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ΕΣΠΕΡΟΣ.

II ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι.
(Μετά είχόνος, 3ρα σελ. 81.)

Εις συμπλήρωσιν τών περί Κέρκυρας έν τω
προτελευταίο» ήμών τεόχει λεχθέντων παραθέτομεν σήμερον τήν εικόνα τής βασιλικής έν Κέρ
κυρας έπαύλεως, τής διά τοΰ γαλλικού ονόματος
Mon repos έπονομασθείσης.
Εις άπόστασιν ενός τετάρτου τής ώρας άπδ
τής νυν πόλεως τής Κέρκυρας κεΐται τδ προάστειον τής Γαρίτσης έν τή δέσει, έφ’ ής τδ
πάλαι εύρίσκετο ή αρχαία τών Κερκυραίων πό
λις. Ένταΰθα έπί τής περικαλλούς και χλοεράς
χερσονήσου εύρίσκεται σήμερον τδ βασιλικόν
άγροκήπιον έν μέσο» φυτείας πυκνής καί πλη
σίον τής κυανούς θαλάσσης. Δύο είχεν εκα
τέρωθεν λιμένας ή χερσόννησος αύτη, τον τού
’Αλκινόου (σήμερον ορμον τής Γαρίτσης) έπονομασθέντα ούτως έκ τού γνωστού ομηρικού βασιλέως τής χώρας τών Φαιάκων, και τδν 'Τλλάικδν (τήν νύν λίμνην τού Χαλικιοπούλου), λαβόντα τδ όνομα‘έκ τής Ύλληίδος φυλής, ήτις
και έν Κερκύρα ώς και έν άπάσαις ταΐς Δωρικαΐς πόλεσιν, έσώζετο λίαν πιθανώς έκ τών
χρόνων τής Κορινθιακής άποικίσεως. 'Ο λιμήν
τού ’Αλκινόου, τού δνόματος τού όποιου μνη
μονεύει ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, άναφέρεται
άνωνύμως ύπδ τού θουκυδίδου, καλοΰντος αύτόν
λιμένα πρδς τήν ’Ήπειρον- έκολποΰτο δέ τδ
πάλαι πρδς τήν ξηράν πολλω μάλλον ή ώς έχει
νύν, διότι έφθανε σχεδόν μέχρι τού άρχαιοτάτου
Μενεκρατείου σήματος, τοΰ ύπδ τδ Σωφρονιστήριον
κειμένου. Τή παρελεύσει τών χρόνων, χερσοθέντος έν μέρει τοΰ λιμένος έκ τε τής ζατερχομένης έκ τών περικειμένων λόφων ίχύος και
δι’ άλλους έτι λόγους, κατεσζευάσθη έπι τοΰ
καινού έδάφους έπι Άγγλοκρατίας, και σήμερον
άπεπερατώθη, ό λαμπρός παραθαλάσσιος δρόμος
τής Γαρίτσης, ό ώραιότερος τών περιπάτων, ό
άγων πρδς τδ ομαλόν ζαί θαλερόν πεδίο·?, τδ
νύν καλούμενο·? II αλαιόπολιν, οπού έζειτο ή
αρχαία αγορά και ή τών πάλαι πλουσίων Κερ
κυραίων συνοικία- έζτείνεται δέ μέχρι τής τε
λευταίας της χερσονήσου άζρας, τής καλούμενης
σήμερον Πέραμα καί άποτελούσης τδ στόμιον
τοΰ άνωτέρου μνημονευθέντος Ύλλαϊκοΰ λιμένος,
δστις ήτο τδ πάλαι τών Κερκυραίων ό πολε
μικός λιμήν.
Ή θέα ήτις παρουσιάζεται τω δφθαλμω τοΰ
έπί τής χερσονήσου ταύτης ίσταμένου δέν περι
γράφεται- είναι δέα, ήν πρέπει νά ίδη τις ίδίοις
όφθαλμοΐς δπως λάβη ιδέαν τής μαγείας καί
μεγαλοπρεπείας ήν έγκλείεΐ.
Έν Κέρκυρα.

Ν. Σοφιανός,
Ταγματάρχης τοΰ μηχανικού.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΣΠΕΡΟΥ.
ΙΙΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ.
Σ. τ. Δ. Ευχαρίστως δημοσιεύομεν σήμερον τήν
διατριβήν περί Έ?.ληνΐκών γραμματοσήμων τοΰ εύπαιδεύτου νέου κ. θεοδώρου Μ. Σκρινή, τήν κριΟεϊσαν
ώς καλλιτέραν έν τφ προκηρυχθέντι ήμετέρφ διαγω
νίσματα Χαίρομεν έγκαρδίως βλέποντες νέους Ελληνας
καταγινομένους μετά τοσαύτης έπιμε λείας είς μελέτας
σπουδαίας, έμφαινούσας πνεύμα θετικόν καί έμόριθές.
Είς τόν συγγραφέα τής βραβευΟείσης διατριβής άπεστάλη
ήδη τό βραίεϊον, κομψόν Λεύκωμα Γραμματοσήμων.

’Αξιότιμε Κύριε Συντάκτα.

Διά τοΰ ύπ’ άριθ. 24 φύλλου τοΰ Εσπέρου,
προκαλεΐτε τούς βουλομένους είς διαγωνισμόν
έπί τοΰ περί Ελληνικών γραμματοσήμων θέ

ματος. "Οθεν προσέρχομαι κάγώ ΐνα προσφέρω
μικρόν τινα λίθον πρδς τδ ολον οικοδόμημα,
εύελπιστών δτι θέλετε άποδεχθή αύτόν ώς τδν
δβολδν τής χήρας, άναλογιζόμενος δτι είναι έρ
γο·? μαθητοΰ ευρισκομένου εισέτι ύπδ τδ βάρος
τών σπουδών του. Έπιστέλλω δ’ ύμΐν έκ χω
ρών, αΐτινες έσπειρον τδν σπόρον τών Ελληνικών
γραμμάτων διά τοΰ Κάδμου των, έδωκαν τάς
περισσοτέρας ύποθέσεις τής Ελληνικής μυθολο
γίας, χώραι αΐτινες διά τής έπιδράσεως τής
Ελληνικής επιμιξίας καί τής θαυματουργού δυνάμεως τοΰ Ελληνισμού άνεδείχθησαν άπ’ αιώνων
χώραι καθαρώς Έλληνικαί, παραλαβούσαι έν
σπαργάνοις τδν χριστιανισμόν, ανέπτυξαν ζαί
διέδοσαν αύτόν διά τής Ελληνικής γλώσσης.
’Ελπίζετε ίσως καί παρ’ έμοΰ έλαχίστην καλ
λιέπειαν λόγου έπί τοΰ ξηροΰ θέματος τών Ελ
ληνικών γραμματοσήμων, άλλά φεύ! συμβαίνει
τδ έναντίον, τήν γλώσσαν τών Χρυσοστόμων ζαί
Δαμασκηνών διεδέχθη ή γλώσσα τών ’Αράβων
Καλιφών- έγώ τε καί οί λοιποί δλίγιστοι έναπομείναντες έλληνόπαιδες εύρισζόμεθα είς τήν
άνάγζην, ΐνα διδασκώμεθα τήν γλώσσάν μας
είς τά λύκεια τών φιλοπόνων ζαί δραστήριων
Ιησουιτών ώς γλώσσαν νεκράν. ’Ολίγος χρόνος
έτι καί ό Έλλην, περιηγούμενος τάς χώρας
ταύτας κινδυνεύσει ν’ άποθάνη τής πείνης,. μή
δυνάμενος νά εύρη άνθρωπον παρά τοΰ οποίου
νά ζητήση άρτον ελληνιστί, καί νά τδν έννοήση ·
είσελεύσεται ύπό τούς θολούς τών ιερών ναών
του, ύπ’ αύτούς τούς θόλους τής αγίας Σιών,
άλλ’ ούτε λέξιν άκούσει τής μελωδικής γλώσσης
τών Πτολεμαίο»·?, άλλά τήν λαρυγγόφωνον τών
Βεδουίνων καί τήν βάρβαρον τών Σκυθών, καί
τότε ίσως έξυπνήσωμεν πάλιν άναλύοντες δέ
χημικώς τδ αίμα τών ομοφύλων ζαί ομοθρήσκων
κατοίκων, άνακαλύψομεν δτι είσίν άραβόφωνες
Έλληνες, άλλ’ έσεται άργά. Σήμερον ύπάρχει
ελπίς διότι εύρίσκεται μικρός σπινθήρ, καί έάν
επιτήδεια εύεργετική χειρ θέση καταλλήλως τδ
έναυσμα, καί ή ζωογόνος φλδξ τοΰ έλληνισμοΰ
άναλάμψει ώς τδ πρίν.
Άφίνων άλλοις ίκανοΐς ΐνα μελετήσωσι τήν
σπουδαίαν ταύτην ύπόθεσιν, άρχομαι τοΰ έπι
σκοπόν θέματος, έξαιτούμένος τήν έπιείκειαν
τών άναγνωστών.
'Π σύστασις τών ταχυδρομείων, γνωστόν ήδη
ύπάρχει, δτι είναι άρχαιοτάτη. ’Επειδή δμως
ό νεώτερος πολιτισμός προσπαθεί πάντοτε, παν
δ,τι παρέλαβεν έκ τής άρχαιότητος νά τδ καλλιεργήση και προαγάγη πρδς τδ τέλειον, έπέφερε
τήν αύτήν καλλιέργιαν καί πρόοδον είς τδν διοργανισμδν τών ταχυδρομείων, καί, προλαμβάνουν
τάς δυναμένας νά έπέλθωσι καταχρήσεις πρδς
βλάβην τοΰ δημοσίου διά τήν πληρωμήν τών
κεκανονισμένων ταχυδρομικών τελών, έπενοήθη
ή σύστασις τών γραμματοσήμων. Καί πρώτη
ή ’Αγγλία έδωκε τδ παράδειγμα τοΰτο έκδοΰσα
κατά τδ 1840 τούς ταχυδρομικούς ,φακέλλους
(enveloppes postales) χαραχθέντας ύπό τοΰ
Mueready, καί κατά τδ αύτδ έτος έξέδωκε καί
τά κινητά γραμματόσημα φέροντα ώς έμβλημα
τήν προτομήν τής βασιλίσσης Βικτωρίας. ’Αμέσως
τ’ άλλα έθνη έμιμήθησαν τδ παράδειγμα αύτό,
καί κατά τδ έτος 1843 άνεφάνησαν τά τής πό
λεως Ζυρίχης, τά τής Γενέβης τδ 1844, τά τής
Βασιλείας (έν 'Ελβετία) τό 1845, τά τής Βρασιλείας τδ 1843, τά τής Φινλανδίας τδ 1848,
τά τής Γαλλίας τδ 1849 ζτλ. τών οποίων σήμερον
ή άπόκτησις διά τούς έραστάς τών γραμματο
σήμων καθίσταται δυσκολωτάτη. Καί ή Ελλάς
κατά τδ 1860, ύπουργική προτάσει, μετά μακράν
συζήτησιν έν τή Βουλή αύτής, παρεδέχθη τήν
εισαγωγήν τών γραμματοσήμων είς τά ταχυδρο
μεία τοΰ κράτους.
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’Επειδή δέ τά γραμματόσημα, έκτος τής
ώφελείας τήν οποίαν παρέχουσι διά τήν ύπηρεσίαν τών ταχυδρομείων, παριστάνουσι συνάμα
ώς καλλιτέχνημά τι τήν καλλαισθησίαν τοΰ
έθνους ωπερ άνήκουσι, διά τοΰτο έδει καί ή
Ελλάς, πρίν ή άποφασίση τήν έκτύπωσιν τών
γραμματοσήμων αύτής ν’ άναθέση τήν σύνθεσιν
αύτών είς άνδρας ειδήμονας καί καλλιτέχνας,
οΐτινες ύπέβαλον διάφορα σχέδια, μεταξύ τών
όποιων έξελέγει σχέδιον παριστών έν τω μέσφ
τήν προτομήν τού αειμνήστου βασιλέως τής 'Ελ
λάδος “Οθωνος .‘V, όπισθεν δέ ταύτης μίαν τών
πλευρών τοΰ θείου Παρθενώνας, τοΰ άμιμήτου άριστουργήματος τούτου τής Ελληνικής τέχνης καί
μεγαλοφυΐας, άνωθεν δέ φέρει τδν άριθμδν τής
άξίας είς λεπτά, κάτωθεν δέ πάλιν έν τω μέσω
τού άριθμοΰ τής άξίας γεγραμμένου έπί τών δύο
πλευρών άναγινώσκει τις τάς λέξεις “Έλλ.
Γραμμ.” Διετάχθη ή έκτύπωσις αύτών ώς
δοκίμιον, είς σχήμαέπί μηκες ορθογώνιον,
καί είς δκτώ τάξεις- τά χρώματα δέ είσίκυανούν, ροδόχρουν, ερυθρόν, πράσινον, μαύρον,
φαιόν, αίθόν καί κίτρινον.
Άλλ’ αν καί έζδοσις αύτη είχεν άρκετήν
καλλονήν, άπεφασίσθη ό μετασχηματισμός αύτής,
ώς άκολούθως- ώς έμβλημα φέρει τήν κεφαλήν
τοΰ Κερδφου Έρμου, κάτωθεν δέ τήν άξίαν
είς λεπτά, καί άνωθεν τάς λέξεις “Έλλ.
Γραμμ.” καί έχει σχήμα παραλληλλογράμμου. '0 τύπος δ’ ούτος διατηρείται μέχρι
σήμερον, καί πάντες όμολογοΰσι τήν τελειότητα
τής τέχνης, καί ένεκα τούτου κοσμοΰσι δΐ αύτοΰ
τάς προμετωπίδας τώνι τοιούτων συλλογών,
Ή Ελλάς δμι.ως μή έχουσα τότε καταλλήλους τεχνίτας διά τήν έκτύπωσιν τών γραμματοσήμων αύτής, έξετύπωσε τά πρώτα αύτής
κατά τό 1860 (καί ούχί κατά τδ 1861 ώς τινες
λέγουσιν), είς τδ νομισματοκοπείο·? τών 11 αρί
σιων.
Κατά τδ έτος δέ 1861 ήρχισεν αύτή νά
έκτυπώση τοιαΰτα καί έν Άθήναις.
Μεταξύ τών τής έν Ιίαρισίοις έζτυπώσεως
καί τών έν Άθήναις ύπάρχει ή άκόλουθος
διαφοράΑ'. Τά τών ΙΙαρισίων είσί λεπτής καί καθαρωτάτης έκτυπώσεως, δηλ. έργον άποδεικνύον
βτι ό τεχνίτης έπέστησε μεγάλη·? προσοχήν
καί έπιτηδειότητα, ένω τά τών Αθηνών,
ώς παρά πάντων παρατηρεΐται, στερούνται
τοΰ τοιούτου πλεονεκτήματος.

Β'. Τά έν Άθήναις φέρουσιν όπισθεν, έξαιρέσει
τών τοΰ ένδς, δύο, καί τριάκοντα λεπτών,
είς μεγάλους άριθμούς τήν άξίαν αύτών,
διατηροΰντα τδ αύτδ χρώμα τοΰ γραμμα
τοσήμου, ένώ τά τής τών ΙΙαρισίων έκτυ
πώσεως είσί λευκά.
1”. Τά έν Παρισίοις έκδοθέντα είσίν έπτά τά
ξεων, ένω τά έν Άθήναις είσίν έννέα, όπως
εκθέτω αύτά είς τδν άκολουθοΰντα κατάλογον.

Τά έν Γαλλία έκτυπωθέντα είσίν άξίας,
σχήματος, και χρώματος ώς άκολούθως1. λεπτόν . . . .
2. λεπτά . . . ■
5.
... 10.
Μ
•
, ,
20.
Η
.
40.
J»
.
80.
•

καστανόχρουν.
αίθόν.
πράσινον.
χρυσοειδές (orange).
κυανοΰν.
ίάνθινον έπί κυανού.
ροδόχρουν.

Τά δ’ έν Άθήναις, τών όποιων παραλλάσσει
ό χρωματισμός καί ή................................
ποιότης; τοΰ χάρτου καΛ.. άξίας,
> ►'
.
τόπιν διαφόρων έκδόσεων, είσίν
ματος, καί χρώματος, ώς άκολούθως- σζη-
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1. λεπτόν οαιόν,

καστανόχρουν.
αίθόν άνοικτόν.
πράσινον έπί έλαφρώς
κυανού.

2. λεπτά αίθόν,
ανοικτόν πρά
5.
,>
σινον έπί λευ
κού,
χρυσοειδές
έπί Ι χρυσοειδές έπί κυα10.
λευκού,
■g νοΰ.
ϊβαθύ κυανοΰν.
κυανούν.
20.
φαιόν,
'.S ■
30.
ίάνθινον έπί Ε ίάνθινον έπί κυανού.
40.
ϊ»
λευκού,
πράσινον
πολύ
60.
βαθέως χρώ
ματος,
δσγινον (carmin).
ροδόχρουν.
80.
ϊ»
Ένταΰθα σημειωτέο·? βτι τά γραμματόσημα
τών τριάκοντα καί έξήκοντα λεπτών είχον έκτυπωθή μετά τήν πρώτη·? έκοοσιν τοΰ 1861, καί
ένεκα τούτου δέν εύρίσζομεν αύτά μεταξύ τών
έν Γαλλία έκτυπωθέντων · καθ’ ά δέ ήζουσα,
αύτη, έπιθυμοΰσα νά περιλάβη καί ταΰτα έν τή
συλλογή αύτής, άπεφάσισε τελευταίως τήν έκτύπωσιν των.
Εσχάτως παρετήρησα γραμματόσημα Ελ
ληνικά νέας έκδόσεως, δηλ. τοΰ 1882, καί
έχοντα τάς άζολούθους διαφοράς, δηλ. δέν φέρουσιν όπισθεν τδν άριθμον τής άξίας των,
άλλ’ είναι λευκά ώς τά έν Ιίαρισίοις έκτυπωΟέντα — καί υπάρχει διαφορά ώς πρδς τδν
χρωματισμόν. Είδον γραμματόσημον τριά
κοντα λεπτών φέρον χρώμα κυανοΰν άντί φαιοΰ,
καθώς καί γραμματόσημον είκοσι λεπτών, φέρον
χρώμα ροδόχρουν άντί κυανού.
Ύπάρχουσι·? έν χρήσει έν Έλλάδι έτερα
γραμματόσημα, ατινα μεταχειρίζονται διά
τάς έπιστολάς αΐτινες στέλλονται άπλήρωτοι είς
το έσωτερικόν. Τά γραμματόσημα ταΰτα ούδέν
έμβλημα φέρουσιν, άλλ’ έν τω μέσφ αύτών
ύπάρχει ό άριθμδς τής άξίας είς. λεπτά ή
δραχμάς, κάτωθεν ή λέξις εισπρακτέα, κύκλωθεν δέ Ελληνικόν γραμματόσημον.
Άπαντα δέ ταΰτα είσί χρώματος πρασίνου,
ζαί διαιρούνται είς ένδεκα τάξεις ήτοι, ένός,
δύο, πέντε, δέκα, είκοσι, τριάκοντα, τεσσαρά
κοντα, εξήκοντα, καί όγδοήκοντα λεπτών, μιας
δραχμής καί δύο δραχμών. Είσί δέ Οδον
τωτά, ένφ άπαντα τά άλλα, τά φέροντα τήν
προτομήν τοΰ Κερδώου Έρμου, δέν είναι
Οδοντωτά.
Κατά τδ 1876 έξεδόθηίαν καί τά Ελληνικά
έπιστολικά δελτάρια, σχήματος ορθογωνίου,
φέροντα πρδς τήν δεξιάν γωνίαν έγκεχαραγμένον τδ δεκαπεντάλεπτον γραμματόσημον, χρώ
ματος κυανού, και βαθέως κυανού. Πρδς τδ
μέσον δέ τοΰ άνω άκρου τάς λέξεις“ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ
Carte-Gorrespondance. ”

Καί δλίγον κατωτέρω μικροτέροις γράμμασι“Εντεύθεν τίθεται μόνον ή έπιγραφή.

L’adresse seule doit etre mise de ce cote
de la carte.”
Τά τέσσαρα άκρα τού χάρτου περιβάλλονται
ύπδ κυανής ταινίας διαχωριζομένης ύπδ λευκών
μικροσκοπικών γραμμών.
Ταΰτα, Κύριε συντάκτα, συλλέξας μεταδίδω
ύμΐν καί τοΐς άξιοτίμοις άναγνώσταις τοΰ Εσπέ
ρου, εύχόμενος ΐνα άλλοι άναπληρώσωσι τά έλλείποντα.

ΤΟ ΦΡ0ΥΡΙ0Ν ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 84.)

Η προσοχή τοΰ κόσμου δλου είναι σήμερον
έστραμμένη πρδς τήν Αίγυπτον, τήν άρχαίαν
χώραν τών Φαραώ, τήν περίβλεπτον καί ίστορικωτάτην. Έν τω προλαβόντι ήμών τεύχει έδημοσιεύσαμεν τήν εικόνα τής Πλατείας τών
11 ροξένων ή τοΰ Μεχμέτ Άλή έν Αλεξάνδρειά,
έν η διεδραματίσθησαν κατά τάς τελευταίας
ταύτας ήμέρας σκηναί άγριαι καί φρικώδεις
κατά άθώων κατοίκων σήμερον δέ παρουσιάζομε·?
τοΐς άναγνώσταις ήμών τήν εικόνα θέσεως ιστο
ρικής έν Αίγυπτο», έν ή πρδ έτών πολλών
διεδραματίσθησαν αίματηραί ώσαύτως σκηναί
πλήν άλλου είδους. Είναι τδ φρούριο·? τού Κάιρου,
ένθα, ώς γνωστόν, έν έτει 1811 έλαβε χώραν
διαταγή τού τολμηρού Μεχμέτ Άλή ή σφαγή
τών κατά τής εξουσίας αύτού άντιστρατευομένων
Μαμελούκων. Διά παντός μέσου ήθελε·? ό ισχυρός
έκεΐνος ήγεμών ν’ άπαλλαγή τών οχληρών πραιτωριανών του, οΐτινες ώς άλλοι γενίτσαροι έζήτουν νά έπιβάλλωσιν αύτω τήν Οέλησίν των δΐ
ένδς κτυπήματος έπενόησε νά έξαφανίση τδ άτίθασσον καί στασιαστικόν έκεΐνο σώμα, τδ όποιον
παρεμπόδιζε τάς κινήσεις του. Έν συμπόσιό»
έν τω φρουρίω τούτο», έν ω συνεκάλεσε τους άρχηγούς τών Μαμελούκων, έφόνευσεν αύτούς
ολους, στερεώσας ουτω τήν εξουσίαν του καί
δώσας μάθημα αιματηρόν μέν άλλά διδακτικώτατον είς τούς έχθρούς του. Τδ πραξικόπημα
τούτο διαφόρως οί διάφοροι ιστορικοί εξήγησαν,
οϊ μέν άποκαλέσαντες αύτδ προδοσίαν ζαί δόλον,
άλλοι δέ άνακηρύξαντες αύτδ κατόρθωμα άνδρδς
μεγαλεπηβόλου, οστις διά τών μετά ταύτα πρά
ξεων άπέδειξεν βτι έζήδετο καί έφρόντιζε περί
τής χώρας, ήν είχε κληθή νά διοικήση.
Έν τφ κέντρφ σχεδόν τού φρουρίου τούτου
ύπάρχει τζαμίον, έκτισμένον κατά τδ σχέδιον τής
έν Κωνσταντινουπόλει Άγιας Σοφίας- καλείται
τούτο τδ τζαμίον τοΰ Μεχμέτ Άλή, δστις καί
ήρξατο τής άνεγέρσεως αύτοΰ, ήτις μετά τδν
θάνατον αύτοΰ έπερατώθη. Έν αύτφ έτάφη ό
Μεχμέτ Άλής, καί πρδς τδ ιερόν τοΰτο τέμενος
έρχονται κατ’ έτος οί έκ τής Μέκκας έπιστρέφοντες προσκυνηταί καί φερουσι τον πέπλον τής
Καάβας, δν άποθέτουσιν ένταΰθα δπως τά τε
μάχια αύτοΰ διανεμηθώσι τοΐς πιστοΐς ή τοΐς
άντί χρημάτων άγοράζουσιν αύτά.
Άπδ τών επάλξεων τοΰ φρουρίου τούτου ή
θέα έπί τής πόλεως μέ τά τζαμία καί τούς
μιναρέδες της, έπί τού έλικοειοώς ρέοντος Νείλου,
έπί τής άπεράντου έρήμου τής Αιβύας, καί μακρόθεν έπί τών πυραμίδων είναι ώραιοτάτη,
μάλιστα δέ κατά τήν δύσιν τοΰ ήλιου, δτε τά
άντικείμενα λαμβάνουσι τήν ροδόχρουν έκείνην
χροιάν, τήν ίδιάζουσαν τή Αιγύπτιο. Ενίοτε
|Ι πνέοντος άπδ τής έρήμου ανέμου ύψοΰνται νέφη
άμμου, σχηματίζοντα ώς παχεΐαν, στακτόχρουν
δμίχλην είς τδν ορίζοντα. Ό θέλω·? νά ίδη τδ
δλον πανόραμα τοΰ φρουρίου δέον ν’ άναβή τδν
λόφον Μοκαττάμ τον δεσπόζοντα έλευθέρως τά
πέριξ, άλλ’ ή άνάβασις είναι κοπιώδης καί αύτοί
οί όδηγοί πείθονται μόνον άντί καλής άμοιβής
νά συνοδεύσωσι τδν περιηγητήν.

