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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΑΙ.
(Μετά είκόνος, Spa σελ. 145).

^■ρ^^ΛΛΗΝ και ναύτης — αί δύο αύται λέ- 
jgi ^81ί ε'·3'1 3Ζε^ν συνιύνυμοι. Τίς δέν 

γνωρίζει τήν ύγιά ταύτην μερίδα τοΰ 
ελληνικού έθνους; Τίς δέν ήκουσε περί τών ατρό
μητων τούτων άνορών, οΐτινες δίκην δελφίνων 
διασχίζουσι τάς Οαλάσσας έν θέρει και έν χει- 
μώνι διά τών μικρών αύτών πλοιαρίων, μετα- 
φέροντες τά διάφορα τών Κυκλάδων προϊόντα, 
ή και αποκεντρών χωρών τά έμπορεύματα; Είς 
πάσαν τής 'Ελλάδος παραλίαν άπαντα τις τδν 
τύπον τούτον τδν γνηαίως έλληνικόν· εις πάσαν 
γωνίαν τής ύπο τής θαλάσσης περιβρεχομένης 
πατρίδος ήμών βλέπει τις τούς ήλιοκαυμένους 
άνδρας, τούς μετά στοργής άτενίζοντας τήν θά
λασσαν, τδ προσφιλές αύτοΐς σοοιχεΐον, το κο
πιώδες τών μόχθων αύτών στάδιον.

Δημοσιεύοντας σήμερον εικόνα Ελλήνων 
ναυτών ειμεθα βέβαιοι, οτι πλείστους όσους 
εύχαριστοΰμεν τών αναγνωστών ήμών, διότι τούς 
ναύτας μας άγαπώμεν όλοι, όλοι έκτιμώμεν καί 
ύποληπτόμεθα. ”Ανθρωποι λιτοί καί απλοϊκοί, 
ηθών άμεμπτων, έθίμων πατροπαραδότων οι 
"Ελληνες ναύται περιποιοΰσι τιμήν είς τήν πα
τρίδα · άνθρωποι εργατικοί, κερδίζοντας έν ίδρώτ.ι 
τοΰ προσώπου των δι’ έντιμοτάτης έργασίας τον 
άρτον αυτών καί τής οικογένειας των, άγαπώσι 
τά τέκνα των καί είσι προσκεκολλημένοι είς τήν 
γήν τής γεννήσεώς των. ’Απέρχονται ένίοτε 
μακράν, πρδς χώρας άποκέντρους, όπου καλεΐ 
αύτούς τδ κινδυνώδες αύτών έπάγγελμα, άλλ’ ό 
πόθος των στρέφεται διαρκώς πρός τδν βράχον 
τής πατρίδος των, καί ή ένθερμος αύτών επι
θυμία είναι νά έπιστρέψωσιν είς τήν νήσον των 
καί νά γευθώσιν ημερών ήσυχίας καί άναπαύ- 
σεω; έν τω κόλπο» τής οικογένειας των. Γνω
στόν είναι ότι όταν πλησιάζωσιν αί έορται τών 
Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου'Έτους, αί κατ’ έξο- 
χήν οικογενειακά! αύται έορταί, ό "Ελλην ναύ
της διαβαίνων κατά τόν μακρδν αύτοΰ πλοΰν 
πρδ τής νήσου του, ζητεί έν αύτή σταθμόν άνα- 
παύσεως καί εύδαιμονίας. Δι’ αύτδν ό οίκός 
του είναι ή προσωποποίησις τής επιγείου ευτυ
χίας· πρδς αύτδν είναι έστραμμένα τά βλέμ
ματά του, πρδς αύτδν έστραμμένοι οι πόθοι του. 
Καί άφ’ ού παρέλθωσιν αί έορταί, άφ’ ού άγι- 
ασθώσι τά ύδατα, έπιβαίνει πάλιν τοΰ πλοίου 
του καί άποχαιρετα τήν νήσον του μέ οφθαλ
μούς ύγρούς, καί έν κατανυκτική προσευχή 
ζητεί παρά τοΰ Θεού τήν χάριν, νά ΐδη πάλιν 
τήν πεφιλημένην άκτήν καί νά έναγκαλισθή 
υγιείς καί σώους τήν σύζυγον καί τά τέκνα.

'Οποίοι δέ άνεδείχθησαν οί απλοϊκοί ούτοι 
ναύται έν ήμέραις κρισίμοις τής πατρίδος, έν 
ήμέραις άγώνων καί κινδύνων — περί τούτου 
αναφέρει ή ιστορία, περί τούτου γεγωνυία τή 
φωνή όμιλοΰσιν οί βράχοι, οί κόλποι, οί όρμοι, 
οί πορθμοί, καί αΰτά τά κύματα, οΐτινες ύπήρςαν 
μάρτυρες άψευδεΐς τής γενναιότητος καί αύτα- 
παρνήσεως αύτών! *)

*) Τό προσεχές τεύχος τού "Εσπέρου” θά περι- 
έχη έν έκτάκτψ παραρτήματι τήν εικόνα τού Κ α - 
νάρη, τού δοςάααντος τοσοΰτον τό έλληνικόν ναυτικόν, 
έν νεανική ηλικία.

Η ΕΝ ΠΕΣΤΗι ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

'Υπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Γ. Γώγου.

(Συνέχεια.)

ι έν Βουδαπέστη άποικοι ομογενείς Μα- 
κεδόνες, Θράκες και Θεσσαλοί τό πλεΐ
στον, κατ’ άρχάς όλιγάριθμοι ύπάρχον- 

τες, συνεκκλησιάζοντο είς τήν αύτήν μετά τών 
όμοδόςων Σέρβων*) 'Ιεράν ’Εκκλησίαν, μέχρι 
τοΰ νΰν έν Βούδα καί έν ΓΙέστη ύπάρχουσαν, 
καί έν ή τότε έτελεΐτο ή θεία λειτουργία έλ- 
ληνιστί καί σλαβωνιστί. Αλλ’ έπειτα είς τούς 
μετά ταύτα χρόνους πολυάριθμοι καί εύποροι 
γινόμενοι οί ήμέτεροι, άπεφάσισαν τδ 1784 
άκριβώς πρδ ένδς αίώνος, όπως τή δαπάνη αύτών 
μόνων οίκοδομηθή έν Πέστη Ελληνική Ορθό
δοξος ’Εκκλησία- έφ’ ω τριακόσιοι περίπου Ελ
ληνες οίκογενειάρχαι, έν οίς ώς προύχοντες καί 
προεστώτες φαίνονται οί αοίδιμοι Γ. Σακελλά- 
ριος, Γ. Βικέλας. 0. 'Ράλλης, Θ. Δούκας,

*) Οί νΰν έν τώ Οΰγγρικώ βασιλείψ κατοικοΰντε; 
ορθόδοξοι Σέρβοι υπολογίζονται εί; 1,100,000 ψυχών. 
Οί πρόγονοι αύτών 40,000 οίκογένειαι ή 400,000 ψυχαί, 
έχοντες έπί κεφαλής τόν αρχιεπίσκοπον Ίπεκίου ’Αρ
σένιον Τσέρνοβιτς καί τόν βοεβόδαν Ίωάννην Μονα- 
στηρλήν, μετά έπτά επισκόπων και σόμπαντο; τού 
Ιερού κλήρου, μετοίκησαν πανοικεί ένταΰθα ώ; πρό
σφυγες άπό τών Σερβικών έπαρχιών τό 1690—1693, οτε 
άπεφάσισαν νά έγκαταλείψωσι πανδημεί τό πάτριον 
έδαφος, άφ’ οΰ άπό τή; 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τή; 
9 'Οκτωβρίου τοϋ 1690 ό μέγα; βεζΰρης Μουσταφάς 
Κιοπρουλή ένίκησε κατά κράτος και άπέκρουσε πέραν 
τού Δουνάβεως καί τού Σάβα ποταμού, τά έκ Βιέννη; 
καί Πέστης είσελάσαντα πρό τριετίας εί; τήν παλαιάν 
Σερβίαν, Βοσνίαν καί Έρζεγοβίνην Αύστριακά καί Ουγ
γρικά στρατεύματα, καί διά νίκη; περιφανούς έκυρί- 
ευσεν έκ νέου τό Ιίεράτ, τήν Νίσσαν, τήν Σεμένδριαν 
καί τό Βελιγράδιον, καί έπανεκτήσατο τάς Σέρβικά; 
ταύτα; έπαρχία; καί πόλει;, αιτινες πρό 300 ήδη 
ένιαυτών ϋπέκειντο ύπό τήν οθωμανικήν κυριαρχίαν, 
άφ’ ή; ήμέρα; εί; τήν μάχην τοΰ Κοσσυφοπεδίου κα- 
τελϋθη ύπό τών 'Οθωμανών ή βασιλεία καί ή έθνική 
τών Σέρβων αυτονομία.

"Ο Αύτοκράτωρ τή; Αύστρίας Λεοπόλδο; ό II'- 
αύτοκρατορικώ διατάγματι, δπερ λατινιστί γεγραμμένον 
καλείται protectionnl-patent ή iliplom, έδωκε πολλά 
καί σπουδαία προνόμια είς τόν άποικον τούτον καί φυ- 
γάδα λαόν, δστις ύπό τών συγχρόνων 'Ιστορικών ονο
μάζεται raizisclie, illyrische oiler serbische Nation, 
gens rasciana, populus Illyricus καί Conununitaet des 
griecliisclien Ritus. Ό δέ αρχιεπίσκοπος ’Αρσένιο; 
Τσέρνοβιτς έν τή πρός τόν αύτοκράτορο Αεοπόλδον 
εύχαριστηρίιρ έπιστολή, υπογράφεται 'Αρσένιος 
αρχιεπίσκοπος πόσης Σερβία;, Δαλματίας, 
Βουλγαρία; καί ’ I λ λ υ ρ ί α ;, ούχί δέ καί πατριάρχης 
Ίπεκίου, ώ; έσφαλμένω; ονομάζεται ύπό τινων, οΐτινες 
τόν έπί τή; βασιλεία; Θεοδώρου τού Λασκάρεω; καί 
'Αρσενίου τού οικουμενικού πατριάρχου 1212 αυτοκέ
φαλο·; γινόμενον αρχιεπίσκοπον τού Ίπεκίου ή Πεκίου 
έκάλεσαν πατριάρχην Σερβίας καί Βουλγαρίας. Τά 
προνόμια ταύτα άφορώντα τήν άπό τή; πολιτείας έν- 
τελή άνεςαρτησίαν τή; ένταΰθα Σέρβική; όρθοδόςου 
'Εκκλησίας, ώς καί τήν υπό τού μακαριωτάτου άρχιε- 
πισκόπου έξάσκησιν σχετική; πολιτική; έςουσία; έπί 
τον ομογενή καί όμόόοςον λαόν τών Σέρβων, οΰ; έζή- 
λευσαν καί έφθόνησαν διά τούτο οί άλλοι τή; αυτο
κρατορία; λαοί, τά πολύτιμα ταύτα προνόμια διετηρή- 
θησαν ανέπαφα καί σεβαστά ύπό τή; αύτοκρατορική; 
καί βασιλική; κυβερνήσεως, καί τοι πολλάκις έλέχθη 
καί έγράφη, ότι ό αύτοκράτωρ Λεοπόλ.δος διά τής 
πρός τού; μετανάστα; Σέρβους φιλοξενίας καί προ
στασία; αύτοΰ, κατέστησεν αύτούς κράτος έν κρά- 

Ν. Μουρούζης, Ν. ’Αργέντης, Ίω. Χαρίσης, 
Κ. Μουτζόνης, Στ. Μάνος, Άντ. Σκαρλάτος, 
Γ. ’Αγοραστός, Δ. Μαλάκης, Ίω. ’Αρμενούλης, 
Δ. Βαστέκας, II. Τερζής, έκ Κοζάνης, Σιατίστης, 
Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ααρίσσης, Βιτωλίων, 
Βοσκοπόλεως καί Κωνσταντινουπόλεως όρμώ- 
μενοι, ύπογράψαντες έπέδοσαν αναφοράν, μέχρι 
τοΰδε σωζομένην, πρός τδν τότε άντιβασιλέα τής 
Ούγγαρίας ’Ιωσήφ Παλατΐνον. αύτάδελφον τού 
αύτοκράτορο: τής Αύστρίας Φραγκίσκου τοΰ Α’., 
έςαιτούμενοι δι’ αύτής τήν βασιλικήν άδειαν, 
πρδς οικοδομήν έν ΙΙέστη Ελληνικής όρθοδόςου 
’Εκκλησίας, έπισυνάπτοντες τό σχέδιον καί τόν 
προϋπολογισμόν αύτής, καί δηλούντες ταύτο- 
χρόνως, κατά προηγουμένην άπαίτησίν τοΰ δη
μαρχείου τής πόλεως, ότι το πρός οικοδομήν 
χρηματικόν ποσδν εχουσιν ήδη Ετοιμον καί 
επαρκές, φλωρίνια αύστριακά 50 χιλιάδας.

Είς τούς καιρούς έκ.είνους αί θρησκευτικά! 
καί έκκλησιαστικαί υποθέσεις τών έν Αυστρία 
καί Ουγγαρία ορθοδόξων, προνομιούχων οντων, 
έθεωρούντο καί άπεφασίζοντο άμέσως ύπό τοΰ 
αύτοκράτορο;. Διό, τό έν Βούδα τότε εδρεύον

:ρονομιούχοι Σέρ- 
όιατελούντες, 

εί; τήν ςένην 
καί 

εί; τά

τει. Καί έν πασι τούτοι;, οί 
βοι ύπό τήν καισαροβασιλικήν αιγίδα 
εΰημερούσι πάντοτε καί προκόπτουσιν 
ταύτην γήν, ήν οί πατέρες αύτών ώ; έπήλυδε 
πρόσφυγες πρό δύω περίπου αιώνων κ.ατψκηααν 
μέρη έκεΐνα μάλιστα τής Ουγγαρίας, άτινα κατέλιπον 
διά παντός οί όθωμανοί τφ 1687, άφήσαντε; μόνον ώ; 
υπόμνημα τή; έν Ούγγσρία έκατονπεντηκονταετού; 
κυριαρχία; των προς τοΐς άλλοι;, καί τό παρά τό 
φρούριον τή; Βούδης μικρόν άλλ’ ώραΐον τέμενος 
Κιούλ παπά καλούμενου, έν ώ ύπάρχει τάφος άγιου 
Δερβίση, ένδόςω; πεσόντος, ώ; λέγουσι, κατα τήν 
άλωσιν τού φρουρίου ύπό τών 'Οθωμανών, τάφος λαμ- 
προστόλιστος ύπό ένός μόνου Ιμάμη μέχρι τή; σή
μερον έπιμελούμενο; καί διακονούμενος· εί; τόν παρ’ 
'Οθωμανοί; Ιερόν τούτον τάφον προσκυνοϋσιν οί τήν 
Βουδαπέστην διερχόμενοι έπίσημοι Όθωμανοί, έν οι; 
πρό δεκαεπταετία; καί ό έ; Εύρώπης διά τού Δουνά- 
βεω; έπιστρέφων, αγαθός έκεΐ-.ο; Σουλτάνο; τή; Τουρ
κίας Άζίζ!

Έκ δέ τοΰ αύτογράφου proteetional-diploni τοϋ 
αύτοκράτορο; Αεοπόλδου πρός τόν μακαριώτατον αρ
χιεπίσκοπον Ίπεκίου καί πάσης Σερβίας 'Αρσένιον, άν- 
τιγράφομεν χάριν ιστορική; περιεργεία; περικοπήν 
περί κληρονομικών δικαιωμάτων διαλαμβάνουσαν, καί 
έν ή ό πρόσφυ; αρχιεπίσκοπο; φαίνεται περιβεβλη- 
μένο; ύπό τοϋ αύτοκράτορο; έκκλησιαστικήν καί πολι
τικήν έςουσίαν, αύτήν ταύτην, ήν βεβαίως, είχε λαβιον 
παρά τών ένδόςων Σουλτάνων τή; Κωνσταντινουπό
λεως. Έφ’ φ καί οί σύγχρονοι ζηλοτυπούντες καλούσιν 
αύτδν Βλαδίκαν τών έν Ούγγαρία Σέρβων, παραβάλ- 
λοντες προ; τόν τότε Βλαδίκαν τού Μαυροβούνιου, τόν 
έκκλησιαστικόν καί πολιτικόν άρχοντα· "lusuper annui- 
mus et in eo, έντέλλεται ό αύτοκράτωρ, quod si ex 
ipsis graeci ritus sine cousolatione prolium et con- 
sanguineorum, aliquis deceileret, ex tune talis oniuis 
substantia in arehiepiscopuin et ecelesiiun, non secus,
si arcliiepiscopus et episcopus quispiant moriatur, talis 
eliain oinnis substantia in archiepiscopatuni devolvatur. 
llenique, ut otiines ab archiepiscopo, tanquam 
capite suo ecclesiastico, tain in spiritualibus 
quam saecularibus depeudeant, clementis- 
sime volumus et jubemus.” (Die Serben iu 
lingam. Von Dr. H. Scbwicker. Budapest 1879.) 
' Ιστορικό; τή; Γερμανία; συμφώνω; πρό; ταύτα γράφει· 
Denn es liegen Doeumente vol·, welclie beweisen, dass 
sowolil der Kaiser vie auch die obersten Behoerdeu
(der Hofkriegsrath, die ungarische Hol'kunzlei) in 
alien Angelegenheiten der Serben den Pa- 
tria rclieu Cs till no ivies al s d en Vorstelier und
Leiter seines Volkes betrachteten. (Die Ge- 
scliiclite der Serben. Τόμ. A'.)

βασιλικό ν ο ύ γ γ ρ ικόντοποτ η ρ η τ ι κ ό ν □ υ · ι. - 
βούλ'.ον (Consilium regiuni locumtenentialis 
Hungaricuni) έπέχον τόν τόπον τοΰ σημερινού βα
σιλικού ουγγρικού ύπουργείου, διά τοΰ παρά πό- 
δας επισήμου έγγραφου πρός τόν σεβασμιώτατον 
επίσκοπον τής Βούδης Στέφανον Στρατημίροβιτς, 
άναγγέλει αύτώ, οτι ή Αύτοΰ άγιωτάτη Μεγα- 
λειότης ό αύτοκράτωρ (S. Majestati Sacra- 
tissiniae) άπεδέ-ατο εύμενώς (benigne) τήν πρός 
οικοδομήν 'Ελληνικής ’Εκκλησίας αΐτησιν τών 
εν ΙΙέστη 'Ελλήνων ορθοδόξων, ecclesiae graeci 
ritus non unitorum Pestiensium graecoruni, 
άλλ’ άκριβώς, κατά τό διά τοΰ δημαρχείου τής 
πόλεως ύποβληθέν σχέδιον, καί τόν προϋπολο
γισμόν τής οικοδομής· έφ’ <ι> καί τό δημαρχεΐον 
διετάχθη σήμερον παρά τοΰ βασιλικού συμβου
λίου, ΐνα άναγγείλη ταύτα εις τήν προμνησθεΐσαν 
κοινότητα τών 'Ελλήνων, συνάμα δέ καί πα- 
ράσχη πάσαν έπιμέλειαν προς τήν ακριβή τού
των έκτέλεσιν· άλλά καί ή Αύτοΰ Σεβασμιότης 
γνωστοποιείται ωσαύτως περί τούτου, παρά τοΰ 
βασιλικού Ούγγρικοΰ συμβουλίου διά τά περαι
τέρω.

Ί’οιαύτη ή καθ’ ολου έννοια τοΰ επισήμου 
τούτου εγγράφου, λατινιστί γεγραμμένου, κατά 
τήν έπικρατούσαν τότε συνήθειαν, καί διασω- 
θέντος είς τά αρχεία τής ένταΰθα Ελληνικής 
κοινότητος, δ καί καταχωροΰμεν σήμερον έν τω 
'Εσπέρω, χάριν τής ιστορικής αύτοΰ άςίας·

Illustrissiine ac reverendissime Doniine 
episcope nobis observandissime!

In ordine ad submissum per civicum Ma- 
gistratum pestiensem planum, et sumtumn 
projectum erigendae ecclesiae graeci ritus 
non unitorum pestiensium, benigne visum 
est suae Majestati sacratissiniae: stante eo, 
quod posteriori etiam oblata praeniemora- 
toruin graecoruni in ulteriori altefatae suae 
Majestati demisse exhibita Instantia speci- 
ficata realia sint, adeoque fundus sufficiens 
adsit, structuram attactae ecclesiae in con- 
formitate submissi plani ea cum cautela ad- 
mittere, ut Magistrates civicus pestiensis om- 
nem vigilantiani adhibead, ne sub specie spon- 
taneorum oblatorum queniam extorsiones 
fiant, aut hie indicatum schema sumptuum 
quoquo modo eccedatur. Quamadmodum 
proinde in conformitate praeattatae benigne 
resolutionis comminationeni eo deservien- 
tium actorum apud civicum Magistratum 
pestiensem fine edocendae quoque desuper 
praementionatae communitatis opportuna sub 
hodierno disponuntur, ita etiam consilium 
istud locumtenentiali regium eandem prae- 
attattae Domination! vestrae liisce notara 
reddit.

Datum ex Consilio regio locumtenentiali 
Hungarico Budae.

Die 22 Juni 1786 celebrata.
Praetitulatae Dominationis vestrae ad of- 

ficium paratissimi.
Οί άποτελοΰντες το έν Βούδα βασιλικόν Συμ

βούλων.

Comes Carolus Zichy, iu. ρ. (ιδία χειρί.).
Franciscus Herlecz, m. ρ. 
Carolus Meczner, m. p.

