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ΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
(Μετά είκόνος, δρα σε?.. 97.)

Ή κτίσις και ό συνοικισμός τής πρωτευούσης 
ταύτης πόλεως τής δρεινής μέν και πετρώδους 
άλλ’ εδάνδρου Ηπείρου αγνοούνται ακριβώς, ώς 
επίσης ό κτίτωρ και συνοικιστής. ’Άννα ή 
Κομνηνή έν τή "Άλεξιάδί” τούτέστι τή περι
γραφή τοΰ βίου και τών κατορθωμάτων τοϋ πα- 
τρος αύτής Αλεξίου, αποδίδει τήν κτίσιν τής 
πόλεως τών Ίωαννίνων είς τδν αδελφόν αυτής 
Ίωάννην (1081 Μ. X.). Άλλ’ ή ειδησις αΰτη 
ελέγχεται ψευδής, καί ή πρωτεύουσα τής ’Ηπεί
ρου, κατ’ άρχάς Ίωαννίνη καλούμενη, οί δέ 
κάτοικοι Ίωαννινιώται, ώς άμεταβλήτως είς τι 
ανέκδοτον χειρόγραφον τής 1Γ'. έκαντοταετηρίδος 
εύρισκόμενον έν τινι κολλεγίω τοΰ Όξωνίου φέ
ρεται, μετά ταΰτα δε Ιωάννινα — Ίωαννΐται, 
φαίνεται πολύ τής έποχής ταύτης προγενεστέρα. 
Κεΐται δέ ή πόλις έπί τής δεξιάς όχθης τής 
ομωνύμου λίμνης, έν τφ μέσφ τής όποιας μικρά 
καί βραχώδης έξέχει νήσος, άπδ τής κορυφής 
τής όποιας ή άποψις τής πόλεως είνε ειλημμένη. 
Ί δ φρούριον, ού τίνος τδ έν τή είκόνι φαινόμενον 
προσώπου άποτελεΐται έκ φυσικών βράχων, κεΐται 
επί τίνος μικρας χερσονήσου καί περιβρέχεται 
άπό τών τριών αύτοΰ πλευρών ύπό τών γλυκέων 
καί διαυγών τής λίμνης ύδάτων, κατά δέ τήν 
τετάρτην αύτοΰ πλευράν χωρίζεται δΐ εύρείας 
άπδ τής ξηράς τάφρου. Δύο υψηλά καί λιθό
κτιστα τουρκικά τεμένη, έπί βάσεων αρχαίων 
χριστιανικών ναών, κατέχουσι τάς πρδς τήν 
λίμνην άζρας τοΰ φρουρίου καί άποτελοΰσιν ού
τως εικον.ζώτατα τούς δφθαλμούς τοΰ δικεφάλου 
άετοΰ, δν ώς γνωστόν, ή πόλις τών Ίωαννίνων 
απεικονίζει. Αί οδοί τών Ίωαννίνων είσίν ώς 
έπί το πλεΐστον άρρυθμοι καί σκολιαί, αί δέ 
συνοικίαι διακόπτονται άλλήλων πολλαχοΰ ύπδ 
μακρών δθωμανϊκών νεκροταφείο;·/. Μόνην έξαί- 
ρεσιν ποιεί ή μετά τήν πυρκαϊάν τοΰ 1869 λι
θόκτιστος καί συμπεπυκνωμένη άνεγερθεΐσα άγορά 
τής πόλεως, άποτελοΰσα δύο μακράς καί όπωσοΰν 
εύθείας γραμμάς.

0 άκριβής πληθυσμός τών κατοίκων είνε 
άγνωστος, δέν άφίσταταί τις όμως πολύ τής άλη- 
θειας ύπολογιζων τούς σημερινούς κατοίκους 
τών Ίωαννίνων είς 23—25,000 ών τά. 2/3 είσίν 
"Ελληνες χριστιανοί τδ δέ έτερον τρίτον ’Οθω
μανοί καί Ίσραηλΐται. Έπί Άλή, ώς γνωστόν, 
τά Ιωάννινα ήσαν πολυανθρωπότερα περιλαμ- 
βάνοντα περί τάς 40,000 κατοίκων.

Τδ κλίμα τών Ίωαννίνων είνε εύκραές 
καί υγιεινόν, διότι τά λιμναία υδατα δέν μέ- 
νουσιυ αδρανή, άλλ’ άδιαλείπτως κινούνται. 
Αξιοσημείωτου δέ μετεωρολογικόν φαινόμενον 
παρατηρεΐται καθ’ όλον τό φθινόπωρου καί κατά 
τινας τοΰ χειμώνος ήμέρας. Ή άτμοσφαΐρα 
δήλα δή καθ’ δλην τήν έκτασιν τής πόλεως καί 
τής λίμνης ώς καί όλου τοΰ λεκανοπέδου, έπί 
τοΰ όποιου κεΐται ή πόλις τών Ίωαννίνων, έν 
ήμερα εύδία καλύπτεται αίφνιδίως ύπό πυκνής 
καί φαιάς δμίχλης, ήτις ότέ μέν περί τήν με
σημβρίαν, ότέ δέ καί βραδύτερου αίρουμένη δια- 
ζωννύει γραφικώτατα τήν έπί τής άντίπεραν 
όχθης “ή? λίμνης παραφυάδα τοΰ Πίνδου, τό 
κοινώς Μιτσικέλιον καλούμενον όρος, άπδ 
τους πρόποδας τοΰ όποιου διαυγέσταται ζαί ψυ
χρότατα·. πηγαί υδατος άναβλύζουσι, περί τάς 
όποιας τας έσπέρας τών καυστικών ήμερων τοΰ 
θέρους πλεΐστα όντως άρχαϊκά άκάτια φέροντα 
εύθύμους ομίλους συνωθοΰνται. Διότι ή κατά 
τδ θέρος περί τά υδατα ταΰτα διατριβή είνε ή 
μόνη διάσκέδασις τοΰ Ίωαννίτου. Καί δτε άρ- 
γυρά καί πλησιφαής έκ τοΰ Πίνδου ή Εκάτη 
προβάλλη καί αί χρυσίζουσαι αύτής άζτΐνες έπί 

τών ύδάτων τής λίμνης πίπτουσαι θλώνται καί 
φωτίζωσι τδν μικρόν καί εύθυμου στολίσκον, 
δστις διασχίζει τήν λίμνην, είνε τή αλήθεια 
θέαμά τι κατανυκτικώτατον καί μαγευτικόν!

Οί Ίωαννΐται έταξειδεύοντο άλλοτε εις Βε
νετίαν, Τεργέστην, Νεάπολιν καί Ί’ωσσίαν, ένθα 
σπουδαία χρηματικά ποσά άποθησαυρίζοντες διέ- 
θετον αύτά μετ’ άπαραμίλλου φιλοπατρίας ύπέρ 
τής πεφιλημένης, πλήν ταλαιπωρουμένης πα- 
τρίδος, έν ή δμως τά γράμματα καί ή παιδεία 
ήκμαζον · διό εύστόχως ήδύνατό τις νά όνομάση 
τά Ιωάννινα τάς νέας τής τουρκοκρατουμένης 
'Ελλάδος ’Αθήνας. Καί τφ δντι έν φ καθ’ δλας 
τάς άλλας έλληνικάς χώρας, εξαιρέσει δλίγων 
τινών, βαθύς ό τής άμαθείας ζόφος έπεκράτει, 
έν Ίωαννίνοις κατά τήν 17Τ·'· καί IS1·'' εκατον
ταετηρίδα έδιδάσκοντο τά γράμματα καί αί έπι- 
στήμαι ού μόνον είς τήν ηπειρωτικήν άλλά καί 
είς τήν έκ τής λοιπής Ελλάδος διψώσαν καί 
φιλομαθή νεολαίαν. Άνδρες δέ, ών τά δνόματα 
τυγχάνουσι τοΐς πάσι γνωστά καί σεβαστά έδί- 
δασκον έν τοΐς τών Μουσών φυτωρίοις, ό Βησ
σαρίων, ό Σουγδουρής, ό ’Ανθρακίτης, δ γεω
γράφος Μελέτιος, Ευγένιος ό Βούλγαρις, ό Τα- 
λίδας καί οί τής τούτων χορείας. ’Αλλά καί 
κατά τάς τελευταίας τέσσαρας τοΰ παρόντος αί
ώνος δεκαετηρίδας ή Ζωσιμαία Σχολή κατ’ 
άρχάς ύπδ τήν διεύθυνσιν τοΰ ’Αναστασίου Σα- 
κελλαρίου καί είτα ύπδ τήν τοΰ τφ Πανελλήνιοι 
διά τά εύμέθοδα διδακτικά αύτοΰ βιβλία γνωστού 
Σπυρίδωνος Μανάρη καί γεραροϋ νυν Γυμνασι
άρχου πλείστους τής παιδείας έςήγαγε σκαπανείς 
καί πολλούς διδασκάλων έξέπεμψε λεγεώνας, 
οΐτινες ού μόνον καθ’ δλην τήν ’Ήπειρον καί 
Μακεδονίαν άλλά καί έν Θράκη καί Μικρά 
’Ασία έδίδαξαν τά έλληνικά γράμματα καί τήν 
έλληνιζήν παιδείαν.

Τά Ιωάννινα κέκτηνται έκ διαφόρων κληρο
δοτημάτων εισόδημα τετρακοσίων περίπου χιλι
άδων φράγκων, δΐ ών συντηρούνται άπαντα τά 
εκπαιδευτικά καί φιλανθρωπικά τής πόλεως κα
ταστήματα. Τά τελευταία δμως ταΰτα (τά φι
λανθρωπικά) δέν εύρίσκονται άτυχώς είς άνθηράν 
κατάστασιν, έκτδς τοΰ Γεροντοκομείου, οπερ δφεί- 
λει τήν μεταρρύθμισιν καί ακμήν του είς τήν 
βυρσοδεψικήν τριανδρίαν Γ. Γλίναβον, Γ. Χαζήν 
καί Κ. Χρυσοβιτσινόν. Έν γένει δέ τά τής 
διαχειρίσεως τής σπουδαίας ταύτης έθνικής πε
ριουσίας ήδύναντο έπί τδ βελτιώτερον νά μεταρ- 
ρυθμισθώσιν. Δς,

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ 
ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ DELONG.

Έν τινι τών προλαβόντων τευχών τοΰ “Εσπέ
ρου” (άρ. 29) είπομέν τινα περί τής εύρέσεως 
τών πτωμάτων τοΰ πλοιάρχου τής Jeannette 
καί τών δπαδών αύτοΰ ύπδ τοΰ άρχιμηχανικοΰ 
Μελβίλ. Σήμερον δέ μεταφέρομεν έν ταΐς στή- 
λαις ήμών τδ ήμερολόγιον τοΰ δυστυχοΰς πλοι
άρχου, δπερ άπεστάλη εσχάτως τφ έπί τών 
Ναυτικών υπουργώ τών 'Ηνωμένων τής ’Αμε
ρικής Πολιτειών. Τδ ήμερολόγιον τοΰτο ή μάλ
λον είπεΐν αί τελευταΐαι αύται σημειώσεις τοΰ 
νέου τής επιστήμης θύματος είσί σελίδες θλι- 
βεραί, πλήρεις ζοφερών εικόνων καί σπαραξι
κάρδιων σκηνών, είσίν ώς απηχήσεις τινές άλλου 
βίου, άλλης έποχής, καί άναζαλοΰσιν είς τήν 
μνήμην ήμών τό ήμερολόγιον έκεΐνο τών 'Ολ
λανδών ναυτών, οΐτινες διαχειμάσαντες έπί τής 
έρήμου νήσου Ίάν Μάϋεν έν έτει 1633 οίκτρώς 
μέχρι τοΰ τελευταίου κατεστράφησαν.’

Αί σημειώσεις τοΰ πλοιάρχου Belong άρ

χοντα·. έκατδν ένδεκα ήμέρας μετά τήν έγκατά- 
λειψιν τοΰ πλοίου καί περιλαμβάνομαι τδ χρο
νικόν διάστημα ένδς μηνός, άπδ 1 μέχρι 30 ’Οκ
τωβρίου. Καί κατ’ άρχάς μέν είσί κάπως έκτε- 
ταμέναι, βαθμηδόν δμως καθίστανται λακώνιζα! 
καί άπολήγουσιν είς διακεκομμένα; μόνον φρά
σεις. Άπεικονίζουσι δηλαδή τήν φρικώδη τών 
ταλαίπωρων έκείνων άνδρών άγωνίαν.

“Τή 1 ’Οκτωβρίου τδ πρωί ειχομεν μόνον 
ήμίσειαν λίβραν κρέατος ρέννου δΐ έκαστον καί 
τέϊον. Ό ιατρός άπέκοψε τφ δυστυχεί Έριξώνι, 
τούς πεπηγμένους δακτύλους τών ποδών. Τέσ
σαρας ήμέρας ειχομεν διέλθει έν έγκατελελει- 
μένη καλύβη περιμένοντες νά παγώση ό ποτα
μός, δπως μεταβαίνοντες είς τήν άλλην όχθην 
φθασωμεν είς άποικίαν τινά. Έβαίνομεν έπί 
τοΰ πάγου καί ένομίζομεν ήδη ότι εύρισκόμεθα 
έπί ένδς τών κυρίων βραχιόνων τοΰ ποταμού 
Λένα· άλλά δυστυχώς οί χάρται, ους ειχομεν 
τών μερών τούτων ήσαν έντελώς λελανθασμένοι. 
Τήν νύκτα τής 1 πρδς τήν 2 ’Οκτωβρίου διήλ- 
θομεν ύπδ ένα βράχον διότι δέν ευρομεν κα- 
λύβην. 'Η άτμοσφαΐρα ήτο καθαρά, άλλά τδ 
ψΰχος δριμύ. Τήν έσπέραν ύπήρχε πάλιν έλ- 
λειψις κρέατος· ήνάψαμεν μικράν πυράν, όπως 
θερμανθώμεν. Τήν έπιοΰσαν 3 ’Οκτωβρίου δέν 
ειχομεν ή μόνον τέϊον καί δλίγον έγχώριον άρτον, 
μεθ’ δ έπρεπε νά καταφύγωμεν είς τήν σφαγήν 
τοΰ μόνου ύπολειφθέντος σκύλου μας. "'0 θεός 
νά. εύσπλαγχνισθή ήμών!” 'Ο Έριξων έξησθένει 
έπί μάλλον καί μάλλον. '0 Ινδός Άλέξις άπε
στάλη πρδς κατόπτευσιν καί εύρεν είς δύο δια
φόρους θέσεις καλύβας. ’Επροχωρήσαμεν μετά, 
πολλοΰ κόπου πρδς τδ μέρος, δπου έφαίνετο 
ή καλύβη, άλλά πλησιάσαντες εΐδομεν δτι 
ήτο μόνον οπή τις τοΰ εδάφους, άλλ’ ούδέν 
ίχνος κατοικίας. Έσκηνώσαμεν ύπδ τήν σκέπην 
μικροΰ βράχου καί έσφάξαμεν τδν σκύλον. Έκ 
τών σπλάγχνων αύτοΰ προητοιμάσθη καρύκευμα. 
'0 ιατρός καί έγώ δέν ήδυνήθημεν νά φάγωμεν 
έξ άηδίας. Τδ κρέας τοΰ σκύλου έζύγιζεν 27 
λίβρας · ήνάψαμεν πυράν καί τδ έσπέρας τινές 
τών συνοδοιπόρων μας έπιον οινόπνευμα δπως 
άνακτήσωσι δυνάμεις. Ή νυξ ήτο μελαγχολική· 
ό "Εριξων, δστις μετεκομίζετο έπί φορείου, είχε 
παραλαλήματα έκ τοΰ πυρετοΰ. Τδ ψΰχος ήτο 
δριμύτατον καί έφοβούμην διά τούς άσθενεστέρους 
μεταξύ ήμών. Τήν 4 ’Οκτωβρίου μόλις εχάραξεν 
έγκατελείψαμεν τήν θέσιν έκείνην άφ’ ού έπίομεν 
δλίγον τέϊον. Τήν δγδόην πρωινήν ώραν έφθά- 
σαμεν είς έγκαταλελειμμένην καλύβην, έν ή 
ήδυνήθημεν ν’ άνάψωμεν καλήν πυράν καί νά 
θερμανθώμεν. Αί στιγμαί τοΰ δυστυχοΰς Έρι- 
ξώνος ήσαν, καθ’ α μάς είπεν δ ιατρός, μεμε- 
τρημέναι, διότι ενεκα τοΰ ψύχους τής προλα- 
βούσης νυκτός αί δυνάμεις του είχον έξαντληθή. 
Πρίν ή κατακλινθώμεν άνέγνωσα τάς εύχάς τών 
άγωνιώντων. Τήν έπιοΰσαν είς τάς 10 τήν 
πρωίαν εξήλθεν ό Άλέξις είς θήραν · πλήν περί 
τήν μεσημβρίαν έπανήλθεν άπρακτος καί κατα
βρεγμένος, διότι δ πάγος, έφ’ ού έβαινεν, είχε 
Οραυσθή αίφνης ύπδ τούς πόδας του. Τήν 
εσπέραν έλαβεν έκαστος τεμάχιον δπτοΰ κρέατος 
κυνδς καί δλίγον τέϊον. Θύελλα φρικώδης μετά 
σφοδρού νοτιοδυτικού άνεμου έμαίνετο καθ’ δλην 
τήν νύκτα, καί πάντες ηύχαριστούμεν τον Θεόν 
δτι εύρισκόμεθα έν τή καλύβη. Τήν 5 ’Οκτω
βρίου ό μάγειρος παρεσκεύασε τέϊον έκ τών φύλ
λων, τά όποια ειχομεν μεταχειρισθή τήν προτε
ραίαν. 'Ο Άλέξις έξήλθε πάλιν είς θήραν. άλλά 
πάλιν άνευ άποτελέσματος· ό άνεμος ήτο το
σοΰτον σφοδρός ώστε τφ ήτο άδύνατον νά προ- 
χωρήση. Είς τά πέριξ τής καλύβης εΐδομεν 
παγίδας άλωπέκων· ή ελπίς μας είναι δτι θά 
έλθωσιν οί κυνηγοί τών άλωπέκων. Τό έσπέρας

τλημένους. 
τον Άλέξιν 
σκοπεύω ν’ 
Ναρήν καί 
δέν είμεθα 
τήν 91’1' πρωινήν ώραν άπέθανεν δ 
λέξεις τινά; παρηγορητικάς 
πρδς τούς οπαδούς μου. 
πάλιν κεναΐς ταΐς χερσί. 
μου; Έχομεν άκόμη 
τοΰ κυνός. Τδν Έριξώνα 
ψωμεν είς τδ χώμα διότι ή γή 
καί δέν έχομεν έργαλεΐα ν’

Έρράψαμεν τδ
καί τδ έκαλύψαμεν διά τής σημαίας.

κηδεία 
Ιπής άνοιχθείσης είς 

ποταμού. Τρεις 
του είι

και πλησίον τής θέσεως ένθα έτάφη 
πάσσαλον μ’ έπιγραφήν εις άνάμνησιν 

δυστυχοΰς συντρόφου μας. 1 ά ένδύματά 
τών άλλων. 'Ο Ιβερ- 

βίβλον του καί ολίγας τρίχας 
Τήν 7 ’Οκτωβρίου έφάγομεν 

τοΰ κυνός. 
τεΐου 

τήν Κου- 
μου 
έχω 
δτι

κον.
Περί τήν 
του. Τον 
:δν πάγον 

:υροβολισμοί άνήγγειλον 
τδν ύγρδν τάφον. Έπί 

θέσεωςόχθης

έλαβε τήν 
κεφαλής του.

:εμάχιον τοΰ κρέατος 
παλαιά. φύλλα τ: 

φθάσωμεν είς 
τούς ύπολογισμού; 

25 μιλιών.
Υψιστον 

μάς ώδήγησεν

Ί- · 
■ί

Άλλ’ 
καί ελπίζω 
ένταΰθα, δέν θά 

' > < > * πεινης. Αφ ου 
γραπτήν είς τήν 
.’ είμεθα τόσον 
ίτο δτι περΐερχό- 

είς τήν όχθην
Ά λέξιν πρδς 
έπέστρεψεν ό

κατά 
άπόστασιν 
είς τδν 

δστις

περί τάς 6 κατεκλίνθημεν. Τήν 6 ’Οκτωβρίου 
ήγέρθημεν είς τάς 8 τδ πρωί, καί έπίομεν ολίγον 
οινόπνευμα διότι δλοι αίσθανόμεθα έαυτούς έξην- 

Ί1 θύελλα κατευνάζεται. Πέμπω 
είς θήραν. Περί τήν μεσημβρίαν 
άποστείλω προς κατόπτευσιν τδν 

τον Χίνδερμαν, διότι υποθέτω δτι 
μακράν τής Κουμαξίρκας. Περί 

’Έριξων. Είπον 
καί ένθαρρύνσεως 

'0 Άλέξις έπέστρεψε 
Τί θά γείνωμεν, Θεέ 

14 μόνον λίβρας κρέατος 
δέν δυνάμεθα νά θά- 

είναι παγωμένη 
άνοίξωμεν τδν λάκ- 

τώμα έντδς χονδρού πανιού
1 
■]

1 μετά μεσημβρίαν έγένετο ή 
έθάψαμεν έντδς δ 
τοΰ 
τήν καταβύθισίν 
τή: 
έστησα μεν 
τοΰ 
του διενεμήθησαν μεταξύ 
σων 
τής κεφαζ.ης 
το τελευταΐον 
Δέν μάς μένουσιν ή όλίγα 
καί οινόπνευμα δπως 
μαξίρκαν, ήτις 
κεΐται είς 
πεποίθησιν 
Εκείνος, 
μάς άφήση ν’ άποθάνωμεν τής 
έγκατέλιπα βραχεΐαν έκθεσιν 
καλύβην έξεκινήσαμεν. Άλλ 
έξηντλημένοι, ώστε μάς έφαίνε 
μέθα λαβύρινθον, 
μεγάλου ποταμού· 
θήραν περί τάς 
Άλέξις φέ 
σαμεν σούπαν. 
Τήν 8 ’Οκτωβρίου είς τάς 6 · 
ούγγίαν έκαστος οινοπνεύματος μετά 
υδατος.
διατηρεί τάς. δυνάμεις. Μέχρι τής 
μεν 5 μιλιά. 'Η όδοιπορία είναι 
χιών, άνεμος δυνατός, ψΰχος. Δέν 
ξύλα. Τήν Κυριακήν 9 ’Οκτωβρίου 
είς τάς 4'/2 τδ πρωί. Προσηυχήθημεν· άπέ- 
στειλα τδν Ναρήν καί τδν Νίνδερμαν είς άνα- 
ζήτησιν συνδρομής· τοΐς έδωκα σκεπάσματα, 
δύο ούγγίας οινοπνεύματος, έν τουφεκιον και 
40 φυσίγγια. Διέταξα αύτούς νά βαδίζωσιν έπί 
τής δυτικής όχθης έως δτου φθάσωσιν είς μέρος 
κατοικημένον. Διαβαίνοντες μικρόν ποταμόν 
έβράχημεν μέχρι γονάτων διότι ό πάγος έθραύσθη 
ύπδ τούς πόδας μας. Περί τήν 1 έσταματήσαμεν. 
Ό Άλέξις έκτύπησε δύο λαγώποδας. Τήν 
10 ’Οκτωβρίου έπίομεν τήν τελευταίαν ήμίσειαν 
άναλογοΰσαν είς έκαστον ήμών ούγγίαν οινο
πνεύματος, καί έφάγομεν λωρίδας δέρματος ρέν
νου. ’Άνεμος νοτιο-άνατολικδς ελαφρός. Ψύχος 
μέτριον. Τήν 8'7' πρωινήν ώραν έξεκινήσαμεν. 
Μεγάλη άδυναμία. Τήν μεσημβρίαν έβράσαμεν 
τά δλίγα φύλλα τεΐου, τά όποια περιεΐχεν ή κενή 
φιάλη τοΰ οινοπνεύματος. Προχωρούμε·; άλλα 
πόσον βραδέως καί μέ πόσην δυσκολίαν! Ό Αή 
μή δυνάμενος πλέον νά βαδίση παρακαλεΐ νά 
τδν έγκαταλείψωμεν είς τήν τύχην του. Άκο- 
λουθούμεν τά ίχνη τοΰ Νίνδερμαν. Περί τήν 
3ΐ' μ. μ. ώραν ευρομεν σπήλαιόν τι παρά τήν 
όχθην, έν φ άνεπαύθημεν ημιθανείς σχεδόν έκ 

Έφθάσαμεν 
άπέστειλα τδν

6 τδ έσ·
ρων μικρόν λαγώποδα, έξ ού ήτοϊμά- 

ΙΙρος νότον έφαίνοντο ύψώματα. 
τδ πρωί έπίομεν 

__ ι λ___ Γ.

,οα

θερμού 
Ό ιατρό: μάς είπεν δτι τδ οινόπνευμα 

Ι1·' έκάμα- 
δύσκολος· 

εύρίσκομεν 
ήγέρθημεν

πρωί.

