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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Διά τοΰ προσεχούς τεύχους θέλομεν Αρχίσει τήν 

δημοσιεύσω μετά των σχετικών εικόνων Θήρας έν τή 
νοτ(ω ’Αφρική λίαν ένοιαφερούσης και διά τήν ζωηρό · 
τητα τής περιγραφής καί διά τάς διαφόρους περιπετείας 
καί τούς πολλούς κινδύνους, ού; διετρεςε κατ' αύτήν δ 
Αγγλος Baldwin, ό καί τήν Θήραν ταύτην περιγράψας.

2ΡΑΙΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.
II ΚΕΡΚΥΡΑ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 49.)

Εύτυχήσαντες νά λάβωμεν έσχάτως σχέδιά 
τινα έκ Κερκύρας μετά πλείστης όσης εύχαρι- 
στήσεως δημοσιεύομεν έπί τοΰ παρόντος την 
μίαν εικόνα, παριστώσαν θέαν τινά τής Κερκύρας 
πρδς τδ φρούριον καί τήν πόλιν, καί συνοδεύομε·; 
αύτήν δι’ ολίγων λέξεων, έπιφυλαττόμενοι νά 
γράψωμεν βραδύτερου καί άλλα είς συμπλήρωσιν.

Ή Κέρκυρα, είς τών ώραίων έπτά μαργαρι
τών του Ίονίου Πελάγους, είναι νήσος, έν ή 
ή φύσις συνεκέντρωσεν δλα αύτής τά θέλγητρα, 
ή (διά νά εΐπωμεν ποιητικώτερον) "έξήνεγκε 
τδν τελευταΐον αύτής λόγον”. Πράγματι ώραιό- 
τερον μέρος τής γής δέν δύναται νά φαντασθή 
άνθρωπος. Εύτυχώς τήν λαμπράν φύσιν ύπο- 
βοηθεΐ καί ή άκρα φιλοκαλία τών δημοτικών 
άρχών, αΐτινες μή φειδόμεναι κόπων καί δα
πάνης λίαν άξιεπαίνως καταγίνονται είς καλλω
πισμόν τής νήσου. ’Εννοείται δτι κατά πρώτιστον 
λόγον αί προσπάθεια1, αύται άποβλέπουσιν είς 
τήν πόλιν τής Κερκύρας, ήτις ύφ’ ολας τάς 
έπόψεις είναι άξια εκτάκτου περιποιήσεως.

Περί τοΰ ιστορικού μέρους τής Κερκύρας 
θέλομεν ομιλήσει βραδύτερο·;- σήμερον θέλομεν 
εΐπει δλίγα τινά περί τής πόλεως και τών κα
τοίκων αύτής.

"Ο.τι πρδ παντός ελκύει τά βλέμματα τοΰ 
άποβιβαζομένου είς τήν Κέρκυραν περιηγητοΰ 
είναι ή Σπιανάδα, είς ήν φθάνει τις άφ’ ού 
έλευθερωθή έκ τών χειρών τών κραυγαζόντων 
καί μανιωδώς χειρονο μουντών λεμβούχων καί 
διέλθει διά τών στενών, ανωφερών άλλα καλώς 
έστρωμένων οδών τής πόλεως. Ή Σπιανάδα. 
όφειλομένη είς τήν φιλοκαλίαν τοΰ στρατηγού 
Danzelot, είναι έκτεταμένη, κατάφυτος πλα
τεία κειμένη μεταξύ τοΰ ύψηλοΰ καί έξουσιάζοντος 
αύτήν φρουρίου καί τής πόλεως. Προς μεσημ
βρίαν ή πλατεία αυτή καταλήγει είς είδος 
εύρυτάτου έξώστου, δθεν τδ βλέμμα εκτείνεται 
έπί τής θαλάσσης καί έπί καταφύτων κήπων καί 
κομψών έξοχικών έπαύλεων. Πρδς βορράν είναι 
τδ μέγαρον τοΰ Άρμοστοΰ (νΰν βασιλικόν άνάκ- 
τορον), οικοδόμημα ρυθμού σοβαρού, κεκοσμη- 
μένον δι’ ωραίας στοάς. ’Έμπροσθεν τοΰ μεγάρου 
τούτου εύρίσκεται άνδριάς τοΰ λόρδου Φριδερίκου 
Άδαμς. Πρός τδ έτερον άκρον τής πλατείας ό 
μικρός κυκλοειδής ναός είναι άφιερωμένος είς 
τήν μνήμην τοΰ άρμοστοΰ λόρδου Θωμά Μαιτ- 
λάνδου, καί έμπροσθεν τής πρδς τδ φρούριον 
εισόδου έστήθη ό άνδριάς τοΰ στρατάρχου 
SCHULEMBOURG τού γενναίου εκείνου στρατιω
τικού, δστις έν έτει 1716 ύπερησπίσθη τήν Κέρ
κυραν εναντίον τριάκοντα χιλιάδων ’Οθωμανών, 
ους ήνάγκασε ν’ άπέλθωσιν άπρακτοι.

Ή πόλις τής Κερκύρας έχει τύπον πόλεως 
ιταλικής, αί δνομασίαι τών οδών είσί τδ πλεΐστον 
ίταλικαί, καί αύτοί οί κάτοικοι ένθυμίζουσιν 
αρκούντως τούς Ιταλούς, καί τοΰτο διά τδ μα
κροχρόνιον τής ένετικής έξουσίας. Αί γυναίκες 
μετέχουσι του ανατολικού τύπου, είσί μελαχροιναί 
τήν δψιν καί έχουσι ζωηρούς καί μέλανας δφ- 
θαλμούς. Πρδ τής ένετικής κατοχής σπανίως 
έξήρχοντο τών οικιών καί έζων βίον περιωρι- 
σμένον. Οί Βενετοί έλθόντες έδωκαν αύταΐς 

έλευθερίαν τινά καί Ανεξαρτησίαν- αί γυναίκες 
ήρξαντο μεταβαίνουσαι είς περίπατον καί είς τδ 
θέατρο·; καί ένδυόμεναι κατά τδν εύρωπαϊκδν 
τρόπον, έφόρουν δέ καί προσωπίδας. ’Αναντίρ
ρητο·; είναι δτι ή χάρις ήτις χαρακητρίζει 
σήμερον τάς γυναίκας καί τάς νεάνιδας τής 
Κερκύρας, έν άντιθέσει πρδς τάς γείτονας αύτής 
γυναίκας τής στερεας 'Ελλάδος, δφείλεται κυρίως 
είς τήν πολυετή τών Βενετών εξουσίαν.

"Ο,τι είναι έκτάκτως ώραΐον καί Αξιοθέατο·; 
έν Κερκύρα είναι ή άγορά, ένθα κεΐνται συσσω- 
ρευμένα δλα τά λαμπρότερα προϊόντα τοΰ εύφορου 
τής νήσου έκείνης έδάφους- γλυκύτατοι πέπωνες 
ονομαστοί καθ’ δλην τήν ύφήλιον, γιγαντιαΐα 
λεμόνια καί πορτοκάλλια, άρωματικώταται στα- 
φυλαί. Έν τή αγορά έκείνη άκούει τις άπάσας 
σχεδόν τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας καί διαλέκτους, 
καί οί μέν κάτοικοι τής πόλεως δμιλοΰσι κατά 
προτίμησιν τήν ιταλικήν, οί χωρικοί τήν 'Ελλη
νικήν, ήν διετήρησαν καθαρεύουσαν, οί Ιουδαίοι 
τήν 'ισπανικήν, οί Μελιταΐοι τήν διεφθαρμένη·; 
αύτών καί κακόηχο·; διάλεκτον, τήν μετέχουσαν 
τής Αραβικής καί τής ιταλικής οί ’Αλβανοί τήν 
γλώσσάν των κ. τ. λ.

"Ο,τι κυρίως καθιστά τήν Κέρκυραν τερπνότα- 
τον τόπον διαμονής είναι τδ λαμπρόν αύτής κλίμα. 
Ό καύσων τοΰ θέρους μετριάζεται ύπδ τής 
δροσεράς θαλασσίας αύρας, τδ ψύχος τοΰ χει
μώνας είναι ανεπαίσθητο·;, ό όχληρος κονιορτος, 
ό μαστίζω·; πολλάς μεσημβρινός πόλεις, είναι 
άγνωστος· οί περίπατοι είναι άφθονοι, καί ή 
θέα πανταχόθεν μαγευτική. ΊΙκούσαμεν πλού
σιόν τινα Κύριον, διαμένοντα έν Κερκύρα. νά λέγη- 
"Κακώς έθεσαν τόν Παράδεισον είς τήν ’Ασιαν
ό έπίγειος παράδεισος είναι πράγματι ή Κέρκυρα. ’

ΠΕΡΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ .ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

(ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡ1ΗΓΗΤ0Υ.)

Δίς λαβών άδειαν άπουσίας παρά τοΰ ύπουρ- 
γοΰ τής Παιδείας, πρδς έπίσκεψιν πανεπιστημίων 
τινών έν τή άλλοδαπή, ινα σπουδάσω τήν δι
δασκαλίαν τής ιστορίας, καί μάλιστα τήν διορ- 
γάνωσιν τών ιστορικών φροντιστηρίων, έπεχεί- 
ρησα τάς επιστημονικός ταύτας έκδρομάς τω 
1881 —1882. Αί έξής γραμμαί είσίν άπλαΐ 
σημειώσεις, ούδ’ έγράφησαν μέ σκοπόν νά έξε- 
τάσωσι τά πολυάριθμα ζητήματα, άτινα γεννά 
ή διοργάνωσις τών θεωρητικών καί πρακτικών 
μαθημάτων τής ιστορίας. Ζητητέον έν αύταΐς 
μόνον εντυπώσεις καί Αναμνήσεις, άς προσεπά- 
θησα νά έκθέσω δσον τό δυνατόν Ακριβέστερον.

ΤΟ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Πλήν τής έκκλησιαστικής ιστορίας, τής ιστο

ρίας τής φιλολογίας, τής νομικής, τών τεχνών 
καί επιστημών, διδασκομένων άπδ πολλών καθε- 
δρών, καί έν πολλοΐς μαθήμασι πρακτικής με
λέτης, ή καθ’ έαυτδ ιστορία περιελάμβανεν έν τω 
έν Βερολίνω πανεπιστήμιο» (κατά τήν θερινήν εξα
μηνίαν 1881) τά έξής μαθήματα · ιστορικήν έγκυ- 
κλοπαιδείαν καί μεθοδολογίαν, έλληνικήν παλαιο
γραφίαν, λατινικήν παλαιογραφίαν, χρονολογίαν 
τών μέσων αιώνων, ιστορίαν τών’Ασσυριών καί Βα
βυλωνίων, ιστορίαν καί Αρχαιότητας τών’Αθηνών, 
πηγάς τής ρωμαϊκής ιστορίας, στρατιωτικήν ιστο
ρίαν, πηγάς τής νέας ιστορίας του 1500—1815, 
νέαν ιστορίαν τοΰ 1648—1763, ιστορίαν τής 
Γερμανίας άπδ τοΰ χρυσοβούλου (Goldene Bulle) 
μέχρι τής έν Αύγούστη ειρήνης (1356—1555), 

ιστορίαν τών πολιτικών νομοθεσιών τής Γερμα
νίας άπδ τοΰ χρυσοβούλου μέχρι τής καταργή- 
σεως τής γερμανικής αύτοκρατορίας ύπο Ναπο- 
λέοντος Α'. (1356—1809), 'ιστορίαν τής Πρωσσίας, 
ιστορίαν τοΰ έπταετοΰς πολέμου, ιστορίαν τής 
Γαλλίας, ήτοι τδ δλον 16 θεωρητικά μαθήματα.

"Οσον δέ Αφορά τάς Ιστορικός Ασκήσεις, ύπήρ- 
χον 6 μαθήματα, διευθυνόμενα ύπδ τών καθη
γητών Waitz, Droysen, Mommsen, Breslau, 
καί τών υφηγητών Koser, καί DelbRUCK.

Κατά πρώτον θά ειπω δλίγα περί τών θεω
ρητικών μαθημάτων, είς τά όποια παρεορέθην 
έν Βερολίνω. 1 δ πλέον συχναζόμενον μάθημα 
ήτο το τοΰ καθηγητοΰ von Tbeitschke, περί 
τής ιστορίας τής Γαλλίας. Ή παράδοσις έγένετο 
έν τινι μεγάλη μεμονωμένη αιθούση, έκτισμένη 
έν μέσω τοΰ κήπου, τοΰ ευρισκομένου όπισθεν 
τοΰ Πανεπιστημίου, καί φερούση τδ όνομα Ba- 
racken-Auditorium, όνομα, τό όποιον ίκανώς 
άποδεικνύει τήν Αρχιτεκτονικήν απλότητα τοΰ 
μεγάλου τούτου επιστημονικού άχυρώνος. 'Π 
αίθουσα αυτή περιέχει 25 βάθρα πολύ μακρά · 
έφ’ έκάστου βάθρου ώς τριάκοντα άκροαταί δύ- 
νανται νά καθήσωσι, χωρίς νά στενοχωριόνται · 
ώστε τδ Baracken-Auditorium περιλαμβάνει 
τούλάχιστον 750 άκροατάς καθημένους. Έν 
καιρω χειμώνος, ή αίθουσα είναι πλήρης, καθ’ 
δλα σχεδόν τά μαθήματα τοΰ κ. VON TREITSCHKE, 
καθ’ δσον έβεβαιώθην. Κατά τήν θερινήν εξα
μηνίαν, οί άκροαταί είναι δλιγώτεροι. Θά ήσαν 
ώς 300 είς τά δύο μαθήματα, ατινα ήκουσα- 
μεταξύ αύτών παρετήρησα Αξιωματικόν άνώτερον 
καί τινας γέροντας κυρίους, δπως έν τοΐς μαθή- 
μασι τής Sorbonne έν Παρισίοις, άλλ’ οί πλεΐ- 
στοι τών άκροατών ήσαν φοιτηταί.

Τδ μάθημα τοΰτο τοΰ κ. Treitscbke είναι 
πολύ περίεργον. Ό καθηγητής είναι έντελώς 
κωφός, καί δέν άκούει τήν ιδίαν αύτοΰ φωνήν · 
προς τούτοις δέ ό τρόπος τής απαγγελίας του 
είναι πολύ μονότονος- ή φωνή του στενοχωρη
μένη, πολλάκις τραχεία καί πεπνιγμένη, ώς ή 
φωνή τών κωφαλάλων ούδεμίαν διακοπήν ποιεί, 
ούδ’ ένδς λεπτού, μεταξύ τών διαφόρων φράσεων 
αί περίοδοι άκολουθοΰσιν άσθμαίνουσαι, άπδ και
ρόν είς καιρόν μόνον διακοπτόμενοι ύπδ τής 
άναπνοής, ήτις συνήθως χωρίζει εν μέρος τοΰ 
λόγου είς δύο άνευ λογικής αιτίας- τά κινήματά 
του είναι μονότονα, καί ή κεφαλή του άδιακόπως 
ταλαντεύεται, ώς κατειλημμένη ύπο νευρικού 
σπασμού- εί καί τδ πρόσωπόν του είναι συμ
παθητικόν, έφ’ ού απεικονίζεται μεγαλοπρεπής 
τις άπλότης, ή πρώτη έντύπωσις ήν έμπνέει ό 
καθηγητής ούτος είναι άλλόκοτος. ’Απορεί τις, 
πώς μάθημα γενόμενον τοιουτοτρόπως, δύναται 
νά συνάθροιση τοσούτους άκροατάς, καί νά χαίρη 
τοιαύτην γενικήν ύπόληψιν έν Γερμανία.

Άλλ’ δμως μετά παρέλευσιν δλίγων λεπτών 
κατελήφθην ύπδ θαυμασμού. Έλησμόνησα τήν 
Απαγγελίαν, τά κινήματα, τήν φωνήν- διότι 
αί κωφαί αύται φράσεις, λεγόμεναι μετά κόπου, 
άνευ ούδεμιάς διακοπής, πνιγόμεναι ούτως είπεΐν 
έν τή ώραία αύτοΰ μελαίνη γενειάδι, είναι άρι- 
στουργήματα. Ένεθουσιάσθην ύπδ τοΰ πρωτο
τύπου τών σκέψεων, τοΰ θάρρους καί τής παρ
ρησίας τών ιδεών, τής ποιητικής λαμπρότητος 
τοΰ ύφους καί τής εύγενοΰς θερμότητος τοΰ 
αισθήματος. "Ηκουον τδν παράξενον τόνον τού
τον της φωνής του, χωρίς πλεδν νά σκεφθώ 
περί τούτου, δπως έξοικειούται τις άνευ δυσκο
λίας είς τήν ασαφή καί άλλόκοτον όμιλίαν τών 
γνησίων Άγγλων, τών λαλούντων τήν μητρικήν 
των γλώσσαν. Άφ’ ού συνεθισθώσι τά ώτα, 
βαθέως θαυμάζει τις τδ μάθημα τοΰ κ.ΤιίΕΐΤΒΟΗΚΕ, 
καί άληθώς κρέμαται τις άπό τών χειλέων του, 
έως δτου παύση τοΰ τά όμιλή άνευ άλλης δια-

ζζλζ'ο-'ΐί'/.ί του σιωπής. Πρέπει 
έκ τής έκπληκτικής δυσαρεσκίας τά έμπέση 
τήν θαυμαστήν καί ένθουσιώδη άπόλαυσιν, 

ινα καταλάβη, πόσον εύχάριστον είναι ν’ άκούη 
τδ μοναδικόν τοΰτο μάθημα.
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Άφίνω κατά 
τάς περί τοΰ καθηγητοΰ ύπαρχούσας γνώ- 
Έκεΐνοι μάλιστα, οΰς διά τών σκληρο- 
του λόγων πολλάκις προσβάλλει, μένουσιν

• διότι ύπάρχει 
έν τω εύγενικώ 

~ προσώπφ τοσ- 
αύτη εύγένεια, ώστε αισθάνεται τις εαυτόν άφω- 
πλισμένον έξ’ άρχής άμέσως.

Πολλάκις θά ένθυμοΰμαι τδ μάθημα, τδ 
όποιον ό κ. Trehschke άφιέρωσεν εις τήν Γαλ
λίαν τοΰ ιγ'. καί ιδ'. αιώνος. Αναμιγνύω·; τάς 
τέχνας, τήν θρησκείαν, καί τήν πολιτικήν, ώμί- 
λησε περί τών μητροπόλεων τής βορείου καί 
μεσημβρινής Γαλλίας, καί έχάραξε μεγαλοπρεπή 
καί άληθή περιγραφήν τής λαμπράς έκκλησίας 
τοΰ St. Ouen έν Rouen, καί διά βραχέων 
απεικόνισε τήν ναυμαχίαν τής Ecluse, εν ή 
κατά ποιητικήν τινα διήγησιν ό Μέλας ΙΙρίγκιψ, 
καθήμενος έπί τής πρώρας, έψαλλε άσμα προ
λόγων τδ ναυτικόν μεγαλείο·; τής Αγγλίας. 
Μετά ταΰτα ώμίλησε περί τών δημοσίων ταρα
χών έν Παρισίοις μετά τήν άποτυχίαν τοΰ Poi
tiers, τής πρώτης ένδείξεως τών περιοδικών 
ταραχών, έξ ών ή τελευταία ήν ή τοΰ έτους 
1871. Παρέβαλε τδν Etienne Marcel μέ τδν 
Jacques van Artevelde, βασιλέα τών ύφαν- 
τών, καί περιέγραψε, διά ζωηρών χρωμάτων τάς 
πόλεις Gand καί Bruges έν Βελγίφ.

Μετά ταΰτα ώμίλησε περί τοΰ Pau καί τών 
Πυρηναίων, άπεικονίσας ήμΐν τήν μεγαλοπρεπή 
χώραν, ήν βλέπει τις έκ τής στέγης τοΰ άνα- 
κτόρου τοΰ Pau. Αέγων περί τής Ίζαβέλλας 
τής Βαυαρίας, ώνόμαζεν αύτήν "βαυαρικήν Brun- 
hilde τού ιδ'. αιώνος”. Άπαντες οί λόγοι του 
περιεΐχον εικόνας, λέξεις καί περιγραφάς, αΐτινες 
πάντοτε ένέπνεον ζωηρά·; καί δρθήν έντύπωσιν. 
Τδ τελευταΐον μέρος τοΰ μαθήματος τούτου, το 
ώραιότερον, άφιέρωσεν είς τήν Jeanne d’Arc, 
ήν θερμώς ύπερήσπισεν κατά τών δηκτικών σκω- 
μάτων τοΰ Βολταίρου, παραβάλλω·; αύτήν τώ 
Γαριβάλδη, έν τώ παρόντι αίώνι. Πρέπει να 
συγχωρήσωμεν τά πάντα εις τοιαύτας φύσεις, 
άνέκραξεν, έπειδή σφοδρώς ήγάπησαν.” Η 
άχρους αυτή καί ψυχρά άνάλυσις δέν δύναται 
νά δώση ιδέαν περί τής ένθουσιαστικής χάριτος 
τών μαθημάτων τοΰ κ. TREITSCHKE.

Κατά τήν συνήθειαν τών πανεπιστημίων έν 
Γερμανία ό κ. Tbeitschke διδάσκει δύο μαθή
ματα, έξ ών τδ μέν άμισθί καί δημοσία- κατά 
τήν έποχήν ταύτην ήτο τοΰτο τδ μάθημα περί 
τής ιστορίας τής Γαλλίας- τδ δεύτερον, πληρω- 
νόμενον ύπδ τών άκροατών, έπραγματεύετο τήν 
ιστορίαν τής Πρωσσίας. Έν τώ μαθήματι τούτω 
ήσαν ώς πεντήκοντά άκροαταί. Έν μάθημα άφιε- 
ρωθέν παρά τοΰ κ. Treitschke είς τους δια- 
σήμους στρατάρχας Βάλλενσταϊν, Τίλλην καί 
Γουστάβον Άδόλφον, ήτο άληθώς λαμπρόν. Ό 
καθηγητής ένθουσιαστικώ τώ τρόπφ έχαρακτήρισε 
τά θρησκευτικά καί πολιτικά σχέδια τοΰ με
γάλου βασιλέως τής Σουηδίας, έδιηγήθη λίαν 
συγκινητικώς τδν θάνατον αύτού διά ζωηρών 
χρωμάτων, καί κατά τάς ιδίας αύτοΰ άναμνήσεις, 
ώμίλει περί τοΰ τάφου τοΰ Γοοστάβου Άδόλφου 
έν τή έκκλησία τών ιπποτών έν Στοκόλμη. 
Μυστήριον τής εύχαριστήσεως, ήν αίσθανόμεθα 
άκούοντες τδν κ. Treitschke είναι, δτι φαίνεται 
γνωρίζων άπαντα τά μνημεία, άπάσας τάς πόλεις, 
άπαντα τά πεδία τής μάχης, άπαντα τά μέρη, 
περί ων όμιλεΐ, καί οτι δύναται νά παραστήση 
την εικόνα δι’ δλίγων άλλά καλώς προσηρ- 

μωσμένων λέξεων. Κέκτηται μεγάλη·; πλαστικήν 
δύναμιν ό καθηγητής ούτος.