Illustrissimo Domino Graeci non uniti 
ritus episcope Budens. Stefano Stratimirovics.

Ιής βασιλικής λοιπόν άδειας δοθείσης, καί 
τοΰ καθολικού πρωθιεράρχου τής Ούγγαρίας εύ- 
οοκήσαντος, ώς φαίνεται ές άλλου επισήμου 
εγγράφου τής αύτής χρονολογίας, κατετέθη ό 
θεμέλιος λίθος έπί τής κεντρικωτέρας καί ώραι- 

οτέρας όχθης τοΰ Δουνάβεως έν τή εύρυχώρω 
αύλή μεγάλης καί νεοδμήτου .Μονής τών ’Ιη
σουιτών, ήν ήγόρασαν τότε οί ήμέτεροι, άντί 
30 χιλιάδων φλωρινίων, καί τό 1790 συνετε- 
λέσθη τή δαπάνη 110 χιλιάδων φράγκων ή νύν 
περικαλλής ’Εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου καί ένεκαινίσθη τή 15 Αύγούστου τοΰ 
αύτοΰ έτους ύπο Διονυσίου ’Επισκόπου Βούδης. 
'Έλληνος το γένος, μετά λαμπροτελοΰς καί φαι
δράς πανηγύρεως όμοδόςων τε καί έτεροδόςων, 
ώς φαίνεται είς τά βιβλία τής κοινότητος. Παρά 
δε τή έκκλησία καί παραλλήλως τή προμνη- 
σθείση οικία (έν η κατοικοΰσιν έκπαλαι οί εκ
κλησιαστικοί καί ύπάρχουσιν αί σχολαί, ή βι
βλιοθήκη, τδ έπιτροπικόν καί τό γραφεΐον τής 
κοινότητος, καί μεγάλα·, ισόγαιοι άποθήκαι, άπο- 
φέρουσαι έτησίως τή έκκλησία χίλια φλωρία 
καισαροβασιλικά) πρό τεσσαράκοντα ήδη έτών, 
ωκοδομήσατο ή κοινότης μεγάλην τριώροφου οι
κίαν, παρέχουσαν ετήσιον εισόδημα δισχιλίων 
χρυσών είσοσοφράγκων, τή δαπάνη 150,000 φρ., 
άτινα έδάνεισε τότε τή κοινότητι, έπί μέτριοι 
τόκοι, ό τής αγαθής μνήμης Γεώργιος Σίνας 
αοίδιμος εύεργέτης τής Ελλάδος καί τής έν 
Βιέννη Ελληνικής κοινότητος.

II έν Πέστη ήμετέρα κοινότης καί ’Εκκλη
σία άπό τής συστάσεως αύτής διατηρείται άχρι 
τοΰ νΰν άκμάζουσα σχετικώς, καί ές ολίγων 
μέν άλλ’ εκλεκτών καί διαπρεπών 'Ελληνικών 
οικογενειών άποτελουμένη, έχει έπαρκεΐς τάς 
προσόδους, ύφ’ ών συντηρούνται τδ προσωπικόν 
τής ’Εκκλησίας, αί σχολαί, τδ νοσοκομεΐον καί 
γηροκομεΐον τής κοινότητος καί ό χορός τής 
τετραφώνου εκκλησιαστικής μουσικής, συγκεί
μενος έκ δώδεκα καλλιφώνων άνδρών τε καί 
γυναικών, άδεια τοΰ νΰν Σεβασμιωτάτου ’Επι
σκόπου Βούδης ’Αρσενίου Στοίκοβιτς· ό εκκλη
σιαστικός ούτος χορός, έπί έτησίιρ μισθω 4000 φρ. 
ύάλλων καθ’ έκάστην κυριακήν καί είς πάσας 
τάς δεσποτικάς καί θεομητορικός έορτάς, ΐσταται 
έπί έςώστου έν τω μέσω τοΰ γυναικείου εύρί- 
σκομένου, βστις περιστεφόμενος ύπδ κεχρυσω- 
μένων ξύλινων άναγλύφων καί λαμπρών άγιων 
εικόνων, κατεσκευάσθη τδ 1799 καί φέρει είς 
μνημόσυνον τοΰ δαπανήσαντος τήν τε χρονολο
γίαν καί τήν άκόλουθον έπιγραφήν "τοΰ νάρ- 
θηκος τοΰδε τό ΰπερθεν έχρυσώθη καί έζωγρα- 
φήθη φιλοτιμώ δαπάνη τοΰ τιμιωτάτου κυρίου 
Νικολάου Βικέλα Βερροιαίου 1799”.

(Έπεται τό τέλος.)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
ΤΗΣ ΓΤΝΑΙΚΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΙΣΗι ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΜΟΙΡΑι ΑΝΑ- 
ΤΤΤΥΞΕΩΣ ΑΥΤΗΣ.

Μελέτη Ν. Διβάρη, ιατρού.

(Συνέχεια καί τέλος.)

ΠΟΙΟΝ τδ πρόγραμμα τών ήμετέρων ιδίως 
παρθεναγωγείων, γνωστόν τοΐς πάσιν, ΐνα 
μή έχωμεν άνάγκην νά λεπτολογήσωμεν 

έπ’ αύτοΰ· άλλ’ έπίσης γνωστόν βτι τά κυριώτερα 
μαθήματα, δΓ α οί γονείς καί μαθήτριαι καί δι
δάσκαλοι (διότι καί ούτοι ύποχρεοΰνται νά ύπεί- 
κωσιν εις τάς άπαιτήσεις καί τάς άνάγκας τοΰ 

συρμού) καταοάλλουσι πλειοτέρας προσπάθειας, 
είναι ό χορός, ή μουσική καί δύο ή καί πλειό- 
τεραι γλώσσαι. Γί χρησιμεύουσιν, έρωτώμεν, 
τά μαθήματα ταύτα διά τήν οικιακήν οικονο
μίαν; Εύφυέστατα μοί άπήντησε νοήμων καί 
πρακτική τις Κυρία, πρδς ήν άπηύθυνα τήν 
έρώτησιν "’Εν οσιο εΐμεθα άγαμοι, μοί είπεν, 
' είς το νά πολλαπλασιάζωμεν τούς έραστάς ή 

μάλλον τούς ύευδεραστάς ήμών· άφ' ού δέ 
"ύπανδρευθώμεν, διά τδν αύτδν σκοπόν, έάν έςα- 
κολουθώμεν νά σκεπτώμεθα όπως πρότερον, άν 
δέ σοφρωνέστερον, είς ούδέν.”

ΊΙμεΐς δέ προσθέτομεν οτι οχι μόνον είς 
ούδέν χρησιμεύουσι ταύτα, άλλ’ είναι καί κατα
στρεπτικά όταν δέν συμβαδίζωσι μέ τήν έν γένει 
άνάπτυςιν τών πνευματικών καί σωματικών δυ
νάμεων. Ό χορός είναι γύμνασις ύγιεινή, 
προσθέτει χάριν καί εύκινησίαν είς τδ σώμα, 
είναι ψυχαγωγία έν μέτριο καί ωφέλιμος καί 
εύχάριστος. II μουσική ές άλλου λεπτύνει 
τό αίσθημα, συγκινεΐ οαθέως, παρηγορεΐ έν ταΐς 
θλίψεσιν, άνυψοΐ τήν φαντασίαν καί αίθεροποιεΐ, 
άς μοι έπιτραπή ή φράσις, τδν άνθρωπον. Αί 
οέ γλώσσαι καθιστώσιν αύτώ προσιτά έν πρω- 
τοτύπω βιβλία, τών όποιων καί στερούμεθα 
ήμεις καί ών ή χάρις καί τδ ύψος, πολλάκις 
δέ καί ή έννοια, παραμορφοΰνται έν τή μετα
φράσει. "Απαντα ταύτα έν άλλαις λέςεσιν είναι 
έκ τών άναποφεύκτως άναγκαίων μαθημάτων, 
διά τήν άνατροφήν τοΰ άνθρώπου, επομένως καί 
τής γυναικός· άλλ' όταν ταύτα συμβαδίζωσι μέ 
τήν σύγχρονον καί κανονικήν τών διανοητικών 
δυνάμεων άνάπτυςιν καί τά παραγγέλματα τής 
ηθικής καί τού πρέποντος. Διδασκόμενα όπως 
διδάσκονται κατά προτίμησιν καί μόνα, καί πα- 
ραμελουμένης τής άλλης άναπτύξεως ού μόνον 
κατ’ ούδέν ώφελοΰσιν, άλλά καί διαφθείρουσιν. 
Είναι Σειρήνων ασματα, πρδς τά όποια ό τείνων 
τδ ούς έστω βέβαιος οτι θέλει πνιγή είς τής 
Σκύλλης τά κύματα. Τετορνευμέναι αισθημα
τικά! φράσεις, μετά πολλής τής φροντίδας άπο- 
ταμιευθεΐσαι, έκ τής σπουδής τών μυθιστορη
μάτων, κινήσεις προκλητικαί, χάρις προσπεποιη- 
μένη. καμμύοντα βλέφαρα, ψυχή οδαλίσκης καί 
έςωτερικδν άγγέλου, είναι τά έφόδια, μεθ’ ών 
έπιστρέφει έν τή οικία ή κόρη καί ρίπτεται έν 
τή κοινωνία ή σύζυγος καί μήτηρ! *)

Τά έφόδια δέ ταΰτα είναι τά μεθ’ ών όπλί- 
ζουσιν αύτήν οι προορίζοντες αύτήν διά τά οι
κιακά έργα, ΐνα μή, λέγουσιν, άπολέση τήν λε
πτότητα, τήν χάριν καί τά θέλγητρα, τά όποια 
χαοακτηρίζουσι τδ φΰλον αύτής, καί τά όποια 
θεωροΰσιν άναγκαιότατα διά τήν εύδαιμονίαν τοΰ 
πατρός ή τοΰ συζύγου! ΙΙλήν ας μάθωσιν οι 
Κύριοι ούτοι δτι δέν είναι ταΰτα τά άποτελοΰντα 
τήν λεπτότητα, τήν χάριν καί τά θέλγητρα τής 
γυναικός, καί τήν εύδαιμονίαν τοΰ συζύγου· 
άλλ’ είναι τδ άνδρικόν παράστημα, τδ σώφρον 
βλέμμα, ή φράσις ή μεμετρημένη, ή καθαρά 
καί ένάρετος καρδία, καί πρδ πάντων ή συναί- 
σθησις τοΰ έγώ· έφόδια, τά όποια μόνον διά 
τής κανονικής, πεφροντισμένης καί πλήρους καλ
λιέργειας τών ψυχικών δυνάμεων δύναται νά 
προσαποκτήση. Η γυνή δέ αυτή δέν είναι μυ
ριάκις χαριεστέρα καί θελκτικωτέρα τοΰ σημε
ρινού άθύρματος τοΰ μόλις στηριζομένου έπί 
τών τρεμουσών κνημών του, τοΰ ποοτείνοντος 
διά τήν χάριν δήθεν τδ ήμισυ τοΰ σώματος πρδς 
τά έμπρός, τοΰ κεκυφωμένου τούτου γελοιογρα
φήματος, τοΰ φέροντας έπί μέν τών χειλέων 
μειδίαμα ασελγές, είς δέ τούς δφθαλμοΰς προ
κλητικήν λάμψιν; Οποίαν χάριν εύρίσκετε είς

*) Περιττόν νά εΐπωμεν δτι ό κανών ούτος έχει 
πολλάς τάς έςαιρέαεις.
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τήν γυναίκα αυτήν, ήτις τρομάζει διά τήν πτήσιν 
χρυσαλλίδος. ταράσσεται εις τον θροΰν τού παι- 
ζοντος φύλλου και φρίσσει εις τήν θέαν βα
τράχου ή άβλαβούς εντόμου; Όποια θέλγητρα 
εύοίσκετε εις εκείνην, ήτις κρύπτεται ύπό τήν 
κλίνην ή πίπτει λειπόθυμο; εις τόν κρότον τών 
βοοντών, αγνοούσα οτι ή βροντή ακούεται πολύ 
βοαδύτερον τής πτώσεως τού κεραυνού:

Ιίλήν άνασκοπής ένεκα πρός τό άδικηθεν 
φύλον, σεβασμού δέ πρός ήμας αυτούς άποστρί- 
ψωμεν τό βλέμμα από τής ειδεχθούς ταύτη; 
είκόνος, άποσβέσωμεν τό ύπόλοιπον αυτής και 
έπανέλθωμεν εις τήν γυναίκα οίαν ή φύσις προ
όρισε καί ή κοινωνία καί οί νόμοι τής πολι
τείας όφείλουσι νά πλάσωσι, διά τής πρός τήν 
πλήρη καί έλευθέραν άνάπτυξιν ύποστηρίξεως 
αυτής. ΓΙροσθετέον δέ μόνον, οτι ανατροφή 
τοιαυτη ού μόνον δέν άνταποκρίνεται πρός τόν 
προορισμόν τής γυναικός, καί άν ύποτεθή ουτος 
ή τών οικιακών φροντίς, αλλά καί πρός 
τό συμφέρον τής κοινωνίας άπάδει καί εγκλη
ματική είναι. Άπάδει πρός τό συμφέρον ήμών 
αυτό, διότι τό ήμισυ τής ανθρωπότητας είναι 
καταδεδικασμένον εις τήν αδράνειαν καί τήν 
σήψιν, καί είναι εγκληματική, διότι ή γυνή δέν 
είναι μόνον κόρη καί σύζυγος, άλλά καί μήτηρ, 
θεμελιωτής δηλαδή καί διδάσκαλος τής κοινω
νίας, ή δέ υψηλή αυτή αποστολή τή έπιβάλλει 
καθήκοντα, τά όποια αδύνατον νά έπιτελέση 
δεόντως ή τών ποπάνων τήν φροντίδα έχουσα 
γυνή, ή τροφός ή ή δούλη.

Ή μήτηρ είναι ή πρώτη ήτις ρίπτει είς 
τάς άπαλάς τών τέκνων καρδίας τά πρώτα τής 
ηθική; καί τού πρέποντος στοιχεία, τά όποια 
κατόπιν θέλουσι χρησιμεύσει ώ; βάσις ολου τού 
μετά ταύτα αυτών βίου· είναι ή μόνη κατάλ
ληλος ίνα διευθύνη τά πρώτα αύτών βήματα 
εις τής προόδου τάς τρίβους μέχρι τού χρόνου, 
καθ’ δν θέλει παραδώσει αύτά τοΐς ειδικοί; τού 
πνεύματος καλλιεργηταίς, βπω; έκεϊθεν έξέλθωσι 
χρηστοί, νοήμονες, εργατικοί καί άληθεί; πο- 
λίται. I οιούτου δ’ δσον σπουδαίου τοσούτον 
καί δυσκόλου καθήκοντος ύπό τής μητρότητος 
έπιβαλλομένου τή γυναικί, ανάγκη ν’ άναπτυχθή 
αΰτη άπαραλλάκτως βπως ό άνήρ, καί ούτως, 
άλλ’ ούτω καί μόνον, έσεται ού μόνον διά τήν 
ανατροφήν τών τέκνων αύτής καί τήν εύδαιμο- 
νίαν τού συζύγου καί πατρός κατάλληλος, άλλά 
καί πρός τών οικιακών αύτών έργων τήν διεύ- 
θυνσιν, άν ήναι ανάγκη. Ή δέ σύμμετρος καί 
κανονική καί πλήρης άνάπτυξι; αύτής μακράν 
τού ν’ αποσπά αύτήν — ώς οί τάναντία φρο- 
νούντες διατείνονται — από τών οικιακών έρ
γων, τούναντίον τήν προσκολλα ώς παν ο,τι συν
τείνει πρός τήν πρόοδον καί τήν εύοαιμονίαν 
τού μικρού αύτής βασιλείου, τού οίκου, καί τής 
κοινωνίας συμπάσης, έν <·» ή έπιπολαιότη; καί 
ή πλημμελής ανατροφή θερμαίνουσαι τήν φαν
τασίαν τής γυναικός άπομακρύνουσιν αύτήν άπό 
τοΰ πρέποντος καί ρίπτουσιν είς τό βάραθρον 
τών παθών. Καθιστάμενη δέ ούτω δυστυχής 
καταστρέφει, δηλητηριάζει καί φονεύει τήν εύη- 
μερίαν καί τήν ευδαιμονίαν ήμών τε καί τών 
τέκνων ήμών. "Σπούδαζε, φίλον θυγάτριον, νά 
κατασταθής όμοια γυναικός, ήν έζήτει ό Σολο
μών· σπούδαζε, αν έρωτά τις ώς έκείνος — 
γυναίκα άνδρείαν τίς εύρήσει — νά τή άποκρί- 
νωνται οί γνωρίζοντές σε, τήν έξ ’Άνδρου Εύαν- 
θίαν, εγραφεν ό Κοραής πρός τήν Εύαν&ίαν 
Καίρη, μίαν τών λογιών τής έποχής του γυ
ναικών.”

"Η λοιπόν κλείσωμεν τάς πύλας τών παρ
θεναγωγείων ήμών καί άφήσωμεν τήν γυναίκα 
έν τή φυσική αύτής καταστάσει, βπως τούλά- 
χιστον εχωμεν γυναίκας υπηρετικά; μέν καί

άμαθεΐς, άλλά κατά τό πλεΐστον έναρέτους φύ
σει, προσκεκολημμένας διά τού ένστικτου πρός 
τά τέκνα καί διά τού φόβου πρός τούς συζύγους, 
σεβομένας τό θειον καί άγαπόσας τήν πατρίδα 
έκ τής παραδόσεως. συνήθειας ή τού παρα
δείγματος, όποίαι ήσαν αί γεννήσασαι τους ηρώα; 
ήμών κατά τήν παρελθούσαν γενεάν καί ούχί 
αθύρματα καί γελοιογραφίας όποιας έχομεν σή
μερον ή άνοίςωμεν αύτάς διφύλλους βπως διά. 
τούς άνδρας ούτω καί διά τάς γυναίκας, καί μή 
άμφιβάλλωμεν οτι μετ’ ού πολύ θέλομεν ίδει 
τήν γυναίκα τοιαύτην, όποιαν οί πρόγονοι ήμών 
συνέλαβον μέν έν τή φαντασία αύτών, άλλ’ ήν 
δυστυχώς ούδ’ αύτοί ήθέλησαν νά πραγματο
ποιήσιμοι, καί τής οποίας ενθουσιώδη σκιαγρα
φήματα ήρχισε νά παρουσιάζη ό άμερικανικός 
κόσμος, βστις πρώτος παρεδέχθη καί έφήρμωσε 
τό σύστημα τής έν ίση πρός τον άνδρα μοίρα 
άναπτύςεως τής γυναικός.

ΤΕΛΟΣ.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ GEIBEL
ΩΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝ.

Ύπό του καθηγητού Αυγ. BOLTZ.*)

(Μετά είκόνος, όρα σελ, 149.)

I ήτο ό πρό μικρού άποθανών ποιητής 
Geibel τοΐς Γερμανοί;, πώς έν μέσφ 
καιρών κρίσιμων, έν μέσο» συμβάντων 

βαθυτάτη; πνευματικής καί πολιτικής σημασίας 
ύπήρξεν ού μόνον ποιητής άλλά καί προφήτης 
καί φιλόσοφος — περί ,τούτου ένταύθα δέν θά 
γείνη λόγο;· άπας ό τύπος πάση; άποχρώσεω; 
έν Γερμανία έςύμνησε δεόντως τόν μεταστάντα 
ποιητήν, καί ημείς παραπέμπομεν τον άναγνώ- 
στην είς τό άρθρον τού φίλου αύτού Γ. Jensex 
(έν τή Γενική ’Εφημέριοι άρ. 128, 129) καί 
είς τον ώραΐον λόγον τού Γ. Scheeer, τόν έκ- 
φωνηθέντα κατά τό μνημόσυνον αύτού περί τά 
τέλη τού Μαΐου τού ένεστώτος έτους.

Ημείς ένταύθα θέλομεν παραστήσει τον ποι
ητήν ώς Φιλέλληνα, ημείς θέλομεν έν όλί- 
γοις να άναφέρωμεν, όποια αισθήματα άνέπτυξεν 
ώς φιλέλλην καί πόσον ήγάπησε τήν κλασικήν 
χώραν, ύπέρ ής ύπό τοσούτου ένεπνέετο ένθου- 
σιασμού. Γνωστόν είναι οτι ό Geibel νεότατος 
τήν ήλικίαν έσχε τήν τύχην νά διαμείνη έπί 
έτη έν Έλλάδι (άπό τού έτους 1839). Ιδού 
πώς αύτύς ένθουσιών διηγείται τήν άναχώρησίν 
του είς τήν 'Ελλάδα· ' Εμπρός λοιπόν, πρός 
' τήν χώραν, προς τήν όποιαν ό διακαής μέ ωθεί 
' πόθος! Πλήρης έλπίδων άνοίγω τά ιστία ώς 

τολμηρό; Αργοναύτης, καί πλέω πρός τάς θαυ
μάσιας έκείνας άκτάς, πρός τάς όποιας τά 

"όνειρά μου μέ ώδήγησαν πολλάκις. Ή άγάπη 
μου πρός τήν Γερμανίαν, τήν πατρίδα μου, 

' έστω μοι τό χρυσόμαλλον δέρας. ’12 άστέρες, 
"φωτίσατε με εύνους· ώ θάλασσα, φανού εύ- 
"μενής καί λεία, καί φέρε έπί τών πορφυρών 
' κυμάτων σου ύπερηφάνω; τό πλοίον. Ιΐνεΰσον 
' γλυκά, ζέφυρε, πνεΰσον πεποτισμένος διά τής 

εύωδίας τοΰ ίασμίνου· καί σύ, φίλε δελφίν, 
' περίελθε τό σκάφος, οιωνός καλός. Σύ δέ, ώ

*) ’Ασμένως δημοσιεύομε·» τήν παρούσαν διατριβήν 
τού καθηγητού κ. A. Boltz, τοσούτιρ μάλλον, διότι 
είναι έςύμνησι; φιλέλληνος παρά ετέρου έπίσης ακραι
φνούς φιλέλληνας.

