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11 ΕΛΑΙΑ
ΕΝ ΕΓΡΩΠΗι ΚΑΙ ΚΑΛΙΦΟΡΝΊΑι.

(Μετά είκόνος, βρα σελ. 369.)

(Συνέχεια καί τέλος.)

Γνωρίζομεν ήδη δτι τό έλαιόδενδρον πολύ 
βραδέως αύξάνει· έκ πύρήνο; παραγόμενον δέν 
καρποφορεί έν Εύρώπη προ 40 έτών, έκ κατα
βολάδων δέ ή μοσχευμάτων πρό τών 25. "Αν 
δμως ή άνάπτυξις αύτοΰ ήναι μακροχρόνιος, και 
ή ζωή του άφ’ έτέρου άριθμεΐ εκατοντάδας έτών. 
Ή πελώριος έλαια έν Beaulieu παρά τήν Νίκαιαν 
υπολογίζεται ηλικίας χιλίων έτών ό κορμός 
αύτής 4 πόδας άνω τής έπιφανείας τής γής έχει 
περιφέρειαν 23 ποδών παράγει δέ έντός ενός 
έτους και μέχρι 500 λιτρών έλαίου. Τά έν 
Γεσθημανή τής Παλαιστίνης έλαιόδενδρα θά 
έχωσι τούλάχιστον 2000 έτών ηλικίαν, άν παρα- 
δεχθώμεν δτι είναι τά αύτά έν τή Νέα Γραφή 
άναφερόμενα.*)  ’Γδού τι γράφει ώς προς αύτά 
ό λόγιος ιερεύς Stanley.

*) Ούδεμία στατιστική ύπάρχει περί τή; ποσότητο; 
τών έν Έλλάδι έλαιοδένδρων, ούτε είναι δυνατόν νά 
έξακριβωθή αΰτη ένόσφ δέν ΰπάρχουσιν Εμπορικά έπι- 
μελητήρια καί Κυβερνητική πρόνοια καί έμψύχωσι;, 
διά τή; συστάσεω; είδικοΰ'Υπουργείου τοΰ ’Εμ
πορίου. Έπί τή; ’Αγγλική; κατοχή; τών Ίονίων 
νήσων ή κυβέρνησις έπλήρωνε διά κάθε νέον φυτόν 
έλαια; 2ν τάλληρον εί; τόν νόμον δέ τούτον όφεί- 
λουσιν αί νήσοι τήν ευτυχίαν αύτών καί ίδίω; ή Κέρ
κυρα, έξ ή; έξήχθησαν καί μέχρι 300 χιλιάδων βαρελών 
έλαίου εί; έν έτο;. Έν Έλλάδι βμω; άφ' οΰ φορολο
γούνται τά πρό; καλλιέργειαν τοΰ τόπου κτήνη πώ; 
νά περιμένωμεν πολιτικήν προοδευτικωτέραν;

**) Ι)ί άνα/αίόντε; τήν μελέτην τού άπ’ ’Αθηνών 
εί; βήΰα;, Λαμίαν καί Λάρισαν σιδηροδρόμου, βστι; 
ακολούθως πρόκειται νά ένωθή διά Θεσσαλονίκη; μετά

"ΑΓ δλας τάς αμφιβολίας περί τής γνησιό- 
τητος τών έν Γεσθημανή έλαιών καθώς καί 

"περί τής ακριβούς αύτών δέσεως, βέβαιον είναι, 
δτι τα όκτώ επιζώντα έλαιόδενδρα έκ τών άπο- 

' διδόμενων εις τό όρος τών έλαιών, πολύ οια- 
φερουσι τών πέριξ αύτών υπαρχόντων, κινοΰσι 

' δέ ούχί μόνον τήν περιέργειαν άλλά καί τόν 
θαυμασμόν καί τού μάλλον άδιαφορούντος, άν 
καί ή περιτοίχησι; αύτών έν ιδιαιτέρου περι- 

' βόλω ύπό τών Φραγκισκανών μοναχών πολύ 
τής σοβαρότητος αύτών τοΐς άφήρεσεν. Ένόσιρ 

"δμως ύπάρχει έν αύτοΐ; ζωή, οί γηραιοί αύτών 
' κορμοί θά ήναι τό ζών καί ιερόν μνημεΐον τών 
“χριστιανών περί τήν Ιερουσαλήμ.”

Ή έλαια άνθεΐ έν μέν Κέρκυρα καί Νίκαια 
τόν ’Απρίλιον, έν Τοσκάνη δέ καί άλλα·.; ίτα- 
λικαΐς καί γαλλικαΐς έπαρχίαις τόν Μάϊον, άν 
καί τοΰτο βεβαίως έξαρτάται πολλάκις έκ τής 
καταστάσεως τού καιρού. Τό άνθος αύτής είναι 
άσήμαντον καί άοσμον, ύποφαίου δέ γαλακτώ
δους χρώματος μέ παχέα κηρώδη πέταλα. 'Η 
ώραιοτέρα έποχή τών έλαιοδένδρων είναι κατά 
τόν Σεπτέμβριον, δταν ώριμάζη ό καρπός καί 
οί κλώνοι αύτών ήναι κατάμεστοι έλαιών δια
φόρων χρωμάτων, βαθέως πρασίνου, ερυθρού καί 
ιώδους. Ό τρυγητός άρχεται συνήθως τό φθι- 
νόπωρον · τό δέ έκ τοΰ ήμιωρίμου καρπού έλαιον 
(τό κοινώς άγουρόδαλον καλούμενον) είναι 
νοστιμωτατον, άν καί ούχί τόσον άφθονον ένεκα 
τής άώρου τοΰ καρπού καταστάσεως. Άπό Νο
εμβρίου μέχρι Ιανουάριου γίνεται ή τελεία τού 
έλαιοκάρπου ώρίμανσις καί τοΰτο βεβαίως έξαρ- 
τάται εκ τής τοποθεσίας τών ελαιώνων. 'Η 
συγκομιδή (τό μάζευμα) γίνεται είτε διά κινή- 
σεως τών δένδρων ή μάλλον τών κλάδων αύτών, 
είτε δια ραβδισμών είς πολλά δέ μέρη συλλέ- 
γεται ό καρπός διά τών χειρών έκ τού δένδρου 
αύτοΰ. ’Ενταύθα δυστυχώς ή συγκομιδή άοίεται 
είς τήν πρόνοιαν τής φύσεως καί τών άνεμων· 
δηλαδή δταν ώριμάση ό καρπός καί ό άνεμος 
ρίψη αύτόν κατά γής, τότε άναγκάζονται οί άν
θρωποι νά τόν συλλέξωσιν. 'ϊπάρχουσι βεβαίως 
καί εξαιρέσεις, ή γενική δμως συνήθεια είναι ή 
διά τοΰ άνέμου άπονος συγκομιδή. Άμα

·) II παρατεθειμένη ήμών είκών παριστα τάς άρ- 
χαιοτάτα; ταύτα; έν Γεσθημανή έλαια;. Σ. τ. Δ. 

ουσωρευθή ικανή ποσότης καρπού μεταφέρεται 
εις τα ελαιοτριβεία, δπου γίνεται κατά τήν κοι
νήν έκφρασιν τό άλεσμα· μετά δέ τοΰτο ή 
πιεσις έντός κανίστρων, κατασκευαζομένων έν 
’Ιταλία έκ καλάμων ή άλλων χόρτων. Ίο έκ 
τής πρώτης πιέσεως παραγόμενον έλαιον είναι 
το παρθένον έλαιον, ο καί τό κάλλιστον. Μετά 
τήν πρώτην πίεσιν έπιρρίπτουσι θερμόν ύδωρ, 
δπως διευκολυνθη ή εξαγωγή τοΰ μείναντος 
ελαίου, δπερ έν Γαλλία καλείται liuile lie re- 
cause· είναι δέ τραχύ καί ούχί τόσον καθαρόν, 
ως τό τής πρώτης πιέσεως παρθένον έλαιον. 
Μετά τήν δευτέραν εκθλιψιν τά μένοντα τσί
πουρα τίθενται έντός μεγάλων λεβήτων, ένθα 
βράζονται, καί τό έξ αύτών έλαιον μετά τοΰ 
liuile de recause μεταχειρίζονται είς τήν κα
τασκευήν σάπωνος. Οί ’Ιταλοί δμως καί οΐ 
Γάλλοι, άοκνοι βιομήχανοι, καί έξ αύτών τών 
περιττωμάτων τής έλαίας έξάγουσι καί τετάρτην 
ποιότητα έλαίου, ήν όνομάζουσι l’Enfer καί ήτις 
χρηοιμ·Βυει πρός φωτισμόν. Γνωστόν είναι δτι 
εν Ιταλία πρό πάντων, ούχί μόνον έν τοΐς χω- 
ρίοις άλλά καί έν αύτή έτι τή ‘Ρώμη καί 
Φλωρεντία ό διά τοΰ έλαίου φωτισμός είναι έν 
γενική σχεδόν χρήσει. Καί σήμερον έτι βλέπει 
τις τας ώραιας τυρρηνικάς λυχνίας έν τώ οίκι- 
αζ.ώ βίω, ώς πρό χιλίων έτών. Ό τρόπος δέ, 
δι’ ού έξάγουσι τήν τετάρτην ταύτην τοΰ έλαίου 
ποιότητα (l’Enfer) είναι ό έξής· Τό πρός έξα- 
γωγήν τοΰ έλαίου τούτου μεταχειριζόμενον θερ
μόν ύδωρ συνάζουσιν έντός δεξαμενών, τό δέ είς 
τήν έπιφάνειαν τών ύδάτων επιπλέον έλαιον είναι 
τό liuile d’enfer· χρησιμοποιείται προς τούτοις 
και ή στακτή τών πυρήνων καί τσιπούρων, ήτις 
είναι καί περιζήτητος, καθότι ό πυρήν τής 
έλαιας περιέχει άρκετήν ποσότητα πο τάσης· 
τέλος δέ καί αύτά τά κάνιστρα, έντός τών όποιων 
έκθλίβονται αί έλαϊαι, χρησιμεύουσι πρός λί- 
πανσιν τής γής.*)

Το έλαιον συνήθως φυλάττεται έντός άργιλ- 
λωμένων πίθων ή υπογείων δεξαμενών· έν Σίφνω 
μάλιστα ΰπάρχουσι τοιαύται λελαξευμέναι έντός 
βράχων. 'Εκατόν οκάδες νωπού έλαιοκάρπου, 
έν καλή καταστάσει, δίδουσιν είκοσιν όκάδας 
καθαρού έλαίου, καί τοΰτο βεβαίως έν Ιταλία, 
ένθα ή καλλιέργεια καί συγκομιδή τής έλαίας 
γίνεται έπισταμένως καί κατά τούς κανόνας τής 
τέχνης. 'ί’ς τροφή τό έλαιον έχει άρκετήν 
σπουδαιότητα έν τή ’Ανατολή καί τή Μεσογείφ. 
Ό ’Ιταλός έργάτης μέ δλίγον άρτον, έλαιον καί 
φιάλην οίνου γευματίζει· άν δέ δύναται νά προ- 
μηθευθή καί μίαν σαλάταν ή κρόμμυον, θεωρεί 
δτι εύφροσύνως γευματίζει. Είς τήν μαγειρικήν 
τής νοτίου ιδίως Ιταλίας τό έλαιον κατέχει τήν 
θέσιν τού βουτύρου, θεωρείται δέ ύπό πολλών 
καί ύγιέστερον τού ζωικού λίπους. Έν Μεντώνη 
ύπάρχει έν χρήσει φαγητόν καλούμενον brandada, 
καί όμοιάζον πολύ τήν ήμετέραν σκορδαλιάν, 
ού τό κυριώτερον συστατικόν είναι τό έλαιον. 
Εν τή ’Ανατολή παρεκτός τής μεγάλης χρή- 

σεως τού έλαίου έν τοΐς χριστιανικοΐς ναοΐς καί

*) Ό τρόπο; οΰτο; τή; παραγωγή; τοΰ έλαίου είναι 
ό συνήθη; έν Ίταλίφ καί Γαλλία. Περί τών μέσων 
τή; παραγωγή; τοΰ έλαίου έν Έλλάδι, καθώ; και περί 
τών διαφόρων αύτοΰ ποιοτήτων καί τής παραγομένης 
ποσότητος, νομίζω δτι ολίγα; καί άτελεΐ; έχομεν πλη
ροφορία;. Έν Κέρκυρα, ένθα περί τόν ‘Οκτώβριον γί
νεται ή έκτίμησι; τοΰ έλαιοκάρπου παρά τών γαιοκτη
μόνων, τά πλεΐστα τών ληοτριβιών (έλαιοτριβείων) 
είναι άρχαιτόπου κατασκευή;. 

τοΐς ’Οθωμανικοί; τεμένοις, μεγίστη γίνεται κα- 
τανάλωσις παρά τών κατοίκων καί ιδίως τών 
’Ιουδαίων, άν καί οί χριστιανοί δέν καθυστεροΰσι 
τών 'Ιουδαίων ώς πρός τοΰτο, άν λάβωμεν ύπ’ 
δψιν τα λουκούλλια νηστήσιμα φαγητά. Έν 
'Ρωσσία έγένετο άλλοτε μεγίστη εισαγωγή έλαίου 
έκ Τουρκίας καί Ελλάδος διά τάς παμπληθείς 
εκκλησία; · σήμερον δμως ή εισαγωγή σπουδαίως 
ήλαττώθη ένεκα τοΰ έξ ’Αμερικής καί άλλα- 
χόθεν είσαγομένου βαμβακελαίου (έκ τού βαμ
βακόσπορου Cotton seed oil), δπερ καί καθα- 
ρώτερον είναι διά τήν χρήσιν φωτισμού καθώς 
και εύθυνώτερον· διό καί προτιμάται.

Β'.

Έν ’Αμερική ή έλαια θεωρείται σήμερον 
ώς νέα εμπορική έπιχείρησις, καί τοΰτο διότι 
άνεκαλύφθη βτι έν Καλιφορνία ού μόνον ή έλαιο
φυτεία εύδοκιμεΐ, άλλά καί έπικερδώς δύναται 
νά καλλιεργηθή. Οί έν Καλιφορνία ’Αμερικανοί 
θεωροΰσι μίαν φιάλην "Μοναστηριακού” έλαίου 
(Mission oil*)  ώς θησαυρόν, διότι ύπερβαίνει 
πάν ε’ισάγόμενον έλαιον ώς πρός τήν καθαρότητα 
καί τήν γεΰσιν. Είναι δλίγα έτη. άφ’ δτου οί 
γαιοκτήμονες τής νοτίου Καλιφορνίας έσκέφθησαν 
σπουδαίως περί τοΰ ζητήματος τής έλαιοφυτείας 
ώς εμπορικής έπιχειρήσεως, καί τοΰτο διότι ού- 
δόλως έφρόντιζον περί τή; επιφάνειας τών κτη
μάτων αύτών ένόσφ έπεκράτει ό πυρετός τού 
χρυσοΰ. Επομένως ή βραδύτης τής άναπτύξεως 
τών έλαιοδένδρων καί τό άβέβαιον τής έπικαρ- 
πίας δέν συνεφώνει πρός τήν αμερικανικήν άνυ- 
πομονησίαν. Οί έλαιοκόμοι τών μερών μας 
λέγουσι· "Φύτευσον αμπελώνα δι’ έαυτόν, 
πορτοκαλλεώνα διά τά τέκνα σου, καί έλαιώνα 
διά τούς έγγόνους σου.” Άλλ’ δμως έν τή 
γή ταύτη τής έπαγγελίας, τή Καλιφορνία, καί 
ή έλαια αύξάνει καί καρποφορεί ταχύτερον ή 
έν Εύρώπη, καθόσον μάλιστα ή διά μοσχεύματος 
προαγωγή ού μόνον έπιτυγχάνει, άλλά καί έν 
μια μόνη πενταετεία τά δένδρα ταύτα καρπο- 
φοροΰσι, πολλάκις δέ καί ένιαυσίως, έν φ έν 
Εύρώπη, ώς άνωτέρω εΐπομεν, ούχί μόνον ή 
αύξησις τών έλαιοδένδρων είναι πολυχρόνιος 
άλλά καί ή καρποφορία δέν είναι έτησία.

Έν τινι τών συνεδριάσεων τής Γεωργικής 
Λέσχης έν Άγίω Φραγζίσκω είς τών έταίρων 
όμιλών περί έλαιοφυτείας είπεν δτι ό έλαιών 
αύτού τφ επιφέρει πρόσοδον 2200 ταλλήρων 
κατά στρέμμα καί δτι τά είς τάς κλιτύας τών 
λόφων πεφυτευμένα έλαιόδενδρά του καρποφο- 
ροΰσι κατ’ έτος. Τό Αμερικανικόν γένος τών 
έλαιών είναι τό καλούμενον mission, δπερ δέν 
ομοιάζει πρός ούδέν τών γενών τής Εύρώπης. 
Είσήχθη δέ τό πρώτον ή έλαια έν Καλιφορνία 
παρά τοΰ Αντωνίου 'Ριβέρα έν έτει 1560 μ. Χρ. 
Πάσα δέ ή τής έποχής έκείνης έλαιοφυτεία 
έγένετο έκ πυρήνων σταλέντων έκ San Blas 
τοΰ Μεξικού παρά τοΰ δον Ιωσήφ δέ Γαλβέζ, 
δστις έπεμψε τούς γενναίους έκείνους προμάχους 
τού Χριστιανισμού, προεξάρχοντος τοΰ γνωστού 
πατρός Ίουνιπέρου Σέρα, εις τήν Καλιφορνίαν, 
οίτινες έσύστησαν μεταξύ άγριων καί άνθρωπο- 
φάγων τούς σταθμούς San Diego, San Gabriel, 
Santa Barbara, San Luis Obispo καί τά λοιπά 
κέντρα τοΰ Χριστιανισμού καί πολιτισμού. Είς

*) Τήν λέξιν Mission oil μετέφρασα μοναστηριακόν 
έλαιον παραφραστικώ;, μή έχων άλλην πρόχειρον καί 
καταλληλοτίραν. 

δλα τά χωρία ταύτα ό δον Ιωσήφ Γαλβέζ είσή- 
γαγε τήν φυτείαν τών έλαιοδένδρων δια τοΰ 
καρπού, δν έφερον μεθ’ εαυτών οί νεώτεροι 
έκεΐνοι τοΰ Χριστιανισμού άπόστολοι. Ίας έξής 
πληροφορίας δίδει ήμΐν περί τής έν Αμερική 
έλαιοφυτείας ό κ. Ei.lwood Cooper, γαιοκτή- 
μων έν Santa Barbara τής Καλιφορνίας-

" Ό έλαιών μου είναι μόνον δεκαετής· κατα 
τό τέταρτον έτος συνέλεξα έκ τινων μόνον δέν
δρων περί τά δύο γαλλόνια καρπού· κατά τό 
έκτον δμως έτος έπέφερον τά δένδρα ταύτα, άν 
καί ούχί γενικώς, τριάκοντα γαλλόνια. Η επι
καρπία τού έλαιώνός μου κατα το έτος 1882, 
όκταετούς δηλ. φυτείας, ήτο 40 γαλλόνια κατά 
δένδρον. Αί έλαΐαί μου είναι πεφυτευμέναι εις 
άπόστασιν 20 ποδών ή μία άπό τής άλλης, εν 
διαστήματι δέ 8 — 9 έτών άνέπτύχθησαν τόσον 
πολύ ώστε κατέλαβαν δλον τόν μεταξύ χώρον. 

’Άν 100 έλαιόδενδρα πεφυτευμένα είς έν στρέμμα 
γής έχωσι τήν αύτήν ήλικίαν καί ήναι είς τήν 
αύτήν φυσικήν κατάστασιν, έρχόμεθα είς τό εύ- 
χάριστον τούτο άποτέλεσμα· 100 έλαιόδενδρα 
πρός 40 γαλλόνια φέρουσι 4000 γαλλονίων καρ
πού έντός οκταετίας ή δεκαετίας.”

Ούδέν τοιοΰτον παράδειγμα έχομεν έν Εύ
ρώπη. '0 κ. Β. Β. Redding άνέγνωσεν έν τή 
έν Άγίω Φραγκίσκφ Ακαδημία τών Τεχνών 
καί Επιστημών λίαν ένδιαφέρουσαν πραγματείαν 
περί έλαιοφυτείας, έξ ής άρυόμεθα τά έξής·

“Πρός έπιτυχή καί υπό έμπορικήν έπούιν 
επικερδή καλλιέργειαν τών έλαιών ή θερμοκρα
σία τής άτμοσφαίρας πρέπει νά ήναι 57 βαθμών, 
ό δέ μέσος ορος τού ψύχους ούχί έλάσσων τών 
41. Δέν δύναμαι νά βρίσω θετικώς είς. πόσους
βαθμούς θερμότητος δύναται ν’ άνθέξη τό έλαι-
όδενδρον · άφ’ ου δμως έ· Αλγερία καί Α ί-
γύπτφ αύξάνει, δέν ουνατ αι νά βλάπτεται καί
είς τάς έξής έπαρχίας τής Κ αλιφορνία ς, ών ση-
μείωσις κάτωθι·

Έπαρχίσι.

ο σ
Τ'Γ.;

Ο ρ. C·

«·« ο 
s-ώ'

X S.'·

2.5 S- .
S Κ-·-.£·

Ή χατωτίρα Gip- 
μοχρασίσ.

