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ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΟΤ ΑΛΗ ΠΑΣΑ
ΕΝ ΣΟΤΛΙΩι.

άνακράζουσι · "Ματαιότης ματαιοτήτων!
πάντα ματαιότης!”

Ίά

(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 209.)

Όγδοήκοντα σχεδόν παρήλθον έτη άφ’ δτου
ό μικρός μέν άλλ’ ήρωΐκός τοΰ Σουλίου λαός,
διερεθίσα; τήν όργήν τοΰ πανίσχυρου καί εκδι
κητικού τών Ίωαννίνων σατράπου, τήν δεινοτάτην ύπέστη τών καταστροφών όγδοήκοντα
παρήλθον έτη, άφ’ δτου οί ανδρείοι πρόμαχοι
τών ορεινών τοΰ Σουλίου φρουρίων είδον τήν
χώραν αύτών έρμαιον εχθρού άμειλίζτου καί
αίμοβόρου, τήν χώραν εκείνην τήν προσφιλή, ήν
διά τοΰ αίματος αύτών έπότισαν. Οί χρόνοι
εκείνοι τών υπεράνθρωπων άθλων παρήλθον, καί
οί ήρωες, ών τά αθάνατα όνόματα λάμπουσιν
ώς άστέρες τηλαυγείς, οί Γσάβέλλαι, οί Μποτσάρεις, οί Δράκοι καί άλλοι, κοιμώνται προ
πολλοΰ τόν ύπνον τής αιωνιότητας, κομίσαντες
είς τόν τάφον τήν γλυκεΐαν συναίσθησιν δτι
έξετέλεσαν εύόρκως τό πρός τήν πατρίδα αύτών
ιερόν καθήκον. Έκ τής έποχής έκείνης τής
μεγάλης καί πολυκυμάντου δέν διατηρείται σή
μερον ή ή άνάμνησις καί ή πρός τούς προμά
χους τής ελευθερίας ευγνωμοσύνη τών μετα
γενεστέρων, δέν σώζονται ή ερείπιά τινα, διε
σπαρμένα άνά τήν χώραν τήδε κάκεΐσεν.
"Εν τών ερειπίων τούτων, τών περιεργοτέρων
εν, είναι καί τό μέγαρον τοΰ Άλή πασά, ού
τήν εικόνα σήμερον παραθέτομεν, μέγαρον, τό
όποιον άνήγειρεν ό μεγαλοπρεπής σατράπης τής
’Ηπείρου έν ταΐς ήμέραις τής άκμής καί τής
λαμπρότητάς του. Σήμερον ό οδοιπόρος, ό έπισκεπτόμενος τά έρείπια έκεΐνα έν μέσφ άγριας
έρημίας, έχει ένώπιόν του τοίχους γυμνούς καί
ήμικεκαυμένους, έχει λίθους παραστάντα; μάρ
τυρας μεγάλων συμβάντων.
Ύπήρχεν εποχή, καθ’ ή.ν τό ήρειπωμένον
τούτο μέγαρον έζη, καί έζη βίον λαμπρόν. Αί
αύλαί του. δπου σήμερον φύονται άγρια χόρτα,
ησαν πλήρεις προθύμων δπαδών και σωματο
φυλάκων τοΰ ισχυρού ήγεμόνος, άναμενόντων
τά νεύματα αύτού· αί κλίμακες, αί καταρρεύσασαι σήμερον, έκαλύπτοντο ύπό παχέων περ
σικών ταπήτων, προσφορών μεγαλοδώρων πα
σάδων, οιτινες έκράτουν έστραμμένα τά βλέμ
ματά των πρός τόν άπαστράπτοντα τής δόξης
ήλιον· αί αιθουσαι, αί καταπεσοΰσαι σήμερον,
έκοσμούντο διά πολυτελών έξ Ευρώπης καί ές
’Ασίας σκευών, δι’ όλοχρύσων ένετικών κατόπ
τρων και διά παντοίων πανοπλιών. Έν ταΐς
αιθούσαις έκείναις έκάθητο καί περιεφέρετο ό
βεζίρης, τό φόβητρον τών έχθρών του, "ό λέων
τής Τεπελένης”. Έκεΐ έπί ταπεινού καθήμενος
άνακλίντρου καί πλουσίαν φορών ασιατικήν στο
λήν ό ύπό τής τύχης τοσοΰτον έξαιρετικώς εύνοηθείς άνήρ έδέχετο τούς είς αύτόν προσερχομένους, έκεΐ συνεζήτει μετά τών οπλαρχηγών
του περί μελετωμένης έκστρατείας, έκεΐ συνωμιλει μετά τών ξένων αντιπροσώπων, οιτινες
περί πολλοΰ τήν φιλίαν αυτού έποιούντο. —
Άλλ’ ή φιλοδοξία καί ό άκράτητος εγωισμός,
τα δύο ταύτα ελαττώματα, τά όποια πλείστους
δσους άνθρώπους κατέστρεψαν, ήγαγον καί αύτόν
είς τόν όλεθρόν. Μετά παρέλευσιν όλίγων μόνον
έτών, αύτού μέν τοΰ ένδοξου κατακτητού ή μνήμη
έσβέσθη, ή ισχύς έθραύσθη, τών δέ μικρών
καί αφανών άλλ’ άτρομήτων Σουλιωτών καί ή
τελευταία κορυφή τής χώρας καί τό τελευταΐον
δένδρον διηγούνται τήν γενναίαν αύταπάρνησιν.
'II δόξα, τά πλούτη, ή πολυτέλεια — τά
πάντα παρήλθον, τά πάντα έξηφανίσθησαν. Δέν
μένουσι πλέον ή οί τέσσαρες έκεΐνοι έρημοι καί
γυμνοί τοίχοι, οιτινες μακρόθεν νομίζεις δτι σοί

ΑΡΧΑΙΟΣ ΙΝΔΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ.
Έξεδόθη έσχάτως έν \ονδίνφ ή άγγλική
μετάφρασις συγγράμματος τής άρχαία; σανσκρι
τικής φιλολογίας, δπερ, ώς ήτο επόμενον, έφείλκυσε τό ένδιαφέρον τών περί τήν σανσκριτικήν
άσχολουμένων. Ιο σύγγραμμα τούτο φέρει τόν
κάπως παράδοξον τίτλον Β αί κά λ-Π αχισί ήτοι
"Ό Βίκραμ καί ό Αιματορρόφος (Vampire)”.
Έκ τοΰ συγγράμματος άποσπώμεν τόν εξής
μύθον
Ήρως τοΰ μύθου ή τοΰ διηγήματος είναι ό
ήγεμών Βικραμαδιτία; ό Ανδρείος, δστις ύπό
τό όνομα Βίκραμ κατέχει έν ταΐς άρχαίαις
ίνδικαΐς παραδόσεσι τήν αύτήν θέσιν, οΐαν κα
τέχει έν ταΐς γερμανικαΐς παραδόσεσι Κάρολος
ό Μέγας, έν τή ρωμαντική ποιήσει ό βασιλεύς
’Αρθούρος καί έν τή μωαμεθανική ό Άρούν-άλΊ’ασίδ.
0 Βίκραμ έκοσμεΐτο δι’ δλων τών
άρετών καλού ήγεμόνος καί σοφού άνδρός, έθεωρεΐτο δέ ώς ή προσωποποίησις τής σοφίας. Εζη
δμως κατ’ εκείνους τούς χρόνους καί ερημίτης
τις, δστις πολύ πριν ή ό Βίκραμ άνέλθη εις
τόν θρόνον, δολιευθείς καί σκληρός άπατηθείς
παρά τού πατρός αύτού είχεν άποφασίσει να
έκδικηθή κατά τοΰ υιού του. Μετεμφιεσθείς
ώς έμπορος έπαρουσιάσθη ένώπιον τού Βίκραμ
καί τφ προσέφεοε δώρον ώραιότατον μήλον πλή
ρες πολυτίμων καί στιλπνοτάτων λίθων. Έρωτήσαντος αύτόν τού βασιλέως τ! έζήτει εις άντάλλαγμα τού λαμπρού δώρου ό έρημίτης άπήν
τησεν δτι ώς μάγος έπίσταται τήν τέχνην νά
ποιή έαυτω ύποτελεΐς δλας τά; δυνάμεις τής
φύσεως καί δτι είναι πρόθυμο; νά οιδάξη τήν
τέχνην ταύτην τφ βασιλεΐ. έάν ό βασιλεύς μετά
τοΰ υιού του διαμείνη μετ’ αύτοΰ (τού έρημίτου)
μίαν δλην νύκτα έν τινι σμασάνη, τόπι;) δηλ.
έν φ έκαίοντο τά σώματα τών άποθανόντων, καί
νά έκτελέση δλας αύτού τάς διαταγάς. Ό
Βίκραμ ύπεσχέθη νά έκτελέση τήν πρότασιν
ταύτην τοΰ μάγου, αν καί αύτη άνεκάλει είς
τήν μνήμην του άρχαΐον τινα χρησμόν προτρέποντα αύτόν νά φοβήται τήν έκδίκησιν τού έρημίτου. Κατά τήν προσδιορισθεΐσαν λοιπόν ήμέ
ραν καί ώραν ό βασιλεύς ακολουθούμενος παρά
τού υιού του μετέβη είς τό μέρος, ένθα εύρε τόν
μάγον έν μέσφ πολλών πνευμάτων. Είς τήν
έρώτησιν τοΰ βασιλέως τί όφείλει νά πράξη, ό
έρημίτης άπήντησε· ” Νά βαδίσης πρός νότον
έπί τέσσαρα μίλια μέχρι νεκροταφείου τινός·
' έκεΐ θά ίδης κρεμάμενον έπί δένδρου άνθρωπον
' νά κόψης τό σχοινίον καί νά μοί φέρης ένταύθα
"τόν άνθρωπον.” Ό βασιλεύς καί ό υίός του
άνεχώρησαν άμέσως έν μέσφ βροντών καί άστραπών καί έπορεύθησαν είς τό νεκροταφείου, ένθα
εύρον άνθρωπον κρεμάμενον έπί δένδρου.
Ιό
σώμα ήτο άπνουν, οί δφθαλμοί, τό πρόσωπόν,
ή κόμη ήσαν χρώματος καστανόχρου. Ό βασι
λεύς έν τφ άμα έγνώρισεν δτι ό κρεμάμενος
ήτο βαϊκάλ ή αιματορρόφος. Άφόβω; άνερριχήθη έπί τοΰ δένδρου, έκοψε τό σχοινίον καί
κατεβίβασε το πτώμα. Ό αιματορρόφος μόλις
πατήσας τό έδαφος άνεκάγκασεν, έξέφυγί τών
χειρών του καί έκρεμάσθη πάλιν. Ούτως έξάκις
έχλευάσθη ό ήγεμών, ού τάς διαταγάς ούδείς
έτόλμα ποτέ νά παρακούση. Τήν έβδόμην φοράν
ό βαϊκάλ συγκατετέθη νά παρακολούθηση τόν
βασιλέα, άλλά καί τότε είπε προηγουμένως πρός
τόν ήγεμόνα· "Ή μετά σού όδοιπορία μ’ εύχα"ριστεΐ, πλήν διά νά συντέμνωμεν τάς ώρας θά
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"με συγχώρησης καθ’ οδόν νά σοί διηγηθώ
ιστορίας τινάς. Μετά έκαστον διήγημα θά σοί
' αποτείνω έρώτησιν, καί άν μεν άπαντήσης εις
"αύτήν παρακινούμενος είς τούτο είτε ύπό τού
"δόλου μου είτε ύπό τής οίήσεός σου ώς άν"δρός σοφού καί τά πάντα έπισταμένου, θά σοί
"έκφύγω καί πάλιν καί θά έπιστρέψω νά κρεμασθώ είς τό δένδρον μου · έάν τούναντίον τη"ρήσης σιγήν είτε έξ απορίας τί ν’ άπαντήσης,
"είτε έκ μετριοφροσύνης καί έκ συναισθήσεω;
τής ιδίας σου άμαθείας καί άνικανότητος, τότε
"θά σοί έπιτρέψω νά μέ όδηγήσης πρός τόν
"έντολοδότην σου.
Ισως δέν έπρεπε νά σοί
"όμιλήσω τόσον άπροκαλόπτως, άλλ’ άκολούθει
"τήν συμβουλήν μου, περίστελλε τήν οίησιν καί
"τήν αλαζονείαν σου. Τότε θά λάβης παρ’ έμού
"εύεργεσίαν, ήν ούδείς άλλος έκτος έμού δύναται
"νά σοί παράσχη.” Ό βασιλεύς ούδέν άπήν
τησεν, άλλ’ έλαβε τό σχοινίον, δί ού ήτο προσδεοεμένος ό βαϊκάλ, τον έφόρτωσεν εις τόν ωμόν
του καί άνεχώρησεν. '0 βαϊκάλ, δστις ήτο εί
δος πειρασμού ή Μεφιστοφελοΰς, ήρξατο τό
πρώτον του διήγημα (δπερ ό Ινδός μυθογράφος
διηγείται έν έκτάσει)· μετά δέ το πέρας αύτοΰ
άπηύθυνεν είς τόν βασιλέα έρώτησιν έξ έκείνων,
άς έποίουν οί αρχαίοι "Ελληνες σοφισταί, έρότησιν, ήτις έφαίνετο μέν σπουδαία καί ενδια
φέρουσα, κατ’ ούσίαν δμως ούδεμίαν πρός τό
διήγημα είχε σχέσιν. Ό Βίκραμ, δστις ήσθά
νετο έαυτον ανώτερου τοΰ έρωτώντος αύτόν καί
ώς κριτής καί ώς ηθικολόγος, δέν ήδυνήθη νά
κρατηθή καί σοβαρός άπήντησεν είς τήν έρώτησιν. Έν τώ άμα άνεκάγχασεν ό Πειρασμός
καί έφυγεν ώς άστραπή πρός τό δένδρον του,
έφ’ ού πάλιν έκρεμάσθη. Ό Βίκραμ άμέσως
τδν παρηκολούθησε καί ήρξατο έκ νέου τήν
επίπονον έργασίαν του. Τό παράδοξον τούτο
παιγνιδιού έπανελήφθη τοσάκις, ώστε ό βαϊκάλ
κατόρθωσε νά διηγηθή 25 δλους μύθους, διότι
έν φ ό βασιλεύς μετά έκαστον διήγημα άπεφάσίζε νά μή άπαντήση είς τάς έρωτήσει; τού
πειρασμού, ούχ ήττον δμως έκάστοτε πάλιν πα
ρακινείτο νά έκφέρη τήν γνώμην του ή τήν
κρίσιν του. Πολύς παρήλθε χρόνος καί πολλούς
κατέβαλεν ό Βίκραμ κόπους, μέχρι; ού έννοήση
τό μάθημα, τό όποιον ό βαϊκάλ έζήτει νά τόν
διδάξη, δτι δηλ. πολλάκις ή σιγή είναι ή
άνωτάτη σοφία. "Οτε τέλος ό Βίκραμ ένόησε
τοΰτο ό βαϊκάλ άπεφάσισε νά έξέλθη τοΰ πτώ
ματος, έν φ εύρίσκετο κεκρυμμένο: καί συνεβούλευσε τόν βασιλέα νά μή έπιστρέψη πρός
τόν έρημίτην, δστις κακά κατ’ αύτοΰ διανοείτο.
Τούτο τό περιεχόμενον τοΰ παραδόξου τούτου
ινδικού συγγράμματος, έν φ καταφαίνεται τρανώς
τό πνεύμα τό άπαισιόδοξον τής άρχαίας βουδιστικής θρησκείας.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΤΗΣ
ΤΥΝΙΔΟΣ.
(Έξ ιδιαιτέρας άνταποκρίσεως.)

Μετά βραχείαν πλήν σοβαράν νόσον άπε
βίωσεν έν τοΐς άνακτόροις Kasseh-Said περί
τήν 3 ώραν καί 38' τής πρωίας τής 16/28 ’Οκ
τωβρίου ή A. Τ. ό 'Ηγεμών Τύνιδος Μωχάμετ
Σαδέκ, ήγεμονεύσας έν τή χώρα ταύτη πλέον
τών 28 ενιαυτών.
Ό θάνατος αύτού δμως κατά τά τουρκικά
είωθότα δέν έγνώσθη άμέσως είμή τήν 8 ώραν
τής πρωίας τής αύτής ήμέρας καί αφού άνέοη
έπί τδν θρόνον ό δευτερότοκος άδελφός του
Άλή Ρέης, άγων ηλικίαν 67 έτών, ήτοι κατά

Άρ. 38.

15 27 Νοεμβρίου 1882.]

τρία έτη νεώτερος τού μεταστάντος αδελφού
του, έχων τρεις uigp; καί πέντε θυγατέρας.
Μέχρι τής μεσημβρίας τής ήμέρας τοΰ θα
νάτου τού Ηγεμόνος καί τής άναρρήσεως τοΰ
διαδόχου αύτού, ουδεμία επίσημο; άνακοίνωσις
έγένετο, δί ο καί ύπέλαβόν τινε; δτι έβράδυνεν
ίσως αύτη, ένεκα τών έν όμοίαι; περιπτώσεσι
τουρκικών έθίμων, άπερ ούδεμίαν έπιτρέπουσι
τελετήν, έπίδειςιν ή άνακοίνωσιν, διά τόν άναβαίνοντα τόν θρόνον διάδοχον, πρό τής ταφής
τού προκατόχου του. Περί τήν 1 δμως μ. μ.
τή; αύτή; ήμέρας ό κ. Paul Gambon πρόσεδρος
υπουργός τής Γαλλικής Δημοκρατίας, άπέστειλε
πρός το Προξενικόν σώμα έπί σημον έγκύκλιον, δί
ής άνεκοίνοο αύτφ τόν τε θάνατον τού Ηγεμόνος
καί τήν εί; τόν θρόνον άνάρρησιν τού διαδόχου
αύτοΰ αδελφού.
Επειδή οέ έν τή έγκυκλίφ ταύτη προσεκάλει
τό Προξενικόν σώμα νά παρασταθή ένώπιον τού
νέου 'Ηγεμόνα; περί τήν 3 ώραν μ. μ., συνενοηθέν
τοΰτο, έπορεύθη εί; τά άνάκτορα καί παρέστη
έν στολή κατά διαδοχήν τών μελών του ένώπιον
αύτοΰ.
Πρώτος κατά τά; πληροφορίας μου, μεταβά;
είς τά άνάκτορα ό Πρόξενος τής 'Ελλάδος,
πρώτος είσήχθη έν τή ήγεμονική αιθούση μετά
τοΰ προσωπικού τού ύπ’ αύτόν Προξενείου παρα
τού υφυπουργού τών ’Εξωτερικών στρατηγού
Elias, έν ή ιστατο ό νέος Ήγεμών έν στολή
μετά τών δύο πρεσβυτέρων υιών του, τών υπουρ
γών, στραταρχών του καί τού κ. Ηροσέορου
υπουργού τής Γαλλική; Δημοκρατίας. Κατα τα
είθισμένα έχαιρέτησεν αύτόν καί έδέξατο τήν
χειραψίαν του προιφωνήσας αύτφ τά είκότα έπί
τή άναβάσει αύτοΰ εις τον θρόνον τών προπα
τόρων του καί είτα συνελυπήθη αύτφ έπί τω
θανάτφ τοΰ άδελφοΰ του. Ό ήγεμών διά τού
διερμηνεύοντας ύφυπουργοΰ τών Εξωτερικών,
ηύχαρίστησε τόν κ. Βασιλειάδην, Πρόξενον τής
Ελλάδος, έξέφρασε αύτώ τήν εύγνωμοσύνην
αύτού καί τφ προσέθηκεν δτι, ώς ηύνόει αύτόν
πάντοτε ό άποβιώσας άδελφός του, τήν αύτήν
εύνοιαν θέλει διατηρήσει καί αύτός πρός το
άτομόν του, μεθ’ δ εύχαριστήσας ώ; ήρμοζεν
αύτόν, άπήλθεν. Κατόπιν αύτοΰ παρέστησαν
διαδοχικώς καί πάντες οί έν τή πόλει ταύτη
διπλωματικοί Ηράκτορες, γενικοί Πρόξενοι και
Πρόξενοι, ώς καί οί γάλλοι στρατηγοί μετά τοΰ
Καρδιναλίου κ. Lavjgerie, οιτινες προσηγόρευσαν τώ Ήγεμόνι τά είκότα τυχόντες φιλο
φρονητικών ωσαύτως παρ’ αύτοΰ άπαντήσεων.
Τήν έπιοΰσαν 8 ώραν τή; πρωίας, έγένετο
ή κηδεία τοΰ άποθανόντος Ήγεμόνος έν πάση
μεγαλοπρεπείς καί τάξει, παρακολουθούντων
αύτήν τών πριγκήπων, τών υπουργών, τών άνωτέρων έγχωρίων στραταρχών και άξιωματικών.
τού Προξενικού σώματος, τών γάλλων στρατηγών
μετά τών έπιτελείων των. τών άνωτέρων έγχω
ρίων θρησκευτικών άρχηγών σεϊχών, τών Ούλεμάδων, πασών τών άρχών τής πόλεως, προπορευομένων τών ’Αράβων ψαλτών MoUEDNINES
δλων τών τεμενών τής πόλεως περί τών 500
περίπου, μελπόντων τού; οικείους τοΰ Κορανίου
νεκρώσιμου; στίχου; καί πλέον τών 15,000 λαοΰ,
βαίνοντας έν τφ μέσφ τών δύο στοίχων τοΰ
συνοδεύοντας τήν κηδείαν αύτού γαλλικού και
τυνησιακού στρατού. Μόλις δέ περί τήν μεσημ
βρίαν έτέθη ό νεκρός είς τό ηγεμονικόν νεκροταφεΐον εύξαμένου, κατά τό είωθός, ύπέρ τής
άναπαύσεως τής ψυχής αύτοΰ τοΰ μεγάλου
Μουφτή, άποοοθεισών καί αύθις τω μετασταντι
Ήγεμόνι διά πυροβολισμών τών νενομισμένων
τιμών.
Έν τέλει δέν κρίνω άπο σκοπού νά είπω δτι
καθά παρετήρησα ό θάνατο; τοΰ είρημένου ΙΙγε-
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μόνος, συνεκίνησε ουκ όλίγον τά ένταΰθα άραβικά
πλήθη, άτινα έσέοοντο αύτόν δχι μόνον ώ; άλλον
Καλίφην των, άλλά καί ήγάπων ώς άγαθόν
Κυβερνήτην των.

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 213.)

