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Εκώ'άεται
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έκαστου μηνάς.

Εν ΛΕΙΨΙΑι τη 1527 Μαΐου 1882

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
’Εκ τών νέων ήμών επαρχιών. Ή χωμύπολιβ Κισσός. — Ή αρχαία ρωΟΟιχί)
φιλολογία κτλ. (τέλος). —Ή τομή τοϋ’Ισθμού τής Κορίνθου. — Τύ φωτογοαφχύν
πολύκροτο». — Σκέψεις νπύ I. Κοατενιέτσχη (μετάφρασις Στεφ. Λοβέρδου). —’ Η χειρίς
(μετάφρ.'A.'Ρ. Ραγκαξή). —’Ερρίκος Οΰόίωΐ', ό” Αγγλος θαλασσοπόρος.— Αί όπλοθήχαι τής Β’ίννηβ χαι τον Βερολίνου. — 'Αρχαιολογική άνακάλυψις. — Βιολάιτη
(συνέχεια). — Σχετικά τινα έπί vijg άνακαλύψεως τής ’Αμερικής. — Τό έν Ίρλανόία

-s-

Τιμή έτηβία
προπληρωμένη
είς χρνσόν.

Φράγκ. 40.
Μάρκ. 32.
Ροϋβλ. 16.

Άρ. 26.

χαχονργημα.' — Πολιτική έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Βιβλιοκρισία. — Γραμματοκι
βώτιου τοϋ 'Εσπέρου.
.ΕΙΚΟΝΕΣ.
Η κωμόπολης Κισσός έν Βίδΰάλία. — Χάρτης τοϋ ’Ισθμού τής Κορίνθου. — Τό
δωτογραφικόν πολύκροτου (έξ εικόνες). — ’Ερρίκος ΟΰΛΤων. — Αί ΰπλοθήκαι τής
ιέννης καί τοϋ Βερολίνου. — 'Ο λόρόος Φρι^ερΤκος Cavendish. — Ό θωμάς Burke.

ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ. -5-

Η Κ25ΙΟΠΟΛ1Σ ΚΙΣΣΟΣ.
(Έκ φωτογραφίας σταλείσης ήμΐν παρά τοϋ K"'J Ί. Ααδοπούλου.)

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ.
Ο ΚΙΣΣΟΣ

κωμόπολις έν Θεσσαλία.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 17.)

·

‘Η είκών αυτή παρίστησι τδν Κισσόν, κωμόπολιν περί το II ήλιον, τής όποιας ή θέσις είναι
γραφικωτάτη. Ώς έν τή είκόνι παρίσταται, ό
Κισσός είναι πλήρης δένδρων καρποφόρων και
άγριων, έν αφθονία πεφυτευμένων είς τήν ώραίαν
αύτήν τοποθεσίαν, και έν μέσφ τών ύπερηφάνων
αύτών δένδρων είναι έκτισμέναι αι οικιαι τής
κωμοπόλεως, ώς συνήθως άπαντά τό τοιοΰτον
εις δλας τάς περί τό Πήλιον κωμοπόλεις. Ό
Κισσός κεΐται εις τούς άνατολικούς πρόποδας
του Πηλίου όρους, καί άπέχει άπό μέν τής θα
λάσσης ήμίσειαν περίπου ώραν, άπό δέ του προς
δυσμάς κειμένου Βώλου άπέχει ώρας πέντε,
άπό δέ τής πρός βορράν Ζαγοράς μίαν καί ήμίσειαν ώραν. Ό Κισσός έχει περί τάς τριακοσίας οικίας, καί κατοικεϊται ύπδ χιλίων πεντακοσίων ψυχών, ή έκ τής θαλάσσης δέ άποψις
αύτοΰ είναι τόσον ώραία καί γραφική, ώστε είναι
ανέκφραστο·? το ποιητικόν καί ύπερήφανον τής
τοποθεσίας οπερ δέν είναι δυνατόν νά παρασταθή
διά τής είκόνος ώς δει, πρό πάντων δε ενεκεν
τής άφθονίας τών δρενδροφυτειών, έντός τών
οποίων κεΐνται αί ώραϊαι οικία
*.
άφανώς.
Ί. Λαδόπουλος.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ

II ΕΠ’ ΑΪΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟϊ ΒΪΖΑΝΤ1ΣΜ0Ϊ.

(Συνέχεια και τέλος.)
Β'.

Κατά τδν ιστ'. αιώνα τό ρωσσικδν κράτος
παριστα οίκτράν ώς πρός τήν διανοητικήν άνάπτυξιν εικόνα. Απανταχού έβασίλευεν ή άμάθεια, περιοριζομένης τής παιδείας έν τφ στενώ
κύκλιο τών ημιμαθών κληρικών. ‘Ως έκ τούτου
καθ’ έκάστην άνεφαίνοντο νέαι αιρέσεις, τά πνεύ
ματα εύρίσκοντο έν μεταβατική τινι καταστάσει,
τό παν έκαλύπτετο ύπδ πέπλου ζοφερού. Με
γίστη ύπήρχεν ή ελλειψις σχολείων, πλήρης δέ
ή πρός τήν διανοητικήν άνάπλασιν αδράνεια.
Έν τούτοις έκ τής ’Ανατολής καί πάλιν έλαμψεν
ό ζωογόνος άστηρ, τφ Έλληνισμφ καί πάλιν
έπεφολάσσετο νά έπιχύση τής παιδείας τό φώς.
Έλλην ύπήρξεν ό σωτήρ τών γραμμάτων έν
‘Ρωσσία. ‘Ο ομογενής ήμών ούτος ήτο ό διά
σημος τού ‘Αγίου Έρους μοναχός, Μάξιμος,
ό Έλλην έπικληθείς (Μαξίμ Γραίκ), δστις τυχαίως άφίχθη είς ‘Ρωσσίαν προσκληθείς ύπό τοΰ
βασιλέως Βασιλείου Ίβάνοβιτς νά καταγράψη τά
άπειρα έν τή βασιλική βιβλιοθήκη άθροισθέντα
Ελληνικά χειρόγραφα, καί δστις έπρόκειτο νά
διανύση τό πλεΐστον τοΰ βίου του έν ‘Ρωσσία
καί ν’ άναθρέψη τήν γενεάν τών νεωτέρων άνδρών, τών έπαξίων ν’ άπαρνηθώσι τήν ζοφεράν
τού ιστ'. αιώνος πραγματικότητα.
Μάςιμος δ Έλλην έγεννήθη έν Ήπείρφ τφ
1480. Έν έτει 1518, έν άνθηρα έτι ηλικία,
μετέβη είς ‘Ρωσσίαν. Είχεν έκπαιδευθή έν
Ιταλία, ιδίως δέ έν Βενετία καί Φλωρεντία,
πόλεσιν, αΐ τινες, ώς γνωστόν, ύπήρξαν ή εστία τών
λογίων Ελλήνων τού ιε'. αιώνος. Έν ’Ιταλία
έμελέτησε τούς κλασικούς συγγραφείς, οΰς άείποτε τούς πρώτους αύτοΰ διδασκάλους
άπεκάλει · έκεΐ έμαθε τήν γαλλικήν καί τήν
ιταλικήν γλώσσαν. Έν Φλωρεντία μεγίστην έπί
τού Έλληνος λογίου έξήσκησεν έπιρροήν δ διά
σημος τής έποχής έκείνης Ιταλός ίεροκήρυ;

‘Ιερώνυμος ό Σαβοναρόλας. 'Άμα τή εις Ελ
λάδα επιστροφή ό Μάξιμος μετέβη εις το όρος
’Άθω, ένθα ένεδύθη το μοναχικόν σχήμα. Μεταβάς εις Μόσχαν έπελήφθη, ώς εΐπομεν, τής
ταξινομήσεως τών έν τή βιβλιοθήκη τοΰ βασιλέως ελληνικών χειρογράφων, τής είς τήν ρωσ
σικήν ή μάλλον σλαβο-ρωσσικήν μεταφράσει»:
τών συγγραμμάτων τών Αγίων Πατέρων καί
τής διορθώσεως τών κακώς έχόντων έν τή ρωσσική μεταφράσει τών Αγίων Γραφών. Άνήρ
έκπαιοευθείς καί άνατραφείς έν τοΐς κύκλοις τού
εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού, είθισμένος δέ νά περιστοιχίζηται ύπδ τής διανοητικής τής Εύρώπης
άναπτύξεως, δέν ήδύνατο νά Οεάται απαθώς τήν
οίκτράν τών γραμμάτων κατάστασιν, δέν ήδύνατο
νά βλέπη άδιαφόρως τδ σκότος τής άμαθείας,
έν φ έκολίοντο ούχί μόνον άπασαι τών πολιτών
αί τάξεις άλλά καί αύτδς δ κλήρος. Όθεν μετά
μεγάλης σπουδής έπελήφθη συγγραμμάτων έν
άρχή δλως θρησκευτικών κατά τών αιρέσεων,
κατά τών Λατίνων, καί κατά τών κακών παρά
τοΐς ‘Ρώσσοις ερμηνειών τής Αγίας Γραφής·,
κατόπιν δέ έστρεψε τδν δεξιώτατον αύτού κά
λαμον καί κατά τών έν τή πολιτεία κακώς
έχόντων. Καθ’ δλην τήν τριακονταετή έν 'Ρωσ
σία διαμονήν του συνέγραψεν εκατόν τεσσαρά
κοντα συγγράμματα πλείστης αξίας, πλούτισα:
ουτω τήν ρωσσικήν φιλολογίαν διά πληθύος δλως
νέων αύτή έργων, μεγάλως έπιδρασάντων έπί
τής διανοητικής άναπτύξεως τών μεταγενεστέρων.
Κατέλιπε -δέ καί πολλούς μαθητάς, διαπρέψαντας
έν τοΐς γράμμασι καί τή πολιτεία, οΐτινες μεθ’
ύπερηφανείας άπεκάλουν έαοτούς "μαθητάς τοΰ
Μαξίμου”, δπερ, ώς λέγει ό Σολοβιώβ, κατα
δεικνύει κάλλιον παντός τήν σημασίαν, ήν έκέκτητο δ διάσημος μοναχός τοΰ Αγίου ’Όρους.
Δυστυχώς καί δ Μάςιμος έγένετο θύμα μοχθηρίας καί κακεντρεχείας τών συγχρόνων του 'Ρώσσων. Οί άντίπαλοι τοΰ δυστήνου ομογενούς ήμών
τούτου διά πολλών ραδιουργιών καί μηχανοραφιών κατόρθωσαν έπί τέλους νά πείσωσι τον βα
σιλέα Βασίλειον, δτι ό Μάςιμος είναι συνένοχος
βογιάρου τινδς έχθρικώς πρός τδν ήγεμόνα διακειμένου. Συνεπεία τής καταγγελίας ταύτης δ
Μάξιμος έκρατήθη έν τή Σιμονόβσκαϊα μονή·
δτε δέ κατόρθωσε ν’ άποδείξη τήν έντελή άθωότητά του, κατηγορήθη καί πάλιν, δτι έν γνωσει
κακώς άνεσκεύασε τδ κείμενον τών έκκλησιαστικών βιβλίων, καί συνεπεία τούτου ή έν Μόσχα
συγκροτηθεί σα τω 1525 Σύνοδος έκήροξεν αυτόν
αιρετικόν καί κατεδίκασεν αυτόν είς ισόβιον ειρ
κτήν έν έτέρα μονή. Έπί Ίωάννου τοΰ Τρο
μερού ό Μάξιμος μετεκομίσθη είς τήν ΤρόϊτσκοΣεργιέβσκαϊαν-Λαύραν, ένθα καί άπέθανε κατά
τδ 155C. ('Όρα τήν έν τέλει σημείωσιν.)
Παρατηρητέον δτι δ Μάξιμος έν τοΐς πλείστοις τών συγγραμμάτων αύτοΰ δίδει προτίμησιν
τή θεολογία καί θεωρεί τήν έκμάθησιν τών κλα
σικών συγγραφέων ύπδ έποψιν κληρικήν · δείκνυται δέ άνήρ μεγάλης παιδείας, άμερολήπτου
κρίσεως καί άνεξαρτήτου χαρακτήρος. Τφ Μαξίμφ τούτφ δφείλουσιν οί 'Ρώσσοι τήν είς 'Ρωσ
σίαν εισαγωγήν τής τυπογραφικής τέχνης, ήν
ούτος είχε μυηθή έν Βενετία. Τοΰτο φανεροΰται
έκ τίνος σωζομένης αύτοΰ έπιστολής, έν ή λέγει,
"δτι έν Βενετία κατωκει φιλόσοφός τις νουνεχής,
Άλδος Μανούκιος έκ Φρυγίας καταγόμενος,
παρ’ φ έσύχναζε πολλάκις”. Ό "Αλδος ούτος
ύπήρξεν είς τών διασημοτέρων έν Εύρόπη τοπο
γράφων.
Κατά προτροπήν τού Μαξίμου έσυστήθη έν
'Ρωσσία τφ 1553 τδ πρώτο» τοπογραφεϊον, τή
δέ α'. Μαρτίου 1564 έξετυπώθη τδ πρώτον έν
'Ρωσσία βιβλίον. Δέκα δλα έδαπανήθησαν έτη
πρδς άνέγερσιν τού οικοδομήματος, τοΰ προσ-
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διορισθέντος διά τυπογραφείο·? και όνομασθέντος
"Τυπογραφική Αυλή (Ile'ianii.iii ΑΒΟρτ.).
'Η έπιρροή τών συγγραμμάτων τού Μαξίμου
υπήρξε τοσοΰτον τελεσφόρος, ώστε μετά, παρέλευσιν μιας μόνης είκοσιπενταετηρίδος μετά τόν
θάνατον αύτοΰ, ίδρύθη έν Κιέβφ (1594) άνωτέρα Σχολή, δνομασθεΐσα "Σχολή τής έλληνοσλαβικής και λατινο-πολωνικής γραφής”, δι ής
έτέθη έν 'Ρωσσία ή βάσις τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως. Έτέρα·? τοιούτου είδους Σχολήν, τήν
“ Έλληνο-λατινικήν” έπικληθεΐσαν έσύστησεν έν
έτει 1633 ό Πατριάρχης Φιλάρετος παρά τή
μονή Τζουδόβφ, ό δέ εύπατρίδης 'Ρτίστεβ, δστις
άνήκεν είς τήν χορείαν τών κατά τούς χρόνους
έκείνους έν 'Ρωσσία λογίων, προσεκάλεσεν έκ
τής έν Κιέβφ Λαύρας είς τήν παρ’ αυτού άνεγερθεΐσαν Άνδρεγιέσβκαίαν μονήν ευμαθείς τινάς
'Έλληνας μοναχούς πρός μετάφρασιν βιβλίων έκ
τής 'Ελληνικής είς τήν Σλαβικήν καί πρδς έκπαίδευσιν τής νεολαίας. Ό "Ελλην μητροπολίτης
Γάζης, IIαίσιος Ληγαρίδης, άφιχθείς είς Μόσχαν
τφ 1660 έξεφράσθη πρδς τδν βασιλέα δτι αί έκ
τού ζητήματος τοΰ Πατριάρχου Νίκωνος προκύψασαι ταραχαί προήλθαν έκ τής άμαθείας τοΰ
λαού καί δτι ή μόνη ριζική θεραπεία συνίσταται
είς τήν ίδροσιν σχολείων. Άλλά καί αύτοι οι
έξ Ανατολής Πατριάρχαι οί προςκληθέντες είς
Μόσχαν δπως δικάσωσι τδν Νίκωνα (1666) κατέπεισαν τδν βασιλέα Αλέξιον νά ίδρύση σχολεία.
’Ήδη δ υίδς τοΰ Αλεξίου Θεόδωρος, μαθών παρά
τού ίερομονάχου Τιμοθέου, διανύσαντος έτη τινά
έν Παλαιστίνη καί έν τφ "Αθωνι, περί τής λυπηράς καταστάσεως τών ελληνικών σχολείων καί
τής ελληνικής παιδείας, άπεφάσισε νά συστήση
έν Μόσχα σχολήν, "παρέχουσαν όφελος τοΐς τε
"Έλλησι καί τοΐς 'Ρώσσοις, συνδιαλάττουσαν
"αύτού: μεταξύ των, συμβάλλουσαν είς τάς
"σχέσεις τής 'Ρωσσίας πρός τήν Ανατολήν, καί
■I "παρέχουσαν τήν παιδείαν προπύργιου άναγκαιό"τατον έν τφ κατά τών αιρετικών καί τών Λα"τίνων άγώνι.” Ή σχολή αυτή ύπήρξεν ή άνωτάτη έν 'Ρωσσία μέχρι τής έποχής έκείνης.
Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, πρδς δν
άπετάνθησαν έκ‘Ρωσσίας πρδς ευρεσιν καθηγητών,
άπέστειλεν είς Μόσχαν (τφ 1685) τούς δύο γνω
στούς άδελφούς Λειχούδας Ίωαννίκιον καί Σω
φρόνιον. Μέ τήν έναρξιν τών παραδόσεων αύτών
άρχεται καί ή ιστορία τής Σλάβο-έλληνικολατινικής ’Ακαδημίας, δπως ώνομάσθη ή άνωτίρω Σχολή. ΊΙ έν αύτή έκπαίδευσις ήτο δλως
βυζαντινο-έλληνική. Οί Λειχοΰδαι εΐχον έκπαιδευθή πρώτον μέν έν Έλλάδι καί κατόπιν έν
Βενετία καί έν Παταυίφ. Έν διαστήματι δκτώ
Ιέτών (1686—1694) διήλθον μετά τών μαθητών
αύτών έν Μόσχα τήν γραμματικήν, τήν ποιη
τικήν, τήν ρητορικήν, τήν λογικήν καί μέρος τής
φυσικής. Τά παρ’ αύτών έκδοθέντα διδακτικά
βιβλία καταδεικνύουσιν δτι έπισταμένως έγνώριζον
τήν τε 'Ελληνικήν καί τήν Ιταλικήν φιλολογίαν.
Έν τή ρητορική, έν τή λογική καί τή φυσική
ήκολούθουν τδν ’Αριστοτέλη’, δστις, ώς έλεγον,
ύπήρξεν ό ηγέτης καί όδηγδς πασών τών ,Άκαδημιών. Κατόπιν μετέβησαν οί Λειχοΰδαι είς
Νόβγοροδ, ένθα ό Πατριάρχης’Ιώβ προσεκάλεσεν
αύτούς (1716) καί τή άρωγή αύτών ίδρυσε·?
έπίσης Σλαβο-έλληνο-λατινικήν Σχολήν. Έπί
έπτά έτη οί Λειχοΰδαι κατεγίνοντο ένταΰθα είς
τήν διδασκαλίαν καί είς τήν έκ τής Ελληνικής
μετάφρασιν βιβλίων σπουδαίως έπηρεασάντων
τήν σύγχρονον ρωσσικήν φιλολογίαν.
Ουτω άπαρχής γενομένης ύπδ τοΰ "Ελληνος
Μαξίμου έπήλθε πλήρης άποκατάστασις τών
φώτων έν 'Ρωσσία παρά τής ύπδ Ελλήνων καί
αύθις ποδηγετηθείσης Ακαδημίας.
Τοιουτο
τρόπως απασα ή αρχαία περίοδος τής ρωσσικής
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φιλολογίας, Βυζαντινή καί παρ’ αύτών τών
'Ρώσσων καλουμένη, έσχε πλήρη τήν τοΰ Βυζαντισμού έπίδρασιν μέχρι τής παρά τού Μεγάλου
Πέτρου άρξαμένης άναμορφώσεως, δτε έπαυσεν
ή βυζαντιακή έπιρροή παραγκωνισθεΐσα ύπδ τής
έκ τής Δύσεως προερχόμενης. Ούδείς δμως
έστίν δ δυνάμενος νά διαμφισβητήση δτι καί
μεταγενεστέρως, τολμώμεν νά ειπωμεν μέχρις
έσχάτων, παρά 'τφ κλήρφ καί τω λαφ, έξαιρέσει
τής άνωτέρας τάξεως τής ^ωσσικής κοινωνίας,
έτηρήθη άλώβητος ή μεγίστη έκείνη έξ Ανατολής
επιδρασις. Καί δμως οί 'Ρώσσοι πειρώνται
παντί σθένει νά καταδείξωσιν δτι ή έπιρροή
αυτή δέν ήτο ισχυρά τοσοΰτον ώστε νά ριζοβολήση παρ’ αύτοΐς. "Τδ ρωσσικδν κράτος εσχη"ματίσθη, λέγει ό διάσημος 'Ρώσσος ιστορικός
"Σολοβιώβ (Ιστορία τής 'Ρωσσίας Τομ. Λ. σελ.
"273—274) έπί γής παρθένου, έφ’ ής ή ιστορία
"καί δ πολιτισμός ξένου έθνους ούδέν κατέλιπον
"ίχνος- ούδεμία παράδοσις, ούδέν καθίδρυμα
"έκληοοδοτηθη έκείνη τή ρωσσική κοινωνία ήτις
"ώφειλε ν’ άρχίση τδν ιστορικόν αύτής βίον διά
"τών ιδίων της μόνον μέσων. 'Η νεογεννηθεΐσα
"κοινωνία άπέφυγε ξένην ίσχυράν έπιρροήν έκ
"μέρους έθνών έν κρείττονι πολιτική θέσει εύρι"σκομένων. Ή ‘Ρωσσία παρεδέςατο τδν χριστια
νισμόν έκ Βυζαντίου, καί ώς έκ τούτου τδ
"Βυζάντιον μεγάλην έσχεν έπιρροήν έπί τού βίου
"τής νεαράς ρωσσικής κοινωνίας· άλλ’ ό Ελλη
νισμός έσχεν έπιρροήν έπί τής 'Ρωσσίας κατά
"τόσον μόνον καθ’ δσον έθέλησεν αυτή μόνη νά
"παραδεχθή τοιαύτας μορφάς, ών οί 'Ρώσσοι
"ήθέλησαν νά δεχθώσι τήν έπιρροήν ούτε ή
"κληρική άρχή οΰτε ή κοσμική τής ’Ανατολικής
"Αύτοκρατορίας ήδύναντο νά έχωσι πλήρη έπιρ
ροήν έπί τών διαφόρων φάσεων τοΰ ρωσσικοΰ
"βίου· αί βυζαντιακαί πολίτικα! γνώσεις διοχε'τευόμεναι είς 'Ρωσσίαν παρά τού κλήρου ήδύ
ναντο τότε μόνον νά έπιτύχωσι καιρίαν άπόσβεσιν
"φάσεών τινων τοΰ ρωσσικοΰ βίου, δτε αί φάσεις
"αύται εΐχον ήδη τελείως σαλευθή συνεπεία
"έσωτερικών αιτίων.” Συμφωνούμε·? καί παραδεχόμεθα δτι ή έπιρροή δέν ήτο δλική καί δτι
δέν άνεφάνη καθ’ δλα τά βήματα τής ιστορικής
πορείας τοΰ ρωσσικοΰ βίου· δτι δμως τήν δια
νοητικήν αύτής άνάπτυξιν καί τήν άρχαίαν αύτής
φιλολογικήν πορείαν οφείλει άποκλειστικώς
ή Ρωσσία τφ Βυζαντισμφ, τούτο είναι γεγονδς
άναμφισβήτητον, ώς έπειράθημεν νά καταδείξωμεν τοΰτο έν τή παρούση διατριβή.
Σημ. Έν τή “Συλλογή ιστορικών έγγράφων τών ευρισκομένων έν ταΐς βιβλιοθήκαις
καί τοΐς άρχείοις τού ρωσσικοΰ Κράτους”, τή
έκδοθείση έν Μόσχα ύπδ τής άρχαιογραφικής
έπιτροπής τής αύτοκρατορικής ’Ακαδημίας έν
ετει 1819, έν Τόμφ Λ', σελ. 141 εδρηται
εκθεσις άνακρίσεως τοΰ Μαξίμου, ήν παρα
θέτομε·? δπως καταδείξωμεν όποια αισθήματα
ετρεφον οί σύγχρονοι αύτοΰ 'Ρώσσοι κατά τών
'Ελλήνων καί πόσον άγνώμονες έδεικνύοντο πρός
τήν τελεσφόρον έπιρροήν τοΰ Ελληνισμού. "Ό
' Μάξιμος κατέθεσε·?· Ό Βερέγιεν μοί είπε·?
δτι ό βασιλεύς (Βασίλειος) όλίγον λυπεΐται
τούς άνθρώπους· αμα δέ έφθασαν ένταΰθα οί
Έλληνες ή χώρα ήμών έγένετο άνάστατος·
μέχρι τοΰδε διήγομεν έν ησυχία καί ειρήνηαμα δμως έφθασεν είς 'Ρωσσίαν ή μήτηρ τοΰ
βασιλέως, ή μεγάλη δούκισσα Σοφία μετά τών
Ελλήνων σας, ήρξαντο διχόνοιαι καί έριδες,
ώς παρ’ ύμΐν έν Βυζαντίφ έπί τών αύτοκρατόρων ύμών. Καί έγώ άπήντησα τφ Βερέγιεν
η ρήτηρ τοΰ βασιλέως, ή μεγάλη δούκισσα
' Σοφία, είναι γένους μεγάλου, πατρόθεν μέν έξ
"οίκου βυζαντινού, μητρόθεν δέ έκ τού μεγάλου
"δουκδς τής .έν. ’Ιταλία Φερράρης. Καί δ Βερέ
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γιεν μοί άπήντησεν· Όπωςδήποτε έκ Βύζαντίου ήλθον αί διχόνοιαι είς τήν 'Ρωσσίαν.
"Μεθ’ δ μέ ήρώτησεν Επιθυμείς, ό μέγας
δούξ νά σοί χορηγήση τήν άδειαν νά έπανέλθης
εις το Αγιον Όρος; Άπαντήσαντος έμού, δτι
τούτο καί έπιθυμώ, άλλ’ ό μέγας δούξ άρνεΐται,
•"προσέθηκεν ό Βερέγιεν Ούτε καν νά τδ φαντασθής, άφ’ ού άπαξ ήλθες ένταΰθα, καί είσαι
'άνήρ σοφός καί είδες ένταΰθα τά τε αγαθά καί
τα κακά ήμών, δύνασαι έπιστρέφων έκεΐ νά
διηγηθής τά πάντα.”
Τδ έγγραφον τοΰτο
(ΖειΡ°7Ρα'Ρ0’'') εύρίσκεται έν τφ έν Μόσχα άρχειοφυλακίφ τοΰ ύπουργείου τών Εξωτερικών
ύπ’ αυξοντα αριθμόν 172.
Κ. Λ. Παλαιολόγος.