ς-ώ

Sau Diego . . 150 62,49 53.50 26 Δεκ. 1854.
Los Angeles . 257 67.69 58.95 29 - 1876.
San Jos6 . . . 86 59.60 46.58 28 - 1874.
Livermore . . . 485 61.49 ' 49.52 28 - 1870.
Benicia............ 64 58.77 47.43 19 Ιαν. 1854.
Vallejo .... 0 58.77 47.41 29 Δεκ. 1877.
Fort Tejon . . 8240 58.03 42.05 22 - 1855.
Merced .... 171 63.16 48.14 28 ’ Ιαν. 1876.
Sacramento . . 30 60.48 46.21 28 - 1849.
Auburn .... 1363 60.71 45.88 27 Ιαν. 1871.
Colfax .... 2421 60.05 45.49 26 ,- 1874.

Συγκρίνων δέ τάς θερμοκρασίας τών άνω
μερών πρός τάς χώρας έκείνας, ών ή πρόσοδος
καί τό έμπόριον είναι ή ελαία, ό κ. Redding

παραθέτει τάς έξής πόλεις, δίδων τον μέσον ,
δρον θερμότητος και ψυχου »·

ΙΙόλκις·
Μι

11 
σίσ

30<:
’ρμ.'^ρ5- 
ς το ιτος

Μέσο: βροςθΐρμοχρα-
■ σίσς τό·< χει- 

μώνα.’

Κατώτερα
Οϊρμ'.χροσία ,
δια τό*  ψο· 

χρότερον 
μη-ι.

'Ρώμη .... . 1 60.05 46.07 45.00
Λ ισαδών . . . 61.04 52.05 51.04
Μασσαλία . . • 58.03 45.02 43.02
Άλγέρων . . 64.03 51.02 53.02
‘Ιερουσαλήμ . 62.06 49.06 47-04

Έκ τών άνω πινάκων καταφαίνεται βτι τό
κλίμα τής Καλιφορνίας είναι έπίσης κατάλληλον
διά έλαιοφυτείαν ώς καί τό τής Ιταλίας καί
μεσημβρινής Γαλλίας • ή εκτακτός δέ γονιμότης
τής γής φέρει τα έκτακτα φαινόμενα πλούσιας
έπικαρπίας, οΐα εν ούδεμία άλλη χώρα παρου-
σιάζεται ήμΐν. ° 1 ’Εν γαλλόνιον έλαίου έν Άμε- 1

ρική ίσοδυναμεΐ πρός πέντε φιάλας, αΐτινες χον- 
δρικώς μέν πωλοΰνται άντί ένός ταλλήρου έκα
στη, λιανικώς δέ άντί 1 Αυτή ήτο ή τρέ
χουσα τιμή κατά τό έτος 1883.

Έν ταΐς έπαρχίαις τής νοτίου Αμερικής αί 
δλίγαι γενόμεναι άπόπειραι έλαιοφυτείας άπέ- 
τυχον, καί τοΰτο διότι τό κλίμα είναι εύμετά- 
βλητον. Γνωστόν είναι δτι ή ελαία άντέχει 
περισσότερον είς τό ψύχος ή ή πορτοκαλλέα. 
Έν Αούκα τής Ιταλίας δέν είναι δυνατόν νά 
προοδεύση έν ϋπάίθρφ ή πορτοκαλλέα.

Ώς πρός τήν κατανάλωσιν τοΰ έλαίου έν 
Αμερική ό άνω μνησθβίς ζ. Redding άναφέρει 
δτι έν έτει 1877 είσήχθησαν 348,431 γαλλόνια, 
διά τά όποια έπληρώθησαν 232,776 τάλληρα 
δασμός. 'H Μεγάλη Βρεταννία εισάγει έτησίως 
περί τά 5 εκατομμύρια γαλλονίων έλαίου, έξ ών 
όλίγιστον μόνον μέρος είναι διά οικιακήν ζατα- 
νάλωσιν, τό πλεΐστον δέ πρός χρήσιν τών μη
χανών καί κατασκευήν παντοειδών κηρωτών 
ύφασμάτων, σάπωνος ζ. τ. τ. Έν Αμερική ή 
χρήσις τοΰ έλαίου έν τή βιομηχανία είναι έπί
σης μεγάλη· ό υπερβολικός δμως δασμός καί ή 
καταπληκτική παραγωγή τού βαμβακελαίου με
γάλως εμποδίζει τήν άνάπτυξιν τής εισαγωγής 
τοΰ είδους τούτου.

ΤΙ καλλιέργεια τών έλαιοδένδρων άπαιτεΐ 
τήν αύτήν προσοχήν ώς καί παντός άλλου καρ
ποφόρου δένδρου, ΰπόκειται μάλιστα είς περισ- 
σοτέρας προσβολάς τών έντόμων καί άσθενείας 
τοΰ φλοιού. Άνάγκη είναι έπίσης νά έκλακκί- 
ζεται καί κλαδεύεται μετά μεγίστης έπιμελείας, 
ώς γίνεται τούτο διά τήν άμπελον καθάρισμα 
τοΰ κορμού διά καυσίματος, διά θερμού υδατος, 
θείου, πετρελαίου ή άσβέστου είναι άναγκαιό- 
τατον. Πείρα καί άοκνος έργασία καί προσοχή 
είναι οί μόνοι οροί τής έπιτυχίας εί; τήν έλαιο- 
φυτείαν.

Εύτυχής θά λογίζωμαι άν ή μικρά καί άτε- 
λής μου αυτή περιγραφή γείνη άφορμή ν’ άνα- 
γνώσω έκτενεστέραν πραγματείαν περί τή; έν 
Έλλάδι έλαιοφυτείας. 'Η Ελλάς είναι ούχί 
μόνον ή μήτηρ τής έλαίας, άλλά καί τό κατάλ
ληλον έχει κλίμα, είς πλείστας δέ επαρχίας 
είναι ή μεγαλειτέρα πρόσοδος καί εύτυχία τοΰ 
τόπου, ώ; ένταύθα έν Κερκύρα. Δυστυχώς δμως 
οί γαιοκτήμονες ένταύθα τά πάντα έγκαταλεί- 
πουσιν είς τήν πρόνοιαν τοΰ καιρού καί τού 
Άγιου καί αύτήν έτι τήν συγκομιδήν, ούδόλως 
φροντίζοντες διά τόν καθαρισμόν τού ύπό τά 
έλαιόδενδρα χώρου· ουτω δέ άρκετή ποσότης 
καρπού παρασύρεται ύπό τών ύδάτων καί μέχρι 
τής θαλάσσης. Έάν ή Ελλάς ώφελήται δύο 
έκατομ. λιρών έκ τής καλλιέργειας τής σταφίδος, 
ήδύνατο ευκόλως νά διπλασιάση τό ποσόν τοΰτο, 
άν ή καλλιέργεια τής έλαίας έγίνετο έπιστη- 
μονιχώς.*)  Ούδεμίαν δύναμαι νά έπιφέρω γνώ
μην περί τής καλλιέργειας καί καταστάσεως 
τής έλαιοφυτείας έν τή Στερεφ Έλλάδι καί 
ταΐς λοιπαΐς νήσοις · τά ολίγα μόνον ταΰτα 
γράφω έξ βσων είδον ένταύθα.**)

Διάσημος Αμερικανός, ό κ. Cooper, λέγει 
δτι τά έλαιόδενδρα είναι άνάγκη νά επιθεω
ρούνται άπαξ τού μηνός, ώ; νά ήσαν τά άσθε- 
νέστερα καί τρυφερότερα φυτά · καί δμω; έν 
Κερκύρα ΰπάρχουσιν έλαιόδενδρα ενοικιαζόμενα 
άπό γενεάν εί; γενεάν εί; ένοικιαστάς, οίτινες 
μόνον κατά τήν έποχήν τής ώριμάνσεως τού 
καρπού έπισκέπτονται ταύτα· δεν λαμοάνουσι δέ 
ούδέ τόν κόπον νά συλλέξωσι τόν καρπόν άπό 
τοΰ δένδρου, άλλ’ άφίνωσι νά πέση άφ’ έαυτοΰ.*)·  
Βεβαίως ΰπάρχουσιν έξαιρέσεις γαιοκτημόνων, 
οίτινες ούτε χρημάτων φείδονται ούτε κόπου. 
Είς τά πέριξ τή; πόλεω; Κερκύρα; βλέπει τις 
πολλά κτήματα έν λαμπρά καταστάσει ώς έν 
Τοσκάνη καί Λούκα· δυστυχώς δμως τούτο είναι 
έξαίρεσις. Φαίνεται δτι ή άδράνεια καί άπάθεια 
αύτη τών Κερκυραίων είναι άποτέλεσμα τού 
μακροχρονίου τών Βενετών φεουδαλισμού, οΐ- 
τινες έζράτουν τόν λαόν τής Επτάνησου ώς 
Είλωτας, τήν δέ άνωτέραν τάξιν διέφθειραν διά 
τοΰ τύφου τή; εύγενείας. ”Α; έλπίσωμεν δτι ή 
νέα γενεά τών Κερκυραίων θ’ άποσζορακίση τάς 
βενετικά; έζείνας άρχάς καί θά φροντίση νά 
περιποιηθή τήν ελαίαν τή; ' Πολιούχου Αθή
νας”, τήν άναδείξασαν τάς Αθήνας πόλιν έν
δοξον καί ίσχυράν κατά τήν άρχαιότητα.

Γάστοΰρι. Κατά Φεβρουάριον 1884.

' Ε ρ μ ο γένη ς.
ΤΕΛΟΣ.
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ΤΟ ΕΤΟΣ 1SGS.

Τπό Σ. Κρητικού.

(Συνέχεια.)

Τήν 18/30 πριν έτι ό ήλιος διαπεράση τά 
ύψηλά όρη, τά όποια περ«τείχιζον τήν ανατολι
κήν όχθην τού Νείλου ήκουσα φωνήν κράζου- 
σάν με, "έγείρου!” Ητον ή τοΰ Πάσα, ό όποιος 
έγερθείς κατά πολλά πρωί καί ίδών πρώτος τούς 
έν τώ δρει κύπτωνας έσπευσε νά μέ ειδοποίηση. 
Ήγέρθημεν λοιπόν άπαντε; καί έν άκαρεί εΰρέ- 
θημεν έπί τοΰ καταστρώματος. Τά όρη παοί- 
στανον τήν ώραν ταύτην δψιν άγρίαν, άλλά γραφι- 
κωτάτην ατινα ΰψούμενα είς άρκετόν ύψος ώς 
μονόλιθοι έφαίνοντο ώς άνάγλυφα τής φύσεως, 
τό όποια ό χρόνος έργάζεται. Πρός δέ παρα
τηρεί τις είς άπέραντον διάστημα είς τήν πρό- 
σοψιν τών όρέων άπειρους δπάς, ότέ μέν μεγά
λα;, ότέ δέ μικρά; παριστανούσας θύρα;, παρά
θυρα καί άπλά; όπάς, δΐ ών δύναται τις νά 
είσέλθη είς οικίαν, έκεΐθεν δέ είς άλλην καί 

τών ευρωπαϊκών γραμμών, ΰπερ θά καταστήση τόν 
Πειραιά κέντρον τού ανατολικού έμπορίου καί τή; συγ
κοινωνίας τής Εύρώπη;, μεγάλα; προοιωνίζονται προ
σόδου; έκ τή; έλαιοφυτεία;, πρό πάντων έν Θεσσαλία, 
τή Εδΐμ ταύτη τή; Έλλάδο;.

*) ΤΙ όικαιολόγι,σι; τί,; φαινομένη; αδιαφορία; τών 
Κερκυραίων ώ; πρό; τήν συγκομιδήν τοΰ καρπού είναι 
ή έξής· Λέγουν δτι δέν έχουσι τό δικαίωμα νά συλλέ- 
ξωσι τόν έλαιόκαρπον πριν γείνη ή έκτίμησι; περί 
τά; άρχά; ’Οκτωβρίου· έχουσι δέ τήν ιδέαν δτι διά 
τή; φυσική; καταπτώσεω; τού καρπού γίνεται τελεία 
ή ώρίμανσις καί κατά συνέπειαν καί άφθονωτέρα· ή 
πρόσοδο; τοΰ έλαίου. Κατά πόσον τό σύστημα τοΰτο 
έξασθενεΐ τά δένδρα και τήν νέαν επικαρπίαν έλαττόνει, 
τούτο περιμένομεν νά μάθωμεν παρά τών ειδημόνων. 
Βέβαιον δμως είναι δτι εί; πολλά μέρη έν Κερκυρφ 
τά έλαιόδενδρα φέρουσιν άκόμη μέρος τοΰ παλαιού 
καρπού μέχρι τής συγκομιδή;! Έν Ιταλία γίνεται τε
λεία ή συγκομιδή διά ραβδισμών ή διά συλλογής διά 
τή; χειρό;· ουτω τό δένδρον αναλαμβάνει νέας δυνά
μει; καί δύναται νά τραφή μέχρι τής νέας συγκομιδής.
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ουτω καθεξής, ώστε έμβαίνει τις είς ύπόγειον 
πόλιν καί χωρία, τά όποια έχρησίμευον ώς κατοι- 
κίαι άλλοτε. Ό καιρός έξακολουθεΐ ό αύτός, 
ωραίος, καί ή Θερμοκρασία ή αύτή τή τοΰ Κάι
ρου, μέ τήν διαφοράν οτι ή πρωινή ομίχλη, ήτις 
συνήθως γίνεται έν Καίριο, δέν άπαντα ένταΰθα. 
Ό άνεμος δμως δταν φυσά εΐνε ψυχρός καί 
έχομεν μετρίαν τήν θερμότητα. Άστεΐον φαι
νόμενου άπαντα τις έν τωΝείλφ- τά διάφορα 
πλοιάρια τά περιπλέοντα αύτόν έχουν άντί 
κατραμιού κόλλαν τινά πηλώδη ή λάσπην, 
άντέχουσαν είς τήν υγρασίαν. Τήν 2 μ. μ. ήρά
ξαμεν είς Άσιούτ, πόλιν άπέχουσαν τής όχθης 
έν τέταρτον τής ώρας καί όνομαζομένην ύπο τών 
Ελλήνων Αυκό πόλις διά το ύπό τών κατοίκων 
λατρευόμενον σαρκοφάγον ζώον "λύκος”. Είνε 
περίφημος διά τά άρχαΐά της μνημεία, διά 
τοΰτο έςήλθομεν μετά τοΰ κ. Γ. Σπύρα καί 
ιππεύσαντες δύο όνους άνήλθομεν είς τήν πόλιν, 
ής αΐ οίκίαι εΐνε πλινθόκτιστοι, άριθμούμεναι 
περί τάς 5—6 χιλιάδας μετά πληθυσμού 40,000, 
έν οίς άρκετοί κόπται χριστιανοί έχοντες καί 
πενιχράν έκκλησίαν. 'Υπάρχει δέ καί δυτική 
εκκλησία, αν καί οί δυτικοί μόλις είς 4—5 
άριθμώνται, καί οί Έλληνες παντοπώλαι και 
έμποροι είς 8. 'Ωδηγήθημεν λοιπόν παρά τών 
δνηλατών εις τά άρχαϊα τής πόλεως έπί όρους 
ύψηλοΰ άπέχοντος 10· λεπτά περίπου αύτής. 
Άφίσαντες είς τήν υπώρειαν τοΰ ορούς τους 
όνους ήρχίσαμεν ν’ άναβαίνωμεν πεζή το όρος, 
τό όποιον κατήντα δυσανάβατον ένεκα τής άμ
μου, ήτις μάς παρέσυρεν όπίσω. Πρό τοΰ δέ ν’ 
άναβώμεν τήν κορυφήν παρουσιάσθη έμπροσθεν 
μας πελώρια τις θύρα, ήτις μάς έφερεν έντός 
υπογείου έκτεταμένου παλατιού γεγλυμμένου 
έντός τοΰ δρους έχοντος διάφορα διαμερίσματα 
καί θαλάμους. Το έδαφος ήτον άνώμαλον ένεκα 
άνασκαφών γενομένων έντός αύτοΰ καί δέν ήδυ- 
νάμεθα νά περιπατήσωμεν άνευ λαμπάδος. Άνά- 
ψαντες λοιπόν κηρία περιήλθομεν τό εσωτερικόν 
καί έςήλθομεν έπί τέλους άπό τινα όπήν είς τήν 
κορυφήν τοΰ δρους. Έκεΐθεν είσήλθομεν είς 
άλλο τοιοΰτο παλάτιον καί ουτω καθεξής δύνα
ται νά εΐπη τις δτι τό όρος έκεΐνο εΐνε πλήρες 
ύπογείων χρησιμευόντων είς ταφήν τών βασιλέων 
καί λοιπών. Παρατηρεί τις τά τείχη καί τούς 
θολούς πλήρεις άναγλύφων καί ιερογλυφικών 
γραμμάτων κεχρωματισμένων, ών τά χρώματα 
είσέτι διατηρούνται. Πολλάς δ’ έπιγραφάς περιη
γητών δύναται τις ν’ άναγνώση, έξ ών αναφέρω 
μίαν έκ τοΰ ωραίου φύλου, τήν τής Κυρίας 
Κλάρας Ebskine.

Τέλος πάντων άνεχωρήσαμεν έκεΐθεν καί 
περιήλθομεν τήν πόλιν, ήτις ούδέν άξιοσημείω- 
τον φέρει είμή ένα άτμόμυλον, κτήμα έλληνος 
έμπόρου. Μετά τοΰτο ιππεύσαντες πρός τό 
έσπέρας έφθάσαμεν είς τό άτμόπλοιον, δπου 
ευρομεν τόν διοικητήν καί· δύο ετέρους όθωμα- 
νούς πλουσίους, οίτινες συνεκάθισαν είς τήν τρά- 
πεζάν μας καί οίτινες ώμίλουν δλίγον τήν ελλη
νικήν. ‘0 διοικητής ήτο Κρής τήν πατρίδα, ό 
έτερος έκ τών δύο, Σαλήχ έφένδης, ήτο Ααρισσαΐος. 
Μετά τό δεΐπνον παρατεθέν έπί τραπέζης έπί 
τοΰ καταστρώματος καί ώς έκ τής λαμπράς 
νυκτός καί τής σωματικής κινήσεως ήτο τοσοΰτον 
ποθητόν καί εύχάριστον, διότι ή δρεξις ήτον 
άνάλογος τής ποικιλίας τών φαγητών· εΐτα 
έςήλθομεν καί έπορεύθημεν είς τήν οικίαν τοΰ 
άνωτέρω Σαλήχ έφένδη, οικίαν νεόκτιστον καί 
ώραίαν. Διότι έμβάντες διά περιτειχίσματος εις 
τινα τερπνόν κήπον πλήρη διαφόρων άνθέων, 
ώδηγήθημεν εις Ttva θάλαμον μεγαλοπρεπή έκτε- 
ταμένον καί έστρωμένον διά βαρυτίμου τάπητος 
καί περιτρυγισισμένον διά σοφά έξ έρυθροΰ έρι- 
ούχου. Αί αύλαΐαι τών παραθύρων ήσαν έκ 

τριφύλλων διαφόρων χρωμάτων περικεκοσμη- 
μέναι. Πάντες οί παρακαθήσαντες είς τόν σοφά, 
Διοικητής, Βέηδες καί λοιποί 10 τόν αριθμόν, 
οίτινες ήλθον πρός έπίσκεψίν του, ΐσταντο μετά 
σεβασμού είς τά γόνατα καί περιέμενον τί θά 
ειπη ό πασάς δπως έπιδοκιμάσωσι πάν τό λε
γόμενον αύτοΰ. Μετά προσοχής δέ καί ήσυχίας 
ώμίλει έκαστος ολίγα καί έπειτα έπαυε διά νά 
λάβη τόν λόγον ό πασάς. Τόν τοιοΰτον τρόπον 
τής συνδιαλέξεως καί συνομιλίας τών ’Οθωμανών 
είθε νά εΐχον καί οί "Ελληνες οίτινες άμα άρ- 
χίζουν νά όμιλήσωσι προσπαθούν νά διαμοιράσουν 
τόν Κόσμον καί έπειτα άρχίζουν τάς φωνάς καί 
έπί τέλους καί γοονθοκοπήματα. Μάς προσε- 
φέρθη ό καφές καί γλυκό (σερπέτι) καί περί τό 
μεσονύκτιον συνοδευόμενοι ύπό πάντων μέχρι 
τοΰ άτμοπλοίου είσήλθομεν καί κατεκλίθημεν. 
Οί κώνωπες τήν νύκτα εΐχον καταντήσει κατά 
πολλά ενοχλητικοί καί ώς έκ τούτου ήγέρθην 
λίαν πρωί καί δλίγον ηύχαριστημένος άπό τόν 
ύπνον. Άλλά καί ή θερμοκρασία ηυξησεν αρκετά.