καθαρέ ούρανέ, τού οποίου ό θόλος είναι αιω
νίως κυανούς, χύσε έπί τών χειλέων μου χρυ- 
σάς μελωδίας, ινα τό ασμά μου ποτέ μεν 
ήχήση ώς οπλών κλαγγή, ποτέ δέ ψαύση ώ; 
ήχο; αύλού τά ώτα τής νεάνιδος, καί δός μοι 
όύναμιν πρός τό δυσχερέστερον τών έργων, 

"πρός τήν δόξαν, ήτις είναι τό υψιστον τέρμα.
πρός τό όποιον άτενίζει ό ποιητής.”

Δι’ άμιμήτων στίχων περιγράφει τόν πλούν 
του (Νύξ έν τω Άρχιπελάγει, IV, 90), ού άνε- 
κάλει τάς περιπέτειας μετά παρέλευσιν πολλών 
έτών μέ πόσον αίσθημα ώμωσε τότε τόν ορκον 
' νά φανή άξιος τοιαύτης εύτυχίας, καί ν’ άγω- 
' νισθή δι’ ολου τού βίου του ύπέρ τού καλού 
"καί ώραίου, ύπέρ τής τέχνης, νά μείνη πάν- 
"τοτε πιστός καί άληθής αύτής λάτοις, ώς τόν 
' έδίδαξαν οί Έλληνες . . .”

Αί πρώτοι έντυπώσεις του έν Έλλάδι ύπήρ- 
ξαν καταπληκτικά!· "'Η καρδία μου θλίβεται, 
"λέγει έν τή Άκροπόλει τών Αθηνών (1, 95) 
"όταν βλέπω τοσαύτα; τύχας. πώς ένταύθα ύπέ- 
"κυψε τό φιλελευθερώτατον τών έθνών! . . . Νύν 

μόλις άναγνωρίζω τήν άξίαν σας, ώ άρχαίοι, 
' άφ’ βτου πατώ το ήγιασμένον τούτο έδαφος ’ 
"ζώντες βαδίζετε πλησίον μου, μορφαί προσ- 

φιλεις!
Έν τοΐς "Δίστιχοι; έξ Ελλάδος” (II, 105 

καί εξής) έκθέτει πώς έμελέτα, πώς ήγάπα τούς 
άρχαίους, καί πώς καθήμενός ποτέ έν Νάξο» 
παρά τήν θάλασσαν κατελήφθη ύπό τού πόθου 
νά μείνη διαρκώς έν Έλλάδι, "ύπό τήν κυανήν 
’’ούρανίαν σκηνήν, έχων πλησίον του γυναίκα έκ 
' τής φυλής ταύτης τή; ίσοθέου, ήτις νά πλέκη 

έρωτος λάμψιν έν ταίς ήμέραις καί ταίς νυξί 
"μου· ώ! τότε θά ήμην καί έγώ εύθυμος καί 
'σοφό; ώ; οί άρχαίοι!” (Ill, 16).

‘Γούτο ήτο όνειρον βεβαίως, άλλ’ άποδεικνύει 
πόσον προσφιλή; ήτο τή καρδία του ή Ελλάς. 
Άοκνο; ήτο ό ποιητής έν τή έξυμνήσει τών 
Αθηνών, ώ; μαρτυρούσι πλεΐστα οσα τών ποι
ημάτων του· "Αί Άθήναι — Χειμών έν Άθή- 
ναις—Έαρ έν Άθήναι;, ένθα περιγράφει μετά 
ενθουσιασμού τάς ώραίας έαρινάς νύκτας τή; 
Αττικής. Καί αί ελληνικά! νήσοι είλκυον αύ- 
τόν, καί αφιέρωσε ποιήματα εί; τήν Κέρκυραν, 
τήν Ιθάκην, τήν Λέσβον, τήν Νάξον, τήν Σαλα
μίνα, τήν Κρήτην, τήν Δήλον, Χίον, Έδραν. 
Άνδρον, Θήραν καί ίδίω; τήν νήσον Πάρον, έν 
τώ θαυμασίω αύτού ποιήματι II κόρη τή; 
Πάρου”. Πλεΐστοι βσοι ποιηταί έξύμνησαν τήν 
Ελλάδα, άλλά τό ποίημα τού Geibel, τό άρ- 
χίζον διά τού στίχου·

‘‘(Ιύδέποτε, ούδέποτε θά σέ λησμονήσω1 ’ 

φαίνεται οτι προέρχεται έκ τή; καρδία;. φαίνε- 
δτι ένεπνεύσθη ύπό αίσθήματο; άκραιφνού; άγά
πη; πρό; τήν χώραν εκείνην. "Οτι τό ποίημα 
τούτο ήτο άπήχησις τών αισθημάτων του, άπο- 
δεικνύουσι τά ε’ικοσιν άσματα, τά όποια έπι- 
γράφονται " Άναμνήσει; έξ Ελλάδος” καί 
"Πρός τόν Ελληνικόν λαόν”, έργα μεταγενέ
στερα τή; έν Έλλάδι διαμονή; του. Έν αύτοί; 
ή μία ποιητική είκών διαδέχεται τήν άλλην 
έν τή σκιά τού έλαιώνο; άκούει τού; αύλού; 
τών ποιμένων, ών τόν ήχον παραβάλλει πρό; 
τόν ήχον τού αύλού τού ΙΙανό;· έκεί βλέπει το 
ώραίον πρόσωπον τού κοιμωμένου νέου ποιμένο; · 
άλλοτε παρακολουθεί τήν έλαφράν λέμβον, ήν 
οδηγεί ή νέα κόρη καί αί σκέψει; του τόν με- 
ταφέρουσι μακράν, μακράν εί; τά; εύδαίμονας 
νήσου; ... Νύξ έν τφ δάσει ■— γαμήλιος συ
νοδεία — σκηνή χειμερινή — τρικυμία έν θα
λάσση — πάντα εύρίσκουσιν ηχώ έν τή καρδία 
του. Πρό τοΰ βράχου τή; Αευκάδο; άνακαλεΐ 
εί; τήν μνήμην του τήν Σαπφώ· έν τώ άντριο

τών Νυμφών παρά τήν Κηφι
σίαν άκούει τό άσμα τή; άηδό- 
νο;· άπό τής Έλευσΐνο; βλέπει 
τόν ύπό τής σελήνης φωτιζό- 
μενον κόλπον τή; Σαλαμίνος. 
"Χαίρων άναπαύεται υπό τήν 
"σκιάν τή; δάφνης, πλησίον τών 
"αρχαίων ποιητών.” Έξ όλων 
τών άρχαίων ποιητών ό Σοφο
κλή; τώ ήτο ό προσφιλέστερο;, 
"διότι ούδει; μοί πληροί τήν 
"ψυχήν τοσούτον, βσαν σύ, έξοχε 
"Σοφόκλει;, σύ, οστι; διά τή; 
"πνοής τών Μουσών κατευνάζεις 
"τήν φλόγα τών παθών, καί τήν 
"αγίαν μετριότητα έξυμνείς ώς 
"υψιστον τών άγαθών.”

Αί άναμνήσεις αΰται τής Ελ
λάδος τόν παρακολουθούσι δι’ 
βλου τοΰ βίου του· αύταί συγ- 
κινητικώς εκφράζονται έν ταίς 
προς τόν συνοδοιπόρον του Έρ- 
νέστον Κούρτιον άπευθυνομέναι; 
έπιστολαί; του. Μετά παρέλευ- 
σιν πολλών έτών, γέρων ήδη, έν- 
θυμείται τά; Αθήνας, τήν Πάρον, 
τήν Νάξον, "καί τούς καλού; 
"άνθρώπους, ου έγνώρισεν έκεί” 
ενθυμείται τάς έκδρομά; του εί; 
τά ορη τής ’Αττικής, καί ποθεί 
τήν χώραν τών Ελλήνων, ώς 
έπόθει αύτήν ή ’Ιφιγένεια — 
"άναζητοΰσα αύτήν έπί ήμερα; 
"δλα; διά τή; ψυχή; της”. 
(Χαρμίων IV, 28.)

Έκπληττόμεθα πράγματι ολέ- 
ποντε; πόσον ό θαυμασμός τή; 
Ελλάδος έπενείργησεν έπί τής φιλολογικής 
δραστηριότητος τοΰ Geibel. Ού μόνον αί ποι
ήσεις αύτού άποπνέουσιν αύραν έλληνικήν, άλλά 
καί αί ύποθέσεις αύτών μαρτυρούσι τά ελλη
νικά πρωτότυπα· άρκεί ν’ άναγνώση τις τά 
εξής ποιήματα· Καθαροί νύκτες — Άσμα τής τύ-

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ GEIBEL.

χης — Εί; τόν ύπνον — Τύχη τοΰ ποιητοΰ 
— Άνάρρωσι; — Βίος έρωτος, καί πρό πάντων 
ή Ναυσικάα — καί Ό θάνατος τοΰ Περικλέου;· 
Τά δύο τελευταία είναι άληθή άριστουργή- 
ματα.

Φυσικόν ήτο τοιούτος φιλέλλην ποιητής νά μή
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περιορισθή είς τά; ίδια; αύτού έμ- 
πνεύσει;,άλλάνά θελήση νάμετα- 
φράση καί τινα τών καλλιτέρων 
προϊόντων τή; άρχαία; καί τή; νε- 
ωτέρα; ελληνική; φιλολογίας. Τά 
πέντε αύτού δημοτικά άσματα, 
ώ; καί το’Ασμα τή; κόρη; είναι 
μεταπεφρασμένα λίαν έπιτυχώς 
καί διατηρούσιν βλην αύτών τήν 
έλληνικήν χροιάν. 'II Κλασική 
Ανθολογία του περιέχει 79 άρ
χαίων ποιημάτων τά; μεταφρά
σει;· μνείας, άξια είναι ή "Ώδή 
είς τήν Άφροδίτην” τής Σαπ- 
φούς, έν ή ούδέν τό βεβιασμένον, 
ούδέν τό ήμαρτημένον. Πάντα 
άπορρέουσιν αύτώ άπό τής ψυ
χής, διότι εί; αύτόν "ή έμ- 
"πνεοσι; ήρχετο άνωθεν, καί 
"έψαλλεν ώς ή άηδών, ήτις 
"ψάλλει τό άσμα τού έαρος χά- 
"ριν έαυτής, έχουσα άκροατήν 
“τήν νύκτα μόνον.”

Ό Geibel βμως είχεν άκρο
ατήν ολόκληρον, έθνος, έθνος 
ούχί άμοιρον ποιητικού ένθουσι- 
ασμού, το όποιον άνυψούμενον είς 
τάς σφαίρας τοΰ άοιδοΰ, ήκουε 
μετά θρησκευτικής εύλαβείας τά 
ασμά του, τό κλασικόν, τό άρμο- 
νικόν, το μελωδικόν, ώς ό φλοί
σβος τών θαλασσίων κυμάτων.

"Οτι τοιούτος ποιητής — ό 
ύπατο; τών ποιητών τής Γερ
μανίας έν τοΐς καθ’ ημάς χρό- 
νοις — έμορφώθη έν Έλλάδι, 
ήν καί ένθέρμως ήγάπησε μέ

χρι τελευταίας άναπνοής, έπί τούτω δικαίως 
πρέπει νά σεμνύνηται ή Ελλάς. Άς έγκύ- 
ψωσιν οί Έλληνες εί; τήν μελέτην τών ποι
ημάτων αύτού· μεγάλω; θέλει όφελήσει αύ
τού; τούτο. ’Ενταύθα παύομεν τοΰ λόγου, άνα- 
γράφοντες τήν τελευταίαν στροφήν τοΰ ποιή-

ΤΟ AKPQTHPION ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ.
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ματός του "Εις καλλιτέχνιδα”, ήτις δύναται νά 
έφαρμοσθή και εις τήν Ελλάδα·

"Χαΐρε! 'Η χαρίεσσα είκών σου μοι μένει 
"έντετυπωμένη εις τους μυχούς τής καρδίας 
"μου! ”52! ένθυμοΰ και σύ τόν φίλον, δν τοσοϋτον 
"κατέστησα; εύτυχή!”*)

*) Εν τινι τών προσεχών τευχών τοϋ “‘Εσπέ
ρου” Οέλομεν δημοσιεύσει μετάφρασιν ένός ή δύο τών 
άναφερομένιυν ποιημάτων τοϋ Geihel, ευχόμενοι δπως 
άλλοι έμπειρότεροι μεταφράσωσιν ολόκληρον τήν συλ
λογήν. Σ. τ. Δ.

Έν Φριβούργω κατ' Αΰγουστον 1884.

ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ.

(Μετά εικόνας, δρα σελ. 149.)

βορρά πρός μεσημβρίαν εις άπόστασιν 
δεκαέξ περίπου θαλασσίων μιλιών έκτεί- 

jwciwJE νρ~α' ττρός δύσμάς τής Ακαρνανίας καί 
παρά τό στόμιον τοϋ Άμβρακικοϋ κόλπου ή αρ
χαία νήσος Λεύκάς, ή σήμερον καί 'Αγία 
Μαύρα καλουμένη. Είς χρόνους αρχαίου; ή 
νήσο; αυτή συνδεδεμένη πρό; τήν απέναντι’Ακαρ
νανίαν άπετέλει τό άκρωτήριον αύτή;· κατά τόν 
έβδομον δέ πρό Χριστού αιώνα Κορϊνθιοι έλ- 
Οόντες ενταύθα ύπό τόν Κυψελίδην Γόργον έγ- 
κατεστάθησαν καί κατεσκεύασαν διώρυγα, ήτις 
έχώρισε τήν Λευκάδα άπό τής ’Ακαρνανίας. 
(Στράβων 452 καί άλλοι.) Προϊόντος τοϋ χρό
νου ή διώρυξ αύτη έπληρώθη. χωμάτων, ώστε 
τω 197 πρ. Χρ. πάλιν ή Λευκά; δέν ήτο πλέον 
νήσος άλλά χερσόνησος, καί ώς τοιαύτη άνα- 
φέρεται παρ’ αρχαίων συγγραφέων. Οί 'Ρω
μαίοι έλθόντες έκαθάρισαν τήν διώρυγα, ήτις 
βμω; πάλιν έπληρώθη χωμάτων (δρα Πλίνιον 
Φυσ. 'Ιστορ. IV, 1, 2, 5) μέχρι τών χρόνων 
τής ’Αγγλικής προστασίας.

'Η Λευκά; άποτελεΐται ύπό σειράς όρέων, 
ών ή ύψηλοτέρα κορυφή ύψούται 1200 μέτρα 
ύπεράνω τής επιφάνειας τής θαλάσσης, άπο- 
λήγει δέ νοτιο-δυτικώς είς απότομον άκρωτήριον. 
ού τήν εικόνα σήμερον δημοσιεύομεν. Γό άκρώ- 
τηριον τούτο, καλούμενον σήμερον τά Αευκάτα, 
είχε τό πάλαι ιερόν τοΰ ’Απόλλωνος. Ότι 
ήδη κατά τούς προϊστορικούς χρόνους ή νή
σο; ήτο κατοικημένη, ούδεμία ύπάρχει άμφι- 
φιβολία· τούτο μαρτυρεί και χωρίον τι τής 
’Οδύσσειας τοΰ 'Ομήρου, έξ ού πληροφορού- 
μεθα δτι τολμηροί θαλασσοπόροι καί άγριοι πει- 
ραταί, Τάφιοι καί Τηλεβόες καλούμενοι, κατοι- 
κήσαντες μικρά; τινας παρά (τήν Λευκάδα καί 
τήν ’Ακαρνανίαν νήσους έπεχείοουν τάς έπι- 
δρομάς των. Οί Τάφιοι κατά τόν 'Όμηρον με- 
τέβαινον καί μέχρι; ’Ιταλίας, δπως άνταλλά- 
ξωσιν έκεΐ τόν χαλκόν, δν άνώρυττον, άντί τού 
σιδήρου, δν ή χώρα των δέν παρείχε· τήν περί 
τήν μεταλλουργίαν ικανότητα αύτών άποδεικνύει 
καί τό όνομά των, Τάφιοι, ήτοι άνθρωποι εντός 
τάφων οίκούντες καί τά έγκατα τής γής διερευ- 
νώντες. Άλλά καί Φοίνικες έπεσκέφθησαν έν 
άρχαιοτάτοις χρόνοι; τήν Λευκάδα καί τήν πα
ραλίαν τή;’Ακαρνανίας, οπερ μαρτυρεί ού μόνον 
ή λατρεία τής ’Αφροδίτης (Διον. 'Αλικ. 1, 50), 
άλλά καί ή τοΰ ' Ηρακλέους έν τω παρακειμενω 
'Ηράκλειο» καί τή άρχαία Άλυζία, πόλει τής 
’Ακαρνανίας. Ί ούς πρώτους τούτους κατοίκους 
τής Λευκάδος διεδέχθησαν Αίολεΐς, άποικοι έλ- 
θόντες έκ μικρά; ’Ασίας, οί κοινώς Κεφαλΐδαι 

καλούμενοι, λάτραι τοΰ ύψίστου θεού τοΰ ήλιου, 
τοΰ ’Απόλλωνος, ού ή λατρεία παρηγκώνισε τήν 
λατρείαν τοΰ Ποσειδώνος. Μετά τούς Αίολεΐς 
τούτους ήλθον Δωριείς έκ Κορίνθου, οιτινες είς 
τά μέρη ταύτα ίδρυσαν διαφόρους πόλεις, ώς 
τό Άμφιλοχικόν Άργος, τό ’Ανακτόρων καί 
τήν Λευκάδα.

Διά τήν ιστορίαν τή; Λευκάδος σπουδαιότατα 
είναι τά άρχαία νομίσματα τή; νήσου, ών πλου- 
σίαν συλλογήν έςέδωκεν έν έτει 1S68 ό παρ’ 
ήμΐν διάσημο; νομισματογνώμων κ. Άχιλλεύς 
II οστολάκας. έν τω Καταλόγω αυτού τών 
άρχαίων νομισμάτων τών Ίονίων νήσων. Τήν 
άρχαιοτάτην τής νήσου ιστορίαν έκπροσωποΰσι 
τά νομίσματα, έφ’ ών παρίστανται ή τρίαινα τοΰ 
Ποσειδώνος καί ή κεφαλή τού'Ηρακλέους· τήν 
έποχήν τών πρώτων άποίκων εόρίσκομεν έν τοΐς 
νομίσμασι μέ παράστασιν κεφαλής τού δαφνο
στεφούς ’Απόλλωνος· οί δέ χρόνοι τής κατα- 
κτήσεως τών Κορινθίων δηλοΰνται διά τών παμ- 
πόλλων νομισμάτων τής Λευκάδος, έν οίς βλέ- 
πομεν τήν κεφαλήν τής Κορινθίας ’Αθήνας, τοΰ 
πτερωτού Πηγάσου, τής Χίμαιρας, καί τού Βελ- 
λεροφώντος. Έπελθούσης τής κυριαρχία; τών 
'Ρωμαίων περιέπεσε καί ή νήσος Λεύκάς, ώς 
καί αί παρακείμενα·, νήσοι καί χώραι είς τήν 
έξουσίαν τής παντοκράτορας πόλεως. 'Π κατά- 
κτησις τών Βυζαντινών έν έτει 887 μ. Χρ. συμ
περιέλαβε καί τήν Λευκάδα, μέχρι; ού τω 1204 
ή θαλασσοκράτωρ Βενετία κατέλαβε τάς Ίονίους 
νήσους δλας. Μετά πολλά; περιπέτειας έσυστήθη 
τω 1800 ή τής'Επτανήσου δημοκρατία, ής τά; 
τύχα; παρηκολούθησε καί ή Λεύκάς.

Λέγεται δτι έκ τού αποτόμου ακρωτηρίου, 
δπερ παριστα ή ήμετέρα είκών, έρρίφθη είς τήν 
θάλασσαν ή Σαπφώ, ή έξοχος τής άρχαιότητο; 
ποιήτοια.

Π.

Η ΕΝ ΟΔΗΣΣΩ■ I

ΕΚΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
κατ’ Αύγουστον τοΰ 1884.

(Έϊ Ιδιαιτέρας άλληλογραφίας.)