Ό κ. Treitschke είναι έν τή άκμή τής 
ήλικίας του, ένω ό κ. Γουστάβος Droysen πα
τήρ είναι είς έκ τών πρεσβυτών τής πανεπιστη
μιακής γερμανικής παιδείας.· Τά μαθήματα του 
έπίσης ζωηρώς μέ ένεθουσίασαν. Βλέπω έτι 
αύτόν, κρατούντα έν χειρί μικρόν τετράδιον, έν 
κυανώ περιβλήματι, πλήρες σημειώσεων, καί 
στηριζόμενον έπί τίνος άπλοΰ τετραγώνου άνα- 
λογίου, ίσταμένου πεντήκοντα έκατοστά τού μέ
τρου ύπεράνω τής καθέδρας. Γήν άρχήν έποίησε 
διά λεπτής φωνής, κατά τον τρόπον τών μεγά
λων ιεροκηρύκων τών Γάλλων, ινα έπιφέρη εν
τελή έν τώ άκροατηρίω ήσυχίαν. Μυΐα ίπτα- 
μένη ήδύνατο ν’ άκουσθή. Κύπτω·; έπί τοΰ 
μικρού του τετραδίου, καί ρίπτω·; έπί τών άκρο
ατών του τά διαπεραστικά του βλέμματα διά 
τών διόπτρων του, όιμίλει περί τών κιβδηλειών 
έν τή ιστορία. Ήτο τδ μάθημα τής ιστορικής 
έγκυκλοπαιδείας καί μεθοδολογίας. Μοί έφάνη, 
οτι βαθέως έλυπεΐτο διά τάς νοθεύσεις, άς ό 
κόσμος περικαλύπτει διά τοΰ ονόματος τής ιστο
ρίας, καί ή συνειθισμένη του δψις νευρικής δυσ
αρέσκειας προσέθετεν έτι είς τήν ενέργειαν καί 
τήν εύροιαν τού λόγου του, μεθ’ ής διήρχετο τό 
θέμα, όμιλών σφίγγω·; τά χείλη, καί συνεχώς 
στενάζω·; μετ’ δργής καί περιφρονήσεως. Πολ
λάκις έπιτυχής άστεϊσμός, άεί δηκτικός καί δξύς, 
προύκάλει μικρόν μειδίαμα έπί πάντων τών 
βάθρων. Ότέ μέν άπέδιδέ τινα χαρακτήρα είς 
ιστορικόν πρόσωπον, ότέ δέ έχλεύαζε σύγχρονόν 
τινα σοφόν, ή τινα έκ τών συναδέλφων του τής 
άνωτέρας παιδείας, ού άνέφερε τδ δνομα. Τδ 
θέμα έξετίθετο μετά μεγάλης πρωτοτυπίας, 
άφθονου πλήθους χαρακτηριστικών παραδειγμά
των καί εύροίας λόγου μεγάλης, ήτις έφαίνετο 
κεκρυμμένη ύπδ λόγον ψυχρόν καί σατυρικόν. 
Τδ μάθημα έληξε δι’ ομηρικού τίνος γέλωτος, 
προκαλουμένου δι’ ανεκδότου τίνος, δπερ διη- 
γήθη ό κ. DROYSEN μέ άκατάσχετον χ’άριν. 
Ούδέποτε τοσοΰτον ηύχαριστήθην έν τινι μαθή- 
ματι τοΰ πανεπιστημίου- ομολογώ μέν, δτι δέν 
έχει τοΰτο μεγάλην σημασίαν, άλλά σπανίως 
ήκουσα πράγματα τόσον σπουδαία καί θετικά. 
’Ιδού περίστασις ν’ άναφέρη τις τδν στίχον τοΰ 
Όρατίου- Onine tulit punctum qui miscuit 
utile dulci!

’Άς μή νομίση τις δτι άπαντα τά μαθήματα 
τοΰ κ. Droysen είναι πνευματικοί σπινθήρες. 
Άλλ’ δμως πάντοτε μεταχειρίζεται τήν είρωνίαν 
μετά σπάνιάς έπιτυχιας, καί ό δηκτικός του 
τρόπος τοΰ έκφέρειν τάς ίδεάς του, ένισχύει τήν 
πρωτοτυπίαν του.

Τδ μάθημά του περί τής νέας 'ιστορίας 
(1648— 1763) είναι στοιχειωδέστερον. "Οπως 
παρετήρησα, ό κ. DROYSEN όμιλεΐ πρός πρωτό
πειρους- έν τούτοις έθαύμαζον τήν δηκτικήν του 
δύναμιν, τάς σαφείς γενικάς ιδέας, καθώς καί 
τήν έπιτηδειότητα, μεθ’ ής ό καθηγητής άνε- 
γίνωσκεν τάς σημειώσεις του, ώστε οί άκροαταί 
νομίζουσιν δτι αύτοσχεδιάζει. Τά θεωρητικά 
ταΰτα μαθήματα τοΰ κ. Droysen θεωρούνται 
έκ τών καλλιτέρων τών γερμανικών πανεπιστη
μίων.

Έτέρα έξοχότης τοΰ Βερολίνου είναι ό κ. 
Έρνέστος Κούρτιος, δ συγγραφεύς τής Ελλη
νικής Ιστορίας, ήν άπαντες οί σοφοί έξετί- 
μησαν. Άν καί είναι ισχνός καί μικρός τδ 
δέμας ό κ. Κούρτιος ομοιάζει πολύ τω κ. Frere- 
Orban. Αρκεί νά ειπω δτι έχει λαμπράν κε
φαλήν. Τά χαρακτηριστικά του έχοντα σπάνιάν 
εύγένειαν, είσίν έστολισμένα μέ ψυχρόν άλλά 
φαιδρόν βλέμμα. Όμιλεΐ βραδέως, συλλέγω·; 
τάς μεγαλοπρεπείς εικόνας, καί τά ώραία επί

θετα, τά όποια μεταχειρίζεται ινα έκφράση 
παντα τδν θαυμασμόν ον αισθάνεται ύπέρ τής 
Ελλάδος.

Η αίθουσα, έν ή διδάσκει τδ μάθημά του 
περί αθηναϊκών αρχαιοτήτων, φαίνεται δτι ιδιαι
τέρως κατεσκευάσθη διά τδν σκοπόν τούτον. Είναι 
απλώς κεκοσμημένη διά τινων άρχαίων αγαλ
μάτων, περίφημων άγαλματίων καί άναγλύφων. 
'Οπισθεν τής καθέδρας, είς τδν τοίχον κρέμαται 
γεωγραφικός πίναξ τών Αθηνών καί μακρδν 
πανόραμα τής πόλεως καί τής Αττικής μετά 
τής θαλάσσης, καί τών λόφων, οΰς έξύμνησαν 
οί ποιηταί. ’Ολίγον παρακάτω κρέμαται έπί 
τοΰ τοίχου ώραία φωτογραφία τοΰ ναού τοΰ Θη
σέως. ΙΙάντα ταΰτα άποδίδουσιν είς τδ μάθημα 
ολως ιδιαίτερα θέλγητρα, καί ό καθηγητής 
πρακτικώς δύναται νά διδάξη τήν τοπογραφίαν. 
"Ηκουσα παρ’ αύτοΰ λαμπρόν μάθημα περί τών 
οχυρωμάτων καί τών τειχών τών Αθηνών, 
άτινα συνέδεον τήν πόλιν μετά τών λιμένων 
Πειραιώς, Φαλήρου καί Μουνυχίας.

"Ετερον μάθημα τοΰ κ. Κουρτίου έπραγμα
τεύετο μόνον τήν ιστορίαν τής άθηναϊκής κερα
μικής, άπό τών πρώτων πήλινων άμφορέων 
μέχρι τής εποχής τής παρακμής, ήν ό κ. Κούρ- 
τιος εύφυέστατα ώνόμασε "το αττικόν Rococo”. 
Ό καθηγητής είχε χαρτοφυλάκων πλήρες εικό
νων, χρωμολιθογραφιών, φωτογραφιών, άτινα 
διένεμεν είς τούς μαθητάς πρδς διασάφισιν τών 
ισχυρισμών του. "Οτε άντήχησεν ό κώδων τοΰ 
ωρολογίου τοΰ πανεπιστημίου, πάντες ήπόρησαν 
ό καιρός είχε παρέλθη τόσον ταχέως, τόσον 
ώφελίμως, τόσον εύχάριστα!

Μετά μεσημβρίαν ό κ. Κούρτιος μάς ώδή- 
γησεν είς τδ Μουσείο·; τών άρχαιοτήτων, δπου 
άπαξ τής έβδομάδος παραδίδει μάθημα περί έλ- 
ληνικής καί ρωμαϊκής αρχαιολογίας. Κατά τήν 
άφιξίν του, οί φοιτηταί, οΐτινες περιέμενον αύτόν 
περιφερόμενοι έν μέσιρ τών συλλογών, έχαιρέ- 
τισαν αύτόν σιωπηλώς καί έβαλον πάλιν τούς 
πίλους των. Ό κ. Κούρτιος ομοίως έφόρει τδν 
πίλον καί εύθύς ήρχισε τδν άρχαιολογικόν του 
περίπατον έν τή αιθούση. Κρατών έλεφάντινον 
χαρτοτόμιον (coupe-papier) έπορεύετο τήδε 
κάκεΐσε, έξηγών, δεικνύω·; τά ήκιστα ένδιαφέ- 
ροντα πράγματα διά τοΰ άκρου τοΰ χαρτοτομίου 
του, ότέ ύψούμενος έπί τών άκρων τών ποδών 
του, ότέ δέ γονατίζων, ινα σαφέστερον ποιήση 
τάς έξηγήσεις του. Ητο στιγμή καθ’ ήν εΐρπει 
είς τδ έδαφος πρό τίνος ελληνικού τρίποδος. 
Στηριζόμενος έπί τοΰ άριστεροΰ άγκώνος, καί 
διά τής δεξιάς κινών τδ χαρτοτόμιον ένθουσια- 
στικώς ώμίλει περί τών αβρών σχημάτων καί 
τών χαριεστάτων κοσμημάτων τοΰ μικρού άρι- 
στουργήματος. Εύκόλως εννοεί τις πόσον ωφέ
λιμα διά τούς μαθητάς είναι μαθήματα διδό
μενα μετά θερμότητος τοιαύτης, ύπδ τοιούτου 
καθηγητοΰ, έν μουσεία» πρώτης τάξεως.

Ό καθηγητής κ. AVattenbach, μαθητής τοΰ 
Ranke, μ’ έβεβαίωσεν δτι ό περίφημος ούτος 
πρεσβύτης τής ιστορικής επιστήμης, ηύχαριστεΐτο 
νά δέχεται τάς έπισκέψεις τών 'ιστορικών τής 
νέας γενεάς, καί δτι θά μέ δεχθή μετά μεγίστης 
εύγενείας, έάν ήθελον συστηθή αύτφ. Δέν έδί- 
στασα πολύ, καί έτράπην πρδς τήν δοθεΐσαν μοι 
διεύθυνσιν Louisenstrasse 24a. Ώδηγήθην είς 
παλαιάν αίθουσαν, περιέχουσαν έπιπλα πεπα
λαιωμένα, οικογενειακός εικόνας, καί άλλα μι
κρά άντικείμενα, μεταξύ τών όποιων εύρίσκετο 
ώραία είκών καί έν άγαλμάτιον πολύ έπιτυχη- 
μένον αύτοΰ τοΰ Ranke, δώρα εύγνωμόνων μα
θητών καί θαυμαστών του. Μετά παρέλευσιν 
ολίγων λεπτών, είσήλθεν μικρόν τι γερόντιο·;, 
εχον πυκνήν λευκήν κόμην, έν άταξία, καί περι- 
στέφουσαν ευρύ μέτωπον. Λευκή γενειάς, ομοίως
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πυκνή, έκάλυπτεν τδ κάτω μέρος τοΰ προσώπου, 
ού οί οφθαλμοί είχον έξαιρετικήν ζωηρότητα. 
'Ο κ. Ranke ήτο ένδεδυμένος παλαιάν robe de 
chambre ζωηρού χρώματος, και μ’ έδέχβη sans 
faeon. μέ τρόπον εύγενέστατον και δλως πα
τρικόν, ώς έάν ήμην τις έκ τών αρχαίων του 
μαθητών. Εύνοϊκώς ώμίλησε περί τοΰ μακα
ρίτου Altmeyeb. τού Gachard, και τών άλλων 
επιστημονικών του γνωρίμων έν Βελγίφ. Έγώ 
έμνήσθην τής γενικής του ιστορίας, ής εΐχεν 
έκδώση τόν πρώτον τόμον, και έξέφρασα τήν 
έλπίδα νά τελειώση τό γιγανταΐον τούτο έργον, 
τό όποιον θαρραλέως άνέλαβε περί τό τέλος τού 
βίου του. Άνέφερον αύτφ τά άρθρα τού κ. 
Pierson, τά όποια μ’ ένεθύμισαν τό πρακτικόν 
μάθημα τού κ. Delbklck. Δέν έγνώριζεν αυτά, 
καί μου έφάνη δτι έκολακεύετο διά τήν έπί- 
κρισιν της ’Αγγλικής του ιστορίας, άλλ’ έν 
εύφυεΐ τρόπφ ϋπερήσπιζε τόν Macaulay. “Επειτα 
εύγενώς ώμίλησε μετ’ έμού περί Βελγίου, "τής 
ωραίας έκείνης χώρας, ής έχει λαμπράς ανα
μνήσεις”, και άποχαιρετών με έλαβε τήν χείρα 
μου, και μοι είπε μετ’ έμβριθοΰς και φιλικής 
άπλότητος · "Nun leben Sie wobl, und scbreiben 
Sie schone Bilcber” (Χαίρετε, καί γράψατε 
καλά βιβλία). Ουδέποτε θά λησμονήσω τήν μι
κρόν ταύτην έπίσκεψιν, αληθώς συγκινητικήν. 
Ήνόουν έκ τής εύγενούς υποδοχής, ήν έποίει 
εις ξένον, νέον και άγνωστον, τήν έπιρροήν ήν ό 
Ranke εΐχεν έπι τών πολυαρίθμων του μαθη
τών, οίτινες άναφέρουσι τό όνομα του μετά βα- 
θέος πάντοτε σεβασμού.

Έκ τοΰ Γαλλικού ύπό Κ. Ν.

Σ ΥΓΧ ΡΟΝΑ ΣΚΙΑ ΓΡΑΦΗ Μ ΑΤΑ.
ΙΙαραθέτομεν ένταΰθα περιέργους τινάς πληρο

φορίας περί τού τρόπου τών συνεδριάσεων τών δια
φόρων ύπουργικών συμβουλίων έν ΙΙαρισίοις. Αί 
πληροφορία·. αύται έκ θετικωτάτης άρυσθεΐσαι 
πηγής έχουσι πλεΐστον οσον τό ένδιαφέρον, διότι 
άνασύρουσιν ήμΐν έν μέρει τό παραπέτασμα τό 
καλύπτον αίθουσαν έν ή έλαμβάνοντο καί λαμ- 
βάνονται πολλάκις τόσον σπουδαίοι αποφάσεις.

Έπί τού αύτοκράτορος Ναπολέοντος Γ’. 
αί συνεδριάσεις τοΰ ύπουργικού συμβουλίου έλάμ- 
βανον χώραν έν τοΐς άνακτόροις τού Κεραμεικοΰ. 
Έν τφ μέσφ τής αιθούσης εύρίσκετο τράπεζα 
έπιμήκης κεκαλυμμένη διά πρασίνου έπικρόκου 
(βελούδου)· πρδς τδ άνω μέρος τής τραπέζης 
ταύτης καί έμπροσθεν τής εστίας εύρίσκετο τό 
κάθισμα τοΰ προεδρεύοντας αύτοκράτορος· δεξιά 
αύτού έκάθητο ό σφραγιδιοφύλαξ, καί αριστερά 
ό ύπουργός τών έξωτερικών, απέναντι δέ ό ύπουρ- 
γδς τών έσωτερικών καί πρωθυπουργός. Ό Να
πολέων καθ’ δλην τήν συνεδρίασιν έκάπνιζε σι- 
γαρέττα έξ άρίστου αρωματικού καπνού, τδν όποιον 
τφ έπεμπεν έκάστοτε δώρον ό Σουλτάνος. Κα- 
πνίζων ό αύτοκράτωρ ήκροάτο μετά μεγάλης 
προσοχής τών όμιλούντων καί συζητούντων ύπουρ- 
γών. Αύτδς δέ ώμίλει ολίγα, και οσάκις έποίει 
παρατηρήσεις τάς έποίει μετά πολλής λεπτότητος 
και εύγενείας· ούδέποτε προσέβαλλε τούς έναντία 
αύτού φρονούντας. Εννοείται δμως δτι έν τέλει 
ένήργει κατά τήν θέλησίν του. Ό Ναπολέων 
δέν εΐχε τήν χάριν τού λόγου και οσάκις ήθελε 
νά ύποστηρίξη ζήτημά τι μετά δυσκολίας έγίνετο 
καταληπτός· ένίοτε άνεκάγχαζε δυνατά· συνήθως 
δμως ήκροάτο μεθ’ ύπομονής. 'Όταν δέ ή συ- 
ζήτησις τών υπουργών του παρετείνετο ύπέρ τδ 
δέον έξήγαγε τδ ώρολόγιον του καί έβλεπε τήν 
ώραν ήτο τούτο τδ σημεΐον τής λύσεως τής 
συνεδριάσεως.

Ολως διάφορον δψιν είχον αί συνεδριάσεις 
τοΰ ύπουργικού συμβουλίου έπι τής τρίτης Δη
μ ο κρ ατ ί α ς. ΊI κυβέρνησίς τής ’Εθνικής ’ Αμύ- 
νης συνεδρίαζεν έν τώ δημαρχείο». ·· πρόεδρος 
τής κυβερνήσεως, στρατηγός TBOCHU, ώμίλει 
πολλά καί ταχέως·· παρεκάθηντο δέ αύτφ ό 
Rochefort καί ό Γαμβέττας, ό μέν πρώτος 
λεπτός τοΰς τρόπους καί εύγενής ώς αριστο
κράτης, ό δέ Γαμβέττας άνυπόμονος, ανήσυχος, 
ζωηρός, ένίοτε δέ καί βάναυσος. Πολλάκις πρδς 
ύποστήριξιν τής γνώμης του ό Γαμβέττας έκτύπα 
μέ τδν γρόνθον έπί τής τραπέζης, έγείρετο καί 
έβάδ'.ζεν έν τφ δωματίφ φωνάζων καί χειρο- 
νομών. Περί αύτοΰ λέγει ό ’Ιούλιος Σίμων, 

δτι έφέρετο ώς αύστηρδς καί τυραννικός δημο
διδάσκαλος έν μέσφ άτακτούντων μικρών μα
θητών· οί κτύποι τού γρόνθου του έπί τής τρα
πέζης άνετίνασσον μελανοδοχεία, καλάμους καί 
εΐ τι άλλο εύρίσκετο έπ’ αύτής ■ είς δέ τήν 
βροντώδη αύτού φωνήν ώχρίων οί γραμματείς · 
δέν είναι δμως πείσμων, άλλά μόνον ύπέρ τό 
δέον ζωηρός.”

Περί τού Ηιέρσου ώς προέδρου τής Δημο
κρατίας διηγείται εις τών στενωτέρων αύτού 
φίλων τά έξής· "Ειμεθα συνηγμένοι έν τφ γρα
φείο» τής Βουλής ■ έπρόκειτο νά σχηματισθή 
νέον ύπουργεΐον. Καί περί τών προσώπων ειμεθα 
σύμφωνοι · μάς έλειπε μόνον ό ύπουργός τών 
στρατιωτικών. Άπετάνθημεν πρδς τόν Ηιέρσον, 
δστις μειδιών άπήντησεν δτι ούδένα έχει ύπ’ 
όψιν. Ί'.φέρομεν τδ ύνοματολόγιον τού στρατού, 
ό Ηιέρσος το έλαβε καί άνεγίνωσκεν · ήρξατο ή 
συζήτησις έπί τών ονομάτων. Τόν ένα εΰρισκεν 
° Ηιέρσος κωφόν, τδν άλλον κακόν ιππέα, τόν 
άλλον άγνοΰντα τί έστί στρατιωτικός χάρτης 
καί ούτο» καθ’ έξής. Τρεις δλας ώρας συνε- 
σκεπτόμεθα καί δμως δέν έστάθη δυνατόν νά 
εΰρωμεν τδ κατάλληλον πρόσωπον · γελώντες δέ 
έχωρίσθημεν.” Έπί Ηιέρσου αί συνεδριάσεις 
τοΰ ύπουργικού συμβουλίου έγίνοντο τήν 11 πρ. μ. 
ώραν. Άλλ’ ό Ηιέρσος, δστις εΐχεν ήδη έρ- 
γασθή μετά τών διαφόρων άνωτέρων υπαλλήλων 
ήτο ένήμερος είς δλα τά ζητήματα καί πριν 
έτι τώ τα ύποβάλλωσιν οι ύπουργοί. Πολλάκις 
φίλοι τφ έκαμαν παραστάσεις δτι άντιβαίνει είς 
τήν άξιοπρέπειάν του νά δέχηται είς άκρόασιν 
καί τούς τελευταίους ύπαστυνόμους· "Τί θέλετε; 
άπήντα ό Ηιέρσος μειδιών, διά τοιούτων κατερ- 
γαραίων δύναται τις νά καταστή ωφέλιμος είς 
τούς έντιμους άνθρώπους.” Έν γένει ό Ηιέρσος 
μεγίστην άνέπτυσσεν εύφυιαν είς τάς σηζητήσεις, 
ήτο πάντοτε εύγενής τούς τρόπους, ένίοτε εΐρων, 
ούδέποτε βάναυσος.

Ό Μακ-Μαών ώς πρόεδρος δέν έλάμβανε 
μέρος είμή μόνον είς τά στρατιωτικά ζητήματα. 
Εύγλωττος δέν ήτο, έπείθετο εύκόλως είς τάς 
παρατηρήσεις τών ύπουργών του· μόνον οσάκις 
τφ ύπέβαλλον διάταγμα περί άπονομής βραβείου 
ή παρασήμου είς μή στρατιωτικούς έστενοχω- 
ρεΐτο καί παρενέβαλλε προσκόμματα. Είχε τήν 
ιδέαν δτι μόνον στρατιωτικοί δικαιούνται νά λαμ
βάνω» παράσημα.

Έπί Γρεβύ τέλος, 
γαλλικής Δημοκρατίας, 
ύπουργικού συμβουλίου 
τή λεγομένη "Αιθούση 
τοίχοι τής αιθούσης ταύτης κοσμούνται διά τών 
εικόνων τών συγχρόνων βασιλέων καί αύτοκρα- 
τόρων. Ούδεμία είκών, ούδεμία προτομή, ούδέν 
έν γένει ύπαινίττεται τδ δημοκρατικόν πολίτευμα. 
Όποιος ήτο ό Γρεβύ τφ 1848 ώς μικρός τής 
κυβερνήσεως υπάλληλος, τοιοΰτος είναι καί σή
μερον ώς άνώτατος τής Δημοκρατίας λειτουργός· 
αύστηρδς καί πιστός τού καθήκοντος έκπληρω- 
τής. "Απαξ μόνον, καθ’ ήν ήμέραν ό Γαμβέττας 

τοΰ νύν προέδρου τής 
αί συνεδριάσεις τοΰ 

λαμβάνουσι χώραν έν 
τών Ηγεμόνων”. Οί

ύπέβαλεν αύτφ τδ νομοσχέδιου περί άναθεωρή- 
σεως τού πολιτεύματος, έξεφράσθη ό Γρεβύ δτι 
δέν συμφωνεί πρός τήν γνώμην τού ύπουργείου 
— καί ύπέγραψεν άνευ περαιτέρω άντιρρήσεως 
τδ νομοσχέδιου. ΙΙάντες όμολογούσιν δτι ό 
Γρεβύ διά τής λεπτής καί άβρόφρονος συμπερι
φοράς του περιέστελλε πολλάκις τήν θυελλώδη 
τού πρωθυπουργού Γαμβέττα ορμήν.