Τήν 19 Μαρτίου έπλέομεν ώς πάντοτε ύπό 
αϊθριον καί λαμπρόν ούρανόν. Αί δχθαι παρι
στάνουν τό αύτό φαινόμενον ήτοι τήν γοητευ
τικήν έκείνην ποικιλίαν τής φύσεως, ήτις εΐνε 
απαράμιλλος. Τήν 2 μ. μ. τό άτμόπλοιον προσέ- 
κρουσεν είς τήν άμμον, άλλά τοσοΰτον βαθέως 
έχώθη, ώστε πάσαι αί προσπάθεια! τοΰ πλοι
άρχου έφ’ δλης τής ήμέρας μέχρι δηλ. τής νυ
κτός έστάθησαν άνωφελεΐς. Διήλθομεν δλην τήν 
νύκτα καθισμένοι έν τώ βορβόρφ τοΰ Νείλου. 
Κατήφεια γενική· ιδίως ό Πασάς ήτον είς άκρον 
μελαγχολικός. Έγώ ήσθανόμην όλίγην άδια- 
θεσίαν, έπαίζομεν δέ χαρτοπαίγνιον έπί ώρας 
άρκετάς πρός διασκέδασιν. Τήν 20 Μαρτίου 
τύχη άγαθή άνελκύσθη τό άτμόπλοιον διά τών 
πολλών προσπαθειών γενομένων τήν νύκτα. Τήν 
10>/2 π. μ. ήράξαμεν εις τι χωρίον όνομαζόμενον 
Σοχάτζ, δπου υπάρχει έδρα Μουδίρου* αί οίκίαι 
εΐνε πλινθόκτιστοι καί έν γένει τό χωρίον εΐνε 
εύτελές. Εχει περί τάς 50,000 κατοίκων άραβας 
καί κόπτας. 'Υπάρχουν δέ έν αύτώ καί πέντε 
"Ελληνες παντοπώλαι. Έχει δενδροφυτείαν φοι
νίκων έκτεταμένην. Ούδέν άξιοσημείωτον φέρει. 
Λαβόντες δέ άνθρακας άνεχωρήσαμεν έκεΐθεν τήν 
1 μ. μ. 'Η ζέστη έπαισθητή. Περιπλέοντες 
τάς δχθας παρατηρεί τις γυμνά στίφη άράβων 
παιδιών τε καί άνδρών ίστάμενα καί παρατη- 
ροΰντα, φωνάζοντα δέ " μπαχτζίσι Χαβάγια!” 
’ Εξακολουθούν άμφότεραι αί δχθαι νά στολίζωνται 
άπό χωρία ποΰ καί ποΰ. Η γή καλλιεργείται 
πανταχοΰ, ήδη δέ παρατηρεί τις κατεσπαρμένα 
χωράφια, άλλα μέν θάλλοντα, άλλα έκσταχυ- 
ζοντα. Αί γαΐαι δέν έχουν άνάγκην βροχής, 
διότι τήν έλλειψιν ταύτην άναπληροΐ ή πλημ
μύρα τοΰ Νείλου ώς καί το διά τών μηχανών άν- 
τλούμενον πρός πότισμα ύδωρ τοΰ ίδιου ποταμοΰ.

'0 ποταμός άλλοΰ μέν εΐνε πλατύτατος, άλ- 
λοΰ δέ καταντά στενότατος. Κατά δέ τήν επο
χήν ταύτην δέν εΐνε εύχερής ό πλους του πρός 
τά άνω, διότι τό δδωρ Ολιγοστεύει καί ώς έκ 
τούτου συχνά κάθηνται τά πλέοντα αύτόν πλοϊα.

Το έσπέρας ήράξαμεν είς τήν άλλοτε κατά 
τόν Μεσαιώνα μεγαλόπολιν Τζίρτζαν ήν ό πο
ταμός παρέσυρε καί κατέστρεψεν. νΗοη δέ υπάρ
χει μικρά κωμόπολις έπί τής δοτικής όχθης 
έχουσα περί τάς 15 χιλ. λαόν άραβας καί κό
πτας χριστιανούς. 'Υπάρχουν δέ καί περί τούς 
12 ελληνας παντοπώλας καί έμπορευομένους. 

"Αμα ήράξαμεν ό διοικητής τής πόλεως καί οί 
άνώτεροι ύπάλληλοι ήλθον πρός χαιρετισμόν τοΰ 
Πασά. Παρατεθείσης δέ τής τραπέζης έπί τοΰ 
καταστρώματος συνεδειπνήσαμεν μετά τοΰ Διοι- 
κητοΰ καί τών άλλων. ’Επειδή δ’ έξημέρωνε 
τό Βαϊράμ πυροβολισμοί άντήχουν έπί πολύ τής 

νυκτός έκ τών χωρίων άμφοτέρων τών όχθών. 
Οι κάτοικοι έσπευσαν ν’ άποστείλουν κριούς καί 
άλλα τφ Πασά δώρα τής εορτής άπό τό έσπέρας. 
Τήν 21 προτού ό ήλιος φωτίση είσέτι τούς κα- 
τηρειπωμένους ναούς καί τά Τζαμία τής άνω
τέρω πόλεως καί μόλις έπί τής κορυφής τής 
ημισελήνου τών ύψηλών μιναρέδων έδέχετο 
άμυδράς άκτΐνας φωτός τοΰ Φαέθοντος, τάγμα 
χωροφυλάκων καί χωρικών φελλάχων παρετάχθη 
κατά τήν παραλίαν. Ό δέ Πασάς έφάνη έπί 
τοΰ καταστρώματος ένδεδυμένος τήν χρυσοΰ- 
φαντον στολήν του μετά παρασήμου. Τότε εί- 
σελθών ό Διοικητής καί ούτος μετά τής στολής 
του παρέλαβε τόν ΙΙασαν καί άμέσως έςερχο- 
μενων οι παρατεταγμένοι παρουσίασαν όπλα καί 
ουτω τόν συνώδευσαν μέχρι τοΰ περιφήμου τζα
μιού τοΰ μετροΰντος ήδη έννέα αιώνας, δπου 
έτελέσθη ή τής εορτής τελετή. Μετά ταΰτα 
δέ έπιον τόν καφέν είς τοΰ Διοικητοΰ τήν οικίαν 
καί τότε πάλιν συνωδεύθη μέχρι τοΰ άτμοπλοίου 
μετά τών οπλοφόρων έν στολή καί τών άρχών 
τού τόπου. ’ Επί τοΰ καταστρώματος λοιπόν τοΰ 
άτμοπλοίου καθίσαντες κύκλω τοΰ Πασά, δστις 
έκάθητο έπί θρανίου έδέχετο τούς πολυχρονισμούς 
και το φίλημα τής χειρός, δπερ δέν ομοιάζει τό 
ήμέτερον, διότι έγγίζοντες τήν χεΐρα τοΰ άλλου 
οί Οθωμανοί, δέν τήν άσπάζονται, άλλά τήν 
ίδικήν των. Οί κατώτεροι δέ άσπάζονται τό 
φόρεμα τοΰ Πασά ή τό κράσπεδον δταν φορή 
τόν έπενδύτην.

Οί άνωτέρω δέ ζητήσαντες τέλος τήν 
άδειαν άνεχώρησαν μετά πολλοΰ σεβασμού 
και σπανίας εύπροσηγορίας εύχηθέντες αύτώ 
τό κατευόδιον. Τήν 4 δέ π. μ. ήραμεν τήν 
άγκυραν. 'Η άνωτέρω πόλις εΐνε πλινθόκτι
στος, εχει δε περί τά δέκα τζαμία παλαιά 
και ήμικρημνισμένα, τά όποια έχουν αξίαν άρ- 
χιτεκτονικήν ού τήν τυχοΰσαν, ών οί μιναρέδες 
είσίν ούρανομήκεις. Τήν πόλιν ταύτην έπε- 
σκέφθη καί ό Σουλτάν Σελίμ ό Α'. κατά τάς 
άρχάς τοΰ 16™ αίώνος. "Εχει άγοράν άθλίαν, 
ώς καί τά καταστήματα ομοιάζουν όπάς έντός 
τών όποιων κάθηνται δύσμορφοι τινες φελλάχοι 
πωλοΰντες εύτελή τινα είδη καί ιδίως χουρ
μάδες και όσπρια· ομοιάζοντας πιθήκους έν τή 
φωλεα των. Εύρον καί "Ελληνας παντοπώλας 
καί έτέρους μετερχομένος τό έμπόριον γεννημά
των. "Εχει τερπνήν ή πόλις δενδροφυτείαν φοι
νίκων, περιέχει δέ μίαν ατμομηχανήν βάμβακος.

Σήμερον λοιπόν έχομεν βαϊράμιον! Πλέομεν 
άκωλύτως, ό άήρ εΐνε άρκετά δυνατός, ουδόλως 
δμως σχηματίζονται κύματα έν τώ Νείλω καί 
ώς έκ τούτου δέν είνε έπικίνδυνος ό πλοΰς του 
έκτος κατά τόν καιρόν τής πλημμύρας. Τήν 
1 μ. μ. έκαθίσαμεν είς τήν άμμον καί άπροσ- 
δοκήτως ό ούρανός έκάλυψε τό πρόσωπον του 
διά τίνος Ομίχλης, ήν άκόμη ένταΰθα δέν άπην- 
τήσαμεν. Φαίνεται δτι καί αύτός δυσηρεστήθη 
διά τύ κώλυμα τοΰ πλοΰ μας. — Καί δμως δέν 
εΐνε Ομίχλη, άλλ’ ό τής Σαχάρας ζωοφάγος λίψ 
έγερθείς ύψωσε μέχρις ούρανοΰ τήν άμμον καί 
κόνιν τής γής , διασκορπίζων αύτήν πανταχόσε. 
'Ο λίψ ούτος ό συνήθως άρχίζων νά πνέη άπό 
τόν Μάρτιον είνε τά χαμψίνια λεγόμενα ύπό 
τών Αιγυπτίων, ό όποιος είνε θερμότατος καί 
καταστρεπτικός εις τήν ύγιείαν. Μετά δίωρον 
προσπάθειαν άνειλκύσθη τό άτμόπλοιον καί ήρ- 
χισε πάλιν νά πλέη, καί ό άνεμος ήρχισε νά 
σχηματίζη άφρόεντα κύματα, δπερ άλλοτε δέν 
εΐδον. Ό δροσερός δ’ άπαρκτίας άναφανείς μάς 
άνεζωογόνησε καί τό άτμόπλοιον έπλεεν άκω
λύτως· κατά τήν έσπέραν ήράξαμεν είς Φερσούτ. 
'0 Νείλος ένιαχοΰ μέν πλατύνεται μέχρι 3,000 
μέτρων, άλλαχοΰ δέ καταντά στενός μέχρι 200 
καί 100 μέτρων. Κατά τήν πλημμύραν του τό
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πλάτος καταντά απεριόριστον και τότε λαμβάνει 
διαφόρους διευθύνσεις, άλλοΰ μέν καταπλακώνει 
χωρία και γαίας, άλλου δέ ανοίγει γαίας νέας, 
ένίοτε δέ αί προς άνατολάς γαΐαι ένός χωρίου 
καταντούν πρός δυσμάς. 'Η πόλις Φερσούτ άπέ- 
χει μίαν ώραν πλέον τής δυτικής όχθης τοΰ 
Νείλου, περιέχει 15 χιλ. κατοίκ., έξ ών 3,000 
εΐνε κόπται, καί μόνον 2 χριστιανοί παντοπώλαι. 
Έπί τής όχθης τοΰ ποταμού υπάρχουν ευτελή 
τινα πλινθόκτιστα οικήματα, κ.αφφενεΐα, καθώς 
και εν παντοπωλεΐον ελληνικόν, ού δ διευθυντής 
ήτο "Ελλην έξ ’Ίου, δστις και μοί έδωκε τάς 
περί τής άνωτέρω πόλεως πληροφορίας. Επίσης 
παρά τήν όχθην υπάρχει καί μία ατμομηχανή 
ζακχάρεως τοΰ Άντιβασιλέως.

Τδ ταξείδιον μας τοΰτο ομοιάζει, μά τήν 
άλήθειαν, τήν άργοναυτικήν εκστρατείαν. Ουδέ
ποτε άπομακρυνόμεθα τής ξηράς, καί δταν θέ- 
λωμεν νά τήν πλησιάσωμεν ή σανίς εΐνε έτοιμη 
νά μάς σύνδεση μετ’ αύτής.

Παρά τήν όχθην υπάρχει εκτεταμένη πυκνό- 
σκιος οενδροφυτεία · αμα δ’ έξήλθομεν έπατή- 
σαμεν εις αγρόν καπνού εχοντος άνάστημα ποδύς 
καί πλέον. Εΐδον δέ συγχρόνως ν’ άλωνίζουν 
διά τών δοκάνων ώς έν Θράκη, άλλά μέ καλλί- 
τερον τρόπον κατεσκευασμένας, προσκεκολλη- 
μένους έχούσας τροχούς δι’ εύκολίαν τοΰ σύροντος 
αύτάς ζώου. Εΐνε δέ ή ώρα δεύτερα τής νυκτός 
δτε παρετέθη έπί τοΰ καταστρώματος ή τράπεζα. 
’Άν καί γινώσκετε τον τρόπον τοΰ τρώγειν παρά 
τοΐς Τούρκοις, έπειδή όμως συνέβη παρατράγφδον 
άστεΐον, πρέπει νά περιγράψω όποια τις ύπήρξεν 
ή τής παρούσης έσπέρας παρατεθεΐσα τράπεζα, 
τοιούτων συνήθως καθ’ έκάστην παρατιθέμενων 
έν τφ άτμοπλοίφ. Ί ο κοινώς όνομαζόμενον Σι- 
νίον προπαρασκευάζεται ώς εξής. Τό Σινίον 
τοΰτο εΐνε στρογγυλόν καί έχει μέγεθος άρκετόν. 
Τριγύρω δέ καί έντός τής περιφέρειας του το
ποθετούνται αί πήται, έάν μέν ήνε μικραί ολό
κληροι, έαν δέ μεγάλαι κοπτόμεναι εις τό μέσον. 
Παρά δέ ταϊς πήταις τίθενται είτε ράφανοι 
χλωροί, είτε κρομμύδια καθώς καί έν μικροΐς 
πινακίοις έλαϊαι διά τήν δρεξιν, καί σαλάτα έάν 
ΰπάρχωσι θρίδακες. Έτοιμασθέντος λοιπόν τοΰ 
Σινιού τοιουτοτρόπως, τίθεται έπί τής τραπέζης. 
1 ά δέ ξύλινα κοχλιάρια στολίζουν τήν περιφέ

ρειαν αύτοΰ. Ό άριθμός τών κοχλιαρίων εΐνε 
άόριστος, ώς εΐνε άόριστος καί ό άριθμός τών 
συνδαιτυμόνων παρά τοϊς Τούρκοις. Έν τφ 
μέσφ δέ τοΰ άνω είρημένου Σινιού τίθεται στρογ- 
γύλον τι παχύ μάλλινον ύφασμα, διά νά χρη- 
σιμεύη ώς κάθισμα τοΰ κοινού τρυβλίου (Σαχάν). 
Κύκλω λοιπόν τής οΰτω παρεσκευασμένης τρα
πέζης τοποθετούνται καθίσματα ευρωπαϊκά (κα- 
θέκλαι) διά τούς συνδαιτυμόνας.

Τήν έσπέραν ταύτην λοιπόν οί συνδαιτυμόνες 
πλείονες τών 10 συνεσπειρώθησαν περί τήν τρά
πεζαν ταύτην. ’.Αλλά διά νά χωρέσωμεν δλοι 
καί δια να φθάνωσιν δλων όμοΰ αί χεΐρες έν 
τφ αυτί» τρυβλίφ, έπρεπε νά κολλήσωμεν ό είς 
μετά τοΰ άλλου καί τέλος πάντων τό γόνυ τοΰ 
ένός νά πλησιάζη τό γόνυ τοΰ ετέρου.

Λαμβάνει λοιπόν πρώτος τήν θέσιν του ό 
Πασάς καί έπειτα παρ’ αύτφ έγώ καί παρ’ έμοί 
ό άναφερόμενος πρέσβυς τοΰ Δαρφούρ. Διά νά 
λάοη τις ιδέαν περί τής Α. Έξοχότητος πρέπει 
νά κάμω τήν άνήκουσαν αύτοΰ περιγραφήν. Ό 
εξοχότατος ούτος εΐνε τής αύτόχρημα μελανής 
φυλής τών Μαύρων, διότι εΐνε καθ’ δλην τήν 
σημασίαν τής λέξεως μαύρος, .τό δέ πρόσωπόν 
του φέρει τόν είδεχθέστερον τύπον δηλ. τήν ρίνα 
χαμηλήν καί πεπιεσμένην καί πλατείαν μέ τούς 
ρώθωνας μεγάλους καί πλατείς έκτεινομένους 
μέχρι τών παρειών, τά χείλη χονδρά καί άηδή, 
τήν κεφαλήν τετράγωνον καί τό μέτωπον κλϊνον 

προς τά μέσα. Τό άνάστημα αρκετά υψηλόν, 
κατά τό σώμα δέ ξηρός. "Ελαβον λοιπόν τήν 
τιμήν νά καθίσω πλησίον τής Α. Έξοχότητος, 
άλλ’ επειδή καί οί συνδαιτυμόνες ήρχισαν νά 
πλεονάζουν, ήναγκάσθην νά έχω τόσον πλησίον 
μου τήν Εξοχότητά του, ώστε τά σκέλη μου έξ 
ανάγκης έπρεπει νά δεχθούν τό γόνυ του. "Ας 
φαντασθή λοιπόν ό αναγνώστης οποίαν δρεξιν 
έκαμα εΐς τήν θέαν καί πλησίασιν τοΰ ωραίου 
τούτου άνδρός, τοΰ ένδεδυμένου δμως εύρωπαϊστί 
καί φέροντος μεταξωτόν μανδήλιον περί τόν λαι
μόν. Τέλος πάντων ώς σαρδέλλαι έκαθίσαμεν 
καί ήρχίσαμεν νά τρώγωμεν. ’ Τήν αρχήν δέ 
έκαμεν ώς συνήθως ό Πασάς μέ τήν έπίκλησιν 
“Πισμίλ, γιάλα! καί μέ τό Ούου!” δπερ συνει- 
θίζεται παρά τοϊς Τούρκοις, θέσας πρώτος 
τούς δακτύλους έν τφ τρυβλίφ. I ότε άμέσως 
ώς έκ συνθήματος είδες λόχον πυκνόν χειρών 
πίπτοντα έν τφ τρυβλίφ καί καταξεσχίζοντα τό 
ώραϊον άρνίον, τό όποιον ήτο θαυμασίως μαγει- 
ρευμένον μετά διαφόρων καρυκευμάτων καί κε- 
καλυμμένον διά λεπτών φύλλων ζύμης. Είς 
τήν πρώτην ταύτην έπίθεσιν δέν ήδυνήθην έγώ 
νά θέσω τήν περόνην, ήν συνήθως μεταχειρί
ζομαι κατ’ έξαίρεσιν, διότι το τρυβλίον έπληρώθη 
χειρών. Τέλος πάντων εύρον καιρόν νά περο- 
νήσω κάγώ καί εύκόλως νά δράξω ώραϊον τε- 
μάχιον καί νά το καταβροχθίσω. 'Η Α. Έξο- 
χότης παρετήρει μέ θαυμασμόν πώς δηλ. ήδυ- 
νάμην νά τρώγω διά τής περόνης. Έννοήσας 
τοΰτο, εΐπον διά νευμάτων, διότι δέν ώμίλει 
τήν Τουρκικήν, ούτε έγώ τήν ’Αραβικήν, δτι 
νά δοκιμάση καί δύναται νά φάγη καί αύτός 
διά τής περόνης. Τότε λοιπόν λαβών τήν πε
ρόνην προτροπή τοΰ Πασά, δστις εΐνε πολλάκις 
άστεϊος, ήρπασεν 'έν τεμάχιον έτοιμον, τό όποιον 
τφ είχον κόψει καί προσπαθών νά τό θέση είς 
τό στόμα ήλλαξε τήν θιεύθυνσιν καί άντί νά τό 
θέση είς το στόμα, τό έθεσεν είς τήν μύτην, τό 
όποιον άλλως τε έπεσε τών αιχμών τής περόνης, 
αϊ τινες είσέδυσαν είς τούς ρώθωνας καί άμέ
σως ήρχισε το αίμα νά ρέη. Δύναται τις νά 
φαντασθή τό συμβάν τοΰτο όποιον γέλωτα έπρο- 
ξένησεν, ώστε δέν ήδυνήθημεν πλέον νά φάγωμεν.

Έ Α. Έξοχότης έφυγεν έντρομος καί κατεν- 
τροπιασμένος καί τότε έγώ έλαβον καιρόν νά 
πλησιάσω τήν τράπεζαν καί νά φάγω μέ δρεξιν 
ούκ όλίγην. Τήν νύκτα τό συμβάν τοΰτο ήτο 
το άντικείμενον τής διασκεδάσεώς μας· άδια- 
κόπως έγελώμεν μέχρι ού ό Μορφεύς μάς έδέχθη 
είς τάς άγκάλας του.

Τήν 22 πριν έτι ό ήλιος ρίψη τάς ζωογόνους 
άκτϊνάς του έπί τής κορυφής τών δρέων, καί 
νά χαιρετήση τόν Νείλον, ή δέ Αύγή μόλις 
έφαίνετο έξυπνίζουσα τοΰ δπνου της, τρίβουσα 
είσέτι τούς ήμικεκλεισμένους όφθαλμούς της καί 
έγώ περιεπλανώμην είς όνειρα πτερόεντα, ό 
κρότος τών κινουμένων τροχών τοΰ άτμοπλοίου 
μ’ έξύπνησε μετά πολλής μου δυσαρέσκειας. 
Έστρεψα γύρω τούς όφθαλμούς μου διά νά ΐδω 
ποΰ εύρίσκομαι, διότι τά όνειρα μοί είχον σκο
τίσει τόν νοΰν μου. Τί παρατηρώ λοιπόν; άντι- 
κρύ τοΰ ανακλίντρου διεκρίνετο ώς πτώμα κεί
μενος ρογχαλίζων ό φίλος Σπύρας. Παρ’ αύτφ 
έτερος ώς φοιβόληπτος Δερβίσης άκόλουθος τοΰ 
Πασά, ό περιώνυμος Χαϊρλή Έφένδης, ιστατο 
έπί τών γονάτων ύποτονθορύζων τήν πρωινήν 
προσευχήν. "Ετερος δέ έξηπλωμένος έπί τοΰ 
ιδίου άνακλίντρου έκοιμάτο τόν νήδυμον ψελ- 
λίζων έν τφ υπνφ του ρήματα τοΰ Κορανίου. 
Ούτος εΐνε ό Καϊμακάμης καί χιλίαρχος τοΰ 
ιππικού Νετίμπεης, δστις ούδέν άλλο πράττει 
είμή νά ψάλλη κινών τήν κεφαλήν άδιακόπως. 
Καί δμως εΐνε Διοικητής καί υπάγει νά διοι- 
κήση έπαρχίαν πολλών χιλιάδων λαού ίσως καί 

εκατομμυρίου. Άλλ’ έκεϊνο τό όποιον μ’ έτά- 
ραξεν ήτον δταν έστρεψα τούς Οφθαλμούς μου 
πρός τήν κόγχην τοΰ άντικρύ άνακλίντρου καί 
εΐδον πελώριον 'Άραβα κείμενον, δστις ήμικλείων 
τούς Οφθαλμούς του, έκραζεν Αλλάχ! Αλλάχ! 
Ούτος εΐνε εΐς έκ τής συνοδίας τοΰ Πασά, ό 
οποίος εινε πρώτος γραμματεύς τοΰ Σουδάν καί 
έχει βεβαίως τόν τίτλον Εκλαμπρότητας.

