
Εχώ'Λται 
τί 1/13 καί 15/27 

έκαστου μηνός.

Τιμή ίτι,σία Φράγκ. 40.
Κ^ΟΛληρωμένη Μάρκ. 32. Αρ. 75.

tig χοΐβόν. ‘Ρούβλ. 16.
Ετος Δ'. ^5- Εν ΛΕΙΨΙΑι τη 113 ’Ιουνίου 1884

ΑΙ ΘΕΡΜΟΤΤΥΛΑΙ.



34 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 75. I 13 ’Ιουνίου 1884. Άρ. 75. I 13 ’Ιουνίου 1884.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Τό ffrr-ΐ'ύΐ' τώ>· Οίριιοπί’λώΓ. — 'Απόσπασμα ΐχ τών πίρηβήσιων τοϊ· ΠνΟα- 
γύρα (συνέχεια). — Τιΐ'ά πιρΐ λουτρών. — Ή ΙΐοριΓηλία. — Κι·πριαχ«ΐ άρχαιύτητ;^ 
(τέλος). —'Τό βόρειοί' 'Αχροπήριοι·. — Ό Ξίρξι,ί Χατά τί,ν ΐν ΣαλαμΤπ μάχην. — 
Ό καπετάν Γιάννης. άιήγημα (τέλος). — 'Επίγραμμα είβ Γ. Ζαρίφιμ·. — Τόι φι/.ίλ-

ληνι Γλάό'ιίτωνι ΐπί τή γενιΙΙλίω αύτοΰ έορτή. Ποίησις. — Τύ έν Βραΐλα Έλλ. Εχ- 
παιΛιντ ήριον. — Σοφία Κοξαλίδσχ);. — Περί λίσαν^. — Διάφορα. — Αινίγματα χαί 
).vOtig.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Αί Οερμο.τύλαι. —Ή ΚοριΤ>)λία. — Τό βόρειον ’Ακρωτήριο)·. — Ό Ξίρςι,.·.· 

κατά τή»· ε’τ Σαλαμΐΐ’ΐ μάχφ·. — Σοφία Κοίαλέδσκη. — Λώρον τΒ> Γλάόστωί’ΐ.

ΤΟ ΣΤΕΝΟΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ.

(Μετά είκόνος, δμα σελ. 33.)

ΠΙ τής μεσημβρινής παραλίας τοΰ Μα- 
λιακοΰ κόλπου και εις τους πρόποδας 
τής χιονοσκεπούς Οίτης εκτείνεται στενή 

δίοδος, δι’ ής το πάλαι διήρχετο ή φυσική όδδς 
ή έκ τών εύφορων τής Θεσσαλίας πεδιάδων προς 
τήν Φωκίδα και Βοιωτίαν άγουσα. 'Η δίοδος 
αυτή σχηματιζομένη έκ τών άποκρήμνων τής 
Οίτης βράχων και τής έλώδους ακτής τοΰ Μα- 
λιακοΰ κόλπου ήτο κατά τούς αρχαίους χρόνους 
τόσον στενή, ώστε κατά τον Ηρόδοτον (VII, 
177) μία και μόνη άμαξα ήδύνατο νά διελ&η 
δι’ αύτής. ' II ένέργεια όμως τών έκ τών δρέων 
καταρρεόντων ύδάτων, ένέργεια διηνεκής και 
μακροχρόνιος, μετέβαλε τήν στενωπόν ταύτην 
ούσιωδώς, ώστε σήμερον ομοιάζει μάλλον έλώδει 
πεδιάδι είς τήν θάλασσαν άποληγούση.

θέσις έπίκαιρος και σπουδαία υπήρξε κατά 
τους παναρχαίους χρόνους τό στενόν τοΰτο τών 
Θερμοπυλών σπουδαία έπίσης και κατόπιν, διότι 
διά τοΰ στενοΰ τούτου διήλθον δλα έκεΐνα τά 
στίφη, τά όποια είς τό διάστημα τών αιώνων 
είσέβαλλον είς τήν 'Ελληνικήν χερσόνησον. Δι’ 
αύτοΰ διήλθον οί γεωπόνοι Βοιωτοί, οίτινες 
εξήκοντα έτη μετά τήν άλωσιν τής Τροίας έκδι- 
ωχ&έντες έγκατέλιπον τάς εύφορους τής Θεσσα
λίας πεδιάδας, καί νέαν εύρον παρά τήν Κω- 
παΐδα λίμνην πατρίδα, ένθα μετέφερον τήν 
λατρείαν τών θεών αύτών καί τάς παραδόσεις 
των, καλέσαντες’τήν χώραν Βοιωτίαν. Οί Βοι
ωτοί ούτοι ήσαν φυλή άρχαιοτάτη, ής αί παρα
δόσεις έμφαίνουσι τήν στενήν σχέσιν, τήν συν- 
δέουσαν αύτούς πρός τούς τολμηρούς έκείνου; 
θαλασσοπόρους, οίτινες έν άρχαιοτάτοις χρόνοι; 
έκ Φοινίκης και Συρίας όρμώμενοι έπεσκέπτοντο 
τάς νήσους τής έλληνικής θαλάσσης καί άντήλ- 
λασσον τά προϊόντα τής βιομηχανίας των με 
τούς πλουσίους καρπούς τών Ελληνικών χωρών.

Διά τοΰ στενοΰ τών Θερμοπυλών διήλθον 
έπίσης καί τά στίφη τών ’Αχαιών καί Αίολέων, 
τά όποια διερχόμενα τήν θεσσαλικήν χώραν 
νέον έζήτουν πρός μεσημβρίαν τόπον έγκατα- 
στάσεως. Διά τών Θερμοπυλών διήλθον καί οί 
Καδμείοι, οί δπαδοί τοΰ Φοίνικος Κάδμου, οί
τινες κατά τήν μυθικήν παράδοσιν έζήτουν άνά 
τήν Ελλάδα τήν ύπό τοΰ Διός άρπαγεΐσαν Ευ
ρώπην καί εύρον νέαν πατρίδα είς τάς άκτάς 
τοΰ Παγασητικοΰ κόλπου, δθεν έκδιωχθέντες 
ύπό είσβαλόντων πολεμικών στιφών μετοίκησαν 
είς Βοιωτίαν καί άνήγειρον τάς Θήβας, τήν 
έπτάπυλον τοΰ Κάδμου πόλιν, ής αί παραδόσεις 
τρανώτατα άποδεικνύουσι τήν σχέσιν πρός τήν 
Φοινίκην και τήν Συρίαν.

Τέλος διήλθον διά τών Θερμοπυλών καί οί 
Δωριείς, οί πολεμικοί έκεΐνοι άνδρες, οίτινες 
λεηλατήσαντε; τήν Θεσσαλίαν καί έκδιώξαντες 
τούς φιλησύχου; κατοίκους κατεπλημμύρησαν 
τάς Έλληνικά; χώρας καί ιδίως τήν Πελοπόν
νησον.

Αί θερμοπύλαι ήσαν ή μόνη φυσική καί 
δυνατή είσοδος πρός τάς μεσημβρινά; τής Ελ
λάδος πεδιάδας· διό καί έκαλεΐτο παρά τών 
πέριξ οίκούντων λαών α ί Π ύ λ α ι. Οί λοιποί 
δέ "Ελληνες τάς ώνόμαζον θερμοπύλας ένεκα 
τών θερμών ύδάτων τών παρ’ αύτάς είς τήν 
θάλασσαν έκχυνομένων ('Ηρόδοτο; VII, 201). 

Τήν φυσικήν ταύτην καί σπουδαίαν τής 'Ελλά
δος πύλην έφρούρουν μετά προσοχής οί λαοί 
τής Ελλάδος, δπως παρακωλύσωσι τήν είς τήν 
έλλην. χερσόνησον εισβολήν έχθρικών στιφών. 
Τοΰτο δέ συνέβη ού μόνον έν έτει 480 πρ. Χρ. 
κατά τήν εισβολήν τών άγριων Περσών, άλλά 
καί κατά τό 279 πρ. Χρ. δτε είσήλασαν οί 
Γ αλάται.

"Οτι δέ ή στενή αυτή παραλία ήτο τό πάλαι 
ήδη γνωστή είς τούς τολμηρούς Φοίνικας δη- 
λοΰται ού μόνον έκ διαφόρων ύνομάτων τών 
πέριξ άκτών, ώς τοΰ δνόματος μικροΰ ρύακος 
Φοίνικος καλουμένου, άλλ’ ιδίως έκ τής έν
ταΰθα λατρείας τοΰ 'Ηρακλέους, τοΰ ήρωος τής 
Φοινίκης, ού τό όνομα εΐχε σχέσιν καί πρός τά 
θερμά τής χώρας υδατα. Ή παράδοσις λέγει 
δτι ό 'Ηρακλής άναβάς είς πυράν έπί τής κο
ρυφής τής Οίτης έκαυσε τά θνητά τοΰ σώματός 
του μέλη καί θεοποιηθείς άνήλθεν είς τόν"Ολυμ
πον έν μέσφ τών βροντών καί τών κεραυνών 
τοΰ πατρός αύτοΰ Διός. ΤΙ μυθική αδτη παρά- 
δοσις, ήν εύρίσκομεν καί είς Σάρδεις τής Λυ
δίας καί είς Τροίαν τής Φρυγίας καί εις άλλας 
χώρας τής 'Ελλάδος καί τής Ιταλικής χερσο
νήσου, εΐχε τό πρότυπον αύτής είς τάς πλούσιας 
τοΰ Εύφράτου πεδιάδας, ένθα ύπήρχεν ή παρά- 
δοσις τοΰ βασιλέως Σαρδαναπάλου τοΰ έν μέσω 
τών φλογών τοΰ ίδιου αύτοΰ μεγάρου κατα- 
στρεφομένου, καί δθεν μετεκομίσθη είς τάς 
άκτάς τή; .Μικράς ’Ασίας καί εί; τήν Ελλάδα.

Παρά τάς θερμοπύλας ύπήρχε καί άρχαΐον 
ιερόν τής Πυλαίας Δήμητρος, κέντρον τής άρ- 
χαιοτάτης έκείνη; ’Αμφικτυονίας, ήν πλησιό
χωροι λαοί εΐχον συστήσει περί το ιερόν τοΰτο 
καί ήν οί Δωριείς μετέφερον κατόπιν είς Δελ
φούς ('Ηρόδ. VII, 200). Πρότυπον συνασπισμού 
φιλησύχων καί ειρηνικών λαών κατά τής εισβο
λής πολεμικών φυλών, κέντρον προόδου ειρη
νικών άγροτών κατά τής όρμής άγριων πολε
μιστών.

Τό στενόν τών Θερμοπυλών έδόξασεν ιδίως 
ό ηρωικός τοΰ Λεωνίδα καί τών πιστών αύτοΰ 
Σπαρτιατών θάνατος έν έτει 480 πρ. Χρ., δτε 
αί μυριάδες τών Περσών είσέβαλον είς τήν 
Ελλάδα. Τις δέν γνωρίζει τήν ηρωικήν έκείνην 
Αντίστασιν τών ολίγων Ανδρείων; Τίς δέν συγ- 
κινεΐται άναγινώσκων τήν θαυμασίαν έξιστόρησιν 
τοΰ άνδραγαθήματος τούτου έν τφ ζ'. βιβλίφ 
τής 'Ιστορίας τοΰ Ηροδότου; Μικρός λόφος 
κείμενος παρά τήν οδόν δεικνύει σήμερον έτι 
τήν θέσιν, έν ή ό Λεωνίδας καί οί περί αύτόν 
άπέθανον ύπέρ πατρίδος. Λέων μαρμάρινος άνε- 
κάλει τοΐς μεταγενέστεροι; τήν λαμπράν πραξιν, 
καί απλή έπιγραφή έδίδασκεν·

“Ώ ξεΐν άγγέλλειν Λακεδαιμονίου δτι τήδε
Κείμεθα τοΐς κείνων ρήμασι πειθόμενοι.”

('Ηρόδ. νΠ, 228.)

Μεγίστη ήτο ή έπιρροή ήν έξήσκησε τό ιερόν 
τών Θερμοπυλών όνομα έπί τής τύχης τής'Ελ
λάδος· τοΰτο ού μόνον φόβον άλλά καί θαυ
μασμόν ένέπνεε τοΐς έχθροΐς· τοΰτο συνέτεινε 
καί μετά παρέλευσιν αιώνων είς τήν ,άπελευ- 
θέρωσιν τής χώρας, ήτις τοιούτους εΐχεν άνα- 
δείξει άνδρας!

Π.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ.

(Voyages de Pythagoke.)

(Συνέχεια.)

ΑΙ τωόντι ούδεμία άλλη έκτος τής ’Ερι
φύλης ήδύνατο νά ύποστή άνευ βλάβης 
τόν παραλληλισμόν τής άδελφής της. 

Εις νεΰμά τι συμπεφωνημένον, δοθέν παρά τής 
μητρός της, έξήλθε τής αιθούσης τής ύποδοχής, 
ΐνα υπάγη νά προετοιμάση τήν τής έργασίας 
καί διανυκτερεύσεως. "Ηναψε πήλινον λύχνον 
τριών θρυαλλίδων καί διηυθέτησε τάς έδρας. 
Ήκολουθήσαμεν έκεϊ τάς γυναίκας. Μάς το 
έπέτρεψαν χάριν τής περιστάσεως. 'Η μήτηρ 
έπί θρονιδίου τούς πόδας της στηρίζουσα, διένεμε 
τάς έργασίας είς τάς θυγατέρας της. 'Η μνηστή 
τοΰ ΙΙοδαλειρίου έλαβε τήν ήλακάτην καί έκλω- 
θεν. 'Η Εριφύλη έφερεν είς πέρας δφασμα, 
δπερ έκέντα διά τήν μητέρα της, καί αυτή έθεσε 
τήν τελευταίαν χεϊρα είς θερμόν τι ένδυμα, δπερ 
ό ’Αλκμαίων ΐόφειλε νά ένδυθή εύθύς, όπόταν 
ήθελε προσκληθή τήν νύκτα εις τι πλοΐον, ΐνα 
έπισκεφθή άσθενή τινα.

Καί πώς! εΐπον τφ Έρμοδάμαντι, μεγαλο- 
φωνότερον παρ δ,τι ήλπιζον, έν τή παραμονή 
γάμου κεντώσι καί κλώθουσι χωρίς ν’ άναπαυ- 
θώσιν! Μάλιστα, Πυθαγόρα, εΐπεν ή μήτηρ, ήτις 
μ’ εΐχεν ακούσει. Πρέπει, διότι συζεύγνυταί τις 
αΰριον, νά χάνη τόν καιρόν του τήν παραμονήν; 
Καθ’ έκάστην δφείλει νά προμηθεύηται τήν έρ- 
γασίαν του. Νομίζεις λοιπόν οτι καί ό Ποδα- 
λείριος αύτός διέρχεται τήν έσπέραν ταύτην 
διασκεδάζω·/ μετά τών φίλων του; Εΐνε είς το 
προσκεφάλαιον τής κλίνης έκείνων, οίτινες έπι- 
καλοΰνται τάς περιποιήσεις του. Έγίνετο είσέτι 
λόγος περί αύτοΰ, δτε είσήλθεν. Άφοΰ μετά 
πολλοΰ κόπου κατενίκησε τήν Αποστροφήν, ήν 
άναγκαίως δοκιμάζει τις είς το έλεεινόν θέαμα 
τών ύπό νοσημάτων προσβληθέντων όμοιων του, 
εΐχε διατηρήσει έλευθεριάζουσάν τινα φαιδρό- 
τητα, ήτις τόν έκαμε νά ή εύπρόσδεκτος παν
ταχοΰ. Όρθιος όπισθεν τής μνηστής του, είς 
πάσαν λέξιν, ήν έπρόφερε, τά χείλη του έμει- 
δίων προσφιλώς. Ή μήτηρ ούδόλως ήνοιγε τό 
στόμα, άλλ’ ή φυσιογνωμία της ήτο λίαν εκ
φραστική. ΙΙαρετήρει τις έπ’ αύτής τήν εικόνα 
άταράχου εύτυχίας. Οί δφθαλμοί της, προση
λωμένοι έπί τοΰ ευτυχούς ζεύγους, έφαίνοντο 
δτι έλεγον είς τούς μάρτυρας τής ηδονικής ταύ
της είκόνος τής οικογένειας "Ιδού τό ποίημά 
μας” δεικνύοντες τόν σύζυγόν της.

'Η’Εριφύλη συμμετείχε τών άθφων θωπειών 
τοΰ μνηστήρος. Τίτο ό θετός άδελφός της, καί 
ή φύσις δέν θά ήδύνατο βεβαίως νά τή προσφέρη 
Αδελφόν μάλλον άφοσιωμένον. ’Εν τούτοις ήτο 
ρεμβώδης. ’Εσωτερική τις ταραχή έπεσκίαζε 
τό πρόσωπον της· μυστική τις φωνή τή έλεγεν 
ένδομύχως "'Η αύτή εύδαιμονία σοί δφείλεται, 
καί ή στιγμή ταύτης έγγίζει έπίσης διά σέ, ίσως 
έν άγνοια σου”. ‘Ο Ποδαλείριος τή έζήτησε τό 
ασμα τής διανυκτερεύσεως. Άπεποιήθη λέ- 
γουσα "Άπευθύνθητε πρός τήν Αδελφήν μου, 
διότι παρακάθηται ήδη ένταΰθα διά τελευταίαν 
φοράν ώς θυγάτηρ ”. Αδτη λοιπόν ήρξατο 
αδουσα- ούδέν ένετύπωσα είς τήν μνήμην έκτος 
τοΰ έπφδοΰ.

"Νέαι κόραι τής Σάμου, έργάσθητε καλώς· 
οί ωραιότεροι σύζυγοι ζητοΰσιν έκείνας, αΐτινες 
έογάζονται κάλλιον.” ( ,

Ό ’Αλκμαίων, άφοΰ έπλησιασε την Εριφυ- 
λην, ΐνα μάθη, έάν τό προσδιορισθέν διά τήν 
μητέρα της ύφασμα εΐχεν έντελώς περατωθη, 
τήν ήσπάσθη έπί τοΰ μετώπου και εΐπεν υφών 
τήν φωνήν " ’ Αρκεΐ τήν έσπέραν ταύτην. Απασα 
ή Σάμος γνωρίζει, δτι αί θυγατέρες μου εισι 
τόσον φιλόπονοι δσον ή μήτηρ των. Άνορθώ- 
σωαεν τήν τράπεζαν. Τό πάν προμηνύει δτι ή 
αΰριον έσεται μία τών ώραιοτέρων ήμερων μας. 
Ό άστήρ τής νυκτός, ούτινος τήν παρουσίαν άνε- 
μένομεν, στιλβόνει τόν άργυροΰν δίσκον, του έν 
τή ώραιοτέρα αύτοΰ λάμψει, χωρίς νά άποκρύ- 
πτηται ύπό φθονερού τίνος νέφους. Δύο ξένοι 
μάς έστάλησαν θεόθεν- ή σοφία τοΰ Έρμοδά- 
μαντος θά προεδρευση τής εορτής ταύτης, και 
ή άγνότης τοΰ νέου Πυθαγόρου θά διαχύση έν 
αύτή νέον θέλγητρον.”

Μετά τό δεΐπνον, δπερ ύπήρξεν εύχάριστον 
καί φαιδρόν, ή ’Εριφύλη μέ λυχνίαν μονόφωτον 
είς τήν χεϊρα, ήλθε νά μάς όδηγήση είς τόν 
θάλαμον τών ξένων, δπου έκοιμήθην ΐσω; όλι- 
γώτερον τοΰ ΙΙοδαλειρίου. Μόλις αρχίζει η 
χαραυγή καί όλος ό έν τή οικία κόσμος εΐνε 
έπί ποδός. Οί φίλοι τοΰ νεονύμφου ήλθον άπό 
πρωίας, δπως έπί τής θύρας τοΰ προδόμου έξαρ- 
τήσωσι διπλοΰν στέφανον καί προσκολλήσωσιν 
έπ’ αύτοΰ άνθοδέσμας. Οί παΐδες τής γειτονίας 
ήρχισαν νά ψάλλωσι τόν συνήθη έπφδόν, ύμέ- 
ναιος! ύμέναιος!

Ό Ποδαλείριος βοηθούμενος ύπό δύο πιστών 
ύπηρετών έτακτοποίησε τό έσωτερικόν τοΰ μέ
ρους, δπερ κατώκει, όπως δεχθή τήν μέλλουσαν 
σύντροφόν του. Μεθ’ δ διηυθύνθη πρώτος είς 
τό μουσεΐον τοΰ Άλκμαίωνος, καταγινομένου νά 
συμβουλεύηται τάς σημειώσεις του. Μετέβημεν 
καί ημείς έκεϊ άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν ό νέος 
σύζυγος τό εν γόνυ στηρίζων χαμαί τφ έλεγε 
"Πάτερ μου, ή ημέρα αυτή, ή προσφιλεστάτη 
δι’ έμέ, άποδεικνύει δτι ή ζωή, ήν σάς οφείλω, 
δέν είνε τό μέγιστον τών πρός έμέ ευεργετη
μάτων σας· κατάστησον αύτόν πλήρη, δίδων μοι 
τήν πατρικήν ευλογίαν”.

’Αλκμαίων. Υιέ μου, έξακολούθει ών ωφέ
λιμος τοΐς όμοίοις σου καί αγαπών τούς άγα- 
πώντάς σε. Έλθέ νά λάβης έκ τής χειρός μου 
τήν τής θυγατρός μου. Έχετε άμφότεροι τάξιν 
και έπιμονήν είς τήν έργασίαν. ’Αμφότεροι 
είσθε νέοι, πλήρεις ύγιείας καί έρωτος· θά διά- 
γητε έν όμονοία, καί τά τέκνα σας θά σάς όμοι- 
άσωσιν”.

