύο ίσχυραί άντλίαι 
κινούμεναι διά μεγάλου τροχού. Αί άντλίαι 
αύται ήντλουν μέχρι 50 κυβικών μέτρων υδατος 
καθ’ ώραν· τό ΰδωρ δέ ώδηγεΐτο διά διώρυγος

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. 
Είκών τής δεσποσύνης Όσβορν.
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μήκους 160 μέτρων μακράν τών έργων. Μετά 
ταΰτα κατεσκευάσθησαν δύο κεκλιμένα επίπεδα 
ένεργοΰντα και ταΰτα διά τροχού κινουμένου ύπδ 
τεσσάρων ίππων. Ί α κεκλιμένα ταΰτα έπίπεδα 
έλαβον ράβδους ξύλινα;. και αί μικραι άμαξαι 
πρδς μεταφοράν τών χωμάτων ήσαν ξύλιναι με 
σίδηρους τροχούς, όπως ευχερώς ζατασκευαζων- 
ται και έπισκευάζωνται έπιτοπίως.

'II πρώτη έξόρυξις έγένετο μέχρι βάθους 16 
μέτρων ή δεύτερα έπροχώρησεν ετερα 10 μέτρα 
και έφθαοε μέχρις υπογείου διώρυγος, ήτις διηυ- 
θύνετο επί 20 μέτρα κατά μήκος. Έ/.εϊθεν δε 
ήρξατο ή εξαγωγή τών χωμάτων και τής άμμου, 
άλλα τά μέσα ήσαν ατελή, αί μηχαναί εις άκρον 
άπλαϊ, και δ τόπος όλίγας παρεΐχεν ευκολίας, 
ώστε αί έργασίαι βραδέως προύχώρουν εν τοσού- 
τω κατωρθώθη έκάστη μικρά άμαξα νά μετα- 
κομίζη 360 λίβρας άμμου ξηράς καί 300 άμμου 
άγρας.

Οί πρώτοι έργάται είχον έλθει εις την θέσιν 
ταύτην τήν 15 Δεκεμβρίου 1882, μόλις δε τήν 
25 Απριλίου 1883 έφθασε τδ έκ Γαλλίας άπο- 
σταλέν υλικόν. Αί έργασίαι έξηκολούθησαν μέχρι 
τέλους Σεπτεμβρίου, δτε εύρέθησαν έν τή κοίτη 
τοΰ ποταμού τά ίχνη άρχαιοτέρας έξορύξεως· 
επομένως ούδεμία ύπήρχεν έλπις αποτελέσματος 
ικανοποιούντο; τάς γενομένας δαπάνα; καί τους 
καταβληθέντα; κόπους. Αί έργασίαι άνεστάλη- 
σαν· αλλά διά τής πρώτης ταύτης δοκιμής άπε- 
δείχθη έναργώς δτι άδύνατον δέν είναι νά έκ- 
τελεσθώσι καί έν τή χώρφ ταύτη περαιτέρω 
έξορύξεις κατά σύστημα τελειότερον καί οίκονο- 
μικώτερον τών μέχρι τοΰδε έν χρήσει, τοσούτω 
μάλλον καθ’ δσον δλοι οί έργάται καί δρύκται 
ήσαν έντόπιοι καί μόνον ξυλουργοί καί σιδη
ρουργοί ήσαν τεχνΐται έλθόντε; έκ Ί’ίου Ίανειρου.

Γ.ύχής έργον θά ήτο, προσθέτει έν τή έκθέσει 
του δ Γάλλος μηχανικός, νά έξετελεΐτο τακτική 
έξόρυξις εις θέσεις τινάς τής άδαμαντοφόρου 
επαρχίας τής Βρασιλίας, έν αί; γνωστόν είναι 
δτι μέχρι τούδε δεν έγένοντο είσέτι έργασίαι.

*0 φίλο; ημών, ό τάς Οικονομικά; ’Επιθεωρήσει; 
διά τόν Εσπερον γράφων, λαβόιν θέσιν άνωτέραν 
παρά τινι έν Βερολίνφ Τραπέζη θέλει έξακολουθεϊ 
έπιστέλλων ήμΐν έκεΐθεν τά; τακτικά; αύτοΰ έκθέσει;, 
αΐτινες προερχόμενοι έκ τού χρηματιστικοϋ κέντρου 
τής Γερμανίας, πολλήν θά έχωσι τήν σπουδαιύτητα 
καϊ τδ ένδιαφέρον.

’Εν Βερολίνφ τή 12/24 Ιανουάριου 1885.