( Επεται συνέχεια.)

0 ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ. 
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υπό Μ. Μ α λ λ ι α ρ ά κ η.
(Συνέχεια.)
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Οί συμπατριώταί μου άφ’ ού έπί δεκαετίαν 
περιεπλανήθησαν είς πολλάς τοΰ Αιγαίου νήσους, 
έπανέκαμψαν πανοικεί είς τήν πατρίδα των, ής 
άνήγειραν τά πυρποληθέντα χωρία περικαλλέ- 
στερα ή πρότερον. Έκαστος φκοδομήσατο οίκον 
καί ηύτρέπισεν αύτόν, είς δέ τό ναυπηγεϊον 
ήκούσθη ό συνήθης τών ναυπηγών καί τών λε
πτουργών θόρυβος. Αλλεπάλληλα έναυπηγοΰντο 
πλοϊα, καί ή ναυτιλία τής πατρίδος μου κα
τέστη μια τών σπουδαιότερων ώς πρός τό ποσόν 
καί τήν στερεότητα τών σκαφών καί τήν έπιτη- 
δειότητα τών ναυτίλων αυτής.

Τήν προτέραν έρημίαν καί σκυθρωπότητα 
άντικατέστησε ζωηρότατη κίνησις καί δραστη- 
ριοτης και ή ύπό τής ευπορίας παραγομένη φαι- 
δρότης καί εύθυμία. ’Επειδή ηύτονομούμεθα 
ουδεν κώλυμα παρενεβάλλετο είς τήν άτομικήν 
δραστηριότητα και φιλοπονίαν. Τελοΰντες ώρι- 
σμένον τινά φόρον πρός τήν κεντρικήν κυβέρ- 
νησιν έξελέγομεν ενιαυσίους άρχοντας, φέροντας 
τόν τίτλον τοΰ δημάρχου, οΐτινες είσέπραττον 
τούς φόρους καί έλυον διαιτητικός τάς άνα- 
φυομένας διαφοράς. ΙΙαρετηρεΐτο ίσότης πραγμα
τική μεταξύ τών κατοίκων, αδελφική σύμπνοια 
καί διάπυρος πρός τήν έργασίαν πόθος. ’Εκτός 
τών όλίγων γεωργών καί ποιμένων δύο κυρίως 
τάξεις ύπήρχον έν τή κοινωνία έκείνη, οί πλοί
αρχοι καί οί ναΰται. "Εκαστος πλοίαρχος είχε 
τό αύτό πάντοτε πλήρωμα συνιστάμενον έκ συγ
γενών καί ένδιαφερομένων υπέρ εύοδώσεως τών 
συμφερόντων τοΰ πλοίου, διότι συμμετεϊχον είς 
τά κέρδη· ώστε πάσα ή κοινωνία συνέκειτο έξ 
οικογενειακών ομάδων, συναπτομένων πρός άλ- 
λήλας διά τών δεσμών τής συγγένειας και τών 
κοινών επιχειρήσεων, αίτινες διεξήγοντο μετά 
ειλικρίνειας καί τιμιότητος απαράμιλλου.

Τά ναυάγια ήσαν σπάνια, διότι ή θαλασσο
πλοΐα ένησκεϊτο άπό τοΰ Μαΐου μέχρι τοΰ 
’Οκτωβρίου καί περιωρίζετο είς τά μάλλον 
γνωστά μέρη τής Μεσογείου θαλάσσης. Έάν 
τις τών πλοιάρχων έναυάγει, πάντες οί λοιποί 
αύθορμήτως συνεισέφερον τά περισσεύματά των 
εΐς άντικατάστασιν τοΰ πλοίου του. Βραδύτερον 
ήθέτησαν τήν σωτήριον ταύτην μετριότητα καί 
έγένοντο μέν τολμηρότεροι θαλασσοπόροι, άλλ’ 
ούχί καί εύτυχέστεροι. Ό Εύξεινος πόντος καί 
αί Ηράκλειοι στήλαι δέν έλογίζοντο ώς σημεία 
άπώτατα καί απροσπέλαστα. Ήρχισαν ύπερ- 
ωκεανιζόμενοι νά πλέωσιν είς άπωτάτας χώρας 
καί κατά τήν ώραν ταύτην ό υιός μου εύρίσκεται 
εις τους αντίποδας. Άλλ’ είς τό προκείμενον.

Είς τοιαύτην εύάρεστον κατάστασιν διετέλει 
η πατρις μου, βτε ό πατήρ μου έπανέκαμψεν 
είς αυτήν μετά τής οικογένειας του. Προσήγ- 
γιζεν ό χειμών καί κατά τήν εποχήν ταύτην τά 
πλοϊα διεχείμαζον έντός άσφαλοΰς όρμου. Πάντες 
οι συγγενείς καί φίλοι ύπεδέχθησαν τόν πατέρα 
μου καί έτίμησαν αύτόν διά ποικίλων δώρων. 08- 

τως ύπεδέχοντο τότε τούς μετά μακρον χρονικόν 
διάστημα έπανακάμπτοντας είς τήν ιδίαν πατριοα.

Μετά τινας άπό τής άφίξεώς μας ημέρας 
προσεκλήθημεν είς τούς γάμους ένός τών έπι- 
σημοτέρων πλοιάρχων. < )ί γάμοι έτελοΰντο τότε 
μετά μεγάλης πομπής καί έπισημότητος. Πάντες 
οί συγγενείς καί φίλοι συνερχόμενοι έξήρχοντο 
πομπωδώς οί μέν έφιπποι, οί δέ πεζοί, μετά 
σημαιών ηγουμένων τών μουσικών καί τών πυ- 
ροβολιστών καί περιερχόμενοι δλον τό χώριον 
προσεκάλουν τούς πάντας είς τους γαμους. 
"Επρεπε πάντες οί κάτοικοι νά παρίστανται ώς 
μάρτυρες τοΰ έπισημοτάτου τούτου γεγονότος. 
"Εκαστος τών προσκεκλημένων έφερε σίτου μό- 
διον είς τήν γαμήλιον οικίαν καί έδωρεϊτο νό
μισμα χρυσοΰν είς τήν νύμφην κατά τήν τελεσιν 
τοΰ μυστηρίου, εΐτα παρετίθετο γεύμα και συνε- 
κροτεΐτο έν ϋπαίθρφ χορός, συμπλεκόμενων εν 
εϊδει άλύσσου πάντων τών προσκεκλημένων καί 
άποτελούντων τεράστιον κύκλον, έν τφ κέντρφ 
τοΰ όποιου έκάθηντο οί μουσικοί, ών όργανα 
ήσαν ή τρίχορδος λύρα καί ό ποιμενικός αυλός. 
Έν μέσφ τοΰ κύκλου έκείνου έκάθηντο καί δσοι 
δέν έ/όρευον, μεταξύ δέ τούτων συνανεμίχθην 
καί έθεώμην τό ευθυμον τών χορευτών βήμα 
καί ήκουον τά συνοδεύοντα τόν γλυκόν ήχον τής 
λύρας καί τοΰ αυλού εγκωμιαστικά τών νυμφίων 
άσματα, δι’ ών έξεθειάζετο τό κάλλος καί ή 
εύγένεια τής νύμφης καί ή έξ αρχαίου λαμπρού 
γένους καταγωγή τοΰ γαμβρού, δστις διά τών 
προσωπικών αύτοΰ προτερημάτων ήθελε προσ
θέσει νέαν λάμψιν είς τό γένος του. Μεταξύ 
τών θεατών εΐδον τόν άρχαΐον συμμαθητήν μου 
Μιχαλάκην λαμπράν περιβεβλημένον στολήν καί 
φέροντα έπί τών δακτύλων άνεκτιμήτους λίθους. 
Ό πατήρ του εύρέθη αίφνης κάτοχος μεγάλου 
πλούτου, δν κατέστησε θεράποντα τών ηδονών 
του πρός κοινόν σκάνδαλον. Ή πηγή του ήν, 
ώς έλεγον, ήκιστα τίμια, πάντες δέ οί συνεργή- 
σαντες πρός τό παραγαγόν τόν πλούτον έκεϊνον 
έργον συνεμερίσθησαν τάς έξ αύτοΰ ώφελείας, 
ουτω δέ διεταράχθη ή τέως ύφισταμένη τής 
κοινωνίας ισορροπία, έγεννήθησαν πάθη, μίση, 
έριδες άπολήξασαι καί είς φόνους. Διότι συ
νήθως ό άνθρωπος φθονεί τήν υπεροχήν, δταν 
μάλιστα εΐνε άποτέλεσμα εκτάκτου τύχης καί 
δταν ό αίφνης άνυψούμενος άπαξιή νά ΰπομείνη 
μετά μετριοφροσύνης τήν ευτυχίαν του. Έν 
τούτοις ή θέα τοΰ συμμαθητοΰ μου μοί άνέ- 
μνησε τάς έν τω γραμματοδιδασκαλείφ ημέρας, 
καθ’ ας διετέλουν ύπό τήν προστασίαν του καί 
προσήλθον αύτφ μέ τό θάρρος έκεϊνο, τό όποιον 
εμπνέει ή έν τοϊς βάθροις τοΰ σχολείου άπο- 
κτωμένη οίκειότης. Άλλ’ ούτος ρίψας έπ έμοΰ 
περιφρονητικόν βλέμμα άπέστρεψε τό πρόσωπόν. 
Δέν μέ άνεγνώρισεν ίσως, εΐπον έν έμαυτφ, καί 
τφ εΐπον τό όνομά μου. — "Καί τί κοινόν με
ταξύ έμοΰ καί σοΰ; μοί άπήντησε μετ’ άπερι- 
γράπτου υπεροψίας καί μοί έστρεψε τά νώτα. 
Εξεπλάγην έπί τή συμπεριφορά ταύτη άνθρώπου 
ομήλικος καί φίλου, θλίβεις έτι μάλλον, διότι 
ούδείς ποοσεϊχεν είς έμέ έν μέσφ τοΰ ομίλου 
έκείνου, καί ήρχιαα νά σκέπτωμαι περί τών 
αιτίων τής τοιαύτης περιφρονήσεως. Διά τί 
άράγε αί διακρίσεις αύται; Ή κατάστασις τών 
ενδυμάτων μου έμαρτύρει τφ όντι δτι δεν είχον 
ένδυμα γάμου, καί τό κενόν μου βαλάντιον 
άπήντα εύγλώττως είς τήν άνωτέρω έρώτησιν. 
— Είμαι βεβαίως πτωχόν παιδίον ανευ σημα
σίας κοινωνικής καί δικαίως μέ περιεφρόνησεν 
ό λαμπρός εκείνος νεανίας. Τί καινόν τφ όντι 
μεταξύ έμοΰ καί έκείνου; έγώ μέν ναύτης, πέ- 
νης καί ρακένδυτος, έκεϊνος δέ ό πλουσιότερος 
πλοίαρχος. Τί νά κάμω λοιπόν; Πρέπει νά 
διέλθω έν άφανεία τόν ταλαίπωρόν μου βίον έν 

φ συναισθάνομαι ακμαίας πάσας τάς σωματικάς 
καί διανοητικός μου δυνάμεις; ούχί! πρέπει νά 
κερδήσω χρήματα, πρέπει νά γίνω πλοίαρχος!

ΣΤ-.

Έπιστάντος τοΰ έαρος ήρξαντο εξοπλιζόμενα 
τά πλοϊα καί καταλείποντα τόν χειμερινόν αύ
τών δρμον. Τό πλοΐον ήμών έξέπλευσεν έπίσης 
μεταβαΐνον είς Ίόππην, δπως παραλάβη προσκυ- 
νητάς διά Κύπρον. Τοιοΰτος ήτο πάντοτε ό 
πρώτος εαρινός τοΰ πατρός μου πλοΰς· οί προσ- 
κυνηταί ήσαν έτοιμοι καί έπεβιβάσθηααν είς τό 
πλοΐον. Συνήθως οί άνεμοι ήσαν έναντίοι καί 
μέχρις ού φθάσωμεν είς τόν πρός δν δρον μας 
τό έμψυχον φορτίον έταλαιπωρεΐτο συνωθούμενον 
έντός τής κοιλίας τοΰ πλοίου καί έπί τοΰ κα
ταστρώματος. Διά τοΰτο καθίστατο αύτοΐς πο
θητή ή γή καί έπηγγέλλοντο δώρα είς τόν πρώ
τον άναγγελοΰντα τήν έμφάνισιν αύτής. "Ημην 
ήδη είς άκρον φιλοχρήματος καί τό μόνον δνειρόν 
μου ήν ή άπόκτησις πλοίου, δπως γίνω πλοί
αρχος. "Όθεν ή περί τών δώρων τών προσκυ
νητών έπαγγελία μέ κατεγοήτευσεν. Άλλά διά 
να γίνω άξιος τών δώρων τούτων έπρεπε νά 
ριψοκινδυνεύσω. Διότι, δπως πρώτος πάντων 
ΐδω τήν ξηράν, έπρεπε ν’ άναβώ είς τήν άκραν 
τοΰ ύψηλοτέρου ιστού, καί άν ή νύξ ήτο ζοφερά 
καί ή θάλασσα πολυκύμαντος. Συνήθως δέ κατά 
τό έαρ συμβαίνουσι φοβεραΐ Ούελλαι καί πί- 
πτουσι κεραυνοί είς τά ύψηλότερα καί όξύτερα 
τών ιστών άκρα. Όταν κατά πρώτον μετεω- 
ρίσθην είς τό ύψος έκεϊνο κατελήφθην ύπο σκο
τοδίνης βλέπων κάτω κυλινδούμενα τά κύματα, 
πρός ά έπάλαιε στένον τό πλοΐον καί όίς σφο- 
δρώς άμφιταλαντευόμενον. Άλλά τό κέρδος 
μοί ένέπνευσε θάρρος καί προσεκολλήθην έπί 
τοΰ ιστού κολλήσας τό βλέμμα μου είς τόν όρί- 
ζοντα. Άλλ’ ή νύξ ήτο ζοφερά, καί θάλασσα 
καί ουρανός συνεχέοντο έν τφ σκότει, τό όποιον 
διέλυεν έκ διαλειμμάτων ή αστραπή. Φαίνεται 
δτι ό όφθαλμός ασκούμενος δύναται νά βλέπη 
καί τήν νύκτα. Επειδή δέ οί ναΰται, άναγκά- 
ζονται νά προσέχωσι μή αίφνης πλησιάσωσιν 
είς τήν ξηράν, ή δρασίς των καθίσταται όξυτάτη 
καθώς καί ή άντίληψις, ουτω δέ πολλάκις έκ 
τοΰ χρώματος τών ύδάτων, έκ τής θέας μικρού 
τίνος έν τφ όρίζοντι σημείου διακρίνουσι τήν 
θέσιν, έν ή εύρίσκονται. Ουτω είθίσθη καί ό 
δφθαλμός μου και ήδυνήθην νά διακρίνω τήν 
ξηράν βοηθούμενος καί ύπό τής λάμψεως τών 
αστραπών, έκάστη τών όποιων προανήγγελλε τήν 
έκρηξιν τοΰ κεραυνού έπί τής κεφαλής μου. 
Τότε έκραύγαζον γεγονυίφ τή φωνή, γή! γή! 
οί δέ προσκυνηταί ένόμιζον δτι έξ ούρανοΰ κα- 
τήρχετο ή χαρμόσυνος έκείνη άγγελία καί ήσθά- 
νοντο τήν χαράν, ήν οί μετά τοΰ Ξενοφώντος 
μύριοι συνησθάνθησαν δταν ήκουσαν θάλασσα! 
θάλασσα! Έγώ δέ έξολισθαίνων ώς αίλουρος 
διά τών έξαρτύων κατηρχόμην έπί τοΰ κατα
στρώματος, καί λίαν πρωί περιερχόμενος έλάμ- 
βανον τά έπηγγελμένα δώρα. Τοιαύτας έναερίους 
πορείας έποιησάμην πολλάκις κινδυνεύων νά 
έκσφενδονισθώ είς τήν θάλασσαν καί κατόρθωσα 
νά είσπράξω έξήκοντα γρόσια. Εξήκοντα γρόσια 
ήσαν αύτά, τά όποια πρός οικονομίαν χώρου 
άντήλλαξα μέ τρία χρυσά είκοσάρια. "Ημην 
ήδη κάτοχος τοιούτου θησαυρού, δν πεντάκις 
τουλάχιστον ήρίθμουν καθ’ έκάστην νύκτα, καί 
έδεσα είς κόμβον, ού ή λύσις ήτο δυσχερεστέρα 
τής τοΰ γορδίου δεσμού.

Άλλ’ ό άνθρωπος δέν εΐνε αύτάρκης, πολύ 
δέ πλειότερον έγό, δστις άπεφάσισα νά γίνω 
πλοίαρχος. Οί ναΰται ήγόραζον τω καιρφ έκείνφ 
πραγματείας δι’ ίδιον λογαριασμόν, ών ή έκποί- 
ησις παρεΐχεν αύτοΐς σπουδαίας ώφελείας. Ό

έζύγισα

πατήρ μου συνεκέντρωσε πάντα τών ναυτών του 
τά κεφάλαια είς κοινήν μετοχικήν έπιχείρησιν 
ύπό τήν ιδίαν αύτοΰ διεύθυνσιν, έγγράφων έκα
στον ώς μέτοχον άναλόγως τών ύπ’ αύτοΰ κα- 
τατιθεμένων κεφαλαίων. ’Επιθύμησα καί έγώ 
νά συμμετάσχω τής έπιχειρήσεως. Δέν ήμην 
ήδη κεφαλαιούχος; Άλλά πώς ν’ αποξενωθώ 
έστω καί προσκαίρως τοΰ θησαυρού μου; Έάν 
ή έπιχείρησις άπέβαινεν άτυχήςς Ailio mastella! 
καί ταΰτα διαλογιζόμενος έσφιγγα θερμότερου τό 
χρυσίον μου. Άλλ’ έάν παρήγε κέρδη καί έγώ 
μόνος πάντων έμενον άπόκληρος αύτών; Ούδέ- 
ποτε στρατηγός έσκέφθη συντονώτερον έν τή 
παραμονή κρισιμωτάτης μάχης καί ώριμώτερον 
έμοΰ προκειμένου νά έμπιστευθώ τά χρήματά 
μου είς χεΐρας άλλου, καί άν ούτος ό πατήρ 
μου. Έν τοσούτφ μετά πολλάς άμφιταλαν- 
τεύσεις ένίκησα τό πάθος τής πλεονεξίας καί 
ουτω παρεδωκα τα τρία μου χρυσά είκοσάρια 
είς χεΐρας τοΰ πατρός μου, άφ’ ού 
έκαστον αύτών έπί τοΰ δακτύλου μου.