Σπάνιον φαινόμενου παρουσιάζει ήμΐν ή αύτοκρατορική τής Γερμανίας οικογένεια. Πρό
τίνος ό υίός τού διαδόχου τοΰ γερμανικού θρόνου,
πρίγκηψ Γουλιέλμος. άπέκτησεν υιόν, δν κρα
τούμενον παρά τής μητρός του παριστα ή ήμετερα εικιόν.
11 γέννησις βασιλόπαιδος δέν είναι βεβαίως
συμβάν έκτακτον τό έκτακτον δμως καί έξαιρετικόν είναι δτι ό βασιλόπαις ούτος εγεννήθη
ζώντος έτι καί βασιλεύοντος τοΰ προσπάππου
αύτοΰ. Πράγματι ό αύτοκράτωρ τής Γερμανία;
Γουλιέλμος είναι κράσις σιδηρά· άνήρ έν ήλικία
85 έτών χαίρει άκραν καί σωματικήν καί δια
νοητικήν υγείαν, καί ώς πρός τοΰτο δύναται
ν’ άμιλλάται προ; άνδρα; πολύ αύτού νεωτέρους.
Κατ’ αύτάς ό γηραιό; αύτοκράτωρ, μέ δλην τήν
χιόνα, ήτις έκάλυπτεν όρη καί πεδιάδας, με
δλον το έπαισθητόν ψύχος έκτελεΐ διαφόρους
κυνηγετικός έκδρομάς, καθ’ ά; έπί κεφαλής
δλων τών συγκυνηγών καρτερικώς υπομένει τα;
κακουχίας. Κατά τήν προχθεσινήν μάλιστα έκδρομήν, καθ’ ήν έλαβε μέρος προσκληθείς καί
ό βασιλεύς τή; Σαξωνίας, έν ω δλοι περί το
εσπέρα; ήσαν κατάκοποι καί σχεδόν έξηντλημένοι ό γηραιό; ήγεμών ήτο ό πάντων ζωηρό
τερος καί κατά τό παρατεθέν γεΰμα διεσκέδασε
τούς συνδαιτυμόνα; του διά τής διηγήσεω; κυ
νηγετικών του περιπετειών, λαβουσών χώραν προ
εξήκοντα καί πλέον έτών.
Ή γέννησις τοΰ τρίτου διαδόχου τοΰ θρονου
μεγάλως συνεκίνησε καί ηύχαρίστησεν αύτόν,
καί ή χαρά του αύτη έξεδηλώθη τρανώς καί έν
τφ κατά τήν πρό τινων ήμερών εναρξιν τών
έογασιών τή; γερμανικής βουλής έκφωνηθέντι
λόγφ του, έν <υ εύχαριστεΐ τον λαόν του δια
τάς πατριωτικά; έκδηλώσεις τής είς τόν θρόνον
άφοσιώσεώς του έπί τή γεννήσει τοΰ μικρού
βασιλόπαιδος,
Τίς οίδεν άν ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος δέν
εύτυχήση νά ΐδη καί τον τρισέγγονόν του; Όπωςδήποτε καί αύτή ή υπαρξις τρίτης γενεάς δια
δόχων ζώντων ενός θρόνου είναι φαινόμενον
σπανιώτατον άν ούχί μοναδικόν έν τή ιστορία.
»

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
(Μετά εικόνων.)
(Συνέχεια.)

Μεταξύ τών καρπίμων τής Παλαιστίνη; δέν
δρων, οΐον άπιών, μηλεών, αμυγδαλών κτλ. το
πολυτιμότερον καί πολυπληθέστερου είναι ή
έλαια. Ή ελαία, δένδρον άειθαλές, έξικνούμενον
κατά Πλίνιον είς ηλικίαν διακοσίων έτών, συγ
καταριθμείται έν τή Γραφή μεταξύ τών εύλογιών τού οδρανού. Ό ’Ασήρ ώφειλε νά έμβάψη
τόν πόδα αύτοΰ έν έλαίφ ■ τά νοτιοδυτικώς τής
Παλαιστίνης μέρη ήσαν έξ έλαια; πλούσια. Οί
αρχαίοι Εβραίοι έποιούντο μεγάλην έξαγωγήν
έλαίου εί; Φοινίκην καί είς Αίγυπτον. At
έλαΐαι τής Παλαιστίνης είναι προτιμότεραι καί
αύτών τών έλαιών τής Γαλλίας, έάν δέ τό έλαιον
αύτών δέν έχ·η τοσαύτην φήμην, όσην τό τής
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Γαλλίας, τοΰτο άποδοτέον είς τήν κακήν αύτοΰ
κατασκευήν. Ή συκή τής Παλαιστίνης είναι
έπ’ ίσης λόγου άξια. Αί κατ’ Αύγουστον καρποφορούσαι είναι αί καλλίτερα1., καλούμενα1
, ύπό
τών ’ \ράβων καρμούς. ΊΙ άγρια συκή ή συκομωρέα ήκμάζεν άλλοτε πολλαχοΰ τής Παλαι
στίνη; ■ ή συκομωρέα έ'χει κορμόν ίσχυρώτατον,
οί οέ κλάδοι αύτή; διευθύνονται όριζοντίως. Τά
φύλλα αύτή; είναι παραπλήσια πρός τά τή;
συκάμινου καί οί καρποί άνούσιοι καί όλίγον
εύάρεστοι· τό ξύλον αύτή; καίτοι έλαφρότατον,
είναι διαρκέστατου, οί δέ Εβραίοι έχρώντο αύτώ
εί; τά; οικοδομάς. Αί σοροί τώυ μομιώυ κατασκευασθεΐσαι ύπό τών Αιγυπτίων έζ ξύλου συκομωρέας διεσώθησαν μέχρις ήμών. Τό δένδρον
τούτο διά τε τούς μεγάλους κλώνους καί τό
αειθαλές, είναι τόπο; περιπόθητος συναθροίσεως
διά τού; Αραβα;· τά νΰν τό δένδρον τούτο είναι
σπάνιον. '0 φοΐνιξ ήν κατά τού; πρεσβυγενεΐς
χρόνους §ν τών ιυραιοτέρων τής Ίουοαία; κοσμη
μάτων, ιδία δέ τών περιχώρων τής Ιεριχώ,
ήτις έκπαλαι έκαλεΐτο πόλις φοινίκων”. Οί
Έλληνες καί οί Ρωμαίοι συγγραφείς έζθειάζουσι λίαν τούς φοίνικας τής Ίουοαίας. Κατά
Στράβωνα οί φοίνικες αύτή; ήσαν προτιμότεροι
τών τής Βαβυλώνας καί θηβαΐδο;· ό αύτός δέ
όμιλεΐ περί δάσους φοινίκων παρά τήν Ιεριχώ,
οπερ είχον 100 σταδίων μήκος. Νομίσματα τής
έποχή; τών Μαζ.κ.αβαίων σωζόμενα μέχρι τή;
σήμερον, φέρουσι τόν φοίνικα ώ; έμβλημα τή;
Ίουοαία;, έπ’ ίση; καί νομίσματα ρωμαϊκά φέ
ρουσι το αύτό έμβλημα μετά τή; έπιγραφή;
Judaea Ο a pt a. Κατά τά; θριαμβικά; εισό
δου; έφερον κλάδου; φοινίκων, καί κατά τήν
έορτήν τής σκηνοπηγίας έφερον λιτανεύοντες
κλάδου; φοινίκων, τόν βασιλέα τούτον τού φυ
τικού βασιλείου, <ύ; άποκαλεΐ αυτόν ό Λινναϊο;.
Τά νΰν ή Παλαιστίνη σχεδόν άπιυλεσε το πολύ
τιμου τοΰτο κόσμημα. Οί φοίνικε; τή; Ιεριχώ
ύπέκυψαν υπό τον καταστρεπτικόν τών Βεδουΐνωυ
πέλεκυν.
ΊΙ ροιά είναι κοινοτάτη έν Παλαιστίνη ώς
καί το πάλαι. Έν τώ Άσματι γίνεται λόγος
περί παραδείσου ροιών. Ή Γραφή δέν μνη
μονεύει μήτε τής πορτογαλλέας μήτε τής λεμονέας, τοσοΰτον τά νύν άφθόνων.
Ίά πορτογάλλια τής Ιόπ πη; είναι περίφημα,
διά τε τήν ποιότητα καί τό μέγεθος.
Ή πο
στάκη άπό τών χρόνων τοΰ Ιακώβ ήν έκ τών
εύγενεστέρων τή; Χαναάν δένδρων. Έν
παραβολή τοΰ άσώτου υιού γίνεται μνεία τής
ζερατωνία;, ήτις τά νΰν είναι σπανιωτέρα. Δάση
ή Παλαιστίνη έχει ολίγα καί μικρά, ένθα έπι
κρατεΐ ή δρυς.
Έν Παλαιστίνη εύρίσκονται πάντα τά ο·κόσιτα ζώα, ών τά ειδικότερα καί χρησιμότερα
είναι τό πλοΐον τής ερήμου’ ή κάμηλος.
Κατά τού; πρεσβυγενεΐ; χρόνου; ό βοΰ; καί ό
όνο; ήσαν τά είθισμένα οίκόσιτα ζώα, διότι άμφότερα χρησιμότατα είς λαόν γεωργικόν. Οί
καλλίτεροι βόες εύρίσκοντο άλλοτε έν Βασάν έν
ή υπήρχε άφθονος βοσκή· ό βοΰς έχρησίμευε
ού μόνον είς άροτρίασιν τή; γής, άλλά καί ώ;
φορτηγόν, τροφή καί θύμα τοΐ; ίερεΰσιν· οι βόε;
είναι σμικρότατοι καί τό κρέας αύτών δέν είναι
νόστιμου. Ό δέ όνος, ζώον άκάθαρτον θεωρού
μενος, έχρησίμευε ώς καί νΰν ώ; άχθοφόρον καί
ύποζύγιον. Τά πρόβατα καί αί αίγες ήσαν πάν
τοτε πολυάριθμοι έν .Παλαιστίνη. Έπί τής
έποχής τοΰ Ίωσήπου άπέκτειναν διά τήν έορτήν
τού πάσχα 256,500 άμνούς. Έν Παλαιστίνη
υπάρχει είδός τι αιγών, περί ών όμιλεί ό Rus
sel έν τή φυσική τής Χαλυβώνος ιστορία αύτοΰ,
διακρινομένων διά τά μακρά αύτών ώτα. '0
ήμίονος πολλάκις μνημονεύεται έν τή Γραφή
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άπδ τής εποχής τοΰ Δαβίδ· κατά ταύτην τήν
εποχήν ιδία επι Σολομώντος ήρξατο ό ίππος
νά καθίσταται κοινότερος παρά τοΐς 'Εβραίοι:.
Και είχον μεν οί αρχαίοι τής Χαναάν λαοί
ίππους, οις έχρώντο καί έν πολέμοις, άλλ’ έν
γένει οί ίπποι διά τδ δρεινον τής χώρας δέν
ήδύναντο νά έκτελώσι μεγάλας υπηρεσίας· έν
τω Δευτερονομίφ βλέπομεν τδν Μωϋσήν άπεχθανόμενον τους ίππους· ό Σολομών μετεκόμισε
πολλούς ίππους έξ Αίγύπτου, έκέκτητο δέ 1400
άρματα καί ιππικόν 12,000 άνδρών. Ή πολυ
τέλεια αύτη έξηκολούθησε καί ηΰξησε μάλιστα
έπί τών διαδόχων τοΰ Σολομώντος, οπερ έσκανδάλιζε τους προφήτας. Λαμπρά τοΰ ίππου περι
γραφή άπαντα τις παρά τω’Ιώβ. Οί ωραιότεροι
τά νΰν ίπποι είναι οί τών Βεδουΐνων, οιτινες
μετά μεγάλης λύπης πωλοϋσιν αυτούς, καί μόνον
κατατρυχόμενοι ύπδ ανάγκης. Τά εύγενή ταΰτα
ζώα, είναι πολλάκις κοινή ιδιοκτησία πολλών.
Φαίνεται οτι οί 'Εβραίοι άπεΐχον καί πρδ τοΰ
Μωϋσέως τοΰ κρέατος τών χοίρων. Μεταξύ τών
κτηνών τών Πατριάρχων ούδέποτε εύρίσκομεν
χοίρους, έκ πολλών όμως τής Γραφής χωρίων
έξάγεται οτι εύρίσκοντο έν τή αρχαία Ιερουσαλήμ,
πλήν δέν δύναται τις νά παραδεχθή δτι Ισραη
λίτης ήδύνατο νά διατρέφη αγέλην χοίρων.
Ήδύνατο λοιπόν τις έκ πρώτης έπιβολής νά
έκπλαγή διά τό πολυάριθμον τών χοίρων, οπερ
κατά τδ Εύαγγέλιον, εύρίσκετο έν τοΐς περιχώροις τών Γαδάρων, ού μακράν τής Ιιβεριάδος
θαλάσσης καί δπερ κατά Μάρκον συνέκειτο έκ
2000. Δέον δμως νά άναμνησθώμεν, κατά Ίώσηπον, δτι αί πόλεις Γάδαρα, Γάζα καί 'Ίππος
ήσαν πόλεις Ελληνικά!. Οί κύνες, ακάθαρτα
καί ούτοι θεωρούμενοι ζώα κατά Volney, έν
δημοκρατία άνεξαρτήτφ διατρέφονται έκ τής
έλεημοσύνης τοΰ δημοσίου, κατοικοΰσι δέ κατ’
οικογένειας καί συνοικίας, έάν δέ τις αύτών
έξέλθη τών όρίων, λαμβάνουσιν χώραν μάχαι
ένοχλοΰσαι τάς διαβάτας· οί κύνες έν γένει
παρέχουσιν εύεργεσίαν τοΐς κατοίκοις τής 'Ιερου
σαλήμ, ώς καταβροχΟίζοντες τάς άκαθαρσίας καί
τά έν ύπαίθρφ ριπτόμενα θνησιμαία.
Μεταξύ τών αγρίων τής ΙΙαλαιστίνης ζώων
έπρώτευεν ό λέων, πολυάριθμα δέ τής Γραφής
χωρία ούδεμίαν έπιτρέπουσιν αμφιβολίαν δτι
άλλοτε ύπήρχον έν Παλαιστίνη λέοντες, εί καί
τά νΰν έξέλιπον παντελώς. Ή Γραφή όμιλεΐ
έπ’ ίσης περί άρκτων ό Δαβίδ άπέκτεινε μίαν
άρκτον, παΐδες ύβρίσαντες τδν προφήτην Έλισσαΐον άνηρέθησαν ύπδ δύο άρκτων. Ό Volney
λέγει δτι ή Συρία είναι τά νΰν άπηλλαγμένη
λεόντων καί άρκτων. Ώς πρδς τάς άρκτους
δμως τούτο τούλάχιστον δέν είναι ακριβές, avatρούμενον ύπδ πολλών περιηγητών, οίον τοΰ
Seetken, τοΰ Bubckhardt, Buckingham καί
Ehrenberg , δ τελευταίος δέ ούτος άπέκτεινε
έπί τοΰ Λιβάνου άρκτον ιδιαιτέρου είδους, ήν
άναφέρει ύπδ τδ δνομα Ursds SYRIACUS. Ό
σύαγρος, "ύς έκ δρυδς ή μονιδς άγριος” έν τή
γραφή καλούμενος, εύρίσκεται έτι καί νΰν έν
τοΐς δρεσι καί τοΐς δλεσι τής Παλαιστίνης, έπί
πάσι δ’ έν τοΐς σχοίνοις τής λίμνης Έλ-χοΰλε
έν Ιεριχώ καί παρα τάς δχθας τοΰ Ιορδάνου.
’Ενίοτε δέ άναφαίνονται καί υαιναι, πάνθηρες,
καί τίγρεις. ΊΙ ύαινα (άραβ. δάπε) μνημονεύ
εται ύπδ τοΰ Ίερεμίου· είς αύτήν άποδίδεται
καί μυστηριώδης τις δύναμις, δι’ ής ώς πιστεύ
εται μαγνιτίζονται τά συναντώντα ζώα α έλκει
είς τήν κατοικίαν της. θώες ύπάρχουσι πανταχοΰ· έπ’ ίσης δέ καί άλώπεκες. '0 λαγφδς
είναι κοινότατος ώς καί ό κόνικλος· έπ’ ίσης
ύπάρχουσιν έλαφοι καί δορκάδες.
’Εν τφ Λευϊτικφ καί τφ Δευτερονομίφ ό
Μωΰσής απαριθμεί περί τά είκοσιν είδη πτηνών,
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ών ή βρώσις ήν άπηγορευμένη τοΐς Έβραίοις.
Έν τω Μωσαϊκω νόμφ ή περιστερά καί ή τρυγών ήσαν άγνά πτηνά καί τά μόνα εις τδν
βωμόν τοΰ Ιεχωβά αποδεκτά ώς προσφορά.
Μεταξύ τών οίκοσίτων ζώων τών άρχαίων
Εβραίων σημειοΰμεν τήν απουσίαν τών άλεκτρυόνων καί τών δρνίθων, ών βρίθει νΰν ή Παλαι
στίνη. ’Αναμφιβόλως τά πτηνά ταΰτα είσήχθησαν βραδύτερον είς τήν Ίουδαίαν. Κατά τδ Ταλμούδ ή άλεκτρυών έξωστρακίσθη τής Ιερουσαλήμ,
δπως μή μολύνη τήν αγίαν Πόλιν διά τών ακα
θαρσιών, ας διασκορπίζει σκαλεύουσα τήν γήν.
Έν τούτοις έν τή Καινή Διαθήκη γίνεται μνεία
τοΰ άσματος τής άλεκτρυόνος έν Ιερουσαλήμ.
Τά νΰν πέρδικες ύπάρχουσι πολλαί, ένίοτε δέ
καί κίχλαι καί δρτυγες.
Έν τω Μωσαϊκω νόμφ άπαντώμεν ειδικός
τινας ύπέρ τών φωλεών τών πτηνών διατάξεις.
Έν αύτφ άπηγορεύετο νά λάβη τις, συναντήσας
νοσιφ πτηνών, ταύτοχρόνως τήν μητέρα καί τά
νεογνά. Ό Michaelis διορα έν τούτφ κανο
νισμόν τινα Οήρας, δΐ ού παρακωλύεται ή κατα
στροφή πτηνών τινων, απερ έκ πρώτης μεν έπι
βολής φαίνονται έπιζήμια τφ γεωργφ, έν τούτοις
είναι ώφελιμώτατα πρδς καταστροφήν τών δφεων,
τών μυιών καί τών άκρίδων. Έν τοΐς καθ’
ήμάς χρόνοις τδ πτηνδν Σαμαρμάρ (Σελευκίς,
turdus seleucis) έπίφοβος τών άκρίδων πολέμιος,
άπολαύει γενικού έν τή ’Ανατολή σεβασμού,
ούδέποτε έπιτρεπομένου νά πυροβόληση τις κατ’
αύτοΰ.
Οί ίχθεΐς είναι άφθονώτατοι έν τή Τιδεριάδι
καί τφ Ιορδάνη. Μεταξύ τών ιχθύων, οιτινες
εδρίσκονται έν τή Τιβεριάδι, δ Ίώσηπος μνη
μονεύει τοΰ κορακίνου, δν ήλίευον παρά τήν
Καπερναούμ.
Έκ τών έρπετών ύπάρχουσι παλλά είδη
σαυρών καί οφεων. Έν τή Γενέσει δ δφις κα
λείται δολιώτερος πάντων τών ζώων· ό δέ ’Αρι
στοτέλης καλεΐ τούς δφεις ζώα "άνελεύθερα καί
έπίβουλα”. Οί μέλανες δφεις είναι πολυπλη
θέστεροι, άλλ’ ούχί καί ιοβόλοι. Ή έχιδνα είναι
σπανιωτέρα. Χελώνα·. δέ ύπάρχουσι πολλαί. Έν
τοΐς άξένοις τής Νέκρας θαλάσσης παραλίαις οί
σκορπιοί είναι έν μεγάλη ποσότητι. Αί άκρίδες
καταντώσι πολλάκις μάστιξ έπίφοβος. Οί 'Εβραίοι
έγίνωσκον πολλά είδη άκρίδων, ών τέσσαρα ήδύ
ναντο, κατά τδ Λευϊτικόν, νά χρησιμεύωσιν αύ
τοΐς ώς τροφή. Έν τοΐς καθ’ ήμάς δέ χρόνοις
οί περιηγηταί εύρον φυλάς τινας’Αράβων άκρίδας
έσθιόντων. Ό Niebuhr λέγει οτι οί Εβραίοι
τού Ύεμέν έσθίουσιν άκρίδας μετά τής αύτής
εύχαριστήσεως μεθ’ ής καί οί Μωαμεθανοί, δια
τείνονται δέ βτι τά πτηνά απερ ό θεός έπεμψε
τοΐς Έβραίοις έν τή έρημο», δέν ήσαν είμή
ακρίδες· έπίφοβος τών άκρίδων πολέμιος είναι
ώς είδομεν, τδ πτηνδν Σαμαρμάρ, δπερ διώκει
αύτάς αγεληδόν και ού μόνον έσθίει, άλλά καί
άναιρεΐ δσας ήθελε δυνηθή.
Φαίνεται δτι τούς κατοίκους τής Παλαιστίνης
έβασάνιζεν εν είδος μυιών. Έν Άκκαρών, χώρα
τών Φιλισταίων, οί κάτοικοι έζήτουν προστασίαν
κατά τών μυιών παρ’ ειδική τινί θεότητι καλουμένη Πααλτζεπούς (θεός τών μυιών).
Ό Εύγένειος δ Ρογήρος περιηγητής τοΰ
ιη'. αίώνος, άφηγεΐται δτι κατά τήν έν Ναζαρέτ
διαμονήν αύτοΰ, άγέλη μυιών μικρών μελαινών
καλουμένων IIαρκάς, έπέσκηψεν είς τι στρατόπεδον Βεδουΐνων, εύρισκόμενον έν τή κοιλάδι
Ίεζράελ καί συγκείμενον έξ G00 σκηνών. ’Άνδρες καί κτήνη μικρού δεΐν νά πνιγώσιν ύπδ
τών έντόμων τούτων, απερ είσήρχοντο έν τφ
στόματι καί τή ρινί. Έν τή Γραφή άναγινώσκομεν δτι δύο τών Άμορραίων βασιλείς έξεβλήθησαν τής χώρας αύτών ουχί δΐ Ίσραηλι-
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τικών οπλών, άλλά διά σφηκών. Καί τά νΰν
έτι ή Παλαιστίνη ύποφέρει ^ολύ έκ τών οχλη
ρών τούτων έντόμων. Ή μελισσοκομία έποιήσατο ένταΰθα μεγάλας προόδους, διότι εύρίσκομεν
το μέλι μεταξύ τών ειδών τοΰ έμπορίου, ών οί
Ίσραηλΐται έποιοΰντο έξαγωγήν είς Τύρον. Έν
ταΰθα ύπάρχουσι καί πολλαί άγριαι μέλισσα·.,
παρασκευάζουσαι μέλι λίαν ύποληπτόμενον, τούτο
δέ είναι άναμφιβόλως τδ "μέλι τής πέτρας”
καί τδ "μέλι άγριον” Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ.
(Δευτερ. 32. 13. καί Έαλμ. 80. 17.)
ΊΙ Παλαιστίνη ήν άλλοτε γονιμωτάτη· τά
νΰν ή άφορία αύτής είναι φαινομενική, άρκεΐ
νά ύπήρχον γεωργοί ειδήμονες καί φιλόπονοι,
δπως πεισθή τις δτι καί τά νΰν ή χώρα αυτή
είναι εύφορος. Έκ τής μείζονος δέ ή έλάσσονος
τής ΙΙαλαιστίνης γονιμότητας, έξήρτηται καί τδ
περί πληθυσμού αύτής ζήτημα κατά τούς άρχαίους χρόνους. Χωρίς νά δικαιολογήσωμεν
τούς αριθμούς, ούς διδόασιν αί διάφοροι έν ταΐς
βίβλοις τής Παλαιάς Διαθήκης απαριθμήσεις,
λέγομεν μόνον δτι λίαν έξ έπιπολής κατέστησαν
αύτάς τινες αμφιβόλους, κρίνοντες έκ τών έν
Εύρώπη συμβαινόντων. Ού μόνον ή τής ’Ασίας
γή είναι γονιμωτέρα καί δύναται νά διατρέφη
πλείονας ή ή Εύρώπη άνθρώπους, άλλά καί οί
κάτοικοι αύτής είναι όλιγαρκέστεροι τών Εύρωπαίων. Ο Δαβίδ άριθμήσας τδν λαόν εύρε αύτόν
συγκείμενον κατά μέν τήν Β'. Βασιλειών έξ
800,000 άνδρών τού Ισραήλ καί 500,000 τοΰ
Ιούδα, κατά δέ τήν Α'. τών Παραλειπομένων έξ
1,100,000 άνδρών τού Ισραήλ καί 470,000 τοΰ
Ίούοα θεωρούντες άκριβέστερον τδν πρώτον
άριθμόν, δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ό πληθυσμός
τής Παλαιστίνης συνέκειτο έκ 5,000,000 ψυχών.
'0 πληθυσμός αύτος άναμφιβόλως είναι μέγας
έν χώρα 1300 περίπου λευγών τετραγωνικών,
πλήν ή Παλαιστίνη ήδύνατο νά έπαρκέκη εις
αύτόν, διότι καί έπ’ αύτοΰ τοΰ Τίτου ή χώρα
αυτή ώφειλε νά περιεχη 4,000,000 ψυχών. Εί
δέον νά παράσχωμεν πίστιν είς τδν Ίώσηπον,
ή μικρότερα τής Γαλιλαίας πόλις έμπεριεΐχε
κατά τήν έποχήν ταύτην ύπέρ τάς 15,000 κα
τοίκων. Ό δέ Στράβων λέγει δτι μόναι ή
Ίάμνιακαί ή Ίόππη ήδύνατο νά όπλίσωσι 40,000
άνδρών· τελευταΐον καί αύτά [τά πολυάριθμα
έρείπια, απερ άπαντώνται έν τή χώρα ταύτη,
δεικνϋσι πόσον πολυάριθμος ήν δ λαός δ κατοικήσας τδ πάλαι έν αύτή. Τά νΰν δ πληθυσμός
τής ΙΙαλαιστίνης συμποσούται είς 050,000 ψυ
χών περίπου.
ΑΦΙΞ1Σ ΕΝ ΙΟΠΙΠΙι.

