
Ετος Β'.
Εκόϊόίται 

τί 1/13 καί 15/27. 
έκάστου μήνις.

s*  Έν ΛΕΙΨΙΑ·, τή 1 13 Φεβρουάριου 1883
Τιμή ί’τησία Φρσγκ. 40.

προπληρωμένη Μάρκ. 32. Αρ. 4θ.
tig χρυσό»·. Ρούίλ. 16.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

'U<hj~0g T,is’ Παλαιστίη/ί (συνέχεια). — Φίλιπποι (συνέχεια καί τέλος). — Ή 
Κυρία Ιουλία ’ΕιΓμ. Άιίάμ. — ΑΙ Καλάμαι χαΐ τό γραχκικόι· ι/ροίριοί'. — Άρχαιο- 
λοχικαΐ άιακαλί·ψεΐ£ ίν Ayxia. — Τό ν'ανάγιοτ rig Κιμβρίαβ- — ΙΠριήχι/σιβ ίν Αία 
Γουίυέα. Μιχαήλ ό ΠαλαιολΛγος (συνέχεια). — Πολιτική Έπιθΐώρηοιι· — ΟίκοϊΌ- 

μική ΈπιΟίοιρηιί^. — Διαγόρα. — Γραμματοκιβώτιο»· τοΰ ' Εσπέρου. — Προβλήματα 
καί ZvOfig.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Η Ιερουσαλήμ. — Ιουλία Έόμ. Άόάμ. — 1Ί·ι·ιιΓκε^ Παλαιστίι ^. — Αί Καλάμια 

καί τό γρα/κικόυ γροΰριο»·. — ΑΙικλοϋχαβ-Μακλάϋ. — Ή Κιμβρία.

Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.
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ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
Ύπό Ί. Γ. Δ. Φωκυλίοου.

(Μετά είκόνιον.)

(Συνέχεια.)

Τώ 1099 οί Σταυροφόροι έγένοντο κύριοι τής 
Ιερουσαλήμ διαπραξάμενοι φρικώδη σφαγήν τών 

Μωαμεθανών, διαρζέσασαν μίαν εβδομάδα, καθ’ 
ήν ύπέρ τάς 70,000 Μωαμεθανών έσφάγησαν. 
Πρώτος δέ βασιλεύς τής Ιερουσαλήμ έγένετο 
Γοδοφρεΐδος ό Βουϊλλώνος. Ίώ 11S7 ή Ιερου
σαλήμ περιέρχεται είς τάς χεΐρας τοΰ Σαλα
δίνου, δστις γενναίως φερόμενος, καί μή θέλων 
νά μιμηθή τούς μαχητάς τοΰ Γοδοφρείδου, οί
τινες βαρβάρως καί άπηνώς προσηνέχθησαν τοΐς 
όμοθρήσκοις αύτοΰ, έμετρίασε τά δεινά τοσούτων 
ατυχών οικογενειών, άποδοΰς ταΐς μέν μητράσι 
τά τέκνα, ταΐς δέ συζύγοις τούς συνεύνους, οί- 
τινες έγένοντο αιχμάλωτοι. Πολλοί τών Σταυ
ροφόρων έγκαταλιμπάνοντες τά πολυτίμητα αύ
τών πράγματα, έφερον έπ’ ώμων, οί μέν τούς 
έξησθενημένους έκ τής ήλικίας γονείς αύτών, οί 
δέ τούς ασθενείς φίλους.

Ό Σαλαδΐνος κατανυγείς προς τήν θέαν ταύ
την άντήμειψε τήν αρετήν καί τήν ευσέβειαν 
τών έχθρών αύτοΰ διά πλουσίων καί δαψηλών 
ελεημοσυνών, επιτρέψας προς τούτοις είς τδ 
τάγμα τών Ίωαννιτών νά διαμείνη έν τή πόλει, 
ΐνα περιθάλπη τούς ασθενείς τούς μή δυναμένους 
ν’ άπέλθωσιν ένεκα βαρέων νοσημάτων.

Τώ 1229 ή Ιερουσαλήμ παρεδόθή ύπο τοΰ 
Σουλτάνου Μάλεκ-έλ-Κάμελ τώ αύτοζ.ράτορι 
Φριδερίζω Β'. άλλ’ έπανή/.θε καί αύθις εις τάς 
χεΐρας τών Μωαμεθανών (1244). Ακολούθως 
διέμεινεν ύπδ τήν έςουσίαν τών Σουλτάνων τής 
Αίγύπτου καί τής Συρίας διαφόρων δυναστειών, 
άχρις ού τώ 1517 έκυριεύθη ύπδ τών Τούρκων 
έπί Σελήμ τοΰ Λ'.

Τώ 1832 ό Ιβραήμ-πασάς έγένετο κύριος 
τής Ιερουσαλήμ. ΊΙ ένταΰθα διοίκησις αύτοΰ 
ωφέλησε λίαν τδν τόπον, περιορίσασα τούς άτι- 
θάσσους φελλάχους καί έπενεγκοΰσα τήν ένταΰθα 
ασφάλειαν.

’Αλλ’ άπδ τοΰ 1840 επανήλθε καί αύθις ύπδ 
τήν έςουσίαν τών Τούρκων, ύφ’ ήν διατελεΐ μέ- 
ΖΡι ‘ή’ σήμερον.

Έπ’ εσχάτων πολλά έπίσημα πρόσωπα έπε- 
σζέφθησαν τήν Ιερουσαλήμ, είσί δέ ό μέγας, 
δοΰξ τής 'Ρωσσίας Κωνσταντίνος ό πρίγγιψ τής 
Ούαλλίας ’Αλβέρτος Έδουάρδος, ό πρώην βα
σιλεύς τής Ισπανίας Άμεδαΐος, ό πρίγγιψ καί 
διάδοχος τής Γερμανίας Φριδερΐκος Γουλιέλμος, 
ό Αύτοκράτωρ τής Αύστρίας Φραγγΐσκος Ιω
σήφ Α’. ό μέγας δούς τή: 'Ρωσσίας Νικόλαος, 
οί δοΰκες τοΰ Μεκλεμβούργου καί τοΰ Όλδεμ- 
βούργου, δ πρφην πρόεδρος τών'Ηνωμένων Πο
λιτειών τής ’Αμερικής Όδ. Γράντ, ό αύτοκράτωρ 
τής Βρασιλία; δον Πέτρος, ό διάδοχος τής 
Αυστροουγγαρίας άρχιδοΰξ 'Ροδόλφος καί οι με
γάλοι δοΰκες τής 'Ρωσσίας Σέργιος καί Παύλος 
αδελφοί τοΰ νΰν αύτοκράτορος, καί Κωνσταν
τίνος έςάδελφος αύτοΰ.

II ΠΡΕΣΒΥΓΕΜΙΣ 1ΕΡ0ΥΣΑΛΙ1Μ.

'Η 'Ιερουσαλήμ έγένετο τδ άντικείμενον τών 
έρευνών διαφόρων σοφών, οίτινες έπειράθησαν 
συνάπτοντες τάς γραφικά; μαρτυρίας μετά τών 
μαρτυριών τών Ιουδαίων συγγραφέων ν’ άνοι- 
κοδομήσωσι τήν Ιερουσαλήμ, οΐα ήν πρδ τής 
έπί Τίτου καταστροφής. Ένταΰθα μνείαν ποιη- 
σόμεθα τών κυριωτέρων άποτελεσμάτων τών σο
φών έρευνών τών άνδρών τούτων.

'Η Ιερουσαλήμ έκειτο άπδ τής έποχής τοΰ 
Δαβίδ καί τοΰ Σολομώντο; έπι τριών λόφων, 

Σιών, ’Άκρα; καί Μωρίας. 'Η Σιών κεΐται πρδς 
νότον τής πόλεως, καί είναι ό πλέον έκτετα- 
μένος καί ύψηλότερο; λόφος. ’Απέναντι τής 
Σιών, ΒΛ, έκειτο ό δεύτερος λόφος, οστις ήν 
ήττον ύψηλός, καί ούτινος οί Εβραίοι έγένοντο 
κύριοι πιθανώς άπδ τών πρώτων τής κατακτή- 
σεως χρόνων. 0 λόφος ούτος δέν φέρει ιδιαί
τερον έν τή Γραφή δνομα. βραδύτερον βμως έκ 
τοΰ επ’ αύτοΰ φρουρίου τοΰ υπδ Άντιόχου τοΰ 
Επιφανούς κτισθέντος, έκλήθη ούτος ’Άκρα.

Καί ή μέν Σιών έκλήθη άνω πόλις, ή δέ 
’ Ακρα κάτω πόλις, έχωρίζοντο δέ άπ’ άλλήλων 
διά τής φάραγγος τών Τυροποιών. Πρδς άνα- 
τολάς τής πόλεως ήν ό τρίτος λόφος, καλούμενος 
Μωρία, έφ’ ού ήν ό ναός. Έχωρίζετο δέ τδ 
κατ’ άρχάς άπδ τής Άκρα; διά πλατείας φά
ραγγος ήν έπλήρωσεν άκολούθως Σίμων δ Μακ- 
καβαΐος, χαμήλωσα; τδ ύψος τής '"Άκρας ούτως, 
ώστε οί δύο λόφοι άπετέλεσαν ένα μόνον.*)  'Ο 
λόφος Μωρία ήν τδ κατ’ άρχάς άνώμαλος, ή 
δέ επιφάνεια αύτοΰ, δέν έπήρκ.ει είς τάς αναγ
καία; τοΰ ναοΰ οικοδομάς. ΊΙ Σολομών ήγειρε 
τοίχον εκ τοΰ πυθμένος τής πρδς άνατολάς κοι
λάδας καί έπλήρωσε χώματος απαν τδ έσωτε- 
ρικδν διάστημα, όπως αύξήση τήν έπιφάνειαν 
τοΰ λόφου. Προς άρκτον ύπήρχε τέταρτος λό
φος, δν ό Άγρίππας Α'. συμπεριέλαβε μετά τοΰ 
λοιπού τής πόλεως μέρους καί οστις έκαλεϊτο 
Βεζεθά (καινή πόλις = Νεάπολις).

Κατ’ Ίώσηπον ή Ιερουσαλήμ, έκυκλοΰτο έπί 
τής έποχής αύτοΰ ύπδ τριών τειχών. Τδ πρώτον 
τδ καί πρεσβύτατον περιεκύκλου τήν Σιών καί 
μέρος τοΰ Μωρία. Τδ βόρειον αύτοΰ μέρος ήρ- 
χετο άπδ τοΰ Ιππικού καλουμένου πύργου, έξε- 
τείνετο πρδς τδν Ξυστόν καί έληγεν είς τήν 
δυτικήν τοΰ ιερού στοάν.

Ιο τείχος τοΰτο διεχώριζε τήν άνω πόλιν 
άπδ τής κάτω. Πρδς δυσμάς τδ τείχος τούτο 
οιήρχετο διά τόπου καλουμένου Βηθσώ καί έξε- 
τείνετο μέχρι τής πύλης τών Έσσηνών. Εν
τεύθεν δέ τρεπόμενον πρδς νότον ύπέρ τήν πηγήν 
τοΰ Σιλωάμ κάντεύθεν έκκλίνον πάλιν πρδς άνα
τολάς πρδς τήν κολυμβήθραν τοΰ Σολομώντος 
καί διήκον μέχρι χώρου τινός καλουμένου Όφλα, 
συνήπτετο μετά τής άνατολικής τοΰ Ιερού στοάς. 
Τδ τείχος τοΰτο άνηγέρθη ύπδ τών βασιλέων 
Δαβίδ καί Σολομώντος.

Τδ δεύτερον τείχος άρχόμενον άπδ τής πύ
λης Γεννάθ ή τών κήπων, κειμένης έν τώπρώτω 
τείχει πρδς άνατολάς τοΰ 'Ιππικού, προεχώρει 
άρκτικώς τής πόλεως. εΐτα δέ τρεπόμενον πρδς 
άνατολάς έτελεύτα είς τόν πύργον Αντωνίαν, 
ύψούμενον παρά τήν βορειοδυτικήν τοΰ ιερού 
γωνίαν. Τδ τείχος τοΰτο άνηγέρθη ύπδ τών 
βασιλέων Ίωνάθαν, Έζεκίου καί Μανασή.

Ιο τρίτον τεΐχος άρχόμενον άπό τοΰ Ιπ
πικού έξετείνετο κατ’ εύθεΐαν πρδς άρκτον μέχρι 
τοΰ ψηφίνου πύργου, εΐτα δέ τρεπόμενον πρός 
άνατολάς διήρχετο έμπροσθεν τών μνημείων τής 
βασιλίσση; τών Άδιαβηνών Ελένης, καί διά 
σπηλαίων βασιλικών μηκυνόμενον, συνήπτετο τέ
λος μετά τοΰ άρχαίου έπί τής φάραγγος τών 
Κέδρων τείχους. Τδ τρίτον τοΰτο τεΐχος άνη
γέρθη δώδεκα μετά τήν σταύρωσιν τοΰ ’Ιησού 
έτη έπί τοΰ βασιλέως Άγρίππα τοΰ Α'.

Έκ τής διευθύνσεως τοΰ δευτέρου τείχους, 
έξήρτηται ή αύθεντικότης τοΰ Γολγοθά ζαί τοΰ 
άγιου Τάφου. Γίνώσζομεν κατά τήν Καινήν Δια
θήκην δτι ό τόπος ένθα έσταυρώθη ό Κύριος 
ήμών καί δ τάφος έν ω έτάφη έζειντο έξω τής 
πόλεως, δθεν έπειδή ό Ίώσηπο; δέν περιγράφει 
λεπτομερώς τήν διεύθυνσιν τοΰ τείχους τούτου,

*) Duos colles immensum editos claudebant muri.
Tac. Hist. V. 11. 

υπάρχουσί τινες, πρδ πάντων Γερμανοί ζαί 
γλοι, οίτινες έζμεταλλευθέν
Ιουδαίου ιστορικού έδωκαν 

θυνσιν δλως αυθαίρετον καί 
τής πόλεως τον Γολγοθάν καί 
Κατά τήν διεύθυνσιν ταύτην 
χριστιανών δέν είναι ό ύπδ 
μνημονευόμενος, επομένως ό -

Munk δσ 
λέγει έν 
εστι · 
τοΰ 

π,-........-ΐΆγ.
τε: τήν σιωπήν τοΰ 
εις το τεΐχος διεύ- 

περιέλαβον έντδς 
τόν άγιον Τάφον, 
ό Γολγοθάς τών 

> τοΰ Ευαγγελίου 
τόπο: ούτος ζητη- 

:ΐς έγένετο ήχώ 
τω σύμπαντι αύτού, 

ν' άποκλείση τις τόν 
δευτέρου τείχους τής

τέος άλλαχοΰ. Ο 
τής γνώμης ταύτης. 
οτι πάνυ δυσχερές 
σ η μ ε ρ ι ν ό ν Γ ο λ γ ο θ ά ν 
Ιερουσαλήμ.

Πλήν μόνη ή έπισκόπησις τών τόπων άρκεΐ 
νά άνατρέψη τήν φανταστικήν ταύτην διεύθυνσιν 
τοΰ δευτέρου τείχους γενομένην ύπδ τών πολε
μίων τών χριστιανικών παραδόσεων καί άποδείξη

- ' - - ' - ' '' ' γ καί τού άγιου
τών Χριστιανών, ή δέ σιωπή τοΰ Ίω- 

ούδέν παραβλάπτει τάς χριστιανικά;
Κατά τής γνώμης αύτών ταύ- 

μετά παραδειγματικής ακρίβεια; ό

τήν αύθεντικότητα τοΰ Γολγοθά
Τάφου 
σήπου κατ’ 
παραδόσεις, 
της έγραψε
Schultz, πρόξενος τής IIρωσσίας έν Ιερουσαλήμ, 
εκοους σπουδαιότατου σύγγραμμα περί τής το
πογραφίας τής 'Ιερουσαλήμ, έτι δέ καί ό’Άγ
γλος ιερεΰ; Williams (Holy cityi άποδείξαντε; 
πληρέστατα τήν γνησιότητα καί αύθεντικότητα 
τοΰ Γολγοθά καί τοΰ άγιου Τάφου. Τά νΰν δέ 
ούδείς ύπάρχει ό άμφιβάλλων περί αύτών.

Ιών πυλών τής Ιερουσαλήμ γίνεται μνεία 
πρδ 

τή Βιβλίο τοϋ Νεεμίου, άλλ’ είναι 
ή θέσις έκάστης αύτών

έν οιαφόροις τής Γραφής χωρίοις, 
δέ έν 
νατον 
δέ αί

πάντων
άού- 
είναι

ΙΙύλαι άρκτικαί. 
άρχαΐα ή πρώτη. 
Έφραίμ ή Βενιαμίν, 
γωνίας.
Πύλη δ υ τ ι κ ή. 
φάραγγος.
Πύλαι μέση μβρι ναί. 
κοπριάς.
~ηγής ή Πόλη τοΰ ’Άϊν. 
Π ύλαι άνατολικαί. 
υδατος.
ίππων, 
προβατική.

νά όρισθή
c -

Α'.
1. Πύλη
2. Πύλη
3. 11 ύλη

Β'.
4. II ύλη 

Γ'.
5. Πύλη
6. II ύλη 

Δ'.
7. Πύλη
8. Πύλη
9. Πύλη

10. II ύλη ίχθυϊρά ή ίχθυϊκή.
Παρά τοΐς άρχαίοις Εβραίοι; 

α! αύταί τή παρά τοΐς Έλλησιν 
παρά Ρωμαίοι; FORUM, ένθα ό 
λεως σ’ονέρρεεν, οι μέν χάριν σπουδαίων υπο
θέσεων οί δέ χάριν τέρψεως καί διασκεδάσεως.*)

II περιφέρεια τής άρχαίας Ιερουσαλήμ μετά 
τήν άνέγερσιν τοΰ τρίτου τείχους ήν κατ’ Ίώ
σηπον 33 σταδίων άπερ ζατά τδν ύπολογισμόν 
τοΰ D’Anville άποτελοΰσι 2493 όργυιάς ζαί 
2 πόδας. Έκαταΐος ό Αβδηρίτης παρά τώ 
Ίωσήπφ**)  προσδιορίζει τδν άριθμδν τών κα
τοίκων τής Ιερουσαλήμ έπί τής έποχής ’Αλε
ξάνδρου τοΰ μεγάλου είς 120,000 ψυχών. Ό 
άριθμδς ούτος έποίζιλεν άναμφιβόλω; ζατά δια
φόρους καιρούς, άλλ’ ούδαμοΰ περί τούτου εύρί- 
σζομεν διδόμενα θετικά.

ησαν 
ά τω

II ΕΙΠΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.

Ίό έδαφος τής Ιερουσαλήμ, ύποστάν τοσαύτας 
άνατροπάς, μετεποιήθη σφόδρα. "Ενεκα τούτου 
είναι δυσχερές, πολλάκις δ’ άδύνατον ν’ άνάγ- 
νωρίση τις τάς άρχαίας τοποθεσίας έν τή σημε
ρινή Ιερουσαλήμ. 1ά ύψη πολλαχοΰ έταπεινώ-

·) Ίεροσ. Γρηγ. Παλαμά. Σελ. κστ'.
**) Κατά Άπίιονος α'. 22. 

θησαν, ή φάραγξ τών τυροποιών έπληρώθη, 
μόλις δέ μικρόν τι αύτής ίχνος σώζεται παρά 
τήν πηγήν τοΰ Σιλωάμ. ΊΙ Ιερουσαλήμ δέν 
κατέχει πλέον πάντα τον άρχαίον περίβολον, 
διότι το δρος Σιών κατά μέγα μέρος μένει έξω 
τής πόλεως. Φαίνεται ο’ δτι άπδ τής έποχή; 
τοϋ Άοριανού τού άνακτίσαντος τήν Ιερουσαλήμ, 
ή πόλις αύτη έσχε τήν αύτήν σχεδόν εκτασιν.

Ή Ιερουσαλήμ εγείρεται έπί οροπεδίου τι- 
τανώδους όλίγον γονίμου καί άνύδρου, περικυ- 
κλουμένη άπ’ άνατολών, νότου καί δυσμών ύπδ 
κοιλάδων. Πρδς άνατολάς, μεταξύ τής πόλεως 
καί τού όρους τών ’ Ελαιών, εινε ή κοιλάς τοΰ 
Ίωσαφάτ, πρδς νότον ή φάραγξ τών υιών Έννόμ, 
καί προς δυσμάς ή φάραγξ Γειών, ή ήττον βα- 
θεΐα τών δύο άλλων· κεΐται δέ έπί τής 31 °,47 
βορείου πλάτους καί 32°,54.45 άνατολιζοΰ μή
κους εκ ΙΙαρισίων καί 770 μέτρα υπέρ τήν έπι- 
φάνειαν τής Μεσογείου. Σχηματίζει δέ είδος 
τραπέζης ής ό μεγαλείτερος άξων είπε άπ’ άνα
τολών προς δυσμάς.

Τό τεΐχος, δπερ τά νΰν περικυκλοΐ τήν Ιε
ρουσαλήμ, έκτίσθη τώ 1534 έπιταγή τοΰ Σουλ
τάνου Σουλεϊμάν· έχει δέ ύψος μέν 40 ποδών, 
πλάτος δέ 3; τδ τεΐχος τοΰτο έμπεριέχει επτά 
πύλας, αΐτινές είσιν αι έξής· 1) Ή πύλη τοΰ 
Δαβίδ (ΙΙάπ-έλ-χαλήλ, πύλη τής Χεορώνος), 
κειμένη είς τδ δυτικόν τεΐχος. Διά τής πύλης 
ταύτης εισέρχονται είς Ιερουσαλήμ οι ές’Ιόπης 
έρχόμενοι, έξ οΰ καί τό παρ’ Εύρώπαίοις όνομα 
αύτής, πύλη τής Ίόπης. Πρδς βορράν- 2) ή 
πύλη Δαμασκού (πάπ-έλ-Σάμ, πύλη Δαμασκού 
καί Πάπ-έλ-’Αμούδ, πύλη κίονος) άγουσα είς 
Ναζαρέτ καί Δαμασκόν. Μικρόν κατωτέρω 
ύπάρχει 3) έτέρα πύλη μικρά, πρότερον πεφρα- 
γμένη ούσα. ΊΙ πύλη αύτη εινε ή άλλοτε 
πύλη τοΰ ΊΙρώδου ή πύλη Εφραίμ, τά νΰν 
πάπ-έλ-ζάχαρη (πύλη άνθέων). Έν τή άνατολική 
τοΰ τείχους πλευρά εινε 4) ή πύλη τής Ι’εθση- 
μανής, άγουσα είς τήν κοιλάδα Ίωσαφάτ, τδ 
όρος τών Ελαιών καί είς τδν Ίοροάνην. Μικρόν 
άπωτέρω τής πύλης ταύτης έν τή αύτή πλευρά 
εινε 5) ή χρυσή πύλη (πάπ-έλ-δαχιριέ) τά νύν 
πεφραγμένη. Έν τή μεσημβρινή πλευρά εινε 
6) μικρά τις πύλη, πάπ-έλ-μαγάριπε (πύλη τών 
’Αφρικανών) καλουμένη καί άγουσα είς τήν 
κολυμβήθραν τοΰ Σιλωάμ· 7) ή πύλη τής Σιών 
(πάπ-νέμπι Δαχούτ, ή πάπ-έλ-σαχγιούν). Ό 
βουλόμενος δύναται νά περιέλθη τδ τεΐχος τής 
Ιερουσαλήμ, ή δέ περιδρομή αύτοΰ διαρκεΐ μίαν 
ώραν καί Βν τέταρτον.