ΤΕΛΟΣ.

Η ΤΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
(Μετά χάρτου, 8ρα σελ. 20.)

Ή έναρξις τών έργασιών πρδς διάτρησιν τού
κορινθιακού ’Ισθμού έγένετο ήδη έπισήμως. Τή
22 ’Απριλίου (έτ. παλ.) δ βασιλεύς ήμών άνώουξε διά τοΰ πτύου τδ πρώτον χώμα, καί έτέλεσεν ουτω τά έγκαίνια έργου μεγάλου, μεγίστην
διά τήν φίλην ήμών πατρίδα έχοντος σπουδαιότητα.
Ούδείς κόλπος τής Μεσογείου είχε κατά τήν
αρχαιότητα σημασίαν τοσαύτην, δσην δ τής
Κορίνθου. Είσδύων εις τά σπλάγχνα τής Ελλά
δος, κεχωρισμένος δέ άπό τοΰ Αιγαίου Πελάγους
διά στενής λωρίδος γής (τοΰ ’Ισθμού) ό κορινθια
κός κόλπος, ένεκα μάλιστα τοΰ δυσκόλου καί
έπικινδύνου περίπλου τής Πελοπονήσου, άπετέλει
τδν συντομώτερον καί άσφαλέστερον μεταξύ δύ
σεως καί ανατολής σύνδεσμον. Πόλεις πολυάν
θρωποι καί πλούσιαι έκόσμουν τά παράλια αύ
τοΰ, έν αίς πρώτιστη πασών ή Κόρινθος, τδ
κέντρο·? τοΰ άρχαίου πολιτισμού. Ήδη κατά
τούς αρχαίους έκείνους χρόνους είχε κατασκευασθή
πρδς εύχερεστέραν συγκοινωνία διά τού ’Ισθμού
δδδς τεχνητή καί ομαλή, δ διωλκός, δι’ ού
μετεκομίζοντο άπό τής μιας θαλάσσης είς τήν
άλλην τά έμπορεύματα καί τά μικρά πλοιάρια.
Ένεκα δέ τής μεγάλης έμπορικής κινήσεως
προήχθη ή πόλις τής Κορίνθου είς τοσοΰτον
πλούτου.
Ούτως έχόντων τών πραγμάτων φυσικόν ήτο
νά γείνη ένωρίς ήδη σκέψις περί διατρήσεως
τής μικράς ταύτης λωρίδος τής γής καί περί
σχηματισμού Οαλασσίας όδού, διευκολυνούσης τδ
έμπόριον καί τήν ναυτιλίαν. Πρώτος δ Περί
ανδρος, δ τής Κορίνθου τύραννος, άνήρ μεγαλεπήβολος καί ισχυρός, διενοήθη έν έτει 625 πρό
Χρ. ν’ άφαιρέση τό κώλυμα τούτο, τδν Ισθμόν.
Άγνωστον δμως διατί τδ σχέδιον δέν έξετελέσθη.
’Αλέξανδρος δ Μέγας, δ ένδοξος κατακτητής,
ήθελε κατορθώσει αύτό έάν δέν άπεσπάτο παρά
τών έπανειλημμένων αύτοΰ έκστρατιών. Κατά
Στράβωνα Δημήτριος δ Πολιορκητής άνέλαβε πάλιν τδ σχέδιον, άλλ’ έμποδίσθη είς τήν
εκτέλεσίν του δΐ αιτίαν, ήν ήμεΐς σήμερον θεωροΰμεν γελοίαν. Οί μηχανικοί αύτού δηλαδή
τώ παρέστησαν, δτι ουσης τής έπιφανείας τοΰ
κορινθιακού κόλπου κατά πολύ ύψηλοτέρας τής
τοΰ Σαρωνικοΰ, άφευκτος έπέκειτο ό κίνδυνος
τής καταποντίσεως τής τε Λίγίνης καί τών πέριξ
νήσων. Κατά τδν Σουετώνιον καί τδν Πλού
ταρχον καί δ ’Ιούλιος Καΐσαρ, δ έν τή θέσει
τής καταστραφείσης Κορίνθου τήν νέαν Κόρινθον
(colonia Julia Oorinthus) ίδρύσας, ένετείλατο
τώ τότε έξόχφ μηχανικφ Άνιέρφ νά μελετήση
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τδ εργον. Μόλις δμως δ Νερών σοβαρώς έπε
λήφθη τής έκτελέσεως αύτοΰ. ,’Εν έτει 67 μ. Χρ.
δ Νέρων ίδίαις χερσίν .άνώρυξε τδ πρώτον χώμα
εν τφ Ισθμφ, δπου έξακισχίλιοι ’Ιουδαίοι δούλοι,
καί κατάδικοι είργάζοντο. Αί έργασίαι έβαινον
απροσκόπτως δτε έπανάστασις έκραγεΐσα έν Γαλ
λία και ό έπελθών θάνατος τοΰ αύτοκράτορος
παρεμπόδισαν αύτάς. Ό Δίων Κάσσιος διηγείται
δτι φαινόμενα έκτακτα καί φρικώδη, θρήνοι κ,αί
στεναγμοί ύπόγειοι, αίμα άναβρΰον έκ τοΰ έδάφοος κ. τ. τ. κατεφόβισαν τούς έργαζομένους,
οΐτινες έντρομοι έγκατέλιπον τά έργα. ΙΊαράδοσίς
τις αναφέρει δτι τό αύτό συνέβη καί έπί Ενετο
κρατίας, δτε οί κατά διαταγήν τής ένετικής δη
μοκρατίας έργαζόμενοι είς τήν διάτρησιν τοΰ
Ισθμού είδον αίφνης άναβρΰον αίμα καί καταπτοηθέντες παρήτησαν καί πτύα καί άξίνας.
Φαίνεται δτι ό είς μέρα τινα τοΰ έδάφους εύρισκόμενος έρυθρόλιθος ήτο δ τούς προληπτικούς
εκείνους άνθρώπους φοβίσας καί δ τήν παράδοσιν
γεννήσας. Βαθμηδόν δμως έσχηματίσθη ή ιδέα
δτι τδ έργο·? είναι άδύνατον καί έπί αιώνας δλους
ούδείς πλέον έσκέφθη περί αύτοΰ, ούδείς έπε
λήφθη αύτοΰ.
Η δόξα αδτη έπεφολάσσετο εις τούς καθ’
ήρ·®? χρόνους. Μετά άποτυχούσας τινάς άποπείρας, οίον τής τοΰ Γάλλου Viblet d’ Aoust
εν ετει 1826 καί τής τών τραπεζιτών Piatt καί
Chollet εν ετει 1870, ή Ελληνική κυβέρνησις
παρεχώρησε τδ εργον τφ Ουγγρφ στρατηγφ Tukr
και τή ύπ’ αύτού σχηματισθείση 'Εταιρία, ήτις,
ώς γνωστόν, ήρξατο ήδη τών έργασιών. Περί
τής τελετής τών έγκαινίων παραπέμπομεν τδν
αναγνώστην είς τάς έξ 'Αθηνών άνταποκρίσεις,
αιτινες άφηγούνται αύτήν έν έκτάσει. Εν
ταύθα παραθέτομεν ύμού μετά μικρού χάρτου
τής Κορίνθου καί τών πέριξ καί σύντομον περι
γραφήν τής Οέσεως ώς καί στατιστικάς τινας
πληροφορίας.
0 Ισθμός τής Κορίνθου, κείμενος μεταξύ
τών Γερανείων δρέων πρδς βορράν καί τών
Ονείων δρέων πρός μεσημβρίαν σχηματίζει στενόν
δροπεδιον ύψους 78 μέτρων ύπεράνω τής έπιφανειας τής θαλάσσης. Τδ μήκος αύτοΰ είναι
3'/2 χιλιομέτρων, ή δέ φυτεία του συνίσταται
είς θαλάσσια πεΰκα καί είς μικρούς θάμνους,
οΐτινες εν τώ άμμώδει έδάφει δέν έπιδίδουσιν.
Τον ’Ισθμόν διασχίζουσι λοξώς τά έρείπια τού
μεγάλου τείχους, τδ όποιον άνηγέρθη πρδς προφύλαξιν τής Πελοποννήσου άπό έχθρικάς έπιδρομάς· κεΐνται δέ καί ένθεν κάκεΐθεν έρείπια
καταστραφεισών άρχαίων πόλεων καί κωμοπόλεων.
Είς τό στενώτερον σημεΐον τοΰ ’Ισθμού μεταξύ
τών δύο θαλασσών φαίνονται τά ίχνη τών έπί
Νέρωνος γενομένων έργασιών πρδς τό μέρος τού
Σαρωνικοΰ κόλπου φαίνεται άνόρυξις έχουσα
πλάτος μέν 40 μέτρων μήκος δέ 1500 μέτρων
πρδς το μέρος τού κορινθιακού κόλπου τά ίχνη
τών έργαστών είσί καταφανή είς άπόστασιν δύο
περίπου χιλιομέτρων άπό τής θαλάσσης. Πρός
τούτοις διακρινονται καί ίχνη φρεάτων καί δοκι
μαστικών έργασιών είς βάθος 3—16 μέτρων.
Ί ών φρεάτων τούτων τά έπιμελώς λελαξευμένα
τοιχώματα διετηρήθησαν έπί 18 δλους αιώνας!
Κατά τά ύπδ τοΰ στρατηγοΰ Tuiir έν τή
τελευταία γεωγραφική Εκθέσει τής Βενετίας
έκτεθέντα, δέον νά προτιμηθή ή γραμμή τοΰ
Νέρωνος, διότι είναι ή εύθυτέρα. Αί δύο άλλαι
γραμμαί, αιτινες έτέθησαν μέν ύπδ σκέψιν, άλλ’
έγκατελείφθησαν, είσίν ή μέν ή παρακολουθούσα
τάς κάτωθεν τοΰ ’Ισθμού κοιλάδας καί τδ άρχαΐον τείχος καί καταλήγουσα πρδς βορράν τής
νέας Κορίνθου, ή δέ έτέρα, ή μεσημβρινωτέρα
Ερχόμενη από τών Κεγχρεών καί πρδς νότον
τής νέας Κορίνθου καταλήγουσα. Άμφότεραι
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αί γραμμαί αυται είναι μακρότεραι, ή μέν πρώτη
έχουσα μήκος 6740 μέτρων, ή δέ δεύτερα 11
χιλιομέτρων, έν ω ή γραμμή τοΰ Νέρωνος μόλις
έχει μήκος G342 μέτρων. Έάν προσθέσωμεν
εις τούτο δτι ή γραμμή τοΰ Νέρωνος εύθεΐα
ούσα μέγιστον έχει διά τήν ναυτιλίαν πλεονέ
κτημα πειθόμεθα δτι ταύτην κατά φυσικόν λόγον
έπρεπε νά προτίμηση ή τδ έργον άναβοΰσα
Εταιρία. Τά έξοδα τής διατρήσεως ύπελογίσθησαν είς 50 εκατομμύρια φράγκων, δι α έξεδόθησαν ήδη μετοχαί, αΐτινες κατά τάς τελευ
ταίας ειδήσεις ύπερεκαλύφθησαν, διότι ή έπιχείρησις μεγίστην παρουσιάζει πιθανότητα έπιτυχίας. Μέ δλην τήν δυσκολίαν τής διαβάσεως
τού Ισθμού και σήμερον ήδη ή διά θαλάσσης
κίνησις έν τε τφ Κορινθιακά κόλπω και έν τω
Σαρωνικφ εΐναι ζωηρά. Τά κατά μέσον δρον
κατ’ έτος είς τούς παρά τόν Ισθμόν λιμένας
προσορμιζόμενα ατμόπλοια (εξαιρέσει απείρων
ιστιοφόρων) είναι 450.
Άφ’ ετέρου δέ τά τόν
Μαλέαν έτησίως περιπλέοντα εΐναι 1500 άτμόπλοια ταχυδρομικά,
άλλα τόσα έμπορικά
και ιδιωτικά, καί 300
περίπου πολεμικά. "Οταν
δέ λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι
οί άνεμοι έν τφ κορινθιακφ κόλπφ εΐναι και
ηπιότεροι και εύνοϊκώτεροι δέν εΐναι δύσκολον
νά ύποθέσωμεν δτι δλα
σχεδόν τά σήμερον τόν
Μαλέαν περικάμπτοντα
ατμόπλοια θά προτιμήσωσι τόν διά τού κοριν
θιακού κόλπου πλοΰν.
Διά τής θαλασσίας ταύ
της οδού συντέμνεται ή
άπόστασις διά τάς ’Αθή
νας καί έν γένει διά τήν
’Ανατολήν κατά 185 μέν
θαλάσσια μίλια διά τά
έκ Τεργέστης έρχόμενα
πλοία, κατά 95 μίλια
διά τά έκ Μασσαλίας
και Γενούης και κατά
38 μίλια διά τά έξ 'Ι
σπανίας κα'ιΓιβραλτάρης,
δπερ έλαττόνει τόν πλούν κατά 24, 15 καί 8
ώρας καί έπιφέρει μεγάλην είς τήν καύσιμον
ύλην οικονομίαν.
Είς τήν τομήν τοΰ ’Ισθμού τής Κορίνθου
πρώτιστον καί άμεσον συμφέρον έχει ή Ελλάς,
διότι δι’ αύτής μεγάλη θέλει δοθή εις τό έλληνικόν έμπόριον καί είς τήν βιομηχανίαν άνάπτυξις ■ ό δέ κορινθιακός κόλπος θέλει άνακτήσει
τήν άρχαίαν αύτοϋ δόξαν καί τήν άρχαίαν αύτού
σπουδαιότητα.

ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ Π0ΛΪΚΡ0Τ0Ν.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 21.)

Πρό έτών ήδη τό ζήτημα τής στιγμιαίας διά
τής φωτογραφίας άποτυπώσεως έπασχολεΐ τούς
περί τήν φωτογραφίαν καταγινομένους. Κατά
τό 1874 ό Janssen έκαμε τοιαύτας δόκιμά;
άποβλεπούσας εις τήν κίνησιν τών ουρανίων σω
μάτων, ό δέ Mvybeidge έπειράθη νά μεταδώση
φωτογραφικός τάς κινήσεις τών ζώων καί τοΰ
άνθρώπου. Πρώτος δμως ό MabJey έσχάτως
κατόρθωσε νά φωτογράφηση πετώντα πτηνά.

15 27 Μαΐου 1882.

πολυκρότφ εΐναι αύτη J/too τοΰ δευτερολέπτου.
'II φωτογραφική υελος δέον ν’ άντικρύση δωδεκάκις τό φωτογραφούμενον άντικείμενον. 'Ο
Μαβευ έδοκίμασε νά διπλασιάση τήν ταχύτητα
καί κατόρθωσε νά ένεργήση φωτογραφικάς Απο
τυπώσεις έν διαστήματι ήμίσεως δευτερολέπτου ■
επομένως ή θέσις ήτο */ΐ4θθ τοΰ δευτερολέπτου.
Μόνον δΐ αύτού τοΰ τρόπου κατωρθοΰτο νά φωτογραφηθή ή ταχυτάτη τών πτηνών πτήσις,
διότι διά τής ταχύτητος εξαλείφεται ή τής κινήσεως τών πτερύγων μετάθεσις.
Παραλείπομεν ένταΰθα τεχνικάς τινας λεπτο
μέρειας ώς πρός τήν τοποθέτησιν τών ύέλων,
τήν αυτόματον άντικατάστασιν αύτών χωρίς νά
έπηρεασθώσιν ύπό τοϋ φωτός κ. τ. τ. Πάντα
ταΰτα πραγματοποιούνται έν τφ φωτογραφικό
πολυκρότφ, διά τής έπινοήσεως τοΰ οποίου ό
Μαβευ άνεδείχθη έπιδέξιος μηχανικός ώς πρό
πολλοΰ ήτο ήδη γνωστός ώς έξοχος φυσιολόγος.
Τής περιέργου ταύτης
έφευρέσεως, τής προωρισμένης νά διευκολύνη σημαντικός τάς
φυσιολογικός μελέτας,
μεταδίδομεν ένταΰθα ει
κόνας τινάς πρός πλειοτέραν τοΰ Αντικειμένου
διασάφισιν. 'Η μία εΐκών παριστα τό φωτο
γραφικόν
πολύκροτον
έξωτερικώς, ή έτέρα τόν
έσωτερικόν αύτοϋ μη
χανισμόν· άλλη τόν θη
ρευτήν μέ τό βπλον εις
χεΐρας καί σκοπεύονταέτέρα τήν τοποθέτησιν
τών φωτογραφικών πλα
κών μετά τών φωτο
γραφικών Αποτυπώσεων,
καί αί δύο τελευταία·.
ΣαρωνΜίοε κολπο?
τάφωτογραφηθέντα πτη
νά μεγαλυνθέντα διά
τής συνήθους έν τή φωτογραφίφ μεθόδου.

Διά τής πρωτοτύπου ταύτης έφευρέσεως μετ’
ού πολύ ή πτήσις τών πτηνών θ’ άποκαλύψη
ήμΐν πάντα τά μυστικά της, καί έάν τό ζήτημα
τής έναερίου κινήσεως συμβαδίση μετά τής με
λέτης περί τής πτήσεως τών πτηνών δυνάμεθα
πεποιθότως νά έλπίσωμεν δτι καί ό μύθος τοΰ
’Ικάρου μετά βραχύ θά καταστή πραγματικότης.
Ό Μαβευ είναι εις έκ τών πρώτων τών
έφαρμωσάντων τήν φωτογραφίαν έπί τών φυσιο
λογικών μελετών. Ήνάγκασε τά ύπό έξέτασιν
όργανα νά έγγράψωσιν άφ’ έαυτών πάντα τά
φαινόμενα τής κινήσεως αύτών, νά συντάξωσι
τρόπον τινά τήν ιδίαν αύτών βιογραφίαν. Μέχρι
τοΰδε ή γραφική μέθοδος έπέβαλλε σύνδεσμον
ύλικόν μεταξύ τοΰ ύπό έξέτασιν ζώου καί τής
έξεταστικής μηχανής. Χάρις δμως εις το ύπό
τού Μαβευ έπινοηθέν φωτογραφικόν πολύ
κροτο ν ό σύνδεσμος ουτος κατέστη περιττός,
τούλάχιστον διά τινας μελέτας έπί τής κινήσεως
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τών ζώων, έπί τής πτήσεως τών πτηνών κ. τ. τ.
Δι’ αυτού τοΰ έργαλείου ή φύσις συλλαμβάνεται
οίονεί έπ’ αύτοφόρφ, χαράττουσα τά ίχνη τών
ταχυτάτων κινήσεων, ας ό όφθαλμός άδυνατεΐ
νά παρακολούθηση. Μέ τό πολύκροτον τοΰτο
έν χερσίν ό έπιστήμων μεταβάλλεται είς θηρευ
τήν · ή φύσις δέν προσέρχεται πρός αύτόν, άλλ’
αύτος προσέρχεται πρός τήν φύσιν, ής άποκαλύπτει τινά τών μυστηρίων. Ή φυσεκοθήκη
του περιέχει 25 φωτογραφικάς ύέλους, αΐτινες
άλληλοδιαδόχως τοποθετούνται καταλλήλως πρός
τόν σκοπόν.
Ό θηρευτής έξέρχεται είς Θήραν, βλέπει πτη
νόν, σημαδεύει καί κτυπα. Άλλά δέν εΐναι έκπυρσοκρότησις φονική ή έκ τοΰ δπλου του έξερχομένη, άλλά μόνον κρότος τροχού, κρότος τής
έντός τοΰ κοντακίου στρεφομένης πλακός. °Εν
δευτερόλεπτον διαρκεϊ ό κρότος ουτος καί ή
πλαξ περιέχει ήδη 12 μικράς φωτογραφικάς άποτυπώσεις, παριστώσας τάς διαφόρους τοΰ πτηνού
κατά τήν πτήσιν θέσεις. Ή πλάξ αδτη διά έντέχνου μηχανισμού άντικαθίσταται δι’ άλλης.
Πρός παραγωγήν τών δώδεκα φωτογραφιών έν
διαστήματι δευτερολέπτου άπαιτεΐται ή θέσις
(pose) νά ήναι βραχυτάτη · έν τφ φωτογραφικφ

ΣΚΕΨΕΙΣ.
Ί’πό I. Κοστενιέτσκη.
Σ. τ. Δ. >Εν τφ αίώνι τούτφ τοϋ ύλισμοϋ καί τή;
οοκησισοφίας άσμενοι καταχωρίζομεν τήν έμβριθή διατριβήν τοϋ Ρώσσου Κοστενιέτσκη, ήν μετέφρασεν ό έν
Ροστοίίιρ λόγιος ήμών φίλος, κ. ΣτέφανοςΛοδέρδος.