Ό ’Αλκμαίων ώδήγησε παρευθύς τόν γαμ
βρόν του είς τόν γυναικωνίτην, δστις έπί τέλους 
ήνοίγετο "Γυνή, λέγει είς τήν μητέρα, σοί πα
ρουσιάζω σύζυγον διά τήν πρωτότοκον θυγατέρα 
σου· έάν δέν τόν έγνωρίζατε άμφότεραι, θά σάς 
έπροσφερόμην ώς έγγυητής του. Θύγατερ, δέν 
γνωρίζω διά σέ σύζυγον άξιώτερον”.

Επειτα όδηγών ήμάς άπαντα; είς τό μέσον 
τοΰ άνδρωνίτου, ύψωσε τήν φωνήν καί εΐπεν· 

Εστέ ήνωμένοι έν τή παρουσία τοΰ σοφού Έρ- 
μοδάμαντος, τοΰ νεαρού μαθητοΰ του καί τών 
άλλων τιμίων κατοίκων τής Σάμου. Ιδού τό 
συμβόλαιον τό όποιον σάς συνδέει. Ό άρχων 
τό περιεβαλε διά τής σφραγίδας τοΰ νόμου, 
θύγατερ, φέρε ώς προίκα τάς άρετάς τής μη
τρός σου καί τό ήμισυ τής πατρικής κληρονο
μιάς. 0 Ποδαλείριος κέκτηται πολλάς γνώσεις 
ώφελίμους, προτιμητέας θησαυρών. Πίωμεν 
πάντες έκ τοΰ αύτοΰ ποτηριού.”

Φέρουσιν ευρύ άγγεΐον πλήρες οίνου- έφαί- 
νετο πολύ άρχαΐον καί έμαθον κατόπιν, δτι τό 
ένόμιζον έργον άνήκον εί; λαόν προγενέστερον 

τών Καρών, έν τή νήσφ Σάμφ. Ό ’Αλκμαίων 
έλαβε τό ποτήριον τοΰτο καί έδωκε τφ ΓΙοδα- 
λειρίφ, ΐνα πίη πρώτος. ΤΙ μνηστή του ήγ- 
γισε τά χείλη άμέσως μετ’ αύτόν, έπειτα ό 
πατήρ καί ή μήτηρ, κατόπιν ή Εριφύλη. Πόσον 
θά έλυπούμην, έάν άλλος τις, ή ό Έρμοδάμάς 
τήν διεδέχετο! 'Η σειρά μου ήλθε κατόπιν καί 
τό στόμα μου έφαίνετο δτι δέν ήδύνατο ν’ άπο- 
σπασθή άπό τά χείλη τοΰ ποτηριού, τά όποια 
εΐχον θίξει τά τής ’Εριφύλης.

ΤΙ μήτηο τής μελλονύμφου μέ τόν λαμο- 
τήρα τοΰ ύμεναίου είς τήν χεϊρα έκαμεν έν 
βήμα λέγουσα· "Αγωμεν είς τον ναόν τής ΤΙρας, 
άλλ άκουσον πριν, ώ θύγατερ, τά τελευταία 
μαθήματα τής μητρός σου. Αΰριον πλέον διά 
σέ θά ήμαι φίλη. Άναπτυχθεΐσα σχεδόν έν τή 
αύτή κοιτίδι μετά τοΰ άνδρός, ούτινος καθίστασαι 
σήμερον σύζυγος, έχει; πλεονέκτημα τό όποιον 
δέν έχουσι πάντοτε αί νεόνυμφοι, τούτέστι γι- 
νώσκεις τόν χαρακτήρα καί τάς έξεις έκείνου, 
δν λαμβάνεις σύντροφον τοΰ βίου σου. Συμ
φωνείτε καθ’ δλα, διότι άγαπάσθε· έξακολούθει 
νά τφ άρέσκης. ' I I φύσις καί ή ανατροφή σοί 
έπρομήθευσαν τά μέσα. Έσο ώς τό κλήμα, 
δπερ δέν διατηρείται ποτέ τόσον ο/ραΐον,· τόσον 
εύφορον, ή δταν προσκολλάται στερεώς είς τό 
ισχυρόν δένδρον, δπερ τφ έδωκαν ώς υποστή
ριγμα. Τό συνοικέσιόν σου εΐνε ώς θυσιαστήριον 
άδυτον, ούτινος είσαι ή ιέρεια καί ό σύζυγός σου 
ό θεός. Μή λέγε ούδέν, μή πράττε ούδέν άνευ 
τής έμπνεύσεώς του, άνευ τής συμβουλής του. 
'Ενοΰσθε, δπως καταστήτε εύτυχεΐς καί κάμητε 
τοιούτους. Γίγνωσκε δτι ή εύτυχία έξαρτάται 
παρ’ άμφοτέρων. Δέν θά άπολαύσης αύτής 
έντελώς ποτέ άνευ τοΰ συζύγου σου, ούδ’ αύτός 
άνευ σοΰ. Μένε σταθερά. Μή τόν άνταλλάξης 
ποτέ δι’ άλλου, διότι άμφότεροι καταστρέφεσθε. 
Δέν άρκεΐ μόνον νά ίκανοποιήται ή άρέσκειά 
σου, άλλά πάν τό περικυκλοΰν σε νά αίσθάνηται 
ήδέως τήν παρουσίαν σου. "Εσο ώς αί Χάριτες · 
εις κάθε βήμα τό όποιον κάμνουσι φαίνεται, δτι 
άναγεννάται εν άνθος. Είθε ό σύζυγός σου νά 
δυνηθή νά εΐπη τόσα υπέρ σοΰ. καί ό συζυγικός 
οίκος νά ήνε πάντοτε δι’ αύτόν τό μέρος τής 
γής, δπερ θά προτιμά πάντων, καί μόλις έξελθών 
νά έπιθυμή νά έπανέρχηται πάλιν! Τό δέ θέλ
γητρον τοΰτο, άναπόσπαστον τής οικογένειας, 
έξαρτάται άπ’ έκείνης ήτις έπαγρυπνεΐ έπί τών 
οικιακών λεπτομερειών. ’Ανάγκη, δπως ό σύ
ζυγός σου σέ θρωρεΐ πάντοτε ώς τήν πρώτην 
τών προστατίδων θεοτήτων τής οικίας του. Σύ 
οφείλεις νά φροντίζης, δπως βασιλεύει έν αύτή 
ή τάξις, ή ειρήνη, καί ή κόσμια φαιδρότης. Μή 
όμίλει ποτέ όξύτερον αύτοΰ. Πρό πάντων δεί
κνυε πρός αύτόν πολλήν πίστιν. Εδραία είς 
τά συζυγικά σου καθήκοντα, άς ή βέβαιος, δτι 
δ,τι καί άν συμοή, θά σ’ εύρη πάντοτε τήν 
ιδίαν. '0 συζυγικός οίκος εΐνε ό τόπος ένθα 
οφείλεις νά βιώσης καί άποθάνης. Μή τόν 
άφήσης ΐνα ύπάγης νά ζητήσης ειδήσεις άπό 
θύρας είς θύραν. Μήν έξέρχησαι, ΐνα άναμιχθής 
μέ τό έπί τής πλατείας πλήθος. Μή γνώριζε 
έκ τών πολιτικών συμβάντων ή δ,τι ό σύζυγός 
σου θά κρίνη αρμόδιον νά σοί πληροφορήση. 
Ταΰτα αύτόν μόνον άποβλέπουσιν· αί ίδικαί σου 
υποθέσεις συνίστανται είς τό νά έπαγρυπτής έπί 
τής ύγιείας του, έπί τής εύτυχίας του, καί νά 
διανέμης μετ’ αύτοΰ τάς φροντίδας τής άνα- 
τροφής τών τέκνων σας. Έν τφ ναφ τής "Ηρας 
σέ προδιέθεσα χθες διά τά. υπόλοιπα- άς έπανέλ- 
θωμεν ήδη έκεϊ, ΐνα θυσιάσωμεν είς τόν άγαθόν 
δαίμονα τών νεόνυμφων.

(Έπεται τό τέλος.)

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΛΟΥΤΡΩΝ.
(‘Ιστορική μελέτη.)

ΤΕ οί Χριστιανοί κατά τόν δεύτερον καί 
τρίτον μετά Χριστόν αιώνα δέν εΐχον 
άκόμη ναούς, συνεκρότουν τάς συνε

λεύσεις αύτών καί έν τοΐς λουτροϊς. Οί χρονο
γράφοι άναφέρουσιν δτι έν έτει 404, κατα τούς 
χρόνους τοΰ Χρυσοστόμου, έν τή νυκτί τοΰ με
γάλου Σαββάτου, τρισχίλιοι μεμυημένοι τόν 
χριστιανισμόν συνήλθον έν άρχαίφ έθνικω ναω, 
δπως έκεϊ λάβωσι τό λουτρόν τής άπολυτρώσεως 
αύτών. 'Ρωμαίοι στρατιώται είσέβαλον αίφνης 
είς τόν ναόν καί οί ευσεβείς κατέφυγον είς τά 
λουτοά τοΰ Κωνσταντίνου. Έκτοτε πολλά λου
τρά μετεσχηματίσθησαν είς έκκλησίας, τά δέ έν 
αύτοΐς εύρισκόμενα πολύτιμα σκεύη, λουτήρες 
έκ μαρμάρου καί ορειχάλκου, έχρησιμοποιήθησαν 
ώς βαπτιστήρια.

Οί ’Απόστολοι ήδη διώριζον τήν χρήσιν τών 
λουτρών έν έορτασίμοις ήμέραις. Καθ’ δλον 
δέ τόν μεσαιώνα αί άρχαί αύστηρότατα προσεΐ- 
χον νά έκτελώνται οί θρησκευτικοί περί λουτρών 
κανονισμοί. Διά τά τάγματα τών ιπποτών ύπήρχε 
μάλιστα ώς πρός τά λουτρά καί ιδιαιτέρα τις 
διάταξι;, διότι εύθύς μετά, τήν άναγόρευσίν του 
ό ιππότης ήτο ’υποχρεωμένος νά. λάβη λουτρόν. 
Τήν οιάταξιν ταύτην άναφέρει έν έκτάσει έγ
γραφον τοΰ έτους 1631. Άλλά καί εις τάς 
άρχαίας έπικάς ποιήσεις πολλάκις γίνεται μνεία 
τών τοιούτων λουτρών- άναφέρεται μάλιστα δτι 
ού μόνον οί έν τφ σταδίιο άγωνιζόμενοι έλούοντο 
μετά τήν πάλην, άλλά καί οί άπολυόμενοι κα- 
τάδικοι. Τό αγγλικόν παράσημον τοΰ Λουτρού 
έλαβε τό ονομά του άπό τών λουτρών τούτων 
τών ιπποτών. Τό παράσημον έσυστήθη ύπό 
Ερρίκου Δ', έν έτει 1399, άνανεωθέν ύπό Γεωρ
γίου Α'. έν έτει 1725. Κατ’ άρχάς τό τάγμα 
τοΰτο συνέκειτο έκ τοΰ βασιλέως καί 36 ιππο
τών μόνον.

Έν αρχαία τινι ξυλογραφική είκόνι τοΰ 
διασήμου ζωγράφου ’Αλβέρτου Δύρερ, έν σχε- 
διογραφίαις τοΰ Σεβάλδου Βέχαμ καί έν τοΐς 
μικοοΐ; πίναξι τοΰ "Κοσμογράφου ’ (τοΰ έτους 
1564), είσίν άπεικονισμένα διάφορα άντικείμενα 
χρησιμεύοντα έν τοΐς λουτροϊς, ώς μουσικά όρ
γανα “πρός άναζωπύρησιν τοΰ πνεύματος”, στλεγ- 
γίδες καί άνθη. Όπως ή μουσική έτερπε τό 
ούς, οδτω τά άνθη έπενήργουν έπί τής όσφρή- 
σεως καί αί στλεγγίδες έπί τής άφής. Τήν 
στλεγγίδα πρός καθαρισμόν τοΰ δέρματος έλαβον 
οί χριστιανοί παρά τών 'Ρωμαίων. Τήν μου
σικήν κατά τό λουτρόν διώριζον οί ιατροί πρός 
άποτροπήν τοΰ ύπό τής θερμότητας προκαλου- 
μένου ΰπνου· άλλά καί δι’ άλλων μέσων άπε- 
μακρύνετο ή ύπνηλία, καί άρχαΐός τις χρονο
γράφος λέγει· ' Πολλοί δέν αίσχύνονται νά πί- 
νωσι, νά κραυγάζωσι, νά αδωσι έν τοΐς λουτροϊς 
καθ’ δλην τήν νύκτα, οσάκις δέν έχουσι προ
χείρους μουσικούς.” Κατά τόν χρονογράφον 
Νάπιον, κατά τόν 17°'αιώνα ύπήρχεν έν Άκοο- 
ϊσγράνη ή συνήθεια νά πίνωσιν οίνον έν τφ 
λουτρφ, καί ό μνησθείς καλλιτέχνης Δύρερ 
εγραψεν έν τφ Ημερολογίφ του τόν’Οκτώβριον 
1520· “Έδαπάνησα 5 άργυροΰς φοίνικας διά 
τό λουτρόν καί διά τόν οίνον, ον μετά τών βα- 
λανέων έπιον.” Έν ξυλογραφία τοΰ έτους 1491 
βλέπομεν άνθρώπους λουσμένους έντός λουτήρος 
καί κρατούντας ποτήριον οίνου έν χερσίν υπό 
τήν ξυλογραφίαν είναι στίχοι τινές, οίτινες άπο- 
τρέπουσιν άπό τής βλαβερά; ταύτη; εξεω;. Τά 
ημερολόγια τοΰ 16ου αίώνο; περιέχουσιν έν 
κεφαλίδι τοΰ μηνό; Μαΐου μικράς εικόνας πα- 
ριστώσα; λουομένου; καί κρατούντας ποτήρια
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πλήρη. Έν τή αύτοκρατορική τής Βιέννης βι
βλιοθήκη διατηρείται βιβλίον, έν φ ύπάρχει 
είκών τοΰ λεγομένου λουτρού τών γυναικών έν 
Βάδη παρά τήν Βιέννην. Κυρία κρατεί έν τή 
δεξιά κρατήρα, έν τή αριστερά δοχεΐον πλήρες 
έρυθροΰ οίνου ■ όπισθεν δέ αύτής υπηρέτρια 
είσκομίζει πλακούντα · κάτωθεν άναγινώσκεται 
τδ έξής τετράστιχον-

“Προσταγή τοΰ ιατρού 
Νόμος είναι τοΰ λουτρού, 
Νά λουσΟή δστις θελήσει 
Τό κρασί του νά κομίση,”

Τό σήμερον ρωσσικόν λεγόμενον λουτρόν (λου- 
τρδν τοΰ ιδρώτος) είσήχθη έν Γερμανία, έν 
Γαλλία και ’Αγγλία κατά τδν ια'. αιώνα, και 
κατ’ άρχάς τά λουτρά ταύτα δλίγας παρείχαν 
τάς αναπαύσεις καί εύκολίας- οί λουτήρες ήσαν 
τοσοϋτον άπομεμακρυσμένοι τών δωματίων τής 
άναπαύσεως, ώστε συχνότατα οί λουόμενοι επα- 
σχον άπδ κρυολογήματα· άλλαχοΰ πάλιν ούδέν 
δωμάτων υπήρχε και οί λουσθέντες ήναγκάζοντο 
έξερχόμενοι τού θερμού λουτρού νά μεταβαίνωσιν 
είς τήν οικίαν των. Κήρυκες τών λουτρών 
διήρχοντο τάς οδούς καί κροτούντες χαλκάς 
λεκάνας όπως έφελκύσωσι τήν προσοχήν τών 
άνθρώπων έκήρυττον γεγωνυία τή φωνή δτι τδ 
λουτρόν είναι έτοιμον. Τόσον ένοχλητικαί άπέ- 
βησαν έπί τέλους αί φωναί τών κηρύκων τού
των, ώστε ήναγκάσθη ή αστυνομία ν’ άπαγορεύση 
τάς θορυβώδεις ταύτας προκηρύξεις. Έν Βιέννη 
τό σημεΐον τής παρασκευής τών λουτρών έδί- 
δετο διά μεγάλων σαλπίγγων, έν Παρισίοις διά 
μικρών κωδωνίσκων. Λουτρά διά τούς άπόρους 
ήδη κατά τδν μεσαιώνα είχον συστηθή, καί 
πολλοί χρονογράφοι άναφέρουσι μετά έπαίνων 
περί ηγεμονικών προσώπων, τά οποία δέν άπε- 
ξίουν ίδίαις χερσί νά φροντίζωσι περί τής υγι
εινής ταύτης πρδς τούς πτωχούς περιποιήσεως. 
Ό αρχιεπίσκοπος τής Μαγουντίας Άδαλβέρτος 
ό Β'. (1005) έκαμνεν είς τούς άπορους τδν βα- 
λανέα (λουτράρην), ό έπίσκοπος τής Ούτρέχτης 
(1010) έκόμιζεν ίδίαις χερσίν ύδωρ διά τδ λου- 
τρδν τών πτωχών. Έν τοΐς μοναστηρίοις τής 
Βάδης έν Ελβετία έτρέφοντο δωρεάν δλοι οί 
πτωχοί, δσοι ήρχοντο είς τά λουτρά έκεΐνα πρδς 
θεραπείαν· διηγούνται οί χρονογράφοι τού ιγζ. 
αίώνος δτι εύσεβής τις μοναχός έν Άκουϊσγράνη 
ίδίαις χερσί ετριβεν είς τούς λουομένους τούς 
ώμους καί τήν κεφαλήν καί έκαθάριζε τά έν- 
δύματά των.

Τά πρώτα ιαματικά λουτρά, τά όποια ίδρύ- 
θησαν κατά σύστημα καί δέον νά θεωρώνται 
ώς οί πρόδρομοι τών σημερινών μεγαλοπρεπών 
λουτρών τού Κάρλσβαδ, Βισχή, Βησβάδεν, Μα- 
ρίενβαδ, Κίσσιγγεν κτλ. είναι τά κατά τόν ιγζ. 
αιώνα λουτρά τοΰ Σβάλβαχ (Schwalbach) καί 
τού Πυρμών (Pyrmont), περί ών θά εΐπωμεν 
βραχέα τινά.

Έν έτει 1568 έπιμελεία τού σοφολογιωτάτου 
ιατρού (magister medicinae) Ιακώβου θεο- 
δώρου Bekgzabern, τά τοΰ Σβάλβαχ λουτρά 
είχον καταστή τά λουτρά τού συρμού, πρό πάν
των δέ διά τάς Κυρίας, αίτινες σωρηδόν μετέ- 
βαινον έκεΐ νά διέλθωσι τούς θερινούς μήνας. 
Έν έτει 1583 εις τών πλουσιωτέρων ήγεμόνων 
τής Γερμανίας, ό δούξ τής Σαξωνίας Αύγουστος, 
άπεφάσισε νά ύποβληθή είς τήν θεραπείαν τών 
λουτρών τού Σβάλβαχ. '0 ήγεμών ούτος ήτο 
πρδ πολλού φιλάσθενος, καί οί ιατροί του πολ
λάκις ήδη τω είχον συστήσει τά λουτρά ταΰτα- 
άλλ’ αυτός δέν έπείθετο πριν ή βεβαιωθή έάν 
τά πάντα παρεΐχον αύτφ τήν άπαιτουμένην άνά- 
παυσιν καί άνεσιν. Διό καί καλέσας ένα τών 
πιστοτέρων αύτοΰ δπαδών, τδν διέταξε νά με- 
ταβή είς Σβάλβαχ, νά έξετάση καλώς τά πάντα 

καί νά τφ άναφέρη περί δλων λεπτομερώς. Ό 
πιστός ούτος ύπηρέτης άνεχώρησε, καί ύπδ το- 
σοΰτον σπουδαίαν έποψιν έλαβε τήν αποστολήν 
του, ώστε ένόμισε χρέος του, καίτοι ουδόλως 
πάσχων, νά ύποστή δλην τήν θεραπείαν, δπως 
βεβαιωθή κατά πόσον τά ιαματικά έκεΐνα υδατα 
ήδύναντο νά ώφελήσωσιν. Έπανελθών ύπέβαλε 
τώ κυρίφ του μακράν έκθεσιν, έξ ής άποσπώμεν, 
τήν έξής περικοπήν- “Τδ Σβάλβαχ έχει μικράς 
οικίας καί πτωχούς κατοίκους, τδ πλεϊστον ύφαν- 
τάς. Το δημαρχεΐον δέν έχει ή εν μόνον δω
μάτων, κακώς ηύπρεπισμένον καί έκτεθειμένον 
είς τάς βροχάς καί τούς άνέμους· λέγεται δτι είς 
τά περίχωρα περιφέρονται άνθρωποι κακούργοι 
καί λησταί. Έάν ό δούξ θελήση νά μεταχει- 
ρισθή τδ δωμάτων τοΰ δημαρχείου δύναται νά 
γείνη χώρισμά τι διά σανίδων· είς τδ ισόγειον 
τοΰ δημαρχείου ήδύνατο νά έτοιμασθή ό σταΰλος 
διά τούς 200 ίππους τής Α. Ύψηλότητος,” Ό 
ήγεμών, ώς εύνόητον, δέν ήθέλησε νά κατα
σκήνωσή μεταξύ σανίδων διό καί άπέστειλεν 
έκ δευτέρου τδν αυτόν πιστόν ύπηρέτην του είς 
Σβάλβαχ. Ούτος πάλιν μετέβη έκεΐ καί εύρε 
πλησίον τής κωμοπόλεως μονήν έγκαταλελειμ- 
μένην, ήτις έπισκευασθεΐσα έδέχθη τδν πολυτελή 
ηγεμόνα, δστις ύποβληθείς είς τήν θεραπείαν 
μεγάλην τών πόνων του ευρεν άνακούφισιν. Άπδ 
τής έποχής ταύτης τδ Σβάλβαχ μεγάλην έκτή- 
σατο φήμην καί κατ’ έτος διεκοσμεΐτο· οί δέ 
πτωχοί αυτού ύφανταί έγένοντο ίδιοκτήται μι
κρών καί μεγάλων οικιών, αίτινες άδρώς έπλη- 
ρόνοντο τδ θέρος. Μετά τινα έτη έσυστήθησαν 
ένταύθα καί τυχηρά παιγνίδια- οί χρονογράφοι 
λέγουσιν 'Έπί τριάκοντα καί πλέον τραπεζών 
παίζουσιν- οί τραπεζΐται είναι Σάξωνες τδ πλεϊ
στον, άνδρες άμφιβόλου διαγωγής.’’ Τδ περί
εργον είναι δτι τδ παίζειν τά τυχηρά ταύτα 
παιγνίδια μόνον εις τούς εύγενεΐς έπετρέπετο. 
Τά λουτρά ταΰτα τοΰ Σβάλβαχ τοσούτον γνωστά 
καί άπαραίτητα έγένοντο βαθμηδόν, ώστε έν 
πολλαΐς τών περιχώρων πλουσίαις πόλεσι τά 
προικοσύμφωνα περιεΐχον καί τδν δρον τής 
κατ’ έτος έπισκέψεως τοΰ Σβάλβαχ· επομένως 
αί τήν διασκέδασιν άγαπώσαι Κυρίαι δέν είχον 
τήν ανάγκην νά προσποιώνται έκάστοτε νόσον 
τινά, δπως παρά τών συζύγων αύτών δδηγηθώσιν 
είς τά λουτρά.

