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ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Ν  · ΑΝΑΣΤΑΤΟΥΜΕΝΟΝ

ϋΓότε οί έν τή  Καρύστα έπίστευσαν 
δτι Ιμελλον νά ποοσορι/^θώσιν εί; Ναυ- 
αοίνον. Ό ν τω ;  είσήλθϊν- «οιβτα^τως εί; 
τόν πορθμόν τοΰ μεγάλου θούρου πρό. τά 
Β. τής στενής νήσου Σφακτηρίας έκτει- 
νομένης εί; μη/.ο; τεσσάρων περίπου χ ι 
λιομέτρων. Έκεϊ ύψοϋντο ήδη δύο μνη
μεία πρό; τιμήνδύο τών εΰγενεστέρων θυ
μιατώ ν τοϋ άγώνος: τοϋ Γάλλου πλοι
άρχου Μαλλετ φονευθέντος έν ετει 1825, 
καί, εί; τό βάθος σπηλαίου, τό τοϋ κό- 
μητος Σάντα 'Ρόζα, Ιταλοϋ φιλελληνο; 
πεσόντο; κατά τό αύτό ετο;.

Ό τ ε  ή σακολέβα δεν απείχε της πό- 
λεω; πλέον τών δισχιλίων μέτρων, άνε- 
πέτιασε τόν φλόκον τη ;  καί ΰψωσεν έρυ- 
θροϋν φανάριον εί; τό άκρον τη ;  μεγάλη; 
κεραίας, άλλ ’ οΰδεμία άπάντησι; έδόθη 
εί; τό σημεΐον τοϋτο Ή  Καρύ- 
στα δεν είχε τίποτε νά κάμη έν τώ όρ- 
μω τούτφ έν ώ ήδύνατο τ ι ;  ν’ αρίθμηση 
τότε μέγαν αριθμόν οθωμανικών πλοίων. 
Όθεν ελαβε τοιαύτην διεύθυνσιν ώστε νά 
πκρκπλίύσ·/ι έγγύθεν τό ΰπόλευκον νησί-

διον Κουλονεσκι, τό έν τφ  κέντρφ σχε
δόν τοϋ όρμου ύψούμενον,μεθ’δ έπί παραγ- 
γέλματι τοϋ άρχιναύτου ό οί’αξ έστράφη 
πρό; τά  δεξιά καί ή σακολέβα επανήλθε 
πρό; τήν άκτήν τής Σφακτηρία;.

Έ π ί τοϋ έν λ,όγφ νησιδίου Κουλονέσκι 
κατά τά 1821 πολλαί έκατοστύε; Τούο- 
κων καταληφθεΐσαι αίφνιδιω; ΰπό τών 
Ελλήνων καί άποκλεισθεΐσαι, άπέθανον 
έκ πείνη; καίτοι παρεδόθησαν ύπό τήν ΰ- 
πόσχεσιν 6τ*. θά τοΰ; μετέφερονεί; Όθω- 
μανικήν χώραν. Κατά δε τό 1825, ?τε 
τά  στίφη τοϋ Ίβραήμ έπολιόρκουν τήν 
Σφακτηρίαν, ήν αυτοπροσώπως ύπερήσπι- 
ζεν ό Μαυροκορδάτο;, οκτακόσιοι Έ λλη -  
νε; κατεσφάγησαν έκεϊ πρό; άντεκδίκη- 
σιν.

ΊΙ  σακολέβα έστρέφετο τότε πρός τά 
μεταξύ τής Β. α,κρας τής νήσου καί τοϋ 
Κοουφασίου ακρωτηρίου εκτεινόμενον καί 
εύρος εχον διακοσίων μέτρων στενόν τή ;  
Συκιάς. Εδει νά γνωρίζν) τις άριστα τόν 
ά'οατον σχεδόν είς πλοία ών ή κ ά θ ε σ ι ς 
(18) απαιτε ί βαθύτητά τινα ΐνα ριψοκιν
δυνεύει έν α ύτώ - άλλ ’ ό Στάρκος πα ;έ -  
πλευσε μετά θάρρους, ώς θά επραττεν ό 
έμπειρότατος τών ναυτικών, τήν κοηνώδη

(18) Κ  ά 0 £ ί  ι 5 /.αλ;ΐται τ3 ί'ν τί» «5«τι έα£«π*ι·* 
ζόμίνον ,«ξοο; τον
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τής νήσου παραλίαν και έκαμψε το Κο* 
ρυφάσιον. Αποφυγών δέ φοονίμως νά σ υ 
ναντηθώ μετά τριακονταδος γαλλικών, 
αγγλικών κα'ι οωσσικών πλοίων, απερ πα- 
ρετήρησεν έν τώ  όρμητηρίφ, άνέλαβε νύ- 
κτωρ τόν κατά μέ*ος τέ ς  μεσσηνιακής ά - 
κτής πλοΰν, διέλθε μεταξΰ της ξηράς καί 
της νήσου Πρώτης, καί άμα τή ήοΐ. εί- 
βήλθεν, ύπό δροσεράν νοτιανατολικήν αύ
ραν, εις τά  γαληνια ΐα  ϋδατα τοΰ κόλπου 
τής ’Αρκαδίας (19).

Ό  ήλιος άνήρχετο τότε δπισθεν τές  
Ίθώμης, πρός ήν στρεφομενον τό βλέμμα 
περιπτύσσεται κα τ ’ άρχάς τά τοπεϊον 
τέ ς  αρχαίας Μεσσήνης,κατόπιν δ’ άφανί- 
ζεται ένθεν μέν έπί τοϋ κόλπου τές  Κο- 
οώνης έκεϊθεν δέ έπί τοΰ κόλ.που ε’ις ον 
ή πόλις ’Αρκαδία (20) έδωκε τό ονομα. 
Ή  θάλασσα έσπινθήριζε ρυτιδουμένη ΰπό 
τέ ς  αΰρας καθ’ δλην αΰτης τήν έκτασιν 
ΰπό τάς πρώτας άκτΐνας της ήμέρας. Πε
ρί τά  χαράγματα τό τίλ^οϊον παρέπλευσε 
τήν παραλίαν άντικρΰ τές  ΐΐόλεως, κείμε
νης εν τινι τών κοιλοτήτων της παραλί- 
ας, ήτις στογγυλωθεϊσα έσχημάτιβεν α
νοικτόν καί μή άσφαλή κόλπον. Πρός δέ 
τήν οεκάτην, ό άρχιναύτης έλθών είς τήν 
Λούμνην, έστη πρό τοΰ πλοιάρχου έν στά- 
σει άνθρώπου άναμένοντος διαταγάς.