Μετά τό πέρας τοΰ ταξειδίου καί 
ποιησιν τών έμπορευμάτων μας ό πατήρ μου 
μοί είπε νά τφ φέρω έδραν καί νά ετοιμάσω 
τήν καπνοσύριγγά του, διότι έμελλε νά δόση 
λογαριασμόν είς τούς μετόχους. Ούδέποτε έξε- 
τέλεσα προθυμότερον τήν διαταγήν τοΰ πατρός 
μου, δστις καθεσθε'ις καί άνάψας τήν μακράν 
του καπνοσύριγγα έκράτει έπί τών γονάτων του 
βαλάντιον πλήρες ταλλήρων. Ή θέα τοΰ βα
λαντίου τούτου με κατεγοήτευσε καί έμεινα 
ακίνητος κολλήσας έπ’ αύτοΰ τό βλέμμα μου. 
Οί ναΰται παρετάχθησαν στοιχηδόν, ό δέ πατήρ 
μου άνοίξας μέγα κατάστιχου απήγγειλε μέ του 
επισημότερου τρόπου τό άποτέλεσμα τής κοινής 
έπιχειρήσεως. Τό προκΰψαν κέρδος ήτον 116 
τοις εκατόν. Ίό ένθυμοΰμαι άριστα. Ή καρδία 
μου επαλλε σφοδρός ύπολογίζοντος δτι τά κε
φάλαιά μου ύπερεδιπλασιάσθησαν. "Εκαστος 
τών ναυτών λαβών τό άναλογοΰν αύτφ άπήρχετο 
χαίρων είς τήν πρώραν, μόνος δέ πάντων έγώ 
εμεινα κεχηνώς πρό τοΰ κλεισμένου βαλαντίου. 
Ιί κάμνει έκεΐ δ πατήρ μου, διελογιζόμην, θέ
λει ίσως νά γελάση μαζύ μου; Έν τοσούτφ ή 
ήμέρα παρήρχετο, τό κατάστιχον μετά τοΰ βα
λαντίου έκλείσθησαν ερμητικώς έντός τού κιβω
τίου τοΰ πατρός μου, έγώ δέ έμενον έκεϊ ώς 
άπολελιθωμένος. Τί κάμνεις αύτοΰ, χαμένε; μοί 
είπεν ό πατήρ μου, βλέπεις δτι νυκτώνει, καί 
σύ δέν έτοιμάζεις τήν τράπεζαν; — Άλλά, 
πάτερ, έτόλμησα νά τφ είπω, οί άλλοι έλαβον 
τον λογαριασμόν των καί έγώ; — "Α! μοί είπεν 
ειρωνικός, θέλεις καΐ σύ λογαριασμόν; Θά τόν 
λάβης αύριον. "Ινα μή παρατείνω τήν λυπηράν 
ταύτην διήγησιν φθάνω είς τό άπροσδόκητον 
συμπέρασμα, τό όποιον μέ κατέπληξε. Τά τρία 
χρυσά μου είκοσάρια καί τό κέρδος αύτών συν- 
εψηφίσθησαν άπέναντι ζημιών, ών δήθεν έγε- 
νόμην αίτιος. Είχον θραύσει, ώς έλεγεν ό πα
τήρ μου, δωδεκάδα σταμνών, δτι έφερον ύδωρ 
είς τήν μητρυιάν μου, μίαν λεκάνην καί δέν 
γνωρίζω τι άλλο, καί ή πατρική του φιλοστοργία 
ήρκεΐτο είς τήν έξόφλησιν αύτών συμβιβαστικός, 
άλλως θά έμενον καί δφειλέτης. Ήδυνάμην 
ν’ άμφισοητήσω λογαριασμούς τόσον επιεικείς; 
ήδυνάμην νά διαψεύσω τόν πατέρα μου; "Οθεν 
άπήλθον άπηλπισμένος. ’Ιδού πάλιν έγώ πένης, 
πενέστατος, άτυχέστερος ή πριν γευθώ τής άπό 
τής θέας τοΰ χρυσού προξενουμένης ηδονής. 
Άπώλεσα περιουσίαν, ήν έσχημάτισα διά τής 
άθροίσεως όβολοΰ έπί όβολόν καί μετ’ αύτής τό 
μέλλον μου. Θά ήμαι λοιπόν αιωνίως ναύτης, 
καί ναύτης ανευ μισθού καί ούδέποτε θά γίνω 
πλοίαρχος! ("Έπεται ή συνέχεια.)
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II ΠΡΩΤΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ.
Είκών Ν. Γκίζη.

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 373.)

Έκφραστικωτάτη ή μικρά είκών τοΰ διαπρε- 
ποΰςΈλληνο; καλλιτέχνου κ. Ν ι κ. ο λ ά ο υ Γ κ ί ζη · 
Γέρων ίερεύς, κόρη ώς οκταέτις και ή μήτηρ αύ
τής ■ ιδού τά τρία πρόσωπα τής είκόνος, ήτις πα- 
ριστφ τήν πρώτην έξομολόγησιν. Ό πνευματικός 
πατήρ, άνήρ σεβάσμιος καί απλοϊκός, έρωτα τήν 
κόρην· αυτή δέ συνεσταλμένη καί δειλιώσα αμή
χανε? τί ν’ Απάντηση · διά τής ημίκλειστου 
θύρας παρατηρεί αύτήν ή μήτηρ της καί ζητεί 
διά μειδιάματος νά τήν ένθαρούνη. Χαριεστάτη 
ή σκηνή, καί ή έκφρασι; τών προσώπων τά 
μάλιστα επιτυχής. Καί έν τή είκόνι ταύτη ό 
κ. Γκίζης, γνωστός άλλως τε έκ πολλών έργων, 
μεγάλην προδίδει παρατηρητικήν δύναμιν, καί 
είναι λίαν αξιέπαινος δτι τάς υποθέσεις του 
άρύεται έκ τών σκηνών τοΰ καθημερινού παρ’ 
ήμϊν βίου, αΐτινες καί ευνόητοι είναι καί τήν 
καρδίαν άμέσως ψαύουσιν. Ευτυχείς λογιζόμεθα 
δημοσιεύοντες εικόνας τών διαπρεπεστέρων παρ’ 
ήμϊν καλλιτεχνών καί τοΰτο πράττομεν μετ’ Αλη
θούς ύπερηφανείας.

ναλαμβάνωνται τοιαΰται άσχημίαι, είναι πράγματι 
άσυγχώρητον καί λέξεις ΐκαναί δέν ύπάρχουσιν 
έν τή γλώσση ήμών, δπως στηλιτεύσωμεν τοι- 
αύτας πράξεις, αΐτινες ού μόνον ληστεία·, καθί
στανται, άλλ’ αληθείς ΐεροσυλίαι!

Ύπό τήν θλιβεράν διατελοΰντες έντύπωσιν, 
ήν ένεποίησεν ήμϊν ή έσχάτως διαδοθεΐσα, καί 
δυστυχώς έπαληθεύσασα, εϊδησις περί πωλήσεως 
ολοκλήρου συλλογής άρχαίων Ελληνικών κει
μηλίων έν κράτει εύρωπαϊκφ, μετεφράσαμεν τό 
ποίημα τοΰ Βύρωνος, δπερ καίτοι γραφέν προ 
70 καί πλέον έτών δλον αύτοΰ διατηρεί καί 
σήμερον τό κύρος. Είδε κατορθώσει ή ήμετέρα 
Κυβέρνησις νά θέση φραγμόν είς τάς τοιαύτας 
άναισχύντους διαρπαγάς, άξίας μόνον άγριων 
Βανδάλων, καί δλως άναξίας λαών πεπολιτι- 
σμένων καί εύνομουμένων! Είθε περιορισθή τό 
κακόν! Καιρός είναι πλέον!

ΕΚ ΤΩΝ ΊΌϊ ΒΥΡΩΝΟΣ.

Π ΚΑΤΑΡΑ ΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

(Έμμετρος μετάφρασις ύπό I. Π.)

Τφ 1811 ό λόρδος Βύρων, ό ύπατος της 
’Αγγλίας λυρικός ποιητής, εΰρίσκετο έν Άθήναις. 
Εσπέραν τινά περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου άνήλθεν 
είς τήν Άκρόπολιν καί ίστάμενος παρά τόν Παρ
θενώνα παρετήρει τήν καταστροφήν, ήν έπήνεγχεν 
είς τόν μεγαλοπρεπή έκεΐνον ναόν ή βέβηλος 
χειρ τοΰ λόρδου Elgin, τοΰ τολμήσαντος χάριν 
ποταποΰ συμφέροντος νά κλέψη τά λαμπρότερα 
τής άρχαιότητος μνημεία. Σήμερον αϊ μετόπαι 
του Παρθενώνος, αί άφαιρεθεΐσαι παρά τοΰ Έλ- 
γίνου, εύρίσκονται, ώς γνωστόν, έν τφ βρετα
νικοί Μουσείφ τοΰ Λονδίνου. Ό κόσμος δλος 
συνεταράχθη έπί τή τοιαότη βεβηλώσει καί τό 
όνομα τοΰ Έλγίνου παρεδόθη είς τήν κατάραν 
τών γενεών.

Επόμενον ήτο καί ό Βύρων νά καταληφθή 
ύπό άγανακτήσεως · κατελθών δέ τής Άκροπό- 
λεως ύπό τήν ζωηράν έκείνην έντύπωσιν, έγραψε 
τό παρόν ποίημα, δπερ δμως έμεινεν έν χειρο- 
γράφφ έν δσω έζη ό Βύρων, καί μόνον μετά 
τόν θάνατον αύτοΰ, τφ 1828, έςεδόθη διά τοΰ 
τύπου, μεγίστην παραγαγόν έντύπωσιν ένεκα τής 
δριμύτητος, δι’ ής ό ένθουσιώδης τής Ελλάδος 
φίλος, στηλιτεύει τήν πράξιν ένός τών συμπα
τριωτών του.

Βεβαίως ή τοιαύτη ληστρική πράξις είναι 
είς άκρον αξιόμεμπτος· δταν δμως άναλογισθώμεν 
ύπό ποιους νόμους διετέλει κατ’ έκείνην τήν 
έποχήν ή 'Ελλάς καί λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι ό 
άρχαιοκάπηλος Elgin είχε τακτικήν τής Κυ- 
βερνήσεως άδειαν, καθ’ ήν ήδύνατο ν’ άφαιρέση 
έκ τής Άκροπόλεως παν τό έπί τοΰ έδάφους 
κείμενον άρχαϊον, δέν πρέπει ν’ άπορήσωμεν πώς 
διεπράχθη τό έγκλημα.

Σήμερον δμως, δτε ή Ελλάς διατελεΐ ύπό 
κυβέρνησιν πεφωτισμένην καί φιλοπρόοδον, δτε 
έχομεν νόμον αύστηρόν περί τών Αρχαιοτήτων, 
δτε ενεργεί Εταιρία ’Αρχαιολογική ύπό πεφω
τισμένων άνδρών άποτελουμένη — σήμερον νά έπα-

ΝΤΟΣ άκτϊνος φαεινής έπιχαρίτως πλέων
Δύει βραδύς ό ήλιος, δπίσω τών δρέων, >) 

Ούχί θολός ώς έν βορρά κ’ έν νέφει όμιχλώδει, 
’Αλλά έν λάμψει καθαρά, έν φωτισμώ φλογώδει. 
Τόν πόντον ή χρυσή Ακτίς ήρέμα περιπτύσσει, 
Τό κύμα δέ τό κυανοΰν κεχρυσωμένον φρίσσει · 
Διά άκτϊνος χαιρέτα γλυκείας, σμαραγδίνης 
Τής'Ύδρας τά παράλια, τόν βράχον τής Αίγίνης· 
Τήν χώραν τήν άρχαίαντου άσπάζεταιτό φώς του, 

’Άν καί δέν ήναι νυν έκεΐ ό ιερός βωμός του. 
Τοΰ όρους κλίνει ή σκιά κι’ άσπάζεται ταχεία 
Τόν κόλπον σου τόν ένδοξον, ώ Σαλαμίς αγία! 
Πώς στίλβει πορφυροβαφής ή δλη παραλία, 
Καί άποτείνει άσπασμόν άπέραντος, εύρεΐα! 
Τά χρώματα τοΰ ούρανοΰ τά υψη χρωματίζουν 
Καί τοΰ Ήλιου τήν όδόν άρμονικώς ορίζουν, 
Μέχρις ού τέλος ή σκιά πόντον καί γήν καλύπτει. 
Καί είς τόν βράχον τών Δελφών κι’ αύτός είς 

ύπνον πίπτει.
’Ωχρός ήτο ό ήλιος, ήκτινοβόλει μόλις 

"Οτε τόν εΐδεν ύστατον, τής ’Αθήνας ώ πόλις, 
Τών τέκνων σου τό άριστον, ό μέγα; τών σοφών 

σου,2)
Τρέμοντα καί διστάζοντα έπί τών κορυφών σου. 
Πώς θολή τότε ή άκτίς έπένθ’ ή σκοτεινή σου 
Κι’ οί ζοφεροί χρωματισμοί, οί πρώην καθαροί σου! 
Έπί τής χώρας τής σεπτής μελαγχολίαν χύνει 
Ό Φοίβος, δστις πάντοτε τοσοΰτον τήν φαιδρύνει· 
Νΰν δμως, πριν ό Κιθαιρών τόν δίσκον του κά

λυψη,
Εΐχεν άπέλθει ό άνήρ, ό νους εΐχεν έκλείψει, 
Ό νοΰς, ό φόβον καί φυγήν φαιδρώς περιφρονήσας, 
Ό ώς ούδείς Αποθανών, ώς άλλος ούδείς ζήσας.

Ιδού άπό τοΰ '1 μηττοΰ ή άνασσα προβαίνει 
Ή έρασμία τής νυκτός· ομίχλη δέν υγραίνει, 
Θυέλλης πρόδρομος, τήν γήν· ό πέπλος της δέν 

πίπτει, 
Ουδέ τό πρόσωπόν αυτής τό φαεινόν καλύπτει. 
Τήν χαιρετφ δί άσπασμοΰ ή στήλ’ ή μαρμάρινη, 
Έφ’ ής τό φώς τό τρέμον της νΰν ή Σελήνη 

χύνει· 
Έπί τοΰ ύψους μιναρέ ύπό τόν άσπασμόν της, 
Τόν ιλαρόν και ήρεμον, στίλβει τό σύμβολόν της.

') 01 στίχοι οΰτοι μέχρι τοΰ στίχου “ Είς τής 
ΙΙαλλάδος τόν ναόν ίστάμενος . . .” άπετέλουν τήν αρχήν 
τοΰ ποιήματος •‘Ό πειρατής”, 3τέ ό Βύρων εΐχεν έγ- 
καταλείψει τήν ιδέαν τής δημοσιεύσει»; τής Κατάρας 
τής 'Αθήνας.

■■) Γνωστόν είναι δτι ό Σωκράτης έπιε τό κώνειου 
πρό τής δΰσεως τοΰ ήλιου, άν καί οί μαθηταί του τόν 
παρεκάλουν νά περιμείνη μέχρι τής δΰσεως, ώς ώριζεν 
ή είς θάνατον καταδικάζουσα αύτόν άπόφασις.

Έκεΐ ό μέλας έλαιών, δί οΰ μέ γοργόν βήμα 
Χύνει ταχύς ό Κηφισσός τό έλαφρόν του κΰμα· 
’Εδώ κυπάρισσ’ ύψηλαί έν μέσω τών τσαμίων '
Έντός φοινίκων παρεκεϊ τό σοβαρόν θησεΐον.3) 
Μαγευτικόν τό θέαμα καί συγκινοΰν τό βλέμμα!
'Ο μή γοητευόμενος έχει ψυχρόν τό αίμα.

Είς τής ΙΙαλλάδος τόν ναόν ίστάμενος, τά
κάλλη

Γής καί θαλάσσης έβλεπον· ό νοΰς μου άνεκάλει 
Τής χώρα; τό τρισένδοξον, ήτις, μαγείας πλάσμα, 
Έλησμονήθη έντελώς καί ζή νΰν είς τό ασμα. 
Τέμενος έβλεπον θεοΐς ποτέ ηγιασμένου, 
Σήμερον πλήν αφρούρητου, οίκτρώς έκτεθειμένον 
Είς μαύρης βεβηλώσεως τήν χεΐρα κί άσυστό- 

λως —
Ούδέν σοι δμοιον, Ελλάς, έχει ό κόσμος δλος! 
Ούτως αί ώραι έφευγον. Ό δίσκο; τής σελήνης 
Ανήλθεν είς τόν ούρανόν μεστός σεμνής ειρήνης. 
Κ’ έξηκολούθησα έγώ άόκνως διαβαίνων 
Έν μέσφ τών λευκών στηλών ναών ήρειπω- 

μένων — 
Έν τφ ναω σου, ώ Παλλάς, δπου στιλπνοί οί 

τοίχοι
Τό τής Εκάτης τρέμον φώς έδέχοντο, άντήχει 
Μυστηριώδες, πένθιμον τό έλαφρόν μου βήμα, 
Είς τήν καρδίαν εισχωρούν ώς ήχος άπό μνήμα. 
Μακρον δνειροπόλησα έν μέσφ έρειπίων, ς
Έξ δσων έσωσ’ ή Ελλάς άπο τών ναυαγίων — 
"Οτ αίφνης μεγαλόσωμον μοί έπεφάνη πλάσμα.

Η Αθήνα ήν ή Παλλάς — κολοσσιαίου φάσμα!
Ναί — ή Παλλάς — διάφορος πλήν τής λαμ

πράς Παλλάδος, 
'Ήτις έν δπλοις ιστατο ποτέ προ τής Τρφάδος· 
Ούχί όποιαν ή γλυφίς τοΰ ευφυούς Φειδίου 
1 ήν είχε πλάσει άλλοτε μετ’ οίστρου δλως θείου. 
Ίο ύψηλόν της μέτωπον έσκίαζεν ό πόνος, 
Έκ τής Αιγίδος έλειπε τής φοβερά; Γοργώνος 
Ή κεφαλή- έπίφοβο; ή περικεφαλαία 
Δέν ήτο πλέον, ούδ’ αϋτή τοΰ δόρατο; ή θέα· 
Έλαίας κλάδου έφερε- σχεδόν πλήν ξηραμένος 
Ό κλάδος νΰν έφαίνετο, νεκρός καί μαραμένο;· 
Ό κυανούς τής δφθαλμό; δακρύοις έθολοΰτο, 
Άν καί γλυκύς ό ούρανός άνωθεν έξηπλοΰτο· 
Τόν λόφον περιέστεφεν ή γλαύξ μέ τά πτερά της, 
Πενθίμως τώρα κρώζουσα έπί τή συμφορφ της.

"Θνητέ, μοί είπεν ή Παλλάς- Άγγλον αύτό 
τό καϊον

Προδίδει σέ έρύθημα — γόνον άνδρών γενναίων, 
Φιλελευθέρων άλλοτε, πλήν τώρα έκπεσμέυων, 
Άνδρών νΰν ύπ’ έμοΰ σχεδόν περιπεφρονημένων. 
Μέ τούς έχθρού; των συμμαχεί τό δόρυ τής 

Παλλάδος,
Καί άν ζητή; το αίτιον ; τήν χώραν τής Ελλάδος 
Ίδέ· μ’ δλας τάς φοβεράς πυράς κι’ άγώνων λύσσας 
Εΐδον έγώ τυραννιών πολλά; καταλυθείσας, 
Κ’ έσώθην, άν καί άγρια βαρβάρων Γότθων στίφη 
Ήπείλουν με μέ όλεθρον καί γαύρων Τούρκων 

ξίφη.
Άλλά πολύ χειρότερον καταστροφέα τώρα 
Αύτών τών δύο μ’ έστειλεν ή σή, ώ ’Άγγλε, 

χώρα.
Ίδέ τόν έρημον ναόν, γυμνόν, βεβηλωμένον. 
Ίδέ τό τέμενο; αύτό οίκτρώς λεληστευμένον- 
Ίδέ τί έμεινεν δρθόν! Αύτό τοΰ Περικλέους 
Τό μέγα είναι ίδρυμα· μ’ αύτό τούς Αθηναίους 
Έτίμα Κέκροψ ο σοφός· έστησ’ έκεΐ μνημεία 
Ό ένδοξος Άδριανό; έν τέχνη πεπτωκυία —*) 
Καί ταΰτα έπραξαν έδώ —<ί> έντροπή! ώ θρήνο;! — 
Ό φοβερός Άλάριχος κι’ ό βλεδυρός Έλγΐνος·

3) Βαρά τό θησεΐον ύπήρχον τότε φοίνικες.
4) 01 στίχοι οΰτοι άναφέρονται εις τά μνημεία τής 

πόλεως τών ‘Αθηνών έν γένει, ούχί μόνον είς τά έπί
τής Άκροπόλεως. Ό ναός τοΰ ’Ολυμπίου Διός άπε- <■;
περατώθη ύπό τοΰ Άδριανοΰ· οί σωζόμενοι ετι κίονες 
μαρτυροΰσι περί τής μεπαλοπρεπείας τοΰ ναοΰ τούτου.

"Ινα δέ μείνουν οί λησταί γνωστοί άεί τοϊς πάσι, 
Τό μισητόν των όνομα ό τοίχος νΰν φυλάσσει, 5) 
"Οπως δεόντως δοξασθή έξ ίσου καί εύγλώττως 
'Ο Γότθο; άναξ ό ωμός κι’ ό εύπατρίδης Σκώτος. 
Ό πρώτο; είχε πρόφασιν τήν νίκην, πλήν καμμίαν 
'Ο Σκώτος, δστις, έκλεψε τοΰ πορθητοΰ τήν λείαν. 
Ουτω τά περισσεύματα λύκος καταβροχθίζει 
"Οσα άπό τής λείας του ό λέων δέν Αγγίζει· 
Τρώγει αύτό; μ’ άνάπαυσιν το κρέας καί τό αίμα, 
Ό λύκος λείχει τά Οστά μέ άδηφάγον βλέμμα. 
Πλήν δίκαιοι είν οί θεοί. Ίδέ τοΰ λόρδου ποια 
Ύπήρξεν ή ωφέλεια, καί ποια ή ζημία!6) 
Τά δύο των όνόματα, σύμβολα καταισχύνης,7) 
Τά άποφεύγει καί αύτό τό φέγγος τής Σελήνης, 
Κ’ έν ω έκδίκησιν ποθούν τής Αθήνας τά στήθη, 
Ή Αφροδίτη άντ αύτής σχεδόν έξεδικήθη!”8)

Έσίγησε — κ’ έγώ ζητών, τήν φρίκην είς το 
βλέμμα

Νά κατευνάσω τήν δεινήν, άπήντησα ήρέμα· 
"Παλλάς, ώ Ούγατερ Διός, τόν κλέπτην αιτιώμαι, 
Κι’ ώς Βρεταννός τήν πράςιν του τήν μαύρην 

καταρώμαι.
Ή Άλβιών, ώ πίστευσε, οίκτρώς τον άπαρνεΐται· 
Δέν είναι Άγγλος ό ληστής· Σκώτος αύτος 

καλείται.
Ζη τεΐ; τίς ή διαφορά; Είναι σχεδόν όποια 
Άπό τής γής τής Αττικής είναι ή Βοιωτία· 
Είς τήν κακήν έκείνην γήν, τήν νόθον, τήν Σκωτίαν 
Δέν εΐδομεν ούδέποτε έδρεύουσαν σοφίαν· 
Έν τφ ξηρφ έδάφει της καί τφ άγόνφ δλως 
Τοΰ πνεύματος ή ολάστησις έπέρχεται δυσκόλω;· 
Ή άτερπής της άκανθα, τό μόνον έμβλημά της, 
Κηρύττει, πόσον άγονα τά έρημα βουνά της· 
Πάσης άεί άντίπαλος γενναίας έπηρείας
Είναι ομίχλης ή πατρίς, πατρίς δουλοπρεπείας· 
Υγροί οί άνεμοι αύτής καί πνέοντες βαλτώδεις 
Μ’ ιδέας τον έγκέφαλον πληροΰσιν υδατώδεις· 
Τά τέκνα της, διδάσκαλοι διαστροφών καί δόλων, 
Τόν κόσμον περιέρχονται καί πλημμυροΰσιν δλον. 
Έν έπαράτφ δέ στιγμή σοι άποστέλλ’ ή χώρα 
Τόν Σκώτον τον έπάρατον, τόν κλέψαντά σε τώρα, 
Τύχης έν φ βελτίονος ή χώρα ήν άξια.
"Οπως Πινδάρου ή πατρίς ήτο ή Βοιωτία, 
Ουτω πολλά τών τέκνων της, α κρύπτει νΰν τό 

μνήμα,
’Άνδρε; έξοχου άρετή;, άπέσυραν τό βήμα 
Άπό τό έδαφος αύτής, άνευ ποτέ έλπίδος, 
'Ως καλλιτέρας ένδοξοι άπόγονοι πατρίδος. 
Δέκα έάν εύρίσκοντο όνόματα, βεβαίως 
"Ολην έκείνην τήν φυλήν θά έσωζον γενναίως.” 