Ιό περί τής έξαημέρου δημιουργίας ζήτημα
κατέχει εξοχον θέσιν έν τή σειρά τών θεολογικών
ζητημάτων. Περί τήν διεπίλυσιν αύτού ήσχολήθησαν έξ άρχαίων χρόνων διάσημοι θεολόγοι,
έν οΐς καί βαθεΐς νόες, οΐοι Βασίλειος ό μέγας
καί ό ιερός Αύγουστΐνος, μεθ’ δλην δμως τήν
έμβρίθειάν των δέν κατώρθωσαν νά πείσωσι τούς
σκεπτικούς ενεκα τοΰ θεωρητικού χαρακτήρο;
τών έπιχειρημάτων των μή έπικυρωθέντων ύπό
ισχυρών διδομένων έκ μέρους τών φυσικών έπιστημών, αΐτινες μέχρι τών άρχών τοΰ 19°“ αί
ώνος διετέλουν εις νηπιώδη κατάστασιν. Άλλά
νΰν, χάρις είς τήν ωριμότητα καί έπεξεργασίαν
τών έπιστημών τούτων, τό περί τών Βξ ημερών
πρόβλημα κατέστη προσιτόν καί είς αύτούς τούς
μή θεολόγους ■ δΐ δ καί ό άνώνυμος συγγραφεύς
τοΰ .'πονήματος έπιγραφομένου "Η Κοσμογνωσία”, έν τώ προλόγφ αύτού, εύτόλμως εΐπεν
""Ας προβώμεν μετά τοΰ φωτός τής έπιστήμης
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Τθ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΝ.

είς μεγάλην άντιπαράστασιν. Άφ’ ένός, άνοίξωμεν τήν Βίβλον τής Φύσεως, άφ’ έτέρου δέ
τήν 'Ιεράν Γραφήν, καί άντιπαραβάλωμεν άμ
φότερα τά κείμενα, δπως μάθωμεν, αν ακριβώς
πηγάζωσιν έξ ένός καί τοΰ αύτοϋ αυτουργού” . . .
"Έν άρχή έποίησεν ό Θεός τόν ούρανόν καί τήν γην.”
Ό 'Ιστορικός μάς διδάσκει δτι έν άρχή ούδέν
ύπήρχεν, έκτύς τοΰ Θεοΰ, καί δτι ό Θεό; έκ τοϋ
"μηδενός” έπλασε τόν ούρανόν καί τήν γήν.
Μετά ταΰτα έπειδή ή γή, έξελθοϋσα έκ τοΰ μη
δενός είς κατάστασιν χάους, ήν άμορφος καί
έντελώς κενή, ό Θεός είπε · "γενηθήτω φώς”.
Κατόπιν τούτου έτελέσθη ή σύστασις τοΰ παντός.
Έν τή συνοπτική ταύτη είκόνι διεχαράχθη ή
άΡΖ.ή τοϋ κόσμου. Ένταΰθα παρατηρούνται δύω
έργα- πρώτον μέν ό Θεός παρίσταται ώς Δημι
ουργός, ένεργών διά τής δυνάμεώς του έπί τής
άβύσσου τοΰ μηδενός, δεύτερον δέ ώς Μορφωτής,
ένεργών δυνάμει τής σοφίας του έπί τοϋ χάους,
εξ ου έμελλε νά τελειοποίηση τό σύμπαν έν τή
συμμέτρφ αύτοϋ τάξει καί αρμονία πάντων τών
μερών πρός το σύνολον καί έν τή διατηρήσει
τής τάξεως έκείνης, ήτις, ώ; έξήλθεν έκ τών
χειρών τοΰ Πλάστου, ούδέποτε ούδαμώς μεταβληθήσεται κατά τήν διάρκειαν πολλών χιλιε
τηρίδων. Ό Ιστορικός μετ’ Ασυνήθους άκριβεία;
ΐςεφράσθη περί τοΰ πρώτου έργου τής δημι
ουργίας· έποίησεν έκ τοΰ μηδενός ήτοι έζ τοϋ

μή δντος · έν τώ δευτέρω ύπέδειξε τήν άνάπτυξιν τοϋ ζωικού βίου είς πολυειδεΐς ζαί τελειοτάτας μορφάς. Ιδού πόσον Ακριβής εΐναι ή
γλώσσα τής Ιερά; Γραφής. Καθίσταται άρα γε
δυνατή ή έλαχίστη διαμφισβήτησι; έν τή μαρ
τυρία αύτών τούτων τών γεγονότων;
"'Η δέ γή ήν Αόρατος καί κενή.”
Πρός Αναγωγήν τής ύλη; έξ άμορφου εϊς
πρακτικήν ενεργόν κατάστασιν, άπαιτεΐται, έκτος
τή; δημιουργικής δυνάμεώς, δημιουργικός καί
παντεπόπτη; ζαί τά πάντα διευθετών Νοΰς.
Είς αύτόν μόνον όφείλεται ή διάταξι; τών σο
φών καί το παν διεπόντων νόμων ή φυσικών
δυνάμεων, τών έξασκουσών έπιρροήν έπί τή;
ώρισμένη; ένεργεία; τή; ύλης, έπί τή; μορφή;
αύτής καί έπί τή; προμεμελετημένης διευθύνσεω; τών Αρχικών τούτων δυνάμεων προς έζπλήρωσιν Ακριβώς ώρισμένου σχεδίου καί ένότητος τοΰ σκοπού. "Ας έπεξηγήσωμεν τό θέμα
τούτο. Έάν ή ΰλη δέν έπλάσθη, άλλ’ έτύγχανεν αιώνιο; καί έξ ούδενός έλάμβανεν αρχήν
έκτύς άφ’ έαυτής, τότε δέον νά ή ανεξάρτητο;
κατά τήν ούσίαν τής ύπάρξεώς της ■ τουθ’ δπερ
δέν έπιβεβαιοΰται ύπό τής πείρα; · τούναντίον,
βλέπομεν, δτι ούχί τά άτομα τή; υλη; μεταβάλλουσι τά; ιδιότητά; των, άλλ ή προσαρτηθεΐσα εί; αύτά δύναμις, ζατά τά; ποικίλας αύτής
έμφανίσεις, διευθυνομένας άναλόγως τών δημι
ουργικών ιδανικών ή τύπων. — I I δύναμις αύτη

έπενεργεΐ επί τών άτόμων τής ΰλη;, άτινα μένουσιν άμετάβλητα, είτε συνέρχονται ύπό τήν
έπιρροήν τή; δυνάμεώς έζείνη; είς πρίσμα ή εις
ρομβόεδρον όρυκτοϋ ή άλατος, είτε εισέρχονται
είς τήν σύνθεσιν δογανισμοΰ, συνιστώντα διακε
κριμένα άπό τών χημικών συνδυασμών πλέγματα,
καί έν τή περιπτώσει ταύτη ύπείκουσιν είς νό
μους άνωτέρα; τάξεως. Τό φυτόν ή ό ζωικός
όργανισμό; δέν είναι άπλοΰν σύμπλεγμα άτό
μων, έν εΐδει απλών σωμάτων δξυγόνου, ύδρογόνου, ανθρακικού δξέος, σπλίγνεος καί λ., άλλ’
ιδιαιτέρα τοπική δύναμις, ήτις χαρακτηριστικός
παράγει έκεϊνο ιδίως τό φυτόν ή τόν δργανισμόν,
οποίων έστί χρεία, ώστε Αντιπρόσωπος γνωστής
δργανιζής ή δρυκτής μορφής παρίσταται ούχί ή
υλη. άλλά δύναμις, ειδικός παράγουσα αύτήν την
μορφήν. Άλλ’ έάν ή ρηθεϊσα δύναμις πανταχοϋ
ένεργεΐ ούχί συγζεχυμένως, άλλά μεθ’ ώρισμένου
σκοπού· έάν έναργώς καθορώμεν, δτι πάντοτε
καί πανταχοϋ γνωστά δρυκτά κέκτηνται γνωστά;
μορφάς, δτι τά άτομα συνέρχονται ζατά γνωστήν
Αριθμητικήν σχέσιν, δτι ή κίνησις τών άτόμων
διευθύνεται πρό; έπίτευξιν γνωστών άποτελεσμάτων, δτι εί; τάς άνωτάτα; τάξει; τή; πλάσεως,
διά μέσου τών αύτών εκείνων άτόμων, άτινα
εισέρχονται καί είς τά άψυχα σώματα, έπιτυγχάνεται μεγαλοπρεπή; έμφάνισις ζωής, πολλα
πλασιασμός τών γενών, δτι έάν ύπεράνω τούτου
ύπάρχωσιν αϊσθησις, ένστικτα, καί εις τόν υψιστον
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βαθμόν τής κοσμογονίας, τόν άνθρωπον, νόησις
καί συνείδησις τοΰ έγώ" και τοΰ περιστοιχοΰντος κόσμου, τότε τίς τολμά νά είπή δτι ούκ
έστιν έν τώ κόσμο» άλλη ύπερτέρα διάνοια. έκτος
αύτοΰ; ’Ήθελε τολμήσει τις άρά γε νά ίσχυρισθή δτι τό παν μετά τών μαθηματικών νόμων
τής κινήσεως τών περιπολουμένων έν τω άπείρφ
χώρφ κόσμων, μετά τών λεπτών καί μόλις κα
ταληπτών νόμων τής ζωής τών όργανικών οντων
αύτών τών κόσμων καί, ώς κορωνίδα παντός,
μετά τής νοήσεως τοΰ ανθρώπου, τού έννοήσαντος, έστω καί έν μέρει, τήν μεγάλην ταύτην Σο
φίαν — είναι προϊόν τοΰ μοιραίου, ούχί δέ δη
μιούργημα προαιώνιου Νοός και Λογικού, διαχαραξάντων τό σχέδιον τής κτίσεως και έκτελεσάντων αύτό; (I θεόπνευστος Μωϋσής σαφώς
έχνόησε τοΰτο, οι’ δ καί παρέστησε τήν εικόνα
τής δημιουργίας διά βραχειών λέξεων, πλήν
έχουσών μεγάλην έξωτερικήν σημασίαν, ώς τοΰτο
ιδιάζει ούχί εις ανθρώπινον, άλλ’ είς θεόπνευστο-»
έκ θείου Πνεύματος γλώσσαν.
"Ή γή ήν άμορφος καί κενή, καί σκό
τος έπέκειτο έπί τής άβύσσου και τό
πνεύμα τοΰ θεοΰ έφέρετο έπί τών ύδά
των.”
Κατά τήν έννοιαν τοΰ κειμένου τούτου είναι
πρόδηλον, .δτι ή γή τό πρώτον διετέλει βεβυθισμένη έντός άβύσσου ύδάτων στερημένη πόσης
ζωής δπερ καταφαίνεται καί έκ τής περικοπής,
"δτι τά ύδατα ουνηθροίσθησαν είς τά μέρη των
καί έφάνη ή ξηρά,” μόνον δέ μετά ταΰτα συνετελέσθη ό φυτικός κατόπιν δέ καί ό ζωικός βίος.
“Τυγχάνει άξιόπιστον, λέγει ό CtJVJEB, τοΰτο, δτι
ή ζωή ούχί πάντοτε ύφίστατο έπί τής γηινης
σφαίρας, καί έπομένως ευκολον άποβαίνει νά
διακρίνωμεν τά ίχνη ένθα ήρξατο καταλείπουσα
τά προϊόντα της. Έν μέσω τής μεταξύ αύτών
άναφανείσης άταξίας, οί μέγιστοι φυσιοδίφαι
ήδυνήθησαν ν’ άποδ?ίξωσι τρανώς, δτι ένταΰθα
υπάρχει γνωστή τάξις, καί δτι μεταξύ τών ύπερμεγέθων λίθινων στρωμάτων, δι' οσον καί αν
διερρήχθησαν καί μετεμορφώθησαν, διατηρείται
γνωστή βαθμολογία, ήτις πανταχοΰ έμμένει σχε
δόν ή αύτή. Ή ζωή, ήτις έμελλε νά δεσπόση
τής γήινου σφαίρας, κατά τόν πρώτον καιρόν,
εύρίσκετο εις πάλην πρός τήν άδρανή φύσιν,
ήτις άρχήθεν έκυριάρχει. Δέν δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν τοΰτο, δτι οί όγκοι, οί νΰν άποτελοΰντες
τά υψηλότερα όρη, ήσαν κατ' άρχάς είς κατάστασιν υδατώδους μίγματος, καί έπί ικανόν χρό
νον, μετά τήν σκλήρυνσίν των, έκαλύπτοντο ύπό
τών ύδάτων, μή περιεχόντων έν έαυτοΐς ζώντα
γένη.” ’Αγνοείται, όποια τις ήν ή μεσολάβησις
τοΰ Πνεύματος τοΰ θεοΰ, φερομένου έπί τών
ύδάτων. Άλλά καί πάσαι αί έπικαλούμεναι
δυνάμεις τών στοιχείων δέν ήδύναντο νά έμφανισθώσι είς άμοιβαίαν ένέργειαν άλλως, ή ύπό τήν
διευθετούσαν καί διευθύνουσαν είς τήν ένότητα
τής ένεργείας δύναμιν τοΰ παναγίου Πνεύματος,
κατόπιν δέ καί πρός διέγερσιν είς τήν ζωήν τής
νέκρας φύσεως, μόλις έξηγγέλθη τό "γεννηθήτω
φώς.” Άλλως, διά τίνων φυσικών φαινομένων
δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τόν διαχωρισμόν "τοΰ
υδατος άπό τοΰ υδατος” άνευ τοΰ οποίου άδύνατος καθίστατο ό σχηματισμός τοΰ στερεώματος έν
μέσφ τοΰ δδατος; διά τίνος τρόπου ήδύνατο νά
χωρισθή τό ύδωρ τό ύποκάτω τοΰ στερεώματος,
έκ τοΰ υδατος τοΰ άνωθεν τοΰ στερεώματος; —
'Γούτο δέν ήτο γήινος ξηρά, άλλά κάτι άσυγκρίτως μεΐζον, έπειδή τό στερέωμα έσήμαινε τήν
πρωταρχικήν παραγωγήν τών ούρανίων σωμάτων
είς τό άρχικόν άμορφον είδος, ένφ ή πραγματική
μόρφωσις τοΰ ουρανίου στερέωματος έπήλθε μόνον
τήν τετάρτην κατά τήν Γραφήν ήμέραν. —
"Καί είπεν ό θεός· συναχθήτω τό
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ύδωρ τό ύπό τον ουρανόν είς εν μέρος, καί
φανήτω ή ξηρά, καί έγένετο ουτω. Καί
έκάλεσεν ό θεός τήν ξηράν γήν καί τό
άθροισμα τών ύδάτων έκάλεσε θαλάσσας.
Καί είπεν ό θεός· βλαστήσατε ή γή χλόην
καί χόρτον φύοντα σπόρον κατά’τό είδος
καί όμοίωσιν .αύτοΰ, καί δένδρον κάρπιμον φέρον κατά τό είδος αύτοΰ καρπόν,
έν ω ό σπόρος αύτοΰ έπί τής γής· καί έγέ
νετο ουτω.”
Δύω πράξεις καί αύθις παρατηροΰμεν, "δια
χωρισμόν” καί "σύναξιν ύδάτων.” 'Π πρώτη
διεδέχθη τήν έμφάνισιν τοΰ φωτός, όταν τό ύδωρ
εύρίσκετο είς λεπτοτάτην άτμοειδή κατάστασιν
καί έπλήρου τό σόμπαν έκ τοΰ διαχωρισμού
τού υδατος ύπό τήν έπενέργειαν τοΰ φώτος έπεφάνη τό ούράνιον στερέωμα, τοΰτ έστιν οί πλανήται καί τά άλλα ούράνια σώματα, έμορφώθη
δέ ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ αύτοΰ έκείνου φωτός
κυρίως ύδωρ πληρώσαν τήν έπιφάνειαν τής γής.
Κατά τήν δευτέραν πράξιν τής συνάξεως τών
ύδάτων άνέδυ ή ξηρά, ήτοι ή γή καί αί παρακαταθήκαι τών ύδάτων κληθεΐσαι θάλασσαι.
Μετά τήν έμφάνισιν τής ξηρας άρχεται τό
έργον τής ζωικής άναπτύξεως, έκ τών άπλουστάτων ειδών τής βλασΛήσεως, καί τελευτά διά
βαθμιαίας τελειοποιήσεως τής άναπτύξεως ταύ
της, εις τά φυτά καί τά δένδρα, φέροντα σπόρον
καί καρπόν κατά τό είδος έκαστου.
Καί είπεν ό θεός· γεννηθήτωσαν φω
στήρες έπί τοΰ ουρανίου στερεώματος.
Καί έποίησεν ό θεός δύω φωστήρας με
γάλους, τόν μείζονα προς φωτισμόν τής
ήμέρας καί τόν έλάσσονα πρός φωτισμόν
τής νυκτός· έποίησε δέ καί τούς άστέρας.”
Οί σκεπτικοί τής 18r·' καί τών άρχών τής
19Τ·· έκατονταετηρίδος άείποτε προέβαλλον τά
χωρία ταύτα, έλέγχοντες τόν Μωυσήν ώς έπιπολαίως χρονολογήσαντα τήν μόρφωσιν τοΰ'ΙΙλίου
κατά τήν τετάρτην έποχήν, έν φ πάσα ή βλάστησις παρήχθη τήν τρίτην ήμέραν τής πλάσεως.
Άναγκαϊον καθίστατο, όπως αύτή ή Επιστήμη
διαφώτιση τούς άμβλυωποΰντας σοφούς τούς μή
κατανοήσαντας τό μέγα έργον τής δημιουργίας.
II κατάταξις τού Ηλιου μεταγενεστέρως τών
φυτών, ώς τούτο άποδειχθήσεται κατωτέρω, έντελώς συναδει πρός τήν αυστηρόν έπιστημονικήν έξακρίβωσιν τής άναπτύξεως τών φυσικών
δυνάμεων. Κατά τήν έννοιαν τών θετικωτέρων
πορισμάτων τών φυσικών έπιστημών, τό ουτω
καλούμενον φώς ούχί μόνον ήδύνατο άλλά
καί ώφειλε νά προηγηθή τοΰ Ήλιου, δςτις
τυγχάνει μόνον είς τών κυριωτέρων αύτού
παραγόντων. — ’Από τής έκδόσεως τών σοφών
έργων τού Χέρσελ καί Άραγώ αί παρα
τηρήσεις πάντων τών φυσιολόγων συμφωνοΰσι
ώς πρός τό γεγονός, δτι ό "Ηλιος άναγνωρίζεται
ώς ηλεκτρική σφαίρα, καθ’ όμοίωσιν ύπερμεγέθους βολταϊκής σκευής, ήτις κατά τούς νόμους
τού ηλεκτρισμού διαχωρίζει τά ρευστά αύτής
μέχρι τής μάλλον άπομεμακρυσμένης περιφερίας.
Είναι έπίσης γνωστόν βτι ό ηλεκτρισμός ή ό
μαγνητισμός ευρηνται διακεχυμένοι έφ’ όλης τής
γής. Τήν διέγερσιν τής ένεργείας του ηλεκτρι
κού φωτός καί τής θερμότητας, μέχρι τού αύτοτελοΰς διαχωρισμού των έπί τής έπιφανείας τής
γής, παρατηροΰμεν καί νΰν έν σχήματι"βορείων
σελών.” Ύπό τήν διέγερσιν άνωτέρου βαθμού
ένεργείας έξ έπιπροσθέτου γήινου θερμότητας, ό
διαχωρισμός τοΰ φωτός παρουσιάζεται ώς φυσι
κόν φαινόμενον έν άρχή τής κοσμογονίας, καί
ιδίως ύπό τήν ιδιαιτέραν δημιουργικήν δύναμιν,
δτε ταχέως έξετελοΰντο αί μέγισται γήινοι μεταβολαί. "II Ιερά Γραφή, λέγει ό εύρυμαθής
γεωλόγος Μάρκελλος δέ Σερέζ, έκ παραλ-
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λ ή λ ο υ μετά τής γεωλογίας ά ν ε κ ή ρ υ ξ ετ ό
έξαγόμενον τοΰτο τών νεωτάτων έπιστημ ο ν ι κ. ώ ν άνακαλύψεων ε ί π ο ΰ σ α οτι τ ό
φώς έτέδη είς ένέργειαν ή κίνησιν τήν
πρώτην ήμέραν. Ί οιούτω τρύπιο ό Μωϋ
σής έπερείδει καί βέβαιοί τήν έπιστήμην
ουδόλως άντιφάσκων πρός τάς προόδους
τών άληθών φυσικών γνώσεων.” ’Ενταύθα
δέν είναι περιττόν νά σημειώσωμεν, μετά ποιας
άκριβείας έν τοΐς λόγοις τού ιστοριογράφου έκφράζεται ή έμφάνισις τοΰ φωτός. Αί λέξεις τοΰ
’Εβραϊκού κειμένου "ιγεγι ορ βαϊγεγε ορ”
μεθερμηνεύονται, γεννηθήτω φώς καί έγένετο
φώς. Ιοιαύτη ταχύτης έκφράσεως ούχί μόνον
άποδίδει έκτακτον υψηλήν σημασίαν έννοιας,
άλλά κατά παράδοξον τρόπον άνταποκρίνεται είς
αύτήν τήν φύσιν τοΰ φωτός. Τήν θεόπνευστο·»
ρήσιν τοΰ Μωϋσέως έπιβεβαιοϊ ό Άπ. Παύλος,
ό θεός κελεύσας έκ τοΰ σκότους ΐνα
λάμψη φώς.” Η’Εβραϊκή λέξις"ορ” σημαίνουσα φώς, συμπεριλαμβάνει έν έαυτή τήν έννοιαν
τής θερμότητας καί δηλοΐ ρευστόν τι προερχό
μενο-» άπό έκροήν έκ σωμάτων έχόντων τήν
ιδιότητα νά τά διαδίδωσι. "Πολύ άξιοσημείωτον
είναι, λέγει ό σοφός Σωβέρτ, οτι αί δύο έννοιαι
τής θερμότητας καί τοΰ φωτός έν τή Γραφή
έκφράζονται διά μιάς καί τής αύτής λέξεως,
άκριβώς ώσανεί άμφότεραι άπετέλουν εν άντικείμενον. — Κατά τήν έννοιαν δθεν τού ’Εβραϊκού
κειμένου δφείλομεν νά έννοώμεν όχι μόνον τό
φώς άλλά καί τήν θερμότητα, καί ύπό τήν
έννοιαν ταύτην ή λέξις—ορ—άντιστοιχεΐ πρός τον
ήμέτερον χημικό - ήλεκτρο - μαγνητικόν συνεργόν,
τον ού προ πολλού άναφανέντα έν τή έπιστήμη.
Δήλο·» δτι καί κατά τήν περίπτωσιν ταύτην ή
Γραφή προηγήθη τής ’Επιστήμης, πλείω τών
τρισχιλίων έτών.” — Ό Μάρκελλος δέ Σερέζ
έν παραπλήσιο» παρατηρήσει, ώς καί ό Σωβέρτ,
λέγει.” — ΤΙ όμοιότης τής διαδόσεως τής θερ
μότητας καί τού φωτός, ώς άναφέρεται έν τή
Γραφή - έντελώς συναδει προςτονεώτατονπόρισμα
τής έπιστήμης. '0 ’Αραγώ δι’ εύφυεστάτων
μεθόδων ειργάσθη πρός λύσιν τοΰ ζητήματος
περί τής φύσεως τού φωτός, άλλά πολύ πρό
αύτού καί τού Νεύτωνος ό Μωϋσής έλυσε τό
ζήτημα τοΰτο πρός όφελος τών νεωτάτων φυσιο
λόγων καί προεΐπε τήν θεωρίαν τής δονήσεως.”
—'() Μωϋσής άληθώς έχειραγωγήθη ύπ’ έκείνου,
δστις έπρότεινε τω ’Ιώβ τάς έρωτήσεις, είς τήν
λύσιν τών όποιων εργάζεται ό ήμέτερος αιών
"είπέ μοι ποΰ κατοικεί τό φώς .... καί
δια ποιων οδών διαδίδεται.” — Επί τέλους
δλως νέα γεωλογική άνακάλυψις συσχετίζεται
μετά τής Γραφικής κοσμογονίας, άφορώσα τήν
έμφάνισιν τοΰ φωτός καί τών φυτών πρό τού
IΙλίου. — Είναι γνωστόν δτι τά άνασκαπτόμενα
φυτά τοΰ ήμετέρου κλίματος παρουσιάζουσι τά
αύτά έκεΐνα γένη όποια καί τά εύρεθέντα έν τή
’Αμερική· ώς έκ τούτου ή άνισότης τής ηλιακής
θερμότητος, έμπεριέχουσα έν έαυτή τήν αιτίαν
τής διαφοράς τών φυτών τού ήμετέρου καιρού,
κατ’ έκείνους τούς χρόνους δέν ύπήρχε, καί πρός
έπεξήγησιν τοιαύτης ομοιομόρφου καταστάσεως
άποβαίνει άπαραίτητος ή παραδοχή είτε φωτό
σφαιρας είτε άλλου τίνος τρόπου ίσομέτρου δια
νομής τού φωτός καί τής θερμότητος.” Διά
τούτο καί έν τή περιπτώσει ταύτη ή Γραφή,
λέγει ό Μάρκελλος δέ Σερρέζ, έν πλήρει λάμψει
έκδηλοΐ τήν θεόπνευστον καταγωγήν της· άλλως
τε μεθ’ δλην τήν σοφίαν του ό Μωϋσής δέν
ήδύνατο νά έμβαθύνη είς τά άπόκρυφα τής
φύσεως, έάν δέν έχειραγωγεϊτο ύπό τής άνωθεν
κατερχομένης άκτΐνος τοΰ φωτός τής αιωνίου
άληθείας.
(Έπεται τό τέλος.)
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ΕΚ Τ2Ν TOY SCHILLER.
Η ΧΕΙΡΙΪ.
(Der Haiidscliuh.)