έκτον ήδη συνέρχονται οί άρχαιολόγοι 
ίδξκαί ιστορικοί τής Ρωσσίας, ινα νέας 

συνάψωσι σχέσεις, νέα; άνταλλάξωσιν 
ιδέας, περί νέων αρχαιολογικών ανακαλύψεων 
καί ιστορικών ζητημάτων συσκεφθώσιν. Πολλοί 
συνήλθον έξ δλων τών πόλεων τή; 'Ρωσσίας, 
άπεσταλμένοι Πανεπιστημίων, Άκαδημιών καί 
αρχαιολογικών 'Εταιριών ολίγοι δμως έκ τής 
λοιπής Εύρώπης, τό μέν διότι ή ’Οδησσό; κεΐ
ται κάπως άποκέντρως, τό δέ διότι ή ρωσσική 
γλώσσα δέν είναι άρκούντως γνωστή είς τούς 
λογίους τής δυτικής Εύρώπης. Μεταξύ τών 
ξένων άναφέρομεν τόν πρόεδρον τοΰ άρχαιο- 
λογικοΰ Μουσείου τής έν Μοραβία Olmiitz, 
κ. Wankel, καθηγητήν, τόν διάσημον άρχαιο- 
λόγον καί διευθυντήν τοΰ έν Agram τής Κρο
ατίας άρχαιολογικοΰ Μουσείου κ. Radski, καί 
τόν λόγιον Liubin, ώς καί τόν ήμέτερον κ. 11α- 
παδόπουλον τόν Κεραμέα, άπεσταλμένον τού έν 
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού φιλολογικού Συλ
λόγου. Καί άλλοι λόγιοι "Ελληνες προσεκλή- 
θησαν, ώς καί μέλη τινα τής έν Άθήναις άρ- 
χαιολογικής 'Εταιρίας· άλλά φαίνεται οτι οί 
Κύριοι ούτοι έθεώρησαν περιττόν ν’ άντιπροσω- 
πεύσωσιν έν τή άρχαιολογική συνόδω τής ’Οδησ
σού τούς άπογόνους τών άνδρών έκείνων, οιτινες 

έν άρχαιοτάτοις ήδη χρόνοις πρώτοι τόν Βόσ
πορον διέπλευσαν καί έλθόντες είς τάς βαρβάρους 
έτι χώρας ταύτας διέχυσαν τόν πολιτισμόν.

Οί συνελθόντες ήσαν περί τού; διακοσίους. 
Τό προεδρεΐον καί τήν έφορίαν τής συνόδου 
άπετέλουν οί καθηγηταί τού έν Όδησσω Πανε
πιστημίου Χεκράσωφ, καθηγητής τή; ρωσσι- 
κής φιλολογίας καί έκτελών χρέη πρυτάνεως, 
ό Ούσπένσκης, καθηγητής τής Βυζαντινής 
'Ιστορίας, ό Κονδακώφ, καθηγητής τή; ιστο
ρίας τής καλλιτεχνίας, ό Αεοντόβιτς, καθη
γητής τού ρωσσικού δικαίου καί ό Γιουογέ- 
βιτς, καθηγητής τών κλασικών γλωσσών. Ιή 
15/27 Αύγούστου ό καθ. Χεκράσωφ, ώς προσω
ρινός πρόεδρος έκήρυξεν έν τή μεγάλη αιθούση 
τοϋ Πανεπιστημίου τήν έναρξιν τών συνεδριά
σουν έπί παρουσία τών άνωτέρων πολιτικών και 
στρατιωτικών άρχών καί τού δημάρχου 'Οδησ
σού, κ. Γρ. Μαρασλή, δστις έχαιρέτισε τού; 
παρόντα; έν όνόματι τής πόλεως. Αί συνεδρι
άσει; διήρκεσαν έπί δεκαπέντε ήμέρας καί πολλά 
ήσαν τά θέματα, περί ών έγένετο λόγος, ιδίως 
δέ θέματα άφορώντα τήν άρχαιοτάτην ιστορίαν 
μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων. Περί τών χαλ
κών κοσμημάτων τών ευρισκομένων έν τοΐς τά
φοι; τής άρχαιοτάτης έποχής έν τή μεσημβρινή 
Ί’ωσσία ώμίλησεν ό καθηγητής Βράνδεμ- 
βουργ, περί τών άοχαιοτάτων κεράμων έν τοΐς 
αύτοΐς τάφοι; ό κ. Πουλιάτιν. Ό καθηγητής 
κ. Άντωνόβιτς καί ή λόγια αύτοΰ σύζυγο; 
(ομίλησαν περί τών άνασκαφών, ας έπεχείρησαν 
είς τάς δχθας τοΰ Δνιέστρου, καί περί τών λει
ψάνων τής προϊστορικής έποχής. 'Ο καθηγητής 
Σισώφ άνέφερε περί πολλών μνημείων άρχαιο- 
τάτων εύρεθέντων παρά τόν ποταμόν Δών. Ο 
διευθυντής Wankel άνέγνωσε γερμανικήν δια
τριβήν, δι’ ής ήθέλησε ν’ απόδειξη δτι έν έποχή 
προκατακλυσμιαία παρά τά τερατώδη ζώα υπήρχε 
καί ό άνθρωπος. ού τίνος τά οστά εύρέθησαν 
παρά τά οστά τών μεγάλων έκείνων ζώων.

Τήν έλληνικήν έποχήν τής μεσημβρινής 'Ρωσ
σίας διεφώτισαν τά έξή; άναγνώσματα· τό τού 
καθηγητοΰ Ποτσιβάλωφ περί τής ιστορίας τού 
Βοσπόρου έν γένει καί περί τών σωζομένων 
έπιγραφών καί νομισμάτων τό τού καθηγητοΰ 
ίατυτσώφ περί τού πολιτεύματος τής Ταυ- 
ρικής χερσονήσου- τό τού Δουβρούκ περί τών 
διαφόρων τάφων ελληνικής έποχής εύρεθέντων 
παρά το Κέρτσιον (τό άρχ. 11 αντικάπαιον) · τό 
τοΰ Μοδέστωφ περί τής προφοράς τών άρ
χαίων έλληνιχών ονομάτων εις τήν ρωσσικήν 
γλώσσαν. Ό κ. Λατυτσώφ άνέγνωσε προς 
τούτοι; καί έκτεταμένην έκθεσιν περί τού μετ’ ού 
πολύ έκδοθησομένου συγγράμματος του Corpus 
inscriptionum Graecarum et Latinarum τής 
μεσημβρινής 'Ρωσσίας, έν ω είσί συνηγμέναι καί 
άντιγεγραμμέναι έπιγραφαί ύπέρ τά; χιλίας. Ό 
ΙΙρένδελ άνέγνωσε περιγραφήν μικρά; τίνος 
νήσου κειμένης παρά τάς έκβολάς τοΰ Δνιέστρου 
καί τών έν αύτή σωζομένων άρχαίων μνημείων. 
Ό καθηγητής Βοϋενώβσκης έπραγματεύθη 
περί τής άοχαίας ονομασίας τοΰ Εύξείνου Πόν
του (τής μαύρης θαλάσσης). Τέλος δέ καί ό 
ήμέτερος κ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς άνέ
γνωσε γαλλιστί έμβριθή διατριβήν, δΓ ή; δια
φωτίζω·, άρχαΐον χειρόγραφον χριστιανικής έπο
χής άποδεικνύει δτι τό ιερόν τοΰ Διός τοΰ Ού
ριου, δπερ κατά τού; άρχαίους συγγραφείς έκειτο 
παρά τάς άκτάς τού Βοσπόρου, δέον ν’ άναζη- 
τηθή παρά τήν μονήν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ 
Φοβερού. Ό λόγιος "Ελλην, άρξάμενο; τού λό
γου, ζωηράν έξέφρασε λύπην δτι οί 'Ρώσσοι 
έπιστήμονες όλίγας μέχρι τοΰδε σχέσεις είχον 
πρός τούς έν Ελλάδι λογίους, καί ηύχήθη ή 
σύνοδος αΰτη νά συντελέση είς εϋρυνσιν τών 

σχέσεων τούτων πρός όφελος τής έπιστήμης 
παρ’ άμφοτέροις τοΐς λαοΐς. Είς τούτο άπήν
τησεν ό κ. Βασιλιέβσκης, καθηγητής τής βυ
ζαντινή; ιστορίας έν τω Πανεπιστήμιο» τής 11ε- 
τρουπόλεως, είπών δτι συμμεριζόμενος τάς χρη- 
στάς τού Ελληνος προσδοκίας εύχεται ταχεΐαν 
τήν έπιτευξιν αύτής. Τό πολυπληθές άκροα- 
τήριον έχαιρέτισε τούς λόγους τούτους διά πα- 
ρατεταμένων χειροκροτήσεων.

Περί τής βυζαντινής έποχής ώμίλησαν οί 
εξής· Ό καθηγητής Τρόϊτσκης περί τής βυ
ζαντινής έπισκοπικής ράβδου· ό κ. Ούσπένσκης, 
καθηγητή; έν τω Πανεπιστήμιο» τής ’Οδησσού 
περί άρχαίων άνεκδότων βυζαντινών χειρογρά
φων· ό Σασλοϋφ, άρχιτέκτων έκ Πετρουπόλεως 
περί τών άρχαίων ξύλινων έκκλησιών τής 'Ρωσ
σίας· ό καθηγητής Κονδακώφ περί τής έπιρ- 
ροής τής βυζαντινής τέχνης έπί τάς τέχνας 
καθ’ δλου· ό κ. Παπαδόπουλος περί άνεκ
δότων άρχαίων χειρογράφων καί έπιγραφών κτλ.

Διαρκούσης τής Συνόδου ήσαν έκτεθειμένα 
είς τρεις μεγαλοπρεπείς αίθουσας τού Πανεπι
στημίου πλεΐστα δσα λίαν περίεργα αντικείμενα 
τής άρχαιοτάτης τέχνη;, τής άρχαία; ελληνικής 
καί τής βυζαντινής. ’Εκ τών άμορφων πηλίνων 
άγγείων, τών πρώτων τά όποια έν γένει κατε- 
σκεύασεν ό άνθρωπος, πολλά ύπήρχον τεμάχια 
διαφόρων σχημάτων καί διαφόρου μεγέθους. 
Μέγα επίσης ήτο τό πλήθος τών μικρών λίθινων 
έργαλείων, ών έποιεΐτο χρήσιν ό άνθρωπος πριν 
γνωρίση τόν χαλκόν καί τον σίδηρον. Τά πλεΐ
στα τών έργαλείων τούτων εύρέθησαν παρά τάς 
δχθας τών ποταμών, διότι έκεΐ κατά πρώτον 
έζη ό άνθρωπος βίον βάρβαρον καί άγριον, μέ
χρι; ού άποικοι μακρόθεν εί; τάς άκτάς τοΰ 
Εύξείνου Πόντου έλθόντες μετέφερον καί ένταύθα 
τόν πολιτισμόν καί τάς τέχνας. ' Η έκθεσις 
περιείχε καί κομψοτάτας πήλινους μορφάς καί 
μέλανα αγγεία μετά έρυθρών παραστάσεων, μι
κρά χρυσά έλάσματα καί φύλλα έλαια; έκ χρυ
σού, δι ών οί άρχαΐοι έκόσμουν τούς τάφους 
συγγενών καί φίλων. Ί ά κομψά ταύτα έργα 
τής τέχνης, τά εύρεθέντα έν τοΐς τάφοις τή; 
Γαυρικής χερσονήσου προδίδουσιν έκ πρώτης 

όψεως τήν έλληνικήν αύτών καταγωγήν, καί 
όμοιάζουσι πρός τά έν τοΐς τάφοις ιδίως τής 
Αττικής εύρισκόμενα. Τά έκτεθέντα άντικείμενα 

τής βυζαντινής έποχής ήσαν πλεΐστα δσα, έν 
οίς χειρόγραφα λίαν έντέχνως γεγραμμένα, χρυ- 
σόβουλα, σφραγίδες, νομίσματα, δπλα καί άλλα 
τοιαΰτα έργα, τά όποια δμως δέν έχουσι πλέον 
τόν χαρίεντα έκεΐνον τύπον τής άρχαίας έλλη- 
νικής τέχνης, δέν είναι έργα διεγείροντα θαυ
μασμόν, άλλά μόνον ψυχραί άντιγραφαί — έργα 
τέλος προφανούς παρακμής τής τέχνης.

Καί έκ τής έκθέσεω; ταύτης τής έν Όδησσω 
άπεδείχθη καί πάλιν δτι τήν άρχαίαν έλληνικήν 
τέχνην ούδεμία σχολή, ούδεμία έποχή ήδυνήθη 
να φθάση, καί δτι ή άρχαία Ελλάς Γσταται ώς 
πρός τήν τέχνην αμίμητος έπί τού ύψηλού καί 
ένδοξου αύτής βάθρου.

Έν Όδηβσφ, κατά Σεπτέμβριον 1884.

Π.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.

Τό βραβευθέν σχέδιον τοΰ άρχιτέκτονος Σακ- 
κόνη.

(Μετά είκόνο;, βρα αελ. 153.)

ΡΙΑ καί πλέον έτη παρήλθον, 
άφ’ δτου προεκηρύχθη δια
γωνισμός διά τό έθνικόν μνη- 

, τό όποιον ή ’Ιταλία 
άσισε νά έγείρη τω ίδρυ- 
αί πρώτω αύτής βασι- 

Βίκτωρι ’Εμμανουήλ, έν 
Ή ύπέρ τού μνημείου 

ψηφισθεΐσα δαπάνη είναι
κώμη, 
τούτου
9 εκατομμυρίων ιταλικών λιρών. 

ΓΙολλαί καί ποικίλαι παρενεβάλλοντο τοΐς καλ- 
λιτέχναις δυσκολίαι, διότι τό μνημεΐον ού μό
νον έπρεπε νά γείνη άντάξιον τοΰ θεμελιωτοΰ 
τής ιταλικής ένότητος, άλλά καί σύμφωνον άρ- 
χιτεκτονικώς καί καλλιτεχνικώς πρός τά θαυ
μάσια έρείπια, τά όποια ήσαν οί μάρτυρες τού 
μεγάλου καί ένδοξου τή; Ρώμης παρελθόντος. 

Είς διαγωνισμόν προσεκαλούντο άπαντες οί 
καλλιτέχναι όλων τών έθνών άνεξαιρέτως ■ τρία 
δέ ώρίσθησαν διά τά καλλίτερα σχέδια βραβεία, 
τό μέν α'. έκ φρ. 50 χιλ., τό β'. έκ φρ. 30 χιλ. 
καί τό γ'. έκ φρ. 20 χιλιάδων. Ή προκήρυξις 
εύρεν άπανταχού εύπρόσδεκτον ηχώ, διότι σχέ
δια άπεστάλησαν ού μόνον έξ’Ιταλίας, έκ Γαλ
λίας καί Γερμανίας, άλλά καί έκ Σουηδίας, εκ 
Νορβηγίας, έξ ’Αγγλίας, έξ Ί 

καί έκ τού Καυκάσου καί
καλλιτέχνη άφίνετο έντελή 
ώς πρός τάς διαστάσεις 
ώς πρός τήν θέσιν αύτοΰ 
ρυθμόν καί τόν χαρακτήρα 

_; και 
’Ινδιών.

’ Αμερικής 
έξ 

ής έλευθερία 
τοΰ μνημείου 
καί ώς προς 
αύτού, έν ένι

δή
Τω 
καί 
καί 
τόν
λόγφ ό τεχνίτης ήδύνατο νά δώση είς τό μνη- 
μεΐον σχήμα στήλης, ναού, μαυσωλείου ή οί- 
ουδήποτε άλλου οικοδομήματος, δυναμένου έπα- 
ζίως νά διαιώνιση τήν μνήμην τοΰ πατριώτου 
βασιλέως καί τής μεγαλουργού αύτοΰ ιδέας. Διά 
μέν τούς κριτάς ή ελευθερία αύτη ήτο πολύ
τιμος, καθότι έκ τών πολλών ύποβληθησομένων 
σχεδίων ήδύναντο ευκόλως νά έκλέξωσι τό καλ- 
λίτερον, άλλά διά τούς καλλιτέχνας ή έλευθερία 
αΰτη ήτο ό σκόπελος, καθ’ ού οί πλεΐστοι αύ
τών προσέκρουσαν. Ί οΰ πρώτου διαγωνίσματος 
ούδέν έπενεγκόντος άποτέλεσμα, έπέστη άνάγκη 
νά προκηρυχθή δεύτερος, καθ’ δν ή ’Επιτροπή 
ώρισε καί τήν θέσιν τοΰ μνημείου καί τό σχήμα 
αύτοΰ. Καί ή μέν θέσις είναι ή παρά τήν 
έκκλησίαν Aracoeli, έπί ύψώματος, δπερ έξου- 
σιάζει ολόκληρον σχεδόν τήν πόλιν · τό δέ σχήμα 
είναι άνδριάς τοΰ βασιλέως έφιππου, όπισθεν 
αύτού στοά, ήτις νά καλύπτη τούς τοίχους τών 
άρχαίων έκεΐ έκκλησιών καί έμπροσθεν αύτοΰ 
κλίμαξ μεγαλοπρεπής, φέρουσα πρό; τόν άν- 
δριάντα καί πρός τήν στοάν.

’Αλλά καί ό δεύτερο; διαγωνισμός δέν όπήρ- 
ξεν όριστικός, έδειξεν δμως τήν τάσιν πρός έπί- 
τευξιν τού ποθουμένου. Τά άποσταλέντα σχέδια 
ήσαν όλίγιστα, άλλ’ δλα σχεδόν καλά. Ή ’Επι
τροπή ούδέν τών σχεδίων έκρινεν άξιον τού 
πρώτου βραβείου, διένειμεν δμως τό δεύτερον, 
έκ φρ. 30 χιλιάδων, μεταξύ τών τριών καλλί
τερων, ών τό μέν ήτο τό τοΰ άρχιτέκτονος’Ιω
σήφ Σακκόνη, ’Ιταλού, τό δέ το τού άρχιτέκτονος 
Μαμφρέδη, έπίση; ’Ιταλού, καί τό τρίτον τού 
Γερμανού Β. Σμίτς έκ Δυσσελδόρφης. Μεταξύ 
τών τριών τούτων καλλιτεχνών ή ’Επιτροπή 
έθεσε τρίτον διαγώνισμα καί ώρισε νά ύποβλη- 

θώσιν αύτή τά διωρθωμένα σχέδια εντός τεσ
σάρων μηνών. Τέλος τή 18 τού παρελθόντος 
Ιουνίου έξεδόθη ή άπόφασις, καθ’ ήν τό μέν 
σχέδιον τού Σακκόνη έβραβεύθη, τω δέ Μαμ
φρέδη άπενεμήθη δεύτερον βραβεΐον έκ 10 χι
λιάδων φράγκων.

Ίοΰ έγκριθέντος σχεδίου τού Σακκόνη, δπερ 
καί θέλει έκτελεσθή, δημοσιεύομεν σήμερον τήν 
εικόνα, έξ ής καταφαίνεται ή δλη τού μνημείου 
μεγαλοπρέπεια. ’Επιφανώς όψούται έπί τής 
υψηλή; θέσεως στοά κομψοτάτη έκ δεκαέξ κο
ρινθιακών κιόνων άποτελουμένη, καί σχηματί- 
ζουσα ούτως είπεΐν τό βάθος διά τόν μέγαν 
άνδριάντα τού έφιππου βασιλέως. Κλίμακες 
πολυτελώς κεκοσμημέναι άγουσι πρό; τήν στοάν. 
'Εκατέρωθεν δέ είναι άμαξιταί οδοί, δι ών 
άνέρχεταί τις έφ’ άμάξης μέχρι τοΰ άγάλματος. 
II δλη έντύπωσις, ήν έμποιεΐ τό μνημεΐον, είναι 

είς άκρον μεγαλοπρεπής. Ή τήν έκτέλεσιν τού 
μνημείου άναλαβοΰσα επιτροπή έργάζεται μετά 
πολλής δραστηριότητος, καί ήδη τή 2 τοΰ 
προσεχούς Οκτωβρίου θέλει τεθή ό θεμέλιος 
λίθος. Διά τοΰ μνημείου τούτου ή ένδοξος 
πρωτεύουσα τής ’Ιταλίας θέλει κοσμηθή διά 
έργου θαυμάσιου, άνταξίου βεβαίως τών άρχαίων 
μνημείων, τά όποια έκόσμουν τό πάλαι τήν 
αίωνίαν πόλιν.

Φυσικόν καί δίκαιον ήτο νά τιμήσωσιν οί 
’Ιταλοί τήν μνήμην ήγεμόνος, οίος ύπήρξεν ό 
Βίκτωρ ’Εμμανουήλ, δστις ού μόνον είργάσθη 
υπέρ τής ένώσεως τής ’Ιταλίας, διακινδυνεύσα; 
καί θρόνον καί ζωήν, άλλά καί είς τόν υιόν καί 
διάδοχον αύτού, τόν νύν βασιλεύοντα Ούμβέρτον, 
ενέπνευσε τά εύγενέστερα καί πατριωτικώτερα 
αισθήματα. Κατά τήν έν Χεαπόλει ένσκήψασαν 
έσχάτως καταστρεπτικήν έπιδημίαν ό βασιλεύς 
Οόμβέρτος άπέδειξεν δτι είναι άξιος υιός τοι- 
ούτου πατρός· ού μόνον έσπευσεν είς τήν δεινώς 
πάσχουσαν πόλιν, δπως διά τής παρουσίας του 
ένθαρρύνη τούς άπηλπισμένου; αύτής κατοίκους, 
άλλά καί νυχθημερόν έπί ήμέρας όλοκλήρους 
διέτρεχε μέ προφανή τής ζωής του κίνδυνον 
τάς άκαθάρτους συνοικίας, έν αίς ή νόσος έτέλει 
τόν φρικώδη αύτής θερισμόν.