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΠΙ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙΣΑΙ.
Ύπό τής χυρίας Μ. Ε. Zwaanswyk.

Έγραφον έν Βηρυτφ τής Συρίας
τή 8/20 ‘Ιουνίου 1882.

Θεόδωρος Μ. Σκρινής.
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(Μετά εΙκόνων, δρα σελ. 88.)

(Συνέχεια-

δοα προηγ. τεύχος.)

ΤΙ θέα άπδ τοΰ χωρίου Στάδεν, δ οί έγχώριοι δνομάζουσι Βαλκάδε, είναι μαγευτική.

Ενώπιον ήμών κεΐται τδ χαριέστατον χωρίον
Αέντ έν μέσφ πυκνής φυτείας μέ τδ κομψόν
αύτοΰ κωδωνοστάσιο·? τής νέας έκκλησίας- άριστερα βλέπομε·? τήν γέφυραν καί δεξιά άναπαύεται ό δφθαλμος ήμών έπί τοΰ γραφικωτάτου
χωρίου Ooy, περί τό όποιον είς χλοεράς πεδιά
δας βόσκουσιν έκατοντάδες άγελάδων. Αί οίκίαι
τοΰ χωρίου τούτου έν μέσφ τών δένδρων καί
τής φυτείας φαίνονται ώς μικρά νησίδια. Μακρόθεν ώς περιστέφουσα τήν βλην εικόνα ύψοΰται
διπλή σειρά λόφων, έπί τής μιας τών οποίων
καταφαίνεται τό χωρίον Νήλ, ού ή έκζλησία
ελκύει πρδ πάντων τά βλήμματα διά τδ ύψηλδν
καί καταφανές τής θέσεως- έπί δέ τής έτέρας
σειράς τών λόφων εύρίσκεται ή κωμόπολις Κλέβη,
περί ής κατωτέρω.
Παρατηρώ·? τις ουτω τήν Νυμέγην άπό τοΰ
ένδς μέρους καταλαμβάνεται ύπδ τής έπιθυμίας
νά ίδη καί τδ ολον πανόραμα αύτής άπό τής
άνίπεραν όχθης. Τδ ένταΰθα εύρισκόμενον πέ
ραμα διευκολύνει τήν μετάβασιν ήμών.
II
λέμβος είναι εύρύχωρος, καλώς διεσκευασμένη
μέ καθίσματα, καί ή διάβασις τού ποταμού δΐ
αύτής είναι είς άκρον εύχάριστος. Μόλις δλίγον
άπομακρυνθείς τής όχθης μετ’ έκπλήξεως βλέπει,
τις έμφανιζόμενον τδ μεγαλοπρεπές πανόραμα
τής πόλεως Νυμέγης, τοΰ Oppidum Batavorum
τοΰ Τακίτου, τοΰ Castellum Noviomaguni τοΰ
Καίσαρος. Πόσας σκέψεις γέννα ή θέα τής άρχαίας ταύτης πόλεωςj ήτις είδε·? ήμέρας λαμπράς καί εύτυχεΐς, είδε·? όμως καί ήμέρας πέν
θους καί δυστυχίας! Άλλ’ ήδη ό πορθμεύς
άνέσυρε τήν άλυσσον καί εύρισκόμεθα έπί τής
άζρας τής γεφύρας, ήν παριστα ή ήμετέρα είκών.
Έν τω κήπφ τοΰ φιλοξένου ξενοδοχείου τοΰ
πλησίον τού τόπου τής άποβάσεως ήμών εύρισκομένου, άναπαυόμεθα δλίγον όπως γευθώμεν
τής όντως μοναδικής θέας. ’ Ενώπιον ήμών πρδς
τ’ άριστερά κεΐται τδ Ελγ.κενηοε, ένταΰθα
Valkhof λεγόμενον, περί τού οποίου κατόπιν θά
είπω τινά. Έπί υψώματος δέ βλέπομε·? τδ
παρεκκλησίου τών ’Εθνικών, λείψανο·? τοΰτο τοΰ
άλλοτε ισχυρού φρουρίου. Τδ άρχαΐον οικο
δόμημα, ή μάλλον είπεΐν τδ έρείπιον, παρου
σιάζει τι άγριον καί ρωμαντικδν έν μέσω τής
περιβαλλούσης αύτδ φυτείας. 'Η έτέρα τών
εικόνων ήμών παριστα τδ Falkenhof, βπως
παρουσιάζεται τφ θεατή έκ τού κήπου τοΰ ξε
νοδοχείου. "Ετι άπωτέρω πρδς τά άριστερά
φαίνεται πύργος άλλοκότου κατασκευής ονομα
ζόμενο·? σήμερον Belvedere (Τερψιθέα). Είς
τά δύο ταύτα σημεία καταλήγει ή άρχαία πόλις,
ής αί παρόχθιοι οδοί ζωηρατάτην έχουσιν έμπορικήν κίνησιν. Έν αύταΐς σχεδόν έκάστη οικία
είναι άποθήκη έμπορευμάτων- έν αύταΐς κεΐνται
καί τά κυριώτεοα ξενοδοχεία. Όπισθεν τών έμπορικών τούτων οδών βλέπομε·? έκτεινομένην τήν
πόλιν μέ τδ ύψηλδν καί άρχαΐον κωδωνοστάσιον,
μέ τάς άνωμάλως έκτισμένας οικίας, μέ τάς
ύψηλάς ώς έπί τδ πλεΐστον δΐ έρυθρών κεράμων
κεκαλυμμένας στέγας, αΐτινες δίδουσιν είς τήν
δλην πόλιν τύπον άρχαιότητος.
"Ο,τι δίδει πρωτοτυπίαν πολλήν είς τάς
πλείστας τών πόλεων τής 'Ολλανδίας είναι ή
άνωμαλία αΰτη έν τή άρχιτεκτονική ■ έξετάζων
τις έπισταμένως τάς οικοδομάς δύναται νά παρα
κολούθηση τήν σειράν τών αιώνων καί τάς γενομένας προόδους, δύναται τρόπον τινά νά σπουδάση τήν ολλανδικήν ιστορίαν. Τούτο συμβαίνει
καί ώς πρδς τήν Νυμέγην. Πλησίον οικίας
έκτισμένης κατά τδν νεώτατον ρυθμόν εύρίσκεται
οικία άρχαία, σκυθρωπή μέ τδν παλαιόν έξώστην
της, όπως βλέπει τις τοιαύτας άκόμη έν Νοριμβέργη τής Βαυαρίας, τή κατ’ έξοχή·? μεσαιωνική

πόλει.
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Ταύτα πάντα βλέπομε·? ] καθήμενοι έν τφ
εύσκίφ τού ξενοδοχείου κήπφ. Πράγματι τοι
αύτη ώρα μεστή αρχαίων αναμνήσεων είναι
τερπνοτάτη διά πάντα άνθρωπον, μή καταληφθέντα ύπό τού βαναύσου υλισμού και διατηροΰντα
έτι αίσθημα διά τήν ποίησιν καί διά τάς καλλονάς τής φύσεως. Καταλαμβανόμενοι ύπό τής
μαγείας ταύτης καί τόν ατμόν λησμονούμε·/
και τόν ηλεκτρισμόν. Διό και σπεύδομεν είς
έπίσκεψιν τών ούχί μακράν κειμένων ερειπίων
τού Valkhof, ού ανωτέρω έμνήσθημεν. Άπό
τού χωρίου Στάδεν ανέρχεται όδός Ανωφερής
καί έπίνονος, τό ό'ρος τών ιτεών λεγομένη.
Προχωρούντες διαβαίνομεν πλησίον υψηλού τεί
χους, όπισθεν τού οποίου ακούονται φωναί Ανθηραί
καί γέλωτες εύθυμούντων καί νέων ανθρώπων.
Τό σκυθρωπόν τούτο τείχος περιβάλλει ΙΙαρθεναγωγεΐον, διευθυνόμενον ύπό καλογραιών, έκδιωχθεισών έκ Γερμανίας. Αί καλογραία·. αύται
ήγόρασαν τό παλαιόν οικοδόμημα, δπερ άλλοτε
έχρησίμευεν ώς λέσχη
καί έσύστησαν παρθενα
γωγείου άριστον, έν <;> έκπαιδεύονται αί θυγατέρες
τών καλλίτερων τής πό
λεως καί τών πέρις οικο
γενειών. Φθάσαντες είς
τό τέλος τής οδού είσερχόμεθα προς τ’ Αριστε
ρά διά μεγάλης κιγκλιδωτής πύλης είς τό Valk
hof, δπερ άπό τοΰ έτους
1803 έγένετο κήπος δη
μοτικός. ’Ολίγα άκόμη
βήματα καί έχομεν ένώ
πιον ημών τά έρείπια
τοΰ παρεκκλησίου τοΰ άλ
λοτε φρουρίου. ’ Εν μέσω
τών πυκνοφύλλων δέν
δρων, δπου πλεΐστα δ
σα πτηνά ψάλλουσι καί
πηδώσι, το άρχαΐον τού
το έρείπιον παριστα θέαν
έλκυστικήν καί Ανακα
λεί είς τήν μνήμην άλ
λο έρείπιον τοιούτου εί
δους έν Γερμανία, τό τής
μονής Heistebbach πα
ρά τόν 'Ρήνον. Έν τώ
λεγομένφ παρεκκλησίφ
τών Εθνικών, όλίγον έκεΐθεν άπέχοντι, διατηρούνται διάφοροι Αρχαιότητες,
άς έπιδεικνύει Απόμαχός τις στρατιώτης, κεκοσμημένος διά πολλών παρασήμων.
Τό παρεκκλησίου τούτο μετετράπη είς χρι
στιανικόν ναόν ύπό τού Πάπα Δέοντος τού Γ'.,
δστις έπί τινα χρόνον έζησεν ενταύθα, έν έτει
799 τή παρακλήσει Καρόλου τού Μεγάλου.
Πόσα ήδυνάμεθα ν’ άκούσωμεν ένταύθα έάν οί
λίθοι ειχον τήν δύναμιν νά όμιλήσωσιν! Ένταύθα
ΐστατο ό μέγας Κάρολος μέ τήν λαμπράν ακο
λουθίαν του, ένταύθα ίερούργει πολλάκις αυτός
.ό Πάπας Λέων ό Γ'., ό ταπεινός ιεράρχης
ένώπιον τοΰ πανισχύρου ήγεμόνος· ένταύθα παρ
ουσιάζονται ήμΐν αί μορφαί έκεΐναι αί μεγάλαι
τής όντως μεγάλης έποχής. ”Ας άναμνηθώμεν
επομένως συμβάντων τινων ιστορικών άναγομένων
είς τό μέρος τούτο πριν ή έγκαταλείψωμεν τό
ΰφ’ βλας τάς έπόψεις σπουδαΐον τούτο τών αρ
χαίων χρόνων μνημείο·?.
Ιο άρχαΐον καί ύπερήφανον τούτο φρούριον,
τού όποιου ατελή μόνον έρείπια έχομεν ένώπιον
ημών, είδεν έν ήμέραις ακμής έντός τών τειχών
αύτού τά έπισημότερα τών αρχαίων καί τών
μέσων αιώνων πρόσωπα, ύπέστη δε καί πολλάς
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πολιορκίας καί εφόδους. Τις ό κτίσας τό φρού
ριον τούτο άγνωστον· συνήθως άπαδίδεται τούτο
είς τόν Καίσαρα, άλλ’ αν ό Καΐσαρ ήναι ό
πρώτος ό έπί τών έρειπίων δχυρώματος φρούριον
κατασκευάσας είναι αμφίβολον, καθότι άναφέρεται ένταύθα οικοδόμημα οχυρόν τών Βαταυών.
Όπωςδήποτε βέβαιον είναι δτι ό Καΐσαρ ήτο
εις τών πρώτων θεμελιωτών αυτού, ώς Απο
δεικνύει καί τό λατινικόν ποίημα, ού ό πρώτος
στίχος έχει οΰτω·
“Fundator Julius Caesar castri fuit hujus.”
(Όρα Smetius Χρονικά σελ. 8).

Μετά τό αύστηρώς ιστορικόν τούτο πρόσωπον,
τό ανακαλούν ήμΐν πολεμικά έργα καί δόξαν,
έμφανίζεται ήμΐν είκών χαρίεσσα, ή τής ωραίας
Βεατρίκης (ή Έλφας) θυγατρός τού θεοδωρίκου,
τού διοικητού τής Κλέβης καί τής Νυμέγης.
'Η εύειδής αύτη νεάνις, ήτις διέμενεν έν τω
Valkhof, ύπανδρεύθη έν έτει 713 τόν ιππότην

ΤΟ ΦΡΟΤΡΙΟΝ ΤΟΤ ΚΑίΡΟΤ.

Ή λίαν Γράλιον, δστις άναγορευθείς δούξ τής
Κλέβης έγένετο ό πρόγονος τών ηγεμόνων τής
χώρας ταύτης. Ό Γράλιος είναι ό Lohengrin
τού μουσουργού 'Ριχάρδου Βάγνερ. ’Έρχονται
κατόπιν ήμέραι ζοφεραί, ήμέραι καταστροφής.
Τό φρούριον κατεσκάφη. Άλλ’ ό Κάρολος ό
Μέγας άνήγειρεν αύτό πάλιν, καί έν έτει 774
τό οικοδόμημα άνέζησεν ώς φοΐνιξ έκ τής τέφρας,
ώστε ό Έγινχάρτος, ό τοΰ μεγάλου ήγεμόνος
γαμβρός έπί θυγατρί καί ιστοριογράφος, έν "τω
βίω αύτού τοΰ Καρόλου τού Μεγάλου”, βνομάζει
αύτό palatium operis egregii καί liegiani
domum miri et incomparabilis operis. Έπί
Καρόλου τού Μεγάλου τό Valkhof είδεν ήμέρας
λαμπράς, ήμέρας φωτοβόλους· διότι ό μεγαλο
πρεπής έκεΐνος ήγεμών ευχαρίστως διέμενεν έν
ταύθα καί πλεΐστα δσα αύτοκρατορικά αύτού
διατάγματα χρονολογούνται έντεΰθεν.
Άλλά καί ό Λουδοβίκος ό Ευσεβής καί οί
άμεσοι αύτού διάδοχοι διέμενον ένταύθα μετά
τής λαμπράς αύτών αύλής κατ’ έξοχήν κατά τό
Πάσχα.
Τά τείχη τοΰ Valkhof παρέστησαν μάρ
τυρες καί πένθιμων σκηνών έν αύτφ άπεβίωσεν
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ή αύτοκράτειρα Θεοφάνη Αύγούστη
)
*
έν έτει
990, τό δέ σώμα αύτής μετεκομίσθη είς Κολω
νίαν, ένθα μετά πολλής πομπής καί έν μέσφ
γενικού πένθους έτάφη.
Άφ’ ού τό φρούριον έν ταΐς έπιδρομαΐς τών
Νορμάννων πολλά ύπέστη καί σχεδόν κατερημώθη. άνεκαινίσθη πάλιν ύπό τοΰ αύτοκράτορος
Φριδερίκου τοΰ Έρυθροπώγωνος εν ετει 1105.
Είς άνάμησιν τής άνακαινίσεως ταύτης έχαράχθη
λατινική έπιγραφή, ήτις μετά πολλάς περιπέτειας
εύρίσκεται σήμερον έν τω μουσείφ τού δημαρ
χείου τής Νυμέγης. Έν Valkhof έγεννήθη
έν έτει 11G4 ό αύτοκράτωρ Ερρίκος ό Δ'., υιός
τού Έρυθροπώγωνος.
Έν έτει 1387 τό φρούριον παρέστη μάρτυς
συμβάντος μεγάλου· ένταύθα συνωμολόγησεν ό
δούξ Γουλιέλμος συνθήκην συμμαχίας μετά τού
βασιλέως τής Αγγλίας 'Ριχάρδου, συμμαχίας
ήτις μεγάλας έσχε συνέπειας έπί τής τύχης τών
μερών τούτων.
Τό Valkhof είδεν έν
τός τών τειχών αύτού καί
τον αίμοβόρον δούκα τής
”Αλβης, δστις ήλθεν έν
ταύθα δπως ύποδεχθή τήν
’Άννην τής Αυστρίας, σύ
ζυγον τοΰ βασιλέως τής
'Ισπανίας Φιλίππου, καί
διέμεινεν έπί τινας ήμέ
ρας. Καί μέχρι μέν τοΰ
έτους 1794 διετηρεΐτο τό
οικοδόμημα, άρχαΐον πάν
τοτε καί σεβαστόν άλλά
τω 1794 κατέστρεψαν οί
Γάλλοι το μεγαλοπρεπές
κτίριο·?, καταρρίψαντες καί
τούς ωραίους κορινθια
κούς κιονίσκους, οιτινες
έκόσμουν τόν ναόν. Επει
δή δέ το δλον οικοδό
μημα είχε καταστή έτοιμόρροπον άπεφασίσθη νά
κατεδαφισθή τό φρούριον,
δπερ καί έγένετο τήν
19 Φεβρουάριου 179G. '11
περιοχή ολόκληρος έπωλήθη Αντί 90 χιλιάδων ολ
λανδικών φλωρινίων, ύπό
τόν ρητόν δρον νά διατηρηθώσι τά έρείπια τών
δύο ναών καί ό κήπος,
ό τό φρούριον περιβάλλω·?, νά μείνη ές Αεί
ιδιοκτησία τής πόλεως Νυμέγης. Έν έτει 1803
εφυτευθησαν τά ώραΐα δένδρα, τά σκιάζοντα σή
μερον τήν περιοχήν, καί τφ 1830 έσχεδιάσθη ό
κήπος ώς σήμερον έμφανίζεται τω περιηγητή.
'Ως βλέπει δ Αναγνώστης είς τήν γωνίαν
■αυτήν τής γης ποικίλα καί σπουδαία ιστορικά
συμβάντα διεδραματίσθησαν, φαεινά καί ένδοξα
·) II Θεοφάνη Αύγούστη, και Θεοφάνιά λεγομένη,
ήτο θυγότηρ τοϋ βυζαντινού αύτοκράτορος 'Ρωμανού Β',
και τής διαβοήτου θεοφανούς, ήτις έν έτει 963 έφόνευσεν αυτόν καί έν έτει 969 έφόνευσε καί τόν δεύτερον
σύζυγόν της τόν Νικηφόρου Φωκάν. 'Επομένως ή Θεο
φάνη ήτο έλληνίς βασιλόπαις, γεννηθεΐσα τφ 960. Τφ
972 έν ηλικία 12 μόλις έτών ύπανδρεύθη τόν Γερμανόν
αύτοκράτόρα'Οθωνα τόν Β'. έν‘Ρώμη, 8ν εΐλκυε διά
τοϋ κάλλους της καί τής λίαν έπιμελού; αύτής ανα
τροφής. ‘Εν έτει 980 έγέννησεν υίόν, τόν ’Οθωνα Γ'.,
δστις ένεκα τής έκτάκτου αυτού ευφυΐας έλαβε τήν
επωνυμίαν Slirabilia niundi’ τφ 981 συνώδευσε τον σύ
ζυγόν της είς Ιταλίαν, δθεν μετά τόν έν έτει 984 έπισυμίάντα θάνατον αύτού έπέστρεψεν είς τήν Γερμανίαν
ώς άντιβασίλισσα καί κηδεμών τοϋ ανήλικος υιού της,
ον άνέθρεψε καθ’ δλα ήλληνιστί. Έν έτει τέλος 990,
ή κατ’ άλλους 991, άπεβίωσεν έν Νυμέγη έν τφ ρηΟέντι φρουρίφ τή 15 Ιουνίου.
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άφ’ ένός άλλά καί ζοφερά καί θλιβερά άφ’
έτέρου, καί έάν έξερχομένους έκ τοΰ παρεκκλη
σίου Καρόλου τοΰ Μεγάλου δέν περιέρρειν ήμάς
άκτινοβόλος ουρανός καί δέν έφαίδρυνε τά βλέμ
ματα ημών θέα ώραία καί μαγευτική, μετά
δυσκολίας θά άπηλλαιτόμεθα τής θλιβεράς τών
αρχαίων χρόνων έντυπώσεως.
( Επεται συνέχεια καί τέλος.)

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ.
0 ΕΝΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ.
(Μετά εικόνων.)

ΕΣΠΕΡΟΣ.