Μετάφρασις A. I’. ‘Ραγκαόή.

Είς τόν κήπον τών λεόντων,
μεταξύ σεμνών άρχόντων,
προσδοκών ν’ άρχίσ ή πάλη,
ήν ό βασιλεύς Φραγκίσκος·
καί έμπρέπουσα είς κάλλη
είς έξώστην υψηλόν
ήν όμήγυρις πολλών
γυναικών, ώς £όδων δίσκος.

Μόλις ό μονάρχης νεύει,
σιδηρά κιγκλίς άνέβη.
λέων δ’ ισχυρός προκύπτει
λοξόν βλέμμα πέριξ ρίπτει,
καί βραδύς, κατά μικρόν,
προχωρών μετά σιγής,
καί χασμώμενος μακρόν,
τήν παχεΐαν χαίτην σείει,
καί τά μέλη του ταννύει
κατά γής.
Ώς δ’ έκεΐνος νεύει πάλιν,
θύραν διανοίγουν άλλην,
κ’ έκπηδα ορμητική
τίγρις, άγριον θηρίον,
καί τον λέοντα πλησίον

κύκλω έσχιζε κτυπώσα,
έξω έκρεμάσθ’ ή γλώσσα·
τοΰ έχθροΰ της άποτέρως
βαίν’ ή τίγρις θρασυδείλως,
μυκτηρίζει, καί όργίλως
γρύζουσα, είς άλλο μέρος
έξηπλώθη.
Τρίτον σύνθημα <δόθη.
Αίρονται κιγκλίδες δύω, καί έκ ταύτης κ’ έκ
τής άλλης
δύω χύνονται παρδάλεις
είς τής τίγριδος τήν ράχιν,
ήτις τούς τομούς προβάλει όνυχας της είς τήν
μάχην.

Ί’ότ έγείρεται ό λέων
όρυόμενος δξύ,
καί προβαίνει μεταξύ,
καί ούδείς κινείται πλέον,
άλλ’ όκλάζοντες οί θήρες βλέπουσιν αιμοχαρείς
έκαστος έμπρός του.

Έκ τοΰ ύψηλοΰ δ’ έξώστου
πίπτει έκ χειρών ώραίων
εύπρεπής χειρίς
έν τφ μέσω, δπου ήσαν καί ή τίγρις καί ό
λέων.
Τότε λέγ’ είς τόν Δελόργην, τόν ιππότην,
ή κυρία
Κονιγόνδα, — κ’ ήν ό λόγος τής ώραίας
είρωνία· —
Άν είς δσα πάσαν ώραν τρυφερά δημηγορείς
πίστιν θέλης νά χαρίσο»,
έκεΐ μ’ έπεσ’ ή χειρίς·
φέρε την όπίσω.
Ό ιππότης δέν διστάζει, τρέχει, κ’ είς τήν
φοβεράν
είσπηδα κιγκλίδα,
κ’ είς τόν άπευκταΐον κύκλον τείνει χεΐρά
τολμηράν,
καί άρπάζει τήν χειρίδα.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ΙΙάντες φρίττουν καί θαυμάζουν, καί ίππόται
καί κυρία·.·
ό δέ, φέρω·» άταράχως τήν χειρίδα, έπιστρέφει,
καί κοιναί τών παρεστώτων άντηχοΰσιν εύφημίαι,
καί ή Κονιγόνδα βλέμμα τρυφερόν πρός αύτόν
στρέφει,
βλέμμα δπερ ύποσχέσεις άμοιβών μειζόνων
κρύπτει.
Άλλ’ έκεΐνος τήν χειρίδα είς το πρόσωπον
τη ρίπτει,
καί Κυρία, περιττή, λέγων, ή εύγνωμοσύνη ,
έν τώ άμα τήν άφίνει.

ΕΡΡΙΚΟΣ 0ΪΔΣ2Ν
Ο ΑΓΓΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ.
(Μετά είζόνος, 2ρα βελ. 24.)

Κατά τούς τελευταίους τούτους αιώνας έπανειλημμένοι έγένοντο οί πρός τόν ’Αρκτικόν πό
λον πλόες. Ή Αγγλία κυρίως πολλά έκατομμύρια λιρών προς τόν σκοπόν τούτον κατηνάλωσε · πλεΐστοι δέ δσοι γενναίοι άνδρες έν τή
εύγενεΐ έκείνη παλαίστρα έπεσον θύματα τής
έπιστήμης. Πρό έτών αί τύχαι τοΰ Φραγκλίνου
διήγειρον τό ένδιαφέρον τοΰ πεπολιτισμένου
κόσμου, καί έσχάτως άκόμη έγένοντο άπόπειραι
πρός ευρεσιν τών τυχόν έπιζώντων έκ τού πλη
ρώματος τοΰ ρωσσυζοΰ πλοίου JEANNETTE.
Κατά τήν ιζ'. ήδη εκατονταετηρίδα ή ’Αγ
γλική κυβέρνησις άπέστειλε πλοϊον προς ευρεσιν
ένός τών άτρομήτων θαλασσοπόρων, δστις άναχωρήσας έκ τής πατρίδος του δέν έπέστρεψε
πλέον. Ό θαλασσοπόρος ούτος ήτο ό Ερρίκος
Ούδσων, ού τό όνομα φέρει ό μέγας ούδσώνιος
Κόλπος. Αί τύχαι τοΰ άνδρός τούτου εχουσί
τι το φρικώδες, τό όποιον καί σήμερον έτι συγκινεΐ τήν καρδίαν ήμών καί προκαλεΐ τήν λύπην
μας υπέρ άνδρός γενναίως δύσκολον άγωνισαμένου άγώνα καί έν τφ άγώνι τούτφ οίκτρώς
καταστραφέντος.
Καθ’ δλην τήν ιστ'. έκατονταετηρίδα πλεΐσται
δσαι κατεβλήθησαν προσπάθειαι πρός ευρεσιν τής
βορειοδυτικής διόδου, τής κατ’ εύθεΐαν άπό τής
Εύρώπης διά τής βορείου ’Αμερικής προς τήν
’Ασίαν άγούσης. Βλέμμα έπί τοΰ γεωγραφικού
χάρτου πείθει ήμάς εύκόλως περί τής σπουδαιότητος εκείνης τής θαλασσίας όδοΰ, ής ή άνακάλυψις έπεφυλάσσετο είς τούς νεωτέρους χρόνους.
Μεταξύ τών εύτολμων θαλασσοπόρων, τών έπιληφθέντων τού δυσκόλου καί κινδυνώδους έργου,
ήτο καί ό ’Ερρίκος Ουδσων. Γεννηθείς περί τά
μέσα τοΰ ιστ'. αίώνος έν ’Αγγλία ό Ουδσων
νεώτατος έπεδόθη είς τά ναυτικά καί πολλούς
πρός τήν βόρειον θάλασσαν έξετέλεσε πλόας.
Κατά τό θέρος τοΰ έτους 1610 παρασκευάσας
καί έφοδιάσας δεόντως μικρόν πλοϊον 55 τόνων
άπέπλευσε καί πάλιν πρός άνακάλυψιν τής βο
ρειοδυτικής διόδου, δπερ είχε καταστή τοΰ δλου
βίου του ό μόνος σκοπός. Περί τά τέλη ’Ιου
νίου εύρίσκετο ήδη έν άρχή τοΰ μεγάλου κόλ
που, δστις φέρει τό όνομά του, δτε τό πλήρωμα
του ήρξατο δυσανασχετούν καί έπιμόνως τήν
επάνοδον άπαιτοΰν. 'Ο Ουδσων άντέστη κατά
τών στασιαστών μέχρις ού άνοικτή κυανή θά
λασσα ένεφανίσθη ένώπιον τοΰ τεθαμβωμένου
αύτοΰ οφθαλμού. Ήτο ό Ούδσώνιος κόλπος.
Έν τοσούτφ ό μήν Αύγουστος είχε προχωρήσει
καί οί ναΰται φοβούμενοι μή άναγκασθώσι νά
διαχειμάσωσιν είς τά άπόκεντρα έκεΐνα μέρη,
έζήτουν πάλιν |/ετά κραυγών καί άπειλών να
έπιστρέψωσιν. Ό Ουδσων δμως ήτο άποφα-
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σισμένος νά φέρη είς πέρας τό έργον του καί
νά διαχειμάση παρά τήν εύήλιον τής Ασίας
παραλίαν, Έπί τρεϊς όλους μήνας παρηκολούθησε τήν μεσημβρινήν άκτήν τού εύρυτάτου
κόλπου, δτε έπελθών ό Νοέμβριος περιέκλεισεν
αύτόν έντός παγετώδους
αγετώδους φράκτου. Ήχων
“Έχων τά τρό
φιμα σχεδόν έξηντλημένα ήναγκάσθη ό δυστυχής
κυβερνήτης νά διέλθη ολόκληρον χειμώνα έν
μέσφ διηνεκών τού πληρώματος αύτού έρίοων
καί στάσεων, περιμένω·»
εριμένων άνυπομόνω.
άνυπομόνως το έαρ,
δπως έξακολουθήση τόν πλοΰν. Τέλο>ς τή 21 Ίουλίου 1611 τά πάγη διαλύονται καί τό πλοϊον
έλευθεροΰται. Ό Ούδσων λίαν πρωί έξέρχεται
τού δωματίου του δπως δώση τάς άναγκαίας
διαταγάς, οτε αίφνης συλλαμβάνεται παρά τών
ναυτών, οίτινες μετά άγριων φωνών δένουσιν
αύτόν καί τον
ον υιόν του, παϊδα μικρόν, δστις
είχε παρακολουθήσει τον πατέρα του είς τόν
έπικίνδυνον πλοΰν. Μάτην έρωτά ό Ούδσων τί
συμβαίνει , μάτην παρακαλεϊ, συμβουλεύει, διατάσσει —- ούδείς τόν άκούει · μόνον ό υιός του,
ό ’Ιωάννης, :όν προσβλέπει μετά δακρύων. Στρέφει τά βλέμματά του δεξιά καί άριστερά περι
μένω-» βοήθειαν · άλλά δέν άπαντά ή άγριους καί
απειλητικούς όφθαλμούς. Οί στασιασταί καταβιβάζουσι μίαν τών λέμβων, ρίπτουσιν έντός αύ
τής όλίγας τροφάς, όλίγην πυρίτιδα καί σφαίρας,
καί τόν υίόν
καί ΐτα άναγκάζουσι τον
· Ούδσωνα
"του νά έπιβώσι τού εΰθραύστου σκάφου'ί, εί; 0
τούς παρακολουθεί μόνον ό ξυλουργός τού πλοίου,
πιστός πρός τόν κυβερνήτην του μείνας. Άκούεται σημεϊον καί ή λέμβος άπωθεΐται τού πλοίου,
τό όποιον μετ’ ού πολύ, ούριου πνέοντος ανέμου,
γίνεται άφαντον. Περί τοΰ Ουδσωνος καί τών
δύο συντρόφων του ούδέ·» τι έγνώσθη πλέον —
Φοβερά έπήλθε τοΐς στασιασταϊς ή τιμωρία.
Οί πρωταίτιοι έφονεύθησαν καθ’ όδόν ύπό τών
συντρόφων των, άλλοι δέ άπέθανον τής πείνης.
Είς τών έπιζησάντων, ό Πρίκέτ, άμα φθάς είς
’Ιρλανδίαν κατέθεσε·» ένώπιον τού Άγγλου λιμε
νάρχου τάς λεπτομέρειας τοΰ τραγικού συμβάντος.
Εύθύς κατά τό επόμενον έτος ή Αγγλική κυβέρνησις άπέστειλε τόν πλοίαρχον θωμά·» Βούττωνα είς τόν ούδσώνιον κόλπον πρός άναζήτησιν
τών οίκτρώς έγκαταλειφθέντων · άλλ’ είς μάτην·
περί Ούδσωνος ούδείς ούδέ·» τι πλέον έμαθεν.
Είχε πέσει έπί τού πεδίου τής δόξης του! Ή
ήμετέρα είκών παριστα τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή
λέμβος άποχωρισθεΐσα τοΰ πλοίου έπλεε μόνη
έν μέσφ τών πάγων. Έν τφ προσώπφ τοΰ
Ούδσωνος είναι άπεικονισμένη ή λύπη καί ή
άπόφασις · τό βλέμμα τού παιδός στρέφεται συμπαθώς πρός τον πατέρα· ό δέ πιστός ναύτης
διά τού καταβεβλημένου αύτού οφθαλμού προμηνύει τρόπον τινά τήν άναμενουσαν τούς δυ
στυχείς έκείνους άνθρώπους τύχην.

ΔΥΟ ΟΠΛΟΘΗΚΑΙ.
Α'. ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ.
(Μετά εικόνας, 2ρα σελ. 25.)

"Εν τών τά μάλιστα άξιοθεάτων μνημείων
τής μεγαλοπρεπούς πρωτευούσης τής Αύστρίας
είναι το Όπλοστάσιον, σύμπλεγμα οικοδομών,
έχον μήκος μέν 688 μέτρων καί βάθος 4S0, καί
όφειλόμενον είς τήν πρωτοβουλίαν τοΰ νΰν βασι
λεύοντος αότοκράτορος Φραγκίσκου ’Ιωσήφ. Τό
οπλοστάσιο·» τούτο περιλαμβάνει 15 στρατώνας
καί άποθήκας, χυτήρια, άμαξοποιεϊα, εργαστήρια
διάφορα, σκοπευτήριο·» διά τήν δοκιμήν τών κατασκευαζομένων δπλων, έκκλησίαν καί κομψό
τατο·» διοικητήριο·», ού ή πρόσοψις είναι έστραμμένη πρός τήν πόλιν.
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Έν τώ πρώτω πατώματι έν αίθούσαις λαμπρώς διακεκοσμημέναις εύρίσκεται· ή 'Οπλο
θήκη, έν ή κατά χρονολογικήν τάξιν κεΐνται
έκτεθειμένα πολύτιμα δπλα, ών τά μεν εχουσι
μεγάλην ιστορικήν αξίαν, τά δέ είναι άξιοπερϊέργα διά τήν κατασκευήν των. Έν τή μεσαία
αιθούση ή μάλλον στοά ΐστανται οι άνδριάντες

ΕΣΠΕΡΟΣ.
β·. ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ.
(ΔΙετά είκόνοί, δρα σελ. 25.)

'Ως άντιπαράστασιν παραθέτομεν καί τήν
εικόνα τής 'Οπλοθήκης τού Βερολίνου, άξίας
καί ταύτης ιδιαιτέρας μνεία; καί μελέτης. Πλού
σιον προ πάντων είναι το όπλοστάσιον τού Βε
ρολίνου διά τά όπλα τοΰ ιστ'. αΐώνος. 'Τπο

[Άρ. 26.

15 27 Μαΐοο 1882.
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15'27 Μαΐου 1882.]
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

επισκευήν, καί μετ’ ού πολύ καί ή ήδη διασκευα
ζόμενη αίθουσα των στραταρχών καί αϊ λοιπαί
σύλλογοι θά ωσι προσιτοί τωέπισκεπτομενω. —
Μετά χαράς έμάθομεν δτι εσχάτως καί έν
Έλλάδι έγένετο έναρξις συστάσεως τοιούτου
Μουσείου αρχαίων καί ένδοξων οπλών έν τή
στρατιωτική των Εύελπίδων σχολή, το όποιον

Η ΟΠΛΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ.

"Τ----- ’—*
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ΕΡΡΙΚΟΣ ΟΤΛΣίίΝ.

τοΰ στρατάρχου 'Ραδέτσκη και τών διασημοτέρων
τή; Αύστρίας στρατηλατών- έκεΐ είναι καί τύ
άργυροΰν άπομίμημα του θωρηκτοΰ Μαξιμιλιανοΰ,
πλοίου ού έπέβαινε κατά τήν πολύκροτον τής
Λίσσης μάχην ό ήρως Τέγετχωφ. Τδ οπλοστά
σιο-/ είναι μεγαλοπρεπές τοΰ αύστριακοΰ στρατού
Πάνθεον.
'Η ήμετέρα είκών παριστα μέρος τής οπλο
θήκης.

ιστορικήν έπούιν περίεργοι είναι δύο πανοπλίαι
τοΰ δουκος Ίωάννου Β'. τοΰ Βρανδεμβούργου,
ών ή μεν έκ τοΰ έτους 1539, ή δέ έκ τοΰ έτους
1560. "Οπλα καί σημαΐαι τοΰ παρελθόντος
αΐώνος κοσμοΰσι τούς τοίχους- το ξίφος τοΰ
Βελλιγκτώνος, δίοπτρον τού στρατάρχου Βλύχερ,
το ξίφος το όποιον έφερεν ό Ναπολέων κατά
τήν έν Βατερλώ μάχην, πλεΐσται κλείδες κυριευθεισών πόλεων καί άλωθέντων φρουρίων κ. τ. τ.
Τό όπλοστάσιον τούτο, παλαιόν πρό 200
ήδη ετών οίκοδομηθέν, υπεβλήθη έσχάςως εις

δέν άμφιοάλλομεν δτι προϊόντος τοΰ χρόνου θέ
λει μεγάλως πλουτισθή.
Αί τοιαΰται όπλοθήκαι είναι ύπο πολλά;
επόψεις σπουδαίοι, διότι ού μόνον χρησιμεύουσιν
ως μελετητήρια τής στρατιωτικής έπιστήμης,
αλλά καί άναζωπυροΰσιν έν τοΐς νεωτέροις τόν
ένθουσιασμδν καί τόν πατριωτισμόν, δν έμποιεΐ
ή θέα τοιούτων ένδοξων τών άρχαιοτέρων χρόνων
κειμηλίων, καί μεταδίδουσι τρόπον τινά τά
εύγενή καί υψηλά αισθήματα, ύφ’ ών διεφλέγοντο οι τά δπλα έκεΐνα μεταχειρισθέντες.