Τό έθνικόν μνημεΐον τής ’Ιταλίας άνακαλεϊ 
ήμΐν καί πάλιν έν τή μνήμη δτι ημείς έν Έλ
λάδι είσέτι δέν έχομεν μνημεΐον έθνικόν, μνη
μεΐον προωοισμένον νά διαιώνιση τήν μνήμην 
τών άνδραγαθημάτων τών πατέρων ήμών. Πότε 
θέλει πραγματοποιηθή ό πόθος ούτος ό δια
καής, δν πάσα ελληνική καρδία αισθάνεται; 
Πότε θ’ άποφασίσωμεν καί ήμεΐς ν’ άνεγείρωμεν 
έν θέσει έπιφανεΐ μνημεΐον ένδοξον ένδοξων συμ
βάντων; 'II Ελλάς άπό πεντήκοντα καί πλέον 
έτών άπολαμβάνει ήδη τών αγαθών τής έλευ- 
θερίας καί άνεξαρτησίας· δέν είναι δίκαιον νά 
τιμήσωμεν τήν μνήμην τών άνδρών έκείνων, οίς 
όφείλομεν αύτήν τήν έλευθερίαν;

Νομίζομεν δτι καί άνευ διαγωνισμού, άπλώς 
έκ πατριωτισμού κινούμενοι, οί ήμέτεροι καλλι- 
τέχναι, γλύπται καί άρχιτέκτονες, ήδύναντο έν 
ώραις σχολής νά έπεξεργασθώσι σχέδια τοιούτου 
μνημείου έθνικού, έκαστος κατά τήν ιδίαν αύτοΰ 
έμπνευσιν. Ό ""Εσπερος” λίαν άσμένως θέ
λει δημοσιεύει τά καλλίτερα τών σχεδίων τού
των, προβάλλων ούτως είδος έλευθέρου συνα
γωνισμού, ού κριτής έσεται ή κοινή γνώμη, ήτις 
ώς άνεπηρέαστος είναι καί ή όρθοτέρα, καί ίσως 
βαθμηδόν ή πατριωτική ιδέα λάβη σάρκα· βε
βαίως ή δημοσίευσις τών σχεδίων τούτων έσεται 
πολυδάπανος, άλλ’ ή διεύθυνσις τού Εσπέ
ρου” μετά πολλής τής προθυμία; θά καταβάλλη 
τήν δαπάνην, καί τούτο έπί τή έλπίδι νά ίδωμεν 
πραγματοποιούμενον έργον, δπερ καί τό πρός 
τήν φίλην πατρίδα αίσθημα έπιοάλλει, καί ή
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δικαιοσύνη προς τούς ύπέρ αύτής άγωνισθέντας 
και τά πάντα θυσιάσαντας απαιτεί.

Προτρέπομεν επομένως τούς απανταχού "Ελ
ληνας καλλιτέχνας νά έπιληφθώσι τοΰ εθνικού 
τούτου ζητήματος, δπερ καί αύτοΐς τιμήν θέλει 
περιποιήσει μεγάλην και τήν πραγματοποίησιν 
τού εθνικού πόθου θέλει προπαρασκευάσει.

Η ΘΗΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΗΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 152.)

θήρα τής φώκης είναι μία τών περι- 
εργοτέρων άλλά καί κοπιωδεστέρων. 
Έν ’Αγγλία πρδ πολλοΰ έξασκεΐται 

μετά πολλής έπιμελείας, άνευ πυροβόλου όπλου, 
άλλά μόνον τή βοήθεια καλώς γεγυμνασμένων 
κυνών έν άλλαις χώραις, ώς έν Γερμανία, ή 
θήρα αϋτη γίνεται διά όπλων καί καμακίων, καί 
πάλιν δμως τή συνδρομή κυνών. Ή φώκη είναι 
ζώον προφυλακτικδν είς άκρον καί πονηρόν, ούδέ 
ευκόλως συλλαμβάνεται. Γνωστόν είναι οτι ή 
φώκη έξέρχεται μόνον έν νυκτί είς άγραν, κο- 
λυμβώσα έπί ώρας ολοκλήρους άνω ποταμών, 
ή καί τδ θέρος έξερχομένη τοΰ υδατος καί περι- 
φερομένη είς τούς παραποτάμιους αγρούς, ένθα 
ευρίσκει τήν προσφιλή αύτή τροφήν, τούς βα
τράχους. "Αμα δμως χαράξη επιστρέφει εις τα 
πολυπληθή άσυλά της, τά όποια κεΐνται ώς 
έπί τδ πλεΐστον ύπδ τάς δχθας έντδς μικρών 
οπών, κεκαλυμμένων διά κλάδων καί χόρτων. 
"Οταν έννοήση κίνδυνον ή φώκη έξέρχεται απα
ρατήρητος τής δπής και κρύπτεται έντδς τοΰ 
υδατος· οσάκις ή απαρατήρητος αύτη άποχώ- 
ρησις δέν παρέχεται αύτή ύπδ τής φύσεως, τό 
πονηρόν ζώον κατασκευάζει σκεπαστήν δίοδον 
άπδ τής δπής πρδς τδ ύδωρ. Ό κυνηγός λοι
πόν έκλέγει διά τών κυνών τάς καλλιτέρας παρα 
τήν όχθην θέσεις, καί τούτο λίαν πρωί· οί κύνες 
παρακολουθοΰσι τά ίχνη τής φώκης καί ύλα- 
κτούντες καταδιώκουσιν αύτήν · μικρός καί τολ
μηρός κύων εισέρχεται είς τδ άσυλον, τό όποιον 
ή φώκη μετά μικράν άντίστασιν παραχωρεί είς 
τδν έπιδρομέα, είσερχομένη διά τής ύπογείου 
όδού είς τδ ύδωρ καί προσπαθούσα νά φθάση 
είς τήν άντίπεραν όχθην, όπως έκεΐ εύρη νέαν 
δπήν, νέον άσυλον. Κατά τήν διάβασιν ταύτην 
τοΰ ποταμού σπανίως έξέρχεται είς τήν επι
φάνειαν τοΰ ύδατος, καί ένίοτε μόνον τούς ρώ- 
θωνάς της έξάγει, όπως άναπνεύση. Οί θηρευ
τά! τοποθετημένοι καταλλήλως παρακολουθοΰσι 
τήν φυγήν ταύτην καί άμα ϊδωσι τήν φώκην 
εις μέρος άβαθές τήν φονεύουσιν ή διά τοΰ 
πυροβόλου όπλου ή διά τοΰ καμακιού· τήν μή 
πληγεΐσαν φώκην καταδιώκουσι μετά ζωηρών 
κραυγών οί κύνες, οΐτινες πάντοτε συλλαμβά- 
νουσι τδ κεκαπιακδς ζώον, τδ όποιον άσθμαΐνον 
έςέρχεται τότε συχνότερον είς τήν έπιφάνειαν.

"Οτι ή θήρα τής φώκης έλάμβανε πρδ πολ
λοΰ χώραν έν τή βορείω Εύρώπη, άπόδειςις 
είναι δτι ήδη κατά τδν ιστ'. καί ιζ'. αιώνα έν 
έκάστω μεγαλειτέρω κτήματι ύπήρχεν έξησκη- 
μένος κυνηγός φώκης καί γεγυμνασμένοι κύνες. 
Οί κύνες ούτοι ήσαν ταπεινοί τδ σώμα, δασείς 
τήν τρίχα, καστανόχροες, έχοντες τά ώτα διε- 
σταλμένα και κρεμάμενα έκατέρωθεν. Τδ είδος 
τούτο τών κυνών δέν σώζεται πλέον, καί σή
μερον το έργον έκτελοΰσιν οί κύνες έκ τοΰ εί
δους, τών τροχών και οί ποιμενικοί, οΐτινες είναι 
καταλληλότατοι διά τήν θήοαν ταύτην. Έν Γ’ερ- 

μανία έγένοντο δοκιμαί προς έπίτευξιν ιδιαιτέρου 
είδους κυνών. άλλ’ αί δοκιμαι αύται δεν έφεραν 
τδ προσδοκώμενον αποτέλεσμα· οί μικροί τροχοί 
άπεδείχθησαν άριστοι θηρευτά! φωκών, ιδίως 
δταν ήναι άρκούντως γεγυμνασμένοι.

Έκ. τής παρατεθειμένης είκόνος ό αναγνώ
στης θέλει εύκολώτερον εννοήσει τήν θήραν 
ταύτην, ητις έχει πολλάς τάς περιπέτειας και 
ώς έκ τούτου καί διασκέδασιν περισσοτέραν πα
ρέχει.

ΔΑΝΕΙΣΤΑΙ ΠΡΟΞΕΝΗΤΑΙ.
Πολωνικόν διήγημα.

(Συνέχεια καί τέλος.)

ΕΤΛ το μάθημα καί τδ τέϊον, άφ’ ού ό 
Βαλεριανός άνεχώρησεν άπό τής έπαύ- 
λεως καί καθ’ ήν στιγμήν ή Βικτωρία 

έμελλε ν’ άποσυρθή είς τδ δωμάτιόν της, έξεο- 
ράγη ή θύελλα.

— Τούτο δέν γίνεται! Γούτο δέν δέχομαι 
πλέον! άνεβόησεν ή Κυρία Φέστεμβουργ περι
πατούσα έν έξάψει έν τή αιθούση.

— Τί δέν γίνεται; Τί δέν δέχεσαι; ήρώ- 
τησεν ό σύζυγός της μετ’ έκπλήξεως.

ΤΙ Βικτωρία έστάθη παρά τήν θύραν κρα
τούσα τδ κλεΐθρον αύτής.

— ’’Αν σύ δέν έχης ’μάτια, φίλε μου, έξη- 
κολούθησεν ή μήτηρ έξαπτομένη άνά πάσαν 
στιγμήν περισσότερον έγώ έχω ’μάτια διά δύο.

— Αύτδ είναι βέβαιον, άπήντησεν ό γέρων 
γεμίζων καί άλλην καπνοσύριγγα.

— Βλέπω λοιπόν ότι μεταξύ τής Βικτωρίας 
καί τοΰ Ιταλού κάτι συμβαίνει.

— Πώς; ήρώτησεν ό πατήρ μειδιών ένδο- 
μύχως· μήπως ή Βικτωρία μανθάνει δλίγα, καί 
δέν κάμνει άρκετάς προόδους.

— ’Απ’ έναντίας, ή ρωμαντική νεάνις κάμνει 
τεράστιας προόδους, άνεβόησεν ή μήτηρ· άλλά 
τά βλέμματα τά όποια άνταλλάσσονται . . . οί 
άναστεναγμοί . . .

— Παρακαλώ, μήτερ, διέκοψεν αύτήν ή 
Βικτωρία, μή κατηγορείς ενα άνθρωπον, ό όποιος 
είναι τόσον δυστυχής καί ώς έκ τούτου είναι 
άξιος τής έκτιμήσεώς μας.

— Τί έκτίμησις; άνέκραξεν ή μήτηρ· αύτδς 
δυστυχής; Αύτδς ό τυχοδιώκτης; Ό . . .

— Καί έγώ βεβαίως μεγάλως εκτιμώ καί 
υπολήπτομαι τού κ. Σκαρλάτην (ούτω νομίζω 
ονομάζεται), είπεν ό κ. Φέστεμβουργ- άλλά δέν 
θέλω γαμβρόν ένα άγνωστον, άπάτριδα . . .

— Λοιπόν δέν μάς μένει τίποτε άλλο, είπεν 
ή κυρία πραϋνθεΐσα έκ τών λόγων τοΰ συζύγου 
της, ή νά τόν άπομακρύνωμεν μ’ εύγένειαν καί 
νά ύπανδρεύσωμεν τδ ταχύτερον τήν ρωμαντικήν 
δεσποινίδα.

— Μέ τδν κ. Λουδοβίκον; είπε γελώσα ή 
Βικτωρία - πολύ λανθάνεσαι, μήτέρ μου άγαπητή. 
Ποτέ, ποτέ δέν θά γείνω σύζυγος ενός θρήσκου, 
ένδς Ταρτούφου.

— Ό Λουδοβίκος είναι άνθρωπος έντιμος, 
παρετήρησεν ή μήτηρ.

— Διά σάς, ναι, άπήντησεν ή κόρη, όπως 
καί δ Σκαρλάτης δι’ έμέ· βλέπεις ότι εχομεν 
ολως διάφορον γνώμονα διά τήν εντιμότητα τών 
άνορών.

— Νομίζω, είπεν ό πατήρ, ότι καί αί δύο 
έχετε δίκαιον καί άδικον. ’Ίσως εύρομεν μέσην 
οδόν.

— Πώς τούτο;

— ’Εάν ό κ. Βαλεριανός . . .
— Πώς; διέκοψεν ή Βικτωρία· εκείνος ό 

έλαφρός άνθρωπος;
— Καί τί ήξεύρεις σΰ περί τούτου, κόρη; 

άπεκρίθη ό πατήρ. Ό κ. Βαλεριανός Κοχάνσκης 
είναι έπίσης νέος καί ώραΐος ώς ό Ιταλός σου 
— καί (έξηκολούθησε στρεφόμενος πρδς τήν 
σύζυγόν του) είναι έπίσης καλός κτηματίας καί 
Ιπποτικδς χαρακτήο ώς ό Λουδοβίκος σου — 
Λοιπόν, κόρη μου, εΐπέ ναι.

— Λέγω όχι, άπήντησεν ή Βικτωρία άπο- 
φασιστικώς.

— Όχι; είπεν δ πατήρ, όπως κεντήση έτι 
περισσότερον τήν ρωμαντικήν δεσποσύνην.

— Όχι! Όχι! Όχι! άπήντησεν αύτη κτυ- 
ποΰσα μέ τον πόδα είς τήν γήν.

— Συλλογίσου πόσον ώραΐα θά κατοικείς· 
έχει λαμπράν οικίαν, έπιπλα πολυτελέστατα, 
έχει καί μηχανάς άλωνιστικάς.

— Παυσε, πατέρα, παύσε! τέλος θά γείνω 
καί έγώ ή ιδία άλωνιστική μηχανή!

Καί άπήλθε τρέχουσα τοΰ δωματίου, καί 
άφησε τούς γονείς της, οΐτινες έξηκολούθησαν 
τήν φιλονικείαν των καί έν τώ κοιτώνι, καί έν 
τή κλίνη άκόμη άντηλλάσσοντο τά δνόματα Βα- 
λεριανδς καί Λουδοβίκος καί αί λέξεις· θρήσκος, 
έλαφρός, υποκριτής, σπάταλος, χρεωκόπος καί 
άλλαι, ώς μύδροι.

Έν -,οσούτω ή Βικτωρία ήτοίμαζε τά πάντα 
διά τήν φυγήν της. Μικρόν πρό τοΰ μεσονυκτίου 
ένεδύθη βαρεΐαν χωρικήν στολήν καί έλαβε 
μεθ’ έαυτής ολίγα χρήματα, τά κοσμήματά της 
καί τό ώρολόγιόν της. Έπί τής τραπέζης άφη- 
σεν επιστολήν διά τους γονεΐς της. Είτα δέ 
ερριψε τελευταϊον, ένδακρυ βλέμμα έπί τού κοι- 
τώνός της, ένθα είχεν ίοει τά νεανικά της όνειρα, 
καί ένθα είχεν άναπτυχθή ό έρως τής νεάνιδος, 
δστις ήδη τήν άπεμάκρυνεν άπδ τής πατρικής 
στέγης. ΤΙ καρδία της εθλίβετο — άλλ’ ή 
άπόφασίς της ήτο έμετάτρεπτος. Έσβυσε τδν 
λύχνον καί κατήλθε τήν κλίμακα. Έν τώ προ- 
θαλάμω προσήλθεν ό κύων καί τή έλειχε τάς 
χεΐρας σείων τήν ούράν — ή Βικτωρία τδν 
έθώπευσε — Το κλεΐθρον έτρυξε — ή θύρα 
ήνοίχθη, καί ή Βικτωρία εύρίσκετο έν ύπαίθρω. 
Χωρίς νά στραφή διήλθε τδν χιονοσκεπή άγραν 
διευθυνομένη πρδς τδ μικρόν φώς, τδ όποιον 
έστιλβε πλησίον τοΰ δάσους καί τό όποιον τή 
έδείκνυε τδ τέρμα, τδ τέρμα τής όδοΰ της, τδ 
τέρμα τοΰ βίου της.

* * *
Έν τέταρτον πρδ τοΰ μεσονυκτίου άφίχθη ό 

κ. Βαλεριανός είς τόν τόπον τής συνεντεύξεως, 
ένθα τδν έπερίμενεν ήδη ό ’Ιουδαίος. Ία πάντα 
ήσαν έν τάξει, ή μικρά έκκλησία φωτισμένη καί 
παρά τήν θύραν αύτής ό λευκός ίππος μέ τδ 
γυναικεΐον έφίππιον, ίππος φυσικώς λευκός, ούχί 
βαμμένος. ’Αποστείλας τδν ’Ιουδαίον μέ τδ 
έλκυθρον είς τήν οικίαν του έκάθησεν ό Βαλε- 
ριανδς έπί τών ξύλινων βαθμιδών τής έκκλησίας 
βεβυθισμένος είς τάς σκέψεις του. Το μεσο
νύκτιον έκτύπησε — μετ’ δλίγον ένεφανίσθη 
υψηλή γυναικεία μορφή. Ό Βαλεριανός έτρεξεν 
είς προϋπάντησίν της.

— Έδώ είμαι, έψιθύρισεν ή Βικτωρία· 
ίδική σου διά παντός!

Ό Βαλεριανός έγονάτισεν ένώπιόν της, είτα 
δέ έγερθείς ώδήγησε τήν κόρην πρδς τόν λευ
κόν ίππον.

— Ολα όπως τά ώνειρευόμην, είπεν ή Βι- 
τωρία· ή μικρά έκκλησία— ό άσπρος ίππος — 
βλα!

Μετ’ ού πολύ έκάλπαζον οί δύο ΐππόι ζωη
ροί έπί τής χιονοσκεπούς όδοΰ, καί ή σελήνη 

έξερχομένη τών νεφών έφώτιζε τήν ρωμαντικήν 
ταύτην σκηνήν.

** *

Δύο ώρας μετά ταΰτα οί δύο φυγάδες έστά- 
θησαν ένώπιόν συμπλέγματος οικημάτων. ΊΙκού- 
σθησαν ύλακαί κυνών. Ό Βαλεριανός έξαγαγών 
πιστόλιον κάτωθεν τοΰ έφιππίου του έτράβηξε, 
καί ή έκπυρσοκρότησις άντήχησεν έν τή ήρέμω 
νυκτί. Μετ’ ολίγον προσήλθε γέρων άνήρ κρα
τών φανόν και ήνοιξε τήν κεγκλιδωτήν σιδηράν 
αυλόθυραν.

— Ποΰ ειμεθα; έψιθύρισεν ή ώραία κόρη, 
παρατηρούσα τά περί έαυτήν μετ’ έκπλήξεως.

— Μετ’ όλίγας στιγμάς, άπεκρίθη ό Βαλε- 
ριανός, ολα τά αινίγματα θά σοί ήναι λελυμένα.

Ό γέρων υπηρέτης παρέλαβε τούς δύο ίπ
πους, καί ό Βαλεριανός ώδήγησε τήν Βικτωρίαν 
διά εύρείας κλίμακας καί ώραίου ταπητοστο- 
λίστου καί άνθοστολίστου προθαλάμου είς άνα- 
παυτικήν καί μεγαλοπρεπώς ηύπρεπισμένην αί
θουσαν.

— Ποΰ ειμεθα; ήρώτησε πάλιν ή Βικτωρία, 
έπί μάλλον καί μάλλον έκπληττομένη.

Ό Βαλεριανός κατέθεσε τήν γοΰνάν του καί 
το κάλυμμα, έβοήθησε τήν δεσποινίδα ν’ άπο- 
βάλη τδ χειμερινόν έπανωφόριον καί τή ένευσε 
νά καθήση. ΊΙ Βικτωρία ύπήκουσε μηχανικώς. 
Ό Βαλεριανός ήτο σοβαρός.

— Τί έχεις; τδν ήρώτησεν ή κόρη· τί ση
μαίνει ή τοιαύτη έπισημότης;

— Άκούσατέ με, δεσποσύνη, άπήντησεν ό 
κτηματίας· τό μόνον, οπερ σάς παρακαλώ, είναι 
νά μ’ άκούσητε μέχρι τέλους — έπειτα δέ άπο- 
φασίσατε περί τής τύχης μου — περί τής ζωής 
ή τοΰ θανάτου μου —

— Καί δέν άπεφάσισα ήδη; ήρώτησεν ή 
νεάνις μειδιώσα.

— Ναι, δεσποσύνη· ύμεΐς άκολουθήσετε τδν 
άγνωστον, τόν πτωχόν ξένον — ύμεΐς θέλετε 
νά συμμερισθήτε μετ’ αύτοΰ καί πτωχίαν καί 
στερήσεις — είσθε καλή καί εύγενής, είσθε 
γυνή, οΐαν ούδέποτε μέχρι τοΰδε άπήντησα έν 
τω βίφ — γυνή, οΐαν μόνον οί ποιηταί φαντά
ζονται — ’Αλλά δεσποινίς, θέλετε νά ήσθε 
ίδική μου;

— Ίδική σας; Καί τίνος άλλου;
— Ίδική μου! ούχί γυνή τοΰ ’Ιταλού Σκαρ

λάτη. Καί έγώ είμαι πτωχός . . . άλλά δέν 
είμαι . . .

— Τί δέν είσθε;
— Δεσποσύνη, εύρισκόμεθα είς τήν έπαυλιν 

Βαρατίν, καί έγώ είμαι ό Βαλεριανός Κοχάν- 
ακης — ό άνήρ, δν τοσοΰτον άποστρέφεσθε.