Ή Ιερουσαλήμ διατέμνεται ύπο πολλών 
όδών, ών αί κυριώτεραι εινε αί έξής· 1) ή άπδ 
τής πύλης τοΰ Δαβίδ άρχομένη καί διερχομένη 
έμπροσθεν τοΰ φρουρίου καί τής άγοοάς καί 
λήγουσα είς μίαν τών θυρών τοΰ Χάραμ-ές-Σερίφ. 
Ή όδδς αύτη έκαλεΐτο τδ πάλαι δδδς τοΰ Δαβίδ· 
2) ή άπό τοΰ λατινικού μοναστηριού άρχομένη 
ζαί μετά μικράν περί τά μέσα έκζλισιν πρδς 
βορράν είς τήν πύλην τής Γεθσημανής καταλή- 
γουσα. Έν τή όδώ ταύτη εύρίσκεται ή Via 
dolorosa (δδυνηρά όδδς) άπδ τής έποχής τών 
Σταυροφόρων ουτω καλουμένη· 3) ή άπδ τής 
πύλης Δαμασκού άρχομένη καί διερχομένη 
πρδς άνατολάς παρά τδν ναόν τής Άναστάαεως 
καί είς τήν πύλην τής Σιών τελευτώσα.

Ή Ιερουσαλήμ διαιρείται τά νΰν είς τέσσαρας 
συνοικίας, καί ή μέν πρώτη καλείται συνοικία 
τών Χριστιανών (Χάρατ-έλ-Χ ασάρα), έν ή οίκοΰ- 
σιν οί Χριστιανοί καί εύρίσζονται τά πλεΐστα 
τών χριστιανικών μοναστηρίων καί ό άγιος Τά
φος· κατέχει δέ τδ βορειοδυτικόν τής πόλεως 
μέρος. ΊΙ δεύτερα συνοικία καλείται Χάρατ-έλ- 
μουσλιμίμ (συνοικία τών Μωαμεθανών), έν ή 
οίκοΰσιν οι Μωαμεθανοί. Έν τή συνοικία ταύτη 

εύρίσζονται τά προξενεία τής’Αγγλίας, τής Γερ
μανίας ζαί τής Ιταλίας, τδ διοικητήριον καί τδ 
Όμάριον τέμενος· κατέχει δέ τδ βορειοανατολικόν 
τής πόλεως μέρος. ΊΙ τρίτη συνοικία καλείται 
Χάρατ-έλ-'Άρμαν (συνοικία τών’Αρμενίων), ένθα 
εινε τό μέγα τών ’Αρμενίων μοναστήριον, τδ 
Αυστριακόν προξενεΐον καί τδ Αύστρο-ούγγρικδν 
ταχυδρομεΐον · κατέχει οέ τδ νοτιοδυτικόν τής 
πόλεως μέρος. ΊΙ τετάρτη τέλος συνοικία κα
λείται Χάρατ-έλ-Γιαχοϋδ (συνοικία τών Ιου
δαίων), έν ή οίκοΰσιν οί Ιουδαίοι· εινε δέ τδ 
ζοφωοέστερον ζαί νοσερώτερον τής πόλεως μέρος 
ζαί κατέχει τδ νοτιοανατολικόν αύτής μέρος.

ΊΊ Ιερουσαλήμ δέν έχει πηγήν, έκτος τής 
τοΰ Σιλωάμ καί τοΰ ’Άϊν-έσ-Σίφα. Οί κάτοικοι 
άναγζάζονται ν’ άποταμιεύωσιν έν δεξαμεναΐς τδ 
ύέτιον ύδωρ. Έκάστη σχεδόν οικία εχει μίαν 
δεξαμενήν. Αί πλεΐσται τών δεξαμενών τούτων 
κενοΰνται περί τά τέλη τοΰ θέρους, τάς άρχάς 
καί τά μέσα τοΰ φθινοπώρου καί δύνανται κατα 
τι νά παραβληθώσι πρδς έλη μικρά μέν άτινα 
όμως ένεκα τοΰ άριθμοΰ αύτών έπιδρώσιν ου 
σμιζρδν έπί τής καθαρότητας τής ατμόσφαιρας, 
μολύνοντα αύτήν διά τών άναθυμιάσεων τών έκ 
τής ίλύος των άναδιδομένων. Αι δεξαμεναι 
αυται εινε λίαν πιθανώς ή κυριωτέρα ή μάλλον 
ή μόνη αιτία τής έπικρατήσεως κατά τοΰς μήνας 
Αύγουστον, Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον τών 
έλωοών πυρετών ύφ’ δλα; αύτών τάς μορφάς. 
Ού σμικρόν βεβαίως συντελεί είς τήν έπικράτησιν 
αύτών καί τδ εύμετάβλητον τής νυχθημέρου 
θερμοκρασίας τής πόλεως. Αί δφθαλμίαι εινε 
έπ’ ίσης συνήθεις πρδ πάντων κατά τοΰς τρεις 
προμνημονευθέντας μήνας· μεθ’ ολην δέ τήν 
ρυπαρότητα τής πόλεως. έπιδημίαι σπανιώτατα 
έπισζήπτουσιν. Ό έπόμενος πίνα- δείκνυσι τήν 
μέσην θερμοκρασίαν τής Ιερουσαλήμ. Κατ 
’Ιανουάριον 8°31 (τοΰ έκ. θερμ.), Φεβρουάριον 
9"3, Μάρτιον 14", ’Απρίλιον 15"4, Μάΐον 21", 
Ιούνιον 22"7, Ιούλιον 23"7, Αύγουστον 24°5, 
Σεπτέμβριον 22"3, ’Οκτώβριον 21 "υ, Νοέμ
βριον 16", καί Δεκέμβριον 9°9.

Χιών καί χάλαζα πίπτουσιν άπδ καιρού είς 
καιρόν είς Ιερουσαλήμ. Κατά μέσον δρον αι 
βρο/εραί ήμέραι διανεμητέαι ούτοι· τρεις ήμέραι 
βροχεραί τον ’Οκτώβριον, έξ τδν Νοέμβριον, έν
δεκα τόν Δεκέμβριον, δέκα τδν Ιανουάριον, οκτώ 
τόν Φεβρουάριον, έξ τδν Μάρτιον καί τέσσαρες 
τδν ’Απρίλιον, δήλον 3τι 50 ήμέραι βροχεραί.

("Επεται συνέχεια.)

ΦΙΛΙΠΠΟΙ.
Ύπδ Π. Ματαρά) ζα.

(Συνέχεια και τέλος.)

"Ενα περίπου αιώνα μετά τδ μέγα τοΰτο 
συμβάν, δπερ τοσοΰτον έπέδρασεν είς τήν τύχην 
τής άνθρωπότητος, διότι συνήνωσεν ύπδ έν σκή- 
πτρον άπαντα τά έθνη τοΰ τότε γνωστού κόσμου 
καί έξωμάλυνε τήν όδδν τοΰ νέου θρησκεύματος, 
δπερ έν Έλλάδι προπαρασκευασθέν ύπδ τών με
γάλων ήμών φιλοσόφων, έπεφάνη έν Παλαιστίνη 
έν τοΐς ρείθροις τού Ίορδάνου καί έν Γολγοθά 
διά τοΰ Σταυρού ένέπηξε τήν νικητήριον αύτού 
σημαίαν· ένα περίπου αιώνα μετά τδ συμβάν 
τοΰτο ό κορυφαίος τών Αποστόλων Παύλος, 
έχων συνοπαδδν τδν Σίλαν, θειιυ πεισθεις όρα- 
ματι, διαπεραιοΰται έκ Τρωάδος είς Σαμοθράκην 
ζαί έκεΐθεν είς Νεάπολιν τήν σημερινήν Κα· 
βάλλαν, έπίνειον τότε τών Φιλίππων, όπόθεν 
κατηυθύνθη είς Φιλίππους, πρώτην πόλιν Εύρω- 
παϊκήν είς ήν έκήρυξε τδ Εύαγγέλιον καί ήν 
έπάτησαν οί πόδες τοΰ ύπέρ πάντα μοχθήσαντος 

πρδς έδραίωσιν καί διάδοσιν τής νέας πίστεως, 
ήτις οφείλει πολΰ άν όχι τδ πάν είς τήν αύτα- 
πάρνησιν, μεγαλοφυίαν καί άοκνον προσπάθειαν 
τοΰ πριν μεν διώκτου, κατόπιν φίλου καί οπαδού 
τοΰ έπί Ποντίου Πιλάτου τόν ένδοξον τής άτι- 
μώσεω; ύποστάντος θάνατον Θεανθρώπου Ισραη
λίτου. Έν Φιλίπποις, ώς διηγείται ό ίδιος 
Παύλος έν ταΐς Πράξεσιν τών Αποστόλων, διε- 
μεινεν ίκανάς ήμέρας καθ’ άς έκήρυξε τδν λόγον 
τοΰ Θεοΰ άρξάμενος άπδ τών γυναικών, εί; άς 
εύρεν δ χριστιανισμός πάσαν προστασίαν καί 
ύπεράσπισιν καί αιτινες έχρησίμευσαν έλλείψει 
δημοσιογραφικών κατά τήν έποχήν έκείνην δρ- 
γάνων οί διαπρύσιοι ζήρυκες τής θείας άπο- 
καλύψεως καί τών θαυμάτων τοΰ Σωτήρος. Ιή 
ήμέρα τού Σαββάτου έξελθόντες οί δύο ’Από
στολοι έξω τής πόλεως πλησίον τοΰ ποταμού 
όπου έσυνειθίζετο νά γίνηται προσευχή, προσειλ- 
κυσαν διά τής πειστικής αύτών διδασκαλίας είς 
τδν χριστιανισμόν γυναίκα τινα δνόματι Λυδίαν 
πωλήτριαν πορφύρας, ήτις έδέχθη τδ θειον βά- 
πτισμα μετά παντός τού οίκου αύτής. Προσέτι 
έθεράπευσαν δούλην τινά έχουσαν πνεύμα ΙΙύ- 
θωνος, ήτις προλέγουσα τά μέλλοντα παρείχε 
μέγα κέρδος είς τοΰς κυρίους της. Ίρόντες 
ούτοι οτι διά τής θεραπείας ταύτης έςέλιπεν ή 
έλπίς τοΰ κέρδους των συνέλαβον τδν Παύλον 
ζαί Σίλαν καί ιΰδήγησαν αύτοΰ; πρδς τοΰς άρ
χοντας ζαί στρατηγούς, λέγοντες δτι οί άνθρωποι 
έζεΐνοι όντες Ιουδαίοι έκταράττουσι τήν πόλιν 
καί διδάσζουσιν έθιμα, τά όποια δεν έπιτρέπεται 
είς ήμάς καθ’ δ 'Ρωμαίους νά παραδεχόμεθα 
ούδέ νά πράττωμεν. Σημειωτέα ή εκφρασις 
'Ρωμαίοι λεγομένη ύπδ Ελλήνων καί ίσοδυνα- 
μούσα τή σημερινή 'Ρωμηοί, ήτοι τήν ύπη- 
κοότητα καί ούχί τδ γένος 'Ρωμαίοι. Καί 
έφώρμησεν ό όχλος κατά τών κατηγορουμένων 
άποστόλων. Οί δέ στρατηγοί διασχίσαντες τά 
ίμάτια αύτών διέταξαν τοΰ ραβδούχους νά τοΰς 
φιλοδωρήσωσι παρά μίαν τεσσαράκοντα· κατόπιν 
τοΰς έφυλάζισαν καί παρήγγειλαν τφ ,δεσμοφύ- 
λακι νά τοΰ; φυλάττη άσφαλώς. Ούτος λαβών 
τοιαύτην παραγγελίαν, έβαλε τοΰς ταραξίας είς 
τήν έσωτέραν φυλακήν καί τοΰς πόδας αύτών 
ένέκλεισεν είς τδ ξύλον. Κατά δέ τδ μεσο
νύκτιον ό Παύλος ζαί Σίλας προσευχόμενοι 
υμνουν τδν Θεόν· έπηκροώντο δέ αύτών οί 
δέσμιοι· άφνω δέ σεισμός έγένετο μέγας', ώστε 
σαλευθεΐναι τά θεμέλια τοΰ δεσμωτηρίου, άνε- 
ώχθησάν τε παραχρήμα αί θύραι πάσαι καί 
πάντων τά δεσμά έλύθησαν. "Εξυπνος δέ γενό- 
μενος ό δεσμοφύλαξ καί ίδών άνεωγμένας τας 
θύρας τής φυλακής, σπασάμενος μάχαιραν έμελλε 
νά θανατώση έαυτδν νομιζων δτι εφυγον οι 
δέσμιοι. Άλλ’ ό Παύλος τδν έβεβαίωσε περί 
τοΰ έναντίου ζαί έλάλησεν αύτώ τον λόγον τοΰ 
Κυρίου, οστις δέν έπεσεν είς άγονον γήν άλλ’ 
έζαρποφόρησεν έν τή καρδία τοΰ δεσμοφυλακος 
καί προσείλκυσεν είς τδν Χριστιανισμόν αύτόν τε 
καί άπασαν τήν οικογένειαν του. 'Ημέρας δέ 
γενομένης οί στρατηγοί άποστείλαντες είς τήν 
φυλακήν τοΰς ραβδούχους καί κατόπιν αύτοί 
ούτοι αύτοπροσώπως μεταβάντες, άπέλυσαν τοΰς 
’Αποστόλους, οίτινες άνεχώρησαν, άφοΰ πρότερον 
έπεσζέφθησαν τήν προσηλιτισθεΐσαν πορφυρο- 
πώλιδα Λυδίαν. Έκ Φιλίππων μετέβησαν είς 
Άμφίπολιν καί ’Απολλωνίαν, καί έκεΐθεν είς 
Θεσσαλονίκην δπου ήν ή συναγωγή τών Ιου
δαίων.

’Εξέθεσα ταΰτα διά πολλών ένεκα τής πρό 
τινων έτών γενομένης άνακαλύψεως τοΰ μέρους 
δπου ήσαν αί εν λόγιο φυλακαί ή μάλλαν αύτής 
ταύτης τής φυλακής είς εκκλησίαν κατόπιν ύπδ 
τών χριστιανών μετατραπείσης. Πρδ πέντε πε
ρίπου έτών, ήτοι κατά Μάρτιον τοΰ 1877 χω
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ρικοί τινες ’Οθωμανοί άναζητούντες έν τοΐς έρει- 
πίοις τών Φιλίππων όπτάς πλίνθους, άνεκάλυψαν 
θόλον οικοδομής δν διαρρήξαντες έπί τή έλπίδι 
δτι ύπδ αύτόν Οά υπήρχε κεκρυμμένος θησαυρός 
είδον τοιχογραφίας αγίων. Μαθόντες τοΰτο πολ
λοί τών έν Καβάλλα καί Δράμα ομογενών καί 
’Οθωμανών προσέδραμον ινα ΐδωσι τό άναζα
λυφθέν. Οί πρώτοι μεταβάντες βεβαιοΰσιν ήμας 
δτι αί τοιχογραφία·, διετηροΰντο έν καλλίστη 
καταστασει. Δυστυχώς δμως ό τότε μητρο
πολίτης Δράμας, άνήρ άλλως τε λόγιος, έδειξεν 
άνήκουστον αδράνειαν καί ούδέν έπραξε πρός 
διάσωσιν τοιούτου έκκλησιαστικοΰ καί εθνικού 
κειμηλίου, άλλ*  έγκατέλειπεν αύτό εις τήν διά- 
κρισιν τών διαβαινόντων, ές ών πολλοί φανα
τισμό» κινούμενοι κατέστρεψαν τούς οφθαλμούς 
καί άλλα μέρη τών εικόνων, αΐτινες άποδει- 
κνύουσι τέχνην άρίστην.

’Αληθώς ή θέσις τοΰ παρεκκλησίου τούτου 
μαρτυρεί δτι ήτο ή έσωτέρα φυλακή, έν ή μετά 
τήν μαστίγωσιν έκλείσθησαν οί ’Απόστολοι, πρώ
τον διότι παραπλεύρως τοΰ δωματίου τούτου 
ύπάρχουσιν έτερα δωμάτια, καί όπισθεν αύτοΰ 
έρείπια έπίσης ετέρων, αί οέ τοιχογραφία·, παρι- 
στώσιν έν λεπτομερείς δσα έν Φιλίπποις ύπέ
στησαν καί έπραςαν οί 'Απόστολοι, ήτοι τόν 
ραβδισμόν αύτών, τήν πλύσιν τών πληγών των 
ύπό τοΰ δεσμοφύλακος, καί τήν βάπτισιν τούτου 
καί τών οικείων του, τήν θεραπείαν τής δούλης 
καί τά λοιπά.

Φαίνεται δέ οτι μετά τήν έπικράτησιν τοΰ 
χριστιανισμού έν Φιλίπποις οί χριστιανοί τόν 
τέταρτον ή πέμπτον τό πολύ αιώνα Μ. X. μετέ- 
βαλον τό δωμάτιον τής φυλακής είς παρεκκλήσιον 
δπου μεταβαίνοντες προσηύχοντο. Διά τοΰτο 
καί τό δωμάτιον τοΰτο δέν έχει σχήμα ναοΰ 
’Ορθοδόξου ούδέ χώρον θυσιαστηρίου, ούδέ ,τό 
ιερόν αύτοΰ είναι έστραμμένον προς Άνατολάς.

Άπο τής ένταΰθα έλεύσειύς μου δέν έπαυον 
άνακινών τό ζήτημα τοΰτο καί προτρέπων τούς 
οικείους αρχιερείς νά ένεργήσωσι τά δέοντα δπως 
καίτοι άργά λάβωσιν ύπό τήν κατοχήν των τό 
πολύτιμον τοΰτο λείψανον. Εύτυχώς οί λόγοι 
μου εύρον ηχώ εις τά φιλό μούσα καί πατριω
τικά αισθήματα τού Μητροπολίτου Δράμας, άν
δρός εύπαιδεύτου καί πολλαΐς άρεταΐς πεπροι- 
κισμένου, δστις έσπευσε νά γράψη τά δέοντα είς 
τό έν Κωνσταντινουπόλει Γίατριαρχεΐον, δπερ 
προύκάλισε διαταγήν τής ύψηλής II ύλης πρός 
τόν έν Θεσσαλονίκη Γεν. Διοικητήν, δστις έσχά
τως άνέθεσε τήν ύπόθεσιν ταύτην εις τόν ύποδιοι- 
κητήν Καοάλλας. ’Εν φ ταύτα έγένοντο, κατ’ 
εύτυχή σύμπτωσιν εύρέθη ένταΰθα ό "Αγιος 
Ξάνθης, δστις ένήργησιν ΐνα ό αίτούμενος μα- 
σμπατάς περιέχη τήν άλήθειαν, ήν άπεπειρά- 
θησαν νά διαστρέψωσιν οί κατέχοντες τόν χώρον 
ένθα το παρεκκλήσιον άνευρέθη. ’Επίσης όφεί- 
λομεν νά έκφράσωμεν εύχαριστίας καί τφ νΰν 
Καϊμακάμη Καβάλλας, δστις διά τής άγαθότητος, 
άμεροληψίας καί εύθύτητός του έπεσπάσατο τήν 
άγάπην καί ύπόληψιν πάντων άνεξαιρέτως τών 
κατοίκων τής περιφέρειας του. Έλπίζομεν ήδη 
μετά τήν είς Θεσσαλονίκην άποστολήν τοΰ έν 
λόγω μασμπατα νά δυνηθώμεν έντός όλίγου 
ν’ άναγγείλωμεν τήν ύπό τής ήμετέρα; μητρο- 
πόλεως κατοχήν τού δικαιώματι άνήκοντος αύτή 
παρεκκλησίου καί τήν έναρξιν τών πρός καθαρι
σμόν καί άνακαίνισιν αύτού έργασιών, αΐτινες θ’ 
άπαιτήσωσι πολλάς δαπάνας ας δέν άμφιβάλλο- 
μεν δτι θέλουσι καταβάλει προθύμως οί περίοικοι 
χριστιανοί καί πάντες οί κηδόμενοι τών έδνικών 
και εκκλησιαστικών ήμών συμφερόντων.

Εκ τής έκκλησιαστικής ιστορίας μανθάνομεν 
δτι έχρημάτισαν 18 μητροπολΐται Φιλίππων, 
δτι ό θρόνος αύτών κατείχε τόν 40 °'· βαθμόν, 

δτι ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ μητροπολίτου Φι
λίππων διετέλουν έπτά έπίσκοποι καί ότι πρώτος 
τών έπισκόπων τής πόλεως ταύτης, είς τούς 
κατοίκους τής οποίας ό 'Απόστολος Παύλος 
άπηύθυνε καί έπιστολήν, άποτελοΰσαν μέρος τής 
Νέας Γραφής, έχρημάτισεν ό έκ τών έβδομήκοντα 
’Αποστόλων 'Ερμάς. Βραδύτερον δτε ό πλη
θυσμός τής πόλεως ταύτης ήραιώθη κατά τό 
1282— 1320 Μ. Ν. ύπεβιβάσθη καί ό βαθμός 
τής Μητροπόλεως έκ τοΰ 40 είς τον 47.

Δυστυχώς δέν είνε γνωστόν πότε ή πόλις 
αυτή κατεστράφη. Φαίνεται δμως δτι μακρά 
καί βαθμιαία ύπήρξεν ή καταστροφή καί έρή- 
μωσις αύτής προελθοΰσα έκ τών άδαλείπτων 
έπιορομών τών βαρβάρων καί ιδίως τών Σλαύων, 
οιτινες ιδίως κατά τήν 12 και 13’·'· εκατονταε
τηρίδα ένεκα τής άδυναμίας τοΰ Βυζαντινού 
κράτους τού νά προστατεύση τάς έπαρχίας του, 
ύπήρξαν παραίτιοι έρημώσεως πλείστων Ελληνι
κών πόλεων καί χωρίων, ένθα ό πληθυσμός δέν 
ήτο ικανός ν’ άποκρούση ένόπλως τάς είσοολάς 
των. Πρός δέ καί ή παΰσις τοΰ έμπορίου έλ- 
λείψει άσφαλείας καί ή έγκατάλειψις τών μεταλ
λείων ήνάγκασαν τούς κατοίκους τών Φιλίππων 
νά ζητήσωσιν αλλαχού πόρον ζωής, καί τόν 
’Αρχιερέα έτέραν Μητρόπολιν καί τοιαύτην εύρεν 
τήν παρακειμένην Δράμαν ή Δραμβίσκον τών 
άρχαίων, δπου μέχρι σήμερον διατηρών τόν τίτ
λον τοΰ Μητροπολίτου εδρεύει.