Η ΟΠΛΟΘΗΚΗ ΤΟΤ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
έκ τής ιστορίας οτι έκ τής τετάρτης συζύγου
τοΰ Δέοντος Στ'. Ζωής έγεννήθη Κωνσταντίνος
ο λεγόμενός Πορφυρογέννητος, δστις έν άρχή
καθδ Ανήλικος έβασίλευσε μετά τοΰ έκ πατρός
θείου του ’Αλεξάνδρου άποΟανόντος μετά 14
μήνας, κατά δέ τδ 920 μετά τοΰ πενΟεροΰ τοΰ
Ρωμανού τοΰ έπικαλουμένου Αεκαπηνοϋ, ού
συνεζεύγθη τήν θυγατέρα Ελένην. 'Ο 'Ρω
μανός δέν έβράδονε νά συμπεριλάβη άλληλοδιαδόχως είς τδ βασιλικόν άξίωμα καί τούς τρεις
αύτοΰ υιούς Χριστοφόρον, Στέφανον καί Κων
σταντίνον καί διέταξεν ουτω τά τής πενταπλής
βασιλείας, ώστε ό νόμιμος τού κράτους κυρίαρχος
δέν Ανευφημεΐτο εϊμή μετά τδν Ρωμανόν καί
βραδύτερον καί μετά τδν Χριστοφόρον δστις ήν
δ πρωτότοκος τοΰ Ρωμανού υιός. Τούτων ενεκεν
έν τή έπιγραφή κατά πρώτον φέρεται τδ όνομα
τού Ρωμανού, δστις διατηρήσας τήν Αρχήν έπί
26 έτη ού μόνον άπήλλαξε τδ κράτος τών άπό
βορρά πολεμίων, άλλά καί λαμπρά έστησε κατά
τών ’Οθωμανών τρόπαια.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΤΨ1Σ.
Κατά τδν παρεθόντα μήνα Μάρτιον έπισκεφθεντος τήν Καβάλλαν τοΰ Γάλλου άρχαιολόγου
Reinach, έδόθη αρχαιολογική τι; κίνησις είς
τήν πόλιν ταύτην, ής άποτέλεσμα ύπήρξεν ή
άνακάλυψις μεγάλης έκ μαρμάρου λευκού πλακάς
εχούσης ύψος δο/ιοο καί πλάτος 2Ο/ιου τοΰ γαλ
λικού μέτρου. Η πλάξ αΰτη φέρει σπουδαία·?
επιγραφήν, διότι δι’ αύτής διευκρινίζεται ή εποχή
καύ ήν έγένετο ή άνοικοδόμησις τών τειχών
τής Καβάλλας, άτινα όπερήσπιζον αύτήν κατά
τών έκ θαλάσσης καί ξηρά; έπιδρομών πριν ή
τα τηλεβόλα τοΰ Κρούπ και Άρμστρόγγ άποδείξωσιν δλως άχρηστα ού μόνον ταΰτα, άλλά
τα τείχη καί φρούρια πολλών άλλων πόλεων
ώς άχυρών καί άπορθήτων θεωρούμενων.
"Οτι έγένετο άνοικοδόμησις, έκτδς τής έπιγραφής, μαρτυροΰσι καί πολλοί όγκοι έκ πετρών
καί άσβεστου συγκείμενοι οΐτινες φαίνονται καταπεσόντες είς τήν θάλασσαν έκ τοΰ άνατολικοΰ
μέρους τοΰ τείχους καί τδ κατ’ έκείνην ιδίως
τήν πλευράν τοΰ τείχους Ομοιόμορφον καί ήττον
παλαιόν τών τειχών. ’Αλλ’ άν έγένετο πλήρης
ή μόνον τοΰ φθαρέντος καί καταπεσόντος μέρους
άδηλον. "Οπως δήποτε έκ τής έπιγραφής μανθάνομεν δτι κατά τά 926 Μ. X. άνωκοδομήΟησαν τά τείχη καί δτι επομένως πρό τής
χρονολογίας ταύτης ή Καβάλλα ήν τετειχισμένη.
Δυστυχώς έν τή έπιγραφή δέν άναφέρεται τδ
ονομα δπερ κατ’ έκείνην τήν έποχήν εφερεν ή
Καβάλλα. Διότι τδ νΰν αύτής όνομα είναι ού
μόνον ξένον άλλά καί νεώτατον, ίσως Ένετικόν,
ή δέ άρχή αύτοΰ άνεξήγητος. Ούδεμία άμφιβολία δτι ή σημερινή Καβάλλα είναι ή τών
άρχαίων Νεάπολις καί ή τών Βυζαντινών
Χριστού πόλις, τδ έπίνειον τών είς έρείπια
μεταβληθέντων Φιλίππων, όπου συνεκροτήθη ή
φοβερά μάχη καθ’ ήν μετά τοΰ Βρούτου ήττήθη
καί έτελεύτησεν ή 'Ρωμαϊκή Δημοκρατία.

Γδ έκτον λοιπόν έτος τής‘πενταπλής ταύτης
βασιλείας ήτοι τδ 926 Μ. X. ό άνδρεΐος στρατηγέτης τού διαμερίσματος τού Στρυμόνος δνόματι
Βασίλειος Κλάδων άνιστησι στερεά τά πριν
φθαρέντα καί πεπτωκότα τείχη τής τότε Χριστουπόλεως, νΰν Καβάλλας. Έκ τής έκφράσεως
πεπτωκότα δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι
κατεπεσαν ένεκα σεισμού (καί τοιοΰτος άναφέρεται
γενόμενος κατ’ ’Οκτώβριον τοΰ 925) προξενήσαντος μεγάλας καταστροφάς είς τδ θέμα τής
Θράκης. Τά μεγάλα τμήματα τών άρχαίων
τειχών, άτινα ώς εΐπομεν διατηρούνται είσέτι
ύπδ τδ Ανατολικόν μέρος τοΰ τείχους άποοεικνυουσιν δτι τα τείχη διαρραγέντα ύπδ σεισμού
κατέπεσαν, ί ίς δέ ό άναγείρας ταΰτα Βασίλειος
ό Κλάδων ούδέν γνωριζομεν έκ τής ιστορίας.
"Ωστε καί κατά τοΰτο ή έπιγραφή αύτη είνε
πολύτιμος διότι πληροφορεί ημάς δτι κατά το
926 Μ. X. ήτο στρατιωτικός διοικητής τοΰ δια
μερίσματος Στρομόνος Βασίλειός τις Κλάδων,
δστις ή είνε δ επικαλούμενος Πετεινός, δστις
άναφέρεται κατ’ έκείνην τήν έποχήν ώς είς τών
στρατηγών τοΰ κράτους, ή έτερός τις νόθο; υίδ;
τού 'Ρωμανού Αεκαπηνοϋ, δστις ύπηρέτησε πιστώς
τδν Κωνσταντίνον, ή τρίτος τις περί ού ούδέν
διεσώθη έν τή ιστορία.

II άνευρεΟεΐσα έπιγραφή είνε έντετειχισμένη
είς τδ μεσημβρινόν μέρος τοΰ τείχους, τδ
έστραμμένον πρδς τόν λιμένα, οι δέ άποτελοΰντες
αύτήν χαρακτήρες είνε εύανάγνωστοι μεγέθους
·*/οο τοΰ μέτρου. Είνε δέ ή έξής·

+ ΤΑ ΠΡΙΝ ΦΘΑΡΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΠΤΟΚΟΤΑ
ΤΕΙΧΗ | ICTHCIN CTEPPQC BACIAEIOC Ο

Σημειωτέον δτι έπί Κωνσταντίνου τοΰ 10''“
τδ Βυζαντινόν κράτος περιελάμβανε 17 θέματα
’Ανατολικά καί 12 δυτικά. Τδ τοΰ Στρυμόνος
είνε έν τών τελευταίων 12.
Μετά τήν Ανακάλυψιν τής έπιγραφής ταύτης
έλπίζοντες ότι ήθέλομεν ευρει καί έτέραν σαφηνίζουσαν έτερα μέρη τής τοσοΰτον σκοτεινής
ιστορίας τή; πόλεως ταύτης περιήλθομεν τά
τείχη έξετάζοντες αύτά έπισταμένως. Δυστυχώς
ούδέν κατορθώσαμε·? είσέτι ν’ άνεύρωμεν. 'Τπάρχουσιν δμως δύο έπιγραφαί ’Οθωμανικοί ύπέρ
τας δύο μεγάλας πύλας τοΰ φρουρίου, ών ή
άνάγνωσις καί έξήγησις πιθανόν νέον νά έπιχύση φώς καί ουτω μάθωμεν ποιον όνομα εφερεν
ή πόλις δτε οί ’Οθωμανοί έπί Σουλεϊμάν τοΰ
Μεγαλοπρεπούς ήτοι τδ 1510 Μ. X. κατέλαβον
αύτήν. ’Άλλως έκ τής ιστορίας γινώσκομεν δτι
είχε μείνει έντελώς έρημος κατοίκων διασκορπισθέντων τήδε κακεΐσε, καί δτι ό Σουλεϊμάν
συνφκησεν αύτήν έξ Ιουδαίων τής Ούγγαρίας,
ών άγνωστος ή κατόπιν τύχη.

ΚΛΑΔΩΝ | Ο CTPATHTETHC CTPYMOHOC Ο
ΑΝΔΡΕΙΟΟ ΕΠΙ ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΩΝίΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΓΕΦΑΝΟΥ | ΚΑΙ ΧΡΚΤΟΦΟΡΟΥ AY0IC

ΤΕ ΚΩΝίΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΡΙΘΜΩΝ

ΕΥΤΥΧΩΝ ΒΑΟΛΕΩΝ + ΕΤ
*
ΑΠΟ ΚΤ(ίσεως)
Κ(όσμου) ΖΥΛΔ ΙΝ(δικτίιυνος) ΙΔ ΕΓΡΑΦ(η)
Δ(ιά) ΧΕΙΡ(ός) ΟΤΕΦΑΝ(ου) Β(ασιλικοϋ)
(ΖΠΑΘ(αρίου).
II έπιγραφή αυτή σύγκειται έξ 6 στίχων
’ Ιαμβικών καί μιας γραμμής έν Πεζφ άναφερούσης
τήν χρονολογίαν καί τδ όνομα τού συντάξαντος·
περιέχει δέ μίαν μόνην Ανορθογραφίαν τήν τής
λέξεως "πεπτωκότα”. "Αν έκ τής σημερινής άπδ
κτίσεως κόσμου χρονολογίας τών 7390 άφαιρέσωμεν τήν χρονολογίαν τής έπιγραφής ήτοι τά
6434 έτη, έχομεν κατάλοιπον 956, άτινα παρήλθον
άπδ τής άνοικοδομής τών τειχών μέχρι σήμερον,
ώστε αν είς ταΰτα προσθέσωμεν τά 926 καθ’ ήν
έποχήν οικοδομήθησαν τά τείχη έχομεν τήν
σημερινήν χρονολογίαν 1882. Επομένως ή Ανοι
κοδόμησή έγένετο τώ 926 Μ. X. δτε έβασίλευον
έν Κωνσταντινουπόλει οί έν τή έπιγραφή άναφερόμενοι πέντε τδν Αριθμόν βασιλείς. Γνωστόν

II. Ματαράγκας έν Καβάλλα.
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Β 1 Ο Λ A Ν Τ Η.
Διήγημα.
(Συνέχεια.)

Μετ’ ού πολύ έξήλθον τοΰ δάσους καί προσε
κτικούς παρετήρουν τήν ένώπιον αύτών εκτετα
μένη·? πεδιάδα, δπως βεβαιωθώσιν δτι ούδένα
διέτρεχον κίνδυνον. Όδεύσαντες άκόμη έπί μίαν
ώραν εϊδον μακρόθεν μικρόν άλσος, τδ όποιον
ήτο ή μόνη σύσκιος θέσις έν όλη τή εύρεία
εκείνη έρήμω. Οί δύο οδοιπόροι έσιιΰπων, διότι
τα βλέμματά των ήσαν διηνεκώς έστραμμένα
πρδς τά διάφορα τού βρίζοντας σημεία έκ φόβου
μή αίφνης έμπέσωσιν είς ένέδραν. Ότε δέ
έπλησίασαν άρκούντως πρδς τδ άλσος, ώστε καθαρώς διέκρινον τούς κορμούς τών δένδρων,
ήκουσαν αίφνης κραυγήν, ήτις έφαίνετο έρχομένη
άπδ τού μικρού δάσους. Οί δύο φίλοι έσταμάτησαν μετ’ ολίγον δευτέρα ήκούσθη κραυγή
οξυτέρα τής πρώτης καί εύθύς κατόπιν σειρά
βλασφημιών έκ τών φρικωδών εκείνων τοΰ Αγ
γλικού βλασφημολογίου- έπειτα δέ άκρα σιωπή. —
Ο Βάλδεμαρ καί ό Άξέλ, συνεννοηθέντες
διά ταχέος βλέμματος, έσπευσαν πρδς τδ μέρος,
δθεν ήκούσθησαν αί κραυγαί, καί είσελθόντε; είς
τδ μικρόν άλσος είδον έξ γυναίκας Ίνδάς (αιτινες έφαίνοντο δέσμιοι) καί πλησίον αύτών
πέντε λευκούς άνδρας, ών ό είς έφόρει στολήν
’Αμερικανού Αξιωματικού οί δέ λοιποί ένδυμα
κυνηγών. 0 έν στολή άμα είδε προσερχομένους
τούς ξένους έπλησίασε καί τοΐς είπε ψυχρά»;'
— Σάς συγχαίρω, κύριοι, δτι άκούσαντε; τάς
γυναικείας φωνάς ήλθετε ώς σωτήρες ίππόται.
Περιττός δμως δ κόπος σας. Δέν πρόκειται
ειμη περί τιμωρίας μιάς τών γυναικών μας,
ήτις δέν ύπήκουσεν είς τδν σύζυγόν της.
Ο Βάλδεμαρ καί ό Άξέλ άνεγνώρισαν τδν
αξιωματικόν. Ήτο είς τών πολλών Αμερικανών
συνταγματαρχών, περί τής βαρβαρότητα; καί
ώμότητος τού όποιου εΐχον άκούσει άφ’ δτου
εύρίσκοντο έν ’Αμερική.
Ό Βάλδεμαρ άπήντησε·
— Πρώτον ήδη άκούω, ότι γυνή ’Ινδή δέν
υπακούει είς τδν σύζυγόν της.
— Ιποθέτω, είπεν δ συνταγματάρχης μειδιών σαρκαστικώς, δτι ό κύριος δέν έζησεν έπί
πολύ εν ’Αμερική. "Αλλως τε είσθε έντελώς
έλεύθεροι νά πιστεύσητε τούς λόγους μου ή νά
μή τούς πιστεύσητε.
— Προτιμώ τδ δεύτερον, παρετήρησεν δ
Αξελ.
Ιίς έξ υμών έχει δύο γυναίκας; Έν
ταΰθα βλέπω έξ γυναίκας καί πέντε μόνον
άνδρας.
— I οΰτο πιστεύω δέν ένδιαφέρει ύμάς,
είπεν δ συνταγματάρχης υψών τούς ώμους.
— Ήκουσα, άπήντησε ζωηρώς δ Άξέλ, δτι
έν ’Αμερική πάσα γυνή ισταται ύπδ τήν προ
στασίαν οίουδήποτε άνδρός, δστις τήν συναν
τήσει· διά τούτο καί ούδεμίαν έχω διάθεσιν νά
παραδεχθώ τάς προφάσεις σας.
Καί έκτδς
τούτου αύταί δέν είναι γυναίκες άλλά κόραι.
— Σάς επαναλαμβάνω, είπεν δ Αξιωματικός,
δτι καλά θά κάμετε νά μή άνα^ιγνύεσθε είς
πράγματα, τά όποια δέν σάς άνήκουσιν.
0 Βάλδεμαρ έρεθεσθείς έκ τής αύθάδους
άπαντήσεως είπε μετ’ Αγανακτήσεως καί μόλις
κρατούμενος ·
— Άφετε, κύριε συνταγματάρχα, τά ψεύδη.
’Αρκετόν καιρόν έζήσαμεν μεταξύ τών Συσύνων,
ώστε νά γνωρίζωμεν δτι αί μέν κόραι έχουσι τήν
κόμην λελυμένην, αί οέ γυναίκες είς βοστρύχους.
Πού ευρετε τάς κόρας ταύτας, καί διατί είναι
δέσμιοι;
0 συνταγματάρχης έψιθύρισεν άσυναρτήτους
τινάς λέξεις καί είτα Απήντησεν·
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-— "Ας έξετάσωμεν, κύριε, τήν ύπόθεσιν μέ
ψυχρόν αίμα. Δέν είναι προτιμότερο·? νά εξακολουθήσητε τδν δρόμον σας καί νά μάς άφήσητε ήσύχους; Θά μοί έπιτρέψητε νά σάς κάμω
τήν παρατήρησιν δτι έπί τέλους τδ παν καθί
σταται πρόβλημα αριθμητικής, τδ έξής· Κατά
πόσον ΰπερβαίνουσι τά πέντε τα δύο.
Οί δύο Ευρωπαίοι δέν εύρίσκοντο αληθώς
είς θέσιν πολύ εύχάριστον, διότι μεγάλην Αλή
θειαν ένέκρυπτε τδ πρόβλημα τοΰ συνταγμα
τάρχου. "Ισταντο δύο ενώπιον πέντε. 'Ο Άξέλ
βδακνε τδ χείλος του, ό δέ Βάλδεμαρ, έρεθιζόμενος βαθμηδόν, άπώλεσε καί τήν τελευταία·?
τή; υπομονή; δόσιν, δτε είδε πώς αί αιχμά
λωτοι κόραι έστρεφον πρδς αυτόν καί πρδς τον
συνοδοιπόρον του βλέμματα ικετευτικά. Έσυλλογίσθη τί θά έπραττεν αν ή Άλίνη ήτο μία
τών δυστυχών τούτων γυναικών. Τούς Οφθαλ
μούς του περιέβαλεν ώς αιματηρά Ομίχλη καί
αί φλέβες τοΰ μετώπου του έξωγκώθησαν.
Σπασμωδικώς έσφιγξε τδ δίκαννον δπλον του
καί μέ φωνήν βραχνήν καί τρέμουσαν έκ τής
συγκινήσεως είπε πρδς τδν βάρβαρον άξιωματικόν ■
— Δέν είσαι άξιος τής στολής ταύτης, τήν
όποιαν έξευτελίζεις καί βεβηλόνεις. Ή θ’ άφήσης έλευθέρας τάς κόρας ή αίμα θά χυθή!
Μετά φοβέρας βλασφημίας ήτοιμάζετο ό
άγριος Αμερικανός νά όρμήση κατά τοΰ Βάλ
δεμαρ, δτε ούτος ταχύς ώς άστρατή στρέψας
τό δπλον του κατέρριψεν αύτόν χαμαί δι ένος
μόνου τού κοντακίου κτυπήματος. Καί πριν
έτι συνέλθωσιν οί Αμερικανοί έκ τής αίφνηδίας
ταύτης έπιθέσεως καί ποιήσωσι χρήαιν τών
δπλων των, αί Ίνδαί λύσασαι τά δεσμά των
έπέπεσον έκ τών νιύτων κατ’ αύτών καί παρεμπόδιζον τάς κινήσεις των.
— Κάτω τά δπλα! ανέκραξε βροντωδώς καί
έπιτακτικώς ό Βάλδεμαρ.
’Επειδή δμως οί βάρβαροι έκεΐνοι άνδρες
δέν ύπήκουον άμέσως καί έπροσπάθουν ν’ άπαλλαχθώσι τών τούς βραχίονας αύτών κρατουσών
γυναικών, ό Άξέλ πυροβολήσας έκ τού συστάθην
κατέρριψε νεκρόν ένα τών άνδρών. Τούτο ώφέλησεν. Οί λοιποί κατέθεσαν τά δπλα, τά όποια
δλα συνέλεξε μετά πολλής άπαθείας ό Άξέλ έν
ω δ Βάλδεμαρ έτοιμος πάλιν είς έπίθεσιν "στατο
έπιτηρών τούς θρασύδειλους εχθρούς. Είτα δε
αποτεινόμενος πρός αύτούς τοΐς είπε μετά πολ
λής τής εύγενείας·
— Χαίρω, κύριοι, δτι τδ ζήτημα τούτο
έλύθη πρός εύχαρίστησιν άμφοτέρων τών μερών.
Δέν μοί ύπολείπεται άλλο τι ή νά σάς έκφράσω
τήν λύπην μου, δτι δ καιρός μας είναι μετρη
μένος δπως γευθώμεν καί περαιτέρω τής συνανα
στροφής ύμών. ’Επειδή λοιπόν εΐμεθα ήναγκασμένοι νά τήν διακόψωμεν ούδεμίαν έχομεν
άντίρρησιν δπως τδ ταχύτερον άπέλθετε έντεΰθεν.
Οί Αμερικανοί χωρίς ν’ άπαντήσωσί τι είς
τούς φιλόφρονας τούτους λόγους έσπευσαν νά
παραδεχθώσιν άμέσως τήν γενομένην αύτοΐς
πρότασιν καί άπήλθον. Ό δέ Βάλδεμαρ είπεν
άκόμη πρδς αύτούς άναχωροΰντας ·
— Πιστεύω δτι δέν θέλετε δυσαρεστηθή έάν
παραδώσωμεν τά είς ήμάς έμπιστευθέντα δπλα
σας είς τούς Συσύνους πρδς φύλαξιν.
Εάν δέ
έπιθυμήτε νά συνάψητε στενωτέραν πρδς ήμάς
γνωριμίαν, θά μάς εύρετε είς τήν οικίαν τού
λευκού Αετού”, δπου πολύ εύχαρίστως θά
δεχθώμεν τήν έπίσκεψίν σας.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Γδ πρώτον μέλημα τών δύο Εύρωπαίων ήτο
νά περιποιηθώσι κατά τδ δυνατόν τάς άπδ τάς
χεΐρας τών άγριων θεσμοφυλάκων έλευθερωθείσας κόρας, αΐτινες ήσαν καταβεβλημένα·, έκ
τής άσιτίας καί έκ τοΰ φόβου. Προσέφερον είς
αυτά; όλίγην τροφήν καί ρακήν καί άφ’ ού
συνήλθον όπωσούν τάς ήρώτησαν περί τοΰ τρόπου
τής αιχμαλωσίας των. Ή μία τών νεανίδων,
ή καί ώραιοτέρα πασών, διηγήθη τότε, δτι ό
"λευκός ’Αετός”, ό άρχηγδς τών Συσύνων. είχε
πρό τινων ήμερών έγκαταλείψει τδ χωρίον του
δπως μετά τών πολεμιστών του έκστρατεύση
κατά τών Σιού, έτέρας ’Ινδικής φυλής, πρδς ήν
έχθρικώ; διέκειτο. Έν τφ χωρίω δέν εΐχον
μείνει ή γέροντές τινες άνδρες, αί γυναίκες καί
τά παιδία. Τούτου έπωφεληθέντες άγριοι "Μελάμποδες” εΐχον έπιπέσει αίφνης κατά τοΰ χω
ρίου, εΐχον πυρπολήσει αύτό έξ ολοκλήρου, καί
φονεύσαντες τούς άνδρας καί τά παιδία εΐχον
άπαγάγει τάς γυναίκας. Μετά τών Μελαμπόδων
ήσαν καί λευκοί τινες άνδρες, έν οίς καί ό
Αμερικανός συνταγματάρχης καί οί όπαδοί του.
’Επειδή δμως οί λησταί έφοβοΰντο τήν έπιστροφήν τών Συσύνων έσπευσαν νά χωρισθώσι,
καί οί μέν ’Ινδοί άπήλθον πρδς βορράν, οί δέ
λευκοί άνδρες ελαβον τήν διεύθυνσιν προς δυσμας,
δπως τό ταχύτερον έξασφαλίσωσι τήν λείαν των.
Εΐχον οέ φθάσει μέχρι τού μικρού δάσους, δτε
αί κραυγαί μιάς τών γυναικών εΐχον προσκαλέσει
τούς Ευρωπαίου; καί σιΰσει αύτάς έκ τών χειρών
τών ά σπλάγχνων άρπάγων.
Ή κόρη, ήτις έποιήσατο τήν διήγησιν ταύ
την, έφαίνετο ή έπισημοτέρα μεταξύ τών συν
τρόφων της, διότι έν ω αί άλλαι εφόρου·? άπλά
ύέλινα περιδέραια αύτή είχεν ώραίαν σειράν
κοραλλίων έπιστέφουσαν ώς διάδημα τήν μέλαιναν αύτής κόμην. Είχε δέ καί τα χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου της λεπτά καί τδ δλον
παράστημα εύγενές καί έλκυστικόν.
Άφ’ ού έτελείωσε τήν διήγησιν της, ό Άξέλ
τήν ήρώτησε πώς δνομάζεται.
— ’Εγώ είμαι ή Όβαχόντα, ή κόρη τού
"λευκού Αετού”.
— Τό ύπέθεσα, είπεν ό Άξέλ προβλέπων
μετά προσοχής τήν κόρην, καί ευχαριστούμενος
είς τήν θέαν αύτής. Πού νά σάς όδηγήσωμεν
τώρα; προσέθηκε μετά τινας στιγμάς. Αί οίκίαι
σας είναι κατεστραμμέναι καί οί γονείς σας
εύρίσκονται έν έκστρατεία. 'Ημείς εΐμεθα φίλοι
τοΰ πατρός σου, καί δύνασθε νά έχετε πλήρη
έμπιστοσύνην εις ήμάς.
— Σάς γνωρίζω κάλλιστα, άπήντησεν ή
Όβαχόντα μειδιώσα χαριέντως. ’Άν καί σείς
δέν μέ ΐδετε άκόμη, έγώ δμως σάς είδον, διότι
ήλθετε έπανειλημμένως είς τδν οίκον τού πατρός
μου καί έκαπνίσετε μετ’ αύτοΰ τήν καπνοσύριγγα
τή; ειρήνης. Έάν ποτέ οί Συσΰνοι έκθάψωσι
τά δπλα των διά νά πολεμήσωσι κατά τών λευ
κών άνδρών, ούδέποτε θά στρέψωσι τά δπλα
ούτε κατά τής "σκυθρωπής Έλάτη;” ούτε κατά
της φαιας Αρκτου .
— ’’Εχεις δίκαιον, κόρη, είπεν ό Άξέλ ή ή
"φαιά ’Άρκτος” δπως έκαλεΐτο παρά τοΐς Ίνδοΐς διά τήν σωματικήν ρώμην του. Οί Συσΰνοι
δέν θά μάς ευρωσι ποτέ ώς εχθρούς άπέναντΐ
των, άλλά πάντοτε ώς φίλους είς τάς τάξεις
των. — Είπέ μοι τώρα, γνωρίζεις πού εύρίσκεται
ό "λευκός Αετός”;
— Ό πατήρ μου επιστρέφει έκ τής έκστρατείας. θά τόν ευρωμεν πλησίον τή; καταστραφείση; οικία; του, καταγινόμενον νά άκονίση
τδν πέλεκύν του καί νά γεμίση τό δπλον του ·
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ίσως ήδη καταδιώκει τού; άπαγωγεΐ; τής κό
ρης του.
— Έάν δμως άπατηθεϊς καταδιώκη κατά
λάθος τούς Μελάμποδας;
— Ώ! ό μέγας άρχηγδς γνωρίζει τά ίχνη
τών ποδών τής θυγατρός του, άπήντησεν άφελώς
ή Όβαχόντα.
— Διόλου παράδοξον τούτο, έψιθύρισεν ό
Άξέλ ρίπτων βλέμμα έπί τών μικρών πέδιλων
τή; νεάνιδος. Γνωρίζω Κυρίας Εύρωπαίας καί
τοΰ συρμού, αΐτινε; έκ τοΰ φθόνου θά κατελαμβάνοντο ύπδ πυρετού, έάν έβλεπον τδν μικρόν
τούτον πόδα. —Έμπρδς λοιπόν, άνέκραξεν άνα4 πηδήσας · πριν νυκτώση πρέπει νά κάμωμεν
άρκετδν δρόμον άκόμη.
"Ολοι ήτοιμάσθησαν καί έξήλθον τοΰ μικρού
δάσους. 'Η προς τδ πυρποληθέν χωρίον όδδς
έξηκολούθει άγουσα διά τής πεδιάδος. Πρδς τδ
εσπέρα; έφθασαν οί οδοιπόροι παρά τήν όχθην
ποταμού, δπου ήτοίμασαν τό λιτόν αύτών δεΐπνον καί άπεφάσισαν νά διανυκτερεύσωσιν έν
θέσει άσφαλεΐ όπισθεν δύο μικρών υψωμάτων.
Ό Άξέλ μετά τδ δεΐπνον διεσκέδασε τήν όμήγυριν διά άστείων διηγημάτων καί περιγραφών,
προκαλουσών έπανειλημμένως τόν γέλωτα τών
γυναικών. "Οτε δέ οί άστέρες ήρξαντο λαμποντες έν τφ ούρανφ δ Βάλδεμαρ άπλώσας τδ
μάλλινο·? αύτοΰ σκέπασμα είπε προς τας κόρας— Ιδού ή στρωμνή σας διά τήν νύκτα ταύ
την ■ σκεπάσθητε μέ τδ σκέπασμα τής φαιας
’Άρκτου” καί κοιμήθητε αμέριμνοι· ημείς οί
δύο φρουροΰμεν.
— Ή "σκυθρωπή Έλάτη” είναι καλή, άπήν
τησεν ή Όβαχόντα. Ό "λευκός Αετός” έχει
δύο ειλικρινείς καί πιστούς φίλους. θά τούς
εύχαριστήση.
Μέχρι τοΰ μεσονυκτίου ή φρούρησις ήτο
άνετεθειμένη τφ Βάλδεμαρ· μετά δέ το μεσο
νύκτιον τήν άνέλαβεν δ Νορβηγός, δστις στερη
θείς τού σκεπάσματος του ήρξατο περιπατώ·?
βήματι ταχεΐ δπως θερμανθή. Άπδ καιρού είς
καιρόν ΐστατο θύννους καί έσυλλογίζετο τήν
εύειδή Ινδήν νεάνιδα, ήτις βαθεΐαν τφ είχεν
έμποιήσει έντύπωσιν. Αίφνης — θά ήτο περί
που μία ώρα άφ’ δτου έφρούρει — είδε παρά
τήν όχθην τού ποταμού μορφήν άνθρωπίνην
άνερχομένην τδ ύψωμα καί βαίνοοσαν άθορύβως
πρδς αύτόν. Ετοίμασε τδ δπλον του, άλλ’
όταν ή μορφή έπλησίασε·? άνεγνώρισε τήν κόρην
τοΰ άρχηγοΰ.
— Η φαια Αρκτος οεν ειοεν ουοεν;
ήρώτησε·? αυτή. Ή Όβαχόντα εΐδεν όνειρο·?
δτι κακοί λευκοί άνδρες μάς κατεδίωκον καί ή
Όβαχόντα φοβείται.
— Κοιμήσου, κόρη, καί μή φοβείσαι, άπήν
τησεν δ Άξέλ. Τήν νύκτα οί λευκοί άνδρες δέν
περιπατούν καί αύριον θά εΐμεθα πλησίον τοΰ
πατρός σου.
— Άλλ’ οί λευκοί άνδρες έχουν ίππους...
— Ναί, άλλ’ ήμεΐς έπροχωρήσαμεν πολύ
καί έχομε·? δπλα καλά.
Ή Όβαχόντα έσιώπησε καί πεφοβισμένη
έβλεπε περί έαυτήν, ώς νά μή έπείθετο είς τούς
λόγους τούτους.
— Διατί δέν θέλεις νά κοιμηθής, Όβαχόντα;
έξηκολούθησεν ό Άξέλ.
— Προτιμώ νά Αγρυπνήσω, άπήντησεν ή
κόρη σειούσα τήν κεφαλήν. Ακουσέ με, Άγέλ
— δέν σέ δνομάζουν οδτως οί λευκοί άνδρες;
(Ή Όβαχόντα, ώς δλοι οί Ινδοί, δέν ήδύνατο
νά προφέρη τδ ξ.) Ή Όβαχόντα θά σέ βοηθήση εις τήν φρούρησιν. Οί όφθαλμοί καί τά
ώτα τών λευκών άνδρών δέν είναι τόσον έξέα
δσον τά τών Συσύνων. Τδ δνειρόν μου μέ
11 τρομάζει.
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Ό Άξέλ έλαβε τήν χεΐρά της καί τήν προσεκάλεσε νά τω διηγηθή τδ δνειρόν της.
— Ώ! τδ δνειρόν μου ήτο φριχτόν! εΐπεν
ή νεανις. ΟΙ λησταί έφόνευσαν τήν "σκυθρωπήν
Έλάτην” και έπειτα και τήν “φαιάν ’Άρκτον”.
— Βλέπεις, κόρη μου, δτι το δνειρόν σου
ψεύδεται; Ποτέ ή Έλάτη δέν θά πάθη τι έν
δσφ εγώ ζώ.
— 'Η Όβαχόντα το γνωρίζει· άλλ’ ό Άγέλ
ήτο ένησχολημένος νά σώση τήν κόρην τοΰ
αρχηγού και δέν ήδύνατο νά σπεύση εις βοή
θειαν τοΰ φίλου του.
— Πράγματι τδ δνειρόν σου δεν μοι φαί
νεται έστερημένον σημασίας. Τοΰτο ήτο δυνατόν
νά συμβή. Και έπειτα τί έγεινεν;
— Άφ’ ού έπεσεν ή Έλάτη ή Όβαχόντα,
ήσθάνθη μεγάλην λύπην διά τον σκυθρωπόν
ξένον, τοΰ όποιου τδ σοβαρόν πρόσωπον έγκρύπτει
καρδίαν χρυσήν · ή Όβαχόντα έρρίφθη έπειτα
έπί τοΰ νεκροΰ και έκλαυσε πολύ.
— Και δταν έφόνευσαν έμέ έκλαυσες και
τότε; εΐπεν ό Άξέλ μειδιών.
Ή κόρη προσέβλεψεν αύτόν μετ’ απορίας.
— Μήπως, εΐπεν, ή "’Άρκτος” είναι όλιγώτερον φίλος τοΰ " Αετού” και τής κόρης του ή
ή "σκυθρωπή Έλάτη” ;
— Δι έμέ λοιπόν έκλαυσες τόσον δυνατά
ώστε έξύπνησας;
— νΟχι, δταν ό Άγέλ έπεσεν ή Όβαχόντα
δέν έκλαυσε.
— Βλέπεις λοιπόν;