— Σείς είσθε ό Βαλεριανός; άνεφιϋνησεν ή 
Βικτωρία άναπηδώσα καί προσβλέπουσα άσκαρ- 
δαμυκτί τόν εραστήν της — Σεΐς μέ ήπατή- 
σετε —

— Έγώ, δεσποσύνη μου, ήκουσα περί τοΰ 
κάλλους σας, περί τών προτερημάτων σας, άλλά 
καί περί τών ρωμαντικών κλίσεών σας. ΊΙ 
φήμη μου δέν ήτο καλή· δΐ δ έπρεπε νά φο
βηθώ δτι ήθέλετε άρνηθή τήν φανεράν πρότασίν 
μου. Ένθυμεϊσθε τήν ήμέραν, καθ’ήν Πολωνός 
Ιουδαίος σάς προσήρμωσε τά παγοπέδιλά σας; 
Ο Πολωνός έκεΐνος Ιουδαίος ήμην έγ<ύ, δστις 
μετημφιέσθην διά νά σάς ΐδω. ’Από τής στι
γμής έκείνης σάς ήγάπησα· άπδ τής στιγμής 
εκείνης ήσθάνθην δτι μαζύ μας θά ήμαι εύτυχής. 
Ηλθον δέ εις τήν οικίαν σας ώς ξένος, ώς φυ- 

γας, ώς πτωχός διδάσκαλος- διότι ήθελον νά 
αγαπηθώ χάριν έμοΰ μόνον, ήθελον ν’ άγαπηθώ 
με δλην έκείνην τήν αύταπάρνησιν, ής μόνον 
εύγενής καί άγνή καρδία γυναικός είναι έπι- 
δεκτική — I ά μετά ταΰτα γνωρίζετε δλα.

Είς τάς χεΐράς σας κεΐται ή εύτυχία μου, κεΐ
ται ή ζωή μου! — ’Αποφασίσατε· καί αν μέ 
αποβάλλετε, σάς έξορκίζω, μή περιφρονήσητε 
τουλάχιστον τόν άνδρα, δστις δι’ υμάς μόνον 
αισθάνεται, περί ύμών μόνον φροντίζει, τδν άν
δρα, δστις άνευ ύμών καταστρέφεται, δΐ ύμών 
δέ είς νέαν άναγεννάται ζωήν. — Είσθε ό δικα
στής μου — γονατίζω ένώπιόν σας καί περι
μένω τήν άπόφασίν σας.

Ό Βαλεριανός έγονάτισεν ένώπιόν τής κόρης· 
δάκρυα κατέρρεον τών ήλιοκαυμένων παρειών 
του. Ή Βικτωρία τά είδε τά δάκρυα ταΰτα 
καί έρρίφθη κλαίουσα είς τάς άγκάλας του· 
Ούδείς έπρόφερε λέξιν.

** *

II σκηνή έν τή έπαύλει τοΰ κ. Φέστεμβουργ·, 
άμα έγνώσθη ή φυγή τής Βικτωρίας, δέν περι
γράφεται. ΤΙ μήτηρ έπιπτεν έναλλάξ λιπόθυμος 
καί έτρεχεν ώς μαινομένη έν τή αιθούση· ό 
πατήρ έγέλα έξ δλης καρδίας.

— Ίοού τί έκέρδισες μέ τόν υποκριτήν σου, 
μέ τόν Ταρτούφον σου, είπεν δλη αύτή ή 
ιστορία, δλον αύτο το σκάνδαλον είναι έργον 
σου. Έγώ δίδω είς τήν κόρην μου τήν εύχήν μου.

— Γήν εύχήν σου: άνέκραξεν ή γυνή, τήν 
εύχήν σου διά τον γάμον της μέ ενα τυχοδιώ
κτην, τόν όποιον κανείς δέν γνωρίζει ^καί δστις 
ίσως είναι κεκρυμμένος ληστής;

— Έγώ τόν γνωρίζω, είπεν ό γέρων.
— Σύ τδν γνωρίζεις; — Ίσως είσαι καί 

συνένοχος τοΰ ληστοΰ:
— Ληστής δέν είναι, άλλά καλός καί ικανός 

κτηματίας, δστις έχει μίαν λαμπράν άλωνιστι- 
κήν μηχανήν —

— Ό Ιταλός έχει καί άλωνιστικήν μηχα
νήν; άνεφώνησεν ή κυρία. ”Ω! αύτδς ό Σκαρ
λάτης!

— Δέν λέγεται Σκαρλάτης.
— Καί πώς λέγεται;
— Βαλεριανός Κοχάνσκης, ιδιοκτήτης τοΰ 

κτήματος Βαρατίν.
— Ώ! — καί νέα λιποθυμία. — Εύθύς 

δμως άνεπήδησε πάλιν ή κυρία — Καί είς 
αύτδν τδν χρεωκόπον, τδν έλαφρδν άνθρωπον 
δίδεις σύ τήν κόρην σου; — Κάμε δπως θέλεις.

— Ό Βαλεριανός είναι κτηματίας . . .
— Κ’ έχει καί άλωνιστικήν μηχανήν . . .
— Καλλίτερα πάντοτε αύτός — ή Ιταλός 

ληστής.
Έν δσ<·> έξηκολούθει άκόμη ή συζυγική θύ

ελλα ήλθεν ό Βαλεριανός φέρων είς τάς άγκάλας 
τής μητρός τήν άπαχθεΐσαν κόρην. ΊΙ αίφνηδία 
αύτής, άπροσδόκητος έμφάνισις ένήργησεν ώς 
θαύμα· ή κυρία Φέστεμβουργ έκράτει κλαίουσα 
είς τάς άγκάλας τήν κόρην της καί μετ’ ολίγον 
ηύλόγησε καί αύτή τό νεαρόν ζεύγος.

Τρεις εβδομάδας μετά τήν άπαγωγήν έτε- 
λέσθη ό γάμος. Οί πρώτοι οί προσελθόντες νά 
προσφέρωσιν είς τούς νεονύμφους τά συγχαρη
τήριά των ήσαν οί τέσσαρες Ιουδαίοι, καί ό 
Βαλεριανός ούο’ έπί στιγμήν άμφέβαλλεν δτι 
αί εύχαί αύτών ήσαν κατά πάντα ειλικρινείς.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΔΑΤΑ
TOT KARLSBAD.

(.Μετά είκόνος, όρα οελ. 157.)

ΑΝ ύποθέσωμεν δτι είναι δυνατόν νά 
ύπάρξη πόλις έπί τοΰ καλύμματος Κυ
κλώπειου τινδς λέβητος, θά ήναι αύτη 

ή πόλις Karlsbad μέ τάς θερμάς καί ίαματικάς 
αύτής πηγάς, περί ών προτιθέμεθα νά εί'πωμεν 
δλίγα τινά, δσον ένεστι σαφή καί άκριβή.

ΊΙ πόλις Karlsbad, άνεξαρτήτως τών ιαμα
τικών αύτής ύδάτων, είναι πόλις ώραία, ιδίως 
κατά τούς θερινούς μήνας, έλκύουσα πολλούς 
ένεκα τών εξαίσιων αύτής περιπάτων καί τών 
ρωμαντικών τοποθεσιών. Οί κάτοικοι αύτής, οί 
αύτόχθονες, έχουσι τρόπους εύγενεΐς καί καλήν 
συμπεριφοράν, διακρινόμενοι κατά τούτο άπδ 
τών γειτόνων αύτών Σαξώνων καί Βαυαρών, οΐ
τινες έχουσι χαρακτήρα σοβαρόν μάλλον καί 
άγέρωχον. Ένταΰθα δμως δέν πρόκειται νά 
έξετάσωμεν τά ήθη καί έθιμα τών κατοίκων 
τοΰ Karlsbad, άλλά πρόκειται νά όμιλήσωμεν 
περί τών ιαματικών ύδάτων, θέμα άρκούν
τως σπουδαΐον, καθόσον μάλιστα έν Έλλάδι 
ιδίως καί έν Τουρκία ύπάρχουσι θησαυροί άνεκ- 
τίμητοι ύπο έποψιν ιαματικήν, εύρίσκονται δμως 
είσέτι είς τήν προαδαμιαίαν έκείνην κατάοτασιν, 
ητις ούδεμίαν περιποιεΐ τιμήν είς τδν τόπον.

Τδ Karlsbad είναι πόλις αύστριακή, περιέ- 
χουσα 12 χιλ. κατοίκων καί περί τά 900 οική
ματα καί ξενώνας· κεΐται δέ είς τήν βορειο
δυτικήν γωνίαν τής Βοημίας, παρά τά σύνορα 
τής Σαξωνίας. Εχει άρκετήν βιομηχανίαν, άλλ’ 
ή πρόοδος τοΰ τόπου καί ή μεγαλειτέρα πρόσο
δος τών κατοίκων δφείλεται είς τά μεταλλικά 
υδατα. Περί τάς 30 χιλιάδας ξένων επισκέ
πτονται κατ’ έτος τδ Karlsbad, ών τά 9/10 
πρδς θεραπείαν.

Κατά τά χρονικά τής πόλεως ή έπίσκεψις 
τών άσθενούντων είς αύτήν χρονολογείται άπδ 
τής δωδεκάτης έκατονταετηρίδος. 'Η πόλις 
έλαβε τήν ονομασίαν άπό Καρόλου τοΰ Δ', αύ- 
τοκράτορος τής Αύστρίας καί βασιλέως τής Βοη
μίας. 'Ιστορείται δτι έν ετει 1358 Κάρολος 
ό Δ', θηρεύων είς τά περί τδ Karlsbad δάση 
άνεκάλυψε τήν πηγήν διά τοΰ κυνηγετικού αύτοΰ 
κυνός, δστις άκολουθών έλαφον έπεσεν έντδς 
θερμού υδατος και δια τών υλακών του έπέ- 
στησε τήν προσοχήν τοΰ ήγεμόνος καί τής άκο- 
λουθίας αύτοΰ· άπό τής ήμέρας ταύτης ώνο- 
μάσθη ή ~ηγή «ύτη Karl’s Bad (τό λουτρδν 
τοΰ Καρόλου). Τό ιστορικόν τού ονόματος τής 
πόλεως είναι άρκούντως εύφυές, πιθανόν δέ καί 
νά ήναι άληθές- ούχ ήττον δμως αί πηγαί 
αύται ήσαν γνωσταί πολύ πρδ τοΰ 1358, διότι 
άναφέρονται έν τινι γεωγραφικώ χάρτη τής Βοη
μίας τοΰ ιβ'. αίώνος ύπδ τδ δνομα Wary (θερ- 
μαί) ό δέ διά τής πόλεως ρέων μικρός ποταμός 
φέρει άρχαίαν ονομασίαν Teple (ήτοι ρύαξ χλι
αρός).*) Είς τδν Κάρολον δμως οφείλεται ή 
έπισημότης τής πόλεως, διότι ού μόνον άνή- 
γειρεν ένταΰθα ίδιον μέγαρον, άλλά καί κατ’ έτος 
τακτικώς έπεσκέπτετο αύτήν, καταστήσας αύ
τήν τδ κέντρον ούτως είπεΐν τών έν Εύρώπη 
ύδροθεραπευτηρίων.

Ή πόλις κεΐται έν γραφικωτάτη κοιλάδι, 
αί οίκίαι είσίν έκτισμέναι παρά τά; δχθας τοΰ 
ρύακος, καί έν τω κέντρο» τής πόλεως ή θέα 
τών οικιών σκηνογραφικώς διεσπαρμένων έπί

*) ΊΙ ετυμολογία τή; λέξειυς Teple παρά τοΐς 
Αγγλο-Σάξωσι καί τοΐς Σλάβοι; είναι “ουγκεραομένος” 

“χλιαρό;".
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τών πέριξ λοφίσκων, είναι λίαν περίεργο;, διότι 
ή μία οικία φαίνεται επικείμενη τής άλλης. 
Οί ωραιότεροι ξενώνες εύρίσκονται εις τάς τερ
πνά: των λόφων ύπωρείας, ένθα ένεκα τής 
υψηλής αυτών θέσεως ού μόνον έχουσι θέαν 
έκτεταμένην, άλλα και αέρα τερπνότατον και 
ύγιέστατον. Εις τοΰτο συντείνει και ή τυπο
γραφική τής πόλεως θέσις, κειμένης 1214 πό- 
δας ύπεράνω τής έπιφανείας τής Άδριατικής 
θαλάσσης. Τούτου ενεκα αί έσπέραι διατηρούν
ται καθ’ ολον τδ θέρος δροσεοώταται, σπανίως 
δέ καί τήν ημέραν ό καύσων είναι άφόρητος 
καί ξηρός, ώς έν Άθήναις ή έν Κωνσταντινου- 
πόλει. Ό μέσος δρος τής θερμότητος έν Karls
bad είναι 66'/ε Fahrenheit, το φθινόπωρον δέ 
ούχι έλάσσων των 47 βαθμών.

Αί σήμερον έν χρήσει θαυματουργοί πή
γα I έν τω έξαισίφ τούτω λειμώνι είναι 18, 
έχουσι δέ διαφόρους βαθμούς θερμοκρασίας. 
Κεΐνται ολαι σχεδόν έν ευθεία γραμμή εις διά
στημα 2/3 τού μιλίου άπ’ άλλήλων, άρχόμεναι 
προς βορράν και καταλήγουσαι προς νότον, ώς 
νά ύπήρχεν ένταύθα ρήγμα τού καλύμματος, 
έφ’ ού είναι ή πόλις. Ό l)r. PlCHLER ανα
φέρει δτι διατρύσαντες τον φλοιόν τής γης, οπού 
άναβρύουσιν αί πηγαί, έφθασαν εις άπέραντον 
υποχθόνιον δεξαμενήν, ής δμως τό βάθος δέν 
ήτο δυνατόν νά έξακριβωθή. Έκ τής μεγάλης 
ταύτης φυσικής δεξαμενής τά μεταλλικά ύδατα 
εξέρχονται εις τήν έπιφάνειαν πολλάκις μετ’ 
άκαθέκτου ορμής. 'Η κυριωτέρα πηγή όλων 
είναι ή λεγομένη Sprudel, ήτις είναι καί ή 
πασών θερμοτέρα. Ή πηγή αυτή, άφ’ ού έπί 
αιώνας δλους δέν έπαυσεν άναβρύουσα τακτικώς, 
φαίνεται δτι τελευταίως έβαρύνθη τήν προαιώ- 
νιον ταύτην όδόν καί έσχημάτισε νέαν πρός με- 
γίστην δυσθυμίαν καί απελπισίαν τών κατοίκων, 
καθότι άνεφάνη εις τον πυθμένα τού ρύακος, 
δν πληρούσα δι’ ατμών έθέρμανεν. "Αν καί τό 
φαινόμενον τούτο, νά βλέπη τις δηλ. ποταμόν 
ζέοντα, ήναι εις άκρον περίεργον, ούχ ήττον 
δμως άπήρεσεν εις τούς κατοίκους καί τούς έν- 
διαφερομένους ώς λίαν έπιζήμιον, καθόσον μά
λιστα καί ή πηγή τού Sprudel έπαυσεν αίφνης 
άναβρύουσα, καί έπέκειτο ή καταστροφή τού 
Karlsbad. Άλλ’ ,οί Τιτάνες μηχανικοί τών 
ημερών μας άνέλαβον τήν ευθύνην νά έπανα- 
φέρωσι τήν φυγάδα πηγήν εις τήν φυσικήν αύτής 
θέσιν, ώς εί έπρόκειτο περί απλού σωλήνος 
ύδραγωγείου. Τό γιγάντων έργον διήρκεσε μή
νας όλοκλήρους, έπί τέλους δμως έθριάμβευσεν 
ή επιστήμη άπέναντι τής φυσικής ανωμαλίας. 
Έπιστρώσαντες τον πυθμένα τού ποταμού διά 
μεγάλων λίθινων πλακών καί τά; δχθας διά 
ισχυρών περιτειχισμάτων καί φράξαντες πάσαν 
οπήν ήνάγκασαν τήν φυγάδα νά έπανέλθη εις 
τήν προτέραν αύτής θέσιν, ένθα ρέει πάλιν σή
μερον, ώς έρρεε προ τοσούτων αιώνων. ΙΙολύ 
περίεργον είναι νά βλέπη τις τήν πηγήν ταύτην 
ζέουσαν καί άσθμαίνουσαν ώς νά ήτο έμψυχόν 
τι δν. Τούτο ένθυμίζει ήμιν τον Hobbes, δστις 
παρωμοίασε τήν γήν πρός έμψυχον σώμα μετά 
φλεβών καί άρτηριών καί συστηματικής κυκλο
φορίας. Τό ιαματικόν ύδωρ τού Sprudel έξέρ- 
χεται έκρηγνύμενον εις νέφη άτμού, ποτέ μέν 
ύψούμενον άσυνήθως, άλλοτε δέ μένον στάσιμον 
άναλόγως τής έσωτερικής τών αέριων πιέσεως. 
Περίεργα φαινόμενα ύδάτων άναβρυόντων εις 
μέγιστον ύψος ΰπάρχουσιν έν Ισλανδία· τό 
Sprudel δμως σπανίως ύψοϋται άνω τών 6 πο- 
δών τά ύδατα δέ καταπίπτουσιν έντός κομψο- 
τάτης τεχνητής λεκάνης, έξ ής έκρέοντα σχημα- 
τίζουσιν ήσυχον ρυάκιον. Κορασίδες τινές, άπό 
12 μέχρι 14 έτών τήν ηλικίαν βυθίζουσι τάς 
φιάλας έντός τής λεκάνης ταύτης καί προσφέ- 

ρουσι τά ιαματικά ύδατα τής νέας Σιλοάμ εις 
τού; προσερχομένους ασθενεί;. ’Εξ όλων τών 
μερών τού κόσμου συνωθούνται περί τήν νέαν 
ταύτην Κασταλίαν πάση; τάξεω;, πόσης φυ
λή;, παντός γένους καί πόση; ηλικία; άν
θρωποι. —

ΙΙόθεν προέρχονται αί πηγαί αύται; Ποια 
είναι ή φαινομένη μυστηριώδης άρχή των: Έν 
τίνι ύπογείω χημείω λαμβάνουσι τά ιαματικά 
αύτών συστατικά: Ταύτα θέλομεν έξετάσει έν- 
ταύθα συντόμως δσον οίόν τε καί σαφώς.

'Η θεωρία τών γεωλόγων περί τής αρχής 
τών ύδάτων τού Karlsbad ώς καί τών λοιπών 
μεταλλικών πηγών είναι άπλουστάτη. Τά έπί 
τής έπιφανείας τής γής ύδατα, τά προερχόμενα 
έκ τής βροχής καί έκ τής διαλύσεως τών χιό- 
νων, είσχωρούσι διά τών ρηγμών τού γρανιτικοΰ 
στρώματος εις μέγα βάθος έντός τής γής, άνα- 
λύοντα έν τή πορεία αύτών τάς μεταλλικός 
ούσίας τάς ύπαρχούσας έν τοΐς διαφόροις στρώ- 
μασιν. "Οσον δέ τά ύδατα ταύτα προχωρούσιν 
έντός τών σπλάγχνων τής γής, κατά τοσοΰτον 
θερμαίνονται, διότι ώς είναι γνωστόν, ή θερμο
κρασία τής γήινου ημών σφαίρας, δσιυ προχωρεί 
τις πρός το κέντρον, κατά τοσούτον αυξάνει · δέν 
είναι δέ ίσως μύθος δτι τό κέντρον τής γής δέν 
είναι άλλο ή όγκος πυρός κεκαλυμμένος δι’ 
άσθενοΰς περικαλύμματος δπεο άποτελεΐ τήν 
έπιφάνειαν τής γής. Άφ’ ού τά παρθένα ταύτα 
ύδατα, τά διαπερώντα τά διάφορα τής γής στρώ
ματα, προσλάβωσι τά μεταλλικά αύτών συστα
τικά, δηλ. το ‘Ανθρακικόν νάτριον”, τήν άσοε- 
στον, το μαγνήσιον καί άλλα, άναπτύσσουσι διά 
τής έν τω μυχω τής γής μεγίστης θερμοκρασίας 
άέρια άνθρακικού οξέος, τά όποια κατά φυσικόν 
λόγον έξέρχονται ή διά τών ιδίων ρωγμών, δι’ 
ών εισέρχονται τά ύδατα, ή σχηματίζουσιν ιδίας 
οδούς, συνεπισύρουσι δέ διά τής ορμής καί έσω
τερικής πιέσεως καί τά έν ταΐς φυσικαΐς δεξα- 
μεναΐς ευρισκόμενα ύδατα, δι’ ών σχηματίζονται 
αί θερμαί πηγαί. ’Όσον δέ βαθύτερον είναι 
ή φυσική αύτών δεξαμενή, κατά τοσούτον τά 
μεταλλικά ύδατα είναι καί πλέον μεταλλοΰχα, 
έξερχόμενα δέ εις τήν επιφάνειαν τής γής διά 
λαβυρινθοειδών οχετών άπόλλυσι τήν άρχικήν 
αύτών θερμότητα. Μόνον δέ τά άπ’ εύθείας 
έκ τής υπογείου δεξαμενής έκπηγάζοντα ύδατα 
είσί τά θερμότερα. Τοιαΰτα δέ είναι καί τά 
τής πηγής Sprudel, απερ κατά τούς γεωλόγους 
διατηροΰσι τήν αύτήν θερμότητα ήν έχουσι καί 
έν αύτη των τή ύπογείω δεξαμενή.

Τά μεταλλικά συστατικά δλων τών έν Karls
bad πηγών είσί τά αύτά, μέ τήν μόνην δια
φοράν δτι αί ψυχρότερα1, πηγαί περιέχουσι με- 
γαλειτέραν ποσότητα άνθρακικού οξέος. Γήν 
γεύσιν αύτών παρωμοίασάν τινες προς ζωμόν 
δρνιθος, ολίγον πλέον τού δέοντος άλατισμένον· 
δυστυχώς δμως ό μεταλλικός ούτος ζωμός, 
μέ ύλην αύτοΰ τήν ιαματικήν ιδιότητα, είναι 
ήκιστα θρεπτικός. Τά ύδατα τών θερμότερων 
πηγών έχουσι γεύσιν άλμυράν, έν ω τά ψυχρό
τερα άναβράζουσιν έντός τών φιαλών καί τούτο 
διότι, ώς είπομεν ανωτέρω, περιέχουσι περισσο- 
τέραν ποσότητα άνθρακικού οξέος.