τής έξαντλήσεως. Τδ έσπέρας έπίομεν κοχλιά
ριον γλυκερίνης. Ό Θεός νά μάς έλεήση! Τήν 
13 ’Οκτωβρίου άνεμος καί χιών. Δέν δύναμαι 
σχεδόν νά κινηθώ. Κυνήγι δέν υπάρχει. Κο
χλιάριον γλυκερίνης διά τδ πρόγευμα. Μόλις 
έχομεν ακόμη τήν δύναμιν νά συλλέξωμεν μικρά 
τινα καυσόξυλα. Τήν 14 ’Οκτωβρίου άπόβρασμα 
φύλλων ιτέας. Ούδεμία ειδησις περί τών προ
σκόπων μας. Έάν ό Θεός δέν ελθη εις άντι- 
ληψίν μας, έχάθημεν! Δέν άντέχομεν νά βαδί- 
σωμεν έναντίον τοΰ άνέμου. Μετά μεσημβρίαν 
έπροχωρήσαμεν έπί εν μίλιον αίφνης εχάσαμεν 
τδν Λή. Έπεμψα άνθρώπους πρδς άναζήτησίν 
του· τον εύρον κατακείμενον καί περιμένοντα 
τον θάνατον. Έγονατίσαμεν καί προσηυχήθημεν. 
Τδ έσπέρας νέα θύελλα. Νύξ φρικωδεστάτη. 
Τήν 15 ’Οκτωβρίου τήν πρωίαν αφέψημα φύλ
λων ιτέας καί δύο παλαιά υποδήματα. Απο
φασίζομε'/ νά προχωρήσωμεν μέ [τήν άνατολήν 
τοΰ ήλιου. Ό Άλέξις καί δ Αή καταπίπτουσιν. 
Ευρομεν κενήν καλύβην καί είσήλθομεν έν αυτή. 
Περί τήν αύγήν ίχνη καπνού πρδς νότον. I ήν 
16’Οκτωβρίου. Ό Άλέξις πάσχει δεινώς. Τήν 
17 ’Οκτωβρίου ό Άλέξις έν άγωνία. Ό ιατρός 
τον βαπτίζει. Έγώ άναγινώσκω εύχάς διά τους 
νοσοΰντας. Σήμερον έχει τά γενέθλιά του ό 
Κόλλινς. Είσήλθεν είς τδ τεσσαρακοστόν έτος 
τής ήλικίας του. Περί τήν έσπέραν αποθνήσκει 
ό Άλέξις έξ έξαντλήσεως τών δυνάμεων καί έλ- 
λείψεως τροφής. Καλύπτω τδ νεκρόν του σώμα 
διά τής σημαίας. Τήν 18 ’Οκτωβρίου καιρός 
καλός καί μαλακός. Μετά μεσημβρίαν κατα- 
θετομεν τδ πτώμα τοΰ ’Αλέξιου επι τοΰ πάγου 
καί το καλύπτομεν μέ τεμάχια πάγου. Τήν
19 ’Οκτωβρίου κατακόπτομεν τήν σκηνήν μας 
δπως ένδύσωμεν δΐ αυτής τους πόδας. Ιην
20 ’Οκτωβρίου καιρός καθαρός άλλά ψΰχος δια
περαστικόν. ‘Ο Λ ή καί ό Κράκ άγωνιώσιν. 
Τήν 21 ’Οκτωβρίου εύρίσκομεν τδν μεταξύ έμοΰ 
καί τοΰ ιατρού κείμενον Κράκ νεκρόν. Ό Αή 
άπέθανε περί τήν μεσημβρίαν. Διήλθομεν την 
ήμέραν άναγινώσκοντες νεκρώσιμους εύχάς. I ην 
22 ’Οκτωβρίου δέν έχομεν πλέον δυνάμεις νά 
έκκομίσωμεν τά δύο πτώματα καί νά τά θάψωμεν. 
Τήν 23 ’Οκτωβρίου· πάντες είμεθαέξηντλημένοι· 
έπροσπαθήσαμεν τά συλλέξωμεν όλίγα ξύλα προς 
θέρμανσιν. Προσηυχήθημεν. Φοβερούς πόνους 
είς τούς πόδας· είμεθα άνυπόδητοι. Ι ην 24 Οκ
τωβρίου· νύξ τρομερά. Τήν 27 ’Οκτωβρίου· ό 

’Ίβερσων πίπτει. Τήν 2S ’Οκτωβρίου· ό’Ίβερσων 
άπέθανε τήν πρωίαν. Τήν 29 ’Οκτωβρίου· την 
νύκτα άπέθανεν ό Δρέσλερ. Τήν 30 ’Οκτωβρίου · 
δ Βόϋδ καί ό Γόρτς άπέθανον τήν πρωίαν- ό 
Κόλλινς άγωνια.” . . .

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΠΙ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙΣΑΙ.

'ϊπό τής κυρίας Μ. Ε. Zwaaxswyk.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 100.)

(Συνέχεια· δρα προηγ. τεύχος.)

Άφ’ ού περιήλθομεν άπαξ έτι τον ώραιον 
κήπον μεταβαίνομεν είς έπίσκεψιν παλαιού Πύρ
γου, δλως περιέργου κατασκευής, ό όποιος 
φέρει τδ όνομα Belvedere (Τερψιθέα). 'Ο πύρ
γος ούτος άνηγέρθη κατά τό έτος 1646, καί 
παρέχει άπό τοΰ ύψηλοΰ αύτοΰ έξώστου ή ύπο- 
στέγου θέαν ώραίαν, έκτεινομένην έπί μιλιά 
πολλά. Εντεύθεν δύναται νά παρακολούθηση 
τις τούς έλιγμούς τών ποταμών Βάλ καί Ρήνου 
καί είσδύσει μέχρι τών περιχιΰρων τής Κλεβης. 
Έν τώ πρώτιρ πατώματι τού άρχαικοΰ τουτου 

πύργου ύπάρχει ξενοδοχείου άρκούντως καλόν 
καί άναπαυτικόν· διό καί έν καιρφ χειμώνος 
πολλάκις οί κάτοικοι τής Νυμέγης μεταβαίνουσιν 
έκεΐ δπω: έκ καλώς θερμαινομένης αιθούσης 
παρατηρήσωσι τάς περικειμένας χιονοσκεπείς 
πεδιάδας. Κατερχόμενοι έκ τής ύψηλής ταύτης 
σκοπιάς διερχόμεθα πλησίον τοΰ μικροΰ θεάτρου 
καί είσερχόμεθα είς τήν παλαιάν πόλιν τής 
Νυμέγης, δπως έπισκεφθώμεν τδ ύπδ ιστορικήν 
έποψιν σπουδαιότατου Δημαρχείου, ού τήυ 
είκόυα παραθέτομευ. Τό Δημαρχείου κεΐται 
δυστυχώς έυ μια τών στενωτέρων οδών τής πο- 
λεως, είναι δμως οικοδόμημα πλήρες ιστορικών 
αναμνήσεων. Ούδείς επισκέπτεται τήν Νυμέγην 
χωρίς νά ίδη καί τδ Δημαρχείου της. Έν τφ 
σεβαστώ τούτφ οίκφ ύπεγράφη ή ειρήνη τής 
Νυμέγης. περί ής κατωτέρω. Τδ Δημαρχείου, 
εν τών άρχαιοτέρων τής πόλεως κτιρίων, εκο- 
σμήθη, ώς πολλαί άλλαι δημόσια·, καί ίδιωτικαί 
οίκοδομαί, έν έτει 1554 διά τών λίθινων άγαλ- 
ματίων τών αύτοκρατόρων ζαί ηγεμόνων έκείνων, 
οΐτινες παρεχώρησαν τή πόλει κατα καιρούς 
προνόμια. Πρότερον ήδη, έν έτει 1534 είχε 
τεθή κατά τήν εύσεβή συνήθειαν τών χρόνων 
έκείνων κατά τήν άνατολικήν τοΰ οικοδομήματος 
γωνίαν άγαλμα παριστών τήν Παναγίαν, δ δε 
έν ταΐς άρχείοις τής πόλεως άναφερόμενος ζω
γράφος Κορνέλης είχε διακοσμήσει τήν πρόσοψιν 
αύτοΰ διά τών εικόνων αύτοκρατόρων. Αλλ 
αί γραφαί αύται έπαθον ύπό τοΰ πανδαμάτορος 
χρόνου καί ό πρδ τεσσάρων έτών πρδ τού Δη
μαρχείου διερχόμενος μετά λύπης έβλεπε τα 
σχεδόν έξηλειμμένα ίχνη έργου τοσοΰτον σπου
δαίου. Άλλ’ άν καί οί'Ολλανδοί ήναι συνήθως 
απαθείς, πρός τήν πάτριον αύτών ιστορίαν ούδο- 
λως άδιαφορούσι· διό καί άπεφάσισαν νά περι- 
βάλωσι πάλιν τδ δημαρχείου των μέ τδ άρχαΐον 
ένδυμα. Τοΰτο συνέβη τή 26 ’Οκτωβρίου 1878, 
καί ύπδ τήν έπιτήρησιν τοΰ διά τήν άναζαίνισιν 
τοΰ μητροπολιτικού ναού τής Μαγουντίας γνω
στού γενομένου άρχιτέκτονος Cuypebs καί τή 
συνεργασία καλών, κυρίως Βέλγων τεχνιτών, έπε- 
τεύχθη τδ δύσκολου έργου. Πρδ ένδς δέ πε
ρίπου έτους ή άναζαίνισις αύτη έπερατώθη κα- 
ταβληθέντος πλείστου όσου κόπου καί δαπανη- 
θέντων ούκ δλίγων χρημάτων, διότι όλα τά 
άγάλματα. τών αύτοκρατόρων, ώς καί τά είκόνια 
τής προσόψεως καί τδ ύπεράνω τής πύλης στέμμα 
τής πόλεως έγένοντο έκ νέου. 'Ωσαύτως άνε- 
νεώθησαν τά κιγκλιδώματα όλων τών παραθύρων, 
ών αί ύελοι ήσαν άκόμη προσηρμοσμέναι διά 
μολύβδου, ώς ήτο έθος κατά τδν μεσαιώνα. 
Πάντα ταΰτα παρέσχον μεγάλην καί έπίπονον 
έργασίαν άλλά καί δ μέγας Σχίλλερ λέγει- 

."Άπδ τού μετώπου πρέπει νά ρέη δ ίδρώς, 
έάν ό τεχνίτης θέλη νά έκτελέση έργον άξιον 
λόγου.” Σήμερον καί ό κάτοικος τής Νυμέγης 
μεθ’ ύπερηφανείας θαυμάζει τδ σεμνόν οικοδό
μημα, καί ό άρχαιολόγος μετ’ ένδιαφέροντος το 
έξετάζει καί ό περιηγητής μετά περιέργειας τδ 
έπισκέπτεται. Άς έξετάσωμεν ήδη δλίγον προσε- 
κτικώτερον τά άγάλματα τών αύτοκρατόρων καί 
τά είκόνια, περί ών άνωτέρω είπομεν. Ί ά άγαλ- 
ματα παριστάνουσι τδν Ιούλιον Καισαρα, τον 
Κλαύοιον, τδν Γοδοφρέδον, τδν Κάρολον τδν 
Μέγαν, τδν "Οθωνα Β'., τδν Φριδερΐκον τδν 
Έρυθροπώγωνα, τον Ροδόλφον τοΰ Αψβούργου 
καί τδν Κάρολον τού Γέλδερν. Ή Κλαύδιος 
ήτο Βαταυδς έκ βασιλικού οίκου, στρατηλάτης 
ένδοξος, δστις έν τινι συμποσίφ έν τφ παρα τή 
Νυμέγη δάσει παρεκίνησε τούς συμπατριώτας 
του είς τδν κατά τών Ρωμαίων πόλεμον. Ο 
Γοδοφρέδος ήτο δ δούς τής Νορμανδίας, δστις 
είχεν έδραν έν Νυμέγη καί άνήγειρε πάλιν τήν 
πόλιν, ήτις τφ 838 είχε καταστραφή ύπδ τών
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συμπολιτών του. Ό Όθων Β'. είναι ό λαβών 
παρά τοΰ αύτοκράτορος Φριοερίκου τω 11S1 το 
φρούριον τής Νυμέγης ώς κτήμα. Ό 'Ροδόλφος 
τοΰ Άψβούργου έπεκύρωσε τή 10 και 21 Σεπ
τεμβρίου 1282 δλα τά προνόμια τής πόλεως, 
συντελέσας ούτως είς τήν άνάπτυξιν καί εύημέ
ριαν αύτής. Ό Κάρολος τοΰ Γέλδερν τέλος 
είναι ό τή 20 ’Απριλίου 1491 κηρύξας τά ακί
νητα κτήματα τών Νυμεγινών άσίδοτα. Τά δέ 
είκόνια ένδεκα τδν αριθμόν παριστώσι τήν Καρ
τερίαν, τήν ’Ελεημοσύνην, τήν Έγρήγορσιν, τήν 
Αύταπάρνησιν, τήν Δικαιοσύνην, τήν,Όμόνοιαν, τήν 
Σύνεσιν, τήν Άνδρίαν, τήν ΙΙίστιν, τήν Χάριν, και 
τήν ’Ελπίδα.

"Αν και δέν έτηρήθη ό άριθμδς έπτά μετά 
θρησκευτικής αύστηρότητος υποθέτω οτι ό αρ
χαίος καλλιτέχνης Κορνέλης δέν θέλει μεμφθή 
τοΰ νέου συναδέλφου του Cuypees, έάν ούτος 
έτόλμησε νά προσθέση τέσσαρα νέα είκόνια.

Ύπεράνω τής μεγαλοπρεπώς. γεγλυμμένης 
πύλης εύρίσκεται τδ λίθινον στέμμα τής πόλεως, 
έργον τοΰ 16ου αίώνος. Τδ σύμβολον τοΰτο τής 
πόλεως σύγκειται έκ δύο
λεόντων, τοΰ ένδς χρυσού 
καί τοΰ ετέρου μέλανος, 
οίτινες κρατοΰσι χρυσήν 
άσπίδα έστεμμένην διά τοΰ 
αύτοκρατορικοΰ γερμανικού 
στέμματος. Έν τή άσπίδι 
παρίσταται δικέφαλος άε- 
τδς μέ αναπεπταμένα πτε
ρά καί έχων έν μέσφ τοΰ 
σώματός του μικράν κυα
νήν πινακίδα, έντδς τής ο
ποίας πάλιν εύρίσκεται χρυ
σούς λέων. Άνωθεν τής 
εισόδου είναι γεγλυμμένη 
ή έξής έπιγραφή. Lex 
propter transgressores 
posita est. 1554. Λίθος 
δέ άριστερα τής εισόδου 
φέρει τδ ρητόν. Diligite 
Justiciam qui judicatis 
terra. Παρά τήν πύλην 
ταύτην, δί ής εισέρχεται 
τις είς τδ Δημαρχεΐον 
ύπάρχει καί έτέρα μεγα- 
λειτέρα πύλη τοΰ έτους 
1663, ήν περιέγραψε ποι
ητικότατα ό Akkstee έν 
τω γνωστό» συγγράμματί του. ΤΙ πύλη αύτη φέρει 
τά στέμματα τών πόλεων Γέλδερν καί Νυμέγης 
έν μέσφ πανοπλιών καί στεφάνων. Πλουσίως γε- 
γλυμμέναι Ούραι όδηγοΰσι πρδς τήν μεγάλην αίθου
σαν, έν ή συνεσπέπτοντο οί άντιπρόσωποι τοΰ δή
μου περί τών πραγμάτων τής επαρχίας καί τής πό
λεως καί έν φ καί οί πρεσβευταί πολλάκις συνεζή- 
τουν τάς συνθήκας καί συνωμολόγουν τήν ειρήνην.

Ίο Δημαρχεΐον είναι, ώς είπομεν, οικοδό
μημα ιστορικόν, διότι έν αύτφ ύπεγράφη ή 
ειρήνη τήν νύκτα τής Γ. πρδς τήν ΙΑ'. Αύγού
στου 1678, έν ω δέ καί άπεκεφαλίσθη έν έποχή 
στάσεως ό σεβάσμιος δήμαρχος 'Ρούκενς καί 
άπηγχονίσθησαν πέντε τών πιστοτέρων αύτοΰ 
δπαδών καί δημοτικών συμβούλων. '0 ευρύ
χωρος πρόδομος έχρησίμευεν ώς αίθουσα δικα
στηρίου· αί κομψώς γεγλυμμέναι έδραι τών 
δικαστών είναι άληθή άριστουργήματα τής 
τέχνης. ’Απέναντι τών εδρών τούτων ισταται ό 
μέγας άνδριάς τοΰ αύτοκράτορος Καρόλου τοΰ Εί 
ύπδ τοΰ άρχαίου γλύπτου Βίλλεμ, δστις κατά 
τούς έν τοΐς άρχείοις εύρισκομένους παλαιούς 
λογαριασμούς έλαβε διά τδ έργον του τοΰτο 
πέντε όλλανδικά φλωρίνια. ’Αξιοθέατου είναι 
τδ μέγα άστρονομικδν ώρολόγιον, τδ όποιον 

έκόστισε κατ’ έκείνην τήν εποχήν 300 φλωρ., 
καί τδ όποιον διά συρμάτων κανονίζει τήν πο
ρείαν δλων τών έν τφ Δημαρχείο» ευρισκομένων 
ώρολογίων. At δελοι τών μεγάλων παραθύρων 
παρίατανον έν γραφαΐς τά πάθη τοΰ προστάτου 
τής πόλεως Αγίου Στεφάνου· άλλ’ αί υελοι 
αύται ήσαν ήδη κατεστραμμένα! τώ 1733.

Τδ Δημαρχείου περιέχει καί περιέργους 
τινάς αρχαιότητας, ών ό κατάλογος όσημέραι 
συμπληρούμενος περιέχει 300 σελίδας. Αί μάλ
λον άξιοπερίεργοι είναι οί πολύτιμοι αρχαίοι 
τάπητες καί εικόνες παριστώσαι τά πρόσωπα 
τά λαβόντα μέρος είς τήν συνομολόγησιν τής 
πολύκροτου μνημονευθείσης ειρήνης. ΓΙρδς τού- 
τοις σώζεται καί τδ μέγα άνάκλιντρον, τδ όποιον 
μετεχειρίσθη κατά τήν έν Νυμέγη διατριβήν του 
ό τοποτηρητής πρίγκηψ Γουλιέλμος ό Ε'. (τω 
1766) σώζονται δέ καί δύο επιχρυσωμένοι κλεί
δες, ας ό δήμαρχος προσέφερε τήν 24 Ιουλίου 
1808 τώ βασιλει Λουδοβίκο» κατά τήν είς τήν 
πόλιν είσοδον. Μεταξύ διαφόρων ξιφών σώζεται 
ένταΰθα καί τδ δίστομον ξίφος, δι’ ού άπεκεφα- 

ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΐΟΝ ΤΗΣ ΝΤΜΕΓΗΣ.

λίσθησαν έν τή πλατεία τής αγοράς έν Βρυξέλ- 
λαις οί κομήτες Έγμονδ καί Χόρν. Έν τή 
νομισματική τοΰ Δημαρχείου συλλογή, τή άρ
κούντως πλούσια, εύρηνται νομίσματα χρυσά 
Κωνσταντίνου τού Μεγάλου, καί ό νικητήριος 
σταυρός τών βυζαντινών αύτοκρατόρων Κωνσταν
τίνου τοΰ Η', τοΰ πορφυρογεννήτου καί 'Ρωμα
νού τοΰ Β'. ώς καί ή ποιμαντορική ράβδος τοΰ 
’Αποστόλου Πέτρου. Δυστυχώς ή πόλις έπώλησε 
έν έτει 1703 άντί 20 χιλ. φλωρ. τήν πολύτιμον 
άρχαιολογικήν Συλλογήν τών δύο λογίων Σμη- 
τίων*)  (πατρός καί ύιοΰ), ήν ήγόρασεν ό πρίγκηύ 
παλατΐνος Ιωάννης Γουλιέλμος έν Μαγουντία. 
Μέρος τής Συλλογής ταύτης ευρηται σήμερον 
έν τώ πλουσίφ μουσείο» τοΰ βασιλέως τής 
Βαυαρίας.

Διά. τοΰ πλουσίου καταλόγου τής Συλλογής 
τών Σμητιων κάπως ικανοποιείται ή πόλις τής 
Νυμέγης διά τήν άπώλειαν ταύτην. Ό κατά-

*) Ό Ιωάννης Σμήτιος, γεννηθείς έν 'Ακυσγράνη 
τή 10 ’Οκτωβρίου 1590 ήτο εις τών έςοχωτέρων λο
γίων τοΰ αίώνος του. Άπέθανεν έν .ηλικία 60 έτών. 
Ό υιός αύτοΰ, έπίσης πεπαιδευμένος, γεννηθείς τή 
α*.  Μαΐου 1636 ύπήρξεν άξιος τοϋ πατρός αύτοΰ διά
δοχος. 