85

καί κατόπιν κατά τό σχέδιον γίνεται ό ένστιγματισμός. 'Η έγχείρησις είναι λίαν όδυνηρά
καί πολλάκις οί ύποβαλλόμενοι είς αύτήν λιποθυμοΰσιν έκ τού πόνου· ένίοτε έπέρχεται καί
φλόγωσις τοΰ δέρματος θανατηφόρος. Πρός Απο
φυγήν τοΰ κινδύνου γίνεται ή έγχείρησις κατά
τμήματα, χαραττομένης πρώτον της
τής μιάς είκόνος
καί μετά παρέλευσιν χρόνου
χρόνου τήί
τής άλλης καί
ίής. Οί Μαοροί ι:ής Νέας Ζελανοΰτω καθεξή
· μή έκπέμπωσι
δίας έχουσιιι τήν φιλοτιμίαν νά
κραυγήν κατά τήν έγχείρησιν·
πολλάκις πρός κάλυψιν τών φωνών συγγενείς ή φίλοι ή καί
ιριΐστανται τόν υποβάλ
ιερείς
λόμενον εις τόν ένστιγματισμόν
καί ψάλλουσι·? άσματα θρησκευ
τικά δυνατή τή φωνή. 'Ο ένστιγματισμός άρχεται συνήθως
ένεργούμενος κατά τό 12OT ή καί
*
Ιό'''
έτος τής ηλικίας καί διαρκεΐ
μέχρι τοΰ τριακοστοΰ ένίοτε δέ καί
μέχρι γήρατος. Τήν έγχείρησιν
ένεργοΰσι συνήθως τεχνΐται έπιτήδειοι ή καί ιερείς. Οί κάτοικοι
τών Μαρκησίων νήσων είναι οί τά
μάλιστα συνειθίζοντες τόνένστιγματισμόν. Ό περιηγητής Langsdorff έν τω "Περίπλιρ τής γής”
διηγείται, δτι παρ’ αυτοΐς έπικρατεΐ ή μεγαλειτέρα συμμετρία
περί τά σημεία καί τάς γραμμάς.
Καί αύτής άκόμη τής κεφαλής τά
άτριχα μέρη φέρουσι παραστάσεις.
Είς τούς βραχίονας καί είς τούς
πόδας αί γραμμαί είσι ποτέ μέν
παχύτερα·, ποτέ δδέ1 'λεπτότεραι
παρακολουθοΰσαι μετ’ άνατομικής Ακρίβειας τάς Αρτηρίας, τάς
φλέβας καί τούς μΰς.
Ως έμφαίνεται έκ τής μιας τών εικό
νων ημών καί αί χεΐρες τών
κατοίκων τών- Μαρκησίων νήσων
είναι έζωγραφισμέναι μετά πλεί0 ΑΛΒΑΝΟΙ: ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ.
στης δσης έπιμελείας. 'Έκαστος
δάκτυλος έχει ιδίαν παράστασιν,
δλη
χειρ φαίνεται κεκαλυμμένη διά
ώστε η
τούτο κόνιν άνθρακος έκ ξύλου ή καρύου άναΤούς
όνυχας διατηροϋσιν οί άγριοι
χειροκτίου,
μεμιγμένην μετά έλαίου. Τό μίγμα τούτο είσά<ς
είς
ένδειξιν, δτι ό τοιούτους
έκεΐνοι μακρούς
γεται ύπό τήν έπιδερμίδα διά δξέος εργαλείου
όνυχας έχων είναι πλούσιος καί Αριστοκράτης,
έν εΐδει κτενός. Είς τάς Μαρκησίας νήσους
μή έχων Ανάγκην νά μετέρχεται έργον βάναυχαράττεται προηγουμένως τό δέρμα καί έν ταΐς
σον. Τό
Τ. έθιμον τοΰ ένστιγματισμοΰ διατηρείται
:ό
χρώμα·
αχηματισθείσαις πληγαΐς είσάγεται
άποκέντρων Μαρκησίων νήσων μέχρι
έπί
τών
ή
καί
είς δέ τήν Νέαν Ζελανδίαν πεντάκις
έν ταΐς λοιπαΐς δμως νήσοις τής
σήμερονδπως
ή
έξάκις γίνεται ή έντομή καί ή χάραξις,
Πολυνησίας έξαλείφεται τούτο όσημεραι χάριΐ
Τό
σχέδιον
παράστασις μείνη Ανεξάλειπτος,
κυρίως είς τάς παραστάσεις τών ιεραποστόλων.
ζωγραφίζεται διά άνθρακος έπί τοΰ δέρματος
Ένστιγματισμοί πράγματι
τεχνικοί έκτελούνται έν ’Ια
πωνία, δπου μετ’ ού πολύ
ό ευρωπαϊκός πολιτισμός θά
κατορθώση νά έξαλείψη τό
έθιμον τούτο τής βαρβαρότη
τας. νΗδη ή κυβέρνησις τής
Ιαπωνίας έμπόδισεν αύστη
ρώς τάς τοιαύτας έγχειρήσεις. Σώματά τινα ’Ιαπώνων
φέρουσι παραστάσεις καλλι
τεχνικός εύειδών γυναικών,
ηρώων, άνθέων, πτηνών, δρα
κόντων.
Περί τοΰ έθίμου
τούτου έν Βιρμανία Αναφέρει
ό περιηγητής Bastian τά
εξής ■ Δύο είναι τά είδη τοΰ
ένστιγματισμοΰ έν Βιρμανία;,
τό μέλαν καί τό ερυθρόν.
Τό πρώτον είναι κοινόν καί
ΧΕΙΡ ΕΝΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΗ.

Τά πεπολιτισμένα έθνη σχεδόν έντελώς κατήργησαν τό έθιμον τούτο.
Δύο είσί τά είδη τοΰ ένστιγματισμοΰ· τό
μέν γινόμενον διάλ γραμμών Απλών, εύθειών ή
καμπύλών, τό δέ διά~ ·ής παραστάσεως ποικίλων
εικόνων ανθρώπων, ζώων, φυτών, τεράτων, φαντασιωδών μορφών κ. τ. τ. 'Η κλασική ούτως
είπεΐν χώρα τοΰ ένστιγματισμοΰ είναι ή άνατολική Ασία καί αί νήσοι τής νοτίου θαλάσσης.
ΤΕις
” τας
’ : νήσους ταύτας μεταχειρίζονται πρός

Ή παράστασις σημείων καί συμ
βόλων έπί τοΰ Ανθρωπίνου σώμα
τος είναι έθιμον διαδεδομένο·? κα
τά τό μάλλον καί ήττον είς δλα τά
έθνη τοΰ κόσμου, κυρίως δμως είς
έθνη ναυτικά. Τά σημεία ταύτα
καί σύμβολα είναι διαφόρων ει
δών, Ανάγονται δέ συνήθως είς τό
επάγγελμα τοΰ Ανθρώπου· οΰτω
π. χ. στρατιώται έχουσιν Απεικο
νισμένα έπί τοΰ στήθους ή τών
βραχιόνων αύτών διασταυρούμενα
ξίφη, ναΰται άγκύρας ή πλοία,
κρεωπώλαι πελέκεις ή κεφαλήν
βοός. Έν χρόνοις άρχαιοτέροις
καί άνωμάλοις έχρησίμευον τά ση
μεία ταύτα ώς είδος διαβατηρίου
ή ώς άναγνώρισις, έστιν δτε είς
τούς όδοιποροΰντας έργάτας ώς
είσητήρια είς τά πανδοχεία, δπου
έγίνοντο δεκτοί δωρεάν μόνον ή
τό δείνα ή τό δείνα σημείο·? ή
σύμβολο·? φέροντες. Πολλάκις αί
παραστάσεις αύται ειχον σημααίαν θρησκευτικήν προσκυνηταί
μεταβαίνοντες είς τούς Άγιους
Τόπους έχάραττον σταυρούς έπι
τοΰ στήθους ή τών βραχιόνων. Τό
έθιμον τούτο σώζεται καί σήμερον
έτι έν Τυρόλω, ένθα άνθρωποι έκ
τής κατωτέρας έργατικής τάξεως
έχουσιν έπί τοΰ σώματός των κεχαραγμένας
εικόνας άγιων ή άλλα σύμβολα θρησκευτικά.
Τό έθιμον είναι πανάρχαιον· ήδη ό Μωϋσής
Απαγορεύει τοΐς Ίουδαίοις τό χαράττειν σημεΐα έπί τοΰ δέρματος· ό ήμέτερος Ηρόδοτος
Αναφέρει περί τοΰ έθίμου τούτου ώς έπικρατοΰντος παρά ταΐς Ίνδικαΐς φυλαΐς χάριν στο
λισμού τοΰ σώματος. Λέςιν κατάλληλον προς
έκφρασιν αυτού δέν έχομεν δυστυχώς έν τή ήμετέρα γλώσση · μέχρι δ’ εύρέσεως κατάλληλο :έρας
ένομίσαμεν καλόν νά μεταχειρισθώμεν τήν λέξιν "ένστιγματισμός”. 'II γαλλική λέξις
tatouage ώς καί ή Γερμα
νική tatowiren παράγονται
έκ τής ’Ινδικής λέξεως tattat, τής έμφαινούσης τόν θό
ρυβον, δν ποιεί τό έργαλεΐον
κατά τήν χάραξιν τοΰ δέρ
ματος.
'Ο ένστιγματισμός είναι
κατά φυσικόν λόγον συνηθέ
στερος παρά τοΐς λαοΐς, τοΐς
όλιγώτερον τό σώμα αύτών
καλύπτουσιν έν τούτοις δμι.ως
Απαντάται καί παρά τοΐς
κατοίκοις τής βορείου Σιβη
ρίας καί παρά τοΐς Πέρσαις, οιτινες ώς γνωστόν καΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΚΗΣΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
λύπτουσιν έπιμελώς τό σώμα.
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γίνεται χάριν στολισμού· το δεύτερον έχει οίονεί
θρησκευτικήν σημασίαν γινόμενον προς απο
τροπήν βασζανίας και νόσων. Ό μέλας ένστιγματισμός κοστίζει μόνον 12 φράγκα· ό έροθρός
δμως είναι πολυτελέστερος καί απαιτεί προπαρασκευήν μεγάλην. Είναι δέ τοσούτον οδυ
νηρός ώστε πολλάκις αναγκάζονται νά δίδωσιν
είς τον υφιστάμενον τήν έγχείρησιν μεγάλην
δόσιν όπίου πρός καταπράϋνσιν τών Αλγηδόνων.
Δείγμα έξαίρετον ’Ιαπωνικού ένστιγματισμοΰ
ήτο το τού ’Αλβανού Κωσταντή, τυχοδιώκτου
τινός δστις αίχμαλωτισθεί; έν Ιαπωνία καί ενστιγματισθείς περιήλθε τήν ’ Αμερικήν ένθα έπιδεικνύετο έπί αμοιβή. Τά σημεία τού ’Αλβανού
τούτου, ού τήν εικόνα δημοσιεύομε·?, έξήτασεν
έπισταμένως ό έν Βιέννη ιατρός Καπόζης, δστις
καί τά περιέγραψεν. ’ Εκτείνονται ταύτα έφ’
ολου τού σώματος έξαιρέσει τής ρινός καί τού
πέλματος τών ποδών είναι χρώματος βαθέος
κυανού, εις τινα μέρη έρυθρού, καί έπεξειργασμένα μετά πολλής τέχνη; κατά σχέδιον δλως
πρωτότυπον. ’Απεικονισμένα είναι διάφορα ζώα,
δπλα. άνθη, βιρμανικά γράμματα κυρίως είς τάς
παλάμας καί έπί τών δακτύλων. Ίο δέρμα
ούδεμίαν ύπέστη Αλλοίωσιν, άλλ’ είναι απαλόν
καί λεπτόν, καί ή αφή διετηρήθη οΐα ήτο.
Λέγεται δτι διά τήν τεχνικήν ταύτην έγχείρησιν
έδαπανήθησαν τρεις ολόκληροι μήνες. Βλέπω·?
τις τδν άνδρα τούτον γυμνόν νομίζει δτι έχει
ένώπιόν του άνθρωπον κεκαλυμμένον διά ποικιλοχρόου κομψού τάπητος.
'Ως πρός τήν καταγωγήν τού έθίμου τούτου
γνωρίζομεν δτι έν τή Πολυνησία ό ένστιγματισμδς
είναι καταγωγής θρησκευτικής. 11 έγχείρησις,
δοξάζουσιν οί Πολυνήσιοι, έπιβάλλεται ύπό τών
θεών καί δέον νά έπιβάλληται εις πάντας· διό
καί ναύται Εύρωπαΐοι αίχμαλωτισθέντες υπο
βάλλονται είς αύτήν. Συνήθως άπεικονίζονται
παρά τοΐς λαοΐς εκείνοι; σαύραι ή ιχθύες ή καί
σύμβολα τεθνεώτων. Τέλος δέ καί ή ιατρο
δικαστική λαμβάνει ύπ’ δψιν τον ένστιγματισμόν,
καθότι κακούργοι καί κλέπται φέρουσι πολλάκις
σημεία τοιαύτα έπί τού σώματός των. Κατά
τά τελευταία έτη τής παρελθούσης έζατονταετηρίδος άκόμη ένεχάραττεν ή ’Αγγλική κυβέρνησις έπί τοΰ σώματος τών ένεκα κακής δια
γωγής άποβαλλομένων έκ τών τάξεων τοΰ στρατού
άνδρών τά γράμματα Β. C. (bad character),
ινα έμποδίση αύτούς νά καταταχθώσιν ώς έθελονταί έν άλλη τινι πόλει. Έν Γαλλία διατη
ρείται μέχρι σήμερον ή έξις τοΰ ένστιγματίζειν
τά γράμματα Τ. F. (travaux forces) είς τόν
ώμον τών είς ειρκτήν καταδικασ&έντων κα
κούργων.

Β I Ο Λ A Ν Τ Η.
Διήγημα.
(Συνέχεια καί τέλος.)

Κατά τήν συνδιάλεξιν ταύτην εύρον τήν Βιολάντην πολύ δμηλιτικωτέραν ή άλλοτε· άλλά
τοΰτο άντί ν’ άναπτερώση τάς έλπίδας μου, μέ
κατετάραξε πολύ, διότι έσυλλογιζόμην δτι αν ή
νεάνις ήσθάνετο δι’ έμέ συμπάθειάν τινα, θά
ήτο ούχί όμηλιτικωτέρα, άλλά μάλλον συνε
σταλμένη εύρισκομένη μετ’ έμοΰ κατά μόνας.
Τοΰτο μέ κατέστησε σύννουν νά σιωπηλόν.
Μετ’ όλίγον έπροφθάσαμεν τούς λοιπούς συ
νοδοιπόρους ήμών. 'Η Βιολάντη πλησιάσασά
με μοί είπε ταπεινή τή φωνή ·

— Πόσον είσθε σοβαρός! Τί συλλογίζεσθε;
Σάς δυσάρεστε? δτι έγώ είμαι τόσον εύθυμος;
’Ώ, δεσποσύνη Βιολάντη, άπήντησα έγώ σχε
δόν έντρομος, μή νομίσητε τοΰτο· μή Αποδίδετε
εί; τήν σιωπήν μου τοιαύτην σημασίαν. Ό θεός
νά σάς διατηρήση τήν εύθυμίαν καθ’ δλον τόν
βίον σας!
— Νά πιστεύσω είς τήν ειλικρίνειαν τής
εύχής σας ταύτης; μέ ήρώτησε μειδιώσα.
— Τό άξίζω νά έκφράζητε τοιαύτην προσ
βλητικήν Αμφιβολίαν; είπον έγώ.
— Σάς πιστεύω, σάς πιστεύω, άπήντησεν ή
Βιολάντη, καί διά ν’ ανταμείψω τήν καλήν ήμών
προαίρεσιν σάς δίδω δ,τι επιθυμείτε.
Καί έκλέξασα εν τών λαμπροτέρων ίων καί
μίαν ώραιοτάτην άνεμώνην μοί προσέφερε τά
άνθη. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έπαρουσιάσθησαν
ένώπιον ήμών έν καμπή τής οδού οί λοιποί
συνοδοιπόροι μας.
II χαρά μου έπί τω πολυτίμφ δώρω τής
Βιολάντης δέν διήρκεσεν έπί πολύ, καθότι εύθύς
το έσπέρα; παρετήρησα δτι καί ό Βίκτωρ έκράτει είς τάς χεΐράς του τινά τών άνθέων, τά
όποια είχε συλλέξει ή Βιολάντη. Μετά παρέλευσιν πολλοΰ, πολλοΰ χρόνου έμαθον δτι τά
άνθη έκεΐνα ή νεάνις είχε δώσει είς τήν μαρκησίαν, άφ’ ής σχεδόν διά τής βίας τά είχεν άποσπάσει ό Βίκτωρ.
'Ο καιρός ήτο καλός, καί άπεφασίσθη ν’ άναχωρήσωμεν, ή Βιολάντη καί έγώ, μετά δύο
έβδομάδας διά τού έξ 'Αμβούργου άποπλέοντος
άτμοπλοίου είς ’Αμερικήν. 'Η Βιολάντη είχε
πάλιν Ανακτήσει τό συνεσταλμένον αύτής ύφος·
ήτο έντελώς Απρόσιτος. 'Η καρδία της έμενε
τρόπον τινά άποκεκλεισμένη, καί δλως δυσεξή
γητος καθίστατο ή συμπεριφορά της. Σώζονται
άκόμη παρ’ έμοί σημειώσεις τινές έκείνων τών
ήμερών, ένθα περιέγραφον τάς διαφόρους έντυπώσεις μου ένώπιον τής μυστηριώδους νεάνιδος,
ήν πολλάκις παρωμοίαζον πρός ’Αθήναν ή πρός
Άρτεμιν.
Όλίγας ήμέρας πρό τής άναχωρήσεως ήμών
έπεριπάτουν πρωίαν τινα είς τήν παραλίαν, τήν
’Οδύσσειαν έν τφ θυλάκιο» μου έχων. ’Ήμην
μόνος μέ τούς συλλογισμούς μου· αίφνης ήκουσα
ύπεράνω τής κεφαλής μου, έκ τοΰ μέρους δπου
ύψοϋτο ή άκτή, ομιλίαν ήτο ή φωνή τοΰ
Βίκτωρος, τής μαρκησίας καί τής Βιολάντης.
Η μαρκησία είποΰσα δτι ή παρουσία της ήτο
αναγκαία έν τή οικία άπήλθε καί ό Βίκτωρ καί
ή Βιολάντη έμειναν μόνοι. Έγώ είχον μείνει
άφαντος καί ακων ήναγκάσθην νά Ακούσιο τόν
διάλογον.
— Ή άπόφασίς σας λοιπόν, νά μάς έγκαταλείψητε, είναι άμετάτρεπτος; Αύταί ήσαν αί
πρώται λέξεις ας ήκουσα έκ τοΰ στόματος τοΰ
Βίκτωρος. 'Η φωνή του έπρόδιδεν ανυπομο
νησίαν καί άποθάρρυνσιν. Τούναντίον δέ ή φωνή
τής Βιολάντης είχε τι Αποφασιστικόν καί κα
θαρόν, καί εύθύς έκ τών πρώτων αύτής λόγων
ένόησα δτι προθύμως έδέχετο τήν έπικειμένην
έξήγησιν.
— ’Απορώ, άπήντησε, πώς μ’ έρωτάτε. Πρό
πολλοΰ έγνωρίζετε δτι τοιαύτη ήτο ή άπόφα
σίς μου.
— Τό έγνώριζον, καί δμως μέχρι τής τε
λευταίας στιγμής ήλπιζον δτι ήθέλετε Αλλάξει
γνώμην. Σήμερον παρουσιάζεται ή στιγμή νά
σάς ίδω κατά μόνας καί διά τούτο σάς
έρωτώ.
— Προς τί; ’Έχετε μυστικόν τι νά μοι άνακοινώσητε;
Ταύτα έλεγε μέ τόσην απλότητα, μέ τόσην
αδιαφορίαν ή Βιολάντη, ώστε μέχρι σήμερον
έτι δέν δύναμαι νά έννοήσω πόθεν ήρύσθη ό
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Βίκτωρ τό θάρρος νά έξακολουθήση τήν ομι
λίαν.
— ’Αναχωρείτε άνευ θλίψεως; ήρώτησε πά
λιν ό Βίκτωρ.
— Τούτο όχι, άπήντησεν ή νεάνις. Δέν είμαι
αγνώμων καί πάντοτε θά ένθυμούμαι ύμάς και
τήν μητέρα σας μετ’ άγάπης.
— Καί τοΰτο λέγετε τοσούτον ψυχρώς;
— Τό λέγω ίσως ψυχρώς, άλλά θερμότατα
το αισθάνομαι, καί έάν ήδύνασθε νά ίδήτε έν
τή καρδία μου, άλλως ήθέλετε έξηγήσει τούς
λόγους μου.
— ”Ω! είπεν ό Βίκτωρ μετά μικρά·? σιωπήν
σείς, Βιολάντη, σείς ίδέτε έν τή καρδία μου,
καί άναγνώσετε έν αύτή δ,τι πάσα άλλη γυνή
ήθελε πρό πολλού έννοήσει· Αφήσατε λοιπόν νά
σάς ομολογήσω . . .
— ’Αρκεί, μαρκήσιε, διέκοψεν αυτόν ή Βιολάντη· δ,τι άλλη γυνή θά ήνόει ένόησα καί
έγώ προ πολλού. Άλλά περιττοί οί λόγοι.
— *
Οχι, όχι, Βιολάντη, είναι Αδύνατον νά
γνωρίζετε τά πάντα, είπεν έπιμένων ό Βίκτωρ,
ίσως μόνον ύποθέτετε . . .
— Παύσατε, μαρκήσιε, παύσατε, παρακαλώ
συνδιάλεξιν, ήτις δι’ άμφοτέρους ήμάς είναι έπίπονος. Έστέ βέβαιος, δτι ή προτίμησίς σας μέ
καθιστά ύπερήφανον θά ήμην δέ εύτυχής έάν...
— Έάν; . . . έπανέλαβεν ό Βίκτωρ μετά
σπουδής.
— Έάν ήσθανόμην έν έμοί τήν
·ώ.
καταστήσω ύμάς εύτυχή, άπήντησεν ή Βιολάντη.
Άλλά καλώς γνωρίζο» δτι τοιαύτην άξίαν καί
δύναμιν δέν έχω.
Ένόησα άμέσως τί έσήμαινον οί λόγοι ούτοι,
άλλ’ ό Βίκτωρ, τετυφλωμένος ύπό τού έρωτος
δέν ήνόει·
— Καί διατί, ήρώτησε, δέν δύναμαι νά
ημαι μαζύ σας εύτυχής;
Ή Βιολάντη έσιώπησε· φανερόν ήτο δτι
αύτή ή επιμονή τοΰ νέου τή ήτο οχληρά, διότι
μέ φωνήν προδίδουσαν Ανυπομονησίαν άπήντησε
μετ’ όλίγον·
— Περιττόν νά έπιμένητε, διότι καί αν ύμεϊς
έχετε τήν Απατηλήν ιδέαν δτι δύνασθε νά ήσθε
εύτυχής μαζύ μου, έγώ δμως, σάς τό ομολογώ
είλικρινώς, ούδέποτε θά ήμαι εύτυχής ένταΰθα.
Μόνον έν τή πατρίδι μου δύναμαι νά ζήσω.
θέλετε λοιπόν νά έξαγοράσητε τήν εύτυχία·? σας
διά τής δυστυχίας μου;

'II τοιαύτη γλώσσα ήτο καθαρότατη· άλλ’
ό Βίκτωρ δέν κατεπείθετο είσέτι, καί είπεν
Αμέσως·
— Βιολάντη, σάς Ακολουθώ είς τήν πατρίδα
σας· σάς Ακολουθώ παντού δπου θέλετε. ΊΙ
έλαχίστη έπιθυμία σας θά ήναι δι’ έμέ νόμος,
θά ήναι Εύαγγέλιον.
— Καί δμως, είπεν ή Βιολάντη, έν τώ ίερώ
βιβλίφ, τό όποιον Αναφέρετε, λέγεται· ή γυνή
ν’ άκαλουθήση τόν άνδρα της. θέλετε σεις νά
άνατρέψητε τοΰτο;
— Ναί, χάριν ύμών.
— Κύριε μαρκήσιε, είπε τότε ή Βιολάντη
μέ φωνήν ήσυχον άλλ’ Αποφασιστικήν. Παραιτήσατε τήν ιδέαν ταύτην. Τούτο δέν γίνεται,
δέν γίνεται κατ’ ούδένα τρόπον. Διά ν’ Ανήκω
είς ανδρα έπρεπε νά τόν Αγαπώ δπως ή μήτηρ
μου ήγάπησε τόν πατέρα μου ■ άλλ’ έγώ — μή
μέ παρεξεγήσατε — έγώ δέν σάς Αγαπώ ούτως.
Ως φίλον μου, ως Αδελφόν μου σάς δέχομαι,
άλλ’ ώς σύζυγον ούδέποτε!
Καί μετά όλίγας στιγμάς έξηκολούθησεν ή
νεάνις μέ τήν συνήθη αύτής γλυκύτητα·
— Ή Μ'ηρ οας δέν έρχεται Ακόμη- άς
μεταβώμεν είς άναζήτησίν της.
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Καί ή συνδιάλεξις έλαβε τέλος.
Έπί έν τέταρτον τής ώρας έμεινα προσηλω
μένος έπί τοΰ καθίσματος μου, άφ’ ού άμφότεροι
είχον απέλθει, καί έζήτουν νά τακτοποιήσω τάς
σκέψεις μου. Βαθμηδόν συνήλθαν άπό τήν έντύπωσιν, ήν μοί εΐχεν έμποιήσει ό διάλογος, καί
διά τοΰ χωρίου Ώβέκ, δπως μή δώσω ύπονοίας
τής παρά τήν άκτήν παρουσίας μου, έπέστρεψα
εί; τήν έπαυλιν. Ό χαρακτήρ τής Βιολάντης
μοί ήτο Αληθές αίνιγμα· ήπόρουν τί νά θαυμάσω
έν αύτή- τήν Ανεπτυγμένη·? καί νουνεχή νεάνιδα
ή τήν Αφελή κόρην τών Αγρών καί τών πεδιά
δων. Στερεά·? δμως μετά τήν σκηνήν ταύτην
συνέλαβον άπόφασιν, ούδέποτε νά προδώσω τόν
πρός αύτήν έρωτά μου, ινα μή καί έγώ ύποστώ
τήν ταπείνωσιν, ήν ύπέστη πρό μικρού ό Βίκτωρ.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Γ.