Έξ δλων τών έν Karlsbad πηγών ρέουσι 
καθ’ έκάστην άνω τών 100 χιλιάδων κυβικών 
ποδών ύδατος, έξ ών τά ~/:ι προέρχονται έκ τής 
πηγής Sprudel, άλλά καί έκ ταύτης τό >/« 
μόνον άναβρύει τεχνητώς έντός τής δεξαμενής, 
τό δε ύπόλοιπον διοχετεύεται διά σωλήνων εις 
τά διάφορα καταστήματα τών λουτρών καί Ιδίως 
εις τό Kurhaus ή χρησιμοποιείται πρός παρα
γωγήν τού γνωστού άλατος τού Karlsbad. Παρα- 
θέτομεν ώδε τήν άνάλυσιν τών ύδάτων τριών 
πηγών, ήν έκαμεν ό έν Βιέννη καθηγητής Lud

wig, καί έξ ή; καταφαίνεται ή ταύτότης τών 
μεταλλικών τούτων συνθέσεων.

Αναλυτικός πίνα: τριών πηγών τού Karlsbad.

10,000 γραμμάρια ϋοατος έξ 
έζάστης τών πηγών περιέ- 

χουσιν

Πηγή 
Sprudel 

βΐ'.μοχρ. I 
162·

Πηγή 
Muhlbra. 
βιρμοχρ. 

1SS1

Πηγή 
Schiotsbr.

126·

θειϊζόν οξύ . . Γραμμ. 24.05 23.91 23.16
’Ανθρακικόν οςΰ . . - 12.9S 12.79 12.28
Χλωρουόριζόν Ίώοιον - 10.42 10.23 | 10.05
’Ανθρακική άσβεστο; - 3.21 1 3.27 3.34

’Ανθρακική Μαγνησία - 1.67 1.61 1.61
θειϊκή ΓΙότασσα . . - 0.86 1.19 1.93

Τό σύνολον τών μεταλλ.
στερεών ούσιών 55.17 54.73 53.30

Άνθραζ. οξέος μή έξατμι-
ζομένου ................................. 7.76 7.68 7.49

Ελευθέρου άνθραζ. οξέος . 1.90 1 5.17 5.82

'Ως είπομεν καί ώς έκ τού άνω πίνακος κα
ταφαίνεται τά μεταλλικά συστατικά πασών σχε
δόν τών πηγών τού Karlsbad είσί τά αύτά· ή 
μόνη διαφορά είναι εις τήν θερμοκρασίαν, ενεκα 
τής όποιας ή πηγή τού Sprudel, έχουσα θερ
μότητα 162", δέν άναπτύσσει ή εν μόνον γραμ- 
μάριον καί 9Ο"/ο έλευθέρου άνθρακικού οξέος, 
παρά δέ ταΐς άλλαις, οίτινες έχουσι θερμοκρα
σίαν όλιγωτέραν, ή έξάτμισις τού άνθρακικού 
οξέος γίνεται εις μεγαλειτέραν ποσότητα. Τούτα 
δέ είναι λίαν σπουδαΐον διά τούς ύποβαλλομένους 
εις τήν υδροθεραπείαν καί ιδίως διά τούς πά- 
σχοντας έκ κακής τού στομάχου λειτουργίας· 
δι δ καί ή ιατρική συμβουλή πρός χρήσιν τών 
ύδάτων είναι άπαραίτητος.

' Η κατάταξις τών διαφόρων έν Εύρώπη με
ταλλικών πηγών είναι δύσκολος, καί ένεκα τής 
γεωλογικής καταστάσεως τών διαφόρων χωρών, 
ιδίως δέ ένεκα τών χημικών ιδιοτήτων τών 
πηγών. Οί καταγινόμενοι βμως εις τήν μελέτην 
τών ιαματικών ύδάτων διήρεσαν αύτά εις τέσ- 
σαρας τάξεις· α'. εις τά οξέα ύδατα· β'. εις τά 
σιδηρούχα· γ'. εις τά άλατώδη καί δ', εις 
τά 6ειώδη, ύποδιαιρέσαντες πάλιν ταύτα άνα
λόγως τής ποσότητος τών μεταλλικών ουσιών. 
Χημικώς ή κατάταξις αύτη δέν είναι βεβαίως 
άκριβής, διότι πολλά τών ύδάτων περιέχουσι 
δύο ή καί πλείονα μέταλλα, άλλ’ ή ταξινόμησις 
έγένετο πρός μείζονα ευκολίαν καί διάκρισιν. 
Ή έν Karlsbad πηγή Sprudel ύπάγεται εις 
τήν γ'. τάξιν τών ύδάτων- έπειδή δέ τό κύριον 
συστατικόν τών ύδάτων τούτων είναι τό θείίκόν 
οξύ, ή πηγή αύτη συγκαταριθμεΐται μεταξύ τών 
γνωστών ύπό τό όνομα glaubus (άλατώδη ύδατα). 
έξ ών μόνον δύο ύπάρχουσιν ακόμη έν Εύρώπη, 
ή τής Stubnya καί Bertrich.

Έρμογένης.
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Έν τή Έφημερίδι τών Σοφών (Journal (les 
Savants, Mai, 1884. pages 291—292) έδημο- 
σιεύθη ή έξης κρίσις τού σοφού ’Ακαδημαϊκού 
Ε. Miller περί τή; άρτι έκδοθείσης μεταφρά- 
σεως τής περί Σωκράτους πραγματείας τού κ. 
Γουσταύου ΔΈϊχθάλ, τής γενομένη; ύπό τού έν 
ίονδίνω Διευθυντοδ τής Ελληνικής Σχολής 

κ. 1. Ν. Βαλέττα.

‘"0 Σωκράτης και τά καθ’ ήμάς. — 
θεολογία τού Σωκράτους. — Τό περ’ι Πρόνοιας 
δόγμα, κ. τ. λ. Έν Λειψία, 1884, είς 8", σελ. 
XXII, 191.”

Ή πραγματεία αυτή έδημοσιεύθη κατά πρώ
τον έν έτει 1880 έν τή έπετείω βίβλο» τού προς 
ένίσχυσιν τών ελληνικών σπουδών έν Γαλλία 
Συλλόγου, ύπό τήν έπιγραφήν — "θεολογία 
καί θρησκευτική διδασκαλία τού Σω
κράτους.— Ό Σωκράτης καί τά καθ’ήμάς” · 
τό δέ αμέσως επόμενον έτος ό συγγραφεύς 
έποιήσατο οευτέραν έκδοσιν μετά τινων μικρών 
μεταβολών, ώς ανωτέρω φαίνεται, καί ή δεύτερα 
αυτή έκδοσις έδωκεν αφορμήν εί; το έν τή 
έφημερίδι ταύτη (1881 . σελ. 598) δημοσιευθέν 
άρθρον ύπό τού κ. France. Διά τούτο δέν προ- 
τιθέμεθα νά έπικρίνωμεν έκ νέου τό σπουδαΐον 
έργον τού κ. ΔΈϊχθάλ· άρκούμεθα δέ είς τό νά 
ύπομνήσωμεν, οτι σκοπός τού συγγραφέως δέν 
ήτο μόνον τό νά δείξη τήν βαθεΐαν αναλογίαν 
τής θρησκευτικής κρίσεως έν ταΐς ήμέραις τού 
Σωκράτους καί έν ταΐς καθ’ ήμάς, άλλά προέθετο 
πού πάντων νά κατάδειξη ’τήν τελείαν υπερί
σχυσή τού περί Προνοίας δόγματος, δπερ ά Σω
κράτη; άντέταξε πρό; τε τόν έπιστημονικόν 
σκεπτικισμόν καί τήν τών πολλών δεισιδαιμο
νίαν”. Ό Σωκράτη; ανήκει εί; άπασαν τήν 
ανθρωπότητα, άλλ’ ή Ελλά; έχει τήν δόξαν 
τής γεννήσεως αυτού, καί τούτου ένεκα οί "Ελ
ληνες μεγάλην άποδίδουσι σπουδαιότητα είς πάν 
ο,τι άνάγεται είς τήν μνήμην τοΰ ενδόξου έκείνου 
φιλοσόφου. Διά τούτο καί ό κ. Βαλέττα;, 
είς τών άριστων συγγραφέων τής νέας Ελλάδος, 
έσπευσε νά μετάφραση τό έργον τού κ. Δ’ Εϊχθάλ, 
όπως καταστήση αύτό γνωστόν είς τούς συμ- 
πολίτας αύτού. Πρόλογός τις τού μεταφραστοΰ 
περιλαμβάνει μέγα έγκώμιον τού Σωκράτους καί 
τής διδασκαλίας αύτοΰ, καί καταδεικνύει τήν 
άξίαν τού βιβλίου. Ό κ. Βαλέττα; εύλόγω; 
παρατηρεί, δτι ή μέν Ελλάς μεγάλους άνεδειξε 
ποιητάς, ρήτορας, φιλοσόφους, ιστορικού; κ. τ. λ. 
άλλά καί άλλαι χώραι τω φωτί τών έλληνικών 
γραμμάτων καταυγασθεΐσαι, κατά πάντα σχεδόν 

"τά είδη τή; μαθήσεως έδείχθησαν εφάμιλλοι 
"τή Ελλάδι, καί κατά τινα ύπερέβησαν αύτήν”. 
'Η νέα επιγραφή τοΰ βιβλίου, οιαν ταύτην έποιή
σατο ό συγγραφεύς, διατηρεί άκριβώς άμετά- 
βλητον τό δεύτερον μέρος τού συγγράμματος, 
καί τούτο προτάξας καταδεικνύει σαφώς καί 
άκριβώς τό κύριον δόγμα τής Σωκρατικής διδα
σκαλίας. Οί "Ελληνες μεγάλην δύνανται ν’ άπο- 
λαύσωσιν ωφέλειαν έκ τού συγγράμματος τούτου, 
έάν άναγινόσκωσι καί μελετώσιν έπιμελώς τού; 
λόγους καί τάς συμβουλά; τού Σωκράτους, δν 
δύνανται νά θεωρώσιν ώ; πατέρα καί πρόγονον, 
καθώς είπε περί αύτοΰ ό άοίοιμος Κοραής- 

1 ούτο ευχόμενος καί ό κ. Βαλέττα; μετέφρασε 
το βιβλίον τοΰ κ. Δ’ Εϊχθάλ, προσθέσα; έν παραρ- 
τήματι έκεΐνα τά κεφάλαια τών ’Απομνημονευ
μάτων τοΰ Ξενοφώντος, άτινα συντελοΰσιν είς 

πληρεστέραν κατανόησιν τοΰ συγγράμματος, καί 
άμα δύνανται νά χρησιμεύσωσιν έν τοΐς σχο- 
λείοις εί; τε τού; διδασκάλους καί εί; τού; 
μαθητάς. Έν κεφαλίδι τοΰ ωραίου τούτου τόμου 
εΰρηται ή είκών τού Σωκράτους, ληφθεϊσα έκ 
τή; άξιολόγου μαρμάρινης προτομή; τή; διατη- 
ρουμένη; έν τω Μουσείο» τού ίούβρου.

Ως προ; τήν μετάφρασιν, καί μόνον τό όνομα 
τού κ. Βαλέττα είναι ασφαλής έγγύησι; περί τή; 
άκριοείας καί εύφραδεία; αύτή;. Πρό πολλοΰ 
γίνώσκομεν τήν φιλολογικήν άξίαν τοΰ σοφού 
τούτου Έλληνος, καί πρός τούτο άρκεϊ μόνον 
ν’ άναμνήσωμεν τό περί Ομήρου σύγγραμμα 
αύτοΰ, τά; έπιστολά; τοΰ Φωτίου, τήν έκ τοΰ 
Αγγλικού μετάφρασιν τή; Ιστορία; τής άρχαία; 
ελληνικής Φιλολογία:, κ. τ. λ.

Ε. Μ.

Le ore. Casale 1884. Έλάβομεν πρό 
τινων ήμερόν διατριβήν έμοριθεστάτην " Αί 
ώραι , πραγματευομένην περί τών ωρών ύπό 
εποψιν χρονολογικήν, άρχαιολογικήν καί ιστορι
κήν. '0 συγγραφεύς αυτής, κ. ’Ιωάννης Κάν- 
νας, καθηγητή; έν τω πανεπιστήμιο» τή; ΙΙαβίας, 
άνέγνω αύτήν έν τή μεγάλη τού Πανεπιστημίου 
αιθούση κατά τήν έπέτειον ήμέραν τής πρό 
όκτώ άκριβώς έτών ένάρξεως τών μαθημάτων 
του περί τή; ελληνική; φιλολογία; καί ώ; είδος 
άπανθίσματος τών περί τής ελληνικής άρχαιό- 
τητο; βαθυτάτων αύτού μελετών. Έν τή δια
τριβή ταύτη ό σοφό; καί φιλέλλην καθηγητής 
έξετάζει λεπτομερώς τήν διαίρεσιν τοΰ χρόνου 
παρ’ "Ελλησι καί 'Ρωμαίοι; καί καταλήγει είς 
τήν σημασίαν, ήν έδωκαν εί; τήν λέξιν ώραν 
οί νεότεροι τή; Ιταλία; ποιηταί. Άρίστη είναι 
ή περικοπή, έν ή ό συγγραφεύς εξηγεί τήν διά- 
κρισιν τών ωρών τής ήμέρας, τών ωρών τοΰ 
μηνός, τών ωρών τοΰ έτους. Κατόπιν ό κ. Κάν- 
να; μεταβαίνει είς τήν έξήγησιν τών'Ωρών ύπό 
εποψιν άρχαιολογικήν καί άναφέρει δτι ό μέν 
"Ομηρος καλεΐ τάς ώρα; ευμενείς καί έπιχαρί- 
τους, ό δέ Πίνδαρος φιλαλήθεις. Οί 'Ρωμαίοι 
δέν είχον έν τή μυθολογία των τήν λατρείαν 
τών Ωρών, άλλ’ έλαβον παρά τής Ελλάδος 
κατά τήν γ’. καί β'. πρ. Χρ. έκατονταετηρίδα 
τάς ώρα; ύπο σημασίαν άστρονομικήν· ένθα δέ 
οί 'Ρωμαίοι ποιηταί μεταχειρίζονται τά; "Ωρα; 
ώς πρόσωπα μυθολογικά, ποιοΰσι τούτο κατά 
μίμησιν τών 'Ελλήνων. Έκ τών νεωτέρων τή; 
’Ιταλίας ποιητών μετεχειρίσθη τήν τοιαύτην 
τών Ωρών προσωποποίησιν ό Φόσκολος, έξοχο; 
ποιητής, έν Έλλάδι δμως γεννηθείς. '11 δλη 
διατριβή τοΰ λογίου καθηγητοΰ, ήτις μετά πολ
λής άναγινώσκεται τέρψεως, προδίδει έμβριθεΐς 
τής άρχαιότητο; μελέτα; καί δαθυτάτην γνώσιν 
τής άρχαίας Ελληνικής γλώσσης· άλλως τε ό 
κ. Κάννας γνωρίζει άριστα καί τήν νεο-ελληνικήν 
γλώσσαν καί τά μάλιστα ένδιαφέρεται είς τά 
προϊόντα τής νεαρά; ήμών φιλολογίας.

Von Pol zu Pol. Περιοδικόν διεθνές περί 
τοΰ διανοητικού βίου δλων τών έθνών. Έν 
Λαϋβάχη τής Αυστρίας. ’Εκδότης A. Brehmer. 
Νέα; σειράς τεύχος α'. β'. Τοΰ σπουδαίου τού
του περιοδικού, τό όποιον έκδίδεται λίαν φιλο- 
κάλως είς μηνιαία τεύχη έξ έξ τυπογραφικών 
φύλλων, έχομεν ύπ’ οψιν τα δύο πρώτα τεύχη 
τής νέας σειράς. Τά περιεχόμενα αύτοΰ είσί 
ποικίλα καί μετά πολλή; τή; έπιμελείας συν
τεταγμένα. Έκδίδεται δέ έν τω γνωστά» κατα- 
στήματι τών κκ. ν. Kleinmayer καί F. Bam
berg, ω οφείλονται ήδη πολλά συγγράμματα. 
Εί; τήν νέαν ταύτην συνάδελφον εύχόμεθα κα
λήν επιτυχίαν καί πρόοδον, διότι έχομεν τήν 

ιδέαν ότι διά τών καλών περιοδικών καί τής 
ύγιοΰ; άναγνώσεως αποσκορακίζεται ή έπιβλαβή; 
επιρροή έλαφρών μυθιστορημάτων, τά όποια 
αντί ώφελεία;, βλάβην προξενοΰσιν.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

II πατρις ήμών πενθεί έπί τώ θανάτω τοΰ 
έν Λονδίνο» πρεσοευτοΰ Πέτρου Βράιλα ’Αρ
μέ νη, δστις άπεβίωσε τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα έν Λονδίνω έν ηλικία έβδομήκοντα δύο 
έτών. Έν τω προσώπο» τοΰ Πέτρου Βραΐλα ή 
Ελλά; άπώλεσεν άνδρα μεγάλη; άξια;, δστις 
ού μόνον ώς πολιτικό; καί διπλωμάτη; οιεκ.ρίθη 
μεταξύ τών εύδοκιμωτέρων, άλλά καί ώ; φιλό
σοφο; καί συγγραφεύς επιφανή κατεΐχεν έν τή 
φιλολογία ήμών θέσιν. Η κηδεία αύτοΰ έγέ
νετο έπιβάλλουσα τήν πρωίαν τής 8/20 Σεπτεμ
βρίου έν τή ελληνική όρθοδόξο» έκκλησία τοΰ 
Λονδίνου, άποδοθεισών τώ νεκρό αύτοΰ τών νε- 
μομισμένων τιμών. ΙΙαρήσαν έν τώ ναώ ή θυ- 
γάτηρ τοΰ άποθανόντο; μετά τοΰ συζύγου αύτής, 
ό κ. Γ. ’Αργυρόπουλο;, γραμματεύς τής ελλη
νικής πρεσβείας μετά τής συζύγου του, ό κ.’Αλέ
ξανδρο; Λ. Ίωνίδης, γενικό; πρόξενο; τή; Ελ
λάδος, οί κκ. Στέφ. Ράλλης, Έμμ. Ροδοκανά- 
κης, Μ. Σπάρταλης, Δημ. Ράλλης, Άλέξ. Κασ- 
σαοέτης, Μ. Κοριαλένιος, Ί. Σκυλίτσης, Ε. Πε- 
τροκόκκινος, Άλέξ. Κωνσταντινίδης, Π. Π. Ρο- 
δοκανάκης καί άλλοι. Έκ Μαγκεστρίας καί 
Λιοερπόλεως μεταβάντες εί; Λονδΐνον παρήσαν 
οί κκ. Ράλλης, Βλαστός, Πετροκόκκινοι, Σκυ- 
λίτσαι, Άογένται, Ζΐφος, II. Βαλλιάνος, Π. θ. 
Ράλλης, καί II. Α. Μαυρογορδάτος, ώς καί 

πολλοί πλοίαρχοι καί ναΰται τών έλληνικών 
πλοίων, τών έν Λονδίνο» προσωρμισμένων. Τό 
διπλωματικόν σώμα παρευρίσκετο πλήρες· πρός 
δέ καί ό συνταγματάρχης Στάνλεϋ Κλάρκ ώ; 
άντιπρόσωπος τοΰ πρίγκηπος τής Ούαλλίας, καί 
ό κόμης Γράμβηλ, ύπουργό; έπί τών έξωτε- 
ρικών.

Τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν έτέλεσαν ό άρ- 
χιμανδρίτης κ. Ιερώνυμος Μυριανθεύς καί ό 
κ. ’Αγαθάγγελος Μοσχοβάκης. Μετά τό τέλος 
αύτή; ό λόγιο; άρχιμανδρίτη; κ. Μυριανθεύ; 
έξεφώνησε λόγον συγκινητικώτατον, έν φ έξύ- 
μνησε τά; άρετά; καί τά προτερήματα τοΰ με- 
ταστάντο; άνδρός καί ώς πολιτικού καί ώ; λό
γιου καί ώ; ανθρώπου. Ό νεκρός τού Π. Βράιλα 
κατετέθη προσωρινό»; έν τώ ελληνικοί νεκροτα- 
φεί<ρ τοΰ Λονδίνου, δθεν μετακομισθήσεται είς 
Κέρκυραν, τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ πατρίδα, προ; 
ταφήν. Η Κυρία Βράιλα Άρμένη έλαβε πολλά 
συλλυπητήρια τηλεγραφήματα καί γράμματα 
παρά τή; βασιλίσση; Βικτωρία;, τοΰ πρίγκηπος 
καί τή; πριγκηπίσοη; τή; Ούαλλία;, τού βασι- 
λέως καί τής βασιλίσση; τών Ελλήνων, τοΰ 
αύτοκράτορος τή; Ρωσσίας καί άλλων έπισήμων 
καί υψηλών προσώπων.

Περί τοΰ άποβιώσαντο; έξύχου'Έλληνο; θέ- 
λομεν διαλάβει έκτενέστερον έν τινι τών προσε
χών τού Εσπέρου τευχών, δτε θέλομεν δημο
σιεύσει καί τήν εικόνα αύτού.