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΦΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΝΩΝ.

(Μετά τριών εικόνων, δρα σελ. 53.)

Ό μεγαλείτερος κίνδυνος διά τδν θαλασσο
πόρον έγκρύπτεται όμολογουμένως πλησίον τής 
άκτής. Έν άνοική θαλάσση τδ σκάφος δταν 
ηναι στερεόν καί έπιτηδειως κυβερνάται άντέχει 
και είς τάς σφοδροτέρας τρικυμίας. Τήν πυξίδα 
καί τδν ναυτικόν χάρτην ύπ’ όψιν έχων ό κυ
βερνήτης πλέει άμέριμνος καί περιφρονεΐ τήν 
πάλην τών στοιχείων. Άλλά παρά τήν άκτήν 
δταν μαίνεται ή τρικυμία δλοι οι υπολογισμοί 
του άνατρέπονται, δλαι αί προφυλάξεις του κα
θίστανται πολλάκις μάταια·.. Η άκτή είναι διά 
τον θαλασσοπόρον ό χαίνων τάφος τού πλοίου 
του, τής περιουσίας του, τών έλπίδων του· διότι 
πρός τήν άκτήν ώθοΰσι τά κύματα τδ πλοϊον 
του άνηλεώς, κατά τής άκτής τδ συντρίβουσι 
τά ρεύματα. Έν άμηχανία ΐσταται τότε ό ναύ
της μή εύρίσκων τρόπον ν’ άποφύγη τδν έπι- 
κείμενον κίνδυνον.

Γούτου ένεκα έπενοήθη ήδη κατά τούς άρ- 
χαιοτάτους χρόνους μέσον προφυλάξεως τού 
πλοίου άπδ τής έπικινδύνου γειτνιάσεως τής 
άκτής. ’Ήδη 300 έτη πρδ Χριστού άναφέρει 
ήμΐν ή ιστορία τον φάρον τής Αλεξάνδρειάς, 
δστις έπί 1600 έτη έχρησίμευσεν ώς όδηγός 
τών θαλασσοπορούντων έν ήμέρα καί έν νυκτί. 
Κατά τδν ιγ'. αιώνα ό φάρος ούτος κατέπεσεν 
εντελώς, καί σήμερον ούδέ ίχνη τών έρειπίων 
του σώζονται. Αλλαχού δμως διεσώθησαν τοι- 
αΰτα έρείπια φάρων, διότι έν τή αύτή θέσει 
ένθα ύπήρχε φάρος άνηγείρετο έπί πολλάς εκα
τονταετηρίδας έτερος· άλλ’ οί πλεΐστοι τών 
φάρων τούτων ήσαν ξύλινοι καί πρόσκαιροι. Μία 
τών έπικινδυνωδεστέρων θέσεων ήτο ό έν τώ 
πορθμφ τής Αγγλίας παρά τήν άπορρώγα άκτήν 
βράχος τού Έδδυστώνος. Ή θέσις αύτη έθεω- 
ρήθη καταλληλοτάτη πρδς άνέγερσιν φάρου, καί 
ήδη έν έτει 1698 άνηγέρθη ένταΰθα ξύλινος 
φάρος, δστις έν σφοδρά τρικυμία έν έτει 1703 
κατέπεσεν· ευθύς άνηγέρθη ένταΰθα έτερος στε- 
ρ-ώτερος, πάλιν ξύλινος, δστις τφ 1755 έγέ
νετο παρανάλωμα τού πυρός. Ό φάρος ούτος 
τοΰ Έδδυστώνος ύπήρξε τδ πρότυπον πάντων 
τών κατά τήν παρελθούσαν καί τήν ένεστώσαν 
εκατονταετηρίδα έν Άγγλίφ καί Γαλλία στη- 
θέντων φάρων. Άλλά μέχρις έσχάτων όλίγον 
διέφερον τά οικοδομήματα ταύτα· μικρά*  βελτι
ώσεις ώς πρδς τδν φωτισμόν έγένοντο, κατά τά 
άλλα δμως ή πρόοδος δέν ήτο μεγάλη, αν καί 
οί ξύλινοι φάροι είχον άντικατασταθή διά λίθινων. 
Κατά τά τελευταία μόνον ταΰτα έτη σημαντική 
έλαβε χώραν μεταβολή, καί ό σημερινός φάρος 
τοΰ Έδδυστώνος, είς ού τά έγκαινια παρίστατο 
έσχάτως ό δούξ τοΰ Εδιμβούργου, είναι ό τε
λειότερος τών μέχρι τούδε. Πρδς κατανόησιν 
τών δυσκολιών, ας ήναγκάσθησαν νά όπερνική- 
σωσιν οί άνεγείραντες αύτδν 'Αγγλοι μηχανικοί, 
δέον νά λάβη τις ύπ’ δψιν δτι ό βράχος τού Έδ
δυστώνος καλύπτεται κατά το πλεΐστον μέρος 
τοΰ έτους ύπδ τής θαλάσσης· επομένως καί ή 

εργασία δέν ήδύνατο νά γείνη είμή κατ’ όλίγον, 
δλίγας μόνον ήμέρας έν έκάστφ μηνί. Διό καί ή 
οικοδομή διήρκεσε 4'/2 όλα έτη. Ό μηχανικός 
δ δούς τδ σχέδιον καί διευθύνας [τάς έργασίας 
είναι δ γνωστός κ. Douglas.
(H| Ό φάρος τού Έδδυστώνος έχει ύψος 52,5 
μέτρων ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης · 
είναι δέ ορατόν τδ φώς του είς άπόστασιν 17 '/-> 
θαλασσίων μιλίων. Περιέχει δύο φανούς, τρε- 
φομένους διά έλαίου καί έχοντας φωτιστικήν 
δύναμιν 800 κηρίων. Έκ καιρφ ομίχλης ήχούσι 
διαρκώς οί κώδωνές του. Έπί τοΰ βράχου είναι 
προσηρμωσμένον τδ λίθινον οικοδόμημα διά στε
ρεών μετάλλινων στηλών, καί οί τήν βάσιν σχη- 
ματίζοντες όγκόλιθοι είναι ουτω προσηρμωσμένοι, 
ώστε συσφηνούνται καί καθέτως καί όριζοντείως 
πρδς άλλήλους.

Αί σημερινά! ήμών εικόνες δεικνύουσι συστή- 
ματά τινα φάρων καί φανών · ή μία δέ τών 
εικόνων παριστα τδν νέον φάρον τού ’ Εδδυστώνος 
κατά τομήν. Οί φανοί εύρίσκονται είς τήν κο
ρυφήν· έρχονται κατόπιν οί κώδωνες, σειόμενοι 
έσωτερικώς, κατωτέρω ύπάρχουσι τά δωμάτια 
τής ύπηρεσίας, δ κοιτών τών φυλάκων, τδ έστι- 
ατόριον, αί άποθήκαι τών άνθράκων καί τοΰ 
έλαίου· εΐτα ή θύρα, στερεά καί κλειόμενη έρ- 
μετικώς, καί είς τδ κατώτατον μέρος ή σιδηρά 
άποθήκη τοΰ γλυκέος ποσίμου υδατος.

Τδ νεώτατον τών συστημάτων είναι ή κατα
σκευή τών φάρων έκ σιδήρου, δπερ ύπδ έποψιν 
οικονομικήν είναι συμφερώτερον.

Έν έπομένφ τεύχει θέλομεν πραγματευθή 
περί άλλων θαλασσίων φανών, καί θέλομεν συμ- 
περιλάβει στατιστικάς τινας πληροφορίας περί

ΠΛΩΤΟΣ ΦΑΝΟΣ.

%

τών φάρων καί φανών τής πατρίδας ήμών. Γδ 
ζήτημα τών φάρων είναι διά τήν Ελλάδα, τήν 
πανταχόθεν ύπδ τής θαλάσσης περιβρεχομένην. 
ζήτημα σπουδαΐον. 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΛΙΣ.

Έπί τής μεγάλης λίμνης Ούρών, τής 
μεταξύ τοΰ Καναδά και τών Ηνωμένων τής 
Αμερικής Πολιτειών κειμένης, αυτοσχεδιάζεται 
έν καιρφ χειμώνος, οσάκις ό πάγος είναι πυκνός, 
πόλις μοναδική έν τφ κόσμφ. Ή πόλις αυτή

έγείρεται καί κατοικεΐται ύπδ άλιέων έν μέσφ 
τών πάγων.

Έν έτει 1881 ή πόλις αυτή έκτακτον παριστα 
κίνησιν, καί. ή θέα αύτής είχέ τι γραφικώτατον. 
Είς άπόστασιν εξ περίπου μιλίων άπδ τής όχθης 
κειμένη, συνίστατο έν έτει 1S81 έξ 130 οικιών, 
καί ή κάτοικοι αύτής άνήρχοντο είς πεντακο- 
σίους. Αί οικίαι έκ σανίδων κατεσκευασμέναι 
είσί κινητά! έπί τροχών, δπως εύκόλως μετατο- 
πίζωνται· δέν περιέχουσι δέ είμή μαγειρικά 
τινα σκεύη, κλίνας καί έστίαν· έν ταΐς οίκίαις 
ταύταις είσί τινες χρησιμεύουσαι ώς παντοπω
λεία καί οινοπωλεία, έν αίς οί άλιείς εύρίσκουσι 
τά άναγκαία αύτοίς τρόφιμα. Ή άπδ τής όχθης 
πρδς τήν πόλιν ταύτην άγουσα δδδς διατρέχεται 
διηνεκώς ύπδ ελκύθρων καί άνθρώπων, μετα- 
βαινόντων έκεΐ είτε χάριν τών ύπύθέσεών των 
είτε χάριν περιέργειας. Μετά καταπληκτικής 
ταχύτητος τά ελκυθρα πετώσιν έπί τής λείας 
έπιφανείας, τοσούτω μάλλον καθ’ όσον αί έν 
ταΐς πόλεσι περιορίζουσαι τήν ταχύτητα άστυνο- 
μικαί διατάξεις δέν ίσχύουσιν έπί τής λίμνης.

Έκάστη οικία, ή μάλλον είπεΐν καλύβη, 
κατοικεΐται ύπδ τριών άνθρώπων συνεργαζομένων 
καί άπολαμβανόντων ένίοτε ποσά ούκ ευκατα
φρόνητα. Ή άλιεία γίνεται έντός τού οίκίσκου 
ώς έξής. ’ Εν τφ κέντρφ τής καλύβης σχηματί
ζεται έν τώ πάγφ δπή τριών ή καί τεσσάρων 
τετραγωνικών ποδών. Εΐτα δέ ό είς τών άλιέων 
βυθίζει έν τώ υδατι άφύην (ρέγκαν) δεδεμένην 
διά σφηκώματος (σπάγου). Ή άφύη, νομίζουσα 
οτι είναι έλευθέρα, πλέει καί βυθίζεται δσφ τδ 
έπιτρέπει τδ σχοινίον· δ δέ αλιεύς σύρει αύτήν 
πρός τά άνω. Ή άφύη έν τή άκουσία ταύτη

ΦΑΡΟΣ.

άναδύσει παρακολουθείται ύπδ στίφους άδηφάγων 
ιχθύων, μικρών καί μεγάλων, κυνηγούντων τδ 
εύπρόσδεκτον δόλωμα μέχρι τής έπιφανείας τοΰ 
δδατος. Τότε ό άλιεύς ώπλισμένος διά τού 
καμακιού ρίπτει αύτό κατά τοΰ σωρού καί άνα- 
σύρει τήν λείαν του.

Έπειδή δέ άφθονότατοι είναι οί ιχθύς, οί 
άλιείς έχουσι πολλήν καί κοπιώδη έργασίαν καί
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πολλάκις έν μια έμέρα άλιεύονται έν έκαστη 
καλύβη διακόσιοι καί πλέον μεγάλοι ιχθύς έξαι- 
ρέσει πλείστων όσων μικρότερων.

Έάν ό άριθμός τών τήν δυστυχή άφύην 
καταδιωκόντων ιχθύων έλλαττωθή, οί άλιεΐς 
μετακομίζουσι τήν κινητήν των οικίαν εις άλλο 
μέρος, όπου αί πιθανότητες είναι μεγαλείτεραι· 
έργάζονται δέ μέχρι βαθείας νυκτός.

Παράδοξος είναι ή θέα τής προχείρου ταύτης 
πόλεως έν καιρω νυκτός, όταν το ερυθρόν τών 
λαμπάδων φώς φωτίζη τήν σκηνήν. καί όταν 
έπί τοΰ πάγου φαίνωνται at μαΰραι σκιά! τών 
άλιέων περιμενόντων μέ τδ καμάκιον εις χεΐρας 
τήν λείαν των. καί άνασυρόντων αύτήν μετά τής 
μεγαλειτέρας έπιδεξιότητος.

ΤΟ ΑΣΜΑ ΊΌϊ ΧΙΑΒΑΘΑ.*)
(Συνέχεια καί τέλος.)

22.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΊΌϊ ΧΙΑΒΑΘΑ.
Πρό τής θύρας τής καλύβης 

Παρά τήν ώραίαν λίμνην 
Έν λαμπρφ ημέρα θέρους 
Ίσταται ό Χιαβάθας.

Δροσερός ό άήρ είναι, 
Μειδιά ή φύσις όλη· 
Καί εις τό πλησίον δάσος 
Εις τήν λάμψιν τοΰ ήλιου 
ΓΙάγχρυσον πέτα τδ σμήνος 
Τών μυιών καί τών έντόμων, 
Μελισσών μελιτοφόρων ■ 
Αίθριος ό θόλος είναι 
Ί’ούρανοΰ· πρδ τών ποοών του 
'Ήρεμος ή λίμνη κεΐται, 
Όπου κολυμβά ό έλλοψ 
Ζωηρός, καί φεγγοβόλος. 
Τδ παράλιμνον δέ δάσος 
Τδ πυκνό.ν άντανακλάται 
Εις τδ λεΐον τών ύδάτων. 
Ή σκιά έκάστου δένδρου 
Κατοπτρίζετ’ εις τδ ύδωρ.

"Ηδη άπό τοΰ μετώπου 
Τοΰ γενναίου Χιαβάθα 
Καί τό τελευταίου ίχνος 
Τής δεινής άπέδρα λύπης, 
Όπως φεύγει ή δμίχλη 
Τών ύδάτων, δπως φεύγουν 
Οί άτμοί τών πεδιάδων. 
Μειδιών ώς έν θριάμβω, 
Μέ χαράς τδ βλέμμα πλήρες, 
Ώς ό άνθρωπος, ό βλέπων 
Εις τόν ύπνον του τό μέλλον, 
Ίσταται ό Χιαβάθας.

Άμφοτέρας του ύψόνει 
Πρός τόν ήλιον τάς χεΐρας· 
Διά μέσου τών δακτύλων 
Έπ’ αύτοΰ ή λάμψις πίπτει, 
Έπί τοΰ λεπτού προσώπου, 
Έπί τών γυμνών του ώμων, 
Όπως πίπτουν έπί δένδρου 
Αί ακτίνες τοΰ ήλιου 
Διά φύλλων καί κλαδιών.

*) Σημ. τής Δ. Προκειμένου νά Βημοσιευθή 
όσυνούπω ή μετάφρααι; όλοκλήρου τοΰ είσματος τοΰ 
Χιαβάθα εις διβλίον μετά εικόνων, παραλείπονται έν
ταΰθα κεφάλαιά τινα καί παρατίθεται πρός άποπεράτοι- 
οιν μόνον τό τελευταίου, τό έπιγραφόμενον “ Ό απο
χωρισμός τοΰ Χιαβάθα".

Καί μακράν έπί τής λίμνης 
Φαίνεται μικρόν τι πράγμα 
Ώς νά λάμπη, ώς νά πλέη. 
Βαθμηδόν νά πλησιάζη.

Είν’ ό δύτης; είν’ ό κύκνος; 
Ό έρωδιός μή είναι; 
Ή άγρια χήν λευκόχρους 
Μέ τά λεΐά της πτερά της, 
Έφ' ών'δδατος σταγόνες 
Λάμπουν καί φεγγοβολοΰοιν;

Ούτ’ ό δύτης είναι τούτο, 
Ούτ' ό άργυρόεις κύκνος· 
Ό έρωδιός δέν είναι. 
Πλέει, έρχεται έν μέσφ 
Τής ομίχλης τής πρωίας — 
Λέμβος φαίνεται μέ κώπας 
Παίζουσα έπί τής λίμνης, 
Λάμπουσα έν τή πρωία· 
Κ’ έν τή λέμβω ξένοι είναι 
Άπ’ άνατολάς μακρόθεν, 
Άπό γήν μεμακρυσμένην 
Έν τω μέσ’ ό άρχηγός των 
Έρχεται ό “Μελανείμων”, 
Τών λευκών άνδρών Προφήτης, 
Μέ τούς φίλους κι’ όπαδούς του.

Ό γενναίος Χιαβάθας 
Τείνει πρός αυτούς τάς χεΐρας 
Εις άπόδειξιν φιλίας- 
Χαράς πλήρης περιμένει 
Έως ού ή μικρά λέμβος 
Έτριξεν έπί τής άμμου, 
Έως ού ό Μελανείμων 
Μέ σταυρόν έπί τοΰ στήθους 
Έξεπήδησ’ εις τήν όχθην.

Έκ χαράς ό Χιαβάθας 
Άνεσκίρτησε καί είπε 
Πρός τούς άποβάντας ξένους· 
“Καλώς ήλθετε, ώ φίλοι· 
Φαεινότερου τό φέγγος 
Τοΰ ήλιου είναι τώρα. 
Μέ άνυπομονησίαν 
Περιμένομεν οί πάντες· 
Άνοικταί σάς είν’ at θύραι, 
Και σάς τεινομεν τήν χεΐρα. 
Τής καρδίας μας τήν χειρα- 
Καθαρώτερον τοσοΰτον 
Δέν άπήστραψε τό φέγγος 
Τοΰ ήλιου δσον τώρα· 
Άνθηρότερον τοσοΰτον 
Δέν έγέλασεν ή χώρα 
Όσον τώρ’ άνθεΐ καί θάλλει, 
^Οτε ήλθετε ένταΰθα- 
Καί ποτέ τά ΰοατά μας 
Τόσον άμοιρα σκοπέλων 
Δέν ύπήρξαν δσον τώρα, 
Ότε, φίλοι, σείς έλθόντες 
Μέ το πλοΐον, καί σκοπέλους 
Συνετρίψατε καί βράχους. 
Εύοσμος ποτέ τοσοΰτον 
Ό καπνός μας δέν ύπήρξεν· 
Εύφοροι ποτέ τοσοΰτον 
Οί άγροί μας δέν ύπήρξαν 
Όσον τώρα, δτ’ έλθόντας 
Σάς έδέχθημεν ασμένως.”

Καί ό Μελανείμων είπε 
Λόγους ξένους, άσυνήθεις 
Έν τή μητρική του γλώσση· 
“Σοί ειρήνη, Χιαβάθα! 
Σοί καί < ω λαφ ειρήνη!

Είη μετά σοΰ ή χάρις
Τοΰ Χριστού καί τής Παρθένου!”

Εις τόν οίκόν του τούς ξένους 
Όδηγεΐ ό Χιαβάθας, 
Καί τοΐς παραθέτει έδρας 
Καί άνάκλιντρα παχέα 
Άπό δέρματα έλάφου· 
Κΐ ή φιλόξενος Νοκόμη 
Φέρει φαγητά καί ύδωρ 
Εις έλάτινα άγγεΐα, 
Φέρει δέ καί καπνού πλήρεις 
Καπνοσύριγγας ειρήνης.

Κΐ οί πρεσβύται τοΰ χωρίου 
Ήλθον κι’ οι όπλΐται δλοι, 
Οί προφήται καί οί μάγοι 
Ιατροί, νά χαιρετίσουν 
Ιούς έλθόντας ξένους· “Φίλοι, 
Καλώς ήλθετε, τοΐς είπον 
Εις τήν γήν μας άδελφοί μας!”

Καί έκάθηντο έν κύκλω 
Καί έκάπνιζον ήσύχως, 
Περιμένοντες ν' άκούσουν 
Τό διάγγελμα τοΰ ξένου· 
Καί ό Μελανείμεν τότε 
Έγερθείς καί χαιρετίσας 
Είπε λόγους άσυνήθεις 
Έν τή μητρική του γλώσση. 
Κΐ αύτοί είπον "Καλώς ήλθες, 
Αδελφέ, καλώς μάς ήλθες!"

Καί πρός τόν λαόν ό ξένος 
Είπε τότε τ’ άγγελμά του, 
Τής άποστολής του είπε 
Ίον σκοπόν περί Παρθένου 
Τοΐς ώμίλησε κατόπιν, 
Ώς καί περί τοΰ Σωτήρος, 
Τοΰ ύιού τής Παναγίας· 
Πώς εις ξένην γήν πρό χρόνων 
Έζησ έν τω κόσμο) τούτω, 
Έζησεν ώς δλοι ζώμεν· 
Πώς προσηύχετο νηστεύων, 
Πώς έδίδασκε κ’ έμόχθει- 
Πώς φυλή κατηραμένη 
Τοΰ ’Ιούδα, τόν Σωτήρα 
Έμυκτήρισεν άνάνδρως, 
Έμαστίγωσε καί τέλος 
Πώς έκρέμασ’ έπί ξύλου · 
Πώς άνέστη έκ τοΰ τάφου, 
Κΐ εις τούς μαθητάς έφάνη, 
Κΐ εις τούς ουρανούς άπέπτη.

Καί οί πρόκριτοι τοΰ τόπου 
Είπον τότε πρός τούς ξένους · 
“Τώρα δτε τόν σκοπόν σας 
Έγνωρίσαμεν, καί δτε 
Ήκροάσθημεν τών λόγων 
Τών σοφών σας, τώρα πλέον 
θά άναμνησθώμεν τούτων. 
Καλόν ήτο, άδελφοί μας, 
Ότι ήλθετε ένταΰθα!”

Καί ήγέρθησαν ήσύχως 
Εις τούς οίκους των άπήλθον, 
Κ’ έφερον εις τάς γυναίκας, 
Έφερον καί εις τά τέκνα 
Τήν τών ξένων άγγελίαν, 
Ους άπέστειλεν ό μέγας 
Τής ζωής ήμών Δεσπότης 
Άπό τοΰ φωτός τήν χώραν.