Τελευταίος έπίσκοπος Φιλίππων έχρημάτισεν 
κατά τό 1671 ό Γερμανός δστις φαίνεται δτι 
μόνον κατά τίτλον καί ούχί πράγματι ύπήρξε 
τοιοΰτος. Κατ’ εύτυχή συγκυρίαν καί ό νΰν 
αρχιερατεύω·/ Δράμας καί Φιλίππων φέρει τό 
αύτό όνομα. Είθε έπί τής άρχιερατείας αύτοΰ 
νά τεθώσι συν θεφ τά θεμέλια τών νέων Φιλίπ
πων καί έκ τών έρειπίων άνεγερθή ή πόλις, ήτις 
ύπήρξε κατά τήν αρχαιότητα προπύργιον τοΰ 
Ελληνισμού.

Έκ τών λειψάνων τής πόλεως ταύτης επιση
μότερα είσί τό άρχαΐον θέατρον, δπερ τραπέν 
ύπό τών 'Ρωμαίων είς άμφιθέατρον διατηρεί 
πλεΐστα άνάγλυφα παριστώντα Ιδίως Βάκχους 
καί Άρτέμιδας, ή άκρόπολις, ή άγορά, αί στή- 
λαι ναοΰ τίνος 'Ρωμαϊκής έποχής άποδιδομένου 
είς τόν Κλαύδιον. Ίον ναόν τούτον φαίνεται 
δτι οί Βυζαντινοί είχον μετατρέψει είς χριστι
ανικόν, ώς έλπιζω θέλει άποδειχθή άν ένεργη- 
θώσι α'ι δέουσα·, έρευνα·.. Προσέτι σώζονται 
πλεΐστα δσα τεμάχια κιόνων, άγαλμάτων καί 
οικοδομών, έξ ών πληροΰνται τά γειτονικά όθω- 
μανικά νεκροταφεία, καί ών πάμπολλα φέρουσιν 
Ελληνικάς καί Λατινικά; έπιγραφάς, ας κατε- 

χώρισεν ό άρχαιολόγος ΗκϋΖί: έν τφ σοφφ αύτοΰ 
συγγράμματι.

'Ολίγον άπωτέρω έπί τής όδοΰ είς τήν θέ
σιν Ντικιλιτάς ήτοι όρθιος λίθος, σώζεται 
μονόλιθος, φέρων τό όνομα τοΰ Βιβίου, δστις 
φαίνεται δτι άπέθανεν έκεΐ που άνδραγαθήσας 
είς τήν έν Φιλίπποις μάχην.

Έπί τόπου άλλοτε είχον γράψει τάς άκο- 
λούθους στροφάς, ας δέν κρίνω περιττόν ν’ άντι- 
γράψω ένταΰθα καθ’ δ άναφερομένας είς τήν 
πόλιν τών τοσούτων λαμπρών εθνικών άνα- 
μνήσεων.

ΕΙΣ ΤΟΪΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ.

’ Ό άνθρωπος έργάζεται, μοχθεί· ό χρόνος φθείρει, 
Κ’ έν άντιθέτφ οιαρκεΐ διατελοΰν άγώνι.
Έκ τής παλαίστρας πλήν ούδείς τόν πόδα απο

σύρει.
Έκεΐνος ρίπτει πάντοτε, ό άλλος άνορθόνει.

Πίπτουν αί πόλεις, πίπτουσι βασίλεια καί θρόνοι, 
1 Καί είς στοάς καί θέατρα φυτρόν’ ή ανεμώνη.

Άλλ’ οπού ίχνος άπαντά; άρχαίας δόξης μόλις. 
Έκ τής σποδού έγείρονται βασίλεια καί πόλεις.

Ποΰ τόρα ή περιφανής τής Θάσου άποικία
Ην τοΰ ΙΙαγγαίου τά χρυσά έπλούτουν μεταλλεία, 
Καί ήτις τοΰ Ελληνισμού προπύργιον ύψοΰτο 
Καί φρόνημ’ άπαράμιλλον έθαύμασ’ έν τφΒρούτω;

Ποΰ σήμερον, ποΰ σήμερον ή χώρα τών θαυμάτων 
• ·που ο πρώτος σκαπανεύς τών ιερών δογμάτων 

Έοίδαξεν, εβάπτισε, καθείρχθη, έρραβδίσθη 
Και μέ σεισμόν τοΰ λόγου του τό κύρος έσφρα- 

γίσθη;

Αν, Φίλιππ’, είς έρείπια δδύνης μετεβλήθης, 
Αν γλαύκες όλολύζουσιν είς τά συντρίμματά

σου,
Νά σ’ άναστήση δύναται καί μόνον τ’ όνομά σου. 
Νεκρούς ώς σύ δέν πνίγουσι τά υδατα τής Λήθης.

Αρκεί είς μόνος, είς άνήρ "άνάστηθι” νά είπη 
Καί ό νεκρός τό μνήμα του εύθύς έγκαταλείπει, 
Κ έμπήγων τήν σημαίαν του έπί τών έρειπίων 
Μακράν, θά κραξ’, οί βέβηλοι τών τόπων τών 

άγιων.

Ισως έκεΐνος ό άνήρ, ό Μωϋσής έκεΐνος 
Προβαίνει, σπεύδει έρχεται, έντός μικρού προ- 

φθάνει.
Ό προπετής άπαιτητής θά ΐδη έπωδύνως 
Ότι άγνώμων καί θρασύς άνωφελώς έφάνη.

Συνθήκαι ύπό μάχαιραν φρικώδη γεγραμμέναι, 
Ελπίδων, πόθων, αίματος δεσμούς δέν διαλύουν. 
Ό Όρβηλός, τό Πάγγαιον συνθήκας άλλας 

κλείουν,
Καί εκφωνούν βροντόφωνοι "μακράν, μακράν μου, 

I >»ςενε .
II. Ματαραγζας.

Η ΚΥΡΙΑ ΙΟΥΛΙΑ ΕΔΜ. ΑΔΑΜ.
(Μετά είκόνο;, 6ρα σελ. 293.)

Λαμβάνοντες άφορμήν έκ τής μετ’ όλίγας 
ήμέρας τελεσθησομένης εύεργετικής παραστάσεως 
ύπέρ τών έν ’Αλσατία καί ίορραίνη ύπό τής 
πλημμύρας παθόντων, δημοσιεύομε·/ σήμερον έν 
τω Εσπέρφ” τήν εικόνα τής Κυρίας ' Ιουλίας 
Αδάμ, ήτις φιλανθρώπως άνέλαβε τήν προε- 

δρείαν τού κατά τήν περίστασιν ταύτην έκκυ- 
βευθησομένου μεγάλου λαχείου. Δι’ ήμάς τούς 
Έλληνας ή εύφυής αύτη Κυρία, ής τό μέγαρον 
είναι τόπος συνεντεύξεως τών έπισημοτέρων λο
γιών καί καλλιτεχνών τής γαλλικής πρωτευούσης, 
είναι τά μάλιστα προσφιλής καί σεβαστή, διότι 
είναι μία τών έπιφανεστέρων φιλελληνίδων τής 
έποχής ήμών. ΊΙ Κυρία Άδάμ ένεφανίσθη 
πρό είκοσι περίπου έτών έν τή κοινωνία τών 
Παρισίων ώς κόρη Ιουλία Λαμπέρ, καί άμέσως 
ή έκτακτος αύτής εύφυΐα και ή χάρις τής έμ- 
φανίσεώς της εΐλκυσαν πρός αύτήν τάς συμπά
θειας τών καλλιτέρων κύκλων. Νεωτάτη ύπαν- 
δρεύθη έν Παρισίοις τόν ιατρόν Λαμεσίνην, μεθ’ 
ού διήλθε δυστυχή τά πρώτα έτη τοΰ συ
ζυγικού αύτής βίου»· άποθανόντο; δέ τού ιατρού 
ή ’Ιουλία συνήψε δεύτερον γάμον, τούτον δμως 
εύτυχή, μετά τοΰ Έδμόνδου Άδάμ, γενικού 
γραμματέως τής προεξοφλητικής Τραπέζης καί 
γερουσιαστοΰ.

Ηδη ή δλη έπιρροή της ήδύνατο έλευθέρως 
ν’ άναπτυχθή καί ν’ άναδειχθώσι τά γενναία 
καί φιλάνθρωπα αισθήματα ύφ’ ών ένεφορεΐτο 
ή πράγματι μεγάλη αύτής ψυχή. Κατά τό 
φρικτόν έτος 1870 ή Κυρία Άδάμ δέν έγκατέ- 

λιπε τήν πολιορκουμένην πόλιν τών Παρισίων, 
ένθα ό σύζυγός της διετέλει διευθυντής τής 
αστυνομίας· καθ’ δλον τό διάστημα τούτο έκρά- 
τει τακτικόν ήμερολόγιον, δπερ έξεδόθη μετά 
τόν πόλεμον καί ένεποίησε βαθυτάτην έντύ- 
πωσιν.

Ό Άδάμ άποθανών άφησε τήν σύζυγόν του 
γενικόν κληρονόμον τής κινητής καί άκινήτου 
αύτοΰ περιουσίας, ώς καί τής λαμπράς έν Κάν- 
ναις έπαύλεως, ένθα ή 
Κυρία’Α δάμ διέρχεται 
τούς χειμερινούς μή
νας. Πρό τινων έτών 
ή λογία Γαλλίς άνέ
λαβε τήν διεύθυνσιν 
τής δίς τοΰ μηνός 
έκδιδομένης έν Πα- 
ριαιοις \εας Επι- 
θεωρήσεως”, έν ή 
μετά πολλοΰ ένθου- 
σιασμοΰ υπερασπίζε
ται καί τά συμφέ
ροντα καί τά δικαι
ώματα τοΰ 'Ελλη
νικού έθνους. Αγα
πητή έν Γαλλία ή 
Κυρία ’Αδάμ χαίρει 
καί τής ιδιαιτέρας 
εύνοιας τής νΰν αύ- 
τοκρατείρας τής'Ι’ωσ- 
σίας, ήτις τήν αγαπά 
διά τάς ύπέρ τών ρώσ- 
σων τραυματιών έν 
τφ τελευταίφ πο
λέμιο έκδηλωθείσας 
συμπάθειας της· έ
σχάτως μάλιστα ή 
αύτοκράτειρα προσε- 
κάλεσεν αύτήν είς 
Πετρούπολιν, καί ή 
έκδρομή αύτη, έάν 
είσέτι δέν έξετελέ- 
σθη, θέλει βεβαίως 
έκτελεσθή, διότι ζω
ηρά πάντοτε διατη
ρείται ή άλληλο- 
γραφία μεταξύ τής 
Ρωσσίδος άνάσσης 
καί τής εύφυοΰς Γαλ- 
λίδος.

ΑΙ ΚΑΛΑΜΑΙ
ΚΑΙ ΊΌ ΦΡΑΓΚΙΚΟΝ ΦΡ0ΪΡ10Ν.

(Μετά είκόνο;, δρα σελ. 297.)

"Εχοντες ένώπιον ήμών τήν εικόνα τή; πό
λεως Καλαμών έν Πελοπόννησο» μέ τά έπι τού 
ύπερκειμένου βράχου σωζόμενα έρείπια τοΰ φραγ
κικού φρουρίου άκοντες άναμιμνησκόμεθα έποχής 
παρελθούσης, καθ’ ήν τά μέρη ταΰτα διετέλουν 
ύπό τήν έξουσίαν ξένων ήγεμόνων. Τό φρούριον 
τοΰτο δίδει είς τήν δλην θέαν τύπον οίονεί με
σαιωνικόν, δστις μεταφέρει ήμάς είς χρόνους 
παλαιούς καί άνακαλεΐ είς τήν μνήμην ήμών 
τάς διαφόρους περιπέτειας, ας ύπέστη ή δυ
στυχής ήμών πατρίς.

Άνοίγοντες τάς σελίδας τής Ιστορίας έκείνης 
τών Φράγκων καταχτητών έν'Ελλάδι, άποσπώμεν 
περικοπάς τινας. 'Ότε έν έτει 1204, μετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, οί Σταυρο
φόροι διένειμαν τό βυζαντινόν κράτος, ή Πελο

πόννησος περιήλθεν εις τήν έξουσίαν δύο ήγε
μόνων έκ Καμπανίας, Γουλιέλμου τοΰ Σαμπλίτ- 
του καί Γοδοφρέδου Βιλλαρδουίνου, άνεψιού 
τούτου τοΰ μεγάλου στρατάρχου καί άρχαίου 
χρονογράφου. Μετά τόν θάνατον τοϋ Σαμπλίτ- 
του ό Γοδοφρέδος άνηγορεύθη πρίγκηψ τής 
Άχαΐας καί τού Μωρέως, καί <ί»ς τοιοΰτος δι- 
ωργ-άνωσε τήν νέαν αύτοΰ κτήσιν. Κρατήσας 
δΐ έαυτόν τάς έπαρχίας Καλαμών καί Άχαΐας,

ΐυΤΛΙΑ ΕΔΜ. ΑΔΑΜ.

διήρεσε τήν λοιπήν χώραν είς δώδεκα μεγαλας 
βαρωνίας, άς παρέδωκεν είς δώδεκα εύγενεΐς 
Γάλλους, ύφ’ ούς εύρίσκοντο καί τινες 'Έλληνες 
άκολουθήσαντες τήν τύχην τών καταχτητών. Οί 
Γάλλοι βαρώνοι εύρόντες τάς έν Ελλάδι κτήσεις 
των προσοδοφόρους καί τό κλίμα ώραΐον μετέ- 
φερον τάς οικογένειας των είς τήν χώραν καί 
ούτως ή Πελοπόννησος έγένετο κατ ολίγον 
Νέα Γαλλία, δπου έπεκράτει καί ή γαλλική 
γλώσσα. Πρός ένίσχυσιν τών κτήσεων τούτων 
ό Βιλλαρδουΐνος άνήγειρεν είς τάς έπικαιροτέρας 
θέσεις φρούρια οχυρά· ύπό τήν έμφρονα δέ αύ
τού διοίκησιν ή Πελοπόννησος είδεν ήμέρας 
ειρήνης καί άσφαλείας. Άλλ’ αί ανθρώπινοι 
τύχαι είναι άστατοι καί εύμετάβλητοι. Μετά 
τά παθήματα τής Γαλλίας καί κυρίως μετά 
τήν καταστρεπτικήν μάχην τού Άζαιγκούρ, ή 
ήγεμονία τοΰ Μωρέως έγκαταλελειμμένη καί 
πτωχή ύπήρξε τό ερμαιον είσβαλλόντων έχθρών. 
Ό Βιλλαρδουΐνος άπέθανεν έν έτει 1218 καί 

έτάφη έν Άγίω Ίακώβω τής’Ανδραβίδας · άνέ
λαβε δέ τήν ηγεμονίαν ό υίός αύτού Γοδοφρέδος, 
δστις έξακολουθών τήν πορείαν τοΰ πατρός του 
ένίσχυσε διά τής διοικήσεώς του τήν καταρρέ- 
ουσαν παρά τόν Βόσπορον αύτοκρατοοίαν. Άπέ
θανεν ό Γοδοφρέδος ούτος έν έτει 1246 καί 
έτάφη πλησίον τοΰ πατρός του. Ί ον διεδέχθη 
ό άδελφός του Γουλιέλμος, έπί τοΰ όποιου έξερ- 
ράγη δεινή στάσις τών βαρώνων, ήν αύτός κα- 

τέβαλεν είς" Καρύδι, 
μεθ’ δ άνήγειρε τό 
οχυρόν τοΰ Μιστρά 
φρούριον. Άλλά ή 
φραγκική αύτοκρα- 
τορία έν Κωνσταντι- 
νουπόλει κατελύθη, 
καί ό Μιχαήλ IIα- 
λαιολόγος άνέκτησε 
τήν άρχαίαν βυζαν
τινήν πρωτεύουσαν. 
Τότε δέ ή θέσις τών 
Γάλλων έν Πελοπον- 
νήσφ έγένετο πρά
γματι δυσχερής. Έ
πί μικρόν μόνον ή 
Πελοπόννησος έσχεν 
άκόμη ήγεμόνα δρα- 
στήριον καί ικανόν, 
τόν Φλώρεντον τού 
Αινώ, δισέγγονον τού 
Βαλδουίνου, τοΰ πρώ
του λατίνου αύτοκρά
τορος τοΰ Βυζαντίου. 
Μετά τόν θάνατον 
δμως αύτοΰ αί άνταρ- 
σίαι εγ'ένοντο συνεχέ
στερα·. καί αί εισβολαί 
είς τήν Πελοπόννησον 
έπιφοβώτεραι, μέχρις 
ού έπι τέλους οι Γε- 
νουήνσιοι κατώρθω- 
σαν νά έγκαταστα- 
θώσιν έν αύτή καί 
ν’ άναγορευθώσι πρίγ- 
κηπες τής Άχαΐας. 
Οί γενουήνσιοι διοι- 
κηταί (κεντυρίωνες) 
διέμενον έν τφ έν τή 
είκόνι ημών φαινο- 
μένω φρουρίφ άνω
θεν τών Καλαμών, 
δθενέξώσθησανέπί τέ
λους παρά τών Τούρ
κων. Τφ 1685 έν και- 
ρω τών πολέμων τών 

Ενετών κατά τής Τουρκίας, ό βαρώνος Δέγενφελδ, 
στρατηγός Γερμανός διατελών έν τή ύπηρεσία 
τής ένετικής Δημοκρατίας, κατέρριψε τάς έπάλ- 
ξεις τοΰ .φρουρίου τούτου, ας οί Τούρκοι άνή- 
γειραν πάλιν.

Άπο τοΰ ύψους τοΰ πύργου, είς δν ή άνάβασις 
είναι λίαν έπίπονος, ή θέα έπί τής πεδιάδας και 
τής θαλάσσης είναι μαγευτική. Είς τούς πρό
ποδας τοΰ βράχου αί οίκίαι τής πόλεως κεΐνται 
έν μέσφ πυκνής φυτείας. Έν γένει δέ ή δλη 
πεδιάς τών Καλαμών είναι πλούσιος κήπος 
έλαιών, λεμονεών καί παντοίων καρποφόρων 
δένδρων. Μακρότερον είς τόν καθαρόν ορίζοντα 
στίλβει ή θάλασσα μεταξύ τών όρέων τής Μάνης 
καί τών λόφων τής Κορώνης,

Δι ήμάς άξιοσημείωτον είναι δτι αί Καλάμαι 
είναι ή πρώτη πόλις, ήτις περιήλθεν είς χεΐράς 
τών 'Ελλήνων κατά τόν έθνικόν ήμών άγώνα· τή 
23 Μαρτίου 1821, ήτοι δύο ήμέρας πρό τής 
άνυψώσεως τής σημαίας τοΰ Σταυρού έν Άγια 
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Λαύρα ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ηγούμενος 
πενταζιςχιλίων άνδρών, είσήλθε θριαμβευτικά»; 
είς τάς Καλάμας. Τό έμπόριον τής πόλεως 
είναι σήμερον ζωηρόν γνωστή είναι ή μεγάλη 
έξαγωγή τών σύκων καί τοΰ ελαίου, τά όποια 
κυρίως μεταφέρονται είς Τεργέστην.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 
ΕΝ ΛΥΚΙΑι.

Έν τή Βιενναία Γενική ’Εφημέριοι τής 11 
Ιανουάριου 1883, άναγινώσκομεν τά έξης.

“Ώς μύθος αρχαίων χρόνων παρίσταται ήμΐν 
ή έξιστόρησις τής σπουδαίας άνακαλύψεως. ήν 
κατά τδ έαρ τοΰ παρελθόντος έτους ό διαπρεπής 
τής αρχαιολογίας καθηγητής έν τω τής Βιέννης 
πανεπιστήμιο», ζ. Ο. Bensdorf, έπεχείρησεν 
έν τή άκατοικήτφ τής Λυκίας χώρα. Ό κ. 
Bensdorf ούτως έξεφράσθη περί τής άνακαλύ
ψεως ταύτης έν τή συνεδριάσει τοΰ επιστημονικού 
τής Βιέννης Συλλόγου.

