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Η ΜΟΝΉ Κ1Τ1ΟΝ ΕΝ ΚΤΠΡΩ·.
(Μετά είκόνος, 5ρα σελ. 17.)

αρχαία αΰτη μονή, ή; σήμερον δημοσι- 
εύομεν τήν εικόνα έκ φωτογραφίας Απο- 

σταλείσης ήμΐν παρά τοΰ έν Αεμησσώ αξιότιμου 
φίλου κ. Π. Δ. Παπαδάκη, κεΐται έπί τερπνού 
οροπεδίου καί περικυκλοΰται πανταχόθεν ύπο 
παλαιών και ύψηλών πεύκων. Έκτίσθη ή μονή 
τώ 1081 ή κατ’ άλλους τφ 1118 μ. Χρ. 
ύπο μοναχού τίνος Ήσαΐου δνόματι. Δίς ή 
μονή κατεστράφη ύπδ πυρκαϊάς, τδ πρώτον έν 
έτει 1760, δεύτερον δέ τώ 1812, δτε καί έλεη- 
λατήθη ύπδ τών ’Αράβων καί Τούρκων, οίτινες 
έπιδραμόντες αφήρεσαν ολόκληρον τον πλούτον 
αύτής. Καί Ομως και σήμερον έτι ή μονή είναι 
Αρκούντως πλούσια εχουσα 10 Μετόχια έν Κύ
πρφ είς διάφορα τής νήσου μέρη. Όνομαστή 
είναι ή μονή διά τήν έν αύτή εικόνα τής Θεο- 
μήτορος, φερούσης τόν Ίησούν Χριστόν έν τή 
δεξιά αύτής Αγκάλη. Τδ άνω μέρος τής εί- 
κόνος είναι κεκαλυμμένον διά χρυσοΰφάντου 
σκέπης- τδ δέ κάτω ήμισυ καλύπτεται ύπδ 
αργυρού καϊ έπιχρύσου έλάσματος προσαρμο
σμένου έντέχνως, έν ω παρίσταται έκτυπον τό 
ύπ’ αύτοΰ καλυπτόμενον μέρος τής είκόνος. Ή 
θαυματουργός αΰτη είκών προσελκύει κατ’ έτος 
πληθύν προσκυνητών ούχί μόνον έκ τής νήσου 
άλλά και έκ Συρίας, Μικράς ’Ασίας καί Κα- 
ραμανίας. Οί έν τή μονή ένδιαιτώμενοι δέκα 
ιερείς καί τεσσαράκοντα ιερομόναχοι προσπα- 
θοΰσι διά παντός τρόπου νά εύχαριστήσωσι τούς 
προσκυνητάς, καί πράγματι ή φιλοξενία των 
είναι παροιμιώδης. "Οσοι έπεσκέφθησαν τήν 
μονήν έμειναν κατευχαριστημένοι καί ένΟουσι- 
ασμένοι έκ τής ύποδοχής καί περιποιήσεως, ής 
έτυχον έν τή μονή. Τδ αύτδ μαρτυρούσι καί 
οί τδ τερπνόν τοΰτο μέρος έπισκεφθέντες Αγγλοι. 
Μεταξύ τών περιέργων τής μονής ταύτης είναι 
καί μέγας κώδων, ζυγίζων 1040 δκάδας καί 
άποσταλείς δώρον πρό τινων έτών παρ’ εύσεβοΰς 
τίνος Κυρίας έκ Μόσχας. 'Ρώσσοι μοναχοί άπε- 
στάλησαν επίτηδες δπως μεταφερωσι τδν κώ
δωνα τούτον έκ Λάρνακας εις τήν μονήν. Ευχής 
έργον θά ήτο ή μονή τού Κιτίου νά διετήρει έν 
αύτή Σχολεΐον καί Βιβλιοθήκην άναλόγως τών 
πόρων, ών διαθέτει, καί τής μεγαλοπρεπείας 
αύτής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ.

(Voyages de Pythagoee.)

Κύριε Διευθυντή τού ‘Εσπέρου.

Γό παρόν, Απόσπασμα έκ τών Περιηγήσεων τοΰ 
Πυθαγόρα, λίαν διδακτικόν καί έπαγωγόν κατ’ έμέ, δπερ 
μετέφ ρασα δπως δημοσιευθή έν τώ Έ σ π έ ρ ω, οΰ τίνος 
οί άναγνώσται ούκ είσίν ώς είκό; έκ τών τυχόντων, 
δι’ έλπίδος έχω ότι εΰμενοΰ; παρ’ απασι 0ά τύχη ύπο
δοχής.

Έν θάσφ, μην'ι Μαίω 1884.

Γ. Μ. Χρηστίδης.

ΑΘΗΜΕΝΟΣ δ Πυθαγόρας έν έλεφαντίνη 
έδρα ύπό τδν πρόδρομον τοΰ ίεροΰ τών 
Μουσών νεωστί οίκοδομηθέντος παρά 

τών Κροτωνιατών, τήν κεφαλήν έχων κεκοσμη- 
μένην διά μακράς γενειάδος καί κόμης λευκής 

ώς τδ λινοΰν ένδυμά του, τοιουτοτρόπως ώμίλει 
τοις άρίστοις τών μαθητών του, τήν επαύριον 
τής όγδοηκοστής γενεθλίου ήμέρας του . . .

ΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΟΙΚΙΑΣ.
ΠΟΜΠΗ ΤΑΜΗΛΙΟΣ.

Ό Έρμοδάμας μέ ώδήγησε παρά τινι ίατρώ 
τής Σάμου, πεφημισμένφ διά τής ιατρικής βοή
θειας, ήν έδιδε πρδς τούς ύπδ νόσων πάσχοντας 
θαλασσινούς. ' '0 τδν όποιον σάς φέρω δεν εΐνε 
τις ασθενής, τώ εΐπεν ό οδηγός μου. Είς τήν 
παραμονήν μακροΰ ταξειδίου έρχόμεθα νά σάς 
ζητήσωμεν προφυλακτικά τινα.”

"Οταν ή ψυχή ήνε ύγιής, μοί άπεκρίθη, τδ 
σώμα διαφυλάττεται έπί μακρώ ύγιές, καί έπρο- 
σθεσε· Μέ εύρίσκετε έν στιγμή, ήτις μέ απα
σχολεί παντάπασι. Νυμφεύω αΰριον τήν πρεσ
βυτέραν τών δύο μου θυγατέρων. Μετέοη ήδη 
είς τδ νυμφαΐον τοΰ ναού τής "Ηρας. Θά μοί 
έπιτρέψητε νά έπαγρυπνήσω είς οικιακά; τινας 
λεπτομέρειας. 'Η έτέρα θυγάτηρ μου μέλλει 
νά έλθη παρ’ ύμΐν.

Έ ’Εριφύλη ούδόλως έβράδυνε. Τήν εΐδο- 
μεν έξερχομένην από τόν γυναικ.ωνΐτον · μάς 
έπλησίασε μετ’ ήθους σεμνού καί κρατούσα είς 
τήν χεΐρα στέφανον άνθέων, ΐνα δι’ αυτού κό
σμηση τόν βωμόν τών προστατευόντων θεών. 
’Ενώ προσήλου αύτόν μετά πολλής χάριτος, 
ήδυνήθην νά τήν παρατηρήσω έν άνέσει καί 
χωρίς νά τή προξενήσω τήν έλαχίστην ανησυ
χίαν. Ένόμισα δτι βλέπω έν αύτή τήν θεάν 
τής Υγιείας, ής ύπουργός είνε ό πατήρ της. 
Ητο τδ άνθος τής άθωότητο; έν τή μάλλον 

ήδεια αύτοΰ λάμψει. Οί φαιοί αύτής βόστρυχε; 
στηριζόμενοι δΐ έξ ελεφαντόδοντο; καρφίδος, 
συνεκρότουν δλα τά κοσμήματα τής κεφαλής 
της. ύφασμα εκ λινού,, έλαφρώς συσφιγγόμενον 
υπο ζώνης λεπτής έριούχου, καί καταληγούσης 
δια θυσσάνου τρις έν πορφύρα βεβαμμένου, έφαί- 
νετο δτι ιχνογραφεί μάλλον ή έκάλυπτε τάς 
εύτυχεστάτας μορφάς. Τό στήθος της κατά τδ 
ήμισυ κεκαλυμμένον ένέπνεε σεμνούς πόθους· 
τοσοΰτον ήτο ισχυρόν τδ Οέλγητρον τής έπί τού 
προσώπου τής ’Εριφύλης διακεχυμένης αίδοΰς. 
Εΐχον ίδει καί άλλας Σαμίας ένδεδυμένας επι
μελέστερο·.», καί αί όποΐαι έν τούτοις μοί έφά- 
νησάν πολύ ολίγον κόσμιαι. Παρετήρησα δτι 
δέν έφερεν ούδέν κόσμημα ούτε είς τά ώτα, 
ούτε είς τούς βραχίονας, ούτε καί είς αυτούς 
τούς δακτύλους, δι’ δπερ ηύχαριστήθην. Ή 
Αφροδίτη δέν είχε ποτέ περισσοτέραν λάμψιν, 

ή έξερχομένη τοΰ λουτρού, ένδεδυμένη διά τών 
μόνων αύτής φυσικών θέλγητρων- οί γλύπται 
καί οί ποιηταί ήσθάνθησαν τήν αλήθειαν ταύτην. 
Γυνή ωραία είνε πλέον κεκοσμημένη, δταν 
κοσμήται έλάχιστον.

Φίλτατοί μου μαθηται, σάς προειδοποίησα 
δτι -δέν θά παρέλιπον ούδεμίαν λεπτομέρειαν, 
καί τηρώ τδν λόγον μου. Καί διατί ό όγδοη- 
κοντούτης Πυθαγόρας θά έδίσταζε νά άναμνησθή 
καί διηγηθή πρός ύμάς τά αισθήματα τοΰ δε- 
καεξαετοΰς Πυθαγόρου; Ό βίος τοΰ ανθρώπου 
ομοιάζει πρδς τήν ασπίδα τοΰ 'Ομήρου· καθ’ 
δλας τάς επόψεις δύναται νά διδαχθή τις παρ’ 
αύτής. ’Ακίνητος, άφωνος δλη ή ΰπαρξίς μου 
διήλθεν έν τοΐς όφθαλμοΐς μου. ’Εν τούτοις 
εύρον στιγμήν άρμοδίαν νά θίξω τδ ένδυμά της 
καί νά φέρω παρευθύς έπί τών χειλέων μου 
τήν εύτυχή διά τήν λαθραίαν ταύτην άπόλαυσιν 
χεΐοά μου. '0 'Ερμοδάμας παρετήρησε τοΰτο. 
’Εριφύλη, εΐπεν άμέσως, αί προετοιμασία·, ένδς 
γάμου είσι κοπιώδεις· έάν ό Πυθαγόρας ήδύνατο 
νά φανή ωφέλιμος, διάθεσον αύτόν, άναμένουσα 
δπως ό πατήρ σου . . .

’Εριφύλη. Ιδού αύτός- σάς άφίνω όμοΰ. 
Καί μάς άφήκεν, αφού έχαιρέτησε τδν 

Ερμοδάμαντα, κλίνουσα τήν κεφαλήν μετά τοΰ 
μειδιάματος τών Χαρίτων.

’Αλκμαίων, λέγω τώ πατρί, αφού ή θυγάτηρ 
του ήφανίσθη, ό σύζυγος τής αΰριον είνε δ εύτυ- 
χέστερος τών Ανθρώπων- διότι συνήθως δύο άδελ- 
φαί προσομοιάζουσιν.

’Αλκμαίων. Είνε ό μάλλον νοήμων καί 
μάλλον ακάματος τών μαθητών μου. Διηγούνται 
ήδη περί αύτοΰ θεραπείας, αΐτινες μοί προξενούν 
τιμήν. Είνε όμήλιξ τής πρεσβυτέρας θυγατρός 
μου. Τήν τρίτην ημέραν τής γεννήσεώς της 
ύπήγα νά σπουδάσω φυτά τινα εις τινα κοιλάδα 
τών όρέων ''Άμπελος.” ’Ήτο περί τά μέσα τοΰ 
έαρος. Οί κλαυθμηρισμοί άρτιγεννήτου βρέφους 
προσέβαλον τήν ακοήν μου· έφαίνοντο έξερχόμενοι 
άπό μικρόν αντοον τριάκοντα βήματα άπέχον τής 
άτραποΰ, ένθα παρετήρουν τήν φυτείαν τοΰ τό
που. Οδηγούμενος διά τοΰ ώτός μου, έπλησί- 
ασα, διότι οι οφθαλμοί μου ούδέν παρετήρουν 
εισετι. Από μικράν κοιτίδα, ύφασμένην έκ 
κλάδων πρασίνων, άνακαλύπτω τέλος εν τέκνον 
είς τήν δγδόην ή έννάτην ήμέραν τής γεννήσεώς 
του, κεκαλυμμένον λίαν Αμελώ; διά παραπετά
σματος ούρανοχρόου. Έκάθητο έν τώ θωοακίω 
Οαλασσίας χελώνης καί συνεκρατεΐτο διά περι- 
τρυγυρισμένων λωρίδων. Είχε τά μέλη ελεύθερα· 
μοί έξέτεινε τάς μικράς χεΐράς του καί έφαίνετο 
δτι μοί έλεγε· Χρησίμευσόν μοι ώς οικογένεια, 
διότι ο·. γονείς μου μ’ έγκαταλείπουσιν. Ήτο 
τωόντι τέκνον έκτεθειμένον έπί τίνος φύλλου 
Αιγυπτιακής παπύρου. Μετά πολλοΰ κόπου 
άνέγνων έπ’ αύτής δύο ή τρεις γραμμάς κεχα- 
ραγμένας μετά πολλών σφαλμάτων. 'Άτυχες 
μικρόν, είθε ό καλοκάγαθος Θεός νά άντικατα- 
στήσν) τδν ύπδ τών κυμάτων καταβροχθισθέντα 
πατέρα σου, καί τήν μητέρα σου, ήτις δέν ήδυ- 
νηθη νά έπιζήση αύτώ.” Έλαβον χωρίς νά 
διστάσω τδ τέκνον καί τήν κοιτίδα του καί έπέ- 
στρεψα έπί τών ιχνών μου, ΐνα υΐοθετηθή ύπό 
τής γυναικός μου. "Ήμέρας τινάς πρδ τοΰ 
τοκετού σου, τή είπον, έν δνειρον σέ καθίστα 
μητέρα δύο διδύμων, τόσιρ ωραίων, δσο> δ Κά- 
στωρ καί ό Πολυδεύκης. Τδ ένύπνιόν σου έπραγ- 
ματοποιήθη. Έσο έπίσης ή μήτηρ τοΰ ωραίου 
τούτου τέκνου. Θ’ αύξηση μετά τού ήμετέρου. 
Ή φύσις έδιπλασίασε τόν κόλπον τών γυναικών, 
δ'χι μόνον ΐνα τρέφωσι τδν ένιαΐον καρπόν τών 
σπλάγχνων των, άλλ’ άκόμη ΐνα υίοθετώσιν 
έκεΐνον, δν ό άνεμος καί ή δυστυχία άπέσπασαν 
τής οικογένειας του.”

Ωνομάτισα τδ βρέφος μέ τδ όνομα τοΰ δευ
τέρου υιού τού ’Ασκληπιού. Πιστός είς τήν 
εύγνωμοσύνην καί έλπίδα, άτινα δΐ αύτδν εΐχον 
συλλαβει, δ Ποδαλείριος είς εΐκοσιν έτη δύναται 
ήδη νά μέ άναπληροϊ έν τή πόλει ταύτη. Αΰριον 
λαμβάνει τήν Ανταμοιβήν τής καλής παρ’ έμοί 
διαγωγής του καί τοΰ "Ερωτος, δστις, άπό τής 
παιδικής του ηλικίας, τδν συνδέει μετά τής πρεσ
βυτέρας θυγατρός μου. ’Ελπίζω, εύγενεΐς μου 
ξένοι, δτι θά εύαρεστηθήτε νά συμμετάσχητε τής 
έορτής. Θά διέλθητε ένταΰθα τήν νύκτα, ΐνα 
άποφύγητε τδν κόπον τοΰ νά έπιστρέψητε είς 
τα ίδια. Έγνώρισα τδν πατέρα τοΰ Πυθαγόρου 
καί θά τδν ηύτύχιζον έάν έζη περισσότερον, διότι 
κέκτηται υιόν, έκπαιδευθέντα ύπδ τοΰ Έρμοδά- 
μαντος.

'0 ’Αλκμαίων μάς περιήγαγεν είς τδν οίκόν 
του. "Ολα τά χρειώδη τού κοινωνικού βίου, τά 
πρό τής εισαγωγής τής πολυτελείας, εύρίσκοντο 
ένταΰθα συνοιθροισμένα. ' Η τάξις καί ή ύγιεινή 
έβασίλευον πανταχοΰ ένταΰθα· έργον τών δύο 
θυγατέρων του καί τής μητρός των ύπδ τήν 
έπαγρύπνησιν τοΰ οικοδεσπότου. Δύο σύζυγοι,

Λς αί εμπορικά! τύχαι έπτώχισαν, ησαν ου μονον 
θεράποντες, άλλά καί σύντροφοι και φίλοι του 
Άλκμαίωνος. Ή αύτή τροφή, r, αυτή τραπε,α, 
-ά αύτά ένδύματα- συγκινητική ισοτης, ητις οια- 
κρίνει τήν άρχέγονον ηλικίαν άπό τούς μεταγενε- 
στέρους αιώνας! , _ , .

Παράδοξόν τι, δπερ μέ ίξεπληςεν εν τω οικη- 
αατι τούτφ, είνε δτι σχεδόν δλα τά τειχώματα 
ή3αν κεκαλυμμένα ύπ’ άναμίκτων επιγραφών 
διαφόρων χαρακτήρων, οίτινες μ εκω/.υον να 
τάς άναγνώσω τροχάδην.

'Ο φιλοξενών ήμάς, δστις παρετήρησε τήν 
έκπληξίν μου, μοί είπε. Παν ο,τι βλέπεις γε- 
γραμμένον έπί τών τοίχων τής οικίας μου είνε 
τδ Αποτέλεσμα τών παρατηρήσεών μου καί τής 
πείρας μου. Ή ιστορία έκάστης νόσου, ήν θερα
πεύω, εύρίσκεται ένταΰθα έν συνάψει έκτεθειμένη. 
"Ολαι αί θεραπεία·., ας έποίησα, άναφέρονται 
ένταΰθα πίστώς, καί σπεύδω νά προσθέσω έν 
αύταΐς τάς Αστοχίας μου. Διότι αί έπιγραφαί 
αύταί δέν είνε τρόπαια τής κενοδοξίας μου, άλλα 
ανημεΐα ωφέλιμα εις την πρόοοον τής επιστήμης.

Ευρον τήν χρήσιν ταύτην ίδρυμένην έν τή 
νήσιρ Κω καί έν πολλαΐς άλλαις χώραις, άς 
διέτοεξα κατά τήν νεότητά μου · έσπευσα νά τήν 
πολιτογραφήσω καί έν τή Σάμω. Ευδαίμων θά 
ήμαι, άν δυνηθώ νά προσθέσω τι είς τήν τέχνην 
τού θεραπεύειν, καί άξιωθώ νά καταστώ είς τών 
συντελεσάντων είς τοΰτο. ’Έν τινι καιρώ άνάμ- 
φιβόλως, πνευματώδης τις άνήρ θά. συλλέξη 
άπάσας αύτάς τάς διεσπαρμένος παρατηρήσεις, 
καί, άντιπαραθέσας αύτάς άλλήλαις, θά σχημα- 
τίση σώμά τι διδασκαλίας, δέσμην φωτός, ήν 
θά διαβιβάση πρδς τούς εύγνωμονοΰντας απογό
νους, άναγαγών τάς θετικωτάτας άρχάς είς άφο- 
ρισμούς. Έάν οί άνθρωποι ήσαν, ο,τι όφείλουσι 
καί δύνανται νά ώσι, δέν θά έχρειάζοντο περισ
σότερον τούς ιατρούς άπό τούς νομικούς.

Άνέγνων τινάς τών έπιγραφών τούτων; πολλαί 
μ’ έξέπληξαν.

"Πάντων τών ιατρών, ό κάλλιστος είνε έκα
στος είς τδν εαυτόν του.”

"Έχε ένα μόνον ιατρόν προσκάλει τον βρα
δέως, καί άπόμπεπέ τον ταχέως.”

"Συμβουλεύου τήν φόσιν προ τοΰ ιατρού σου.”
Είς τήν είσοδον τού σπουδαστηρίου τοΰ ’Αλκ- 

μαίωνος, άνέγνων έπί τής βάσεως άγαλματίου 
τινδς τοΰ ’Απόλλωνος τήν γραμμήν ταύτην-

"'0 ήλιος είνε δ πρώτος καί έπιτηδειότατος 
τών ιατρών.”

"Μάλιστα, νέε φίλε μου, μοί εΐπεν δ ξενίζων 
με, δ ήλιος είνε ό ’Ασκληπιός τών ζώων. Τό 
ένστικτον, δπερ είνε άνώτερον τής επιστήμης, 
τοΐς διδάσκει δλας ιδιότητας, δλην τήν άρετήν 
τών ήλιακών άκτίνων. Τδ πλεΐστον τών έσω- 
τερικών άλγηδόνων μας οφείλεται είς τήνέλλειψιν 
τής διαπνοής, ήν μόνος ό ήλιος δύναται ν’ άπο- 
καταστήση, φυσικώς καί άνευ κόπου. ’Αλλά δέν 
έχουσιν άρκοΰσαν πρδς αύτδν εμπιστοσύνην.”

Είσήλθομεν είς τδ μουσεΐόν του · ήνοιξεν είδος 
τι Αγγείου έχοντος σχήμα φωλεός καί μάς έξεδί- 
πλωσεν διαφόρους τόμους, ένθα εύρίσκοντο άπο- 
τεθειμέναι αί παρ’ αύτοΰ άντιγραφεΐσαι παρα
τηρήσεις έπί τών στηλών τοΰ ναοΰ τής Ύγιείας, 
τοΰ ’Απόλλωνος καί τού ’Ασκληπιού, πανταχοΰ 
δπου άνεκάλυψε τοιαύτας "’Ιδού δλη ή βιβλιο
θήκη μου, ήτις δέν είνε άκόμη πολυάριθμος. 
Φεΰ! ’Οφείλω νά εύχηθώ δπως άποβή τοιαύτη: 
Δια τούτου θά έπεθύμουν νά αύζήσουν αί παθή
σεις, αΐτινες Ολίβουσιν ήδη τδ άνθρώπινον γένος. 
Εξελθωμεν· μέλλω νά σάς άνοίξω έ\ άλλο 
μεγα βιβλίον, τδ όποιον διαφυλλίζω δσον καί 
ταύτα.”

0 Αλκμαίων ώμίλει περί ένδς κήπου, δν 
αϋτος ουτος εκαλλιέργει, βοηθούμενος ύπό τών δύο

θυγατέρων του καί τοΰ Ποδαλειρίου. Τό κέντρον
• αύτοΰ ήτο τό μάλλον άνεπτυγμένον. Ένταΰθα 

έπερατοΰτο είς ύπόγειος οχετός, μεταφέρων τδ 
ύδωρ τοΰ μεγάλου 'υδραγωγείου τής πόλεως. 
Τό ύδωρ τοΰτο διεμοιρασμένον έξίσου έν μικροΐς 
πηλίνοις όχετοΐς τής Σάμου, ήρδευε συγχρόνως 
άπαντα τά μέρη τοΰ έπιπέδου, άναλόγως τής 
άπαιτουμένης έκάστιρ Ανάγκης. Ένταΰθα εύ
ρίσκοντο τά φυτά τά πεπροικισμένα δΐ ιδιοτήτων 
παραδόξων καί πολυτίμων. Τά άπλά τά σπα- 
νιώτέρα καί εύθραστώτερα ήσαν έπιμελώς δια- 
τετηρημένα έν ώραίοις έγχωρίοις άγγείοις, 
πεπληρωμένοις ύπό γής άναλόγου.