Β
ο νέον έτος ήρξατο διά τά χρηματιστή
ρια ούχί ύπο καλούς οιωνούς- δπου καί 
αν στρέψη τις τά βλέμματα βλέπει πά- 

σχουσαν τήν βιομηχανίαν καί τδ έμπόριον. Καί 
πρώτον όφείλομεν νά ποιήσωμεν μνείαν τής βιο
μηχανίας τής ζακχάρεως, ής αί xtpal έξέπεσον 
εις τδ μή περαιτέρω- έρχεται κατόπιν ή βιο
μηχανία τοΰ σιδήρου, ήτις πάσχει δεινώς, ώ; 
καί ή γεωργία. Καί τδ έμπόριον τών αποικι
ακών κατέπεσεν οίκτρώς. ΙΙόθεν ή γενική αυτή 
καχεξία: 'Η αιτία είναι μία και ή αύτή, ή 
υπερβολική παραγωγή. Αί άποθήκαι είναι πλή
ρεις, ή ζήτησις είναι έλαχίστη- τά έναπομεί- 
ναντα έμπορεύματα καταπλημμυρούσι τάς αγο
ράς, καί ώς έκ τούτου αί τιμαί έκπίπτουσιν. 
’Επειδή δε ή σχέσις τών χρηματιστηρίων πρδς 

τδ έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν είναι άμεσος, 
έπεται δτι καί τά χρηματιστήρια τήν αυτήν 
αισθάνονται χαλάρωσιν καί ύπδ τής αύτής πά- 
σχουσιν απραξίας. Καί δμως, τις ήθελε τδ 
πιστεύσει; ή τάσις τών χρηματιστηρίων έν γένει 
είναι πρδς τήν υψωσιν. Αί μετοχαί μεγάλων 
Τραπεζών καί τά χρεώγραφα κρατών τινων 
υπερτιμιόνται. Ί ούτο άποδοτέον τδ μεν εις έπι- 
τυχεϊς τινας εκδόσεις δανείων, τδ δέ εις τά 
μετά τήν πληρωμήν τών διαφόρων τοκομεριδίων 
διαθέσιμα κεφάλαια, τά όποια μή εύρίσκοντα 
άρκοΰσαν ασφάλειαν έν έμπορικαΐς καί βιομηχα- 
νικαϊς έπιχειρήσεσι, τρέπονται πρδς τά ξένα 
χρεώγραφα, τά όποια τοϊς παρέχουσι περισσο- 
τέραν έγγύησιν. Μεγάλην σπουδαιύτητα διά τά 
γερμανικά χρηματιστήρια έχει το ζήτημα τοΰ 
νέου φορολογικού τών χρηματιστηρίων νόμου, 
δστις συζητεΐται άπδ προχθές έν τώ γερμανικώ 
Κοινοβουλίω. Περί τοΰ νομοσχεδίου τούτου 
θέλομεν γράψει άφ’ ού όρισθή ή τύχη αύτοΰ.

Λ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.

Κύριε Συντάκτα τοΰ 'Εσπέρου.”

Ιίολύ συνεχώς γίνεται λόγος έν τώ ελληνίζω 
τύπο» περί ’Αρχιεπισκόπου Κ α νταβ ριγ ί ας, 
έχοντος δήθεν τήν έδραν αύτοΰ έν Αγγλία. ’Εγώ 
διατριβών άπδ πολλών έτών έν ’Αγγλία αγνοώ 
δλως τοιαύτην αρχιεπισκοπικήν έδραν. II πόλις 
Κανταβριγία (Cambridge), ούσα έπίσημος διά 
τδ Πανεπιστήμιον αύτής, ούχί Αρχιεπίσκοπον, 
άλλ’ ουδέ ’Επίσκοπον κέκτηται. 'Υπάρχει’Αρχιε
πίσκοπος Καντερβυρίας (Canterbury), δστις 
τιτλοφορείται καί πρωθιεράρχης πόσης ’ Αγγλίας 
(Archbishop of Canterbury and Primate of 
all England). ’Αλλά ποια ή σχέσις μεταξύ τής 
Κανταβριγίας καί τής Καντερβυρίας, καί πώς 
οί ήμέτεροι συγχέουσιν αύτάς; "Οτε πρό τινων 
έτών εν τινι συνεδρία τής ’ Ανω Συνόδου έγίνετο 
λόγος περί τών σχέσεων τής ’Αγγλικής ’Εκκλη
σίας προς τήν ’Ορθόδοξον Ανατολικήν, ό τότε 
’Αρχιεπίσκοπος Καντερβυρίας, ό καλός -/.αγαθό; 
Άρχιβάλδος Κ. Ταίτ, μετά λεπτοτάτης ειρωνείας 
καί χαριεστάτου μειδιάματος άνεκοίνωσε τοϊς 
συναδέλφοις αύτοΰ, δτι τινές τών πρωθιεραρχών 
τής 'Ελληνικής ’Εκκλησίας γράφοντες έτιτλο- 
φόρουν αύτόν ’Αρχιεπίσκοπον Κανταβριγίας! 
’Εγώ τυχών τότε παρών έν τή συνεδρία εκείνη, 
ενθυμούμαι δτι ήρυθρίασα, άλλ’ έκών άκων κατέ- 
πιον έν σιωπή καί υπομονή το πικρόν κατα- 
πότιον, διότι ούκ ήν άλλως γενέσθαι. Ταΰτα 
εστωσαν πρδς οδηγίαν τών ήμετέρων έν τω μέλ- 
λοντι.