λοψος ούτος, συνταχθείς ύπδ τών Σμητιων και 
φέρων τδν τίτλον · Antiquitates Neomagenses, 
είναι βιβλίον λίαν δυσεύρετον. Έκ τοΰ κατα
λόγου τούτου μανθάνομεν οτι έν τή Συλλογή 
ύπήρχε καί κοράλλιος λίθος, εφ ού ητο κεχα- 
ραγμένος επιμήκης σταυρός- άπδ τών δύο βρα
χιόνων τοΰ σταυρού έκρέματο μικρός ιχθύς. 
Τδν λίθον τούτον, τδν ούχί μακράν τής όχθη; 
τοΰ ποταμοΰ εύρεθέντα, είχε περί πολλοΰ ό 
πατήρ Σμήτιος, διότι δΐ αύτοΰ άπεδεικνυετο 
δτι είς τά μέρη ταΰτα έζων χριστιανοί ήδη κατά 
τήν τετάρτην έκατονταετηρίδα. Αί γλυφαί έμ- 
φαίνουσι τδ σύμβολον τών βυζαντινών χριστιανών, 
οίτινες είχον ώς σύνθημα τήν ελληνικήν λέξιν 
ΙΧΘΥΣ, ής τά πέντε γράμματα άπετέλουν τά 
άρχικά στοιχεία τών λέξεων "’Ιησούς Χρι
στός θεοΰ Ύιδς Σωτήρ”. ("Ορα περί τούτου 
καί SaSDEBS έν τή Γραμματική τής Νεοελλη
νικής γλώσσης σελ. -33 καί 34.)

(Έπεται συνέχεια καί τέλος.)

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛ

ΛΑΔΟΣ.
(Μετά είκόνος, 3ρα σελ. 101.) 

Ίδόντες έσχάτως κατά 
τύχην άρχαίον γαστρονο
μικόν χάρτην τής Γαλ
λίας τοΰ έτους 1809, έν φ 
παρίστανται διά εύλή- 
πτων εικόνων τα κυριώ- 
τερα τής χώρας έκείνη ς 
προϊόντα, έσκέφθημεν νά 
έφαρμώσωμεν τήν πρωτό
τυπον ταύτην παράστασιν 
καί έπί τής Ελλάδος, διότι 
καί ή πατρίς ήμών δέν 
ύστερεΐ τών άλλων χωρών 
ώς πρδς τά διάφορα τής 
γής προϊόντα, τά χρηοι- 
μεύοντα είς τροφήν τοΰ άν- 
Ορώπου. ’Αρκεί ν’ άναφέ- 
ρωμεν τδ μέλι, τήν κοριν
θιακήν σταφίδα, τάς έ- 
λαίας, τά σύκα, δπως πει- 
σθή πάς τις οτι ή Ελλάς 
έχει μάλιστα προϊόντα δ
λως ίδια αύτή, καί τοι- 

αύτα όποια άλλαι χώραι δέν παράγουσιν.
Σήμερον επομένως δημοσιεύομεν τοιοΰτον 

χάρτην σχεδιασθέντα καί ξυλογραφηθέντα ύπό 
Έλληνος τεχνίτου, τοΰ κ. Λ. θεοχάρους, χάρ
την, έν φ παρίστανται διά εικόνων τά κυριώτερα 
τής πατρίδος ήμών προϊόντα. Τδ σύστημα δέν 
δεΐται μεγάλης έξηγήσεως· ή οινοποιία π. χ. 
απεικονίζεται διά φιαλών καί βαρελίων, ή κτη
νοτροφία δια προβάτων, χοίρων, ορνίθων, τδ μέλι 
διά κυψελών καί ουτω καθεξής. Διά τοΰ χάρ
του τούτου, ατελούς βεβαίως καί συνεπτυγμένου, 
έχει ό Αναγνώστης πρδ δφθαλμών τήν δλην 
έποψιν τής ελληνικής παραγωγής, ήν δύναται 
εύκόλως νά μελετήση. Δυστυχώς ό τύπος μας 
δέν έχει άκόμη μεγάλην βιομηχανίαν έχει δμως 
φυσικόν τής γής πλούτον, ώς πρδς τόν όποιον 
καί έν τοΐς άρχαίοις ήδη χρόνοις έπιφανή κα
τείχε θέσιν. Ι ό ύμήττειον μέλι, τά άττικά σύκα 
είναι φράσεις παροιμιώδεις.

Ή τροφή, τδ άπαραίτητον τοΰτο τής άν- 
θρωπίνης ύπάρξεως στοιχείου, μεγάλην έξασκεΐ 
έπιρροήν έπί τών τάσεων, τών φρονημάτων καί 
αύτής τής διανοητικής άναπτύξεως ού μόνον τών 
έθνών έν γένει, άλλά καί τών άτόμων, "τών 
μαγειρευόντων τούτων πλασμάτων”, ώς άπεκά- 

λεσε τους ανθρώπους ό ευφυής Άγγλος Βενιαμίν 
Τόνσων. Γενικώς είναι παραδεδεγμένον δτι 
έθνη μάλλον φυτοφάγα είναι δλιγώτερον βάναυσα 
καί ωμά ή έθνη κρεωφάγα. ΤΙ λεπτότης καί 
ή καλή ποιότης τών προϊόντων τής γής έμφαίνει 
ήμΐν λαόν λεπτόν καί φύσει εύγενή. Καί ήδύ- 
νατό τις μέν ν’ άντείπη είς τοΰτο, διϊσχυριζό- 
μενος δτι οί Άγγλοι καί οί Γερμανοί, παρ’ οίς 
φύεται τό χονδρόν λάχανον καί τδ γεώμηλο ν, 
δέν έπρεπε νά ήναι πεπολιτισμένοι· άλλά τοΰτο 
δέν πρέπει νά έκληφθή άπολύτως· δέν πρέπει
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Στ'. — Ζ'· MtosTjvia. —

νά κριθή κατ’ έπιφάνειαν μόνον. Έάν δμως 
είσδύση τις είς τδ πνεύμα καί είς τάς εμφύτους 
διαθέσεις ένδς λαού θά έννοήση τήν άλήθειαν 
τών προειρημένων. Λάβετε Άγγλον ή Γερμανόν 
βάναυσον, άξεστον, άπαίδευτον, άμοιρον πασης 
ανατροφής καί παραβάλλετε αύτδν πρδς Ελληνα, 
πρδς Γάλλον, πρδς Ιταλόν έπίσης βάναυσον, 
έπίσης άξεστον καί άπαίδευτον, και θά ευρετε 
έν τοΐς πρώτοις φυσικάς τάσεις πολύ ώμοτέρας 
καί άγενεστέρας ή έν τοΐς δευτέροις.

Έν τή ’Αττική παρήγετο τδ γλυκύτατον 
ύμήττειον μέλι, τδ μέχρι σήμερον διατηρήσαν 
τήν άρχαίαν αύτοΰ φήμην· έν τή ’Αττική εγεν- 
νήθησαν καί οί μεγάλοι, μελίρρητοι ρήτορες καί 
φιλόσοφοι. Έν ταΐς νήσοις τοΰ Ίονίου πελάγους 

καί αλλαχού παρήγετο δ γλυκύς, γενναίος οίνος· 
έκεΐ έγεννήθησαν καί έζων οί ευφάνταστοι ποι- 
ητα'ι καί οί γλυκύφθογγοι άοιδοί. Έάν μελε- 
τήσωμεν τά ελληνικά συμπόσια τής άρχαιότητος 
καί παραβάλλωμεν αύτά πρδς τά δείπνα τών 
'Ρωμαίων, θέλομεν ευρει έν τή παρασκευή τών 
φαγητών τών δύο τούτων τής άρχαιότητος έθνών 
έμφαινόμενον τδν χαρακτήρα αύτών· ένταΰθα 
μέν, έν Έλλάδι, άπλότης, λιτότης, έλαφράν καί 
ούχί ποικίλην τροφήν; έκεΐ δέ, έν Ρώμη, πο
λυτέλειαν, ποικιλίαν, αφθονίαν έν Έλλάδι μέν

ό έξοχος περί τήν μαγειρικήν τεχνίτης Φιλό
ξενης, έν 'Ρώμη δέ δ αδηφάγος καί γαστρί
μαργος Βιτέλλιος, ό κατά τδν Τάκιτον έν δια- 
στήματι όκτώ μηνών 170 εκατομμύρια φράγκων 
έν τή τραπέζη αύτοΰ καταβροχθίσας.

‘Ημείς οί σήμερον ζώντες καί τήν ποικιλίαν 
τών φαγητών θαυμάζοντες δέν πρέπει νά φαντα- 
ζόμεθα δτι καί οί άρχαΐοι δέν κατεγίνοντο περί 
τήν μαγειρικήν. Ό Έλλην Άρχέστρατος έγραψε 
ποίημα, έν φ περιγράφει τά καλλίτερα φαγητά 
τών διαφόρων χωρών, ας επεσκεφθη. 0 διά
σημος φιλολόγος τού 16"“ αίώνος’Έρασμος δί
δει ήμΐν λεπτομερή σημείωσιν έδεσμάτων παρε- 
σκευασμένων κατά ρωσσικόν, κατά γαλλικόν και 
άγγλικδν τρόπον.

Τά όλίγα ταΰτα λέγομεν δπως έπιστήσωμεν 
τήν προσοχήν τών λογίων ήμών είς το σπου- 
δαΐον τοΰτο τής έθνογραφίας κεφάλαιον, τδ περί 
τής τροφής, τδ συνδυαζόμενον πρδς τά προϊόντα 
τής χώρας· έχομεν δέ πλήρη πεποίθησιν είς 
τήν άλήθειαν τοΰ γερμανικού ρητού · "Είπέ μοι 
τί τρώγεις νά σοί εΐπω τίς είσαι!”

0 ΑΓΓΛΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΕΫΜ01Ρ..
(Μετά είκόνος. Spa σελ. 105.)

Τά τελευταία πρδ τής ’Αλεξανδρείας συμ
βάντα έφερον είς θέσιν καταφανή τδ δνομα ένδς 
τών διασημοτέρων άνωτέρων άξιωματικών τού 
’Αγγλικού ναυτικού, τοΰ άντιναυάρχου Σίρ Φρι- 
δερίκου Σέϋμουρ, ού τήν εικόνα παραγγελ- 
θεΐσαν έπίτηδες έν ’Αγγλία δημοσιεύομεν σή-

τοσοΰτον τολμηρώς προβάς
μερον.

'0 Σέϋμουρ, ό
εις τδν βομβαρδισμόν τών ύπδ τών άνταρτών 
κατεχομένων φρουρίων καί οχυρωμάτων τής 
’Αλεξανδρείας, ό κατέχων σήμερον τήν ύψηλήν 
θέσιν τοΰ διοικητοΰ τού έν τή Μεσογειω άγ-
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γλικοΰ στόλου, είναι ό μόνος επιζών υιός τοΰ 
άποθανόντος βουλευτού Σίρ Όρατίου Σέϋμουρ 
και έγγονός τοΰ αντιναυάρχου λόρδου Σέϋμουρ. 
Έγεννήθη έν Λονδίνφ τω 1821 καί έξεπαιδεύθη 
έν τή Έτωνία Σχολή. Είσήλθεν είς τό ναυ
τικόν κατά τόν Ιανουάριον τοΰ 1834 καί τω 
1842 προεβιβάσθη υποπλοίαρχος. Έν τοΐς έτεσι 
1852—53 ύπηρέτησεν ώς υπασπιστής τοΰ στρα
τηγού Γούδβην έν τω κατά τής Βιρμανίας πο
λέμιο, έν ω διεκρίθη. Τω 1854 έλαβε μέρος 
είς τόν κατά τής 'Ρωσσίας πόλεμον καί έν έτει 
1861 ύπηρέτησεν έν Νέα Ζηλανδία, μεθ’ δ 
έλαβε τό παράσημον τοΰ Λουτρού. Άπό τοΰ 
1868—70 ήτο ιδιαίτερος γραμματεύς τοΰ πρώτου 
λόρδου τοΰ Ναυαρχείου, κατά δέ το 1874 προε- 
βιβάσθη εις τών λόρδων τοΰ Ναυαρχείου. Άπό 
τοΰ έτους τούτου μέχρι τοΰ 1877 διετέλεσε διοι
κητής τής ναυτικής μοίρας, τής σταθμευούσης 
έν τω στενώ τής Μάγχης, καί κατά τόν Φε
βρουάριον 1880 διωρίσθη αρχηγός τοΰ κατά τήν 
Μεσόγειον στόλου. Συνέπεια τής ένώπιον τής 
Αλεξάνδρειάς διαγωγής του έλαβε παρά τής 
βασιλισσης Βικτωρίας ιδιαίτερον συγχαρητήριον 
τηλεγράφημα, δπερ είναι μία τών μεγαλειτέρων 
έναείξεων τής βασιλικής εύνοιας. ΊΙ θέσι; τοΰ 
Σέϋμουρ εύκολος δέν είναι έν τώ πολυπλόκφ 
Αίγυπτιακω ζητήματι καί αί περιστάσεις άπαι- 
τοΰσιν άνδρα εύσταθή καί Αποφασιστικόν, όποιος 
άνεδείχθη πάντοτε ό διακεκριμμένο; ναύαρχος.

ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
Δράμα ιστορικόν είς πέντε πράξεις.

‘Υπό ‘I. Περβανόγλου.

‘Υπόθεσι;· Νικηφόρος ό Βρυέννιος, ό έπϊ θυγατρϊ 
γαμβρός τοϋ αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως 
’Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ, παρασυρβείς υπό εισηγήσεων 
τής αύτοκρατείρας πενθερδ; του χαλκεύει συνομωσίαν 
κατά τοΰ θρόνου τοϋ πενΟεροΰ καί ήγεμόνος του. Ή 
συνομωσία αποκαλύπτεται τή συνδρομή τών πρό τής 
Κωνσταντινουπόλεως έστρατοπεόευμένων Σταυροφόρων 
καί ό Καΐσαρ Βρυέννιος καταδικάζεται είς θάνατον. Τή 
παρακλήσει τής συζύγου του Αννης τής Κομνηνής, 
Ουγατρός τοϋ 'Αλεξίου καί τή μεσολαβήσει τή; αύτο
κρατείρας Ειρήνης ό αύτοκράτωρ χαρίζει τήν ζωήν είς 
τον καταδικασβέντα γαμβρόν του.

ΤΑ ΙΙΡΟΣΩΙ1Α.

Αλέξιος ό Κομνηνός, αύτοκράτωρ τής Κων
σταντινουπόλεως.

Ειρήνη, σύζυγος αύτοΰ.
Αννα, Ουγάτηρ αύτών, σύζυγος τοΰ Νικηφόρου 

Βρυεννίου.
Νικηφόρος Βρυέννιος, Καΐσαρ. 
Βοεμόνδος, ήγεμών τής Αντιόχειας, 
'Ραϋμόνδος, κόμης τής Τουλούζης, 
Ροβέρτος, δούξ τής Νορμανδίας, 
Ροβέρτος, κόμης τής Φλάνδρας, 
Ίαγκρέδης, Ανεψιό; τοΰ Βοεμόνδου, 
Πέτρος ό ’Ερημίτης,
Κατανάγκης, Αθηναίος, άστρολόγος τοϋ αύτο

κράτορος.
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς, ναύκληρος.
Ό ΙΙρωτοσπαΟάριος τοΰ αύτοκράτορος.
Είς εκατόνταρχος τής σωματοφυλακής τών Αθα

νάτων.
Πρώτος πολίτης.
Δεύτερος πολίτης.
Πολιται, λαός, Βαραγγηνοί, Σταυροφόροι.

Ή σκηνή έν Κωνσταντινουπόλει περί τά τέλη τή; 
ΙΑ', έκατονταετηρίδος.

ΓΙΡΑΞΙΣ Α'.
Τό έν Σκουτάρει στρατόπεόον τών Σταυροφόρων. Τό 
έσωτερικόν τής μεγαλοπρεπούς σκηνή; τοϋ Βοεμόνδου.

ΣΚΗΝΗ Α'.
Βοεμόνδο; καί Ίαγκρέδης. 

Ταγκρέδης.
’Ιδού καί τρίτος ήδη μήν παρέρχεται 
Άφ’ δτου τής άκτής έπέβημεν αύτής, 
Κ’ ένταΰθα άπρακτοΰντες έτι μένομεν· 
Τά ξίφη έν ταΐς θήκαις φθείρει ό ιός. 
Οΐ ίπποι έν ακινησία άπεχθεΐ 
Νωθροί, τό χάρτον κεκυφότες τρώγουσι· 
Τής σάλπίγγος ό ήχος δέν ακούεται 
Έν μέσφ τοΰ έρημου στρατοπέδου μας, 
Έξ ού παν ίχνος τής ζωής έξέλιπεν. 
’ Αφόρητο; τφ δντι ή κατάστασις.

Βοεμόνδος.
Ίο αίμά σου κοχλάζει τό νεανικόν, 
Ταγκρέδη, είς τάς φλέβας · τής νεότητάς 
Σέ παρασύρει ακατάσχετος όρμή — 
ΙΙλήν έστω τής όρμής σου άντιφάρμακον 
Καί χαλινός τής βίας ή υπομονή.

Ταγκρέδης.
Υπομονή; Εύκόλως τούτο λέγεται. 
Η λέξις είναι Αδρανών έπίνοια 

Καί σόφισμα κενόν, Ανδρος ανάξιον. 
Υπομονήν, ώ θεΐέ μου, μ.οί συνιστας; 
Άλλά τής έκστρατείας ποιος ό σκοπός; 
Πρός τί πατρίδα, συγγενείς Αφήσαμεν; 
Πρός τί τοσαΰτα όπεφέραμεν δεινά 
Έν τή μακρα οδοιπορία; Καί πρός τί 
Είς ξένην γην, τήν άγνωστον καί άξενον, 
Τοσούτους παρεσύρομεν πολεμιστάς 
Κι’ όπλίτας εύγενεΐς; "Η μήπως ήλθομεν 
Τάς καλλιδένδρους νά θαυμάσωμεν άκτάς 
Τοΰ παλαιού Βοσπόρου; Μήπως ήλθομεν 
Λαούς καί ήθη ξένα νά σπουδάσωμεν 
Ώς οδοιπόροι πλάνητες, περίεργοι, 
Τό δμμα μας ποθοΰντες νά κορέσωμεν 
Έπί τή θέα ξένων τόπων καί λαών;
Τής έκστρατείας μας αύτός είν ό σκοπός; 
Ώ! δχι, Βοεμόνδε! Όχι, θεΐέ μου! — 
Ό δρόμος πρός τήν Παλαιστίνην όδηγεΐ■ 
Έκεΐ καθήκον ιερόν μάς προσκαλεΐ· 
Έκεΐ δεικνύει τοΰ θεοΰ ό δάκτυλος, 
Κ’ έκεΐ μάς έπιτάττει νά βαδίσωμεν!

Βοεμόνδος.
Καί τίς άρνεΐται τόν σκοπόν τόν ιερόν; 
Άλλ’ απαιτείται σύνεσις, ούχί όρμή.

Ταγκρέδης.
Αδυνατώ νά περιστείλω τήν ορμήν 
Τών οπλιτών μου, Βοεμόνδε. Παρ’ αύτοΐς 
Σημεία βλέπω Απείθεια; φανερά; ■ 
Ο βίος πλέον ύπό τάς σκηνάς αύτά; 
Δικαίως τοΐς κατέστη βάσανο; σκληρά, 
Καί χθες άκόμη, δτε έχωρίσθημεν, 
Έν δπλοις ευρον δλους καί φωνάζοντας, 
Οτι τοιοΰτον βίον δέν Ανέχονται, 
Πρός έκστρατείαν δτι ήλθον ιεράν 
Κι’ ή Παλαιστίνη είναι μόνον τέρμα των. 
"Έάν οί άρχηγοί μας έλημόνησαν,” 
Μοί είπον κατά πρόσωπον καί αύθαδώς, 
" Οποίον έχουσι καθήκον, ούδαμώ;
" Ημείς τό λησμονοΰμεν ώς Χριστιανοί 
"Όπλΐται τοΰ Σταυρού. Άναγορεύσαντες 
" Ιούς αρχηγούς ήμεΐς δυνάμεθα αύτού; 
"Νά καταλύσωμεν καί άλλου; άντ’ αύτών 

Προθυμοτέρους νά έκλέξωμεν εύθύς!” — 
Μ’ έτάραξαν οί λόγοι ούτοι, θεΐέ μου, 
Μ’ έτάραξαν συνάμα καί μ’ έλύπησαν. 
Ί’ί ν’ απαντήσω; Μή δέν έχουν δίκαιον; 
Μήπως δέν είν’ έκ μέρους μας Ασύγγνωστον 
Τοσούτους άνδρα; πλήρεις τόλμης καί ζωή; 

Καί άγνοτάτου ένθουσιασμοΰ μεστούς 
Ένταΰθα νά κρατώμεν, ώς νά ήμεθα 
Δεσπόται των αύθαίρετοι καί τύραννοι; — 
Ώ θεΐέ μου! ’Ολίγου δεΐν θά έδραμον 
Καί θά τοΐς έλεγον· "Ζητείτε αρχηγόν 
"Είς μάχας νά σάς όδηγήση· είμ’ έγώ 
"‘Ο άρχηγός σας, στρατιώται τοΰ Σταυρού! 
Άκολουθεΐτέ με καί άγωμεν εύθύς!”

Βοεμόνδος.
Τοιαύτην σύ, Ταγκρέδη, σύ έτόλμησας 
’Ιδέαν νά συλλάβης; Ανταρσίας σύ 
Φωνήν έτόλμησας κατά τοΰ θείου σου 
Καί Αρχηγού σου νά έγείρης; Πρός θεοΰ! 
Ταγκρέδη, πόσον είσαι απερίσκεπτος!

Ταγκρέδης.
Όταν ό θεϊός μου καί αρχηγό; ημών 
Τόν παρελθόντα βίον δλον λησμονή· 
"Οταν ό θεΐό; μου αύτός, δν σύμπασα 

Η οικουμένη προ πολλού έθαύμασεν, 
Είς δάφνας παλαιάς αναπαυόμενος, 
Τόν ιερόν του παραβλέπη νΰν σκοπόν, 
Καί ξένων εισηγήσεων τό δργανον 
Προθύμως γίνεται; . . .

Βοεμόνδος (έξαπτόμενος).
Έγώ τό δργανον, 

Ταγκρέδη, ξένων εισηγήσεων, έγώ;
Γ α γ κ ρ έ δ η ς.

Ναί, Βοεμόνδε, ούτως είναι δυστυχώς. 
Δέν είσαι σύ, ό έν Ήπείρω άλλοτε 
Νικήσας τόν πανίσχυρον Αλέξιον;
Δέν είσαι σύ, ό τών Ελλήνων τόν στρατόν 
Διασκόρπισα; άλλοτε είς τάς κλεινάς 
Τής Ιλλυρίας πεδιάδας — σύ αύτός, 
Ό τροπαιοΰχον στήσας τήν σημαίαν σου 
Είς τ’ δρεινον τοΰ Δυρραχίου φρούριον; 
Καί σύ δέν είσαι τώρα, ό δελεασθείς 
Ύπό τών λόγων καί τών υποσχέσεων 
Τοΰ Αλεξίου, τοΰ αρχαίου σου έχθροΰ, 
Καί νΰν ένταΰθα άπρακτος καθήμενος, 
Όπως τόν θρόνον του τόν κλονιζόμενον 
'Υποστήριξής; θεΐέ μου, ό πονηρός 
Σ’ έμπαίζει Έλλην καί ένταΰθα σέ κρατεί 
Φόβητρον μόνον κατά τών έχθρών αύτοΰ.