Κατεγεινα έπί πολύ είς τήν έξέτασιν ώραίας 
τίνος πυκνής δέσμης δικτάμου τής Κρήτης, 
ίκανώς γνωστού διά τής άντιτραυματικής αυτού 
ιδιότητας, δπότάν ή’Εριφύλη ήλθε κατεσπευσμέ- 
νοις βήμασιν, ΐνα δρέψη τά φύλλα τοΰ φυτού 
τούτου. Φεΰ! έλεγεν άνατριχιάζουσα καί μή 
προσέχουσα πρός ήμάς, πόσον πάσχει δ δυστυχής 
ούτος! Υπάρχει πεπρωμένον φρικωδέστερον τοΰ 
ίδικοΰ του; ’Ήδη βλέπει τόν λιμένα καί τό 
αέτωμα τής οικίας, ήν κατοικεί, καί δπου έπερι- 
μένετο τόσω άνυπομόνως έπί δεκαπέντε μήνας 
ύπδ τοΰ γηραιού πατρός του, τής γυναικός του 
καί τών τέκνων του! IIδη ήγκοροβόλησαν. 
θεοί! δηλητηριώδες έρπετόν έξέρχεται τής ίλύος, 
έρπει κατά μήκος τό σκάφος, προσβάλλει τόν 
άτυχή είς τήν πτέρναν, καί τώ προξενεί τραύμα, 
δπερ μικρόν τι βραδύτερου δ’ άπέβαινεν αύτώ 
θανατηφόοον.

'Αρχίζω νά δρέπω έπίσης δίκταμον μετά 
τής Εριφύλης καί έπαναρχίζομεν όμοΰ. Τήν 
βοηθώ νά έκθλιψη τόν χυμόν τοΰ φυτού έντός 
ίγδίου έκ μαρμάρου λευκού. Έν τούτοις ό ναύτης 
φθάνει βασταζόμενος ύπό τών βραχιόνων τών 
συντρόφων του. Τδν τοποθετοΰσιν έπί καθέδρας 
ύπτιας, προωρισμένης διά τούς άσθενεΐς. ΊΙ 
’Εριφύλη ούδόλως άφίνει είς άλλας χεΐρας έκτος 
τών ίδικών της τήν φροντίδα τοΰ νά τόν νοση- 
λεύσωσιν. Ό πατήρ της σπεύδει μετά τοΰ 
Έρμοδάμαντος. Τδ παν ήν τετελεσμένου! Ή 
τραυματίας ήρχιζεν ήδη υά συναισθάνηται άυα- 
κούφισίν τιυα τών πόνων του καί ηύλόγει τήν 
εύεργετικήν θεότητα, ήτις τόν έπανέφερεν είς 
τήν ζωήν.

Έγώ, έν θρησκευτική σιωπή, έδυσκολεύομην 
νά διευκρινίσω τά συγκεχυμένα αισθήματα, τά 
διαταράσσοντά με έπί τή θέα σκηνής τόσω συγ
κινητικής. Τά κυριεύοντά με ήσαν βεβαίως ό 
θαυμασμός καί ό "Ερως. Ό Ερμοδάμας, δστις 
τδ παν παρετήρει. έπληξε τόν ωμόν μου διά τής 
χειρός του καί μ’ έθεώρησεν έπί πολύ χωρίς 
νά εΐπη λέξιν. ’Έλαβον τέλος τόν λόγον. "Ώ 
σεβαστέ μοι φίλε! 'Υπάρχει τι ώραιότερον 
έν τή φύσει τής μετά τών χαρίτων ήνωμένης 
Αρετής;”

Δεν θά έκρατούμην εις τήν πρώτην ταύτην 
ψυχικήν ορμήν Αλλ’ ή μήτηρ τής ’Εριφύλης 
καί ή Αδελφή της έπανερχόμεναι από τού ναού 
τής "Ηρας, είσήλθον. '0 ξενίζων μας έσπευσε 
νά μάς παρουσιάση πρδς ταύτας. Xαιρετών 
αύτάς μετά τοΰ θείου τούτου σεβασμού, δν 
φέρουσιν είς θεότητας πολύ όλιγώτερον Αξίας 
τοΰ σεβασμού τών θνητών, έδοκίμασα νά προ
σθέσω τού; λόγους τούτους "Εύτυχής μήτηρ!” Ή 
Νιόβη, ύπερήφανος διά τά δεκατέσσαρα αύτής 
τέκνα, δεν θά είχε τόσους τίτλους, ΐνα ή τοιαύτη, 
δσους σύ μετά τών δύο θυγατέρων σου. Εύτυχής 
ό σύζυγος τής πρωτοτόκου θυγατρός σου! Δέν 

, θά ή όλιγώτερον δ τής δευτερότοκου.

(Έπεται τό τέλος.)

ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

ΟΛΛΑ1 έγένοντο μέχρι τοΰδε απόπειραι 
πρό; καταμέτρησιν τοΰ βάθους τής θα- 

. λάσσης. Αί Απόπειραι αύται, εύκολώ- 
ταται είς ύδατα άοαθή, καθίστανται δυσχερέ
στατα·. έν τώ Ώκεανώ, καθότι Αδύνατον σχεδόν 
ήτο νά όρισθή πότε δ μόλυβδος ήγγιζε τόν 
πυθμένα, ή παρασυρόμενος ύπό τών σφοδρών 
ρευμάτων δέν κατώρθου νά φέρη αποτέλεσμα. 
’Απέναντι τοσούτων δυσχεοειών οι έπιστήμονες 
παρεδέχθησαν τήν γνώμην τοΰ Βυφώνος, καθ’ ήν 
τά μεγαλείτερα βάθη τή; θαλάσσης άνταποκρί- 
νονται πρός τά μεγαλείτερα υψη τών όρέων. ’Αλλά 
καί ή γνώμη αΰτη έγκατελείφθη κατ’ Ανάγ
κην, οτε ή ιδέα τοΰ συνδέειν τήν Εύρώπην 
μετά τής’Αμερικής διά ύποβρυχίου τηλεγραφικού 
σύρματος προσήγγιζεν εις τήν πραγματοποίησίν 
της- καθότι τής τοποθετήσεως τοΰ καλωδίου 
επρεπε νά προηγηθή έξέτασις ακριβής τοΰ πυθ
μένας τοΰ ’Ωκεανού. Αί ερευναι αύται ήρξαντο 
Αμφοτέρωθεν, καί έξ’Αγγλίας καί έξ’Αμερικής, 
τώ 1851, Αλλά μόλις μετά τήν έφεύρεσιν τοΰ 
Άγγλου Βρούξ, τοΰ συστήματος καταμετρήσεως 
απεκαλύφθησαν βαθμηδόν τά βάθη τής θαλάσσης 
τοΐς βλέμμασι τή; έπιστήμης. Τό έργαλεΐον 
τού Βρούξ είναι άπλούστατον σύγκειται έκ σφαί
ρας κανονιού διατρύτου, δΐ ής διέρχεται λεπτή 
ράβδο;. έξέχουσα ολίγον κάτωθεν. Ή σφαίρα 
συνδέεται διά σχοινιού προ; κρίκον ευρισκόμενον 
έπί τοΰ άνω μέρους τή; ράβδου. Αμα ή ράβδος 
προσκρούση είς τον πυθμένα ό κρίκο; στέφεται 
καί ή σφαίρα πίπτει, έν ω ή έλαφρά ράβδο: 
άνασύρεται μετ’ εύκολία;. ΙΙρό; διερεύνησιν τής 
ποιότητάς τοΰ πυθμένας κοιλοΰται ή ράβδος πρός 
τό κάτω μέρος καί άλοίφεται έσωτερικώς διά 
λίπους, ω προσκολλώνται μέρη τοΰ χώματος τοΰ 
πυθμένας. Τύ σύστηυα τοΰτο δοκιμασθέν επέ
τυχε καί τάχιστα έπηνέχθησαν διάφοροι βελτι
ώσεις αύτοΰ. Σήμερον βυθίζονται έντός τής 
θαλάσσης έργαλεΐα ποικίλα, φιάλαι έξαντλιστικαί, 
δίκτυα, θερμόμετρα κ. τ. τ. Έν ω πρό τριά
κοντα έτών ολίγα ήσαν' τά Αντικείμενα τά ανα- 
συρόμενα έκ τοΰ βάθους τών ύδά.των, σήμερον 
άνασύρεται άμμος έκ βάθους 5000 μέτρων καί 
γνωστά γίνονται πλεΐστα οσα είδη δργανικοϋ 
βίου. Πλήν μέ ολα; τά; προόδου; τή; έπι
στήμης, τά βάθη τοΰ ’Ωκεανού θά μείνωσιν 
έσαεί κεκλεισμένα τοΐ; άνθρώποις- διότι ούδε- 
μιας βυθιστικής μηχανής χρήσις δυνατόν νά 
γείνη είς τοιοΰτον βάθος τοΰ ’Ωκεανού, ένθα ή 
πίεσις τών ύδάτων Αποτελεί 500 καί πλέον 
Ατμόσφαιρας. Άλλά καί τό φώς δέν εισδύει 
πλέον έκεϊ. Κατά τά; δόκιμά; τοΰ Πουρταλή 
τό φώ; ειςδύει 100 μόνον μέτρα εί; το βάθος 
τής θαλάσσης, αί δέ δοκιμαι τοΰ Φορέλ διά 
φωτογραφικού χάρτου απέδειξαν οτι αί ακτίνες 
τοΰ φωτός χάνονται εις βάθος 400 μέτρων. Κά
τωθεν αύτοΰ βασιλεύει σκότος βαθύ. Καί ή 
θερμοκρασία τή; θαλάσσης έλαττοΰται βαθμηδόν 
άπο τής επιφάνειας, καί είς τόν πυθμένα τών 
’Ωκεανών καί έν τώ τροπικώ αύτώ ή θάλασσα 
είναι κατάψυχρος, πιθανώς διότι έν τοΐς βαθυ- 
τέροις τής θαλάσσης στρώμασι λαμβάνει χώραν 
βραδεία μέν άλλά ισχυρά καί Αδιάκοπος κίνησις 
τής θαλάσσης Από τούς πόλου;.
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ.
(Μετά είζόνος, ίρα οελ. 21.)

καί ολόκληρος αιών θά σομπλη- 
άπό τοΰ θανάτου ένός τών δ'.α- 

εστέρων διδασκάλων τοΰ ήμετέρου 
έθνους, ύπάρξαντος έν ταύτώ ενός τών κυριωτέ- 
ρων εργατών εις τήν γενικήν τής ήμετέρας γλώσ- 
σης μεταρρύθμισιν. Παντός Έλληνος ή καρδία 
δέον νά ήνε πλήρης ευγνωμοσύνης προ: τους 
ότρηρούς εκείνους θεράποντα: τών γραμμάτων 
καί τής παιδείας, οιτινες έν ήμέραις χαλεπαΐς 
διέσωσαν και παρέδωκαν εις ήμάς πάν δ,τι τι
μαλφές τής άρχαιότητος λείψανο·/ έγζατελείφθη 
εις τάς τριόδους κ’ έκινδύνευε διά παντός ν’ άπο- 
λεσθή. Μικρά, έλαχίστη ενδειςις ευγνωμοσύνης 
προς τήν μνήμην τοΰ αειμνήστου διδασκάλου 
του γένους ήμών εινε καί ή σήμερον έν τώ 
Έσπέρφ δημοσιευομένη είκών αύτού, ήτις προ
τάσσεται τής περί Λάμπρου έμβριθοΰς διατριβής 
τοΰ καθηγ. κ. Ν. Δοσίου έν τή έκδόσει αυτού 
τής Εκάβης τοΰ Εύριπίδου.

Ό Λάμπρος Φωτιάδης έσχε πολλούς συγ
χρόνους καί μαθητάς αύτού (Πακωβάκην 'Ρίζον 
Νερουλόν, Cours de la Lit. Grecque moderne, 
Δ. Σχιναν, Λόγιος Ερμής) καί μεταγενεστέρους 
βιογράφους (Λ. Γούδαν, Παράλληλοι βίοι. Κ. Σά- 
θαν, Νεοελληνική Φιλολογία), άλλ’ έξ αύτών 
ούδέν σχεδόν σαφές καί βέβαιον περί τής παι
δικής καί νεανικής τοΰ άνδρός ηλικίας μανθά- 
νομεν. Ό Σάθας λέγει, βτι έγεννήθη έν Ίω- 
αννίνοις περί τό 1750, καί έδιδάχθη έν τή πα- 
τρίδι τά έγκύκλια, καταρτιστείς ύστερον ύπό 
Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου (;). Πεπροι- 
κισμένος ύπό τής φύσεως μέ όξύνοιαν, μνήμην 
καί φιλοπονίαν έπεδόθη εις τήν μελέτην, εις 
δέ τά πλεονεκτήματα ταύτα ιδίως οφείλεται ή 
εόρυμάθεια τού άνδρός. Τφ 1792 (δ 'Ρ. Νε
ρουλός λέγει τώ 1795) προσκληθείς εις Βουκου- 
ρέστιον άνέλαβε τήν σχολαρχίαν τής έκεΐσε αυ
θεντικής Σχολής καί έπί δεκατρία έτη μετά 
μεγάλης φήμης διδάξας άφηρπάσθη ύπο τοΰ 
θανάτου προς μεγίστην ζημίαν τών γραμμάτων, 
μόλις τό 55'" έτος τής ηλικίας άγων (1805). 
Αλλ’ έν τή είκόνι, ήτις προτάσσεται τής Με
τρικής τοΰ ΓΙώπ σημειοΰται ρητώς βτι τώ 1803 
ό Λάμπρος ήγε τό πεντηκοστόν έτος, καί ένεκα 
τών στενοτέρων σχέσεων τοΰ Πώπ προς τόν ίδιον 
διδάσκαλον πιστεύομεν μάλλον εις τήν μαρτυ
ρίαν αύτοΰ. Τό αίτιον τοΰ άωρου θανάτου τοΰ 
άνδρός ουδείς τών μέχρι τοΰδε βιογράφων έξη- 
κρίβωσεν ούτε διαμνημονεύει.

Τό μόνον Θετικόν φαίνεται, βτι τήν πολυ- 
μάθειαν αύτοΰ έκτήσατο ό Λάμπρος έν Βου
κουρεστίω μελετών τά χειρόγραφα τού ποτέ 
σχολάρχου έν Βουκουρεστίω Σεβαστού τοΰ Κυ- 
μινήτου. Πότε δμως ήλθεν είς Βουκουρέστιον, 
ώς καί πού διέτριψε τόν πρότερον αύτοΰ βίον 
μέχρι τής περικλεούς ένταΰθα σχολαρχίας, μένει 
είσέτι μυστήριον. Έξ ιδιογράφων δμως παρα
τηρήσεων μανθάνομεν ούχ ήττον δύο τινά σπου
δαία, πρώτον βτι ό Λάμπρος έν τή νεανική 
αύτοΰ ηλικία έκαλεΐτο ΕύστάΘιος Λάμπρου, 
προσλαβών βραδύτερον, άδηλον άκριβώς πότε, τό 
έπίθετον Φωτιάδης, ώς καί πολλοΐς άλλοις συγ- 
χρόνοις τε καί μεταγενεστέροις, τούτο συνέβη, 
άν καί φαίνεται ήμΐν παράδοξον πώς άποβαλών 
τό βαπτιστικόν όνομα έτήρησε τό τοΰ πατρός, 
καί δεύτερον, δπερ καί σπουδαιότερον, βτι ό 
κλεινός ούτος τοΰ γένους διδάσκαλος καί φωστήρ, 
παρα τώ όποίω πλεΐστοι έξοχοι τής έποχής 
έκείνης άνδρες φιλοπάτριδες καί βτρηροί τών 
γραμμάτων σκαπανείς έμαθήτευσαν, ύπήρξεν ώς 
έκ τής ιδίας αύτοΰ ρήσεως "τού ποτέ μόνου

;ΊΚΡΟΝ

σπουδάσαντος” συμπεραίνεται, αύτοδίδα- 
κτος καί ούχί ώς μνημονεύει ό Σάθας μαθητής 
Νεοφύτου τοΰ Καυσοκαλυβίτου.

Παρατρέχοντες δ’ έν σιγή τήν μετά ταΰτα 
άποκτηθεΐσαν παιδείαν, καί ίδίφ τήν εις πάν 
είδος τής άρχαίας ποιήσεως αύτοΰ ικανότητα, 
ώς καί τάς οιακοσμούσας αυτόν μεγάλα: καί 
άγαστάς άρετάς, ας τινας έξύ,μνησαν οί μέχρι 
τοΰδε βιογράφοι, οιαλαμβάνομεν έν όλίγοις περί 
τής περικλεούς αύτοΰ έν Βουκουρεστίω διδα
σκαλίας. Πόσον τιμαλφής καί καρποφόρος διά 
τε τήν παρ’ ήμΐν άναγέννησιν τών γραμμάτων 
ώς καί τήν έθνικήν άποκατάστασιν ύπήρξεν ή έν 
τή ’Ακαδημία τοΰ Βουκουρεστίου διδασκαλία 
τοΰ Λάμπρου καταδηλοΰται τρανότατα έκ τε 
τών έργων, ώς καί τοΰ ένεργοΰ μέρους, δπερ οί 
μαθηταί αύτοΰ εις άμφότερα ταΰτα έλαβον.

Πλήρη τών μαθητών τοΰ Λάμπρου κατάλογον 
ούτε που είδομεν, ούτε ημείς αύτοί νά καταρ- 
τίσωμεν ήδυνήθημεν. ’Εκ τών τήδε κάκεΐσε 
όμως διεσπαρμένων ειδήσεων παραλαβόντες άνα- 
φέρομεν ένταΰθα τούς κυριωτέρους. '0 μάλλον 
ύπό τοΰ Λάμπρου ευνοούμενος καί ό έπιστήθιος, 
ούτως είπεΐν, μαθητής ήν ό Ζηνόβιος Πώπ, 
Μακεδών, ό τήν Μετρικήν αύτοΰ αύτώ τώ Λάμ
προ» άφιερώσας. Μαθητής τοΰ Λάμπρου υπήρξε 
καί ό χαλκέντερος καί πολυγραφώτατος Ήπει- 
ρώτης Νεόφυτος ό Δούκας, ό καί έν τή Σχο- 
λαρχία βραδύτερον διαδεχθείς τόν Λάμπρον. 
Γεώργιος Γεννάδιος έκ Δολιανών διδάςας έπίσης 
έν Βουκουρεστίω, ό ιατροφιλόσοφος καί πολλοΰ 
λόγου άξιος ’Αναστάσιος Γεωργιάδης ό Λευκίας, 
συγγραφεύς άξιολόγων συγγραμμάτων, ’Εμμα
νουήλ Τενέδιος καί Μιχαήλ Χρησταράς Ίωαν- 
νίτης, "είς τών πρώτων ιερολοχιτών, σωθείς ώς 
έκ θαύματος εις Τρανσυλβανίαν, όποστηρικτής 
τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου, θιασώτης τών Μουσών 
καί μάλιστα τής Μελπομένης, κατεγίνετο εις 
μεταφράσεις Ιταλικών καί Γαλλικών τραγωδιών, 
αΐτινες παριστάνοντο έν τώ θεάτρο» τοΰ Βου
κουρεστίου, ούτινος αύτός ήν ή ψυχή”. Ό 
11. Κοδρικάς, ό γνωστός άντίφρων τοΰ Κοραή, 
ύπήρξεν, ώς ό ίδιος λέγει, μαθητής τοΰ Λάμπρου, 
προς δν μέγα έτρεφε σέβας καί εύγνωμοσύνην. 
‘0 Κοδρικάς άποκαλεΐ τον Λάμπρον Θουκυδί- 
δειον, θιασώτην δηλαδή τοΰ άρχαΐζοντος βφους. 
Καί τοιαύτης γνώμης, φαίνεται, ήν έν τώ περί 
τοΰ βφους τής γλώσσης ζητήματι κατ’ άρχάς 
ό άοίδιμος Φωτιάδης, άλλά βραδύτερον, ώς 
παρατηρεί εις τών συντακτών τοΰ ίογίου Ερ
μου, μαθητής καί ούτος τοΰ Λάμπρου χρημα- 
τίσας, μετά τήν δημοσίευσιν τών περί γλώσσης 
στοχασμών τοΰ Κοραή ήσπάσθη τά ύπό τοΰ 
σοφοϋ Χίου γνωματευθέντα · "αύτός μόνος — 
έλεγε περί τοΰ Κοραή — έγνώρισεν εις ποιαν 
γλώσσαν πρέπει νά γράφωμεν καί νά δι- 
δάσκωμεν”.

Λίαν σχετικός καί προστατευόμενος τοΰ Λάμ
πρου υπήρξε καί ό ποιητής ’Αθανάσιος Χριστό- 
πουλος, ό νέος ήμών ’Ανακρέων. Πλήν ού 
μόνον "Ελληνες, άλλά καί πλεΐστοι τών έγχω- 
ρίων έμαθήτευσαν παρά τώ κλείνω Λάμπρω, καί 
έποτίσθησαν παρ’ αύτώ ώς έκ πηγής πολυχεύ- 
μονος τά άγλαά τής Ελληνικής παιδείας καί 
σοφίας νάματα, καί έγένοντο οί φορείς τής άνα- 
πτύξεως καί έκπολιτίσεως τοΰ έθνους αύτών. 
Τοιούτοι κατ’ εξοχήν ύπήρξαν ό έν τώ Λογίω 
Ερμή τού έτους 1811 ώς άρχων Μπάνος καί 
πρόεδρος τής έν Βουκουρεστίιρ συσταθείσης τώ 
1810 Φιλολογικής Εταιρίας Γρηγόριος 
Βραγκοβάνος "δστις μετέφρασεν άπό τοΰ Λατι
νικού εις τό Ελληνικόν καί έξέδωκεν ίδίοις 
άναλώμασι τήν 'Ιστορίαν τής Φιλοσοφίας, τήν 
Λογικήν καί ’Ηθικήν τοΰ Γερμανού 'Αϊνεκκίου”, 
καί ό Nestoe, είς τών πρώτων τής χώρας νο

μομαθών. "Ετεροι τοιούτοι ύπό τοΰ Ί. 'Ρίζου 
Νερουλού άναφέρονται ό Νικόλαος Βαβαρέσκος, 
ό Κωνστ. COMPIGNIAN, ό Φιλιππέσκος καί οί 
άδελφοί Κωνσταντίνος καί Γεώργιος Γολέσκος.

Τέλος είρήσθω ένταΰθα έν παρόδφ, βτι ό 
Λάμπρος ήν έντριοής καί τής Λατινικής γλώσ
σης. Πού δμως, πώς καί πότε κατηρτίσθη έν 
αύτή εντελώς άγνοΰμεν. Μεταξύ άλλων αρ
χαίων πολυτίμων έντυπων καί τινων χειρογρά
φων, ατινα έδωρήθησαν τή Βιβλιοθήκη τής 
Ελληνικής Βουλής ύπό τοΰ έν Βουκουρεστίιρ 

πρίγκηπος Γρηγορίου Σούτσου συγκαταριθμεΐται 
καί Λεξικόν Έλληνολατινικόν, δπερ άνήκε τώ 
κλείνω διδασκάλιρ, δστις δι’ άπειρων κατά πάσαν 
σελίδα σημειώσεων, παραπομπών καί προσθηκών 
λέξεων έπλούτισε τήν βίβλον.

Τούς έπιθυμοΰντας έκτενεστέρας πληροφορίας 
παραπέμπομεν εις τό ύπό πολλάς επόψεις έν- 
διαφέρον βιβλίο·/ τοΰ κ. Δοσίου.

Η ΠΟΜΠΗΙΑ ΑΝΑΖΗΣΑΣΑ.
(Μετά είζόνος, δρα σελ 21.)