"Απαν τό συγκεχυμμένον σύμπλεγμα 
τών ’Αρκαδικών όρέων άνελίσσετο τότε 
■ποός άνατολάς Κωμοπόλεις εξαφανιζόμε
να*. έν μέσω λόφων, άλσεων έξ έλαιών, 
αμυγδαλών καί αμπέλων, ρύακες ρέοντες 
πρός κοινήν κοίτην μεταξύ συστάδων μύρ 
των καί ροδοδαφνών· μυριάδες τών περι- 
φήμων έκείνων της Κορίνθου άμπέλων 
μηδέ* δάκτυλον γης άφινον άκατάληπτον, 
άνεκοεμαντο έφ’ όλων τών υψωμάτων, έφ’ 
δλων τών λαγώνων, άκολουθοΰσαι πάσαν 
τοΰ έδάφους κύμανσιν. Κατωτέρω δέ, έπί 
τών π :ώ τω ν  κλιτύων. αί έρυθραΐ τ·?ς πό 
λεως οίκίαι διεφαίνοντο μέσω προπετά

(19) K o itapm iaxoS .

^20) Κ νπαρισοι* — Σ . Μ .

σματος κυπαρίσσων. Οΰτω παρουσιάζετο 
τό μεγαλοπρεπές τοΰτο πανόραμα μιόίς 
τών ζο>γραφικωτέοων άκτών της Πελοπον- 
νήσου.

’Αλλ ’ άμα προσήγγιζέ τις τήν άρχαί- 
αν ταύτην Κυπαρισσίαν, ήτις ύπηρξεν ό 
πρώτος λιμήν της Μεσσηνίαςέπί Έπαμει- 
νώνδου καί μετά τάς σταυροφορίας κατέ
στη τιμάριον τοΰ Γαλάτου Βιλλαρδουί- 
νου, οΐον αλγεινόν παρίστατο είς τοΰς ό- 
φθαλ.μοΰς θέαμα, οίαι λυπηοαί έντυπώσεις 
διά τον αίσθανόμενον σέβας πρός τάς α 
ναμνήσεις ! Πρό δύο έτών ό Ίβραήμ έξε- 
πόρθησε τήν πόλιν κχ'ι κατέσφαξε παϊδας, 
γυναίκας καί γέροντας ! Μετέβαλεν εις 
έρείπια τό έν τή θέσει της άοχαίας άκρο - 
πόλεως ύψούμενον φρούριον· είς ερείπια 
τόν ναόν τοΰ Ά γ .  Γεωργίου, δν φα νατ ι
κοί Μουσουλμάνοι εΐχον συλήσει· εις έ
ρείπια αί τά  δημόσια οικοδομήματα!

—  «Αΰτό είναι μία άπόδειξις δτι οί φ ί 
λοι μας Αιγύπτιοι έπε'ρασαν άπό έκεϊ !» 
έψιθύρισεν ό Ν. Στάρκος δστις οΰδένα 
παλμόν ήσΟάνθη πρό τοΰ θεάτρου εκείνου 
τΓς έρημώσεως.

—  «Καί τώρα είναι οΐ Τοΰρκοι κύριοι 
έκε ϊ !» απήντησεν ό άρχηγός τοΰ πλη
ρώματος.

—  «Ναί,...· διά πολΰν καιρόν,—  καί 
μάλιστα, ας τό έλπίζωμεν, διά πάντοτε !»  
προσέθηκεν ό πλοίαρχος.

—  «Ή  Καρύστα θ’ άράξη ή θά έξακο- 
λουθήσν] τόν δοόμ-,ν της;»
Ό  Ν. Στάρκος ήρεύνησεΊίροσεκτικώς τον 

λ.ιαένα,οΰ μόλις εκατοντάδας τιναςόργυι- 
ών άπεΐχεν ήδη. Είτα 6έτά βλέμματάτου 
έστράφησαν πρός τήν πόλιν, ήτις ύψοΰτο 
έν μίλλιον περαιτέρω, έπί τίνος προλόφου 
τοΰ δοους Ψυχοοΰ, καί έφαίνετο άμηχα- 
νών διά τήν άπόφασιν,ήν έπρεπε νά λάβη.

Ό  άρχηγός τοΰ πληρώματος περιέμε
νε τήν άπάντησίν του.

— «Κάμετε τό σινιάλο!»
Ό  έν σχήματι άργυράς ημισελήνου έ- 

ρυθροΰς φανός ύψώθη είς τό άκρον της 
ά ν τ  έ ν α ς καί ώλίσθησεν είς τά κενόν.

Μετά τινας βτιγμάς δμοία φλόξ τ,ω-
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ρεϊτο είς τό άκρον ίστοΰ ΰψωθέντος έπί 
της παραλίας.

«Πλησιάσατε!» είπεν ό πλοίαρχος.
Ό  οΐ'αξ έχαμηλώθη, τά  Εστία συνε- 

στάλησαν καίμετά μικρόν ή σακολέβα ή- 
γκυροβόλει έν τφ  λιμένι.Παρευθΰς δέ σχε
δόν τά μονόξυλον ‘ έρρίπτετο είς τήν θά
λασσαν, ό πλοίαρχος έπεβιβάζετο καί ύ 
πό τήν ώθησιν τεσσάρων κωπών προσήγ- 
γιζε μικοάν λιθίνην αποβάθραν λελαξευ- 
μένην έν τώ προτειχ ίίματι τν5ς προκυ
μαίας. ’Άνθρωπός τις περιέμενε έκεΐ, δ· 
στις τώ ηΰχήθη τό καλώς ήλθατε διά τών 
άκολούθων λέξεων:

— « ιΟ Σκόπελος είναι είς τάς διαταγάς 
τοΰ Νικολάου Στάρκου!»