Βοεμόνδος.
Παραλογίζεσαι, Ταγκρέδη —

Ταγκρέδης.
Πρόχειρον 

Έχω τών λόγων μου Απόδειξιν αύτήν 
Τήν χρυσοκέντητον σκηνήν σου, δώρημα 
Κακόν κακού καί δολοπλόκου άνακτος. 
Μέ δώρα ό Αλέξιος πολυτελή 
Πρός εαυτόν σ’ έλκύει έπί τφ σκοπώ 
Νά σ’ έχη βοηθόν έν ώρα συμφορών, 

"Ας βλέπει, ώς θυέλλης νέφη απειλητικά, 
Μακρόθεν συσσωρευομένας. Σύ δέ, σύ, 
Ό τού Γυσκάρδου, τού κλεινού κατακτητού 
Ιή; ’Ιταλίας, δαφνοστόλιστος υιός, 
Είς τήν παγίδα ταύτην πώς ένέπεσες;

Βοεμόνδος (έν όργή). 
Σέ άφησα, Ταγκρέδη, καί ώμίλησας· 
Άρκούσι ταύτα νΰν· δέν χρήζω συμβουλών. 
"Αν άλλος τις τοιαύτην ήθελε τηρή 
Ένώπιόν μου γλώσσαν, έσο βέβαιος, 
'Ότι έντεΰθεν δέν θά άπεχώρει ζών. — 
ΙΙλήν σύ μοί είσαι φίλτατος ανεψιός, 
Όν βρέφος έτι έν χερσίν έκράτησα, 
“Ον είχον παρ’ έμοί κ’ έν τή καρδία μου, 
Καί φιλοστόργω; ώς ύιόν ήγάπησα. 
Καί ό πατήρ είς τόν ύιόν του συγχωρεΐ 
Πολλά. Ταγκρέδη, άκουέ με νΰν καί σύ. — 
Ανάγκην ούδεμίαν έχω τήν έμήν 
Νά δικαιολογήσω σοί διαγωγήν· 
Διότι, τό γνωρίζεις, έν τώ οικφ μας 
Τού άρχηγού ή θέλησις άπρόσβλητο;

Πάντοτε είναι καί ανεπηρέαστος. 
Και αυτή ή αρχή μας ή σωτήριος, 
Τού οίκου τού Γυσκάρδου βάσι; σταθερά, 
Αφετηρία ήτο τών θριάμβων μας.
Τό έμαθες, Ταγκρέδη. — Τόν Αλέξιον 
Πολύ σου κάλλιον γνωρίζω· πρό πολλού 
Έσπούδασα τόν άνδρα καί τών λόγων του 
Τών μειλιχίων έννοώ τό δπουλον.
Δέν μέ συνδέει πρός αύτόν, Ταγκρέδη μου, 
Δεσμός φιλίας, ούδέ συμπάθειας καν 
Τό αίσθημα. Εχθρός μοι ήν ανέκαθεν, 
Κ’ έχθρούς του δλους καί αύτός μάς θεωρεί. 
Ό,τι μέ ζέσιν ό Αλέξιος ποθεί 
Είναι ν’ άπολεσθώμεν ολοι. ΙΙροτιμά 
Ημών τούς Τούρκους, προτιμά έτι κι αύτά 

Τά στίφη τών Σαρακηνών τά άγρια, 
Κ’ έκ τής έπιθυμίας δλος φλέγεται 
Μακράν αύτού νά ίδη φεύγοντας ήμάς. 
Άλλά δεν ήλθεν έτι ή στιγμή αύτή. 
Κατεσπευσμένο'? κίνημα έκ μέρους μα; 
Τό πάν εύκόλως άνατρέπον ματαιοΐ.

Ταγκρέδης.
Πώς δμως νά κρατήσωμεν τό βίαιον 
Τών οπλιτών μας και τό ανυπόμονο·?;

Βοεμόνδος.
Νά μή σέ δελεάζουν λόγοι ζωηροί 
θερμοκεφάλων, οΰς ό ζήλος των πλανά. 
Φευ! δέν αρκεί ή μόνη θέλησις ήμών 
Τό σμήνος νά διασκορπίση τών έχθρών· 
Είς πρόσταγμά μα; μόνον δέν ανοίγονται 
Τή; 'Ιερουσαλήμ αΐ πύλαι. Σύνεσι; 
Καί έγκαρτέρησις πολλή χρειάζεται. 
Κ’ έγώ, Ταγκρέδη, έν τή ηλικία σου 

’Ήμην καί ζωηρό; καί Ριψοκίνδυνος, 
’Ίσως ακόμη ζωηρότερος καί σοΰ. 
Άλλά πολλά ή πείρα μέ έδίδαξε- 
Πολλάκις είδον δτι τόλμη δέν αρκεί 
Καί δτι ή σπουδή καί τά λαμπρότερα 
Πολλάκις ανατρέπει στρατηγήματα. 
"Εν τών συμβάντων έστω σοί άπόδειξις· 
"Οτε τού αύτοκράτορος έπιδρομαί 
Ήπείλουν τά; έν ’Ιταλία κτήσεις μας, 
Καί ό πατήρ μου σπεύδων πρός τόν κίνδυνον 
Μέ άφησ έν Ήπείρφ τοποτηρητήν, 
Έν τή άπερισκέπτφ τή; νεότητο;
Όρμή ένόμιζα κ’ έγώ δτι άρκεΐ 
'Η θέλησις μου, δπως τήν ύφήλιον 
Ύπό τούς πόδας ύποτάξω τού; έμούς. 
Έρρίφθην είς τήν πάλην καί ένθαρρυνθείς 
Ύπό μικρά; έπιτυχίας έπαιξα 
Τό άφρον καί έπισφαλέ; παιγνίδιον. 
Ταχέως πλήν ένόηοα τήν πλάνην μου, 
Καί δτε κινδυνεύσας ν’ άπολέσω πάν, 
"Ο,τι μέ αίματος θυσίαν φοβερά·? 
Είχε κερδίσει ό πατήρ, κατέφυγον 
Πλησίον του είς ’Ιταλίαν, είδον φεύ! 
Τί έπραξα καί τί τό αποτέλεσμα 
Τής Απερισκεψίας.μου τό θλιβερόν. 
Καί δτε τότε είδον τόν πατέρα μου 
Είς τήν διήγησίν μου κεραυνόπληκτο·?, 
Ότε μοί είπε κλαίων "Απερίσκεπτε, 
Ί’ί έκαμες;” ήσθάνθην πόσον έπταισα 
Κί απελπισία μέ κατέλαβε δεινή.
Άκόμη φρίττω ένθυμούμενος αύτά. — 
Πείσου λοιπόν, Ταγκρέδη, είς τήν συμβουλήν 
Άνδρός πεπειραμένου καί πολλά, πολλά 
Παθόντος· πείσου, τέκνον, είς τούς λόγους μου. 
Μή σπεύδης! — "Ινα δμως άπρακτος έδώ 
Μή μείνης πλέον, δίδω σοί Αποστολήν 
Καί θάρρος Απαιτούσαν καί περίσκεψιν.
Νά παραλάβη; εικοσάδα αύριον
I ών πιστοτέρων οπαδών σου · μετ’ αύτών 
Είς τήν Κωνσταντινούπολιν νά μεταβής, 
Όπως μοί δώσης είδησιν τί γίνεται, 

Καί τί παρά τφ βασιλεΐ τεκταίνεται· 
Τά νέφη βλέπω συμπυκνούμενα έκεΐ 
Κί άγρια·? καταιγίδα προμηνύοντα.
Δέν πρέπει τά συμβάντα νά μάς εύρωσιν 
Απαράσκευους. Όταν άντικρύζωμεν 
Τόν κίνδυνον εύκόλως άποφεύγομεν 
Αύτόν.

Ίαγκρέδης.
Φεύ! Παρεφέρθην, θείε- σύγγνωθι! 

Βοεμόνδος.
θ’ άπέλθης αύριον έν τάχει καί πρωΐ, 
Γραφής μου πρό; τόν βασιλέα κομιστής. 
Τάς οδηγίας μου θά λάβη; πρότερον. 
Πλήν ούδενί τι περί τής αποστολής 
Μή εΐπη; ταύτης. — Έρχονται οί στρατηγοί 
Ενταύθα προσκληθέντε; είς συμβούλιον.

ΣΚΗΝΗ Β’.
Εισέρχονται αί στρατηγοί τών Σταυροφόρων, ό 'Ρο
βέρτο; κόμης τής Ί’λάνόρας, ό 'Ραυμόνόος κόμη; τής 

Τουλούζης, καί δ 'Ροβέρτος δούξ τής Νορμανδίας.

Βοεμόνδος (προβαίνω·? πρός τήν θΰραν). 
"Ιππόται, καλώς ήλθατε· ώς πάντοτε 
Προθύμου; βοηθούς σάς έχω παρ’ έμοί.

Φλάνδρας.
Τού Βοεμόνδου ή φωνή μάς προσκαλεΐ.
Πώς νά κωφεύσωμεν; Πώς νά μή δράμωμεν 
Προθύμως πάντες, ένδοξέ μου στρατηγέ;

Βοεμόνδος.
Σπουδαία έχω ν’ αναγγείλω πρός υμάς, 
Καί τήν πολύτιμόν σας γνώμην νύν ζητώ. 
Ό Γοδοφρέδος, ό κλεινός στρατάρχης μας, 
Ό μυριάδας Σταυροφόρων οδηγών, 
Μέχρι Φιλιππουπόλεως προύχώρησε 
Καί έν σπουδή ένταΰθα διευθύνεται. 
Έντός δλίγών άφικνεΐται ήμερών. 
Επιστολή, ήν πεζοδρόμο; μ’ έφερε, 
Μοί Αναγγέλλει τό σπουδαίο·? γεγονό;.

(’Εγχειρίζει αύτοΐς έπιστολήν.) 
'Ραϋμόνδος.

Ώ! τέλος πάντων! Ό θεός εύλογητός! 
Καιρός νά παύση πλέον ή Αδράνεια.

■ Ώς κάλυμμα μολύβδινον πιέζουσα 
Τού; ανυπομονούντας στρατιώτας μας!
"Ας έχη δόξαν ό θεός!

Βοεμόνδος
(επιθέτων τήν χεϊρά του έπί τοϋ ώμου τοϋ ‘Ραυμόνδου).

"Ορμητικός
Καί ζωηρό; ώς νέος εικοσαετής, 
'Ραϋμόνδε, είσαι. Η λευκή σου κεφαλή 
Δέν ήδυνήθη νά ψυχράνη τήν θερμήν 
Νεανικήν καρδίαν σου- τό βλέμμα σου 
Τήν πυρετώδη τών μαχών Αντανακλά 
Όρμήν καί ζέσιν.

'Ραϋμόνδος.
"Ηθελες τήν τέχνην μου 

Νά λησμονήσω; Ηθελες ν απαρνηθώ 
Τοΰ βίου μου τόν παλαιόν προορισμόν; 
Ώς έγεννήθην στρατιώτης, εύχομαι 
Ώς στρατιώτη; μέ τό ξίφος έν χερσί 
Καί ν’ Αποθάνω.

Βοεμόνδος.
Σύ, 'Ροβέρτε, σιωπφς,

Τής Νορμανδίας τέκνον σύ πολύτιμον; 
Νορμανδίας.

Ναί, σιωπώ, διότι λόγων σήμερον 
Δέν έχομεν Ανάγκην έργων χρήζομεν, 
Καί είς τά έργα θά μέ εύρης πρόθυμον. 
Έπί τοΰ δεξιού βραχίονος αύτό 
Τό ιερόν σημεϊον είναι ό άστήρ, 
Ό πρό; τήν Παλαιστίνην οδηγών ήμάς. 
Έκεΐ τό εύγενές μας είναι στάδιον, 
Έκεΐ τό τέρμα είναι τών ελπίδων μας! 

Μ ή περαιτέρω, πρός θεού, βραδύνωμεν! 
Έγκλημα μέγα είναι πάσ’ Αναβολή.

Βοεμόνδος.
Επαινετός, Ροβέρτε μου, ό ζήλο; σου 
Καί τοΰ μεγάλου μας σκοπού αντάξιος· 
Άλλά ό Γοδοφρέδος πρέπει πρότερον 
Νά έλθη, καί τά νώτά μα; δφέίλομεν 
Προηγουμένως νά έξασφαλίσωμεν.

Φλάνδρας.
ΊΊ προς τόν αύτοκράτορα Αλέξιον 
Συνθήκη μάς έξασφαλίζει έπαρκώς· 
Ούδέν τό έκ τών νώτων Απειλούν ήμάς. 

Βοεμόνδος.
Τό τείχος δμως αν, έφ’ ου στηρίζεσαι 
Σαθρόν ύπάρχει κι άλως έτοιμόρροπον, 
ΙΙώς δύνασαι έπί αύτού νά στηριχθής; 
ΙΊίπτοντος τούτου πίπτεις μετ’ αύτοΰ καί σύ. 

Φλάνδρας.
Δέν έννοώ τών λόγων σου τήν έννοιαν. 

Βοεμόνδος.
θά μ’ έννοήσης, φίλε, όταν σοί είπώ 
Ότι μεγάλη, φοβερά τεκταίνεται 
Συνομωσία κατά τής ζωής αύτής 
Τοΰ ’Αλεξίου καί κατά τού θρόνου του. 

'Ραϋμόνδος.
Μή ήλλαξε τήν πρό; ήμάς διαγωγήν 
Έσχάτως ό Αλέξιος; Σύ δύνασαι 
Νά έννοήσης τούτο κάλλιον ήμών 
Εις συνεχή ερχόμενο; συνάφειαν 
Πρό; τήν αύλήν τού Έλληνος μονάρχου, σύ 
Ό πρό πολλού γνωρίζων τόν Αλέξιον 
Καί μετ’ αύτού πολλάκις συναναστραφείς. 

Βοεμόνδος.
Μή προσδοκάτε, δτι τάς ιδέας του 
Άνήρ θ’ Αλλάξη, δστις έτη είκοσι 
Καί πλέον τήν αύτήν έτήρησεν όδόν. 
"Η μήπως μεταβάλλεται ό χαρακτήρ 
Εύκόλως; Κόλαξ ήτο ό Αλέξιος 
Αείποτε, τού; τρόπους εύπροσήγορος, 
Πλήν μόνον φίλο; μα; κατ’ έπιφάνειαν. 
"Αν τώρα μάς περιποιήται, άμεσον 
Πρός τούτο έχει το συμφέρον.

"Ραϋμόνδος.
Διατί

Λοιπόν νά τόν φοβούμεθα, δέν μ’ έξηγεΐς; 
Βοεμόνδος.

"Ώ! δέν φοβούμαι, όχι, τόν ’Αλέξιον· 
Καί τάς πλεκτάνας του καί τά τεχνάσματα 
Μ’ έπιτυχίαν πάντοτε διέφυγα, 
Καί έννοούμεθα καλώς άμφότεροι. 
Ό,περ φοβούμαι είναι τό Απρόοπτον 
Καί τών συμβάντων τήν αμφίβολον τροπήν. 
Τίς έγγυάται δτι πίπτοντας αύτοΰ 
Ύπό τό ξίφος συνομώτου ισχυρού 
Τόν θρόνον δέν θά καταλάβη ήγεμών, 

"Ον δέν θά δυνηθώμεν δργανον ήμών 
Πιστόν νά έχωμεν, ώς τόν ’Αλέξιον;
Τί; έγγυάται δτι λείψαντο; αυτού 
Έν μέσφ δύο δέν θά είμεθα έχθρών; 

Ν ορ μανδίας.
Μή, Βοεμόνδε, έννοεΐς νά τείνωμεν 
'Ημείς τφ’Αλεξίφ χεΐρα Αρωγόν;
Μή έννοεΐς τού "Έλληνος τόν πίπτοντα 
'Ημείς νΰν θρόνον νΑ ύποστηρίξωμεν; 
Είν’ ουτος ό σκοπός μας, δι’ δν ήλθομεν; 
Φρουρήσατε τόν θρόνον του, άν θέλετε, 
Τά στήθη σας προτείνατε ύπέρ αύτοΰ, 
'Όπως τού συνομώτου ώπλισμένη χειρ 
Τό σώμά του μή ψαύση τό πολύτιμον, 
Όμώσατέ τφ πίστιν δοην θέλετε, 
Έγώ έντεΰθεν παρευθύς Απέρχομαι, 
Διότι ούτε ύπεσχέθην συνδρομήν, 
Ούτε τοιαύτην δίδω τφ Βυζαντινφ.

(Έπεται συνέχεια.)
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Η ΕΝ ΜΟΣΧΑι ΕΚΘΕΣΙΣ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΝ ΑΛΕΒΑΝΔΡΕΙΑι.

II ΠΤΡΠΟΔΗΣΙΣ ΤΟΤ ΑΓΓΛΙΚΟΤ Ι1ΡΟΞΕΝΕΙΟΤ.
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Ο ΑΓΓΛΟΣ ΝΑΤΑΡΧΟΣ ΣΕΤΜΟΤΡ.

TO Ι1ΟΡΤ ΣΑ1Δ.

μόλις εφέτος κατά 
τήν ημέραν της Πεν
τηκοστής έτελέ.σθη- 
σαν τά επίσημα τής 
έν Μόσχα έκθέσεως 
έγκαίνια.

Ιό κατάστημα τής 
Έκθέσεως, δπερ πα- 
ριστα ή ήμετέρα 
κών, είναι και 
γαλοπρεπές και 
ρόχωρον, δλον 
γεγειρμένον έζ 
ρου καί ύέλου.
χρησιμέυσαν υλικόν 
είναι προϊόν ρωσσι- 
ζών ορυχείων καί 
ρωσσικών εργοστα
σίων. Οί τό κολοσ
σιαίο·? τοϋτο 
άνεγείραντες 
μονές είσ'ιν 
χιτέκτονες 
κης

Η Ρ2ΣΣ1ΚΗ 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚ.ΘΕ- 
ΣΙΣ ΕΝ ΜΟΣΧΑι.

(Μετά εϊκόνος, βρα 
σελ. 104.)

Πρός τέλεσιν τής 
είκοσιπενταετηρίδος 
τής ύφ’ δλας τάς έ- 
πόψεις τοσοΰτον εύ- 
εργετικής βασιλείας 
τοΰ αειμνήστου αύτο
κράτορος τής 'Ρωσ
σίας Αλεξάνδρου τοΰ 
Β'. είχεν άποφασισθή 
νά λάβη χώραν έν 
έτει 1880 μεγάλη 
έθνική Έκθεσις 
Μόσχα, δπως έν
τή διατρανωθή ή κα
ταπληκτική πρόοδος, 
ήν τό έκτεταμένον 
κράτος τών Τσάοων 
έποιήσατο κατά 
βραχύ διάστημα 
τελευταίων 25 έτών. 
Άλλ’ α’ί προπαρα- 
σζευαί ήσαν 
μεγάλαι, ώστε 
ησεν ή έναρξι: 
έκθέσεως ν’ άναβληθή 
διά το θέρος τοΰ έ
τους 1881. 'Ο έν τώ 
έτει τόύτω έπισυμβάς 
τραγικός τοΰ ήγεμό
νος θάνατος έπέφε- 
ρεν, ώς είζός, νέαν 
άναβολήν, καί οΰτω

·.-(·-· 
τόσον

μέγαρον 
επιστή- 
οί άρ-

Κ,αμίνσ- 
ιιης και Βέβερ, ό 
μέν πρώτος Μοσχο
βίτης, ό έτερος Βιεν- 
ναΐος και εις τών 
λαβόντων μέρος είς 
τήν άνέγερσιν τοϋ κα
ταστήματος τής Έκ
θέσεως έν Βιέννη έν 
έτει 1873. Ό κύριος 
διάδρομος σύγκειται 
έκ κυκλοτερούς με
γάλης στοάς, 
σταυρουμένης 
οκτώ 
στοών,
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χώρον άρκοΰντα διά τάς μνκράς αύλάς καί 
διά τοΰς κομψώς διακοσμοΰντας αύτάς κή
πους. Έν τφ μέσο» τοϋ όλου συμπλέγματος 
τών οικοδομών υπάρχει μέγας άνοικτδς αγρός, 
δν περιβάλλουσι κατάφυτοι στοαι και τέσσαρες 
μεγάλοι και κομψότατοι πίδακες. Παρά τήν 
μεγάλην στοάν και μετ’ αύτής διά διαδρόμου 
ήνωμέναι ύψοΰνται πρδς άνατολάς και πρδς 
δυσμάς δύο μεγάλαι έπιμήκεις στοαι, ών ή μεν 
είναι προωρισμένη διά τάς τέχνας και τάς έπι- 
στήμας, ή δέ διά τάς μηχανάς. Είς τήν πρό- 
σοψιν και άπέναντι τοΰ παρά τήν πύλην κει
μένου κήπου ΙΙετρόφσκη εύρίσκεται ή τε αύτο- 
κρατορική σκιάς και ή σκιάς διά τους κριτάς. 
"Οπισθεν δέ τής κεντρικής στοάς ύπάρχουσι και 
άλλα οικοδομήματα χρησιμεύοντα τδ μέν διά 
τάς μεγάλας μουσικάς συναυλίας, τδ δέ διά τά 
εκθέματα τοΰ Ερυθρού Σταυρού, άλλο διά τά 
κηπουρικά εργαλεία καί τά προϊόντα τής γής, 
άλλο διά τά υδραυλικά έργα κ. τ. λ. Τά πάντα 
κεΐνται έν μέσφ ώραίων καί καταφύτων κή
πων, καθιστώντων τδ δλον σύμπλεγμα είς άκρον 
χαρίεν. ,

Κατά πόσον ή παρούσα ρωσσική ’Εκθεσις 
υπερτερεί τών προγενεστέρων αύτής (έκτδς εννο
είται τών διεθνών ’Εκθέσεων) άποδεικνύει ό 
άριθμδς τών έκθετών, δστις έφέτος είναι πέντε 
χιλιάδων. 'Η διττή άναβολή έδωκε καιρόν είς 
τους Ρώσσους διομηχάνους καί έργοστασιάρχας 
νά παραακευασθώσι δεόντως. Μετά πλείστου 
δσου ένδιαφέροντος έξετάζονται τά ρωσσικά εκ
θέματα παρά τών συρρευσάντων "Αγγλων, Γαλ- 
λών, Γερμανών καί αύτών έτι τών άπομεμα- 
κρυσμένων ’Αμερικανών, οίτινες ούκ όλίγον θά 
διαφωτισθώσι περί τού έν Ρωσσία έμπορίου τής 
εισαγωγής καί έξαγωγής.

