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Άρ. 73.

Κυπριακοί ’Αρχαιότητες. — 'Ημερολόγιον τοΰ είς άνω Αίγυ
πτον ταξειδίου κατά τδ έτος 1868 (συνέχεια). — Γεώργιος 
Ζαρίφης. — θρήνος έπί τού τάφου τής Λουκίας Σ. Καρα- 
θεοδωρή. — Πικρά ή αλήθεια. Διήγημα. — 'Η Αυγή. — 
Ποίησις· Α’. Είς τήν εικόνα τοΰ θανάτου τοΰ Σαρδαναπάλου. 
Β'. Άπδ Λειψίας είς Βαγδάτιον. — '0 καπετάν Γιάννης. 
Διήγημα (συνέχεια). — Ό μέγας δοΰξ] Κωνσταντίνος τής 
'Ρωσίιας καί ή σύζυγος αύτοΰ. — 'Η έν Μαγκεστρία εορτή.
— Ή βασιλική έορτή έν Ίασίω. — Αινίγματα καί λύσεις.
— Γ ρομματοκιβώτιον................................................................

Άρ. 74.
'Η μονή Κίκου έν Κύπρφ.— ’Απόσπασμα έκ τών περιηγή

σεων τοΰ Πυθαγόρα. — Τδ βάθος τής θαλάσσης. — Λάμπρος 
Φωτιάδης. — ΤΙ Πομπηία άναζήσασα. — Πικρά ή άλήθεια. 
Διήγημα (τέλος). — Ημερολόγιον τοΰ είς άνω Αίγυπτον 
ταξειδίου κατά τδ έτος 1868 (συνέχεια). — 'Η αλιεία τών 
σκόμβρων. — '0 Κα,μβύσης έν Αίγύπτω. — '0 καπετάν Γιάν
νης. Διήγημα (συνέχεια). — Κυπριακαί άρχαιότητες. — 
Βιβλιογραφικά. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις . .

Αρ. 7·>.
Τδ στενόν τών Θερμοπυλών. — Απόσπασμα έκ τών περιηγή

σεων τοΰ Πυθαγόρα (συνέχεια). — Ί’ινά περί λουτρών. — 
'Η Κορδηλία. — Κυπριακοί άρχαιότητες (τέλος). — Τδ βό
ρειον Άκρωτήριον. — '0 Ξέρξης κατά τήν έν Σαλαμΐνι μά
χην. — Ό καπετάν Γιάννης. Διήγημα (τέλος). — Επί
γραμμα εις Γ. Ζαρίφην. — Γψ φιλέλληνι Γλάδστωνι έπί 
τη γενεθλίω αύτοΰ έορτή. Ποίησις. — Τδ έν Βραΐλα Έλλ. 
Έκπαιδευτήριον. — Σόφια Κοβαλέβσκη. — Περί λύσσης. — 
Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις...........................................

Άρ. 76.
Ή Οίτη. — ’Απόσπασμα έκ τών περιηγήσεων τοΰ Πυθαγόρα 

(τέλος). — Ή παγίς τών Αμερικανικών κροκοδείλων έν 
Φλωρίδι. — Τδ βασανιστήριον τοΰ Λέβητος εν 'Ισπανία. 
(Caldaria.) — Ό ζωγράφος 'Ρίχτερ καί τά έργα αύτοΰ. — 
Τδ Μονακό ώς έπικίνδυνον Έλδοράδο. — Ποίησις. ’Αναμνή
σεις. — Ό ποιητής Τέννυσον. — Βιβλιογραφικά. — Διά
φορα. — Αινίγματα και λύσεις................................................

Άρ. 77.
Τδ Κορακολιθάρι. — Σχέσεις τοΰ Βυζαντινού κράτους πρδς τάς 

Δακορωμουνικάς ιδία φυλάς. Ιστορική μελέτη ΰπδ Σ. 
Κρητικού. — Ό Ειρηναίος θείρσιος καί ή γενέθλιας αύτοΰ 
έορτή έν Μονάχη). — Ό Ναύαρχος Μιαούλης. — Ποίησις· 
Είς ’Απούσαν. Τή ήρωίδι νήσω ' ί ορα. — Περί τής έν ’Αγ
γλία εΰρεθείαης Έλλην. έπιγραφής. — Ό σιδηρόδρομος μεταξύ 
Παρισίων καί Κωνσταντινουπόλεως. — '0 Πενθεύς καταδιω- 
κόμενος ΰπδ τών Μαινάδων. — Τδ Μονακό ώς έπικίνδυνον 
Έλδοράδο (τέλος). — Δανεισταί προξενηταί. Πολωνικόν 
Διήγημα. — '0 διάδοχος τού 'Ολλανδικού θρόνου. — Βι
βλιογραφικά. — Οικονομική Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — 
Αινίγματα καί λύσεις................................................................

Άρ. 78.
Ή Κέρκυρα. — Σχέσεις τοΰ Βυζαντινού κράτους πρδς τάς Δακο

ρωμουνικάς ίδια φυλάς. 'Ιστορική μελέτη ΰπδ Σ. Κρητικού (τέ
λος).— ΤΙ διάδοχος τοΰ 'Ολλανδικού θρόνου. — Δανεισταί 
προξενηταί. Πολωνικόν Διήγημα (συνέχεια).— Ποίησις· Είς 
τήν Λουιζα μου. — Μπέσα. — Φεΰ! πάλλει. — Μνημεϊον 
’Αθανασίου Ζάππα. — 'Η Κορδόβα. — 'Η έορτή τού Συνδέ
σμου τών Γερμανών σκοπευτών. — Διάφορα. — Αινίγματα 
καί λύσεις.....................................................................................

Άρ. 79.
’Αρχαία πύλη τής Μεσσήνης. — Περί τής νοημοσύνης τής γυ- 

ναίκος, κ. τ. λ. — Ή θεοδώρα, ΰπδ Κλέωνος 'Ραγκαβή. — 
Κινεζικόν τεϊοπωλεϊον έν Άγιιρ Φραγκισκφ. — Ή σύζυγος 
τοΰ ναύτου. — Δανεισταί προξενηταί. Πολωνικόν Διήγημα 
(συνέχεια). — Είς τούς ναύτας τού Ναυάρχου Μιαούλη. — 
01 δύο Αμερικανοί ναννοι. — Η ίσατις ή κυανή άλώπηξ. — 
Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον . 

Άρ. 80.
Άρίων ό Μεθυμναΐος. — ΙΙερί τής νοημοσύνης τής γυναικός, 

κ. τ. λ. (συνέχειας.—'11 ’Ιουλία Ρεκαμιέ. — Αί θριαμβευ
τικά! πύλαι τών 'Ρωμαίων. — '0 έν Παρισίοις τάφος Να- 
πολέοντος του ΑΖ. — Ή Κορώνη. — Ή κιθαρίστρια. — 
Δανεισταί προξενηταί. Πολωνικόν Διήγημα (συνέχεια). — Ό 
πύργος τού Λονδίνου. — Εκδρομή είς τδ δρος Brocken. — 
Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις...........................................

Άρ. 81.
Ό κοιλάς τοΰ ’Αλφειού. — Περί τής νοημοσύνης τής γυναι- 

κός, κ. τ. λ. (συνέχεια). — Ό πύργος τού Λονδίνου (τέλος). 
Ή έν Πέστη έλληνική τών δρθοδόξων Εκκλησία. — Ποίη- 
σις. I δ μικρό περιστεράκι. — Εκδρομή είς τδ δρος Brocken 
(τέλος). — ΤΙ σύζυγος τοΰ ληστοΰ. — Δανεισταί προξενηταί. 
Πολωνικόν Διήγημα (συνέχεια). — Τδ νέον ’ Αερόστατον.— 
'Η εν Varzin συνέντευξις. — Βιβλιογραφικά. — Οικονομική 
Έπιθεώρησις. — Μουσικόν διαγώνισμα. — Διάφορα. — 
Αινίγματα καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον......................
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Άρ. 82.

Οί "Ελληνες ναύται. — Ή έν Πέστη ελληνική τών δρθοδόξων 
. Εκκλησία (συνέχεια). — Περί τής νοημοσύνης τής γυναικός, 

κ. τ. λ. (τέλος). — Ό ποιητής. Εμμανουήλ Geibel ώς 
φιλέλλην. — Τδ άκριοτήριον τής Λευκάδας. — Ή έν Όδησσώ 
έκτη Αρχαιολογική Σύνοδος. — Τδ έθνικδν μνημεϊον τής 
Ιταλίας. — 'Η Θήρα τής φώκης. — Δανεισταί προξενηταί. 
Πολωνικόν Διήγημα (τέλος). — Τά μεταλλικά υδατα του 
Karlsbad. — βιβλιογραφικά. — Διάφορα. — Αινίγματα καί 
λύσεις................................................................................................
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Άρ. 83.
Τδ χωρίον Βουδουνίστα. — 'Η έν Πέστη έλληνική τών δρθο- 

δόξων ’Εκκλησία (τέλος). — Τά μεταλλικά ΰδατα τοΰ Karls
bad (συνέχεια). — Πέτρος Βράϊλας Άρμένης. — Ποίησις· 
"Εφυγες. — Τδ ριπίδι της.— 01 έκ τοΰ οικου Μαυροκορδάτων 
ήγεμονεύσαντες έν Μολδοβλαχία εξ 'Ηγεμόνες. — Ό ναός 
τοΰ Διδς έν Νεμέα. — Πολλαπλασιασμός τών συγγραμμάτων 
παρά τοΐς άρχαίοις 'Ρωμαίοις. — Έν τή στήλη τών ειδο
ποιήσεων. Διήγημα. — Έκ τής χώρας τής σισύρας. — 
Οικονομική Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Αινίγματα καί 
λύσεις................................................................................................

Άρ. 84.
’Ερείπια Βυζαντινής’Εκκλησίας παρά τήν "Ηλιδα. — Έκ τών 

τοΰ Schiller. Τδ ασμα τοΰ Κώδωνος. — At Ιράπεζαι κατά 
τήν αρχαιότητα. — Ό Λουδοβίκος Pasteur. — 1 δ βασιλι
κόν μέγαρον τοΰ Christiansborg έν Κοπενάγη. — Οί έκ τοΰ 
οικου Μαυροκορδάτων ήγεμονεύσαντες έν Μολδαβλαχία ες 
Ηγεμόνες (τέλος). — Τδ έργοστάσιον τοΰ Ίωάννου Μάκαρτ 
έν Βιέννη. — Ή Μήδεια. — Τά μεταλλικά υδατα τοΰ 
Karlsbad (τέλος). — '0 Κομήτης ή Έπεισόδιον νεανίου. 
Διήγημα. — Φρ. Γ. Βέλκερος. — Βιβλιογραφικά. — Διά
φορα. — Αινίγματα και λύσεις................................................

Άρ. 85:
Τά έρείπια τής Δαυλίδος έν τή’ πεδιάδι τής Χαιρωνείας. — 

Ή έν ’Αγγλία Εκκλησιαστική Σύνοδος (Church Congress).
— Ό καθεδρικός ναδς έν Lincoln τής ’Αγγλίας. — ’Αρχαιο
λογικόν παράδοξον. — Ποίησις. — Φυσιολογικά περίεργα. Οί 
πηδηταί. — Γραψικαί Τοποθεσία! — Τά Σφακία έν Κρήτη 
και οί κάτοικοι αυτών. — Ό Κομήτης ή Έπεισόδιον νεανίου. 
Διήγημα (τέλος). — Νέα τυπωτική μηχανή. — Οικονομική 
Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις. — 
Γραμματοκιβώτιον...........................................................................

\Αρ. 86.
Ή Ελληνική άτμοημιολία Κίσσα. — Περί τής σχέσεως τών 

έπιστημών πρδς άλλήλας, και ίοίφ περί τής ΰψιστης αρχής 
αύτών. — Παρατηρήσεις τινές πρδς θεραπείαν τής χολέρας.
— Φυσιολογικά περίεργα. Οΐ πηδηταί (τέλος). — Όπιο- 
πωλεϊον έν Κίνα. — Έλεγεΐον. — Περιοδεία εις άνω Αί
γυπτον. — '0 ’Ιώβ καί οί φίλοι αύτοΰ. — Ποίησις. — Τδ 
οίκημα τών Έστιάδων (Vestales). — Έλληνες χωροφύλακες.
— 'Η πριγκήπισσα. Διήγημα. — Διάφορα. — Αινίγματα
καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον...........................................

Άρ. 87.
Ή νήσος Κύθηρα. — Περί τής σχέσεως τών έπιστημών πρδς 

άλλήλας, καί ιδία περί τής ΰψιστης άρχής αύτών (συνέχεια).
— Ν. 1. Γνιέδιτς. — Ό δρνιθόρυγχος. — 'Η ναυμαχία τής
Χίου. 'Ιστορική μελέτη. — Ποίησις. — 'Η ήγεμονίς Σοφία 
Παλαιολόγου μεταβαίνουσα εις'Ρωσσίαν.— ΤΙ πριγκήπισσα. 
Διήγημα (συνέχεια). — Τδ πυροβολικόν έν Καναδά, έν καιρω 
χειμώνος. — Περιοδεία εις άνω Αίγυπτον (συνέχεια). — 
Οικονομική Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Αινίγματα καί 
λύσεις................................................................................................

Άρ. 88.
Τά έρείπια τής ’Ολυμπίας. — Περί τής σχέσεως τών έπιστη

μών πρός άλλήλας, καί ιδία περί τής ΰψιστης άρχής αύτών 
(συνέχεια). — 'Η νήσος Κύθηρα (τέλος). — Πρόοδος έν 
’Αμερική. — 'Η ναυμαχία τής Χίου. 'Ιστορική μελέτη (τέλος).
— Τδ δρος Χέλμος. — 'Η πόλις Σεβίλλη καί τδ Άλκαζάρ.
— Ποίησις. — Ή πριγκήπισσα. Διήγημα (συνέχεια). — 
Περιοδεία εις άνω Αίγυπτον (συνέχεια). — Βιβλιογραφικά.
— Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις.....................................

Άρ. 89.
Περί τής σχέσεως τών έπιστημών πρδς άλλήλας, καί ιδία περί 

τής ΰψίστης άρχής αύτών (συνέχεια). — 'Ιστορία ένδς βιβλίου.
— Ή Στυμφαλία λίμνη. — At τελευταίοι ήμέραι μιας αυτο
κρατορίας. — Ποίησις· "Υστατον ασμα. — Ένί άστριρ. Τδ 
κΰμα. — Λουτρά καί ιαματικοί πηγαί έν τή ’Ανατολή. — 
'Η άρπαγή τής Ελένης. — Ή πριγκήπισσα. Διήγημα (συνέ
χεια). — Γνώμαι συγγραφέων. — Οί φάροι και φανοί τών 
άρχαίων. — Οί ιχθύς τών βαθέων ΰδάτων. — Βιβλιογραφικά.
— Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις.....................................

Άρ. 90.
Τδ έν Άθήναις Πανεπιστήμιον. — Περί τής σχέσεως τών έπι

στημών πρδς άλλήλας, καί ιδία περί τής ΰψίστης άρχής 
αύτών (συνέχεια). — 'Ο Θεόδωρος Βίλρωθ. — Περιοδεία είς 
άνω Αίγυπτον (τέλος). — Ποίησις· Τή άοιδίμιρ μνήμη τής
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θεώρησις. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις .... 273—288 
Άρ. 91.

Τά στενά τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου έν Άχαΐα. — Περί τή; σχέ
σεως τών έπιστημών προς άλλήλας, καί Ιδία περί τή; ύψί- 
στης άρχής αύτών (συνέχεια). — Το έν Άθήναις Πανεπι- 
στήμιον (συνέχεια). — 'II πόλις Βάρνη έν τφ Εύξείνω Πόντι;».
— ‘Η πριγκήπισσα. Διήγημα (τέλος). — Ποίησις· Βασι
λική Λ.— Τή φίλη Λευκαδία. — Ή νυμφική έσθής. — Έν 
Άβυσσινία. — '0 ζωγράφο; Βενζηόρ. — 'Η έν Δρεπάνι;» 
ναυμαχία. — 'Οπλίτη; Μεξικανός έκ τοΰ στρατού τοΰ Μοντε- 
ζούμα. — Μνημόσυνον II. Βράϊλα Άρμένη έν Κέρκυρα. — 
Οικονομική Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Αινίγματα και
λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον..................................................... 289—304

Άρ. 92.
Ή πόλις Άμάσεια έπί τοΰ Τριδος ποταμού. — Περί τής σχέ

σεως τών έπιστημών προς άλλήλας, και ιδία περί τής ύψί
στης άρχής αυτών (τέλος). — Τό έν ’Αθήναις ΙΙανεπιστήμιον 
(τέλος). — Ό ζωγράφο; Βενζηόρ (τέλος). — Τό δρο; Χιμ- 
βοράσον έν ’Αμερική. — '0 Ελληνικό; Ναός έν Βραΐλα. — 
Ποίησις· Κ“ Σ . . . Β . . . — Περί τοΰ κόσμου τών έξα- 
λειφομένων ζώων. — Οικονομική Έπιθεώρησις. — Διάφορα.
— Αινίγματα και λύσεις. — Γραμαατοκιβώτιον .... 305—320

Άρ. 93.
Ή νήσος Χίος. — Ό Υλισμός. — Τά πτηνά τών μεγάλων 

πόλεων. — Τό μνημεΐον τοΰ Φιλοπάππου έν Άθήναις. — 
Έκ τών τοΰ Λέρμοντωφ. — Φυσιολογικά περίεργα. — 'Ο

μυΐών. — Διάφορα. — Αινίγματα και λύσεις......................
Άρ. 94.

'Π νήσος Χίος (συνέχεια). — Τό έν Βουκοβίνη άρχαΐον Ελλη
νικόν Επίγραμμα. — Τό Άρσάκειον Παρθαναγωγεΐον έν 
Άθήναις. — 'Η Άκρόπολις τής Περγάμου έν τή τελειότητι 
αύτής. — Διήγησις προμήτορος. Διήγημα (τέλος). — Περί 
τοΰ κόσμου τών έξαλειφομένων ζώων. — Περί Καμπανίτου. 
— Η Μυγαλή. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις . .

Άρ. 95·
Ή νήσο; Χίο; (συνέχεια), — ’Ολίγα τινά περί τών παρά τοΐς 

άρχαίοις Έλλησι βιβλιοθηκών. — Συγκριτική περί ρινός με
λέτη (τέλος). — Περί τοΰ κόσμου τών έςαλειφομένων ζώων 
(συνέχεια). — Ποίησις· '0 στεναγμός. —Ή όρφανή. — '0 
τάφος τής βασιλίσση; Άλσηίοος. — 'Η φρικώδης νυξ. Διή
γημα. — Περιήγησις Παρισινής Κυρίας άνά τήν Κασμίρην 
τών Ινδιών. — Λυδία Πάσκωφ. — Βιβλιογραφικά. — Διά
φορα. — Αινίγματα καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον .

Άρ. 96.
Ή νήσος Χίος (συνέχεια). — Περί τοΰ κόσμου τών έξαλειφο- 

μένων ζώων (συνέχεια). — ΤΙ Λαρναξ έν Κύπρο». — Περιή- 
γησις Παρισινής Κυρίας άνά τήν Κασμίρην τών Ινδιών (συνέ
πεια). — Ποίησις· Βακχικόν. — Λήθη. — Τό ναυτικόν τής 
Ελλάδος. — Απόσπασμα έκ τοΰ Φάουστ. — Η φρικώδης 

νύξ. Διήγημα (συνέχεια). — 'Η εργασία τών σφηκών. — 
Βιβλιογραφικά. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις. — 
Γραμματοκιβώτιον..........................................................................
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι Δ'. ΤΟΜΩι ΕΙΚΟΝΩΝ.

Άρ. 73.
Κυπριακαί Αρχαιότητες. — Γεώργιος Ζαρίφης. — 'II Αύγή (τοιχο

γραφία Γουΐδου Τ’ενη). — Τό έαρ. Η πρώτη λεία. —'Ο μέγας δοΰξ 
Κωνσταντίνος καί ή πριγκήπισσα ’ Ελισάβετ τοΰ Σάξ-Άλτεμβούργου.

Άρ. 74.
Ή μονή τοΰ Κίκου. — Λάμπρος Φωτιάδης. — Έορταί έν Πομπηία.

— Ή αλιεία τών σκόμβρων έν Αμερική. — '0 Καμβύσης έν Αίγύπτφ.
— Κυπριακαί άρχαιότητες. — ’Έκτακτον παράρτημα· '0 Νικηταράς.

Άρ. 75.
Αί θερυ-οπύλαι. — ΊΙ Κορδηλία. — Ιό βόρειον Άκρωτήριον. — Ό 

Ξέρξης κατά τήν έν Σαλαμΐνι μάχην. — Σοφία Κοβαλέβσκη. — Δώρον 
τω Γλάδστωνι.

Άρ. 76.
'Η Οίτη. — ΤΙ παγίς τών κροκοδείλων έν Φλωρίδι. — '0 ζωγράφος 

Γ. 'Ρίχτερ καί τά έργα αύτοΰ. — 1 ό Μόντε Κάρλο καί τό Μονακό. —
— '0 ποιητής Τέννυσον έν τώ σπουδαστήριο» αύτοΰ.

Άρ. 77.
Τό Κορακολιθάρι. — Ό Ειρηναίος θείρσιος. — Ό Ναύαρχος Μιαού

λης. — Ή ταχεία αμαξοστοιχία (εικόνες δύο). — Ό Πενθεί»; καταδιωκό- 
μενος ύπό τών Μαινάδων. — Ό πρίγκηψ διάδοχος τής 'Ολλανδίας Αλέ
ξανδρος.

Άρ. 78.
Ή Κέρκυρα. — Η βασίλισσα τής 'Ολλανδίας καί ή διάδοχος τοΰ 

θρόνου. — 'Η εορτή τοΰ Συνδέσμου τών Γερμανών σκοπευτών. Τό σκο- 
πευτήριον. Τό σύμπλεγμα τής Γερμανίας. ΤΙ σκιάς τών βραβείων. — Τό 
μνημεΐον τοΰ Αθανασίου Ζάππα έν Λαμπόβφ τής 'Ηπείρου. — Τό μέγα 
τζαμίον έν Κορδόβη.