Χειρονομία οίκειότητος ύπηρξεν ή ά- 
πάντησις τοΰ πλοιάρχου. Κατόπιν άνΐ|λ- 
θεν έν σπουδή τάς άνωφερείας της ά- 
κτΫίς, παρελθών δέ τάςπρώτας οικίας καί 
διαβάς μέσφ τών έρειπίων της τελευταίας 
έκπορθήσεως, μέσφ όδών φρασσομένων ύ 
πό Τούρκων καί Άοάβων στρατιωτών, 
εστη πρό σχεδόν άθικτου πανδοχείου φέ- 
ροντος ώς σύμβολον τήν εικόνα της Α 
θήνας, είς τό όποιον ό σύντροφός του εί- 
σ·7,λθε πρώτος.

Μετά μικρόν ό πλοίαρχος καί ό Σκό
πελος παρεκάθηντο έν τ ιν ι  δωματίφ έ- 
χοντες πρό αύτών δύο ποτήρια καί μίαν 
φιάλην ρ α κ % ς,-δυνατοΰ οινοπνεύματος 
κατασκευαζομένου έξ άσφοδέλου.-Άφ’ οΰ 
άνήφθησαν καί έκαπνίσθησαν σιγαρέττα 
έκ ξανθοΰ καί ευώδους ταβάκου τοΰ Με
σολογγίου, ή συνομιλία ήρξατο j μεταξύ 
τών δύο τούτων άνδρών, ών ό είς έφέρετο 
μετά τρόπων ταπεινοτάτου οίκέτου προς 
τόν έτερον.

Ή  φυσιογνωμία τοΰ Σκοπέλου ήτο χ υ 
δαία καί πονηρά, πλήν άγχίνους, ήτο δέ 
άκοιβώς πεντηκοντούτης καίτοι έφαίνετο 
ολίγον μεγαλείτερος. Τύπος ένεχυροδανει- 
στοΰμετά μικρώνκαίπονηρών άλλά ζωηρ ; ν 
οφθαλμών, κόμης κεκαρμένης, ρινός ανα
κεκαμμένης, χειρών γρυπονύχων καί πο- 
δών μακρών περί ών θά ήδύνατο τις νά 
εΐ'πη τό περί τών ποδών τοΰ Άλβανοΰ

λεχθέν, δτι: «οί δάκτυλοι είναι -έν Μακε
δονία έν ώ άκόμη ή πτέρνα εύρίσκεται είς 
Βοιωτίαν.» Ιΐρόσωπον τέλος στρογγύλον 
άνευ μύστακος, ψαρόν περί τόν πώγωνα 
γένειον, κεφαλή ογκώδης μέ κρανί ,ν oar- 
λακρόν έπί σώματος ίσχνοΰ καί αναστή
ματος μετρίου. Ό  τύπος οΰτος τοΰ ’Ά 
ραβας ’Ιουδαίου, χριστιανοΰ έν τούτοις 
έκ γενετές , έφερεν ένδυμα άπλούστατον. 
-τόν βραχΰν έπενδύτην καί τό β ρ α κ ί  ον 
τοΰ άνατολίτου ναύτου καλυπτόμενα ύπό 
είδους σαγίνου τρίβωνος.

Ό  Σκόπελος ήν αληθώς άνθρωπος δρα
στήριος, κατάλληλος νά διαχειρίζηται τά 
συμφέροντα τών πειρατών έκείνων τοΰ 
Αρχιπελάγους, έπιδεξιότατος ΐνα διαθέ
τη τάς έκ τής πωλήσεως τών έν ταΐς ό- 
θωμανικαϊς άγοραΐς έκτιθεμένων πρός έκ- 
ποίησιν καί είς τάς βαρβαρικάς άκτάς με- 
ταφερομένων α ιχμαλώτων εισπράξεις.

'Οποία τις ήτο ή μεταξύ αΰτών συνο
μ ιλία  δσον άφορ^ τά  άντικείμενα έφ’ ών 
άναγκαίω ; θά περιστρέφετο, τούτέστι τόν 
τ όπον καθ’ δν έδει νά έκμεταλλευθώσι 
τάς ένεστώσας πολεμικάς φάσεις ΐνα 
προσπορίσωνται αύτοΐς τό κέρδος, δπερ έ- 
*εΐθεν προσεδώκων, εΰκόλως δύναταί τις 
νά συμπεράνη.

—  «Εις ποίαν κατάστασή εύρίσκεται 
ή ‘Ελλάς;» ήρώτησεν ό πλοίαρχος.

—  «Σχεδόν είς ήν τήν είχατε αφήσει.» 
άπήντησεν ό Σκόπελος. «Ίδοΰ τώοα ένας 
περίπου ευτυχής μήν, καθ’ δν ή Καρύστα 
ταξειδεύει άνά τάς άκτάς της Ταιπολίτι- 
δος, καί πιθανόν από τ·7ίς άναχωρήσεώς 
σας νά μήν ήδυνήθητε νά )άβητε οΰδεμί
αν εΐδησιν...»

— «Οΰδεμίαν, τ φ δ ν τ ι . »
—  «Θά σ#ς πληρ,φορήσω λοιπόν, πλοί

αρχε, δτι τά οθωμανικά πλοία είναι έτο ι
μα νά μεταφέρωσι τόν Ίβραήμ καί τούς 
στρατιώτας του είς Ύδραν.»

—  «Ναί,» άπήντησεν ό Στάρκος, «Τά 
παρετήρησα χθές τό έσπέρας παραπλέων 
τον όρμον τοϋ Ναυαρίνου.»

«Δέν προσωομίσθητε πουθενά άφ’ δτου 
άφήκατε τήν Τρίπολιν;» ήρώτησεν 4
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Σκόπελο^.
«Ν αί, . . .  άπαξ μόνον! Έστάθμευσα 

έπί τινας ώρας ε’.ς Βοίτυλον.,.διά νά συμ
πληρώσω τό πλήρωμα τ έ ς  Καρύστας ! 
Ά λ λ ά ,  άφ* ότου έ'χασα έκ. της όψεως τάς 
άκτάς τέ ς  Μάνης,δέν έλαβον καμμίαν α- 
πάντησιν ε’ις τά  σήι/.ατά μου προ της αφι- 
ξεως μου είς Αρκαδίαν.»

— « ’Ίσως δέν θά τοϊς ήτο δυνατόν νά 
σας άποκριθώσι.»