—
! εΐπεν ή νεανις άποσύρουσα τήν χεΐρά
της, πόσον άδικεΐ ό Άγέλ τήν Όβαχόνταν!
'Όταν ό φίλος του έπεσεν έκλαυσεν ή Όβαχόντα,
όταν δέ αυτός έπεσεν, έσυρε τήν όξεΐαν μάχαιραν
έκ τής ζώνης του διά νά φονευθή — και τότε
έξύπνησεν.
Ό Άξέλ έσιώπησε · τω έφαίνετο αμάρτημα
νά προκαλέση και άλλας άπαντήσεις τής αφελούς
έκείνης κόρης. Ό,τι μέχρι τοΰοε ήκουσε, τω
ήρκεσεν δπως εΐσδύση εις τήν άδιάφθορον έκείνην
παρΟενικήν καρδίαν. Αίσθημα τρυφερόν κατέλαβεν αυτόν, αίσθημα τδ όποιον δέν ήδύνατο
ακόμη νά δνομάση. Τό παρελθόν του τω ένεφανίζετο ώς φάντασμα, καί σείων τήν κεφαλήν
έψιθύρισε καθ’ έαυτόν· "Δέν δύναμαι νά έννοήσω
τί συμβαίνει. Πρόκειται και άλλη γυνή νά καταστή δυστυχής δι’ έμοΰ;
Έκ τών συλλογισμών του τούτων άπεσπάσθη
ύπδ τής Όβαχόντας, ήτις έπιθέτουσα τήν δεξιάν
της έπί τοΰ βραχίονός του κα’ι δεικνύουσα διά
τής άριστερας πρδς τδ μέρος, δθεν εΐχον εκ
κινήσει περιπατοΰντες, τω είπε ·

— Βλέπεις, δτι σείς οί λευκοί άνδρες εΐσθε
τυφλοί απέναντι ήμών; Έκεΐ μακράν φαίνεται
πυρά.
Ανήσυχος εΐδεν ό ’Αςέλ πρδς τήν ύποδεικνυομένην αύτφ διεύθυνσιν, άλλ’ ούδέν έβλεπεν,
ούδέν έκτακτον ήδύνατο νά διακρίνη. Ένεπιστεύθη όμως εις τήν οξυδέρκειαν τής συνοδοι
πόρου του και ένόησεν δτι κίνδυνος έπέκειτο.
'Η πυρά δέν ήδύνατο παρά νά ήναι τδ νυκτε
ρινόν κατάλυμμα λευκών άνδρών, οΐτινες έν τή
συναισθήσει τής δυνάμεώς των τοσοΰτον ανα
φανδόν εΐχον τολμήσει ν’ άνάψωσι πυράν έν χώρα
τοσούτους εγκρυπτούση κινδύνους.
Ό ’Αςέλ έρριψε βλέμμα εις τά πέριξ. Βαθύ
ήτο άκόμη τής νυκτδς τδ σκότος άλλ’ ό έξησκημένος τοΰ κυνηγοΰ όφθαλμδς διέκρινεν ήδη τά
πρώτα σημεία τής ’άναγεννωμένης ημέρας.
Ένοήσας ό Άξέλ ποιαν σπουδαιότητα είχε δι’
αύτούς ή ταχεία προχώρησις είπε προς τήν
κόρην.
— Ξύπνησε τάς συντρόφους σου, Όβαχόντα,
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.καί είπέ αύταΐς νά έτοιμασθώσι τδ ταχύτερων,
διότι πρέπει ν’ άναχωρήσωμεν.
— Ή Όβαχόντα ύπήκουσεν άμέσως και
έλαφρά και ταχεία ώς έλαφος άνεχώρησεν.
— Πόσον είναι ωραία, είπε καθ’ εαυτόν
ό Άςέλ ΐδών αυτήν άπερχομένην. Χάριν αυτής
καί μόνης, ήδύνατο τις νά έπιθυμήση νά ήναι
’Ινδός!
Μεταβάς δέ πρδς τδ μέρος οπού έκοιμάτο
ό Βάλδεμαρ τόν έςύπνησεν έξηγήσας αύτφ τόν
έπικείμενον κίνδυνον. Ό Βάλδεμαρ άμέσως
ήγέρθη καί ήτοιμάσθη πρδς άναχώρησιν.
Μετ’ ολίγον οί όδοιπόροι, χωρίς νά φάγωσί
τι, έξηκολούθησαν τόν δρόμον, καί ήδη εύρίσκοντο μακράν τοΰ νυκτερινού αύτών καταλύμματος, δτε άμυδρά πρδς άνατολάς γραμμή
άνήγγειλε τήν ημέραν. Όσιο δέ έπροχώρει τδ
φώς τής ήμέρας τοσούτφ εύκολωτέρα καθίστατο
ή πορεία, άλλά καί ό κίνδυνος έγένετο μεγαλείτερος, διότι καί οί καταδιώκοντες αύτους θά
έξεκίνουν μέ τήν ημέραν. 'Ο ήλιος είχε προ
μικροΰ άνατείλει δτε ή Όβαχόντα, πλησιάσασα
τδ ούς της εις τήν γήν, άνέκραξεν
— ’Ακούω μακρόΟεν βηματισμούς ίππων.
’Αμέσως ό Βάλδεμαρ διέταξε νά σταματήσωσιν, όπως σκεφΟώσι περί τών μέσων τής
ύπερασπίσεως ή τής φυγής. ’Αριστερά τής όδοΰ,
ήν παρηκολούΟουν, σειρά παλαιών ιτεών έδείκνυε
τδ ρεύμα μικρού ρύακος, δστις έχύνετο εις τόν
Μισουρήν· όπισθεν δέ τών δένδρων τούτων
υπήρχε κάπως ασφαλές καταφύγιον κατά τών
έχθρικών σφαιρών. Ήρχετο κατόπιν καί άλλη
σειρά ιτεών καί όπισθεν αυτών εις αρκετήν όμως
άπόστασιν ύψοΰτο λόφος κατάφυτος. ’Αλλά τδ
ύψωμα τοΰτο έκειτο μακράν, καί αμφίβολον ήτο
έάν ύπήρχεν ό υλικός καιρός νά φθάσωσιν έκεΐ.
Διά τόν λόγον τούτον έπρότεινεν ό Βάλδεμαρ
νά λάβωσιν ώς άμυντήριον γραμμήν τήν πρώτην
σειράν τών ιτεών. Μόλις δέ εΐχον φθάσει τά
δένδρα καί εΐχον τοποθετηθή όπισθεν τών δγκωδών
κορμών, καί ένεφανίσΟησαν πρδς άνατολάς οί
ίππεΐς. Οί δύο κυνηγοί επιθεώρησαν τά πυρο
βόλα δπλα των, έβεβαιώθησαν δτι αί μάχαιραι
έξέχονται εύκόλως τής θήκης καί παρεσκαυάσθησαν εις πεισματώδη άντίστασιν. Ό Άςέλ
έπρότεινεν εις τάς νεάνιδας νά μεταβώσιν δσον
τάχιστα πρδς τδ δασώδες ύψωμα, δπως έκεΐθεν
εύκολώτερον φύγωσι πρδς τάς εστίας των, έν
δσφ αυτοί θά έμάχοντο κατά τών εναντίωνάλλ' αί Ίνδαί ήρνήθησαν νά έγκαταλείψωσι τούς
γειναίους ύπερασπιστάς των καί τή αιτήσει των
έλαβον τάς περιττάς μαχαίρας δπως καί αύταί
συντελέσωσιν εις άπόκρουσιν τών έπιδρομέων.
Τήν πρότασίν των νά μεταχειρισθώσι καί τά
παρά τών Αμερικανών παραδοθέντα πέντε τηλε
βόλα άπέρριψεν ό Βάλδεμαρ, φοβούμενος μή
άδίκως καταναλωτή ή όλίγη πυρΐτις.
Έν τοσούτφ οί ίππεΐς έπλησίαζον καί μετ’
ολίγον ήδύνατό τις εύκόλως νά διακρίνη δτι
ήσαν τεσσαράκοντα περίπου τόν άριθμόν. ΙΙρίν
ετι φθάσωσιν εις άπόστασιν βολής ό Βάλδεμαρ
έπυροβόλησε έννοών οΰτω νά τούς άποτρέψη
τού νά προχωρήσωσιν· άλλ’ ούτοι άπ’ έναντίας
επέσπευσαν τδ βήμα των.
Ή Όβαχόντα, ίσταμένη παρά τω Άςέλ τω
είπε ταπεινή τή φωνή.
— Συλλογίσου τδ δνειρόν μου! 'ΗΌβαχόντα
είναι εύτυχής νά μεταβή μαζύ σου εις τήν ίεράν
χώραν!
Ό Άςέλ έ’σφιγξε σιωπηλώς τήν χεΐρά της.
'Ορμητική ήρςατο ή έπίθεσις καί πεισμτώδης
ή άντίστασις. Οί δύο κυνηγοί και αί Ίνδαί
εΐχον τά δένδρα προπύργιον, καθ’ ών έπιπτον
άνευ άποτελέσματος αί σφαΐραι, έν ω 'οί έναντίοι εύρίσκοντο εκτεθειμένοι. Αίφνης ό Άςέλ
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άποκαλυφθείς έπληγώθη κατά τον ώμον· ή
Όβαχόντα έσπευσε πρδς αυτόν δπως τδν συνδράμη. Άλλά ποιαν βοήθειαν ήδύνατο νά
παράσχη κόρη, καί έν τοιαύτη μάλιστα κρισίμφ
στιγμή; Ό Βάλδεμαρ. βλέπων δτι επί μακρδν
δέν ήδύνατο νά παραταθή άγών άνισος τοσοΰτον,
έσκέπτετο πώς νά εύρη διέξοδον, δτε ήκούσθη
οξεία πολεμική κραυγή.
ΊΙ Όβαχόντα άναπηδήσασα άνέκραςεν.
— ΊΙλθον! Είναι οί Συσύνοι! Είναι δ "λευ
κός Αετός”! Ό Βάλδεμαρ έστράφη καί είδες
στίφος μελαινών μορφών, έπερχομένων δρομαίως
καί μετά άγριων φωνών. Ήσαν οί Συσύνοι,
οΐτινες κεκρυμμένοι έπΐ τού λόφου ήρχοντο εις
βοήθειαν τών κινδυνευόντων. Τότε τά μέρη
άντηλλάγησαν καί έπίθεσις σφοδρά ήρξατο έκ
μέρους τοΰ Βάλδεμαρ καί τών Ινδών. Οί εν
άντιοι, κενώσαντες τελευταΐον τά δπλα των,
έτράπησαν εις φυγήν. Οί ’Ινδοί εσπευσαν εις
καταδίωξιν αύτών άλλ’ οί ίπποι ήσαν ταχείς
καί μετ’ ού πολύ οί ίππεΐς έγένοντο άφαντοι,
άφήσαντες τινάς τών συντρόφων των έπί 'τοΰ
πεδίου τής μάχης. Τότε οί Ινδοί έλήστευσαν
τούς πεσόντας, ό δέ Βάλδεμαρ άναζητήσας τδν
Αξέλ καί έξετάσας τήν πληγήν του εύρε πρδς
μεγάλην του εύχαρίστησιν δτι ή πληγή ήτο
έλαφρά καί ούδένα παρουσίαζε κίνδυνον.
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περιήλθε τήν Ιταλίαν, καί τέλος άπεκατέστη έν
Κοροόβη, ένθα καί άπέθανε τω 1G1G καί έτάφη
έν τψ μητροπολιτικώ ναω έν τινι παρεκκλησίω,
φέροντι τό όνομά του. Έκτδς τής 'Ιστορίας τής
ΙΙερουβίας ό Γαρσιλάτς συνέγραψε καί ιστορίαν
τής Φλωρίδος, έκδοθεΐσαν τω 1609 έν Λισσαβώνι
και μετέφρασεν έκ τής Ιταλικής τδν Φίλωνα.
Έν τή γενική Ιστορία τής Περουβίας ό
συγγραφεύς λέγει περί τής άνακαλύψεως τής
’Αμερικής τά έξής, τά όποια κατά λέξιν μεταφέρομεν.
"Περί τδ έτος 1484 πρωρεύς τις έκ τής
μικρας πόλεως Ούέλβας, δνόματι Άλόνσος Σάγχης, είχε μικρόν πλοΐον, δι ού έμπορεύετο,
μεταφέρων έξ Ισπανίας πραγματείας εις τάς
Καναρίας νήσους, δπου τάς έπώλει καί έφόρτονεν δπώρας, ας μετέφερεν εις Μαδέϊραν, δθεν
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πολλοί τών ναυτών τοΰ Σάγχη ήσθένησαν καί
άπέθανον · έκ τών δεκαεπτά άνδρών τοΰ πληρώ
ματος πέντε μόνον έπανήλθον εις ’Γερσέϊραν, έν
οΐς καί ό πρωρεύς ιδιοκτήτης. Μετέβησαν οί
οωθέντες εις τήν οικίαν διασήμου Γενουηνσίου
πρωρέως, τοΰ Χριστόφορου Κολόμβου, περί ού
εΐχον άκούσει δτι ήτο κοσμογράφος καί κατεγίνετο εις τήν κατασκευήν θαλασσίων χαρτών.
Ό Κολόμβος ύπεδέξατο τούς ναυαγούς λίαν φιλοφρόνως, καί μετά ένδιαφέροντος μεγάλου έρώτησεν αύτούς περί τών περιπετειών τοΰ μακροΰ
αύτών πλοΰ. Οί άνδρες ήσαν τοσοΰτον έξηντλημένοι συνεπεία τών ύποστάντων δεινών, ώστε
μετ’ ού πολύ δλοι μέχρι τοΰ τελευταίου άπέ
θανον έν τή οικία τοΰ Κολόμβου, άφήσαντες
αύτφ ώς κληρονομιάν τάς σπουδαίας αύτών ση
μειώσεις. Ό Κολόμβος άναγνούς καί μελετήσας
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τοΰ Χέου Κόσμου, έμαθον παρ’ αύτοΰ τά κυριώτερα τών γεγονότων. Δυστυχώς δμως, νέος ών,
δέν προσεΐχον πολύ εις αύτά· άλλως θά ήδυνάμην
νά διηγηθώ πλεΐστα δσα λίαν περίεργα καί
σπουδαία ύπδ έποψιν ιστορικήν άλλά τώρα άναγκάζομαι νά έπαναλάβω αύτά έκ μνήμης, λυπούμενος δτι περιστατικά τινα έλησμόνησα. Τοι
αύτη λοιπόν ήτο ή άρχή τής άνακαλύψεως τοΰ
Νέου Κόσμου. Διά τδ σπουδαΐον τοΰτο συμβάν
δικαίως πρέπει νά σεμνύνεται ή μικρά πόλις
Ούέλβα, ή γεννήσασα τέκνον τοιοΰτο. Αί διη
γήσεις καί αί σημειώσεις αύτοΰ έπεισαν τδν Κο
λόμβον, δστις κατώρθωσε βασιζόμενος έπ’ αύτών
νά ύποσχεθή τω προστάτη αύτοΰ ήγεμόνι πράγ
ματα άνήκουστα καί άπίστευτα. Ώς άνθρωπος
νουνεχής ό Κολόμβος έτήρησε τδ μυστικόν του
εύλαβώς. Έάν δέν είχε τάς πληροφορίας τοΰ