Ήτο πνιγηρός ό καύσων· 
Έν ακμή αύτοΰ τό θέρος 

Κεκμηκός καί νυσταλέον 
Περιέστεφε τό δάσος 
Καί τάς πενιχρός καλύβας· 
Καί έκρέμαντο οί κλάδοι 
Κεκμηκότες εις τήν όχθην 
Κεκμηκότες καί οί ξένοι 
Έκ τοΰ καύσωνος τοΰ θέρους 
Έκοιμώντο έν τώ οίκφ 
Τοΰ γενναίου Χιαβάθα.

Κατ' δλίγον είς τήν χώραν 
Κατακλίνονται τά σκότη 
Τής εσπέρας τής γλυκείας· 
Τοΰ ήλιου αί άκτΐνες 
Διασχίζουσι τοΰ δάσους 
Τάς πυκνάς σκιάς καί πίπτουν 
Είς τά βάθη τής κοιλάδος- 
Καί οί ξένοι έκοιμώντο 
'Ήσυχοι έν τή καλύβη.

Έγερθείς ό Χιαβάθας 
Καί στραφείς πρός τήν Νοκόμην 
Ταπεινή φωνή τή λέγει, 
"Ινα μή τών κοιμωμένων 
Τόν γλυκύν ταράξη ύπνον 
“Θά άπέλθω, ώ Νοκόμη, 
Τήν πορείαν μου θ’ άρχίσω 
Τήν μακράν, μακράν πορείαν 
Πρός τάς πύλας τής 'Εσπέρας, 
Πρός τήν χώραν τών Ανέμων 
Πρός τό κράτος τοΰ Ζεφύρου. 
Είς τήν περιποίησίν σου 
Συνιστώ τούς ξένους τούτους- 
Πρόσεξε, καλή Νοκόμη, 
Μή δυσάρεστόν τι πάθουν, 
Μή τούς καταλάβη φόβος, 
Μή έπέλθη κίνδυνός τις 
Κατ' αύτών ή υποψία· 
Μή ποτέ τροφή τοΐς λειψή 
Ή στρωμνή έν τή καλύβη 
Τή πτωχή τοϋ Χιαβάθα.”

Καί είς τό χωρίον ήλθε, 
Άποχαιρετίσας δ όλους, 
Γέροντας, γυναίκας, νέους, 
Πειστικώς τοΐς είπε ταΰτα · 
“θά άπέλθω, άδελφοί μου, 
Τήν πορείαν μου θ’ άρχίσω, 
Τήν μακράν Οδοιπορίαν 
θά παρέλθουν πολλοί μήνες, 
Και πολλοί χειμώνες ίσως, 
"Εως δτου έλθω πάλιν. 
Σάς άφίνω πλήν τούς ξένους- 
Νά ακούετε τούς λόγους 
Τούς σοφούς τών ξένων τούτων, 
Κΐ δλας των τάς άληθείας· 
Τής ζωής τούς άποστέλλει 
Ό Δεσπότης έκ τής χώρας 
Τοΰ φωτός καί τής πρωίας.”

Μειδιών ό Χιαβάθας 
Ίσταται έπί τής όχθης, 
Καί τήν λέμβον έτοιμάζει 
Εις τό διαυγές τό ύδωρ· 
Ίήν ώθεΐ άπό τήν όχθην 
Είς τό ύδωρ, ψιθυρίζων 
“Πρός τήν δύσιν! Πρός τήν δύσιν!” 
Κ’ έν σπουδή εύθύς άπήλθε. —

Καί ό ήλιος ό δύων 
Χρωματίζει τάς νεφέλας- 
Ί’ούρανοΰ ό θόλος είναι 
ΙΙεδιάς έκτεταμένη 
Λεία καί φεγγοβολούσα, 
Και γραμμήν φωτός άφίνει 

Είς το ήρεμον τό ύδωρ· 
Κ’ έν αύτή ό Χιαβάθας 
Πρός δυσμάς όδόν λαμβάνει, 
Πρός τήν δύουσαν τήν λάμψιν 
Πρός τά σκότη τής εσπέρας.

Ό λαός άπό τής όχθης ” 
Τόν άναχωροΰντα βλέπει· 
Βλέπει τήν μικράν του λέμβον, 
Πρός τήν σβεννομένην λάμψιν 
Πλέουσαν κΐ άπερχομένην — 
Τέλος χάνεται κΐ ή λέμβος 
Έκ τοΰ φεγγοβόλου κύκλου, 
"Οπως δύει καί ή νέα, 
Ή άρτιφανής σελήνη 
Βαθμηδόν καί κατ’ δλίγον.

Κ’ έκ τής όχθης λέγουν δλοι· 
“Χαΐρε, χαΐρε, Χιαβάθα!” 
Καί τά σκοτεινά τά δάση 
Συγκινοΰνται καί στενάζουν · 
“Χαΐρε, χαΐρε, Χιαβάθα!” 
Καί τά κύματα τής όχθης 
Ψιθυρίζοντα θρηνοΰσι· 
“Χαΐρε, χαΐρε, Χιαβάθα!” 
Κ' έκ τοΰ βάθους τών ύδάτων 
Ό έρωδιός φωνάζει· 
“Χαΐρε, χαΐρε, Χιαβάθα!”

Καί ό Χιαβάθας ούτως 
Ό άγαπητός άπήλθεν, 
Εις τής δύσεως τήν λάμψιν 
Εις τά σκότη τής εσπέρας, 
Πρός τό κράτος τοΰ Ζεαύρου, 
Πρός τήν χώραν τοΰ θανάτου, 
Πρός τάς νήσους τών Μακάρων.

ΤΕΛΟΣ.

ΠΕΡΙ ΤΥΝΙΔΟΣ.
(Συνέχεια καί τέλος.)

Κλίμα. Ίο κλίμα τής Τύνιδος δέν είναι 
νοσερδν κατά τήν γενικήν ομολογίαν τών πολλών 
Εύρωπαίων έπιστημόνων ιατρών της, αν καί τά 
θερινά θάλπη καθίστανται έν αύτή αφόρητα, αί 
δέ πολυπληθείς μυΐαι πολλάκις δίκην νεφών 
ένούμεναι είσβάλλουσιν έν τοΐς 
χλοΰσιν έν ώρα ακόμη νυκτός 
Τοιαΰτα καί τοσαΰτα οχληρά ζωύφια ούδ’ έν 
αύτή τή Αίγύπτω άπήντησα.

Ήγεμών, 'Υπουργοί καί Στρατ. Δυνά
μεις Τύνιδος. Ό Ήγεμών τοΰ Τυν. κράτους 
Μωχαμέτ Σαδήκ έλκει τό γένος έκ τής ηρωικής 
Κρήτης, είναι άνήρ εβδομηκοντούτης πλήν νοή- 
μων, εύθύς, καί κράσεως ύγειεστάτης ■ οί προ
πάτορες αύτοΰ άχθέντες πρό αιώνων έκ Κρήτης 
αιχμάλωτοι άνεβιβάσθησαν διά τής νοημοσύνης 
των είς τά δπατα τής Ήγεμονείας αξιώματα, 
έξ ών καί τόν θρόνον αύτών κληρονομικά» δι- 
καιώματι κατέχει. Πρό διετίας δέ θά έξέπιπτεν 
αύτοΰ, έάν ή φρόνησίς του δέν τον έβοήθει νά 
ύπογράψη πρό τών Γαλλικών λογχών τήν συν
θήκην τοΰ Bardo ήν ό δευτερότοκος αδελφός

ς οικην 
ο'ίκοις καί ένο- 
τούς κατοίκους.

του καί διάδοχος Άλής ήτοιμάζετο νά ύπο- 
γράψη έν άρνήσει του καί νά κατάσχη ουτω τόν 
θρόνον αύτοΰ. Ό Ήγεμών ούτος άγαπάται 
πολύ ύπό τοΰ λαοΰ του καίτοι κυβερνών αύτόν 
δεσποτικώς, καί θεωρείται ύπ’ αύτοΰ ώς άλλος 
καλίφης του. 
μεγαλοπρεπή 
περιστοιχεΐται τ 
ής τάς δαπάνας αποτίνει έκ τοΰ ιδιαιτέρου αύτοΰ

Έν τή αύλή του διάγει βίον 
καί κατά τό μάλλον χρηστόν, 
πάντοτε ύπό μεγάλης θεραπείας

ταμείου, είναι εγκρατής, άνευ τέκνων, πλήν 
πλουσιώτατος· ενεκα δέ τοΰ λόγου τούτου έκ τοΰ 
κράτους αύτοΰ άπολαμβάνει μόνον 60,000 φράγκα 
κατά μήνα, τά. λοιπά άναλώματά του καταβάλλει 
έκ τής κολοσσιαίας ιδιαιτέρας αύτοΰ περιουσίας· 
διαμένει ούτος κατά μέν τούς χειμερινούς μή
νας είς τ’ άνάκτορα τοΰ Bardo άπέχοντα 3/ς 
τής ώρας έκ τής πόλεως, κατά δέ τούς θερινούς 
ώς έκ τοΰ άφορήτου θάλπους εις τά παράλια 
αύτοΰ έν Γολέττα· έκεΐ δέ μεταφέρει καί τά 
σπουδαιότερα τών ύπουργείων του. Παρατηρεΐται 
οτι περιποιείται 
άρχάς φερόμενος 
κατά τάς π? ;;
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τοΰ ότι έν μεταβολή τινι πολιτική ένδεχόμενον 
είναι ν’ άπαλλαγή αύτής, τόν παρηγορεΐ κατά 
τι καί τόν καθησυχάζει. Είναι ό άνώτατος δι
καστής τοΰ κράτους του, συνεδριάζει απαξ τής 
έβδομάδος έν τινι μεγαλοπρεπεΐ αιθούση τών 
άνακτόρων τοΰ Bardo περιστοιχούμενος ύπό τοΰ 
μεγάλου Σεΐχου του, δωδεκάδος Ουλεμάδων καί 
τοΰ άρμοδίου υπουργού του, ίσταμένων τούτων 
όλων όρθιων καί μετά σεβασμού- καθήμενος έπί 
μεγαλοπρεπούς θρόνου δικάζει πάντοτε μετ’ 
εύθυδικίας τούς γονυπετείς ένώπιόν του^ Ιθα
γενείς διαδίκους, άπαγγέλλει εύθύς μετά τήν 
συζήτησιν τών ύποθέσεών των τάς άποφάσεις 
του, αΐτινες παραχρήμα έκτελοΰνται ύπό τών 
άρμοδίων οργάνων του, έστω καί άν αύται δια- 
τάσβουσι τήν είς θάνατον καταδίκην τινός.

Ί ο κράτος του ό Ήγεμών κυβερνά ύπό ιδίαν 
του εύθύνην δΐ εξ ύπουργών, τοΰ πρωθυπουργού 
βστις είναι συνήθως ύπουργός τών έσωτερικών 
καί έξωτερικών, τοΰ ύπουργοΰ τών στρατιωτικών, 
τοΰ ύπουργοΰ τών ναυτικών, τοΰ ύπουργοΰ τής 
πέννας (plume), τών απορρήτων, καί τών οικο
νομικών, τοΰ ύπουργοΰ τών δημοσίων έργων, καί 
τοΰ ύπουργοΰ τής σφραγίδος τοΰ κράτους, είς δν 
είναι ανατεθειμένοι καί τινες άλλοι κλάδοι τής 
διοικήσεως- ούδέν όμως ούτοι δημόσιον έπι- 
χειροΰσιν άνευ τής προηγούμενης συναινέσεώς 
του ήν ραδίως συνήθως λαμβάνουσι. Πολεμικά 
σκάφη έν τω κράτει του δέν διατηρεί, αί δέ 
στρατιωτικά! δυνάμεις 
S000 άνδρας 
όπλου · καίτοι 
τών γλίσχρων 
πάντοτε πιστότατοι

Οικονομικά! έπιτροπαί καί εισοδή
ματα. Εκτός όμως τών είρημένων ύπουργών 
του οΐτινες άποτελοΰσι κατά τά διεθνή νόμιμα 
τήν κυβέρνησιν έν τω κράτει του, ό Ήγεμών 
διατηρεί έν αύτω καί. δύο πολυμελείς οικονο
μικά: έπιτροπάς (Commissions financieres) · 
καί είς μέν τήν πρώτην είσίν άνατεθειμένα τά 
καθήκοντα τής συντάξεως τών φορολογικών νό
μων καί τοΰ προϋπολογισμού, ής πρόεδρος είναι 
ό νΰν πρωθυπουργός είς δέ τήν δευτέραν τα 
καθήκοντα τής είσπράξεως τών έσόδων καί τοΰ 
ταμείου. ΊΊ τελευταία αΰτη έπιτροπή είσπράτ- 
τουσα καί διαχειριζομένη, ύπό τόν έλεγχον τοΰ 
έν τή χώρα ύπάρχοντος έλεγκτικού 'συνεδρίου, 
όλα τά εισοδήματα τοΰ κράτους μή άναβαίνοντα 
ταΰτα τά δέκα εκατομμύρια φράγκων κατ’ έτος, 
άποτίει τά μέν εξ έξ αύτών πρός διαφόρους πι- 
στωτάς τοΰ κράτους είς χρεωλύσια καί τόκους, 
τά δέ τέσσαρα παραδίδει τφ Ήγεμόνι δστις 
έπίσης 
τούς ύπάρχοντας νόμους καί διαιρέσεις αύτής.

Νόμοι καί Δικαστήρια. Ό δεσπόζων 
τήν χώραν νόμος είναι ό ιερός ό έπιλεγόμενος 
"Σερί” · δΐ αύτοΰ διεξάγονται βλαι αί δίκαι τών 
ιθαγενών υπηκόων τοΰ Ηγεμόνος, καί διαχειρί
ζονται αύτόν οί κατά τόπους ίεροδικασταί (Caid)

:ολύ τάς έν Τύνιδι-· γαλλικάς 
:ρΰς αύτάς άβροφρόνως, πλήν 

ιληροφορίας μου βαρέως φέρει έν 
:ήν κηδεμονίαν των, μόνη δέ ή ιδέα

αι δε 
του μόλις ανέρχονται είς 

τακτικών καί άτάκτων παντός 
δ’ άθλίως διατηρούμενοι ένεκα 
πιθανώς αποδοχών των, είναι 

πρός αύτόν.

άποτίει τά έξοδα τής διοικήσεως κατα



Άρ. 28. 15 27 ’Ιουνίου 1882.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 5756 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 28. 15 27 ’Ιουνίου 1882.

καδδήδες. είς τά δικασ
τήρια τών όποιων μόνον 
οσάκις είναι ένάγοντες οί 
ξένοι καταφεύγουσι. Περί 
τής εύβυδικίας τών ίερο- 
διχαστών τούτων ούδέν 
λαλώ, διότι έλπίζω νά 
είκάζωσι ταύτην οί άνα- 
γνώσται. Μετά τήν Γαλ
λικήν κατοχήν έγένετο άπό- 
πειρα τοΰ έπί τά κρείττφ 
όργανισμοΰ τών ίεροδιχα- 
στηρίων τούτων, άλλά δυ
στυχώς έναυάγησε· τήν 
αυτήν δέ τύχην έλαβε καί 
Γαλλικόν τι ψήφισμα κα- 
Οιεροΰν μικτά δικαστήρια 
καί έμποροδικεΐα έν τω 
κράτει.

Προξενικόν σώμα. 
"Ολαι σχεδόν αί εύρωπαϊ- 
καί κυβερνήσεις διατηροΰ- 
σιν έν τφ Τυνησιακφ κρα
τεί αντιπροσώπους των 
τους έξης· ή Ισπανία έπι- 
τετραμμένον τόν Κ'" Car
los de Rameau, ή ’Αγ
γλία καί Ιταλία πολιτι
κούς πράκτορας καί γενι
κούς προξένους τούς Κ'·υς 
Th. F. Reade καί L. 
Μαοοιο, ή Γαλλία Αυ
στρία καί Γερμανία Γενι
κούς Προξένους τούς Κ"υί 
Challet, S. Theodoro- 
vich, καί Tulin, ή 'Ρωσ
σία, Ελλάς,’Αμερική, Βέλ ο ΒΕΙΙΣ THS ΤΤΝΙΔΟΧ.

γιον καί Δανιμαρκία Προ
ξένους τούς Char
les Nyssen, Η. Βασιλει- 
άδην, George W. Fish 
καί Cubisol. Έκτδς δέ 
τοΰ Γεν. Προξένου τής 
Γαλλίας Κ0' Challet ή 
Γαλλική κυβέρνησις δια
τηρεί έν Τύνιδι καί ΙΙρό- 
σεδρον υπουργόν, Ministre 
Resident, τόν Κ” Gam
bon δστις είναι καί έπί- 
τροπος τοΰ Ηγεμόνας (De- 
legue). "Ολοι δέ οί αν
τιπρόσωποι ούτοι τών Εύ- 
ρωπαϊκών κυβερνήσεων ά- 
πολαμβάνουσι έν τω τόπφ 
τής δεούσης έπιρροής καί 
μεγάλως τιμώνται ύπό τοΰ 
'Ηγεμόνας. Οί υπήκοοί 
των δικάζονται έν τοΐς 
οϊκείοις αύτών Προξενι- 
κοΐς Δικαστηρίοις καί άν 
έτι ένάγωνται ύπ’ αύτών 
τών Υπουργών τοΰ Ηγε
μόνας. Ούδέν δέ κατ’ αύ
τών λαμβάνουσι μέτρον αί 
έγχώριαι τοΰ τόπου άρχαί 
άνευ τής προηγούμενης 
συναινέσεως τών Προξενι
κών τούτων άρχών των, κα
θόσον αί διεθνείς συνύήκαι 
τηρούνται άπαρεγκλίτω?.

Διοικητική διαί- 
ρ ε σ ι ς. Τό τυνησιακόν 
κράτος διαιρείται είς 40 
έπαρχίας (Caidati) κα-

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ TOT BARDO ΕΝ ΤΤΝΙΔΙ.

’ Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΤ ΑΓΙΟΤ Ι2ΑΝΝ0Τ ΕΝ P2SSIA».
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τοιζουμένων ύπδ διαφόρων αραβικών φυλών και 
διοκουμένιον ύπδ έπαρχων άράβων, τούτων αί 
σπουδαιότεροι είαίν αί έξής- Κερουάνα, Σφάξ, 
Σούσα, Μπιζέρτα, Τζέρμπα, Μπέγια, Τεμπούρα, 
Μοναστήριον, καί τινες άλλαι- εν αύταΐς έδρεύ- 
ουσι και άνά εις ίεροδικαστής (Caid) ού αί 
αποφάσεις έκκαλοΰνται ενώπιον τοΰ πρωθυπουργού 
ώς έφέτου και κατ’ άναίρεσιν ενώπιον τοΰ 'Ηγε
μόνος ώς ανώτατου Δικαστοΰ.

Νοσοκομεία και ’Εκπαιδευτήρια. Έν 
τή πρωτευούση τής Τύνιδος ύπάρχουσι δύο Νο
σοκομεία τδ μεν έν εύρύχωρον αρκετά, καλώς 
κατηρτισμένον, συντηρούμενον άναλώμασι τού δη
μοσίου, είς δ νοσηλεύονται συνήθως πολλοί πά- 
σχοντες άραβες καί έν φ ένδιαιτώνται καί τινες 
έκ τούτων πτωχοί ανάπηροι, τδ δέ μικρότερον τού 
πρώτου ύπδ τήν έπιτήρησιν καί διεύθυνσιν τών 
αδελφών τού έλέους συντηρούμενον διά συνεισφο- η 
ρών είς δ νοσηλεύονται επίσης ικανοί πάσχοντες, 
άνευ έξαιρέσεως φυλής καί θρησκείας. Ύπάρ
χουσι δέ καί τά έξής έκπαιδευτήρια· 1Μ τδ 
ύπδ τού 'Ηγεμόνος συντηρούμενον φέρον καί τήν 
επωνυμίαν αύτοΰ College Sadiki, είς δ φοιτώσιν 
150 περίπου νέοι νΑραβες διδασκόμενοι ύπδ 4 
καθηγητών τήν Αραβικήν, Γαλλικήν καί Ιτα
λικήν, 207 τδ σχολεΐον τού Αγίου Αουδοβίκου ι, 
συντηρούμενον ύπδ τοΰ έν ’Αλγερία καθολικού 
κλήρου εχον 60 περίπου μαθητάς, 3'·” τδ σχο
λεΐον τής χριστιανικής καθολικής ’Αδελφότητος 
διηρημένον είς δύο τάξεις μέσης καί άνωτέρας 
παιδείας περιλαμβάνον 11 καθηγητάς καί 366 
μαθητάς καί μαθήτριας, 407 σχολεΐον καθολικών 
έν Γολέττα ύπδ τήν διεύθυνσιν du Fb£re Ρηο- 
Corien, διαιρούμενο·? είς 4 κλάσεις περιλαμ- 
βάνον 100 περίπου μαθητάς καί 4 καθηγητάς, 
δ*"  τδ ιταλικόν σχολεΐον περιλαμβάνον μαθητάς 
μέν 250, καθηγητάς δέ καί διδασκάλους ύπέρ 
τούς δέκα, 6°' τδ άγγλιχδν σχολεΐον τής έν Αον- 
δίνιρ έδρευούσης φιλομούσου Εταιρίας, περιλαμ- 
βάνον μαθητάς 140 καί καθηγητάς 4, 707 τδ 
σχολεΐον τής Ίσραηλιτικής Παγκοσμίου Ένώσεως 
περιλαμβάνον μαθητάς 780 καί τούς εξής καθη
γητάς καί διδασκάλους- 6 τής έβραϊκής, 5 τής 
γαλλικής, 1 τής ιταλικής, καί 2 τής αραβικής, 
8°' σχολεΐον έλληνικδν τών άρρένων περιλαμ- 
βάνον 20—25 μαθητάς ύπδ τήν διεύθυνσιν τοΰ 
ιεροδιδασκάλου Κ°“ Νικηφόρου Κάντα καί 907 
σχολεΐον ελληνικόν θηλέων περιλαμβάνον 20 
περίπου νεάνιδας ύπδ τήν διεύθυνσιν τής έλλη- 
νίδος διδασκαλίσσης Κ“5 Πολυξένης Δροσυνοΰ. 
Ύπάρχουσι προσέτι καί πολλά άλλα δευτερεύ- 
οντα τών ανωτέρω έκπαιδευτήρια αραβικά τε 
καί ευρωπαϊκά άμφοτέρων τών φύλων έν τε τή 
πρωτευούση καί ταΐς έπαρχίαις, άλλ’ ό αριθμός 
τούτων δέν είναι έντελώς έξηκριβωμένος.

Ταχυδρομεία, Τηλέγραφοι, Τράπεζαι 
καί Άτμ. Έταιρίαι. Ταχυδρομεία εγχώρια 
δέν ύπάρχουσιν άλλα έκτδς τοΰ Γαλλικού καί 
Ιταλικού απερ έκτελοΰσι τάς άποστολάς τών αν
ταποκρίσεων έν τε τφ εσωτερική» καί έξωτερικφ 
τής χώρας.