Άρ. 79.
ΤΙ μεγάλη πύλη τή; Μεσσήνης. — ΤΙ θεοδώρα καί ό Έκηβόλος έν 

Κυρήνη. — 'Η Ιωάννινά ίκετεύουσα τήν Άφροδίτην έν τώ Παραδείσιο 
τοΰ Ηραίου. — Κινεζικόν τεϊοπωλεΐον έν Άγιο» Φραγκίσκφ. — Ή σύζυ
γος τοΰ ναύτου. — Οί άμερικανοί νάννοι. — 'Η ίσάτις. (Κυανή άλώπηξ).

Άρ. 80.
ΤΙ Κορώνη. — 'Η Ιουλία 'Ρεκαμιέ. — 'Η θριαμβευτική άψίς του 

Τίτου. — ΤΙ θριαμβευτική άψίς τοΰ Κωνσταντίνου. — Η κιθαρίστρια. — 
Κλίμαξ, ύφ’ ήν εύρέθησαν τά οστά τών ήγεμονοπαίδων Έοουάρδου καί 
'Ριχάρδου. — 'Η πύλη τοΰ αιματηρού Πύργου. — θέσις, έν η ΐστατο τό 
ικρίωμα τής Άννης Βολένης. — 'Π πύλη τών Προδοτών. — '0 Πύργος 
τοΰ Λονδίνου. ('Εξωτερική άποψις.)

.Άρ. 81.
ΤΙ κοιλά; τοΰ Άλφειοΰ. —'Η έν Πέστη Έλληνική Εκκλησία. — II 

σύζυγος τοΰ ληστοΰ. — Ή κοιλάς τή; Τλσης. — Τό ξενοδοχεΐον " II 
λευκή ελαφος” έν Τρεζεβούργφ. — Ανατολή τοΰ ήλιου έπί τοΰ όρους 
Brocken. — Τό νέον άερόστατον. — ΤΙ έν Varzin συνέντευξις.

Άρ. 82.
"Ελληνες ναΰται. — Εμμανουήλ Geibel. — Τό άκρωτήριον τή; Λευ- 

κάδος. — 'Η Θήρα τή; φώκης. — Τό έθνικόν μνημεΐον τής Ιταλίας. — 
θέα έν Karlsbad.

Άρ. 83.
Ίο χωρίον Βουδουνίτσα. — Πέτρος Βραΐλας Άρμένης. — Ό έν Νε- 

μέφ ναός τοΰ Διός. — Αντιγραφή χειρογράφων παρά 'Ρωμαίοις. — Φόβος 
καί τρόμος. — Έν τή χώρα τής σισυρας. — Έκτακτον παράρτημα· Κ. Κα- 
νάρης.

Άρ. 84.
Έρείπια βυζαντινής Εκκλησίας παρά τήν "Ηλιδα. — Λουδοβίκος 

Pasteur. — Τό έν Κοπενάγη μέγαρον τοΰ Christiansborg. — Τό έργοστά- 
αιον τοΰ Μάκαρτ έν Βιέννη. — Ή Μήδεια. — Ή προσδοκία.

Αάλα. — ΤΙ Στυμφαλία

’Αρ. 85.
Τά έρείπια τής άρχαία; Δαυλιδος. — '0 καθεδρικός ναός έν Λι 

τής ’Αγγλίας. — Άγγεϊον άρχαΐον έκ Κυθήρων. — Οί Πηδηταί. — 
καί Τοποθεσία1., εικόνες τέσσαρες. — Παλαιαί άναμνήσεις. — Σφακιώτης.

Άρ. 86.
ΤΙ Ελληνική Άτμοημιολία Κίσσα. — Όπιοπωλεΐον έν Κίνα. — 'Ο 

ναός τοΰ Έδφοΰ. — 'Η βραχώδη; όχθη τοΰ Νείλου. — Ό Ίώδ καί οι 
φίλοι αύτοΰ. —'Έλληνες χωροφύλακες έν περιπολία. — Λάθος 'Ημερολογίου.

Άρ. 87.
'Η νήσος Κύθηρα. — Ν. 1. Γνιέδιτς. — Ό δρνιθόρυγχος. — 'Η ήγε- 

μονίς Σοφία Παλαιολόγου μεταβαίνουσα εις Έωσσίαν. — Γό πυροβολικόν 
έν Καναδά έν καιρφ χειμώνος. *— '0 πρώτος καταρράκτης τοΰ Νείλου. — 
Καφενεΐον παρά τό Άσσουάν.

Άρ. 88.
Τά έρείπια τής ’Ολυμπίας. — ’Ονειροπολήσεις. — ’Ηλεκτρική Λαμ

παδηφορία έν Νέα Ύόρκη. Τό όρος Χέλμος. — Ή Σεβίλλη καί οί 
κήποι τού Άλκαζαρ. — Παρά τήν πόλιν Μένσαν.

Άρ. 89.
Χρυσή βροχή. — ’Ενδυμασία χωρικής τοΰ

λίμνη. — II άρπαγή τής Ελένης. — Οί φάροι καί φανοί τών αρχαίων 
(εικόνες δύο). — "Εκτακτον παραρτημα· Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Άρ. 90.
Τό έν Άθήναις ΙΙανεπιστήμιον. — Θεόδωρος Βίλρωθ, καθηγητής τής 

Χειρουργίας έν Βιέννη. — Τό χωρίον Σιούτ έν τή "Ανω Αίγύπτφ. — 
Γέφυρα έπί τοΰ Σάβα ποταμού. — '0 πύργος τών κρανίων. — Ό Ροΰβενς 
έν μεσω τής οικογένειας του. — Ό τελευταίος άποχαιρετισμός.

Άρ. 91.
Ία στενά τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου. — ΤΙ πόλις Βάρνη. — Τά άνάκτορα 

τοΰ βασιλέω; Τωάννου τής Άβυσσινίας. — ’Υδροφόροι έν Άβυσσινία. — 
Τό φρούριον Άδί-Τεκλάρ έν Άβυσσινία. — 'Η οικία τού Ράς-Άλλοΰλα 
έν Άβυσσινία. — 'Οπλίτης Μεξικανός. — II έν Δρεπάνι;» ναυμαχία. — 
'Ρωμαϊκή πεντηρης.

Αρ. 92.
Ή Άμάσεια. — Δύσκολο; θέσις (είκών Γύζη). — Οί καταρράκται τής 

Τοτορίλλας έπί τοΰ όρους Χιμβοράσου. — Ό Ελληνικός Ναός έν Βραΐλα.
— '0 λυγξ καί ή άλκή. — Ινδοί Τελέμβιοι. — Τό όρος Χιμβοράσον έν 
Αμερική.

Άρ. 93.
'Η πόλις Χίος. — Τό μνημεΐον τοΰ Φιλοπάππου έν Άθήναις. — 

Θήρα Κόνδορο; έν Αμερική. — '0 Φοινίκων τής Έλχης έν 'Ισπανία. — 
Χωρική έκ τής έπαρχίας τών Καλαβρύτων. — Τό υπόγειόν Βερολΐνον. — 
Έκτακτον παράρτημα· ’Ιωάννης Κωλέττης.

Άρ. 94.
'Η νήσο; Χίος ('Η Τουρλωτή). — Τό Άρσάκειον Παρθεναγωγεΐον έν 

Άθήναις. — ΤΙ Άκρόπολις τής Περγάμου. — Περί Καμπανίτου. — 'Η 
Μυγαλή.

Άρ. 95.
'Η μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου. — Εύγενής τής Κασμίρης. — 11

νήσος Χίος (τό Βροντάδον). — Ή κεμάς. — Ό κάστωρ. — 'Η νέα μήτηΡ- 
(Είκών Κ. Κεΐζελ). — Ό τάφος τής βασιλίσσης Άλσηίοος. (Είκών Α. 
Ψεΐγερ). — Νέος Ινδός έκ Κασμίρης. — ’Ινδικός ναός έπί τοΰ Ιακτί- 
Σολιμάν. — Λυδία Πάσκωφ.

Άρ. 96.
'Η νήσος Χίος (ή Νέα Μονή). — Ή φώκη. — Ή Λάρνας,έν Κύπρο».

— '0 μαχαραγιάς μετά τών αύλικών του. — Ό Ναπολέων καί ό Goethe 
έν Έρφούρτη. — Το ναυτικόν τής Ελλάδος. — ΤΙ πόλις Σριναγάρ. — 
Αί σφήκες.



ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ



Ιίΐ'πρι«χ«ι Άρχαιύτητίι. — 'Ημερολόγιο»' τοΰ fig «ίτω Αίγυπτο»· TaiaJior χ«τ« 
τό frog 1868 (συνέχεια). — ΓίώργιυΛ· Ζκρή/ι#. — Ooifcog ΐπΐ τοΰ τάφου r i[g Aorxiag 
Σ. ΚαραώτΟιΙωρη.—"Πιχρά ή ώλήΟεια. Δ«ήχη»»«. — ΊΙ Αύ;-»;. — HobjOig· Λ'. Eig τΐ(ι· 
.'•ίχότατοΰ Οιιτάτου τοΰ Σαριίαταπάλου. I!'. ’Από Asuping fig ΒαγόάτιΟτ. — Ό χαπετΰν 
l'ldi’Mjg. Διήγτ,ιια (συνέχεια). — Ό (if)’«g ΰ'οΰί Kwwrraj’rtrog Tjjg 'I’wffffiag xai »,

!' ΑΓιί'/αατα xai Zt-tffig. — Γρ<ι;ιοατοχΐΒ»ηο)·. 
ΕΙΚΟΝΕΣ.

Κι .-τριαχαί Άρ/αιότιμ-fg. - l'.'wy/iog Ζαρίφη, — ΊΙ Α ί·;·ή (τοιχογραφία ΓουΜου 
'Pin;). — Τό έαρ. ΊΙ πρώτη λιΐα.—Ό αίγας οοΰξ ΚωΜΓήαιτΠος xai ή πριγχήπιΰιία 
’Ελισάβετ τον Σάξ-Αλτίμβοΰργου.

ΚΤΠΡΙΑΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ.
Ύπό Max Ohnefalsch-Richter.

(Μετά είκόνος, βρα σελ. 4.)

Β'.

ΑΔΩΝΙΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΖΕΥΣ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΘΗΝΑ.

Ν διαφόροις θέσεσι τής έξαιρέτου αύτοΰ 
μονογραφίας "Κύπρος” τονίζει ό Engel 
τον διηνεκή πολιτικόν καταμελισμόν 

τής νήσου, έξαιρουμένης μόνον τής βραχείας 
λαμπρας έποχής Ευαγόρα τοΰ Α'. — Έν άν- 
τιθέσει προς τοΰτο εξαιρεί τήν θρησκευτικήν 
αυτής ενότητα. Πάφος εΐνε ή θρησκευτική πρω
τεύουσα βλης τής χώρας. Έξαιροΰντες διά με
γάλην τινά έποχήν μάλλον καθαράς διατελεσάσας 
λατρείας, ώς τήν περιγραφεΐσαν λατρείαν τής 
Άρτέμιδος, βλέπομεν είς πολλούς άλλους έκφανή 
τήν έπενέργειαν τής ’Αφροδίτης, τής πρώτης 
θεότητος τής χώρας. "Οσον βέβαιον δέ εΐνε, 
δτι ή ’Αφροδίτη εν Κύπριο καταλαμβάνει τήν 
θέσιν ταύτην, δσον βέβαιον εΐνε, δτι αυτή ϊστατο 
έπί κεφαλής τοΰ κυπριακού τών θεών συστή
ματος, άλλο τόσον εΐνε βέβαιον, δτι έν τή νήσιρ 
υπήρχε πολλαπλοΰν ελληνικόν σύστημα τών 
C-ών, χωρίς ν’ άναφέρωμεν ένταΰθα άλλων θεο
τήτων μή έλληνικών ή άρχικώς μή ελλη
νικών. Μέγα πλήθος ειδώλων τής ’Αφροδίτης 
άνεσκάφησαν έν τή νήσιρ, άν καί σπανίως ωραίων. 
Φαίνεται δτι ή έπιρροή τής Άστάρτης έπί 
μακρόν διετηρεΐτο έκεϊ σημαντική. Ναοί τής 
Κουροτρόφου Αφροδίτης εΐνε συχνότατοι έν Κύ
πριο. Άνέσκαψα τοιαύτην τινά θέσιν έν Χύτροις 
(παρά τή σημερινή Κυθοέα) καί απέδειξα τήν 
υπαρξιν έτέρας παρά τό Δαλί (τή αρχαία Ίδα- 
λία). Είς δλα τά Ιερά ταΰτα είδωλα άμέσως 
φαίνεται πρό τών ύφθαλμών ή φοινικική έπιρ
ροή. Πιστός τφ θέματί μου αναζητώ ένταΰθα 
τά μάλλον γνήσια έλληνικά στοιχεία, έπίσης δέ 
προστίθημι είς τά ήδη έγνωσμένα ή διεσαφη- 
νισμένα άγνωστον άχρι τοΰδε ή άνεξήγητον ύλην. 
Έν άλλη δέ πραγματεία θά έκθέσω τήν λα
τρείαν τής Αφροδίτης έπί τής νήσου Κύπρου.

“Εν τών μάλλον ένοιαφερόντων φαινομένων 
έν τή λατρεία τών άρχαίων Κυπρίων, δπερ κατά 
τύχην ή κατά τάς δι’ δλης τής Κύπρου γενο- 
μένας άνασκαφάς είς πλήθος ειδώλων άνευρέθη, 
είς ούδέποτε δρθώς άχρι τοΰδε έρμηνευθείς τύ
πος ειδώλου εΐνε ό καθήμενος ή δκλάζων (σπα
νίως καί έκτάδην κείμενος Σχ. Άρ. 17)Άδωνις. 
'Η λατρεία τοΰ Άδώνιδος έν Κύπρφ περιεκτικώς 
περιγράφεται ύπό τών νεωτέρων συγγραφέων καί 
ύπό τοΰ Engel.

Μετά τήν Άφροδίτην έρχεται ό’Απόλλων 
ώς ή μάλλον λατρευομένη θεότης έν Κύπριο. 
Ό "Αδωνις μεσάζει μεταξύ άμφοτέρων. Έν 
τινι κυπριανω ναω τοΰ ’Απόλλωνος έπανευρίσκει 
ή Αφροδίτη τόν άπωλολότα της Άδωνίν, έκ 
τοΰ μύθου δέ τούτου ό έχθρός Απόλλων μετα- 
πλάσσεται είς θερμόν φίλον. Ό Άδωνις κα
θίσταται άχώριστος φίλος, ίερευς ή ιερός παΐς 
τοΰ Απόλλωνος, δπως παρίσταται πάντοτε συ
νοδός, θεράπων καί έρωμένος τής Αφροδίτης. 
Έν τή στενή συγγένεια τοΰ Άδώνιδος πρός τόν 
Κινύραν, έν τή μεταλλαγή καί άντικαταστάσει 
άμφοτέρων διαβλέπει τις, άφ’ ού καί ό Κινύρας 
άνήκει τώ Κυπρίφ Άπόλλωνι, όπόσην μεγάλην 

έπιρροήν είχε τό ιερατικόν γένος τών Κινυράδων 
είς τά ίεοά τοΰ Κυπρίου Απόλλωνος. Καί περί 
τούτου λαμπρώς διαφωτίζουσιν ήμάς πολυάριθμα 
άρχαΐα κυπριακά ευρήματα. Άς περιγράψωμεν 
έν πρώτοις τον καθήμενον ή όκλάζονταΆδωνιν 
(ό GesnOLA λέγει δτι άνεΰρε παρά τήν'Ύλην 
25 τοιαΰτα άγαλμάτια τοΰ Άδώνιδος καί τινα 
έπί ύποβάθρων μετά άναθηματικών έπιγραφών 
είς τόν Απόλλωνα διά κυπριακών συλλαβικών 
χαρακτήρων γεγραμμένων). 'Ο Άδωνις παρι- 
στάνεται συχνότερον ένδεδυμένος καί σπανιώτερον 
γυμνός.

Πόσον ποικίλη έν ταΐς λεπτομερείαις δύνα
ται νά ήνε ή έν συνόλφ όμοια θέσις τοΰ δκλά- 
ζοντος ή καθημένου Άδώνιδος, βλέπει ό άνα- 
γνώστης έν ταΐς είκόσιν. Ή κεφαλή είνε δλως 
γυμνή, ή δάφνη έστεμμένη, ή φέρει πίλον. Πάν
τοτε σχεδόν κρατοΰσί τι αί χεΐρες. Συνήθως 
βλέπει τις πτηνόν καί συχνότατα περιστεράν 
(Ίδέ Σχ. 18), άλλά και καρπόν ή θήκην θυμιά
ματος. Ούχί σπανίως πάλιν παρατηροΰμεν αύτόν 
κρατούντα βάλανον κωνοφόρου δένδρου, είτε κέ
δρου, είτε έλάτης, πίτυος κλπ. "Απαξ δέ εύρέθη 
κρατών έν τή χειρί μεγάλην σφραγίδα. Ιδια
ζόντως μεγάλην σημασίαν έχει τό τμήμα παιδός 
ώς νεκρού έκτάδην κειμένου, έν ω πολλαί τών 
δκλαζουσών μορφών φαίνονται μόνον ώς τετραυ- 
ματισμέναι. Ό νεκρός κείμενος ούτος Άδωνις 
ένθυμίζει ήμΐν τό πένθος, δπερ προηγήθη τής 
χαρμόσυνου εορτής. Κατ’ έτος παριστάνετο ό 
θάνατος τοΰ Άδώνιδος είκονικώς διά τής ώς 
νεκροΰ έν φερέτρφ καταθέσεως τοΰ ειδώλου τοΰ 
Άδώνιδος. Τά πλεΐστα τών ήμετέρων άγαλ
ματίων τοΰ ’Αδώνιδος φέρουσι περί τον τρά
χηλον άλυσιν μετά είδους τίνος περιάπτου. Είς 
το είδωλον βλέπομεν έναργώς, δτι τό περίαπτον 
εΐνε(άρ. 19) δυσειδής καί πωγωνοφόρος κεφαλή.*) 
Αυτή ότέ μέν ομοιάζει κεφαλή γοργόνος, άλ
λοτε δέ τή γραίας. 'Η έν είδει περιάπτου αΰτη 
κεφαλή ένθυμίζει ήμΐν ή τόν Άρην, ή τόν Κυ- 
δοιμόν, τόν δαίμονα τών αιματηρών άγώνων, ή 
τήν ’Έριδα. Έν τφ είδώλφ άρ. 19 έκ τοΰ έν 
Χύτροις ναοΰ τής Αφροδίτης σχηματίζονται τά 
μέλη τοΰ περιάπτου διά πρός άλλήλους προσ- 
αρμοζομένων σφραγιστήρων δακτυλίων, καί τοΰτο 
έτέρα τρανή άπόδειξις τής έν τώ ναφ ύπηρεσίας 
τοΰ Άδώνιδος, καί τής σπουδαιότητος τής ίεράς 
σφραγΐδος· έν άλλφ μή άποτυπωθέντι ειδώλιο 
κρατεί μάλιστα ό "Αδωνις μεγάλην τινά ίεράν 
σφραγίδα είς τήν χεΐρα. Άπασαι αύται αί 
δκλάζουσαι ή κοιτόμεναι, ή καθήμεναι μορφαί 
παριστάνουσι μειρακίσκους ή παΐδας καί ούδέ
ποτε ένήλικας. — Ή τέχνη, μεθ’ ής εΐνε έξειρ- 
γασμέναι εΐνε σχεδόν πάντοτε άρχαϊκή, καί 
σπανίως έλληνική. Έπικρατοΰσι πρό πάντων 
φοινικικά καί φρυγικά στοιχεία, ατινα τοιοΰτο- 
τρόπως χρησιμεύουσιν ώς άλλη έγγύησις περί 
τής άσιατικής καταγωγής τής λατρείας τοΰ 
Άδώνιδος. "Οτι δέ καί ή ύπόθεσις αυτή έν 
τοΐς είδώλοις τοΰ Άδώνιδος ύπό τών έλλήνων 
καί ύπ’ αύτών τών ρωμαίων διετηρήθη, άπο- 
δεικνύόυσιν αί εικόνες.

Τά πλεΐστα τών άγαλματίων τούτων τοΰ 
Άδώνιδος καί δλα τά παλαιότερα εΐνε πλουσίως 
έρυθρφ χρώματι ραβδωτώς βεβαμμένα.

*) Πιθανώς δέ, καθώς ό L. Stern νομίζει, νά ήνε 
ή κεφαλή τοΰ αίγυπτίου θεού Βής (Bes), άφ’ οΰ ή 
λατρεία τοΰ Άδώνιδος καί έν Αίγύπτφ ήκμασεν, άν 
καί οραδΰτερον.

'Ομιλοΰντες περί Άττιος έγνωρίσαμεν ένα 
ώρισμένον τύπον ξύλινων ειδώλων. Ένταΰθα 
εύρίσκομεν ξύλινον είδωλον τοΰ Άδώνιδος. Γούτο 
διακρίνεται εύκρινώς άπό τό τοΰ Άττιος. "Απαντα 
ταΰτα άνεσκάφησαν ύπ’ έμοΰ έν τινι ιερά θέσει 
τής Αφροδίτης Κουροτρόφου έν Χύτροις. Καί 
ή περίεργος αύτη μορφή διέφυγε μέχρι τοΰδε 
καί τούς άνασκάπτοντας καί τούς ερευνητής. 
"Ο,τι ό δξυδερκής Engel μετά προφητικού πνεύ
ματος ώς ύπόθεσιν έξέφερε (Κύπρος, Τόμ. 1. σελ. 
558 καί 559), έπαληθεύεται σήμερον ύπό τών 
άρχαιολογικών ευρημάτων. 'Ομιλεΐ περί τοΰ 
δένδρου τοΰ Άδώνιδος, δπερ άποκοπέν έξετίθετο 
έν τφ ναω τής Αφροδίτης, περαιτέρω λέγει, δτι 
έν τώ μύθφ τοΰ Άδώνιδος ή κέδρος έχει τήν 
αύτήν σημασίαν, ήν καί ή πίτυς έν τώ μύθο» 
τοΰ Άττιος. Οί άρχαΐοι έδιδον συχνάκις μετά 
λεπτοΰ αισθήματος τά κύρια χαρακτηριστικά τών 
παρασταθησαμένων άντικειμένων. Ουτω καί έν
ταΰθα. Ερωτώ τόν βοτανικόν, άν τά ξύλινα 
είδωλα τοΰ ’Άττιος (καί μάλιστα μελανώς ή 
έρυθρώς βεβαμμένα) δέν παριστάνουσι τήν κατηφή 
καί βαρύκλωνον πίτυν, ή ή κέδρος δέν είκονίζετο 
έν τοΐς μάλλον κομύοΐς καί λεπτοΐς είδώλοις τοΰ 
Άδώνιδος; — Βεβαιότατα.