(Έπεται συνέχιισ.)

ΣΧΕΤΙΚΑ TINA ΕΠΙ
ΓΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
(ύπό τοΰ διδάκτορος R. Brehm).

”Αν καί ή άνακάλυψις τής ’Αμερικής άποδίδεται γενικώς εις τδν Γενουήνσιον Χριστόφορον
Κολόμβον, δστις θεωρείται ό πρώτος Εύρωπαΐος
ό τάς νήσους τοΰ Νέου Κόσμου πατήσας, ούχ
ήττον δμως έν τοΐς συγγράμμασι τών Ισπανών
ιστορικών τοΰ ιστ. αΐώνος εύρηνται πληροφοοίαι
διαμφισβητοΰσαι τώ διασήμιυ Ίταλώ τήν δόξαν
του καί άποδεικνύουσαι δτι καί πρδ τοΰ Κολόμβου
ναύται 'Ισπανοί έπεσκέφΟησαν μίαν τών ’Αμερι
κανικών νήσων. ΟΙ ναΰται εκείνοι δέν εΐχον
μεταβή έκεΐ ώς διερευνηταί νέων χωρών, άλλ’
εΐχον παρασυρ&ή ύπδ τρικυμιών. Αί σημειώσεις
τών δυστυχών έκείνων ναυαγών περιήλΟον εις
χειρας τοΰ Κολόμβου, δστις έπ’ αύτών στηριζόμενος έπεχείρησε τδν πρώτον ένδοξον αύτοΰ
πλοΰν.
Έν άρχαίοις Ίσπανικοΐς ίστορικοΐς συγγράμμασι, τά όποια εΐσί σπανιώτατα έν ταΐς έκτδς
τής ‘Ισπανίας βιβλιο&ήκαις, εύρηνται ώς πρδς
τούτο πληροφορίαι Οετικαί. Οΰτω διηγείται ό
ίεοεύς ’Ιωσήφ Άκόστας έν τή “Ιστορία τών
Ινδιών” (Βιβλ, Α. κεφ. 19), δτι "ναυτικός τις,
ού άγνοεΐ τδ όνομα, παρεσύρβη ύπδ τρικυμιών
άπδ τών Καναρίων νήσων πρδς τόν Νέον Κόσμον,
καί δτι εύτυχήσας νά έπιστρέψη εις τήν Εύρώ- Ί
πην εύρε καλήν παρά τω Χριστοφόρω Κολόμβω
υποδοχήν, φ καί χάριν ευγνωμοσύνης παρέδωκε
τάς σπουδαίας αύτοΰ περί τής άποκέντρου έκείνης
χώρας σημειώσεις.’’
Έκτενέστερον άναφέρει περί τοΰ γεγονότος
τούτου ό ώς κλασικός ιστοριογράφος φημιζόμενος
Ίγκας Γαρσελάτς DE LA Vega έν τώ συγγράμματι
αυτού, τψ έπιγραφομένω "Γενική ιστορία τής
Περουβίας κτλ.” Ο συγγραφεύς, γεννηθείς έν
έτει 1539 έν Κούσκφ, τή τότε πρωτευούση τής
Περουβίας, ήτο υιός εύγενοΰς Ισπανού έξ Έστρεμαδούρης, μεταβάντος μετά τοΰ Πιζάρρου έν
Αμερική καί νυμφευΟέντος τήν θυγατέρα τοΰ
ήγεμόνος Ούασκάρ. Ό ’Ίγκας έξεπαιδεύΟη ύπδ
Ιησουιτών, μετέβη τω 1560 εις τήν Ισπανίαν

έπέστρεφεν εις τήν Ισπανίαν μέ φορτίον ζακχάρεως. II λέων ποτέ μεταξύ τών Καναρίων
νήσων καί τής Μαδέϊρας κατελήφθη ύπδ σφοδράς
τρικυμίας, καθ’ ήν μή δυνάμενος πλέον νά κυ
βέρνηση τδ πλοιάριόν του τδ έγκατέλιπεν εις
τήν διάκρισιν τών άνέμων καί τών κυμάτων.
Έπί 29 δλας ήμέρας περιεφέρετο έπί τοΰ πελάγους άνευ διευθύνσεως καί άνευ σκοπού· τδ
πλήρωμά του ύπέφερε τά πάνδεινα. Τέλος έκόπασεν ό άνεμος καί τδ πλοΐον εύρέθη πλησίον
νήσου άγνώστου μέν, ήτις δμως ύποτίθεται δτι
ήτο ή σήμερον Άγιος Δομίγγος καλουμένη. Ό
θυελλώδης άνεμος, ό τδ πλοιάριον παρασύρας,
ήτο δ λεγόμενος Σολάνος, άνεμος άνατολικός,
καθότι ή νήσος τοΰ Αγίου Δομίγγου κεΐται πρδς
δυσμάς τών Καναρίων νήσων. Ό Σάγχης άπέδη
βΐς τήν ξηράν καί άκριβώς έσημείωσε πάντα δσα
ειδεν. Παραλαβών δέ πόσιμον Έδωρ καί ξύλα
έπέστρεψεν άφεθείς πάλιν εις τήν τύχην. Άλλά
ό πλοΰς παρετείνετο έπί πολύ καί ή έλλειψις
τών τροφών ήτο μεγάλη. Έκ τών κακουχιών

αύτάς μεγάλως ένεθουσιάσθη καί ύπ’ αύτών
βοηθούμενος έπεχείρησε πλοΰν, δστις έδωκε τή
Ισπανία Νέον Κόσμον καί μεγάλα πλούτη. Τδ
συμβάν τοΰτο ούτως έκφράζεται έν τω στέμματι
τοΰ Κολόμβου. A Castilla y a Leon, Nuevo
Mundo dio Colon (Τή Καστιλία καί τή Λεώνη
ό Κολόμβος έδωρήσατο νέον Κόσμον). Ό θέλων νά πληροφορηθή περί τών φθλων τοΰ
διασήμου Σάγχη ας άναγνώση τήν Γενικήν
Ιστορίαν τών Ινδιών, ύπδ Φραγκίσκου Λόπες
DE Gomaka συγγραφεΐσαν. Προσθέτω ένταΰθα
δσα έν τή άφηγήσει τοΰ άρχαίου ιστοριογράφου
έλλείπουσιν. Ό Λόπες έγραψε μακράν τής
σκηνής τών συμβάντων κατά πληροφορίας τοΰ
μέν καί τοΰ δέ · πολλά ώς έκ τούτου μετεδόΟησαν αύτφ άτελώς. ’Εγώ δμως ήκουσα αύτά
διηγούμενα έν αύτή τή πατρίδι μου παρά τοΰ
πατρός μου καί τών συγχρόνων μου, διότι κατ’
έκείνην τήν έποχήν αί διηγήσεις αύται άπετέλουν
τδ άντικείμενον τής γενικής όμιλίας. Επειδή
ό πατήρ μου έγνώριζε πολλούς τών κατακτητών

Άλόνσου Σάγχη, δέν θά ήδύνατο, μέ δλας αύτοΰ
τάς κοσμογραφικάς γνώσεις, μετά τοσαύτης πεποιθήσεως νά προβή εις τδ έργον του ούδέ θά
κατώρθου αύτδ έν διαστήματι τοσοΰτον μικρψ.
Ό Κολόμβος έξετέλεσε τδν πρώτον αύτοΰ πλοΰν
μέχρις Αμερικής έντδς 68 ήμερων. Έάν αί
σημειώσεις τοΰ Άλόνσου δέν διέγραφον αύτφ
τήν πορείαν διά τοΰ άπεράντου Ωκεανού, ή έντδς
τόσον μικρού διαστήματος χρόνου μετάβασις
αύτοΰ εις τήν Αμερικήν θά ήτο πράγματι
θαύμα.”
Καί ταΰτα μέν ό ”Ιγκας περί τοΰ σπουδαιοτάτου τοΰ ιε'. αΐώνος γεγονότος.

ΤΟ ΕΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ.
(Μετά δύο εικόνων.)

Δολοφονία στυγερά καί άνεξήγητος, ής οί
αύτουργοί μέχρι τής ώρας μένουν άγνωστοι, διεπράχθη τήν 6 Μαΐου έν τω έν Δουβλίνφ κήπψ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. Έξ 'Ελλάδος λυπηρά καί δυσά
ρεστα άναγγέλλονται ύμΐν. Αί συζητήσεις τής
Βουλής παρεξετράπησαν είς προσωπικότητας και
αί αντεγκλήσεις άσχημίζουσι τό σεμνόν βήμα
τής εθνικής άντιπροσωπείας. Ή σκανδαλώδης
ύπόθεσις τοΰ ταμείου τών Θηβών, περί ής τοσαΰτα ήδη έλέχθησαν και έγράφησαν, έγέννησε
ζητήματα καθάπτοντα τής ύπολήψεως έπιφανών
έν τή πολιτεία άνδρών, καί έν φ άφ’ ένός ή
κυβερνητική μερίς πειράται δι’ δλων τών μέσων
νά καταβάλη διά δριμειών κατηγοριών τήν άντιπολίτευσιν, αυτή άγωνίζεται νά ύπερασπισθή καί
ν’ άποδείξη δτι μόνον φατριασμός άμετρος είναι
ή πηγή τής κατ’ αύτής καταφοράς. Λυπηρά
εΐπομεν και δυσάρεστα είναι τά ζητήματα ταΰτα,
διότι ή βουλή έχει άλλην άποστολήν, άποστολήν
ύψηλοτέραν καί σεμνοτέραν · νά τακτοποιήση τά
τής πολιτείας και νά έπουλώση τάς πληγάς, ας
χρόνοι άνώμαλοι καί περιστάσεις έκτακτοι έπήνεγκον. Ή φιλοπατρία έπρεπε νά ήναι άνωτέρα
τ·ΰ φατρίασμοΰ, καί πρός τήν πατρίδα έπρεπε
νά έχωσι έστραμμένα τά βλέμματά των οί άντιπρόσωποι τού έθνους, πρός τήν πατρίδα, ήτις
παρ’ αύτών περιμένει νά ιδη άνατελλούσας
ήμέρας ησυχίας καί εύημερίας. — Μετ’ άγαλ

λιάσεως καί έθνικής ύπερηφανείας άνέγνωμεν οί
εκτός τής Ελλάδος ζώντες Ελληνες τάς περι
γραφές τής τελετής τών εγκαινίων τής τομής
τοΰ ’Ισθμού τής Κορίνθου. Τίς είναι τυφλός
τοσούτον δπως μή άναγνωρίση τήν πρακτικήν
ωφέλειαν τού έργου διά τήν φίλην ήμών πατρίδα ;
Καί αύτός ό εύρωπαϊκός τύπος ό συνήθως όλίγην
προσοχήν δίδων είς έργα τής ειρήνης διότι ένασμενίζεται είς τήν άφήγησιν έκτάκτων καί κατα
πληκτικών συμβάντων, θέλων ουτω νά κρατή
τούς άναγνώστας του έν διηνεκεΐ συγκινήσει, καί
αύτός ό εύρωπαϊκός τύπος, λέγομεν, λίαν εύνοϊκώς έκφράζεται ύπέρ τού έν ' Ελλάδι έκτελεσθησομένου έργου. Εύρίσκονται μέν τινες, άγνοοϋντες
φαίνεται τήν έμπορικήν θέσιν τής Ελλάδος, οιτινες πειρώνται νά παραστήσωσι τό έργον ώς
μη παρέχον πολλάς έγγυήσεις έπιτυχίας. Άλλά
μήπως δέν εύρέθησαν προ έτών καί άνθρωποι
άπαίσια διά τήν διώρυγα τοΰ Σουέζ προοιωνι
ζόμενοι; "Ας έκτελεσθή τό έργον καί τά πράγ
ματα θέλουσι λαλήσει διά τής πειστικής αύτών
φωνής.
ΑΓΓΛΙΑ. Τό έν Δουβλίνω διαπραχθέν κα
κούργημα, ή δολοφονία τοΰ νέου ύπουργοΰ καί
τοΰ ύφυπουγοΰ έπί τής ’Ιρλανδίας, έξακολουθεΐ
έπασχολοϋσα τό κοινόν έν Άγγλίφ· προ πάντων
δέ διότι μέχρι σήμερον δέν άνεκαλύφθησαν άκόμη
οί αύτουργοί τής στυγεράς πράξεως. Πολλαί
έγένετο μέχρι τούδε συλλήψεις, πολλαί άνακρίσεις, άλλά τό άποτέλεσμα ήτο μηδέν. Οί συλληφθέντες άφέθησαν πάλιν ελεύθεροι. Αξία
παρατηρήσεως είναι ή συμπεριφορά τής άντιπολιτεύσεως έν ’Αγγλία κατά τήν περίστασιν
ταύτην. ’Αντί νά εύρη άφορμήν έκ τοΰ γεγονό
τος τούτου δπως ρίψη τό ύπουργεΐον Γλάδστωνος
τού όποιου τά ήπια μέτρα έθράσυναν τούς δολο
φόνους καί κατέστησαν αύτούς τολμηροτέρους, ή
άντιπολίτευσις ύπεστήριξε το ύπουργεΐον είς τήν
λήψιν μέτρων δραστήριων πρός κατεύνασιν τού
έν Ίρλανδίφ έπικρατούντος ερεθισμού τών πνευ
μάτων. Άλλ' οί Άγγλοι είναι έθνος τά μάλιστα
φιλόπατρι, καί έννοοΰσιν δτι δι’ άντεγκλήσεων
παραβλάπτονται καιρίως τά συμφέροντα τής
πατρίδος των δθεν καί παραιτούνται έν άνάγκη
τοΰ προσωπικού αύτών πάθους και τής κομματι
κής άντιζηλείας.
ΡΩΣΣ1Α. Άπεβίωσεν έσχάτως έν Πετρουπόλει είς τών διασημοτέρων στρατηγών τής
'Ρωσσίας, ό άντιστράτηγος Kaufmann, ό έν τή
κεντρική Άσία στήσας τρόπαια έπί τροπαίων.
Ό Kaufmann είναι ό τήν Χίβαν κυριεύσας καί
τήν Βοχάραν τή 'Ρωσσίφ προσαρτήσας. Έν τφ
προσώπφ τού Kaufmann ό ρωσσικός στρατός
άπώλεσεν ένα τών ίκανωτέρων καί τολμηρότερων
αύτού στρατηλατών.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Τά πράγματα τής Αίγύπτου,
τά όποια πρότινων ήμερών είχον άρκούντως
δεινωθή καί σπουδαίας προεμήνυον περίπλοκός
ένεκα τής έπικρατούσης μεταξύ τοΰ Άντιβασιλέως
καί τών ύπουργών του άσυμφωνίας, κατηυνάσθησαν ώς διά μαγικής ράβδου τή μεσολαβήσει τών
γενικών προξένων τής Αγγλίας και Γαλλίας.
Οί ύπουργοί προσελθόντες τφ Κεδίβη έζήτησαν
τήν συγχώρησίν του, ήτις καί τοΐς έδόθη. Είς
τήν ειρηνικήν ταύτην λύσιν τής διαφοράς συνετέλεσε κυρίως ή είδησις, δτι πλοία άγγλικά καί
γαλλικά διευθύνονται πρός τήν Αίγυπτον. Καί
πράγματι τά πλοία ταΰτα ναυλοχοΰσι πρδ μικρού
έν τφ λιμένι τής ’Αλεξάνδρειάς. Υποτίθεται
δτι έκλειψαντος ήδη παντός φόβου τά πολεμικά
πλοία τών δύο μεγάλων δυνάμεων θέλουσι διαταχθή ν’ άποπλεύσωσιν.
'Υ. Γ. Τηλεγραφικά»; άνηγγέλθη σήμερον,
δτι ό Άραβή πασάς, ή ψυχή τού ύπουργείου,
διέκοψε τάς μετά τών γενικών προξένων άρξα-
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μένας διαπραγματεύσεις, έπιμένων είς τήν άναχώρησιν τών στόλων. Λέγεται δτι αί δύο δυτικαι δυνάμεις θέλουσιν έπιδώσει τελεσίγραφον
είς τήν αιγυπτιακήν κυβέρνησιν, καί δτι ό Αραβή
πασάς καί οί περί αύτόν ετοιμάζονται είς άντίστασιν.

Δ I Α Φ Ο Ρ Α.
II ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ

Ρ. ΒΑΓΝΕΡ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι.

Γά μεγάλα μελοδράματα τοΰ Βάγνερ έκ τής
γερμανικής μυθολογίας (τών Nibelungen) παρασταθέντα κατά τά τελευταία τέσσαρα έτη έν
Bayreuth, έν Μονάχφ, έν Βιέννη, Λειψία καί
Βερολίνφ, διδάσκονται τανΰν έκ τής σκηνής έν
Λονδίνο». Ουτω παραδίδονται τά άποκλειστικώς
γερμανικά ταΰτα μουσικά έργα είς τήν κρίσιν
τής Εύρώπης ολοκλήρου. Έν Λονδίνφ αί γνώμαι
είσί διηρημέναι· έν φ άφ’ ένός οί "Καιροί” καί
τά '"Ημερήσια Νέα” άναβιβάζουσι τά πρωτό
τυπα ταΰτα μελοδράματα μέχρι τρίτου ουρανού
καί πληροΰσι τάς στήλας αύτών διά έπαινετικών
περιγραφών, παρουσιάζονται ή "Σημαία” καί ό
Ημερήσιος Τηλέγραφος” άσπονδοι τής μουσι
κής τοΰ Μέλλοντος έχθρρί, καί [παριστάνουσιν
αύτήν ώς μονότονου καί άφύσικον. Τά δύο
άντιθετα στρατόπεδα συμφωνοΰσι κατά τοΰτο
μόνον, δτι ή μουσική τοΰ Βάγνερ μεγάλην έπί
τής τέχνης έξασκεΐ έπιρροήν καί δτι οί έκτελοΰντες αύτήν άοιδοί άριστα διεξάγουσι τάς
παραστάσεις. "Οτι καί ή σάτυρα έπελήφθη ήδη
τοΰ πράγματος άποδεικνύει άρθρου τι τής σατυ
ρικής έφημερίδος“Young folks”, έν φ παρίσταται
άνήρ, μάτην πειρώμενος νά ψάλη τεμάχιόν τι
έκ τών μελοδραμάτων τούτων, καί δν ή σύζυγός
του νομίζει έν καταστάσει μέθης. Τάς παρα
στάσεις έτίμησαν διά τής παρουσίας των τά
ύψηλότερα τής άγγλικής πρωτευούσης] πρόσωπα,
καί δέν είναι μικρός ό θρίαμβος, δν ήρατο έν
Άγγλίφ ό έξοχος μουσουργός Βάγνερ.