Τήν έπιούσαν παρετήρησα δτι ή συμπερι
φορά τής Βιολάντης είχε μεταβληθή κατά τι.
Δέν ήτο πλέον ή συνεσταλμένη καί σχεδόν
άγρια κόρη, αλλά και προς τόν Βίκτωρα καί
προς έμέ έφέρετο εύπροσηγόρως · μάλιστα δέ
πρός τόν Βίκτωρα έφαίνετο μεγαλειτέρα ή οίκειότης της, διότι καί κατά πρόσωπο·? τόν παρετήρει οσάκις τώ ώμίλει καί Αστεΐζετο πρός
αύτόν ή πρός έμέ οίκειότης αύτής έφαίνετο
κάπως βεβιασμένη.
Τέλος ήλθε και ή ήμέρα τής Αναχωρήσεώς
μας.
Η Βιολάντη τήν πρωίαν έκόσμησε τόν
τάφον τού πατρικού αύτής φίλου καί προστάτου
δι’ άνθέων, καί Απεχαιρέτισε περιπαθώς τήν
μαρκησία·? καί τόν Βίκτωρα. Ό πλους ήμών
άπέβη αίσιώτατος καί μετά παρέλευσιν ήμερών
τινων έπατήσαμεν τό έδαφος τής 'Αμερικής.
Καθ’ δλον τόν πλούν ή πρός έμέ συμπεριφορά
τής Βιολάντης ένέφαινε τήν γλυκεία·? έκείνην
οικειότητα, ήν αισθάνεται ό προστατευόμενος
πρός τον προστατεύοντα αύτόν. "I )σφ έπλησιάζομεν πρός τήν Αμερικήν τοσούτον ό σύνδεσμος
ήμών έγένετο στενώτερος, περιπατοΰντες έπί
ώρας ολοκλήρους έπι τοΰ καταστρώματος άντηλλάσσομεν τάς ιδέας καί τάς σκέψεις ημών- ή
Βιολάντη μοί διηγείτο τά κατ’ αύτήν, τήν παι
δικήν της ηλικίαν, τάς σπουδάς της, τάς συμ
πάθειας της· μεταξύ δέ λόγων ήλθομεν καί είς
τήν ιστορίαν τοΰ Βάλδεμαρ καί τού δυστυχούς
αύτοΰ προς τήν μαρκησία·? έρωτος.
— ”Ω! προσέθηκεν ή Βιολάντη έν είδει έπιλόγου · ούδέποτε ήδυνήθην νά συγχωρήσω είς
τήν μαρκησία·? τήν προδοσίαν της πρός τον
άτυχή Βάλδεμαρ. Κατ’ έμέ δέν ύπάρχει λόγος
δικαιολογών τήν τοιαύτην διαγωγήν της.
— Καί ό υιός; είπον έγώ. Κατά τί πταίει
ό Βίκτωρ;
— Έκεΐνος δέν πταίει, μοί άπήντησεν, έλαφρώς έρυθριώσα καί άποτρέπουσα τό πρόσωπό·?
της · άλλ’ έπρεπε χάριν αύτοΰ νά φέρω έγώ
τήν ενοχήν τής μητρός του;
Διαμείναντες όλίγας μόνον ώρας είς Νέαν
Ύόρκην, άνεχωρήσαμεν διά τοΰ σιδηροδρόμου
είς τό έσωτερικόν. Ηδη δμως νέαν πάλιν παρε
τήρησα μεταβολήν είς τήν Βιολάντην έγένετο
σιωπηλή καί σύννους καί άντί νά χαίρηται δσφ
έπλησιάζομεν πρός τήν πατρίδα της, είχεν έν
τελώς άπολέσει τήν όμηλιτικήν της εύθυμίαν.
Έκ Νέας Ύόρκης εΐχομεν ειδοποιήσει περί τής
άφίξεώς μας τούς Συσύνους, οίτινες ύπεσχέθησαν
νά έλθωσι μέχρι Φραγκλιντώνος, τής τελευταίας
πεπολιτισμένης Αποικίας, δπως ύποδεχθώσιν έν
σώματι τήν θυγατέρα τού Αρχηγού των. Άλλ’
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έπέπρωτο έν Φραγκιλιντώνι νά μή εύρωμεν ούδέ
ένα τών Συσύνων.
Ή Βιολάντη ούδέ·? σημείο·? έδειξε χαράς εις
τό άγγελμα τών '.δικών της, καί ήτο τοσούτον
ώχρά καί καταβεβλημμένη, ώστε ήρχισα ν’ ανη
συχώ σπουδαίως περί τής ύγείας της. "Οτε έν
Άγίιρ Λουδοβίκω, τώ τελευταίο» σιδηροδρομική»
σταθμώ, τή έπρότεινα νά λάβωμεν ταχυδρομικόν
όχημα διά τήν περαιτέρω πορείαν μας, μέ απο
ρίαν μου μεγάλην τήν ήκουσα λέγουσάν μοι·
— Άς μείνωμεν, παρακαλώ, καί αύριο·? έν
ταΰθα. Είμαι όλίγον καταβεβλημμένη ύπό τοΰ
κόπου καί έπιθυμώ ν’ αναπαυθώ έπί μίαν
ήμέραν.
Έκάθησα πλησίον της καί προσεπάθουν νά
τή έπαναφέρω τήν καλήν διάθεσιν. Τή «ομί
λησα περί τή; πατρίδος της, περί τών συμπολιτιΰν της· άλλ’ δλαι αί προσπάθειαί μου άπέβησαν είς μάτην, καί έπί τέλους τήν ήρώτησα,
έάν δέν ήτο καλά.
— Είμαι καλά, μοί άπήντησε, καί βεβαίως
σάς φαίνομαι αλλόκοτος· άλλά καί έγώ δέν δύ
ναμαι νά έξηγήσω, πώς δσο» πλησιάζομε·? πρός
τούς έμούς, ολιγωτέραν αισθάνομαι χαράν παρά
δτε εύρισκόμην έν τή έπαύλει τής μαρκησίας.
Τό βλέμμα της ήτο μελαγχολικόν, ή φωνή
της γλυκεία. Έγώ δέ έμενον σιωπηλός καί
τήν έβλεπον.
Τήν έπιούσαν τό πρ«οί έπλησίασα είς τό
παράθυρο·? τής αιθούσης, έν ή συνήθιος έπίομεν
'
τόν καφέ·?, δτε αίφνης ήκουσα όπισθέν μου άνοιγομένην τήν θύραν. Έστράφην καί έμεινα ώς
άπολελιθωμένος — Ένώπιόν μου ίστατο ή Βιολάντη — οΐαν είχον ίδεΐ αύτήν έν τή είκόνι
— ένδεδυμενη τήν ποικιλόχρουν’Ινδικήν στολήν.
Μειδιώσα διά τήν έκπληξίν μου, μοί είπε·?·
— ’Ήξευρον, δτι θά σάς έκαμνα εύχαρίστησιν,
έάν μ’ έβλέπετε καί μέ τήν ένδυμασίαν τής
πατρίδος μου. Εύρίσκετε δτι ομοιάζω τήν
εικόνα, περί ής μοί διηγήθητε;
"Ω! πόσον τήν ώμοίαζε. Πόσον ώραία έφαί
νετο, πόσον χαρίεσσα μέ τήν έθνικήν της στολήν!
Έπί καιρόν έμεινα άναυδος. Τέλος τήν ήρώτησα.
— Ό Βίκτωρ σάς είδέ ποτέ έν τοιαύτη
ο-ολήή
— Ό μαρκήσιος; μοι άπήντησεν ή Βιολάντη,
ύψοΰσα ύπερηφάνως τήν κεφαλήν της. Ποτέ!
Είμαι μήπως ηθοποιός; Απέναντι ύμών ύπάρχει
διαφορά. Είς ύμάς ώφειλον πρό τοΰ Αποχω
ρισμού τήν μικρά·? ταύτην χάριν διά τήν προστα
σίαν σας καί τήν εύγενή πρός έμέ συμπεριφοράν.
— "Ώ! άς μή τό έκαμνες ποτέ, Βιολάντη!
Πώς νά λησμονήσω ποτέ τήν στιγμήν ταύτην;
— Καί διατί νά τήν λησμονήσητε; μοί άπήν
τησε σχεδόν ψιθυρίζουσα. Δέν έπιθυμεΐτε βε
βαίως νά μοί καταστήσητε έπίπονον τόν άπο-

Βιολάντη, μή προχωρείς, διέκοψα
έγώ, μέ Αναγκάζεις νά δώσω περισσοτέραν ση
μασίαν είς τούς λόγους σου.
— Μή φοβήσθε, δώσατε είς τούς λόγους
μου όποιαν θέλετε σημασίαν.
— 'Οποίαν θέλω; Άλλ’ ήξεύρεις, Βιολάντη,
μέχρι τίνος σημείου ύψοΰνται οί πόθοι μου;
Η Βιολάντη έσιώπησε καί ήρξατο διευθετίζουσα τά άνθη έπί τής τραπέζης, έφ’ ής ό καφές
ήτο έτοιμος. Έγώ δέ σύννους περιεπάτουν έν

I

είπεν ή Βιολάντη, ώς όμιλοΰσα
καθ’ έαυτήν, ίσως ήτο καλλίτερον άν ύμεϊς
έμένατε έν Ευρώπη καί ό μαρκήσιος μέ συνώδευεν ένταΰθα.
— Τί λέγεις; Ανέκραξα έγώ.
— Ούτως ή λυπηρά στιγμή τοΰ αποχωρισμού
ήμών θά είχε παρέλθει ήδη.

Είς τούς λόγους τούτους δέν ήδυνήθην πλέον
νά κρατηθώ. Ούτε φόβος πλέον, ούτε άνάμνησις
ήδύνατο νά δεσμεύση τόν χείμαρρον τών λόγων,
δι’ ών έξέφρασα πρός τήν νεάνιδα τό θερμόν μου
αίσθημα. Άποστρέφουσα τό πρόσωπόν της μέ
ήκουεν. ’Έλαβα τήν χεΐρά της, ήν μοί παρεχώρησε, καί τέλος είδον έν τφ γλυκεΐ αύτής
όφθαλμώ τό άγγελμα τής εύδαιμονίας μου.
'Ο εύτυχής, δστις διήλθέ ποτέ τοιαύτην
στιγμήν, λάμψιν άκτινοβόλον έκ τοΰ μαγευτικού
τού παραδείσου κήπου, θά μέ συγχωρήσει βε
βαίως, έάν δέν δύναμαι νά τώ παραστήσω τίνι
τρύπιο διήλθομεν τάς ώρας έκείνας. Περικοπάς
τινα; μόνον τού διαλόγου ήμών ένθυμούμαι.
— Πώς θά μέ δεχθώσιν οί συμπολΐταί σου;
ήρώτησα τήν Βιολάντην.
— Καί τί σε μέλλει διά τούς συμπολίτας
μου; Έγ«ϊ> μαζύ σου θά ημαι πάντοτε· δπου
μεταβαίνεις, θά μεταβφ καί έγώ· δπου σύ είσαι,
θά ήναι καί ή πατρίς μου καί ή εύδαιμονία μου.
— Καί διατί, Βιολάντη, μέ άφησες έπί το
σούτον χρόνον έν Αμφιβολία περί τών αισθημά
των σου;
— Καί έπταιον έγώ είς τοΰτο, Αγνώμων;
ΙΙώς νά σοί έκφρασθώ; Πόσον όλίγον όξυδερκεΐς
είσθε σείς οί άνδρες; 'Η μαρκησία πρό πολλοΰ
είχεν ένοήσει ποιον αίσθημα έτρεφον πρός σέ,
έν ω έγώ ούδέ·? τή είπον.
— Καί ήξευρες, Βιολάντη, δτι σέ Αγαπώ;
— Άπό τής εσπέρας τής Αφίξεώς σου είς
τήν έπαυλιν τού Ώβέκ τό ένόησα.
Μετά περιπαθούς ορμής εσφιγξα τήν Αγα
πητήν μου Βιολάντην είς τάς άγκάλας μου.
Ενταύθα μοί αφαιρεΐ τις τόν κάλαμον έκ
τής χειρός· στρέφομαι καί βλέπω τό μειδιών
πρόσωπο·? τής νεαρας συζύγου μου, ήτις άνεγίνωσκεν ύπεράνω τών ώμων μου, και προσπα
θούσα νά συστείλη τάς όφρΰς της μοί λέγει·
— Έπεθύμουν νά μάθω πόσα ακόμη θά
έγραφες έάν δέν σέ έμπόδιζον! θέλεις ν’ άποκαλύψης τά πάντα, καί νά μή Αφήσης ουδέ·?
είς τήν φαντασίαν τού Αναγνώστου;
ΤΕΛΟΣ.

ΠΕΡΙ ΓΗΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΡΑΜΑΣ.
Μεταξύ Άγγίτου καί Νέστου, δστις Αποτελεί
τό πρός τήν Θράκην δριον τής Μακεδονίας, έκτείνεται εύρεΐα πεδιάς ήτις έκ τών δύο έν αύτή
σπουδαιοτέρων πολισμάτων, καλείται πεδιάς τών
Φιλίππων και Δράμας. Καί οί μέν Φίλιπποι
κείμενοι έπί τών κρημνωδών ύπωρειών παραφυάδος τοΰ Όρβήλου Αποτελούν οιωνοί τόν όμφαλον τής πεδιάδος ταύτης ήτις κάθοσον προχωρεί
πρός τήν Δράμαν έκτείνεται κατά πλάτος τής
πεδιάδος, έχει ύπέρ αύτήν τό Μενίκιον όρος,
παραφυάδα τής 'Ροδόπης ήτις μεγαλοπρεπώς
προβαίνουσα προς τήν Θράκην συνδέει ταύτην
πρός τήν Αδελφήν αύτής Μακεδονίαν διά δεσμών
φυσικιΰν καί Αδιαρρήκτων.
Ή Δράμα, άπέχουσα τών Φιλίππων περί τάς
3 ώρας καί τοΰ λιμένος τής Καβάλλας περί τάς
6, κεΐται έπί ομαλού έδάφους, δπερ έχει μόνην
σχεδόν Ανωμαλίαν τά βασανιστήρια τών ποδών
τά κ'αλδερίμια, ήτοι δδούς έστρωμένας διά μι
κρών καί Ανωμάλων πετρών, «ί»ν αί έξοχαί κατα
τόν χειμιΰνα είσίν αί σωτήριοι κατά τοΰ βορβόρου
σανίδες. 'Η ιστορία αύτής είναι σκοτεινή, τό
δέ δνομα ύποτίθεται δτι έγένετο κατ’ αποκοπήν
τοΰ Αρχαίου όνόματος Δραβήσκος, δι’ ου δύο
μικραί πόλεις Αναφέρονται έν τή Αρχαιότητι,
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ών ή μία κατά πάσαν πιθανότητα έκειτο οπού
ή νύν Δράμα, ή δ’ έτέρα πρός μεσημβρίαν τής
εκβολής τοΰ Άγγίτου οπού το νύν χωρίον
Δραβήκι.
Ή θέσις τής Δράμας είναι λαμπρά
*
πηγαί
άφθονοι έκπέμπουσαι διαυγή ΰδατα, τρέφουσι
μεγαλοπρεπείς και σκιερά λατάνους, ιτέας και
λεύκας, ύπό τά φυλλώματα τών όποιων κατά
τους θερινούς μήνας εύρίσκουσιν οί κάτοικοι
αναψυχήν καί διασκέδασιν.
Έν τή επαρχία Δράμας κατώκει έν τή άρχαιότητι βάρβαρος Ορακική φυλή, οί ΊΙδωνοί,
οιτινες, ώς αναφέρει οί Θουκυδίδης (Α'. 100 καί
Δ'. 102) κατά τό 466 Π. X. κατέστρεψαν όλοσχερώς στρατόν εκ δεκακισχιλίων ’Αθηναίων καί
συμμάχων, οιτινες ήθέλησαν νά προχωρήσωσιν
εις τά ενδότερα. Σήμερον, άφοΰ πολλάς καί
διαφόρους ύπέστη τύχα; καί ήρημώθη χριστια
νών κατοίκων, διότι άλλοι μεν αύτών φεύγοντες
τήν τουρκικήν μάχαιραν αλλαχού μετηνάστευσαν,
άλλοι δέ έξισλαμίσθησαν καί άλλοι έκ διαφόρων
περιπετειών κατεστράφησαν, σήμερον άριθμεΐ περί
τάς 7 χιλιάδας κατοίκων, έξ ών μόλις τό '/;
είσί χριστιανοί "Ελληνες, έλθόντες έκ διαφόρων
άλλων τόπων χάριν έμπορίου. Καί ένταύθα ώς
καί άλλαχού τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, ό Ελλη
νικός πληθυσμός καθ’ έκάστην προάγεται καί
αύςάνει. Πρό 20 έτών έν Δράμα ήριθμοΰντο
20—30 οίκογένειαι, σήμερον περί τάς 200. Έν
Δοξάτω, χωρίφ άπέχοντι μίαν περίπου ώραν τής
Δράμας, άλλοτε 20, σήμερον άριθμοΰνται 180.
Έν Καβάλλα επίσης 30 μέχρι 40, σήμερον υπέρ
τάς 350 έκτος τών μή διαμενόντων σταθερώς έν
αύτή καί οΰτω καθεξής. Σημεΐον βεβαίως ·λίαν
εύθαρρυντικόν, άποδεικνύον βτι καί ένταύθα ό
Ελληνισμός υπάρχει καί προοδεύει καί εύχάριστον δι εαυτόν προετοιμάζει μέλλον. ‘Η Δράμα,
ώς γνωστόν είναι ή πατρίς τοΰ περίφημου
Μαχμούτ Πασά, δστις κατά τό 1822 διορισθεί;
ύπό τής Πύλης Στρατάρχης, κατήλθεν είς τήν
Πελοπόννησον μετά τεσσάρων περίπου μυριάδων
στρατού ινα πνίξη τήν Ελληνικήν έπανάστασιν,
καί τοΰ όποιου ό άδοξος τάφος κεΐται παρά τόν
άγιον Σωστήν πλησίον τής Κορίνθου, δπου κατεστράφη ή καταπληκτική στρατιά, καί αύτός έκ
τοΰ αίσχους καί τής θλίψεως άπέθανεν. Όμοια·?
τύχην έλαβεν καί ό υιός αύτού Ταχίρ Πασάς,
δστις κατά τόν τελευταΐον Τ’ωσσοτουρκικόν πό
λεμον αίχμαλωτισθείς μετηνέχθη είς 'Ρωσσίαν
δπου καί άπέθανεν είς Κίεβον, έγκαταλιπών δύο
τέκνα, άτινα διαχειρίζονται τήν όσημέραι έλαττουμένην μεγίστην κτηματικήν αύτών κληρο
νομιάν.
Έν Δράμα εδρεύει ό Μητροπολίτης Φιλίππων
καί Δράμας, άνήρ λόγιος, καλώς άνατεθραμμένος,
αύστηρός τά ήθη, δστις αληθώς είπεΐν δέν παύει
έργαζόμενος περί τής ήθικής καί διανοητικής
μορφώσεως τοΰ ποιμνίου του, άλλά δυστυχώς
στερείται τής παρρησίας καί τοΰ θάρρους έκείνου,
δπερ άπαιτοΰν αί έκτακτοι τής πατρίδος περι
στάσεις. Άλλ’ οίος δήποτε καί αν ήνε τιμά
τόν Ελληνικόν κλήρο·?, δστις εύτυχής αν ήδύνατο πολλούς όμοιους ν’ άριθμήση. Ό Μητροπολιτικός θρόνος ύπήρχεν έν Φιλίπποις, άλλά
μετά τήν καταστροφήν αύτών, ής άγνωστος ή
έποχή, μετηνέχθη, είς Δράμαν. Τελευταίος τών
Φιλίππων Άρχιερεύς ύπήρξεν Γερμανός τις χρηματίσας τοιοΰτος κατά τό 1671. Και ό νύν
ονομάζεται Γερμανός, δστις είθε νά ίδη τήν
άρχαίαν έδραν τής έπαρχίας του άναθρώσκουσαν
ώς ό φοΐνιξ έκ τών έρειπίων, καί συνέχιση τήν
σειράν τών 18 έπισκόπων, οιτινες έκάθησαν έπί
τοΰ μητροπολιτικοΰ θρόνου τών Φιλίππων.
Ιό χριστιανικόν προάστειον έν μέσφ τοΰ
όποιου κεΐται ή μητρόπολις καί τά σχολεία,
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άριθμεΐ ικανά; νεόδμητους μεγαλοπρεπείς οικίας,
έν αίς διακρίνεται ή τοΰ Ίωάννου ’ Αναστασιάδου
έμπορου καί καπνεργοστασιάρχου, δστις πρό τινων
έτών ήγόρασεν καί κτήμα τσιφλίκι πλησίον
τής Δράμας καί είνε έκ τών εύπορωτέρων τών
έκεΐ Ελλήνων.
Έν Δράμα ύπάρχουσι δύο έκκλησίαι άμφότεραι παλαιαί, έξ ών ή μέν κατέστη άχρηστος,
ή δ’ έτέρα έχουσα άξιόλογον τέμπλο·? φκοδομήθη
κατά τό 1834. 'Ήδη γίνεται σκέψις περί άνα
καινίσεως αύτής καθόσον μάλιστα δέν άρκεΐ είς
τό πλήθος τών έν αύτή έκκλησιαζομένων. 11 αρ’
αύτή κεΐται ή μητρόπολις, μέγα κτίριον, άλλά
παλαιόν, σύγχρονον τής έκκλησίας καί άπέναντι
τής έκκλησίας καί τής μητροπόλεως έν τφ αύτφ
περιβόλω μέγα καί λαμπρόν κτίριον, έπί θέσεως
περίοπτου ελκύει τά βλέμματα τού παρ’ αύτώ
διαβαίνοντος. Είνε τά νέα σχολεία τής Δράμας,
άτινα ή φιλομουσία καί φιλοπατρία τών κατοί
κων, μή φεισθεΐσα χρημάτων, ή μάλλον έκ τοΰ
ύστερήματος αύτών προσενεγκοΰσα άνήγειρεν έπ’
έσχάτων, εύρούσα πρόθυμον καί εύγενή συναρωγόν
τον έν Δράμα Κύριον Κάρολον Άσλάν, δστις
καί αύτός συνέδραμεν καί τήν φιλοτιμίαν τών
δκνούντων άνερρίπισε καί έρχησιμοποίησεν.