— «Είπε μοι,» έπανέλαβεν ό Νικόλαος 
Στάοκος, « τι κάμνουν αΰτήν τήν στ ιγ 
μήν ό Μιζούλης και ό Κανάοης;»

— «Είναι ήναγκασμένοι, πλοίαρχε, νά 
δοκιμάσωσι παοάτολμα κινήματα, παρ’ 
ών δύνανται μέν έλπίζωσι μερικάς τινας 
επιτυχίας, ουδέποτε όμως νίκην τελείαν! 
ΙΙοός δέ τούτοις, καθ’ όν χρόνον αυτοί 
καταδιώκουσι τά τουρκικά πλοία, οί πει· 
ραταί Ι'χουν ώραΐο παιγνίδ ι καθ’ άπαν τό 
Α’ιγαΐον !

— «Καΐόμιλοϋσι πάντοτε πεοί;__
— «Τοϋ Σακρατίφ;» συνεπλήρωσεν ό 

Σκόπελος ταπεινών ολίγον τήν φωνήν. 
«Ν α ί ! . . . .  ΙΙανταχοϋ... . και πάντοτε, καί 
μόνον έξ αΰτοϋ έξαρταται ΐνα όμιλ,ώ- 
σιν ετ ι περισσότεοον ! »

— « θ ά  όμιλήσωσι!»
Ό  Νικόλαος Στάρκος είχεν έγερθη άφ’ 

οΰ έκένωσε τό πυτήριόν του, όπερ ό Σκό
πελος έγεμισεν εκ νέου, κα’ι ήρξατο νά 
βηματίζν). Ειτα δέ στάς πρό τοϋ πα
ραθύρου μέ τοΰς βραχίονας έσταυρωμένους 
ή ϊ  ρ ο α τ ο τό μακρόθεν ερχόμενον βάρβαρον 
έίηυ.α τών Τούρκων στρατιωτών. Τέλος 
επανήλθε νά καθήση άπέναντι τοϋ Σκο
πέλου καί μεταβάλλ,ων άποτόμως τόν 
ροϋν της συνδιαλέξεως:

— «Έκ τοϋ σημείου σου έννόησα ότι 
είχες έδώ φορτίον α ιχμαλώτων, είναι ά~ 
ληθές; ·

— «Μ άλιστα, Νικόλαε Στάρκε, αρκε
τόν νά πληρώσγι πλ,οϊον τετρακοιίων τόν- 
νων! Είναι τά μόνα λείψανα της σφα
γής ήτ ι ήκολούθησε την καταστροφήν τοϋ 
Κρεμμυδίου—  Τρομερά σφαγή ! Οί Τούρ
κοι αΰτήν τήν φορά έπαράσφαξαν! Ά ν

τοΰς άφινον νά έξακολουθήσουν δέν θά έ'- 
μενεν ουτε ένας α ιχμάλωτος !»

—  «Είναι άνδρες, γυναίκες .
— «Ναί, πα ιδ ιά ., άπό όλα τέλος/»
— « IIοϋ ε ί να ι ;»
—  «Είς τήν άκρόπολιν τ έ ς  Άρκαδιάς.»
— «Τοΰς έπλήοωσες‘άκοιβά ·»
— «Χμ! ό πασσάς δέν έδείχθη πολΰ 

συγκαταβατικός,» άπήντησεν ό Σκόπελος, 
«σκέπτεται ότι ό ύπέρ άνεξαοτησίας πό
λεμος εγγίζει εις τό τέλος του.. . .  δυστυ
χώς! Όθεν μή ύπάρχοντος πλέον πο 
πολέμου, δέν ύπάρχει πλέον μάχη! Μή 
ΰπαρχούσης δέ μάχης, δέν υπάρχουν 
πλέον razzias (21) καθώς λέγουν έκεϊ 
κάτω, είς Βαοβαρίαν,— καί μή υπαρχόν
των razzias δέν υπάρχει πλέον έμπόοευμα 
άνθρώπων r  άλλους είδους! Ά λλά  ή σπά- 
νις τώναίχμαλώτων συντελεί πρό, ΰψωσιν 
τές  τ ιμές των. Είναι καί αΰτό μία ά- 
ποζημίωσις, πλοίαρχε! Γνωρίζω, έκ κά- 
λης πηγές , ότι τήν στιγμήν ταύτην εί
ναι έλλειψις δούλων είς τάς άγοράς τές 
Άφρικές καί θά τοΰς μεταπωλήσωΐΛεν 
είς συμφέρουσαν τιμήν »

—  «Έστω/» άπήντησεν ό Στάρκος. 
«Είνε όλα έτοιμα καί δύνασαι νά έπιβι- 
βασθης έπί τές  Καρύστας;»

—  «Ναί, καί τίποτε δέν με κρατεί πλέ
ον έδώ .»

«Καλά, Σκόπελε. Εντός 8 ή 10 η
μερών, τό άργότερον, τό πλ,οϊον τό όποι
ον θά σταλη κατεσπευσμένως έκ Σκαρ- 
πάντου (2 ’2), θά ελθνι νά παρζλάβη τό 
φοοτίον τοϋτο. Θά παραδοθέ άνευ δυ
σκολίας ; ο

— «Εννοείται.αΰτό είναι έντελώς <?υμ- 
πεφωνημένον,» άπήντησεν ό Σκόπελος, 
άφ’ οϋ όμως γίν·/) ή έξόφλησις. Θά έπι- 
στ·/ί λ,οιπόν ή ανάγκη νά γίν/) πρότερον 
συνεννόησις μετάτοϋ τραπεζίτου Έλιζούν- 
δου ΐνα παραδεχθη τά γραμμάτιά μας. 
Ή  ύπογραφή του είναι ισχυρά καί ό πασ-

( 2 1 )  R a z z i a ,  λ έ ξ ι ς  άραβι·/.ή ση α αάν ουα α:  ί ’. α ρ π α γ ή ,  
λ ί η λ ι σ ί ι .  X .  Μ .