Δΐ Ίόππης συνήθως έπισκεπτόμεΟα τήν
'Αγίαν Γήν. ’Απερίγραπτος είναι ή έντύπωσις,
ήν αισθάνεται δ τε περιηγητής καί ό προσκυνη
τής, θεώμενος άπδ τού καταστρώματος τήν Ίόππην. Χαιρετίζει μετά συγκινήσεως καί παλλούσης καρδίας τήν γήν ταύτην, ήτις έστί τδ
άντικείμενον τών πόθων πάντων ήμών, αισθά
νεται ήδεΐάν τινα προαίσθησιν τών έντυπώσεων,
αιτινες περιμένουσιν αύτόν· πλήρης δέ ένθουσιασμοΰ νομίζει δτι βλέπει έγειρομένας έμπροσθεν
αύτοΰ, έπί τοΰ όρίζοντος, δίκην μυστηριώδους
όράσεως, άπάσας τάς μεγάλας έκείνας άναμνήσεις τής τε Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης
καί τάς μεγαλοπρεπείς τών Πατριαρχών καί
τών Προφητών μορφάς, τοΰ θείου Σωτήρος καί
τών ’Αποστόλων. Εδτυχέστερος τοΰ Μωϋσέως,
δστις πόρρωθεν μόνον ηύτύχησε νά ΐδη τήν
'Αγίαν Γήν ταύτην, μέλλει νά θέση τδν πόδα
έπ’ αύτής, έξ ής έπέτειλεν ή ήώς τοΰ Ευαγ
γελικού κηρύγματος καί προήλθεν ή παλιγγε
νεσία τοΰ κόσμου.
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\ιμήν έν Ίόππη δέν ύπάρχει, δ μικρός αύ
τής δρμος, παντί άνέμω αναπεπταμένος, είναι
απρόσιτος είς πλοία μεγάλης χωρητικότητας.
Τούτου ένεκα τά ατμόπλοια
)
*
άγκυροβολούσι
δύο χιλιόμετρα πόρρω τής παραλίας. ΊΙ είς τήν
ξηράν άπόβασις δέν είναι πάντοτε κατορθωτή,
δτε μάλιστα ή θάλασσα είναι οιδαλέα, αδύνατος
δέ καθίσταται έπί τρικυμίας. Τότε τά ατμό
πλοια άναγκάζονται νά έξακολουθήσωσι τδν πλοΰν
μέχρι τών εγγυτέρων
λιμένων, οιτινες είσι
Πόρτο-Σάϊδ καί Βη
ρυτός. '0 δρμος ού
τος ήδύνατο νά βελτιωθή δΐ δλίγων δα
πανών καί καταστή
προσιτός είς τά άτμόπλοια. Τούτο άπαιτεΐ τδ έμπόριον
αύτής, δπερ δλον έν
αύξάνει.
'Ο δρμος
οΰτος έχει βάθος άπδ
8—10 ποδών, έπομένως δέν είναι προ
σιτός είμή είς μικρά
πλοία καί λέμβους,
έξ ών είναι πάν
τοτε πλήρης.
'0
πυθμήν αύτοΰ, ώς
καί άπασα ή δμορος
άκτή, άνυψοΰται άπαύστως διά τοΰ
σχηματισμού βράχου
νέου, δστις ούδέν άλ
λο είναι ή είδος άμμολίθου καθ’ ύπερβολήν σκληρού, παραγομένου έκ τής
συγκολλήσεως
άμ
μου καί κογχυλίων
διά κονίας χαλικώ
δους, κατατιθεμένης
ύπδ τών θαλασσίων
ύδάτων. ’Ιδιαιτέρα
δέ τις χημική ενέρ
γεια δίδωσιν είς τάς
δλας ταύτας τοιαύτην σκληρότητα, ώστε
δέν 'δύναται τις να
θραύση αύτάς άνευ
μεγάλης
δυσχέ
ρειας.
"Αμα τοΰ πλοίου
άγκυροβολήσαντος
λέμβοι Αράβων ι
σχυρά·. καί ύπδ σφριγωδών κωπηλατών
διευθυνόμεναι πλησιάζουσιν είς αύτό,
ινα άποβιοάσωσι τούς
τε έπιβάτας καί τά
έμπορεύματα.
ΊΙ
άπόβασις γίνεται πάντοτε μετά μεγάλου θο
ρύβου καί ταραχής, διαφιλονικούντων πρδς άλλήλους τών λεμβούχων, τίς πρώτος επιβιβάσει
έπί τής λέμβου του τούς έπιβάτας. Τδ Ελλη
νικόν έν Ίόππη μοναστήριον καλώς ποιεί πέμπον
τδν κλητήρα (καββάσην) ένίοτε δέ καί τδν Διερ
μηνέα τοΰ Μοναστηριού έπί τοΰ άτμοπλοίου,
οιτινες παραλαμβάνουσι τούς ’Ορθοδόξους προσ-

*) Εί; Ίόππην προσορμίζονται έν ώρισμέναις τή;
έβδομάδος ήμέραι; τά άτμόπλοια τοΰ Αύστροουγγρικοϋ

Lloyd, τά τής γαλλικής εταιρία; Afessageries maritimes,
τά τής ’Ρωσσικής καί έκτάκτως καί άλλων εταιριών.
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κυνητάς καί άποβιβάζουσιν έν ήσυχία έπί τής
παραλίας.
Τιμή ώρισμένη τών λέμβων δέν
ύπάρχει· οί λεμβούχοι ούδέποτε εύχαριστούνται
είς δ,τι καί αν δώση τις αύτοΐς. Πλήν δέν
πρέπει νά παρέχη τις ώτα άκροάσεως είς τάς
κραυγάς αύτών συνήθως λαμβάνουσιν παρ’ έκάστου εν φράγκον. Άλλ’ δτε ή θάλασσα είναι
οιδαλέα,δπως άποβιβασθή τις, άναγκάζεται νά πληρώση πέντε καί μέχρι δώδεκα πολλάκις φράγκα.

έρευνα δέν είναι αύστηρά. Οί έν αύτφ ύπάλληλοι, μή έρευνώντες λεπτομερώς τά έν τοΐς
κιβωτίοις, δπως μή διαταράξωσΐ'1 τδ έμπεριεχόμενον, έλπίζουσί τι φιλοδώρημα (μπακσίς),
αποδέχονται δ’ άπλήστω: παν τδ διδόμενον
αύτοΐς.
ΊΙ λέξις μπακσίς άνά παν βήμα αντηχεί εις
τά ώτα τοΰ περιηγητοΰ, δεικνύει δέ τδ πλεονεκτι
κόν καί κερδαλέον τών’Αράβων, δπερ ό ποιητής
τής " Ελευθερωμέ
νης Ιερουσαλήμ” έστηλογράφησε
διά
τών έξής1 Gli Ara
bi avari ladroni in
ogni tempo merce
nary *)

Η ΕΝ ΙΟΠΠΗ

ΔΙΑΜΟΝΗ.

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

Έν περιπτώσει δέ καθ’ ήν ή μικρά άποβάθρα
είναι πλήρης λέμβων, ή τά ΰδατά είσι ύποκεχωρηκότα, οί λεμβούχοι έπέχουσιν τάς λέμβους
των είς άπόστασίν τινα τής παραλίας, είτα δέ
πηδήσαντες έν τφ υδατι προσφέρουσι τοΐς μέν
άνδράσι τήν ράχιν, ταΐς δέ γυναιξί τάς χεΐρας
διεσταυρωμένας, έφ’ ών έπικαθίζουσιν αύτάς καί
ουτω κατατιθεΐσιν έπί τής ξηράς.
Άποβιβασθείς έπι τής ξηράς ό περιηγητής,
βλέπει έαυτδν περιεστοιχισμένον ύπδ πλήθους
αχθοφόρων διαφιλονεικούντων, τίς πρώτος απο
κομίσει τάς άποσκευάς αύτοΰ εις τδ παρά τήν
αποβάθραν τελωνεΐον.
Η έν τφ τελωνείφ

'Εκαστη τών έν
Ιερουσαλήμ έγκαθισταμένων τριών χρι
στιανικών κοινοτή
των, ήτοι τών’Ορθο
δόξων, τών Καθολι
κών καί τών ’Αρμε
νίων, κέκτηται ίδιον
μοναστήριον έν Ίόππρδς ύποδοχήν
τών ξένων αύτών,
τών πρός έπίσκεψιν
τής Αγίας Γής έρχομένων.
Τδ ήμέτερον έν Ίόππη μο
ναστήριον κεΐται έπί
τής
κεντρικωτέρας
τής πόλεως θέσεως,
απέναντι τής άποβάθρας, έν φ απολαύει
τις λαμπρώς τής
θαλάσσης τήν θέαν.
Ή έν αύτφ έκκλησία
τιμωμένη έπ’ δνόματι τοΰ αγίου Γε
ωργίου, άνηγέρθη έπ’
έσχάτων άναλώμασι
τής Άγιοταφικής α
δελφότητος. Τά δω
μάτια τοΰ μοναστη
ριού τούτου, ιδία τά
πρδς ύποδοχήν έπισήμων ξένων προωρισμένα, μή λαβόντα
ποτέ έπιδιόρθωσίν τινα, ήρξαντο καταρρέοντα. Τδ μοναστή
ριον τών λατίνων
κεΐται πρδς άνατοΈλληνικοΰ,
έν αύτφ
λάς καί έγγύς τοΰ
έρχόμενοι
καφιλοξενούνται οί έξ Εύρώπης
Ίο
δέ
μοναστήριον
τών
θολικοί προσκυνηταί.
άνατολάς καί έγγύς τοΰ
’Αρμενίων κεΐται πρδς
·
~ )Ι»
<.......
Λατινικού. "Εξω τής
Ίόππης, <ύπάρχουσι
δύο
ξενοδοχεία, ών τδ μέν εν καλούμενον "Howard s
Hotel” διευθύνεται ύπδ τοΰ ’Αμερικανού Ho
ward, τδ δέ ετερον "Jerusalem Hotel” κεί
μενον έν τή γερμανική άποικία διευθύνεται ύπδ
τού Γερμανού Ε. HardEGG τοΰ καί ύποπροξένου
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής. Εν
*) ’/ίσμα IX. Στροφ. 6.
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τοΐς ξενοδοχείοις τούτοις, απολαύει τις πάσης
δυνατής περιποιήσεως ζαί περιθάλψεως. πληρόνων 6—·19 φραγκ. τήν ήμέραν, άνευ τοΰ
οίνου.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΟΠΠΗΣ.

'11 Ίόππη, είτε Γιάφα (pulchritude» aut
decor κατ’ Άδριχώμιον) κατά τον D’Anville,
παράγεται έκ τοΰ 'Υάφφο. Θεωρείται δε μια
τών πρεσβυτάτων τής ύφηλίου πόλεων. Κατ’
αρχαίας παραδόσεις υπήρξε πρδ τοΰ κατακλυσ
)
*
μού.
Κατά τήν Ελληνικήν μυθολογίαν παρά
τήν Ίόππην ή ’Ανδρομέδα δεθεΐσα έπι πέτρας
έξετέθη είς βοράν θαλασσίου τινός τέρατος, δπερ
άπέκτεινεν ό ΙΙερσεύς. 'Ο Πλίνιος άφηγεΐται
δτι έπι τής εποχής αύτοΰ έδείκνυον έτι έπί τής
πέτρας τά ίχνη τών άλύσεων τής ’Ανδρομέδας.
)
**
Ή πέτρα δέ έφ’ ής έδέθη ή ’Ανδρομέδα, έδείκνυτο καί ύπ’ αύτοΰ τοΰ 'Ιερωνύμου.
)
***
Κατά
τοΰς άρχαίους χρόνους δι Ίόππης οι Ίσραηλϊται συνεκοινώνουν μετά τής Μεσογείου. Αί
διά τδν ναόν τού Σολομώντος κέδροι μετεκομίσθησαν δι’ Ίόππης. Ές Ίόππης δ’ άπέπλευσεν
ό Ιωνάς, φεύγων άπδ προσώπου Κυρίου. Ιού
δας ό Μακκαοαΐος, δπως τιμωρήση τοΰς κατοί
κους τής Ίόππης, οίτινες διά προδοσίας έπνιξαν
έν θαλάσση 200 Ιουδαίους, ένέπρησε τόν τε
λιμένα καί τά έν αύτώ πλοία, καί κατεσφαξε
τοΰς έκ τοΰ πυρδς διασωθέντας. Ό ’Απόστολος
Παύλος άνέστησεν έν αύτή τήν Γαβιθά καί ύπεδέξατο παρά Σίμωνι τώ βυρσεΐ τοΰς έκ Καισα
ρείας άνδρας. Έπί τοΰ κατά τών 'Ρωμαίων
πολέμου ή Ίόππη έάλω ές εφόδου, καί ένεπρήσθη ύπδ τοΰ Κεστίου, οκτώ δέ χιλιάδες κατ
οίκων άνηρέθησαν ύπδ τών 'Ρωμαίων στρατιω
τών. Μετά τινα χρόνον οί Ιουδαίοι άνεγείραντες αύτήν, έδόθησαν τή πειρατεία λεηλατοΰντες τά παράλια τής Συρίας καί τής Φοινίκης.
Ό Ούεσπασιανδς γνοΰς τοΰτο, γίνεται νυκτδς
κύριος αύτής καί καταδαφίσας αύτήν ήγειρεν
άντ’ αύτής φρούριον, περί δ προϊόντος τοΰ χρό
νου εκτίσθησαν οικίαι καί έσχηματίσθη πόλις
ήτις άπδ τοΰ μεγ. Κωνσταντίνου εχρημάτισε
έδρα Επισκόπου.
ΊΙ Ίόππη έάλω ύπδ τών Σταυροφόρων 1099,
ό δέ Βαλδουίνος ό Α'. ώχύρωσεν αύτήν. Μετά
τήν έν Χεττίν φονικήν μάχην καί ή Ίόππη
περιήλθεν είς τάς χεΐρας τοΰ Σαλαδίνου, άλλά
διά τής μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ 'Ριχάρδου τοΰ
θυμολέοντες (coeur-de-Lion) ανακωχής, έπεδόθη
τοΐς Σταυροφόροις. Τώ 1197, ό Μέλεκ-έλ-Άδελ,
Σουλτάνος τής Αίγύπτου, έγένετο κύριος αύτής
καί άπέκτεινε 20,000 χριστιανών. Τφ 1229
περιήλθεν είς τάς χεΐρας τοΰ αύτοκράτορος
Φριδερίκου τοΰ β'. δστις ώχύρωσε αύτής τά
τείχη. Τώ 1252 ό άγιος ίουδοβΐκος βασιλεύς
τής Γαλλίας έγένετο δεκτός έν αύτή μετά με
γάλων τιμών, καί κατέλυσεν έν τινι πύργφ ώκοδομημένω έν τή θαλάσση, έπεξέτεινε δέ τά τείχη
πρδς το μέρος τής θαλάσσης, καί ώχύρωσε τήν
πόλιν δί είκοσι καί τεσσάρων πύργων. Ένταΰθα
ύπεδέξατο τοΰς χριστιανούς αιχμαλώτους καί
τάς κεφαλάς τών έπί τών τειχών τοΰ Κάιρου
άπαγχονισθέντων μετά δώρου ένδς έλέφαντος, δν
έπεμπον αύτφ οί Έμίραι τής Αίγύπτου, οίς
*) Joppe Phaenicum, antiquior terrarum inundatione, ut ferunt. Plin. Hist. nat. v. 13.
**) Hist. nat. έζθ. άνωτ. Insidet (Joppe) collem

praejacente saxo, in quo vinculonun Andromedae vesti
gia ostendunt.
***) Comment, in Jonam.

Hie locus est in quo us

que hodie saxa monstrantur in littore in quibus An

dromeda religata Persei quondam sit fliberata praesidio.

είχεν ύποσχεθή ύποστήριξιν κατά τοΰ Σουλτάνου
τής Δαμασκού. Τώ 12G7 ή Ίόππη περιήλθεν είς
τήν έξουσίαν τοΰ Ιΐιπάρς, δστις κατέσκαψεν αύτήν.
Τώ 1799 ή Ίόππη έάλω ύπδ τοΰ Γαλλικού
στρατού ές έφόδου μετά διήμερον άντίστασιν καί
παρεδόθή έπί 30 ώρας είς λεηλασίαν καί σφαγήν.
ΊΙ φρουρά αύτής συγκειμένη τδ πλεΐστον έξ
’Αλβανών καί συμποσουμένη είς 4000 περίπου
άνδρας, παρεδόθή έπί τή ύποσχέσει δτι ήθελεν
άφεθή αύτοΐς ή ζωή. Πλήν άχθέντων τούτων
έν τώ στρατοπέδφ ό Ναπολέων εύρέθη έν μεγάλη
αμηχανία. Δέν ήδύνατο νά πέμψη αύτούς είς
Αίγυπτον, άτε δή μή έχων τδ μέσον τής φρουρήσεως αύτών, δέν ήθελε δέ νά πέμψη αύτούς
μόνους, φοβούμενος μή μεταβώσιν [είς Ιΐτολεμαΐδα καί ένισχύσωσι τήν δύναμιν τοΰ αύτόθι
πασά. Μετά τριήμερον άκαρπον σκέψιν, έξέδωκε
διαταγήν νά τουφέκισωσιν αύτούς, ' τό πρώτον”
λέγει ό κλεινός ιστορικός Thiers "δί δλου αύτοΰ
τοΰ βίου έφάνη ό Ναπολέων σκληρός.........ό
στρατός έξετέλεσε τήν διαταγήν ταύτην φρίσσων."
Τώ 1832 ή Ίόππη περιήλθεν είς τήν έςουσίαν
τοΰ Ίβραήμ πασά. Μετά τήν συνθήκην δμως
τοΰ 1840 επανήλθε καί αΰθις ύπδ τήν έςουσίαν
τών Τούρκων, ύφ’ ήν διατελεΐ άχρι σήμερον.
ΊΙ Ίόππη ίδρυται έπί λόφου ύψηλοΰ έν είδει
αμφιθεάτρου, τδ ένδον αύτής είναι σκυθρωπόν,
αί δέ όοοί στεναί καί άκάθαρτοι. Ό άριθμδς
τών κατοίκων συμποσοΰται είς 10,000 περίπου
ψυχών, ών ύπέρ τοΰς 1000 δρθόδοξοι. Τδ έμ
πορων τής πόλεως ταύτης συνίσταται είς έξαγωγήν σίτου, έλαίου, σησάμου, βάμβακος, δερμάτων
βοών καί προβάτων πορτογαλλίων περίφημων,
λεμονιών, σύκων, ροιών, ύδροπεπόνων κτλ. καί
είς εισαγωγήν ύφασμάτων βαμβακερών αγγλικής
καί αμερικανικής κατασκευής, διαφόρων σκευών
σιδηρών ή έκ χαλκού (quincaillerie), ύέλικών,
μεταξωτών τής Lyon, σκεπασμάτων μάλλινων
τής Nimes, δρύζης έκ τής κάτω Αίγύπτου, ιδία
δέ έκ τής Δαμιέττης, πετρελαίου αμερικανικού,
διαφόρων ποτών, τυρού Ελβετικού καί’Αγγλικού
(cheater) άλβανικών προϊόντων κτλ. Τδ έξαγωγικ.δν τής Ίόππης έμπόριον έξετελεΐτο πρό τινων
έτών σχεδόν άποκλειστικώς ύπδ Γάλλων, (τών
έμπορων τής Μασσαλίας κυρίως) τά νΰν δμως
έκτελεΐται τοΰτο κυρίως ύπδ Αγγλων καί Ιταλών.
Τδ δ’ εισαγωγικόν έκτελεΐται ύπδ τών Γερμανών
ίδια καί τών 'Εβραίων.

( Επεται συνέχεια.)