Ταύτοχρόνως σχεδόν μέ τό Σβάλβαχ άνε- 
πτύχθη καί τδ Πυρμών, ώς τόπος λουτρών. 
Ήδη άπδ τοΰ ιδΖ. αίώνος τά ιαματικά ταΰτα 
υδατα ήσαν γνωστά καί έχρησίμευον είς τούς 
περιοικοΰντας · άπδ τοΰ τέλους δμως τής ιστΖ. 
έκατονταετηρίδος ή φήμη αύτών κατέστη πάγ
κοινος, θεωρουμένων ώς θεραπευτικών παντός 
είδους νοσήματος. 'Η άκμή των δμως κυρίως 
ήτο κατά τδν ιηΖ. αιώνα άφ’ ού ό μέγας Πέτρος 
τής'Ρωσσίας τά έπεσκέφθη έν έτει 1716. Βε
βαίως καί τότε αί άναπαύσεις δέν ήσαν μεγάλαι 
ουδέ κατ’ έλάχιστον προσεγγίζουσαι είς τήν 
μεγαλοπρέπειαν τών νεωτέρων χρόνων, διότι 
40 έτη μετά τήν έπίσκεψιν τοΰ Μεγάλου II έ- 
τρου, δτε μετέβη είς Πυρμών ό μέγας Φριδε- 
ρΐκος τής Πρωσσίας, μεγάλας εύρον οί κάτοικοι 
δυσκολίας, δπως έτοιμάσωσι τώ βασιλεϊ κατα- 
λύμματα κατάλληλα. Άναφέρεται δτι έλλείψει 
καταλυμμάτων οί πολυπληθείς ξένοι έν Πυρμών, 
ών δ άριθμός μέχρι 10 χιλιάδων άνήρχετο, ήσαν 
ήναγκασμένοι νά διαιρώσι τάς ώρας τής άνα
παύσεως, καί οί μέν έκοιμώντο άφ’ έσπέρας 
μέχρι τού μεσονυκτίου, οί δέ άπδ τοΰ μεσο
νυκτίου μέχρι πρωίας ■ τούτο δέ έγίνετο είτε 
έκ συνεννοήσεως είτε διά κλήρου, διότι πάντες, 
ώς είκός, έπροτίμων διά τόν ύπνον τάς πρωϊνάς 
ώρας, αίτινες καί παρεχωροΰντο συνήθως είς 
τάς Κυρίας παρά τών εύγενών κυρίων.

Σώζονται έκθέσεις τοΰ ιηΖ. αίώνος, καθ’ ας 
τά λουτρά τής πόλεως Σπά έν Βελγίιρ μεγάλην 
έχαιρον ύπόλη·[>ιν. Ίδιοκτήται τών ιαματικών 
τούτων πηγών ήσαν οί μοναχοί μονής τίνος 
Καπουκίνων, οίτινες λίαν φιλοξένως έδέχοντο 
τούς προσερχομένους, προσφέροντες αύτοΐς πάσαν 
δυνατήν περιποίησιν καί εύκολίαν · απέναντι τής 
πλούσιας τών μοναχών τούτων τραπέζης εύχα
ρίστως ύπεβάλλοντο οί ξένοι είς τήν άπόθεσιν 
τών ξιφών, καθότι ή ειρήνη τού μοναστικού βίου 
δέν έπέτρεπε τήν όπλοφορίαν. 'Η διάταξις αυτή 
είχεν δμως καί τήν κακήν αύτής δύιν- διότι 
πολλοί κατ’ έτος συνέρρεον λωποδύται, οίτινες 
ένδεδυμένοι ώς ίππόται καί κεκρυμμένα έχοντες 
δπλα έπετίθεντο κατά τών άοπλων καί παρά 
μεν τών άνδρών έζήτουν μετά φιλοφροσύνης 
μεγάλης τά ώρολόγια καί τούς άργυροΰς κρα
τήρας, παρά δέ τών γυναικών τά κοσμήματα. 
Ο άρχιεπίσκοπος τής Κολωνίας, είς ού τήν δι

καιοδοσίαν ύπείγετο ή πόλις Σπά, προσεκάλεσεν 
έπισήμως τόν Τσάρον Πέτρον ΑΖ., δστις έπι- 
σκεφθείς τά λουτρά έκεΐνα ηύχαριστήθη τά μέ
γιστα, ώς άναφέρει ό τόν Τσάρον παρακολου- 
θών αύτοκρατορικδς ιστοριογράφος. —

Έν τινι τών προσεχών τευχών θέλομεν δη
μοσιεύσει ιδιαιτέραν τινά μελέτην φίλου άντ- 
αποκριτοΰ περί τοΰ Κάρλσβαδ καί τών ιαμα
τικών αύτοΰ ύδάτων, διά τών οποίων κατ’ έτος 
τοσοΰτοι πάσχοντες θεραπεύονται, έν οίς καί 
πολλοί τών ήμετέρων ομογενών, οίς τδ Κάρλσ
βαδ κατέστη πόλις προσφιλής.

Η ΚΟΡΔΗΛΙΑ.

(Είκών Ά. Σάϊφερτ.)

(Όρα σελ. 37.)

καλλιτεχνικωτάτη αυτή είκών παριστά 
τό γνωστόν πρόσωπον τής Κορδηλίας έν 

τφ άριστουργήματι τοΰ Σαιξπήρου, τφ δράματι 
“'0 βασιλεύς Αήρ”. Βεβαίως τοιαύτην τήν 
συμπαθή Κορδηλίαν τοΰ Σαιξπήρου ούτε έφαν- 
ταζόμεθα ούτε ειδομέν ποτέ άπό σκηνής- άλλ’ 
οί καλλιτέχναι έχουσι τάς έμπνεύσεις των καί 
ουτω τήν έφαντάσθη ό ήμέτερος ζωγράφος, 
άφελή καί παιδικής πλήρη άπλότητος- τό 
βλέμμα δμως τό μελαγχολικόν καί οίονεί τε- 
θλιμμένον έμφαίνει άληθώς τό πρόσωπον τής 
άδίκως πασχούσης Κορδηλίας, ήν ό Σαιξπήρος 
παρέστησεν ήμΐν έν τφ δράματι. '0 εύφυέ- 
στατος Άδνε λέγει έν τφ συγγράμματι αύτοΰ 
“Αί γυναίκες παρά Σαιξπήρφ”, τά έξής περί 
Κορδηλίας, τά όποια μέγα έχουσι κύρος ώς 
προερχόμενα παρά μεγάλου ποιητού- ' ’Ήδη έν 
τή πρώτη σκηνή τοΰ δράματος μανθάνομεν ού 
μόνον τδν χαρακτήρα τοΰ πρωταγωνιστοΰ (τοΰ 
βασιλέως Αήρ) άλλα καί τών θυγατέρων αύτοΰ. 
’Ιδίως δέ συγκινεΐ ήμάς ή σιωπηλή άφοσίωσις 
τής Κορδηλίας, τής νέας ταύτης ’Αντιγόνης, 
ήτις έν τή στοργή αύτής, καί αύτής τής άρ- 
χαίας κόρης είναι άνωτέρα. Πράγματι νομίζω 
δτι ή Κορδηλία είναι νους καθαρός, ώς τήν 
άναγνωρίζει δ βασιλεύς έν τή παραφροσύνη του. 
"Ολως καθαρός νούς; ’Ίσως άναμιγνύεται καί τις 
δόσις έπιμονής, κληρονομιά πατρική- πλήν ή 
άληθής άγάπη είναι συνεσταλμένη καί Ολιγό
λογος· κλαίει μόνον καί φθίνει.”

ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ.
Ύπό Max Ohnefalsch-Richter.

(Συνέχεια καί τέλος.)

τα μάλιστα ενδιαφέρουσα ύπόθεσις τής ήμε- 
τέρας έν Βόνι συλλογής συνδυάζει τόν Α

πόλλωνα καθάρσιον καί τδν Δία νικηφόρον. ΊΙ
ηκρωτηριασμένη καί ένταύθα άνήκουσα κεφαλή

Η ΚΟΡΔΗΛΙΑ.

(Είκών Α. Σαίφερτ.)

εύρέθη κατόπιν. Όσον καί άν ήνε βεβλαμμένον 
το άγαλμα τούτο, έξαισίως δμως διετηρήθη ή 
έπί τής άριστεράς τού θεού χειρδς ίσταμένη 
Νίκη, εξαιρέσει τής έλλειπούσης κεφαλής καί 
τού άριστεροΰ βραχίονος. Η Νίκη είνε λαμπράς 
ελληνικής τέχνης. II θεά έτοιμάζεται ν’ άναρθή 
εις τά ύύη έκαταλείπουσα τήν χεΐρα τού κυ
ρίου της (δρ. τεΰχ. 73, άρ. 22 έν τώ Πίν.). 
Μόνον ό προτεθειμένος αριστερό; καί ύπό τήν 

μακράν καί κυματιζουσαν έσθήτα δρώμενος ποΰς 
πατεΐ έλαφοώ:, έν φ ό δεξιός δέον ύπό τδ έν
δυμα αίωρούμενος νά νοηθή. Ή έπισεσυρμένη 
έσθής έφέλκεται όπισθεν διά τής άρχομένης κινή- 
σεως τοΰ σώματος καθ’ δν τρόπον καί ένδυμα 
τού χορού τής νεωτέρας έποχής. Χιτωνίσκος 
άνευ χειριδών συγκροτούμενος ύπδ τούς μαζούς 
διά τίνος ζώνης έπίκειται χαλαρώς, βοηθεΐ νά 
έξαίρηται έπιτηδειότερον τό σχήμα τοΰ σώματος,
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και συγχρόνως δίδει άφορμήν ν’ άντιταχθή τή 
φορά τών πτυχών τής μαζράς έσθήτος έτερον 
σύστημα πτυχών μετά τεχνικώς λεπτής διατά- 
ξεως. Ό δεξιός βραχίων διατηρείται, κάμπτεται 
προς τά πρόσω καί ή δεξιά χειρ κρατεί ελαφρώς 
εν μέρος τοΰ χιτώνας, δστις άναίρεται ένταΰθα. 
Ό αριστερός βραχίων βεβαίως θά ήτο πολύ εμ
πρός και προς τά άνω, υψωμένος μετά τίνος 
βραβείου ίσως εις την χεΐρα προσενεχθησομένου 
τώ νικητή. Ό άριστερός βραχίων είνε άποκε- 
κομμένος εις την άρθρωσιν τού ώμου. II στολή 
τής δεξιάς πλευράς είνε άριστα διατετηρημένη. 
Έπιβάλλουσαι είνε αί πτέρυγες, αιτινες έν μέρει 
άπεδλάσδησαν. Τά διατηρηδέντα μέρη άρκοΰσι 
νά δείξωσιν ήμϊν, δτι είτε δύο πτέρυγες υπήρχαν 
μετά δύο τμημάτων έκάστη, είτε έν γένει τεσ- 
σαρες πτέρυγες. "Υπαρξις μανδύου δέν άποδει- 
κνύεται. ’Επειδή δέ ή θεά ήτοιμάσθη ήδη ν’ 
άναρθή εις τά ύψη, διά τούτο ήγέρθησαν αί 
πτέρυγες καί τό κεντρικόν βάρος τού σώματος 
μετεκινήθη προς τά πρόσω καί δεξιά. Τό μικρόν 
τούτο άγαλμα είνε εξέιργασμένον μετά πολύ 
μείζονος καλλιτεχνικής έννοιας καί εμφύτου αισθή
ματος τοΰ ωραίου, καί δή καί μετά καλλιτέρας 
τέχνης ή ή μεγάλη Νίκη τοΰ ΙΙαιωνίου έν Όλυμ- 
πίφ. ’Άς παραβάλη τις ταύτην μετά τής ήμε- 
τέρας καί άμέσως θά παρατηρήση, δτι δι’ άμφο- 
τέρας ή αυτή ύπόθεσις έχρησίμευσε. Έννο- 
οΰμεν δε κατόπιν, βτι πλανώνται εκείνοι, οιτινες 
πιστεύουσιν βτι ή αριστερά χειρ τοΰ έν ’Ολυμπία 
άγάλματος τής Νίκης δπως καί ή δεξιά έκράτει 
τήν προς τά δπίσω κυμαινομένην έσθήτα ή τον 
μανδύαν. "Οτι, οι έρμηνευταί τοΰ δλυμπιακοΰ 
άγάλματος θεωροΰσι μανδύαν είνε τό κατώτερον 
μέρος τών πτερύγων. ’Εκτός δέ τούτου δέν 
αρμόζει Νίκη κινουμένη καί έτοιμη εις πτήσιν 
νά κράτη τό ένδυμα άμφοτέραις ταΐς χερσίν 
ώσπερ τις χορεύτρια. ’Επαναλαμβάνω, ή δλη 
ύπόθεσις τής Νίκης τοΰ ΙΙαιωνίου καί τής ήμε- 
τέρας Ν ίκης έπί τής χειρός του ’ Απόλλωνος- 
Διός έχει μεγίστην ομοιότητα, ή δ’ ήμετέρα 
ύπόθεσις, δσον παρεκκλίνει, τόσον είνε σχεδόν 
καθ’ δλας τάς επόψεις προτιμητέα.

θά δμιλήσω ήδη καί περί τίνος Νίκης, ήτις 
αγαθή τύχη περιέπεσεν εις χεΐράς μου. Τό 
άγαλμα τούτο ηύτύχησα ν’ αποκτήσω εις τήν 
σημερινήν κώμην Κυθρέαν , εύρέθη δέ παρά ή 
έντός τών έρειπίων αυτών τών Χυτρών. Είνε 
έξειργασμένον έν ρυθμώ ελληνο-άρχαικφ. Τύπος 
και βαφή, ής δμως μεγάλη χρήσις έγένετο μόνον 
κατά τό έρυθρόν χρώμα, συμπληροΰνται. Τό 
καλλιτέχνημα είνε καλώς διατετηρημένον, λείπει 
δέ μόνον μέρος τής βάσεως, ό αριστερός ποΰς, 
ό άριστερός βραχίων καί ή μία πτέρυξ. Καί εν
ταύθα προσΐπταται ή Νίκη προς τον νικητήν 
μετά κεκλιμένου πρός τά εμπρός σώματος. ’Εν 
άμφοτέραις ταΐς προτεταμέναις χερσί κρατεί ται
νίαν. Τό άριστερόν μέρος τής ταινίας είνε τεθλα- 
σμένον, τό λοιπόν μέρος δμως είνε άριστα δια- 
τετηρημένον, ώστε βλέπομεν παν δ,τι λείπει. 
Στρογγύλον τι άντικείμενον δμοιον σφαίρφ είνε 
έχρωματισμένον ζωηρώ έρυθρώ χρώματι. Ή θεά 
ισταται πρό τίνος διά ζωγραφιών κεκοσμημένου 
κορμού δένδρου, τοΰ τροπαίου. Φέρει υψηλόν, 
έρυθρούν καί εις οξύ άπολήγοντα φρυγικόν πίλον. 
Ή μή κεχρωματισμένη κόμη έξέρχεται πρό 
τοΰ πίλου εις τό μέτωπον καί έκλυτος κυμα
τίζει εις τά δπίσω. Τό έπί τοΰ μετώπου μέρος 
τής κόμης είνε κατά έλληνικώτερον τύπον έξειρ
γασμένον, έν ω τά κυμαινόμενα αυτής μέρη 
φέρουσι τύπον άρχαϊκώτερον καί διατεταγμένα 
κατά γεωμετρικά σχήματα. Τό πρόσωπον μάλλον 
δεικνύει γνησίαν ελληνικήν τέχνην άρχαιοτέρας 
έποχής ή τό λοιπόν του σώματος μέρος. Οί 
δφθαλμοί μόνον κεΐνται έντός λίαν άβαθών κοιλο

τήτων, τά χείλη είνε έρυθρώς κεχρωματισμένα. 
Τρία περιδέραια κοσμοΰσι τόν λαιμόν καί τό 
στήθος, ή άνωτάτη δέ σειρά αυτών είνε έρυθρά. 
Ή θεά φέρει μέχρι τών -οδών έξικνούμενον 
πέπλον καί έρυθρώ πεποικιλμένον ιδία δέ κά
τωθεν διά δύο ταινιών. Οί μαστοί προβάλλου- 
σιν εύκρινώς. Έπί τών μέχρι τοΰ άγκώνος 
κατερχομένων χειριδών φαίνονται έκεϊ, δπου έν 
γυμνοΐς βραχίοσι διακρίνονται οί σύνδεσμοι, άνά 
τρία έγκαρσίως τεθεμένα κοσμήματα έν μορφή 
ψελλίων. Πτέρυγες, κόμη, πίλος τής θεάς καί 
ή κορυφή τοΰ τροπαίου χρησιμεύουσιν ώς στή
ριγμα λεκάνης τινός.

Ή χειρ δύναται εύκόλως νά περιλάβη τόν 
κορμόν τοΰ τροπαίου, χρησιμεύοντα ώς λαβήν. 
Έν τώ άνω άκρω τοΰ τροπαίου φαίνεται τις 
κυκλοτερής όγκος, ύφ’ ον είνε κροσσωτή τις 
ταινία έρυθρώς κεχρωματισμένη. 'Αγάλματα 
ούτω παρασταθείσης ελληνικής Ν ίκης είνε παν- 
ταχοΰ σπάνια, άλλά Νίκη, ώς ή ήμετέρα, σχη- 
ματίζουσα ύπόβαθρον εινε μοναδική.

'Όπου είνε ό Ζευς καί ή Νίκη, έκεΐ βεβαίως 
δέν απουσιάζει καί ή Άθηνά καί μάλιστα 
άφ ου γνωρίζομεν έκ τών αρχαίων πόσον ήτον 
ή λατρεία τής Άθηνάς έξηπλωμένη έν Κύπρφ.

Ό περίφημος ναός τής Άθηνάς έν Σαλαμΐνι 
(Κύπρου) άναμένει άκόμη, δπως καί οί πλεΐστοι 
τών κυπριωτικών ναών, δπως άνακαλυφθή ύπό 
τίνος ευτυχούς όρύκτου· 'Οπωσδήποτε εγώ 
ηύτύχησα ν’ άνασκάψω τό πρώτον άγαλμάτιον 
και τό πρώτον όρειχάλκινον άνάγλυφον τής 
Άθηνάς καί δή άμφότερα έν Σαλαμΐνι. Τό 
άγαλμάτιον εύρέθη έντός τάφου πρό τής πόλεως, 
τό δέ άνάγλυφον, ούπερ ή δπισθία πλευρά 
έχρησιμευεν ώς κάτοπτρον, παρά τινι λουτρφ 
άνήκοντι γυμνασίφ τινί έν αυτή τή πόλει Σαλα
μΐνι. ("Ορα "Εσπερον, Τεΰχ. 74, άρ. 28 έν 
τφΠίνακι.) Τό άγαλμάτιον, 21 ύφεκατομ. ύψος 
έχον, παρίστησι τήν Άθηνάν ώς θεάν τής ειρή
νης καί ύπομιμνήσκει ήμϊν έργον τι τοΰ Φειδίου 
γνωστόν ήμϊν έκ τής περιγραφής τοΰ Ίμερίου. 
(Πρβλ. Bkunn, Geschichte der griechischen 
Kiinstler, I. pag. 153.) Η θεά ισταται όλίγον 
τι έστραμμένη πρός τά δεξιά σοβαρώς καί 
ήσύχως. Ή έν τώ μέσω κεχωρισμένη καί διά 
ταινίας συγκρατουμένη κόμη της καταπίπτει 
ύπέρ τά νώτα 'καί τούς ώμους της σχηματίζουσα 
πολλάς διακεκριμένος κυματώδεις γραμμάς. Ό 
ύπό τοΰ πέπλου έκγεγυμνωμένος δεξιός βρα
χίων κρατεί διά τής χειρός τήν λοφώδη περι
κεφαλαίαν. Ό άριστερός βραχίων περικαλύπτε
ται μέχρι τού καρπού ύπό τοΰ ίματίου καί 
στηρίζεται έπί τής ωοειδούς καί έπί τού έδά- 
φους έρειδομένης άσπίδος. Τό έ'ργον είνε έξειρ
γασμένον τεχνικώτατα καί τούτο φαίνεται ού 
μόνον εις τάς γραμμάς, άλλά καί εις τήν δια
νομήν τοΰ φωτός καί τής σκιάς· Διά τίνος δ’ 
έλαφράς καμπής τοΰ αριστερού σκέλους δια
κόπτονται αί άπότομοι πτυχαί τοΰ μέχρι ποδών 
καθήκοντος πέπλου, καί ούτως ούδεμία μονοτονία 
γεννάται, ώς τούτο συμβαίνει έν τή στολή τής 
ήμετέρας Νίκης. Τό άγαλμα ήτο πλουσίως 
κεχρωματισμένον, δπερ είνε σπάνιον παρά τοΐς 
έλληνικοΐς άγάλμασι τής Σαλαμΐνος καί λίαν 
σύνηθες παρά τοΐς τοΰ Κουρίου. Ή κόμη τής 
κεφαλής καί ό λόφος τής περικεφαλαίας ήτον 
•έρυθρών κεχρωματισμένος, τό πρόσωπον λευκόν 
καί τό ίμάτιον ροδοβαφές. Έν τφ προσώπφ 
συνδυάζεται ή χάρις μετά τής σεμνότητος καί 
έν τούτφ έκφαίνεται ή σεμνή θεά, ήτις ού μόνον 
τόν πόλεμον, άλλά καί τήν ειρήνην αγαπά, ή ώραία 
άλλά καί συγχρόνως άγνή θυγάτηρ τού Διός. Ώς 
πρός τήν παράστασιν, έκτέλεσιν, μέγεθος καί χρω
ματισμόν δύναται νά παραβληθή τό άγαλμάτιον 
τούτο πρός τά καλά εύρήματα έν Τανάγρα.