"Έπι τής μεσημβρινής τής Μικράς ’Ασίας 
παραλίας κεΐται ή άρχαιοτάτη χώρα τής Λυκίας, 
πρό χρόνων ήδη τουρκική επαρχία. Ξηρά, πε
τρώδης καί ορεινή ή Λυκία άναμιμνήσκει ήμΐν 
τά όρη τοΰ Τυρόλου καί τοΰ τήν Τεργέστην 
περιστέφοντο; Κάρσου, ΊΙ Λυκία σχηματίζει 
υψηλήν πεδιάδα, ύψους 1800 ποδών, ής δεσπόζει 
δρος υψηλόν 2400 ποδών. Οί δλίγιστοι τής 
χώρας ταύτης κάτοικοι, άπαθεΐς καί πτωχοί, 
διάγουσι βίον είς άκρον πενιχρόν, μόλις άποζώντες 
έκ τών προϊόντων, ά μετά κόπου πολλοΰ παρά
γει το άγονον έδαφος. ’Επί τοΰ ύψηλοΰ εκείνου 
Οροπεδίου άνήγειρε πρδ δισχιλίων περίπου έτών, 
πιθανόν κατά τά τέλη τής ο’, πρό Χρ. εκατον
ταετηρίδας, τύραννός τις τής Λυκίας, ού τδ δνομα 
είναι άγνωστον, λαμπρόν Μαυσωλεΐον. Τέσ- 
σαρα τείχη έκ κολοσσιαίων τετραγωνικών λίθων 
22 μέτρων πάχους, 24 μέτρων μήκους καί 5 
μέτρων ύψους περικυκλοΰσι πυργοειδές οικοδό
μημα, ού τδ μέσον κατέχεται ύπό μεγίστου 
σαρκοφάγου 3 μέτρων ύψους, κεκοσμημένου ύπο 
πλείστων αναγλύφων, ό τάφος βεβαίως τών βασι
λέων τής χώρας. Μεγάλη πύλη, ζεκοσμημένη 
διά κεφαλών βοών, είναι ή είσοδος τοΰ οικοδο
μήματος, ού οί εσωτερικοί τοίχοι είς μήκος 
100 περίπου μέτρων καλύπτονται ύπό δύο σειρών 
άναγλύφων παριστώντων σκηνάς εκ τής ’Οδύσ
σειας τοΰ 'Ομήρου καί έκ τοΰ ιδιωτικού καί 
πολεμικού βίου τών άρχαίων Ελλήνων. Μέγας 
σωρός ερειπίων άρχαίων τοίχων, μαρμάρινων 
σαρκοφάγων καί άλλων λειψάνων τής αρχαίας 
τέχνης καλύπτει τδ έδαφος. Πρδ τεσσαράκοντα 
περίπου έτών έπεσκέφθη τήν χώραν ταύτην 
άγαθδ; διδάσκαλος τού έν Πόζεν γυμνασίου, 
SCHOKBOBN, οστις περιερχόμενος τά δύσβατα καί 
έρημα έκεΐνα δρη είδε κατά καλήν τύχην καί 
τά άγνωστα έρείπια. ΙΙάραυτα ένόησε τήν με- 
γάλην σπουδαιύτητα τής άνακαλύψεώς του, άλλά 
δεν ήδυνήθη νά δημοσιεύση τι περί αύτής καί 
αί σημειώσεις του άπασαι έγένοντο άφαντοι μετά 
τον έπισυμβάντα αύτοΰ θάνατον.” Ευτυχώς άνε- 
κοίνωσεν όλίγα τινά περί τών έρειπίων τούτων 
εις τδν διάσημο·; γεωγράφον Ritter, οστις έδη- 
μοσίευσε σύντομον εί'δησιν έν αγγλική έφημερίδι, 
χωρίς όμως νά δώση λεπτομερεστέρας πληρο
φορίας, διό καί οί ’Άγγλοι, πρόθυμοι άείποτε 
νά συσωρεύωσιν έν τή χώρα των τά λείψανα 
τής άρχαίας τέχνης, δέν κατώρθωσαν νά εύρωσιν 
αύτά. Μικρόν μετά ταύτα ό Ritter αύτδς 
έδημοσίευσεν έν τφ μεγάλο» αύτού γεωγραφικό» 
συγγράμματι λεπτομέρειας τινάς, έξ ών δρμώ- 
μενος ό καθηγητής Benndorf έπεχείρησε πρδ 
δύο έτών τήν περιήγησιν τής χώρας καί ήδυνήθη 

ίδιοι; δφθαλμοΐ; νά θαυμάση τά λαμπρά έκεΐνα 
τής άρχαιότητος λείψανα, ών καί έφερεν είς 
Βιέννην σχεδιάσματα καί φωτογραφίας. ’Επί 
δέ τή βάσει τών σχεδιογραφημάτων τούτων έσχη- 
ματίσθη έν Βιέννη εταιρία έκ φιλομούσων άν
δρών, έπι κεφαλής έχουσα τδν ομογενή κύριον 
Νικόλαον Δούμβαν, τδν φιλότιμο·; τούτον Ελληνα 
Μαικήναν, καί τόν κόμητα Edmund Zichy, 
οιτινες κατώρθωσαν νά συλλέξωσι τδ άναγκαΐον 
χρηματικόν ποσόν, δι’ ού άνδρες επιστήμονες 
ύπδ τήν οδηγίαν τού κ. Benndorf μετέβησαν 
εις Ιυκίαν, επιχείρησαν τάς άπαιτουμένας άνα- 
σκαφάς καί μετέφερον είς Βιέννην τά μεγαλο
πρεπή τής άρχαίας ελληνικής τέχνης λείψανα. 
"Οπως δέ λάβη τις άμυδράν ιδέαν περί τών 
κόπων καί μόχθων, ού; κατέβαλον οί τήν έπι- 
στημονικην ταύτην εκστρατείαν επιχειρησαντες, 
δέον νά γνωρίζη τις δτι είς τήν άξενον έκείνην 
καί σχεδόν άγρίαν χώραν ούδέ τά πρδς τό ζην 
άναγκαΐα εύρον, ούτε καταλύμματα, ούτε τρόφιμα, 
ούτε καί άμάξας πρός μεταφοράν. Κατεσκευάσθη 
πρόχειρος οδός τεσσάρων ώς έγγιστα ωρών άπο- 
στάσεως, ίνα έκ τοΰ ύψηλοΰ μέρους μετακομι- 
σθώσιν εις τήν παραλίαν τά 167 μεγάλα κιβώτια, 
τά περιέχοντα τά πολύτιμα άνάγλυφα· κατε
σκευάσθη δέ καί ξυλίνη προκυμαία, άφ’ ής τα 
κιβώτια έφορτώθησαν έπι τοΰ άτμοπλοιου, το 
όποιον ή 'Εταιρία τού έν Τεργέστη αύστρο-ουγ- 
γριζοΰ Λόϋδ προθύμω; έθεσεν είς τήν διάθεσιν 
τής επιστημονικής έκδρομής.

Σήμερον τά πολύτιμα ταύτα τής άρχαιότητος 
κειμήλια εύρίσκονται σώα καί άβλαβή έν Βιέννη, 
ένθα θέλουσι κοσμήσει τό ήδη άνεγειρόμενον 
Μουσείο·; τής αυστριακή; πρωτευούσης. 1ά 
άνάγλυφα παριστώσιν, ώς εΐπομεν, σκηνάς εκ 
τών παρά'Ομήρου έν τή Όδυσσεία έζθετομένων 
μυθικών παραδόσεων, τήν Θήραν τού Μελεάγρου, 
τήν πολιορκίαν πόλεώς τίνος, ένθα παρίσταται 
βασιλεύς καθήμενος έπι θρόνου ζαί βασίλισσα 
έν μέσω τών θεραπαινίδων, ιερείς προσφέροντες 
θυσίας καί ευχόμενοι ύπέρ τής σωτήριας τής 
πόλεως, καί οί τήν πόλιν υπερασπιζόμενοι δπλΐ- 
ται, έν φ έπι τής κάτω πλευράς φαίνονται οί 
τήν πόλιν πολιορκοΰντες άνδρες. Έτέρα παρα- 
στασις είναι μάχη ’Αμαζόνων· έτερον παλιν 
άνάγλυφον παριστα τόν Όδυσσέα έπανερχόμενον 
είς τήν πατρίδα, καταβάλλοντα τούς μνηστήρας 
διά τοΰ θείου τόξου του, έν ω δ Τηλέμαχος 
ισταται πλησίον αύτοΰ καί ό αιγοβοσκός φεύγει. 
ΊΙ έργασία τών αναγλύφων τούτων καί αί παρα
στάσεις αύτών έμφαίνουσιν αύτά ώς έργα τοΰ 
τέλους τής πέμπτης καί τής άρχής τής τετάρτης
II. X. έκατονταετηρίδος· είναι δέ κατά πάσαν 
πιθανότητα έργα τού I Ιολυγνώτου, μαθητοΰ τού 
Φειδίου, ύπενθυμίζοντα τά άνάγλυφα τοΰ ΙΙαρ- 
θενώνος.

ΊΙ άνακάλυψις αυτή δύναται δικαίως να 
παραβληθή πρός τά λαμπρά άνάγλυφα τού βωμού 
τής Περγάμου, τά όποια εύρίσκονται έν Βερολίνο». 
Δόξα λοιπόν οφείλεται είς τόν μετά τοσαύτης 
δραστηριότητος όδηγήσαντα τήν επιστημονικήν 
εκδρομήν καί είς τούς συντρόφους αύτού, οιτινες 
έπι πέντε ολους μήνας έν μέσο» πλείστων δσων 
κακουχιών καί ύπό τάς φλογέράς τοΰ ασιατικού 
ήλιου άκτΐνας κατώρθωσαν νά φέρωσιν είς αίσιον 
πέρας τήν έπιχείρησιν ταύτην. Δίκαιος δε 
έπαινος δφείλεται είς τούς γενναιοδώρους άνδρας, 
οιτινες δί αδρών χρηματικών ποσών συνετέλεσαν 
ούσιωδώς είς άποπεράτωσιν τοΰ νέου τούτου 
Άργοναυτιζοΰ πλοΰ, έξ ού δέν μετεκομίσθη μέν 
τό χρυσόμαλλον δέρας, άλλ’ έπλουτίσθη ό κόσμος 
ζαί ή επιστήμη διά πολυτίμων κειμηλίων τής 
άρχαίας έλληνικής τέχνης.

11. Περβάνογλος.

ΤΟ ΝΑΥΑ ΓΙΟΝ ΓΗΣ ΚΙΜΒΡΙΑΣ.
(Μετά εικόνας, δρα σελ. 801.)

Έν το» προλαβόντι ήμών τεύχει άνεφέρομεν 
ολίγα τινά οσα τηλεγραφικώς άνηγγέλθησαν περί 
τοΰ ναυαγίου τής Κιμβρίας, συμβάντος κατά, 
τήν νύκτα τής 18 Ιανουάριου. Σήμερον δέ, οτε 
αι λεπτομέρειαι τοΰ φρικώδους τούτου δράματος 
έγνώσθησαν, δημοσιεύομε·; τήν εικόνα τοΰ άπο- 
λεσθέντος πλοίου, τό όποιον τοσοΰτον σζληρώς 
έγένετο βορά τού αδηφάγου ’Ωκεανού.

ΊΙ Κιμβρία, έκπλεύσασα έξ 'Αμβούργου ζαί 
διευθυνομένη είς Νέαν Ύόρκην μετά πλήρους 
φορτίου καί 500 ώς έγγιστα έπιβατών, συνε- 
ζρούσθη έν νυκτί (περί τάς 2 μετά τό μεσο
νύκτιον) καί έν μέσω πυκνής ομίχλης παρά τό 
Βόρκουμ μετ’ άγγλιζοΰ άτμοπλοιου "τοΰ Σουλ
τάνου”, καί έβυθίσθη. "Αν καί δλα τά. μέτρα 
είχον ληφθή έπι τής Κιμβρίας καί ή ταχύτης 
"ή: !1ΤιΖαν?Β £Γ/εν έλαττωθή, διότι ή ομίχλη 
εοαινε πυκνουμένη· άν καί οί πλοίαρχοι δλοι 
εύρίσζοντο επί τής γεφύρας, μ’ δλον τούτο η 
απευκταία σύγζρουσις έγένετο. Μετά τοσαύτης 
δέ ορμής είσέρρεον τά ύδατα διά τής σχημα- 
τισθείσης οπής, ώστε ό πλοίαρχος εννόησα; τόν 
έπιζείμενον κίνδυνον διέταξε·; άμέσως νά κατα- 
βιβάσωσιν άπάσας τάς λέμβους. Άλλά μόλις 
είχον σπεύσει οί ναΰται πρός έκτέλεσιν τής δια
ταγής ταύτης, δτε τό πλοίο·;, μή δυνάμενον 
πλέον ν’ άνθέξη εις τδν χείμαρρον τών είσορμών- 
των ύδάτων, έκλινε πρδς τά δεξιά, ώστε καθί
στατο σχεδόν άδύνατος ή ζαταβίβασις των λέμ
βων· καί όμως τρεις μεγάλα·, λέμβοι ήτοιμά- 
σθησαν, αιτινες έν ροπή οφθαλμού έπληρώθησαν 
ανθρώπων παραφορών ύπδ τοΰ τρόμου. ΊΙ μία 
τών λέμβων τούτων πληρωθεΐσα ύπέρ τδ δέον 
άνετράπη καί πάντες οί έν αύτή εύρόντες κατα
φύγιο·; έπνίγησαν έν ταΐς άλλαις δύο λέμβοι; 
έσώθησαν 56 άτομα, έξ ών οί 35 ήσαν έπιβάται 
ζαί οί 21 ναΰται. Ό πρώτος, ό δεύτεοος. ό 
τρίτος και ό τέταρτος πλοίαρχος έπνίγησαν, εύ
ορκα»; καί πιστώς τδ εαυτών καθήκον μέχρις 
εσχάτων έπιτελέσαντε;. Σζηναί φρικαλέοι έλαβον 
χώραν μετά τήν σόγκρουσιν. Έπι τοΰ πλοίου 
εύρίσζοντο ζαί έξ άγριοι Ινδοί έξ ’Αμερικής έζ 
τής φυλής τών Μελαμπόδων, οιτινες έπιδει- 
χθέντες έν ταΐς διαφόροις εύρωπαϊζαΐς πρωτευ- 
ούσαις άπήρχοντο πάλιν εις τήν πατρίδα των. 
Οί άγριοι ούτοι, λυσσώντες έκ τοΰ φόβου ζαί 
υπο τοΰ αισθήματος τής αύτοσυντηρήσεως ωθού
μενοι, επέπεσον διά τών πελέζεων αύτών κατά 
τών έπι τού καταστρώματος συνηγμένων έπι
βατών καί έζήτουν ν’ άνοίξωσι έαυτοΐς δίοδον 
πρδς τάς λέμβους· άλλά καί οί έξ ούτοι ’Ινδοί 
κατεποντίσθησαν μετά τού πλοίου. Όδυνηρο- 
τάτην έντύπωσιν ένεποίησεν ό θάνατος τριών 
νέων άδελφών, γνωστών άοιδών, οιτινες μετέ- 
βαινον είς τήν ’Αμερικήν δπως δώσωσιν έκεΐ 
παραστάσεις τινάς· οί τρεις δυστυχείς ούτοι 
τεχνΐται, το μονον στήριγμα γερόντων γονέων, 
έγένοντο θύματα τής καταστροφής- μάτην έζήτει 
ό άδελφός νά όδηγήση τάς δύο άδελφάς του 
πρός μίαν τών λέμβων αί δύο ταλαίπωροι γυ
ναίκες ήσαν νεκραί έκ τοΰ φόβου καί έκ τοΰ 
ψύχους· ίδών καί ό άδελφός τό αδύνατον τής 
σωτηρίας έπροτίμησε νά συναπολεσθή μετ’ αύτών.

Δυστυχώς πολύ συχνά έπαναλαμβάνονται τά 
ναυάγια ταύτα, καί περίερ/ος είναι στατιστικός 
πίναξ, δν έπεξειργάσθη εσχάτως ό ’Αμερικανός 
ναύαρχος Treble περί τών ναυαγίων τών συμ
βάντων έν τω Ώκεανω άπδ τοΰ έτους 1838, οτε 
ένεκαινίσθη διά τοΰ άτμοπλοιου “Συρίου” ό τοΰ 
’Ατλαντικού διάπλους. Τά ναυάγια ταύτα άνέρ- 
χονται είς 144, έζ δέ τών άπολεσθέντων άτμο- 

πλοίων πολλά, περιέχοντα 400 ή ζαί πλείονας 
έπιβάτας, άπωλέσθησαν αύτανδρα.

ΊΙ Γερμανική κυβέρνησις σκέπτεται ήδη διά 
τινων μέσων δύνανται νά προληφθώσι τά άπαίσια 
ταύτα συμβάντα.

ΠΕΡΙΗΓΗΣ1Σ ΕΝ ΝΕΑι ΓΟΥΪΝΕΑι.
(Μετά εΐκόνος, δρα σελ. 300.)

’Αξιότιμε Κύριε Συντάζτα.
"Οταν είσδύση τις κατά βάθος είς τά τής 

Ί’ωσσίας ζαί γνωρίση έπισταμένως τάς προόδους 
άς έποιήσατο κατά τδν σύγχρονον ιδίως αιώνα 
ύφ’ δλας τάς επόψεις, δέν δύναται ή νά λυ- 
πηθή δτι ημείς οί "Ελληνες είμεθα είς τινα 
ύποδεέστεροι τών Έώσσωνί. Τρανωτάτη τού
του άπόδειξις έστω ή κατωτέρω δημοσιευομένη 
ομιλία ένδς τών συγχρόνων 'Ρώσσων, ού τήν 
εικόνα πέμπομεν Ύμΐν, προτάσσοντες ζαί βρα
χείας τινάς βιογραφιζάς περί αύτοΰ ειδήσεις. 
Ο περιώνυμος ήδη ζαταστάς καί έν αύτή τή 

Εσπερία Ί’ώσσος περιηγητής Ν. Ν. Μικλοΰ- 
χας-Μακλάϋ έκ Μικράς Ί’ωσσίας καταγό
μενος, ζαί άγων νΰν τδ 36°'' έτος τής ηλικίας 
του, ήκροάτο έν τω πανεπιστήμιο,» τής Πετρου- 
πόλεως τών μαθημάτων τής ιατρικής σχολής, 
δτε ύπέστη τήν τύχην τών πλείστων σπουδαίων 
τής Ί’ωσσίας άνδρών, τών έπι φιλελευθερία δια- 
ζρινομένων, άπεπέμφθη δηλαδή έκ τοΰ άνιοτάτου 
έζπαιδευτηρίου, άπαγορευθείσης αύτώ πάσης έξα- 
ζολουθήσεως τών μαθημάτων έν τώ ρωσσικώ 
ζράτει. ΊΙναγζάσθη επομένως νά άποπερατώση 
τά: σπουδά; αύτού έν Ίένη, ένθα άπεφοίτησε· 
μεθ’ δ έπελήφθη τών περιηγήσεων, δπερ άπε- 
τέλει άείποτε τον ίερώτερον τοΰ βίου του σκο
πόν. Άπελθών είς Αύστραλίαν διέμεινεν έν 
Νέα ίδίο»ς Γουινέα έπι πολλά έτη έν μέσο» 
άγριων καί άνθρωποφάγων, καί άπεκόμισεν τό
μους ολοκλήρους άνθρωπολογικών καί φυσικο
μαθηματικών παρατηρήσεων. 11 ρό τίνος δέ έπι- 
στρέψας είς Ί’ωσσίαν πρδς ευρεσιν πόρων διά 
τήν έκδοσιν τοΰ συγγράμματος του, ώς μέλος 
επίτιμον τής γεωγραφικής Εταιρίας τής Πετρου- 
πόλεως άπήγγειλεν ομιλία; τινάς έν μέσο,» άπει- 
ροπληθούς άζροατηρίου καί ετυχε μεγάλων καί 
έν τή πρωτευούση καί έν Μόσχα τιμών. Μίαν 
τών όμιλιών αύτοΰ τούτων καταχωρίζομε·; έν 
μεταφράσει, έξ ής οί ομογενείς ήμών θέλουσιν 
εύζόλως δυνηθή νά λάβωσιν άζριβή γνώσιν τής 
σπουδαιότητος τών μελετών τοΰ κλεινού άνδρός. 
Καί αύτδς ό αύτοκράτωρ προσεζαλέσατο αύτόν 
είς τά άνάζτορα ζαί συνδιελέχθη μετ’ αύτού 
έπι ώρας ολοκλήρους, έξέφρασε δέ αύτώ τήν 
έπιθυμίαν νά δημοσιεύση τά έργα αύτοΰ ιδία 
αύτού δαπάνη. ΊΙ τοιαύτη τιμή σπανιως άπο- 
δίδεται είς Ί’ώσσους έπιστήμονας.

Έν Σεβαστου-υ'λει.
Κ. Α. Παλαιολόγος.

ΠΕΡ1ΗΓΙΙΣ1Σ ΜΙΚΛ0ΪΧΑ-ΜΑΚΛΑΪ ΕΝ 
ΝΕΑι ΓΟΥΪΝΕΑι.

Μετά δζτώ ημέρας, τή 8 ’Οκτωβρίου, λή- 
γουσι δώδεκα έτη, άφ’ δτου έν τή αιθούση ταύτη 
άνεκοίνωσα είς τά έντιμα μέλη τοΰ γεωγραφικού 
Συλλόγου τδ πρόγραμμα τών μελετών, ών εμελ- 
λον νά έπιληφθώ έν ταΐς νήσοις τού Ειρηνικού 
Ωκεανού. Έπανελθών νΰν δύναμαι νά εί'πω 
παρρησία δτι έξεπλήρωσα κατά γράμμα τήν τώ 
Συλλόγφ δοθεΐσαν τή 8 ’Οκτωβρίου 1870 ύπό- 
σχεσιν, ήν τότε διετύπωσα ούτως· ""Οσον τδ 
κατ’ έμέ θέλω πράξει πάν τό κατά δύναμιν, 
όπως ή έπιχείρησίς μου άποφέρη ωφέλειαν τή 
έπιστημη.”

"Αν καί το δωδεκαετές διάστημα φαίνεται 
άρζούντως μαζρόν, ούχ ήττον δμως έν τή κρι
τική τής περιηγήσεώς μου έξετάσει οφείλει τις 
νά έχη ύπ’ δψιν άπαντα τά προσκόμματα, τά 
όποια άπήντησα καθ’ οδόν καί τά όποια παρε- 
ζώλυον τήν τακτικήν τών έργασιών μου πορείαν. 
Μεταξύ τών προσκομμάτων τούτων κυρίαν θέσιν 
κατέχουσιν αί άποστάσεις έν τή χώρα, ήν πε- 
ριηγήθην. Οδτως έπι παραδείγματι, έν ταΐς 
νήσοις τής Μελανησίας διήνυσα τώ 1878 καί 
1879 τδ δλον 409 ήμέρας, έξ ών 237 κατά 
ξηράν καί 172 έν θαλάσση. Ιίλέων έν μικρώ 
πλοιαρίω ελάχιστο·; μόνον ήδυνάμην νά έργά- 
ζωμαι. ΊΙ τελευταία έξ Αυστραλίας εις Εύρώπην 
μετάβασίς μου καίτοι ύπδ ολως άλλους ορούς 
άπήτησε 200 ήμέρας. Κατά τήν έν τή μαλαϊζή 
χερσονήσω περιήγησιν μου ήναγκαζόμην νά δια- 
νύιρ πεζή έπι 17G ήμέρας, όδοιπορών δέκα 
δλας ώρας καθ’ έκάστην. Φυσικφ το» λόγιρ αί 
τοιαΰται έκδρομαί άπήτουν καί μεγαλειτέραν 
κατόπιν άνάπαυσιν, ήτις μεγάλην έπήνεγζεν άπώ- 
λειαν χρόνου. Σπουδαίαν ώσαύτως άπώλειαν 
χρόνου έπιφέρουσι καί οί διάφοροι βροι τοΰ 
βίου, ή άναζήτησις οικήματος καί τροφής. Ού
τως έν έτει 1872 ή τροφή μου καθ’ δλον τδ 
έτος συνίστατο είς κυνήγι, ζαί πολλάκις μή 
εύρίσκων τί νά κυνηγήσω έμενα νήστης. Μέγα 
πρόσκομμα ήσαν καί αί νόσοι. Παραλείπων τά; 
συχνά; τοΰ πυρετού προσβολάς, ύφ’ ών έπασχον 
έν Νέα Γουινέα καί αιτινες μεγίστη·; μοί έπέ- 
φερον άδυναμίαν, ήναγκάσθην έπι ένα περίπου 
μήνα νά μείνω κλινήρης, δτε τώ διαλείποντι 
πυρετώ προσετέθη έρυσίπελα; είς τήν κεφαλήν, 
έπιδημικδν έχον χαρακτήρα. ’Επί έπτά δλους 
μήνας έμεινα άσθενής έν Σιγγαπώρη κατά τήν 
έζ Νέας Γουινέας έπάνοδόν μου, καί συνεπεία 
τούτου τό έξ 147 αγγλικών λίτρων βάρος τοΰ 
σώματός μου έμειώθη είς 93 λίτρας, καί κατά 
το έπτάμηνον τοΰτο διάστημα έπ’ έλάχιστον 
μόνον ήδυνάμην νά έργασθώ. Τέλος δέ καί ή 
άκρα τών εγχωρίων δυσπιστία, ήν μόνον διά 
μεγάλης υπομονής καί έπιμονής δυνατοί τις 
νά ύπερνικήση, ή άγνοια τής έγχω,οίου γλώσσης 
καί ή μεγίστη δυσχέρεια τής έκμαθήσεως αύτής 
άνευ βοηθητικών μέσων, διερμηνέων ή λεξικών 
— ταύτα πάντα έπαυξάνουσιν έτι μάλλον τά 
φυσικά τών τοιούτων περιηγήσεων προσκόμματα.