Μία δέ τηλεγραφική εταιρία ύπάρχει Γαλ
λική καί τρεις Άτμοπλοϊκαί, δύο Ιταλικοί τοΰ 
Rubattino καί τοΰ Florio καί μία Γαλλική ή 
Transatlantique- διά τών ’Ατμόπλοιων τών 
είρημένων τούτων έταιριών, εξαιρέσει έννοεΐται 
τών έκτάκτως άφικνουμένων έν τοΐς λιμέσι τής 
Τύνιδος Γαλλικών καί ’Αγγλικών, συγκοινωνεί 
αΰτη τρις τής έβδομάδος μετά τών κυριωτέρων 
λιμένων τής Εύρώπης καί ’Ανατολής · δι’ αύτών 
δ’ έξάγει ώς έπί τδ πλεΐστον τά προϊόντα της 
καί εισάγει τ’ άναγκαιοΰντα αύτή είδη πρός 
έπιτόπιον κατανάλωσή · αί δέ κυριώτεραι τρά
πεζα·. έν τή πρωτευούση είσί τρεις- ή Soci0te 
Africaine, ή Compagnie Algerienne καί ή

Transatlantique. Ή τελευταία αύτη θεωρείται 
μεγαλητέρα τών ανωτέρω, ώς έχουσα κεφάλαια 
50 εκατομμυρίων φράγκων.

Κίνησις τοΰ λιμένος, εξαγωγή καί 
Εισαγωγή. ΓΙ1 εξαγωγή έκ τών λιμένων Τύ
νιδος τών εγχωρίων προϊόντων ήτοι γεννημάτων, 
έλαίου, έρίων, δερμάτων, βάμβακος, φοινίκων, 
φεσίων, μάλλινων ύφασμάτων κλπ. άποφέρει 
εισπράξεις είς τό δημόσιον Ταμεΐον 2,500,000 
περίπου φράγκων κατ’ έτος, ή δέ εισαγωγή έξ 
αποικιακών, ύφασμάτων, επίπλων’, πανικών, με
ταξωτών καί πραγμάτων πολυτελείας ένδς καί 
ήμίσεος εκατομμυρίου.

• Κατά δέ τάς έπισήμους ύπαρχούσας στατι
στικός καθ’ ολον τδ παρελθόν έτος κατέπλευσαν είς 
τούς λιμένας τής Τύνιδος 3611 πλοία διαφόρων 
σημαιών φέροντα τόνους 976,206 μέ φορτία διά
φορα, ξυλείας ιδίως καί γαιανθράκων - άπέπλευσαν 
δέ 3603 τοιαΰτα είς διάφορα μέρη τά πλεΐστα 
κενά φέροντα τόνους 976,000- μεταξύ τών πλοίων 
τούτων συμπεριλαμβάνονται καί τινα έγχώρια ’ί 
μικράς χωρητικότητας.

Στρατός κατοχής. Ό καθ’ άπαν τδ τυ
νησιακόν κράτος εύρισκόμενος τάνύν Γαλλικός 
στρατός παντός όπλου ύπολογίζεται είς 25—30 
χιλιάδας άνδρών μετά εξ στρατηγών καί τού 
γενικού αύτοΰ αρχηγού στρατάρχου Forgejiol. 
έξ αύτοΰ 2000 περίπου διαμένουσιν έν τή πρω
τευούση μεθ’ ένός τάγματος τών Ζουάβων ού ή 
έξαίρετος μουσική παιανίζουσα δίς τής έβδομά
δος έν τή πλατείφ τής ναυτικής Λεωφόρου κα- 
θηδύνει τούς κατοίκους ■ ό λοιπός εύρίσκεται 
έν τώ έσωτερικω κατέχων επικαίρους τινας θέ
σεις πρός τά μεθόρια Τριπόλεως καί ’Αλγερίας 
συνάπτω·? συνεχώς επιτυχείς μάχας μετά τών 
Κυμαινόμενων τάς διόδους τών έν τώ έσωτερικω 
επαρχιών ληστανταρτικών αραβικών φυλών, τών 
πλείστων άνυποτάκτων τφ Ήγεμόνι τής χώρας, 
αΐτινες είσί·? ώς έπί τό πλεΐστον έφιπποι καί 
φέρουσιν δπλισμδν τοΰ νεωτέρου Εύρωπαϊκοΰ 
συστήματος άντέχουσι δέ είς τάς κακουχίας 
και στερήσεις - γενικώς δ’ όμολογεΐται οτι ό Γαλ
λικός ούτος στρατός παλαίει έρρωμένως κατά 
τών άγριων τούτων φυλών πρός άποκατάστασιν 
τής τάξεως καί τής δημοσίου άσφαλείας φερό- 
μενος εύγενέστατα πάντοτε πρός τδν τόπον, εγώ 
δέ ούτε τό έλάχιστον κατ’ αύτοΰ παράπονον ! 
ποτέ ήκουσα.

Ήθη καί Έθιμα. Περί τών ηθών καί 
εθίμων τών έν Τύνιδι ’ Αράβων έθεώρησα περιττόν 
νά διαλάβω έν τή παρούση μου καθόσον ταύτα 
ταύτίζονται σχεδόν μετά τών τής Αίγύπτου καί 
τής Συρίας τοιούτων απερ είναι άρκούντως γνω
στά. Τούτο δέ μόνον διά βραχέων λέγω, δτι 
ή πρώτη καί δευτέρα τάξις τών ένταΰθα είναι ,, 
μάλλον αβροδίαιτος τών τής Αίγύπτου καί Συ
ρίας, οί πλεϊστοι φαιδροί τήν δψιν καί ώραιό- 
τεροι, μεταξύ δέ τοΰ θήλεος αύτών γένους άπαν- 
τάται συνήθως Οαυμασία όντως καλλονή. Έν 
τελεί παραθέτω ύμΐν καί τινας φωτογραφικός 
εικόνας παριστανούσας τά άνάκτορα τοΰ 'Ηγε
μόνας Bardo είς ά ύπεγράφη ή μεταξύ αύτοΰ 
καί Γαλλίας συνθήκη τής 12 Μαΐου 1881, τόν 
Ηγεμόνα, ώς καί τύπους τινάς ’Αράβων καί 

Ιουδαίων κατοίκων.
ΤΙ. Βασιλειάδης, 

Πρόξενο; τή; ‘Ελλάδος.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΕΝ ΡΩΣΣΙΑι.

(Μετά εικόνος, δρα σελ. 57.)

Ή έορτή τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, ού ή μνήμη 
τελείται περί τδ τέλος τοΰ μηνός’Ιουνίου, είναι 

ή κυρίως εαρινή εορτή έν τή βορείφ Ρωσσία. 
ΙΙάντες σπεύδουσι κατ’ εκείνην τήν ήμέραν εις 
τό ύπαιθρον ό τεχνίτης ό καθ’ ολον τό έτος έν 
τώ ζοφερώ έργοστασίφ κεκλεισμένος, τοΰ όποιου 
ή κατοικία εύρίσκεται έν στενή καί μελαγχολική 
τής μεγάλης ρωσσικής πρωτευούσης όδώ. ό μι
κρός ύπάλληλος ό άπό τής πρωίας μέχρι τής 
εσπερας έν τώ ύπουργείω εργαζόμενος-, ό έμ
πορος ό τήν δυσάρεστον ατμόσφαιραν τοΰ μεγα- 
ζειου του άναπνέων — πάντες σπεύδουσι νά έξέλ- 
θωσιν τής πρωτευούσης καί νά διέλθωσιν έν 
ύπαίθρι;» έν άφελεΐ ελευθερία στιγμάς τινας 
τουλάχιστον, άφίνοντες όπισθεν αύτών καί φρον
τίδας καί τήν τοΰ καθημερινού βίου μονοτονίαν. 
Σωρηδόν εξέρχονται εις τήν εξοχήν κατά τήν 
ήμέραν τοΰ Αγίου Ίωάννου οί κάτοικοι τής 
ΙΙετρουπόλεως, οί μέν πεζή, οί δέ έφ’ άμάξης, 
άλλοι διά τοΰ ίπποσιδηροδρόμου, άλλοι διά τών 
λεωφορείων καί άλλοι διά τών μικρών άκατίων 
και τών άτμοπλοίων τών διαπλεόντων τδν με
γαλοπρεπή ποταμόν.

Πανταχοΰ χαράς φωναί καί άσματα- παντα- 
χοΰ ζωή εύθυμος καί άμέριμνος. Συμφωνεί 
πρός τήν γενικήν χαράν καί ή λαμπρά, άναγεν- 
νηθεΐσα φύσις, καί ό καθαρός ούρανός, όθεν φαί
δρα· μειδιώσιν αί άκτΐνες τοΰ ήλιου.

Ούχ ήττον δμως φαιδρά τελείται ή εορτή 
αΰτη καί έν τή μεσημβρινή Έωσσία, αν καί 
έκεΐ ή εποχή ήναι μάλλον προκεχωρημένη καί 
αι τελευταία·, ήμέραι τοΰ ’Ιουνίου δέν ήναι καί 
αί πρώται τής άνοίξεως. Έκεΐ παρά τάς δχθας 
τοΰ Δνιέπρου συναθροίζονται οί κάτοικοι τών 
χωρίων έκεΐ περί τό εσπέρας, δτε διά τώ> 
πυκνών δένδρων καί θάμνων μυστηριώδες άκού- 
εται το ψιθυρισμό τής νυκτός, συρρέουσιν αί 
νεάνιδες παρά τήν όχθην. Έν χερσίν αύτών 
κρατοΰσι στεφάνους έξ άνθέων. ους έπλεξαν έν- 
τέχνως, καί τούς όποιους ρίπτουσι τώρα είς 
τόν ποταμόν. '() πόθος των είναι, οί στέφανοι 
ούτοι νά μή βυδισθώσιν είς τδ ύδωρ, άλλά νά 
πλεωσιν έπι τών εύμενών κυμάτων, τά όποια 
δέν θ’ άφήσωσι νά ζαταποντισθώσι καί αϊ ελπί
δες των- διότι άλλοίμονον, άν βυθισθή ό στέ
φανος! ό πόθος τής νεαρας καρδίας τής κόρης 
δέν έκπληρούται. Άλλά πόσον ζωηρώς Απα
στράπτει τούναντίον ό οφθαλμός της, δταν βλέπη 
τδν στέφανόν της πλέοντα ήσύχως έπί τοΰ ΰδα- 
τος, καί άγγέλλοντα αύτή διά τής μυστηριώδους 
φωνής του, δτι οί πόθοι αύτής θέλουσιν έκπλη- 
ρωθή καί δτι τάχιστα θά ένωθή μετ’ εκείνου, 
δν ή καρδία της πρδ πολλοΰ ήδη έξελέξατο.

Β I Ο Λ A Ν Τ Η.
Διήγημα.

(Συνέχεια- δρα προηγ. τεύχος.)

Ύπερπηδώμεν διάστημα χρόνου είκοσιν έτών 
καί μεταφέρομεν τόν άναγνώστην είς τά παράλια 
τής Βρεταννίας έν Γαλλία, έν τή μεγαλόπρεπε! 
έπαύλει τής χήρας μαρκησίας Βυσσιέρου.

Είναι μετά μεσημβρίαν καί νέφη θυελλοβαρή 
καλύπτουσι τόν όρίζοντα. Ό ήλιος έγεινεν ήδη 
άφαντος όπισθεν τών νεφών καί σκότος καλύπτει 
τα πυκνότερα τοΰ εκτεταμένου κήπου μέρη. Έκ 
διαλειμμάτων ό άνεμος πνέων μετά σφοδρότητος 
κινεί τας κορυφάς τών δένδρων, ψεκάδες δέ βρο
χής καταπίπτουσιν έπί τής γής, άγγέλλουσαι τήν 
ένσκήπτουσαν θύελλαν.

Ό κήπος καταλήγει είς τήν θάλασσαν παρά 
τήν άκτήν ύψούμενος δλίγον άπό τοΰ εδάφους 
““άρχει μέγας κυκλοειδής εξώστης, δθεν τό 
βλέμμα εξουσιάζει τήν άχανή τού ’Ατλαντικού

’Ωκεανού έκτασιν. Έπί τοΰ έξώστου τούτου 
ΐσταται γυνή μελανείμων παρατηρούσα τήν θά
λασσαν, ήτις κεΐται μολυβδόχρους ύπδ τδν ζο
φερόν ούρανόν- τών κυμάτων αί κορυφαί στέ
φονται ήδη ύπδ άφροΰ, καί ύπόκωφος ηχεί ό 
μυκηθμός τής άγρίως στεναζούσης θαλάσσης. Τδ 
θέαμα είναι πλήρες μελαγχολίας, έπαυξανομένης 
ύπδ τών στόνων τοΰ άνέμου διά μέσου τών δέν
δρων καί ύπδ τής άγριας έρημίας, ήτις πέριξ 
επικρατεί. Ούδέ εν πλοιάριο·? φαίνεται είς τον 
ορίζοντα- οί άλιεΐς δλοι εσπευσαν προβλέποντες 
τδν κίνδυνον νά καταφύγωσιν είς τούς όρμους, 
διότι, γνωρίζουσιν δτι είς τάς τρικυμίας τών 
παραλίων των δυσκόλως άντέχουσι καί τά με- 
γαλείτεοα πλοία.

Ή μαρκησία Βυσσιέρου, καίτοι ψυχρά έχουσα 
τά χαρακτηριστικά τού προσώπου, είναι άκόμη 
ώραία γυνή. ΙΙρδ δώδεκα ήδη έτών είναι χήρα, 
καί μέχρι θανάτου τοΰ συζύγου της ύπήρξεν 
αύτω πάντοτε σύντροφος πιστή, ούδέποτε τών 
καθηκόντων της παρεκτραπεΐσα. '0 κόσμος 
έγνώριζεν οτι δέν είχεν αγαπήσει τδν σύζυγόν 
της, έγνώριζεν ότι ήναγκασμένη έτεινε·? αύτω 
τήν χεΐρά· της- διό καί εύθύς μετά τον θάνατόν 
του, πλήθος μνηστήρων έπαρουσιάσθη, ποθούντων 
καί τήν εύειδή γυναίκα καί τήν ούκ εύκατα- 
φρόνητον περιουσίαν της. Άλλ’ ή μαρκησία 
δλας άπέρριψε τάς προτάσεις, καί άπεφάσισε νά 
άφοσιωθή έντελώς είς τήν άνατροφήν τοΰ μονο
γενούς αύτής υίοΰ Βίκτωρος, μεθ’ ού άπεσύρθη 
είς τήν άπόκεντρον έκείνην έν Βρεταννία έπαυλιν, 
ένθα διέμενεν ού μόνον τδ θέρος άλλά καί τδν 
χειμώνα, μακράν τού θορύβου, τών διασκεδάσεων 
καί τών ένοχλήσεων τής πρωτευούσης. "Ωρας 
ολοκλήρους έκάθητο παρά τήν θάλασσαν, εργα
ζόμενη ή άναγινώσκουσα, οσάκις ό καιρός ήτο 
καλός- ήγάπα δμως ωσαύτως νά βλέπη τήν θά
λασσαν έν τρικυμία έξηγριωμένην καί άφρίζουσαν. 
Ούτως εύρίσκομεν αύτήν καί σήμερον.

Νεανίας εύειδής καί ύψηλοΰ άναστήματος 
σπεύδει πρδς αύτήν, τήν άσπάζεται καί τή ποιεί 
τρυφεράς παραστάσεις, δτι δέν φείδεται τής 
ύγείας της καί παραμένει έν ύπαιθρο» έν καιρό» 
θυέλλης.

— Μή λησμονείς, Βίκτωρ, τω άπαντα ή μαρ
κησία, δτι ή μήτηρ σου είναι έξφκειωμένη πρδς 
τδν θαλάσσιον άέρα καί πρδς τούς άνέμους.

Άλλ’ ό υιός επιμένει τόσον πολύ καί μετά 
τοσαύτης άγάπης, ώστε έπί τέλους καί ή μήτηρ 
ένδίδουσα είς τάς παρακλήσεις του λαμβάνει 
τδν βραχίονά του καί έπιστρέφει πρδς τήν οικίαν. 
Μεγάλη·? είχεν ό Βίκτωρ πρδς τήν μητέρα του 
Ομοιότητα- ή μόνη διαφορά ήτο δτι ό υίδς δέν 
είχεν έν τοΐς χαρακτηριστικοΐς τοΰ προσιύπου 
του τδ ψυχρόν έκεΐνο τής μητρός. ΤΙ κόμη 
του ήτο μέλαινα καί στιλπνή, οί δέ οφθαλμοί 
του γαλανοί. Άμα έφθασαν πλησίον τής οι
κίας, ή μαρκησία έστάθη καί άσθμαίνουσα προσ- 
έβλεψε τόν υιόν της.

— Σέ παρακαλώ, Βίκτωρ, τω είπε μετά 
μικρά·? παΰσιν, καθ’ ήν έφαίνετο δτι έσωτερική 
τις πάλη συνεκροτεΐτο έν αύτή, άφες νά έπι- 
στρέψωμεν πάλιν είς τήν παραλίαν ■ έχω άλλό- 
κοτον, άνεξήγητον προαίσθημα- αισθάνομαι τι, 
τδ όποιον μέ ωθεί πρδς τήν άκτήν. Ίδέ, δεν 
βρέχει πλέον ας έπανέλθωμεν!

'0 Βίκτωρ ένέδωκεν είς τήν παράκλησίν της 
ταύτην καί άμφότεροι έλαβον πάλιν τήν πρδς 
τήν θάλασσαν άγουσαν. Έν τω μεταξύ έπήλθεν 
ή νύξ καί ό άνεμος έπνεε σφοδρότερος. Ή 
οδοιπορία καθίστατο δύσκολος, άλλ’ ή μαρκησία 
έοάδιζε στερρω τώ ποδί, καί μετ’ δλίγον εύρί- 
σκοντο άμφότεροι πάλιν έπί τού εύρέος έξώστου. 
Φρικώδης ήτο ή ταραχή τών ήγριωμένων κυ
μάτων- μέχρι τοΰ έξώστου άφριζε·? ή θάλασσα» 

καί κατέβρεχε τούς πόδας τών έπί τοΰ έξώστου 
ίσταμένων.

’Ωχρά καί άσθμαίνουσα στηρίζεται ή μαρ
κησία έπί τής κιγχλίδος καί σιωπώσα παρατηρεί 
τήν πάλην τών μαινομένων στοιχείων. Αίφνης 
άστραπή διασχίζει τδ σκότος καί ρακέττα πέτα 
συρίζουσα διά τοΰ άέρος — κατόπιν δέ καί 
άλλη, καί άλλη.

— Θεέ μου! άνακράζει ή μαρκησία. Ιίλοΐον 
εύρίσκεται έν μέσιι» τών ύφάλων τού Ώβέκ. 
Έχάθη! ’Ώ! τδ προαίσθημά μου! Τδ προαί
σθημά μου!

Ί1 μαρκησία έτρεμε·? δλη καί ό Βίκτωρ, 
βλέπων τήν μητέρα του έν τοιαύτη καταστάσει, 
κατελήφθη ύπδ τρόμου. Τρυφερώς τήν ένηγ- 
καλίσθη καί τήν παρεκάλεσε ν’ άπέλθωσιν. Άλλ’ 
αύτή δέν τόν ήκουσε καί μέ φωνήν τρέμουσαν 
έκ τής συγκινήσεως-

— Βίκτωρ, τω είπε, σπεύσον είς το χωρίο·?! 
Είπέ νά έτοιμάσωσι τήν μεγάλη·? λέμβον! Νά 
σπεύσωσιν είς σωτηρίαν τών ναυαγών!

— Πλήν, μήτερ, άπήντησεν ό νέος, δέν συλ
λογίζεσαι δτι μέ αύτόν τδν καιρόν δέν εύρίσκεται 
άνθρωπος νά οιακινδυνεύση τήν ζωήν του;

— ”Ω! προσπάθησε, Βίκτωρ. . . ήξεύρεις οτι 
οί άνθρωποι σέ άγαποΰν ... θά σέ ύπακούσουν.

— Καί άν ύπακούσουν, είναι άδύνατον νά 
έξέλθη τις τών ύφάλων έν μέσω τοιαύτης τρι
κυμίας.

— IIρέπει δμως, Βίκτωρ! Ακούεις; IIρέ
πει! Καί ή μαρκησία έσφιγγε τήν χεΐρά του. 
Σπεύσον! Προσπάθησε, χάριν έμοΰ, Βίκτωρ! 
Σπεύσον!

Ό Βίκτωρ ένδίδων είς τήν έπίμονον παρά- 
κλησιν τής μητρός του άπέρχεται δρομαίος πρδς 
τδ χωρίο·?, τδ όποιον φέρει τδ όνομα άπδ τοΰ 
έπικινούνου βράχου τοΰ Ώβέκ.

Ανεξήγητος τφ είναι ή συγκίνησις καί ή 
διαγωγή τής μητρός του. Αγνοεί ό νέος, ότι 
ή μαρκησία διά τοΰ οφθαλμού τής ψυχής είδε·? 
έπί τοΰ κινδυνεύοντος πλοίου τήν μορφήν τοΰ 
πιστού τών νέων αύτής χρόνων φίλου, δν ούδέ
ποτε έλησμόνησεν! Ό Βίκτωρ ύπακούει τυφλοΐς 
όμμασιν είς τάς προτροπάς τής ύπ αύτοΰ λα- 
τρευομένης μητρός του, ύπακούει είς τήν φωνήν 
τού καθήκοντος καί τοΰ νεανικού αύτοΰ ένθου- 
σιασμού. Ή περιφρόνησις τοΰ κινδύνου είναι 
άρετή τοΰ άριστοκρατικοΰ αύτοΰ δνόματος. 'Ο 
μαρκήσιος Βυσσιέρος δέν δύναται νά φανή κα
τώτερος τών ένδοξων αύτοΰ προγόνων. Τρέχει 
λοιπόν, φθάνει είς τδ χωρίον, θέτει είς κίνησιν 
πάντας. Εξαιρέσει τών γερόντων όλοι οί κά
τοικοι τοΰ χωρίου, άνδρες καί γυναίκες, εσπευσαν 
πρδς τήν παραλίαν, όπως ιδωσι ποιον τδ κιν- 
ουνεΰον πλοίο·?. Ούδείς δμως τών έμπειρων 
έκείνων άλιέων έτόλμησε νά έτοιμάση τήν λέμ
βον, διότι πάντες ήνόουν ότι περιττή ζαθίσταται 
ή βοήθεια, ότι σωτηρία διά τδ πλοίο·? δέν 
ύπάρχει. Έν μέσφ τοΰ πλήθους ΐστατο ό νέος 
μαρκήσιος έν άμηχανία.

— Διατί άκόμη δέν ήτοιμάσθη ή λέμβος; 
ήρώτησε τέλος τούς άλιεΐς.

— Μαοκήσιε, άπήντησεν είς τών λευκο- 
τρίχων ναυτικών, πώς θέλετε έν καιρώ τοιαύτης 
τρικυμίας; Άδύνατον!

Καί δλοι έζ συμφώνου έπανέλαοον Άδύ
νατον! Πλήν ό Βίκτωρ έπιμένει, παραζαλεΐ, 
ύπόσχεται άμοιβάς, όμιλεΐ δέ μέ τοσαύτην ζέσιν, 
ώστε έπί τέλους άποφασίζουσι τινές τών νεω- 
τέρων άλιέων ν’ άποσύρωσιν έκ τής άποθήκης 
τήν λέμβον. Μετά πολλούς κόπους ετοιμάζεται 
αΰτη καί φορτόνεται έπί χειραμάξης όπως μετα- 
κομισθή είς τήν άκτήν. Άλλά τδ έδαφος είναι 
μαλακόν έκ τής βροχής, ή σιδηρά λέμβος βα
ρεία, καί οί τροχοί τής άμάξης βυθίζονται είς 

τήν γήν μάτην δλαι αί χεΐρές είναι είς κίνη- 
σιν · δσφ πλησιάζουσι πρδς τήν άκτήν οί τροχοί 
βαθύτερον βυθίζονται είς τήν άμμον.