( 2 2 )  Κ ά ρ π α θ ο ; :  μ ι χ ρ ί  έ π ι μ ή χ η ς  νηοος μ έν η  ε'ν 
τι~> όαωνύα(.> π ε λ ά γ ε ι  πρός Α .  τη ς  Κ ρ ή τ η ς .  Σ . Μ .
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αίτιον οπερ μέ ?<pspsv ένταΰθα καί είς τό 
όποιον έφιστώ ήδη τήν προσοχήν σου. — 
Έπόμνυμι τήν πατρίδα ώς ευγενής, αυτη 
μόνη θέλει ώφεληθή έκ τών γενησομένων 
ανακαλύψεων, καθότι γνωρίζω τήν φιλο
πατρίαν σου. Ά λ λ ά  καί οί τελευταίοι 
λόγοι τοΰ θνήσκοντος πατρός μου ένετυ- 
πώθησαν άνεξαλείπτως έν τή μνήμν) μο j :

« Π ή γ  α ι ν ε, υ ι έ  μ ο υ ,  κ α ί  ε υ 
ε ρ γ έ τ η σ α ν  ΐ τ , ν  π α τ ρ ί δ α  
σ ο υ  ! ........»

‘Η πεποίθησίς σου, ’Ιάκωβε, διέκοψε 
τότε ό Φραγκίσκος, μοί εμπνέει πεποίθη- 
σιν. Ή δη  είμαι έτοιμος νά σέ βοηθήσω, 
νά σέ συνοδεύσω δέ καί έγώ έν τ·7) κατά 
τόν ’Ώλενον εκδρομή σου.

Τόν Μα' ϊον τοΰ αΰτοΰ ?τους τρεις 4ν- 
δρες διηυθ νοντο πρός τόν ’Ώλενον μέσω 
βαθύσκιων όδών έπιβαίνοντες θυυ,οειδών 
ίππων. ‘Ο Ή λ ιο ς ’ επεμπε τάς τελευταίας 
του ακτίνας,δτε μετά δίωρον έ'τι πορείαν 
έστησαν αί'φν·/ις έν μέσω μαγευτικοΰ το- 
πείου, κάμψαντες παρακείμενον βράχον.

-  Εδώ πρέπει νά γίνε, είπε τότε ό 
Ιάκωβος θέσας αυτομάτως την γεΧαχ  έν 

τώ  θυλακίω καί έξαγαγών τά  γνωστά 
ημΐν φύλλα τοΰ χάρτου, έδώ φύεται, ί -  
πανέλαβεν έντόνως, π λ ’όξας τήν γήν διά 
τοΰ ποδός,— ίδοΰ ή περιγραφή !

Ητο ή δεκάτη ώρα χλιαράς νυκτός 
τοΰ Μαίου. Έν τ·7\ νεκρική σιγή τής νυ
κτός καί τίίς έρήμου, ύπό τό διακοπτό- 
μενον ένίοτε ΰπό μικρών βαθυκυάνων νε- 
φυδρίων ώχοόν της σελήνής φώς οΐ τοεΐς 
Ενετοί περιέμενον μετά καταφανοΰς α 

νυπομονησίας. ‘Η ώρα ήγγιζε καί ή 
προ σδο/,ίκ καθίστατο ζωηροτέρα- τό Φ υ -  

τόν άνέθαλεν ακριβώς τό Μ,εσονύκτιον. Τό 
μεοος άνωρύχθ·/] καί ύπερμεγέθνις ρίζα έ
ξήχθη στίλβουσα, ό πολύτιμος θησαυρός.

Εντεΰθεν έξηγεΐται ό αμύθητος πλοΰ- 
τος καί τά  πολλά καί φοβερά τών Ε νε 
τών φρούρια.

‘Ο Ιάκωβος, κατά τήν παράδοσιν, η 
το εις εκ τών άρχηγών τών Ενετών.

Ε π α ν ο χ ω ρ ίτη ι;.

i m m  Μ  ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ
  -  -

"Οπως δ,0·7ί μεγαλειτέρα έπέ*τασις είς 
τό Τερματικόν έμπόριον, πρόκειται· νά 
διοργανωθ·?, ϊκ^εϊΐς έντός άτμοπλοίου 
μέλλοντος νά περιπλεύσν) τήν γήν έ ντ !.ς 
δύο έτών.

Πρός κατασκευήν τοΰ άτμοπλοίσυ τού
του συνελέγησαν μέ/ρι τοΰδϊ 5 έκατομ- 
μύρια. Θκ όνομασθ'7) οΑΰτοκράτωρ Γου- 
λιέλμοςΐ'. Ο λιμένες δέ, τους οποίους θά 
έπισχ,εφθή είνε οί έξ’Τίς.

Κοπεγχάγης, Κρονστάνδης, Στοκχόλ
μης, Γοθεμβούργης, Ροτερδάμης, Ά μ -  
βέρσης, Β'.στώνης, Νέας ;Τόρκης Φιλα- 
δελφίας. Βαλτιμόρης, Νέας ’Ορλεάνης, 
Βερακρούζ/,ς, Άβανας, Ααγουϊάοας, Βά
γ ιας , Ρίου-Ίανείρου, Σάντο-Μοντεβι- 
δέου, Β υένος Λύρες, Βαλδιβίας, Βολπα- 
ραίζου, Καλλάο, Γουατεμμάλας, Μαζα- 
νίλλας, ‘ Λγ. Φραγκίσκου, ‘Υωκοχάμας, 
Ναζασάκης, Χογγ-Κόγγ, Βόγκοη, Σιγ- 
γαπόρης, Καλκούτας, Βομβάης, Μάδρας, 
Κολόμβου, Βατάβιας, Πόρτου Ά δελα ί-  
δος, Μελβούρνης. Σύδνεΰ, Κάπσταδ, Τα- 
μοτάβας, Ζανζιβάρης, Ά δ εν ,  Σουέζ, 
Π^ρτ-Σάΐδ. Ίάφφας (Ιεροσολύμων), Βεϋ- 
ροΰτ (Δαμασκοΰ), Σμύον/ις, Κωνσταντι
νουπόλεως, Όδησσοΰ ΙΙειρκιώς, Τεργέ
στης. Μεσσήνης, Παλέρμου, Νεαπόλεως, 
Σ ιβ ιταβέκ ιας, ‘Γενούης, Βαρκελώνης, 
Μαλάγας. Τανζέρ, ν.αί Λισβώνος, όπόθεν 
θέλει έπιστρέψει είς Άμβοΰργον, είς τό 
μέρος δηλαδή έκ τοΰ οποίου θέλει έκκι- 
νήσει.