Τή 10/22 Ίανουαρίου 1885.
A. I. Μ.

Β I Β Λ I Ο Γ Ρ Α Φ 1 Κ Α.

Παρνασσό;, σύγγραμα Περιοδικόν. Έν Άθή- 
ναις 1884. — Έλάβομεν τά δύο τεύχη (τόμου η'.) 
τής ήδη ληξάσης εξαμηνία; τοΰ άρίστου τούτου 
ελληνικού Περιοδικού, καί μετά πλείστης δσης 
εύχαριστήσεως διελθόντες αυτά είδομεν δτι τό 
ύπδ φιλότιμων καί λογιών άνδρών διευθυνόμενον 
τούτο σύγγραμμα καθίσταται όσημέραι τελειό
τερον. Τά άνά χεΐρας τεύχη περιέχουσιν ύλην 

πολλοΰ λόγου άξίαν. διατριβάς πρωτοτύπους έμ- 
βριθεστάτας καί μεταφράσεις άοιστουογημάτων 
ξένων. Μέγας οφείλεται έπαινος εις τον φιλο
λογικόν Σύλλογον Παρνασσόν,” δστις ίδρυσε τδ 
περιοδικόν τούτο καί φροντίζει περί τής τακτι
κής αύτοΰ έκδόσεως. ΔΓ αύτοΰ ού μόνον τήν 
σύγχρονον φιλολογίαν ημών πλουτίζει, άλλά καί 
τήν έθνικήν ήμών φιλοτιμίαν ικανοποιεί, συν- 
τελών ούτως εις τήν πρόοδον τής επιστήμης καί 
εις τήν ρύθμισιν τής γλώσσης ήμών, τδ μέλημα 
τούτο παντός πεπολιτισμένου έθνους.

Ιστορικά μελετήματα ύπδ Σπ. II. Λάμ
πρου. ’Εν Άθήναις 1884. — Ό εύπαίδευτος 
τών δημοτικών σχολείων διευθυντής, -/..Σπυρί
δων II. Λάμπρος, έν μέσω τών πολλαπλών 
φροντίδων τής δημοσία; αύτοΰ υπηρεσίας, ευρί
σκει δμως καϊ τον άπαιτούμενον χρόνον, δπως 
διά τή; έκδόσεως εμβριθών συγγραμμάτων νέον 
προσθέση λίθον εις τό οικοδόμημα τής ήμετέρας 
φιλολογίας. Τά προ μικρού έκδοθέντα I στορ ικ.ά 
Μελετήματα, ένδεκα τον αριθμόν, είσί δια- 
τριβαί ιστορικά! ή μονογραφία: άναφερόμεναι εις 
τήν ιστορίαν τής 'Ελλάδος έή σχέσει πρδς λαούς 
έλθόντα; εις επικοινωνίαν πρδς τούς Ελληνας. 
Ιδίως ένοιέφερον ημάς τά πορίσματα τή; προϊ

στορικής αρχαιολογίας καί οί πρώτοι κάτοικοι 
τή; Έλλάδο;,’’ καί ή ' Περί Δεξίππου καί τή; 
ύπδ τών'Ερούλων άλώσεω;τών’ Αθηνών” πραγμα
τεία, έν αί; μετά πολλή; έπιμελεία; εξετάζονται 
τά σκοτεινά ταΰτα τή; ιστορία; ήμών μέρη. 
Μετριοφρονώ; ό συγγραφεύς λέγει έν τω προ- 
λόγφ του δτι έν τοϊς Μελετήμασιν αύτοΰ έπι- 
κρατεΐ μάλλον το πνεύμα τής συζητήσεως καί 
τής έρεύνης, ή άνίχνευσις τών πηγών καί ή 
κατά δύναμιν διασάφησι; τοΰ άνεξετάστου. II- 
μείς εύρίκομεν δτι καί τούτο λίαν έπιτηδείως 
διεξάγει, άλλά καί τών έποχών τδ πνεύμα έκθέ- 
τει εύκρινώς καί παριστα ήμΐν ζωηρότατα συμ
βάντα παρελθόντα, τά όποια άνευ τής οεούση; 
άναπτύξεως ήθελον μείνει κάπως δυσνόητα. Τάς 
μονογραφίας ταύτας τοΰ κ. Σπ. Λάμπρου τάσσο- 
μεν άδιστάκτως μεταξύ τών καλλιτέρων έπιστη- 
μονικών προϊόντων τοΰ έθνους ήμών κατά τά 
τελευταία ταΰτα έτη.