Έν τφ μεταξύ ή μαρκησία έπί τοΰ έξώστου, 
λελυμμένην έχουσα τήν κόμην καί άδιαφοροΰσα 
διά τήν καταπίπτουσαν ραγδαία·? βροχήν, έκράτει 
τά βλέμματά της έστραμμένα πρδς τδ μέρος τής 
ύφάλου, δθεν έπανειλημμέναι ήκούοντο οί εκ
πυρσοκροτήσεις τών έν τώ πλοίο» ζινδυνευόντων. 
Τώρα πλέον είναι πεπεισμένη- έπί τού πλοίου 
έζείνου εύρίσκεται ό άνήρ, δν μόνον έν τώ βίο» 
της ήγάπησεν- ή ένδόμοχός της φωνή, τό προ
αίσθημά της δέν τήν άπατα!

Άλλά ποΰ ή σωτηρία; Δέν κατώρθωσεν ό 
Βίκτωρ νά παραζινήση τούς κατοίκους τοΰ χω
ρίου νά σπεύσωσιν είς βοήθειαν; Τί κάμνουν; 
Πώς βραδύνουν; Καί ταχεία ώς άστραπή τρέ
χει πρδς το χωρίον, διέρχεται αύτδ καί μετ’ 
δλίγον εύρίσκεται είς τδ μέρος, όπου μάτην οί 
στιβαροί ναΰται προσεπάθουν νά σύρωσι τήν 
άμαξαν μέ τήν λέμβον. Μέ τήν δύναμιν τής 
άπελπισίας ώθεΐ καί αύτή μέ τάς τρυφεράς της 
χεΐρας. Τδ παράδειγμά της κέντα πάντας- άν
δρες καί γυναίκες σύρουσιν, ώθοΰσι, καί τέλος 
μετά ύπεράνθρωπον άγώνα ζατορθοΰσι νά ρίψωσι 
τήν σώτειραν λέμβον είς τήν θάλασσαν. Τώρα 
τά κωπία! Ό Βίκτωρ πηδφ πρώτος είς τήν 
λέμβον καί αρπάζει τδ πηδάλιον · τδν άζολου- 
θοΰσιν οι στιβαροί ναΰται καί άρπάζουσι τάς 
κώπας. Άλλ’ ή τρικυμία είναι φρικώδης- δίς 
ώθεΐ τδ άγριον κύμα τήν λέμβον πρδς τήν 
άκτήν- δίς οί έν αύτή πειρώνται πάλιν νά 
άνοιχθώσιν είς τδ πέλαγος- άλλ’ όγκώδες κύμα 
χύνεται μέ άγρίαν όρμήν καί ρίπτει τήν λέμβον 
είς τήν ξηρά·?. Αδύνατος άποβαίνει πάσα 
προσπάθεια! Τά στοιχεία είναι ισχυρότερα τών 
άνθρώπων.

— Βρεταννοί, φωνάζει ή μαρκησία, καί ή 
φωνή της ύπερνικα τής θυέλλης τήν ταραχήν. 
Είσθε άνδρες; Είσθε Γάλλοι; Δέν έντρέπεσθε 
ν’ άποθαρρύνεσθε τόσον ταχέως; Θά είπη ό 
κόσμος ότι πλοίο·? έκινδύνευσε παρά τδ Ώβέκ, 
καί σείς δέν έσπεύσατε είς βοήθειαν αύτοΰ; 
Έάν σεις δέν έχετε τδ θάρρος πρδς τούτο, θά 
κωπηλατήσωσιν αί γυναίκες, καί έγώ θά κρατήσω 
τδ πηδάλιον . . .

Γίνεται καί άλλη άπόπειρα, άλλά και πάλιν 
άποτυγχάνει · τέλος περί τήν δευτέραν μετά το 
μεσονύκτιον ώραν πείθονται όλοι ότι πάσα πλέον 
άπόπειρα άποβαίνει ματαία, καί ή μαρκησία 
περίλυπος άποσύρεται είς τήν οικίαν της.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ·.

Έν τώ ζοιτώνί του παρά τήν εστίαν έκάθητο 
ό Βίκτωρ, δστις άποθέσας τά ύγρά αύτοΰ ένδύ- 
ματα άνεπαύετο άπδ τούς ύποστάντας κόπους. 
Βαθμηδόν είχε καταληφθή ύπδ τοΰ υπνου καί 
όνειρα άνήσυχα έτάραττον αύτόν- άμα έχάραξεν 
έξύπνησε καί είδεν ίσταμένην πρδ αύτοΰ τήν μη
τέρα του.

— Σ’ έτρόμαςα, Βίκτωρ; είπεν ή Άλίνη. 
Μέ συγχωρεΐς άν σ’ έξύπνησα. Άλλά καί έγώ 
τήν νύκτα δλην δέν έκοιμήθην · οί όφθαλμοί 
μου έβλεπον ναυαγοΰντας άνθρώπους, τά ώτά 
μου ήκουον τάς γοεράς τών πνιγομενων φωνάς. 
Μέ συνοδεύεις πάλιν πρδς τήν παραλίαν; Ό 
κόπος σέ κατέβαλε, τέκνο·? μου · άλλά γνωρίζω 
πόσον μ’ άγαπας καί χάριν έμοΰ θά μέ συνο- 
δεύσης.

.Ό Βίκτωρ δέν ήδυνήθη ν’ άρνηθή τήν χάριν 
ταύτην είς τήν μητέρα του ■ διδ έγερθείς καί 
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ένδυθείς ταχέως έξήλθε μετ’ αύτής πρδς τήν 
παραλίαν.

'Η τρικυμία είχε πλέον άπολέσει τήν όρμήν 
της, αλλά τάς καταστροφάς τής νυκτδς έφώτιζον 
ήδη αί άμυδραί αχτίνες τής άναγεννωμένης 
ήμέρας. Έπι τής άκτής ήσαν συνηγμένοι οί 
άλιείς, προσπαθοΰντες νά περισώσωσι τά ναυ
άγια · ήδη ή θάλασσα εΐχεν εκβράσει και δύο 
πτώματα —· ναυτών, ώς έκ τής ένδυμασίας των 
έφαίνετο. ’Ογκώδη κύματα έξηκολούθουν ώθοΰντα 
πρδς τήν ξηράν συντρίμματα σανίδων, ιστών, 
πανιών και άλλων σκευών τοΰ πλοίου. Ή κα
ταστροφή ήτο έντελής · τδ ναυάγιο·? φρικώδες.

— Βλέπεις, Βίκτωρ, τάς πλεούσας έκείνας 
σανίδας; εΐπεν ή μαρκησία μέ φωνήν τρέμουσαν 
καί δραττομένη τής χειρδς τοΰ υίοΰ της. Έπι 
τών σανίδων έκείνων δεν διακρίνεις τί;

Ό Βίκτωρ παρετήρει μετά προσοχής· άλλά 
κατ’ άρχάς δέν ήδύνατο νά διακρίνη τι ώρισμένον 
έν τώ άμόρφω έκείνω σωρώ τών συντριμμάτων, 
τφ ποτέ μέν άνυψουμένφ είς τήν [κορυφήν τών 
κυμάτων ποτέ δέ βυθιζομένι;» έν τώ δδατι. Οί 
άλιείς μέ τδν έξησκημμένον αυτών Οφθαλμόν 
είδον δτι δεδεμένοι πρδς τά συντρίμματα τών 
σανίδων έφέροντο δύο άνθρωποι, νεκροί πλέον 
κατά τδ φαινόμενον. "Οταν δέ ύ σωρός έκεΐνος 
έπλησίασεν αρκούντως τόν εσυρον πρδς τήν ξη- 
ράν καί είδον οτι ήσαν άνήρ μέσης ήλικίας καί 
νέα κόρη.

Ή Άλίνη εν μόνον βλέμμα έρριψεν έπί τοΰ 
σωρού έκείνου τών ναυαγίων καί άμέσως ήνόη- 
σεν δτι τδ προαίσθημά της δέν τήν εΐχεν άπα- 
τήσει. Οί δφθαλμοί της έσκοτίσθησαν, τά γό
νατά της έτρεμον καί άνευ τής ύποστηρίξεως 
τοΰ Βίκτωρος θά έπιπτε λιπόθυμος. Μίαν μό
νην στιγμήν διήρκεσεν ή κατάστασις [αυτή · ή 
γενναία αύτής καρδία ύπερίσχυσεν· ένόησεν [ή 
Άλίνη δτι ήδη ώφειλε νά έκπληρώση τδ τελευ- 
ταΐον καθήκον πρδς τδν έραστήν της τών νεανικών 
της χρόνων.

Οί δύο ναυαγοί μετεκομίσθησαν είς τήν πλη- 
σιεστέραν καλύβην. Περίλυπος καί κεκυφυΐα 
παρηκολούθει ή Άλίνη τδ νεκρόν σώμα τοΰ 
Βάλδεμαρ, κρατούσα τήν άψυχον αύτοΰ χεΐρά 
έν ταΐς χερσίν αυτής. Άνεκάλει τότε είς τήν 
μνήμην της τήν εσπέραν έκείνην, καθ’ ήν έκρά- 
τει πάλιν τήν χεΐρά του, καί εϊδεν έν τή σπα- 
σμωδικώς κεκλεισμένη παλάμη του τό είκόνιον 
έκεΐνο, τό όποιον τώ είχε δωρήσει ώς τελευταίο·? 
ενθύμημα!

Ό κατεπειγόντως προσκληθείς ιατρός τού 
χωρίου έπροσπάθησε δΐ δλων τών μέσων τής 
έπιστήμης νά έπαναφέρη είς τήν ζωήν τούς 
ναυαγούς· καί έπί μέν τής νέας κόρης κατώρ- 
θωσε τοΰτο μετά παρέλευσιν ίκανοΰ χρόνου· ή 
κόρη ήνοιξε τούς δφθαλμούς της, οίτινες έφά- 
νησαν τώ Βίκτωρι ώς ζωογόνος άκτίς ήλιου διά 
μέσου χειμερινής νυκτός · άλλά ό Βάλδεμαρ ήτο 
νεκρός’, ό Βάλδεμαρ είχε πλέον μεταβή είς τήν 
μεγάλην, τήν άγνωστον χώραν, άφ’ ής δέν 
ύπάρχαι έπιστροφή . . .

‘Ο Βάλδεμαρ έτάφη έν τή μικρά τής έπαύ- 
λεως έκκλησία, ή δέ κόρη, ή τοσούτον άπροσ- 
δοκήτως καί άνελπίστως διαφυγούσα τόν θάνα
τον, έφιλοξενήθη έν τώ μεγαλοπρεπεΐ μεγάρφ. 
'2ς μόνον ένθύμημα τοΰ άποθανόντος ή μαρκησία 
έκράτησε τδ μικρόν είκόνιον.

Η θλΰψις τής κόρης έπί τώ θανάτιυ τοΰ 
συνοδοιπόρου της ύπήρξε βαθεΐα, καί έπί πολλάς 
ήμέρας ούδείς έτόλμα νά διαταράξη τούς θλι
βερούς αύτής συλλογισμούς· βαθμηδόν δμως καί 
ή μεγάλη λύπη κατηυνάσθη, καί ή φιλοξενού
μενη νεάνις άνελάμβανε τάς δυνάμεις της.

Εσπέραν τινά έκάθητο ή μαρκησία μετά 
τοΰ υίοΰ της καί της Βιολάντης — μόνον τδ 

δνομά της εΐχεν εΐπει ή νέα κόρη — έν τή 
αιθούση. '11 Άλίνη έπανερχομένη είς τό συμ
βάν δυστύχημα τήν ήρώτησε έάν έγνώριζε ποιος 
ήτο δ σκοπός τοΰ πατρός της, όδηγήσαντος αύτήν 
είς τήν Εύρώπην.

— :Ο Βάλδεμαρ δέν ήτο πατήρ μου, άλλά 
θεΐός μου, άπήντησεν ή νεάνις· δ πατήρ μου 
έλέγετο "Αρβιδσεν καί πρό ένός ήδη έτους άπέ
θανεν.

Ή Άλίνη ήθελε νά κάμη καί άλλας έρω- 
τήσεις, άλλ’ έφοβεΐτο μή ταράξη τήν μόλις άνα- 
λαοοΰσαν Βιολάντη·?, ήτις δμως θέτουσα τήν 
χεΐρά της έπί τοΰ βοαχίονος τής μαρκησίας, τή 
είπε μέ τόνον φωνής γλυκύτατου ·

— Δύναται ή Βιολάντη νά διηγηθή είς τήν 
προστάτιδά της πώς ήλθε μετά τοΰ δευτέρου 
πατρός της έπί τοΰ μεγάλου πλοίου;

— Διηγήσου, κόρη, άπήντησε μετά συμπα
θούς άγάπης ή μαρκησία · τά κατά σέ μ’ ένδια- 
φέρουσιν είς υπέρτατου βαθμόν.

Καί ή Βιολάντη ήρξατο τήν διήγησίν της·
— Ό πατήρ μου έλέγετο παρά τοΐς Συ- 

σύνοις . . .
— Συγγνώμην, διέκοψεν αυτήν ό Βίκτωρ, 

οστις έκράτει διαρκώς τά βλέμματά του προση
λωμένα έπί τής χαριέσσης κόρης. Τίνες είναι 
οί Συσΰνοι;

Μετ’ απορίας προσέβλεψεν ή Βιολάντη τον 
έρωτώντα καί ελαφρώς μειδιώσα άπήντησεν

— Οί Συσΰνοι είναι φυλή ινδική ισχυρά καί 
άνδρεία κατοικούσα παρά τάς οχθας τοΰ μεγάλου 
Μισσουρή. '0 διάσημος αύτών άρχηγός, "ό 
λευκός Αετός”, τοΰ όποιου τήν καλύβην έστό- 
λιζον πλεΐστα δσα τρόπαια, ήτο δ πατήρ τής 
μητρός μου Όβαχόντας.

Ζωηρώς καί ύπερηφάνως άπήστοαπτον οί 
δφθαλμοί της δτε έλεγε ταΰτα. '0 δέ Βίκτωρ, 
θαυμάζω·? τήν αφέλειάν της καί παρασυρόμενος 
ύπό τοΰ ένθουσιασμοΰ, δν ή κόρη έφανέρου. ομι
λούσα περί τών συγγενών της, τήν ήρώτησεν

— Ητο ώραία ή μήτηρ σου;
— 0 πατήρ μου τό έλεγε·?, άπήντησεν ή 

Βιολάντη μέ τόνον φωνής φυσικώτατον έγώ 
ούδέποτε τήν είδον, διότι άπέθανεν δταν έγώ 
έγεννήθην. Ό πατήρ μου έκαλεΐτο "ή φαιά 
"Αρκτος”, καί έγεινεν άρχηγός τών Συσύνων 
μετά τδν θάνατον "τοΰ λευκού Αετού”. '0 
πατήρ μου δέν ήτο ’Ινδός, άλλά λευκός καί 
ώνομάζετο, πριν ή οί Ινδοί διά τήν δύναμιν του 
τδν δνομάσωσι τήν 'φαιάν Άρκτον”, Άξέλ Άρ- 
βιδσεν. Ήτο ό έπιστήθιος φίλος τής "σκυθρωπής 
Έλάτης”.

— Τής σκυθρωπής Έλάτης; ήρώτησε πά
λιν δ Βίκτωρ.

— Ούτως έλέγετο ό δεύτερός μου πατήρ.
Ή μαρκησία ένευσε τώ υίώ της νά σιωπή ση ■ 

ήνόει ή Άλίνη διατί ό Βάλδεμαρ είχε λάβει 
τδ δνομα τούτο.

— Έγώ έγνώρισα τδν γενναΐον άνδρα, είπε, 
τδν όποιον ή Βιολάντη Ονομάζει "τήν σκυθρωπήν 
Έλάτην”, δταν έλέγετο άκόμη Βάλδεμαρ Νάϋ- 
βεργ, πρδ πολλών, πολλών χρόνων. Έξακολούθει, 
Βιολάντη.

Ό Βίκτωρ έγνώριζεν έν δλη τή λεπτομερία 
τήν ιστορίαν τοΰ νέου Βάλδεμαρ.

— Ή σκυθρωπή Έλάτη” καί ό πατήρ μου 
ήσαν άχώριστοι φίλοι, έξηκολούθησεν ή Βιο- 
λάντη, καί-δτε πρό τίνος καιρού "ή φαιά "Αρ
κτος” συνεπεία πληγής άπέθανεν, μέ παρέδωκεν 
είς τήν "Έλάτην”. Ύπεσχέθη ουτος τώ θνή- 
σκοντι φίλφ νά μέ έχη ώς ιδίαν του θυγατέρα. 
Έπεχείρησε δέ τόν δυστυχισμένο·? πλοΰν μετ’ 
έμοΰ διά νά πωλήσωμεν τά κτήματα τά όποια 
εΐχεν δ πατήρ μου είς τήν πατρίδα του καί νά 
έπιστρέψωμεν.

Ή Βιολάντη ώμίλει γαλλιστί άρκούντως 
καθαρώς. Η μαρκησία παρετήρει δτι ή νεάνις 
ώμίλει μετ’ έπιφυλάςεως, λέγουσα μόνον τά 
απολύτως άναγκαΐα- διό καί τή είτε μετά μι- 
κράν παΰσιν

— Ό πατήρ σου, ώς έκ τοΰ ονόματος του 
ύποθέτω. ήτο Σκανδιναβός;

— Ήτο έκ Νορβηγίας.
— Καί έκεΐ διηυθύνεσθε;'
— "Οχι, άπήντησεν ή Βιολάντη- έπεστρέ- 

φομεν έκ. Νορβηγίας καί έπλέομεν είς Νέαν 
'Τόρκην.

— Καί δέν είχες τήν επιθυμίαν νά μεινης 
διαρκώς είς τάς πεπολιτισμένας χώρας;

11 νεάνις έμειδίασεν ελαφρώς καί άπήντησε 
πάλιν·

— Οχι, όχι! " Η σκυθρωπή Έλάτη” καί 
ό πατήρ μου ήσαν έκ τών χωρών, τάς όποιας 
ονομάζετε πεπολιτισμένας, άλλά δέν είχον καμ- 
μίαν επιθυμίαν νά μείνωσιν ένταΰθα. 'Ο θόρυβος 
τών μεγάλων πόλεων πιέζει τδ στήθος καί άφαι- 
ρεΐ τήν άναπνοήν. Πώς νά ζήσω είς αύτά τά 
μικρά δάση, είς αυτούς τούς περιωρισμένους 
άγρούς; Δέν δύναμαι νά ζώ είμή ύπδ τδν έλευ- 
θερον, άπέραντον ούρανόν, έν μέσω τών έκτετα- 
μένων πεδιάδων, τάς όποιας διαβρέχει ό Μισ- 
σουρής, είς τά μέρη δπου ό ’Ινδός θηρεύει τήν 
άγρίαν άρκτον καί τήν μεγαλοπρεπή έλαφον. 
Έκεΐ ό οφθαλμός έχει έκτασιν ένώπιον του, 
έκεΐ έλευθέρως άπολαμβάνει τις τάς καλλονάς 
τής φύσεως, έκεΐ είναι δλα έλεύθερα, μεγάλα 
— έν ω έδώ δλα είναι τόσον μικρά, τόσον πε
ριορισμένα.

Ή Βιολάντη ήγέρθη καί άνέπνευσε βαθέως, 
<ί»ς νά ήσθάνετο ήδη τδν έλεύθερον τής πατρίδος 
της άέρα.

— θά έκαμνεν έντύπωσιν είς τάς συνανα
στροφές μας, έσυλλογίζετο ό Βίκτωρ, άλλά 
τί θά έλεγε διά τήν κοινωνίαν μας;

— Πρέπει νά έπιστρέψη πάλιν είς τήν 
Αμερικήν, είπεν ή μαρκησία μετά τινας ήμέρας 
προς τόν υιόν της. Άλλά μέχρις ού εύρεθή 
κατάλληλος εύκαιρία, άς παραμένη παρ’ ήμΐν.

Ό Βίκτωρ ούδεμίαν είς τοΰτο εΐχεν άντίρ- 
ρησιν. Ό αναγνώστης ένόησε βεβαίως δτι ό νέος 
είχε τρωθή ύπό τής καλλονής τής Βιολάντης, 
καί δτι, άν καί δέν έτόλμα νά έκμυστηρευθή τδ 
αίσθημά του, έπεθύμει δμως νά συγκατοική μετ’ 
αύτής ύπό τήν αύτήν στέγην.

(Έπεται συνέχεια.)

ΤΑ ΕΝ ΚΕΣΤΟΡΑΤΙΩι Ζ2ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ.

Πρός τά ένδότερα τής ’Ηπείρου άπέναντι καί 
παραλλήλως τών ξηρών καί άνύδρων Άκροκε- 
ραυνίων ύψοΰται ύψικάρηνον δρος περιστεφόμενον 
ύπδ ύψηλών καί παχυσκίων δένδρων κεκοσμημένον 
κατά τήν ύπώρειαν ύπό κατάφυτων καί χλοανθών 
λόφων. Έπί τούτων εδρηνται χαριέντως κεί
μενα τά έπτά τοΰ τμήματος τής Λισίντζης χωρία, 
διότι ή σφριγώσα δρΰς, ή σφένδαμνος, ή άγριε- 
λαία καί άπειροι καλλίρρυτοι ρύακες μετεβαλον 
τδ μέρος τοΰτο τής ψύχρας, άνύδρου καί άδέν- 
δρου ώς έπί τδ πολύ ’Ηπείρου είς αληθή δασιν. 
Τδ τμήμα τοΰτο άκμάζον καί ανέκαθεν διακρινό- 
μενον έπί πλούτφ, δν οί κάτοικοι ώς άληθεΐς 
Ήπειρώται διά πολυχρονίου καί σκληράς έν τή 
ξένη γή αποδημίας περισυνάγουσιν, εινε ή πρώτη 
χώρα, έν ή ό άπδ νότου πρδς βορράν διευθυνό- 
μενος άλβανική φωνή μετά ζωηρού εθνικού φρο
νήματος έντυγχάνει.