Και ή Γλαυκώπι; είπ’ εύθύς. "Τόν λόγον 
ένθυμήσου

"Ον θά σοι εΐπω, ώ θνητέ, καί λάβε τον μαζύ σου — 
Έπεσα — ή έκδίκησις μοί έμεινεν άκόμη, 
Έπί αιώνας ή έμή ορθή νά ήναι γνώμη.
Τήν ρήσιν, ήν τό στόμα μου νΰν θά σοι μεταδώση, 
Kt’ αύτός ό χρόνος άφευκτα θά τήν έπικυρώση · 
Άφίνω τήν κατάραν μου έπί τή μισαρα του 
Κλοπή αύτφ, καί μετ’ αύτοΰ δλη τή γενεά του!

5) ’Εν τώ δυτικώ τοΰ Παρθενώνος τοίχφ είναι 
έγκεχαραγμένη ή έξη; λατινική έπιγραφή·

Quod non fecerunt Goti, 
Hoc fecerunt Scoti.

Παράδοοίς τι; λέγει δτι ό Άλάριχο;, έμποόιοθεΐς 
παρά τοΰ Άχιλλέω; καί τής Άθηνά;, έφείσθη τών άρ
χαίων τη; πόλεως μνημείων.

6) ’Εννοεί ό ποιητή; τόν θάνατον τή; συζύγου τοΰ 
λόρδου Έλγίνου, διά τήν οποίαν ούτος έκλεψε πολύ
τιμον άγαλμα Πυγμαλίωνος.

7) Τό όνομα τοΰ Έλγίνου και άλλο όνομα είσι κε- 
χαραγμένα έν τφ Παρθενώνι· άνωθεν αυτών φαίνονται 
έτι τά ίχνη τών άναγλύφων, τά όποια συνετρίόησαν 
κατά τήν άπόπειραν τή; άφαιρέσεω; αύτών.

8) Έν τφ πρωτοτύπφ εΰρηνται οί έξή; στίχοι- 
Scote miser, quamvis nocuisti I’allmlis aedi,

Infandum facinus vindici\t ipsa Venus;
Pygmaleon statuam pro sponsa arisse refectur, 

Tu statuam rapies, Scote, sed uxor abest.

Αναίσθητος, ώς ό πατήρ, νά ήναι πά; του γόνος, 
Άμουσος έστω πά; βλαστός, ξηρός καί πας του 

κλώνο;!
Έάν αύτός ό νόμιμος ήτίμασε το γένος, 
'Ο νόθο; κάλλιον αύτοΰ έστ’ έξευγενισμένο;. 
Άς Ανυψώνουν κόλακες αύτόν είς παραδείσους, 
Ίν’ άνοήτων έπαινον άντί σοφίας μίσους 
Κερδίση · τήν άξίαν του βλάκες ά; άνυμνώσι · 
Ούδείς έχέφρων πώποτε άξίαν θά τφ δώση. 

’Έστ’ ές άεί ό κάπηλος καί πρώτος τών ένόχων, 
'Ο τήν' Αγγλίαν καθιστάςαίσχράνλησταποδόχον!9) 
Άφ’ οΰ άκόμη καί ό Βέστ, ό άφρων και χυδαίος, 
Ό τή; Αγγλίας πρώτος βλάξ, κ’ έσχατος Εύρω- 

παϊος, ι0)
Xαίνων θά ΐσταται κριτής διερευνών τά πλούτη, 
Καί παΐδα λέγων εαυτόν ώς δγδοηκοντούτη, 
Ίον βάναυσον θά συγκαλή λαόν νά έξετάση, 
Καί τέχνην τήν άμίμητον νά έλθη νά θαυμάση, 
Μέχρις οΰ είς άνόητος θά έκφρασθή μέ φρίκην· 
'Ο λόρδο;μήπω; ήνοιξε"Μαρμάρων άποθήκην;” 1 ’) 
Περί τήν πύλην τών βλακών σωρό; θά συνωθήται, 
Καί τών άρχαίων ό ρυθμό; κακώ; θά συζητήται. 
Κόρη σεμνή θά ΐσταται μ’ δμμα χαμηλωμένον, 
Καί σώμα θά παρατηρή στιλπνόν, γεγυμνωμένον, 
Καί έπί τούτου ρίπτουσα τό βλέμμα τη; λαθραίως, 
θά λέγη κρύφα· "Ώ! αύτοί, άνδρες ήσαν βεβαίως! 
Ποιούσα δέ τήν σύγκρισιν εύκόλω; θά πιστεύη, 
Καί τοΰ; πιστούς τής Λάιδος προστάτας θά ζηλεύη ■ 
Διότι σήμερον ούδείς άφ’ δλους σας τούς νέους 
Δέν έχει τήν άθάνατον μορφήν τοΰ ΊΙρακλέους. 
Έν μέσφ τοΰ πυκνού σωρού θά κήται έν έκστάσει 
Καί τις, δστις μέ προσοχήν τήν λείαν θά θαυμάση, 
Τόν κλέπτην καταρώμενος τόν δολοπλόκον τούτον, 
"Οστι; τοσοΰτον άναιδώς μ’ έλήστευσε τόν πλού

τον. 12)
' Η καταισχύνη τόν κρατεί δεινή καί αίωνία, 
Ως τόν παράφρονα ποτέ, δστις έν τή άνοία 
Ίό τής Εφέσου ιερόν κατέζαυσεν· κ’ έκεϊνο; 
Έστιγματίσθη ές άεί, καθώς καί ό Έλγΐνος· 
Διά παντός άμφότεροι είναι κατηραμένοι· 
Ό Σκώτος δμως πάντοτε άνώτερος θά μένη· 
Έπί τοΰ βάθρου δέ αύτός τή; έντροπή; έκείνη; 
Έπί αιώνας άγαλμα θά ήναι καταισχύνης · 
Μόνον πλήν ή έκδίκησις δέν θά τόν άναμένη · 
Θά πάθη καί ή χώρα του ταύτά ή τεθλιμμένη, 
Διότι εί; τά τέκνα της αισχρά διδασκαλία 
Έγένετο ή πράξίς του, καί ήδ’ ή Βρετανία 
Τοιαύτας πράξεις έπραξε. Πρό; άρκτον στρέψου 

τώρα ■
Ίδέ πώς προδοθεϊσα νΰν λυπεΐται φίλη χώρα. 
Δέν χορηγεί πλήν ή Παλλάς αύτή έπικουρίαν, 
Ούδέ συνθήκας έρρηξε ποτέ μέ προδοσίαν 
Άλλ’ έφυγεν άφήσασα τήν φοβεράν Αιγίδα, 
Τό φρικαλέον δώρόν της, τήν φλογέράν άσπίδα, 
"Πτις έπί τών φίλων της τό ρίγος λίθου χύνει, 
Καί τήν ’Αγγλίαν έρημον καί μισητήν άφΐνει.

"Ιδέ καί πρός άνατολάς, ένθ’ έν φρικώδει λύσση 
Ίοΰ Γάγγου άγριο; λαό; οίκτρώς θά διασείση 
Τήν γαΰρον τυραννίαν σας. Τήν κεφαλήν άγρίω; 
Ή Νέμεσι; έκεΐ ΰψοΐ· άφρίζον άπαισίω; 
Τό κΰμα του θολού Ινδού κυλιέται ήρέμα, 
Καί ώς πορφύρα βάφεται μέ τοΰ βορρά τό αίμα· 
Διότι ή Παλλάς ύμΐν, ώ ’Άγγλε, ούδεμίαν 
Πρός καταπίεσίν ποτέ παρέσχ’ έλευθερίαν. —

0) Ή βουλή τή; ’Αγγλία; έψήφιαε 30 χιλ. λιρών 
στερλ. πρό; αγοράν τή; συλλογή; τοΰ Έλγίνου.

*0) ‘Ο Βέστ, Άγγλο; γλύπτη; λίαν πεφυσημένο;, 
ίδών τήν συλλογήν, ώμολόγησεν έαυτόν δλω; πρωτό
πειρου.

ί) '0 λόγιο; Άγγλος Κρΐ® έμεινεν δλος έκθαμβο; 
δτε είδε τήν συλλογήν τών άρχαίων μνημείων έν τή 
οίζίφ τοΰ Έλγίνου ζαϊ ήρώτησε μετ’ άπορία; έάν ήτο 
‘Αποθήκη μαρμάρων.

Ι7) “Ετερος λόγιο; Άγγλος, Ούιλλιαμ;, έθαύμασε 
μέν τάς αρχαιότητας, ζατεδίκασεν δμω; τόν τρόπον, 
δι’ οΰ ή ’Αγγλία τάς άπέκτησεν.

Τήν Ισπανίαν νΰν ίδέ, ήτις έχθροΐς τάς χεΐρας 
Προτείνει, έκδιώκουσα υμάς έκτος τή; Ούρα;. 
Ώ τή; Βαρώση; πεδιάς, είπέ το στεντορείω;, 
Γίνων τά τέκνα έπεσαν πλησίον σου άνδρείως! 
Πλήν ήττον τότε εύτολμο; πέμπ’ ή Λυσιτανία 
Τών τέκνων της ευάριθμα είς τά κλεινά πεδία. 
Ω πεδιάς τρισένδοξε, ήν σεϊς διά τή; πείνη; — 
Ώ; άδηφάγοι δαιναι — ηρπάσατ έξαπίνης! 
Δύνασθε νά έκπλύνητε μέ νίκην υμών μίαν 
’Ολυμπιάδων τετραπλών αίσχράν Αποτυχίαν;

"Ίδέ πρό; τήν πατρίδα σου — φεύγεις, τή 
άληθεία!

Τό σεσηρός μειδίαμα, τό έν απελπισία 
Έκεϊθεν άντικρύζον σε; — Θρηνούν έκεΐ αί πό

λεις ·
’Άν εύθυμοΰν οίνόφλυγες, ή πεΐνα όμως μόλις 
Δυνάμεις άφησεν αύτοΐς· πάντες άπηλπισμένοι, 
Καί οί φιλάργυροι αύτοί, πάντων έστερημένοι, 
Δέν τρέμουσιν· τήν πίστιν σας τολμά τις νά

Αΰτη σάς έγκατέλιπεν έν γενική συγχύσει . . .

"Έάν τολμάτε, χαίρετε ακόμη κ’ εύτυχεϊτε! 
Κούφης δυνάμεως σκιάν είς μάτην κυνηγεΐτε· 
Απάτης πλάνα σχέδια θωπεύετ’ ένδομύχω;· 
'0 πλούτο; σας είν’ όνειρον καί ή ισχύς σας ήχος. 
Τό μέγα θαύμα, ό χρυσός, σάς άφησεν, άπέπτη, 
Καί 2σα έμειναν έκεΐ άνήκουσι τω κλέπτη. 
Οί μισθωτοί δέν σπεύδουσι νύν ύπό τάς σημαίας, 
Καί σύνοφρυς ό έμπορος έπί τή; προκυμαίας 
Τά; πραγματεία; θεωρεί, καί τόν κατέχει θλίψις, 
Διότι είν’ άπώλητοι καί τά; βιβρώσκ’ ή σήψις. 
Ό πειναλέο; υφαντής τήν έργασίαν παύει, 
Άπηλπισμένος, άγριος, τό έργαλεΐον θραύει, 
Τών έμβριθών ή συμβουλή κενό; κατέστη λήρος, 
Ούδέ εί; κράτος σεσηπό; θά έχη ποτέ κύρος· 
Οπου ποτέ ήκούετο καί ασθενής ό λόγος, 
Λυμαίνεται τά κόμματα ό αμοιβαίος ψόγος, 
Καί είς τήν γήν τήν δυστυχή, ήν αδελφοί οί- 

κούσιν,19) 
Αιρέσεις νΰν φανατικαί αγρίως πολεμοΰσιν.

"Τετέλεσται! — '0 λόγος μου οίκτρώς παρη- 
μελήθη, 

Καί Έριννύων φοβερών τό κράτος έσυστήθη · 
Πύρινον ξίφος σείεται έν τή άθλια χώρα, 
Ήν χεΐρες ιερόσυλοι λεηλατοΰσι τώρα. — 
Νέος αγών έπίκειται· ή άλαζών Γαλλία 
Παρασκευάζει άλυσσον τή γαύρφ Βρετανίφ· 
Τά σκάφη είναι έτοιμα· τά τύμπανα κροτοΰσιν· 
Αί τοΰ πολέμου σάλπιγγες μακρόθεν άντηχοόσιν. 
'0 ήρως, ό τήν χώραν του πιστώ; ύπερασπίζων,14) 
Ό ένδοξό; του θάνατος, τον βίον του σφραγίζων — 
Ταΰτα μέ ακατάσχετου πληροΰσι προθυμίαν 
Τών νεαρών πολεμιστών τήν ένθερμον καρδίαν. 
Ή δάφνη πλήν είν’ εΰωνος, άν τήν έξαγοράζη 
Τό πλήθος μόνον τών νεκρών. '0 Άδης άλαλάζει, 
Άφ’ οΰ ή μάχη τελεσθή, καί άγριος, λυσσώδης, 
Τάς πανηγύρεις του τελεί δεινά; καί αιματώδεις, 
Τόν φοβερόν καί μαΰρόν του έγκαθιδρύων θρόνον · 
Τών καλυβών τόν έμπρησμόν, τών πολιτών τόν 

φόνον.
ΙΙώς θά προσβλέπη φρικιών καί τρέμων ό πολίτης 
Τάς έμπρησθείσας πόλεις σας; έξόριστος όδίτης 
Πώς θ’ άποφεύγη τήν πυράν μέ έντρομου τό βήμα, 
Ήν τού θολού Ταμέσεω; θ’ αντανακλά τό κΰμα; — 
Αγγλία, μή αγανακτείς! Σΰ έσεισα; τήν δάδα, 
Γήν μέχρι 'Ρήνου ποταμού τοσαύτην Αποφράδα 
Άνάψασαν πυρκαϊάν. — ’Άν τώρα άφικνεΐται 
Πρός σέ, μή δέν τό ήξιζες; Ί1 Μοίρα έκδικεϊται 
Κατά τοΰ πρό; τόν πόλεμον τήν Αφορμήν διδόντος· 
Ό νόμος είναι αύστηρός· ’Οδούς αντί όδόντος!

,3) Εννοεί τήν ’Ιρλανδίαν, ήν έσπάραττον Ορησζευ- 
τιζαΐ έριδε;.

’>) Ό Νέλσων.
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.

(Μετά εικόνας, 3ρα σελ. 376—377.)

Πρό τινων ήμερών οί χάτοιχοι τών ’Αθηνών 
ύπήρξαν μάρτυρες ένός τών θεαμάτων εκείνων, 
τά όποια παρ’ δλοις τοΐς λαοϊς μεγάλως έλκύ- 
ουσι το ενδιαφέρον και διεγείρουσιν αείποτε

ΚΑΤΕΤΝΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΤΜΑΤ2Ν.

αισθήματα ένθουσιασμοΰ. Τό θέαμα τοΰτο ήτο 
ή μεγάλη στρατιωτική έπιθεώρησις, ή γενομένη 
εν τή παρά τάς ’Αθήνας θέσει Γουδί, είς ήν 
παρευρέθησαν πολλαι χιλιάδες θεατών πεζών τε 
και έφιππων και έφ’ άμάξης. Κατά τάς περι- 
γραφάς τών εγχωρίων έφημερίδων ή θέα τής 
έκτεταμένης πεδιάδας ήτο γραφικωτάτη· ό και
ρός δέ ήτο είς άκρον ευνοϊκός, διότι αύρα δρο
σερά πνέουσα έκ νότου έμετρίαζε τήν θερμότητα 
τής έαρινής ήμέρας.

Τήν γενικήν τοΰ παρατεταγμένου στρατού 
διοίκησιν είχεν ό ύποστράτηγος κ. Β. Πετμεζάς. 
Τό δλον μήκος τής παρατάξεως ήτο 2500 περί
που μέτρων. Τό δεξιόν κατεΐχεν ή Σχολή τών 
Εύελπίδων, άριθμοΰσα 106 όπλίτας λαμπρού 
παραστήματος· ήρχετο κατόπιν τό α. τάγμα τοΰ 
Μηχανικού ύπό τόν διοικητήν κ. Ν. Σοΰτσον· 
είτα τό β'. τάγμα ύπό τόν χ. Ί. Σέχον καί τό γΖ. 
ύπό τόν κ.'Ρικάκην. Ή Σχολή τών ύπαξιωματικών 
ύπό τόν ταγματάρχην κ. Δημόπουλον ήρίθμει 105 
άνδρας, στιβαρούς καί εόσταλές έχοντας παρά

στημα. Γ.ιπετο το 14’·υ τάγμα τοΰ πεζικού ύπό τόν 
διοικητήν κ. Κατζικογιάννην, το 2'·υ ύπό τόν κ. 
Πλαπούταν, τό 23 ου ύπό τόν κ. Ροόκην και τό 27"υ 
ύπό τόν κ. Σ. Ί σιρούλην. Μετά τοΰτο ήτο τοπο
θετημένος ό λόχος τών Νοσοκόμων. Είς άπό- 
στασιν 200 μέτρων όπισθεν τής πρώτης γραμμής 
έσχημάτιζε τό ύπό τόν διοικητήν κ. Ήρ. Ιίετ- 
μεζάν πυροβολικόν δευτέραν γραμμήν. Τό άρι- 

στερόν τέλος τοΰ πυροβολικού κατεΐχεν ή ύπό τόν 
κ. Δ. Τριτάκην ίππαρχία, συγκειμένη έκ 4 ίλών.

Κατά τήν 3 μ. μ. ώραν άφίχθη είς τό πεδίον 
ό γενικός Επιθεωρητής αντιστράτηγος κ. Σκ. 
Σοΰτσος, άκολουθούμενος ύπό τού έπιτελείου του, 
καί ή έπιθεώρησις ήρξατο. Καί πρώτον μέν ό 
γενικός ’Επιθεωρητής διέτρεξε κατά μέτωπον τήν 
δλην γραμμήν, έν ω δλοι οι στρατιώται παρου- 
σίαζον δπλα · είτα δέ παιανιζουσών τών μουσικών 
έγένετο ή παρέλασις τών διαφόρων σωμάτων, 
τών μέν πεζών είς φάλαγγας τάγματος, τού δέ 
πυροβολικού είς πυκνήν φάλαγγα κατά πυροβο
λαρχίας, καί τού ιππικού είς φάλαγγας κατά 
ουλαμούς. Ό δλος στρατός συνεποσοΰτο είς 
τέσσαρας χιλιάδας άνδρών, ών οί παρευρεθέντες 
πολΐται έθαύμασαν τό άρειμάνιον ύφος καί τήν 
πειθαρχίαν. ΓΙαρήσαν είς τήν έπιθεώρησιν ώς 
θεαταί καί τινες τών ύπουργών καί τών έν τέλει, 
ιδίως δέ διεκρίνετο ό κ. πρωθυπουργός, δστις, 
ώς γνωστόν, διευθύνει άπό τίνος τό ύπουργεΐον 
τών Στρατιωτικών.

Έπί τή ευκαιρία ταύτη δημοαιεύομεν σήμερον 
εικόνα παριστώσαν τάς διαφόρους στολάς τοΰ 
'Ελληνικού στρατού, πεποιθότες δτι οί άναγνώ
σται ήμών, και πρό πάντων οί μακράν τής φίλης 
πατρίδος διαμένοντες, θέλουσιν εύχαριστηθή βλέ- 
ποντες τάς στολάς τού εθνικού ήμών στρατού.*)

ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ
ΩΣ ΚΑΤΕΓΝΑΣΤ1Κ0Ν ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 

ΚΥΜΑΤΩΝ.