Συγχρόνως μετά τής Έκθέσεως ταύτης είσί 
καί αί έξής μικρότεροι έκθέσεις, γινόμενοι μέχρι 
τής 30 Σεπτεμβρίου έ. έτ., οτε κηρύττεται ή 
λήξις· εκθεσις γεωργική, εκθεσις κυνών, έκθεσις 
ίππων καί τέλος έκθεσις ζώων οικιακών καί 
τοΰ σφαγείου. Περιττόν νά προσθέσωμεν έν
ταΰθα πόσον αί έκθέσεις συντελούσα είς τήν 
ανάπτυξα καί τήν προαγωγήν τής χώρας. Η 
μεγάλη αύτών έπίδρασις έπί τής υλικής άνα
πτύξεως είναι πασίγνωστος καί πανθομολογου- 
μένη.

Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΑΙΓϊΠΤΩι.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 104 καί 105.)

II ΔΙ2ΡΥΞ ΤΟΤ ΣΟΥΕΖ 11ΑΡΑ ΤΟ ΠΟΡΤ-ΣΑΪΔ.

Έν τφ προηγουμένφ ήμών τεύχει έδημοσι- 
’εύσαμεν εικόνα τού φρουρίου τοΰ Καΐρου, σή

μερον δέ παραθέτομεν σκηνάς τινας τών έν Άλε- 
ξανδρείφ δραματικών συμβάντων καί τήν θέαν 
τοΰ λιμένος τοΰ Πόρτ-Σαιδ κατά τήν άπδ τής 
μεσογείου είσοδον τής διώρυγος τοΰ Σουέζ.

Τδ Κάϊρον καί τδ Πόρτ-Σαιδ είναι σήμερον 
τά δύο σημεία, έν οίς φαίνε’ται δτι θέλει λάβει 
τήν λύσιν του τδ δράμα, τδ όποιον ήρξατο έν 
’Αλεξάνδρειά. Τδ Κάϊρον είναι ή πρωτεύουσα 
τής Αίγύπτου, ή καθαρώς αραβική πόλις, ή μη- 
τρόπολις τών Σαρακηνών καί τής Ερήμου. 
Κεΐται δέ όγδοήκοντα περίπου μιλιά άπδ τής 
’Αλεξάνδρειάς έν τή θέσει έκείνη, έν ή ό Νείλος 
χωριζόμενος είς δύο μεγάλους βραχίονας αρχίζει 
σχηματίζων τδ Δέλτα, δπερ οί Αιγύπτιοι παρο
μοιάζουν πρδς μέγα ριπίδιον, του οποίου "ή 
χρυσή λαβή είναι τδ Κάϊρον”. Κατοικεΐται σή
μερον τδ Κάϊρον ύπδ 500 περίπου χιλιάδων 
ψυχών καί είναι ή πολυπληθεστέρα πόλις δλης 
τής ’Αφρικής. Είς τήν πόλιν ταύτην δ Άραβή 

πασάς καί οί όπαδοί αύτοΰ συνεκέντρωσαν άπά- 
σας τάς έλπίδας των, τδ μέν βασιζόμενοι είς 
τδν φανατισμόν τών πολυπληθών ’Αράβων, τδ δέ 
έλπίζοντες νά δχυρωθώσιν έν αύτή καί νά έχω- 
σίν αύτήν κέντρον τών πολεμικών αύτών ένερ- 
γειών. ’Αλλά τδ Κάϊρον είναι πόλις άνοικτή, 
καί μόνον έντός τοΰ ισχυρού φρουρίου δύναται 
στρατός νά δχυρωθή κάπως έπιτυχώς. Τδ φρού
ριον έχει θέσιν όντως στρατηγικήν καί έπίκαιρον ■ 
τοΰτο άνεγνώρισε καί ό μέγας Ναπολέων, δτε 
(τώ 1798—99) ώς στρατηγός Βοναπάρτης έπε- 
χείρησε τήν κατά τής Αίγύπτου εκστρατείαν, δια- 
τάξας νά γείνωσιν έν τφ φρουρίφ οχυρωματικά 
τινα έργα, τά όποια μέχρι σήμερον σώζονται. 
Ή πρδς τδ Κάϊρον πορεία θά παρέξη τοΐς Άγ- 
γλοις, έάν τοιαύτην διανοούνται, ούκ όλίγας δυ
σκολίας καί μάλιστα τώρα δτε δ Νείλος θά 
πλημμυρήση τήν χώραν.

Ζήτημα έπίσης σπουδαΐον έν ταΐς αίγυπτια- 
καΐς περιπλοκαΐς είναι καί τδ τής διώρυγος τοΰ 
Σουέζ, τοΰ μεγάλου τούτου θαύματος τοΰ 19™ 
αίώνος, τοΰ όφειλομένου εις τήν μεγαλοφυιαν 
τοΰ έξοχου Αεσσέψ. Τήν σπουδαιότητα τής 
διώρυγος ταύτης ούδείς δύναται νά διαμφισβη- 
τήση. Έν μέσφ τών τριών μεγάλων τής Οικου
μένης ηπείρων κείμενη άποτελεΐ τήν κυριωτέραν 
θαλασσίαν όδδν μεταξύ Εύρώπης, ’Αφρικής καί 
’Ασίας. Παρά τάς αμμώδεις αύτής ό'χθας τρεις 
κεΐνται πόλεις· ή πόλις Σουέζ έν τή πρδς τήν 
Έρυθράν θάλασσαν είσόδφ τής διώρυγος, τδ 
Πόρτ-Σαιδ έν τή πρδς τήν Μεσόγειον, καί ή 
Ίσμαηλία έν μέσφ τών δύο άλλων. Ή πόλις 
Σουέζ, γνωστή ήδη κατά τήν άρχαιότητα ύπδ 
τδ δνομα Κλύσμα, κατέπεσεν έν τή σειρά τών 
αιώνων είς άσημον καί μικρόν αλιευτικόν χωρίον 
καί μόλις μετά τήν τομήν τοΰ’Ισθμού άνέκτησε 
σημασίαν τινά. Ή δέ Ίσμαηλία καί τδ Πόρτ- 
Σαιδ είναι πόλεις δλως νέαι, όφείλουσαι τήν 
δπαρξίν των είς τήν διώρυγα καί τδ όνομά των 
είς τδν πρώην άντιβασιλέα ’Ισμαήλ καί τδν 
προκάτοχόν του Σαΐδ-πασάν.

Κατά τά τελευταία έν Αιγύπτφ συμβάντα 
έπανειλημμένως μνημονεύεται τό δνομα Πόρτ- 
Σαίδ, διότι ένταΰθα κατέφυγον καί έξακολου- 
θούσι καταφεύγοντες οι Εύρωπαΐοι έκ τού έσω- 
τερικού, ένθα ή ζωή των διατρέχει κίνδυνον, 
δπως σωθώσιν είς τά εύρωπαϊκά πλοία, τά έν 
τφ λιμένι τούτφ έλλιμενισμένα. 'Υπέρογκα 
έκόστισεν ό λιμήν ούτος ποσά, διότι ένεκα τών 
ρευμάτων ύπήρχεν άνάγκη νά κατασκευασθώσι 
δύο παμμεγέθεις μώλοι, ών έκαστος έκτείνεται 
είς άπόστασιν δύο χιλιάδων μέτρων είς τήν θά
λασσαν. Οί μώλοι ούτοι είσί κατεσκευασμένοι 
έκ μεγάλων τεχνητών όγκολίθων, ών έκαστος 
έχει 10 κυβικών μέτρων διάμετρον καί βάρος 
20 χιλ. χιλιογράμμων. 25,000 τοιοΰτοι δγκό- 
λιθοι έβυθίσθησαν έντός τριών έτών είς τήν θά
λασσαν διά νά σχηματίσωσι τούς μώλους. Διά 
τοιούτου τρόπου έξησφαλίσθη δεόντως ή είσοδος 
τοΰ λιμένος.

Αί έτεραι δύο ήμών εικόνες παριστώσι σκη
νάς τών έν ’Αλεξανδρεία συμβάντων. Καί ή 
μέν τών εικόνων παριστα ’Άγγλους ναύτας κατα
διώκοντας τούς έπ’ αύτοφόρφ συλλαμβανομένους 
ληστάς καί έμπρηστάς, ή δέ παριστα τδ πυρ- 
ποληθέν ’Αγγλικόν ΙΙροξενεΐον έν ’Αλεξάνδρειά. 
Φαίνεται δτι οί άντάρται, οί άποφασίσαντες νά 
παραδώσωσι τήν δύστηνον πόλιν είς τήν λεη
λασίαν καί είς τάς φλόγας, είχον σχέδιον διεγε- 
γραμμένον, διότι εν τών πρώτων κτιρίων, τά 
όποια έπεσαν θύμα τής άγριας αύτών έπιθέσεως, 
ήτο τδ ’Αγγλικόν προξενεΐον, ού σήμερον μόνον 
οί έξωτερικοί τοίχοι σώζονται. Μάτην προσε- 
πάθησαν οί Άγγλοι ναύται αμα άποβάντες νά 
διασώσωσί τι· τδ έργον τής καταστροφής είχεν 

έκτελεσθή, καί τδ άδηφάγον στοιχεΐον είχε κα
ταστρέψει τά πάντα. Είθε αί ζημίαι περιο- 
ρισθώσι μέχρι τού σημείου τούτου! Είθε νά μή 
έχωμεν ν’ άναγράψωμεν νέας σκηνάς αίματος 
καί νέας καταστροφάς!

0 ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ.

IIρό τινων ήμερών έγένετο έν Παρισίοις ή 
έναρξίς τής κατεδαφίσεως τών οικιών τών έπί 
τής άγοράς τού 'Αγίου Ιωσήφ κειμένων. Αί 
οικίαι αύται ήσαν ετοιμόρροποι καί μετ’ δλίγον 
καί τά τελευταία αύτών ίχνη θέλουσιν έξα- 
λειφθή. Οί έργάται οί έν τή θέσει ταύτη άνο- 
ρύττοντες τδ έδαφος εύρον πλήθος άνθρωπίνων 
οστών, κρανίων, χειρών κ. τ. τ., διότι έκεΐ 
έκειτο τό άρχαίον νεκροταφεΐον τοΰ 'Αγίου Ιω
σήφ, ού τίνος ήμφισβητεΐτο ή θέσις. Έν τφ 
νεκροταφείφ τού Αγίου Ιωσήφ έτάφη, ώς γνω
στόν, ό ’Αριστοφάνης τής Γαλλίας, ό μέγας 
Μολιέρος. 'Ο Μολιέρος άπέθανε τήν 17'-' Φε
βρουάριου 1673. Κατά τήν παράστασιν "τού 
κατά φαντασίαν ’Ασθενούς” έν τφ θεάτρφ κατε- 
λήφθη ύπδ σφοδρών σπασμών, καί μετακομισθείς 
είς τήν οικίαν, πρδ τής όποιας ΐσταται νΰν τδ 
μνημεΐον του, έξέπνευσεν είς τάς χεΐρας δύο 
άδελφών τού έλέους. Ό άρχιεπίσκοπος τών 
ΙΙαρισίων ήρνήθη κατ’ άρχάς τήν άδειαν τής 
ταφής τοΰ μεγάλου κωμικού ποιητοΰ έν γή ήγι- 
ασμένη, διότι κατά τήν τότε δοξασίαν πας ηθο
ποιός άνήκεν είς τδν διάβολον καί ήτο ώς έκ 
τουτου άφωρισμένος. Άλλ,’ ή εξουσία τού φι- 
λομούσου βασιλέως Αουδοβίκου τού ΙΔ'. κατήρ- 
γησε τδν άφορισμδν τούτον, καί ούτως ό νεκρός 
τοΰ εύνοουμένου αυτού έτάφη έν καιρφ νυκτδς 
ύπο δύο ιερέων καί λαμπαοηφορούντων νεκρο
φόρων έν τφ κοιμητηριφ τού Αγίου ’Ιωσήφ. 
Λίαν περιέργους καί άγνώστους μέχρι τούδε 
πληροφορίας περί τής κηδείας ταύτης περιέ- 
χουσι τά άπομνημονεύματα τού ιερέως Βοαρέν, 
εφημερίου κατ’ έκείνην τήν έποχήν τής έκκλη- 
σίας τού Αγίου Ευσταθίου. "Τήν τρίτην, 21 Φε
βρουάριου 1673 περί τάς 9 τδ εσπέρας έτάφη 
'άνευ τίνος πομπής ύπδ τριών ιερέων δ ’Ιωάννης 

"Βαπτιστής Ποκελΐνος Μολιέρος, θαλαμοστόλος, 
'θαλαμηπόλος καί διάσημος ηθοποιός. Τέσσαρες 
άνδρες μετέφερον τδ λείψανον αύτού έντός ξύ
λινου φερέτρου, κεκαλυμμένου διά τού νεκρικού 
καλύμματος τής συντεχνίας τών θαλαμοστόλων. 

"'Έξ παΐδες κυανά ένδεδυμένοι έκράτουν εξ λαμ
πάδας έν άργυροΐς κηροπηγίοις. 'Η κηδεία 

"έγένετο άπό τής οικίας de Cbussol έν όδφ 
"Richelieu είς τδ νεκροταφεΐον τού Αγίου 
"Ιωσήφ, δπου καί έτάφη. Πολύ πλήθος άν
θρώπων παρηκολούθει τήν κηδείαν· χίλια δια- 

"κόσια φράγκα διενεμήθησαν είς τούς πτωχούς, 
"τούς παρευρισκομένους, έκάστφ 25 λεπτά. Ό 
' κύριος άρχιεπίσκοπος είχε διατάξει νά ταφή 

άνευ πομπής καί θρησκευτικής τελετής άπα- 
γορεύσας ρητώς τοΐς ίεροκήρυξι καί ίερεύσι νά 

"προβώσιν είς ιεροτελεστίαν τινα. Ούχ ήττον 
"δμως έψάλησαν πολλαί λειτουργία! ύπέρ τής 
'ψυχής τού άποθανόντος . . .”

"Οτε άρθέντος τού νεκροταφείου ΐσοπεδώθη 
δ χώρος, ό έπιτύμβιος λίθος, δστις ώς ένομίζετο, 
έκαλυπτε τα δστά τού Μολιέρου, μετεκομίσθη 
είς τδ Μουσεΐον τών γαλλικών μνημείων”. 
Τά δστά έτάφησαν έν τφ κοιμητηριφ τού Ρδτθ 
Lachaise. Άλλ’ ούδεμία βεβαιότης ύπήρχεν 
βτι τά δστά ταύτα ήσαν πράγματι τά τοΰ Μο
λιέρου. "Ισως επομένως νά εύρίσκωνται τά δστά 
τού Μολιέρου μεταξύ τοΰ σωρού τών λειψάνων 
τών άνακαλυφθέντων τάς ήμέρας ταύτας έν τή 

άνασκαφή τής οδού. Οί θαυμασταί τού μεγάλου 
ποιητοΰ έχουσι τήν πεποίθησιν δτι τδ έν τφ 
Μουσείφ Cluny διατηρούμενον κρανίον είναι 
αύτό τδ τοΰ Μολιέρου. Δυστυχώς δμως δέν 
σώζεται μαρτυρία σαφής περί τούτου. Καί δμως 
καί άν τά δστά τοΰ μεγάλου ποιητοΰ έσκορπίσθη- 
σαν είς τοΰς τέσσαρας -ανέμους, τά έργα του τά 
άθάνατα είναι καί εσονται κτήμα ές άεί ού 
μόνον τής Γαλλίας άλλά καί τής άνθρωπότητος 
συμπάσης.

ΘΗΡΑ ΕΝ ΤΗι ΝΟΤΙΩι ΑΦΡΙΚΗι.
Ύπό Baldwin.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγ. τεύχους.)

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 1υ» καί 109.)
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ΤΩΝ ΒΟΥΒΑΛΩΝ.

Τήν Κυριακήν 16 Νοεμβρίου εύρισκόμην ύπδ 
τήν σκηνήν μου καί άνεγίνωσκον ποίημα τοΰ 
λόρδου Βύρωνος, έπί τή έλπίδι δτι θά είχον 
ήμέραν άναπαύσεως, δτε οί Άματόγγοι ήλθον 
πρδς έμέ καί μέ παρεκάλεσον νά τοΐς προμη
θεύσω όλίγον κυνήγι, λέγοντες δτι είναι νήστεις 
καί δτι πεαώσιν. Συνωδεύοντο οί Άματόγγοι 
ύπδ πολλών νεανίδων, αιτινες μοί προσέφερον 
μικρά δώρα, δπως μέ παρακινήσωσι καλλίτερον 
νά τούς εύχαριστήσω. Συνεκινήθην, καί μετ’ 
ού πολύ μοί ύπέδειξαν τά ίχνη βουβάλων, έλθόν- 
των είς τήν πεδιάδα πρδς βοσκήν. Οί Άματόγγοι 
προεπορεύοντο καί μοί προητοίμαζον τρόπον τινά 
τον δρόμον έν μέσφ τοΰ πυκνού δάσους. Κατ 
άρχάς ήμην άρκούντως άδιάφορος, ώς δυσανα- 
σχετών δτι μέ είχον εκβάλλει έκ τής ήσυχίας 
μου, μετ’ ού πολύ δμως έπί τή προσδοκία τής 
θήρας έγενόμην ζωηρότερος καί άνυπομόνως 
έπερίμενον νά φθάσωμεν είς τδ μέρος, ένθα ήτο 
πιθανόν νά ευρωμεν τούς βουβάλους. Αίφνης 
είς καμπήν τής άτραποΰ έν τφ δάσει, ήν παρη- 
κολούθούν, εύρέθην δλως άπροσδοκήτως ένώπιον 
βουβάλου κοιμωμένου. Άμέσως έγονάτισα και 
ήτοίμασα τδ δπλον μου- βραδέως έσκοπευσα 
έν μέσφ τοΰ μετώπου τοΰ ζώου καί έσυρα τδν 
λύκον, άλλ’ ό λύκος έμεινεν είς τήν πρώτην 
κλίμακα. Ό βούβαλος ήνοιξε τούς δφθαλμούς 
του, καί ήγείρετο δτε έκένωσα έπ’ αύτοΰ τήν 
δευτέραν κάνην μου. Όπισθοδρομήσας ώς δεκα
πέντε βήματα έν μέσφ τοΰ καπνού άπεσύρθην 
όπισθεν θάμνου, δπως ΐδω τδ άποτέλεσμα. Είδον 
τότε τδν βούβαλον δρθδν καί δσφραινόμενον 
βαθέως δπως άνακαλύψη πού εύρισκόμην· πλη- 
ροφορηθείς τούτο έχύθη όρμητικώς κατά τού 
θάμνου, δπου εύρισκόμην. Άπέφυγα τήν έφοδόν 
του πηδήσας κατά μέρος· άλλά τδ θηρίον 
έστράφη καί έκαμε δευτέραν κατ’ έμού έφοδον. 
Μόλις μάς έχώρισε τδ ήμισυ τοΰ θάμνου· δ 
βούβαλος εύρίσκετο είς άπόστασιν δέκα βημάτων 
άπ’ έμοΰ, τδ βλέμμα ήγριωμένον καί τδ πρό- 
σωπόν του καθημαγμένον. Τδν είχον κτυπήσει 
μεταξύ τών ούο δφθαλμών άλλά πολύ κάτω, 
ώστε ή πληγή νά ήναι θανατηφόρος. Καί πάλιν 
ώρμησεν έναντίον μου καί τώρα μόλις τώ έξέ- 
φυγα. Καθ’ δλον τδ διάστημα τοΰτο, τδ όποιον 
μοί έφάνη έτος, ούδέ είς Κάφρος ούδέ είς 
σκύλος μου ήλθον είς βοήθειαν μου, δπως 
άπασχολήσωσι τήν προσοχήν τοΰ έχθροΰ μου 
καί μοί δώσωσι τδν καιρόν νά έτοιμασθώ είς 
άμυνάν. Έκράτουν τούς δφθαλμούς μου προ
σηλωμένους έπί τοΰ βουβάλου, δστις ταπεινώσας 
τήν κεφαλήν του μοί έπετέθη καί πάλιν. Άπω- 
θήσας αύτόν μέ τάς δύο μου χεΐρας έστράφην 
*αί ήρχισα φεύγων· αύτδς δέ μέ παρηκολούθει 

κατά πόδας καί ήσθανόμην τήν άναπνοήν του 
θεοααίνουσάν μου τδν τράχηλον· άκόμη δύο 
πηδήματα τοΰ τρομερού θηρίου καί ήμην χα
μένος· εύτυχώς δμως ή άτραπδς έκαμνε καμπήν 
πρός τά δεξιά, καί ό βούβαλος έμπηχθής μέ 
τά κέρατά του έντδς θάμνου έξήλθεν έξ αύτοΰ 
φέρων έπί τών κεράτων του φορτίον ολόκληρον 
άκανθών καί κλαδιών. Έφθάνομεν είς μέρος 
άδενδρον- έπεσα άνάσκελα δπως διαφύγω τήν 
προσοχήν του, καί καθ’ ήν στιγμήν έξήρχετο 
τοΰ δάσους τφ άπέστειλα τήν σφαίραν τής πρώ
της κάνης μου, ήτις δέν είχεν έκπυρσοκροτήσει. 
Ί1 σφαίρα τδν εύρε κατά τήν τελευταίαν πλευ
ράν· έσήκωσε τήν ούράν του, έκαμε πήδημα 
ύψηλδν καί έχύθη έντδς τών πυκνών θάμνων 
είς άπόστασιν δέ διακοσίων ύαρδών συμπαρα- 
σύρων μεθ’ έαυτοΰ φύλλα, άκάνθας, κλαδία, 
λίθους, έπεσε νεκρός καί έξέπεμψε τδν άγριον 
εκείνον μυκηθμόν, δστις είναι τόσον τερπνός είς 
τά ώτα τοΰ κυνηγού.

Άμέσως κατέβησαν άπδ τών δένδρων οι 
πιστοί μου Άματόγγοι καί μοί έπεδαψίλευσαν 
έπαίνους πολλούς έπί τή έπιτυχία μου. ’Ολίγον 
ευαίσθητος είς τάς φιλοφρονήσεις των ήθελησα 
νά μεμφθώ αύτούς διά τήν δειλίαν των, άλλά 
είχον άπολέσει τήν φωνήν μου. Μόλις μετά 
παρέλευσιν ικανού καιρού έπανέκτησα πάλιν τήν 
χρήσιν τής γλώσσης καί έκτοτε ώρκίσθην νά 
μέ κυνηγήσω πλέον τήν Κυριακήν.