'0’Άδωνις εΐνε υιός τοΰ Κινύρα, ό δέ Κινύρας 
κατά τόν ένα μΰθον υιός τοΰ Απόλλωνος. Ή 
λέξις ’Άδωνις εΐνε φοινικικής καταγωγής καί 
παράγεται έκ τοΰ Άδων, τοΰ φοινικικού θεοΰ 
Βάαλ. Άλλ’ ό "Άδωνις ύνομάζεται ιδία έν 
Κύπρο» καί Κύρις, Κίρις ή Κίρρις, έξ αύτοΰ δέ 
άξόμεθα είς το τόσον ομοίως ήχόΰν όνομα Κινύ
ρας. Τό Κύρις ή Κίρις ήδύνατο λίαν ευκόλως 
νά σχηματισθή έκ τοΰ Κινύρας διά’ περικοπής 
καί συναιρέσεως. Έν τέτταρσιν έπιγραφαΐς τοΰ 
ναοΰ τοΰ Απόλλωνος έν Βόνι εύρον τό άχρι 
τοΰδε άγνωστον έλληνικόν όνομα Κάρυς-υος. 
Τρις άπαντα έν άναθηματικαϊς έπιγραφαΐς εις 
τον ’Απόλλωνα έπί τών βάθρων μεγάλων άγαλ- 
μάτων. Καί ότέ μέν μανθάνομεν δύο ή ένα υιόν 
τοΰ Κάρυος', ότέ δέ άναφέρεται έν αύταΐς Κάρυς 
ό υιός Όνησαγόρα τινός, άλλοτε πάλιν εύρίσκομεν 
τύ όνομα Κάρυς έγγεγλυμμένον έπί τοΰ χιτώνος 
άγάλματος μικρόν μείζονος ή το φυσικόν μέγε
θος. (Ίδέ Σ. 20). Έν τώ ναω τοΰ Απόλλωνος 
παρίσταται πρό ήμών ιερατικόν γένος τοΰ Κάρυος. 
Τοΰτο δέ το όνομα υπομιμνήσκει ήμΐν συγχρόνως 
καί τήν μικρασιανήν χώραν Καρίαν, τήν Μίλητον 
καί τό ιερόν αύτής, τάς Βραγχίδας, ένθα πρώτον 
ό Απόλλων καί εΐτα ό Ζεύς έτιμάτο. Αύτό 
δέν άποκλείει τήν σημασίαν τοΰ Κινύρα. Οί 
ΐστάμενοι ιερείς, μικροί καί παχεΐς (άρ. 20.) 
τέχνης άρχαϊκής, μάλλον άσσυριακής ή μάλλον 
αιγυπτιακής, μάλλον ή δλως διόλου καθαράς 
ελληνικής ή ελληνορωμαϊκής, ότέ μέν μετά 
περιστεράς,, άλλοτε δέ μετά θυμιατηριού άρ. 23 
(ή μετά περιστεράς καί θυμιατηριού) καί άλλοτε 
μετά περιρραντηρίου, παριστάνουσι τούς Κάρυας, 
καταγομένους έκ τοΰ ιερατικού γ-ένους τοΰ ναού 
τοΰ Απόλλωνος. Οί νεώτατοι ιερείς είνε έν 
τούτοις πάντοτε ομήλικες μετά τών πρεσβυτάτων 
παίδων, οίτινες εύρέθησαν καθήμενοι έν τοις 
ναοΐς τοΰ Άδώνιδος, πολλοί δμως αυτών πολύ 
προσβύτεροι καί ένίοτε γενειοφόροι. Συχνάκις 
καθίσταται δύσκολον νά διακρίνη τις τά είδωλα 
τών ιερέων τοΰ Απόλλωνος άπ’ αύτών τών τοΰ 
Απόλλωνος, διότι καί τούς ιερείς ώς τόν θεόν, 
φ ύπηρέτουν, ένέδυον καί παρίστων.

Οί ΐστάμενοι ούτοι, πτηνά ή θυμίαμα εις

»

περιρραντηρίου έν τή τελετή τήδε κάκεΐσε κινού
μενοι ή ίστάμεοι ιερείς είνε οί πατέρες τών 

V ιερών παίδων, έν ιερατικόν γένος, καθώς καί ό
Κινύρας εΐνε πατήρ τοΰ Άδώνιδος. Και ό Κινύρας 
καί ό ’Άδωνις μάλιστα- παρίστανται ένταΰθα ώς 
θεράποντες τοΰ Απόλλωνος. 'Ο ναός έκεϊνος ή 
μάλλον έκεϊνοι οί ναοί παρά τήν Άθιέναν 
έξ ών ό Louis Ρ- di Cesnola, έπλασε [τόν 
μέγαν του ψευδόναον τής Ί’ευδοαφροδίτης τών 
Γολγών ήσαν ναοί τοΰ’Απόλλωνος. '0 έξυδερκής 
R. Neubauer (ΓΙρβλ. τήν Πραγματείαν του· 
Der angebliclie Aphroditetempel zu Golgoi, 
in d. Commentationes in honorem Theod. 
Mommsen. Pag. 673—693) είχε πάντοτε μέ- 
γιστον δίκαιον παραδεχόμενος παρά τήν’Α θ ιέναν 
τέμενος τοΰ ’Απόλλωνος. Καθώς παρ’ ήμΐν έν 
Βόνι απασαι αί έπιγραφαί καί έκεϊ άναφέρονται 
είς τόν ’Απόλλωνα. Άλλαι ύπό τοΰ Cesnola 
ώς εύρήματα έν Γολγοϊς δημοσιευθεϊσαι έπι
γραφαί πρός τήν θεάν (ήτοι τή θεα Αφροδίτη) 
λίαν πιθανώς ή μάλλον βεβαίως ούδέποτε εύρέ
θησαν έκεϊ. Πρέπει νά είπωμεν τοΰτο, διότι 
εχομεν σήμερον πλείστας άποδείξεις τοΰ άναξιο- 
πίστου τοΰ Cesnola καί τών έξεπίτηδες γενο
μένων ύπ’ αύτοΰ άπατών καί άγυρτειών. Εΐνε 
πλέον άποδεδειγμένη ή περίεργος τοΰ Cesnola 
Αφροδίτη (Πίν. XXXV, Σχ. 1. in L. Stern, 
bearb. von L. P. di Cesnola) καί ή Αφροδίτη 
μετά τοΰ"Ερωτος (αύτόθι Πίν. XVII) ώς αισχρά 
καλπονόθευσις κατάτήνσκανδαλώδη δίκηνΕΕυΕΒ- 
ardent-Cesnola έν Νέα Ύόρκη. Έξαιρέσωμεν 
τά δύο ταΰτα ψευδή είδωλα, τότε έν απασι τοΐς 
άλλοις εύρήμασι τοΰ Cesnola ούδ’ ίχνος εύρί
σκομεν ειδώλου τής Αφροδίτης, άπ’ έναντίου 
δέ τοΰ Απόλλωνος καί τών ιερέων του πλεΐστα, 
ένα θίασον τοΰ Απόλλωνος έν άναγλύφφ παριστά- 
μενον, τόν ‘Ηρακλή ζαί τούς εταίρους του, εΐτα 
τόν Γηρυόνην, καθώς κατόπιν καί τήνΆρτεμιν 
καί τάς Μούσας. Ουτω μορφοΰται έκείνο, τό 
όποιον μετά τόν Cesnola προύκάλεσεν άλυτον 
περιπλοκήν ετερογενών ιδεών μεταξύ τών σοφών, 
ώς ενιαία είκών πλούσιας, ώραίας καί ένιαίας 
κατά τε τά μέρη καί το δλον λατρείας, έν ή 
ό Απόλλων είνε τό κέντρον, άν καί πάντοτε 
όποτελής διατελών τή ήγεμονευούση Αφροδίτη.

(“Επεται συνέχεια.)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΙΣ ΑΝΩ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΞ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
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Ύπο Σ. Κρητικού.

(Συνέχεια.)

ΙΝΕ δμως εύγενέστερος καί εύειδέσ- 
τερος τοΰ πρέσβεως τοΰ Δαρφούρ, τής 
Αύτ. Έξοχότητος. Μόλις συνήλθον 
άπό τήν στιγμαίαν μου ταύτην έκ- 

πληξιν καί έφώναξα Σπύρα! Ξύπνα! Τέλος πάν
των ήγέρθημεν. Ιδού ό στολίσκος μας περι
φρονεί τό ορμητικόν ρεύμα τού Νείλου· ό άήρ 
σφοδρός καί ψυχρός σχηματίζει ποΰ καί ποΰ 
άφρόεντα κύματα. Α'ι όχθαι παριστάνουν γοη- 
τευτικωτάτην τήν θέαν. Καθ’ δλον τό μήκος 
των παρατηρεί τις χωρία καί δενδροφυτείας 
έκτεταμένας φοινίκων καί άλλων δένδρων· τά 

Στίφη δέ γυμνών καί ήμιγύμνων φελλάχων δια- 
κρίνονται έργαζόμενα έν αύτοΐς. Αί δέ φελλα- 
χίδες άντλοΰν παρά τήν όχθην ύδωρ, άλλαι δέ 
λούονται, ώς ή θυγάτηρ τοΰ Φαραώ κατέβαινε 
καί έλούετο έν τοΐς ΰδασι τοΰ Νείλου.

Άξιοπαρατήρητον δέ οτι οί περιστερώνες τών 
χωρίων εΐνε ώραΐοι οίκοι καί ύψηλοί, έν οίς 
διαιτώνται τά πτιλοφόρα ταΰτα όντα, έν φ τών 
φελλάχων εΐνε άθλιοι οΐκοι, χαμηλοί καί άκά- 
θαρτοι. Αί περιστεραί άμα ίδοΰν δτι αί οίκίαι 
των είνε ακάθαρτοι καί δέν λευκανθοΰν διά τής 
ασβέστου, τάς έγκάταλείπουν· φαίνεται λοιπόν 
δτι τά πτηνά ταΰτα εΐνε λογικώτερα καί πλέον 
φιλόκαλα τών φελλάχων. Περί τήν μεσημβρίαν 
τό άτμόπλοιον προσήγγισεν είς Τάνταρα κατά 
τήν δυτικήν πορείαν τοΰ Νείλου, δπου άπεβι- 
βάσθημεν μετά τοΰ Σπύρα κατά διαταγήν τού 
Πασά, δόσαντος ήμΐν καί δύο πελωρίους φύ
λακας, ών ό εις ’Αλβανός, ό έτερος Κρής, άμ- 
φότεροι όθωμανοί, δπως μάς όδηγήσωσιν είς τά 
άρχαΐα τής παλαιάς καί κατηρειπωμένης ήδη 
πόλεως Τάνταρα.

Ή όχθη, δπου άπεβιβάσθημεν, άν καί γήινος, 
ήτον άπότομος καί ύψηλή, έπ’ αύτής ύπήρχε 
πλίνθινος πενιχρά τις μικρά οικία καί μία μι
κρά καλύβη ήμικρημνισμένη. Εΰρομέν τινας 
"Αραβας έργαζομένους. Οί φύλακες έζήτησαν 
όνους, άλλά δίΚεύρον, προύχωρήσαμεν ολίγον 
και εύρομεν θερίζοντας κριθήν άραβας, γυναίκας 
καί άνδρας ήμιγύμνους, παιδία δέ ολόγυμνα. 
Έκεϊ ευρομεν όνους, άλλ’ άνευ έπισάγματος. 
I ότε οί φύλακες ήμών ήρπασαν ράκη τινά 
άπό τινα καλύβην καί τά έθεσαν έπί τών 
όνων. Ιππεύσαντες διεβαίνομεν έν τφ μέσφ πε- 
διάδος έσπαρμένης σΐτον, ού οί στάχεις ήσαν 
ήδη μεστοί. Παρετήρησα δέ πανταχοΰ τής άνω 
Αίγύπτου δτι τό στέλεχος τών σπαρτών δέν γί
νεται υφηλόν, ώς άλλαχοΰ, πλήν οί στάχεις εΐνε 
γενικώς μεγάλοι. Άν καί ήτον ώραία μία τοι
αύτη έκδοομή, τό νά διέρχηταί τις έκ τοΰ μέσου 
έσπαρμένης έκτεταμένης πεδιάδας, πλήν δμως ό 
όνος μου δέν άνταπεκρίνετο είς τήν δλην μου 
εύχαρίστησιν, έπειδή τό έπίσαγμα ήτο άθλιον 
καί τό ζώον δκνδν είς άκρον · ήναγκάσθην λοιπόν 
να καταβώ καί νά όδεύσω πεζή άρκετόν διά
στημα, διότι τό μέρος άπεΐχε πλέον τής ήμισείας 
ώρας έκ τής παραλίας. '0 φίλος καί συναθλη
τής μου Σπύρας εύρε κατάλληλον τήν περίστασιν 
είς τήν έκτακτον ταύτην ιππασίαν νά έξασκήση 
δλην του τήν ευθυμον καί άστείαν συμπερι
φοράν, ώστε νά γελώμεν καθ’ δλην τήν όδοι- 
πορίαν μέχρι πόνου τών έντέρων, ένεκα άλλως 
τε τών ώραίων καί ώκυπόδων φοράδων, τάς 
όποιας εϊχομεν τήν τιμήν νά ίππεύσωμεν.

Άνέβημεν λόφον τινά και άμέσως παρου- 
σιάσθη έμπροσθεν μας ύψηλή καί παμμεγέθης 
θύρα, ής σώζονται μόνον αί πλευραί καί τό 
άνώφλιον, πλήρης άναγλύφων, δΓ ής ηύλίσθημεν 
είς πελώριόν τινα ναόν αιγυπτιακόν, τόν ναόν 
τής Αιγύπτιας ’Αφροδίτης (Άθάρ). Είνε άδύ- 
νατον νά περιγράψω τήν έκπληξιν, τήν οποίαν 
μοι έπροξένησε τό λαμπρόν καί ζολοσσιαΐον 
τοΰτο οικοδόμημα, δπερ στηρίζεται έπί 30 κιό
νων μαρμάρινων στρογγυλών, ούχί δμως μονό
λιθων, ών ή περίμετρος εΐνε 8 πήχεων· προς 
τά άνω δέ πολύ μεγαλειτέρα καί τετράγωνος 
ούσα ή περίμετρος σχηματίζει κιονόκρανον πε
λωρίου μεγέθους, έχον τήν κεφαλήν ειδώλου είς 
πάσαν πλευράν τής τετραγωνικής κεφαλής του.

Άφ’ ού δέ διήλθομεν δύο διαμοιράσματα, 
ών ή στέγη στηρίζεται έπί τών άνωτέρω ρη- 
θέντων κιόνων, έμβήκαμεν είς άλλο μέρος τοΰ 
ναοΰ, έχον διάφορα διαμοιράσματα καί δωμάτια 
καί άπό δίοδον μυστηριώδη, ούτως είπεΐν, άνέ- 

ζομένης έκ πελωρίϊυν λίθων, ών τινες έχουν 
32 σπιθαμών μήκος, 16 πλάτος καί 4 πάχος. 
’Από τοιούτους λοιπόν λίθους συνίσταται ή στέγη 
τού πελωρίου καί λαμπρού τούτου οικοδομή
ματος. Δέν δύναται νά τό χωρήση ό νοΰς τοΰ 
ανθρώπου πώς ήδυνήθησαν ν’ άναβιβάσουν είς 
τόσον ύψος τοιούτους λίθους καί νά τούς τοπο
θετήσουν καί προσαρμόσουν τόσον θαυμασίως. 
Έπί τής στέγης δέ ύπάρχει ώς παρεκκλήσιον 
τετράγωνον οικοδόμημα έκ μαρμάρου άνευ στε
γάσματος, δπερ φαίνεται έχρησίμευεν ώς βωμός 
καί δπου έθυσίαζον. "Ολα τά δωμάτια, τά όποια 
ήσαν κατοικίαι τών ιερέων καθώς καί δλα τά 
τείχη ένδον καί έξω τοΰ Ναοΰ εΐνε πλήρη άνα
γλύφων, παριστανόντων τάς διαφόρους θεότητας, 
καθώς καί τούς κατά καιρόν βασιλείς μέ τάς 
οικογένειας των. "Εν τινι δέ ύπογείφ τοΰ ναοΰ 
εύρίσκεται δωμάτιον, είς τά τείχη τοΰ όποιου 
σώζονται αί ζωγραφίαι ζωηρότατοι ολοκλήρου 
βασιλικής οικογένειας μέ έπιχρυσώματα καί 
δπου ήτο βεβαίως τά σώματα τοΰ βασιλείως 
καί τών λοιπών μελών τής οικογένειας του, 
άτινα σήμερον έκλείπουν. Τίς είδε δέ ποιος 
τά άφήρεσεν. Είνε δέ άξιον άπορίας πώς δια
τηρούνται τα χριόματα έπί τοσούτους αιώνας!

"Ολον τό οικοδόμημα εΐνε μαρμάρινον χωρίς 
νά φαίνηται όποιον μίγμα συνέδεσε τούς λίθους 
του. ΓΙαρατηρεϊται δέ δπου ό χρόνος τό κατέ- 
στρεψεν έν μέρει δτι μϊγμά τι ώς γύψου όμοι- 

ji άζον τήν άσβεστον συνέδεε τούς λίθους. Διά 
να χορτάση δ άνθρωπος τήν ώραίαν ταύτην θέαν 
καί εύχαριστήση τήν περιέργειαν καί τόν θαυ
μασμόν του άνάγκη εΐνε νά καθήση ήμέρας τι- 
νάς νά τό έξετάση καί τό παρατηρήση άκριβώς, 

ψ καί τότε δύναται νά εΐπη, δτι τό έργον τοΰτο 
εΐνε θαυμασιώτερον τών πυραμίδων. Ημείς δέ 
μή έχοντες καιρόν νά περιηγηθώμεν πλειότερον 
άνεχωρήσαμεν τήν 2*’' μ. μ. έκεΐθεν κατενθου- 
σιασμένοι ζαί πλήρεις έκπλήξεως καί θαυμασμοΰ 
έπί τή λαμπρά ταύτη θέα τοΰ γιγαντιαίου τού
του οικοδομήματος, τοΰ έχοντος μεγάλην άςίαν 
άρχιτεκτονικήν.

Ίππεύσαμεν τάς ώραίας φοράδας μας καί 
εφθάσαμεν είς τό πρώτον μέρος δπου εϊχομεν 
άποβιβασθή, έκεΐθεν δέ έπιβιβασθέντες εϊς τι 
άθλιον άκάτιον έπλεύσαμεν προς τήν άντικρύ 
δεξιάν όχθην, δπου τό άτμόπλοιον μάς έπερίμενε 
λαμβάνον άνθρακας.

Ιό μέρος τοΰτο ύνομάζεται Κένε, δπου ήτο 
τό πάλαι ή άρχαΐα κατά τούς "Ελληνας Κυνό- 
πολις. Μέ λύπην μου παρετήρησα τήν άναλ- 
γησίαν τής αιγυπτιακής κυβερνήσεως διά τό 
άνωτέρω θαυμάσιον οίκεδόμημα, έπί τοΰ οποίου 
ύψωσαν. τείχος έζ πλίνθων καί εΐνε πολύ μέρος 
κεχωσμένον, έν φ έδει νά καθαρισθή καλώς καί 
νά ευρουν τήν βάσιν, δπως θεάται σώον· φύλακες 
δέ νά έπιστατοΰν είς αύτό καί συγχρόνως νά 
έπιτηροΰν τούς περιηγουμένους αύτό· Γάλλος τις 
πρό τινών έτών έλθών καί ζατοικήσας είς αύτφ 
έκοψε διά πριονιού τεμάχια πετρών μεγάλης 
αρχαιολογικής άξίας, τά όποια ύπεςήρεσεν έν 
άγνοίφ βεβαίως τής αιγυπτιακής κυβερνήσεως.

'Η Κένε (Ίωαννούπολις), είνε πόλις άπέ- 
χουσα τής όχθης πλέον τής ήμισείας ώρας. 
Επειδή δέ καί τό άτμόπλοιον έμελλε τήν νύκτα 

νά διαμείνη ένταΰθα, περιεργείφ κινούμενοι 
ήθελήσαμεν νά όπάγωμεν νά έπισζεφθώμεν καί 
αύτήν. Ευρομεν λοιπόν όνους καλώς έπισαγ- 
μένους, καί ιππεύσαντες μετά τοΰ κ. Σπύρα 
ύπήγαμεν είς τήν πόλιν. Πλησιάζοντες δέ μάς 
έκαμε τήν ζαλλιτέραν έντύπωσιν λαμπρά τις 
οικία τοΰ γάλλου πράκτορος, ιθαγενούς δμως 
Κόπτου. Έμβάντες δέ είς τήν πόλιν ούδέν 
άξιοσημείωτον εϊδομεν, άθλίαν τινά μόνον άγοράν, 



έφόδιον ή ψυχή του ένεφανίσθη ένώπιον τοΰ 
Πλάστου. Αυτή είναι καί ό μεγαλείτερος τίτλος, 
ον ό Ζαρίφης έσχε παρά τοΐς συμπολίταις καί 
όμογενέσιν αύτοΰ· αυτή είναι καί ή τιμαλφεστέρα 
κληρονομιά, ήν άποθανών άφίνει εις τά τέκνα 
του. Δικαίως έπένθησεν έπί τω θανάτιρ αύτοΰ 
τόσος κόσμος! δικαιότατα τω άπενεμήθήσαν 
έκτακτοι τιμαί κατά τήν κηδείαν του, διότι ό 
αριθμός τών ύπ’ αύτοΰ εόεργετηθέντων ήτο μέγας. 
Τοιούτου άνδρός ό θάνατος είναι εθνική συμ
φορά.