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤ0Ν ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΥ ΠΛΟΪΟΝ.
Γνωστόν δτι τδ μέγιστον τοΰ κόσμου άτμόπλοιον ήν τδ δύσμοιρον Great Eastern, δπερ
τήν 19 π. Ιανουάριου έπωλήθη έν Λονδίνφ έν
δημοπρασία. Τδ Great, Eastern έλικοκίνητον
καί τροχοκίνητον ατμόπλοιου, ήρίθμει μήκος μέν
700 ποδών (212,30) πλάτος δέ 80 ποδ. (24,30)
έναυπηγήθη δέ διά τούς μεταξύ ’Αγγλίας καί
Αμερικής πλοΰς· πλήν ούδέποτε ήδυνήθη νά
συμπλήρωσή τδν αναγκαίου αριθμού τών έπιβατώυ, άλλ’ ούδέ τό αναγκαίου ποσδυ τώυ έμπορευμάτωυ, δπως καλυφθώσιυ αί δαπάναι αύτοΰ.
Ή πρώτη αύτού θέσις ήδύνατο νά περιλάβη
800 έπιβάτας, ή δευτέρα 2000 καί ή τρίτη 1200.
Τδ θαλάσσιον τοΰτο τέρας έκινεΐτο ύπό μηχανής
δυνάμεως 3000 ίππων, ή δέ ταχύτης αύτού ήν
15 κόμβων (περί τά 85 χιλ.) καθ’ ώραν καί ή
χωρητικότης 23,000 τόννων, τό δέ πλήρωμα
συνέκειτο έκ 400 άνδρών.
To Great Eastern, παρά τήν έντέλειαν τής
έσωτερικής αύτοΰ διακοσμήσεως, ούδέποτε έπέ-
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τυχεν ώς έμπορικδν πλοΐον ή έπιβατικόν. Τφ
1860 διήνυσε τδ μεταξύ Νέας 'Τόρκης καί Αιβερποΰλ διάστημα έντδς 10 ήμερών έν μεγίστη
τρικυμία, αί κινήσεις τοΰ πελωρίου τούτου όγκου
ήσαν τοσούτον βραδεΐαι καί πραεΐαι ούτως είπεΐν,
ώστε ούδείς τών έν αύτφ ύπέστη ναυτίασιν.
Ποιον άραγε τδ μέλλον τοΰ θαλασσίου τούτου
κολοσοΰ, δπερ έν καιρφ πολέμου ήδύνατο νά
μεταφέρη 10,000 στρατιωτών, ήτοι ολόκληρον
σώμα στρατιωτικόν έν ένί καί μόνω ταξειδίφ;
Οί δεισιδαίμονες έθεώρουν το Great Eastern
ώς μοιραίως καταδεδικασμένον είς τήν κατα
στροφήν. ΊΙ λίαν έπίπονος καθέλκυσις αύτοΰ
άπήτησεν έργασίαν τρίμηνον άπδ τής 3 Νοεμ
βρίου μέχρι τής 21 Ιανουάριου 1858.
Τδ πρώτον δ’ δτε άνή-χθη έκ Deptford τήν
7 Σεπτεμβρίου 1859, έγένετο έκρηξις ένός τών
λεβήτων αύτοΰ απέναντι τοΰ Hastings, άποκτείνασα δέκα ναύτας μή συμπεριλαμβανο
μένων τών πληγωθέντων. "Οτε δ’ έμελλε νά
είσπλεύση είς Southampton, άφοΰ άνεκαινίσθη,
καί δεύτερον δεινόν δυστύχημα συνέβη. Ό πλοί
αρχος Harrisson, είς τών έμπειροτέρων αξιω
ματικών τοΰ στόλου, δστις είχε διορισθή πλοί
αρχος αύτοΰ, πεσών έν τή θαλάσση έν τφ λιμένι έπνίγη. Τέλος μετά πολλάς περιπετείας
οί άτυχεΐς μέτοχοι τής κατασκευής αύτοΰ, ήναγκάσθησαν νά έκποιήσωσιν αύτό.
Ούκ άπο δέ σκοπού ήγοΰμαι νά μνημονεύσω
ένταΰθα τινι τρύπιο καταμετρείται ή ταχύτης
ένδς πλοίου.
Ή ταχύτης τοΰ πλοίου καταμετρείται διά
τοΰ δρομομέτρου (Lock) συγκειμένου έκ τριών
μερών ήτοι I0’* έκ τίνος τεμαχίου ξύλου Ισο
σκελούς τριγώνου σχήμα έχοντος, δπερ έρματίζουσι διά μολύοδου, 2”' έκ μακροΰ σχοινιού,
δπερ 'άνελίσσουσι τήν στιγμήν τής ένεργείας
καί 3'" έκ τού ρόμβου, περί δ περιελίσσεται τδ
σχοινίον. Έπί τοΰ σχοινιού είσί προσηρμοσμένα
είς ίσας αποστάσεις τεμάχια υφάσματος κυανού
ή έρυθρού (κόμβοι). Τή βοήθεια κλεψάμμου
άριθμοΰσι τδν άριθμόν τών κόμβων, οίτινες άπολύονται είς χρόνον ώρισμένον μετά τήν έκτύλιςιν
τοΰ σχοινιού. Μεταξύ δέ δύο άλλεπαλλήλων
κόμβων τδ διάστημα είναι 15 μ. 43 έκ. ήτοι τό
12007 μέρος τοΰ ναυτικού μιλίου (ίσοδυναμοΰντος
πρός 1852 μ.).
Η δέ κλέψαμμος, ή χρησιμεύουσα πρδς καταμέτρησιν τού χρόνου, διαρκεΐ 30". ΙΙαρατηρητέον δτι ή διάρκεια αύτη τών 30" είναι άκριβώς
το 120 μέρος τής ώρας. Λοιπόν, δσους κόμβους
άπολύει τδ άτμόπλοιον έντδς 30" τοσαύτα μίλλια διατρέχει τήν ώραν. Τήν λέξιν δέ κόμβος
μεταχειρίζονται καταχρηστικώς, ήτις σημαίνει
ούχί αληθή κόμβον, άλλά μίλλιον, ουτω δέ λέγομεν δτι τδ Great Eastern διανύει 15 μιλιά
ήτοι δεκαπεντάκις 1852 μέτρα ήτοι 27,780 μέτρα.
Τανΰν έγένετο ή καθέλκυσις έτέρου μεγάλου
άτμοπλοίου, καλουμένου City of Rome "Le
roi est mort vive le roi”. Τδ πλοΐον τοΰτο
προωρισμένον διά τοΰς μεταξύ ’Αγγλίας καί
Αύστραλίας πλοΰς, έχει μήκος μέν 178,60 πλά
τος δέ 16 καί βάθος 11,27 καί χωρητικότητος
13,500 τόννων. Τδ άτμόπλοιον τοΰτο ώς λέγεται
εκπλήσσει ού μόνον ένεκα τών κολοσσιαίων αύτού
διαστάσεων, άλλά καί ένεκα τού πλούτου καί
τής άναπαύσεως τών έν αύτφ θέσεων. Ή τα
χύτης δ’ αύτοΰ είναι 17—18 κόμβοι τήν ώραν.
Είθε ό νέος ούτος κολοσσός νά πλέη έλευθέρως
έπί τών θαλασσών, χωρίς νά ύποστή τάς άτυχίας τοΰ δύσμοιρου Great Eastern.
Έκ τοϋ γαλλικού.

at
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Άλλ’ ή χαρά του Καδμεία νίκη
στην βάρκα όταν μέ μιά ψυχή
νά λείπη ’κείνη θώρή καί · φρίκη
κραυγάζει ό δόλιος, καί ξεψυχεϊ . . .
Νικόλαο; Δόσιο;.

Ήτόνε γλυκοχάραγμα
δέν έφεγγεν άκόμα,
μόν τών πουλιών άρχίνιζε
νά λύνηται τδ στόμα.

’Σ τή ρεμματιά μουρμούριζε
νερό ’σάν τδ κρυστάλλι
κι’ άγιέρι ανοιξιάτικο
φυσάει ’ς τδ περιγιάλι.
Μιά βάρκα έπερίμενε
μέ τά πανία απλωμένα
νά πάρη τήν άγάπη μου
μακράν άπδ τεμένα.
Κύτταξε τή’ βαρυόμοιρη
σάν νύφη μέσα μπαίνει
Ώρα καλή σ’, άγάπη μου!”
καί ’κείνη πικραμένη,

"Σ’ άφίνω ’γειά μ’ άπήντησε
πάλι θάνταμωθοΰμε.
"μ’ άν πάλι καί ή θάλασσα . . .”
"Ελάτε μήν άργοΰμε!”
Τοΰ ναύτη έπετάχτηκε
φωνή άπό τά χείλη · .
Το λόγο δέν άπέσωσεν,
ή άτυχή μου φίλη,
Κι’ ή βάρκα πανιά έκαμε
καί το γαλάζιο κΰμα
πολΰ άφρδν έξέβραζε,
λές κ’ εσκαφτ ένα μνήμα . . .

Τρεις ώραις δέν άπέρασαν
βροντάει άστροπελέκι,
καί τή βαρκούλα σύγνεφο
μαύρο τήν παραστέκει.

ΙΙΡΟΣ ΤΙ KAA1Q ΚΑΙ ΘΡΗΝΩ;

"Οταν Φοίβος άνατέλλη είς έκτάσεις σαπφειρώδεις
Καί γλυκεία αύρα παίζη μέ τά πράσινα τά
φύλλα·
"Οταν κάλυκες άνθέων διανοίγωσιν εύώδεις,
Κ’ έπί κλάδων πεύκης αδη γλυκυλάλος
Φιλομήλα,
Πρ δς τί κλαίω καί θρηνώ;
"Οταν εύχαρις τήν νύκτα άνατέλλη ή Σελήνη
Καί άστέρες σπινθηρίζουν παμπληθείς εις τόν
αιθέρα
"Οταν νήδυμον δπνώττη άπαυδήσασα ή σφαίρα,
Καί άτάραχος άνάσση πανταχοΰ σιγής γαλήνη
Πρός τί κλαίω καί θρηνώ;

1 )ταν εύοσμος τήν σφαίραν τών άνθέων στέφη
τάπης
Κί επανέρχονται οί ψάλται τής άνοίξεως οί
πρώτοι,
Όταν χαίρουσα ή φύσι; ψάλλη άσματα άγάπης
Καί γελώτων καί τυμπάνων πανταχοΰ ήχώσι
κρότοι,
Πρός τί κλαίω καί θρηνώ;

ΊΙ γλυκεία φίλη δταν 'ιλαρά μέ άτενίζη
Καί μοι τείνη μειδιώσα χειρ’ άβράν καί
άπαλήν,
Κ’ είς τά στήθη μου στηρίζει νωχελώς τήν
κεφαλήν,
"Οταν άσματα ερώτων ς’ τάς άγκάλας μου ψελίζη
Διατί πάλιν θρηνώ;
Δ. Τζαμαρέλο;.

'Βοήθα, παναγιά μου!”
ή άμοιρη φωνάζει
τδ ’ναύτη ’πού δέν τρόμαζε
άνεμος καί χαλάζι,

Τό κΰμα τδ άχόρταγο
πού σά στοιχειό μουγκρίζει
τώνα κουπί του άρπαξε
καί τδν άναντρανίζειΜά ’κείνος οπού ήτανε
’σ τή θάλασσα δελφίνι
καιρό πολΰ δέν έχασε
τάλλο κουπί άφίνει,
Καί ρίχνεται ’ς τήν θάλασσα
νά φθάση τδ χαμένο,
ούτε κάν συλλογίζεται
τδ κΰμα τάφρισμένο . . .

Β'.
Καβάλλα ό ναύτης είναι ’ς τό κύμα
καί τδ χαμένο του τδ κουπί
μέ τώνα χέρι δυναμωμένα
2σο ’μπορούσε σφιχτά κρατεί,

Πάντα τδ πέλαγο βουνά σηκώνει
τδν ναύτη θάφτει μέσ’ τδν άφρό,
τή βάρκα πάντεχε δτι σημώνει
μά ό δόλιος έχανε τον τυρό,

Βράζει ή θάλασσα κ’ ή βάρκα μόνη,
δίχως τιμόνι, δίχως κουπί . . .
τδ ναύτη θΛ^ιος τδν ανδρειώνει
τήν βάρκα φθάνει καί τήν κρατεί.

γομένων άγγλικών γαιανθράκων, τά όποια επι
βαρύνονται διά ναύλων καί άλλων εξόδων. Έν
Εύβοια ύπάρχουσιν έπίσης καί πολλά ιαματικά
ΰδατα, ώς τά τής Αιδηψού, τά όποια θεωρούνται
άντάξια τών καλλιτέρων τής Εύρώπης μεταλ
λικών ύδάτων.

Π ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα οελ. 216.)

Παραθέτομεν σήμερον μικράν εικόνα παριστώσαν τήν γέφυραν, τήν συνδέουσαν τήν νή
σον Εύβοιαν μετά τής στερεάς 'Ελλάδος. Πάς
ό διαπλεύσας τό στενόν, τό χωρίζον τήν Εύβοιαν
άπό τής ’Αττικής, είδε βεβαίως τήν γέφυραν
ταύτην, κάτωθεν τής οποίας παρίσταται τδ πε
ρίεργον φαινόμενον τής παλίρροιας· πάντες δέ
οί διά ξηράς μεταβάντες άπδ τής στερεάς Ελ
λάδος είς τήν Εύβοιαν διήλθον διά τής γεφύρας
ταύτης, δθεν τό θέαμα είναι μαγευτικόν παρουσιαζομένης τής άρχαίας πόλεως τής Χαλκίδος
έν δλη τή ρωμαντική αύτής μεγαλοπρεπείς.
ΊΙ Εύβοια είναι, ώς γνωστόν, μία τών ώραιοτέρων τής Ελλάδος έπαοχιών, νήσος κατάφυτος
καί εύφορος, περιέχουσα πλήθος κτημάτων καλώς
καλλιεργημένων. 'Οτι δέ καί έν τή άρχαιότητι
τά πέριξ τής Χαλκίδος ήσαν πλούσια είς μεταλ
λεία καί μάλιστα είς μεταλλεία χαλκού άποδεικνύει καί αύτή ή δνομασία τής πρωτευούσης
αύτής, τής Χαλκίδος. Έν Εύβοια ευρηται καί
ή Κύμη, παρά τήν όποιαν κεΐται τδ μεταλλεΐον
τών φαιανθράκων, τδ έπ’ έσχάτων καλλιεργηθέν.
Οί φαιάνθρακες τής Κύμης είναι άρίστη καύσι
μος υλη, καί άμφιβολία δέν ύπάρχει δτι προϊ
όντος τοΰ χρόνου ή χρήσις αύτών θέλει γενικευθή, καί μάλιστα δταν άναλογισθή τις πόσον
συμφερωτέρα είναι ή τιμή αύτών άπέναντι τής
τιμής τών μέχρι τούδε είς τήν Ελλάδα εισα-

0 ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ
ΕΝ ΣΙΒΗΡΙΑι.
(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 217.)

Αί έκτεταμέναι κτήσεις τής 'Ρωσσίας έν
’Ασία κ.ατοικοΰνται ύπδ διαφόρων φυλών άλλ’
είς τά πέριξ τών κυριωτέρων πόλεων καί τών
μεταλλείων είσίν εγκατεστημένοι πολλοί χω
ρικοί έκ τής εύρωπαϊκής Ρωσσίας καταγόμενοι,
ών τά ήθη καί τά έθιμα όλίγιστα διαφέρουσιν
άπδ τών ’Ασιανών αύτών γειτόνων, τών πρδς
δυσμάς τών Ούραλίων ορέων κατοικούντων. Τοιούτους 'Ρώσσους χωρικούς καταγομένους έκ τής
Εύρώπης καί ζώντας έν ’Ασία παριστα ή ήμε
τέρα είκών. Παρίστανται δέ οί χωρικοί ούτοι
δπως μεταβαίνουσιν είς τήν άγοράν τής πλησιοχώρου πόλεως· αί αμαξαι είναι πλήρεις καί έπί
τών προσώπων δλων άπεικονίζεται ή χαρά έκείνη
καί εύθυμία, ας γεννά έν μέρει μέν τδ ψύχος
έν μέρει δέ καί ή προσδοκία τών διασκεδάσεων,
ών θέλουσι μετάσχει έν τή άγορα. Σημειωτέο?
δέ ένταΰθα δτι ή Σιβηρία δέν πρέπει νά έκληφθή
ώς χώρα άκαρπος καί χέρσος· δλως τουναντίον
καί τά όπωρικά καί τά χορταρικά είσίν άφθονα,
ώς καί οι ιχθύς καί τά κρέατα. Χαριν τών
άναγνωστών ήμών σημειοΰμεν τιμάς τινας δλως
προχείρως· ή λίβρα τοΰ κρέατος έχει 25 λεπτά,
τδ βούτυρον είναι είς τόσον εύτελή τιμήν, ώστε
καί πλούσιοι καί πτωχοί δέν τρώγουσι τδν άρτον
ή ήλοιμμένον βουτύρφ. Έπίσης καί τδ γάλα
είναι εύθυνώτατον, διότι καί αί δαμάλεις είναι
πολλαί καί αί βοσκαί έκ τών καλλιτέρων. Έν
καιρφχειμώνος ή άγορα τής Ίρκούτσκης, πόλεως
σημαντικής τής Σιβηρίας, παριστα θέαμα ολως
πρωτότυπον καί περίεργον· οί κρεωπώλαι έκθετουσι τοΰς έσφαγμένους αύτών βόας, άμνούς,
μόσχους, χοίρους κτλ. δρθοΰς έπί τών ποδών
των ή είς θέσεις φανταστικά;, καί ουτω δύνανται
ούτοι ένεκα τοΰ ψύχους νά διατηρηθώσιν έπί
έβδομάδας ολοκλήρους χωρίς νά έπέλθη ή ελά
χιστη άποσύνθεσις. Έν άπεράντοις δέ σωροΐς
κεΐνται οί πεπηγμένοι ιχθύς. ΙΙαρετηρήθη δτι
τά τρόφιμα ταΰτα διατηρούνται καλλίτερον ή
τά τρόφιμα έκεΐνα, τά όποια μεταφέρονται έν
κιβωτιοίοις έρμητικώς κεκλεισμένοις έξ ’Αμε
ρικής καί έξ Αύστραλίας. "Οτι έν ήμέραις άγοράς άφθόνως ρέει ή pay.'Q, περί τούτου ούδείς
νομίζομεν άμφιβάλλει, δστις είτε έξ ίδιας άντιλήψεως είτε καί έξ άκοής γινώσκει τάς φιλοπότους τάσεις τοΰ 'Ρώσσου χωρικού.

Ο ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΡΕΝ.
(Διήγημα.)
(Συνέχεια και τέλος, ορα προηγούμ. τεύχος.)

Πρώτον μέλημα τοΰ πτωχού έφημερίου ήτο
νά σπεύση εις άναζήτησιν τοΰ τμηματάρχου,
παρ’ ω μετ’ εύκολίας πολλής είσήχθη.
Ό πολίτης Δεμαρέ, ού τδ ύφος ήτο πολΰ
έπιβλητικώτερον καί αύτοΰ τοΰ ύπουργοΰ, έλαβε
τδ τεμάχιον τοΰ χάρτου, τδ άνέγνωσε καί χωρίς
νά είπη είς τδν Περρέν νά καθήση, τόν ήρώτησε
σοβαρώς, άν αύτός ώνομάζετο Μιχαήλ Περρέν.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

Π ΓΕΦΤΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ.
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— Έγώ είμαι, πολΐτα.
— Καί είδες τδν ύπουργόν;
— Πρό τινων μόλις στιγμών. Συνδιελέχθημεν
έπί ήμίσειαν ώραν, ώς συνδιαλέγονται δύο πα
λαιοί φίλοι, οιτινες πρδ πολλοΰ δέν ειδον άλ
λη λους.
— Κάθησε, πολΐτα Περρέν. ΙΙοία είναι ή
θέλησις τοΰ ύπουργοΰ, νά συνεννοήσαι κατ’ ευ
θείαν μετ’ αύτοΰ ή μετ’ έμοΰ;
— Νομίζω, δτι άφ’ ού μέ άπηύθυνεν έν
ταΰθα . . .
— Άφ’ ού λοιπόν δ ύπουργδς ούδέν σοί
είπε θετικόν έπι τοΰ προκειμένου, σημαίνει δτι
θά συνεννοήσαι μετ’ έμοΰ.
— Καί πότε πρέπει ν’ άρχίσω τήν έργασίαν μου;
— ’Άνευ άναβολής· διότι ό ύπουργδς έντέλλων μοι νά σέ πληρόνω άδρώς, νομίζει βε
βαίως δτι έχει άνάγκην τής ικανότητάς σου καί
τοΰ ζήλου σου.
— "Οσον αφόρα είς τδν ζήλον μου, ώ! περί
τούτου έγγυώμαι, άπήντησεν ό Μιχαήλ· έλπίζω
δέ δτι άμα δλίγον γυμνασθώ καί ή ίκανότης μου
θ’ άνταποκριθή είς τδν ζήλόν μου.
— Δεν αμφιβάλλω περί τούτου ποσώς, είπεν
ό Δεμαρέ. Σέ κρίνει άνήρ δστις ουδέποτε άπατάται. Θά σ’ έγγράψω είς τδν κατάλογον τών
υπαλλήλων μου· θά έχης είκοσι φράγκα τήν
ήμέραν, καί ή μισθοδοσία σου άρχεται άπδ σή
μερον.
Άκούσας τούς λόγους τούτους δ δυστυχής
έφημέριος ήναγκάσθη νά κρατηθή δπως μή έκ
φραση δι’ έπιφωνήματος τήν ήν ήσθάνετο εν
δόμυχον χαράν.
— Επιθυμώ τδ ταχύτερον νά φανώ χρή
σιμος, άπήντησεν, δπως άνταποκριθώ είς τήν
άκραν καλωσύνην τοΰ Ιωσήφ καί σοΰ· καί άν
θέλης νά μοι όρίσης τήν έργασίαν . . .
— Διά σήμερον ούδέν έχω ιδιαίτερον νά σοί
δρίσω· άλλά μετά παρέλευσιν δύο ή τριών ημε
ρών έρχεσαι νά μέ ίδής. Έν τοσούτφ δύνασαι
νά περιέλθης τήν πόλιν, τους δημοσίους περι
πάτους καί νά γευματίσης είς τά εστιατόρια, τά
πλουσιώτερα καί πολυτελέστερα·
— "Ω! ώς πρδς τά πλούσια καί πολυτελή
εστιατόρια, αύτά δέν θά μέ ΐδωσι βεβαίως, είπεν
δ Μιχαήλ Περρέν μειδιών· είναι πολύ ακριβά
διά τδ πουγγι μου.
— Εννοώ, άπήντησεν ό τμηματάρχης- δέν
έχεις άρκετά χρήματα. 'Ιδού λάβε προζαταβολιζώς μίαν δεκαπενθημερίαν τοΰ μισθού σου.
Αύτά άρκοΰν, υποθέτω;
— Άρζοΰν καί έπί πολύ, σοί τδ έγγυώμαι,
είπεν ό έφημέριος πλήρης ευγνωμοσύνης· άλλ’
αισθάνομαι τύψιν σινειδότος, πριν άκόμη έργασθώ . . .
— Αύτή είναι ή συνήθεια έδώ· δ ύπουργδς
έπιθυμεΐ νά έπισκέπτεσαι τά καλλίτερα μέρη.
— Ποιος καλός άγγελος μέ ώδήγησε πρός
τούς άγαθούς τούτους άνθρώπους! είπε καθ’
εαυτόν δ Περρέν άποχαιρετών τδν τμηματάρχην.
Ούτος τω είπε νά μή έπιστρέψη πρό τής δευτέρας έκτδς αν έχη τί σπουδαΐον νά τω άνακοινώση.