Λαμπρόν έπίσης εύρημα είνε καί τό δρει- 
χάλκινον άνάγλυφον τής Άθηνάς (Έσπ. Τεΰχ. 
74, άρ. 30). Έχρησιμευεν ώς κόσμος τής δπι- 
σθίας πλευράς κατόπτρου τίνος ή ώς κάλυμμα 
αυτού· καθ’ δν τρόπον εύρηται τούτο καί εις 
τά τυρρηνικά κάτοπτρα, άτινα θεωρούνται ώς 
άπομιμήσεις τών ελληνικών, ούτω καί ένταΰθα 
ή γλυπτή παράστασις είνε έντός τής κυκλοτε
ρούς πλακός έγγεγλυμμένη. Ένταΰθα πρόκειται 
ελληνικόν πρότυπον. Τούτο φαίνεται άπωλέσθη 
ύπό τίνος έπισκέπτου τοΰ λουτρού, δπερ άνέ- 
σκαψα παρά τήν Σαλαμίνα. Ένταΰθα βλέπομεν 
τήν πολεμικήν Άθηνάν έξωπλισμένην καί τήν 
περικεφαλαίαν έπί τής κεφαλής. Ό δεξιός 
βραχίων είνε ύψωμένος, διακάμπτεται πρός τά 
άνω καί περιβάλλει τό ξυστόν μακροΰ καί έπί 
τοΰ έδάφους έρειδομένου δόρατος. Ό άριστερός 
πρός τά κάτω καί έξω έκτεινόμενος βραχίων 
δράττεται τής έπίσης άριστερφ έπί τής γής 
στηριζομένης άσπίδος. Φαίνεται δτι ή ετοιμο
πόλεμος θεά ησυχάζει ήδη έκ τής μάχης. 
Μόλις κατέπαυσεν ό άγων καί ή κίνησις, διότι 
τό άπό τοΰ δεξιού ώμου ζαταπΐπτον απόσπασμα 
τού χιτώνος παριστάνεται κινούμενον έτι κυμα- 
τοειδώς. "Ολον τό έργον εινε άριστα πεπλα- 
σμένον καί συνενοΐ έν αύτώ δλα τά πλεονεκτή
ματα τοΰ είδους τούτου τής τέχνης. ΓΙόσον 
έναργεΐς εινε αί γραμμαί καί οί τύποι, πόσον 
μεγαλοπρεπώς διαφαίνεται ύπό τόν λεπτόν χι
τώνα τό σώμα, τό τόσον σύμμετρον καί συχρό- 
νως παρ’ δλην τήν καλλονήν τόσον φυσικόν! 
Όπόσον σοβαρώς καί εύσταθώς άναμένει νέους 
έχθρούς ή εις πόλεμον προπαρεσζευασμένη θεά! 
Πόσον καλώς έτέθη τό άριστερόν σκέλος πρός 
τά πρόσω καί έσω τεκαμμένον καί έν αναλογία 
πρός τούτο άριστερά ή καμπή τοΰ ισχίου πρός 
τά έξω! — Πόσον εύρωστοι καί έν τούτφ έχον- 
τες τήν άγνοτάτην γυναικείαν καλλονήν, φαί
νονται οί γυμνοί βραχίονες, χεΐρες καί πόδες 
καί πόσον λεπτώς είνε έξειργασμένοι! Μετά 
πόσης ευφυΐας έξέλεξεν ό καλλιτέχνης τόν βρα
χείας χειρίδας έχοντα χιτώνα, "να δύνηται ή 
θεά νά κινή τούς βραχίονας, όταν απαίτηση 
τούτο ό άγών! Άλλά καί ή ύπό δφεων περι
τυλιγμένη κεφαλή τής Μεδούσης έπί τής άσπί
δος! Πόσον ώραία είνε ή κατασκευή αύτής 
άνταποκρινομένη εις τήν ύπόθεσιν! Ή τρόμον 
καί άπολίθωσιν έπί τών άνθρώπων προξενούσα 
θέα τής Μεδούσης, μετηνέχθη ένταΰθα έπ’ αύτής 
τής Μεδούσης. Τό πρόσωπον διεστραμμένον, οί 
οφθαλμοί καί τό στόμα άνεφγμένοι τόσον, ώστε 
φαίνεται μέν ή γλώσσα, δέν ταράσσεται δμως 
ή συμμετρία καί ή αρμονία. 'Οποια δύναμις 
παρίσταται διά τών γραμμών! Όπόσον ώραΐος 
είνε ό έξέχων στέφανος έλαίας περί τήν εικόνα 
καί τήν περιφέρειαν τής κυκλοτερούς πλακός, 
παρεισηγμένος ώς μέλος συνδυάζον τό δλον! 
Όπόσον σκοπίμως έφευρέθη καί ή εις ποικι
λίαν χρησιμεύουσα ένταΰθα μακρά καί έξέχουσα 
λόγχη! — Πώς συνεδυάσθη μετά τοΰ έξ έλαίας 
στεφάνου τό ήμιεγειρόμενον καί ήμιαφανιζόμενον 
βάθρον τής θεάς! — IIόσον πραγματικώς παρί- 
στάται ό χαρακτήρ τών έλαιών! Καί μετά 
πόσης νοημοσύνης άπέφυγεν ό καλλιτέχνης νά 
παραστήση ένθάδε τούς διά τό άνάγλυφον μεγά
λους όντας ώριμους καρπούς τής έλαίας, άλλ’ 
άντί τούτων έξέλεξε καρπούς μόλις έξανθήσαν- 
τας καί μετά μικρόν ώριμάσοντας! Δικαίως 
λοιπόν μοι έγραφεν ό καθηγ. Dr. Conze, ό διά
σημος διευθυντής τής γλυπτοθήκης τών έν Βε- 
ρολίνω Μουσείων, περί τοΰ ευρήματος τούτου· 
"Έπανειλημμένως καί μετά μεγάλης χαράς 
παρετήρησα το έν φωτογραφία άποσταλέν μοι 
άνάγλυφον τής Άθηνάς.” — Ναί, τοιαύτην 
σύνθεσιν καί τοιαύτην έκτέλεσιν τής
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ύποθέσεως μόνον ή καλή έλληνική 
τέχνη ήδύνατο νά δη μιουργήση. Οί 
εύρίσκοντες έλληνικά έργα έν Κύπρφ, θεωροΰσι 
καί έκδίδοσιν αύτά ώς προϊόντα έξ 'Ελλάδος 
ή Ίονίας. Τοΰτο δέν εινε ορθόν! — Ή ήμε
τέρα άνευ περικεφαλαίας Άθηνά, δπως καί ή 
πολεμική, είνε έπίσης καθώς και πολλά άλλα 
καλά έργα ελληνικής τέχνης προϊόντα καί δη
μιουργήματα έν Κύπρω έργασθέντων έλλήνων 
καλλιτεχνών καί πολλών μάλιστα καί έν Κύπρω 
γεννηθέντων.

Έν τέλει παρουσιάζομεν έτι μίαν Άθηνάν, 
έγγεγλυμμένην έπί τίνος στρεπτού δακτυλίου 
(δρα τεύχος Εσπέρου 74) ή σφραγιστήρος. Τό 
περίβλημα είνε άργυροΰν, ό δέ λίθος σάρδιον. 
Αί εικόνες η καί (? έχουσι τό φυσικόν μέγεθος, 
τό δέ άποτύπωμα τής σφραγίδας έν γ είνε 
μεΐζον. Ό "Αγγλος μηχανικός W. Williams 
εσχε τήν καλωσύνην νά μοι κατασκευάση τήν 
εικόνα. 'Η γλυπτή αυτή λίθος*) δύναται νά 
■χαρακτηρισθή ώς καλόν ελληνικόν έργον καί 
άνεσκάφη ύπ’ έμοΰ μετά τών άλλων άργυρών 
αντικειμένων έντινι τάφω παρά τό Κουρίον εις 
βάθος 30 ποδών ύπό τήν έπιφάνειαν. "Ενοπλος 
ισταται ή θεά, έτοιμος νά βαδίση. Οί βραχίονες 
είνε γυμνοί, έπί δέ τής σοβαράς κεφαλής κάθη- 
ται μεγάλη καί ίππούριδι κεκοσμημένη περι
κεφαλαία. 'Υπέρ τό στήθος κρέμαται πρός τά 
κάτω ή αίγίς. Ό άριστερός βραχίων κρατεί 
τήν έπί τοΰ έδάφους έρειδομένην άσπίδα, καί 
όπισθεν ταύτης όράται ή έξέχουσα λόγχη. Πρό 
τής θεάς άνορθοΰται δφις ίτοιμος νά πηδήση. 
"Ο,τι δέ ό δεξιός πρός τά έμπρός καί άνω τετα
μένος βραχίων κρατεί, είνε άδηλον, διότι τό 
σχήμα είνε λίαν μικρόν. Μήπως κρατεί άπει- 
λοΰσα κλάδον ή μάστιγα ή ταχύπτερόν τινα 
Νίκην; — Κίνησις, στάσις καί σύνθεσις έν γένει 
είνε καί έξαισίως έπινενοημέναι καί μετά μεγά
λης δεξιότητος έκτετελεσμέναι.

Ώς βλέπομεν ό κυπριακός τών θεών κύκλος 
έκτείνεται, ήδυνάμεθα δέ νά παρουσιάσωμεν καί 
άλλας θεότητας, οίον τήν Δήμητρα, Κόρην, 
Διόνυσον καί Έρμήν. Άς άρκέσωσι ταΰτα νά 
καταστήσωσι γνωστά τοΐς άναγνώσταις νά θρη
σκευτικής ύποθέσεως κυπριακά δημιουργήματα. 
Έν τφ έπομένω Τμήματι έν συντόμφ άλλά 
μετά πλήθους εκφάνσεων θά πραγματευθώμεν 
τό βέβηλον μέρος ήτοι παραστάσεις ρωπογρα- 
φικάς.

Έν Λευκωαί?, 1884.

ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΧΝΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΝΗΣΟΥ ΕΝ 

ΝΟΡΒΗΓΙΑι.

(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 40.)

ΠΩΣ ή μεσημβρινή άκρα τής Ευρώπης, 
ό Μαλέας τής 'Ελλάδος, είναι άκρω- 
τήριον βραχώδες καί άποτόμως έπι- 

κρεμάμενον έπί τής τρικυμιώδους θαλάσσης, 
ουτω καί ή άρκτική άκρα σχηματίζεται ύπό 
τοΰ βορείου καλουμένου ’Ακρωτηρίου (Nordcap, 
ώς τό ώνόμασαν οί 'Ολλανδοί). 'II βραχώδης

*) 1 ανϋν ύπό τήν κατοχήν τού φιλάρχαιου S. 
Brown, άγγλου άρχιμηχανικοϋ έν Κύπρφ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

αΰτη άκρα, περί τήν όποιαν, έν καιρφ μάλιστα 
χειμώνος, άγρίως μυκωμένη αφρίζει ή θάλασσα, 
πρό πολλοΰ ήδη είχεν έλκύσει τήν προσοχήν 
τών εμπορικών 'Ολλανδών, οιτινες περιπλεύσαν- 
τες πολλάκις αυτήν, καλώς έννόησαν βτι τά 
μέρη ταΰτα ήδύναντο νά καταστώσι πηγή πλού
του δι’ αυτούς καί έκδιώξαντες τούς έπί τών 
όρέων έκείνων εγκατεστημένους Άνσεάτας, ίδρυ
σαν έμπορικάς τινας πόλεις καί πρακτορεία.

Τό βόρειον Άκρωτήριον, ού σήμερον δημο- 
σιεύομεν τήν εικόνα, κεΐται 32 χιλιόμετρα μα
κράν μιάς τών τοιούτων πόλεων, τής Άμμερ- 
φέστης, καί ύψοΰται άπότομον καί ύπερήφανον 
ύπεράνω τής θαλάσσης· άνωθεν σχηματίζει όρο- 
πέδιον, ώστε εύκόλως δύναται τις νά φθάση 
μέχρι τοΰ χείλους αυτού, οθεν ή θέα έπί τής 
θαλάσσης είναι μεγαλοπρεπεστάτη. Καί έν τοΐς 
άρχαίοις χρόνοις εύτολμοι θαλασσοπόροι διέ
σχισαν τά άγρια τής θαλάσσης ταύτης κύματα· 
σήμερον δμως περιπλέουσι τό άκρωτήριον ολό
κληροι στόλοι έμπορικών πλοίων καί ατμόπλοιων, 
οιευθυνόμενοι πρός τόν Αρχάγγελον, πρός τήν 
Λευκήν θάλασσαν καί πρός τάς άκτάς τής Σι
βηρίας.

Ό εύκολος καί άναπαυτικός διά τών ατμό
πλοιων πλοΰς πλείστους δσους παρακινεί κατ’ έτος 
περιηγητάς νά έπισκεφθώσι κατά τούς θερινούς 
μήνας τάς βορείους ταύτας άκτάς, ένθα ού μόνον 
τήν μεγαλοπρεπή θαυμάζουσι φύσιν, άλλά καί 
τά περίεργα ήθη καί έθιμα τών έκεΐ κατοι- 
κούντων Νορβηγών, Φινλανδών καί Λαππώνων 
σπουδάζουσι, άποροΰντες πώς οί λαοί οΰτοι κα- 
τώρθωσαν νά στήσωσι τάς μονίμους αύτών κα
τοικίας εις μέρη τόσον άξενα καί άγρια καί έν 
κλίματι τοσοΰτον δυσκόλφ. Τοΰτο κατώρθωσαν 
διά τής άκρας αύτών λιτότητος καί τής σκλη
ραγωγίας τοΰ βίου, ήτις είναι άπαραιτήτως αναγ
καία, δπως άνθέξη άνθρωπος έν καιρφ μάλιστα 
χειμώνος. Συνήθως οί περιηγηταί μεταβαίνουσι 
δι’ άτμοπλοίου εις Άμμερφέστην, έκεΐθεν δέ 
έπιβαίνουσι λέμβου, ήτις μεταφέρει αύτούς εις 
τόν σταθμόν Γιέσβαιρ, δθεν έκτελοΰσι τήν άνά- 
βασιν τοΰ βορείου Ακρωτηρίου. Έκ τών ήγε- 
μόνων καί βασιλέων δύο μόνον έξετέλεσαν τήν 
έκδρομήν ταύτην, έν έτει 1599 ό βασιλεύς Χρι
στιανός Δ', καί έν έτει 1873 ό Όσκάρ Β'., δτε 
μετέβη εις Δρόντχαϊμ, ΐνα στεφθή. Εις άνά- 
μνησιν τοΰ τελευταίου τούτου συμβάντος άνη- 
γέρθη στήλη λίθινη, ήν αί τρικυμίαι τοΰ χει
μώνος τοΰ έτους 1880 κατέρριψαν, καί ήτις 
πάλιν έστήθη.

θέαμα σπάνιον καί καταπληκτικόν έμφανί- 
ζεται ένώπιον τοΰ έπισκεπτομένου τό βόρειον 
Άκρωτήριον έν τή έποχή τοΰ θέρους, καθ’ ήν 
δ ήλιος δέν δύει· κάτωθεν αύτοΰ ή θάλασσα 
είναι λεία καί ήρεμος, καί κύματα μικρά καί 
χαρίεντα άσπάζονται τούς πόδας τοΰ λίθινου 
γίγαντος, έν ω εις τον Ορίζοντα στίλβει ό δίσκος 
τοΰ ήλιου τοΰ μεσονυκτίου, ρίπτων λάμψιν άμυ- 
δραν καί ροδόχρουν έπί τών κυμάτων καί τών 
άγριων βράχων. "Ακρα έπικρατεΐ ησυχία, δια
κοπτόμενη ύπό τών φωνών τών θαλασσίων πτη
νών, τά όποια νομίζοντα βτι είναι άκόμη ήμέρα 
περιΐπτανται καθ’ δλην τήν νύκτα τήν λείαν 
αύτών θηρεύοντα. Άλλ’ αί ήμέραι αύται τής 
γαλήνης καί ήσυχίας είσί μεμετρημέναι· τόν 
Αύγουστον άρχίζουσι πάλιν πνέοντες οί άνεμοι, ή 
θάλασσα έξαγριοΰται, ό ήλιος δύει, καί μετ’ όλί
γον έπέρχεται ό χειμών ' μέ τάς θυέλλας του, 
μέ τά ψύχη καί μέ τάς μικράς καί ζοφεράς 
αύτοΰ ήμέρας.
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Ο ΞΕΡΞΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΑΛΑΜΐΝΙ ΜΑΧΗΝ.

(Τώ 480 πρ. Χρ.)

(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 41.)

άπ’ Αθηνών πρός τήν ’Ελευσίνα πο- 
ρευόμενος καί τήν ίεράν λεγομένην όδόν 
άκολουθών, άπαντα ού μακράν τοΰ Δα

φνιού παρά τήν θάλασσαν δεξιά μικρόν ύψωμα 
ή λόφον, άπό τοΰ όποιου, ώς άναφέρουσιν οί 
ιστορικοί, δ ύπερόπτης Ξέρξης, ό τών Περσών 
βασιλεύς, παρετήρει τάς διαφόρους περιπέτειας 
τής έν τώ κόλπφ τής Σαλαμΐνος συγκροτουμένης 
ναυμαχίας, καθ’ ήν τά έλληνικά δπλα λαμπράν 
τοσοΰτον ήραντο νίκην. Ή έκστρατεία τοΰ Ξέρ- 
ξου κατά τής Ελλάδος έστέφθη έν άρχή ύπό 
επιτυχίας μεγάλης· πολλαί νήσοι ύπετάγησαν, 
τό βόρειον μέρος τής Ελλάδος σπουδαίως ήπει- 
λεΐτο, καί έν τφ στενώ τών Θερμοπυλών ό ήρω- 
ϊκός τοΰ Λεωνίδα καί τών ανδρείων αύτοΰ Σπαρ
τιατών θάνατος δέν ίσχυσε ν’ άναχαιτίση τήν 
ορμήν τών άγριων περσικών στιφών. Ή Ατ
τική ήτο έκτεθειμένη εις τήν διάκρισιν τοΰ 
κατακτητοΰ. Άλλ’ οί Αθηναίοι, έχοντες έπί 
κεφαλής άνδρας νουνεχείς καί φιλοπάτριδας, 
άνδρας μέ αύταπάρνησιν άπαραδειγμάτιστον καί 
μέ καρδίαν εύγενών αισθημάτων πλήρη, ούδ’ 
έπί στιγμήν έδειλίασαν, καί έννοήσαντες δτι ή 
σωτηρία αύτών καί τής Ελλάδος δλης "εις τά 
ξύλινα έγκειται τείχη” συνεκέντρωσαν τά πλοΐά 
των δλα, 380 τόν άριθμόν εις τόν παρά τήν 
Σαλαμίνα εύρύν κόλπον, καί έπερίμενον τήν 
έπίθεσιν τοΰ έχθροΰ, δστις διπλάσιον άριθμόν 
πλοίων είχεν ύπό τήν εξουσίαν του. Ένταΰθα 
έν τφ κόλπφ τούτφ, τφ χωρίζοντι τήν Σαλα
μίνα άπό τής Αττικής, συνήφθη τή 20 Σεπτεμ
βρίου τοΰ 480 πρ. Χρ. ή πολύκροτος έκείνη καί 
ές άεί ένδοξος ναυμαχία, ήτις έσωσε τόν κόσμον 
άπό τής κατακλύνεως τοΰ σκότους καί τοΰ βαρ- 
βαρισμοΰ. Ό Ξέρξης, γαύρος νικητής, ήτο το
σοΰτον πεπεισμένος περί τής αίσιας ύπέρ αύτοΰ 
έκβάσεως τής ναυμαχίας, ώστε έτοποθετήθη μετά 
τής ακολουθίας του επί τοΰ λόφου, περί οΰ 
άνωτέρω εΐπομεν, δπως έκεΐθεν έπιβλέπη τά 
πάντα. Ό Περσικός στόλος είχεν ωθήσει τά 
έλληνικά πλοία εις τόν κόλπον τούτον τής 
Έλευσΐνος, δπως εύκολώτερον τά έξαφανίση, 
καί άμα τή άνατολή τοΰ ήλιου ήρχισεν ή μάχη, 
μάχη πεισματώδης, καθ’ ήν οί Έλληνες ώς 
λέοντες ήγωνίσθησαν. Πρό τής δύσεως άκόμη 
τοΰ ήλιου 200 έκ τών Περσικών πλοίων εϊχον 
καταποντισθή, καί ή έπί τής νήσου Έυτταλείας 
περσική φρουρά είχεν φονευθή δλη μέχρι τοΰ 
τελευταίου δπλίτου. Ο Ξέρξης, δν παριστφ ή 
ήμετέρα είκών καθ’ ήν στιγμήν ήρχιζε νά έννοή 
δτι έν Σαλαμΐνι οί Έλληνες αίματηράν κατ’ 
αύτοΰ θά λάβωσιν έκδίκησιν, διέταξεν άμέσως 
νά θανατώσωσι τούς κυβερνήτας τών φοινικικών 
πλοίων, οιτινες πρώτοι δλων ύπεχώρησαν· άλλά 
τό αύστηρόν τοΰτο μέτρον τοσοΰτον κατετρόμαξε 
τούς λοιπούς άρχηγούς, ώστε άμα έπήλθεν ή 
νύξ άπέπλευσαν οί πλεΐστοι φοβούμενοι τήν δρ- 
γήν τοΰ ηγεμόνας. Οί Έλληνες άπώλεσαν έν 
τή ναυμαχία 40 μόνον τριήρεις, ών τά πληρώ
ματα ζολυμβώντα διεσώθησαν εις τήν Σαλαμίνα. 
Ό Ξέρξης δέ, ού ή έκστρατεία, ή ύπό τοσοΰτον 
αισίους οιωνούς άρχίσασα, άποτόμως τοσοΰτον 
διεζόπη, άπήλθεν εις Μιζράν Ασίαν. Τόν στρα
τόν αύτοΰ άφησεν ύπό τόν Μαρδόνιον εις τήν 
Ελλάδα· άλλ’ οί Έλληνες, ένθαρρυνθέντες ύπό 
τής έν Σαλαμΐνι λαμπρας νίκης καί έννοήσαντες 
βτι ή. άνδρεία καί ή φιλοπατρία είσίν δπλα 
άζατάβλητα, ήγέοθησαν σύσσωμοι, καί §ν άκρι-
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βώς έτος μετά τήν έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν, ήτοι 
τον Σεπτέμβριον τοΰ 479 πρ. Χρ. κατήνεγκον 
έν Πλαταιαΐς τδ τελευταΐον καί θανατηφόρου 
κατά τοΰ εχθρού ράπισμα. Έντρομος ό Ξέρξης 
άπήλθε κατεσπευσμένως πρδς τά Σοΰσα.