Πριν ή τελειώσω τδ κεφάλαιον τής θήρας 
τών βουβάλων κρίνω καλόν νά διηγηθώ έπεισό- 
διά τινα τά όποια μοί συνέβησαν έν τή χώρα 
τών Ζουλοΰ. Εσπέραν τινά έπέστρεφόν είς τδ 
κατάλυμά μου μετά ήμέραν κοπιώδη καί 
καλήν. Έκράτουν έκ τοΰ χαλινού τόν ίππον 
μου, έφ’ οΰ είχον φορτώσει τδ θήρευμά μου, 
τρεις δορκάδας, μίαν έλαφον καί βούβαλον, δτε 
είδον αίφνης ένώπιόν μου μέγιστον θηρίον βεβυ- 
θισμένον έν τφ έλει, τδ όποιον έξέλαβον κατ’ 
άρχάς ώς ρινόκερων. "Αφησα τδν ίππον μου 
καί έσπευσα νά βεβαιωθώ ■ ήτο μέγας βούβαλος, 
πρδς ον ώς δείγμα τής πρώτης μας συναντήσιως 
έστειλα μίαν σφαίραν καλώς είς τά πλευρά του 
διευθυνθεΐσαν. Περιττόν είναι νά εΐπω μέ πόσην 
ταχύτητα τδ ζώον κατήλθε τόν λόφον έγέμισα 
πάλιν τδ δπλον μου καί έπέστρεψα νά ευρώ 
τδν ίππον μου,· δν εύρον έν τή αύτή θέσει. 
Σημειωτέον ένταΰθα δτι ό καλώς γεγυμνασμένος 
ίππος τής νοτίου Αφρικής περιμένει έν τή 
αύτή θέσει τδν κύριόν του καί ολόκληρον ήμέ
ραν χωρίς ν’ άπομακρυνθή. Ήκολούθησα δέ 
τήν διεύθυνσιν τού βουβάλου άνευ δμως πολλής 
έλπίοος δτι ήθελον τδν ευρει, καθότι ή νύξ ήτο 
προκεχ ωρη μένη.

Αίφνης είδον άμορφον όγκον διευθυνόμενον 
πρδς έμέ- Ερεύνησα περί έμέ νά εΰρω δένδρον, 
είς τδ όποιον ν’ άναρριχηθώ· έσκέφθην ν’ άναβώ 
έπί τοΰ ίππου μου, άλλ’ ούτος ήτο φορτωμένος 
μέ τά δέρματα τών φονευθέντων ζώων. Δεδε- 
μένον έχων τδν χαλινόν είς τδν άριστερόν μου 
βραχίονα έσκοπευσα καί έρριψα τδ δπλον· ό 
ίππος έφοβήθη καί επήδησε πρδς τά δπίσω· ή 
σφαίρα είχε κτυπήσει τδν έχθρον έν μέσφ τοΰ 
στήθους χωρίς δμως νά τδν άποτρέψη άπδ τδν 
δρόμον. Έπί μάλλον καί μάλλον ύπδ τοΰ φόβου 
καταλαμβανόμενος ό ίππος έσκίρτα καί τέλος 
άπολέσας τήν ισορροπίαν έπεσε καί μέ παρέ- 
συρεν είς τήν πτώσίν του. Ό βούβαλος πηδήσας 
ύπεράνω έμοΰ καί τοΰ ίππου, δν έπλήγωσε δια 
τοΰ δνυχός του τοΰ ποδός, έξηκολούθησε τδν 
δρόμον του ταχύς ώς άστραπή. Είς άπόστασιν 
διακοσίων βημάτων τδν εύρον μετ’ού πολύ νεκρόν, 
φονευθέντα ύπδ τής δευτέρας σφαίρας μου, ήτις 
τδν είχεν ευρει εις τδ μέσον τοΰ στήθους.

Άλλην πάλιν ήμέραν παρά τάς δχθας τοΰ 

Πογγόλα είδομεν άγέλην βουβάλων· οί συνοδοι
πόροι μου μέ παρεκάλεσαν νά φονεύσω παχύν 
βούβαλον. Διά νά τούς εύχαριστήσω μετέβην 
είς τήν πεδιάδα δπου έβοσκον καί έλαβον θέσιν 
όπισθεν μικροΰ θάμνου έχων παρ’ έμοί δυο 
δίκαννα δπλα. Οί δποδοί μου περιήλθον τήν 
πεδιάδα δπως ώθήσωσι πρδς τδ μέρος μου τά 
ζώα. Μετ’ ού πολύ είδον έρχομένην τήν άγέλην 
δλην, ήτις συνέκειτο έκ τριακοσίων περίπου 
βουβάλων. Είς τδ ταχύ αύτών βήμα έτρεμε τδ 
έδαφος καί ύψοΰτο πυκνόν νέφος κονιορτοΰ. Έγώ 
έκείμην όπισθεν τοΰ θάμνου μου ώς λαγφδς 
έν τή τρώγλη του. "Οτε οί πρόσκοποι τής 
άγέλης δλίγον έμοΰ άπέχοντες καί μή ίδόντες 
με ήτοιμάζοντο νά διέλθωσιν ύπεράνω έμοΰ, 
ήγέρθην αίφνης καί έξέπεμψα δυνατήν κραυγήν. 
Ή άγέλη ολόκληρος έστάθη ώς κεραυνόπληκτος 
καί ώς προσηλωμένη έπί τοΰ έδάφους έπί δεκα
πέντε ή είκοσι δευτερόλεπτα. Έσήκωσα τδ δπλον, 
έσκοπευσα καί έκτύπησα έντδς τοΰ σωρού. 
Ούδέποτε είδον τοιαύτην σύγχυσιν έν μέσφ 
τοΰ καπνού. "Οτε δέ δ καπνός καί ό κονιορτός 
διεσκεδάσθησαν είδον τήν άγέλην φεύγουσαν καί 
τον σκύλον μου ίστάμενον πλησίον άγωνιώντος 
βουβάλου, δν ή σφαΐρά μου εΐχεν ευρει. 'Οδη
γηθείς παρά τοΰ σκύλου μου έφθασα μετ’ όλί
γον πλησίον τοΰ νεκρού βουβάλου. Διηγούμαι 
τδ περιστατικδν τοΰτο πρός άπόδειξιν δτι ούδένα 
ή έλάχιστον κίνδυνον τρέχει ό κυνηγός έκ 
μέρους έστω καί πολυαρίθμου άγέλης βουβάλων. 
'Ο βούβαλος είναι έπίφοβος ένεκα τής κατα
πληκτικής αύτοΰ ταχύτητος καί τής ορμής μεθ’ 
ής πληγωμένος έπιτίθεται. Άλλην ήμέραν είχον 
πλησιάσει βουβάλους τινάς καθημένους ήσύχως 
έπί τής χλόης. Μέ δλας τάς δυνατάς προφυ
λάξεις έφθασα πλησίον δένδρου είς άπόστασιν 
είκοσι βημάτων. Έκεΐ έσύριξα δπως έπιστήσω 
τήν προσοχήν, ούχί δμως δυνατά διά να μη 
τοΰς τρομάξω. Οί βούβαλοι ήγέρθησαν βραδέως 
παρατηροΰντες πέριξ, πόθεν τοΐς έπέκειτο κίν
δυνος. Έγώ έν τοσούτφ έσκοπευσα ώραίαν καί 
παχεΐαν βούβαλον είς τδ στήθος, έκτύπησα καί 
άμέσως άνερριχήθην είς τδν κορμόν τοΰ δένδρου. 
Πριν δμως φθάσω είς τό φύλλωμα, τό άσφαλες 
δι’ έμέ άσυλον, έξεσφενδονίσθην κατά γής ύπδ 
τής ορμής τοΰ πληγωμένου ζώου, τδ όποιον 
προτεΐναν τό ισχυρόν αύτού μέτωπον έρρίφθη 
κατά τοϋ δένδρου καί εΐτα έπεσε νεκρόν παρά 
τοΰς πόδας αύτοΰ. Ή σφαΐρά μου είχε διαπε- 
ράσει τήν καρδίαν του.

0 ΜΕΛΑΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ. — Ο Ρ1Ν0ΚΕΡΩΣ.

'0 μέλας αίγόκερως, παρά τών "Αγγλων 
liarrisbuck λεγόμενος, άνεκαλύφθη έν έτει 1837 
παρά τοΰ πλοιάρχου Habeis έπιστρέφοντος έκ 
τίνος παρά τοΐς Ματεβέλλοις έκδρομής. Ο 
ήμέτερος Baldwin ουτω διηγείται τήν πρώτην 
αύτοΰ συνάντησιν μετά τοΰ μέλανος α’ίγοκέρω.

Κατεδίωκον έλέφαντα πληγωμένον δτε μέλαν 
τι σημεϊον προσείλκυσε τά βλέμματά μου - έλαβα 
τδ τηλεσκόπιόν μου καί είδον ζώα τινα τα 
όποια μοί έφαίνοντο άγνωστα. ’Αμέσως ήρξαμην 
παρακολουθών τήν μικράν ταύτην άγέλην, ήτις 
συνέκειτο έξ έννέα θηλέων καί δύο άρρενων, 
οίτινες άπετέλουν τήν δπισθοφυλακήν. Πλη- 
σίασας έξεπέσευσα· ή άγέλη έστάθη έπί τινα 
δευτερόλεπτα καί μέ προσέβλεψε μετ’ άπορίας. 
Εύρισκόμην είς άπόστασιν πεντήκοντα ύαρδών. 
Τδ καλόν μου δίκαννον δπλον είχε δυστυχώς 
βλάβη έν τινι πτώσει άπδ τοΰ ίππου, καί δέν 
έκράτουν είς τάς χεΐρας ή παλαιόν καί σχεδόν 
άχρηστον τουφέκιον. Τρις ό λύκος έπεσεν άνευ 
άποτελέσματος, καί έν τφ μεταξύ ή άγέλη 
άνέβη άπότομον όρος, τοΰ οποίου ή άνάοασις
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έξήντλησε τάς δυνάμεις τοΰ ίππου μου. Κατα- 
ρώμενος τήν ατυχίαν μου έπέστρεψα είς τό 
κατάλυμά μου, έπεσκεύασα τό δίκαννόν μου, 
επέβην άλλου ίππου ζωηροτέρου καί έπέστρεψα 
είς τό μέρος, δπου είχον συναντήσει τάς άντι- 
λόπας. Καί άλλοι κυνηγοί μέ συνώδευον. Ευ
ρομεν εύκόλως τά ίχνη τών ζώων έν μέσφ τών 
δρέων, άλλ’ δλην έκείνην τήν ήμέραν καί τήν 
επιούσαν άκόμη δέν συνηντήσαμεν τό άντικεί- 
μενον τών έρευνών μας. Τέλος τήν τρίτην ήμέ
ραν περί τήν μεσημβρίαν, παρατηροΰντες μετά 
προσοχής όπισθεν τοΰ καλύπτοντας ήμας βράχου 
εΐδομεν τά δύο άρρενα βόσκοντα ήσύχως έν 
μέσφ πετρώδους κοιλάδος. Τοποθετηθέντες 
καταλλήλως ήρχίσαμεν τήν έπίθεσιν. Τό πρώτον 
κτύπημα εθραυσε τόν πόδα τοΰ ένός τών ζώων, 
τό δεύτερον τό κατέρριψε νεκρόν. Μάτην θά 
προσπαθήσω νά περιγράψω τήν έντύπωσιν, ήν 
μοί ένεποίησε τό άποτέλεσμα τοΰτο, τό άποκτη- 
θέν μετά τριήμερον κοπιώδη καί πυρετώδη 
αγώνα. Τό ώραΐον τούτο τρόπαιον έπλούτισε 
τήν έπιστημονικήν συλλογήν μας. Τό ζώον άνή- 
κεν είς τήν οικογένειαν τών αιγοκέρω· τά κέρατα 
αύτοΰ, τριών ποδών 
μήκος έχοντα, πε
πιεσμένα είχον τόν 
χαρίεν σχήμα καμ
πύλου ξίφους· ή χαί
τη του πυκνή καί 
μέλαινα κατήρχετο 
μέχρι τοΰ μέσου τής 
ράχεως άπό τών ώ- 
των άρχομένη· τό 
βαθύ μέλαν χρώμα 
τοΰτο άπετέλει άντί- 
θεσιν πρός το λευ
κόν χρώμα τής κοι
λίας καί τοΰ προσώ
που. Τά θήλεα έ
χουσι κέρατα δμοια 
προς τά τών άρρένων, 
τό θέρμα των είναι 
καί τοΰτο άπαράλ- 
λακτον ή μόνη δια
φορά είναι δτι τά 
θήλεα είναι μικρό
τερα καί δτι τό χρώ
μα τής χαίτης των 
δέν είναι τόσον μέλαν 
ρένων. Ό μέλας 
νιώτατον καί ·'·· 
πάντων τών 
αύτοΰ είναι δυσκολωτάτη, διότι κατοικεί 
άπότομα ώς έπί τό πλεΐστον όρη. Ό πλοίαρχος 
HabbiS τά συνήντησεν είς τά όρη Κασάν, ό 
Βάλβεργ είς τά όρη τοΰ Δράκεν πλησίον άπο- 
τόμων καί κρημνωδών φαράγγων.

Τήν 27 Σεμτεμβρίου (οΰτως εξακολουθεί ό 
Baldwin) περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου έλουόμην 
δτε ήκουσα δύο έκπυρσοκροτήσεις άπό τοΰ 
μέρους, ένθα ειχομεν άφήσει τάς άμάξας ήμών- 
τήν αύτήν στιγμήν είδον διαβαίνοντα ένώπιόν 
μου μετά μεγάλης ταχύτητος μελάνα ρινόκερων, 
καταδιωκόμενον ύπό 
σφαΐραι έρρίφθησαν 
θηρίου, καί κατά τό 
αί έννέα τό είχον 
φονευθέντος τοΰ θηρίου άνεκαλύφθη δτι μόνον 
αί τέσσαρες σφαΐραι είχον έπιτύχει τοΰ σκο
πού. Ό πιστός σκύλος μου Σμούς, δστις ζυ
γίζει τούλάχιστον έκατο λίβρας άνετινάχθη ύπό 
τοΰ ρινοκέρω είς τόν άέρα ώς νά ήτο κάλαμος 
ελαφρός. Έγώ έφοβήθην κατ’ άρχάς δτι θά τόν 
ευρισκον συντετριμμένον · ό Σμούς δμως δέν 
επαθέ τι, άλλά μετά τήν πτώσίν του άπώλεσε

τήν καλήν του διάθησιν και δέν ήθέλησε νά 
λάβη μέρος είς τήν περαιτέρω καταδίωξιν.

(“Επεται συνέχεια.)

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΣΑΒΕΛΛΩΝ.
Διήγημα ιστορικόν.

'Η Μαργαρίτα, ή εύνοουμένη θυγάτηρ τοΰ 
αύτοκράτορος Καρόλου 1:7., ήτο διά τοΰ δευτέρου 
γάμου της μετά τοΰ νεωτάτου τών Φαρνέσων 
άνεψιά τοΰ Πάπα Παύλου Γ"., καί ώς τοιαύτη 
διήγε μέρος τοΰ έτους έν 'Ρώμη, ένθα είχε περί 
έαυτήν αύλήν μεγαλοπρεπή. Ό Πάπας και ό 
αύτοκράτωρ έκυβέρνων κατ’ έκείνην τήν έποχήν 
τό πλεΐστον μέρος τοΰ χριστιανικού κόσμου κατά 
τήν ιδίαν αύτών θέλησιν. ΓΙλουσιοπαρόχως διέ
νειμαν τιμάς, άξιώματα, έξουσίαν και θέσεις ότέ 
μέν κατ’ άξίαν ότέ δέ κατ’ αρέσκειαν είς τους 
εύνοουμένους αύτών. Άμφοτέρων τών ηγεμόνων 
τούτων έχαιρεν ή Μαργαρίτα έξ ίσου τήν άγά- 

καί πολλάκις ήδη ύψηλαί τιμητικαι

βαθύ ώς ■ 
αίγόζερως είναι 

ώς τοιοΰτο είναι 
Αφρικανών θηρευτών.

ΑΓΕΛΗ Α1ΓΟΚΕΡΩ. ..

τό τών άρ- 
. ζώον απα

τό δνειρόν 
Ή θήρα 
.......ϊ τά

τών σκύλων μας. Έννέα 
ταύτοχρόνως κατά τού 

λέγειν τών κυνηγών κα'ι 
χτυπήσει· άλλά κατόπιν

θέσεις 
Όσοι 
τύχην 
θοΰντο 
τής ύποδοχής ήμέρας και έφιλοτιμώντο νά έλκύ- 
σωσι λέξιν τινά παρ’ αύτής περιποιητικήν ή και 
βλέμμα της. Έ συμπεριφορά τής ήγεμονίδος 
ήτο σεμνοπρεπής καί σοβαρά· ή Μαργαρίτα 
έζήτει ν’ άποπρύψη δτι έξήσκει επιρροήν τοσοΰ
τον μεγάλην. Πλήν δύσκολον είναι, εύρισκό- 
μενός τις έν θέσει καταφανεί νά τηρή πάντοτε 
τό μυστικόν.

Πρό πάντων οί 'Ρωμαίοι άριστοζράται έζή- 
τουν νά έλκύσωσιν εις έαυτούς τήν εύνοιαν τής 
εύγενοΰς κυρίας. 'Π άνεξαρτησία τοΰ χαρακτή- 
ρός της, τό επιφανές τής θέσεως της, τά πάντα 
έγγυώντο αύτοΐς προστασίαν κατά τής αύθαι- 
ρεσίας πολλών μελών τοΰ ισχυρού Φαρνεσίου 
οίκου. 'Η δέ Μαργαρίτα έν κρύπτω έπειράτο 
νά έμποδίση άδικίας και τάς συνέπειας αύτών 
και νά ίκανοποιή τους άδικουμένους. ‘0 Πάπας 
τήν έτίμα, και μεγάλως τήν έφοβεΐτο ό άγριώ- 
τερος τών άνεψιών αύτοΰ, δν μετ’ ού πολύ εύρεν 
έν Πάρμη ή μοίρα. Λαμπραί παρεσκευάζοντο 
έορταί προς διασκέδααιν τής νέας ήγεμονίδος καί 
τέρψιν τής έν 'Ρώμη διαμονής της, ένθα ή 
παρουσία της έθεωρεΐτο τότε σχεδόν άπαραίτητος.

είχον χορηγηθή τή μεσολαβήσει αύτής. 
έπομένως ήθελον νά έξασφαλίσωσι τήν 
των ή να έπιτύχωσι τό ποθούμενον συνω- 
εις τήν αύλήν αύτής κατά τάς ώρισμένας

Μετά μικρόν έπρόκειτο νά έπιστρέψη είς τήν με
γάλην τοΰ Πάπα μητρόπολιν άπό τής αύλής 
τοΰ πατρός της, δστις ύπεδέχθη αύτήν ώς πάν
τοτε μετά συμπαθεστάτης φιλοφροσύνης. 'II 
ειδησις αύτη επηρέασε τμ μάλιστα τήν κοινήν 
γνώμην έν 'Ρώμη, δπου-.μεγάλοι έγένοντο πρός 
ύποδοχήν τής βασιλόπαιδ&ς προπαρασκευαί. Αι 
προπαρασκευαί αύται δέν είχον άκόμη άποπε- 
ρατωθή δτε ή Μαργαρίτα εύρίσκετο ήδη πλησίον 
τής αιώνιας πόλεως· διό καί έσταμάτησεν έν 
τή έπαύλει της έν Καπραρόλα, έπαύλει μελαγ
χολική καί σοβαρά συμφωνούση πρός τήν διά- 
θεσιν της, ήτις δέν ήτο έκ τών εύθυμοτέρων. 
'II Μαργαρίτα είχεν άφήσει τόν πατέρα της 
άσθενή καί έξηντλημένον, καί έπειδή ήγάπα τον 
πατέρα της, τον προστάτην της καί θεμελιωτήν 
τοΰ μεγαλείου της, ήσθάνετο άθυμίαν καί μελαγ
χολίαν μεγάλην. Είς έπαύξησιν τής διαθέσεως 
ταύτης συνέτεινεν ούκ δλίγον καί ή βλέψις τών 
περιπλοκών ας ήθελεν έπιφέρει ό θάνατος τοΰ 
αύτοκράτορος. 'Η Μαργαρίτα είχε χαρακτήρα 
άνδρικόν καί ό πατήρ της τήν είχε μυήσει είς 
τό μυστήριον τών τολμηρών καί γενναίων σχε

δίων του. Προαισθα
νόμενος τον προο
ρισμόν της ό αύτο
κράτωρ έπροσπάθησε 
νά τήν προετοιμάση 
είς τήν διεύθυνσιν 
τών πραγμάτων τού 
κόσμου, έκμυστηρευό- 
μενος αύτή τάς προσ
πάθειας του, τάς έπι- 
τυχίας καί άποτυχίας 
του. ‘Η Μαργαρίτα 
έπομένως είχε συνει- 
θίσει νά θεωρή τά 
σύγχρονα 
ζητήματα ώς τά ού- 
σιωδέστερα πάντων 
καί έσκέπτετο περί 
αύτών ώριμώτερον 
τών είς τά ζητή
ματα τοΰ πολέμου 
καί τής ειρήνης γε- 
γηρακότων άνδρών. 
Έκτοτε ήδη ήδύ- 
νατο νά ύπολογίση 
κρίσιν τάς άπαραι- 

όσημέραι έξαπλουμένης 
τη;

ΤΙ Μαργαρίτα είχε προ πολλοΰ ήδη σπου
δάσει τήν τέχνην τής αύλής, καί είχεν ένοήσει 
τό καθήκον, τό όποιον τή έπεβάλλετο ώς ήγε- 

■ μονίδι. Τήν ήμέραν τής είς τήν πόλιν εισόδου 
τη; ήϊέρθη πρωΐ, όπως μετά τήν θείαν λειτουρ
γίαν ένδυθή καταλλήλως πρός τήν περίστασιν. 
Έξελέξατο πρός τούτο φόρεμα έξ έριούχου βα- 
θέως πρασίνου χρώματος πλουσίως κεντημένου, 
ζαί καλύπτοντο; τούς βραχίονας μέχρι τών χει- 
ρ<ον καί τι 
τούς ώμου 
τοΰ χρώματος, 
χρυσοζέντητον. 
•κεφαλήν της 
λυπτε μικρός 
μέλανο; 
ού το παχύ · 
έστερεοΰτο διά 
τίμου λίθου, 
κεζοσμημένη

:όν τράχηλον μέχρι τοΰ πώγωνος. 
>■ της έρριψε μικρόν μανδύαν τοϊ 

:ό
:ου

λατύ περίζωμα

Είς 
αύ- 
ήτο

πολιτικά

ήν εύθεΐαν 
τήτους συνέπειας 
άνεξαρτησίας τών άνωτέρων τού πατρός 
ύπαλλήλων, καί ούκ ολίγον άνήσύχει διά τήν 
άδυναμίαν καί άδράνειαν τοΰ άδελφοΰ αύτής 
Φιλίππου, δστις ώς ήγεμών ήθελε μάλλον 
θηρεύσει τό φαινόμενον ή τήν ουσίαν τής εξου
σίας. Άλλά και αύτής ή θέσις δέν ήτο άκίν- 
δυνος· λαμβάνουσα ύπ’ δψιν τό ύπερήφανον καί 
άπρόσιτον τοΰ άδελφοΰ της καί τήν ίσχύν τών 
παρόντων καί μελλόντων τής αύλής συμβούλων 
καί μεγιστάνων ήνόει κάλλιστα δτι άποθανόντος 
τοϋ πατρός της καί ή επιρροή αύτής κατελύετο. 
Όλίγην ίκανοποίησιν παρεΐχεν αύτή τό μισητόν 
μεγαλεΐον τής φαρνεσίας αύλής, όλίγην βοήθειαν 
τή ύπέσχετο ό γεγηρακώς Πάπας. Παρά ταΐς 
αύλαΐς καί δπου έν γένει ό άνθρωπος έξασκεϊ 
ύπεροχήν τινα, θέλει ό ισχυρός νά δεικνύη πάν
τοτε εύχαρίστησιν, καλωσύνην καί επιείκειαν» 
περικλείει δέ είς τά βάθη τής καρδίας του τάς 
θλίψεις του, τάς φροντίδας καί τήν άθυμίαν του. 
Διηνεκώς προσέχει μή λέξις ταχεία ή άπερι- 
σκέπτως προφερομένη προσβάλλη τούς ύποδε- 
εστέρους αύτφ. 'Η σύνεσις καί ή γενναιοφροσύνη 
τφ έπιβάλλουσι πρός πάντας νά δεικνύη ΐσην 
εύνοιαν καί περιποίησιν, ινα μή ό είς φανή 
μάλλον τοΰ έτέρου εύνοούμενος.