Έάν δ πρώτος συλλογισμός τοΰ έφημερίου,
άμα είδεν έν χερσίν αύτοΰ τά τριακόσια φράγκα,
ήτο πρδς τδν Θεόν, ό δεύτερος συλλογισμός ήτο
διά τήν Μαγδαληνήν. Ούτε νά φάγη έσκέφθη
πριν ή γράψη τέσσαρας δλας σελίδας πρδς τήν
καλήν αύτοΰ άδελφήν, πρδς τήν όποιαν άπέστειλε καί τδ ήμισυ τοΰ θησαυρού του. Τότε
δέ έλαφρδς καί τό πνεύμα καί τήν καρδίαν, άπεφάσισε νά άκολουθήση τάςσυμβουλάς τοΰ πολίτου
Δεμαρέ καί νά περιέλθη τήν πόλιν.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
— "Εχω έμπρός μου τέσσαρας καλάς ήμέρας,
είπε καθ’ έαυτόν ας διασκεδάσωμεν δλίγον!
Ήρξατο έπομένως περιερχόμενος τήν πρω
τεύουσαν. Οί Παρίσιοι, οιτινες μέχρι τοΰδε τφ
έφαίνοντο πόλις μελαγχολική, λασπώδης, ομι
χλώδης, αίφνης άνέλαβον είς τά ομματά του
δψιν χαρίεσσαν, διότι εύθυμος άνθρωπος βλέπει
πάντοτε τά πράγματα δλως άλλως ή δτι τά
βλέπει άνθρωπος τεθλιμμένος. Έθαύμαζε τά
λαμπρά οικοδομήματα, τάς εύρείας γεφύρας, τάς
πλατείας καί λεωφόρους, καί ένόμιζεν δτι εύρίσκετο έν τό-φ μαγευμένφ· άμα είσήρχετο είς
οίνοπωλεΐον ή καφενεΐον έθαμβοΰτο ύπδ τής
πολυτελείας τοΰ καταστήματος.
— Ώ! πόσον έπεθύμουν νά ήτο εδώ ή Μαγ
δαληνή, έλεγε συχνά καθ’ έαυτόν· δέν θά μέ
πιστεύση δταν θά τή περιγράψω δλα αύτά τά
θαυμάσια πράγματα.
Αι μεγάλαι λεωφόροι τφ κατέστησαν ό προσ
φιλέστερος του περίπατος· διήρχετο δλην τήν
ήμέραν χωρίς νά αίσθανθή πλήξιν ούδ’ έπί μίαν
στιγμήν· μόνον τδ εσπέρας άνεζήτει πάλιν τδ
ξενοδοχεΐόν του, καί έκεΐ έν τφ μικρω αύτοΰ
δωματίω άνεκάλει είς τήν μνήμην του τά θαυ
μάσια τής ήμέρας καί τά πλούσια του γεύματα,
περί τών όποιων ό πτωχός έφημέριος ούδέ καν
είχεν ιδέαν.
Τήν Δευτέραν ό Μιχαήλ Περρέν μετέβη είς
τδ ύπουργεΐον, ώς είχε διαταχθή, ανησυχών
δλίγον καί συλλογιζόμένος άν εύσυνειδότως είχεν
έκτελέσει τδ καθήκον του.
— Ά! σύ είσαι; τφ είπεν ό πολίτης Δε
μαρέ, οστις έφαίνετο δτι έζήτει έν τφ γραφείω
του σπουδαΐον τι έγγραφον. Καλά! Ποΰ τδ
έβαλα; . . . Καί τί έκαμες καθ’ δλας αύτάς
τάς ήμέρας;
— Διέτρεξα τήν πόλιν, ώς νά ήμην εικο
σαετής νεανίας, άπήντησεν ό Εφημέριος εύθύμως.
— Πιστεύω δτι ό διάβολος έβαλε τήν ούράν
του, έπανέλαβεν ό τμηματάρχης, άνοίγων συρτάριον’, τδ όποιον δέν είχεν άκόμη έξετάσει. —
Τά πάντα ήσαν ήσυχα, πιστεύω;
— Ήσυχότατα· δλος ό κόσμος έφαίνετο
χαίρων καί διασκεδάζων ώς έγώ.
— Καί δμως δέν λείπουν οί δυσηρεστημένοι . . . Μήπως μετέφερα τδ έγγραφον είς
τήν οικίαν μου χωρίς νά τδ ένθυμοΰμαι;
— Ναί, δυσηρεστημένοι, πραγματικώς. Τοΰτο
μοί έλεγε χθες πτωχός άνθρωπος, δν κατά τύ
χην συνήντησα καθ’ οδόν, καί δστις δέν ήτο
διόλου ευχαριστημένος.
Ό έφημέριος έσιώπησεν.
— Αέγε, λέγε, είπεν ό τμηματάρχης, δστις
άπεσφράγιζε δύο έπιστολάς μετ’ ανυπομονησίαςλέγε, σέ άκούω. Ζη τώ έγγραφον, τδ όποιον δέν
εύρισκω . . . Λοιπόν; Καί τί άνθρωπος ήτο
αύτός;
— Αρχαίος σωματοφύλας τοΰ πρίγκηπος.
— Νέος άκόμη; ... νΩ! είναι νά τρελλαθή τις!
— Γής ήλικίας μου περίπου.
— Τέλος πάντων, τό εύρον! Αρκετά μ’ έβασάνισεν! — Λοιπόν, ό άρχαΐος σωματοφύλας;
— Μοί διηγήθη τήν ιστορίαν του.
— Μεγάλη του ή έμπιστοσύνη!
— Άπλούστατον πράγμα· έγώ πρώτος τφ
διηγήθην δτι ήμην έφημέριος, καί δτι . . .
— Πώς; τω είπες δτι ήσο έφημέριος; διέκοψεν ό Δεμαρέ άναζαγχάζων.
— Βεβαίως, άπήντησεν ό Περρέν μετ’ άπορίας.
— Καλά, καλά, είπεν ό τμηματάρχης. Έγέλασα, διότι άν μοί έλεγες δτι ήσο άλλοτε έφη
μέριος, τοΰτο δέν θά μ’ έςέπληττε διόλου, τόσον
πολύ έχεις τήν συμπεριφοράν άνδρός, δστις έφόρεσε ράσον.

[Αρ. 38.
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— Αύτοΰ τοΰ κληρικοΰ ύφους δέν ήμπόρεσα
ποτέ ν’ άπαλλαχθώ, άν καί πολλάκις έκινδύνευσα
νά πάθω ώς έκ τούτου, είπεν ό Περρέν άναστενάζων.
•— Τώρα δμως τδ δφος τοΰτο σέ ώφελεΐ
πολύ· τδ πρόσωπον σου, ή συμπεριφορά σου, οί
τρόποι σου, δλα έμπνέουσιν έμπιστοσύνην πολλήν.
Ό έφημέριος έκυψε τήν κεφαλήν είς δείγμα
εύχαριστήσεως.
— Καί άναμφιβόλως, έξηκολούθησεν ό τμη
ματάρχης, ό άγαθδς πολίτης, δν άπήντησας έν
τή λεωφόρφ, ζή έπί τή έλπίδι, ώς δλοι οί φίλοι
του; Ελπίζει προσεχώς βελτίωσιν τής τύχης του;
— Βεβαίως έλπίζει.
— Καί ποΰ στηρίζει τάς έλπίδας του ταύτας;
— Αγνοώ. Εννοείς δτι συναντήσας με
πρώτην φοράν δέν ήδύνατο νά μοί εϊπη δλα τά
μυστικά του.
— Έννοφ άπήντησεν ό τμηματάρχης. Συνεφωνήσατε δμως νά συναντηθήτε καί πάλιν;
— Έσυμφωνήσαμεν νά παίξωμεν όμοΰ ζατρίκιον έπί τή υποθέσει δτι θά ήμαι έλεύθερος
νά μεταβώ είς τδ τουρκικόν Καφενεΐον.
— Καί τίς σ’ εμποδίζει είς τοΰτο;
— Έάν ή έργασία. τήν όποιαν θά μοί δώσης
σήμερον, έπασχολήση δλην μου τήν ήμέραν . . .
— Έπί τοΰ παρόντος δέν έχω άλλην έργα
σίαν διά σέ, άπήντησεν ό Δεμαρέ· δύνασαι έπο
μένως νά πράξης δ,τι θέλεις μέχρι τής Πέμπτης
δτε επιθυμώ πάλιν νά σέ ΐδω.
Ό Μιχαήλ Περρέν φοβούμενος μή καταστή
όχληρδς έχαιρέτισε τδν προϊστάμενόν του καί
έσπευσε ν’ άναχωρήση, απορών πώς έμισθοδοτεΐτο τόσον πλουσίως διά νά μή κάμη ούδέν.
Βέβαιος ών δτι έπί τέλους θά ήναγκάζετο νά
έργασθή έμειδία καθ’ εαυτόν περιερχόμενος τας
παρόχθιους όδούς και ετρίβε τας χεΐρας του·
— Καί άλλας τρεις ήμέρας άναπαύσεως,
έψιθύριζεν· άς έπωφεληθώ τής ελευθερίας ταύτης!
Τήν προσεχή Πέμπτην ό έφημέριος, άφ’ ού
έπί δύο δλας ώρας έπερίμενεν έν τφ προθαλάμφ
τοΰ τμηματάρχου μετ’ άλλων τινών άνδρών
άγριων τήν δψιν, είσήχθη τέλος παρα τφ πολίτη
Δεμαρέ, δστις ευθύς τω προσεμειδίασε καί τφ
είπε·
— Λοιπόν, τί νέα;
— Νέα; άπήντησεν ό Περρέν μετ’ άπορίας.
— Ναί, οσάκις έρχεσαι, έχεις βεβαίως κάτι
νά μοί εΐπης.
— Πράγματι, πολΐτα, έχομεν σήμερον Πέμ
πτην, καί ήλθον νά πληροφορηθώ ποιαν έργασίαν
θά μοί δώσης.
— Καμμίαν! Καμμίαν! Δένσοί είπονέπανειλημμένως νά κάμης δ,τι θέλεις, νά περιέλθης
τήν πόλιν, νά διασκεδάσης.
— Καλά, άπήντησεν ό άγαθδς έφημέριος
γελών· άλλ’ έγώ δλην τήν ήμέραν τοΰ Θεοΰ
τοΰτο μόνον κάμω.
— Αύτδς είναι καί ό σκοπός τοΰ ύπουργοΰ
καί έμοΰ. ’Έπαιξες τδ ζατρίκιόν σου; Είδες
πάλιν τδν φίλον σου, τδν άρχαΐον σωματοφύλακα;
— ν°ζι·
— ’Όχι; είπεν ό Δεμαρέ, δστις κυρίως είς
τήν έπίβλεψιν τών βασιλικών έφίστα κατ’ έκείνας
τάς ήμέρας δλην του τήν προσοχήν. Τούλά
χιστον έμαθες τδ όνομά του;
— Δέν μοί τδ είπεν.
Ό τμηματάρχης ήγειρε μειδιών τούς ώμους.
— Θά τφ έδειξες παρά πολλήν ευφυΐαν.
— Τούναντίον, άπεκρίθη ό άγαθδς έφημέριος·
εύθύς έξ άρχής τφ είπον δτι ευφυής δέν είμαι
πολύ.
— Περί τούτου άρχιζα» και έγώ νά πείθωμαι, είπε καθ’ εαυτόν ό Δεμαρέ, δστις προσέ-
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θηκε μεγαλοφώνως-Έξακολούθει, πολΐτα Περρέν
θά ίδωμεν τήν έρχομένην Δευτέραν.
— Πραγματικώς, έλεγε καθ’ έαυτόν ό έφη
μέριος απερχόμενος τοΰ ύπουργείου· έάν τδ
πράγμα έξακολουθήση ουτω, πρέπει νά κολακευθώ δτι έλαβα θέσιν άρκετά εϋκολον. Έν
δσιρ ή έργασία μου θά συνίσταται νά έπισκέ■πτωμαι δίς τής έβδομάδος τδν προϊστάμενόν μου,
δέν ύπάρχει φόβος ν’ απολυθώ τής ύπηρεσίας
μου ένεκα άνικανότητος. Άλλά, τοΰτο είναι
φροντίς των· έγώ δεικνύω δσον δύναμαι καλήν
θέλησιν.
"Οτε τήν Δευτέραν είσήχθη πάλιν παρά τφ
τμηματάρχη, ούτος τφ είπεν·
— '0 κλητήρ μοί είπεν δτι άπδ τής έννάτης
ώρας περιμένεις. Είχον έργασίαν, άλλως θά
σ’ έδεχόμην ταχύτερον. Θά έχης βεβαίως σή
μερον σπουδαΐον τι νά μοί άναγγείλης.
— Ούδέν, πολΐτα, άπήντησεν ήσύχως ό έφη
μέριος · έρχομαι πάντοτε ενωρίς διά νά μέ έχης
πρόχειρον δταν μέ καλέσης.
'Ο τμηματάρχης προσέβλεψεν αύτόν, άσκαρδαμηκτί ·
— Βέβαιον είναι, είπεν, βτι θαυμασία είναι
ή άκρίβειά σου, πολΐτα Περρέν· χθές άκόμη
ώμίλουν περί τούτου μέ τδν ύπουργόν, προσέθηκε
μειδιών.
— Έλπίζω δτι ώς πρδς τοΰτο ποτέ δέν θά
έχετε κατ’ έμοΰ παράπονα, άπήντησεν ό έφη
μέριος μεθ’ ύποκλίσεως.
— Διέρχεσαι λοιπόν τάς ήμέρας έν τφ δωματίφ σου, ήρώτησε πάλιν ό Δεμαρέ.
— Έγώ; τρέχω δλην τήν ήμέραν· χθές
έκαμα τούλάχιστον δέκα μιλιά έντδς τής πόλεως.
— Καί τίποτε δέν είδες, τίποτε δέν ήκουσες
άξιον λόγου; Τίποτε δέν εΐλκυσεν έξαιρετικώς
τήν προσοχήν σου;
— *Ω! άπήντησεν ό έφημέριος γελών τήν
προσοχήν έλκύουσι πολλάκις ασήμαντα πράγματα,
τά όποια είναι δλα άνάξια τής προσοχής σου.
— Καλά, καλά! είπεν ό τμηματάρχης. Έλθέ
αύριον πάλιν.
Μόλις δέ ό Μιχαήλ Περρέν είχεν άπέλθει
καί άμέσως ό Δεμαρέ κρουσας τδν κώδωνα
προσεκάλεσεν ένα τών αστυνομικών κατασκόπων,
τών ευρισκομένων έν τω προθαλαμφ.
— Ν’ άκολουθήσης αύτόν τδν άνθρωπον μέ
τδν καστανόχρουν επενδυτήν, τφ είπε· νά τδν
άκολουθήσης καθ’ δλην τήν ήμέραν καί αΰριον
τδ πρωϊ έλθέ νά μοί κάμης τήν αναφοράν σου.
Μέχρι τής εσπέρας ό άγαθδς έφημέριος δέν
έκαμεν εν βήμα, εν νεύμα, δέν είπε μίαν λέξιν
χωρίς νά μή παραζολουθήται ώς σκιά ύπδ τοΰ
έξησκημμένου έπόπτου του, ώστε τήν επιούσαν
δτε είσήχθη παρά τφ τμηματάρχη ούτος έγνώριζε κάλλιον αύτοΰ τοΰ ίδιου πώς είχε διέλθει
τήν ήμέραν του.
— Τώρα πλέον, έσυλλογίζετο ό τμηματάρχης,
δέν θά σιωπήση έκτδς άν ήναι κωφός, τυφλός
ή άλαλος.
Καί άποτεινόμενος πρός τδν Μιχαήλ Περρέν
τφ είπεν
— Έλπίζω, βτι σήμερον θά μοί'εΐπης τι
περί τής χθεσινής σου ήμέρας.
Ό έφημέριος ήπόρει κάπως διά τδ ενδια
φέρον, τδ όποιον τω έδείκνυεν ό προϊστάμενός
του· διό καί άπήντησε·
— Περί τής χθεσινής μου ήμέρας; Διήλθον
καί αύτήν ώς βλας σχεδόν τάς ήμέρας μου. Τδ
πρωί έπεριπάτησα έν τφ κήπω τοΰ Κεραμεικοΰ,
τδ εσπέρας εις τάς λεωφόρους . . .
— Δέν πρόκειται περί τών περιπάτων σου,
διέκοψεν αύτδν ό Δεμαρέ, άλλά περί δσιον παρετήρησας καί είδες.
— νΩ! ούδέν νεώτερον, άπήντησεν άφελώς,
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ό Μιχαήλ Περρέν· άρχίζω νά γνωρίζω τά διά
φορα μέρη τών Παρισίων ώς τήν τσέπην μου.
Ό άνθρωπος ούτος ή παράφρων είναι ή βλάξ
είπε καθ’ έαυτόν ό Δεμαρέ. Καί προσέθηκε
μεγαλοφώνως.
— Εύαρεστήθητι νά μοί εΐπης πολΐτα Περ
ρέν, πού έγευμάτισας χθές;
— Είς έν τών εστιατορίων τών Βασιλικών
Ανακτόρων, άπήντησεν ό έφημέριος, έμβρόντητος
μένων άπέναντι τής τοιαύτης άνακρίσεως.
— Καί έπειτα;
— Έπειτα, έπήρα τδν καφέν μου είς τδ
Καφενεΐον τού Θόλου.
— Καί έν ω έπινες τδν καφέν σου, τί συνέβη;
— Ούδέν εξαιρετικόν.
— Πώς; δέν παρετήρησας τρεις νέους, συνομίλοΰντας πλησίον σου;
— Στάσου, στάσου! τώρα ενθυμούμαι· ναί,
πραγματικώς, πλησίον μου εκάθηντο τρεις ή
τέσσαρες κύριοι ■ δέν ενθυμούμαι καλώς άν ήσαν
τρεις ή τέσσαρες· άλλά καλώς ενθυμούμαι δτι
έπινον πόντσι.
— Καί κατεφέροντο σφοδρώς κατά τοΰ πρώ
του Ί’πάτου, προσέθηκεν ό τμηματάρχης «ορ
γισμένος· έξέφερον μάλιστα καί άπειλάς κατά
τής ζωής του!
— ”Ω! τούτο έντελώς άγνοώ, διότι παρατηρήσας βτι οί κύριοι έκεΐνοι ώμίλουν χαμηλή τη
φωνή οσάκις έστρεφαν πρός αύτούς τό πρόσωπον
μου, άπεσύρθην καί έκάθησα είς άλλην τρά
πεζαν· έννοεϊς, βτι δέν έπεθύμουν νά νομίσωσιν
δτι άκούω β,τι έλεγον . . .
— Μά τήν αλήθειαν! άνέκραξεν ό Δεμαρέ.
Γούτο ύπερβαίνει παν δριον! Καί ποιαν θέσιν
νομίζεις βτι έχεις έν τω ύπουργείφ;
— Αΐ! ιδού, άπήντησεν ό έφημέριος ζωηρώς, τούτο επιθυμώ καί έγώ νά μάθω πρδ δε
καπέντε ήδη ημερών.
— Είσαι αστυνομικός κατάσκοπος!
— Κατάσκοπος;
— Ναί, κατάσκοπος!
Ό έφημέριος άνεπήοησεν έκ τής θέσεώς του,
μέ βαθύ ερύθημα είς τάς παρειάς καί μέ τρέμοντα χείλη . . .
— Κύριε! — Άλλά δέν έχω άνάγκην ν’ άποτανθώ πρός 'Υμάς! Καί κατεσπευσμένως άνεχώρησεν έκ τοΰ δωματίου.
'Έτρεξε δέ πρδς τό δωμάτιον τού ύπουργοΰ,
καί έζήτησεν άμέσως νά είσέλθη.
— 'Ο ύπουργδς είναι άπών, άπήντησεν είς
τών κλητήρων γελών.
— Θά τδν περιμένω · θά περιμένω, έν άνάγκη,
δΓ βλης τής ήμέρας.
—· Περίμενέ τον είς τδν δρόμον, είπεν ό
κλητήρ· έδώ δέν ή μπορείς νά μένης.
— ’Έστω, είπεν ό άγαθδς έφημέριος, άποφασισμένος νά μείνη πρδ τής Αύρας τοΰ ύπουρ
γείου.
Μετ’ δλίγον είδε τδν Φουσέ έρχόμενον έφ’
άμάξης. Ό Μιχαήλ Περρέν έτρεξε πρός τήν
άμαξαν.
— Περίμενέ με μίαν στιγμήν, πολΐτα
ύπουργέ, είπε μετά φωνής συγκεκινημένης.
'Ο Φουσέ άνεγνιύρισεν άμέσως τδν άρχαΐον
συμμαθητήν του, καί τφ είπε νά τδν άκολου
θήση είς τδ γραφεΐόν του.
— Τί συμβαίνει; ήρώτησεν ό ύπουργδς άμα
έμειναν μόνοι. Άνεκάλυψες συνωμοσίαν τινά;
Πώς είσαι τόσον τεταραγμένος;
— Άνεκάλυψα, άπήντησεν ό έφημέριος, οτι
ένέπαιξας άρχαΐον συμμαθητήν σου. Έγώ είμαι
πτωχός άνθρωπος, σύ δέ είσαι ύπουργός, καί
ομ«ος έγώ δέν θά ήθελον νά είχον πράξει β,τι
σύ έπραξας.
— Δέν σ’ έννοώ· δέν σ’ έννοώ άληθώς!
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— Δέν έδωκας είς τδν Δεμαρέ διαταγάς
τινας περί έμοΰ;
— Βεβαίως· μάλιστα μοί είπεν ό Δεμαρέ,
προσέθηκε γελών ό ύπουργός, οτι πολύ άδίκως
λαμβάνεις τά χρήματα.
— Ω! ή μεγαλειτέρα μου λύπη είναι δτι
έλαβα άπδ 'Υμάς χρήματα· διότι δυστυχώς δέν
είμαι είς θέσιν νά σάς τά έπιστρέψω· τδ ήμισυ
έστειλα είς τήν πτωχήν μου Μαγδαληνήν, καί
β,τι μοί μένει . . .
— Καί τίς όμιλεΐ περί επιστροφής χρημά
των, άνόητε; "Οσφ Οελήσω νά σέ κρατήσω είς
τήν ύπηρεσίαν, τί έχει νά εΐπη ό Δεμαρέ;
— Νά μέ έχης είς τήν ύπηρεσίαν σου . . .
ώς κατάσκοπον; άνέκραξεν ό Μιχαήλ Περρέν
έρυθριών μέχρι τών «ότων.
— Νομίζω δτι άργά πολύ μετανοείς· δταν
έπί δεκαπέντε δλας ήμέρας άποτελή τις μέρος
τής μυστικής άστυνομίας . . .
— ’ Ηξευρα τοΰτο; άνεβόησεν ό έφημέριος.
— Πώς; ... άληθώς δέν τδ έγνώριζες;
Σήμερον μόλις τδ έμαθες;
Καί ό ύπουργδς συλλογιζόμενος τδ κωμικόν
τής σκηνής άνεκάγκασεν.
— Ούδέποτε θά τδ ήνόουν, άπήντησεν ό Μι
χαήλ Περρέν ύπερηφάνως· ό άνθρωπός σου μοί
τδ είπεν αύτήν τήν στιγμήν.
— Ενωρίς ή άργά θά τδ έμάνθανες, είπεν
ό Φουσέ, δστις μάτην προσεπάθει νά κρατήση
ΰφος σοβαρόν . . . Άλλά, φίλε μου, δέν ήλ
θες σύ ό ίδιος νά μοί παραπονεθής δτι άποθνήσκεις τής πείνης καί βτι είσαι πρόθυμος νά
κάμης δ,τι δήποτε διά νά κερδίσης τδν έπιούσιόν σου άρτον;
— Βεβαίως· θά ήμην πρόθυμος νά πλύνω
τά πατώματα τής οικίας σου, νά μετακομίζω
τά καυσόξυλά σου, νά κάμω, δ,τι δήποτε μή
άντιβαΐνον δμως είς τήν άξιοπρέπειάν μου.
Καί ό δυστυχής έφημέριος δψωσε τήν εύγενή
αύτοΰ κεφαλήν, ήν αι λύπαι καί αί δυστυχίαν
είχον προώρως λευκάνει.
Ή έντιμότης έξασκεΐ έπιρροήν καί έπί άνθρώπων, οιτινες άπώλεσαν αύτήν. Ό Φουσέ δέν
έγέλα πλέον, και πλησιάζων πρδς τδν συμμα
θητήν του·
— Μιχαήλ, συνέβη παρεξήγησις, τφ είπε
λαμβάνων αύτοΰ τήν χεΐρα· άς τά λησμονήσωμεν
καί άς μείνωμεν καλοί φίλοι, τοσούτφ μάλλον,
καθ’ δσον έχω εΐδησιν λίαν 'εύχάριστον νά σοί
άναγγείλω.
— Θέλεις πάλιν νά μέ έμπαίξης; ήρώτησεν
ό Μιχαήλ Περρέν ύψών δυσπίστως τούς ώμους του.
— Όχι, δχι· αί έκκλησίαι έγκαθιδρύθησαν
πάλιν. Πρδ πολλοΰ ό καρδινάλιος Γονσάλβης
εύρίσκετο ένταΰθα δπως θέση τάς βάσεις νέας
μετά τοΰ Πάπα συμβάσεως. Ή σύμβασις αυτή
ύπεγράφη ■ ό πρώτος "Υπατος άνέγγειλε τοΰτο
χθές έν τφ ύπουργικφ συμβουλίφ.
— νΩ! άς έβλεπον πάλιν τούς καλούς μου
χωρικούς! άς είσηρχόμην πάλιν μετά τής καλής
μου Μαγδαληνής είς τήν έφημερίαν μου! άνέκραξεν ό έφημέριος μέ άπαστράπτοντας δφθαλμούς. Άλλ’ ή θέσις έκείνη ίσως δοθή είς άλλον.
— Θά φροντίσω νά μή συμβή τοΰτο, είπεν
ό ύπουργός. Ή έκζλησία σου ήτο έν Βουρ
γουνδία;
— Ναί, πλησίον τής Διζώνος.
— Ταχέως θά λάοης ειδήσεις μου· έν το
σούτφ έπίστρεψον πλησίον τής αδελφής σου.
'Η πόλις τών Παρισίων δέν είναι διά σέ, καί
έπειδή μ’ δλον τοΰτο πρέπει νά ζήσηί, λάβε
αύτά.
Καί ό Φουσέ λαβών έκ συρταοίου τινός είκοσιπέντε είκοσάφραγκα, τά έτεινεν είς τδν συμ
μαθητήν του.
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— "Οχι, δχι χρήματα, είπεν ό αγαθές έφη
μέριος άποκρούων τήν χεΐρά τοΰ ύπουργοΰ.
— Λάβε τα. Μή νομίσης βτι είναι ώς αν
τιμισθία διά τάς ύπηρεσίας σου, είπεν ό Φουσέ
γελών· αύτά σοι τά δίδω εγώ, και είναι διά σέ
και διά τήν αδελφήν σου.
— Τότε τά δέχομαι, άπήντησεν ό Μιχαήλ
Περρέν συγκεκινημένος. Δέν άρνοΰμαι τήν προσ
φοράν ένδς τίμιου άνθρώπου.
Ό Φουσέ άνεστέναξε·
— Χαΐρε, είπεν· έπίστρέψον είς Διζώνα.
Τδ προσεχές έτος ό Μιχαήλ Περρέν εΐχεν
άναλάβει τά καθήκοντα του ώς έφημέριος, καί
ή Μαγδαληνή ήτο πάλιν ή οικοδέσποινα έν τή
εφημερία. ΊΙ ειρήνη, ή ευπορία, και ή έξασφάλισις τοΰ μέλλοντος των τοΐς έφαίνοντο τοσοΰτον γλυκύτερα, καθ’ δσον έπί πολΰ είχον
στερηθή αύτών. Έάν ένίοτε ή Μαγδαληνή,
φύσει φιλοδοξοτέρα τοΰ άδελφοΰ της, έφίστα
τήν προσοχήν του, δτι οι χωρικοί δλοι βλέποντε;
αυτούς έξερχομένους τής εκκλησίας, άπεκαλύπτοντο μέ σέβας.
— Ναί, ναί, τή άπήντα ταπεινή τή φωνή
ό άγαθδς έφημέριος, οί καλοί δμως αύτοί άν
θρωποι άγνοοΰν δτι έπί δλην δεκαπενθημερίαν
ήμην άστυνομικδς κατάσκοπος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Έν άρχή τοΰ Ζ'. τεύχους τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει έκδιδομένου περιοδικού συγγράμματος
"Κόσμου” άναγινώσκομεν ύπό τον τίτλον
"’Αρχαία ’Αραβική ποίησις” λαμπράν καί εκ
τενή άνάλυσιν ένος τών αριστουργημάτων τής
’Αραβικής ποιήσεως "Τής ωδής τοΰ Σαμφαρά
ήτοι Λαμίγετ ούλ άρέπ”. Ό γράψας αύτήν,
άνήρ διαπρεπής καί έξοχος περί τά πολιτικά,
έκδηλοΐ καί ένταΰθα, ώς καί άλλαχοΰ έπανειλημμένως κατέδειςε, δεινότητα ούχί σμικράν
περί τήν ’Ανατολικήν καί ιδία περί τήν ’Αρα
βικήν φιλολογίαν, ής μέγας μύστης ύπήρξεν
έπίσης καί ό άοίδιμος πατήρ αύτοΰ. Εινε πε
ριττόν νά προσθέσωμεν, δτι ή έμμετρος μετάφρασις τοΰ ποιήματος έγένετο καθ’ δλους τοΰς
κανόνας, καί δτι το ύφος αύτής εινε ελληνο
πρεπές καί ύψηλδν. Το δνομα τοΰ ’Αλεξάνδρου
Καραθεοδωρή εινε άρκοΰν έχέγγυον, δπως πείση
τδν άναγινώσκοντα περί τής σπουδαιότητος τοΰ
πρωτοτύπου θέματος καί περί τής δρθοεπείας
τής Ελληνικής μεθερμηνείας. X αίρομε ν δέ έκ
καρδίας, δτι έν Κωνσταντινουπόλει κατενοήθη
ή άνάγκη ύπάρξεως έπιστημονικοΰ περιοδικού
οίον "ό Κόσμος”, δστις πράγματι συμφώνως
τω προγράμματι αύτοΰ τοιαύτην έκλεκτήν δλην
τοΐς άναγνώσταις αύτοΰ παρέχει, καί δυνάμεθα
νά έλπίσωμεν, δτι καί έν τφ μέλλοντι Οά λάβωμεν τήν εύκαιρίαν ν’ άναγνώσωμεν άρθρα,
όποιον τδ περί ού δ λόγος, τα έπιστημονικά
ύπδ Άν. Σπαθάρη καί άλλα. — Επι μάλλον
δέ στηριζόμεθα είς τήν έλπίδα ήμών ταύτην
γινώσκοντες δτι δ έκδότης"τοΰ Κόσμου” κ.’Ιωάν.
Τανταλίδης είναι άνήρ λόγιος καί φιλόμουσος.