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ.
ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ

υπό Μ. Μαλλιαράκη.

(Συνέχεια καί τέλος.) 

1Β·.

ΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΝ ήσθάνθην συγκίνησιν λαβών 
είς χεΐρας τδ έγγραφον, έν φ ό πατήρ μου 
οιετύπου τάς τελευταίας αύτοΰ θελήσεις. 

Είς έμέ άρα ήν έστραμμένη ή διάνοια του κατά 
τάς τελευταίας αύτοΰ στιγμάς. Ήσπάσθην ευ
λαβής τήν τελευταίαν τής χειρός του πρδξιν καί 
άνέγνων το περιεχόμενον, βπερ έν συντόμφ 
είχεν ώς έξής·

“’Εγκαθιστώ τον υιόν μου κληρονόμον μου,
Ώς μόνην κληρονομιάν καταλείπω αύτώ τήν ευχήν μου, 
Βαρύνω δέ αύτόν μέ τάς έξής υποχρεώσεις,
Νά πληρώση τά χρέη μου,
Νά προικοδότηση τήν άδελφήν του,
Νά γηροκομήση τήν μητρυιάν του,
Νά τελέση τά μνημόσυνά μου,
Νά μεταφέρη τά όστδ μου είς τήν γήν τών πατέρων μου, 
Αΰτη είνε ή μόνη γνήσια καί τελευταία μου θέλησις.”

Μετά τήν άνάγνωσιν έμεινα σύννους καί σιω
πηλός. Ή μητρυιά μου μ’ έβλεπε περίλυπος 
ζητούσα νά έμβατεύση είς τά διανοήματά μου. 
Έκ τής αποδοχής τής κληρονομιάς ταύτης έξήρ- 
τατο τό μέλλον τής θυγατρός της, τοΰ μόνου 
άγαθοΰ τύ όποιον τή ΰπελείπετο έν τφ κόσμφ, 
τοΰ μόνου δεσμού, δστις συνέδεεν αύτήν μετά 
τής ζωής.

Ήδυνάμην ν’ άποταχθώ τής κληρονομιάς, 
ήτις μόνον τήν τιμήν τοΰ κληρονόμου μοι περι- 
εποίει, άλλ’ ήτις με-καθίστα δοΰλον Επαχθε- 
στάτων υποχρεώσεων, ών αδύνατός μοι έφαίνετο 
ή έκπλήρωσις. Άλλ’ άποτασσόμενος τής κλη
ρονομιάς ταύτης δέν έμενον απόκληρος τής πα
τρικής εύχής; ’Αντιτασσόμενος είς τήν τελευ
ταίαν τοΰ πατρός μου θέλησιν, άπαρνούμενος 
τον ιερόν αύτοΰ κλήρον, τήν εύλογίαν του δέν 
έκληρονόμουν τήν άράν του;

Τί ήθελεν άπογίνη δυστυχής χήρα, έάν δέν 
έγηροκόμουν αύτήν, κόρη νεαρά μαραινόμενη έν 
τή σκιά, έάν δέν έπροικοδότουν αύτήν, δπως 
είσέλθη είς τδν κόσμον; ’Αποτασσόμενος τής 
κληρονομιάς άπηρνούμην νά τελέσω τά νενο- 
μισμένα μνημόσυνα ύπέρ τής σωτηρίας τής ψυχής 
Εκείνου, ού εφερον τδ όνομα. Καί τδ όνομα 
τούτο θά ήτιμάζετο, έάν δέν έπλήρωνον τά πα
τρικά χρέη καί θά ήμην κατηραμένος!

— Ώ πάτερ μου, άνέκραξα, είμαι πένης, 
πενέστατος, δέν έχω ποΰ τήν κεφαλήν κλϊναι, 
άλλά θέλω θυσιάση τδν βίον μου, τήν νεότητά 
μου καί αύτδν τδν έρωτα, τήν μόνην ηδονήν, 
ήτις ένεσταλάχθη έκ τών παρθενικών δφθαλμών 
θελκτικής κόρης είς τήν ύπδ τής λύπης ένζυ- 
μωθεΐσαν ψυχήν μου, δπως έκτελέσω τήν ίεράν 
σου θέλησιν. Δέχομαι τήν διαθήκην σου καί 
ώς κλήρον τιμαλφέστατον τήν ευχήν σου. Αδτη 

I! έστω μοι βοηθός καί σκεπαστής, άστήρ τηλαυγής 
έν τφ ζόφφ τών έγνωσμένων αγώνων καί περι
πετειών πρδς έκτέλεσιν τών Εντολών σου. Έάν 

ί μοι κατελίμπανες πλούτον, ήδύνατο νά φθάρη 
έκ τών ιδιοτροπιών τής τύχης· μοί άφίνεις τήν 
εύλογίαν σου, κλήρον αιώνιον έμοί καί τοΐς άπο- 
γόνοις μου. Μοί επιτάσεις τήν έξόφλησιν τών 
χρεών σου καί μοι επιβάλλεις ουτω τήν Εργα
σίαν, ήτις έστίν ή πηγή τής ανθρώπινης εύδαι- 
μονίας, τήν οικονομίαν, τήν έγκράτειαν, τήν 
σωφροσύνην, δι’ ών διατηρούνται άκμαΐαι αί 
σωματικαί καί ψυχικαί δυνάμεις. Μοί επιβάλ
λεις τήν έκπλήρωσιν ευσεβών καθηκόντων, τά 
όποια ύπομιμνήσκοοσιν είς τόν άνθρωπον τήν 
ματαιότητα τών Εγκοσμίων καί αΐρουσι πάσαν 
τάσιν υπερηφάνειας. Ζών μ’ έδίδαξες τήν στέ- 
ρησιν, τήν σκληραγωγίαν, τήν ταπεινοφροσύνην, 
τήν πειθαρχίαν, άποθνήσκων δέ, τήν αύταπάρ- 
νησιν καί τήν χριστιανικήν έγκαρτέρησιν.

II

1Γ·.

Ώς κληρονόμος τού πατρός μου παρέλαβον 
είς τήν κατοχήν μου τδ πλοΐον του, τδ όποιον 
είς σημεΐον πένθους έβάφη κατάμαυρον μέχρι 
τών άκρων τδ ατυχές τούτο πλοΐον είχεν ανάγ
κην έπισκευής, διότι άπδ πολλοΰ χρόνου δέν 
είδεν ό ήλιος τήν τρόπιδα αύτοΰ. Όθεν πρδς 
έπισκευήν καί Εφοπλισμόν του κατέφυγον είς 
δανειστάς, άφ’ ού έξεπλήρωσα τόν πρώτον τής 

1 διαθήκης όρον τήν άναγνώρισιν τών πατρικών 
χρεών. Γήν πραξίν μου ταύτην εΐδον έκπληκτοι 
οί δανεισταί τοΰ πατρός μου, διότι έγίνωσκον 
πόσον βαρείας άνελάμβανον υποχρεώσεις καί 
ούδόλως έδίστασαν νά μοι έμπιστευθώσι νέα 
δάνεια πεποιθότες είς τήν τιμιότητά μου.

Άρχομένου τοΰ έαρος άπέπλευσα έκ τοΰ 
I λιμένος πρώτος πάντων τών λοιπών πλοιάρχων, 

I άφ’ ού άπεχαιρέτησα καί παρηγόρησα τήν δύ
στηνον χήραν. Ήμην ήδη πλοίαρχος, άλλά 

ι πλήρης θλίψεως καί ταπεινοφροσύνης. Ύπδ 
ποιας άπροόπτους συνθήκας άπέκτησα τδν τίτλον, 
δν μετά τοσούτου ζήλου έπεδίωκον πρδς ικανο

ί ποίησιν ματαίας φιλαυτίας! Πανταχοΰ δπου 
εστρεφον τδ βλέμμα, άπήντων τά ίχνη τοΰ 
πατρός μου καί ή ψυχή μου έπληροΰτο όδύνης.

; Έπλευσα είς Κύπρον.
Άφ’ ού έλευθερεκοινώνησα κατηυθύνθην είς 

τδ κατάστημα τοΰ κύρ .Λαζάρου. Ούτος πεντη
κοντούτης τήν ηλικίαν, εύτραφής καί ροδοκόκ
κινος ήν είς τών εύπορωτέρων έμπορων. Οί 
συμπολΐταί του τδν ύπελήπτοντο καί τδν Εξέ- 

1 λείαν Επίτροπον τοΰ ένοριακ'οΰ αύτών ναού. Ήν 
δέ θρήσκος έκ πεποιθήσεως ούδέποτε άπουσιάζων 
τής έκκλησίας κατά τε τδν εσπερινόν καί τδν 
όρθρον. Είχε δέ τό αποκλειστικόν προνόμιον 
τοΰ άπαγγέλλειν το σύμβολον τής πίστεως καί 
λαμβάνειν πρώτος τδ άντίδωρον. Είς τούτο 
περιεστρέφετο ή φιλοδοξία του. '0 άνθρωπος 

Ιάγαπφ πάντοτε τάς διακρίσεις και άφ’ ού ή 
δουλεία άπεκλήρωσε τούς όμοεθνεΐς μου τών 
πολιτικών αξιωμάτων, οί Εκκλησιαστικοί τίτλοι 
κατέστησαν περιζήτητοι.

'0 κύρ Λάζαρος έξήσκει ιδίως τό έμπόριον 
τών οινοπνευμάτων. Τδ κατάστημά του ευω
δίαζε μακρόθεν άνθοσμίου οίνου. ’Απέστελλε 
δέ συνήθως τά οινοπνεύματα του είς ’Αλεξάν
δρειαν.

Εκρουσα τήν θύραν καί είσήλθον είς τδ 
γραφεΐόν του. 'Ο κύρ Λάζαρος ήν λίαν άπη- 
σχολημένος, διότι αί τιμαί τών οινοπνευμάτων 
ήσαν ύπέρογκοι έν Βηρυττφ, δπου έστάθμευε 
τότε ό ’Αγγλικός στόλος καί προσεπάθει νά 
ένεργήση τότε άποστολάς δσον οίόν τε ταχείας, 

δπως άποφύγη τήν έκ τοΰ συναγωνισμού έκ-
πτωσιν.

— Τί άγαπας, κύριε, μοί είπε ροφών ταμ- 
βάκον.

— Δέν μέ γνωρίζετε βεβαίως, κύρ Λάζαρε, 
καί δμως μέ είδετε άλλοτε κατά περίεργόν τινα 
περίστασιν.

'Ο κύρ Λάζαρος μ" έβλεπε μετά προσοχής, 
άλλά δέν ήδυνήθη ν’ άναγνωρίση τόν άνυπόδητον 
έκεΐνον καί ώς 'Αρλεκίνον ένδεδυμένον νέον ύπδ 
τήν τωρινήν εύσχημοτέραν καί σοβαρωτεραν έν- 
δυμασίαν καί φυσιογνωμίαν.

— Δυστυχώς, είπε, δέν σας γνωρίζω, άλλά 
λέγετε ταχέως τΐ άγαπάτε, διότι, ώς βλέπετε, 
είμαι είς άκρον πολιάσχολος.

— θά ήμαι σύντομος, κύρ Λάζαρε. Ήμέραν 
τινά έκάθησθο μετά τίνος άλλου, τδν όποιον 
«ονομάζετε καπετάν Όνούφριον καί συνοιελέγεσθε 
περί τίνος πλοίου, τδ όποιον προύτίθεσθε νά 
κατάσχητε.

— Ίσως, διότι μέ πολλούς πλοιάρχους εύ- 
ρίσκομαι είς δοσοληψίας καί τούς δανείζω.

— Λοιπόν ό καπετάν Όνούφριος έπίστευεν, 
δτι τδ πλοΐον τού άτυχούς έκείνου πλοιάρχου 
θά έπωλεΐτο καί θά τδ ήγόραζεν εκείνος, διότι 
ούδείς ύπήρχεν ένταύθα δπως εύσπλαγχνισθή τδν 
δφειλέτην σας.

Ό κύρ Λάζαρος άναμνησθείς τής σκηνής 
έκείνης μ’ εβλεπεν άσκαρδαμυκτεί.

— Τότε, τφ είπον, ένεφανίσθη ένώπιόν ύμών 
είς ναυτόπαις, ρυπαρός, ανυπόδητος . . .

— Ναί, ναί, Ενθυμούμαι, καί μοί κατέβαλε 
δώδεκα χιλιάδας γρόσια είς χρυσόν, είς είκο
σάρια, τί άπέγινε τδ ταλαίπωρον έκεΐνο παιδί;

— Εύρίσκεται ένώπιόν σας, κύρ Λάζαρε, 
θρηνούν τδν άποθανόντα πατέρα του.

Ό κύρ Λάζαρος μ’ έλαβεν έκ τής χειρός καί 
μέ κατησπάσθη — Είσθε σείς τδ παιδίον έκεΐνο; 
καί ό δυστυχής πατήρ σας άπεβίωσε; Ώ! πόσον 
έπεθύμουν νά ιδω τδν γέροντα έκεΐνον, δστις 
ήτον ατυχής, άλλά τίμιος καί τδν όποιον ώρ- 
κίσθην είς τδν άγιον Λάζαρον νά ευεργετήσω, 
διά νά συγχωρήση τήν σκληράν μου έκείνην 
πράξιν! Λοιπόν άπέθανεν; Αιώνια του ή μνήμη! 
Καί τί άπέγινε τδ πλοΐόν του;

— Φεΰ! κύρ Λάζαρε, είνε ήδη ύπδ τήν δι- 
εύθυσίν μου.

— Δόξα σοι ό θεός, είπεν ό κύρ Λάζαρος, 
δτι μοι δίδεται καιρός νά πράξω τδ χρέος μου. 
"Ο,τι δέν δύναμαι νά κάμω είς τδν πατέρα, θά 
κάμω είς τδν υιόν.

— Ώ! σάς είμαι ευγνώμων, αγαθέ άνθρωπε, 
καί ήσπάσθην τάς χεΐράς του.

— Είσαι ευλογημένος ύπδ τοΰ θεοΰ, μοί 
είπε, διότι ήλθες είς κατάλληλον ώραν. Είνε 
διαθέσιμον τδ πλοΐόν σου;

— Είς τάς διαταγάς σας.
— Λοιπόν θά φορτώσης οινοπνεύματα διά 

Βηρυττόν. θά λάβης διπλοΰν ναΰλον, άλλ’ ύπδ 
Ενα δρον.

—Σάς ακούω.
— Ύπό τόν δρον νά φθάσης είς Βηρυττόν 

είκοσι τέσσαρας ώρας πρδ παντός άλλου.
— Καί ποια άλλα πλοία φορτώνουν διά τδ 

μέρος έκεΐοο;
— Έπί τοΰ παρόντος Εν καί μόνον, τοΰ 

καπετάν Όνουφρίου, τοΰ αρχαίου φίλου σου, 
είπε μειδιών ό κύρ Λάζαρος.

— Καί ήρχισε τήν φόρτωσιν;
— Πρδ δύο ήμερών, άλλά τδν έμποδίζει ή 

φουσκοθαλασσιά. Άν τδν προφθάσης, αν τδν 
περάσης, έκτδς τοΰ διπλάσιου ναύλου, θά λάβης 
καί καλόν δώρον καί θά γίνης ιδικός μου.

' Η άνάμνησις τοΰ καπετάν Όνουφρίου, δστις 
έζήτει ν’ άγοράση τδ πλοΐον τοΰ πατρός μου 

Εκμεταλλευόμενος τήν δεινήν θέσιν του, ή ύπό- 
σχεσις τοΰ διπλού ναύλου έδιπλασιασε τας δυ
νάμεις μου. Υπέγραψα άμέσως τδ ναυλωτικόν, 
έτρεξα εις τδ πλοΐον, Ενεψύχωσα τούς ναύτας 
δΓ ύποσχέσεων άμοιβής καί μετέφερα εις το 
πλοΐον τδ οινόπνευμα καί Εναντίον τής φουσκο- 
θαλασσιάς, ήτις Εμπόδιζε τάς λέμβους νά προσ- 
εγγίζωσιν είς τήν άποβάθραν. Δέν ήδύνατο 
δμως νά έμποδίση καί τούς ναύτας μου να 
ριφθώσιν είς τήν θάλασσαν καί κολυμβώντες νά 
φέρωσιν είς τδ πλοΐον τά δοχεία.

Τήν Επιούσαν ήμην Ετοιμος. Άλλά καί δ 
καπετάν Όνούφριος είχεν ήδη συμπληρώσει τδ 
φορτίον του. Έν φ δέ οί ναύται άνείλκυον διά 
τοΰ στροφείου τήν άγκυραν μικρά λέμβος επλη- 
σίασε τδ πλοΐον καί άνθρωπός τις άνέβη τήν 
κλίμακα.

Ήτον ό καπετάν Όνούφριος.
άλλ’ ούτος ούδόλως ήδύνατο 

Τφ προσέφερα Εδραν και
Τδν άνεγνώρισα, 

νά με άναγνωρίση.
σιγάρον.

— Καπετάν Γιάννη, μοί είπε θα σοι εκ- 
μυστηρευθώ κάτι τι.

— Λέγετε, καπετάν Όνούφριε.
— 'Ο έμπορός μου μοι ύπεσχέθη καλόν 

δώρον, άν κατορθώσω νά φθάσω προ ύμών είς 
Βηρυττόν.

__ Μπά! άπήντησα οίονεί Εκπληττόμενος. 
Καί διά τί τούτο;

— Διότι δσα οινοπνεύματα φθάσουν πρώτα, 
θά πωληθοΰν είς τιμάς καλλιτέρας — Ιδού ό 
λόγος.

— Τώρα έκατάλαβα. Λοιπόν;
— Έχει συμφέρον νά φθάσω εγώ πρώτος.
— Τότε τί απαιτείτε άπδ έμέ;
— Νά μείνης όπίσω.
— Όσον δά δΓ αυτό δέν γίνεται.
— Γίνεται καί καλογίνεται, άφ’ ού σοι προ

τείνω νά μοιράσωμεν τδ δώρον. ’Αρκεί να 
φθάσω είς τδν λιμένα τής Βηρυττού έστω καί 
μίαν ώραν πρότερον. Πέλαγος είνε αυτό. Κα
νείς δέν θά σε Ελέγξη διά τούτο.

— Είνε τουλάχιστον τδ δώρον καλόν;
— Ώ! είνε λουκουμάς αξιόλογος.
— Τότε δέχομαι, καπετάν Όνούφριε. Έβγα 

είς τά πανιά.

ΙΔ·.

Μετά μίαν ώραν άπέπλευσα τοΰ λιμένος.
Ό άνεμος ήτο ούριος καί Επλέομεν πλησίστιοι 
διανύοντες δκτώ κόμβους. Ό καπετάν Όνού- 
φριος προηγείτο κατά τά συμπεφωνημένα. Πρδς 
τδ Εσπέρας δ άνεμος κατέστη σφοδρότερος καί 
δλίγον πλάγιος. Συνέστειλα τά ιστία καί έβρά- 
δυνα τήν πορείαν τοΰ πλοίου. — Τί τρέχει; 
μ’ έρωτα δ καπετάν Όνούφριος. Δέν βλέπεις 
(καί έδειξα αύτφ μικρόν νέφος εις τδν ορίζοντα), 
δτι μάς έπαπειλεΐ τρικυμία καί δέν είνε φρόνιμον 
τήν νύκτα νά προσεγγίσωμεν είς τήν ξηράν; 

. πρέπει νά σταθώμεν, καί μετά τδ μεσονύκτιον, 
αν δ καιρός ήνε καλός, έξακολουθοΰμεν τδν 
πλοΰν. Έγώ τουλάχιστον ουτω θά πράξω, διότι, 
νά σ’ είπώ, σύντροφε, λυπούμαι τδ πετσί μου. 
Κάτω οί παπαφίγκοι, στίγκα μαΐστρα, τδ πη- 
δάλιον άριστερφ! Ό καπετάν Όνούφριος δέν 
έβράδυνε νά μέ μιμηθή.