αύτής 
τη;

ου τίνος
Τήν 
έκά- 

πΐλος 
χρώματος,

ττερόν 
πολυ- 
Ούτω 
έπέβη 

μετά τών κυριών τής
τιμή; τής άμάξης καί 
έπροχώρησε μέχρι 
τής θέσεως, έν ή οί 
'Ρωμαίοι εύγενεΐς εί
χον έξέλθει είς προΰ- 
πάντησίν της. ΤΙ 
άμαξα έσταμάτησε 
καί ή ήγεμονίς μετά 
τής άκολουθίας της 
έπέβη τοΰ λαμπρώς 
διεσκευασμένου ίπ
που, τοΰ όποιου το 
κάλυμμα ήτο ζωηρού 
ερυθρού χρώματος, οί 
δέ χαλινοί έπικεχρυ- 
σωμένοι. Προεπορεύ- 
ετο τής ηγεμονικής 
συνοδείας στίφος λογ
χοφόρων, εΐποντο δέ 
αύτής έφιπποι μεγι
στάνες λαμπρώς καί 
ούτοι κεκοσμημένοι 
καί πάντες «οπλισμέ
νοι. Οί τής έποχής 
έκείνης εύγενεΐς τής 
'Ρώμης δέν ήσαν ώς 
οί τών νεωτάτων χρό
νων έκνενευρισμένοι 
καί θηλυπρεπείς νεα
νίας άλλά άνδρες ζω
ηροί , στρατιωτικόν 
έχοντες παράστημα 
καί δψιν έμφαίνουσαν 
άνδρίαν καί αισθή
ματα ίπποτικά. Ή 
έξουσία τών Παπών 
κατώρθωσε βαθμηδόν 
νά εξάλειψη τό ίππο- 
τικον έκεΐνο φρόνημα 
καί νά καταστήση τούς εύγενεΐς νέους τής 'Ρώμης 
δούλους τοΰ κλήρου καί ύποκριτικούς τής Εκ
κλησίας οπαδούς. Κατ’ έκείνην τήν έποχήν έσώ- 
ζοντο άκόμη γόνοι αρχαίων καί ισχυρών οίκων 
πλήρεις ζωηρότητας καί άνδρικής τόλμης, έσώ- 
ζοντο άκόμη ίππόται ύπερήφανοι, αύθαίρετοι 
και βίαιοι. Ό βίος έκάστου τών εύγενών τού
των ήτο μυθιστόρημα πλήρες περιπετειών καί 
τολμημάτων. Μεταξύ δέ τών νέων τούτων άν
δρών έξεϊχεν ό Σαβέλλος, ού οί γονείς πλουσι- 
ώτατοι καί ισχυροί συνέτεινον είς τό νά παρέ- 
χωσι τφ υίω αύτών θέσιν έπιφανή έν τοΐς 
άριστοκρατικοΐς τής 'Ρώμης κύκλοις. Ό γέρων 
δούξ καί ή δούκισσα Σαβέλλου είχον άποκτήσει 
καί άναθρέψει πολλά τέκνα· έξ δλων τούτων

είχεν ύπολειφθή 
πρεσβύτεροι είχον 
οί δέ βιαίως. ‘Ο 
ή παρηγοριά καί 
των, ήτο ό αρχών έν 
αύτοί. Κόλακες 
τά προτερήματα 
λάμβανον τούς 
άπέζρυπτον τάς
Άλλ’ οί άδύνατοι έκεΐνοι γονεΐ: 
εκτροπάς αύτοΰ έάν έμάνθανον, 
δίων καί θά έκολαζεύοντο ·

ό νεώτατος μόνον υίός · οι 
άποθάνει οί μέν άπροσδοκήτως 
νέος Σαβέλλος ήτο ί 
ή μόνη έλπίς τοΰ

:ίϊ> οϊκφ ισχύων 
έξεθείαζον ένώπιον τών 
τού άγάπητοΰ των υίοΰ, 
λόγους του, έκάλλυνον 

νεανικός αύτοΰ

πομενως 
γήρατος 
:λέον ή 
γονέων 
έπανε- 
δέ καί

παρεκτροπάς. 
καί τάς παρ- 

:άλιν θά έμει- 
ιόσον μεγάλη

Πάντων τά βλέμματα ήσαν έστραμμένα πρός 
τόν νέον Σαβέλλον, δστις ασκεπής προεπορευετο· 
τό ένδυμα του έστιλβεν έκ χρυσού καί πολυτίμων 
λίθ«ον· άπό τοΰ δεξιοΰ ώμου έκρέματο μικρός 
μανδύας, άπό δέ τού άριστεροΰ ή επίχρυσος 
ζώνη καί λαβή τοΰ ξίφους του. Τό λευκόν 
πτερόν τοΰ πίλου του ήτο στερεωμένου διά με
γάλου έρυθροΰ λίθου, άποστίλβοντος. έν μέσ«μ 
λαμπρών μαργαριτών. Τρεις ύποκλίσεις βαθείας 
έκαμεν ό Σαβέλλος ένώπιον τής Μαργαρίτας, 
ήτις μειδιώσα τφ έρριψε βλέμμα· μεθ’ δ γονα- 
τίσας τή είπεν

— ’ Από τοΰ θρόνου 
τοΰΚαίσαροςτώνχρό- 
νων μας, τού μεγά
λου Καρόλου, επι
στρέφεις, ισχυρά ήγε
μονίς, είς τήν πρω- 
τεύουσάν του · διότι 
ή 'Ρώμη άνήκει τφ 
Καίσαρι, καί ή εκ
κλησία μάς διδάσκει 
δτι όφείλομεν νά δί- 
δωμεν τά τοΰ Καίσα- 
ρος τ«υΚαίσαρι. Προ- 
σκυνοΰμεν έπομένως 
σέ, τήν θυγατέρα καί 
αντιπρόσωπόν του · δι
ότι άντ’ αύτοΰ εξουσι
άζεις ήμας, άρχουσα 
■τών καρδιών μας άπο- 
λύτως. 'Η άπουσία 
σου ένέπλησεν ημάς 
πένθους, ή επάνοδός 
σου κομίζει ήμϊν τήν 
χαράν πάλιν.Επίτρε
ψαν ήμΐν, άνασσα, νά 
σέ συνοδεύσωμεν μέ
χρι τών πυλών τής πό
λεως έκείνης, ήτις 
πρότερον μέν ήρχε 
τών έγκοσμίων καί 
φθαρτών, σήμερον δέ 
άρχει τών ούρανίων 
και άθανάτων. Κατέρ
χεσαι πρός ήμας έκ 
τών βαθμιδών τοΰ ι
σχυρού θρόνου, δστις 
εξουσιάζει τάςδύο ’Ιν
δίας, κρατεί τών θα
λασσών Άαί ούδέν τής 
ισχύος του γνωρίζει 
δριονή τό πνευματικόν 
έκεΐνο, δι’ ού ή 'Ρώμη 
διατηρείται μεγάλη. 
Εγγύς εύρίσκεσαι ώ
σαύτως καί τή; μυ
στηριώδους δυνάμεως 
ταύτης ώς άνεψιά καί 
θυγάτηρ τοΰ πνευμα

τικού ήμών πατρός καί άνακτος. Όθεν καί άν στρέ
ψης τά βλέμματά σου βλέπεις ένώπιόν σου τήν 
άρχήν· καί Οέλουσα δέν θά άπέφευγες αύτήν, διότι 
ή “ΡΖ’θ κα'1 εξουσία μένει πάντοτε πλησίον σου.

— Ούχί νά έξασκήσω δύναμιν, άπήντησεν ή 
Μαργαρίτα, άλλ’ δπως ύπακούαω έπιστρέφω 
έντός τών ιερών τή; 'Ρώμης τειχών. Προθύμως 
ύπακούω εις πάσαν προσταγήν καί σήμερον άκόμη 
ύποτάσσομαι είς τόν νόμον τής άγάπης σας καί 
δέχομαι νά μέ όδηγήσητε πρός τά σεβαστά εκείνα 
τείχη, πρός τά όποια προσέρχομαι μετά φόβου 
ιερού. Συνοδεύσατέ με λοιπόν, δίδοντέ; μοι 
θάρρος, προστατεύοντές με, ένισχύοντές με. Έπι- 
βήτε τών ίππων σας, κύριοι, καί σύ, Σαβέλλε, 
μεΐνον πλησίον μου. (’Επεται συνέχεια.)

"Λ- - -

έ *

-· νΤ* *££-·.

Ρ1Ν0ΚΕΡ2Σ ΑΜΤΝΟΜΕΝΟΣ.

ήτο ή άδυναμία αύτών πρός τδν μόνον υιόν 
των.

— Καί έγώ τό αύτδ έπραξα δταν ήμην νέος, 
έλεγεν ό δούξ μανθάνων παρεκτροπήν τινα τού 
υίοΰ τοΰ. Είναι δικαιολογητέος.

Καί ό πατήρ δμως ήτο δικαιολογητέος κατά 
τοΰτο. Πώς νά μή κρίνη έπιεικώς· δταν όλό- 
κληρος ή 'Ρώμη έπιεικώς έκρινε; Πώς νά μή 
συγχωρήση δταν δλη ή πόλις εσυγχώρει · 
διότι αί γυναίκες ήγάπων τόν νέον, καί οί συνο
μήλικός του νέοι έτίμων, ύπελήπτοντο καί έφο- 
βοΰντο αύτόν. 'ϊπήρχεν ή ιδέα, δτι καί ή Μαργα
ρίτα έποίει δίακρισιν μεταξύ αύτού καί τών άλλων· 
διό ζαί άρχηγός παμψηφεί άνηγορεύθη τής πρός 
ύποδοχήν τής ήγεμονίδος άποσταλείσης πρεσβείας.

κατα
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ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟ)' ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Μεγάλοι, ανυπολόγιστοι είσίν αί ζημίαι, άς ύπέστησαν οί έν Αιγύπτφ δμογενεϊς ήμών ένεκα τών θλιβερών έν τή χώρα έκείνη 
συμβάντων. Καί δπου μέν αί ζημίαι αυται έθιςαν τού: εύποροΰντας, τό κακόν είναι εύθεράπευτον, διότι οί ήμέτεροι ομογενείς ούτε 
εύφυΐας στερούνται ούτε δραστηριότητος, όπως τάχιστα έπανορθώσωσιν αύτάς· άλλά δυστυχώς έν τή μεγάλη καί κοινή συμφορά έπαθον 
καί άποροι, έπαθον καί οί μή δυνάμενοι νά έπαρκέσωσι πλέον είς τήν συντήρησιν αύτών, πλείστων δσων οικογενειαρχών καταστραφέντων 
έξ όλοκλήρου.

Καθήκον επομένως έχομεν ώς Έλληνες καί ώς Χριστιανοί νά έλθωμεν κατά τάς δυνάμεις ήμών αρωγοί καί άντιλήπτορες είς τήν 
τοιαύτην δυστυχίαν. Ήδη έσχηματίσθησαν πολλαχοΰ έπιτροπαί πρός συλλογήν συνδρομών ύπέρ τών άπορων προσφύγων ήδη ή Ελλη
νική κυβέρνησίς έσπευσεν είς άντίληψιν τών δυστυχών τούτων θυμάτων παραστάσεις εύεργετικ.αί έν τοΐς Έλληνικοϊς θεάτροις έδόθησαν, 
καί έν γένει ό 'Ελληνισμός συγκινηθείς έπί τή μεγάλη συμφορά δέν ήμέλησε νά οείξη καί πάλιν τήν ύπέρ τών δυστυχούντων ομοεθνών 
αυτού μέριμναν.

Άδεια τών επιτόπιων αρχών συνέστη καί ένταΰθα, έν τή μικρά ταύτη τής Λειψίας ελληνική αποικία, έπιτροπή πρός συλλογήν 
συνεισφορών ύπέρ τών ταλαίπωρων τής Αίγύπτου θυμάτων. Ή έπιτροπή αύτη άποτελουμένη ύπό τών κάτωθι σημειουμένων Ελλήνων 
καί Φιλελλήνων αποτείνεται διά τής παρούσης προκηρύςεως πρός πάντα ομογενή καί Φιλέλληνα πρόθυμον νά δράμη είς άντίληψιν τών 
άναξίως πασχόντων άδελφών ήμών.

Παρακαλούνται οί εόαρεστούμενοι νά συνδράμωσι καί πέμψωσι τήν συνεισφοράν αύτών πρός τό ένταΰθα Προξενείου τής Ελλάδος 
(Consulat de Greco a Leipzig, Briihl Nr. 18). Τά συλλεχθησόμενα ποσά θέλουσιν άποσταλή είς τήν κεντρικήν έν Άθήναις ύπέρ τών 
ές Αίγύπτου προσφύγων επιτροπήν, τά δέ ονόματα τών δωρητών θέλουσι δημοσιευθή διά τού 'Εσπέρου”. Καί τό έλάχιστον ποσόν 
γίνεται μετ’ ευγνωμοσύνης δεκτόν.

Έν Λειψία τή 25/6 Αύγούστου 1882.

Η ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΑΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
’.Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Καλοζύμης.
Φωκίων Ναούμ, Πρόξενος τής Ελλάδος. 
Διδάκτωρ Κάρολος WHISTLING. 
Φριδερΐκος Wekdeb, καθηγητής. 
Ιωάννης 11 ε ρ β ά ν ο γ λ ο ς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

Έν Λειψία τή 31 12 Αύγουστου 1882.

Ουδέποτε παρετηρήθη μέχρι τούδε τοσαύτη 
κίνησις μεταξύ Βερολίνου και τής εξοχικής έπαύ- 
λεως τού πρίγκηπο; Βίσμαρκ, δση παρατηρεΐται 
κατά τάς τελευταίας ταύτα; ημέρας- ταχυδρόμοι 
έκτακτοι έρχονται καί άναχωροΰσι καί ό τηλέ
γραφος είναι είς άένναον ένέργειαν. "Ο,τι απα
σχολεί σήμερον τήν γερμανικήν Κυδέρνησιν, ώς 
καί έν γένει δλας τάς Κυβερνήσεις, είναι τό 
ζήτημα τής Αίγύπτου, τό όποιον κατέστη είς 
άκρον πολύπλοκον ένεκα τών διαφόρων συγκρου- 
ομένων συμφερόντων τών μεγάλων τής Ευρώπης 
δυνάμεων. Καί ή μέν ’Αγγλία, ή πρωταγωνι- 
στήσασα, φαίνεται αποφασισμένη νά διεξαγάγη 
τό ζήτημα τούτο μόνη καί κατά τό έαυτή δο- 
κοΰν· άλλ’ είς τούτο άπαντα δυσκολίας τινά; έκ 
μέρους τών άλλων δυνάμεων, αιτινες φοβούνται, 
ίσως καί δικαίως, μή ή ’Αγγλία, έγκαταστάσα 
άπαξ έν Αιγύπτιο, θέληση νά προσενεχθή άπέ- 
ναντι τής χώρας εκείνης ώς άπέναντι χώρας 
κατακτηθείσης· Ομολογουμένως ή τολμηρά καί 
άποφασιστίκή διαγωγή τής άγγλικής Κυβερνήσεως 
είς τό ζήτημα τοΰτο θέλει φέρει ταχυτέραν τήν 
λύσιν, αν καί ή αμφιρρεπής τής γαλλικής Κυ
βερνήσεως πολιτική ούκ ολίγα μέχρι τούδε παρ
ενέβαλε προσκόμματα. Πλήν καί άνευ τούτου 
ή ’Αγγλία άνέλαβεν άγώνα ούχί πολύ εύκολον, 
εχουσα νά παλαίση κατά πολλών δυσχερειών 
καί κλιματικών προσκομμάτων, καθ’ ών αί δυ
νάμεις, ών διαθέτει έν Αιγύπτφ, είναι άνε- 
παρκεΐς.

Ή πολιτική κρίσις έν Γαλλία παρετάθη έπί 
πολλά; ήμέρας· προχθές μόλις κατωρθώθη νά 
σχηματισθή ύπουργεΐον νέον ύπο τήν προεδρείαν 
τού γέροντος Duclerc, δστις άνέλαβε καί τήν 
διεύθυνσιν τοΰ ύπουργείου τών έξωτερικών, τοΰ 
σπουδαιοτάτου σήμερον ύπουργείου. "Αδηλον 

είσέτι, άν τό ύπουργεΐον τοΰτο, είς δ έλαβον 
μέρος καί δύο ή τρεις φίλοι τοΰ Γαμβέττα, 
έσται βιώσιμον, καί ποια έσται ή πολιτική αύτοΰ. 
'Οπωςδήποτε ύπάρχει ή ιδέα δτι ή εξωτερική 
τοΰ νέου γαλλικού ύπουργείου πολιτική δέν 
θ άπέχη πολύ τής πολιτικής τοΰ προκατόχου 
ύπουργείου Φραισινέ.

Η ’Αγγλία συγζεντρόνει άδιακόπως στρατόν 
είς τήν Αίγυπτον· τοΰτο δμως γίνεται πολύ 
βραδέως, διότι μέχρι σήμερον μόλις 7 ή 8 χι
λιάδες Αγγλων εύρισκονται έκεΐ, δύναμις άνε- 
παρκής δπως προβή αποτελεσματικά»;. Οί έπα- 
ναστάται ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Άραβή πασά 
είσί συγκεντρωμένοι ούχί μακράν τής ’Αλεξάν
δρειάς, έξουσιάζοντες τήν σιδηροδρομικήν γραμ
μήν τήν άγουσαν άπό Ίσμαηλία; καί άπό ’Αλε
ξάνδρειάς είς Κάϊρον. Μέ δλας τάς άτελεΐς 
των στρατηγικός γνώσεις έννοοΰσιν οι άνθρωποι 
έκεΐνοι δτι άν άπαξ οί Άγγλοι καταλάβωσι τό 
Κάϊρον, αυτοί θέλουσιν εύρεθή μεταξύ δύο πυ
ρών καί ή θέσις των θέλει καταστή άπελπιστιζή.

Έν τοσούτφ έν τή δυσμοίρφ ’Αλεξάνδρειά 
έξαφανίζονται βαθμηδόν, βσφ τοΰτο εφικτόν, τά 
ίχνη τών τελευταίων καταστροφών. I ά ερείπια 
άποκομίζονται, τά καταστήματα άνοίγονται, τε- 
λωνεΐον, τηλεγραφεΐον καί ταχυδρομεΐον λει- 
τουργοΰσι πάλιν. Άλλ’ οί φόβοι περί νέων επι
θέσεων έκ μέρους τών φανατισθέντων ’Αράβων 
δέν έξέλιπον είσέτι όλοσχερώς· διό καί ολίγοι 
είσίν οί έπακάμψαντες Ευρωπαίοι. Οί τολμη
ρότεροι κατά τοΰτο είναι οί 'Έλληνες, ών πολλοί 
ήδη έπέστρεψαν, έννοοΰντες δτι δσφ ταχύτερον 
άναλάβωσι τάς τόσον άποτόμως διακοπείσας έρ- 
γασίας των, τοσούτφ ταχύτερον θέλουσιν έξα- 
σφαλίση τά μεγάλως ζημιωθέντα συμφέροντά των.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
(’Ιδιαιτέρα ανταπόζρισις τοϋ Εσπέρου).

Έν "Αλεςανδρείφ τή 15/27 ’Ιουλίου 1882.
Μόλις έφάνη μαζρόθεν ή ’Αλεξάνδρεια ζαί 

άνήλθομεν άπαντες έπί τού καταστρώματος τοΰ 
άτμοπλοίου τής Έλλ. Άτμοπλοϊκής 'Εταιρίας 
"τό Βυζάντιον, ΐνα ίδωμεν τήν καταστραφεΐσαν 
καί πυρποληθεΐσαν ύπό τών άγγλικών τηλεβό
λων καί τοΰ αιγυπτιακού φανατισμού πόλιν. 
Είδομεν έν πρώτοι; τό παρά τό Μέξ φρούριον 
Μαραβούτ, δπερ ήτο σωρό; έρειπίων έπί τών 
ερειπίων τούτων διεζρίνοντο τά αιγυπτιακά τηλε
βόλα τεθραοσμένα καί δ ιε σκορπισμένα τήδε κά- 
κεΐσεν· ώσαύτως καί το φρούριον Άδδα τό 
υπερασπιζόμενου τόν άνατολικόν λιμένα ή Φραγ- 
κολιμένα, τό φρούριον Ι’ασ-έλ-τίν, τό Άγζαμι 
καί τό Κομ-έλ-δίκ, άπαντα κατερειπωμένα. 

’Έξωθεν ούδέν άλλο βλέπει τις ή σωρούς έρει
πίων καί συντριμμάτων.