Π
ΟΛΥΣ έγένετο κατ’ αύτάς λόγος περί τών 
έν Πομπηία τελεσθεισών εορτών πρδς πε- 

ρίθαλψιν τών ύπό τοΰ φοβερού σεισμού έν’Ισχία 
παθόντων. Αί έορταί αύται δεν θά είχόν τι τό 
πρωτοφανές ή τό ενδιαφέρον, άν έτελοΰντο έν 
άλλη πόλει ή ώς συνήθως τελούνται. Άλλ’ ή 

ιδέα νά τελεσθώσιν έορταί έν αύτή τή Πομ
πηία, τή νεκρά καί ήρειπωμένη καί κατά τόν 
άρχαΐον τρόπον, με τάς άρχαίας ενδυμασίας καί 
κατά τά άρχαΐα ήθη καί έθιμα, τούτο ήτο πάν
τως ιδέα πρωτότυπος καί ώς τοιαύτη έφείλκυσε 
τήν προσοχήν τοΰ κόσμου δλου.

Έπί τρεις ημέρας αί ήρεμοι οδοί τής ακα
τοίκητου Πομπηίας έοριθον άνθρώπων μουσικής 
ήχοι καί άσματα πανταχόθεν ήκούοντο· παρα
στάσεις έλάμβανον χώραν, καί έν γένει ό κατα 
τάς ήμέρας έκείνας έν Πομπηία εύρισκόμενος 
ένόμιζεν δτι μετεφέρθη είς έποχήν άρχαίαν, τήν 
έποχήν τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων. Τήν τριή
μερον έορτήν διωργάνωσεν έπιτροπή έξ άρχαιο- 
λόγων, έχουσα πρόεδρον τόν διακεκριμένου διε- 
θυντήν τοΰ Μουσείου τής Νεαπόλεως κύριον Δε 
Πέτρα. Τά πάντα ήσαν λίαν έπιμελώς διευ- 
σκευασμένα καί είχον τόν άρχαΐον τύπον. Τά 
μουσικά όργανα ήσαν κατεσκευασμένα κατά τά 
έν τώ Μουσείφ σωζόμενα δείγματα· αί στολαί 
ήσαν πιστώς άντιγεγραμμέναι έκ τών έν Πομ
πηία διατηρουμένων τοιχογραφιών- αί άμαξαι 
καί τά βπλα είχον κατασκευασθή κατά τά έν 
'Ρώμη σωζόμενα άρχαΐα πρότυπα. Έν θέσει 
μηκέτι άνασκαφείση τής Πομπηίας παρεσκευ- 
άσθη άμφιθέατρον άρχαΐον μέ τον όβελίσκον έν 
τώ κέντρο», μέ τούς παρακειμένους ναούς, μέ τό 
αύτοκρατορικόν θεωρείο·/ καί τά εδώλια διά τόν 
λαόν, δστις ώς γνωστόν έν τή άρχαΐα έκείνη 
έποχή μάλλον περί θεαμάτων καί διασκεδάσεων 
έφρόντιζεν ή περί τής πολιτικής οικονομίας.

Αί έορταί ήρξαντο διά τής πομπής τοΰ αύτο- 
κράτορος Βεσπασιανοΰ, συγκειμένης έξ δλων τών 
στοιχείων τών άποτελούντων τήν δόξαν τών 
άρχαίων πομπών — δηλ. τών έφιππων ΙΙραι- 
τωριανών, τών γερουσιαστών, δημοτικών άρχόν- 
των, λικτόρων καί ιερέων, τών τελευταίων τού
των κομιζόντων έν μέσω νεφών θυμιάματος

εικόναςεικόνας τής Ίσιδος, τού Διονύσου, της 
Αφροδίτης καί κολοσσιαίου αγαλμα 
τοΰ ‘ Αύγούστου. Οί Ιερείς ούτοι μέ 
τάς φαλακράς των κεφαλάς και τους 
γρμνούς των βραχίονας, οί μάντεις με 
τούς πρασίνους αύτών μανδύας, οί 
μουσικοί έστεμμένοι δι’ άνθέων, ό αυ- 
τοκράτωρ καθήμενος έπί οερματος 
θηρος καί φερόμενο^ 
ρείου ί-- - 
γερουσιασταί καί ό όχλος 
.ηί,ς — πάντες βαδίζοντες 
βραδεΐ διά τών στενών τής 
όδών έν μέσφ τοΰ ήχου τών σαλπίγ
γων, τών αύλών καί τών τυμπάνων 
παρίστων θέαμα έκτακτον. "Οταν ή 
πομπή εφθασεν είς τό άμφιθέατρον ό 
αύτοκράτωρ έλαβε θέσιν έν τώ θεω
ρεί»» καί έδωκε διά τοΰ ρινομάκτρου 
του τό σημεΐον τής ένάρξεως τής πα- 
ραστάσεως. Τέσσαρες άμαξαι είσήλθον 
-’· -1 άμφιθέατρον, καί ό δρόμος 

μετά ζέσεως πολλής καί προ-

:αν- 
ις έπί χρυσού φο- 

ύπο όκτώ στιβαρών άνδρών, οί 
τής ΙΙομ- 

βήματι 
πόλεως

είς τό 
ήρξατο 
θυμίας. Έξετελέσθ ησαν κατόπιν ίππο- 
δρομίαι
Είτα δέ έγένετο διά 
μήλιος πομπή, 
ξατο έκ τής οικία 
φου έν όδώ τής

καί άθλητικαί παραστάσεις, 
ιών οδών ή γα- 

Ή πομπή αυτή ήρ- 
:ς τοΰ Κορνηλίου 'Ρού- 
Άφθονίας, καί διηυ- 

θύνθη διά τής ’Αγοράς πρός τόν οίκον 
τοΰ ’Απόλλωνος έν όδφ τοΰ Έρμοΰ, 
ένθα εύρίσκετο ή κατοικία τοΰ γαμ-

ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ.

βροΰ. Τήν νύμφην συνώδευον συγ
γενείς καί φίλοι καί μουσικοί, οιτινες 
έπαιζον ώς έπιθαλάμιον τήν γαμήλιον 
<ρδήν τοΰ Κατούλλου. 'Η νύμφη 
έραίνετο δι’ άνθέων άφθόνων.

Γήν έπομένην ήμέραν έγένετο ή 
παράστασις τής νεκρικής πομπής, ή 
κηδεία καί ή ταφή. Ή πομπή αυτή, 
μετά πολλής έπιτυχίας παρασταθεΐσα, 
έξήλθε τής οικίας τοΰ Φαύνου, διήλθεν 
ήσύχως διά τής πόλεως πρός τήν 
πύλην τού 'Ηρακλείου συνοδευομένη 
ύπό τών σοβαρών ήχων τοΰ έπικηδείου, 
δπερ συνέταξε διά τήν περίστασιν ό 
μουσουργός Άλβέρτης, και έκεΐθεν 
έπορεύθη είς τήν οδόν τήν λεγομένην 
τών τάφων, δπου ήτο τό άρχαΐον νε- 
κροταφεΐον. Τήν νεκρικήν ταύτην 
πομπήν, ήτις κατά τάς έκεΐθεν έκθέ- 
σεις καί περιγραφάς ήτο ή πασών 
έπιτυχεστάτη, παριστα ή ήμετέρα 
είκών.

Ιό κυριώτερον θέαμα τής τρίτης 
τών έορτών ήμέρας ήτο άγων μονομά
χων έν τ<ρ άμφιθεάτρφ, έν ω παρευ- 
ρέθη πάλιν ό αύτοκράτωρ μετά τής 
συνοδείας τώνάνωτέρων τοΰ κράτους λει
τουργών. Καί πρώτον μέν έγένετο ό συ
νήθης χαιρετισμός τοΰ αύτοκράτορος- 
Ave, Caesar, morituri te salutant. 
(Χαΐρε, Καΐσαρ, οί μέλλοντες ν’ άπο- 
Θάνωσι σέ χαιοετίζουσιν), καί είτα ήρ-

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑι.

( Η κηδεία.)
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ξαντό αί μονομαχία·. διά ξιφών και μαχαιρών, 
ασπίδων και δικτύων καί τριαινών, καθ’ ά; ό αύτο- 
χράτωρ εξήσκει τδ δικαίωμά του της χάριτο; ή 
τής παύσεω; τοΰ άγώνος. Τά πρόσωπα τών μονο
μάχων ύπεκρίνοντο γνωστοί ηθοποιοί, τάς δέ 
μουσικά; συμφωνίας έξετέλουν έγκριτοι μουσικοί.

Αί έορταί έτελέσθησαν έν τάξει καί αξιοπρέ
πεια· τδ οικονομικόν δμως αποτέλεσμα δέν άντε- 
πεκρίθη εις τάς προσδοκίας, διότι έν’ ω αί δα- 
πάναι ύπερέβησαν τάς 125 χιλ. φράγκων, αί 
εισπράξεις μόλις είς τδ πέμπτον αύτών άνήλθον.

ΠΙΚΡΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

Μετάφρασις Σ. X. Καγγελάρη.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Π
ΡΟΣΚΛΗΘΕΙΣ κατ’ εκείνην τήν ήμέραν 
είς γεύμα παρά τής θείας τής μελλο
νύμφου του, γραίας νεανιζούση; δμως 

κυρίας, ήτις καί κατείχε παρά τή ερωμένη αύ
τοΰ θέσιν μητρός, διευθυνόμενος δέ πρδς αυτήν, 
έπρομελέτα άποφασιστικώς δτι δέν θά παρεκβή 
τών ορίων καί θά προτίμηση τήν σιωπήν.

Συναντηθείς λοιπόν μετά τής νεάνιοος, 
ήν πρδ πολλοΰ ήγάπα περιπαθώς, διήλθε τήν 
ώραν αισίως, κατά τάς μετά τής θείας συνδια
λέξεις δμως παρεξέκλινεν ενίοτε τοΰ συνήθους 
κολακευτικού εκείνου υφους, τδ όποιον άλλοτε 
μετά τοσαύτης ευφραδείας μετεχειρίζετο. Αί 
άπλούστεραι περιποιητικά', φράσεις έπνίγοντο 
είς τήν σειράν τής ομιλίας του, καί φοβούμενος 
μήπως περιπέση είς νέας δυσαρέσκειας περιω- 
ρίζετο είς δλως άσημάντους καί μηδαμινά; ομι
λίας. Άλλ* ή δύστηνος τύχη έξηκολούθει νά 
τδν τιμωρή. Είς τδ τέλος τοΰ γεύματος, δταν 
ή θεία ΰψωσε τδ ποτήριον συστέλλουσα τά βλέ
φαρα μετ’ έπιτετηδευμένου χαριεντισμού άπε- 
τάνθη πρδς αύτόν μέ τά; ακολούθους λέξεις· 
Ω, αν τά χρόνια παρήρχοντο καί δέν παρέμενον 

έν ήμΐν τά ίχνη των, — ούτος δέν ήδυνήθη νά 
κρατηθή καί άνέκραξεν·

— Σείς, αγαπητή θεία, δέν πρέπει νά παρα- 
πονήσθε διά τά χρόνια σας, σείς — απεναντίας 
ξανανειώνετε, ήθελε νά είπη, αλλά πράγματι 
ώμολόγησε τήν αλήθειαν γηράσκετε.

'Η θεία προσεπάθει νά κρύψη τήν δυσάρεστον 
αύτήν έκφρασιν μέ προσπεποιημένον μειδίαμα, 
συγχρόνως δέ τδν ήρώτησεν Ως πόσων χρόνων 
μέ νομίζετε;

Καί κάτω τών τριάντα, δέν ήθελε βεβαίως 
δυσκολευθή νά τής δώση, αν ήτο τήν προτεραίαν, 
— άνω τών πενήντα, ώμολόγησε σήμερον.

'Η θεία αίφνηδίως κατελήφθη ύπδ δυνατού 
βηχός, ό όποιος καί τήν ήνάγκασε νά άποσυρθή 
τής τραπέζης.

"Ολως δέ δυνανασχετοϋσα έπέστρεψε μετ’ 
δλίγον ή ανεψιά πρός τόν άρραβωνιστικόν της.

— Διατί νά λύπησης ουτω τήν θείαν καί 
μάλιστα σήμερον;

— Καί έγώ ό ίδιος δέν γνωρίζω, άπεκρίθη 
ό Γένελ — Μήπως δέν είναι είσέτι πεντηκον- 
τοΰντις;

— Ίσως καί περισσότερον, αλλά δέν έπρεπε 
νά τή κάμης λόγον. Τόσον τήν δυσηρέστησες 
ώστε ποτέ δέν θά σέ συγχωρήση.

— Δέν θά μέ συγχωρήση; δμως σύ; έψι
θύρισεν ό Γένελ, περιπαθώς σφιγγών τήν χεΐρα. 
της. Καί ιδού έν τή απομονώσει εκείνη ήρξατο 
ζωηρός διάλογος, οίος λαμβάνει συνήθως χώραν 
μεταξύ τών εραστών. Ουδέ άπαξ, μάλιστα έν 
καιροί τών τρυφερωτέρων διαβεβαιώσεων, ή 
γλώσσα τοΰ Γένελ δέν άντήλλαξε τον έλάχιστον 
αστεϊσμόν καιτοι ή μνηστή του δέν ήξιοΰτο 
το ήμισυ τών άπονεμομένων αύτή έπαίνων, άλλ’ 
ύπδ τά ομματα τού μνηστήρας της, αΰτη άπε- 
λάμβανεν ετι μεγαλειτέρους · καί δτι αί έκ τοΰ 
πάθους τούτου προερχόμέναι έκφράσει; άπηγγέλ- 
λοντο είλικρινώς, τούτο δέν δύναται νά αναίρεση 
τις καί άποκαλέση ψεύδος. Άλλ’ ή εύδαιμονία 
του δέν έβράδυνε νά λήξη.

— ’Εάν ήξευρον, τδν διέκοψεν αυτή είς μίαν 
τών έγκαρδίων έκείνων διαδηλώσεων, δτι πραγ
ματικώς έγώ είμαι ή πρώτη ή; ήράσθης, τδ 
όποιον χιλιάκις μοί ώμολόγησε;. Είπέ τήν άλή- 
θειαν! Είχές ποτέ έρωτνκάς σχέσεις μέ καμμίαν 
άλλην πριν γνωρισθώσμεν;

Ούτος ήσθάνθη εαυτόν ώ; ύπδ σφοδρού παρο
ξυσμού καταβληθέντα, δστις καί αυθωρεί περιέ
φλεξε τό σώμά του, μεθ’ ύπερβολικής δέ άβρο- 
τητος προσεπάθει νά ύπεκφύγη τήν άπάντησιν, 
άλλ’ είς μάτην· αυτή έπέμενεν.

— ’Εν τούτοι; πρέπει νά άπαντήσης εις τήν 
έρώτησίν μου! Ποια ήτο ή πρώτη, ή; ήράσθης;

'Η οψις αύτοΰ ποτέ μέν έγίνετο έρυθρά, πότε 
δέ ώχρά, άλλ’ είς ούδέν εύάρεστον άποτέλεσμα 
κατέληξεν.

— 'Η πρώτη καθ’ δσον ένθυμούμαι . . . μά
λιστα δέν άπατώμαι, προσεΐπεν, — καί ή ελά
χιστη άποπλάνησις τής άληθεία; δέν τώ έπετρέ- 
πετο τήν σήμερον — ήτο ή θυγάτηρ λοχαγού 
τίνος, ή μικρά Μαίρη. "Οταν έπήγαινεν είς τδ 
σχολεΐον έγώ άνέμενον αύτήν καθ’ οδόν, δπως 
συνομιλήσωμεν, ή, αν δέν εΰρισκον είς τούτο 
εύκαιρίαν, τή έπέδιδον κανέν γραμματάκι.

— Έτσι λοιπόν; αύτή ήτο ή πρώτη; ζωηρώς 
πώς άπετάνθη ή άρραβωνιστική του. ’Αλλά 
ποια ήτο ή δευτέρα;

— Ή δευτέρα, ή δευτέρα, ή δψις του ένέ- 
φαινεν άπερίγραπτον άπελπισίαν· μέ τήν δευτέραν 
έσχετίσθην είς τδ χοροδιδασκαλεϊον, ή καύμένη 
ή Αίζα, ήτο ξανθή καί . . .

— Καί έπειτα;
— "Επειτα; ούτος ήρχισεν ήδη μέ καθησυ- 

χαστικώτερον τρόπον Μία ώραία θαλαμηπόλος, 
τί εύμορφον μειδίαμα! . .

— Ναί καί άκόμη ποία; . . .
— Κατόπιν ή κόρη τής οίκοδεσποίνης μου.
— Έπειτα . . .
— "Έπειτα μία πολύ νόστιμος έκ τοΰ θεα

τρικού θιάσου.
— Καί άκόμη ποία άλλη;
— Έπειτα σύ, ψυχούλα μου. Καί μετά 

βαθέος άναστεναγμοΰ έκυψε νά άσπασθή τήν 
χεΐρά της.

Αυτή ήγέρθη μέ κατασπινθηροβολοΰντας δφ- 
Οαλμούς.

— Μήπως άστειεύεσθε; Σεις πραγματικώς 
ήγαπήσατε δλας αυτά; τάς νεάνιδας;

— Ναί, δλας αύτάς ήγάπησα, έπανέλαβεν 
ούτος άφηρημένος.

— Καί τολμάτε νά έγγίξητε τήν χεΐρά μου! 
'Υπάγετε και μή τολμήσετε άλλοτε νά παρρη- 
σιασθεΐτε ένώπιόν μου!

Ούτος έδίσταζε νά έξέλθη, άλλά αί έπιτετα- 
μέναι κινήσεις τών χειρών της ήσαν τόσον προ
στακτικά!, ώστε έκρινε καλόν νά άπέλθη.

"Ολως τεθλιμμένος, μετά ήμίαειαν ώραν, 
έκάθητο είς τό καφενεΐον κρατών έφημερίδα, ήν 
ούτε καν έσκέφθη νά άναγνώση.

' Η κληρονομιά, ή πίστωσις, ό γάμος, — δλα 

δυστυχώ; έξέλειψαν! άξίζει λοιπόν τον κόπον νά 
ζήση τις πλέον;

— Καλόν νέον έτος, ακριβέ μοι φίλε! άπηυ- 
θύνετο αίφνης πρδς αύτόν κολακευτική πρόσρησις. 
Ένώπιόν του ίστατο, χαριέντως μειοιών, ό κύ
ριος Αών, ό γνωστός λογοκριτή: τού θεατρικού 
θιάσου. — Εχω νά σάς αναγγείλω εύχαρίστους 
ειδήσεις, έξηκολούθει ούτος. άνέγνωσα τδ δράμά 
σας, δ μοι έστάλη πρδς έπίκρισιν. Είναι εύφυώς 
γεγραμμένον. Ααμπρά συναρμογή, ύπερβάλλουσα 
δράσις, ζωηροί λόγοι καί έπιτυχεστάτη άνάλυσις ■ 
προτίθεμαι νά τό συστήσω διά τήν προσεχή 
παράστασιν αύτοΰ έπί τής σκηνής.

'Ο Γένελ παρετήρει τον ίστάμενον έμπροσθέν 
του, ώς ό καταδικασμένος είς θανατικήν ποινήν 
παρατηρεί τδν αγγελιοφόρον δστις πρόκειται νά 
τίρ γνωστοποιήση τήν χάριν. Άν ήδύνατό τις 
έν τή κρίσίμιρ έκείνη στιγμή, νά σώση αύτόν, 
ούτος κυρίως ήτο δ Αών. ’Εάν τδ δράμά του 
παρασταθή καί έπιδοκιμασθή, — ύπάρχει άκόμη 
έλπίς. Καθ’ δτι τδν στέφανον δόξης άποκ- 
τήσαντα, βεβαίως καί ή άρραβωνιστική του δέν 
θά άπαξιώση, τά οικονομικά του πάραυτα θά 
βελτιωθώσι καί θά ήναι είς κατάστασιν νά από
δειξη τώ θείω, δτι δέν έχει άνάγκη ν’ άναμένη 
τδν θάνατόν του.

— Νομίζω μάλιστα δτι κατά τήν προσεχή 
έβδομάδα ήμποροΰμεν νά κάμωμεν έναρξιν τών 
προγυμνάσεων, δπως κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
χειμώνος παρασταθή. Έν τούτοι;, ήθελον νά 
σάς έρωτήσω, άν έλάβετε τά ποιήματά μου! 
Δέν είξεύρω δμως άν είχετε καί καιρόν νά τά 
έπιθεωρήσητε;

— Ναί, ναί, καί μετά δυσκολίας προέβαινεν 
εί; τδ ζητούμενον. σκεπτόμενο;, δτι έκ νέου έγ- 
γίζει ή κρίσμος στιγμή· μέ συγχωρεΐτε, άλλά 
δεν δύναμαι νά μείνω περιπλέον. Έχω κατε- 
πειγουσαν ύπόθεσιν νά υπάγω είς . . .

— Αάβετε τήν καλοσύνην περιμείνατε άκόμη 
στίγμα; τινας. Καί ό λογοκριτής έμπόδισε τδν 
Γένελ κρατήσα; αύτόν διά τής χειρός. — Είπέτε 
μοι σά; παρακαλώ τήν ιδέαν σας, άλλά τήν 
καθαράν αλήθειαν, καί έστέ βέβαιος δτι δέν θά 
μοί κακοφανή. Πώς ευρίσκετε τά ποιήματά μου;

'Ο Γένελ δέν ήτο είς κατάστασιν νά άντιστή 
τώ πεπρωμενιυ.

— Νομίζω, προσέθεσεν, δτι ή ποίησις σας 
είναι μία έκ τών άνεπιτυχεστάτων, άς έτυχόν 
ποτέ ν’ άναγνώσω. Καί τή άληθεία είναι άξιον 
άπορίας, άνθρωπο; μέ τοιαύτας γνώσεις, ώ; υμείς, 
νά χρονοτριβή καταγινόμενος είς τοιαΰτα μηδα
μινά πράγματα, — έκτδς τούτου, πώς είναι 
δυνατόν νά ήναί τις τόσον καυχηματίας ώστε 
να μή άναγνωρίζη, δτι τοιαΰτα έργα εισίν άνάξια 
πάσης έπικρίσεως. Αάθη είς τδν ρυθμόν, λάθη 
είς τδ μέτρον . . .

— Άρκεΐ άκριβέ μου φίλε, είναι περιττόν 
νά έξακολουθήσητε. 'Η έπίκρισίς σας, καθώς 
βλέπω, είναι αύστηρά, ίσως και καθ’ ύπερβολήν 
αύστηρά, άλλ’ έγώ ποσώς δέν άγανακτώ απέ
ναντι τής άληθεία;· καί σάς εύχαριστώ. Άλλά 
δέν σάς έτελείωσα, ναί ήθελον νά σάς είπω, δτι 
έν καιριρ τοΰ χειμώνος δυσκόλω; θά δυνηθώμεν 
να θέσωμεν είς μελέτην τδ δράμά σας, τοσούτφ 
μάλλον, καθότι θεωρείται πολύ σπουδαΐον, καί 
δ κόσμος τήν σήμερον εύχαριστεΐται νά θεάται 
εύθύμους παραστάσεις. “Ισως, θελήσετε νά μετα- 
ποιήσητε αύτό, καί τότε ίσως, μετά ένα, δύο 
έτη παρασταθή έπί τής σκηνής. Μετά τάς 
λέξεις ταύτα; ό λογοκριτής άπήλθεν.

— Καί αύτδ άκόμη έλειπεν, έψιθύρισεν δ 
Γένελ, παρακολουθώ·; διά τοΰ βλέμματος τδν 
απερχόμενον φίλον του, μετ’ ού πολύ δμως τε- 
θορυβημένος έξήλθε τοΰ καφενείου καί διηυθύνθη 
πρδς τήν κατοικίαν του. Είσελθών είς τδν σκο

τεινόν, ψυχρόν και άδιακόσμητον κοιτώνα του, 
χωρίς νά έκδυθή, μετά τοσαύτης όρμής δρρίφθη 
έπί τής κλίνης, ώστε αυτή σύσσωμο; έσείσθη.