Στα μ. Δ. Βάλβη οί Γερανοί τοΰ Ιβύκου
καί άλλα ποιήματα. Συλλογή πρωτοτύπων ποιη
μάτων αποτελούσα τομίδιον έκ σελ. 64. Ό
κύριος Βάλβης είναι, ώς φαίνεται, κυρίως θειασώτης και θαυμαστής τής γερμανικής μούσης,
διότι εύθύς έν άρχή τών ποιημάτων του παρα
θέτει δύο ποιήματα (οί Γερανοί τοΰ Ιβύκου,
καί δ δακτύλιος τοΰ ΓΙολυκράτους), τά όποια
έπεξειργάσθη καί δ έξοχος γερμανδς SCHILLER.
Άνέγνωμεν μετ’ έπιστασίας καί μετά πολλοΰ
ένδιαφέροντος τά δύο ταΰτα ποιήματα τοΰ κυρίου
Α

Βάλβη καί όμολογοΰμεν δτι μεγάλως ηύχαριστήθήμεν, πρδ πάντων διότι ή γλώσσα είναι
καθαρεύουσα καί ρέουσα καί διότι ό εξάμετρο:,
δν μετεχειρίσθη έν τφ πριότφ τών ποιημάτων
του ό ποιητής, λίαν έντέχνως καί χαριέντω;
εφαρμόζεται έν τή νεωτέρα ήμών γλώσση · δέν
άμφιβαλλομεν δτι ταχέως ό εξάμετρος θελει
καταλάβει σπουδαίαν έν τή νεωτέρα ήμών ποιήσει
θέσιν. Έκ τών άλλων ποιημάτων τής συλλογής
έξαίρομεν τδ "Έλεγεΐον εις τδν θάνατον τού
άοιδιμου Φιλίππου Ίωάννου”, ποίημα γεγραμ
μένον μέ πολΰ αίσθημα. Γνωρίσαντες έκ τοΰ
σύνεγγυς τδν σεβαστόν καθηγητήν και έκτιμήσαντες τάς μεγάλας αύτοΰ άρετάς εΰρομεν τήν
εικόνα αύτοΰ πιστωτάτην, καί συγχαίρομεν τω
Κυρίφ Βάλβη έπί τούτφ, διότι έν τω έλεγείφ
του διαφαίνεται τδ εύγενές αίσθημα τού σεβασμού
καί τής εύγνωμοσύνης πρδς τδν πολλαχώς μοχθήσαντα άρχαίον τοΰ Γένους διδάσκαλον.
’Αλβανικόν Άλφαβητάριον ύπδ Α. Ί.
Κουλουριώτου. Έν Άθήναις 1882. Βιβλίον
χρησιμώτατον διά τοΰς θέλοντας νά έκμάθωσΐ
τήν άλβανικήν διάλεκτον, τήν έν πολλαΐς έτι
έπαρχίαις τής ‘Ελλάδος όμιλουμένην. Περί
άλβανικής διαλέκτου, τοΰ κράματος τούτου σλα
βικών, τουρκικών καί έλληνικών λέξεων, πολλοί
έκ τών νεωτέρων έγραψαν καί ιδίως μελέτας
έπ’ αύτής έποιήσατο έμβριθεΐς ό διάσημος Γερ
μανδς Ηαην. Ελληνιστί δέν εΐχομεν άκόμη
δδηγδν τής γλώσσης ταύτης· έπομένως τδ άλβαφητάριον τοΰ κυρίου Κουλουριώτου έπαισθητήν
άναπληροΐ έλλειψιν. Δέν έννοοΰμεν βεβαίως δτι
άπέναντι τή; ήμετέρας γλώσσης πρέπει νά παραδεχθώμεν καί τήν άλβανικήν διάλεκτον ώς
γλώσσαν τοΰ τόπου μας· ούχ ήττον δμως έπειδή
όμιλεΐται άκόμη παρά τισι τών Ελλήνων, καλόν
νομίζομεν νά έπιστήσωμεν καί έπ’ αύτής τήν
προσοχήν ήμών.

Η ΝΗΣΟΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡ.
(Μετά εικόνων, ϋρα σελ. 221.)

’Ήδη δτε κατά πρώτον έμφανίζονται εί; τάς
εύρωπαϊκός αύλάς άπεσταλμένοι τής βασιλίσση;
τής νήσου Μαδαγασκάρ πρδς συνομολόγησιν συμ
βάσεων καί σύνδεσμον φιλιών σχέσεων, λαμβάνομεν άφορμήν νά ειπωμεν καί έν τώ "Έσπέρφ”
βραχέα τινά περί τής άπομεμακρυσμένης έκείνης
έπικρατείας, ής ή νεωτέρα ιστορία είναι άρ
κούντως ενδιαφέρουσα- παραθέτομεν δέ και ει
κόνας τινάς παριστώσας πρόσωπα έξασκοΰντα
επιρροήν παρά τή αύλή έκείνη.
Ή Μαδαγασκάρ, ή, ώς λέγεται έν τή
έγχωρίφ γλώσση, ή Νόση Δάμβο, δπερ σημαίνει
“ή νήσος τών αγριόχοιρων”, είναι μία τών ώραιοτέρων καί εύφορωτέρων νήσων τής ύφηλίου.
‘Υπερέχει τής Γαλλίας κατά τήν έκτασιν, τδ δέ
κλίμα αύτής είναι εύκραέστατον καί ύγιεινόν
ύπδ έμπορικήν έποψιν είναι σημαντική ώς κειμένη παρά τήν ανατολικήν τής Αφρικής παρα
λίαν καί είς τήν διάβασιν τών πρδς τδ νότιον
τής Αφρικής άκρωτήριον διευθυνομένων πλοίων.
Οΐ λιμένες αύτής είσίν έκ τών εύρυτέρων καί
άσφαλεστέρων τού κόσμου.
Τοιαύτη νήσος έπρεπε φυσιχφ τφ λόγιο νά
διερεθίση πρδ πολλοΰ τάς άρπακτικάς ορέξεις
τών εύρωπαϊκών δυνάμεων, καί ήδη πρδ 250
έτών έξεδόθη έγγραφον, δι’ ού ό βασιλεύς τής
Γαλλίας Λουδοβίκος δ ιγ'. τή προτροπή τοΰ
καρδιναλίου Richelieu κηρύττει άναφανδδν τήν
νήσον κτήφιν γαλλικήν, διότι "πάσα χώρα κατοικουμένη ύπδ άγριων άνήκει είς δν τινα πρώ
τος λάβη κατοχήν αύτής”.
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Μεταξύ τών τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων
τής νήσου, οίτινες είσί καθαρά; μαλαϊκή; κατα
γωγής, προεξάρχει ή φυλή τών Χόβα, έξ ής
έξήλθον καί οί έπισημότεροι αρχηγοί, οίτινες
έπί τέλους προέβησαν καί είς παραδοχήν τοΰ
χριστιανισμού καί τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Είς τών άρχηγών τούτων κατώρθωσεν έν άρχή
τοΰ παρόντος αίώνος νά άναγορευθή καί βασι
λεύς, καί δτε έν έτει 1810 άπέθανεν άφησεν είς
τδν υιόν του Ί’αδάμαν κράτος, δπερ συνέκειτο
έκ πολλών έπαρχιών καί συμπεριελάμβανε τά
καλλίτερα τής νήσου μέρη. Ό Ί’αδάμας είναι
ό κατά πρώτον έλθών είς συνάφειαν πρδ; τοΰς
Εύρωπαίους, συνομολογήσας έν έτει 1814 διά
τοΰ ’Άγγλου πλοιάρχου Lesage συμμαχίαν λίαν
έπωφελή διά τήν ’Αγγλίαν. Οί υιοί τοΰ Ί*
αδάμα έστάλησαν εις άγγλικά έκπαιδευτήρια,
ένθα έδιδάχθησαν ύπδ Άγγλων ύπαξιωματικών.
Έπί έτησία δέ χρηματική αποζημιώσει, ήν ή
Αγγλία έπλήρονε τω Ραδάμα, κατηργήθη καί
ή έν τή νήσφ άκμάζουσα σωματεμπορία. Τω
1820 μετέβησαν είς Μαδαγασκάρ οί πρώτοι
εύαγγελισταί ιεραπόστολοι, οΰς ό βασιλεύς ύπεδέχθη λίαν φιλοφρόνως έπιτρέψας αύτοϊς νά
ίδρύσωσι καί σχολεία καί ναούς. Ουτω βαθμη
δόν διεδόθη ό χριστιανισμός, καταργηθέντων
πλείστων δσων βαρβάρων ηθών καί έθίμων. ‘Η
Αγγλία περί πολλοΰ ποιουμένη τήν ένίσχυσιν
τής έξουσίας τού ‘Ραδάμα παρεκίνησεν αύτδν νά
προβή είς καθυπόταξιν τοΰ άνυποτάκτου έτι μέ
ρους τής νήσου, δπερ καί έγένετο πρδς μεγάλην
τής Γαλλίας δυσαρέσκειαν, ήτις έξηκολούθει ύποστηρίζουσα τοΰς άντιπάλους τοΰ άγγλόφρονος
βασιλέως. Μέχρι σήμερον έξακολουθοΰσιν αί
ραδιουργία; αΰται τών γάλλων διπλωματών καί
ιεραποστόλων κατά τών έν τή αύλή τής Ταναναρίβας άγγλοφρονούντων.
Άποθανόντος έν έτει 1828 τοΰ Ραδάμα Α'.
ή γενική συνέλευσις τής νήσου άνηγόρευσε βασί
λισσαν τήν πρώτην αύτοΰ σύζυγον, τήν 'Ραναβαλόνην, ήτις μέχρι τοΰ έτους 1861 έκράτησε
τάς ήνίας τοΰ κράτους χειρί στιβαρα μέν άλλ’
αΐματοφύρτφ. Έπί τριάκοντα δλα έτη ή νήσος
Μαδαγασκάρ ύπήρξε τδ θέατρον σκηνών φρικα
λέων καί αιματηρών. 'Η βασίλισσα, παραδεδομένη έντελώς είς τά άρχαΐα τής χώρας έθιμα
καί είς τά άρχαΐα είδωλα, ήτο άσπονδο; τών
χριστιανών ιεραποστόλων πολέμιο;. Οί άρχαΐοι
είδωλολάτραι ίερεΐ; έπανέκτησαν τήν παλαιάν
αύτών έπιρροήν καί οί έν τή νήσφ χριστιανοί
έξετέθησαν είς τοΰ; μεγαλειτέρους κινδύνους. 'Η
Ί’αναβαλόνη ήτο γυνή φύσει αίμοβόρος· ού μόμον τήν νύμφην της καί τήν πενθεράν της έφόνευσεν, άλλά καί έθανάτωσε πάντας τοΰς βασιΓ
λόπαιδας έκ τοΰ οίκου τοΰ 'Ραδάμα, ΐνα μή
έγείρωσιν άξιώσεις έπί τοΰ θρόνου. Τέλος δέ
κατήργησεν ή βασίλισσα καί τήν μετά τής Αγ
γλίας σύμβασιν. Τήν στιγμήν ταύτην έθεώρησεν
ή Γαλλία προσφοράν δπως άναμιχθή είς τά τής
νήσου καί άποστείλασα στόλον έζήτησε τήν κατ
οχήν πολλών λιμένων. Συγχρόνως δέ καί δ
τότε πρωθυπουργός τής Γαλλίας, πρίγκηψ Πολινιάκ (1829) έξέφρασε διά έπιστολή; του πρδς
τήν βασίλισσαν τήν μεγάλην σημασίαν, ήν άπέδιδεν ό βασιλεύς καί κύριός του είς τήν κατοχήν
τής Μαδαγασκάρ, ήν πρδ πολλοΰ έζήτει ώς
γαλλικήν άποικίαν καί ώς φυσικήν κατά τής
έπιρροής τής Αγγλίας άντιστάθμισιν. 'Η 'Ραναβαλόνη δμως, ήτις είχε μεγάλην ιδέαν περί
τών κυριαρχικών αύτής δικαιωμάτων, άπεποιήθη
μετ’ άγανακτήσεω; τήν γαλλικήν προστασίαν καί
άπδ τής στιγμής έκείνης ή κατά τών χριστιανών
καί τών Εύρωπαίων λυσσώδης αύτής καταφορά
δέν είχεν δρια· ού μόνον ούδείς πλέον Εύρωπαΐος έγένετο δεκτός έν τή νήσφ, άλλά καί
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πόντε; οΐ έκεΐ εύρισκόμενοι έξεδιώχθησαν. ‘Ως
τι; ήτο έλεύθερο; νά ποιήται άδιακρίτω; καί
νά δρκισθή δτι ούδέποτε θέλει πιει οινόπνευμα.
έκ τούτου ήλθεν ή βασίλισσα εί; σύγκρουσιν καί
ΊΙ 'Ραζοερίνη έβασίλευσεν έπί πέντε έτη, καί
άτιμωρητί χρήσιν τών δπλων καί ούδείς φονεΰς
πρδ; τήν Αγγλίαν, ήτις άπεφάσισε νά προβή
έπί τής βασιλεία; αύτή; δ χριστιανισμός έπι
νά καταδικάζηται. ΊΙ παράλογος αύτη διάταξι;
?κ συμφώνου μετά τή; Γαλλίας· οί ηνωμένοι
μάλλον ένισχύθη. Ένταΰθα άπεδείχθη πάλιν
άπέβη όλεθρία εΐ αύτδν τδν βασιλέα, διότι κωστόλοι προέβησαν είς βομβοβολισμδν τοΰ λιμένος
τδ ορθόν τής άρχαΐα; ρήσεως "δτι τό αίμα τών
φεύσαντος αύτοΰ είς τάς δικαίας τών αύλικών
τής Ταματάβας, δπερ κατέστησε τήν βασίλισσαν
μαρτύρων είναι δ σπόρος τή; έκκλησία;”.
Ιό
θηριώδη· ή σφαγή όλων τών χριστιανών άπεαίμα τών ύπδ τή; Ραναβαλόνης σφαγέντων
φασίσθη, ών οί μέν ήναγκάσθησαν νά πίωσι δημαρτύρων χριστιανών, έγχωρίων τε καί ξένων,
λητήριον, οί δέ έπωλήθησαν ώς δούλοι, καί
έγένετο, κατά Τερτυλλιανδν "ή έρυθρα βροχή ή
άλλοι έκρημνίσθησαν άπδ ύψηλοΰ βράχου. Τέσ
τοΰς καρπούς ώριμάζουσα”. Άναφανδδν πλέον
άνδρες καί γυναίκες ήσπάζοντο τδν χριστια
σαρες έγχώριοι έκ ών έπισημοτέρων κατεδικάνισμόν.
σθησαν είς τδν διά πυρδ; θάνατον, διότι, ώ;
Μηνί Άπριλίιρ 1868 άπέθανεν ή βασίλισσα,
ελεγεν ή άπόφασις "ήθέλησαν νά μεταβάλωσιν
καί ή έξαδέλφη αύτής άνέβη είς τδν θρόνον
ο,τι οί πρόγουσι ήμών παρέδωκαν καί παρήγύπδ τδ δνομα 'Ραναβαλόνης Β'. "Οσον καί
γειλαν ήμΐν, καί διότι προσεύχονται εί; τοΰ;
-■'
τδ δνομα τοΰτο έφαίνετο δυσμενές πρδς τοΰς
προγόνους τών ξένων
”. Πολΰ; παρήλθε καιρό;
χριστιανούς, ούχ ήττον δμως αύτή ή βασίλισσα,
μέχρι; °ΰ κατ ,υνασθή ή λύσσα τή; αίμοοόρου
ή μέχρι σήμερον άρχουσα, έγένετο ό άκρογωγυναικός, ήτι δικαίως έπωνομάσθη δ "θήλυς
νιαΐος λίθο; τής νέας θρησκεία; έν Μαδαγασκάρ.
Καλιγοΰλας”. ΊΙ άνάγκη εύρωπαϊκών ύφασμαΤδ χριστιανικόν στοιχεΐον έν τή αύλή είχε πολτων, δπλων καί πολεμεφοδίων καί ■ρδ πάντων
λαπλασιασθή καί αύτοί οί ύπουργοί καί μεγι
ή άνάγκη πνευματωδών ποτών παρεκίνησεν αύστάνες παραδεχθέντες τήν εύρωπαϊκήν ένδυματήν ν»’ άνοιξη τήν νήσον πάλιν είς τοΰς Εύρωσίαν, ήσαν χριστιανοί. Αύτοί μάλιστα ήσαν και
παίου;ς. Τδ έμπόριον έφανέρωσε καί πάλιν τήν
οί συμβουλεύσαντες τήν βασίλισσαν νά τεθή επι
μεγάλην, έκπολιτιστικήν αύτοΰ δύναμιν. Έν
κεφαλή; τοΰ κινήματος. Κατά τήν στέψιν τη;
ταΰθα προσθετέον δτι ό διάδοχος τοΰ θρόνου
τδ πρώτον άνεγνωρίσθη έπισήμως ώ; θρησκεία
ήτο άνέκαθεν εύνοϊκδς είς τοΰς Εύρωπαίους καί
τοΰ τύπου δ χριστιανισμό;· ούδέν εΐδωλον έστήθη
χριστιανούς.
κατά τήν τελετήν τής στέψεως, ώς άλλοτε συν
Τά πράγματα έφαίνοντο τραπέντα όμαλωέβαινε, τούναντίον μάλιστα δεξιά τού θρόνου έν
τέραν όδδν δτε έπήλθον νέαι διαιρέσεις ώς έκ
θέσει έπιφανεΐ έξετέθη ή ιερά Γραφή καί άνω.
τών ραδιουργιών Γάλλου τινός Λαμβέρ, δστι;
έζήτησε νά έκθρονίση τήν βασίλισσαν καί νά
θεν τοΰ θρόνου έστιλβε χρυσοί; γράμμασιν
ή έπιγραφή- "Δόξα έν ύψίστοις Θεφ καί έπί
άναβιβάση εί; τδν θρόνον τδν διάδοχον, Τούτο
Κατά
γής ειρήνη, έν άνθρώποις εύδοκία”.
έδωκεν είς τήν βασίλισσαν νέαν άφορμήν νά
01 Σ2ΜΑΤ0ΦΤΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ.
Φεβρουάριον 1869 ή βασίκαταδιώξη τοΰς χριστιανούς, ών
καί δ πρωθυπουργό;
λισσα
πολλοί οίκτρώς άπώλεσαν τήν
αύτής έβαπτίσθησαν έπισήμως
ζωήν. Τή 16 Αύγούστου 1861
έν μέσφ άπειρου πλήθους λαού
άπέθανε τέλος ή Ί’αναβαλόνη
καί εν τών βασιλικών μεγάρων
έν προβεβηκυία ηλικία καί ό
μετεβλήθη είς έκκλησίαν. Παρά
υιός αύτής κατέλαβε τδν θρόνον
τά άνάκτορά έτέθη δ θεμέλιος
ύπδ τδ δνομα Ραδάμα Β'.
λίθος μεγαλοπρεπούς μητροποΆπδ τής ήμέρας τής είς τδν θρό
λιτικοΰ ναού· κατά δέ Σεπτέμ
νον άναβάσεώς του δ ‘Ραδάμας Β'.
βριον τοΰ αύτοΰ έτους έξεδόθη
έξεδήλωσε τήν μεγαλειτέραν πρδς
βασιλικόν διάταγμα καταργούν
τοΰς χριστιανούς συμπάθειαν, ού
καί παραδίδον είς τδ πύρ δλα
μόνον πλήρη παρέχων προστασίαν
τά είδωλα.
είς πάντας τοΰς ύπηκόους του
νΕκτοτε τά πράγματα μετεάλλά καί Ιδιαζόντως τοΰς Εύ
βλήθησαν
ούσιωδώς· οί μέχρι
ρωπαίους τιμών καί ύποληπτότούδε
ρυπαροί
καί ημίγυμνοι
μενος. Έξ έμφύτου κλίσεως άπεκάτοικοι
τής
νήσου
φοροΰσιν εύστρέφετο πάσαν βίαν καί ωμό
ρωπαϊκά
βαμβακερά
καί μάλ
τητα, μεγάλως δέ περιεποιειτο
λινα
ύφάσματα,
τδ
έμπόριον
τδν διαπρεπή "Αγγλον ιεραπό
ακμάζει,
αί
πρώην
ρυπαραι
κα
στολον Έλλις, άν καί αύτδς ό
λύβα;
μετεβλήθησαν
είς
καθα