Έγχειρίδιον ’Εμπορικής ’Αλληλο
γραφίας ύπδ Χαραλ. Κ. Μάνδρου. Έν Θεσσα
λονίκη 1884. — Βιβλίου χρήσιμον καί πρακτι- 
κώτατον διά πάντα έμπορευόμενον καί συναλ- 
λαττόμενον, περιέχον σχέδια διαφόρων έγκυκλίων, 
συστατικών καϊ πιστωτικών επιστολών, αιτήσεων, 
προσφορών, πληροφοριών καί παραγγελιών, δλων 
εμπορικών, ώς καί σχέδια συναλλαγμάτων, έμ- 
βασμάτων καί τρεχουμένων, ομολόγων καί χρεω
στικών. Βεβαίως ό τδ έμπόριον μετερχόμενος 
κατά τδ μάλλον ή ήττον είναι κάτοχο; τών 
τύπων τούτων καί μάλιστα σήμερον δτε τό έμ
πόριον κατέστη αληθή; έπιστήμη · ούχ ήττον 
δμως πάς τι; θέλει ομολογήσει δτι μεγάλω; 
ευκολύνει αύτόν, αν έχη πρδ οφθαλμών σχέδιον, 
καθ’ δ δύναται νά συντάξη τήν εμπορικήν του 
έπιστολήν, το συνάλλαγμα, ή τδν τρεχούμενόν 
του. Έπομένω; τδ βιβλίον τούτο θά τώ ήναι 
πάντοτε χρήσιμον, ώς χρήσιμον τώ είναι λεξικόν, 
δσάκις θέλει νά έπιχειρήση μετάφρασιν.

Εί; τδν έγκριτον έν Γιουργέβω τής Ρου
μανία; ομογενή ήμών, κ. Εύθύμιον Πεταλάν, 
άπενεμήθη πρδ μικρού τδ παράσημου τών ιππο
τών τοΰ ελληνικού τάγματο; τοΰ Σωτήρο;. Τά 
τόσον δικαίως άπονεμόμενα παράσημα έχουσι 
πράγματι άξίαν, καϊ χαίρομεν άπο καροια; ολέ- 
ποντε; άναγνωριζόμενον τδν άκραιφνή πατριω
τισμόν τοΰ φίλου ήμών κ. Πέταλά.

'Ο ένδοξο; στρατηγό; Γράντ, ό δαφνο
στεφή; πρώην πρόεδρο; τών Ηνωμένων Πολι
τειών τής ’Αμερική;, έγγυηθεις ύπέρ τοΰ υίοΰ 
του, συνεταίρου τοΰ έμπορικοΰ οίκου Οΰάρδ και 
Γράντ, άπώλεσε τήν έξ 150 χιλ. δολλαρίων περι
ουσίαν του, διότι τδ έμπορικδν τούτο κατάστημα 
έχρεοκόπησεν. Δανειστής τοΰ ποσού τουτου ήτο 
ό βαθύπλουτο; ’Αμερικανό; Βανδερβιλτ, δστις 
κατασχών τήν κινητήν περιουσίαν τοΰ στρατη
γού, προεκήρυξε πλειστηριασμόν, καϊ τούτο μονον 
δπως διάσωση τά διάφορα δώρα καί τά πολύ
τιμα τρόπαια, τά όποια έλαβε κατά διαφόρους 
έποχά; ό γηραιό; στρατάρχης. ’Εσχάτως ό γεν
ναίος Βανδερβιλτ έθεσεν εί; τήν διάθεσιν τή; 
συζύγου τοΰ στρατηγού δλα τά κατασχεθέντα 
πράγματα ύπδ τον ρητόν δρον, δπω; τα πολύ
τιμα κειμήλια διαμείνωσι μετά τδν θάνατόν του 
εί; τήν Κυβέρνησιν τών 'Ηνωμένων ΙΙολιτειών. 
Ό Γράντ δμω; ήρνήθη τήν γενναίαν προσφοράν. 
Τότε ό Βανδερβιλτ έπρότεινε διά τών δφειλο- 
μένων του χρημάτων νά συστήση ίδρυμα, ού τήν 
πρόσοδον έθεσε πάλιν εί; τήν διάθεσιν τή; συζύ
γου τού στρατηγού· εί; τούτο συγκατετέθη ούτος, 
άλλ’ ή σύζυγό; του ήρνήθη τότε.