Αύτδς παραχρήμα ήγέρθη. Τί είναι αυτό:
Διά τίνος θυρίδος τοΰ παράθυρου εισεουεν η 

ροδοδάκτυλος αυγή, πλησίον δέ τής κλίνη; του, 
ίστατο ή παλαιά αύτοΰ μαγείρισσα· το ρυτι- 
δωμένον αύτή; πρόσωπον έφώτιζεν ηλιακή άκτίς 
καί προσαγορεύουσα τώ προσέφερεν συγχρόνως 
τδν καφέν. , , .

__ Καλή σα; πρωτοχρονιά, ο Ηεο; να οωση 
νά πάνε άί δουλειαί σα; καλά καί εύτυχησμένα, 
γιά νά ζήσω καί έγώ ή κακομοίρα μαζύ σας!

'Ο Γένελ δλως τεθορυβημένος έστάθη εί; 
τούς πόδα;. — Τί λέγεις; Μήπως σήμερον είναι 
πρώτη τοΰ έτους;

— Μάλιστα, καί δέν τδ ’ξέρετε; Καλά 
έκοιμηθήκετε απόψε;

Ό Γένελ έπλησίασε πρδς τδ παράθυρον. ΊΙ 
όδδς έβριθεν έορτασίμως ένδεουμένων ανθρώπων, 
αντηχεί πανδήμω; ή κωδωνοκρουσία, άπεναντι, 
ύπδ τδ προπύλαιον, ίστατο ό οικοδεσπότη; αύτοΰ 
καί χαριέντως τδν έχαιρέτα. Είς ετη πολλά! 
ευτυχές νέον έτος!

Καί έτσι λοιπόν, σήμερον πραγματικώς είναι 
— Πρωτοχρονιά! Ό Γένελ έσπευσε πρδς τήν 
γηραιάν μαγείρισσάν του καί ώ τοΰ θαύματος! — 
τούτο αυτή διηγείτο μέχρι τών τελευταίων ήμε
ρων της — ένηγκαλίσθη τρυφερώς αύτήν καί 
γλυκά γλυκά κατεφίλησε τάς ρυτιδωμένος αύτής 
παρειάς.

— Καί τδ νέον έτος! Καί ή κληρονομιά! 
καί ή άρραβωνιστική — δλα έμεινον άνέπαφα! 
Έγώ ούδένα προσέβαλαν! Είς τό έξης δέν θά 
παρεκτρέπωμαι καί μέ τήν Αλήθειαν ολίγα; 
σχέσεις θά έχω, θά λαλώ δέ δ,τι ευρίσκω εύ
λογον. νΩ, είμαι τή άληθεία ό εύτυχέστερος 
τών θνητών! Ναί, καί άπό σήμερον δέν θά σέ 
λησμονήσω, μικρόν μου Ί εΰδος!

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΙΣ ΑΝΩ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΞ.ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 

ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ ΤΖΑΦΕΡΠΑΣΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1868.

Ύπό Σ. Κρητικού.

(Συνέχεια.) ·

N.TOS δέ τής πεδιάδο; σώζονται δύο 
άγάλματα μονόλιθο, τά όποια έξ άπο- 
στάσεως μιάς ώρας διακρίνονται είς 
μέγα ύψος· ύπήγαμεν πλησίον· παρι

στάνουν δύο καθημένου; έπί καθίσματος έχοντας 
τάς χεΐρας έπί τών γονάτων καί πλησίον αύτών 
ίστανται δύο έτεροι είς έκαστου τά δεξιά καί 
άριστερά άνδρε; έκ τοΰ ίδιου λίθου λελαξευμένοι 
καί προσκεκολλημένοι είς τούς μεγάλους άνδρι- 
άντας. Καταπλήττει τδν άνθρωπον ή θέα τών 
λίθινων τούτων γιγάντων. Ύπδ τήν σκιάν δέ 
τοΰ ενός έστρώσαμεν τάπητα, έφ’ ού καθίσαντες 
έφάγαμεν σίτον χλωρόν έν τοΐ; στάχεσι πεπυ- 
ρωμένον.

Άλλά τά έκπληκτικώτερα είνε κατωτέρω. 
Περιεπατήσαμεν τήν κοιλάδα τής σειράς τοΰ 
Αιβυκοϋ όρους τής παλαιάς Νεκροπόλεως έπί 
μιαν ώραν έπί όδοΰ ομαλής καί τεχνητής, διότι 
^ΧΡ^σίμβυεν εί; τήν μεταφοράν τών έκ τών 
ορέων τούτων κοπτομενων λίθων. Τδ ψύχος 

ήτον άρκετόν, άν καί ό ήλιο; λαμπρός άλλ’ ήτον 
ή 4 π. μ. Τά ορη ταΰτα κατά τήν πορείαν 
μας παρίστατον θέσει; τοπογραφικά;, κρημνώδεις 
καί άγριας δψεως. Άφιππεύσαντες δέ έντδς 
τής κοιλάδος κατά τά; υπώρεια; τοΰ όρους ώδη- 
γήθημεν είς μίαν θύραν τετράγωνον λελαξευμένην 
έντδς τοΰ όρους, τδ όποιον φαίνεται μονόλιθον. 
Έκεΐθεν κατέβημεν κλίμακα λιθίνην πολλών 
βαθμιδών καί μετά ταύτην έτέραν δμοίαν είς 
βάθος 20 ποδών. Τότε μάς παρουσιάσθη είς 
θάλαμος πλήρη; άναγλύφων καί ιερογλύφων κε- 
χρωματισμένων, περί αύτόν δέ έφάνησαν ετερα 
δωμάτια έπίσης πλήρη άναγλύψων κεχρωμα- 
τισμένων. Έν τώ μέσιυ δέ διπλή σειρά κιόνων 
ορθοστατούντων καί φαινομένων, δτι κρατοΰσι 
τδν θόλον, πλήν ήτο λελαξευμένοι έκ τοΰ ίδιου 
λίθου. Μετά ταΰτα είσήλθομεν εις δμοιον θά
λαμον έκτεταμένον μέ κίονα; καί δωμάτια περί 
αύτόν πολλά τδν αριθμόν. Έκεΐ μάς παρου- 
σιάσθη άλλη κλΐμάξ λίθινη ήτις μάς ώδήγησεν 
εί; έτερον υπόγειον περιέχον θαλάμου; καί δω
μάτια, ώ; το άνωτέρω. Καί τέλος πάντων μέ
γαρα καί παλάτια, τών όποιων ό άριθμδ; τών 
θαλάμων καί δωματίων καί κιόνων είνε άπειρος. 
Έκεΐ βλέπει τις σαρκοφάγον περιέχοντα τόν 
νεκρόν τοΰ κατασκευάσαντο; τά ύπόγεια ταΰτα 
βασίλεια βασιλέω; και ού τδ σώμα έκλάπη πρδ 
χρόνων άγνώστων. ΙΙερί δέ τδ τείχος είνε ανά
γλυφα κεχρωματισμένα φυλάττοντα είσέτι ζωη- 
ρώ; τούς χρωματισμούς των, παριστάνοντα δέ 
τά; διαφόρους θεότητας, τήν δυναστείαν τοΰ 
Φαραώ τοΰ οικοδομήσαντος ταΰτα μετά τής 
οικογένεια; του, τού; διαφόρου; πολέμους, ούς 
έκαμεν, τήν γέννησιν αύτοΰ καί όλη; τή; οικο
γένειας του, τά έργα καί παιγνίδια τών τέκνων 
του, τά πλοιάριά των καθώς καί πάν χειρο
τέχνημα, μηχανήν καί τέχνην τοΰ αιγυπτιακού 
λαού, έξ ών ήρύσθησαν βεβαίως οί "Ελληνες καί 
κατόπιν οί Ευρωπαίοι πολλά; τέχνας καί έπι- 
στήμας.

Εί; τρία τοιαΰτα υπόγεια βασίλεια είσήλθο
μεν καί περιηγήθημεν, ούχί δμω; όλα τά μέρη 
των, διότι διά νά περιέλθη τι; δλας τάς κρύ- 
πτας των, πρέπει νά καταγίνηται μίαν ήμέραν 
ολόκληρον είς έκαστον. Πρός δέ λέγεται δτι 
ύπάοχουν έντδς αύτών καί έτερα βασίλεια, τά 
όποια είνε μυστηριώδη καί κρύπτονται είς τούς 
βυθούς τής γής. "Οπου έντδς αύτών κάμη τις 
άνασκαφά; ευρίσκει καί όπάς καί δωμάτια πρδς 
δέ σώματα έντδς σαρκοφάγων κλπ. Οί μέχρι 
σήμερον εύρεθέντες ύπόγειοι τάφοι άριθμοΰνται 
περί τού; 32 δηλ. τά υπόγεια βασίλεια τών 
μεγαλεπηβόλων έκείνων βασιλείων τή; Αίγύπτου, 
ών τά έργα διαμενοΰσιν εί; αιώνα τόν άπαντα. 
Εί; άραψ συγγραφεύ; λέγει, δτι ' τά μνημεία έφο- 
βήθησαν τόν χρόνον, άλλά καί ό χρόνο; έφοβήθη 
τά μνημεία τής Αίγύπτου”. Σειρά ορέων είνε 
πλήρης τάφων, οπού γίνονται άνασκαφαί μερικαί 
καί οί κάτοικοι φελλάχοι έχουν πλήρεις τάς 
οικίας των άπό μούμιας καί λοιπά; αρχαιό
τητα;. Άμα δέ ίδούν ξένον περιηγητήν φορ
τώνονται κεφαλάς, πόδας, χεΐρας καί έτερα 
τεμάχια άνθρωπίνων σωμάτων καθώς καί διά
φορα νομίσματα καί μικρά είδωλα, τό όποια 
πωλοΰν καί πάντοτε ζητούν λίρας διά κάθε 
τεμάχιον καί έπί τέλους τά πωλοΰν είς μικρά; 
τιμάς. Έπλησίαζε λοιπόν ή μεσημβρία, δτε 
πλέον είχομεν άποκάμει άναοαίνοντες καί κατα- 
βαίνοντες κλίμακας καί περιερχόμενοι τάς κατα
χθονίους κατοικίας τών μυστηριωδών έκείνων 
άνδρών, αί όποΐαι πολλάκις έχρησίμευσαν καί 
ώ; καταφύγια κατά τούς πρώτους αιώνας τοΰ 
χριστιανισμού εί; διαφόρους άγιους καί όσιους 
άνδρα;.

'Π Πασάς διέταξε ν’ άναχωρήσωμεν · ίππεύ- 

σαντες κατέβημεν τό πρώτον όρος καί είς τήν 
σκιάν ύψικόμου καί άποτόμου βράχου έκαθίσαμεν 
επί τάπητος, όπου λιτόν γεύμα έτοιμάσθη έξ 
ωών, τυρού, έλαιών, κτλ.

Αξιοσημείωτος ή ήμέρα αΰτη τών Βαΐων, 
ώς καί ή ώρα τοΰ γεύματος· διό καί λαβών 
μικρόν λίθον έγραψα διά μολυβδοκόνδυλου τδ 
αξιομνημόνευτου έκεΐνο γεύμα, γινόμενον ύπδ 
τήν δψιν τών ήμιθέων τής άνθρωπότητος, τών 
κραταιών έκείνων βασιλέων τής Αίγύπτου, οΐτινες 
βεβαίως βλέμμα άγανακτήσεω; έρριψαν έφ’ ήμών 
διά τήν καταπάτησιν τών ιερών των. Τό κατ’ 
έμέ δμως ήτένισα μετά σεβασμού εί; τό πα
ρελθόν μεγαλεΐον τή; άνθρωπότητος, καί έρριψα 
πικρόν δάκρυ έπί τού; τάφους τών ήρώων 
έκείνων, θρηνήσας τήν ανθρωπότητα καί άγανα- 
κτήσα; κατά τοΰ χρόνου, τοΰ τά πάντα δαμά- 
ζοντος. Έκεΐθεν ο’ έπιστρέψαντε; ήλθομεν είς 
άλλην περιοχήν κτιρίων αρχαίων, τών πλείστων 
κατηδαφισμένον, πλήν έπίση; άξιομνημονεύτων 
ώ; τά πρώτα, καί έκεΐθεν διηνθύνθημεν είς τήν 
προμνημονευθεΐσαν πεδιάδα, δπου ύπδ τήν σκιάν 
τών προαναφερομένων πελωρίαν ειδώλων έφά- 
γομεν σίτον χλωρόν πεπυρωμένον. '0 καύσων 
κατήντα ύπερβολικός.

Φθάσαντες είς τήν όχθην έπεβιβάσθημεν είς 
λέμβους καί ήλθομεν είς τήν απέναντι άνατο- 
λικήν όχθην, είς Αουξδρ δπου τδ άτμόπλοιον 
ήγκυροβόλει. Δέν δύναμαι είμή μετ’ ένθουσι- 
ασμοΰ ν’ αναφέρω τδ είς τήν άνω Αίγυπτον 
ταξείδιόν μου, όμολογών χάριτας είς τδν έξο- 
χώτατον Τζαφέρ πασαν, τοΰ όποιου ή έλευθε- 
ριότης καί ή εύγένεια είνε απαράμιλλος.

Το έσπέρας συνεδειπνήσαμεν έπί τοΰ κατα
στρώματος, έχοντες συνδαιτυμόνα καί τόν άνα- 
φερόμενον γενικόν πρόξενον Μουσταφα, όμιλοΰντα 
τήν γαλλικήν, αγγλικήν, ιταλικήν και άραβικήν 
ώς καί τήν τουρκικήν δλίγον. Ήτο σχεδόν 
πλέον ή πεντηκοντούτης, τήν γενειάδα μικράν, 
σχεδόν λευκήν, τήν δέ μύτην είς τά έμπροσθεν 
δλίγον βεβλαμμένην ώς ψαλιδισμένην, καί χωλός 
τδν ένα πόδα συγχρόνως. II τον δμως πολύ
γλωσσος καί πνευματώδη; καί χρησιμεύων πάν
τοτε πρδ 30 έτών ώ; οδηγός καί διερμηνεύς 
τών κατά καιρούς διαβαινόντων έκεΐθεν περιη
γητών “Άγγλων· τδν έμισθοδότει δέ ή Αγγλική 
κυβέρνησις συστάσει τών περιηγητών καί έχει 
καί τδν τίτλον ύποπροξένου μέ 100 λίρας κατ’ 
έτος. Τδ παράδειγμα τών άγγλων έμιμήθη ή 
γαλλική καί αμερικανική κυβέρνησις, άνευ δμως 
μισθού.

Μετά τδ δεΐπνον έξήλθομεν μετά τοΰ Κ. 
Σπύρα καί τίνος ετέρου θασίου νέου όμιλοΰντος 
τήν ’Αραβικήν διά νά ύπάγωμεν είς τήν έκ- 
κλησίαν καί μάλλον πρδς περιέργειαν νά ίδωμεν 
τήν κοπτικήν εκκλησίαν, διότι έλληνική δέν 
ύπάρχει. Είσήλθομεν έντδς πλινθίνου οικοδο
μήματος, έχοντος σχήμα τρισυποστάτου έκκλη- 
σίας, διάφορα δέ διαμοιράσματα έκ κιγκλίδων 
ξύλινων καί το ιερόν μέ μίαν θύραν διά τάπητος 
καλυπτομένην. Τρεις εικόνες ήσαν έπί τοΰ χωρί
σματος τοΰ αγίου βήματος. Εκεΐ έβλεπέ τις τάπη
τας πενιχρούς κατά γής, έκεΐ ήμίγυμνά τινα όντα 
έξηπλωμένα, άλλα δέ κύπτοντα έπί τών γονάτων 
καί τέλος πάντων ή άποψι; αΰτη μοί έκαμε 
κακήν έντύπωσιν. Ή άκολουθία τής αγρυπνίας 
δέν εΐχεν άρχίσει· άμα μάς είδον μάς περι
τριγύρισαν καί έπροθυμοποιήθησαν νά μάς δείξουν 
τά διάφορα μέρη τής έκκλησίας. Ί’ότε παρου- 
σιάσθη είς μάλλον λευκό; καί ούχί άηδεΐς έχων 
τούς χαρακτήρας τοΰ προσώπου, μέ σαρίκιον 
μαϋρον, ογκώδες, μέ έν άπλοΰν ύπόρρασον· ούτος 
νομίσα; ήμά; άγγλους ήρχισε νά μάς όμιλή 
αγγλιστί ευχερώς. Ήρώτησα, ποιο; είνε; καί 
μοι είπον· ό πρωτοσύγγελο;· Τότε έρριψα τό
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βλέμμα μου άνωθεν έως κάτω και μέ απορίαν 
μου παρετήρησα, δτι ό άγιο; ούτος πρωτοσύγ- 
γελος ήτον ανυπόδητος. 'Τίρχισα λοιπόν νά τόν 
ερωτώ περί διαφόρων πραγμάτων καί άμα ήκου- 
σεν, δτι εΐμεθα Γραικοί, ηύχαριστήθη μεγάλως, 
καί τόν εί’πομεν διά τί δέν ένοΰνται μεθ’ ήμών, 
οί όποιοι δέν διαφερομεν άπό αύτούς ώς πρός 
τήν θρησκείαν. Ούτος μάς άπήντησεν, δτι μέ 
μεγάλην μας εύχαρίστησιν ήθέλομεν δεχθή ιερείς 
γραικούς εί; τά; εκκλησία; μας, αρκεί νά γνω
ρίζουν μόνον τήν αραβικήν καί δτι καί άλλοτε 
έζητήσαμεν τήν ένωσιν, άλλ’ δτι οί Γραικοί δέν 
συγκατετέθησαν. Σημειιόσατε δμως δτι ήτο 
σκότος έν τή εκκλησία, διότι άμυδρόν φως κη
ρίου έφώτιζε τόν ναόν. Τότε ό πρωτοσύγγελο; 
έλαβεν εν μικρόν κηρίον εί; τάς χεϊρα; καί τό 
ήναψε, κρατών τοΰτο άνημμένον· μοί προσέφερε 
μίαν καθέκλαν διά νά καθίσω, ούτος δέ έκάθησε 
σταυροπόδι κατά γής· άλλ’ ό ημίγυμνο; εκεί
νος όχλος συσπερωθείς πέριξ, ήμών μάς κατε- 
στενοχώρησε καί άτυχώ; σβύνεται καί τό εί; 
χεϊρα; τοΰ ίερέως κηρίον. Φαντασθήτε λοιπόν 
δτι έμείναμεν έν τφ σκότει καί έλησμονήσαμεν, 
δτι εύρισκόμεθα έντό; ναοΰ τοΰ Ύψίστου. 11α- 
ρεμέρισε λοιπόν τόν όχλον μετ’ οργής ό ανυ
πόδητο; έκείνο; άγιος πρωτοσΰγγελος καί ήναψε 
πάλιν τό κηρίον. Έζήτησα νά ίδω κανέν βιβλίον 
έκκλησιαστικόν. Ί ότε μοι έφεραν τό κατ’ αύ
τούς εύαγγέλιον, τό όποιον δέν ήτο τυπωμένον 
καί είχε τά γράμματα έλληνικά. Τά γράμ
ματα ταΰτα ώμοίαζον τά παλαιά χειρόγραφα 
τών πατέρων τής έκκλησία; μας. Δύναται τις 
επομένως ν’ άναγνώση τά; λέξεις ώς ελληνικά;, 
άν όχι εύχερώς, έκεΐνοι δμως τά άναγινώσκουν 
είς τήν φωνήν τής γλώσση; των.

Φαίνεται, δτι οί Κόπται ώς απόγονοι τών 
άρχαίων Αιγυπτίων διετήρουν τήν ιερογλυφικήν 
γραφήν των μέχρι τοΰ Χριστιανισμού. Κατά 
τήν τρίτην δέ εκατονταετηρίδα μ. X. παρε- 
δέχθησαν γραφήν έκ τών ελληνικών γραμμάτων 
μετασχηματισθεϊσαν. ΓΙαρεκάλεσα έκ τοΰ βι
βλίου έκείνου καί μοι έγραψεν δλίγα; λέξεις ώς 
καί τό όνομά του ό I Ιρωτοσύγγελος, τόν όποιον 
ήρώτησα άν υπάρχουν έντυπα τά βιβλία έκείνο. 
Ούτος δέ μοί εΐπεν, δτι δλα εΐνε χειρόγραφα 
καί τά βιβλία μας χειρογράφως διατηρούνται. 
Τά γράμματα ταΰτα ομοιάζουν τά παλαιά έλ
ληνικά κεφαλαιώδη γεγλυμμένα έπί τών πετρών, 
έξ ών πολλά δέν άναγινώσκονται καθ’ ήμάς.

' Ανωθεν τής θΰρας τοΰ ίεροΰ άναγινώσκεται 
επιγραφή έλληνική " Άγιον πνεύμα” καί τινα 
άλλα τά όποια δέν διακρίνονται, καί ή τοιαύτη 
επιγραφή είνε καί είς άραοικήν καί εί; αγγλικήν 
γλώσσαν. Έν τούτους θελήσαντες ν’ άναχωρή- 
σωμεν μάς έβίασεν ό πρωτοσΰγγελος νά ύπά- 
γωμεν είς τόν άρχιερέα. Έξελθόντες τής θύοας 
τή; έκκλησία; έντό; τή; ιδία; αύλή; ώδηγή- 
Οημεν εί; οικίαν πλίνθινον, άνέβημεν κλίμακα 
λιθίνην, ήτι; μας έφερεν εί; ύπαιθρον στέγην 
έκ πλακών. Έκεΐθεν ώδηγήθημεν είς ευτελή 
θάλαμον. "Αμα είσήλθομεν έμπροσθεν τής θύ- 
ρας έπί τίνος ξυλίνου άνακλίντρου έστρωμένου 
διά ταπήτων έκάθητο ή ΙΙανιερότης του κλινών 
πρός τό προσκεφάλαιον τήν άριστεράν πλευράν. 
"Αμα είσήλθομεν τφ ήσπάθημεν τήν χεϊρα καί 
έπειτα μάς προσεφέρθησαν καθίσματα καί έκα- 
Οίσαμεν περί τό άνάκλιντρον. Άπλοΰν φανάριον 
έξ ένός κηρίου έφώτιζε τό δωμάτιον, τό όποιον 
ούδέν έτερον έπιπλον, μά τήν αλήθειαν, περι- 
εΐχεν, άν καί δέν εΐχεν άρκετόν φώς ώστε νά 
παρατηρήσω καλώ; κατά τήν συνήθειάν μου. 
Χάρι; δμω; καί εί; τό λαμπρόν φώς τής Σε
λήνης, δπερ άκωλύτως είσεχώρει έκ τής στέγης 
ούσης κεκαλυμμένης άραιώς έκ φύλλων ζακ- 
χαροκαλάμου έδλεπόμεθα αρκούντως. Τοΰτο 

δέν εΐνε ύπερβολή μου, διότι εδώ ολίγον φρον
τίζουν διά στέγην δπου ή βροχή σχεδόν ούδέ
ποτε έπισκέπτεται τήν άνω Αίγυπτον. Τούλά- 
χιστον όσους ήρώτησα, δέν ενθυμούνται βροχήν. 
Ύπό τήν φυλλοσκεπή έκείνην πενιχράν οικίαν 
διητάτο ό απόστολο; τού Χριστού, καί τώ όντι 
διάδοχος τοΰ άνεστίου μα; ’Ιησού Χριστού. 
Τέλος πάντων τώ έξεφράσαμεν τήν εύχαρίστησιν 
μα; διά τήν γνωριμίαν του καί συγχρόνως ώς 
άδελφοί θρησκευτικοί ηύχήθημεν καί τήν ένωσιν 
τών εκκλησιών μας. Έπί μίαν ώραν συνωμι- 
λοΰμεν μετά τοΰ Ιεράρχου τούτου δστις ήτον 
άνθρωπος μέ περιωρισμένας γνώσεις· έπιθυμών 
δμως τήν ένωσιν μετά τής έλληνικής (Γιουνάν 
κατ’ αύτόν) έκκλησίας καί ούχί μετά τής ρω
μαϊκής. Αύτόχρημα δέ τού; "Ελληνας ώνόμαζε 
Ίουνάν καί ούχί ρωμαίου; (όρούμ), ρωμαίους 
έννοών τούς ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ ΙΙάπα. 
Καί έννοών, δτι οί καθ’ αύτό δρθόδοξοι "Ελ
ληνες εΐνε οί έλεύθεροι, διά τούς όποιους εΐχεν, 
ώς έφαίνετο, καλήν ιδέαν. ' Άμυδράν ιδέαν είχε 
περί Κρήτης, έγνώριζεν δμως τήν σκηνήν τοΰ 
ιερού Άρκαδίου καί έθαύμαζε τήν αύταπάρνησιν 
τοΰ 'Ηγουμένου τοΰ Οέσαντος τό πΰρ τή; κατα
στροφής.