Εξέλεξα κατά τδ 1868 έζεΐνο τδ σημείο·; 
τής γήινου σφαίρας, έν ω έμελλον νά έπιληφθώ 
τών μελετών μου, καί ώρισα τάς νήσους τοΰ 
Ειρηνικού Ωκεανού καί ιδίως τήν Νέαν Γουι
νέαν ώς τήν ήττον γνωστήν. ’Αποφασίσας τοΰτο 
προσεπάθησα προηγουμένως νά έζμάθω άπασαν 
τήν περί τής νήσου ταύτης φιλολογίαν, κύριον 
προτιθέμένος σκοπόν νά έξεύρω θέσιν τινά, ήν 
μέχρι τής έποχής εκείνης (τοΰ έτους 1868) δέν 
είχον επισζεφθή οι Εύρωπαΐοι. Τοιαύτη θέσις 
ήτο ή βορειο-ανατολική ακτή τής νήσου παρά 
τδν δρμον τοΰ ’Αστρολάβου. Ό Δαμπιέρρος, 
δστις εύρέθη πλησίον τού δρμου εκείνου ζαί έν 
δνόματι τοΰ όποιου ώνομάσθη ή νήσος Καρκάρ, 
διήλθε πλησίον αύτοΰ, μή παραμείνας ούδέ άπο- 
βιβασθείς είς αύτόν. Ό Dumont iI’Urville, 
δστις ώνόμασε τδν κόλπον ’Αστρολάβον, άπο- 
λέσας άμφοτέρας τάς άγκυρας τοΰ πλοίου του 
δέν ήδυνήθη ώσαύτως νά παραμείνη καί διήλθεν 
άνατολιζώτερον τοΰ Καρκάρ. Ύπολογίσας ακρι
βώς άπαντας τούς δρους τής πρώτης παρά τοΐς 
έγχωρίοις διαμονής μου καί τών περαιτέρω μετ’ 
αύτών σχέσεών μου, έφθασα είς τδ συμπέρασμα 
δτι τά αγαθά αποτελέσματα τών μετά τών αγρίων 
σχέσεών μου όφείλω άποκλειστικώς είς την 
σταθερότητα ζαί τήν υπομονήν μου.

’Αποβάς εις τήν παραλίαν Μακλάύ έξέλεξα 
πρδς άνέγερσιν καλύβης γήλοφον, έν άρκούση 

άποστάσει άπδ τών γεινιαζόντων χωρίων Γο- 
ρεντοΰ καί Γουμποΰ. ΊΙ θέσις έζείνη δέν άνήκέ 
τινι ζαί έμενεν ακατοίκητος μέχρι τή; άφίξεώς 
μου. Ούτω λοιπόν κατοιζήσας μακράν τών χω
ρίων άπεχόντων άπδ '/a ',^7.''· ^'/2 μ'-δίου άπδ 
τής θέσεως, έν η εύρίσζετο ή καλύβη μου (θέ
σεως ήτις έζαλεΐτο Γαραγάσι, ώς κατόπιν έμα
θαν), δέν παρηνόχλουν τούς κατοίκους διά τής 
άεννάου παρουσίας μου. Τδ τοιοΰτον άπέβη καί 
τελεσφόρον είς τδ μέλλον. ΙΙαρατηρήσας δτι 
ή είς τδ χωρίο·; άφιξίς μου παρεκώλυσε τδν 
συνήθη αύτών βίον καί δτι άμα τή έμφανίσει 
μου αί μέν γυναίκες άπασαι μετά τών μικρών 
παιδιών των έτρεχον νά ζρυβώσιν όπισθεν τών 
θάμνων, οί δέ άνδρες έλάμβανον τά όπλα καί 
μέ περιεκύκλουν άγριοι καί άπειλητιζοί, προσε
πάθησα νά ευρώ τρόπον δπως μή παρενοχλώ 
αύτούς διά τής αιφνίδιου έμφανίσεώς μου. Ό 
τρόπο; ήτο άπλούστατος, καί άν ζαί φαίνεται 
έζ πρώτης δψεως άσήμαντος είναι δμως χα- 
ρακτηριστικώτατος. Πλησιάζω·; τό χωρίο·; ίστά- 
μην μακρόθεν καί διά ισχυρού συριγμοΰ έδιδον 
σημεΐον περί τής παρουσίας μου· ούτως έδιδον 
είς τάς γυναίκας καιρόν νά κρυβώσιν όπισθεν 
τών πυκνών θάμνων. Ταχέως παρετήρησα δτι 
οί έγχώριοι, γιν.ώσκοντες δτι δέν ήθελον έμφα- 
νισθή άπροόπτως, ήρξαντο νά φέρωνται πρδς 
έμέ άλλως καί σπανκότερον νά προτείνωσι τά 
δπλα των. I οιαύτα παραδείγματα ήδυνάμην 
ν’ άπαριθμήσω άπειρα.

"Αμα τή πρώτη μου άφίξει κυρίαν έ’σχον 
μέριμναν τήν έκμάθησιν τής έγχωρίου γλώσσης, 
ζήτημα τοΰτο, ού ή λύσις κατεδείχθη δυσχε- 
ρεστάτη, καί ούχί ταχύτερο·; τών τεσσάρων ή 
πέντε μηνών κατώρθωσα νά εννοώ τήν γλώσσαν 
έπι τοσοΰτον, ώστε νά εξηγώ τοΐς έγχωρίοις τά 
στοιχειωδέστερα άντικείμενα καί νά ποιώ αύτοΐς 
τάς άπλουστέρα: ερωτήσεις. Ή βαθμιαία έκ- 
μάθησις τής γλώσσης καί ή ούτως είπεΐν αβρο
φροσύνη εν τή μετά τών έγχωρίων συναναστροφή 
μου ύπερενικησαν έπι τέλους τήν δυσαρέσκειαν 
αύτών τοΰ νά μέ βλέπωσι διάγοντα παρ’ αύτοΐς 
και συνετέλεσαν είς σύναψιν τών μετ’ έμοΰ 
σχέσεων. Κατ’ άρχάς μετά πολλής έπιμονής 
με προσεζαλουν ν’ άναχωρήσω, δειζνύοντές μοι 
τήν θάλασσαν, δπερ ήτο τδ σύνηθες αύτών ση
μεΐον, καί έσήμαινεν "Απελθε δθεν ήλθες! Είτα 
δέ ερριπτον κατ’ έμοΰ βέλη είτε χάριν χαρι
εντισμού είτε θέλοντες νά μέ πτοήσωσιν έγώ 
δμως εμενον άπαθής. Τό ισχυρότερο·; μου 
δπλον ήτο ή άδυναμία μου, δτι εύρισζόμην μό
νος εναντίον έκατοντάδων ή καί χιλιάδων άγριων. 
Άφ’ ού δέ εξέμαθον καλλίτερον τήν γλώσσαν 
παρετήρησα δτι οί έγχώριοι είχον ιδιαιτέραν 
περί έμοΰ γνώμην. Μδ';ά παρέλευσιν μηνών
κατώρθωσα νά μάθω δτι φήμη διέτρεχε παρ’
αύτοΐς περί •υπερφυσικής καταγωγή; μου. Ή
ιδέα αΰτη έγεννήθη καί ένισχύθη παρά τοΐς
έγχωρίοις ούχί μόνον άνευ ούδεμιάς έκ μέρους 
μου προσπάθειας πρδς τοΰτο, άλλά καί άνευ 
τής γνώσεώς μου, διότι μόλις άφ’ ού έξέμαθον 
τήν γλώσσαν έπληροφορήθην καί περί τής ύπάρ- 
ξεως τής άλλοζότου ταύτης ιδέας. Παρετήρησα 
δτι έν ταΐς μεταξύ των συνδιαλέξεσι μετεχειρί- 
ζοντο συχνά τάς λέξεις κααράμ-τόμο. δπερ 
σημαίνει “ό έζ τής σελήνης άνθρωπος”, καί 
μόλις βραδύτερο·; ένόησα δτι διά τοΰ όνόματος 
τούτου άπεκάλουν έμέ. Άλλά πώς εΐχεν έπέλθει 
αύτοΐς ή ιδέα αΰτη; Τήν λύσιν τοΰ ζητήματος 
τούτου έλαβον μόλις κατά τδν τέταρτον μήνα 
τής έκεΐ διαμονής μου. Έρωτήσας ήμέραν τινά 
ένα τών έγχωρίων “Τίς σοι είπεν οτι είμί 
κααράμ-τόμο, ό έκ τής σελήνης άνθρωπος, 
έλαβον είς άπάντησιν ""Ολοι τδ λέγουν.” — 
"Καί τίνες οί δλοι ούτοι;” — "Έρώτησον αύ-



Αρ. 43. 1 13 Φεβρουάριου 1883.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 297

Α
Ι Κ

Α
Λ

Α
Μ

Α
Ι

Κ
Α

Ι Τ
Ο

 Φ
ΡΑ

ΓΚ
ΙΚ

Ο
Ν

 Φ
ΡΟ

ΤΡ
ΙΟ

Ν
.



298 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 43. 1 13 Φεβρουάριου 1883. Άρ. 43. 113 Φεβρουάριου 1883.] ΕΣΠΕΡΟΣ 299

τούς”, μοί άπήντησε δεικνύων πρός τούς κύκλιο 
ίσταμένους, "ιδού αύτός, έκεΐνος, ό άλλος, δλοι, 
ουτω σέ δνομάζουν”. Μαθών δτι ό πρώτος ό 
άποκαλέσας μέ ούτως ήτο ό Μπουγάι έκ τοΰ 
χωρίου Γορεντοΰ, έπευσα είς άναζήτησιν αύτοΰ.

— Διατί φρονείς, τφ είπον, δτι ήλθον έκ 
τής σελήνης;

— Διότι έ’χεις μαζύ σου φως έκ τής σε
λήνης.

Δέν ήδυνάμην νά έννοήσω τί άπεκάλουν 
' φως τής σελήνης”, διό ήρχισα νά έξηγώ εις 
τον Μπουγάι δτι τύ φως δπερ έκαιεν έν τή 
καλύβη μου ήτο τύ αύτύ όποιον τύ έν τοΐς 
χωρίοις αύτών καιόμενον.

— Εχει καλώς, μοί άπήντησεν ούτος σείων 
τήν κεφαλήν· άλλά σύ έ'χεις έν τή καλύβη σου 
άλλο φώς, καί αύτύ τύ φώς προέρχεται έκ τής 
σελήνης.

Είς δλας μου τάς παρατηρήσεις ό άγριος 
έπέμενε, διατεινόμενος δτι έχω έν τή καλύβη 
μου φώς σελήνης. Μετά πολλάς ερωτήσεις καί 
έρευνας έμαθον τέλος, δτι ό .Μπουγάι άλιεύων 
νύκτα τινά παρά τήν καλύβην μου είδε λάμπαν 
έμπροσθεν αύτής ζωηρόν καί λευκόν φώς, τύ 
όποιον κατεφόβισεν αύτόν προσεκάλεσε πάραυτα 
δλους τούς συγχωρίτας του νά ΐδωσι τύ "φώς 
τής σελήνης” δπως τύ έκάλει. Ένεθυμήθην 
τότε δτι νύκτα τινά είχον ανάψει πρύ τής κα
λύβης μου βεγγαλικύν φώς έξ έκείνων, τά όποια 
ό πλοίαρχος τοΰ πολεμικού άτμοπλοίου "Βίτιαζ” 
μοί είχε παραχωρήσει. Τύ τυχαίο·? τοΰτο περι- 
στατικόν συνετέλεσε νά γεννηθή παρά τοΐς έγ- 
χωρίοις ή περί τής υπερφυσικής καταγωγής μου 
πεποίθησις, ή; άρχή ύπήρξε κατά πάσαν πιθα
νότητα ή έν μέσω αύτών αιφνίδια έμφάνισις 
μου. Οι εγχώριοι άπας συλλαβόντες τήν ιδέαν 
ταύτην ήρξαντο έξηγοΰντες πάν τύ άφορών εις 
εμε υπερφυσικώς. Είχον δηλαδή τήν πεποί- 
θησιν δτι δύναμαι ν’ άνάπτω τύ ύδωρ, νά ίπτα
μαι κτλ. Αΐ δέ ίδέαι αύται διεδίδοντο αστρα
πηδόν τοσούτφ μάλλον, καθ’ δσον οί -γείτονές 
μου ειχον καί συμφέρον νά διαοίδωσι περί έαοΰ 
φήμην ώς υπερφυσικού δντος. Διότι δσφ μάλλον 
μέ άνύψουν έν τοΐς δμμασι τών άπωτέρω κεί
μενων χωρίων τόσφ περισσότερον καθίστων έαυ
τούς έπιφοβωτέρους είς τούς ίδιους αύτών εχθρούς 
εν περιπτώσει έπιθέσεως έκ μέρους τών τελευ
ταίων τούτων.

: αύτών, οι γείτονές μου

Ταχέως οί κάτοικοι τών γειτνιαζόντων χω
ρίων μοί παρέσχον δείγμα τής πρύς έμέ έμπι- 
στοσύνης των. Ήμέραν τινά, καθ’ ήν οί κάτοικοι 
άπωτέρων χωρίων έκήρυξαν πόλεμον κατά τών 
κατοίκων τοΰ Γορεντοΰ καί Μπογγοΰ καί έζή- 
τησαν νά έπιτεθώσι κατ’ 
προέβησαν είς διάβημα ανέλπιστο·? καί μεγάλως 

Κατά το διάστημα τεσσάρων καί 
ούδέ άπας μοί είχον δείξει τάς 
τα τέκνα των, καί μάλιστα, ώς

έκπλήξάν με. 
πέντε μηνών 
γυναίκας καί 
ανωτέρω είπον, αί γυναίκες καί τά τέκνα έφευγον 
προς τό δάσος 
Εύεξήγητος άρα ή 
νην τήν ήμέραν < 
τών τέκνων των 
είς Γαραγάσι, 
ούς άποκαλοΰσι 
τάνθη προς 
παραμείνωσι 
ή!-*·®Ρ αί> διότι έπέζειτο έπίθεσις έκ μέρου

άμα ήκουον τόν συριγμόν μου. 
ι έκπληξίς μου δτε κατ’ έκεί- 
δεκάδες τινές γυναικών μετά 

προσήλθον είς τήν καλύβην μου 
εις δε τών πρεσβυτέρων άνδρών, 
τ ό μ ο μ - π ό ρ ο (μέγας άν ήρ) άπε- 

εμέ έξαιτούμενος τήν άδειαν νά 
παρά τή καλύβη μου έπί τινας 

ις τών 
εχθρών. "Αν καί μεγάλως μέ ήνόχλουν αί 
κραυγαί τών νηπίων, συνήνεσα δμως είς 
Οί έχθροί βλέποντές « 
Γορεντοΰ καί Μπογγοΰ έφοοήθησαν 
ώστε άπέσχον τής έπιθέσεως καί ή 
έληξεν άνευ αιματοχυσίας.

Καθ’ δσον διεδίδετο ή περί έμοΰ 

τοΰτο.
,ές με σύμμαχον τών χωρίων 

' τοσοΰτον, 
διαφορά

άνθρώπου ύπερφυσικής καταγωγής, τοσοΰτον άνε- 
τώτερον ήδυνάμην νά μεταβαίνω είς τά πέριξ 
χωρία καί νά ένασχολώμαι είς τάς παρατηρήσεις 
καί μελέτας μου. Έν γένει οέ δσφ δλιγώτερον 
μετέβαλλον τήν συμπεριφοράν μου καί έφερόμην 
ώς Έύρωπαϊος” μάλλον ή ώς "περιηγητής”, 
τοσούτφ έκρατύνετο παρ’ αύτοΐς ή πεποίθησις 
περί τής μή γήινου καταγωγής μου, πρύς ύπό- 
θαλψιν τής όποιας έπελαμβανόμην μέτρων τινών. 
Έν ταΐς πρύς τούς εγχωρίους σχέσεσί μου 
προσεπάθουν ή έλαχίστη ύπόσχεσίς μου νά έκτε- 
λήται κατά γράμμα, είς τρόπον ώστε αί λέξεις 

μπάλάν Μακλάϋ χουντί” (είς είναι ό 
λόγος τοΰ Μακλάϋ) κατέστησαν παροιμιώδεις. 
Ή εξαιρετική αυτή θέσις μου άπέναντι τών έγ- 
χωριων μοί παρέσχε τήν εύκολίαν νά έξασζήσω 
έπ’ αύτών έπιρροήν ού σμικράν έν ταΐς μεταξύ 
αύτών άναφυομέναις διαφοραΐς καί έμφυλίοις 
έρεσιν. Συμφώνως πρός τήν γνωριμίαν μου 
μετά τών εγχωρίων καί πρύς τά ήθη καί έθιμα 
αύτών, κατά τόν Σεπτέμβριον καί Νοέμβριον 
τοΰ 1872, ήτοι περί τό τέλος τής έν Γαραγάσι 
διαμονής μου, ήρξατο κυοφορούμενου έν έμοί τό 
πρόγραμμα τών μελλουσών έν ταΐς νήσοις τοΰ 
Ειρηνικού Ωκεανού έρευνών μου. Έξετάσας δέ 
τούς κατοίκους τής ακτής Μακλάϋ ύπό άνθρω- 
πολογικήν καί έθνογραφικήν έποψιν έσχεδίασα 
τάς περί τοΰ παπουανίου καί πολυνησιείου γέ
νους μελέτας μου.

Μεταξύ τών άγνώστων καί άξιοπεριέργων 
κατοίκων τής Νέας Γουινέας ό μάλλον αξιο
περίεργος τύπος μοί έφαίνετο ό τών X ο το
μάρια. Έπάναγκες ήτο έν πρώτοις νά γνω
ρίσω τούς Παπουανίους δπως παραβάλλω αύτούς 
πρός τούς κατοίκους τής άκτής Μακλάϋ, καί 
κατόπιν πρός τούς τών λοιπών νήσων τής Με
λανησίας, έξεύρω δέ τάς σχέσεις αύτών πρός 
τους κατοίκους τών Φιλιππινών νήσων καί κα
ταδείξω τήν υπαρξιν ή μή τοΰ βοστρυχότριχος 
γένους έν τή μαλαίκή χερσονήσφ. Τύ πρό
γραμμά μου τοΰτο έξετέλεσα, καί πρός πραγμα- 
τοποίησιν αύτοΰ έδαπάνησα δέκα δλα έτη.

Έπέστρεψα λοιπόν έκ Νέας Γουινέας καί 
άφιχθείς κατά τόν Μάΐον 1873 έπί τοΰ κατα
δρομικού "Ίζουμπρούδ” είς τήν ’Ιάβαν, ήξιώθην 
έκεΐ τής φιλοξενίας τοΰ γενικού διοικητοΰ καί 
έπελήφθην τής ταξινομήσεως τών έν τή μαλαίκή 
παραλία παρατηρήσεών μου, ών άποτέλεσμα ήτο 
σειρά άρθρων δημοσιευθέντων έν τφ ΓΙεριοοικώ 
τής Βαταοίας Natuurkundig Tigdschritt voor 
Nederland. Indie. Προσεολήθην δμως καί πά
λιν ύπο πυρετού μετά φλογώσεως τών άκρων 
τών δακτύλων, ώστε ήναγκάσθην νά ύπαγορεόσω 
τφ αντιγράφει, καί τοΰτο είναι τό αίτιον διά το 
όποιον τά άρθρα ταΰτα έδημοσιεύθησαν αγγλιστί, 
έν γλώσση ξένη· έάν διετέλουν υγιής καί είχον 
παρ’ έμοί άντιγραφέα ρώσσον, άναμφιβόλως θά 
επεμπον τά άρθρα μου πρός τον ρωσσικον γεω
γραφικόν Σύλλογον.

Τά άρθρα δέ ταΰτα ήσαν τά έξής·
α'.) Άνθρωπολογικαί παρατηρήσεις περί τών 11α- 

πούων τής άκτής Μακλάϋ έν Νέα Γου
ινέα.

β.) Περί τών βραχειοκεφάλων Παπούων τής 
Νέας Γουινέας.

γ .) Εθνολογικά! παρατηρήσεις περί τών αύτών·
I καί 11.

δ'.) Μετεωρολογική μελέτη περί τής άκτής Μα
κλάϋ.

Επεμψα τέλος καί τφ καθηγητή Bkoca έν 
Παρισίοις μικράν διατριβήν, έπιγραφομένην’“Ίχνη 
τής τέχνης παρά τοΐς Παπούοις τής άκτής Μα
κλάϋ έν Νέα Γουινέα”, ήτις ύπήρξεν άρχή όλο- 
κλήρου σειράς άρθρων περί τής τέχνης παρά τφ 
άγρίφ έκείνφ λαφ. ’Αλλά παρά τοΰ σοφού 

καθηγητοΰ ούδεμίαν ίζ-/νι άτΑ'ΐτ^ζ'.'/ suvszzz'm 
τοΰ έν τφ μεταξύ έπισυμβάντος θανάτου αύ
τοΰ· κατόπιν μόνον έμαθον οτι ή διατριβή μου 
εκείνη έδημοσιεύθη έν τφ Δελτίφ τής άνθρω- 
πολογικής Εταιρίας έν Παρισίοις (Τόμω Α' 
Σειρά Γ'. Έτει 1878).

’Απερχόμενος κατά Δεκέμβριον τοΰ 1872 
έπί τοΰ ' Ίζουμπρούδ” έκ τής άκτής Μακλάϋ 
ύπεσχέθην τοΐς έγχωρίοις, οιτινες έλυποΰντο έπί 
τή αναχωρήσει μου, νά έπιστρέψω. Κατά τύν 
Ιανουάριον 1876 κατώρθωσα νά έκπληρώσω τήν 
ύπόσχεσίν μου ταύτην καί άπήλθον τύ δεύτερον 
είς Νέαν Γουινέαν. ΊΙ μετάβασίς μου αΰτη 
γενομένη έπί τοΰ μικρού αγγλικού πλοίου "Sea- 
Bird” ύπήρξε μεστή προσκομμάτων καί περι
πετειών.