"Εν τισι διαμερίσμασι τή; έπαρχία; Γρανά- 
δα; έν Ισπανία παρετηρήθη μετά τού; έσχάτως 
έπισυμβάντας καταστρεπτικού; σεισμού;, δτι ό 
ήλιος άνατέλλει ήμίσειαν ώραν βραδύτερον ή 

Τδ φαινόμενον τούτο έξηγεΐται έκ 
σειρά τών δρέων τής Σιέρρας Νεβάδας 
τών σεισμών κατά έκατοστύας τινάς

προτερον. 
τοΰ δτι ή 
ύψώθη έκ 
μέτοων.

Έδμόνδος About. Περί τά τέλη τή; 
παρελθούση; έβοομάδο; άπεβίωσεν έν Παρισίοις 
έκ διαβήτου έν ήλικίφ 57 έτών ό γνωστό; μυθι- 
στοριογράφο; Έδμόνδο; About, ό έκλεχθεϊ; μεν 
έσχάτω; μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας μή 
εύτυχήσας δμως νά είσαχθή εί; αύτήν. Αί συγ- 
γοαφαϊ τοΰ About άρκετήν έν Γαλλία τω παρέ- 
σχον φήμην, διότι τδ ΰφο; του ήτο κομψόν καί 
γλαφυρόν τήν Ελλάδα δμως ήδίκησε πολύ διά 
τών δύο μυθιστορημάτων του, τοΰ ' Βασιλέω; 
τών δρέων” καϊ "τή; συγχρόνου Έλλάδο;,” έν 
οις παρεσύρθη ύπδ τή; φαντασία; του εί; χλευ
ασμού; καϊ ειρωνεία; έναντίον χώρας, έν ή διέ- 
μεινεν έπί τρία ή τέσσαρα έτη ώς μαθητής τής 
γαλλικής Σχολής, χώρας, ήν χάριν εύγνωμο- 
σύνης τούλάχιστον δέν έπρεπε νά διασύρη. Έν 
τω ' Βασιλει τών δρέων” διηγείται τδν βίον 
Έλληνος ληστοΰ και έπιφέρει κρίσεις δλως 
άντικειμένας εις τήν άλήθειαν, έν δέ τή "Συγ- 
χρόνιυ Έλλάδι” παριστα τά ήμέτερα πράγματα 
ούχί όποια πράγματι είναι, άλλ’ όποια αυτός, 
ό ξένο; καϊ δλω; άπειρο; αύτών, τά έφαντάσθη. 
Καϊ δμως ό About έκήρυττεν δτι είναι φίλος 
τής Ελλάδος. Τοιοΰτοι φίλοι ά; λείπουν!

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.

Αίνιγμα 283.
Εις τών άγυρτών τάς χεΐρας 

Είμαι ξίφος τρομερόν,
Έν ω εις άνδρών τίμιων

Φέρω γενικόν καλόν ■
Δι’ εμού κινούνται στόλου 

Εκστρατεύουν οί στρατοί·
Δι’ έμοΰ ή ήσυχία

Πανταχοΰ επικρατεί·
’’Αν τά πρώτα δυδ στοιχεία 

Άφαιρέσης άπ’ έμοΰ,
Τό παν δί έμοΰ πληροΰται, 

Καί ούδεν άνευ έμοΰ.
Γ. Βαρζλαντής, έν Τύνιϊι.

Αίνιγμα 284.
Δύο νέοι ποντικοί,
Κουρασμένοι, νηστικοί, 
Εί; έρμάριον έμβήκαν, 
Κ’ έκεΐ άφθονα εύρήκαν 
Σωρευμένα φαγητά, 
ΙΙήτε;, κόττε; καϊ ψητά. — 
Αίφνης δμως, ώ! τί φρίκη! 
Έκλειδώθ’ ή άποθήκη, 
Καί οί δύο πεινασμένοι 
' Εμειναν φυλακισμένοι. 
Τί νά κάμουν; όλολύζουν, 
Πηδούν, τρέχουν, τριγυρίζουν· 
ΙΙλήν βοήθεια καμμία! 
Εντελή; απελπισία. — 