Τό μήκος τού κτιρίου είνε 60 πήχεων, τό
δέ πλάτος 16, καί πρόκειται, διαιρούμενου
κατά τό μέσον, νά χρησιμεύση ώς παρθεναγω
γείο·? καί σχολεΐον τών άρρένων, μέχρις ού
αύξανομένου τού άριθμού τών άρρένων κτισθή
έτερον αποκλειστικό»; διά τά θήλεα, ών ό άριθμός
δέν είναι μικρός, καί έλπίς έστι ν’ αύξηση έτι,
καθόσον αύςάνει ό άριθμός τών Ελλήνων κατοί
κων τής Δράμας. Δύο προς τό παρόν διδά
σκαλοι καί δύο διδασκάλισσαι έργαζόμενοι μετά
ζήλου προετοιμάζουσι τήν νέαν γενεάν διά τό
λαμπρόν μέλλον, δπερ ό θεός προώρισε τή 'Ελ
ληνική φυλή. Μετά τινας ήμέρας πρόκειται
νά τελεσθώσι μεγαλοπρεπώς τά έγκαίνια τοΰ
περικαλλούς τούτου τεμένους τών Μουσών, μεθ’
ού βεβαίως θέλει έγκαινισθή νέα έποχή τών
Ελληνικών γραμμάτων έν τή έντεΰθεν τού Στρυμόνος Μακεδονία ήτις έπί μάκρους αιώνας έν
αύχμφ καί λιμϊρ διαβιιύσασα δέχεται πάσαν στα
γόνα πνευματικής καί ήθικής μορφώσεως μετά
πόθου, ον δυναταί τις μόνον νά φαντασθή, ούχί
δι καί νά περιγράψη.

Τό έμπόριον τής Δράμας ιδίως συνίσταται
είς καπνούς, όρυζια, βάμβακα καί γεννήματα,
άλλ’ έπ’ έσχάτων μικρόν έχαλαρώθη, ίσως ινα
άναλάβη νέας δυνάμεις καί νέαν έντασιν.
Έν Δράμα σώζονται λείψανα άρχαίου τεί
χους άτινα βαθμηδόν έκλείπουσι, καταστρεφόμενα ύπό τών κατοίκων, οιτινες τό υλικόν αύ
τών μεταχειρίζονται πρός οίκοδόμησιν οικιών.
Επίσης ευρηνται καί έρείπια 'Ρωμαϊκής εποχής,
έπιγραφαί καί άνάγλυφα, άλλά ταύτα ώς καί
αί έπιγραφαί φαίνεται δτι μετηνέχθησαν έξωθεν,
καί ιδίως έκ τών Φιλίππων.
Σήμερον ή Δράμα είνε έδρα Μουτασερίφη ήτοι
ύποδιοικητού, καί ΰπάρχουσιν έν αύτή στρατώνες
έν οίς στρατωνίζεται άριθμός τις έφεδρων προωρισμένων διά τήν άσφάλειαν τής έπαρχίας,
ήτις δυστυχώς, μέ δλας τάς άγαθάς διαθέσεις
τοΰ διοικητού, άνδρός εξαίρετου, σπανίως άπολαύει ταύτης. Καί τούτο διότι ή ύπάρχουσα
δύναμις δέν δύναται νά έπαρκέση είς καταδίωξιν
τών πολυαρίθμων Βουλγαρικών στιφών άτινα
κατέρχονται έξ άνατολικής 'Ρωμυλίας καί Βουλ
γαρίας, ίνα κορέσωσι τάς άγριας αύτών καί
χρηματολογικάς διαθέσεις. Ούχ ήττον τών Χρι
στιανών όποφέρουσι καί οί ’Οθωμανοί, διότι
οί Βούλγαροι ούτοι άδιακριτως συλλαμβάνουσι
πάντα μή Βούλγαρον.
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Καί ταύτα μέν διά σήμερον περί Δράμας.
Προσεχώς περί Φιλίππων.
Έν Καβάλλα κατά Ιούνιον 1882.
Π. .Ματαράγκας.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΪ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡ
ΧΕΙΟΥ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ.
Τή 2/14 τοϋ παρόντος μηνός έτελέσθησαν έν
Παρισίοις μετά μεγάλης πομπής καί έν ένθουσιασμιΐ» άπλέτφ τά έγκαίνια τοΰ νέου δημαρ
χικού καταστήματος, τό όποιον μετά πολλής
δαπάνης άνήγειρεν ή πόλις τών Παρισίων. Γνω
στόν είναι δτι τό Δημαρχείου τών Παρισίων
είχε πυρποληθή έν έτει 1871 μετά τον πρωσσογαλλικόν πόλεμον παρά τών έξηγριωμένων οπα
δών τοΰ Παρισινού Δήμου, οιτινες έν τή έξάλλιυ
αύτών μανία δέν έφείσθησαν ούδέ τού σεμνού
τούτου καί ιστορικού οικοδομήματος. Μετά
πολλάς συζητήσεις, μετά πολλά σχέδια καί ύπολογισμούς ένεκρίθη ή άνέγερσις νέου δημαρχικού
καταστήματος έν τή θέσει τού πυρποληθέντος,
καί κατά τήν άνω ρηθεΐσαν ή μέραν ένεκαινίσθη
έπισήμως έπί παρουσία τού Προέδρου τής Δη
μοκρατίας, τών υπουργών καί στρατηγών, τών
άντιπροσώπων τών ξένων δυνάμεων, τών δημο
τικών άοχόντων, προσκληθέντων έπί τούτο» έκ
τού έξωτερικού, καί άλλων έπισήμων προσώπων.
Μεγαλοπρεπέστατου ύπήρξε τό γεύμα έν τω νέο»
Δημαρχείο», δπου παρεκάθησαν 1500 συνδαιτημόνες έν τή εύρυχωροτάτη καί κομψότατα διακεκοσμένη αιθούση. Μετά τό γεύμα ό Πρόεδρος
τού δημοτικού Συμβουλίου προέπιεν είς τήν
ύγείαν τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, δστις
άπήντησε διά συντόμου μέν άλλά λίαν καταλ
λήλου προσλαλιάς, προπιών είς τήν πόλιν τών
Παρισίων. Περιττόν νά είπωμεν δτι τά παραταθέντα φαγητά ήσαν καί άφθονα καί έκλεκτά
καί οί οίνοι έκ τών καλλίτερων ύπελογίσθη
δτι τό γεύμα οί έκαστον τών προσκληθέντων
προσώπων άνήλθεν είς 300 φράγκα.
Τό νέον
οικοδόμημα είναι μεγαλοπρεπέστατον, έξωτερικώς
μέν έντελώς άποπερατωμένον, έσωτερικώς δμως
χρήζον διακοσμήσει·»;. Ή δλη δαπάνη μετά
τήν άποπεράτωσιν τής έσωτερικής διασκευής θά
άνέλθη είς 22 περίπου έκατομμύρια φράγκων.
Έπί τή ευκαιρία ταύτη ας άναμνησθώμεν
τών έν τφ δημαρχείφ τών Παρισίων λαβουσών
χώραν κατά διαφόρους έποχάς έορτών, δικαιολογούντες οΰτω τό έπίθετον τού ιστορικού, δπερ
προλαβόντως έδώκαμεν αύτώ. Αί έορταί αύται
είναι αί έξής μετά τήν βασιλείαν Ερρίκου τοΰ Δ".
Ή γέννησις τού Λουδοβίκου ΙΔ'. έν έτει 1638.
Ό γάμος αύτοΰ μετά τής Μαρίας θηρεσίας
έν έτει 1660.
Ή είσοδος τών νεονύμφων έν Παρισίοις τφ
1660.
Ή γέννησις τοΰ διαδόχου έν έτει 1661.
Η γέννησις τοΰ δουκός τής Βουργουνδίας έν
έτει 1682.
'II γέννησις τοΰ δουκός τοΰ Βερρή τφ 1686.
'Ο γάμος τοΰ δουκός τής Βουργουνδίας τφ 1697.
Ή γέννησις τού δουκός τής Βρεταννίας τω 1704.
Ή γέννησις τοΰ δευτέρου δουκός τής Βρεταν
νίας τφ 1707.
Ή γέννησις τοϋ δουκός τής Άγγιοβίας τφ1710.
Ή γέννησις τοϋ Λουδοβίκου ΙΕ', έν έτει 1725.
Ή γέννησις τοΰ διαδόχου τφ 1729.
ΊΙ έορτή τής Ειρήνης έν έτει 1739.
Ό γάμος τής Μαρίας Ελισάβετ τφ 1739.
Ό γάμος τού Διαδόχου τφ 1745.
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Ή γέννησις τού δουκός τή; Βουργουνδία; τφ
1751.
Ή γέννησις τοΰ δουκός τοΰ Βερρή (Λουδο
βίκου 1ΣΤ'.) έν έτει 1754.
ΊΙ γέννησις τοΰ κόμητος τής Προβηγγίας
(Λουδοβίκου 1Η'.) έν έτει 1755.
ΊΙ γέννησις τού Καρόλου Γ. τφ 1757.
Ή άνέγερσις τού άνοριάντος Λουδοβίκου ΙΕ',
τώ 1763.
Ό γάμο; τοΰ διαδόχου (τοΰ άτυχούς Λ ουδο
βίκου ί ΣΤ'.) έν έτει 1770.
Ό γάμος τοΰ κόμητος τής Προβηγγίας τώ1771.
II γέννησις τού διαδόχου (Λουδοβίκου ΙΖ'.,
τού δυστυχούς παιδός τού άσήμως έν Πα
ρισίοις άποβιώσαντος).
Ή άνακήρυξις τής ειρήνης μετά τής Αγγλίας
τώ 1783.
X ορμανδίας τφ 1783.
' 11 γέννησις τού δουκός τής Σ
ΊΙ εορτή τού Συντάγματος έν έτει 1791.
: έτει 1794.
ΊΙ εορτή τοΰ Ύψίστου ’Όντος έν
ΊΙ εορτή τής γενικής Ειρήνης έν έτει 1801.
Ή στέψις τού αύτοκράτορος X απολέοντος

τού Λ', τώ 1804.
'Ο γάμος τού Ναπολέοντος Λ', τφ 1810.
ΊΙ γέννησις τού βασιλέως τής Ί’ώμης (τού
υιού τού Ναπολέοντος) έν έ :ει 1811.
ΊΙ είσοδος τού βασιλέως Λουδοβίκου 11Γ. τω

1814.
'Ο γάμος τοΰ δουκός τοΰ Βερρή τώ 1816.
Ή γέννησις τοΰ δουκός τής Βορδιγάλλης τφ
1820.
βάπτισις
αύτοΰ έν έτει 1821.
ΊΙ
έπάνοδος
τοΰ δουκός τής Άγγουλέμης έξ
ΊΙ
Ισπανίας έν έτει 1823.
ΊΙ στέψις Καρόλου τοΰ Γ. έν έτει 1823.
ΊΙ έπέτειος έορτή τοΰ Ιουλίου τώ 1833.
'Ο γάμο; τού δουκός τής Λυρηλίας τώ 1837.
ΊΙ έγκαθίδρυσις τής προσωρινής Κυβερνήσεως
τώ 1848.
τφ 1852.
Ή ύποδοχή X απολέοντος τού
βασιλίσσης
έορτή
ή
δοθεΐσα
είς
τιμήν
Ή
Βικτωρίας έν έτει 1856.
ΊΙ άνακήρυξις τή Δημοκρατίας έν έτει 1870.
Παράδοξοι είναι αί άνθρώπινοι τύχαι! Έν
ω ό είς ύψούται. ό άλλος ταπεινούται καί πίπτει.
Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τά έργα τών άνθρώ*
πων
έν ω τό Δημαρχεΐον, νέον καί λαμπροστόλιστον, έγκαινίζεται, άποφασίζεται ή κατεδάφισις
τοΰ παλαιού καί σεμνού μεγάρου τοΰ Κεραμεικού, τής κατοικίας ταύτη; τοσούτων βασι
λέων. Γνωστόν είναι δτι κατά τό 1871 τήν τύχην
ήν ύπέστη τό Δημαρχεΐον ύπέστησαν καί τά βασι
ταύτα άνάκτορα
καί ταύτα έπυρπολήθησαν
λικά ταΰτα
*
ύπό των
τών φανατικών
τού Δήμου όπαδών. ’Ήδη
υπο
φανατικών του
δε πρόκειται νά καταδαφισθή καί τό τεί,λευταΐον
τούτο ίχνος τής άπελθούσης βασιλείας. Οί
μελάνες έκεΐνα τοίχοι, οί ήμικεκαυμένοι καί
έτοιμόρροποι, οί κίονες, τά γεγλυμμένα μάρμαρα,
"ς, έψαλλον
ναυάγια ταύτα παρελθούσης έποχής
έτι έν τή σιωπή τής νυκτός ποίημα μέγα, ποίημα
Ησαν τά φαντάσματα παρελμεγαλοπρεπές,
θούσης έξουσίας, φέροντα καί έν τή καταστροφή
αύτών το διάδημα τής άθανασίας! Έρείπια
χθεσινά έφαίνοντο έρείπια χρόνων άρχαίων.
Ή πρώτη άρχή τοΰ Κεραμεικού ήτο κοινή,
άπλουστάτη. Ό βασιλεύς Φραγκίσκος ό Α'. ήτο
ό άγοράσας εν τών έν τή θέσει ταύτη ευρισκο
μένων κεραμοποΐων καί οίκοδομήσας έπ’ αύτοΰ
κατοικίαν διά τήν μητέρα αύτοΰ, τήν δούκισσαν
τής Άγγουλέμης. Βραδύτερο·? ή Αικατερίνη
τών Μεδίκων μετέτρεψε τήν άφανή ταύτη·? οικίαν
είς άνάκτορον, ου ό θεμέλιος λίθο; έτέθη έν έτει
1564. Το σχέδιον τοΰ μεγάρου έδωκεν αύτή ή
μεγαλουργός βασίλισσα, έξετέλεσαν δέ οί άρ-
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
χιτέκτονες ’ I ωάννης Βυλλάν καί Φιλιβέρτος
Λόρμης.
Ό βασιλεύς ’Ερρίκος ό Δ', άποπεράτωσε τό
οικοδόμημα, ό δε Λουδοβίκος ό 1Δ'. τό διεκόσμησεν. ’Από τής έποχής δΐ ταύτης ήτο τό
μέγαρον τούτο ή κατοικία πιιάντων τών κατεχόντων ιόν θρόνον τής Γαλλία:ς ηγεμόνων, καί
ώς τοιοΰτο ύπήρξε μάρτυ; τ ασών τών ένδοξων
ή μερών, πασών ιών θλίψεων, πάντων τών μυστηρίων τής αύλής έκείνης. II όσα θά ήδύναντο νά
διηγηθώσιν αί ιοΐχοι έκεΐνοι! Είσέτι άποστάζουσι δάκρυα άφ’ ού ή ώραία Λαβαλλιέρη
έκλαυσεν άκόμη άποστάζουσιν αίμα, άφ’ δτου
ή μεγάλη Επανάστασις έπλήρωσε τούς διαδρόμους καί τάς κλίμακας αύτοΰ πτωμάτων, μεταβαλλούσα τάς εύρείας τής ύποδοχής καί τών
παραστάσεων αί θ ο όσα είς πεδία μάχης. Όποΐαι
άναμνήσεί;.ς! 'Οποία ιστορία!
Έν τέλει ιδού καί ν τών προσφάτων άνεκδότων τών άναγομένων είς τ ύ ιστορικόν τούτο
οικοδόμημα. 11 το το έτος 1869. Ό αύτοκράτωρ
Ναπολέων ό Γ'. ήτο είς άκρον δεισιοαίμων καί
προληπτικός, 'Ο λόγος τής τυχούσης ύπνοβάτιδος είχε δι’ αύτόν σημασίαν μεγάλην διό καί
έπανειλημμένως : ιροσεκάλει παρ’ αύτφ τοιούτους
άνθροιπους, οΐτιν: ,ς προέλεγον αύτώ τό μέλλον.
Εσπέραν τ:ινα τού μηνός Μάίου, καθ’ ήν εποχήν
ό άστήρ τοΰ Ν απολέοντο δύων ήδη δέν έρριπτεν
ή άμυοράς μόνον άκτΐνας, αρίστατο ό αύτοκράτωρ μετά τινων όπαδών εις παράστασιν
μαγνητισμού έν τινι τών αιθουσών τού Κεραμεικοΰ. Αίφνης ή μαγνητισθεΐσα ύπνοβάτις,
, Γ|’
καταληφΙ,θεΐσα ύπό νευρικών σπασμών, ήγέρθη
έδραμε πρός τά παράθυρα καί έζή ι νά πηδήση
"Τό άνάκτορον
εις τόν δρόμον, κραυγάζουσα
*
τούτο καίεται!.. Αί φλόγες το ιτερικυκλούσι! ..
Σώσατέ με! Σώσατέ με!”
Αί φωναί αύται δέν ένεποίησαν τότε μεγάλην
εις ιούς παρισταμένους έντύπωσιν. Έξύπνησαν
τήν ύπνοβάτιδα, τήν ήρώτησαν, τήν έξήτασαν ■
πλήν αύτη ούδέν ένθυμεΐτο, ούδεμίαν έξήγησιν
ήδυνήθη νά δώση.
"Οτε δμως μετά παρέλευσιν ένός έτους τό
μέγαρον τούτο έκαίετο, δτε ή πυρκαϊά άδηφάγος
καί φρικώδη ς είχε καταστρέψει καί τά τελευταΐα ίχνη τή. λευταίας βασιλείας, άνεμνήσθησαν
οί άνθρωποι•ι τής σκηνής έκείνης καί ένόησαν
τόν τρόμον τής γυναικός, ήτις προέβλεπε τό
μέλλον.

καταλείψει τήν καλύβην, αν καί ούδέ ή έλαχίστη θύρα τήν έχώριζεν άπό τούς λέοντας.
Ήπόρησα αληθώς διά τήν άτρόμητον τής γυναικός απάθειαν.
Έν φ κατεγινόμην νά έκδάρω τό θηρίον,
τρεΐς άντήχησαν πάλιν εκπυρσοκροτήσεις· έλαβα
τό οπλον καί εσπευσα είς τόν τόπον δθεν ήκούσθησαν οί πυροβολισμοί. Έκεΐ ευρον τόν Κλίφτωνα ίστάμενον πλησίον βοός έκπνέοντος. Τό
ταλαίπωρο·? τούτο ζώον είχε τόσον πολύ φοβηθή
άπό τήν έμφάνισιν τών λεόντων, ώστε παρεφρόνησε καί έδέησε νά φονευθή.
Τήν 6 ’Οκτωβρίου διέβημεν τον Όμβελούζην,
άλλά μετά πολλής δυσκολίας, διότι ό πόρος
είχε τεσσάρων ποδών βαθύ ύδωρ έπί άμμου
κινητής. Μετά τήν διάβασιν έζήτησα τόν πιστόν
σκύλο·? μου, ον ειχον όνομάσει Εύέλπιδα (hope
ful), άλλά μάτην άπέβησαν αί έρευναί μου· ό
σκύλος μου έγένετο άφαντος, βορά, πεσών άναμφιβόλως τών λεοπαρδάλεων. Καί οί ίπποι μας
ειχον σκορπισθή, άλλ’ οί Κάφροι δέν έβράδυναν
νά τούς άνεύρωσι πάλιν. Ί ήν 23 τού αύτοΰ
μηνός ό White καί οί λοιποί έπέστρεψαν είς
Νατάλ, διότι δέν ειχον πλέον πολεμεφόδια.
Τήν 27 συνηντήσαμεν έτέρους κυνηγούς, οιτινες
έπέστρεφον έκ κυνηγετικής εκδρομής, καθ’ ήν
είχον φονεύσει 150 ίπποποτάμους καί 90 έλέφαντας. Τό λαμπρόν τούτο άποτέλεσμα ώφείλετο έν μέρει μέν είς τήν άριθμητικήν αύτών
δύναμιν, έν μέρει δέ είς τά καλά αύτών όπλα
καί είς τά άφθονα πολεμεφόδιά των.
Έν Δουρβάν 'ι Κλίφτων καί έγώ έχωρίσθημεν
άπό τούς συγκυνηγούς ήμών, ούς έπέπρωτο νά
μή ίδωμεν πλέον.
Ή άτελής αύτη άφήγησις δίδει ιδέαν τινά
περί τοΰ βίου, ον διάγει τις έν έκδρομαΐς τοιαύταις. Είναι ήμέραι, καθ’ ας ό βίος είναι έλεεινός καί άθλιος· άλλ’ αί περιπλανήσεις αύται,
πλήρεις περιπετειών καί άφροντισίας είχον πάν
τοτε δι έμέ μέγα γόητρο·?. Κατ’ αύτάς ό άν
θρωπο; είναι έντελώς έλεύθερος, ένδύεται ώ;
έπιθυμεΐ καί έν γένει άκολουθεΐ τήν θέλησίν
του καί τήν έπιθυμίαν του, ύπ’ ούδενός περιοριζόμενος, ύπ’ ούδενός παρενοχλούμενος.

ΕΝ ΤΗι ΧΩΡΑι ΤΩΝ ΑΜΑΊΌΓΓΩΝ. — ΙΙΙΙ10Π0-

ΤΑΜ0Ι. — ΘΗΡΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ.

ΘΗΡΑ ΕΝ ΤΗι ΝΟΤΙΩι ΑΦΡΙΚΗι.
‘Γ-ό Baldwin.
(Συνέχεια βρα τεύχος 29.)
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 89 καί 93.)