Τό πρός κατασκευήν τοΰ ρηθέντος ά- 
«τμοπλοιου σχέδια είσίν έν τω  περαιοΰ- 
σθαι Αί διάμετροί του θά ήνε: μήκους 
μέτρα 172 ;  πλάτους 21.

Τό άτμόπλοιον τοΰιο θά ήνε τό μεγα- 
λείτεοον έξ ολων δσα μέχρι σήμερον ?κα 
μον τόν γΰρο·' τοΰ κόσμου. Πιθανώς ή 
περιοδεία του θέλει αρχίσει κατά τόν ’lot* 
νουάριον τοΰ 1890.

Ιω ν ,



H ΕΠΑΝΟΔΟΣ T O T  ΙΤ Α Ν Λ Ε Τ

Οΐ άναγνώσταί μας ενθυμούνται βε” 
βαίως την συγκίνησιν, ην προυξένησεν είς 
σύμπαντα τόν πεπολιτισμένον κόσαον ή 
παρατεταμμένη έξαφάνισι; τοΰ Στάνλεύ- 
τάς θορυβωδώς διασπειρομένας αλλεπαλ
λήλους πεοΐ της τύχης του φήμας, τάς 
σχεδόν θετικάς ειδήσεις ότέ μεν κερί τοΰ 
θανάτου του. ότέ δέ περί τής μετά τοΰ 
Εμίν-πασσόί συλλήψεώς του ύπό τών 
μαδχιστών· τέλος παρά πάσας τάς δυ
σοίωνους ταύτας φήμας, την διαβεβαίω
σήν ότι ό περιώνυμος ούτος έξερευνητής 
εΰρίσκεται ζών καί ελεύθερος καί ότι έν 
τός ολίγου θέλει γνωστοποιήσει την Ικ 
βασιν τής ό'σον περιπετειώδους, τόσον 
καί πεοιεργοτάτης έκστρατείας του. Σή 
μερον βεβαιοΰται διά τοΰ θετικοτέοου 
τρόπου ότι την 28 Αΰγούστου παρελθόντος 
έτους εΰρίσκετο έν τη νήσω Bugailgeta, 
όπόθεν άπηύθυνεν άξιοσημείωτον έκθεσιν 
είς τό έν ταΐς ‘Ηνωμέναις Πολιτείας ώρ- 
γανισμένον κομητάτον, ζητών έπικουρίαν 
δια τον Εμιν-Βέην. ‘Ο Στάνλεύ, όστις 
έπί τοΰ παρόντος κατά πάσαν πιθανότη
τα  εΰρίσκεται έκτος κινδύνου, άφηγεΐται 
εν τη έκθέσει έκείνη τά  κατά τήν δοα 
ματινήν πορείαν του έν τϊΐ λίμνη τής 
Νυάνζης, ένθα έπάλαισε κα τ ’ ανυπολογί
στων δυσχερειών. ’Αναχωρήσας έ ξ Υ  a ill - 
boaya. τήν 28 Ιουνίου 1887 μετά 389 
αξιωματικών είχεν ήδη μέχρι τής 18 
Σεπτεμβρίου άπολέσει 66 άνδρας έκ τής 
έρημώσεως καί έξ ασθενειών, διότι ήναγ- 
κάσθη νά διέλθη στίφο, άγριων,τούς όποι
ους μόλις μετά οκτώ ημέρας διεξέφυγε, 
άφοΰ έπάλαισεν είς πολυαρίθμους συγ
κρούσεις μετά τώ ι αυτοχθόνων. ’Ολίγον 
χρόνον μετεπειτα ό ά ιθμΐς τών άνδρών i 
έμειώθη κατά πεντήκοντα πέντε. «Ή μ ε-  
θα. γράφει, ήναγκασμένοι νά τρεφώμεθκ 
μέ άγριους καρπούς, καί οί άνδρες μας ή 
σαν έντελώς γυμνοί, έξησθενημμένοι ΰπό 
Τής πείνης καί όμοιοι προς σκελετούς.»

Τήν 29 ’Απριλίου τοΰ 1888, ήδυνήθη νά 
συγκοινωνήση πρός τόν Έμίν καί έμεινε 
μετ αύτοΰ μέχρι τής 25 Μαίου. ιΟ Έ 
μίν διεκήρυξεν είς αυτόν ότι έπεθύμει νά 
μείνη είς τήν θέσιν του, ά λλ ’ ότι έάν 
έγκατέλειπε τήν χώραν, 8 .000  άνδρες θά 
τόν ή/.ολούθουν. Είς τούς άναγνώστας 
ήμών θέλομεν καθιστεί γνωστήν πάσαν 
περί τοΰ δαιμόνιου τούτου περιηγητοΰ 
νέαν είδησιν.

------ CCejOM»------------

ΓΙΓΑΝΤΕΙΟΝ ΛΑΧΕίΟΝ

Τό κομητάτον τής έν Παρισίοις Έκθέ
σεως θαυμασίαν έπενόησε μέθοδον πρός 
αύξησιν τών δημοσίων εσόδων.

Κατ’ άρχάς συμφωνία είχεν έπιτευχθη 
μεταξύ τοΰ Κράτους, τής πόλεως τών 
Παρισίων καί ασφαλιστικού τίνος Συνδι
κάτου, όπως μερισθώσι τήν ζημίαν ή τά 
κέρδη τής Έκθέσεως. Τά έξοδα είχον ύ- 
πολογισθή είς 43 ,000 ,000  φράγκα· έκ 
τούτων τό μέν Κράτος καί ή πόλις τών 
Παρισίων θά ήγγυώντο διά 25 έκατομ- 
μύ ;ια , τό δέ Συνδικάτον θά ηΰθύνετο 
διά τά  έπίλοιπα 18.