Πολλοί και έν λόγφ πεζω καί διά στίχων 
έξύμνησαν τάς μεγάλας άρετάς τοΰ μεταστάν- 
τος άνδρός. Καί ημείς αύτοί έλάβομεν πολλά 
έκ διαφόρων μερών ποιήματα, δι ών έκδη- 
λοΰται πόσον συνεκινήθη άπας ό Ελληνισμός 
έπί τώ θανάτω αύτοΰ. "Ο,τι δμως πρό πάν
των συνεκίνησεν ημάς είναι, δτι περί τοΰ θα
νάτου τοΰ διαπρεπούς ομογενούς έγραψαν καί 
Εύρωπαϊκαί έφημερίδες έξυμνοΰσαι τάς άρετάς 
αύτοΰ· ιδίως δέ πολύ έκφραστικόν είναι τό κά
τωθι ποίημα τοΰ φιλέλληνος Προξένου τής Γαλ
λίας έν Άδοιανουπόλει, κ. Γουστάβου Λα- 
φών, δπερ δημοσιευθέν κατά πρώτον έν τώ 
"Κόσμω” τής Κωνσταντινουπόλεως μεταφέρομεν 
καί ήμεΐς, ώς γεγραμμένον μετά πολλοΰ τοΰ 
αισθήματος.

ΕΛΕΓΕΙΟΝ ΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΖΑΡΙΦΗΝ.

Π
ΟΤΕ μου εις τό σπήτί σου δεν’πάτησα ποδάρι, 
Ποτέ μου δέν μοΰ έτυχε νά σού ζητήσω χάρι,

Ποτέ μου δέν ευτύχησα ν’ άκούσω τήν φωνή σου, 
Ούτε εις λεύκωμα νά δώ τήν σεβαστήν μορφή σου.

Προς σέ λοιπόν όλοτελώς είμ’ άγνωστος καί ξένος, 
’Ανήκω σ’ άλλο θρήσκευμα, άνήκω σ’ άλλο γένος, 
’Αλλά εις τήν καρδία μου ξένος έσύ δέν είσαι, 
Σοΰ είχα μέσα τον βωμόν γιά νά δοξολογήσαι.

"Οσαις φοραΐς έμάθαινα τ’ άπειρα ψυχικά σου, 
"Ενα κερί σού άναβα άμέσως ’ς τονομά σου, 
Καί πάλιν όταν ακόυα βαρειά πώς άσθενοΰσες, 
Καί τήν ύγείαν σου νά βρής έδώ κ’ έκεΐγορνούσες,

Έζήτουν άπό τον θεό, ώς ίδικήν μου χάρι,
Νά μήν άφήση τον σκληρό τον χάρο νά σέ πάρη. 
"Τά κρίματά σου άβυσσος, Θεέ!” καλά τό λένε. 
Ποιός τώρα θά παρηγορή τόσους πτωχούς που 

κλαΐνε;

1 Ιοιός θά τούς δίδη στρώματα, κάρβουνα τον χει
μώνα;

Καί τά μικρά τά Ορφανά, χωρίς προστάτη μόνα, 
Σαν θάχουν μόνο σκέπασμα τήν έντροπή στον ώμο, 
ΙΙώς θά τολμήσουν τοΰ σχολειού νά πάρουνε τόν 

δρόμο;

"Οταν δέν θάχουνε ψωμί γυμνά καί λερωμένα, 
Ποια πόρτα θά κτυπήσουνε με χέρια παγωμένα; 
Καί πόσαις πόσαις όρφαναΐς καί πόσαις φτωχο- 

ποΰλες
Τώρα θά καταντήσουνε χειρότερ’ άπό δούλαις!

Ζαρίφη, δέν άπέθανε τδ μέγα όνομά σου· 
Μονάχα εις τόν ούρανό έπήρες τήν καρδιά σου, 
Γιατί δέν είχε πουθενά τόπο έδώ νά μείνη.
Σύ ζής, πλήνφεύ! άπέ&ανεν ή ’Ελεημοσύνη.

ΘΡΗΝΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

ΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΣ Σ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ.

Ω
 γλυκεία καί φιλτάτη μορφή θεία τής μη- 

τρός μου,
Καθ’ ήμέραν, κάθε νύκτα, πανταχοΰ σ’ έχω έμ- 

πρός μου, 
Σέ νομίζω εις τήν γήν!

Εις τούς δύο ζωής πλήρεις καί ώραίους οφθαλ
μούς Σου 

’Απαντώ οσα γενναία ήντλει πάντοτε ό νούς Σου 
Εις άένναον πηγήν.

’ Ιδού φέρεις γεγραμμένον έπί τού φαιδρού μετώπου 
Τής καρδίας Σου τον τύπον καί τό ήπιον τού 

τρόπου, 
Τό σεμνόν καί αύστηρόν,

Όπερ εΐλκυε τών πάντων τήν στοργήν καί τήν 
φιλίαν!

Εύτυχεΐς καθίστας τόσους, μ’ εν Σου νεύμα, λέξιν 
μίαν, 

Μέ έν βλέμμα ιλαρόν.

’Επί τών λεπτών χειλέων, ένδιαίτημα χαρίτων, 
Καί έν τή σιγή Σου βλέπω πνεύμα έκτακτον, 

έκπλήττον, 
Ώς ήλιου τις άκτίς.

Ώ! τό στόμα Σου δέν είπε ποτέ ψεύδη ή r.ay.la:, 
Τής όρθής κρίσεως ήτο καί τής όλης άληθείας 

'Η άλάνθαστος σφραγίς!

Ώ, τίς πένης, ή τίς πάσχω·?, είτε νέος, είτε γέρων, 
Πρόθυμον δέν Σέ άπήντα; δέν Σέ άφινε δέ φέρων 

Βάλσαμον εις τάς πληγάς; ·
’Ή τίς πάλιν διατρέφων έρωτα προς τήν παιδείαν 
Χεΐρα άρωγόν δέν εύρεν εις Σέ πάλιν τήν ιδίαν 

Προς τάς θείας τάς πηγάς;

"Ολη νούς καί ολη χάρις, βλη πνεύμα καί καρδία, 
Διά Σού καί έν τώ οίκω τό παν ήνθει, έμειδία, 

Εύεργετική σκιά!
Καί έν ώρα τοΰ κινδύνου σοφός ήσο κυβερνήτης, 
Διασώζουσα τδ σκάφος, ώς πανίσχυρος μαγνήτης 

Άπεσόβεις τά κακά.

Ούτω πάντοτε Σέ θέλω νά Σέ συναντώ έμπρός μου, 
Δραστηρίαν καί άκμαίαν, Σέ, φιλτάτην, Σέ, τδ 

φώς μου, 
Πλήρη ζήλου καί ζωής.

”Οχι, όχι, δέν Σέ θέλω νά Σέ βλέπω, δπως 
Σ’ είδον

Έν τή άπαισία ώρα, τή έσχάτη τών ελπίδων, 
Τή έσχάτη τής πνοής!

"Οχι, όχι, δέν Σέ θέλω, όταν έν τή άγωνία
Μέ σπασμωοικάς κινήσεις, αύτομάτως, έν άγνοια 

’Ήνοιγες τούς δφθαλμούς.
"Οταν σφίγγουσα τάς χεΐρας τών φιλτάτων, ούς 

άφίνεις,
Ιίροσεπάθεις, πλήν ματαίως, εις τήν γήν νά παρα- 

τείνης 
Τούς υστάτους Σου παλμούς.

Δέν Σέ θέλω ούτε όταν, πνευστιώσα, ζώσα μόλις, 
Τά πυρέσσοντά Σου χείλη μετά πόθου προσε- 

κόλλεις
Εις τόν τίμιο-? Σταυρόν,

Τόν Σταυρόν, δν διά βίου εις τό στήθος Σου έφόρεις, 
Σύντροφόν σου εις τάς λύπας, καί ώς φίλον 

έθεώρεις 
Καί δοτήρα θησαυρών.

’Όχι, οχι, δέν Σέ θέλω έν τή νεκρική στολή Σου, 
Άπνουν, άψυχον καί κρύαν έπί τής στενής στρω

μνής Σου,
Μέ κλεισμένους οφθαλμούς-

Μέ τά άνθη τής ταφής Σου δέν Σέ θέλω στο
λισμένη-? ■

Ώ, ποΰ έδυ τόσον πνεύμα! Πώς Σέ βλέπω παγω- 
μένην!

Ποΰ έχάθη τόσος νοΰς!

Σέ δέ. σκληροτάτην φύσιν, ήν αυτή μάτην έφίλει, 
’Έπαυσα νά σέ θαυμάζω· έχθρά είσαι, ούχί φίλη 

Πρδς τό γένος τών θνητών!
Σύ μέ θέλγητρα Σειρήνος άναισθήτως άφανίζεις, 
Εις άγκάλας αίμοβόρους πνίγεις καί καταξεσχίζεις 

Παν καλόν, άγαπητόν!

Έπί τών πολλών θυμάτων χαιρεκάκως δέ πατώσα 
Έπί αίματος άπλόνεις, άεννάως μειδιώσα,

Μέ χροιάς άπατηλάς,
Ιΐλείστας βσας γοητείας, βλαστούς νέους, άνθη, 

φύλλα,
Διά νά έξαπατήσης, καί μέ θέλγητρα ποικίλα 

’Άλλους πάλιν νά γελάς!

Έν Άθήναις.
Έλ. Μ. Α.

ΠΙΚΡΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

Μετάφρασις Σ. X. Καγγελάρη.

— ’Ώ, αυτός ό παληόκοσμος γεμάτος ψεύδη 
καί πανουργίας! ώ, αύτοί οί άνθρωποι μέ τούς 
ύποκριτικούς λόγους των καί μέ τάς έντέχνους 
καί άπατηλάς ύποσχέσεις των! Ή γή ήθελεν 
εΐσθαι άληθής παράδεισος, αν δέν έφύτρωνον 
έν αύτή τοιαύται βαθύρριζοι άκανθαι! Κατάρας 
ας έχουσιν αύτοί καί δλοι δσοι θά τού δια- 
δεχθώσιν!

Ουτω άνεβόα έν παραφορά, τήν παραμονήν 
τής πρώτης τού έτους, ό Γένελ, νέος έτι, κα- 
θήμενος εις τά κράσπεδα τής κλίνης του καί 
έκδυόμενος, έν έκάστη δέ έπιφωνήσει, μετά 
λύσσης άποθών τά ένδύματα αύτοΰ.

— Καί τί δέν έπερίμενον έφέτος! Πόσα 
μοί ύπεσχέθησαν καί τί έξετέλεσαν; Έν τούτοις 
άναθεματισμένη έποχή — εποχή άπάτης, ψεύ
δους καί υποκρισίας!

Έν τοιαύτη άπελπισία ούτος κατεκλίνθη καί 
μόλις ήτοιμάζετο νά διευθετήση τό περικάλυμμα 
καί ρίψη αύτδ ύπεράνω τής κεφαλής του καί 
σκεπασθή καλώς, διά νά μήν άκούη καί νά μή 
βλέπη ούδέν τών έπιγείων, αίφνης καί μετ’ έκ- 
πλήξεως κατεβίβασε τήν χεΐρα. Έπί τοΰ έφα- 
πλώματος έσχηματίσθη φαεινός κύκλος, έπί τοΰ 
όποιου ίστατο μικρόν, ούχί μεγαλείτερον ενός 
δακτύλου, πλασμάτιον, ου τά σπινθηροβολούντο 
όξυδερκή βλέμματα χλευαστικώς προσέβλεπον 
αύτόν.

Οί όφθαλμοί εκείνοι ήσαν άληθώς άξιοθαύ- 
μαστοι. Ποτέ μέν έλαμπον γλαυκοειδεΐς, ποτέ 
δέ υπόλευκοι, κατόπιν πορφυροειδεΐς, μελανο- 
ειδεΐς καί καστανόχροοι — ούτος τίποτε δέν 
ήδύνατο νά έννοήση — οΐ δφθαλμοί του έσκο- 
τοδινίαζον, οσάκις ό άνθρωπίσκος έκεΐνος ήτένιζε 
τό βλέμμα έπ’ αύτοΰ. Ό άνθρωπίσκος τοιοΰτος 
πρό μικρού ήτο, άλλ’ ιδού αύτδς ούτος έν εΐδει 

ρυτιδωμένου καί δύσμορφου γραϊδίου, άλλ’ ιδού 
έκ νέου τό νεανικόν καί τρυφερόν προσωπάκι
του. , (

— Ποιος είσαι; ήρώτησεν αυτό ό Γενελ, 
προσηλώσας τεταμένα, πλήρη φρίκης, επ αυτου 
τά βλέμματα.

— Έγώ είμαι τό Ψεύδος, απεκριθη το μι
κρόν έκεΐνο δν, πανούργος άτενίζον αύτόν.

__ Τδ ψεύδος; άνεκραύγασε μετά λύσσης ό 
Γένελ, εγειρόμενος έκ τοΰ προσκεφάλου. - - Έλα 
έδώ! Νά σέ καταξεσχίσω καί ελευθερώσω τον 
κόσμον άπό τήν κακίαν!

“Έτεινε δέ μεθ’ ορμής τάς χεΐρας καί πρδσε- 
πάθει νά συλλάβη τό άγαλμάτιον έκεΐνο, μεθ’ 
δλας δέ τάς προσπάθειας, άς κατέβαλε, δέν τό 
κατώρθωσεν. Τούτο άεννάως έξέφευγεν, άλλ’ 
ούτος έξηκολούθει νά τό διώκη· έπί τέλους δέν 
άντεΐχε πλέον.

— Δέν είναι τόσον εύκολο-? νά συλλαβής τό 
ψεύδος, έξερρηγνύετο εις σαρκαστικόν γέλωτα τό 
άγαλμάτιον. — Άλλ’ είπε μοι διατί τόσον επι
θυμείς, νά μέ συλλάβης; Τότε ήθελες προξε
νήσει εις τόν κόσμον άνυπολόγιστον ζημίαν, 
άποστερών αύτόν τοΰ καλλιτέρου αύτοΰ φίλου.

— Τοΰ καλλιτέρου αύτοΰ φίλου;
— Μάλιστα, ούτε σύ, ούτε ούδεις άλλος έκ 

τών πλατυωνύχων όμοιομόρφων σου πλασμάτων, 
ήθελε δυνηθή νά ζήση άνευ έμοΰ.

— Καί διατί οχι;
— Έγώ, μ’ δλον δτι καί είμαι τό ψεύδος, 

σοί όμολογώ τήν αλήθειαν. "Η σύ πραγματικώς 
νομίζεις, δτι δύνασαι νά παρατείνης έστω έπί 
μίαν ήμέραν τόν βίον σου, άνευ τών έκδουλεύ- 
σεών μου;

— Όλην μου τήν ζωήν εύχαρίστως διάγω 
άνευ σοΰ!

— Εύχαρίστως λέγεις! “Έστω, δοκίμασον. 
"Ολην σου τήν ζωήν, τούτο δι’ έμέ ήθελεν 
εΐσθαι πολύ σκληρόν, μίαν μόνην ήμέραν, αύριον, 
δέν θά είμαι μαζύ σου. Καί κατ’ ούδένα λόγον 
δέν θά σέ πλησιάσω, έστω καί εις τήν μεγα- 
λειτέραν άνάγκην αν εύρεθής. Αύριον δέ τήν 
έσπέραν εις τάς διαταγάς σου θά παρουσιασθώ 
διά νά σέ έρωτήσω, έάν έκ νέου σοί άναγκαιώ.

— Καί θά λάβης παρ’ έμοΰ τήν άπάντησιν, 
κατηραμένον πλάσμα! προσεΐπε πλήξας συγ
χρόνως τήν πηδώσαν ένώπιόν του οπτασίαν, άλλα 
δέν τήν έπέτυχεν. Πάραυτα δέ ύπό τήν κλίνην 
ήκούσθη· Χαΐρε ές αύριον! Τότε καλλίτερου 
θά μέ ύποδεχθής.

— Θά ίδωμεν! έψιθύρισεν ό Γένελ κατα- 
κλινθείς. ** *
- Εις έτη πολλά, άφέντη! το νέον έτος 

σοΰ εύχομαι νά περάσετε μέ υγείαν καί εύτυ- 
χιαν! ουτω συνεχαίρετο τήν πρωίαν τής πρώτης 
τού έτους τόν Γένελ ή μαγείρισσά του, καθ’ δν 
χρονον είσήρχετο έν τω δωματίω, ΐνα τώ παρά
θεση τον καφέν, — σοΰ εύχομαι άκόμη καλήν 
έπιτυχίαν εις δλα ο,τι ή καρδούλα σας επιθυμεί, 
ό Θεός νά μάς διαφυλάττη υγιείς νά ζήσωμεν 
μαζύ.

— Ιούτο ποσώς δέν έπιθυμώ, έψιθύρισεν ό 
1 ενελ, τρίβων τούς υπναλέους δφθαλμούς του 
καί λησμονήσας δτι σήμερον δέν πέπρωται αύτώ 
νά προφέρη ούδέ μίαν ψευδή λέξιν. "Οσον τό 
ταχύτερον άπαλλαχθώ άπό τό ρυ τιδωμένον πρό- 
σωπόν σου, τόσον δι’ έμέ θά ήναι μάλλον εύχά- 
ριστον!

— Ίό ρυτιδωμένου μου προσώπου; Καλά· 
έγώ^ τέτοια πράγματα πρώτη φορά τ’ άκούω. 
Ε,γω δευ είμαι καμμία παραπεταμέυη γυναίκα 

άπό έκείυας πού ξεύρεις.
Ναι, ναι, καί μ’ δλα ταΰτα μέ τί πα

νούργου τρόπου μ’ έξηπάτεις, διέκοψευ αύτήυ ό 
Γένελ.

— Τί, σ’ έγελούσα, — έγώ; βρήτε άλλη 
μαγείρισσα ή οποία καί θά σάς δουλεύη καλλί
τερα· άπό τέτοιο αφεντικό, δπου τήν πρωτο
χρονιά, άυτί νά φιλεύη, καθώς κάμνουν δλοι, 
γρυνιάζει σαν τον ακύλον . . .

Ό Γένελ ύψωσε τό υπόδημά του τοιουτο
τρόπως, ώστε ήνάγκασε τήν μαγείρισσαν νά 
άπέλθη έκεΐθεν τό ταχύτερον. — Νοικοκυρευ- 
θεΐτε μόνος σας, έγώ θά πάρω νά φύγω, έπρό- 
σθετεν αυτή όπισθεν τής θύρας.

— Δέν είξεύρω καί έγώ, τή άληθεία, διατί 
νά πιασθώ σήμερον μ’ αύτήυ τήν συκχαμένην! 
Οτι μ’ εκλεπτε δέν ύπάρχει άμφιβολία, άλλά 

θά επιτύχω άραγε καί άλλην καλλιτέραν; Άς 
ίδωμεν, πώς θά ένδυθώ σήμερον χωρίς αύτήυ.

Στενάζων, ήρχισε νά ένδύεται. Καθαρίσας τά 
ύποδήματά του, ράψας εν κομβίον έπί τοΰ υπο
καμίσου του, ξυραφισθείς μέ ψυχρόν ύδωρ καί 
άναζητήσας τά χειρόκτιά του, —ήτοιμάσθη νά 
έξέλθη, καθότι ήτο ήδη καιρός δΓ έπισκέψεις.

— Έν πρώτοις πρέπει νά ύπάγω προς τόν 
θειον, διενοεΐτο ό Γένελ, — αύτος είναι πάν
τοτε συνειθισμένος νά πηγαίνω καί τόν συγχαί- 
ρομαι πολύ πρωί, καί τώρα μάλιστα, δτε είναι 
ασθενής και ♦κ.ιμοθάνατος, δέν πρέπει νά τόν 
παροργίζω.

** *

Καλή σας πρωτοχρονιά, θείε, καλή σας πρω
τοχρονιά! άνέκραξεν εισερχόμενος καί πλησιάζω-? 
τόν επί εύρυχώρου άνακλίντρου άναπαυόαενον 
και έκ ποδάγρας πάσχοντα γέροντα. — Χαίρω 
βλέπω·? σας τόσον ζωηρόν, ήθελεν ούτος νά είπη, 
γνωρίζω·? καλώς, δτι ό θεΐός του δέν εύχαρι- 
στεΐται οσάκις γίνεται λόγος περί τής άσθενείας 
του, άλλ’ έσύγχισε τάς φράσεις καί πρδς έπί- 
μετρον τής συμφοράς του, ήρχισεν αύτόν προσα- 
γορεύων · Χαίρω πολύ διότι άσθενεΐτε, ό Θεός 
νά κάμη νά χειροτερεύσητε, ν’ άποθάνητε, ΐνα 
μή μέ λυπήση ή άνάρρωσίς σας!

Ό θείος έμεινε-? δλως έκστατικός· τό πρό- 
σωπον αύτοΰ έδείκνυεν άπερίγραπτον έκπληξιν 
ενεκα τών άπροσδοκήτων τούτων προσρήσεων.