Ή νύς ήτο τφ δντι ζοφερά καί ή θάλασσα 
Απειλητική καί ό καπετάν Όνούφριος έπίστευσεν 
είς τάς προρρήσεις μου. Άλλ’ δταν έπείσθην, 
δτι τδ πλοΐόν μου δέν διεκρίνετο ύπδ τοΰ συν
τρόφου μου Ενεκα τοΰ σκότους, έπεκαλέσθην τήν 
ευχήν τοΰ πατρός μου, διέταξα νά ύψώσωσιν 
δλα τά ιστία καί αν έκινδύνευον νά διαρραγώσιν 
ύπδ τοΰ συρίζοντος άνεμου, τδ δέ πλοΐον, ώς 

ίππος πρδς καιρόν άναχαιτισθείς, ώρμησε μεθ’ 
δλης αύτοΰ τής ταχύτητος διασχίζον μετά βρυ
χηθμών τά κύματα.

Τήν Επιούσαν εφθασα είς Βηρυττόν καί αυθη
μερόν έξεποιήθησαν τά οινοπνεύματα είς τούς 
Άγγλους, οίτινες στερούμενοι μέχρι τούδε τοι- 
ούτων έπεσαν μέ τά μούτρα.

Έπιστρέψας είς Κύπρον εύρον έκεΐ τδν κα
πετάν Όνούφριον. ’Αφ’ ού έμεινε μέχρι τοΰ 
μεσονυκτίου άνακωχεύων διηυθύνθη είς τδν πρδς 
δν δρον του. ’Αλλ’ δ άνεμος ήτο σφοδρός και 
έπλεε μέ συνεσταλμένα ιστία, μέχρις ού δέ κερ- 
δήση το διάστημα, τδ όποιον άπώλεσε τδ πλοΐον 
του έκπΐπτον, ό άνεμος κατέστη σφοδρότερος και 
τδν άπεμάκρυνε τής ξηράς. ϊποστάς δέ ζημίας 
τινάς κ’ ευρισκόμενος εγγύς τής Κύπρου έκρινε 
συμφερώτερον νά ποδίση, έλπίζων δτι ήθελε 
μ’ εύρή έκεΐ, δπως συμπλεύσωμεν καί μοιρά- 
σωμεν τδ δώρον τού ναυλωτοΰ του κατα την 
συμφωνίαν μας. ’Αλλά πόσον έξεπλάγη, δταν 
είδε το πλοΐόν μου κενόν καί τόν κύρ Λάζαρον 
κατασπαζόμενόν με έν τφ ύγειονομείφ;

Ό άτυχης καπετάν Όνούφριος έχασε καί 
τ’ αυγά καί τά καλάθια!

ΙΕ'.

Ό κύρ Λάζαρος μέ ύπεδέχθη χαίρων καί 
άγαλλόμενος καί εΰσυνειδήτως έξεπλήρωσε τήν 
ύπόσχεσίν του. — Είσαι ιδικός μου, μοί είπε 
μετά πατρικής στοργής, τδ πλοΐόν σου άνήκει 
είς τό κατάστημά μου.

— Ευχαριστώ, κύρ Λάζαρε, τφ είπον έν 
συγκινήσει, καί έγώ ανήκω είς ύμάς ψυχή τε 
καί σώματι.

’Αλλεπάλληλοι Επιτυχία·, «βελτίωσαν τήν 
οικονομικήν μου κατάστασιν, ηύξησαν τόν ζήλον 
καί τήν δραστηριότητά μου. Έπλεον άφόβως 
καί έν καιρφ χειμώνος· είχον, ώς έλεγον, τύχην. 
Έγώ ο’ έγίνωσκον δτι ή τύχη αυτή ήτον ή 
ευχή τού πατρός μου, ήτις με καθίστα άτρό- 
μητον, τολμηρόν καί δραστήριον. Ή εύχή τοΰ 
πατρός μου κατηύθυνε τά διαβήματά μου, κα- 
τεπράυνε τήν τρικυμίαν, έφερε τόν άνεμον ουριον 
καί μοί ένέπνεε θάρρος άκαταγώνιστον.

Όταν τις βάλη τό νερδν είς τδ αυλάκι, προ- 
άγεται άκαταπαύστως, άλλά πρέπει νά ένθυμή- 
ται, βτι είς ούδέν ωφελεί καί ή μάλλον έκτα
κτος τύχη άνευ τής οικονομίας. Δυσχερεστάτη 
είνε ή διατήρησις τών άποκτηθέντων αγαθών, 
φίλτατέ μοι ***.

— Βεβαίως· ουτω λέγει καί δ Δημοσθένης 
"τδ φυλάξαι τ’ άγαθά τού κτήσασθαι χαλεπώ- 

» τεοον .
— Είνε αυτή μεγάλη άλήθεια καί τήν γνω

ρίζω έκ πείρας.
Ή τύχη είνε ιδιότροπος καί άφίπταται αί

φνης, καθ’ ήν μάλιστα Εποχήν ή Εργασία καθί
σταται Επαχθής είς τάς Εξησθενημένας τοΰ αν
θρώπου δυνάμεις. Ή ευπορία καί τής τύχης 
ή εύνοια, ή άκμή τής ήλικίας καθιστώσι τδν 
άνθρωπον εύελπιν καί έμπνέουσιν αύτφ άκα- 
τάσχετον πρδς τάς ήδονάς ροπήν καί περιφρό- 
νησιν τοΰ πλούτου. Τούς πρδ αυτού άνοιγομένους 
φαιδρούς κόσμους σπανίως Επισκιάζει ή στυγνή 
είκών τής παρακμής καί ή ιδέα τής οικονομίας 
τών άποταμιευμάτων τής φιλοπονίας του τφ 
φαίνεται δχληρά καί άποδιοπομπαία. Τότε δή 
τότε άπαιτεΐται σύνεσις καί ηρωισμός, δπως 
άναχαιτίση τας ροπάς ταύτας καί άπομακρύνη 
τ’ άπαπηλά τής διαγελώσης φαντασίας πλάσματα. 
Διότι Επέρχεται ή Εποχή τών θλίψεων καί τών 
ταλαιπωριών άπροσδοκήτως κατά τδ φαινόμενου, 
έν φ πράχματι είνε μοιραΐον αποτέλεσμα άφρο- 
σύνης καί σπατάλης. Τότε ή άνάμνησις τής 

παρελθούσης εύπορίας καί εύπαθείας, καθιστασα 
άλγεινοτέραν τήν δπαρξιν, είνε ή μόνη δυστυχής 
παρηγοριά τής άνοήτου καί ύπερηφάνου νεότητας.

Παιδιόθεν σκληραγωγηθείς, ούδέποτε έντρυ- 
φήσας έν ταΐς θωπειαις τών γονέων και ταΐς 
κολακείαις τών φίλων, πάντοτε έν στερήσεσι καί 
πόνοις, πολλάκις πεοιφρονηθείς, τελευταΐον δέ 
δι’ έπαχθεστάτων υποχρεώσεων βαρυνθείς, έμαθα 
τήν αξίαν τών χρημάτων καί έδιδάχθην τήν οι
κονομίαν. Διά τής άρετής ταύτης ήδυνήθην νά 
έκτελέσω τήν διαθήκην τού πατρός μου.

Ή μητρυιά μου άφ’ ού ήσπάσθη τούς στε
φάνους τής θυγατρός της, ύπανδρευθείσης τίμιον 
καί Εργατικόν ναυτικόν, μοί έδωκε τήν εύλογίαν 
της, όταν ένυμφευόμην τήν Εκλεκτήν τής καρ
δίας μου, καί άπέθανεν εύλογοΰσά με μέχρις 
έσχάτης πνοής, ταφεΐσα είς τδν τάφον, είς δν 
μετακομίσας έναπέθηκα καί τά οστά τού πα
τρός μου.

— ’Αλλά δέν μοι είπες, τί άπέγινεν ό Μι- 
χαλάκης.

— “Ω! είνε μακρά καί οδυνηρά ή άφήγησις. 
Ό ταλαίπωρος άνθρωπος! Γέρων ρικνός καί 
ρακένδυτος θρηνεί τδν παρελθόντα άφρονα καί 
σπάταλον βίον του. Ό πατήρ του, ώς λέγουσιν, 
άπειληθείς ύπ’ αύτοΰ άπεβίωσεν έκ λύπης κα
παρωμένος τδν υιόν του, ούτος δέ σύρει όπισθεν 
αύτοΰ τήν πατρικήν άράν. ’Αλλά περί τούτου 
άλλοτε, διότι είνε ήδη μεσονύκτιον καί ήμεΐς 
οί κτηματία·, πρέπει νά έξυπνώμεν λίαν πρωί.*)

*) Σ. τ. Δ. Τύ πρωτότυπον τούτο διήγημα τοΰ 
κ. Μ. Μαλλιαράκη, τό όποιον δικαίως έκίνηοε τό έν- 
διαφέρον τών άναγνωατών, Εχει καί τό μέγα προτέ
ρημα δτι στηρίζεται έπί αληθούς ιστορίας.

ΤΩι ΜΕΓΑΛΩι ΚΑΙ ΑΟΙΔΙΜΩι ΤΟΥ 
ΕΘΝΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗι.

Ω
2 μέγα πήμ’Έλλησιναπασινέθηκ’Αδάμαστος,

Εύρυπυλής Άΐδης άνέρα τηλεκλυτόν, 
Έρκος έρυμνδν έόντα βροτών καί ήτορ ένηές 

Έθνεος ήμετέρου ήδ’ Ελικωνιάδων, 
Μάρψας νηλεγέως καί κεύθων σώμ’ έρεβεινήν 

Γαΐαν υπο! Ψυχή δ’ έπτατο κυδαλίμη 
Ούρανον αίπύν, ιν’ ένθ’ έτεδν καί θέσκελον όλβον 

Αίέν δνήσηται Ύψιμέδοντι πάρα.
Χάλκεον ύπνον άρα, Ζαρίφη μεγάθυμε, κα- 

θεύδεις
Εύεργδς μέγας ών ήδέ πατήρ αγαθός 

Πάτρης δυστήνοιο, Γεώργιε εξοχ’ άριστε, 
’Αγλαόν άμφί κάρα στέμμα φέρων γεραρόν, 

Χρύσεον, άφθιτον αίέν έόν· τδ γάρ’Αθάνατός 
τοι

Άθλον εθηκ’ άρετή εύκλεέων μερόπων. 
Ή ρά σε καί αιώνα λιπόντ’ δλβίζομεν αίέν, 

"Ος τε βαθυκτέανος καί ζάθεος γέγονας. 
Ούποτε παυσόμεθ’, ώ μάκαρ, άμφί σε δάκρυ- 

χέοντες,
Ιΐένθεϊ τειρόμενοι καί μάλα τηκόμενοι, 

Άλλ’ αίέν στοναχήσι γόοισι τε δακρυόεσσι 
θυμόν δδυρόμενοι μνησόμεθ’ ο’όνομα σόν.

Τίς δέ τεδν κλέος εύρύ καί έργ’ ένέποικεν άπαντα; 
Μνημοσύνης θύγατρες καί χρόνος άΐδιος.

Έν Μονάχφ κατά Μάίον τοΰ 1884.

Δημοσθ. Οίκονομίδης 
φοιτητής τής Φιλολογίας.
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ΤΩ. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙ ΓΛΑΔΣΤΩΝΙ
ΕΠΙ ΤΗι ΓΕΝΕΘΛΙΩι ΑΥΤΟΥ ΕΟΡΤΗι.

(Μετά είκόνος, Ζρα σελ. 45.)

ΙΠ τή εορτή τών γενεθλίων τοΰ έξοχου 
Φιλέλληνος καϊ Έλληνιστοΰ Γλάδστω- 

νος, πρωθυπουργού τής ’Αγγλίας, ό έν Μ αγκί
στρια διακεκριμένος ομογενής ήμών κ. Σωτήριος 
Χατζόπουλος έσχε τήν έπιτυχή ιδέαν νά προ
σφέρω αύτώ έργον τέχνης εξαίσιας έκτελέσεως 
καϊ καταλλήλου έκλογής. Τδ μικρόν τοΰτο 
άριστούργημα, οΰ τήν εικόνα μεταδίδομεν, παριστα 
τήν Άποθέωσιν τοΰ Ομήρου κατά τδ σχε
διογράφησα τοΰ άρίστου Γερμανού καλλιτέχνου 
Flaxmann. Τδ έργον έχει σχήμα πινακίδος 
έκ πορσελάνης· τδ κέντρον αύτής, ένθα ύπάρχει 
ή είκών τοΰ 'Ομήρου και ή έπιγραφή, είναι τδ 
βαθύτερον μέρος τής πινακίδος, τδ δ’ έτερον 
μέρος, έν φ τά οκτώ άγαλμάτια παριστώντα 
ομηρικά πρόσωπα καί θεότητας είναι ύψηλότερον 
τοΰ κέντρου· έτι ύψηλότερον τοΰ δευτέρου μέρους 
είναι τδ τρίτον μέ τούς οκτώ κύκλους, έντδς 
τών όποιων ύπάοχει τδ μονόγραμμα τοΰ Ι’λάδ- 
στωνος, αγγλιστί και έλληνιστί, καϊ ή ημερο
μηνία. Ό ρυθμός τοΰ έν Βιέννη έκτελεσθέντος 
έργου είναι ελληνικότατος, ή δέ συναρμογή τών 
χρωμάτων άρίστη. Τδ βάθος τοΰ κέντρου παριστα 
τδν κυανοΰν ούρανόν, έν τώ μέσω δέ ισταται ό 
"Ομηρος. Τδ μέγεθος τής πινακίδος είναι περϊ 
τά 65 έκοτοστά τοΰ μέτρου, μετά τοΰ περιθωρίου 
της ένδς μέτρου. Τδ περιθώριον είναι έξ έβένου 
κεχρυσωμένον· είς τάς τέσσαρας γωνίας, δπου 
ύπάρχουσίν οΐ αετοί, τδ βάθος είναι εκ κυανού 
έπικρόκου, καϊ οί άετοϊ έν άναγλύφφ.

'0 γηραιός Γλάδστων, προσηνής πάντοτε καϊ 
ενθους τής 'Ελλάδος καϊ τών 'Ελλήνων φίλος, 
έδέχθη μετά πολλής εύχαριστήσεως τδ δώρον, 
θαυμάσας τήν καλλιτεχνικήν αύτοΰ έργασίαν καϊ 
πολλά είπών ύπέρ τοΰ έλληνικοΰ έθνους. Καθή
κον έχομεν πάντες οί "Ελληνες νά τιμώμεν καϊ 
νά σεβώμεθα άνδρα τοιοΰτον, δστις ού μόνον 
λόγφ άλλά καϊ έργφ είναι ειλικρινής ήμών 
φίλος, καϊ ό κ. Χατζόπουλος προσενεγκών αύτώ 
ενθύμημα κατά τήν ήμέραν τών γενεθλίων του, 
έτίμησεν άνδρα έξοχον, πρδς δν συμπαθοΰσιν 
πάντες οί 'Έλληνες.

’Ενταύθα παραθέτομεν ποίημα τφ Γλάδστωνι, 
δπερ κατά σύμπτωσιν άπέστειλεν ήμΐν πρό μικρού 
ό άξιότιμος φίλος κ. Μ. Μηλιαρέσης έκ Ζιμνίτσης 
τής 'Ρουμανίας.

ΤΩι ΓΛΑΔΣΤΩΝΙ.

Ω
ς ή σελήνη άμαυροΐ τήν δψιν τών άστέρων, 
Τδ κλέος σουήμαύρωσε διπλωματών τό κλέος· 
Ώ! δταν δ αιών δ νΰν θά λέγεται άρχαΐος, 

Θά λέγεται καϊ εύτυχής τδ όνομά σου φέρων!

’Αθανασίας πτέρυγες τήν φήμην σου θά αίρουν 
Διά τοΰ χάους τών έτών, τοΰ χάους τών αιώνων, 
Κι’ ώς οί άστέρες έν νυκτϊ φεγγοβολούν, μαρ

μαίρουν,
Θά φέγγωσιν οΐ ένδοξοι είς τδν ζοφώδη χρόνον.

Άλλ’ ό άστήρ μαρμαρυγήν δ σδς μεγαλειτέραν 
Θά χέη ή άλλων, έθνών τάς τύχας ιθυνόντων. 
Έκείνων μόνον άρετάς διπλωματών έχόντων, 
Έν φ αί σαϊ άνήκουσιν είς σφαίραν άνωτέραν.

Ώς πυραμϊς ή δόξα σου διά παντός θά μείνη· 
Ως δΓ εκείνης δ’ Ούρανδς καί Γη συναπαντώντας 

Γδ ιδεώδες διά σοΰ τήν χεϊρα πάλιν τείνει, 
Καϊ νέον αί ΓΙλατώνιοι ίδέαι κύρος κτώνται·

Καϊ γείνη δήλον δτ’ ή Γη, ή φεΰ! νομιζομένη 
Κοιλάς κλαυθμών και όδυρμών, κοιλάς ταλαι

πωρίας,
Μακράν δέν είναι τ’ Ουρανού καϊ τής εύδαιμονίας, 
Έάν τήν άρετήν τιμούν οί άνθρωποι έν γένει.

Οί τών εθνών ίθύντορες νοΰν έχουν, εύφυίαν, 
Τοιούτους άνδρας άρκετούς ή ιστορία είδε· 
Άλλά μέ νούν κλυτοφεγγή καϊ μέ ψυχήν αγίαν 
Όλίγ’ ύπήρξαν Γλάοστωνες, δλίγοι Άριστεΐδαι.

Οί άνθρωποι, οί ύλισταί, είδον μετ' άπορίας 
ΙΙώς τήν σχολήν κατέρριψας άρδην τοΰ Μακια- 

βέλλη · 
Έκεΐνος τούς ίθύντορας άνευ καρδίας θέλει, 
Έν φ σύ έθριάμβευσες δι’ εύγενοΰς καρδίας.

Όποια, τήν φαντάζομαι, πάλη σοϊ άπητήθη, 
"Οπως ίθύντωρ άγιος έπϊ άνθρώπων γείνης, 
Κ αϊ κυβερνήσης λαίμαργα, φιλοδοξοΰντα πλήθη — 
Είκών πιστή συνάμα ών θείας δικαιοσύνης!

Όποιαν πάλην άπαιτεΐ άπλοΰ πολίτου βίος, 
Διά νά μείνη άμωμος είς πείσμα τών άνθρώπων! 
Άλλά πολίτης ήγεμών χωρίς πανοΰργον τρόπον 
Διά νά άρχη, τις άγών χρειάζεται κι’ όποιος!

Έν σοϊ άπεικονίζεται ό τύπος θεανθρώπου 
Καϊ γίνετ’ εύληπτότερον πώς ή άκτίς ή θεία 
Λαμβάνει σάρκα καϊ φωνήν καϊ πρόσωπον άν

θρώπου,
"Ινα τδ σκότος σκορπισθή τού κόσμου κι’ ή κακία.

Έν Ζιμνίτοη.

Μ. Μηλιαρέσης.

ΤΟ ΕΝ ΒΡΑΙΛΑι ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΓΤΑΙ- 
ΔΕΥΤΗΡΙΟΝ

Γ. Δ. Χρυσοχοίδου.

ϊδρυσις τοΰ άξιολόγου τούτου Λυκείου 
προύξένησεν ού μόνον έν Βραΐλα, άλλά 
καϊ έν άπάση τή 'Ρωμουνία, δπου Ελ

ληνική παροικία ύπάρχει καϊ "Ελλην κατοικεί, 
άρίστην, εύφρόσυνον καϊ ζωηράν έντύπωσιν· διότι 
τδ παιδευτήριον τοΰτο ένθεν μέν τήν άνάγκην 
καί διδασκαλίαν τής ένθεου μητρικής ήμών 
γλώσσης καϊ τής ηθικής τοΰ Εύαγγελίου έν τή 
παιδαγωγία προτάττον, ένθεν δέ έπιλαμβανόμενον 
πάν δ,τι άνάγεται είς τήν καθ’ δλου μόρφωσιν 
καί άνάπτυξιν τοΰ άνθρώπου, επιδιώκει έργον 
άληθώς έθνικόν, προωρισμένον έν καιρφ νά έπι- 
φέρη νέαν καϊ ίσχυράν έμψΰχωσιν είς τήν πρό
οδον τών έν 'Ρωμουνία οίκούντων ομοεθνών καϊ 
έφελκύση τήν ύπόληψιν τής πεφωτισμένης γνώ
μης τών έν τε τή έλευθέρα καί δούλη Έλλάδι, 
ώς καϊ τών έν τή έσπερία Ευρώπη παρεπιδη
μούνται ομογενών.

Τδ έν λόγφ παιδευτήριον έπϊ τή βάσει τών 
τελειοτέρων Εκπαιδευτικών συστημάτων άπό 
δύο ήδη έτών λειτουργούν, περιλαμβάνει πλήρες 
παιδευτικόν σύστημα άπο τών πρώτων στοιχείων 
σχολειακής μαθήσεως μέχρι τοΰ Πανεπιστημίου· 
διαιρείται δέ είς τέλειον πρότυπον άστικδν παι- 

δαγωγεΐον, προγυμνάσιον, ήτοι Ελληνικόν σχο- 
λεϊον, καϊ Γυμνάσιον. Καϊ τδ μέν Γυμνάσιον 
πάλιν ύποδιαιρεΐται εις Γυμνάσιον φιλολογι
κόν, τδ παρά Γερμανοΐς Humanistisches Gym
nasium καλούμενον, τοΰ όποιου τάς 4 τάξεις οί 
διανύοντες μαθηται νομίμως θά λαμβάνωσιν 
άποδεικτικδν άξιοΰν αύτούς νά προσέλθωσιν είς 
άπολυτηρίους έξετάσεις κατά τά κεκανονισμένα, 
καϊ Γυμνάσιον πραγματικόν (Real gymnasium) 
μετά τελείου εμπορικού τμήματος διά τούς τδ 
έμπόριον ή άλλο οίονδήποτε βιοποριστικόν 
έπάγγελμα νά μετέλθωσι προορισμένους. Τδ 
δέ παιδαγωρεΐον ύποδιαιρεΐται καϊ τοΰτο είς 
τμήμα άνώτερον καϊ τμήμα κατώτερον.