Ού μόνον τά ιταλικά φύλλα άλλά καί αί 
γαλλικαί έφημερίδες μετά πολλών έπαίνων άνα- 
φέρουσι τήν όντως χριστιανικήν διαγωγήν, ήν 
ό ομογενή; ήμών, κ. Ματθαίο; Σκυλίτσης, 

έδειξε κατά τήν έν Νεαπόλει φρικώδη έπιδημίαν. 
Ό κ. Σκυλίτσης, νέο; τήν ήλικίαν, εύγενέστατο; 
τού; τρόπου; καί πλουσιότατο;, άοκνο; άνεδείχθη 
καί άτρόμητο; τών πασχόντων έπίκουρο; καί 
παρήγορος. Κατά τά; ζοφερωτέρα; τή; έπιδη- 
μία; ήμέρα; καί νύκτας, δτε ή άπελπισία κατέ- 
λαβεν δλου; τού; κατοίκου; τής Νεαπόλεως, ό 
φιλάνθρωπο; ούτος Έλλην διέτρεχεν έφ’ άμάξης 
μετά ιατρού καί νοσοκόμου τά; άκαθαρτοτέρα; 
συνοικίας, τά; κατ’ έξοχήν ύπό τή; χολέρα; 
μαστιζομένας, διανέμων φάρμακα, ένδύματα καί 
χρήματα, καί άνακουφίζων καί διά λόγων παρη
γορητικών τού; πάσχοντας. Τελευταίως προσε- 
βλήθη καί ό κ. Σκυλίτσης ύπό τής χολέρα;, ευ
τυχώ; δμως ελαφρώς. Εύχόμεθα άπό καρδίας 
ν’ άναρρώση συντόμω; ό εύγενής ούτο; άνήρ, 
δστι; μετά τοσαύτη; αύταπαρνήσεω; έξήσκησε 
τήν ώραίαν χριστιανικήν έντολήν ’Αγάπα τον 
πλησίον σου ώ; σεαυτόν.”

Οί ’Αμερικανοί είναι τά μάλιστα έφευρετι- 
κοι, και κατα τούτο διαφερουσι πάντων τών 
έθνών τή; ύφηλίου. 0 ’Αμερικανός ούδέποτε 
θα καμη τι διά τών χειρών, οπερ δύναται νά 
έκτελέση διά μηχανής, καί βέβαιον είναι, δτι 
ό γνήσιο; ’Αμερικανός έργοστασιάρχης, οσάκις 
εύρίσκει τήν διά χειρών έργασίαν είτε βραδεΐαν 
είτε πολυδάπανον. δέν ησυχάζει έως δτου έφεύρη 
μηχανήν άναπληρούσαν τά; άνθρωπίνους χεΐρας. 
Τό τελευταΐον δείγμα τής τοιαύτης πρακτική; 
εύφυία; είναι ή έφεύρησι; προ; εισαγωγήν 
δροσερά; αύρας έν ταΐς οικία·,; τή; Νέα; 
Έόρκης κατά τό αύτό σύστημα, καθ’ δ είσά- 
γεται τό φωταέριον καί τό ύδωρ. Κατά τινας 
μήνα; τοΰ έτους ή Νέα Τόρκη είναι μία τών 
θερμοτέρων πόλεων τοϋ κόσμου· παράδοξον δέ 
είναι πώς ή άπόπειρα αΰτη δέν έγένετο πρό 
πολλού. Έν Λονδ·ίν<[> κατά το πλεΐστον μέρος 
τοΰ έτους έπαισθητοτέρα είναι ή έλλειψις θερ
μού άέρος ή ψυχρού· επομένως περιττή καθί
σταται ή έφαρμογή τού νέου άμερικανικοΰ συ
στήματος. Άλλ’ οί έπιχειρηματίαι Αμερικανοί 
ή "Αγγλοι, οιτινες ήθελον έφοδιάση διά δροσερά; 
αύρας τήν Βομβάην, τήν Καλκούτταν, τήν Μα- 
δράς ή άλλα; πόλεις, έν αί; οί άνθρωποι ύπο- 
φερουσιν έκ τοΰ ύπερβολικοΰ καύσωνος, ήθελον 
βεβαίως πλουτίσει έν βραχεί διαστήματι χρόνου. 
Δροσερά αύρα διοχετεύεται διά τή; αύτή; εύ- 
κολίας, δι’ ής καί το φωταέριον, καί ή άμερι- 
κανική έφεύρεσις ήθελε καταστήσει τάς οικίας 
πολύ άναπαυτικωτέρας. Τά παραθυρόφυλλα έξ 
ύγροΰ χόρτου, τά όποια προσαρμόζονται εί; τά 
παράθυρα καί τάς θύρας έν καιρφ καύσωνος, δέν 
είναι πρόσφορα είς τήν καθαράν έν τοΐς δωυ,α- 
τίοις άτμοσφαΐραν, διότι οί ύπηρέται πολλάκις 
λησμονούσι νά καταβρέχωσιν αύτά, πρό πάντων 
εν νυκτί δτε καταλαμβάνονται ύπό τοΰ υπνου. 
Γό δυσάρεστον τούτο ήδύνατο νά θεραπευθή διά 
τής εισαγωγής έν ταΐς οίκίαις αύρας δροσεράς 
εκ τών παγοποιείων, τά όποια ύπάρχουσιν είς 
δλας τάς πόλεις τών Ινδιών καί είς άλλα; 
τροπικά; χώρας, έν αΐς κατοικοΰσιν Ευρωπαίοι.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΕΚ ΤΩΝ TOY GOETHE.

Α'.

Εύρεθέν.

Επήγα είς τό δάσος έτσι νά περπατήσω, 
χωρίς στον νοΰν μου νάχω τίποτε νά ζητήσω. 
Στόν ίσκιον έκεΐ πέρα είδ’ ένα λουλουδάκι 
που ήταν λαμπρό σάν άστρο, ’σάν όμορφο ματάκι. 

θέλησα νά τό κόψω καί μ’ είπε τό καύμένο·
Ετσι μοΰ είνε μοίρα νά μαρανθώ κομμένο;” 

Τό ξέσκαψα άπέκει μ’ δλα του τά ριζάκια, 
και τδφερα στον κήπο, ’στά όμορφα σπιτάκια· 
το φύτευσα ’σέ μέρος πόχει ενα καμάρι, 
καί τώρα μεγαλώνει κι’ άνθεΐ ξανά μέ χάρι.

Έν Γιμουρζίνα.

Μετάφρ. Παρ. Σ. Κυριαζίδου ιατρού.

Β'.

Τό ρυάκιον.

Ρυάκι διαυγές καί καθαρότατο, 
αιώνια ’μπρος τρέχεις βιαστικώτατο· 
στην όχθην σου ρεμβάζων στέκω πρό πολλοΰ. 
Ρυάκι, πόθεν έρχεσαι; κ’ ύπάγεις ποΰ;

Άπό τόν κόλπο μαύρης πέτρας έρχομαι 
κ έπάνω ’στάνθη καί τά χόρτα φέρομαι· 
ώς τόν καθρέπτην μου μέ χάρι ό γαλανός 
γλυκά γλυκά αντανακλάται ούρανός.

Γι’ αύτό καί είμαι σάν παιδί χαρούμενο, 
δέν ξεύρω ποΰ μέ σύρουν, το τρεχούμενο · 
άπό τήν πέτραν όποιος μέ καλεΐ έδώ 
νομίζω πώς έκεΐνον θάχω οδηγό.

Μετάφρασι; τού αύτού.

Αίνιγμα 243.
Τό δλον μου είν’ έντομον 

μικρόν, πλήν πολυγόνον ·
11 γέννησίς μου άσημος, 

πλήν προ πολλών αιώνων 
γίνομαι χρήσιμον κ’ έγώ 

είς άπαντα τον κόσμον.
’Άν εί; δύο μέ χωρίσης, 

μέ τό πρώτον θά στολίσης 
βασιλείς και ηγεμόνας· 

καί ακόμη, άν θελήσης, 
καί τόν εαυτόν σου, φίλε, 

δύνασαι νά καλλωπίσης.
Αν τό πρώτον μου έμφαίνη 

πλούσιον καλλωπισμόν, 
εις το δεύτερον θά εύρη; 

δν τι καταστρεπτικόν.
Ε, Δ., έν Ζίφτα (ΑΙγύπτου.)

Αίνιγμα 244.

Μάθε δτι τό δλον μου
είν’ μέρος γής μεγάλης· 

Πλήν άν μοΰ κόψης κεφαλήν
καί μέ μικράν μεταβολήν 

είς τρόμον θά μέ βάλλης.
Ν. Γ. Μουοούρης, έν Βερδιάνσκα.

Πρόβλημα 245.
Εύρεθήτω φιλοσοφικόν ρητόν, σχηματιζό- 

μενον εκ τών αρχικών στοιχείων τών αντιθέ
των επομένων δώδεκα λέξεων· θλΐψις — κα
θαρός — πολύς — γνήσιος — έμπροσθεν — 
ταπεινός — εχθρός — βαρύς — πεζός — γεν
ναίος — χαίρω — βάθος.

Γρ. Γ. Δρόσος, έν 'Αλεξάνδρειά.

Πρόβλημα 246.
Έκ τών επομένων 54 συλλαβών νά σχημα- 

τισθώσι 17 λέξεις καί νά τεθώσιν ούτως έν τοΐς 
τετραγώνοις, ώστε διά τής άναγνώσεως τών έπί 
τών έρωτηματικών στοιχείων, έκ τών άνω 
προς τα κάτω, ν’ άποτελώνται τά έπώνυμα δύο 
διακεκριμένων Ελλήνων ποιητών καί συγγρα
φέων, διατελεσάντων καί ύπουργών έν Έλλάδι- 
διά δέ τής άναγνώσεως τών έπί τών άστερί- 
σκων, κάτωθεν πρός τά άνω. ν’ άποτελώνται 
τά έπώνυμα δύο ήρώων Ελλήνων, ένος ναυάρχου 
και ενός στρατηγού, απάντων συγχρόνων· ά, ά, 
ά, ά, ά, ά, άλ, βα, βαρ, βελ, βρό, γιά, γνο, γο, 
γρα, δο, έ, η, θα, κα, κή, κο, κρο, λα, λε, λι, 
λό. μαι, με, μνώ, ρα, ρος, ρός, ρώ, σα, σκε, 
σπίς, στο, σω, σω, τα, τα, τα, τάσ, τε, τεύ, της, 
τος, υ, φευς, ώ, ώ, ω, ω.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 237.
ΣΟΥΝ — ΙΟΝ = ΣΟΥΝΙΟΝ.

Αινίγματος 238.
ΚΥΘΗΡΑ — ΘΗΡΑ ---- ΘΗΡΑ — ΗΡΑ.

Αινίγματος 239.
ΖΩΟΝ ---  ΩΟΝ.

Προβλήματος 240.
Το ποσόν τοΰ έξαχθέντο; χαλκού, όκ. 3,235,78. 
Ή ολική άξια (9806,25 + 2981,10 =

δρχ. 12,787,35. 
ΤΙ τιμή κατ’ δκάν ..... 3,95.

Προβλήματος 241.
ΰρος

> θήναι 
δρα

^~· αύκασος
> γησίλαος
ΙΖ φενδόνη
Ο θρυς 
Κ τέντωρ

Προβλήματος 242.
Ό τά δέοντα μέν λέγων, ού πράττων δέ, 

λύρα έοικε, καλόν μέν φθεγγομένη, ούκ άκου- 
ούση δέ τοΰ μέλους.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδίδόμενον έν ΑΕΙΨΊΑι 

τή 1 13 και 15 27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι' έκαστον στίχον φοίνιζ. 50.

Τό έτος τοΰ ’Εσπέρου άρ/εται τή 1 13 Μαΐου.

Ε11ΙΣΤΑΣΙΑΙ TOT ΕΣ11ΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑ1- ζ. Κλεάνθης Ί. Ζάννος. ΗΕΙΡΑΙΕΤΣ- ζ. Άλίξ. Ν. Μελετόπούλος. 
ΚΕΡΚΥΡΑ’ ζ. Νιζ. Σ. Μπάζας. ΖΑΚΥΝΘΟΣ· ζ. Ν. Παππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ- 
ζ. Νιζ. Γεωργιάδης, ιατρό:. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· ζ. Πέτρος Μ. Γζεντιλίνης. ΙΙΑ- 
ΤΡΑΓ ζ. Παυσανία: Χοίδάς. ΣΤΡΟΣ· ζ. Ν. Σαζζελΐων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ζαΐ ή λοιπή ΑΙΓΤΗΤΟΣ· ζ. ΙΙέτρος Σαράντης, Βιόλιοπω- 
λεΐον Ό Φοΐνιξ" έν ’Αλεξανδρείφ.

ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΤ110Λ1Σ■ ζ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛ111- 
Π0ΤΙ10Λ1Σ- ζ. Γεώογιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΥΡΝΗ· ζζ. Δεζίπρης ζαι 
Σ’, ζαι ζ. Φρ. Σαρίζας.' ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΙ1· ζ. Σ. Γράασος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡΙΑ- 
ΝΟΤΟΟΛΙΣ- ζ. Κωνστ. Κυοια.ής. ΣΕΡΡΑΙ· ζ. Κ. Χόνδοος. ΚΑΒΑΛΛΑ· ζζ. 
Α. Γ. Κούζης ζαι Σ’ ΜΥΤΙΛΗΝΗ- ζ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- 
Αίδεσ. Άνανίας Άλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· ζ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιαζής 
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ· ζ. Χρ. Χριστοφόρου. ΑΜΙΣΟΣ· ζ. Κ. Λαναράς, ιατρός. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· ζ. Άπ. Ξενουδάζης. ΡΟΔΟΣ· ζ. Μ. Μαλλιαράζης. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ζ. Γ. Β. Λάππας. ΤΕΝΕΔΟΣ· ζ. Κ. Κωνσταντινίδης. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρον ζ. 11. Δ. ΙΙαπαδάζης. ΛΑΡΝΑΞ’ ζ. Ιωάννη: Πιερίδης.

ΒΟΤΙίΟΤΡΕΣΤΙΟΝ· ζ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΙΒΡΑΙΛΑ* ζ. Ιωάννης 
Λ. Βοσζώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ · κ. Ί’ηλέα. Παπάξογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ, 
ΙΠΚΕΤΟΝ; ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ· κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑ- 
ΊΊΟΝ · ζ. Νιζ. Κουκλέλης. Γ1ΟΤΡΓΕΒΟΝ· ζ. Εύθυμ. Πεταλας. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · 
ζ, Ά/ιλλεύς Α. Βοσζώφ.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ· ζ. ‘Ιάκωβος Μάνος, ίατοός. ΜΟΣΧΑ· ζ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μοί. ΟΔΗΣΣΟΣ· Ζ. Ί Κομποθέκοας. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ· ζ. Δημ. Δ. ‘Αλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒ1ΟΝ· ζ. Στέφ. Λοδέρδος. 1'ΕΙΣΚ' ζ. Π. Α. Άςιώτης. ΝΊΚΟΛΑΙΕΦ · 
ζ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· ζ. Νιζ. Γ. Τζιτζέλης. 1ΣΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ· ζζ. ’ Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· ζ. Α. Καρβούνης. ΠΟΤ1ΟΝ ■ 
ζ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. Α1ΚΑΤΕΡΙΝΟΣΛΑΒ · ζ. Κ. Α. ’ Παλαιολόγος.

ΙΙΑΡΙΣ1ΟΙ· ζ. Θεμιστοκλής Πέτρο κόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ - κ. Π. Έκιντζόγλου.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ- ζ. Σ. ΙΙαπαντωνόπον.ος. ΑΙΒΕΡΠΟΤΑ- κ. Γ. θ. Σζρινής. 
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας- κ. Σταύρος Χρίστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· ζ. II. Περδάνογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ ζ.’Ιωάν. Κ. Στανρίδης. 
NEA-TOPKH- ζ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, 
οί βουλόμϊνοι δυνανται νά γβίνωσι συνδρομηταί έπι προκαταβολή τής 
ετήσιας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ ευθείαν εις τήν διεύθυνσιν 
(Elsteb-Stbasse No. 19) έν ΔΕΙΨΊΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθάνσεως τοΰ ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθυνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Το φύλ- 
λον άποστέλλεται έλεόθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΪΘΥΝΣ1Σ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 19. Leipzig.

ΑΓΓΕΛΙΑ.

Έξαντληθείσης προ πολλοΰ μέχρι τοΰ τελευταίου αντιτύπου τής πρώτης 
έκδόσεως τών ήμετέρων ποιημάτων, άναλαμβάνομεν μετά θάρρους δευτέραν, 
πεποιθότες οτι καί ταύτην θέλει άποδεχθή τό φιλόμουσον 'Ελληνικόν κοινόν 
μετά τής αύτής αγαθής προθυμίας.

Έν τή δεύτερα ταύτη έκδόσει προσετέθησαν πολλαί σημειώσεις, άς 
έκρίναμεν απαραιτήτους διά τινα τών εθνικών ήμών ποιημάτων, ατινα 
γραφέντα κατά διαφόρους θυελλώδεις τής πατρίδος περιστάσεις εχρη'ον 
τοιούτων ήδη, δτε έξέλιπον έκ τής πολιτικής σκηνής τά πλείονα τών 
κυριωτέρων προσώπων καί μετεβλήθησαν ούσιωδώς τά πράγματα.

Έν τή έκδόσει ταύτη συμπεριλαμοάνονται καί πολλά νεώτερα ήμών 
ποιήματα ανέκδοτα ή οημοσιευθέντα διά τών κυριωτέρων περιοδικών και 
ιδίως διά τοΰ 'Εσπέρου, δστις τοσοΰτον φιλοκάλως έκδίδοται έν Λειψία.

Έκφρασθέντων περί τής αξίας αύτών έ'ν τε ποιητικαΐς έκθέσεσι καί 
εφημερίας τών λογιωτέρων καί άρμοδιωτέρων πρός κρίσιν τοιούτων έργων 
άνδρών κρίνομεν περιττόν καί αύτών τούς έξαιρετικους έπαίνους ν’ άναδη- 
μοσιεύσωμεν καί ήμεις κατόπιν τοιούτων κρίσεων νά προσθέσωμεν τι. 
Άλλως εύγλωττότερον πάντων συνηγορεί περί τής αξίας των ή ανάρπαστος 
οδτως είπεΐν γενομένη καί έν βραχυτάτω διαστήματι χρόνου έξαντληθεΐσα 
πρώτη έ'κδοσις, έξ ής μόλις καί μετά μεγάλης δυσκολίας εν μόνον άντί- 
τυπον διετηρήσαμεν.

Άποτελέσουσιν ήδη μετά τών σημειώσεων δύο ογκώδεις τόμους εκ 
500 σελίδων έκαστος, ή δέ τιμή αύτών ώρίσθη είς 10 μόνον φράγκα, ήτοι 
5 φράγκα δι’ έκαστον τόμον.

Έκτυπωθήσονται δ’ ένταΰθα, έν τίρ τυπογραφείω τοΰ ομογενούς 
Κυρ. Ιίερ. Μ. ΙΙεστεμαλτζόγλου, τοΰ όποιου τό τυπογραφεϊον, κατά καθήκον 
όμολογοϋμεν, τιμά έν Ρουμανία καί έν ’Ανατολή έν γένει, τήν Ελληνικήν 
φιλοκαλίαν.

I Ιροτιθέμενοι νά δημοσιεύσωμεν τά όνόματα τών φιλομούσων συνδρο
μητών, παρακαλουμεν αύτούς νά ύπογράψωσιν εύαναγνώστως.

Έν Βραΐλα 1884.

Π. Μ AT Α ΡΑΓΚΑ Σ.

Χαίρομεν άπό καρδίας δτι δημοσιεύονται έν δευτέρα έκδόσει τά ποιήματα τοϋ 
λογίου ήμών φίλου, ζ. Γ1. Ματαράγκα, Προξένου τής'Ελλάδος έν Βραΐλα- περιττήν 
δέ ζρίνομεν πάσαν ιδιαιτέραν σύστασιν αύτών, καί διότι ό κ. Ματαράγκας είναι άρ
κούντως γνωστό: είς τό Πανελλήνιον έκ τών διαφόρων συγγραφών του καί διότι τά 
έργα του όμιλοΰσιν άφ’ έαυτών, γεγραμμένα όντα μετά πολλοΰ τοϋ αισθήματος καί 
μεγάλης ποιητικής φαντασίας. Σ. τ. Δ.

• . •« LJ'ΛΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΙ

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ.

θεολογία τον Σωκράτονε. To ~tf>L προ- 
voias δόγμα.

Πραγματεία γαλλιστί συγγραφεΐσα

Οπό

Γοτστανοι· Δ’ Έΐχθαλ.

Έξελληνισθεΐσα δέ μετά προσθήκης
έν παραρτήματι τών Απομνημονευ

μάτων τοΰ πενοισώντος 

ίίΚΟ

12ΑΝΝ0Τ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ.

Τιμή Μάρκ. 6.

ΕΝ ΛΕΡΓΊΑι 1884.

W. DRUGULIN.

ANNUAIRE-BLENGINI 1884—85.
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ΚΛΕΩΝ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΟΙΗΜΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΕΙΣ 

ΜΕΡΗ ΠΕΝΤΕ

ΜΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

Συντάκτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΛΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-8TR. 19.

Χαρτοπωλείο-,■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟϊ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λε’.ψίφ. — Τύποι;- Γ. ΔΡΟΪΓΟΥΛΙΝΟΤ έν Λειψία.