— Θά έκαμες βέβαια λάθος, πεφιλημένε μοι 
άνεψιέ, είσαι άφηρημένος, ή πραγματικώς έπι- 
θυμεϊς τόν θάνατον τοΰ γέροντος θείου σου, δστις 
είναι τόσον καλώς διατεθειμένος προς σέ;

— Γλυκύς, κεραυνοβόλος θάνατος, άξιαγά- 
πητε μοι θείε, προσέθεσεν ό Γένελ, άπομάσσων 
δια τής χειρός τόν έπί τοΰ μετώπου του κα- 
ταρρέοντα ψυχρόν ιδρώτα, είξεύρετε, κατά πόσον 
πάντοτε μοί είσθε άκριβής· έν δύσπνοια έξη- 
κολούθει προφέρων τάς κολακευτικάς αύτάς 
φράσεις, άλλ’ έν τούτοις τάς έπρόφερε, έπειδή 
πραγματικώς ήτο μέν πάντοτε εύχαριστημένος 
άπό τόν θεΐόν του, έπ’εθύμει δμως δσον τάχιον 
νά τόν κληρονομήση, — άλλ’ αιωνίως ό άν
θρωπος δέν δύναται νά ζήση · δύο, τρία χρόνια 
έμπρός ή όπίσω δέν σημαίνουν τίποτε, δι’ έμέ, 
λόγου χάριν τήν στιγμήν ταύτην, ήθελεν εΐσθαι 
εύτύχημα. Έτσι, μιά μικρά άποπληξία, ή . . .

— "Αρκεί! Κρημνίσου άπ’ έδώ, αίμοβόρον 
τέρας! Όμιλεΐς ίσως ύπό τήν έμπνευσιν κατα
χθονίων πνευμάτων, ή πραγματικώς τρέφεις τοι- 
αΰτα αισθήματα· δΓ έμέ είναι δλως άδιάφορον, 
έχε δμως ύπ’ δψιν, δτι άπό τώρα καί εις τό 
εξής, δέν θά όπάρχη τίποτε κοινόν μεταξύ μας. 
Έπικαλοΰ τόν θάνατόν μου, δταν δέ έκλείψω 
πολλά θά λάβης! Κρημνίσου σέ λέγω άπ’ έδώ, 
ή νά διατάξω νά σέ πετάξουν έξω.

Έξελθών καθ’ όδόν, ό Γένελ έν άπελπισίφ 
έκράτει μεταξύ τών χειρών τήν κεφαλήν του.

— 1ί έπαθα ό άθλιος καί παρώργισα τόν 

θεΐόν μου μέ τοιαύτας δυσαρέστους καί άπρεπεϊς 
έκφράσεις! Εις μάτην προσεπάθουν ολόκληρα 
έτη να άπολαύσω τήν άγάπην του, καί τώρα! 
Ετσι μ’ έρχεται νά κτυπήσω τό κεφάλι μου 
εις τόν τοίχον! Δέν προσέκρουσεν δμως έπί τού 
τοίχου, άλλ έπί τού προβαίνοντος άπέναντι άν- 
θρώπου, τόν όποιον δέν εϊδεν, ενεκεν τών πυ
κνών τής χιόνος νιφάδων, κεκλιμένα έχόντων 
άμφοτέρων τά νώτα.

— "Εσω προσεκτικώτερος! άνέκραξεν ό συγ- 
κρουσθείς. — Εις τόν διάβολον! άντέταξεν ό 
Γενελ, αλλ αίφνης ήλλαξε τόνον, άναγνωρίσας 
έν τή άναρμόστω αύτή συνετεύξει τόν μεγαλεί
τερον αύτοΰ πιστωτήν. Ώ! . . . κύριε Γαί, πολύ 
χαίρω — ή γλώσσα έδεσμεύθη καί ό Γένελ 
είπεν πολύ δέν εύχαριστοΰμαι δταν σάς βλέπω!

Ό Γαί έξέλαβε τούτο ώς παιδιά-? καί μει- 
διών προσέθεσεν· Χαίρω βλέπων σας έν τοι- 
αύτη εύθύμιρ διαθέσει! Καθώς βλέπω θά είσθε 
εις τού θείου σας. Τί αξιαγάπητος γέρων! Α’ί 
δά, δέν μάς λέγετε τίποτε διά τήν διαθήκην; 
Πόσα νομίζετε, θά σάς άφήση;

— Ούτε εναν παρά-?, έξεμυστηρεύθη έναντίον 
τής θελήσεώς του ό Γένελ.

— Τίποτε! ’Απολύτως τίποτε! Είναι άδύ- 
νατον άστειεύεσθε.

— νΑχ, ή καρδία μου δέν τό λέγει νά 
άστειευθώ.

— Αύτός ό ίδιος σάς τό είπεν;
— Ναι, προ μικρού ή μην έκεΐ.
— Τότε σκεφθεΐτε καλώς δΓ έκεΐνο τό 

όποιον πρόκειται νά σάς είπω. Μετά μίαν τό 
πολύ εβδομάδα έπιθυμώ, άνευ άναβολής, νά μοί 
έπιστρέψητε τά χρήματά μου· έν έναντία περι- 
πτώσει θά διαμαρτυρηθώ. Μέ έννοεΐτε;

— Αύτό άκόμη ελλειπεν! έψιθύρισεν ό Γένελ 
άκολουθήσας τόν δρόμον του.

Μή εύρών κατ’ οίκον τόν προϊστάμενόν του, 
δ καί έθεώρει ώς μέγα εύτύχημα, έπειδή δέν 
έξέθεσεν έαυτόν εις νέας δυσαρέσκειας, άφήκεν 
αύτώ τό έπισκεπτήριόν του καί κατά τι ήσύ- 
χασεν. — Νά, τί έχη νά είπή, θείος, πιστωτής 
καί μαγείρισσα! έφιλοσόφει ούτος, καταγινόμενος 
έν τω έργαστηρίω εις έκλογήν άνθοοέσμης. 
Αύτοί έν μέρει δέν παρεμπόδιζον τήν εύτυχίαν 
του, έν δσω ήτο βέβαιος περί τής άγάπης ήν 
άπελαμβανε παρά τής μελλονύμφου του, περί 
τού όποιου, χάριτι θεία, ήτο άοκούντως πε
πεισμένος.

(Έπεται τό τέλος.)

Η ΑΥΓΗ.
Τοιχογραφία Γουΐδου ‘Ρένη.

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 8—9.)

’’*11/105 3’ φάνη /5οδο-
δαΤτιΑοδ Ήώϊ.” ΟΜΗΡΟΣ.

Ν τίρ μεγαλόπρεπε? μεγάρω τού πρίγ- 
κηπος 'Ροσπιλιόζη έν 'Ρώμη ύπάρχει 
τοιχογραφία περίφημος γνωστή ύπό τό 

όνομα '"Η Αύγή” καί παριστώσα τόν θρίαμβον 
τοΰ θεού τοΰ ήλιου. Είναι ή τοιχογραφία αυτή 
έργον τοΰ διασήμου Ιταλού ζωγράφου Γουΐδου 
'Ρένη, τού έκ τής σχολής τής Βονωνίας. Έν 
τή είκόνι ταύτη, ήν μεταφέρομεν σήμερον έν 
ταΐς στήλαις τού "Εσπέρου” παρίσταται ό θεός 
"Ηλιος φερόμενος έπί τεθρίππου άρματος καί
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περικυκλού μένος ύπό των Ωρών· υπερανω των 
ίππων "Ερως πτερωτός σείει τήν δάδα, προη
γείται δέ τού άρματος ή Ήώς σπειρουσα ρόδα. 
Νέφη καλύπτουσιν έτι τήν γην διά σκοτεινού 
πέπλου, διά τού οποίου ή αύγή έκπέμπει προς 
τά κάτω τάς πρώτας αυτής άκτΐνας, χρωματι- 
ζούσας ελαφρώς γην καί θάλασσαν. Ό καλλι
τέχνης έδωκεν εις ολας τάς μορφάς του μεγάλην 
ζωηρότητα καί στάσιν χαρίεσσαν και φυσικήν. 
Ώσεί παίζων ό "Ηλιος διευθύνει τούς σφριγώντας 
ίππους, και εύθύμως χορεύουσι περί τδ άρμα 
αί Ώραι. Έκ τών 'Ωρών τούτων ή πρώτη 
έκεΐθεν τού άρματος υπενθυμίζει το πρόσωπον 
τής Νιόβης, ή τελευταία έχει τον τύπον τού 
'Ραφαήλ. ’Αλλ’ ούχί μόνον εν τοΐς προσώποις· 
καί εις τήν έκτέλεσιν τών πτυχών καί τών δευ- 
τερευόντων άντικειμένων φαίνεται ή χειρ τού 
αριστοτέχνου. Τδ πάντων ώραιότερον πρόσωπον, 
τδ έκ πρώτης όψεως έλκΰον τού θεατού τήν 
προσοχήν, είναι ή Ήώς. Έν τή μορφή ταύτη 
ό ζωγράφος δλην αύτού απέδειξε τήν θείαν τέχ
νην, καί δύναται τις είπεΐν βτι έξ όλων αυτού 
τών γυναικείων μορφών ή Ήώς αύτη είναι ή 
τά μάλιστα επιτυχής. Έν γένει δέ ή δλη 
είκών είναι ύμνος εις τδ Φως, είναι ποίημα έν 
χρώμασιν.

Κατά πάσαν πιθανότητα ή είκών έγράφη έν 
έτει 1G09 δτε ό καλλιτέχνης, έχων νά έκτελέση 
διαφόρους παραγγελίας, εϋρίσκετο τδ τρίτον ήδη 
έν 'Ρώμη. Ό 'Ρένης είχε τότε ήλικίαν τριά
κοντα τεσσάρων έτών, γεννηθείς τώ 1575 έν 
Βονωνία, ένθα δ πατήρ του έξήσκει τδ έπάγ- 
γελμα τού μουσικού. Κατ’ άρχάς δ Γουΐδος 
έμελλε ν’ άκολουθήση τδ στάδιον τού πατρός, 
πρδς δ μεγάλην ήσθάνετο κλίσιν κατόπιν βμως 
παρακινηθείς δπδ τού ζωγράφου Κάλβαρτ, 'Ολ
λανδού δστις είχε σχολήν ζωγραφικής έν Βονω
νία, έπεδόθη εις τήν τέχνην ταύτην. Έν τή 
Σχολή ταύτη έγνωρίσθη μετά τού Φραγκίσκου 
Άλβάνη καί μετά τού διαπρεπούς ζωγράφου 
Δομενικίνου. Σώζεται είκών τού'Ρένη, γραφεϊσα 
ύπ’ αύτού τού ίδιου, έν ή φαίνεται τδ έκφρα- 
στικόν τής φυσιογνωμίας του. Λέγεται βτι δ 
' Ρένης άπεστρέφετο ανέκαθεν τάς γυναίκας, προς 
τήν μητέρα του βμως εϊχεν αληθή λατρείαν. 
Παρασυρόμενος ύπδ τού πάθους τής χαρτοπαιξίας 
παρεκινήθη πολλάκις νά έκτελέση εικόνας έπι- 
πολαίως, δπως προσπορίζηται χρήματα, ών πάν
τοτε έστερεΐτο. Έν τούτοις δμως ή συμπερι
φορά του ήτο άξιοπρεπής καί μεγάλη ήτο ή 
ύπόληψις ήν εϊχον οΐ συμπολΐταί του πρδς αύτδν 
καί ώς άνθρωπον καί ώς καλλιτέχνην. Ό Γουΐ
δος Ρένης άπέθανεν έν Βονωνία τή 18 Αύγούστου 
1642 έν ηλικία 67 έτών.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Κύριε Διευθυντά τού Εσπέρου.

έν τφ ύπ’ άρ. 69 τεύχει τού ύμετέρου 
άξιολόγου Περιοδικού θαυμασία είκών 
τού θανάτου τού Σαρδαναπάλου

μοί ένέπνευσε τούς ακολούθους στίχους, δι’ ών 
έ ζήτησα ν’ αντιγράψω κατά τδ δυνατόν πιστώς έν 
ποιητικω λόγω δ,τι διά τής ζωγραφικής ήθέλησε 
νά παραστήση δ καλλιτέχνης έγκύψας εις τήν 
μελέτην τής 1 Ασσυριακής ιστορίας καί ιδίως εις 
τδν βίον τού έσχάτου τών ’Ασσυριών ήγεμόνος.

'Ίνα τις κρίνη ασφαλώς περί τής έπιτυχίας 
ή μή τού εγχειρήματος μου ανάγκη, άναγινώσκων 

τούς στίχους τούτους, νά έχη ύπ’ δψιν τήν έν 
τώ Έσπέρω εικόνα, πρδς δέ νά διέλθη τήν 
συνοδεύουσαν αυτήν άνάλυσιν, άλλως ή κρισις 
του έσται πλημμελής καί σφαλερά, ώς μή 
έρειδομένη έπί τής αντιπαραβολής δύο έργων 
έκ τής αυτής ιστορικής πηγής έκπηγασάντων 
καί όδηγησάντων τόν τε χρωστήρα τού ζωγράφου 
καί τδν κάλαμον τού ποιητού, δστις ιδίως ένέ- 
κυψεν εις τού πρώτου τδ έργον καί έζήτησε 
ν’ άποδείξη διά τής αναπαραστάσεων τοσούτον 
καταπληκτικής σκηνής τήν μεταξύ τών δύο 
τεχνών στενήν σχέσιν καί συγγένειαν.

Έν τούτοις έκφράζω ύμΐν απείρους ευχα
ριστίας, δστις ού μόνον κοσμείτε καί τιμάτε τον 
Ελληνικόν τύπον διά Περιοδικού έκδιδομένου 
μετά τοσαύτης τυπογραφικής φιλοκαλίας καί 
έκλεκτής δλης, άλλ’ ύποβαλλόμενοι εις μεγάλας 
οαπάνας παρέχετε εις τούς ύμετέρους συνδρο- 
μητάς εικόνας, αΐτινες διά τής άκρας αύτών 
έπιτυχίας περί τε τήν έκτέλεσιν καί έκτύπωσιν 
διαθέτουσι λίαν εύαρέστως τδν θεατήν καί διε- 
γείρουσι τδ ποιητικόν αίσθημα εις βαθμόν τού 
νά προβή εις τήν διά στίχων άντιγραφήν τών 
λαμπρών τούτων εικόνων, παρέχων αύταΐς τδ 
μόνον έλλεΐπον έκ τής ζωγραφικής, ήτις διά 
τούτο βωβή ποίησις άποκαλεΐται, τήν φωνήν.

Α'. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ 
ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΥ.

(Όρα ‘Εσπέρου τεύχος 69.)

8
ΙΣ τού Σαρδαναπάλου σου τήν φοβεράν εικόνα 
Ιίολλάς έκράτησα στιγμάς τον νούν προσή

λιο μένον.
Άνήρ τδν βίον διελθών εις χαύνον γυναικώνα, 

Τρυφών, άκολασταίνων.

Εις τού κινδύνου τήν στιγμήν ζωήν άναλαμβάνει, 
Εις άνδρα μεταβάλλεται τδ χαυνωμένον κτήνος, 

Προκρίνει ν’ άποθάνη 
'Ως Ηρακλής ημίθεος εις τήν πυράν εκείνος.

’Ανατολίτης άληθής! έν μέσω τών δργίων 
Δέν λησμονεί τά ιερά τού βασιλέως χρέη · 
Εγκαταλείπει τής τρυφής τδ όλβιον πεδίον, 
Κ’ έν τώ πεδίο) τής τιμής ζητεΐ ηρώων κλέη.

Ή Νινευή ένιαυτδν ήδη διττόν παλαίει,
Δέν κλίνει δ Άσσύριος αυχένα εις τδν Μήδον 

Τδ παρελθόν προδίδων.
θάρρος αυτός στρατηλατών δ βασιλεύς εμπνέει.

’Αλλά ή Μοίρα ώρισε νά πέσ’ ή ’Ασσυρία, 
Νά πληρωθούν εγκλήματα άχρείων ήγεμόνων 
Μέ φοβεράν καταστροφήν, καί έν τή ιστορία 
Ή μνήμη μορμολύκειον ώχρδν νά μείνη μόνον.

Μετά αγών’ άπέλπιδα, εις δν αυτός είσέτι 
Ό Τίγρ ις τήν έπρόδωσε, τδ μόνον έρεισμά της 
Καταβαλών προδοτικώς, τά όχυρώματά της, 
Ό βασιλεύς τδ φάσγανον δειλώς δέν άποθέτει.

Δέν παοαδίδει τόπλον του άνάνδρως εις τδν Μήδον · 
Περιφρονεΐ τδ δέλεαρ απατηλών έλπίδων — 
'Ως ήγεμών έλεύθερος νά ζήση έννοεΐ, 

’Άλλως νά λειψή προτιμά άνευ τιμής ζωή.

Κρότος, βοή καί ταραχή· τού Κυαξάρους, πνέων 
Μανίαν τδ στρατόπεδον, προβαίνει φρικαλέον· 
Όλολυγμοί άκούονται μητέρων καί παιδιών 
Ήμέρ’ άνέτειλ’ άποφράς αιμάτων καί δακρύων.

Ό βασιλεύς άτάραχος προστάττ ύπερμεγέθη 
Νά έτοιμάσωσι πυράν, φρικτήν πυράν θανάτου, 
Καί έπ’ αύτής μετά σπουδής πάν τιμαλφές έτέθη, 
Τ’ ανάκλιντρα τά πλούσια, τά σκεύη τά χρυσά του·

Οί τάπητες, ους άπαλαί έκέντησαν παρθένοι 
Μέ τ’ άπαλά των δάκτυλα έν έρωτος έκστάσει, 
'Ότε τήν χεΐρα οδηγεί καρδία φλεγομένη
Καί εΐνε φλδς πάν εργον της έν έργασία. πάση.

01 τάπητες κατάπλεοι έρωτικών εικόνων,
Έν αίς ή τέχνη πρδς αύτήν τήν φύσιν άμιλλάται, 
Καί δέν γνωρίζεις τις νικά, δέν λέγεις τίς νικάται, 

’Αλλά θαυμάζεις μόνον.

’Εκεί τδν γίγαντα Νεβρώδ, έκεΐ τής Βαβυλώνος 
Τδν Νικητήν διέκρινες, τής Νινευής τδν κτίστην*) 
Έκεΐ καί τήν διάδοχον καί σύζυγον συγχρόνως, 
Τής μαγευτρίας Δερκετούς τήν κόρην τήν καλ- 

λίστην.**)

Τά τρόπαιά της εν πρδς έν είμπόρεις ν’ αρίθμησης, 
Νά όσφρανθής τ’ αρώματα τών κρεμαστών της 

κήπων,
Εις τάς λαμπράς διώρυγας είμπόρεις νά πατήσης, 
Ν’ άκούσης τδν διηνεκή τών οχημάτων κτύπον.

Αί τράπεζαι έτέθησαν αί λάμπουσ’ έκ χρυσίου 
Άπέφθου, δώρα πλούσια λαών δορυαλώτων, 
Έφ’ ών δ πλούτος ήστραπτε ποτέ τού συμποσίου, 
Σκηνάς κραιπάλης προκαλών καί όργια έρώτων.

"Ολα έτέθησαν· αλλά εις ταύτα δέν άρκεΐται· 
Υπάρχουν ωραιότεροι είσέτι μαργαρίταν 
Κειμήλι’ άπαστράπτοντα έξ ουρανίου κάλλους 
Ους, έκλιπών, δέν έννοεΐ νά καταλείπ’ εις άλλους.

Τδν θησαυρόν τδν έμψυχον καλεΐ ολόγυρά του, 
Έν τώ εύδαίμονι καιριΐι γλυκύ έντρύφημά του, 
Καί μετ’ αυτών εξέρχεται τών ανακτόρων, μόνον 
Λαβών κρατήρα, ευτυχή άνακαλούντα χρόνον.

’Αλλά πριν έτ’ εις τήν πυράν τδ βήμα διευθύνει, 
ΙΙύρ θέτ’ εις τά ανάκτορα διά χειρδς ιδίας· 
Τδ σέμνωμα τής Νινευή πύρ νέμεται μανίας 
Καί τδν αιθέρα φοβερά πυρκαϊά λαμπρύνει.

Γέλα ό Σαρδανάπαλος καί δίχως νά διστάση 
Τάς εύειδεΐς γυναΐκάς του ν’ άνέλθουν διατάσσει 
Εις τήν πυράν- ακολουθεί αύτδς ύπερηφάνως 
Φορών χλαμύδα καί λαμπρόν έξάδαμάντων κράνος.

Εις τήν ύψίστην τής πυράς βαθμίδα άναβαίνει 
Καί έπί θρόνου κάθηται ώς άναξ χρυσηλάτου· 
Κάτω τ’ ώραΐον σύμπλεγμα φεΰ! έν στολή θα

νάτου
Έπί φερέτρου ζώσα σάρξ τδν θάνατον προσμένει.

Προσβλέπ’ ή μία καλλονή ίκετικώς τήν άλλην, 
Καί κλίνει κάτω φοβερά τήν κεφαλήν βαρεΐαν · 
’Αλλά δ Σαρδανάπαλος προτείνων τήν φιάλην, 

Καθώς εις ευωχίαν,

Χωρίς μικρόν ν’ άλλοιωθή, χωρίς νά ώχριάση, 
Νά άναφλέξουν τήν πυράν τήν φονικήν προτείνει, 
Καί τούς δειλούς καί κλαίοντας ύψύθεν ένθαρρύνει, 
Καί εις υγείαν τού φρικτού θανάτου του προπίνει.

*) Ό Νΐνος άκμάσας 2000 πρ. Χρ. έτη έκτισε 
παρά τον Τίγριν τήν μεγάλην πόλιν Νινευί.

**) Τήν Σεμίραμιν, ήτις διεδέχθη τόν σύζυγόν της 
Νΐνον και έκόσμησε τήν Βαβυλώνα οιά μεγαλοπρεπών 
κτιρίων.

Έν μέσω τότε οίμωγών, κραυγών, λιγμων, οα- 
κρύων,

Έν μέσω κρότων καί τριγμών, και φλογ-ρ' 
' ' ατροβιλων,

Έν μέσω τού όρυμαγδοο όομώντων άλλο^ύλ
Τδ κράτος πίπτ εις 'ένδοξον σποδόν τών Ασσυριω .

Έν Βραίλ^,.

Π. Ματαράγκας-

Β·. ΑΠΟ ΛΕΙΨΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΓΔΑΤΙΟΝ.

κα-

Π
ΟΥ σ’ έρριψεν ή μοΐρά σου!! Εν μ-σω 

λαμώνων 
καί ερειπίων, ατινα πιέζει δ Εύφράτη, , 
αέ άογοκίνητα νερά! Μεμακρυσμένη χωρα 
καί άξενος, ήτις πολλών καταστροφάς αιωνων 
ώς μόνα φέρει δείγματα άκμής παλαιοτατης, 

παρέχει ήδη καί εις σέ τά άδωρα της οωρ · 

Σ’ έπόθησαν οί φίλοι σου! Σ’ τήν, νήσον τού 
Αιγαίου, 

όνθα ποτέ δέν άπανθούν τά ρόδα καί τά ϊα 
ούτε σιγά ή άηδών, ’ς τδν προσφιλή σταθμόν σου 
διατηρείται ή μνήμη σου, και μετά -ο ου 
αείποτε οί φίλοι σου, έν άκρα θυμηδία, 
νά όμιλώσι θέλουσι περί τών άρετων σου.

Τδν παλαιόν έπόθησα κ έγώ νά ίδω φίλον. 
Γέννα ό πόθος όνειρα- κ έντδς ,ύπνου δαθέος 
τδ όνειρον προσήρμοσεν επι των ωμων μου ,

έπέταξα· μ’ έκύλισαν ώς δενορου λεπτόν φυλλ 
ϊ1ς τδ κενόν οί άνεμοι, καί μ 
.οός τού Λιβάνου τάς πτυχάς, προς του Ευφρατου 

• τα νερά.

άπειρη,
. > 

ή Βαβυλών νά

Έκεΐ, μοί εΐπον, κατηφής πολλάκις εις,.ο σκοτο, 
τήν νύκτα περιέρχεσαι κατά την

ό πύργος τού Βαβέλ σωρός κεράμων κ.ιται 
καί ν’ άντηχή σοί φαίνεται μακρόθεν οπλών κρ το 
καί ώς νά βλέπης σύσσωμον την παλαιαν Ελλά 
πρδς τδν Εύφράτην ποταμόν βραδέως να κινη,.

Καί βλέπεις μέ μειδίαμα χαράς τδν βασιλέα, 
τδν νεανίσκον ήρωα, τάς φαλαγγας να ριπτη 
εις τών Περσών τάς στρατιάς, φόβον μαντού .

τά Άρβηλογαυγάμηλα νά στέφη νίκησεα, 
νά πίπτη ή Τύρος πρδ αυτου, η Βαβυλων 

πιπτη, 
καί ή χλαμύς τού ήρωος πόλεις νά άνεγειρη!

Τάς προβαινούσας φάλαγγας σέ είδον νά άκο- 
λουθής,

κι’ άπ’ τήν κοιλάδα τού Χειράζ, τών ρόδων τήν 
κοιλάδα,

«νθη νά κόπτης, καί μ αύτά τούς νικητάς νά 
στεφης.

Ώς άστραίή νά φέρεσαι άπδ τά Βάκτρα παρευθύς, 
καί νά θεάσαι εις τού Πουγγιαβ την υγροπεοιαοα 
τού Πώρου τούς ελέφαντας... Καί όταν επι- 

στρέφης

κατάκοπος, κατάδιψος έντδς τής Γεδρωσίας, , 
δϊν θέλεις έκ τού ύδατος ούδέ λεπτήν σταγόνα 
νά πίης, δ ό άρχηγδς μεγαλοψύχως χύνει· 
διότι ’ς τήν Περσέπολιν, ακούεις, ευθυμίας 
παρασκευάζουσιν· έκεΐ νυμφεύεται Περσίδα 
ή βασιλεύς, κι δ γάμος του μυρίους διευθύνει

έτίρους γάμους, καί φαιδροί άκολουθουσι ποτοι, 
καί έοοταί χαρμόσυνοι θεών καί πανηγυρεις ■ · · 
Καί ήδη έπιστρέφοντα ’ς τήν Βαβυλώνα μετ 

αυτών
σέ βλέπω, ένθα ή χαρά καί ή ζωή ή πρώτη 
-ών πότων παρατείνεται καί τελετών θυμηρης- 
Πλήν αίφνης ποιον πανταχού πλαναται μήνυμα

φρικτόν: !

Ή βασιλεύς κατάκοιτος καί άσθενών βαρέ,ως 
εις "ύπνον, λέγουν, έπεσεν όμοιον τούθανατου! 
ΓΠοί τά μέγαρα αύτού σωρεύονται τα πληθη

μ,αταιωςι 
ματαίως περιμένουσιν αύτδν τά σχέδιά του! 
ματαίως κράζουσιν αύτόν! βαρεως εκοιμηθη-

Σ’ τδ στόμιον τών ποταμών ώδήγησε τδν στολον 
ό Νέαρχος, ώ βασιλεύ! εις τήν δεξαμενής σου 
τά πλοΐα ήτοιμάσθησαν δια την Αραοιαν.

ΐστανται έπί ποδός, και όλων 
βλέμματα στρέφονται ’ς τήν 

σκηνήν σου!
τεθούν φαιδροί εις τήν πορείαν!

τά πλοΐα ήτοιρ 
αί φάλαγγές σου 
δακρύβρεκτα τά

Σέ περιμένουν νά

Πλήν τά πτερά τού κράνους σοΐ^δέν φαίνονται 
είσέτι;!

τά στίλβοντ’ βπλ’ άπδ χρυσόν, καί τδ άστράπτον
βλέμμα!

Πώς κατηφεΐς οί μαχηταί τήν κεφαλήν των 
κλίνουν I 

παρά τδ ξίοος έκαστος τήν δεξιάν του θέτει, 
σαλεύει τήν άσπίδα του, τήν λόγχην του ήρεμα, 
καί δλοι Σέ προσμένοντες μαραίνονται και φθίνουν.

Καί ώραι ήδη παρέρχονται πολλαί, ήμέραι επίσης, 
μήνες πολλοί παρέρχονται, παρήλθον πολλα_ετη, 
καί λύπη καί κατήφεια εις τδν στρατόν πλαναται. 
Ό βασιλεύς δέν φαίνεται! Με φοοερας αλυσσει, 
ύπνος βαρύς, λέγουν, κρατεί τδν βασιλέα ειοετι 
εις τήν σκηνήν- αμέριμνος δ βασιλεύς κοιμάται.

Κι’ άπδ τάς άκρας τού Τιβέτ, άπδ τδν Ίαξάρτην 
θοηνολογία ακούεται πικρά, πάντοτε νεα. ~ 
"Ως ποτέ ταύρος πρδς βωμόν άγόμενος μηκαται, 
σφαδάζει μυριοπληθής στρατός εις τήν εσχατην 
άπελπισίαν, καί ένω ζητεΐ τόν βασι/.εα, 
αία φωνή ακούεται· "δ βασιλεύς κοιμάται.

Δισχίλια έτη ΐστανται μέ λόγχας τεταμενας 
ώς σκελετοί οί μαχηταί· δισχίλια πλανώνται 
έπί τά όρη ώς σκιαί! χιών καί καυσων και οργή 
κατέκαυσε τδ σώμά των, παρέλυσε τας φρενας. 
Τδν βασιλέα των παντού ζητούντες^άκροωνται 
καί τδ λεπτόν μινύρισμα, δπερ ή αύρα χορηγεί.

Σέ βλέπω ήδη· μετ’ αύτών καί σύ τδ δάκρυ χύνεις 
καί μορμυρίζεις σιγανά
καί κατηφής ’? τδν ποταμόν αργα αργα οαοι,ει,, 
καί σκέπτεσαι, καί σταθερόν τδ βλέμμα διευθύνεις 

τά ύδατα τού ποταμού, καί ως εις κατοπτρον 
φαιδρόν 

πολλών αιώνων καί λαών τάς τύχας άτενίζεις!

Καί ρέουσι τά κύματα, καί ρέουσιν οί χρόνοι· 
τά πρώτα πρδ τών δφθαλμών, οί δεύτεροι προ 

τού νοος.
Καί βλέπεις εις τά ΰδατα πολλούς 'Ρωμαϊκούς 

στρατούς 
νά ρίπτουν θρόνους, ους τινας ή μία χειρ και μονή 
έβάστασε τού γίγαντος μεγαλοποάγμονος ανορος, 
πλήν εκατόν δέν ΐσχυσαν ΐνα βαστασωσιν αυτους.

Καί βλέπεις Πάρθων καί Περσών στρατοί τήν γην 
νά τρέχουν 

καί βλέπεις τδν Ηράκλειον, δαφνοστεφής νά φέρη 
el -i Ώοοσόλυμα τδν τίμιον ,
Φυλάς άγριας έπειτα πολλάς εκεί να ορεχουν, 
τούς πόδας των, καί Καλιφών θρόνος χρυσούς να 

αίρη 
τήν ήμισέληνον ύψοΰ λαμπρώς έπί πολύν καιρόν.

Καί βλέπεις τούς κατακτητάς έκει τους τελευ- 
λαίους 

νά στήνωσι τούς πόδας των έπ, άμετρήτους 
χρόνους.

Ένώ πλήν ’ς τά θεάματα τδ βλέμμα σου πλαναται, 
δέν ‘παύει ό θρήνος ν’ άντηχή! ακούεις τούς γεν

ναίους
τδν βασιλέα νά ζητούν! πλήν καί φωνάς συγχρόνους 
"Κοιμάται, δέν άπέθανεν ό βασιλεύς, κοιμάται.

Ί. Παυλίδης-

ΙΟ

3Σ

ΒΕΤ

ησαν 
ρου- 
υκδς 
τής 

ίσης

ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ.
ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ 

υπό. Μ. Μαλλιαράκη.

(Συνέχεια.)

Σ’Γ.

ΘΥΜΙΑ. κατέσχε με καί άκατάσχετος 
πρδς τήν έργασίαν άντιπάθεια. Άφ ου 
ήμην παίγνιον σκληράς καί αδυσώπη
του τύχης, δν άνευ έλπίδων, κτήμα, 

δούλος, πρδς τί νά έργάζωμαι; Κατέστην οκνηρός 
ναι μόνον πρδςάποφυγήν τιμωρίας τίνος ειργαζο- 
μην’κατά τδ φαινόμενον, ήθελον δέ παντάπασιν 
έκνευοισθή έάν δέν ήμην πεπροικισμενος υπό της 
ούσεως δι’ δργανισμού ρωμαλέου και ισχυρας θο- 
λήσεως. 'Η πρόσκαιρος δκνηρία μου υπεχωρει ει, 
τήν φυσικήν μου δραστηριότητα. Έπειαη οε εν τη 
νεανική ήλικία τά πάθη είνε συνήθως εφήμερα^ 
γελόεν δέ πάντοτε έμφανίζεται το μέλλον εν τη 
φαντασία, έλησμόνησα βαθμηδόν τήν συμφοράν 
μου καί άπησχόλουν τόν νουν μου εις αλλα 
κερδοσκοπικά σχέδια. _

Μετά τήν διεκπεραίωσιν τού τοσούτον άτυ- 
γούς δι’ έμέ πλοΰ, τδ πλοΐόν μας έναυλωθη οι 
■Αλεξάνδρειαν. ‘0 πατήρ μου ήγόρασε, οι ιοιον 
λογαριασμόν ποσότητά τινα οινοπνευμάτων, ων 
L * μ
τιμήματι. Δέν ήμην άποκλειστικον του πατρός 
μου κτήμα; μέ διέθετε κατ άρεσκειαν. Τα 
οινοπνεύματα ταύτα έξεποίουν εντός του πλοίου 
εις λαθρεμπόρους, διότι ή εισαγωγή αυτών εις 
τήν πόλιν ήν άπηγορευμένη. Ημην oc ει, 
άποοίαν περί τού τρόπου τής υπο των , λαθρεμ
πόρων έξαγωγής τών οινοπνευμάτων, δποτε ειοον 
τρεις Μελιταίους, οΐτινες άγοράσαντες οινόπνευμα 
κατέβησαν εις τήν κοιλίαν τού πλοίου. , Εκ 
περιέργειας ώθούμενος κατέβην εις το οωμα.ιον 
τού πατρός μου, τό όποιον οια λεπτού εκ σα
νίδων διαφράγματος έχωρίζετο εκ της κοιλία,. 
Διά μιας τών σχισμάδων τού διαφραγματος τού
του είδον τούς Μελιταίους κενουντας το οινό
πνευμα έντδς μικρών έκ δέρματος βοδς ασκών, 
οδς έκρυπτον ύπό τήν δσφυν. , Ηννόησα τότ. 
τόν λόγον τής προφυλάξεως ταυτης και^ς.λΚυν 
εις τήν πόλιν ήγόρασα δύο κύστεις και εν μακρύ 
έτερον, τά όποια άποξηράνας μετεποι^α εις 
δοχεία άξιόλογα. "Οθεν πληρών ταύτα οινοπνευ-
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ματος έζρυπτον ύπδ τά ενδύματα μου, περιζων- 
νύων περί τήν όσφύν τδ έντερον, και έξηρχόμην 
εις τήν πόλιν. Αί τιμαί τοΰ οινοπνεύματος ήσαν 
υπέρογκοι καί ΐκαναί νά δελεάσωσι καί τον 
μετριώτερον κερδοσκόπον, πολύ δέ πλειότβρον 
έμέ, δστις αντί πάσης θυσίας ήγωνιζόμην νά 
πλουτήσω, διά νά γίνω πλοίαρχος. Όθεν εντός 
βραχέος διαστήματος έξεποίησα τδ διαπιστευθέν 
μοι ύπδ τοΰ πατρός μου εμπόρευμα. Δυστυχώς 

ΤΟ ΕΑΡ.
Η ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΑ.

πλέον ήδη εις τήν εξουσίαν μου. Δεν θά με 
περιεφρόνει λοιπόν πλέον δ υπερόπτης εκείνος 
νεανίας, καί ή κοινωνία θά μέ έξετίμα πανταχοΰ 
καί πάντοτε. ”Εχω περί τούτου εγγυητήν αξιό
χρεων τδ χρυσίον μου, τδ όποιον ούδεις δυναται 
νά μοί αφαίρεση. Είνε ή λαμπρότερα τής ευ
φυΐας μου καί τής δραστηριότητας μου κατά- 
κτησις. Ταΰτα άναλογιζόμενος έοάδιζον ύπερη- 
φάνως έπί τοΰ καταστρώματος ύπολογίζων τας 

χειρών. Μοί έφάνη δακρύων. 'Η έμφάνισίς 
μου τόν αφύπνισε. — Διά τί άρά γε κλαίει δ 
πατήρ μου; πλησιάσας έτόλμησα νά τον έρω- 
τήσω.

— Άλλοίμονον, ταλαίπωρον τέκνον, φοβερόν 
με απειλεί δυστύχημα. — Όποιον δυστύχημα, 
πάτερ μου;

— Αύριον ίσως θά μέ άποβάλουν άπό τδ 
πλοΐον τούτο, χρεωστώ καί δέν δύναμαι νά πλη-

'Ιστάμην άναυδος καί ήκουον μετά ψυχικού 
άλγους τούς άπελπιστικούς του άτυχούς πατρός 
μου μονολόγους.

— Καί πόσα χρεωστεΐς, πάτερ μου, τω είπον 
περιλύπως. %

— Καί τί θά ώφελήση να μαθης τδ χρέος 
μου; Πρδς τί νά τά επαναλαμβάνω;. . . ώ! αν 
είχον δώδεκα χιλιάδας γρόσια, θά έσωζόμην.

' — Δώδεκα χιλιάδας γρόσια; ε’ις τδ άκουσμα 
τούτο έρρηξα σπαρακτικήν κραυγήν καί ώπισθο- 
χώρησα ώς δι’ έλατηρίου άνατιναχθείς. 

γνωρίζει τα πάντα καί ίσως έθηκεν έν χερσί μου 
τδ μέσον τής σωτηρίας τοΰ πατρός μου έν ταις 
άνεξερευνήτοις αύτοΰ βουλαΐς, άλλοίαν δε ποιού
μενος χρήσιν άντεστρατευόμην κατά τών βουλών 
τής θείας Προνοίας.

Όποια σύμπτωσις καταπληκτική — ούτε 
πλέον, ούτε έλαττον. Στρογγύλος αριθμός, γρό
σια 12,000.

Δι αυτού άριστα ναυπηγείται καί τελειο
ποιείται ή ’Αμφιτρίτη, μικρά εύστροφος, κομψή 
ήμιολίς καί έγώ άπαλλάσσομαι τού έλειεινοΰ 
μου βίου. ’Αλλά δι’ αύτοΰ σώζεται ή τιμή, ή

Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ 

ΚΑΙ Η

ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΟΥ ΣΑΞ-ΑΛΤΕΜΒΟΥΡΓΟΥ.

Κυριακήν τοΰ θωμά έτελέσθησαν 
τά πολλής έπισημότητος έν Πέτρου- 
λει οί γάμοι τοΰ μεγάλου δουκδς 

Κωνσταντίνου τής 'Ρωσσίας, αδελφού τής 
ήμετέρας βασιλίσσης, μετά τής πριγκηπίσσης

-

Ό μέγας δου£ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τής ‘Ρωσσίας καί ή σύζυγος αύτοΰ πριγκήπισσα ΕΛΙΣΑΒΕΤ τοΰ Άλτεμβούργου.

λίαν οψέ έμυήθην εις τά μυστήρια τών λα
θρεμπόρων, ουχ ήττον άφ’ ου παρέδωκα εις τον 
πατέρα μου τδ άνήκον αύτώ ποσδν κατά τήν 
όρισθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ άξίαν, έκέρδησα τριάκοντα 
χρυσά είκοσάρια.

Τριάκοντα είκοσάρια, ολόκληρος περιουσία. 
I ά έκρυψα ούτως είπεΐν ύπδ τδ δέρμα μου, τδ 
ατύχημά μου μέ κατέστησε συνετώτερον. Έμα- 
θον τδν τρόπον του κερδίζειν χίλια έπί τοϊς 
έκατδν συγκοινωνήσας μετά τών οίνοπνευματο- 
πωλών τής ’Αλεξανδρείας. Έπανήλθομεν εις 
Κύπρον. Είχον ήδη κεφάλαια ίδια, δι’ ών ήγό- 
ρασα έν άγνοίφ τοΰ πατρός μου οινοπνεύματα. 
Κατέστην δύσπιστος πεισθεις έκ τής πείρας περί 
τής αλήθειας τής κοινής παροιμίας "παίζε, 
γέλα μοναχός σου, ν’ άχης πάντα τήν ύγειά 
σου”, "ΐνα δέ βραχύνω τήν διήγησιν, έν βραχεί 
διαστήματι άπέκτησα εξακόσια χρυσά είκοσάρια.

’Εάν τδ ποσδν τούτο δέν μέ ικανοποιεί, θά 
είπη δτι δέν ήμην αύτάρκης. Τδ αιώνιον όνειρόν 
μου ήν ή άπόκτησις πλοίου. ΓΙροσεμειδία εις 
τήν φαντασίαν μου δ τίτλος τοΰ πλοιάρχου, δστις 
ικανοποιεί τούς διακαεστέρους μου πόθους. Ή 
αποζτησις τοΰ λαμπρού τούτου τίτλου εκειτο 

διαστάσεις, τδ σχήμα καί τδ χρώμα τοΰ πλοίου 
μου, τδ όποιον ώνόμασα Άμφιτρίτην.

Ζ-.

"Ημην εις τδ ζενίθ τής εύδαιμονίας μου. 
Έφανταζόμην τήν Άμφιτρίτην μέ κυανοΰν χρω
ματισμόν, μέ ιστία κατάλευκα έξολισθαίνουσαν 
έπί τής γλαυκής έπιφανείας τής θαλάσσης, ύπερη- 
φάνως πρδ τοΰ λιμένος τής πατρίδας μου άνα- 
κωχεύουσαν, καί έμέ επί τής πρύμνης δια- 
τάσσοντα— Κάτω ή λέμβος! Καί Ιδού ή λέμ
βος κομψή καί έλαφρά διολισθαίνουσα διά τών 
τροχαλών καί έπί τής πρύμνης αύτής τάπης 
χρυσοπόρφυρος έπιστρωννύμενος καί έπί τοΰ 
τάπητος έγώ δ πλοίαρχος τής ’Αμφιτρίτης οία- 
κοστροφών. Καί ιδού ή λέμβος κουφή ώς χε- 
λιδών ύπό εύρώστων κωπηλατών εύρύθμως 
έλαυνομένη, είσπλέουσα παρά τήν αποβάθραν, 
όπου πλήθος λαού συρρέει πρδς ύποδοχήν μου.

Τοσούτον δέ άπερρόφησε τήν προσοχήν μου 
ή λαμπρά αυτή είκών, ώστε μικρού δεΐν έπιπτον 
έπί τής έδρας, έφ’ ής έκάθητο ό πατήρ μου 
παρά τδ πηδάλιον, έχων τδ πρόσωπον έντδς τών 

ρώσω. Οί δανεισταί θά κατάσχουν τδ πλοΐον 
καί θά τδ πωλήσουν. Καί ταΰτα είπών έστέ- 
ναξεν έκ βάθους καρδίας.

— Ν’ άποβληθώ έκ τού πλοίου μου! έξη- 
κολούθησε, μόνος μου έκοψα τήν ξυλείαν έκ τών 
άποκρήμνων τής Καρίας δασών, έν μέσω τών 
παγετών τοΰ χειμώνος καί τοΰ καύσωνος τοΰ 
θέρους, ύπό πυρετών, ληστών καί λύκων απει
λούμενος. Έπεστάτησα εις τήν κατασκευήν 
αύτοΰ, βαρύτατα έλκων ξύλα, τάς ιδιοτροπίας 
τών ξυλουργών καί χαλκέων υφιστάμενος, κλώ- 
θων τδ στυππίον καί άπορροφών τήν βαρεΐαν 
τής πίσσης δομήν καί τδν ειροπλισμδν αύτοΰ 
ίοίαις χερσίν έπιτελέσας. Η ζωή ^ιου συνε- 
στοιχειώθη μέ τδ πλοΐον τούτο, τδ όποιον συνε- 
μερίσθη πάσας τάς τέρψεις καί πάσας τάς λύπας 
μου. Καί ν’ άποβληθώ έκ τού πλοίου μου τού
του, τοΰ μόνου τής ζωής μου πόρου, τής μόνης 
παραμυθίας τοΰ γήρατος μου καί νά γίνω ναύ
της! ώ! εινε τρομερόν! κάλλιον ν’ άποθάνω.