Τέλος δέ τοΰ έζητήσαμεν τήν άδειαν τής 
άναχωρήσεώ; μας· ούτο; δέ μάς παρεκάλει νά 
καθίσωμεν νά κοιμηθώμεν έκεϊ. Επειδή έπε- 
μέναμεν δέταξε νά μάς συνοδεύση φανάριον καί 
παρακαλών ήμάς, δταν έπιστρέψωμεν νά μάς 
ξενίση καί καταλύσωμεν είς τήν οικίαν του. Ό 
άναφερόμενος πρωτοσΰγγελος μάς έκαμεν έγκάρ- 
διον υποδοχήν.

Τήν τετάρτην ώραν τή; νυκτός είσήλθομεν 
είς τό άτμόπλοιον. Κατακλιθείς δέ δέν ήδυνή
θην νά ησυχάσω άναλογιζόμενος τήν όλιγωρίαν 
τής ’Αλεξανδρινής ελληνική; έκκλησία;, ήτις 
δλίγον άν έφρόντιζε καί έπεμελεΐτο, ού μόνον 
τούς Κόπτα; ήθελεν έχει ύπό τήν δικαιοδοσίαν 
της, άλλά καί τούς Άβυσσινούς. Άμφότερα 
τά έθνη αύθορμήτω; έζήτησαν κατά, καιρούς τήν 
μετά τής έλληνικής έκκλησίας ένωσιν των, άλλ’ 
ένεκα τής αείποτε σπαραττούση; τήν έν λόγιο 
έκκλησίαν διχονοία; καί τών έν αύτή άναφυο- 
μένων σκανδάλων διά τήν ανικανότητα τοΰ κλή
ρου, δέν κατωρθώθη τδ πράγμα μέχρι τοΰδε, 
έν ψ οί Ευρωπαίοι πρό; έπιτυχίαν τούτου εκα
τομμύρια λιρών καί χιλιάδα; άνδρών θυσιάζουσιν. 
Είθε σωφρονισθώμεν, ώ Έλληνες!

(“Επεται συνέχεια.)

Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΜΒΡΩΝ.
(Μετά είκόνο;, Spa σελ. 24.)

S
IS τό γένο; τών σκόμβρων άνήκουσιν 
ιχθύ; μεγάλοι, ώς ό τόνος, ών ή αλιεία 
πρό πολλών ήδη έτών επικερδής κα

τέστη έπιχείρησις. ’Ιδίως δμως οί κοινοί σκόμ- 
βροι διά πολλάς χώρας είναι προϊόν πολύτιμον 
δυνάμενον νά παραβληθή πρός τήν αλιείαν τών 

ρεγκών ή μαινίδων. Ό κοινό; σκόμβρος έχει 
μήκος 30 μέχρι 50 έκατοστομέτρων, έχει τό 
άνω μέρος τοΰ σώματος βαθύ κυανοΰν, τό δέ 
κάτω άργυρόλευκον· εύρίσκεται έν μεγάλαις 
άγέλαις καί κατ’ έτος έν ώρισμένη έποχή μετα
βαίνει άπό τής άνοικτή; θαλάσσης πρό; τήν 
παραλίαν, ινα άποθέση τά ώά, ώ; τοΰτο ποι- 
οΰσι καί άλλα είδη ιχθύων. Ή έμφάνισις τών 
σκόμβρων παρά τά; άκτάς μεγάλην προξενεί 
κίνησιν είς τά ύπό άλιέων κατοικούμενα χωρία, 
και εκατοντάδες λέμβων έκπλέουσιν όπως ένερ-

γήσωσι τήν άλιείαν. Μόνον έν Νορβηγία; έκ- 
στρατεύουσι κατ’ έτος περί τάς τέσσαρας χιλι
άδας άλιέων καί άλιεύουσι κατά μέσον όρον 
μέχρι 35 εκατομμυρίων σκόμβρων έτησίως, άξίας 
πέντε δλων εκατομμυρίων φράγκων. Άλλά καί 
είς τάς άγγλικάς, γαλλικά; καί γερμανικά; 
άκτά; ή άλιεία τών σκόμβρων δραστηρίω; ένερ- 
γεΐται, έσχάτω; δέ καί εί; 'ιήν βόρειον ’Αμε
ρικήν λίαν έπιτυχώ; άνεπτύχθη. Ή είκών ήμών 
παριστα τήν άλιείαν τών σκόμβρων έν τή επαρ
χία Μαίνη τή; ’Αμερική;, έν τώ κόλπφ τοΰ 
Βούθ, τώ κέντραρ τοΰ κλάδου τούτου τή; βιο
μηχανίας.

"Αμα προσέγγιση δ καιρός, καθ’ δν τά στίφη 
τών σκόμβρων έμφανίζονται, ετοιμάζεται ό στό
λο; τών αλιευτικών πλοίων. Εί; τών ναυτών 
ΐσταται καθ’ δλην τήν ήμεραν έπί τοΰ ιστού, 
διότι ή μέλαινα ταινία, ή άγγέλλουσα τήν έλευ- 
σιν τών ιχθύων, μακρόθεν ήδη φαίνεται (δρα 
εικ. 1). "Αμα δέ ό πρόσκοπο; ούτος ναύτης 
άναγγείλη ότι φαίνεται τό στράτευμα τών σκόμ
βρων, τότε άμέσω; όλοι οί έν τώ πλοίφ ναΰται, 
έκτό; μόνον τοΰ μαγείρου, 15 άνδρες συνήθως, 
έπιβαίνουσι τών μικρότερων λέμβων όπως ρίψωσι 
τά δίκτυα (είκ. 2). Πρό; τού; άλιεϊ; συναγω
νίζονται πολλάκις καί θαλάσσιοι άετοί καί άλλα 
άρπακτικά όρνεα, τά όποια παρακολουθοΰσιν 
άδηφάγως τά πλησιάζοντα στίφη καί σπανίως 
έπιπίπτουσι κατ’ αύτών χωρίς ν’ άνασύρωσιν 
ευπρόσδεκτον λείαν (είκ. 5). Άφ’ ού αί σκόμ
βρων πεπληρωμέναι λέμβοι άφιχθώσι παρά τό 
πλοΐον άρχεται ή έκφόρτωσις καί ή πλήρωσις 
τών έτοιμων βαρελίων, τά όποια έπιμελώς καρ
φώνονται (είκ. 8). Οί σκόμβροι πωλούνται είτε 
άμέσως είτε καί αλατισμένοι· πυξίδες πολλαί 
σκόμβρων μεταφέρονται εί; τήν Ευρώπην. Πριν 
ή καταταχθώσιν οί σκόμβροι έν ταΐς πυξίσιν 
υποβάλλονται είς καθαρισμόν δι' επίτηδες κατε- 
σκευασμένων μαχαιρών (είκ. 4), έξαγομένων έπι
μελώς τών σπλάγχνων (είκ. 3) καί άποκοπτο- 
μένων τών κεφαλών (εικ. 7)· εΐτα δέ αλατί
ζονται καί αί πεπληρωμέναι πυξίδες σφραγίζονται 
πανταχόθεν· ή έργασία τών πυξίδων είναι συ
νήθως άνετεθειμένη είς γυναίκα; (είκ. 6).

Ο ΚΑΜΒΤΣΗΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ..
(Μετά είκόνο;, δρα σελ. 25.)

a
 Καμβύσης, ό υιό; τοΰ μεγάλου Κύρου,
άνήλθε τώ 529 πρ. Χρ. έπί τοΰ θρόνου 
τή; Περσίας καί μετ’ ολίγον παρεσκεύ- 

ασε μεγαν στρατόν δπως κατακτήση τήν Αί
γυπτον. Ό βασιλεύ; 'Γαμμήνιτο; περιέμενε 
μετά τοΰ αιγυπτιακού στρατού τόν έχθρόν παρά 
τόν ισθμόν τού Πηλουσίου (σήμ. Σουέζ), καί τώ 
525 συνεκροτήθη μάχη άποφασιστική , καθ’ ήν 
μετά άγώνα πεισματώδη καί αίματηρότατον ό 
βασιλεύς τών Περσών άνεδείχθη νικητής. Ό 
Καμβύσης είσελθών θριαμβευτικά); είς Μέμφιν 
κατέλαβε μετ’ ού πολύ δλην τήν Αίγυπτον 
μεθυσθείς δέ ύπό τών θριάμβων του έσκέπτετο 
περί καθυποτάξει»; ολοκλήρου τή; βορείου Αφρι
κής. Έν φ δέ στόλος άπέπλευσε κατά τών 
Καρχηδονίων καί μέρος τοΰ στρατού άπήλθε 
κατά τής έν Αιβύη πόλεως τοΰ Διός’Άμμωνος, 
αύτός ό Καμβύσης έστράφη πρό; νότον κατά 
τών άπομεμακρυσμένων Αίθιόπων, ινα έπιστέψη 
τήν εκστρατείαν του διά τή; κατακτήσει»; τή; 
μυθολογικής έκείνη; χώρα; 'τών μεγάλων έλε- 
φάντων, τού χρυσού καί τών μακροβίων άνθρώ- 
πων”. Άλλ’ αί επιχειρήσει; του αύται άπέ- 
τυχον, καί ό Καμβύσης, άπολέσας ένεκα τών 

οτερήσεων καί τών νόσων πλεΐστον μέρος τοΰ 
οτρατοϋ του, ήναγκάσθη νά έπιστρέψη άπρακτος. 
Παοωργιομένος διά τάς άποτυχια; ταυτας ε..α- 
νήλθεν είς τήν Μέμφιν ακριβώς καθ’ ήν ημέραν 
οί' Αιγύπτιοι έτέλουν έορτήν εί; τιμήν νέου έμ- 
φανισθέντο; Άπιος, τοΰ ίεροΰ τοΰ θεοΰ Όσίριδος 
ταύρου, τού ύπό τών Αιγυπτίων μεγάλως τιμω
μένου. Τά σημεία, έξ ών έγνωρίσθη ο νέος 

’Άπι; ήσαν τά έ;ής· ήτο ό ταύρος μέλας, εΐχε 
δέ έπί τού μετώπου λευκήν τετράγωνον κηλίδα, 
έπί τής ούρα; δύο ειδών τρίχα;, ύπό τήν γλώσ- 
ααν κρεάτινον όγκον μεγέθους έντόμου καί έπί 
τής δεξιάς πλευράς του λευκόν στίγμα, έχον τό 
σχήμα τή; άρτιφανοΰς σελήνης. Άποθνήσκοντος 
τού ένός ’Άπιος άνεζητεΐτο έτερος, οστι; επί 
τέσσαρας μήνα; έτρέφετο διά γάλακτος, εΐτα 
δέ έν καιρώ τή; νέας σελήνης μετεφέρετο ύπό 
τών ιερέων είς Νικόπολιν, καί έκεΐθεν μετά 
τεσσαράκοντα ήμέρας περιεφέρετο έν πομπή καί 
παρατάξει έν μέσφ τοΰ έπευφημοΰντος πλήθους 
διά τών οδών τή; Μεμφιδος και τέλος ωδη- 
γεΐτο πρός τόν ναόν, δστις τφ ώρίζετο ώς κα
τάλυμα. Ή έπίσημος αυτή πομπή έτελεΐτο 
καθ’ ήν ημέραν ό Καμβύσης έπανήρχετο εις 
τήν Μέμφιν διό καί εύρε τήν πόλιν άνάστατον 
έκ τής χαράς καί μεγαλοπρεπώς κεκοσμημένην. 
Νομίσα; δτι οί Αιγύπτιοι έώρταζον τας άπο- 
τυχίας του, ό δξύθυμος βασιλεύς τών ΙΙερσών 
διέταξε νά θανατώσωσι τού; προύχοντα; όλους, 
καί αμα έμαθε τήν άληθή τή; χαρά; καί εύθυ- 
μίας αιτίαν προσέταξε τοΐς ίερεύσι νά όδηγήσωσι 
πρδς αύτόν τόν Άπιν. 'Άμα ιδών τόν ταύρον 
σύρας τήν μάχαιράν του, ένέπηξεν αυτήν εί; τό 
σώμα τού ζώου καί άνέκραξεν είρωνικώς- "’Ανό
ητοι άνθρωποι, είναι αύτό; θεός, ό έχων σώμα 
καί αίμα καί αισθανόμενος τήν πληγήν τής 
μαχαίρας;” Τήν σκηνήν ταύτην παριστα καί 
ή ήμετέρα είκών. Οί ιερείς έμειναν άναυδοι 
καί εμβρόντητοι, ό δέ βασιλεύς διέταξε νά τούς 
μαστιγώσωσιν. Παρά τφ Καμβυση δμως, άνα- 
φέρουσιν οί Αιγύπτιοι συγγραφείς, άνεφάνησαν 
άπό τής ήμέρας έκείνη; τά συμπτώματα τής 
φρενοβλαβείας· φοβούμενος τήν τιμωρίαν του 
θεοΰ παρεδόθη ό ήγεμών εί; τήν μέθην. Άφ’ 
ού έν τή παραφορά του έφόνευσε τόν άδελφόν 
του Σμέρδιν, τήν άδελφήν του Μερόην καί πολ
λούς τών πιστών φίλων του καί οπαδών πρού- 
κάλεσε διά τής διαγωγής του στάσιν δεινήν. 
Μάγο; τι;, Γαυτάμα; δνόματι, άνεκηρύχθη έν 
Περσία ώ; ό διάδοχο; Σμέρδις καί εύρε πολ
λούς δπαδούς. Έκστρατεύσα; κατ’ αύτοΰ ό 
Καμβύσης έπληγώθη διά τού ίδιου αύτοΰ ξίφους 
έν φ έπέοαινε τοΰ ίππου καί άπέθανεν έκ τε
τάνου τφ 522 πρ. Χρ.

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ.
ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ

ύπό Μ. Μ α λ λ ι α ρ ά κ η.

(Χυνέχεια.)

3ΗΛΘΟΝ είς τήν πόλιν Σκάλαν καί εί- 
σήλθον εί; καφφενεΐον, κείμενον παρά 
τήν θάλασσαν, προσδέσα; εις πάσσαλον 

τήν λέμβον. Έκάθησα παρά τήν τράπεζαν καί 
έζήτησα καφφέ. Δύο άνθρωποι είς τήν παρα- 
κειμένην τράπεζαν καθήμενοι συνδιελέγοντο πρός 
άλλήλους ροφώντε; ναργιλέ.

— Άκόμη λοιπόν δέν άπεφάσισες, κύρ Λά
ζαρε;

#— Τί νά σ’ είπώ, φίλε καπετάν Όνούφριε, 
σαν νά λυπούμαι τόν δυστυχή έκεΐνον γέροντα.

— Πά'. νομίζω ότι πρέπει νά λυπήσαι μάλ
λον τό άργύριόν σου, διότι άν τώρα δέν κα- 
τάσχης τό πλοΐον, δέν θά τό ίδής πλέον. ’Έπειτα, 
ώς γνωρίζεις, μοΰ άναγκαιοΐ εν τοιοΰτο πλοΐον.

Άκούσας τήν λέξιν κατάσχεσιν καί πλοΐον 
έτεινα τό ούς καί ήκροώμην.

— Καί πιστεύεις νά λάβω τά χρήματά μου; 
έλεγεν ό κύρ Λάζαρος.

— Βέβαια τό πλοΐον άξίζει περισσότερα, 
άλλ’ έδώ αν πωληθή θά λάβης τά δφειλόμενα· 
επειδή τό θέλω τό πλοΐον αύτό, έχω έτοιμον τό 
άντίτιμον.

— Άλλά πιθανόν νά εύρη χρήματα ό πλοί
αρχος.

— "Οσον δι’ αύτό σοί εγγυώμαι, δτι δέν εύ- 
ρίσκει οβολόν.

— Τφ όντι οί φίλοι μόνον είς τάς εύτυχία; 
φαίνονται, άλλ’ είς τάς δυστυχία; γίνονται άφαν
τοι. Καλά τό λέγει ή παροιμία " τών μέν εύ- 
τυχούντων πάντε; άνθρωποι φίλοι, τών δέ δυ- 
στυχούντων ούδ’ αύτό; ό γεννήτωρ”, καί ό καλ
λίτερος φίλος εΐνε τά χρήματα, εΐπεν ό κύρ 
Λάζαρο; ροφήσα; δραγμίδα ταμβάκου.

— Φαντάσου λοιπόν πόσον εΐνε δύσκολον 
ό χρεώστης σου νά εύρη 12000 γρόσια!

Ήγέρθην άποτόμως καί έπλησίασα τούς άν
θρώπου; εκείνους. 'Η συνδιάλεξίς των μέ ήρέ- 
θισε καθ’ υπερβολήν. Άφ’ ού δέ τούς έχαιρέ- 
τησα έστράφην πρός τόν καπετάν Όνούφριον καί 
τφ εΐπον "Συγγνώμην, κύριε”. "Αν δέν άπα- 
τώμαι, σάς φαίνεται άδύνατον νά εύρεθή εν 
ταΰθα είς τόν τόπον σας άνθρωπος, δια να 
εύσπλαγχνισθή ένα γέροντα, τόν ώποΐον ζητείτε 
ν’ άποδιώξητε έκ τού πλοίου του,.διότι δεν έχει 
νά πληρώση τό χρέος του;

— "Ετσι μοΰ φαίνεται, παλληκάρι μου, εΐπεν 
ό καπετάν Όνούφριος.

— ’Αλλ’ άν ύπάρχη ό άνθρωπος ούτος;
— Καί ποΐο; εΐνε ούτος ό άνθρωπος;
— Έγώ, εΐπον μετ έμφάσεως, ώ; πάλαι 

ποτέ ή Μήδεια.
Ι| · '0 κύρ Λάζαρος καί ό καπετάν Όνούφριος,

άφ’ ού μέ εΐδον άπό κεφαλής μέχρι ποδών, ήρ- 
χισαν καγχάζοντες. ’Αληθώς ή ενδυμασία μου 
ούδέν εΐχε τό ένθαρρυντικόν. Χονδρόν ίμάτιον, 
βαμβακίνη κυανή περισκελίς διά δερμάτινης 
ζώνη; περισφιγγομένη άπετέλουν τόν ιματισμόν 
μου. Οί πόδες μου ήσαν γυμνοί, ώς οί τοΰ 
πρωτοπλάστου, τήν δέ άτημέλητον κόμην μου 
έκάλυπτε κόκκινο; σκούφος.

— Έάν, παλληκάρι, έβαλες στοίχημα νά 
μά; περιπαίζης, δέν επέτυχε; καί κάμε μα; τήν 
χάριν, εΐπεν ό καπετάν Όνούφριος συνωφρυω- 

|Ι μένος.
Άλλ’ άντί πάσης άπαντήσεως έσυρα έκ τοΰ 

κόλπου μου σάκκον πλήρη χρυσών νομισμάτων, 
τόν όποιον έκωδώνισα εί; τό ού; τού καπεταν 
Όνουφρίου, δστις έμεινεν έκπληκτος.

Πρός το έσπέρας έπανήλθον εί; τό πλοΐον, 
ύπερήφανος διά τήν γενναίαν μου πράξιν· εΐχον 
μεγαλυνθή άπέναντι έμοΰ αύτοΰ καί σχεδόν 
μεταμορφωθή. ’Απέναντι τοΰ καθήκοντος ύπε- 
χώρησε τό συμφέρον· έθυσίασα πάν δ,τι έκολά- 
κευε τήν φιλαυτίαν μου διά νά σώσω πάν δτι 

i εΐχε τιμαλφές ό παραγαγών με είς τόν κόσμον. 
Εύρον τόν πατέρα μου παραδεδομένον είς τάς 
καρδιοφθόρους αύτοΰ σκέψεις.

‘Η έμφάνισις μου τόν άφύπνισε. ΙΙλησιάσας 
καί λαβών ύφος σοβαρόν έπελαβόμην τής χειρό; 
του καί τφ εΐπον παραμυθητικούς λόγους.

— Ό θεός, πάτερ μου, τφ εΐπον συγκεκινη- 

μένο; οίκονομεΐ τά πάντα έν τφ κόσμφ τούτφ, 
καί έν ω ό άνθρωπος εύρίσκεται εί; τό χείλος 
τή; αβύσσου, αίφνης χειρ άόρατο; τόν κρατεί 
καί τόν σώζει.

— Οϊμοι! λόγοι κενοί, τουλάχιστον ώ; πρός 
τήν παρούσαν περίστασιν, διότι δπου καί άν 
στρέψω τού; δφθαλμούς, βλέπω σκότος ψηλα
φητόν, ουδαμοΰ δέ ύποφώσκουσιν άκτΐνε; φωτός 
παρηγόρου.

— Έν τούτοις, πάτερ μου, δέν εΐνε άδύ
νατον νά φανή τό φώς καί ιδού! καί ένεχείρισα 
αυτω τού; χρεωστικού; του τίτλου; έξωφλη- 
μένους καθ’ δλην τήν τάξιν καί έπικυρωμένου; 
ύπό τής αρμοδίου Άρχή;.

Ό πατήρ μου άνετινάχθη έκ τή; έδρα; του, 
έτριψε τού; όφθαλμού; του, παρετήρει έκπληκτο; 
τά έγγραφα καί τά έψηλάφει. — Μήπως ονει
ρεύομαι, εΐπεν, εΐνε άληθέ; δτι έσώθην; Τί 
συμβαίνει λοιπόν ένταΰθα; ποΰ εύρες αύτά τά 
χαρ-ία;

-— Τά έξώφλησα, πάτερμου· έπλήρωσα.
— Έπλήρωσες; Σύ; Καί ποιον λοιπόν 

έκλεψες; Διότι πώς άλλως θά έπλήρωνες: Ή 
τίμασες τό γήράς μου καί ένόμισες, δτι μέσωσες; 
”Ω! δυστυχία, δυστυχία! ήτο καλλίτερον νά 
μ’ έφόνευες.

— Άλλά, πάτερ μου . . .
• — Μή προφέρης πλέον αύτήν τήν λέξιν — 

δέν είμαι πατήρ σου, δέν είσαι υιός μου. Τί; 
κακό; δαίμων σέ παρεκίνησε ν’ άτιμάσης τ’ όνομα 
μου;

— Δ’ όνομα τού θεού, άκουσον, τφ εΐπον 
γονυπετήσας πρό αύτοΰ. Δέν είμαι κλέπτη;, 
δέν είμαι άτιμος, έκέρδησα τό ποσόν, δι ού 
έξηγόοασα τήν ησυχίαν σου, τήν εύτυχίαν σου, 
καί τώ έξήγησα συντόμω; τινι τρόπφ έκέρδησα 
τό ποσόν έκείνο.

Τότε κατεπραυνθη καί άνυψώσας είς τόν 
ουρανόν τδ βλέμμα άνελύθη εί; δάκρυα.

Γ.