Έξ Ιάβας μετέβην είς τήν νήσον Κελεβές 
καί διελθών παρά τάς νήσους Γέμβη καί Πεγάν 
άπήλθον είς τήν νήσον Ίάν, έκεΐθεν δέ είς τά: 
νήσους Ιΐιλιοΰ καί μετά βραχεία·? έπίσκεψιν τών 
νήσων τοΰ Ναυαρχείου, \ούδ καί Νιβίγου άφί- 
χθην είς Νέαν Γουινέαν. Συνοπτική έκθεσις 
τής εκδρομής ταύτης εΰρηται έν ταΐς "Άγγε- 
λίαις τοΰ γεωγραφικού Συλλόγου”. Ωσαύτως 
έδημοσιεύθησαν έν ταΐς γεωγραφικαΐς άνακοι- 
νώσεσι τοΰ ΙΙέτερμαν 1879 αί "Έκδρομαί είς 
τήν δυτικήν Μικρονησίαν, τήν βόρειον Μελανη
σίαν καί ή τρίτη διαμονή έν Νέα Γουινέα άπο 
τοΰ Φεβρουάριου 1876 μέχρι τοΰ Ιανουάριου 
1878”. Έπανήλθον λοιπόν είς τήν ακτήν Μα
κλάϋ δπως συμπληρώσω τάς παρατηρήσεις μου 
και όριστικώς διευκρινίσω τά ούχί έντελώς λυ- 
θεντα κατά τήν πρώτην έπίσκεψιν μου ζητήματα. 
Αί ελπίδες μου δέν διεψεύσθησαν. ΊΙ έντελής 
γνώσις τής εγχωρίου γλώσσης καί ιδίως ή πρός 
έμέ έμπιστοσύνη τών κατοίκων διηυκόλυνον ού- 
σιωδώς τάς μελέτας μου. Περιττόν είναι ν’ ανα
φέρω ένταΰθα οτι ύπό δλως διαφόρους ορούς 
έπεσκέφθην νΰν τήν Νέαν Γουινέαν ή έν έτει 
1871. ’Αντί καλύβης, ής ή περιφέρεια δέν 
ύπερεβαινε τούς έπτά τετραγωνικούς πόδας, 
έκόμισα ήδη έκ Σιγγαπώρης κατάλληλον οί- 
κίσκον, δν έστησα έν άλλη θέσει ή κατά τό 
1871 , δηλ. είς άπόστασιν μόνον ήμίσεως 
μιλίου άπό τοΰ λιμένος Κωνσταντίνης έπί γη
λόφου, δν οί εγχώριοι έκάλουν Μπαγαρλόμ. 
Ούτως άνετώτερον ήδυνάμην νά έργάζωμαι. Έπε
σκέφθην δέ χώρας τής Νέας Γουινέας έκτάσεως 
180 μιλιών, δηλ. άπό τοΰ ακρωτηρίου Κοοαζέλ 
μέχρι τοΰ ακρωτηρίου Τελεάτη. Μετά δύο ύπη
ρετών καί τινων έκ τών κατοίκων τοΰ χωρίου 
Μπουγγοΰ μετέβην διά δύο λέμβων είς δλα τά 
παραθαλάσσια χωρία, ένθα έτυχον φιλοξένου 
ύποδοχής. Περίεργον είναι δτι οί κάτοικοι τών 
χωρίων τούτων, άνήκοντες δλοι είς τήν παπουα- 
νικήν φυλήν, διεκρίνοντο άπ’ άλλήλων καί είχον 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Γοσαύτη ύπήρχεν ή έπί τών εγχωρίων έπιρ- 
ροή μου, ώστε κατώρθωσα, έν δσφ έγώ εύρι- 
σκομην παρ αύτοΐς, νά καταπαύσω τούς αδιά
λειπτους εμφυλίους άγώνας, οιτινες μεγάλην 
βλάβην έπέφερον είς τούς κατοίκους φοβουμένους 
να μεταβαινωσίν άπό χωρίου είς χωρίον. Γούτο 
δφείλω κυρίως είς τήν ιδέαν οτι ήμην ό έκ τής 
σελήνης άνθρωπος. "Ενεκα τής άνετωτέρας ζωής 
μου καί τής καλλιτέρας διαίτης μου καί ή 
ύγεια μου έβελτιώθη καί αί προσβολαί τοΰ πυ
ρετού έπαυσαν. Ούτως έπιμελώς ήδυνάμην νά 
επιληφθώ τών εθνολογικών παρατηρήσεών μου.

Τούς κατοίκους τών μερών έκείνων εύρον 
οιατελοΰντας έν τή έσχάτη τής άναπτύξεως κα- 
ταστάσει· τά μέταλλα ήγνόουν έντελώς καί τά 
δπλα των συνίσταντο είς λίθους, όστά καί ξύλα. 
Δεν εγνοιριζον ούδ’ αύτήν τήν παραγωγήν τοΰ 
πυρός. Άναμφισβητήτως ή νηπιώδης αΰτη κα- 

τάστασις τών έγχωρίων παρεΐχεν έν τοΐς λεπτο- 
μερείαις αύτής άντικείμενον μελέτης λίαν περί- 
εογον. Δύναμαι δέ νά καυχηθώ δτι συνετέλεσα 
κατά τι είς μόρφωσιν αύτών· έδίδαξα αύτοΐς 
τήν χρήσιν τοΰ σιδήρου, καί ύπέδειξα αύτοΐς 
πλεΐστα δσα άντικείμενα, τά όποια ήγνόουν εν
τελώς· ολόκληρος δέ σειρά ιδεών άνεπτύχθη έν 
τω δ'.ανοητικφ αύτών συστήματι. Πιθανόν είναι 
δτι προσεχώς, ένεκα τής άναπτύξεως τοΰ εμ
πορίου έν τφ είρηνικω Ί’κεανφ, οί κάτοικοι τής 
άκτής τοΰ Μακλάϋ θέλουσι συνάψει σχέσεις πρύς 
άλλους λαούς, καί τότε ή νηπιώδης αύτών κα- 
τάστασις θά έξαλειφθή έντελώς καί θ' άπολέ- 
□ωσι τά άπομεμακρυσμένα έκεΐνα μέρη την 
σπουδαιότητα, ήν σήμερον εχουσι διά τήν εθνο
λογίαν.

"Ενεκα τής μεγάλης έμπιστοσύνης, ήν ένέ- 
πνεον τοΐς έγχωρίοις, κατώρθωσα κατά τήν δευ- 
τέραν έπίσκεψιν μου νά γνωρίσω τά περιεργώ- 
τεοα αύτών έθιμα, τά άφορώντα εις τύν γάμον, 
εις τήν ταφήν κτλ. Παραθέτω βραχέα τινά 
περί τούτων.

Ίον νεκρόν άφίνουσιν έν τή καλύβη μέχρις 
έντελοΰς σήψεως- ό άποθανών τοποθετείται κα- 
θήμενος καί περιτυλίσσεται μέ φύλλα φοίνικος 
έν εΐδει κανίστρου. Παρ’ αύτώ ή χήρα αυτού 
ύποχρεοΰται νά ύποθάλπη τό πΰρ έπί δυο ή 
τρεις εβδομάδας μέχρις ού τό πτώμα ή διαλυθή 
έντελώς έκ σήψεως ή άποξηρανθή τελείως. 
Σπανιώτερον θάπτουσι τούς νεκρούς, καί τοΰτο 
γίνεται μόνον δταν άποθάνη γέρων τις δστις έπι- 
ζήσας δλων τών συζύγων καί τών τέκνων του 
ούδένα πλέον έχει στενόν συγγενή, δστις νά ύπο- 
θάλπη τύ πΰρ. Τά πτώματα τών άποθανόντων 
βρεφών άναρτώνται εντός μικρών κανίστρων υπο 
τήν στέγην τής καλύβης.

Είπον ανωτέρω δτι οί έγχώριοι ήγνόουν τήν 
παραγωγήν τοΰ πυρός. Είς τήν έρώτησιν μου 
περί τούτου μέ προσέβλεπον μετ’ άπορίας καί 
έγέλων. Διϊσχυρίζοντο δέ δτι έάν παρα τινι 
οικογένεια σβεσθή τό πΰρ, τοΰτο εύρίσκετο παρ 
έτέρα, ή έάν τό πΰρ έκλειψη έν τινι χωρίφ, θά 
εύρεθή έν άλλιρ. Μοί διηγήθησαν δτι οί πα
τέρες καί οί πρόγονοι αύτών τοΐς έλεγον δτι 
ύπήρχεν έποχή, καθ’ ήν οί άνθρωποι ούδόλως 
μετεχειρίζοντο τό πΰρ, καί δτι έτρωγον τροφήν 
ωμήν, έπιφέρουσαν άσθένειαν τών ούλων, ής ή 
όνομασία μέχρι σήμερον διετηρήθη.

"Οτε κατά τον Νοέμβριον 1877 άπεφάσισα 
νά έπιστρέψω είς Σιγγαπώρην παρήγγειλα νά 
προσκαλέσωσιν έξ έκάστου χωρίου άνά δύο άν- 
δρας, νεωτέρους καί πρεσβυτέρους. Προσήλθον 
πλείονες, καί μέγα πλήθος συνηθροίσθη πρό τής 
καλύβης μου. Τότε έγώ έξελθών καί στάς έν 
μέσφ αύτών τοΐς είπον δτι άναχωρώ καί δτι 
πιθανόν νά μή έπιστρέψω ταχαίως. Έθεώρησαν 
καθήκον νά μοί έκφράσωσι τήν έπί τούτφ δυσα- 
ρέσκειάν των καί λύπην των. Έγώ οέ τοΐς 
εξήγησα, δτι ένδεχόμενον είναι νά έλθωσι παρ’ 
αύτοΐς άλλοι λευκοί άνθρωποι, τήν αύτήν εχοντες 
κόμην καί τά αύτά φοροΰντες ένδύματα, άλλ’ 
δτ'. ίσως διαφέρουσι τοΰ Μακλάϋ· επέστησα οέ 
πρό πάντων τήν προσοχήν των είς τούς σωμα
τέμπορους, τούς καθιστώντας τάς νήσους τοΰ 
ειρηνικού ’Ωκεανού μάρτυρας σκηνών λυπηρών, 
καί μύρια κακά διαπράττοντας ύπύ τήν σκέπην 
τής άγγλικής, γερμανικής, αμερικανικής καί γαλ
λικής σημαίας. Ή άφήγησίς μου αΰτη μεγίστην 
ένεποίησεν αύτοΐς έντύπωσιν καί έζήτουν νά 
έμποδίσωσι τήν άναχώρησίν μου. Τότε συνε- 
βούλευσα αύτούς ούδέποτε νά έξέρχωνται εις 
προϋπάντησιν τών λευκών άνδρών ένοπλοι, ούδε 
νά έπιτίθενται κατ’ αύτών, διότι τά πυροβόλα 
δπλα ύπερτεροΰσι τών λογχών καί βελών τοΐς 
έσύστησα δέ άμα τή έμφανίσει πλοίου νά πέμ- 

πωσι τάς γυναίκας καί τά τέκνα των είς τά 
δρη, καί έν τέλει τοΐς υπέδειξα πώς νά διακρί- 
νωσι τούς φίλους άπύ τούς μή τοιούτους. Έμαθον 
κατόπιν δτι άπασαι αί παραγγελίαι μου έξετελέ- 
σθησαν κατά γράμμα. Μετά τήν άναχώρησίν 
μου άφίχθη έκ Μελβούρνης είς τήν άκτήν Μα
κλάϋ πλοΐον άγγλικόν, ού έπέβαινον χρυσοθήραι, 
οιτινες ύποθέσαντες δτι ύπέζρυψα ϋπαρξιν χρυσίου 
ήθέλησαν νά άνιχνεύσωσι τήν άκτήν προς εΰρεσιν 
αύτοΰ. Τοΰτο συνέβη έν έτος άκριβώς μετά τήν 
άναχώρησίν μου. Έν Μελβούρνη άπήντησα εν 
τών μελών τής έκδρομής ταύτης, τόν κ. II., δστις 
μοί διηγήθη δτι εύρε τήν καλύβην μου έν τή αύτή 
καταστάσει, έν ή είχον άφήσει αύτήν, δτι καί 
ή θύρα καί τό κλεΐθρον ήσαν άνέπαφα καί δτι 
ή πέριξ τής καλύβης φυτεία συνετηρεΐτο τόσον 
καλώς, ώστε άπετέλει ήδη κήπον. Θελήσαντος 
τοΰ κυρίου τούτου ν’ άνοιξη τό κλεΐθρον ΐνα 
είσέλθη είς τήν καλύβην παρεμποδίσθη είς τοΰτο 
παρά τών έγχωρίων, οιτινες τφ παρέστησαν δτι 
ή καλύβη άνήζει τφ Μακλάϋ. Τόσον έντονοι 
δέ καί άπειλητικαί ήσαν αί παραστάσεις αύται 
ώστε οί άποβάντες ίσπευσαν ν’ άναχωρήσωσιν 
άπρακτοι. Καί άλλην ελαβον κατόπιν παρά τών 
φίλων μου τής Νέας Γουινέας ειδησιν. Συνήν- 
τησα έν Σίδνεϋ τόν κύριον Π., δστις έπρόκειτο 
νά μεταβή είς τήν άκτήν Μακλάϋ, καί τφ έδωκα 
τάς δϊούσας οδηγίας. Ό ζ. II. έπανελθών μοί 
είπεν δτι συμφώνως προς τάς οδηγίας μου έδωκε 
τά άναγκαϊα συνθήματα καί άμέσως δεκάδες 
τινές λέμβων έπλησίασαν είς τό πλοΐον οί έγ- 
χώριοι ήρξαντο κραυγάζοντες καί προφέροντες τύ 
δνομά μου. Ό κ. Γ1. έπαρουσιάσθη αύτοΐς ώς 
άδελφός τοΰ Μακλάϋ, δπερ άζούσαντες οί άγριοι 
έσπευσαν νά τον όδηγήσωσιν είς τόν οίκίσκον 
μου, ένθα τον ύπεδέχθησαν μετ’ άκρας φιλο
φροσύνης.

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΠΑΛΑΙΟ ΛΟΓΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα.

(Συνέχεια· δρα άρ. 41.)·

Μόλις ό άρχιεπίσκοπος μετά τήν τέλεσιν 
τοΰ μνημοσύνου είχε καταλάβει τήν θέσιν του 
έπί τοΰ ώρισμένου δι αύτόν θρόνου· μόλις ό 
Μουζάλων είχε προοή δπως οι όλίγων λέξεων 
άναμνησθή τοΰ ήγεμόνος, ού τήν στέρησιν έθρή- 
νει, δτε αίφνης ήκούσθησαν αι άγριαι φωναί τοΰ 
προς τόν ναόν είσορμώντος πλήθους. Κάτωχρος 
καί τρέμων είσήλθεν είς τόν ναόν είς τών νεω- 
κόρων καί άνήγγειλεν οτι ό στρατός σόμπας 
στασιάσας ετοιμάζεται είς έπίθεσιν. Σύγχυσις 
άπερίγραπτος διεδέχθη τήν ειδησιν ταύτην πάν
τες ώρμησαν πρός τας θυρας όπως σωθώσι. 
Μάτην έπειράτο ό Μουζάλων ν’ άναχαιτίση τήν 
όρμήν τών φευγόντων μάτην άντήχει ή άδύ- 
νατος φωνή τοΰ γέροντος ιεράρχου.

— Κλείσατε τάς θύρας! διέταξεν ό Μουζά
λων διά τής βροντώδους αύτοΰ φωνής, ίστά- 
μενος έν μέσφ τοΰ ναοΰ μέ άπαστράπτοντας 
δφθαλμούς.

Σπεύδουσιν οί οπαδοί του νά έκτελέσωσι 
τήν προσταγήν ταύτην· άλλ’ είναι άργά! — 
Ώς χείμαρρος ορμητικός, πάν έμπόδιον καταρ- 
ρίπτον, χύνονται οί λυσσαλέοι στασιασταί είς 
τον ναόν, πάν κώλυμα έν τή μανιώδει αύτών 
όρμή περιφρονοΰντες.

Μάτην έμφανίζεται ένώπιον αύτών ό Πα- 
λαιολόγος.

— Σεβάσθητε τον οίκον τοΰ Κυρίου! τοΐς 
φωνάζει.

— Παραδώσατε ήμΐν τόν προδότην! Παρα
δώσατε ήμΐν τόν αυθάδη Μουζάλωνα! άπαντα 

ισχυρά τή φωνή ό Κάρολος, δστις εύρίσκεται 
έπι κεφαλής τών όρμώντων.

— Δέν φοβεΐσθε ούτε θεόν οΰτε άνθρώπους; 
λέγει άπειλητικώς προβαίνων ό θεοφύλακτος, ό 
τοΰ Μουζάλωνος γραμματεύς, προσπαθών διά 
τών χειρών του νά τούς άπωθήση.

— Ίδοΰ ό προδότης! Ιδού ό κακούργος! 
άναβοα ό Κάρολος δακτυλοδεικτών τον θεοφύ
λακτο·?, δστις, ώς εΐπομεν προηγουμένως, είχε 
μεγάλην πρύς τύν κύριον αύτοΰ ομοιότητα, 
θ’ άφήσωμεν έπί πολύ άκόμη τύν άθλιον τού
τον άνθρωπον νά μάς χλευάζη καί νά μάς περι- 
φοονή ;

Γυμνά άπαστράπτουσι ξίφη έν ταΐς χερσί 
τοΰ μαινομένου πλήθους καί ό θεοφύλακτος 
καιρίως πληγείς πίπτει νεκρός.

Οί στρατηγοί καί οί μεγιστάνες προχωροΰσι 
καί έπικαλοΰνται τούς νόμους καί άπειλοΰσι μέ 
τήν όργήν τοΰ αύτοκράτορος. Τά πάντα είς 
μάτην. Τά άγρια θηρία είχον όσφρανθή αίμα 
καί ή μανία αύτών δέν είχε πλέον δρια.

— θέλομεν τύν προδότην! θέλομεν τόν 
Μουζάλωνα! έξακολουθεΐ φοινάζων ό Κάρολος, 
δστις έννόησεν δτι ό φονευθείς ήτο ό Θεοφύ
λακτος καί ούχί ό Μουζάλων. θέλομεν νά 
μας παραδιόσητε τύν μοχθηρόν, δστις έτόλμησε 
νά συκοφαντήση ήμάς παρά τω βασιλεΐ! Καί 
διέτρεχε τύν ναόν σείων ύψηλά τό αιμοσταγές 
αύτοΰ ξίφος.

Ό Μουζάλων έννοήσας δτι πάσα άντίστασις 
ήτο ματαία, και ίδών προ τών ποδών αύτοΰ 
πίπτοντα τον πιστόν θεοφύλακτου, θΰμα τοΰ κα
θήκοντος καί τής άφοσιώσειός του, άπεσύρθη είς 
τό ιερόν καί έστάθη όπισθεν τής άγιας Ί ραπέζης.

Καί το λυσσαλέο·? πλήθος έκπέμπον άπειλάς 
θανάτου διέτρεχε τύν ναόν καί διηρεύνα δλας 
τάς γωνίας.

— Έάν δέν μάς πάραδώσητε άμέσως τον 
Μουζάλωνα διά νά τόν τιμωρήσωμεν συμφώνως 
πρύς τάς διαταγάς, ας έλάβομεν παρά τοΰ αύτο
κράτορος, θά σφάξωμεν δλους ένταΰθα! έκραύ- 
γασεν ό Κάρολος.

Πολλοί τών παρευρισκομένων έν τή σκηνή 
ταύτη είδον τύν Μουζάλωνα άποσυρόμενον εις 
τό ιερόν, ούδείς δμως καί έξ αύτών τών άσπον- 
δοτέρων του έχθρών διενοήθη νά παραδώση 
αύτόν είς τήν λύσσαν τών άγριων έκείνων άνδρών.

Εν τοσούτφ ύ Κάρολος καί οί οπαδοί αύτοΰ 
είχον καταστρέψει πάντα τά έν τφ ναφ εύρι- 
σκόμενα, λυχνίας, εικόνας, παραπετάσματα, καί 
αύτά τά πλούσια καί χρυσοκέντητα ύφάσματα 
τοΰ επισκοπικού θρόνου καί τό χρυσού·? βασιλικόν 
στέμμα· ήδη δέ ήρχιζον νά έπιτίθενται κατά 
τών έν τφ ναφ εύρισκομένων — δτε αίφνης τό 
παραπέτασμα τής ωραίας πύλης άνεπετάσθη καί 
ένεφανίσθη ή μεγαλοπρεπής τοΰ Μουζάλωνος 
μορφή.

— Βέβηλοι! είπεν ό Μουζάλων άθλιοι, 
ούτιδανοί κακούργοι! Τολμάτε νά έπιπέσητε κατά 
άόπλων πολιτών καί ασθενών γυναικών; Τολ
μάτε νά βεβηλώσητε τόν οίκον τοΰ Κυρίου; 
Έμέ ζητείτε; Ιδού, έρχομαι πρός ύμάς! "Η 
νομίζετε δτι σάς φοβούμαι; Νομίζετε δτι τρέμω 
ένώπιον τών άγριων ύμών κραυγών; Σάς περι
φρονώ καί σάς οίκτείρω!

Ώς άπολελιθωμένοι έμειναν πάντες είς τήν 
έμφάνισιν ταύτην. Τάς κραυγάς καί τήν ταραχήν 
διεδέχθη αίφνης νεκρική σιωπή.

— Ό άθλιος μάς χλευάζει; ανέκραξε τέλος 
ό Κάρολος καί ορμών κατά τοΰ Μουζάλωνος τφ 
ένέπηξε το δξύ αύτοΰ ξίφος εις τό στήθος.

Καί ό Μουζάλων πίπτει νεκρός έπί τών 
βαθμιδών τοΰ ίεροΰ, καί αί μαρμάρινοι βαθμίδες 
βάφονται διά τοΰ αίματός του.

Σκηνή φρικώδης έπηκολούθησεν. Τό νεκρόν
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σώμα σύρεται 
τρυπάται έκεΐ 
μανιωδέστεροι 
πίνουσιν έκ τοΰ 
έπι τοΰ 
χαιρών. 
μάχια, 
ώστε ό
τής άγριας ταύτης σκηνής ακούεται ή βροντώδης 
τοΰ Καρόλου φωνή·

ι μέσον τοΰ ναού και 
έχακονταδων ξιφών, 

στασιαστών ζύπτουσι
»

οια- 
Οΐ 

καί 
τοΰ κεχομμένου 
ι; άπδ τών μα- 
πτώμα είς τε- 
τήδε κάκεΐσεν, 
Και διά μέσου

είς τδ 
ύπδ 

τών < 
αίματος εκείνου, 

έδάφους καί άποστάζοντο 
Είτα κατατέμνεται τδ 

τά όποια σκορπίζονται 
ναός έφαίνετο σφαγεΐον.

— '0 βασιλεύς μας έξιλεώθη! Έτιμωρή- 
σαμεν τδν προδότην και κακόν σύμβουλον! Ό 
τύραννος άπέθανε και 
ήμεΐς εΐμεθα ελεύθε
ροι !

Τοιαύτην περί ελευ
θερίας ιδέαν είχον οί 
αιμοβόροι εκείνοι άνδρες, 
οιτινες καταπατήσαντες 
τοσάκις τδν δρκον των, 
τδ ίερώτερον πράγμα τδ 
όποιον έχει ό άνθρωπος, 
έπειρώντο νά έγκαινιά- 
σωσι τήν έξουσίαν τοΰ 
τρόμου και τής βίας. 
Ούτως ήνόουν τήν ελευ
θερίαν οί ασύντακτοι 
εκείνοι δπλΐται, οιτινες 
μετεχειρίζοντο τά δπλα 
των ούχί πρδς ΰπερά- 
σπισιν τής πατρίδος των 
ή τοΰ θρόνου τοΰ ήγεμό
νος των, άλλά πρδς κο
ρεσμόν τών άγριων αύτών 
παθών. Βέβηλα χείλη 
έτόλμων νά έπικαλεσθώ- 
σι τδ ιερόν τής έλευ- 
θερίας όνομα! Χεΐρες 
ληστρικά! έτόλμων νά 
ύψωθώσιν ύπέρ τοιαύτης 
έλευθερίας!