Έν τφ εκπαιδευτήριο τούτφ διδάσκονται 
έκτος τών άρχαίων κλασσικών γλωσσών, ήτοι 
τής έλληνικής καϊ λατινικής, καϊ τών παρεπο
μένων αύτούς έγκυκλίων μαθημάτων, ήτοι τών 
θρησκευτικών, φιλοσοφικών, μαθηματικών, φυσι
κών, έμπορικών, ιστορίας, γεωγραφίας, δργανιτι- 
κής καϊ φωνητικής μουσικής, ιχνογραφίας καί 
γυμναστικής, καϊ αί έξής εύρωπαίκαϊ γλώσσαι, 
γερμανική, γαλλική, ρωμουνική καϊ ιταλική, 
ύπδ ειδικών, έμπειρων καϊ καταλλήλων διδα
σκάλων καί καθηγητών Ελλήνων τε καί Ευρω
παίων, περί τήν έκλογήν τών όποιων, ώς καϊ 
τών διδακτικών βιβλίων αφειδώς έχουσα ή Διεύ- 
θυνσις πολλήν τήν προσοχήν έπεστήσατο, γινώ- 
σκουσα καλώς δτι εύπαίδευτοι καϊ άξιοι τοΰ 
δνόματος διδάσκαλοι καϊ εύμέθοδα διδακτικά 
βιβλία είνε οί δύο άπαραίτητοι οροί πάσης ύγι- 
αινούσης διδασκαλίας καί ορθής έκπαιδεύσεως. 
"Απαν δμως τδ εΰπαιδευτήριον διευθύνηται ύπδ 
τοΰ καϊ ίδρυτοΰ αύτοΰ ελλογίμου κ. Γ. Χρυ- 
σοχοιδου, δστις διά τών πολλών καϊ σπανίων 
προτερημάτων, ύφ’ ών περικοσμεΐται, κατώρ- 
θωσεν εντός μικρού διαστήματος ν’ άνυψώση 
αύτδ είς περιωπήν λίαν έπίζηλον.

Γδ οικοδόμημα αύτοΰ, κείμενον ού μακράν 
τής έλληνικής Έκκλησίας καϊ τής κεντρικής 
τής πόλεως ταύτης πλατείας έν ώραίφ καϊ 
καταλληλοτάτη θέσει είνε άπλοΰν μέν, άλλά 
κανονικόν καϊ λαμπρόν κτίριον, φέρον έπϊ τών 
διαφόρων κομψών πλευρών του τήν απλότητα 
τής νεωτέρας άρχιτεκτονικής καϊ παρέχον διά 
τοΰ τερπνοτάτου καϊ κανονικωτάτου κηπαρίου, 
δπερ τδ περιβάλλει, τήν ήδεΐαν άποψιν ώραίου 
καϊ άειθαλούς τών Μουσών τεμένους. 'Η είσο
δος είνε ώραία καϊ τό έσωτερικδν άριστα διε- 
σκευασμένον καιδιακεκοσμημένον, περιέχον είκοσι 
καϊ τέσσαρας αίθούσας παραδόσεων, κοιτώνας 
καϊ δώματα ευρύχωρα, ευάερα, προσήλια καί 
φωτεινά καϊ έκτος τοΰ κήπου εύρυτάτην αύλήν, 
έν ή τακτικώς γυμνάζονται οί μαθηται διδασκό
μενοι εύμεθόδως ύπδ άνδρος ειδικού, τήν γυμ
ναστικήν καϊ οπλασκίαν έν Γερμανία σπουδά- 
σαντος· διότι καϊ περί τής γυμναστικής, ώς 
άρρενωπώς φρονηματιζούσης τήν νεολαίαν καϊ 
άνδρικώς διαμορφούσης καϊ τδ σώμα καϊ τδ 
πνεύμα, όρθώς ποιούσα ή άξιότιμος Διεύθυνσις 
σπουδαίως έμερίμνησεν.

Τά μέλη τής έφορευτικής τοΰ έκπαιδευτη- 
ρίου έπιτροπής, ήν άποτελούσιν άνδρες άκέραιοι 
καϊ τά πρώτα έν τή κοινωνία τής Βραΐλας φέ- 
ροντες, έογάζονται μετ’ ακραιφνούς φιλοπατρίας 
τιμώσης όντως καϊ αύτούς καϊ τήν έλληνικήν 
αυτόθι παροικίαν, τινά μάλιστα τών μελών 
αύτής, άνδρες τά μάλιστα φιλοπάτριδες καϊ 
φιλότιμοι, έπιδείκνυνται άείποτε άοκνοτάτην 
προθυμίαν ούτε πόνου ούτε χρόνου ούδενδς φει- 
δόμενοι, δπως ωφέλιμοι γένωνται τή πατρίδι· 
διότι ή τε ϊδρυσις καϊ διατήρησις τοΰ λαμπρού 
τούτου εκπαιδευτηρίου, έν φ διέπει πνεύμα 
άκραιφνές έλληνικδν καϊ χριστιανικόν, ούδένα 
άλλον σκοπόν επιδιώκει, είμή τήν πραγμάτωσιν 

τοΰ εύγενοΰς καί υψηλού έκείνου σκοποΰ, δν 
πας "Ελλην ακραιφνής μετά ζήλου καϊ αύτα- 
παρνησίας δέον νά έπιδιώκη.

Περαίνοντες τά δλίγα ταΰτα έκ τών πολ
λών, άτινα δύναται τις νά γράψη περϊ τοΰ έν 
λόγφ Λυκείου, εϋχόμεθα, δπως οί έν Έλλάδι 
αρμόδιοι λάβωσιν ύπδ σπουδαίαν έποψιν καϊ 
ένθαρρύνωσιν ηθικώς τούλάχιστον τήν σπουδαίαν 
ταύτην έν Βραΐλα τών έλλ. γραμμάτων έστίαν, 
έξ ής μέλλει νά διαδοθή τδ έθνικδν ζώπυρον 
και νά διασπαρή άνά πάσαν τήν 'Ρωμουνίαν ή 
πατριωτική ιδέα μεθ’ όλης τής δυνάμεως, ήν 
γεννά ή άληθής θρησκευτική καϊ έθνική έν τή 
ξένη παίδευσις.

ΣΟΦΙΑ ΚΟΒΑΛΕΒΣΚΗ
ΥΦΗΓΗΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝ ΤΩι ΠΑΝ- 

ΕΤΤΙΣΤΗΜΙΩι ΤΗΣ ΣΤΟΚΟΛΜΗΣ.

Ν τοΐς καθ’ ήμάς χρόνοις δέν είναι σπάνια 
τά παραδείγματα, καθ’ α καϊ γυναίκες 

μετά πολλής έπιτυχίας έπεδόδησαν είς τάς 
τέχνας καϊ τάς έπιστήμας· σπανιώτερον δμως 
συμβαίνει, ή ωραιότερα τοΰ άν&ρωπίνου γένους 
μερϊς νά έγκύψη είς τήν μελέτην τών σοβαρών 
καϊ θετικών λεγομένων έπιστημών, αΐτινες μέχρι 
τοΰδε έθεωροΰντο άποκλειστικδν τών άνδρών 
προνόμιον. Καϊ δμως, παρά τδν κανόνα τούτον, 
παρά τούς διϊσχυρισμούς τών φρενολόγων τών 

ΣΟΦΙΑ ΚΟΒΑΛΕΒΣΚΗ

υφηγητής τών Μαθηματικών έν Στοκόλμη.

διατεινομένων δτι ή γυναικεία φύσις δεν έπι- 
δέχεται τών δύσκολων τούτων ζητημάτων τήν 
έπίλυσιν, μανθάνομεν σήμερον έκ Στοκόλμης δτι 
διωρίσθη έν τφ έκεϊ Πανεπιστημίφ ύφηγητής

ΔΩΡΟΝ ΤΩι ΓΛΑΔΣΤΩΝΙ 

παρά τοΰ κ. Σ. Χατδοπούλου.

τών Μαθηματικών ή κυρία Σοφία Κοβα- 
λέβσκη, γεννηθεΐσα κόμησσα Κορβίν - Κρου- 
κόβσκη. ΤΙ λογία αυτή Κυρία, τριακοντοΰτις 
περίπου, ήτο θυγάτηρ 'Ρώσσου στρατηγού, καϊ 
έκ παιδικής ήλικίας μεγάλην έδείκνυε κλίσιν 
πρδς τάς μαθηματικός σπουδάς. "ϊπανδρευθεΐσα 
τδν γνωστόν φυσιοδίφην Γεώργιον Κοβαλέβσκην 
καϊ χηρεύσασα μετ’ δλίγον, άπεφάσισε νά έπι- 
δοθή άποκλειστικώς είς τήν προσφιλή αύτή έπι- 
στήμην, καϊ μετέβη πρώτον μέν είς ' Αϊδελβέργην 
καϊ έπειτα είς Βερολΐνον, ένθα ήκροάσατο τών 
διασημοτέρων καθηγητών· έν Γοττίγγη ήξιώθη 
έν ετει 1874 τοΰ διδακτορικού πτυχίου μετά 
λαμπράς έξετάσεις. ’Εσχάτως διαμένουσα έν 
Παρισίοις έλαβε τδν διορισμόν της ώς ύφηγητής 
έν Στοκόλμη- έπί πολύ έδίσταζεν ή Ακαδη
μαϊκή Σύγκλητος νά προβή είς τδν διορισμόν 
τούτον, έπείσθη δμως τέλος άναλαβοΰσα δλην 
τήν εύθύνην, καϊ ούτως ήρξατο ή Κυρία Κο- 
βαλέβσκη τών παραδόσεων της· κατά τδ πρώτον 
έτος τή έπετράπη νά διδάσκη γερμανιστϊ μέχρις 
έκμαθήσεως τής σουηδικής γλώσσης, είς ήν 
μετά πολλής έπιμελείας καταγίνεται. Είναι 
τοΰτο τδ πρώτον παράδειγμα γυναικός άναλα- 
βούσης δημοσίαν έδραν έν Πανεπιστημίφ· διό 
καϊ έκρίνομεν καλόν νά παραθέσωμεν σήμερον 
τήν εικόνα τής έξοχου ταύτης Κυρίας, ής τά 
έργα παρέχουσιν αύτή θέσιν έπιφανή μεταξύ 
τών διαπρεπεστέρων μαθηματικών τών χρόνων 
ήμών.
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0 ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ.

πο τήν προεδρείαν τοΰ σεδ. ’Αρχιεπισκόπου
Πατρών και ’Ηλείας κ. Νικηφόρου συνέστη 

εν Πάτραις επιτροπή έκ τών έγκριτωτερων τής 
πόλεως εκείνης άνδρών συγκείμενη, όπως προβή 
εις συλλογήν συνδρομών πρός άνέγερσιν Άν- 
δριάντος τοΰ Ιεράρχου Γερμανού, τοΰ 
πρώτου εύλογήσαντο; τήν ελληνικήν σημαίαν εν 
τώ Μοναστηρίω τής 'Αγίας \αύρας. Η ιδέα 
αύτη πάσας τάς ελληνικός θά συγκινήση καρ
διάς, διότι είναι ιδέα εθνική, ούδ’ άμφιβάλλομεν 
δτι ή προκήρυξις τής επιτροπής γενικής θά τύχη 
επιδοκιμασίας και δτι συντόμως θέλει έκτελεσθή 
έργον, δπερ και τήν πόλιν τών Πατρών προση- 
κόντως θέλει κοσμήσει και φόρος έσεται ευγνω
μοσύνης τοΰ έθνους πρός ενα τών διαπρεπέστερων 
αύτοΰ ιεραρχών. "Ή τών Πατρέων πόλις, λέ- 
"γει ή προκήρυςίς, ή πόλις, ής 'Αρχιεπίσκοπος 
'κατ’ εύκληρίαν έτέλει ό αείμνηστος Γερμανός, 
"καλώς είδυΐα, δτι. αι διά τοΰ ιστορικού λόγου 
"ίδέαι ούτε διδάσκουσιν, ούτε έπιδρώσιν εις τήν 
"ψυχήν τοσοΰτον, βσον αί διά πλαστικών τής 
"τέχνης άπεικασμάτων, και ευσεβές και δίκαιον 
"έκρινε ν’ άνεγείρη έν μια τών κεντρικώτέρων 
"αύτής πλατειών τδν ανδριάντα τοΰ περικλεούς 
“Ιεράρχου, και δή έν συμπλέγματι, άπεικονί- 
"ζοντι τήν έν Άγίφ Λαύρα σκηνήν.”

Άπό καρδίας συγχαίρομεν τή εμπορική και 
φιλοκάλω τών Πατρέων πόλει έπί τή όντως 
πατριωτική ταύτη πρωτοβουλία, και αποτεινό
μενοι εις τδν γνωστόν τών απανταχού Ελλήνων 
πατριωτισμόν έπικαλούμεθα τήν πρόθυμον αύτών 
συνδρομήν, δπως συντελέσωσιν εις τήν ταχεϊαν 
άνέγερσιν άνδριάντος 'Ιεράρχου σεβαστού, άνα- 
μιμνησκόμενοι δτι τοιαΰτα μνημεία τιμώσιν ολό
κληρον το έθνος και εγείρονται τοΐς μέν συγ- 
χρόνοις σέμνωμα καλόν, τοΐς δέ μεταγενεστέροις 
ενθύμημα πολύτιμον!

'Η επιτροπή συνίσταται έκ τοΰ Σ. ’Αρχιε
πισκόπου Πατρών και Ηλείας κ. Νικηφόρου, 
προέδρου, και έκ τών μελών, τών Κυρίων Δ. Π. 
Πατρινοΰ, Π. Καλαμογδάρτου, θ. Κανακάρη, 
Άρ. Κοντογούοη, Όθ. Λεβέντη και Ν. Χαϊδο- 
πούλου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΠΕΡΙ ΛΥΣΣΗΣ.
γάλλος φυσιολόγος Pasteur έποιήσατο 
άνακάλυψίν τινα, ήτις κατ’ έλάχιστον 

μειούται τής φήμης τής ύπό τοΰ Koch άνευ- 
ρέσεως τοΰ βακτηριδίου τής χολέρας. Κατόπιν 
παρατεταμένων και ανωφελών πειραμάτων, κα- 
τώρθωσεν ήδη ν’ άνακαλύψη τό μέσον δι’ ού νά 
κωλύη τήν έκδήλωσιν τής λύσσης εις τούς αν
θρώπους, ή νά θεραπεύη τά μεθεπόμενα μανιακά 
συμπτώματα. 'Η μέθοδος τοΰ Pasteur βασί
ζεται έπί τοΰ άςιώματος τών Ομοιοπαθητικών 
"τά όμοια τοΐς όμοιοι;” (similia similibus), τό 
δ’ έν λόγιο μέσον συνίσταται εις αύτόν τούτον 
τόν ιόν τής λύσσης. 'Ο Pasteur ενοφθαλμίζει 
τόν ιόν τής λύσσης τοΰ στόματος, δστις διά τής 
έπανειλημμένης καλλιέργειας εις πιθήκους έξα- 
σθενεΐται σημαντικό»;. Είναι δέ τοσοΰτον βέ
βαιος περί τής επιτυχίας του, ώστε διά τών 

εφημερίδων ήδη προσεκάλεσεν εις τό έργαστή- 
ριόν του ύπό υδροφοβία; προσβληθέντα άτομα, 
ένθα έτυχον ασφαλούς θεραπείας. ’Εν τή χθε
σινή συνεδριάσει τής Γαλλικής’Ακαδημίας τών 
’Επιστημών, προύτίθετο ό σοφός φυσιολόγος ν’ 
άνακοινώση λεπταμερείας περί τής μεθόδου του.

’Εάν αί ανακοινώσεις αύτοΰ έ 
διά γεγονότων, τότε βεβαίως άςιοΰται 
μασθή μέγας εύεργέτης. Έν τούτοι; άνακοι- 
νοΰμεν δσα συνεργάτης τού ' Figaro’’ ήκουσεν 
έξ αύτοΰ τοΰ Pasteur.

"Μέ ερωτάτε”, έλεγεν ό σοφός 
"περί τών απορρήτων μου, καί 
ταΰτα μετ’ εύχάριστήσεως 
επειδή πρόκειται περ 
δά τηρήσω μυστικόν.

ικυρωθώσι 
να όνο

φυσιολόγο; 
,ώ καταλ 

ερμαιον εις 
:ής ανθρωπότητας, 

δά τηρήσω μυστικόν. Τό μικρόβιον τής 
φοβίας (le microbe de la rage) άληθώ 
τό εύραν εΐσέτι, 
τοι δ' αγνοώ τοΰτο, ούχ’ ήττον διά τήν νόσον 
ταύτην έπέτυχον μέθοδόν τινα, ώς έπίσης καί 
διά τδν επιδημικόν άνθρακα τών χοίρων καί 
προβάτων. Έκ τοΰ άνθρακος π. χ. λαμβάνω τό 
μικρόβιον αύτοΰ, εκτείνω τοΰτο έπί ιδιαιτέρων 
ύαλων καί έξασθενώ ολίγον κατ’ ολίγον τον ιόν 
του, ενοφθαλμίζω είτα 
πεύω ή προφυλάττω ταΰτα. 
δμως τοΰ κυνδς ετράπην εις 
Κατ’ άρχάς άνεκάλυψα δτι εις 
τής λύσσης άποβάλλει τήν οξύτητά 

ετερα επαυξάνεται· εί 
εται ή πρώτη περίπτωσις, εί 
δευτέρα.

ν 
πω 

υμάς · 
ούδέν 
ύδρο- 

ς οεν 
αλλά θά τό άνακαλύψω. Καί- 

τοΰτο, ούχ’ ήττον

εύχαριστή

:ά ζώα και ούτω θερα- 
Διά τήν λύσσαν 
δλως νέαν δδόν. 
τινα ζώα ό ιός 

λύσσης αποβάλλει τήν δςύτητά του, ενώ 
τουναντίον εις ετερα επαυξάνεται· εις τους κο- 
νίκλους υπάγεται ή πρώτη περίπτωσις, εις τούς 
πιθήκους ή δεύτερα. Διετήρησα λοιπόν τήν 
ακόλουθον μέθοδον· κατ’ άρχάς έλαβον ιόν έκ 
τοΰ εγκεφάλου κυνδς τελευτήσαντος έκ λύσσης 
καί ένωφθάλμισα πίθηκον, δστις έτελεύτησε. 
Τόν ιόν τούτου ένωφθάλμισα εις δεύτερον πίθη
κον, καί τόν τοΰ δευτέρου εις τρίτον, ές ού 
έλαβον ύλην πρός ένοφθαλμισμόν σχεδόν άβλαβή. 
Γαύτην μετέφερον εις τδν πρώτον κόνικλον, ένθα 
έλαβεν ήδη έντασίν τινα, είτα εις δεύτερον, εις 
τρίτον, και τέλος εις τέταρτον, εως ού αυτή 
έφθασεν εις μέγιστον βαθμόν έντάσεως. Ουτω 
έπέτυχον ιούς βλαβερούς εις διαφόρους βαθμούς, 
ακριβώς ώς έπεδίωκον μικρόβιον άνθρακος με- 
γαλειτέρα; ή μικρότερα; έντάσεως. Μετέφερον 
λοιπόν τήν λέμφον τής λύσσης (τόν ιόν) εις 
ζώα, ές ής έκαστον διετίθετο ιδία πρός παρα
δοχήν καί ανοχήν τής νόσου. Γνωρίζετε δτι εις 
τινας τόπους ή πτέρις φθάνει το ύψος τών ήμε- 
τέρων δένδρων, ένώ τούναντίον εις άλλους άνα- 
πηροΰται. Ούτως έχει και ένταΰθα μέ τήν λέμ
φον τής λύσσης ήν μεταφέρω εις τά ζώα, εως 
ού αύτη φθάση εις τήν ύψίστην ή εις τήν έλα- 
χίστην αύτής δύναμιν. Ήδη θά σοί έπεξηγήσω 
πώς θεραπεύω τήν λύσσαν, ή μάλλον πώς πρα- 
φυλάττω τδν άνθρωπον ή τό ζώον. Ενοφθαλ
μίζω τρις, π. χ. κύνα τινα, μέ τήν λέμφον τών 
κονίκλων μου, άρχόμενος έκ τής ασθενέστατης 
πρός τήν ίσχυροτάτην, κατόπιν διαλείμματος 
πολλών ημερών· δ ούτω ένοφθαλμισθεις κύων 
έπιρρωννύεται, καί ούδέποτε πλέον ασθενεί. 
Είναι δηλ. τοΰτο απλούς προληπτικός ενοφθαλ
μισμός. Τούναντίον δέ οίονδήποτε έτερον ζώον 
μή ύποβαλλόμενον εις τήν άνω μέθοδον υπο
κύπτει εις τάς ώρισμένας τής νόσου συνέπειας. 
Άλλ’ εις τούτο δέν περιορίζεται ή άνακάλυψίς μου. 
Ενοφθαλμίζω ιόν λύσσης συγχρόνως εις δύο 
κύνας, καί τδν μέν άφίνω άπερίθαλπτον, δστις 
μετά τινας ημέρας, έπτά ή δκτώ καί ενίοτε 
περισσοτέρας, γίνεται αδιάθετος, λυσσώδης ή 
μανιακός, εις δέ τδν έτερον προβαίνω εις τάς 
κατά βαθμούς ενοφθαλμίσει; τής λέμφου έκ τής 
ασθενέστερα; πρός τήν ίσχυροτέραν, έντός ώρι- 
σμένου χρόνου, συνήθως όκτώ ήμερών. '0 δεύ
τερος κύων προδήλως καί όρθώς θά σάς εΐπη

"δτι δέν είναι άσθενής”. Μετά ταΰτα ό Pas
teur ώδήγησε τδν ξένον εις τό τών κυνών δια
μέρισμα, καί έθώπευσε κυνάριόν τι έφ’ ού είχε 
έκτελέσει τάς διαφόρους ενοφθαλμίσεις. Βλέ
πετε” έλεγε "πόσον ήμερον είναι’.............Έν
συντόμφ δέ, νομίζω, δτι θά ίσχυροποιήσωμεν 
τούς κύνας έναντίον τής λύσσης, καί τάχιον ή 
βράδιον ή λύσσα όριστικώς θά έξαφανισθή έκ 
τής γής. Τούτο βεβαίως τόσον ταχέως δέν θέ
λει συμβή · άλλά θά δυνάμεθα νά κωλύωμεν έξ 
έκάστου ανθρώπου τήν έκδήλωσιν τής νόσου, 
ύποβαλλομένου εις τά; τρεΐ; αθώας μου ενο
φθαλμίσεις μετά τό δήγμα λυσσώντος κυνός.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΕΚ ΤΩΝ TO)’ GOETHE

MIGNON.