Μολονότι διά τή; Ουσίας, εί; ήν ύπεβλήθήν 
άπεμακρύνθην μίλια πολλά τοΰ τίτλου τού πλοι
άρχου, άνευ έλπίδο; παλινοστήσεως, ήσθανόμην 
δμω; χαράν ένδόμυχον, διότι έξησφάλισα, δπω; 
έφρόνουν, τήν ευδαιμονίαν τοΰ πατρό; μου. 
Ύπήρχεν δμω; έν τή πράξει μου ταύτη καί 
δόσι; τις εγωισμού, ή έν τή συνειδήσει τοΰ πα
τρό; μου άνύψωσίς μου, ή εύγνωμοσύνη διά τήν 
έθελοθυσίαν μου. Άλλά μεταξύ εύεργέτου καί 
εύεργετηθέντος υπάρχει σχέσις δανειστοΰ πρός 
δφειλέτην, ή δέ Οέσις τού τελευταίου εΐνε ύπο- 
δεεστέρα καί ταπεινοτέρα. Τί; δύναται νά έμ- 
βατεύση είς τούς μυχούς τή; άνθρωπίνης καρ
διάς: Ούδέποτε έπιζήτησα άμοιβήν τή; εύεργε- 
σία; μου, άλλ’ ίσως έξεδηλούτο καί άκοντο; 
εμού άπαίτησί; τι; διακρίσεως έκ τή; παρρη
σίας, μεθ’ ή; ένεφανιζύμην ένώπιον τού πατρός 
μου, κατ’ άντίθεσιν τής προτέρας μου δειλία; 
καί ταπεινώσει»;. Έλησμόνουν δτι αί άπαιτή- 
σεις τής πατρική; έξουσία; είσίν άνεξόφλητοι 
καί ή πράξις, ήν έγώ έχαρακτήριζον ώ; θυσίαν, 
ήν ύποχρέωσις φυσική, ούδέ πρός έλάχιστον 
τών πρδς τόν πατέρα χρεών συμψηφιζομένη. 
Διά τοΰτο ή πρό; έμέ τοΰ πατρό; μου συμπερι
φορά ούδόλω; παρήλλαξε, καί ή έν τφ πλοίφ 
θέσις μου ούδόλω; έβελτιώθη, άπ’ έναντίας 
έξεδηλούτο τραχύτη; τι;, οίονεί χαλινός τή; 
ματαίοτητός μου. Δέν δύναμαι νά κρύψω τήν 
έσωτερικήν μου άγανάκτησιν καί τήν καταλα- 
βοΰσάν με άπελπισίαν. Καί αύτός ό βαθύτατος 
πρό; τόν πατέρα μου σεβασμό; καί ή πρό; αύτόν 
άφοσίωσί; μου δέν ήδυνήθησαν νά κατισχύσωσι 
τοΰ αΐσθήματο; τή; άνεξαρτησίας, ύφ’ ού κατε-
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λήφθη ή ψοΖή Η·00· "Οταν δέ έπιστάντος τοΰ 
φθινοπώρου κατεπλεόσαμεν είζ τδ χειμερινόν 
ημών όρμητήριον, άπεφάσισα νά ζητήσω αλ
λαχού τύχην.

Ήμην ήδη εις ηλικίαν ώριμον, καθ’ ήν σκέ
πτεται τις περί τής άποκαταστάσεώς του. Ού- 
δέν θέλγητρών μοι παρεΐχεν ή πατρική εστία, 
έν η ώς άλλην έριννύαν εβλεπον τήν μητρυιάν, 
ήτις έδηλητηρίασε τους παιδικούς μου χρόνους. 
’Άν είχον τήν μητέρα μου εύνοί'κώτερα πάντως 
θά ήσαν τά πρδς έμέ αισθήματα τοΰ πατρός μου. 
Άλλ’ .ορφανός, θύμα γυναικός ζηλότυπου και 
πατρός όργίλου και ύπ’ αύτής δεσποζομένου 
ήμην ώς κάλαμος ύπδ ανέμου σαλευόμενος, 
άνευ έρείσματος και προστασίας και μετά πο
λυχρονίους υπηρεσίας γυμνός, δπως δταν κατά 
πρώτον κατετάχθην εις τούς ναυτόπαιδας.

Εΐχον θείαν τινά έκ μητρός, γυναίκα αγαθήν 
καίτοι πτωχήν, είς τήν οικίαν τής οποίας κα
τέλυσα και παρ’ ής έτυχον θερμοτάτων περι
ποιήσεων. Τότε άνέπνευσα τήν ευώδη τής μη
τρικής στοργής αύραν είς τδν πενιχρόν οϊκον τής 
αδελφής τής μητρός μου. Τότε πτωχή κόρη, 
ορφανή πλήν περικαλλεστάτη μοι ένέπνευσε τδν 
πρώτον έρωτα, έρωτα αγνόν, δστις μοι ήνέωξε 
νέους αγνώστους ορίζοντας, νέον κόσμον πλήρη 
αρμονίας, και μοι ένέπνευσε νέας δυνάμεις, νέαν 
ζωήν καί άπεφάσισα νά έργασθώ δι’ βλων μου 
τών δυνάμεων, διά νά φανώ άξιος τοΰ έρωτος 
τούτου.

ΙΑ*.

Άπουσιάσας έπί τινα χρόνον έκ τής πατρίδος 
μου. Έμαθον κατά τήν επάνοδον τδν θάνατον 
τοΰ πατρός μου. Άσθενήσας κατά τήν απουσίαν 
μου μετέβη εϊς τινα παρακειμένην νήσον μετά 
τής μητρυιάς καί τής αδελφής μου πρδς συνάν- 
τησιν ιατρού, ουτινος έφημίζετο ή επιστημονική 
ίκανότης. Τφ καιριρ έκείνιρ ό ιατρός ήν σπάνιον 
φαινόμενον έν τή νήσιρ ημών μάλιστα, δπου τδ 
εύκραές καί ύγιεινδν κλίμα καθίστα σχεδόν πε
ριττήν τήν παρουσίαν του. Οί σονηθέστεροι 
θάνατοι, δι’ οΰς οί άνθρωποι έμαυροφόρουν προ- 
ήρχοντο έκ ναυαγίων, έν τή ξηρά ό θάνατος 
σπανίως ήδύνατο να καταβάλη οργανισμούς ρω
μαλέους, πλήρεις ύγιείας διατηρούμενης- δι’ 
άσκήσεως σωματικής καί λιτής δ’.αίτης πριν ή 
είσαχθή ή πολυτέλεια καί τοΰ χρυσού ή δίψα, 
ήτις φθείρει καί τήν ψυχήν καί τδ σώμα τοΰ 
ανθρώπου. Αί γυναίκες δπως καί οί άνδρες 
έγυμνάζοντο εις τδ άλμα καί τδν δίσκον καί 
σπανίως εύρίσκετο γυνή μή γνωρίζουσα νά κο- 
λυμβα. Διά τούτο ήσαν εύρωστοι καί πράγματι 
ώραΐαι ώς έπί τδ πλεΐστον έχουσαι τδ πρόσωπον 
ανθηρόν καί ροδοκόκκινον, εύσαρκίαν έπαγωγδν 
καί εύπαγή καί βάδισμα μεγαλοπρεπές κατ’ άν- 
τίθεσιν τών ωχρών καί λεπτοφυών κυριών, τάς 
όποιας έδημιούργησε κατόπιν ό λεγόμενος πολι
τισμός.

Δυστυχώς αί προσπάθειαι τών ιατρών άπέ- 
βησαν μάταιαι καί δ πατήρ μου άπεβίωσεν έν 
τή ξένη. Έθρήνησα γοερώς τδν θάνατόν του 
καθ’ δσον μάλιστα δέν ήμην παρών κατά τάς 
τελευταίας ώρας του, δπως κλείσω τούς οφθαλ
μούς καί λάβω τήν εύλογίαν του. Μ’ ένεθυμήθη 
άρά γε, μ’ έαογχώρησεν έάν ποτέ τδν παρεπί- 
κρανα, με ηύλόγησεν άρά γε έκπνέων; 'Υπό 
τοιούτων κατειχόμην οδυνηρών σκέψεων, δτε 
έμαθον τήν έλευσιν τής μητρυιάς μου μετά τής 
θυγατρός της. Γυναίκες θρηνφδοί συνώδευον 
τήν άτυχή χήραν μελανειμονοΰσαι καί τίλλουσαι 
τήν κόμην άπδ τού πλοιαρίου μέχρι τής οικίας. 
Έκεΐ ήκούσθη θρήνος καί κλαυθμός καί όδυρ- 
μός, διότι συνέρρευσαν πάσαι αί χήραι φοινίσ- 

σουσαι τάς παρειάς καί τύπτουσαι τά στήθη έπί 
τή άναμνήσει τών ιδίων αύτών συζύγων.

Έν τή πατρίδι μας ή χηρεία διαρκεΐ μέχρι 
θανάτου καί τδ μαΰρον ύποκάμισον άντικαθί- 
στησι τδ σάοανον. Παρά τήν εστίαν οκλάξ κα- 
θημένη ή χήρα θρηνεί τδν σύζυγόν της καί 
τότε μόνον εξέρχεται τοΰ οίκου, δταν άλλη τις 
δυσδαίμων γυνή πρόκηται νά περιοληθή τής 
χηρείας τδν χιτώνα. Τότε δή πάσαι αί χήραι 
ώς έν συναυλία τά άσχημα ρούχα περιβάλ- 
λουσαι τήν άτυχή συνάδελφον, Ορηνολογούσι τήν 
κακήν μοΐράν της καί τδ θέαμα είνε τω δντι 
σπαραξικάρδιον. 'Υπάρχει τάξις καλλιφώνων 
θρηνωδών, αΐτινες καλούνται μυρολογήστριαι 
θρηνούσαι διά στήχων τδν άποβιώσαντα καί προ- 
καλούσαι τά δάκρυα καί τοΰ άπαθεστέρου άκρο- 
ατοΰ. Ενθυμούμαι είσέτι τδ εξής μυρολόγιον, 
τδ όποιον άντήχει έν μέσοι κοπετών καί θρήνων·

Διαλαλημοί ήκούοθησαν άπό τόν μαΰρον Άόη
Χήρες, ήρθαν οί άντρες σας. μανάδες, τά παιδιά σας, 
Καί σείς άδελφοχώριτες, ήρθαν οί αδελφοί σας.

Ή μυρολογήστρια μετά μικράν σιωπήν 
έξακολουθεΐ·
Τούτα εϊν’ λόγια καί περνούν, δάκρυα καί πέφτουν κάτω 
Κ ΐ εκείνοι πλιό δέν ερχουνται, καί πλέον δέν δγιαγέρνουν.

Καί τάς άπελπιστικάς ταϋτας φράσεις έπι- 
σφραγίζει θρήνος γοερδς πασών, δσαι άπώλεσαν 
συζύγους, τέκνα καί άδελφούς. Αί τοιαύται 
λυπηραί σκηναί επαναλαμβάνονται κατά τδ τε- 
σαρακονθήμερον, τούς τρεις, εξ καί εννέα μήνας 
τοΰ πένθιμου έτους καί κατά τήν έπέτειον τοΰ 
θανάτου ήμέραν, οπότε τελούνται μετά πάσης 
έπισημότητος τά μνημόσυνα τοΰ άποθανόντος 
συνοδευόμενα μετά επικήδειου δείπνου, ένθα τήν 
πρώτην θέσιν κατέχουσιν οί ιερείς κατά τάξιν 
βαθμών καί άξιώματος. "Ωςτε ή χήρα διαγρά
φεται έκ τοΰ καταλόγου τής ζωής, θαπτομένη 
έν τω μυχω τοΰ οίκου της, κλαίουσα καί δδυ- 
ρομένη.

Έν τή θλιβερά ταύτη καταστάσει εΰρον τήν 
μητρυιάν μου, ώχράν καί έξησθενημένην έχουσαν 
παρ’ αύτή τήν θυγατέρα της. Άνέμιξα μετ’ 
αύτής τά δάκρυά μου καί σχεδόν έλησμόνησα 
πάσας τάς πικρίας καί τάς κακώσεις, ας ύπ’ 
αύτής ύπέστην. Άλλά καί αύτή έφαίνετο μετα- 
νούσα διά τήν πρδς έμέ σκληράν διαγωγήν της 
καί έκάθητο συνεσπειρωμένη ώς ένοχος. Συνη- 
σθάνετο δτι είχεν ανάγκην προστασίας, διότι ήν 
οίκτοοτάτη ή οικονομική τοΰ πατρός μου κατά- 
στασις. Αί οικογενειακά! δαπάναι, τά έξοδα τής 
άσθενείας καί τής κηδείας τοΰ μακαρίτου έπηύ- 
ξησαν τά χρέη του, τά όποια δέν εΐχον παντε
λώς άποσβεσθή, τό δέ πλοΐον δέν έπήρκει είς 
τήν έξόφλησιν αύτών. Τί θά έγίνετο ή άτυχής 
χήρα καί ή θυγάτηρ της;

Άφ’ ού άμοιοαίως έκλαύσαμεν ή μητρυιά μου 
μοι ένεχείρισε φάκελλον έσφραγισμένον πρδς 
έμε άπευθυνόμενον. Τδν άπεσφράγισα καί εύρον 
έν αύτω τήν διαθήκην τοΰ πατρός μου.

(Έπε-αι τό τέλος.)

ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ.
Ύπδ Max Ohketalsch-Richteb.

(Συνέχεια.)

λατρεία τοΰ Απόλλωνος ήτο λίαν έκτε- 
ταμένη έν Κύπριο. Δέν περιωρίζετο δέ ώς 
ή τής Άρτέμιδος είς μόνα τά έλληνικά

μέρη τής νήσου ή τάς έλληνικάς συνοικίας φοινι
κικής τίνος πόλεως. 'Ο αντίστοιχων φοινικικός
θεός συνεχωνεύθη μετά τοΰ ελληνικού Απόλλω

νος είς μίαν μορφήν. 'Ω; αχώριστος συνοδός τοΰ 
θεού τούτου εύρίσκεται έν όμοια συγχωνεύσει ό 
'Ηρακλής— MelKART. Πάντοτε δμως, δσον 
μέγας καί αν ήνε ό αριθμός τών υποθέσεων, 
κατέρχονται είς τούς αύτούς αρχικούς τύπους. 
Έν φοινικικοΐς τόποις, ώς παρά το Άθιένον 
καί Κόρσι (άπέδειξα έπί τίνος όρους παρά τδ 
Κόροι έννέα μίλια βορειοδυτικώς τής Αάρ- 
νακος ναόν τοΰ Απόλλωνος-Ή ρακλέους, έκτι- 
σμένον έπί τίνος κατωφέρειας) έπεκράτει μάλ
λον τδ φοινικικόν στοιχεΐον, συνειλημμένον 
έκ τε τοΰ άσσυριακοΰ καί αιγυπτιακού, έν ω 
τούναντίον συνέβαινε έν τόποις έλληνικοΐς, ώς 
παρά τοΐς Χυτροΐς (τώ σημερινά» Βόνι). Φρυ
γικά καί μικρασιανά στοιχεία ύπεισέδυσαν μάλ
λον είς τά βόρεια καί βορειανατολικά μέρη 
τής Κύπρου καί είς τάς έλληνικάς άποικίας, έν 
ω φοινικικά είς τάς φοινικικός πόλεις τών νο
τίων καί νοτιο-ανατολικών μερών τής νήσου. 
Αύτή ή γεωγραφική θέσις τής νήσου έπέφερε 
τούτο.

Ηύτύχησα νά καταδείξω ακριβώς τήν αύτήν 
ύπόθεσιν τού Απόλλωνος σωτήρος ή καθαρσίου 
είς τέσσαρα διάφορα μέρη τής Κύπρου, κατά 
πλήθη παρά Χυτροΐς, έν πολλοΐς παρά 
Άθιένω (έν Γολγοϊς L. Ρ. di Cesnola) 
καί άπαξ παρά Κόροι, έν τφ ναφ τής Άρτέ- 
μιδος έν Άχνη (έν τφ αρχαίο» τόπφ τής πό
λεως θρόνων). ('Η ύπόθεσις έν Σχ. 1. ΙΙίν. II 
απεικονισμένη, εν L. Ρ. di Cesnola’s Cypern 
ν. L. Stern bearb. Πίν. άρ. XXV.) Όμοιο- 
τάτην ύπόθεσιν κατέδειξα έν Βόνι καί έν Άθι- 
ένω (ΙΙρβλ. L. Ρ. di Cesnola’s Cypern 
bearb. ν. L. Stern. Taf. XXXVI). Έν 
Κόρσι κατέδειξα τδ τμήμα Ήρακλέους, δστις 
τήν αύτήν ακριβώς λεοντήν φέρει έπί τής κεφα
λής, οίαν καί τδ άγαλμα τοΰ Cesnola (ΙΙρβλ. 
L. Stern bearb. Πίν. XXIII). ’Αγάλματα 
τής αύτής ύποθέοεως, καί τής αύτής έξεργασίας 
καί ρυθμού (τέχνης) ώς τά έν τή ύπό L. Stern 
έκδεδομένη "Κύπρφ” τοΰ L. Ρ. DI Cesnola 
(Πίν. XXI, 2, XXVI, 2, XXVII, 1 καί 2, 
XXVIII, 1 καί 2, XXIX, 1 καί 2, XXXI, 
1) άνεΰρον καί έν Κόρσι καί έν Βόνι.

Ταΰτα πάντα αρκούντως διαφωτίζουσιν ημάς 
περί τής έξαπλώσεως, ήν είχεν έν Κύπρφ ή 
λατρεία τοΰ θεού τοΰ φωτός τής ήμέρας. Ούδείς 
άρρην θεός, ούδ’ αύτδς ό Ζεύς άπέκτησέ ποτέ 
έν γένει έν Κύπρο» τόσην ίσχύν.

Οί. Χριστιανοί φαίνεται, δτι άπεκεφάλισαν 
άπαντα τά αγάλματα καί ώς τά πολλά κατε- 
κρήμνισαν αύτά τών βάθρων των. Έν τούτοις 
κατώρθωσα ν’ άνεύρω κεφαλάς τινας τών αγαλ
μάτων.

Ό άρ. 24 (ή κεφαλή άπαξ έτι έν κατα
τομή άρ. 29 απεικονισμένη) 6 πόδας καί δα- 
κτύλ. ύψηλδν δείκνυσιν ήμΐν εν τών ώραιοτά- 
των άγαλμάτων τού ήμετέρου ναού τού Απόλ
λωνος. Είνε ό ώραΐος καί νεαρός ’Απόλ
λων, μετά σοβαρότητος καί μεγαλοπρεπείας ύψοΐ 
τά βλέμματά του· ή δεξιά χειρ κρατεί τδ περίρ- 
ραντήριον είς σημεΐον δτι είνε καθάρειος καί 
έξιλεωτής. Ή κατατομή τοΰ προσώπου του 
καθαρά καί εύγενής έλληνική καί ή τέχνη έπί- 
σης είνε γνησία έλληνική έκ τής τετάρτης έκα- 
τονταετηρίδος π. X. Διπλούς στέφανος έκ δάφνης 
κοσμεί τήν ούχί μακράν καί κυματώδη κόμην 
του. 'Υπό τδν στέφανον βόστρυχοι καταπίπτουοιν 
έπί τοΰ μετώπου. Υπέρ τδν βραχείας χειρίδας 
έχοντα χιτώνα άνέρριψε τδ ίμάτιον, ούπερ έν 
άπόοπασμα κρέμαται άπδ τοΰ άριστεροΰ ώμου. 
ΊΙ άριστερά χειρ κρατεί τό άπόσπασμα τούτο 
τοΰ ενδύματος. Αλλοτε πάλιν, δτε σχεδόν 
καθ’ ολοκληρίαν ή αύτή ύπόθεσις έπικρατεϊ, 
κρατεί ή άριστερά χειρ τδ ένταύθα έλλεΐπον

Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
(έν νεανική ηλικία).

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. ΑΡ. 74.

Τύκοΐί- Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΓ =. Αι<ψ>«



^μιατήριον. Τά δεξιόν γόνυ είνε ολίγον προ- 
τετβμμένον και μάλλον λοξήν στάσιν εχον. Ια 
ενδύματα σχηματίζουσιν έπιχαριτους πτυχας 
κατά τάς κινήσεις τοΰ σώματος. Οΰχι δε μονού 
τά χείλη, άλλά και οί τών οφθαλμών βολβοί 
εϊνε έρυθρώ; βλαμμένοι, "να χαρακτηρίσωσι τό 
πΰρ τών όφθαλμών τοΰ θεού τοΰ φωτός. Οΰδεν 
άλλο ίχνος χρώματος υπάρχει. Τώ δλω; άντι- 
στοίχιρ άγάλματι τοΰ CeSNOLA (Πιν. ΧΧ\ 
«αρά Cesnola-Sterk) έδόθη ύπό τοΰ Ovf.r- 
beck (Geschichte der grieclrschen ‘Plastik, 

έναργέσιν άγάλμασι τών ιερέων άφέθη εξεπίτη
δες το περιρραντηρίου καί εξεπίτηδες μετεβλήθη 
ή ΰπόθεσι; τών πτυχών καθώς καί ή θέσις τών 
βραχιόνων.

Ιΐρΐν ή έξακολουθήσωμεν τήν περιγραφήν τής 
σειράς ταύτης τών ειδώλων, άς εΐπωμέν τινα 
περί Ηρακλέους, Καί μέγα τι μεν άγαλμα 
τοΰ Ηρακλέους δέν άνώρυξα έν Βόνι, άπ’ έναν- 
τίου πολλά μικρά άγαλμάτια. Έν ομοιότατου 
τούτοις άγαλμάτιον ήγόρασα εν τή κώμη. Ίο 
άγαλμάτιον τοΰτο άνευρέθη πρότερον ύπά τών 

λισθησάση καί ύπέρ άμφότερα τ’ αντιβράχια 
έκ τών όπισθεν προς τά πρόσω καταπιπτούση. 
Έχει μάκρους βόστρυχας καί χαρακτήρας αβρούς 
καί ήπιωτέρους καί ένθυμίζει συγχρόνως τόν 
Διόσκουρον. Είνε γνωστόν, πώς έν ’Ανατολή 
συνεχωνεύθησαν αί λατρεΐαι τοΰ Διονύσου καί 
'Ηρακλέους. Ούτος εύρέθη ύπ’ έμοΰ καί έπί 
τίνος φανού εύρεθέντος έν τοΐς παρά τούς Σόλου; 
χαλκωρυχείοις. Έν τή σκαφίδι παρίσταται άνα- 
γεγλυμμένος ό Ηρακλή; άγωνιζόμενο; κατάγπνο; 
Κενταύρου τής 'Αρκαδίας.

ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ.
(Κατά φωτογραφίας σταΧείσας ύπό του κ. Μ. Ohsefalsch-Richteb. )

Band I, pag. 177) τά κατηγόρημα· "έπιπό- 
λαιος άλλ’ ωραία έργασία”. Το ήμέτε- 
ρον άγαλμα είναι ώραιότερον καί καλλίτερου, 
ανήκει δέ είς τά άριστα έργα ελληνικής 
τέχνης, ατινα άνωρύχθησαν άχρι τοΰδε έν 
Κύπρω.