Κατά τύχην άπ’ τδ μέρο; 
Διαβαίνει τότε γέρο;
Ί αρομάλλη; ποντικός, 
Φρόνιμο; καί σκεπτικό;, 
Καί τοΰ; δδυρμού; ακούει ■
Εις τήν φυλακήν των κρούει, 
Καϊ τούς λέγει - Τί συμβαίνει; 
— "Ελα, είμεθα κλεισμένοι,
— Τί νά σάς είπώ, παιδιά;
Ποΰ νά εΰρω τά κλειδιά; 
”Αν ’συχνάζετε σχολείο 
θά ήξεύρετε πώς δύο 
Άπ’ τ’ άλφάβητον στοιχεία 
Ηά σάς ήσαν σωτηρία·
— Ποια είν’ αυτά; είπέτα.
— "Οχι, τέκνα, ευρετέ τα. 
Και έσήκωσε τδν ώμον
Κι’ ήκολούθησε τδν δρόμον.

’U. II.

Πρίδλημα 285.
Συμπλήρωσις λέξεων, άποτελουσών δύο φρά

σεις·
Η ω:
Η δ*

,** μ** g****** α*« Τ|***
g******** χ*** _*** £********

’Itu. Κ. Γρούμπος, έν Γαλαζίφ.

Ιϊρόόλημα 286.* Άναπληρωθήτωσαν οί 
αστερίσκοι διά γραμμάτων, 
ούτως ώστε ν’ άναγινώ-

* *
*

*

* * * σκωνται 6 λέξεις σημαί-
* * * * * * * * * νουσαι, α'.) μέρο; σώμα

♦ * * τος, β'.) περιώνυμον ιατρόν
♦ τή; άρχαιότητος, γ'.) στοι

* * * χείου αόρατον, δ'.) άρχαίον
* βασιλέα, αύτοκτονήσαντα

έν τή φυλακή, ε'.) ούσίαν, στ'.) τροφήν.
Ν. Κ. Μουοοΰρη;, έν Βερδιάνσκφ.

Ιϊρόβλημα 287.
Διά τών αρχικών γραμμάτων τριών δρέων 

τής Ελλάδος, δύο θεών, καϊ Χηρη'ίδος σχημα- 
τισθήτω τδ δ'νομα άρχαίου Έλληνο; βασιλέως, 
τελευταίου άρχοντο; πόλεως περιφανούς.

Ο αύτό;.

Πρόβλημα 288.
Ε* *αι* ε*ευ*ε*αι* *ο*ε*ι* 
α*α*αι*ο’*αι οι *ε*α*οι α***ε*

Έλλείπούσι τά σύμφωνα.
II. II. Σπίνος, έν Θεσσαλονίκη.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 276. 
Αννα — Μάννα.

Αίνίγμ. 277. 
Χρήμα _ ρήμα.

Αίνίγμ. 278.
Καρκίνος.

ΙΙροβλήματος 279.
Πολλοί τδν πλούτον έμίσησαν, τήν δόξαν ούδεί;.

Προβλήματος 280.

— ύμένη;,
— άτροκλο;.
— ώ.
X αρικλώ.
> λφειός,
— ηξήνωρ,
2 ήδεια, 
Ο ρφεύ;, 
Μ φίγξ.

Προβλήματος 281.
'Αριαονείου μήτου.

Ένβυμείσαι δτε ήλθον οαρυνθείς έκ τού καμάτου 
Τής νυκτος καϊ τή; ήμέρας, κι’ δτι ένδον μου 

έγκλείων
ΊΙδονή; γλυκεία; πόθους καί αισθήματος άφάτου 
Ζωηρός άπεβιβάσθην, έγκαταλιπών τό πλοΐον;

Προβλήματος 282.
AM ΑΘΕΙΑ ΜΕΝ ΘΡΑΣΟΣ
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΟΚΝΟΝ ΦΕΡΕΙ. 

βΟΓΚΓΔΙΔΗΣ.