βασιλεύς ούδέποτε έπρέσβευσε τδν
ρούς
καί
κομψούς
οικίσκους,
καί
χριστιανισμόν. Δυστυχώς ό 'Ρα
ή πρωτεύουσα, ή Γαναναρ;βα,
δάμας Β'. μέ δλας τάς καλάς
εχει σχεδόν τύπον εύρωπαϊκής
του διαθέσεις είχε καί έλαττώπόλεως μέ τά; έκκλησία; τη;, μέ
ματα, τά όποια τον παρέσυραν
τά σχολεία καί μέ τά δημόσ;α
εί; τήν παγίδα Γάλλων τυχοδι
αύτή; καταστήματα. Εννοείται
ωκτών. ‘Ο άνω ρηθείς Λαμβέρ
δτι ύπολείπονται άκόμη πολλά·
άνηγορεύθη ύπ’ αύτοΰ δοΰξ τής
άρκεΐ νά ΐδη τις τάς παρατε
Έμιρίνης καθ’ ήν ήμάραν τφ
θειμένα; εικόνα; ένδς τών ύπουρπροσέφερεν έντολή τοΰ αύτο
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΑΤΑΒΑΣ.
ES2TEPIK2N.
ΤΩΝ
γών, τοΰ διοικητοΰ τής πόΟ
TH0TP1OS
κράτορος Ναπολέοντο; Γ'. λαμ
λεως Ταματάβας καί τών βαπρόν χρυσοκέντητον βασιλικόν
σιλικών σωματοφυλάκων διά
μανδύαν. Τδ κυριώτερον κα
V
·»
τις
βτι ή εύρωπαϊκή στολή κανά
έννοήση
του παραστάσεις, εύγενεΐς τινες συνομώσαντες
τόρθωμα τοΰ Γάλλου πράκτορος ητ.ο ή παραπως γελοίως περιβάλλει τοΰς μέχρι πρδ μικρού
κατ’ αύτοΰ εισήλθον τήν πρωίαν τής 13 Μαΐου
χώρησις τή Γαλλία τοΰ ώραίου κόλπου τοΰ Διέάγριους έκείνους άνθρώπου;, άλλ’ ή άρχή έγέ
1863 είς τά άνάκτορά του καί τδν έφόνευσαν.
γου Ζουαρέζ εί; τδ βόρειον τή; νήσου μέρο;.
νετο, καί έγένετο έπί βάσεων στερεών, ώστε
Παρ’ αύτφ ήτο ή βασίλισσα, ήτις μάτην έπειΓήν περί τή; παραχωρήσει»; ταύτης σύμβασιν
δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι δσον ουπω ό ευρω
ράθη νά σώση τήν ζωήν τοΰ βασιλέως.
Γήν
ύπέγραψεν ό βασιλεύς έν μέθη διατελών. Ή
παϊκός πολιτισμός θέλει έξασκήση καί έν τή
αύτήν τύχην ύπέστησαν αύθημερδν καί οί πιστό
μέθη διετάραξεν έπί τέλους τάς φρένα; τοΰ
άπομεμακρυσμένη έκείνη τής γής γωνία την
τεροι
τοΰ
θρόνου
σύμβουλοι.
άδυνάτου βασιλέως, δστις άνά πάσαν στιγμήν
εύεργετικήν αύτοΰ έπιρροήν, καί δτι ή νήσος
Είς
τδν
θρόνον
άνεβιβάσθη
ή
βασίλισσα
Ρ
αέξέδιδε τά πλέον άλλόκοτα διατάγματα. Ουτω
Μαδαγασκάρ, ή πλούσια καί εύφορος, θελει κά
ζοερίνη,
ήτις
ήναγκάσθη
παρά
τών
συνομωτών
π. χ. ήμέραν τινά έξέδωκε διάταγμα καθ’ δ πάς
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ταστή καί διά τούς Ευρωπαίους τόπος διαμονής
ευχάριστος καί χώρα πλουτοφόρός.

Έν Λειψία τή 14 26 Νοεμβρίου 1882.

ΕΛΛΑΣ. Τρία σπουδαία συμβάντα αγγέλ
λονται τάς τελευταίας ταύτας ημέρας έξ Ελλάδος ·
ή εφαρμογή τοΰ νέου νομισματικού συστήματος,
μεταβαλλόμενης τής παλαιάς δραχμής είς νέαν
ή παράδοσις τής όριστικής μεθορίου γραμμής είς
τούς Ελληνας επιτρόπους· καί ή εισαγωγή τοΰ
προϋπολογισμού τοΰ 1883 είς τήν βουλήν. Τδ
νέον νομισματικόν σύστημα, το όποιον έδει προ
πολλοΰ ήδη νά έφαρμοσθή καί έκάστοτε άνεβάλλετο, έτέθη είς ένέργειαν άπό τής α'. τοΰ
μηνός τούτου. Καί έν άρχή μεν θά φέρη ανω
μαλίαν τινά έν τή αγορά καί έν ταΐς μικραΐς
πρό πάντων συναλλαγαΐς, βαθμηδόν όμως ή
έξίσωσις Οά έπέλθη άμα ώς άρχίση νά λειτουργή
άπροσκόπτως το νέον σύστημα. 'Η δε έγκαιρος
εισαγωγή τοΰ προϋπολογισμού τοΰ κράτους είς
τήν βουλήν είναι φαινόμενου έκτακτον διά τον
τόπον μας καί άρίστη καί σωτήριος άρχή
άρκεΐ νά συζητηθή καί συντόμως. Κατά τόν
ύποβληΟέντα προϋπολογισμόν τούτον τρεις νέοι
έπιβάλλονται φόροι πρός κάλυψιν τοΰ έλλείματος, ό φόρος έπί τών καπνών καί σιγαροχαρτων, ό έπί τών πνευματωδών ποτών, καί ό
έπί τοΰ οίνου· άλλά δικαιότατα παρατηρεί ή
"Έφημερίς” τών Αθηνών, δτι δέον νά φορολογηΟή καί τό κεφάλαιον τών πλουσίων, δπως καί
ούτοι συμμερισΟώσι τά βάρη, τά όποια ώς έκ
τής φορολογίας τών πρώτων τής άνάγκης ειδών,
πιέζουσι μόνον τον λαόν.
'Ωσαύτως δίκαιον
νομίζομεν νά ληφθή καί πρόνοια περί τών δυ
στυχών ύπαλλήλων, ών οί μισθοί άπέναντι τής
ϋπερτιμήσεως δλων τών πραγμάτων κατέστησαν
αληθώς γελοίοι. Διά τής αύςήσεως τών μισθών
τών ύπαλλήλων θέλουσιν ούσιωδώς περιορισθή
καί αί καταχρήσεις, δπερ είναι άποδεδειγμένον.
Εύχόμεθα ό νέος προϋπολογισμός νά ήναι πράγ
ματι όποιος υπεβλήθη καί ούχί μόνον έπί τού
χάρτου, δπως τό ταχύτερου ή πατρίς ήμών
έξέλθη έκ τής δυσχερούς οικονομικής θέσεως,
έν ή τήν ώθησαν δαπάνα·, απερίσκεπτοι καί διαχείρισις κακή! — Άπεβίωσε κατά τήν τελευ
ταίου εβδομάδα έν Άθήναις έν ηλικία 62 έτών
ό ιατρός Δ. Λίγινήτης, εις τών καλλίτερων
ιατρών τής 'Ελλάδος καί τών δοκιμωτέρων
καθηγητών τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου.
(I
Λίγινήτης ήτο διδάκτωρ τοΰ έν Βερολίνο) πανε
πιστημίου, έν φ έφοίτησε πέντε δλα έτη. Μέρος
τής περιουσίας του έκληροδότησεν ό μακαρίτης
είς τό IΙανεπιστήμιον πρός ΐδρυσιν καταστήματος
Άστυκλινικής.
ΙΤΑΛΙΑ. Τή 10/22 Νοεμβρίου έκηρύχθη
ή έναρξις τής νέας συνόδου τής ’Ιταλικής βουλής
διά βασιλικού λόγου, έν φ πρό πάντων κατα
φαίνεται ή ειρηνική τάσις τής Ιταλικής Κυβερ
νήσει»;. 'Ο βασιλικός λόγος άρίστην ένεποίησεν
είς δλους τούς πολιτικούς κύκλους έντύπωσιν.
'11 νέα ιταλική βουλή φαίνεται εύνοϊκώτατα
διατεθειμένη πρός τό ύπουργεΐον Δεπρέτη, άν
καί δεν θά λείψωσιν έπερωτήσεις περί τής έξωτερικής πολιτικής, ήν κάπως χαλαρώς διηύθυνε
τό ύπουργεΐον. Έν τφ έναρκτηρίφ λόγω ό
βασιλεύς Ούμβέρτος άνήγγειλε τόν προσεχή γάμον
τού έςαδέλφου του, δουκός τής Γενούης, μετά
/\

πριγκηπίσσης τής Βαυαρίας, έξαδέλφης τοΰ Βαυαρού βασιλέως.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ. II προανάκρισις κατά τών αν
ταρτών έπερατώθη καί ή έκθεσις υπεβλήθη τφ
Κεδίβη. ΊΙ έκθεσις φθάνει είς τό συμπέρασμα,
δτι ό Άραβής καί οί περί αύτόν ενοχοποιούνται
κατ’ εύθεΐαν διά τάς έν Αλεξάνδρειά σφαγάς
καί διά τον εμπρησμόν τής πόλεως. Ο Κεδίβης
άναγνούς τήν έκθεσιν διέταξε νά ύποβληθή αύτη
εις τόν ’Άγγλον πρεσβευτήν DukFERIN.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ. "Ενεκα μηδαμινής αφορμής
έμονομάχησεν έν Βυρτσβούργη πρό τριών ήμερών
εις λοχαγός τοΰ πεζικού μετά φοιτητοΰ. ΤΙ
μονομαχία έγένετο διά πιστολιού καί εις άπόστασιν πέντε βημάτων. 'Ο λοχαγός πληγείς
κατά τόν κρόταφον έφονεύθη. Ό φοιτητής, Γερ
μανός γεννηθείς έν Βρασιλία, έφυγε καί μετέβη
είς Λειψίαν, δπου συνελήφθη έν τινι ξενοδοχείφ.
Ό φονευθείς αξιωματικός, νεώτατος έτι τήν
ηλικίαν, έθεωρεΐτο ώς εις τών ίκανωτέρων άξιωματικών τοΰ βαυαρικού στρατού.
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ποια είναι ή τοΰ άρθρου τάσις καί ποιος ό σκο
πός αύτοΰ. Άφ’ έτέρου δμως δφείλομεν νά
όμολογήσωμεν δτι ό Τιράρ ολίγα; μόνον χαίρει
συμπάθειας, δπερ άπεδείχθη καί πρό τίνος, δτε
διεδόθη οτι θέλει παραιτηθή, καί δτε τό χρη
ματιστήριου έχαιρέτισε τήν άνυπόστατον άποδειχθεΐσαν φήμην διά ύψώσεως. Περί τοΰ απο
τελέσματος τής έκδόσεως τοΰ νέου Τουρκικού
δανείου ούδέν θετικόν άκόμη γνωρίζομεν· παρα
τηρείται καί κατά τούτο τό πνεύμα τής χαλαρότητος. Οί μέν λέγουσιν δτι ή όμάς ήδυνήθη
νά τοποθέτηση 40 χιλ. μετοχών, άλλοι πάλιν
μόνον 10 χιλιάδας.
Ιά γερμανικά χρηματιστήρια πιέζονται καί
ταΰτα ύπό τής άπραξίας καί τής νεκρώσει»;, καί
αύτοι οι τολμηρότεροι σείουσι τήν κεφαλήν. Οί
πάντες συλλογίζονται έν άδημονία ποιον θά ήναι
το εξαγόμενον τοΰ έτους τούτου, τό όποιον ήρ
ξατο μέ έλπίδας τόσον καλάς καί μέ βλέψεις
κερδών. Καί έν τοΐς γερμανικοί; χρηματιστηρίοις
αί πράξεις είναι λίαν περιωρισμέναι καί δλαι
αί άξίαι κεΐνται παρημελημέναι.
Λ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ.
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Τί ήθελον εΐπει οί ήμέτεροι άναγνώσται περί
καφενείου κενού, έν τφ όποίφ οί ύπηρέται θά
επαιζον το σφαιριστηρίου; Βεβαίως θά έλεγον
οτι το καφενεΐον τούτο πρέπει νά κλεισθή. Τό
αύτό συμβαίνει σήμερον καί έν τοΐς χρηματι
στηρίου · μεσΐται μόνον περιφέρονται έν αύτοΐς
καί τραπεζΐται, άμοιβαίως πωλοΰντες καί άγοράζοντες μετοχάς· άλλά τό κοινόν ούδαμοΰ φαί
νεται, τύ κοινόν φεύγει τό χρηματιστήριου. ΊΙ
τοιαύτη κατάστασις δέν δύναται έπί πολύ νά
παραταθή· τό χρηματιστήριου έχει ανάγκην
κινήσεως, ώς τό έκκρεμές τοΰ ωρολογίου, δπως
μή σταματήσωσιν οί δεΐκται. Οί μεγάλοι τρα
πεζΐται έφρόντισαν μέχρι τινός νά δώσωσιν αύτήν
τήν κίνησιν, καί άφ’ ού έπί πολύ έκοπίασαν
άναβαίνοντες τό όρος τής ύψώσεως, διενοήθησαν
κατόπιν νά τραπώσι τήν όδόν τής έκπτώσεως,
ήν φαίνεται εύρον εύχερεστέραν, διότι μέχρι
σήμερον αύτήν άκόμη άκολουθοΰσιν. Άλλά
πόσας ζημίας έπήνεγκεν ή τοιαύτη άμφιρρεπής
πορεία! Πολλοί ήσαν έκεΐνοι, οιτινες μή δυνάμενοι ν’ άποθέσωσι το φορτίον, έπεσαν καθ’ όδόνΙό χρηματιστήριου τών Παρισίων είναι τό
άναλαβόν τήν οδηγίαν καί τό άμειλίκτως σεϊον
τήν αίματόχρουν σημαίαν τής έκπτώσεως. Πολλά
είσί τά θύματα, τά όποια πίπτοντα άνακράζουσι
πικρώς· Προς τί; Διότι πράγματι δέν ύπάρχουσιν άφορμαί, δέν ύπάρχουσιν άνάγκαι, έπιβάλλουσαι τήν ύποχώρησιν.
Είναι μόνον ή
τυραννική θέλησις τών μεγιστάνων τοΰ χρηματι
στηρίου. είς ήν δφείλουσι νά ύποκύψωσιν οί μικροί
καί άδύνατοι. ’Άρθρου τοΰ διασήμου οικονομο
λόγου LerOY-Bea UI/1EU έν τή "Έφημερίδι τών
Συζητήσεων’’ περί τών οικονομικών τής Γαλλίας
βαθυτάτην πρό μικρού ένεποίησεν αίσθησιν.
'Ο συγγραφεύς όμιλών περί τής έκπτώσεως
τών γαλλικών χρεωγράφων, ζητεί δι’ άριθμών
ν’ άποδείξη δτι ή πίστις τοΰ γαλλικού κράτους
ήλαττώθη καί μέμφεται πικρώς τής διαχειρίσεως
τού υπουργού τών οικονομικών Τιράρ. Τό άρ
θρο·/ είναι συντεταγμένου μετά πολλής έπιδεξιότητος καί ένεκα τών άριθμών πείθει κατά τό
φαινόμενου- άλλ’ άν άναλογισθώμεν οτι ό LehoyBeaulieu είναι είς τών πιστότερων φίλων καί
οπαδών τού πρώην έπί τών οικονομικών υπουρ
γού, τοΰ Δέοντος Σαί, δστις έχει συμφέρον
ν’ άποδείξη τήν σημερινήν διεύθυνσιν τών οικο
νομικών πλημμελή, άμέσως θέλομεν έννοήσει