Ενιοι τών σοφωτάτων φίλων μοι παρετή- 
ρησαν, βτι δλοι ούτοι οί φορείς τών περιρραν
τηρίων δέν είνε εικόνες αύτών τών θεών, άλλ’ 
άποκλειστικώς ιερέων. Άλλά πλανώνται οί φίλοι 
μου ούτοι. Βεβαίως διά τινων τών φορέων τού
των τήν περιρραντηρίων παρίστανται θεοί. Ούτω 
π. χ. ό φορεύς τοΰ περιρραντηρίου έχει μικρόν 
άγαλμα είς το πλευράν του, τώ άρ. 25 παράκειται 
άετός, τώ δέ άρ. 22 Νίκη. "Άλλοι φορείς περιρραν
τηρίων φέρουσιν έπί τοΰ άριστεροΰ βραχίονος νε
βρόν ή δορκάδιον καί πολλοί φορείς περιρραντη
ρίων μετά κατηγορημάτων θεοτήτων στηρίζονται 
είς στήλας τοΰ βωμοΰ (άρ. 22). Ήν’ άποδειχθή 
τό εναντίον είνε ευχερές. ’Ακριβώς παρά τοΐς 

χωρικών έν τή αύτή θέσει μετά δεκάδο; άλλων 
όμοιων άγαλματίων τοΰ Ηρακλέους. Μόνον ό 
Ηρακλής φαίνεται γυμνός έν τώ ήμετέρω ναώ 

τοΰ ’Απόλλωνος, ούτος δέ διηνεκώς. Πάντοτε 
ή λεοντή φέρεται ύπό τοΰ ηρώο; καί δή τοιουτο
τρόπως ώστε ή κεφαλή τοΰ λέοντος κοσμεί τήν 
τοΰ ήρωος καί ό τράχηλο; τοΰ λέοντος χρησι
μεύει ώς περικεφαλαία. Τήν δεξιάν χεΐρά του 
ερείδει έπί τοΰ όζώδους καί χονδρού του ροπάλου 
καί διά τής άριστεράς κρατεί κέρας τή; ’Αμάλ
θειάς. "Απασαι αύται αί μορφαϊ τοΰ Ηρακλέους 
είνε άτέχνως έξειργασμέναι καί έρυθρώ; βεβαμ- 
μέναι, δέν είνε δμως πολύ άρχαΐαι. Τήν θελ
κτικήν, έλευθερωτέραν καί καλλιτέραν παράστα- 
σιν νεαρού Ηρακλέους άπεικόνισα. Τό χαρίεν 
τοΰτο μικρόν πή λινόν άγαλμάτιον άνέσκαύα εντινι 
τάφω παρά τό Κούριον. Είνε τέχνη; καλής 
έλληνικής, άλλ’ έποχή; βραδυτέρας, ίσως τής 
έποχή; τών Πτολεμαίων. 'Η λεοντή ομοιάζει 
ένταΰθα χλαμύδι ζωγραφικά»; έπί τό νώτον κατο-

Ήδυνάμην νά παραθώ καί άλλα; υποθέσει; 
τοΰ 'Ηρακλέους. Ταΰτα δμως άρκοΰσιν, "να 
δείξωσιν όπόσον δημοτικός ήτον ό "Ηρακλής τοΐς 
άρχαίοι; Κύπριοι; καί βτι, ών δεξιός βραχιων 
τοΰ ’Απόλλωνος, ουδέποτε λείπει έκ τών έν 
Κύπριο ιερών τοΰ Απόλλωνος.

Ά; ύποστρέύωμεν αΰθις είς τό έν Βόνι 
τέμενος τοΰ ’Απόλλωνος, θύχί βεβαίως τυχαίως 
κατέστρεψαν οί Χριστιανοί προ πάντων τά νεβρόν 
ή δορκάδιον φέροντα είδωλα τοΰ ’Απόλλωνος.

Ή δεξιά χειρ τοΰ θεού έκράτει τό περιρ- 
ραντήριον. Ή περιφημοτάτη έργασία (Πρβλ. 
Brunn’s Griecliische Kiinstler. Overbeck's 
Geschichte der griechischen Plastik) τού Κα- 
νάχου ήτον ό μιλήσιο; ’Απόλλων. Ό ’Απόλ
λων ούτος τοΰ Διδυμαίου έφερεν έπί τής μιας 
χειρό; τόν νεβρόν. "Οσον δέ διάφορα καί αν 
ioot τά ήμέτερα ήμφιεσμένα ελληνικά καί νε
βρόν φέροντα είδωλα τοΰ ’Απόλλωνος άπό τοΰ 
χαλκού έργου τοΰ Κανάχου, έν τούτοι; δυνά-
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μέθα νά θεωρήσωμέν αύτά ώ: Απομιμήσεις τού 
μιλησιακοΰ τούτου Αγάλματος.

Δικαιούμεθα δέ νά ύπομνήσωμεν τούτο, καθ 
δσον έν τφ τεμένει τού ’Απόλλωνος έν Βόνι 
δπως και έν τω έν Βραγχίδαις εύρίσκομεν τδν 
Δία λατρευόμενον. ’Ενταύθα, έν Βόνι, έγεννήθη 
συνδυασμός τις ’Απόλλωνος και Διός, ούδαμού 
άλλου ευρεθείς. Τρία μεγάλα άγάλματα τοΰ 
τόπου τούτου, δύο μετ’ αετού και εν μετά τής 
Νίκης, ηύτύχησα ν’ άνορύξω.

’Εν άρ. 25 Απεικόνισα τδ κατά τδ άνω ήμισυ 
άριστα διατηρηθέν άγαλμα έκ τής καλής έλληνικής 
έποχής. 'Η ενδυμασία καί στάσις τοΰ θεού εινε ή 
ήδη ήμΐν γνωστή τού ’Απόλλωνος. Καί ή δεξιά 
έκράτει τδ ένταύθα άποκοπέν περιρραντήριον. 
Καί ό Αριστερός βραχίων έχει τήν αύτήν θέσιν, 
ήν καί παρά τοϊς ήμετέροις γνησίοις είδώλοις 
τοΰ ’Απόλλωνος. Διαφέρει δέ μόνον, δτι έν- 
ταΰθα Αντί τοΰ θυμιατηριού περιβάλλει τδν κύ
λινδρον ή τδν κεραυνόν τοΰ Διός. Έπί τοΰ 
Αριστερού Αντιβραχίου κάθηται έξαισίως άπειργα- 
σμένος άετός, δν έφωτογράφησα κατ’ ιδίαν. Ο 
άετδς Ατενίζει τδ πρόσωπον τού κυριάρχου του 
Αναμένων τάς διαταγάς του. ΊΙ κεφαλή τοΰ 
θεού καί παρ’ δλους τους Ακρωτηριασμούς, ους 
ύπέστη, δεικνύει ήμΐν δτι μεταξύ όλων τών έν 
Βόνι ευρημάτων τδ άριστον είνε. Μεγάλοι, 
ισχυροί καί επιβλητικοί χαρακτήρες νεαρού θεού. 
Μακροί βόστρυχοι κυματούσιν έπί τής ραχεως 
καί περιβάλλουσι τδ πρόσωπον. 'Υψηλός καί 
έντεχνος στέφανος έκ δάφνης συμπληροΐ τήν έπι- 
βάλλουσαν έντύπωσιν. Έν τοΐς κέντροις τών 
κοχλιοειδώς συνεστραμμένων βοστρύχων τοΰ με
τώπου άρχικώς όπήρχον κοσμήματα έκ μετάλ
λου, ίσως Ακτινωτός ήλιος, ώς φέρει αύτδν 
πολλάκις δ θεός τού Ήλιου. Αί πρδς υποδοχήν 
μετάλλινων ραβδίων δπαί είνε είσέτι εύκρινώς 
δραταί. Πράγματι έχομεν ενταύθα πρδ ήμών 
τδν έφηβον ’Απόλλωνα ή τόν Δία.

("Επεται συνέχεια.)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΙΑΝ εύχάριστον είναι τδ σημεΐον, δτι ό Ελ
ληνικός βίος, δ Ελληνικός πολιτισμός καί 

ή Έλληνική τέχνη όσημέραι περισσότερον έφελ- 
κύουσι τήν προσοχήν τοΰ κόσμου καί ιδίως τής 
Γερμανίας. Τά άρχαΐα Ελληνικά δράματα νέαν 
πάλιν λαμβάνουσι ζωήν, ώς άποδεικνύει τούτο 
ή λίαν έπιτυχής παράστασις τής τριλογίας τοΰ 
Σοφοκλέους, ή λαβοΰσα χώραν έσχάτως έν Δαρμ- 
στάτη. Πέρυσιν έξεδόθησαν έν Βρεσλαβία τρία 
νέο-ελληνικά Τραγούδια τονισμένα ύπδ ’Αντωνίου 
Δβοράκ καί μεταπεφρασμένα ύπδ τοΰ καθηγητοΰ 
’Ιωσήφ 'Ρεχάκ. Εφέτος δε χαιρετίζομεν νέον 
έργον, δπερ πάντας τούς φίλους τής μουσικής, 
ιδίως δέ τούς φίλους τής Ελλάδος θά εύχαρι- 
στήση. Τδ έργον τούτο είναι ή Ιστορία τής 
Μουσικής ύπδ Κ. Φ. Βάϊτσμαν μετά μουσικού 
παραρτήματος περιέχοντος ολα τά σωζόμενα έκ 
τών Αρχαίων έλληνικών μελιρδιών καί 40 νεο
ελληνικός μελωδίας (Τδ βιβλίον έςεδόθη έν 
Βερολίνο» ύπδ θ. Χρ. Φρ. Ένσλίνου 1884). Τδ 
έκ σελίδων 35 κείμενον διαιρείται είς πέντε 
μέρη· α'.) Οί σκοτεινοί χρόνοι 1500—1000 II ρ. 
Χρ. Οί ύμνοι τών ιερέων, β'.) οί ομηρικοί χρόνοι 
1000—700 πρ. Χρ. Ία ηρωικά άσματα τών 
ραψωδών· γ'.) Οί χρόνοι τής προπαρασκευής, 
700—555 Πρ. Χρ. Λυρικοί ποιηταί καί μουσικοί·

δ'.) 01 χρόνοι τής ακμής, 555—440 πρ. Χρ. 
Τδ δράμα, καί ε'.) Οί χρόνοι τής παρακμής, 
440—300 Πρ. Χρ. κ. έξ. Οί θεωρητικοί. Ίο 
μουσικόν δέ παράρτημα περιέχει- α'.) ’Αρχαίας 

"Ελλην. μελωδίας· "Υμνον ομηρικόν, ωδήν Πιν
δάρου, ύμνον είς τήν Καλλιόπην, εις τον Φοίβον 
καί είς τήν Νέμεσιν· β'. Νεο-ελληνικάς μελωδίας· 
δημοτικά άσματα, δημοτικούς χορούς, ύμνους 
εκκλησιαστικούς. Τδ κείμενον τού εις άκρον 
διδακτικού βιβλίου έπρεπε κυρίως νά διδαχθή 
είς όλους τούς παΐδας καί έν πάση πεποιθήσει 
συνιστώμεν αύτδ είς τούς γονείς καί διδασκάλους. 
Είναι δέ καί κομψότατον καί ή τιμή αυτού είναι 
μόνον 3 μαρκών. Είθε τό παρόν σύγγραμμα 
παρακίνηση καί άλλους λογίους είς τήν μελέτην 
τής έλληνικής μουσικής! Ζ.

Γ. Δ’ “Έϊχθαλ. Ό Σωκράτης καί τά καθ’ 
ήμάς. Μετάφρασις Ίωάννου Ν. Βαλέττα. Έν 
Λειψία 1884.

Ό λόγιος έν Λονδίνω καθηγητής κ. Ί. Βα- 
λέττας, ό διά τών εμβριθών αύτοΰ συγγραφών 
πλουτίσας τήν φιλολογίαν ήμών, έςεπόνησε πάλιν 
έργον πλείστου λόγου άξιον, οπερ πρδ μικρού 
λίαν φιλοκάλως καί κομψώς έςεδόθη. Ή Αξιό
λογος αΰτη μετάφρασις συγγράμματος έκδοθέντος 
το πρώτον ύπδ τού έν ΙΙαρισίοις Συλλόγου πρδς 
ένίσχυσιν τών έλληνικών σπουδών έν Γαλλία, 
ποιεί ήμΐν γνωστόν τδ κύριον δόγμα τής Σωκρα
τικής διδασκαλίας, τδ περί 11 ρονοί ας δόγμα, 
οπερ ό Σωκράτης, ό μέγας τού κόσμου καί τών 
αιώνων φιλόσοφος, άντέταξε κατά τού έπιστη- 
μονικοΰ σκεπτικισμού καί κατά τής δημώδους 
δεισιδαιμονίας. Πας τις ευκόλως εννοεί πόσην 
σχέσιν έχει το ζήτημα τούτο πρδς τούς ήμετέ- 
ρους χρόνους, διό καί δ συγγραφεύς δικαίως 
λέγει έν τώ βραχεί αύτοΰ προλόγω. "Έν τφ 
δόγματι τούτο» (τω περί Προνοίας) ένυπάρχει 
σημεΐόν τι τών καιρών, ο συμφέρει μή παριδεΐν, 
καί πρδς τούτο ίδί·' ς έπικαλούμεθα τήν προσοχήν 
τοΰ τήν πραγματείαν ταύτην άναγινώσκοντος.”

Προτάσσεται τής μεταφράσεως Πρόλογος τοΰ 
μεταφραστού έξ 22 σελίδων, έν ω ό κ. Βαλέττας 
μετά τής συνήθους αύτοΰ έμβριθείας έκθέτει τά 
κατά τον Σωκράτην, δν Αποκαλεΐ πάνυ δικαίως 
"ιεραπόστολον έργον τελοΰντα φιλοσόφου”.

“Επεται ή κυρίως πραγματεία, διηρημένη είς 
9 κεφάλαια, τά έξης· Εισαγωγή. — Ή θεολογία 
τού Σωκράτους. — Αρχή τής ανθρωπομορφικής 
Αναλογίας. — Ή θεία Πρόνοια καί ή Μαντική. 
— Περί τής λέξεως Πρόνοια. — Σύνοψις τής 
ιστορίας τής περί Πρόνοιας διδασκαλίας. — 
’Αληθής εύσέβεια. Πολιτική αρετή. — Τό Δαι
μόνιου. — Κρίσεις περί Πλάτωνος καί Ξενο- 
φώντος.

Έν τέλει δέ τοΰ βιβλίου. παρατίθενται ώς 
παράρτημα κεφάλαιά τινα έκ τών τεσσάρων 
Βιβλίων τών ’Απομνημονευμάτων τοΰ Ξενοφών- 
τος.

^,Όμολογοΰμεν βτι άναγνώσαντες τδ βιβλίον 
μεγάλως έθέλχθημεν, άν καί έκ τών προτέρων 
περί τούτου εΐμεθα πεπεισμένοι, ίδόντες τίνος 
τδ σύγγραμα. τίνος ή μετάφρασις καί περί τίνος 
έπραγματεύετο. Ού μόνον ό σεβαστός φίλος κ. 
Βαλέττας αρίστην έποιήσατο εκλογήν αλλά 
καί τήν μετάφρασιν έξετέλεσε μεθ’ δλης τής 
γλωσσικής Ακρίβειας, ής αύτδς μετ’ ολίγων έκ 
τών παρ’ ήμΐν λογιών έχει τδ μυστικόν.

Διήγησις τών περί τήν έν Τεργέστη Ελλη
νικήν κοινότητα σπουδαιότερων συμβάντων Απδ 
τής συστάσεως αύτής μέχρι τών καθ’ ήμάς χρό
νων. Έν Τεργέστη.

Ούτως έπιγράφεται πραγματεία κομψότατα 
έν έλληνική καί ιταλική γλώσση έν Τεργέστη 

έκδοθεΐσα, έν ή συντόμω ς έκτίθεται ή ιστορία 
τής έν Τεργέστη έλληνικής παροικίας. Μετε- 
χειρίσθημεν τήν λέξιν συντόμως, διότι τούτο 
θέωροΰμεν τδ μόνον ελαττωματικόν μέρος τής 
διατριβής. Είναι ύπέρ τδ δέον σύντομος. Πολ
λάκις έσκέφθημεν βτι ή συγγραφή ιστορίας τών 
έν τώ εξωτερικό» έλληνικών κοινοτήτων ήθελε 
τά μάλιστα ενδιαφέρει τον Ελληνισμόν έν γένει 
καί ιδίως τούς περί τήν ιστορίαν τής Ελλάδος 
καταγινομένους· άλλ’ ή τοιαύτη συγγραφή πολλάς 
έχει τάς δυσκολίας, διό καί λίαν αξιέπαινοι 
ήσαν οί έν έτει 1882 τά τής έν Τεργέστη 
έλληνικής κοινότητος διέποντες · άποφασίσαντες 
καί έκτελέσαντες τδ έργον τούτο. Ιδίως ένοιέ- 
φερεν ήμάς το πρώτον κεφάλαιον. πραγματευό
μενο·» περί τών πρώτων έν Τεργέστη Ελλήνων, 
τών άπό τού έτους 1 734 έν τή έμπορική εκείνη 
τής Αύστρίας πόλει έγκαταστάντων. Έκ τοΰ 
κεφαλαίου τούτου μανθάνομεν δτι ό πρώτος έν 
Τεργέστη άποικήσας "Ελλην ήτο ό Ζακύνθιος 
Ιωάννης Μαΐνάτης, δστις μετήρχετο τό έμπόριον 

τής ξυλείας. “Εν άλλφ κεφαλαίο» εΰρηται ή 
ιστορία τοΰ έν Τεργέστη ορθοδόξου Ελληνικού 
Ναού· άλλ ένταύθα ήπορήσαμεν μή εύρόντες καί 
έν έκτάσει τήν ιστορίαν τής Ελληνικής σχολής, 
έν η. ώς γνωστόν, πλεΐστοι όσοι έδίοαξαν σοφοί 
διδάσκαλοι τού γένους ήμών. Ί ών κληροδοτη
μάτων ό ΙΙίναξ δεικνύει ήμΐν τούς Από τοΰ 1782 
μέχρι τού 1881 τήν έλληνικήν τής Τεργέστης 
κοινότητα διά χρηματικών προσφορών εύεργητή- 
σαντας. Συγχαίρομε·» από καρδίας τή έν Τερ
γέστη έλλην. κοινότητι. ήτις κατήρξατο τού καλού 
παραδείγματος τού συγγράψαι τήν ιστορίαν αύτής, 
καί εύχόμεθα ΐνα καί αί λοιπαί έλλην. κοινό
τητες μιμηθώσι τδ καλόν παράδειγμα. Έν φ 
χαράττομεν τάς όλίγας ταύτας γραμμάς μανθά
νομεν δτι ό έν Πέστη τής Ούγγάρίας λόγιος 
Αρχιμανδρίτης ήμών κ. Γώγος συνέγραψεν ιστο
ρίαν τής έν Πέστη Έλλην. Κοινότητας. Ή 
ώθησις επομένως έδόθη· είς τδ εύγενές τούτο 
στάδιο·» ας κατέλθωσι νΰν καί άλλοι.

Ιερψιχόρη, ήτοι Συλλογή χορικών ασμά
των ύπό ’Αν. Ν. Μ άλτου, καθηγητοΰ. 1884. 
Τεύχος Α’. Βιβλίον χρησιμώτατον διά τούς έν 
τοΐς σχολείοις φοιτώντας, διότι έν αύτώ ού μόνον 
αι προκαταρκτικά! τής (οδικής γνώσεις περι
έχοντας σαφώς εκτεθειμένοι, αλλά καί 87 
μονόφωνα και δίφωνα άσματα με τήν μουσικήν 
καί τδ κείμενον αύτών. Τά μάλιστα Αξιέπαινος 
είναι δ κ. ’Αν. Μάλτος έκδούς τήν συλλογήν 
ταύτην, ήτις είναι Αληθής πλουτισμός τής πτωχής 
κατά τούτο, ώς μή ωφειλε, φιλολογίας ήμών. 
’Επειδή δέ έν τώ τίτλιυ άναφέρεται τδ βιβλίον 
τούτο ώς Λ', τεύχος, δικαιούμεθα νά έλπίσωμεν 
δτι θ’ ακολουθήσωσι καί άλλα τεύχη, καί εύχό- 
μεθα τούτο συντόμως νά πραγματοποιηθή. Καλόν 
νομίζομε·» νά είσαχθή καί είς τά σχολεία τής 
έλευθέρας Ελλάδος ή άρίστη αΰτη καί εύμέθοδος 
Συλλογή.

Ημερολόγιον τής ’Ανατολής τού έτους 
1884 ύπδ Α. Παλαιολόγου. Έν Κωνσταντινου- 
πόλει. 0 φιλόπονος κ. Παλαιολόγος ού παύεται 
τον καλόν Αγωνιζόμενος τών γραμμάτων Αγώνα. 
Καί εφέτος πάλιν έξέδωκε τδ τρίτον τδ γνωστόν 
αυτού Ημερολόγιον τής Ανατολής, δπερ 
ούσιώδη προσφέρει ύπηρεσίαν, διότι ού’ μόνον 
μετά πολλής ακρίβειας είναι συντεταγμένον, περι- 
έχον πολλάς λίαν ένδιαφερούσας πληροφορίας, 
άλλά καί σπουδαία περιέχει άρθρα καί οιατριβάς, 
γεγραμμένας ύπδ λογιών γνωστών ήδη τώ Πα
νελλήνιο». Τοΰ έκ 350 σελίδων εις 8Μ βιβλίου 
προτάσσεται έφέτος έπιτυχεστάτη είκών τοΰ 11α- 
τριάρχου Ιεροσολύμων Νικοδήμου Α’.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Εσχάτως έφονεύθη έν θομσώνος Ακρα τής 
επαρχίας Νέας Ίερσέης τής ’Αμερικής ύπδ 
έκρήξεως τοΰ πυριτιδοποιείου ό ιδιοκτήτης αύτοΰ 
Lammot du Pout, δστις άφησε περιουσίαν άνερ- 
χομένην είς 2 >/2 έκοτομμύρια λιρών στερλινών. 
Έν τώ κριμαϊκώ πολέμιο ή ρωσσική κυβέρνησις 
είχεν * έλλειψιν πυρίτιδος · άπετάνθη επομένως 
πρός τόν ρηθέντα Lammot, δστις μέ κίνδυνον 
τής ζωής του προφανή έπεχείρησε να μετακόμιση 
φορεΐον πυρίτιδος είς Σεβαστούπολιν διά μέσου 
τών πολιορκούντων τήν πόλιν ταύτην αγγλο- 
γαλλικών στόλων. Ίο φορτίον τούτο τώ έπλη- 
ρώθη παρά τής ρωσσικής κυβερνήσεως με 600 
χιλιάδας λιρών. Καί έν τώ άμερικανικώ πολέμιο 
δ ριψοκίνδυνος άνήρ έπεχείρησε τοιαΰτα τολμή
ματα, τά όποια έπλήρωσαν διά πολλών χρη
μάτων τά ήδη αρκούντως πεπληρωμένα χρημα
τοκιβώτια αύτοΰ.

Εκλογή δημάρχου. Έν τή κωμοπόλει 
θόρυχιλ τής ’Αγγλίας έπρόκειτο νά γείνη ή 
έκλογή δημάρχου. Δύο ήσαν τά συναγωνιζόμενα 
κόμματα, Αμφότερα ίσοπαλή καί πεισματωδώς 
τήν Αρχήν έκζητούντα. · >ί εκλογείς ήσαν συνηγ- 
μένοι άλλ’ έπί τριάκοντα δλας ώρας ούδέν 
έπήρχετο Αποτέλεσμα, διότι πάντοτε ύπήρχεν 
ίσοψηφία. Είς τών έκλογέων ήναγκάσθη νά 
έξέλθη έπί μίαν στιγμήν τής αιθούσης- ταύτης 
τής στιγμής έπωφελήθησαν οί Αντίπαλοι, δπως 
τοποθετηθώσι παρά τήν θύραν καί έμποδίσωσι 
τήν είσοδον άλλά τδν φίλου της είσερχόμενον 
ή εναντία μερίς ήθέλησε νά προστατεύση, καί 
ώς έκ τούτου έπήλθε σύγκρουσις αιματηρά. 
Νέα έγένετο έκλογή — πάλιν ίσοψηφία. Τέλος 
εύτυχής τις σύμπτωσις ήθέλησε ν’ άσθενήση 
αίφνης ή σύζυγος ενός τών δημοτικών αρχόντων 
ούτος ήναγκάσθη νά έπιστρέψη είς τήν οικίαν 
παρά τή βαρέως άσθενούση συζύγιυ — καί τότε 
μόλις, μετά αγώνα 36 όλων ώρών, κατωρθώθη 
ή έκλογή καί ή κωμόπολις είχε τον δήμαρ
χόν της.