Ούτως έτελεύτησεν 
εις τών πιστοτέρων καί 
εύορκοτέρων άνδρών, ούς 
άναφέρει ή ιστορία. Φρι- 
κτδν παράδειγμα τής 
λύσσης άγριων στρα
τιωτών, παράδειγμα τδ 
όποιον δυστυχώς δέν 
είναι μεμονωμένον έν 
τή ίστορίφ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΊΌΝ.

0 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΑΛ10Λ0Γ0Σ.

Έν τφ λαμπροτέρφ αύτών κόσμφ έστιλβον 
αί δχθαι τοΰ διαυγούς Έρμου· ήρεμον καί κα
θαρόν έρρεε τδ ύδωρ ύπδ τούς πρασίνους κλά
δους, επί τών όποιων ζωηρά καί εύθυμα έψαλλον 
τά πτηνά.

Μακρόθεν έπι τοΰ λόφου ύψοΰντο αί σκο- 
τειναί έπάλξεις τοΰ φρουρίου, έν φ ό νεαρός 
αύτοκράτωρ μακράν τοΰ θορύβου τής πόλεως 
καί άφροντις διήρχετο τά; ώρας του έν απραξία 
καταβαλλούση καί τδ σώμα καί τδν νουν. Ό 
άπειρος παΐς δέν ήδύνατο νά έννοήση τήν ση
μασίαν τών συμβάντων τών τελευταίων ήμερόν 
επειδή δμως δέν έβλεπε πλέον τδν Μουζάλωνα, 
δν καθ’ έκάστην ήμέραν καί σχεδόν καθ’ έκά- 
στην ώραν ήτο συνειθισμένος νά βλέπη, ήρώτησε 
περί αύτοΰ, καί δτε τφ άπήντησαν δτι ό Μου- 

ζάλών έφονεύθη διότι ήτο άνθρωπος κακός, ό 
’Ιωάννη; είπεν μετά άφελοΰς άπορίας ■

— Καί δμως οι’ έμέ ήτο πάντοτε τόσον 
καλός καί τόσον εύγενής!

Καί εύθύς μετά ταΰτα έτρεξε πρδς τούς ξύ
λινους αύτοΰ ίππους, μέ τούς όποιους διεσκέ- 
δαζεν. —

Ούχί μακράν τοΰ φρουρίου καί έπι τής όδοΰ, 
ήτις παρηκολούθει τήν αριστερά·/ τοΰ ποταμού 
όχθην, έβάδιζον δύο άνδρες, οιτινες αισθανό
μενοι τδ σοβαρόν τών περιστάσεων είχον άνα- 
ζητήσει τήν ήσυχον έκείνην όχθην, δπως όμι-

ΝIΚΛΟΤΧ ΑΣ-ΜΑ KA AT.

('Ρώσσος περιηγητής.)

λήσωσιν άνενόχλητοι καί συσκεφθώσι περί τής 
πορείας, ήν ώφειλον νά τηρήσωσιν. Ό είς τών 
άνδρών τούτων ήτο ό Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος, καί 
ό έτερος ό φίλος αύτοΰ ό ’Αλέξιος Στρατηγό
πουλος.

Ό Στρατηγόπουλος ήτο άνήρ προβεβηκώς 
ήδη τήν ήλικίαν καί ή κόμη του ήτο σχεδόν 
καταλευκος. Υψηλός τδ ανάστημα, ζωηρόν 
έχων δφθαλμόν έπρόδιδε μακρόθεν τον άν
δρα τών δπλων. Ύπό τον Βατάτσην καί ύπό 
τδν Θεόδωρον Λάσκαριν κατεΐχεν ήδη ό Στρα
τηγόπουλος ανώτερα στρατιωτικά αξιώματα, καί 
έν τινι κατά τών Τούρκων εκστρατεία είχε γνω- 
ρισθή μετά τοΰ Παλαιολόγου. Ήτο ό Στρατη
γόπουλος καλός στρατιώτης, άλλ’ δλως άδέξιος 
πολιτικός, διό καί άπ’ άρχής, άναγνωρίσας τήν 
υπεροχήν τοΰ Παλαιολόγου, έθαύμαζε τήν εύ- 
φυιαν καί διορατικότητα του καί παρεδέχετο 
ασυζητητί τάς γνώμας του. Πολλάκις έλεγε·/ 
άστεϊζόμενος πρδς τδν Παλαιολόγον·

— ΊΙ κεφαλή έν αρμονία πρδς τάς χεϊρας 
εργαζόμενη δύναται νά κατορθώση τά πάντα, 
άρκεΐ ή κεφαλή νά όδηγή έσζεμμένως ζαί αί 
χεΐρες νά έκτελώσι προθύμω;.

Διά τοιούτων λόγων ό Στρατηγόπουλος, χω
ρίς νά το έννοή, προέλεγε τδ μέλλον.

Ο άγριος φόνος τοΰ Μουζάλωνος ύπδ στί
φους στασιαστών εΐχεν εμποιήσει είς πάντα; 
βαθυτάτην καί δδυνηράν έντύπωσιν, ζ,αί πολλοί 
τών έπισημοτέρων πολιτών ζαί αύλιζών, μάλιστα 
οέ οι πλουσιότεροι, είχον αναχωρήσει έζ Μα
γνησίας, προτιμώντε; έζουσίαν εξορίαν τοΰ κιν

δύνου, οστις ήπείλει αύ
τούς έάν διέμεναν περαι
τέρω έν πόλει, έν ή ή 
στρατοκρατία τόσον θρα- 
σεΐαν ύψωσε κεφαλήν. 
'0 δέ ΙΙαλαιολόγος, οστις 
έφλέγετο ύπδ άκρατή- 
του φιλοδοξίας, μετ’ έν- 
δομύχου χαρά; εΐδεν 
άπερχομένους τούς φί
λους τοΰ Λασκάρεως, 
τούς Νεστόγγους, Καν- 
τακουζηνούς καί τούς 
έπιφοβωτέρους αύτοΰ άν- 
τιπάλους, καί χαίρων 
ύπελόγιζεν δτι οί έν Μα- 
γνησίφ άπομείναντες ά- 
νήκον σχεδόν αποκλει
στικός είς τήν μερίδα τών 
φίλων καί οπαδών του.

— ’Αληθώς, ’Αλέξιε, 
είπεν ό ΙΙαλαιολόγος 
έξακολουθών τδν έπι τής 
όχθης περίπατόν του, 
άληθώς είχες δίκαιον, 
δταν έλεγες δτι ό φόνος 
τοΰ Μουζάλωνος ήθελε 
γείνει τδ σύνθημα γε
νικής φυγής. Είδες πώς 
δλοι, ό είς κατόπιν τοΰ 
άλλου, άπήλθον; Καί 
τί συνέβη έπι τέλους; 
Μία τών συνήθων στά
σεων, ύποκινηθεΐσα ύπδ 
ξένων τυχοδιωκτών, ot- 
τινες έζήτουν ευκαιρίαν 
νά κορέσωσι τήν μιαι- 
φόνον καί άρπακτικήν 
αύτών μανίαν. Πρά
γματι δέν εννοώ τδν τοι- 
οΰτον φόβον.

— Δέν τδν εννοείς,
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Παλαιολόγε, άπήντησεν 
ό Στρατηγόπουλος, διότι ή γενναία σου ψυχή 
ούδέποτε κατελήφθη ύπό τοιούτου αισθήματος. 
Συλλογίσου δμως δτι έν τή πόλει ήμών ύπάρ- 
χουσιν ικανοί άνθρωποι, άποζώντες άπδ τοΰ 
ίδρώτο; τοΰ πτωχού λαοΰ, άνθρωποι, οιτινες 
πιέζουσι τδν πτωχόν λαόν, δπως ουτω πληρώ- 
σωσι μόνον τά βαλάντιά των, καί οί άνθρωποι 
ούτοι φυσικό τφ λόγιο φοβούνται άνά πάσαν 
στιγμήν, μή ή δργή καί ή έκδίκησις τοΰ όχλου 
έκραγή κατά τής κεφαλής των.

(Έπεται συνέχεια.)

■------  —
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Έν Λειψία τή 29 10 Φεβρουάριου 1883.

Αι έξ ’Αθηνών ειδήσεις περί τής ζαταστά- 
σ·ω; τής υγείας τού ζ. Κουμουνδούρου παριστώσι 
δυστυχώς τήν νόσον έπιτεινομένην ζαί όλίγας 
παρέχουσιν ελπίδας. Λυπηρόν είναι νά. έκλειψη 
ό πολύτιμος ούτος πολιτικό; άνήρ εν τοιαύτη 
μάλιστα έποχή, καθ’ ήν ή γνώμη αύτοΰ και ή 
πολυετής πείρά του ήδύναντο τά μάλιστα νά 
συντελέσωσιν είς τήν βελτίωσιν τής Οέσεως τών 
παρ’ ήμΐν πραγμάτων. Συνεπεία τής νόσου τοΰ 
ηγέτου τής άντιπολιτεύσεως και ή ήμετέρα 
Βουλή προ ήμερών δεν συνεδριάζει, ούδέ δύναται 
τις νά όρίση πότε θέλει ζαταρτισθή ή άπαιτου- 
μένη πρδς συνεορίασιν απαρτία. 'Ως έκ τούτου 
και ή έπιψήφισι; τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Κρά
τους καί τών άλλων φορολογικών νομοσχεδίων 
μένει είσέτι έζ.ζρεμής, άν και ό πρώτος ήδη 
μήν τού νέου έτους παρήλθε. Παρηγορητικόν 
έν τούτοις είναι ή έν Ελλάδι βεβαιουμένη αΰξη- 
σι; είς τάς εισπράξεις τών διαφόρων τελωνείων 
τού κράτους, δπερ είναι τρανωτάτη άπόδειξις οτι 
τό έμπόριον αναπτύσσεται όσημέραι περισσότερον. 
ΊΙ έξαγωγή τής σταφίδος έφέτο; ύπήρξε τοσαύτη, 
όποια ούδέποτε πρότερον, άνελθοΰσα είς 160 
έζατομ. λιτρών. Ένθαρρυντικώτατον τοΰτο διά 
τήν καλλιέργειαν τού τιμαλφούς τούτου τής 
πατρίδος ήμών προϊόντος.

Έν Γαλλία τά πράγματα φαίνονται προμη- 
νύοντα προσεχή τινα λύσιν. Ή γαλλική βουλή 
έψήφισε πρό τινων ήμερων νομοσχέδιου, άποπέμ- 
πον μέν έζ τής γαλλικής χώρας τά μέλη τών 
βασιλευσασών οικογενειών (τών Βουρβώνω,Όρλε- 
ανιδών καί Βοναπαρτιστών), άναθέτον δμως τή 
κυβερνήσει τον προσδιορισμόν τού έκπατρισμοΰ 
τούτου. Τό νομοσχέδιου τοΰτο υπεβλήθη ήδη 
καί είς τήν Γερουσίαν, ήτις δμως φαίνεται δια
τεθειμένη νά τό απόρριψη- έν τοιαύτη δέ περι- 
πτώσει τό ύπουργεΐον Ο’ άναγκασΟή ή νά 
παραιτηθή ή νά προβή είς τήν διάλυσιν τών 
νομοθετικών σωμάτων. Αί τελευταϊαι ειδήσεις 
παριστώσιν ώς βέβαιον τον προσεχή σχηματισμόν 
ύπουργείου Φερρύ. Ό πρίγκηύ Ναπολέων, ό 
διά τής τελευταία; διαζηρύξεώς του προκαλέσας 
τόν σάλον τούτον, διατελεΐ είσέτι προφυλακι
σμένος, καί φαίνεται δτι θέλει παραπεμφθή είς 
δίκην. Επετράπη αύτώ έν τοσούτω νά διαμένη 
έν έξοχική τινι έπαύλει έν Auteil χάριν τής 
πασχούσης υγεία; του, άλλά ζαί έκεΐ ύπό αύστη
ράν έπιτήρησιν.

Έν Βερολίνφ έξαζ.ολουθοΰσι συνεδριάζοντε; 
τακτικώς οί αντιπρόσωποι τής Γερμανίας, άν 
καί ό πρίγζηψ Βίσμαρκ πάσχων έκ σφοδρών 
νευραλγικών πόνων κατά τό πρόσωπον δέν λαμ- 
βάνη μέρος είς τάς συνεδριάσεις, ας δμως έζ 
τού μεγάρου του διευθύνει μετά τής συνήθους 
δραστηριότητός του. — Κατ’ αύτάς ό βασιλεύς 
τής Σαξωνίας μετά τής βασιλίσσης έπεσκέφΟησαν 
τήν Λειψίαν, ένθα παρέμεινον έπί ίζανα; ήμέρας, 
παρευρεθέντε; καί είς τήν εκΟεσιν τής μαγει
ρικής, έζθεσιν λίαν ένδιαφέρουσαν ύπό πολλάς 
επόψεις. ΓΙαρετηρήθη δτι έν φ ή βασίλισσα έπε- 
σζέπτετο έπιμελώς τά διάφορα έζπαιδευτικά 
καί φιλανθρωπινά καταστήματα, ό βασιλεύς κατά 
προτίμησιν συνανεστρέφετο τούς καθηγητά; τοϋ 
πανεπιστημίου καί τούς ενταύθα ζώντας λογίους, 
ούς ζαί έπανειλημμένως προσεκάλεσεν είς τήν 
βασιλικήν τράπεζαν.

'Γ. 1’. Ό πρίγκηύ Ναπολέων άπεφυλακίσθη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 29,10 Φεβρουάριου 1883.

Μόλις είχεν έξέλθει τών πιεστηρίων ή προ- 
βαλοϋσα ήμών εκθεσις, έν ή άνεφέρομεν τούς 
φόβους τής έκπτώσεω; έν τώ χρηματιστηρίω 
ζαί άμέσως πνεύσαντος άλλου ανέμου μετεβλήθη 
ζαί τού σκάφους ή πορεία. "Υψωσις λέγεται 
τώρα το τέρμα ζαί ελπίς ό άνεμος ό τό πλοΐον 
ώθών.

Ιό σύνθημα ήλθε ζαί πάλιν έζ ΙΙαρισίων. 
II έζδοσις τών ομολογιών τής Τραπέζης τής 

κτηματική; Πίστεως έσχεν’ολως απροσδόκητο·? 
έπιτυχίαν έπί 600 χιλ. ομολογιών ύπεγράφησαν 
900 χιλιάδες. Συνεπεία τούτου έπήλθε ζωηρά 
ζίνησις έν ταΐς μετοχαΐς τής Τραπέζης ταύτης, 
καί τά γαλλικά δάνεια δψώθησαν έν ροπή όφθαλ- 
μού. Ή εμπιστοσύνη επανήλθε καί μόνον οί 
απαισιόδοξοι εσειον δυσπίστω; τήν κεφαλήν. Τί 
θάλει πράξει ήδη ή Τράπεζα τής κτηματικής 
Πίστεως, ήτις ύπεσχέθη πλέον τών έκδοθεισών 
ομολογιών; Πάν άλλο πιστωτικόν κατάστημα 
ήθελε περιέλθει είς αμηχανίαν ή Τράπεζα δμως 
αύτη ένεργεΐ ώς ό ταχυδακτυλουργός, δστις έξ 
ένός καί τού αύτοΰ πίλου έξάγει δσας σφαίρας 
τώ ζητούσιν οί θεαταί- Οά εύχαριστήση πρότερον 
τούς ύπογράψαντας στερεώς τάς 600 χιλ. ομο
λογιών, Οα έκδώση δέ άμέσως καί άλλας ομο
λογίας δευτέρας έζδόσεως δπως εύχαριστήση 
καί τούς άλλους, καί ύποτίΟεται δτι ή Κυβέρ- 
νησις συναινεΐ είς τούτο. Τούτο καί αί πολυ
πληθείς άγοραί δανείου, αί γενόμεναι, ώς ύπο
τίΟεται, διά λογαριασμόν τής κυβερνήσεως, ζα- 
τεΟορύβησαν τήν άγοράν, ζαί τούτο δικαίως, κα
θότι ή ασφάλεια τών ομολογιών άναμφισβητήτως 
επηρεάζεται ύπό τής καθ’ ύπέρβασιν έζδόσεως 
ταύτης, καί ή βία, μεθ’ ής αί όμολογίαι ρί- 
πτονται εις τήν άγοράν. δύναται εύκόλως, έν 
κρίσιμοι; μάλιστα στιγμαί;, νά φέρη άνυπο- 
λογίστου; ζαταστροφάς. Ήδη δμως ή ύπόΟεσις 
αύτη κάπως παρηγζωνίσΟη ύπό τής επικείμενης 
άποφάσεως τής Γερουσίας εις τό ζήτημα τών 
βασιλικών πριγζήπων, ζήτημα τό όποιον δσφ 
έσυζητεΐτο έν τή βουλή όλίγον έπέδρασεν έπί 
τοΰ χρηματιστηρίου.

Καί έν Βιέννη ό σάλος τών παρελΟουσών 
ήμερών έμετριάσΟη, διότι ύποτίΟεται δτι ή περί 
τών δανείων βαρεία φορολογία θέλει ψηφισΟή 
ύπό άλλην μορφήν καί τροποποιημένη.

Είς τήν γερμανικήν δίαιταν ύπεολήΟη ύπο 
τοΰ κόμητος Hatzi’ELD νέον νομοσχέδιο·? περί 
φορολογίας τού χρηματιστηρίου. Κατά τό νο
μοσχέδιο·? τούτο ή κυοέρνησνς θέλει αποφασίσει 
περί τής φορολογίας έκάστου χρηματιστηρίου 
ζατά τάς άνάγζας της καί άναλόγως τής έκτά- 
σεως τών έργασιών — μέ άλλους λόγους τά 
χρηματιστήρια παραδίδονται είς τήν διάκρισιν 
τής Κυβερνήσεως. Ή άγορά τής Γερμανίας 
έχει τάσιν σταθερά·? καί αί άξίαι δλαι διατε- 
λούσιν είς υψωσιν. Υποστηριγμένα', είσί κυρίως 
αί βιομηχανικά! μετοχαί. Καί τά ρωσσικά 
χαρτονομίσματα ύπέρετιμήθησαν συνεπεία τής 
προζηρύξεως περί τής πρό πολλοΰ άναμενομένης 
στέψεως τοΰ Τσάρου. Λ.

ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ.
(Στατιστικαί πληροφορία;.)

Έφροντίσαμεν νά λάβωμεν παρά άνωτέρου ταχυ
δρομικού υπαλλήλου στατιστικά; τινας πληροφορίας περί 
τής κινήσεως τή; ταχυδρομική; 'υπηρεσίας έν Γερμανία 
ά; προθύμως μεταφίρομεν εί; τά; στήλας τοϋ '"Εσπέ
ρου”, μή άμβιβάλλοντες δτι θέλουσιν ένδιαφέρει τοΰς 
άναγνώστα; ήμών.

Έν Γερμανία ύπάρχουσι σήμερον 10 χιλιάδες 
ταχυδρομείων, ώστε έπί 48 χιλιομέτρων καί 

4100 κατοίκων αναλογεί εν ταχυδρομικόν γρα
φείο·?. Οί δλοι οέ ύπάλληλοι τών ταχυδρομείων 
ζαί τηλεγραφείων ανέρχονται είς 68 χιλιάδας. 
Προς μεταφοράν δέ τών ταχυδρομικών άποστολών 
γίνεται καθ’ έκάστην χρήσις 3900 σιδηροδρομικών 
αμαξοστοιχιών.

Κατά τό παρελθόν έτος 1882 έγένοντο διά 
τοΰ ταχυδρομείου 1500 εκατομμύρια άποστολών 
(37 άποστολαί έτησίως δι’ έκαστον άτομο·?), δπερ 
δίδει ύπέρβασιν 6% άπό τού προηγουμένου 
έτους 1881. Εξ Ελλάδος ήλθον είς Γερμανίαν 
30 χιλ. επιστολών, άπεστάλησαν δέ είς Ελλάδα 
έκ Γερμανίας 65 χιλιάδες. Τεραστίαν άνάπτυξιν 
εις τά; δοσοληψίας παρέσχε τό σύστημα τών 
ταχυδρομικών έπιταγών. ΊΙ διά τοΰ ταχυδρο
μείου ένεργηθεΐσα χρηματική ζίνησις άνήλθε 
κατά τό παρελθόν έτος εις τό γιγαντιαΐον ποσό·? 
15 δισεκατομμυρίων μαρκών, ποσό·? ύπερβαΐνον 
το μεταλλικόν δλον τοϋ γερμανικού κράτους. 
I νωστον είναι δτι διά τοΰ ταχυδρομείου είσπράτ- 
τονται ζαί όφειλόμενα- όποιαν χρήσιν έποιήσατο 
τό κοινόν τής διατάξεως ταύτη; δηλοΐ τό δτι διά 
τοιούτου μέσου είσεπράχίίησαν πλέον τών 350 
ε ζ α τ ο μ μ υ ρ ίων μ α ρ ζ ώ ν.

II Γερμανία κέζτηται 6000 τηλεγραφεία 
ήτοι 'έν τηλεγραφεΐον έπί 75 τετραγ. χιλιομέτρων 
και επί 6400 κατοίκων. 0 άριθμδς τών τηλε- 
φραφημάτων δεικνύει αυξησιν ζατά 7% έπί τοΰ 
προηγουμένου έτους. Τώ 1882 άπεστάλησαν 
εν συνόλορ 16 εκατομμύρια τελεγραφημάτων. 
'Ωσαύτως έπερατώθη καί ή κατασκευή ύπογείων 
τηλεγραφικών γραμμών, δι' ών συνεδέθησαν αί 
κυριώτεραι τής Γερμανίας πόλεις. Αί γραμμαί 
αυται ύπόζεινται πολύ δλιγώτερον τών έναερίων 
γραμμών είς διαταράξεις.

Αι εισπράξεις τών γερμανικών ταχυδρομείων 
ύπεροαίνουσι τά έξοδα κατά 18 έζατ. μαρκών, 
δπερ δίδει αυξησιν 18% έπί τών τοΰ προηγου
μένου έτους. Διά τό 1883—84 προσδοκάται 
καθαρόν κέρδος 20 έζατομμυρίων.

Μεγάλως πρό πάντων συντελεί ή ταχυδρο
μική ύπηρεσία ουτω τακτικώς λειτουργούσα είς 
τήν συγκοινωνίαν έν ταΐς ε’παρχίαις, καί έν τοΐς 
χωρίο·.; τοΐς μακράν τών σιδηροδρομικών σταθ
μών ζειμένοις. Πεντακόσιοι ταχυδρομικοί δια
νομείς εζτελοΰσι τήν επίπονον ταύτην ύπηρεσία·? 
καί ήδη δίς τής έβδομάδος έκτελεΐται αυτή έν 
τοΐς πλεΐστοι; τών χωρίων.