Είσήλθομεν είς τόν λιμένα καί ήγζυροβολή- 
σαμεν- ευθύς δέ έξήλθομεν έπιβάντες άραβικών 
λέμβων, ας διηύθυνον λεμβούχοι Ευρωπαίοι, 
τών ’Αράβων φυγόντων σχεδόν δλων. Άπό τής 
προκυμαίας είσήλθομεν είς τήν μετ’ αύτής συγ
κοινωνούσαν οδόν τοΰ Τελωνείου· άμέσως γίνεται 
καταφανής ή μεγάλη καταστροφή- τά δεξιά καί 
άριστερα τής όδοΰ ταύτης ευρισκόμενα καταστή
ματα άπαντα διηρπάγησαν έν μέρει δέ καί 
έπυρπολήθησαν. Διελθόντες τήν οδόν ταύτην 
τήν άπολήγουσαν είς τήν Διεύθυνσιν τής Αστυ
νομίας είσήλθομεν είς τήν όδδν Ρα;-έλ-τίν τήν 
οδηγούσαν εις τήν μεγάλην πλατείαν τών Προ
ξένων. Έπί εής όδοΰ ταύτης είναι τά Κρητικά 
λεγόμενα, άτινα ήσαν σχεδόν άνέπαφα ώ; μαγα- 
ζεΐά άνήκοντα είς Κρήτας όθωμανούς. "Ερχονται 
κατόπιν τά Σαράφικα τών ’Ιουδαίων, άτινα 
κατεστράφησαν αί θύραι τών άργυραμοιβείων 
τούτων είσί τεθραυσμέναι, τά δέ χρηματοκιβώτια 
έρριμμένα έπί τής όδοΰ άλλα μέν τεθραυσμένα, 

αλλα δέ κλειστά ετι ώ; άνθέξαντα είς τάς επι
θέσεις. ’Αμέσως μετά τά Σαράφικα άρχεται 
ήΕύρωπαϊκή συνοικία, ήτις εντελώς έπυρπολήθη. 
'11 όκέλλα franCese, ή τοΰ Δομρέϊχερ, γενικού 
■προξένου τής Δανίας είσίν έρείπια. Πρός [τό βό
ρειον μέρος τής πλατείας τών Προξένων ’έκειτο ή 
οικία Σορμπάγκη, παρά ταύτην τό μέγαρον τοΰ 
κόμητος Τζιτζίνια, καί μετά τοΰτο ή άχανής νέα 
όκέλλα, κάτωθεν τής όποιας ήσαν τά μεγάλα 
καταστήματα τών Τσικολάνη. Στέϊν, Μάγερ κ. τ. λ. 
μετά ταΰτα τό Γαλλικόν ΙΙροξενεΐον καί ή με
γάλη όκέλλα τοΰ Ίβραίμ-πασά. "Απαντα τά 
κτίρια ταΰτα δέν είναι σήμερον ή σωρός έρειπίων. 
Έκεΐ πλησίον κεΐται σώα ή άγγλική Έκκλησία 
και ή οικία Σάν-Μάρκο όπισθεν δέ τούτων 
έπί τής όδοΰ τοΰ Χρηματιστηρίου κεΐνται τό 
Χρηματιστήριου καί τό άγγλικόν Τηλεγραφεΐον 
άβλαβή καί ούχί κατεστραμμένα, ώς διέδοσαν τά 
πρώτα τηλεγραφήματα. 'Οπισθεν τούτων πρός τήν 
παραλίαν τοΰ Ανατολικού λιμένος εύρίσκεται ή άγ
γλική Αγορά διαοπαγεΐσα- βορειοανατολική»; δέ 
ταύτης είναι ή πελώριος όκέλλα τοΰ Σούρσουκ. ήτις 
έπυρπολήθη · έν αύτή δέ ήσαν καί τά γραφεία τού 
Ένεχέιροδανιστηρίου. I ΙαράτόΧρηματιστήριονήτο 
τό ’Αγγλικόν προξενεΐον πυρποληθέν μέχρι θεμε
λίων,έν φπαρά τοΰτο είναι αίοικίαι τοΰ’Αδιάσώαι, 
μόνον οέ τά. κάτωθεν τών οικιών τούτων καταστή
ματα, τό ύελοπωλεΐον Chalon καί τό μέγα κα
πνοπωλείου τών άδελφών Καραβοπούλων έλεη- 
λατήθησαν. Μετά τό ’ Αγγλικόν προξενεΐον άρχεται 
ή λεωφόρο: τοΰ 'Ραμλίου, έν ή κεΐνται αί οικίαι 
Μάρκου Μαύρου καί Δαχάν, αιτινες είσίν έρείπια, 
δεξιά δέ είναι αί οικίαι Άντωνιάδου ανέπαφοι.

Έπιστρέψαντες εις τό Χρηματιστήριον ευρο- 
μεν άπαντα; τού: έν Αλεξάνδρειά άπομείναντας 
Εύρωπαίους, οίτινες μας διηγήθησαν τί ύπέφερον 
καί πώς διεσώθησαν Αμυνόμενοι έν τή Άγγλο- 
αίγυπτιακή Τραπέζη ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ 
μεγάλως τιμήσαντος τόν Ελληνισμόν, Αληθούς 
ήρωος Γεωργίου Γουσίου, διευθυντοΰ τής ρηθείσης 
Τραπέζης. Μάς είπον δέ βτι οί "Αραβες έφερον 
τάς άντλίας ούχί πρός κατάσβεσιν τοΰ πυρός 
άλλά πρός τροφήν αύτοΰ, διότι αί άντλίαι άντί 
υδατος περιεΐχον πετρέλαιον. Εισελθόντες είς 
τήν όδδν Σερίφ-πασα ευρομεν άριστερα μέν σώας 
μόνον τήν ’Αγγλο-αιγυπτιακήν Τράπεζαν καί 
τήν οικίαν Αντωνιάοου. δεξιά δέ μόνον τήν οι
κίαν τής Society immobiliere, κάτωθεν τής 
όποιας είσί τά γραφεία τή; Τραπέζης Credit 
Lyonnais, ήν ύπερησπίσθη γενναίο»; ό διευθυν
τής αύτής κ. MoNGE. Δέν ήδυνήθημεν δέ νά 
προχωρήσωμεν περαιτέρω, διότι τά έρείπια τών 
πολυτελεστάτων εύρωπαϊκών μεγάρων κατέκλειον 
τήν όδδν.

Ή οδός τοΰ’Ιταλικού ταχυδρομείου, παράλ
ληλος τής όδοΰ Σερίφ-πασά είναι ολη έρείπια- 
μόνον ή Τράπεζα τή: Αίγύπτου έσώθη, ή οέ 
όκέλλα Δαμιάνου καί Ίβραιμ-πασά, άπέναντι τής 
όποιας ήτο τό Δημαρχεΐον κατεστράφησαν 
πυρποληθεΐσαι. Παραλλήλως δέ ταύτης είναι 
ή οδός τής ελληνικής Εκκλησίας. Μόνον ή 
βόρεια πλευρά τών οικιών τής έλληνικής κοινό- 
τητος έκάη. ένθα ήσαν τά μεγάλα καταστήματα 
τών υιών Camoen, ή δέ άλλη πλευρά, οπού 
είναι καί τό 'Ελληνικόν προξενεΐον έσώθη. Ευρο
μεν τοΰς τρεις άπομείναντας ιερείς τής ελληνι
κής εκκλησίας, ήρωτήσαμεν αύτούς πώς διεσώ- 
θησαν καί μάς είπον δτι μετά τόν βομβαρδισμόν 
ένεδύθησαν ώς δερβίσαι καί έφθασαν σώοι είς 
τήν παραλίαν.

Η δεξιά πλευρά τής πλατείας τών Προξένων, 
συγκειμένη έκ τών μεγάλων οικιών τοΰ πρίγκη
πος Άχμέτ-πασα, είναι σωρός έρειπίων, ώς καί 
ή όκέλλα Ζιβάρα καί τδ μέγα τέμενος τοΰ Σέχου 
Ιβραίμ-πασά. Έπί τής όδοΰ Μαχμουδιέ έζάη- 

σαν όλίγαι οικίαι, τά μαγαζεΐα δμως διηρπάγησαν. 
11 οδός Καλογραιών είναι σωρός ερειπίων, έκά- 

ησαν δέ ή γαλλική έκκλησία καί το σχολείου 
τών Ααζαριστών. Έν ένί δέ λόγφ ή κατα
στροφή είναι τόσον μεγάλη ώστε ό κάλαμος άδυ- 
νατεΐ νά τήν περιγράψη.

Σήμερον τήν πρωίαν είδομεν κηδείαν άρα- 
βικήν- άλλ’ έν ω ή κηδεία έβάδιζε πρός τό Μω- 
χάρεμ βέη, οί “Άγγλοι διέταξαν τοΰς φέροντας τό 
νεκροκράββατον Άραβας νά το καταβιβάσωσι, καί 
ώ τοΰ θαύματος! άντί νεκρού τδ φέρετρον περιείχε 
σκεύη αργυρά καί χρυσά καί άλλα πολύτιμα 
πράγματα. Συνελήφθησαν άπαντες οί τήν άλλό- 
κοτον ταύτην κηδείαν παρακ.ολουθοΰντες καί όκτώ 
μέν έτουφεκίσθησαν, οί δέ λοιποί έφυλακίσθησαν. 
Τδ έν Άτταρίν (συνοικία τής Αλεξάνδρειάς) 
αραβικόν τέμενος ήν πλήρες λεηλατηθέντων έμ- 
πορευμάτων. Οί "Αγγλοι μαθόντες τοΰτο έκα
μαν έρεύνας καί έτουφέκισαν άμέσως τοΰς πέντε 
ουλεμά, τοΰς φύλακας τοΰ τεμένους. Οί 'Αρα
βες περιπατοΰντες έν τή πόλει κρατοΰσι λευκόν 
ρινόμακτρον είς σημεϊον ύποταγής.

'Η έμπροσθοφυλακή τοΰ Άραβή-πασα εύρί
σκεται όκτώ μιλιά μακράν τής ’Αλεξανδρείας, 
καθ’ έκάστην δέ άκούομεν πυροβολισμούς μεταξύ 
"Αγγλων καί ’Αράβων. Ταύτην τήν στιγμήν 
είσήλθεν έζ τής πύλης Ρωσσέτης γυνή Φελλάχα- 
οί ’Άγγλοι φύλακες τήν συνέλαβον καί έκδύσαν- 
τες αύτήν είδον δτι ήτο στρατιώτης κατάσκοπος, 
οστις καί αύθωοεί έτουφεκίσθη.

Μέμφις,

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.
Πρό μικρού έξεδόθη έν ’Αθήναις ύπό τοΰ 

Κυρίου Άριστείδου Σπαθάκη διδάκτορος τής Φι
λοσοφίας καί καθηγητοΰ έν τε τή Ριζαρείφ καί 
Άρσακείω Σχολή έργον καλούμενου "ό Παιδα
γωγός”. Τό έργον αύτοΰ τοΰτο συνιστάμενον έκ 
δύο τόμων καί διαιρούμενον είς πέντε βιβλία 
περιλαμβάνει ψυχολογίαν, λογικήν, Ιστορίαν τής 
Παιδαγωγίας, παιδαγωγικήν, καί διδακτικήν, έξ 
ών ή μέν παιδαγωγική μετά τής διδακτικής άπο- 
τελοΰσι τήν βάσιν τοΰ Παιδαγωγού, ή δέ ψυχο
λογία, λογική, καί 'Ιστορία τής Παιδαγωγίας 
τήν περιφέρειαν. 'Ωστε πάνυ ευλόγως δύναται 
τις νά ειπη, δτι ή μέν ψυχολογία και λογική 
είναι ό πυρήν, ή δέ 'Ιστορία τής Παιδαγωγίας 
ώς ή εισαγωγή τής Παιδαγωγική; καί διδακτι
κής, διότι ή μέν ψυχολογία άφορα είς τήν διδα
σκαλίαν περί τών δυνάμεων τής ψυχής, ών τήν 
καθόλου άνάπτυξιν καί μόρφωσιν διδάσκει ή 
παιδαγωγική, ή δέ λογική διαλαμβάνει περί τών 
νόμων τοΰ διανοεΐσθαι, είς δ κυρίως άνάγεται 
τό έργον τής διδακτικής, ή δέ 'Ιστορία τής Παι
δαγωγίας έκτίθησι τοΰς άρχαίους τρόπους καί 
θεωρίας, άτινα σχηματίζουσι τήν νεωτέραν παι
δαγωγικήν έπιστήμην. Το έργον τοΰτο τοΰ 
Κ. Σπαθάκη ουτω καταρτισθέν άποτελεΐ έν συ- 
νόλφ σύστημα παιδαγωγικών γνώσεων, άς διε- 
μόρφωσεν ό συγγραφεΰς αύτοΰ έκ βαθείας καί 
εκτενούς περί τά παιδαγωγικά μελέτης. Καθ’ 
δσον μετά τήν έν τφ ΙΙανεπιστημίφ ’Αθηνών 
άναγόρευσίν του ώς διδάκτορος τής φιλοσοφίας 
μετέβη εις τήν 'Εσπερίαν, καί ιδία είς Λειψίαν, 
ένθα έπί πέντε περίπου έτη ήκροάτο σΰν άλλοις 
καί παιδαγωγικών παραδόσεων λαμβάνων ενεργόν 
μέρος έν τοΐς παιδαγωγικοΐς φροντιστηρίοις, έν 
οίς διεκρίνετο έπί δξυνοία καί έπιστημονική διε
ξαγωγή καί λύσει διαφόρων παιδαγωγικών ζητη
μάτων, καθ’ ά λέγει αύτδς ό καθηγητής τής 
παιδαγωγίας έν τφ ένθάδε πανεπιστημίφ Κ. Ma
sihs. Μετά τήν άποπεράτωσιν δέ τών σπουδών 

! του τούτων κατελθών είς ’Αθήνας διωρίσθη κα

θηγητής κατ’ άρχάς μέν έν τή 'Ριζαρείφ Σχολή, 
εΐτα δέ καί έν τφ Άρσαζείφ Παρθεναγωγείο», 
έν οίς έξαζολουθεΐ είσέτι διδάσκων. Πλήν δέ 
τούτων ύπήρξε καί μέλος τής συντάξεως τοΰ 
σπουδαίου περιοδικού συγγράμματος ό Εύαγγε- 
λικός Κήρυξ, έν φ έδημοσίευεν άλλεπαλλήλως 
σπουδαίας παιδαγωγικά; διατριβάς, ώς καί έν 
άλλοι; έτι τοιούτοις, οίον έν τφ ’Αθηναίο» καί 
Πλάτων.. Διά δέ τής δημοσιεύσει»; τών σπου
δαίων αύτοΰ τούτων διατριβών άνερρίπιζε καί 
ζωηρώς διέτρεφε παρ’ ήμΐν τό πρός τήν παιδα
γωγίαν ενδιαφέρον, καί νΰν έτι ού παύεται έργα- 
ζόμενος καί ύποδεικνύων δαψιλώς τά έκ τής 
σπουδής αύτής προερχόμενα μέγιστα ώφελήματα- 
νΰν δέ έκδοΰς το έν λόγο» παιδαγωγικόν έργον τό 
διακρινόμενον έπί καλλιεπεία, σαφήνεια, έπιστη- 
μονική τών έννοιών παραστάσει, καί εύλήπτφ συ
στηματική τών άντικειμένων έζθεσει, συμπεριέ- 
λαβεν άπάσα; έκείνας τάς φιλοσοφικός καί παιδα- 
γωγικάς γνώσεις, άς οφείλει νά γιγνώσζη καί ό 
έν τοΐς διδασκαλείο1.; φοιτών νεανίας, καί ή είς 
τά άνώτερα Παρθεναγωγεία έκπαιδευομένη νεά
νις, ζαί πάς έν γένει ό έξασζών τό έργον τοΰ 
παιδαγωγού, ήτοι καί ό πατήρ, καί ή μήτηρ, 
καί ιδία ό παιδαγωγός, είς δν δύναται τδ έργον 
τοΰτο νά χρησιμεύση έν τή έξασκήσει τοΰ υψη
λού αύτοΰ τούτου επαγγέλματος ώς άριστος σύμ
βουλος καί άσφαλής όδηγός. Μετά τοιούτων 
δέ έξόχων πλεονεκτημάτων πεπροικισμένου δντος 
τοΰ έργου τούτου τοΰ Κ. Σπαθάκη, καί τοσούτον 
σπουδαίου άμα καί πρωτοφανούς έν τή ήμετέρα 
γλώσση ύπάρχοντος πάς τις δικαιούται νά πι- 
στεύη, οτι θά έπιζητηθή ένθέρμως ή πρόσκτησις 
αύτοΰ ύπδ παντός λίαν ένδιαφερομένου περί τής 
άνατροφής καί παιδαγωγήσεως τών οικείων ή 
καί τών άλλων τών αύτφ έμπεπιστευμένων.

Έν Λειψία 20/1 Αύγούστου 1882. X.
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Τά άρχικά

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ. 
Προβλήματα Γ. -ζαϊ ΙΑ*.

α-αλέντα ύπδ τής Κυρίας Δ. θ. Λ. έζ Νιζολάίεφ. 
κώμη ’Αττικής ένδοξος, 
τό έναντίον τοΰ ψεύστης. 
ό άγορεύων. 
δρος Μακεδονίας, 
άγριον ζώον. 
έπίρρημα. 
σύμφωνον.

γράμματα τών συνωνύμων τών
επομένων 23 λέξεων σχηματίζουσιν άρχαίαν πα
ροιμίαν έκ τριών λέξεων "άγαθός, άκάθαρτος, 
βοηθός, δύναμις, λοξός, πεπαιδευμένος, κέρδος, 
άποθαμμένος, — τρόμος, ζέστη, ίστάμενος, άσθέ- 
νεια, ένέχειρον, κόσμιος, — παραμελώ, λιγνός, 
ώραιότης, θόρυβος, φόρεμα, κλίνω, άπαλός, πό
νος, βροχερός”.

ΛΪΣΙΣ
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ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι. ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ.'
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!

Οί πράκτορος τής πτωχεύσεως τοϋ με
γάλου “Άγγλο-ΒρεταννικοΟ έργο- 
στασίο ο” πωλούσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμ- 
βάζων τις τά ποσόν 20 φράγκων (η διά 
ταχυδρομική; Επιταγής, δπου τοΰτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τρα- 
πεζής έκ τοϋ άρίστου άγγλο-βρεταννικοϋ 
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα. 
ΙΙάς πραγγελιοδότης λαμβάνει καί έγ
γραφον έγγύησιν περί διατηρήσει»; τής 
λευκότητβ; τών σκευών έπι δέκα έτη.

β μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδας, 
6 περούνια μονοκόμματα,
β κοχλιάρια τή; σούπας έκ τοΰ άγγλο. 

δρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοΰ καφέ έπίση;,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιρών έκ τοΰ 

αύτοΰ μετάλλου,
6 άγγγικά φιλτζάνια,
1 πιπεροβήκην ή ζακχαοοΟήκην,

6 κομψώς είργασμένα φιλτζάνια, 
β ώοΟήκας,
6 κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
4 ζακχαροβήκας μικρά;,
1 τρυπητόν τοϋ τεΐου,
2 πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αίθουσαν, 

64 τεμάχια έν δλω.

Εϊ; άπόδειξιν δτι ή παρούσα γνωστο- 
ποίησί; μου δέν βασίζεται έπι άγυρ- 
τίας υποχρεούμαι δημοσία,έάν ή συσκευή 
αδτη δέν άρέση τώ αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘0 έπιθυμών λοιπόν 
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά 
άντί τών χρημάτων του, ά; άποτανθή, 
δσιρ ύπάρχουσιν άκόμη τοιαΰται συσκευαί, 
μετά πάσης πεποιθήσεω; καί κατ’ εύ- 
θεϊαν πρός τόν

J. Η. Rabinowicz εις BitTrijr,

Κεντρικήν αποθήκην τοϋ Άγγλο-βρεταν- 
νικοϋ έργαστασίου

WlES II. ScHIFFAMTSGASSE 20 a.

Παρ’ έμοί εύρηται, άντί 50 centimes 
τό κουτίον, καί κόνις άξιόλογος πρός κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.

Τό ξυλογραφικόν τούτο κατάστημα είναι έν τών άριστων έν Λειψία, χαίρει δέ καί 
φήμην καλήν έν δ/.η τή Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, άναγομίνη είς τό είδος τή; ξυλογραφίας, έκτελεϊται προθύμως κα 
ταχέως. Λί τιμαι είσί συγκαταβατικοί.

Τό κατάστημα τούτο, έν ω έργάζονται άριστοι τεχνϊται, είναι ήδη Ιδρυμένου πρό 
25 έτών, καί έςετέλεσε πλεΐστα δσα καλλιτεχνικά έργα· άξια λόγου καί διά διαφόρους γρα
φικά; Επιθεωρήσει; καί διά διδακτικά βιβλία.

Ό μακρύ; αύτού βίος είναι δι1 αύτό ή καλλίτερα σύστασις. |62

$ί1ΐ ^amiiien unb £efecirfel, BiHtotfyefen, hotels, (Cafes unb Neftaurationen.

3 ProbcaZIuntmern gratis unb franco.
Jlbonncmeitts-preis nierteljahrlid; 6 IHarf. — §ti bejiebett burd> ailc 23n<bbanblungen unb pofianftalten.

(Erpebition ber ^Ifaffrirten fettling tit ieipjig.

Προς συμπλήρωσιν τοΰ Α’. Τόμου τοϋ Εσπέ
ρου ζητείται τό τεύχος Άρ. 6 τής 15 27 Ιου
λίου 1881, τό περιέχον τήν εικόνα τοΰ όβελίσκου 
τής Κλεοπάτρας. Διά τό τεύχος τοΰτο δίδονται 
πέντε μάρκαι (ήτοι φράγκα 6.25). Ή διεύΟυνσις 
Μ“ James Υ. Gibson Habdwicke House, Great 
Malvern, England.

TO ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠ0ΓΡΑΦΕΙ0Ν
τοϋ

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ
άναδέχεται τήν ταχεϊαν καί κομψήν έκτέλεσιν παν
τός έργου έπιστημονικοΰ, είκονογραφικου καί άλ
λων. Πρός δέ καί έκτύπωσιν είς

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
μετ’ άρίστης καί άκριδεστάτης έκτελέσεως καί έπί 
τιμαϊς λίαν συγκαταβατικαϊς. ,m

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 1 13 καί 15|27 έκάστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = (δούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ- κ. Δημ. Α. Κορομηλάς, γραφεΐον "Έφημερί- 
δος”. ΚΕΡΚΥΡΑ- κ. I. Ναχαμούλης. ΖΑΚΥΝΘΟΣ- κ. Ν. Παππαδόπουλος. 
ΒΩΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ κ. Πέτρο; Σαράντης, Βιβλιοπω- 
λεΐον ' 0 Φοΐνιξ” έν ’Αλεξανδρείφ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ- κ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΣΜΥΡΝΗ · 
κκ. Δεκίπρη; καί Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ. Α. Γ. Κούζη; καί Σ’· ΜΥΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών 
Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- Αίδεσ. Άνανία; Άλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ- κ. Σταμα- 
τιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΥΤΊΌΣ" κ. Χρ. Χριστοφόρου. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ· κ. Ν. Δόσιος.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου- κ. Π. Δ. Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑΒ- 
κ. Ιωάννης Πιερίδης.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ- κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ· κ. A. I. 
Σαρεγιάννης. ΙΒΡΑΙΛΑ- κ. ’Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΥΡΕΛΟΝ■ 
κ. Διον. 1. Μηλιαρέσης. ΚΟΡΑΒΙΑ- κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ- 
κ. Νικ. Κουκλέλης. Γ1ΟΤΡΓΕΒΟΝ- κ. ΕύΟυμ. Πέταλά;. ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ · 
κ. I. Α. Σακελλαρίδη;.

ΙΙΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ · κ.’Ιάκωβος Νάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. I. Ροσσό- 
λυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. θεμιστ. Α. Σολομός. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ- κ. Δημ. Δ. Άλεξόπο- 
υλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ*  κ. Π. Α. Άξιώτης. Ν1Κ0.ΛΑΙΕΦ · 
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΛ- κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ- κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ- κ. Α. Καρβούνης. ΠΟΤΙΟΝ · 
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ- κ. Ίωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΙΙΟΥΛ- κ. Γ. Η. Σκρινής.

ΡΟΥΣΤΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρίας- κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ - κ. Γεώργιο; Γεωργούλης. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ. Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.

ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ- κ. Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενο; τή; ’ Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα ε’ισέτι δέν έσυστήθησαν όριατικώ; έπιστασίαι, 
οί βυυλόμενοι δυνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, άποτεινόμενοι είτε κατ’ εύθεϊαν είς τήν διεύθυνσιν 
(Elster-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοϋ Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ- 
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η Δ1ΕΤΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Strasse No. 19. Leipzig.

Συντάκτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STB. 19.

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΤ έν Βερολίνω καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.