Ή αύτοκράτειρα Μαρία’Άννα τής Αύ
στρίας. Η έσχάτως έν Πράγη έν προοεβηκυία 
ήλικια άποθανούσα αύτοκράτειρα τής Ιύστρίας, 
χήρα τοΰ άλλοτε αύτοκράτορος Φερδινάνδου, 
άφησε μεγάλην περιουσίαν. Διά τής ιδιοχείρου 
αυτής διαθήκης άφίνει γενικόν της κληρονόμον 
τδν πριρην βασιλέα τής Νεαπόλεως Φραγκίσκον. 
Έκ τών βιβλίων έξάγεται δτι ή κληρονομιά αΰτη 
ανέρχεται είς τδ ποσδν 12 έκατομμυρίων φιορι- 
νίων. Ααμπρδν κτήμα έν Γαλλιάρη τής ’Ιταλίας 
κληρονομεί ό Ανεψιός της αρχιδοϋξ ’Αλβέρτος, 
ω εντέλλεται νά πληρώση καί τά διάφορα κλη
ροδοτήματα είς έκκλησίας, είς μονάς καί είς 
υπηρέτας. Γά πλουσιώτατα κοσμήματα τής 
άποθανούσης περιέρχονται εις τον νΰν αύτοκρά- 
τορα τής Αύστρίας- τών κοσμημάτων τούτων τά 
μεν είναι αύστριακά, άνήκοντα είς τήν έκάστοτε 
αυ ιοκρατειραν, τά δε ιταλικά, τά όποια έλαβεν 
«ύτή, ώς ίταλίς ήγεμονόπαις, κατά τδν γάμον 
της., Μεταξύ τών κειμηλίων τούτων ύπάρχουσι 
σκευή χρυσά και Αργυρά λαμπράς ιταλικής έργα- 
σιας. Η άποθανούσα αύτοκράτειρα, ής ό βίος 
υπήρξε σειρά Αγαθοεργιών, ήτο Αδελφή τού βασι- 
λεως της Σαρδηνίας Καρόλου ’Αλβέρτου καί 
θεία ώς έκ τούτου τοΰ πρώτου τής Ιταλία; 
βασιλέως Βίκτωρος ’Εμμανουήλ.

Έν τή Γαλλική ’Ακαδημία τών Έπιστημών 
ό έζ Παρισίων Ιατρός Deltiui, άνεζοίνωσε τάς 
Ακολούθους παρατηρήσεις περί νέας τινδς με
θόδου έναντίον τής διφθερίτιδας. "Ώς γνωστόν 
είς τήν διφθερίτιδα σχηματίζεται έξίδρωμά τι, 
αι ουτω καλούμεναι ψευδόμεμβράναι, αΐτινες 
καλύπτουσι τάς Ατροφόρους όδούς, φθάνουσαι 
πολλάκις καί μέχρι τών βρογχίων. Ή Ιατρός 
Delthil παρετήρησεν δτι διά τής έπαφής 
Ατμών ύγροπίσσης καί έλαίου τερεβινθίνης αί 
ψευδομεμβράναι διελύθησαν είς στιγμάς τινας, 
καί ύπεστήριξε τήν παρατήρησιν ταύτην επειδή 
έσωσε έγκαταλειφθέντα παιδία πάσχοντα έκ 
διφθερίτιδας. ’Αναφλέγει — αύτδς ούτος μετά 
τήν τραχειοτομίαν — πλησίον τής κλίνης τοΰ 
Ασθενούς μίγμα ύγροπίσσης καί τερεβενθίνης· 
το οωμάτιον πληροϋται παραχρήμα Ατμών πυ
κνών και μελανών, ούτως ώστε οί έν τώ δω
μάτιο» ευρισκόμενοι μόλις καθίστανται ορατοί, 
άνευ δμως έπαισθητής ένοχλήσεως. Τδ παιδίον 
άναπνέων ίσχυρώς καί εύκόλως τδν βαλσαμώδη 
τούτον Αέρα ζωογονείται καθ’ υπερβολήν πά- 
ραυτα αι ψευδομεμβράναι διαλύονται, άποχρέμ- 
τονται, και συλλεγόμεναι εις ποτήριον διαλύονται 
όλοτελώς. Συγχρόνως ό Delthil έξακολουθεΐ 
ν’ αποπλύνη τόν λάρυγγα τοΰ παιδδς διά πίσσης 
λιθανθράκων καί ασβεστίου ύδατος. Έν δια- 
στήματι 2—3 ήμερών τό παιδίον θεραπεύεται 
καθ ολοκληρίαν. Οί δέ καπνισμοί χρησιμεύουσιν 
ένταύτώ καί ώς μέσον Απολυμαντικόν.” ΈΑν 
ή έπιτυχία τού μέσου τούτου βεβαιωθή, δπως 
ένταύθα παρουσιάζεται, τότε ή πάσχουσα άν- 
θρωπότης δικαίως θά εύγνωμονή τδν Dr. Del- 
TUIL ώς μέγιστον εύεργέτην.

3i J'-*.*-'·'.

Αίνιγμα 197.
Άκροοτιχίς.

I ά πεντε, φίλε, γράμματα, απερ μέ συγκροτοΰσιν, 
Χίλια οιάκόσια εξ όμοΰ ελληνιστί άριθμούσιν· 
Ιο πρώτον είναι αρχικόν "Ελληνος βασιλέως 

’Αδελφοφονευθέντος. φευ! ... καί Αδελφού φο- 
νέως.

Ιδ δεύτερον θεάς τίνος Αρχαίας, θαλασσίας, 
Ης άνθος τ’ ονομα μορφοΐ έξοχου ευωδίας. 
I δ τρίτον είναι αρχικόν έτέρου βασιλέως, 
Ον τής Μεδούσης έτρεψεν ή κεφαλή σπουδαίως. 

Τδ τέταρτον, τού έχοντος ήμίθεον πατέρα, 
Καί νυμφευθέντος δι’ Αμοιβήν τήν έαυτοΰ μη

τέρα.
Ιό πέμπτον, σώμα έχοντος μεγέθους θαυμάσιου, 
Καί δν οί μύθοι λέγουσιν έγγονον τοΰ Ήλιου. 
ΚΑγώ τάς κορυφάς τιμώ κλεινών τινων ορέων, 
Προστάτις ούσα ποιητών καί εύαισθήτων νέων.

Ίω. Τυπ. Λασζαράτος, έν Ληξουρίφ.

Αίνιγμα 198.

Λίθος πολύτιμος ειμί, γνωστός σχεδόν τοΐς πασι · 
Αν μ’ ΐδης πλήν Ακέφαλον, πολύ θέλεις θαυ

μάσει ·
Πολλάκις ποικιλόμορφον. πολυειδή θά μ’ εΰρης· 
1 ον θανατόν σου προξενώ, τούτο καλώς ήξεύρεις. 
Υπερασπίζω τήν ζωήν πολεμιστών Ανδρείων, 

Νήσος υπάρχω καί λιμήν, πόλις τε καί χωρίον. 
θά μ’ εΰρης, λύτα φίλτατε, Αρκεί νά μέ ζη- 

Φϊή-
Προς ευκολίαν σου λοιπόν εις τρία νά χωρίσης 

Ίσομερή τδ δλον μου· λαμβάνων κάθε μέλος, 
’Άνθη θά μ’ έχης έν Αρχή, δύναμιν είς τδ τέλος.

Αίκ. Π. Βααιλειάδου, έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 199.

Φύσει είμαι τρομερός
•Κΐ Αγριότητα έμφαίνω,

Είς τούς ταύρους φοβερός
Ποιητάς δμως ευφραίνω·

"Αν δέ μ’ άποκεφαλίσης
Ή αύτή θά μείνη κλίσις.

Αλλην έννοιαν λαμβάνω
Κ’ ευεργετικός τυγχάνω.

’Αγαθών είμί δοτήρ
Ιής δ’ Εύρώπης ό σωτήρ.

Ν. Δά [*ζας, έν Τυρνάίφ.

ΙΙρόβλημα 200.

Δύο έν ’Αθήναις, στοιχηματίσαντες νά περι- 
έλθωσι τήν γήν, άνεχώρησαν τήν 1 Ιουνίου 
λαβόντες έκαστος Αντίθετον όδόν· έπέστρεψαν 
δέ ό μέν τήν 9 Σεπτεμβρίου, ό δέ τήν 11 τοΰ 
ίδιου μηνδς περί τήν μεσημβρίαν. Ζητείται 
πόσας ημέρας έδαπάνησεν έκαστος καί τίς τού
των έφθασε πρώτος. .

Ία». Κ. Γρουμπός, έν Γαλαζίφ.

Πρόβλημα 201.

* 0 **οί ά*α*ή* *έ* ώ*α, *α*ή* *έ δ*α 
έ*ου*ι*.

(Έλλεί πούσι τά σύμφωνα πρός συμπλήρωσιν.) 
Νικ. Κ. Παπαδόπουλος, έν ’Οίησσώ.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 192.

ΛΕΞΙΚΟΝ — ΛΕΞΙΣ.
Αινίγματος 193. 
ΧΑΡΑ ---- ΑΡΑ.

Αινίγματος 194.
ΘΡΟΝΟΣ — ΚΡΟΝΟΣ — ΟΝΟΣ.
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Προλβήματος 195.
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196.Προβλήματος

Δ η ρ ό ς Ξηρός
Κηρός Π η ρ ό ς
Λήρος Τ η ρ ό ς
Μ η ρ ό ς Χήρος
Ν η ρ ό ς Ψη ρ ό ς.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 1 13 καί 15 27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκα·. 32 = ρούβλια 1β). 

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνιζ. SO.

To έτος τού Εσπέρου άρχεται τή 113 Μαΐου.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑΙ- ζ. Κλεάνθης |. Ζάν,ος. Ι1Ε1ΡΑ1ΕΤΣ · κ. Άλές. Ν. Μελετόπουλος. 
ΚΕΡΚΤΡΑ· ζ. Νικ. Σ. Μπάζας. ΖΑΚΤΝΘΟΣ- κ. Ν. [Ιαππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ- 
κ. Νικ. Γ'εωργιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ - ζ. Πέτρος Μ. Γζεντιλίνης. ΠΑ- 
ΤΡΛ1- ζ. Παυσανίας Χοϊδάί. ΣΤΙΌΣ ■ κ. Ν’. Σβζκελίων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ και ή λοιπή ΑΙΓΤΗΤΌΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιόλιοπω- 
λείον "Ό Φοΐνις” έν ‘Αλεξάνδρειά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΤΗΟΛΙΣ- ζ. ’Ιωάννης Παπάδης, οιδλιοπώλης. ΦΙΛΙΠ- 
Π0ΤΠ0Α1Σ- ζ. Γεώργιος Τσούνταί, ιατρός. SMTPNH- κκ. Δεζίπρης και 
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - κ. Σ. Γράσσος, ίιόλιοπώλης. ΑΔΡΙΑ- 
Ν0Τ11ΟΛΙΣ- ζ. Κωνστ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ- ζ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ. 
Λ. Τ. Κούζης καί Σ’ ΜΤΤΙΛΗΝΗ- ζ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ- 
Αίδεσ. Άνανίας ’Αλεςανδρίδης. ΣΑΜΟΣ- ζ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής 
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ- ζ. Χο. Χοιστοοόρου. ΑΜΙΣΟΣ- κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- ζ. Άπ. Ξενουοάκης. ΡΟΔΟΣ- ζ. Μ, Μαλλιαράκης. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ· ζ. Γ. Β. Λάππας. ΤΕΝΕΔΟΣ- ζ. Κ. Κωνσταντινίδης. ΛΕΤΚΩΣ1Α 
καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου- κ. Π. Δ. Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ- κ. Ιωάννη; ΓΙιερίδης.

ΒΟΓΚΟΓΡΕΣΤΙΟΝ■ κ. ’Αριστόδημος Α. Βοακώφ. ΙΒΡΑΙΛΑ- ζ. 'Ιωάννης 
Α. Βοσκώ-ς. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ · ζ. Τηλέμ.'Παπάξογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ. 
ΠΙΚΕΤΟΝ. ΚΑΡΑΚΛΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ- ζ. Νικόλαος Καοαίίας. ΚΑΛΑΦΑ- 
Τ1ΟΝ- ζ. Νιζ. Κουζλέλης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ- ζ. Κύ'Ιυμ. ΓΙεταλάς. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · 
ζ. Άχιλλεύς Α. Βοσζώφ.

ΠΕΤΡΟΤΙΙΟΛΙΣ- ·/.. Ιάκωβος Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. 1. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ- κ.Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΓΓΑΝΙΟΝ’ ζ. Δημ. Δ. Άλεςόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒ1ΟΝ- ζ. Στέιρ.Λοίέρδος. ΓΕΙΣΚ- κ. Π. Α. Άςιώτης. ΜΚΟΛΑΙΕΦ· 
κ. Θεόδωρος Λυζιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΛΝΣΚΛ- κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. 1ΣΜΑ - 
ΗΛΙΟΝ- κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟ15ΙΟΝ- ζ. Καρβούνης. ΙΙΟΤΙΟΝ · 
ζ. Περιζλής Ν’. Κομηλιάδης. ΑΙΚΑΤΕΡ1ΝΟΣΛΑΒ ■ ζ. Κ. Α. ΓΙαλαιολόγος.

ΙΙΛΡΙΣΙΟΙ· ζ. Θεμιστοκλής ΓΙετροκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ζ. II. Έζιντζόγ/.ου.
ΑΟΝΔΙΝΟΝ’· κ. Σ. ΙΙαπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ' ζ. Γ. θ. Σζρινής. 
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚ1ΟΝ Βουλγαοίας- κ. Σταϋοος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. II. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ.’ίωάν. Κ. Σταυρίδης. 
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ- ζ Δημ. Ν. Μπότασης. γε-.ικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δεν έσυατήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, 
οι βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί επί προκαταβολή τής 
ετήσιας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' ευθείαν εις την διεύθυνσιν 
(Eksteb-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε εις τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεις του'Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Γό φύλ
λο ν ά π ο σ τ έ λ λ ε τ α ι ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η Δ1ΕΪΘΥΝΣ1Σ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ. Eksteb-Stbasse No. 19. Leipzig.

Die

Collection Spemann
beabiiefitigt, ben Jllagen uber ben ΓρπφιυοΓΠίά) bol)eit %lreii ber beutfefien 2*iid)cr abjus 
helfen. T-ie Dlnlage eincr eigenen „i>anb· unb .fiauabibliotbci" ift nun ηίφί mefjr ein 
'llorrecfjt n)of)(i)iibcnbcr Scute, fonbern Jebcm tnogl’*- tcni1 6ct 'Nctto<‘JJrci« be4 Sanbei ift 

gcBunben cine JlSarft
— 1 jjrc. 35. GW. = 60 jlr. b. 88., franco per ’Jloft 2>λ 1. 25. 

Reiter 25anb ift eingcln ftauffirtj.
Slbonncnttn erfjalten ηοφ befonbere Sergiinftigungcn.

'Bisber erfftienen: . .
Sanb 1. grantoiS, "ouife bon, BbMnbonie $oltunber. 3u Silent bee ®onard;en. Srjablnngeu, nttt 

leitung non jolcpb Biirftgitcr.
,, 2. Anintmnann, Sari, Set Cberbof. ntit Sinieitung non Sttnn srouning.
„ 3. be Beruantc8==aanebra, ®iquel, TOoraliffte 'Jlonellen, itberieBt non H. b. Stiller unb Sr. Slotter, tntt 

liinieitung non £ito non ueirner. _
4. Siernaetb, 3. 6br., ®ie .-bang ober bie Stbiiibtiitbigen auf bent Stianbe tn bet 9lotb(ee, mtt ®tn» 

tettung non Seintitb Silver. _„ 5. Seder, Mugiift, anf SBalbioegen, mtt iiinteifung bon 3ofeob flurfAner.
„ e. Wogoi, StitotaO, Kuffifcfte OlooeHcu, mit (iinleiiung non griebriO) Sobenftebt.
„ 7. 3nngban«, Sogbic, ®te iSrbnt miner SBillen, mit teinleitung non 3ofcsb Burfd)iter.

8. Se Sage, 1Ί. ill., Set bintenbe Seufet, mit Binteitung bon S. i'otbciifcn. .
„ 9. Stntini, Snbui. sitbint b„ $ie Stronenrodcbtet, mit (ilnleitung non 3ob- Stberr.
„ 10. 11. Soiling, Sbrogbil, iHeiie urn bie 'Pariier SUelt.
„ 12. fiomeri Cbnffce, uberiegt non 3ob. $cinr. Soft, mit (Jinlettung non Sotob mabtb.
„ 13. itbiiding, Venin, (itioag auf bem Wemtlien, mit Einleitung bon 3ofepb sliirftbner.
„ 14. Sibrnfon, Sjornfijernc, Ser tBrautmarid) unb anbere (Stjitbtungen. Becrfe&t unb eittgelettn oon 

irbmnnb sobebanj. ™ . „ , .„ 16. SilbrrfKiii Sugnft, j.O<bhinb«geid>id>ten. iilit Ginteituna bon 3ofc»b Murftbncr.
„ io. 17, i’ooucr, Senimorc, Ser Srano, eine nenetianifdie ®e)and)te, liberfeBt bon ©elcnc vobtban, mit 

(Simeitung non Vubmig 'procirtiotbt.
„ 18. 'Ulatterb, Sbomab i'ebeit, brratWgegeben unb eingeleitet oon fiemri® Sunlirr.

19. Arning, SSafbington, Sue illbambra, mit Sinieiiung non bubtoig 'liroefcbotbt.
„ 20. Srtiiucr unb (Soctbc, '-Briefmecbiel, 1- Sonb mit (iinleitung non Ji. sofberger.
„ 21. Slujennrubcr, Viibmig, Seibrain unb Salbroeg. Wit (Hnleituna von 3ofcpb Siir(iner, 
. 22. ©aufl, SHilielnt, llitWenftein. Wit Ginteitung non 3uliuS ftlaibet.
„ 23. Wancini, fflrajia 'Picrnntoni. Ptibia. Seutftf) non i«ltne Sobeban. Wit Emleif. non ijanni) i'enmlb. 
„ 24. XButm, 28.. Sab ffiafier alS ©auSfreunb tn gefunbett unb tranten Sagen.

26. (iuget, 3. 3., ©err Sorenj Start. Wit Sinleitung oon Sofcpb Siirffflncr.
„ 26. Sibitler unb i'ioetbe, Sriefroettifel. II. tBanb mit Sinleitung oon :H. Sorbergtr. 

Sanb 27. agjmib, Wotlmitinn, Sie Siieienbadier. Wit (Sinleitung non 3. StiirfUner.
„ 28 anoerirn, ©. (>., Ser amprobiiatir. Jteu tiberiegt unb eingeleitet oon (?. Pobebanj.

2l>. 'Boe, Gbaat, I’lllnn, Seltjame ®ejd)idnen. Ueberiept unb eingeleitet non si. SRHrenbcrg.
„ 30. silnrcon, Sebro 21. be, Wanuel Senegas. UeberfeBt unb eingeleitet non R. (rgiienbarbt.

si. ®ad>ter, Ci tor, Sebmgericiite unb ©ejenprojefie in SeuiMlanb.
„ 32. 33. Buluter, (?. V. liuaen iilrant. ueberfejt bon g. Slotter, eingeleitet oon 8. llrocMfOlbt.
„ 34. Ironer, fifoiaS, gritjofSiage. UeberjeSt unb eingeleitet oon g. Sobebanj.

so. Wbllbnufe’ii, Salbnin, Ser Seu^tturm non Witbigan.
„ sc. Seber, ilort 3n(iuS, Semotritos ober binterlafiene 'JJapiere eineS tatpenben'Sbiloiopiien. SuSgenmljlt 

unb eingeleitet oon ‘Jtaul Wort?.
37. Siing, ffllor, Srauenpetjen. Wit (Sinleitung bon 3oiepb Surftlincr.

,. 38. gicniflen, inbioig, Umroege jum ®liid. Wit (Sinleitung oon ©anS 3'eoler.
„ 3u. si η b. Gibe, Viineburger ««eWiichten. Wit ginleitutig oon ©ertnann 2lllmcr>’.

40. fficildti, 3. g., SeutftblanbS Sebrjatire. 1. IBanb.
,.4i. gibitltei, «., Wainelo. Sultur-biitoriMe Wonellen ous Wlttel-ffronlrn.

Wit biefem Sititbe beginnt einc ncue Serie, ouS 20 Siinben beftchenb, beren leijter ini Sbonncment 
„ 42. ®οοοΙ,!'«ίΙίοΙΓ|ΐθ11£Ν. 'llitoiiterifcfte Beute. lleberiest oon JuliuS Meitner.

11m bie gro&en (Snifter oiler Slationen mbglitbft itfinell in ber Collection Spentann bertreteit ju feficn, loerben 
bie beften freraoen 'Huioren alS „Slu«tanbiftfic .filaffiter" aufgenontmen, unb eS eritt,eineii neben ber taufenben

bie «rieibififie unb (Hiimifilic i'itteratur (beginnt mit larfhW), 
bie gngliftiie Sitterotut (beginnt mit Wilton, $as nerlorene l-arabtcS). 
bie BranjBfifibc viitcrcitur (beginnt mit »lgufieau, ffletennhnfle).
bie 3talicniitbe unb Sponiftbe bitterotur (beginnt mu «etrarca. ©ebitfite),

in muiteebaften llebertragiiiigen unb mit fadigemajen, baS ®anje fiarmoniM oerbinbenben (Einleitungen. — 
(S3 nterben flbonnements auf bie ganje Solge aublanbiffilaffiter

unb auf bie elttjelneit ilittcratiircn apart

ie uno .£'e£enprojeffe in Eeuiitplaiib. 
ι. Ueberfest mtn 5. Slotter, einc

erOIfnet uni> bantit ionjotjl ben ffiiiniiien bet itiebhabec al let. rate ein jet net Sitteraturen entfprodjen.
Saab 101. {«Rent. Sitt.) (Cornelius taeitu»' UScrte. I. ©ermania, SHgricota. lie Dirtmer. Blit einer ®nteit. 

unb nacfi bet UebetfeBung non Silt). Bbttiifiet. „ ...
lbl. (®ngt- Vitt.) Coin Wilton, Tas oerlorene «torobie*. Ueberfebt non gnebr. 2Bt(6. gaifiana. Wit 

einet (Sinleitung non ilubitiig Btoefdiolbt
„ 201. ©tanjiif. Silt.) 3. 3. MoufleauO SJerte I. Seleiurtttiffc. UebcrleBt non 3- ®- fctiifingcr, emgrlettet 

non i'ri'fefiot Dr. Stepban ‘Dorn.
251. Otaiien. Sitt.) SranccSto BctrarcaS Scbitfite I- Sonette tinb Canjonen anf ba« Men bet Soitna 

Saitra. 'Λαφ bet lleOerfetjunq non Sort gilrftet, einfleteitet von subtoig ffleiger.
tinb in alien 10u<f)t>anblungen beb 3n-- unb «uilanbeS jut ΒιιΓιφΙ nortatbiq unb Htmen bort int «Ibonnement 
ober eiiittin beuraen toerben.■BJie ritbtio bet fflebante mar. bem beutieft teienben Bublitum Out iibcrfente fipon nuJgeftottrte, (irbunbtnc 
Muigaben ber auSISnbiftftcn fttaiiiter jum 'JSreife non nur 1 Blarl pet fflanb ju liefern, gebt barauo Senior, 
bob non lacitui' ffietten Sanb 1 iojott rlne Itorte jtoelte Stuflaoe 
gebrudt aerben mubte.

TO ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ TOT ΕΣΠΕΡΟΓ.
Έκαστον τών κομψών τούτων καί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

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

’Επειδή κατά τά δύο πρώτα έτη τινές τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι τύ τίμημα τών παραγγελθέντων περικαλυμ
μάτων, καί ώς εκ τούτου προέκυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τδ γενικόν μέτρον νά μή άποστελλη τοΰ λοιπού έπ’ ούδεμια προ'φάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αυτού.

Συντάκτης- Δρ. 1. Ι1ΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TEB-8TB. 19.

Χαρτοπωλεϊον Β. ΣΙΓΙΣΜ0ΪΝΔ0Τ έν Βερολίνφ, Φραγζαφόρτη καί Λειψία. — Τύποις- Γ. ΔΡΟΓΓΟΤΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