Μετά πολλής προθυμίας άνεζήτησα τήν κλί
νην μου. ή κάλλιον είπεΐν, τά σκεπάσματα μου,
καί ήρχιζον ήδη νά θερμαίνωμαι, δτε διπλή
έκπυρσοκρότησις μέ άνήγειρε πάλιν. Έξετάσας
τί συμβαίνει έμαθον δτι ό όδηγός μας καί είς
τών ύπηρετών μας ένόμιζον δτι έφόνεσαν λέοντα.
Πράγματι ευρομεν είς ού μακράν άπόστασιν
ώραίαν λέαιναν νεκράν · αί πλευραί της ειχον
διατρυπηθή ύπό τής σφαίρας τού Δίζα· έτέρα
δέ σφαίρα, μία έξ έκείνων, ας έγώ ειχον μεταχειρισθή έν τφ δπλφ τού Κλίφτωνος, είσελθούσα
διά τού τραχήλου είχε θραύσει τήν σπονδυλικήν
στήλην τού θηρίου
*
επομένως τούτο άνήκεν είς
έμέ, δστις πρώτος τήν ειχον κτυπήσει. Ό Δίζας
είχε πληγωθή είς τόν μηρόν ύπό τών όνύχων
τού λέοντος
*
γραία δέ έγχωρία δέν είχεν έγ-

•
I

Άναχωρήσας έκ νέου τήν 10 Απριλίου διηυθύνθην πάλιν πρός τήν χώραν τών Ζουλοΰ *
άλλά νΰν έχων στερεά·? άπόφασιν νά διαβώ τά
σύνορα. Τήν 18 Ιουνίου μετά πολλά; περιπέ
τεια; (σύν τοΐ; άλλοι; έκινδύνευσα ν’ άποθάνω
τή; πείνης παρά τήν όχθην τού Τουγουέλα πο
ταμού) έφθασα είς τάς δχθας τού ποταμού Ίνυαλά. Ενταύθα έπερίμενον έπί πέντε ήμέρας
τούς κυνηγούς, οδ; έπρόκειτο νά παρακολουθήσω,
καί μαθών οτι είχον έμποδισθή άπό τής άναχωρήσεως, άπεφάσισα νά προχωρήσω μόνος,
συνοδευόμενος ύπό τοΰ σκύλου μου, "τή; Μυίας”
καί δύο Κάφρων ύπηρετών. Καί κατ’ άρχάς
μέν διέβημεν χώραν πεδινήν καί άμμώδη, έν
ή άπηντήσαμεν άντιλόπα; τινά;· τήν νύκτα παρεχώρουν είς τούς Κάφρους μου τό ήμισυ τοΰ
σκεπάσματος μου, διότι τό ψύχος ήτο άρκούντως
έπαισθητόν. Μέχρι πρωΐα; ήκούοντο μακρόθεν
αί φωναί τών λεόντων καί τών υαινών.
Μετά έπίπονον έπτάωρον οδοιπορίαν έντός
πυκνού δάσους ήλθομεν είς άδενδρόν τι μέρος,
οπού έφαίνοντο ίχνη καλλιέργειας. Εύρισκόμεθα
παρά τοΐ; Άματόγγοι;· ό άρχηγό; αύτών
μ’ έδέχθη φιλοφρόνω; παραχωρήσα; μοι καλύβην
ιδιαιτέραν. Διεμεινα έκεΐ έπί τινας ήμέρας,
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καθ’ άς έπεδόθην είς τήν Οήραν τών ίνυαλών,
είδους άντιλοπών, ας δέν είχον ϊδει άκόμη.
Άπό χωρίου είς χωρίον μεταβαίνω·? άφίχθην
παρά τδν Πογγόλαν ποταμόν, δν διέβην τήν
2 Ιουλίου. Μετ’ όλίγον δέ εύρέθην έν μέσω
έκτεταμένων ελών κεκαλυμμένων ύπδ αγρίων
πτηνών καί χρησιμευόντων ώς άσυλον είς πολ
λούς ιπποπόταμους, ών κατόρθωσα νά φονεύσω
δύο. Ήσαν οί ιπποπόταμοι ούτοι παχύτατοι,
καί έξ αυτών έπρομηθεύθην πέντε περίπου τό
νους κρέατος και ποσότητα μεγάλην λίπους.
Τήν 12’Ιουλίου διέβην τδν Όμσουτην, λαμ
πρόν ποταμόν, ού τά βαθέα ΰδατα περιέχουσι
πολλούς ιπποπόταμους καί κροκοδείλους. Έπι
μικρού νησιδίου έν τφ μέσφ τοΰ ποταμού έμέτρησα 22 τοιαΰτα θηρία. Έπανήλθον τδ έσπέρας
είς τδ τελευταΐον χωρίον, ένθα έπί τινας ήμέρας
άνεπαύθην.
Τήν 17 ’Ιουλίου έξήλθον μετά δεκαπέντε εγ
χωρίων είς νέαν έκδρομήν. Μεταξύ τών συνο
δοιπόρων μου ήτο καί ό αρχηγός τοΰ χωρίου
καί τρεις ύπηρέται, φέροντες ικανήν ποσότητα
άβουτή, ζύθου έγχωρίου, μεθ’ ού οί έγχώριοι
άναμιγνύουσι πικράν τινα ρίζαν, ήτις δίδει είς
τδ ποτδν μεθυστικήν δύναμιν. Έπί πολύ έβαίνομεν χωρίς ν’ άπαντήσωμέν τι· τέλος είδον
πλησίον μου μέγαν βούβαλον, δστις καίτοι πυροβοληθείς δίς παρ’ έμοΰ ήδυνήθη νά διαφύγη.
Όλίγον άπωτέρω παρετήρησα ογκώδη ιπποπό
ταμον κοιμώμενον παρά τήν όχθην όπισθεν
θάμνων. "Ερπων έπροχώρησα πρδς αύτόν. Καθ’
ήν στιγμήν μέχρι ζώνης έν τω υδατι βαίνων
ήτοιμαζόμην νά πυροβολήσω τδ θηρίον άντί νά
τραπή είς φυγήν, ώς ύπέθετον, ώρμησεν έναντίον
μου· είς άπόστασιν είκοσι περίπου μέτρων έστάθη·
τότε έπυροβόλησα. Ή σφαίρα τδ εύρεν κάτωθεν
τοΰ ώτίου· δύο άλλαι σφαΐραι ένεπήχθησαν είς
τδ σώμα του, άλλ’ άνευ άποτελέσματος· το
είδον ήσύχως διευθυνόμενον πρδς τδ ύδωρ, καί
άναζητοΰν τδ βαθύτερον μέρος. Αί άκτΐνες τοΰ
ήλιου άντενακλώντο έπί τής λείας αύτοΰ ράχεως· ή κοίτη τοΰ ποταμού ήτο βορβορώδης καί
είς άκρον δλισθηρά· άνά παν βήμα έτρεχον κίν
δυνον νά βυθισθώ είς τδν βόρβορον· τέλος έπαρουσιάσθη στιγμή κατάλληλος· έπυροβόλησα
μετά προσοχής, καί ή σφαίρα είσελθοΰσα με
ταξύ ώτίου καί δφθαλμού έφόνευσε τδ θηρίον.
Οί Κάφροι άνέσυρον τδ σώμα πρδς τήν όχθην
καί ήτοίμασαν έκ τοΰ κρέατός του τδ δεΐπνον·
άλλ’ ήτο γέρων ιπποπόταμος καί ώς έκ τούτου
τδ κρέας ήτο σκληρότατον.
'Η νύξ ήτο ύγρά είς άκρον τήν πρωίαν
ήσθάνθην τά συμπτώματα τοΰ πυρετού, καί δμως
ήμην ήναγκασμένος νά έκτελέσω οδοιπορίαν 25
μιλίων έκτεθειμένος είς τδν ήλιον. ’Έφθασα
τέλος έξηντλημένος καί πυρέσσων είς τδ χωρίον
Μοποΰτα, ένθα εύρον μέν περιποίησιν πολλήν,
άλλά ούδέ κόκκον κινίνης ή καφέ, ώς ήλπιζον.
Τήν έπιούσαν άφίχθη ό Τόμ, δστις μοί έφερε
νέας τροφάς καί μοί έδωκε θάρρος.
Τήν 2 Αύγούστου ήσθανόμην άρκούντως καλά,
δπως λάβω πάλιν τδ δπλον είς χειρας. Είχον
ύποσχεθή σειράν ύελίνων σφαιριδίων είς τδν
Κάφρον οδηγόν μου, έάν ήθελε μοί δείξει ίνυάλην,
τήν έγχώριον σπάνιάν άντιλόπην. Μέ ώδήγησεν
είς τδ δάσος, δπου έπί πολλήν ώραν έβαίνομεν
έν μέσω πυκνής φυτείας. Αίφνης είδον άπαστράπτοντας τούς οφθαλμούς τοΰ Κάφρου μου,
δστις διηυθύνθη δρομαίος πρδς μικρόν έλος. Έκ
τών σχημάτων του ένόησα δτι ώφειλον νά τδν
άκολουθήσω άλλ’ έκ τοΰ άντιθέτου μέρους.
Έπροχώρησα μετά προσοχής καί είς άπόστασιν
όγδοήκοντα περίπου βημάτων είδον λαμπράν
άντιλόπην, ήτις σβέσασα τήν δίψαν της έν τφ ι
υδατι άπεμακρύνετο βήματι ήσύχφ καί βραδεϊ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Καθ’ άν στιγμήν τδ ζώον ένοήσαν τδν κίνδυνον
έστράφη, τδ έπυροβόλησα καί τδ εύρον είς τδν
ώμον. Ή αντιλόπη άνεπήδησεν ύψηλά καί
έγεινεν άφαντος έντός τοΰ δάσους. Ταχείς οί
έγχώριοι καί έξησκημένοι, κατεδίωξαν αύτήν καί
περιορίσαντες αύτήν μετά θαυμασίας έπιτηδειότητος είς άδιέξοδον μέρος, τήν έφόνευσα·?.
*

ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΖΟΤΛΟΥ.
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ, ΥΑΙΝΑΙ, ΛΕΟΝΤΕΣ.

Ή συνοδεία μου συνέκειτο έξ ένός άμαξηλάτου καί ένδς οδηγού· καθ’ οδόν παρέλαβον
καί τρεις Κάφρους, καί ούτως άφίχΟην έν Φαιοπόλει (Grey-town), δθεν μετέβην είς τήν κατοι
κίαν νορβηγοΰ ιεραποστόλου δνόματι Λώσον. Τδ
έδαφος είς τά μέρη ταΰτα είναι είς άκρον
άνώμαλον καί συχναί αί άνωφέρειαι καί κατωφέρειαι. Τοΰτο ούκ δλίγα προσκόμματα παρεΐχεν
είς τήν αμαξάν μας· μάτην έδένομεν τούς τρο
χούς διά στερεών σχοινιών, μάτην έ'κρατοΰμεν
τούς ίππους· ή οδός ήτο άθλια καί άνά παν
βήμα έκινδυνεύομεν νά κρημνισθώμεν δλοι είς
βαθείας φάραγγας. Μίαν ήμέραν ή άμαξα δλισθήσασα συμπαρέσυρε τδν οδηγόν μου, δν εύρον
κατακείμενον έν τή όδφ αίματόφυρτον. ’Έσπευσα
είς βοήθειάν του, έπλυνα τάς πληγάς του καί
ήτοιμαζόμην νά ράψω αύτάς, δτε οί Κάφροι διά
τών φωνών των μ’ έμπόδισαν είς τοΰτο· ήναγκάσθην λοιπόν νά περιδέσω δπως ήδυνάμην τάς
άνοικτάς πληγάς καί ν’ άφήσω αύτόν, άρκούμενος είς μόνον τδν αμαξηλάτην. Ούτως έφθασα
είς τάς δχθας τοΰ Όμλιλα.
Έπειδή οί Κάφροι μοι άνήγγειλον τήν έμφάνισιν ίπποποτάμων, μετέβην μετά τήν δύσιν
τοΰ ήλιου είς τήν όχθην. Όποια μέ κατέλαβε
συγκίνησις άμα ήκουσα τδ γνωστόν τών θηρίων
τούτων φύσημα! Παρεμερισα τά κλαδία καί
είδον τρεις ίπποποτάμους άνερχομένους τδ ρεύμα·
έπλεον δέ μετά πολλής προφυλάξεως μή άφίνοντες ή μικρόν μόνον μέρος τής ράχεώς των
έκτδς τοΰ υδατος. Όταν έφθασαν είς άπόστασιν
βολής έσκόπευσα ήσύχως καί έπυροβόλησα καθ’
ένδς έκ τών τριών, ού τίνος μόνον ό οφθαλμός
έφαίνετο· ή σφαίρα εύρεν άκριβώς τδ κέντρον
τοΰ οφθαλμού καί τδν έφόνευσεν· οί άλλοι δύο
έτράπησαν είς φυγήν.
Τρεις ήμέρας μετά ταΰτα είδον κροκόδειλον
κοιμώμενον ύπνον βαθύν έπί τής όχθης. Κατ’
άρχάς δέν διέκρινα ή άμορφόν τινα σωρόν καί
έπυροβόλησα είς τήν τύχην άλλ’ ή σφαΐρά μου
τφ συνέτριψε τήν σπονδυλικήν στήλην· έσπευσα
άμέσως πρός τήν άμαξαν νά παραλάβω τόν
πέλεκυν δπως τψ άποκόψω τήν κεφαλήν ώς
τρόπαιον. Όταν δμως έπέστρεψα είς τδ μέρος
δέν εύρον πλέον τδν κροκόδειλον· άλλοι κροκό
δειλοι έπωφεληθέντες τής άπουσίας μου είχον
παρασύρει τδν νεκρόν συνάδελφόν των είς τόν
ποταμόν. Τοΰτο μέ παρώργισε μεγάλως, διότι
σπανίως παρουσιάζεται εύκαιρία νά φονεύση τις
κροκόδειλον έπί τής ξηράς· οσάκις τδν κτυπα
είς τδ ύδωρ, βυθίζεται άμα φονευθή.
Τήν 22 τοΰ αύτοΰ μηνδς διέβημεν τδν μέλανα

*) Ή ώυάλη είναι φαιά αντιλόπη, όμοίάζουαα τήν
“άγρίαν τραγέλαφον", άλλά μεγαλειτέρα ταύτης. Τό
άρρεν έχει κέρατα έλικοειδή καί τρίχας δασείας έπί
τοΰ στήθους καί τοΰ κάτω μέρους τοΰ σώματος· ζυ
γίζει μέχρι τριακοσίων λιβρών- τό θήλυ, κατά τό
ήμισυ μικρότερου, χρώματος φαιού μέ γραμμάς καί
κηλίδας λεύκάς, ομοιάζει τήν δορκάδα, δέν έχει κέρατα
καί συχνότατα ζή έν άγέλη μετ’ άλλων, έν ω τό άρρεν
περιέρχεται ώς έπί τό πολύ μόνον.
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Όμβελούζην έν φ δέ κατεγινόμεθα νά χαράξωμεν οδόν διά μέσον τών μεγάλων υγρών χόρ
των, είδομεν αίφνης ρινόκερων, δστις έκπεπληγμένος μέ παρετήρησε καί ήρξατο προχωρώ·?
βραδέως πρδς έμέ. Δέν έκράτουν έν χερσίν ή
μικρόν τηλεβόλο·?· είς άπόστασιν είκοσι βημάτων
δπισθέν μου ήτο ό ύπηρέτης μέ τδ μεγαλείτερον
δπλον. Τφ ένευσα άμέσως νά πλησιάση, άλλ’
ό Κάφρος δέν έφαίνετο διατεθειμένος νά ύπακούση εις τήν διαταγήν μου. Τέλος δμως ήλθε
πρδς έμέ, μοί έτεινε μετά σπουδής τδ δπλον
καί άνερριχήθη ταχύς ώς πίθηκος έπί δένδρου.
Περίεργον είναι πόσον οί έγχώριοι φοβούνται τά
θηρία ταΰτα!
Τήν έπιούσαν εύρον έτερον ρινόκερων θήλυ·?
μετά τοΰ μικρού του. Έν φ δέ έγώ κατεγινόμην
νά φονεύσω τήν μητέρα, σκοπεύων νά συλλάβω
ζών τδ μικρόν, αί έκτος τοΰ δάσους περιφερόμεναι ύαιναι προλαβοΰσαι ήλθον καί κατεβρόχθισαν αύτό έν ροπή δφθαλμού. Αί ύαιναι είναι
άληθεϊς μάστιγες τών μερών τούτων καί πολλάκις
ό κυνηγός ό εύτυχήσας νά φονεύση ζώον μετά
πολλούς κόπους καί μακράν οδοιπορίαν, άναγκάζεται νά μοιράση μέ τά αδηφάγα ταΰτα θηρία
τήν λείαν του. Ή ταχύτης τών υαινών είναι
άπερίγραπτος· άδύνατον είναι νά τάς προφθάση
τις διά νά πυροβόληση κατ’ αύτών, καί δταν
έπιτεθώσι κατά τής λείας των τήν καταβροχθίζουσιν έντός ολίγων λεπτών τής ώρας, μή έγκαταλείπουσαι ή μόνον τδ δέρμα καί τά οστά.
Άλλ’ ή έποχή τών μεγάλων βροχών είχεν
άρχισε·.· τδ έδαφος ήτο ώς σπόγγος, κεκορεσμένος
υδατος, καί ή βροχή διεπέρα τήν σκηνήν μου.
Ό βίος είς τά άξενα έκεΐνα μέρη είναι άρκούντως
σκληρός δταν ό καιρός ήναι εύδιος· άλλά κατά
τήν εποχήν τών βροχών καθίσταται άφόρητος
καί δύναται νά καταστήση μελαγχολικδν καί
τον εύθυμώτερον χαρακτήρα. ’Ανάγκη δμως
ύπήρχε νά φροντίσου διά τδν λέβητά μου ή
μάλλον είπεΐν διά τδ τρυβλίον μου, καί ούτως
ήναγκαζόμην μέ δλην τήν βροχήν νά έξέλθω είς
θήραν, διότι άλλως έκινδύνευα ν’ άποθάνω τής
πείνης είς τάς έρημους έκείνας.
I ήν 19 Αύγούστου ό καύσων ήτο άφόρητος·
άνεμος θερμός έπνεε καθ’ δλην τήν ήμέραν, ώστε
ήναγκάσθην νά μείνω έντός τοΰ ύδατος διαρκώς·
τήν δέ 20 Αύγούστου έπήλθεν αίφνήδιον δριμύτατον ψύχος μετά βροχής ραγδαίας. Εύτυχώς
είχον έν τφ σάκκφ μου μυθιστόρημά τι τοΰ Δίκενς,
καί διήλθον εύχαρίστους ώρας άναγινώσκων. Αί
όχληραί βροχαί έξηκολούθησαν σχεδόν μέχρι
τέλους Σεπτεμβρίου. Τήν 25 Σεπτεμβρίου ήθέλησα νά ζεύξω νέον βοΰν αί προσπάθεια! μου
νά ύποβάλω τδ ζώον είς τδν ζυγόν διήρκεσαν
έπί ώρας πολλάς. Ούδέποτε είδον ζώον πλέον
άδάμαστον έβρυχάτο, έλάκτιζεν, έκτύπα τδν
σύντροφόν του. Τέλος δαμασθείς ύπδ στερεού
λωρίου έπεσε χαμαί, άλλά φεΰ! δέν ήγέρθη
πλέον- δταν δέ νομίσας αύτόν δαμασθέντα έπλησίασα εύρον δτι ήτο νεκρός· είχε τδν τράχηλον
συντετριμμένο·?.
( Επεται συνέχεια.)

ΜΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ, ΕΞ ΗΣ ΗΡΥΣΘΗ Ο
ΔΑΝΤΗΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΩΜΩΔΙΑΝ.
Γνωστόν είναι δτι δ Δάντης είς τήν συγγραφήν
τοΰ άριστουργήματος αύτοΰ μετεχειρίσθη άρχαίας
παραδόσεις. Μία τών παραδόσεων τούτων είναι
καί ή τοΰ Τυνδάλου ή Τνυγδάλου, ήν έγραψε
λατινιστί μοναχός τις Ιρλανδός δνόματι Μάρκος,
δστις έζη έν τή γυναικεία μονή τοΰ 'Αγίου
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δύνως είς τήν άντίπεραν όχθην. Αί καταπίπτουσαι
ήδη ώς άστήρ καί σωτήρ έκ τοΰ κινδύνου· δ
ΙΙαύλου έν 'Ρατισδόνη. Τδ έργον τοΰτο πολλάκις
ψυχαί ήσαν αί τών άλαζόνων.
άγγελος ούτος μέ ύπεδέχθη φιλοφρόνως μοί
κατόπιν άντεγράφη. καί μετεποιήθη είς λατινικούς
Ούτως έξακολουθεΐ ή παράδοσις.
έκαμε γλυκείας παραστάσεις καί μέ προσεκάλεσε
έξαμέτρους ύπο τοΰ λογίου κληρικού Ά βέρου
νά τόν άκολουθήσω. Τά κακά πνεύματα διεκατά τό έτος 1480. Ή παράδοσις αύτη, έξ ή;
σκορπίσθησαν έν δργή λυσσώδει, ό δέ άγγελος
βεβαίως ό Δάντης ήρύσθη τδ πλεΐστον τοΰ «.θα
φρικωοη ύπδ
υκυ τοΰ σκότους
καί έγώ έφθάσαμεν εί; φρικώοη
νάτου αύτοΰ ποιήματος, είναι άρκούντως περίεργο;,
τοΰ θανάτου κεκαλυμμένην πεδιάδα, ήτις ητο
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ.
διότι δίδει ήμΐν ιδέαν περί τών δοξασιών άνθρώ
πλήρη; πεπυρακτωμενων ανθράκων· επι τής
πων τινων έν έκείνη τή άπομεμακρυσμένη έποχή.
Μ ή καταφρονεί τδν έχθρόν σου· θεωρεί αύτόν
πεδιάδο; ταύτης έκειτο σιδηροΰν κάλυμμα πάχους
Παραθέτομεν ένταΰθα περικοπά; τινα: χάριν τών
έλέφαντα,
καν ή μύρμηξ.
όποιον
έκαιεν
περισσότερον
ε σπιθαμών, τδ
περί τον Δάντην άσχολουμένων.
’ Ανατολικόν άπόφθεγμα.
Έν τή πεδιάδι ταύτη
λ άνθρακες,
άκόμη ή οί
Ιππότη; τι; δνόματι Τύνδαλος έκ τής πόλεως
,
αιτινες
έκαίοντο
καί
συνωθοΰντο πολλαί ψυχαί
Cashel έν τή νοτίφ ’Ιρλανδία, διεκρίνετο ού
άνέλυον ώς; δ κηρός είς τήν φλόγα. Τότε ή
μόνον διά τήν άνδρίαν του καί τά ίπποτικά
Τδ ρόδον άφίνει τδ άρωμα αύτοΰ, ό δ’ έρως
ψυχή μου ήρώτησε τδν άγγελον Είπέ μοι,
αύτοΰ προτερήματα, άλλά καί διά τήν ώραίαν
τήν άνάμνησιν καί ένίοτε εν ποίημα.
δέσποτα, τί έπραξαν αί ψυχαί αυται όπως κριαύτοΰ παράστασιν καί τδ εύθυμον καί κοινωνικόν
θώσιν άξιαι τοιαύτης τιμωρίας; Καί ό άγγελος
τοΰ χαρακτήρός του. Δυστυχώ;
Δυστυχώς δμως ό σπαΠρδ; έκτίμησιν τών άνθρωπίνων αισθημάτων
άπήντησεν Ούτοι είναι φονεΐς, πατροκτόνοι καί
θοφόρος ούτο; δέν έφρόντιζεν
.φρόντιζεν άρκούντω;
άρκούντως καί περί
απαιτείται έξωτερική έκδήλωσι; αύτών έπιδεάοελφοκτόνοι· άλλά τοΰτο είναι τό πρώτον μόνον
τής σωτηρίας τή;
έλησμόνει νά
ή; ψυχή; του καί έλησμόνε
μέρος
της
τιμωρίας
των,
κατόπιν
θά
ύποστώσιν
κτική μαθηματική; καταμετρήσεως.
τή;
τιμωρία;
ετή
τήν
έκκλησίαν
καί
τού;
πτωχούς,
προευεργετη την ζ,/.r.i. n----- .
Βένθαμ.
άλλας
τιμωρίας.
Είς
τήν
έρώτησίν
βαρυτέρας
τι
ήν
περιουσίαν
του
είς
τιμών νά κατασπαταλά ·
μου, έάν καί έγώ έπρεπε νά ύποστώ αύτάς
' II Θεία 11 ρόνοια
συμπόσια καί εύωχία;.
*1Εν
’ άμίλλαι; ποάπεφασισε νά τον φένηραΐς άθλιώτερω;
ρη εί; τήν εύθεΐαν
ό νικήσας.
όδδν. ' II μέραν τινά
Αρχαϊκόν.
ό Τύνδαλο; μετέβη
παρά τινι φίλφ του
δστι; συνεπεία προ;Ή καλλιτέρα θρη
γουμένη; συμφωνία;
σκεία είναι έκείνη
τφ έχρεώστει τ<.
ιι τις.
ίππους. Έπειδή
I. Προυδόμ.
μως ό φίλος ούτο;
ήτο εί θέσιν νά έξοφλήση τήν όφειλήν
Έν τφ έρωτι τδ
του, έζήτησε. νά τδν
παρακολουθεί
αίμα
καταπραύνη παραθέπόδας
τά δάπαρά
των αύτφ πτλούσιον
κρύα.
γεύμα. ΊΕκάθησεν ό
(Ιύγγρος ποιητής.
Ί ύνδαλος; παρά τήν
τράπεζαν,, άλλ’ άμα
ήπλωσε την χεΐρά
Έ εύεργεσία, δ
;γητα,
_.. τά φαγητά,
του προ;
θεν δήποτε έρχεται,
αύτη αίφνης παρέδέον νά γίνηται δελύσε καί έγεινεν ακί
κτή ώς δώρον τών
νητος. Ή παραλυ
. . καί ή σφαίρα είσελθοΰσα μεταξύ ώτίου καί δφθαλμού έφόνευσε τδ θηρίον.
Σενέκας.
θεών.
σία αύτη μετεδόθη με
Η ήρα έν ’Αφρική.
τά τινα λεπτά τή;
ώρας έπίδλου τοΰ σώ
ματος , τδ όποιον
Όπόσον γελοία τυγχάνει ή άνανδρία τών
άπήντησεν ό άγγελος· Τδ ήξιζες· άλλά πρδς
έφαίνετο ώσεί νεκρόν. Ή οικία δλη έγένετο
πειρωμένων
νά καταπνίξωσι τήν εύγνωμοσύνην
τό παρόν είσαι άπηλλαγμένος αύτών πλήν πρό
ανάστατος · μετ’ ού πολύ καθ' απασαν τήν
τών αιώνων! . . . Πάντες οί τήν βαρβαρότητα
σεχε, άναλαμβάνων πάλιν τδ σώμά σου νά μή
πόλιν καί εί; τά πέριξ διεδόθη τδ φρικώδ:εί
ταύτην διαπράξαντες ηυξησαν τήν δόξαν ήν
τιμωρηθής
αύστηρότερον.
Άλλά άς προχωρήII·-·
·ι
■
τούτο συμβάν. Άφ’ ού δέ ή κατάστασις αύτη τοΰ
έζήτουν νά σβύσωσι καί μόνον τδ αίσχος εαυτών
μακράν έχομεν άκόμη όδδν πρό
σωμεν, διότι
<
Τυνδάλου παρετάθη έπί τρεϊς ήμέρας καί τρεϊς
Τάκιτος.
άπηθανάτισαν.
ήμών. — Άφίχθημεν κατόπιν είς υψηλόν, άπόνύκτας έγένετο σκέψις νά ταφή τδ σώμα, άλλ’
τομον δρος, δι’ ού στενή μόνον ύπήρχε δίοδο;·
ούδείς έτόλμα νά προβή, ίκαθότι περί τήν καρ
Έ άληθής άξια, έλεγεν ό Στενδάλ, είναι ώς
άπό το 'έν μέρος; τοΰ στενού εΐχομεν Οειοΰχον
δίαν έφαίνετο διατηρουμένη έτι μικρά τι; Οερό
βισμάς,
ή χρυσαλλίς αύτη τών’Ινδιών, ήτις
τδ άλλο σωρού; πάγων καί χιόνων
πΰρ, άπδ
<
μότη;. Καθ’ ήν δέ στιγμήν τδ πλήθο; συνωπεριβάλλεται
τδ χρώμα τοΰ φοτοΰ, έφ’ ού ζή.
καί άνεμον θυελλώδη,. Τδ δρος ήτο πλήρες
θούμενον
ν οικίαν έπερίμενε τήν ώραν τή;
αγρίων δαιμόνων, οίτινες πανταχόθεν μάς πεκηδεία;,
ό φαινόμενο; νεκρό; άνέζησεν,
ριεκύκλουν καί μάς ήνόχλουν · έκράτουν οί
έζήτησε νά μεταλάβη καί ύπεσχέθη έπισήμω;
Είναι άσύγγνωστος αδυναμία, άν ούχί αναν
δαίμονες ούτοι σιδηράς πεπυρακτωμένας λόγν’ άλλάξη βίον. Ταύτοχρόνω; δέ διηγήθη τί
δρία,
τδ σμικρύνει·? τοΰς ήμετέρους έχθρούς.
χας καί δξείας τριαίνας, δι’ ών έκένταιι>ν τάς
είδε κατά τδ διάστημα τή; νεκροφάνειά; του.
Διδόν.
. γ. .
ψυχ®ί και
έρριπτο·•ν άπό
προσερχομένας
Άφ’ ού ή ψυχή μου έγκατέλιπε τδ σώμα (ούτω;
τών φλογών έπί τοΰ πάγου καί άπδ το>ΰ πάείπε) δέν έγνώριζε πού νά μεταβή καί ποιαν νά
Ιίροκειμένου περί έθνικών αναμνήσεων, άξίαν
1.
—
Ίί-„
Ητο αύτη 4
ή λιιμωρία
γου είςς τάς φλόγας.
τραπή οδόν. Αΐφνη; είδε μέγα πλήθο; άκαπλειοτέραν
έχουσι τά πένθη καί όχι οί θρίαμβοι·
■----- , xa't δολίων.
Κατόπιν ήλθομε·,ν
τών άπιστων
θάρτων πνευμάτων διευθυνομένων πρδ; αύτήν,
έν
τή
κοινή
συμφορά συνεννούμεθα κάλλιον, ή
έντός βαθείας, σκοτεινής καί σεσηπότας άτμού;
τά όποια ού μόνον τήν οικίαν κατέλαβον, δπου
έν
τή
χαρά.
'Ρενάν.
,
έκ τοΰ βάθους τής οποίας
άναδιδούσης φάραγγος,
έκειτο τδ νεκρόν σώμα, άλλά καί τήν πόλιν
ήκούετο ό ρόθος θειούχου ποταμού καί αί κραυγαί
δλην. Ί α πνεύματα ταΰτα ώρμησαν κατά τής
’Αδύνατον στίχος κακώς λελαξευμένος νά ή
καί οίμωγαί τών έν αύτφ εύρισκομένων. 'Υπεράνω
δυστυχούς ψυχή; μου, έπετέθησαν κατ’ αύτή; διά
ποιητικός, ως άδύνατον στίχος έντελής νά μή
τής φάραγγος ήτο γέφυρα έκ σανίδο; χιλίων
τών δνύχων καί δδόντων καί τήν έπέπληττον
Σουλλύ-ΙΙρουδόμ.
ή ώραΐος.
βημάτων μήκους καί ένός μόνον ποδδς πλάτους.
μετά κραυγών άπαισίων ένεκα τών πολλών τη;
(Συλλογή
Άν (Ιο κλέους.)
Αί ψυχαί, αί θέλουσαι νά διαβώσι τήν γέφυραν
αμαρτημάτων. Άλλ’ Έκεΐνο;, δστι; δέν θέλει
ταύτην έπιπτον είς τήν φάραγγα έξαιρέσει δλίγων
τόν θάνατον τοΰ αμαρτωλού, μοί έπεμψε τδν
τινων έκλεκτών ό άγγελος μέ ώδήγησεν άκινπροστάτην "Αγγελον, δστι; έστιλβεν μακρόθεν

94

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 14 26 ’Ιουλίου 1882.

II προσοχή τής Εύρώπης ολοκλήρου είναι
διηνεκώς έστραμμένη προς τήν Αίγυπτον, ένθα
κατά τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας δλως άπροςδόκητα διεδραματίσθησαν συμβάντα. Ό 'Ελλη
νισμός φυσικοί τφ λόγιο συνεταράχθη, διότι έν
Αίγυπτο» ου μόνον πολλοί τών ομοεθνών ήμών
ζώσιν άλλά καί συμφέροντα έλληνικά σπουδαιό
τατα συγκεντροΰνται.
Εύθύς έν αρχή άμα
ηρξαντο θολούμενα τά πράγματα έν Αιγύπτιο,
προμηνύοντα καταιγίδα, ή 'Ελληνική κυβέρνησις
καλώς ποιούσα άπέστειλε δύο τών πολεμικών
αύτής πλοίων είς προστασίαν τών έκεΐ ύπηκόων
της. Ιά πλοία ταΰτα, καί ετερα δύο άποσταλέντα κατόπιν, μεγάλως συνετέλεσαν είς διάσωσιν
πολλών προσφύγων καί μεταφοράν αύτών είς
τήν 'Ελλάδα, ένθα οί δυστυχείς εκείνοι άνθρωποι
άρίστης έτυχον υποδοχής. Διότι ό Έλλην έχει
μέν πολλά ελαττώματα, άλλά, καί τοΰτο όμολογοΰσιν καί αύτοί οί έχθροί του, έχει αισθήματα
ζωηρά καί γενναία. Τά πρό τής Αλεξάνδρειάς
έλλιμενισμένα έλληνικά πλοία δέν περιωρίσθησαν
μόνον είς διάσωσιν 'Ελλήνων υπηκόων, άλλά, κατά
τήν εύαγγελικήν ρήσιν πάντα άνθρωπον θεωροΰντα αδελφόν, παρέλαβον αδιακρίτως πάντας
τούς προσφυγόντας, καί τοΰτο όφείλεται κυρίως
είς τούς άξιωματικούς τών πλοίων τούτων, οΐτινες
καί κατά τήν περίστασιν ταύτην άπέδειξαν τά
φιλάνθρωπε αύτών αισθήματα. Δικαίως λοιπόν
ό πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας Γλάδστων συνεχάρη τόν έν Λονδίνο» πρεσβευτήν τής 'Ελλάδος
κ. Βράϊλαν έπί τή λαμπρα ταύτη τοΰ πολεμικού
τής 'Ελλάδος ναυτικού συμπεριφορά, δί ής ή
Ελλάς περίβλεπτον καταλαμβάνει θέσιν έν τοΐς
έθνεσι τής μεσογείου.
’Εν τοσούτω έν Αιγύπτιο έκρότησεν ώς προεβλέπετο τό ’Αγγλικόν πυροβόλον καί διαρκουσών
ετι τών έν Κωνσταντινουπόλει συσκέψεων τών
άντιπροσώπων τών μεγάλων δυνάμεων έπί τών
Αιγυπτιακών πραγμάτων, έπήλθεν ό έκ μέρους
τών ’Άγγλων βομβαρδισμός τής ’Αλεξάνδρειάς.
Ό ναύαρχος Σέϋμουρ ζητήσας τήν παράδοσιν
τών φρουρίων τής ’Αλεξάνδρειάς, δθεν διά τών
έξοπλισμών ήπειλεΐτο ή άσφάλεια τοΰ στόλου
του καί μή είσακουσθείς παρά τών Αιγυπτίων,
ήναγκάσθη χάριν άμύνης νά προβή είς τόν βομ
βαρδισμόν τών φρουρίων τούτων. Έννοεΐται δτι
άπέναντι τών σφαιρών τών μεγάλων θωρηκτών
τής ’Αγγλίας τά αιγυπτιακά προχώματα δέν
ηδυναντο έπί πολύ ν’ άντισταθώσι, καί πρός τό
εσπέρας ήδη ή λευκή σημαία έφαίνετο κυματίζουσα έπί τών έπάλξεων. Άλλ’ ή λευκή έκείνη
σημαία, παρ’ δλα τά νόμιμα, δέν έδήλου πρόθεσιν είς συνθηκολόγησιν, άλλ’ ύπέκρυπτε σκοπόν
δόλιον, δν μόνον ή φαντασία έχθροΰ ύπουλου
δύναται νά έπινοήση. Διά τής λευκής σημαίας
ό Άραβή πασάς, ό άρχηγός τοΰ δλου κινήματος,
ή ψυχή τής δλης άντιστάσεως, ήθέλησε νά κερΟιση καιρόν, δπως άποσύρων τόν περί αύτόν
στρατόν έκ τών φρουρίων καί έξερχόμενος τής
πόλεως, έν ή προέβλεπεν δτι δέν ήδύνατο έπί
πολύ νά διατηρηθή, παραδώση αύτήν είς τάς
φλόγας καί τήν λεηλασίαν. Έκδίκησις αισχρά,
έπινόησις ψυχής καταχθονίου! Κυματιζούσης
έτι τής λευκής σημαίας αι είρκταί ήνεφχθησαν,
καί στίφη κακούργων σείοντα έν χερσί δάδας
άνημμένας έθετον τό πΰρ είς διάφορα τής πόλεως
μέρη και πρό πάντων είς τάς εύρωπαϊκάς συνοι
κίας και εδιδον τό σύνθημα τής γενικής σφαγής
και λεηλασίας. ’Ανεκδιήγητα είναι τά δεινά α
υπεστησαν κατά τήν αποφράδα έκείνην νύκτα οί έν
τή πόλει ύπολειφθέντες χριστιανοί- άνήκουστα
είσί τά διαπραχθέντα κακουργήματα, είς τήν

περιγραφήν τών όποιων δρθοΰνται αί τρίχες τής
κεφαλής. Μεγάλως έπηνέθη ή εύτολμος διαγωγή
τού Έλληνος κυρίου Γουσίου, διευθυντοΰ τής
Αγγλο-αίγυπτιακής Ιραπέζης, δστις μέ προφανή
τής ζωής αύτοΰ κίνδυνον παρέσχεν άαυλον έν
τή δχυρωθείση οικία του είς πολλούς ξένους,
μεθ’ ών τήν πρωίαν διηυθύνθη πρός τήν προκυ
μαίαν. Τήν έπιοΰσαν ένόησεν ό ’Άγγλος ναύαρχος
δτι ένεπαίχθη αίσχρώς καί άμέσως άπεβίβασε
ναυτας, δπως προληφθώσιν αιματηρότερα1
, σκηναί.
Και τοι ό άριθμός τών ναυτών τούτων ήτο
μικρός ούχ ήττον οί εύτολμοι Άγγλοι διήλθον
εν μεσφ τών φλογών καί τών έοειπίων τάς
παθούσας συνοικίας σώζουτες τούς δυστυχείς
κατοίκους καί άποκρούοντες τούς έξηγριωμένους
κακούργους, τούς δίκην δαιμόνων περιτρέχοντας
τήν πόλιν καί καίοντας καί λεηλατοΰντας. Κατά
τήν περίστασιν ταύτην έτουφεκίσθησαν άμέσως
έμπρησταί συλληφθέντες έπ’ αύτοφόρφ.
Τό
διδακτικόν τοΰτο μάθημα καί ή παρρησία τών
Αγγλων συνετέλεσαν κάπως είς κατεύνασιν τής
ταραχής καί είς καταστολήν τής πυρκαϊάς, ήτις
ήπείλει νά καταστρέψη καί άποτεφρώση τήν
πόλιν ολόκληρον. Όφείλομεν ένταΰθα νά μνησθώμεν και τών 120 Ελλήνων ναυτών, οΐτινες
αποβαντες είς τήν ξηράν συνετέλεσαν μετά τών
’Άγγλων είς διάσωσιν πολλών θυμάτων καί πλεί
στων δσων πραγμάτων, τό όποια είχον άφαιρέσει
εκ τών οικιών και τών καταστημάτων οί κα
κούργοι.
Εν τφ μεταξύ ό φανερώς κατά τής νομίμου
έξουσίας τοΰ άντιβασιλέως κηρυχθείς ύπουργός
τών στρατιωτικών Άραβή πασάς μετά τοΰ πλείστου μέρους τοΰ αιγυπτιακού στρατού κατόρθωσε
νά άποσυρθή έκτός τής πόλεως καί νά καταλάβη
όχυραν είς άπόστασιν μιάς ώρας θέσιν, ένθα
επι τοΰ παρόντος δέν φοβείται τών ’Άγγλων
τήν επίθεσιν. Ό άνήρ ούτος, δστις έπ’ έσχατων
είχεν άποκτήσει τοιαύτην επιρροήν έπί τοΰ
πλήθους καί έπί τοΰ στρατού, δν άγει καί φέρει
κατά βούλησιν, θέλει φαίνεται νά παίξη πρόσωπον άναμορφωτοΰ ή κατακτητού τής Αίγύπτου
όνειρευό μένος δόξαν καί δάφνας. Άήλ’ ή Εύπιόπη είναι σήμερον σύμφωνος νά μή έπιτρέψη
τοιαΰτα στοιχεία άναρχίας- ή Εύρώπη έκηρύχθη
κατ’ αύτού, καί άδύνατος θ’ άποβή αύτω ή πε
ραιτέρω άντίστασις.
Πώς ν’ άντιπαραταχθή
κατά τών ήνωμένων δυνάμεων τοΰ άγγλικοΰ καί
τοΰ γαλλικού στρατού; Πώς νά συντηρήση τόν
στρατόν, δν συνεκέντρωσε περί εαυτόν καί δν
θέλει νά μεταχειρισθή δργανον τών φιλοδοξών
αύτοΰ σκοπών; Μέχρι τίνος προβαίνει ή μα
νία τοΰ φανατικού τούτου δικτάτορος, δστις
μέχρι δολοφονίας τοΰ νομίμου αύτοΰ ήγεμόνος
έσκέπτετο νά προβή, άποδεικνύει ή έπιστολή,
ήν έγραψε πρό τοΰ βομβαρδισμού τής Αλεξάν
δρειάς πρός τόν ’Άγγλον πρωθυπουργόν Γλάδστωνα καί διά τής όποιας τόν ειδοποιεί δτι ή
πρώτη άγγλική σφαίρα ριπτομένη κατά τής
Αίγύπτου θέλει είσθαι τό σύνθημα άγριου πο
λέμου καθ’ δλων έν γένει τών χριστιανών. Επι
δεικτικά! φράσεις άγύρτου! ’Ίσως ή κατά τάς
προλαβούσας ήμέρας άμφίβολος πολιτική τής
γαλλικής κυβερνήσεως ένεθάρρυνε κάπως τά φι
λόδοξα αύτοΰ σχέδια- άλλ’ ήδη ή σύμπραξις
τής Γαλλίας μετά τής Αγγλίας έν τφ αιγυπτιακό
ζητήματι έξησφαλίσθη, καί αί ψηφισθεΐσαι έν τή
βουλή τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας έκτακτοι
πιστώσεις άποδεικνύουσι τρανώς δτι αί δύο αυ
τοί μεγάλα·, δυνάμεις δέν έχουσι σκοπόν ν’ άφήσωσι νά έμπαίζωνται άτιμωρητί ύπό τών στιφών
ενός Άραβή. Μετ’ ού πολύ έν τοΐς αίγυπτιακοΐς υδασι θέλουσιν είσθαι συγκεντρωμένοι άρκοΰσαι δυνάμεις, δπως κατασυντρίψωσι τήν θρασειαν τής άναρχίας κεφαλήν καί έπαναφέρωσι
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τήν τάξιν καί ήσυχίαν είς τήν δεινοπαθοΰσαν
Αίγυπτον.’
Εχοντες ύπ’ δψιν τά μεγάλα συμφέροντα
τοΰ Ελληνισμού έν Αίγύπτω. έκφράζομεν τήν
έγκαροιον ήμών ευχήν όπως δσον τάχιστα ρυθμισθή τό έκκρεμές τοΰτο ζήτημα, καί έπανέλθωσιν οί όμογενεΐς ήμών έκεΐ δπου αί έργασίαι
αύτών τούς καλοΰσιν, διότι ή ευημερία τών με
γάλων έν τφ έξωτερικφ ελληνικών άποικιών
ουσιωδώς έπιδρα έπί τής προόδου καί εύημερίας
τής κοινής πάντων τών Ελλήνων πάτρίδος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ.
Έν Λειψία τή 13/25 ’Ιουλίου 1882.