Νά δυσωπήσω τούς δανειστάς μου αδύ
νατον, νά πληρώσω αδύνατον — δέν έχω, ούδε 
ελπίς ύπάρχει νά προμηθευθώ τά δφειλόμενα. 
Αοιπδν είμαι κατεστραμμένος, κατεστραμμένος.

Δώδεκα χιλιάδας γρόσια έάν είχον θά έσω
ζόμην! Καί τδ ποσδν τούτο έχω έδώ εις τδ 
στήθος μου έπί τής καρδίας, δη λ. τήν σωτηρίαν 
τού πατρός μου. Ιδού καταστρεφόμενα πάντα 
τά χρυσά μου όνειρα- είνε άληθές δτι "λογισμοί 
θνητών πάντες δειλοί καί επισφαλείς αί έπίνοιαι 
αύτών” Πόσον ήμην εύτυχής πρδ μιας ώρας, 
καί πόσον τώρα είμαι δυστυχής!

Βεβαίως είμαι ελεύθερος νά ένεργήσω κατά 
τό συμφέρον μου, νά λησμονήσω τδν πατέρα μου, 
νά τδν έγκαταλείψω έν τή δυστυχία του, νά 
πραγματοποιήσω τά όνειρά μου, νά έκδικηθώ 
δι δσα παρ’ αύτοΰ ύπέστην δεινά καί άνήκουστα. 
Αλλ’ όποιον αίσχος! Νά διωχθή έκ τού πλοίου, 

τδ όποιον περιπαθώς ήγάπησε, καί νά ριφθή 
εις τάς όδούς, άνευ μέσων, άνευ πόρου ζωής ό 
γέρων καί ασθενής πατήρ μου, καί έν ω εκείνος 
θ’ άποθνήσκη έκ πείνης καί αισχύνης έγώ νά 
πλέω πλησίστιος έν τή δόξη καί τή εύτυχία!

Βεβαίως, έγώ δέν είμαι ό αίτιος τής τοι- 
αυτης τοΰ πατρός μου δυσμοιρίας, ούτε γνωρίζει 
καν δτι δύναμαι νά τον σώσω. Ό θεός δμως 

ζωή τοΰ πατρός μου. ”Η τδ έν, ή τδ άλλο. 
Διήλθον διά τής διανοίας μου πάντα τά βασα
νιστήρια, δσα ύπέστην ύπδ τής μητρυιάς μου, 
πάσαι αί κακώσεις τοΰ πατρός μου καί ήσθα- 
νόμην πεπληρωμένην τήν καρδίαν μου. Τί νά 
κάμω; Οίον φοβερόν δίλημμα, οΐα πάλη αντι
θέτων αισθημάτων! Τά ώτά μου έβόμβουν, ή 
καρδία μου έπαλλε σφοδρώς. Τέλος άπεφάσισα.

Έψαυον, έθώπευον τδ χρυσίον μου. "Ερριψα 
τελευταΐον βλέμμα έπί τού ύφ’ υπνου ναρκω
τικού καταληφθέντος πατρός μου, είσήλθον εις 
τήν παρά το πλευρδν τού πλοίου προσδεδεμένην 
λέμβον, έλαβον άνά χεΐρας τάς κώπας και έξ- 
ήλθον εις τήν ξηράν.

(“Επεται ή συνέχεια.)

Ελισάβετ τού Σάξ-Άλτεμβούργου. Ό νέος, 
μέγας δούς, γεννηθείς τή 10 Αύγουστου 1858 
ήτο ύπασπιστής τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου 
Β'.. νΰν δέ είναι διοικητής τοΰ συντάγματος 15 
τών επίλεκτων έν Τιφλίδι. Ό ήγεμονόπαις είναι 
ύψηλού άναο'ήρ·!:ι'οί! ίανθος τήν κόμην καί 
εύειδής τήν δψιν- μεγαλοπρεπές δέ είναι τό 
παράστημά του έν τή ώραία στολή τής σωμα
τοφυλακής- δ,τι δέ ιδίως χαρακτηρίζει αύτόν 
είναι ή εύγένεια τών τρόπων, τό αίσθημα πρδς 
τους συναδέλφους του αξιωματικούς καί ή εύγνω- 
μοσυνη του πρδς τούς διδασκάλους του. "Εν
θερμος τής μουσική; θειασώτης, παίζει μετά 
πολλής έπιδεςιότητος τδ κλειοοκύμβαλον · άγαπα 
δέ πρδς τούτοις καί τά γράμματα καί καλλιερ
γεί τήν φιλολογίαν- ή μετάφρασίς του τής "Νύμ
φης τής Μεσσήνης” τού Σχιλλέρου εις τδ ρωσ- 
σικδν έπέσυρε τδν έπαινον τών ειδημόνων.

Η νεαρά σύζυγος τού μεγάλου δουκδς Κων
σταντίνου 'Ελισάβετ είναι ή δευτερότοκος θυγά- 
τηρ τοΰ πρίγκηπος Μαυρίκιου τοΰ Σάξ-’Αλτεμ· 
βούργου καί έγεννήθη τή 25 Ιανουάριου 1865. 
ΤΙ πριγκήπισσα είναι μικρά τδ άνάστημα, έχει 
δέ τρόπους λίαν εύγενεΐς καί ή φισιογνωμία της
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αποπνέει άκραν αγαθότητα. Πολλήν αισθάνεται 
κλίαιν προς τήν φιλολογίαν και προς τήν μουσι
κήν, και ή ανατροφή της είναι τά μάλιστα έπι- 
μεμελημένη.

'0 έν Πετρουπόλει τελεσΟείς γάμος ήτο 
διπλούς, δηλ. καί κατά τδ δρθόδοξον δόγμα καί 
κατά τδ τών διαμαρτυρομένων, καθότι ή νέα 
μεγάλη δούκισσα διατηρεί τήν θρησκείαν της. 
Κατά τήν δρθόδο-ον τελετήν συνεβησαν παρεξη
γήσεις τινές, αΐτινες εδωκαν άφορμήν είς τάς 
εφημερίδας νά ποιήσωσιν εκτενή λόγον αυτής- 
ουτω π. χ. ή νεόνυμφος, μή ε’ιδοποιηθεΐσα εγ
καίρως, οέν ήσπάσθη τδ προτεινόμενον αύτή Εύ- 
αγγέλιον ούδέ τήν χεΐρα τοΰ προτείναντος αύτδ 
άρχιερέως- έκτδς τούτου έβράδυνε νά μεταβή 
εις τδν ναόν, ένθα περιέμενον οί προσκεκλημένοι. 
Μετά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου οί νεόνυμφοι 
έδέχθησαν τάς συγχαρητηρίους εύχάς τών ΑΑ. 
ΜΜ. και τών μεγάλων δουκών, μεθ’ δ παρετέθη 
τράπεζα πολυτελεστάτη. Έπί τινα χρόνον οί 
νεόνυμφοι θά διαμείνωσιν έν Πετρουπόλει, οθεν 
θ’ άναχωρήσωσιν είς Τιφλίδα. Είς τδν γάμον 
τούτον παρέστη, ώς είπομεν ήδη, καί ή βασί
λισσα ήμών ’Όλγα, πρδς τούτο είς Πετρούπολιν 
μεταβάσα.

Η ΕΝ λΙΑΓΚΕΣΤΡΙΑι
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

(Έξ ιδιαιτέρα; άνταποκρίσεως). 

Έν Μαγζεστοία τή 25/7 Μαΐου 1884.

ΥΔΕΠΟΤΕ είς τά χρονικά τής ένταΰθα Ελλη
νικής παροικίας έγένετο τοιαύτη δημοτελής 

καί πανηγυρική εορτή τής 25Ίς Μαρτίου, όποια 
ύπήρξεν ή παρά τοΰ αξιότιμου Κυρίου Σωτηρίου 
Χατζοπούλου ένταΰθα δοθεΐσα. Ω; είναι ύμΐν 
ήδη γνωστόν, ή έορτή αυτή εΐχεν άναβληθή 
ενεκα τοΰ απροόπτου θανάτου τοΰ δουκδς Άλ- 
βανη- ουτω δέ ό κ. Χατζόπουλος προτιθέμενος 
νά έορτάση καί τάς δύο έορτας έφέτος ήνωσεν 
αύτάς είς μίαν, ής ή έπιτυχία ύπήρξε μεγίστη. 

'Η έντελής περιγραφή τής έορτής μοί είναι 
αδύνατος, καθότι απαιτείται πρδς τοΰτο κάλαμος 
γεγυμνασμένος καί φαντασία ποιητική, δπως περι- 
γράψη τήν ωραιότητα τής έσπέρας, καθώς καί 
τήν άδελφοποίησιν τών “Αγγλων μετά τών παρευ- 
ρεθέντων Ελλήνων. Έλυπήθην μή ίδών έν τή 
έορτή άπαντα; τούς ένταΰθα "Ελληνας, αν καί 
ό κ. Χατζόπουλος άπάσας ανεξαιρέτως τάς ελληνι
κά; οικογένειας καί τδ πλεΐστον μέρος τής νεο
λαίας προσεκάλεσεν. ’Αλλά παντού τά πάντα, 
φίλε Κύριε! At μέν παραδουνάβιοι 'Ηγεμονίαι 
καί ή μεσημβρινή 'Ρωσσία άπερρόφησαν ύπέρ 
τά δύο εκατομμύρια Ελλήνων, αί δέ έλλη- 
νικαί παροικίαι Λονδίνου, Μαγκεστρίας καί Λιβερ- 
πόλεως συγκαταλέγουσιν ώς φαίνεται καί τινας 
δνόματι μόνον "Ελληνας, πράγματι δμως ξένους, 
καθότι παν αίσθημα ελληνικόν έξέλιπε πλέον 
άπ’ αύτών καί τούτο βεβαίως άφ’ ένδς μέν ένεκεν 
άβελτηρίας, άφ’ ετέρου δέ ένεκα τής μή ελληνο
πρεπούς ανατροφής τών μητέρων. Τδ ζήτημα 
τούτο, ζωτικότατου διά τδν Ελληνισμόν, είναι 
άξιον ιδιαιτέρας προσοχής τών πνευματικών προϊ
σταμένων τών μεγάλων τούτων Κοινοτήτων, διότι, 
κατ’ έμήν γνώμην, αν ήναι αμαρτία τδ ψεύδος, 
ή κλοπή καί ή άρνησιθρησκεία, έπίσης έν τών 
πρωτίστων αμαρτημάτων είναι καί ή έλλειψις 
έθνισμοΰ. ’Εξετράπην τού προκειμένου διότι 
θλίβεται ή καρδία παντός άγαπώντος τδ μέγα- 

λεΐον τής πατρίδος αύτοΰ νά βλέπη τοσαύτην 
πρδς τά πάτρια αδιαφορίαν!

Τδ έπιβάλλον τής έφετεινή; έορτής ήτο ή 
παρουσία δλου του προξενικού σώματος έν έπι- 
σήμφ στολή, προεξάρχοντος τού 1 ενικού Προ
ξένου τής ’Αμερικής, δστις είναι καί ό πρόεδρος 
τού έν Μαγκεστρία προξενικού σώματος. ‘Η 
έορτή ήρξατο είς τάς 8 '/■> μ. μ., αί δέ άγορεύσεις 
ύιήρκεσαν μέχρι τής 10 ώρας, παιανιζούσης τής 
Μουσικής τόν ’Αγγλικόν ύμνον, τούς υμνους τών 
διαφόρων φίλων Δυνάμεων καί τδ ελληνικόν 
Έμβατήριον '"Ήπειρος καί Θεσσαλία,” δπερ ό 
έν Άθήναις αρχιμουσικό; κ. Σάϊλερ έπεμψεν 
άφιερώσας τφ κ. Χατζοπούλφ. Τήν έορτήν έτί- 
μησαν, ώς εϊπον, απαν τό προξενικόν σώμα μετά 
τοΰ Έλληνο; προξένου, οί δήμαρχοι τοΰ Σάλ- 
φορτ καί Στόκπορτ καί πλεϊστοι άλλοι. Ό δή
μαρχος Μαγκεστρίας, ου ή σύζυγος πρδ μηνδς 
μόλις άπέθανε, δέν παρευρέθη, έγραψεν δμως 
καλακευτικωτάτην επιστολήν διά τήν ένταΰθα 
έλλην. παροικίαν. Τά συγχαρητήρια, τά τηλε
γραφήματα καί αί έπιστολαί ήριθμούντο κατά 
δεκάδας- μεταξύ δέ τούτων μεγίστην έπροξένησεν 
εντύπωσιν τηλεγράφημα έκ μέρους τού’Αθηναϊ
κού τύπου πρδς τούς ένταΰθα "Ελληνας καί Φιλέλ
ληνας, οΰ ή άνάγνωσις παρά τοΰ προεδρεύοντος 
ενθουσιώδεις άπέσπασεν επευφημίας. Έφαίδρυνεν 
δμως τήν εσπέραν καί ή παρουσία τοΰ έθνικοΰ 
ήμών ποιητοΰ, κ. Άχιλλέως Παράσχου, δστις 
απήγγειλε διάφορα ποιήματα, τά όποια ού μόνον 
τούς "Ελληνας κατενθουσίασαν, άλλά καί τούς 
Αγγλους κατευχαρίστησαν. Ό έκ Λιβερπόλεως 

διακεκριμένος δικηγόρος κ. Jones, ένθερμος 
φιλέλλην, μετά φλογέράν καί λαμπράν ομιλίαν 
ύπέρ τής προόδου καί εύμερίας τής Ελλάδος, 
έπρότεινε ν’ άποσταλή τδ έξής τηλεγράφημα 
αγγλιστί πρδ; τδν έν Λαρίσση ευρισκόμενον βασι
λέα ήμών Γεώργιον ·

“Οί δήμαρχοι καί τδ Προξενικόν σώμα μετά τών 
“παρόντων Άγγλων ζαί λοιπών Φιλελλήνων ώς καί 
“τών μελών τής ένταΰθα ελληνικής κοινότητος δπο- 
“βάλλουσι τάς ταπεινάς καί ειλικρινείς αύτών εύχάς 
“διά τήν έορτήν τή; Μεγαλειότητός Σου, εύχονται δέ 
“δπως κατ' έτος ιπαρευρίσκεται είς τοιαϋτα ειρηνικά 
“καί έκπολιτιστικά έργα, ΐνα έπιτευχθή τό μεγαλείο·/ 
“καί ή εύοαιμονία του Έλλην. έθνους. Ζήτω ό βασι- 
“λεΰς Γεώργιος Α'.” Σωτήριος Χατζόπουλος.

Έκ Λαρίσσης δ’ άπεστάλη είς άπάντησιν τδ 
έξής τηλεγράφημα γαλλιστί πρδς τδν κ. Χατζό
πουλον·

“Ό βασιλεύς Γεώργιο; σάς ευχαριστεί άπό καρ- 
“δίας καί σάς παρακαλεϊ νά εύχαριστήσητε ένθέρμως 
“τούς δημάρχους, τό Προξενικόν σώμα ώ; καί τούς 
“Φιλέλληνα; καί τά μέλη τής ελληνικής κοινότητος 
“διά τά; ύμετέρα; εύχάς.''

Τδν κ. Jokes διεδέχθη έπί τοΰ βήματος ό 
Πρόξενος τής’Αμερικής, συνταγματάρχης Albert 
D. Shaw, δστις εύχαριστήσας τδν κ. Χατζό- 
πουλον έν μέρους τοΰ Προξενικού σώματος διά 
τήν εύγενή αύτοΰ καί τιμητικήν πρόσκλησιν, 
ώμίλησε λίαν ένθουσιωδώς ύπέρ τής άρχαίας 
καί νέας Ελλάδος, διακοπτόμενος πολλάκις ύπό 
ραγδαίων χειροκροτήσεων, ιδίως δέ δτε άνέφερε 
τδ μεγαλεΐον τής Ελλάδος πρό δισχιλίων έτών, 
δτε απας ό κόσμος έστρεφε τά βλέμματα πρδς 
αύτήν ώς τήν μόνην πηγήν τών φώτων, 
πηγήν, ήτις ούδέποτε θέλει έξαντληθή. Ή 
Ελλάς, είπεν, είναι έθνος μέ ένδοξον παρελθόν, 
έλπίζει δέ δτι καί τδ μέλλον αύτής έσεται έπί
σης ένδοξον. Τδ προξενικόν σώμα, προσέθηκεν 
ό ρήτωρ, έγκαυχάται νά συνταυτίζηται μετά 
τοιαύτης μεγάλης έθνικότητος · έλπίζει δέ δτι 
θά ζήση νά ΐδη τήν Ελλάδα κατέχουσαν πρώτην 
θέσιν μεταξύ τών μεγάλων δυνάμεων τοΰ Κόσμου. 
Δέν έχετε ιδέαν όποιος διηγέρθη ένθουσιασμός 
μετά τδν λόγον τοΰ συνταγματάρχου Shaw 

σχεδόν ανάρπαστος έγένετο έκ τοΰ βήματος- 
απαντες έσπευδον νά συγχαρώσιν αύτώ. Ί’αύτο- 
χρόνως παιανιζούσης τής Μουσικής έρρίφθησαν 
έκ τοΰ κήπου 21 βόμβαι, ών έκάστη ύψουμένη 
είς τδν αέρα έθλάτο είς μορίου; ποικιλοχρόους 
άστέρας.

Τδν Πρόξενον τής ’Αμερικής διεδέχθη ό 
"Ελλην κ. Τσικαλιώτης, δστις εύχαριστήσας τούς 
προλαλήσαντας, έξέφρασε τήν άπειρον αύτοΰ καί 
τής ελληνικής κοινότητος εύγνωμοσύνην πρδς τόν 
φιλόπατριν κ. Σ. Χατζόπουλον, δστις διά τών 
λαμπρών αύτοΰ έορτών ού μόνον καλόν δίδει 
παράδειγμα, άλλά καί άκμαΐον κρατεί τδν Φιλελ
ληνισμόν τών "Αγγλων καί ξένων, ώς καί τδ 
εθνικόν αίσθημα μεταξύ τών ένταΰθα Ελλήνων. 
Ούτως έληξε τδ πρώτον μέρος τής έορτής. Βε
βαίως δέν μοί είναι δυνατόν ν’ άποστείλω ύμΐν 
τδ δλον τών αγορεύσεων, αΐτινες πράγματι ήσαν 
παν δ,τι ώραΐον καί καλακευτικδν διά τδ Ελλη
νικόν έθνος.

"Οσω δ’ αφορά τδ δεύτερον μέρος τής έορτής, 
τοΰτο παρείχε θέαμα όντως μαγευτικόν. Ή 
αίθουσα τού χορού ήτο καταφώτιστος, κεκοσμη- 
μένη διά τών στεμμάτων καί σημαιών δλων τών 
έθνών καί ώμοίαζε Μουσεΐον τροπαίων. Τά έν 
αύτή πεφυτευμένα διάφορα άνθη άπετέλουν σύ- 
νολον παραδείσου ■ ή μόνη δέ διαφορά ήτο δτι 
άντί μιας Εΰας έν τώ παραδείσιο τούτφ, ύπήρχεν 
ολόκληρον σύνταγμα Νυμφών καί Σειρήνων. Τί 
δέ νά ει’πη τις καί διά τδ μεγαλοπρεπές δωμά- 
τιον έν φ παρετέθη τδ δεΐπνον, τό όποιον καί 
πλουσιώτατον καί έκλεκτότατον ήτο. Έπί κομψο- 
τάτου δελταρίου ύπήρχεν ό κατάλογος δλων τών 
παρατεθέντων εδεσμάτων.

Ό χορός διήρκεσε μέχρι πρωίας, τδ δέ δεΐπνον 
άπδ τού μεσονυκτίου μέχρι τής 3,|ζ πρωινής ώρας. 
Οί συνδαιτυμόνες ήσαν ύπέρ τούς 300 Κύριοι, 
Κυρίαι καί χαριέστατοι Δεσποινίδες. "Αν καί 
κατά τήν έθιμοτυπίαν αί έπισκέψεις δέον ν’ άπο- 
δοοώσι τφ κ. Χατζοπούλφ μετά οκτώ ημέρας· 
ούχ ήττον δμως δ ένθουσιασμός τών παρευρε- 
θέντων ήτο τοσούτος ώστε πολλοί τών Κυρίων 
δέν έπερίμενον τήν τυπικήν προθεσμίαν, άλλ’ 
έγραψαν πρδς τόν κ. Χατζόπουλον έκφράζοντες 
αύτφ τδν θαυμασμόν των διά τήν πλήρη έπιτυ- 
χίαν τής έορτής, καί λίαν έκφραστικά αισθήματα 
διά τήν ένταΰθα ελληνικήν παροικίαν.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΤ ΟΝΌΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΜΩΝ ΕΝ ΙΑΣΙΩι.

(Έξ ιδιαιτέρας αλληλογραφίας).-

Έν Ίασίφ τή 23 Απριλίου 1884.

’Αξιότιμε Κύριε καί Φίλε,

ΥΚ άσκοπον νομίζω ν’ άναφέρω Ύμΐν δτι 
σήμερον έτελέσθη μετά πολλής λαμπρό

τητας ή τοΰ δνόματος τοΰ άνακτος ήμών επέτειος 
έορτή. Σημειώσατε δτι ούδέποτε έωρτάσθη έν 
Ίασίφ παρά τοΰ Ελληνικού Προξενείου ούδεμία 
έορτή, ούτε βασιλική ούτε έθνική. Πρδ ήμερών 
δ έν Ίασίφ αξιότιμος ήμών πρόξενος κ. Σ. Κρη
τικός, άπέστειλε πρδς πάντας τούς ομογενείς, 
είτε ύπηκόους "Ελληνας, είτε μή, έντύπους προ
σκλήσεις ελληνιστί- κατώρθωσε δέ νά ηλέκτριση 
τινάς ζωηρότερους, οΐτινες μετέδωκαν καί τοΐς 
λοιποΐς τδν εθνικόν σπινθήρα.