Έκ τών κυριωτέρων τής Γερμανίας πόλεων 
αι 21 έχουσι τηλέφωνα, τά όποια μεταχειρί
ζονται ήδη πλέον τών 4000 καταστημάτων, 
γραφείων κ. τ. τ. Έν 10 άλλαις πόλεσι συνι- 
στώνται ήδη τηλεφωνικά γραφεία. Έκτος δέ 
τούτων ύπάρχουσι·? εί; διάφορα μέρη δημόσια 
τηλέφωνα, τά όποια δύναται πάς τις νά μετα- 
χειρισθή έπί ώρισμένω τιμήματι. Ν.

Δ 1 Α Φ Ο Ρ Α.

ΊΙ 'Αφροδίτη τής Μήλου. Διατριβή 
πρωτότυπος ζαί εις άκρον ένδιαφέρουσα, ήμάς 
κυρίως τούς "Ελληνας, είναι ή έσχάτως δημοσι- 
ευθεΐσα περί τοΰ περιφήμου άγάλματος τής 
’Αφροδίτης τής Μήλου ύπό τοΰ έν Βρεσλαβία 
καΟηγητοϋ τής ’Ανατομίας ζ. Hasse. Έν τή 
διατριβή ταύτη ό σοφός άνατόμος λέγει τά έξής. 
"Οί άρχαΐοι "Ελληνες γλύπται είργάζοντο μετά 
τοσαυτης άζριβείας καί άνατομικών γνώσεων, 
ώστε αί συμπληρώσεις τών ήκρωτηριασμένων 
αυτών αγαλμάτων ούδεμίαν παρέχουσι σήμερον 
δυσκολίαν. Τίς δέν γνωρίζει τό λαμπρόν άγαλμα 
τής ’Αφροδίτης τής Μήλου, το εύρισζόμενον έν 

ΙΙαρισίοις καί τού όποιου έλλείπουσιν οί δύο 
βραχίονες; Πολλάκις έγένοντο παρά τών αρχαιο
λόγων άπόπειραι συμπληρώσεως αυτών ζαί ορι
σμού τής Οέσεως τών βραχιόνων ζαί οι μεν 
διετείνοντο οτι ή θεά έκράτει μήλον έν τή άρι
στερα χειρί, το μήλον έκεΐνο, οπερ έλαβε παρα 
τού βασιλόπαιδος τής Ίροίας Ιΐάριοος· άλλοι 
πάλιν διϊσχυρίζοντο οτι έκράτει άσπίδα τού 
Άρεως, έν ή κατωπτρίζετο κρατούσα αύτήν 
προσηλωμένη·? έπί τού άριστερού γόνατο;· άλλοι 
τέλος ύπέλαοον οτι έκράτει διά τή; άριστερα; 
χειρός δόρυ μέγα. Ταύτα πάντα νομίζομε·? ήμεΐς 
απίθανα. Καθ’ ήμά: ή άπλουστάτη έξήγησις 
είναι, βτι ή θεά έχουσα τον άριστερόν αύτή; 
βραχίονα ύψωμένον έκράτει διά τή; άριστερα; 
χειρός πλόκαμον τή; κόμη; τη;, διά δέ τή; 
δεξιά; παρεμέριζεν άπό τού άριστερού μηρού 
τόν καταπίπτοντα χιτώνα, προτιΟεμένη νά λου- 
σΟή. Οί παράλληλοι τών όφΟαλμών της άξωνες 
δέν συμβιβάζονται ούτε εί; διεύθυνσιν προ; κά
τοπτρο·? ούτε πρό; μήλον έν τή χειρί αύτή;. 
Τάς παρατηρήσει; δέ ταύτα; στηρίζομε·? έπί τή; 
άκριβού; καί έπισταμένη; ανατομική; έξετάσεω; 
τής δλη; στάσεω; τού άγάλματο; καί τών με
ρών αύτού.”

ΙΙερι τή; πιθανότητα; τή; γνώμη; ταύτης 
τοΰ Γερμανού άνατόμου ά; άποφανβώσιν οι 
άρχαιολόγοι, οΰ; κυρίω; ένδιαφέρει τό ζήτημα 
τούτο.

ΊΙ βιβλιοθήκη τού Γλάδστωνος. Εις 
τών έπισκεψαμένων πρό τινο; τον Γλάδστωνα 
έν τή Βιβλιοθήκη αύτοΰ, διηγείται τά έξής, 
ά άποσπώμεν έξ άγγλικής έφημερίδο;. " Ό,τι 
έκ πρώτης δψεω; εκπλήττει τόν είσερχό- 
ρενον είς τήν οικίαν τοϋ Γλάδστωνος είναι τό 
πλήθος τών έν αύτή εύρισκομένων βιβλίων ού 
μόνον τά δωμάτια είσί πλήρη βιβλίων, άλλά ζαί 
αύτοί οί προθάλαμοι· ό πλεΐστο; δμως αύτών 
αριθμός ευρηται έν τώ έστιατορίφ ζαί έν τή 
βιβλιοθήκη. 'Υπεράνω τή; εστία; τή; εύρυχώρου 
αιθούσης, ήτις χρησιμεύει ώ; βιβλιοθήκη είναι 
άνηρτημένη είκών πολύτιμος τού έξοχου Van 
Dyck· εικόνες δέ διάφοροι διάσημων έπίσης 
ζωγράφων ζ.οσμοΰσι τοΰ; τοίχους.. Έν τώ μέσιρ 
αύτών είναι μεγάλη είκών αύτοΰ τοΰ Γλάδστωνος, 
όμοιάζουσα αύτόν άρκούντως, άλλά μή μεταδι- 
δουσα πιστώς τήν ζωηρότητα τοΰ προσώπου, 
ήτις τόν χαρακτηρίζει. Άπό τής βιβλιοθήκης 
μεταβαίνει τις είς τό ιδιαίτερον τοΰ Γλάδστωνος 
γραφεΐον, δπερ είναι ούτως είπεΐν ό προθάλαμος 
τής βιβλιοθήκης. Εί; τήν θύραν τοΰ γραφείου 
τούτου ύπεδέχΟη ήμάς ό διαπρεπής πρωθυπουρ
γός καί είσήγαγεν ήμάς είς τό μέγα τούτο έργα- 
στήριον τών μελετών καί τών φροντίδων του. 
Αί έν τή αιθούση ταύτη εύρισκόμεναι τράπεζαι 
έχουσι τον ιδιαίτερον αύτών προορισμόν έδώ 
εύρίσκεται ή 'Επιστημονική τράπεζα”, παρ’ 
ή έγράφησαν αί μελέται περί Ομήρου- έκεΐ 
πάλιν ή "πολιτική τράπεζα”, παρ’ ή τοσαΰτα 
συνετάχΟησαν νομοσχέδια- έκεΐ πάλιν εύρίσκεται 
ή τράπεζα τή; Κυρίας Γλάδστωνος, έργαζομένη; 
συχνά παρά τώ συζύγορ αύτής, καί ή "Οεολογική 
τράπεζα”. Στά; παρά τή έπιστημονική τραπέζη 
ό Γλάδστων είπε στενάζω·? πρό; ήμά;- "Πρό 
πόσου καιρού δέν έκάΟησα ένταΰθα!” Ιδιαίτερα 
τμήματα τή; βιβλιοθήκη; περιέχουσι τά έργα 
τοΰ 'Ομήρου, τοΰ Σαιξπήρου καί τοΰ Δάντου, 
τών τριών ποιητών, οΰ; πρό πάντων άναγινώσκει 
ό Γλάδστων. "Ανωθεν τών θηκών "στανται διά
φοροι προτομαί μεγάλων άνδρών, έν αί; πρώ
την (Ιέαιν χατέ'/ει ή όρειχάλκινος προτομή τοΰ 
'Ομήρου. Έντός τών δύο τούτων αιθουσών ό

λόγιος πολιτικό; διάγει τό πλεΐστον τής ήμέρας 
• - ϊ»αυτου.

Πενταπλού; γάμος. Έν τώ χωρίω Δόρα 
τής άνατολικής Γαλικία; έτελέσΟησαν έσχάτως 
έν μια καί τή αύτή ήμέρα οί γάμοι πατρός, υιού 
καί τριών θυγατέρων. 'Ο πατήρ είναι ευκατά
στατος χωρικός, χηρεύσας προ έτών- ό υιό; είναι 
έν ηλικία 24 έτών καί αί θυγατέρες νεώτεραι. 
'0 πενταπλού; γάμο; τήν αύτήν ήμέραν έγένετο 
διά λόγους οικονομικούς, ή, ώ; έξεφράσθη ό 
πρεσβύτερος τών νεονύμφων, διά νά δαπανηθώσιν 
όλιγώτερα χρήματα ota. τόν ιερέα, διά τήν ρακήν 
καί διά τοΰς μουσικούς. Ο έφημέριος τού χωρίου 
Δόοα Τίτο; Βλόνσκη; έτέλεσε τοΰς ίσως πρω
τοφανείς τούτου; γάμου;.

Δωρεαί έν Σιβηρία. Έπί τή προ μικρού 
τελεσθείση έορτή τής πρό τριακοσίων έτών 
προσαρτήσεως τής Σιβηρία; εί; τό ρωσσικον 
κράτος έγένοντο αι έξής γενναΐαι δωρεαί, άς 
άναγράφομεν πρός άπόδειξιν τής προόδου, ήν 
λαμβάνει όσημέραι ή άνάπτυξις έν 'Ρωσσία. 
Έν Ίρκούτσκη έσυστήθησαν πέντε ύποτροφίαι 
διά φοιτητάς τοΰ έν Σιβηρία πανεπιστήμιου, 
έδωρήθησαν δέ 150 χιλιάδες ρουβλίων πρός άνέ- 
γ-ερσιν φρενοκομείου. Ό κ. Χαμινώφ προσεφερε 
πρός ίορυσιν δημοτικού σχολείου οικίαν άξια; 
102 χιλ. ρουολ. ζαί εί; μετρητά έτέρας 100 χι
λιάδας. Έν Τόμσκη ό κ. Ζιβούλσζη; έδωρή- 
σατο 5 χιλ. ρουβλ. διά μίαν ύποτροφίαν, ζαί έν 
Τοβόλσζη ό ζ. Νεμτσιζώφ 10 χιλιάδα; διά τά 
εκπαιδευτικά καταστήματα.

Sfi 'τ Ό '·? 'ί ν 'ί ’ΐ ’■? 'ο 'τ 'τ ‘τ -ΐ 'c Ό Ύ '7 ’?'·.· ?*

/$*&(  γρλμματοκιβωτιον.

Κ. Κ. Ζ . . . είς OAjffCur. Έλάβομεν τά; πεμ- 
φθείσας δύο μικρά; φωτογραφίας, ών ή μία είναι τά 
μάλιστα πολύτιμο: καί Σάς εύχαριστοϋμεν. Τά; προη
γούμενα; δμως δέν έλάδομεν και άγνοοΰμεν τήν αιτίαν. 
Έπεθυμοΰμεν νά γνωρίζωαεν άζριόώ; τήν διεύθυνσιν 
ύμών, δπως γράψωμεν ύμΐν παρατηρήσεις τινά;. — 
κ. Ν. Ξ . . . εί; Κωι·στ«>τι>-οί'.·το?.ΐΓ. Εί; Καισα
ρείαν ό 'Εσπερος δέν άποστέλλεται πρός τό παρόν 

θέλομεν προσπαθήσει νά οιαοοθή καϊ έκεΐ, διότι φρο
νούμε·? δτι ή διάδοσις ελληνικού περιοδικού είς τά από
κεντρα έκεΐνα τής Ασίας μέρη τά μάλιστα συντείνει 
εις συγζράτησιν τοϋ έθνισμοΰ. — κ. I. Φ... είς Ί<- 
(Όΐωαλήιι. ’Αναμένομε·, άπάντησίν σας. Έλπίζομεν 
δτι έλάβετε τά άποσταλέντα τεύχη. — κ. Σ. X . . . 
είς ΛΙαγΧίΟτ^ίαν. Τά ζητηΟέντα φυλλάδια έστάλησαν 
κατά τήν έπιθυμίαν ύμών. — κ. Α. Φ . . . είς 'λλι-ΐάι·- 
(Ιήίκΐί'. Τά σταλέντα αινίγματα είναι ήδη πρό πολλού 
γνωστά ■ δέν δυνάμεθα νά δημοσιεύσωμεν ή ανέκδοτα καί 
πρωτότυπα. Συνιστώμεν ύμΐν νά έπιγράφητε ολόκληρον 
τήν διεύθυνσιν είς τάς έπιστολάς ύμών, διότι μέ μόνην 
τήν διεύθυνσιν Elster-Strasse 19 είναι ζήτημα δν ή 
έπιστολή θέλει περιέλθει ασφαλώς εί; χεΐρας ημών. — 
κ. I!. Α. . . εί; Τ. ΑΙαχοινιίλωΐ'. ‘Απορούμε·? πώς δέν 
έλάοετε τό τεύχος, έν ώ είς τό ένταΰθα ταχυδρομείου 
παρεδόθή τακτικώς καί δέν ύπάρχει παράδειγμα νά 
παραπέση ούδέν. ’Εξετάσετε είς τό έκεΐ ταχυδρομείο·?, 
κ. A. Κ . .. εί; ΣμίοΓηι·. Έπιστολαΐ άνευ ταχυδρο
μικού τέλους προπληρωμένου δέν γίνονται δεκταί. — 
κ. Κ. Ο . . . εί; ΣΊμ.-ηΤ-ι-λ-Κϋμ. Έκ τών προταθέντων 
προβλημάτων οημοσιευθήσονται τινά, καί εύχαριστοϋμεν 
ύμάς, διότι είναι λίαν έπιτυχή καί ανέκδοτα. Έφι- 
στώμεν τήν προσοχήν ύμών έπί τού τριγώνου, δπερ

δέον νά σχηματίζη λέξεις καθ’ δλας τά; διευθύνσεις, 
ώς τό ύπ’ άρ. 7.0'. Λ’ι λύσεις ύμών έπιτυχεϊς.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
Αίνιγμα 40.

Σοί φέρω μέ τό πρώτό·? μου 
Τήν σόγχυσιν καί ζάλη·?, 
Άλλ’ εχει; μέ τό δεύτερον 
Συγγένειαν μεγάλην · 
'Ολόκληρον εις πένητα;
Είμί παρηγοριά,
Εί; θλιβομένους, άσθενεΐ;
Πολλάκις σωτηρία.

Έν Ιίετρουπόλει. Π. Κ.

Πρόβλημα 41.

α α α α β γ Τ

ζώντων καί άνηκόντων είς πέντε διάφορα κράτη 
τή; Εύρώπη;.

Έν Λεμησώ. II. Δ. ΙΙαπαδάκης.

Πρόβλημα 42.

Άζρόστιχα.
Α'. Β'.

* ω μ * * λ κ ο *
* ω δ ω * * υ ρ *
* ρ α μ * * 0 λ *
* υ ξ ι * * χ ω *
* υ τ ο * * ε ι ρ *
* ο φ ι *

Σιμπίν-έλ-Κόμ. Κ. Οικονόμου.

Αίνιγμα 43.

Τ Τ Ρ 11 Α

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 37.
ν

Αινίγματος 38.

Σ Ω Σ Ρ Ε Α
Σ 0 Ρ 0 Σ ΕΑΡ

Σ 0 Σ ΑΡΑ
ν

Αινίγματος 39.

ΟΡΓΙΙ —ΣΤ = 6. ΣΊΌΡΓΙΙ.

"Ελυσαν τό πρόβλημα 32 οί Κύριοι- 'Ρα- 
ζή; Γιαννακόπουλος έν Κωνσταντινουπόλει, 
Κλεάνθης Α. Κεσίσογλους έν 'Ροστοβίοι, 
Νικόλαο; Ίσαακίοης, Καισαρεύ;, έν Κων- 
σταντινουπόλει, Άναστ. Φυσέκης έν Αλεξάν
δρειά, Κ. Οικονόμου έν Σιμπίν-έλ-Κόμ.
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Παραζαλοϋνται οΐ έπιστέλλοντε; προ; τόν 'Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαΟαρώ; γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρεφονται.

ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ
Τ2Ν ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΙΙι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΙ’ΡΙΚΟΤ ΛΟΪΛ.

’Αναχωρήσεις έζ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τή; διώρυγος 

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, ΓΙέναγγ καί Σιγγαπώρη; τή α'. έκαστου μηνό; είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκουτταν διά Πόρτο Σαίδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τη 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί '15 Δεκεμβρίου εί; τά; 4 μ. μ.·

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομίάης τά ατμόπλοια θέΐ.ουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΤΠΤΟΤ. ‘Εκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 'Εκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς 'Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

Ιήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή β μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκωλον, Καλάυας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως-

Τό Σάββατον τή 2 α. μ. εί; Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισίν εί; Κέρκυραν 
καί Πειραιά· εΐτα δέ έζ'Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην. Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τρύ Εύξείνου Πόντου (τή; μαύρης θα
λάσση;) καί τού Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΙΪΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
ζαί έκ Φιουμιου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο
μα δος.

Ιΐλειοτέρα; πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; ζαί τδ Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοΰ αύστρο-ουγγριζού Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΈςεδόΟη

εν τώ βιβλιοπωλεϊω L. Brill έν Δαρματάτη

“ Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”

ΪΠΟ ΤΟΥ Δρ··« AUG. BOLTZ.

πρφην ζαθηγητοΰ τής ρωσσική; γλώσσης έν τή στρατιωτική τοΰ Βερολίνου 

Σχολή καί επίτιμον μέλος τοΰ έν Άθήναις Φιλολογικού Συλλόγου Ίίαρ- 

νασσοΰ”.

Β'. εχδοαις έπιδιορΟωθεϊσα, η προσετέθησαν παραδείγματα 

έζ διαφόρων διαλέκτων ποντο-συρμενιτιζών ζαί κερχυραϊχο-ίσραη- 
λιτιζών, 12'4 τυπογρ. φύλλα, μέγ. 8’. Τιμή μάρχ. 4.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Έξεδόθη κατ’ αύτάς είς βι

βλίου τό Ασμα τοΰ Χιαβάθα” 
τοΰ διάσημου Αμερικανού ποιητοΰ 
Longfellow έν ελληνική μετα
φράσει. Τό βιβλίοντο τοΰ (έκ 15'/1 
τυπογραφικών φύλλων) κεζοσμημέ- 
νον διά τής είκόνος τοΰ ποιητοΰ 
καί άλλων εικόνων ζαί κομψώ; 
οεδεμένον μέ τά φύλλα επίχρυσα, 
πωλείται αντί φράγκων 6.50. — Οί 
έπιθυμοΰντες ν’ άποκτήσωσιν αυτό 
παρακαλοΰνται ν’ άποτανθώσιν είτε 
κατ’ ευθείαν πρός τήν Si&tftwffiv 
τον "Εσιτιρου (Leipzig. Elster- 
Strasse 19) είτε πρός τά κατά 
τόπους βιβλιοπωλεία.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Ζη τοΰνται οί αριθμοί τοΰ 
"ΕΣΠΕΡΟΙ·” 5. 6. 17 καί 18, 
προσφέρονται δέ οί έκαστον αύτών 
κ α λ ώ ς δ ι α τ η ρ ο ύ μ ε ν ο ν άντίτυπον 
φράγκα 2. Οί έχοντες τους αριθ
μούς τούτους διαθεσίμους ζαί θέλον- 
τες νά τούς πωλήσωσι παρακαλοΰν
ται νά τούς πέμψωσιν (ελευθέρους 
ταχυδρομικού τέλους) είς τήν 8ιιί·- 
ύννβιν τον Έσπιροι· (Leipzig. 
Elster-Strasse 19) ή νά παρα- 
δώσωσιν αύτούς είς τάς κατά τόπου; 
έπιστασιας, αιτινες συνεννοούνται 
κατ’ εύθεΐαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

Τδ ξυλογραφικόν_ τούτο κατάστημα είναι έν τών άριστων έν Λειψία, χαίρει δέ καί 
φήμην καλήν έν βλη τή Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, άναγομένη εις τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτελεϊται προθύμω; καί 
ταχέως. ΑΙ τιμαί είσί συγκαταβατικαί.

Τδ κατάστημα τούτο, έν ψ έργάζονται ίριστοι τεχνϊται, είναι ήδη ιδρυμένου πρδ 
25 έτών, καί έξετέλεσε πλεΐστα δσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου ζαί διά διάφορους γρα
φικά; έπιθεωρήσει; καί διά διδακτικά βιβλία.

Ό μακρύς αύτού βίος είναι δι’ αύτδ ή καλλιτέρα σύστασις. [β7

“ΑΓΓΕΛΙΑ”.

"ΕΤΡΙΠΙΔΟΤ ΕΚΑΒΗ.”

Ως δείγμα τών παρ’ έμοΰ έν Ίωαννίνοι; άνευρεθεντων φιλολογικών ιδιο
γράφων Λάμπρου τοΰ Φωτιάδου, άτινα δι’ δλίγων έν τοΐς έν Βουκουρεστίω 
έκδιδομένοις "Σύλλογοι;” (άριθμ. 2114) ανέλυσα, έζοίδωμι προσεχούς τήν 
Έζάβην τοΰ Εύριπίδου. Διά τό πρωτοφανές τοΰ βιβλίου καί έπειδή διά 
τών ύφ’ έκάστην λέξιν έξηγητιζών σημειώσεων ήτοι τής Ί'υχαγωγίας, 
καί οί άζριρ δακτύλιο τής έλληνικής γλώσσης άψάμενοι μετά εύχερείας εν 
τών αριστουργημάτων τής αρχαία; τραγφδία; νά κατανοήσωσι ·δύνανται, 
πέποιθα οτι οί απανταχού φίλοι τών ελληνικών γραμμάτων, ζαί ιδία οί 
κατά τά μέρη ταύτα, έν οί; πρό αίώνο; περίπου ό Λάμπρος μετά τή; 
λοιπή; χορεία; ταΐ; Έλιζωνΐσιν ώμίλει Μούσας;, θέλουσΐ μοι συνεπιλα- 
φρύνει τό έ'ργον ένθαρύνοντές με τοιουτοτρόπως εί; τήν έζδοσιν καί τών έπι- 
λοίπων δραμάτων, έξ ών ού σμικρά ωφέλεια ήθελε προκόψει διά τήν απαν
ταχού περί τά; Μούσας σπουδάζουσαν ελληνικήν νεολαίαν.

Έν Γαλαξίω μηνί Νοεμβρίφ 188’2.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΣΙΟΣ Δ. Φ.

καθηγητής τών άνωτέρων τάξεων τού έν Γαλαζίφ ελληνικού 
’Εκπαιδευτηρίου Βενιέρη.

Τιμή έκάστου αντιτύπου 3 φράγκα. Διά τούς μαθητά; 2 φράγκα.

Συντάκτη;· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟϊ έν Βερολίνω καί Λειψίφ. — Τόποι;' Γ. ΔΡΟϊΓΟΥΛΙΝΟϊ έν Λειψία.