Έν τοΐς χωρίοις τούτοις πρωτεύει τό Κε- 
στοράτιον, ούχί τόσω διά τό μέγεθος ή διά 
-ήν άλλην αύτοΰ λαμπρότητα, οσιυ διά τό έλεύ
θερον τοΰ φρονήματος καί τό επιχειρηματικόν 
τό>ν κατοίκων πνεύμα. Κείμενον τό Κεστορά- 
τιον έπί δύο άποτόμως έξεχόντων λόφων παρί- 
στησι διά τών εκατέρωθεν καί κατά μήκος 
εκτεινόμενων δύο φαράγγων καί μάλιστα έν τή 
ώοα τοΰ έαρος θέαμα 
μαγευτικώτατον, καθόσον 
έναμίλλως καί έναρμο- 
νίως έν τοΰτο συμβάλ
λονται ένθεν μέν ή σκιά 
τών ύψικόμων δένδρων 
μετά τής χάριτος άνθέων 
οιαχεόντων καί πληρούν- 
των τήν άτμόσφαιραν 
εύωδιών, ένθεν δέ οί φρΰ- 
νοι καί άλλα ποικίλα 
δεδρύλια μετά τών ρω- 
θούντων ρυάκων καί τής 
παθητικής καί τερπνής 
τής άηδόνος φωνής. Άλλ’ 
έξέχει κυρίως τό χωρίον 
τοΰτο τδ γνωστόν άνά 
τούς εύρυτέρους τοΰ έθ
νους κύκλους, διότι έν 
αύτώ έγεννήθη καί έτράφη 
μέχρι τών πρώτων έτών 
τής έφηβικής αύτοΰ ήλι
κίας είς τών μεγαλοφρο- 
νεστέρων άνδρών, ους απο 
καιρού είς καιρόν δω- 
ρεΐται τφ Έλληνισμώ ή 
"Ηπειρος, ό Χρηστάκης 
Έφένδης Ζωγράφος. '0 
άνήρ ούτος, συνδέσας ήδη 
τδν βίον καί τδ δνομα 
αύτοΰ μετά παντός δ,τι 
καλόν, πρώτιστα πάντων 
έπεμελήθη, όπως άνα- 
οείςη καί τήν ιδίαν αύτοΰ 
πατρίδα κέντρον παιδείας, 
ίδρύσας κατά τδ 1869 
Ελληνικόν σχολειον προ- 
ωρισμένον καί δια τα 
λοιπά τοΰ τμήματος χω
ρία. Τέσσαρα περίπου 
έτη τδ παιδευτήριον τοΰτο 
διετέλεσε λειτουργούν συ- 
νφδά τώ άρχικφ αύτοΰ 
προορισμώ, οπότε άνα- 
κινηθέντος ήδη ζωηρώς 
καί παρ’ ήμΐν τοΰ ζητή
ματος τής μεταρρυθμί- 
σεως καί βελτιώσεως τής 
πρώτης έθνικής ήμών 
παιδεύσεως κατά τά έν 
Ευρώπη ίσχύοντα παιδα
γωγικά συστήματα, πάνυ 
γενναίως καί φιλοτίμως 
ό μεγαλόφρων άνήρ προσ- 
ενεχθείς προήγαγεν αύτό 
είς διπλοΰν Διδασκαλείο·? 
έπιδιώκον διά τής προκαταρτίσεως δημοδιδα
σκάλων άμφοτέρων τών φύλων άνταποκρινομένων 
πληρεστέρω μέτρο» πρδς τάς άπαιτήσεις τής 
έπιστήμης τήν παγίωσιν καί .προαγωγήν τοΰ έθ- 
νικοΰ καί θρησκευτικού φρονήματος τοΰ ’Ηπειρω
τικού λαού. Είς τήν μεταρρύθμισιν ταύτην ού 
μικρόν τότε συνετέλεσεν ό έπί φρονήματι καί 
ζήλο» άκμάζων ’Ηπειρωτικός Σύλλογος καί δή 
άναλαβών τήν άνατεθεΐσαν αύτώ ύπό τοΰ ίδρυτοΰ 
διοίκησιν τών Διδασκαλείων. Δαπανών έκτοτε 
δ έθνωφελής άνήρ περί τάς 1300 δθωμανι-

κάς 
τής 
καί 
τόν άριθμδν 
επαρχίας τής ' 
τρέφω·? προαλ

λίρας έτησίως, παραλαμβάνει πανταχόθεν 
’Ηπείρου άπορους καί όρφανούς άλλ’ ευφυείς 
χρηστοήθεις νέους καί νεάνιδας εξήκοντα 

ι, ήτοι εξ έξ έκάστης άρχιερατικής 
ής ’Ηπείρου, ους ψυχή τε καί σώματι 

;ίφει είς τό σπουδαίο·? κοινωνικόν 
αύτών έπάγγελμα.

"Αμα τή τοιαύτη μεταρρυθμίσει έπηκολού-

Κ’ εν αύτή δ Χιαβάθας
Πρδς δυσμάς οδόν λαμβάνει,
Πρδς τήν δύουσαν τήν λάμψιν
Πρδς τά σκότη τής έσπέρας.

Χιαβάθα.

θησεν ή άνέγερσις δευτέρου κτιρίου χρηοι- 
μεύοντος ώς ύπνωτηρίου καί μελετητηρίου τών 
μαθητών, τοΰ τέως ύπάρχοντος περιορισθεντος 
είς τήν διδασκαλίαν τών μαθητών, και εις κα
τοικίαν καί διδασκαλίαν τών κορών. Σημειωτέο·? 
βτι πλήν τών ύποτρόφων καί έτεροι ούκ ολίγοι 
νέοι προσέρχονται είτε έν τοΐς Διδασκαλειοις 
έπί πληρωμή διαιτώμενοι, είτε έν οίκογενειαις 
τοΰ χωρίου.

Τοΰ έπ’ αίσίοις οίωνοΐς άπδ τοΰ 1874 άρξα- 
μένου κοινωφελούς τούτου ιδρύματος ή μεν 

καθόλου διοίκησις άνετέθη τώ έν Κωνσταντινου- 
πόλει ’Ηπειρωτικά» Συλλόγω, ή δέ έπί μέρους 
έποπτεία, εφαρμογή καί έξέλεγξις τοΰ κανονισμού 
τώ Αγία» Δρυϊνουπόλεως συνεργαζομένου μετά 
έγχωρίου έπιτροπής καί τοΰ Διευθυντοΰ, ού 
μικρόν δέ συνεβάλοντο είς τήν παγίωσιν τών 
Διδασκαλείων οί έκάστοτε ίθύναντες τά ύψηλά 
ταΰτα έθνικά συμφέροντα καί δικαίως έπεσπά- 

τήν πρέπουσα·? αύ- 
έθνικήν ’’ εύγνωμο-

πραγματικά έθνικά

σαντο 
τοΐς 
σύνην.

Τά
ώφελήματα τών φιλελπί-
δων τούτων καταστημά
των ήρξαντο άναφαινό- 
μενα άπδ τοΰ 1880- έκτο
τε κανονικώς άπολύονται 
διδάσκαλοι έξ άμφοτέρων 
τών φύλων, οίτινες παν- 
ταχοΰ τής ’Ηπείρου με- 
ταφυτεύουσι τδν πυρήνα 
τοΰ καλού καί άγαθοΰ. 
"Η τε διεύθυνσις μετά τοΰ 
Άγιου Δρυϊνουπόλεως 
καί ή άνωτάτη διοίκησις, 
ήν αύτδς δ ιδρυτής άπδ 
τριών ήδη έτών διενεργεί, 
ού παύονται φιλοτίμως 
άλλά καί συν τή δεούση 
περισκέψει, ής άνευ τά 
τοιαΰτα έργα άμαρτάνου- 
σι τοΰ σκοπού αυτών, 
προάγοντες τδ έργον ύπό 
τε τήν παιδευτικήν καί 
τήν διαιτητικήν έποψιν. 
Ουτω δέ ού μόνον τδ 
πρόγραμμα έπλουτίσθη 
καί διεσκευάσθη, ή δέ 
καθόλον διδασκαλία συ- 
νωδά τώ χαρακτήρι τών 
καθιδρυμάτων διεμορφώ- 
θη, νέοι δέ κατάλληλοι 
διδάσκαλοι προσελήφθη- 
σαν καί ό άριθμδς τού
των άνήλθεν είς εννέα, άλλ’ 
έλπίς υπάρχει, δπως καί 
ετεραι ούχ ήττον σπου
δαία'. βελτιώσεις καί συμ
πληρώσεις έπενεχθώσιν, 
οίαι ή σύστασις βιβλιο
θήκης, δργανοθήκης, καί 
έπί πάσιν ή διά τδ στενόν 
τοΰ χώρου λίαν έπαισθητή 
ήδη καταστασα άνάγκη 
τής άνεγέρσεως κτιρίου 
χρησιμεύσοντος ώς διδα
σκαλείου τών κορασίων.

A. Ζ.

Κεφ. 22.

ΜΑΡΓΑΡ1ΤΑΙ.
'Η κοινή γνώμη δέν γνωρίζει τάς παραλλαγάς 

τοΰ χρωματισμού- μετά τής μεγαλειτέρας εύκο- 
λίας σέ καθιστά ή ήρωα ή κακούργο·?.

Τδ παιδίον είναι μέγας πολιτικός, διότι εύ
κόλως τδ έξουσιάζει τις, ώς τδν μέγαν πολι
τικόν, διά τών παθών του. Βαλζάκ.

Ή πρωτοτυπία δέν διαλανθάνει είμή έκείνους, 
οίτινες δέν έχουσι τοιαύτην. Πεσταλότζης.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. Παραβλέπων τάς Αντεγκλήσεις 

τών πολιτικών φατριών, τό κληροδότημα τοΰτο 
τών αρχαίων τής 'Ελλάδος χρόνων και έχων ύπ’ 
δψιν τήν γενικήν τής πατρίδο; ήμών πολιτικήν 
φυσιογνωμίαν, ό Αμερόληπτος κριτής παρατηρεί 
εις τά κατά τάς τελευταίας ταύτα; ήμέρας έν 
Άθήναις συμβαίνοντα τάσιν εύχάριστον, τάσιν 
άποβλέπουσαν είς βελτίωσιν τών κακώς κειμένων 
και είς ρύθμισιν ζητημάτων, τά όποια, ώς μή 
ώφειλεν, άπδ πολλοΰ εμενον έκκρεμή. — Σπου
δαία νομοσχέδια ύποβληθέντα έσχάτως παρά τής 
Κυβερνήσεως είς τήν Βουλήν έγένοντο ήδη παρα
δεκτά· δ,τι οέ κυρίως εύχαριστεΐ πάντα'Ελληνα, 
κηδόμενον τής προόδου και τής ευημερίας τής 
πατρίδος του, είναι τά περί τής συγκοινωνίας 
τής χώρας νομοθετήματα καί αί διάφοροι περί 
κατασκευής σιδηροδρόμων συμβάσεις. 11 Ελλάς 
είναι μεν μικρά, άλλά τά μέχρι τούδε έν ένερ- 
γεία υπάρχοντα μέσα τής συγκοινωνίας είσίν 
άποδεδειγμένως ανεπαρκή, καί διά τών ψηφι- 
σθεισών σιδηροδρομικών συμβάσεων καί παρα
χωρήσεων νέος άρχεται έν Έλλάδι αιών προόδου 
καί άναπτύξεως. Οΐ διασημότεροι τοΰ κόσμου οικο
νομολόγοι όμολογοΰσιν οτι μόνον διά τής εύκο- 
λίας τών τής συγκοινωνίας μέσων ό πλούτος μιας 
χώρας αναπτύσσεται καί χρησιμοποιείται. Καί 
ναί μέν ή Ελλάς είναι κράτος ναυτικόν, έχον 
πολλούς καί καλούς λιμένας διευκολύνοντας 
ούσιωδώς τήν κίνησιν τοΰ έμπορίου · ούχ ήττον 
βμως καί τά προϊόντα τής χώρας είναι τόσα, 
ώστε καί τής διά ξηρά; συγκοινωνίας ή Ανάγκη 
είναι μεγάλη καί κατεπείγουσα. "Οταν άναλο- 
γισθώμεν οτι σίτος μεταφέρεται είς τάς παραλίους 
πόλεις τής Ελλάδος έκ τών λιμένων τής μεσημ
βρινής 'Ρωσσίας καί τής Άζωφικής, έν φ έν 
τώ κέντρφ τής Πελοπόννησου ό σίτος σήπεται 
μή δυνάμενος νά μετακομισθή ένεκα τών ανε
παρκών μέσων τής συγκοινωνίας, δέν δυνάμεθα 
ή νά παραδεχθώμεν δτι ή ευκολία τής συγκοι
νωνίας πολλάς θά έχη καί σπουδαίας διά τήν 
ευημερίαν τής Ελλάδος συνέπειας. Τεθεισών 
άπαξ είς ένέργειαν τών μεγάλων σιδηροδρομικών 
γραμμών αί άμαξηταί όδοί ώς διακλαδώσεις θά 
έλθωσι τάχιστα είς συμπλήρωσιν· συγκοινωνούν- 
των δέ απας τών χωρίων πρός τούς διαφόρους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς ή υλική άνάπτυξι; 
τή; χώρας είναι πράγμα μαθηματικά»; άποδε- 
δειγμένον. Τά δλίγα ταΰτα γράφομεν ύπο τήν 
έντύπωσιν τών τελευταίως έν τή ήμετέρα βουλή 
ψηφισθεισών σιδηροδρομικών συμβάσεων.

ΑΙΓΥΠ ΙΟΣ. Μετά τά τελευταία έν Αλεξάν
δρειά αιματηρά συμβάντα τά πράγματα ελαβον 
έν Αιγύπτφ τροπήν είρηνικωτέραν. Τό νέον 
σχηματισθέν ύπουργεΐον ύπό τήν προεδρείαν τοΰ 
γέροντος Ραγέπ-πασα, άνδρός έμφρονος καί πε
πειραμένου, έχει δλην τήν καλήν διάθεσιν νά 
κατευνάση τά πνεύματα καί νά έξομαλύνη τάς 
ύφισταμένας διαφοράς. Έν τοσούτω δμως κλει
στοί Ευρωπαίοι έγκατέλιπον τήν χώραν τών 
Φαραώ, φοβούμενοι τήν έπανάληψιν τών αιμα
τηρών σκηνών· άλλά κατά τάς τελευταίας 
ειδήσεις κίνδυνος τοιοΰτος δέν υπάρχει, διότι 
έδόθησαν παρά τών αρμοδίων αί άπαιτούμεναι 
διαβεβαιώσεις περί προλήψεως πάσης διαταράξεως 
τής ήσυχίας καί πάσης παρεκτροπής έκ μέρους 
τοΰ όχλου. "Ηδη ένεκατέστη καί ή έπιτροπή 
(έξ έννέα Ευρωπαίων καί έννέα Αιγυπτίων) ή 
μέλλουσα νά άνεύρη τούς πρωταιτίους τών τα
ραχών, οίτινες αύστηρώς θέλουσι τιμωρηθή. 
Έπανελθούση; τής ήσυχίας έν Αιγύπτφ ή Πύλη 
άνέστειλεν έπί τοΰ παρόντος τήν Αποφασισθεΐσαν 
άναχώρησιν είς Αλεξάνδρειαν τοΰ στρατάρχου 
Μουχτάρ πασά. Μ’ δλα ταΰτα ή σύνοδος τών 

Αντιπροσώπων τών μεγάλων δυνάμεων κατ’ αύτάς 
συνήλθεν έν Κωνσταντινουπόλει πρός έντελή 
ρύθμισιν τοΰ αιγυπτιακού ζητήματος. Αί κυβερ
νήσεις τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας είσίν αί κυρίως 
έπιμείνασαι είς τήν σύνοδον ταύτην.

'Ως όμολογοΰσιν βλαι αί έφημερίδε; ή δια
γωγή τοΰ τε πολιτικού Πράκτορος τής 'Ελλάδος 
Κυρίου Κλέωνος Ρ. Ραγκαβή καί τοΰ ύπο- 
προξένου γραμματέως Κυρίου X. Σκωτίδου 
κατά τάς τελευταίας θλιβερά; σκηνάς έν ’Αλε
ξάνδρειά ύπήρξεν άνωτέρα παντός επαίνου. Ού 
μόνον γενναίο»; οί γνήσιοι οΰτοι "Ελληνες Αντι
πρόσωποι έξετέθησαν είς τούς μεγαλειτέρους 
κινδύνους πρός άποκατάστασιν τής τάξέως καί 
ήσυχίας καί προφύλαξιν τών κινδυνευόντων ομοεθ
νών ήμών, άλλά καί έπληγώθησαν έν τή έκπλη- 
ρώσει τών καθηκόντων αύτών. Καί αί μέν 
πληγαί τοΰ κ. Ραγκαβή ήσαν ευτυχώς έλαφραί · 
άλλ’ ώς φαίνεται αί του κ. Σκωτίδου είχον 
χαρακτήρα σοβαρώτερον. Εύχόμεθα έκ καρδίας 
τώ άξιοτίμφ τούτφ φίλφ ήμών έντελή καί 
ταχεΐαν άνάρρωσιν.

ΑΓΓΛΙΑ. Ή Ανώμαλος κατάστασις τής 
’Ιρλανδίας πολλά; παρέχει είς τήν Αγγλικήν 
Κυβέρνησιν φροντίδας. Τά πνεύματα είναι λίαν 
τεταραγμένα. Άπόδειξις οτι ύπάρχουσι φόβοι 
σπουδαίοι είναι ή ένίσχυσις τών φρουρών έν 
ταΐς μεγαλειτέραις πόλεσι τής ’Ιρλανδίας καί αί 
αύτσηραί όδηγίαι, αί δοθεΐσαι είς τούς διαφόρους 
σωματάρχας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 14/26 ’Ιουνίου 1882.

"Ο,τι ό άνθρωπος επιθυμεί έκεΐνο καί εύκόλως 
πιστεύει. Έπεθυμοΰμεν νά ίδωμεν τό χρημα- 
τιστήριον λαμβάνον πορείαν ομαλήν καί ήρεμον 
καί ήδη ένομίζομεν δτι έπήλθε τό ποθούμενον, 
δτε αίφνης άνετράπησαν αί ελπίδες ήμών- διότι 
μέ τά χρηματιστήρια συμβαίνει δ,τι καί μέ τόν 
καιρόν· ούδείς ύπάρχει θετικός αύτών προφήτης. 
Δύο συμβάντα έπηρέασαν κατά τάς τελευταίας 
ήμέρας διαφοροτρόπω; τάς χρηματιστικάς επι
χειρήσεις· τό μέν έπενεγκόν δψωσιν είς τάς άξίας, 
ή παραίτησις τοΰ κόμητος ’Ιγνάτιε® ώς ύπουργοΰ 
τών έσωτερικών τοΰ ρωσσικου Κράτους, τό δέ 
έπενεγκόν έκπτωσιν, αί έν ’Αλεξάνδρειά τής 
Αίγύπτου λαβοΰσαι χώραν αίματηραί σκηναί. 
ΊΙ μία τών ειδήσεων τούτων έξουδετεροϊ τήν 
έτέραν, καί τό χρηματιστήριον έλαβε θέσιν επι
φυλακτικήν. Κατόπιν έπί τή έλπίδι τής ταχείας 
λύσεως τοΰ αιγυπτιακού ζητήματος τό χρηματι
στήριου τών ΙΙαρισίων ήρξατο ζωηρώς ύποστη- 
ρίζον τά αιγυπτιακά χρεώγραφα. Ή υψωσις 
βμως αυτή έπέφερε μετ’ ού πολύ έκπτωσιν ση
μαντικήν, μεταοοθεΐσα είς δλα τά λοιπά ευρω
παϊκά χρηματιστήρια. Καί έν Λονδίνφ τό αύτό 
συνέβη · κατ άρχάς μέν οί άγορασταί αιγυπτιακών 
άξιών ήσαν καί πολλοί καί πρόθυμοι· μετά 
μικρόν δμως καί έκεΐ ή άνθυπόνομος έπέφερεν 
έκπτωσιν έπαισθητήν. Καί έν μέν Παρισίοις 
κατά τάς δύο τελευταία; εβδομάδα; τά Αιγυπ
τιακά χρεώγραφα ύπέστησαν έκπτωσιν άπό 350 
είς 281, έν δέ Λονδίνφ άπό 69 ι/ι εις 55 3/s. 
Καθαράν όμιλοΰσι γλώσσαν οί Αριθμοί ούτοι! — 
ΓΙρό τών έν Αιγύπτφ συμβάντων αί βλέψεις 
ήσαν έν ΙΙαρισίοις καλαί, ώς άποδεικνύει ό τε
λευταίος λόγο; τοΰ ύπουργοΰ τών οικονομικών 
Λέοντο; Σαί. Έν τώ λόγιο τούτφ ό υπουργό; 
έκφράζει τήν έλπίδα του δτι ή προβλεπομένη 
καλή έσοδία θέλει έπουλώσει τά; ύπό τής τε
λευταίας χρηματιστιχής κρίσεως έπενεχθείσας 
πληγάς, δτι τά διά τήν εισαγωγικήν σιτηρών 

άπαιτούμενα κεφάλαια θέλουσι μείνει έν τφ 
τόπφ, δτι ό τόκος τής προεξοφλήσει»; διατηρη- 
θήσεται μικρός, καί δτι δυνατή κατασταθήσεται 
ή έλάττωσις τοΰ τόκου τών δανείων, δπερ διά 
τήν Γαλλίαν έσεται πολλής ώφελείας πρόξενον. 
Ο χρόνος διδάξει ήμάς κατά πόσον αί έλπίδες 
αυται τοΰ ύπουργοΰ θέλουσι πραγματοποιηθή.

Καί έν τώ χρηματιστηρίω τής Βιέννης 
έπήλθεν έκπτωσις, άνησυχήσασα τόν κόσμον. 
Καί κυρίως έκπτωσιν ύπέστησαν αί μετοχαί τής 
Πιστωτική; Τραπέζης, διότι διεδόθη δτι τό ύπο- 
κατάστημα αύτή; έν Τεργέστη εΐχεν ύποστή 
ζημίας συνεπεία χρεωκοπιών έν Αλεξάνδρειά. 
Φαίνεται βμως δτι αί φήμαι αυται ήσαν ύπερ- 
βολικαί. Άλλως ούδέν άξιον λόγου έκ τής 
αύστριακής πρωτευούσης.

’Αλλά καί ή Γερμανία ήναγκάσθη νά ύπο- 
φέρη έν τή γενική ταραχή επηρεαζόμενη ούσιω
δώς έκ τών έκ ΙΙαρισίων καί Λονδίνου ειδήσεων. 
ΙΙρό τίνος ήδη τραπέζιταί τινες έν Φραγκο- 
φούρτή είχον προσπαθήσει νά είσάξωσιν έν τώ 
χρηματιστηρίω αιγυπτιακά χρεώγραφα, τά όποια 
μέχρι τινός προθύμως ήγοράζοντο. ΙΙλθον αί 
έξ Αίγύπτου ειδήσεις καί κρίσις ένέακηψε χρη- 
ματιστική, μικροσκοπική βεβαίως, άλλ’ ούχί 
λίαν εύχάριστο; διά χρηματιστήριον θετικόν, 
οίον τό τής Φραγκοφούρτης.

Ω; έπεισόδιον τή; έν Φραγκοφούρτη κρίσεως 
έπήλθεν ή δίκη τοΰ ’Αλβέρτου Σάξ έπί άπάτη, 
νοσφίσει χρημάτων καί παραχαράξει, δίκη δεί- 
ξασα άβυσσον έγκλημάτων ποταπών. Όγδοή- 
κοντα καί πλέον περιπτώσεις άνεκαλύφθησαν, 
καθ’ άς μικροί κτηματία·, καί έμποροι άπώλεσαν 
συνεπεία τής άσυγγνώστου αύτών πρός τόν Σάξ 
εύπιστίας τά χρήματά των. Ό καταχραστής 
καταδικάσθη εις 12 έτών ειρκτήν καί είς 10 έτών 
στερησιν τών πολιτικών του δικαιωμάτων. Τήν 
ποινήν ταύτην εύρίσκομεν ούχί πολύ αύστηράν 
διά εγκλήματα τόσον χαμερπή. Διδακτικόν 
έστω τοΰτο μάθημα είς τούς τυφλοί; δμμασιν 
εμπιστευόμενους εις τόν τυχόντα Αγύρτην!