'^'EPEIS τή χώρα πού οί καρποί τή; λεμονιάς
. ανθίζουν,

Ποϋ πράσινη; πορτοκαλλιάς τά μήλα κοκκινίζουν· 
Άπό γαλάζιο ούρανό φυσά δροσάτο άγέρι,
Ή ροδοδάφνη κι’ ή μυρτιά φουντόνουν ταΐρι- 

ταΐρι;
Τήν ξέρεις;

Έκεΐ πέρα
Ποθώ μαζύ σου νά έλθώ, άγάπη μου, μιά’μέρα.

Ξέρεις το σπήτι πού ή σκεπή κολώνες τήν κρα
τούνε,

Καί μέσα τά δωμάτια χρυσά λαμποκοπούνε, 
Καί μαρμαρένια άγάλματα στέκουν καί μέ κυτ- 

τάζουν·
'Τί σούκαμαν πτωχό παιδί;” ώσάν νά μού φω

νάζουν,
Τό ξέρεις;

Έκεΐ πέρα
Ποθώ μαζύ σου νά έλθώ, προστάτη μου, μιά’μέρα.

Ξέρεις έκεΐνο τό βουνό μέ σύννεφα στή ράχη, 
Τό άλογο στήν καταχνιά τό δρόμο ναδρη ψάχει, 
Καί μέσα σέ βαθειαΐς σπηλιαΐς οί δράκοντες κοι

μούνται,
Κυλούν οί βράχοι καί μαζύ ή (ίεμματιαΐς κυ

λιούνται,
Τό ξέρεις;

Έκεΐ πέρα
Μάς φέρνει ό δρόμος· θά έρθώ καί έγώ μαζύ, 

Πατέρα.
Γ. Στρατήγης Διδ. τά Νομικά.

ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝ ΑΝΘΟΣ.

ο πρώτο σά μου έδωσες ερωτικό φιλί σου, 
(’Αλλοίμονο! τί γλήγωρα έπέρασ’ ό καιρός!) 

Έν άνθος εις τό στήθος σου πώς είχες ένθυμήσου,
Καί πώς μέ μέθη τ’ άρπαξα σά νάτον θησαυρός.

Ώ; τώρα πώς τό λάτρευα μόν ή καρδιά μου ξέρει· 
Όσαι; φοραΐς τό κύτταζα άμέσως ή πτωχή 
Εννοιωθε σά παράπονο, σά κλαψερδ άέρι 

Τό γλυκερό σου φίλημα μέσα της ν’ άντηχή.

’Αλλά ό χάρο; δ σκληρός (τού πρέπει τ’ όνομά 
του)

Μ’ έκυνηγοΰσεν έκτοτε καί τώρα μέ κρατεί. 
Σαν έ'χει μέσα του κανείς τό σπέρμα τού θανάτου 
Γιατί, θεέ μου, έρωτα κι’ άγάπη νά ζητή; 

»

Λάβε λοιπόν τό άνθος σου, αύτδ τ’ άγαπημένο, 
Άπό στεφάνι νεκρικό σά νάτανε παρμένο,
Κι’ ώς μόνη χάρι, σαν τό 'δής, αύτδ θά σοΰ 

ζητήσω,
Νά πής· "Άχ! πώς μού τ’ άρπαξε, πώς μοΰ τό 

στελλει πιαω!

Gustave Laffon,
Πρόξενο; τή; Γαλλία; έν Άδριανουπόλει.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.

»

ΠΕΒΙΩΣΕΝ έν Κερκύρα έν προβεβηκυία ήλι- 
κία ό άριστος, καί φιλάνθρωπος ιατρός 

Ί. Βράϊλας-Άρμένης, αδελφός τοΰ έν Λον- 
δίνφ διαπρεπούς πρεσβευτοΰ τής Ελλάδος κ. 
Π. Βράϊλα-Άρμένη. Άπας ό μακρύς αύτοΰ βίος 
άφιερώθη εις τήν περίθαλψιν τών νοσούντων καί 
τών δυστυχών, έξασκήσαντος μετά θρησκευτικής 
εύλαβείας τήν πρός τον πλησίον αγάπην, τήν 
χριστιανικωτάτην πασών τών εντολών. Γενικόν 
ύπήρξεν έν Κερκύρφ τό πένθος έπί τή άπωλεία 
τοιούτου άνδρός· τοΰτο έξεδηλώθη τρανώτατα 
κατά τήν κηδείαν αύτοΰ, καθ’ ήν τά καταστή
ματα τής πόλεως έκλείσθησαν καί δλοι παρη- 
κολούθησαν τδν νεκρόν μέχρι τοΰ τάφου. Λόγον 
ώραΐον, καί συγκινητικώτατον έξεφώνησεν ό λό
γιος Πρόεδρος τοΰ δημοτικού συμβουλίου Κερ- 
κυραίων κ. Λεωνίδας Βλάχος, δστις αποτει
νόμενος πρός τό λείψανον τοΰ σεβαστού άνδρός 
είπε· "Τδν άγώνα τόν καλόν ήγωνίσθης, τόν 
“δρόμον τετέλεκας, τήν πίστιν τετήρηκας, καί 
“ιδού έκλινα; άνωδύνως τήν σεβασμίαν σου κε- 
"φαλήν καί άνεπαύθης τήν «ιωνίαν άνάπαυσιν 
"άλλά τήν στέρησίν σου βαρέως φέρομεν, διότι 
"καίτοι γέροντα έποθοΰμεν άκόμη νά σέ έχωμεν 
“μαζή μας· ήσο άναγκαΐος εις τήν κοινωνίαν 
"μας. Τό γλυκύ σου καί άκακον βλέμμα, τό 
"ιλαρόν καί χαρίεν τοΰ προσώπου σου, ή πρός 
"πάντα; προσήνεια καί άγαθότης, τό άκαταπόνη- 
“τον τή; φιλοπονία; σου, ή πρωτοβουλία σου 
"εί; παν άγαθόν, ή βλως πατρική σου μέριμνα 
'ύπέρ τών ένδεών, αύτά τά δάκρυα, τά όποια 
' έκόσμουν τού; δφθαλμούς σου ένώπιον τής δυ- 
"στυχίας καί τά όποια έμαρτύρουν, δτι ύπερεβ- 
“δομηκοντοΰτι; πείρα δέν ί'σχυσε νά ξηράνη 
"τοΰ παρθενικοΰ αισθήματος τάς πηγάς, ταΰτα 
"πάντα, ω άοίδιμε, ένέχεον βάλσαμον εί; τάς 
"καρδίας μας, ένέπνεον θάρρος εί; τούς κλο- 
"νισμούς μας, έχρησίμευον ώς οασι; εί; τό άγονον 

καί ξηρόν πεδίον τοΰ ψυχρού τών ήμερών μας 
"υπολογισμού καί έμαρτύρουν περί τής αλήθεια; 
"καί τή; δυνάμεω; τή; άρετής.”

—-

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Γής "’Αμφιτρίτη;” έπιβαίνων ό βασιλεύς 

ήμών Γεώργιο; άφίχθη τήν παρελθούσαν έβδο- 
μάδα εις Τεργέστην, συνοδευόμενο; ύπό τών 
βασιλοπαίδων. Ενθουσιώδης ύπήρξεν ή έν Τερ
γέστη υποδοχή ύπό τή; έκεΐ πολυαρίθμου Ελ
ληνικής κοινότητος. 'Ο βασιλεύς Γεώργιος με
ταβαίνει, ώ; γνωστόν, εί; Πετρούπολιν, δπως 
παρασταθή εί; τού; γάμου; τοΰ μεγάλου δουκδ; 
Σέργιου, αδελφού τοΰ Τσάρου. — Τηλεγραφικώς 
ανηγγελθη ή άφιξι; τού ήμετέρου βασιλέω; εί; 
Βιέννην. Ο αύτοκράτωρ τής Αύστρία; τόν έπε- 

σκέφθη πρώτος καί παρέμεινε παρ’ αύτφ σχεδόν 
έπί μίαν ώραν μετά μεσημβρίαν ό βασιλεύς 
Γεώργιος άντεπεσκέφθη τδν αύτοκράτορα έν τοΐς 
άνακτόροις. — Οί 'Έλληνες βασιλόπαιδε; μετα- 
βαίνουσιν εις Δανίαν, ένθα ό βασιλόπαις Γεώρ
γιος θέλει είσέλθει εί; τήν ναυτικήν Σχολήν. 
Γαλλικοί τινε; εφημερίδες άνέφερον δτι καί ό 
διάδοχο; Κωνσταντίνος θέλει έγγραφή έν τή 
νομική οχολή του Πανεπιστημίου τοΰ Βερολίνου, 
πρδ; τελειοποίησιν τών σπουδών του. Περιττόν 
νά εΐπωμεν δτι ή εΐδησις αύτη είναι δλως ανυ
πόστατος, ούδέ πιστεύομεν δτι ό Έλληνική Κυ- 
βέρνησις θέλει έπιτρέψει, ό διάδοχος τού Ελ
ληνικού θρόνου νά διακούση τά πανεπιστημιακά 
μαθήματα έν ξένη χώρα, άφ’ ού έν Άθήναι; 
έχομεν Πανεπιστήμιον.

Έν Βερολίνο» κατετέθη προχθές μετά πολλή; 
έπισημότητος καί έκφραστική; μεγαλοπρεπεία; 
ό θεμέλιος λίθο; τού νέου Βαυλευτηρίου.

■ θ γηραιός αύτοκράτωρ, ύπό λαμπρά; συνοδευό
μενο; άκολουθίας, κατέθεσε τόν θεμέλιον λίθον, 
εύχηθεί; τά δέοντα. Διάφοροι [έξεφωνήθησαν 
λόγοι — πατριωτικήν πάντες έχοντες χροιάν· 
μουσικαί έπαιάνισαν ασματα έθνικά, σημαΐαι 
έκυμάτιζον, κανονοβολισμοί άντήχουν — έν γέ- 
νει δέ ή πρωτεύουσα δλη ήν άνάστατος. Ίο 
οικοδόμημα θά γείνη μεγαλοπρεπέστατον ώ; έκ 
τοΰ σχεδίου έμφαίνεται.

si SA·,·. Ί„···, ·■·. *.

Αίνιγμα 202.

Δίδυμον έν πάση γέννα, πλήν μοναδικόν τήν φύσιν, 
Μόνον εις το γένος μένω συμπληρών τήν Κρίσιν 
Πάντοτε τήν νύκτ’ άρχίζω καίτοι πλήν μισώ τό 

σκότος,
Καί τελειόνω τήν πρωίαν πριν άρχίση τό λυκόφως 
Νά ποιώ τάς έκδρομάς μου. Διατρίβω εις λει

μώνας,
Έντός θάμνων, έντός σχοίνων βυθισμένον κατά 

μόνας
Εις τά άνθη, τάς μυρσίνα; κρύπτομαι ύπο τά 

χόρτα.
’ Αγαπώ πολύ τά; δάφνας, εί; τά ία στρέφω νώτα, 
Καίτοι δέ ποθώ τά δένδρα, άγαπώ τά; πρασι

νάδας,
Άποστρέφομαι τά δάση, αποφεύγω τάς κοιλάδας. 
”0ν ύπάρξεως, τό μέσον δλων τών έθνών, τών 

θρόνων,
Άνευ έμοΰ μηδ’ άνθρωπο; μήδ' άναξ άνευ πόνων. 
Τί σκέπτεσαι, τί ξύεσαι: μ’ έμάντευσε; νομίζω, 
Μέ έ'χει; εις τήν μνήμην σου. ’; τον νουν σου 

τριγυρίζω.
*1α>. Κ. Γρούμπο;, έν Γαλαζίψ

Αίνιγμα 208.

Οπόταν έχω κεφαλήν
Εί; τήν σκιάν μου τρέχεις, 
Άκέφαλον δέ μέ μισείς, 
Πάντοτε μ’ άποφεύγεις.

Συνδρομητή;, έν Καλκούτη.

Αίνιγμα 204.
Ιό δλον μου διδάσκαλον 

Τοΰ Γένους παριστάνει, 

"Οστι; συνάμα συγγραφεύς 
'Ιστορικός τυγχάνει.

Στοιχεία δύο άφαιρών,
Έξ δσων ήδη έχω,

'Υπό άνέμων φέρομαι
Κ’ εί; τά πελάγη τρέχω.

Έμμ. Σολωμό;, έν Βουκουρέστιφ.

* * * *
* * * * *
* * * * * * *
* * * * ♦
* * * * * * *
* * * * * * *

Αίνιγμα 205.

Με τήν κεφαλήν, ώ φίλε, 
Τής Ηπείρου όρος είμαι- 

Έάν δμως σύ θελήσης
Νά μέ άποκεφαλίσης, 

Μέ μεγάλην εύκολίαν 
θά μέ άποκαταστήσης 

Ποταμόν τινα ’Ασίας, 
Άν έντέχνω; μέ τονίση;.

Ίω. Άσαριωτάκης, έν Γαλαζίψ.

Πρόβλημα 206.
Εύρεθήτω τό όνομα αρχαίου 

Έλληνο; βασιλέως, έχον εξ στοι
χεία καί άναγινωσκόμενον κα- 
θέτως, σχηματίζον δέ διά τών 

* αρχαίων γραμμάτων εξ λέξεις, 
έχούσα; στοιχεία, ώ; τό σχέ- 

διον, καί σημαινούσα;, ή α'. μέλο; σώματος· ή 
β'. φάρμακου δηλητηριώδες· ή γ'. τροφήν· ή 
δ', άνθος εΰοσμον· ή ε”. μέλος σώματος, καί ή 
στ', καρπόν.

Γρ. Γ. Δρόσο;, έν Άλεξανδρείγ.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 197.

ΕΡΑΤΩ.

5 = Ετεοκλής, βασιλεύ; τοΰ θηβών (Μυθ. 
σελ. 166).

100 = 'Ροδία, Ώκεανί; τις έκ τών 3000 
(Μυθολ. 89).

1 = Άτλας, βασιλεύ; μεταμορφωθεί; εί; 
βράχον ύπό τοΰ Περσέως διά τή; 
κεφαλής τή; Μεδούσης (Μυθολ. 108).

300 = Τήλεφος, υιός Ήρακλέους καί τής 
ίερείας τή; Άθηνάς Αυγής (Μυθολ. 
136).

800 = 'Ώτος, Ι’ίγας (Μυθολ. 5) υιό; τοΰ’Αλω- 
έως (Μυθολ. 55), υίοΰ τοΰ Ήλιου 
(Μυθολ. 39).

Αινίγματος 198.
ΙΑΣΠΙΣ. ΑΣΠΙΣ. ΙΑ — ΣΠ — ΙΣ.

Αινίγματος 199. 
ΟΙΣΤΡΟΣ — ΙΣΤΡΟΣ.

ΓΙρολβήματος 200.

"Εκαστος έδαπάνησεν 102 ήμέρας καί έφθα- 
σαν άμφότεροι ταύτοχρόνως.

Προβλήματος 201.
Πολλοί αγαθήν μέν ώπα, κακήν δέ όπα 

έχουσιν.

Έλνσα»'· Ία 176—178 εις τών έν Καλκούτη συν
δρομητών τά 186, 187, 189, 190 ό ■/.. Ίω. Κ.Γρουμ- 
πό; έν Γαλαζίψ· τά 186, 193 ό κ. Γρ. Γ. Δρόσο; 
έν Άλεξανδρείφ· τό 194 ή Κυρία Μ. Δασκαλάκη έν 
Σμύρνη καί ό κ.Ίω. Ε. Άσαριωτάκης έν Γαλαζίψ· 
τά 197, 198 ή Κυρία Μηταράγγα έν Μαγκεστρία.

r
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΠίΟΤ ΔΟΤΑ.

’Αναχωρήσεις έζ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤ0Α1ΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου. Πόρτο-Σαίδ, ’Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβοο, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβον τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τή; γραμμή; Τεργέστης-Βομίάης τά ατμόπλοια Οέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάη; καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρδς τδ Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιούμιον, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
’Αγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 8 μ. μ. 
εί; Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. εί; Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισιν εί; Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς εί; Σύρον. Κρήτη·., Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εί; τού; λιμένας τοΰ Εύςείνου Πόντου (τή; μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

|2Ο9

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

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο- 
μάδος.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; καί τδ Γενικόν 
Πρακτωοεΐον τοΰ αύστρο-ουγγρίκοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

W. DRUGUUN, LEIPSIC 8

IMPRIM ER IE ORIENEALE FONDER IE DE CARAC7ERES '

PREMIERS PRIX: PARIS 1867. PHILADELPHIE 1876. LEIPSIC 1879.

recommande sa fondcrie de caracteres cxistant depuis 1829 pour la fonts de caracteres de toutes langues, de meme que son imprimerie typographique 
et artistique parfaitemenl monies pour V impression prompts et soignee d'outrages de touts esffce au plus has prix possible. Les frais relativement 
foibles de la composition, surtout pour les langues orient ales, permettent Γimpression en Allemagne d'ouvrages en langues etrangeres, d'autant plus 
que les frais de transport etc. tte sont que menus. Outre Vimpression

D’OUVRAGES ORIENTAUX
— la correction soignle de css ouvrages se fait par des lettres attaches ά la maison — une autre specialiii de Vetablissement Vest Vimpression 
d’ouvrages en style renaissance, avec initiales, vignettes, culs-de-lampe etc., sur papier de cuve hollandais.

Void un tableau des langues principales dont se chargent la fondcrie de caracteres et Vimprinterie:
x. Amharique
2. Anglais
3. Anglo-Saxon
4. Arabc
5. Aram ecu
6. Armenien
7. Aymara
8. Bengal
9. Birman

10. Bohemien
xi. Bresilien
12. Bulgare

5
I

I 13. Copte
14. Car. cuneiformes assyr.
15. Car. cuneiformes baby!. 
x6. Car. cuneiformes modes 
X7. Car. cuneiformes 
xo. Cypriquc
19. Cyrillique
20. Danois 
2X. Demotique 
22. Estrangelo 
23· Espagnol 
24. Ethiopien

Le fonds de types de Vetablissement,

pers.

25. fitrurien
26. Finnois
27. Francois
28. Georgien
29. Glagolitique
30. Gothique (anc.)
31. Grec(anc. etmod.)
32. Guarani
33. Hebreu
34. Hebreu (auc.)
35. Hebreu-allcmand
36. Hebreu ecriture

Rabbimque 
■· ' iuc

Phenicien 
Pulonai'

Hieratiquc 
Hieroglyphs» 
Hindosmui 
Hongrois 
Illyrique 
Italien 
Koufique 
Letton 
Lithuanien 
Malaisieu 
Mandchou 
Mexicain

49. Nestorien
50. Noryegi-n
51. Onciale grccque
52. Palmyrieu
53. Pchlvi
54. Persan
Si

57. Portugais
58. Rabbimqu
59. Runiqi
bo. Russe

61. Samaritain 
62· Sanscrit
63. Suedois
64. Servien
65. Sindhi
66. Syrtaque

S. Tartare 
. Tibetain

69· Turc
70. Valaque 
71. Wendique
72. Zend

qui comprena actuellement 185 caracteres orientaux, 20$ caracteres altenands ct 394 caracteres 
romains, total 784 caracteres differents, est toujours augment} par des acquisitions et en par tie par la production originale de caracteres it rangers. 
Les' caracteres allemands et romains comjrennent toujours les caracteres particuliers des langues scandtnaves et romanes. Des echantillons de 
caracteres el d'imprimis de meme que plans et Valuations sont toujours expedite gratis et franco sur demands.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Έν τώ γραφείφ τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ έν Λειψία. (ElstEB-Strasse 19) 
ευρηνται καί τά έξής βιβλία·

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

Κ. ΚΑΝ ΑΡΗΣ
έν νεανική ηλικία.

(Έκ τής προσωπογραφίας τοΰ BoGGI έν έτει 1828.)

Τό ασμα τοΰ Χιαβάθα. Έκδ. 1883 φρ. 6.25. Μετάφρασις έμμετρος έκ τοΰ ’Αγγλικού τοΰ Longfellow. (Μετά εικόνων.) 
Μιχαήλ ό Παλαίολόχος, πρωτότυπον ιστορικόν διήγημα. Έκδ. 1883. φρ. 2.50.

Τά άνω βιβλία εΰρισκονται καί παρά τοΐς βιβλιοπώλαις, Κυρίω Π. Σ αράντη, βιβλιοπωλείου Φοίνικος έν Άλεξανδρείφ, Κυρίφ’Ι. Παπάδη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, Κυρίοις Ε. Δοσίω καί Σ’ έν Κερκύρφ, Κυρίιο Σ. Γράσσφ έν Θεσσαλονίκη, Κυρίοις Δεκίπρη καί Σ’ έν Σμύρνη.

Συντάκτης· Δρ. I. ΓΙΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΤΑι. EL8TER-8TR, 19.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνιρ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίγ. — Τόποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ0Ϊ ΕΣΠΕΡΟΥ. ΤΕΥΧΟΣ S3.

Τύκοις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψία.