'Η ναυτική έπιστήμη άσχολεΐται άπό τίνος 
περί ζητήματος, γνωστού ήδη πρό ενός περίπου

*) Έκφράζομεν ένταύθα τήν λύπην ήμών, 3τι έν 
Έλλάδι εύρίσκονται τόσον ,δυσκόλως κατάλληλοι σχεδιο- 
γράφοι δπως παντός έκτακτου θεάματος. μεταδώσωσι 
διά τής γραφίδος τήν παράστασιν άλλως λίαν άσμένως 
θά έδίόομεν σήμερον εικόνα τής γενομένης Έπιθεωρή- 
σεως. Τήν αύτήν δυσκολίαν εδρομεν καί ώς πρός τήν 
Εκθεσιν τών ιστορικών μνημείων, τήν έγκαινισθεΐσαν 

έν Άθήναις τήν 25’ρ Μαρτίου. Τό άποσταλέν ήμΐν 
κατ' αίτησίν μας σχεδιογρα'φημα τής Έκθέσεως ήτο 
τοσοΰτον άμυδρόν καί κακότεχνον, ώστε μέ δλην τήν 
καλήν θέλησιν δέν ήδυνήθημεν νά ποιήσωμεν χρήσιν 
αυτού. Ήδη δέ άναμένομεν τάς φωτογραφίας, άς ό 
κ. 11. Μωραΐτης κατεσκεύασεν, δπως έν τινι τών προ
σεχών ήμών τευχών δημοσιεόσωμεν καί εικόνα τής 
πρωτοφανούς ταύτης κάί ύφ' δλας τάς έπόψεις λίαν 
ένδιαφερούσης Έκθέσεως. Σ. τ. Δ. 

ύδωρ είς μήκος 100 μέτρων μσλύβδινος σω- 
λήν τριών ύφεκατομ. πάχους. Είς άποστάσεις 
30 μέτρων ό σωλήν ούτος έχει λεπτούς στρό
φιγγας. Ata άντλίας δέ συνδεομένης πρός τόν 
σωλήνα ωθείτο βραδέως τό έλαιον ή τό λίπος. 
'Η δοκιμή έγένετο περί τάς άρχάς τοΰ παρελ
θόντος Φεβρουάριου καί έδαπανήθησαν 450 λί- 
τραι έλαίου. 'Η θάλασσα ήτο είς άκρον τετα- 
ραγμένη· μόλις δέ ήρξαντο τό έλαιον ψαΰον τήν 
επιφάνειαν αύτής, έσχηματίσθη έπ’ αύτής με
γάλη καί λεία λωρίς, έφ’ ής ήσύχως έπλεε 
λέμβος, έν ω είς τό περιθώριον τής λωρίοος 
ταύτης άγρίως έμαίνοντο τά κύματα. Δευτέρα 
άπόπειρα έγένετο είς τό αύτό μέρος διά έξα- 
κοντίσεως σφαίρας πλήρους έλαίου · ή σφαίρα 
έξερρήγνυτο καί έχυε τό Ρευστόν περιεχόμενον ■ 
φαίνεται δμως δτι τής δευτέρας ταύτης άπο- 
πείρας ή ένέργεια δέν ήτο τόσον δραστήρια.

'Οπωσδήποτε τό μέσον είναι πρακτικόν καί 
ήδύνατο μεγάλως νά ώφελήση κυρίως έντός 
λιμένων έκτεθειμένων είς τήν έπιρροήν τών 
άνέμων.

ΛΤΚΟΙ ΔΑΜΑΣΘΕΝΤΕΣ.

ΛΥΚΟΙ ΔΑΜΑΣΘΕΝΤΕΣ.

Ό άνθρωπος, ό φύσει άοπλος, κατώρθωσε νά 
δαμάση καί έξημερώση ζώα καί θηρία· μόνον 
ό λύκος, τό υπουλον καί δόλιον θηρίον, δέν είχεν 
είσέτι δαμασθή, διότι έφαίνετο δτι ή φύσις δέν 
ήτο έπιδεκτική τούτου. Τούτο δμως κατώρθωσε 
πρό μικρού άνήρ στιβαρός καί ψωραλέος, δνόματι 
Rosche. '0 δαμαστής ούτος, δν παριστα ή 
παρατεθειμένη είκών έν μέσω τών άγριων μα
θητών του, παρουσιάζει ήδη αύτούς τφ κοινω έν 
τοΐς διαφόροις τής Εύρώπης πρωτευούσαις καί 
διεγείρει τήν έκπληξιν καί τόν θαυμασμόν τών 
θεατών· "Οταν λάβη τις ύπ’ δψιν πόσον δύσκολος 
καί κινδυνώδης είναι ή άνατροφή λύκου δέν 
δύναται ή νά θαυμάση τήν τόλμην καί έγκαρ- 
τέρησιν τοΰ άνδρός. "Ο,τι κατώρθωσεν ό Rosche, 
τό κατώρθωσε διά τής αύστηρότητος. Έν άρχή 

μέν ένόμιζεν δτι ήδύνατο νά έπιτύχη τοΰ σκοπού 
του διά τρόπου ήπιου ή καί διά τής πείνης· 
ταχέως δμως έννόησεν δτι μάτην κόπια καί 
κινδυνεύσας πλέον ή άπαξ νά κατασπαραχθή 
ύπό τών λύκων του, έλαβεν είς χεΐρας τό βού
νευρου καί δΐ αυτού έξετέλεσεν δ,τι πρό αύτοΰ 
ούδείς ούδ’ έφαντάσθη καν. Σήμερον εύπειθεΐς 
οί μαθηταί του παρακολουθοΰσι τά νεύματά του 
καί έκτελοΰσι ποικίλα γυμνάσματα, ώς φαίνεται 

έν τή είκόνι. Οί δα- 
μασθέντες λύκοι έχουσιν 
ήλικίαν 16 περίπου μη
νών, έδαμάσθησαν δέ άπό 
εξ ήδη μηνών. Βλέπων 
τις αυτούς έκτελοΰντας έν 
τάξει τά διάφορα άλματα, 
νομίζει δτι έχει ένώπιόν 
του σκύλους■ μόνον τό 
άγριον καί υπουλον βλέμ
μα καί τό άπαίσιον τρί- 
ξιμον τών όδόντων προ- 
δίδουσι τόν λύκον. Τρέ
φονται τά θηρία ταύτα 
έναλλάξ διά ωμού βοείου 
καί ίππείου κρέατος καί 
διά γάλακτος, δπως δια- 
τηρηθή ή άπαιτουμένη 
έλαστικότης τών μυώνων 
αύτών. Έσχάτως έν Βε- 
ρολίνφ ό άτρόμητος δα
μαστής έκινδύνευσε νά 
πάθη συμφοράν μεγά
λην. Είς τών λύκων 
του, δργισθείς φαίνεται 
κατ’ αύτοΰ, ήτοιμάζετο 
αίφνης νά πηδήση έπί 
τών ώμων του καί άγρίως 
μυκώμενος νά έμπήξη 
τούς κοπτερούς όδόντας 
του είς τόν τράχηλον 
τού κυρίου του, δτε οί 
θεαταί, ίδόντες τόν κίν
δυνον, ειδοποίησαν αύτόν 
έγκαίρως καί ήδυνήθη νά 
προφυλαχθή. Ή τιμω
ρία τοΰ τό καθήκον καί 
τό σέβας του λησμονή- 
σαντος λύκου ύπήρξεν 
άμεσος καί παραδειγμα
τική· βεβαίως δέν έτόλ- 
μησε νά έπαναλάβη τήν 
άγρίαν του έπίθεσιν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΘΡ1ΙΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠ1ΣΤΙ1.Μ1Ι.

(Μελέται Ίωάννου Σκαλτσούνη.)

Ύπό τόν άνω τίτλον έξεοόθη έν Τεργέστη 
τύποις τοΰ αύστροουγγρικοΰ Λόϋδ βιβλίον κομ- 
ψότατον έκ σελ. 350, ού ή σπουδαιότης έκ τοΰ 
τίτλου ήδη καταφαίνεται. ’Επαυξάνει δέ ταύτην 
καί τό όνομα τοΰ συγγραφέως. κ. Ί. Σκαλτσούνη, 
άνδρός γνωστού ήδη πρό πολλού έν τή πολιτειφ 
τών γραμμάτων καί ύπέρ πάντα άλλον άρμοδίου 
είς τήν άνάπτυξιν τοιούτων μεγάλων κοινωνικών 
ζητημάτων, τήν μελέτην τών οποίων έποιήσατο 
τόν κυρκότερον τού βίου του σκοπόν.

Τό βιβλίον περιέχει δέκα Μελέτας, ών προ
τάσσεται Πρόλογος έμβριθέστατος έκ 32 σελίδων,
έν ω γίνεται μνεία τών διαφόρων ύλιστικών θεω-
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ριών τών αρχαιοτέρων χρόνων. Λίαν μετριο
φρονώ; ό συγγραφεύς τελειόνει τδν πρόλογόν του 
διά τών έξής λέξεων· Αναμετρώ πληρέστατα 
"χαί τδ χαλεπόν τοΰ έργου καί τδ ασθενές τών 
"δυνάμεων μου· άλλ’ ό άποδυόμενος είς τήν έπι- 
"τέλεσιν σπουδαίου καθήκοντος δεν πρεπει ν 
"άποδειλια ένώπιόν δυσχερειών, τδ δέ στερρδν 
"καί άκράδαντον τών πεποιθήσεων μου, είς άς 
"μέ ήγαγε πολυχρόνιος τών αιωνίων προβλη- 
“μάτων μελέτη, τδ ύψος τής θέσεως, ήν ζατε- 
"χουσιν έν τή επιστήμη οί διαφωτίσαντες τάς 
"κρίσεις μου, και τδ ακαταγώνιστου τής αιωνίου 
"αλήθειας, θά κατισχύσωσιν, ελπίζω, καί τών 
' δυσχερειών τοΰ έργου καί τής Ανεπάρκειας τών 
"έμών δυνάμεων.”

Αί δέκα μελέται είσιν αί έξής· Τδ πρό
βλημα — 'Ο ύλισμδς ύπδ τής ιδίας αύτοΰ λογι
κής άνασκευαζόμενος — Αί πειραματικοί επι- 
στήμαι καί ή θρησκευτική ιδέα — "Ορια τών 
πειραματικών επιστημών — θρησκευτικοί πε
ποιθήσεις φυσιοδιφών — Οί ιατροί — 11 θεωρία 
τοΰ Δάρβιν περί γεννέσεως τοΰ ανθρώπου — II 
ζωή — 'Η έλευθέρα βούλησις — Άνθρωπολο- 
γικαί σκέψεις έπί τών θρησκευτικών γεγονότων.

Έκ τής άπαριθμήσεως ταύτης καί μόνης 
δύναται πας τις νά έννοήση όποια είσί τά ζητή
ματα, περί ών πραγματεύεται έν τώ παρόντι 
βιβλίο» ό κ. Σκαλτσούνης. Έν έκάστη μελέτη 
ή άνάπτυξις γίνεται μετά πολλής ακρίβειας καί 
τά συμπεράσματα είσί πειστικότατα. Λυπού- 
μεθα πράγματι μή δυνάμενοι νά μεταφέρωμεν 
έν ταΐς στήλαις τοΰ "Εσπέρου” περικοπάς τινας 
έκ τοΰ βιβλίου· άλλ’ έάν έπρόκειτο ν’ άναγρά- 
ψωμεν τά ωραιότερα χωρία, θά όφείλομεν ν’ 
άντιγράψωμεν τδ βιβλίον ολόκληρον, διότι έκάστη 
αύτοΰ σελίς πολλά τά επαγωγά καί ενδιαφέροντα 
περιέχει.

Άπδ καρδίας συγχαίρομεν τφ κ. Τ Σκαλ
τσούνη έπί τφ νέφ τούτω έργφ αύτοΰ, εύχόμενοι 
δπως καί δι’ άλλων τοιούτων συγγραφών πλου
τίση τήν φιλολογίαν ήμών καί καταφέρη 
πληγήν καιρίαν κατά τοΰ ύλισμοΰ, βστις διά 
τών δλεθρίων αύτοΰ ιδεών πλημμυρήσας τήν 
Εύρώπην άπειλεΐ νά έκτείνη τά δίκτυα αύτοΰ 
καί πρδς τήν μέχρι τοΰδε Αγνήν ευτυχώς τοΰ 
τοιούτου φθοροποιού μολύσματος μείνασανπατρίδα 
ήμών. Συνιστώντες τδ σύγγραμμα τοΰτο τε- 
λοΰμεν φόρον εύγνωμοσύνης πρδς τούς είς τοι- 
αύτας έμβριθεΐς μελετάς έπιδιδομένους λογίους. 
Τοιαδται μελέται, καίτοι δλιγάριθμοι άπέναντι 
τής πληθύος τών έλαφρών καί βλαβερών συγ
γραφών, στηριζόμεναι δμως έπί αληθειών καί 
ύγιών άρχών, θέτουσι φραγμόν ισχυρόν κατά 
τής έπικρατήσεως τών φθοροποιών τοΰ ύλισμοΰ 
ιδεών.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Τ2Ν ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΝ ΟΔΗΣΣΩι.

( Εξ ιδιαιτέρας άνταποκρίσεως.)

Έν Όδησσφ τή 3/15 ’Απριλίου 1884.

Τδ περελθδν Σάββατον περί ώραν 5 μ. μ. 
άφίκετο ένταύθα ή "’Αμφιτρίτη”, ής έπέβαινεν 
ή Ά. Μ. ή βασίλισσα ήμών, μεταβαίνουσα, ώς 
γνωστόν, είς Πετρούπολιν, δπως, παραστή είς τδν 
γάμον τοΰ άδελφοΰ αύτής, μεγάλου δουκος Κων
σταντίνου. Άπασα ή Έλληνική παροικία ύπε- 
δέξατο τήν άνασσαν παρά τήν προκυμαίαν· τά 
κοράσια τοΰ Παρθεναγωγείου έφερον άνθοδέσμας, 
οί δέ μαθηταί τοΰ ' Ελλ. Σχολείου δάφνας. Τήν 
βασίλισσαν προσεφώνησαν δ κ. Μαρασλής, ώς 

πρόεδρος τής'Ελλην· κοινότητας, δ γενικός ΙΙρό- 
ξενος τής Ελλάδος κ. Ίω. Βόυτζινας, ό σεβα
στός ’Αρχιμανδρίτης κ. Ε. Βουλισμάς, ή διευ
θύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου κυρία Ε. Δετζώρ- 
τζη, ό διευθυντής τής Έλληνεμπορικής Σχολής 
κ. Λ. Νατζηκώνστας καί ό ιατρός κ. Δάλλας, 
βστις έντολή τού συμβουλίου προσέφερεν Αύτή 
καί ψήφισμα, δι’ ού ιδρύεται έν τώ άρτίως έν 
Άθήναις έγκαινισθέντι θεραπευτήρια» δ Εύαγγε- 
λισμδς” μία κλίνη έπ’ ονόματι τής έν Όδησσφ 
"Ελλην. παροικίας. Αί πρδς τούτο πεντακισχίλιαι 
δραχμαί είσεπράχθησαν έξ εράνου ένός ρουβλίου 
βλων τών Ελλήνων κατοίκων, καί τών πλουσιω- 
τέρων καί τών πτωχότερων. 11 προσφορά αΰτη 
λίαν ηύχαρίστησε καί συνεζίνησε τήν βασίλισσαν, 
διότι καί τά χρήματα, δι’ ών έζτίσθη ή πρώτη 
τού θεραπευτηρίου πτέρυξ, ή φέρουσα τδ όνομα 
τοΰ Δημ. θεοδωρίδου, έξ ’Οδησσού είχον απο
στολή, καί τδ πρώτον δώρον μετά τά εγκαίνια 
πάλιν έν Όδησσώ προσηνέχθη. 'Ένεκα τής προ- 
κεχωρημένης ώρας ή βασίλισσα δέν ήδυνήθη ν’ 
άνελθη είς τήν πόλιν, όπως έν τή Ελληνική 
εκκλησία προσκύνηση τόν τάφον τοΰ πρωτομάρ
τυρας Πατριάρχου· άνεχώρησε δέ δι’ ίδαιτέρας 
σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας έν μέσω παρατετα- 
μένων ζητωκραυγών περί ώραν 8 μ. μ. Η έν 
Όδησσώ πολυπληθής Ελληνική κοινότης ουδέ
ποτε παύει, όσάκις παρουσιάζεται ή περίστασις, 
νά διατράνωση τά αισθήματα αύτής ύπέρ τής 
φίλης πατρίδος καί νά προσφέρη τόν δφειλόμενον 
σεβασμόν είς τούς έπί τοΰ Ελληνικού θρόνου 
καθη μένους.

Σ. Τ. Φορέοτης.

II 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΝ ΒΡΑΐΛΑ.
(Έξ ιδιαιτέρα; άνταποκρίσεως.)

Έν Βραΐλα τή 3/15 ’Απριλίου 1884.

Καί ενταύθα έτελέσθη ή έπέτειος τής εθνικής 
Παλιγγενεσίας μετ’ έκτάκτου λαμπρότητάς καί 
μεγαλοπρεπείας. Τήν πρωίαν έγένετο πανηγυρική 
Δοξολογία εν τώ μεγάλφ ναώ, οΰ ομοιος κατά 
τδ μέγεθος καί τήν διακόσμησιν δέν ύπάρχει 
καθ' άπασαν τήν’Ανατολήν.*) Τδ εσπέρας έδόθη 
θεατρική παράστασις πρδς δφελος τών Ελληνι
κών εκπαιδευτηρίων ύπό τών μαθητριών καί 
νηπίων, ήτις ήρεσε πολύ έκτελεσθεΐσα μετ’ Απί
στευτου έπιτυχίας. Έκ τής παραστάσεως ταύτης 
συνήχθη τδ στρογγύλον ποσόν τών 2500 φράγ
κων. Έψάλησαν δέ διάφορα έθνικά άσματα έν 
πλήρει χορώ, άπηγγέλθησαν έθνικά ποιήματα 
καί παρεστάθη ύπδ τών μαθητριών ή κωμωδία 
τού κ. Ά. Βλάχου '"Η έορτή τής μάμμης.” 
Κατόπιν έδόθη υπό τής Κοινότητας μεγαλοπρε
πές συμπόσιον, ού προήδρευεν ό Αξιότιμος πρό
ξενος τής Ελλάδος κ. 11. Ματαράγζας, καί είς 
τδ όποιον παρεκάθησαν ύπέρ τά εκατόν άτομα, 
ούδενός σχεδόν τών τά πρώτα φερόντων Απου
σιάζοντας. ΊΙ μουσική έπαιάνιζεν άδιακόπως, 
έγένοντο δέ διάφοροι προπόσεις καί άπηγγέλθη
σαν καί ποιήματα, έν φ καί τδ έπί τούτφ παρά 
τοΰ κ. Προξένου ποιηθεν, ού έκάστη στροφή 
συνωδεύετο ύπδ ενθουσιωδών ζητωκραυγών. ' Η 
διά τήν πανηγυρικήν ταύτην τριλογίαν έργασθεΐσα 
Επιτροπή είναι παντός έπαίνου άξια- συνετελεΐτο 
δέ αΰτη ύπό γεραρών προσώπων, είς α οφείλεται 
ή οιά παντός μέσου καί πάσης θυσίας ύποστή-

*) Τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου ορθοδόξου Ναοΰ, οΰ 
ή όνέγερσις έξόχως τιμά τήν έν Βραΐλα πολυπληθή 
Ελληνικήν κοινότητα, θέλομεν δημοσιεύσει έν τινι τών 

προσεχών τευχών τήν εικόνα. Σ. τ. Δ. 

ριξις τοΰ Ελληνισμού έν τή παριστρίφ ταύτη 
πόλει, τή αριθμούση περί τάς έπτά χιλιάδας 
'Ελλήνων, κινδυνευόντων φευ! τόν έσχατον τών 
κινδύνων έξ απώλειας τής γλώσσης και τής 
έθνικότητος αύτών!

1 εωργιος Ζαρίφης. Έν προβεβηκυία ήλικία 
άπέθανε πρό τινων ήμερών έν Κωνσταντινοοπόλει 
ό Γεώργιος Ζαρίφης, είς τών επιφανέστερων 
ομογενών τής ’Οθωμανικής πρωτευούσης, ού τδ 
ονομα άνεξιτήλοις ένεγράφη γράμμασιν έν τή 
στήλη τών μεγάλων τού έθνους εύεργετών. Περί 
τού γενναιόδωρου άνδρός, δν ζώντα μυριάδες 
ηύλόγησαν καί θανόντα μυριάδες είλικρινώς έπέν- 
θησαν. θέλομεν γράψει έν τώ προσέχει ήμών 
τεύχει δημοσιεύοντες καί τήν εικόνα αύτού, κατα- 
σκευαζομένην ήδη έκ τής τελευταίας αύτοΰ φωτο
γραφίας, ήτις προθύμως έκ Κωνσταντινουπόλεως 
άπεστάλη ήμΐν ύπδ τού κ. Ίω. ΓΙαπάδη.