Τό κομητάτον τής Έκθέσεως ύπέβαλ- 
λεν ήδη νέαν πρότασιν, ό δέ πρωθυπουρ
γός κ. Τιράρ είσήγαγεν ΰπό τήν ψήφον 
τοΰ Νομοθετικού Σώματος τό οίκεΐονΝο- 
μοσχέδιον. Συμφώνως προς τό νέον τοΰτο 
σχέδιον πρόκειται νά έκδοθώσιν 1,200 
ΟθΟ μετοχαί εις τήν τιμήν τών 25 
φράγκων έκαστη, δίδουσαι ούτως κεφά
λαιο·/ 30 ,000 ,000  φράγκων. Είς έκάστην 
τών μετοχών τούτων θίλουσι προσκολ- 
ληθή 25 άδειαι εισόδου είς τήν Έκθεσιν 
τάς οποίας ό μέτοχος δύναταί είτε προ- 
σωπικώς νά μεταχειρισθη, είτε άλλως 
πως νά διάθεση.

‘Ο μέτοχος θά ύπετίθετο, ούτως, ότι 
ήθελε λάβει έκ νέου πλήρη τήν άςίαν 
τοΰ κτήματός του, άλλ ’ έκάστη μετοχή

έ'χει πρόσθετον καί τοΰτο το πλεονέκτη
μα, ότι θέλϊΐ λάβει μέρος είς 81 κληρώ
σεις, μέ κέρδη τών όποιων ή ποσότης έν- 
δέχειται νά άνέλθη ίίς 4 ,000 ,000  φράγ
κα. Αί 6 πρώται έκκυβεύσεις θά λάβωσι 
χο'ιραν όιαρκούσης τής Έκθέσεως, τήν 
τελευταίαν ήμέραν έκάστου τών εξ μη
νών, Μαίου. Ιουνίου, Ιουλίου, Αύγού- 
του Σεμτεμβρίου καί ’Οκτωβρίου. Έ 
καστη τών πρώτων 5 κληρώσεων θά πε- 
ριλαμβάνη: εν κέρδος έξ 100,000 φράγ
κων, έτερον έκ 10,000 φρ. δέκα έκ 1, 00 
καί εκατόν έξ 100 φρχγκων.

Ή  τήν 31ην ’Οκτωβρίου γενησομένη 
έ'κτη έκκύβευσις, θά έχη !ν κέρδος έκ 50 
000 φρ. δύο έκ 10.000 φρ. δέκα έκ 1, 
0 0 ) /.αί διακόσια έξ 100 φράγκων. Με
τά ταΰτα  άπαξ μόνον τοΰ έ'τους έπί 75 
έτη θέλει λαμβάνει χώραν μία κλήοωσις, 
ής τά  κέρδη θέλουσι ποικίλει άπό 50, 
000 μέχρι 100 φράγκων.

ΪΨΟΣ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ή δη  ότε ό Πύργος τοΰ ’Έϊφφελ ποοσ- 
ελκύέι τόν θαυμασμόν σύμπαντος τοΰ 
πεπ λιτισμένου κόσμου, δέν κρίνομεν άπο 
σκοπού νά παραθέσωμεν ώδε τό υψος τ ι-  
νών έκ τών μεγαλειτέρων κτιρίων τοΰ 
κόσμου.

Πόδες
Γΐίζης, Πύργος 179
Βαλτιμόρης, Μνημεΐον Βασιγ'κτώνος 2 ! 0
Μοντρήλ, Μητρόπολις 220
ΒοστώνΙ/.ς, Μνημεΐον B inker  Hill 221
Μοντρήλ, ’Αγγλική Μητρόπολις 224
Παρισίων, Παναγίας ναός 224
Βολωνίας. Πύργος 272
Καίρου, Μιναρές Σουλτάνου Χασσάν 280
Νέας Ύόρκη;, Ναός ‘Αγ. Τριάδος 284
Φλωρεντίας, Κωδωνοστάσιον 292
Λίγκολν, Μητρόπολις 300
Βασιγκτώνος, Καπιτόλιον 307
Βενετίας. Κωδωνοστάσιον 322

ΝέαςΎόρκης,Μητρόπολ.1Αγ*ΙΙατρικ. 330
Ουτρέχτης. Μητρόπολ. (άρχικώς 364) 338 
Φλωρεντίας, Μητρόπολις 352
Μιλάνου, Μητρόπολις* 355
Λονδίνου, ‘Αγ. Ιΐαΰλος 365
Βροΰσσελς, Δημαρχεΐον 370
Λυβέκης, Μητρόπολις 395
Antwerp, » . 402
Άμιένης, » 422
’Αμβού ργου, ‘Αγ. Μιχαήλ 428
Λανδσότ, ‘Αγ. Μαρτίνος 435
Καίρου, Πυραμίς Σεφοέν 446
Βιέννης, Ά γ .  Στέφανος 449
Κα ρου, Πυραμίς Σεόψ (άρχικώς 480) 4 50 
‘Ρώμης, Αγ. Πέτρος 455
‘Ρουένης, Παναγία 465
Στρκσρβούργου, Μητρόπολις 468
‘Αμβούργου 'Α γ. Νικόλαος 47,}
Κολονίας, Μητρόπολις 511
Βασιγκτώνος Μνημεΐον 555
Παρισίων, Ι Ι ύ ,ο γ ο ς  " Ε ϊφ φ ε λ  9θΟ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ
Ι Α ' .  ΚΙρος τούς άγρότας.

Έκαστος φιλοτ ιμ ε ΐ ΐα ι  ν’ άντικατα·» 
στήση τήν άπλότητα διά τής πολυτελεί- 
ας. ‘Ο χωρικός ονειροπολεί διά τόν υιόν 
του πλούτη καί τιμάς δέν παύει νά έρε- 
θίζη τήν νεανικήν του απληστίαν έπ·.δει- 
κνύων αύτώ γελόεσσαν πλήν απατηλήν 
εικόνα τών άπολαύσεων τοΰ κόσμου. ’Ό - 
χι, δέν θέλε·, ό αγαπητός του υιός νά 
μοχθήση μετ’ αύτοΰ έν τοϊς άγροΐς· δέν 
βλέπει τήν ώραν νά τόν άποστείλη είς 
την πολιν, ενθα νομίζει ότι τόν αναμέ
νει ή τύχη. ’Απεφάσισε νά τόν κάμη πο
λίτην, έμπορον, δικηγόοον.