Σήμερον έπομένως τήν 10 ώραν πολλοί προ- 
σελθόντες έκ τών Ελλήνων ώδήγησαν τόν ΙΙρό- 
ξενον είς τόν ναόν τής Μητροπόλεως, πλήρη 
όντα καί έξ έγχωρίων καί ξένων άρχών έν στολή, 
Ή τελετή τής Δοξολογίας ύπήρξεν όντως σοβαρά 
καί επιβλητική, τελεσθεΐσα ύπό τού έναρέτου 
καί φιλέλληνος Μητροπολίτου Ιωσήφ, τδ πλεΐστον

νά φαντασθήτε όποιαν 
ή τελετή αΰτη έν χώρα, 
καί πλέον ή έλληνική 

έξωσθή έκ τών ναών

είς γλώσσαν ελληνικήν ή τετράφωνος μουσική 
τής Μητροπόλεως μεγάλην έσχεν επιτυχίαν, 
διευθυνομένη ύπδ τοΰ άρίστου μουσικού κ. Μου- 
Γισέσκου δστις έτόνισε τούς ύμνους εις ελληνικήν 
γλώσσαν- Ιδίως δέ τδ "Πολυχρόνιον ύπήρξεν 
άριστούργημα.

Δύνασθε ευκόλως 
έντύπωσιν έπροξένησεν 
έν ή πρδ εικοσαετίας
γλώσσα εΐχεν έντελώς 
α0τ^ς· . - -2’2

Μετά τήν δοξολογίαν απασαι αι αρχαι, εγ
χώριοι καί προξενικοί, έπεσκέφθησαν έν σώματι 
τδν κ. Πρόξενον καί συνεχάρησαν αύτφ. ' Η αίθουσα 
τοΰ Προξενείου ήν καθωραϊσμένη δί εικόνων τών 
βασιλέων έστεμμένων δι’ άνθέων- έξωθεν δέ ή 
πρόσοψις τοΰ Προξενείου ήν πλήρης κλάδων καί 
στεμμάτων καί σημαιών. Ή μουσική τοΰ ιγ . 
τάγματος αρχήν έποιήσατο έκ τοΰ Ύμνου τής 
έλευθερία; τοΰ αθανάτου Σολωμοΰ, οι δε Ελλη
νες ένθουσιασθέντε; προσεφώνησαν τφ κ. Προ- 
ξένφ, παρακαλέσαντε; ταύτοχρόνως νά διαβιβα- 
οθώσι τά συγχαρητήρια τώ Βασιλεΐ, τοΰθ δπερ 
έγένετο αύθωρεί, διαβιβασθέντος τηλεγραφήματος 
έκ λέξεων 75 πρδς τδν Βασιλέα έν Ααρισση 
εύρισκόμενον. Κατά τήν προσφοράν τερψ'.γεύ- 
στων επιδορπίων καί γλυκυσμάτων πρώτος εκαμε 
πρόποσιν ύπέρ τοΰ βασιλέως τών Ελλήνων ο κ. 
Νομάρχης. Μετά τοΰτο ό κ. Πρόξενος προεπιεν 
ύπέρ τοΰ βασιλέως τών Ρωμούνων, παρενειρας 
φράσεις τινάς κολακευτικάς ύπέρ τοΰ ρωμουνικοΰ 
έθνους καί τών άδιαρρήκτων άρχαίων σχέσεων 
τών δύο αδελφών έθνών. Κατόπιν οί κκ. Πρό
ξενοι προέπιον πάλιν ύπέρ τοΰ άνακτος τών Ελ
λήνων καί τού Ελληνικού έθνους. ’Αδυνατώ νά 
πεοιγράψω τδν ενθουσιασμόν τών παρευρισκομενων 
Ελλήνων.

Πολλοί τών φιλελλήνων 'Ρωμούνων έπεσκέ
φθησαν τδν κ. Πρόξενον- άριστούργημα ήν ή προ- 
σφώνησις τοΰ καθηγ. τής θεολογίας κ. Δ. Δημη- 
τρέσκου έν Έλληνική γλώσση.

Αύτήν τήν στιγμήν ή μουσική παιανίζει καί 
λαμπαδηφορία έξ Ελλήνων διέρχεται ύπδ τδ 
Προξενεΐον, ζητωκραυγαζόντων δλων. ’Ανάστατος 
είναι έκ τοΰ ένθουσιασμοΰ ή πόλις ολόκληρος.

’Ιδού καί. ή προσφώνησις τής Έλληνική; 
παροικίας.

Κύριε Πρόξενε. Οί έν Ίασίφ παρεπιδημοΰντες 
"Ελληνες πρώτον ήδη παριστάμεθα ένώπιον έν- 
θουσιατικοΰ θεάματος, ήτοι πανηγύρεως έθνική; 
καί πανελληνίου, ώστε άδυνατοΰμεν νά έκφρά- 
σωμεν τδ αίσθημα καί τήν συγκίνησιν ήτις κυρι
εύει σήμερον τήν ψυχήν ήμών, καθότι πρόκειται 
περί τή; έπετείου έορτή; τοΰ δνόματος τοΰ λαο- 
ποθήτου ήμών άνακτος Γεωργίου Α'. ’Αλλά τήν 
εύφρόσυνον ταύτην ημέραν όφείλομεν ήμεΐς οί 
έν Ίασίφ "Ελληνες Ύμΐν, κ. Πρόξενε, διότι άφ’ 
ής στιγμή; άνελάβετε τά καθήκοντα προϊσταμένου 
τοΰΠροξενείου τούτου δέν έπαύσετε μεριμνώντες 
καί άτρύτου; καταβάλλοντες προσπάθειας πρδς 
τήν άναζωπύρωσιν τοΰ έθνικοΰ αισθήματος. Έκ
φράζοντες έπομένως τήν έγκάρδιον εύγνωμο
σύνην ήμών πρδς ύμας, παρακαλοΰμεν δπως 
γενήτε διερμηνεύς τοΰ βαθέως ήμών σεβασμού 
πρδς τδν λαοφιλή ήμών άνακτα, καί τηλεγραφι- 
χώς διαβιβάσητε Αύτφ τάς ταπεινά; μας εύχάς 
υπέρ τή; εύημερίας καί μακροβιότητος Αύτοΰ, 
τή; βασιλίσσης, τοΰ διαδόχου καί τών λοιπών 
βασιλικών βλαστών, πρδ; έκπλήρωσιν τών δια- 
καεστέρων ήμών πόθων!

Et; τήν προσφώνησιν ταύτην άπήντησεν ό κ. 
Πρόξενο; ot’ εύφραδεστάτου λόγου, ένθουσιάσαν- 
το; τδ άκροατήριον. Τδ προξενεΐον είναι ήδη 
λαμπρώς φωταγωγημένον. Μ.

Αινιγαα 192.
Είμαι εν πράγμα άψυχον, είς οιζους διαιτώμαι· 
Τούς φιλομούσου; άγαπώ, λαλώ δτ’ έρωτώμαι. 
Πριν γεννηθώ καί φώς ίδώ, τδ τάλαν αποθνήσκω, 
Αν καί πολλούς πριν γεννηθώ ό>ς άδελφούς εύ- 

ρίσκω.
Έν φ έχω τήν κεφαλήν έμπροσθεν τών ποδών 

μου,
Τδ σώμά μου εύρίσκεται μακράν τών ύφθαλμών 

μου.
Νά μή Οαυμάσης άν σου ’πώ, πώς κάμνω καί 

νηστείαν,
’Αφ’ ού μέ κρέας καί αύγά γεμίσω τήν κοιλίαν! 
Άν μ’ έρωτήσης τί είμί: Πριν, φίλε, έρωτήσης, 
Έγώ θά σοί άποκριθώ- εΐν’ εύκολος ή λύσις- 
Τδ ήμισυ τοΰ δλου μου μ’ έν σύμφωνον αν πλέξης, 
Μέ άπορίαν σου πολλήν θά μείνη απλή λέξις.

Ν. Γ. Μουσούρη; έν Βερδιάνσζα. 
*-

Αίνιγμα 193.

Στον βίον σου έπιθυμεΐς 
Τδ δλον μου νά έχης. 
"Οταν δέ ήμαι άκέφαλον, 
Θέλεις μακράν ν’ άπέχης.

Ό αύτός.

στοιχείου φωτισμού, φλύαρος, 
ρεύσιμος, ξηρασία, έμπαθής, 
συντρόφου, λευκόθριξ.

Αίνιγμα 194. 
Αύτοκρατόρων, δυναστών 

Καί βασιλέων κραταιών 
Εΐμ’ ισχυρόν τι στήριγμα 

Καί καύχημα δόξης καί τιμών. 
Έν μάχαις καί πολέμοις 

Τδ μεγαλεΐον άποκτώ, 
Άλλ’ αίμα ρέει κρουνηδόν, 

Καί ουτω βέβαια νικώ. 
Άν μ’ άλλάξης κεφαλήν, 

Επί τών πάλαι χρόνων 
Είς τήν χορείαν τών θεών 

Κ’ έγώ κατεΐχον θρόνον- 
Τά δ’ άρχικά μου δύο 

Άν άποπειραθής 
Μέ βίαν ν’ άποσπάση; 

Τετράπουν θά μ’ ίδής.
Ι’ρ. Γ. Δρόσο; έν ’Αλεξανδρείφ.

Πρόβλημα 195.
Σχηματισθήτω ρόμβος, ού αί λέξεις 

νά σημαίνιοσι· έπιφώνημα, κατάραν, 
τρόπον άγιον, στέρησιν μέλους καί 
άντιονυμίαν. 

Ίιο. Κ. Γρουμπός έν Γαλαζίφ.

Πρόβλημα 196.

Εύρεθήτω ή δισύλλαβος, ής τδ άρχικδν στοι
χείου δεκάκις άντικαθιστώμενον σχηματίζει έναλ- 
λάξ δέκα λέξεις, σημαινούσας- χρόνος πολύς, 

μέλος σώματος, 
φύλαξ, στέρησις

Ό αύτός.

*
* * *

***** 
*******

*****
* * *

*

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 185. Αινίγματος 186.

ΥΛΗ — ΠΥΛΗ. ΘΗΡΑ —- ΗΡΑ — ΘΥΡΑ.

Αινίγματος 187. Αινίγματος 188.
ΠΑΝ — ΙΩΝ — ΙΟΝ. ΖΩΟΝ — ΩΟΝ.

Προβλήματος 189.
Λάλει α δεΐ καί δ,τι δει, καί ούκ ακούσει 

η , «α μη οει.

Προλβήματος 190.
Τεθνάναι κρεΐττον ή ζην έν αισχύνη.

"Ε>.ΐ’βα«>· Τά 176, 177 ό κ. Επαμ. Ά ν νινος έν 
Άργοστολίφ· τά 176, 177 και 179 ό κ. Γ. Δίπλα; έν 
Λεμησσφ- τά 180, 181 ό κ. Γ. Δ. Ηεοδωρίοη; έν 
Άβριανουπόλει- τά 180—182 ή δεσποινίς 'Εριφίλη Γ. 
Ζέρρου έν Προύση, καί οί Κύριοι I. Κ. Γρουμπός 
έν Γαλαζίφ, Γ. Μ. Κουτρουβής έν Σμύρνη, Ίω. 
Φουσκάκης έν Γαλαζίφ, καί Δ. Κ απονιά ρ ης έν 
Τάντα- τά 176, 177, 180—182 ό κ. Γρ.Γ. Δρόσος έν 
’Αλεξάνδρειά- τά 180, 182 ό ■/.. Ν. Κ. Π απαδόπουλος 
έν Όδησσφ- τά 180—182 καί 184 ό κ. Κ ωνσταντϊνος 
Φτερούδης έν Βένχα- τό 184 ή Κυρία Μαρία X. 
Δασκαλάκη έν Σμύρνη- τά 186, 189 ή δεσποινίς 
Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη- τό 189 ό κ. Ίω. Ν. 
Φουσκάκης έν Γαλαζίφ · τά 186, 189 ό κ. Δ. Φραγ- 
κόπουλος έν Γαλαζίφ- καί τό 191 ό κ. Άριστ. 
Παχόπουλο; έν Ρενίφ.

Κ. Δ. 1ί. έν Λ1α»'ΐΓοί·((«. Τό αίνιγμα υμών έδημο- 
αιεύΟη ήδη. — κ. X. 31. έν ΟεσβαλοΗκη. Άρ. 64 
άπεστάλη. Έάν έπιθυμήτε, ώς γράφετε, νά έγ- 
γραφήτε συνδρομητής τοΰ 'Εσπέρου, σάς είδοποιοϋμεν 
δτι τό έτος αύτοΰ δρχεται τήν α’. Μαΐου καί ούχί 
τήν α”. Ιουλίου έκάστου έτους- συνδρομαί άρχόμεναι 
άπό άλλον μήνα δέν γίνονται δεκτοί. “Ορος δέ άπα- 
ραίτητος ή προκαταβολή τοΰ τιμήματος. Τδ ποίημα 

’ υμών, ώς πρωτότυπον, δημοσιευθήσεται έν τινι τών 
προσεχών τευχών. — κ. I. Κ. 1. έν Τ. ΣεβερίΓω. 
Τό αίνιγμα όμών δέν έδημοσιεύθη ώς προσωπικόν. 
Καί άλλα τοιαΰτα ύπαινιττόμενα τόν Εσπερον λίαν 
περιποιητικά έλήφβησαν, άλί.ά δέν έδημοσιεύθησαν βπως 
άποφύγωμεν περιαυτολογίας ■ άλλης όμως ύποΟέσεω; 
ευχαρίστως θέλομεν δεχθή. — κ. I. Μ. έν Kurffrar- 
τίΓΟυπόλει. Ώς πρός τό περικάλυμμα τοΰ 'Εσπέρου 
παραπέμπομεν ύμάς είς τάς ειδοποιήσεις, έν αΐς θέ
λετε ίδει δτι άνευ έξαιρέσεω; οϋδαμοΰ άποστέλλεται 
τό περικάλυμμα άνευ προκαταβολή; τοΰ τιμήματος- 
ώς πρδς τά άλλα εΐμεθα σύμφωνοι. — κ. Δ. Κ. έν 
Παρισΐοις. Προγράμματα τοΰ έν Λειψία ’Ωδείου (Ge- 
wandliaus) δέν δυνάμεθα ν’ άποστείλωμεν ύμΐν, σάς 
λέγομεν δμως δτι τοΰτο είναι έκ τών άριστων τής 
Ευρώπης καί έχει πρό εκατόν καί πλέον έτών τήν 
φήμην αύτοΰ κεζτημένην. Συρρέουσιν είς αύτδ άπειροι 
μαθηται ούχί μόνον έξ δλων τών μερών τής Γερμανία;, 
άλλά καί έξ’Αγγλίας καί έξ ’Αμερικής. Γνωστόν είναι 
τδ Ώδεΐον τοΰτο καί διά τήν σειράν έκλε-ζτών συναυ
λιών, γινομένων κατά τόν χειμώνα- κατά δέ τήν έπο
χήν ταύτην λαμβάνουσι χώραν αί έξετάσεις, αΐτινες καί 
αύται είσίν είδη συναυλιών. — κ. X. Ρ. έν Σμύρη;. 
Ένεγράψαμεν ύμάς συνδρομητήν άπό α'. Μαΐου καί 
έχει καλώ;. — κ. Δ. Σ. έν 'Ath'jiais· Τά τεύχη άπε- 
στάλησαν ύμΐν έπί συστάσει ■ δθεν μή ανησυχείτε- θέ
λετε λάβει αύτά. — κ. Σ. Κ. έν Ή έπι-
στολή όμών έλήφθη βραούτερον- εύχαριστοΰμεν καί 
θέλομεν φροντίσει περί δσων μάς γράφετε. Προσεχώς 
ή αποστολή.



16 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 73. I 13 Μαϊου 1884.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡ1ΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — Δ1ΕΥΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 19. LEIPZIG.
Παραζαλοόνται οι έπιστέλλοντες πρός τον Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα χαθαρώς γεγραμμενα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΥΣΤΡΟ-ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ ΔΟΤΑ.

’Αναχωρήσεις έζ Τεργέστη;·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τή; διώρογο; 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίοο, Πό^το-Σαΐδ, "Αδεν, Βομβάη;, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρη; τή α'. έκαστου μηνδς εις τά; 
4 μ. μ.

Εις Κάλκδύτταν διά Πόρτο Σαίδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβον τι} 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουαρίου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εις τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάη; τά ατμόπλοια Οίλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς τδ Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. εις Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιούμιον, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνο; κτλ.

Γήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
εις Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκιολον, Καλάμα;, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τδ Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν εις Κέρκυραν 
καί Πειραιά· ειτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τού Δαυνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 ’Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτη; (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης εβδο
μάδας.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τδ Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τού αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-PJatz άρ, 6).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Έν τφ γραφείφ τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ έν Λειψίφ (Elster-Stbasse 19) 
ευρηνται καί τά εξής βιβλία·

Τόμος Α'. τον “Εσπερον, έτος 1881 —1882. ’Άδετος μέν φρ. 40 (χρ.) δεδεμένος φρ. 50 (χρ.).
Τόμος Β'. τοΰ Εσπέρου, έτος 1882—1883. Άδετος μέν φρ. 40 (χρ.) δεδεμένος δέ φρ. 50 (χρ.).
Τόμος Γ'· τον Έσπιρον, έτος 1883—1884. Άδετο; μέν φρ. 40 (χρ.) δεδεμένος δέ φρ. 50 (χρ.).

Τό άομα τον Χιαβάβα. Έκδ. 1883 φρ. 6.25. Μετάφρασις έμμετρος έκ τοΰ Αγγλικού τοΰ Longfellow. 
Μιχαήλ ό ΙΙαλαεολόγος, πρωτότυπον ιστορικόν διήγημα. ’Έκδ. 1883. φρ. 2.50.

(Μετά εικόνων.)

Τά άνω βιβλία εύρίσκονται καί παρά τοϊς βιβλιοπώλαις, Κυρίω II. Σαράντη, βιβλιοπωλεΐον Φοίνικος έν ’Αλεξάνδρειά, Κυρίω Ί. Παπάδη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, Κοριοί; Ε. Δοσίφ καί Σ“ έν Κέρκυρα, Κυρίφ Σ. Γράσσω έν Θεσσαλονίκη, Κυρίοις Δεκίπρη καί Σ® έν Σμύρνη.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 1 13 καί 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = £οίφλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

Τό έτος τοΰ Εσπέρου άρχεται τή 1 13 Μαΐου.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΡ κ. Κλεάνθης Τ. Ζάννος. ΠΕ1ΡΑΙΕΤΣ· κ. Άλές. Ν. Μελετόπουλος. 
ΚΕΡΚΥΡΑ· κ. Νικ. Σ. Μπάκας. ΖΑΚΥΝΘΟΣ* κ. Ν. IΙαππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ* 
κ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΙΙΑ- 
ΤΡΑΙ* κ. Παυσανίας Χο'ίοάς. ΣΥΡΟΣ· κ. Ν. Σακκελίων.

ΑΛΕΒΑΝΛΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ· κ. ΙΙέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου "Ό Φοϊνιξ” έν ’Αλεξανδρείφ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ· κ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙ II- 
ΠΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΎΡΝΉ’ κκ. Δεκίπρης καί 
Σ’. καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡΙΑ- 
ΝΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ· κ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ. 
Λ. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΥΤΙΛΗΝΗ* κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ’ 
Αίδεσ. Άνανίας Άλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορος τή; Σαμιακής 
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΥ'ΓΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστοιοόρου. ΑΜΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. Ξενουδακης. ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. Μαλλιαράκης. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ· κ. Γ. Β. Λάππας. ΤΕΝΕΔΟΣ· κ. Κ. Κωνσταντινίδης. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ. ΓΙαπαδάκης. ΛΑΡΝΑ3’ κ. Ιωάννης Πιερίδης.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ· κ. Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΙΒΡΑΙΛΑ* κ. ’Ιωάννης 
Α. Βοσκώφ. ΤΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΥΡΕΛΟΝ* κ. Τηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒΙΑ, 
IDKET0N, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ· κ. Νικόλαος Καοαβίας. ΚΑΛΑΦΑ- 
Τ1ΟΝ- κ. Νικ. Κουκλέλης. Γ1ΟΥΡΓΕΒΟΝ- κ. ΕύΊυμ. Πέταλά;. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · 
κ, Άχιλλεύ; Α. Βοσκώφ.

ΠΕΤΡΟΥ11ΟΛΙΣ· κ. ’Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ· 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ’ κ.Σπυρ. Τυπάλδος Φορέατης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στίφ. Λοβερδος. ΓΕΙΣΚ· κ. II. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ· 
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ· κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ* κ. Λ. Καρβούνης. ΠΟΤΙΟΝ · 
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΑΙΚΑ’ΓΕΡΓΝΟΣΛΑΒ · κ. Κ. Α. Παλαιολόγος.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ· κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ· κ. II. Έκιντζόγλου.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Σ. Παπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ- κ. Γ. θ. Σκρινής.
ΡΟΥΣΤΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. II. ΙΙερβάνογλους. ΚΑΛΚΟΥΤΤΑ κ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης. 
ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώ; έπιστασίαι, 
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τή; 
έτησία; συνδρομή;, άποτεινόμενοι είτε κατ’ ευθείαν εί; τήν διεύβυνσιν 
(Elster-Stbasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε εί; τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τή; διευΟύνσεω; τοΰ ’ Εσπέρου συνεννοηθείση; περί τούτου 
μετά τή; Γενική; Διευθύνσεω; τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ- 
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Stbasse No. 19. Leipzig.

Συντάκτης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-8TB. 19.

Χαρτοπωλείου· Β. Σ1ΓΙΣΜ0ΥΝΔ0Γ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΙΤΟΙ'ΑΙΝΟΓ έν Λειψίφ.