Ρωσσική έφημερίς Αναφέρει δτι έν Κιέοφ τής 
Ρωσσίας ύπάρχει Λέσχη, φέρουσα τόν τίτλον 
Λέσχης τών εύγενών.” Πρό εξ έτών έδαπανή- 

θησαν έν τή λέσχη ταύτη 17 χιλ. ρουβλίων 
έτησίως είς παιγνιόχαρτα· τφ 1883 δέ ή δαπάνη 
αΰτη άνήλθεν είς 40 χιλ. ρ. έπί 264 μελών τής 
λέσχης, ήτοι δι’ έκαστον μέλος 155 '/■> ο. έτη- 
σιως διά παιγνιόχαρτα. ’Απ’ εναντίας διά έφη- 
μερίδας καί περιοδικά ή λέσχη έδαπάνησεν, έν 
έτει 1883, 864 ρ. ήτοι 3ρ. καί 27 κ. δι’ έκαστον

Εμμανουήλ Γαιβελ· ’Εν Λυβέκη τής Γερ
μανίας άπεβίωσε κατ’ αύτάς είς τών γνωστατέρων 
λυρικών ποιητών, ό Εμμανουήλ Γάίβελ, 
δστις διεκρίνετο διά τόν άδολον φιλελληνισμόν 
του καί διά τήν ενθουσιώδη αύτοΰ ύπέρ τής 
πατρίδος ήμών συμπάθειαν. Κατά τά έτη 1838 
καί 1839 ό Γάίβελ. νεώτατος έτι τήν ήλικίαν 
δ'.έμεινεν Άθήναις ώς οικοδιδάσκαλος παρά τώ 
πρεσβευτή τής 'Ρωσσίας Κατακάζη. Έκεΐ ύπδ 
τδν αϊθριον έκεϊνον ουρανόν ένεπνεύσθη ή ποιη
τική αύτού φύσις- έκεΐ συνέγραψε τά ωραιότερα 
τών λυρικών ποιημάτων, τά όποια κατέστησαν 
τήν μνήμην αύτοΰ τοσοΰτον προσφιλή τοΐς συμ- 
πατριώταις αύτοΰ. Μεταξύ τών ποιημάτων τού
των διακρίνεται τό πράγματι λαμπρόν ποίημα, 
τδ όποιον αρχίζει διά τού στίχου "Ώ σύ βασί
λισσα τών 'Ελλήνων καί τών γυναικών” καί 
απευθύνεται είς τήν νεαράν τότε βασίλισσαν 
Αμαλίαν, ήτις ιδιαζόντως έτίμα καί έθαύμαζε 
τδν ποιητήν. Ό Γάίβελ διετέλεσε καί έπί τινα 
έτη καθηγητής τής ποιητικής έν τώ Πανεπιστή
μια» τοΰ Μονάχου, ένθα έπί δύο συνεχή έτη 
ηύτυχήσαμεν ν’ άκροασθώμεν τών διδακτικών 
αύτού παραδόσεων. ΊΙ κηδεία του έγένετο έν 
Λυβέκη δημοτελεστάτη, ζατατεθέντων έπί τού 
φερέτρου του πλείστων στεφάνων, έν οίς διεκρί- 
νοντο οί τής αύτοζρατορικής τής Γερμανίας 
οικογένειας.

Κατ’ αύτάς άπεοίωσεν έν Λειψία έν ήλικία 
δγδοήκοντα έπτά έτών είς τών Αρχαιότερων και 

Η

γνωστοτέρων βιβλιοπωλών καί τυπογράφων τής 
πόλεως ταύτης, ό Κ. TaUCHNXIZ, θείος τών 
διευθυντών τού μεγάλου καταστήματος TaECH- 
ΝΙΤΖ. Πολλάκις εκατομμυριούχος δ γέρων βιο- 
μήχανος άπεσύρθη πρδ δέκα περίπου έτών τής 
έργασίας, καί διά τής διαθήκης του άφησεν δλην 
του τήν περιουσίαν είς τήν πόλιν τής Λειψίας 
ύπδ τον βρον τά μέν a/t τών εισοδημάτων νά 
διατίθενται κατ’ έτος ύπέρ τού Νοσοκομείου, 
τού Βρεφοκομείου, τοΰ Πτωχοζομείου καί τού 
Τυφλοκομείου, το δέ ‘/ι νά προστίθηται είς τδ 
κεφάλαιον. Ο φιλάνθρωπος ούτος πρεσβύτης, 
βστις καί ζών πολύν εύηργέτησε κόσμον, άπέ- 
θανεν άτεκνος. Ό δήμος τής ίειψίας, άποδε- 
ξαμενος τήν γενναίαν ταύτην δωρεάν, ένέγραψε 
τδν άποθανόντα έν τή στήλη τών μεγάλων εύερ
γετών.

Άπό πολλών ήδη έτών επικρατεί έν Ί’ωσ- 
σία τδ έθιμον, αμα διαλυθώσιν οί πάγοι τού 
ποταμού Νέβα μεταξύ Πετρουπόλεως καί Κρον- 
στατης να προσφέρηται τφ αύτοζράτορι ποτήριον 
πλήρες υδατος έζ τού ποταμοΰ, Ό αύτοζράτωρ 
δεχόμενος τάς συγχαριτηρίους εύχάς έπί τή 
έμφανίσει τοΰ έαρος, πίνει τδ ύδωρ καί έπι- 
στρέφει τδ ποτήριον πλήρες χρυσών νομισμάτων. 
Οί ζατάζαι ρούς δμως εντεταλμένοι τήν προσφοράν 
ταύτην βαθμηδόν έποιοϋντο χρήσιν μεγαλειτέρου 
ποτηριού, και έσχάτως τό ποτήριον τοΰτο έλαβε 
τοσαύτας διαστάσεις, ώστε ό αύτοζράτωρ ούτε 
τδ ένυπάρχον ύδωρ ήδύνατο πλέον νά πίη, ούτε 
έκρινε δίκαιον νά πληροί τδ άγγεΐον διά χρυ
σών νομισμάτων, τόσα πολλά άπητούντο πρός 
πλήρωσιν αυτού. Επομένως πρός περιστολήν 
τοΰ κακοΰ έξεδόθη διάταγμα, δι’ ού βρίζεται 
τδ μέγεθος τού κρατήρος καί τδ ποσόν τών 
τιθεμένων εν αύτώ νομισμάτων, τά όποια δέον 
νά μή ύπεροαίνωσι τά 200 Αργυρά ρούβλια. 
Ουτω καί ό ήγεμών άπαλλάττεται τής ένοχλή- 
σεως να πίη μεγάλην ποσότητα ποταμίου υδατος 
και το ταμειον του δεν επιβαρύνεται μέ δαπάνην 
ύπερβολιζήν.

Έξ ’Αμερικανική; τινο; έφημερίδο; μεταφέρομεν 
το κάτωθι δλως πρωτότυπον ποίημα, έν φ ουναρμολο- 
γοΰνται λίαν έντέχνως τά ονόματα τών διαφόρων Γερ
μανών μουσουργών.

Handel, Bendel, Mendelssohn,
Briindel, Wendel, Jadassohn, 
Miilier, Hiller, Heller, Franz, 
Flotow, Plotow, Biiloiv, Ganz.

Meyer, Beyer, Meyerbeer,
Geier, Weiner. Baier, Beer, 
Lichner, Lachner, Wagner, Litz, 
Hill, Will, Bruhl, Grill, Drill, Hiss, Ritz.

Hansen, Jansen, Jensen, Kiel, 
Stade, Gade, Lade, Stiel, 
Reumann, Heuniann, Hiihnerfiirst, 
Niemann, Riemann, Diener, Wtirst.

Koehler, Doehler, Rubinstein, 
Himmel, Hummel, Rosenstein, 
Lauer, Bauer, Kleiueke, 
Romberg, Plomberg, Reineke.

Χωρικός τις μεταβαίνει είς τδ γραφεΐόν αρ
γυραμοιβού ν αλλάξη χαρτονόμισμα έκατδν 
φράγκων. 0 αργυραμοιβός τφ δίδει τά ζητού
μενα νομίσματα. Ο χωρικός τά μέτρα καί 

άμα φθάνη είς τά έβδομήζοντα, λέγει· "Εως 
έδώ είναι σωστά· βέβαια καί τά άλλα θά ήναι 
σωστά. Καί θέτει ήσύχως τά νομίσματα έν τώ 
θυλαζίφ του.

Διατί τδ τέλος τών κωμφδιών είναι ό γάμος; 
Διότι διά τοΰ γάμου Αρχίζει πλέον ή τραγωδία.

" ■···· ■■■ ■■.■- ·■ ■■ ■■ <■ ■■■ ■■ ■- .·■>

Αίνιγμα 185.

II υπαρξίς μου ορατή, 
Ιο πάν είμ’ έν τή φύσει.

Είς ο,τι ό καθείς σζεφθή,
Είς δ,τι μέ νομίση.

Έν μόνον γράμμα παρευθύς 
Μέ φέρει είς θριάμβους,

Ούς οί Αρχαίοι έκαμνον 
Νικώντες τούς τυράννους.

I’. Δ. Μαθιός έν Καλαρασίψ.

Αίνιγμα 186.
Μ’ έχουσι ώς τέρψιν άλλοι, τέχνην δ’ άλλοι 

Αρεστήν.
ΔΓ έμέ Αφθονους μόχθους καταβάλλει τις πεζός · 
"Άνευ κεφαλής δέ πάλαι άλλος, ώς έγώ, θεός 
Μ’ έφοβεΐτο ζΓ όργιάζων μορφήν έφερε πλαστήν. 

Άν έν τούτοις τού τραχήλου μεταβάλης τήν Αρχήν,
Κί άν μετονομάσης άλλως, πλήν είς τήν 

πολιτικήν,
θά άκούσης δτι πάντες μέ ζαλούσιν ύψηλήν, 
Άλλ’ άπλούστερον μ’ ευρίσκεις μόνον είσοδον 

Απλήν.
Γ. Δ. θ. έν Άδριανουπόλει.

Αίνιγμα 187.
Είναι τδ πρώτον μου θεός πλανώμενος στα ό'ρη, 
Τδ δεύτερόν μου ραψφδδν άν ίδης μήν άπόρει, 
Τδ τρίτον μου είναι σεμνόν τι άνθος τοΰ λει- 

μώνος,
Τό δλον δ’ άλσος ίερδν τού θείου Ποσειδώνος. 

Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 188.

Τρέχω, πηδώ έλεύθερα, καί κάποτε πετώ, 
Μαζύ σου δέ ένίοτε φίλος περιπατώ· 
Είς δλας τάς άνάγκας σου δούλος είμί πιστός, 
Πλήν μέ φονεύεις, μέ πωλεΐς — δέν σ’ είμαι 

μισητός!

Εάν άπό τοΰ δλου μου κόψης τήν κεφαλήν, 
Καί δώσης 'είς τδ σώμά μου μεταβολήν Απλήν, 
Αλλάζω· .σώμα άψυχον γίνομαι παρευθύς, 
Έγκλεΐον δμως τήν ζωήν. Μ’ εύρίσκεις δ’ ώς 

σζεφθής.
Ν. Γ. Μουσοΰρη; έν Βερδιάνσζ.

Πρόβλημα 189.

(ΈλλεΙπουσι τά φωνήεντα.)
λ#λ**· * κ**

* μ* δ**

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 180.
ΛΑΥΡΙΟΝ — ΑΥΡΙΟΝ — ΡΙΟΝ — ΙΟΝ __  ΟΝ.

Πρόβλημα 190.
(Έλλείπουσι τά σύμφωνα.)

*ε**α*αι **ει**ο* ή *η* έ*

Πρόβλημα 191.

αι**υ*η.
Ό αύτός.

πά ρό χος ευ ,ώ

άσ δς σέ ήτ , 6ος τδς

«7 ι ΐπ μα Αζ χή πος

να νί δον ον οί ίσ

Ρ« κη νεύ βας τή μα

Διά τών Ανωτέρω 80 συλλαβών νά σχηματισθώσι 
15 δισύλλαβοι λέξεις, ών τά αρχικά στοιχεία Αποτε- 
λοΰσι 3ΰο Ονόματα, τό μέν έπαρχίας τινός τής Τουρ
κίας. τό δέ τής πρωτευούσης πόλεως αύτής.

Γρ. Γ. Δρόσος έν Άλεξανδρείφ.

—------- —---

Αινίγματος 181.
ΦΡΕΑΡ — ΕΑΡ ---- ΡΕΑ.

Αινίγματος 182.
ΑΘΩΣ — ΘΩΣ.

Προβλήματος 183.
Παιάν, Αύλός, Νήσος, Τίτλος, ’Οδούς, Συκή, 

Ιον, Δώρον, Ιός, ν0μμα, Νωθρός, Τέλος, Ουρά, 
|. Πίθος, Λωτός, Αρμα, Νίκη, "Αμα, Σθένος, θυ- 

ρίς, Αύρα, "Ιτω.
ΠΑΝΤΟΣ ΙΔΙΟΝ ΤΟ ΠΔΑΝΑΣΘΑΙ.

Προλβήματος 184.
’Αγγεία Α' Β·. Γ·.

Νά πληρωθγ^
Χωρητικότης 8 π

τό Β'. έκ τοΰ Α'. καί τότε
λήρ.5 χε>λ 3 κιν.

θά έχη 3 5 0
- - Γ' - - Β·. - - 3 2 3

Νά κενωθή - Γ'. - - Α'. - - 6 2 0
- - Β'. - - Γ·. - - 6 0 2

Νά πληρωθή - Β·. - - Α'. - - ι 5 2
- - Γ'. - - Β·. - - f 4 3

Νά κενωθή - Γ'. - - Α-. - - 4 4 0

’Έζ.νοαν· Τά 171, 176, 177 ό κ. Γρ. Γ. Δρόσος 
έν ‘Αλεξανδρεία· τά 176, 177 ή δεσποινίς Λουκία Μ. 
’Αντωνοποόλοο έν Άθήναις, καί οί Κύριοι Ν. Γ. 
Μο^υσούρης έν Βερίιάνσκ, Γ. Δ. θ. έν Άδριανουπόλει 
Α. Ραπτάκης έν Ζιμνίτση, καί Ίω. Κ. Γ ρούμπος 
έν Γαλαζίφ· τά 176, 177, 179 οί Κύριοι Δ. Κριμίζης 
εν ΛΙανσούρα , Χαρ. Κ. Μ Ανδρος έν Θεσσαλονίκη, 
καί Γ. Ν. Κουτρουβής έν Σμύρνη- τά 176, 178 ή 
Κυρία Έρ. Ζέρρου έν Ιίρούση· τά 176, 179 ό κ. Εύθ. 
Κρέης έν Σιμπίν-έλ-Κόμ· τό 179 ό κ. Ίω. Φρ. Σα- 
ρίκας έν Σμύρνη- τά 180, 181, 182 ή δεσποινίς Αίκ. 
11. ΒασιλειΑδου έν Τεργέστη, καί ό κ. Π. Βασαλ- 
λόπουλοί έν Βραΐλα- τά 181, 184 ή Κυρία James 
Υ. Gibson έν Long Ditton ’Αγγλίας· τά 180, 181, 182, 
184 ή Κυρία ΜηταρΑγγα έν Μαγκεστρίφ· τά 181, 
182, 184 ο κ. Γ. ΙΙίσπας έν Όδησσφ· τό 184 οί 
Κύριοι Ν. Βλάχος έν Άμστελοδάμφ, καί Λέανδρος 
Ζ. Ιΐαντάκης έν Όδησσφ.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 Φ01Ν. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 19. LEIPZIG.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΊΑ t 

τή 1 13 καί 15 [27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρχαι 32 ■= ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνιζ. 50.

Τό έτος τοΰ 'Εσπέρου άρχεται τή 1 13 Μαΐου.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ TUT ΕΣ1ΙΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑ1* ζ. Κλεάνθης Τ. Ζάννος. ΠΕ1ΡΑΙΕΤΣ* χ. Άλέξ. Ν. Μελετόπουλος. 
ΚΕΡΚΤΡΑ* *. Nix. Σ. Μπάζας. ΖΑΚΤΝΘΟΣ* κ. Ν. Παππαδόπουλος. Β2ΛΟΣ* 
ζ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· ζ. Πέτρας Μ. Γζε-,τιλίνης. 11Α- 
ΤΡΑΙ* ζ. Παυσανίας Χοϊδάς. ΣΤΡΟΣ* κ. Ν. Σαζχελίων.

ΑΛ.ΕΒΑΝΔΡΕ1Α ζαί ή λοιπή Α1ΓΤΙ1ΤΟΣ · ζ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου ‘Ό Φοίνις” έν ’Αλεξάνδρειά.

ΚίϊΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιωάννη; Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛ1ΙΙ- 
1ΙΟΤΠΟΛΙΣ- ζ. Γεώργιος Τσοΰντας, ιατρός. ΣΜΤΡΝΗ* ζζ. Δεκίπρης ζαί 
Σ’, καί ζ. Φρ. Σαρίζας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ · ζ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡΙΑ- 
ΝΟΤίΙΟΛΙΣ* ζ. Κωνβτ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ* ζ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΑΝ* ζζ. 
Α. Γ. Κοΰζης καί Σ’· ΜΤΤΙΛΗΝΗ- ζ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ* 
Αίδεσ. Άνανίας Άλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ* κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής 
βιβλιοθήκης. ΒΙ1ΡΤΤΤΟΣ* ζ. Χρ. Χριστόφορου. AM ΙΣΟΣ- ζ. Κ. Λαναράς, ιατρός. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ* ζ. Άπ. Ξενουδακης. ΡΟΔΟΣ- κ. Μ. Μαλλιαράίης. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ζ. Γ. Β. Λάππας. ΤΕΝΕΔΟΣ- κ. Κ. Κωνσταντι-,ίδης. ΛΕΤΚ2Σ1Α 
ζαί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου* ζ. Π. Δ. Παπαδάζης. ΛΑΡΝΑΒ* κ. Ιωάννη; ΙΙιερίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤ1ΟΝ · κ. Αριστόδημος Α. Βοσζώφ. ΙΒΡΑΙΛΑ* ζ. ’Ιωάννης 
Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-Α1ΑΓΟΤΡΕΛΟΝ * ζ. Τηλέμ. Παπάζογ/.ους. ΚΟΡΑΒΙΑ, 
ΠΙΚΕΤΟΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ ζαί ΚΡΑΙΟΒΑΝ* ζ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΛΛΑΦΑ- 
ΤΙΟΝ* ζ. Νιζ. Κουζλίλης. 11ΟΤΡΓΕΒΟΝ* ζ. ΕύΗυμ. Πεταλάς. ΓΑΛΑΖΙΟΝ * 
ζ, Άχιλλεΰς Α. Βοσκώφ.

ΙΙΕΤΡΟΤΙΙΟΛΙΣ* ζ. Ιάκωβος Μόνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ* ζ. Γρηγ. [. Ρασσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ* χ.Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ* ζ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λας. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ* κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ* κ. Π. Α. Άςιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ* 
ζ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ* κ. Νιζ. Γ. Γζιτζέλης. 1ΣΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ* ζζ. ‘Αδελφοί Κωνοταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒ1ΟΝ* κ. Α. Καρβοόνης. ΠΟΤΙΟΝ* 
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. Α1ΚΑΤΕΡΙΝΟΣΛΛΒ- κ. Κ. Α. Ηαλαιολόγος.

ΠΛΡ1ΣΙΟΙ- ζ. Ηεμιστοζλής Πετροζόκκινος.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ- κ. Σ. ΙΙαπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΙ1ΟΤΛ* ζ. Γ. Η. Σκρινής. 
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας* ζ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ* χ. Π. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ ζ. Ίωάν. Κ. Σταυρίδης. 
NEA-TOPKH* ζ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δέν εσυστήΟησαν Εριστικώς έπιστασίαι, 
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
ετήσιας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ εύβεϊαν είς τήν διεύΟυνσιν 
(Elster-StraSSE No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τή; διευθύνσεως τοΰ ' Εσπέρου συνεννοη&είσης περί τούτου 
μετά τής Γενική; ΔιευΟύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Ι ό ψύλ
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.
Η Δ1ΕΪΘΓΝΣ1Σ ΤΟΓ ΕΣΙΙΕΡΟΓ. Elsteb-Stkasse No. 19. Leuzig.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΙ

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ.
θεολογία τοΰ ΣωκράτουΓ. Τό περί πρό

νοιας δόγμα.

Πραγματεία γαλλιστί συγγραφεΐσα 
ύτ.ό

Γουστανου Δ’ Έιχβαλ.

ΈξελληνισΟεϊσα δέ μετά προσθήκης έν 
παραρτήματι τών ’Απομνημονευμάτων 

τοΰ πενοφώντος 
ύηδ

12ΑΝΝ0Τ Ν- ΒΑΛΕΤΤΑ.

Τιμή Μάρκ. 6.

ΕΝΛΕΙΊΊΑι 1884.
W. DRUG ULIN.

ΕΓΡ1ΠΙΔΟΤ

ΕΚΑΒΗ
μετά ψυχαγωγίας έξ ιδιογράφου

ΛΑΛΙΠΡΟΤ ΤΟΤ ΦΩΤΙΛΔΟΤ

καί νεωτέρων εξηγητικών σχολίων 
καί σημειώσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΤ Γ. ΔΟΣΙΟΤ. Δ. Φ.

(Μετά είκόνος τοΰ Λάμπρου Φωτιάδου).

ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΩι
1884.
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TO ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ TOY ΕΣΠΕΡΟΥ.
"Εκαστον τών κομψών τούτων καί επίχρυσων περικαλυμμάτων 

τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικού τέλους.

Zwickau vs.

F.Krietsch,wurzen/s 
untrRannl oar|iigti0|itr iBuuiiiat in 100 
ocrfdlteoenen Horten.

2 SRufterfortimcnt« μι 3, 6 uni
9 JOerli rmpfoOlcn. 3*reisHart<n ionic 

■roipenir nSrr arfdjaffenJeU, 3utH<t* 
di unh ScrraenOunp err Siisruits wcr- 

»cn nuf >^nnf4 frenRo uOerianPf.
......................................................................

’Επειδή κατά τά δύο πρώτα έτη τινες τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι τό τίμημα τών παραγγελΟέντων περικαλυμ
μάτων, καί ώς έκ τούτου προέκυψεν έπαισΟητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τό γενικόν μέτρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιπού έπ’ ούδεμιφ προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αύτοΰ.

Συντάκτης* Δρ. [. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ΕΚ8ΤΕΒ-8ΤΒ. 19.

Χαρτοπωλεΐον· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΓΝΔΟΓ έν Βερολίνψ, Φραγζοιρόρτη χαί Λειψίφ. — Τώποις- Γ. ΔΡ0ΪΓ0ΥΛ1Ν0Ϊ έν Λειψία.