”Ελι·σ«ι·· Ία 267, 268, 270 καί 271 ό κ. Πέτρος 
Π ράτσικα; έν ’Αλεξάνδρειά · τό 268 ό κ. Πασχά- 
λη; X. Παπάζογλους έν Σουφλίφ ■ τό 270 ό κ. 
Χαρ. Κ. Μάνδρος έν Θεσσαλονίκη· τό 274 ό κ. θεμ. 
II. U ίκ ον ο μ ύπουλος έν'Ρενίω, καί ό -/.’Ιωάννης 
Γ. Κομβόπουλος έν 'Αλεξάνδρειά· τά 276, 277 ή 
Κυρία Βασιλική Δ. Βότη έν Τεργέστη- τά 277— 
279 ή δεσποινίς Αίκ. Π. Βασιλειάδου έπίσης· τά 
276, 277, 279 ό κ. 'Πλίας Κλήμης έν Γ'αλαζίψ- τά 
276, 277, 279 ό κ. Κ. Τσ. Βάγια; έν Βραΐλα' τά 
276, 277 ό κ. Βασ. Ε. Βασιλάς έν Τεργέστη· τά 
276, 277, 279 ό κ. Κ. Κ. Χατζόπουλος έν Μαγ- 
κεστρία· τά 276, 277 οί Κύριοι Έδ. Α. Δημητρ ιάδης 
καί θεμ. Π. Οίκονομόπουλος έν'Ρενίφ- τά 276, 
277 καί 278 έμμέτρως έκ Μαγκεστρίας·

“Πολλοί πάλ' έτρέφοντο στήν έρημον μέ Μάνναν 
Τήν κεφαλήν άφαίρεσαν καί Οά εύρής τήν "Ανναν.”

‘■’Από τήν Γραμματικήν τό ρήμα
'Αληθές είν’ δέν σαλεύει’
Τρόπων δέ τό ρήμα χρήμα
Τότ ό κόσμος τό λατρεύει.1’

“’Αν καί πολλούς στήν θάλασσαν καί ποταμούς εύρήσης, 
Στον ουρανόν ώς ζώδιον Καρκίνον θ’ άπαντήσης.”
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ΤΙΜΗ ΚΛΤΛΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 Φ01Ν. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. - ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ ELSTEK-STRASSE 19. LEIPZIG.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιοόμενον έν ΛΕΙΨΊΑι 

τή 1 13 καί 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρζαι 32 = ψούβλία 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

Τό έτος τοΰ 'Εσπέρου άρ/εται τή 1 13 Μαιου.

Ε11ΙΣΤΑΣΙΑ1 ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑ1· κ. Κλεάνθης Ί. Ζάννος. 11Ε1ΡΑ1ΕΥΣ · κ. ’Λλέξ. Ν. Μελετόπουλος. 
ΚΕΡΚΥΡΑ- κ. Νικ. Σ. Μπάζα;. ΖΑΚΥΝΘΟΣ- κ. Ν. Παππαδόπουλο;. ΒΩΛΟΣ- 
.........................................................................ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΗΑ- 
ΤΡΑ1- κ. Παυσανίας Χοϊδάς. ΣΥΡΟΣ - κ. Ν. Σακκελίων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή AIΙΎΙΓΙΌΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιδλιοπω- 
λεϊον '"0 Φοΐνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΘΤΠΟΛΙΣ- κ. Ιωάννης Παπάδης. διβλιοπώλης. ΦΙΛΙ11- 
11ΟΥΙ10ΛΙΣ· κ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΤΡΝΗ- κκ. Δεκίπρης καί 
Σ’*, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- κ. Σ. Γράσσο;, βιβλιοπώλης. ΑΔΡ1Α- 
ΝΟΥΟΟΛΙΣ- κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ- ·ζ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ- κκ. 
Λ. Γ. Κοΰζης καί Σ’· ΜΥΤΙΛΗΝΗ- κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ" 
Αίδεσ. Άνανίας ’Αλεςανδρίδης. ΣΑΜΟΣ- κ. Σταματιάδης, έφορος τη; Σαμιακής 
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΥΤΤΟΣ- κ. Χρ. Χριστοιβόρυυ. ΑΜΙΣΟΣ- κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. Ξενουβάκης. ΡΟΛΟΣ- κ. Μ. Μαλλιαράκης. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ■ κ. Γ. Β. Λάππας. ΤΕΝΕΔΟΣ- κ. Κ. Κωνβταντινίδης. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου- κ. II. Δ. ΙΙαπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ' κ. Ιωάννης Πιερίδης.

ΒΟΥΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ · κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώιο. ΙΒΡΑ1ΛΑ- κ. Ιωάννης 
Α. Βοσκώφ. ΤΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΫΡΕΛΟΝ · κ. Τηλέμ. Παπάζογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ, 
ΠΙΚΕΤΟΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑ1ΟΒΑΝ · κ. Νικόλαος Καραόίας. ΚΑΛΑΦΑ- 
Τ1ΟΝ- Ζ. Νικ. Κουκλέλης. ΓΙΟΥΡΓΕΒΟΝ- κ. ΕύΊυμ. ΙΙεταλάς. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · 
κ, ’Αχιλλεύς Λ. Βοσκώφ.

ΙΙΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ· κ. ’Ιάκωβος Μόνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ- κ. Ί Κομποβέκρας. ΤΑ1ΓΑΝΙΟΝ- κ. Δημ. Δ. ’Αλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ- κ. Π. Α. Άςιώτης. ΝΙΚΟΛΑ1ΕΦ· 
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ- κ. Νικ. Κ. Μουσούρης. 1ΣΜΛ- 
ΗΛΙΟΝ- κκ. 'Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. Κ1ΣΝΟΒ1ΟΝ- κ. Α. Καρβούνης. MOTION- 
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ- κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ - κ. [1. Έκιντζόγλου.
ΛΟΝΔ1ΝΟΝ- κ. Σ. ΙΙαπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΙΙΟΥΛ- κ. Γ. Θ. Σκρινής. 
ΡΟΥΣΤΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρίας- κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. II. Περβάνογλους. ΙίΑΛΚΟΤΤΤΑ κ.’Ιωάν. Κ. Σταυρίδης. 
ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ- κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιβτασίαι, οί 
βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' ευθείαν είς τήν διεύθυνσιν 
(Elster-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε εις τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ- 
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Stbasse No. 19. Leipzig.
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ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΛΟΥΤΗ.
Τό μοναδικόν τοΰτο σύγγραμμα, απαραίτητον είς πάντα 

Τραπεζίτην,Κεφαλαιούχον, Συμβολαιογράφον,καί 
έν γένει είς πάντα κάτοχον γραμματίων λαχείου, περιέχει.

α'.) ’Επίσημον καί ακριβή Κατάλογον δλων τών ομο
λογιών μετά λαχείου. Αύστριακών, Γερμανικών, Γαλλι
κών, ’Ιταλικών, Βελγικών, 'Ρωσσικών, Έλβιτικών, Τουρ
κικών, 'Ελληνικών, 'Ρωμουνικών κτλ., αΐτινες έκληρώθηααν 
άπό τής πρώτης αύτών κληρώσεως μέχρι 31.’Οκτω
βρίου 1884 καί δέν έπαρουσιάσθησαν άκόμη πρός έξαργύρωσιν.

β'.) Τους Καταλόγους δλων τών αυστριακών καί ουγ
γρικών όμολογιών, έφ’ ών έγένετο κατάσχεσις.

γ'.) Πληροφορίας άκριβεΐς περί τοΰ χρόνου τών κληρώ
σεων, περί τής αξίας τών λαχνών, τοΰ αριθμού τών τίτλων, 
αξίας τών τοκομεριδίων, τοΰ χρόνου καθ’ δν γίνονται αί πλή
ρωμα! αύτών, καί έν γένει πάσας τάς άναγκαίας πληροφορίας.

Έν αντίτυπου φρ. 3,50. Πέντε αντίτυπα φρ. 15. 
Άπευθυντέον διά συναλλαγματικής ή καί γραμματο

σήμων Au Moniteur de la Chance universelie. Vienne 
(Autriche).

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ 
ΒΛΕΜΜΑΤΑ

ΕΠΊ TOY 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-
Τρικυμία έν τω ’Ατλαντική» ίΐκεανώ — Πρώται εντυπώσεις έν ’Αθήναις 
— ’Εν ’Αθήναις — Τό Σούνιον καί ό Υμηττός — 0 Μαραθών καί
ή Αίγινα — '0 ισθμός τή; Κορίνθου καί ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τόν Ταΰγετον — Έπί 
τής Ίθώμης — Τό Πάσχα έν μονή — Άπο τής μονής είς Κρέκι— Έν 
Όλυμπίφ — Άπ’ ’Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή είς τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — Άπό τοΰ Παρνασσού είς Κέρκυραν — 'Η γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τού περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τό παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα μεγάλου 8·’ 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν Άγγλίφ έπί τούτω κατασκευασθέντα, έκδίδεται κατ’ αύτάς 

κομψώς καί πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φράγκων Ί.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσει»;.

Μετάφρασις έκ τού ’Ιταλικού 

καί εισαγωγή

Γ. Μίκονίου 
διδάχτθφος τής Νομιχής.

¥
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι

W. DRUGUL1N 
1885.

Εδρηται παρά τώ τυπογραφείφ 

W. Dkogclix 
έν Λειψία, καί τιμάται φράγκων 5.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις 

Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων 
ΰπά 

Gustave Dori?.

&
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1884.
W. DRUGULIN.

Εκδίδεται κατά τεύχη- τιμή έκάστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Συντάκτης- Δρ. 1. ΠΕΡΒΛΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. BL8TER-STB. 1».

Χαρτοπωλεϊον Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τΰποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Αειψίφ.