Ιό χρηματιστήριου ομοιάζει κάπως τήν
στρουθοκάμηλον, ήτις καταδιωκομένη έμπήγει
τήν κεφαλήν της είς τήν άμμον καί νομίζει δτι
έσώθη άμα δέν βλέπει πλέον τούς έχθρους.
Ουτω καί τό χρηματιστήριου βυθίζεται είς τήν
ελπίδα καλής τών δημητριακών εσοδείας καί
άδιαφορεΐ καί διά τήν Αίγυπτον καί διά τήν
βομβοβολησιν τής Αλεξάνδρειάς καί διά τήν
ναυτικήν έπίδειξιν. Δέν έννοοΰμεν νά μεμφθώμεν
διά τοΰτο τό χρηματιστήριον- άπ’ έναντίας
έπαινοΰμεν τήν ευστάθειαν καί πεποίθησιν αύτοΰ,
και θελομεν εν όλίγοις άναφέρει τάς διαφόρους
φάσεις του άπέναντι τοΰ αιγυπτιακού ζητήματος.
Πνιγηρά και βαρεία ήτο ή άτμοσφαΐρα έν
τΦ ΖΡή!χα''ιστηΡί<Ρ
^σφ οί ζώντες διπλωμάται
τών μεγάλων δυνάμεων ώμίλουν- έκπτωσις
ταχεία έπήλθεν είς τά αιγυπτιακά χρεόγραφα
έν Αονδίνφ καί έν Ιίαρισίοις, έν δσφ ύπήρχεν
ιδέα δτι αί διαπραγματεύσεις έπί τοΰ αιγυπτιακού
ζητήματος ήθελον παραταθή. 'Άμα δμως έβρόντησεν ή φωνή τών χαλύβδινων διπλωματών,
άπήντησε τό χρηματιστήριον διά σημαντικής
ύψώσεως- καθότι ή άμφιβολία είχεν άρθή, είχε
λαοει χωράν πράξις, έπισπεύδουσα τήν λύσιν.
Κατόπιν πάλιν ήρξατο τό χρηματιστήριου σκεπτόμενον καί ένδοιάζον άμα ώς διεδόθη δτι ή
Ιουρκία έμελλε ν’ άποστείλη στρατόν είς τήν
Αίγυπτον. Οτε δμως τοΰτο άπεδείχθη ψευδές
ή πρόωρον, δτε ή Αλεξάνδρεια έκαλύφθη ύπό
έρειπίων καί καταστροφής, καί αί δυνάμεις έπανειλημμένως έξέφρασαν τάς άμοιβαίας ειρηνικός
των διαθέσεις, έγκατέλιπεν τό χρηματιστήριου
το ζήτημα τοΰτο καί πεποιθός έπί τή καλή
εσοδεία παρεδόθη είς τήν άνάπαυσιν τάς νέκρας
λεγομενης εποχής. Διό καί όλίγα τά σπουδαία ·
αι άγοραι τών ΙΙαρισίων καί τοΰ Λονδίνου διετελουν κατά τό μάλλον καί ήττον ήσυχοι- άπαξ
μόνον, τήν ήμέραν καθ’ ήν ένεκαινίσθη έν ΓΙαρισιοις τό νεον Δημαρχεΐον, τό Λονδΐνον ύπέστη
έκπτωσιν, καί τά αιγυπτιακά χρεόγραφα όπισθοδρόμησαν μέχρι τών 50.
Π Βιέννη κυρίως είναι σήμερον ή άγορά
τής ύψώσεως- έκεΐ έπιδρώσι κατ’ έξοχήν αί
καλαί περί τής νέας έσοδείας βλέψεις, αΐτινες
πρό πάντων έπηρεάζουσι τάς μετοχάς τών με
γάλων σιτοκομιστριών σιδηροδρομικών γραμμών.
Επήλθε προς τουτοις καί ή εΐδησις δτι μεγάλη
άγγλική όμάς πρόκειται νά παραλάβη παρά τοΰ
οικου Ρότσχιλδ 20 έκατομμύρια φιορινίων
ούγγρικοΰ δανείου πρός 4'/2, καί τούτο έδωκε
τήν έλπίδα νέων μεγάλων έπιχειρήσεων, δπερ
άνεπτέρωσε τό θάρρος. Άλλά πάντα ταΰτα
είναι πομφόλυγες, ας ή νεκρά έποχή ώθεΐ πρός
τήν έπιφάνειαν. Τό βέβαιον είναι δτι ή Πιστω
τική Τράπεζα τής Αυστρίας, περί ής διεδόθη
δτι ένεκα τών μετά τής Αίγύπτου σχέσεών της
ύπέστη ζημίας, δέν έπαθε τοιαύτας·’ ώσαύτως
διεδόθη δτι ό λιμήν τής Τεργέστης έζημιώθη-
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επομένως μικρά έκπτωσις. Κακήν δμως έντύπωσιν παρήγαγεν ή ύπόθεσις τής άσφαλιστικής
Τραπέζης "ή Ιίατρίς”. 'Η έταιρία αυτή, ής
τό διοικητικόν συμβούλιου σύγκειται έξ άριστοκρατών καί γνωστώυ τραπεζιτών, έδωκε κατά
τδ παρελθόν άκόμη έτος καλόν μέρισμα- σήμερον
δμως διαδίδεται δτι τό ύποθετικόν άποθεματικόν
αύτής κεφάλαιον κατηναλώθη προς κάλυψιν τών
μεγάλων δαπανών καί τών ζημιών, καί δτι είς
κεφάλαιον άποθεματικόν 1 ’/a έκατομ. φιορινίων
ύπάρχει έλλειμα 700 χιλ. φιορινίων. Έν τή
τεταραγμένη γενική συνελεύσει τών μετόχων
τής Τραπέζης ταύτης άπεφασίσθη νά γείνη
συγχώνευσις αύτής μετ’ άλλου καταστήματος
τοιούτου είδους καί νά αύξηνθώσι τά άσφαλιστρα
κατά 10 ή καί 12°/θ. Αιτία δέ τής τοιαύτης
καταπτώσεως τής Εταιρίας ταύτης ήσαν τά
ύπέρογκα έξοδα τής διαχειρίσεως (- ρίπου 60 °/θ
τού ακαθαρίστου εισοδήματος) καί αί άλλ :άλληλοι ζημίαι.
Τά γερμανικά χρηματιστήρια άκολουθοΰσι
το τής Βιέννης πρό πάντων. Έκτός τών μετο
χών τών σιδηροδρόμων ζητούνται καί αί μετοχαί
τών μεταλλευτικών εταιριών, καθότι εύνοϊκώταται
έρχονται πανταχόθεν αί ειδήσεις περί τής μεταλ
λευτικής βιομηχανίας. Άπό καιρόν εις καιρόν
καί τά όωσσικά χρεόγραφα άναλαμβάνουσι, καί
τοΰτο συνεπεία τών καλών περί τής έφετεινής
έσοδείας βλέψεων. Κατά πόσον αί βλέψεις αυται
θ’ άνταποκριθώσιν είς τάς προσδοκίας τών κερδοσκόπων, τοΰτο είναι ζήτημα, τό όποιον άκόμη
Λ.
“κεΐτα· ν γούνασι Διός.”

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Αί ζημίαι έν Αλεξάνδρειά, 'Ο τύπος
καί αί τ η λ εγ ρ α φ ι κ αί έκθε σε ι,ς έμεγάλυναν τάς
ζημία; άς ύπέστη κατά τάς: τελευταίας άποφράδας ήμέρας ή δυστυχής π:όλις τής Άλεξανμέγισται,
Αί ζημίαι είναι βεβαίως
ι
δρείας.
ή
έντελής
καταάνυπολόγιστοι · δέν είναι δμως η
στροφή, ήν παρέστησαν ήμϊν αί πρώται έκθέσεις.
Έκ θετικής πηγής μανθάνομεν μέ μεγάλην εύχαρίστησιν δτι οικοδομά·, μεγαλοπρεπείς, καταστή
ματα εύρωπαΐκά, ναοί καί σχολεία διεσώθησαν
έκ τής δεινής καί φρικώδους πυρκαϊάς, ητις
έλυμαίνετο έπί ήμέρας τήν πόλιν έκείνην. Έν
τή πλατεία τών Προξένων τό Δικαστήριον, ή
λέσχη Μεχμέτ Άλή, ή οικία St. Marc, ή
άγγλική Εκκλησία διεσώθησαν. Ή οδός Σερίφ
πασά έπαθε ζημίας άλλ εις το άκρον αύτής.
'Όλα·, δέ αί οικοδομά·, έν τή όδω τοΰ Χρηματι
στηρίου έμειναν άβλαβεΐς. I ό μέγα μαγαζεΐον
Μονφερράτου είναι άνοικτόν καί έργάζεται- τό
τηλεγραφεΐον είναι άνέπαφον καί ό τηλέγραφος
λειτουργεί. Αί μεγαλοπρεπείς οικία·.Άντωνιάδου,
Τσούρου, Δαχάν κ. άλ. διεσώθησαν- ώσαύτως
καί τό κατάστημα τής Αιγυπτιακής I ραπεζης,
δλαι αί εκκλησία·., το Προξενεΐον τής Ιταλίας,
τά Νοσοκομεία, τό κατάστημα τού Credit
Lyonnais, ό σταθμός τοΰ σιδηροδρόμου, το
θέατρου,
Ιεατρον, τό υδραγωγείου κ. άλ. Ίό χωρίον
'Ράμλι ούδέν έπαθε. Τό προξενεΐον τής ΓΙορτογαλλίας, τά μαγαζεΐα τής Πλατείας τοΰ Άχυρου
έλεηλατήθησαν.
Η όδός τών Αδελφών του
Ελέους έπυρπολήθη έν μέρει- τό άκρον τής
όδού Σερίφ καί τής τοΰ Ταχυδρομείου είναι
σωρός έρειπίων, ώσαύτως καί τό Προξενεΐον τής
Αγγλίας, τό έμπορικόν Τυπογραφεΐον, καί δλαι
σχεδόν αί οίκίαι τής λεωφόρου 'Ράμλι.

Ήφαίστιον φαινόμενον.
Φαινόμενου
ήφαίστιον ένθυμίζον κατά τι τήν άρχαίαν κατα
στροφήν τών Σοδόμων καί Γομορρών άναφέρεται
λαβόν χώραν εσχάτως πλησίον τής Ιαρσοΰ.
’Ιδού πώς περιγράφει αύτό ή άραβική έφημερίς
"Έλ Τσεβαιβ”, έξ ής άποστώμεν τήν εξής
περικοπήν ■
Εις άπόστασιν τριών ώς έγγιστα ώρών άπό
τής Ταρσού ύπάρχει δροπέδιον, Καρά 1 αλά
καλούμενον καί έπί μίλια πολλά έν μέσω ύψηλών
ορέων έκ.· ιεινόμενον. Τήν 18’<'’ τοΰ παρελθόντος
Ιουνίου οί κάτοικοι τού οροπεδίου ήκουσαν
αίφνης ύπόγειον βόμβον :οσοΰτον ισχυρόν, ώστε
έντρομοι έξήλθον τών οικιών, ζητοΰντες σωτηρίαν έν ύπαίθρω.
Κατελήφθησαν δέ ύπό φρίκης ίδόντες οτι
τό δροπέδιον ολόκληρον, ύψωθέν ώ ς διά μαγικής
δυνάμει»; έπί 5
έξ- πόδας,
-ί'~- διερράγη ■μετά φοβέρας
έκπυροσκροτήσεως ώς όγκωδεστάτη γηίνη πομφόλυξ. Εκεΐ δπου πρό μικρού ύπήρχε πεδιάς
εύφορος καί χλοερά ήνειύχθη βαθεΐα, χαίνουσα
φάραγξ, έξ ής άνέβλυζεν ύδωρ άκάθαρτον] καί
αλμυρόν μετά τοσαύτης ορμής, ώστε σχεδόν έν
λίμνη εύρεΐα. Δύο
ροπή οφθαλμού έσχηματίσθη
έ _
οίκίαι χωρικαί εύρισκόμεναι
τή θέσει έκείνη
εύρισκό μεναι έν τη
ού μόνον κατέπεσον,
έπεσον, άλλά και έγέυοντο άφαντοι
εντός τού
τοΰ χαίνοντος ρήγματος μετά τών περιε
χομένων αύτών. Αί ύπόγειοι έκπυροσκροτήσεις
έξηκολούθουν έπί
ικανήν δειλοί δέ τινες
:ί ώραν ικανήν
άνθρωποι κατελήφθησαν ύπό τρόμου νομιζοντες
δτι έπέστη ή συντέλεια τών αιώνων. Επι μιλιά
ολόκληρα ή άτμοσφαΐρα ήτο πεπληρωμένη αφο
ρητών θειούχων άτμών, καί μόλις μετά παρέλευσιν ώρών τινων έφαίνετο δτι τά ύπόγεια
στοιχεία ήρξαντο ήσυχάζοντα. Έν τω μεταξύ
έφθασεν έκ Ταρσού έπιτροπή, ήτις άμέσως προεβη
είς καταμετρήσεις καί έβεβαιώθη δτι τό ύδωρ
έξηκολούθει άναβαΐνον. Τό ύδωρ τοΰτο ήτο αλ
μύρον πολύ καί θερμύτατον. 11 αύτη εφημερι
‘;τει δτι ή αύξησις
προσθέτει
αύξησ· τοΰ υδατος έξηκολούθησεν έ πί οκτώ δλας ήμέρας, καί δτι κατά πάσαν
' ''
πιθανότητα
έν τή
θέσ: ι έκείνη θέλει σχηματισθή
Ί
μεγάλη αλμυρά λίμνη. Καθ’ ήν ώραν συνέ,ά
βαινον τά δλως έκτακτα ταΰτα φαινόμενα παρά
αύτοΰ
τήν Ταρσόν έν Σμύρνη, έν Χίω καί μέχρις
τοΰ Παρνασσού, ήσθάνθησαν ισχυρά; τής γής

δονήσεις.
Νόθευσις τοΰ ελαίου, Μία τών νοθεύ-.
σεων τών τελευταίων τούτων έτών είναι ή νόθευσις τοΰ έκ τής έλαίας έλαίου, ήν όφείλομεν
είς τούς φιλοχρήματους Αμερικανούς,ς. Μέχρι
πρό μικρού οί σπόροι τοΰ βαμβακος έρρίπτοντο
ώς έντελώς άχρηστοι. Έν 'ΐΑμερική έπενοήθη
κατά πρώτον ό τρόπος τής χρησιμοποιήσεως
αυτών, καί τής διά έκθλίψεως ϊιπαραγωγής έλαιου,
δι’ ου μετά πολλής έπιτυχίας νοθεύεται τό έκ
τής έλαίας έλαιον. Έκ χιλίων χιλιόγραμμων
σπόρων ίέκθλίβονται 133 χιλιόγραμμα έλαίου,
χρησιμεύοντα είς τήν κατασκευήν τοΰ σάπωνος
καί τών χρωμάτων, πολλάκις δέ καί είς φωτισμόν.
Σήμερον παράγονται έν Αμερική 70 χιλιάδες
έκατόλιτρα τοιούτου βαμβακελαίου, ών τά 2/ε
μεταφέρονται είς Ευρώπην πρός νόθευσιν τοΰ
κοινού έλαίου. Δυστυχώς δυσκολωτάτη άποβαίνει ή άνακάλυψις τής σπουδαίας ταύτης νο
θεύ σεως.

ΕΚ ΤΟΥ Π0ΧΕΙΡ0Υ.
Τόν Αλέξανδρον Δυμάν, τόν διαπρεπή μυθιστοριογράφον, κατηγοροΰσιν ώς εις ακρον φιλάρ
γυρου. Αύτός δμως προσπαθεί διά παντός τρό
που ν’ άπαλλαγή τής κατηγορίας ταύτης καί
προσποιείται συχνότατα άδιαφορίαν πρός τά χρή

»-

ματα, "Εν τινι έσπερίδι έδιηγεΐτο κατ’ αύτάς,
δτι είς το διάστημα τών τελευταίων δύο έβδομάδων είχε ζημιωθή είς έπιχείρησίν τινα 25 χιλιάδας φράγκων, 'καί δμως, προσέθηκεν, ούδέ
λέξιν είπον περί τούτου’ — Τό πιστεύω, άπήντησε ζωγράφο; :ις εύρισκόμένος έκεΐ- ή μεγάλη λύπη είναι π ά ν τ ο τ £ σιωπηλή.

'Η χαρίεσσα βαρωνίς Σ . . . παρεπονεΐτο εις
τινα φίλην της περί τής ύπερβολικής βλακίας
τοΰ συζύγου αύτής.
- Άλλά τον έγνώρισες πρίν τόν ύπανδρευπαρετήρησεν ή φίλη- έπρεπε νά έννοήσης
τήν ελλειψιν τών διανοητικών :ου δυνάμεων,
— Δυστυχώς, φιλτάτη μου. ούδείς μοί τό
είπε προηγουμένως.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
κ. A. I. Σ . . . είς Γαλάμον Έπιστολή σας
έλήφθη- εύχαριστούμεν πολύ διά τήν φροντίδα
καί άναμένομεν άποτέλεσμα. — κ’"' Μ. Ζ . . .
είς
Εύχαριστούμεν διά τήν σταλεΐσαν
φωτογραφίαν έλπίζομεν δτι συντόμως θέλομεν
λάβει καί τήν συμπλήρωσιν τοΰ έργου. Εθνο
γραφικά! μελέται ένδιάφέρουσι πάντοτε. —
κ” Α. Σ. . . είς Malvern (Αγγλίας)· Χαίρομεν
δτι έλάβετε άσφαλώς τό άποσταλέν ύμΐν θέ
λομεν συμμορφωθή πρός τήν έπιθυμίαν σας δια
τά περαιτέρω. ■— κ. Κ. Σ . . . είς Κωΐ’ΐίται·τιΐ'οΰπολιΐ’· Επειδή ήρωτήσετε ήμας μετ’ ένδιαφέροντος άν ύπάρχη λεπτομερεστέρα έκθεσις
περι τής τύχης τοΰ ληρώματος τοΰ ναυαγήσαντος πλοίου Jeannette , Σάς λέγομεν δτι
χθές έλάβομεν τό :τελευταίου ημερολόγιου τοΰ
πλοιάρχου Delong, τοΰ οποίου μετάφρασιν θέλομεν δημοσιεύσει διά. τού προσεχούς τεύχους.
— κ. X. Β . . . είς Κίρκυραν Κατά τήν έπιθυμίαν σας τά φυλλάδια τοΰ " 'Εσπέρου” θέλουσιν άποσ- ίλλεσθαι ύμΐν τοΰ λοιπού είς Κέρκυραν. — κ. Α. Κ. Π . . . είς Afpijtfor· Έπιστολή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Δείγματα
Δ. 11
σταλήσονται ύμΐν. — κ.
κ.’ 11.
Π. Δ.
11 .. .. . είς Aeμη<7όΐ’· Στερούμεθα πρό πολλοϋ είδήσεών σας.
Τό σταλέν δέμα περιήλθεν άσφαλώς είς χεΐρας
σας; Τό έξ Αγγλίας βιβλίον έλήφθη.

QPAI ΣΧΟΛΗΣ.

Πρόβλημα Άρ. 3.

Λευκά.

Τά λευκά άρχίζουσι καί κερδίζουσιν εις
τρεις κινήσεις.

[Άρ. 30.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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— ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19.
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

EAU DE COLOGNE.
Το άριστον και μόνον γνήσιον κατά τάς πρωτοτύπους
συνταγάς τοΰ έφευρετοΰ κατασκευαζόμενον "Υδωρ τής Κο
λωνίας εΰρηται παρά το Κυρίω
*
ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΙΝΑ
*
JLLICIIS-PLATZ No. 4

έν ΚΟΛΩΝΙΑ
,
*

προνομιούχο» προμηθευτή πολλών αύτοζρατοριζών και βασιλιζών αυλών, ζατόχω τών μεταλλίων καί βραβείων πασών τών
παγκοσμίων εκθέσεων. Έφιστώ τήν προσοχήν τών αγο
ραστών, δτι έκαστη φιάλη τοϋ αρωματικού τούτου
υδατος δέον νά φέρη τό όνομα Johann Maria Farina,
καί τήν διεύθυνσιν

Jiilichs-PIatz No. 4.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ!
ΙΔΕ'ΓΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
Οί πράκτορος -ήί πτωχεύσεως τοϋ με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοΰ έργοστασίου" πωλοΰσίν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωαιν. Έμβάζων τις τά ποσόν 20 φράγκων (7| διά
ταχυδρομικής έπιταγής, δπου τούτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τρα·
πέζης έκ τοϋ άρίστου άγγλο-βρεταννικοϋ
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα.
ΙΙά; πραγγέλιοδότης λαμβάνει καί έγ
γραφον έγγύησιν περί διατηρήσεως τής
λευκότητας τών σκευών έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ώοαίας λεπίδας,
0 περουνια μονοκόμματα,
β κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλο·
βρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοϋ καφέ επίσης,
1 μέγα κοχλιαρίου τής σούπας
1 βαρύ κοχλιαρίου διά τό γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιριού έκ. τοϋ
αύτού μετάλλου,
6 άγγγικά φιλτζάνια,
1 πιπερο'ίήκην ή ζακχαροΟήκην,

6
6
6
4
1
2

15 27 ’Ιουλίου 1882.

LEIPZIG.

κομψώς είργασμένα φιλτζάνια,
ώοΟήκας,
κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
ζακχαροθήκας μικράς,
τρυπητόν τοϋ τεϊου,
πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αιίίουσαν.

64 τεμάχια έν δλω.
Είς άπόδειςιν δτι ή παρούσα γνωστοποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συσκευή
αύτη δέν άρέση τιρ αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘0 έπιΟυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων ταυ, άς άποτανόή,
δσιρ ύπάρχουσιν άκόμη τοιαϋται συσκευαί,
μετά πάσης πεποιΟήσεως καί κατ’ ευ
θείαν πρός τόν

J. Η. Rabinowicz είς Β
*ί)·>·ψ·,
Κεντρικήν αποθήκην τοϋ Άγγλο-βρεταννικοϋ έργαστασίου

W1EN Η. ScHJFl’AMTSGASSE 20 a.
11αρ’ έμοί εΰρηται, άντί 50 centimes
τά κουτίον, καί κόνις άξιόλογος πρός κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.

ΕΛΛΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

i92

Λΰτ ^amilien unb Eefecirfel, Sibliotfyefen, hotels, Cafes unb Xeftaurationen.
διδάκτωρ Γερμανικού Πανεπιστημίου (μέ τόν βαθμόν
"λίαν καλώς”) κάτοχος τής Γερμανικής, τής Γαλλικής
καί έν μέρει καί τής ’Αγγλικής, δέχεται άπό τοΰ

προσεχούς Σεπτεμβρίου πρόσκλησιν ώς Διευθυντής
ή Καθηγητής δημοσίου Γυμνασίου ή ιδιωτικού Σχο

3

λείου έν Έλλάδε, Τουρκία ή, κατά προτίμησιν, έν τή
Εσπερία παρά τινι τών μεγαλειτέρων 'Ελληνικών κοι

Probe-II umntern gratis unb franco.

Zlboitnenicnts-preis »ierte[jal?rltd> 6 lilatf. — §u bejicbcn bnrdj aile Stidibaiibiungcn unb poflanffaHett.

(Eypebition ber ^nflrirfen ^cttung in ieipjig.

νοτήτων.
Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή Διεύθυνσις τοΰ

Εσπέρου.

|158

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

Η ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΥΞΙΣ,

τού

προνομίου τοΰ καθηγητοΰ Klinkerfues,

Γ. ΔΡΟΥΙΌΤΛΙΝΟΤ

αναγγέλλει ανευ ύπο λογισμού τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ καιρού μεταβολήν. Τό έργαλεΐον
τοΰτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον καί ύπό επιστη
μονικήν καί υπό πρακτικήν εποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.
Τιμή αύτοΰ μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 21.,.
Προγράμματα άποστέλλουται δω ρέαν. Εΰρηται μέχρι νεωτέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοΐς

άναδέχεται τήν ταχεΐαν καί
κομψήν έζτέλεσιν παντός έργου
έπιστημονιζοΰ, είκονογραφιζοϋ
καί άλλων. ΓΙρός δέ καί έκτύπωσιν είς

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

μετ’ άρίστης καί άζριβεστάτης
έκτελέσεως καί έπί τιμαΐς λίαν
συγκαταβατικαϊς.
|1ΙΟ

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑ
ΤΟΛΗΣ

ΓΝΩΣΤ0Π01ΗΣΙΣ.

’Επειδή έπανειλημμένως ζητείται ό πρώτος Τόμος τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ, τοΰ οποίου τά τεύχη έςηντλήθησαν, ή Διεύθυνσις γνωστοποιεί
δτι θέλει προβή εις άνατύπωσιν αύτοΰ, άμα ώς συμπληρωθώ ό άριθμός τών συνδρομητών, ό άπαιτούμενος πρός κάλυψιν τής δαπάνης.
"Οθεν παρακαλοΰνται οι έπιθυμοΰντες ν’ άποκτήσωσι τόν Α'. Τόμον νά είδοποιήσωσι περί τούτου έγκαίρως τήν Διεύθυνσιν (Leipzig,
Elster-Strasse No. 19). ΊΙ τιμή τοΰ άνατυπωθέντος πρώτου Τόμου έσεται ή αύτή, ήτοιφράγκων τεσσαράκοντα, ανευ προσθήκη;
ταχυδρομικών τελών.
Συντάκτης· Αρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΔΟΣ έν ΛΕΙΨΊΛι.

EL8TEB-8TR. 19.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΓΝΔΟϊ έν Βερολίνψ καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΓΓΟΓΛΙΝΟΓ έν Λειψίφ.