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ό’Ιωάννης Law. 'Ο γνωστό; ούτος οίκο- 
νομολογος τοΰ παρελθόντος αίώνος, ό δικαίως 
θεωρούμενος πατήρ τή; κυβεία; καί τών με
τοχών. άπέθανεν άσημο; καί πτωχό; έν Βενετία, 
άφ ου δια τών άγυρτικών του έπιχειρήσεων 
συνετάραξε τόν κόσμον δλον. Έν τοΐς ληξιαρ
χικοί; βιβλίοι; τής παλαιάς έκκλησία; τοΰ Άγιου 
Γεμινιανού έν Βενετίφ, τά όποια έσχάτως έπι- 
μελής Αρχαιοδίφη; άνηρεύνησεν, ευρηται τό έτος 
καί ή ήμέρα τοΰ θανάτου τοΰ διαβοήτου τούτου 
άνδρός ■ " Ό έκλαμπρότατος κύριο; Ιωάννη;
Law έκ Σκωτίας, λέγει ή ληξιαρχική πραξις, 
άπέθανεν έν ήλικίφ 58 ώς έγγιστα έτών έν τή 
ήμετέρα ενορία τή 21 Μαρτίου 1729 μετά είκο- 
σιεπταήμερον νόσον τών πνευμόνων.” Ό Μον- 
τέσκιος έν τοΐς Άπομνημονεύμασιν αύτοΰ διη
γείται, δτι έν Βενετία έν τφ καφενείο» Φλοριάν 
συνήντησε τόν κ. Ίωάννην Law ελεεινόν καί 
καταβεβλημένον. Τό καφενείου Φλοριάν είναι 
τό γνωστόν καί άρχαιότατον πάντων τών καφε
νείων τού κόσμου, τό όποιον Από τοΰ 1722 
μέχρι τοΰ 1879 άνήκεν εί; τήν αύτήν οικογέ
νειαν, τήν τοΰ Φραγκισκώνη.

Άπόδειξις δτι ό καθ’ δλον τόν βίον του μέ 
τα εκατομμύρια ώ; μέ χάλικας τοΰ δρόμου 
παίξας άπέθανεν έν έσχάτη ένδεια είναι δτι ή 
κηδεία του έγένετο παρά τοΰ έν Βενετία προ
ξένου τή; Γαλλία; Le Blond de la Motte 

δαπάνη τής γαλλικής Κυβερνήσεως. '0 πρόξενος 
ούτος είναι ό δεκαπέντε έτη μετά ταΰτα τόν 
ν£ον Έ Ί· 'Ρουσσώ φυγαδεύσας έκ Βενετίας, 
βτε ούτος συνεπεία τών νεανικών του παρεκτρο
πών έκινδύνευε νά φυλακισθή. Τά δστα τοΰ 
Law έμειναν έν τή έκκλησία τοΰ Αγίου Ι’ε- 
μινιανοΰ μέχρι τοΰ 1807, δτε αύτη διαταγή τής 
γαλλική; κυβερνήσει»; κατεδαφίσθη. Διοικητή; 
τή; Βενετίας ήτο κατ’ έκείνην τήν εποχήν ό 
γάλλο; στρατηγό; Λαυριστών, δστις κυρίως έλέ
γετο Law de Laubiston καί ήτο μικρός Ανε
ψιό; τοΰ Αγύρτου. '0 διοικητής μετέφερε τήν 
λάρνακα τήν περιέχουσαν τά οστά τοΰ μεγάλου 
θείου του εί; τήν έκκλησίαν τοΰ Αγίου Μωϋ- 
σέως, δπου μέχρι σήμερον Αναπαύονται.

Καλόν θά ήτο έάν οί σήμερον τραπεζΐται 
καί περί τά χρηματιστικά Ασχολούμενοι έπε- 
σκέπτοντο τον τάφον τοΰ διαβοήτου αύτών προ- 
κατόχου, δπως παρά τον έρημον καί αφανή 
έκεΐνον λίθον έννοήσωσι ποΰ καταλήγουσιν ώ; 
έπί τό πλεΐστον οί περί τήν κυβείαν άγώνε; καί 
άνθρωποφθόροι κόποι!

Σιδηρόδρομος έπί τοΰ πορθμού τής 
Μάγχης. Γνωστόν είναι πόσην άντίδρασιν ευρε 
παρά τοΐς "Αγγλοι; ή ιδέα τή; ύποβρυχίου σι
δηροδρομική; συγκοινωνία; μεταξύ Αγγλία; και 
Γαλλίας. Οί πρακτικοί "Αγγλοι φοβούνται μή 
ή νέα αυτή οδός διευκολύνη τήν άπόβασιν εχ
θρικών στιφών έπί τοΰ άγγλικοΰ έδάφους. Συ
νεπεία τών φόβων τούτων, τών καθ’ ήμάς ούδό- 
λως δικαιολογουμένων, αί άρξάμεναι έργασίαι άνε- 
στάλησαν. ’Ηδη δέ φέρεται έπί τοΰ τάπητος 
νέον σχέδιον τοΰ Γάλλου μηχανικού Βεράρδου 
τής 'Αγία; ’Άννης, δστις συνέλαβε τήν ιδέαν νά 
συνδέση τήν ’Αγγλίαν μετά τή; Γαλλία; καί 
έπομένω; μετά τή; -ηπειρωτική; Εύρώπη; διά 
μεγάλη; καί στερεά; γεφύρα; ύπεράνω τοΰ Κα- 
λαισίου πορθμού. Το σχέδιον είναι μεγαλεπή- 
βολον, ή δέ έκτέλεσι; αύτοΰ κατά τήν γνώμην 
τοΰ προτείνοντο; αύτό μηχανικού εύκατόρθωτος. 
’Ιδού τί λέγει ό Βεράρδο; έν τή τό σχέδιον 
συνοδευούση εκθέσει του· Έπρόκειτο κατα πρώ
τον νά έξακριβωθή ή ποιότης τοΰ πυθμένο; τή; 
θαλάσσης, τό βάθος τών ύδάτων καί ή διεύθυνσις 
καί πίεσι; τών ρευμάτων. Αί προκαταρκτικά', 
αύται έργασίαι έγένοντο ήδη. Είς άπόστασιν 
3600 μέτρων τό βάθος τή; θαλάσσης είναι 
55 μέτρων, κατά δέ τό έπίλοιπον μέρος μόνον 
28. '0 πυθμήν σχηματίζεται ύπό στερεωτάτων
βράχων δυναμένων νά ύποστηρίζωσιν οΐανδήποτε 
οικοδομήν.

'Ω; πρό; τό είδος τής οικοδομής αί γνώμαι 
τών μηχανικών είσί διηρημέναι· οί μέν γνωμο- 
δοτοΰσιν ύπέρ τοΰ συστήματος τών έκ χυτού . 
σιδήρου κιόνων, οί δέ προτιμώσι τήν δια όγκο- 
λίθων οίκοδόμησιν τών τήν γέφυραν ύποστηρι- 
ζουσών στηλών. Τό πρώτον σύστημα είναι τό 
οίκονομικώτερον τό δεύτερον άποδεδειγμένως 
τό στερεώτερον. Δύο ύφαλοι, ή Βάρνη καί ή 
Κολβάρ, εί; βάθος δύο μέτρων ύπό τήν έπιφά- 
νειαν τής θαλάσσης, παρέχουσι σημεία τά μάλιστα 
επίκαιρα, διότι κείμεναι ή μέν παρά τήν Αγγλικήν 
άκτήν, ή δέ παρά τήν γαλλικήν διευκολύνουσιν 
ούσιωδώς τήν κατασκευήν τής γεφύρας. Καίτοι 
ήναγκασμένος νά λοξοδρομήση όλίγον άπό τή; 
κατ’ εύθεΐαν γραμμής, ό Βεράρδος διανοείται 
νά χρησιμοποίηση τά δύο ταύτα σημεία καί 
πρός τοΰτο δέν έχει Ανάγκην ή έλαφράς μόνον 
καμπής. Τό μήκος τή; γεφύρα; έσεται 35 ή 
36 χιλιομέτρων, καί ή διάρκεια τή; διαβάσεω; 
αυτής 35 ή τό πολύ 40 λεπτά τή; ώρας. Τό 
άτμόπλοιον μεταξύ Καλαί καί Λούβρου διανύει 

τήν άπόστασιν ταύτην είς 1 ’/ε μέχρι 2 ωρών 
καί τοΰτο γαληνιαίας οΰσης τή; θαλάσσης, δπερ 
είναι σπάνιον. Κατά το προτεινόμενον σύστημα 
ή δλη δαπάνη τή; γεφύρας ύπολογίζεται είς 400 
εκατομμύρια φράγκων κατ’ έλάχιστον δρον καί 
εί; 600 έκατομ. κατ’ άνώτατον. Αί έπί τή 
βάσει έπισήμων τελωνειακών εκθέσεων ύπολο- 
γισθεΐσαι εισπράξεις καθιστώσι βέβαιον κέρδος 
7 ή καί 8 Ο/ο έπί τοΰ δαπανηθησομένου κεφα
λαίου. Υπολείπεται ήδη νά έρωτηθή καί ή 
γνώμη τή; χώρας, καί πρός τόν σκοπόν τούτον 
ό κ. Βεράρδο; ύπέβαλε τό σχέδιον του ού μόνον 
εις τά επιστημονικά σωματεία, άλλά καί είς τά 
διάφορα έμπορικά επιμελητήρια καί εις τά 
έπαρχιακά συμβούλια, άτινα πάντα έπεκρότησαν 
είς τήν ιδέαν. Ημέρα τή ήμέρα το έργον λαμ
βάνει μεγαλειτέραν ύπόστασιν ώς άνταποκρινό- 
μενον πληρέστατα είς τά γενικά τής Γαλλίας 
συμφέροντα.

Εύγενής δωρεά. Ό διακεκριμένος καί 
φιλόπατρις Αρχιμανδρίτης τής εν Λονδίνφ ελλη
νικής κοινότητος, κύριος'Ιερώνυμος Μυριαν- 
θεύς, διέθεσε λίρας άγγλικάς 950 ύπέρ τής 
οικοδομής καί συντηρήσεως σχολής έν τή ιδιαι
τέρα αύτοΰ πατρίδι Μυριανθούση. Τό ποσον 
τοΰτο κατετέθη έν τή ’Εθνική τής Ελλάδος 
Τραπέζη, ΐνα έκ τών τόκων αύτοΰ μισθοδοτήται 
ό διδάσκαλος καί χορηγώνται δωρεάν βιβλία εις 
τούς άπορους έκ τών μαθητών. "Αξιόν μιμήσεως 
τό εύγενές τοΰτο παράδειγμα.

'Π τελευταία έπιστολή τού Γαριβάλδη 
είναι ή γραφεΐσα πρός τον διευθυντήν τοΰ Αστε
ροσκοπείου τοΰ ΙΙανόρμου έν Σικελία καί χρονο- 
λογουμένη Από 29 Μαΐου έ. έτ.. ήτοι τέσσαρα; 
ήμέρας πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ. Έν τή έπιστολή 
ταύτη ό στρατηγό; παρακαλεΐ τόν φίλον του διευ
θυντήν νά τφ διαγράψη τήν θέσιν τοΰ νέου κομήτου 
καί νά τώ Αναφέρη κατά ποιαν ήμέραν ή λάμψις 
του έσεται μεγαλειτέρα. Παράδοξον τοΰτο, 
προσθέτει ή "Έφημερίς τοΰ Πεδεμοντίου”. δύων 
ήλιος, οστις ζητεί πληροφορίας περί Ανατέλ- 
λοντος Αστέρος!”

Ό Βενιαμίν Φραγλΐνος. Κατά τήν σύ- 
στασιντής δημοκρατίας τών’Ηνωμένων Πολιτειών 
τή; ’Αμερικής, συζητουμένου τοΰ ζητήματος είς 
ποιον βαθμόν φορολογουμένου έπρεπε νά δοθή 
τό δικαίωμα ψήφου, προύτάθη νά όρισθή κατ’ 
έλάχιστον δρον περιουσία 20 δολλαρίων. Ο 
Φραγκλΐνος, δστις άπετέλει μέρος τή; επιτροπής, 
είπε- "Καλά, κύριοι, παραδεχθήτε τήν φορολο
γίαν ταύτην. Υποθέσατε δτι έρχεται άνθρωπος 
έπί δνου εί; τόν τόπον τή; ψηφοφορίας, τότε 
έχει τό δικαίωμα τοΰ ψηφοφορεΐν, διότι ό όνο; 
του είναι άξια; 20 δολλαρίων υποθέσατε δμω; 
βτι καθ’ οδόν ένσκηψάσης θυέλλη; ό όνο; φο
νεύεται ύπο κεραυνού, τότε ό άνθρωπο; απο
κλείεται τή; ψηφοφορία;. Τί; λοιπόν ό εκλογεύς, 
ό άνθρωπος ή ό ονος;

ΕΚ ΤΟΥ Π0ΧΕΙΡ0Υ.

"Εν τινι παρά τήν Βουλήν ξενοδοχείφ- 
Ξένος· Τώρα, δτε ή βουλή συνεδριάζει, θά κάμνης 

βεβαίως λαμπραίς δουλειαις.
Ξενοδόχος· "Ω! άφησέ με! Δέν τούς γνωρίζεις 

αύτού; τού; βουλευτά; μας; Αύτοί τρώ
γονται μεταξύ των.

— Ήξεύρετε, κυρία μου, πόσα είναι τά θα
νάσιμα Αμαρτήματα;

— Τίς τό Αγνοεί; Είναι επτά· ή όργή, ό 
φθόνο; ....

— Μέ συγχωρεΐτε· είναι όκτώ.
— Καί ποιον είναι τό δγδοον, παρακαλώ;
— Είναι ... ή πολιτική.

Αμερικανό; 'τι; ύπεσχέθη εί; τήν θυγατέρα 
του νά τή κάμη μίαν surprise έάν μάθη νά 
μαγειρεύη. Ή κόρη έπεδόθη εί; τήν μαγειρικήν 
καί ταχέω; τήν έμάθε. Τότε ό πατήρ, κρατών 
τήν ύπόσχεσιν του — άπέπεμψε τήν μαγείρισσαν.

Αποφθέγματα τοΰ Βήκονσφηλδ περί γυ
ναικών. Δέν ύπάρχει στιγμή έν τφ βίφ, καθ’ ήν 
νά μή έπηρεάζωσι γυναίκες τήν τύχην ήμών. — 
Δέν ύπάρχει πόνος, είτε ήθικό; είτε σωματικός, 
δν νά μή δύναται γυνή νά καταπραΰνη. — 'Η 
καλλιτέρα μέθοδο; πρό; άπόκτησιν εύγλωττία; 
είναι ή συναναστροφή μετά γυναικών. — 'Η 
έπιτυχία έπηρεάζει πολύ περισσότερον' τάς γυ
ναίκας ή τούς άνδρας.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.

Πρόβλημα η’.

Ποια είναι ή μονοσύλλαβος λέξις, ήτις άρ- 
χομένη μέν διά τοΰ X οδηγεί τόν γεωργόν, διά 
τοΰ Π μεταφέρει αύτόν, διά τοΰ Β τόν βοηθεΐ, 
διά τοΰ Ρ συντρέχει, καί διά τοΰ X τόν τρέφει.

ΛΪΣΙΣ
Προβλήματος Στ'.

X Ε Λ I Δ Ω
Ε \ ΟΧ 0 V

Λ 0 Ξ Ω Υ

1 X Ω Ρ
Δ 0 y
Ω V

Ν

Προβλήματος Ζ'.

Μ Ε Ν Ε Λ Α Ο Σ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Επειδή έπανειλημμένως ζητείται δ 
πρώτος Τόμος τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ, τοΰ δποίου 
τά τεύχη έξηντλήθηοαν, ή Διεύθυνσις γνω
στοποιεί οτι θέλει προοή είς άνατύπωσιν 
αύτοΰ, ά'μα ώς συμπληρωθή δ αριθμός τών 
συνδρομητών, δ άπαιτούμενος πρός κάλυψιν 
τής δαπάνης. Όθεν παρακαλοΰνται οί έπι- 
θυμοΰντες ν’ άποκτησωσι τόν Α'. Τόμον 
νά είδοποιήσωσι περί τούτου εγκαίρως τήν 
Διεύθυνσιν (Leipzig, Elster - Strasse 
No. 19). Ή τιμή τοΰ άνατυπωθέντος 
πρώτου Τόμου έσεται ή αύτή, ήτοι φράγ
κων τεσσαράκοντα, άνευ προσθήκης τα
χυδρομικών τελών.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΑΕΡΓΙΑ t 

τή 1 13 και 15|27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρζαι 32 = ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑ! ζαί ΙΙΕΙΡΛΙΕΤΣ*  κ. Δημ. Α. Κορομηλάς, γραφεΐον ‘'Έφημερί- 
δος”. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Μιχαήλ ΓΙ. Μαντζαβΐνος. ΚΕΡΚΤΡΑ· ζ. 1. Να- 
χαμοΰλης. ΖΑΚΤΝΘΟΣ· ζ. Ν. ΪΙαππαδόπουλο;. Β2Λ0Σ· κ. Νικ. Γεωργιάδης, 
ιατρός.

AXESΑΝΔΡΕΙΑ και ή λοιπή ΑΤΓΤ1ΙΤΟΣ κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω- 
λεΐον ' ‘0 Φοϊνις” έν ’Αλεξάνδρειά.

Κ2ΝΣΤΛΝΤΙΝ0ΤΠ0ΛΙΣ· ζ. Ιωάννη; ΙΙαπάδης, βιβλιοπώλης. ΣΜΤΡΝΗ· 
κκ. Δεκίπρης και Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ· κκ. Α. Γ.' Κούζη καί Σ’- ΜΤΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών 
Γκιρτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ· Αίδεσ. Άνανίας’Αλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταμα- 
τιάδης, έφορος τή; Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστοφόρον. 
Ι2ΑΝΝΙΝΑ· κ. Ν. Δόσιος.

ΛΕΤΚ2ΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· ζ. ΓΙ. Δ. Παπαδάκης. AAPNAg· 
κ. Ιωάννης ΙΙιερίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ· ζ. 'Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΑΑΖΙΟΝ · ζ. A. I. 
Σαρεγιάννης. ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΙΌΤΡΕΛΟΝ· 
κ. Διον. 1. Μηλιαοέσης. ΚΟΡΑΒΪΑ · κ. Νικόλαος Καοαβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ· 
ζ. Νικ. Κουκλέλης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ· κ. Εΰθυμ. Πεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ- 
κ. I. Α. Σαζελλαρίδης.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσό- 
λυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ- κ. θεμιστ. Α. Σολομός. ΤΑΙΓΑΜΟΝ- κ. Δημ. Δ. ’Αλεξόπο- 
υλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· ζ. Στέφ. Αοβέρδος. ΓΕΙΣΚ*  ζ. Π. Α. Άξιώτης. Ν1ΚΟΛΑΙΕΦ · 
ζ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ*  ζ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑ
ΗΛ ΙΟΝ· ζζ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΙΠΣΝΟΒ1ΟΝ· ζ. Α. Καρίούνης. MOTION· 
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ· ζ.Ίωάν.Α. Περβάνογλους, ΑΙΒΕΡΠΟΤΛ· ζ. Γ. θ. Σζρινής.

ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας- ζ. Σταύρο; Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ· ζ. Γεώργιος Γεωργούλης. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ ζ. Ίωάν. Κ. Σταυρίδης. 

ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· ζ. Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τή; Ελλάδος.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 19. Leipzig.
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Η ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΪΞΙΣ,

προνομίου τοΰ καθηγητοΰ Klinkerfues, 

αναγγέλλει άνευ ύπολογισμού τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ καιρού μεταβολήν. Τό έργαλεΐον 
τούτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον καί ύπό επιστη
μονικήν ζαί ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.

Τιμή αύτού μάρζαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 2*j a. 
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεω- 

τέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοΐς

Κυρίοις BIERNATZKI καί Σ’ έν ΑΜΒΟϊΡΓΩι, 
κατόχοις τών προνομιούχων τούτων έργαλείων.

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΤΙΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

τοΰ

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ

άναδέχεται τήν ταχεΐαν καί 
κομψήν έκτέλεσιν παντός έργου 
επιστημονικού, είκονογραφικοΰ 
καί άλλων. Πρός δέ καί έκ- 
τύπωσιν είς

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑ
ΤΟΛΗΣ

μετ’ άρίστης καί άζριβεστάτης 
έκτελέσεως καί έπί τιμαϊς λίαν 
συγκαταβατιζαΐς. 1ι08

EAU DE COLOGNE. 133
Τό άριστον καί μόνον γνήσιον ζατά τάς πρωτοτύπους 

συνταγάς τού έφευρετοΰ ζατασζευαζόμενον "Υδωρ τής Κο
λωνίας ευρηται παρά τί Κυρίω

ΙΩΑΝΝΗ» ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΙΝΑ» 
Ji’LICHS-PLATZ No. 4 

έν ΚΟΛΩΝΙΑ», 
προνομιούχοι προμηθευτή πολλών αύτοζρατοριζών ζαί βασι
λικών αυλών, ζατόχω τών μεταλλίων ζαί βραβείων πασών τών 
παγκοσμίων εκθέσεων. Έφιστώ τήν προσοχήν τών αγο
ραστών, δτι έζάστη φιάλη τοΰ αρωματικού τούτου 
ΰδατος δέον νά φέρη τό όνομα Johann Maria Farina, 
ζαί τήν διεύθυνσιν· JiilicIlS-Pialz No. 4.

ΕΛΛΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ '80
διδάκτωρ Γερμανικού ΙΙανεπιστημίου (μέ τόν βαθμόν "λίαν καλώς”) κά
τοχο; τής Γερμανικής, τής Γαλλικής και έν μέρει καί τής Άγγλικής, 
δέχεται άπό τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου προσκλησιν ώς Διευθυντής 
ή Καθηγητής δημοσίου Γυμνασίου ή ιδιωτικού Σχολείου έν Έλλάδι, 
Τουρκίφ ή, κατά προτίμησιν έν τή Εσπερία παρά τινι τών μεγαλειτέρων 
Ελληνικών κοινοτήτων.

ΙΙλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή Διεύθυνσις τοΰ Εσπέρου.

Τδ ξυλογραφικδν τούτο κατάστημα είναι δν τών άριστων έν Λειψίφ, χαίρει δέ ζαί 
φήμην καλήν έν δλη τή Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, άναγομένη είς τδ είδος τής ξυλογραφίας, έζτελεϊται προθύμως κα 
ταχέως. Αί τιμαί είσί συγκαταβατικοί.

Τδ κατάστημα τούτο, έν ω έργάζονται άριστοι τεχνϊται, είναι πρδ
25 έτών, καί έξετέλεσε πλεΐστα όσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου καί γρα
φικός έπιθεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.

Ό μακρύς αύτού βίος είναι δι’ αύτδ ή καλλιτέρα σόστασις.

Συντάκτης· ΔΡ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-8TR. 19.

Χαρτοπωλεΐον· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΪΝΔΟΤ έν Βερολίνψ καί Λειψία. — Τΰποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.
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