’Αγ'αθέ άγοότα, οΐας θλίψεις τ φ  προε
τοιμάζεις/ Τό τέκνον αύτό, όπερ τη έπι- 
θυμί^ σου, έχασε τήν ένθύμησιν τής κα- 
λύβη ; του, θά καταστ-J λίαν δυστυχής



άν άναγκασθ'/ι νά λησμονήστρ καί τους 
γονείς του ! __

Άγρόται. αποφεύγετε νά παοαδίδεσθε 
εις τους κόλπους της πόλεως. Μείνατε, 
ΰπό ττ,ν άγροϊκόν σας στέγην. Κα- 
ταγίνεσΟε δι’ έργασίας έπιμελοΰς, δ ια 
γωγές  χρηστής ν’ αύξήσητε την πζοα- 
γωγήν τώγ γαιών σας. Οίκεΐτε μακράν 
τ-75ς τύρβης κ α ί  τής ακολασίας· άφετε τά 
Ονειρα κ α ί  τάς χίμαιρας τοΰ βίου διά 
τους έχοντας αύτήν καί μόνην τήν απο
στολήν έν τω κόσμιρ, καϊ άρκεϊσθε νά έ- 
ξωραίζητε τήν μικραν τν ς̂ γής γωνίαν, 
ην ή άγαθ ίτης τοϋ Πλάστου σάς έδώ- 
ρησε !

Ι Ε ' .  ‘ Ο  Ά ρ α ψ  καί ή ϊππος του

ΓΙαροιμιώδης είναι ή στοργή τών Α
ράβων πρό{* τά  ζώά των. Τό έξής ανέκ
δοτον άφηγεϊται ό μέγας Saint-P ierre:

Πτωχός τις Άραψ είχε μόνην περιου
σίαν ώραιοτάτην τ ινα  ΐππον· ό έν ΙΙόρτ- 
Σαίτ πρόξενος τ/ίς Γαλλίας τώ προέτεινε 
νά τήν άγοράσν) σκοπεύων νά τήν άπο- 
στείλνι είς Γαλλίαν ‘Ο ”Λοαψ μετά π ο λ 
λούς δισταγμούς, ΰπήκων είς τήν άναγ 
κην, τό παραδέχθη ζητήσας ομως ΰπέρ- 
ογκον τιμήν. ‘Ο πρόξενος κατένευσε καί 
δτε μετά μικρόν έπανήλθεν ό Άραψ έπί 
%ής ΐππου, τώ έμετρησε τό τίμημα. Ά λ λ ’ 
έκεΐνος αφιππεύει, παρατηρεί τόν άργυ
ρον, ρίπτει είτα τό βλέμμα έπί τής ϊπ  
που του, στενάζει καί τνί λ έ γ ε ι :  «Εις
» ποιον μέλλω νά σέ πωλήσω; είς τούς 
» Ε ρωπαίους οΐτινες θά σέ δενωσι, Οά 
» σέ κτυπώσι, Οά οέ καταστήσωσι δυ
ο στυχή· έπά\ιελθε μετ’ έμοΰ, άγαπημέ- 
* νη μου, γαζέλλα μου! έ'σο ή χα?£ τών 
» τέκνων μου!» Και καταλιπών τά  χρή
ματα, ιππεύει καί αναλαμβάνει τήν όδόν 
τής έρήμου.

125Τ'. 35υμ.βο\>λαε κ*ς οκεψεts.

—  ‘Υπάρχουσι δύο άνθρωποι μεθ’ ών 
σάς συμβουλεύω νά μή συνδέσητε χρη-

ματικάς σβέσεις: ό φ ί λ ο ς  σας καί ό
έ χ θ ρ ό ς σας.

—  Έργάζου νυχθημερόν οπωςάποκτή- 
σ·/)ς πείραν, θά σοι χρησιμεύσνι θάττον ή
βράδιον διά νά βλέπνις τά σφάλματα........
τών άλλων.

Θά ΰπχογ' ί ι  πάντοτε κάτι τ ι  νέον 
νά λεγωμεν περί τών γυναικών, έν οσω 
μία «ξ αύτών μένει επί τής γής

—  Ά πό  κτίσεως κόσμου τό έ'νδυμα 
πολάκις μετεβλήθη, ή γυνή μένει οΐα έ- 
πλάσθη.

—  ‘Ο άνθοωπος ουδέποτε είναι εύτυ- 
/ής. Ενθυμείτα ι OTt ΰπήρξεν ή έλπιζει 
νά γίνν). Ιδού ή αλήθεια.

—  Ή  φιλία ζή διά τών τόκων, ό ερως 
τρώγει τό κεφάλα ον.

I X '  Α ί τ ί χ  γ ί ιχ ο \ ) .
Κάρολος 5 Θ', ήρώτα ήμέραν τινα τόν 

ποιητήν Αόρατον διατ ί, άφ’ ού άπεστρέ- 
φετο τόσον τάς γυναίκας, ήλθίν έν τού- 
τοις καί είς δεύτερον γάμον.

—  «Ποιητική άδεια, Μεγ«ςλειότατε/» 
άπήντησεν ό ποιητής.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ: Σελ. 288, στλ. Ιγι, 
στχ. 7ω· γράφε υψους.

— Σελ ν 9 4 , στλ. 2α, στ γ .  3ω γρΟ: 
2 0 . —

— Σελ. 3 J 1, στλ. 2α, στχ 29φ· γρφ: 
έν μέσω τοϋ.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

κ. Ε. Δ. Πύργον: ’Επιστολή έλήφθη,
εύχαριστοΰμεν δι’ ένεργείας σας.— κ. Έ πα- 
νο^ωρίτην. ’Ενταύθα: Καί ήμεϊς άναμνη- 
σΟεντες τών λόγων τοΰ Ταλλ.εϋράνδ έπρά- 
ξαμεν ώς έδει. Σας συνιστώμεν νά μή 
παύσητε έργαζόμενος,άποφεύγοντες ό’μως, 
δσω τό δυνατόν,τό έπιτετηδευμένον υφος. 
Δέ/θητε τά  φιλικά μας συγχαρητήρια.—  
κ. Γ. Γρ. Ένταΰθα: Ά ατάλληλον διά 
τήν «Χλόην».— κ.κ. Σ. Ζ. I, Γ. καί Γ.Π. 
Αθήνας. Συνδρομαί έλήφθησαν. εύχαρι- 
στοϋμεν —