'Η πυρκαϊά έν τή Εκθέσει τής 'Υγιει
νής έν Βερολίνφ. Μόλις κατηυνάσθη ή έντύπωσις ή παραχθεΐσα έκ τών μεγάλων πυρκαϊών,
ών παρανάλωμα έγένοντο τό θέατρα τής Βιέννης
καί τοΰ Σβερίνου, καί νέα, καταστρεπτική πυρ
καϊά άναγγέλλεται έκ Βερολίνου, ένθα έκάη ή
μεγαλοπρεπής "Εκθεσις τής 'Υγιεινής, ή προκει
μένη ν’ άνοιξη τάς πύλας της μετά τινας ήμέρας.
Τό πΰρ μβτεδόθη έξ άμελείας έργάτου τινός,
άνάψαντος πυρεΐον παρά τάς διατάξεις καί ρίψαντος αύτό έπί σωρού λεπτών σανίδων. Έν
μια ώρα τό κατάστημα τής Έκθέσεως εΐχεν
άναφλεχθή όλόκληρον. Εύτυχώς ούδείς άνθρω
πος έπαθεν άλλ’ ή άπώλεια ώς πρός τά έργαλεΐα,
τά πολυτελή συγγράμματα, τά σχέδια καί ένγένει
ώς πρδς τά έκθέματα τά άναφερόμενα είς τά τής
'Υγιεινής, τής σωτηρίας τών ναυαγών κ. τ. τ.
είναι άνυπολόγιστος. Τό άδηφάγον στοιχείου
κατέστρεψεν έτών κόπους, έτών έργασίαν · πρδ
πάντων δέ ύποφέρουσι ζημίαν αί κυβερνήσεις',
διότι κατά τάς συμβάσεις, ας συνωμολόγησε τδ
διοικητικόν τής Έκθέσεως συμβούλιον μετά τών
πυρασφαλιστικών Εταιριών, οί μέν ίδιώτάι έκθέται θέλουσιν άποζημιωθή ούχί δμως κάί τά
κράτη.
Καθ’ ήν ήμέραν έπρόκειτο ν’ άρχίση ή εκθεσις, τήν 3/15 Μαΐου, τό συμβούλιον συνέλθόν
άπεφάσισε νά προκαλέση νέαν έκθεσιν, δι’ ήν έν
μικρώ χρόνου διαστήματι ύπεγράφησαν πλέον
τών 150 χιλ. φράγκων. Ούτως, ώς λέγεται',
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

θέλει συγκροτηθή κατά τδ έαρ τοΰ 1S83 νέα
εκθεσις 'Υγιεινής μεγαλοπρεπεστέρα τής πρώτης.

μών άνακτήση δ,τι διά τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ
Άγιου Γοθάρδου φαίνεται δτι θέλει άπολεσει.
Μή λησμονώμεν τό σχέδιον τής διατρήσεως
τοΰ "Λευκού "Ορους”, τού γίγαντος τούτου τών
"Αλπεων.

Άρ. 26.

Χρήσις Αρχαίων γραμματοσήμων.
Επιτυχή χρήσιν παλαιών καί μεταχειρισμένων
γραμματοσήμων έποιήσαντο επ’ έσχατων οί μο
ναχοί μοναστηριού τινός έν Γάντη τής Βελγικής.
Συνέλεξαν 800 χιλιάδας έξ αύτών, καί άφ’ ού
τά διήρεσαν κατά χρώματα, δπερ άπήτησεν
έργασίαν τριών ολοκλήρων μηνών, διεζόσμησαν
δι’ αύτών τούς τοίχους τής αιθούσης τών ξένων
έν τή μονή, σχηματίσαντες έντέχνως ώραιοτάτας
παραστάσεις. Ουτω κατώρθωσαν νά άπεικονίσωσιν οικίας διαφόρους, άπό τής ινδικής καλύβης
μέχρι τών πλουσίων μεγάρων, ζώα, άνθη καί
δένδρα, τά πάντα έμποιοΰντα λίαν ευχάριστου
έντύπωσιν. Αί εικόνες φέρουσι καταλλήλους
έπιγραφάς καί τήν ημερομηνίαν τής έκτελέσεως.
Έκ τούτου καταφαίνεται πόσον καιρόν έχουσι
διαθέσιμον οί άγιοι εκείνοι πατέρες!

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΓ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΟΘΑΡΔΟΥ.
(’Εξ ιδιαιτέρας άνταποκρίαεως.)

’Εν Λυκέρνη τή 10/22 Μαΐου 1882.

'Η μικρά πόλις τής Λυκέρνης έν Ελβετία
εορτάζει. Λαμπρά έγένετο τοΐς άντιπροσώποις τή;
Ιταλίας, τής Γερμανίας καί τής Ελβετία; ύποοοχή. Οί] περίπατοι, αί όχθαι τής λίμνης, αί
οικίαι είναι σημαιοστόλιστοι. Μνημεΐον άλληγορικόν ύψοΰται έν μέσφ εύρείας πλατείας.
IIάριστά δέ τδ μνημεΐον τοΰτο τήν Ελβετίαν
όρθήν κρατούσαν τή μια μεν χειρί τδ ομοσπον
διακόν στέμμα, τή δέ έτέρα δάφνης στέφανον.
Έπί τοΰ βάθρου παριστάνονται τά στέμματα τής
Ελβετίας, τής ’Ιταλίας καί τής Γερμανίας, καί
είναι έγκεχαραγμένη ή έπιγραφή F. C. Ο.
Finis coronat opus (ήτοι "Τδ τέλος έπιστέφει
τδ έργον”). Μέγιστον είναι τδ πλήθος τών
συρρευσάντων, δπως παραστώσι μάρτυρες τής
έκτάκτου ταύτης τελητής. Πάντες είσί πεπει
σμένοι περί τής μεγάλης σημασίας, ήν έχει ή
έκτέλεσι; έργου τοιούτου καί ύπό έποψιν οίκονοκιμήν και ύπδ έποψιν πολιτικήν. Διά τοΰ σιδηρο
δρόμου τούτου ή συγκοινωνία μεταξύ Γερμανίας
καί’Ιταλίας διά τής Ελβετία; καθίσταται εύθεΐα,
άμεσος, καί τδ έμπόριον άποκτα γραμμήν συν
τέμνουσαν τάς άποστάσεις. Αί έργασίαι, δύσκολοι
καί έπίπονοι, παρετάθησαν έπί έτη ολόκληραάνενδότως είργάσθησαν οί μηχανικοί· άλλά το
έργον έπετελέσθη πρός δόξαν τοΰ δεκάτου έννάτου
αίώνος.
'Η σειρά τών τελετών ήρξατο διά τοΰ περίπλου τής ωραίας λίμνης έν σημαιοστόλιστοι;
άτμοπλοίοις· κατόπιν έγένετο έκδρομή διά τοΰ
σιδηροδρόμου είς τδ όρος 'Ρίγι· τδ εσπέρας δέ
μέγα συμποσίου έν τφ ξενοδοχείφ τής Ελβετίας.
Τήν επιούσαν έγένετο ή διάβασις τοΰ ορούς καί
ή κατ’ εύθεΐαν μετάβασις είς Μεδιόλανα, δπου
νέαι άναμένουσιν έορταί τούς προσκεκλημένους.
"Εξαλλοι έκ τής χαράς είναι προ πάντων οί
Ιταλοί· τό δημοτικόν συμβούλιον τής Γενούης
θέλει προσφέρει γεύμα μεγαλοπρεπές είς τους
επισήμους ξένους. Διότι ή ιταλική αύτη πόλις
μεγίστην άποδίδει είς τήν άποπεράτωσιν τοΰ
έργου σημασίαν. Διά τής νέας ταύτης γραμμής
έλπίζει ή Γενούη νά έλκύση είς έαυτήν μέγα μέρος
τοΰ έμπορίου τής Μασσαλίας. Κατά πόσον αί
ελπίδες αύται θέλουσι πραγματοποιηθή είναι
άδηλον, διότι βεβαίως καί ή Γαλλία δέν θά
σταύρωση τάς χεΐρας, άλλά πάσαν θά καταβάλη
προσπάθειαν, δπως διά νέων συντομωτέρων γραμ?

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ.

ΙΙερι μεταλλικού νομικού χρήματος, ιδία δέ
περί Διμεταλλισμοΰ ύπό Νικολ. Π. Γουναράζη. Έν ’Αθήναις 188'2. 8°'. Σελ. 188.
Το έν Έλλάδι Δημόσιον Δίκαιον έπι
Τουρκοκρατίας ύπό Νικ. Γ. Μοσχοβακη. Εν
Άθήναις 1882. 8”. Σελ. 225.
Παρνασσός, σύγγραμμα περιοδικόν. Τόμο;
Στ'. Τεύχος β'. καί γ'. Έν Άθήναις 1882.
Μέγα 8'".’ Σελ. 256.
’ Α θ ή να ι ο ν, σύγγραμμα περιοδικόν. 1 όμος I .
Τεύχος ε'. Άθήνησιν 1882. 8”.
Λόγος εκφωνηθείς έν τή ελληνική έμπορική
Σχολή τή; ’Οδησσού ύπδ τοΰ διευθυντοΰ αύτή;
Λ. X. Κώνστα. Έν Όδησσω 1882. 8'''.
Σελ. 20.
Λόγος πανηγυρικό;, έκφωνηθεί; έν τφ Σύλ
λογο» "Όμονοία” κατά τήν 25Ί” Μαρτίου ύπό
Μ. Βελελή. Έν Κερκύρα 1882. 8”. Σελ. 16.
Λογοδοσία τή; έπιτροπής τού έν Πάτραι;
συλλόγου Αλληλοβοήθεια; II Ομόνοια , άπαγγελθεΐσα ύπδ τοΰ Προέδρου Χρ. Α. 1’ηγο
πού λου. Έν Πάτραι; 1882. 16'”'. Σελ. 13.
Ό'ΊΙλιο; κατά τούς δημώδεις μύθου; ύπδ
Ν. Γ. Πολίτου. Έν Άθήναις 1882. 8'".
Σελ. 54.
Ό έν ’Αλεξανδρεία τή; Αίγύπτου διακεκρι
μένος μουσικός κ. Παναγιώτη; Γριτσανης
πρόκειται νά δημοσίευση συντόμως βιβλίον σπουοαΐον, "Γραμματικήν τής Ευρωπαϊκή; Μουσική;”
νΰν πρώτον ελληνιστί συντεταγμένη·?. Γνωρίζοντε;
τάς βαθείας γνώσεις τοΰ κ. Γριτσάνη περί τήν
μουσικήν έν γένει καί ιδίως περί τήν βυζαντινήν
εκκλησιαστικήν μουσικήν, δέν άμφιβάλλομεν δτι
τό βιβλίον τούτο, δλω; πρωτοφανές παρ ήμΐν,
θέλει σπουδαίω; πλουτίσει τήν τοσούτον πτωχήν
έν τή ήμετέρα γλώσση μουσικήν φιλολογίαν, διό
καί έν πεποιθήσει συνιστώμεν αύτό.
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Έν συμποσίφ ό κύριος Δ. συνδιαλεγόμενος
πρός τινας φίλους του, έδίηγεΐτο αύτοΐ; τά;
έντυπώσεις, ας τφ εΐχεν άφήσει ή περιοδεία του.
■'2! ή ’Ιταλία! έλεγε· τί λαμπρός τόπος! Ή
Νεάπολις! ή Βενετία πρδ πάντων! . . . Έκεΐ
έκαμα τό ταξείδιον τοΰ γάμου μου.
— Καί ή κυρία Δ. έμεινεν έπίσης ένθουσιασμένη έκ τών μερών έκείνων; ήρώτησέ τις τών
συνδαιτυμόνων.
— ' Η κυρία δέν ήτο μαζύ μου. Τδ ταξεί
διον τοΰ γάμου μου τδ έκαμα μόνος-

ΓΡΑΜΜΛΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
Κ. Δ. Μ . .. είς Τ. Μα/ουρέλ. Είς νέον
συνδρομητήν Αλεξάνδρειά; εστάλη τδ τεΰχο;.
Αί διευθύνσεις διωρθώθησαν κατά τήν σημείωσίν
σας, καί ούτο» τά φυλλάδια θέλουσιν φθάνει
τακτικώ; είς τδν πρδς ον δρον. — κ. Ν. Δ . . . είς
Ί(ι»ά»Γΐι·<ι. θέλετα λάβει προσεχώς τά ζητηθέντα προγράμματα καί τους κανονισμούς. Περί
Σουλίου θέλομεν σκεφθή βραδύτερου. — κ.
Κ. Ρ . . . εις Μασσαλία!’. Έλήφθησαν · ό
'Έσπερος θέλει άποσταλή. Μέχρι τούδε δέν
άπεστάλη διά τδν άπλούστατον λόγον, δτι ή
έτησία συνδρομή δέν είχε προπληρωθή. — κ.
Κ... είς ’ Ισμαήλ. Τά παραγγελθέντα περικαλύμματα τοΰ Α'. Τόμου θέλουσιν άποσταλή
'Υμΐν οσον οΰπω έντός κιβωτίου δια το ασφα
λέστερου. — κ. 1. Λ . . . είς Κ . . Μάτην ζη
τείτε το α'. έτος τοΰ Εσπέρου. II έκδοσις
έξηντλήθη καί δέν δυνάμεθα ν’ άνταποκριθώμεν
ούδέ εί; άλλα; παραγγελίας. Βραδύτερου δύ
ναται νά γείνη άνατύπωσις, έάν ό άριθμδς τών
αιτήσεων ήναι άρκετός. — κ. Λ . . . εις Ρόδοτ.
Τδ μνημεΐον τοΰ διάσημου δφθαλμιατροΰ Graefe
άπεκαλύφθη προχθές (τή 12/24 Μαΐου) έν Βε
ρολίνφ. — κ. Σ . . . Σάμον. Τά φυλλάδια διά
τούς δύο νέους συνδρομητάς άπεστάήησαν. —
κ. Ν. Σ . . . είς Κέρκυραΐ’. Έάν άναγκασθήτε
νά άπέλθητε έκ Κέρκυρας, παρακαλεΐσθε νά μάσημειώσητε τδ ταχύτερου τδν νέον τόπον τή
διαμονής σας, -διότι μέ αύτήν τήν υποψίαν δτι
άνεχωρήσετε ήδη δέν σάς έγράψαμεν ιδιαιτέρως.
Εύχαριστοΰμεν διά τάς άποσταλείσα; φωτογραφία;· είναι πράγματι λίαν έπιτυχεΐς. Άναμένομεν εϊδησιν εύχάριστον.
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τού Φοίνικας. θύματα τοΰ κακουργήματος τού
του τοΰ συνταράξαντο; ώς είκδς τδν κόσμον
δλον, έπεσεν ό Λόρδος Φριδερΐκος Cavendish,
ό μόλις διορισθεις υπουργός έπί τής Ιρλανδίας
καί ό θωμάς Burke, υφυπουργός έπί τής
Ιρλανδίας.
"Αγνωστοι δολοφόνοι, ώς υποτίθεται φενιάνες,
έπεσαν αίφνης κατά τών δύω δυστυχών τούτων
άνδρών, περιπατούτων άμερίμνως έν τω κήπφ,
και κατέσφάξαν αυτούς οίκτρώς. Τό σώμα
τοΰ λόρδου Cavendish έφερε τέσσαρας πληγάς
βαθείας, διατρυπησάσας τούς πνεύμονας, ό δέ
Burke έκειτο νεκρός σχεδόν άποκεχωρισμένην
έχων τήν κεφαλήν άπό τοΰ σώματος. Έν μέσο»
γενικοΰ πένθους έγένετο ή κηδεία τών έπιφανών
άνδρών, ών τάς εικόνας έκ φωτογραφιών δημοσιεύομεν σήμερον έν τφ Έσπέρφ.
Ό λόρδος Φριδερΐκος Cavendish, δευτερό
τοκος υιός τοΰ δουκός τοΰ Devonshire, καί
αδελφός τοΰ ύπουργοΰ έπι τών ’Ινδιών μαρκησίου Άρτιγκτώνος, έγεννήθη έν έτει 1836.
Άποπερατώσας τάς σπουδάς αύτοΰ έγένετο ιδιαί
τερος γραμματεύς τοΰ λόρδου Γράμβιλ, εϊτα δέ
(τφ 1872—1873) και τοΰ Γλάδστωνος. Κατόπιν
έλαβε καί άλλας ύψηλάς θέσεις, κα’ι τέλος πρό
μικροΰ είχε διορισθή υπουργός έπι τής Ιρλαν
δίας, άφιχθείς είς Δουβλίνου μόλις τήν προτέραίαν τοΰ θανάτου του.
Ό λόρδος Cavendish, δστις συνδέεται διά
δεσμού συγγένειας και μετά τοΰ Γλάδστωνος ήτο
άνήρ χαρακτήρος ηπίου καί ειρηνικού, καί ήτο
αγαπητότατος έν τή νοτίφ ’Ιρλανδία, ένθα ό
πατήρ του έχει μεγάλα κτήματα. Ό δέ υφυ
πουργός θωμάς Burke άνήρ 53 έτών, ήτο υπάλ
ληλος έκ τών σπανίων, ύπηρετήσας έν τή συναισθήσει τοΰ καθήκοντος του ύπδ διαφόρους
κυβερνήσεις. Ό Burke δστις εΐχεν έκπαιδευθή
έν Βελγίφ και έν Γερμανίφ ήτο καθολικός τό
θρήσκευμα, μικρός άνεψιδς δέ τοΰ γνωστού
καρδιναλίου Wiseman.
Ή Αγγλική κυβέρνησις καταγίνεται δραστηρίως πρός άνακάλυψιν τών θρασέων δολοφόνων,
μέχρι τούδε δμως άνευ αποτελέσματος, αν καί
ή όρισθεΐσα άμοιβή διά τούς καταδείξοντας αυ
τούς άνέρχεται εις το ποσόν 300 χιλιάδων
φράγκων.

[Άρ. 26.
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ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ.

— ’Ιατρέ, έλεγε Κυρία τις. υποφέρω πολύ
μέ τούς οφθαλμούς μου. — 'Υπομονή, Κυρία
μου. άπεκρίνατο ούτος, καθότι θά ύπεφέρετε
πολύ περισσότερον άνευ τούτων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡ. 2.
Μαύρα.
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— Είμαι πολύ ασθενής, έλεγέ τις πρδς τδν
ιατρόν του.
__ Δεΐξόν μοι τήν γλώσσάν σου, είπεν ό
Ιατρός.
— Περιττόν, άπήντησεν ό άσθενής, ούδεμία
γλώσσα δύναται νά είπη τδ τί ύποφέρω.

Ό κύριος Ζ., έλθών είς δεύτερον γάμον τδ
παρελθόν έτος, έξύμνει εσπέραν τινά τάς άρετάς
καί τά προτερήματα τής πρώτης αύτοΰ συζύγου,
λησμονών δτι ή δευτέρα αυτού σύζυγος ήτο
παρούσα. Τέλος τδ ένόησε καί τή είπε’ Μέ
συγχαίρεις διά τούς έπαίνους, οΰς άπονέμω εις
τήν δυστυχή Μαργαρίταν· άλλ’ ήτο πράγματι
άξια αύτών.
— Ώ! φίλε μου, άπήντησεν ή κυρία Ζ.,
ούδείς λυπεΐται διά τόν θάνατόν της περισσό
τερον έμοΰ.
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Λευκά.

Τά λευκά άρχίζουσι καί κερδίζουσιν εί;
δύο κινήσεις.

[Άρ. 2G.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧ2Ρ1ΣΕ2Σ 50 Φ01Ν. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR.
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LEIPZIG.

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΠΙΟΓΡΛΦΕΙΟΝ

Η ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΥΞΙΣ,

τ'Λ

προνόμιον τοΰ καθηγητοΰ Klinkerfues,

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ

αναγγέλλει άνευ ύπολογισμοΰ τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ ζαιροΰ μεταβολήν. Τό έργαλεϊον
τοΰτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον και ύπό επιστη
μονικήν καί ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.
Τιμή αύτοΰ μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 2' 2.
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεωτέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοΐς

άναδέχεται τήν ταχεϊαν καί
κομψήν έκτέλεσιν παντός έργου
επιστημονικού, είκονογραφικοϋ
καί άλλων. Πρός δέ καί έκτύπωσιν εις

Κυρίοις BIERNATZKI καί Σ' έν ΑΜΒΟΥΡΓΩι,
κατόχοις τών προνομιούχων τούτων εργαλείων.

μετ’ άρίστης καί άκριβεστάτης
έκτελέαεως καί έπί τιμαΐς λίαν
συγκαταβατικαϊς.
{(Ι06

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑ
ΤΟΛΗΣ

EAU DE COLOGNE.
Τό αριστον καί μόνον γνήσιον κατά τάς πρωτοτύπους
συνταγάς τοΰ έφευρετοϋ κατασκευαζόμενον "Υδωρ τής Κο
λωνίας εΰρηται παρά τα Κυρίω
ΙΩΑΝΝΗ» ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΙΝΑ»

jiLICHS-PLATZ No. 4
έν ΚΟΛΩΝΙΑ»,

προνομιούχω προμηθευτή πολλών αύτοκρατορικών καί βασι
λικών αυλών, κατόχω τών μεταλλίων καί βραβείων πασών τών
παγκοσμίων εκθέσεων. Έφιστώ τήν προσοχήν τών αγο
ραστών, δτι έκάστη φιάλη τοΰ αρωματικού τούτου
υδατος δέον νά φέρη τό δνομα Johann Maria Farina,
καί τήν διεύθυνσιν- Jiilichs-Platz No. 4.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ

έν ΛΕΙΨΙΑι καί ΒΕΡΟΛΙΝΟ,

έν τών γνωστότερων χαρτοπωλείων τής Γερμανίας, προμηθεύει
χάρτην παντός είδους καί δλων τών χρωμάτων είς τιμάς συγκατα

βατικός.
Δέχεται παραγγελίας έξ δλων τών μερών, ας έκτελεΐ μετά

τής μεγαλειτέρας ταχύτητος καί ακρίβειας.
Τιμολόγια καί δείγματα πρόχειρα.

12ύ.

BERTH. SIEGISMUND.

’Ανωτέρω δίδομεν είς μικρόν τήν εικόνα τών περικαλυμ
μάτων τοΰ Α'. Τόμου τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ, κατασκευασθέντων κατά
σχέδιον παραγγελθέν έπί τούτφ έν τινι τών μεγαλειτέρων βιβλιοδετικών καταστημάτων τής Γερμανίας.
Έκαστον τών κομψών τούτων καί έπιχρύσων περικαλυμμάτων
τιμαται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον
ταχυδρομικών τελών έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος.
Αποστολή πλειοτέρων περικαλυμμάτων όμοΰ είναι ακριβέστερα
καί άσφαλεστέρα. Είς τοΰτο έφιστώμεν τήν προσοχήν τών Κυρίων
συνδρομητών.

Συντάκτης- Δρ. I. ΙΙΕΡΒΛΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

EL8TER-STR. 19.

Χαρτοπωλεΐον· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΤ έν Βερολίνφ καί Λειψίγ. — Τύποις- Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.