Δ I Λ Φ Ο 1’ Α.
"Ό βασιλεύς διασκεδάζει”, δράμα Βίκτωρος Hugo.
Τήν παρελθοΰσαν τετάρτην
παρεστάθη έν τφ θεάτρφ τής Γαλλικής Κωμφδίας έν Παρισίοις τό άρχαΐον πρό πεντηκονταετίας
ποιηθέν δράμα τοΰ ζώντος έτι έξόχου Γάλλου
ποιητοΰ Βίκτωρος Hugo, τό φέρον τόν τίτλον
' 'Ο βασιλεύς διασκεδάζει” καί ύπόθεσιν έχον
έπεισόδιον τού βίου τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας
Φραγκίσκου Α'. Ί ό δράμα τούτο, κατά τό όποιον
εποιήθη κατόπιν τό γνωστόν μελόδραμα "Ο
Ί’ιγολέττος” τοΰ διασήμου Βέρδη, παρεστάθη
κατά πρώτον έν Παρισίοις τή 22 Νοεμβρίου 1832,
ήτοι ακριβώς πρό 50 έτών. Τότε δμως δέν
έγένετο ή μία καί μόνη αύτοΰ παράστασις, διότι
ή άστυνομία, θεωρήσασα αύτό ώς προσβολήν
κατά τής βασιλικής αξιοπρέπεια;, εμπόδισε τήν
άπό τής σκηνής διδασκαλίαν. ’Εφέτος οί διευθυνταί τής Γαλλικής Κωμφδίας, Οέλοντες νά
τιμήσωσι τόν όγδοηκοντούτη ποιητήν καί νά
έορτάσωσι τήν πεντηκονταετηρίδα τής πρώτης
παραστάσεως τοΰ δράματος διά τής δευτέρας
αύτοΰ παραστάσεως, κατέπεισαν τόν μέχρι τινός
άκαμπτου ποιητήν νά δώση τήν πρός τοΰτο άδειαν.
'Επόμενον ήτο τό συμβάν τοΰτο νά έφελκύση
τό ενδιαφέρον τών έπιστημανικών καί πολιτικών
κύκλων τής γαλλικής πρωτευούσης, διότι καί τό
δράμα τούτο, ώς πολλά τοΰ Hugo έργα, έχει
ικανήν πολιτικήν χροιάν άπειροι δέ ήσαν οί
έπιθυμοΰντες νά παραστώσι μάρτυρες τοϋ ποιη
τικού θριάμβου. ’Από πολλών ήδη έβδομάδων
δλαι αί θέσεις έν τφ θεάτρφ είχον προπωληθή
καί τινες μάλιστα τούτων είς τιμάς δλως εκ
τάκτους ■ ουτω π. χ. εν θεωρείου ένοικιάσθη άντί
3 χιλ. φράγκων διά τήν μίαν εσπέραν, μία θέσις
έν τή τρίτη σειρά άντί 160 φράγκων καί έν έκ
τών τελευταίων θρανίων έν τή πλατεία άντί
200 φρ. Πλέον τών δέκα χιλιάδων ήσαν οί
ζητήσαντες καί μή εύρόντες θέσεις. Έφ’ όλης
τής ήμέρας πυκνόν πλήθος είχε καταλάβει τά
πέριξ τού θεάτρου, οί μέν ήλπιζον άκόμη κατά
την τελευταιαν στιγμήν νά ευρωσι θέσιν τινά,
οι δε ήθελον νά ιδωσιν έκ τοΰ σύνεγγυς τόν
δαφνοστεφή ποιητήν μεταβαίνοντα είς τό θέατρου
καί άπερχόμενον αύτοΰ. Τήν 8''' ακριβώς ώραν
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ήρξατο ή παράστασις, είς ήν φυσικφ τφ λόγοι
ελαβον μέρος οί έγκριτώτεροι τών ηθοποιών.
Έν τφ μεγάλο) τής διευθύνσεως θεωρείφ έκάθητο
ό γηραιός ποιητής, πρός δν ήσαν διηνεκώς
έστραμμένα δλων τά βλέμματα. Άνά πάσαν
στιγμήν ραγδαΐαι άντήχουν χειροκροτήσεις καί
ζητωκραυγαί. Μετά τό τέλος τής παραστάσεως
περί τό μεσονύκτιον ό ποιητής παρακολουθούμενος ύπό τών έπισημοτέρων προσιόπων κατήλθε
πρός άνεύρεσιν τής άμάξης του, ήν τό πλήθος
ήτοιμάζετο νά σύρη, άλλ’ ό μετριόφρων ποιητής
άπεποιήθη τήν εξαιρετικήν ταύτην τιμήν. Τό
δράμα δέν είναι μέν έκ τών καλλιτέρων τοΰ
Hugo, έχει μάλιστα καί τι άρχαίζον, δπερ δέν
συμβιβάζεται καλώς πρός τάς άπαιτήσεις τής
σημερινής έποχής· ούχ ήττον δμως ό θρίαμβος
είχέ τι έκτακτον καί εις άκρον συγκινητικόν καί
τό όνομα τού μεγάλου ποιητοΰ εύρίσκετο είς
όλων τά χείλη. ’Έκτακτα παραρτήματα τών
έοημερίδων μέ τήν βιογραφίαν τού Hugo και
μέ τήν ύπόθεσιν τοΰ παριστανομένου δράματος
έπωλούντο κατά χιλιάδας άνά τάς όδους. και οι
κάτοικοι τών Παρισίων έτίμησαν έξαιρετικώς
τον άνδρα, δστις έξαιρετικώς τιμά τήν Γαλλίαν.
Βεβαίως κατ’ έκείνην τήν ήμέραν ό Βίκτωρ
Hugo, ό απλούς καί μετριόφρων άνήρ, ήτο
ανώτερος καί τοΰ ϊσχυροτέρου ήγεμόνος. 1οσοΰτον επιβάλλεται είς τά πλήθη ή τού νοός
μεγαλοφυΐα.
'0 σαρκοφάγος τού Σίδ. "Εν τών κειμη
λίων τής εθνικής δόξης τής Ισπανίας θέλει
μετακομισθή προσεχώς είς τήν Ισπανίαν. Είναι
τοΰτο ό σαρκοφάγος, ό περιέχων τα όστά τοΰ
δαφνοστεφούς Ισπανού στρατάρχου Ί’ουή Διάζ,
κόμητος τού Βιβάρ, τοΰ γνωστού έν τή ιστορία
ύπό τό όνομα τού Σίδ (Cid Cnmpeador), καί
τής συζύγου αύτού, τής ωραίας λιμένας, ανεψιάς
ταύτης τοΰ βασιλέως Άλφόνσου τής Καστιλίας.
Ό σαρκοφάγος ούτος, δστις εύρίσκετο έν ταΐς
κατακόμβαις μονής τίνος παρά, τήν πόλιν Βοΰργος,
άφαιρεθείς μέ τό περιεχόμενόν του κατά τήν
ναπολεόντειου εισβολήν, ήγοράσθη παρά τοΰ
πρίγκηπος Σάλμ-Δύκ, δστις άποθανών έκληρο
δότησεν αύτόν τφ πρίγκηπι Άντωνίφ τοΰ Χοεντσόλλερν. '0 νύν βασιλεύς τής Ισπανίας μαθών
οτι τό λείψανον τού έθνικού τής Ισπανίας ήρωος
εύρίσκετο έν τφ μεγάρφ τοΰ Χοεντσόλλερν,
παρεκάλεσε τόν πρίγκηπα Αντώνιον νά το παρα
χώρηση τή Ισπανία, δπερ καί ούτος λίαν προΟύμως έξετέλεσεν.
ΊΙ ισπανική κυβέρνησις
άπέστειλεν ήδη είς Γερμανίαν τόν Ακαδημαϊκόν
Τουβΐνον, δπως παραλάβη τον πολύτιμον τούτον
σαρκοφάγον, έπί τού όποιου παρίσταται έν άναγλύφφ ιππότης τού μεσαιώνος καί μορφή γυναικός.

'Ο Αίας τού Σοφοκλέους.
Προσεχώς
θέλει παρασταθή άπό σκηνής έν Cambridge τής
’Αγγλίας παρά τών φοιτητών τού έκεΐ Πανε
πιστημίου ή τραγφδία τού Σοφοκλέους ’Αίας”,
ύπό τήν οδηγίαν τών καθηγητών τής κλασικής
φιλολογίας καί μετά μουσικής έπίτηδες διά τήν
περίστασιν ταύτην τονισθείσης. Ωσαύτως παρε
στάθη πρό τεσσάρων ήμερών έν τφ θεάτριυ τής
Δαρμστάτης ύπό αρίστων ηθοποιών ή Αντιγόνη
τοϋ Σοφοκλέους κατά τήν γερμανικήν μετάφρασιν
τοΰ Donner. '0 ένθερμος φιλέλλην καί διά
σημος φιλολόγος, καθηγητής Κύριος Α. ΒθΕ’12
ύπεσχέθη ήμΐν περί τής παραστάσεως ταύτης
έκθεσιν, ήν άσμένως θέλομεν δημοσιεύσει έν
τφ Έσπέρψ. Αί τοιαύται παραστάσεις άποδεικνύουσι πόσον έκτιμώνται καί θαυμάζονται έν
τή Εσπερία τά άθάνατα άριστουργήματα τών
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Τά παράσημα αύτοκράτορος Γουλιέ λ μου. Τά παράσημα, τά όποια εχει ο
γηραιός αύτοκράτωρ τής Γερμανίας, είναι τόσον
πολλά, ώστε έπί τρεις δλους μήνας δύναται
καθ’ έκάστην νά κοσμή τό στήθος του δι άλλου
παρασήμου. Μέ άλλους λόγους ο αύτοκράτωρ
έχει 90 παράσημα, έξ ών τά 69 άπενεμήθησαν
αύτφ ύπό ξένων ήγεμόνων. Δεκατρία παρασημα
έλαβεν ώς στρατιωτικός, καί το πρώτον τούτων,
το άνεμηθέν αύτφ ιός πρίγκηπι 1 ουλιέλμου,
είναι τό ρωσσικον τοΰ Αγίου Γεωργίου δ . ταξειυς,
δπερ έλαβε τήν 5 Μαίου 1814, ΰκτΰ) ήμέρας
μετά τήν αίματηράν μάχην τού Bar-Sur-Aube,
έν ή έλαβε μέρος ώς λοχαγός. Πέντε ημέρας
μετά ταύτα ό δεκαεπταετής βασιλόπαις έλαβε
το παράσημου τοΰ σιδηρού Σταυρού β'. τάξεως.
'0 αύτοκράτωρ είναι σήμερον κάτοχος δλων τών
ξένων παρασήμων, μή έξαιρουμενων ούτε τών
παρασήμων τοΰ Χαβάϊ, τού Άγιου Μαρίνου, τοΰ
Μεξικού, τοϋ Μονακό, τής Περσίας (ή είκών τοΰ
Σάχη άδαμαντοκόλλητος) καί τής Σιάμης.

ΩΡΑ1 ΣΧ0Λ11Σ.
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Διά τών άνω 36 στοιχείων σχηματίζονται
τά όνόματα G πόλεων τής’Ασίας. Τινα ταύτα;
Αίνιγμα κε'.

Έκ τ<ΰν δύο μου τμημάτων έν τό άλλο συμ
πληροί,
Καί τό δεύτερον τό πρώτον σώζει και διατηρεί·
Τό δέ δλον, τοΰ δευτέρου έκτελοΰν τήν έξουσίαν,
Ασφαλίζει τήν τού πρώτου έντελή εύημερίαν.
Προβλήματος κα'.

Κ. _Χ. ΛΙ . . . είς Ί;·()0ΐ·Οαλζ<ι. ΊΙ διεύθυνσις τοϋ
πρός ϋυ.5ς πεμπομένου φυ/.λαδίου διωρθώθη κατά τήν
έπιθυμίαν σας· έλπίζομεν δτι έλάίετε τό τεύχος 35. —
•ζ. Ε. Κ . .. είς Χι8ί)’-έλ-1ι<ίμ. Τά φυλλάδια δλα έγκαίριυς άπεστάλησαν. — κ. Ν’. Λ . . . είς Γαλάίω»’.
Προσεχώς θέλετε λάβει τά ζητηθέντα δείγματα ώς καί
τάς τιμάς. Ή έτοχή είναι κατάλληλος ώς έκ τής
έλαττώσεως τών εργασιών ένεκα τής ώρας τοϋ έτους.
Γράψομε·/ ιδιαιτέρως, κ. Β . . . τάς εύχαριστίας ήμών.
- κ. 0. Τ . . . εις ΙΙικέη»·. Ί α τελευταία προβλή
ματα δέν έλύθησαν ύπό πολλών· άρα έκρίθςσαν δυσζολώτερα. Αί λύσεις ύμών είσί καί πάλιν έπιτυχεϊς·
προκ.αλοϋμεν δέ υμάς είς τήν λύσιν τών εν τφ παρόντι
τεύ-χει. — κ. Δ. Τ . . . είς Ιίου'σταΐ'πΐΌί'ίΓολίΓ. ’Επι
στολή σας έλήφθη· ή έπιθυμία σας έςετελέσθη. — κ.
Σ. Λ . . . είς ’Ι’οστύόιοί'. ΙΙεριμένομεν έπιστο’ήν ύμών.
ΙΙαραλαβή έγένετο; — κ. Κ. II . . . είς Βραΐλαι·. Άναμένομεν άνυπομόνως το ύποσχεθεν έργον, οιά το όποιον
ή =ίκ·.ν παοηγγέλθη ήδη, — κ. Λ. 1’. . . εις Κ(.)Γ<ίταιτιι·οί·πολιν. Έν Γερμανίφ οί οίνοι καί σπάνιοι
είναι καί ούχί εϋωνοι · έν Γερμανία άρχει ό ζύθος ώς
απόλυτος μονάρχης. — κ. 31. 1> . . . είς ’ΛλείάιΛμειαΐ'.
Δεν πρέπει νά έχετε παράπονα δτι δέν έλάβετε άκόμη
τό περικάλυμμα τού Λ'. Γόμου τοϋ Εσπέρου”. Ήμεΐς
έφροντίσαμεν έγκαίρως ν’ αποστείλωμεν τό αναγκαίο·/
ποσόν τών περικαλυμμάτων διά τούς έν Λίγύπτφ ήμετέρους συνδρομητάς· άλλά καί ταύτα ύπέστησαν τήν
τύχην πολλών άλλων έν τή πόλει ύμών πραγμάτων,
έγένοντο δηλ. παρανάλωμα τοϋ πυράς. Ηδη δέ παρηγγέλθησαν νέα περικαλύμματα, τά όποια θέλουσιν άποσταλή τό συντομώτερον, διότι καί άλλαχόθεν ύπάρχουσιν αιτήσεις.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.
Έν τφ άρθρφ περί τοΰ Προδρόμου τού Κακαοέλλα (έν τεύχει 37) παρεισέφρυσαν δύο λάθη,
τά όποια διορθούμεν ένταύθα- Φαρία (ίππους,
άλογα, προφανώς· φαρίον -ίππος) καί Παραστταρτάδε? (σπορείς, σπορευταί'.
Σημ. τ. Διευθύνσειυς.

ΓΝ2ΣΤ0Π0ΙΠΣΙΣ.
Διά τοΰ προσεχούς τεύχους θέλομεν
ποιήσει έναρξιυ τοΰ πρωτοτύπου διηγήματος
έζ τής βυζαντικής ιστορίας, τοΰ φέροντος
τίτλον
ΜΙΧΑΗΛ Ο Ι1ΑΛΑΙ0Λ0Γ0Σ

και πραγματευόμενου τήν αλωσιν τής ύπό
τών Λατίνων αύτοκρατόρων κατεχομένης
Κωνσταντινουπόλεως ύπό τοΰ ανδρείου Μι
χαήλ τοΰ Παλαιολόγου.
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"Έλυσαν τό ιζ'. ό Κύριος Ε. 'Ραΐσης έν
Ζίφτε τής Αίγυπτου, τά δε ιθ'. κα'. καί κγ'. ό
Κύριος Θεοδόσιος Τάσης έν Πικέτφ, τό κα'. ό
Κύριος Ν. Κ. ένταΰθα. Τό ιθ'. ή δεσποσύνη
'Γ. Μ. Μ. έν Σμύρνη, τό κ'. ή Κυρία Μαρία
Α. Κυριαζή έν Άδριανουπόλει, καί τό κβ'. καί
κγ'. ό κ. Ί. Βλ. έν Γαλαζίφ.

[Άρ. 38.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ.

15 27 Νοεμβρίου 1882.

— ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.

Παραζαλοΰνται οί έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρεφονται.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
01 πράκτορες τής πτωχεύσεως τοΰ με
γάλου “Άγγλο-βρεταννικοΰ εργο
στασίου'’ πωλοϋσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τι; τδ ποσόν 20 φράγκων (ή διά
ταχυδρομική; έπιταγή;, βπου τούτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τού άρίστου άγγλο-ίρεταννίκού
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα.
ΙΙάς παραγγελιοδότης λαμβάνει και έγ
γραφον έγγύησιν περί διατηρήϊεως τής
λευκότητος τών σκευών έπί δέκα έτη.

6 μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδας,
6 περούνια μονοκόμματα,
ιΐ κοχλιάρια τή; σούπα; έκ τού άγγλο·
βρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τού καφέ έπίσης,
I μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άκουμίιστήρια τών μαχαιρών έκ τού
αύτού μετάλλου,
6 αγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροθήκην ή ζακχαροθήκην,

t

6
6
6
3
1
2
1

κομψώς είργασμενα φιλτζάνια,
ώοθήκα;,
κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
ζακχαροθήκαί μικρά;,
τρυπητόν τού τείου,
πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αίθουσαν,
δίσκο; 30 έκατ. μεγέθους.

“ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΔΗΓΟΣ

ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΗΣ

ΣΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛ2ΣΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

64 τεμάχια έν θλ<;>.

Είς άπόδειςίν οτι ή παρούσα γνωστοποίησί; μου δέν βασίζεται έπί άγυρτ ία ς υποχρεούμαι δημοσία, εάν ή συσκευή
αύτη δέν άρεση τώ αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘I) έπιΊυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανθή,
2σ<;> ύπάρχουσιν άκόμη τοιαύται συσκευαί,
μετά πάσης πεποιΟήσεω; καί κατ’ εύΟεΐαν πρός τόν

περιέχων

σύντομου γραμματικήν, διαλόγους
καί
ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΔΙΑ ΗΕΡΙΙΙΓΙΙΤΑΣ

AV1ES II. ScHIFFAMTSOASSE 20a.
Παρ’ έμοί εΰρηται, άντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κόνις άςιόλογος πρδς κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.
'Γποκαταστήματα έν Λονδίίιιρ καί
ΙΙαρισίοις.
[οο

Έν Λειψία 1882.

XX'.
Τιμή μάρκα
*
2.

ΣΙΙΟΤΔΑΣΤΑΣ.

J. II. Rabinowicz είς Βιειυηΐ’,
Κεντρικήν αποθήκην τού Άγγλο-βρεταννικού εργοστασίου

Μετάφρασις Θεοδώρου X. Φλώρα
Σιατιστάος;.

Μετά οκτώ δίχρωμων πινάκων.

αναγνώσματα,

Συγγραφεύς Κάρολος: Βήδ, εκδότης
C. A. Koch έν Λειψία.

18S2. — Τιμή μάρκαι 2'/2·
C. A. Koch’s Verlag in Leipzig.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Έξεδόθη κατ’ αύτάς είς βιβλίον τό “Άσμα τοΰ Χιαβάθα” τοΰ διάσημου

’Αμερικανού ποιητοΰ LONGFELLOW έν ελληνική μεταφράσει. Τδ βιβλίον
τοΰτο (έκ 15'/i τυπογραφικών φύλλων) κεκοσμημένον διά τή; είκόνος τοΰ
ποιητοΰ καί άλλων εικόνων καί κομψώς δεδεμένον μέ τά φύλλα επίχρυσα,
πωλείται άντί φράγκων 6.50. — Οί έπιΟομοϋντε; ν’ άποκτήσωσιν αύτό παρα
καλούνται ν’ άποτανθώσιν είτε κατ’ εύθεΐαν πρός τήν διεύθνναιν τοΰΈοΛερον

(Leipzig.

Φ. ΤΕΡΚΣ

Elster-Strasse 19) είτε πρός τά κατά τόπους βιβλιοπωλεία.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι
τή 1113 καί 15j27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δΐ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

Ζη τούνται οί αριθμοί τοΰ "ΕΣΠΕΡΟΥ” 5. 6. 17 καί 18, προσφέρονται
δέ οι’ έκαστον αύτών καλώς διατηρούμενου αντίτυπου φράγκα 2. Οί
έχοντες τούς άριθμούς τούτους διαθεσίμους καί θέλοντες νά τούς πωλήσωσι
παρακαλοΰνται νά τούς πέμψωσιν (έλευθέρους ταχυδρομικού τέλους) είς
τήν ύΤίΰθΐΊσΐί' του' Eowtpou (Leipzig. Elster-Stkasse 19) ή νά παραδώσωσιν αύτούς είς τάς κατά τόπους επιστασίας, αιτινες συνεννοούνται κατ’
εύθεΐαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ· κ. ’Αριστόδημο; Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. A. I.
Σαρεγιάννη;.
1ΒΡΑ1ΛΑ’ κ. Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ’
κ. Διον. I. .Μηλιαρέσης. ΙΪΟΡΑΒΙΑ’ κ. Νικόλαος Καραόίας, ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ’
κ. Νικ. Κουκλέλη;. Γ1ΟΤΡΓΕΒΟΝ’ κ. Εύθυμ. Πεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡ1ΝΟΝ ’
κ. I. Λ. Σακελλαρίδης.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ’ κ. ’Ιάκωβος Νάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ’ κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ’ κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Λοάέρδος. ΓΕ1ΣΚ’ κ. Π. Α. Άςιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ ·
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλο;. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ
*
κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ’ κκ. ’Αδελφοί Κωνστα.τινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Α. Καρβούνης. ΠΟΤΙΟΝ ·
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Ίωάν. Α. ΓΙερόάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ·

ΕΠ1ΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

1ΌΤΣΤΣΟΤΚ1ΟΝ Βουλγαρία;’ κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕ1ΡΑ1ΕΤΣ· κ. Δημ. Καρααπόρος. ΚΕΡΚΤΡΑ· κ. 1. Να3ούλης. ΖΑΙίΤΝΘΟΣ· κ. Ν. Παππαδόπουλο;. ΒΩΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωρης, ιατρός.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΤΠΤΟΣ · κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου ' 0 ΦοΙνί;” έν Άλεςανδρείφ.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Γεώργιος Γεωργούλης. ΚΑΑΚΟΤΤΤΑ κ. Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.

ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόςενος τή; ' Ελλάδος.

Κ2ΝΣΤΑΝΤ1ΝΘΤΠ0ΛΙΣ· κ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΣΜΤΡΝΙΙ·
κκ. Δεκίπρης και Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ’ κ. Σ. Γράσσο;, βιβ
λιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ ’ κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΤΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών
Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ’ Αίδεσ. Άνανίας Άλεςανδρίδης. ΣΑΜΟΣ’ κ. Σταματιάδης, έφορος τή; Σαμιακή; Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστοφόρου.
ΑΜΙΣΟΣ·'Κ. Λαναράς, ιατρός.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι,
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής
ετήσιας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεΐαν είς τήν διεύθυνσιν
(Elster-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΊΊΛι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Ι ό φύλ
λου άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικώυ τελών.

ΑΕΪΚ2ΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ.
κ. ’Ιωάννης Πιερίδης.

II ΔΙΕΪΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

Παπαδάκης. A.APNAS’

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου ■ Β. Σ1ΓΙΣΜ0ΓΝΔ0Ϊ έν Βερολίνο,> καί Λειψία. — Ί'ύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.

ΖΝ

κ. Γ. θ. Σκρινής.

